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Het habent sua fata libelli geldt in hooge mate voor deze geheel
opnieuw bewerkte uitgave van VAN DALE'S bekend Woordenboek.
Oorspronkelijk werd de bewerking ervan toevertrouwd aan den heer
H. KUIPER JR., die deze echter slechts tot in het midden der letter G
(blz. 544) kon leiden, daar de dood hem aan de wetenschap ontrukte.
Dr. G. J. BOEKENOOGEN, die op zich nam KUIPER'S werk voort te zetten,
moest dezen arbeid spoedig weder opgeven, toen hij als medewerker aan
het Woordenboek der Nederlandsche taal optrad.
Dr. A. OPPREL, die zijne plaats innam , zette met ijver het werk
voort, doch gezondheidsredenen dwongen hem het onder het bewerken
der letter 0 (blz. 1200) te staken , en de verdere bewerking over te laten
aan den heer P. J. VAN MALSSEN JR., die reeds door den heer KUIPER
als kundig en ijverig medewerker werd gewaardeerd.
Met even veel ernst als inspanning is er bij de bewerking steeds
naar de grootst mogelijke eenheid gestreefd.
Het thans in statig lexikon-formaat voltooide werk vinde opnieuw de
waardeering, die zijne kleinere voorgangers in zoo ruime mate genoten.
AUGUSTUS 1898.

DE UITGEVERS.

VERKLARING DER TEEKENS.

1. Wanneer meer dan een woord in een artikel
samengevat zijn, vervangt
— het eerste woord geheel en
... van het eerste woord slechts het eerste lid
der samenstelling; by. in
a. ARTSENIJ, v. (-en); —BEREIDER, m. (-s); —BEREIDKUNDE, v.; —BEREIDKUNST, v. vervangt
—ARTSENIJ;
b. APPELBOL, m. (-len); ...DOMPEL, m. (-s); ...GEBAK, o.; ...GELEI, v. vervangt
APPEL;
c. ARBEIDSEENHEID, v. (...heden); ...HUTS, o. (...huizen); ...KRACHT, v. (-en); ...LAST, m. (-en), staat
... in de plaats van ARBEIDS.
2. - en ..., in het midden van den tekst, vervangen
het geheele voorgaande woord of een gedeelte
daarvan; b. v.: vriend, -in; verzorger, ...ster.

3. (-en), (-s), enz., achter een hoofdwoord, beteekent
de vorming van het meervoud; b. v.: VADER,
(-s, -en), vaders, vaderen; ...MENSCH, m. (-en),
menschen; KIND, o. (-ers, -eren), kinders, kinderen;
reparaties, reparatien
REPARATIE, v. (-s,
en in samengestelde woorden: HAZELNOOT, v.
(...noten), hazelnoten; ZILVERDRAAD, m. (...draden), zilverdraden.
4. -, achter een woord, vervangt de plaats van een
of meer later voorkomende woorden; b. v.:
ZOOLOGIE, v. leer -, kennis der dieren. Hier leze
men voor - achter leer de twee woorden der dieren,
na kennis geplaatst.
o. (-er, -der, -st, -t), achter een bijvoegltjk naamwoord
geplaatst, duidt de vorming van den vergrootenden en den overtreffenden trap aan

LUST DER VERKORTINGEN.

F.

A.
aank.
aanw. vnw.
a ardr.
Afrik.
ald.
apoth.
art.

aankondigend.
aanwijzend voornaamwoord.
in de aardrijkskunde.
Afrikaansch.
aldaar.
bij de apothekers.
bij de artillerie.

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

13.
beeldh
bet.
bet. vnw.
bez. vnw.
bierbr.
bijb.
bijbelst.
bijv.
bi.jz.
bilj.
bn.
boekb.
boekd.
boekh.
bouwk.
brouw.
b. v.
bw.
bw. uitdrukk.

bij beeldhouwers.
beteekenis, beteekenissen.
betrekkelijk voornaamwoord.
bezittelijk voornaamwoord.
in de bierbrouwerij•
bijbelsche uitdrukking.
in bijbelstijl.
bijvoeglijk.
bijzonder.
in het biljartspel.
bijvoeglijk naamwoord.
bij bookbinders.
bij boekdrukkers.
bij het boekhouden.
in de bouwkunst.
bij brouwers.
bij voorbeeld.
bij woord.
bijwoordelijke uitdrukking.

C.
C.
cM.

Celsius.
centimeter

eertljds.
in den effectenhandel.
eigenlkjk.
in de electriciteit.
elkander.
Engelsch, Engelsche.
enkelvoud.
enzoovoorts.

F.
fab.
fig.
fin.
Fr.

in de fabelleer.
figuurlijk, overdrachtelijk, on
eigenitjk.
in het financiewezen.
Fransch, Fransche.

G.
geen.
g.
geen enkelvoud.
ge.
in het geldwezen.
geldw.
gemeen., gemeenz. gerneenzaam.
in de geneeskunde.
gen., geneesk.
in de geschiedenis.
gesch.
gewestelijk woord, provinciagew., gewest.
lisme.
in de gezichtkunde.
gez.
bij glasblazers.
glasb.
XI de glazenmakers.
glazenm.
geen meervoud.
gmv.
in de godgeleerdheid.
godg.
Grieksch, Grieksche.
Gr.
Grieksche geschiedenis.
Gr. gesch.
in de graveerkunst.
gray.
bij de gymnastiek.
gymn.

D.

dat is.
in de daiiskunst.
deelwoord.
deelw.
delfst., delfstofk. delfstofkunde.
decimeter.
dM.
in de dichtkunde.
dicht., dichtk.
dierkunde.
dierk.
in de diplomatic.
diploni.
bij draadtrekkers.
draadtr.
bij drukkers.
drukk.

II.

dansk.

H.A.
H.
handw.
H.L.
H. S.
Hebr.
heelk.

hectare.
heilig.
btj de nuttige en fraaie handw erken.
hectoliter.
in de Heilige Schrift.
Hebreeuwsch, Hebreeuwsche.
in de heelkunde.

IX
heelm.
Herv.
hoed.
hoefs.
Hd.
hor., horl.
houth.
houtz.
hulpw.

bij heelmeesters.
Hervormd.
bij hoedenmakers.
bij hoefsmeden.
Hoogduitsch.
bij horlogemakers.
in den houthandel.
bij de houtzagerij.
hulpwerkwoord.

mijnw.
mil.
mol.
molenm.
muz.
my.
myth.

bij mijnwerkers, in het mijn.
wezen.
bij militairen.
bij molenaars.
bij molenmakers.
in de muziek.
meervoud.
in de mythologie.

N.
I.
iem.
industr.
inz., inzond.
Isr.
Ital.

iemand.
bij de industrie.
inzonderheid.
Israelietisch, Israelietische
Italiaansch.

J.
jachtt., jag.
juw.

jachtterm, bij jagers.
bij juweliers.

K.
kaarts.
kast.
kerk., kerkel.
K.G.
kl.
kleerm.
koekbakkersw.
kookk.
kooph.
krijgsk.
krijgsw.
kruidk.
kuip.

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

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

liter.
in den landbouw.
in de landmeetkunde.
Latijnsch, Latijnsche.
in het leenstelsel.
bij leidekkers.
bij lettergieters.
in de letterkunde.
bij letterzetters.
lidwoord.
bij loodgieters.

M.
M.
m.
mach.
=Land.
manuf.
m. a. w.
med.
meervoudsv.
meetk.
rnetaalw.
mots.

meter.
mannelijk.
bij machines.
bij mandenmakers.
manufacturen.
met andere woorden.
medisch.
meersvoudsvorm.
in de meetkunde.
bij metaalwerkers.
bij metselaars.

n., naamv.
naaist.
nat.
nat. hist.
Ned.
Noordn.
N. T.
ny.

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

O.
o.
o. a.
Ohd.
o. i.
oliesl.
onbep.
on b. w.
ond.
ong.
ontl.
onverb. bn .
onvolt. deelw.
oorl.
org.
0. T.
oudh.
oudt.
ov. tr.
overdr.

onzijdig.
onder andere.
Oudhoogduitsch.
onzes inziens.
in de olieslagerij.
onbepaald.
onbepaalde wijs
onderwerp.
ongebruikelijk.
in de ontleedkunde.
onverbuigbaar bijvoeglijk naam
woord.
onvoltooid deelwoord.
in den oorlog.
bij orgelmakers, van het orgelspel.
Oude Testament.
uit de oudheid.
oudtijds.
overtreifende trap.
overdrachtelijk.

P.
paed.
pap.
papierm.
pass.
pers.
pers. vnw.
pijpenfab.
pijpenm.
plaatsn.
plantk., plantenk.

in de paedagogie.
bij papiermakers.
bij de papiermakers.
bij passementwerkers.
persoon, persoonlijk.
persoonlijk voornaamwoord.
bij de pijpenfabricage.
bij de pijpenmakers.
bij plaatsnijders.
in de plantenkunde.

R.
rd.
R.-K.
recht.
rechtsgel.
red., reden.
rek., rekenk.

rededeel.
bij de Roomsch-Katholieken.
in het rechtswezen, bij de rechtsbedeeling.
rechtsgeleerdheid, bij rechtsgeleerden.
in de redekunst, in de redeneerkunde.
in de rekenkunde.

X
repubL
ridd.
rijsch.
tat
Rom.
Rom. gesch.

idpublikeinsch.
uit den rldderitd.
in de rijschool; op paarden betrekking. hebbende.
van rijtuigen, btj rijtuigmakers.
Romeinsch, Romeinsche.
Romeinsche geschiedenis.
S.

scheepsb.
scheepst.
scheepv.
scheidb.
scheik.
scherts.
schild.
schoenm.
schrijnw.
sig.
slag.
slotenm.
smed.
soortn.
Sp.
spiegelm.
spoorw.
spott.

in den scheepsbouw.
scheepsterm.
scheepvaart, bij de schipperij.
scheidbaar.
in de scheikunde.
schertsend.
in de schilderkunst, bij schilders•
bij schoenmakers.
btj schrUnwerkers.
bij sigarenmakers.
bij slagers.
bij slotenmakers.
bij smeden, in de smederij.
soortnaam.
Spaansch.
btj spiegelmakers.
op spoorwegen.

spottend.
sprw., spreekw. spreekwoord, spreekwijze.
spraakkunst.
spraakk.
bij de steenbakkers, in de steensteenb.
fabricage.
steenh.
bij steenhouwers.
in de stelkunst.
stelk.
sterr.
in de sterrenkunde.
sterrenw.
in de sterrenwichelarij.
stij11.
in de stijileer.
stoffelijk.
stoff.
stofnaain.
stofn.
bij stoommachines.
stoomm.
stoomw.
in het stoomwezen.
in de studententaal.
stud.
suikerbakkers.
suikerb.
suikerfab.
bij de suikerfabricage.
rip

t. d., tegenw. deelw. tegenwoordig deelwoord.
in de taalkunde of spraaktaalk.
kunst.
tapisserie.
tapiss.
in de technologie.
techn.
in de teekenkunst.
teek.
tegenstelling.
tegenst.
telwoord.
telw.
in de tijdrekenkunde.
tijdr.
bij timmerlieden.
timm.
bij tinnegieters.
tinneg.
in de tooneelspeelkunst, op het
toon.
tooneel.
bij tuiniers.
tuin.
in den tuinbouw.
tuinb.
tusschenwerpsel.
tw.

U.
uitbr.

uitbreiding.
V.

v.
walk.
vd.
veearts.
veend.
verb. 1.
verb. v.
verg.
verkl.
verkleinw
verlakk.
verlosk.
versb.
veroud.
vest.
vissch.
v. k. w.
vn. bw.
vnw.
volkst.
volt. deelw.

voorn.

voorw.
voorwerpsn.
vr., vrag.
vroedk.
vuurw.
vw., voegw.
vz., voorz.

vrouwelijk.
btj de valkenjacht
verleden deelwoord.
in de veeartsenijkumle.
in de veenderijen.
verbogen lidwoord.
verbogen voornaamWOord
btj vergulders.
verkleinvorm.
verkleinwoord.
bij verlakkers.
in de verloskunde.
in den versbouw.
verouderd.
bij den vestingbouw.

bij visschers.
verkleinwoord. .
voornaamwoordelijk bitwoord.
voornaamwoord.
in de volkstaal.

voltooid deelwoord.
voornamelijk.
voorwerp.
voorwerpsnaam.
vragend.
in de vroedkunde.
bij de vuurwerkmakers.
voegwoord.
voorzetsel.

W.
w., werkw.
wapenk.
waterb.
waterst.
werkt.
wev., weversw.
w. g.
wijsb.
wisk.
wisselh.
wondh.

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

Z., Zuidned.
z.
zadelm.
zeew.

Zuidnederlandsch, Vlaanischbelgisch.
zie.
in de zadelmakerij.
in het zeewezen, zeemanswoord,

zegsw.
zeilm.
zek.
zn., zelfst. nw.
zoutz.
zuivelb.

bij de scheepsbouwkunde.
zegswijze.
in de zeilmakerij.
zeker, zekere.
zelfstandig naamwoord.
in de zoutziederij.
bij de zuivelbereiding.

A.
A, v. ('s), 1ste letter van het alphabet : hij kent
yeene a voor eerie b, (eig.) hij kent het abc niet, (fig.)
hij heeft niets geleerd, hij is zeer dom; —
het begin : van a tot z, van het begin tot het einde,
:geheelenal; — wie a zegt, moet ook b zeggen, men
moot voortgaan, gelijk men begonnen is; —
de gezamenlijke woorden of namen in een woordenboek, die met a beginnen; —
(in de muziek) benaming van den zesden toon der
diatonische en van den tienden toon der chromatische toonschaal, uitgaande van C de noot la;
—(indewiskunde) en bek ndegro theid,terwijl
•ac, eene onbekende aanduidt; —
in afkortingen : A (op koersnoteeringen) wil zeggen,
dat de prijs achter A (argent) vermeld, in geld is geboden voor wissels, in tegenstelling van P (papier),
die den door den houder gevraagden prijs aangeeft ; —
A (in Lloyds scheepsregister) beteekent, dat de
scheepsromp van den eersten rang is ; de daarachter
geplaatste cijfers 1. 2. 3 geven den rang_ van ankers,
kabels, enz. aan (zie B) ; —
— in het jaar; —
A of Ao. — anno
A. C. — anno Christi — in het jaar van Christus; —
— anni currentis — van het loopendejaar ; —
A. C.
A. (in — ante Christum — vOOr Christus; —
A. D. — anno Domini — in het jaar onzes Heeren; —
— anni [uteri — van het volgende jaar ;—
A. F.
A. M. — anno mundi — in het jaar der wereld ;
—A.P —anopas to—
in het afgeloopenjaar ;—
A. P., Amsterdamsch Peil, zie PEIL ; —
a. a. = ana (op recepten) dezelfde hoeveelheid als
bovengenoemd, van elk evenveel; —
als voorzetsel, om eene hoeveelheid ten naaste bij
te bepalen 20 a 25 gulden, 40 a 50 man, 6 a 7 meter,
pond, gulden, maar niet 6 a 7 man, huizen. dan 6 of 7
man, huizen (bij twee onmiddellijk opeenvolgende getallen mag et slechts bij deelbare dingen staan) ; —
(op rekeningen a), vhf meter a zes golden, vijf
meter tegen zes gulden den meter; —
(in de aardrijksk.) Frankfort Will-can, Frankfort
aan den Main.
A, v. (-'s), water in het algemeen; naam van vele
kleine rivieren, de Steenwriker A.
AAF, v. (Avon), verbastering van IVaaf.
AAFJE, Aafje is flood, de kan is leeg, de drank is op.
AAFSCH, bn. (aafscher, aafscht), (w. g.) afwaarts
gekeerd, afwijkend, verkeerd ; (fig.) slinksch, (streken).
AAFSCHHANDS, bnw. (veroud.), ook verbasterd
tot aapshancls, met om- of afgewende hand.
AAFSCHELIJK, bw. (veroud.) -verkeerdelijk.
AAGJE, nieuz•sgierig Aagje of nieuzcsg. A. van _Enkhuizen, schertsende benaming voor eene nieuwsgierige vrouw.
AAGT,
(-en), aagt- of aagjesappel, m. (-s), appel;
de _Engelsche aagt of kroonappe/ en het Enkhuizer

aagje.

AM, m. (-en), het aaien, meestal figuurlijk.
AAITJE, o. (-s).
AAIEN, (aaide, heeft geaaid), zacht met de hand over
iets heen strijken om een aangenaam gevoel op to
wekken; (fig). vleien; (iron.) iem. onderduims zeer
doen, slaan.
AAIE-POES, gebezigd bij het streelen van eene kat
of (fig.) van eon kind; — aaie-poes spelen, gezegd van
kinderen, die Lief zijn met het doel om iets to verkrijgen.
AAK, v. (aken) groot, platbodemd, hoog opgeboeid
lastschip op den Beneden-Rijn in gebruik; kleiner
vaartuig met zoom- of klinkwerk opgeboeid; groote
roeiboot op den Rijn. AAKJE, o. (-s).
AAK, m. (aken) (alleen in de benaming Spaansche
oak), inlandsche boom, gewoonlijk, akorn, eschdoorn
of Spaansche cik geheeten.
AAKSCHIPPER, m. (-s) schipper van een aak.
AAKSCHUIT, v. (-en) aak, lastschip.
AAKS, (ook AAKSE, AKS, AKST), v. (-en) groote
zware big met langen steel, gebruikt bij het vellen
van boomen en het ruw behakken van grof hootwork ; (oudt.) strijdwapen.
AAKSTER, v. (-s). Zie EKSTER.
AAL, v. (alen), els, priem (schoenmakers-, zadelmakers- en letterzetterswerktuig).
AAL, v. (ook aalt), vocht, dat uit den most sijpelt,
gier.
AAL, v. (alen). Zie ALE.
AAL, als voorwerpsnaam m. (alen), als stofnaam
v., slangvormige visch; jonge, etagere paling;
—a lisgen paling,
het mindere staat niet met het
meerdere gelijk ; — hij is zoo glad als een aal, men
heeft geen vat op hem, hij laat zich niet vangen,
ook : van hem is niets to halen; — het is een gladde
aal, het is een slimmerd; — h is te vangen als een aal
bif den staart, men kan hem zelden to spreken krijgen, hij is bijna nooit thuis; — een aal bij den staart
hebben, zich met iets (eene zaak) bezighouden, die
licht mislukken kan ; het met een wispelturig
persoon to doen hebben; — aan een goal visscher
ontglipt •el een aal, zelfs den bekwaamste kan u-el
iets mislukken of ontgaan; — hij wringt zich als een
aal ire allerlei bochten, hij tracht op alle wijzen aan
een gevaar to ontkomen, zich aan zijne verplichtingen to onttrekken, of zijn doel to bereiken;
(in een kous), plooi, rimpel. AALTJE, o. (-s).
AAL, bijna geheel verouderde vorm voor al in
samenstellingen, met de beteekenis van zeer, geheel,
uiterst, b. v. in AALOUD.
AALBES, v. (-son) vrucht van den aalbessestruik • 7
de struik of heester, die de aalbessen voortbrengt.
AALBESACHTIGEN, mv., familienaam voor de
roode, witte, zwarte aalbes en de kruisbes.
AALBESSEBLAD, o. (-eren), het blad der aalbes.
AALBESSEBOOMPJE, o. (-s), de gewone benaming
voor den aalbessestruik. AALBESSENGELEI v. ;
.JAM,v;TUINm(-en).
1

2

AALBESSENJENEVER.

AALBESSENJENEVER, v., jenever, op zwarte aalbessen getrokken, rood gekleurd, daarom ook roode
jenever of rood genoemd.
AALBESSENNAT, o. Zie AALBESSENSAP.
AALBESSENRIST, v., (-en), tros aalbessen; ook het
rankje of streng van de bessen ontdaan.
AALBESSENSAP, o., ongegist sap van aalbessen.
AALBESSENSAUS, v. (-en), saus uit aalbessennat
bereid,
AALBESSENTROS, m. (-son), aalbessenrist met de
daaraan gegroeide bessen.
AALBESSENVLA, ...VLADE, v. (aalbessenvlaas).
AALBESSENWIJN, m., gegist sap van roode of
witte aalbessen. AALBESSESTRUIK, m. (-en).
AALBEZIE, v. (aalbezi6n); AALBEZIEBOOMPJE,
AALBEZIENJENEVER. Zie AALBES en de samenstellingen.
AALELGER, m. (-s), (verkeerde vorm voor elger,
waarin el uit aal is ontstaan), een soort aalschaar
in het Noorden van Overijsel, ook trekelger genoemd; hij is van grooter afmeting dan de aalschaar, heeft circa 20 tanden van verschillende lengte
en wordt voornamelijk gebruikt om onder het ijs
to visschen.
AALFUIK, v. (en), vischtuig om paling to vangen,
dat uit op hoepels gespannen network bestaat,
waartusschen nauw toeloopende netten (keben) zich
bevinden, aan het einde van een net (kruik) voorzien, meestal heeft de aalfuik twee vleugels.
AALGEER, m. (en), oudere vorm van het thans
gebruikelijke elger. Zie AALSCHAAR.
AALGLAD, bn., zeer glad; (fig.) slim.
AALGRONDEL, m. (-s), kleine, aalvormige visch.
AALJAAGNET, o. (-ten), groot werpnet met diepen
kuil, dat aan vier touwen opgehaald en in Groningen gebruikt wordt om aal of paling to vangen.
AALJONG, bn., zeer jong.
AALKAAR, v. (aalkaren), kast, meest van hout, van
gaten voorzien, waarin aal bewaard en gespeend
wordt.
AALKAST, v. (-en), vischtuig, van hout vervaardigd en van een rooster met zijborden voorzien,
waarmee bij watermolens aal wordt tegengehouden
en gevangen.
AALKORF, m. (aalkorven), korf of mand, waarin
aal wordt bewaard of verzonden; korf, waarmede
men aal vangt; (gew.) het rondo achterdeel des
lichaams, het lichaam: hij is bang voor zijn aalkorf,
(eierkorf), hij is bezorgd voor zijne gezondheid.
AALKUB, AALKUBBE, v. (-11), aalskruik; aalkorf.
AALKWAB, AALKWABBE, v. (-n), zekere visch, ook
aalpuit, puitaal (zie aldaar), kwabaal geheeten.
AALMOES, o. eene spijs, uit aal en verschillende
groenten toebereid.
AALMOES, v. (aalmoezen), liefdegift; gift aan een
aalmoezen geven verarmt niet, door welbedelaar;
doen wordt men niet arm ; geringe gift, uit de
hoogte verstrekt.
AALMOEZENIER, m. (-en, -s) katholiek geestelijke,
aan een hooggeplaatst wereldlijk of kerkelijk persoon verbonden, belast met het uitdeelen zijner liefdegaven en het verrichten van den huiselijken godsdienst; katholiek geestelijke, die in een openbaar
gesticht liefdediensten bewijst en de godsdienstoefeningen leidt; geestelijke in het leger (veldprediker) of op de vloot; lid van een armbestuur,
die den onderstand uitreikt.
AALMOEZENIERSCHAP, o. de waardigheid van
een aalmoezenier.
AALMOEZENIERSHUIS, o. (...huizen), liefdadigheidsgesticht, waarin behoeftige bejaarde lieden of kinderen gehuisvest en verpleegd worden.
AALMOEZENIERSKAMER, v. (-s), het bestuur van
een aalmoezeniershuis; het burgerlijk armbestuur
(in sommige steden).
AALMOOTJE, o. (-s), mootje van een aal; (gew.)
zeker gebak, letterendjes.
AALOUD, bn. zeer oud. AALOUDHEID, v.

AAMBEIENKRUID.
AALPOEL, 'm. (-en), stilstaand water, waarin zich
veel aal bevindt.
(-en). Zie PUITAAL.
AALPUIT,
AALPUT, m. (-ten), vergaarbaak voor aal (mestvocht) in stallen.
AALRAAMNET, o. (-ten), vischtuig, bestaande uik
een viorkant raam, waaraan een door een hoepel
opengehouden network, dat kegelvormig uitloopt en
met eene kruik aan het einde ; meestal gebruikt
voor sluisopeningen om aal to vangen.
AALREEP, m. (-en), een zetlijn voor de paling vangst.
AALRIJK, bn. (-er, -st.), (van wateren) overvloedig van aal voorzien.
AALSCHAAR, v. (aalscharen), ijzeren voorwerp
met drie scharen of tanden, vaak van weerhaken
voorzien, aan een stok bevestigd, waarmede men
aal steekt.
AALSCHOLVER, m. (-s), zwemvogel, tot de Pelikanen behoorende, ook schollevaar, waterraaf on
rotgans geheeten.
AALSGEWEER, o. (aalsgeweren), vischnet voor de
aalvangst, in N.-Brabant bekend.
AALSHUID, v. (-en), huid of vel van een aal; (fig.)
zaken van geringe waarde: een koopman in aalshuiden (of -vellen).
AALSKRUIK, v. (-en), het nauwe achtereinde eener
aalfuik, waarin de aal vastloopt.
AALSNOER, o. (-en), aalreep.
AALSOEP, o. groentesoep met gekookte paling.
AALSPEER, v. (aalsperen), (verouderd) aalgeer.
AALSPEET, v. (aalspeton), stokje met dunne
mootjes gebakken aal.
AALSTAART, m. (-en), staart van een aal.
AALST, v. Zie ALST.
AALSTAL, m. (-len), afsluiting van een water, met
eene opening, waarvoor men netten, fuiken of korven zet om aal to vangen.
AALSTEEK, m. het vangen van aal met de aalschaar; het recht om aal to steken : den aalsteek hebben, pachten, verpachten; — v. (aalsteken)
de plaats, waar men aal mag steken.
AALSTEKEL, m. (-s), elger (in Gelderland).
AALSTEKEL, m. (-5), een in stilstaande zoete wateren algemeen voorkomende plant, tot de waterkaarden behoorende.
AALSTEKER, m. (-s), die aal steekt; aalschaar.
AALSTREEP, v. (...strepen), donkere streep op den
rug van een aal; (fig.) dergelijke streep op den
ruggegraat van sommige vale paarden.
AALSVEL, o. (-len). Zie AALSHUID.
AALSZAK, v. (-ken), zeer groot aalraamnet, door
4 of 5 hoepels opengehouden.
AALT, v. aal (mestvocht).
AALTJE, van mooi Aaltje zingen, lustig drinken
en feestvieren.
AALTJE, o. (-s), zeer klein, draadvormig, doorzichtig diertje, dat zich zeer snel vermenigvuldigt,
in troebelen azijn (azijnaaltje), rottende stijfsel
(stffselaaltje), in koren (korenaaltje), enz.
A-AL-TOLLETJE, o. (-s), zeszijdig tolletje, aan elke
zijde gemerkt met eene der letters A (alles trekken), B (bijbetalen), D (dubbel inzetten), N (niets
trekken), S (inzetten) en T (trekken).
AALVORMIG, bn., in vorm met een aal overeenkomende.
AALWAARDIG, AALWARIG, bn. (nog gew.), onbezonnen, onnadenkend. AALWAARDIGHEID.
AAM, o. (amen), oude vochtmaat van 4 ankers;
de grootto wisselt of naar het land on de vloeistof:
een Amsterdamsch aam won = 155,22 L. ; een aam
olio = 145,52 L.; — een houten vat of ton, ongeveer
een aam inhoudende.
AAM, m. Zie ADEM.
AAMBEELD. Zie AANBEELD.
AAMBEI, v. (-en), bes- of knobbelachtige uitzetting der aderen aan den aars, ook takken, rijgpuisten en speen genoemd.
AAMBEIENKRUID, o. helmkruid, groot speenkruid.

AAMBORSTIG.

AANBERMING.

AAMBORSTIG, bn. (-er, -st), (engborstig), kort-

met aarde aanvullen (de op rijen staande gewassen); ter zijde met toewerpen (gaten in wegen, —
achter muren).
AANAARDING, v. (-en), de daad van aanaarden,
het volbrachte werk; de toestand door het aanaarden verkregen.
AANAARDPLOEG, m. (-en), landbouwwerktuig,
waarmee men aanaardt (in de beteekenis 2), ook
gebruikt om aardappelen en bieten to rooien.
AANADEMEN, (ademde aan, heeft aangeademd),
met den adem bereiken; (boekb.) het goud aanademen,
zacht en voorzichtig op het bladgoud blazen, om
het te doen vatten ; ook : AANASEMEN.
AANARBEIDEN, (arbeidde aan, heeft aangearbeid),
vlugger doorwerken.
AANBAFFEN, (bafte aan, heeft aangebaft), aanblaffen; (fig.) toesnauwen; ruwer dan aanblaffen.
AANBAGGEREN, (baggerde aan, heeft en is aangebaggerd), land vergroeten door bagger achter
eene beschoeiing te werpen; vlugger baggeren; —
aanslijken.
AANBAKKEN, (bakte aan, is en heeft aangebakken), vastbakken aan de pan; voortmaken met
Bakken; (fig.) sterk aanvriezen; — aan den haard
aanbakken, altijd thuis zitten.
AANBAKSEL, o. (-5), aangebakkene korst.
AANBALKEN, (balkte aan, heeft aangebalkt), aanblaffen; gedurig schreeuwen, tieren.
AANBALLEN, (balde aan, is aangebald), de sneeuw
balt aan, blijft aan de voetzolen hangen.
AANBAREN. Zie AANBEREN.
AANBASSEN, (baste aan, heeft aangebast), aanblaffen; (fig.) scheldend bedreigen, zwakker dan
aanblaffen.
AANBEDEELEN, (bedeelde aan, heeft aanbedeeld),
als aandeel toewijzen; toedeelen. AANBEDEELING, v.
AANBEELD, o. (-en), zwaar ijzeren blok, waarop
metalen gesmeed of bewerkt worden; — zoo zwaar
als eon aanbeeld, zeer zwaar; — altoos op hetzelfde
aanbeeld slaan, steeds op dezelfde zaak terugkomen,
aandringen ; een puntig stukje metaal in het
met sas gevulde slaghoedje eener patroon, waartegen de slagpin slaat; (ontl.) het middelste gehoorbeentje dat den hamer met den stijgbeugel
verbindt, naar den vorm aldus genoemd. AANBEELDJE, o. (-s). AANBEELDSBEENTJE, o. (ontl.).
AANBEELDSBLOK, o. (-ken), houden blok, waarop
het aanbeeld rust.
AANBEELDSCHOEN, m. (-en), gegoten ijzeren blok,
waarop het aanbeeld staat bij stoomhamers.
AANBEELDSTOK, m. (-ken), aanbeeldsblok.
AANBEENEN, (beende aan, heeft aangebeend), vlug
voortstappen; snel to voet afleggen.
AANBEGIN, o. (veroud.) allereerste begin.
AANBEHOOREN, (behoorde aan, heeft aanbehoord),
iemands eigendom zijn, aan iemand behooren, toebehooren; bij, tot iets behooren.
AANBELANDEN, (belandde aan, is aanbeland),
ergens aankomen om daar to vertoeven of to blijven, meestal met het bijdenkbeeld van toeval;
terechtkomen.
AANBELANG, o. van aanbelang, belangrijk, rijk aan
gevolgen; sterker dan van belang.
AANBELANGEN, (alleen in: wet, zooveel, voor zooveel,
zoover, voor zoover aanbelangt) betreffen, aangaan.
AANBELANGEND, (Zuidn.) een aanbelangend onderwerp, waarbij iem. of iets belang heeft.
AANBELLEN, (belde aan, heeft aangebeld), aan eene
deurschel trekken om binnengelaten te worden of
gehoor to krijgen.
AANBEREN, (beerde aan, heeft aangebeend), (zeew.)
aanzeilen- alle zeilen bijzetten en zijn best doen
voor to komen.
'
AANBERMEN, (bermde aan, heeft aangebermd), een
dijk aanbermen, den voet van een dijk verzwaren
door er een berm tegen te leggen.
AANBERMING, v. (-en), daad van aanbermen; de

ademig, eene moeilijke ademhaling hebbende.
AAMBORSTIGHEID, v., kortademigheid, moeilijke
ademhaling.
AAMT, v., zuchtige zwelling van den uier bij
koeien, schapen en geiten, kort vOOr het werpen,
en vaak na dien tijd zich langs den onderbuik uitbreidende.
AAMTIG, bn. (-er, -st), aan aamt lijdende.
AAN, voorzetsel, op: er zit een vlek aan de japon,
hij is aan wal; — in de nabijheid van: htj woont
aan de haven, de koe loopt aan de sleet; — naar:
zij roeiden aan land ; in : zij staat aan de deur tot,
in : aan stukken trekken; tegen : hij stoot aan de tafel,
OverUsel grenst aan Gelderland; — ten gevolge van:
hU is aan de tering gestorven; enz.
In verbinding met eenige werkwoorden heeft „aan"
eigenaardige beteekenis, zie: bouwen, denken, f gelooven, zich herinneren, raken, schrijven, steken ; —
in uitdrukkingen:
Gig hebt het beloofd, nu zit gij er aan (vast), er toe
verbonden; — hj is er aan, hij is leelijk gefopt; —
wie is (staat) er
(bij eene veiling) wie is de
hoogste bieder?; — het zit er can bU hem, hij kan
het wel betalen; —
ik zit er al aan, ik ben reeds bezig; — daar is
niets aan, het heeft niets te beduiden; dat is niet
moeilijk; —
ik ben er nog niet aan toe, ik ben nog niet zoover
gekomen; ik heb het nog niet noodig; ik ben het
nog niet van plan; — men moet weten, wear men
aan toe is, waaraan men zich te houden heeft;
—dezikes r lecht,be rantoe,
het is slecht,
beter met den zieke gesteld ; —
ik kern er nooit aan toe, u te bezoeken, ik blijf steeds
in gebreke; — zij heeft er niets aan, voor haar is
het van geen belang; — ik weet, wat ik aan hem heb,
wat ik van hem denken moet;
hebben den tijd aan ons, wij zijn niet gebonden
aan tijd; wij hebben geen haast; — het is (staat)
aan u, gij zijt aan de beurt; gij hebt te beslissen;
wie is aan de partij, de beurt?; —wieisera n?
—eonrijksdalerandubeltjs,
een aantal dubbeltjes ter waarde van een rijksdaalder; — tien aan
tien, in groepen van ten; — dag aan dag, den eenen
dag na den anderen; — morgen aan den dag, morgen
zonder uitstel; —
h is aan den drank, hij maakt misbruik van
sterken drank ; — hij is aan het timmeren, hij is
bezig met timmeren ; — hij raakt aan het malen, hij
begint te malen; — er is geen beginnen aan, het is
te moeilijk, te greet; —
h evil er niet aan, hij durft het niet op zich
nemen; hij wil er niet toe besluiten; — /to moet
er aan, hij meet zijne straf ondergaan; — het varken
moet, zal er morgen aan, het wordt morgen geslacht.
AAN, bijwoord, de jas is al aan, aan het lijf; — de
beurtschipper is aan, is aangekomen ; — de moer, de
keil is aan, kan niet verder; — de blokken (van
een takel) zijn aan, raken elkaar ; —
hij is met zijn werk, zone betalingen nog niet aan,

is nog niet zoover gevorderd, heeft nog niet zooveel
betaald, als hij verplicht is ; — de kachel, de lamp
is niet aan, Brandt niet; —
de school, de vergadering is al aan, is reeds begonnen; — hoe moot ik met hem aan? hoe moet ik
met hem handelen?; — (gew.) hij is clan, hij is in
de loting gevallen; — daar is iets van aan, daar is
eenige waarheid in; — 't is zoo tusschen hen aan,
de vriendschap, de liefde tusschen hen is greet;
—'t is weer
aan, de liefde, de vriendschap is hernieuwd ; — ik heb aan, er is een visch aan mijn hoek ; —
gU kunt er op aan, gij kunt er zeker van zijn; —
van! (bevel) aanleggen ! aantreden! aanvatten!
aanhalen !; — altijd weer aan, telkens, zonder ophouden.
AANAARDEN, (aardde aan, heeft aangeaard), met
aarde bedekken (wortels van boomen en planten),
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AANBERMING.

door aanbermen zangebrachte versterking van
den dijk.
AANBESTEDEN, (besteedde aan, heeft aanbesteed),
de uitvoering van een werk, de levering van benoodigdheden tegen den laagsten of (onderhands) tegen
een bepaalden prijs opdragen.
AANBESTEDER, m. (-s), een persoon (of een bestuur), die aanbesteedt.
AANBESTEDING, v. (-en), de daad, de handeling
- van aanbesteden; het aanbestede werk : hij heeft thans
eene mooie aanbesteding. AANBESTEEDSTER, v. (-s).
AANBESTELLEN, (bestelde aan, heeft aanbesteld),
lets voor loon laten maken; (gew.) aanbesteden.
AANBESTERVEN, (bestierf aan, is aanbestorven),
als eigendom verkrijgen door den dood van een ander.
AANBESTOELEN, (bestoelde aan; heeft aanbestoeld),
(veYoud.) een dfjk aanbestoelen, een dijk toewijzen om
te onderhouden.
AANBETEREN, (beterde aan, is aangebeterd), in
beterschap toenemen.
AANBETREFFEN, (alleen in: wat aanbetreft, aanbetrof), aangaan; sterker dan betreffen.
AANBETROUWEN, (betrouwde aan, heeft aanbetrouwd), ter bewaring, ter verzorging geven of ter
uitvoering opdragen; sterker dan toevertrouwen.
AANBEUREN, (beurde aan, heeft aangebeurd), door
opbeuren aangeven.
AANBEVEELBAAR, bn. (-der, -st), geschikt om aanbevolen te worden, aanbevelenswaardig.
AANBEVELEN, (beval aan, heeft aanbevolen), bij
een ander belangstelling, een gunstige stemming voor
jam. of iets trachten op te wekken; — iemand aan een,
ander aanbevelen, diens belangen bij hem voorstaan,. — zich zelven aanbevelen, door zijne goede
hoedanigheden zich de gunst van anderen waardig
betoonen; — zich (zijne ziel) Gode aanbevelen, Gods
ontferming inroepen; — iemand voor eene betrekking
aanbevelen, zijne benoeming in de hand werken, bevorderen; — zich voor een ambt aanbevelen, zich op
goede gronden aanbieden; — koopwaren, eene manier
van studeeren aanbevelen, aanprijzen; — iem. een

werk, de belangen, een huis, een geheini aanbevelen,
aanbetrouwen; — het zakje (de collecte) aanbevelen
(in de kerk), de aanwezigen tot milde giften opwekken; (rechtst.) iem. in gfjzeling aanbevelen, verklaren,
dat men hem bij voortduring in hechtenis wil houden.
AANBEVELENSWAARDIG, bn., (-er, -st of meer
meest —). AANBEVELINGSWAARDIG, aanbeveling verdienende.
AANBEVELING, v. (-en), de daad van aanbevelen;
mondelinge of schriftelijke verklaring, dat men
iemand aanbeveelt ; voordracht, lijst van perSonen, die
door een daartoe gerechtigde ter benoeming worden
aanbevolen ; datgene wat tot aanbeveling verstrekt
een

zindeliflo /deed is eene goede aan,beceling.

AANBEVELINGSBRIEF, m. (...brieven), brief, waar-

mee men iemand aanbeveelt.
AANBIDBAAR, bn., voor aanbidding vatbaar; aan•
biddelijk.
AANBIDDELIJK, bn. en bw., waardig om aangebeden to worden en tot aanbidding uitlokkende.
AANBIDDEN, (bad aan, heeft aangebeden, ook aanLad, en aanbeden), als goddelijk wezen -vereeren, hetzij
door gebeden en eerbiedigehulde, hetzij door de toewijding en uitstorting des harten ; — het gouden kalf eonbiddeo, overdreven gelaecht zijn can rijkdom, ook:
onderdanige bulde aan rijke linden be -wijzen; rich
lccn aanbicklep, van zijn eigen Ik een afgod maken;
he (q)g«coule, .rUzmde zoo aanbidden, he bovendrijvende partij eeren en vleien ; (fig.) (vaak onscheidLace) niet L4'eestdrift vereeren, hartstoehtelijk . beininn en : (Qtolj1(-1 It . di,, rble go 'h 0001,i0 0; Itef:0 ;
t aad

AANBIDDENSWAARDIG, 1,n. (-or. -st. of ine)_, ]:
111(_est,

AvaardiL; aali,:e1 _- , eden to Avorden.

AANB1DDER, ill. (-s), die aanbidt; die hartstooh1ijk verek_.'rt. 1,e\vondert, 1,ernint.
AANB1DD!NG, v. (",-(:11), 11H,: nanl)idden; voor--;b:1-

AANBOFFEN.
ling der aanbidding van het kindeke Jezus door de
Wijzen uit het Oosteft. AANBIDSTER, v. (-s).
AANBIEDEN, (hood aan, heeft aangeboden), ter beschikking stollen; (scherts) iem. een pak slagen aanbieden, bedreigen met; — verschaffen. opleveren; geven ;
zich aanbieden, zich bereid verkiaren tot, als; zich
aanmelden; zich vertoonen, voordoen:_ er biedt zich
eene goede gelegenheid aan. AANBIEDER, m. (-s).
AANBIEDING, v. (-en), het aanbieden; het aangebodene. AANBIEDSTER, v. (-s).
AANBIJTEN, (beet aan, heeft aangebeten), den eersten beet in iets doen; bijten in lets ; in het aas
Wen; (fig.) hjj wil niet aanbeen, hij laat zich niet
verlokken; (fig.) aanranden, aanvallen.
AANBIKKEN, (bikte aan, heeft aangebikt), boomen
aanbikken, door het uithakken van een stuk bast,
de boomen merken, die verkocht of geveld zullen
worden, ook (gew.) blessen, schalmen genoemd ; voortmaken met bikken.
AANBINDEN, (bond aan, heeft aangebonden), vastbinden (leiboomen) ; onderbinden (schaatsen) ; korter,
vaster binden (paard, touw) ; — (fig.) de kat de bel aanbinden, de uitvoering van eene lastige task op
zich nemen, de kastanjes uit het vuur halen; —
waar het paard aangebonden is, meet het vreten,
zich naar de omstandigheden sChikken, met iem.
den strOd
aanbinden, twisten, zich bemoeien;
een zaak aanbinaanbinden, den strijd beginnen;
den, een zaak beginnen en krachtig doorzetten;
voortmaken met binden. AANBINDER, m. (-s). AANBINDING v.
AANBLAFFEN, (blafte aan, heeft aangeblaft), door
blaffen bedreigen; (fig.) tergen, hoonen.
AANBLAFFER, m. (-s), keffer; .(fig.) een persoon,
die aanblaft. AANBLAFFING, v. (-en).
AANBLAKEN, (blaakte aan), heeft aangeblaakt),
toe- of tegenschitteren en daardoor verlichten.
AANBLATEN, (blaatte aan, heeft aangeblaat), blatend aanzien.
AANBLAZEN, (blies aan, heeft aangeblazen), door
blazen doen vlammen (vuur) ; (fig.) doen ontvlammen, aanwakkeren (hartstochten, twisten, onlusten);
naar iem. blazen (rook, stof); (fig.) bezielen; (een
instrument) door erop te blazen den toon onderzoeken. AANBLAZER, m. (-s).
AANBLAZING, v. (-en), (fig.) ingeving, bezieling.
AANBLEEKEN, (bleekte aan, is en heeft aangebleekt), witter worden ; nog meer bleeken (lirmen),
(dicht.) aanlichten : de day bleekt aan.
AANBLIJVEN, (bleef aan, is aangebleven), een
ambt, eene betrekking blijven bekleeden; niet aftreden ; — (bij een wedstrijd, het spel) niet afvallen; —
niet ten achteren komen hU bl(jft met de hour tegenwoordig goal can; — (gew.) iem. aanbloven, gelijken
tred houden met ; — blijven aanstaan (de deur, het vonster) — can het lichaam blijven : het prachtige costuum
bleef den geheelen clog aan; aan het broaden blijven
(de lamp, de kachell ; Buren: do kerk blUft long eon.
AANBLIK, m. het aanzien, het aansehouwen; gezieht.
AANBLIKKEN, (blikte aan, heeft aangeb1ik0,sehielijk en kort het oog richten op, aanzien ; tegenstralen; aanbreken, aanlichten (van den dag).
AANBLINKEN, (blonk aan, heeft aangeblonken),
tegenblinken, — (fig.) toelachen, begeerlijk in do
oogen schitteren.
AANBOD, o. (aanbiedingen), het aanbieden, het
aan2:ebodene; het tegengestelde van crang: L.).0,0y
culid)o(7.

AANBOEGEN, (1)oegde aan, is en heeft aangebec2, ,J ■ .
varen of zeilen in de richting naar lets.
AANBOEKEN, (I)oekte ace, heeft aangel)oekt). all
posten, rekeninL4'en enz. in het koopmanst,oek
schrilven.
AANBOETEN, (1)o(_tt(-2 can. lieeft aangeboet). 01_;-ti)ken, feller doen loranden (hot vuur,).
AANBOFFEN, (hofte aan. lieeft aangeloft). noel een

AANBONZEN.
AANBONZEN, (bonsde aan, heeft aangebonsd), met

geweld tegen iets kloppen of stooten.
AANBOOMEN, (boomde aan, heeft aangeboomd),
vlugger boomen: schipper, boom wat aan:
AANBOORD, v. het meestal op bloedverwantschap
gegronde recht tot naasting, bij verkoop van onroerend goed.
AANBOORDEN, (boordde aan, heeft aangeboord),
naasten, benaderen. AANBOORDER, m. (-s). AANBOORDING,
AANBOORDEN, (boordde aan, heeft aangeboord),
(zeew.) (veroud.) aan boord komen, aanklampen;
de bovenste deelen der buitenhuid (van een schip)
aanbrengen; — vlugger boorden.
AANBOORLING, m. (-en), (veroud.) bloedverwant.
AANBOTSEN, (botste aan, is aangebotst), met een
hots tegen elkaar stooten.
AANBOUW, m. het aanbouwen (huizen, schepen);
het bebouwen (woesten grond) ; het verbouwen
(gewassen); — eene geheele arbeiderswijk is in aanbouw, wordt nieuw gebouwd; (krijgsw.) gebouwen,
omheiningen, boomen, slooten enz. op een terrein.
AANBOUWEN, (bouwde aan, heeft aangebouwd),
nieuwe huizen on schepen bij de reeds bestaande
bouwen; een nieuw gedeelte bij een huis bouwen;
-woeste gronden aanmaken en bebouwen; nieuwe
gewassen verbouwen; voortgang maken met bouwen.
AANBOUWER, m. (-s); AANBOUWING, v.
AANBOUWSEL, o. (-s), het aan eene bestaande woning, schuur enz. gebouwde gedeelte, (meest geringschattend gebezigd). AANBO UWSTER, v. (-s).
AANBRAAK, v. (dicht.), het aanbreken, doorbreken van het licht, van den dag, de ochtendschemering.
AANBRANDEN, (brandde aan, is en heeft aangebrand), zich aan den pot, aan de pan vastzetten,
zich aanzetten (het eten) ; doen aanbranden; (fig.)
een geheime ziekte opdoen, doen oploopen: hij
moet leelfjk aangebranel zijn; — (fig.) de pot (zip is
aangebrand, zij moot bevallen; beginnen to branden;
goed doorbranden (vuur) ; branden in de richting
van ; — (fig.) met sterkere branding bruisen (de zee).
AANBRANDING, v.
AANBRANDSEL, o. (-en), de aan den pot vastge-

zette korst.
AANBRASSEN, (braste aan, heeft aangebrast),
(zeew), de zeilen (of beter de raas) wat moor langscheeps richten.
AANBREEK, v. aanbraak.
AANBREIEN, (breide aan, heeft aangebreid), door
breien vereenigen (netten; mouwen aan een borst-

rok) ; stukken aan kousen enz. breien; vlugger breien.
AANBREISEL, o. (-s), het nieuw aangebreide gedeelte.
AANBREKEN, (brak aan, heeft on het is aangebroken), voor het eerst een deel van eene hoeveelheid (levensmiddelen) nemen of kisten, vaten, flesschen enz. openmaken; aanvangen (het morgenlicht, de dag, het tijdstip).
AANBRENGEN, (bracht aan, heeft aangebracht),
naar een aangewezen plaats brengen (de wijze hoe
is onbepaald); meebrengen ten huwelijk ; plaatsen,
toevoegen, vervaardigen (afgewerkte stukken, versieringen enz.); maken (veranderingen); fig. in volgende beteekenissen : verschaffen, veroorzaken, berokkenen (geluk, genot, nut, onheil, ellende enz.), de
derde man brengt de spraak aan; (persoonlijk of
eigenhandig) brengen tot, melden aan (mare, bericht, tijding) ; — iets kwaads van een ander aan een
meerdere aanbrengen, verklikken; — iem. bij de politie

aanbrengen, aanklagen; — iem. (iets) bij het gerecht
aanbrengen, bekendmaken, aanklagen ; — (ge -w). wij
hebben het voor vandaag aangebracht, de reis aanbrengen, ten einde brengen; — leerlingen aanbrengen, met
gevolg voorbereiden voor een andere school; — vrijwilligers bfj het leger of de marine aanbrengen, hen

vergezellen bij het aangaan eener verbintenis om
daarvoor eene belooning to ontvangen; — nieuwe
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leden bo eene verzekeringsmaatschappU aanbrengen, tot,
toetreding overhalen; — een hond aanbrengen, oplei-

den en africhten tot eene bepaalde jacht.
AANBRENGER, m. (-5), die aanbrengt; verklikker.
AANBRENGING, v.
AANBRENGHUIS, o. (...huizen), huis waarvan de
houder zich belast of belast is met het aanbrengen
van panden naar de bank van leening.
AANBRENGPREMIE, v. (...premies, ...premien), belooning voor het aanbrengen van vrijwilligers,
nieuwe leden enz. AANBRENGSEL, o. (-s).
AANBRENGST, v. (-en), het aanbrengen; het ten
huwelijk aangebrachte.
AANBRIESCHEN, (brieschte aan, is on heeft aangebriescht), brieschend naderen; brieschend begroeten of bedreigen.
AANBRIEVEN, (briefde aan, heeft aangebriefd),
door brieven melden, berichten; (gemeenz.) overbrengen, mededeelen.
AANBROMMEN, (bromde aan, heeft aangeboomd),
brommen tegen iem. of iets, brommend bedreigen.
AANBRUIEN, (bruide aan, is on heeft aangebruid),
tegen iem. aanvallen, aanwerpen.
AANBRUISEN, (bruiste aan, is on heeft aangebruist),
bruisend naderen; (fig.) onstuimig bejegenen; bruisen in de richting naar iem. of iets.
AANBRULLEN, (brulde aan, heeft aangebruld), door
brullen bedreigen.
AANBUIGEN, (boog aan, heeft aangebogen), naar
iets toebuigen.
AANBUITELEN, (buitelde aan, is aangebuiteld),
buitelend naderen.
AANBULDEREN, (bulderde aan, is aangebulderd),
bulderend naderen.
AANDACHT, v. het richten van de gedachten op
een bepaald iets; — de aandacht vestigen, trek-ken,
boeien, bezighouden; storen, vermoeien, afleiden; (fig.)
hij is onze aandacht waardig, verdient onze belangstelling, achting, liefde, enz.
AANDACHTIG, bn. (-er, -st), aandacht schenkende;
met aandacht geschiedende ; bw. met aandacht. AANDACHTIGHEID, v. AANDACHTELIJK, bw., met
aandacht.
AANDAK, o. (aandaken), het bovengedeelte van
een brand- of topgevel, dat voorbij de dakschilden
schiet; de schuins of boogswijze opgaande randen eener gevelspits voor zoover die boven de dakschilden uitsteken.
AANDAMMEN, (damde aan, heeft aangedamd), land
aanwinnen door het maken van een dam; lagen
drassigen grond ophoogen; gaten met zand vullen.
AANDAMMING, v. (-en), het aandammen; de door
aandammen verkregen grond.
AANDANSEN, (danste aan, is on heeft aangedanst),
dansend naderen; vlugger voortdansen.
AANDAUWEN, (dauwde aan, heeft aangedauwd),
(dicht.) met dauw bevochtigen, bedauwen.
AANDEEL, o. (-en), deel van iets, dat iemand in
eigendom toebehoort of toekomt; gedeelte, dat iem.
bijdraagt tot het kapitaal voor eene onderneming
of tot eene gemeenschappelijke handeling; aandeelbewijs : aandeelen plaatsen, nemen; — (fig.) 14

heeft ruim zijn aandeel in 's werelds lief en Teed gehad,
lief en Teed heeft hij ondervonden; — (fig.) hij won
aandeel (thans meestal deel) in ons geluk en ongeluk,

hij gaf blijk van zijne belangstelling, deelneming; —
(fig.) hem niet alleen hob ik dit buitenkansje to danken,
zijn vriend heeft er ook aandeel aan gehad, er het zijno
toe bijgedragen ; — aandeel hebben in eene fabriek, zaak,
maatschappij, eigenaar van een gedeelte en tevens
medebestuurder zijn; — aandeel hebben aan huizen,
landerijen, eene erfenis, een bait, oproer, deelgenoot
zijn; — aandeel hebben in de winst, in de belasting,
(telkens terugkeerend); — aandeel hebben aan de
winst, aan de oorlogsschatting, (slechts eenmaal verkregen, geheven); — aandeel nemen aan een geschenk,
maar in iemands vreugde of droefheid.
AANDEELBEWIJS, (...bewijzen), bewijsstuk van een
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bepaald aandeel in eene zaak, eigendom enz., inzonderheid het beschreven of bedrukte stuk papier.
AANDEELHEBBER, m. (-s), die aandeel in een zaak
of eigendom heeft, deelgenoot.
AANDEELHOUDER, m. (-s), houder of bezitter van
aandeelen (actien) in eene naamlooze vennootschap.
AANDEKKEN, (dekte aan, heeft aangedekt), (R.-K.)
het outaar bekleeden met nieuwe doeken, die de
lijkwade van Christus voorstellen en zoodoende
voor den heiligen dienst gereed maken; voortmaken met het dekken der tafel.
AANDENKEN, o. het in gedachtenis houden van
iemand of jets; het voortleven in de gedachten van
anderen; voorwerp, waardoor men aan iemand
of jets blijft denken (in deze bet. is het meervoud

AANDRAAIEN, (draaide aan, is en heeft aangedraaid), met een draai naderkomen; al. draaiende
naderen; — (fig.) komen aandraaien, langzaam aankomen, (ook) weder te laat komen; spoed maken
met draaien; vastdraaien; twee voorwerpen aan
elkander draaien; — (fig.) iemand een wassen neus
aandraaien, om den twin leiden ; — iemand jets
aandraaien, aansmeren, duur verkoopen. AANDRAAIING, v.
AANDRACHT, v. (-en), beschuldiging, aanklacht.
AANDRAGEN, (droeg aan, heeft aangedragen), iets
zwaars aanbrengen, naar iemand toedragen; — (fig.)
berichten, verklikken; duren : het droeg eene maand aan.
AANDRAGER, m. opperman; — zweeten als een aandrager, sterk zweeten (van een zwaar en vermoeiend
werk); verklikker. AANDRAAGSTER, v. (-5).
AANDRANG, m. het aandringen: de aandrang der
vijanden, der menigte; — aandrang van yolk, groote
opeenhooping; — aandrang der zee, werking der
golven op den romp van een schip, (ook) het toenemen in hoogte der golven; — aandrang op het
roer, de werking der zeilen, om het schip te doen
loeven of vallen, en die men steeds met het roer
dient tegen te werken; — aandrang van den wind,
toenemende drukking; (fig.) aandrang der ellende,
het nijpen der ellende; nadruk, klem: met aandrang
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g edachtenissen.)

AANDICHTEN, (dichtte aan, heeft aangedicht), jets
kwaads valschelijk te laste leggen. AANDICHTING, v. (-en).
AANDIENEN, (diende aan, heeft aangediend), iemand
jets aandienen, berichten, aan een hooger geplaatst
persoon; — iemand aandienen, de komst, den naam
van een bezoeker aanmelden; — zich zelven aandienen,
zich voorstellen, zich aanmelden.
AANDIEPEN, (diepte aan, heeft aangediept), (zeew.)
loodende en peilende het land naderen, gewoonlijk
ftanlooden geheeten; — tot de verejschte diepte bren.gen; (met zijn) dieper worpen. AANDIEPING, v. (-en).
AANDIJKEN, (dijkte aan, heeft aangedijkt), door
dijken aanhechten: men heeft Ameland aan den vasten wal van Friesland aangedfikt; door bedijkjng
land winnen : de aangedijkte gronden. AANDIJKING, v. (-en).
AANDIKKEN, (dikte aan, heeft en is aangedikt),
dikker maken : letters aanclikken; dikker worden:
door koude dikt dit vocht aan; door groeien toenemen
in dikte. AANDIKKING, v. (-en).
AANDISSCHEN, (dischte aan, heeft aangedischt),
de spijzen op tafel brengen, opdragen; gereedmaken en voorzetten met het oog op de keus der
spijzen, opdisschen. AANDISSCHING, v.
AANDOEN, (deed aan, heeft aangedaan,) aantrekken
(kleederen, schoenen) ; zich bekleeden met (versierselen); aangorden (een zwaard) ; (fig.) jver, gerech.
tigheid aandoen, ijverig, rechtvaardjg worden; — den
-nieuwen mensch aandoen, een beter mensch worden,
zich bekeeren; (fig.) veroorzaken (den dood, verdriet, pleizier) : dat zal je den dood niet aandoen;
beiokkenen, teweegbrengen, (beleediging, overlast);
iemand een proces aandoen, in rechten vervolgen;
.aanvallen, aanranden ; gevoelig maken, treffen : dat
,

geraas doet mine wren ponlijk aan; een scherpe noorclenwind doet de longer aan; (fig.) met weemoed ver-vullen: uwe woorden deden hem aan; eene plaats, eene
haven aandoen, onderweg, op reis er kort vertoeven;
het land aandoen, naderen, in het gezicht van het

land varen.
AANDOENING, v. (-en), min of meer ziekelijk gevoel van het lichaam of een zijner deelen: eene
aandoening van koorts; eene lichte aandoening op de
oogen; iedere geleidelijke verandering (klein of

groot, aangenaam of niet) in den gemoedstoestand
van den mensch: aandoeningen van vreugde, van
wellust, van droefheid, van smart; — met aandoening,
met weemoed, droefheid; — van aandoening kon rij
)liet meer spreken, van overgroote blijdschaP.

AANDOENLIJK, bn. en bw. (-er, -st), gevoelig, licht
vatbaar veer jndrukken en aandoeningen: een aancloenlUk gestel, gemoed ; gesehikt om weemoedige aandoeningen te -verwekken: eon aeadoealuk verhael;
iets eandoealUk beschrijcen. -certellen. AANDOENLIJKHEID, v.
AANDOORN, AANDOREN, no.
= AN-1)00RX.
AANDOSSEN, (doste aan, heeft aangedost), zich.
iemand amidosseor Pleehtgewaden of staatsiekleeren
aantrekken, aandoen. AANDOSSING, v.
AANDOUWEN, (dou\vde aan, heeft aangedouwd).
= AANDFWEN.

verzoeken, afraden.

AANDRAVEN, (draafde aan, is en heeft aangedraafd),,
dravend naderen; snel komen aanloopen; vlugger,
sneller draven.
AANDRENTELEN, (drentelde aan, is aangedrenteld),
zeer langzaam en met onzekeren gang aankomen.
AANDRIBBELEN, (dribbelde aan, is aangedribbeld), met kleine, vlugge schreden aankomen (van
kleine kinderen gezegd); — dat levendige kind dribbelt
den heelen dag wat aan, heen en weer dribbelen.
AANDRIFT, v. sterke opwekking om jets te doen;
jngeschapen gevoel, instinct dat dierltjke wezens bij
het handelen drijft en bestuurt; innerlijke bezieling.
AANDRIJVEN, (dreef aan, heeft en is aangedreven),
voortdrijven, aanjagen (van dieren) ; (fig.) bezielen,
aansporen, aanzetten; dieper inslaan, vaster doen
klemmen of sluiten (van spijkers, spijen en bouten) ; door het water enz. aangespoeld worden;
(fig). op een stroowisch komen aandrijven, naakt en
berooid uit den vreemde komen, om zich hier to
lande seder te zetten en zijn geluk te beproeven.
AANDRIJVER, m. (-s), de persoon, die een ander
tot zekere handeling aandrijft, aanspoort; iem.
die de koeien moet hoeden of aandrijven; benaming van onderscheidene werktuigen, zeer verscheiden van vorm en gebruik, doch alle dienende,
om jets aan to drijven.
AANDRIJVING, v. (-en), de daad van aandrijven;
aansporing tot handelen: op aandrijving van hem.
AANDRINGEN, (drong aan, heeft on is aangedrongen), voorwaarts drinken in de richting van iem.
of iets, samenpakken; — bt7 iemand op jets aandringen, iem. krachtig aansporen, nopen tot; — bUiemand
one 'jets aandringen, met aandrang jets verzoeken;
met nadruk to kennen geven; — een zaak sterk eastdringen, krachtige pogingen aanwenden, om ze smakelijk to maken; — een beicUs aandringen, er de voile
kracht van doen opmerken. AANDRINGER, m. (-s),
AANDRINGSTER, v. (-5), AANDRINGING, v.
AANDRINKEN, (drank aan, heeft aangedronken),
spoed maken met drinken; — rich een roes (gemeenz.
een verheeging, liars, buis ear.) aandrinken, zich
dronken drinken; — lemand een roes aandrinken, hem
dronken maken, door voor to drinken en tot een
lustigen dronk op to wekken.
AANDRUISCHEN, (druischte aan, heeft aangedruiseht), stuiten tegen; (fig.) lijnrecht in strijd zijn
met: dit dreischt tegen het cerstaiel can. AANDRUISCHING, v. (-en).
AANDRUKKEN, (drukte aan, heeft aangedrukt).
dichter of vaster tegen elkander drukken;
doordrukken. AANDRUKKING, v. (-en).

AANDUIDEN.
AANDUIDEN, (duidde aan, heeft aangeduid), min-
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AANEENKETENEN, (ketende aaneen, heeft aaneen-

der duidelijk aanwijzen; herkenningsteekenen op- geketend; aaneenboeien. AANEENKETENING,
geven : een huis, een persoon aanduiden; een denkv. (-en).
beeld door omschrijving kenbaar maken, uitdrukken ;
AANEENKLAMPEN, (klampte aaneen, heeft aan(fig.) wijzen op, te kennen geven, openbaren : zUne
eengeklampt), door een of meer klampen verbinden.
houding duidt zone ontevredenheid aan; beteekenen :
A ANEENKLEVEN, (kleefde aaneen, heeft aaneenhet woord vrijpostig duidt thans eene ongunstige hoegekleefd), aan elkander vastkleven.
danigheid aan. AANDUIDING, v. (-en).
AANEENKLINKEN, (klonk aaneen, heeft aaneenAANDURVEN, (durfde, dorst aan, heeft aangedurfd), gekionken), met klinknagels of bouten verbinden.
den moed hebben lets te ondernemen, iemand te
AANEENKLUISTEREN, (kluisterde aaneen, heeft
bestrijden; — durft ge dit vischje niet meer aan,
aaneengekluisterd), (eig. en fig.) door eenknellenden
durven aannemen het op te eten.
band vereenigen. AANEENKLUISTERING, v. (-en).
AANDUWEN, (duwde aan, heeft aangeduwd), duAANEENKNOOPEN, (knoopte aaneen, heeft aaneenwend voortbewegen.
geknoopt), knoopende vastmaken; — (fig.) hoe zal ik
AANDWEILEN, (dweilde aan, heeft aangedweild),
die beide zaken aaneenknoopen? in verband brengen.
vluchtig dweilen.
AANEENKNOOPING, v. (-en).
AANDWINGEN, (dwong aan, heeft aangedwongen),
AANEENKOPPELEN, (koppelde aaneen, heeft aandwingen of noodzaken lets aan te nemen: het geloof
eengekoppeld), door een koppel (touwen, boeien)
ken men iemand niet aandwingen•
verbinden; fig. (verliefden) aaneenbrengen. AANEENAANEEN, bw. onafgebroken elkander opvolgende, KOPPELING, v. (-en).
zonder tusschenpoozen, achtereen; — ongescheiden,
AANEENLASSCHEN, (laschte aaneen, heeft aaneennaast elkaar, in rijen: men moet de letters van een
gelascht), aaneenwellen; door een laschnaad -vertcoord aaneen schrtjven, die turven moeten op het veld
binden (bij het naaien, timmeren). AANEENLASniet te clicht aaneen staan; toen de stoet voorbUtrok,
SCHING, v. (-en).
hadden de soldaten reeds een uur aaneen, gestaan. —
AANEENLEGGEN, (legde of leide aaneen, heeft
In samenstellingen denkt men bij aaneen aan de aangelegd), twee of meer dingen zOO leggen, dat zij
vereeniging der deelen, bij samen aan de eenheid,
aan elkaar sluiten.
door die vereeniging ontstaan, terwijl bij aan elkander
AANEENLIGGEN, (lag aaneen, heeft aaneengelegen),
aan de afzonderlijke deelen die vereenigd zijn wordt naast, aan elkander liggen. AANEENLIGGING,
gedacht: twee koorden aaneenbinden (de uiteinden
v. (-en).
vereenigen om een langer koord te krijgen), semenAANEENLIJMEN, (lijmde aaneen, heeft aaneenbinden (om een dikker koord te hebben).
gelijmd), door lijm aan elkander hechten.
AANEENBEHOOREN, (behoorde aaneen, heeft aanAANEENNAAIEN, (naaide aaneen, heeft aaneeneenbehoord), bij elkaar behooren, een geheel vermeil.
genaaid), door naaien verbinden.
AANEENBINDEN, (bond aaneen, heeft aaneengebonAANEENNAGELEN, (nagelde aaneen, heeft aaneenden), door binden vereenigen. AANEENBINDING, genageld), door nagels of spijkers aan elkander
v. (-en).
verbinden.
AANEENBLIJVEN, (bleef aan, is aaneengebleven),
AANEENPASSEN, (paste aaneen, heeft aaneenvereenigd blijven.
gepast), aan elkander sluiten, passen; onderzoeAANEENBOEIEN, (boeide aaneen, heeft aaneenge- ken, of de voorwerpen bij elkander behooren.
boeid), door boeien, ketenen (fig. door vriendschap,
AANEENPLAATSEN, (plaatste aaneen), heeft aanliefde) verbinden. AANBOEIING, v. (-en).
eengeplaatst), naast, tegen elkander plaatsen.
AANEENBREIEN, (breide aaneen, heeft aaneen- AANEENPLAATSING, v. (-en).
gebreid), door breien aan elkander hechten.
AANEENPLAKKEN, (plakte aaneen, heeft aaneenAANEENBRENGEN, (bracht aaneen, heeft aaneengeplakt), met stijfsel of gom verbinden; (zonder verl.
gebracht), zonder tusschenruimte verbinden; aan, tot deelw.) aaneenkleven, het plakt zoo aaneen. AANEENelkander brengen; (fig.) hi] tracht beiden aaneen te
PLAKKING, v. (-en).
brengen, door verloving of huwelijk to vereenigen.
AANEENRIJGEN, (reeg aaneen, heeft aaneengereAANEENFLANSEN, (fianste aaneen, heeft aaneen- gen), tot een snoer vereenigen; met een losses
geflanst), (eig. en fig.) achteloos afmaken.
naad vasthechten.
AANEENGEBOREN, bn., gedurende de dracht aan
AANEENSCHAKELEN, (schakelde aaneen, heeft aanelkander gegroeid en zoo geboren (kalveren, hazen eengeschakeld), schakels, ringen tot eene keten
enz.), de twee aaneengeboren Siameesche broeders.
vereenigen; (fig.) aan elkander voegen, op elkander
AANEENGESCHAKELD, bn., een aaneengeschakeld
laten volgen.
verhaal, geregeld opklimmend; (taalk.) aaneengeschaAANEENSCHAKELEND, bn. (taalk.) het aaneenkelde zinnen, copulatief; (krijgsw.) aaneengeschakelde
schakelend zinsverband, eene wijze van nevenschiklinien, forten, elkander bestrijkende ; aaneengeschakelde
king; aaneenschakelende voegwoorden, ook copulatieve
evenredigheid, bestaande uit meer dan twee redens. geheeten.
AANEENGESLOTEN, bn., in aaneengesloten gelederen,
AANEENSCHAKELING, v. (-en), dat verhaal is eene
schouder aan schouder; aaneengesloten ruiten, (n-aaaneenschakeling van ongelukken, opeenvolging.
penk.) die elkaar met de hoekpunten der stompe
AANEENSCHIETEN, AANEENGRENZEN, (gew.) van
hoeken raken.
landerijen voor schieten, grenzen aan elkander.
AANEENGROEIEN, (groeide aaneen, is aaneengeAANEENSCHUIVEN, (schoof aaneen, heeft en is
groeid), aan elkander vastgroeien. AANEEN- (zijn) aaneengeschoven), door schuiven naast en aan
GROEIING, v. elkander brengen (tafels) of komen (ijsbergen).
AANEENHAKEN, (haakte aaneen, heeft aaneenAANEENSLUITEN, (sleet aaneen, heeft aaneengegehaakt), (de wagens), aan elkander koppelen;
sloten), aan elkander verbinden (door boeien met
hakende vereenigen (de deelen van een beurs).
een hangslot), (fig.) (door liefde, vriendschap);
AANEENHANGEN, (hing aaneen, heeft aaneengezonder tusschenruimte aan elkander sluiten : de
hangen), niet behoorlijk verbonden zijn; (eig. en
deuren sluiten niet goed aaneen.
fig.) dat hangt aaneen als droog zand, dat zijn onAANEENSMEDEN, (smeedde aaneen, heeft aaneensamenhangende gedachten; — hU hangt van leugens
gesmeed), door smeden aan elkander hechten;
aaneen, hij liegt meestal.
(fig.) innig en onverbrekelijk verbinden.
AANEENHECHTEN, (hechtte aaneen, heeft aaneenAANEENSNOEREN, (snoerde aaneen, heeft aaneeng,ehecht), verbinden ; (fig.) aan elkander gehecht
gesnoerd), tot of met een sneer verbinden, — (fig).
maken. AANEENHECHTING, v. (-en).
door innige liefde vereenigen.
AANEENHOUDEN, (hield aaneen, heeft aaneengeAANEENSOLDEEREN, (soldeerde aaneen, heeft aanhouden), bij elkander houden; vereenigd blijven.
eengesoldeerd), door soldeeren aan elkander hechten.

S
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AANEE'NSPLIKEREN, (spijkerde aaneen, heeft aaneengespijkerd), aaneennagelen.
AANEENSTAAN, (stond aaneen, heeft aaneengestaan), vlak naast elkander staan ; aain elkander
geschreven zijn, (de wijze hoe, niet het staan zelf
treedt op den voorgrond).
AANEENSTRENGELEN, (strengelde aaneen, heeft
aaneengestrengeld), los in elkander draaien en tot
een koord vereenigen; (fig.) met een lossen band aan
elkander vlechten. AANEENSTRENGELING, v. (-en).
AANEENSTRIKKEN, (strikte aaneen, heeft aaneengestrikt), met een strik verbinden.
AANEENVLECHTEN, (vlocht aaneen, heeft aaneengevloch ten), door vlechten vereenigen.
AANEENVOEGEN, (voegde aaneen, heeft aaneengevoegd), vlak naast elkander plaatsen; door voegen
verbinden. AANEENVOEGING, v. (-en).
AANEENWELLEN, (welde aaneen, heeft aaneengeweld), (stukken ijzer of staal) witgloeiend maken
en zoo aan elkaar hameren. AANEENWELLING,
v. (-en).
AANEENZETTEN, (zette aaneen, heeft aaneengezet),
vlak naast, tegen elkaar zetten of plaatsen; aan
elkander naaien.
AANEENZITTEN, (zat aaneen, heeft aaneengezeten),
aan elkander vastzitten.
AANERGEREN, (ergerde aan, is aangee'rgerd), steeds
erger en erger worden, verergeren.
AANERVEN, (erfde aan, heeft en is aangeerfd),
door erfenis als eigendom verkrijgen; overerven
(ziekten, gebreken) ; (alleen als verl. dw.) door
erfenis iemands eigendom worden : die boerderij is
hem aangeerfd. AANERVING, v. ( en).
AANFLUITEN, (foot aan, heeft aangefloten), uitfluiten; (fig.) bespotten, beschimpen.
AANFLUITING, v. (-en), het aanfluiten; voorwerp
van bespotting.
AANFOK, m. het aanfokken; het aangefokte vee:
-

de aanfok is dit jaar niet groot.

AANFOKKEN, (fokte aan, heeft aangefokt), den
veestapel door fokken vermeerderen; opfokken.
AANFOKKER, m. (-s). AANFOKKING, v. (-en).
AANFOKSTER, v. (-5).
AANGAAN, (ging aan, heeft en is aangegaan), gaan
in de richting naar : op iemand, een huis aangaan; —
iemand aangaan, hem in 't voorbijgaan opzoeken,
om hem even te spreken; — op iemand aangaan,
vertrouwen , staatmaken, rekenen; — het gaat hier
op een vechten aan, dat zal wel met vechten eindigen; — wanneer gaat het huwelijk aan ? heeft het
plaats ; beginnen te branden (vuur, de lamp, kaars);
beginnen, een aanvang nemen : de school, de kerk
gaat aan; wortel schieten en beginnen to grbeien
(van jonge boomen, die verplant zijn); — twee dingen
te gelijk te doers, gaat niet aan, is niet mogelijk;
te handelen, gaat niet aan, is niet geoorloofd; —
—zoo
zon verlies gaat nogal aan, is nogal dragelijk,
redelijk; — leven, beweging maken (van kinderen);
tieren, razen, kijven, uitvaren: hij ging aan als een
Turk; — tegen (een aanwezige), op (een afwczige) aangoon; — iem. aangaan, zich tot iemand wenden, om
hem to spreken, of iets to vragen ; — beginnen, ondernemen (een strijd) ; — sluiten : een verbond, ?reddenschap, huwelijk aangaan; aannemen, bevangen, overvallen : een plotselijke schrik gaat ooze dapperen aan; —
wat gaat u aan, wat bezielt u? (als uitroep van
verwondering bij dwaze of roekelooze daden) ;
—watmUa nga t,
betreft; (het veronderstelt belangstolling, deelneming); — wat gaat ?NY dat aan! wat
kan het mij schelen! — die fabriek gaat hem aan,
behoort hem geheel of gedeeltelijk toe.
AANGAANDE, vz., betreffende, nopens, omtrent.
AANGALOPPEEREN, (galoppeerde aan, heeft aangegaloppeerd), in galop naderen; sneller galoppeeren.
AANGANG, m. (-en), begin ; eerste stap ;— op den (ten)
aangang Romeo, onverwachts ergens komen, wanneer er wat gebeurt of voorvalt; (zeemansterm)
voortzeilen, gang of vaart maken.
aangang

AANGAPEN, (gaapte aan, heeft aangegaapt), verwonderd of dom met open mond aanstaren- (fig).
met gapenden bedreigen, (de afgrond). kANGAPER m. (-s), AANGAPING, v.
AANGEBEDENE, m. en vr. (-en), hartstochtelijk
bemind persoon.
AANGEBONDEN, bn. kort aangebonden zfjn, spoedig
boos worden.

AANGEBOREN, bn. (van hoedanigheden van levende
wezens) van nature eigen, ingeschapen; door en
met de geboorte verkregen.
AANGEBORENSCHAP, v. (voor het verouderde
aangeboorte) bloedverwantschap, maagschap.
AANGEBRAND, bn. hfj is er mooi aangebrand, leelijk
terecht gekomen, in de val geloopen.
AANGEBREID, bn. aangebreide kousen, (gew.) schimpnaam voor zeer arme lieden.
AANGEDAAN, bn. getroffen, bewogen, geroerd : hf,
was aangedaan, tot schreiens toe aangedaan;(in van
medelfiden aangedaan is het verl. deelw.); — netjes
aangedaan, aangekleed
AANGEDACHTENIS, v. levendig aandenken, innige
gedachtenis ; — voorwerp, bestemd om dit innig
aandenken levendig to houden.
AANGEEFSTER, v. (-s).
AANGEERFD, bn. een erf bezittende, dat aan
vreemden grond paalt.
AANGEERFDE, m. en v. (-en), eigenaar of eigenares
van grond, gelegen aan een weg, een dijk, eene
watering, enz.
AANGEGAAP, o. het lastig en gedurig aangapen.
AANGEHAALD, bn. in beslag genomen ; (fig.) (plaats)
aan een book, geschrift ontleend ; — met eene ziekte
aangehaald zijn, telkens die ziekte hebbende, behept.
AANGEHECHTHEID, v. (sterker dan) gehechtheid.
AANGEHUISD, bn. een huis bewonende, dat aan
vreemden grond grenst.
AANGEHUWD, bn. door huwelijk vermaagschapt.
AANGEKLAAGDE, m. en v. (-n), die aangeklaagd is.
AANGEKLEED, bn. een aangekleede boterham, boterham met vleesch, worst, kook of kaas ; een avondpartijtje, ook een aangekleede pip geheeten; — een
aangekleede aap, iem. die bespottelijk gekleed is, eon
zeer leelijk mensch; — aangekleed gaat nit, gezegd
van iem. die in het oog loopend mooi, meestal bespottelijk, gekleed is on daarmee pronkt.
AANGELANDE, in, on v. (-n), die een stuk land
bezit, dat aan een weg, dijk of eerie rivier grenst.
AANGELEERD, bn. het tegendeel van aangeboren, notuurlijk; voorgewend: eene aangeleerde afgetrokkenheid.
AANGELEGEN, bn. dichtbijgelegen, belendend; (-er,
-st), belangrijk, gewichtig (zaken).
AANGELEGENHEID, v. (...heden), eene zaak, die
belangrijk is, die iemand van nabij aangaat; belang,
gewicht, waarde.
AANGEMERKT, vw. aangezien, dewijl, naardien.
AANGENAAM, bn. en bw. (aangenamer, aangenaamst), (een gevoel, eene gewaarwording) van dien
aard, dat men het gaarne ondervindt; behaaglijk,
zoet; (van personen, zaken, hoedanigheden) zoo
gesteld, dat zij een aangenamen indruk geven, een
aangenaam gevoel opwekken ; streelend, zacht, hoerlijk; — rich bij iemand aangenaam maken, zijne gunst
weten to -verwerven; — iets voor aangenaam houden,
nemen, iets met welgevallen aannemen, goedkeuren;
(beursterm), (van effecters en obligation), gewild,
gezocht: de Russen zijn iets aangenamer; — aangenaam klinken, wandelen, op eene wijze, die aangenaam is.
AANGENAAMHEID, v. hoedanigheid van aangenaam; — v. (-en), vermaak, genoegen.
AANGENOMEN, bn. eon aangenomen work, de kosten
worden niet per uurloon berekend, maar globaal;
—'t
is geen aangenomen week, het behoeft op geen bepaalden tijd klaar te zijn; — een aangenomen kind,
een kind van anderen als eigen beschouwen.
AANGENOMEN, vw. gesteld, ondersteld (dat).
AANGEPRAAT, o. AANGEPREEK, o., lastig en

AANGEPRAAT.
gedurig aanpraten, aanpreeken : dat aangepreek van
lien koopman bevalt ons niet.
AANGEPRIJSD, bn., de goederen staan aangeprijsd
voor het winkelraam, met den prijs eraan.
AANGESCHAPEN, bn., aangeboren..
AANGESCHOTEN, bn., in lichten graad dronken;
door een kogel geraakt, doch
—e na ngeschotenhart,
niet gedood.
AANGESPEN, (gespte aan, heeft aangegespt), met
eene gesp vastmaken; nauwer toehalen ; strakker
aanhalen; — den degen aangespen, zich ten strijde
uitrusten. AANGESPING, v. (-en).
AANGESTORVEN, bn., door erfenis verkregen.
AANGETOGEN, verl. deelw. van AANTIEGEN.
AANGETROUWD, bn., (gemeenz. dan) aangehuwd.
AANGEVEN, (gaf aan, heeft aangegeven), overgeven, aanreiken; iets ter kennis van een ander
brengen, waarvan men de hoedanigheid zelf bepaalt,
veelal met het bijoogmerk, dat de ander er zich naar
richten zal: de hoofdtrekken van iets aangeven, —
den koers aangeven, bepalen en opgeven, welken koers
men sturen moat; — den toon aangeven, den eersten
toon van een muziekstuk doen hooren, waarnaar
de. hoogte der andere tonen bepaald wordt, (ook
fig.) het voorbeeld geven in een gezelschap ; iets ter
kennis brengen van de overheid (aan het gerecht,
ambtshalve of als beleedigde partij) : een diefstal
aangeven; (bij den burgerlijken stand) een sterfgeval,
een kind aangeven; (bij den ambtenaar der belastingen) zijn inkomen aangeven; (bij de militaire overheid) voor de loting aangeven; — zich aangeven, zich
aanmelden.
AANGEVER, m. (-5), hij die aangeeft; in 't bijzonder:
die bij den ambtenaar van den burgerlijken stand
aangifte doet van een geboorte- of sterfgeval; — de
belastingschuldige, die aan den bevoegden ambtenaar de door de wet voorgeschreven verklaringen
of mededeelingen doet. AANGEVING, v. (-en).
A ANGEZET, bn. scherper gemaakt, gewet; (fig.)
sterk gekruid, licht aangebrand (spijzen); vervalscht
(dranken).
AANGEZICHT, o. (-en), de daad van aanzien ; de
blik, iemand in zijn aangezicht beschimpen, uitlachen,
dat hij het ziet; tegenwoordigheid, onmiddellijke
nabijheid : iemand iets in het aangezicht zeggen, heeten
liegen, vrijmoedig, onbeschaamd zeggen, heeten liegen;
uiterlijke vorm van iets, de wijze, waarop iets zich
aan ons oog voordoet; voorste gedeelte van 's menschen hoofd, gezicht ; (fig.) het aanschijn der hemelingen; — het kind gelfikt zijnen vader, alsof het uit zijn
aangezicht gesneden was, lijkt sprekend op hem ;
draagt zijn hart op zijn aangezicht, is in hooge
—hij
mate openhartig; — iemand een slag in het aangezicht geven, hem grof beleedigen; — op zijn aangezicht
vallen, met gebogen hoofd nederknielen ; — wie zijn
netts schendt, schendt zijn aangezicht, wie gebreken
van zijne nabestaanden aan het licht brengt, deelt
zelf in de schande; — een man met twee aangezichten,
een dubbelhartig mensch; — iemand van aangezicht kennen, hem dikwijls gezien hebben (zonder
hem gesproken of kennis met hem gemaakt to
hebben); — van aangezicht tot aangezicht met iemand
spreken, hem persoonlijk spreken ; — van aangezicht
tot aangezicht iets kennen, van nabij, door eigen
ervaring.
AANGEZICHTSKENNER, m. (-5); ...KUNDE, v.;
...KUNDIGE, m. (-en). Zie GELAATKENNER.
AANGEZICHTSPIJN, v. (-en), hevige pijn in de
zenuwen van het aangezicht.
AANGEZICHTSWIKKER, m. (-s), iem. die de gelaatkunde beoefent.
AANGEZIEN, vw., als men aanziet; aangemerkt,
naardien, dewijl.
AANGIEREN, (gierde aan, is en heeft aangegierd),
in eene schuinsche richting, met een draai aankomen (van schepen en ruiters) ; sneller met de gierpont overvaren, door den schoot aan to halen; met
de gierpont aankomen.
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AANGIEREN, (gierde aan, is aangegierd), gierend,
loeiend naderen (stormen, ijsklompen enz.).
AANGIETEN, (goot aan, heeft aangegoten), to gelijk
met het voorwerp gieten, zoodat het daarmede een
geheel uitmaakt: dat ornament is aangegoten; (fig.)
die kleeren zfjn u als aangegoten, passen u volkomen;
voortmaken met gieten. AANGIETING, v. (-en).
AANGIFTE, v. (-n), AANGIFT, v. (-en), kennisgeving, volgens de voorgeschreven vormen, aan de
overheid, bij het gerecht, bij den burgerlijken stand
of bij den ambtenaar der belastingen ; — aangifte doen,
kennisgeven ; — memorie van aangifte, zie MEMORIE ;
de inhoud der kennisgeving; schriftelijke verklaring,
waarin eene aangifte gedaan is.
AANGLIJDEN, (gleed aan, is aangegleden), glijdend
naderen; (van kleeren) gemakkelijk aangetrokken
worden.
AANGLIMMEN, (glom aan, is en heeft aangeglommen), beginnen „te glimmen ; sterker glimmen: van
glimmen tot branden overgaan; tegenglimmen.
AANGLINSTEREN, (glinsterde aan, heeft aangeglinsterd), in de richting naar iemand of iets glinsteren of schitteren.
AANGLOEIEN, (gloeide aan, heeft on is aangegloeid),
den gloed uitstralen in de richting van iemand of
lets; (fig.) door haven glans het oog tot zich trekken (van schitterende, gloeiende kleuren gezegd);
meer gloeiend maken; beginnen to gloeien; sterker gloeien ; van gloeien tot branden overgaan.
AANGLOEIING, v.
AANGLOREN, (gloorde aan, is aangegloord), beginnen to gloren.
AANGLUIPEN, (gluipte aan, heeft aangegluipt), ter
sluik beloeren. AANGLUIPING, (-s).
AANGLUREN, (gluurde aan, heeft aangegluurd),
glurend aanzien; ongemerkt van ter zijde en nieuwsgierig aankijken.
AANGLURING, v. (-en). AANGLUURDER, m. (-s).
AANGLUURSTER, v. (-s).
AANGOLVEN, (golfde aan, is aangegolfd), golvend
naderen ; (fig.) toestroomen in onophoudelijke opvolging, als de golven der zee.
AANGONZEN, (gonsde aan, is aangegonsd), gonzend
naderen, met snorrend geluid aankomen.
AANGOOIEN, (gooide aan, heeft aangegooid), tegen
of op iets werpen; -vlugger gooien (bij het spel).
AANGORDEN, (gordde aan, heeft aangegord), boven
de heupen, om de middel vastbinden (in het
bijzonder van wapenen gezegd) ; (fig). het harnas
aangorden (voor of tegen iemand of iets), een strijd
aanbinden, partij trekken, voor of tegen iem. of
iets; — zich aangorden, zich ten strijde uitrusten,
wapenen; (ook fig.) zich voor eene onderneming gereedmaken, toerusten; (fig.) (van het geloof) toerusten, uitrusten met, voorzien van. AANGORDING v.
AANGRAUWEN, (grauwde aan, heeft aangegrauwd),
norsch of bits toespreken, ruw bejegenen; — de dag
grauwt aan, de eerste morgenschemering breekt aan.
AANGRAUWER, m. (-s). AANGRAUWING, v. (-en).
AANGRAUWSTER, v. (-5).
AANGRAVEN, (groef aan, heeft aangegraven), door
het graven van eene sloot een stuk land (meest
uit de gemeene markgronden) bij zijn eigendom
voegen; voortmaken met graven; door graven op
de vereischte diepte brengen. AANGRAVING, v.
AANGREEP, m. (dicht.) het aangrijpen.
AANGRENZEND, bn. belendend, grenzende aan.
AANGRIJNZEN, (grijnsde aan, heeft aangegrijnsd),
grijnzend aanzien, knorrig en dreigend aankijken
(ook fig.) ; grijnzend, hoonend on uitlachend aankijken.
AANGRIJPEN, (greep aan, heeft aangegrepen), plotsoling, snel of krachtig iets aanvatten, met verschillende oogrnerken: om het vast to houden, to
gebruiken of voor zich to nemen; om het gegrepene
to redden of voor een ongeluk to behoeden; om
zich aan het gegrepene vast to houden : een drenkeling grOpt zelfs een stroohalm aan; — (krijgsk.)
het geweer bij de exercitien krachtig aanvatten; —
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met kracht aantasten, aanvallen, (den vijan.d); hevig
-aantasten, overweldigen, overmannen - (van koorts,
koude, schrik, angst, weemoed gezegd); een sterken
indruk maken, hevig aandoen; met ijver of drift
aannemen, te baat nemen (een voorwendsel, eene
gelegenheid); eene handeling flunk beginnen, ferm
zich aangrfjpen, zich inspannen.
aanpakken;..
AANGRIJPEND, bn., treffend, roerend.
AANGRIJPER, m. (-s). AANGRIJPSTER v. (-s).
AANGRIJPING, v. (-en).
AANGRIJ-PINGSPUNT, o. (van eene kracht).
AANGRIMMEN, (grimde aan, heeft aangegrimd),
met grimmigen blik bedreigen; boos aanzien.
AANGRINNIKEN, (grinnikte aan, heeft aangegrinnikt), met een half onderdrukt spottend gelach
iemand aanzien ; — die beer grinnikt iedereen aan, hij
1 acht verlegen en goedwillig om alles, wat men
hem zegt.
AANGROEI, m. het aangroeien, toenemen in kracht
of aantal.
AANGROEIEN, (groeide aan, is aangegroeid), door
groeien grooter worden; (fig.) toenemen, zich uitbreiden; — aangroeien tot lets, door groeien lets
worden ; aan jets vastgroeien ; — in die streek groeien
cle schepen sterk aan, zeegewassen en schelpdieren
hechten zich aan het onder water gedompelde gedeelte in groote mate vast.
AANGROENEN, (groende aan, is en heeft aangegroend), groener worden; groen maken.
AANGROMMEN, (gromde aan, heeft aangegromd),
grommend bedreigen ; — (fig.) knorrend, morrend
bejegenen.
AANGROMMER, m. (-s). AANGROMMING, v. (-en).
AANGROMSTER, v. (-s).
AANHAALSTER, v. (-s).
AANHAKEN, (haakte aan, heeft aangehaakt), met
een haak vasthechten ; vastmaken ; verbinden ;
(schaatsenrijders) haak maar aan, houd ons maar
vast en rijd zoo met ons mee. AANHAKING, v. (-en).
AANHALEN, (haalde aan, heeft aangehaald), naar
zich toetrekken; (touwen en knoopen) vaster aantrekken, brassen, schooten aanhalen, door de touwen
aan to trekken, de zeilen scherper bij den wind
zetten; — de wind haalt aan, wordt sterker, krachtiger; — deze binocle haalt sterk aan, haalt de voorwerpen schijnbaar stork naar zich toe; jets verwijderds naderbij brengen; — er is geen aanhalen can,
men heeft hier nooit genoeg, voortdurend wil men
meer; — het haalt heel wat aan, geeft vrij wat voordee', goederen aanhouden, in beslag nemen (ter
zake van belasting); — jets aanhalen, in 't voorbijgaan medebrengen, dragon naar een bepaalde plaats ;
beginnen, ter hand nemen ; (gee-.) h haalt alles clan en
brengt niets tot een goed einde; aanleiding geven tot
(een twist, oneenigheid); — iemand aanhalen, iemand
onderweg halen, om samen ergens heen to gaan;
zich er mode bemoeien, inlaten (van lastige personen
gezegd); aanlokken, vleien; (ook) een gezegde, woorden van anderen of van zich zelf vermelden, citeeren; — een book aanhalen, een gezegde eraan ontleenen; (jets onaangenaams) zich op den hats halm;
cone streep of een teeken bij jets plaatsen; — die
Wizen moet je wat dikker aanhalen, aandikken, dikker overhalen.
AANHALER, en. (-s), (gew.) de beginner, de oorzaak
(van een twist, eene oneenigheid).
AANHALIG, bn. (-er, -st), aanlokkend, innemend.
AANHALIGHEID, v.
AANHALING, v. (-en), inbeslagneming van goederen
(ter zake van belasting); gezegde, aan eon schrijver
of spreker entleencl.
AANHALINGSTEEKENS, o. (-s), dubbele kornma's,
dienende om aangehaalde woorden van die van den
schaver zelven to onderscheiden. rprillemets (,,—").
AANHANG, nl., partij. vereeniging (vaak ongunstig).
AANHANGELING, in. en v. (en). AANHANGELINGE.
v. (-n). iemand. die een persoon. eene leer, een betoegedaan is.
insel

AANHINKEN.
AANHANGEN, (hing aan, heeft aangehangen),(klee-

deren) los of slordig aan het lijf zitten; vastkleven : de modder hangt aan; — wol, cheviot hangt
erg aan, op kleeren daarvan gemaakt, hechten zich
pluisjes en stof gemakkelijk vast; (fig.) het kind
hangt vandaag erg aan, wil veel in de - handers genomen zijn; (scheepst.) hang aan! trek met alle
kracht ; (fig.) iemand aanhangen, steeds vergezellen; door liefde, hoogachting of eensgezindheid
aan iemand gehecht zijn; (ook) zijn belangen, beginselen, inzichten en plannen toegedaan zijn; (oudt.
en gew.) iemand eigen zijn, aankleven (eene hoedanigheid); (scheepsb.) de poorten aanhangen, bij den
bouw van een oorlogsschip vierkante ramen van
witgekalkte latten tegen de spanten spijkeren om
de plaatsen aan to duiden, waar de geschutpoorten
moeten komen; (oudt.) bijvoegen, toevoegen. .AANHANGING, v.
AANHANGER, m. (-s). AANHANGERES, v. (-sen),
iem. die zelfstandiger optreedt dan een aanhangeling.
AANHANGIG, bn., nog in overweging of behandeling, nog onbeslist, onafgedaan; de zaak is voor het
gerecht aanhangig, zal daardoor uitgemaakt worden;
aanhangig maken, in behandeling brengen.
AANHANGSEL, o. (-s, -en), toevoegsel, bijvoegsel,
(aan het einde van een book).
AANHANGSTER, v. (-s) = AANHANGERES.
AANHANKELIJK, bn. en bw. (-er, -st), geneigd om
zich uit liefde of innige genegenheid aan iemand
to hechten; innig gehecht, verknocht; — (bw.) met
liefde en gehechtheid.
AANHARDEN, (hardde aan, heeft on is aangehard),
harder maken of worden; (fig.) meer gehard maken
of worden. AANHARDING, v. (-en).
AANHARKEN, (haakte aan, heeft aangeharkt), opharken (tuin); (bladeren, takjes enz.) wegharken ; indruksels on voetstappen door harken doen verdwijnen;
vlugger harken. AANHARKING, v. (-en).
AANHEBBEN, (had aan, heeft aangehad), aan het
lijf hebben (van kleedingstukken, sieraden enz., die
geen hemd aanhebben,
min of meer nauw sluiten) ;
uiterst behoeftig zijn; (fig.) een roes, een buis, eene
laars, eene kas enz. aanhebben, in meerdere of mindere mate dronken zijn; (in het spel) een appel, een
punt, eene partly aanhebben, voor zijne rekening
hebben, verloren hebben; aan het branden hobben (eene lamp, eene pijp, kachel).
AANHECHTEN, (hechtte aan, heeft aangehecht),
vastmaken; een nieuwen draad beginnen (bij naafi-,
brei- of spinwerk); annexeeren.
AANHECHTER, m. (-s). AANHECHTSTER, v. (-s).
AANHECHTING, v. (-en), daad van aanhechten;
plaats, waar aangehecht is; (van grondgebied)
vergrooting van een staat, annexatie.
AANHECHTINGSPUNT, v. (-en), plaats van aanhechting; aanknoopingspunt in eene rode.
AANHECHTSEL, v. (-s), wat aangehecht is; plaats
waar de aanhechting geschied is.
AANHEELEN, (heelde aan, is aangehaald), geheel
genezen; voortgaan met genezen.
AANHEF, m. begin, aanvang (van een brief, een
betoog, inz. bij muziek on zang).
AANHEFFEN, (hief aan, heeft aangeheven), beginnen, inz. beginnen to spreken of to zingen.
AANHEFFING, v. (-en). AANHEFFER, m. (-s).
AANHEFSTER, v. (-5).
AANHEFTEN, (hefte aan. aangeheft), aanhechten.
AANHELPEN, (hielp aan, heeft aangeholpen), helpen
aantrekken (een kleed).
AANHIJGEN, (hijgde of heeg aan, aangehijgd of
aangehegen), buiten adem komen aanloopen; hijgend
te kennen geven.
AANHIJSCHEN. (heesch aan, heeft aangelieschem.
vender ophijschen. tot can een bepaald punt ;
hijschende iem. lets toevoeren; voortmaken met
hijschen.
AANHINKEN, (hinkte aan, is aangehinkt), I) inkend naderen.

AANHINNIKEN.

AANKIJKEN.

AANHINNIKEN, (hinnikte aan, heeft aangehinnikt),
hinnikend groeten : het paard hinnikte zijn ?wes-

houder wint, wie volhardt, bereikt zijn doel. AANHOUDSTER, v. (-5).
AANHOUDING, v. (-en), de daad van aanhouden;
aanhoudend verzoek;
aanhouding verzoeken, telkens, voortdurend.
AANHOUDINGSPREMIE, v. (...premien en premies),
...PRIJS, m. (...prijzen), belooning voor het aanhouden van misdadigers ; vergoeding voor het
aanhouden en ter beschikking stellen van manlijke fokdieren, gedurende een bepaalden tijd.
AANHUILEN, (huilde aan, heeft aangehuild), door
to huilen of to blaffen bedreigen.
AANHUPPELEN, (huppelde aan, is aangehuppeld),
huppelend naderen.
AANHUWELIJKEN, (huwelijkte aan, heeft aangehuwelijkt), aanhuwen. AANHUWELIJKING, v.
(recht) vermaagschapping door huwelijk.
AANHUWEN, (huwde aan, heeft aangehuwd), door
zijn huwelijk iemand tot zich in familiebetrekking
brengen. AANHUWING, v.
AANIJLEN, (ijide aan, is aangeijld), in ijlende vaart
naderen.
AANJAGEN, (jaagde, joeg aan, heeft on is aangejaagd), ergens heenjagen; sneller voortdrijven; aansporen, aanzetten; (fig.) iem. schrik, vrees, schaamte
aanjagen, verwekken; iem. een blos aanjagen, doen
blozen; — veer aanjagen, feller aanstoken; komen
aanjagen, snel naderen; snel rijden; — het vuur
juagt aan, Brandt feller.
AANJAGEND, (Zuidw.) aanzettend, opwindend:

ter aan.
AANHITSEN, (hitste aan, heeft aangehitst), door
vuur heeter waken; (fig.) opstoken, opruien, aanzetten.
AANHITSER, m. (-s). AANHITSING, v. (-en). AANHITSSTER, v. (-s).
AANHITTEN, (hitte aan, heeft aangehit), heeter
maken, (fig.) aanvuren. AANHITSING, v.
AANHOEPELEN, (hoepelde aan, is en heeft aangehoepeld), hoepelend naderen; langdurig of sterk
hoepelen : dat kind hoepelt wat aan vandaag.
AANHOEVEN, (hoefde aan, heeft aangehoefd), aangetrokken of aangedaan moeten worden (van kleederen, schoeisel en sieraden): het is niet koud, de
jas hoeft niet aan; aangelegd of aangestoken moeten
worden (van vuur en licht).
AANHOLLEN, (holde aan, is aangehold), hollend
naderen, (van paarden); snel aankomen.
AANHOMPELEN, (hompelde aan, is aangehompeld),
hompelend, met kreupelen gang naderen.
AANHOOGEN, (hoogde aan, heeft aangehoogd), tot
de vereischte hoogte brengen (aardwerken). AANHOOGING, v. (-en).
AANHOOPEN, (hoopte aan, heeft en is aangehoopt),
tot een hoop brengen; een hoop hooger of grooter
maken, tot de vereischte hoogte brengen; toenemen,
aangroeien (van een menigte).
AANHOOPING, v. (-en), het aanhoopen; het aangehoopte.
AANHOORDER, m. (-s). AANHOORSTER, v.
AANHOOREN, (hoorde aan, aanhoorde, heeft aangehoord), naar iets luisteren; met aandacht hooren ;
geduldig ten einde toe hooren, wat vervelend, onaangenaam of kwetsend is; hooren aan. Ten aanhooren
'Can, in bijzijn van, in tegenwoordigheid van.
AANHOORIG, bn., toebehoorende aan; — de aanhooripen, de huisgenooten; alien die erbij behooren
(tot een huffs, het gevolg van een worst).
AANHOORIGHEID, v. (...heden), landerijen enz. die
tot eene bezitting, eene boerderij behooren.
AANHORTEN, (hortte aan, heeft aangehort), met
kracht tegen iets anders stooten; — (fig.) tegen iets
aandruischen, er rechtstreeks mode in strijd zijn.
AANHORTING, v. (-en).
AANHOUD, m. (-en), rustplaats, wijkplaats; (gew.)
ik heb reel aanhoud aan die familie, veel omgang
hebben met, steun hebben van; — man en vrouw,
die zonder huwelijk samenwonen.
AANHOUDELIJK, bw. (gew.), voortdurend, onafgebroken.
AANHOUDEN, (hield aan, heeft aangehouden);
iemand aanhouden, aanspreken, meest met vijandige
b-edoelingen; staande houden en gevangennemen ;
in zijn dienst behouden; (bij een veiling) niet toewijzen; — een paard aanhouden, in toom houden;
(rijk.) aanhouden en nageven, den teugel strak houden
en laten vieren; een kaart aanhouden, aftroeven;
tegenhouden, in beslag nemen; — een touw aanhouden,
(zeew), niet verder vieren; boosdoeners aanhouden,
verbergen; dieren aanhouden, opvangen, in zijn bezit
houden, niet vervreemden; wee aanhouden, aanfokken, niet verkoopen of slachten; — eene studie aanhouden, voortgaan met; — rechtzaken, voorstellen aanhouden, de afdoening ervan uitstellen ; aan het branden
houden; onderweg stilhouden, aanleggen; gaan of
sturen in de richting van; volharden; met aandrang
vragen of verzoeken; — om de hand aanhouden van
een meisje, ten huwelijk vragen; — aanhouden doet
verkrijgen, de aanhouder wint; voortduren: het houdt
lang aan, het duurt lang; — 't zal hard aanhouden,
het zal niet licht geschieden.
AANHOUDEND, bn. en bw., in dezelfde mate voortdurend, zonder ophouden, met geringe tusschenpoozen.
AANHOUDENDHEID, v. volharding; b aanhoudendheld, voortdurend, zonder ophouden.
AANHOUDER, m. (-s), die aanhoudt; — de aan-
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aanjagende geclachten.
AANJAGER, m. (-s), voortdrijver; aanspoorder; een
zuigperspomp, bestemd om het water op to halen
on naar de eigenlijke spuit to drijven; losse dichte
deur van een open haard, in Zuidn. Jacht geheeten.
AANJANKEN, (jankte aan, is en heeft aangejankt), jankend naderkomen (van honden of andere
dieren) ; (fig.) krijtend of klagend naderen (van
menschen); jankend aanzien en als 't ware tot
zich roepen (van dieren).
AANJOELEN, (joelde aan, is aangejoeld), joelend
naderen, met gejoel naderkomen.
AANJUICHEN, (juichte aan, is en heeft aangejuicht),
juichend naderen; met gejuich begroeten, toejuichen.
AANJUICHING, v.
AANKALKEN, (kalkte aan, heeft aangekalkt), iem.
aankalken, op zijne rekening schrijyen, beboeten;
ik zal je wel krijgen.
—ikzaljewlankalen,
AANKALKING, v. (-en).
AANKANKEREN, (kankerde aan, is aangekankerd),
beginnen to kankeren; voortgaan met kankeren;
(fig.) zich als een kanker verbreiden (een zedelijk
kwaad). AANKANKERING, v.
AANKANTEN, [ZICH] (kantte zich aan, heeft zich
aangekant), zich verzetten tegen lam., iets. AANKANTING, v. (-en), tegenkanting.
AANKAP, m., het aankappen (vooral in onze
0.-I. bezittingen in gebruik).
AANKAPPEN, (kapte aan, heeft aangekapt), hout
kappen, boomen vellen, tot aanvulling of vermeerdering van den bestaanden voorraad.
AANKARREN, (karde aan, heeft aangekard), met karren aanvoeren; spoed maken met karren. AANKARRING, v. (en).
AANKEFFEN, (kefte aan, is en heeft aangekeft),
komen aankeflen, keffend naderen; iem. keffend
bedreigen ; (fig.) met scheldwoorden trachten bang
to maken.
AANKERMEN, (kermde aan, is on heeft aangekermd),
kermend naderen ; iem. kermend aanroepen en om
hulp smeeken. AANKERMING, v. (-en).
AANKERVEN. (korf, kerfde aan, aangekorven),
spoed maken met kerven; iets op iemands rekening (kerfstok) aanteekenon, aankalken; bij toeneming op de rekening komen. AANKERVING, v. (-en).
AANKIJKEN, (kook aan, heeft aangekeken), met
belangstelling kijken naar; lijdelijk toezien; in
bedenking houden; — iem. clears, schttins, ztcart aan-
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AANKIMEN.

kfficen, hem door aankijken of op andere wijze zijne
afkeuring of mishagen laten blijken; — iem. scheef
aankfiken, hem benijden; — iem. niet aanzien, hem
met geen bilk verwaardigen (uit gramschap of
trotschheid).
AANKITTELEN, (kittelde aan, heeft aangekitteld),
door kitteling in beweging brengen; (bij uitbr.) door
een streelend of aangenaam gevoel opwekken, prikkelen, aansporen.
AANKLACHT, v. (-e), beschuldiging inbrengen bij
de bevoegde macht, het gerecht; geschrift, waarin
de aanklacht is vervat. AANKLAGE, v. (veroud.)
AANKLAGEN, (klaagde aan, heeft aangeklaagd),
wegens een misdrijf of laster bij het gerecht beschuldigen; beschuldigen, zon geweten klaagt hem aan.
AANKLAGER, m. (-s), die aanklaagt, openbaar-, de
ambtenaar van het Openbaar Ministerie ; — als de aanAANklager niet bewijst, spreekt men den gedaagde vrfj.
KLAAGSTER, v. (-s). AANKLAGERES, v. (-sen).
AANKLAMPEN, (klampte aan, heeft aangeklampt),
met klarnpen vastmaken; (fig.) .iem. aanspreken
en op den weg staande houden (vaak om geld te
leenen of zich aan te sluiten); (zeew.) op zijde
schieten, aan boord komen ; (fig.) medesleepen.
AANKLAMPER, m. (-s). AANKLAMPING, v. (-en).
AANKLAMPSTER, v. (-s).
AANKLAUTEREN, (klauterde aan, is en heeft aangeklauterd), klauterend naderen ; vlugger klauteren.
AANKLAUWEN, (klauwde aan, heeft aangeklauwd),
opharken ; — daar komt
(het) aanklauwen (van een
schaatsenrijder, van een paard), klauwend naderen.
AANKLEEDEN, (kleedde aan, heeft aangekleed),
kleederen aantrekken (met name de bovenkleederen); — eene kamer aankleeden, op orde brengen,
alle meubelen naar behooren plaatsen, opsieren ; een
huis aankleeden, meubileeren, — iemand aankleeden,
de benoodigde meubels leveren, voor zijne geheele
uitrusting zorgen; — ik zal hem wel aankleeden, ik
zal de zaak met hem wel in orde brengen; (ook)
iets te duur verkoopen; — daarvoor kleed ik mfj
aan, ik reken mij in staat of bevoegd dat te doen.
AANKLEEDER, m. (-s). AANKLEEDING, v. (-en).
AANKLEEDSTER, v. (-s).
AANKLEEF, m. (veroud.) toevoegsel, aanhoorigheid; — met den aankleve van Bien, met al wat ertoe
behoort, erbij komt, er betrekking op heeft.
AANKLEEFSEL, o. (-s), wat aan jets vastzit, wat
tot jets behoort. AANKLEEFSTER, v. (-s.)
AANKLEMMEN, (klemde aan, heeft aangeklemd),
drukken tegen, sterker klemmen; — (fig.) nader
bevestigen of staven (eene bewijsvoering). AANKLEMMING, v. (en).
AANKLEVEN, (kleefde aan, heeft aangekleefd), door

no.

kleefstof zich aan iets anders vasthechten; (fig.)
verkeerdheden, gebreken kleven ons aan, zijn ons eigen,
wij zijn er mee behept; (fig.) iem. (iets) aankleven,
aan iem. sterk gehecht of verknocht blijven, getrouw
blijven, voortdurend aanhangen.
AANKLEVER, m. (-s). AANKLEVING, (-en), sterke
gehechtheid ; (natuurk.) aantrekking tusschen moleculen van verschillende lichamen.
AANKLIMMEN, (klom aan, is en heeft aangeklommen), klimmend naderen; vlugger klimmen.
AANKLINKEN, (klonk aan, heeft aangeklonken),
met de drinkglazen klinken; met klinknagels aan
iets anders bevestigen; het aangeklonkene nog steviger bevestigen. AANKLINKING, v. (-en).
AANKLOPPEN, (klopte aan, heeft aangeklopt), door
kloppen vaster aandrijven, dieper indrijven; door
kloppen te kennen geven, dat men wenscht aangehoord of binnengelaten to worden; (fig.) bU iem.
aankloppen, een beroep doen op iem. om iets to
verkrijgen. AANKLOPPING, v. (-en).
AANKLOSSEN, (kioste aan, is en heeft aangeklost) = AANKLOTSEN.
AANKLOTSEN, (klotste aan, is en heeft aangeklotst), met zware, plompe stappen aankomen;
(van water gezegd), met kleine golfjes stooten tegen.

AANKOMEND.
AANKNEDEN; (kneedde aan, heeft aangekneed),.
door kneden aan lets vasthechten, voortmaken
met kneden. AANKNEDING, v. (-en).
AANKNIELEN, (knielde aan, heeft en is aange-

knield), knielen aan jets of aan zekere, bekende plants; op de knie6n liggen bij, htj heeft niet aange-

knield, hfj is blijven staan; zij zijn reeds aangeknield.
AANKNIELING, v. (-en).
AANKNIJPEN, (kneep aan, heeft en is aangeknepen),
toe-, vastknijpen; sterker knijpen. AANKNUPING„
v. (-en).
AANKNIKKEN, (knikte aan, heeft aangeknikt)
= TOEKNIKKEN. AANKNIKKING, v. ( - en).
AANKNOOPEN, (knoopte aan, heeft aangeknoopt),
het eene aan het andere vastknoopen; (fig.) verbinden, er aan toevoegen : er nog een dagje aanknoopen; eene wederzijdsche handeling of betrekking beginnen, (een gesprek, eene briefwisseling,
onderhandeling); voortmaken met knoopen.
AANKNOOPER, m: (-s). AANKNOOPSTER, v. (-s).
AANKNOOPING, v. (-en), het aanknoopen of verbinden; (weverst.) de verbinding of vasthechting
van een kettingdraad door den inslagdraad, die er
overheen geleid wordt; punt, waar de aanknooping plaats heeft ; (weverst.) punt, waar de inslagdraad den kettingdraad afbindt; — samenhangende
aanknoopingen, die aan elkaar grenzen en daardoor
(vaak schuins) over de stof voortloopende strepen
vormen : rips en keper zijn weefselq met samenhangende
aanknoopingen; verspreide aanknoopingen, die verspreid of verstrooid over het weefsel zijn aangebracht; verbinding van een deel eener redo met
de overige deelen.
AANKNOOPINGSPUNT, o. (-en), punt van aanknooping, in eig. en fig. zin.
AANKOMELING, m. en v. (-en). AANKOMELINGE,
v. (-n), die pas aangekomen is, nieuweling; beginner (in een wetenschap, ambacht) ; aankomende
jongeling, meisje.
AANKOMELINGSCHAP, o. staat van een beginner.
AANKOMEN, (kwam aan, is aangekomen), eene

plaats bereiken; aan land of in de haven komen;
aanloopen bij ; — er is geen aankomen aan dien pe•soon, dat book, men kan hem niet to spreken krijgen,
het is moeilijk to krijgen; het doel treffen, raken,
dat schot, die slag kwam goed aan; (van pers.) in
zekere betrekking komen of in zekeren kring (UMversiteit, Kerkgenootschap) opgenomen worden,
jets aankomen, met iets voor den dag komen,
—met
het to pas brengen enz., kom daar nu eens mee ace?
naderbij
komen,
zoo
vreemd,
raar
aankomen;
kan
(van menschen en dieren, natuurverschijnselen, den
tijd, enz.) ; — ik zag het wel aankomen, voorzien;
[eigenlijk = kom nader, treed toe] gewone
—kom can!
opwekking om eene handeling to beginnen; — welnu,
komaan ! uitroep van verbazing; aanraken, betasten,
kom nergens aan! — tegen jets aankomen, grenzen
aan; — Pam daarmee niet bU hem aan, vraag hem
dat Met; — de leiding der fabriek Point op hem aan,
berust op, is afhankelijk van; — het komt hier op
geld aan, geld is hier de hoofdzaak; — het laten,
aankomen op iemand (op jets), aan hem overlaten,
aan zijne zorg toevertrouwen; — die geschiedenis zal
op mijn zak aankomen, neerkomen; — iemand vreemd,
wonderibP aankomen, een vreemden, wonderlijken
indruk op hem maken; overvallen, aangrijpen: die
ziekte is one langzamerhand aangekomen; iemands
eigendom worden door erfenis; aangekomen goederen,
(recht.) goederen, welke eene vrouw bij het aangaan
van haar huwelijk zich voorbehoudt of welke zij
naderhand verkrijgt ; aan den gang komen, beginnen,
(brand, twist); groeien, opschieten; herstellen, genezen; — het Point e' op can, het beslissend oogenblik is daar; — het Point er niet op aan, het is van
goon belang. AANKOMER, m. (-s).
AANKOMEND, bn., aanstaande (week, Zondagl,
opgroeiende (knapen en meisjes); studeerende vont:
een can/contend predikant.

AANLEEREN.

AANKOMST.
AANKOMST, v., het aankomen, het bereiken eener
plaats ; (oude rechtsterm) titel van bezit; bewijs,
recht van eigendom.
AANKONDIGEN, (kondigde aan, heeft aangekondigd), min of meer plechtig doen weten, (de komst
van een vorst) ; schriftelijk bekend maken (een
huwelijk, een sterfgeval); — zich aankondigen als,
zich bekend maken in de hoedanigheid van; zich
aankondigen, zich openbaren, zich doen opmerken;
het verschijnen ervan in krant
—enboekanko digen,
of tijdschrift bekendmaken ; — aanduiden, te kennen
geven, verraden : het loodsmannetje kondigt de aanlvezigheid van haaien aan; met zekerheid voorspellen, het vertrek der zwaluwen kondigt ons den,
-winter aan. AANKONDIGER, m. (-s). AANKONDIGSTER, v. (-s).
AANKONDIGING, v. (-en), de daad van aankondigen,
ineest van boekwerken ; opstel waarin een boek wordt
.aangekondigd; geschreven of gedrukte kennisgeving.
AANKONDIGINGSBLAD, o. advertentieblad.
AANKOOIEN, (kooide aan, heeft aangekooid),
(boekdr.) de vormen naar behooren aanslaan.
AANKOOP, m. (-en), het aankoopen ; het aangekochte.
AANKOOPEN, (kocht aan, heeft aangekocht), door
koopen in eigendom krijgen en houden. AANKOOPING, v. (-en).
AANKOPPELEN, (koppelde aan, heeft aangek012peld), (dieren) aan elkander vo.stbinden, (fig.) paren,
door allerlei middelen een huwelijk tot stand brengen; (deelen eener machine) ze met een bewegend
deel verbinden om ze zoo in beweging te brengen.
AANKOPPELING, v. (-en).
AANKOPPEN, (kopte aan, heeft aangekopt), (speldenm.) de spell van een kop voorzien; koppen
zetten, om nog meer (onzuiver) bloed of te nemen.
AANKORSTEN, (het korstte aan, is aangekorst),
zich als eene korst aanzetten; met eene korst
bedekt worden. AANKORSTING, v. (-en).
AANKRAMMEN, (kramde aan, heeft aangekramd),
door middel van krammen vastmaken; sterker
vasthechten; voortmaken met krammen; — zeilen
!aankrammen, ze met kabelgarens aan de daarvoor
bestemde leiders aanslaan. AANKRAMMING, v. (-en).
AANKRAS, m. (Zuidw.) aangewassen, aangeslibte
grond.
AANKRIJGEN, (kreeg aan, heeft aangekregen),
(kleeren) aan het lichaam krijgen, mogen dragen;
op zijne rekening krijgen, verliezen (vooral in het
spel) ; ten verkoop ontvangen : versche ()esters ace.krijgen; er in slagen een kleedingstuk aan te trekken; met moeite aan het branden krijgen.
AANKRIJTEN, (kreet aan, heeft aangekreten), tegen
iemand schreien.
AANKRUIEN, (kruide, krooi aan, heeft en is aangekruid, aangekrooien), kruiend nader brengen of
komen; snel voortkruien; den molen op den wind
zetten; het naderen van op elkaar schuivend ijs.
AANKRUIING, v. (-en).
AANKRUIPEN, (kroop aan, heeft en is aangekropen),
kruipend naderen; tegen iem. aankruipen en zich
tegen hem drukken. AANKRUIPING, v. (-en).
AANKUIEREN, (kuierde aan, is aangekuierd),
kuierend naderen; steviger doorstappen.
AANKUNNEN, (konde of kon aan, heeft aangekund),
tegen iemand bestand zijn, kunnen overwinnen;
berekend zijn voor (eene taak); in staat zijn om
eene zekere portie spijs of drank te gebruiken; gewoon zijn om veel geld te verteren; kunnen aan(loon : met fatsoen kunnen dragen; aangedaan kunnen worden, (kleedingstukken); aangestoken kunnen
worden (lamp, kachel).
AANKWAKKEN, (kwakte aan, heeft aangekwakt),
met een kwak tegen iets smijten, - zoodat het email
blijft zitten; — iemand tegen den multi . den greed aankwakken, hem er gevoelig tegen smijten; (fig). onachtzaam ea slordig. aanbrengen (versieringen). AANKWAKKING, v.
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AANKWEEK, m., aanbouw ; (fig.,, dicht.) het aan-

kweeken.
AANKWEEKBAAR, bn. (-der, -st), (w. g.) geschikt
om aangekweekt te worden.
AANKWEEKELING, m. (-en), jonge boom en plant,
die aangekweekt wordt ; — m. en v. (-en), jong
en onervaren kweekeling. AANKWEEKELINGE,
v. (-en).
AANKWEEKEN, (kweekte aan, heeft aangekweekt),
door kweeken tot den volwassen toestand brengen
(jonge boomen, planten, bloemen) ; (fig.) voor eene
betrekking opleiden ; met zorg ontwikkelen en doen
toenemen (geestelijke of zedelijke hoedanigheden);
begunstigen, bevorderen.
AANKWEEKER, m. (-s). AANKWEEKING, v. AANKWEEKSTER, v. (-s).
AANKWIKKEN, (kwikte aan, heeft aangekwikt).
(goudsm.) aan de oppervlakte van het metaal eene
verbinding van dit met kwik voortbrengen: amalgameeren; door nadere bedekking met kwik de
plaatsen, waar het niet goed gevat heeft, bijwerken.
AANKWIKKING, v. (-en).
AANKWISPELEN, (kwispelde aan, heeft en is aangekwispeld), kwispelstaartend naderen; met den
staart kwispelend liefkoozen (van honden enz.);
(fig.) vleien, streelen.
(kwispelstaartte aan,
AANKWISPELSTAARTEN,
heeft en is aangekwispelstaart) = AANKWISPELEN. Het verl. deelw. wordt weinig gebruikt.
AANLACHEN, (lachte [loeg] aan, heeft aangelachen),
vriendelijk lachend aanzien, (vaak onwillekeurig,
in tegenstelling van toelachen, dat altijd opzettelijk
geschiedt) ; (fig.) zich bekoorlijk of begeerlijk vertoonen: stale vreugde lacht mij aan; bekoren: de
room lacht hem aan; — het geluk, lacht hem aan, de
fortuin is hem gunstig; — (w. g.) iemand jets clanlachen, door toelachen een gevoel of gewaarwording
bij iemand verwekken.
AANLADEN, (laadde aan. is en heeft aangeladen),
het root laadt can, zet zich vast, hoopt zich op in
schoorsteenen, in vlampijpen van stoomketels;
voortmaken met laden. AANLADING, v. (-en).
AANLANDEN, (landde aan, is aangeland), aan land
varen, voor den wal komen; (fig.) in de huwelijkshaven aanlanden, tot een huwelijk komen; zijn
bestemming bereiken (meestal na voorafgegane
onzekerheid); ergens terecht komen. AANLANDING, v. (-en).
AANLANDIG, be., de wind is aanlandig, de wind
waait landwaarts.
AANLANGEN, (langde aan, heeft aangelangd), (gemeenz.) aanreiken. AANLANGING, v.
AANLANGER, m. (-5), die aanlangt; (in de worktuigk.) deel van de muntpers, ook handje geheeten.
AANLANGSTER, v. (-s).
AANLAPPEN, (lapte aan, heeft aangelapt), met
lappen aaneenhechten (schoenen, laarzen); (fig.)
to duur verkoopen: ik zal het hem wel aanlappen,
ik zal wel zorgen, dat hij het van mij koopt; aangelapt, verkocht (bij effectenhandelaars).
AANLAPPER, m. (-s), jongen in een spinnerij, die
de gebroken draden aaneenhechten moot.
AANLASSCHEN, (laschte aan, heeft aangelascht),
door lasschen aaneenhechten (hout, linnengoed,
ijzer); in elkander splitsen, (touwwerk); door lasschen stukken aanzetten; (fig.) toevoegen aan jets,
zoodat het daarmede een geheel uitmaakt. AANLASSCHING, v. (-en).
AANLATEN, (liet aan, heeft aangelaten), voorwerpen aan elkaar vast laten; laten aanhouden
(een kleedingstuk) ; door laten branden (van vuur);
laten aanstaan (deuren, vensters).
AANLAVEEREN, (laveerde aan, heeft en is aangelaveerd), (zeew.) laveerend naderen) ; (fig.) al been
en weer zwaaiend naderen (een dronkaard) ; laveerondo good vooruitkomen: met zulk een bekwaam

stuurm«n aan het roe, lareerde het jachtje goed aan.
AANLEEREN, (leerde aan, heeft on is aangeleerd),
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door leeren zich eene kennis of vaardigheid eigen
maken : een vreemde taal, een ambacht aanleeren;
zijn best doen met leeren; in kennis of bekwaamheid vooruitgaan. AANLEERING, v.
AANLEG, in., het aanleggen van schietgeweer;
aanleg op stukgoederen, zie: AANLEGGEN; oogmerk, bedoeling, toeleg; — in eersten aanleg, in eerste
instantie; — rechtbank van eersten aanleg, vOOr 1838
de benaming der tegenwoordige ArrondissementsRechtbanken; begin van uitvoering van verschillende
werken; wijze waarop iets aangelegd is (plantsoen,
schilderij); — natuurlijke geschiktheid (in de toekomst) voor, tot (kunst, wetenschap ; zwaarmoedigheid; om dik te worden) ; eerste ontwerp of
begin (van eene schilderij of teekening) ; benedendikte van een muur; (dijk- en wegenbouw) : elf*
van dubbelen, halven aanleg, waarvan de voet het
dubbele, de helft van de hoogte bedraagt; plantsoen, wandelplaats ; de plaats, waar men aanlegt
om uit te rusten of iets to gebruiken.
AANLEGGEN, (legde of leide aan, heeft aangelegd
of aangeleid), tegen iets aanbrengen : iemand boeien
of kluisters aanleggen; (rijk.) het linkerbeen aanleggen, tegen de zijde van het paard aandrukken; — dat paard wil niet aanleggen,
wil niet
trekken; — een schip op stukgoederen aanleggen, in
lading leggen, om door verschillende kooplieden
bevracht to worden; — visch aanleggen, een gekookten visch, geheel toebereid, eenigerrnate in
zijne vorige gedaante herstellen ; (bij het spinnen)
de vlasvezels tot een samenhangenden band vereenigen; — eene ploegschaar, bbl aanleggen, er een nieuw
stuk staal of ijzer opleggen en aanwellen; — op
iets richten of mikken (schiet- on stootgeweer);
(fig.) iets doen overeenkomstig een bepaald doel:
het spel zus of zoo aanleggen, zijne maatregelen treffen; — het zuiniq, breed aanleggen, zijne levenswijze
zuinig of op grooten voet inrichten; — het op iets
aanleggen, gemunt hebben op, zwakker dan het toeleggen op; — het met iemand aanleggen, zich met
hem inlaten, (ook) gemeene zaak met hem maken;
—enverzameling,e lijstanleg n,
beginnen to
houden, inrichten; — eene bijeenkomst, eene party
aanleggen, voorbereiden; — eene schildery aanleggen,
de eerste laag verf op een bereid doek of paneel
brengen, nadat de ruwe schots geteekend is ; —

AANLEIDING, v. (-en), (veroud.) leiding; handieiding; — aanleiding vinden, zijn, geven tot (om), toevallig de oorzaak vinden, zijn, geven; — aanleiding
nemen (ontleenen) uit iets tot, om, gebruik maken
van ; naar aanleiding van, naar de oorzaak en gelegenheid, door iets geven; (kunstterm) motief.
AANLENEN, (leende aan, heeft aangeleend), = AAN-

rYtuig aanleggen, ten gebruike aanschaffen; — vuur,
de kachel aanleggen, brandstoffen zoodanig leggen op
den haard, in de kachel, dat zij, aangestoken zijnde,
kunnen voortbranden, (ook: dit aansteken er onder
begrepen) ; — straten, wegen, vaarten, doken, vestingwerken, (een tuin, plantsoen, gas(leiding) aanleggen,
naar een vast plan tot stand brengen; — geld aanleggen, uitzetten, op intrest; — een proces aanleggen,
als eischer een rechtsgeding beginnen; (pap.) vlugger leggen (zie : KOETSEN) ; voor den wal komen
(vaartuigen); onderweg stilhouden (van personen,
rijtuigen enz.) om uit to rusten of iets to gebruiken:
aan alle kapelletjes (of heilige huisjes) aanleggen; aanhouden op, zich richten naar een -voorwerp. AANLEGGING, v. (-en).
AANLEGGER, m. (-s), hij die iets aanlegt, (in
't algemeen) ; degeen die iets kwaads ontwerpt en
veroorzaakt; die een eisch in rechten instelt.
AANLEGKWASTJE, o. (-s). (schilderk.)
AANLEGMACHINE, v. (-s), (bij het spinnen).
AANLEGPLAATS, v. (-en), plaats, waar een vaartuig, rijtuig gewoon of verplicht is aan te leggen,
eenigen tijd stil to houden. AANLEGSTER, v. (-s).
AANLEIDELIJK. bn. (-er, -st), geschikt om aanleiding to geven tot iets.
AANLEIDEN, (leidde aan, heeft aangeleid), leidende
nader brengen, ergens heen brengen of voeren;
aanleiding, gelegenheid geven tot.
AANLEIDEND, bn., de aanleidende (eerste of grond-)
oorzaak, de oorzaak, die tot iets aanleiding geeft.
AANLEIDER, m. (-s), hij die aanleidt, aanvoert; de
leider, het hoofd. AANLEIDSTER, v. (-s).

LEUNEN.
AANLENGEN, (lengde aan, heeft on is aangelengd),
eene vloeistof door het bijvoegen eener minder -

krachtige (of water), dunner maken; langer worden:
de dagen lengen aan. AANLENGING, v. (-en).
AANLEUNEN, (leunde aan, heeft aangeleund),
leun de deurschuins tegen iets steunen of rusten;
maar aan, laat ze maar aanstaan; (fig.) zich
iets laten aanleunen, zich ten onrechte iets laten
toeschrijven, zich er niet tegen verzetten; (krijgsw.)
geplaatst zijn aan een ter zijde gelegen dekkingspuntAANLEUNING, v. (-en) de daad van aanleunen: -.
(krijgsw.) een voorwerp op het terrein, geschikt tot
dekking van een der beide vleugels.
AANLEUNINGSPUNT, o. (-en), (krijgsw.) punt or
plaats op het terrein, waar zich een voorwerp bevindt ter dekking van een vleugel.
AANLICHTEN, (lichtte aan, is aangelicht), beginnen
to schijnen, holder to worden; aanbreken.
AANLICHTEN, (lichtte aan, heeft aangelicht), door
lichten nader brengen.
AANLIGGEN, (lag aan, heeft aangelegen), aan den
disch liggen; — aangelegen zijn =-- aanliggen; (zeew.)
in zekere richting sturen ; liggen to branden (van
vuur of brandende stoffen).
AANLIGGEND, bn. aangrenzend; (wisk.) aanliggenclo
zifde, (van een hook), een been van dien hook zijnde ; —

aanliggende hoek, (van een hoek) een been gemeen
hebbende met dien hook. AANLIGGENDEN, mv.„
(oudt.) dischgenooten.
AANLIJKEN, (lijkte aan, heeft aangelijkt), (zeew.) ,
een lijk aanlfiken, een touwen omboordsel aan het
zeil naaien.
AANLIJMEN, (lijmde aan, heeft aangelijmd), met
lijm vasthechten; ijverig lijmen.
AANLIJMER, m. (-s). AANLIJMING, v. (-en). A ANLIJMSTER, v. (-5).
AANLOEIEN, (loeide aan, heeft- an is aangeloeid),
loeiend bedreigen; loeiend naderen.
AANLOEREN, (loerde aan, heeft aangeloerd), loerend aanzien, ter sluik bespieden.
AANLOEVEN, (loefde aan, heeft on is aangeloefd),.
(zeew.) scherper tegen den wind houden, oploeven.
AANLOKKELIJK, bn. en bw. (-er, -st), geschikt om
aan to lokken, tot zich to trekken of begeerte tot
zich op to wekken (meest van zaken gezegd); behagende, verleidelijk.
AANLOKKELIJKHEID, v. (...heden), bevalligheid,
aantrekkelijkheid.
AANLOKKEN, (lokte aan, heeft aangelokt), tot zich
lokken; opwekken naderbij to komen of eene handoling to beginnen; lokken (fig.) bekoren, aantrekken..
AANLOKKING, v. (en).
AANLOKKER, m. (-5). AANLOKSTER, v. (-5).
AANLOKSEL, o. (-s, -en), middel om aan to lokken; bekoorlijke, verleidelijke eigenschap of omstandigheid.
AANLONKEN, (lonkte aan, heeft aangelonkt),
vriendelijk toeknikken met de oogen. AANLON
KING, v. (-en).
AANLOODEN, (loodde aan, heeft aangelood), (zeew.)
al loodende en peilende varen naar eene kust, eene
bank enz., totdat men er tegen aan of nabij is.
AANLOOP, m. (-en), (mil.), korte, snelle on hevige
aanval; korte loop, dien men doet, als men springen of iets werpen wil; (fig.) inleiding op hetgeen men zeggen (vragen) wil: een aanloop(je)nemen; herhaald, vaak lastig bezoek: wij hadden
gisteren reel aanloop; herhaald verzoek, aanzoek;
het spoelen der zee tegen het land
—a nlo pderze ,
of het strand: (bouwk.) kwartrond koppellijstje, dat

AA_NLOOP.
twee verschillende leden van eon lijstwerk verbindt; (bij draaibanken) taster ; verstelbare ijzeren
nok in het schaafblok, waardoor de diepte van de
groef wordt geregeld.
AANLOOPEN, (Hop aan, is en heeft aangeloopen),
in de richting van iem. of iets loopen, varen; — op
den viand aanloopen, in snellen pas op hem toeloopen om hem aan to vallen ; — aanloopen bij, in
't voorbijgaan eon bezoek brengen; met snelle schreden aankomen; zich haasten met loopen; in den
loop, varende iets aanraken, er tegen stooten ; (werkt).
in zijn loop gestuit worden of belemmering ondervinden (van een bewegend deal van een worktuig); in ongelegenheid komen, slecht ontvangen
worden; — tegen jets aanloopen, aandruischen tegen,
in strijd zijn met; — de geweerloopen zal men bruin
laten aanloopen, het staal door verhitting kunstmatig kleuren ; (schild.) zwart doen aanloopen, eene
zwarte tint geven; (fig.) iemand met verzoeken
lastig vallen, als 't ware bestormen; (meestal van
een kort tijdsverloop) duren, aanhouden, het zal wel
een maand aanloopen.
AANLOOPER, m. (-s), (gew.) aanpoter.
AANLOOPGELD, o. (-en). Zie AANRITSGELD.
AANLOOPKLEUR, v. (-en), de kleur, die het staal

heeft bij den graad van hardheid, waarop men het
bij de ontlating brengt.
AANLOTEN, (lootte aan, is aangeloot), bij de loting
voor de nationale militia een laag nommer trekken,
waardoor men dienstplichtig wordt.
AANMAAK, m., het aanmaken. AANMAAKSTER,
v. (-s).
AANMAANSTER, v. (-s).
AANMAKEN, (maakte aan, heeft aangemaakt),
vasthechten; in voorraad vervaardigen; sneller
maken, voortmaken ; ontsteken, doen branden (vuur);
toebereiden (sla, spijzen) ; — (metaalg.) het vormzand
aanmaken, het zand bevochtigen on met koolpulver
dooreenkneden en zoo voor het gebruik geschikt
maken; (veend.) land aanmaken, de af- on uitgeveende
gronden voor bebouwing geschikt maken; plassen
dampen. AANMAKER, m. (-s). AANMAKING, v. (-s).
AANMANEN, (maande aan, heeft aangemaand),
met nadruk radon, aansporen, opwekken tot hetgeen
men verplicht is to doen. AANMANER, m. (-s).
AANMANING, v. (-en), het aanmanen; — waardoor
men iem. aan zijn plicht herinnert; briefje, waarin
tot betaling der verschuldigde belasting wordt aangemaand; (fig.) vermaning : hij heeft reeds vaak eene
aanmaning van die ziekte gehad.
AANMARCHEEREN, (marcheerde aan, heeft on is

aangemarcheerd), in zekere richting of naar een
bepaald doel marcheeren, (handeling) onverschrokken
hebben de onzen op den viand aangemarcheerd; (plaatsverandering) de troepen zijn reeds tot de verschansing
aangemarcheerd; snel marcheeren; beginnen to marcheeren.
AANMAREN, (een schip) = AANMEREN.
AANMARSCH, m., aantocht (van krijgsvolk) ;
in aantocht zijn, aanrukken. —ina nmarschzijn,
AANMATIGEN, [ZICH] (matigde zich aan, heeft
zich aangematigd), zich onrechtmatig toeigenen,
zonder grond aanspraak maken op.
AANMATIGEND, bn. en bw. (-er, -st), blijk gevende
van aanmatiging; laatdunkend, trotsch; bw. op
eene wijzo, die van aanmatiging getuigt. AANMATIGER, m. (-s). AANMATIGSTER, v. (-s).
AANMATIGING, v. (-en), onrechtmatige toeeigening ;
laatdunkende taal of daad.
AANMELDEN, (meldde aan, heeft aangemeld), iem.
aanmelden, aandienen; (w. g.) iets aanmelden, aankondigen, bekend maken; — zich laten aanmelden,
zijne komst laten aankondigen on verzoeken binnengelaten to worden ; — zich aanmelden, zich in zekere
hoedanigheid, in persoon of schriftelijk, bij iem.
bekend maken : hij meldde zich as den schrUver van,
die verhandeling aan; (ook) zich opgeven als verzoekende tot iets toegelaten to worden, als mede-
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dinger naar eene betrekking, of als gegadigde.
AANMELDING, v. (-en).
AANMENGEN, (mengde aan, heeft aangemengd),
toebereiden door vermenging met iets anders (water enz.). AANMENGING, v. (-en).
AANMENNEN, (monde aan, heeft aangemend), met
een toom. besturen (paarden) ; vlugger mennen.
AANMEREN, (meerde aan, heeft aangemeerd),
moron, een schip vOOr on achter vastleggen.
AANMERKELIJK, bn. on bw. (-er, -st), belangrijk,
aanzienlijk, groot; (veroud.) opmerkelijk, merk-waardig; bw., in eene aanmerkelijke mate, stork.
AANMERKELIJKHEID, v. (w. g.) groot ge -wicht.
AANMERKEN, (merkte aan, heeft aangemerkt)„
iets, iem. aanmaken als, beschouwen als, rekenen
voor; als zijne meaning uitspreken, zeggen (naar
aanleiding van iets anders) ; — afkeuren, bedenking
opperen, aanmerking maken: hij heeft (vindt) altijd
wet aan to merken (op) ; (veroud.) letten op, acht
geven op, opmerken.
AANMERKENSWAARD, AANMERKENSWAARDIG, bn.,
(veroud.), thans : opmerkelUk of merkwaardig.
AANMERKER. m. (-s). AANMERKSTER, v. (-s).
AANMERKING, v. (-en), aanmerken, opmerkzaamheid, aandacht; — in aanmerking komen, opmerk1 zaamheid ondervinden, de aandacht tot zich trekken, (bij eene handeling, oordeelvelling, benoeming enz.) medegerekend worden, op den voorgrond
komen; — niet in aanmerking komen b iets, niets
waard zijn in vergelijking daarvan ; — in aanmerking
nemen, op iets letten, het er bij in rekening brengen, van belang achten ; — nit aanmerking van, wegens,
om, ter oorzake van; opmerking, (vaak afkeurend); bedenking ; aanteekening, noot; afkeuring.
AANMETEN, (mat aan, heeft aangemeten), de maat
nemen voor een to maken kleedingstuk ; — snag ik
een pak aanmeten ? verkoopen. AANMETING, v. (-en).
AANMETSELEN, (metselde aan, heeft aangemetsold), door metselen aanhechten; vlugger metselen. AANMETSELING, v. (-en).
AANMINNIG, bn. on bw. (-er, -st), (ook aanminlijk
of aanminnelijk), bekoorlijk, bevallig, liefdewekkend.
AANMINNELIJKHEID, v. liefelijkheid. AANMINNIGHEID, v. (...heden).
AANMOEDIGEN, (ik moedigde aan, heeft aangemoedigd), aansporen, zoo voort to gaan; mood inboezemen, den mood opwekken on versterken.
AANMOEDIGER, m. (-s). AANMOEDIGING, (-en),
het aanmoedigen; datgene dat aanmoedigt (prijs,
belooning). AANMOEDIGINGSPRIJS, m. (...prijzen).
AANMOEDIGSTER, v. (-5).
AANMOEREN, (moerde aan, heeft aangemoerd),
(stoomw.) aanschroeven.
AANMOETEN, (het moest aan, heeft aangemoeten),
aangetrokken of aangedaan moeten wezen (kleederen enz.) ; moeten aanhebben (van kleedingstukken, sieraden) ; moeten branden, aangelegd of aangestoken moeten zijn, (vuur, licht).
AANMOGEN, (het mocht aan). ['t Verl. deelw. is
niet in gebruik.] aangetrokken of aangedaan mogen
wezen (kleederen, sieraden enz.); mogen aanhebben,.
mogen branden, aangelegd of aangestoken mogen
zijn, (vuur, licht).
AANMONDING, v. (-en), de wijze waarop men een
blaasinstrument aan den mond zet. [Fr. embouchure.]
AANMONSTEREN, (monsterde aan, heeft aangemonsterd), bij monstering scheepsvolk in dienst
nemen, op de monsterrollen brengen. AANMONSTERING, v. (-en).
AANMORREN, (morde aan, heeft en is aangemord),
morrend naderen; iemand morrend beschuldigen.
AANMUNTEN, (muntte aan, heeft aangemunt),.
nieuwe munten slaan, ter aanvulling of vermeerdering van den bestaanden voorraad. AANMUNTING, v. (-en).
AANNAAIEN, (naaide aan, heeft aangenaaid),
naaiende vasthechten; spoed maken met naaien; —
(fig). iemand ooren aannaaien, iem. iets wijs maken,
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op de monw spelden: ik laat mff niets aannaaien ;
zeew.) het rak aannaaien, het rak aan de ra verbinden. AANNAAIING, v.
AANNADEREN, (naderde aan, is aangenaderd),
naderbij komen (lets dat reeds tot op korten afstand
genaderd is). AANNADERING, y. (-en).
AANNAGELEN, (nagelde aan, heeft aangenageld),
met nagels of spijkers vastmaken. AANNAGELING, v. (-en).
AANNEMELIJK, bn. (-er, -st), zoodanig dat men het
gaarne aanneemt, dat het niet to verwerpen is : op
aannemelfike voorwaarden; die betrekking is nogal aannemelffic; (bericht; eene leer) geloofwaardig; (fig.)
(kind, leerling) bevattelijk; (scherts.) van een kind,
persoon, die veel eet. AANNEMELIJKHEID, v.
AANNEMEN, (nam aan, heeft aangenomen), lets,
dat aangereikt wordt uit handen van een ander
overnemen;
aannemen I toeroep tot en antwoord
van den bediende in een koffiehuis, wanneer men
iets wenscht te bestellen; (bij het hooren van
scherpe, hatelijke woorden door een derde gebezigd),
dien kunt ge in den zak steken; overnemen : eene
boodschap aannemen; in zich opnemen : lets aannemen van hem, met wien men omgaat, (eigenaardigheden, manieren); aanleeren : die jongen is goed van
aannemen, leert gemakkelijk ; het aangebodene of gegevene gaarne ontvangen, niet weigeren, niet afslaan,
er genoegen in nemen, laten welgevallen, ter harte
nemen: geld, aalmoezen, aanbod, belofte, verzekering, verzoek, bede, verontschuldiging, eene uitnoodiging, eene uitdaging, een raad enz. aannemen; (recht.) eene schenking aannemen, bij schriftelijke akte aanvaarden; —
eenen wisselbrief aannemen, accepteeren; een voorstel,
een wetsontwerp aannemen, met meerderheid van stemmen goedkeuren ; (fig.) iets voor goede munt aannemen, lets opvatten als ernstig gemeend, en er geloof
aan hechten; — een regel, een maatstaf, een gedragslon, eene leus aannemen, goedkeuren en zich
eraan houden; — lets voor echt, als waar, aannemen,
erkennen;
eene leer, een godsdienst aannemen,
omhelzen; gelooven: gaarne wil ik aannemen; onder-

stellen, (wisk.) ; zich zelven geven, (eene kleeding,
eenen , naam, een titel, stem enz.), het tegengestelde
van alleggen; op zich nemen lets te doen, uit to
voeren: een werk, eene levering aannemen; ondernemen,
beginnen : de reis, den tocht, den terugkeer aannemen;
iem. in gunst, in liefde ontvangen: in genade cannemen, vergiffenis schenken; in dienst nemen (werk-,
krijgs- en scheepsvolk) ; opnemen als lid in eene
vereeniging (voorgedragenen, candidaten), in een
kerkgenootschap (catechisanten), in eene handelszaak (als compagnon); — als of tot kind aannemen,
als eigen kind opnemen en behandelen, adopteeren;
erbarmen, ontfermen : Och, neon U (3. n-v.) dan
onzer (can ; — (zeew.) het aannemen der koelte, toenemen; — het aannemen der zee, het hooger loopen
der golven.
AANNEMER, m. (-s), iem. die aanneemt; acceptant ;
die een werk, eene levering aanneemt; bediende
in een koffiehuis; in den bijbel) ik rerineen in u•c«trheld, dot God gees aannemen des persoons is, trekt
niernand om persoonlijke redenen veer.
AANNEMING, v. (-en). de daad van aannemen in
-verschillende beteekenissen; de verbintenis betreffende het aannemen van een week, eene levering; aanbesteding: h(j heeft eene insole aai e
AANNEMINGSBILJET, o. (...biljetten), sehriftelijk
bewijs, dot iem. zich A-oar 's Hijks zeedienst verbonclen heeft.
AANNEMINGSPAK, o. (...pakken), het pak. dot men
bij de aanneming tot lidinaat der kerk ■Jraagt.
AANNEMINGSSOM. v. (-en. de soul, -waarvoL)r men
uitvoering van een werk, de levering Vali
cieren aanneenit.
AANNEMELING, in. en v. (- m. die lidmaat -,vordt
of is geworden.
AANNOPEN, (noopte ziain llvLft madmen
Lop m, annzetten, azinsporm

AANPLOMPEN.
heeft aangeopperd),
aandragen, aanbrengen, op hoopen of aan oppers
zetten (van hooi).
AANOPPEREN, (opperde aan,

AANPAK, m., (gew.) 't Is maar een aanpak, het
werk schijnt op het oog zeer zwaar, maar pakt men
het aan, dan valt het zeer mee.
AANPAKKEN, (pakte aan, heeft aangepakt), onbeschroomd aanvatten; (fig.) (een moeilijk work),
onder handen nemen, beginners; (iem.) aanvallen,
aanranden; (fig.) iem. wegens schulden vervolgen ;
op .ruwe of onaangename wijze toespreken; indruk
maken op : die woorden pakken iem. aan.
AANPAKKER, m. (-s). AANPAKKING, v. AANPAKSTER, v. (-s).
AANPALEND, bn. (teg. deelw. van aanpalen), aangrenzend, belendend.
AANPART, o. (-en), (veroud.) aandeel, vgl. toeparten.
AANPASSEN, (paste aan, heeft aangepast), beproeven of een kleedingstuk, het schoeisel goed
zit; (fig.) iemand een pak aanpassen, hem' eene
dracht slagen geven; (iets) van pas maken en aan
lets anders verbinden. AANPASSING, v. (-en.)
AANPEIL, m., opneming van den voorraad, die bij
handelaars in voorwerpen van verbruik aanwezig
is op het tijdstip, waarop eene verhoogde belasting
op die voorwerpen wordt ingevoerd.
AANPENNEN, (pende aan, heeft aangepend), spoed
maken met schrijven; vaster maken met pennen.
AANPERSEN, (perste aan, heeft en is aangeperst),
persende samendrukken (fig.) krachtig aandringen, aandrijven, met kracht of in menigte voorwaarts dringen. AANPERSING, v. (-en).
AANPIEPEN, (piepte aan, heeft aangepiept), met,
een piepend geluid bedreigen (van slangen). AANPIEPING, v. (-en).

AANPIJPEN, (pijpte aan, heeft aangepijpt), zijne
pip of sigaar aansteken.
AANPLAKBILJET, o. (-ten), biljet, dat aangeplakt
is of moet worden, om het daarop vermelde ter
algemeene kennis te brengen.
AANPLAKBORD, o. (-en); AANPLAKKOLOM, v.
(...kolommen); AANPLAKZUIL, v. (-en), bord, kolom,
zuil, waarop kennisgevingen, berichten, reclames enz.
worden aangeplakt.
AANPLAKKEN, (plakte aan, heeft aangeplakt), door
middel van stijfsel of gom enz. vasthechten; — laten
aanplakken, door aanplakbiljetten bekend maken;
(fig.) iem. lets aanplakken, te duur verkoopen, opdringen to nemen, aansmeren ; viugger plakken.
AANPLAKKER, m. (-s). AANPLAKKING, v. AANPLAKSTER, v. (-s).
AANPLANT, m., teelt, het aankweeken, bouw.
AANPLANTEN, (plantte aan, heeft aangeplakt),
nieuwe of jonge gewassen planten em den bestaanden voorraad te vermeerderen; (van een plantsoen) door het planten van boomen of andere gew assen vergrooten; speed maken met planten.
AANPLANTER, m. (-s). AANPLANTING, v. (-en),
(ook) jong plantsoen.
AANPLEISTEREN, (pleisterde aan, heeft aangepleisterd), het ontbrekende of beschadigde van pleisterwerk door bepleistering aanvullen of herstellen;
speed maken met pleisteren. _.-VANTLEISTERING,
v. (-s).
AANPLEKKEN. (plekte aan, heeft aangeplakt).
(veroud.) ieirraitd j3. ia.j jets a«nplekken, iem. met lets
kwaads besmetten.
AANPLEMPEN, (plempte aan. heeft aangeplempt , .
eene sloot, eene graeht enz. dempen en met den
✓asten ki:rond gelijk makemAANPLEMPING, v. (-eel.
aan, heeft viugger aangeAANPLOEGEN,
ploegd), veortgaan met plo(: , gen; een stub land
vender beploegen, door 1_,,ploeing verbinden : ii
cait dot rccy acouizijit 1 , 1)1 , 1 (,)pe
plo,g(-1 : ilandb.)
oatip/9,y,o. het tegengestelde
van afploegen. AANPLUEGIN(-;-. v. (-en).
A.ANPLOMPEN, plompte Jan, is aangeplompt), plompend. door het Avater plassend, aankomen.

AANPOOTEN.
AANPOOTEN, (pootte aan, heeft aangepoot), flunk
1,00rtgang maken met het werk waaraan men
bezig is, ook : poet aan spelen; (stud). iem. de hand
geven.
AANPORREN, (porde aan, heeft aangepord) (den
luie, trage, onverschillige) aanzetten, aansporen,
aanprikkelen ; — iem. tot vfjandige gezindheid jegens
.anderen aansporen, opzetten, aanhitsen. AANPORRING, v. (-en).
AANPORDER, m. (-s). AANPORSTER, v. (-s).
AANPOTEN, (pootte aan, heeft aangepoot), nieuwe
gewassen poten om den voorraad te vermeerderen;
eene besmettelijke ziekte of ongedierte op een ander
overbrengen, ze hem aanzetten; vlugger.poten.
AANPOTER, m. (-s), (gew.) ongedierte dat een ander
iemand heeft aangepoot. AANPOTING, v.
AANPRAAIEN, (praaide aan, heeft aangepraaid),
(zeew.) een schip aan- of toeroepen om to weten
vanwaar het komt, waarheen de reis gaat, enz.
AANPRATEN, (praatte aan,' heeft aangepraat),
door praten opdringen, doen koopen ; — hij heeft
.2n# dit aangepraat, hij praatte zoo lang, totdat ik
wet wilt gij m# dat aanpraten!
het nemen moest ;
op de mouw spelden; voortgaan met praten: praat
_mew aan! praat maar voort (ik luister er tech
Diet naar). AANPRATING, v.
AANPREEKEN, (preekte aan, heeft aangepreekt),
.(deftiger dan) aanpraten; voortmaken met preeken.
AANPRIJZEN, (prees aan, heeft aangeprezen), (iem.
iets) zeer aanbevelen, den lof (van iem. of iets)
verheffen; — zich zelven aanprfjzen, zich sterk aanbevelen door zijn gedrag; (ook van zaken) goede waar
prost zich zelve aan, beveelt zich aan door hare
loffelijke eigenschappen. AANPRIJZER, m. (-5). AANPRIJSSTER, v. (-5). AANPRIJZING, v. (-en), tot aanprijzing strekken, tot aanbeveling.
AANPRIKKELAAR, m. (-s, ...aren). AANPRIKKELAARSTER, v. (-5), (w. g.) die een ander door den
prikkel der begeerte enz. tot eene handeling aandrijft.
AANPRIKKELEN, (prikkelde aan, heeft aangeprikkeld), tot handelen ftandrijven door het opwekken
van begeerte, hartstocht; aansporen.
AANPRIKKELING, v. (-en), middel tot aanprikkelen.
AANPRIKKEN, (prikte aan, heeft aangeprikt), voortmaken met prikken (naaien).
AANPRUILEN, (pruilde aan, is aangepruild), pruilend naderen: daar komt hij weer aanpruilen.
AANPUNTEN, (puntte aan, heeft aangepunt), eene
punt (aan iets) maken, of scherper maken: een potlood, een paal aanpunten; puntig maken, aanslijpen:
fjzerdraad, naalden, spelden enz. aanpunten; (veroud.)
_zijne pen aanpunten, zich er toe zetten om iets
scherps te schrijven; — iem. aanpunten, iem. aanzetten tot een penne- of woordenstrijd.
AANPUNTER, m. (-s). AANPUNTING, v. (-en).
AANPUNTSTER, v. (-s).
AANPUNTRING, m. (-en). AANPUNTSCHIJF, v.
(...schijven), (speld.) ronddraaiende schijfvormige
vijl dienende tot het aanpunten der spelden.
AANRAADSTER, v. (-s). AANRADER, m. (-5). AANRADING, v. (-en).
AANRADEN, (ik randde of rued aan, heeft aangeradon), raad geven, aanbevelen om iets te doen of
to nemen, kiezen, koopen: hij heeft mij lien dokter,
,dat boek aangeraelen; — op aanraden van, ten gevolge
van den raad van.
AANRAKEN, (raakte aan, heeft aangeraakt), aanroeren ; (euphem.) gevoelig aanraken, bezeeren:
rack mfj niet aan; (fig.) in het voorbijgaan behandelen, er van reppen, aanstippen, ; (fig.) in
.aanraking met iem. komen, iem. toevallig ontmoeten, met iem. betrekkingen aanknoopen; — in
aanraking brengen met, tot elkander brengen; —

AANRIJDEN.
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(fig.) de hoedanigheid of omstandigheid waarin
twee personen of zaken tot elkander in betrekking
staan of met elkander overeenstemmen.
AANRAKKEN, (rakte aan, heeft aangerakt), (zeew.)
de marszeilra aanrakken, het rak van de marszeilra
om de steng brengen en het op zijne plaats vastmaken, (aannaaien, doorscheren); van rak tot rak
zeilen; (gew.) schoonmaken, opruimen.
AANRAMMELEN, (rammelde aan, is aangerammeld),
rammelend naderen.
AANRANDEN, (randde aan, heeft aangerand), uit
boosaardige gezindheid aantasten, aanvallen, met
het bijdenkbeeld, dat daardoor onrecht, geweld geiem. in zone eer, zfjn goeden naam
pleegd wordt;
aanranden, schaden benadeelen; (oudt. en gew.) aanrandde mij op straat daarboorden, aanklampen :
over aan.
AANRANDER, m.

(-s). AANRANDING, v. (-en).
AANRANDSTER, v. (-5).
AANRANSEN, Aanranser en Aanransing zijn verouderd.
AANRATELEN, (ratelde aan, is aangerateld), aankomen, terwijl hij zijn ratel doet hooren (van den
aschman, den nachtwacht) ; rammelend naderen
(van rijtuigen, karren).
AANRAZEEREN, (razeerde aan, heeft aangerazeerd),
(bouwk.) de ruimte op en tusschen gewelven met
metselwerk aanvullen. AANRAZEERING, v. (-en).
AANRAZEN, (raasde aan, is en heeft aangeraasd),
razend of tierend naderen (van pers.); bulderend,
met hevig geloei naderen (de storm, de orkaan);
onophoudelijk razen, tieren; iemand met heftige
taal bejegenen, uitvaren tegen; iemand loeiend
als 't ware bedreigen : de storm raasde mfj aan.
AANRECHT, o. (-en) = AANRECHTBANK.
AANRECHTBANK, v. (-en) of AANRECHTTAFEL,
v. (-s), waste bank of tafel in de keuken waarop
spijzen worden gereedgemaakt.
AANRECHTEN, (rechtte aan, heeft aangerecht),
opdisschen, (de spijzen) opbrengen; (een feestonaaltijd) geven.
AANRECHTER, m. (-5). AANRECHTING, v. (-en).
AANRECHTSTER, v. (-s).
AANRECHTKAMER, v. (-s), (ook office genoemd),
voorruimte in groote hotels waarmede de verschillende keukens in verbinding staan.
AANRECHTKEUKEN, v. (-s), (in hotels) een vertrek,
aan de keuken belendende, bestemd tot het aanrechten van spijzen en het bewaren van keukengereedschap enz., wel to onderscheiden ,van de
kookkeuken. AANRECHTTAFEL, v. (-s).
AANREIKEN, (reikte aan, heeft aangeraakt), iem.
iets dat buiten zijn bereik is geven, overgeven, in
handen geven; terloops aan huis bezorgen, afgeven.
AANREKENBAAR, bn. (-der, -st), (recht.) = TOEREKENBAAR.
AANREKENEN, (rekende aan, heeft aangerekend),
iem. iets aanrekenen, in rekening brengen; (fig.)
verplicht zijn voor; (fig.) op rekening stolen, voor
iem. beschouwen als : iem. eene handeling of hoedanigheid tot eer, tot schande, als een gebrek, als
eene onvoorzichtigheid aanrekenen; spoed maken met

rekenen. AANREKENING, v. (-en).
AANRENNEN, (rondo aan, heeft en is aangerend,
ron aan, aangeronnen), rennend naderen; met snelle
vaart aankomen; — op iem. of iets aanrennen, met
vijandelijke oogmerken naar iem. of iets toe rennen; snel rennen. AANRENNING, v.
AANRICHTEN, (richtte aan, heeft aangericht),
iets doen ontstaan; veroorzaken, stichten, tot stand
brengen, teweegbrengen, (in ongunstigen zin) : een

hij heeft nog niets met de politie to doen gehad;

bloedbad, verwoestingen, schade, ongelukken aanrichten.
(In : een maalt#d aanrichten staat het voor aanrechten.)
AANRICHTER, m. (-s), (w. g.) die iets (kwaads) aan-

—datwsenputvan rkingtuschen s.
AANRAKINGSPUNT, o. (-en), punt waarin twee voorwerpen elkander raken, meest raakpunt genoemd;

richt. AANRICHTING, v. AANRICHTSTER, v. (-s).
AANRIJDEN, (reed aan, heeft en is aangereden),
iem. aanrijden, in het voorrijdend naderen; —

.h is nog nooit met de politie in aanraking geweest,
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bijrijden aan iem. een bezoek brengen; -- op iem.
aanr#den, rijden in de richting naar iem.; met zijn
rijtuig tegen iets stooten en het beschadigen: wjj
zfjn aangereden; rijden tegen een koets, rijtuig, personen en daardoor schade veroorzaken : die dolle
koetsier heeft Bien ouden man aangereden; (fig.) slecht
van eene zaak afkomen : hfj is led& aangereden;
(fig.) iem. lastig vallen, dringend verzoeken om,
aanklampen: hfj heeft mfj wel tienmaal aangereden
om iets te koopen; sneller rijden; beginnen to rijden ; —
personen, bouwstoffen, goederen enz. aanrjjden, ze naar
eene bepaalde plaats Wen; — paarden aanr#den,
beginnen ze of to richten, toerijden. AANRIJDER,
m. (-s). AANRIJDING, v. AANRIJGSTER, v. (-s).
AANRIJGEN, (reeg aan, heeft aangeregen), in eene
rij, aan eenen draad vastmaken of bijeenvoegen
(koralen, paarlen enz.); met wijde steken aan iets
anders vastnaaien : ik moet den stootkant nog even
aanrijgen en dan is de japon pasklaar;
(zeew.)
twee zeilen door middel van een touw rijgende aan
elkander verbinden. AANRIJGER, m. (-s). AANRIJGING, v. (-en). AANRIJGSTER, v. (-s).
AANRIJPEN, (rijpte aan, is aangerijpt), allengs
rijper worden (van vruchten) ; (fig.) opgroeien, zich
ontwikkelen (van personen) ; (gew.) (van drachtig
vee) rijp worden.
AANRISTEN, (ristte aan, heeft aangerist), aan een
touwtje rijgen tot een rist: vinken, uien aanristen;
voortmaken met risten. AANRISTING, v. (-en).
AANRIT, m., snelle voorwaartsche beweging der niiterij om met den vijand handgemeen te worden, charge.
AANRITSELING, v. (-en), het herhaald aanritsen,
aansporen (meest tot verkeerde handelingen); aanvechting : de aanritseling van het kwade.
AANRITSEN, (ritste aan, heeft aangeritst), prikkelen; jeuken (van vleeschelijke neigingen); (fig.)
aanprikkelen (meestal tot het kwade). AANRITSING, v. (-en). AANRITSER, m. (-s). AANRITSSTER, v. (-s).
AANRITSGELD, o. (-en), handgeld, (oorspronkelijk
het handgeld voor ruiters ; dat voor voetknechten
noemde men toen aanloopgeld).
AANROEIEN, (roeide aan, heeft en is aangeroeid),
roeiend naderen, snel komen aanzwemmen (van
watervogels en grootere visschen) ; sneller, vlugger roeien; aanleggen (met eene roeiboot); in het
voorbijroeien iem. een bezoek brengen; iem. of
iets met eene roeiboot aanvoeren. AANROEIING, v.
AANROEIER, m. (-s). AANROEISTER, v. (-s).
AANROEP, m., de daad van aanroepen.
AANROEPEN, (riep aan, heeft aangeroepen), zijne
stem tot iem. verheffen, hetzij om hem tot zich te
roepen, hetzij alleen om hem te doen hooren en
antwoorden: (mil.) de sehildwacht riep ons aan;
(fig.) om bij stand, hulp of redding smeeken, hetzij
door luid roepen, hetzij in het stille gebed; (bijb.)
den naam des Heeren aanroepen, God als het Hoogste
wezen vereeren of Hem als getuige aanroepen;
in het voorbijgaan afhalen. AANROEPING, v. (-en).
AANROEPER, m. (-s). AANROEPSTER, v. (-s).
AANROEREN, (roerde aan, heeft aangeroerd), opzettelijk aanraken; — roer mij niet aan, sla mij
niet; (fig.) raken, treffen, roeren; terloops vermelden, oppervlakkig behandelen : gij hadt dat teere punt
niet moeten aanroeren, gij hadt hiervan moeten zwijgen; — eene teedere snaar aanvoeren, over een teeder
onderwerp spreken ; weeke en min of meer vloeibare stoffen roerende met iets vermengen : roer
de bestellenpap met een pacer eieren aan; roerend
bewegen (b. v. pap, opdat zij niet aanbrande). AANROERING, v. (-en). AANROERDER, m. (-s). AANROERSTER, v. (-s).
AANROESTEN, (roestte aan, is aangeroest), zich
door roesten vasthechten aan iets anders; met eene
dunne roestlaag bedekt svorden : ijzeren gasbuizen
roesten spoediy aan. AANROESTING, v. (-en).
A ANROLLEN, (rolde aan, heeft en is aangerohb.
rollende reader komen of brengen (eaten. (fig.) golven

AANSCHIJN.
der zee); rijdende naderkomen (van rijtuigen); met
een rijtuig komen aanrijden; vlugger, sneller rollen
AANROLLING, v. (-en). AANROLLER, m. (-5).
AANROLSTER, v. (-s).
AANROOKEN, (rookte aan, heeft aangerookt), even
uit eene pijp of aan eene sigaar rooken, tot zij goed
brandt; — eene aangerookte sigaar, waarvan niet veel
afgerookt is; beter doen branden (pijp of sigaar)
door rook vuil worden : de muren in de keuken zijn

erg aangerookt.
AANRUILEN, (ruilde aan, heeft aangeruild), door
ruiling verkrijgen. AANRUILING, v. (-en).
AANRUISCHEN, (ruischte aan, is en heeft aangeruischt), ruischend naderen (wind enz.) ; ruischen
in de richting naar iem. of iets.
AANRUKKEN, (rukte aan, heeft en is aangerukt),
met een ruk naar zich toe trekken; (krijgsw.) Aangerukt! bevel aan de stukrijders der artillerie, om
de stukken in linie to plaatsen; (van krijgstroepen)
in gezwinden pas . naderen, (fig.) (van noodlottige
gebeurtenissen) snel en dreigend naderen; (schertsend: spijs, drank en andere benoodigdheden) op
tafel brengen om to worden genuttigd : laat wijn en
sigaren aanrukken, goof bevel ze to brengen. AANRUKK_TNG, v. (-en).
AANSARREN, (sarde aan, heeft aangesard), aanhoudend sarren of tergen ; loslaten (een hond) ; stork
aanhitsen op. AANSARRING, v. (-en). AANSARDER, m. (-s). AANSARSTER, v. (-s).
AANSCHAFFEN, (schafte aan, heeft aangeschaft),
(meestal met rich) het noodige aankoopen; zich
voorzien van; opdisschen, opschaffen. AANSCHAFFING, v.
AANSCHAKELEN, (schakelde aan, heeft aangeschakeld), met schakels verbinden.
AANSCHAKELING, v. (-en). het aanschakelen;
aaneenschakeling.
AANSCHARRELEN, (scharrelde aan, is aangescharreld), met ongelijke schreden en sleepvoetend naderen. AANSCHARRELING, v.
AANSCHELLEN, (schelde aan, heeft aangescheld)
aanbellen, (w. g.) zich tot iem. wenden met een verzoek, aankloppen bij.
AANSCHEMEREN, (schemerde aan, is aangeschemerd), schemerend aanbreken, aanlichten (van het
daglicht, den morgenstond, den ochtend gezegd).
AANSCHEDIERING, v.
AANSCHENDEN, (schond aan, heeft aangeschonden), gewelddadig aantasten, met geweld aanvallen,
aanranden, bestoken; — (fig.) met smaadredenen of
lasterlijke taal bejegenen; schendig aanranden (het
opstoken, aanheilige); den Hemel aanschenden;
hitsen. Ook : AANSCHENNEN.
AANSCHENNEND, bn. (veroud.) aanhitsend, aanvurend, ten strijde opwekkend: de aanschennend6
trompet.
AANSCHEPING, v. (-en), aanvoer met schepen.
AANSCHERPEN, (scherpte aan, heeft aangescherpt),

scherper of weder scherp maken. AANSCHERPING, v. (-en).
AANSCHERPER, m. (-s), persoon die of voorwerp
dat aanscherpt.
AANSCHIETEN, (schoot aan, heeft en is aangeschoten), licht kwetsen door een schot, (het wild)
voor de eerste maal afvuren, (een geweer) beproevon; haastig (een kleed) aantrekken; — (Zuidn.)
den grond in bedden aanploegen; aankomen, toesnellen; op iem. aanschieten (van honden), plotseling
met geblaf op hem aansnellen; (van een bepaalden
tijd) stork naderen, zeer aanstaande zijn; het einde
naderen, opschieten : dat werk schiet goed aan; (zeew.)
de zee schiet aan, wordt voortdurend onstuimiger.
AANSCHIETING, v.
AANSCHIJN, o., uiterlijk -voorkomen; bilk. aanblik,
(dicht.) in (coo) het aanschijn ran, in onmiddellijke
nabijheid van : (edeler en dichterlijker dan) aanE4‘ezicht, gelaat; — in het zweet iczcs aanschijns, onder

zwaren arbeid.

AANSCHIJNEN.
AANSCHIJNEN, (scheen aan, heeft aangeschenen),
bestralen, verlichten; het schijnt hem aan, het heeft
den schijn, dat hij iets is of doet.
AANSCHIKKEN, (schikte aan, is aangeschikt), dichter bij schikken; zich aan den disch plaatsen.
AANSCHIMMELEN, (schimmelde aan, is aangeschimmeld), beginnen te beschimmelen; in toeneinende mate beschimmelen.
AANSCHITTEREN, (schitterde aan, heeft aangeschitterd), toe- of tegenschitteren, met schitterend
licht bestralen; (fig.) iem. bekoren, sterk toelachen.
AANSCHITTERING, v.
AANSCHOEIEN, (schoeide aan, heeft aangeschoeid),
schoeiingen maken (tegen een wal enz.) ; (dicht.)
schoenen aandoen, van schoeisel voorzien.
AANSCHOFFELEN, (schoffelde aan, is en heeft aangeschoffeld), langzaam en sleepvoetend aankomen ; —
opnieuw, geheel en al schoffelen (den toin, de
paden); spoed maken met schoffelen. AANSCHOFFELING, v. (-en).
AANSCHOKKEN, (schokte aan, is aangeschokt)
=- AANSJOKKEN.
AANSCHOMMELEN, (schommelde aan, is aangeschommeld), schommelend naderen; met loggen,
waggelenden gang aankomen ; harder schommelen.
AANSCHOUW, In., met den eersten aanschouw,
op het eerste gezicht ; — in aanschouw nemen, in
overweging nemen, beschouwen, overwegen.
AANSCHOUWBAAR, bn. en bw. (-der, -st), geschikt
om aanschouwd to worden, zichtbaar; — in 't oog
vallend, op eene zichtbare wijze.
AANSCHOUWELIJK, AANSCHOUWLIJK, bn. en bw.
(-er, -st), gezien of aanschouwd kunnende worden ;
lets, eene waarheid, een begrip aanschouwelijk maken,
het afgetrokkene zoo duidelijk voorstellen, dat het
gemakkelijk te begrijpen is; — aanschouwelijk codertoffs, zoo duidelijk dat de leerlingen het behandelde
(werkelijk of in gedachte) zien; levendig, schilderachtig (eene beschrijving, een verhaal); op eene
aanschouwelijke wijze , iets aanschouwelfjk voorstellen,
beschroven. AANSCHOUWELIJKHEID, v.
AANSCHOUWEN, (schouwde aan, aanschouwde;
heeft aangeschouwd, (meestal) aanschouwd), bezien,
met het gezicht waarnemen (in verheven sti.j1); —
het levenslicht aanschouwen, geboren worden ;
—hetdaglichtza ijwelntmeranschouwen,
van
nacht zal hij wel sterven ; — ten aanschouwen
can iem., niet aanschouwe, (vgl. ten aanzien, ten
overstaan van), in zijne tegenwoordigheid; het
zien met eigen oogen, in tegenstelling van het aannemen op grond van geloofsovertuiging: wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen; met
bewondering, verwondering aanzien (de natuur, den
hemel); met belangstelling gadeslaan; (fig.) opmerken, overwegen, acht geven op ; de gezamenlijke
gewaarwordingen, door een voorwerp of een verschijnsel veroorzaakt, tot een geheel vereenigen on
in den geest opnemen, gewaarworden on waarnemen; de volmaaktheid van God of van goddelijke
zaken in geestvervoering of hiernamaals zien:
nog den poorte die 't Gelooven van het voile Aanschouwen scheidt.
AANSCHOUWER, m. (-s). AANSCHOUWSTER,
v. (-s), die aanschouwt; die van eene handeling of
eene natuurwerking (vaak toevallig) getuige is.
AANSCHOUWING, v. (-en), de daad van aanschouwen.
AANSCHOUWINGSONDERWIJS, o., onderwijs dat
zich tot hoofddoel stelt, alzijdig to leeren waarnemen.
AANSCHOUWINGSVERMOGEN, o., vermogen van
den menschelijken geest om zich aanschouwingen
to vormen.
AANSCHRAPEN, (schraapte aan, heeft aangeschraapt), op inhalige wijze verzamelen, voor zich
bijeenbrengen.
AANSCHRAPPEN, (schrapte aan, heeft aangeschrapt), met eene schrap aanteekenen of aanhalen; voortmaken met schrappen. AANSCHR APPING, v. (-en).
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AANSCHREEUWEN, (schreeuwde aan, heeft aangeschreeuwd), schreeuwende aanklampen of uitjouwen ; iem. iets toeroepen, toeschreeuwen ; voortgaan
met schreeuwen. AANSCHREEUWING, v.
AANSCHREIEN, (schreide aan, heeft aangeschoeid),
schreiende aanzien; — iem. om hulp aanschreien,
schreiende om huip smeeken.
AANSCHRIJDEN, (schreed aan, is aangeschreden),
schrljdend, met groote stappen naderen.
AANSCHRIJFSTER, v. (-s).
AANSCHRIJVEN, (schreef aan, heeft aangeschreven),
opschrijven, opteekenen, schriftelijk vermelden ; in
een register aanteekenen on zoo rangschikken; op
zekere waarde schatten, achten : bfj iemand goed
of kwaad aangeschreven staan, bij iem. al of niet in
gunst zijn; in rekening brengen; aankalken; (fig.).
toe-, aanrekenen (daden en eigenschappen); — ambtshalve schriftelijk bevelen, oproepen: (de commissaries
der koning in schreef den burgemeesters aan); op aanschrfiven van; beleggen (eene vergadering) ; voortgang
maken met schrijven. AANSCHRIJVER, m (-s).
AANSCHRIJVING, v. (-en), het ambtshalve toezenden
van een schriftelijk bevel; geschreven of gedrukt
stuk dat zulk een bevel inhoudt.
AANSCHROEVEN, (schroefde aan, heeft aangeschroefd), iets met schroeven aan iets anders
vastmaken ; schroevende nader tot elkander brengen
en beter doen sluiten; de schroef vaster draaien;
voortmaken met schroeven. AANSCHROEVING,
v. (-en).
AANSCHUDDEN, (schudde aan, heeft aangeschud),
aanstooten en een weinig been en weer schudden..
AANSCHUDDING, v. (-en).
AANSCHUIEREN, (schuierde aan, heeft aangeschuierd), (eene karner, een vloerkleed) met den
schuier aanvegen; vlugger schuieren.
AANSCHUFELEN, (schuifelde aan, is aangeschuifeld), schuifelend, blazend, met een sissend geluid
aankomen (van slangen, enz.).
AANSCHUINEN, (schuinde aan, heeft aangeschuind)„
een schuinen kant aan iets maken; nog schuiner
maken.
AANSCHUIVEN, (schoof aan, heeft on is aangeschoven), schuivende nader brengen of komen,.
nader komen met eene slepende beweging: daar
komt die vervelende vent weer aanschuiven; schuivend, aandoen of aantrekken (sloffen, muilen, pantoffels). AANSCHUIVING, v. (-en).
AANSCHUIVER, m. (-s), arbeider aan eene steenfabriek, die de klei van den kleimolen naar den
vormer brengt. AANSCHUIVERSWAGEN, m. (-s).
AANSIJFELEN, (sijfelde aan, is aangesijfeld), sijfelend, met een piepend of sissend geluid naderen
(van slangen gezegd).
AANSJOKKEN, (sjokte aan, is aangesjokt), met
loggen, plompen tred naderen.
AANSJORREN, (sjorde aan, heeft aangesjord), vaster
sjorren, stijver vastbinden door het aantrekken der
touwen waarmede iets gebonden is. AANSJORRING, v. (-en).
AANSJOUWEN, (sjouwde aan, heeft on is aangesjouwd), iets dat moeielijk te dragen of to vervoeren
is, ergens heen brengen ; sjouwend naderen.
AANSLAAN, (sloeg aan, heeft en is aangeslagen),
treffen met de snel bewogen hand of met een snel
bewogen voorwerp dat men in de hand houdt ;
(kolfspel) den bal aanslaan, het eerst den bal in
beweging brengen; (mil.) het geweer aanslaan, met
eene vlugge beweging tegen de wang, aan den
schouder leggen ;
dat paard slant aan,slaat onder
het draven met den achterhoef tegen het hoefijzer
van den voorhoef, strijkt zich; aan iem. de hand
slaan, hem aantasten, aangrijpen; (muz.) eene toets
aanslaan, in beweging brengen en daardoor een
toon laten hooren; (fig.) een toon aanslaan, laten
hooren ; — eene noot aanslaan, den daardoor aangeduiden toon voortbrengen; — een zekeren toon
aanslaan, door woorden en stembuiging zekere ge-
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inoedsstemming openbaren; — een hoogen toon aanslaan, door zijne wijze van spreken hooghartigheid
te kennen geven- (ook) met veel aanmatiging spre' toon aanslaan, zich meer bescheiken; — een and,eren
den, kalmer uiten; — iemand aanslaan, (gemeenz.)
ten
huwelijk
nemen;
— een kind aanslaan, in zijne
-mooning opnemen; (gew.) omgaan met: hfj slaat met
Jan en alleman aan, — (verlosk.) eene hoogst zwangere vrouw aanslaan, onderzoeken of de baring ophanden is ; beslag op iets leggen, in beslag nemen,
-bekeuren (personen), verbeurd verklaren (goederen)
door de kommiezen; — een boedel aanslaan, aan-vaarden; (veroud. en gew.) iets aanvangen, beginmen, ondernemen : h# slaat alles aan ; — (veered.)
turf met • den veenkruiwagen tegen het leger aanstorten; — (mil.) voor iemand aanslaan , groeten door
ngen, ook:
.de hand aan het hoofddeksel te bre
iem. groeten; — vlug vasthechten (van voorwerpen,
aas aan,die weder losgemaakt moeten worden) ; —
slaan, aan den hoek vasthechten; — de lijn aanslaan, de lijn eener trekschuit aan den mast vast.maken• (gew.) de paarden aanslaan, aanspannen; —
de vkui, de zeilen aanslaan, aan de lijn op de ver,
aaneischte plaats vastmaken; (wev.) den ketting
slaan, den ketting scheren, den pas ingeschoten inslagdraad aan den voorafgaanden behoorlijk aansluiten; vastspijkeren, aanplakken (bekendmakingen, biljetten) ; — sea huis aanslaan, ten verkoop,
te huur aanbieden; — iets hoog aanslaan, er eene
hooge waarde aan toekennen; — iem. (in de belasting) hoog of laag aanslaan, voor eene groote of
kleine som als schuldenaar aanschrijven; — dat
groote gezin is voor viff brooden aangeslagen, van
de armbedeeling krijgt het die wekelijks; vaster,
dieper indrijven: sla Bien bout nog wat aan; uit
.zich zelf een toon geven : door den schok sloeg de
klok aan; (fig.) eventjes zingen (van vogeltjes);
eventjes blaffen (van honden) ; (jachtterm) zacht
blaffen bij het bespeuren van wild; beginnen te
slaan (van de klok); — de kogel heeft aangeslagen,
even den grond raken en daarna opspringen, ricocheeren ; (stoomw.) de klep slaat niet aan, sluit niet
behoorlijk ; — de rook slaat overal aan, zich aan de
oppervlakte van iets vasthechten; — de ruiten slaan
aan, worden met fijne waterdeeltjes bedekt; — de
ketel slaat aan, ketelsteen zet zich vast; (van ver-

stekende rand aan een werktuig om in de goede
richting te bltjven (van winkelhakep., schaven enz.);
(zeilmakerij) deel van het zeil dat tegelijk op de
bank kan bewerkt worden; stof of korst die aangeslagen is, neerslag, (gew.) bezoek: wjj hebben
vandaag veel aanslag gehad; (gew.) iem. veel aanslag
geven, veal werk geven, bezighouden; aangeslibte
grond.
AANSLAGBEITEL, m. (-s), soort van .beitel zonder
hecht, aan de beide uiteinden naar den tegenovergestelden kant omgebogen, voornamelijk dienende
bij het aanbrengen van sluitwerk, in de aanslagen
van deuren, ramen, schuifladen, enz., ook lcruisbeitel
geheeten, omdat de beide sneden ramen een kruis
vormen.
AANSLAGBILJET, o. (-ten), aanplakbiljet; papier,
waarop het door den belastingschuldige te betalen
bedrag is vermeld.
AANSLAGKOM, v. (-men), (bij stoomw.) kom in
eene Buis of kleppenkast waartegen eene elastieke klep bij het openen stuit.
AANSLAGLIJST, v. (-en), zinken lijst aan de bovenen voorzijde eener behangen kastdeur ter betere
sluiting.
AANSLAGNAALD, v. (-en), (bij behangen muren)
zinken lijst om den naad tusschen muur en kozijn
te bedekken.
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plante boomen of heesters) vatten, opnieuw beginnen to groeien.
AANSLAG, m. (...slagen), (muz.) die pianist heeft
.een goeden aanslag, weet zuivere, voile tonen voort
to brengen; — die piano heeft een goeden aanslag,
-de toetsen laten zich gemakkelijk aanslaan; begin,
aanvang eener zaak: ik kwam joist op den aanslag;
wat iemand begint of onderneemt; (krijgsw.) in
het geheim beraamd plan om zich van een gewichtig punt meester te maken : de aanslag op
Amsterdam; — een aanslag op iem-ands levee, op iemands
,eer, snoode toeleg, hem daarvan to berooven; — in
den aanslag liggen, het geweer in dezelfde richting

houden waarin het bij 't afschieten geplaatst was-,
— op den aanslag sehieten, het geweer aan den schouder brengen en meteen afschieten ; aanplakking (van
biljetten, kennisgevingen) ; schatting in zake van
belasting; de som waarvoor iemand is aangeslagen; (wev.) het aandrijven van den pas ingeschoten
inslagdraad : het weren net clubbelen, aanslag, het ge-

bruiken eener wissellade bij het weven van stoffen
met blokken of ruiten van verschillende kleur;
4van afgeschoten kogels) het in aanraking komen
met een horizontaal voorwerp ; — b# het afroren
lnaakte de kogel een aanslag, raakte in de ziel van
het geschut tegen den wand aan; aanhoudend golfgeklots (der zee); de plaats waar de trekschuit
onder de lijn komt; plaats waar een afgeschoten
kogel aanslaat: (bouwk.) deel van den stijl of dorpel waartegen deur of venster in gesloten toestand
steunt; (stoomw.) deel van cone klep of een ander
stuk dat tegen iets anders aanslaat; (werkt.) uit-

AANSLAGNOKJE, o. (-en), klein ijzeren staafje in

den dorpel eener schuifdeur aangebracht, opdat de
deur niet verder dan noodig is uit de kast gehaald worde.
AANSLAGRAAM, o. (...ramen), (bij stoomw.) raam

in een cylinder, waartegen eene of meer kleppen
bij het opengaan stuiten.

AANSLAGROOSTER, m. (-s), (stoomw.) rooster in
de opening onder eene elastieke klep aangebracht

om het doorbuigen bij het sluiten to beletten.
AANSLAGSTEEN, m. (-en), (bouwk.) steen in den
grond waartegen eene poortdeur of een hek bij het
dichtdoen aanslaat on waarin de grendel sluit.
AANSLAGSTOEL, m. (-en), (stoomw.) stuk van een
werktuig dat het to ver openen van eene klep stuit.
AANSLAPPEN, (slapte aan, is aangeslapt), de veerkracht verliezen, verslappen, verflauwen, verminderen (zoowel eig. als fig.) AANSLAPPING, v.
AANSLEEPEN, (sleepte aan, heeft aangesleept),
iets over den grond voorttrekken, sleepende nader
brengen ; met eene slede aanvoeren; met moeite
aandragen, aanbrengen; (fig.) gezegden, aan- en opmerkingen, enz. aansleepen, er altijd mee aankomen,
ze er als met de haren bijsleepen; vlugger sleepen.
AANSLEEPING, v. (-en).
AANSLENTEREN, (slenterde aan, is aangeslenterd),
slenterend naderen.
AANSLEPEN, (sleepte aan, is aangesleept), over
den grond schuivend naderen; (fig.) daar komt hij
aanslepen, daar nadert hij sleepvoetend.
AANSLEUREN, (sleurde aan, heeft en is aangesleurd), ruw of achteloos ergens been sleepen; daar
komt hij weer aansleuren, met slependen en achteloozen tred langzaam aankomen; door achteloosheid langzaam vorderen (van werkingen), dat werk

sleurde lang aan; — het sleurde lang aan, eer enz.,
het duurde lang.

AANSLIBBEN, (slibde aan, is aangeslibd), (van
vasten grond) door bet bezinken en zich nederzetten
van (rivier-) slib aan eene plaats ontstaan of grooter
worden : het slibt /tier stork can.
AANSLIBBING, v. (-en), de working van aanslibben; de vorming van vasten grand ; de aangeslibde grond.
AANSLIBSEL, v. (-s), minachtend gezegd van grond
door aanslibbing ontstaan.
AANSLIJKEN, (slijkte aan, is aangeslijkt), (van
weeken grond) door slijk of madder zich vormen
of uitbreiden: het slokt bier stork can. AANSLIJKING, v. (-en).
AANSLIJMEN, (slijrnde aan, is aangeslijm d), (van
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den loop van vuurwapens) bij het schieten vuil
worden door de aanzetting van kruitslijm. AANSLIJMING, v. (-en), het vuil worden; het aangezette slijm.
AANSLIJPEN, (sleep aan, heeft aangeslepen), scherper maken (eene punt, enz.) ; spoed maken met
slijpen. AANSLIJPING, v. (-en).
AANSLINGER EN, (slingerde aan, heeft en is aangeslingerd), slingerend toewerpen; waggelende aankomen.
AANSLOFFEN, (slofte aan, is aangesloft), sloffend
naderen; met langzamen tred en sleepvoetend aankomen.
AANSLUIKEN, (slook aan, heeft aangesloken), waren
of goederen ter sluik aanvoeren om de belasting te
ontduiken.
AANSLUIPEN, (sloop aan, is aangeslopen), sluipend
naderen; stil of heimelijk naderkomen. AANSLUIPING, v. (-en).
AANSLUITEN, (sloot aan, heeft aangesloten), lets
zoodanig aan iets anders doen sluiten dat het
zonder eenige tusschenruimte daarmede verbonden
is; iets vaster doen sluiten; — (mil.) de gelecleren
aansluiten: schouder aan schouder gaan staan;
(geeft eene nauwere vereeniging dan bij)
—zich a n
iem. aansluiten: zich bij iem. voegen en in zijn gezelschap blijven, (fig.) zijne partij kiezen, diens zijde
houden : hij sloot zich bij den vorigen spreker aan, was
het eens met; — zich bij eene richting, een beginsel
aansluiten, aanhangen, voorstaan; — kaden, die met
hare uiteinden aan den ringdijk aansluiten, daarmede
een welsluitend geheel vormen ; — alle ondcrwijs
noet aansluiten, geregeld opklimmen; — de treinen
sluiten niet aan, (van twee treinen) het vertrek van
den eenen regelt zich niet naar de aankomst van
den anderen ; aan een ander voorwerp sluiten of
passen : dit blad van de tafel sluit niet aan, de deur
sluit niet aan, sluit niet geheel.
AANSLUITER, m. (-s). AANSLUITSTER, v. (-s).
AANSLUITING, v. (-en), het aansluiten; — de aansluiting der treinen laat te wenschen over; wtj zullen de aansluiting naar, met het Noorden missen; —
in aansluiting met, aan, naar aanleiding van en

ten vervolge op; punt of plaats waar de aansluiting (van twee voorwerpen of deelen) plaats heeft.
AANSLUITINGSPLAATS, v. (-en), ...PUNT, o. (-en),
plaats of punt van aansluiting.
AANSMEDEN, (smeedde aan, heeft aangesmeed),
smedende samenvoegen; voortmaken met smeden.
AANSMEDING, v. (-en).
AANSMEERDER, m. (-5). AANSMEERSTER, v. (-s).
AANSMELTEN, (smolt aan, heeft aangesmolten),
door smelten verbinden ; voortmaken met smelten.
AANSMELTING, v. (-en).
AANSMEREN, (smeerde aan, heeft aangesmeerd),
eene kleverige stof aan een voorwerp doen hechten; — de pannen of het dak aansmeren, de los liggende pannen door het tusschenin smeren van
kalk aaneenhechten; — eenen muur aansmeren, grof
met kalk bestrijken ; het beschadigde of ontbrekende
aanvullen en zoo herstellen ; (fig.) iem. iets aansmeren, op bedriegelijke wijze verkoopen; — iem. jets
duur aansmeren, veel te duur verkoopen; bedriegen;
voortmaken met smeren. AANSMERING, v. (-en).
AANSMEULEN, (smeulde aan, is aangesmeuld), al
sterker en sterker smeulen en daardoor vlam vatten.
AANSMIJTEN, (smeet aan, heeft aangesmeten), in
bepaalde richting smijten; — iem. een touw aansmljten,
toesmijten; iets op iem. smijten, zoodat het aan
hem blijft kleven: klitten aansmijten• — zone kleeren aansmijten, haastig en slordig aantrekken.
.AANSMIJTING, v. (-en).
AANSNAUWEN, (snauwde aan, heeft aangesnauwd),
op norschen toon toespreken.
AANSNEDE, v. (-n). ...SNEE, v. (...sneeen), (houtzagersterm) de afstand tusschen de twee door den
bovensten en ondersten zaagtand getrokken loodlijnen.
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AANSNELLEN, (snelde aan, is aangesneld), vlug
aansnellen, haastig komen aanloopen.
AANSNIJDEN, (sneed aan, heeft aangesneden), de
eerste snede in iets (een brood, een koek enz.) doen;
spoed maken met snijden. AANSNIJDING, v.
AANSNOEREN, (snoerde aan, heeft aangesnoerd),
door snoeren of veters vastbinden; vaster snoeren;
aan een snoer rijgen; (fig.) iem. aan, zijn snoer
krijgen, tot zijne belangen weten over -te halen.
AANSNOERING, v. (-en).
AANSNORREN, (snorde aan, is aangesnord), snel
en met een snorrend geluid naderen ; in snorrende
vaart aankomen.
AANSNUIVEN, (snoof aan, is aangesnoven), snuivend naderen.
AANSOLDEEREN, (soldeerde aan, heeft aangesoldeerd), een stuk metaal door soldeeren aan een
ander verbinden. AANSOLDEERING, v.
AANSPANNEN, (spande aan, heeft en is aangespannen), paarden, ezels, ossen aanspannen, vastmaken aan een wagen, eene slede, een ploeg;
—denwagen,dsle ,dnploeg,deg ansp en,

vastmaken aan de paarden; (draaib. stoomw.) een.
voorwerp aan de spil der draaibank of aan een
bewegend deel van het stoomwerktuig bevestigen
om het daardoor in beweging te brengen; — merman, span (de paarden) aan! — zich aanspannen,

zich aan het werk zetten; — goed aangespannem
zfjn, goede middelen bezitten om te rijden, (bij uitbr.)
voorzien zijn van hetgeen voor zeker bepaald doel
noodig is; sterker spannen (snared, touwen, riemen, veeren): span de quint nat aan! — met
iemand aanspannen, samenspannen, zich vereenigen.
AANSPANNER, m. (-s), iemand, die aanspant;
iemand, die paarden verhuurt voor eens anders
rijtuig. AANSPANNING, v. (-en). AANSPANSTER,
v. (-s).
AANSPARREN. Zie AANSPERREN.
AANSPATTEN, (spatte aan, is aangespat), (van
water, bloed enz.) tegen iets aanspatten en er zicli
aan vasthechten.
AANSPELDEN, (spelde aan, heeft aangespeld), met
spelden vastmaken of vasthechten. AANSPELDING,
v. (-en).
AANSPELEN, (speelde aan, heeft aangespeeld), de
voorhand hebben (in het spel) , het eerst spelen,
opspelen; sneller spelen; (fig.) zinspelen; (Zuidn.)
(van kleederen) aandoen. AANSPELING, v. (-en) -------TOESPELING.
AANSPERREN, (sperde aan, heeft aangesperd), met
opgesperden muil bedreigen.
AANSPETEN, (speette aan, heeft aangespeet), aan
het spit steken en zoo braden: eenen haas; — paling
aanspeten: dunne mootjes gebakken paling ten verkoop aan een houtje rijgen; — schar aanspeten:
scharren aan een touwtje rijgen, om ze in de zon
to laten drogen.
AANSPIEEN, AANSPIJEN, (spiede, spijde aan, heeft
aangespied, aangespijd), (werkt.) door het aandrijven
der spieen de deelen van een werktuig vaster doen
aansluiten.
AANSPIJKEREN, (spijkerde aan, heeft aangespijkerd), met spijkers vasthechten; voortmaken met
spijkeren. AANSPIJKERING, v. (-en).
AANSPIJLEN, (spijlde aan, heeft aangespijld), vastmaken (vleesch of spek) aan de spijlen waaraan
het in den schoorsteen of aan den zolder opgehangen wordt om gerookt to worden of te drogen..
AANSPIJLING, v.
AANSPINNEN, (spon aan, heeft aangesponnen),
een verzinsel aan een verhaal toevoegen; vlugger
spinnen; aaneenvoegen door spinnen; (fig.) (w. g.)
aanleggen, smeden (een komplot).
AANSPLITSEN, (splitste aan, heeft aangesplitst),,
(lijndr. zeew.) twee touwen aansplitsen, de uiteinden
uitrafelen en al die deelen in elkander vlechten.
AANSPLITSING, v. (-en).
AANSPOEDEN, (spoedde aan, is aangespoed), met
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spoed naderen; (fig.) de dag, de ted, de stond, de
(mond spoedt aan, is niet meer veraf.
AANSPOEGEN, (spoegde aan, heeft aangespoegd)
= AANSPUWEN.
AANSPOELEN, (spoelde aan, heeft en is aangespoeld), op het strand werpen : de zee heeft vele wrakgoederen en eenige liken aangespoeld; aan wal komen
drijven; — de rivier spoelt hier voortdurend grond
aan, vormt dien grond door aanslibbing; — die
strook land is hier aangespoeld, aangeslijkt; — het

spoelt hier sterk aan, de doorvaart is eindelijk te nauw,
doordat het vele jaren heeft aangespoeld; in de laatste
jaren vooral is het hier sterk aangespoeld;, door het
water op het droge geworpen worden, aandrijven:
(Heeft aanspoelen den
norm van een onpers. ww., dan wordt het met hebben
vervoegd, wanneer men de working zelve, met zon,
-wanneer men het
gevo@ der working op den voorgrond stelt); snel wasschen (good).
• AANSPOELING, v. (-en), het aanspoelen = land
ivormen; het door aanspoeling gevormde land; door
ide zee op het strand geworpen voorwerpen.
AANSPOELSEL, o. (-s), aangespoeld voorwerp;
rninachtend gebezigd voor aangespoeld land.
AANSPOKEN, (spookte aan, is aangespookt), als
een spook, spokend naderen.
AANSPOORDER, m. (-s). AANSPOORSTER, v. (-s).
AANSPOREN, (spoorde aan, heeft aangespoord),
met sporen aandrijven, de sporen geven ; (fig.) (altijd
in gunstige beteek.) dien leerling moet ik steeds aan-

-vele tonnen zijn aangespoeld.

sporen, anders komt er niets van hem terecht; iemands
fiver, lust aansporen, sterk prikkelen, aanzetten en
aanmoedigen; — iem. tot handelen, nadenken, tot deugd,
9ehoorzaamheid, orde en vlijt aansporen, opwekken,
aanprikkelen; (wien de eerzucht aanspoort kan tot
lets groots geraken, wien ze aandrijft, brengt ze
licht ten val). AANSPORING, v. (-en).
AANSPOREN, ow. zw . (spoorde aan, heeft en is
aangespoord), met den spoorwagen aankomen; in
snelle vaart met den spoorwagen rijden.
AANSPRAAK, v. (...aken), het min of meer plechtig
toespreken tot een of meer aanwezigen, redevoering,
toespraak ; — de koning, de minister hield, deed een
oanspraak tot de Kamer; het geschrift waarop de
.aanspraak staat (geschreven of gedrukt) ; — eene aanspraak, een aanspraakje hebben, gelegenheid hebben
om met iemand to spreken; — aan iem. eene aanspraak hebben, met iemand kunnen redeneeren ; —
heeft wel eene aanspraak noodig, men mag hem
wel eens opzoeken en wat afleiding bezorgen; —
anspraak hebben op jets, recht hebben, het te bezitten of het genot er van to hebben, het met
recht kunnen eischen; — eene aanspraak hebben op
vordering; — aanspraak maken op jets, eischen
lets te bezitten of te genieten; openlijk beweren
of duidelijk kenbaar maken, dat men zekere begaafdheid of hoedanigheid meent to bezitten : die
Adele vrouw maakt aanspraak op schoonheid; (in de
stijlleer) het onverwacht aanspreken van iemand
of van een als persoon gedacht voorwerp en de woorden daarbij gebezigd, apostrophe, toespraak.
AANSPRAKELIJK, (...spraaklijk), h o is aansprakelijk,
lean om schadevergoeding worden aangesproken;

de bezittingen van den schuldenaar zUn voor zidne verbintenissen aansprakelijk; — zich veer iets aansprakelok
stellen, zich verbinden om de onverhoopte schade te
yergoeden, instaan voor, in zedelijken zin verant-woordelijk:
voor de gevolgen zUner (laden aansprake-

k zijn.
v., de vervolgbaarheid
AANSPRAKELIJKHEID,
wegens -veroorzaakte schade: de verplichting om
.zich wegens zijne handelingen to verantwoorden.
AANSPREEKSTER,
AANSPREKELIJK, verouderde (dock juistere) woordvorm van .Aansprakelijk.
AANSPREKEN, (sprak aan, heeft aangesproken),
_Let woord tot 1010. richten om eon gesprek to
-1- 0eren of in eerie rode toespreken; — jern.
met

AANSTAPPEN.
freule aanspreken, dien titel geven ; — iem. voor (in de
plaats van) een ander aanspreken, zich in den persoon vergissen dien men aanspreekt ; — iem. om iets
aanspreken, het woord tot hem richten om iets als
eene gunst of weldaad to verzoeken; — iem. voor (ten
hehoeve van) een ander aanspreken, voor een ander
voorspraak bij iem. zijn; — iem. om eene schuld aanspreken, aandringen op afdoening; — iem. over iets
aanspreken, hem daarover onderhouden, om verklaring van zijne woorden of van zijn gedrag to vragen of horn daarover to berispen; bezoeken (in
het voorbijgaan); verkoopen; begin maken met lets
to verbruiken (geld, levensmiddelen): zfin kapitaal

aanspreken; — dien schotel hebben ze goed aangesproken,
er veel van genuttigd; — duchtig de flesch aanspreken,
veel drinken ; — ter begrafenis aanspreken, noodigen ;
—iem.nrechtna sprekn,
hem voor het gerecht
dagen on eenen eisch tegen hem instellen; (muz.) geluid geven, toon geven : de pjpen spreken goed aan.
AANSPREKER, m. (5), persoon die de familie en
vrienden van een overledene ter begrafenis noodigt,
diens dood aan de huizen aanzegt en verder met
de bediening der begrafenis belast is ; ook Noodigers,
Doodbidders, Lijkbidders, Groefbidders, Bidders
of Leedaanzeggers genoemd: — zweeten als een aanspreker,
stork zweeten.
AANSPREKING, v. (-en).
AANSPRINGEN, (sprong aan, is en heeft aangesprongen), springend naderen : daar kwam hij aan-

gesprongen.
AANSPRONG, m. (w. g.) het springend aanvallen.
AANSPUGEN, (spoog aan, heeft aangespogen),
bespuwen, op iets spuwen; voortgaan met spuwen;
(fig.) groot bewijs van verachting geven. AANSPUGING, v. (-en).
AANSPUWEN, (spuwde aan, heeft aangespuwd),
aanspugen, (meest fig.) smadelijk bejegenen. AANSPUWING, v. (-en).
AANSTAAN, (stond aan, heeft aangestaan), op
eene kier staan (van deuren en vensters); — bij lent.
aanstaan op, bij iem. aandringen om iets van hem
gedaan to krijgen, ergens op staan, aanhouden;
—anstandoetv hrijgen,
de aanhou der wint ; behagen,
bevallen, aangenaam zijn (meest van zaken on
gemeenz. van personen); (oudt. en gew.) aanstaande zijn, ophanden zijn, genaken.
AANSTAANDE, bn. (tog. deelw. van aanstaan, in
de bet. ophanden zijnde), aanstaanden Maandag, aanstaande week, eerstkomende, eerstvolgende ; — de aanstaande burgemeester, die eerlang doze betrekking zal
vervullen; — zone aanstaande vrouw, zuster, toekomstige.
AANSTAANDE, M. en v. (-n), toekomstige echtgenoot, verloofde.
AANSTAARTEN, (staartte aan, heeft - aangestaart,),
den kop van het eene paard aan den staart van
het voorgaande vastbinden ; (tabaksb.) de groene
tabakstrumpels zOO op den akker leggen dat de
kop van de eene plant op de wortels (den staart)
van de andere komt to liggen, met het doel om
ze zoo to laten rotten.
AANSTALTE, v. (-n), (meest in 't meervoud), datgene
waaraan een ander kan zien, dat men eene hatdoling wil beginnen aanstalten maken tot of root- lets.
AANSTAMPEN, (stampte aan, heeft on is aangestampt), dichter ineenwerken: de aarde out den peal,
den pawl aanstainpen; de lading van een vuurwapen
indrukken ; stampende fijnmaken ; spoed maken met
stampen stampend naderen. AANSTAMPER, m. (-s).
AANSTAMPING, v. (-s). A.,.4NSTAMPSTER, v. (-s).
AANSTAPPEN, (stapte aan, heeft en is aangestapt),
met waste, gelijkmatige schreden naderen ; sneller
loopen, met spoed voortstappen; — op een dais,
aanstappen, zijne schreden daarheen richten; — bij
lent. aanstappen. aangaan, bezoeken ; zekeren afstand
snel voortstappende afleggen ik kan dien leey in o?it.
aanstappen. A ANSTAPPER, m. (-s). AANSTAPSTER, v. (--;).

AANSTAREN.
(staarde aan, heeft aangestaard),
aanschouwen, strak aanzien. AANSTARING, v.
AANSTEEKKAST, v. (-en), (krijgsw.) werktuig om
eene mijn aan te steken, ook schuifdoos en muizenval genoemd.
AANSTEEKSTER, v. (s). AANSTEEKTIJD, m. (-en),
(gew.) rusttijd.
AANSTEIGEREN, (steigerde aan, is aangesteigerd),
(van een paard) steigerend naderen.
AANSTEKELIJK, (-er, -st), lichtelijk aanstekend,
besmettelijk; onwillekeurige navolging opwekkend:
geeuwen, blijdschap is —, dat werkt aanstekelijk. AANSTEKELIJKHEID, v.
AANSTEKEN, (stak aan, heeft en is aangestoken),
eene zool, eene gesp aansteken, met pekdraad vastmaken; — tabak aansteken, aan houten spijlen steken ten einde ze to drogen; — een rad aansteken,
om den arm der as schuiven en met eene luns bevestigen; — wild aansteken, aan het spit bevestigen;
(Zuidn.) kleeren aansteken, aantrekken, aanschieten,
(vgl. iem. in een nieuw pak steken); — vuur aansteken,
ontsteken, aanmaken; — de kachel aansteken, doen
branden; — eene lamp aansteken, doen branden, opsteken; — eene sigaar aansteken, doen branden;
ge nog eens aansteken ? nog eene sigaar, pijp
rooken; — we zullen eens aansteken, onderweg een
glaasje gebruiken; brandstichten, in brand steken:
de brand is aangestoken, moedwillig veroorzaakt;
—deuitslandevlamenstak poedig belnd e
gebouwen aan, aan het branden brengen; — eene
mijn aansteken, doen ontbranden, ontsteken; — een
vat bier aansteken, beginnen eruit to tappen ; (gew.)
een stuk veenland aansteken, beginnen te vervenen;
(van vruchten) beginnen to rotten, ook : beknaagd
zijn door insecten : eene aangestokene peer; (fig.) stoffelijk, verstandelijk of zedelijk bederf doen ontstaan
(in iem. of jets), er mede besmetten: hi] heeft 14).
besmet ; — een schurftig schaap kan eene angestok,
geheele kudde aansteken, een slecht mensch kan velen
bederven; — dat gebrek heeft alien aangestoken, zich
medegedeeld aan alien; — ze steken elkaar aan,
wederkeerig wekken zij elkaar op tot (meestal ongunstig); — dat steekt aan, is aanstekelijk.
AANSTEKEND, bn. (-er, -st), (gew.) aanstekelijk eene
aanstekende ziekte, verkeerdheid.
AANSTEKER, m. (-5), die aansteekt; werktuig in
eene metaalgieterij, waarmede de giettap (de prop
die het steek- of gietgat van een smeltoven sluit) in
den oven gestooten wordt om het gesmolten metaal
to laten uitvloeien. AANSTEKING v. (-en).
AANSTELLEN, (stelde aan, heeft aangesteld),
(jagerst.) ergens stellen, posteeren; benoemen tot,
in dienst stellen als : iem. aanstellen om toezicht te
houden; de koopman stelde een anderen boekhouder
aan; iem. als, tot burgemeester aanstellen, (bij tot burgemeester treedt de betrekking op den voorgrond);
tegen iets aan zetten of plaatsen; — wat stelt dat
kind zich aan! wat gaat dat kind to keer; — zich
belachelijk, gek aanstellen, (in ongunstige beteek.) zich
gedragen, voordoen.
AANSTELLER, m. (-s), hij die aanstelt; iemand
die zich veel inbeeldt; blufmaker: wat een aansteller !
A ANSTELLERIG, bn., gemaakt: zich aanstellerig gedragen, veel inbeelding hebben, vol eigenwaan en
aanmatiging zich voordoen.
AANSTELLERIJ, v. (-en), gemaaktheid, geveinsdheid.
AANSTELLING, v. (-en), de daad van aanstellen in
alle beteek.; ambtelijke kennisgeving dat men tot
zekere betrekking aangesteld is; — akte van aanstelschriftelijk bewijs van benoeming.
AANSTEMMEN, (stemde aan, heeft aangestemd),
(een speeltuig) beginnen to stemmen; (een lied, een
lofzang) (deftiger dan) aanheffen.
AANSTEMPELEN, (stempelde aan, heeft aangestempeld), papier door het te stempelen van een
zegel of eenig ander merk voorzien met het doel
om den bestaanden voorraad gestempeld papier aan
to vallen of to vermeerderen.AANSTEMPELING, v.
AANSTAREN,

AANSTOOTEN.
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AANSTERKEN, (sterkte aan, is aangesterkt), toene-

men in kracht, vooral van herstellende zieken gezegd.
AANSTERVEN of AANBESTERVEN, (stierf aan, is
aangestorven), bij erfenis ten deel vallen. AANSTERVING, v., erfenis.
AANSTEVENEN, (stevende aan, heeft en is aangestevend), komen aanzeilen; goed voorwaarts stevenen; (fig.) met snellen tred naderen.
AANSTICHTEN, (stichtte aan, heeft aangesticht),
de eerste bewerker zijn van, het eerst veroorzaken,
teweegbrengen. AANSTICHTER, m. (-s). AANSTICHTSTER, v. (-s). AANSTICHTING, v.
AANSTIJGEN, (steeg aan, is aangestegen), stijgend
naderen.
AANSTIJVEN, (stijfde aan, is aangestijfd), stijver,
vaster worden (van slappe of vloeibare dingen);
heviger, sterker worden (van den wind).
AANSTIJVEN, (steef aan, heeft aangesteven), (linnen) opnieuw met stijfsel bewerken en daardoor
stijver maken; voortgang of spoed maken met het
.stij yen.
AANSTIKKEN, (stikte aan, heeft aangestikt), door
stikken aan elkander hechten; vlijtig doorstikken.
AANSTIKKING, v. (-en).
AANSTIPPEN, (stipte aan, heeft aangestipt), met
eene stip aanteekenen, aanwijzen; aanstrepen; iets
even met den vinger aanroeren; (fig.) terloops met
een enkel woord vermelden, eventjes aanroeren.
AANSTIPPING, v. (-en).
AANSTOFFEN, (stofte aan, heeft aangestoft), oppervlakkig van het stof reinigen.
AANSTOKEN, (stookto aan, heeft aangestookt),
het vuur, de kachel feller doen branden; (fig.) eenen
twist aanstoken, verergeren, aanwakkeren, feller aanzetten; — iemand aanstoken tot opstand, verzet, opruien, aanhitsen. AANSTOKING, v. (-en).
AANSTOKER, m. (-s), opruier, twiststoker.
AANSTOMMELEN, (stommelde aan, is aangestommeld), stommelend naderen.
AANSTONDS, bw., binnen weinige oogenblikken,
terstond, straks; — zoo aanstonds, onmiddellijk;
reeds bij het begin; — daar aanstonds,
—ala nstonds,
even to voren.
AANSTOOKSTER, v. (-5).
AANSTOOMEN, (stoomde aan, heeft on is aangestoomd), (van stoombooten, treinen) stoomend naderen ; (van personen) met spoortrein of stoomboot
aankomen; sneller stoomen; — het schip is tegen de
brug aangestoomd, heeft er stoomende tegen gestooten.
AANSTOOT, m. , schok door het stooten of vallen
van twee voorwerpen tegen elkander; struikelblok;
oorzaak van een zedelijken val, aanleiding tot zonde ;
(fig.) schandaal, ergernis : aanstoot geven, (minder
stork dan) ergernis veroorzaken; — hi] is de steen
des aanstoots, door hem mislukt de zaak; ook: hij
is een voorwerp van berisping; — die aan den weg
timmert, lijdt reel aanstoot, wie in het openbaar handelt, stelt zich bloot aan velerlei bedilling; — aanstoot lijden (of hebben), aangevallen worden, vijandige
bejegening ondervinden. Minder goed is den aanstoot
geven voor den stoot of den eersten stoot geven.
AANSTOOTELIJK, bn. on bw. (-er, -st), aanstoot
gevende, ergerlijk, kwetsend, onbetamelijk. AANSTOOTELIJKHEID, v. (...heden.)
AANSTOOTEN, (stiet, stootte aan, heeft aangestooten), iemand stootende aanraken, 't zij met het
doel om hem -wakker to maken, 't zij om zijne
aandacht to bepalen; iets met een stoot aanraken,
schokken; aanstampen, sterker duwen: stoot wat
aan ! stoot de wieg, (ook : het kind) wat aan, wieg even;
iets door stooten met iets anders in aanraking
brengen ; — stoot eens aan, (stoot mij eens aan), iem.
die op eene schommel staat voortduwen : laten wij
klinken, of: drink je glas leeg; — stoot de deur wet
aan, doe haar verder dicht; opschuiven (veroud.)
aangrenzen; tegen iets stooten; (fig.) lijnrecht met
iets in strijd zijn; — (veroud. on gew.) met de tong
aanstooten, stameren.

24

AANSTOOTEND.

AANTEEKENEN.

AANSTOOTEND, bn., aangrenzend, aanpalend (alleen
in de wapenkunde in gebrUik); in zilver Brie herme-

hechten ; vlug strikken. AANSTRIKKING, v. (-en).
AANSTROMPELEN, (strompelde aan, is aangestrompeld), waggelende (van ouderdom of zwakte) of met.
moeilijken on pijnlijken gang naderen. AANSTROMPELING, v.

tonen ruiten aanstootende in den vorm van eene omgelceerde gaffel, met de scherpe hoeken tegen elkander; eene figuur, samengesteld uit vier aanstootende
wassenaars (halve manen), zO6 geplaatst dat de
hoornen elkander raken; in azuur twee rechtopstaande
en aanstootende zilveren zwaarden, met de punten

AANSTROOMEN, (stroomde aan, heeft on is aangestroomd), door den stroom aan land werpen,
(krachtiger dan) aanspoelen; de baren stroomden veet
huisraad aan; stroomend vormen (van grond), aan-

tegen elkander. AANSTOOTING, v. (-en).
AANSTOPPEN, (stopte aan, heeft aangestopt),
vaster of stijver stoppen, dichter opvullen (worst);
voortgang of spoed maken met stoppen; iets door
stoppen aan iets anders vastmaken : zie, dat ge dit

slibben; = stroomend naderen (van het water) ; (fig.),
in groote menigte aankomen, toestroomen. AANSTROOMING, v.

afgescheurde lapje netjes aanstopt.
AANSTOPPER, m. (-s). AANSTOPSTER, v. (-s).
AANSTOPPING, v. (-en).
AANSTORMEN, (stormde aan, heeft on is aangestormd), met stormende vaart naderen, heftig aanloopen; met den stormpas aanrukken; met toenemende hevigheid stormen : het stormt meer en meer
aan, het wordt onstuimiger.
AANSTORT, o. (-en), (veenderij) dubbele rij overeind
staande turven, hoedanige er zeven of acht tegen
de eerst tot een leger plat gestapelde turven gestort
of aangebracht worden om gezamenlijk het slag
(de benaming van den geheelen stapel turven) to
vormen.
AANSTORTEN, (stortte aan, heeft en is aangestort),
(veenderij) zie : AANSTORT ; (dijkbouw), (de dijken) door het storten van zand of puin verzwaren;
nederstorten op, vallend aankomen; zich op iets of
iemand storten, toesnellen op.
AANSTORTER, m. (-s). AANSTORTING, v. (-en).
AANSTOUWEN, (stouwde aan, heeft aangestouwd),
dicht op elkaar stouwen ; stevig samenpakken (goestouwt wat aan! eet veel. AANSTOUderen); —
WING, v. (-en).
AANSTRALEN, (straalde aan, heeft aangestraald),
stralen op iets werpen. AANSTRALING, v. (-en).
AANSTRAMMEN, (stramde aan, is aangestramd),
strammer worden (van de ledematen gezegd).
AANSTRANDEN, (strandde aan, is aangestrand),
door den vloed aan het strand geworpen worden,
aanspoelen (van goederen) : de aangestrande (gestrande on geborgen) goederen worden publiek verkocht.
AANSTRANDING, v.
AANSTREELEN, (streelde aan, heeft aangestreeld),
iemand door streelen of vleien aanlokken, aanhalen
ten einde hem gunstig voor zich to stemmen. AANSTREELING, v. (-en).
AANSTREPEN, (streepte aan , heeft aangestreept),
met eene streep teekenen of merken. AANSTREPING, v. (-en).
AANSTREVEN, streefde aan, is aangestreefd), met
ijver of drift aankomen, toesnellen om een zeker
doel to bereiken (alleen in hoogeren
AANSTRIJKEN, (streek aan, heeft en is aangestreken), komen aanstrijken (meer of minder deftig, ook
driftig), naderen; (van vogels) recht op iets aanvliegen, zonder veel met de vleugels te fladderen ;
—datpa rdstrijkta n,
strijkt onder het loopen de
pooten tegen elkaar; (boekdr.) een blad, een vel aanstrijken, met eene natte spons bevochtigen; vluOitig
met verf bestrijken: ik zal die deur even aaitstroken; — een muur, een dak, de pannen aanstrUken,
hier en daar met kalk bestrijken om de beschadigde gedeelten te herstellen; — lucifers aanstrijken, doen ontbranden, door ze over jets heen to
strijken; spoed maken met strijken, (met het strijkijzer, den verfkwast); neerlaten (een zwaren last);
(muz.) eene snaar door middel van het behaarde
gedeelte van den strijkstok in beweging brengen
en geluid doen geven.
AANSTRIJKER, m. (-s), aanstrijkt; een beunhaas
onder de metselaars, die metselwerk herstelt. AANSTRIJKING, v. (-en).
AANSTRIKKEN, (strikte aan, heeft aangestrikt),
met linten of koorden vastmaken, met een strik vast-
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AANSTRUIKELEN, (struikelde aan, is aangestruikeld), struikelend naderen. AANSTRUIKELING, v.
AANSTUDEEREN, (studeerde aan, heeft aangestudeerd), zijne studi6n ijverig voortzetten.
AANSTUIKEN, (stuikte aan, heeft aangestuikt),
(smidsterm) door stuiken of opstuiten het gloeiend
gemaakte deel in de richting der lengte hameren;
koppen aan bouten, nagels, spelden enz. vormen.
AANSTUIKING, v. (-en).
AANSTUIVEN, (stoof aan, is aangestoven), naar
eene plaats toestuiven en daar zich ophoopen (van
stof of zand) ; zich vormen of uitbreiden door het
aangewaaide zand (van duinen on zandheuvels);
snel naderen, in voile vaart aankomen (ruiterij);
(fig.) snel, onstuimig of driftig aankomen. AANSTUIVING, v. (-en), het aanwaaien van zand; de,
daardoor ontstane duinen en zandheuvels.
AANSTUREN, (stuurde aan, heeft aangestuurd),
(vaartuigen) naar een bepaald punt richten; een
persoon naar iem. zenden om hem eene boodschap
over to brengen.
AANSTUWEN, (stuwde aan, heeft aangestuwd),
een zwaar voorwerp stuwend voortbewegen, tot
het de juiste plaats bereikt heeft; met kracht voortbewegen.
AANSUKKELEN, (sukkelde aan, is aangesukkeld),
sukkelend naderen, met trage schreden langzaam
aankomen, zoowel van luiaards als van zwakken
gezegd.
AANSULLEN, (sulde aan, is aangesuld), sullend of
glijdend naderen.
AANTAL, 0., eene onbepaalde hoeveelheid; — het,
dit grootste aantal boeken is reeds uitverkocht, een,
aantal liken dekt den grand (collectief) ; hierdoor
kwamen een aantal nieuwsgierigen te laat (elk in
't bijzonder).
AANTASTEN, (tastte aan, heeft aangetast), met:
de volle hand ruw on onbesuisd aanvatten;
eene bedenke—hetis nhetijzromantoasen,
lijke en gevaarlijke onderneming; — den viand, eene
stelling aantasten, aanvallen, krachtig bestrijden;
—iem.vanzoewak (gevoli)zjde,inzj erantasten, hem kwetsende, grievende dingen zeggen;
voor goed genezen ; —en ziekt indebrona tsen,
de harden aan zich zelven
—zichzelv na ntasen,
slaan; — iem. in zone ter, zijn, goeden, nctam cantosten, beschenden, belasteren; — die ziekte heeft here
duchtig aangetast, aangegrepen, zeer verzwakt; —
(van eten) er een ruim gebruik van maken; — zija,
kapitaal, bezittingen aantasten, verkoopen, to gelde
maken on gedeeltelijk gebruiken. AANTASTER,
m. (-s). AANTASTING, v. (-en). AANTA ST STER, v. (-s).
AANTEEKENAAR, m. (...aren, -5), die aanteekent.
AANTEEKENBOEK, o. (-en), ...BOEKJE, o. (-s), book(je), waarin men aanteekent wat men wenscht to
onthouden of later na to slaan.
AANTEEKENEN, (teekende aan, heeft aangeteekend), met een teeken merken ; opschrijven, to bock
stellen om het niet to vergeten of to doen vergeten; een leerling eene afkeuring geven ; in ondertrouw laten opnemen ; iets dat tot opheldering,
uitbreiding of critiek van den tekst dient, schriftelijk daarbij vermelden: op elke bladzijde heeft hij iets
aangeteekend ; voortgang of spoed maken met lets
brieuen of pakken act nteekenen, laten
to teekenen
inschrijven v66r de verzending; — cerzet aantet-
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kenen tegen jets, openlijk verklaren dat men jets
niet goedkeurt of erkent, maar dat men er zich
tegen verzet; (rechtsterm) hooger beroep (laten) aanteekenen (in strafzaken), en cassatie aanteekenen, op
de wijze bij de wet bepaald verklaren, dat men
zich van een vonnis of arrest in hooger beroep of
in cassatie voorziet en die verklaring in het daartoe bestemde register dOen inschrijven.
AANTEEKENGELD, o. (-en), het geld dat voor het
aanteekenen van een brief, pak of pakket aan het
post- of bestelkantoor betaald wordt.
AANTEEKENING, v. (-en), het opschrijven van hetgeen men wenscht te onthouden ; — aanteekening houden van iets, geregeld opschrijven; — (rechtsterm)
aanteekening van hooger beroep of van cassatie, zekere
verklaring; de opneming in den ondertrouw : ter aanteekening gaan; hetgeen men aangeteekend heeft:
zone aanteekening overlezen; — aanteekening bij een
schrYver, ophelderingen, op- en aanmerkingen; afkeuring, aanmerking.
AANTEEKENINGETJE, o. (-s), kleine aanteekening;
meer in 't bijzonder: los draadje anders gekleurde
wol of sajet, dat men in een breiwerk breit om te
kunnen zien waar men begonnen is.
AANTEEKENINGSPARTIJ, AANTEEKENPARTIJ, v.
(-en), eene partij ter eere van een verloofd paar, bij
gelegenheid van hunne aanteekening als bruid en
bruidegom.
AANTEEKENKANTOOR, o. (...toren), kantoor waar
goederen ter verzending worden aangeteekend.
AANTEELT, v. (dicht.) aanteling.
AANTELEN, (teelde aan, heeft aangeteeld), (kinderen) verwekken ; (dieren) fokken ; (gewassen) aankweeken. AANTELER, m. (-s). AANTEELSTER, v.
(-s). AANTELING. v. (-en).
AANTELLEN, (telde aan, heeft aangeteld), toetellen, geven; vlug tellen. AANTELLING, v.
AANTEREN, (teerde aan, heeft aangeteerd), de beschadigde plekken van een geteerd voorwerp opnieuw
met teer bestrijken; vlugger teren.
AANTERGEN, (tergde aan, heeft aangetergd), door
aanhoudend tergen of sarren iemand in woede ontsteken; (dicht.), door tergen in hooge mate de
begeerte opwekken. AANTERGING, v. (-en).
AANTICHTEN, (tichtte aan, heeft aangeticht), (w. g.),
aanwrijven, te laste leggen.
AANTIEN, (toog aan, heeft en is aangetogen),
(veroud.) alleen in den verl. tijd en verl. dw.) aantrekken, aan .het lijf doen in eene bepaalde richting
optrekken en aanrukken, (van krijgslieden).
AANTIEREN, (tierde aan, heeft aangetierd), voortgaan met tieren, aanhoudend razen en woeden.
AANTIJGEN, (teeg aan, heeft aangetegen), in de
spreektaal ook : tijgde aan, heeft aangetijgd), iemand
lets aantijgen, hem jets aanwrijven, te laste leggen,
hem er van betichten (uit kwaadwilligheid).
AANTIJGING, v. (-en), kwaadwillige beschuldiging.
AANTIJGER, m. (-s).
AANTIKKEN, (tikte aan, heeft aangetikt), door tikken aan iemands deur te kennen geven, dat men
verlangt binnen te treden ; door tikken (aan de
vensterruiten) tot zich roepen : een voorbijganger aantikken; tikken aan of op jets, met de onderstelling
dat het daardoor geluid geeft: de gitaar, de toetsen
van een klavier aantikken; aankloppen; klinken.
AANTILLEN, (tilde aan, heeft aangetild), tillend
naderbrengen.
AANTIMMEREN, (timmerde aan, heeft aangetimmerd), aan iets vast bouwen; jets nieuws tiinmeren
ter aanvulling van het bestaande of ter vermeerdering van den voorraad ; voortgang of spoed maken
met timmeren. AANTIMMERING, v. (-en).
AANTOCHT, m., de nadering, het optrekken van
een leger; — in aantocht zijn, in aanmarsch zijn, aanrukken; (fig.) spoedig te verwachten.
AANTOKKELEN, (tokkelde aan, heeft aangetokkeld),
aanprikkelen; — de snaren van een speeltuig met de
toppen der vingers aanroeren om die in beweging
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te brengen en geluid te doen geven. AANTOKKELING, v. (-en).
AANTOKKEN, (tokte aan, heeft aangetokt) = AANTOKKELEN.
AANTONNEN, (tonde aan, heeft aangetond), vlug
de tonnen vullen waarmede men meet.
AANTOONEN, (toonde aan, heeft aangetoond),
iemands aandacht op jets richten; hem het bestaan
of den aard van iets (onzienlijks) doen opmerken:
de gebreken van een werk, de reden, de bran van jets
aantoonen; iemand de waarheid van eene stelling
doen opmerken, hem de bewijsgronden doen zien
(vgl. betoogen), — zone houding toonde aan ; dat jc
schuldig was, gaf te kennen, duidde met zekerheid aan.
AANTOONEND, (taalk.) de aantoonende was, eene
der wijzen van het werkwoord, de vertaling van
indicativus; al de onderling verschillende vormen
die het werkw. naar gelang der tijden en personen
in de aantoonende was aanneemt.
AANTOONER, m. (-s). AANTOONING, v.
AANTOOVEREN, (tooverde aan, heeft aangetooverd), door tooverij jets aan iem. hechten of mededeelen, b. v. iem. eene ziekte aantooveren.
AANTORSEN, (torste aan, heeft aangetorst), torsend aanbrengen, met moeite en inspanning van
krachten aandragen.
AANTRAPPEN, (trapte aan, heeft aangetrapt), aarde,
zand en dergelijke stoffen dichter ineenwerken,
door crop te trappen; aanstampen. AANTRAPPING, v. (-en).
AANTREDE, (-n). AANTREE, v. (-en), (bouwk.) de
breedte der treden van eene trap.
AANTREE, v. (-en), de plants van aantreden ; het
aantreden.
AANTREDEN, (trad aan, is en heeft aangetreden),
met bedaarden tred op iemand of jets aangaan;
met gelijkmatigen en bedaarden tred aankomen
(in deze bet. ook fig.); (krijgsd.) zich verzamelen,
bijeenkomen op de loopplaats en zich in het gelid
stellen: de conzpagnie zal om 9 uur aantreden;
(krijgsd.) den eersten pas doen bij het marcheeren:
de recruut zal met den linkervoet aantreden; geregeld
voortgaan, zonder stilstaan of vertragen : wij moeten
wet aantreden. AANTREDING, v., aantocht, nadering.
AANTREFFEN, (trof aan, heeft aangetroffen), (personen) toevallig ontmoeten; (zaken) ergens vinden,
waar men dit niet verwachtte : dat woord „extase"
treft men vaak bij lien schrtjver aan. AANTREFFING, v.
AANTREK, m. (dicht.) = AANTREKKING. (Zuidn.)
heeft reel aantrek, hij wordt veel bezocht, heeft
veel aanloop.
AANTREKKELIJK, (-er, -st), (van zaken) aanlokkelijk, bekoorlijk; (van personen) lichtgeraakt, gevoelig, prikkelbaar. AANTREKKELIJKHEID, v.
(...heden).
AANTREKKEN, (trok aan, heeft en is aangetrokken), jets naar zich halen door het aan te vatten of
(in de natuurk.) door eene innerlijke kracht een ander
lichaam trachten naar zich toe te bewegen; (van lijm)
vasthouden, de deelen stevig verbinden; (fig.) aanlokken, bekoren; — zich aangetrokken gevoelen (door
iemand of jets), een aangenamen indruk ondervinden die tot nadere kennismaking uitlokt; jets door
trekken op de vereischte plants of in den vereischten
stand brengen: het zeil aantrekken, een knoop vaster
aantrekken; (werkt.) jets nauwer of vaster doen
aansluiten; — aantrekken bij, vereenigen met, voegen bij (een stuk grond) ; (krijgsk.) troepen of legerafdeelingen met het hoofdcorps vereenigen; kleedingstukken, wapenrusting, die geheel of gedeeltelijk gesloten zijn, aandoen; — zone stoute schoenen
aantrekken, al zijn moed bijeenrapen om een stouten
stap te doen; — wien de schoen past, trekk' hem aan,
degeen op wien het gezegde van toepassing is,
beschouwe het als tot hem gericht ; door trekken,
d. j. sterk zuigen, aan het branden brengen : eene
sigaar, eene pip aantrekken; (van smeulend vuur of —
bij uitbreiding — van eene kachel of een haard,
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waarin de brandbare stollen liggen te smeulen),
door het trekken van den luchtstroom aan het
branden raken : de kachel trekt niet aan, — zich aantrekken, zich, meestal in haast en met weinig zorg,
eenige kleedingstukken aan het lijf trekken;
zich
lets aantrekken, ter harte nemen, er zorg voor dragen,
(van iets dat ooze belangstelling wekt) ; ook het
op zich toepassen, het niet van zich zetten, er zich
gekrenkt of bedroefd over gevoelen (over iets onaangenaams); — rich iem. aantrekken, zijn lot ter harte
nemen, zich over hem erbarmen : hjj trek zich (3n)
miner (2n) aan; — (Zuidn.) iemand in zijn huis opnemen of toelaten (krijgsw.) in meer of minder
geregelden marsch naderen, aanrukken ; (jagersterm)
(van staande houden), op het opgespoorde wild aangaan, of het langzaam op den voet volgen.
AANTREKKER, m. (-s), werktuig, hoorn om engsluitende schoenen aan to trekken.
AANTREKKING, v., werking der algemeene natuurkracht, waardoor alle lichamen elkander trachten
te naderen ; (zeew.) aantrekking der magneetnaald (van
het kompas is minder juist), neiging eener vrij
draaiende magneetnaald, zich naar het magnetische
..Noorden to richten: —plaatself9ke aantrekking,
afwijking eener magneetnaald uit hare noordelijke richting door den invloed van in de nabijheid aanwezig ijzer, — scheikundige aantrekking of verwantschap,
-.aantrekking der stofdeeltjes waarbij scheikundige
-ont- on verbinding plaats heeft, (fig.) invloed waardoor een persoon of eene zaak iemand tot zich trekt.
AANTREKKINGSKRACHT, v. (fig.) zedelijke invloed,
.gevoel van overeenstemming, dat personen tot
elkander brengt.
AANTREKKINGSVERMOGEN, v. (nat.) het vermogen
te- kunnen aantrekken.
AANTREKKRACHT, v., dichterlijk gebezigd voor
aantrekkingskracht.
AANTRIPPELEN, (trippelde aan, is aangetrippeld),
trippelend naderen.
AANTROUWEN, (trouwde aan, heeft aangetrouwd),
door huwelijk verwant worden met, (gemeenzamer
.dan) aanhuwen. AANTROUWING, v.
AANTUIGEN, (tuigde aan, heeft aangetuigd), iem.
ids aantuigen, op plechtige wijze (mondeling of
.schriftelijk) betuigen, verklaren, verzekeren; zich
plechtig tegen iets verklaren, protesteeren, verzet

aanteekenen. AANTUIGING, v. (-en).
AANTUREN, (tuurde aan, heeft aangetuurd), turend
aanzien.
AANVAARDEN,
(aanvaardde, heeft aanvaard),
(oorspr.) zijn gang richten naar, zich wenden tot;
ondernemen : eene reis, een tocht, den pelgrimsstaf
(voor pelgrimstocht) aanvaarden; op zich nemen : de
yegeering, het bevel, het bewind, ook : den veldheersstaf,
de kroon (voor het opperbevel, de regeering); de wapenen,
het Wen (voor : den striftl, den l#denskelk) aanvaarden; eene rol aanvaarden, die beginnen te spelen ;
—denkoran anvarden,
de leer van Mohammed omhelzen; (min of meer plechtig) aannemen, in het bezit
of gebruik nemen : eene schenking, het gekochte of gehuurde, ook: eene verzekering, betuiging aanvaarden;
(veroud.) een wisselbrief accepteeren; (rechtst.) eene
erfenis, eene nalatenschap, boedel, (ook: een aanvaarden, als rechthebbende optreden om erover te
beschikken.
AANVAARDER, m. (-s). AANVAARDSTER, v. (-s).
AANVAARDING, v. (-s), aanraarding van een ambt,
eene betrekking, van eene erfenis, van het aangekochte
of gehuorde.
AANVAART, v. Aileen in of- en aancaart, vertrek
en aankomst (van schepen).
AANVAL, in. (-len), het aanvallen, wijze van oorlogvoeren in een aanvallenden krijg; (fig.) bestrijding
in een geschrift ; krachtige poging em iem. tot
andere gedachten te brengen, orn hem tot iets over
to halen en aanral op het hart ran een ineisje ?caged. met aandrang om hare hand vragen; — een
aadcal op ieidands
doen. eon beroop op

AANVANGEN.
zijne mildheid om geld van hem to verkrijgen,
plotselinge, meestal kortstondige, aandoening van
eene lichamelijke of geestelijke ziekte, of van gemoedsbewegingen, hartstochten : een aanval van

koorts, kiespfjn, beroerte, dolheid, drift, woede; — dat
huis heeft veel, den eersten aanval, aanloop, bezoek.
AANVALLEN, (viel aan, heeft en is aangevallen),
iets of iem. gewelddadig aantasten, aangrijpen, de
vijandelijkheden beginnen, met voile graagte beginnen to eten of to drinken; — aanvallen op, on-

besuisd aanvallen; (gew). dat hoedje valt m j wel aan:
bevalt mij wel; — het werk valt mfj vandaag niet
aan, wil niet vlotten ; (fig.) hekelen, bestrijden, tegenspreken (een persoon, eene bewaring, leerstellingen);
'
(w. g.) hevig
aandoen. (In de krijgsk. heat de aangevallene de verdediger).
AANVALLEND, bn. aanvallende oorlog, oorlog waarbij men zelf de vijandelijkheden begint; — aanvallende
beweging, beweging der troepen, strekkende om een
aanval to beginnen;
aanvallende terugwerking, beweging van troepen die tot dusverre aangevallen
werden, strekkende om op hunne beurt aan to vallen; — aanvallend wapen, aanvalswapen; aanvallend
verbond, overeenkomst tusschen twee of meer mogendheden om gezamenlijk een oorlog to beginnen;
(bw.) aanvallend te werk gaan , als iemand die aanvalt.
AANVALLENDERWIJZE, bw., op eene
wijze waarbij men den vijand aanvalt, zelf de vijandelijkheden begint.
AANVALLER, m. (-s), persoon of partij die aanvalt.
AANVALLIG, (-er, -st), een aangenamen indruk

makende, liefelijk, bekoorlijk, (van kinderen); (gew.)
zich opdringend, aanhangend, vrijpostig: Jantje!
wees niet zoo aanvallig; streng koud, (van het weer).
AANVALLIGHEID, v. (...heden), de hoedanigheid
van aanvallig ; ook : bekoorlijke, aanminnig schoone.
AANVALSFRONT, o. (-en), front eener belegerde
vesting, waartegen de hoofdaanval gericht is of
zal worden.
AANVALSKOLONNE, v. (-n en -5), kolonne gevormd
en bestemd om den vijand aan te vallen.
AANVALSKREET, m. (...kreten), krijgsgeschreeuw
door de aanvallers bij het naderen en aanvallen
aangeheven.
AANVALSMIJN, v. (-en), mijn door de belegeraars
gegraven om de vestingwerken der verdedigers te
vernielen.
AANVALSPLAN, o. (-nen), vooraf beraamd plan van
aanval.
AANVALSPUNT, o. (-en), het punt der vijandelijke
frontlijn, waartegen de aanval gericht is.
AANVALSSEIN, o. (-en), ...TEEKEN, o. (-s), sein of
teeken tot den aanval.
AANVALSVELDTOCHT, m. (-en), veldtocht waarin
men als aanvaller optreedt.
A ANVALSVERTOONING, v. (-en), looze-, schijnaan-

val om de aandacht der vijanden of te leiden.
AANVALSWAPEN, o. (-s, -en), wapen tot aanvallen
bestemd.
AANVALSWERK, o. (-en), loopgraaf, verschansing

of batterij, aangelegd ten behoeve van een geregelden aanval op eene belegerde vesting.
AANVALSWIJS,

(...wijzen), de wijze van

aanval.
AANVANG, m.. begin; — een aanvang onaken, beginnen to doen; — een aanvang nemen, beginnen te geschieden.
AANVANGEN, (wing aan, heeft en is aangevangen).
beginnen, een begin maken; (glasblazerij) het eerste
glas aan de blaaspijp uit den smeltpot steken;
(dicht.) beginner]. te spreken; ondernemen; (fig.)
?cat meet ik aanrangen? wat nu te doen? hoe mij to
helpen? ; — wet aan te vangen 'met iets of ionand?
wat er mode to doen ? welk nut er van to trekken?
waarvoor to bestemrnen? — hoe zal ik dat aancongen? aanleggen, inrichten; beginnen to bestaan of
te geschieden: de taupe tocht ring aan. (Aancang on
aadcangen zijn minder alledaagsch dan begin on

27

AANVANGEN.

AANVOELEN.

.Zeginnen en alleen gebruikt van tijdruimte en van

(van talon) door afstamming in meer of mid nauwe
betrekking tot elkander staande ; (van vakken van
wetenschap of bedrijf) in nauw verband staande,
bijeenbehoorende: de geneeskunde en aanverwante

toestanden of werkingen in den tijd).
AANVANGER, m. (-s), in 't algemeen iemand die
aanvangt; meer in 't bijzonder: die een strijd, twist
begint; (glasblazerij) de persoon die het eerste glas
.aan de blaaspijp uit den smeltpot steekt en opblaast.
AANVANGSTER, v. (-s).
AANVANGSPUNT, o. (-en), punt van aanvang, (het
wordt niet op de ruimte toegepast).
AANVANKELIJK, bn. en bw., waarmee begonnen
wordt, eerste : aanvankelijk onderwijs, de eerste
trap van het lager onderwijs; (nat., werktuigk.)
.aanvankelijke snelheid, de snelheid van een lichaam
bij het begin der beweging; (krijgsw.) aanvankelijke
snelheid, de afstand dien een projectiel in eene
seconde zou afleggen, indien het gedurende dien
tijd gelijkmatig kon voortgaan met de snelheid,
verkregen op het oogenblik van het verlaten der
rnonding; (bw.) voor zooveel den aanvang betreft;
in het begin.
AANVAREN, (voer aan, heeft en is aangevaren),
varend naderen; — op jets aanvaren, varen in de
richting van; (veroud.) het doel der vaart bereiken,
aankomen, alleen nog in: af- en aanvaren; snel varen ;
binnenloopen (eene haven); onder het varen stooten
tegen jets : see schip aanvaren; aanleggen ; onder het
varen iem. bezoeken; vervoerbare dingen (inzonderheid bouw- en grondstoffen) varende aanhrengen.
AANVARING, v. (-en).
AANVARINGSSCHOT, o. (-ten), waterdicht ijzeren
, dwarsschot op geringen afstand achter den voorsteven van een zeeschip geplaatst en zoo hoog
mogelijk opgetrokken, dienende om bij aanvaring het
water dat in den boeg doordringt tegen te houden.
AANVATTEN, (vatte aan, heeft aangevat), voorzichtig aanpakken, hetzij om het voorwerp niet te
beschadigen, hetzij om zich zelf niet to bezeeren of
uil te maken ; — te veil om met eene tang can to rotten,
.afzichtelijk vuil; — 't is geen katje om zonder handschoenen aan te vatten, een lichtgeraakt, kwaadaardig mensch; (fig.) (een tijd, eene gelegenheid) aangrijpen, te baat nemen ; (een work, eene bezigheid)
beginnen, er de hand aan slaan : met lust en ijver

.z(jn week aanvatten; — wat wilt gi) nu aanvatten ? —
eene zaak verkeerd aanvatten. AANVATTER, m. (-s).
AANVATTING, v. (-en).
AANVECHTEN, (vocht aan, heeft aangevochten),
✓ijandig aantasten, aanvallen, bestrijden: de waar held kan aangevochten worden; (fig.) (van plagen,
gevaren, ziekten, hartstochten enz., die iemand als
• ware bestormen en bestrijden) overvallen, in
verzoeking brengen : hfj werd aangevochten door
wanhoop ; — hij werd door den slaap aangevochten, hij
gevoelde een onweerstaanbaren yank; — het hart

wordt aangevochten door 't geweld der hartstochten.
(AANVECHTEN, wordt bijna alleen bij dichters en
in den hoogeren prozastijl gebezigd, meestal in het
verl. deelw. en de daarmede gevormde tijden). AANVECHTER, m. (-s). AANVECHTSTER, v. (-s).
AANVECHTING, v. (-en), (fig.) overlast, onweer-staanbare neiging (tot tlapen): eene aanvechting van
onpasselokheid; sterke inwendige verzoeking (van
booze lusten of zondige gedachten) : de aanvechtingen
van den booze; sterke begeerte, lust.
AANVEGEN, (veegde aan, heeft aangeveegd), door
vegen oppervlakkig schoonmaken; door vegen in
d en vereischten toestand brengen : den vloer, de
.learner aanvegen; voortgang of spoed maken met
vegen.
AANVERDIENEN, (verdiende aan, heeft aanver.diend), door te werken voor den schuldeischer, de
schuld delgen.
AANVERSTERVEN = AANBESTERVEN, het meest
als verl. deelw. in gebruik: aanverstorven goederen.
AANVERSTERVING, v.
AANVERTROUWEN, (vertrouwde aan, heeft aanvertrouwd), minder gewoon dan toevertrouwen.
AANVERWANT, bn., vermaagschapt, aangehuwd;

vakken.
AANVERWANT, m. (-en), AANVERWANTE, v.
(-n); iem. die door huwelijk vermaagschapt is (wet
1838), aangehuwde; bloedverwant. AANVERWANTSCHAP, v.
AANVETTEN, (vette aan, is en heeft aangevet),
vetter worden (van menschen en dieren) ; aandikken (letters); opnieuw of meer met vet bestrijken
(machinedeelen), ook : behangselpapier aanvetten, dikker met stijfsel besmeren; — overhemden aanvetten,
aan de verkeerde zijde met dikke stijfsel bestrijken.
AANVIJLEN, (vijlde aan, heeft aangevijld), door
vijlen netter afwerken; door vijlen onderzoeken
(oudroest) ; spoed maken met vijlen.
AANVLAKKEN, (vlakte aan, heeft aangevlakt),
(bouwk.) metselwerk geheel vlak maken door aanvulling der holten. AANRAZEEREN. AANVLAKKING, v. (-en).
AANVLAMMEN, (vlamde aan, is en heeft aangevlamd), (van smeulende voorwerpen) ontvlammen:
de wind deed de kolen aanvlammen ; (fig. dicht.), (van
lichaamsdeelen) fel ontstoken worden; (dicht.) doen
ontvlammen, doen ontgloeien.
AANVLECHTEN, (vlocht aan, heeft aangevlochten),
iets door vlechten aan iets anders verbinden;
voortgang of spoed maken met vlechten. AANVLECHTING, v. (-en).
AANVLETTEN, (vlette aan, heeft aangevlet), (grond,
aarde, zand) met vletten of vletschuiten aanvoeren
ter plaatse van bestemming.
AANVLIEGEN, (vloog aan, heeft en is aangevlogen),
vliegend nader komen ; met groote snelheid naderoil; (van brandbare stoffen), vlug in brand vliegen;
op iem. onverwachts snel en heftig aanvallen, op
het lijf vallen ; (fig.) beleedigen, hevig uitvaren (tegen
iem.), (sterker dan) aanvallen. AANVLIEGING, v.
AANVLIETEN, (vloot aan, is aangevloten), zachtjes
aanstroomen, vlietend naderen. AANVLIETING, v.
AANVLOEIEN, (vloeide aan, is aangevloeid), (eig. en
fig.) vloeiend naderen, langzaam stroomend aankomen.
AANVLOTTEN, (vlotte aan, is en heeft aangevlot),
vlottend of drijvend aan land komen, aanspoelen;
aangroeien (door aanslibbing) ; timmerhout (als
balken, planken enz.) tot een vlot vereenigd, op
stroomend water laten afdrijven. AANVLOTTING,
v. (-en).
AANVOCHTEN, (vochtte aan, heeft aangevocht),
(tabak, strijkgoed) min of meer vochtig maken en
zoo voor eene volgende bewerking geschikt maken.
AANVOCHTING, v.
AANVOCHTDOEK, m. (-en), doek, waarin de aangevochte tabak bewaard wordt.
AANVOEDEN, (voedde aan, heeft aangevoed,) (eig.
en fig., dicht.) onderhouden, versterken.
AANVOEGEN, (voegde aan, heeft aangevoegd), met
-voegen aan elkander vasthechten; tot den maken,
aanhechten ; de voegen van een muur met kalk
aanstrijken; voortmaken met voegen. AANVOEGING, v. (-en).
AANVOEGEND. bn., (taalk.) de aanvoegende wjjs,
eene der wijzen van het werkwoord, de vertaling
van subjunctivus ; al de onderling verschillende vormen die het werkwoord naar gelang van de onderscheidene tijden on personen in de aanvoegende was
aanneemt.
AANVOEGSEL, o. (-s, -en), hetgeen aan iets gelijksoortigs, dat als hoofdzaak wordt aangemerkt, aanof toegevoegd wordt (meest van stoffelijke zaken).
AANVOELEN, (voelde aan, heeft aangevoeld), jets
eventjes met de hand aanraken om de hoedanigheid to leeren kennen; bevoelen,(gew.) jets voelt kond
aan, veroorzaakt bij het aanraken een koud gevael.
AANVOELING, v.
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_ AANVOER.

AANVOER, m. (-en), het aanvoeren, het ter markt

brengen van koopwaren; het ruim voorhanden zijn,
b. v. het ruim stoomen van gas of water in de
geleidingsbuizen; het aangevoerde : een aanvoer van
graan, olie, aardappelen enz.
AANVOERBUIS, v. (...buizen). Zie AANVOERPIJP.
AANVOERDER, m. (-s), bevelhebber, leider, hoofd.
AANVOERSTER, v. (-s).
AANVOERBOEK, o., het over twee rollen rondloopende stuk lijnwaad zonder eind, waarop in vlokmachines het ruwe katoen ter zuivering uitgespreid
en naar de voedingsrollen gevoerd wordt.
AANVOEREN, (voerde aan, heeft aangevoerd), (van
personen) ze voeren of geleiden naar de plaats van
bestemming, inzonderheid krijgslieden, ten strijde
voeren ; het bevel voeren over ; aanbrengen door
eenig vervoermiddel hoot, steenen, levensmiddelen
aanvoeren; (dicht.) de wind steekt op en voert de stormen aan; (fig.) bijbrengen, ter staving van hetgeen
beweerd wordt: bewijzen, tegenwerpingen, argumenten aanvoeren; aanhalen (ook van personen enz.):
voerde den heer A als voorbeeld aan; (woorden,
gezegden, beschrijvingen, beweringen enz.) met zeker
oogmerk vermelden, to pas brengen, aanhalen : hfj
aan.
voerde eenige proeven der oudste welsprekendheid
AANVOERING, v., onder aanvoering van, onder geleide van ; onder bevel van ; aanhaling.
AANVOERPIJP, v. (-en), (werkt.) pijp of buis dienende tot aan- of toevoer van eenige vloeistof.
AANVOERROL, v. (-len), (in fijnspinnerijen van vlas
en hennep) het achterste paar metalen cylinders,
waartusschendoor de draad naar de rekrollen gevoerd of geleid wordt, ook inlaatrol genoemd.
AANVONKEN, ow. zw. (vonkte aan, is aangevonkt),
aan het vlammen raken, ontvonken (van smeulend
vuur).
AANVRAAG, AANVRAGE, v. (aanvragen), aanvraag
doen om iets, officieel om iets verzoeken ; het vragen
naar iets, bestelling : er is veel aanvraag naar Majesteit van Couperus; het aangevraagde, de inhoud
der vraag : zone aanvraag is op goede gronden verworpen.
AANVRAGEN, (vraagde of vroeg aan, heeft aangevraagd), op officieele wijze aan de bevoegde macht
verzoeken (een eervol ontslag, verlof, eene studiobeurs); — een hoek aanvragen, bij den boekhandelaar
bestellen, of ter inzage ontbieden; — plaatsen aanvragen, bij voorbaat bespreken; (in het kaartspel)
kaarten aanvragen, in ruil voor andere vragen;
vragen, uitvorschen (aan regeeringen, langs officieelen
of diplomatieken weg).
AANVRIEZEN, (het vroor aan, heeft en is aangevroren; het vroos aan, heeft on is aangevrozen),
voortgaan met vriezen : het wriest maar alle dagen
aan; door de vorst met iets verbonden worden,
vastvriezen. AANVRIEZING, v., vastvriezing,
AANVULLEN, (vulde aan, heeft aangevuld), (nagenoeg volle kisten, bakken, flesschen) geheel vol
maken; voltallig, volledig maken: het bestuur meet
met twee leden aangevuld worden; het ontbrekende
bijvoegen; — iemands woorden aanvullen, hem in de
reden vallen on bijvoegen wat er aan ontbreekt of
wat men hem in den mond wenscht to leggen; dicht
maken met aarde (gaten in een weg, achter metselwerk enz.) AANVULLING, v. (-en), het aanvullen,
het toegevoegde gedeelte.
AANVULLINGSDIPLOMA, o. (-s), ...EXAMEN, o, (-s),
gewoonlijk suppletoirexanten geheeten.
AANVULLINGSMANSCHAP,
aanvullingstroepen. AANYULLINGSVERKIEZING, v. (-en).
AANVULLINGSSPANT, o. (-en), spanten of ribben
van een schip, die na het zetten der spanten van
oprichting, tusschen deze in geplaatst worden.
AANVULLINGSTROEPEN, m., troepen of manschappen ter aanvulling, versterking van een leger.
AANVULSEL, o. (-s), de stof waarmede jets gevuld
wordt, lets dat tot aanvulling verstrekt, minachtend voor aaitc,//ing.

AANWENKEN.
AANVUREN, (vuurde aan, heeft aangevuurd), (ver-

oud. en fig.) sterker doen branden, geheel in vuur
zetten; (fig.) (neigingen, hartstochten) aanwakkeren,
krachtig opwekken : iemands fiver aanvuren; (personen) stark aansporen tot iets goeds, met geestdrift
vervullen), om to streven naar een edel doel. AANWRING, v. AANVUURDER, m. (-s). AANYUURSTER, v. (-s).
AANWAAIEN, (waaide en woei aan, heeft en isaangewaaid), door den wind nader gevoerd worden;
onverwachts en toevallig op eene plaats aankomen
waaiend naderen, met winderigen gang aankomen :daar komt hfj weer aanwaaien of aangewaaid; tot,
iemand of iets waaien en er zich aan vasthechten:
de spuitgasten waren zwart van den rook die hunt
aanwoei; zonder studio iem. eigen worden : de kennis zal u niet aanwaaien; met toenemende kracht waaien ;
(koelte) toewaaien; door den wind aan het branden
raken ; door waaien aan het branden ,brengen. (w. g.)
AANWACHTEN, (wachtte aan, heeft aangewacht),
(jag.) van den valk gezegd dien men in de lucht,
laat wachten op het wild, dat door de honden moot.
worden opgejaagd : de hond staat; werp den valk op,
dan ken hfj aanwachten, totdat de patrfjzen opspringenAANWAGGELEN, (waggelde aan, is aangewaggeld),
waggelend naderen, (van ganzen en zwaarlijvigepersonen gezegd).
AANWAKKEREN, (wakkerde aan, heeft en is aangewakkerd), door aandrang opwekken, aansporen,
sterker tot ijver aanzetten; heviger worden (van
den wind, van gemoedsaandoeningen, neigingen,
enz.). AANWAKKERING, v. (-en).
AANWANDELEN, (wandelde aan, heeft on is aangewandeld), wandelend naderen; onder het wandelen bij iemand aangaan; met versnelden tred
voortgaan. (AANWANDELEN in den zin van iemandonverhoeds en onwillekeurig overvallen en bekru ipen
van allerlei aandoeningen, gewaarwordingen,
een germanisme).
AANWAPPEREN, (wapperde aan, is aangewapperd),
(dicht.) wapperend, fladderend aankomen : 't lenteluchtje wapperde aan.
AANWAS, m. vermeerdering, toeneming, vergrooting, aangroeiing; in aanwas staan, (van boomen)
voortdurend groeien on daardoor in waarde toenemen: de aanwas van steden; (recht.) recht van:
aanwas, recht op de vergrooting van erfdeel of legnat ; aanwas van grond, langzame uitbreiding, vergrooting van grond aan een loopend water gelegen,
ten gevolge van aanspoeling; de door aanslibbing
of aanspoeling verkregen grond; ook (gew.) uitwas,
gezwel.
AANWASSEN, (vies aan, is aangewassen), door wassen of groeien grooter worden of vermeerderen,
toenemen; (fig.) zich uitbreiden; in het bijzonder
van land; — aanwassen, tot lets, door wassen of toenemen iets worden: de beek vies tot een stroom aan;
aan iets vastgroeien: de long was aangewassen, had
zich aan de ribbon vastgehecht, (oneig.) de koe was
de longen der koe; aangewassen vet, het.
tusschen het vleesch ingegrdeide vet; — de schors •1*v
seeder aangetcassen, wader aan den boom opnieuw
gegroeid. AANWASSING, v. (-en).
AANWELLEN, (welde aan, heeft aangeweld), stukken ijzer of staal door wellen aan elkander verbinden, nagenoeg hetzelfde als aansmeden. AANWELLING, v. gmv.
AANWENDBAAR, bn. (dicht.) geschikt om aangewend to worden.
AANWENDEN, (wendde aan, heeft aangewend),
ergens heen wenden, naar iem. of lets toekeeren;
(fig.) tot lets gebruiken, besteden. AANWENDING, v.
AANWENKEN, (wenkte aan, heeft aangewenkt),
(veroud.) toewenken ; (w. g.) iemand door weaken tot
zich roepen ; onywenden, nu zwenken: (zeew.)
wat nun c6Or ! laat de lijvoorbrassen springers en
vier den magerman en de voorbramboelijn bij: (bij
bet overstag gaan van een soup.)

AANWENNEN.

AANWRIJVING.

AANWENNEN,
(hij wende zich aan, heeft
:zich aan gewend), zich de handeling tot eene gewoonte maken (meestal iets verkeerds) : zich kuren,
-ook : te stamelen aanwennen, het tegenovergestelde
an afwennen. AANWENNING, v. (-en).
AANWENSEL, o. (-en, -s), verkeerde, belachelijke
gewoonte.
AANWENST, v. (-en) (w. g.) het zich aanwennen;
aanwenst is een tweede natuur, aanwensel.
AANWENTELEN, (wentelde aan, heeft en is aan.gewenteld), door wentelen nader brengen (een vat
-enz.); wentelend aankomen, rollend naderen (van
_golven en van de zee), (dicht. ook van den wind).
AANWENTELING, v. (-en).
AANWERKEN, (werkte aan, heeft aangewerkt), het
verzuimde inhalen ; het voorschot verdienen, aanver, dienen ; vlijtig doorwerken. AANWERKING, v. (-en).
AANWERP, m. (veroud.) aanwas, aanspoeling, aan.geworpen land.
AANWERPEN, (wierp aan, heeft aangeworpen),
toewerpen. door de werking van den stroom aan'
voeren en daar
laten liggen; (fig.) schielijk en slor, dig aantrekken (een kleedingstuk). AANWERPING,
v. (-en).
AANWERVEN, (wierf aan, heeft aangeworven),
krijgsvolk enz. in dienst nemen; leden voor eene
vereeniging, aanhangers voor eene partij winnen.
AANWERVER, m. (-s). AANWERFSTER, v. (-s).
.AANWERVING, v. (-en).
AANWETTEN, (wette aan, heeft aangewet), door
wetten scherp maken of aanscherpen.
AANWEVEN, (weefde aan, heeft aangeweven), door
weven samenvoegen, te gelijk weven met: van dit
.tafelkleed is de rand aangewecen, niet aangezet ; ijverig
cloorweven.
AANWEZEN, o., het tegenwoordig zijn; het bestaan
van iem. of iets in de werkelijkheid; — het aanwezen geven (aan inn. of iets), in het leven roepen ;
—hetanwzevrschuldigzjn,tedaknheb ,ontleenen aan (iem. of iets), in het leven geroepen zijn door.
AANWEZEND, bn. aanwezig, tegenwoordig; (door
aanwezig verdrongen)..Zie EERSTAANWEZEND.
AANWEZENDEN, m. en v. mv., de tegenwoordig
:zijnde personen. AANWEZENDHEID, v.
AANWEZIG, bn. tegenwoordig (van personen);
voorhanden, ter beschikking staande (van zaken):
Wit artikel is niet voorhanden in den winkel, naar
wel aanwezig in het magazon; daar zijnde, aangebroken zijnde (van een tijdstip, eene mogelijkheid,
eene gelegenheid). AANWEZIGHEID, v.
AANWEZIGE, o., al wat voorhanden is; — m. en
(-n), ter plaatse, ter vergadering zich bevindende
personen.
AANWIJEREN, (wijerde aan, heeft aangewijerd),
het boren van het gat in den steel eener pijp;
-eigenlijk den steel brengen aan of om den wrier
w ij d e r], (een werktuig dienende om het gat in den
:steel der pijp to boron).
AANWIJS, m. (gew.) aanwfjs doen, (van de te veilen
perceelen). Zie AANWIJZING. AANWIJSSTER,
v. (-s).
AANWIJSBAAR, bn. wat aangewezen kan worden.
AANWIJZEN, (wees aan, heeft aangewezen), doen
zien door er heen te wijzen; —'iemand met den
ringer aanwozen, de aandacht op iem. vestigen om
zijn vreemd, buitensporig gedrag; — iemand of iets
met een natten ringer kunnen aanwijzen, in een
oogenblik zonder dat men er naar behoeft to zoeken,
,dus: nauwkeurig weton (soms eene bedekte toespeling op den persoon of de familie van een der aanwezigen) ; — de aangewezen persoon (voor iets), de meest
bevoegde of gerechtigde tot; — den dader aanwijzen,
zijn naam noemen, den persoon uitduiden; — iem. de
_widen (ook : een kantoor, een adres) voor iets aanwijzen
opgeven waar of hoe men ze bekomen kan; — de
kompasroos west de henielstreken can, geeft de richting van juist aan; — de klok west den tad aan,
geeft aan; (fig.) iemands aandacht op iets richten:

een jongmensch een nuttigen werkkring aanwifzen,
hem dien noemen en aanraden; — de onderwijzer
west den leerling fouten aan, noemt hem die, opdat
hij ze vermijde; — den gasten de plaats, de kamer aanwijzen, brengen naar; — iem. het deel in die winst aanwozen, toewijzen; (golden) tot zeker gebruik bestemmen.
AANWIJZEND, bn. (taalk.) aanwijzend voornaamwoord, een voornaamwoord dat de plaatsbetrekking
van zelfstandigheden tot den spreker aanwijst.
AANWIJZER, m. (-s), die of dat aanwijst (in 't algemeen); de persoon die bij eene verkooping de
perceelen aanwijst; (stoomw.) toestel om de spanning van den stoom to motel; (smederij) kleine
hamer van den voorman waarmede hij de to treffen plaatsen aanwijst; (wisk.) exponent; cijfer der
geheelen, mantissa (bij de logarithmen); index (in eene
algebr. formule).
AANWIJZING, v. (-en), de daad van aanwijzen;
het aangewezene ; (bouwk.) de aanwijzing zal a. s.
Dinsdag plaats hebben, het geven van inlichtingen
omtrent het to bouwen perceel; (zeew.) de door het
kompas aangewezen hemelstreek ; (strafz.) feiten,
gebeurtenissen on omstandighedon die eene mis-drijf of den dader ervan aanwijzen; ook: assignatie.
AANWILLEN, (het wilde of wou aan, heeft aangewild), die laces wil niet aan [den voet] ; — die rok
wilde niet aan [het lijf]; — het vuur wil niet aan; de
kachel wou niet aan, d. i. niet aan het branden ; aan
het lijf begeeren : zjj wilde volstrekt haar nieuwe
kleedje aan.
AANWINDEN, (wond aan, heeft aangewonden), door
winden op eene bepaalde plaats of hoogte brengen;
vlugger winden. AANWINDING, v. (zeew.) wending van een schip.
AANWINNEN, (won aan, heeft aangewonnen), in
zijn bezit brengen; als eigendom verkrijgen; — land
aanwinnen, nieuwen grond verkrijgen door aanspoeling, droogmaking of aanwas ;
kinderen aanwin
nen, verwekken; toenemen (in kennis, gezondheid,
grootte). AANWINNING, v. (-en), het aanwinnen,
vooral van land.
AANWINST, v. (-en), het aanwinnen; als eigendom
verkrijgen; — dot is een mooie aanwinst voor de reveeniging, van groot belang.
AANWINTEREN, (het winterde aan, heeft aangewinterd), voortdurend winter blijven; stronger vriezen.
AANWIPPEN, (wipte aan, is aangewipt), bo iemand
aanwippen, in 't voorbijgaan hem een zeer kort
bezoek brengen; sterker, hooger wippen (met de
wipplank).
AANWITTEN, (wette aan, heeft aangewit), weder
wit maken ; nog moor wit maken ; ijverig doorwitten.
AANWOEDEN, (woedde aan, heeft aangewoed),
voortgaan to woeden; met toenemende hevigheid
wooden.
AANWOEKEREN, (woekerde aan, heeft en is aangewoekerd), door woeker verkrijgen; onmatig voordeel trekken; welig voortgroeien (van planten);
steeds voortwoekeren (van 't kwaad). AANWOEKERING, v. (-en).
AANWONER, m. (-s, -en), iemand wiens woning
aan eene genoernde plaats grenst.
AANWORSTELEN, (worstelde aan, heeft aangeworsteld), (dicht.) worstelende voorwaarts trachten
to komen.
AANWORTELEN, (wortelde aan, is aangeworteld)
wortel schieten (van heesters of boomen die verplant zijn); (fig). hij stond daar als aangeworteld, als
vastgenageld aan den grond.
AANWRIJVEN, (wreef aan, heeft aangewreven),
tegen of op iets wrijven; (fig.) iem. eene klad, smet
blaam aanwrijven, (sterker on ongunstiger dan) aantijgen, to laste leggen; ijverig doorwrijven.
AANWRIJVING, v. (-en), (van schepen) door de working van den stroom, ter-wig ze voor anker vastliggen, tegen een ander schip aandrijven on het
door wrijving of schuiving beschadigen.
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AANWROETEN.

AANWROETEN, (wroette aan, is aangewroet), wroe-

tend nader komen; (fig.) slaafs werken. AANWROETING, v. (-en).
AANWUIVEN, (wuifde aan, heeft en is aangewuifd),
groeten (met een hoed of doek zwaaiende); toewuiven; iemand door wuiven tot zich roepen; wuivend naderen.
AANZAAIEN, (zaaide aan, heeft aangezaaid), voor
't eerst bezaaien; snel voortzaaien.
AANZAGEN, (zaagde aan, heeft aangezaagd), lets
beginners te zagen; spoed maken met zagen. AANZAGING, v.
AANZAKKEN, (zakte aan, is aangezakt), langzaam
loodrecht neerkomen; bijeenzakken (van nieuwe
gronden) ; (van vaartuigen) met den stroom afdrijyen; (fig.) langzaam en tegen zijn zin naderen: daar
komt hij aanzakken. AANZAKKING, v. (-en).
AANZANDEN, (zandde aan, heeft aangezand), met
zand bestrooien; met zand aanvullen (een weg).
AANZEG, m., aanzegging : iem. aanzeg doen (van
eene geboorte of het overlijden).
AANZEGELEN, (zegelde aan, heeft aangezegeld),
(losse bladen papier) door middel van een zegel
vasthechten of verbinden. AANZEGELING, v.
AANZEGGEN, (zeide aan, zegde aan, heeft aangezegd en aangezeid), (veroud.) bekend maken in
't algemeen; min of meer plechtig mondeling bekendmaken, aankondigen: iemands overlijden (laten)
aanzeggen; den dood aanzeggen, (aan een gevangene),
hem mededeelen dat hij op een bepaalden tijd de
doodstraf zal ondergaan; — de wacht aanzeggen (aan
een schutter), dat hij de wacht moet betrekken; — den
oorlog aanzeggen (aan eene mogendheid) verklaren;
bevelen gelasten : aanzeggen dat de honden alleen gemuilband op straat mogen loopen; — iem. gerechtelok
aanzeggen, vanwege het gerecht mededeelen; iets van
iemand zeggen : men zoo het hem niet aanzeggen.
AANZEGGER, m. (-s), iemand die aanzegt (aan
vrienden en betrekkingen een sterfgeval of eene
bevelling). AANZEGGING, v. (-en). AANZEGSTER,
v. (-s).
AANZEGHUIS, o. (...zen), huis door iemand die
afwezig is, aangewezen als de plaats waar de voor
hem bestemde aanzeggingen van sterfgevallen en
geboorten of andere boodschappen moeten bezorgd
worden.
AANZEILEN, (zeilde aan, heeft en is aangezeild),
zeilen in de richting naar een voorwerp; zeilend
naderen; onder het zeilen stooten tegen; (fig.) daar
learnt h# weer aanzeilen, heen en weer zwaaiend,
waggelend van dronkenschap aankomen; — daar
zult gij aanzeilen, gij zult daar niet terechtkomen,
niet goed ontvangen worden, schade beloopen; onder
het zeilen met zijn schip een ander schip aanraken
en (meestal) beschadigen. AANZEILING, v. (-en).
AANZENDEN, (zond aan, heeft aangezonden),
iemand zenden naar eens anders woning of verblijf,
om hem te spreken, eene boodschap over to brengen of jets of te halen : ik zal steaks even bij u
aanzenden om antwoord; voorwerpen zenden en op
de teruggave wachten : eene inteekenlUst aanzenden.
AANZETBUIS, v. (...zen), buisvormig aanzetstuk,
aan een tongwerktuig (muziekinstrument) gezet
om den toon een zeker timbre te geven.
AANZETHAMER, m. (-s), (werkt.) hamer bestemd
om bouten, pinnen, enz. tot de vereischte diepte in
to slaan.
AANZETHOUT, o. (-en), (stoomw.) hout en werktuig
onl. de pakking in de bossen vast ineen te stampen.
AANZETKLOS, m. (-sen) = AANZETTERKLOS.
AANZETRASP, v. (-en), rasp dienende om op
houten voorwerpen rechthoekige aanzetsels uit to

raspen. Zie : AANZETVIJL.
AANZETRIEM, m. (-en), riem van toebereid leer,
om er seheermessen op aan te zetten.
AANZETSCHROEF, v. (-en), (werkt.), sebroef waarinede men den afstand tussehen twee deelen kan
regelen.

AANZETTING.
AANZETSEL, 0. (-s), aangezet stuk (vrouwelijko ,

handwerk),vospgfnaemtl
voorwerp; droesem, moer , neerslag, bezinksel: die
flesschen zetten vol aanzetsel, afgescheiden wijnsteen;
het aanzetsel in den loop van een geweer, het kruitslijm; neerslag van ketelwater; aankorsting (bij
licht aangebrande spijzen).
AANZETSTAAL, o. (...stalen), rond stuk staal
waarmede men scherpe werktuigen (in 't bijz. slagersmessen) aanzet.
AANZETSTUK, o. (-ken), buis of beugel aan of op
een tongwerktuig (van orgels of sommige blaasinstrumenten) gezet ter verhooging of verlaging van
den toon.
AANZETTEN, (zette aan, heeft en is aangezet), iets
zOO plaatsen dat het aan iets anders raakt, (dominospel) een steep aanzetten; iets z66 plaatsen dat.
het vlak bij iets anders komt te staan : stoelen aanzetten (aan de tafel) ; — de deur, het venter aanzetten,
op een trier, een weinig openzetten ; jets aan eenig
voorwerp vastmaken of verbinden : knoopen aanzetten; wetten : een mes en snfjdende werktuigen aanzetten; — staal aanzetten, smeedijzeren voorwerpen aan
de oppervlakte of aan het uiteinde verstalen ; — Ozer
aanzetten, door middel van den zethamer een nok
of aanzetsel aan een ijzeren voorwerp maken;
hem deerlijk
—iemandboein,dumschroevna zetn,
in 't nauw brengen met lastige en dringende vragen; — iemand een wassen neus aanzetten, jets op de
mouw spelden ; (fig.) iemand eene ziekte aanzetten,
er mede besmetten; — een roes aanzetten, dronken
maken, ook : die drank zet aan; — iem. eene partij aanzetten, (in het spel) doen verliezen; — eene som gelds
aanzetten, in rekening brengen, oplichten voor;
aan, eig. dat zet aarde of zoden aan den dijk:—dat zet
dat helpt, dat baat, dat brengt vooruit; iemand of
jets zetten op de bestemde plaats, aan land zetten;
(krijgsw.), het kruit in de ziel
—deladinga nzet n,
van het kanon of geweer samendrukken; (stoomw.)
de pakking aanzetten, samendrukken; (zeew.) het tuig
aanzetten, het staande want stijf aanhalen, zoodat
het den mast behoorlijk 'can steunen; (werkt.) (in
algemeener gebruik dan) aandrijven : bouten, pinnen,
schroeven, moespleen aanzetten, dieper indrijven;
ren aanzetten, vaster aandraaien ; aanvangen, beginnen : een toon aanzetten, inzetten, ook : hem kracht
of nadruk geven, accentueeren; aan het branden
waken, (w. g) : zet gauw de kachel aan ! opstoken,
feller doen branden; (spijzen en dranken) krachtiger,
sterker, prikkelender van smaak maken; maken dat
zich iets in eene bepaalde richting beweegt: de
paarden aanzetten; de machine aanzetten, in bewegingbrengen; — de leerlingen aanzetten; iemand tot den
arbeid, tot ijver aanzetten, den ijver opwekken, aansporen om jets to doen, ook: in ongunstigen zin :

aanzetten om kwaad te doen, (tot wraak, weerspannigheid), opzetten, aanstoken ; voortgang, spoed maken
met zetten; haastig of driftig ergens aankomen
daar komt htj nog zoo laat aanzetten; toenemen, vermeerderen: de koude zet vinnig aan; zich aanzetten:
licht aanbranden (van spijzen, die gekookt, gebraden of gewarmd worden) ; doorzakken (van eieren),
zich als eene korst vasthechten (ketelsteen in stoomketels, kruitslijin in den loop van het geweer enz.
AANZETTEND, bn., aanhitsend, opwekkend.
AANZETTER, m. (-s), aanstoker, ophitser, opruier ;
werktuig waarmede de kardoes en de kogel in een stuk
geschut worden gesehoven. AANZETSTER, v. (-Si.
AANZETTERKLOS, m. (-sen), (in de artillerie) de
cylindervormige houten klos van den aanzetter, ook
minder joist aanzetklos geheeten.
AANZETTERSTANG, v. (-en), = AANZETTERSTEEL, m., (...stelen) = AANZETTERSTOK, m.
(-ken), de stang steel of stok van den aanzetter.
AANZETTING, v. (-en), (toonkunst) de wijze waarop men een blaasinstrument aan den mond zet en
de lippen plooit om een teen voort te brengen;
verbinding ; naast elkander plaatsing; verstaling,
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opzetting, opruiing, °phasing; het zich vasthechten van neerslag en bezinksel (aan de binnenwanden van een voorwerp) ; de aangezette • korst,
bezinksel.
AANZETVIJL, v. (-en), platte yip waarvan eene
der smalle zijden glad of onbehakt is en waarmede
men op metalen voorwerpen rechthoekige aanzetsels uitvijlt.
AANZEULEN, (zeulde aan, heeft en is aangezeuld)
zware of moeilijk te vervoeren voorwerpen met
moeite en inspanning half dragende, half sleepende
aanvoeren; zeulend naderen ; met loomen tred
naderen.
AANZICHT, o. (-en), het aanzien, de Mk; (bij uitbreiding) tegenwoordigheid: iemand jets in het aanzicht
zeggen, vrijmoedig, onbeschroomd ; (gew.) de uiterlijke
norm, het voorkomen van iets : nu krijgt de zaak
een ander aanzicht; een ander aanzicht geven aan iets,
het in een ander licht stellen; het voorste gedeelte
van 's menschen hoofd (vooral Zuidn.).
AANZICHTEN, (aanzichtte; de samengest. tijden
met hebben zijn niet in gebruik), een goed voorkomen geven, goed staan : welke kleur van eene japon
zou mij het best aanzichten ? (veroud. fig.) goed voegen ,
passen; onderling goed overeenstemmen, bij elkander passen.
AANZIEN, (zag aan, heeft aangezien. Zuidn. ook:
aanzag, heeft aanzien; zoo ook (gelijk in de H. S.)
in de gebiedende wijs aanziet) ; zien naar, met aandacht naar iem. of iets zien met betrekking tot:
aanzien doet gedenken, het zien van iem. of iets doet
ons hem of het in herinnering brengen; — zie me
dat lieve leventje eens aan ! uitroep van verbazing of van
ergernis; — iemand met groote oogen aanzien, verbaasd,
verwonderd; — &wol met goede oogen aanzien, welwillend; — iem. nit de hoogte aanzien, met minachtende fierheid; — iemand over den schouder aanzien,
met minachting; — iem. met den nek aanzien, met
verachting bejegenen; — iem. niet aanzien, iem. met
geen blik verwaardigen, uit schaamte niet durven
aanzien; — iem. ergens op aanzien, verdacht houden van; iets lijdelijk toezien, het laten geworden:
kunt ge zoo jets aanzien ? 't is niet om aan te zien;
— jets nog wat aanzien, geduld hebben met; ook:
uitstellen, nog wat afwachten voor eene beslissing
te nemen ; — jets met leede oogen aanzien, met een gevoel van spijt en nijd getuige zijn van; (fig.) letten
of acht geven op iem. of iets (voornamelijk in bijbeltaal) : aanziet de lelien des velds; — jets niet aanzien,
zich er niet om bekommeren, er niet aan storen:
geen tad of stond aanzien; — den persoon niet aanzien
zonder aanzien des persoons, alleen naar de innerlijke
waarde beoordeelen; zich ontfermen over: zie, o
Heer ! ons, arme zondaars, aan ! een persoon of zaak
op deze of gene wijze aanmerken, achten, rekenen
houden voor: iemand ergens /minder om aanzien;
waar ziet ge mij voor aan ? wat (kwaads) denkt ge
van mij ? — iem. voor een ander aanzien, zich in den
persoon vergissen; — dat liet tick rear aanzien, zich
mar voordoen; — naar het zich laat aanzien, naar
alle waarschijnlijkheid ; — iemand jets aanzien, het
aan zijn uiterlijk Zion; — tegen jets aanzien, nu tegen
jets option.
AANZIEN, o. (de als zn. gebruikte onbep. wijs
van 't ww. aanzien), ten aanzien van, te then aanzien,
ten opzichte van; — zich, het aanzien geven van,
zich voordoen als, het uiterlijk aannemen van;
—iemandvan zienk ne,
op het uiterlijk kennen;
(fig.) gewicht, invloed, hooge stand en rang: een man
ran aanzien, een aanzienlijk man; onderscheiding,
eer, achting: in aanzien zijn, geacht zijn.
AANZIEND, bn. (wapenk.) in good een aanziencl
man, een aanziende gekroonde helm, vlak van voren
gezien (geteekend); een half aanziende helm, — in
keel twee chancier aanziende gouden leeuwen, naar
elkander ziende, toegewend (ook van wassenaars of.
halvenzanen gezegd).
AANZIENER, m. (-s), (veroud.) aanschouwer; iem

die met aanzien des persoons handelt. AANZIENING,
v., in aanziening op, ten aanzien van. AANZIENSTER, v. (-5).
AANZIENLIJK, bn. en bw. (-er, -st), door stand, vermogen of macht boven anderen verheven : de aanzienlijksten des lands, de notabelen, de eersten; aanzien gevende, belangrijk : van aanzienlijken huize; een
aanzienlijk dorp ; zeer groot (van geldsommen); bw.
zeer aanmerkelijk, grootelijks.
AANZIJN, o., aanwezen ; — tegenwoordigheid ; — het
aanzijn, geven (aan ienz. of iets), in het leven roepen;
het aanzijn verschulcligd zon, to danken hebben, ontleenen
enz., in het leven geroepen zijn door; (dicht.) in het
aanzijn, tot aanzijn roepen, doen bestaan, scheppen.
AANZITTEN, (zat aan, heeft aangezeten), zitten
aan of bij jets (aan den disch, aan den maaltijd).
[Het verl. deelw. aangezeten vormt met zijn de uitdrukking aangezeten zn, die niet ars de volm. verl.
tijd van aanzitten meet beschouwd worden. Zij zijn,
zij waren aangezeten is nagenoeg hetzelfde als zjj
zitten aan, zU zaten aan.] AANZITTING, v.
AANZITTENDE, AANGEZETENE, m. en v. (-n),
gewoonlijk in het mv., de aanzittende personen.
AANZOEK, o. (-en), plechtig verzoek, ernstige bede ;
aanzoek doen (eon, totbij iemand), plechtig verzoeken;
—anzoekdoen(bfjen vrou),
haar ten huwelijk vragen (aan haar zelf). aanzoek doen (em eene vrouw),
(aan hare ouders of voogden); — aanzoek doen om de
hand van, huwelijksaanzoek; — aanzoek krijgert, ten
huwelijk gevraagd worden ; poging tot verleiding:
het dienstnzeisje had last van zone aanzoeken; verzoekschrift.
AANZOEKEN, (zocht aan, heeft aangezocht), aanzoek doen; zoeken te verleiden, een ongeoorloofden
minnehandel trachten aan to knoopen ; (dicht.) raadplegen ; — aanzoeken om, tot iets bij iem., pogingen aanwenden om iets to verkrijgen : hij heeft bij het Bestuur al dikwjls om een postje aangezocht. [AANZOEKEN wordt tegenwoordig bijna uitsluitend
gebezigd met het verl. deelw. in samengestelde
tijden.
AANZOEKER, m. (-s). AANZOEKSTER, v. (-5). AANZOEKING, v. (-en), de daad van aanzoeken.
AANZOETEN, (zoette aan, heeft en is aangezoet),
nog zoeter maken of worden; verzoeten; (gew.) aanlokken : het uitgaan zoet aan. AANZOETING, v. (-en).
AANZUIGEN, (zoog aan, heeft aangezogen), door
zuigen zich aan jets vasthechten : twee bloedzuigers
hebben zich reeds aangezogen; sterker zuigen: nu begint het kind wat aan to zuigen.
AANZUIGING, v., de daad van aanzuigen; (in 't bijz.)
de werking -waardoor eene soort van kunsttanden
zich aan het tandvleesch vastzuigen.
AANZUIVEREN, (zuiverde aan, heeft aangezuiverd),
(eene rekening) vereffenen ; het achterstallige (eener
schuld) voldoen; (rechtst.) eene rekening en verantwoording door belanghebbenden, na onderzoek, als
zuiver doen erkennen on vaststellen. AANZUIVERING, v. (-en).
AANZUREN, (zuurde aan, heeft en is aangezuurd),
nog zuurder maken of worden. AANZURING, v. (-en).
AANZWAAIEN, (zwaaide aan, is aangezwaaid),
zwaaiend naderen.
AANZWAKKEN, (zwakte aan, is aangezwakt), zwakker worden; toenemen in zwakte, (w. g).
AANZWEEPEN, (zweepte aan, heeft aangezweept),
paarden met de zweep voortdrijven; (fig.) personen
krachtig aanzotten tot eenige handeling.
AANZWELLEN, (zwol aan, is aangezwollen), meer
en meer zwellen, doch minder sterk dan opzwellen,
(fig.) de wind zwol tot een orkaan aan, werd een orkaan; — aanzwellencl, bn. (muz.) crescendo. AANZWELLING, v. (-en).
AANZWEMMEN, (zwom aan, heeft en is aangezwommen), zwemmend naderen, (dicht. ook van
schepen gezegd); krachtig doorzwemmen; vlug
zwemmen ; aanspoelen (van bout).
AANZWEREN, (zwoer aan, heeft aangezworen),
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(veroud. en gew.) iemand iets kwaads tpezweren,
onder eede dreigen.
AANZWEVEN, (zweefde aan, is aangezweefd), zwevend naderen.
AANZWOEGEN, (zwoegde aan, is aangezwoegd),
zwoegend naderen, met moeite en inspanning aankomen.
AAP, m. (apen), vierhandig zoogdier dat leelijk
en - boosaardig is en gaarne nabootst (nadapt) ; —
cen gezicht als een aap, zeer leelijk; — een aangekleede aap, een bespottelijk leelijk mensch, ook: iem.
die opzichtelijk aangekleed is ; hjj is een rechte
(matte) aap; — kinderen zijn apen, bootsen na wat ze
van anderen zien ; — iemands aap zfjn, iem. in alles volgen ; — iem. voor den aap houden, voor den gek ; — aap!
schimpnaam (voor kinders en een leelijk mensch;

op, aardt min of meer naar, — ongelpe aard dient
niet gepaard, soort zoekt soort; (van zaken) dekenmerkende eigenschappen, gesteldheid: van dien aard;
de aard der zaak; — uit den aard der zaak, het is
een noodwendig gevolg van; — naar den aard, zooals

—enapvne t;—hijdentarlsenapide
porseleinkast, zal in die betrekking veel goeds bederven ; — hjj haspelt ermee als een aap in een lint of (garen)winkel, stuurt alles in de war; — dat is een aap in een
garenwinkel zetten, eon zeer dwaas besluit nemen ;
—heft(houdt)enapindemouw,
verbergt zijn streken, zijn slinksche oogmerken ; — daar kwam (keek)
de aap uit de mouw, toen bleek zijne eigenlijke bedoeling ; — aap ! wat hebt gfj mooie jongen-spelen

(tegen zijn zin dock meestal door de omstandigheden genoodzaakt) iem. vleien om hem gunstig to
stemmen, niet tegenspreken om verdere onaangenaamheden to voorkomen; — al draagt een aap een
gouden ring, het is en blifft een leelfjk ding, fraaie kleeren
maken alleen den man niet ; — wat van apen komt, wil
luizen, men kan moeilijk zijn slechte afkomst verbergen ; — dat ware den aap gevlooid, een onbegonnen
work ; — wat gaat gij doen ? ik ga den aap vlooien en
gij kunt den zak ophouden, (gemeenz. tot een al to
nieuwsgierige gezegd); een teekenaap of pantograaf;
(meestal opgespaarde) som gelds, schat : hij heeft den
aap beet, binnen, thuis, weg ; — de aap is gevlogen, het
geld is zoek; — hij heeft den aap gevonden, hij is goed
af; — den aap (den hond) vlooien, het varken slachten,
zijn spaarpenningen tellen ; (scheepst. veroud.) stormbezaanstagzeil, stormaap; — in den aap gelogeerd,
in moeilijkheden, er slecht aan toe zijn.
AAPJE, o. (-s), kleine, jonge aap ; (fig.) dat zon
maar aapjes, apenkuren, dAvaze kuren; een huurrijtuig to Amsterdam, aldus genoemd naar de aanvankelijke kakelbonte kleeding der koetsiers; ook:
de naam voor de bedienden in 's Rijks museum.
AAPJESSNUIF, v., sterke snuif met veel nieskruid.
AAR, v., naam van een aantal rivieren in Duitschland en Zwitserland en van een Nederlandsch
riviertje in Rijnland, de Korte Aar, de Kromne Aar
en de dude Aar geheeten.
AAR, v. (aren), bovenste gedeelte der halmen van
gras- en graangewassen waarin de bloemen en
zaadkorrels zich bevinden, ook de graankorrels zelf
daaronder begrepen : aren lezen, opzamelen; (kruidk.)
bloemspil met vele ongesteelde of kortgesteelde
bloemen bezet; — in de aren schieten, aren krijgen ; —
vroege aren een slechte St.-Jakob, vroege aren brengen
geen rijken oogst.
AAR, v. (aren), arend alleen nog in adelaar.
AAR, v. (aren), samentrekking van ader.
AAR, samentrekking van ander, thans alleen gewestelijk on in volksliedjes bekend, on in elkaar en
malkaar, veer elkander on malkancler.
AARD, m., wezen, natuur, natuurlijke (van dieron,
planten) eigenschappen : de wolf ruit wel can bawd,
moor niet van aard, hij verliest wel zijne haren,
maar zijne streken niet; — nit den card slaan, den
aard gedeeltelijk verliezen, (ook van personen) niet
met de andere familieleden in aard overeenkomen:

bastaarclen slaan nicest ait den aard;(van personen)
natuur, inborst, karakter, nit den aard, van nature,
uiteraarcl; — dat ligt no eenmaal in zUnen aard, dat
brengt zijn karakter mee; — hij heeft daar eel? aardje
.con, heeft aanleg tot (meestal ongunstig); — hij
beeft era aardje noel ztjn vadrtje (vadertje), hij lijkt

't behoort; — dat het een aard heeft, zeer sterk,
terdege, hard, duchtig enz. ; (veroud.) ploeg- of bouwland ; korenaard = KORENLAND ; woonplaats, land,
gewest ; bodem, grond; (Zuidn.) markt : korenaard =
KORENMARKT.
AARDACHTIG, bn., naar aarde gelijkende ; met aarde
gemengd. AARDACHTIGHEID, v.
AARDAKKER, m. (-s), eetbare knolwortel eener
plant die als onkruid in de bouwlanden voorkomt
on slechts bij uitzondering aangekweekt wordt,
ook aardeikel, aardnoot (of eenvoudig noot) en aardmuis of muisjes met staartjes geheeten; de plant
zelve. AARDAKKERTJE, o. (-s).
AARDAMANDEL, v. (-s), de eetbare wortelknol van
het cypergras, (de smaak zweemt eenigszins naar
dien der amandel).
AARDANGEL, v., een soort van onkruid.
AARDAPPEL, m. (-5, -en), de bekende aardvrucht ;
de plant waaraan de aardappel groeit; de aardappels afgieten, het water van de gekookte aardappels gieten ; (gemeenz.) wateren ; — er uitzien ale
een afgegoten aardappel, er ontdaan en zweeterig
uitzien ; — een mensch is geen aardappel, (gemeenz.)
een mensch kan zich vergissen, heeft gevoel, enz.
AARDAPPELAKKER, m. (--s). ...BEURS, v. Zie
AARDAPPELSCHOUT.
AARDAPPELBAK, m. (-ken), bak waarin men de
aardappels in den winkel of kelder bewaart, of waarin
men ze schilt; ...BLOED, o., hij heeft aardappelbleed, hij ziet er bleek on ziekelijk uit; ...BLOESEM,
m. (-5); ...BOER, m. (-en), boor die aardappels verbouwt; de bepaalde boor die aan een huisgezin de
aardappelen levert, aardappelverkooper; ...BOUW,
m.; ...BRANDEWIJN, m., brandewijn, uit aardappels, bevat veel moor schadelijke bestanddeelen,
dan de koornbrandewijn; ...BRIJ, v.; _BROOD,
o. (-en); ...BUIK, m. (-en), ziekelijk opgezwollen
buik van het overmatig of uitsluitend aardappeleten; iemand die veel van aardappels houdt.
AARDAPPELDAG, in. (-en), dag waarop men aardappels eet.
AARDAPPELDEEG, o., deeg van gekookte on fijngemaakte aardappels met zaagsel, turfmolm of
gemalen run vermengd (van houtdeeg tot het
vervaardigen van reliefversieringen op meubels
gebruikt); ...DIEF, m. (...dieven); m.;
...ETER, m. ( - s).
AARDAPPELHAKKER, m. (-s), persoon ; die het
aardappelveld van onkruid enz. zuivert, (ook) het
landbouwwerktuig, daartoe gebruikt ; ...HANDEL,
m.; ...110K, o. (-ken); ...JASSEN, o., het schillen;
...JENEVER, m. ; ...KANKER, m. ziekte ; ...KELDER.
m. ( - s) ; ...KOOPER, m. ( - s) ; ...KOP, m. (-pen), eene
maat.
AARDAPPELKRUL, v., ziekte in de aardappelplant:
_KUM, m. (-en), groote kuil met stroo on aarde
bedekt om de aardappels vorstvrij on frisch to bewaren; ...LAND, o. (-en); ...LOOF, v.; ...MAAL, o.
(...malen).
AARDAPPELMAAT, v. (-maken) een maat om aardappels to meten; (fig.) ruime maat, ...MAND, v .
( - en) een maat; ...MANDJE, o. ( - s), mandje waarin
men aardappels neemt en schilt; ...MARKT, o. (-en);
...MEEL, o., zetmeel van aardappels; ...MES, o. (-son)
on ...SCHILLERTJE, o. ( - s), klein puntig mesje om
aardappels to schillen; ...MOES, o. ; ...00GST, m.
(-en): ...PANNEKOEK, m. (-en); ...PLANT, v. ( - en).
AARDAPPELPOTER, m. ( - s), kleine aardappel welken men poot; ook: iem. die poet; poothout;
...POOTHOUT, o. (-en), een puntige stok waarmee
gaten in het land worden gestoken om daarin
aardappels to poten; ...RASP, v. ( - en).
AARDAPPELROOIER, m. (-s), een soort van ploeg,
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ook een work waarmee men aardappels rooit; de
persoon die rooit; ...SCHIP, o.(...schepen); ...SCHIPPER, m. (-s); ...SCHAAL, v. (...schalen); ...SCHO`TEL, m.
AARDAPPELSCHOUT, m. (-en), (gew.) de marktmeester belast met het verkoopen der aardappels;
...SCHRAPPER, m. (-s), een mesje waarmee men
ze schrapt; ...SCHRAPSEL, o. ; ...SCHUTT, v. (-en);
...SCHURFT, v.; ...SCHUUR, m. (...schuren); ...SLA, v.,
.eene sla van aardappels enz. bereid; ...SOEP, v. (-en).
AARDAPPELSPEK, o. spek van een varken, hoofdzakelijk met aardappels gemest, daardoor minder in
kwaliteit; ...STIJFSEL, v. stijfsel uit het zetmeel
van aardappels bestaande.
AARDAPPELSTOEL, ...STRONK, na. (-en), eene op
2ich zelf staande aardappelplant, wanneer die reeds
gestoeld is.
AARDAPPELSTROOP, v. stroop uit het zetmeel van
.aardappelen bereid, lichtbruin en minder zoet dan
de suikerstroop ; ...TAART, v. (-en); ...TEELT, v.;
...VELD, o. (-en); ...VERKOOPER, m. (-s); ...VER- •
KOOPSTER, v. (-s); ...VROUW, v. (-en).
AARDAPPELWATER, o. water om aardappels in
to koken; waarin zij gekookt zijn ; ...WEER, o. weer
gunstig voor den groei der aardappels; ...ZAAD, o.
(...zaden); ...ZAK, m. (-ken), (schertsend) iem. die
veel van aardappels houdt.
AARDAPPELZIEKTE, v. (-n), ziekte in het loof of
in den knol der aardappelplant, onder drie vormen
bekend : de krul, de schurft en de kanker ; ...ZOLDER,
tn. (-s).
AARDARTISJOK, v. (-ken) = aardpeer, waarvan 't
de vroegere benaming is.
AARDBAAN, v. de baan die de aarde om de zon
beschrij ft.
AARDBEI, v. (-en), aardbezie (vrucht en plant);
—BLAD, o. (...bladeren); —LOOF, o. stengel en bladeren der aardbeiplant; —PLANT, v. (-en); —STRUIK,
in (-en).
AARDBEIENBED, 0. (-den), bed of kleine akker
waarop aardbeien gekweekt worden; ...IJS, o.
vruchtenijs met aardbeien toebereid; ...JAM, v.;
...TUIN, m. (-en); ...VELD, o. (-en).
AARDBERGING, v. (-en), het toelaten door de aan-.
gelanden, dat bij het uitdiepen eener vaart of sloot
de baggeraarde op den kant hunner aangelegen
landerijen geworpen wordt.
AARDBES, v. (-son), aardbezie.
AARDBESCHRIJVER, m. (-s, -en) = aardrirAsbeschrijver, doch minder gebruikelijk.
AARDBEVING, v. (-en) beweging of schudding van
,een gedeelte der aardkorst door de working van
onderaardsche krachten: vulkanische-, tectonische- en
instortingsaardbevingen.
AARDBEVINGSGOLVEN, my. golven ontstaan door
plotselinge verhooging of verlaging van den zeebodem tengevolge van eene aardbeving.
AARDBEVINGSMETER, m. (-s), werktuig om bij
eene aardbeving de richting en de kracht der golvingen to meten, ook sismometer, sismograaf genoemd.
AARDBEVINGSUURWERK, o., een aardbevingsmeter.
AARDBEWONER, m. (-s, -en), bewoner der aarde.
AARDBEZIE, v. (...zien), de deftige en wetenschappelijke naam voor aardbei.
AARDBEZIEBLAD, o. (-bladeren), aardbeiblad.
AARDBEZIEBOOM, m. (-en), eene altijd groene sierplant, uit Italie en Spanje afkomstig; ...BOOMPJE,
0. (-5).
AARDBEZIELOOF, o. ; ...PLANT, v. (-en). Zie AARDBEILOOF, AARDBEIPLANT, v.
AARDBEZIENBED, 0. ...TUIN, m.; ...VELD, o. Zie
AARBEIENBED, enz.
AARDBEZIESTRUIK, m. (-en) eene altijd groene
sierplant, uit Amerika afkomstig..
AARDBODEM, m. (-s), AARDBOOM, de oppervlakte
der aarde, als bodem of grond waarop de menschen
dieren en planten leven.
AARDBOL, m. de planeet die wij bewonen; de

oppervlakte der aarde; — (-len), hemellichaam, gelijksoortig met de aarde ; aardglobe.
AARDBOOG, m. (-bogen), (bouwk.) gewelf of boog
in of onder de aarde of den grond, ook spaarwulf
geheeten.
AARDBOOR, v. (...boron), werktuig om boringen
in de aarde to doen, inz. bij mijnwerkers in gebruik.
AARDBRAND, m. (-en), brand in de aardkorst, ontstaande door zelfontylamming van brandbare stoffen; branderige huiduitslag bij jonge kinderen, ook
aardworm geheeten.
AARDBROOD, o. (veroud.) een knolgewas dat oudtijds ook varkensbrood en aardappel (wel to onderscheiden van onzen gewonen aardappel) word geheeten.
AARDBUIL, v. (-en), oude Ned. benaming van den
eetbaren paddenstoel, thans truffel genoemd.
AARDDRAAD, m. (telegr.) een draad die van het
toestel naar het aardtouw loopt.
AARDDUIVEL, m. (-s), geschubde miereneter op
Formosa.
AARDE, AARD, v. (my. AARDEN = aardbollen;
soorten van aarde); de planeet die wij bewonen,
aardbodem ; — op aarde zijn, verkeeren, zich onder de
levenden bevinden; — over of boven aarde staan, nog
onbegraven zijn; — tcr aarde bestellen, begraven;
—indenschotdera de,
in het graf; — van de aarde
scheiden, weggaan, weggenomen worden, sterven ; de
vaste grond der aarde, in tegenoverstelling van het
water en den dampkring ; de aardbol als woonplaats
van menschen, in tegenoverstelling van den hemel,
het verblijf van hoogere wezens : hemel en aarde
bewegen, alles in beweging brengen, alles in het
work stellen ; de begane grond : ter aarde werpen, —
de oogen ter aarde slaan, de oogen neerslaan ; (oneig.)
het geheele menschdom; (stofnaam) de vaste stof
(klei, zand enz.) die een der voornaamste bestanddeelen der aardschors uitmaakt; — onder de aarde
zijn, liggen, dood en begraven zijn ; de stof waarin
de planten groeien; — het heeft reel voeten in de aarde,
het kost veel moeite; — dot volt in goecle aarde, valt
in den smack, is zeer welkom ; de kleiachtige en kneedbare stof waaruit een aantal voorwerpen vervaardigd
worden ; — van aarde, uit het stof der aarde gevormd,
(fig.) broos, vergankelijk ; — aarde wil van aarde niet,
de aardsche mensch is aan het aardsche gehecht
en doet er ongaarne afstand van; aardsoort:
Engelsche aarde, donker-aschgrauwe of bruinachtig
grijze delfstof, tot het polijsten van metaal gebezigd; Brusselsche aarde, mengsel van klei en ijzeroker, bijzonder geschikt tot het schoonschuren van
vettige steenen voorwerpen ; — roode aarde, roodaarde.
AARDEBAAN, v. (...banen), baan van aarde, onderste
laag van een straat-, puin- of spoorweg.
AARDEGOED, o. aardewerk. AARDEIKEL, m. (-s),
aardaker.
AARDELING, rn . en v. (-en),—E, v. (-n), (dicht.)
aardbewoner.
AARDEN, bn. van aarde gemaakt: een aarden
wal, uit aarde gevormd en tot steen gebakken:
aarden potten; (fig.) aarden vat, menschelijk lichaam.
AARDEN, (aardde, heeft geaard), den aard hebben
(van iem. of iets), in aard overeenkomen met : 't is
een goed kind, dat near zijn wader aardt; groeien,
tieren, gedijen (van planten on dieren); ergens aankon in
genaam, naar zijn zin, wonen en leven
Indio niet aarden.
AARDEWASSCHERIJ, v. (-en), plaats in een aardewerksfabriek waar de aarde, loom of klei wordt
gezuiverd, vermengd en toebereid.
AARDEWEG, m. (...wegen), (Zuidn.) weg geheel uit
aarde bestaande.
AARDEWERK, o. vaatwerk van aarde, uit aarde,
loom of klei gewerkt, gevormd en gebakken.
AARDEWERKER, m. (-s), arbeider in eene fabriek
van aardewerk, ook: wegwerker.
AARDEWERKSFABRIEK, v. (-en), fabriek van aardework.
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AARDE w ERKSSCHUIT.

AARDEWERKSSCHUIT, v. (-en), schuit die aardewerk

aanvoert en waarop het in 't klein verkocht wordt.
AARDEWERKSWINKEL, m. (-s), winkel waar men
aardewerk verkoopt.
AARDEWIND, AARDWIND, v. (-en), werktuig om
zware lasten to verplaatsen, ook kaapstander, gangspil geheeten; dommekracht.
AARDGAL, v. oude volksnaam van het duizendguld,enkruid of de kleine santorie.
AARDGEEST, m. (wijsbeg.) de geest of het levendmakend beginsel der aarde ; (Germ. godenl.) een
geest in de aarde wonende; tot de aardgeesten behooren de alven of elven, de aardmannetjes, kabouterenz.
mannetjes, dwergen, eunjers, witte wijven
AARDGEWAS, o. (-sen), gewas dat aardvruchten
oplevert, als aardappelen, knollen, wortelen.
AARDGEWORMTE, o. (dicht.) al het kleine gedierte
dat op of in de aarde kruipt, hetzij wormen of andere ongewervelde diertjes.
AARDGLOBE, v. (-s; ook -n, dock zelden), bol
waarop de oppervlakte der aarde is afgebeeld, vooral
gebezigd in tegenstelling van hemelglobe.
AARDGOED, o. (tabaksbouw) de 2 a 4 bladen der
tabaksplant die op de onderste bladen (ook vodden,
lornpcn of zandgoed geheeten) volgen.
AARDGORDEL, m. (-s), een der vijf deelen waarin
de oppervlakte der aarde door de keer- en poolkringen verdeeld wordt.
AARDGUNNING, v. (-en), (Oud-vaderl. rechtsterm)
de vergunning door den landsheer aan eene vreemde
regeering gegeven om binnen zijn gebied daden van
oppermacht, vooral van reclitspraak to oefenen.
AARDHALING, v. (-en), (dijkb.) het weghalen van
aarde uit eens anders grond.
AARDHARS, v. en o. (-en, voor verschillende soorten), een in aardlagen voorkomend mengsel van
harsachtige stoffen, retiniet.
AARDHOMMEL, m. (-s), inlandsche soort van hornmels die hunne woning in holen onder den growl
hebben.
AARDHOOP, m. (-en), opeenhooping of hoogte van
aarde ; kleine heuvel (met minachting gezegd).
AARDIG, bn. en bw. (-er, -bt), (van personen)
geestig, grappig, flink : een aardige jongen; lief, aanvallig van uiterlijk, (van kinderen, meisjes); aangenaam of lief in den omgang : een aardig mensch ;
(iron.) laf, onbevallig, onaangenaam, vreemd, wonderlijk : wel, dat is aardig ! ; wat zit gij aardig ! flauw;
—woesnu ieta rdig,
ongepast geestig; — dat is aardig van u, dat verwondert mij van u; (van zaken)
lief, bevallig, fraai : een aardig titintje;welgevallig, aangenaam, genoeglijk: jets aardig vinden, er behagen in
scheppen; -welwillend, vriendelijk, heusch: iets niet
aardig van iem. vinct'n, het onheusch achten, zich er
min of meer gekrenkt door gevoelen ; vrij groot, nogal
aanmerkelijk: een aardig sommetjc, (ook iron.) eene aardige portie vcior iem. die honger heeft; op eene aardige,
geestige, lieve, bevallige, aangename of vriendelijke
wijze; (iron.) (meestal ongunstig), in vrij groote
mate: het is aardig ko,,x1, het heeft aardig gesneeuwd.
AARDIGHEID, v. (...heden), het aardige van jets,
het geestige, behaaglijke, bevallige ervan : iets doen
uit aardigheid, voor de aardigheid, uit scherts, kortsaardigheid hebben
wijl, zonder ernst ige bedoeling ;
in (iets); beilagen scheppen in; aardig gezegde, geestigheid; er is geen aardighcicl clan, zich net eene
aardigheid ergens afmaken; aardige handeling of
voorval, eene grap ; aardig klein voorwerp : it j brengt
mij telkens eon? aardigheid mee ; (iron.) onaangename
kwetsende gezegden of handelingen ; klein geschenk.
_Aardigheiclje, o. (-s).
AARDIGJES. bw . op eene aardige wijze.
AARDING, v. het aardeii.
AARDJE, o. Zie op AAIID.
AARDKLEUR, v. de kleur der aarde.
AARDKLOMP, in. (-enl, groote kluit aarde ; (fig.)
nienschelijk lichaani ; de aarde (beide niet minachtin_ gezegd).

AARDRIJK.
" AARDKLOMPZONEN, m. my. (dicht.) de kinderen
der aarde.
AARDKLONT, v. (-en) = AARDKLUIT.
AARDKLOOT, m., aardbol (alleen in hoogeren

stij1); (veroud.) aardglobe.
AARDKLUIT, v. (-en)., eene kluit aarde; (fig.) de
aarde (met minachting gezegd.)
AARDKORST, v. het gestolde, vaste gedeelte der
aarde ; (dicht.) de oppervlakte der aarde.
AARDKREKEL, m. (-s), eene soort van molkrekel
die gewoonlijk veenmol geheeten wordt.
AARDKUIL, m. (-en), kuil in de aarde; het graf.
AARDKUNDE, v. wetenschap die het ontstaan, de
oorspronkelijke vormingen en de latere veranderingen der aarde onderzoekt, inz. de wetenschap
der steensoorten die de bestanddeelen der aardkorst
uitmaken.
AARDKUNDIG, bn. tot de aardkunde in betrekking
staande.
AARDKUNDIGE, m. en v. (-n), beoefenaar der card' kunde; in de aardkunde bedrevene.
AARDLAAG, v. (...lagen), eene laag aarde; eene

laag der aardkorst.

AARDLEVERING, v. (-en), het afstaan van aarde
uit eigen grond door de aangelanden.
AARDLUIS, v. (...zen) = AARDVLOO.
AARDMAND, v. (-en), mand tot het vervoeren van
aarde, inz. bij de mineurs in gebruik.
AARDMANNETJE, o. (-s), (Germ. godenleer), eene
soort van dwergachtigen aardgeest; (ironisch) een
klein en nietig kereltje.
AARDMASSA, v. (...massa's).
AARDMEETKUNDE, v. de theoretische geodosie. Zie

LANDMEETKUNDE.

AARDMETING, v. (-en), het bepalen der afmetingen

van den aardbol; het berekenen van den vlakte-inhoud van geheele landen en staten.
AARDMIER, v. (-en), mier die in de aarde nestelt.
AARDMIJT, v. (-en), gewone soort van mijt, met
langen priemvormigen snuit en groote getakte tasters, veelal op vochtige plaatsen levende.
AARDMOLM, o. [Dit woord wordt ook mannel.gebruikt], droge, losse, fijne aarde.
AARDMOS, o. (-sen), mos dat op den grond groeit,
volksnaam van de wolfsklauw.
AARDMUIS, v. (...zen), veldmuis; aardaker.
AARDMULM, o. = AARDMOLM.
AARDNOOT, v. (...noten), tilde wikke; aardaker
(vooral op Overflakkee).
AARDNOTENKOEKEN, my. yeevoeder uit aardnoten
bereid. AARDNOTENOLIE, v.
AARDOLIE, v.; (mv.
voor verschillende
soorten van aardolie); een vloeibaar mengsel van
onderscheidene vluchtige koolwaterstoffen; steenolic, petroleum, onder welken naam zij het best
bekend is.
AARDPARKIET, v. (-en), eene soort van parkiet of
papegaai, uit AustraliC,, , ter grootte eener lijster, die
op of laag bij den grond leeft.
AARDPEER, v. (...peren), de eetbare wortelknol
van eene soort van zonnebloem, vroeger aardartisjok geheeten; de plant zelve.
AARDPEK, o. hetzelfde als mineraal pek ; jodenpek ,
jodenasphalt.
AARDPIMPERNOOT, v. (...noten), benaming for
vrucht die gewoonlijk met den Franschen naam
pistache (de terse) genoemd wordt.
AARDPLAAT, v. (telegr.), roodkoperen plaat, met
de eene pool for batterij verbonden en in vochtigen
grond begraven.
AARDPLAKKER, m. (-s), eon werktuig, eene vierkante plank in welker midden een steel onder
een hock van 45° bevestigd is om de boven- on
zijvlakken van versch opgeworpen aardwerken vast
en gelijk to slams.
AARDRIJK, o. het rijk der aarde, de aarde met
alles wat zij bevat
de aardbodem; (fig.) het
menschdom.

AARDRIJKSBESCHRIJVER.

AARSMADE.

AARDRIJKSBESCHRIJVER, m. (-s), iemand die de
aarde of een deel er van beschrijft.
AARDRIJKSBESCHRIJVING, v. (-en), de aardrijkskunde wordt in drie hoofddeelen gesplitst : de wiskundige, de natuurkundige en de staatkundige
aardrijksbeschrijving.
AARDRIJKSKUNDE, v. wetenschap die zich de kennis der aarde ten doel stelt, inzonderheid van hare
oppervlakte, bewoners en voortbrengselen, vervolgens van hare natuurlijke gesteldheid en de verschijnselen die zij aanbiedt, alsmede van hare
betrekking tot andere hemellichamen.
AARDRIJKSKUNDIG, bn. tot de aardrijkskunde behoorende.
AARDRIJKSKUNDIGE, m. on v. (-n), iemand die in
de aardrijkskunde zeer bedreven is on haar tot
studievak heeft gekozen.
AARDROERING, v. (-en), (Oud-vaderlandsche rechtsterm), zinnebeeldige verrichting bij de gerechtelijke
aanvaarding van een stuk lands in eigendom of to
pande, waarbij men door het steken on overreiken
eener graszode den eigendom afstond on overdroeg.
AARDROL, v. (-len), steenen of ijzeren rol om den
grond vast ineen to drukken en vlak to maken.
AARDROLLING, v. (krijgsw.) eene bijzondere wijze
van ondergraving : Turksche sappe.
AARDROOK, m. andere benaming der plant, die
gewoonlijk duivenkervel heet ; vroeger ook grijzekom
genoemd.
AARDSCH, bn. tot de aarde betrekking hebbende,

voeten trapt ea kneedt en ze zoo geschikt maakt
voor de verdere bewerking.
AARDVAL, m. (-len), aardstorting.
AARDVARKEN, o. (-s), een afzonderlijk geslacht van
tandelooze dieren in Afrika, dat zich met mieren voedt
en met groote snelheid holen in den grond graaft.
AARDVAST, bn. (rechtsw.) wat aan de aarde vast-

tot het leven op aarde behoorende en daarvan het

karakter dragende; — een, aardsch paradijs, heerlijk
lustoord; — een aardsche kernel, groot en rein geluk ;
vergankelijk.
AARDSCHGEZIND, bn. (-er, -st), gezind tot het
aardsche, gehecht aan de aarde en hetgeen zij oplevert, altijd in ongunst. bet. AARDSCHGEZINDHEID, v.
AARDSCHHEID, v. aardschgezindheid.
AARDSCHOK, m. (-ken), aardschudding, kortston-

dige, maar hevige aardbeving; (fig.) onverwachte,
geweldige gebeurtenis.
AARDSCHORS, v. buitenste korst der aarde.
AARDSCHUDDING, v. (-en) = AARDBEVING.
AARDSCHUIT, v. (-en), schuit waarmede aarde on
zand vervoerd wordt.
AARDSCHUW, bn. (dicht.) de aarde schuwende.
AARDSLAK, v. (-ken), eene soort van naakte, huislooze slak.
AARDSLANG, v. (-en), slang die op de aarde, op
den grand leeft; (Germ. godenl.) de groote slang
die rnidden in den Oceaan ligt, de personificatie der
alles verwoestende zee.
AARDSPIN, v. (-nen), eene spin die zich op de
aarde ophoudt on daar hare prooi bespringt.
AARDSTAMPER, m. (-s), een werktuig om grond
of aarde aan to stampen.
AARDSTER, v. (-ren), eene soort van paddenstoel,
tot de buikzwammen behoorende.
AARDSTORTING, v. (-en), instorting van een steilen
aardwand, bij aarddelvingen, aardhoopen, enz.
AARDSTRIK, m. (-ken), een verboden jachttuig,
bestaande nit een strik van koperdraad waarmede
stroopers hazen on konijnen trachten to vangen;
veelal kortweg strik geheeten.
AARDSTROOM, m. (-en), magnetische strooming
door de aardkorst in de richting van den magnetischen meridiaan; — galvanische aardstroom, electrische stroom hierdoor opgewekt, door Galvani
ontdekt.

AARDTOR, v. (-ren), for of kever die op of onder
de aarde leeft. Zie: LOOPKEVER.
AARDTOUW, o. (-en), (telegr.) een van vele ineengedraaide koperdraden gemaakt touw dat bevestigd
is aan de toestellen en de aardplaat.
AARDTRAPPER, m. (-5), werkman in een aardewerksfabriek, die de aangemengde aarde met de
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zit, in den grond vastgegroeid is; — aard- en nagelvast,

wat bij de woning behoort, in den grond vastgegroeid en in 't huis vastgespijkerd is.
AARDVEIL, o. (plantenk.) zeker onkruid, ook bekend als hondsdraf, onderhave, kruip-door-den-tuin.
AARDVERF, v. (...von), algemeene benaming van
minerale verfstoffen.
AARDVERSCHUIVING, v. (-en), afschuiving, afglijding van den grond langs de helling van bergen.
AARDVLAKTE, v. (-n), min of meer vlak deel der
aarde.
AARDVLOO, v. (-ien), zeker springend bladkevertje,
ook aardluis genoemd.
AARDVORK, v. (-en), (waterbouwk.) ijzeren vork_
met twee tanden om taaie kleizoden, schorkloeten
te verwerken.
AARDVRUCHT, v. (-en), algemeene benaming voor
eetbare wortels, knollen on bollen.
AARDWAS, o. vaste stof van geringe hardheid,
bestaande uit eon mengsel van koolwaterstoffen:
ozokeriet.
AARDWERK, o. (-en), het verwerken van aarde of
grond : de aardwerken van een kanaal, een weg; de
opgeworpen grond, ophooging van aarde.
AARDWERKER, m. (-s), arbeider die aardwerk
verricht.
AARDWIND, v. (-en). Zie AARDEWIND.
AARDWINDE, v. (-n), (plantenk.) minder gebruikelijke naam van de akkerwinde.
AARDWOLF, m. (...von), eene soort van kleine gestreepte hyena in Afrika.
AARDWORM, ...WURM, m. (-en), de gewone pier of
noon; (fig.) naam voor den mensch als nietig, machteloos of ellendig schepsel tegenover het Opperwezen.,
AARDZAK, m. (-ken), (mil.) zak met aarde of zand
gevuld on bestemd tot dekking tegen het vijandelijk
vuur, ook zandzak genoemd.
AARLANDERVEENSCH, bn. vaak verkort tot AARLEVEENSCH. Op zijn owl Aarlanderveensch, van
ouderwetschen en boerschen eenvoud getuigend,
zonderling, ongemanierd, onbedreven, plomp.
AARONSKELK, m. Zie ARONSKELK.
AARS, bw., vroeger tiers, eene samentrekking
van anders.
AARS, m. (...zen), opening in het achterlijf van
't dierlijk lichaam, waardoor de natuur de onverteerde overblijfselen van het voedsel outlast; het
vleezige deel daaromheen, het achterste : hij heeft
geen broek aan den aars, hij is zeer arm; — de aap
wil met een ieder gekken en toch kan hij zijn aars
niet dekken, als apen hooge klimmen willen, dan

ziet men vaak hun naakte billen.
AARSBIL, v. (-len), tegenwoordig alleen bil;
(spreekw.) de straten met aarsbillen strooien of
zaaien, langs de straat slenteren, grove diamanten
slijpen.
AARSDARM, m. (-en), (veroud.) endeldarm.
AARSFISTEL, v. (-en), pijpvormige zweer die zich
uit den endeldarm naar buiten uitstrekt.
AARSGAT, o. (...gatten), het gat van den aars;
volksnaam van het weekdier dat gewoonlijk zeeanemoon genoemd wordt; (Zuidn.) het onderend
van een gevelden boom. Aarsgatje, o. (-s).
AARSGEZWEL, o. (-len), gezwel aan den aars.
AARSKRABBER, m. (-s), schertsende benaming
der breede rugspier welke dient om den arm naar
achteren te bewegen en de hand aan den aars te
brengen.
AARSMADE, v. (-n), kleine draadvormige ingewandsworm. AARSONTSTEKING, v. (-en), ontsteking aan den aars.

AARSSPIEGEL.

AARZELEN.

AARSSPIEGEL, m. (-s), heelkunstig werktuig dienende om den aars te verwijden en te onderzoeken.
AARSUITZAKKING, v. (-en), uitzakking van den
∎endeldarm.
AARSVIN, v. (-nen), (bij visschen) eene van het
achterSte paar vinnen the in de nabijheid van den
aars zitten.
AARSVOET, m. (-en), AARSVOETER, m. (-s), stuitvoeter, zekere watervogel, thans fuut, zanddrover
.of kuifduiker geheeten.
AARSWISCH, v. (...wisschen), (gemeenz.) zeker
papiertje. AARSWORM, m. (-en), endeldarmworm,
spoelworm.
AARTS. Dit voorvoegsel komt behalve in dichterlijken stip. — alleen voor in woorden die op
. personen betrekking hebben. In kerkelijke en wereldlijke titels beteekent het : eerste,hoogste,voornaamste;—
in aartsvader en aartsmoeder beteekent het eerste =
,vroegste; voor gemeene persoonsnamen en bn. zegt
het zooveel als in den hoogsten graad.
- AARTSBEDRIEGER, m (-s). AARTSBEDRIEGSTER,
V. (-s), bedrieger bij uitnemendheid; ook schertsend
-van schalksche kinderen gezegd.
AARTSBISDOM, o. (-men), kerkelijk gebied van
een aartsbisschop.
AARTSBISSCHOP, m. (-pen), de bisschop van de
hoofdstad eener kerkprovincie, hij bestuurt zelf een
bisdom en heeft het oppergezag over andere bisschoppen : de aartsbisschop van Utrecht.
AARTSBISSCHOPPELIJK, bn. van een aartsbisschop,
tot hem betrekking hebbende.
AARTSBOOSDOENER, m. (-s) = AARTSBOOSWICHT.
AARTSBOOSWICHT, m. (-en), de eerste booswicht,
oorsprong van alle kwaad ; (dicht.) benaming voor
den gevallen aartsengel Lucifer; een door en door

AARTSGUIT, m. (-en), een guit bij uitnemendheid;
aartsguitje o. (-s), een aardig schalkje.
AARTSHERTOG, m. (-en), hertog van hoogeren
rang; thans . de titel der prinsen uit het Keizerlijk
huis van Oostenrijk; — de Aartsh,ertogen: Aartshertog
Albert van Oostenrijk, landvoogd der Spaansche
Nederlanden en zijne vrouw Isabella Clara Eugenia
van Spanje.
AARTSHERTOGDOM, o. (-men), gebied van een
aartshertog.
AARTSHERTOGELIJK, bn. van een aartshertog.
AARTSHERTOGIN, v. (-nen), Zie AARTSHERTOG.
AARTSHUICHELAAR, m. (-s, ...laren), een verstokt
huichelaar.
AARTSKAMERHEER, m. (-en) = AARTSKAMERLING.
AARTSKAMERLING, m. (-en), vroegere titel van
den Keurvorst van Brandenburg.
AARTSKANSELIER, m. (-s, -en), titel der drie geestelijke keurvorsten van Mainz, Trier en Keulen;
titel van een der voornaamste Grootwaardigheidsbekleeders in het eerste Fransche Keizerrijk ; — Aartskanselier van den Heiligen Steel, Groot-kanselier aan
het Pauselijke Hof.
AARTSKETTER, m. (-s), stichter eener sekte van
ketters; ketter in den hoogsten grand.
AARTSLEUGENAAR, m. (-s, ...area), een verstokt
leugenaar ; de Duivel (met zinspeling op de Paradijsgeschiedenis). ...STER, v. (-s) ...NARES, v. (-sen).
AARTSLIEFHEBBER, m. (-s), een bijzonder groot
liefhebber (vooral van meisjes).
AARTSLUI, bn. ;
m. (-s), een luiaard
bij uitnemendheid.
AARTSMAARSCHALK, m. (-en), titel van den keur-

36

verdorven booswicht.
AARTSBROEDERSCHAP, v. (-pen), (R.-K.) hoofdbroederschap waarmee andere broederschappen in vert inding staan.
AARTSDEKEN, m. (-s, -en), = AARTSDIAKEN,
(vooral in de Anglicaansche kerk).
AARTSDEUGNIET, m. (-en), deugniet bij uitnemendheid, onverbeterbare schelm; (in den verkleinvorm)
.00k in scherts van schalksche en guitige kinderen gezegd.
AARTSDIAKEN, m. (-s, en), R.-K. geestelijke die
de voornaamste bijstander was van den Bisschop
in de uitoefening zijner ambtspliehten, die bij de
wijding den Bisschop bijstaat en in naam der wijdelingen toelating voor hen vraagt ; (in de Angli-caansche kerk) geestelijke die de plaats van den
Bisschop vervult en zijn dienst verricht; (in de
Protestantsche kerk, b. v. te Groningen) het hoofd
der kerkelijke armenverzorgers.
AARTSDIAKENSCHAP, o. (-pen), de waardigheid
van een aartsdiaken met de daaraan verbonden
rechten en plichten; het kerkelijk gebied van een
.aartsdiaken.
AARTSDIEF, m. (...von), dief wien het stelen in
merg en been zit.
AARTSDIOCESE, v. (-n), ook AARTSDIOCEES, o.
(...cesen), aartsbisdom.
AARTSDOM, bn. uiterst dom.
AARTSDOMKOP, at (-pen) = AARTSDOMOOR.
AARTSDOMOOR, at (-en), iem. die in hooge mate
dom is.
AARTSENGEL, m. (-en). ...ENGELIN, v. (-nen),
(dicht.) een verheven geestelijk of hemelsch wezen.
als een bode Gods beschouwd, in de R.-K. kerk
Michaei, Gabriel en Raphal; (schertsend) beminnelijke schoone.
AARTSGAUWDIEF, m. (...yen), doortrapte sehelm.
AARTSGEK, at (-ken), een gek in den hoogsten graad.
AARTSGEWELDENAAR, m. (-s) (...area). een uiterst
heerschzuchtig dwingeland.
AARTSGIERIG, La. vrekkig ; ...GIERIGAARD. m. (-s).
AARTSGOEDHEID, v. de Algoede.

vorst van Saksen.
AARTSMOEDER, v. de eerste moeder, Eva.
AARTSONDERDIAKEN, m. (-en, -s), eerste subdiaken van de Domkerk te Utrecht, ook Koorbisschop
genoemd.
AARTSPRIESTER, m. (-s), hoogere priester; hoofd
der priesterschap ; (R.-K. kerk) voornaamste priester
bij eene kathedrale kerk, vooral als er geen bisschop was; AARTSPRIESTERLIJK, bn. en bw.
AARTSPRIESTERSCHAP, o. (-pen), waardigheid van
een aartspriester; grondgebied waarover zich de
geestelijke zorg van een aartspriester uitstrekt.
AARTSSCHALK, m. (-en); ...SCHELM, m. (-en).
AARTSSCHENKER, m. (-s), opperschenker ten hove;
(veroud.) titel van den keurvorst van Boheme.
AARTSSCHOBBEJAK, m. (-ken); ...SPELER, m. (-s);
...TIRAN, m. (-nen).
AARTSVADER, m. (-s, -en), titel der eerste stamvaders van het Israelitisehe yolk; een eerwaardig
grijsaard to midden zijner talrijke familie.
AARTSVADERLIJK, bn. en bw. tot een aartsvader
behoorende; (fig.) een aartsvaderlijk gezin, zoom groot,
ook : laat het mean niet te aartsraderlijk worden,krijg
maar niet to veel kinders ; in hooge mate eenvoudig
en huiselijk; op aartsvaderlijke wijze: hij behandelt

zijne broers aartsvaderlOk.
AARTSVERBORGENHEID, v. (...heden), ondoordringbaar Goddelijk geheim.
AARTSVERLEIDER, m. (-s), een verleider bij uitnemendheid; de Booze.
AARTSVIJAND, at (-en), een gezworen vijand.
doodvijand; — de aartsqjand van het »ienschelUk
geslacht, de Duivel; iemand die ergens een bijzonder grooten of keen van heeft ; A A_RTSVIJANDIG-,
bn. on bw.
AARTSWOEKERAAR, m. (-s) ; ...ZOT, bn. ; .
PER, m. (-s).
AARZELEN, (aarzelde, heeft geaarzeld), al vechtende wijken (veroud.) ; (thans) nit besluiteloosheid
zich bedenken, terugdeinzen, schromen, weifelen;
schromen voort to gaan met iets; — lets aarzelend
zondoer. met sehroom, niet nit voile over -tinging ;
der aarzelen, onbeschroomd, zonder zich to bedenken. AARZELING, v. (-en).

AARZELMAAND.
AARZELMAAND, v. (-en), verouderde naam voor

October.
AAS, o. het voedsel der dieren dat ze zelf zich
verschaffen; lokspijs, lokaas, (eig. en fig.); — het aas
beet hebben, ingepakt zijn, verleid, verlokt zijn tot
iets; kreng, hetzij van een menschelijk, hetzij van
een dood dier; (fig.) een gemeen vrouwspersoon,
kreng, pry.
AAS, o. (azen), de eenheid in het kaart-, dobbel-,
dominospel en andere spelen : het aas van harten, van
ruiten, kaart waarop den hart, eerie ruit staat (het
doet een of elf); (de aas, v. de aaskaart) ; — aas-blank,
de dominosteen op welks eene helft een oog staat,
terwijl de andere blank is ; — op aas staan, (in het
biljartpotspel), eenmaal aangeteekend zijn; — het aas
hebben, eerst spelen (biljart); — het aas speelt, de
eerste speler stoot; (veroud.) lieden van dens aas,
geringe lieden, zonder verstand of vermogen ; het
kleinste gewicht in het oude stelsel, het 32ste van
een engels =- 0,048 decigrammen; (fig.) een greintje,
een ziertje: een aasje verstand; een aasje wind, een
beetje.
AASACHTIG, bn. (-er, -st), naar aas of dood vleesch
.gelijkende.
AASBLAD, o. (...bladeren), (bouwk.) zeker versiersel, tot sluiting bij kranslijsten; een in drieen
verdeeld blad waarvan het middeiste deel recht
opstijgt en de beide andere deelen symmetrisch
horizontaal er naast geplaatst zijn; de ware naam
is eppeblad. Aasblaado, o. (-s).
AASBLOEM, v. (-en), stinkbloem, paddenbloem.
AASBUS, v. (-seri), blikken busje voor het gehakte
vleesch of aas dat tot voeder der jachtvogels
strekt.
AASDOM, m. on o. vonnis, rechtspraak van den
azig of Frieschen rechter.
AASDOMSRECHT, 0., oorspronkelijk hetzelfde beteekenende als het volgende woord; later (na 1599)
merkelijk in bet. gewijzigd.
AASDOMSVERSTERFRECHT, o. het vroegere recht
omtrent de erfopvolging bij de Friezen ten N. van
Maas en IJsel, on het had ten grondslag : het naaste
bloed erft het goed.
AASGIER, m. (-en), kleine gier, in Azie, Afrika on
zuidelijk Europa levende, die zich met aas of vleesch
van doode dieren voedt.
AASGRAAF, m. (...graven), oude benaming van
een stedelijk ambtenaar in sommige Hollandsche
steden, belast met de rechtspraak in zaken van
versch vischaas voor de kabeljauwvangst enz.
AASJAGER, m. (-s), (jag.) (spott.) jager die, door
to ver to schieten, veel wild nutteloos treft dat
dan niet gevonden wordt, maar in het jachtveld
blijft liggen rotten; (ook) schietlustig jager die
halfwassen wild doodt.
AASKEVER, m. (-s), schildvleugelig insect dat de
lijken van muizen, mollen enz. onder den grond
graaft om daarin de eieren to leggen.
AASKLAUW, m. (-en,) (jag.) de duim of achtervinger van een jachtvogel.
AASKRUID, o. (Zuidned.) aasbloem.
AASRAAF, v. (...raven), eene raaf, in Afrika levende, die zich met aas of het vleesch van doode dieren
voedt.
AASSPELER, m. (-s), goochelaar.
AASTOR, v. (-ren), ook krengtor, doodgraver, (Zuidn.)
grafmaker geheeten. Zie AASKEVER.
AASVLIEG, v. (-en), vlieg die hare eieren op vleesch
of aas legt, ook blauwe en grijze vleeschvlieg geheeten.
AASVRETEND, bn. zich met dood vleesch voedend.
AASZAK, m. (-ken), spijszak, knapzak; goocheltasch.
AASZAKSPELER. m. (-s), (veroud.) een goochelaar
of kermisboef.
AAT, v. eene soort van Wilde of gebaarde haver,
ook oot on vloghaver geheeten; — m. Japansche edelsteen, rozerood van kleur.

ABLATIEF.
ABANDON,
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o. afstand, overgave; afstandsrecht;
verlatenheid, hulpelooze toestand.
ABANDONNEMENT, (in den handel) het recht van
ahandon(nement) waarbij den verzekerde toegestaan
is, afstand to doen van zijne verzekerde doch beschadigde goederen aan de assuradeurs tegen ontvangst van de verzekerde som, (in het zeerecht)
het aan een der reeders verleende recht, afstancl
to doen van hun aandeel in schip en winsten, waardoor zijne aansprakelijkheid ophoudt.
ABANDONNEEREN, (abandonneerde, heeft geabandonneerd), afstaan, overdragen ; de partij gewonnen
geven (in het schaakspel).
AB, v. (Arameesch en Syrisch), de elfde rnaand_
van het Joodsche burgerlijke on de vijfde van het
kerkelijke jaar, overeenkomende met eon deel onzer
maanden Juli en Augustus.
AB-ACTIS, m. secretaris.
ABATTOIR, o. (-s), openbaar slachthuis.
AB, ABC, o. (-s), alphabet, letterlijst; — lets kennert
als het ABC, door en door kennen; — het ABC van
een wetenschap of kunst, de allereerste beginselen;
(fig.) hij is nog awe het ABC, hij is nog zeer onervaren_
ABBERDAAN, ABERDAAN Zie LABBERDAAN v.
ABBREVIATOREN. my. (R.-K.) een college van prelaten in de pauselijke kanselarij.
ABBREVIATUUR, v. (...turen), afkorting, verkorting„
(vooral in de muziek).
A-B-BANK, v. (-en), bank waaraan die kinderen
zaten, die nog spellen moesten leeren.
A-B-BOEK, o. (-en), boek waaruit men speller/
leerde.
A-B-BORD, o. (-en), bord waarvan de kindererr
spellen leerden.
ABCES, o. (-sen), etterbuil, ettergezwel.
ABD, (Arabisch), in samengestelde eigennamen:
knecht, Abd-Allah = knecht Gods; Abd-el-Kader =
knecht des machtigen Gods.
ABDERITISCH, bn. on bw. (fig.) onnoozel, belachelijk ; op de wijze der Abderieten : (de om hunne ,
dwasheibfmonrvaAbde,oude stad in Thracie).
ABDICATIE, v. (...ien), afstand, vrijwillige aftreding,
nederlegging eener waardigheid; afdanking; uitsluiting.
ABDICEEREN, ABDIQUEEREN, (abdiceerde, heeft geabdiceerd), afstand doen, nederleggen (eene waardigheid).
ABDIJ, v. (-en), klooster met een abt of abdis tot
bestuurder; de gebouwen eener abdij.
ABDIJKERK, v. (-en), kerk van eene abdij.
ABDIS, v. (-sen), titel eerier overste van een vrouwenklooster.
ABEEL, —BOOM, m. (-en), witte populier.
ABEL, bn. en bw. (-er, -st), (w. g.) handig, bekwaam, bedreven in iets, geschikt tot lets ; bevallig, lief, knap ; — een abel spel, ernstig tooneelspel in
onze middeleeuwen. ABELHEID, v. (-heden), bekwaamheid, handigheid, behendigheid, gepaard met,
slimheid of listigheid; slimme streek, list; — met een
abelheid iets doen, met behendigen kunstgreep, bevalligheid, aangenaamheid in vorm en manieren.
ABELMOSCH, v. een struikgewas, in Oost-Indie s
Egyptenldrsvokm,wandezkorrels een sterken muskusreuk hebben.
ABERRATIE, v. (-s, „den), afwijking van het Licht
der sterren, by. waar zij schijnen to staan on werkelijk zijn; — sphaerische aberratie, bolvormige afwijking van het juiste beeld (bij lenzen).
AB INTESTATO, bw. zonder testament ; — erven,
ab intestato, erven bij versterf.
ABJECTIE, v. weg-, verwerping ; laagheid ; zelfvernedering.
A-B-JONGEN, m. (-s), jongen die pas de letters leert_
A-B-KIND, o. (-eren), A-B-jongen ; (fig.) domoor,
weetniet.
ABLATIEF, ABLATIVUS, m. (ablatieven). (spraakk.)
zesde naarnval der Latijnsche verbuiging.

ABLUTIE.
ABLUTIE, v. (...Mn), (in 't bijz. in de R.-K. kerk),
het wasschen van de handers des priesters en het
reinigen van den miskelk met melk na het avondmaal ; het doen ophouden eener reeds begonnen strafvervolging.
ABNORM, ABNORMAAL, bn. (-er, ...aler, -st, ...aalst),
tegen den regel, afwijkende van de vormen; misvormd, wanvormig, ziekelijk.
ABNORMITEIT. v. (-en), onregelmatigheid; misvormdheid, gebrekkigheid.
.ABOLEEREN, (aboleerde, heeft geaboleerd), afschafTen, opheffent, intrekken, uitdelgen.
ABOLITIE, v. afschaffing, opheffing, in Amerika
afschaffing van de slavernij.
ABOLITIONIST, m. (-en), voorstander van de afschaffuag der slavernij.
ABOMINABEL, bn. (-er, -st), afschuwelijk, verfoeilijk.
ABONNE, m. (-s). Zie ABONNENT.
ABONNEEREN [ZICH], (abonneerde zich, heeft zich
geabonneerd), zich abonneeren op, zich door inteekening verbinden geregeld eene krant, een tijdschrift
of een boek to ontvangen ; of zich verbinden een
vasten (meestal minderen) prijs to betalen (meestal
vooruit) voor iets, onverschillig of men er gebruik
van maakt of niet of aan iem. voor to bewijzen
tdiensten gedurende een bepaalden tijd: zich abonneeren op den trein, op de komedie, op concerten, op
.een dagblad, bfj den kapper enz.
ABONNEMENT, o. (-en), het abonneeren ; de prijs

clie daarvoor meet worden betaald; de kaart, het
bewijs dat men zich geabonneerd heeft; — het abonwement bfj dien kleermaker is voordeelig, het zich abonneeren, — mon abonnement op den trein is verloopen,
niet meer geldig; — bfj (buiten) abonnement is de prfjs
lager (hooger), wanneer men zich (niet) abonneert.
ABONNEMENTSCONCERT, o. (-en), concerten die
men alleen kan bijwonen door zich to abonneeren.
ABONNENT, m. on v. (-en), iem. die zich geabonneerd heeft.
ABORDEEREN, (abordeerde, heeft geabordeerd),
aanladen, aanklampen; (fig. en zeew.) (een schip)
4p zijde komen; (een persoon) staande houden, aanspreken.
ABORTEEREN, (aborteerde heeft geaborteerd), eene
miskraam hebben, ontijdig bevallen.
AB OVO, (fig.) van den beginne
A-B-PLANK, v. (-en). Zie LETTERPLANK.
ABRAHAM, _Abrahams borst of schoot, duidt een

plaats der rust en der eere aan, vooral die van den
zalige na den dood; (fig.) het eens zijn; — h speelt
Abrammetje, hij tracht zich to redden door de halve
Avaarheid to zeggen; — 11 heeft Abram gezien, gezegd
van iem. die reeds 50 jaar oud en nog ongetrouwd
is; — hij weet ?caar Abram den mosterd haalt. Zie
1VIOSTERD.
ABRACADABRA, o. een op perkament geschreven
tooverspreuk aan een vlasdraad om den hals geelragen tegen koorts en andere ziekten; niets beteekenende, zinledige taal.
ABRIKOOS, m. (...kozen), boom waaraan abrikozen
groeien; — v. de oranjekleurige steenvrucht van
den zoogenaamden Armenischen pruimeboom.
ABRIKOZEBOOM, m. (-en), Armenische pruimeboom; ...PIT, v. (-ten), steenige pit eener abrikoos;
de eetbare kern ervan; ...SCHIL, v. (-len); ...STEEN,
Tn. (-en), harde kern eener abrikoos.
ABRIKOZENTAART, v. (-en), taart met gekonfijte
abrikozen belegd ; ...VLA, (...vlaas); ...YLADE, v. (-n).
ABROGATIE, v. afschaffing, opheffing, intrekking (eener wet); vervanging (eener wet door
eene andere).
ABROGEEREN, (abrogeerde, heeft geabrogeerd),
afschaffen. opheffen.
ABRUPT, bn. en bw. onsamenhangend : ()peens.
A-B-SCHOOL, v. (...scholen). school your aanvankelijk onderwijs. nu betcaarschool.
ABSENT, bn. afwezig; (fig.) verstrooid van gedach—
Tfril. venvard; — zich

ACACIA.
aanteekenen,

de namen der afwezigen aanteekenen;

—deabsent ophalen,
(in de school) in de verschillende klassen vragen welke leerlingen afwezig zijn.
ABSENTENLIJST, v. (-en).
ABSENTEEREN [ZICH], (absenteerde zich, heeft zich
geabsenteerd), zich verwijderen, heengaan (vooral om
aan eene natuurlijke behoefte to voldoen); verlaten
(eene vergadering enz.).
ABSENTIE, v. afwezigheid; (fig.) verstrooidheid
.(van gedachten).
ABSENTISMUS, o. de voortdurende afwezigheid der
grondbezitters, (vooral in Ierland, Friesland), die het
beheer hunner goederen aan anderen overlaten.
ABSINT, o. alsem ; likeur, bestaande uit brandewijn op kruiden getrokken, inzonderheid op alsem.
ABSOLUTIE, v. (in de R.-K. kerk) vergiffenis van
zonden (in de biecht), kwijtschelding van kerkelijke
straffen, ook : de woorden, de formule met welke
de priester absolutie verleent; plechtigheid na eene
mis voor een overledene (in het breviergebed), het
kapittel aan het slot van de primen en de korte
gebeden in de metten; volle aflaat.
ABSOLUTISMUS, ABSOLUTISME, o. onbeperkte
alleenheerschappij van den souverein, niet gebonden•
aan constitutie en andere wetten.
ABSOLUTIST, m. (-en), aanhanger van het absolutisms.
ABSOLUUT, bn. en bw. (...luter, -st), volstrekt,
op zich zelf; onbepaald, onaf hankelijk ; noodzakelijk; — absolute muziek, instrumentale muziek die in
geenorlei betrekking staat tot een andere kunst
(b. v. eene symphonie, sonate).
ABSOLVEEREN, (absolveerde, heeft geabsolveerd),
vrijspreken; ontbinden ; voleinden.
ABSORBEEREN, (absorbeerde, heeft geabsorbeerd),
inzuigen, in zich opnemen, opslorpen, verzwelgen,
(ook fig.)
ABSORPTIE, v. inzuiging, opslurping; ABSORPTIESTREEP, v. donkere lijn in het spectrum van
het licht.
ABSTINENT, bn. (-er, -st), matig, ingetogen, met

onthouding.
ABSTINENTIE, v. (...ien), onthouding (van spijs en

drank).
ABSTRACT, bn. (-er, -st), afgetrokken; het tegenovergestelde van concreet; (taalk.) een abstract zelfstandig naamwoord; — in abstracto, in het afgetrokkene
abstracten, my. smalle houden latten in het
—de
orgel, die aan de toetsen geschroefd zijn en naar
het welbord en vandaar naar de windlade leiden
(het zijn als het ware de spieren van het orgel).
ABSTRACTIE, v. (...ien, -s), verstrooidheid, afgetrokken begrip.
ABSTRAHEEREN, (abstraheerde, heeft geabstraheerd), afzonderen; aftrekken, afleiden.
ABSURD, bn. (-er, -st), ongerijmd, dwaas, sot,
onverstandig, onnoozel; strijdig met de reds.
ABSURDITEIT, v. (-en), ongerijmdheid.
ABT, m. (-en), de overste van den of meer kloosters en het recht hebbende mijter en staf to dragen;
(spreekw.) zoo de abt, zoo de monniken, zoo heer,
zoo knecht.
ABUIS, o. (...zen), vergissing; misvatting; — per of
abuis hebben, het mis hebbU abuis, bij vergissing;
ben; abuts! = mis.
ABUSEEREN, (abuseerde, heeft geabuseerd), misbruik maken, misleiden; — zich abuseeren, zich vergissen.
ABUSIEF, bn. verkeerd, mis.
ABUSIEVEVIJK, bw. bij vergissing.
ACACIA, m. (-'s), een buitenlandsche boom, (1,
echte) in Egypte, Arabi(., Nieuw-Holland, in 't wild
groeiende, en in verschillende soorten als kasplanten
gekweekt, nit zijne schors vloeit de _,--Irabische gem;
uit de vrucht van andere perst men het geneeskrachtige sap, dat ook acacia (v.) beet. De geweio ,
nit Noord-Amerika afkomstig, wordt veel- oracle.
vuldig in tuinen en wandeldreven gekweekt.

ACADEMIE.

ACETOMETER.
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ACADEMIE, v. (-s, ...ien), vereeniging of genoot-

ACCIJNSGOEDEREN, o. my. goederen met accijns

schap ter beoefening en bevordering van wetenschap, letteren of kunst; thans vooral gezegd van
eene zoodanige vereeniging, op openbaar gezag
gevestigd: de Koninklijke Akademie te Amsterdam.
(meestal met k); Academie van Beeldende Kunsten;
hoogeschool : de Academie van Leiden; installing van
hooger onderwijs ter opleiding voor 6611 bepaalden
stand enz.: de Militaire Academie te .131 eda; (fig.)
het academiegebo uw.
ACADEMIEBURGER, m. (-s), student aan eene hoogeschool; ...JAAR, o. (...wren), een jaarcursus aan eene
hoogeschool; ...STAD, v. (...steden), stad waar eene
academie gevestigd is; ...VRIEND, m. (-en), vriend
met wien men aan de academie omgaat of omgegaan heeft. Zie AKADEMIELID.
ACADEMISCH, bn. behoorende of betrekking hebbende tot de hoogeschool, de academie; — een
academische graad, een graad aan de academie verworyen ; — academische studien, aan de academie);
heeft een academischen stijl, zeer klassiek.
ACALEPTEN, my. zeenetels.
ACCELERANDO, bn. (muziek), toenemende in snelheid.
ACCELERATIE, v. (werkt.) toeneming van snelheid,
versnelling.
ACCENT, o. (-en), klankteeken, toonteeken; toon,
klemtoon, nadruk; ...TEEKEN, o. (-s. -en).
ACCENTUEEREN, (accentueerde, heeft geaccentueerd), met klem, nadruk uitspreken ; het accentteeken
op letters of woorden plaatsen ; (muz.) kracht, nadruk
geven aan een toon, eene passage.
ACCENTUATIE, v. het accentueeren.
ACCENTLETTER, v. (-s), (boekdr.) letter met een
toonteeken.
ACCEPTANT, m. (-s), degene die door zijne
handteekening (acceptatie) aanneemt een wissel to
betalen.
ACCEPTATIE, v. (...ien), (ook ACCEPT) aanneming; schriftelijke verklaring waarbij de ondertee•
kenaar aanneemt (op den vervaldag) to zullen betalen; soort van promesse; de handteekening van den
betrokkene bij een wissel, waardoor daze aanneemt
to betalen, (zij wordt dwars door den tekst van den
wissel geschreven) ; de daad van het accepteeren
Wetb. van Kooph. art. 112 en very.; — acceptatie
ter eere, hetzij van den trekker of van een der
endossanten, heeft plaats, wanneer de betrokkene
weigert to accepteeren on een ander zich daartoe
bereid verklaart.
ACCEPT-CREDIET, o. het vertrouwen dat men een
koopman schenkt; door _zijne wissels, ook zonder
dat daze door- ,fonds' gedekt zijn, to accepteeren.
ACCEPTEEREN, (accepteerde, heeft geaccepteerd),
aannemen een wissel to betalen, door zijne handteekening daarop to zetten ; aannemen.
ACCEPTIE, v. (...ien), aanneming ; aangenomen beteekenis of zin van een woord, woordduiding.
ACCES, m. toegang tot eene bijeenkomst; aanval
van eene ziekte, eene koorts; toestemming vragen
om met een meisje to verkeeren : acces vragen.
ACCESSIBEL, bn. toegankelijk, genaakbaar.
ACCESSIE, v. (...ien), toestemming, toetreding;
bewijs van toegang; aanvang der regeering.
ACCESSIT, o. on m. (-s), tweede prijs, eervolle
vermelding (bij wedstrijden, prijsuitdeelingen).
ACCESSOIR, bn. bijkomend, toegevoegd, erbij,
ertoe behoorende ; — de accessoiren, het bijkomende
{op het tooneel, op eene schilderij).
ACCIDENT, o. (-en), ongeval, ongeluk.
ACCIDENTEEL, (accidenteele), bn. toeyallig.
ACCIDENTIEN, v . 111V. buitenkansje, emolumenten,
toevallige ambtsvoordeelen.
ACCIJNS, ACCIJS,
belasting (op levensmiddelen enz.), yerbruiksbelasting. ACCIJNSAANSLAG, m.
ACCIJNSBRIEF, m. (...van), oorkonde betreffende
de heffing van a ccijnzen..

bezwaard; ACCIJNSHEFFING, v. (-en).
ACCIJNSKANTOOR, o. (...oren), kantoor van den
ontvanger der accijnzen.
ACCIJNSKEUR, v. (-en), keur waarbij de heffing
van accijnzen geregeld wordt.
ACCIJNSPLICHTIG, bn. met accijns belast.
ACCIJNSVRIJ, bn. niet met accijns belast.
ACCIJNSWET, v. (-ten), wet op de accijnzen.
ACCLAMATIE, v. bij acclamatie iets aannemen, iem.
benoemen zonder stemming, met algemeene goedkeuring.
ACCLIMATISEEREN, (acclimatiseerde, heeft en is
geacclimatiseerd), iets, zich aan een klimaat, (fig.)
aan eene omgeving gewennen.
ACCLIMATISEERING, ...SATIE, v. het gewennen
aan eene andere lucht en klimaat dan die van het
geboorteland; het inheemsch maken.
ACCOLADE, v. (-5), omhelzing ; ridderslag; (boekdr.)
strik, verbindingshaakje; (muz.) teeken tot verbinding van twee of meer notenbalken.
ACCOMMODATIE, v. schikking; inschikkelijkheid,
toegeeflijkheid.
ACCOMMODATIEVERMOGEN, o. het accommodaticvermogen van het oog, yermogen van het oog om op
verschillende afstanden duidelijk to zien, door de
kristallens minder of meer bol to zetten.
ACCOMMODEEREN, (accommodeerde, heeft geaccommodeerd), in orde brengen; opmaken; (in de
oogheelkunst) de lens van het oog wijzigen overeenkomstig den afstand; — zich, accommodeeren, eenvergelijk treffen, overeenkomen, zich schikken in, naar.
ACCOMMODEMENT, o. inrichting ; schikking, vergelijk (tot afbotaling van schulden).
ACCOMPAGNEEREN, (accompagneerde, heeft geaccompagneerd), (muz.) begeleiden.
ACCOMPAGNEMENT, o. (muz.) begeleiding met een
muziekinstrurnent.
ACCOORD, o. (-en). Zie AKKOORD.
ACCORDEEREN, (accordeerde, heeft geaccordeerd),
overeenkomen, overeenstemmen ; met elkander goad
overweg kunnen; bewilligen, toestaan; een vergelijk
treffen met een schuldenaar die niet kan betalen ;
vergelijken (van rekeningen) ; (muz.) welluidend samenklinken (van tenon); (schild.) schaduw on licht
goad yerdeelen, eenheid en overeenstemming in zijne
schilderijen brengen.
ACCOUCHEEREN, (accoucheerde, heeft geaccoucheerd), als deskundige bij eene verlossing hulp
verleenen.
ACCOUCHEMENT, o, (-en), verlossing.
ACCOUCHEUR, m. (-s), vroedmeester, verloskundige.
ACCOUCHEUSE, v. (-s).
ACCREDITEEREN, (accrediteerde, heeft geaccrediteerd) in -rertrouwen brengen, krediet verschaffen ;
—biem.slchtgeacrditerstan,
slecht aangeschreyen staan ; — een geaccrediteerd gezant, een officieel toegelaten gezant (na aanneming zijner geloofsbrieven).
ACCREDITIEF, o., credietbrief.
ACCUMULATIE, v. (-s), aaneenschakeling : accumulatie van ongelukken.
ACCUMULATOR, m. (...oren), secondaire batterij;
hulptoestel bij oliepersen.
ACCURAAT, bn. (...ater, -st), nauwkeurig, stipt,
zorgvuldig.
ACCURATESSE, v. nauwkeurigheid, stiptheid.
ACCUSATIE, v. (...ien), beschuldiging, aanklacht;
bericht van ontvangst.
ACCUSATIEF, ACCUSATIVUS, m. (accusatieven),
(taalk.) vierde naamval.
ACCUSEEREN, (accuseerde, heeft geaccuseerd), beschuldigen, aanklagen; de ontvangst (van een brief)
berichten.
ACETATEN, o. rev. azijnzure zouten.
ACETIJL, ACETIJLEN, (in de scheik.)
ACETON, 0. (in de scheik.)
ACETOMETER, n1. (-5), werktuig om den graad van
sterkte van azijn to bepalen.

'

ACH.

ACH, •tw. uitroep. van droefheid, ter uiting van
ale graden en wijzi gingen van smart of sterke kemoedsaandoening.
ACHEL, o. (-s) = Achtel.
ACM, o. (-s), weeklacht. Achje, o. (-s).
ACHERON, m. de lijdensstroom, eene der vhf rivieren der onderwereld.
ACHILLESHIEL, m. (-en), (fig.) kwetsbare plaats of
. plek, (fig.) dat is de Achilleshiel bij hem, (ook in het
betoog) het zwakke punt. Zie ACHILLESPEES.
- ACHILLESKRUID, o. duizendblad.
ACHILLESPEES, v. (...pezen), de sterkste on dikste
pees van het menschelijk lichaam, aan het achterste
gedeelte van den hiel gehecht. [De naam is ontleend aan de mythe betreffende Achilles die alleen
aan den hiel on wel ter plaatse van de pees kwetsbaar zou geweest zijn.]
ACHROMATISCH, bn. (nat.) kleurloos; — achromatische lenzen, lemon waardoor men een beeld zonder
kleurige randen verkrijgt.
ACHT, v. (veroud.) rijksban, een vonnis vanwege
den Keizer van het voormaligeDuitsche Rijk, waarbij
de schuldige in den rijksban gedaan wordt.
ACHT, v. (veroud.) hechtenis, banden, boeien.
ACHT, v. zorg, oplettendheid, aandacht, toezicht ; —
geeft acht, commandowoord dat een belangrijk commando voorafgaat; — acht geven, acht slaan op iem.
iets,- (veroud. acht nemen op, lets in acht nemen),
opmerkzaam zijn, letten op; in aanmerking nemen,
wel bedenken; (acht geven, geschiedt met grooter
nauwkeurigheid dan acht slaan); — eene wet, eene
bepaling in acht nemen, haar naleven, opvolgen;
—iets(zjnegzondhei)nachtnem ,
zorg dragon
voor; — zich in acht nemen, zorg dragon voor
zich zelven, zijne gezondheid, behoedzaam zijn in
woorden en daden; zich hoeden voor mogelijke gevaren;
zich voor iem. in acht nemen , zich voor
hem wachten, op zijne hoede zijn voor hem
; — acht
is meer dan duizend, zorgvuldige behartiging zijner
zaken is veel waard.
ACHT, v. (-en), eene Arabische acht (8) en eene Romeinsche acht
figuur die de gedaante eener
acht heeft; soort van krakeling; steen van een dominospel waarop acht oogen staan; (kaartsp.) eene
kaart met acht eenheden : klaveren acht; eene kaars
van acht in een pond; sigaar van acht voor een
dubbeltje.
ACHT, hoofdtelw., (in heclen over, voor acht dagen, een
vacantie van acht dagen, beteekent acht zeven);
is tier, acht en acht maakt zestien;—achtentwe

denkt men aan de bepaalde soort der eenheden dan
zegt men: acht en acht maken zestien, de acht (b.v.
sigaren) kosten een kwartje ; het getal 8 boven of
onder de noten beteekent dat het volgende gedeelte
eene octaaf hooger of lager moot voorgedragen worden; ranggetal voor achtste in: Hoofdstuk VIII of
acht, hi)" is van het jaar acht, Hendrik VIII, acht Mei.
ACHTEN, (het telw. ACHT, beschouwd als een
zelfst. gebruikt bn. in het meerv.), acht personen:
een gezelschap van achten, deel dit onder u achten, zij
waren met hen [voor hen] achten, we zijn net zijn
[voor ons] achten; acht deelen van hetzelfde geheel:
lets in achten breken, cleelen; acht eenheden in hetzelfde muntstuk : een reaal [of stuk] van achten; acht
uren: op slag van achten, de trein van achten; acht
achtereenyolgende malen : hif deed het in achten,.
ACHTARM, m. (-en), zeepolyp in de Middellandsche
Zee en sours aan maze kusten voorkomende, kan de
grootte van 1 M. bereiken ; eene lamp met acht
armen.
ACHTARMIG, bn. acht vangarmen hebbende: acht
armen hebbende (lamp).
ACHTARMIGEN, my. tweekieuwige, koppootige
weekdieren, met ongesteelde zuignappen op de
vangarmen en zonder inwendige schelp. Hiertoe
behooren de papiernautilos, de achtarm, de reuzenpolyp (8 31.) en de musk uspolyp. '
ACHTBAAR, bo. (-der, -st). (van personen en zaken)

CHTER.
achting, eerbied wekkende; deftig, eerbiedwaardig;
eeretitel voor overheidspersonen en aanzienlijke
lichamen, vgl. edelachtbaar , grootedelachtbaar, hoogedela,chtbaar. ACHTBAARHEID, v. (...heden).
ACHTBEENIG, bn. = ACHTPOOTIG.
ACHTBLADIG, bn. acht bladen tellende.
ACHTDIK, bn. uit acht lagen bestaande : een achtdik kompreS.

ACHTDUBBEL, bn. en bw. min juiste uitdrukking voor achtvoudig ; als onz. zelfst. n.w. achtvoud.
ACHTEHALF, ACHTHALF, telw., zeven en een
half: de rogge kostte toen achtehatven gulden.
ACHTEL, o. (-s, -en), ook achel. achtendeel; eene
oude maat, nog gebezigd van groente, bier on cognac. [ACHTEL is door samentrekking ontstaan uit
achtendeel].
ACHTELING, m. (-en), eene zekere maat, hetzelfde
als achtendeel.
ACHTELOOS, bn. on bw. (...looze, -t), een achteloos mensch, zonder zorg, onoplettend, sterker dan
onachtzaam; — eene achtelooze kleeding, st#1, waaraan
goon zorg besteed is.
ACHTELOOSHEID, v. onoplettendheid, gebrek aan
behoorlijke zorg ; — (...heden), eene achtelooze handeling.
ACHTEN, (achtte, heeft geacht), acht op iets geven,
erop letten (w.
hjj acht niet op de woelingen in
het Noorden, hecht er geene waarde awl; — op iem..
of lets achten, van belang achten, ontzien; met min
of meer zekerheid voor waar houden ; rekenen,
denken, meenen, wanen : ik acht dat noodig, megelijk ; — mans achtens, naar mijn gevoelen, naar mijn
mooning; gering, klein, weinig, veel, belangrijk -achten,
schatten, rekenen, houden voor; — ion. of iets niet
achten, geringschatten, niet tellen, er zich niet can
bekommeren; — iem. achten, achting voor hem gevoelen en betoonen; hoogschatten.
ACHTENDEEL, o. (-en), de helft van een vierendeel
of vierel, het achtste gedeelte van eene andere maat
die als eenheid beschouwd wordt.
ACHTENDEELSNOOT, v. (...noten), (muz.) noot die
half zoo lang duurt als een kwartnoot.
ACHTENDERTIGER, m. (-s), een man van 38jaren,.
een man in het jaar 38 geboren; wijn in het jaar
38 van doze of de vorige eeuw gewonnen. [Allesoortgelijke zelfst. naamw. op er, van de samengestelde telw. tot 99 afgeleid, worden aldus gebruikt.]
ACHTENNEGENTIGER, m. (-s). Zie ACHTENDERTIGER.
ACHTENSWAARD, bn. (-er -st), ACHTENSWAARDIG, bn. (-er, -st; ook meer en meest —). ACHTENSWAARDIGHEID, v. Zie ACHTINGSWAARDIG.
ACHTENTACHTIGER, m. (-s). Zie ACHTENDERTIGER.
ACHTENTWINTIG, m. (-en), zilveren muntstuk van
28 stuivers of een goudgulden, ook zilveren florin
of zilveren golden, in de volkstaal ook wel klapinutsgenoemd, in 1601 voor het eerst gemunt en in 1846
buiten omloop gesteld.

ACHTENTWINTIGER, ACHTENVEERTIGER, ACHTENVIJFTIGER, ACHTENZESTIGER, ACHTENZEVENTIGER, m. (-s). Zie ACHTENDERTIGER.
ACHTER, vz. en bw., het tegenovergestelde van
veer: achter een huffs, muur ; hij trachtte zijne bedoeling achter schoone beloften to verbergen, door schoone
beloften trachtte hij zijne bedoeling to verbergen;
die tijd is reeds voorbij; —datlig redsachterons,
hebben
—datexmnheb wgelukiader nug,
we reeds afgelegd, het behoort tot het verleden;
achter zijn rug, zoodat hij het
—achter emandom,
niet bemerkt, —
dear zit, steekt, schuilt 'lets achter, t. 'v. een verborgen zin, eene verborgene bedoeling; — achter lets
zitten, in het geheim zijne working of zijn invloed
doen golden; ook: krachtig bevorderen, in de hand
werken, — zv ie zit achter de paarden ? wie bestuurt ze? —
achter lets koinen, iets ontdekken, to weten korn(2n,—

.A_CHTER.

ACHTERDEEL.

achter jets zUn, het weten, goed kennen of kennen;
gevangennemen; —iem.achterslot,deraitszetn,
iem.
—iem.achterdvo en(achtrdelapn)zite,
aansporen, streng nagaan; — hij zal zich achter de
ooren krabben, hij zal er berouw van hebben, het
zal hem duur te staan komen; — hfj heeft het achter
de ooren, de mouwen, de ellebogen, hij is een veinzaard; — achter het net visschen, te laat komen,
vergeefschen arbeid verrichten, zijne kans verkeken
hebben; —
het paard achter den wagen spannen, eene zaak verkeerd aanpakken; — dat is het paard achter den
wagen, geheel verkeerd ; — achter zijnen rug, in zijne
afwezigheid ; — achter elkander, de een na den ander ; —
bw. aan de achterzijde : hij is achter in huis, in
den tuin, die tuin is achter breeder dan voor; — hY is
achter, d. i. (in de kamer, in de keuken, op de plaats),
hierachter, ook : z# liep naar achter; — uw horloge is
achter, d. i. bij den (werkelijken) tijd ten achteren;
of ten achteren zijn, raken, in achterstand
—ten achter
zijn, raken.
ACHTERAAN, bw. aan den achterkant, aan het
achtereinde ; achteraan in de -zaal; eene sjees met
een paard achteraan, vlak er achter; — w wandelden
kalm achteraan, achter de anderen; — het hinkende
paard komt achteraan, de moeilijkheden komen later.
[Staat achteraan, als bloote plaatsbepaling bij een
ww., dan blijft het ervan gescheiden : achteraan
achteraan staan, achteraan sluipen, achteraan
plaatsen enz. Wordt een onz. ww. van beweging,
met achteraan verbonden, als bedr. opgevat en met
den 4den n. gebruikt, dan vloeien de beide begrippen ineen on er ontstaat een samengesteld ww.
achteraanloopen, achteraanrennen enz., die men naar
goedvinden kan vermeerderen en die niet behoeven
opgenomen of verklaard to worden. Wordt het begrip
van achteraan zoodanig met dat van het ww. ineengesmolten, dat er eene nieuwe opvatting ontstaat
Elie uit de bloote vereeniging der beide deelen niet
onmiddellijk voortvloeit, dan verdienen doze eigenlijke samenstellingen opzettelijke vermelding. Zoo
is er onderscheid in bet. tusschen achteraan blijven
on achteraanblilven enz.]
ACHTERAANBLIJVEN, (bleef achteraan, is achteraangebleven), (fig.) bij anderen achterstaan, altijd de
achterste of een der achtersten zijn, niet vooruitkomen; vgl. h# wil achteraan d. i. (in de zaal, op den
weg) blUven.
ACHTERAANKOMEN, (kwam achteraan, is achteraangekomen), (fig.) de laatste zijn of een der laatsten
bij eene handeling waaraan meer personen dan den
deelnemen; zich moeite geven, wanneer het to laat
is ; te laat klaar komen; vgl. men ziet hem steeds achteraan komen, hij loopt steeds achter.
ACHTERAANLOOPEN, ...KEFFEN, ...RENNEN, loopen, keffen, rennen achter anderen.
ACHTERAANSTELLEN, (stelde achteraan, heeft
achteraangesteld), verongelijken, to kort doen, thans
gewoonlijk achterstellen. ACHTERAANSTELLING,
v. (-en), achterstelling.
ACHTERAANZEILEN, (zeilde achteraan, heeft achteraangezeild), de schepen waarbij men behoort,
laten voorzeilen.
ACHTERADMIRAAL, m. (-5,
(veroud.) schoutbij-nacht.
ACHTERAF, bw., in een afgelegen hook, van den
weg af: achteraf blijven, liggen, wonen, staan, zitten; — ik
stond te ver achteraf om den spreker te hooren, verwijderd ; — hij houdt zich steeds achteraf, treedt niet op
den voorgrond, is een der laatsten; — achteraf babbelen, in afwezigheid der betrokken personen ; (ten opzichte van den tijd) (w. g.) achterna, van achteren: ik
hoorde achteraf.
ACHTERAF, o. (-fen), geheim gemak, bestekam.er,
gedeelte van landerijen die het verst verwijderd
liggen; de strook veengrond die het laatst verveend wordt of aan de snee komt.
ACHTERAFBRENGEN, (bracht achteraf, heeft ach-

terafgebracht), iets n.aar eene verwijderde plaats
brengen, uit den weg zetten; iem. in verzekerde bewaring brengen: hij is achterafgebracht.
ACHTERAFPRATER, m. (-s), (gew.) persoon die
achter iemands rug praat.
ACHTERAFSTADJE, o. (-s), afgelegen stadje.
ACHTERAPOSTEL, m. (-s, -en), (scheepst.) inhouten
(apostelen) aan den achtersteven.
ACHTERAS, v. (-son), de achterste as.
ACHTERBAKS, bw. achter den rug; in iemands
afwezigheid, buiten zijn weten, buiten hem om ;
—ietsachterbakshouden,
het verborgen houden,terughouden;
zich achterbaks houden, zich schuilhouden,
zich niet vertoonen uit vrees of schaamte.
ACHTERBAKSCH, bn. achter iem. rug, buiten zijn
weten gedaan wordende achterbaksche briefwisseACHTERBAKSCHIGHEID, v.
ACHTERBALK, m. (-en). ACHTERBAND, m. (-en).
ACHTERBANK, v. (-en), de achterste van twee of
meer banken, inz. in een rijtuig.
ACHTERBANKS, bw. in den een of anderen hock;
in het geheim.
ACHTERBEEN, o. (-en), achterpoot (van een paard).
ACHTERBEL, v. (-len), bel of schel. aan de achterzijde van het huis; keukenbel.
ACHTERBENDE, v. (-n), (w. g.) achterhoede.
ACHTERBESLAG, o. (...beslagen), beide hoefijzers
onder de achterpooten van paarden of ezels ; (zeew.)
ijzeren beslag aan den achterkant der boyenslede
van eene carronade (soort van scheepsgeschut).
ACHTERBLIJFSTER, v. (-s, -en).
ACHTERBLIJVEN, (bleef achter, is achtergebleven)
niet met anderen medekomen, nog een wijle blijYen; uitblijven, op zich laten wachten; achteraan
komen; (fig.) blijven leven, terwijl anderen (verwanton of bekenden) sterven: zijn dood is een zware
slag voor hen die achterblijven, vowr de achtergeblevenen ;
zich aan iets gemeenschappelijks onttrekken : de
deelneming was niet algemeen, velen bleven achter;
verzuimen, nalaten iets te doen;
niet achterblUven,
niet verzuimen; minder dan anderen vooruit gaan:
de knaap bligt bij zijn makker niet achter; (van voorwerpen) achtergelaten worden : zijn, bagage is achtergebleven; (dicht.) overblijven; achterwege blijven, uitblijven: het antwoord bleef wederoin achter.
ACHTERBLIJVING, v.
ACHTERBLIJVER, m. (-s, -en), nablijver; iem. die
achteraan komt ; (mil.) een dienstplichtige die Met
opkomt; een soldaat die op marsch den troop niet
bijhouden kan, ook: een kreupel paard dat achteraan komt ; eon boom of plant die minder welig
groeit dan andere; een leerling die minder vorderingen maakt dan zijne medescholieren, ook achterblijvertje, o. (-5) genoemd.
ACHTERBOELIJNS, v. my. (zeew.) boelijn van een
der achterzeilen, lijn of touw om het loefiijk van een
vierkant achterzeil meer bij den wind to halen, —
achterboelijns los ! bevel bij het halzen (voor den wind
omwenden) van een schip ; — los de achterboeltins I
bevel bij het bij den wind overwenden.
ACHTERBOOM, in. (-en), achterste boom; (wev.)
kettingboom. Zie GAREN- on ZIJDEBOOM ; achterste boog van het zadel.
ACHTERBOSCH, o. het achterste gedeelte van een
bosch.
ACHTERBOUT, m. (-en), een der achterdijen of
achterste bouten van een kaif, schaap, lam enz.,
een geheel achtervierendeel ervan.
ACHTERBREUKBAND, m. (-en), (art.), bij vestingstukken: de verdikking van de metaalmassa aan
het begin van het tappenstuk.
ACHTERBUUR, m., in 't mv. ook v. (...buren), degeen die achter iemands huis woont.
ACHTERBUURT, v. (-en), afgelegen, meestal geringe
buurt.
ACHTERDAK, o. (...daken), achterste deel van een
dak.
ACHTERDEEL, v. (...delen), (timm.) een boom levert

41.

:12

'ACHTERDEEL.

ACHTERHOEDE.

twee achterdelen, een der twee uiterste dolor' of plan-ken van een gezaagden boom, die op de
schaal

dellijken erf&naam, versterc'en Meet; (veroud).
nazaten.
ACHTEREXCENTRIEK, o. (-en), (stoomw.) eene schijf,
dienende om de beweging der stoomschuif zoo to
regelen, dat de schepraderen of de - schroef eener
stoomboot enz. achteruitwerken.
ACHTERFRONT, o. (-en), achtergevel. van een gebouw, beschouwd ten opzichte van zijne gedaante
en kunstwaarde.
ACHTERGAAN, (het ging achter, heeft achtergegaan), (van uurwerken) to langzaam gaan of loopen;
een vroeger tijdstip aanwijzen (b. v. door stilstaan).
ACHTERGANG, m. (w. g.) stoelgang, buikloop.
ACHTERGANG, v. (-en), gang in het achterste gedeelte van een huts; het achterste gedeelte van
eene gang; (zeew.) plank, uit het achterste gedeelte
van een schip naar den wal uitgebracht.
ACHTERGAT, o. (gewest.) in het achtergat gerake-n,
verachteren, op de eene of andere wijze bij anderen
achterblijven.
ACHTERGEBOUW, o. (-en), klein gebouw achter
een hoofdgebouw ; achterste gedeelte van een gebouw.
ACHTERGEDEELTE, o. (-n), gedeelte van jets aan
de achterzijde.- - • • ACHTERGESTEL, o. (-len), - dat gedeelte van een
paard, dat zich achter den ruiter of-het zadel bevindt.
ACHTERGEVEL, m. (-s), de gevel aan de achterzijde.
ACHTERGRACHT, v. (-en), (vestingb.) gracht, naar
de zijde der verdedigers gelegen; gracht in eene
achterbuurt.
ACHTERGROND, m. (-en), de achtergrond van een
schilderstuk, van een tooneel, van een erf enz., wat
van den beschouwer *het verst afligt; achterste of
bedekte gedeelte van een wagon; (fig.) zich op den
achtergrond plaatsen, zich op een afstand houden ;
zich niet doen opmer—opdenachtergondblijven,
ken; — op den achtergrond raken, geene aandacht
of belangstelling meer wekken;
iets op den achtergrond schuiven, als minder belangrijk be\schouwen; — op den achtergrond treden, verdwijnen, vergeten worden, in het vergeetboek raken.
ACHTERHAAM, o. (...hamen), (Zuidn.) een leeren
tuig dat een paard achter op de billen draagt.
ACHTERHAAR, o. (...haren), een haar of het haar
van het achterhoofd of het achterste gedeelte
eener pruik.
ACHTERHALEN, (achterhaalde, heeft achterhaald),
inhalen, eig. van achteren bereiken (een vluchteling); (spreekw.) al is de leugen nog zoo snel, de
waarheid achterhaalt ze wel, betrappen op en daarvoor aansprakelijk stollen, inzonderheid op eene
leugen; ontdekken, zone schade achterhalen, herstellen, to recht brengen, verhalen; (een voorwerp dat

-

volgen. • ACHTERDEEL, o. (-en), achtergedeelte ; euphemiSme
voor: het achterste; (veroud.) nadeel: (spreekw.)

-

schaamte is achterdeel.

- ACHTERDENKEN, • o. (w. g.), (Zuidn.) achterdocht.
ACHTERDENKEND, bn. (-er, -st), achterdochtig.
ACHTERDENKENDHEID, v. achterdocht, achierdochtigheid.
ACHTERDEUR, v. (-en), deur aan de achterzijde
van een huis ; (fig.) een achterdeurtje openhouden, in
voorraad voor iets zorgen of op iets bedacht zijn;
_zich eenen -uitweg openhouden; — achterdeurtjes zoeken, uitvluchten zoeken.
ACHTERDIJKSCH, bn. achter, aan de buitenzijde
van den dijk gelegen : achterdijksch land.
ACHTERDOCHT, v. (-en). ACHTERDOFT.
ACHTERDOCHT, v. kwade dunk omtrent demands
handelingen of oogmerken ; argwaan, verdenking:
-

-

-achterdocht hebben, voeden, kocsteren, opvatten, krijgen
(omtrent of op iem.); achterdocht inboezemen, benemen, wegnemen ; (gew.) nadenken.

ACHTERDOCHTIG, bn. (-er, -st), argwanend, wantrouwig : eene achterdochtige vrouw; een achterdochtige
(card, bilk. ACHTERDOCHTIGHEID, v.
ACHTERDOEK, o. (-en), het doek waarmede een
tooneel aan de achterzijde afgesloten wordt.
ACHTERDOFT, v. (-en), achterste roeibank in eene
boot of sloep.
ACHTERDWARSTOUW, o. (-en), (zeew.) meertouw
waarmede een schip, door een der achterpoorten
been, dwarsuit aan den' wal wordt vastgelegd.
ACHTEREB, ...EBBE, v. laatste deel van de eb.
ACHTEREEN, bw. zonder tusschenpoozen: een work
achtereen afdoen; een book achtereen uitlezen, (zonder
tegelijk een ander werk to lezen); bijna onafgebroken, met geringe tusschenpoozen: driemaal achtereen
won h# de part; bij achtereen, (achter elkander) stelt
men zich het tijdsverloop als een reeks van elkander
-opvolgende tijden voor, (vaak van iets onaangenaams gezegd); bij aaneen als een geheel: jaren
aaneen bracht hij den zomer op z#n buiten door,
nu
is hy reeds maanden achtereen lijdende; achtereenvolgens; (gew.) straks, aanstonds, terstond.
ACHTEREENVOLGEND, bn. elkander zonder tusschenpoozen opvolgende.
ACHTEREENVOLGENS, bw. den voor den, na elkander; in geregelde volgorde.
ACHTEREINDE, ...EIND, o. (...einden), achterste
deel van jets; rondo achterdeel van mensch of dier ;
-

-

—zo dmalshetachternd
van eene koe, een varken,

aartsdom.
ACHTERELKANDER, bw. achtereen, (doch gemeenzamer en dOet bij een meervoud meer de voorwerpen afzonderlijk denken), achtereenvolgens;

-

wegrolt, wegwaait of wegdrijft), inhalen on vatten.
ACHTERHALER, m. (-s). ACHTERHAALSTER, v.
(-s). ACHTERHALING, v. (-en).
verschillende afgevaardigden komen achterelkander
ACHTERHALS, m. (...zen), nek.
binnen, na elkaar, din voor eon (vgl. aalkubbe) ;
ACHTERHAND, v. (-en), (ontl.) handwortel.
leerlingen komen achter elkander binnen, de een
ACHTERHAND, v. (-en), achtergestel (van eenpaard);
achter den anderen loopende.
(termen bij de cavalerie) de achterhand nasleepen,
ACHTEREN, bw. hid' ging near achteren, achter in
onder de achterhand brengen; (in het kaartspel) aan
het huis; (ook) naar de bestekamer; — z kwam 1 de achterhand zijn, de achterhand hebben, het laatst
even achteren near voren, van de achterzijde naar,
aan de beurt komen; (fig.) de kaarten welke de
tot de voorzijde; aan de achterzijde: iemand liever
speler in handen heeft, die aan de achterhand zit;
van achteren zien dan van voren, liever zijn hielen
doze speler zelf.
dan zijne teenen zien, hem liever zien gaan, dan zien
ACHTERHANDE, onverbuigb. bn . van acht soorten,
komen; — van achteren gezien, bij nadere beschouachtsoortig.
wing ;
iets van achteren beoordeelen, iets beoordeelen
ACHTERHANDSBEENTJE, o. (-s), (ontl.) een der
wanneer het geschied is; — ran voren tot achteren,
zeven beentjes van den handwortel.
van alle kanten, ook: van het begin tot het einde;
ACHTERHAR, v. (-rend, (sluisbouw) draaistijl van
—tenachter nz?jn,
(van uurwerken), een vroeger tijdeene sluisdeur, ook broekbalk, geheeten.
stip aanwijzen ; — ten achteren zijn of blijuen (van
ACHTERHARSPONNING, v. (-en), sponning in een
personen), Met zoover zijn als het behoorde (met zijn
sluismuur voor de achterhar.
werk, betalingen enz.); — ten achteren Taken, in den
ACHTERHEEN, bw. ; ergens achterheen trekken, iets
toestand komen van achterlijk to zijn; in geldelijke
ongemerkt onderzoeken; — ergens achterheen zitten,
ongelegenheid raken.
eene zaak die niet genoeg vordert Peter doen
ACHTERERVEN. m. en -v. mv., latere erfgenamen;
voortgaan.
degenen aan ivie de erfenis later, no den onmidACHTERHOEDE, v, (-en. 't moerv. w. :4%). de ach-
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terste afdeeling van een leger ; het laatste eskader
eener in linie liggende vloot ; het achteraan komend
gedeelte van een wandelend of varend gezelschap ;
.ACHTERHOEDEGEVECHT, o.
ACHTERHOEF, m. (...von), de hoof van een achterpoot bij veelhoevige dieren.
ACHTERHOEK, m. (-en), afgelegen hook ; gewone
volksbenaming van het landschap Twente on de
graafschap Zutfen. ACHTERHOEKER, m. (-s).
ACHTERHOEKSCH, bn. uit den Achterhoek afkomstig ; — eene Achterhoeksche, eene vrouw uit den Achterhoek ; (gew.) onopgemerkt.
ACHTERHOOFD, o. (-en), achtergedeelte van het
hoofd, van de kruin tot den nek.
ACHTERHOOFDSBEEN, o. (-deren), het achterste
der ongepaarde schedelbeenderen.
ACHTERHOOFDSGAT, o. (-en), tamelijk groot gat
in het achterhoofdsbeen waardoor het ruggemerg
naar de hersenen geleid wordt.
ACHTERHOUDEN, (hield achter, heeft achterge.houden), iem. ophouden, terughouden, niet laten
-vertrekken: wederrechtelijk in zijn bezit houden,
lets achterbaks houden; geheimhouden (voor de
belasting): een schoorsteen, paard, dienstbode achterhouden, niet aangeven, verzwijgen, verbergen, verhelen; — rich achterhouden, zich terughouden, achterblijven ; niet opkomen voor den krijgsdienst.
ACHTERHOUDEND, bn. (-er -st), (van personen)
geneigd tot het achterhouden, verzwijgen van hetgeen men weet of denkt ; geheimzinnig, niet openhartig. ACHTERHOUDENDHEID, v.
ACHTERHOUDING, v. het achterhouden, het terughouden, het geheimhouden ; welberekend stilzwijgen,
het tegenovergestelde van openhartigheid.
ACHTERHOUT, o. (-en), dwarshout aan een rij- of
voertuig, dat zich achter de paarden bevindt en
waaraan de strengen vastgemaakt worden, ook
zwingelhout, (gew.) eemter geheeten.
ACHTERHUIS, o. (...zen), achterste deel van een
huis ; soort van schuur of werkplaats achter het
huis aangeboui,vd.
ACHTERHUT, v. (-ten), achterkajuit van een
schip.
ACHTERIJZER, o. (-s), hoefljzer van een achterpoot ; (schoenm.) (gew.) likijzer.
ACHTERIN, bw. in het achterste gedeelte van jets

achterin leggen, zitten, plaatsen; eene plaats achterin; —
ergens achter in, achter in het een of ander voorwerp ; — ergens achterin, op de eene of andere plaats,
maar achterin ; — kern achterin, kom bij ons achterin
- zitten ; vgl. kern achter in, kom door de achterdeur;
—iemand chterinlatenkoen,
zijne gemaakte schulden
niet betalen.
ACHTERIN, o. het achterste gedeelte eener boerenstulp, van een schip.
ACHTERJAGEN, (achterjaagde, achterjoeg, heeft
.achterjaagd), jagend achtervolgen.
ACHTERKABEL, m. (-s), kabeltouw, van het achterschip aan den wal vastgemaakt.
ACHTERKALF, o. (...von), zware eikenhouten klos
achter aan eene schuifaffuit of aan eene draaislede
voor geschut.
ACHTERKAMER, v. (-s), kamer in het achterge, deelte Tan een huis. Achterkamertje,
o. (-s).
ACHTERKANT, In. (-en), kant of rand tegenover
•den voorkant ; — van den achterkant, van de achterzijde.
ACHTERKANT, v. (-en). kant of tulen strook achter aan een kleedingstuk (muts, hoed enz.); tulen
strook, die ter verbreeding, aan eene to smalle
kant gezet wordt.
ACHTERKASTEEL, o. (-en), hoog oploopend achtergedeelte van een ouderwetsch oorlogsschip ; ook :
halfdek ; (fig.) de billen.
ACHTERKELDER, m. (-s), achterste kelder, woonkelder in eene achterbuurt.
ACHTERKEUKEN, v. (-s), (gew.) klein vertrek.
ACHTERKEUVELENS, o. (...enzen), (molenmakers-
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term), het op den wolfsbak geplaatste houden raam
aan de achterzijde eener molenkap.
ACHTERKIEL, v. (-en), (zeew.) achterste gedeelte
der kiel.
ACHTERKIEUWIGEN, my. eene soort van lange en
smalle zeedieren, zonder schelp, met twee voelhorens op den kop on aan den mond twee lipvoelers
of een vliezig lippenscherm, tot de orde der vlakpootigen behoorende. Zij worden zoo geheeten, omdat hunne ademhalingswerktuigen achter de hartkamer liggen.
ACHTERKLAMP, m. (-en), klamp achter op jets
gespijkerd.
ACHTERKLAP, m. kwaadsprekendheid, (uit onbezonnenheid); lastering.
ACHTERKLAPPEN, (achterklapte, w. g.), achter
iemands rug babbelen, lichtzinnig kwaadsprekon.
[Alleen gebruikelijk in die gevallen waarin achter
met klappen verbonden kan blijven.]
ACHTERKLAPPER, m. (-5) ; ACHTERKLAPSTER,
v. (-5).
ACHTERKLEINDOCHTER, v. (-s, -en). ...KLEINKIND, o. (-ors, -eren) ; ...KLEINZOON, m. (-s, ...zonen),
dochter -, kind -, zoon van een kleinkind.
ACHTERKOMEN, (kwam achter, is achtergekomen),
ten achteren geraken, het tegenovergestelde van

voorkomen.
ACHTERKOP, m. (-pen), (kunstdraaiersterm) een
der beide vaststaande koppen of stoelen op eene
draaibank.
ACHTERKOUSIG, bn. (-er -st), achterdochtig, ergdenkend, wantrouwend ; achterhoudend, onopenhartig. ACHTERKOUSIGHEID, v.
ACHTERKROOST, o. (dicht.) nakroost.
ACHTERKWARTIER, o. achterste gedeelte ; achterbuurt; (fig.) de billen.
ACHTERLADER, m. (-s). ACHTERLAADGEWEER,
o. (...weren), geweer dat van achteren geladen wordt.
ACHTERLAGE, v. (-n), hinderlaag ; de bende die in
hinderlaag ligt.
ACHTERLAND, o. (-en), achter of naast een dijk
gelegen land; streek waar eene fabriek hare produkten kan verkoopen.
ACHTERLAP, m. (-pen), het gedeelte der zool onder
den hiel van schoenen on laarzen ; — ik sla of veeg
het aan min achterlap, ik goof er nets om ; (Zuidn.)
achterhaam. Zie aldaar.
ACHTERLAPPEN, (achterlapte, heeft geachterla,pt),
van nieuwe achterlappen voorzien.
ACHTERLAST, m. (-en), (zeew.) last achter in een
schip geplaatst ; — achterlast hebben, krijgen, aandrang
tot buikontlasting.
ACHTERLASTIG, bn. (-er, -st), (zeew.) (van een
schip) to zwaren achterlast on daardoor van achter
to veel diepgang hebbende; (gew.) achterlastig warden,
achterlast krijgen. ACHTERLASTIGHEID, v.
ACHTERLATEN, (liet achter, heeft achtergelaten),
iemand laten waar hij is, terwijl men zelf vertrekt ;
stervende iemand nalaten (eene weduwe, kinderen);
—deachtergelaten ,
mv. de overlevenden ; nalaten (een
vermogen); voorwerpen laten staan of liggen, terwijl
schulden
achterlamen andere wegveegt, meeneemt ; —
ten, bij zijn vertrek schulden onbetaald laten;
een
last, een bevel enz. achterlaten, bij zijn vertrek den achterblijvenden opdragen; aan jets het aanzijn geven
on het laten voortduren, nadat de voortbrengende
working heeft opgehouden : striemen, sporen, litteekensenz. achterlaten; nalaten, (w. g.) achterwege laten.
ACHTERLATING, v. met achterlating van.
ACHTERLEDER, ...LEER, o. (van schoenen), het
leer achter aan de schoen.
ACHTERLEEN, o. (-en), (leenstelsel) stuk land dat
een leenman een ander in leen geeft, dus een leen
in den 2en graad.
ACHTERLEENHEER, m. (-en), leenheer van een
achterleen. ACHTERLEENMAN, m. (-nen), houden
van een achterleen.
ACHTERLEGGEN, (legde on leide achter, heeft
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achtergelegd en achtergeleid), (w. g.) iem. of iets
doen achterliggen, doen achterstaan.
- ACHTERLEI, onverbuigb. bn., van acht soorten,
achtsoortig = ACHTERHANDE, en daarom ook
soortgetal geheeten.
ACHTERLICHAAM, o. (...lich amen) het achterste
gedeelte, van netten.
ACHTERLIGGEN. (lag achter, heeft achtergelegen),
achter een ander liggen ; (fig.) minder dan een ander
geacht of geteld worden, minder in tel of in gunst
zijn, achterstaan bij.
ACHTERLIJF, o. (...ven), (ontl.) onderlijf van achteren; de achterste der drie lichaamsafdeelingen der
gekorven dieren (kleerm.) rug (van eene jas of rok).
ACHTERLIJK, o. (-en), (zeew.) het lijk of dunne
touw waarmede de achterkant van een gaffel-, een
emmer- of een stagzeil omboord is.
ACHTERLIJK, bn. (-er, -st), ten achteren zijnde in
lichamelijke of geestelijke ontwikkeling (van pers.),
of in groei (van dieren, boomen en planten), in het
verrichten van zijn werk of het volbrengen zijner
verplichtingen (van personen); — achterlijk blijven,
zich achterlijk betoonen in iets of in iets te doen, nalaten
te doen. ACHTERLIJKHEID, v. het achterlijk zijn;
— (...heden), verzuim, nalatigheid.
ACHTERLOOPEN, (liep achter, heeft achtergeloopen); (van uurwerken) te langzaam loopen, voortdurend achtergaan.
ACHTERLOOPER, m. (-s), (jag.) een achterpoot van
viervoetig wild.
ACHTERLOOPSCH, bn. (waterb.) (van sluismuren)
niet dicht genoeg en daardoor water, achter de zijkanten om, door laten loopen.
ACHTERLUIK, o. (-en), (zeew.) het eerste luik achter
den grooten mast; een luik in het achtorste gedeelte van een huis, schip enz. ; het achterste van
twee of meer luiken.
ACHTERMADE, v. (gewest.) etgroen, nagras.
ACHTERMAN, m. (achterlui), (mil.) de man in het
2de en 3de gelid met betrekking tot -dengene die
vOOr hem in het eerste gelid staat, zijn voorman.
ACHTERMAST, m. (-en), kleine of achterste mast,
vooral op koffen en smakken zoo geheeten.
ACHTERMIDDAG, rn. (-en), namiddag.
ACHTERMIDDAGWACHT, v. (-en), (zeew.) de wacht
van 12 uur tot 4 uur na den middag.
ACHTERMOLEN, m. (-s), de laagst staande watermolen in een polder.
ACHTERNA, bw. naderhand, later, achteraf, van
achteren; — men liep hem achterna, bleef op eenigen
afstand achter hem. [Groot is het aantal werkw.,
welke met achterna zijn samengesteld. Daartoe
behooren o. a. de volgende onz.; [iem. (3 n.)] achter-

nahollen, —#1en, —jagen, —klossen, —kruipen, —reizen,
—rennen, —snellen, —sukkelen, —trekken, —vliegen,
enz.; de volgende bedr.: [iem. (4 n.)] achternablikken,
—kijken, —oogen, — staren, —zien,
enz.; achternaenz.;
blaffen, —bruisen, —brullen, —gillen, —keffen,
achternadragen, —kruien, —sjouwen, —sleepen, —torsen, enz.; achternagooien, —smUten, —werpen, —schieten, enz., achternaschreeuwen, —roepen, —geven, enz.
Alleen die welke eene fig. beteekenis hebben, verdienen eene afzonderlijke vermelding.]
ACHTERNAAD, m. (...naden), naad aan de achterzijde van een kleedingstuk.
ACHTERNAAM, m. (...namen), familienaam.
ACHTERNAARTJE, o. (-s), (Zuidn. en gew.) achternoentje, namiddagmaaltijd, zevenuurtje.
ACHTERNAGAAN, (ging achterna, is en heeft achternagegaan), iemand op eenigen afstand met bedaarden en gelijkmatigen tred volgen ; (fig.) [met
hebben] iem. navolgen, in iemands voetstappen treden ; iemand in 't oog houden, nagaan, achternarijden.
ACHTERNAGEVEN, (gaf achterna, heeft achternagegeven), (eene verwensching, een vloek, ook : eene
beschuldiging) nageven.
ACHTERNALOOPEN, (liep achterna, is en heeft
aclaterna{....eloopem, iemand lo(ven(le volgen ; (fig.)

ACHTEROP.
[met hebben] iemand overal volgen om op hem te,
pasenofmtrch eonmt,
zijne gunst to winnen of zich bij hem in te dringen; — een meisje achternaloopen, verkeering zoeken
met haar, het hof maken, meestal naloopen.
ACHTERNAMIDDAG, m. (-en), laatste gedeelte van
den middag (vooral van zomerdagen gezegd).
ACHTERNARIJDEN, (reed achterna, heeft en is
achternagereden), rijdend volgen (ook fig.); (fig.)
[met hebben] voortdurend streng op iem. letten, dat
hij zijn plicht doet.
ACHTERNASTUREN, (stuurde achterna, heeft ach
ternagestuurd). Zie ACHTERNAZENDEN.
ACHTERNAZENDEN, (zond achterna, heeft achterna-gezonden), iemand van de plaats vanwaar hij vertrokken is iets toezenden, dat hij vergeten heeft
of dat men hem nog bijtijds wil doen toekomen:
eene parapluie achternazenden; zoo ook, bij uitbreiding, (den vijand) kogels, polen achternazenden; —
scheldwoorden, vloeken achternazenden, iemand diezich verwijdert, ze achternaroepen; iem. afzenden
om een vertrokken persoon in te halen, .enz.
ACHTERNAZETTEN, (zette achterna, heeft achternagezet), een vluchteling in alleriji achtervolgen
om hem in to halen.
ACHTERNAZITTEN, (zat achterna, heeft achternagezeten), een vluchteling met drift en aanhoudenden
ijver achtervolgen om hem in te halen; (fig). voortdurend streng nagaan.
ACHTERNEEF, m. (-s, ...neven), een manlijk persoon die een of meer graden verder dan een neef
tot iemand in bloedverwantschap staat.
ACHTERNICHT, v. (-en), de vrouwelijke vorm van

achterneef.
ACHTERNOEN, m. (-en), (Zuidn.) nanoen, namiddag.
ACHTERNOENTJE, o. (-5), (Zuidn.) achternaartje: het namiddageten dat men gebruikt tusschen den
middagmaaltijd en het avondeten.
ACHTEROM, bw. om de achterzijde van iets datsoms genoemd, soms verzwegen wordt: sommigen
liepen voorbo het huis, anderen achterom [het huts];
(zeew.) achterom varen, achter Schotland en Ierland
om (naar de Oost b. v.) varen, vgl. loop dear achterom (om dat huts); [Achterom vormt alleen samenstel-lingen met kijken en zien, en met die werkw. wier beteekenis gewijzigd of figuurlijk opgevat wordt].
ACHTEROM, o. eene straat, steeg of weg die b. v.
achter om een groot gebouw of om de stad loopt
dat gedeelte eener boerenstulp waar des winters,
het jonge vee wordt gestald.
ACHTEROMHALEN, (haalde achterom, heeft achteromgehaald), (gemeenz.) heimelijk en op min of meer slinksche wijze kleine voordeelen en winsten
halen uit de zaak die men behandelt.
ACHTEROMKIJKEN, (keek achterom, heeft achteromgekeken), eene versterking van omkUken, het
hoofd omdraaien om te kijken.
ACHTEROMKOMEN, (kwam achterom, is achteromgekomen), (zeew.) zich met zijn schip stellen aan
den achterkant van een ander schip dat men in
zee ontmoet om het te praaien.
ACHTEROMLOOPEN, (liep achterom, is achteromgeloopen), langs den achterkant van een ander
schip zeilen welks koers men kruisen wil.
ACHTEROMZIEN, (zag achterom, heeft achteromgezien), eene versterking van omzien, het hoofd
omdraaien om to zien.
ACHTERONDER, o. (-s), achterste gedeelte van een
schip onder het dek.
ACHTEROP, bw. aan de achterzijde op iets dat
Of genoemd wordt, Of uit den zin Of uit de omstandigheden moet opgemaakt worden : de lakei stond,
sprong achterop, d. i. op het achterbankje; — hij zit
achterop, achter een ander op hetzelfde paard ; — hij
earn hem achterop, bij zich achter op het paard, cob :
in sleeptouw nemen ; — de hootsman is achterop, op het
halfdek ; (oneig.) i.errz. achterop n, in de nabijheid
zijn van iemand (lien men wil inhales ; — dat ach-
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terop, dat is verkeerd; in plaats van goedkooper,
komt dat te duur uit; — het is met hem achterop, met
hem zult gij uw doel niet bereiken; hij verkeert
in geldelijke ongelegenheid. [Achterop vormt alleen
met loopen, komen, rennen, rijden, glen, en soortgelijke
werkw. samenstellingen).
ACHTEROPKOMEN, (kwam achterop, is achteropgekomen), iemand die voorgaat, inhalen en dan
aanspreken of vergezellen.
ACHTEROPLOOPEN, (liep achterop, is achteropgeloopen), door snel loopen iem. die voorgaat, trachten in te halen of to bereiken om hem dan aan te
spreken.
ACHTEROVER, bw. naar achteren hellende of omvallende. [De samenstellingen met achterover laten
zich tot drie klassen brengen. Die van de le klasse
geven to kennen een achteroverzfjn —hellen, —liggen,
—zitten, —gaan, —loopen enz.: hij heeft zijn geheele
Leven wat achterovergegaan, ( —geloopen); die van de
2e klasse een achteroverkomen: —vallen, —tuimelen,
—storten, —zijgen, —buitelen, —duikelen enz.: het veer
hooi is achterovergegaan, achterovergevallen ; die van
, de 3de klasse een achteroverbrengen —buigen, —duwen.
—gooien, —krominen, —leggen, —schoppen, —smUten
enz. Al doze eigenlijke samenstellingen zijn in zich
zelven volkomen duidelijk en behoeven daarom
geene bijzondere vermelding; vgl. de muur helt achterover, en de moor helt achter (aan de achterzijde)
over.
ACHTERPAAL, m. (...palen), (in het kolfspel) paal
aan het achtereinde der baan.
ACHTERPAARD, o. (-en), paard dat voor den dissel
loopt.
ACHTERPAD, o. (...paden), achterste pad in een
tuin of wandelperk; afgelegen pad; minder gebruikt
toepad.
ACHTERPAND, o. (-en), rugstuk van een
ACHTERPLAATS, v. (-en), plants of open ruimte
achter een huis of geboui,v, plaats (om to zitten of
to staan) ver naar achteren.
ACHTERPLECHT, v. (-en), (zeew.), stuurplecht, soort
van achterdek op een klein open vaartuig.
ACHTERPLEIN, o. (-en), plein of open ruimte aan
de achteitijde van een gebouw.
ACHTERPOORT, v. (-en) ; (zegswijze) de achterpoort
openhouden, zorg dragon voor geregelde ontlasting;
—Joyheftnogenachterpo tje(opn),
hij heeft nog wel
wat (in stilte) bespaard geld. Achterpoortje, o. (-s).
ACHTERPOOT, at (...pooten); (zegsw.) zich op zijne
ochterpooten zetten of gaan staan, opvliegen, in drift
.g,eraken.
ACHTERRAAD, m. afzonderlijke beraadslaging met
een gedeelte der raadsleden: achterraad houden; de
gezamenlijke laden met wie men achterraad houdt;
(...radon), een lid van den achterraad.
ACHTERRAAM, o. (...ramen), raam of venster in
den achtergevel van een gebouw.
ACHTERRAD, o. (...raderen), het meest naar achteren geplaatste rad van eene machine, een raderwerk, een voertuig. Achterradje, o. (...raadjes,
...radertjes).
ACHTERRIEM, m. (-en), staartriem (van een
paard).
ACHTERRIET, o. (-en), (wev.) achterweefkam.
ACHTERRUGGE, v. rugsteun.
ACHTERRUIM, o. (van een schip), achterste gedeelte van de ruimte in het onderschip.
ACHTERSCHAAR, v. (-en), een deel van het toestel
om oliezaad uit to person.
ACHTERSCHIP, o. (...schepen), het achterste van
twee of moor schepen ; (fig.) in het achterschiP geraken, achteruitgaan in zijne zaken; het gedeelte
van een schip, achter den laatsten mast; (bij uitbr.)
achter den grooten mast.
ACHTERSCHOT, o. (-ten), een beschot aan de achterzijde; (scherts.) van eene betaling van salaris die
to laat on dan nog in gedeelten geschiedt, in tegenstelling van roorschot.

ACHTERSCHRIFT, o. (-en), (w. g.), hetgeen achter op
iets geschreven of gedrukt is.
ACHTERSKIND, o. (-eren), eigenlijk achterst kind,
kleinkind of achterkleinkind, achterneef on achternicht.
ACHTERSLEMPHOUT, o. (-en), (zeew.) het slemphout van den achtersteven.
ACHTERSPANT, o. (-en), (zeew.) een der spanten
of ribbon in het geraamte van een schip achter het
groot spant; het geheele achterspantwerk.
ACHTERSPANTWERK, o. de gezamenlijke achterspanten van een schip.
ACHTERSPIL, o. (-len), (zeew.) spil in het achterschip.
ACHTERST, bn. [de overtreffende trap van 't bw.
achter] het meest naar achteren geplaatst of gelegen ; (in bijbeltaal) de Achterste Zee, de Middellandsche
Zee.
ACHTERSTAAN, (stond achter, heeft achtergestaan),
(fig.) voor iem. of iets onderdoen, achterliggen.
ACHTERSTAAND, bn. hierachter volgende.
ACHTERSTAGZEIL, o. (-en), (zeew.) stagzeil achter
den grooten mast.
ACHTERSTAL, m. (-len), stal achter een anderen;
achterste gedeelte van een stal.
ACHTERSTAL, m. (-len), thans bijna uitsluitend in
het mv., eene schuld, rente, soldij enz. die reeds
betaald had moeten worden, maar tot dusverre onbetaald bleef.
ACHTERSTALLIG, bn. onafgedaan, onafbetaald;
(geldw.) achterstallige coupons, coupons waarvan de
vervaldag verschenen, maar de betaling achterwege
gebleven is; — het achterstallige, o. de achterstand,
het onafgedane.
ACHTERSTAND, m. de achterzijde van een voorwerp, uit een technisch oogpunt beschoui,vd: de achterstand van een huis, het achterfront.
ACHTERSTAND, m. (-en), het achterstaande (work),
de voorwerpen die achter een ander staan ; (fig.)
het achterstallige, vooral waar er sprake is van de
staatsfinancien: de Nederlandsche achterstand; (gew.)
het work dat reeds lang op afdoening wacht.
ACHTERSTANDSSCHADUW, v. (-en), (in het bouwk.
on persp. teekenen) de schaduw op het achterstaande
vallende.
ACHTERSTANDSTEEKENING, v. (-en), teekening
van de achterzijde van een voorwerp.
ACHTERSTE (DE), m. on v. (-n), (spreekw.) de voorsten doen, wat de achtersten niet niogen, wie het eerste
komt heeft veal vooruit ; — de voorsten maken, dat
de achtersten niet in de kerk konnen, dezelfde bet.
ACHTERSTE (HET), o. het achtereinde van eenig
voorwerp. Dit achterste komt voor in de bw. uitdrukkingen : het achterst, het meest naar achter;
of voren, averechts, verkeerd (eig.
—hetachterstevo r
on fig.)
ACHTERSTE, o. (-n) (gemeenz.) de achterste deelen
van het lichaam bij den aars, de billen : op zijn achterste vallen ; — zijn achterste tegen de krib zetten, zich
stijfhoofdig tegen iets verzetten, zich er dwars tegen
aankanten.
ACHTERSTEEK, m. (...steken), (bij naaisters en
kleermakers) die steak waarbij telkens de naald
wordt ingestoken op de helft van den voorgaanden
steak.
ACHTERSTEL, o. (-len), achterste gedeelte van het
onderstel van een vierwielig rij- of voertuig.
(Zuidn.) achterstal; — in
ACHTERSTEL, m.
achterstel blijven, zijne schulden niet voldoen; — zijn,
zijne
achterstallige schuld
achterstel betaald zetten,
afdoen ; (fig.) iem. iets betaald zetten, op hem
wreken.
ACHTERSTELLEN, (stelde achter, heeft achtergesteld), een persoon of zaak minder of geringer schatten dan iemand of iets anders; ze minder bevoordeelen, begunstigen.
ACHTERSTELLIG, bn. (Zuidn.) = ACHTERSTALLIG.
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ACHTERSTELLING, v. de daad van achterstellen,
geringschatting: met achterstelling van. • "
ACHTERSTEMMIG, v, (-n), platte piano's waarbij
de stemregel achter op den bodem gelijmd is, zoodat
er meer ruimte voor de snaren beschikbaar is en
de toetsen bij het drukken nederwaarts slaan; zulke
instrumenten zijn gemakkelijk te bespelen en blijven
lang zuiver van toon.
ACHTERSTEVEN, m. (-s), (van een schip) eikenhouten sluitstuk van achteren aan den romp van een
schip.; (bij uitbr,) het achterste gedeelte van een
schip; (fig. eert.) de voor- en achtersteven, het begin en
het einde ; (scherts.) het achterste.
ACHTERSTIJL, m. (-en), achterste sql; (pap.) vorkswijze gevormde stijl achter de hamers of stampers,
in tegenstelling van den voorst#1.
ACHTERSTRAAT, v. (...straten), straat achter eene
hoofdstraat; straat in eene achterbuurt.
ACHTERSTRENG, v. (-en), trekzeel van het achterste
of een der achterste paarden.
ACHTERSTUK, o. (-ken), het achterste stuk of gedeelte van iets.
ACHTERTALIE, v. (-s), (zeew.) takel of katrolwerk
achter aan een stuk geschut.
ACHTERTAND, m. (-en), hoek- of hondstand.
ACHTERTANG, v. (-en), (schrijnw.) beweegbaar plat
stuk bout aan het achtereinde eener schaafbank
om daarmede kleinere stukken hout vast te klemmen.
ACHTERTAPPAN, v. (-nen), (oudt.) (art.) eene der
tappannen van het achterste paar waarin vroeger
het stuk geschut gedurende den marsch rustte.
ACHTERTOCHT, m. achterhoede (van een leger) ;
—denachterochtbewaren,
de achterhoede uitmaken,
achteraan blijven.
ACHTERTOUW, o. (-en), (zeew.) touw uit het
achterschip uitgebracht.
ACHTERTRAP, v. (-pen), trap achter in huis.
ACHTERTROEP, m. (-en), (mil.) het achterste deel
der achterhoede.
ACHTERTUIG, o. (zeew.) het tuig van den grooten
mast en den bezaansmast.
ACHTERTUIN, ra. (-en), tuin achter een anderen
gelegen en daarvan afgescheiden, maar bij hetzelfde
huis behoorende.
ACHTERUIT, bw. in de richting naar achteren, achterwaarts, rugwaarts ; in de richting, tegenovergesteld

ACHTERUITDEINZEN, (deinsde achteruit, is achteruitgedeinsd), zich plotseling achterwaarts bewegen,
t. w. van schrik, vrees of afkeer; (zeew.) met de
deining achteruitgaan.
ACHTERUITGAAN, (ging achteruit, is achteruitgegaan), achterwaarts gaan; (fig.) verminderen in
welvaart, in gezondheid, in zedelijke waarde, in
ontwikkeling enz. (van pers.) ; verminderen in wel-stand, bloei, hoedanigheid, kracht of hoeveelheid
(van zaken). In fig. bet. ook onpers. gebruikt:
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aan de vorige. [ACHTERUIT vormt samenstellingen
met onz. ww., die eene voortgaande beweging te kennen geven: achteruitglyden,—kruz:pen,—rollen,—schrikken,[schrikken = wijdbeens stappen], —rukken, —schieten, (zeew.) —vallen, —zitten, [zittend achteruitrijden] enz.; met onz. ww. die eene beweging
uitdrukken van een wezen of voorwerp dat zich
Met van zijne plaats beweegt, maar staande de
werking oefent: achteruitschoppen, —slaan, —trappen,
—work-en; met onz. ww. die eene handeling te kennen geven waardoor men achterwaarts gaat (in fig.
zin) : achteruitboeren, —teren, —leeren; met bedr. ww.
die eene stuwende of drijvende beweging te kennen
geven : achteruitdr(fren, —drukken, —duwen, —halen,

--jag en. —r Woken, —steepen, —stuwen, —trekken,
—werken enz.; —schuiven, —zetten: (deze twee ook
figuurlijk). Van al deze eigenlijke samenstellingen
eischen alleen die bijzondere vermelding, welke
eene figuurlijke beteekenis hebbenj Vgl. kern bier
aclrt r sit, aan den achterkant uitkomen en hone
icier achteruit, bij mij in de kajuit ; (zegsw.)
woont
achteruit, hij heeft zijii verblijf in het achterschip,
behoort tot den etat-major; — een jongen can achteruit, een jong bedier de van de officieren.
ACHTERUIT, 3. (-en), een afgesloteii pleats of
tuinije achter een Pais ; eene achterdeur of achterpoort; eene uitvlu , tht. _lchteruitje o. (-s).
ACHTERUITBOEREN, (beerde achteruit. is en heeft
achteruitgeboerd), Ivan een boer) sle•hte zaken doen
en daardoor in stoffelijke rt achteruitgaan;
in 't algemeen : achtei uitn . aan in zijlie zaken.

het gaat met hem achteruit; het ging met den zieke
sterk achteruit.

ACHTERUITGANG, m. het achteruitgaan; het komen in ongunstiger toestand; het verminderen of
afnemen in welvaart, aanzien, bloei, gezondheid,
geestelijke vermogens, kracht, hoeveelheid enz.
ACHTERUITGERAKEN, (geraakte achteruit, is achteruitgeraakt), achteruitraken.
ACHTERUITKRABBELEN, (krabbelde achteruit, is
achteruitgekrabbeld), (fig.) zich terugtrekken (in
handelen of spreken), pogingen aanwenden om terug
te nemen wat eerst gezegd, beloofd, geschreven of
verzekerd is.
ACHTERUITKRABBEN, (krabde achteruit, is achteruitgekrabd), achteruitkrabbelen.
ACHTERUITLEEREN, (leerde achteruit, heeft en is
achteruitgeleerd), al leerende achteruitgaan in kennis en bekwaamheid door steeds nieuwe leerstof .
niets te verwerken.

ACHTERUITLOOPEN, (liep achteruit, is achteruitgeloopen), achterwaarts loopen, terugloopen; (fig.)
in ongunstigen • toestand komen, verminderen in
stoffelijke welvaart enz. In deze' bet. ook onp.;:

het loopt met zijne zaken achteruit.

ACHTERUITMARCHEEREN, (marcheerde achteruit,.
is achteruitgemarcheerd), (fig.) achteruitloopen,,
achteruitgaan.
ACHTERUITRAKEN, (raakte achteruit, is achteruitgeraakt), op eene meer afgelegene plaats raken
(fig.) achteruitgaan in rang, aanzien, stoffelijke
vaart of voorspoed.
ACHTERUITRIJDEN, (reed achteruit, is en heeft
achteruitgereden), rijden in achterwaartsche richting; in een rij- of stoomtuig rijden met den rug
naar de paarden of den locomotief gezeten.
ACHTERUITSCHOPPEN, (schopte achteruit, is en
heeft achteruitgeschopt), met een voet achterwaarts
schoppen ; iem. door schoppen achterwaarts doen
gaan ; (fig.) zich wederstrevig of wederspannig betoonen.
ACHTERUITSCHUIVEN, (schoof achteruit, heeft
achteruitgeschoven), een voorwerp achterwaarts
schuiven; (fig.) (eene handeling) uitstellen.
ACHTERUITSLAAN, (sloeg achteruit, heeft achteruitgeslagen), met een achterpoot of beide achterpooten achterwaarts trappen (van rij- en trekdieren
inzonderheid) ; (fig.) (van menschen) zich onwillig
en wederstrevig of wederspannig betoonen, heftig
tegenstribbelen; door slaan achteruitbrengen.
ACHTERUITTEREN, (teerde achteruit, heeft en is
achteruitgeteerd), door het maken van verteringen
achteruitgaan, verarmen; minder inkomen dan uitgaven hebben.
ACHTERUITTREDEN, (trad achteruit, is achteruitgetreden), een of meer stappen achterwaarts doen ; (fig.)
zich terugtrekken, zich losmaken van eene belofte,
eene verplichting die men op zich genomen heeft.
ACHTERUITVAARDER, m. (-s). (veroud.) bankroetier.
ACHTERUITVAART v., (gew.) achteruitgang (van
een zieke), verergering, toenemende verzwakking.
ACHTERUITVAART, v. (-en), het achteruitvaren
(veroud.) bankroet.
ACHTERUITVALLEN, (viel achteruit. is achteruitgevallen), (zeew.) zich achterwaarts uit de linie
verwijderen (van schepen).
ACHTERUITVAREN, (voer achteruit, is en heeft
achteruitgevaren), varen in de richting waarheen
de achtersteven en het roer gekeerd zijn.

inzchoptem
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ACHTERUITVAREN, (veroud.) zich verwijderen,
weggaan, afvallig worden; bankroet gaan.
ACHTERUITVLIEGEN, (vloog achteruit, is achteruitgevlogen), (fig.) met groote snelheid achteruitgaan; (eig. en fig.) ik gaf hem een duw, dat ho
achteruitvloog ; — de zieke vliegt achteruit.
ACHTERUITWERKEN, (werkte achteruit, heeft achteruitgewerkt, (van werkt.) zOO werken, dat het in
beweging gebrachte voorwerp zich achterwaarts
beweegt: de boot werkt achteruit; — dit kanon werkt
sterk achteruit, bij het afschieten beweegt het zich
achterwaarts; (fig.). (van wetten, vonnissen enz.)
terugwerken, terugwerkende kracht hebben; een
zwaar voorwerp achterwaarts doen bewegen.
ACHTERUITWIJKEN, (week achteruit, is achteruitgeweken), naar achteren wijken, achteruittreden;
(fig.) ontwijken.
ACHTERUITZEILEN, (zeilde achteruit, is achteruitgezeild), (zeew.) (van een schip) eene teruggaande beweging aannemen ; (fig.) achteruitgaan in zijne zaken.
ACHTERUITZETTEN, (zette achteruit, heeft achteruitgezet), meer naar achteren zetten; in 't bijz.
van uurwerken : de wUzers achteruitzetten; (fig.)
iem. achteruit doen gaan in geldelijk vermogen,
rang, eer, aanzien enz.; in gezondheid; in kundigheden enz.: die brand heeft hem achteruitgezet; die
koorts zal den zieke achteruitzetten; (eene zaak) achteruit doen gaan. ACHTERUITZETTING, v. (-en).
ACHTERUITZITTEN, (zat achteruit, heeft achteruitgezeten), in een rij- of voertuig zitten, met den rug
naar' de voorzijde.
ACHTERVAK, o. (-ken), achterste yak; (draadwev.)
het gedeelte van den ketting dat bij het weven
met de schuifkam in rust blijft, bestaande uit de
achterste helften der metalen draden die in het
midden omgebogen, over de bovenrichel van het
zeefmakersraam opgehangen zijn.
ACHTERVENSTER, o. (-s), achterraam.
ACHTERVERTREK, o. (-ken), achterkamer.
ACHTERVIERENDEEL, o. (-en), een der beide achterste vierendeelen van een slachtbeest; een achterterpoot met het daaraan belendende gedeelte.
ACHTERVIERTEL, o. (-5). Zie ACHTERVIERENDEEL.
ACHTERVINKENNET, o. (-ten), (zeew.) enternet
achter den grooten mast, net of traliewerk van geschoren touwen over het achterschip om het enteren to beletten, (met de zaak is het woord veroud.).
ACHTERVLAG, v. (-gen), (zeew.) viag op den bezaansmast.
ACHTERVLOED, m. laatste deal van den vloed.
ACHTERVOEGEN, (voegde achter, heeft achtergevoegd), bijvoegen; zetten of plaatsen achter iets.
ACHTERVOEGING, v. (-en).
ACHTERVOEGSEL, o. (-s), (taalk.) suffix; (w. g.)
bijvoegsel, aanhangsel (van eon book).
ACHTERVOET, m. (-en), (bij paarden, muildieren
en ezels) uiteinde van een achterpoot.
ACHTERVOLGEN, (achtervolgde, heeft on is achtervolgd), (iem. 3 n.) achternaloopen, —rijden, —varen enz. met vijandige bedoelingen ; door het gerecht
doen vervolgen; (veroud.) (eene zaak) doen voortzetten: het beleg achtervolgen; nakomen: een bevel
achtervolgen.
ACHTERVOLGENS, be-. den voor een, na elkander,
achtereenvolgens.
ACHTERVOLGING, v. (-en), vervolging, (veroud.)
opeenvolging.
ACHTERWAARTS, bw. achteruit, rugwaarts : achterwaarts gaan, loopen enz.; — achterwaarts waken,
achteruitwijken, deinzen ;— achterwaarts drijven, achterwaarts duwen enz.; achterwaarts zien, achterwaarts kijken enz.; achterwaarts leggen, achterwaarts plaatsenenz.
ACHTERWAARTSCH, bn. in de richting naar achteren; (mil.) eene achterwaartsche beweging; — net den
achterwaartschen pas marcheeren; verder naar achteren: het leger moest eene vneer achterwaartsche stelling
aannemen.

ACHTERWACHT, v. (-en), ('t my. w. g.) (mil.) het
achterste gedeelte der achterhoede ; — iets van do
achterwacht vernemen, uit de derde en vierde hand
hooren, leeren kennen.
ACHTERWAGEN, m. (-s), (mil.) een tweeraderig
voertuig dat op marsch aan een tweeraderig stel
(den voorwagen) vastgehecht wordt om er goedederen made to vervoeren.
ACHTERWAGENKIST, v. (-en), kist op een achterwagon geplaatst, dienende tot barging van gereedschappen.
ACHTERWAREN, (achterwaarde, heeft achterwaard), (Zuidn.) verzorgen (kraamvrouwen, kraamkinderen).
ACHTERWAARSTER, v. (-5), (Zuidn.) kraambewaarster, baker; ook ACHTERWAARSTERESSE, v. (-n),
ACHTERWARESSE, v. (-n), on ACHTERWAREGGE, v. (-n).
ACHTERWATER, o. (waterb.) het water dat door
een scheprad of vijzel moat opgewerkt worden.
ACHTERWATERLOOP, m. (-en), (waterb.) duiker
die het water dat opgemalen moot worden naar
het waterwerktuig aanvoert.
ACHTERWATERLOOPSMUUR, m. (...muren). (waterb.), een der beide zijmuren van een achterwaterloop.
ACHTERWEEFKAM, v. (-men). Zie ACHTERRIET.
ACHTERWEG, m. (...`vegan), weg, achter een anderen weg gelegen ; weg aan de achterzijde van iets ;
afgelegen, eenzame weg.
ACHTERWEGE, bw. eigenlijk op den weg, thans
alleen nog in : achterwege blijven, wegblijven (van
pers.) ; uitblijven, niet geschieden (van handelingen) ; — achterwege latcn, laten uitblijven, niet laten
geschieden, niet doen (handelingen); iets ongezegd of
ongeschreven laten of het geschrevene niet mededeelen, — achterwege houden, achterhouden, niet vermelden, Met mededeelen.
ACHTERWERK, o. achterste work; dat gedeelte
van een work of toestel dat zich achteraan bevindt:
het achterwerk van een bock; (wev.) gedeelte van een
weefgetouw dienende om' de draden van den ketting gelijkmatig gespannen to houden; (zeew.) het
achterste gedeelte van een schip; (scherts.) het
achterste, achterkwartier; kant of tulen strook die
ter verbreeding aan eene to smalle kant wordt gezet.
ACHTERWERKJE, o. (-5), kantboordsel.
ACHTERWEZEN, o. (w. g.) het gezarnenlijk bedrag
der achterstallige schulden, renten enz. = achterstand.
ACHTERWIEL, o. (-en), een der beide achterste
wielen van een vierwielig rij- of voertuig; (fig.)
(scherts.) een rijksdaalder.
ACHTERWIJK, v. (-en), afgelegen wijk eener stad.
ACHTERWIMPEL, m. (-s), wimpel op het achterschip.
ACHTERWINKEL, m. (-s), een -winkel achter een
anderen‘ of het achterste gedeelte van een winkel;
(veroud.) achterhoek, schuilhoek, sluiphoek.
ACHTERWINTER, m. (-s), w. g. nawinter.
ACHTERZAAL, v. (...zalen), zaal in het achtergedeelte van een gebouw.
ACHTERZAK, m. (...ken), zak in een achterpand van een kleed; een der beide hoekzakken aan
de achterzijde van een biljart.
ACHTERZEIL, o. (-en), zeil van den grooten mast
of van den bezaansmast.
ACHTERZEILEN, (zeilde achter, heeft on is achtergezeild), (zeew.) zeilende achterblijven; (veroud.) (fig.) bij
iemand achterblijven, voor iemand onderdoen ; (oneig).
achterblijven, terwijl anderen wegzeilen : een der
mate ozen was to Brouwershaven achtergezeild; iemand
aan wal doen blijven door zonder hem weg to
zeilen : we hebben dicn lastigen kerel maar achtergezeild; niet meedoen, niet van de partij zijn; ik zal
maar achterzeilen; een zeilend schip voorbijzeilen:
we hebben die brik achtergezeild.
ACHTERZIJDE, v. (-n), achterkant.

ACHTERZOLDER.
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ACHTERZOLDER, m. (-s), achterste zolder; zolder
in het achtergedeelte- van een gebouw.
ACHTERZOMER, m. (-s), w. g. nazomer.
ACHTERZORG, v. (veroud.) bezorgdheid voor de
gevolgen eener handeling (al is ze nog niet geschied); bekommering over de toekomst.
ACHTGEVING, v. het letten op iets, oplettendheid,
opmerkzaamheid.
ACHTHALF. Zie ACHTEHALF.
ACHTHELMIG, bn. (plantenk.) acht helmdraden
hebbende, achtmannig.
ACHTHOEK, m. (-en), figuur die acht hoeken of
zijden heeft; (in de meetk.) plat vlak, ingesloten
door acht rechte lijnen; — regelmatige achthoek, welks
hoeken en zijden alle even groot zijn; onregelmatige
achthoek, gedeelte van een gebogen vlak ; ingesloten
door acht bogen : een bolvormige achthoek.
ACHTHOEKIG, bn. acht hoeken hebbende..
ACHTHONDERD, telw. achtmaal honderd.
ACHTHONDERDSTE, telw., ranggetal; verdeelingsgetal = 'MooACHTHONDERDMAAL, bw. van herhaling.
ACHTING, v. de gunstige mooning die men omtrent iem. koestert en tevens het gevoel door dat
gunstige oordeel verwekt on de daaruit voortvloeiende wijze van bejegenen ; hoogachting, eerbied: voor iem. achting opvatten, krfigen, hebben, koesteren, gevoelen; — iem. achting toedragen, betoonen,
bewijzen; — de achting verbeuren, verliezen; — achting
voor zich zelven hebben; — iemands achting genieten;
(veroud.) oplettendheid, opmerkzaamheid voor het
thans gebruikelijke acht: achting geven op, hebben
voor, stellen op; — in achting zijn of staan, geacht
worden; — met achting, met de meeste achting, met
alle achting, met verschuldigde achting, (in brieven)
op eene wijze die van achting getuigt.
ACHTINGSWAARDIG, bn. (-er, -st, moor en 'meat)
ACHTINGSWAARD, bn. (-er, -st), verdienende
geacht to worden.
ACHTJABIG, bn., acht jaren tellende (van levende
wezens); acht jaren dureade of geduurd hebbende
(van tijdruimten, voorvallen, toestanden).
ACHTKANT, bn. achthoekig; — de achtkante boer,
eon beruchte dief en inbreker uit de 17e eeuw ;
boor, hij steelt het bij den
—hijdoetalsdeachtkante

Hendrik de achtste koning van (lien naam van Engehij stierf den achtsten Maart, den achtsten dag
land;
der maand Maart ; — ten achtste, in de achtste plaats ;
— een achtste, (kaartsp.) opeenvolging van acht kaarten van dezelfde kleur; [Vermelding verdient hier
de verouderde uitdrukking: zfin achtster, zijn achter,
zfintler achtster; zij bet.: met zfin achten]; — een achtste mud, een achtste deel van een mud; — vier vijfachtste last, vier lasten on vijfmaal een achtste deel
van een last.
ACHTSTE, o. (-n), een achtste deel van iets; (muz.)
eene noot wier duur het achtste gedeelte bedraagt
eener heels; (geldw.) een achtste (percent) ten honderd.
ACHTSTETJE, o. (-s), geringschattend gezegd voor
een achtste.
ACHTSTIJLIG, bn. (plantenk.) tot die orde van
planten behoorende wier bloemen in de vrouwelijke
geslachtsdeelen of stampers gezamenlijk acht stijlen
tellen.
ACHTTAL, o. (-len), eene verzameling van acht;
Noach met zijne vrouw, zijne
—hetachtalindeark,
drie zoons en hunne vrouwen.
ACHTTALLIG, bn. uit een achttal bestaande ; (rek.)
het achttallig stelsel, een stelsel van tellen waarbij
iedere verzamelde eenheid bestaat uit acht samenstellende eenheden van den rang lager.
ACHTTIEN, telw., ook ranggetal.
ACHTTIENDE, bn. (ranggetal), ook verdeelingsgetal.
ACHTTIENDEHALF, telw. zeventien en een half.
ACHTTIENDERHAND, ...LEI, onverbuigb. bn., uit
achttien soorten bestaande.
ACHTTIENHONDERD, telw.
ACHTUURSWERKDAG, m. (-en), werkdag van acht
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een en brengt het bij den ander; een kort breedgeschouderd, ineengedrongen persoon; ook : eon luie
kerel.
ACHTKANT, (-en), figuur die acht kanten of zijden
heeft; (timm. en schrijnw.) soort van verstekhaak
waarvan de beide deelen een hoek van 67'1 2 ° vormen.
ACHTKANTIG, bn. acht kanten of scherpe ruggen
hebbende.
ACHTLETTERGREPIG, bn. nit 8 lettergrepen bestaande.
ACHTMAAL, bw. van herhaling.
ACHTMAANDSCH, bn. een achtinaandsch kindje,
kindje dat acht maanden na de bevruchting —
dus eene maand te vroeg — geboren is; — een achtmaandsch kindje tot wasdom willen brengen (fig.), aan
eene hopelooze onderneming zijne beste krachten
wijden.
ACHTMANNIG, bn. (plantenk.) acht meeldraden of
helmdraden hebbende : achtmannige bloem.
ACHTPONDER, m. (-s), een brood dat acht pond
weegt ; een kogel van acht pond ; een kanon waaruit
kogels van acht pond worden gelost.
ACHTPOOT, m. (-en), achtarm.
ACHTPOOTIG, bn. acht pooten hebbende: spinnen
z?jn achtpootige dieren; achtarmig weekdier.
ACHTPUNTIG, bn. acht punten hebbende (wapenk.)
een achtpuntige ster, die acht stralen heeft ; — een achtpuntig kruis, waarvan elk der vier armen aan het
einde ingekerfd is en _daardoor in twee punten uitloopt.
ACHTREGELIG, bn. uit acht regels bestaande.
ACHTSTE, bn., (ranggetal):
zit de achtste, de
achtste persoon; — _Hendrik (lc .Achtste ran Engeland,

uren.
ACHTVLAK, o. (-ken), lichaam , ingesloten door
acht platte vlakken; (wisk.) lichaam, ingesloten
door acht even groote gelijkzijdige driehoeken.
ACHTVLAKKIG, bn. (wisk.) acht vlakken hebbende, door acht vlakken ingesloten (een lichaam); door
acht vlakken gevormd, (een lichaamshoek).
ACHTVOET, m. (-en) = achtarm (weekdier).
ACHTVOETIG, bn., (van verzen) uit acht voeten
bestaande.
ACHTVOUD, o. (-en), achtmaal zooveel.
ACHTVOUDIG, bn. en bw. het achtvoud bedragende.
ACHTWERF, bw. achtmaal, acht keeren.
ACHTWIJVIG, bn. (plantenk.) achtstijlig.
ACHTZAAM, bn. en bw. (...zamer, ...zaamst),
zorgvuldig, oplettend. ACHTZAAMHEID, v.
ACHTZIJDIG, bn. (meetk.) achtzijdige prima, pyremide, met acht opstaande zijvlakken.
ACIDIMETER, rn. (-5), zuurmeter, werktuig om de
in wijn aanwezige hoeveelheid zuur te bepalen.
ACIDEMITRIE, v. zuurmeting.
ACIDITEIT, v. de kracht waarmede een zuur als
zoodanig werkt.
ACOLIET, m. (-en), (R.-K.) geestelijke die de hoogste der vier mindere orden ontvangen heeft, welke
het subdiakonaat voorafgaan, altaardienaar; (fig.)
volgeling, aanhanger.
A CONTO, (kooph.) op rekening, in mindering; —
conto nuovo, op nieuwe rekening.
A COSTI, aldaar, in uwe stad, in uwe plaats, to
uwent.
ACOUSTIEK, v. gehoorleer, klankleer ; — de acoustie•
van de gehoorzaal, den schouwburg is geed, overal kan
men het gesprokene, voorgedragene juist verstaan.
zonder weergalmen of echo.
ACQUIT, o. quitantie, bewijs van ontvangst ; (biljo
het opzetten van een bal ; plaats waar de bal gezet
wordt, op acquit staan; — wie geeft acquit? wie speelt
eerst ? (in den handel), pour acquit, (op wissels en
acceptation) voldaan.
ACQUITTEEREN, (acquitteerde, heeft geacquitteerd),
kwijten, voor voldaan teekenen; iets verrichten, tot
stand brengen.
ACROBAAT, nt en v. (...aten), koordedanser; —
acrobatisehe kunsten, toeren, koordedanserskunsten.

ACROSTICHON;
ACROSTICHON, o. (-s), vers waarvan de eerste

letters der opvolgende regels een naam, een woord
vormen.
ACTA, ad acta leggen, eene zaak als afgedaan beschouwen; ter zijde leggen.
ACTE, v. (-n). Zie AKTE.
AC TEEREN, (acteerde, heeft geacteerd), (van tooneelspelers) zich in de handeling van zijne rol verplaatsen.
ACTEUR, m. (-s), tooneelspeler.
ACTIE, v. (-s, ...ion), aanklacht, rechtsvervolging,
rechtsvordering ; — zonder actie of refactie, zonder recht
op schadevergoeding (bij eene verkooping); gevecht,
ontmoeting met den vijand; — eene actie met lent.
hebben, met iemand in twist zijn, — er zit geene
actie in dat stuk, geene handeling; aandeel (in eene
onderneming of maatschappij); — de action rijzen of
dalen, worden weer of minder waard; — de action
zUn bij hem gedaald, hij is gedweeer geworden, ook:
zijne verwachting is verminderd; beslag, beweging:
teat heeft die man eene actie.
A CTIEBEURS, v. (...zen), hoofdzetel van den effec-

tenhandel.
ACTIEF, bn. (...ver, ...st), werkzaam, Oink : deze amb-

tenaar is zeer actief dienstdoende, in dienst : hij is nu,
weer actief ; — actieve troepen, troepen te velde;
—actiev lucht,
lucht welke veel nevelvormende bestanddeelen bevat ; — actieve schulden, de uitstaande schulden; — actieve handel, de uitvoerhandel, in tegenstelling van den passieven handel.
ACTIEF, o. ook A CTIVA, my. het gezamenlijk bedrag van een boedel (roerende en onroerende goederen, geldswaardi ge papieren, contanten en uitstaande
posten), in tegenstelling van passief.
ACTIEFSCHULD, v. (-en), de uitstaande vorderingen.
ACTIEHANDEL, m. handel in action, aandeelen in
ondernemingen.
ACTIEHANDELAAR, m. (-s), handelaar in action.
ACTIEHOUDER, m. (-s), houder van verschillende
:action.
ACTINIEN, m. my. (nat. hist.) veelvoeten.
ACTINOBOLISMUS, o. uitstraling, het stralen werp en.
ACTINOGRAPHIE, v. beschrijving der lichtstralen,
leer van de lichtstralen.
ACTINOMETER, m. (-5), werktuig om de wetten
der nachtelijke uitstraling of de intensiteit der
zonnestralen te bepalen.
ACTIONNAIR, m. (-5), ACTIONIST, m. (-en), houder
van action.
ACTIONA RIS, m. (-sen), aandeelhouder, aandeelhebber, deelhebber ; actiehandelaar.
ACTIONEEREN, (actioneerde, heeft geactioneerd),
dagen voor het gerecht.
ACTIVITEIT, v. werkzaamheid, bedrijvigheid, ijver.
ACTIVITEITSTRAKTEMENT, o. (-en), het traktement
In actieven dienst.
ACTRICE, v. (-5), tooneelspeelster.
ACTUALITEIT, v. tegenwoordige toestand, werkelijkheid ; gepastheid van het oogenblik.
ACTUEEL, (...eele), bn. werkelijk; aan de orde
zijnde, tegenwoordig ; dienstdoend; van oogenblikkelijk belang.
ACTUM, gedaan te, verhandeld (onder aan stukken
of akten) ; — a aunt at supra, gedaan als boven.
ACUPUNCTUUR, v. (...uren), (heelm.) naaldsteek.
ACUUT, bn. (...uter, -st), scherp, spits, snijdend;
,(geneesk.) acute ziekten, hevige, zich snel ontwikkelende heete ziekten, heete koortsen, gevaarlijke
ziekten.
AD, Lat. woord, beteekent bU of met; — ad vier pro•cent, te gen vier procent (vgl. het voorzetsel a); ad
komt vo or in verscheiden gebruikelijke uitdrukkingen : b. v. ad acta leggen, Zie ACTA; — ad decretum, vol gens besluit, op bevel, krachtens decreet;
—.(tdfundvondrinker',
het glas tot den bedem uitdrinken, ook: de aanmaning hiertoe; —
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ad hoc (negotium), tot deze zaak, daartoe, rechtstreeks; — commissie ad hoc, commissie met een bepaald onderzoek belast ; —
ad hominem, op den man af, zonder omwegen,
ronduit ; — ad hominem disputeeren, zich bij het bestrijden van zijn tegenstander van diens wapens bedienen; — argumentum ad hominem, een argument
op den man af; —
ad interim, voorloopig, tusschentijds; — minister
ad interim, waarnemend minister totdat een benoemd is; —
ad calendas graecas, onbepaald, tot St.-Jutmis (uitstellen); — ad libitum, naar welgevallen, naar goedvinden; — ad mandatum, naar bevel, overeenkomstig den opgedragen last; —
ad notam nemen, in gedachten houden, opmerken;
—adpatibul m,
naar de galg (de bekende spreuk
van Vargas in den Spaanschen bloedraad hier to
lande) ; —
ad patres gaan, tot de vaderen gaan, sterven ;
of ad pias causas, tot een vroom ge—adpigslist's,
bruik, tot vrome werken ; — ad rem, ter zake, gepast, dienstig ; — ad 24S1,4M, ten gebruike; —
ad valorem, volgens den prijs (de inkomende rechten hangen vaak af van de waarde der ingevoerde
artikelen); —
ad vitam, voor het leven (benoemd, aangesteld);
—ad vocem,
bij het woord (d. i. zoek of sla op het woord).
ADAEQUAAT, bn. overeensfemmend, passend ; volledig.
ADAEQUEEREN, (adaequeerde, heeft geadaequeerd),
gelijk of effen maken.
ADAGIO, bw. (muz.) langzaam, gematigd, zacht.
ADAGIO, o. (-'s), (muz.) een stuk dat langzaam,
zacht en met gevoel gespeeld moot worden.
ADAGIUM, o. spreekwoord.
ADAGISSIMO, bw. (muz.) zeer langzaam en zacht.
ADAM, m. (-s), naam van den eersten mensch;
kinderen van Adam, de menschen;
neef van Adams
siege, zeer verve neef, zoodat men moeilijk den graad
van bloedverwantschap zou kunnen uitrekenen; (fig.)
stamvader; de geneigdheid tot zonde : de oude Adam
Imam weer boven bij hem; de oude Adam kijkt uit de

moues; - den ouden Adam afleggen, zich verbeteren ;
—alsderchteAdamkot,ga Evame,
alleen met
hem dien zij lief heeft trouwen.
ADAMIET, m. (-en), naam van verschillende sekten
van naaktloopers.
ADAMSA PPEL, m. (-s, -en), (ontl.) het vooruitstekend bovenste gedeelte van het strottenhoofd; eene
soort van limoen; eene so ort van banaan of pisang
uit Oost-Indio.
A D AMSAPPELBOOM, m. (-en), soort van limoenboom.
ADA MSGILD, o. de tuinlieden (die Adam als hunnen patroon beschouwen).
ADAMSKIND, o. (-ers, -eren), menschenkind, mensch.
ADAMSKOSTUUM, o. (scherts.) in adamskostuum,
geheel naakt.
ADAMSVIJGEBOOM, m. (-en), soort van banaanboom.
ADAMSVORK, v., met zijne adamsvork eten, met de
hand, met de vingers eten.
ADAR, v. (Hebr. woord), zesde maand van het burgerlijke of de 12de van het kerkelijke jaar der Joden,
overeenkomende met het einde van Februari en het
begin van Maart; 12de maand van het jaar der
oude Perzen.
ADAT, v. (Ind.) gewoonterecht; (fig.) de parlemantaire adat, gebruik. ADATPRIESTER, m. (-s).
A DATO. bw. van heden, to beginnen met heden.
ADDER, v. (-s, -en), inlandsche gifslang met een
hollen giftand, herkenbaar aan den breeden, korten,
geschubden kop; zij heeft eerre spleetvormige loodrechte pupil en eene zigzagvormige zwarte streep
over den rug on den staart ; — eene adder aan zone burst
(aan of in zonen boezem) koesteren (of kweeken), weldaden bewijzen aan iemand die ze met snooden
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dadk vergelden zal; — er schuilt eene adder in het gra,s,
er schuilt gevaar onder; er ligt onder het voorkomen
der onschuld een boosaardig opzet verborgen; —
alsof 14 op eene adder getrapt had, gezegd van iem.
die plotseling schrikt (bij eene ontmoeting, in een
gesprek); — de add ear in den dop vertred en, het kwaad
in zijn beginselen stuiten; (fig.) een venijnig persoon; (oudt.) een lang on smal soort van kanon.
Aidertje, o. (-s).
ADDERACHTIG, bn. (fig.) verraderlijk.
ADDERBEET, m. (...beten), beet van eene adder ;
(fig. in den hoogeren stijl), grievend Teed door boosaardigen laster of naberouw veroorzaakt.
ADDERGEBROED, ADDERENGEBROED, ADDERENGEBROEDSEL, (dicht.) ADDERENBROED _o.
jonge adders; (fig.) boosaardige m3nschen die
door nijd en laster het geluk van anderen vergiftigen .
ADDERGESLACHT, o., de adders; (fig.) adderengebroed.
ADDERGIF, 0., het gif van eene adder; (fig.) yenijn.
ADDERKRUID, o. zekere plant, ook add3rwortel,
slangenwortel, beemi-duizeniknoop geheeten ; de plant
wier wortels de bekende schorseneren zijn, (in
Groningen) het polkruid, ook serpentstonj genoemd
(elders) sommige varens.
ADDERNEST, o. (-en), nest van adders; (fig.) een
broeinest van zedelijke ellende, een hol van onge•
rechtigheid.
ADDERPOEL, m, (-en), (fig). ook ADDERENPOEL,
poel waarin zich veel adders ophouden; (fig.) poel
van zedelijke ellende.
ADDERRUIT, v. (plantenk.) boschvaren, mannetjesvaren.
ADDERSLANG, v. (-en), (w.
pleonastische uitdrukking waarin slang het geslacht, adder de soort
aanwijst; zulk eene gang die adder heel; eon geslacht van landslangen in Oost-Indi6 on in de heete
streken van Amerika.
ADDERSPOG, o. dichterlijke uitdrukking voor addergif; — h j heeft zone pen in adderspog gedoopt, hij
schrijft venijnige, boosaardige taal.
ADDERSTER, v. (-ren), (nat. hist.) een geslacht van
sterdieren tot de familie der zeesterren behoorende.
ADDERTONG, v. (-en), (fig.) lasteraar, lasteraarster ;
scherpe stijl, hekelende schrUftrant ; (plantenk.) soort
van varenkruid, ook speerkruid, vroeger Ons Heerenspeerkruid geheeten.
ADDERVAREN, v. (-s), (plantenk.) soort van varenkruid in veengronden groeiende.
ADDERWORTEL, v. Zie ADDERKRUID.
ADDERZEENAALD, v. (-en), (nat. hist.) eene soort
van zeevisch aan onze kusten gevangen, tot de
fam. der naaldvisschen behoorende, ruim 1 ,/2 voet
lang en alleen een rugvin hebbende.
ADDICEEREN, (addiceerde, heeft geaddiceerd), gerechtelijk toekennen.
ADDICTIE, v. (...i6n), toezegging.
ADDITIE, v. (...ien), optelling, ook in de muziek.
ADDITIONEEL, (...eele), bn. bijgevoegd, toegevoegd
additioneele rechten; additioneele artikelen der grondwet.
ADDUCEEREN, (adduceerde, heeft geadduceerd), aanvoeren, bijbrengen, tot zich trekken.
ADE, v. (-n). Zie MELKADE.
ADEBAAR, m. (-s, ...baren), (dicht.) ooievaar.
ADEL, m. de stand der edelen; de gezamenlijke
edelen ; — de Nederlandsche adel, al de edelen in Nederland; — hier woont geen adel, geen adellijke personen; — zijnen adel bewijzen, toonen dat men tot
den adelstand behoort; — hij is van adel, hij behoort
tot den adelstand; — Hooge Rand van Adel, raad,
lichaam belast met het waken voor de belangen
van den adel (Nederl. staatsinstelling) ; (fig.) edelheid,
verhevenheid, voortreffelijkheid: de adel van zijn ziel,
can zUn gemoed.
ADELAAR, m. (-s, ...area), dichterlijke naam van
den arend, een roofvogel geroemd om zijn moed,
kracht, snelle en hooge vlucht ea scherp gezicht,
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de koning der vogelen; in de oude mythologic de
bliksemdragende vogel van Jupiter ; (fig.) veldteeken of standaard met de beeltenis van een
arend : de keizerloke adelaars, legerstandaards van
het oude Rome en van de keizers der Franschen ;
(wap.) de heraldieke arend : in goud een adelaar van
keel; (wapenk.) adelaartjes, kleine adelaars waarvan er
meer dan 3 in een schild staan ; — geknotte adelaartjes,
adelaartjes zonder bek en pooten en met hangende.
vleugels ; wapenschild of wapenbord met een adelaar
er op; — de Roode en de Zwarte Adelaarsorde, ridderorden in Pruisen; — de Witte Adelaarsorde, ridderorde.
in Rusland; — ridderorde van den Adelaar van Este, in
Modena; (fig.) het rijk dat den adelaar in zijn wapenbeeld voert: de Fransche, de Pruisische Adelaar, Frankrijk, Pruisen; — de dubbele Adelaar, Oostenrijk of
Ruslarid.
ADELAARSBLIK, m. (-ken), arendsblik.
ADELAARSHOUT, o., agal-, aloe-, kalambak-, paradijshout, eene soort van kostbaar, zwaar en harsachtig Indisch hout dat in Oost-Indic, China en
Japan in de tempels on bij feestelijke gelegenheden
als reukwerk gebrand wordt.
ADELAARSNEST, o. (-en), nest van een adelaar.
ADELAARSNEUS, m. (...zen), edele uitdrukking
voor het gewone arendsneus.
ADELAARSOOG, o. (-en), edele uitdr. voor - arendsoog, een oog zoo scherpziende als dat van den
arend.
ADELAARSSTEEN, m. (-en), of ARENDS-EIEREN,
o. mv. (nat. hist.), een klomp leemsteen, bol- of eivormig van gedaante, meestal van binnen hol, geel
en bruin tot zwartbruin van kleur en zeer ijzerhoudend. Zie KLAPPERSTEEN.
ADELAARSVEER, v. (-en).
ADELAARSVLEUGEL, m. (-s, -en), vleugel van een
adelaar; (fig.) zinnebeeld van eene snelle, hooge,
stoute vlucht; (wap.) heraldieke figuur, de vleugel
van een adelaar voorstellende; — adelaarsvleugels,
twee zulke vleugels wier schoudereinden elkander
niet raken ; — in keel twee afgewende zilveren adelaarsvleugels, met de ronding naar elkander gekeerd.
ADELAARSVLUCHT, v. (-en), de vlucht, het vliegen
van een adelaar; (fig.) hetzelfde als adelaarsvleugel ;
(wapenk.) twee heraldieke adelaarsvleugels met da
schoudereinden aan elkaar verbonden.
ADELBOEK, o. (-en), lijst van adellijke geslachten
van een
ADELBORST, m. (-en), adspirant-zeeofficier.
ADELBRIEF, m. (...von), brief, oorkonde waarbij
iem. tot den adelstand verheven of als tot dien stand
behoorende gerekend wordt ; (fig.) eeretitel.
ADELDOM, m. het behooren tot den stand der
edelen; (fig. dicht.) edele geaardheid, zedelijke grootheid on waardigheid; al de edelen van een land to
zamen of een deel er van; de stand der edelen;
—e nbriefvan del om,
adelbrief.
ADELEN, (adelde, heeft geadeld), in den adelstand
verheffen; (fig.) veredelen; zedelijk verheffen boven
anderen.
ADELHEERSCHAPPIJ, v. (-en), republikeinsche regeeringsvorm waarbij de oppermacht wederrechtelijk
in handen van eenige adellijke familien berust,
onwettige aangematigde regeering van den adel.
ADELLIJK, bn. en bw. van adel; zoodanig als met
den adelstand overeenstemt: adellYke afkomst; —
uit adellijk bleed gesproten, uit eene oud-adellijke familie; — er stroomt adellijk bloed door zUne aderen,
hij is van adellijke geboorte ; — de adellijke jicht (podagra), schertsend als aan hoogere standen bijzonder
eigen voorgesteld.
ADELLIJK, bn. en bw. (-er. -st), (van wild) wat
al to oud, to lang bewaard is en dus op het punt
om tot bederf over to gaan: die patrUzen zUn wet
adellUk, ruiken wat adellUk ; de adelltjkste Naas moest
het eerst gebraden warden. ADELLIJKHEID, v.
ADELREGEERING, v. (-en), adelheerschappij.
ADELSTAND, m. de stand van den adel ; — ienz. iit

ADELSTAND.

ADERLIJK.

of tot den adelstand verheffen, hem bij vorstelijk
gunstbewijs een adellijken titel en de daaraan verbonden voorrechten verleenen ; de gezamenlijke edellieden.
ADELTROTS, m. fier gevoel van een adellijke; te
ver gedreven fierheid van een adellijke.
ADEM, m. (samengetr. AdM, in het dagelijksch
leven ASEM), de lucht die levende wezens in zich
opnemen en weder uitdrijven, inz. de weder uitgedreven lucht; (fig.) uit gebrek aan adem sterven, van
ouderdom sterven; — adem of ruimer adem scheppen, ademhalen, uitrusten, weder op zijn verhaal
komen; — den adem verhalen, een oogenblikje rusten om weer eens ruimer adem te halen; — weder
op zijn adem komen, weder ruimer ademhalen ; — den,
adem inhouden, niet in- of uitademen; — met ingezon
houden adem luisteren, aandachtig luisteren :
adem over lets laten gaan, zich er van nabij mede
bemoeien; — 't is hier een drukke dienst! geen adem
voor geld! er is geen de minste gelegenheid om eens
adem te scheppen ; — een koperen adem, (dicht.) eene
forsche en onvermoeibare stem; — kort van adem
von, een korten, (ook langen) adem hebben, weinig
lucht, veel lucht op eens kunnen innemen en dientengevolge snel of langzaam ademen, (inz. van
paarden) kortademig zijn; — een spreker van langen
adem, een langwijlig spreker; — een werk van langen
adem, een werk waaraan men lang zal moeten arbeiden; — in e'in,6n adem, zonder tusschenpoozen;
den laatsten snik geven,
—denlatsenademuitblazen,
sterven; — den adem kwytraken, beginnen te hijgen ;
zich
uit
met moeite ademhalen; —
—buitenademzijn,
den adem (buiten adem) loopen, zoo hard loopen, dat
men geen adem kan halen; — in den adem schieten
(van pasgeboren kinderen), beginnen te ademen;
door schreeuwen
—inzj ademschreuwen(schrein),
den adem verliezen (van jonge kinderen); — al wat
adem heeft, alle levende wezens ; (dicht.) de adem der
winden; — de adem der lente, een liefelijk lentekoeltje ;
— de adem des winters, een ijskoude wind; — een
adem der liefde, liefde ademend, liefde opwekkend ;
—deademGods,
de levenwekkende en bezielende kracht
van God uitgaande; levenwekkende kracht, bezieling: de adem der poezie, der vreheid enz .
ADEMBUIS, v. (...zen), (nat. hist.) buis- of pijpvormige opening bij de schelpdieren waardoor zij
ademhalen.
ADEMEN, (bij dichters AMEN, in het dagelijksch
leven ASEMEN), (ademde, heeft geademd), van zelf,
onwillekeurig ademhalen, — ruimer ademen, (fig.)
zich verruimd, verfrischt gevoelen, ontheven van
hetgeen vroeger beklemde of bezwaarde; — vro
ademen, in vrijheid leven; — leer mij ademen en sterven, leven; — al wet ademt, alle levende wezens, inz.
het menschdom; (fig.) (van den wind) waaien: geen
zefier ademt uit het zulen; (van de lucht), de reine
lucht die hier ademt, die men kan inademen; (van
onstoff. zaken), hier ademt een geest van liefde en
vrede, was hier overal kenbaar; op het punt staan
van uitgesproken te worden: 't woord ademt op haar
lippen; inademen : de lucht die men hier ademt, is
verpest; hier ademt men liefde en vrede, ondervinden; uitademen (dicht.) : zijn longen acimden vuur ;
(fig.) wraak ademen, van blinde wraakzucht bezield
zijn; rondom zich verspreiden : de geheele natuur
ademde wellust; getuigen van : waarheid en oprechtheid zal elk miner woorden ademen. ADEMING, v.
(w. g.) ademhaling. ['t Komt voor in uitademing,

adem kunnen halen, van drukte of druk ontheven
zijn; leven: al wat adem haalt.
ADEMHALING, v. (-en), het ademhalen; een ademtocht; een oogenblik.
ADEMHALINGS-SIPHO, v. ('s), buis aan den rand
der schelpen bij de zoogenaamde plaatkieuwigen.
ADEMHALINGSWERKTUIGEN, o. my., de organen
van levende wezens, dienende tot in- en uitademing.
ADEMLOOS, bn. geheel buiten adem (van personen) ; (dicht.) ademlooze stilte, doodsche stilte waarin
men zelfs geene ademhaling hoort ; — ademlooze gloed,
drukkende zonnehitte gepaard met windstilte, zoodat niet de minste adem des winds verkoeling
aanbrengt.
ADEMTOCHT, m. het ademhalen van levende
wezens; eene enkele ademhaling ; — de eerste ademtocht, de eerste ademhaling, het begin des lever's; —
tot aan den laatsten (jongsten) ademtocht, tot
den laatsten snik van een stervende; — elken ademtocht, in ieder oogenblik des levens; (fig.) de lucht
die men inademt ; verademing : naar den ademtocht snakken, ademtocht zoeken enz.; (fig. dicht.) de
adem van den wind die als persoon gedacht, met
zijn geblaas den luchtstroom in beweging brengt :
op den ademtocht der winden, de wind; de uitgaande
adem, aan hoogere of denkbeeldige wezens toegeschreven, beschouwd als het voertuig en het zinnebeeld van kracht die van hen uitgaat; bezielende
kracht.
ADEPT, m. (-en), goudmaker, wonderman ; ingewijde
(inz. in de godsdienstige plechtigheden der Rom.
en Grieksche mysterien).
ADER, v. (-en, -s), ook saamgetrokken AdR,
Caren), vliezige buis in het lichaam van menschen
en vele dieren waardoor het bleed uit de verschillende lichaamsdeelen naar het hart terugstroomt;
(plantk.) de laatste vertakkingen der bladnerven;
nauwe doorgang in de aardkorst waaruit het water
opwelt, dat strekt om bronnen en putten te voeden ;
kleine smalle stroompjes; (fig.) bron (van tranen,
van den stroom der poezie, der wijsheid enz.); oorsprong, oorzaak : bronader, dichtader; God is alter
dingen bron en ader; • (delfst.) een betrekkelijk lang
en smal gedeelte aardkorst, dat erts of eene andere
delfstof bevat; bochtige of kronkelende streep in
steen, bout of andere vaste stoffen : fraai geaderd
manner; in- of opgelegde smalle reepjes verschillend gekleurd bout ter versiering aangebracht:eene

inademing, verademing.]
ADEMGAT, o. (-en), opening der luchtpijp; neusgat; opening aan de lichaamsoppervlakte der gelede
dieren, waar de luchtbuizen beginnen.
ADEMHALEN, (haalde adem, heeft ademgehaald),
het gewone woord voor ademen ; — ruimer ademhalen,
ruimer ademen; (fig.) geen adem kunnen halen, met
drukke bezigheden zOO bezet zijn, dat men geen tijd
heeft voor eenige ontspanning; zich beklemd, benauwd gevoelen door angsten en zorgen; — weder
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fraaie biljartkeu met aderen van verschillende kleuren,

met aderen ingelegd.
ADERACHTIG, bn. (-en, -st), (veroud.) aderrijk.
ADERBREUK, v. (-en), (heelk.) uitzetting van de
aderen der zaadstreng; uitstorting van bleed in de
hersenen bij beroerte.
ADEREN, (aderde, heeft geaderd), (schild. beeldh.)
de aderen nabootsen.
ADERENRITSHOUT, o. (-en), (schrijnw. en schild.)
houten werktuig om de nagebootste of ingelegde
aderen aan de oppervlakte goed glad te wrijven.
ADERGEZWEL, o. (-len), (heelk.).
ADERHOUT, o. draadsch bout.
ADERIG, bn. (-er, -st), vol aderen, geaderd.
ADERLAATKUNDE, v., kennis of de leer van het
aderlaten.
ADERLATEN, (heeft adergelaten), een mensch of een
dier door het openen van eene ader bleed afnemen.
ADERLATER, m. (-s). iem. die zijn beroep van aderlaten maakt.
ADERLATING, v. (-en), de daad van aderlaten,
veelal kortweg lating genoemd; (fig. en scherts .)
het afzetten of doen betalen van eene som gelds
waardoor men iem. een gevoelig verlies doet
lijden.
ADERLIJK, bn. (ontleedk.), aderlijk bloed, dat gedurende zijn loop voor een deel van zijne voedende
bestanddeelen beroofd is an andere onbruikbare
stoffen heeft opgenomen ; — aderlijk hart, rechterhelft van het hart, welke het aderlijk bleed opneemt
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on naar de longen drijft, waar het in slagaderlijk
bloed verandert door opneming van zuurstof en
afgifte van koolzuurgas.
ADERRIJK, bn. (-er, -st), vol aderen.
ADERSCHAAF, v. (...schaven), (schrijnw.) werktuig
om de groeven uit te schaven tot het inleggen van
aderen vereischt.
ADERSGEWIJZE, bn. en bw. op de wijze van
aderen.
ADERSLAG, m. (-en), (dicht.) het kloppen der slagaderen, beschouwd als blijk en voorwaarde van
leven.
ADERSLAG, m. (-en), aderlating.
ADERSPAT, v. (-ten), krampader, gebarsten ader.
ADERSTELSEL, o. (-s), stelsel van aderen.
ADERVLIES, o. (...zen), (ontl.) het aderrijke vlies
in den oogbol.
ADERZAAG, v. (...agen), zaagje waarmede men de
in te leggen aderen bewerkt.
ADHAEREEREN, (adhaereerde, heeft geadhaereerd),
aanhangen, aankleven; deelen (in het gevoelen),
zich vereenigen met de (zienswijze); bijvallen, toestemmen.
ADHAERENT, m. (-en), toetreder; aanhanger; voorstander ; ook bn. nauwverwant, samenhangend.
ADHAESIE, v. (...ien), aanklevingskracht; erkenning van een nieuwen staat van zaken; toetreding
(tot eene overeenkomst enz.) ; adhaesie betuigen, instemming betuigen; — adres van adhaesie, adres van
instemming.
A DI, van den dag der maand (op wisselbrieven); —
a ditto, van denzelfden dag.
ADIE, o. (-s), afscheidsgroet, laatst vaarwel.
ADIEU, in de volkstaal ADIE dat soms ook ADI
wordt geschreven, vaarwel.
ADJECTIEF, o.
bijvoeglijk naamwoord.
ADJOURNEEREN, (adjourneerde, heeft geadjourneerd), verdagen, verschuiven, schorsen (eene vergadering enz).
ADJUDANT, m. (-en), benaming van een officier
van den staf, aan vorstelijke personen eershalve
toegevoegd, of bij een hoofdofficier geplaatst om
dezen in dienstzaken bij te staan, inzonderheid om
bevelen of berichten over te brengen : adjudant van
dienst; plaatselijk adjudant; — adjudant-onderofficier,
hoogste graad van onderofficier.
ADJUDANTSPOST, m. (-en), ...PLAATS, v. (-en).
ADJUDICEEREN, (adjudiceerde, heeft geadjudiceerd),
gerechtelijk toekennen, toewijzen; gunnen (eene
levering enz. bij aanbesteding).
ADJUNCT, m. (-en), algemeene benaming van een
ambtenaar, aan een hoogeren toegevoegd om hem
in zijne ambtsbezigheden bij te staan en hem bij
afwezigheid to vervangen. 't Woord is meest gebruikelijk in:
ADJUNCT-ADMINISTRATEUR, m. (-s), (zeew.) een
schepeling wiens post het is den officier van administratie in zijn rang bij to staan, voorheen adjunctschrfiver geheeten.
ADJUNCT-COMMIES, m. (...zen), een ambtenaar bij
de departementen van algemeen bestuur, bij de Rekenkamer, Provinciale Staten en de secretaries van
groote gemeenten.
ADJUNGEEREN, (adjungeerde, heeft geadjungeerd),
een adjunct of helper toevoegen.
ADJUSTAGE, v. het adjusteeren.
ADJUSTEERBALANS, v. (-en), muntschaal, vereffeningsschaal.
ADJUSTEEREN, (adjusteerde, heeft geadjusteerd),
(lets) gelijk maken, in overeenstemming (met lets anders) brengen, vereffenen ; ijken (maken en gewichten).
ADMINISTRATEUR, m. (-s, -en), ...STRATOR, m.
-en), bewindhebber, bestuurder, beheerder.
ADMINISTRATIE, v. (-s,
bestuur, beheer, -waarneming, toezicht, zorg voor de handhaving en naleving der bestaande wetten en verordeningen : raad
ran administratie (van maatschappijen, nijverheidsondernemingen enz.); — cle administratie eener courant,

het beheer, ook : de personen met de administratie
belast, in tegenstelling van de redactie; — officier
van administratie, officier die belast is met de kleeding, voeding en het betalen der soldij.
ADMINISTRATIEF, bn. waarnemend, besturend;
—adminstraievbtreking,bezighden,
waarin of waarbij men zich met de administratie belast ; — een administratief persoon, die in staat is de administratie
te voeren- — het administratief recht, een onderdeel"
van het staatsrecht
'
; — de administratieve rechtspraak,
de administratieve macht, in tegenstelling van de
rechterliike macht.
ADMINISTREEREN, (administreerde, heeft geadministreerd), beheeren, waarnemen ; besturen (eene zaak
voor een derde); toedienen (een genademiddel) ;
—enadminstre ndlicham.
ADMIRAAL, m. (-s, ...alen), opperbevelhebber eener
oorlogsvloot, 't zij hij al dan niet den bepaalden
rang en titel van admiraal heeft; (zegsw.) de admiraal heeft geschoten, de gastheer heeft zijn glas opgenomen en daardoor het sein gegeven om den
maaltijd te beginners; een Baas, een bolleboos, een
eerste in zijne soort; een puikje : ze is admiraaltje
[ammeraaltje] van de buurt, van de turfteven; (fig.) het
admiraalschip of vlaggeschip met zijne bemanning;
het schip waarop de admiraal vaart, hem zelven
en het scheepsvolk medegerekend: de admiraal heeft
geschoten, gaf vuur.
ADMIRAAL, ook AMIRAL A. en AMERAAL, m. (-s),
(zeew.) slagputs of emmer om water op te hijschen
bij het schoon schip maken; hij wordt gemaakt van
drie stukken geteerd zeildoek, door lijken aan elkaar
bevestigd die in een strop eindigen.
ADMIRAAL-GENERAAL, m. (-s-generaal, admiralengeneraal), onder de Republiek het hoofd van de
vloot, zonder werkelijk te varen. De meeste stadhouders van Holland bekleedden deze waardigheid.
Zij werden op de vloot vertegenwoordigd door den
Luitenant-Admiraal-generaal die echter in de gewone
spreektaal veelal kortweg admiraal genoemd werd.
ADMIRAALSCHAP, o., (w. g.) waardigheid van
admiraal.
ADMIRAALSCHAP, v. gewoon verdrag van maatschap tusschen de reeders van verschillende koopvaardijschepen waarbij zij hunne schepen vereenigden om gezamenlijk te zeilen en elkander te
beschermen, met onderlinge verzekering tegen oorlogsschade en zeerooverij en aanwijzing van den
schip welks gezagvoerder den tocht zou besturen
en dus als 't ware voor admiraal gelden; (zeew.)
admiraal maken, zich tot eene vloot bijeenvoegen
met dezelfde bestemming (van schepen); (zegsw.)
admiraal zeilen, Zie : ADMIRAALZEILEN.
ADMIRAALSPOST, m. (-en). ADMIRAALSPENSIOEN, o. (-en), post, pensioen van een admiraal.
ADMIRAALSSCHIP, o. (...schepen), het schip waarop
de admiraal zich bevindt en dat zijne vlag voert,
ook: vlaggeschip.
ADMIRAALSVLAG, v. (-gen), de vlag die de admiraal
of de over een escader bevelvoerende vlagofficier
van den top van een der masten laat waaien.
ADMIRAALVLINDER, m. (-s), ook ADMIRAAL,
een bijzonder fraaie dagvlinder.
ADMIRAALZEILEN, alleen in gebruik in de onbePwijs en de daarmede gevormde tijden, of als znw.:
het admiraalzeilen, met jachten, boeiers enz. een gezamenlijken speeltocht doen, onder aanvoering van
een verkozen admiraal en verdere bevelhebbers.
ADMIRALITEIT, v. (-en), het bewind en rechtsgebied over zeezaken, admiraliteits-college, d. i. een
der vijf colleges in de Republiek der Vereenigde
Nederlanden, die onder het opperbewind van den
Admiraal-generaal het bewind voerden over zeezaken, enz. De vijf admiraliteiten waren: de admiraliteit van de Maas, van Amsterdam, van Zeeland,
van Friesland en van het Noorderkwartier.
ADMIRALITEITSCOLLEGE, o. (-s), college met het
bestuur der zeernacht belast.

ADMIRALITEITSHEER.
ADMIRALITEITSHEER, m. (-en), lid van de admi-

raliteit.

ADMIRALITEITSHOF, o. de admiraliteit als gerechts-

hof zitting houdende.
ADMIRALITEITSKAMER, v. (-s), admiraliteitscollege.
ADMIRALITEITSZAAK. v. (...zaken).
ADMISSIBEL, bn., aannemelijk, ontvankelijk, aanneembaar.
ADMISSIE, v. (...ion), toelating, vergunning;
—zijneadmis edoen,
toelatingsexamen.
ADMISSIE-EXAMEN, o. (-s), toelatings-examen.
ADMITTEEREN, (admitteerde, heeft geadmitteerd),
toelaten, toegang verleenen.
ADONIS, m. (-sen), de naam van den schoonen
pries in de Grieksche mythologie, die door Venus
hartstochtelijk bemind werd ; (fig.) een jongeling van
zeldzame schoonheid; een pronker, die zich op zijne
schoonheid laat voorstaan en overdreven werk
maakt van kleeding en opschik ; een plantengeslacht,
tot dezelfde familie behoorende als de ranonkels.
ADONISBLAD, o. (-eren), blad; ...BLOEM, v. (-en),
bloem; ...ZAAD, o. zaad der adonisplant.
ADONISEEREN [ZICH], (adoniseerde (zich), heeft
(zich) geadoniseerd), zich mooimaken, opschikken ;
(zich) fijntjes opschikken.
ADOPTEEREN, (adopteerde, heeft geadopteerd),
aannemen (als kind); beamen (eene meening).
ADOPTIE, v. aanneming (als kind).
ADOSSEEREN, (adosseerde, heeft geadosse erd)
(krijgsk.) een leger door een terrein, voorwerp (b. v.
een bosch) in den rug dekken.
ADOUCEEREN, (adouceerde, heeft geadouceerd),
(nat.) verzoeten, verzachten, temperen; afslijpen
(strepen op diamanten) ; wegnemen van vreemde of
broos makende deelen uit het goud; (schild.)de omtrekken van figuren op een schilderij minder scherp
maken.
ADRES, o. (-sen), aanwijzing van den persoon tot
wien men zich voor een bepaald doel te wenden
heeft, met opgave van zijne woon- en verblijfplaats ;
of wel die opgave alleen; opschrift op een brief,
een pak enz.; of wel: een los papier, gevoegd bij
goederen welke men verzendt, vermeldende voor
wien ze bestemd zijn of waar ze bezorgd moeten
worden : een los adres; — een brief of pak aan iemands
adres verzenden, bezorgen; naar of aan zijne woning,
ook: de enveloppe met het adres; (fig.) aan het adres
van, doelende op : die aanmerking was aan het adres van
uw broeder, het was een steek onder water voor uw
broeder, dat was aan het juiste, goede adres; — aan
het verkeerde adres zfjn, zich vergissen ten opzichte
van; (zegsw.) adres aan , dat geldt: adres aan

tnijnheer A; — adres aan iemand die niet ver of woont,
dit raakt een der aanwezigen; — dat gebeurt meermalen, adres aan mijn broeder, d. i. het is mijn broeder evenzoo gegaan; — wires van adhaesie, geschrift

waarbij instemming betuigd wordt met een verzoek of een voorstel ; verzoek, betoog, verklaring
van gevoelens enz. tot eene bevoegde macht gericht door een bij de wet erkend lichaam, een of
meer personen: een adres aan den koning, aan de
Tweede Kamer enz.; — adres van antwoord (op de troonrede), staatsstuk door eene van de beide kamers der
volksvertegenwoordiging tot den Koning gericht,
in antwoord op de troonrede waarmede de zitting
der Staten-generaal is geopend. ADRESDEBAT, o.
(-ten) de debatten naar aanleiding van de troonrede.
ADRESBEWEGING, v. de poging om door het inzenden van een gemeenschappelijk adres instemming
te betuigen met een voorstel, een verzoek enz. (bij
een regeerings-college.)
ADRESBOEK, o. (-en), boek bevattende den naam,
het beroep en de woonplaats van de voornaamste
ingezetenen eener stad.
ADRESKAART, v. (-en), meest gebruikelijk in
het verkl. ...KA_ARTJE, o. (-5), kaart of kaartje,
vermeldende den naam van den persoon en zijne
woonplaats, of den naam van een handelshuis

ADVIES.
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en de plaats waar kantoor of winkel gehouden
wordt.
ADRESKANTOOR, o. (...oren), kantoor waar men
inlichtingen betreffende het huren van huizen, dienstboden, enz. verkrijgen kart; verhuurkantoor.
ADRESSANT. m. (-en), ADRESSANTE, v. (-n), die
zich met een adres tot de bevoegde macht wendt
of gewend heeft.
ADRESSCHRIJVER, m. (-s), schrijver van adressen
voor eene groote firma.
ADRESSEEREN, (adresseerde, heeft geadresseerd);
iem. aan een ander adresseeren, hem naar een ander
verwijzen; — iets aan iem. adresseeren, er zijn adres
op schrij von of bijvoegen; — zich aan (ook bid) iemancl
adresseeren, zich tot iem. wenden, schriftelijk, in
persoon, of door tusschenkomst van een derde.
ADRESSTROOK, v. (...stroken), smal papier waarop
het adres voor couranten, boeken geschreven wordt.
ADSISTENT. Zie ADSISTENT.
ADSPIR ANT, m. (-en), aanzoeker, leerling voor,
mededinger naar (een post, een grand), (juister is
de vorm aspirant). ADSPIRANTE, v. (-n).
ADSPIRANT-ADMINISTRATEUR, m. (-s,-en), die opgeleid wordt tot officier van administratie bij de
marine. ADSPIRANT-CONTROLEUR, m. (-s).
ADSPIRANT-INGENIEUR, m. (-s).
ADSPIRANT-ONDEROFFICIER, m. (-5, -en), militair die
reeds zijn examen heeft afgelegd, doch nog niet
is aangesteld als onderofficier.
ADSPIRANT-ONDERWIJZER, m. (-s), lam. die de
bevoegdheid reeds heeft verworven, doch geene
aanstelling heeft.
ADSTRINGEEREND, bn. (geneesk.) adstringeerende
middelen, samentrekkende artsenijen.
ADSTRUCTIE, v., staving : tot adstructie zijner beweringen zeide h het volgende.
ADSTRUEEREN, (adstrueerde, heeft geadstrueerd),
(eene bewering) met bewijzen staven.
ADULAAR, o. (nat.) soort van veldspaath.
ADVENANT, naar advenant, in evenredigheid, in
overeenstemming met het vorige.
ADVENT, m. (R.-K.) [woordelijke beteekenis : nadering, naderende komst (des beeren)]: de besloten
tijd van voorbereiding voor het Kerstfeest; de vier
weken door de Kerk gewijd aan de gedachtenis van
de naderende komst des Fleeren, in de Westersche
kerk beginnende op den Zondag tusschen 26 Nov.
on 4 Dec., in de Oostersche kerk op 15 Nov.; (zegsw.)
den advent prediken, prediken gedurende de weken
van den Advent.
ADVENTZONDAG, m. (-en), een der vier Zondagen
van den Advent.
ADVERBIUM, o., (adverbien) bijwoord.
ADVERSARIA, ADVERSARIEN, my. aanteekeningen
van verschillenden aard ; boek daartoe bestemd.
ADVERTEEREN, (adverteerde, heeft geadverteerd),
bekendmaken, berichten, kennis geven (door dagbladen, achter in tijdschriften; op advertentiezuilen, enz.) ; — het adverteerend publiek, zij die vele
advertenties plaatsen; — harddraverij van paarden die
geen geadverteerde prijzen hebben gewonnen, prijzen bij
eene harddraverij die in de dagbladen was aangekondigd.
ADVERTEN TIE, v. (-s, -ion), aankondiging, bekendmaking (in een nieuwspapier.); — op eene advertentie
schriiven, zich per brief wenden tot hem die de
advertentie heeft laten plaatsen, — bij advertentie
bekendmaken, door middel van eene advertentie ter
kennis brengen.
ADVERTENTIEBLAD, ...BLAADJE, o. (-en); ...BUREAU, o. (-5), het bureau van een advertentieblad;
...KOSTEN, v. my.
ADVIES, o. (...zen), bericht, mededeeling; raadgeving, mad; mooning, gevoelen (op verzoek schriftelijk of mondeling medegedeeld); het schriftelijk of
mondeling geuite gevoelen van een lichaam of persoon, ambtshalve of als deskundige, over eene zaak
die in behandeling is : advies inwinnen, vragen, geven,
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uitbrengen; — van advies dienen, toelichting geven; —
om consideratie en advies, ook: om bericht en advies aan
een persoon of college zenden, om het oordeel en de

AEQUAL, v. een orgelstem van acht voet.
vergelijking; aequatie,-uurAEQUATIE, v. (-s,
werk, werktuig ter bepaling van den waren en middelbaren zonnetijd.
AEQUATOR, m. evennachtslijn, evenaar, linie.
astronomisch werkAEQUATORIAAL, 0.
tuig.
AEQUATORIAALSHOOGTE, v. verheffmg van den
aequator boven den horizon.
AEQUATORIAALSTROOM, m. gedeelte van den
grooten zeestroom, die tusschen Afrika en Amerika
dwars door den Atlantischen Oceaan heenloopt.
AEQUINOCTIAALCOLUUR, v. (...wren), (sterrenk.)
zekere cirkel.
AEQUINOCTIAALPUNTEN, o. my. nachteveningspunten.
AEQUINOCTIAALREGEN, m. regen in de verzengde
luchtstreek tusschen de lente- on herfstevening.
AEQUINOCTIAALSTORMEN, m. stormen gedurende
of kort na den tijd der dag- en nacht-eveningen.
AEQUILIBRE, Zie EQUILIBRE.
AEQUINOCTIUM, o. dag- en nacht-evening.
AEQUIPOLLENT, bn. van gelijke beteekenis, gelijkgeldend. AEQUIPOLLENTIE, v.
AEQUIVALENT, o. (-en). Zie EQUIVALENT,
AERA, v. tijdrekening, jaartelling; tijdperk.
AERODYNAMICA, v. leer van de drukking der
lucht.
AEROGRAPHIE, v. luchtbeschrijving.
AEROLIET, m. (-en), lucht-, meteoorsteen.
AEROLOGIE, v. leer van de lucht.
AEROMANTIE, v. luchtwaarzegkunst.
AEROMETEOREN, o. my. zekere luchtverschijnselen.
AEROMETER, m. (-s), luchtmeter (toestel); ...METRIE. v. luchtmeetkunst.
AERONAUT, m. (-en), luchtreiziger; ...NAUTICA,
v. luchtscheepvaartkunde.
AEROSTAAT, m. (...staten), luchtschip, luchtbol.
AEROSTATIEK, ...STATICA, v. leer van het evenwicht van gassen.
AESCULAAP, m. (myth.) de god der geneeskunst ; —
(...lapen), (scherts.) geneesheer.
AESTHETICA, AESTHETIEK, v. schoonheidsleer,
leer van het gevoel en den smaak.
AESTHE TISCH, bn. met de waarneming van het
schoone in betrekking staande : aesthetische aandoeningen ; die gevoel voor het schoone bezit eene aesthetische natuur; schoon, verheven, vol gevoel, (het
geeft den toestand aan waarin de ziel door het
schoone verplaatst wordt).
AESTUARIEN, my. trechtervormige verwijdingen
aan den mond der rivieren.
AETHER, m. bovenlucht; (in de oudheid) door de
goden ingeademde hemellucht; fijne, sterk riekende
en sterk smakende doorzichtige vloeistof; veronderstelde middenstof die de geheele wereldruimte
doordringt : warmte en licht verschillen alleen in graad:
beide zijn aethertrillingen.
AETHERISCH, bn. (fig.), hemelsch ; snel verdampend,
dus sterk riekend : aetherische olie; — een aetherisch
meisje, (scherts:) zeer mager, vel over been.
AETHRIOSCOOP, m. (...open), werktuig ter waarneming van den graad van zuiverheid der dampkringswolken.
AETHYL, o. radicaal van den aether, de grondstof
der aetherverbindingen.
AF, bw. geeft eene verwijdering to kennen bij
werkw. van beweging:
h kwam juist van de pleats des onheils af, (af
versterkt het begrip door van uitgedrukt); — van
zich af spreken, zijne mooning doen golden tegenover
een ander, met kracht spreken; — van zich afbijten,
(fig.) (van menschen) bits bejegenen die hun to na
komen, afsnauwen; (het werkwoord is weggelaten
in:) hij (ging, liep, sprong) de trap, de steep af en de
straat op; — alien af, (in tooneelstukken) verwijdeafgenomen,
ren zich van het tooneel; — hoeden
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gronden daarvan to vernemen; raadgeving, oordeel
(meestal ongevraagd en to onpas) uw advies wordt
niet gevraagd; — van advies zijn, van meaning zijn, als
zijn gevoelen. uitspreken; (handel) bericht, kennisgeving van den trekker aan den betrokkene, dat hij
een wissel op hem heeft afgegeven : volgens, zonder,
met of zonder advies (op een wissel).
ADVIESBARK, v. (-en), kleiner oorlogsvaartuig, aan
grootere schepen toegevoegd om berichten of lastgevingen over to brengen; of wel, om dicht onder
den wal to loopen, ten einde verkenningen to doen
en den bevelhebber der vloot van de bevinding
kennis te geven. ADVIESBOOT, v. (-en).
ADVIESBRIEF, m. (...van), (kooph.) kennisgeving
van het trekken eons wisselbriefs.
ADVIESFREGAT, o. (-ten). Zie ADVIESBARK.
ADVIESGELD, o. (-en), loon aan een deskundige
(in 't bijzonder aan een rechtsgeleerde) betaald voor
het geven van zijn advies.
ADVIESJACHT, o. (-en). Zie ADVIESBARK.
ADVISEEREN, (adviseerde, heeft geadviseerd), advies
geven, als deskundige iets als zijn gevoelen opgeyen; (handel) advies geven.
ADVISEUR, m. (-s, -en), raadgever, inzonderheid in
rechtszaken.
ADVOCAAT, m. (...aten), rechtsgeleerde die de
bevoegdheid heeft en het beroep uitoefent van zijne
medeburgers in rechtszaken als raadsman bij te
staan en gedingvoerende partijen of beklaagden
voor den rechter to verdedigen; (scherts.) iem.
die een persoon of eene zaak bij anderen voorspreekt
of verdedigt: een mensch is de grootste advocaat van
zich zelven; (zegsw.) spreken als een advocaat, gevat
en wel bespraakt zijn; — een advocaat van kwade
zaken, iem. die verkeerde handelingen tracht te verdedigen ; — zijn eigen advocaat zO'n, zijne zaak zelfverdedigen ; (R.-K.) advocaat des Duivels of Duivelsadvocaat, iem. die to Rome bij eene heiligverklaring
ambtshalve twijfelingen en bedenkingen opwerpt
aangaande de wonderen die tot de heiligverklaring
vereischt worden, (bij uitbr.) iem. die bij voorkeur
het slechte eener zaak in 't licht stelt; advocatenb orrel.
ADVOCAAT-GENERAAL, m. (advocaten-generaal),
de tweede ambtenaar van het Openbaar Ministerie
bij een gerechtshof of bij den Hoogen Raad, de substituut van den procureur-generaal.
ADVOCAATJE, o. (-s, eene kleine, jonge, of min
bekende advocaat; (gemeenz.) een glaasje advocatenborrel.
ADVOCATENBORREL, v. morgendrank uit brandewijn, eieren, suiker en geraspte notemuscaat
toebereid.
ADVOCATENSTREEK, m. (...spreken), slimme streek,
listige handeling.
ADVOCATERIJ, v. schertsende benaming voor het
beroep van advocaat; listige handelwijze om zich
uit eene ongelegenheid te redden of aan eene verplichting te onttrekken.
ADVOCEEREN, (advoceerde, heeft geadvoceerd),
tot zich roepen, in rechten dienen.
AENEASRAT. v. (-ten), soort van buidelrat, ter
grootte onzer gewone rat.
AEOLINE, v. (-n) een muziekinstrument.
AEOLIS, v. (-sen), naaktkieuwige zeeslak, in drie
soorten op onze kusten voorkomende.
AEOLODICON, o. AEOLOMEDICON, o. (-s), muziekinstrument.
AEOLUS, de God van den wind.
AEOLUSHARP, v. (-en). windharp, ook: Aeoolsche
harp, (zeker muziekinstrument), eon langwerpige
houten kast met acht of ten unisono, gestemde
snaren die aan tocht blootgesteld, geluid geven.
AEOLUSKLAVIER, o.
AEQUAAL, bn. gelijk, evenredig.

AF.
vlug, de ketel af ! afgezet; — mij de kop
afgezet,
af (afgeslagen), als 14 het doet; — links af, (nl.
gaan) ; — van de brug af (nl. gaande) het derde huis; —
op iem. af vliegen, rennen, jlen , naar hem toe;
er op af, erheen; — zij zeilden, stuurden op de
haven af, naar de haven toe; — de politie moest er
op af, erheen ; — wanneer h niet betaalt, meet de
deurwaarder op hem af, naar hem gaan (in al deze
voorbeelden geschiedt de beweging met een doel); —
.hij wil er niet af(gaan), hij b]ijft bij zijne meening,
doet geen afstand van zijne bezitting; — iem. iets op
.den man of vragen, zonder omwegen, rechtstreeks ; —
ge kunt op hem af, kunt hem vertrouwen;
af en aan zeilen, houaf en aan, heen en weer;
den, (zeew.) op dezelfde plaats heen en weer zeilen;
en toe, nu en dan, van tijd tot tijd; —
—.af
af wijst het punt aan vanwaar de als beweging ged achte werking uitgaat : de tram loopt van het eene einde
der stad af tot het andere toe; — van dien dag af,
met dien dag to beginnen; — van volontair af (den
tijd toen hij volontair was) heeft de secretaris op dit
kantoor gewerkt; — van (een) kind af, van kindsbeen af,

van den tijd toen de persoon nog jong was; —
ran den oudste af hebben wfj de leden bezocht, van
het oudste lid tot het laatste, het jongste lid;
gaande in de richting
—opdenruk,ophetgluidaf,
vanwaar de reuk, het geluid komt; (zeew.) het schip
ging de /mg longs, op het lood af, al loodende; —
naar de, bij de rij af, van het eerste voorwerp af,
de rij langs; eene richting naar beneden: den berg,
-

heuvel, de trap af; — berg op, berg af; trap op, trap
af, telkens op- en afstijgen; — de rivier, den stroom
af, in de richting van den oorsprong naar de monding: stroomaf ; — af ! bevel: komt naar beneden;

eene verwijdering, scheiding bij werkw. van rust:
ik ben gelukkig nu van hem af, van hem verwijderd,

(fig.) heb niets meer met hem te maken, behoef
wie is er af? (in het
hem niet meer te helpen ;
spel, bij een wedstrijd) wie is afgevallen; — de verf,
de glans is er af, niet meer op; (fig.) het nieuwe is
er af; de aardigheid is er af, het levert geene aarhij woont van den weg af, verdigheid meer op ;
wijderd van; —• van zijne irrouw of zfjn, van elkander
of zijn, gescheiden zijn; —
Op reis gaan ? Keen, dat kan er dit jaar niet af,de werkzaamh eden laten het niet toe, ook: dat kan ik niet betalen; — ik zit twee banken van hem af, verwijderd;
—hetisrveaf,dthijzovelbzit,dazeln
komen, het scheelt veel; — het is er ver af, dat ik het
geloof, ik geloof het volstrekt niet; — daar is hij
nu af, van ontslagen, heeft geen last ervan; —
zoodra het gebouw is goedgekeurd, is de aannemer
er af, behoeft er niet voor in te staan; — daar wil
ik af zijn, ik kan het niet met juistheid zeggen,
dat durf ik niet beslissen; — hij is al lang minister
af, al lang afgetreden; —
wel, goed, beter, slecht enz., af zijn, tengevolge van

zekere omstandigheden in een goeden, beteren of
slechteren toestand verkeeren; (zegsw. ontleend aan
het biljartspel) op goed af spelen, trachten zOO te
spelen (of te handelen), dat men door zijn spel (door
zijne handelingen) geene schade lijdt; — af zijn,
afgemat zijn naar lichaam en geest, (bekaf, doodaf); —
of geweest zijn, zijn gevoeg gedaan hebben ; —
af zijn, afgemaakt, afgewerkt zijn, (vooral van
een kunstwerk) : is ow werk al af .r; — af, afgeloopen zijn: de koorts is af; — af, afgesprongen,
afgebroken zijn: het engagement is af, het is af
met hen; — af, afgesteld, buiten koers: de pietjes
zon of; (zegsw.) of of aan! de zaak moet een
eind hebben, moet beslist worden, gij moet ja of
neen zeggen; — hij deed het op de minuut af, geen
oogenblik to vroeg of te laat; — iets doen op het
gevaar af, zonder het gevaar to ontzien; — bjj het
gevaar of, bij vechten af; — dat ging bij 't kantje af,
het scheelde o zoo weinig; — dat was er bij af! —
iem. of iets af zfjn, er weinig van verschillen:
dat is bo zwart af.
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In : van nu —, van zijne jeugd —, van dien tijd
van den beginne af aan, dient af weggelaten te worden, alleen bij bijzonderen nadruk kan het gebezigd
warden; — van voren (at) aan, hetzelfde nog eens
herhaald; pleonastisch is en daarom te vermijden:
zonder dat ik van iets af wist; — hij weet van niets af;
(gew.) spreek daar niet af; — wat weet gij daar af,

daarvan;
vooral af te keuren is: van of dien tad , — 1 Februari,
van af den weg, — de poort, voor: van dien tijd enz.
af, vgl. ga met mij mede van af min huis tot toe
de poort (van Lennep).
AF, als voorzetsel is verouderd, alleen nog slechts
gewestelijk: ga of dien stoel.
AFAKKORDEEREN, (akkordeerde af, heeft afgeak-

kordeerd), (gew.) het niet tot een faillissement laten
komen, het in der minne schikken.
AFARBEIDEN, (arbeidde af, heeft en is afgearbeid),
zich door arbeiden zwaar vermoeien, afmatten.
AFBAARDEN. (baardde af heeft afgebaard), (schelpdieren: oesters enz.) ontdoen van den baard,
(metaalg.) kogels, letters afbaarden, ze ontdoen van
het overtollige metaal dat er aan vastzit; — stukjes
zeep afbaarden, de randen van de geperste stukjes
afsnijden. (Zuidn.) ruw of grof dorschen. AFBAARDING, v.
AFBAARDER, m. (-s), werktuig waarmee men
afbaardt.
AFBAARZEN, (baarsde af, heeft afgebaarsd), eigenlijk een vischwater al baarzende langs gaan; (fig.)
iets afhandelen, afpraten : nadat wij de nieuwtjes van
den dag hadden afgebaarsd.
AFBABBELEN, (babbelde af, heeft afgebabbeld), al
babbelende afhandelen : konden we alles eens op ons
gemak afbabbelen; — wat hebben ze veel of te babbelen!

zeer veel te babbelen, bepraten hebben.
AFBAKENEN, (bakende af, heeft afgebakend), door
bakens of andere in 't oog vallende voorwerpen de
grenzen aanduiden: een stuk land, eene jacht afbakenen; de plaats, de richting van een uit te voeren
werk door bakens aangeven, ook uitsteken genoemd : een tramweg, een kanaal afbakenen, het terrein
voor het museum, ook: het museum is nog niet afgebakend; de ondiepten en banken in een vaarwater
door bakens aanwijzen, betonnen : (zeew.) een vaarwater afbakenen; (fig.) door een teeken aanwijzen;
(mil.) eene lijn bepalen door het stellen van voor•
werpen of manschappen; (fig.) den weg aanwijzen,
de grenzen binnen welke men zich bewegen
moet nauwkeurig bepalen : iemands levensbaan, weg,
gebied, macht afbakenen. AFBAKENING, v. (-en).
AFBAKKEN, (bakte af, heeft afgebakken), de geheele
hoeveelheid ten einde bakken : de taarten, koeken afbakken ; alles bakken wat gebakken moet worden:
de bedienden moeten eerst afbakken, clan, kunnen ze
uitgaan.
AFBANEN, (baande af, heeft afgebaand), (een weg) be-

gaanbaar maken en in gereedheid brengen; ook fig.
AFBARSTEN, (barstte af, is afgebarsten), zich door
barsten van iets afscheiden, er van afgaan: de verf,
de kalk barst af.
AFBASTEN, (bastte af, heeft en is afgebast), ontbolsteren (van noten); den bast loslaten : de noten
zijn nog niet rip: ze basten nog niet goed af.
AFBEDELEN, (bedelde af, heeft afgebedeld), bede-

lende, op vernederende wijze iets verkrijgen, nederig
om iets verzoeken, afsmeeken: eene gunst, een geschenk afbedelen; — h# heeft het geheele land om werk
afgebedeld, bedelende afgeloopen; — die luiaard bedelt
alle straten der stad af, vraagt huis aan huis om

eene aalmoes. AFBEDELING, v.
AFBEELD, o. (-en), (veroud.) afbeelding, afbeeldsel,
(fig.) beeld.
AFBEELDEN, (beeldde af, heeft afgebeeld), iem. of
iets door beeld, teekening, schilderij enz.. ook : door
houding en gebaren zichtbaar voorstellen : de Gerechtigheid wordt afgebeeld als eene geblinddoekte vrouw
met weegschaal en zwaard; (fig.) schetsen, voorstel-
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afmaken, afschilderen, beschrijven; (gew.) beeld
het maar eens bjj u zelf af, neem u zelf tot vo orbeeld, maatstaf, ga eens bij u zelf na; — zich Lets, (een
persoon, een karakter) afbeelden, zich eene voorstelling maken van; — de wanhoop afbeelden, zinnebeeldig
voorstellen; uitdrukken: die omhelzing scheen eene ver-

zoening af te beelden.
AFBEELDING, v. (-en) het afbeelden; beeld van iets
dat in de werkelijkhejd of in de gedachte bestaat; duidelijke en levendige beschrijving van iets zinnebeeldige voorstelling van iets. Af beeldinkje, o. (-s).
AFBEELDSEL, (-s, -en), beeld van iets dat in de
werkelijkheid bestaat, portret, — ztj is een afbeeldsel
harer moeder, lijkt sprekend op, (afbeeldsel is gewo ner dan afbeeldin g ).
AFBEENEN, (beende af, heeft afgebeend), (gemeenz.)
snel voortstappende afleggen (een afstand).
AFBEITELEN, (beitelde af, heeft afgebeiteld), met
een beitel afslaan; een work dat met den beitel
vervaardigd wordt, afmaken, voltooien. AFBEITELING, v.
AFBELLEN, (belde af, heeft afgebeld), personen
welke boven zijn, doen of komen door te bellen ; door
bellen het sein van vertrekken geven (voor spoortreinen en stoombooten).
AFBEENEN, Zie AFBRANDEN.
AFBERSTEN, (borst af, is afgeborsten). Zie AFBARSTEN. AFBERSTING, v.
AFBESTELLEN, (bestelde af, heeft afbesteld), het
bestelde afzeggen, iem. wien men iets opgedragen
heeft, weer afzeggen. AFBESTELLING, v.
AFBETALEN, (betaalde af, heeft afbetaald), afdoen,
geheel voldoen (eene schuld, eene rekening, iemand);
in mindering betalen op eene schuld of rekening:
hoeveel is er op die schuld afbetaald? (fig. eene zedelijke schuld) boeten; (scheeps- en krijgsvolk) met
geheele betaling van het verschuldigde uit den dienst
ontslaan; (fig.) voor verscheidene strafwaardige handelingen te gelijk straffen. AFBETALING, v. (-en),

op afbetaling koopen, leveren.
AFBETTEN, (bette af, heeft afgebet), met een natten doek of eene natte spores voorzichtig schoonwasschen (eene wonde) ; wegw asschen (etter, blood).
AFBETTING, v. (-en).
AFBEUKEN, (beukte af, heeft afgebeukt), (gem eenz.)
afrossen, afranselen; — de afgebeukte kiel, de zwaar
geteisterde en daardoor onbruikbare kiel; — eene
oude afgebeukte piano, eene afgerammelde piano.
AFBEULEN, (beulde af, heeft en is afgebeuld),
(fig.) meedoogenloos door zwaren en langdurigen
arbeid of overgroote inspanning geheel afmatten:

een knecht, een paard, zUn lichaam, zone ziel afbeulen, zich afbeulen.
AFBEUREN, (beurde af, heeft afgebeurd), een zwaar
voorwerp van een ander afnemen, aflichten.
AFBEZIGEN, (bezigde af, heeft afgebezigd), (veroud.)
afgebruiken, iets door veelvuldig gebruik verslijten.
AFBIDDELIJK, bn., (-er, -st), door middel van het
gebed af te wenden of to verwerven.
AFBIDDEN, (bad af, heeft afgebeden), jets (kwaads)
door bidden afwenden of trachten af te wenden:

den toorn des hem3ls, de gramschap der goden, eene
ramp of bidden; iets (goeds) door bidden van iem.
, verwerven, —
zij drukte het afgebeden wicht aan
t harte, het innig geljefde kind; ten einde bidden :
zrynm roznk.rans of bidden. AFBIDDING, v.
AFBIEDEN, (hood af, heeft afgeboden), afknibbelen,
afdingen.
AFBIEZEN, (biesde af, heeft afgebiesd), verf polijsten met het opengespleten einde van eene stoele nmattersbies, om eene fraaie glanzige oppervia k to
te krijgen.
AFBIGGELEN, (biggelde af, is afgebiggeld), in droppels langs de wangen neervloeien (van tran en,
zweet).
AFBIJTEN, (beet af, heeft afgebeten), me t de tand en
afsnijden en wegnemen: de punt van eene sigaar, ook
de sigaar afbijten; — zich van spijt de nagels afbij ten,
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zijn spijt niet verkroppen kurmen; — niets is onmo(gebezigd om
een moedelooze aan to sporen); (gemeenz.) den kop
afbjjten (van een grooten borrel den eersten slok
nemen); — het spits af bfften, zich aan het grootste gevaar, of aan de eerste on grootste onaangenaamheden eener onderneming blootstellen, — iem. het
spits laten afbijten het grootste gevaar op hera laten
aankomen; (mil.) eene patroon afbijten aan het eene
einde een gedeelte van het papier wegbijten, on zoo.doende de patroon openen; (zegsw.) zone woorden afbijten, kort afbfiten, ze niet- of nauwelijks geheel
uitspreken, (boekdr.) afgebeten woorden, afgebeten
regels, die niet of niet geheel zijn afgedrukt; een
mensch of dier door to bijten van zich afhouden,
wegjagen (van honden): deze dog heeft alle honden.
afgebeten; (fig). ge moet van u afbfjten; Zie AF en
BUTEN ; — het hamerslag afbfjten, door scheikundige middelen oplossen en wegnemen (roost); schoonbijten (metalen). AFBIJTING, v.
AFBIKKEN, (bikte af, heeft afgebikt), van kalk enz.
zuiveren (metselsteenen). AFBIKKING, v.
AFBILJOENEN, (biljoende af, heeft afgebiljoend),
(tim.) een balk, rib, paal enz. in de* lengte van de
scherpe hoeken of kanten ontdoen.
AFBINDEN, (bond af, heeft afgebonden), iets dat
aan of op iets anders gebonden is, daarvan scheiden
of afnemen door den band los to maken; de schaatsen afdoen en eindigen met rijden: we zullen
nu maar afbinden; (heelk.) een gewas, een gezwel, een
der ledematen, eene wrat, de navelstreng enz. of binder,
den toevoer van voedende bestanddeelen door het
blood afsnijden, door er een band om to leggen en
dien stijf toe to halen; — een veulen, een kalf enz. afbinden, door afbinding der navelstreng van de moeder losmaken; — een dier afbinden, ontmannen door
afbinding van den balzak ; — een strew garen enz. ofbinden, aan het einde met een band stevig toebinden
om het losgaan of verwarren to voorkomen; (heelk.)
eene ader afbinden, het uiteinde eener afgesneden
ader toebinden.
AFBINDER, m. (-s), lam dat door afbinding ontmand is, in tegenstelling van andere die gesneden
zijn. AFBINDING, v. (-en).
AFBLAASKRAAN, v. (...kranen), (stoomw.) kraan
van een stoomketel, waardoor bij het afblazen de
stoom en het water uitgelaten worden.
AFBLAASPIJP, v. (-en), (stoomw.) pijp tot afvoer

gel& dan zijn eigen neus af te Wen,

van den stoom en het water bij het afblazen.
AFBLADDEREN, (bladderde af, is afgebladderd)
AFBLAREN.
AFBLADEN, (blaadde af, heeft afgeblaad), (tuin.)

gedeeltelijk van bladen ontdoen (inz. van kool).
AFBLADING, v.
AFBLADEREN, (bladerde af, heeft en is afgebladerd),

van bladeren ontdoen of berooven: den wUnstok afbladeren, ontbladeren, bladsgewijze loslaten en zich
afscheiden van de aangrenzende lagen, dichterlijke
uitdr. voor afschilferen: de afbladerende lei. AFBLADERING, v. (-en).
AFBLAKEN, (blaakte af, heeft afgeblaakt), (dicht.)
of blakeren.
AFBLAKEREN, (blakerde af, heeft afgeblakerd),
door blakeren, zengen of schroeien, verbranden en
daardoor wegnemen: door de (elle zon is al de verf
van dit luik afgeblakerd; die deur w ls zoo dikwijls
geverfd, dat zij nu eerst afgeblakerd en afgeschuurd
diende te worden.
AFBLAREN, (in de spreektaal ook nog AFBLADDEREN), (blaarde af, is afgeblaard,) blaren vormen
en daardoor allengs loslaten en afvallen: de deur
begint af te blaren.
AFBLAREN. Zie AFBLADEREN.
AFBLAZEN, (blies af, heeft afgeblazen), jets door
blazen van jets anders verwijderen, er van -wegnemen: het stof van de tafel, ook: de tafel afblazen,
het stof er afblazen; (stoomw.) den stoom afblazen,
door de veiligheidsklep laten ontsnappen ; — den ketel
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afblazen, den stoomketel reinigen door er het vuile
water, door het drukken of blazen van den stoom,
uit te drijven; — de paraffine afblazen, een stroom
van waterdamp door de paraffineboter jagen, waa rdoor er de vluchtige olie uit verwijderd wordt;
(art.) een kanon afblazen, met los kruit afschieten
om het schoon te houden ; (gemeenz.) afvuren, losbranden, schieten: ik blaas af op ieder die mjj durft
blazen op den hoorn of de trompet,
naderen;
als sein om in te rukken; den aftocht blazen; — wij
moten afblazen, vertrekken; (jag.) de honden afblazen, door blazen op den hoorn de honden van een
stuk wild afroepen dat zij vervolgen, terwijl ze op
een ander losgelaten zijn; eene zekere mate van
werk dat in blazen bestaat, volbrengen: die muzikant, die glasblazer heeft vandaag wat afgeblazen. AFBLAZING, v.
AFBLIJVEN, (bleef af, is afgebleven), (van pers.)
van iem. of lets, of van eene bepaalde plaats verwijderd blijven: blijf van mine learner af! dat slot
kan er (n.l. van het opstel) wel afbl(jven; iem. of iets
niet aanraken : Nip van de tafel, van eene spUs af; —
van iem. afblfiven, hem niet aanraken om hem Teed
te doen, hem ongemoeid laten ; (bij uitbr.) geen kwaad
van hem zeggen; blot* van me af, of ik sla terug I —
van iets afblUven, er zich niet mede inlaten ; —
gedurende de geheele plechtigheid bliiven de hoeden af,
van het hoofd ; — de mantel kan wel af blijven, behoeft niet aan; — het engagement is toch afgebleven,
het kwam niet meer aan.
AFBLIK, m. (w. g. dicht.) afstraling uit het oog,
met bewustheid veroorzaakt.
AFBLIKKEN, (blikte af, heeft afgeblikt), (dicht.)
naar beneden blikken.
AFBLIKSEMEN, (bliksemde af, heeft afgebliksemd),
(dicht.) naar beneden bliksemen, een bliksemstraal
naar beneden schieten; door een bliksemstraal naar
beneden werpen; (gemeenz.) iem. de trappen af bliksmen, met ruw geweld eraf smijt en.
AFBLINKEN, (blonk af, heeft afgeblonken), (w. g.)
afschijnen, afstralen van.
(blokte zich af, heeft zich
AFBLOKKEN,
afgeblokt), zich afmatten en uitputten door zware
en vermoeiende inspanning van den geest : zich voor
een examen afblokken.
AFBOD, o. bij opbod of bY afbod, afmijning
AFBOEKEN, (boekte af, heeft afgeboekt), alles boeken wat er to boeken valt.
AFBOENEN, (boende af, heeft afgeboend), door
boenen of schrobben schoonmaken : den doer, de
potten afboenen; boenen wat er to boenen valt; (fig.)
wegjagen, de deur wijzen; ook: onderkruipen. AFBOENING, v. (-en).
(boerde zich af, heeft zich afgeAFBOEREN
boerd), (van een boer) door verliezen in zijn bedrijf
aan lager wal komen.
AFBOETEN, (boette af, heeft afgeboet), (eene zonde,
schuld) door berouw of boetedoening uitwisschen ;
geheel en al, volkomen boeten; — dit net hebben
we afgeboet, geheel hersteld. AFBOETING, v.
AFBOKSEN, (bokste af, heeft afgebokst), (w. g.) ontnemen door behendig uit de boles of brook to halen ;
iemand door boksen dermate afmatten, dat hij
den kamp opgeeft.
AFBONKEN, (bonkte af, heeft afgeboekt), (veend.)
de bovenste onbruikbare veenlaag bij bonken (groote
brokken) afsteken en wegnemen. AFBONKING, v.
AFBONZEN, (bonsde af, heeft en is afgebonsd),
naar beneden bonzen; bonzend naar beneden storten.
AFBOOMEN, (boomde af, heeft en is afgeboomd),
(een vaartuig) door boomen, door stuwen met den
boom van iets verwijderen; — de schuit boomde al
af, vertrok reeds; door middel van een sluitboom
afsluiten; (dicht.) afsluiten, ontoegankelijk maken.
AFBOOTSEN, (bootste af, heeft afgebootst), af beelden, nabootsen.
AFBORDUREN, (borduurde af, heeft afgeborduurd),
een borduurwerk voltooien, afmaken.

AFBORGEN, (borgde af, heeft afgeborgd), iets van
iem. borgen waardoor doze het ontberen moot: hij
heeft mil' al min geld afgeborgd en nu meet ik mij
zelf behelpen; (fig.) iem. eene aardigheid, eene gedachte
afborgen; ze aan een ander ontleenen, ze van hem
overnemen en als eigen aanm erken. AFBORGING,
v. (-en), leening.
AFBORSTELEN, (borstelde af, heeft afgeborsteld),
met een borstel wegnemen (stof, vuil enz.), of
schoonmaken, reinigen (kleederen, schoenen, meubels, een paard); — iem. afborstelen, zijne kleeren
schoonmaken; — zich zelf afborstelen, zijne eigen
kleeren schoonmaken; (fig.) iem. afborstelen, hem
duchtig doorhalen, hem den mantel uitvegen; afrossen. AFBORSTELING, v. (-en).
AFBOTSEN, (botste af, heeft afgebotst), met geweld afstuiten.
AFBOTTELEN, (bottelde af, heeft afgebotteld),
(wijn, bier enz.) in flesschen of kruiken aftappen;
(vaten) ze ledigen, door het daarin bevatte vocht
af to tappen en to bottelen. AFBOTTELING, v.
AFBOTTEN, (het botte af, is afgebot), (Zuidn.)
afbotsen, (fig.) geen indruk maken op.
AFBOUWEN, (bouwde af, heeft afgebouwd), (van
gebouwen) ze voltooien, afwerken, den bouw ten
einde brengen; — een land afbouwen, geheel on al
bebouwen.
AFBRAAK, v. oud hout, oude steenen (van een
huis enz. dat afgebroken of verbrand is); puin;
verkoopen
—enhuisvorafb kveropn(kopen),
om gesloopt to worden; steenen, pannen, balken,
planken, ijzerwerk van afgebroken gebouwen; overblijfselen van gesloopte schepen.
AFBRAAKKOOPER, m. (-s), opkooper van afbraak.
AFBRAKEN, (braakte af, heeft afgebraakt), al het
vlas braken dat voorhanden is ; — ik ben geheel afgebraakt van al die vermoeienissen, geheel afgemat,
uitgeput (vgl. ledebraken, nachtbraken).
AFBRAND, m. (nat.) laag oxyde die zich bij het
verhitten van metaal enz. aan zijne oppervlakte vertoont.
AFBRANDEN, (brandde af, heeft en is afgebrand),
door to verbranden van iets weggenomen worden:
er is een stuk van den stole afgebrand; — de verf af branden, door branden de oude verflaag verwijderen; —
het geweer brandde af, het pankruit brandde weg
zonder dat het schot afging; door to branden kleiner of minder worden : het lampekousje is maar weinig afgebrand; door brand vernietigd, vernield, verwoest worden (van gebouwen) : de kerk is afgebrand ; —
een afgebrande boer, een boor wiens boederij door
brand vernield is; — ho is gelukkig afgebrand, heeft
moor dan voldoende vergoeding van brandschade
gehad; door middel van branden wegnemen: eene
wrat afbranden; de verf van de deur ook : eene deur
afbranden, de verf ervan wegbranden; — eene kaars
af branden, even aansteken om de bovenste ruwe pit
weg to nemen ; — het gras, de stoppel, de heide, ook:
het land afbranden, door to laten branden verwijderen ; (gew.) het brandmerk op de horens, de hoeven
van vee dat op gemeene weiden graast, verwijderen, Zie OPBRANDEN; (metaalw.) geharde ijzeren of
stalen voorwerpen met kalk insmeren en doze dan
boven een kolenvuur laten verbranden, waardoor
het metaal minder hard wordt ; gegoten koperen
voorwerpen zwak uitgloeien en in bijtende stoffen
indompelen waardoor de oxydatiekorst wordt weggenomen on het voorwerp glansrijker wordt; ten
tweeden male vertinnen; (vuurwapenen) afschieten,
afvuren; door branden kapot maken: een draad afbranden; — huizen, schuren enz. afbranden, door brand
vernietigen, verwoesten enz.; (fig.) to vuur on to
zwaard verwoesten. AFBRANDING, v. (-en).
AFBRANDSEL, o. (smidst.) hetgeen van het ijzer
door het gloeien en smeden verloren gaat, er als
't ware af brandt.
AFBRASSEN, (braste af, is afgebrast), (zeew.) de
brassen aanhalen om de zeilen to doen volstaan,
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t. w. met oogmerk om zich te verwijderen; wegzeilen ; zijn koers vervolgen, na bijgedraaid to zijn;
zich uit de voeten maken.
AFBRASSER, m. (-s) arbeider in eene suikerrallinaderij.
AFBREIEN, • (breide af, heeft afgebreid), breiende
afmaken, voltooien: eenekous, een net of breien; al de
steken van eene naald breien ; eenige steken van eene
naald op de volgende breien.
AFBREKEN, (brak af, heeft en is afgebroken), door
breken scheiden of afzonderen : een tak van den boom,
eene bloem van haren steel afbreken; door breken zich
scheiden of afzonderen van het overblijvend gedeelte :
de punt brak van den stoic af; breken, verbroken
worden : de stok brak bij het ondereincl af; (krijgsw.)
(van een troepengedeelte) zich in frontbreedte verminderen, doordat eenige manschappen zich van
het gelid afscheiden om achter de overige te volgen;
een peleton, eene sectie rotten afbreken, smaller maken, in frontbreedte laten verminderen ; (van werkingen en toestanden) onverwachts ophouden, onvoltooid blijven, (w. g.):'t woord breekt af op hare lippen; —
hfj breekt dagelijks een uurtje van zijn tijd tot ontspanning af, (meestal: breekt uit) besteedt tot;
—dendra dafbrek n,
een gedeelte er afbreken;

(fig.) den draad (van een geschiedverhaal) afbreken; —
woorden afbreken, afbijten, — afbreken, in twee
d eelen splitsen (woorden aan het einde van een
regel) ; onverwachts doen ophouden: de lezing, een
verhaal, een gevecht, eenebriefwisseling,onderhancleling,
verkeering enz. afbreken; — het stilzwijgen afbreken,

beginnen to spreken na eene poos gezwegen te
hebben ; — iemands rede afbreken, door hem in de
rede to vallen, enz., — zjn werk afbreken, eindigen
met, staken; ophouden te spreken of te schrijven:
hier breek ik af (t. w. mijn brief); ook (dicht.) : met
eene stem, door snikken afgebroken; een afgebroken
afgebroken woorden, onsamenhangend; — kort
af breken, een gesprek enz. plotseling staken; — laat
ons daarvan af breken, niet verder daarover spreken;

(timmer- en metseiwerk) verbreken door de deelen uit elkander to nemen : een huis enz. afbreken;
(spreekw.) als het huis volbouwd is, breekt men de
steigers af, als men zijn oogmerk bereikt heeft, bekommert men zich niet meer om hen die daartoe
behulpzaam zijn geweest; — eene kast afbreken,
uit elkander nemen om op eene andere plaats to
brengen; (fig.) een leerstelsel, eene theorie af breken,
ze doen vervallen door het ongegronde of onzekere
ervan aan to toonen; het tot stand gebrachte vernietigen: de eene breekt af, wat de andere opbouwt.
AFBREKER, m. (-s), iem. die of breekt in 't algemeen ; die een gebouw sloopt of laat sloopen; die er
behagen in schept instellingen, wetten, leerstelsels,
enz. to vernietigen of te bestrijden. AFBREEKSTER,
v. (-s). AFBREKING, v (-en).
AFBRENGEN, (bracht af, heeft afgebracht), van eene
plaats verwijderen; — een, vaartuig afbrengen, in vlot
water brengen; — iemand van den goeden, slechten
weg afbrengen, dien doen verlaten; afleiden, maken
dat men afdwaalt (van een onderwerp) ; iem. van iets
af brengen, door overreding hem daarvan af doen zien
(Van een besluit, een vermoeden, een plan); — het
gesprek van iets af brengen, op een ander onderwerp
brengen ; — zone eer, zUn goeden naam er afbrengen,
die uit een dreigend gevaar ongeschonden bewaren;
— het leven er afbrengen, zijn leven redden of behouden; — het er goed (slecht) af brengen, er (niet) goed,
zonder schade of nadeel afkomen; eene zaak (niet)
tot een goed einde brengen; naar beneden brengen;
— rondhout afbrengen, van de plaats waar het in
't tuig behoort, naar beneden brengen; stroom afwaarts voeren; (gew.) naar het schip brengen.
AFBRENGER, m. (-s). AFBRENGING, v. (-en). AFBRENGSTER, v. (-s).
AFBREUK, v. schade, nadeel : iem. afbreuk doen in
zOne nering, in zone eel ., hem die doen verliezen;
vijand afbreuk doen, schade berokkenen; — dat
—den

AFDALEN.
doet geen afbreuk aan mine verdiensten, vermindert
die niet, — afbreuk lficlen, schade lijden.

AFBRILLEN, (brilde af, heeft afgebrild), afneuzen.
AFBRITSEN, (britste af, heeft afgebritst), (mil. in
LAM) afhandelen, afmaken.
AFBRIJNEN, (brilnde af, heeft afgebrijnd), van brijn
[zoutwater, pekel] ontdoen.; (stoomw.) den ketel afbrijnen, herbovenste, meer zout bevattende water uit
den stoomketel laten wegvloeien. AFBRIJNING, v.
AFBRODDELEN, (broddelde af, heeft afgebroddeld),
(inzonderheid vrouwelijke handwerken) slordig en
slecht afwerken.
AFBROKKELEN, (brokkelde af, heeft on is afgebrokkeld), aan kleine brokjes van iets afbreken,
kleine brokken loslaten: de muur, het plafond brokkelt af; — de prlYzen brokkelden af, werden voortdurend minder. AFBROKKELING, v. (-en).
AFBROKKEN, (brokte af, heeft en is afgebrokt),
(dicht.) afbrokkelen; broksgewijze (doen) afvallen.
AFBROMMEN, (bromde af, heeft afgebromd), (dicht.,
van het geluid) brommend van iets uitgaan en zich
*

verspreiden ; (gemeenz.) dikwijls, lang in de gevang enis gezeten ; — die oude knorrepot bromt wat af,

bromt voortdurend.
AFBRUIEN, (bruide af, heeft en is afgebruid), (w. g.)
afranselen, afrossen; met drift en geweld naar beneden werpen : iem. (van) de trappen of bruien ; plotsoling naar beneden vallen: hfj bruide de trap af.
AFBRUISEN, (bruiste af, is afgebruist), (dicht. van
een stroom) bruisend naar beneden storten, (ook
van het vuur); (fig.) (een stroom) dien afzakken.
AFBUIEN, (buide af, is afgebuid), (vooral bij zeelieden), als het weer wat afgebuid is, als het onstuimige weer voorbij is.
AFBUIGEN, (boog af, heeft en is afgebogen), door
buigen van iets anders verwijderen (een tak van
den boom); (dicht.) nederwaarts buigen; (w. g.) zich
ter zijde buigen, uitwijken.
AFBUITELEN, (buitelde af, heeft en is afgebuiteld),
aftuimelen: hij buitelde van de trap af; buitelend afspringen (van eene hoogte).
AFDAGEN, (daagde af, heeft afgedaagd), (dicht.)
gij daagt de wraak op 't langgeteisterd Neerland af,

uitdagend naar beneden roepen.
AFDAK, o. (...daken), afhellend dak tegen een muur
of gebouw aangebracht boven eene opene ruimte
om die tegen den regen to beschutten; (wapenk.)
figuur, inz. in Poolsche wapens. Afdakje, o. (-s).
AFDAKKING, v. (-en), (w. g.) (vestingb.) hellend bovenvlak eener borstwering. Fr. plongee.
AFDALEN, (daalde af, is afgedaald), langzaam on
bedaard naar beneden gaan : langs een steil pad in
eene grot, van een berg afdalen; zij waren den berg afg e daald ; (dicht.) ondergaan (van de zon) ; (fig.) hij
daalde (met zijne gedachten) af tot in de diepste afgronden; (mil.) in de gracht afdalen, bij de belegering

eener vesting tot in de gracht vooruitgaan ; afhellen,
schuins afhangen, afloopen, naar beneden hangen:
de wegen daalden af in d•epe dalen en bergkloven; —
van God claalt al het goede af, komt op aarde ; in stand,
rang of vermogen verminderen: door zOn slecht gedrag is hij tot den laagsten rang afgedaald; — die geest
decade af door alle standen en beroepen, strekte zich
uit tot in; — tot iem. afdalen, zich gemeenzaam betoonen jegens iem. die lager in rang, stand staat;
—zijno gdoenafd len,
vestigen op; — de onderu;Ozer
7noet tot zone leerlingen afdalen, de redenaar tot zone
toehoorders, de schrOver tot zone levers, zich in zijn
spreken en schrijven naar hunnebevattingrichten;

—vanhetblangrOketoh nbeduine,toinbjzoclerheden afdalen, zelfs de bijzonderheden, het onbeduidende behandelen; — van het verleden tot het heden
afdalen, die tijdruimte in gedachten doorloopen (van
het heden klimt men op tot het verleden); afstammen: de afdalende In of linie, ook neerclalende en
neergaande in genoemd. AFDALING, v. (-en), de
daad van afdalen; (mil.) gang waardoor men in de
gracht afdaalt.

AFDAMMEN.

AFDOLEN.

AFDAMMEN, (damde af, heeft afgedamd), door
een dam of dijk afsluiten (eene sloot, een kanaal)
of afleiden (het water). AFDAMMING, v. (-en), het
afdammen ; de dam tot afsluiting.
AFDANKEN, (dankte af, heeft afgedankt), uit den
dienst ontslaan, (werklieden, krijgs- en scheepsvolk);
(mil.) de manschappen afdanken, laten inrukken ; (fig.)
buiten gebruik stellen (een kleed enz.); onttakelen,
afkeuren (een schip); iets afschaffen:paard en rijtuig
afdanken; dank betuigen (aan de aanwezigen bij eene
begrafenis) voor hunne tegenwoordigheid ; — een
viten een minnaar afdanken, hem bedanken; (gew.)
afzeggen. AFDANKING, v. (-en).
AFDANSEN, (danste af, heeft en is afgedanst), iem.
een meisje afdansen, door met haar te dansen hem
van haar scheiden; — ik heb hem zon meisje afgedanst, door het dansen van hem afgehouden; ten
einde toe dansen ; den dans eindigen ; iem. moe maken
of afmatten door lang met hem te dansen; — de
verf van den vloer afdansen, doen loslaten ; — de
hakken van zone schoenen afdansen, zone schoenen
afdansen, verslijten door dansen; — hfj lean afdansen, ophoepelen, opkramen.
AFDEELEN, (deelde af, heeft afgedeeld), in deelen
scheiden die toch in onderling verband blijven bestaan : eene school in klassen, eene maat in centimeters
afdeelen; (gew.) den erfgenamen een gedeelte der
erfenis (waarop ze meestal nog geen recht hebben)
geven : die weduwe heeft den kinders den halven boedel afgedeeld.
AFDEELING, v. (-en), verdeeling, indeeling ; ook :
hoofdstuk, paragraaf; (toonk.) meer op zich zelf
staand gedeelte van een muziekstuk, door eene
langere rust van het volgende gescheiden ; vereeniging van personen die een deel uitmaken van
eene grootere vereeniging : de vereeniging „Volksonderw#s" telt vele afdeelingen ; een der onderdeelen
van een departement van algem. bestuur, met de
behandeling eener bepaalde soort van zaken belast ;
sectie bij de volksvertegenwoordiging ; (krijgsw.)
een bepaald gedeelte manschappen; (zeew.) divisie ;
(aardr.) vereeniging van groepen van delfstoffen
die gemeenschappelijke hoedanigheden hebben. Afdeelinkje. o. (-s).
AFDEELINGS-CHEF, m. (-s), die aan het hoofd eener
afdeeling staat; ...ONDERZOEK, o. onderzoek in de
secti6n.
AFDEINZEN, (deinsde af, is afgedeinsd), achteruitgaan, wijken (uit vrees, schaamte) ; (mil.) plotseling
genoodzaakt af te trekken; schijnbaar terugwijken
(van eene kust, een land); ook AFDEIZEN. AFDEINZING, v. (uit vrees, schaamte).
AFDEKKEN, (dekte af, heeft afgedekt), villen dieren die niet geslacht zijn), koudslachten; de tafel
afnemen ; (wev.) de geweven stof van den boom
waarop zij onder het weven is opgewonden, afwinden ; (bouwk.) (van een muur) dien aan de bovenzijde
met eene rollaag bedekken; het dak of dek (eener
schuur) afmaken; het dekken (der tafel) ten einde
brengen; afrossen: hij werd deerlOk afgedekt.
AFDEKKER, m. (-s), vilder, koudslachter ; een werkman bij het maken van stoomketels. AFDEKKERIJ,
v. (-en), beroep van den vilder ; de werkplaats van
een vilder. AFDEKKING, v. (-en).
AFDENKEN, (dacht af, heeft afgedacht), eene zekere
mate van nadenken volbrengen : de wijsgeer heeft in
zon Leven wat afgedacht; zich afdanken, zich afmatten door ingespannen denken; (veroud.) nagaan,
b egrijp en.
AFDICHTEN, (dichtte af, heeft afgedicht), als verzenmaker eene zekere taak voibrengen : hij heeft wat
afgedicht; — rich afdichten, zich door verzenmaken
afmatten : hij had zich afgedicht; hij was afgedicht.
AFDIENEN, (diende af, heeft afgediend), afnemen,
afdekken (de tafel) ; uitdienen : die jas heeft afgediend.
AFDIEVEN, (diefde af, heeft afgediefd), iem. iets
afhandig maken.
AFDIJKEN, (dijkte af, heeft afgedijkt). een land door

middel van een dijk afsluiten. AFDIJKING, v. (-en),
het afdijken; de afsluitingsdijk.
AFDINGEN, (dong af, heeft afgedongen), onderhandelen over den te betalen prijs ; minder bieden dan
gevraagd wordt; (zegsw.) wat men afdingt, is het
eerst betaald; — daar valt niets op af te dingen, daar
valt niets aan te veranderen; — er is iets op of to dingen, eene bewering, eene uitspraak, een oordeel enz.
gedeeltelijk ontkennen of verwerpen; — er is niets op
(v an) af te dingen, gaaf toestemmen, geen twijfel opperen. AFDINGING, v.
AFDINGER, m. (-s). AFDINGSTER, v. (-s).
AFDISSELEN, (disselde af, heeft afgedisseld), met
een dissel afhakken. AFDISSELING, v.
AFDOBBELEN, zich afdobbelen, (dobbelde af, heeft
afgedobbeld), door dobbelen iem. iets afwinnen;
met [rich met] dobbelen vrijmaken van.
AFDOEN, (deed af, heeft afgedaan), kleedingstukken, sieraden enz. die aan-, om- voorgedaan of omgeslagen worden, een ander of zich zelven van het
lijf doen ; afieggen ; — *le broek afdoen, losmaken en
op de beenen laten zakken; — de prijs is te hoog, gij
kunt er wel iets afdoen, in prijs verminderen ; afnemen,
weglaten : er geen woord afdoen; (zegsw.) een schelm
die er iets afdoet, schertsende uitdrukking waarmede
men het vermoeden aan den dag legt, dat iem. zijn
verhaal vergroot of overdrijft ; — ik heb er niets bij- of
afgedaan, toegevoegd of weggelaten ; — dat doet er niet
(aan) toe of af, verandert het niet, heeft er geen
invloed op ; — het stof van de schoenen, kleeren,
meubelen afdoen, wegnemen, ook : iem. de schoenen,
den hoed, de glazers, de meubelen afdoen, schoonmaken,
het stof, vuil er van verwijderen ; afnemen, verwijderen van : het deksel van den pot, den ketel van het
vuur, de kurk van eene flesch afdoen; het verband van
eene wonde afdoen, enz.; (veroud.) een dier afdoen,
villen, ontdoen van de huid; voibrengen, ten einde
brengen, afwerken eene taak afdoen; eene zaak
afdoen; — eene afgedane zaak, die is afgeloopen,
daarop mag dus niet meer teruggekeerd worden;
(beurst.) er zon vandaag groote partijen tabak afgedaan, verkocht, opgeruinad, — iets afdoen met een
lachertje, er zich met een lachje afmaken ; — heel
wat afdoen, (scherts.) zich druk bezighouden met
zaken van weinig aanbelang; — van afdoen houden,
erop gesteld zijn, dat de zaken vlug ten einde gebracht worden ; — afgedaan hebben, zijn werk volbracht hebben, er klaar mede zijn ; niet meer kunnen
dienen : deze pen heeft afgedaan; iemands vertrouwen
verloren hebben : gij hebt bij mij afgedaan, man! ik
kan op u niet rekenen ; uitwerken, veel beteekenen:
dat doet alles af, beslissen, uitmaken, bewijzen: de
stem van den voorzitter doet veel af; — het is b# mij
afgedaan, uitgemaakt, bewezen, staat bij mij vast;
is van geen belang; —dat oetindezn ietsaf,
(ook: eene zedelijke schuld), be—e neschuldafdoen,
talen, voldoen• — van eene schuld afdoen, afbetalen,
in mindering betalen,
'
(zegsw.) den kerfstok afdoen,
alle schulden voldoen.
AFDOEND, bn. (meer- en meest-) volkomen berekend om datgene uit to werken wat men
beoogt ; — afdoende maatregelen, beslissende maatregelen; — een afdoend bewfis, een beslissend, voldingend bewijs.
AFDOENER, m. (-s), bewering waarmede men eene
betwiste zaak meant uit te maken, to beslissen,
dooddoener : die machtspreuk moet veer een afdoener
gelden; — geeft een afdoener, eene partij waarop hij
alien vraagt die hij dient to vragen; een uitgang
waarbij men alle bezoeken afdoet welke men dient
af to leggen.
AFDOENING, v. (-en), het ten einde brengen van
zaken: er komt maar geene afdoening van zaken;
(beurst.) het afdoen van handelszaken; het voldoen
eener schuld.
AFDOKKEN, (dokte af, heeft afgedokt), betalen, afschuiven.
AFDOLEN, (doolde af, is afgedoold), (fig.) onge-
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merkt en onwillekeurig van het ware pad afwijken
en daardoor aan het dolen of dwalen geraken.
AFDOLING, v. (-en), (fig.) het afwijken van den
rechten weg, afdwaling.
AFDONDEREN, (donderde af, heeft en is afgedonderd), met een donderend geraas naar beneden storten of rollen, (fig.) iem. naar beneden werpen.
AFDOPPEN, (dopte af, heeft en is afgedopt), peulvruchten ontdoen van den dop ; zich uit de peul
laten doen : die erwten doppen gemakkel#k af.
AFDORREN, (dorde af, is afgedord), verdorren en
daardoor afvallen (van bladeren).
AFDORSCHEN, (dorschte af, heeft afgedorscht),
door dorschen scheiden of afzonderen; — deze leg is
geheel afgedorscht, er is niets meer door dorschen
uit te krijgen; — morgen sullen we wet afgedorscht
hebben, zal er niets meer te dorschen zijn ; — zich afdorschen, zich door dorschen afmatten : ik heb mij gis teren afgedorscht; ik ben afgedorscht, ik kan niet Langer.
AFDOUWEN, Zie AFDUWEN.
AFDRAAIEN, (draaide af, heeft en is afgedraaid),
eene zijwaartsche richting nemen : hier draait m en,
rechts af; de weg draait hier af; — een schip afdraaien, afhouden, door draaien van jets anders
verwijderen : draai den gasarm wat van den muu r
af; — zij draaide het hoofd af, ook wederk.: ik draaide
mij van hem af; — de brug afdraaien, door draaien
openen; door draaien afscheiden : een vogel den
kop afdraaien; den knop van een rotting afdraaien ; —
de deur afdraaien, ze afsluiten door het omdraaien
'van den sleutel; (kunstdr.) biljartballen afdraaien,
ontdoen van die deelen welke moeten wegg enomen
worden om ze hun zuiveren vorm te geverqdraaiend
eene zekere hoeveelheid werk voibrengen : die jongen
kan al heel wat afdraaien; gedaan maken met
draaien; jets op de draaibank afwerken ; (vlasbouw.)
vlaszaad afdraaien, door draaien van het kaf zuiveren; (veroud.) afranselen, afrossen, iem, een draai
om de ooren geven ; (scherts.) hij moet afdraaien, in
een genootschap of eene vereeniging eene voordracht of lezing moeten houden.
AFDRAAIER, m. (-s), de afwerker (op de draaibank); een schietgeweer waarvan de loop gemakkelijk kan worden afgeschroefd, meestal door stroopers gebruikt, vgl. afnemen. AFDRAAIING, v. (-en).
AFDRADEN, (draadde af, heeft afgedraad), (gew.)
de draden van boonen enz. halen, of halen.
AFDRAGEN, (droeg af, heeft afgedragen), door dragen afslijten (kleederen); — een afgedragen rok, versleten; — er is geen afdragen aan die jas, ze verslijt
niet; naar beneden brengen: wtj moesten hem de
trap afdragen; afhellen, (in den wegenbouw); — de
boden moeten iedere week het geld aan den penningmeester afdragen; de ontranger had joist het geld afgedragen, brengen naar, afbetalen, storten; — zich afdragen, zich door het dragen of torsen van zware
voorwerpen uitputten ; (van vruchtboomen) uitgeput
raken door te groote vruchtbaarheid; smadelijk van
iem. spreken; (gewest.) hij heeft er geen afdragen
van, hij heeft er geen zaken mee, hij zal er geene
schade bij lijden.
AFDRAGER, m. (-s). AFDRAAGSTER, v. (-s), een man
of eene vrouw die jets afdraagt; in het bijzonder
(in de steenbakkerijen) de werkman die den met klei
gevulden steenvorm op de bestemde plaats brengt en
ledigt; (gew.) een kleedingstuk datbijna afgedragen is
AFDRAVEN, (draafde af, heeft en is afgedraafd),
in draf naar beneden komen: zj draafde den heuvel
af; de trap afdraven; — in welken tad kan het
paard de baan afdraven, dravende afleggen ; — een
paard afdraven, afrijden, ook: laten draven voor
een kooper.
AFDREGGEN, (dregde af, heeft afgedregd), eene mart,
gracht afdreggen, dreggende langs eene vaart gaan.
AFDREIGEN, (dreigde af, heeft afgedreigd) iem.
jets door bedreiging met smaad, smaadschrift of
openbaring van een geheim, afpersen, afzett en.
AFDREIGING, v. (-en), chantage.

AFDRENTELEN, (drentelde af, is afgedrenteld),
drentelend, met langzamen, onzekeren gang naar
beneden komen.
AFDRIBBELEN, (dribbelde af, is afgedribbeld), dribbelend, met kleine, vlugge schreden naar beneden
komen.
AFDRIFT, v., (zeew.) het afdrijven, de zijdelingsche
afwijking van den koers.
AFDRIJVEN, (dreef af, heeft en is afgedreven), (van
vaartuigen en andere drijvende voorwerpen) door
de werking van stroom of wind dwars uit den gestuurden koers gedreven worden : het bootje dreef
dreven al verder van den wal af; afdrijven is
winner , waxmeer het schip, bijgedraaid liggende,
van zef drijft naar den kant waar men heen wil ;
(van wolken, buien enz.) door den wind weggedreven worden, zich verwijderen : de bui drijft af ;
(dicht.) ook van andere voorwerpen, b. v. van eene
krijgsmacht, den toorn enz.; stroomafwaarts drijven :
den Rijn afdrfiven; (fig.) met den stroom afdrfiven,
zich door de mode, of het voorbeeld van anderen
laten medesleepen; door drijven verwijderen: de wind
dreef de bui af; — hij dreef de koeien van zijn erf af;
(Zuidn.) afslaan (een verzoek of eene bede); (veroud.)
(een vijand) terugdrijven, verdrijven, afslaan ; (veroud.
(fig.) of brengen (van een weg, een voornemen enz.);
(geneesk.) wormen afdriiven, die door geneesmiddelen
uit het darmkanaal verwijderen; — de vrucht afdrijven, eene onvoldragen vrucht door toegediende of
aangewende middelen met een misdadig oogmerk,
uitdrijven, eene ontijdige verlossing bewerken
(scheik.) goud en zilver zuiveren van het lood,
koper enz. waarmede het vermengd is; (vee) afmatten, uitputten door het te lang of te sterk to
drijven; naar beneden drijven (vee, trekdieren enz.)
AFDRIJVEND, bn. (geneesk.) afdrOvende middeleu
die het vermogen hebben wormen uit het darmkanaal te verwijderen Of eene ontijdige bevalling
te veroorzaken.
AFDRIJVER, m. (-s). AFDRIJFSTER, v. (-s). AFDRIJVING, v. (-en), het afdrijven van de vrucht;
(zeew.) afdrift (zie aldaar); zuivering van silver en
goud.
AFDRINGEN, (drong af, heeft afgedrongen), door
dringen verwijderen; naar beneden dringen: iem. de
trap afdringen; (fig.) (minder sterk dan) afdwingen,
afpersen : iem. eene belofte afdringen.
AFDRINKEN, (dronk af, heeft afgedronken), het
bovenste (van jets) drinken (b. v. het schuim van
het bier, den room van de melk) ; ten einde toe drinken; door drinken de kwade gevolgen van jets wegnemen: een schrik, een hard woord afdrinken; (fig.)
zich met elkander verzoenen door samen een glas te
drinken:
zullen die oneenigheid, kwestie, datgeschil
afdrinken; — drink eerst maar af, (gemeenz.) gedaan
maken met drinken; — zich afdrinken, volop drinken,
zoodat men niet meer kan.
AFDROG EN, (droogde af, heeft afgedroogd), het natte,
het vocht van jets wegnemen; — de tranen, het zweet
afdrogen, afwisschen; (fig.) iemands tranen drogen,
hem troosten ; — zone (of zich de) tranen afdrogen,
zijne droefheid (doen) staken. AFDROGING, v. (-en).
AFDROP, m. Zie AFDRUP.
AFDROPPELEN, (droppelde af, is afgedroppeld). Zie
AFDRUPPELEN.
AFDROPPEN, (dropte af, is afgedropt). Zie AFDRUPPELEN.
AFDRUIPBAK, m. (-ken), bak, waarin of waarboven
men een voorwerp plaatst om het to laten afdruipen en het afdruipende vocht op to vangen.
AFDRUIPEN, (droop af, is afgedropen), in droppels
neervallen ; — laten afdruipen, het vocht druipenderwijs laten afvallen; (van dieren) druipstaartend zich
verwijderen ; (fig. van pers.) zich stil verwijderen, zich
heimelijk uit de voeten maken uit vrees voor
gevaar of ongelegenheid. AFDRUIPING, v. (-en),
(ook) droppijp.
AFDRUK, ni. het afdrukken, de daad van af-
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drukken ; — (-ken), vorm, beeltenis, plaat, prent,
kopie enz., door afdrukken verkregen: een afdruk
van een zegel in was, pfjpaarde enz. ; een exemplaar
van eenig druk- of plaatwerk; (fig.) beeld, beeltenis,
zinnelijke voorstelling van iets, dichterlijk voor
afdruksel. AFDRUKJE, o. (-s), een exemplaar van
een boekwerk van geringen omvang.
AFDRUKKEN, (drukte af, heeft afgedrukt), iets door
drukken of duwen van iets anders verwijderen:

dat to openbaren; — tem. hoogachting afdwingen, hem
noodzaken die op to vatten, be gevoelen; — die
daad van den minister dwingt ons eerbied af, boezemt
ons dien onweerstaanbaar in.
AFEXERCEEREN, (exerceerde af, heeft afgeexerceerd), (de manschappen) africhten, ook figuurlijk.
AFEGGEN, (egde af, heeft afgeegd), van den akker
wegnemen met de egge (onkruid b. v.), ook den akker
afeggen; afdoen wat er to eggen is.
AFEISCHEN, (eischte af, heeft afgeeischt), met nadruk van iem. eischon, dat hij het geeft of doet.
AFEISCHING, v. (-en).
AFETEN, (at af, heeft afgegeten), een gedeelte van
iets eetbaars wegnemen door het op to eten : een
stuk van iets afeten; een voorwerp van iets eetbaars
ontdoen: een been afeten, het vleesch er van opeten ;
al de bladeren
—derupsnheb ndiebomersafge tn,
ervan opgegeten; gedaan maken met eten; (fig.) iem.
afeten, iem. to gronde richten. AFETING, v.
AFETTEN, (ette af, heeft afge6t), (veroud.) (gew.)
afweiden.
AFFAIRE, v. (-s), zaak, historie, aangelegenheid ;
liefdehistorie; — affaire d'honneur,
—afaired'asnour,
zaak waarin iemands eer betrokken is; duel, tweegevecht; rechtsgeding; — de affair e verkoopen, aan leant

druk die plank wat af, hij drukte de punt van zijne
griffel; — (een geweer) afdrukken, afschieten, nu aftrekken; eene beeltenis of kopie overbrengen door middel
van drukken: een zegel in was afdrukken, een lettervorm op het papier afdrukken; — dat zegel drukt slecht
af, laat eene slechte figuur achter; — zich afdrukken,

zijn beeld op of in iets uitdrukken of nalaten; (fig.
dicht.) zich afdrukken, zich in iets met sprekende
trekken vertoonen : in die klanken heeft zone ziel
zich afgedrukt; zon beeld drukt zich daarin af; ten
einde toe drukken, het bepaalde aantal afdrukken van iets vervaardigen : de krant, het laatste vel
ofdrukken; gewone term dien men op het laatste
proefblad schrijft om het verlof tot afdrukken to
geven, Lat. imprimatur; eene zekere mate van werk
dat in drukken bestaat volbrengen; verslijten door
ermee te drukken: die letter, die plaat is afgedrukt.
AFDRUKKING, v.
AFDRUKSEL, o. (-en -s), door het afdrukken verkregen gelijkenis of beeltenis : afdruksels van zegels
in was; zinnelijk beeld van iets onstoftelijks: zone
schoone, welluidende verzen zOn een afdruksel zijner
getroffen ziel.
AFDRUP, m. ook AFDROP, (dicht.) het druppelsgewijze neervallen van een vocht.
AFDRUPPELEN, (druppelde af, is afgedruppeld),
druppelsgewijze van iets afvallen ; (fig.) in kleine hoeveelheden van iets afkomen. AFDRUPPELING, v.
AFDRUPPEN, (drupte af, is afgedrupt), druppelsgewijze van iets afvallen, minder gewoon dan af-

druppelen.
AFDUIKELEN, (duikelde af, heeft en is afgeduikeld),
duikelend afspringen, afbuitelen, afkuitelen.
AFDUIKEN, (dook af, is afgedoken), nederduiken,
zich voorover nederstorten.
AFDUIZELEN, (duizelde af, is afgeduizeld), (dicht.)
duizelend afdeinzen; door duizeling of schrik bevangen en daardoor onwillekeurig achteruitdeinzen.
AFDUWEN, (duwde af, heeft afgeduwd), (het vaartuig) met een duw van iets verwijderen, ook : zij hadden reeds afgeduwd, waren afgevaren (nl. de schuit).
AFDWALEN, (dwaalde af, is afgedwaald), onwillekeurig zich van den rechten weg verwijderen of van
zijn gezelschap afwijken, ook eig. en fig.: van de
kudde afdwalen; (van schepen) uit den koers geraken, van de vloot afdrijven; (fig.) van de aangenomen richting afwijken : de blik zons oogs zal niet af-

dwalen; (fig.) van ons onderwerp, van den tekst afdwaten, van het onderwerp den tekst ongemerkt afwijken; van - het pad der waarheid, der deugd afdwalen,
tot ongeloof, bijgeloof, ondeugd vervallen, afdolen.
AFDWALING, v. (-en), het afwijken van het pad
der waarheid of deugd ; (nat.) sterrekundige afdwaling
des lichts, het verschil tusschen de richting waarin
de hemellichten zich vertoonen en die waarin zij
werkelijk geplaatst zijn, meestal aberratie genoemd.
AFDWARRELEN, (dwarrelde af, is afgedwarreld),
(dicht.) dwarrelend van eene aangenomene richting afwijken.
AFDWEILEN, (dweilde af, heeft afgedweild), (vuiligheid, vlekken enz.) door dweilen wegnemen; met
eene dweil schoonmaken : de stoep afdweilen; gedaan
maken met dweilen. AFDWEILING, v.
AFDWINGEN, (dwong af, heeft afgedwongen), iets
van iem. door dwang verkrijgen, hem dwingen het
te geven; — iem. een lack, een zucht afdwingen, hem
noodzaken to lachen, to zuchten, — iem. eene belofte,
eon eed, eene bekentenis, een geheien afdwingen, hem
dwingen die te doen, dien te zweren, die af te leggen,

doen, eene affaire opzetten, eene beklante affaire in kruidenierswaren, koopmanszaak.
AFFECT, o. eene levendige gemoedsaandoening;
hartstocht ; warmte, innigheid van gevoel ; ontroering.
AFFECTATIE, v. gemaaktheid, schijngevoeligheid,
gekunsteldheid; — affectatie verleenen op, toestemming verleenen tot het beschikken over.
AFFECTEEREN, (affecteerde, heeft geaffecteerd),
voorgeven, den schijn aannemen; zich gemaakt of
gekunsteld gedragen ; — deze gelden te affecteeren op, to
vinden uit (een aangewezen post der begrooting).
Zie GEAFFECTEERDE.
AFFECTIE, v. genegenheid, gunst, welwillendheid,
liefde ; — in affectie nemen, bijzonder met iets ingenomen zijn.
AFFECTUEUS, bn. toegenegen, welwillend.
AFFEILEN, (feilde af, heeft afgefeild), afdweilen.
{FEILEN, thans nog maar gewestelijk, beteekent
hetzelfde als dweilen.]
AFFETTUOSO, bw. (muz.) hartstochtelijk, met
gevoel, warmte, aandoening, hetzelfde als CON AFFETTO.
AFFICHE, v. (-s), aangeplakt bericht of bevel; bij
tooneelvoorstellingen enz. ; programma.
AFFICHEEREN, (afficheerde, heeft g eafficheerd), aanplakken, aanslaan; (fig.) uithangen ; to koop loopen
met : zone schande afficheeren.
AFFIDAVIT, o. (in de Engelsche rechtspraak) eene
be6edigde gerechtelijke verklaring; attest (buitenlandsche eigenaars van Engelsche of in Engeland
betaalbare effecten worden van de in Engeland geheven inkomstenbelasting op de coupons of dividendbewijzen ontheven, wanneer ze door een affidavit, door den Engelschen consul afgegeven, hunne
nationaliteit bewijzen) ; bij de noteering van coupons
beteekent met affidavit, dat van de coupons geone
inkomstenbelasting wordt geheven.
AFFILIATIE, v. vereeniging, gemeenschap, verbroedering; aanneming (als kind, als lid eener orde).
AFFILIEEREN, (affilieerde, heeft g eaffilieerd), als
kind aannemen; als zoon of dochter (geaffilieerde)
van eene orde of een klooster aanzien, op nemen, of
de voorrechten eener orde deelachtig maken; — geaffilieerde loge, eene vrijmetselaarsloge die zich bij
eene grootere aansluit.
AFFINEERDERIJ, v. (-en) de affineerderifen van goud
en zilver, werkplaats waar men goud on zilver af-

fineert.
AFFINEEREN, (affineerde, heeft geaffineerd), zuiveren, fijner maken (edele metalen).
AFFINERIE, v. (...ieen), werkplaats waar men ijzerdraad trekt of ijzer zuivert; opgerold ijzer of ijzerdraad ter bewerking; de drijfhaard.
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AFFINITEIT, v. verwantschap, zwagerschap, maag-

schap; overeenkonst, samenhang; (scheik.) chemische verwantschap; de aantrekking die bij de aanraking van twee verschillende stoffen plaats heeft.
AFFLADDEREN, (fladderde af, is afgefladderd), (van
vogels en vledermuizen) zich fladderend van iets verwijderen.
AFFNUIKEN, (fnuikte af, heeft afgefnuikt), (veroud.)
(van takken, bloemstengels enz.) afbreken.
AFFODIL, v. (-len), AFFODILLE, v. (-n), (plantenk.)
eene soort van lelieachtig gewas met knolvormigen
wortel die sappig, bitter en scherp is; slaaplelie.
(De Grieken beschouwden de affodil als eene heilige
plant en lieten haar op begraafplaatsen groeien).
AFFOLEN, (foolde af, heeft afgefoold), (dicht.)
(iem.) tot het uiterste toe plagen, door langdurige
of zware kwellingen uitputten : zfjn matte en afgefoolde borst.
AFFOLTEREN, (folterde af, heeft afgefolterd), eigenlijk iem. zoo lang of zoo zwaar op de pijnbank folteren, dat de lij der uitgeput ter neder ligt; (fig.)
afmartelen, afpijnigen.
AFFREUS, bn. en bw. verschrikkelijk, ijselijk , akelig,
ongehoor d.
AFFRONT, o. (-en), beschimping, beleediging, hoon.
AFFRONTEEREN, (affronteerde, heeft geaffro nteer d),
hoonen, beleedigen, smaden.
AFFUIT, v. (-en), (mil.) houten of ijzeren onderstel
van een kanon of houwitser; toestel tot het dragen
en vervoeren van een stuk geschut bestemd, en te
dien einde van raderen of van rollen voorzien ; bij
scheepsgeschut veelal rolpaard of roopaard geheeten.
AFFUITAS, v. (-sen), as van een affuit.
AFFUITBALK, m. (-en). Zie AFFUITLIJF.
AFFUITBOOM, m. (-en), disselboom om de affuit
door trekdieren te doen voorttrekk en.
AFFUITHAAK, m. (...haken), ijzeren haak waarmede de affuit aan den voorwagen verbonden wordt.
AFFUITKIST, v. (-en), kistje bij de affuit aan de as
aangebracht tot berging van munitie; thans niet
meer in gebruik.
AFFUITLIJF, o. (...ven), hoofdbestanddeel van eene
veldaffuit, bestaande uit een balk van ongelijke .
dikte en twee dikke houten platen, door hakkelbouten daarmede vereenigd.
AFFUITLOODS, v. (-en), loods tot berging van affuiten bestemd.
AFFUITOOG, o. (-en), ijzeren oog of ring van de
affuit.
AFFUITPIN, ...PEN, v. (-nen), ijzeren pin op den
voorwagen om dien met de affuit te verbinden.
AFFUITSTAART, m. (-en), achterste gedeelte van
eene affuit.
AFFUITWANG, v. (-en), zijstuk van eene affuit.
AFFUTSELEN, (futselde af, heeft afgefutseld), iets
van iem. door slinksche streken verkrijgen.
AFGAAN, (ging af, heeft en is afgegaan), zich verwijderen, weggaan; (van rij- en vaartuigen) vertrekken; (zegsw.) van den rechten weg afgaan, beginn en
verkeerd te handelen; (zeew.) zich verwijderen,
zijns weegs gaan, uiteengaan (van de samengeroepen scheepsbemanning); — van zone vrouw, van
Karen man afgaan, vrouw of man verlaten om niet
meer samen to wonen; — van een koopinan of ambachtsman afgaan, zich niet langer door hem laten
bedienen; verhuizen: van eene kanter, eene bovenwoning afgaan; — van het tooneel afgaan, het tooneel
verlaten (eig. en fig.); — van een onderwerp, eene gedachte, een voornemen, eene gewoonte enz. afgaan, ze
laten varen ; stoelgang, ontlasting hebben : de zieke
keen niet afgaan, de zieke is af geweest [voor is afgegaan]; (gew.) ter markt gaan ; uit het bed komen ;
(veroud.) iem. afgaan, hem ontrouw worden, zijne
zijde of partij verlaten; (veroud.) ergens heengaan:
gaat af naar w huis; — op iets afgaan, zijne schreden derwaarts richten; — op ieen. afgaan, recht naar
hem toetreden en hem aanspreken (niet zelden met
vijandige bedoeling), ook : op hem uitvaren, afgeven:
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hi, ging hevig op den spreker af; — recht op zijn doet
afgaan, zqnder dralen of weifelen de rechte middelen.
ter bereiking van zijn oogmerk in 't werk stellen,,—
op een (bepaald) meisje afgaan, uitgaan om aanzoek
1311 haar te doen• — op iemands berichten, woorden enz.
'
afgaan, zich daarnaar
richten, ze als richtsnoer met.
vortrouwen volgen; — bfj de II afgaan, de rij volgen; (van koopwaren) van de hand gaan; (veroud.)
de markt gaat af, de kooplieden verlaten haar; —
bij het afgaan van de markt leert men de kooplui
kennen, bij het scheiden; afgeschoten worden : het
schot, het geweer, het pistool gaat af; ontliranden (van
zwavelstokjes, lucifers, vuurpijlen enz.); — het gaat
hem handig, goed, slecht enz. af, hij doet het handig enz.; (van kleedingstukken) afgenomen, afgelegd
of afgezet worden : de hoeden gingen af; afgenomen
of afgetrokken worden van het geheel : van die som.
gaat een derde af aan onkosten; waar afgaat en niet
bjjkomt, dat mindert; verminderen in omvang, hoedanigheid of kracht: afgaande markt, dalende;
(Zuidn.) verschieten, verbleeken (van kleuren); — bfj
afgaande maan, tusschen volle en nieuwe maan;
(zeew.) afgaand water, tij, vallend; — de koorts
gaat af, vermindert in hevigheid ;
afgaande
koorts, tusschenpoozende koorts; — het afgaan der
dagen, het korten der dagen ; (veroud. en gew.)(van.
menschen en dieren) afnemen, vervallen, in verval geraken; — afgaande ziekte, uitterende ziekte;
scheiden door loslaten : die verf gaat af; er is een
knoop van nifjne jas afgegaan; het verband gaat van.
de wonde af, het verband gaat los, of: het verband
wordt er afgenomen; (van hoedanigheden) allengs
verdwijnen van of uit iets : de kleur, de frischheid, de
nieuwheid, de aardigheid gaat er af; naar beneden gaan
van den berg afgaan, den berg afgaan; — eene rivier afgaan, op of langs de rivier zich bewegen naar harem
mond ; (fig.) schuins afloopen, of hellen (van wegen, paden enz.) ; (vooral dicht.) naar het einde gaan (van den
tijd) : in 't afgaan van het jaar; hfj is in't afgaan van
zjne dagen; aftreden : wie moeten er afgaan ?; in onbruik raken : die gewoonte gaat geheel af; door lang
te gaan iets doen loslaten (w. g.) : de hakken van,
zijne schoenen afgaan; ten einde toe gaande afleggen
(een afstand); — eene rij afgaan, geheel langs gaan,
geregeld volgen ; (gemeenz.) uitwerpen, loozen, kwijtraken : de patient heeft bloedige stoffen afgegaan; —
zich afgaan, zich afmatten door lang to gaan.
AFGANG, m. (-en), stoelgang, ontlasting, ook : de
stof die men bij stoelgang loost; uitwerpsel, ontlasting; het verminderen, afnemen: (w. g.) de afgang
der koorts; helling, hellende weg.
AFGEBLIKSEMD, bw. plat versterkingswoord en
uitroep van verwondering in de ruwe spreektaal:
het is afgebliksemd koud.
AFGEBROKEN, bn. (wap.) afgebroken paal, paal
die hetzij den boven-, hetzij den benedenrand van
het schild niet raakt, maar slechts dicht nadert;
(veroud.) afgebroken grond, een grond doorsneden
van moerassen en plassen; — afgebroken stOl, kort
on bondige stijl waarbij de auteur telkens op een
ander onderwerp overgaat; — afgebroken woorden.
Zie AFBREKEN; bw. htj sprak verward, afgebroken,
met eene afgebrokene stem, in afgebroken woorden.
AFGEBRUIKEN, (gebruikte af, heeft afgebruikt),
iets door veelvuldig gebruik verslijten.
AFGEDAAN, bn. (beursterm), opgeruimd, verkocht.
AFGEDIEFT, bw. versterkingswoord en uitroep
van verwondering in de gemeenzame taal: een
afgedieft aardig meisje.
AFGEDOKTERD, bw. [schertsende verzachting van
afgedonderd] versterkingswoord en uitroep van verwondering in de gemeenzame taal.
AFGEDONDERD, bw. Zie AFGEBLIKSEMD. Soms
met schertsende inlassching van Brie: AFGEDRIEDONDERD.
AFGEDRAAID, bw. versterkingswoord en uitroep
van verwondering in de platte spreektaal.
AFGEDRIEDUIVEKATERD, AFGEDUIVELD, bw. plat
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versterkingswoord en uitroep van verwondering, in
de ruwe spreektaal. 't Wordt wel schertsende versterkt door de invoeging van drie en op verschillende
wijze verbasterd : AFGEDRIEDUIVELD, AFGEDRIEDUIVEKATERD, AFGEDRIEDUIVEKATERS.
AFGEEREN, (geerde af, heeft afgegeerd), schuins
afwijken : de rechter scheisloot van dezen akker geert
af; — die gevel geert sterk af, helt sterk voorover.
AFGEESELEN, (geeselde af, heeft afgegeeseld),
iem. door geeselen uitputten.
AFGEHAGELD, bw. Zie AFGEBLIKSEMD.
AFGEKNOT, bn. (wisk.) een afgeknotte kegel, pyramide, kegel, pyramide waarvan de top geacht wordt
afgesneden te zijn door een plat vlak, al of niet even wijdig loopende aan het grondvlak; — een afgeknotte
balk prisma, cylinder enz., balk, prisma, cylinder waarvan een bovendeel afgesneden is door een plat vlak
niet evenwijdig aan het grond vlak ; (plantk.) (van
bladeren) aan den top dwars afgesneden; (wapenk.)
een afgeknotte paal van gaud, niet van den eenen
rand van het schild tot den and eren doorloopende,
maar er dichtbij eindigende.
AFGELASTEN, (gelastte af, heeft afgelast), door
een tegenbevel afzeggen; een gegeven bevel herroepen (inz. in het krijgsw.)
AFGELEEFD, bn. oud en zwak, uitgeput, krachteloos ; door te sterk leven, door uitspattingen zijne
krachten uitgeput hebbende; (veroud.) ten einde toe
geleefd, gestorven. AFGELEEFDHEID, v. het politiek
leven van Italie schfjnt het punt van afgeleefdheid bereikt te hebben.
AFGELEGEN, bn. en bw. (-er, -st), op grooten afstand, niet in de nabijheid gelegen en daardoor
moeilijk te bereiken; eenzaam, ongezellig, onherbergzaam, afgezonderd; bw. op eene afgelegen
woont hier zeer afgelegen.
plaats:
AFGELEGENHEID, v. de verre verwijderde ligging
eener plaats : de afgelegenh eid onzer woning.
AFGELIKT, bn. afgelikte boterham, (plat) gezegd van
een meisje dat verkeering heeft gehad.
AFGEMAT, bn. uitgeput van vermoeienis, krachteloos geworden door afmattende inspanning van
lichaam of geest, door overmaat van arbeid, lijden
of zorg. AFGEMATHEID. v.
AFGEMETEN, bn. en bw. (-er, -st), in de juiste
maat afgepast en berekend, (fig.) (van gezegden,
gebaren en bewegingen) deftig, gedwongen, stijf;
bw. op eene afgemeten, min of meer stijve wijze: hij
kan zoo afgemeten spreken. AFGEMETENHEID, v.
AFGEPAST, bn. (-er, meest —), (wev.) (van stoffen
voor japonnen, tafelkleeden, tafellakens, servetten,
handdoeken enz.) Di() vervaardigd, dat ingeweven
randen of hoekstukken de grootte van elk afzonderlijk stuk aangeven en niet per meter verkocht
wordende; (fig.) in de juiste maat afgemeten en berekend; (fig.) afgemeten, gedwongen, stijf (van handelingen); — afgepast geld, juist de waarde, zoo
noodig in pasmunt; niets to veel of to weinig;
AFGEPASTHEID, v. gedwongenheid, stijfheid; berekenende deftigheid in bewegingen, gebaren, vormen enz.
AFGERAZEND, bw. versterkingswoord on uitroep
van verwondering in de platte spreektaal: hfj heeft
het afgerazend druk.
AFGERICHT, bn. (-er, -st), die afgericht zijn (soldaten), bekwaam, bedreven, knap in eenige kunst;
slim, listig, doorslepen ; sluw, doortrapt.
AFGERUKT, bn. (wapenk.), (van dierenkoppen, van
ter zijde gezien) den hals of een stuk daarvan zoodanig vertoonende, dat er stukken vleesch en haarvlokken aanhangen, Fr. arrache'.
AFGESCHEIDEN van, niet in aanmerking nemende.
AFGESCHEIDENE, m. en vr. (-n), (in 't algem.)
iemand die zich van anderen heeft afgescheiden;
(in 't bijz.) een lid van het Kerkgenootschap dat
den naam draagt van Christelijk-Gerefarmeerde Kerk,
vroeger Afgescheiden Christelijk-Gereformeerde Gemeente en thans Gereformeerde Kerk A. en B.
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AFGESCHEIDENHEID, v. (w. g.) de plaats der afge-

scheidenheid, gehenna, de hel; geestverrukking,
(veroud.) staat der afgescheidenheid, de staat waarin
de ziel van een afgestorvene verkeert.
AFGESLOOFD, bn. geheel uitgeput door sterke en
langdurige afmattende inspanning van lichaam of
geest, door overmaat van arbeid, lijden of zorg.
AFGESLOOFDHEID, v.
AFGESLOTEN, bn. (van eene vergadering) besloten, niet toegankelijk voor niet-leden; (van een
stelsel) gesloten, goed doordacht on waarvan de
deelen zoodanig aaneensluiten, dat alles een flunk
geheel vormt; afgezonderd levende, beperkt on stH,
(mil.) afgesneden, van anderen gescheiden (een bevelhebber of legerafdeeling). AFGESLOTENHEID, v.
AFGESNEDEN, bn. (wapenk.) afgesneden leeuwenkoppen, met een effen onderrand, alsof zij met een
mes afgesneden waren; — eene lelie met afgesneden
voet, zonder voet afgebeeld.
AFGESPIERD, bn. (veroud.) (van beenderen) van
spieren ontdaan of beroofd.
AFGESTAMPT, bw. versterkingswoord en uitroep
van verwondering in de platte spreektaal.
AFGESTOMPT, bw. Zie AFGESTAMPT; (plantk.).
(van bladeren) aan den top afgerond.
AFGESTORVEN, bn. der wereld afgestorven, dood
voor de wereld, niet meer in de maatschappij verkeerende.
AFGESTORVENE, m. on v. (-n), een doode; — de.
afgestorvenen, samenvattende benaming van alien
die vroeger of later hier op aarde geleefd hebben.
AFGETEERD, bn. geheel verteerd, vermagerd, ontvleesd, hetzij door gebrek, ziekte of ouderdom, hetzij
door kommer en smart.
AFGETOBD, bn. door lang tobben afgemat, afgesloofd. AFGETOBDHEID, v.
AFGETOGEN, Zie AFTIEEN.
AFGETRAPT, bw. versterkingswoord en uitroep.
van verwondering in de platte spreektaal.
AFGETROKKEN, bn. en bw. (-er, -st), (van begrippen on redeneeringen) niet door aanschouwing verkregen, maar door redeneering afgeleid; — de afgetrokkene of a b s t r a c t e wetenschappen, waarbij niet
aanschouwing ten grondslag ligt, doch een aangenomen iets waarop verder doorgeredeneerd wordt ;
niet alledaagsche, diep—afgetroken denkbeldn,
zin.nige ; het afgetrokkene (abstracte) en het samenvattende (concrete) : hoogte is een afgetrokken begrip,
maar eene hoogte (b. v. een aardhoogte) is eene
samenvattende voorstelling; — in het afgetrokkene,
(in abstracto) de zaak op zich zelve beschouwd, afg escheiden van alles waarmede zij in betrekking
staat; (van pers.) verzonken in een bepaalden kring
van gedachten waardoor men de buitenwereld vergeet ; in zich zelven gekeerd on aan niets denkende ;
op de wijze eener afgetrokken redeneering of bespiegeling; hij redeneerde zoo afgetrokken, dat ik hem
niet volgen kon. AFGETROKKENHEID, v.
AFGEVAARDIGDE,.m. en v. (-n), iem. die door eene
vereeniging of een machthebbend persoon met
eene bepaalde opdracht is afgezonden; lid eener
vertegenwoordigende vergadering; volksvertegenwoordiger, inzonderheid : lid der Staten-Generaal:
de geachte afgevaardigde van Z. is een goed volksvertegenwoordiger ; — de Italiaansche Kamer der Afgevaar
digclen, landsvergadering, wetgevende vergadering.
AFGEVALLENE, m. en v. (-n), iem. die zijn geloof
verzaakt of zijne partij verlaten heeft.
AFGEVAST, bn. door lang vasten uitgeput, uitgevast.
AFGEVEN, (gaf af, heeft afgegeven), bezittingen
aan een ander gedwongen overleveren: zone beurs ,
aan een ander in handen stollen: een brief,„afgevn;
eene boodschap afgeven; — zipz kaartje afgeven, zich
laten aandienen; eene beleefdheid bewijzen (bij zijn
vertrek enz.); (jag.) die hond wil niet afgeven, het
wild dat hij aandraagt op het -woord„/os' den jager
niet in de hand geven; — een getuigschrift afgeven,,

64

AFGEVEN.

aan iem. ter hand stellen om er gebruik van to
maken); (kooph.) een wissel op iem. afgeven, trekken ;
—ena genamenrekafgevn,
rondom zich verspreiden; (gemeenz.) jets laten blijken, loslaten: wel,
wat weet je nu van de zaak ? wat heeft hjj afgegeven?
(kaartsp.) voor het laatst geven; — op iem. of op
iets afgeven, over een afwezigen persoon of over eene
zaak een afkeurend en scherp oordeel vellen, er
smadelijk over spreken- (van verfstoffen en geverfde
voorwerpen) kleurstof loslaten en op het aanrakende
voorwerp overbrengen, meestal als een bevlekken
of besmetten beschouwd: die verf is nog nat, ze zal
afgeven, die handschoenen geven af; — dat potlood
geeft goed af, schrijft duidelljk, (fig.) eene vlek op
jets werpen; — zich met iem. of jets afgeven, zich
bemoeien, inlaten, (altijd in minachtenden zin);
—zichmeti safgev n,
zich bezighouden met.
AFGEVER, m. (-s). AFGEEFSTER, v. (-s). AFGEVING, v.

AFGEVLEESD, bn. (veroud.) van vleesch ontdaan
of beroofd, thans ontvleesd.
AFGEWEERLICHTS, bw. plat versterkingswoord en
uitroep van verwondering in de platte spreektaal.
AFGEWEND, bn. (wapenk.) (van twee dieren, vleugels, wassenaars of halve manen, of andere voorwerpen) elkander den rug of de ronding toekeerende :
in zilver twee afgewende zalmen in natuurifike kleur.
AFGEWONDEN, bn. (-er, -st), (w. g.) het tegengestelde van opgewonden: afgemat, neerslachtig luste-

loos, als gevolg van voorafgegane opgewondenheid.
AFGEZAAGD, bn. (-er, -st), zoo dikwijls gezongen,
behandeld of to pas gebracht, dat er het nieuwtje
al lang af is; tot vervelens toe gebruikt en daardoor
overbekend: een oud afgezaagd deuntje ; een afgezaagd
onderwerp; afgezaagde denkbeelden, aardigheden.
AFGEZAAGD, bw. versterkingswoord en uitroep
van verwondering in de platte spreektaal: Wel afgezcidgd!

AFGEZANT, m. (-en), vertegenwoordiger van eenen
vorst; (fig.) de dood, Gods donkere afgezant, bode.
AFGEZANTE, v. (-n).
AFGEZANTSCHAP, o. (-pen), w. g., gezantschap.
AFGEZIEN, afgezien van de kosten, de moeite, niet
lettende op, niet in aanmerking nemende.
AFGEZONDERD, bn. van andere soortgelijke zaken
of personen gescheiden of verwijderd en op eenigen
afstand van deze afzonderlijk gelegen of geplaatst:
een afgezonderd stuk land; — een afgezonderd yolk, een
bijzonder en eigenaardig yolk, door Gods gunst van

andere volken kennelijk onderscheiden en bevoorrecht; (van pers.) teruggetrokken, eenzaam : hij
leefde afgezonderd; stil: eene afgezonderde levenswijze.

AFGEZONDERDHEID, v.
AFGEZWIJND, bn. uitgeput door een liederlijk leven.
AFGIEREN, (gierde af, is afgegierd), schuins of met
een draai of zwenking afwijken; door den wind
inedegevoerd worden; (zeew.) het ruime sop kiezen,
de reede verlaten; (van pers.) zich als ter sluik verwijderen:
gierde de kinderkamv af.
AFGIETEN, (goot af, heeft afgegoten), het vocht
ergens laten afloopen : aardappels, groente, boonen
afgieten; naar beneden gieten, doen neerstroomen;
(fig. en dicht.) zegeningen afgieten; den inhoud van
een glas enz. verminderen; omsteken (van het eene
vat in het andere vat doen); door gieten (in pleister enz.) eene gelijkenis voortbrengen; (scheik.)
zachtjes afklaren. AFGIETER, m. (-s) AFGIETSTER,
v. (-5). AFGIETING, v. (-en). AFGIETSEL, o. (-s),
het vocht dat van iets anders is afgegoten ; afbeeldsel
van iets, door gieten verkregen.
AFGIETSELDIERTJE, o. (-s), benaming der microscopische diertjes die zich in water ontwikkelen,
dat eenigen tijd met plantaardige of dierlijke stoffen in aanraking is geweest; zij planten zich voort
door deeling, door knopvorming, door kiemen of
door eieren.
AFGIFTE, AFGIFT, v., het afgeven, overgeven of
ter hand stellen van jets aan een ander.
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AFGLLIDEN, (gleed af, is afgegleden), nederwaarts
gltden, voortschuivende (langs een hellend vlak)
naar beneden komen ; — de trap afgljjden, vlug on stil
of ter sluik afdalen; (fig.) het einde naderen : ik ben
de levensbaan afgegleden; achteruitgaan, slechter worden: hoe spoedig het jeugdige hart langs den weg ten
kwade afglf,dt; (van het licit) afstralen in eene
schuinsche richting. AFGLIJDING, v. (-en).
AFGLIMMEN, (het glom af, heeft afgeglommen),
(w. g., van kleuren) glimmend zich van het overige

onderscheiden, bij andere kleuren helder afsteken.
AFGLIPPEN, (glipte af, is afgeglipt), glippend van
jets afraken of afvallen; aan 't glijden raken en van
zijn steunpunt afschuiven; (fig.) (van woorden) ontsnappen. AFGLIPPING, v. (-en).
AFGLIPPEREN, (glipperde af, is afgeglipperd), hetzelfde als afglippen. AFGLIPPERING, v. (-en).
AFGLUREN, (gluurde af, heeft afgegluurd), (eene
kunst, eene handgreep enz.) ter sluik afkijken, heimelijk afzien; (een afstand, een weg) met een half gesloten oog maar met scherpen blik afzien, glurend
of kij ken.

AFGOD, m. (-en), een werkelijk of denkbeeldig wezen, in plaats van den eenig waren God als godheid aangebeden on vereerd, valsche godheid; (fig.)
iem. tot zon afgod maken,
iem. aanbidden, in
hooge mate lief hebben, buitensporigen eerbied betoonen; — een afgod van lets maken, iets overdreven liefhebben; (dicht.) de afgoden dezer eeuw,
de vo orwerpen, de personen der hartstochtelijke

vereering van den tijdgeest; (zegsw.) van zon buik
een afgod maken, zich aan het genot van spijs en
drank geheel overgeven; — zij maakt van haar huis
een afgod, zij is overdreven zindelijk on zorgzaam
op haar huis; — men moet van de pop geen afgod
maken, men mag wel met iets ingenomen zijn, er
zijne speelpop van maken, maar wachte zich daarbij voor zondige on dwaze overdrijving; — Afgodje,
spottenderwijze gebezigd; afgodsbeeld.
AFGODEEREN, (afgodeerde, heeft geafgodeerd), afgoderij bedrijven; — met iem. of jets afgodeeren, ermode dwepen; een persoon of zaak afgodisch vereeren.
AFGODENDIENAAR, m. (-s, ...naren), ...DIENARES,
v. (-sen), vereerder of vereerster van valsche godheden. AFGODENDIENST, m. dienst van afgoden,
veree ring van meer dan eene valsche godheid.
A FGODENTEMPEL, m. (-s, -en), tempel aan den
dienst van twee of meer afgoden gewijd.
AFGODERIJ, v. (-en), godsdienstige vereering van
eene v alsche godheid; — afgoderij doen, pleg en, bedrij yen, handelwijze die getuigt van blinde ingenomenheid met iem. of iets; de vereering van afgoden
in 't algemeen, in tegenstelling van den dienst
van den waren God.
AFGODES, v. (-sen), (dicht.) afgodin; vrouwelijk
wezen dat het voorwerp is van dwepende vereering
of hartstochtelijke ingenomenheid.
AFGODISCH, bn. en bw. valsche godheden aanbiddende; (van voorwerpen, handelingen, gezindheden)
aan de vereering van valsche godheden gewijd: afgodische plechtigheden; (van personen) dwepend, hartstochtelijk, t. w. in vereering of liefdebetoon: een
afgodisch vereerder van het tooneel; (van gemoedsaandoeningen en hartstochten) blijk gevende van
blinde ingenomenheid met iem. of iets: afgodische
hoogachting, liefde; op afgodische wijze.
AFGODIST, m. (-en), (dicht.) afgodendienaar;
(fig.) een afgodisch vereerder van een mensch of
menschen.
AFGODSBEELD, o. (-en), beeld, een afgod voorstellende. AFGODSDIENAAR, m. (-5, ...naren),
...DIENARES, v. (-seri), iemand die een afgod dient.
AFC ODSDIENST, m. dienst van een afgod.
AFGODSKRUID, o. sierplant met roode, ook -wel
met paarse of witte bloemen, uit Virginia afkomstig, tot de familie der sleutelbloemen behoorende.
AFGODSSLANG, v. (-en), reuzenslang, boa. [Zij draagt
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dezen naam naar hare afgodische vereering in het
Fetichisme.]
AFGODSPRIESTER, m. (-5), priester in den dienst
van een afgod. AFGODSTEMPEL, m. (-s, -en), tempel
aan den dienst van een afgod gewijd.
• AFGOEDEN, (goedde af, heeft afgegoed), een medeerfgenaam bij boedelscheiding, of een voorkind bij
tweede huwelijk in het bezit stellen van hem toekomend goed; hem zijn aandeel uitkeeren, zoodat
men ten opzichte der erfenis van hem af is, aan
zijne verplichtingen voldaan heeft, vgl. afdeelen.
.AFGOEDING, v. (-en).
AFGOLVEN, (golfde af, heeft en is afgegolfd), (van
vloeistoffen) golvend nederstroomen; (van zweetdruppels) tappelings langs het aangezicht afvloeien ;
(van het licht) in voile stroomen van de zon afdalen; (fig.) in golvende beweging met sierlijke plooien
of bochten afdalen (van los of hangende kleederen,
tooisels of hoofdhaar) : het haar golfde af langs
zone schouderen; in golvende beweging nederbuigen
(van bloemen en planten) : de bloem golfde af op den
wind; zich in eene beurtelings rijzende en dalende
iijn naar beneden uitstrekken (van den grond) : de
heuvel golft af naar beneden.
AFGOOCHELEN, (goochelde af, heeft afgegoocheld),
tem. iets met een goocheltoer afhandig maken;
iets van iem. met een slimmen streek verkrijgen.
AFGOOIEN, (gooide af, heeft afgegooid), kleedingstukken, wapenen, sieraden enz.) haastig en zonder
zorg afdoen; jets van iets anders scheiden of verwijderen door er met eenig voorwerp tegen aan to
gooien ; met geweld naar beneden werpen; (gew.)
die koe heeft het kalf afgegooid, heeft ontijdig geworpen. AFGOOIING, v. (-en).
AFGORDEN, (gordde af, heeft afgegord), losmaken,
afdoen, afleggen (het zwaard, het harnas). AFGORDING, v. (-en).
AFGRAUW, m., iem. een afgrauw geven, kortaf antwoorden; spijtige, bitse woorden tot hem richten.
AFGRAUWEN, (grauwde af, heeft afgegrauwd),
norsch en ruw bejegenen en daardoor van zich afstooten. AFGRAUWING, v. (-en).
AFGRAVEN, (groef af, heeft afgegraven), door
't graven van eene scheiding (greppel, sloot of gracht)
afzonderen; door graven wegnemen, zoodat de ondergrond bloot komt: eene veenlaag afgraven, de veenlaag wegnemen; — een weg afgraven, dien vlak
maken door het wegnemen der oneffenheden; de
vereischte helling (aan het zijvlak van een aardwerk) geven door het weggraven der overtollige
aarde. AFGRAVING, v. (-en).
AFGRAZEN, (graasde af, heeft afgegraasd), het gras
afeten, geheel kaal vreten. AFGRAZING, v.
• AFGREPPELEN, (greppelde af, heeft afgegreppeld),
door greppels of slooten afscheiden. AFGREPPELING, v.
AFGRIJPEN, (greep af, heeft afgegrepen), iem. jets
bit de hand grijpen en afnemen; met een vluggen
greep afhandig maken.
AFGRIJSELIJK, AFGRIJSLIJK, bn. en bw. (-er, -st),
afschuwelijk, ijselijk, verschrikkelijk; krachtig versterkingswoord in de gemeenzame spreektaal: dat
afgroselijk dikwOls herhaald gevraag. AFGRIJSELIJKHEID, v. (...heden).
AFGRIJZEN, o. de hoogste graad van het gevoel van
afkeer of afschrik ; — met afgrOzen aan jets denken,
met een gevoel van hevigen afkeer; — een afgrifzen
van jets hebben, het verafschuwen, verfoeien.
AFGRIJZENWEKKEND, bn. (w. g.) dat afgrijzen
- opwekt.
AFGRIJZING, v. Zie AFGRIJZEN.
AFGRISSEN, (griste af, heeft afgegrist), iem. iets
behendig ontstelen, afkapen, afdieven.
AFGROMMEN, (gromde af, heeft afgegromd), groinmend van zich afstooten, op knorrigen, nor-schen toon afschepen ; alles ten einde toe grommen (visch).
AFGROND, in. (-en), grondelooze diepte (met de bij-

gedachte van gevaarlijk) van diepe rotskloven, enge
dalen, kraters van vulkanen, mijnputten, enz. met
steile wanden : een bodemlooze, gapende afgrond; (fig.)
teat gij hun ook geeft, niets helpt: alles verzinkt in een
afgrond, ook de afgrond van de ingewanden (van een
verscheurend dier); onpeilbare diepte (van diepe
kolken, zee6n, moron) : duisternis zweefde over den afgrond; de diep onder de aardkorst zich uitstrekkende ruimte; de onderwereld; de hel; (dicht.) de
Booze ; de boozen ; uiterste rampzaligheid ; (fig.) (van
den tijd) grenzenlooze tijdsruimte: de afgrond van
't verleden; — de afgrond van het hart, de onpeilbare
of nauwelijks peilbare diepte van 't gevoel des harten ; — de afgrond van het Niet, dat geene grenzen heeft,
in welks overdenking de geest zich verliest, ook
de afgrond der vergetelheid; — een afgrond van rampen, van ellende, van leed enz., diepe ellende; — aan
den rand (of boord) van een afgrond, in dreigend
gevaar van diepe ellende of verderf; — in een afgrond vallen, storten, werpen enz., in ellende of verderf.
AFGRONDELIJK, bn. (w. g.) als in een afgrond.
AFGRONDEN, (grondde af, heeft afgegrond), het in
de grondverf zetten voltooien.
AFGRONDIG, bn. grondeloos; bw., afgrondig liegen,
veel on gemeen liegen.
AFGRUIZELEN, (gruizelde af, heeft afgegruizeld),
(glaswerk) op de kanten afbreken door er kleine
stukjes met het gruisijzer af to knappen. AFGRUIZELING, v. (-en).
AFGUNST, v. het gevoel van leed of spijt, omdat een ander een geluk to beurt valt dat men
hem niet gunt; een lichtere graad van wangunst of
nijd: afgunst voeden, koesteren; iem. afgunst toedragon ; ( fig.) waardoor do afgunst als myth. persoon wordt voorgesteld; de afgunstige personen,
wereld.
AFGUNSTIG, bn. on bw. (-er, -st), (van pers.) leed
gevoelen over het geluk van een ander, dat men
hem niet gunt: hij is afgunstig op, jegens iedereen; van
nature geneigd tot afgunst: de liefde is niet afgunstig;
(van hoedanigheden, handelingen enz. die een persoon vertegenwoordigen) blijk gevende, dat de persoon wien ze toegekend worden, afgunst biedt: een
afgunstig karakter; afgunstige blikken; — jets met afgunstige oogen aanzien, met onverholen nijd en
spijt ; — iem. afgunstig zon, nijd op iem. hebben; bw.
op afgunstige wijze. AFGUNSTIGHEID, v. (...heden).
AFGUTSEN, (gutste af, is on heeft afgegutst), (van
een vocht, inzond. van blood on zweet) tappelings
nedervloeien.
AFHAALDER, m. (-s). AFHAALSTER, v. (-5).
A FHAKEN, (haakte af, heeft afgehaakt), wat met
een haak vastzit losmaken : waggons van den trein
afhaken; haakwerk voltooien.
AFHAKER, m. (-s); (ook werktuig). AFHAAKSTER,
v. (-5). AFHAKING, v. (-en).
AFHAKKEN, (hakte af, heeft afgehakt), door hakken scheiden, afzonderen: een tak van den boom afhakken; ijzerwerk afkappen met den schroodbeitel;
—e nbo mafh k cn,
vellen door den stam van den
tronk af to hakken; (gemeenz.) aan de geslachtsdrift voldoen; (een slachtbeest) in stukken hakken
of snijden; alles hakken (b.v. brandhout).
AFHAKKER, m. (-s). AFHAKKING, v. (-en).
AFHALEN, (haalde af, heeft afgehaald), iets in
ontvang komen nemen op de plaats waar men weet
dat het gereed ligt: hj kwam zelf den brief afhalen; zich tot iem. begeven op de plaats waar 14j
zich bevindt om hem van daar naar huis of elders
to geleiden : iem. aan het spoorwegstation afhalen:
naar beneden halen: brandstof afhalen (van den
zolder) ; iem. met kracht of geweld naar zich toe
trekken on daardoor verwijderen van de plaats
waar hij zich bevindt; (fig.) iem. van jets afhalen,
iem. nopen om eene verbintenis enz. to baton varen;
stoffelijke voorwerpen door halen of trekken van iets
anders wegnemen : een haas, een paling afhalen, van
het vel ontdoen; — peulen, snOboonen afhalen, It;
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ontdoen van de vezels of draden die de beide deelen der scheeden verbinden; — de vlag, de zeilen
afhalen, neerhalen; — de zeilen (van de molenwieken)
afhalen, ze oprollen; — de boter afhalen, de bovendrjjvende boter uit de karnton nemen; — bedden
afhalen, het beddegoed er uit nemen om het later
opnieuw te kunnen opmaken; — beddegoed afhalen,
de vuile sloopen enz. afnemen; (zeew.) een touw
afhalen, het door rukken of te sterk aanhalen doen
breken of losscheuren van datgene waaraan het
vastzit; — de voorzeilen afhalen, ze door 't halen
aan de brassen van den mast aftrekken en weder
vol doen staan; (fig.) 14 weet overal iets af te halen,
voordeel trekken uit; listiglijk en langzamerhand
berooven, ontnemen, te kort doen, afpersen: ze
haalt hem alles af; (gew.) op iem. afhalen, op iem.
afgeven.
AFHALER, m. (-s), (fig.) pannelikker, klaplooper;
(zeew.) triplfjn. AFHALING, v.
AFHAMEREN, (hamerde af, heeft afgehamerd),
(metalen voorwerpen) zoo lang met den Kamer
bewerken, als vereischt wordt; (fig.) in eene vergadering de zaak spoedig en bijna zonder beraadslaging ten einde brengen door een beslissenden
slag van den Kamer des voorzitters : de nieuwe bur-

lichten om het door een uitgeboord gat to steken,
waarna men het weder bevestigen kan en zoodoende
eene naar alle zijden gesloten uitzaging to verrichten.
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gemeester hamert de taken maar af, zoodat de zitting
kort duurt.

AFHANDELEN, (handelde af, heeft afgehandeld),
beeindigen, afdoen (eene zaak); (over lets) zooveel
zeggen of schrijven als men weet of dienstig oordeelt (b.v. in eene voordracht) ; beslissen, uitspraak
doen; — deze zaak is afgehandeld, daar behoeft niet
meer over gesproken te worden; — w# hebben met elk.
afgehandeld, ik wil niets meer met u te doen hebben; (gew.) een twist afhandelen, er een einde aan
maken, door elkander de hand te geven; — ze zijn
weer goede vrienden: ze hebben afgehandeld, de hand
gegeven als teeken van verzoening. AFHANDELING, v.
AFHANDIG, bn., iem. iets afhandig maken, ontnemen,
onttrekken, listiglijk bemachtigen.
AFHANGELING, m. en v. (-en), iemand die hem van
wien hij afhankelijk is, onderdanig naar de oogen
ziet. AFHANGELINGE, v. (-n).
AFHANGEN, (hing af, heeft afgehangen), naar beneden hangen: wed afhangende mouwen; een afhangend
kruis (van paarden); — een afhangend dak, een uitspringend dak; (fig.) van iem. afhangen, tot hem in
ondergeschikte betrekking staan, zoodat men in zijn
doen en laten niet vrij is; — van zich zelven afhangen,
zijn eigen meester zijn; — deze jongelieden hangen
nog van hunne ouders af, ontvangen nog geldelijken
steun; — van iets afhangen, zoodanig aan iets onderworpen zijn, dat men niet vrij is in zijne handelingen : de blinde hangt van de genade zijner kinderen
af, moet zich op hen verlaten; — ons uitstapje hangt
van het weer af; min geluk hangt van die beslissing
af, is afhankelijk; — zoo 't van mij afhing, indien
het in mijne macht stond; — zoover het van mij afhangt, zoover ik erover te beschikken heb ; — iets
laten afhangen van iets anders = iets afhankelijk maken

of stellen van jets anders, de beslissing ervan uitstellen om ze to regelen naar iets anders dat nog
onzeker is ; (zegsw.) 't zal ervan afhangen of 't hangt
ervan af, t. w. van omstandigheden die nog onzeker zijn; —alles hangt of van (eene zaak), alles komt
op die zaak aan ; voorwerpen die aan iets anders
hangen, daarvan losmaken en afnemen : gordijnen
afhangen; (zeew.) het roer afhangen, van het schip
afnemen; (mil.) hangt af! commando om de omgehangen sabels en patroontasschen af te leggen;
(timm.) nieuwe deuren enz. afhangen, ze in de kozijnen pas maken en in de hengsels of scharnieren
brengen. AFHANGING, v. AFHANGER, m, (•s).
AFHANGSTER, v. (-s).
AFHANGZAAG, v. (...zagen), eene soort van draaizaag waarvan het blad aan het eene uiteinde in
een haak gehangen is, zoodat men het daaruitkan

AFHANKELIJK, AFHANKLIJK, bn. (-er, -st), den steun
of de hulp behoevende van; — iem. van zich afhankeJlijk maken, gezag, macht over hem krijgen; — zich
van iem. afhankelijk maken, zijn gezag erkennen, zich
onder zijn gezag stellen; onvrij, in ondergeschikte
betrekking;
iets van iem. afhankelijk maken of
stellen, aan diens beslissing overlaten; — ens vertrek
is van het weer afhankelfik, wordt er door bepaald of
geregeld. AFHANKELIJKHEID, v.
AFHAPPEN, (hapte af, heeft afgehapt), lets door
happen van iets anders scheiden; — iem. iets afhappen, het hem ontnemen door het weg to happen.
AFHAREN, (haarde af, heeft en is afgehaard), het
haar verliezen, het loslaten : de howl haart af mine
'

mof heeft afgehaard, zoolang ik ze draag, en nu is zif
reeds geheel afgehaard, kaal ; (varkens) de Karen ervan .

afschrapen; (huiden) van het haar ontdoen, ontblooten, afpelen. AFHARING, v.
AFHARKEN, (harkte af, heeft afgeharkt), door harken wegnemen, wegharken (onkruid, gras enz.);.
(wandelpaden enz.) door harken van onkruid enz.
ontdoen; geheel on al harken.
AFHASPELAAR, m. (-s,
AFHASPELAARSTER, v. (-5), die afhaspelt.
AFHASPELEN, (haspelde af, heeft afgehaspeld),
van de klossen afwinden, ook: van de cocons der
zijdewormen op den haspel brengen: het garen, de
zijde, ook: den klos, de cocons afhaspelen; (fig.) in
orde brengen, regelen, schikken (eene verwikkeling,
eene moeielijkheid) ; met veel sukkelens, onhandig
en slordig afmaken : die jongen heeft zijn werk afgehaspeld; (fig.) (een niets beduidend verschil) door vervelend redetwisten uitmaken : laten zfj dat maarafhaspelen; bemoei u er niet mee. AFHASPELING, v. .
AFHEBBEN, (had af, heeft afgehad), voltooid, afgemaakt hebben : die leerling heeft zijn werk, zijn,
brief al af; niet op het hoofd, maar in de hand hebben : zelfs de ouden van dagen hadden aan het gray
de hoeden af.

AFHECHTEN, (hechtte af, heeft afgehecht), (kleerm.en naaisterst.) een draad afhechten, dien vasthechten, zoodat hij niet los kan gaan en het overschietende eind afbreken of afknippen ; — eene kous afhechten, den laatsten toer aan eene kous breien, waarbij
de steken van drie naalden op den gebracht worden
en zoo de teen gesloten wordt. AFHECHTING,
v. (-en).
AFHEFFEN, (hief af, heeft afgeheven), (w. g.) opnemen en op eene andere plants zetten, leggen: den
pot van het vuur afheffen; — de kaarten afheffen, vOOr
het rondgeven eenige kaarten van het spel aflichten om die onderaan to leggen, afnemen; (dicht.)
de oogen afheffen, opwaarts heffen on afwenden. AFHEFFING, v. (-en).
AFHEFTEN, (heftte af, heeft afgeheft) = AFHECHTEN.
AFHEIEN, (heide af, heeft afgeheid), (grond) door
het indrijven der vereischte heipalen in gereedheid
brengen, zoodat met het metselen een aanvang kan
worden gemaakt.
AFHEINEN, (heinde af, heeft afgeheind), met eerieheining afzonderen, afsluiten ; (veroud.) afsluiten in
't algemeen; afscheiden. AFHEINING, v. (-en), (het
afheinen; de heining, schutting). Afheininkje, o. (-5).
AFHEKSEN, (hekste af, heeft afgehekst), (schert
send) door hekserij, door tooverkunstjes ontnemen.
AFHELLEN, (helde af, heeft afgeheld), schuins afioopen; (dicht.) ongemerkt naar beneden gaan.
AFHELLING, v. (-en), de daad van afhellen; een
afhellend vlak; de schuine wand (van een dijk, een
heuvel).
AFHELPEN, (hielp af, heeft afgeholpen), helpen
afdoen (kleedingstukken, wapenen, sieraden enz.),
het tegenovergestelde van aanhelpen: mag ik u den.
mantel afhelpen? helpen om van iets af to komen:
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help mij even van het paard, de ladder af; — iemand
van ztjn stuk afhelpen, hem onder 't spreken in de

den omgang met hem mijden ; (iem.) terughouden
(b.v. van het kwaad) : hij la at zich niet zoo gemakkelijk .
zich er darvnfhoue;—zicatsfhouden,
niet mede inlaten ; — zeg den winkelier dat ik twee stuks
heb afgehouden, gehouden; — de patroon heeft den,

war brengen onder den schijn van hem te helpen ;
op een dwaalspoor
—iem.vande rchtenwgafhelpn,
helpen om van iem. of iets af te komen, bevrijd te
worden : help mij tech van dien lastigen kerel af ! — kunt
wij hebglj mij niet van de koorts afhelpen ? bevrijden ;
ben hem mooi van zljn win, afgeholpen, door lustig drinken opgemaakt; — zfin vriend zal hem wel van zijn geld
afhelpen, zal wel zorgen, dat zijn geld opraakt; — ik
zal de jongens wel van den stoep afhelpen, wegjagen.
AFHENGELEN, (hengelde af, heeft afgehengeld),
(een vischwater) al hengelende van het eene
einde tot het andere, langs gaan; er zoo lang met
den hengel in visschen als men vangen kan.
AFHIELEN, (hielde af, heeft afgehield), (zeew.) den
hielingssteek losmaken waardoor twee kabeltouwen
of verhaaltrossen aan elkander zijn vastgemaakt.
AFHIJSCHEN, (heesch af, heeft afgeheschen), met
een hijschtuig naar beneden brengen.
AFHINKELEN, (hinkelde af, heeft afgehinkeld) =
AFHINKEN.
AFHINKEN, (hinkte af, heeft afgehinkt), (een afstand) van het begin tot het einde hinkende, op den
been huppelende, afleggen.
AFHOEDEN, (hoedde af, heeft afgehoed), (gew.)
dyken, wegen (laten) afhoeden, er het vee onder geleide van een hoeder laten grazen.
AFHOEREEREN, (hoereerde af, heeft afgehoereerd), — van God afhoereeren, Hem ontrouw worden door zich aan den dienst van valsche goden
over te geven.
AFHOEREN [ZICH]. (hoerde zich af, heeft zich afgehoerd, is afgehoerd), zich door hoererij uitputten,
door ontucht zijne krachten vernietigen ; veel hoererij
plegen.
AFHOEVEN, (het hoefde af, heeft afgehoefd), (uitsluitend in ontkennendo en vragende zinnen), behoeven af te zijn, (van het 10 van kleedingstukken,
wapenen, sieraden enz.: de pet hoeft niet af; voltooid
of gereed moeten wezen (van eene taak, een werk
enz.) dit werk, deze taak, zijn pak hoeft van daag
niet af.
AFHOLLEN, (holde af, heeft en is afgehold), met
hollende vaart naar beneden snellen ; in hollende
vaart een weg afleggen.
AFHOMPELEN, (hompelde af, is afgehompeld),
hompelend afgaan, met kreupelen gang en moeielijke
beweging naar beneden komen.
AFHOOGEN, (hoogde af, heeft afgehoogd), een vorigen bieder door het doen van een hooger bod van
den koop vrijmaken, maken dat hij er of is; — iem. iets
afhoogen, door het doen van een hooger bod maken
dat het hem ontgaat ; minder hoog, lager maken
(aardhoogten, duinen). AFHOOGING, v. (-en).
AFHOOREN, (hoorde af, heeft afgehoord), onwillekeurig of door luisteren to wezen komen zij hadden
het geheele gesprek, plan afgehoord; ondervragen en
ten einde toe aanhooren (getuigen); (gew.) laten
opzeggen, overhooren (eene les) ; eene rekening
en verantwoording ten einde toe aanhooren met
het doel om ze to onderzoeken en to sluiten. AFHOORING, v.
AFHOUDEN, (hield af, heeft afgehouden), verwijderd houden, beletten to naderen: de kinders meet
g# van mine kamer afhouden; — de handen van iets afhouden, niet aanraken; — de hand van iem. afhouden,
hem niet meer ondersteunen; — de oogen niet kunnen
afhouden van, zich niet kunnen weerhouden er telkens naar te zien; (scheepst.) het anker van den
boeg afhouden, ten einde sterke wrijving to voorkomen; — het touw, de kabelaring afhouden, gedurende

het inwinden het afgewonden eind van het spil verwjjderd houden; (zeew.) de boot afhouden, (fig.) niet
meedoen terwijl anderen werken, zich aan zijn plicht
onttrekken; — iem. van een persoon afhouden, maken
dat hij niet met hem verkeert; — zich afhouden, zich
zich van iem. afhouden,
op een afstand houden;
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knecht het voorschot, de huishuur van zijn loon afgehouden, korten, aftrekken ; — iem. van zijn werk afhouden, verhinderen voort te arbeiden; (van hoofddek-

sels) af laten blijven; (van pers. of voertuigen) eene
andere richting aannemen en zich in die richting
voortbewegen, dat men zich zijdelings van een
bepaald punt verwijdert, uiiwijken:
dat huffs moet
ge links afhouden; van den wal afhouden; (zeew.)
het schip eene richting geven waarbij de wind
meer van achteren invalt : gestadig aan afhouden,
langzamerhand het schip meer vOOr den wind brengen; (fig.) zich terugtrekken in daden of woorderr
bij het ondervinden van tegenstand : hij koos de party'
om af te houden, niet voort to gaan met zijne beweringen. AFHOUDING, v.
AFHOUDER, m. (-s), iem. die afhoudt ; (zeew.) zeker
touw. AFHOUDSTER, v. (-s).
AFHOUWEN, (hieuw af, heeft afgehouwen), met
een krachtigen slag, houw scheiden (menschelijke ledematen in een gevecht of bij eene strafoefening); (een slachtbeest) klein houwen, afhakken;
(zi,vare takken) van den boom hakken ; (boomen)
vellen; (van beelden en gehouwen steenen) ze met
den beitel afwerken, afmaken.
AFHOUWER, m. (-5), iem. die afhouwt; (veroud.) ,
beul.AFHOUWING,v(-en).
AFHUILEN, (huilde af, heeft en is afgehuild), veel
huilen of schreien : die schreeuwleelijk kan wat afhuilen ; zich afhuilen, zich door veel huilen afmatten.
AFHUIVEN, (huifde af, heeft afgehuifd), (in de jacht
met den vogel) een vogel die de huif of den kap
opheeft, daarvan ontdoen : de valken afhuiven.
AFHUREN, (huurde af, heeft afgehuurd), in huur
nemen : een waggon afhuren; — iem. een persoon of
eene zaak afhuren, door een hoogeren huurprijs ze
onttrekken aan hem die ze reeds gehuurd had. AFHURING, v. (-en).
AFHUURDER, m. (-s). AFHUURSTER, v. (-s).
AFIJLEN, Wide af, is afgeijld), (dicht.) ijlings afgaan;
zich met snelheid verwijderen.
AFJACHT, v. ruwe bejegening met onheusche taal,
norsch of bits bescheid waardoor men iem. als
't ware van zich afjaagt; —
afjacht of eene afjacht
geven, hem afsnauwen; — afjacht krOen, afgesnauwd
worden.
AFJACHTEN, (jachtte af, heeft afgejacht), (w. g.)
iem. eene afjacht geven, bovenmatig haasten bij het
verrichten van lets: wat jacht hij zich af; afgemat
zijn door het sterke haasten.
AFJACHTER, m. (gew.) afjacht: iem. een afjachter
geven; iem. die anderen afsnauwt, ruw bejegent.
AFJAGEN, (jaagde of joeg af, heeft afgejaagd), naar
beneden, weg-, ergens vandaan jagen, wegzenden: de
jongens van de stoep, de kamer, de tafel, de school afjagen;

noodzaken eene rivier af to zakken; (van dieren)
door to sterk rijden afmatten, afbeulen: hfj jaagt
paarden af, zoo lang op de jacht vervolgen, tot ze
uitgeput zijn on van vermoeidheid niet meer voortkunnen : het hert is afgejaagd; — zijn paard een hoefijzer afjagen, door hard rijden dit doen verliezen;
dat verliezen; —enwielvanhetrijugafjgen,
het hem op de jacht afhan—iem.e nigwildafj gen,
dig maken ; — iem. iets afjagen, (veroud.) het hem (in
den oorlog of op strooptochten) afhandig maken;
enz. afjagen, er al het wild uit
—e njachtveld,bosch
wegvangen; het op de jacht van het eene einde
tot het andere doorloopen om wild to zoeken; het
in zijne geheele uitgestrektheid jagend doorkruisen . —
'
rich afjagen, zich door jagen, loopen of rijden
zwaar vermoeien, afmatten. AFJAGER, m. (-s).
AFJAKKEREN, (jakkerde af, heeft afgejakkerd). (een
paard) zoo lang of zoo hard rijden, tot het doodaf

AFJ AKKEREN:

AYKEERIG.

is; (in de ruwe spreektaal) vinnig afsnauwen; (fig.)
stokslagen toedienen ; — een werk afjakkeren, snel en
slordig afmaken. AFJAKKERING, v. (-en).
AFJAPEN, (jaapte af, heeft afgejaapt), (een
. lichaarasdeel) met een jaap, met eene forsche snede
afsnijden.
AFJASSEN, (jaste af, heeft afgejast), met jassen
(zeker kaartspel) doen verliezen, winnen; veel jassen; (gemeenz.) alles afdoen wat er te jassen
(aardappels schillen) valt.
AFJOKKEN, (jokte af, heeft afgejokt), door jokken
iem. iets afhandig maleen, veel jokken.
AFKAARDEN, (kaardde af, heeft afgekaard) = AFRITWEN.
AFKAATSEN, (kaatste af, heeft en is afgekaatst),
een kaatsbal of eenig ander voorwerp dat toegesmeten wordt, afslaan vOOrdat het treft; doen terugstuiten: de hardsteenen muur kaatste alle kogels af;
(fig.) afweren (bijtende of beleedigende gezegden):
terugelke spotternij wist hij geestig af te kaatsen;
stuiten; de kogel kaatste af; iem. niet treffen, geen
vat op hem hebben (van schertsende, bijtende of
beleedigende gezegden) : al zijn aardigheden kaatsten
of; afspiegelen (in eene heldere oppervlakte).
AFKAATSER, m. (-s). AFKAATSING, v. (-en).
AFKABBELEN, (kabbelde af, heeft en is afgekabbeld), kabbelende wegnemen, uithollen, onder-mijrken, afbrokkelen: het water kabbelt de dyken af;
door het kabbelen van het water afnemen, afbrokkelen: de oever kabbelt af. AFKABBELING, v.
AFKADEN, (kaadde af, heeft afgekaad), (waterb.)
een land door middel van eene kade afscheiden, afsluiten van aanliggend land of aangrenzend water.
AFKADING, v. (-en).
AFKAKELEN, (kakelde af, heeft afgekakeld), (w. g.)
door praten afweren of te keer gaan ; ten einde babbelen; — wat afkakelen, zeer veel kakelen. AFKAKELING, v.
A-FKALKEN, (kalkte af, heeft en is afgekalkt),
(wets.) van kalk ontdoen, er de kalk afbikken (van
muren enz.); — de muur kalkt af, de kalk laat los
en valt in schilfers af; haastig afmaken; (gemeenz.)
zeer veel en slordig schrijven. AFKALKING, v.
AFKALVEN, (kalfde af, heeft afgekalfd), (van koeien)
een kalf werpen, jongen, t. w. zOO, dat de geheele
baring enz. goed afloopt en de koe weder melkgevend wordt; (gemeenz.) ophouden met braken; ook
gedurig doorbraken. •
AFKALVEN, (kalfde af, is afgekalfd), (van de helling,
van afgegraven aardwerken, inzonderheid van oevers,
slootkanten enz.) stuksgewijze afschuiven en instorten, (van in zee afschuivende gletschers) afbreken
en ijsbergen vormen.
AFKALVING, v. (-en), het afkalven; het afbrokkelen van de helling van afgegraven aardwerken
door afzakking of instorting van grond; het afbreken van het onderste deel van een tot in zee voortschuivenden gletscher.
AFKAMMEN, (kamde af, heeft afgekamd), door kammen wegnemen; door kammen reinigen, ten einde
toe kammen; — afgekamde wol, gereinigde wol.
AFKAMMEN, (kamde af, heeft afgekamd), (mil.)
eene borstwering van den kern ontdoen, hare kruin
door geschutvuur vernielen. AFKAMMING, v. (-en).
AFKAMMER, m. (-s). AFKAMSTER, v. (-s).
AFKAMPEN, (kampte af, heeft afgekampt), in een
kamp of strijd iem. lets ontnemen; een twist of
verschil door kampen beslechten, uitvechten; (in
een wedstrijd) de mindere doen zijn; (gew.) een plan,
noornemen afkompen, zich er tegen verzetten, iem.
het nit het hoofd praten; of kanten (een breiwerk);
in kampen, stukken verdeelen (een stuk grond).
AFKANTELEN, (kantelde af, heeft en is afgekanteld), kantelend naar beneden brengen ; omkantelend
naar beneden vallen : het beeld is van het voetstuk
ofgekanteld. AFKANTELING, v.
AFKANTEN, (kantte af, heeft afgekapt), de scherpe
kanten of hoeken wegnemen, af biljoenen en «fknot-

ten; — een breiwerk afkanten, , voltooien door er een ,

8.

kantome.
AFKANTER, m. (-s). AFKANTING, v. (-en).
AFKAPEN, (kaapte af, heeft afgekaapt), met list

of geweld ontnemen, afhandig maken, ontstelen:
iem. iets afkapen.
AFKAPITTELEN, (kapittelde af, heeft afgekapitteld),
ernstig de les lezen.
AFKAPPEN, (kapte af, heeft afgekapt), door kappen scheiden, afzonderen: een talc van een boom afkappen, een hoed den staart afkappen; — de kabels.
afkappen, ze doorkappen en zoodoende van het
schip losmaken; (smed.) (gedeelten van tjzerwork of andere metalen) van het bewerkt wordende voorwerp scheiden door middel van beitelvormige snijdende werktuigen, het schroodijzer of
den schroodbeitel, afhakken: jizeren stangen afkappen, fjzerdraad afkappen; (eene open plaats of
ruimte) onder een kap of afdak brengen, overkappen ;
(van houtgewas met dunne stammen) het vellen.
door den stam van den .tronk af to kappen een
heester bij den grond afkappen; (boomstammen
takken) van de uitstekende of buitenste deelen
ontdoen door ze weg to kappen : een talc afkappen
(van de twijgen ontdoen); (spraakk.) bij het spreken
of schrijven letters aan het begin of het einde der
woorden weglaten (vgl. apocope en aphaeresis), ook : een
woord afkappen; alles afdoen wat er to kappen valt
of zooveel kappen als men noodig oordeelt; (hoofdhaar) geheel en al kappen. AFKAPPING, v. (-en).
AFKAPPINGSTEEKEN, o. (-s), teeken in den worm
eener komma dienende om aan to wijzen, dat voor
of achter aan een woord eene letter of lettergreep
is afgekapt of weggelaten, b.v. 'k voor ik,'t voor het,
's voor des; d' voor de of den, t' voor te. [Het wordt
ook weglatingsteeken geheeten].
AFKAPSEL, o. (-5), (w. g.) iets dat van eenig voorwerp is afgekapt, weggelaten.
AFKAUWEN, (kauwde af, heeft afgekauwd), iets
door kauwen van de buitenste deelen ontdoen, er
zoo lang aan kauwen, dat men er een gedeelte van
wegkauwt.
AFKEER, m. een stark gevoel van tegenzin, weerzin (jegens personen, voorwerpen of handelingen die
men niet lijden kan) : een afkeer hebben (krjjgen)
van iem. of iets; een afkeer gevoelen (opvatten) voor
iem. of iets; afkeer toonen, aan den dag leggen bfj, van
of voor iem. of iets; afkeer opwekken, verwekken, (iem.)
inboezemen enz. van, voor of tegen iem. of iets; (dicht.)
iem. afkeer toedragen.
AFKEEREN, (keerde af, heeft en is afgekeerd), omwenden, afwenden: het hoofd afkeeren, de oogen
afkeeren, de blikken afkeeren enz.; (dicht.) weerhouden; (veroud.) ion. van iets afkeeren, hem ervoor
behoeden; — iem. van zich afkeeren, afweren;
een
slag, een stoot enz. afkeeren, verhinderen to treffen; — een gevaar, ongeval van iem. afkeeren, het van
hem afwenden door er zich tegen to verzetten;
of iets, zich ervan afwen—zichafke r nvaniem.
den, zoodat men ze niet meer aanziet; (in bijbeltaal) teruggaan, achterwaarts treden on daardoor zich ervan verwijderen: omdat gij a afgekeerd
hebt van den Heere ; (fig.), (van eene handeling)
laten varen, er made ophouden; (zegsw.) zich van
de wereld afkeeren, alle gemeenschap met haar ophef ,
fen,itmrdschenoga.
AFKEERIG, bn. (-or, -st), een afkeer hebbende van
iets, een tegenzin hebbende tegen iets: afkeerig zon,
van tabak ; — iem. van iets afkeerig maken, hem eon
tegenzin daarvoor inboezemen; — niet afkeerig zijn
van iets, by. een huwelUk, een denkbeeld, een glaasje,
er geen afkeer van hebben, ertoe overhellen, er
wel van houden; ook : van iem. afkeerig zijn, maken,
(zwakker clan) afkeer hebben, inboezemen.
AFKEERIG, bn. (-er, st), (veroud.) geneigd om zich
af to keeren, wederspannig, weerbarstig: keert weder,
g afkeerige kinderen ; stug, stuursch, knorrig : trek
zulk een afkeerig gezicht, niet. AFKEERIGHEID, v.

AFKEERING.
AFKEERING,

v. ((en), de daad van zich af te

keeren.
AFKEILEN, (keilde af, heeft afgekeild), iets keilend

afgooien, d. i. in de richting evenwijdig met het vlak
of de helling waarop het zich bevindt.
AFKEMMEN = AFKAMMEN.
AFKERKEN, (kerkte af, heeft afgekerkt), het kerkgaan voor een bepaalden dag ten einde brengen;
ik heb voor vandaag afgekerkt.
AFKERVEN, (kerfde af, korf af, heeft afgekorven),
door kerven, door eene breede insnijding van het
overblijvende grootere deel afscheiden, afsnijden:
een visch den staart, den kop afkerven; ten einde
toe kerven, alles kerven dat gekorven meet worden:
al die tabak meet vandaag nog afgekorven worden.
AFKERVEN, (kerfde af, heeft afgekerfd), de kerven
van een kerfstok wegschaven of wegsnijden en
zoodoende de schuld delgen; het te niet doen of
afbetalen der geheele schuld (eig. en fig.)
AFKERVER, m. (-s). AFKERFSTER, v. (-s). AFKERVING, v. (-en), het afkerven.
AFKETSEN, (ketste af, heeft en is afgeketst), (plannen) behendig afwenden; afweren, doen mislukken
of doen verwerpen: dat voorstel werd met groote
meerderheid afgeketst; (gew.) (pers.) afweren, van
zich afstooten, afschepen; (van voorstellen, plannen, voorvallen) afspringen, mislukken, verworpen
worden, niet doorgaan, geen ingang vinden: het
voorstel ketste gelukkig af. AFKETSING, v. (-en).
AFKEURDER, m. (-s). AFKEURSTER, v. (-s).
AFKEUREN, (keurde af, heeft afgekeurd), niet goedkeuren : lotelingen afkeuren, ze voor den dienst ongeschikt verklaren ; — een huis afkeuren, het onbewoonbaar verklaren; — bouwstoffen afkeuren, ze van den
leverancier niet willen aannemen, omdat ze niet aan
de vereischten voldoen; (handelingen, gevoelens en
gezegden) min of meer ongunstig oordeelen over,
laken, verwerpelijk achten : eene uitdrukking, eene
cede, een gedicht afkeuren ; — die dead is of te keuren,
verdient a f keuring ; — munten afkeuren, buiten koers
stellen, (veroud.) bij keur of openbare verordening
verbieden ; uitkiezen en tot een bijzonder gebruik
bestemmen.
AFKEUREND, bn., afkeurende gebaren, blik waarmede
men zijne afkeuring te kennen geeft; — h# liet zich
afkeurend uit over die zaak, uitte zijne afkeuring.
AFKEURENSWAARD, = AFKEURENSWAARDIG,
bn. (-er, -st), afkeuring verdienende, berispelijk.
AFKEURING, v. (-en) het onbruikbaar verklaren of
afwijzen van personen of zaken die niet aan de
vereischten voldoen; het vellen van een ongunstig
oordeel; afkeuringsteeken. Afkeurinkje, o. (-s).
- AFKEURINGSTEEKEN, o. (-s), aanteekening door
den onderwijzer gemaakt wegens onbehoorlijk gedrag, verzuim of slordig werk van een leerling.
AFKIJKEN, (keek af, heeft afgekeken), den blik afwenden van datgene waarop men hem gevestigd
had en naar iets anders zien : de jongen keek niet
van zffn boek af; — die leerling kijkt van (bi)) z jn buurman af, schrijft na zonder zelf to werken; naar
beneden kijken : hij keek de trap af; — het moois, het
nieuws, de aardigheid enz. van lets afkijken, er zOO
lang op kijken, dat men voor dat alles geen gevoel
meer heeft; — heimelijk afkijken, ongemerkt lets afzien
om het na to doen; ten einde zien; — ik zal dat geval eens afkijken, rustig wachten, hoe het afloopt;
ik zal het eens afkijken, eer ik een besluit neem, eens
zien wat ervan wordt; — de kans afkijken, de kans
afwachten; — toff hebben de stad afgekeken; we hebben
van daag heel wat afgekeken, bekijken; (fig.) lets zoo
lang bezien en daarbij door de handen laten gaan,
tot het als 't ware door het bekijken versleten en
onbruikbaar is geworden ; — zich afkijken, zich afmatten door veel voorwerpen te bezien of door lang op
een voorwerp te kijken.
AFKIJKER, m. (-s). AFKIJKSTER, v. (-s). AFKIJKING, v. (-en).
AFKIJVEN, (keef af, heeft afgekeven) ; (gemeenz.)

AFKLEUREN.
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afgrauwen, heftig bekijven : wet kan die mevrouw
hare meld afkijven ; — de kinderen, die beide buurvrouwen hebben gisteren wat afgekeven, dikwijls heftig
kijken met elkaar.
AFKLADDEN, (kladde af, heeft afgeklad), (van papier enz. dat nat beschreven, bedrukt, of met eenige
kleurstof bestreken is) bij aanraking kleurstof loslaten en op het aanrakende voorwerp overbrengen, eene
vlek afgeven; kladderig, slordig of morsig afschrijyen of afschilderen: zUn werk, eene teekening afkladden ; (veroud.) reinigen, schoonmaken, afborstelen.
AFKLAGEN [ZICH], (klaagde zich af, heeft zich
afgeklaagd, is afgeklaagd), zich door klagen afmatten, weekiagen tot uitputting toe.
AFKLAMPEN, (klampte af, heeft afgeklampt), van
het eene einde klampen tot het andere; ten einde
toe klampen; vasthechten met klampen.
AFKLAPPEN, (klapte af, heeft en is afgeklapt), (bij
dans en spel) door klappen in de handen te kennen
geven, dat de beurt van een danser of speler voorbij
is; veel klappen: de koetsier heeft vandaag wat afgeklapt (met de zweep); ook : hid heeft wat zweepera
afgeklapt, verslijten door veel te klappen; afbabbelen, afsnappen: die meisjes kennen semen wat afklappen; (van het kruit en soortgelijke ontviambare
stoften) met een klap afgaan, knallend ontbranden. AFKLAPPING, v.
AFKLAREN, (klaarde af, heeft en is afgeklaard),
(vochten) door afgieting zuiveren : siroop, suiker
afklaren, het schuim ervan verwijderen; klaar,
helder worden: de win is nog niet afgeklaard;
(veroud.) de lucht klaart af, opklaren door het wegtrekken der dampen; — eene rekening afklaren, afdoen, vereffenen, klaren; eene zaak die afgedaan of
beredderd meet worden, geheel afdoen, in orde brengen. AFKLARING, v.
AFKLARINGSMIDDEL, o. (-en), stollen om eene troebele vloeistof af to klaren.
AFKLAUTEREN, (klauterde af, is en heeft afgeklauterd), naar beneden klauteren: van het dak
langs eene ladder afklauteren ; door klauteren afbreken, afschuren, afschaven : de jongens klauteren
de takjes van den boom, de verf van de schutting
hij heeft zich het vel van de handen afgeklauterd ; veel
klauteren.
AFKLEEDEN, (kleedde af, heeft afgekleed), (zeew.)
(touwwerk) het omwindsel wegnemen ; iem. ten
einde toe kleeden : de kamenier moet eerst mine dochter
afkleeden; — zich afkleeden, het aankleeden waar
men aan bezig is, voltooien; (kleermakers- en modemaakstersterm), (van een kleedingstuk) zoo kleeden
dat de drager smal over de schouders schijnt te zijn:
eene sjaal kleedt die dame af; (gew.) afschutten: eene
kamer afkleeden. AFKLEEDING, v.
AFKLEMMEN, (klemde af, heeft afgeklemd), door
klemmen scheiden, afzonderen : hij heeft zijn vinger,
zich een nagel tusschen de deur afgeklemd. AFKLEMMING, v.
AFKLEPPEN, (klepte af, heeft afgeklept), met klokgeklep afkondigen (stedelijke keuren, verordeningen) ; een gegeven bevel of eene verplichting
op te komen) bij klokgeklep te niet doen, herroepen,
afgelasten ; (gew.) veel in- en uitloopen.
AFKLEPPER, m. (-5). AFKLEPSTER, v. (-5). AFKLEPPING, v. (-en).
AFKLETSEN, (kletste af, heeft afgekletst), kletsencl
verwijderen : de jongen kletste het speelgoed de tafel af;
(smederij) (ijzeren of stalen voorw., inz. zeisen) nadat
ze zekere bewerking hebben ondergaan, plotseling
met eene houwende beweging klets in koud water
dompelen en daardoor het hamerslag er af doen
springen; veel snappen, heel wat afdoen als men
aan 't kletsen is: wat hebben ze weer veel afgekletst..
AFKLEUREN, (kleurde af, heeft afgekleurd), (prenten, teekeningen enz.) ten einde toe kleuren, kleuren
tot ze geheel gereed zijn; (in het kaartspel) gij moogt
niet afkleuren, de kleur moet bekend worden, geene
andere kleur opgooien.

AFKLIMMEN.

AFKNOTTEN.

AFKLIMMEN, (klom af, is afgeklommen), naar boneden klimmen; afstijgen (van een paard, een rijtuig);
(fig.) eene afklimmende reeks, waaraan iedere volgende
term minder waarde heeft dan zijn voorgaande.
AFKLIMMER, m. (-s). AFKLIMSTER, v. (-s). AFKLIMMING, v.
AFKLINKEN, (klonk af, heeft afgeklonken), naar
beneden klinken : de tonen klonken van den toren af;
(dicht.) met een klank terugstuiten; afdrinken:
kom ! laat ons dezen twist maar afklinken.
AFKLOENEN, (kloende af, heeft afgekloend), van
het kloen afwinden; (fig.) hoe zal ik dat afkloenen?
die zaak ontwarren.
AFKLOOVEN, (kloofde af, heeft afgekloofd), (hout
dat gekloofd moot worden) alles klooven wat er
te klooven valt.
AFKLOPPEN, (klopte af, heeft afgeklopt), door
kloppen van stof en vuil zuiveren: het stof van de
Jeleeren afkloppen, ook iemand, zich zelf afkloppen;
(fig.) afrossen, slaag geven ; iets door kloppen van
lets anders verwijderen : klop dien spfjker wat van
.het plafond af; (biljartspel) de spelende partij door
kloppen to kennen geven, dat zij met het einde der
partij moeten eindigen, omdat men zelf spelen wil:
heeft afgeklopt? — een biljart afkloppen, voor zich
bespreken; alles kloppen, wat er to kloppen valt;
(boekbindersterm) met den bookbinders-klophamer;
afkloppen on daarna in de pars zetten; (eene zaak
in eene vergadering) spoedig zonder beraadslaging
of hoofdelijke stemming afhameren.
AFKLOPPER, m. (-s). AFKLOPPING, v. (-en).
AFKLUIVEN, (kloof af, heeft afgekloven), het vleesch
kluivende van iets afeten; het vleesch van een been,
ook eon been afkluiven.
AFKLUIVER, m. (-s). AFKLUIVING, v. (-en).
AFKNABBELEN, (knabbelde af, heeft afgeknabbeld),
door knabbelen kleine stukjes ervan wegnemen:
bet vleesch van de beentjes afknabbelen, ook de beenties afknabbelen, Zie AFKNIBBELEN. AFKNABBELING, v .
AFKNAGEN, (knaagde af, heeft afgeknaagd), iets
van een hard voorwerp bij kleine stukjes langzaam
afbijten: de muizen hebben eon stuk van de vensterbank, van de kaaskorst afgeknaagd,
ook de muizen
hebben die kaas afgeknaagd, door knagen van de buitenste deelen ontdoen; (fig.) langzaam wegschuren:
]e stroom knaagde den oever af; door aanhoudende
kwelling langzaam doen wegkwijnen of vermageren:
fj is afgeknaagd door wroeging; — de kommer knaagt
hem het hart af, verteert zijn gemoed. AFKNAGING, v.
AFKNAKKEN, (knakte af, heeft en is afgeknakt),
knakkend afbreken: een drogen tak afknakken; de
Culp knakte van haar steel af.
AFKNALLEN, (het knalde af, is afgeknald), knallend
.afgaan, met een knal losbranden (van een schot,
cen vuurwapen).
AFKNAPPEN, (knapte af, heeft on is afgeknapt),
lets met een knap afbreken: h# heeft een stuk van
.het glas afgeknapt; breken: de veer knapte af; (fig.)
(gew.) doorstaan : die koorts heb ik weer afgeknapt;
(van werkingen, toestanden, voornemens) onverwachts ophouden of niet doorgaan (w. g.) : die
Toordeelige partij is geheel afgeknapt. AFKNAPPING, v.
AFKNARPEN, (knarpte af, heeft afgeknarpt), (been.deren) met een knarsend of krakend geluid beknagen, beknauwen, en daardoor ontdoen van het
vleesch enz. dat eraan zit; (fig.) van eene zaak iets
,ctfknarpen, eenig klein voordeel met moeite en op
.slinksche of arglistige wijze ervan weten to halen:
lc ij ?ceet van alles ?cat of te knarpen; — iem. iets afknarpen, met moeite en op slinksche of arglistige
wijze een klein voordeel van hem verkrijgen, (ook)
het zijns ondanks van hem gedaan weten to krijgen,
hem tegen zijn zin dwingen het to doen; het hem
,onwillekeurig afdwingen, afpersen, (w. g.).
AFKNAUWELEN. (knauwelde af, heeft afgeknauweld), (veroud.) langzaam en bij kleine gedeelten
knauwen.

AFKNAUWEN, (knauwde af, heeft afgeknauwd),
door knauwen afzonderen, knagend on kauwend
aflatjten, afknabbelen. AFKNAUWING, v.
AFKNEDEN, (kneedde af, heeft afgekneed), knedend
afzonderen; alles afdoen wat er to kneden valt.
AFKNELLEN, (knelde af, heeft afgeknald), door
knellen van het lichaam afscheiden (een lichaamsdeel), afklemmen. AFKNELLING, v.
AFKNEUZEN, (kneusde af, heeft afgekneusd), door
kneuzen afscheiden: zfj heeft haar 'anger tusschen de
deur afgekneusd.
AFKNEVELEN, (knevelde af, heeft afgekneveld);
(em. eenige bezitting afknevelen, ze hem door onbillijke
vorderin.geh of langs slinksche wagon op onwettige
wijze afdwingen, ze hem afpersen door knevelarij; —
afgekneveld geld, geld op onwettige wijze van anderen
afgeperst, door knevelarij verkregen. AFKNEVELAAR, m. (-s). AFKNEVELING, v. (-en).
AFKNIBBELAAR, m. (-s). AFKNIBBELAARSTER,
v. (-s).
AFKNIBBELEN, (knibbelde af, heeft afgeknibbeld),
'met moeite on kleingeestig afdingen (van, op den prijs
van iets), afkorten, ook de regeering heeft niets van
haar stelsel laten afknibbelen en afknabbelen; — iem.
iets afknibbelen, een betrekkelijk klein voordeel door
kleingeestige inhaligheid van hem verkrijgen, het
hem door overdreven winzucht laten betalen of
afstaan, meest op onwettige of slinksche wijze en
dus met het bijdenkbeeld van afzetterij. AFKNIBBELING, v. (-en).
AFKNIJPEN, (kneep af, heeft afgeknepen), door
knijpen wegnemen, afzonderen, uithalen: een punt
arglistig
van een spijker met de nijptang afknfjpen;
en kleingeestig korting weten to verkrijgen : onder
allerlei voorwendsels wist hij nog een gedeelte van
de som af to knfjpen; (zeew.) zoo kort mogelijk bij
den wind houden : een schip, den opvarenden, den
wind, de loef afknfjpen, door scherp bij den wind to
zeilen een ander schip de loef afwinnen ; door drukking op den scherpen kant van eenig voorwerp
doorgesneden, afgebroken worden : de tros kneep of
op den scherpen kant van dien balk.
AFKNIJPER, m. (-5). AFKNIJPING, v. (-en).
AFKNIKKEN, (knikte af, heeft on is afgeknikt, =
AFKNAKKEN.
AFKNIPPEN, (knipte af, heeft afgeknipt), met de
schaar afsnijden : het hoar, de coupons afknippen; — eon
stukje van een metaaldraad afknippen, met eene nijptang afnemen; het bovenste verkoolde gedeelte
wegnemen : het lampekousje, ook de lamp afknippen;
iets door een knip met een der vingers verwijderen
van het voorwerp waarop of waaraan het zich beAFvindt: hij knipte de erwten van de bank af.
KNIPPING, v.
AFKNIPSEL, o. (-s), een afgeknipt stuk, inzonderheid van metaal.
AFKNIPTANG, v. (-en), een werktuig bij metaalworkers, inzonderheid bij blik- on koperslagers in
gebruik om metaaldraad of dunne metalen draden
af of door te knippen (te knijpen), ook enkel kniptang genoemd.
AFKNOEIEN, (knoeide af, heeft afgeknoeid), een
work knoeiend ten einde of in gereedheid brengen,
slordig on slecht afmaken: die jongen knoeit nog
steeds zijn werk af.
AFKNORREN, (knorde af, heeft afgeknord), afgrommen, door knorren van zich afstooten; veel knorren.
AFKNOTTEN, (knotte af, heeft afgeknot), afkappen; (een boom) snoeien, van de kruin on de takken ontdoen; afstompen (spitse of puntige voorwerpen) ; (bouwk.) de uiteinden van balken, ribbon,
paten enz. van de scherpe hoeken of kanten ontdoen door die schuins of rond to schaven, in de
dwarste afkanten, vgl. afbiljoenen. Zie AFGEKNOT;
(vlas) den geheelen voorraad in knotten of bosjes
binden om verder te worden bewerkt: wij zullen
het vlas eerst maar afknotten; (vlas) het van de
knotten of zaaddoozen ontdoen, door die van de sten-
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gels af te plukken of af te scheuren. AFKNOT'TING, v. (-en).
AFKNUIVEN, (knoof af, heeft afgeknoven), (gew.)
hetzelfde als AFKLUIVEN.
AFKNUTSELEN, (knutselde af, heeft afgeknutseld).
•een werk al knutselend afmaken.
AFKOELEN. (koelde af, heeft en is afgekoeld),langzaam koel of koud maken, ook: koeler worden, bekoelen: de lucht is na het onweder merkelfjk afgekoeld; het Ozer koelt reeds af; den warmtegraad van
zich afkoelen, zich doen
•een lichaam verminderen;
bekoelen; (stoom, verhitte waterdamp) verdichten,
condenseeren, ook: weer water worden; (een vuur,
een gloed, hartstochten) (fig.) in warmtegraad doen
verminderen, in hevigheid doen afnemen, ook :minder worden in warmtegraad, in hevigheid : hij moet

citanten af; uit begeerte of nieuwsgierigheid iets naderen: de muggers komen op het Licht af; (Zuidn.) ik hoor
Zc afkomen, ik begrijp u, ik bemerk waar gij been wilt
[elders : ik hoor u aankomen] ; naar beneden komen:
zij kwamen juist den berg, de trap af; (zeew.) uit
het tuig of van het dek komen; (krijgsw.) afkomende
wacht, afgeloste wacht; — eene rivier, een stroom afkomen, varen in de richting van den oorsprong naar
den mond ; — eene afkomende stoomboot, eene stroom-

zifn ongeduld ?naar eens leeren afkoelen; — hij is at
tameljjk afgekoeld, tot zich zelf gekomen.
AFKOELER, m. (-s). AFKOELSTER, v. (-s).
AFKOELING, v. (-en), vermindering van den warm-

tegraad; (fig.) vermindering van de genegenheid of
vriendschap voor iem. door drift, enz.
AFKOELINGSMETHODE, v. (-n), (nat.) methode om
door afkoeling de soortelijke warmte van verschillende stoffen te bepalen; wijze waarop men gesmede of gegoten voorwerpen afkoelt ter bereiking
van verschillende doeleinden.
AFKOELINGSWET, v. (-ten), wet of wetenschappelijke formule, aanwijzende de verhouding die bij een
afkoelend lichaam bestaat tusschen de vermindering van den warmtegraad en den tijd der afkoeling.
AFKOKEN, (kookte af, heeft en is afgekookt),
(beenderen) door koken ontdoen van het vleesch,
het merg enz. dat eraan of erin zit ; — een skelet
-afkoken, (ontl.) een HA in kokend water leggen om
vleesch en spieren van de beenderen to doen loslaten en deze daardoor gemakkelijk to kunnen zuiveren; door het koken verwijderd of afgedreven worden: het vet kookt van de soep af; door het koken
van iets gescheiden worden : het vleesch kookt van
de beenderen af; — zfjde afkoken, ze door koking ontdoen van de aanklevende stoffen, ook koken, ontschalen of degommeeren genoemd; — spelden afkoken,
afgesmede spelden door koking in eene oplossing
van wijnsteen of van verdund zwavelvuur ontdoen
van het aangeslagen vuil; — groenten afkoken, ze
door koking ontdoen van scherp of stork smakende
sappen ;
kruiden, verfhout enz. afkoken, er eon afkooksel van maken, door koking er de kracht uithalen, — afgekookt vleesch, kruiden, die door het
koken de kracht verloren hebben ; ten einde toe
koken; alles koken wat er to koken is; — de troepen
sullen afkoken, eer zij op marsch gaan, de noodige
warme spijzen gereedmaken en nuttigen. AFKOKING, v. (-en).
AFKOKER, m. (-s), aardappel die fijn kookt en Loch
in 't hart nog hard is.
AFKOMELING, m. en v. (-en), afstammeling.AFKORELINGE, v. (-n).
AFKOMELINGSCHAP, v. alle afstammelingen.
AFKOMEN, (kwam af, is afgekomen), zekere plaats
verlaten, zich ervan verwijderen en op eene andere
komen : ken gauw van het ifs af, het is niet te ver trouwen ; (zeew.) weder vlot worden en de ondiepte
verlaten (van eene schuit) ; (eon plan, een voornemen,
een denkbeeld, een gevoelen enz.) laten varen : hi)

is allengs van dat gevoelen afgekomen, — iem. zus
of zoo afkomen, op zekere wijze door hem gezegd of
gesproken worden; — alles wat hij zegt, komt hem zoo
.clroogjes af, zegt hij op zoo'n drogen toon; — op iem.
afkomen, recht op hem aangaan, aantreden, aanzeilen of aanrijden; — op iem. of iets afkomen, naderen
met vijandige bedoeling : de hond kwam woedend op
tnij af; — op iets afkomen, zich tot iets begeven om
het to bereiken of to verkrijgen: de wesp kwam op
den zoeten honing af; naar lets streven: z# kwamen
op haar fortuin af; op die betrekking kwamen vele solli-

afwaarts varende boot ; (zeew.) vOOr den wind of
stroom ergens heen varen; — een weg afkomen, langs
dien weg aankomen: hij komt het laantje af; (bijb.)
Jacob kwam af naar Egypte; een gevraagden koopprijs verminderen: hij vraagt Lien gulden; maar
hij zal wet wet afkomen; — van iem. afkomen, van
hem afstammen, Zie KODIAF, — van een woord afkomen, ervan afgeleid zijn ; — van lets afkomen, er
zijn oorsprong aan ontleenen; — van lets afkomen (op
deze of gene wiffze), t. w. van een gevaar of eene hachelijke omstandigheid waarin men verkeert, of van eene
handeling die men verricht: er goed, slecht, bekaaid,

beroerd, gek, gemakkelljk, heelshuids, goedkoop, zonder
kleerscheuren, met een langen neus, beslekt enz. afkomen; — hij is er met eene geldboete, met den schrik afgekomen, hij had slechts eene geldboetetebetalen, is alleen
maar geschrokken; — hij is er met zijn laatste werk
slecht, goed afgekomen, heeft een afkeurend, gunstig
oordeel beloopen : [bij Zuidned. schrijvers vindt men
in doze laatste bet. niet zelden er, van' afkomen]; (biljartspel) goed of slecht afkomen, met zijn bal zOO komen to liggen, dat men moeielijk of gemakkelijk door
den volgenden speler gemaakt kan worden; (krijgswezen) goed afkomen, (van een schot) door goed aan to
leggen en in de juiste richting to vuren goede kans
hebben om het doel to treffen; — van iem. afkomen,
van hem ontslagen raken; — van iets afkomen, ervan
bevrijd of ontslagen raken; (ook) een kooper ervoor
vinden ; — er is geen afkomen aan, er is geen einde aan
to vinden; — van die afbraak son nog geschikte bouwmaterialen afgekomen, overgebleven; ook : de afkomende materialen son voor den eigenaar (bij eene slooping) ; (van handelingen, voorvallen) ten einde komen,
afloopen, afgedaan of voltooid worden : komt dat werk
dan nooit af, ook morgen komt uwe jas af, klaar. [In: hij
kwam juist van het stadhuis, station af, behoort af
niet bij komen, doch dient ter versterking van ,van',
wel in : zfj konden niet van het eiland afkomen, zij
wilden, maar konden het niet verlaten. In: Ik
was blij dat ik er met fatsoen van afkwam, dient,van'
weggelaten to worden; wel is het in Zuidn. gebruikelijk]. AFKOMING, v. afklimming.
AFKOMST, v. afstamming: van aanzienlijke afkomst,
van aanzienlijke familie; — afkomst zegt niets, de
afkomst alleen doet niets; — van Fransche afkomst,
in Frankrijk geboren, ook: van Fransche ouders afstammende; — de afkomst eener taal, van een woord,
oorsprong, afleiding ; (dicht.) de afstammelingen, het
kroost.
AFKOMSTIG, bn., van iem. (uit een geslacht) afkomstig
zijn, afstammen van, uit; — van eene taal, uit een
taalstam afkomstig, daarvan afstammende ; — van een
woord afkomstig, afgeleid van; (van menschen, dieren,
planton) uit een land, van eene plaats afkomstig, zijn
oorsprong hebbende nit , van; — doze planken z(jn
afkomstig van dien ouden elk, vervaardigd, gemaakt ; —

dit horloge, geschenk is van mijn grootvader afkomstig,
heeft heln toebehoord en is thans in mijn bezit; —
van wien is dat plan afkomstig ? wie heeft het ontworpen.
AFKONDIGEN, (kondigde af, heeft afgekondigd),
in bet openbaar bekend maken (wetten, verordeningen) hetzij door voorlezing in het openbaar of
door aanplakking, door plaatsing in een Staatscourant, dagblad enz. ; aflezen van den kansel, aan de
gemeente bekend maken: doming heeft afgekondigd

dat er eene collecte zal worden gehouden.
AFKONDIGER, m. (-5). AFKONDIGSTER, v. (-s).
AFKONDIGING, v. (-en), het afkondigen; een afge-
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kondigd begluit enz. — de afkondiging der huwelij7csge•
•boden, dagen der ondertrouw.
.AFKONTERFEITEN, (konterfeitte af, heeft afgekonterfeit), (veroud.) afschilderen, afmalen.
AFKOOKSEL, o. (-s), vloeistof waarin plantaardige
stoffen zijn afgekookt en waarin dus de oplosbare
geneeskrachtige, voedende, kleurende of andere zelfstandigheden die zij bevatten, zijn opgelost.
AFKOOP, m. (-en), het vrijkoopen van personen
uit zekere betrekking : ztjn afkoop uit den dienst heeft
zijn vader vrfj wat geld gekost; het terugkoopen van
verbeurd- of prijsverklaarde goederen, het geven
eener som gelds om zich te ontslaan van eene verplichting : afkoop van grondrenten, tienden enz. of om
de onaangename gevolgen eener daad te voorkomen
(beleediging, verminking van personen, beschadiging van voorwerpen).
AFKOOPBAAR, bn. afgekocht kunnende worden:
afkoopbare tienden, grondrenten; de dienst is afkoopbaar. AFKOOPBAARHEID, v.

- AFKOOPBAARSTELLING, v. (-en), het afkoopbaar
stellen, t. w. van schuldplichtigheden : een wetsontwerp tot afkoopbaarstelling der tienden.

AFKOOPEN, (kocht af, heeft afgekocht), fern. of iets
vrij- of loskoopen : iem. van den dienst afkoopen; zfj
waren door roovers overvallen en hadden schip en lading
voor groot geld moeten afkoopen; — iem. iets afkoopen, het door koop van hem verkrijgen (ver-

plichtingen die op iem. rusten) doen ophouden,
zich ervan ontslaan door het voldoen van een prijs
in geld of in iets anders bestaande : grondrenten
afkoopen; (onaangename ervaringen of bejegeningen die iem. bedreigen) door het betalen van eene
som gelds of van eenigen anderen prijs afwenden : hij heeft die vervolging afgekocht, geld gegeven
om van de vervolging verschoond te zijn ; — iem.
afkoopen, een mededinger door het aanbieden eener
koopsom van zijn plan doen afzien; — zich laten
afkoopen, zich laten bewegen om voor zekeren prijs
of te zien van iets waarmede men iem. bedreigt:
de beleedigde part, ook de gegadigde (bij eene verkooping) heeft zich laten afkoopen.
AFKOOPER, m. (-s). AFKOOPSTER, v. (-s). AFK00-

PING, v. (-en).
AFKOOPGELD, o. (-en); ...PRIJS,m.(...zen), ...SOM,
v. (-men), geld, prijs, som waarvoor men iem. of
iets afkoopt.
AFKOPPELEN, (koppelde af, heeft afgekoppeld),
.(stoomw.) werktuigen of deelen ervan van het
bewegende deel losmaken waaraan ze aangekoppeld
zijn, ten einde ze te doen stilstaan, ook ontkoppelen
genoemd. AFKOPPELING, v.
AFKORRELEN, (het korrelde af, is afgekorreld), in
korrels afvallen.

AFKORSTEN, (korstte af, heeft en is afgekorst),
de korst wegnemen, (iets) van de korst ontdoen; de
korst verliezen. AFKORSTING. v.
AFKORTEN, (kortte af, heeft afgekort), korter maken : een mantel, zich het haar laten afkorten; — den
tijd afkorten, verkorten ; — hop afkorten, ze besnoeien
door de oude ranken en overtollige spruiten, gedeeltelijk ook de zijwortels, af te snijden; — woorden
afkorten, ze bij het spreken of schrijven verkorten
door er eenige letters of lettergrepen van weg to
laten; (veroud.) eene cede afkorten, wat gemist kan
worden weglaten, bekorten; het bedrag eener rekening verminderen: voor contante betaling may u
afkorten; — eene schuld afkorten, er een gedeelte
op betalen, haar daardoor verminderen.
AFKORTING, v. (-en), het korter maken; het verminderen van eene rekening, een loon, enz. ; het
afbetalen op eene schuld; een afgekort woord; in
de advertentien leest men yank de afkortiny z. b. b. h. h.
zone bezigheden buitenshuis hebbende.
AFKOTEREN, (koterde af, heeft afgekoterd), door
koteren verwijderen.
AFKOUTEN, (koutte af, heeft afgekout), ten einde
kouten, veel kouten.

AFKRONKELEN.

-

AFKRABBELEN, (krabbelde af, heeft afgekrabbeld),
door krabbelen wegnemen, — zich het hoofd afkrab. ,
het met de nagels reinigen van aanklevend vuil, beln,
(sehrijf- of teekenwerk) haastig en slordig afmaken.
AFKRABBELING, v.
AFKRABBEN, (krabde af, heeft afgekrabd), door
krabben (hetzij met de nagels [en dan gelijkbeteekenend met afkrabbelen], hetzij met een scherg
werktuig) wegnemen : een roofje van eene wond, de
verf van de deur afkrabben; door krabben reinigen:
met een mes van roest en
ffzerwerk af krabben,
hamerslag reinigen, (papiermakerij) papier afkrabben, de gedroogde vellen papier van de daarin aanwezige oneffenheden en vreemdsoortige zelfstandigheden reinigen, alles afdoen wat er to krabben
van; een aardappelland, een korenveld geheel en
al met den krabber doorwoelen.
AFKRABBER, m. (-s). iem. die afkrabt, voorwerpenl
door afschrapen reinigt, inz. in de papierfabrieken,
mes waarmede men de gedroogde vellen papier afkrabt, afkrabbertje; driehoekig ijzeren plaatje met
scherpe kanten aan eon steel, waarmee men oude verf
van hout, oude teer van schepen, haar van geslachte
varkens enz. afkrabt. AFKRABBING, v. (-en). AT' ,
KRABSEL,o.afgekrbdst
AFKRANSEN, (kranste af, heeft afgekranst),(gew.)
het vuil van het in de wan liggend zaad met een
vleugel verwijderen.
AFKRASSEN, (kraste af, heeft afgekrast), door kras,
sen wegnemen, door krassen reinigen: roest van
fjzerwerk of krassen,

ook ijzerwerk afkrassen;

(een

muziekstuk) met eentonig en krassend geluid
ten einde toe op de viool spelen; (van pers.) zich
haastig verwijderen, zich wegpakken uit vrees voor
of ten gevolge van eene onaangename bejegening.
AFKRASSER, m. (-5). AFKRASSING, v.
AFKRAUWEN, (krauwde af, heeft afgekrauwd),
afkrabben; (gew.) iem. afkrauwen, hem doorhalen,
streng berispen.
AFKRENTEN, (krentte af, heeft afgekrent), een
druiventros afkrenten, eenige druiven afknippen
opdat de andere beter kunnen groeien, ook: de
druiven, de koude muren afkrenten.
AFKREPPEN, (krepte af, heeft afgekrept), ten einde
kreppen, ophouden met kreppen.
AFKRIJGEN, (kreeg af, heeft afgekregen), van eene
hoogte afnemen, naar beneden krijgen met het doel
om ze to gebruiken : krijg dat boek even van de plank
af; (kleedingstukken, sieraden enz.) met moeite en
inspanning er in slagen ze af to doen ; met moeite on
inspanning erin slagen iets van zekere plaats to verkregen het vaartuig van de ondiepte af;
wijderen :
iem. afkrijgen van een persoon, maken dat hij zich voortaan onthoudt van den omgang met hem: hij is van
dat meisje niet af to krfjgen ; — iem. afkrijgen van iets,
erin slagen om hem ervan to verwijderen; maken, dat
hij eene gedachte, eene gewoonte, een voornemen
enz. laat varen; erin slagen eene schuld, eene
koopsom of een koopprijs enz. met een zeker gedeelte to doen verminderen: hij kreeg er eindelijk
twintig gulden af; erin slagen iets N an een ander
voorwerp to scheiden: eindelfjk kreeg ik er de kurk
af (van de kruik), wegnemen, afborstelen, afboenen:
ik Pan de vlakken van de deur, de spatten van de
broek niet afkrijgen; iets voltooid krijgen: het work
zullen zij vandaag afkrijgen; iets naar beneden brengen : hoe krijgen wij die Past van boven af?
AFKRIMPEN, (kromp af, is afgekrompen), door
krimpen zich van een ander voorwerp scheiden:
de bast is van den boom afgokrompen.
AFKRONEN, (kroonde af, heeft afgekroond), (bouwk.)
een paal die ingeheid moot worden, van de kroon of
kruin ontdoen, het boveneinde (den kop) zoodanig
vlak afwerken on aan de kanten afschuinen, dat
de paal geschikt is om ingeheid to worden, ook
koppen genoemd.
AFKRONKELEN, (kronkelde af, is afgekronkeld),
zich in kronkelende beweging of richting van iets
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.verwijderen : het pad kronkelde allows van de rivier
af; — het bedkje kronkelde van den berg af, naar beneden
kronkelen, kronkelend afdalen.
AFKROOIEN, (krooide af, heeft afgekrooid), (in de
veenderij) de onbruikbare bovenste veenlaag door
krooien (d. i. kruien) wegnemen, ze afsteken en met
kruiwagens vervoeren.
AFKROOIER, m. (-s). .AFKROMING, v.
AFKRUIEN, (kruide of krooi af, heeft en is afgekruid of afgekrooien), met kruiwagens wegvoeren;
door kruien wegnemen (overtollige aarde enz.); met
kruiwagens naar beneden -vervoeren, (van ijsschotsen) stroomafwaarts kruien, in opeenschuivende
schotsen afdrijven. AFKRUIING, v.
AFKRUIMELEN, (kruimelde af, heeft en is afgekruimeld), doen afvallen, afvallen in kruimels.
AFKRUIPEN, (kroop af, is en heeft afgekropen),
zich kruipend van iets verwijderen ; naar beneden
kruipen ; door kruipen scheiden, kruipend afschuren: de kleine heeft hier al de verf van den vloer afgekropen; (een afstand) ten einde toe kruipend afleggen;
veel kruipen. AFKRUIPING, v.
AFKUIEREN, (kuierde af, heeft en is afgekuierd),
zich kuierend van eene plaats verwijderen; naar
beneden kuieren ; (een afstand) ten einde toe kuierend
afleggen.
AFKUIPEN, (kuipte af, heeft afgekuipt), ten einde
kuipen, alles afdoen wat er te kuipen is; veel kuipen; door kuiperij jets weten te verkrijgen.
AFKUISCHEN, (kuischte af, heeft afgekuischt),
(Zuidn.) jets reinigen, schoonmaken door wegneining
van het vuil dat er zich op bevindt, ook afkorsen
genoemd.
AFKUNNEN, (konde of kon af, heeft afgekund),
kunnen afdoen of afmaken: jets wel afkunnen; jets
alleen niet afkunnen; — het best afkunnen, niemands
hulp noodig hebben ; afgedaan kunnen worden : de
ring kon niet van den vinger af; voltooid kunnen worden: dat werk kan vandaag nog af.
AFKUSSEN, (kuste af, heeft afgekust), door kussen
wegnemen ; -- het nieuwtje, de aardigheid enz. (van iem.
of lets) afkussen, zOOlang kussen, dat er het nieuwtje
of de aardigheid af is; met een kus een twist bijleggen, ook de pin afkussen, door een kus doen ophouden; iem. door een kus met zich verzoenen; — zich
afkussen, zich door kussen vermoeien, afmatten.
AFKWAKKEN, (kwakte af, is en heeft afgekwakt),
van eene hoogte enz. afvallen en met een kwak
neerkomen; uit boosheid of moedwil iem. of jets
met kracht van eenig voorwerp afwerpen, zoodat
hij of het met een kwak nederkomt.
AFKWANSELEN, (kwanselde af, heeft afgekwanseld), iem. jets afkwanselen, door kwanselen of ruilen
iets van iem. bekomen, afhandig maken (alleen
van kleinigheden gezegd).
AFKWIJNEN, (kwijnde af, heeft en is afgekwijnd),
(een tijd) kwijnende doorbrengen; — zich afkwijnen,
zich uitputten door langdurige kwijning, door lange
kwijning uitgeput raken.
AFKWIJTEN, (kweet af, heeft afgekweten), (veroud.)
(eene schuld) geheel en al betalen, tot het laatste
toe voldoen.
AFKWISPELEN, (kwispelde af, heeft afgekwispeld),
met een kwispel (een langen en zachten kwast) van
stof en vuil reinigen (meubels) ; met een kwispel
afslaan (stof en vuil) ; door kwispelen verwijderen,
verdrijven door met eene roede, karwats, zweep of
jets dergelijks te slaan : h kwispelde den head van
het erf af; afranselen, afrossen met eene zweep enz.
AFLAADPLAATS, v. (-en) de plaats waar een schip
zijne voile lading inneemt.
AFLAAT, m. (...aten), (R.-K.) verzachting, vermindering, kwijtschelding van tijdelijke straffen die
de kerkelijke overheid den zondaren na de vergeving
hunner zonden verleent; — voile aflaat, volkomen
kwijtschelding van alle tijdelijke straffen; — iem.
aflaat geven, schenken; aflaat verzoeken; voile, volledige
aflaat; (gew.) afdak, ruimte onder een afdak.
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m. (...brieven), schriftelijke oorkonde waarbij een aflaat verleend wordt.
AFLAATDAGEN, m. my. dagen waarop de R.-K.
kerk gewoonlijk aflaat verleent.
AFLAATGELD, o. (-en), geld waarvoor men zich
een aflaat koopen kon; het daarvoor betaalde geld..
AFLAATHANDEL, m. aflaatkramerij.
AFLAATJAAR, o. (...jaren), feestjaar in de R.-K.
kerk waarin zeer veel aflaten gegeven werden.
AFLAATKRAAM, v. afkeurende uitdrukking voor
het onbetamelijke handeldrijven in aflaten, dat aan
de R.-K. kerk door hare tegenstanders verweten
werd.
AFLAATKRAMER, m. (-s), afkeurende uitdrukking
voor een monnik of ander geestelijk persoon die
op onbetamelijke wijze aflaten to koop biedt.
AFLAATKRAMERIJ, v. aflaatkraam.
AFLAATPENNING, m. (-en), gouden, zilveren of
koperen penning dien de Paus heeft gewijd. AFLAATPREDIKATIE, v. (-len).
AFLAATPREDIKER, m. (-s), geestelijke die den
aflaat predikt.
AFLAATREGISTER, o. (-s), register van het getal
en de dagen der aflaten.
AFLAATVERKOOPER, m. (-5), aflaatkramer.
AFLADEN, (laadde af, heeft afgeladen), wat geladen
is weg-, af-, uitnemen : de koffers afladen, van den
wagen nemen; ontladen : den wagen, eene zolderschuit
afladen; ten einde laden : een schip, een wagen afladen, geheel en al laden en voor vertrek, verzending
gereedmaken.
AFLADER, m. (-s), verzender. AFLADING, v. (-en).
AFLAKKEN, (lakte af, heeft afgelakt), voorwerpen
die gelakt moeten worden (hetzij met vernislak of
met zegellak) geheel of tot het laatste toe lakken
en daarmede voltooien; alles afdoen wat er te lakken valt ; veel lakken.
AFLANDIG, bn. (zeew.) (van den wind) van het
land af gericht, van de kust af zeewaarts waaiende,
het tegenovergestelde van aanlandig ; (van personen)
(veroud.) uitlandig: zich aflandig maken, zich buitenslands begeven.
AFLANGEN, (langde af, heeft afgelangd), van boven
langen, toereiken; afgeven aan huis (in het voorbijgaan); (fig.) afdokken, afschuiven; — hi] houdt niet
van aflangen, hij is gierig; (gew.) van iem. aflangen,.
kwaad van hem spreken.
AFLANGER, m. (-5). AFLANGSTER, v. (-s). AFLANGING, v.
AFLAPMACHINE, v. (-s), eene machine in eeneschoenfabriek.
AFLAPPEN, (lapte af, heeft afgelapt), (kleederen
enz.) zooveel lappen als noodig is; alles afdoen wat
er te to lappen valt; (gew.) slordig afwerken: hij
heeft zijn werk weer afgelapt; met eene zeemlap
schoonmaken, zeemen : de ruiten aftappen.
AFLATEN, (liet af, heeft afgelaten), toestaan en
gelegenheid geven eene plaats te verlaten : ik liet
hem van den zolder af; (bezonken vloeistoffen) laten
afloopen, ze aftappen = verlaten: win aflaten; (van
bleed) aftappen door het openen van eene ader;
(van eene koopsom of schuldvordering) jets laten
vallen ; (veroud.) kwijtschelden; (fabriekt.) een oven
aflaten, zijn vuur matigen of koudstoken, — laat
Mijnheer de trap of, bij het naar beneden gaan vergezellen of lichten; (voorwerpen) aan een touw, aan
een ketting laten afzakken, het tegenovergestelde
van ophalen : de kisten met het windas van den pakhuiszolder aflaten; — zich aflaten, zich aan een touw
enz. van eene hoogte laten zakken; (dicht.) langzaam neerdalen (van de zon) ; (allerlei voorwerpen) van iets verwijderd laten : laat de pelerine
van uw mantel af, 't is warm genoeg ; (kleedingstukken,
sieraden enz.) niet aan- of omdoen : ik heb min ring
afgelaten; (Zuidn.) afleggen, niet langer dragen (kleedingstukken); (fig.) (onstoffelijke dingen) achterwege laten : laat zijn naam (ook hem) er maar at, n.l.
van de lijst ; — ho had er het slot (van zijne verhan-
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deling b. v.) moeten aflaten; — van iem. aflaten, ophouden hem lastig te vallen of te kwellen: toen list de
duivel van hem af; — van God aflaten, ophouden in
Hem zijn steun te zoeken; van iets aflaten, ermede
ophouden, uitscheiden: laat af van kwaad te doen;

nieuwsgierige die door vragen achter iemands gehelm tracht to komen). AFLEERING, v.
AFLEESKLEP, v. (-pen), veelal in verkl. vorm. AFLEESKLEPJE, o. (-s), metalen klepje of beweegbaar
plaatje aan een sterrenkundig meetwerktuig dienende
tot het aflezen der graden en verdere verdeelingen
die door den wijzer op een verdeelden cirkel worden
aangewezen, ook klep- of klapnonius genoemd.
AFLEGBOEL, m. (-en), eene woeste dronkenmanspartij waarbij een aantal der aanwezigen het afleggen, d. i. stomdronken worden (in studententaal).
AFLEGGEN, (legde af, heeft afgelegd, in de volkst.
lei, lee af en afgeleid), (kleedingstukken, wapenrusting, sieraden enz. die men aan heeft, ook (fig.) hetgeen daarmee vergeleken wordt) afdoen, zich tijdelijk ervan ontdoen: na hare thuiskomst legde haren
sluier af; (fig.) de natuur lei weer haar sieraad af;
(gedragen kleeden enz.) afdanken en (meestal) weggeven : die afgelegde jas is wellicht nog goed voor den
knecht; (fig.) het lichaam der zonde afleggen; het tegenovergestelde van aanvaarden : de bemoeiingen van
een ambt afleggen, neerleggen ; (fig.) (de kleedingstukken, sieraden, wapens enz. als kenteekenen of zinnebeelden van bepaalde standen of betrekkingen):
de toga afleggen, ophouden hoogleeraar, rechter
predikant enz. to zijn; — den gouden sleutel afleggen,
voor het kamerheerschap bedanken; — het weduwenkleed afleggen, hertrouwen ; — de kroon afleggen (neerleggen), afstand van de regeering doen; — den pelgrimsstaf afleggen, zijne pelgrimstochten staken; —
zfjne kinderschoenen afleggen, zie UITTREKKEN;
(kleedingstukken als kenteekenen of zinnebeelden
van gemoedsgesteldheden enz.) : den rouw, het rouwNeed, rouwgewaad afleggen, niet langer treuren om geleden verliezen; — de wapenen afleggen, neerleggen;
(fig.) ook: het zwaard, harnas enz. afleggen, den strijd
staken (als overwinnaar of overwonnene) ; — het masker afleggen, zijne ware gezindheid of bedoelingen laten
blijken ; (zedelijke hoedanigheden on gezindheden,
begrippen, meeningen on gedachten, handelwijzen
on gewoonten) als 't ware van zich leggen, zich ervan ontdoen, laten varen, het tegenovergestelde
van aannemen, opvatten : leg uwen ernst af; het wordt
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laat af met die nuttelooze pogingen; zfj liet niet af hem
hare waren aan te prtizen; — zonder aflaten, (veroud.)
zonder ophouden, onophoudelijk; — laat af ! houd op!

vaar niet voort met uwe verkeerde handeling !
hardnekkig volharden in iets dat kwaad
—nietaflaten,
is of een ander deert; (fig.) (van iets waaraan eene
onaangename werking wordt toegeschreven) ophouden die werking to oefenen : nog laat het grimmig
lot dat u vervolgt niet af; (van handelingen die voor
een ander onaangenaam zijn of van onaangename
aandoeningen) ophouden iem. te kwellen, tot bedaren komen: de prikkeling laat haast af ; (van de
koorts) allengs ophouden, afgaan : toen de koorts
viel h# in een gerusten slaap; (gew.) de koeien
laten af, beginnen minder melk te geven.
AFLATER, m. (-s). AFLAATSTER, v. (-s). AFLA-

'TING, v.
AFLAVEEREN, (laveerde af, heeft en is afgelaveerd), stroomafwaarts laveeren: wfj waren de rivier
afgelaveerd; een afstand laveerende afleggen: als wff
rak afgelaveerd hebben, kr ffgen w# den wind meer

van ter 4de.
AFLATTEN, (latte af, heeft afgelat), met latten afsluiten, afzonderen, afschieten: een kamertje aflatten.
AFLEENEN, (leende af, heeft afgeleend), iem. jets
afleenen, het van hem ter leen vragen, ontvangen,

zoodat de eigenaar door het gemis ervan ongerief
ondervindt.
AFLEENER, m. (-s). AFLEENSTER, v. (-s). AFLEENING, v.
AFLEER, v. (gew.) dat was een goede afleer voor u; laat
U dat eene afleer zijn, les, onderrichting om zich niet ten
tweeden male aan jets verkeerds schuldig te maken.
AFLEEREN, (leerde af, heeft en is afgeleerd), (eene
kennis of kunstvaardigheid die men bezit) door
gebrek aan oefening vergeten, verleeren : hij is al
zjin Fransch afgeleerd; — son Fransch afleeren, het
allengs vergeten; — het teekenen afleeren, de handigheid verliezen om het to doen, (met zijn om den toestand van het niet weten, het niet kunnen uit to
drukken; in de volgende beteekenissen met hebben
om het afleeren als eene opzettelijke verrichting
voor to stollen) eene kennis die iemand bezit en
die geacht wordt verkeerd of eene dwaling to zijn,
doen vergeten door hem beter to onderrichten; hem
de onjuistheid zijner begrippen aantoonen en er
betere voor in de plaats geven : gij moot hem die verkeerde begrippen en vooroordeelen afleeren; (gewoonten, hebbelijkheden on begrippen, meestal verkeerde, schadelijke of lastige, of die als zoodanig
beschouwd worden) allengs afleggen, zich ontwennen, hetzij opzettelijk door er zich moeite voor
te geven, hetzij zijns ondanks ten gevolge van omstandigheden of van de bemoeiingen van anderen:
bet stotteren, het knipoogen, het rooken afleeren; gij moet
ie kwade gewoonte afleeren; maken dat iem. gewoonten
en hebbelijkheden aflegt, zich ontwent: ik heb hem
dat lasteren voor goed afgeleerd; — zich jets afleeren,
rijn best doen om zich jets af to wennen ; zich beijveren het na to laten: ge moet ze dat lang slapen afleeren ; iem. iets afleeren, met nadruk gezegd voor:
hem dwingen het voortaan na to laten, t. w. door
straf of bedreiging: wU zullen hun dat afleeren;
eene kunstvaardigheid van iemand leeren, t. w.
niet door onderricht, maar door ze van hem af to
zien of af to luisteren; zich zelven eigen maken
door good acht to geven hoe een ander handelt of
'vat hij zegt, buiten diens weten: een kunstje afleeren ;
;h. zal hem (lien handgreep zien of to leeren; (Zuidn.)
the heb dat kunstje van hem afgeleerd; (zegsw.) zoo leert
theft den boeren de kunst af, zoo verschalkt men een
onnoozele om zijn geheim te weten to komen,
(weigerend en beschamend antwoord gericht tot een

eindelf9k tad, dat gij uwe kinderaChtigheid aflegt; zijne
zonden, zijne stroefheid, eene hatelfike eigenschap, wrok,
gramschap, schrik, angst, vrees ook: zijne liefde, hoop afleggen; — den ouden mensch afleggen, een ander mensch
worden, zich bekeeren; — den ouden Adam afleggen,
de geneigdheid tot zonde laten varen, zich verbeteren; — vorderen in kennis is veeleer afleggen van dwalingen dan ontdekken van nieuwe waarheden; vooroordeelen afleggen; men kan eerder een slechten rok dan
eene slechte gewoonte afleggen; zone kuren afleggen; —
het leven afleggen, (verzachtend voor) sterven; — het
afleggen, sterven ; stomdronken worden (ook scherts.
het aanwezen afleggen); (gemeenz.) in zijne pogingen
bezwijken; (van een student) door gebrek aan ljver
on door eene losbandige levenswijze bij zijn examens niet slagen on daardoor de academie verlaten, sjeezen; (scherts.) die broek begint het mooi af
te leggen, verslijt langzamerhand ; — het op iets afleggen,
er volstrekt niet in slagen; — het bij (of tegen) iem. afleggen, voor iem. de mindere moeten zijn, zwichten;
(van dieren) de huid, de horens afleggen, verliezen, omdat nieuwe aangroeien; — die koe heeft reel afgelegd, bij
het slachten aan gewicht verloren, (gew.) inslachten
genoemd; (fig.) hij heeft in zone langdurige ziekte yr?) .
(gemeenz.) magerder worden; — een last,watfgeld,
een pak, eene vracht (fig.) zorgen, kommer, kwellingen afleggen, er zich van ontdoen; (fig.) eene schuld afleggen,
(gew. on Zuidn.) afdoen, aflossen; — de doodschuld afleggen, den tol der natuur betalen ; — rekening, rekenschap afleggen, zich verantwoorden; (een last
die iemand door een ander is opgedragen) zich daarvan ki,vijten, dien volbrengen eene mondelinge boodschap afleggen ; — een examen afleggen, ondergaan ; —
proeven ran bekwaamheid afleggen, die bij een examen
geven, die bij een onderzoek doen blijken; — eene
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Terklaring, getuigenis, bekentenis, gelofte, enz. afleggen,
die op min of meer plechtige wijze geven; — een
,eed afleggen, plechtig zweren; — eene geloofsbelijdenis
(of enkel belfjdenis) afleggen, (ten overstaan van het bevoegde kerkelijk gezag plechtige belijdenis doen van
zijn godsdienstig geloof; ook ten opzichte van de politiek enz.: voor zijne meening uitkomen ; — een bezoek,
zijn kompliment, een tegenbezoek bff iem. afleggen, beleefdsheidshalve bezoeken; — (vrij wat, veel, niet weinig enz.) van iem. (of iets) afleggen, (scherts. en gemeenz.) zich afkeurend over afwezigen uitlaten; lets
afnemen van het voorwerp waarop het ligt en het
elders nederleggen : leg de boeken van den steel af;
(krijgsw.) een stuk geschut afleggen, het van zijne
affuit nemen en ergens nederleggen ; (bij veldgeschut)
eene affuit afleggen, bij uitbreiding ook het stuk geschut
afleggen (t. w. den vuurmond op zijne affuit), de
affuit van den voorwagen of haken en met den staart
op den grond leggen; (papierm). (van een pas geschept vel papier), zie KOETSEN ; (van een lijk) het
met doodsgewaad bekleeden, gewoonlijk tevens van
het bed afnemen; (tabaksteelt) tabaksland afleggen,
het tot gewoon bouwland maken; (weverij) (den
ketting) van het scheerraam afwinden en op een
spool overbrengen, daar als 't ware om heen leggen ; (bloom- on boomkweekerij) (ondertakken of
ranken) van de moederplant af- of ombuigen, op
den grond leggen on gedeeltelijk met aarde bedekken, zoodat zij wortel kunnen schieten en afzonderlijke gewassen opleveren: loten afleggen, een wijnstok afleggen, anjelieren afleggen, door aflegging voortplanten ; (veroud.) afweren, wederleggen, (thans nog
Zuidn.) : hjj heeft dien slimmerik daar eens wel afgeleid,
d. i. van zijn stuk gebracht, afgescheept, op zijne
plaats gezet; (Zuidn.) teekeningen enz. afleggen; een
kerkboek met gouden sloten en vol afgelegde beeldekens,
hetzelfde dat in Noord-Nederland afzetten hoot;
(zeew.) wU moeten afleggen, de boot leide van de kust
af, zich verwijderen van het land enz., afvaren, het
tegenovergestelde van aanleggen ; (gew.) de akkers of
stukken greed afleggen, afmeten, afscheiden.
AFLEGGER, m. (-5). (papiermakerij) de workman
-die de pas geschepte Yellen aflegt. Zie KOETSER;
iem. die de lijken aflegt en in de kist legt; een student die de Universiteit verlaat zonder zijn doel
bereikt to hebben door gebrek aan ijver en door eene
losbandige levenswijze ; eene spade waarmede men
afgraaft on het land gelijkmaakt (in den tabaksbouw) ; (wev.) een toestel waarin een spool op eene
ijzeren as gestoken wordt om er den ketting op af
to leggen ; (veroud. en gew.) een middel om iem. af
to leggen, d. i. af to weren, af to schepen, eene uitvlucht : ik ben bij meneer A verzocht, en ik heb geen
zin er heen te gaan; weet gij geen goeden aflegger voor
7n#? eon afgelegd, afgedragen kleedingstuk, sieraad
•enz. dat men meestal weggeeft : een afleggertje; eene
plant door afleggen verkregen.
AFLEGGERIJ, v. (gemeenz. scherts.), de gezamenlijke handelingen waardoor een student het aflegt,
den naam van aflegger verkrijgt, met de bijgedachte
aan het onaangename van den toestand van hem
die het aflegt.
AFLEGGERTJE, o. (-s). Zie AFLEGGER.
AFLEGGING, v. (-en), (het my. w. g.) de daad van
afleggen in 't algemeen. inz. het laten varen van zedelijke hoedanigheden en gezindheden, begrippen en
gewoonten, (veroud.) recht van aflegging, ook recht
van voorlading geheeten, het recht dat de schippersgilden in sommige steden beweerden to hebben,
om schepen van elders afkomstig, die in hunne
-stad eene vracht wilden inladen, of te wizen, op
grond dat hun zelven het voorrecht van het vrachtvervoer toekwam.
AFLEGPARTIJ, v. (-en), ...TROEP, m. (-en). Zie AFLEGBOEL.
AFLEIDBAAR, bn. (w. g.) afgeleid kunnende worden, geschikt om afgeleid to worden: Franklin ontdekte dat de bliksem afleidbaar is.
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AFLEIDEN, (leidde af, heeft afgeleid), van eene

plaats of brengen en naar eene andere geleiden:
een blinde van eene gevaarlijke plaats afleiden; onverkocht vee van de markt afleiden; — eene dame afleiden,
haar gearmd van het orkest naar hare plaats, naar
haar rijtuig of naar een ander vertrek geleiden,
het tegenovergestelde van opleiden; — iem. van den
rechten weg afleiden, op een dwaalspoor brengen (eig.
en fig.) ; (boomtakken, ranken enz.) van een bepaald
punt elders heen leiden, (gew.) afleggen genoemd;
(stroomend water) ergens anders heen doen stroomen: het water der bron werd afgeleid; (geneesk.)
het bloed van de hersenen of longen afleiden; (fig.) den
stroom afleiden, eene zich bewegende of verplaatsende volksmenigte van richting doen veranderen ;
—denbliksemafleid n,
dien zOO leiden, dat hij het
voorwerp waarop hij valt, verlaat zonder dit of de
nabij zijnde voorwerpen to beschadigen, zonder in
to slaan (ook fig. eene uitbarsting van toorn) ;
aftrekken, verhinderen ; —iem.vanzij werkafleidn,
iem. van eene gedachte, een voornemen, eene aandoening enz. afleiden, dat hij iets anders begint to denken of to gevoelen door zijne aandacht op iets
anders to vestigen; — iem. afleiden, iem. van zijn work
aftrekken, ook bezighouden, zoodat hij niet denkt
aan hetgeen hem hindert of bedroeft, opvroolijken, opbeuren; (neigingen, aandoeningen) verkeerd
leiden, zoodat zij in iets berispelijks ontaarden; —
iemands aandacht (opmerkzaamheid) van iets afleiden, ze ervan aftrekken en op lets anders
vestigen ; — het gesprek (van iets) afleiden, het ongemerkt op een ander onderwerp brengen ; naar beneden leiden langs eene helling of van eene hoogte:
iem. de trap afleiden; (fig.) (een geslacht of eene famine) den oorsprong daarvan aanwijzen in een
vroeger persoon of in zeker geslacht; aantoonen
of beweren, dat zij daarvan afkomstig, daaruit afgestarnd zijn : de Heeren van Brederode leidden hun
geslacht af van graaf Arnoud; (fig.) hz:j leidde haar
stilzwijgen of uit een gevoel van schuld, hield dit
gevoel voor de oorzaak; (bestaande woorden)
aanwijzen of beschouwen als afkomstig van een
of moor andere woorden (grondwoorden) ten
aanzien van vorm on beteekenis, verklaren uit
hunne afstamming : ten onrechte leidt men ,opperman'
van ,operarius' af; — iets uit of van iets anders
uit iets gegevens tot lets nieuws besluiten, het
daaruit opmaken; (meeningen en oordeelen) opmaken als gevolgtrekking uit het gegevene : leict
echter niet uit mine weigering af, dat ik u ongenegen ben; (stellingen, gevoelens, gezindheden enz.)
vormen of opvatten als gevolg of uitvloeisel van
lets anders, opmaken : eene gevolgtrekking afleiden; —
zijne aanspraak ergens uit afleiden, gronden op;
(nieuwe woorden) van of uit bestaande woorden
vormen, hetzij door aanhechting van voor- of achtervoegsels of door verandering van den wortelklinker, hetzij zonder eenige verandering van vorm,
door aan het woord eene beteekenis to hechten,
waardoor het een ander rededeel wordt spraak,
spreuk, sprookje, gesprek, bespreking, afspraak zijn
afgeleid van spreken; (muz.) afgeleide akkoorden; fis
en bes zijn afgeleide tenon.
AFLEIDEND, bn. geschikt om iemand van vermoeiende gedachten af to trekken, zijn geest op
to frisschen : afleidende uitspanningen.
AFLEIDER, m. (-5), bliksemafieider; (fig.) middel
tot afwending van iemands toorn ; (fig. gemeenz.)
een middel om lets gevaarlijks of onaangenaams
bijtijds af to keeren of waardoor het gesprek van
een onderwerp afgeleid wordt : ik vreesde dat zij twist
zouden krfjgen, maar gelukkig kwam er juist bezoek
en dat was een goede afleider; die vraag was een uitstekende afleider, het gesprek nam terstond eene andere
wending. AFLEIDSTER, v. (-s).
AFLEIDERSTANG, v. (-en), de stang van een bliksemafleider.
AFLEIDING, v. (-en), de daad van afleiden in de
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meeste beteekenissen van het woord : (geneesk.) op
een gezond lichaamsdeel om aan een ziek deel
.ontspa,nning to geven: men maakt eene fontanel op

delijk van de hand wijzen, met een zoet li^ntje of
wijzen.
AFLEUZEN, (leusde af, heeft afgeleusd), (Zuidn.)

den.arm, om afleiding te geven aan ziekelijke lichaamsdeelen; eene handeling of een voorval waardoor iets

.op hatelijke wijze iem. iets aftroggelen, ook AFLEUREN.
AFLEVEN, (leefde at, heeft afgeleefd), (een tijd)
tot het einde toe doorleven met het bijdenkbeeld,
dat men den tijd in kommer of eentonig slijt: het beste
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gevaarlijks of onaangenaams tijdig wordt afgewend:

dat gaf eene ongezochte afleiding; (krijgsw.) een aanvai op een ander punt geeft afleiding voor een bedreigd punt, wendt het gevaar daarvan af; — die
vraag, dat voorval gaf eene afleiding aan 't gesprek,
.eene zaak, eene wending; wending aan iemands gedachtenloop geven, inz. dat hij niet meer denkt aan
wat hem kwelt of verclriet berokkent on daardoor
vroolijker, opgewekter wordt: afleiding noodig heb-

ben, geven; — eene afleiding geven (bezorgen, verschaffen) aan iemands gedachten, ook : iem. of zich
self; iets dat afleiding geeft (voorval, bezigheid) : onder
vele afleidingen iets doen; uitspanning : afleiding heb
ik genoeg ; het beoefenen van sport geeft menigeen eene
gepaste afleiding; (taalk.) het afleiden van een woord,
het aanwijzen van het verband tusschen een woord
en het stamwoord, het aanwijzen van de afkomst
van een woord; dat verband zelf; — de leer der
afleiding, het vormen van nieuwe woorden door aanhechting van een voor- of achtervoegsel enz. ; het
woord door afleiding gevormd: het woord koningin
is eene afleiding van „koning"; — samenstellende
afleiding, vorming van een woord uit twee bestaande
woorden gepaard gaande met aanhechting van een
achtervoegsel, ook : de woorden daardoor ontstaan:

,blauwgekield,' ,ondermaansch,' ,blondlokkig,' ,boosaardig,' zijn samenstellende afleidingen.
AFLEIDINGSBUIS, v. (...zen); ...GOOT, v. (...oten);
...GRACHT, v. (-en); ...GREPPEL, v. (-s); ...KANAAL, o. (...alen), waardoor het water afgeleid
wordt; ...MIDDEL, o. (-en), iets dat afleiding verschaft; ...PIM, v. (-en); ...RIOOL, o. (...olen).
AFLEIDKUNDIG, bn. tot de woordafleidkunde betrekking hebbende: een afleidkundig woordenboek,
dat de afleiding der woorden opgeeft, etymologisch.
AFLEIDKUNDIGE, m. en v. (-n), taalkundige die in
het bijzonder de woordafleidkunde beoefent, etymo-

loog.
AFLEIDSEL, o. (-5), (taalk.) een door afleiding gevormd woord : ook afgeleid woord of afleiding genoemd.
[Alleidsel is gemeenz. dan afleiding en wordt alleen
gebezigd van een werkelijk bestaand woord; afleiding kan ook gezegd worden van een denkbeeldig

waarnaar de mensch streven kart . is zooveel mogelffic
opgeruimd zjjn dagen zachtelijk af te Leven.
AFLEVEREN, (leverde af, heeft afgeleverd), bezit,
tingen) aan een ander overgeven, ter hand stellen,.
afgeven; (toevertrouwde zaken die men tijdelijk
onder zich heeft) aan den eigenaar overgeven, overdragon, in handen stellen : ik heb gisteren de m# toe-vertrouwde effecten aan den eigenaar afgeleverd, ter beschikking gesteld; (scherts.) wij hebben de kinderen bij
hunne grootmoeder afgeleverd, naar hunne grootmoeder
gebracht on daar gelaten; — zfj hebben de logdes weer
afgeleverd, hebben ze weggebracht en zijn er nu van
ontslagen ; — de officier heeft de gevangenen aan den
kommandant afgeleverd, ter beschikking gesteld,L
(eene schriftelijke verklaring) aan iemand geven
of ter hand stellen om er gebruik van to maken, afgeven : ze leverde hem die akte af; ter be-schikking en voor rekening van den kooper stellen: de paarden leveren 744 morgen af; wegens de

heerschende vlekziekte stand de boer erop dadelijk de
varkens of te leveren, al gaf h# den koopman vrijheid
ze nog veertien dagen in het hok to laten liggen; deverkochte waren, het bestelde, afgemaakte werk
(meestal van eenigen omvang) naar den kooper
brengen of voor of aan hem afgeven : morgen leveren

wij twee eiken kasten af.
AFLEVERING, v. (-en), de daad van afleveren ; inzond_
de afgifte van het verkochte of het bestelde : zorg
bij de aflevering tegenwoordig to zijn; (boekh.) een der
gedeelten van een werk, zooals die achtereenvolgens verschijnen en aan de koopers afgeleverd worden : het werk sal worden uitgegeven in afieveringen
van vhf bladen druks.
AFLEVERINGSROL, v. (-len), (vlasspinnerij). Zie
AFVOERROL.
AFLEZEN, (las af, heeft en is afgelezen), (w. g.)
vruchten, bloemen enz. afplukken en bijeenzamede boomen, de planten aflezen, ze van de vruchlen ;
ten en bloemen ontdoen; (puistjes, wratten enz.)
afkrabbelen; (lezen in de gewone beteekenis): het .
enois,htuw ej,darighnz.v

of verdicht woord].

AFLEKEN, (leekte af, is afgeleekt), (uitsluitend in
den hoogeren stij1), (van yacht) zachtjes nedervloeien,
langzaam en sijpelend afdruipen : ik say de tranen
van hare wangen afleken.
AFLEKKEN, (het lekte af, is afgelekt), (van vocht)
door eene reet of spleet afdruipen, druppelings van
iets afvloeien : door eene verstoppiny in de Boot lekte
het water onophoudelijk bangs den muur af. AFLEKKING, v. Zie AFLIKKEN.
AFLENZEN, (lensde af, is afgelensd), (van een
schip of de opvarende personen) lenzende, d. i. met
weinig of zonder zeil voor wind of stroom drijvende,
zich van iets verwijderen (veelal bij stormweer):
roar de fok aflenzen.
AFLEPPEN, (lepte af, heeft afgelept), (vocht
dat zich op of aan een voorwerp bevindt er
van wegnemen door te lippen, d. i. door 't met het
uiterste van tong of lippen op te slorpen: de meid
lepte den room van de melk af.
AFLES, v. (-sen), (veroud.) aflezing (eener verordining enz. van de pui van 't stadhuis), afkondiging.

AFLETTEREN, (letterde af, heeft afgeletterd), het
letteren of merken van linnengoed afmaken ; het
merken met het vereischte getal letters : ye moest
naar eerst die hemden, afletteren; veel letteren of merken : ztj heeft randaag wat afgeletterd.
AFLEUNEN, (leunde af, heeft afgeleund), (veroud.)
een verzoek, een voorstel, aanbod enz.) beleef-

een boek aflezen, er zOO lang in lezen, dat men voor
dat alles geen gevoel meer heeft; (ziekten en
kwalen) er iem. van bevrijden door het lezen of
uitspreken van een bezweringsformulier: iemand
de koorts aflezen; (een geschrift dat niet zeer lang.
is) ten einde toe lezen, het uitlezen : de klein,e
knaap las den zegenwensch zonder stotteren af; haj;
wilde eerst den brief aflezen; — deze tUdschriften zon.
afgelezen, zijn bij al de leden van het leesgezelschap
rond geweest; (eene lijst of hetgeen in dien
vorm is ingericht) ten einde toe voorlezen, zoodat
elk gedeelte achtereenvolgens, naar de rij af, gelezen
eene tost aflezen; namen, nummers, artikels
-wordt:
allezen, (natuur- on sterrenk.), (van de verdeelingen
op een meetwerktuig, als graden, minuten enz.) bij
eene waarneming de nummers die de verdeelingen
aanwijzen, nauwkeurig nagaan on in de vereischte
orde oplezen, ter bepaling van de grootte of sterkte
van het waargenomene : ik sal de hoeken aflezen,
teeken g ze dan, aan; (fig.) (een boekwerk) or
zoo veelvuldig in lezen tot het is versleten on onbruikbaar geworden : dat boek is letterlijk afgelezen; —
zich aflezen, zich afmatten door lezen of voorlezen:
hij had zich gisteren weer zoo afgelezen, dot ho er suf
ran was; (verordeningen of bekendmakingen die
vanwege de overheid of een bevoegd gezag ter kennis van het algemeen inoeten gebracht worden) in
't openbaar voorlezen: eene verordening, een bevel, cone'
kennivering van a, fad eon 't stadhuis, ran den kapsel,
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z aflezen. ook : bruid en bruidegom moesten in twee
_vemeenten afgelezen worden.
AFLEZER, m. (-s). AFLEZING, v. (-en).
AFLICHTEN, (lichtte af, heeft afgelicht), (een

afkijken; te weten komen door er onopgemerkt •en
met een arglistig oogmerk naar te kijken : iem. een
kunstje, een handgreep enz. afloeren; — iets van iem.
afloeren, eene handeling van hem bespieden; — hij
heeft alles afgeloerd, alles bespied wat er voorviel ;
(eene uitgestrektheid in de ruimte) loerend afkkjken, onopgemerkt van voren tot achteren met de
oogen doorloopen om ter sluik te bespieden wat er
voorvalt : een struikroover loerde den weg af om den
eenzamen wandelaar te bespieden; (levende wezens)
loerend afwachten, ter sluik op hun weg bespieden om ze bij verrassing aan to vallen, zoodra
zij genaderd zijn, ook toekomstige tijdstippen en
voorvallen : eene gelegenheid, eene kans, een voordeel
afloeren, ze in stilte oplettend afwachten ; (w. g.)
h# trachtte mij dat af te loeren, bedrieglijk afhandig
te maken. AFLOERING, v.
AFLOKKEN, (lokte af, heeft afgelokt), (menschen
en dieren) tot zich of elders heen lokken en daardoor verwijderen van eene plaats of van een voorwarp; ze van daar doen gaan door middel van iets
dat de begeerte prikkelt : kippen van het erf aflokken;

voorwerp dat op een ander ligt) oplichten, optillen en wegnemen, met betrekkelijk weinig moeite:
het deksel van den pot aflichten; (ook fig.) iets dat als
een drukkende last beschouwd wordt, wegnemen:
bergen van zwarigheden waren op een oogenblik van,
,hun hart afgelicht; — den hoed, de pet, mots enz. aflichten, het hoofddeksel even oplichten en van 't hoofd
nemen; — het masker aflichten; iemand het masker
-aflichten, in zijne ware gedaante doen kennen, zijn
huichelen bekend maken; — iemand de schellen van de
-e ogee aflichten, (fig.) hem inlichten en van zijne dwaling genezen, iets juist loeren inzien ; (scherts.) (mensch
of dier) met een wis en behendig schot nederschieten en van de hoogte waarop zij zich bevinden
-doen aftuimelen : zal ik dien vogel op het dak even
aflichten ? AFLICHTING, v.
AFLICHTEN, (lichtte af, heeft afgelicht), iemand
<die bij duisternis naar beneden gaat, bijlichten, hem
met een licht vergezellen en naar beneden geleiden:
.1aat het meisje ons even aflichten.
AFLIEGEN, (loog af, heeft afgelogen), die man heeft
in zfjn leven wat afgelogen, zeer veel gelogen.
AFLIGGEN, (lag af, heeft en is afgelegen), door

liggen iets scheiden of doen loslaten van iets
• waaraan het vastzit: het paard heeft al zijne Karen
afgelegen; — zich afliggen, zich door veel of langdurig liggen afmatten, verzwakken : zij heeft zich
letterlok afgelegen; vgl. echter: het huis dat van den
4ceg af ligt. AFLIGGING, v.
AFLIJMEN, (lijmde af, heeft afgelijmd), (voorwerpen
-die gelijmd moeten worden) zooveel lijmen als noo(lig is, alles afdoen wat er te lijmen valt: moet al
dit papier vandaaq nog afgelijmd worden?
AFLIJNEN, (lijndo af, heeft afgelijnd), met eene lijn

de grens aangeven ; (fig.) afbakenen.
AFLIJVIG, bn. eigenlijk van het
af, d. i. uit het
leven gescheiden, gestorven, dood (uitsluitend van
menschen gezegd) ; (zegsw.) aflijvig worden, sterven,
overlijden ; — aflovig zijn, gestorven, overleden zijn ;
iem. aflovig maken, hem doen sterven, van het leven
berooven.
AFLIJVIGE, m. en v. (-n), de gestorvene, overledene, doode.
AFLIJVIGHEID, v. de toestand van aflijvig te zUn,
het gestorven zijn, de dood; de toestand, het aflijvig
worden, het overlijden.
AFLIKKEN, (likte af, heeft afgelikt), ook AFLEKKEN, in ongemeener vorm, (iets dat aan een
voorwerp kleeft) door likken ervan wegnemen,
met de tong er afnemen : de stroop van zijn
vingers, brij van een bord aflikken; (een voorwerp waaraan iets kleeft) door likken ervan
ontdoen : zijne vingers aflikken; een lepel, een bord
.aflikken; (zegsw.) zijne vingers aflikken (van iets), of
wel aflikken, eigenlijk, van eene lekkernij : ze heerlijk
vinden en er braaf van smullen, zoodat men achterna nog de vingers aflikt, (fig.) er veel genot in
vinden er veel pleizier van hebben: laat de vrek
,

,
maw dood
zijn; hij snag ernaar komen vernemen,
of ik van roggebrood en water m# de vingeren zal
blfjven aflikken, of ik die nog met smaak nuttigen,
xnij daarmede tevredenstellen zal; — ge zult er later
ringer en duim naar aflikken, er stark naar verlangen,

recht blijde zijn als gij het bekomen kunt; (plat)
een afgelikte boterham, iets waarvan een ander het,
beste genoten heeft, een meisje dat reeds verkeering gehad heeft. AFL1KKING, v.
- AFLIKKEN, (voorwerpen, die gelikt, d. i. met likhout of likijzer glad en glanzig gemaakt moeten
worden) op die wijze bewerken en daarmede de
geheele bewerking voltooien : de schoenen zijn geanaakt, maar de knecht meet ze nog aflikken.
AFLOERDER, m. (-s). AFLOERSTER, v. (-5).
AFLOEREN, (loerde af, heeft afgeloerd), ter sluik
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een kind van eene gevaarlijke plaats aflckken; — iem. van
den rechten weg, van zfjn plicht, van zijn werk, van
een voornemen aflokken, trachten af to brengen, af
te houden; — iem. de duiven, kippen, eenden aflokker,

ze hem ontstelen door ze tot zich te lokken en te
behouden. AFLOKKING, v,
AFLONKEN, (lonkte af, heeft afgelonkt), (uitsluitend
dicht.) naar beneden lonken, nederlonken.
AFLOODEN, (loodde af, heeft afgelood), (scheepsterm), (een vaarwater) al loodende langs gaan van
het eene einde tot het andere ; het met het dieplood
afpeilen, op alle plaatsen de diepte onderzoeken:
het vaarwater (de baai enz.) werd afgelood en in kaart
gebracht; (fig.) (in de gemeenzame volkstaal, en dan
gewoonlijk aflooien luidende), (handelingen of voorvallen) in stilte oplettend waarnemen om eens to
zien hoe alles af zal loopen an daarnaar zijne eigene
handelwijze in te rechten; afneuzen: dat zal ik eens
aflooien (peilen, onderzoeken), eens kijken hoe 't er
mee gaat. AFLOODING, v. (scheepsterm).
AFLOOGEN, (loogde af, heeft afgeloogd), (vettigheid of vuiligheid die aan de oppervlakte van eon
voorwerp kleeft) daarvan wegnemen door met loog
to wasschen; met loog afwasschen: het vet van een
schotel, het roest van een sleutel afloogen; (voorwerpen
waaraan vet of vuil kleeft) door loogen daarvan
ontdoen of reinigen ; ze met loog afwasschen : tinnen
schotels en potten, ijzeren vorken enz. afloogen; (stoffen
die met andere stoffen chemisch verbonden zijn)
door middel van eenig scherp vocht daarvan afscheiden, afzonderen. AFLOOGING, v.
AFLOOIEN, (looide af, heeft afgelooid), (de huiden)
ten einde toe loopen; — hij is afgelooid, genoodzaakt
door achteruitgang het loopen op te geven. Zie ook
AFLOODEN.
AFLOOP, m. de daad van afloopen in de meeste
beteekenissen; — het water op den weg heeft geen vol.
doenden afloop, zoodat hij steeds modderig is, kan niet
wegstroomen; — de afloop van rivieren, beken, het
afwaarts stroomen; — de afloop der eeuw, van der
herfst, zijner dagen, het ten einde loopen van eene
tijdruimte, het einde of laatste gedeelte van den
verstrijkenden tijd; (di cht.) (van handelingen en
voorvallen) de loop van hetgeen in opvolging van
tijd geschiedt, in zijn geheel beschouwd : God zet als
Vorst, Heer, Bran, Oorsprong, Wet en Rechter der
dingen afloop pal, stuit den loop der gebeurte-

nissen; het eindigen of ophouden van eene handeling of een voorval, inz. in de zegsw. na (den)
afloop van, nadat de handeling of het voorval geeindigd is : na (den) afloop van het examen, van
't gesprek, den maaltijd, de plechtigheid, de werkzaamheden enz.; — na afloop bal, na het einde der voOr-

stalling; de wijze waarop eene handeling of een
voorval afloopt of eindigt, de uitkomst: wie had
zulk een afloop kennen voorzien.' de afloop der exameit§
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was dit jaar niet gunstig; (ook van eene tijdruimte,
wanneer die gedacht wordt als vertegenwoordigende
de handeling die er in voorvalt): de verdere afloop
van dien dag was als gewoonlijk b# eene eerste kennismaking; — in den afloop der koorts, het afnemen;
—dekortshadengre ldnaflop
(loop) ; (van een
kunstwerk) de opvolging en aaneensluiting van
lijnen, woorden enz. met betrekking tot den geleidelijken overgang van het eene lid tot het andere:
de zuivere afloop eener teekening; de goede afloop
van een volzin; (geschutgieterij) de geleidelijke over-

gang van de eene metaaldikte van het geschut tot
de andere : de afloop van de sieraadsbanden van het
kanon moot zuiver zfin; — my. (-en), inrichting om
water to laten afloopen, pijp of buis waardoor het
afloopt: een gootsteen met een afloop; helling, hellend
vlak waarlangs men van eene hoogte afdaalt of
waarlangs het water afstroomt : doze afloop is mij
te steil; (boekdr.) een schuins afloopend zetwerk,
als b. v. titels, hoofden enz. gezet in de gedaante
eener omgekeerde pyramide : die afloop op het titelblad staat stiff; (bouwk.) overgangslid tusschen twee
verschillende leden van een lijstwerk ; (geschutg.)
de afloopende kant die den overgang vormt van
eene grootere metaaldikte van het geschut tot eene
geringere.
AFLOOPEN, (liep af, is en heeft afgeloopen) [met
zijn] (van een wensch of dier) zich verwijderen, wegloopen; van de plaats waar — of van een persoon
of een voorwerp waarbij — men zich bevindt: de
lastige kinderen loopen steeds van het dienstmeisje af;
de leerlingen mogen niet van hunne plaats afloopen;
de schildwacht liep van zijn post af; de hond mag
niet (van) het erf afloopen; (van een vaartuig of de
opvarende personen) wegzeilen:
liepen de geheele
vaart voor den wind af; — van zone vrouw of van
haren man afloopen, vrouw of man verlaten om

niet meer samen te wonen; naar een bepaald punt
loopen, zich haastig begeven naar : allen liepen op den
thuiskomenden vader af; de jongens liepen op den brand
af; ervan afloopen, er afgaan: het rad liep af (van de
as); — de draad, het koord, de lijn loopt af (van den klos,
van den haspel), (fig.) de levensdraad loopt af, het einde
is nabij, de dood nadert; ook : de klos, de haspel loopt

af, het zich daarop bevindende garen of touw loopt

af; (van een zandlooper of uurglas) het zand uit de
bovenhelft in de benedenhelft laten loopen; (fig.) het
glas van mijne geneugte is afgeloopen, het is gedaan met
mime geneugte; — de wekker loopt af, is in beweging; — het uurwerk, de klok is afgeloopen, staat
stil; (fig.) zijn, uurwerk is afgeloopen, zijn leven, zijne
bloei is ten einde; —
zijn nu te afgeloopen, (gemeenz. en fig.) van personen die na vele vermoeienissen niet in staat tot iets zijn, wier uurwerk als
't ware is afgeloopen; — hij den tol loopt een zopad
van den hoofdweg af, verwijdert zich van ; (met zUn
en hebben) naar beneden loopen van eene hoogte of
langs eene helling : van den berg, van de trap (of
trappen), van de helling, van de kamer (n. L van die
welke men langs eene trap verlaat) ook den berg, den
heuvel, de trap, de helling, de kamer afloopen (niet:
daar werden de trappen op- on a fgeloopen) ; — eene
rivier afloopen, stroomafwaarts varen; (van een nieuwgebouwd of hersteld schip) van stapel loopen; (ook
fig. in gemeenz. scherts) er werden eenige gesprekken
op stapel gezet, maar ze wilder niet afloopen, niet
vlotten, de belangstelling niet wekken; (fig. zegsw.)
het wel afloopen van het scheepje, in toepassing op
de voorspoedige geboorte van een kind, van oudsher
de dronk aan eene vrouw in gezegende omstandigheden toegebracht; (van druipend vocht) naar
beneden vloeien, in dikke druppels of in stralen
nedervloeien : het vet loopt van de kaars af; het blood
dat hem van het aangezicht afliep ; — de kaars loopt
de
af, laat de was of het vet afdruipen;
assen, de bussen (van raderen) zijn geheel afgeloopen,
zijn zoo stork verhit door de wrijving dat het smeer
er afgeloopen is, dat ze beginnen te smelten en er
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het metaal afdruipt; (van stroomend water of

andere vochten) nederwaarts stroomen, wegstroomen in de richting van den oorsprong naar den
mond : de natte most moot good kunnen afloopen; de

rivier loopt sad af; — een vffver laten afloopen, leegmaken; — de pomp is afgeloopen, is lens, geeft geen

water meer, ook: het water is uit de pomp geloopen (na het pompon op een schip) ; (fig.) naar beneden
loopen, hellen: de wog loopt hier vrff stork af; — ha
biljart loopt af, staat niet waterpas; — die bal loopt
af; (fig. van den tijd doch meest dicht.) (met zijn) ten
einde loopen, allengs het einde naderen : de herfst loopt
af, vooral: de afgeloopen nacht, het afgeloopen jaar,
verstreken; (van handelingen on voorvallen) ten
einde loopen, eindigen, ophouden : ores work is afgeloopen; de visscherjj, de hooiing is good afgeloopen; ons
bezoek liep gauw af; de beurs, de verkooping, de voorstelling, de schouwburg, de godsdienstoefening, de kerk was vroeg afgeloopen; — de huur, het contract loopt dit
jaar af, de geldigheid ervan houdt op ; (zegsw.) het

loopt af met iemand, zijn einde nadert, hij is stervende, ook: het wordt minder met hem; — het is
met hem afgeloopen, hij is gestorven; op daze of gene
wijze eindigen, zulk een einde hebben als in de
bepaling is uitgedrukt: good, best, gelukkig, slecht,
naar, treurig afloopen; naar wensch, tot ieders genoegen, tegen alle verwachting afloopen; (zegsw.) met
een sisser afloopen, geene ernstige gevolgen hebben ; —

de taken liepen geregeld af, ze warden van het begin
tot het eind geregeld behandeld; — de avond liep ver-

der vroolijk en gezellig af, men bracht dien verder vroolijk on gezellig door ; — hoe is het op uw tocht afgeloopen,

gegaan; — het laten afloopen met een bedankje, niets
geven, hoewel men eene belooning verwachtte;
—hoeis tmedizak,denvltochafgelopn?
wat
is het einde, het gevolg ervan geweest? — het is op
het examen slecht met hem afgeloopen, de uitslag was
ongunstig; — ik weet niet hoe het met dien moordenaar
zal afloopen, welke straf hij krijgt; — zfj is nieuwsgierig hoe het met den held van het book zal afloopen,
welk lot hem wacht; (van de koorts) ten einde
loopen, afnemen in hevigheid en eindelijk ophouden :
de koorts is weer bUna afgeloopen; — de koorts loopt geregeld af, het verloop is geregeld; (met hebben) dat
beeld is misteekend : die linen loopen niet zuiver af,
sluiten niet behoorlijk aan elkander; — die volzin,
loopt niet good af, de opeenvolging der woorden deugt
niet; iets door er veelvuldig op of over to loopen,
scheiden of doen loslaten van iets anders waaraan
het vastzit: de hakken van zone schoenen afloopen,
de verf van den vloer afloopen; zich het vel van de
voeten, de zolen van de schoenen afloopen; (eig. en fig.)
veel en Lang loopen; door veelvuldig loopen verslijten, onbruikbaar maken: die trappen zon afgeloopen, uitgesleten door 't vele loopen, (in 't bijz.)
schoenen of laarzen afloopen, ze verslijten, scheef
loopen; — iem. iets afloopen, (een prijs in een wedloop of renspel) hem dien afwinnen, ook: iem., een
paard afloopen, (bij een wedloop of wedstrijd)
overwinnen; (een afstand) ten einde toe doorloopen, to voet afieggen: in hoeveel tad kan men,
dien weg afloopen ? — hebben het geheele veld afgeloopen en geen enkelen haas gezien, het veld in alle
richtingen doorkruist; ook fig.: een man die sulk
een veld reeds heeft afgeloopen, zooveel beleefd heeft; —
boodschappen afloopen, ze loopende afdoen; — klanten
afloopen, bestellingen bij hen opnemen en het bestelde
thuis bezorgen; — bij iem. het huis afloopen, hem
dikwijls bezoeken; — de bedelaars loopen alle huizen
af, bezoeken het eene voor, het andere na; — om
het good een stuiver goedkooper to krijgen, loopt die dame
hij loopt de
alle winkels af, bezoekt alle winkels;
deuren af om aanbevelingen, vraagt die van huis tot
huis; (zegsw.) den hoer afloopen, bij de boeren rond
gaan, meest met koopwaren, of om to koopen, ook
om to bedelen; (eene uitgestrektheid lands) in
alle richtingen doorkruisen om overal to rooven,
te plunderen of te verwoesten : de soldaten die geen
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sole* ontvangen hadden, liepen het geheele land af; —
zeeschuimers hebben het schip overvallen en afgeloopen,
zich met geweld van schip en lading meester gemaakt; — de matrozen hebben het schip afgeloopen
en den kapitein verwond, zijn oproerig geworden,
hebben het schip overmeesterd enz. ; — iem afloopen,
hem moe maken, afmatten door hem veel, lang of
hard to laten loopen; — ik heb gisteren min beenen
afgeloopen, erg vermoeid zoodat zij af waren ;
zich moe maken, afmatten door veel,
—zichaflo pen,
lang of hard te loopen: waarom zouden we ons zoo
afloopen ? laten we een rfituig nemen.
AFLOOPEND. bn. bij afloopend tij, bij ebbe; — afloopende schuld, schuld die afgelost wordt ; hellend (van
een weg) ; (plantk.) afloopende bladen, wier bladmoes
zich langs den stengel soms tot het volgende
blad voortzet.
AFLOOPING, v. (veroud.) afloop.
AFLORSEN, (lorste af, heeft afgelorst), (veroud.) iem.
iets aflossen, het hem afleenen, het van hem te leen
weten to krijgen met het slinksche oogmerk om
het niet weder to geven en het dus den eigenaar
ongemerkt afhandig to maken.
AFLOSBAAR, bn. afgelost kunnende worden (van
schulden).
AFLOSSEN, (loste af, heeft afgelost), (personen
die de wacht houden; hetzij schildwachten in den
krijgsdienst, hetzij andere wachters of wakers) van
hun post afhalen en vervangen of door anderen
doen vervangen : de wacht aflossen; een schildwacht
aflossen; afgelost! (uitroep bij het aflossen der wacht);
personen ontheffen van, ontslaan uit hunne betrekking of van hun post door ze te vervangen
of to doen vervangen; (ook fig.) de dagtoorts zonk
ter kim, door d' avond afgelost; (inz. den mensch)
is onze taak hier afgewerkt, dan lost God ons van d'
arbeid af, dan bevrijdt hij ons van onze taak en stelt
een ander in onze plaats ; — de dag- en nachtploegen
der werklieden in deze fabriek lossen elkaar 's avonds
to zes uren of, wisselen elkander af, de eene ploeg
neemt het werk van den anderen over, zoodat doze
kan rusten; — vader en noon lossen elkander of in de
fabriek, beurtelings het werk van elkander overnemen; — zal ik u even aflossen, opdat gij kunt eten?
uw werk overnemen; iem. bij het spel aflossen, zijne
plaats innemen ; ook bij het draaien aan het zware
oriel loste de linkerhand de rechter of; — iemands aandacht aflossen, hem ontspannen; het op eon pand
ontvangen geld terugbetalen on daardoor er de vrije
beschikking over herkrijgen, tossen : vele panden in
de bank van leening worden niet afgelost; — vele
boeren kunnen de hypotheken bij verkoop hunner goederen niet aflossen, het in leen ontvangen geld betalen en daardoor de hypotheek royeeren, doorhalen ;
—nogstedzjneStaschuldenitafgelost,
betaald,
voldaan; — eene leening, een geleend kapitaal aflossen, in
eens of in gedeelten terugbetalen;
htj heeft slechts
de helft op de som, schuld afgelost, betaald, (ook fig.)
eons zedelijke schuld afdoen, (veroud., gew.) (een
vuurwapen) afschieten, lossen.
AFLOSSER, m. (-s).
AFLOSSING, v. (-en), het aflossen : de aflossing der
hoofdwacht, der dag- en nachtploegen geschiedt op bepaalde uren; — de aflossing der beleende pander, van eene
hypotheek, van eene schuld, het voldoen; — de aflossing
der ieening geschiedt in tien termijnen, het terugbetalen
der geleende golden; — honderd gulden to leen gevraagd
met driemaandelijksche aflossing van viffentwintig
gulden, met terugbetaling van 25 gld. per drie maanden; ook de som die ter aflossing dient; (krijgsw.)
de glossing laat van middag lang op zich wachten, de
aflossende manschappen.
AFLOTEN, [ZICH], (lootte zich af, heeft zich afgebtj de loting een niet dienstplichtig nummer
trekken. Vgl. AANLOTEN.
AFLOTING, v. (veroud. dicht.) de afstammelingen,
de afkomst (vergeleken bij loten van planten).
AFLUIDEN, (luidde af, heeft afgeluid), (handelingen I
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waartoe een aantal burgers eener gemeente moeten
opkomen) door het luiden der daartoe bestemde
klok afzeggen, afkleppen, afgelasten ; het gegeven
bevel of de verplichting (om op to komen) bij klokgelui to niet doen, herroepen : de parade der schutterif
is om het slechte weder afgeluid; (klokken en schellen) door veelvuldig luiden verslijten, onbruikbaar maken : de klokken zijn afgeluid en moeten vergoten worden.
AFLUIDING, v. afzegging, herroeping bij klokgelui.
AFLUIEN, (luide af, heeft afgeluid), in de volkstaal
voor AFLUIDEN, het sein geven tot het vertrek
der treinen door middel van de spoorbel; (gew.)
in den molen met het luitouw meel enz. laten
zakken.
AFLUISTERAAR, m. (-s). AFLUISTERAARSTER,
v. (-s).
AFLUISTEREN, (luisterde af, heeft afgeluisterd),
(een gesprek, gczegde, gezang, spel van anderen)
met opzet afhooren, opzettelijk on aandachtig ernaar luisteren, zonder dat zij het merken : die concierge staat voortdurend af te luisteren wat er in het
kamertje gesproken wordt; in het portaal staande konden uqj dat lied afluisteren ; (fig.) een gesprek dat
door een schrijver levendig wordt verhaald, alsof
de lezer het met hem afluistert: wanneer wij een
Bier groepen naderen en de gehouden gesprekken of.
luisteren; — den aanzienlUken behooren de kunstenaars
fijne manieren, bevallige hooding, aangename stembuiging, goeden toon af te zien en af te luisteren, door luisteren zich eigen maken; (gew. on Zuidn.) in die
woninyen van den revolutiebouw kunnen de bewoners
elkander gluisteren, beluisteren. AFLUISTERING, v.
AFLUIZEN, (luidde af, heeft afgeluisd), (gemeenz.)
iem. zijn geld afluizen, het hem met slinksche streken
en bij gedeelten afhandig maken, listig afhalen.
AFMAAIEN, (maaide af, heeft afgemaaid), (gras,
koren en ander gewas dat gemaaid pleegt to worden, distels, onkruid) met zeis of sikkel langs den
grond afsnijden en zoo van den wortel scheiden:
al het koren werd afgemaaid; ook een akker, een stuk
hooiland afmaaien, het daarop groeiende koren, gras
maaien; (scherts.) van het haar dat op het hoofd
groeit gezegd : zijne krullen worden mede afgemaaid;
(fig. dicht.) de boer heeft niets te oogsten, de hagelstorm
maaide het koren af, sloeg het neer, knakte het on
rukte het af; — de wind, de storm maaide de bladeren
van den boom af, rukte ze er met geweld af; ook
van den dood (vooral op het slagveld) en besmettelijke ziekten gezegd: de dood maaide tal van vrienden
af ; de cholera, het zwaard maaide geheele rijen af
rukte ze onverwachts en gewelddadig weg; ook het
slagveld is afgemaaid; (dicht.) menig dierbaar Leven werd
door den dood afgemaaid; geheel on al maaien, het
maaien ten einde brengen : wjj zullen eerst degen hock
afmaaien en daarna gaan wij naar huis ; wfj zullen
eerst maar afmaaien en dan de schooven gaan binden.
AFMAAIER, m. (-s). AFMAAIING, v. (-en).
AFMAAKSEL, o. (-s), (veroud.) afbeeldsel, portret.
AFMAAKSTER, v. (-5).
AFMAANSTER, v. (-5).
AFMAKEN, (maakte af, heeft afgemaakt), (iets,
dat aan of op iets anders vastzit) ervan losmaken en wegnemen; maken dat het er af is: vlekken van een kleed, het roest van een degen afmaken;
een einde maken aan taken die tusschen twee
of meer personen moeielijkheden of onaangenaamheden opleveren on daardoor de onaangename
gevolgen voorkomen of doen ophouden; — eene zaak
in der minne afmaken, door een vrijwillig verdrag
ten einde brengen : ze moeten die netelige zaak maar
onder elkander afmaken ; — een twist afmaken, beslechten, tot eene schikking komen; — iets afmaken
met geld, (een fooitje), door het betalen eener som
gelds er een eind aan maken; — hj tracht het met
een praatje af te maken, goed to maken; iets afmaken met de pistool, den degen, de sabel enz., door een
duel met de pistool enz. beslechten; (een werk
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dat men te verrichten, of een voorwerp dat men te
vervaardigen heeft) geheel ten einde of in gereedheid brengen, voltooien; maken dat het af, d. i.
gereed of voltooid is : zzjn werk, een opstel, een brief,
eene teekening afmaken; iets geheel, geed, netjes,
prompt,' keurig; vlug, slecht, slordig afmaken; (gew.)
weet van afmaken, afdoen, afhandelen; (in de wal-tischvangst) de groote stukken spek
(flenzen) op
de spekbank in kleinere stukkeri (vinken) kappen
om het in de vaten te stouwen; — iemand afmaken,
weerloos, machteloos maken: die examinator schijnt
de candidaten te willen afmaken; btj dat examen werden ze afgemaakt; (in het schaak- of damspel enz.)
mat zetten, overwinnen;
zoodra eene koe door longziekte aangetast is wordt at het vee, de geheele stal afgemaakt, onschadelijk maken; — de arme krtjgsgevangenen werden op wreede wtjze afgemaakt, dooden, ombrengen; (gewest.) afsluiten, afschutten : eene straat
afmaken, haar met een staketsel afzetten om den
doorgang voor rijtuigen to beletten; — eene weide
afmaken, haar afsluiten met eene omheining;
—zich(van)ietsafmken,
zich van iets (lastigs of
onaangenaams) vrijmaken, maken dat men ervan
af komt, er van bevrijd of ontslagen raakt: h# heeft
er zich met geld en goede woorden afgemaakt; hij
maakt er zich alttjd af met eene grap, een kwinkslag,
Fen Jantje van Leiden, met (te zeggen): ik heb geen tad; —
zich van iemand afmaken, maken dat men van hem
bevrijd of ontslagen wordt, t. w. van iemand van
Wien men last ondervindt of dien men vreest: op
sulk eene wtjze heeft hij zich van m# afgemaakt; denk
niet dat gij u zoo van mij kunt afmaken.
AFMAKER, m. (-s), (in de walvischv.) de persoon
die den walvisch afmaakt, ook kapper, , bank- of str andsnijder genoemd ; vilder, slachter; (diamantslijperij)
het werktuig waarmede men den diamant die gesneden meet worden, vasthoudt om dien met den
Meesnajder te bewerken en zoodoende te voltooien,
meer gewoonlijk opsniftler genoemd; een gezegde of
een woord waarmee men zich van eene zaak afmaakt, dooddoener; ook een persoon die vlug, beslist
handelt. Afmakertje, o. (-s).
AFMAKING, v. (-en), (w. g. voorheen vooral) het
afmaken of uit den weg ruimen van moeilijke of
onaangename zaken, hetzij door minnelijke schikking of- op andere wijze.
AFMALEN, (maalde af, heeft afgemalen), (voorwerpen die gemalen moeten worden) naar eisch
malen, alles afdoen wat er te malen valt
moet al
dat graan vandaag nog afgemalen worden ? zeer veel
malen : we hebben vandaag vrij wat afgemalen.
AFMALEN, (maalde af, heeft afgemaald), (thans
alleen in den hoogeren, min of meer dichterlijken
stip) menschen, dieren, voorwerpen, tafereelen enz.
in schilderij of penseelteekening nabootsen, met
kleuren afbeelden een landschap afnzalen; (dicht.)
de natuur maakt haar schepper af, stelt zijn beeld
zichtbaar voor oogen ; (fig.) een gelaat waarop de
angst, de schaamle en de vrees stonden afgemaald, als
't ware stonden te lezen; (fig.) (personen) met woorden levendig beschrijven, hun beeld met heldere
kleuren teekenen h heeft Napoleon uitnemend afge-

maald; ik zal niet wagen u dat tooneel, die wanhopige
moeder • af te malen; wie kan de verdiensten van dien
menschenvriend naar eisch afonalen ? hij maalde met
sterke kleuren de ellende der arme landverhuizers af;
ho maalde de heerlijke spuzen met de levendigste kleuren af, levendig beschrijven, met heldere kleuren
voorstellen ; (veroud.) afzetten, door verschillende
kleuren het een van het ander afscheiden en daardoor helderder doen uitkomen : het wit was met purper afgemaald. AFIMALER, m. (-s).
AFMANEN, (maande af, heeft afgemaand), iem. lets
afmanen, (veroud.) het van hem met vermaning afeischen, afvorderen; — iem. van 'jets afmanen, hem door
vermaning ervan trachten af te brengen, met ernst
en aandrang afraden : iem. 1: an het kwade afmanen.
AFMANER. m. (-s).

AFMATTEN.
' AFMANGELEN, (mangelde af, heeft afgemangeld),
(linnengoed enz.) geheel en al mangelen, alles afdoen

wat er to mangelen valt : is al het linnen afgemangeld? ge met eerst afmangelen en dan aan het strjjken
gaan.
AFMANING; v. (-en), het afmanen; de toespraak in
woord of schrift waarmede men iemand van jets
verkeerds afmaant, hem daarvan tracht af te brengen.
AFMANNEN, (mande af, heeft afgemand), (veroud.)
(schepen) van de noodige bemanning voorzien, er
zooveel manschappen op plaatsen als voor het doel
vereischt wordt.
AFMARCHEEREN, (marcheerde af, is afgemarcheerd),
(van krijgsvolk, zooveel ruiterij kis voetvolk) wegtrekken van de plaats waar de spreker zich bevindt
of waarheen hij zich in gedachte verplaatst, te voet
of te paard afmarcheeren : wanner zal het garnizoen
afmarcheeren ? (fig. en min of meer schertsend in
gemeenzame taal) zich verwijderen, heengaan, oprukken : zoodra de menigte zag, dat het bestuur niet
met zich liet spotten, marcheerde ze af en in de stad
werd alles rustig; daar twee der getuigen niet verschenen 'Waren, moesten wij onverrichter take afmarcheeren;
meest met het btjdenkbeeld dat de achterbljjvenden
hen met genoegen zien vertrekken : nadat hij goed
gegeten en gedronken had, marcheerde hij gelukkig af;
al spoedig was htj haar moede en kon afmarcheeren,
oprukken; (scherts.) sterven.
AFMARMEREN, (marmerde af, heeft afgemarmerd),
(schild.) in nagebootst marmer de aderen beschilderen en het werk afmaken.
AFMARSCH, m. (van krijgsvolk) aftocht, marsch
van de plaats af, inzonderheid het verlaten•van
een bezetpunt : de troepen maken zich tot den afmarsch
gereed.
AFMARTELEN, (martelde af, heeft afgemarteld);
hem zoo lang of zoo zwaar mar—iem.afmartel n,
telen, met foltertuigen pijnigen, dat de lijder geheel uitgeput is : men liet den ongelukkige op de ptjnbank zoodanig afmartelen, dat hij eindelijk alles bekende; het valt meeielijk met een afgemarteld
(lang of
zwaar gefolterd) lichaam zich tegen smart en pjjn to
verharden; (fig.), (menschen of dieren) geheel afmatten dOor langdurige of hevige kwellingen, hetzij
door zwaren arbeid hetzij door langdurend en kwellend leed, door verveling, ziekte, ellende, kommer,
verdrukking enz.: 't is schande, zooals die beer zjjne
arbeiders en paarden dagelijks afonartelt: gunt hun
nooit rust; iem. naar den geest geheel afmatten,
door vermoeiende of pijnlijke gedachten ; hem moe
maken door kwellingen van geest of gemoed: iernand
met lastige vragen, met verwijten enz. afmartelen; —'die
pijnlijke onzekerheid martelde hem af, folterde hem;
enz. dat
—hetvrdiet, onzekrhid, elnd,hetgob
zn geest (zijn gemoed, zon verstand) afrnartelde, yen
moeide, ook zich afmartelen ; zich naar lichaam of geest
sterk kwellen en afmatten, hetzij door langdurigen
of zwaren arbeid, hetzij door pijnlijke of vermoeiende gedachten zij martelt zich of voor een sober stukje

brood; ik heb ?NY vergeefs afgemarteld om het vraagstuk op te lossen ; h martelt zich of omverbetering in een
toestand te brengen die niet te verbeteren is. AFMARTELING, v. (-en).
AFMATTEN, (matte af, heeft afgemat), voor zooveel
noodig is met matwerk bekleeden: binnen hoeveel
dagen kunnen die stoelen afgemat wczen? de op het
matraam gespannen mat (vloermat) afmaken: per

week mat hij twee rollen af.
AFMATTEN, (matte af, heeft afgemat), door to
zware inspanning van lichaam of geest, door overmaat van arbeid, lijden of zorg, kwelling, verveling
mat, moe maken, uitputten : die examenstudie mattt-

hem geheel af, zooclat hij ze opgaf ; de koarts, het
langdurige ziekbed heeft haar afgemat; door voortdurende zorgen en tegenspoeden afgemat n2aakte htj
een einde aan zijn leven; door den langen rit was
het paard afgemat; (zegsw.) tot afmattens toe,' zEk,
lang of zoo dikwijls, dat het ten laatste erg -s'er-

AFMATTEN.

AFIEJNEN.

nioeiend wordt; (in het krijgsw.) den viand afmatten,
door herhaalde marschen waartoe men hem uitIokt, of door gedurige aanvallen hem vermoeien,
ongeschikt maken om op het beslissende oogenblik
krachtig te handelen: groot is Wellington, waar
h in Spanje zon viand afmat; — zich afmatten: hij
mat zich af om good bijeen te schrapen; de geachte
spreker matte zich af om zone medeafgevaardigden
veer een uitgebreid kiesrecht te winnen.
AFMATTEND, bn. (-er, -st of meer afmattend en
meest afmattend), geschikt om af te matten, om
zware vermoeienis, uitputting naar lichaam of geest
te veroorzaken; in hoogen graad vermoeiend: af.
snattende arbeid, zorg, hitte; ik ken geen afmattender
werk; de af?nattendste (of meest afmattende) bezigheden.
AFMATTER, m. (-s). AFMATSTER, v. (-s).
AFMATTING, v. (-en), het afmatten; meestal, bij
uitbreiding, toestand van afgemat te zijn, zware
vermoeienis: die zwakheid zaait sal afmatting maaien.
AFMAZEN, (maasde af, heeft afgemaasd), een
maaswerk afmaken, voltooien; veel mazen: wij
hebben deze week wat afgemaasd; gaten in kousen
dichtmazen; netten door mazen herstellen.
AFMEETBAAR, bn. afgemeten kunnende worden,
voor meting vatbaar, hetzelfde als afrnetelOk. AFMEETBAARHEID, v.
AFMELDEN, (meldde af, heeft afgemeld), (w. g.) afzeggen: men besloot de verkooping nit te stellen en,
voorloopig af te melden; (veroud.) openlijk bekendmaken, afkondigen. AFMELDING, v.
AFMELKEN, (molk af, heeft afgernolken), (een
melkgevend dier) de uiers ten deele leegmelken:
hoeveel hebt ye die koe afgemolken? (fig. gemeenz.)
geld of andere bezittingen: ion. iets afinelken,
het hem gaandeweg aftroggelen : die looze feeks
weet hem vrif wet of te melken; (melkbeesten) de
uiers geheel leegmelken; te sterk melken, zoodat
zij er onder lijden en vermageren; voor het laatst
melken en dan droog (als gust beest) later staan;
alle dieren geheel melken, zoodat er niets te melken
overblijft : de koeien zon reeds afgemolken; gedaan
maken met melken : ik heb nog niet afgonolken.
AFMENNEN, (mende af, heeft afgemend), lead geene
te zware vrachten op uw wagen, ge zoudt de paarden afinennen, door mermen afmatten. AFMENNER, m. (-s.)
AFMENNING, v. (gew.) wog waarlangs men zijne
vruchten van het land enz. rijdt.
AFMERGELEN, (mergelde af, heeft afgemergeld),
(w. g). fig.), (menschen en dieren) uitputten, geheel krachteloos maken door zwaren arbeid, vermoeienis of lijden, nitmergelen: de ziekte heeft hem
afgemergeld ; eon afgemergeld paard ; — het land, eene
boerenplaats afmergelen, den bodem uitputten door
to zwaren bouw en to geringe bemesting. AFMERGELING, v.
AFMERKEN, (merkte af, heeft afgemerkt), (veroud.
gew.) lets oplettend afzien, met opmerkzaamheid to
weten komen bfftijds heb ik dat afgemerkt; (dicht.) (wegen en paden) door zichtbare teekenen duidelijk aanwijzen, of bakenen ; (naaisterst.) het merken of letterer van linnengoed afmaken; het merken met het
vereischte getal letters en cijfers, afletteren:g6 meet
eerst die hemden maar afmerken; hoeveel zakdoeken hebt
ye at afgemerkt? gedaan maken met merken, alles
afdoen wat er to merken valt : ik zal eerst maar afmerken, voor ik weder aan 't naaien ga.
AFMESTEN, (mestte af, heeft afgemest), de koeien,
de paarden moeten afgemest worden, den most onder,
achter de koeien verwijderen; ook voor uitmesten:
den stal afmesten, den most eruit wegruimen. AFWESTING, v.
AFMETELIJK. bn. afgemeten kunnende worden,
voor meting vatbaar, afmeetbaar.
AFMETEN, (mat af, heeft afgemeten), (voorwerpen
die gemeten worden) van alle de maat nemen, zoodat er niets moor to meten valt: er zon nog drie
stukken linnen en riff stukken katoen of te meten; voor

het opmaken der balans meet de koopman alle stukken
af; lets met zorg en nauwkeurigheid geheel meten,
de juiste maat nemen van, de afmetingen ervan bepalen : een tuin met de el, een stuk lands met de
roede afmeten, (in de lengte en breedte meten om de
oppervlakte te weten) ook fig.: iets met de oogen
afmeten, het nauwkeurig bekijken om er de grootte,
den norm of de gesteldheid van to leeren kennel', —
iem. met de oogen afmeten, hem van het hoofd tot
de voeten bezien;
versregels afmeten, nagaan uit
hoeveel en uit welke voeten zij bestaan, ze scandeeren;
(van [verledene of tegenwoordige] tijdruimten) de
lengte of den duur ervan bepalen : ze blikte naar de
zon, als Wilde z naar den gang der hemeltoorts afmeten,
hoeverre de dag gevorderd was; (fig.) hoedanigheden, werkingen, handelingen) schatten of beoordeelen door ze to vergelijken met lets anders : de vercliensten van beiden tegen elkander afrneten ; hi meet
alles met den maatstaf zffner baatzuchtiye inzichten al;
de onbekwaamheid des meesters is doorgaans af to meten naar het slaan, dat hij zone leerlingcn doet ;
(veroud. en Zuidn.) hierbij kan men afmeten hoe bewoond en volkruk Vlaanderen dan alreeds moot geweest
zon; dit zijn plichtplegingen waarop men zijne genegenheid jegens de vreemdelingen zon kunnen afmeten;
(veroud., Zuidn.) (uit of bO iets) afmeten, dat (hoe,
waar enz.), afnemen, opmaken, nagaan; (Zuidn.) bff
al die kenteekenen kon men niet anders afmeten,
of . . . .; h hield de oogen beweegloos op hem gevestigd,
als on den indruk zijner woorden af to meten, d. i.
na to gaan, (dat de voorkeur verdient); (gew.)
hunt dat het best b a zelven afrneten, nagaan;
(gedeelten van hoeveelheden, van meetbare stoffen) meten en afzonderen: van een stuk katoert v(jf
el afmeten, er een stuk van vijf el afsnijden; —
van een hoop rogge drie schepels af meten, die hoeveelheid van den hoop afzonderen ; (dingen die
gemaakt of vervaardigd moeten worden) door
meting hunne grootte en gedaante merken of aanteekenen op de stof waaruit zij vervaardigd, of —
waar van gebouvv-en sprake is — op het terrein
waar zij opgericht zullen worden : op een stick laken
een rok, een vest afineten ; — een aanleg, een tuin,
de fondamenten van een gebouw afmeten, den omtrek
of de gedaante door het plaatsen van paaltjes op
gemeten afstanden bepalen, aangeven ; in eene bepaalde maat toemeten: von loon word naar zone
verdiensten afgemeten; God meet ieders nooddruft at*,
(eene toekomstige tijdruimte) hij weet zon tad wel
af to meten ; door zone velerlei baantjes moet hif
den tad voor ieder afmeten, behoorlijk verdeelen;
(fig.) (onstoffelijke dingen, inzonderheid handelingen en begrippen) met zorg on nauwkeurigheid
als 't ware naar eene aangenomen maat inrichten, den aard of de wijze ervan vooraf naar de
juiste maat bepalen : de straf naar het misdriff of
onze plichten zijn naar onze krachten afgemeten; hij mat zffne woorden en gebaren of naar den
stand zoner bezoekers, ook: hff mat zone woorden af,
sprak gedwongen deftig, vgl. afgemeten. AFMETER,
m. (-s).
AFMETING, v. (-en), de daad van afmeten: b(j de
afineting bleek, dat het stuk linnen twee meter to kort
was; — eon standbeeld van reusachtige afmetingen; de
afmetingen van het tentoonstellingsgebouw overtreffen de
stoutste verwachting, de grootte; (meetk.) hoofdrichting waarin eene lijn, een vlak en een lichaam zich
uitstrekken: eene lijn heeft eene afm,eting, een -vlak
heeft twee en een lichaam drie afmetingen.
AFMETSELEN, (metselde af, heeft afgemetseld),
gedaan maken met metselen: wij zullen eerst maar
afmetselen ; (een metselwerk) afmaken, voltooien:
laat dezen mum - eerst maar afmetselen ; voor de vorst
moot alles afgemetseld zon.
AFMIJNEN, (mijnde af, heeft afgemijnd), (op eene
openbare verkooping, verhuring bij afslag, of op eerie
aanbesteding bij opslag) : inn. een perceel afniffnen,
eerder mijn ! roepen dan een ander die het gaarns

81

6

AFMUNEN.

82

AFNEMEN.

wil hebben en daardoor kooper, huurder of aanne-

AFNEEMDOEK, m. (-en), een doek bestemd om stof

mer worden ; ook iem. di4 het hoogste bod gedaan
heeft terwille van het strijkgeld daarvan vrijmaken,
verlossen ; — iem. jets afmtnen, door het roepen van
Infin! het hem als 't ware afnemen, maken dat het
hem ontgaat, dat hij den koop of de aanneming mist;
door mijnen kooper of aannemer van iets worden,
waardoor andere gegadigden geen kooper of aannemer worden : ik had order het huis voor f 3000 te koo-

of ander vuil af te nemen of af te vegen, hetzij
droog (stofdoek), hetzij nat met water of zeepsop

(vaatdoek).
AFNEMEN, (nam af, heeft en is afgenomen), (jets
dat zich op of aan een ander voorwerp bevindt)
opnemen en daarvan verwijderen : een stuk geschut
van de affuit, het kleed van de tafel, het deksel van

eene dons afnemen; — den room van de melk afnemen,

AFMIKKEN. (mikte af, heeft afgemikt), jets nauwkeurig afmeten, op het gezicht af er de juiste maat
van bepalen: op het gezicht af verdeelde hfj het lekkers

afscheppen; iem. van iets zwaars ontlasten door
het hem uit de handen of van de schouders enz.
to nemen : iem. een last, een pak afnemen; (fig.) iem.
een pak van het hart afnemen, verlichten; (voorwerperk
die iemand aan
draagt, inz. ketens, kluisters,
boeien) (ook fig.) hem van 't lijf nemen :
wilde
hear het masker met geweld afnemen, van 't gelaat,
nemen;
een gevangene de boeien afnemen, hem
ervan verlossen, bevrijden; (koopwaren of werkstukken die een koopman of fabrikant in voorraad heeft) hem afkoopen, er hem van ontlasten:.

ander de kinderen, en mikte het zoo goed af, dat ieder
juist evenveel kreeg; — een vogel van een tak afmikken,

die fabrikant heeft zijn magazijn vol, maar niemand
komt hem zijne waren afnemen; (kwellende gedach-

pen, mjn broer echter mijnde het voor f 3200 af; ik
wilde het werk gaarne voor f 1500 hebben, maar die
groote aannemer mfjnde het op f 1200 af.
AFMIJNER, m. ( 8), NY den afslag wordt het goed aan
den eersten almoner toegewezen, die het eerst mijn!
-

roept.
AFMIJNING, v. ( - en), het afmijnen: de verkooping

geschiedt afmfjning.

juist op hem aanleggen en eraf schieten.
AFMISTEN, (mistte heeft afgemist) = AFMESTEN.
AFMOETEN, (moest af, heeft afgemoeten), gemeenzame elliptische uitdrukking, (van kleedingstukken,
sieraden enz.) van het lijf moeten gedaan worden,
afgedaan of afgezet moeten worden: de das, de em-

slagdoek, de boezelaar, de armband moet af; de hoeden
en petten moeten af; (van een werk dat verricht; of
een voorwerp dat vervaardigd wordt) afgedaan of
voltooid moeten worden : het werk meet af, hoor ! ; wanneer moeten die stoelen af?; zijn gevoeg moeten doen.
AFMOGEN, (hij mocht af), gemeenzame elliptische
uitdrukking; (van kleedingstukken) van het lijf mogen gedaan worden, afgedaan of afgezet mogen worden: Moeder ! meg die doek af?; de pet mag niet af,
hoer ! het tocht hier; (van een werk dat verricht of
een voorwerp dat vervaardigd wordt) mogen afkomen, afgedaan of voltooid worden : de karwei mug
vandaag niet af, w# moeten er wat op verdienen; — het
scht dat het werk niet afmag, ik kan er niet aan
opschieten, word er telkens aan gestoord.
AFMOLMEN, (molmde af, is afgemolmd), vermolmen en allengs van het overblijvende gedeelte afvallen: de leaning van de bank is afgemolmd; door
het vermolmen in beschadigden toestand komen:
de spaken van het voorwiel molmen af. AFMOLMING, v.
AFMONSTEREN, (monsterde af, heeft afgemonsterd), doze matrozen zijn te Rotterdam afgemonsterd,
uitbetaald, van de monsterrol geschrapt en uit den
dienst ontslagen.
AFMONSTERING, v. (-en), het afmonsteren: b# de
afmonstering ontving hij een aardig sommetje.
AFMOORDEN
(moordde zich af, heeft zich
afgemoord), zich aan of op iets afmoorden, er zich
doodelijk mode vermoeien, door te groote of te
langdurige inspanning zich uitputten; zich stork
afbeulen.
AFMUNTEN. (muntte af, heeft afgemunt), (muntstukken) munten en afmaken, zoodat ze geheel
voltooid zijn en afgeleverd kunnen worden.
AFMUREN, (muurde af, heeft afgemuurd), (eene
opene, toegankelijke ruimte) door een muur van
de belendende ruimte afscheiden : een tuin, eene
speelplaats, een kerkhof afmuren. AFMURING, v. (-en).
AFNAAIEN, (naaide af, heeft afgenaaid), een naaiwerk afmaken, voltooien ; alles naaien wat er te
naaien valt: is al het goed afgenaaid? zeer veel
naaien ; ook zich afnaaien.
AFNAASTEN, (naastte af, heeft afgenaast), (een
onroerend good dat iem. bezit of gekocht heeft)
hem doen ontgaan, hem noodzaken het af te staan
door gebruik te maken van het recht van naasting
de boomen die ik gekocht heb, zijn mij door den nieuwen
eigenaar van het erf afgenaast.

ten, bekommeringen, zorgen, zonden enz. die den
geest bezwaren) van iemand wegnemen, er hem van
ontheffen of bevrijden: hjj nam hem die zorgen af;
(pijn, ziekte of een lastig lichamelijk gevoel) van
iemand wegnemen, er hem van verlossen : Dokter,
kunt ge me die koorts niet afnemen ? — iem. een examen,
een verhoor afnemen, het hem voor zich doen
ondergaan, hem als examinator, als rechter ondervragen; — iem. een eed, eene gelofte afnemen, hem
plechtig laten zweren, beloven; — iem. eene geloofsbelffdenis (of enkel bel(denis) afnemen, als bevoegd
kerkelijk persoon hem plechtige belijdenis laten doen
van zijn godsdienstig geloof, ook fig.: bij de nieuwe
verkiezingen zal men menigeen eene belfjdenis afnemen; — iem. de biecht afnemen, als biechtvader de
belijdenis zijner zonden aanhooren, (fig.) iem. uithooren; — een kind van de school, van de catechisatie
afnemen, daarvan verwijderen; (een hoofddeksel) het
zich zelven van 't hoofd nemen en daardoor het
hoofd ontblooten als teeken van eerbied : aan, het
gra,' namen allen den hoed af, namen dien in do
hand; — hi] nam zijn hoed niet voor m# af, hij groette
mij niet; (fig.) den hoed voor iem. afnemen, erkennen
of toonen dat men eerbied voor hem gevoelt, zich
als zijn mindere erkennen ten opzichte van zekere
hoedanigheid, deugd of bekwaamheid : voor dien
tegenstander neem ik min hoed af; (fig.) voor zulk
eene edelmoedigheid neem ik den hoed af; — twee examens in eon jaar, mejuffrouw! daardoor neem ik den
hoed af, daar heb ik eerbied voor en reken er mij
niet toe in staat ; een gedeelte van jets wegnemen,.
afdoen, er mee verminderen, het tegenovergestelde
van bijvoegen, toevoegen (aan) : neem maar een gulden
van het geld af voor den armen man; neem ik twee
van de twaalf dan hood ik tien over; geen uur kon
hij van zijn tad afnemen om to wandelen, zoo drukhad hij het;
verminderen, minder worden in omvang, aantal,.
kracht of bloei : zone geestvermogens nemen bij den
day af, verzwakken ;
de bevolking nam jaar voor
jaar at*, de belangstelling neemt af; ons kapitaaltje
neemt af, vermindert ; — de boterhandel op Engeland
neemt of de bloei dier stad, markt neemt af, wordt
geringer ; (van personen) verminderen, achteruitgaan,
verzwakken in lichaamskrachten of geestvermogens
ten gevolge van ziekte, kwelling of ouderdom : de
zieke is in de laatste dagen verbazend afgenomen; (fig.)
van den leeftijd, den toestand, het gestel enz. van afnemende personen : een lang verwacht en steeds af nemend gestel; die kunstenaar, geleerde enz. is aan het
afnemen, zijn bloeitijd is voorbij, zijne geestkracht
vermindert ; (van ziekten) verminderen in hevigheid:
de koorts is aan het afnemen, aan 't afgaan ; — de mazelen nemen af, het aantal lijders daaraan vermindert; — de dagen zijn aan 't afnemen, aan 't korten
(van de maan) allengs kleiner worden met betrek-

AFNEMEN.

AFPAKKEN.

king tot het lichtend gedeelte van hare schijf; — de
wind neemt af, vermindert in kracht; de golven beginnen minder hoog en onstuimig te loopen, bij afnemende zee; (in de beeldende kuasten), (van de

examen, van een verhoor, van een eed, van eene belifclenis, van de biecht; de afneming (van Christus) yam
het kruis ; de afneming van het verband (eener wond);
—deafnemingderzeg ls,
de ontzegeling; — eene afneming van krachten, vermindering; — (-en), (in de

plooien of bochten van slingerende lijnen) allengs
kleiner worden;
losmaken en wegnemen van het geheel: laat een
stuk van die jas afnemen, ook ge moet die jas wat
afnemen, korter maken; — de scherpe kanten van jets
(van een stuk hoot) afnemen, afschaven, (fig.) aannemelijker maken; ook eene plank, eene deur wat
afnemen, smaller maken; — zich het haar, den knevel
laten afnemen, laten afknippen, afscheren : laat uw
baard wat afnemen, korter maken; — iem. een arm,
been enz. afnemen, afzetten; — het eten, het ontbijt,
het tafelgereedschap, het theegoed afnemen, van de tafel
wegnemen na het eten, enz. ook : de tafel afnemen,
wegnemen wat er op staat; — het stof van de tafel,
de meubels, de ruiten afnemen, met een doek het stof
ervan verwijderen, ook : de tafel, meubels enz. afnemen, ze van het stof reinigen;
(hangende voorwerpen) losmaken van hetgeen
waaraan ze bevestigd zijn en ze wegnemen : de
wasch afnemen (van de droogstokken) ; in een sterfhuis worden de gordijnen afgenomen en de luiken
gesloten; (scheepst.) kooien afnemen, de kooien (hang-

matten) uit de verschansing nemen en naar het
tusschendeks brengen ; — het lichaaen van Christus
werd van het kruis afgenomen, van het kruis genomen; (zegels door of vanwege de rechterlijke macht
op voorwerpen gelegd) losmaken en wegnemen, de
voorwerpen daarvan ontdoen : toen de kantonrechter kwam om de zegels af te nemen, beyond 14) . dat
ze verbroken (wederrechtelijk afgenomen) waren; (een

verband van eene wond of beenbreuk) losmaken on
wegnemen, de wond daarvan ontdoen: het been ism
zoogoed als genezen, het verband kan nog deze week
afgenomen worden; (speelkaarten) de kaarten (of de
kaart) afnemen, van een doorgeschud spel kaarten

de bovenste aflichten en die onderaan leggen, ter
voorkoming van bedrog; (spinnerij) de klossen afnemen, de volgewonden klossen of koppen wegnemen
on door ledige vervangen; tegen wil en dank ontnemen, afhandig maken: iemand zone beurs afnemen ; een kind een mes afnemen; den viand eene
landstreek, eene stad enz. afnemen, hem die ontweldigen; — iem. voor iets dat h# koopt of laat doen, te veel
geld afnemen, laten betalen ; — iem. het woord afnemen,

hem met geweld beletten verderte spreken ; (kaartsp.)
,iem. een slag afnemen, hem beletten dien to maken;
(zeevaart) iem. den wind afnemen, hem dien onder-

scheppen, zoodat zijn schip er de working van mist,
(fig.) iemand de goede kans ontnemen om vooruit
to komen, hem in zijn handelen belemmeren; iem.
iets ten goede of ten kwade (goed, wel, kwalffk, euvel
enz) afnemen, eene handeling of een gezegde van

hem in goeden of kwaden zin opvatten, dien indruk
zullen
ervan ondervinden en laten blijken; —
het hem niet in dank afnemen, zullen het hem ten
kwade duiden; (gew.) ik zal het hem voorgoed afnemen, afleeren, betaald zetten; (germ.) jets uit iets
anders afnemen, daaruit afleiden, opmaken; — men
kan gemakkelijk afnemen, opmaken.
AFNEMER, m. (-5), een persoon die iets afneemt;
een werktuig waarmede men iets afneemt; een ding
dat afgenomen wordt, vooral: kooper, klant (van een
winkel, eene fabriek, van een product, een fabrikaat);
opkooper van gestolen goederen; (bij het kaarden in
de katoen- en wolspinnerij) houten cylinder of trommel rondom met kaard- of krasband bekleed, die het
katoen of de wol van de groote trommel (tamboer)
afneemt, ook strijktrommel en kamrol, doffer, filet,
wentelaar, poedel geheeten; een schietgeweer waarvan de loop gemakkelijk kan worden afgenomen,
terwijl de kolf niet uiteengedraaid kan worden, wat
wel het geval is bij den afdraaier die in de jachtwet
verboden is. AFNEEMSTER, v. (-5).
AFNEMING, v. het afnemen : de afneming van een
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beeldende kunsten) een tafereel voorstellende het
afnemen van het lijk van Christus van het kruis:
de beroemde afneming van het kruis van Rubbens.
AFNEUZEN, (neusde af, heeft afgeneusd), (handelingen en voorvallen die iemand voor anderen geheim wil houden) nieuwsgierig afkijken zonder dat,
de persoon het weet of erop verdacht is, ze afzien
door hem onopgemerkt on oplettend to bespieden:
iem. (of van iem.) een kunstje afneuzen ; een geheim afneuzen; pas op, dat niet iedereen u dat handwerk je
afneust; dat nieuwsgierig meisje neust alles af: neem
u jn acht voor haar.
AFNEUZER, m. (-s). AFNEUSSTER, v. (-s). AF-

NEUZING, v. (-en).
AFNIJPEN, (neep af, heeft afgenepen), (iets dat aan
een voorwerp vastzit of er een deel van uitmaakt>
door nijpen afscheiden, het tusschen duim en winger
of tusschen de beide sneden eener nijptang stork
klemmen en zoodoende afbreken of afrukken. AFNIJPING, v. (-en).
AFNOMMEREN, (nommerde af, heeft afgenommerd),
de voorwerpen door nommers van elkander onderscheiden om verwarring to voorkomen : de perceelen
b# eene veiling, de voorwerpen bij eene prijsuitdeeling
afnommeren, alles van hun nommer voorzien, wat
een nommer moot hebben : we moeten eerst de boeken
afnommeren, daarna leenen wij ze uit, (in de gymna-

stiek) het volgnommer zeggen. Ook AFNUMMEREN.
AFNOMMERING, v.
AFOLIEN, (oliede af, heeft afgeolied), het olien ten
einde brengen, alles afdoen wat to olien is; veel
AFOOGEN, (oogde af, heeft afgeoogd), (handelingen on voorvallen) nauwlettend afkijken; door
scherp kijken to weten komen wat er voorvalt: ik
kan hier alles afoogen; — ik kan van hier den geheelen weg afoogen, kijken over den wog on zien wat

erop gebeurt. AFOOGING, v.
AFOOGSTEN, (oogstte af, heeft afgeoogst), (de te
veld staande vruchten) inoogsten, van het veld afnemen on binnenhalen; — een veld afoogsten, de
vruchten ervan oogsten on binnenhalen; gedaan
maken met oogsten, den oogst ten einde brengen:
hebt ge al afgeoogst AFOOGSTING, v.
AFOORLOGEN, (oorloogde af, heeft afgeoorloogd),
Napoleon heeft geheel Europa afgeoorloogd, heeft geheel
Europa door oorlog gevoerd, heeft alle volkeren beoorloogd on daardoor verzwakt, uitgeput.
AFPACHTEN, (pachtte af, heeft afgepacht), van
iemand iets (vooral landerijen) in pacht of huur
nemen: uw buurman heeft de boerenplaats afgepacht;
ik heb hem al zijn land afgepacht; eene zaak voor
zich zelven in pacht of huur nemen on daardoor ze
aan dengene die van plan was ze to pachten, als
't ware afnemen; of wel, door een hoogeren huurprijs ze onttrekken aan hem die reeds met den
eigenaar eene afspraak omtrent de pacht gemaakt
had: ik had die tien hectaren al van hem gepacht, maar
het contract was nog niet opgemaakt; toen heeft A eery
hoogeren prijs geboden en ze m# afgepacht, vgl. afhuren.

AFPACHTING, v.
AFPADIG, bn. (w. g.) van het rechte pad afgeraakt
on dus afgedwaald, afgedoold; (alleen (fig.) van personen die van het pad der deugd of der waarheid
zijn afgedwaald, of van handelingen enz. die van
zulk eene afdwaling getuigen).
AFPADIGHEID, v. (w. g.) de afdwaling van het pad
der deugd of der waarheid, de verdooldheid waardoor men zonden pleegt of dwaalbegrippen koestert;
— (...heden), handeling die getuigt, dat iemand afpadig is: de struikelingen en afpadigheden der jeugd.
AFPAKKEN, (pakte af, heeft afgepakt), (goederen

die gepakt zijn op een veer- of vaartuig, een last-
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AFPAKKEN.

AFPENNEN.

(handelingen, inzond. bewegingen, gebaren, gezegBier enz.) er stuk voor stuk afnemen en naar beden, maatschappelijke vormen ens.) in de juiste
neden brengen om ze op den grond neder to zetten
maat afineten en berekenen met het bijdenkbeeld
of op hunne plaats to Bergen, afladen: de kisten, kofvan gedwongenheid of stijfheid : ik hosed van een
fers van den wagen afpakken, ook den wagen afpaklessen toon en kan die lieden niet velen, die alles wat
ken, leegmaken; (krijgsw.) paarden afpakken, ze
z# doen of zeggen zoo nauw afpassen. AFPASordelijk ontdoen van staart- en borstriem, singel en
zadel, en van alle voorwerpen (mantelzak, poetsSING, v. (-en).
zakken, pistool enz.) waarmede zij gedurende den
AFPEIL, m. (afpeilingen), het peilen, opmeten of
opnemen van den voorraad die bij handelaars in
nit bepakt zijn geweest; (goederen die gepakt of
voorwerpen van verbruik aanwezig is, ten einde
ingepakt worden) geheel en al pakken of inpakken,
daarnaar den verschuldigden accijns to bepalen.
zoodat de gansche arbeid van pakken afgedaan is:
AFPEILEN , (peilde af, heeft afgepeild), (eene diepte)
,als al de goederen afgepakt zjn, moeten de kisten termet het peillood of met een peilstok meters, geheel
stond verzonden worden; (gemeenz.) iem. iets afpakken,
en al peilen : eene kolk wier diepte niet of to peilen is,
een voorwerp dat hij in de hand houdt of bij zich
Wier bodem niet kan bereikt worden; een afgrond,
draagt, hem met vlugheid en kracht onbeschroomd
niet of to peilen; (een vaarwater) geheel en al, van
afnemen; het onverwachts stevig aanvatten en hem
het eene einde tot het andere, peilen: at die vaarontrukken; ook uit de hand nemen: fk vrees, dat m
waters zjn afgepeild en in kaart gebracht; (waren van
die doosjes vallen: pak er m# een paar af; — pak maar
welke accijns moet worden betaald) opmeten of op.af, aansporing om veel to eten, to koopen.
nemen om de hoeveelheid ervan to bepalen en
AFPAKKER , m. (-s). AFPAKKING, v. (-en).
daarnaar het bedrag van den accijns to berekenen
AFPALEN , (paalde af, heeft afgepaald), (eene ruimte)
zijn at die eaten afgepeild ? AFPEIL- ING, v.
met palen afzetten : het terrein rondom de vesting wordt
AFPEINZEN , (peinsde af, heeft en is afgepeinsd),
afgepaald; wj hebben een kleinen moestuin van den
langdurig peinzen, diep nadenken: een w(jsgeer als
boorgaard afgepaald, afscheiden, afbakenen, begrenHegel die in zjn leven heel wet afgepeinsd heeft; — zich
zen in 't algemeen; (fig. dicht.) (iets onstoffelijks) afbakenen : de afgepaalde kring; de afgepaalde stond; scherp afpeinzen, zich afmatten door ingespannen peinzen :
ik heb mj afgepeinsd en afgetobd, maar het raadsel
afgepaalde rechten en verplichtingen. AFPALER, m.
niet kunnen oplossen; het a fgepeinsde hoofd.
(-s). AFPAALSTER, v. (-s).
AFPELEN , (peelde af, heeft afgepeeld), (huiden, in
AFPALING , V. het afpalen: de afpaling van het
de leerlooierij) op den haar- of stootboom van het
jachtveld geschiedde in tegenwoordigheid van getuigen
haar ontdoen, meest afharen, ontharen, (gew.) afpeuaan wie de juiste grenzen bekend waren; — (-en), datgene wat de afsluiting van eene ruimte uitmaakt
len geheeten. AFPELING, v. (-en).
grens
zelve.
of de grens ervan aanwijst; ook de
AFPELLEN , (pelde af, heeft en is afgepeld) (de
schil of den dop van vruchten, alsmede de hasAFPANDEN , (pandde af, heeft afgepaad), iem. of
ten van garnalen) wegnemen, afdoen door gaanvan iemand) jets afpanden, (t. w. eene verschuldigde
geldsom) van hem innen door het rechtsmiddel • deweg de deelen los to maken en eraf to trekvan parading (in het oude recht), d. i. door een geken : de schil van een sinaasappel, de doppen van
erwten en boonen afpellen; ook een sinaasappel afpellen,
rechtelijken eisch, dat deze of gene goederen van
erwten en boonen afpellen; (vruchten en garnalen)
den schuldena.ar voor eene door den rechter to schatgeheel pollen; alles afdoen wat or to pollen is: at
ten waarde aan den schuldeischer in betaling der
de noten z(jn afgepeld; zich van de pel ontdoen, die
schuld sullen worden toegewezen, (gew.) (bij eene
loslaten; zich van de schil, den dop of den bast
verkooping) afslaan.
laton ontdoen, zich laten pollen : die noten peilen
AFPANDER , m . (-s), afslager. AFPANDING, v, (-en).
niet gemakkel t7c af; (gewest. fig.) h(j heeft me dat
AFPARTEN , (partte af, heeft afgepart), (gew.) in
weer afgepeld, het door aanhoudend vragen en smeegelijke stukken verdeelen; toedeelen.
ken, als het ware tegen mijn zin van mij verkreAFPASSEN , (paste af, heeft afgepast), (afstanden
gon; (gemeenz. van kinderen gezegd) ze 's avonds
tusschen gegeven punten) meten door ze in eene
uitkleeden, als het bedtijd is.
recite lijn of to stappen en daarbij to tellen met
hoeveel passen of schreden men ze doorloopt : de
AFPELLER , m. (-s). AFPELSTER, v. (-s). AFPELLING, v. (-en). AFPELSEL, o. (-s), de afgepelde
lengte en breedte van een veld afpassen; (een opgegeschillen, basten onz.
ven verlangden afstand tusschen een gegeven en
AFPENHAMER , m, (-s), (blik- on koperslagersterm)
een nog onbekend punt) met den pas afineten : men
hamer met twee afgeronde, dwars op den steel gebegon met eene bean van 600 schreden of to passer;
plaatsto pennon, dienende tot het afpennen of eerste
(dingen die gemaa.kt of door berekening gevonden
uitdrijven van figuren in blik- of koperwerk, ook
moeten worden) naar de juiste maat afineten : eene
figuur met den passer afpasse t; het eene stick is
ribhainer genoemd.
wad grooter dan het andere, ik kan het zonder maat
AFPENNEN , (pende af, hoeft on is afgepond), (gemeenz.) (schrijfwerk) met de pen ten einde brengen,
n/ct juist afpassen; dat hebt ge netjes afgepast; ge
held joist een half uur gesproken; — geld afpassen,
geheel afschrijven : in hoeveel tad hebt ge dat stuk a fverschillende geldstukken zoo bij elkander voegen,
gepend ? zeor noel ponnen : ik heb vandaag wat a fge
dat de gezamenlijke waarde juist het vereischte
peed! (iets dat geschreven of gedrukt is) af- en
overschrijven, er een afschrift of kopie van maken:
bedrag uitmaakt; ook afschieiven, of doklcen; (zeev.)
ik vond het vers zoo moon, dat ik het terstond heb afhet bestek afpassen, ook het bestek zetten genoemd, zie
gepend; — zich afpennen, zich afmatten door veel to
DESTEK; (krijgsw.) de cur ^ n afpassen, bij het aanleggen van mijnen den afstand en inrichting der
schrijven : me ben ik letterljjk afgepend, ik kan niet
leivuren zoodanig regelen, dat zij a11e op het juiste
ricer; (smidsterm) (stukken ijzer die aaneengeweld
moeten worden) aan de uiteinden die veroenigd
oogenblik hunne werking kunnen oefenen; (wee.)
zullen worden, pen- of liever kegvormig uitsmeden;
sto ften afpassen, ze door de wijze van weven als
die uiteinden zoovoel dunner en platter maken, dat
't ware reeds vooraf in stukken van de bepaalde
zij op elkander gelegd, to zamen de na het wellen
grootte verdeelen, zie AFGEPAST; (dingen die men
gevorderde dikte niot of slechts weinig to boven
nit eene grootere hoeveelheid aan iemand geeft of
toekent) vooraf juist bepalen ten aanzien van do
gaan, ook bscherpen genoemd; (blik- on koperslagersterm) (figuren die in blik- of koperwerk moeten
maat of het bedrag, ze hem in berekende maat toemeten: de brand (brandstof) wordt afgepast bi luttel
gedreven worden) met den daartoe bestemden ge
tel en moat; alles worclt ens Jaier in de keuken afpenden hamer (afpenhame7) op het metaal aanleggepast; eene afgepaste poetic; (fig.) (de lotsbedeegen, ruw afschetsen of afteekenen : de eerste hewer
king bij het drijven, waardoor de hoofdlijnen der
ling) iemand in de juiste maat toewijzen, ze billijk
nerordenen : God Jieeft rnijn lei ensgel uk o ctt afgepast;
schets zich verheven beginnen voor to doen : ribbon.

AFPENNEN.
stralen, sterren, bloeinen enz. op blikwerk afpennen;
die rozetten zijn niet zuiver afgepend.
AFPENNER, m. (-s). AFPENNING, v. (-en).
AFPERKEN, (perkte af, heeft afgeperkt), de grenzen van een perk, eene ruimte door zichtbare
teekens, paaltjes b. v. aanduiden, afbakenen, eene
ruimte tot eene afgesloten plaats maken door
er eene heining, eene schutting om te zetten, afsluiten: een weiland, een tuin afperken; (eene ruimte)
in twee of meer perken afdeelen door die kenlijk van elkander af te scheiden : een terrein in

vieren afperken; — zone broek was door talrijke lappen als een onregelmatig dambord afgeperkt; (fig. in
den hoogeren stip) (tijdruimten) bepalen ten aanzien van haar duur, de perken of grenzen ervan
aanwijzen : wie perkte nog 't gebied der jaargetden
af ? nauwkeurig begrenzen, juist aanwijzen (een weg,
een tijd, iemands rechten, plichten, handelingen,
lotsbedeeling) : afbakenen, doch het denkbeeld van
beperking treedt meer op den voorgrond: ion. den

werkkring, het aandeel in de regeering afperken.
AFPERKER, IT1. (-s). AFPERKSTER, v. (-s).
AFPERKING, v. het afperken; — (-en), datgene dat

eene ruimte afsluit of er de grenzen van aanwijst:
eene schutting, een paalwerk, sloot enz.
AFPERSEN, (perste af, heeft afgeperst), (vloeistoffen die zich op iets bevinden) door persing of sterke
drukking daarvan verwijderen, b. v. het overtollige
kwik tusschen het spiegelglas en het tinblad; door
persen werpen: het paard perst het veulen af, (voorwerpen die geperst moeten worden) persen voor
zooveel noodig is; alles afdoen wat er te persen valt:
is al het linnen afgeperst ? — die sigaren zijn nog niet
afgeperst, nog niet lang genoeg onder de pers geweest; (fig.) iem. tranen afpersen, zulk een sterken
indruk op hem maken, dat hij schreien moet ; — ion.
bloed of zweet afpersen, of iemands bleed of zweet of
persen, (meest fig.) iemand noodzaken Of tot zware
en uitputtende opofferingen, Of tot zwaren en armattenden arbeid : is hunne eenige studie niet, h unnen

armen pachters den laatsten druppel zweet of te persen ?
iem. door geweld of bedreiging met geweld dwingen
tot de afgifte van zijn eenig goed, tot het aangaan
van eene schuld of het teniet doen van eene inschuld:

de inbrekers persten beiden ouden lieden al het geld,
good en zilver af; de onverlaat perste zonen stervenden
wader de schuldhrieven af; ook iem. afpersen, vgl. afzetten; hetzij op onwettige wijze, hetzij alleen door
onweerstaanbare overmacht iem. dwingen tot iets
te doen, hem er toe noodzaken; — iem. de toestemming afpersen, onwettig, ook onwillekeurig noodzaken toe te stemmen; — iem. een zucht afpersen, hem
zoo diep bedroeven, dat hij zijn smartgevoel niet
bedwingen kan; — iem. een lack afpersen, hem onwillekeurig doen lachen; iem. geheimen afpersen, hem
dwingen die te openbaren; — gelukkig is de vorst wien

het yolk geen uitgebreid stonrecht hoeft af te persen,
noodzaken het to verleenen ; — iem. cane verklaring, eene
getuigenis, eene bekentenis, eene belofte enz. afpersen,
hem tegen wil en dank noodzaken door misbruik
van overmacht, of door eene onweerstaanbare werking onwillekeurig to verklaren, getuigen, bekennen,
beloven enz.; — iem. dankbaarheicl, liefde, bewondering
enz. afpersen, hem dwingen die op to vatten, to gevoelen, hem die onwederstaanbaar inboezemen, sterker dan afdwingen. AFPERSER, m. (-s).
AFPERSING, v. (w. g.) het afpersen : afpersing van
vocht, van eene belofte, —, (-en), het onwettig afdwingen van iemands geld of goed, de knevelarij van
hem die misbruik van zijne overmacht maakt om
iemand meer dan billijk is to laten betalen: afper-

sing wordt met eene gevangenisstraf van ten hoogste
negen jaren gestraft, vgl. afdreiging ; ook hetgeen afgeperst is, b. v. belastingen, diensten enz.
AFPEULEN,(peulde af, heeft afgepeuld),=AFPELEN.
AFPEULUWEN, (peuluwde af, hooft afgepeuluwd),
iem. afpeuluwen, (veroud. scherts.) iemand een duchtig pak slagen toedienen, afranselen, afrossen.

AFPITSER.
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AFPEUTEREN, (peuterde af, heeft afgepeuterd), (iets
dat aan iets anders vastzit, of een gedeelte van
een geheel uitmaakt) (gemeenz.) door peuteren met
den nagel of een ander puntig voorwerp bij kleine
gedeelten ervan afscheiden : het roofje van een wonclje,

de korst van eene taart, een stukje van een koek afpeuteren ; iets peuterig afmaken : die teekening is afgepeuterd: geene enkele forsche ton is erin; veel peuterwerk afmaken: vandaag heb ik wat afgepeuterd.
AFPEUZELEN, (peuzelde af, hooft afgepeuzeld),
(een gedeelte van een eetbaar voorwerp, of
kleine stukjes van iets eetbaars afnemen on met
smaak opeten: daar vat de kleine een stole van de

taart of te peuzelen; — kijk _Azor dear eens lekker eery
beentje zitten af te peuzelen, het vleesch dat eraarc
zit bij kleine stukjes met •welgevallen opeten.
AFPIJNEN, (pijnde af, heeft en is afgepijnd), (veroud. dicht.) hevig kwellen; — iem. afpzjnen, hem uitputten door kwellingen van lichaam on geest ; eot

afgepijnde geest; een afgepijnd gelaat; — een afgepijnct
land, yolk, door oorlogen uitgeput; lang en smartelijk lijden: een afgepfinde kranke, zieke, ; bijna,
gevoelloos worden door langdurige en hevige zielesmart : eene afgepUnde ziel, een afgemjnd hart, gemoed,

afgepijnd (afpUnend) verdriet, verlan g en ; — zich afpijnen,
(meest van den geest) zich tot afmattens toe kwellen: hij heeft zich afgepijnd ; hij is afgepijnd, een afgepUnde geest. AFPIJNING, v.
AFPIJNIGEN, (pijnigde af, heeft en is afgepijnigd),
iem. iets afmjnigen, (iets dat hij niet vrijwillig zeggen wll als eene bekentenis, eene verklaring, een
geheim enz.) door pijnigen uit hem krijgen, hem
afpersen; door lichaamspijnen hem dwingen het
begeerde uit te spreken ; — ion. zUn geld, zone kostbaarheden enz. afpffnigen, hem door pijniging noodzaken te openbaren, waar zij geborgen zijn; — iem. afpijnigen, hem zoo lang of zoo zwaar pijnigen, dat de
lijder geheel uitgeput is, hem -afmartelen: op de fol-

terbank afgepijnigd, bekende de ongelukkige ten laatste
alles wat men Wilde; (fig.) iem. afpUnigen, hem geheel
uitputten door pijnlijke kwellingen van lichaam of
geest: zij was nog zoo jong an reeds afgepijnigd; een,
door droefheid afgemjnigd hart; — zich afponigen, zich
naar den geest sterk kwellen, zich uitputten door
pijnlijke of afmattende gedachten: vergeefs heb ik
afgepijnigd om dat raaclsel op te lessen; een afgepijnigct
verstand; een afgepijnigde geest. AFPIJNIGING, v.
AFPIKKEN, (pikte af, heeft afgepikt), (voorwerpen
die zich op of aan iets anders bevinden) met den
bek aangrijpen en wegnemen, wegpikken : de kipper.

hebben al de onderste bessen van de struiken afgepikt; —
iem. jets afpihken, afhandig maken, hem vOOr zijn
bij het koopen, pachten enz., zoodat hij het mist;
(gew.) (in de school) het afkijken on naschrijven der
leerlingen van elkander; (voorwerpen die gepikt„
met pik bestreken of dichtgemaakt moeten worden) alle pikken, alles afdoen wat er to pikken valt:
zijn al die eaten al afgepikt ? zeer veel met pik besmeren ; (Zuidned.) (te velde staand koren) met
de pik afsnijden : het gras wordt afgemoaid, het
graan of koren afgepikt; (jongensspel) een draaienden
piktol met een anderen dien men opzet, raken, zoodat de eerste uitgaat; met ijver achtereen naaien:
we hebben vandaag wat afgepikt, hoor ! een naaiwerk
voltooien.
AFPINGELEN, (pingelde af, heeft afgepingeld), door
aanhoudend dingen met mooito eene kleinigheid van
den koopprijs afkrijgen, kleingeestig afdingen : zij

heeft er nog een halven striver afgepingeld.
AFPITSEN, (pitste af, heeft afgepitst), met de zweep
of karwats afrossen : een hond afpitsen ; bij uitbreiding (gemeenz. gewest.) in 't algemeen voor : afrossen, afranselen : ze hebben hem daar duchtig afgepitst ; (Zuidned.) in toepassing op geld dat men
betaalt of geeft, erop beknibbelen, er kleingeestig een gedeelte van inhouden, hetzelfde als afknibbelen.
AFPITSER, m. (-s), (Zuidn.) gierigaard die overal
wat af weet to knibbelen.

AFPLAGGEN.

AFPOEIEREN.

AFPLAGGEN, (plagde af, heeft afgepIagd), (heidegrond) van de begroeide bovenkorst ontblooten
door ze er bij plaggen af to steken : een stuk heidevekl laten afplakken om de plaggen als mest te gebruiIcen, vgl. afzoden.
AFPLAKKEN, (plakte af, heeft afgeplakt), (voorwerpen die geplakt moeten worden), geheel en al plakken: deze zakken hebben we afgeplakt, na het afplakken
gaan we weer uitknippen; veel plakken, ergens vaak
laat blijven.
AFPLANTEN, (plantte af, heeft afgeplant), (een
grond, dien door omplanting van boomen of gewassen van de belendende ruimte afscheiden, of ook
wel zoodanig beplanten, dat de verschillende deelen
-van den aanleg behoorlijk van elkander afgescheiden zijn en daardoor te zamen een goed geheel uitinaken. AFPLANTING, v. (-en).
AFPLATTEN, (platte af, heeft afgeplat), (een voorwerp met meer of minder bolvormige oppervlakte)
platter maken door van de ronde of bolvormige oppervlakte lets af te nemen of die dichter ineen te
persen: ge moet dat bergje in uwen tuin wat laten afplatten ; een bol aan twee tegenovergestelde punters
een weinig indrukken, platter maken.
AFPLATTING, v. het afplatten; het deel van den
bol, dat afgeplat is ; (-en), (fig.) de afwijking van de
zuiver bolvormige gedaante, wanneer zij het voorkomen heeft van door afplatting ontstaan te zijn : de
afplatting der aarde is 1 1299,16 ; het verschil in lengte
tusschen de aardas en de middellijn van den evenaar
de afplatting der aarde bedraagt 5,76 geogr. mijlen.
AFPLEGEN, (pleegde af, heeft afgepleegd), (veroud.)
(eene handeling) ten einde toe plegen, ze geheel afcloen, zoodat er niets meer te doen overblijft; (in
de glasfabriek) alles plegen, wat er to plegen valt:
hi] kan het werk van zes glasmakers niet alleen afplegen.
AFPLEITEN, (pleitte af, heeft afgepleit), door het
houden eener pleitrede iem. van eene straf bevrij.den, zoodat hij of vrijgesprokcn Of tot eene lichtere
straf veroordeeld wordt;
iem. van de galg afpleiten,
zoo pleiten, dat iem. die gevaar loopt tot de doodstraf veroordeeld to worden, vrijgesproken wordt; —
pleit een schurk van de galg af, hij sal er u zelve gaarne
aan helpen, slechte menschen vergelden weldaden
met ondank ; (eene schuld of beschuldiging) door
pleiten als 't ware to niet doen, ook verminderen;
(eon eisch) (rechtzaken) geheel en al bepleiten,
20 afdoen voor zooverre de pleidooien betreft : wanweer kan die zaak afgepleit wezen ? zeer veal pleiten:
die advocaat heeft in zijn leven heel wat afgepleit.
AFPLEKKEN, (plekte af, heeft afgeplekt), (geverfde
voorwerpen) bij aanraking of drukking kleurstof
loslaten, van zich afscheiden en op het aanrakende
voorwerp overbrengen, zoodat dit plukken of viekken krijgt, afkladden : als ge die blauwe kousen zoo
.2naar op uw linnengoed inpakt, zullen ze afplekken.
AFPLETTEN, (plette af, heeft afgeplet), (van voorwerpen die geplet moeten worden) zooveel pletten als
noodig is ; alles pletten wat daarvoor is aangewezen : binnen hoeveel tad moeten al die staven afgeplet
zzezen ? zeer veel pletten.
AFPLOEGEN, (ploegde af, heeft en is afgeploegd),
(een akker) dien in die richting ploegen, dat men,
.aan de kanten beginnende, de aarde buitenwaarts
(en dus van het midden af) omwerpt, het tegenovergestelde van aanploegen, waarbij men op het
midden van den akker begint ; door ploegen van
lets anders afscheiden: de wortels van een boom afploegen, met den ploeg daarvan afsnijden; — hij
.een stuk van dien akker afploegen (door beploeging
afzonderen) en aan den naastliggenden aantrekken;
een deel lands afploegen, het hem ontvreemden,
afhandig maken door het aan zijn eigen akker aan
te ploegen, het er met den ploeg aan te trekken; —
in hoeveel tijd kunt ye dot land afploegen, geheel en
.nl ploegen; gedaan maken met ploegen: hebt ge al

afgeploegd? clan sot ge verder dan .
— zich afploegen, (menschen en trekbeesten) zich afmatten door
lang achtereen to ploegen: 1 j heeft zich gisteren zoo
afgeploegd, dat hjj niet meer kon; — een afgeploegd
paard, door ploegen afgemat en meestal daardoor
van weinig waarde. AFPLOEGING, v. (-en).
AFPLOFFEN, (plofte af, is en heeft afgeploft), (van
personen of zware voorwerpen die zich op eene hoogte
bevinden) met een plof naar beneden storten, plotsoling van de hoogte afvallen, zoodat het bij 't neerkomen een ploffend geluid maakt: een der spuitgasten
deed een misstap en plofte van de gootljjst af; — de
stormwind plofte den schoorsteen van het dak af, met
geweld naar beneden werpen, zoodat hij met een
plof neerkwam.
AFPLOOIEN, (plooide af, heeft afgeplooid), in plooien
neerhangen : die japon plooit af; in plooien naar
beneden doen gaan; alles plooien, wat aan lets gedaan moet worden; gedaan maken met plooien;
zeer veel plooiwerk verrichten.
AFPLOTEN, (plootte af, heeft afgeploot), (schapevellen) zooveel ploten als noodig is, er zoo lang op
kloppen dat al de wol behoorlijk is losgemaakt:
hoeveel vellen zijn er afgeploot? gedaan maken met
ploten : zoodra wfj afgeploot hebben; zeer veel ploten.
AFPLUIZEN, (ploos af, heeft afgeplozen), (lets dat
aan lets anders vastzit) door pluizen ervan wegnemen; het bij kleine stukjes, vezeltjes of pluisjes
ervan afplukken: het vleesch van een been afpluizen;
ook een beentje
—derofjesvane zwerafpluizen,
afpluizen, er het vleesch bij vezeltjes afhalen ;
er de nog overgebleven
—engpluktenvogelafpuizen,
haarvlokjes uittrekken ; (scherts.) een hoentje, een
patrijsje afpluizen, afpeuzelen.
AFPLUIZEN, (pluisde af, heeft en is afgeplulsd),
(voorwerpen waarop zich pluisjes bevinden, inz.
kleedingstukken) van de pluisjes ontdoen of reinigen door die eon voor een wag to nemen : een rok
afpluizen; — iem. afpluizen, t. w. de kleederen die hij
aan heeft; — zich afpluizen, zijne eigen kleederen;
(van geweven stoffen of van hetgeen daaruit vervaardigd is, als kleederen, tapijten enz.) pluisjes, draad,jes of vezeltjes loslaten: die stof gebruik ik nooit:
zij pluist mij te veel af. AFPLUIZER, m. (-s). AFPLUIZING, v. (-en).
AFPLUKKEN, (plukte af, heeft afgeplukt), (verschillende zelfstandigheden tot de huid van het
dierlijk lichaam behoorende of daaraan vastzittende)
door plukken daarvan afzonderen, met de toppen
der vingers bij vlokjes, vezeltjes of kleine stukjes
voorzichtig aftrekken of afscheuren : losgeschaafde
velletjes, roofjes van wonden, nijdnagels enz. afplukken; de veeren van gevogelte afplukken; (bloemen,
vruchten, bladen of twijgjes die nog aan de boomen,
struiken of planten zitten waaraan zij gegroeid
zijn) door plukken ervan afnemen, ze behoedzaam
met de hand aftrekken of afbreken: hij plukte de
appelen zij plukte eene druif van den tros af,
ook morgen zullen we dien boom nog afplukken. AFPLUKKER, m. (-s). AFPLUKKING, v.
AFPLUNDEREN, (plunderde af, heeft afgeplunderd),
ook AFPLONDEREN, in ongemeener worm; (eene
landstreek) vijandelijk afloopen en overal van de
bewoners hunne roerende goederen wegrooven : het
land ward deerlijk afgeplunderd; een boomgaard afplunderen, er al de vruchten van wegkapen ; —
zone have afplunderen, ze hem ontrooven door zijn
huis of land to plunderen. AFPLUNDERING, v.
AFPOEIEREN, (poeierde af, heeft afgepoeierd), afgepoeierd hebben, gedaan hebben, ontslagen zijn, ook
het vertrouwen kwijt zijn, niet meer vriendelijk bejegend worden ; (personen die poeder in het Naar
dragen) hun Naar of pruik zooveel poederen als noodig is, van het vereischte haarpoeder voorzien; gedaan maken met poederen, ook AFPOEDEREN;
(zeemansterm), (een vijandelijk sebip of de opvarende
personen) (w. g.) het zoodanig beschieten (begroeten
met poeier, blispoeder, buskruit) dat het genoodzaakt
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is af te houden en zich te verwijderen; (fig.) (een
persoon die iemand lastig valt) onheusch bejegenen, afschepen ; (ook) met een mooi praatje weten
weg te krijgen.: hij heeft veel last van allerlei vreemde
bezoekers en hi) . weet ze niet af te poeleren ; (scherts.)
maken dat men wegkomt; oprukken, ophoepelen:
hij poeierde gauw af.
AFPOEIERING, v. iem. eene afpoeiering geven, hem
afpoeieren, afschepen, duchtig doorhalen, onder handen nemen.
AFPOETSEN, (poetste af, heeft afgepoetst), (stof,
vettigheid of anderen vuilen aanslag op voorwerpen,
voornam. van leder of metaal die behooren te blinken) door poetsen of wrijven verwijderen, zoodat de
,glans hersteld wordt : het stof van de laarzen, het roest
van het metaal afpoetsen ; (lederen of metalen voorwerpen die behooren te blinken, maar waarvan de
glans af is) reinigen en weder blinkend maken door
het afwrijven van het vuil, den aanslag, of wat het
dat den glans weggenomen heeft : beslijkte laarzen afpoetsen, een geweer afpoetsen; gedaan maken
met poetsen; alles afdoen wat er te poetsen valt:
.zoodra de knecht afgepoetst heeft, moet h# de boodschappen doen; zeer veel poetsen.
AFPOETSEN, ook wel AFPOTSEN, (poetste af,
heeft afgepoetst); — iem. jets afpoetsen, het hem met
eene poets of pots, met een behendigen trek afhandig maken, ontfutselen, (alleen van klelnigheden
gezegd), afstelen. AFPOETSING, v.
AFPOFFEN, (pofte af, heeft afgepoft), w. g. (gemeenz.) iem. of kloppen, hem een pak slagen geven;
afborgen, iem. afhandig maken door het van hem
op den pof te koopen; — hij heeft dear ook al afgepoft, kan daar ook niets meer koopen zonder dadelijk te betalen.
AFPOLDEREN, (polderde af, heeft afgepolderd),
(landerijen) door het leggen van kaden of het doordammen van slooten onder eene afzonderlijke bemaling of afwatering brengen, en daardoor afscheiden
van den grooteren polder waarvan zij deal uitmaken : al de landen welke (d. i. wier geerfden) zich
verder afgepolderd en van eigene bemaling voorzien
inog en hebben.
AFPOLDERING, v. het afpolderen ; — (-en), de afzonderlijke polder gevormd door landerijen af to scheiden
van een grooteren polder waarvan zij deel uitmaken.
AFPOLSEN, (polde af, heeft afgepold); (veroud.)
iets afpollen, het hem met een slimmen of bedrieglijken streek afhandig maken, behendig aftroggelen; afloeren.
AFPOLSEN, (polste af, heeft afgepolst), (w. g.) iem.
jets afpolsen, (jets dat hij liefst niet bekend wil
hebben) behendig van hem te weten komen
door hem te polsen, door hem onder 't spreken het
een en ander te ontlokken, waaruit men kan opmaken wat men begeert te weten.
AFPOMPEN, (pompte af, heeft afgepoMpt), (water
dat zich boven op iets bevindt) door jompen daarvan verwijderen, wegpompen ; zeer veel pompen;
gedaan maken met pompen. AFPOMPING, v.
AFPONDEN, (pondde af, heeft afgepond), (waren
die bij het pond verkocht worden) bij ponden afwegen, ten einde ze voor den kooper die juist
zooveel verlangt, terstond afgepast in gereedheid
to hebben: morgen is het marktdag: er mag wel een
goede voorraad tabak afgepond worden.
AFPOOZEN, (poosde af, heeft afgepoosd), (dicht.)
(eene handeling) tijdelijk doen ophouden door ze
met jets anders af te wisselen en zich zoodoende
ervan te verpoozen.
AFPOTSEN; Zie AFPOETSEN.
AFPRAAIEN, (praaide af, heeft afgepraaid), op behendige wijze verkrijgen : h# heeft ons menige sigaar
afgepraaid.
AFPRACHEN, (prachte af, heeft afgepracht), (alleen
dicht.) iem. (of van iemand) jets afprachen, het door
vleiende en dringende bede van hem verkrijgen,
het hem afbedelen: iem. eene aalmoes afprachen; —
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iem. jets afprachen, hem door een onweerstaanbaren
indruk op zijn gevoel zijns ondanks nopen het te
geven of te doen : medelfylen, vergeving, een lank enz.
afprachen; ook iem. een kus afprachen.
AFPRAKKEZEEREN, (prakkezeerde af, heeft afgeprakkezeerd), (gemeenz. volkstaal) zeer veel en ingespannen prakkezeeren of nadenken: die man heeft
al wat afgeprakkezeerd ! — zich afprakkezeeren, zich
afmatten door ingespannen nadenken : ik heb er me
op afgeprakkezeerd, maar het niet kunnen vinden.
AFPRATEN, (praatte af, heeft afgepraat), iem. van
jets afpraten (van een voornemen, een gevoelen,
eene gezindheid enz.) hem door praten ervan afbrengen : ge most trachten hem van dat dwaze plan
af te praten; hij staat stiff op zijn stuk, hij is er
niet van af te praten; — iem. jets afpraten, ook iem. van
jets afpraten, het hem uit het hoofd praten : ge meet
zien hem dat af te praten; (eene handeling) door het
mondeling aanvoeren van redenen voorkomen : zij
verlangden dat ik er heenging, maar gelukkig heb ik
het afgepraat; (veroud.) (eene bewaring) door praten
wederleggen en doen vervallen, ze wegpraten;
ze ten einde toe met elkander
—e neza kafpraten,
bepraten, zoodat alles besproken en beslist of geregeld is, ze met elkander (sprekende) afdoen : kom
bij mij, dan kunnen we alles op ons gemak afpraten; —
dat is afgepraat, dat is afgedaan, daar behoeft niet
meer over gesproken te worden (van eene uitgemaakte, reeds besliste zaak) ; zeer veal praten: w
hebben gisteren heel wat afgepraat! gedaan maken
met praten, het gesprek eindigen: met die woorden
hadden wij afgepraat en wenschten elkander goeden
nacht.
AFPREEKEN, (preekte af, heeft afgepreekt), eene
preek, of eene reeks van preeken ten einde toe
voor de gemeente uitspreken; een einde maken met
preeken, hetzij tijdelijk, hetzij voor altijd: nu heeft hij
voor vandaag afgepreekt: tweemaal is ook wel; — de oude
man heeft eindelijk afgepreekt en bekomt zijnemeritaat; —
iem. van jets afpreeken, (een voornemen, een gevoelen, eene gezindheid, eene gewoonte enz.) hem
door preeken (in eig. of fig. zin) ervan afbrengen,
hem door ernstige redenen overreden het te laten
varen : die geestelijke heeft veel menschen van den
drank afgepreekt; — iem. jets afpreeken, het hem door
preeken (in eig. of fig. zin) uit het hoofd of uit het
gemoed brengen of trachten te brengen; hem
met ernstige redenen bewegen of aanmanen het te
laten varen; veal en lang preeken : hfj heeft in zUn
langen diensttijd wet afgepreekt!
AFPRENTEN, voorheen meest AFPRINTEN, (prentte
af, heeft afgeprent), (veroud.) (boek- en plaatdrukkerij) afdrukken; een persoon of een voorwerp in
prent afbeelden : (w. g). soldaten, dieren, bloemen, landschappen afprenten; (fig.) een persoon of eene zaak
in woorden afbeelden, een welgelijkend beeld ervan
den lezer of hoorder voor den geest stellen, afmalen,
afschilderen.
AFPRESSEN, (preste af, heeft afgeprest), dichterlijke vorm voor afpersen, voorheen ook in proza,
thans nog gewest. AFPRESSING, v. (-en).
AFPREVELEN, (prevelde af, heeft afgepreveld), (formulieren, inz. voorgeschreven gebeden) tot aan het
einde toe prevelen of mompelen ze binnensmonds —
wel hoorbaar, maar niet verstaanbaar — geheel en
al opzeggen of voorlezen.
AFPRIEGELEN, (priegelde af, heeft afgepriegeld),
(gemeenz. gewest.) afranseleh, afrossen; naaiwerk
met zeer kleine steken afmaken : hebt ge eindeljjk dien
zoom aan den zakdoek afgepriegeld
AFPRIKKEN, (prikte af, heeft afgeprikt) veal naaiwerk afdoen: we hebben vandaag wat afgeprikt.
AFPROEVEN, (proefde af, heeft afgeproefd), (iets
dat met andere soortgelijke voorwerpen op dezelfde
schaal [schotel, bord enz.] ligt, wegnemen en opeten
om eens te proeven hoe die dingen smaken : de stapel pruimen is mooi gedund : de jongens hebben er de
lekkerste afgeproefd.
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AFPUIMEN, (puimde af, heeft afgepuimd) (schilderst.) met een puimsteen afschuren; (ook fig.) laat
afpuimen.
AFPUNTEN, (puntte af, heeft afgepunt), (voorwer-

pen die te puntig of te scherp aangepunt zijn) ontdoen van de al te scherpe of spitse punt .die binderlijk of voor het gebruik ongeschikt is : die priem
is al te seherp; laat hem wat afpunten; — rich het haar
laten afpunten, de uiterste tippen ervan laten af-

snijden, laten toppen; (vermaakte schrijfpennen) de al
te scherpe spits er afnemen door de beide punten
op den duim gelijkelijk af te snijden : die pen spat,
ze is niet afgepunt. AFPUNTER, m. (-s). AFPUNTING, v. (-en).
AFRAAIEN, (raaide af, heeft afgeraaid), (veroud.)
(een stuk gronds) van den aanliggenden grond afscheiden of afzonderen door het graven van eene
of meer raaien of greppels, afgreppelen ; eene lengteuitgebreidheid (eene rivier b.v.) in raaien of evengroote stukken verdeelen, vgl. kilometerraai.
AFRABBELEN, (rabbelde af, heeft afgerabbeld),
(samenhangende woorden die men uitspreekt, voerleest of opzegt, als formulieren, lessen, gebeden enz.)
net overhaasting, onachtzaam en niet of nauwelijks
verstaanbaar oplezen of opzeggen om er zoo spoedig mogelijk een einde aan te maken, afrabbelen: zij
rabbelen al hun lessen achter elkander af; zijn werk
gauw en slordig maken : die jongen rabbelt steeds zfjn
werk af on? naar te kunnen spelen.
AFRADEN, (ried af, raadde af, heeft afgeraden),
het tegenovergestelde van aanraden en in spreektaal gewoner dan ontraden : iemand afraden iets te
doen, hem den raad geven het niet te doen, hem
door raadgeving ervan af trachten te houden: hij

ried hem af goed geld naar kwaad geld te gooien; iem.
iets afraden, hem den raad geven zich van die handeling te onthouden:
ried haar die poging af; —
iem-. iets afraden, hem raden het niet te plegen, te
nemen, te kiezen, te koopen, te gebruiken enz.: zij
raadt hem dat huwelYk ten sterkste af;
ten einde toe
raden : h heeft alles afgeraden, en nog de goede opinesing niet gevonden ; zich afraden, zich vermoeien

door langdurig naar lets to raden. AFRADER, m.
(-s). AFRAADSTER, v. (-s).
AFRAFELEN, (rafelde af, heeft en is afgerafeld),
(geweven, gebreide en geborduurde stoffen) ontdoen
van de rafels, van losgeraakte draden; ook : ze
gaandeweg van een gedeelte van den inslag ontdoen door dien bij losse draden tusschen de schering weg to trekken, vgl. uitrafelen ; ook: rafels of
losse draden van zich laten afgaan, loslaten, verliezen en daardoor allengs verslijten : zie eens, hoe
die doek begint af te rafelen, die stof is slecht geweven, ze heeft alttjd afgerafeld; dit touw is geheel
afgerafeld. AFRAFELING, v.
AFRAFFELEN, (raffelde af, heeft afgeraffeld), lets
dat men als taak to verrichten heeft, inzonderheid
van lets dat men schrijft of voorleest) haastig
en slordig afmaken of afdoen : wet heeft die jongen
zijn schoolwerk weer afgeraffeld; het lijkt nergens
naar.
AFRAGEN, (raagde af, heeft afgeraagd), (spinrag
dat zich aan iets bevindt) door ragen met den
• raagbol ervan wegnemen : rang eerst de webben van
den zolder af, eer ge begint te stoffen; (voorwerpen
waaraan spinrag zit) met den raagbol ervan zuiveren: hebt gU den colder al afgeraaglI zeer veel
ragen.
AFRAKEN, (raakte af, is afgeraakt), van iets afraken, (van eene plaats of van een voorwerp) zonder
opzet on meestal zijns ondanks verwijderd geraken; — van iemand afraken, ongemerkt en onwillekeurig van hem afwijken, afdwalen: in het gedrang
raakten zij van elkander af; (fig. uitsluitend van
menschen) van den weg (der deugd en der waarheid)
afraken, er ongemerkt en zijns ondanks van afwijken, allengs op een dwaalspoor komen; — van zijn
onderwerp afraken, onwillekeurig afwijken van het
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onderwerp w.aarover men denkt, spreekt of schrijft;van eene bezigheid, studie, liefhebberfj, gewoonte enz.
afraken, ze allengs en onwillekeurig laten varen 7
zijn stuk afraken, van. ernitma.do;—vn
de was afraken (of geraken), verward, verlegen, beteuterd worden ; — van iets afraken : hoe is dat lood
van het dak afgeraakt ? door welke oorzaak ligt het
er niet meer op ? (fig.) van iets afraken, (op zedelijk gebied) er allengs en onwillekeurig van verwijderd geraken : als men Been pleizie -r van wine kinderen ,

houdt in betrekking-heft,rak of,
tot hen de hartelijkheid op; (van menschen en dieren,
alsmede van vaartuigen die dan de opvarende personen vertegenwoordigen) erin slagen er vandaan
te komen: eindelijk raakten wfj, raakte het schip van
de ondiepte af; er allengs of onopgemerkt van gescheiden geraken, ervan afgaan : er is een knoop van mijrt
rok afgeraakt; — die verf begint erg te verschieten; he
mooi raakt er geheel af, verdwijnt langzamerhand ;
—alsmenitsdkwfjlsdoet,rakehtnieuwj(de
aardigheid enz.) gauw af, wordt niet meer opgemerkt,
bestaat schijnbaar niet weer; (veroud.) van iets afraken (op deze of gene wijze), (van een gevaar of
eene hachelijke omstandigheid waarin men verkeert) afkomen.: hij raakte er niet goed cif; zif
raakte er met de vrees af; bevrijd komen, ontslagen geraken (van lastige personen of zaken) : ik kon maar
niet van dien vervelenden kerel afraken; zij wist niet
hoe ze van die aanzoeken zou afraken; (scherts.) la j
heeft een mooien buidel met geld meegenomen ; nu, hi)" zat
er wel afraken, kwijtraken; (van koopwaren die men
in voorraad heeft) ze kwijtraken door er een kooper
voor te vinden : ik raak toch zoetjes aan van mijn.
voorraad af; (van slechte gewoonten) er in slagen ze
af to leggen, er vrij van raken : door zilne ziekte is hy
(veroud.) (van
gelukkig van den drank afgeraakt,
instellingen, wetten, gewoonten, overeenkomsten
enz.) afgeschaft worden of in gebruik geraken : die
wet, die gewoonte is geheel afgeraakt; (van eene verloving of een (voorgenomen) huwelijk, ontbonden
worden, afspringen: het engagement van den heer A.
met mej. B. is afgeraakt; (van een werk dat verricht,
of een voorwerp dat vervaardigd wordt) afgedaan
of voltooid raken, in gereedheid komen, klaar
komen : alle dagen een beetje, zoo raakt het werk eindeli)k af.
AFRAMMELEN, (rammelde af, heeft afgerammeld),
(gemeenz. uitdr. in de volkst.) afranselen, afrossen:
de schoenmaker had von jongen met den spanriem afgerammeld; (fig.) duchtig doorhalen, den mantel uitvegen met bitse woorden; — gij moet hem eens hard
aanspreken en eens goed aframmelen; veel on schiewat (vrij wat, heel wat enz.) afrainlijk babbelen;
melee, veel rammelen, heel wat afdoen als men
een formulier, eene
eenrnaal op zijn praatstoel zit;
les aframmelen, haastig en slordig en daardoor bijna
onverstaanbaar ten einde toe oplezen of opzeggen,
afrabbelen.
AFRAMMELING, v. (-en), iem. eene aframmeli ng
eene °trammegeven, iem. den mantel uitvegen;
ling krOen, berispt worden, een pak slang krijgen,
ook afrossen.
AFRANDEN, (randde af, heeft afgerand), (voorwerpen die een rand hebben) geheel of gedeeltelijk
daarvan ontdoen, den rand ervan afnemen of versmallen: ik zal den hoed wat laten afranden;besnoeien (het geld). AFRANDING, v. (-en).
AFRANSELEN, (ranselde af, heeft afgeranseld).
afranselen, hem zoo lang of zooveel ranselen als
men dienstig acht, of totdat men voldaan is; hem
eon duchtig pak slagen geven ; (fig.) doorhalen, vinnig
doorstrijken (een schrijver of zijn bock). AFRANSELING, v. (-en).
AFRAPEN, (raapte af, heeft afgeraapt), (voorwerpen
die op den grond verspreid liggen) met de hand
opnemen en van die plaats verwijderen; oprapen
en wegnemen: steenen van de Paden en bloeinbedden,
afrapen, ook een muur afraken, geheel berapen.

AFRASPEN.
AFRASPEN, (raspte af, heeft afgeraspt), door raspen wegnemen, met eene rasp wegschrapen : oneffenheden van houtwerk afraspen; met eene rasp zeer
kleine stukjes van iets afschrapen : een suikerbrood,
een muskaatnootje afraspen; raspen zooveel als noodig
is; AFRASPER, m. (-s). AFRASPING, v.
AFRASTEREN, (rasterde af, heeft afgerasterd), eene
opene ruimte) door het zetten van een rasterwerk
van de belendende ruimte afscheiden en daardoor
ontoegankelijk maken : een tuin, een plein om eene
kerk afrasteren.
AFRASTERING, v. (-en), het rasterwerk.
AFRECHTEN, (rechtte af, heeft afgerecht), (veroud.)
iem. afrechten, afvaardigen, afzenden; afschepen;
hem op eene gewelddadige, onheusche wijze bejegenen, zoodat hij afdruipt, (gew.) afsnauwen ; — jets
afrechten, het zus of zoo opmaken, optooien, opsieren ; (ook) het deerlijk toetakelen, havenen, misvormen ; dichterlijk voor africhten.
AFREEDEN, (reedde af, heeft afgereed), (vlas en
hennep) na eene voorloopige zuivering op den aftrekhekel verder zuiveren en verfijnen op den fijneren afreehekel, en daardoor voor de vervaardiging
van fijne garens of touwwerk geschikt maken, uitkernen; (wolweverij) de geweven stoffen voor den
handel geschikt maken, opmaken; (papiermakerij) het
afgelegde papier uitpersen en drogen. AFREEDING, v.
AFREEHEKEL, m. (-s). Zie AFREEDEN.
AFREEPEN, (reepte af, heeft afgereept), (Zuidn.)
met reepen afscheuren.
AFREGENEN, (het regende af, heeft en is afgeregend), het regent wat (vrij wat, heel wat enz.) af, er
valt veel regen ; door den regen losgaan, er zich
van afscheiden en afvallen: al de jonge perziken zUn
van nacht afgeregend; de nieuwe verf is ran de deur
afgeregend; (vlasbouw) (van vlas dat op het veld
gespreid ligt) door den regen zijne kleur verliezen,
verkleuren en daardoor minder worden in hoedanigheid : dat vlas is leelijk afgeregend ; (dicht.) regenend of als een regen nederdalen.
AFREIKEN, (reikte af, heeft afgereikt), (kleine voorwerpen die bij iemand bezorgd moeten worden, als
brieven, pakjes enz.) aan hem, aan zijn huis afgeven: ik zal den brief wel bij den heer A, afreiken ; och
reik dit pakje even aan het bestelkantoor af; (een voorwerp dat zich in de hoogte buiten iemands bereik
bevindt) afkrijgen en aanreiken: och, reik nqj eens
die vans van het kabinet af.
AFREIS, ook AFREIZE, v. het afreizen, het vertrek
van iemand die op reis gaat, ook van de afvaart
van schepen gezegd; (dicht.) het verscheiden uit dit
leven.
AFREIZEN, (reisde af, is en heeft afgereisd), vertrekken om op reis te gaan, wegreizen : wanneer
reist de koning af ? zij reizen morgen naar Zwitserland
af; — op iets afreizen, erheen reizen met het oogmerk
om het te bezien, te onderzoeken, te koopen ens.;
—en landstrekafreizn,
ze geheel doorreizen, de
meeste daarin gelegen plaatsen bezoeken, hetzij om
het merkwaardige te bezien, hetzij met eenig ander
doel: h heeft geheel Duitschland afgereisd; h heeft
voor zfjne kunstgeschiedenis alle musea en bibliotheken
afgereisd, ze reizend bezocht; zeer veel reizen; hij
heeft al wat afgereisd! — zich afreizen, zich erg vermoeien, afmatten, zijne gezondheid benadeelen door
veel of lang achtereen te reizen.
AFREKENAAR, m. (-s), (w. g.) iem. die eene rekening vereffent.
AFREKENEN, (rekende af, heeft afgerekend), eene
hoeveelheid van een zeker bedrag aftrekken : zon- en
feestdagen afgerekend, ztjn er 300 werkdagen in een jaar ;
nagaan hoeveel men elkander schuldig is en dat
betalen; (eene openstaande rekening of schuldvordering) geheel verrekenen, afdoen : ik kan nog niet vertrekken: eerst meet ik in min hotel afrekenen; (scherts.)
zc hebben 'nog niet afgerekend (tegen een bediende
gezegd) ; gij krijgt nog eene fooi van mij; — met iem.

AFREUZELEN.

89

afrekenen, zijne rekening met hem vereffenen en
sluiten: de patroon rekent met zone arbeiders af ; ook
hem rekenschap vragen van zijn doen en laten en
daarvoor voldoening nemen door hem te straffen of
to berispen : het is te wenschen, dat de rechter voor
goed .met dien deugniet afrekent, voldoende straft ; (ook)
in geene betrekking moor tot hem staan : ik heb met
hem afgerekend; (fig.) het vOOr on tegen van eene
zaak met elkander vergelijken; zeer veel rekenen;
—zichafrek ne ,
zich afmatten door langdurig en ingespannen to rekenen.
AFREKENING, v. het afrekenen; — iem. iets op afrekening geven (voorschieten enz.), het hem vooruit
geven om het hem later bij het vereffenen der rekening to korten, in mindering to brengen ; het vereffenen on sluiten eener openstaande rekening; h
heeft met de afrekening genoegen genocnen, en u rn zUn
voorgoed van elkaar af; — afrekening houden, onderling
of met een ander afrekenen; (fig.) het nemen van
voldoening voor hetgeen iem. misdreven of miszegd heeft; — korte afrekening enaakt lange vriendschap, om goede vrienden to blijven, moot men elkander op het verschuldigde geld niet to lang laten
wachten ; — (-en), het geschrevene stuk, inhoudendede wijze van vereffening eener openstaande rekening: hij weigert de afrekening te onderteekenen.
AFRENNEN, (rondo af, is en heeft afgerend), [voorbeen stork ; het deelw. afgeronnen wordt ook nu nog
wel door dichters gebruikt], zich rennend verwijderen van de plaats waar — of van een persoon of
een voorwerp waarbij — men zich bevindt: de ruiters renden van het plein af (of het plein af); de knapen
renden het erf of ; op iem. of iets ofrennen, recht
op iem. of iets toerennen, zich met snelle vaart
daarheen spoeden (ook fig.); van eene hooger gelegen plants naar eene lagere rennen: van een henvet, van eene hoogte afrennen ; fig. (van den tijd)
(dicht.) alleen in het verl. deelw. afgeronnen: de afgeronnen dog, de afgeronnen tad; afgeloopen, snel ten
einde geloopen ; iets door veel of hard rennen doen
loslaten on zich afscheiden, zoodat het van de voeten afvalt : het petard heeft zich een hoefijzer afgerend; —
dit paard heeft al de mededingers afgerend, op de renbaan overwonnen; (een afstand) ten einde toe
doorrennen, met snelle vaart doorloopen: de vlugste
ruiters renden de baan, in of minuten af; (dicht.),
(veelal fig.) afloopen, doorloopen zonder het bijdenkbeeld van snelheid: het afgerende pad, de afgeronnen
baan, de afgerende jaren ; — eene landstreek enz. afrennen, haar afloopen, afplunderen; — zone paarden afrennen, zwaar vermoeien, afmatten door ze hard
of lang to laten rennen: — een paard den bek afrennen, het zoo laten rennen dat het afgemat is in den
bek, vooral door het stijf in den bek te rijden;
—richafren en,
zich uitputten, afmatten, door veel,
lang of hard to rennen of te loopen, zoowel eig.
als fig.; een afgeronnen of afgerend hert, paard,
mensch; (dicht.) eene afgeronnen von; de afgerende
nacht.
AFREPELEN, (repelde af, heeft afgerepeld), door
middel van een repel de knoppen of zaaddoozen
(knotten) van het vlas trekken : er zitten nog knoppen
aan het vlas, die moeten er afgerepeld worden; ook dat
vlas is niet zuiver afgerepeld, door repelen van de
knoppen of zaaddoozen ontdoen, ook afknotten ; (fig.)
(gewest.) zone kleederen afrepelen, ze erg havenen
on scheuren door stoeien, ravotten, klauteren enz.,
zoodat ze er uitzien, alsof ze over den repel gehaald
waren; (het vlas) geheel repelen; alles afdoen wat
er te repelen valt, zoodat dit gedeelte der bewerking is afgeloopen : is al het vlas al afgerepeld ? zoodra
co o afgerepeld hebben.
AFREPEN, (reepte af, heeft afgereept), afrepelen,
doch alleen fig.; (gewest.) zone kleederen afrepen; ook
(gew.) door stoeien, ravotten verwijderen: de koeien
hebben de aarde van den wal, ook den wal afgereept.
AFREUZELEN, (reuzelde af, is afgereuzeld), (Zuidn.)
afrijzelen (vooral van erwten en boonen gezegd).
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winnen, zoodat die afvallen :. op de fisbaan. heeft
AFRICHTEN, (riehtte af, heeft afgeiicht), in eene
hfj wet eenigen afgereden, doch nooit een prffs beandere richting houden, draaien : gjj moet den koker
ha,ald ; (fig. in de scheepvaart) een storm afrijden, bij
wat van het Noorden africhten, hfj hield zone oogen
opkomend stormweer voor anker gaan liggen on
van het lt)7c afgericht; richten naar jets, voortbewegen
den ketting vieren, waardoor het schip met den
naar een bepaald punt : een zwerm van pijlen op den
golfslag op on neer kan gaan, alsof het rijdt, vgl.
viand africhten; (fig.) een mensch of dier op iets afvoor anker rijden; (een paard) door veel rijden on
richten, hun allengs de behendigheid doen verkrijgen
jakkeren verslijten, bederven, onbruikbaar maken:
of de handgrepen aanleeren om de bedoelde han't is schande, zooals die voerman zone paarden afrijdt;
deling naar eisch to kunnen verrichten : een jongen
een afgereden knol; (fig.) eene afgereden kween, een
op stelen africhten; door onderricht en oefening tot
door ontucht versleten oud wig*, (een paard) het
lets bekwamen, opleiden tot de vereischte vaardoor lang of hard rijden zwaar vermoeien, geheel
digheid om het goad on behendig to doen, vgl. afafmatten, uitputten : hij heeft gisteren zijn paard zoo
gericht : hij richt zfin paard op allerlei kunstjes al; honafgereden, dat het niet meer kon; (een paard) wat laten
den, valken, enz. tot de jacht africhten; — een knaap tot
rijden, ten einde to voorkomen dat het stijf of on(of voor) een examen africhten, voorbereiden, drillen ;
handelbaar wordt door to lang op stal to staan;
die speler is in zijn kunst afgericht, bedreven; — afge(fig. veroud.) plagen, kwellen, afmatten, uitputten:
richt op, voor, in iets, bedreven in, geschikt tot; — diehij is afgereden door stage zorg ; -7 zone krachtelooze
ze
door
oefening
opleiden
tot
bepaalde
ren africhten,
leden zjjn afgereden door een droeven droom ; — zich
verrichtingen die zekere behendigheid vereischen; —
afrijden, (vooral van ruiters en schaatsenrijders)
soldaten africhten, ze door onderricht on oefening tot de
zich uitputten, afmatten, door veel, lang of hard
vereischte vaardigheid in den krijgsdienst opleiden ; —
to rijden. AFRIJDER, m. (-8).
iongelieden africhten, hunne opleiding zoo inrichten,
AFRIJGEN, (reeg af, heeft afgereden), (kleedingdat men ze eenzijdig voorbereidt of klaarmaakt tot
stukken die om het lichaam sluiten en met een
een bepaald bedrijf of tot het voldoen aan bepaalde
rijgsnoer
bevestigd zijn) losrijgen en van het lijf
eischen, zonder acht to slaan op de vorming en ontdoen; (allerlei voorwerpen die aan een draad, koord,
wikkeling hunner edeler vermogens: op menige kostsnoer, spijl enz. geregen zijn) daarvan afnemen,
school worden de leerlingen maar afgericht; smederij)
(ijzeren of stalen voorwerpen, inz. van zeisen) geheel
afdoen; (tabaksb.) tabaksbladen afrijgen, ze van;:de
spijlen afstroopen, afdoen, nadat ze behoorlijk geafsmeden in den vereischten vorm, in de behoordroogd zijn.
lijke richting of kromming ; — zich africhten, (van
personen) zich zonder leiding van een ander door
AFRIJGER, m. (-s). AFRIJGSTER, v. (-s). AFRIJvrijwillige oefening de vereischte vaardigheid in
GING, v.
eenige kunst of handeling eigen maken.
AFRIJMEN, (rijmde af, heeft afgerijmd), veel verzen rijmen : in dat genootschap is al heel wat afgeAFRICHTER, m. (-s). AFRICHTSTER, v. (-s).
rijmd; (een dichtwerk in rijmende verzen) afmaken,
AFRICHTING, v. (-en), de daad van africhten : de
voltooien, geheel on al berijmen : min of meer
africhting van een ruiter vereischt meer tad dan die
van een infanterist; de africhting van honden tot
schertsende uitdrukking, met minachting gezegd,
waar het de verzen van een ander geldt, of met
de jacht; die kostschoolhouder maakt bfjzonder zijn
(smebescheidenheid,
waar men van zijn eigen werk
werk van africhting voor de Militaire Academie;
na
de
africhting
der
zeis
volgt
het
gladhameren,
spreekt: na veel zwoegen heeft hij eindelfik son verderij)
jaarvers afgeromd. AFRIJMING, v.
het harden, het afkletsen, enz.
AFRIJTEN, (reet af, heeft afgereten), losrijten, met
AFRIJ, m. (gemeenz.) het afrijden, de afrit, doch
een krachtigen ruk afscheuren (meest in hoogeren
Eitsluitend in gebruik van harddravers die afrijden
en den wedren beginnen; (gemeenz. w. g.) honing
stiji) : het roosje is van zjjn stengel afgereten; dezejonge
stam is ten wortel afgereten.
langs welke men afwaarts rijdt: van dien hoogen
AFRIJTER, m. (-s). AFRIJTING, v.
dijk is het hier altijd eene gevaarlijke afrij.
AFRIJVEN, (reef af, heeft afgereven), (gew.) alles
v.
(-ken),
zeker
voertuig,
inz.
gebruikt
AFRIJBRIK,
rijven of harken, wat er to rijven valt; de paden afwordende om paarden af te rijden en af to richten.
rijven, een stuk van de kaas, ook de kaas afrtjven,
AFRIJDEN, (reed af, is en heeft afgereden), (van ruiters en schaatsenrijders, alsmede van rijtuigen of de
afraspen.
daarin gezeten personen) zich rijdende verwijderen,
AFRIJZELEN, (rijzelde af, heeft en is afgerijzeld),
(w. g.) (gewest.) allengs on bij gedeelten losgaan en
wegrijden: van eene pleats, van iemand, van iets afnedervallen, afvallen: er is uit die schooven vrij wat
rijden, de ruiters reden van het plain af [of het
green afgerijzeld; de kalk begint van den muur af te
plain an; gij moet niet zoo ver van mij afrfiden, te
rijzelen, ook die muur begint hier af te rijzelen, af te
zeven wren roden wij af; (van wagens tot geregeld verbrokkelen, af to kalken. AFRIJZELING, v.
veer van personen of goederen bestemd) vertrekAFRIJZEN, (rees af, is afgerezen), (van personen)
ken, den rit beginnen, op het bepaalde uur en van
(w. g.) oprijzen en zich verwijderen; zo vielen, maar
de gewone standplaats: de wagen moet zoo afrOen;
rezen terstond weder van den grond af; (van dingen
(van hardrijders to paard of op schaatsen) den rit bedie aan lets anders vastzitten, inz. van de blaginnen, van de meet af, op het bepaalde oogenblik ;
den on zaden van planten) (gewest.) allengs en
(van ruiters en rijtuigen of de daarin gezeten perbij gedeelten afvallen, er van losgaan en nedersonen) van eene hooger gelegen plaats naar eene
vallen, afrijzelen: als men het koren longer te velde
lagere rijden : van een heuvel, van eene hoogte afrijden,
laat staan, zal er reel graan afrozen, als men de groanook den heuvel, de hoogte afrijden; door hard, lang
schooven te ruw oplaadt, rest reel zaad af. AFR1Jof onvoorzichtig rijden doen verliezen of kwijt
ZING, v.
raken: een paard een hoefijzer afrijden; het peen',
AFRIKAAN, m. (...anen), persoon die in Afrika
heeft rich een hoefUzer afgereden; zo raakten op
woont ; v. (...anen), eene sierplant tot de familie
ha, en reden eene lantaren van het rotuig af; zip
der samengesteldbloemigen behoorende, in onze tuireden een rad van den wagen af; een afstand ten
nen veelvuldig gekweekt wordende, met gale of geel
einde toe doorrijden, rijdend afleggen : in hoeveel tad
en rood (of donkerbruin) geschakeerde bloemen en
ken men dien weg afroclen? — de vlugste (schaatsen)
een sterken, onaangenamen reuk ; de afrikaan is nit
rUder reed de geheele bean in 20 seconclen af; (inz. in
Mexico afkomstig en ontleent hear naam aan, de onhet krijgsw.) een afstand afroden, dien te paard
juiste meening, dat zU tUdens den tocht van Karel I"
doorrijden om de lengte ervan te berekenen ; (eene
naar Tunis, in 1585 nit Afrika naar ens werelddeel
landstreek, een dorp enz.) roovend en plunderend
orergebracht zon zijn ; de bloem der afrikaan : afriin alle richtingen doorrijden: eene vUandelijke ruikanen dengen niet voor een ruiker ; benaming eener
terbende reed het geheele landschap af; (ruiters,
soort van aardappelen; MV. de afrikanen gaan omhoog,
schaatsenrijders, ook paarden) mededingers over-
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AFRIKAAN.

AFRONDING.

-obligation van Zuidafrikaansche spoorwegmaatschappijen; effecten der Zuidafrikaansche republiek.
AFRISTEN, (ristte af, heeft afgerist), (voorwerpen
--die aan eene rist verbonden zijn, en van vruchten
die aan risten groeien) van de rist afstroopen, afnemen : uien, vinken afristen, aalbessen, druiven afristen.
AFRISTING, v.
AFRIT, m. het afrijden, het vertrek van ruiters,
schaatsenrijders, rijtuigen of de daarin gezeten personen: bij den afrit tegenwoordig zijn; het naar beneden rijden (w. g.): de afrit van zulk eene steile hoogte
was zeer gevaarlijk ; de helling langs welke men afwaarts rijdt.
AFRITSEN, (ritste af, heeft afgeritst), waterbouwk.
-en krijgsw.) eene lijn afritsen, Naar aangeven of bepalen door langs een gespannen koord met de spade
schuin in den grand te steken als aanwijzing en
aanvang van het kielspit (zie aldaar); (houthandel,
kuipersamb. enz.) (houtwerk) met het ritsijzer de
noodige merken erin krassen; — hoeken van paarden
afritsen, de ijzers afritsen, merken. AFRITSING,
v. (-en).
AFROEIEN, (roeide af, heeft en is afgeroeid), zich
door roeien, door het werken met roeispanen verwijderen ; roei wat van den kant af ;stroomafwaarts
roeien : wij roeiden langzaam de rivier of; een roeivaartuig — of de personen die zich daarin bevinden —
door roeien verwijderen van de plaats of het voorwerp waarbij het zich bevindt : eene boot van wal,
van een paal afroepen; ge hebt ons een heel eindje van
de stad afgeroeid; (een afstand) roeiende afleggen, tot
het einde ervan voortroeien ; zeer veel roeien: we
hebben al heel wet afgeroeid! gedaan maken met
roeien of peilen (van wijn of sterken drank) ; — zich
afroeien, zich afmatten door lang achtereen te roeien:
ik heb mij gisteren afgeroeid en ben er nog stiff van.
AFROEPEN, (riep af, heeft afgeroepen), (personen)
iem. tot zich roepen om elders te komen en daardoor hem nopen zich to verwijderen van datgene
waarmede hij zich bezighoudt: ion. van zijn werk,
van eene karwei afroepen; iem. van tafel (van het eten)
afroepen; een soldaat van von post afroepen; (fig.) h#
is van zijn post (arbeid, levenstaak enz.) afgeroepen, is
gestorven, van de aarde opgeroepen, ook (dicht.)
een leven afroepen; (personen) iem. die zich op eene
bovenverdieping of op eene hoogte bevindt, naar
beneden roepen : de meid van den zolder, een metselaar
van het dak afroepen; telkens word ik van mine studeerkamer afgeroepen; — namen afroepen, de namen hen
voor een luide uitspreken, zoodat elk persoon achtereenvolgens, naar de rij af, opgeroepen wordt: b# de
-openbare stemming werden de leden der vergadering
een voor e'en, afgeroepen; (elliptische zegsw.) de rotuigen afroepen, na den afloop eener bijeenkomst achtereenvolgens de namen afroepen van de aanwezigen
wier rijtuig voor is om hen naar huis te brengen;
(gew. bij eene veiling) afslaan; roepen tot iem. die
beneden staat ; mededeelingen en kennisgevingen,
inzonderheid bekendmakingen die vanwege de overheid of een bevoegd gezag ter kennis van het algemeen moeten gebracht warden) afkondigen, aflezen
terwijl men op eene verhevenheid staat ; (Z uidn.) geld
afroepen, buiten koers stellen; — zich afroepen, zich
-erg vermoeien, afmatten, door hard of lang achtereen te roepen : ik heb mij letterlijk afgeroepen, maar
niemand hoorde mij.
AFROEPER. m. (-s). AFROEPING, v. (-en).
AFROESTEN, (roestte af, is afgeroest), (van een
-deel van een metalen, inzonderheid van een ijzeren
of stalen voorwerp) door roesten van het geheel
gescheiden worden, er afgaan : de knop is van de tang
afgeroest; die snuiter ziet er schandelijk uit; al het _poiostsel is er afgeroest. AFROESTING v. het afroesten.
AFROFFELEN, (roffelde af, heeft afgeroffeld), (ruwe
stukken bout, als planken, ribbon enz.) de ruigste
oneffenheden en vezels van de oppervlakte met de
roffelschaaf wegnemen : die planken moeten afgeroffeld worden, voldoende met de roffelschaaf bower-

ken : wanneer doze delen afgeroffeld zYn, moeten zij met
den voorlooper overgeschaafd worden; (fig.) slordig en
achteloos iets afmaken, hetzij uit onverschilligheid
of weerzin, hetzij om er spoedig af te wezen(afraffelen ziet meer op het haastig afmaken): hij is tegenwoordig zoo onverschillig, dat hij alles maar afroffelt ;
(fig.) iem. afroffelen, hem eene ferme schrobbeering
geven wegens gepleegd verzuim of verkeerd gedrag;
met roffelslag iets afgelasten.
AFROFFELING, v. iem. eene afroffeling geven, hem
eene ferme schrobbeering geven.
AFROLBAAR, bn. geschikt om afgerold, ontrold,
uiteengerold to worden.
AFROLBORD, o. (-en), eon houten bord in de fabrieken van geweer- of jachthagel, dienende om de
slechtgevormde, onronde hagelkorrels uit to schiften.
AFROLLEN, (rolde af, heeft en is afgerold), door
te rollen of wentelen verderaf brengen: rol die vaten
wat van den muur af; opgerolde voorwerpen (papier,
lint enz.) ontrollen, uiteenrollen: een stuk lint van
de spil afrollen; eene kaart van den stok afrollen ; zooveel rollen als noodig is : is het deeg nog niet afgerold in de pijpenfabriek hadden de werklieden juist
afgerold; langs eene helling naar beneden rollen of
wentelen : men was bezig de eaten tangs de plank af
to rollen; de jongens vermaakten zich met steenen van
den berg of to rollen; (landerijen, wegon, paden enz.)
zooveel met de landrol bewerken als noodig is : hebt ye
al de wandelpaden afgerold ? afrollen, en dan harken ; —
iem. iets afrollen, het hem behendig uit den zak rollen en ontstelen ; (gemeenz.) wat (vrij wat, heel wat
enz.) afrollen, veel doordraaien, dikwijls aan den
rol zijn, een losbandig leven leiden; rollend voortbewegen van eene plaats : de knjkker rolde van de
baan af ; (van opgerolde voorwerpen) rollend afgaan
van datgene waarom zij opgerold zijn, zich ontrollen:
steek eene spell aan dat rolletje lint; anders roll het
af; (fig.) (van den tijd en wat in den tijd voorvalt,
inz. van het leven en de lotgevallen der menschen)
voortgaan, zich allengs ontrollen of ontwikkelen:
hoe vluchtig rolt de draad van 's menschen leven af:
(dicht.) de afgerolde (afgeloopen) levensbaan; (een
voorwerp dat om zijne as rolt of wentelt) zoo lang
rollen als het kan, zoo lang omwentelen totdat het
is afnloopen: afrollen als een braadspit, (w.g.) onophoudelijk doorpraten, zonder eenige verpoozing ; (van
personen) (met hebben) zich van eene hoogte naar
beneden laten rollen : de jongens vermaakten zich met
van den helling af te rollen; (van personen en ronde
voorwerpen) (met zijn,) van eene hoogte naar beneden rollen : een groote sneeuwklomp die van het gebergte komt afrollen; afvallen: h# rolde (van) de trappen af; h# rolde van zijn paard af; (ook fig.) zijne
zaken rollen den berg af, gaan in toenemende mate
achteruit ; (van tranen) in dikke druppels langs wang
of boezem afvloeien ; (fig.) (van de baron of golven van
zee of stroom) bij herhaling en telkens verderaf of
zwakker weerkaatst worden. AFROLLING, v. (-en).
AFRONDEN, (rondde af, heeft afgerond), geheel of
gedeeltelijk rand maken door het wegnemen van
hetgeen hoekig of oneffen is : eene schiff op de draaibank afronden; schoenzolen op de leest afronden; —
eene scheefhoekiye ruit, wier scherpe hoeken een weinig
afgerond zijn; (vestingb.) de hoeken in het trace
van een vestingwerk vervangen door cirkelbogen;
af to ron—diearbskendi omdefigurbevalig
den, aan to vullen hetgeen aan den ronden vorm
ontbreekt; (fig.) 's levens scherpe hoeken worden lieflijk
afgerond, rand gemaakt, d. i. schooner, aangenamer;
(fig.) een afgerond geheel, een volledig geheel, zonder
gapingen of leemten, — een volzin afronden, dien
zoodanig inrichten en besnoeien, dat al de deelen
met elkander in behoorlijk verband staan en eene
volkomene eenheid vormen : een afgeronde volzin.
AFRONDING, v. (-en), het afronden; de rondo vorm
van een voorwerp of eene figuur, die men afgerond
heeft; de kromme lijn door het afronden ontstaan;
dat gedeelte van een voorwerp of van eene figuur
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AFROVEN, (roofde af, heeft afgeroofd), (gemeenz_
waar zij afgerond zijn; (vestingb.) de cirkelboog die
den hoek vervangt : de afrondingen der gracht; (gein de kinderwereld) ontdoen van het roofje (hetkorstje of vliesje, dat op de spijzen ligt die met sulschutg.) afronding der ziel, (van een stuk geschut)
ker, kaneel enz. bestrooid worden : de kleintjes rover
de rond bijloopende vereeniging van den cilinderde rijstebrij af, eten er de suiker en kaneel af. AFvormigen wand der ziel met den stootbodem.
ROVING, v.
AFRONDINGSFREES, v. (...zen), eene frees (cirkelAFRUIEN, (ruide af, heeft afgeruid), (van vogels en
vormige schijf van staal) om voorwerpen met geandere dieren) het mien eindigen : nauwelijks hadden.
bogen oppervlakte af te werken.
die hoenders afgeruid of ze begonnen weer te leggen;:
AFRONDINGSMACHINE, v. (...$), werktuig tot het
heeft die kat nog niet afgeruid ? (w g.) door te ruien
afronden der tanden bij kleine raderen.
zijne vederen kwijtraken, verliezen: afgeruide vederen,
AFRONDINGSVIJL, v. (-en), dunne halfronde, over
bij 't ruien uitgevallen ; (oneig.) afgeruide bloesems.
de gansche lengte even breede viii waarvan alleen
AFRUILEN, (ruilde af, heeft afgeruild),
iets of-de platte zijde behouwen (gegroefd) is.
ruilen, het van hem door ruiling verkrijgen (met het.
AFRONSELEN, (ronselde af, heeft afgeronseld), solbepaalde bijdenkbeeld, dat men een voordeeligen_
daten en matrozen die in iemands dienst zijn op
ruil doet, terwijl de persoon die het voorwerp iii
listige en bedriegelijke wijze tot desertie verleiden
ruil afstaat daarbij schade of ongerief lijdt).
en voor zich zelven of voor een ander in dienst
AFRUIMEN, (ruimde af, heeft afgeruimd), (w. g.)
iem. iets afronselen, op listige wijze het
nemen;
alles (van eene gedekte tafel) wegruimen, ook : de
hem afhandig maken door het tegen iets van mintafel
meet nog afgeruimd worden. AFRUIMING, v.
der waarde te ruilen.
AFRUISCHEN, (ruischte af, heeft en is afgeruischt),.
AFROOIEN, (rooide af, heeft afgerooid), (gronden,
(alleen in den hoogeren, meest in dichterlijken stip)
erven, gebouwen enz.) volgens de rooiing afschei(van stroomend vocht) ruischend nederstroomen
den;. door het afbakenen der lijn in welke men
van eene hoogte : een beekje dat Tangs de helling vanbouwen zal de gronden enz. aanwijzen die men
den berg afruischte; (van een koeltje) ruischend
daarvoor noodig heeft en die van den belendenden
eene helling van eene hoogte komen : een
grond afscheiden, afpalen. AFROOIING, v. (-en).
koeltje ruischte van de bergen af ; (van klanken, vooral
AFROOKEN, (rookte af, heeft afgerookt), (kunstterm
muziek en zang) door den luchtstroom naar bonebij het vergulden en verzilveren van metalen voorden gevoerd worden: de herderszanyen die van de.
werpen) het kwikzilver door verhitting van het in
heuvels afruischten.
het vuur vergulde of verzilverde voorwerp uit het
AFRUITEN, (ruitte af, heeft afgeruit), kruislijnert
goud- of zilverbekleedsel wegnemen, het als 't ware
of ruiten op eene teekening, plaat, kaart enz. trekin rook of clamp doen vervliegen, zoodat alleen het
ken om deze verkleind, ook vaak vergroot, na tegoud of zilver overblijft ; (dingen die gerookt moeten
teekenen.
worden, inz. van vleesch en visch) zooveel rooken
AFRUKKEN, (rukte af, heeft en is afgerukt), (een
als noodig is; alles afdoen wat er te rooken valt;
voorwerp dat aan een ander vastzit of een deel ervan
ten einde toe rooken, oprooken (eene sigaar) : afgeuitmaakt) plotseling en met een ruk lostrekken en
rookte eindjes sigaar ; zeer veel rooken;
zich afroowegnemen : hij rukte den tak van den boom, het hangken, zich mat en ziekelijk maken door veel te rooken.
slot van het hek af; de storm rukte de bladeren af; met
AFROOKER, m. (-s), hij die het kwikzilver afrookt.
geweld uit de hand, van het lijf rukken : die jongen.
AFROOKING, v. (-en), het afrooken van het kwikrukte het meisje den hoed van het hoofd af; h# rukte•
zilver.
haar het mandje of ; (fig.) iem. de eerkroon afrukken,
AFROOMEN, (roomde af, heeft afgeroomd), (melk,
ervan berooven; (fig.) iem. den blinddoek, het masker,
die eenigen tijd gestaan heeft) van den bovenop
de mom afrukken, plotseling en met geweld voor dedrijvenden room ontdoen door dien eraf te scheppen: die melk, ook die vaten moet ge noy aCroomen;
waarheid plaatsen, op ruwe wijze ontgoochelen, ont(fig.) dat (yak) is ook al afgeroomd, levert geene voormaskeren ; (menschen of dieren) met geweld aftrekken, wegrukken, hetzij van de plaats waar zij zich
deelen meer op. AFROOMING, v.
bevinden, hetzij van den persoon of het voorwerp
AFROOVEN, (roofde af, heeft afgeroofd), iem. iets
afrooven, het hem door roof ontnemen, met geweld
waarmede zij — in eigenlijken of figuurlijken zin —
afhandig maken: men had den reizigers in het bosch
verbonden zijn: de flood rukt nz niet van u af;
alles afgeroofd; (ook fig.) min lippen al hear blazing
werd met geweld van zijne vrouw afgerukt; — zich van,
of te rooven; roovend in alle richtingen doorkruisen:
iets of ienz. afrukken, zich met geweld ervan aftrekde vijand roofde het yeheele land af, afloopen en alles
ken, zich eraan ontrukken; zich verwijderen van
wegrooven wat men aantreft. AFROOVING, v.
de plants waar men zich bevindt, aftrekken, wegrukken, meest met het bijdenkbeeld, dat de aftocht AFROSSEN, (rotte af, heeft afgerost), (paarden)
geheel, of alle met den roskam reinigen, zoodat er
onverwachts en met gezwinden marsch geschiedt:
niets meer te rossen overblijft; (menschen en
op die tiding rukte de viand af; — op iem. of iets afrul-c-dieren) zoo lang of zooveel rossen of ranselen als
ken, met gezwinden marsch daarheen trekken, erop
men dienstig acht of totdat men voldaan is, hun
aanrukken, t. w. met vijandige bedoeling ; (van
een duchtig pak slaag geven; (fig. scherts.) een
krijgsbenden die zich op eene hoogte bevinden) ,
schrijver afrossen, hem duchtig doorhalen; — een
narbeduk,mtgzwinearschdboek afrossen, het zeer streng beoordeelen; (de klee- ' waarts trekken:
rukte net zijne troepen (van) den
deren die men aanheeft) (gemeenz.) erg havenen,
heuvel af. AFRUKKER, m. (-5). AFRUKKING, v. (-en)..
scheuren en verslijten door stoeien, ravotten, klauAFRUWEN, (ruwde af, heeft afgeruwd), (weverij)
teren enz.; (paarden) door hard of lang rijden zwaar
bet ruwen ten einde brengen ; de wolkaartjes van
vermoeien. AFROSSER, m. (-s). AFROSSING, v. (-en),
het laken, van de dekens in de streek brengen,.
afranseling.
vervilten.
AFROTTEN, (rotte af, is afgerot), van het voorwerp
AFSABELEN, (sabelde af, heeft afgesabeld), (een
waaraan het zit of waarvan het een deel uitmaakt
aanvallenden vijand afweren, van zich afhouden,
(van een lichaamsdeel) door rotten afgaan, hetzij door
door met de sabel te slaan: hij wist zone aanvallersgeheel weg to rotten, hetzij door af to vallen tenrechts en links af to sabelen ; (vooral het afslaan
gevolge van rotting: de tide is erg verwaarloosd ;
van tegenstanders in een strijd die met woorden
men heeft de tyuchten nzaar laten afrotten; (van lets
gevoerd wordt) gemeenz.: al de tegenstanders werden
dat men bezit en dat aan rotting onderhevig is)
ee'n roar e'en feint door den spreker afgesabeld; met de.
door verrotting voor hem te loor gaan, zoodat hij
sabel afslaan, afhouwen: met een flinken slag sa-,
het missen moet: al mine appels zijn dit jaar
beide h zijn aanvaller den rechterarin af. (Het woord_
afgerot. A.FROTTING, v.
is weinig gebruikelijk ; vgl. neersabelen.) AFSABEAFROUWEN, (rouwde af, heeft afgerouwd), afruwen. ' LING, v.

AFSCHAAFSEL.
AFSCHAAFSEL, o. (-s), (meest in het enkelv. gebe-

7igd als collectieve stofnaam) de fijne stofdeeltjes
.die door schaven, bijwerken en vijlen van de oppervlakte worden afgescheiden: het afschaafsel van
-drukletters (die na het gieten geslepen en geschaafd
worden), (de grootere spaanders die van het houtwerk met de schaaf worden afgesneden, heeten

_krullen).
AFSCHACHEREN, (schacherde af, heeft afgeschacherd), iem. iets afschacheren, het door koop van
hem verkrijgen met het bepaalde bijdenkbeeld, dat
de verkooper ongaarne afstand doet van het verkochte, en dat de kooper die na lang loven en bieden er eindelijk in slaagt den koop te sluiten,
.daarbij een weer dan rechtmatig voordeel behaalt.
AFSCHADUWEN, (schaduwde af, heeft afgeschaduwd), (w. g.) de schaduw van een voorwerp opvangen, natrekken en het zoo afschetsen; (w. g.) zeer
ruw en onvolkomen afschetsen, afbeelden.; (fig.)
(zichtbare en onzichtbare dingen) er een gebrekkige
.zinnebeeldige voorstelling van geven : naar het ge-

voelen van vele godgeleerden moesten de offeranden
in het Oude Testament voorgeschreven, dienen om den
-dood van Christus af te schaduwen; de schaduw van
iets op eene teekening aanbrengen ; zooveel als noodig is schaduwen ; — zich afschaduwen, eene zinnebeeldige voorstelling van zich zelven geven.
AFSCHADUWING, v. (-en), het afschaduwen ; eene
afbeelding van jets, hetzij — in den eigenlijken
zin — door het natrekken der schaduw vervaardigcl,
hetzij — bij uitbreiding — slechts in de omtrekken
on hoofdlijnen geschetst, een schaduwbeeld : eene

silhouet is niet meer dan eene afschaduwing van het
gelaat ; een schaduwbeeld, in fig. zin, van zichtbare
en onzichtbare dingen, eene flauwe schets of gebrekkige nabootsing.
AFSCHAFFEN, (schafte af, heeft afgeschaft), het
tegenovergestelde van aanschaffen: zifn rUtuig afsch,affen, het wegdoen om voortaan geen 1V,uig meer
to houden; — de meid afschaffen, voortaan niet meer
houden; — e'en, knecht afschaffen, ontslaan met het
doel er voortaan OOn minder te houden ; — iem. afschaffen, (scherts. gemeenz.) voor goed verwijderen, geen
omgang meer met hem hebben; — de boerderij, den
winkel afschaffen, aan kant doen, opgeven ; eene gewoonte, een gebruik doen ophouden, niet voortbestendigen : het fooien-geven afschaffen; — een tijdschrift
afschaffen, niet langer lezen ; — hij heeft den zwarten
rok afgeschaft, kleedt zich daar niet meer mode;
niet langer gebruiken; —denmidagborelafschafen,
—hetro kenafschafen,
opgeven ; een einde maken aan,
opheffen, 't zij langs wettelijken weg, 't zij langzamerhand onder den invloed der veranderde omstandigheden : de slavernij, de doodstraf, de kermis af-

schaffen.
AFSCHAFFER, m. (-s, -en), iem. die jets afschaft
of afgeschaft heeft; iem. die geen sterken drank meer
gebruikt on ook meestal anderen tracht te bewegen
dien niet to drinken, inz. een lid van een afschaffingsgenootschap; (schertsend) hij is ook geen, afschaffer,
houdt wel van een glaasje. AFSCHAFSTER, v. (-s).
AFSCHAFFING, v. de daad van afschaffen : de af-

schaffing der slavernU, der geeseling, der doodstraf, der
tienden, van het dagbladzegel enz. ; de afschaffing van,
paarden en rUtuigen, van bedienden enz. ; het afschaffen van het gebruik van geestrijke dranken hi] is
een groot voorstander van de afschaffing; — (-en),
(fig. gemeenz.) afschaffingsgenootschap : je zult waarschijnlijk lid van de afschaffing worden; — van de afschaffing zijn, lid zijn van een afschaffingsgenootschap.
AFSCHAFFINGSGENOOTSCHAP, o. (-pen), genootschap of vereeniging van personen die de gelofte
hebben afgelegd zieh van het gebruik van geestrijke
dranken geheel te onthouden en de afschaffing daarvan door onthouding bij anderen te bevorderen.
AFSCHAFFINGSIJVER, m. ijver voor de afschaffing
van 't gebruik van sterken drank.
AFSCHAFFINGSMAATSCHAPPIJ, v. (-en), (scherts.)

AFSCHAVEELING.
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maatschappij of vereeniging van personen die zich
verbonden hebben om de afschaffing van een bepaald gebruik to bevorderen, door zelven zich daarvan te onthouden en anderen tot onthouding op to
wekken.
AFSCHAFTEN, (schaftte af, heeft afgeschaft), (van
schepelingen en werklieden) gedaan maken met
schaften, d. i. in een tusschenuur tusschen hun werk
eten of drinken ; het eten en drinken ten einde
brengen zoodat men het werk kan hervatten.
AFSCHAKELEN, (schakelde af, heeft afgeschakeld),
(kettingen) vieren of loos geven ; los maken wat
met een ketting verbonden was ; het tegenovergestelde van opschakelen, aaneenschakelen.
AFSCHAKEN, (schaakte af, heeft afgeschaakt),
(werktuigk. zeew.) (een touw dat over schijven en
door blokken loopt, t. w. bij het strijken of vieren
van een opgeheschen last) het touw doorsteken, van
boven af met de hand toesteken om het te vieren
en gemakkelijker to doen afloopen, toeschaken, het
tegenovergestelcle van doorhalen; het schaken ten
einde brengen: het spel afschaken ; in het schaakspel
overwinnen.
AFSCHALEN, (schaalde af, heeft afgeschaald),
(houtzagerij) (boomstammen of gedeelten daarvan)
van de schaal (het buitenste gedeelte van den
boomstam) ontdoen, vlak behakken of beslaan,
zoodat de buitenste ronding met den bast wordt
weggenomen. AFSCHALING, v.
AFSCHALINGSVLAK, o. (-ken), (houtz.) vlakke afgeschaalde zijde.
AFSCHALLEN, (schalde af, heeft afgeschald), (klanken) (dicht.) met luid geschal weerklinken, zoodat
zij beneden gehoord worden : een luid gejuich schalt

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

kogel schampte op den helm af; — bij het omhakken
van een boom was de bbl afgeschampt en had hem in
been getroffen, gleed ter zijde nit ; ook (fig.) van
woorden die tegen iemand gericht worden zonder
indruk op hem to maken ; van denkbeelden die het
menschelijk verstand to boven gaan. AFSCHAMP1NG, v. (-en).
AFSCHAMPER, m. (-s), een kogel, een schot, houw
of slag die afschampt. _Afschampertje, o. (-s).
AFSCHANSEN, (schanste af, heeft afgeschanst),
(eene open ruimte of de zich daarin bevindende per- .
sone)(w.gdrhtpenvascsingen van de belendende ruimte afscheiden en voor
den vijand ontoegankelijk maken, verschansen. AFSCHANSING, v. (-en).
AFSCHATTEN, (schatte af, heeft afgeschat), (veroud.) iem. eene som afschatten, ze hem doen betalen
bij wijze van schatting, hetzij als verplichte opbrengst
van de ingezetenen, hetzij als gedwongen oorlogsschatting van den vijand ; — goederen afschatten, thans
onteigenen geheeten; iem. boomen afschatten, onder vergoeding van schade den eigenaar noodzaken lijdelijk toe te zien, dat men ze van takken en loof berooft, gelijk men placht to doen ten behoove van.
't groenmaken bij bruiloften en andere feesten. AFSCHATTING, v. (-en).
AFSCHAVEELEN, in de volksspraak thans veelal
AFSCHAVIELEN, (schaveelde af, is afgeschaveeld),
(veroud. scheepsterm). (van een vaartuig of de opvarende personen) zich (met zijn schip) van een
gevaarlijk voorwerp zoo good mogelijk verwijderen; (van touwwerk) door aanhoudende wrijving
of schuring tegen een hard voorwerp allengs verslijten en afbreken.
AFSCHAVEELING, AFSCHAVIELING, v. het afschaveelen van touwwerk.
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AFSCHAVEN.

AFSCHAVEN, (schaafde af, heeft en is afgeschaafd),
(hout of zacht metaal) met eene schaaf de oneffenheden of een deel der oppervlakte wegnemen, gladschaven, ook de balken, planken afschaven; schaven
voor zooveel noodig is, met de schaaf afwerken; alles schaven wat er te schaven van; gedain
makers met schaven; door sterke wrijving of schuring langs eene ruwe oppervlakte wegnemen: zich
het vel van de hand afschaven; de sterke stroom heeft
hier vrij wat (ook den oever) afgeschaafd, door langs
den oever te schuren er een deel van meegenomen;
(fig.) ruwe karakters verzachten, beschaven ; — de deur
klemt tegen den dorpel, al de verf zal ervan afschaven,
rechterarm kwam
gaat eraf door te schaven; —
met de machine in aanraking en is letterlfjk afgeschaafd, van 't vel ontdaan. AFSCHAVING, v.
AFSCHAVIELEN, (schavielde af, is afgeschavield).
Zie AFSCHAVEELEN.
AFSCHEEP, m. (handel) het afschepen; het te
scheep verzenden t. w. van koopwaren.
AFSCHEEPPLAATS, v. (-en), de plaats waar het
afschepen geschiedt.
AFSCHEID, o. het scheiden van personen van
welke de een den ander gnat verlaten vooral met
het oog op de omstandigheden waaronder de scheiding plaats heeft, de aandoeningen die erbij opgewekt worden en de betuigingen die men elkander
geeft : een teeder, hartelfjk, aandoenlijk, treffend, hartroerend, weemoedig, droevig, beleefd, keel, stijf afscheid; afscheid nemen (van iemand), hem vaarwel zeggen, terwijl men op het punt staat van te
vertrekken; — de zieke heeft reeds afscheid genomen
(van zijne vrienden en naastbestaanden met het
oog op zijn naderend einde), heeft hun voor het
laatst toegesproken; — b# iem. afscheid nemen, hem
een bezoek brengen om hem vaarwel te zeggen;
het vaarwel
—nogenafscheidnme (vaniem.),
zeggen nog wat uitstellen in 't vertrouwen, dat men
voor zijn vertrek hem nog eens ontmoeten zal;
de aanwezenden groeten met
—zijnafscheidnem n,
het oogmerk om zich to verwijderen; (fig.) afscheid
nemen van een geliefd plekje, van een dierbaar voorwerp, verlaten, achterlaten; — de zomer zal weldra
zijn afscheid nemen, ons weldra verlaten; — een
glaasje, een kus tot afscheid, ten afscheid, bij wijze
van afscheid, vooral als een teeken van hartelijkheid bij het afscheidnemen; (veroud.) iem. afscheid
kussen, hem een kus tot afscheid geven; (fig.)
afscheidsgroet; de woorden die iem. bij het heengaan zegt: „God zegene ur Dit was zijn afscheid;
(ook fig.) afscheidspreek: hebt gij het afscheid van
Ds. A gehoord ? — zijn afscheid preeken, als leeraar
der gemeente zijne laatste leerrede voor haar uitspreken; afscheidspartij : zijt gij niet op het afscheid
van A geweest ? — iem. het (of zon) afscheid geven,
hem te verstaan geven dat hij zich mag of moet
verwijderen; — iem. zijn afscheid geven, hem uit zijn
dienst of uit zijne betrekking ontslaan doorgaans,
doch niet noodwendig tegen zijn verlangen ; ook
van minnenden: dat meisje heeft haar nzinnaar zijn
afscheid gegeven, hem bedankt, afgezegd; — iem. ztjn
afscheid verleenen, hem op zijn verzoek ontslaan;
enz.), ontslagen wor—zijnafscheidbkomen(krijgen
den meest, doch niet noodwendig tegen wil en
dank; — zijn afscheid vragen (nrzoeken,verlangen enz.),
verzoeken om ontslagen te worden; — zijn afscheid
nemen, zijn ontslag nemen, kennis geven dat men
van plan is zijn dienst te verlaten of zijne betrekking neder te leggen; (veroud. gew.) afscheiding,
scheiding; afscheidje, o. (-s), afscheidspartij.
AFSCHEIDBA AR, bn. (w. g.) afscheidelijk, afgescheiden kunnende worden, geschikt om te worden
afgescheiden, vgl. onafscheidbaar ; van iets waarmede het verbonden is; vroegere spraakkunstige
term waarvoor men nu scheidbaar zegt.
AFSCHEIDELIJK. bn . (w. g.) afgescheiden kunnende worden, voor afscheiding vatbaar, vgl. onafscheidelijk.

AFSCHFITDEN.
AFSCHEIDEN, - (scheidde af, is en heeft afgeschei-

den), (voorwerpen die aan andere vastzitten of er
mede verbonden zijn) daarvan losmaken en afflemen,
zoodat zij ervan gescheiden raken : het zwaard scheidde het hoofd van den romp af; (scheik.) (stoffen
in chemische verbindingen of in mengsels voorkomen) door scheikundige middelen vrijmaken en afzonderen uit de verbinding of het mengsel waarin
zij voorkomen : door middel van zoutzuur scheidt
men het silver uit zilverzouten af; dierlijke kool scheidt
metaalzouten wit het water af; (scheik.) afzetten ; (physiologic)) eene stof aan het algemeene voedingsvocht
onttrekken, ze daarvan afzonderen en tot hare bijzondere bestemming bewerken : de melk wordt door
de zogklieren afgescheiden; het Bier scheidt koolzuur af;
(eene ruimte) van eene aangrenzende ruimte afzonderen door middel van iets dat tusschen beide geplaatst wordt en dus eene scheiding uitmaakt : de
hokken.werden door tusschenschotten van elkander afgescheiden; de Pyreneen scheiden Frankrfjk van Spanje
af; ook de oceaan scheidt de Engelschen van de Amerikanen; het weideland was door eene sloot van den
weg afgescheiden ;(aardkunde) afgescheiden steensoorten,
steensoorten die verdeeld zijn in afdeelingen van
een bepaalden vorm, als in teerlingen, zuilen,
platen enz.; (dingen of personen die zich onder of
te midden van andere bevinden) van die andere verwijderen, zoodat zij van elkander gescheiden zijn:
het kaf van het koren afscheiden; de schapen van de
bokken afscheiden (Zie KAF en BOK); in vele scholen
zitten de jongens van de meisjes afgescheiden ; (personen die zich bij of in het gezelschap van hnnne betrekkingen, vrienden enz. bevinden) van die anderen
verwijderen, zoodat zij ervan gescheiden zijn; met
het bijdenkbeeld, dat zij door die scheiding het bijzijn
of de hulp hunner vrienden moeten missen of daarover leedwezen gevoelen : zij worden, door het overmatig getal der Franschen omsloten, van het leger afgescheiden ; van u afgescheiden kan ik niet gelukkig zijn ;h' leefde afgescheiden van zijne familie;
(fig.) (van personen die Of tot andere personen of tot
eenige zaak in zekere betrekking staan, verbonden
zijn) die betrekking of gemeenschap doen ophouden::
dit alles was niet toeriikend om hem van de liberate.
partij of to scheiden, (zaken on personen als zaken beschouwd, die met iets anders in verband staan) in
zijne gedachten daarvan scheiden, ze beschouwen als
daarmede niet in verband staande : hij weet de zaak niet
van den persoon af to scheiden; — wat is menschlievendheid anders, dan den mensch, afgescheiden van alle
vooroordeelen, in den mensch te beminnen ? zonder die
vooroordeelen in aanmerking to nemen; — afgescheiden van uw verzoek was ik tech gekomen, ook
zonder uw verzoek; (veroud.) scheiden, vertrekken
van, vgl. afscheid; overlijden, verscheiden, vgl. afgescheidenheid ; — van iets afscheiden, afstappen van ;
—richafscheiden,
losmaken en gescheiden raken : de
verf begint zich van het hout of te scheiden; (scheik.),
(van stoffen die chemische verbindingen of in mengsels voorkomen) zich bij het ondergaan eener scheikundige bewerking uit de verbinding of het mengsel
afzonderen : voegt men bij de oplossing van een vile ervont eene oplossing van keukenzout, dan scheidt zich een
wit bezinksel van chloorzilver of ; (ook fig.) (physiologie)
(van verschillende dierlijke en plantaardige stoffen)
zich van het algemeene voedingsvocht afzonderen,
daaraan onttrokken en tot eene bijzondere bestemming bewerkt worden : in die ziekte scheidt zich veel slUnt
at', (van personen die zich bij of in het gezelschap
van anderen bevinden) zich van hen verwijderen on
afzonderen, hun gezelschap verlaten : htj voelde behoefte aan eenzaamheid, en scheidde zich van het gezelschap of ; (fig.), (van personen die Of tot andere personen Of tot eenige zaak in zekere betrekking staan, eraan -verbonden zijn) zich aan die gemeenschap onttrekken, die betrekking afbreken: hij scheidde, zich
van zone kameraden af; (zegsw.) zich van de wereld
afscheiden, de wereld, de aardsche vermaken en be-
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slommeringen verlaten, zich daaraan onttrekken;
—zichvane krgenotschapfscheidn,
het verlaten,
er uittreden, vgl. afgescheidenen. AFSCHEIDER,
m. (-s).
AFSCHEIDING, v. (-en), de daad van afscheiden:
men liet greppels en slooten graven tot afscheiding der
landerfjen; (scheik.) de afscheiding van bezinksel, zuren ;
(physiol.) de afscheiding van slim, speeksel ; — het afgescheiden zijn, de toestand van gescheiden te wezen;
de scheiding die tusschen voorwerpen, ruimten of
personen bestaat: de strenge afscheiding van de
verschillende standen der maatschappij is noodlottig
voor de ontwikkeling des yolks; de handeling van
personen die zich van andere afscheiden, de betrekking tot hen laten varen; het uittreden uit eene
gemeenschap : dergeloke maatregelen kunnen de eendracht in de Kerk niet bevorderen; zij leiden tot oneenig held en afscheiding; het voorwerp dat de scheiding
tusschen twee ruimten of twee voorwerpen uitmaakt, of de lijn die ze zichtbaar voorstelt: eene
breede sloot was de afscheiding tusschen de beide stukken land.
AFSCHEIDINGSLIJN, v. (-en); ...MUUR, m. (...muren); ...SLOOT, v. (-en), sloot waardoor twee stukken
land van elkander gescheiden worden; ...STREEP,
v. (...strepen); ...TEEKEN, o. (-s); ...VAT, o. (-en),
de vaten, cellen en klieren die in planten en dieren
verschillende vochten afscheiden.
AFSCHEIDINKJE, o. (-5), kleine afscheiding: ik zal
hier een hekje of een ander afscheidinkje laten zetten.
AFSCHEIDJE, o. (-s), afscheidspartijtje.
AFSCHEIDNEMEN, o. het nemen van afscheid, het
vaarwelzeggen, wanneer men op het punt staat te
vertrekken.
AFSCHEIDNEMING, v. [het my. (-en) w. gd, het afscheidnemen.
AFSCHEIDSBEZOEK, o. (-en), een bezoek waarbij
men afscheid neemt ; ...BLIK, m. (-ken), een blik tot
afscheid.
AFSCHEIDSBRIEF, m. (...von), brief om afscheid to
nemen; brief of schriftelijke verklaring waarbij men
iemand zijn afscheid geeft, hem uit zekere betrekking ontslaat (w. g.) ; (scherts.) een brief waarbij
men iemand als vriend zijn afscheid geeft, d.i. hem
to kennen geeft, dat men de vriendschapsbetrekking
met hem afbreekt.
AFSCHEIDSDRONK, m. (-en), de laatste dronk voor
het afscheid, voordat men weggaat ; een heildronk
toegebracht aan iem. die op het punt is to vertrekken.
AFSCHEIDSEL, o. (s, -en), een middel tot afscheiding ; iets dat dient om eene ruimte van de aangrenzende ruimte of twee voorwerpen van elkander
af to scheiden; iets dat door afscheiding ontstaat;
eene stof die door de cellen on klieren in het dierlijk lichaam of in planten wordt afgescheiden.
AFSCHEIDSENGEL, m. de Doodsengel die oproept
tot afscheid van het leven.
AFSCHEIDSFEEST, o. (-en), feest ter eere van
iemands vertrek gegeven ; laatste feestelijke bijeenkomst.
AFSCHEIDSGEDICHT, o. (-en), laatste gedicht ; gedicht waarbij iem. die op het punt van vertrekken
staat, toegesproken en verheerlijkt wordt.
AFSCHEIDSGEHOOR, o. laatste audientie aan een
vertrekkenden gezant gegeven, waarbij hij plechtig
afscheid neemt.
AFSCHEIDSGESCHENK. v. (-en), geschenk dat iem.
bij zijn vertrek, zijn afscheidnemen tot aandenken
ontvangt; ...GESPREK, o. (-ken), laatste gesprek
met iem. naar aanleiding van zijn aanstaand vertrek gehouden; ...GEZANG, o. (-en).
AFSCHEIDSGLAASJE, o. (-5), ...GLAS, o. (...zen),
glas bij het afscheidnemen geledigd.
AFSCHEIDSGROET, m. (-en), een groet tot afscheid,
vaarwelzeggen ; ook (fig.)
een laatste groet bij
(dicht.) de zon straalt op de aarde nog een laatsten afscheidsgroet ; — iem. den (laatsten) afscheidsgroet bieden,
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hem voor altijd verlaten; (ook scherts. en ironisch)
eene onaangename of smadelijke bejegening die men
iem. bij 't heengaan aandoet.
AFSCHEIDSKAARTJE, o. (-s), naamkaartje dat een
afscheidsbezoek vervangt ; (kaartspelers) het laatste
spelletje dat men voor het heengaan speelt; het
kaartspelen on genoeglijk samenzijn naar aanleiding
van iemands aanstaand vertrek.
AFSCHEIDSKUS, m. (-sen), een kus tot afscheid,
een laatste kus bij 't vaarwelzeggen; ook fig. en
dicht.
AFSCHEIDSLACH, m. vriendelijke lach of lonk bij
het afscheidnemen tot iem. gericht.
AFSCHEIDSLEERREDE, v. (-nen), de laatste leerrede
die een leeraar voor zijne gemeente uitspreekt on
waarin hij afscheid van haar neemt.
AFSCHEIDSLIED, o. (-eren), lied bij het heengaan
gezongen; lied door een vertrekkende tot afscheid
gezongen of hem door de achterblijvenden toegez ongen.
AFSCHEIDSMAAL, o. (...alen), maaltijd om een afscheid feestelijk to vieren.
AFSCHEIDSPARTIJ, v. (-en), gezellige bijeenkomst
tot viering van een afscheid.
AFSCHEIDSPREDIKATIE, v (-s, afscheidsleerrede; ...PREEK, v. (-en).
AFSCHEIDSREDE, v. (-nen), toespraak bij een plechtig afscheid; meest gezegd van eene ernstige toespraak door iemand die den dood to gemoet gaat,
tot zijne achterblijvende betrekkingen of vrienden
gericht; de laatste redevoering die een redenaar bij
het nederleggen zijner betrekking voor zijn gehoor
uitspreekt on waarin hij van zijne toehoorders afscheid neemt, afscheidspreek ; ...REDEVOERING,
v. (-en).
AFSCHEIDSSCHOT, o. (-en), vreugdeschot gelost in
het scheidingsuur van het oudejaar; ...SMART, v.
smart gevoeld bij het nemen van een gedwongen
of een langdurig afscheid; smartgevoel bij het verscheiden van vrienden of betrekkingen; ...SNIK, m.
(-ken), doodssnik (dicht.) ; ...UUR, o. (uren) ; ...VISITE, v. (-s, -n); ...ZOEN, m. (-en).
AFSCHELFEREN. Zle AFSCHILFEREN.
AFSCHELLEN, (schelde af, heeft afgescheld), (personen die zich op eene bovenverdieping bevinden)
door te schellen naar beneden roepen; hetzelfde als
afbellen; ook voor afschillen.
AFSCHEMEREN, (schemerde af, heeft afgeschemerd), (van een licht) met een zwak on flauw schijnsel van iets afstralen of naar beneden stralen.
AFSCHEMERING, v. (-en), (fig.) een zwak afschijnsel,
schaduw : eene afschemering van vroegere lang verloopen dagen.
AFSCHENKEN, (schonk af, heeft afgeschonken),
(een vocht dat in een vat of pot met eene tuit, op
kruiden, geneeskrachtig hout of andere dergelijke
zelfstandigheden staat to trekken) daarvan verwijderen, wegnemen door het in iets anders over to
schenken; het door de tuit laten afloopen in lets
dat geschikt is om eruit to drinken : thee, kamille
van den trekpot afschenken; — schenk niet in eens al
de thee af; (een vocht dat boven op een ander vocht
drijft, of waarin zich een bezinksel heeft afgezet)
door overschenken daarvan wegnemen : den room
van de melk afschenken; — afgeschonken thee, een
zeer slap aftreksel van thee, doordat men er telkens
opnieuw water bijgedaan heeft.
AFSCHENKEN, (schenkte af, heeft afgeschenkt),
(pijpenm.) (eene pijp) van het overtollige gedeelte
van den schenk (d. i. de uitstekende zoom die door
het aaneenpersen der beide helften van den vorm,
boven on onder aan den steel is overgebleven)
ontdoen.
AFSCHENKER, m. (-a), (pijpenm.) de werkman die
den overtolligen zoom boven on onder aan den
steel wegneemt; het werktuig uit een gebogen ijzerdraad bestaande, waarmede men die bewerking verricht, meest in 't verkl Afschenkertie.
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AFSCHENKING, v. (-en), het afschenken.
AFSCHEPEN, (scheepte af, is en heeft afgescheept),

(goederen, inz. koopwaren en ook pers.) inschepen
en wegzenden: er is in den laatsten tfjcl weinig
turf afgescheept ; (veroud. bijb.) zich te scheep van
eene plaats verwijderen, vandaar afvaren; (fig.)
iem. afschepen, hem met een bits bescheid of onder
eenig voorwendsel van zich afzenden; hem nopen
om onverrichter zake af te trekken, zich met een
zoet lijntje van hem afmaken; — zich niet laten alschepen (met iets), zich niet met een kluitje in het
riet laten sturen.
AFSCHEPER, m. (-s). minder gebruikelijk dan bevrachter; iem. die ter a fscheping, ter verzending van
koopmansgoederen, een schip of ander vaartuig
huurt en bevracht.
AFSCHEPING, v. (-en), het afschepen, het te scheep
verzenden van goederen; (W. g.) de handeling of het
gezegde waarmede men zich van iemand afmaakt.
AFSCHEPPEN, (schepte af, heeft afgeschept), (vochten, alsmede vaste stoffen die geschept kunnen
worden welke zich boven op iets anders kunnen
bevinden) met lepel, schop of dergelijke werktuigen
opnemen en verwijderen : den room van de melk,
het vet van den ketel afscheppen. AFSCHEPPING, v.
AFSCHEREN, (schoor af, heeft afgeschoren), (harm,
wol enz. die nog op het lichaam van mensch of
dier zitten) door scheren ervan wegnemen ; met een
scheermes of schaar afsnijden : iem. (of zich) het haar,
den • board, de knevels afscheren, ook zijn hoofd glad
laten afscheren, kaalscheren; — een schaap de wol of
; eene haag afscheren, afknippen; (fig.) (van
grazend vee) te velde staand gras of ander kruid
met de tanden langs den grond afsnijden, afbijten
en opvreten : sijn vee scheert het gras, de weide, de
gronden af ; geheel en al scheren, zoodat er niets
meer te scheren overblijft : de schapen zijn a fgeschoren ; — wij hebben afgeschoren, gedaan gemaakt
met scheren. AFSCHEERDER, m. (-s). AFSCHERING, v. (-en).
AFSCHERMEN, (schermde af, heeft en is afgeschermd), (een slag, stoot, steek of houw) schermend
afkeeren, met stok, degen, sabel enz. afwenden,
afweren, maken dat die niet treft, [het Ned. woord
voor pareeren, afpareeren]; — zich afschermen, zich
a fmatten door lang te schermen : ik heb mij gisteren

zoo afgeschermd, dat ik niets meer uit kon voeren; 1k
ben a fgeschermd, ik kan niet meer. AFSCHERMING, v.
AFSCHERVEN, (scherfde af, heeft en is afgescherfd), (van steen en steenen voorwerpen) door
het bekomen van barsten allengs scherven of gedeelten der oppervlakte loslaten, laten vallen en
daardoor in beschadigden toestand geraken : die pot

heeft altcl afgescherfd; die kan begint erg of te
scherven.
AFSCHERVING, v. (-en), het afscherven ; dat gedeelte van een steenen voorwerp, waar het afgescherfd is.
AFSCHETSEN, (schetste af, heeft afgeschetst),
menschen, dieren, voorwerpen, tafereelen enz.) in
eene schets nabootsen, afbeelden ; met potlood, krijt
of schrijfpen in de hoofdtrekken afteekenen, zonder
schaduw aan te brengen: dot beeld beralt 'mij uitneinend, mag 1k het eens afschetsen ? (fig.) (zedelijke
hoedanigheden, aandoeningen, toestanden, gebeurtenissen enz.) met vluchtige trekken in hoofdzaken beschrijven hij schetste ons 's mans Udelheid af; onnoo-

dig, u nujn angst of te schetsen ; (Zuidn.) op zijn,
aangezicht was eene die_pe clroefheid afgeschetst, to lezen;
(lets dat men bezig is te schetsen) voltooien: die
heele teekening kan ik randaag niet afschieten; —
zich afschieten: de schrik schetste zich op zijn aangezicht a f, zich uitdrukken.
AFSCHETSER, m. (-s). AFSCHETSING, v. (-en).
AFSCHEUREN, (scheurde af, heeft en is afgescheurd),
jets dat een deel is van een geheel, of dat aan of
iets anders vastzit) met geweld afrukken, z66,
dat er bij de plotselinge scheiding eene scheuring
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of verbreking van deelen plaats heeft : een lap van
een stuk linnen afscheuren h# scheurde de pleister van
de wond af; ook het gordijn begint boven af te scheuren,
gaat los door te scheuren, scheurt van zeif, (fig.)
bij bewees, dat deze landstreek met geweld van het grondgebied des vaderlands was afgescheurd; — iem. de kleederen van het afscheuren, met geweld van het lijf
rukken ; —het aanplakbiljet was door het yolk afgescheurd,
van den muur getrokken; — zich afscheuren (bij persoonsverbeelding): de aardbeving deed het gebergte
trillen ; groote steenklompen scheurden zich van de rotsen af en stortten in de diepte; (fig.) iem. den blinddoek,
het masker, de mom afscheuren, zie AFRUK KEN ; (fig.)
iem. afscheuren van, hem met geweld losscheuren,
met geweld verwijderen van: h# werd van zijne vroheld ber oofd en van zone vrouw en kinderen afgescheurd ;
z# werden door mistrouwen, door aangevuurden heat
van elkander afgescheurd; (zegsw.) niet van iemand
of te scheuren zijn, zich zoozeer aan hem of haar

gehecht betoonen, dat men zich niet dan met de
grootste moeite aan het geliefde bijzijn onttrekt; —
min eenige werd van min vadtrhart afgescheurd, door
den dood mij ontrukt; — zich van lets of iemand afscheuren, zich met geweld ervan afrukken, zich
eraan ontscheuren ; (fig.) zich met gewelddadig verzet
van hem afscheiden, zijne partij verlaten, (w. g.).
AFSCHEURDER, m. (-s).
AFSCHEURING, v. (-en), het afscheuren, (eig. en fig.)
de daad van zich af te scheuren: de oorkonde was
geschonden door afscheuring der handteekening ; eene
onvermijdelijke scheiding van personen van hunne
betrekkingen, vooral door den dood : eene afscheuring

van wat op deze aarde het dierbaarst kan son, is seer
smartelijk ; scheiding, die met geweld of op heftige
wijze plaats heeft: ik ben even seer bang voor vereenigingen en voor openbare afscheuring en ; afscheiding in een kerkgenootschap.
AFSCHIETEN, (schoot af, heeft en is afgeschoten),
(pijlen, kogels enz.) door middel van het schiettuig
(boog, pistool, geweer, kanon enz.) van of uit het
schiettuig uitdrijven, hetzij door het loslaten der
koord van een gespannen boog, hetzij door het ontsteken der buskruitlading bij vuurwapenen, of door
het persen der lucht bij windroeren: een pijl, een

kogel op icon. afschieten; (fig.) pijlen op iem. afschieten,
hem lasteren; (fig.) (licht- en bliksemstralen) van
zich doen uitgaan, afzenden; — toornige blikken oh

iemand afschieten ; zUn oog schoot vuur en vlammen
(vlammende blikken) op mij af ; richten, werpen ;
(een geladen schietgeweer, hetzij boog of vuurwapen enz.) doen afgaan, afvuren: een kruisbooy, pistool,

geweer, kanon, windroer afschieten; — een pistool op
iem. afschieten, op hem richten om hem te treffen ;
(menschen of dieren en voorwerpen die op eene
hoogte of verhevenheid staan) daarvan doen aftuimelen door een goed gemikt schot: musschen

van het dak afschieten; Tell schoot zijn soon den
appel van het hoofd ; een schildwacht van de borstwering
afschieten; (voorwerpen die aan iets anders vastzitten of een deel van een geheel uitmaken) daarvan afscheiden door ze met een geschoten werp •
tuig te treffen: hij heeft den kop van den papegaai

afgeschoten; in het gevecht was hem eene epaulet afgeschoten; (ook ledematen van menschen of dieren)
NJ Waterloo zijn 10m de beide beenen afgeschoten;
doodschieten en daardoor den eigenaar ervan berooven: iem. al zijn duiren, eenden enz. afschieten;
(veroud. scheepst.) de wacht afschieten, door een kanonschot van het schip van den admiraal of bevelhebber
der vloot het sein geven (afkondigen), dat de nachtwachten worden betrokken ; (eene ruimte) van de
belendende ruinate afscheiden of afzonderen door
het aanbrengen van een houten schot of beschot
eene schutting of rasterwerk ik heb op den zolder
een m ridenkamertje laten afschieten; (van menschen
en dieren inz. honden) zich plotseling en met snel.
heid verwijderen van de plants waar men zich be.
vindt en elders been schieten ton w bU het hek
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kwamen, schoot er een hond van het erf af ; (van voorwerpen die aan iets anders vastzitten) ervan losgaan en plotseling afglijden: die knoop is nietgenoeg
aangehaald: het touw zal afschieten; (van lichtstralen)
van een lichtend voorwerp uitgaan, afstralen: de
-weerglans van het licht schoot met doffs schemering in
(le spelonk af ; — op iem. of iets afschieten, plotseling en
.snel erop of komen, haastig of driftig naderen met
of zonder vijandige bedoeling; (van menschen, dieren :
inz. honden en roofvogels, en voorwerpen die zich
op eene hoogte bevinden) plotseling en snel naar
beneden loopen, springen, vliegen of vallen, nederwaarts snellen of storten : eensklaps schoot een arend
van den top der rots af en greep het lam ; de hond
schoot den heuvel af; (van stroomend vocht) met
snelle vaart naar beneden stroomen: daar ginds
schiet de Rijn met snelle vaart tegen de rotsen af; zich
stroomend verwijderen (van een tak eener rivier).
AFSCHIETING, v.
AFSCHIJN, m. (fig. dicht.) afschijnsel.
AFSCHIJNEN, (scheen af, heeft afgeschenen), (van
lichtstralen) van een lichtend voorwerp uitgaan,
zich van daaruit verspreiden : het licht dat van de
.brandende huizen afscheen, wierp een akeligen gloed
op het slagveld; (ook en inz. fig.) Zonne der ziel is
't Geloof ; licht en stralen sch?,jnenhaar af van 't gelaat ;
(fig. dicht.) de doodsangst scheen hem af van 't gelaat,
was daar duidelijk op te lezen ; (van een lichtend
voorwerp) licht of schijnsel van zich geven, rondom
zich verspreiden : die vlam schijnt te fel of die fakkels
schijnen niet helder af; (van lichten en kleuren, of van
hetgeen daarmede wordt vergeleken) (w. g.) door een
helderder schijnsel afsteken bij het omringende : het
youd scheen 14 het wit zeer af ;naar beneden schijnen,
zijn schijnsel verspreiden, zoodat het beneden gezien
kan worden: w vervolgden onzen weg 14 het flauwe
licht dot van den toren op ons afscheen.
AFSCHIJNSEL, o. (-s, -en), een teruggekaatst lichtbeeld : het afschOnsel der ondergaande zon op de ruiten
(fig. in den hoogeren stip) de welgelijkende afbeelcling van zichtbare dingen die als iets luisterrijks
of heerlijks worden voorgesteld of wel, de zichtbare
openbaring van onzichtbare wezens en onzinnelijke
begrippen waaraan luister en heerlijkheid worden
toegekend ; een evenbeeld, voorgesteld als zijn glans
aan het voorbeeld ontleenende, inz. in bljbeltaal:
Jezus wordt het afschonsel der heerlijkheid zijns Vaders
genoemd.
AFSCHIJVEN, (schijfde af, heeft afgeschijfd), (kunstterm in de metaalgieterij), (gesmolten metaal) in
.schijven vaneenscheiden, afdeelen door de oppervlakte met koud water te besproeien, de daardoor
gestolde korst als eene dunne, ronde schijf er af te
lichten en die bewerking zoolang te herhalen, totdat al het metaal tot schijven verwerkt is, ook schifftrekken en rosetteeren genoemd.
AFSCHIJVER, m. (-s). AFSCHIJVING, v.
AFSCHIKKEN, (schikte af, heeft en is afgeschikt),
schikkende of opschuivende zich verplaatsen en
daardoor zich verwijderen Van een persoon of een
voorwerp waarbij men zit, staat of ligt: bun zoo
Met op je ellebogen ; schik teat van de tafel af.
AFSCHILDEREN, (schilderde af, heeft afgeschilderd),
4zichtbare dingen, als menschen, dieren, voorwerpen, tafereelen enz.) in schilderij nabootsen, met
kleuren afbeelden op paneel of doek : een mensch, een
Bier, een boom, eene bloem afschilderen; — iemand naar
bet Leven afschilderen, sprekend, gelijkend afbeelden;
(fig.) iem. of jets door zinnelijke teekenen, zichtbaar
of hoorbaar, zoodanig voorstellen, dat men bij den
.aanschouwer of hoorder een duidelijk beeld ervan
verwekt : die redenaar legt er zich op toe de hartstoehten door zone stem en gebaren af te schilderen;
de woede was op zijn gelaat afgeschilderd; — schrik en
angst stonden in zone trekken afgeschilderd, waren to
lezen ; iem. of jets in geschreven of gesproken woorPen zoo levendig beschrijven, dat men bij den lezer
4:)f hoorder eene heldere voorstelling ervan verwekt,
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hem als 't ware een duidelijk beeld voor oogen stelt :
zal ik nu het plechtig stervensuur des vaders en de
wanhoop der dochter afschilderen ? hij was veel zwarter
afgeschilderd dan hij is; men schilderde hem af als een
woesten wreedaard; een tafereel waarin het studentenleven met krachtige, sprekende verven zal worden afgeschilderd; — iem. of jets met sombere (of zwarte) kleuren
afschilderen, er eene onbehaaglijke of afschrikkende
voorstelling van geven, er een somber tafereel van ophangen ; — zich iemand of jets afschilderen (in zekere
hoedanigheid), zich in den geest zulk een beeld ervan vormen; (een schilderstuk dat nog niet afgewerkt is) afmaken, voltooien: waarom schildert
ge dit stuk niet eerst af, voor ye jets nieuws opzet?
zeer veel schilderen.
AFSCHILDERING, v. (eig. en fig.) de daad van
afschilderen; — (-en), (meestal fig.) de geschilderde
af beelding.
AFSCHILFEREN [ook AFSCHELFEREN], (schilferde
af, heeft en is afgeschilferd), (van de buitenste deelen
van vaste lichamen, of van hetgeen ze als eene
laag overdekt) zich in schilfers oplossen en daardoor allengs loslaten en afvallen: de witkalk begin t,
van dien muur of te schilferen; (ook van vaste lichamen) schilfers laten afvall en en daardoor in beschadigden toestand komen : die muur heeft al lany
afgeschilferd en zal opnieuw gepleisterd moeten worden; dat paarlemoeren doosje is niet fraai meer, het
is overal afgeschilferd; — de jongen zat met zijn mes
de verf van de deur af te schilferen, de bovenste laag
in schilfers ervan afscheiden; — een muur, een ei,
afschilderen, van de buitenste deelen ontdoen door
die in schilfers eraf to scheiden.
AFSCHILFERING, AFSCHELFERING, v. (-en), de
schilfertand is eene afschilfering of een verkeerde groei
der hoektanden bij het paard.
AFSCHILLEN, (schilde af, heeft en is afgeschild),
met een mes of ander scherp werktuig het buitenste
omkleedsel van eene plant wegnemen: de schors
van de boomen afschillen, ook boomen afschillen, van
de schil ontdoen; (boomvruchten enz.) van de schil
ontdoen, gewoonlijk schillen genoemd : appels afschillen; geheel en al schillen; zich laten schillen : die
peren schillen niet gemakkelok af, ze zon nog onrop;
de schil loslaten : die twOgen schillen niet zuiver af;
(fig.) ontdoen van alle overtolligheden, zoodat de
kern overblijft : uw geheele brief is niets anders, als
ik al de complimenten er afschil, dan alleen eene zeer
nederige sollicitatie om uw vriend te sparen.
AFSCHILLER, m. (-5). AFSCHILLING, v. (-en.)
AFSCHILSEL, o. (-5), afgesneden schillen enz.
. AFSCHIMPEN, (schimpte af, heeft afgeschimpt),
(gemeenz.) schimpend afschepen, met schimpende
woorden hoonend bejegenen.
AFSCHITTEREN, (schitterde af, heeft afgeschitterd),
(van een licht of lichtend voorwerp) (dicht.) schittering van zich geven, een schitterenden glans rondom
zich verspreiden ; (van lichten en kleuren) bij iets anders schitterend afsteken, door schitterender licht
sterker uitkomen ; (van een licht of lichtend voorwerp) een schitterenden glans verspreiden op hetgeen lager geplaatst is : het licht schitterde nit de
bovenzaal op de straat af. AFSCHIT TERING, v.
AFSCHOBBEN, (schobde af, is afgeschobd), (veend.,
van large turf) aan de buitenste deelen door de
werking der lucht of der warmte allengs barsten
of splijten on daardoor dikke schilfers loslaten. AFSCHOBBING, v.
AFSCHOFFELEN, (schoffelde af, is afgeschoffeld),
langzaam on met de voeten schuiv ende naar beneden
komen : daar komt de oude sukkel de trap afschoffelenAFSCHOFFELEN, (schoffelde af, heeft afgeschoffeld),
(deelen van planten, als wortels, loten enz.) bij het
schoffelen van pad of tuinbed met de schoffel van
de plant afsnijden: zorg dat ge de wortels van het
jonge plantsoen niet afschoffelt; (gran en onkruid op
paden en tuinbedden) met de schoffel verwijderen:
ye moet het onkruid van het bed afschoffelen, ook de
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paden, tuinbedden afschoffelen,

door schoffelen van
Bras of onkruid ontdoen; (paden en tuinbedden die
geschoffeld moeten worden) geheel en al schoffelen:

het roest, de schimmel, het sit* van iets afschrabben;
de verbrande korst van een brood afschrabben,
ook
een ffzeren pot, een beschimmeld brood afschrabben, door

hebt ge alles behoorljjk afgeschoffeld? schoffel eerst
maar af en begin dan te harken. AFSCHOFFELING, v.

schrabben van het vuil, de schimmel ontdoen; geheel of ze alle schrabben; alles afdoen wat er te
schrabben valt : die wortelen kunt ge best in een uur

AFSCHOKKEN, (schokte af, heeft en is afgeschokt),
(van personen en voorwerpen) met een schok afgeworpen worden, van iets afraken : het kussen was
van de ledige achterbank afgeschokt; met een schok
van iets afwerpen : een hevige stoot van den wager
schokte m# van de bank af.

AFSCHOMMELEN, (schommelde af, is en heeft afgeschommeld), gedaan maken met schommelen; de
beurt van te schommelen verloren hebben; — zich
afschommelen, zich afmatten door langdurig schommelen; (fig.) in eene schommelende beweging afdalen (langs eene helling of eene hoogte) : op een ezel
schommelde z# (van) den heuvel af; schommelend
en waggelend naar beneden, de trap af, komen
(alleen van zwaarlijvige personen gezegd).
AFSCHOOIEN, (schooide af, heeft afgeschooid), door
schooien iets van iem. weten te verkrijgen: die bedelaar weet je altijd iets af te schooien; (eene landstreek)
schooiend afloopen : hij heeft lang de heele streek hier
afgeschooid.

AFSCHOONEN, (schoonde af, is afgeschoond), van
de luchtsgesteldheid) schooner, helderder worden
door het afdrijven der donkere regenwolken, opklaren : de lucht begint af te schoonen, is mooi afgeschoond.
AFSCHOONING, v.
AFSCHOPPEN, (schopte af, heeft afgeschopt), (menschen, dieren en voorwerpen) met een schop verwijderen: een straatjongen, een hond, een emmer (van)
de stoep afschoppen; door een schop van eene hoogte
doen tuimelen : iem. de trap (of van de trap) afschoppen; een steen van het dak afschoppen; (fig.) (hooggeplaatste personen) met ruw geweld, op smadelijke wijze en zonder verschooning uit hunne hooge
betrekking verwijderen, wegjagen : een vorst van den
troon afschoppen; de ministers werden van hunne zetels
afgeschopt.

AFSCHOT, o. de helling waaronder men een viak
plaatst, waarvan men het water vlug wil laten afloopen: men heeft aan het plat geen voldoend afschot
gegeven, zoodat het water erop blffft staan;
(inz. in
de waterbouwk.) de helling der schoepen of schepplanken van een scheprad, de hoek then zij met den
straal van het rad maken.
AFSCHOUW, m. de schouwing en goedkeuring van
wegen, dijken enz. van opgeleverde werken.
AFSCHOUWELIJK. Zie AFSCHUWELIJK.
AFSCHOUWEN, (schouwde af, heeft afgeschouwd),
(zaken die geschouwd moeten worden, inz. in den
waterst. dijken, dammen, sluizen, bruggen, wegen enz.) alle schouwen voor zooveel noodig is : de
commissie heeft alles afgeschouwd ; de schouw ten
einde brengen : nadat men had afgeschouwd; (aanbestede en als voltooid opgeleverde werken) onderzoeken of zij zich in den vereischten staat bevinden
en tengevolge van dat onderzoek ze voor behoorlijk afgewerkt of voltooid verkiaren : de aannemer
beweert dat het gebouw in de volgende week kan afgeschouwd worden; in den zin van afschuwen, zie aldaar.
AFSCHOUWER, m. (-s). AFSCHOUWING, v. afschouw; alleen in: na afschouwing van het werk.

AFSCHRAAPSCHAAR, v. (...scharen), (glasblazerij)
eene schaar waarmede men overtollige deelen van
het weeke glas wegschraapt of wegsnijdt, ook afsnijschaar genoemd; ...STAAL, o. Zie SCHRAAPSTAAL.
AFSCHRAAPSEL, o. het van een voorwerp afgeschraapte, fijner dan afschrabsel: afschraapsel van
metaal, horens, van darmen (het vet ervan).
AFSCHRABBEN, (schrabde af, heeft afgeschrabd),
(stoffen die aan de oppervlakte van een hard voorwerp vastzitten, of de buitenste deelen ervan uitmaken en die als onrein of althans onbruikbaar beschouwd worden) door schrabben ervan wegnemen :

afschrabben; laten we eerst afschrabben en dan gaan
wasschen. AFSCHRABBING, v. (-en). AFSCHRAB-

BER, m. (-5).
AFSCHRABSEL, o. de stof die van een voorwerp
afgeschrabd is als iets onreins beschouwd, dat bestemd is om weggeworpen te worden; (gemeenz.
zegsw.) het is geen afschrabsel van een nagel waard,
nets hoegenaamd; (bijb. fig.) personen of zaken,
die men met de uiterste verachting bejegent als iets
onreins dat weggeworpen wordt, uitvaagsel.
AFSCHRAPEN, (schraapte af, heeft afgeschraapt),
(met een mes of eenig ander scherp voorwerp) de
stoffen die aan de oppervlakte van een voorwerp
vastzitten, zorgvuldig afkrabben, met het doel om
de voorwerpen to reinigen, of om de oppervlakte
effen to maken, of ook om de afgeschraapte stof to
gebruiken : het vet van de borden afschrapen; g eschaafd
hoot met een stukje vensterglas glad afschrapen; het
vet van de darmen afschrapen voor talk, ook (een

hard voorwerp) door schrapen ontdoen van stoffen
die aan de oppervlakte vastzitten, of wel van de
buitenste stofdeeltjes: beenderen, vuile borden afschr apen; vele eenvoudige gietwaren uit messing worden afgeschraapt, in plaats van afgevijld; geheel en al schrapen; alles afdoen wat er to schrapen valt: ge moest
eerst maar al de schorseneren afschrapen; laten we
eerst maar afschrapen; — iem. iets afschrapen ; door

slinksche streken of door geweld iem. zooveel afzetten, als maar eenigszins mogelijk is : de slimme
vrek wist hem door allerlei middeltjes tot op den laatsten cent toe af te schrapen.

AFSCHRAPER, m. (-s), de werkman die iets van
eenig voorwerp afschraapt; het scherp e werktuig
waarmede men die bewerking verricht, inz. aldus
genoemd in de metaalbearbeiding waarbij men voor
dat work afzonderlijke gereedschappen bezigt. AFSCHRAAPSTER, v. (-5). AFSCHRAPING, v. (.en.)
AFSCHRAPPEN, (schrapte af, heeft afgeschrapt),
(overtollige stof aan de buitenzijde van een hard
voorwerp) door schrappen met een mes of eenig
ander scherp werktuig ervan afscheiden en wegnemen : de punt van dat potlood is nog niet fijn genoeg ;
ge moet or nog wat afschrappen; (een hard voorwerp)
door schrappen van de overtollige stof ontdoen:
de punt van een potlood afschrappen; (geschreven
woorden, namen en cijfers) doorschrappen of met
eene schrap aanwijzen, eene schrap erdoor halen of
erbij zetten: dezen post meet ge van de rekening afschrappen, dat getal is veel te groot, schrap er eenige cfjfers af; — iemands naam, ook iem. van de list afschrappen, ervan verwijderen, (fig.) van het lidmaatschap

vervallen verklaren; (zaken wier omtrek, uitgestrektheid of richting men wil to kennen geven)
in omtrek zichtbaar voorstellen, afschoppen door
het zetten van schrapjes die de grenzen of het beloop ervan aanwijzen : de lengte en breedte van letsop eene plank afschrappen.

AFSCHRAPPER, m. (-s). AFSCHRAPSTER, v. (-s).
AFSCHRAPPING, v. (-en).
AFSCHRAPSEL, o. het van een voorwerp afgeschrapte.

AFSCHREEUWEN, (schreeuwde af, heeft en is afgeschreeuwd), (scherts. fig.) iem. de ooren van 't hoofs_
afschreeuwen (of enkel schreeuwen), zOO luid of z(56
lang schreeuwen, dat hem hooren en zien vergaat
zOO hard of zOO lang
—richdek lafschreuwen,
schreeuwen, dat men als 't ware zijne keel, het vermogen om te spreken, verliest; zOO hard schreeuwen, dat het geluid op zekeren afstand reikt, opdien afstand gehoord wordt : ye kunt onmoyelUk die yeheele loan afsehreeuiven ; — wat ( crij wet, heel wet enz.)
afschreeuwen, veel of hard schreeuwen; (van perso-
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nen die zich in de hoogte bevinden) iets aan iemand
die beneden is, toeschreeuwen : de werklieden op het
dak der kerk schreeuwden hun makkers iets af — zich
afschreeuwen, zich erg vermoeien door hard of lang
te schreeuwen : ik heb mij afgeschreeuwd, maar geen
mensch hoorde ; het kind was letterlijk afgeschreeuwd,
zoodat het eindeltjk van vermoeidheid in slaap viel.
AFSCHREIEN, (schreide af, heeft en is afgeschreid),
zich afmatten door overmaat van schreien; vooral
in 't verl. deelw. afgeschreid, uitgeput door diepe en
langdurige smart: zij heeft zich letterlfik afgeschreid.
AFSCHRIFT, o. (-en), geschreven stuk, naar het
voorbeeld van een ander geschreven of gedrukt stuk
vervaardigd; de schriftelijke navolging of kopie
in tegenstelling van het oorspronkelijk geschrift:
een afschrift van een brief, een testament, een vers,
eene redevoering, een boek enz. ; van dit verslag werd
door de leden een afschrift verzocht ; — in afschrift, ook
wel bij afschrift, van opstellen gezegd die vervat
zijn in een afgeschreven stuk, in tegenstelling van
het oorspronkelijke ; — voor eensluidend afschrift, zie
EENSLUIDEND.
AFSCHRIFTENBOEK, o. (-en), boek waarin - men afschriften van brieven enz. bijeenhoudt en bewaart,
kopieboek.
AFSCHRIJFGELD, o. (-en). AFSCHRIJFLOON, o.
(-en), geld of loon voor het afschrijven of kopieeren
van schrijfwerk.
AFSCHRIJFPUNT, v. (-en), eene stalen punt of spits
in een houten hecht gevat waarmede men op houten, metalen en andere voorwerpen de bewerkingslijnen afschrijft of trekt, die de afmetingen, hot
beloop enz. van een werkstuk aanwijzen, ook traceerijzer genoemd.
AFSCHRIJVEN, (schreef af, heeft en is afgeschreven),
geld op eene rekening afschroven, het bedrag der rekening daarmede verminderen; gelden van het grootboek afschroven ; (veroud.) eene som in de bank (in
banco of in bank) afschriiven, ze in de boeken der
bank van iemands credit-rekening afnemen om ze
op die van een ander over te schrijven; — iemand
afschryven, eene zekere som op zijn naam overboeken; — iem. iets afschryven, den belanghebbende
schrijven, dat men iets wat men vroeger voorgenomen heeft te doen, zal nalaten of uitstellen : ik
ga morgen niet naar Leiden; ik heb het al afgeschreven; eene vergadering afschrijven, den belanghebbenden melden, dat zij niet plaats zal hebben; een
gegeven last herroepen, schriftelijk afbestellen;
i,em. afschrijven, hem schriftelijk melden dat men
hem niet kan ontvangen, of dat men van zijne diensten geen gebruik zal maken, of ook dat men zijn
aanzoek niet kan inwilligen; — een minnaar afschr oven, bedanken; geheel en al schrijven : ik meet deze
bladziide nog afschrifren ; gedaan maken met schrijven; zeer veel schrijven; (in het biljartspel) afkloppen, door zijn naam op 't leitje te schrijven,
aangeven dat men wil spelen; (schrijfpennen) er
zooveel mede schrijven, dat zij niet meer deugen:
die pen is afgeschreven; zij moet eerst weder vermaakt worden; — zich de ringers (of zone ringers) afschrijven, ze door langdurig of snel schrijven zOO
vermoeien, dat zij verderen dienst weigeren; veel
of zwaar schrijfwerk verrichten; afschriften maken
van, kopieeren: een brief, een gedicht, eene redevoering
afschroven, verzen uit een boek afschroven; iets netjes,
nauwkeurig, letterlffk, slordig afschroven ; schriftelijk
wedergeven of mededeelen : hY heeft m het gesprek
in zYn brief afgeschreven (vgl. onderlijnen, onderschrappen, onderstrepen); (bouwk. hout- en metaalbewerking enz.) (de lijnen waarmede men de afmetingen, het beloop enz. der onderdeelen van een
werkstuk aangeeft) met een potlood, met eene
metalen stift enz. op bouw- of grondstoffen trekken,
aanteekenen ; — pennen en gaten afschrYven, de plaatsen aanteekenen, waar de pengaten moeten geboord
worden; — dat hout is afgeschreven, de daaraan te
maken afsnijdingen, inkepingen enz. zijn er alle op

aangewezen, zoodat de timmerman het nu kan bewerken; (in het schaatsenrijden) streken afschrYven,
in zwierende beweging kromme lijnen met de schaats
op het ijs beschrijven; — zich afschrifven, zich moe
maken door veel of lang achtereen to schrijven : ik
heb gisteren zoo afgeschreven, dat min ringers er
stYf van zyn.
AFSCHRIJVER, m. (-5, -en), AFSCHRIJFSTER, v.
(-s), de persoon die iets afschrijft, inz. iem. die
een geschreven of gedrukt stuk afschrijft of afgeschreven heeft, of wel van het vervaardigen van
afschriften van boekwerken zijn gewoon werk
maakt.
AFSCHRIJVING, v. (-en), het afschrijven: de af- en
overschrijvingen op de begrooting werden door den raad
goedgekeurd; de afschroving op dit stuk hout begryp
ik niet.
AFSCHRIJVINGSBANK, v. (-en), bank waarop houtwerk enz. afgeschreven wordt; (handel) ook girobank
geheeten.
AFSCHRIK, m. het gevoel dat personen, voorwerpen of handelingen opwekken die (in eig. of fig.
zin) iets afzichtelijks hebben, zoodat men bij het
zien ervan terugschrikt en er zich van afkeert;
—metafschrik,
met eene onwillekeurige gewaarwording van afkeer en huivering;
een afschrik hebben
van inn. of iets, er een hevigen afkeer van hebben,
zoodat men er niet zonder huivering aan denken
kan; — een afschrik gevoelen (koesteren, voeden) voor of
jegens (dicht. ook van) iem. of iets, er een .hevigen
afkeer voor gevoelen; — afschrik verwekken, wekken,
(iemand) inboezemen, dicht. ook afschrik geven, baren
enz., een hevigen afkeer verwekken; iets dat afschrik wekt, een voorwerp van afschrik: tot (of ten)
afschrik worden, (ver)strekken, maken enz., de uitwerking van iets dat afschrik verwekt; een middel
om af te schrikken : men wil de doodstraf invoeren tot
afschrik voor misdadigers.
AFSCHRIKKEN, (schrikte af, is en heeft afgeschrikt),
(menschen of dieren) van eene plaats, van een
voorwerp of van zich verwijderd houden door hun
vrees aan te jagen, door verschrikking afweren : yogelverschrikkers om de musschen af te schrikken; de
beer liet zYn grooten hond losloopen om de bedelaars
of to schrikken ; — iem. van iets afschrikken, hem den
moed ertoe benemen door het aantoonen van het
gevaar, de moeilijkheden en de onaangename gevolgen waaraan hij zich zou blootstellen : de dynamietaanslagen schrikken velen af van een uitstapje naar
Parijs; de uitslag der gymnastiek-examens schrikt
tegenwoordig velen af (om zich aan dat examen te
onderwerpen); — een afschrikkend voorbeeld, geschikt
om af te schrikken; — zich niet door iets laten afschrikken, zich niet door vrees voor gevaren, moeiten of
onaangename gevolgen laten terughouden; (veroud.
en gew.) door schrik bevangen worden en onwillekeurig zich terugtrekken; (metaalgieterij) (gesmolten
metaal) plotseling in warmtegraad doen verminderen, snel afkoelen.
AFSCHRIKWEKKEND, bn. (-er, -st.) w. g., geschikt
om afschrik to verwekken, om een hevigen afkeer
in to boezemeu (van personen, voorwerpen, handelingen enz. gezegd) : eene afschrikwekkende strafoefening.
AFSCHROBBEN, (schrobde af, heeft afgeschrobd),
door schrobben verwijderen: het vuil van jets afschrobben; de modder van de steep afschrobben, ook de steep,
den vlocr, de aanrechtbank afschrobben, door schrobben van vuil en vlekken reinigen, verslijten, onbruikbaar maken door er veel of ruw mede te
schrobben die meid heeft in een ommezien alle bezems
en boenders afgeschrobd; die luiwagen is zoo afgeschrobd, dat hfj niet meer mee kan; in voldoende mate
schrobben; gedaan maken met schrobben : je meet
eerst maar afschrobben en dan de boodschappen doen.
AFSCHROBBING, v.
AFSCHROEIEN, (schroeide af, heeft en is afgeschroeid), door schroeien verwijderen : de stoppels

99

AFSCHROEIEN..

AFSCHUTTEN.

van een geplukten eendvogel afschroeien, zich den baard
afschroeien; — geplukte eendvogels afschroeien, ze an de

schillende voorwerpen, inz. stukken hout) aan de
kanten of aan het uiteinde schuins of schuiner doen
afloopen door iets van de dikte in schuinsche richting weg te steken of weg te nemen; schuins afof bijwerken.
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stoppels ontdoen door die eraf te branden; door
schroeiende hitte verteerd worden en daardoor zich
van het voorwerp afscheiden : die deur staat zoo op
de felle zon, dat al de verf er zal afschroeien. AFSCHROEIING, v.
AFSCHROEVEN, (schroefde af, heeft afgeschroefd),
door het terugdraaien eener schroef verwijderen;
verderaf brengen : schroef de plaat een weinig af
schroef de pletrollen wat van elkander af;
door de
schroeven los to draaien een voorwerp van een
ander losmaken, zoodat men het er afnemen kan:

het slot van een geweer afschroeven, kunt gif het deksel
van dit doosje ook afschroeven?
(gemeenz.) aan de
geslachtsdrift voldoen. AFSCHROEVING, v. (-en).
AFSCHUBBEN, (schubde af, heeft afgeschubd), (visschen) van de schubben ontdoen door die eraf te
schrappen : baars, panharing afschubben. AFSCHUBBING, v. (-en).
AFSCHUDDEN, (schudde af, heeft afgeschud), appels,
peren van den boom afschudden, door den boom te
schudden eraf doen vallen — den boom afschudden,
van de vruchten ontdoen; — het stof van de kleeren
(ook de kleeren, zich zelf) afschudden, door ze te schudden van het stof bevrijden;
kluisters (boeien
enz.) van zone leden afschudden, zich door eene
krachtige inspanning ervan bevrijden, (fig.) zich
vrij maken ; — een juk, een last enz. van de schouders
(den nek, den hals) afschudden, zich er met eene
krachtige inspanning van bevrijden, (fig.) het juk, de
boeien afschudden, zich onafhankelijk maken; — den
mantel, de kleeren afschudden, afwerpen; door eene
schuddende beweging van zijn lichaam, van zijne kleeren verwijderen : de sneeuw van zich afschudden, ook
(fig.) hij schudde die sombere gedachten van zich af; — zij

schudde die herinnering, zoo goed zij kon, van rich af,
zich er in eons van ontdoen, bevrijden; — aan de
theetafel schudt 11# de geleerdheid, den professor af,
houdt hij niet van geleerdheid, vertoont hij zich
niet als professor; (fig. gemeenz.) dat schud ik van
mg af als een poedel (verwijten, bedreigingen enz.),
dat trek ik mij niet aan, ik geef er niet om. AFSCHUDDING, v.
AFSCHUDDER, m. (-s). AFSCHUDSTER, v. (-s).
AFSCHUIEREN, (schuierde af, heeft afgeschuierd),
(stof, vuil) door strijken met den schuier of borstel
van lets wegnemen : het stof van een kleed afschuieren;
zone kleederen (ook iem., zich req .) afschuieren; — een

bestoven hoed afschuieren,

door schuieren van stof

reinigen; (fig.) iem. den mantel afschuieren (schuieren,
uitvegen), hem duchtig doorhalen, hem eens ferm de
les lezen. AFSCHUIERING, v.

AFSCHUIMEN, (schuimde af, is en heeft afgeschuimd), schuim of andere onzuivere stoffen die op
een vocht of op eene gesmolten zelfstandigheid
drijven, ervan wegnemen : het vet van den ketel, het
veil van gesmolten sulker afschuimen, ook de soep, gesmolten food afschuinen, met de schuimspaan of op
andere wijze de onzuivere stoffen die bovenop drijven, wegnemen, bij uitbr. ook gezegd van het vaatwerk waarin het vocht besloten is, en vaste stoffen die zich in het vocht bevinden : den ketel, de pan
afschuimen, vleesch, visch afschuimen, — een stoomketel afschuimen, het schuim of andere op het water
drijvende stoffen uit den ketel door de sehuimkraan
verwijderen ; — den grond afschuimen, de bovenste
slijkerige aardlaag teen paar duim diep) met de
zoogenoemde se/tub/whop afnemen ; (fig. dicht.) de
zee of andere vaarwaters) als zeeschuimer of
vrijbuiter in alle richtingen doorkruisen, her- en
derwaarts bevaren en alles wegrooven wat men aantreft;
hij heeft zijn leren wat afgeschuiind, gepierewaaid. AFSCHUIMING, v.
AFSCHUIMER, m. (-s). AFSCHUIMSTER, v. (-s).
AFSCHUIMLEPEL, m. (-s), lepel waarmee men afschuimt.
AFSCHUINEN, (sdhuinde af, heeft afgeschuind),(ver-

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

worpen of afgegraven aardwerken) loslaten en langs
de helling afglijden, afzakken: er is een heel stuk van
den cif* afgeschoven; (boekdr.) (gezette bladzijden van
boek- of tabelwerk in groot formaat) van de galei
verwijderen door middel van de daartoe bestemde
schuif; — een grendel (bout enz.) afschuiven, dien achterwaarts schuiven en daardoor van den deurpost, het
kozijn enz. verwijderen; (fig.) het juk van zich afschuiven, (w. g.) zich van vreemde overheersching bevrijden; (fig.) iets van zich afschuiven, van zich afzetten.
(onaangename gedachten), er zich aan onttrekken
(aan moeite, arbeid), van zich afwerpen. (de schuld, de
verantwoordelijkheid); (fig. on scherts. in gemeenz.
stij1) betalen, afdokken (met het bijdenkbeeld dat
men het moot afstaan en missen) : hi)* zal moeten afschuiven; — hij is nogal goed van afschuiven, niet karig
zijn met zijn geld ; aan 't schuiven raken en daardoor van iets anders afglijden: als ge het kleed niet
recht op de tafel legt, zal het er afschuiven.

AFSCHUIVING, v. (-en), inz. het afzakken van
grond langs de helling van aardwerken, vanwaar
de samenst. aard-, grond- on zandafschuiving er heeft
op den &OW eene afschuiving plants gehad ter breedte
van vt)ftig el.

AFSCHUREN, (schuurde af, heeft en is afgeschuurd),
(roost of vlekken van een metalen of steenen voorwerp) door schuren wegnemen : het roest van ijzerwerk, het zwart van een ketel, olievlekken van eene
marmeren plaat enz. afschuren, ook den ketel, de plant,
afschuren; de buitenste stofdeeltjes van harde voor-

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

natuurlijke ruwheid of onhandigheid genezen door
hem in aanraking met fijner beschaafden to brengen ;
door schuren de oneffenheden der oppervlakte wegnemen on daardoor doze effen of glad maken : de
en
vernislaag wordt, als ze droog is, met puimsteen
water om ze glad en fijn, te krijgen, afgeschuurd
door

de schuring van den stroom loswerken on wegspoelen : de gezwollen stroom schuurde de aardschollen van
zijne bedding af, ook de stream schuurt den oever af;
(voorwerpen die
de grond, de oever schuurt af
geschuurd moeten worden) geheel of alle schuren ;
alles afdoen wat er to schuren valt : is al dat koperwerk an al afgeschuurd ? gedaan maken met schuren
debt ge al afgeschuurd ? zeer veel schuren. AFSCHURING, v. (-en).
AFSCHUURDER, nl. (-s). AFSCHUURSTER; v. (-s).
AFSCHUURSEL, o. hetgeen een voorwerp door afschuren heeft verloren.
AFSCHUTSEL, o. (-s, -en), iets dat dient orn
eene ruimte van de belendende ruimte af to
scheiden: een schut of beschot, eene schutting,
heining, een gordijn of soortgelijke afsluiting; lets
dat diem om wind of tocht af to schutten of af
to weren: dot scherin is een goed afschutsel veer

dei?, tocht.

AFSCHUTTEN 7 (schutte af , heeft afgeschut ► , (eene
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Juimte van eene belendende ruimte afscheiden of

thans niet op den vroeger bepaalden tijd zal plaats
hebben, of dat de bestelde of ontboden voorwerpen
niet behoeven gezonden to worden. AFSEINING,
v. (-en).
AFSEIZEN, (seisde af, heeft afgeseisd), in den
scheepsterm. : de kabelaring afseizen, die na het lichten van het anker weder losmaken door het wegnemen van de seizing of den reap waarmede zij bij 't
inwinden aan het zwaartouw of aan den kabelketting
verbonden wordt, het tegenovergestelde van opseizen,
ook: seis (de kabelaring) af! AFSEIZING, v.
AFSIJPELEN, (sijpelde af, is en heeft afgesijpeld),
(van vocht) langzaam en druppelsgewijze van iets
afvloeien, zachtjes afloopen: het water sjpelt langs
den wand af. AFSIJPELING, v.
AFSIJPEN, (sijpte af, is on heeft afgesijpt) =-- AFSIJPELEN.
AFSIJPEREN, (sijperde af, is en heeft afgesijpeld)
= AFSIJPELEN.
AFSINGELEN, (singelde af, heeft afgesingeld), (een
paard) den singel of buikriem afdoen; (stoffeerdersterm) alles afdoen wat er to singelen valt.
AFSJORREN, (sjorde af, heeft afgesjord), (voorwerpen die gesjord d. i. met stevig aangehaalde touwen
aan iets anders of aan elkander gebonden zijn) losmaken en wegnemen door het lostrekken der
touwen.
AFSJOUWEN, (sjouwde af, heeft en is afgesjouwd),
een zwaar voorwerp of eene groote hoeveelheid dragen : wie zal de kisten van den zolder afsjouwen? —
wat (vro wet, heel teat) afsjouwen, heel wat zwaren
of lastigen arbeid verrichten; — die jongen sjouwt
reel kleeren of, draagt af; (gemeenz.) wat (vrO vat,
heel wat enz.) afsjouwen, een geruimen tijd een losbandi g leven leiden ; — zich afsjouwen, zich sterk vermoeien door veal zwaar werk to verrichten: ik heb

afzonderen door het aanbrengen van een gemakkelijk wag to nemen schut of heining een moestoin, een er f, een bleekveld afschutten ; door middel
van schutten of schutsluizen afsluiten eene sleet,
eene wetering afschutten ; ook van den polder enz.
gezegd, waarvan men de watergemeenschap met
de aanliggende landerijen door middel van schutsluizen enz. afsluit; (papierm.) den hollander afschutten, in den hollander den toevoer van het schoone
en den afvoer van het vuile water stoppen door
de aanvoerpijp met de kraan af to sluiten en vOOr
de waschschijf of raarazeef in de kap het sluitplankje
dicht to schuiven; (wind en ruw weder) door het
aanbrengen van een schut afweren : die hooge nueur

schut den noordenwind af; loot bier een tochtscherm
zetten, dat schut af (fig.) (wapenen, slagen, stooten,
gevaren, ongevallen) afweren, verhinderen te treffen.
AFSCHUTTING, v. (-en), het afsluiten van eene
ruimte door middel van eene schutting enz. of het
afweren van iets door middel van eene beschutting ;
de ctfschutting van een terrein aanbesteden; het middel om of to schutten, afschutsel: men plaatste om
het geheele werk eene afschutting ; (inz. in de bouwk.)
elke afsluiting, hetzij beschotwerk of hek, van bout,
steen of metaal waardoor eene bepaalde ruimte
van een kerkgebouw (het koor, eene kapel enz.)
van de overige ruimte wordt afgescheiden. .Afschuttinkje, o. (-s).
AFSCHUW, m. onweerstaanbaar en hevig gevoel van
afkeer of afschrik dat ons overmant bij het hooren
of bij de bloote voorstelling van iets ontzettends,
inz. op zedelijk gebied van wreedheden of schanddaden, of van personen die or zich aan hebben
schuldig gemaakt; — met afschuw, met een gevoel van
hevigen afkeer, met verfoeiing ; — van afschuw, door
een gevoel van hevigen afkeer, eene aandoening
van verfoeiing; — een afschuw hebben van iemand
of iets, (hem of het) verafschuwen, verfoeien ; — afschuw verwekken, wekken, (iemand) inboezeinen, in
dichterlijken stip ook afschuw baren enz. vow- of
van iemand of iets, een hevigen afkeer ervoor bij
iemand verwekken ; iets dat afschuw wekt, een voorwerp van afschuw; — tot (of ten) afschuw worden, (ver)strekken, maken enz.: gij hebt van den boom der kennis

gegeten, en zit u zelven eon afschuw geworden.
AFSCHUWBAAR,

bn. (-der, -st), (dicht.) afschuw
verwekkend, afschuwelijk.
AFSCHUWELIJK, AFSCHUWLIJK, voorheen ook
AFSCHOUWELIJK, AFSCHOUWLIJK, bn. (-er, -st),
afschuw verwekkende, hevigen afkeer of afschrik
inboezemende in de ruimste toepassing van allerlei stoffelijke en onstoffelijke dingen gezegd ; (fig.
bij schertsende overdrijving) uitermate slecht of
leelijk, verfoeilijk om to zien, to hooren enz., zOO
terugstootend dat men er als 't ware eon afschuw
van voelt welk een afschuwelijk weder ! — hij sprak
een afschuwelijk Engelsch; bw. op eene afschuwelijke,
verfoeilijke wijze; in ontzettende mate, in de gemeenzame spreektaal een krachtig versterkingswoord;
(fig.) op eene uitermate leelijke wijze, zOO dat het
gezicht of gehoor alleronaangenaamst aangedaan
wordt: die rok staat a afschuwelijk, die jongen schrifft

afschuwelijk; spreekt zOn Engelsch afschuwelOk.
AFSCHUWELIJKHEID, ook AFSCHUWLIJKHEID,
voorheen ook AFSCHOUWELIJKHEID, AFSCHOUWLIJKHEID, v. (...heden), de hoedanigheid van afschuwelOk ; lets dat afschuwelOk is, dat
afschuw verwekt, t. w. een voorwerp, eene handoling, eene gebeurtenis, een toestand enz.; iets
zeer verschrikkelijks of verfoeilijks.
AFSCHUWEN, voorheen ook AFSCHOUWEN, o.
(veroud.) afschuw .
AFSCHUWWEKKEND, bn. (-er, st), (w. g.) (dicht.) geschikt om afschuw to verwekken.
AFSEINEN, (seinde af, heeft afgeseind), door seinen
(hetzij scheepsseinen, hetzij met de telegraaf of anderszins) bericht geven, dat de handeling niet, al-

er mij rergeefs op afgesjouwd; het werk was te
zwaar; (gemeenz.) door een ongebonden of liederlijk
leven zijne krachten vernietigen, zijne gezondheid
bederven.
AFSLAAN, (sloeg af, heeft en is afgeslagen) door
slaan verwijderen, plotseling verjagen of doen afstuiven: het stof, de sneeuw, den regen van de kleeren,
ook zone kleeren, zOn hoed, zichzelf afslaan, zijne
kleeren van het stof, de sneeuw ontdoen ; iem. den

hoed, de jongens van de steep, de vliegen van het vleesch,
afslaan; — de merrie heeft afgeslagen; zij is zeker vol (bevrucht), den hengst met de achterpooten afweren ;
den aan—denvijad,enlger, na vlafs n,
vallenden vijand met geweld van wapenen noodzaken den aanval te staken on terug to trekken ; (fig.)
dreigende gevaren, stormen afslaan, het hoofd bieden ;
(fig.) h# verdedigde zone stelling net veel talent en wist
alle bestrOders net kracht af te slaan, hunne argumenten to ontzenuwen: de aanvallen der tegenparto
sloeg h schitterend af; —
kortaf weigeren aan to nemen of zich to laten welgevallen: een aanbod, geschenk, eerbewijs, eene belooning, schadevergoeding enz. afslaan; — jets volstrekt
niet afslaan, het gaarne aannemen ; — een vrijer,

minnaer afslaan, jemands hand afslaan, eene party afslaan, weigeren iemand tot echtgenoot aan to nemen,
met dien persoon in het huwelijk to treden; zij heeft
teen de hand die ik hoar aanbood, afgeslagen; die part,
dien weduwnaar heeft ze afgeslagen; — fiats afslaan dan
(als) vliegen, alles aannemen wat aangeboden wordt ;
stellig weigeren gehoor aan iets to geven: een aanzoek, een verzoek, eene bede, eene uitnoodiging, een voorstel, een eisch afslaan ; — een kamp, eon wedstrifit afslaan, weigeren dien to ondernemen;
iem. iets afslaan, weigeren aan zijn verzoek to voldoen; -door een slag, hetzij met de hand, hetzij met een
stok, sabel, bijl of ander voorwerp lets van een voorwerp waaraan het vastzit of waarvan het een deal
uitmaakt, afzonderen een stuk van iets afslaan ; den

kop van een spOker afslaan; — de worteleinden of bleezen
van den hennep afslaan, aftrekken ; door een krachtigen slag met een snijdend werktuig (zwaard, sabel,
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bijl enz.) afhakken, afhouwen : iem. het hoofd, den arm

afslaan; i,em. het hoofd van den romp, den arm van
het ltf afslaan; met een krachtigen ruk afscheiden,
met geweld afscheuren : de sterke stroom heeft hier
een heel stuk van den oever afgeslagen; — de zee slaat de
duinen, de dijken af, ook de duinen slaan ieder jaar af,
nemen at*, — de storm heeft een stuk van het dak afgeslagen; ook de schoorsteen sloeg van het dak af, werd
er plotseling afgerukt ; — het schip is van nacht van
het anker; hij is van zon anker afgeslagen, zijn anker-

touw of kabelketting is in den storm gebroken en
het schip van zijne ankerplaaats weggedreven; het
land allengs doen afnemen door den stroom of golfslag die er telkens de buitenste deelen van wegslaat
of wegspoelt ; —
(krijgslieden die onder iemands bevel slaan) hem
ze doen verliezen door ze te verslaan, te dooden
of buiten gevecht te stellen : hfj vervolgde den wijkenden viand onvermoeid, waarbij hij hem wry wat
yolk afsloeg ;
vijands wapenen, veldteekenen

enz.) op hem veroveren, buitmaken ; (fig.) (de stukken die tot het spel van iemands tegenpartij behooren) hem doen verliezen naar de regelen van het
spel ; — iem. afslaan, afranselen ; (metaalg.) stollend
metaal met hamers in elkander slaan en zoo voor de
verdere bewerking geschikt waken ; (wev.) de spillen
afslaan, een paar slagen achteruitdraaien ; —
met een slag van de hoogte naar beneden doen tuimelon, afwerpen : in zijne woede sloeg hij al de boeken
van de tafel af; plotseling van iets afvallen, omvallen
en met een slag naar beneden storten : opeens werd hij
door eene duizeling bevangen en sloeg van de ladder af;

beweging van een ander voorwerp
afbrengen, ervan verwijderen : hij sloeg met zone winmet eene snelle

gers een stuk van den kant

af — het kind slaat af,

loopt voor het eerst alleen; —
de hand van iemand of iets afslaan, zich eraan onttrekken, zich er verder niet mede bemoeien; (kleederen, wapenrusting enz.) haastig of driftig afdoen
zij had haar sluier afgeslagen; (zeew.) eene vlag afslaan,
ze losmaken van de vlaggelijn waarmede zij geheschen werd ; — de zeilen afslaan, ze losmaken en wegnemen; (wev. en spinn.) een draad van de spil afslaan,
dien daarvan afwinden en wegnemen; (mil.) de bajonet
afslaan, ze vlug van het geweer afnemen ; door slaan
of kloppen met een hamer losmaken en wegnemen
een naambordje afslaan,

van den deurpost, den
muur enz. waaraan het gespijkerd zit; (munten en
penningen) met de vereischte beeltenis vervaardigen door den stempel op het metaal te slaan (met
den hamer, als voorheen) of te persen (met de
schroef, als thans geschiedt) : die gulden is niet zuiver
afgeslagen; —
(den prijs van koopwaren) verminderen, lager stellen, het tegenovergestelde van opslaan : de bak-

kers hebben den prijs

van het brood afgeslagen;

(de koopwaren zelve) in prijs verlagen, den koopprijs ervan verminderen : de bakkers hebben het
brood afgeslagen; minder worden: de prijzen van
het graan slaan af; in prijs verminderen: het vleesch
slaat nog steeds niet af; minder eischen (bij het verkoopen of verhuren) : doordat er zooveel huizen gebouwd worden, begint hij al of te slaan; zich met
minder tevreden stellen : an er telken jare zoovelen

voor de hoofdakte worden afgewezen, slaan de examencommissien reeds of; (sommige koopwaren en goederen die in het openbaar geveild, en zaken die
openlijk verpacht worden) bij afslag verkoopen of
verpachten, t. w. door de prijzen in afdalende reeks
te noemen en ze aan den hoogst afmijnende toewijzen : terwijl men op de markt bezig was de risch

of te slaan; bij die verkooping you hi] afslaan; wie
heeft l4j die verpachting afgeslagen? (gewest.) zyn
water afslaan, wateren ; —
den weg verlaten om op een zijweg, en dus in
eene andere richting voort te gaan : links , reads
ran den, weg afslaan; op een zeker punt eene zijwaartsche richting aannemen: claw- ginder, bU die

AFSLEEPEN.
afslaan, slagen uitdeelen aan ieder die durft naderen
boerderif waar de weg links afslaat; — van zich

't is geen katje om zonder handschoenen aan te Casten,
hfj weet van zich af te slaan; krachtig van zich
afspreken, zich met nadruk verdedigen : van , alle
kanten werd zijn gevoelen bestreden, maar hij wist van
zich af te slaan.

AFSLAG, m. het afslaan van een aanbod of aanzoek ; afwijzing, weigering ; (w. g.) het afslaan of afspoelen van grond door den golfslag of door de
kracht van het ertegen of langs stroomende water :
de afslag neemt hier meer en meer toe; vermindering

van een bedrag, een prijs, schuld, straf: depachters kregen van den landeigenaar afslag ; de gevangene kreeg zes
maanden afslag; eene gedeeltelijke afbetaling waardoor het bedrag der schuld vermindert: ik was hem
f 100 schuldig, maareb hem reeds f 30 op afslag betaald ; — dat voor Kerstmis vriest, doet geen afslag, ver-

kort de vorst niet die men nog to wachten heeft;
vermindering van den gevorderden koopprijs : men
komt altijd vroeg genoeg tot den afslag, men kan zijne
eisghen altijd nog lager stellen; het dalen van den
prijs van koopwaren : men verwacht een aanmerkelfjken .afslag van die waar ; —
openbare verkooping of verpachting waarbij de prijzen door een bevoegd persoon in afdalende reeks
worden genoemd, en de koop of pacht aan den hoogst
afmijnende wordt toegewezen : afslag van visch,bij den
afslag wordt het goed aan den eersten afntijner toegewezen ; — bij afslag, het tegenovergestelde van bij opbod;
afslag veilen, verkoopen, verpachten, eene verkooping
bij afslag; de plaats waar iets bij afslag verkocht
wordt : ga eens naar den afslag, en zie of ge goede tongen
kunt krijgen; (krijgsw.) signaal op de trom waarbij den
troep gelast wordt op to houden met exerceeren
enz. en in to rukken : de tamboer sloeg den afslag;
(-en), een exemplaar van een geslagen munt
—afslag,
of penning, bepaaldelijk met de bijgedachte aan de
meerdere of mindere zuiverheid der bewerking of
aan de soort van het metaal waaruit het stuk vervaardigd is : fraaie afslagen van een gedenkpenning.
AFSLAGBANK, v. (-en), (gew.) vischbank.
AFSLAGDRAAD, m. (...draden), (wev. en spinn.) ook
opwinder genoemd.
AFSLAGER, m. (-s), die iets afslaat; persoon die
bij eene openbare verkooping of verpachting belast
is den afslag to regelen; (oneig.) verkooper bij eene
veiling die bij opbod geschiedt.
AFSLAVEN [ZICH], (slaafde zich af, heeft zich en
is afgeslaafd), zich door zwaren of langdurigen (ook
geestelijken) arbeid sterk afmatten, uitputten : hi)"

heeft zich altod voor zijne kinderen afgeslaafd; nu
wordt hij door hen met ondank beloond; — zUnleven ofslaven, zich afsloven zoolang men leeft.

AFSLECHTEN, (slechtte af, heeft en is afgeslecht),
oneffenheden aan de oppervlakte•wegnemen, (metaalbewerking) gedreven metalen voorwerpen door
een luchtig kloppen aan de buitenste oppervlakte
met een daartoe ingerichten gepolijsten hamer gladhameren; (scheepsbouw) (de spanten van een schip
dat in aanbouw is) de oneffenheden af- en bijhakken om de buitenhuid te kunnen aanbrengen; (zeevaart) (eene onstuimige zee) slechten, effener, stiller, minder onstuimig waken: die slagregen zal
de zee wel wet afslechten; — afslechten, (zeew.) (van
eene onstuimige zee) effener, stiller worden, verminderen in onstuimigheid, bedaren : de zee slecht af;
is al vrij wat afgeslecht; (gew.) het land, den grond
afslechten, de hoogten wegnemen, effen waken. AFSLECHTING, v.

AFSLECHTHAMER, m. (-s), hamer met twee bijna
volkomen platte gepolijste banes, dienende tot het
afslechten of gladhameren van gedreven metalen
voorwerpen. ook planeerhamer genoemd.
AFSLEEPEN, (sleepte af, heeft afgesleept), (voorwerpen en personen die zich op of bij iets bevinden) :
verwijderen door te sleepers, over den grond voort
te trekker sleep die bales cut van den kant af: ze
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lnochten eens in het water rollen; ze sleepten den dronken man van den slootkant af; (ook fig.) zware voorwerpen met veel moeite van de eene plaats naar
de andere dragen: de voerman had de koffers maar
,op den grond neergezet en was weggereden; ik heb alles
alleen van de straat moeten afsleepen; (lange vrouwenkleederen die langs den grond slepen) verslijten door
-er veel mede te loopen en ze daarbij te laten slepen;
tot het laatst toe afdragen : 't is een heel oude japon die
ik in huis nog afsleep; die jongen sleept wat kleeren af;
naar beneden sleepen : als gij die kist niet dragen kunt,
sleep ze dan maar de trappen af; de jongens sleepten
elkander bij de beenen de duinen (of van de duinen)
-af; ook van sleepbooten die vaartuigen en vlotten
stroomafwaarts sleepen : alle kolenschepen worden den
Rijn afgesleept; (fig. dicht.) dwingen stroomafwaarts
te stevenen; van eene hoogte naar beneden dragen
of torsen (met het bijdenkbeeld dat het een zwaar
of lastig werk is) : de boeken stonden op zolder; ik heb
ze alle af moeten sleepen.
AFSLEEPER, m. (-s), die veel kleeren afsleept, ook
, een kleedingstuk dat men afsleept. AFSLEEPSTER,
v. (-s).
AFSLEEPING, v. (-en), het afsleepen van vaartuigen: de kosten der afsleeping van houtvlotten van Kenlen tot Rotterdam.
AFSLENTEREN, (slenterde af, is afgeslenterd), doelloos en zonder haast te maken zich van iets verwijderen: 't is vervelend met hem te wandelen, telkens
slentert h van 't gezelschap af; slenterend naar beneden gaan van eene hoogte of langs eene helling:
'vie komt daar van den heucel afslenteren ? daar kwain
hij joist de trap afgeslenterd ; zeer veel slenteren.
AFSLEPEN, (sleepte af, heeft afgesleept), tot op
den grond afhangen en daardoor, bij voortgaande
beweging langs den grond voortschuiven : eene lange
stacctsiejapon met afslepende breede strooken.
AFSLEUREN. (sleurde af, heeft afgesleurd), met
ruw geweld voortsleepen en verwijderen : de pelgrim
(lie de heilige oorden bezoekt, wordt beroofd, mishanfield, van de voorwerpen zijner aanbidding afgesleurd;
(Zuidn.) (kleeren enz.) afrukken; naar beneden sleuren, met ruw geweld naar beneden sleepen : toen de
woestaard alles stuksloeg, werd h gegrepen en de zeal
(de trap) afgesleurd.
AFSLIBBEN, (slibde af, heeft afgeslibd), (in de metaalbereiding) (de ertsen) ziften en wasschen; —
(scheik.) de asch afslibben, uitloogen.
AFSLIBBEREN, (slibberde af, is afgeslibberd), (van
menschen en dieren), uitglijden en daardoor van iets
afraken of afvallen : afglippen, de grond was zoo glad,
dat ik bij het opklimmen telkens afslibberde.
AFSLIEREN, (slierde af, is afgeslierd), (gew.) slierend van iets verwijderen, ervan afraken, of slierend naar beneden komen, hetzij glijdende, hetzij
in slepende en zwaaiende beweging : de schaatsenrijder slierde van de baan al; de jongens slierden van
de duinen af.
AFSLIJPEN, (sleep af, heeft afgeslepen), door slijpen wegnemen: de scherpe kanten van een prisma,
het roest van een mes, van eene bbl afslapen, verwijderen door het voorwerp langs of net een slijpsteen te strijken; van vreemdsoortige bestanddeelen
of oneffenheden ontdoen, reinigen, glad maken:
verroeste balen afslOpen, van het roest ontdoen;
—mes enafslapen,
ontdoen van 't geen eraan kleeft;
het afslijpen der loopen wordt in elk geval eerst na de
_polosting geheel ten einde gebracht; (fig.) het verkeer
in eene hoofdstad zal bij hem de scherpe kanten, het
ruwe er wel afslaPen, zal hem wel betere vormen
en manieren doen verkrijgen ; (personen) door wrijving
in het verkeer met menschen van het ruwe of onbeschaafde dat hun aankleeft, ontdoen, ze fijner beschaven: (w. g.) (scherpe of spitse voorwerpen dienende
emu te snijden, to hakken, te steken enz.) zoo dikwijls
of zoo Lang slijpen dat zij allengs verslijten en voorhun
doel onbruikbaar worden: we zullen de nieuwe messen
Inoeten gaan gebruiken; de onde zan afgeslepen;(voor-
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werpen die geslepen moeten worden) alle, of geheel en voldoende slijpen ; alles afdoen wat er te
slijpen valt : als ge alles afgeslepen hebt, kunt ge naar
huis gaan; slap eerst maar af en doe dan het andere
werk. AFSLIJPING, v. (-en).
AFSLIJPER, m. (-s). AFSLIJPSTER, v. (-s).
AFSLIJPSEL, o. de door slijpen weggenomen deeltjes.
AFSLIJTEN, (sleet af, heeft en is afgesleten), door
veelvuldig of achteloos gebruik, door wrijving of
schuring de buitenste deelen geheel of gedeeltelijk
verliezen of doen verliezen: de zolen van zijne schoenen afslaten, die jongen leant altijd op zijn elleboog
en heeft terstond de wol van zone mouwen afgesleten;
ook zone schoenen, zone kleeren afslaten, door langdurig en meestal slordig gebruik geheel verslijten,
afdragen; door slijting van het voorwerp afgaan;
zich zelf afslijten : de verf slat van den drempel af,
is van het kozon afgesleten; mane zolen slaten nu reeds
van mine nieuwe schoenen af; — de scherpe puntjes
beginnen bij hem af te slijten, of zon er afgesleten,
zijne geestvermogens beginnen door ouderdom of
verzwakking te verstompen of zijn reeds verstompt ;
('s menschen lichaam of geest) door voortdurende
of zware inspanning of door hevige aandoeningen
in krachten afnemen of doen afnemen : lichaam of
geest worden niet afgesleten door sterke driften; van den
persoon wiens krachten van lichaam of geest door
inspanning of aandoeningen verteerd worden) : de
slingerende maalstroom is de menschelijke maatschappa
waarin de man als een stroohalm wordt gestort; hij
valt, h goat te gronde, verheft zich weder,hij duikt
opnieuw, h wordt gefolterd, gekneusd, verpletterd, afgesleten; ook zijn lichaam, geest slat af, neemt in
krachten af, wordt onbruikbaar ; verteren, van kracht
en heerlijkheid berooven ; doelloos of nutteloos verloren laten gaan, verslijten : de rest van zone dagen,in
troosteloos treuren afslaten; —
(van aandoeningen, gewaarwordingen enz.) allengs afnemen en uitslaten of doen afnemen en
ophouden : eene vroolake omgering slat het geleden
verdriet af, ook, die droefheid zal wel afslaten ; de zucht
naar vermaken slat met de jaren af; onze vriendschap, briefwisseling slat af, wordt langzaam minder;
(van de buitenste deelen van een grond door stroomend water bespoeld) door de schuring van het
water allengs van het land losgaan, en weggespoeld
worden : door den golfslag van de stoombooten is reeds
een groot stick van het land afgesleten, ook die landen
slaten voortdurend af; (fig.) als men die nieuwmodische
dingen alle dagen gebruikt, dan slit de aardigheid er
gauw af; afnemen, in omvang verminderen, door
langdurig gebruik of door sterke schuring: op zandwegen slit het schoeisel niet zoo sterk af als op keiwegen en straten; door langdurig gebruik of door
sterke schuring allengs vergaan, verteerd worden,
of onbruikbaar worden : een boerenwagen met krakende
wielen en afgesleten rammelende assen; (inz.) afgesleten
(van kleedingstukken) door langdurig gebruik onbruikbaar geworden : een paar afgesleten schoenen; (fig.)
het (het verstand) slit niet ba het behandelen af,
neen, 't kragt er glans en gladheid door; — afgesleten,
(van onstoffelijke dingen als instellingen, zeden, gebruiken, gezegden) door lengte van tijd versleten en
nu onbruikbaar geworden : eene afgesleten opmerking,
vergelaking, een afgesleten onderwerp; zich afslaten,
(van stoffelijke voorwerpen) allengs verslijten, vergaan, verteerd worden door eigen werking of door
het gebruik dat ervan gemaakt wordt: dit wonder
samenstel slat zich door 't leven zelf in luttel jaren af;
(fig.) (van het menschelijk leven) doelloos of nutteloos verloren gaan. AFSLIJTING, v.
AFSLIJTER, m. (-5). AFSLIJTSTER, v i (-s).
AFSLINGEREN, (slingerde af, heeft en is afgeslingerd) (menschen, dieren en voorwerpen) met eene
slingerende beweging wegwerpen, met een krachtigen zwaai van den arm wegdrijven of doen wegstuiven: ha pakte den hond beet en slingerde hem het
erf (of van het erf) af; iemand van zich afslingeren,
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hem ruw van zich afstooten ; — iets van zich afslingeren (of alleen afslingeren), het met geweld van
zich werpen (een voorwerp dat aan iets anders
vastzit of er een deel van uitmaakt) met geweld
losmaken en wegslingeren : de storm slingerde de
pannen van de daken af; naar beneden slingeren:
een steen van bet dak afslingeren; bezetting op
den muur slingerde brandende pekkransen op de bestormers af; (voorwerpen die zich op of aan andere
bevinden) eraf doen vallen door ze te treffen met
een voorwerp dat men er tegenaan slingert: een
bat van den paal afslingeren; bakladige jongens
hebben het standbeeld den neus afgeslingerd; slingerend naar beneden vallen : in den rukwind slingerde
een der matrozen van het schip af; (van rivieren,
beken, wegen, paden enz.) zich in een slingerenden
loop van eene gegeven plaats verwijderen : het beekje
slingert dien molen van den straatweg af.
AFSLIPPEN, (slipte af, is afgeslipt), aan 't glijden
rakers en daardoor van zijn steunpunt afschuiven:
de strop is van den takel afgeslipt; pas op! het touw
slipt af. AFSLIPPING, v.
AFSLOBBEREN, (slobberde af, heeft afgeslobberd),
(vochten of weeke vloeibare spijzen ergens van
wegnemen door ze op te slobberen : de soep van
een bord, de melk van een schoteltje afslobberen,
ook
een bord afslobberen; de vifver ligt vol kroos, maar
de eenden sullen het er wel gauw afslobberen. AFSLOBBERING, v.
AFSLOFFEN, (slofte af, heeft en is afgesloft), de
verf, het boensel van een vloer afsloffen, afschuren, afslijten door onder het gaan het schoeisel er langs
te strijken; (schoeisel, als muilen, pantoffels, schoenen enz.) verslijten en bederven door ermede to
sloffen, door het over den grond to laten slepen : dat
kind licht nooit zijne voeten genoeg op en heeft in een ommezien een paar schoentjes afgesloft ;(gemeenz.) (van handelingen, bedrijven enz.) allengs met minder kracht
en ernst behandeld worden : de handhaving van die
wet begint merkeliA af te sloffen. AFSLOFFING. v.
AFSLONZEN, (slonsde af, heeft afgeslonsd), (kleederen) verslijten en bederven door ze achteloos en
slordig to dragon en te behandelen: 't is schande,
zooals dat kind hare kleeren afslonst! een afgeslonsde
kamerjapon vol scheuren en vlekken ;
(fig. veroud.)
door zorgeloosheid of roekeloosheid bederven, verloren laten gaan: hare krachten, haar verstand, hare
leden worden afgeslonsd; — eene afgeslonsde bloem, door
veelvuldige aanraking verlept of bedorven, — den
tad (het leven, de jeugd enz.) afslonzen, nutteloos
doorbrengen, verslonzen. AFSLONZING, v.
AFSLONZER, m. (-5) AFSLONSSTER, v. (-s), iem.
die zijne kleeren afslonst.
AFSLOOPEN, (sloopte af, heeft afgesloopt), (gebouwen, vaartuigen enz.) geheel en al sloopen, de bouwstoffen geheel uit elkander nemen: als al die huizen
afgesloopt zijn, zal er eene groote verkooping van of braak
plaats hebben; (fig.) (personen en hunne lichaarnskrachten of geestvermogens) zoodanig verzwakken
dat zij geheel en al uitgeput zijn: door zielesmart en
jammer afgesloopt.
AFSLOOTEN, (slootte af, heeft afgesloot), (een stuk
gronds, inz. bouw- of weiland) van den aanliggenden
grond afscheiden of afzonderen door het graven
van eene of meer slooten, vgl. afgreppelen, afraaien:
ik zal dat stuk land laten afslooten; de slootkanten
schuins afsteken, vgl. opslooten ; gedaan maken met
het opmaken der slooten. AFSLOOTING, v. (-en).
AFSLORPEN, [ook AFSLURPEN], (slorpte af, heeft
afgeslorpt), (vochten of weeke, vloeibare spijzen),
van jets wegnemen door ze met halfgesloten lippen, snuit of snavel, in te zuigen : den room van
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inspanning, door overmaat van arbeid en zorg: ztjn&
lichaam, zjn brein afsloven; (veroud.) een afgesloofd
paard, door sterke en langdurige inspanning afgemat; — hjj heeft zijne dagen afgesloofd in iron, 'onder
aanhoudende inspanning, arbeid en zorg, met moeite,
zich afsloven, zich zwaartenidbrg;—
vermoeien, zich aftobben door overmaat van' arbeid, zorg of bekommering : menig burger moet
zich dagelifics afsloven om voor zon gezin den kost to verdienen; — zich voor iemand afsloven, to zijnen behoove
zich alle moeite getroosten; — zich voor iets, voor
zeker doel afsloven, zich zware inspanning getroosten
om het te bereiken; — tot afslovens toe, in zulk
eene mate dat men zich afslooft; (gemeenz.) zich
veel moeite voor iets geven, zijn uiterste best
ervoor doen : menig verkiezingsagent slooft zich af
om zone party de meerderheid to verschaffen; hjj slooft
zich af voor het welslagen van die buitenpartfj, die
hartelijke gastvrouw slooft zich af om hare genoodigden
flink te onthalen.
AFSLOVING, v. zware vermoeienis als het gevolg
van sterke inspanning : de dag is zonder merkelijke
afsloving om, eer men het eens gewaarwordt.
AFSLUIPEN, (sloop af, is afgeslopen), zich sluipend
verwijderen, stil en ongemerkt heengaan : liff sloop
stilletjes van mij af; (fig.) wie sal hem, als hfj van
dit tooneel afsluipt, een traan heiligen ? stil en onopgemerkt naar beneden gaan : de kat sloop van den.
solder af; de dief wist ongemerkt de trap af to sluipen.
AFSLUITDAM, m. (-men) ; AFSLUITDIJK, m. (-en),
dam of dijk dwars door een water heen : de Amelander afsluitdam was door den storm stuk geslagen ;
dijk waarmede een water wordt afgesloten.
AFSLUITEN, (sloot af, heeft afgesloten), eene ruimte
door sluiting ontoegankelijk maken : cone kamer, een
kantoor, eene kast, eene kist, een koffer afsluiten, de
deuren of het deksel op slot doen; — een tuin, een,
buiten afsluiten, door middel van eene schutting, een
rasterwerk, eene sloot enz. afscheiden, ook die sleet,
muur sluit den tuin good af; — zij traden op een breed
plein dat rondom met gewapende Javanen was afgesloten, die daar in het ronde stonden geschaard, in
den waterstaat) een waterplas afsluiten, dien door middel van een dijk of dam van andere wateren afscheiden; — een weg (toegang, uitgang enz.) afsluiten, voor
het verkeer ontoegankelijk maken, (fig.) iemand den
weg tot promotie afsluiten, hem de mogelijkheid ontnemen om vooruit te komen, — hid had zich de mogelijkheid afgesloten om in meer vertrouwetOken kring
te warden toegelaten, had het zichzelf onmogelijk gemaakt, (voorwerpen) buiten het bereik van anderen
stellen door het sluiten van de ruimte waarbinnen
zij zich bevinden : zijn geld, zone papieren afsluiten; —
een licht afsluiten, het met de hand of iets anders
schutten om het buiten den tocht te houden,
of om te maken dat het niet in de oogen schijnt;
iets aan de waarneming van anderen onttrekken
door het sluiten van de ruimte waarbinnen het plaats
heeft: de jaloezieen sloten alles af wat binnen voorviol; — een weg (toegang, uitgang enz.) afsluiten, voor
iem. versperren, ontoegankelijk maken door hem als
eene sluiting of afscheiding in den weg te staan, (hem)
den toegang of uitgang versperren : het plekje dat
zich zoo gaarne tot een van de wereld afgesloten verblijf
izadden verkozen; (fig.) (menschen en dieren) van jets of
van iemand verwijderd houden door den toegang ertoe te sluiten: een bond van eene learner, eene kat van
den zolder afsluiten (door de deur of het luik dicht
to doen), (lucht, wind, licht, water, stoorn, gas enz.)
door eene afscheiding beletten door te dringen : een

scherm on den tocht van de learner af te sluiten; sterig ntetselwerk 0111 het water van den kelder af te slidde melk, het vet van den bouillon afslorpen; zij liet de , ten; (in het stoomwezen) den stoont afsluiten (ook
afsnijden), door het sluiten der kraan, schuif of klep,
hat de inelk van het schoteltje afslorpen. AFSLURPING,
AFSLURPING, v.
AFSLOVEN, (sloofde af, heeft afgesloofd), (lichaam
en ziel, lichamelijke ei1 geestelijke vermogens) zwaar
vermoeien door sterke en langdurige afmattende

den steam den toegang tot den stoomcylinder
snijden, (bij uitbr.) de toevloeiing, den toevoer, de
gemeenschap enz. van stoom, water, gas enz. afsluiten,

ook

caterleiding, het gas (vie gasleiding), (le hoofq-
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kraan afsluiten ; — beraadslagingen afsluiten, voorkomen, afsnijden; — het gemeen overleg afsluiten, afsnijden; geheel en al sluiten: hebt ye de voordeur
goed afgesloten ? op het nachtslot gedaan; (stoomw.)
de afgesloten klep, eene der veiligheidskleppen (de
gouvernementsklep) op een stoomketel, die van een
slot of eene afsluiting voorzien is om ongeoorloofde
(te zware) belading te beletten; —
een afgesloten tifdperk, een tijdperk dat voorgoed
geeindigd is, dat als een gesloten geheel achter
ons ligt; — eene rekening (balans enz.) afsluiten, het
gezamenlijke bedrag der rekening opmaken en bepalen, ook : de rekening volkomen sluiten en afrekenen in tegenstelling van openen, d. i. beginnen;
op een bepaald tijd—en(kopmans)boekafsluiten,
stip de doorloopende reeks der geboekte posten sluiten; — een (dienst)jaar afsluiten, alle ontvangsten
en uitgaven op de rekening van een afgeloopen jaar
voorgoed vaststellen; — eene lerensverzekering afsluiten, sluiten met inachtneming der verschillende formaliteiten (alleen van den verzekeraar gezegd) ; (in den
handel) vele posten, een koop afsluiten, sluiten ; — zich af sluiten, zich in zijne kamer afzonderen, den omgang
met anderen vermijden; — hij sluit zich geheel en al
af, vermijdt den omgang met anderen; — hU leeft
van de buitenwereld afgesloten, afgezonderd; — zich in
zich zelven afsluiten, buiten omgang of aanraking
met anderen zich alleen met zich zelven bezighouden, in zich zelven teruggetrokken of eenzelvig
levee: het ve•lies van zone crow deed hem zich in

zich zelven afsluiten, zich zelven genoey zijn.
AFSLUITER, m. (-s), een persoon die afsluit of een
werktuig om af te sluiten : een afsluiter ran de hekken
aan den spoorweg ; — (in de werkt., inz. in het stoomw.)
klep door middel eener schroef beweegbaar en
meestal in eene kast besloten, dienende om de gemeenschap tusschen twee vaten geheel of gedeeltelijk af te sluiten. AFSLUITSTER, v. (-s).
AFSLUITING, v. de daad van afsluiten: de afsluiting

van eene kamer, van een terrein, van een water, van
den stoom,, van eene rekening, van een koopmansboek,
van een dienstjaar ; het zich afsluiten: de afsluiting
van de wereld maakt het hart niet beter • — (-en), iets
dat dient om eene ruimte van de aangrenzende
ruimte of twee voorwerpen van elkander af te sluiten; het voorwerp dat de sluiting uitmaakt en den
uitgang of toegang belet : eene schutting, een ringmuur,

een wal, een hek, een traliewerk en dergelUke afsluitingen ; (in 't bijz. in den waterst.) de dijk, darn of
kade waarmede een water wordt afgesloten ; (orgelm.)
eene klep in een orgel om den wind af to sluiten,
dien to beletten in de pijpen to dringen en doze to
doen spreken. Aansluitinkje, o. (-s).
AFSLUITINGSDEELEN, o. (scheepsb.) de deelen van
een schip die bestemd zijn om het af to sluiten van
hetgeen er buiten is, bepaaldelijk om het waterdicht
to houden.
AFSLUITINGSHEK, o. (-ken), het afsluitingshek rondom 's Rijks werf te Nieuwediep ; ...KANAAL, o.
(...kanalen); ...MUUR, m. (...muren).
AFSLUITINGSSTELSEL, o. (-5). AFSLUITINGSTOESTEL, m. on o. (-len), toestel om wind, stoom enz.
af to sluiten.
AFSLUITKADE, v. (-n) ; ...KLEP, v. (-pen) ; ...KRAAN,
v. (...kranen).
AFSLUITPREMIE, v. (...premien, ...premies), belooning voor het afsluiten eener verzekering.
AFSLURPEN, (slurpte af, heeft afgeslurpt). Zie AFSLORPEN.
AFSMAAK, m. (veroud.) onaangenaam gevoel dat
van iets afkeering maakt; tegenzin, weerzin, walg:

waardoor w een afsniaak van wereldschen wellust
krbgen.
AFSMAKKEN, (smakte af, heeft afgesmakt), personen met geweld naar beneden werpen, zoodat zij met
een zwaren slag nederkomen : in woeste drift smakte de
jongen al het speelgoed van de tafel af; iemand de trappen (of van de trappen) afsmakken.
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AFSMALLEN, (smalde af, heeft afgesmald), (w. g.)

iets smaller maken door er in de breedte wat
van af to nemen : eene plank, een rand afsmallen
(beter: versmallen); iets smaller maken door het uit
to rekken, waardoor het in lengte toeneemt, maar
in breedte vermindert; (veroud.) zijn aangezicht afsmallen, een lang on zuur gezicht zetten uit spijt
of wrevel. AFSMALLING, v.
AFSMEDEN, (smeedde af, heeft afgesmeed), een stuk
van eene ijzeren staaf afsmeden, in 't vuur gloeien en
afkappen; (voorwerpen die gesmeed moeten worden) alle, of geheel en voldoende smeden; alles
afdoen wat eraan to smeden valt : kleine voorwerpen

worden meestal eene enkele verhitting afgesmeed ;
laten, we eerst maar afsmeden; (smidshamers) door
veelvuldig smeden, door langdurig gebruik allengs
verslijten : die hamer mag wel eens vernieuwd worden,
hij is geheel afgesmeed; — zich afsmeden, zich door
zwaar of langdurig smidswerk stork vermoeien,afmatten: we hebben ons op dat werk zoo afgesmeed, dat
we letterlijk niet meer konden. AFSMEDING, v.
AFSMEEKEN, (smeekte af, heeft afgesmeekt), door
smeeken afwenden, dringend, hartstochtelijk of ootmoedig afbidden: een dreigend ongeluk, eene gevreesde
ramp afsmeeken, smeeken dat zij mogen wegblijven;
iets door dringend, hartstochtelijk of ootmoedig
bidden van iemand trachten to verwerven : iein. eene

aalmoes, eene gift, hulp, lnjstand, vergeving afsmeeken; —
iets van boven afsmeeken, van den Hemel, van God
vurig afbidden: 's Ilemels zeyen op het werk afsmeeken; — eene arme wecluwe die met hare drie
jonye kinderen het brood der barmhartigheid moet afsmeeken, afbedelen, ook hoe menige kranke die vruchteloos den flood ligt af to smeeken; (dicht.) erne bede
afsmeeken ; datgene dat het voorwerp der bode nitmaakt : afgesmeekte hulp. AFSMEEKING, v.
AFSMELTEN, (smolt af, is en heeft afgesmolten),

door smelten er afgaan : toen ho de kokende olie
met een tinnen lepel wilde omroeren, smolt er het heele
bled of; laten afsmelten : de onvoorzichtige .jongen
heeft het heele blad van den lepel afgesmolten; door to
smelten naar beneden druipen, in gesmolten staat
afdruipen: de sneeuw die van de boomen afsmolt; het
van de brandende daken afsmeltende lood. AFSMELTING, v.
AFSMEREN, (smeerde af, heeft afgesmeerd), (de
stof die op iets gesmeerd zit) strijkend geheel of
gedeeltelijk daarvan wegnemen, er afstrijken : dat

jjzer is te dik met vet ingesmeerd: smeer er wet af;
van het aanklevende smeersel reinigen door op iets
anders af to strijken, af to vegen: hij smee•t het mes
op zone broek af; (dingen die gesmeerd moeten
warden) geheel on al smeren ; alles smeren wat er
to smeren valt : ik zal eerst de boterhammen maar
afsmeren ; gedaan maken met smeren: smeer eerst

maar af en roep dan de kinderen om te komen ontInjten; (menschen on dieren) een duchtig pak
slagen geven: ik heb hem met min stok duchtig afgesmeerd. AFSMERING, v.
AFSMETTEN, (smette af, heeft afgesmet), (voorwerpen die aan de oppervlakte vuil of vettig zijn)
bij aanraking vuil of vet loslaten, afgeven on op
het aanrakende voorwerp overbrengen, zoodat dit
smetten of vlekken krijgt: houd den ketel wat van,

uw tiff : h smet af; vgl. afkladden, afplekken.
AFSMIJTEN, (smeet af, heeft afgesmeten), (kleedingstukken, wapenen, sieraden) haastig on zonder
de nainste zorg afdoen : den mantel, een doek, een gordel,
het schootsvel, den hoed afsmijten; (menschen, dieren
on voorw.) met drift on geweld wegwerpen, verwijderen : h pakte den aanrander beet en smeet

hem van zich af; (fig.) iemand van het veer afsmijten,
hem uit het bestuur verWijderen, (iets dat zich op
of aan iets anders bevindt) ervan verwijderen of
scheiden door er met eenig voorwerp in drift of
met geweld tegen aan to werpen : iemand met een
sneeuwbal den hoed afsmijten (van zijn hoofd); — appels,
peren, kastanjes, noten enz. afsmijten, van de boomen

AFSM1JTEN.
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.doen vallen door er met steenen of stokken tegen
aan te smijten ; met drift of geweld naar beneden werpen: iemand de trap (de trappen, of van de trap, trap-

zegd : haar ievensdraad werd afgesneden in 't bloeien
van haar jeugd; (veroud. fig.) den drawl afsnijden, in
eens en voorgoed aan eene handeling, een voorval,
een toestand enz. een einde maken; (in 't btjz.) (boeken) met den boekbindersploeg op de kanten gelijksnijden; afzonderen door eene afscheiding of afpaling to maken: ik heb een stuk van miin tuin laten af-
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pen) afsmijten; sneeuw van het dak afsmfjten; turf afsmeten (van den zolder door den turfkoker); (veroud.. Zuidn.) een gebouw, eene brag enz. afsmfjten,

haastig en zonder orde afbreken; gew. en minder
juist, afwerpen: die zaak smut Been voordeel af. AFSMIJTING, v.
AFSMOKKELEN, (smokkelde af, heeft afgesmokkeld), (kleinigheden) op slinksche wijze afhandig
maken, stilletjes ontfutselen: ik heb dat book niet
meer, hij heeft het mtj afgesmokkeld; zeer veel smokkelen : in Brabant en Limburg werd vroeger heel wat
afgesmokkeld.
AFSNAUW, m., iemand een afsnauw geven, hem af-

snauwen.

AFSNAUWEN, (snauwde af, heeft afgesnauwd),
(iem.) snauwend van zich afstooten, afschepen; op
norschen of bitsen toon kortaf antwoorden of bejegenen en daardoor hem den lust benemen om verder
te spreken of te naderen, scherper en vinniger dan

afgrauwen: als hfj hen bespotte en afsnauwde, was het
.met de hooghartigheid van een meerdere.
AFSNAUWER, m. (-s). AFSNAUWSTER, v. (-s).
AFSNEDE, v. AFSNEE, v. (-n, afsneeen), (in de munt-

de ruimte onder den beeldenaar
en
van een munt of penning, gewoonlijk door eene
streep daarvan gescheiden en bestemd om er den
naam des graveurs, het jaartal, een wapenteeken
enz. op te plaatsen.
AFSNELLEN, (snelde af, is en heeft afgesneld),
(personen — voetgangers, ruiters en schaatsenrijders — in dichterlijken stip ook van werptuigen), zich
met snelheid verwijderen, ijlings wegspoeden; (van
personen) op iemand of lets afsnellen, recht op iemand
of jets toesnellen, zich ijlings daarheen spoeden : met
een kreet van blijdschap snelde de vreemdeling op hem
af; van eene hooger gelegen plaats naar eene lagers
snellen : van een heuvel, van eene hoogte afsnellen, ook
den berg, den heuvel, de belling afsnellen; snel naar beneden stroomen : langs die kanalen snelt het bruisend
water of; een afstand ten einde toe met snelle vaart
doorloopen, ijlende afleggen: binnen het uur snelden
ele ruiters den heelen straatweg af.
AFSNIJDEN, (snood af, heeft on is afgesneden), jets
door snijden afscheiden: eene snede van een brood,
-een tak van een boom afsnijden; — snijd mo van dit
taken een rok of, zooveel als voor een rok noodig
is, afknippen; (fig.) schrappen, doorhalen : het snoeiInes der censuur heeft alles afgesneden, wat vaderlandsche zucht of Hollands luister raakt; (in bijb.
on dicht. taal) : de mensch komt voort als eerie bloem,
en wordt afgesneden, sterft; deelen van het lichaam
(gezonde of zieke) door snijden afscheiden on wegnemen: haarlokken, neus en ooren enz. afsnijden; —
thans
wie zon netts afsn(jdt, schendt zijn aangezicht,
moor gewoon : wie zun neus schendt, enz.; doorsnijden
en daardoor onbruikbaar maken: eene zenuw, eene
spier, eene ader afsnijden; — een mensch of dier den hals
(de keel, den gordel, den strot) afsnijden, ze dooden
door het doorsnijden van den hals; door afgraving
wegruimen om eon geschikten doorgang to verkrijgen: om den straatweg te verleggen, zal men een
deel van den ouden wal afsnijden;
(opgehangen pers.) losmaken door het doorsnijden
van den strop ten einde ze zoo mogelijk nog in
't leven to behouden; (fig.) (in ouderwetsche kerktaal): iemand afsnijden als een verrot lid, of bij verkorting, iem. afsnUden, hem als een onwaardige van
de gemeenschap, van de familie uitsluiten, alle betrekking met hem verbreken; — een draad, een touw,
een koord afsnuden, op de vereischte lengte doorsnijden; — zone nagels afsnijden, met een mesje afkorten; (fig.) iemands lerensdraad (levee, lerensdagend
a fsnijden, hem doen sterven; — zijn lerensdraaci wordt
afgesneden, is afgesneden, hij sterft, is gestorven;
meest van een plotselingen of onverwachten dood ge-

snijden om tot moestuin in te richten! (dicht.) min
ouderlijk gebied is voor mij afgesneen, ontoegankelijk,
gesloten; verdeelen: de moestuin was door loge schuttingen in vier vakken afgesneden; —
eene waterleiding afsnijden, door het aaarengen

van eene versperring afsluiten, ook: de hoofdkraan
afdraaien; een weg bezetten, voor anderen ontoegankelijk maken: men zond troepen af om alle wegen af te
snijden langs welke de viand tot ontzet der vesting ken
opdagen ; (fig.) de wet is gebrekkig, maar de weg tot herziening is niet afgesneden, is nog open; (fig.) iemand het
pad afsnijden, (in eenige kunst) hem overtreffen, hem
vOOr zijn; — iemand den toegang, den aftocht, den terugtocht, de gemeenschap enz. afsnijden, hem dien beletten

door het bezetten, versperren of afsluiten van den
weg; (fig.) iemand den terugtocht afsnijden, hem beletten zich terug to trekken in eene handeling of
handelwijze die hij eenmaal begonnen heeft; — iem.
den pas afsnijden, in den weg komen, hem tegenhouden, belemmeren (eig. en fig.); — iem. een ander den pas afsnijden, hem bij een persoon vOOr zijn
en daardoor in eenig voornemen verhinderen;
thans afsteken, overtreffen;—iem.delofasnijden,
ontoegankelijk maken, versperren : de regens en de
overstroomingen die er volgden, sneden hem dien weg
of; de graaf was opnieuw de stad komen belegeren:
ditmaal vergenoegde ho rich met den toevoer van levensmiddelen af te snijdtn, te beletten, onmogelijk to
maken;
(in het krijgswezen, vijandelijke troepen en schepen) van de overige vijandelijke macht scheiden,
zoodat zij zich niet kunnen hereenigen; — een
schip van den wal afsnijden, het beletten aan wal
to komen, door zich tusschen den wal on het
schip to plaatsen; een dier beletten to ontsnappen
(jagersterm); — de wanhopige klachten des ongeiukkigen
reizigers die van son weg verdwaald, van zone reismakkers afgesneden, (geheel en al gescheiden, afge(fig.)
zonderd) alleen in dit treurig gewest omdoolt;
(stroomend water en andere vloeistoffen) door eene
afscheiding belemmeren door to stroomen, elders
heen leiden; (in het stoomw.) den stoom afsnijden,
den stoom den toegang tot den stoomcylinder afsluiten, (bij uitbr.) de toevloeiing, den tocvoer, de gemeenschap enz. (van stoom, water enz.) afsnijden; — er werd
besloten om alle onderhandelingen met den vijand af
te snijden, plotseling en voor good af to broken;
rede, woorden enz. afsnijden, of ion. het woord
—iemands
enz. afsnoden, hem beletten verder to spreken door
veriemands
hem plotseling in de redo to vallen ; —
ee'achting, hoop, nitzicht enz. afsnijden, of iemand de
hoop enz. afsnoden, er voorgoed een einde aan maken, ze hem in eons en voor altijd ontnemen; — aanzoeken, verzoeken, pogingen van anderen afsnijden, hun
de gelegenheid daartoe benemen ; — een gezegde, een
antwoord, eene vraag, eene aanmerking, een gesprek,
een onderhoud enz. afsnijden, ze plotseling voorkomen, ze in eons beletten op 't oogenblik dat zij geuit zouden worden of zouden aanvangen;
enz.—deanlid g,elgnheid,mogelijkhd tot jets
afsnijden, die in eens en voorgoed voorkomen, maken
dat zij zich niet voordoet; — de vriendschap, den emgang, de verkeering, de betrekking waarin men met iem.
staat, afsnijden, voorgoed afbreken; — een gezelschap,
een persoon afsnijcien, den omgang, de verkeering
ermee afbreken; (gemeenz.) met eene zekere vaart
en zonder ophouden naar beneden loopen : onder deze
woorclen hebben beiden zich in hunne mantels gewikkeld
en sneden de stoeptrap af.
AFSNIJDER, m. (-s), arbeider in eene machinale
steenfabriek die met behulp van een raam waarin
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draden geplaatst zijn, den steen van den klomp klei
afsnijden. AFSNIJDSTER, v. (-s).
AFSNIJDING, v. het afsnijden, in de verschillende —
eigenlijke en figuurlijke — opvattingen van het
woord : de afsnijding van een uitwas, eene wrat, enz. ; de
afsnijding van een weg, van eene gemeenschap, van
hulpiniddelen, van den voand; de afsnijding van
betrekkingen; (in 't bijz. in de Protestantsche Kerk)
de kerkelijke handeling waarbij een lidmaat der gemeente uit het kerkgenootschap geworpen wordt; —
(-en), een middel om eene ruimte, een weg, den
toegang, de gemeenschap, terugtocht, toevoer af to
snijden ; (krijgsw.) eene verschansing in een vestingwerk om den reeds binnengedrongen vijand te stuiten: in de keel van een bastion eene afsnijding opwerpen; (in de wapenk.) een heraldiek stuk, bestaande
in eene afgescheiden ruirnte aan een der hoeken van
het wapenschild, •gevormd door het trekken eener
schuinsche lijn, hetzij uit het midden van den bovenschildrand (bovenafsnijding), hetzij uit dat van den
schildvoet (beneclenafsnijding) mar het midden van
eene der schildzijden, (in de meetk.) cirkel- of bolsegment.
AFSNIJDSEL, o. (-s), een afgesneden stuk ; meest
gezegd van de kleine deelen die van iets afvallen,
wanneer het met een mes of ander snijdend tuig
bewerkt wordt ; ook in gebruik bij kleermakers, van
de lappen die bij het snijden van een kleed van het
laken worden afgesneden : dit afsnOdsel ken nog voor
den kraag dienen.
AFSNIJHOUT, o. (-en), (vuurw.) het bout waarop
men afsnijdt; een esschenhouten afgeknotte kegel
die in de hulzen der vuurpijlen gestoken wordt om
deze daarop gelijk af to snijden.
AFSNIJSCHAAR, v. (...scharen), (glasbl.) eene schaar
ivaarmede men overtollige deelen van het weeke
glas wegsnijdt, hetzelfde als afschraapschaar.
AFSNIPPELEN, (snippelde af, heeft afgesnippeld).
Zie AFSNIPPEREN.
AFSNIPPEREN, (snipperde af, heeft afgesnipperd),
bij snippers, bij kleine stukjes of reepjes afscheiden
en wegnemen: de ongelijke kanten van een stuk
papier afsnipperen; (fig.) (kleine tijdruimten) met
overleg uitwinnen, uitsparen, uitbreken door de gewone bezigheden wat to bespoedigen: ik heb moeite
genoeg om dagelijks een ?cur voor moneliefhebberOstudie
af te snipperen ; — afgesnipperde wren, snipperuren, met
moeite en als bij kleine gedeelten aan de gewone
bezigheden onttrokken. AFSNIPPERING, v.
AFSNOEIEN, (snoeide af, heeft afgesnoeid), (de takken en twijgen van boomen en planten die overtollig, hinderlijk, of voor den groei of de vruchtbaarheid schadelijk geacht worden) met het snoeimes van den boom of de plant afsnijden, wegnemen : die loom groeit te geil, er zal vrij wet afgesnoeid
moeten worden, ook de boomen, planten afsnoeien, ze
ontdoen van de overtollige takken; (fig.) opgevoed
door een wader die elke uitschietende waterloot zoo afsnoeide, dat er geene vices overbleef, dat weder nit
zou spruiten; (de buitenste deelen van metalen voorwerpen, inz. munten) met een snijdend werktuig
van het voorwerp afscheiden, wegnemen: de ongelijke kanten van een blikken schijf met de schaar
afsnoeien; — van een grout aantal onzer oude munten
waren de randen bona geheel afgesnoeid, afgesneden
en het muntstuk daardoor aan gewicht verminderd,
ook de munten afsnoeien, van den buitensten rand
ontdoen; — uwe verhandeling is veel te rOk aan
bijzonderheclen die het onderwerp niet genoeg raken:
gij kunt er vro wat van afsnoeien, overtollige deelen
weglaten; (kleine tijdruimten) met moeite uitwinnen, afsnipperen; (fig.) in bedrag of waarde verminderen, verkleinen : zijn rijkdom is afgesnoeid; (in.
't bijz.) met de tanden afsnijden, afbijten, afscheren: de paarden snoeien in 't veld het gras af; geheel
en al snoeien : zoodra ik deze boomen afgesnoeid
heb, begin ik aan die struiken daar; zijn al de ketels
al afgesnoeicl? gedaan maken met snoeien: ik zal

eerst afsnoeien. AFSNOEIER, m. (-s). AFSNOEIING,
v. (-en).
AFSNOEISEL, o. (-5), het afgesnoeide, vooral de
deelen die bij het snoeien van metalen voorwerpen
afvallen.
AFSNOEPEN, (snoepte af, heeft afgesnoept), iets
lekkers stilletjes wegnemen en opeten; — iemand
iets afsnoepen, het hem ontnemen door het weg to
snoepen, ook : hem vOOr zijn met iets to doen of
mede to deelen; afneuzen; — een meisje een kusje
afsnoepen, op eene behendige wijze van haar nemen;
zeer veel snoepen: dat kind heeft al wat afgesnoept.
AFSNOEVEN, (snoefde af, heeft afgesnoefd), veel
(wet, vrij wat, heel wet enz.) afsnoeven, zeer veel
snoeven: altijd bluft ho op zijn geld en zone familie;
van avonol heeft hij weer heel wat afgesnoefd.
AFSNORKEN, (snorkte af, heeft afgesnorkt), (w. g.)
veel (wat, vrij wat, heel wet enz.) afsnorken, zeer veel
snorken of grootspreken; ook: veel snorken in den
slaap.
AFSNORREN, (snorde af, is afgesnord), (dicht.) (van
pijlen on werpspietsen die afgeschoten of geworpen
worden) in snorrende vaart voortgedreven worden,
afgaan; alles doorzoeken om iets op to sporen,
opsnorren; zeer veel snorren (in een huurrijtuig
heeft de heele stad afgesnord.
rijden) :
AFSNUITEN, (snoot af, heeft afgesnoten), de pit
eener kaars, ook de kaars afsnuiten, met een snuiter
het verkoolde gedeelte der pit wegnemen.
AFSNUITEN, (snuitte af, heeft afgesnuit), (bouwk.)
(een stuk bout dat schuins in een ander moet ingelaten worden) den uitersten scherpen hoek (snuit)
er afsnijden ten einde de inlating onder een rechten hoek, of in de straallijn van een rond voorwerp,
te doen plaats hebben; als b. v. bij de verbinding
van karbeels met kapstijlen, kap- of hanebalken enz.
bij het kruiselings lippen van balken, bij de wellen van trappen en in 't algemeen overal waar
inwendige uitsnijding vermeden moet worden: de
wellen van eene wenteltrap moeten bo de inlating in
de spil afgesnuit worden. AFSNUITER, m. (-s).
AFSNUITING, v. de daad van afsnuiten; — (-en),
het afgesnuite vlak : bij de verbinding van karbeels
met kapstijlen heeft afsnuiting plaats; de afsnuiting is
niet zuiver; z moet nog wat bijgesnuit worden.
AFSNUITSEL, o. (-s), de afgesnoten verkoolde deelen eener pit.
AFSOLLEN, (solde af, heeft en is afgesold), (dicht.)
(van een schip) door den wind of de zee heen en weer
slingeren en daardoor voor de vaart onbruikbaar
Nvorden: een afgesold vaartuig; — de afgesolde
schepelingen, door de hevige slingeringen van hun
vaartuig geteisterd en afgemat; veel in fig. toepassing op de stormen des levens: afgesold op 's levens
woeste vloeden; (fig.) door hevige hartstochten,kwellingen enz. iem. afmatten; iem. zwaar vermoeien,
afmatten door met hem to stoeien : de jongens zffn
met hoar can 't stoeien geweest en hebben haar afgesold, dat het een acrd had ! — zich afsollen, zich afmatten door met anderen to stoeien en elkander
hebben zich gisher- on derwaarts to trekken :
teren zoo afgesold, dat z alien doodmoe waren.
AFSOPPEN, (sopte af, heeft afgesopt), (dunne vloeibare spijzen, als via, saus, vleeschnat enz. die zich
op een schotel, bord enz. bevinden) ervan wegnemen
door ze to laten trekken in een stuk brood of beschuit dat men erin doopt en daarna opeet : saus
van een bord, vla van een schaaltje, vleeschnat van een
schotel afsoppen, ook schotels, borden enz. afsoppen,
de dunne vloeibare spijs die zich daarop bevindt
wegnemen door to soppen. AFSOPPING, v.
AFSPADEN, (spaadde af, heeft afgespaad). AFSPAAIEN, (spaaide af, heeft afgespaaid); — tabaksland afspaden, voor den verbouw van een ander
gewas geschikt maken door met de spade de door
ophooging gevormde akkertjes af te graven en de
voren met aarde aan to vullen, zoodat het geheele
stuk gronds gelijk of effen wordt. AFSPADING, v.
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AFSPANEN, (spaande af, heeft afgespaand), (weeke
stoffen als boter, smout enz.) met eene spaan van
eene grootere hoeveelheid afsteken, afnemen, af-

spelen, laat haar die wals eerst afspelen; het programma
(al de aangekondigde muziekstukken) ward. vlug afgespeeld; (een muziekinstrument of een deal daarvan)

spitten: het botervat is te vol, ge meet er een laagje afspanen. AFSPANING, v.

door veelvuldig bespelen allengs bederven en onbruilc.
baar maken: de piano is eene rammelkast geworden;
ze is letterlijk afgespeeld; — zich afspelen, zich zwaar
vermoeien, afmatten door to lang, te ingespannen
of te wild to spelen, — afgespeeld, door overmaat
van spelen afgemat, inz. van muzikanten die de
muziek als handwerk uitoefenen an van spelende
of stoeiende kinderen gezegd: we hebben ons giste-

AFSPANNEN, (spande af, heeft afgespannen), (ITO&
raj- en voertuigen enz. gespannen trekdieren) van
het trektuig losmaken, uit het span doen, uitspannen, het tegenovergestelde van aanspannen; — hier

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

gij kunt afspannen,

kleine hand kunt ge de breedte niet afspannen; — eene
lengte afspannen, meten hoeveel spannen zij groot is.
AFSPANNER, m. (-s).
AFSPANNING, v. (w. g.), het afspannen in al de
opvattingen van het woord : er kwam bevel tot afspanning van het geschut; —, (-en), (Zuidn.) eene herberg of stalhouderij waar men kan pleisteren, de
rij- of voertuigen af- of uitspannen en de trekdieren
stallen, uitspanning.
AFSPATTEN, (het spatte af, is afgespat), (van vochten of andere min of meer vloeibare stoffen) ten gevolge der beweging gedeeltelijk in spatten of druppels
ter zijde wegvlieden: waterdruppels spatten van het
molenrad af; stijk dat van een voorbijsnellend rijtuig
afgespat was; (van splinters, vonken en sprankels van
gloeiend ijzer enz.) met snelheid afgeworpen worden, afspringen : het schip bekwam een schampschot
dat eenige splinters deed afspatten; vonkjes die bij het
ruurslaan van het staal afspatten; (fig. veroud.) (van
krijgslieden) bij een heftigen aanval zich van den
hoofdtroep in allerlei richtingen met snelheid verwijderen en verspreiden, niteenspatten.
AFSPATTING, het afspatten ; —, (-en), de plek of
het gedeelte van een voorwerp, waar het beschadigd
is, doordien er een stukje van is afgespat.
AFSPELDEN, (speldde af, heeft afgespeld), (kleedingstukken, doeken, stukken papier enz. losmaken en
wegnemen door de spelden uit te trekken : een doek je,

een kraagje afspelden, het kind heeft hoar voorspelclertje
roil gemaakt; speld het of en doe haar een schoon roar.
AFSPELEN, (speelde af, heeft en is afgespeeld) ; in

het spel afwinnen : iemand zi jn geld, eene kleinigheid,
eene groote som, z n, geheele vermogen afspelen; een
spel uitmaken, ten einde spelen eene geheele reeks
van spelen tot het einde toe voortzetten; (fig.) ye
moeten clot spelletje maar onder elkander afspelen, afmaken ; gedaan maken met spelen ; ten einde toe
spelen, geheel vertoonen of voordragen : eene rol, eene

kosnedie, een, bl Uspel afspelen; (fig.) de komedie, de klucht
afspelen; de geheele vertooning ten einde brengen:
hij kon die komedie, klucht niet afspelen; zijn toeleg bleek
te duidelijk ; — een treurspel afspelen, eene treurige, ontzettende gebeurtenis nit eene reeks van droevige
voorvallen bestaande, ten einde brengen ; — zejnerolafrol is afspelen, zijne taak ten einde brengen; —
gespeeld, zijn work is ten einde, hij heeft zijne taak
volbracht, (een muziekstuk) ten einde toe spelen, geheel uitvoeren : cone aria, eene oacertare af-

ren op het concert mooi afgespeeld; de jongens hadden zich zoo afgespeeld, dat ze doodmoe waren ;. — op
goad af spelen, zie AF.
AFSPETEN, (speette af, heeft afgespeet), (w. g.)
(gebraad an dergelijke dingen) van 't spit of van
't speetje afnemen : gebakken paling afspeten, de mootjes van het houtje afnemen, waar-aan zij geregen zijn.
AFSPEUREN, (speurde af, heeft afgespeurd), (van
kleuren en kleurige stoffen) door helderheid van
kleur stark in 't oog vallen, goad uitkomen: haar

aangezicht blinkt van dat frissche rood en dat glanzige
wit waarbfj de sneer van bloedkoralen zoo helder
afspeurt.
AFSPIEDEN, (spiedde af, heeft afgespied), (Zuidn.)
ter sluik afkijken, heimelijk afzien, met een arglistig oogmerk onopgemerkt naar iets kijken, vgl.

afloeren: iem. het geheim eener kunst afspieden; — iets
van iem. afspieden, eene handeling van hem bespieden ;
(eene uitgestrektheid) loerend of kijken : de struikroover
spiedde den weg af om den reiziger te overvallen, (levende
wezens) loerend afwachten, ter sluik op hun weg bespieden veelal met een listig oogmerk ; — de natuur
afspieden, wanneer zij ontwaakt, haar herleven afwachten an bespieden ; in stilte oplettend naar iets
uitzien om er gebruik van to maken of dienovereenkomstig to handelen : een oogenblik afspieden, nacht

en dag had zij bij de bedsponde haars waders gewaakt
en zijne minste wenschen afgespied, — eene gelegenheid,
eene kans, een voordeel afspieden, ze in stilte oplettend
afwachten. AFSPIEDING, v. (-en).
AFSPIEDER, m. (-s), iem. die afspiedt, inz. die van
bespieden zijn werk maakt of zich door anderen
daartoe laat gebruiken. AFSPIEDSTER, v. (-5),
AFSPIEGELEN, (spiegelde af, heeft afgespiegeld),
licht als in een spiegel terugkaatsen: het heldere

watervlak clot het maanlicht afspiegelde, de schakeering van al die tinten spiegelde zich op het watervlak
of; (dicht.) de morgenzon spiegelt in den gloed van
helm en schild en borstkuras era degen een lichtstroom
af die de oogen schemeren cloet; — het heldere water
elect de boomer en huizen, aan den oever afspiegelde,
het beeld ervan door spiegeling als in een spiegel
terugkaatsen (fig.) (van gezegden, gelaatstrekken,
den aard, den toestand of de werking van iemand
of iets) het beeld van iets weergeven, zoodat men
het als in een spiegel aanschouwt, eene duidelijke
voorstelling van iets bij den aanschouwer of hoorder
verwekken : haar geheele voo•komen spiegelde de reinheid

van hoar gemoed of ; ienzands trekken spiegelde niet
altijd zone eneening af; — rich afspiegelen, (van het
licht) zoodanig op eene spiegelende oppervlakte
schijnen, dat de stralen worden teruggekaatst in de
oogen van den aanschouwer: het heldere maanlicht
dat rich in het effen meer «fspiegelde; (eig.) (van zichtbare voorwerpen) door terugkaatsing het beeld van
het voorwerp aan den aanschouwer vertoonen : de

boschrijke hoards aan den never spiegelden rich liefelijk,
of in het heldere meer ; (fig.) (van onstoffelijke dingen) van hun aanzijn of hun aard en wezen blijken
geven door het aanzijn of de hoedanigheid van iets
anders dat er mede in verband staat; eene consti-

tutioneele monarchie, zooals die rich in de Britsche
constitutie het colkoinenst afspiegelt; hoe rich de reden,
afspiegelen in de onderscheidene beteekenis, in verschillende eemeen aon de ?coorden gehecht.
AFSPIEGELING, v. bet (zich) afspiegelen, in de yerschillende opvattingen des woords : etc al,piegellay

AFSPIEGELING.
in het water van de boomen Tangs den oever;
een spiegelbeeld (eig. en fig.), het beeld van iets
onstoffelijks dat zich in iets anders afspiegelt, zich
daarin als in een spiegel vertoont: de zinnelijke
uitdrukking van het onstoffelijke, waardoor het zijn
aard en wezen openbaart: zijn kalm gelaat was de
afspiegeling van zijn vreedzaan gemoed; de wetten van
Ben yolk zijn veelal eene afspiegeling van zone zeden.
AFSPINNEN, (spon af, heeft afgesponnen), (eene
bepaalde hoeveelheid ruwe grondstof die tot draad
gesponnen moet worden, als wol, vlas, hennep, ruwe
zijde enz.) geheel spinnen : het vlas, een bundel hennep
afspinnen; heeft hare taak nog niet afgesponnen;
ook : een rokken afspinnen, al de grondstof die op het
rokken gewonden is, spinnen; gedaan maken met
spinnen; alles afdoen wat men te spinnen heeft:
laten we eerst maar afspinnen; zoodra w afgesponnen hebben; (eig.) (een draad van eene bepaalde
lengte) door spinnen voltooien, afmaken: in hoeveel
tad kunt ge een draad van die lengte afspinnen ? (dicht.
fig.) opnieuu: is aan 's levens draad een aandeel ofgesponnen; (fig.) zOn lecensdraad is afgesponnen, zijn
einde is daar, hij gaat sterven of wel : hij is gestoryen; (fig. dicht.) (wegen, vaarten enz. die zich in
verschillende richtingen uitstrekken en elkander
-doorkruisen evenals de draden van een weefsel, en
daarom met een web of net worden vergeleken) alle
geheel aanleggen en voltooien; (fig.) volbrengen,
afmaken, voltooien : mOne teak is afgesponnen; (eene
reeks van handelingen) in de juiste volgorde volvoeren (dicht.): het wieltje werrelt op een draf, en
spint eene gansche historie af, een blospel in Brie bedi:Oven; geheel ten einde brengen, naar het voorgenomen bestek volvoeren : het gelu/ete hem niet zOn
verraderlOk plan af to spinnen; het is niet al gewonnen, al is het afgesponnen; — die dat spel gerokkend heeft, snag (moge) het afspinnen, die den misslag
begaan heeft, moot er ook de gevol gen van dragon.
AFSPITTEN, (spitte af, heeft afgespit), door spitten wegnemen, met de spade of schop opgraven
on wegvoeren, zoodat de ondergrond bloot komt:
de bovenste zandlaag in de veesler0 laat de turfmaker
afspitten; (een ondergrond) van den bovengrond ontdoen, ontblooten, door dezen af te spitten; inz.
gezegd van het vlakmaken van gronden door het
wegnemen van hoogten en oneffenheden, meestal
om ze daardoor ter bebouwing geschikt te maken,
vgl. afspaden: ik zal dat stuk grond laten afspitten
osn er boekweit op te telen; eene zekere mate van
werk dat in spitten bestaat, volbrengen: hoeveel
kunt ge op een dag wel afspitten ? we hebben gisteren
vrif wat afgespit; zijne taak van spitwerk afmaken,
gedaan maken met spitten: morgen zullen we afgespit hebben; afspanen: het botervat staat in den kelder ;
ale meid spit alle dagen zooveel af, als noodig heeft.
AFSPITTING, v.
AFSPLIJTEN, (spleet af, is en heeft afgespleten),
door het ontstaan van eene spleet losgaan en afvallen: door de hitte zOn, er heele stukken van die tafel
afgespleten; door het bekomen van spleten allengs
stukken loslaten en daardoor van de buitenste deelen ontdaan worden: dat hout begint erg af te splOten,
door lengte van tOd was de rotswand sneer en sneer af_gespleten; door splijten afscheiden : dat hoot is te dik
voor een hoepel; ge moet er wel de helft afsplOten; het
zoodanig splijten, dat er stukken van afspringen of
afvallen : een bliksernstraal had den boom aan de eene
zode geheel afgespleten. AFSPLIJTING, v.
AFSPLINTEREN, (splinterde af, is en heeft afgesplinterd), in splinters, in langwerpige en spitse
stukjes van een hard voorwerp loslaten en afvallen:
dat hout is zoo bros, dat er telkens stukken van afsplinteren; aan de buitenste deelen splinters loslaten en
-daardoor beschadigd worden : aangezien bij het gewelddaclig indringen van den stempel het /tout allicht
afsplintert; splintersgewijze afbreken of afsteken : de
jongen zat met een mes stukjes van het been of te splinleren; van de buitenste of uiterste deelen ontdoen,
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door die in splinters af to scheiden : de schooljongens
hadden overal hunne namen ingesneden en alle tafels
en banken afgesplinterd, aan de kanten besneden.
AFSPLINTERING, v.
AFSPLITTEN, (splitte af, heeft afgesplit), een deel
afscheiden en daaraan een afzonderlijk en zelfstandig bestaan geven : „Vrijheid," dezelfde naam welke
vanouds gegeven ward aan die geestelijke goederen die
in vroegeren en lateren tad van het Land waren afgesplit, en eigen recht verkregen hadden.
AFSPOELEN, (spoelde af, heeft en is afgespoeld),
door de werking van den stroom wegspoelen of
weggespoeld worden : het overstroomende water heeft
al het goed van de bleek afgespoeld; het goed is van de
bleek afgespoeld; door de kracht van den golfslag
of de werking des strooms van het strand of den
oever afscheiden en wegspoelen of weggespoeld
worden : de golfslag spoelt groote stukken van dit land
af; in de laatste jaren is hier reel van de duinen afgespoeld; afnemen of doen afnemen door het wegspoelen van gedeelten gronds, ook : het land spoelt hier
sterk cif; groote stukken spoelen van dit land of bet
heeft bier reeds jaren afgespoeld; in den laatsten tad
is het bier duchtig afgespoeld, vgl. aanspoelen; door
de schuring van het water allengs de buitenste
stofdeelen verliezen on daardoor in omvang verminderen, afnemen : de keisteenen aan den oever der
rivier zOn, ten gevolge van den sterken stroom in lengte
van tad vrO wet afgespoeld; luchtig afwasschen: het
stof van de handen afspoelen, ook de handen afspoelen;
(fig.) (zedelijke onreinheden enz.) afwisschen; (kwade
of schadelijke stoffen in het lichaam die als onreinheden worden voorgesteld) uit het lichaam verwijderen door het drinken van een hartversterkend
vocht, ze met een lustigen dronk als 't ware wegspoelen: ik ben nu recht gezind eens lustig of to
spoelen, vgl. zijne keel spoelen ; (zorgen, bekommeringen, onaangenaamheden, aandoeningen enz.) uit
den geest verwijderen, verdrijven,uitwisschen: korn,
kom! laat die naargeestige bOgedachten waren en
spoel ze af met een hartigen dronk; alles of geheel
spoelen: we zullen eerst al het linden maar afspoelen;
alles afdoen wat er to spoelen is: zoodra we afgespoeld hebben; — zich afspoelen, zich in het water
reinigen, baden : dat een workman gaarne eenige pennies van zone verdiensten afzondert om rich een paar
malen 's weeks in schoon water af to spoelen; (van
water of ander vocht) in min of meer golvende
strooming wegvloeien, wegstroomen; — af- on aanspoelen, wegstroomen en wader toevloeien; (van
water of ander vocht) stroomend van iets nedervloeien, afstroomen (w. g.).
AFSPOELEN, (spoelde af, heeft afgespoeld), (wev.)
(draden van garen, zijde enz.) ze alle op spoelen of
klossen winden, opklossen : eerst moet al het garen
afgespoeld worden; alles afdoen wat er op to klossen
is : hebt ge nog niet afgespoeld?
AFSPOELING, v. het wegspoelen van een gedeelte
gronds door de kracht van den golfslag of de werking
van den stroom, of wel, het afnemen van den vasten
bodem door het wegspoelen van gedeelten gronds:
bij ophooging en afspoeling der gronden; het wegnemen van vuil of van vreemdsoortige bestanddeelen;
de vermindering van uitgebreidheid van het strand
of den oever ten gevolge van het afspoelen van den
grond : de afspoeling van de duinen 14 Scheveningen;
de van een voorwerp afgespoelde onreinheid, de vuile
stoffen die door het afspoelen van een onrein voorwerp in het water komen.
AFSPOELSEL, o. afgespoeld vocht.
AFSPONSEN, (sponste af, heeft afgesponst), (vuiligheid, vlekken enz. met eene natte spons van iets
wegnemen, afvegen, afwisschen : van dat fijne lakwork moet ge de vlekken niet met een doek afvegen,
maar voorzichtig afsponson; ook de stalknecht was bezig het rijtuig of to sponsen, met eene natte spons
van het vuil reinigen ; schoonmaken, afwisschen.
AFSPONSING, v.

AFSPOREN.

AFSTAAN.

AFSPOREN, (spoorde af, heeft afgespoord), (veroud.)
(eene ruimte of hetgeen zich daarin bevindt, ten
einde toe nasporen, nagaan; ze van voren tot
achteren doorloopen om de plaatselijke gesteldheid of den staat van zaken to onderzoeken; afloopen om jets to zoeken, op het spoor to komen, vgl.
na- on opsporen.
AFSPOREN, (spoorde af, heeft afgespoord), een afstand met den spoorwagen afleggen : in hoeveel tad
kan men dat heele traject afsporen? hoeveel mfjlen hebben we gisteren wel afgespoord? zeer veel met den
spoortrein reizen.
AFSPOUWEN, (spouwde af, heeft afgespouwen),
(hout) door spouwen afzonderen, met een scherp
werktuig afsplijten. AFSPOUWING, v.
AFSPRAAK, v. (afspraken), mondelinge of schriftelijke overeenkomst waarbij twee of moor personen
onderling zich verbinden tot hetgeen vereischt
wordt voor de uitvoering van een gezamenlijk beraamd plan of de vervulling van een gemeenschappelijken wensch; het was onmogelijk tot eene bepaalde
afspraak net hem to komen; niet weten aan welke afspraak men zich meet houden; aan de afspraak getrouw bloven; — eene afspraak maken (met iemand),
mondeling met hem overeenkomen omtrent hetgeen
men van weerszijden doen zal; — eene afspraak sluiten, mondelinge wederzijdsche verbintenis betreffende
handelszaken: de handelingen en afspraken ter beurze
gesloten; — in afspraak staan (met iem.), door eene gemaakte afspraak met hem in betrekking staan;
handelen volgens het—zichane afsprakhouden,
geen men afgesproken heeft; — volgens afspraak, volgens de (onze, hunne enz.) (gemaakte) afspraak, in
overeenstemming met hetgeen men afgesproken
heeft; — tegen de (gemaakte) afspraak, in strijd met
hetgeen men afgesproken heeft; — dat was de afspraak, dat hadden wij (zij) afgesproken; — zooals
de afspraak was, of anders dan de afspraak was, overeenkomstig het afgesprokene, of in afwijking daarvan; — als ware het eene afspraak (of bij afspraak),
alsof het afgesproken ware, als ware men daaromtrent te voren overeengekomen. Afspraakje, o. (-s).
AFSPREKEN, (sprak af, heeft en is afgesproken), jets
(met iemand) afspreken, het bij mondelinge overeenkomst beramen, vaststellen : wij hebben ons plan goed
afgesproken; ik heb met den uitgever afgesproken geene
veranderingen in de proeven tebrengen; menig vriend err,
viand spreken af den minister te dwarsboomen ; — afspreken (met iemand) jets te doen, mondeling daartoe
overeenkomen; — het is dus (dan, alzoo) afgesproken,
wij zijn het dus eens, dat wij zOO zullen handelen;
wij zijn het dus
—hetblif dos(anlzo)afgesproken,
eens en kornerr_ er niet op terug; — jets voor afgesproken houden, het ervoor houden, dat men daaromtrent
goed en wel overeengekomen is; — zooals (als) afgesproken is, of zooals wij (zip afgesproken hebben, overeenkomstig de gemaakte afspraak; — alsof het afgesproken was, als ware het iets waaromtrent men to
voren was overeengekomen; — afgesproken werk of
afgesproken spel, vooraf beraamd om iem. to verschalken of to benadeelen ; (w. g.) elkander afspreken,
zich wederzijds tot iets verbinden; zeer veel spreken :
als men zoo vier uren achtereen les geeft, kan men wat
afspreken; — zich afspreken, zich mondeling tot lets
verbinden; — afgesproken zijn, zich mondeling tot
jets verbonden hebben on daardoor verplicht zijn
het na to komen : wij zijn afgesproken, morgen om
tien uur te vertrekken; uw voogd is met mij afgesproken a flit jaar geen examen te laten doen; (veroud.)
jem. jets afspreken, door het mondeling aanvoeren
van redenen uit het hoofd praten, vgl. afpraten ; — eene
refs afspreken, zich verontschuldigen van to komen,
vgl. afzeggen; — jernands schuld afspreken, to niet doen.
AFSPRINGEN, (sprong af, is en heeft afgesprongen),
met een sprong naar beneden komen: van een stoel
afspringen; de kat is van de tafel afgesprongen; zij
hebben den heelen midday de trapper op- en afgesprongen; met een sprong van een rijdier of voertuig af-

stijgen: zjj sprong van den ezel af; 110 klons op den
wagen en sprong gezwind er aan de andere zjjde
af (dicht.) van eene hoogte nederschieten : de waterval sprong de rotsen af en ruischte door het loover ;
zich met een sprong verwijderen: van de boot afspringen; — van eene zitplaats afspringen, opspringen
on or zich van verwijderen; (fig.) (in het spreken
of schrijven) onverwachts afwijken, plotseling tot
jets anders . overgaan: houd toch voet bff stuk en
spring niet ieder oogenblik van de zaak af, waarover
toff spreken; plotseling on met snelle vaart van iets
wegvliegen, als met een sprong ervan verwijderd
en voortgedreven worden: de afspringende droppels
der fontein schitterden in het zonnelicht; de vuurslag
klinkt, de vonk springt af; (van den haan van een
handvuurwapen) door het losdrukken van den trekker uit den staat van rust overspringen, zoodat hij
op het pankruit nederslaat en het schot afgaat;
(van werptuigen, als steenen, pijlen, kogels enz.)
bij het raken van een hard voorwerp ervan afschampen of terugspringen zonder in te dringen en
veel schade of letsel te veroorzaken : de kei Bien hif
tegen het hoofd kreeg, sprong tegen den helm af; —
op iemand of jets afspringen, met vijandige bedoelingen recht op iemand of iets toespringen : de houden sprongen op het hert af; plotseling zich afscheiden
en wegvliegen of losschieten : hjj sloeg hem met het
zwaard op den helm, dat er de splinters van afspron=
gen; het vernis begint van die schilderfj af te springen;
(van voorgenomen handelingen en aangeknoopte
betrekkingen, inz. van onderhandelingen en ontworpen plannen en van eene liefdesbetrekking of
een voorgenomen huwelijk) plotseling afraken, afgesteld worden, door eene onverwachte belemmering
ontbonden raken of ophouden te bestaan: ons plan,
is afgesprongen; dat huwelijk is ook weer afgesprongen;
afscheiden door op of langs het voorwerp to springen: de jongens hebben de pas geplante struiken, de
aarde van den wal afgesprongen; zeer veel springen: we
hebben vandaag wat afgesprongen. AFSPRINGING, v.
AFSPROKKELEN, (sprokkelde af, heeft afgesprokkeld), dorre takjes afbreken en medenemen.
AFSPRUITEN, (sproot af, is afgesproten), van iemand.
afspruiten, van hem afkomen, afstammen; inz. in
't verl. deelw. afgesproten, afgestamd, gesproten.
AFSPRUITSEL, o. (-s, -en), (veroud.) spruit (van
planten), zoon of dochter (eig. en fig.).
AFSPUITEN, (spoot af, heeft afgespoten), (stof, vuil
enz.) door spuiten wegnemen : het vuil van de glazers
afspuiten, ook: de glazers afspuiten; — hebt ge de
wielen van 't rtjtuig wel afgespoten ? het zich daarop
bevindende stof of vuil door spuiten verwijderen.
AFSTAAN, (stond af, is en heeft afgestaan), (veroud.) om den viand to doen afstaan, op een afstand
houden; (veroud.) van het paard afstaan, afstijgen
on op den grond gaan staan; — van jets afstaan,
(eig.) zich ervan verwijderen, ervan afgaan, (fig.).
er niet mode voortgaan, het opgeven, laten varen;
staat af van uw roekeloos bestaan sta van uwe dwaling
af; (dicht.) leer uwe deugden recht beschauwen: ken het
valsche zelfhetrouwen: sta van dozen afgod af ! — van iets
afstaan, ongaarne afstand doen van, zijne aanspraak
laten varen : 'k sta van mine aanspraak of; de (load.
thans vooral zo ne bezit- stavnhrpoief;
tingen, zone rechten op jets, eene kroon aan een ander
afstaan; bij den vrede moest Frankr(jk Elzas-Lotharingen afstaan; — die vader wil zone dochters afstaan, ten
huwelijk geven; — die eer wil ik a gaarne afstaan,
overlaten; verlaten, begeven: de wereld afstaan,.
thans afstand doen van de wereld, het wereldlijk leven laten varen om zich aan een geestelijk Leven to
wijden; — het Leven afstaan, het Leven laten, nit
het Leven scheiden en daardoor al het goede verliezen dat men erin genoot: min arme vader! ik
veroorzaakte hem niets dan schaainte en verdriet, en,
hij, hij had zije levee afgestaan we 'mid' gelakkig te zien; (bij uitbr.) jets aan een ander tijdelijk ten
gebruike geven, zoodat men het voor een tijdlang,
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missen moet: iem. welwillend zone kamers afstaan;
iem. jets ter leen, ten gebruike afstaan; — iemand
eenige oogenblikken afstaan, die te zijner beschikking
stellen tot een kort onderhoud en daardoor zich
zelven het vrije gebruik van dien tijd ontzeggen ;
iemand het woord, eene spreek- of preekbeurt enz. afstaan, van het verkregen verlof om to spreken, of
van de taak om als spreker of prediker op to treden,
afstand doen ten behoeve van een ander, ten einde
dezen de gelegenheid te geven er gebruik van te
maken; (veroud.) (aanvallen, gevaren, kwellingen,
moeilijkheden enz.) ze ten einde toe standvastig
verduren, vgl. doorstaan; na gekookt te zijn nog
eenigen tijd in den pot blijven staan, alvorens to
worden opgedischt of uitgeschept : de aardappelen
zijn al gesloten: ze hebben to lang afgestaan.
AFSTAAND, bn. afgelegen : een afstaand huis ;
(kruidk.) afstaande bladsteel, met de as een hoek van
40° of 50° vormende ; — een hond met afstaande ooren,
die van het hoofd afstaan.
AFSTAARTEN, (staartte af, heeft afgestaart), (w. g.)
(paarden die aangestaart zijn) van elkander scheiden door den kop van het eene paard los te maken
van den staart van het voorgaande zoodra de paarden op het weiland aangekomen en afgestaart waren.
AFSTAARTING, v.
AFSTAMMELING, m. en v. (-en). AFSTAMMELINGE,
v. (-n), gezegd van al de personen die van een
zelfden persoon afstammen ; de kinderen en kindskinderen, zoowel als de verdere bloedverwanten in
de nederdalende lijn tot in den verwijderdsten graad;
nakomeling; (scherts.) woorden, gebruiken, voorwerpen enz. in betrekking tot datgene waaruit zij voortgesproten of waarvan zij afgeleid zijn : drank is een
afstammeling van drinken; een stamwoord met zone
afstammelingen; ongetwiffeld is het klootschieten een der
oudste balspelen en een onmiddellijke afstammeling van
't Germaansche steenwerpen.
AFSTAMMEN, (stamde af, is afgestamd), (van personen) van of uit iemand afstammen, van hem afkomen, tot zijn nageslacht behooren : in de rechte lijn
van iemand afstammen; stamt van moederszijde
van Cats af; (ook van dieren gezegd, hetzij in de
dierkunde, waar van de afkomst en geslachtsbetrekking der diersoorten sprake is, hetzij in 't algemeen,
waar een bepaald dier als een bijzonder merkwaardig
of edel wezen voorgesteld en als met een mensch
vergeleken wordt : de hoogere diersoorten stammen van
de lagere af; een paard dat van een beroemden volbloed hengst afstamt; (van woorden aan welke eene
onderlinge familiebetrekking of verwantschap wordt
toegekend en bij welke men mede van een stam,
wortel enz. spreekt) : van een (grondywoord afstammen,
of uit een stam afstammen, er van afgeleid zijn door
middel van klankwisseling of door aanhechting van
voor- of achtervoegsels : schot stamt van schieten af,
gewicht van wegen, bedoelingen van doel; (w. g. van gebruiken, zeden, toestanden enz., of wel van voorwerpen, waar die een gebruik vertegenwoordigen) : van of
nit iets afstammen, er zijn oorsprong aan ontleenen,
er van afkomstig zijn : de rommelpot stamt waarschijnlijk uit de Germaansche wouden af.
AFSTAMMING, v. de bloedverwantschap in de nederdalende lijn : de afstamming van wettige kinderen
wordt bewezen door de akten, van geboorten; — aanzienIP van afstamming, van afkomst; — een edelman
van afstamming, wiens voorouders reeds tot den
adelstand behoorden; (fig.) de verwantschap van een
woord met zijn grondwoord; de betrekking waarin
de beteekenissen der woorden, de begrippen die zij
uitdrukken, staan tot de grondbeteekenis waaruit
zij zijn afgeleid : de woordafleidkunde onderzoekt de afstamming en vorming der woorden; —, (-en), (dicht.)
het afstammende of afkomende; de personen die
van iemand afstammen, het kroost, nakroost, de
nakomelingen.
AFSTAMMINGSLEER, v.; ...THEORIE, v. de theorie
van Darwin.

AFSTAND.
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AFSTAMPEN, (stampto af, heeft afgestampt), iets

door het stooten met een stamper of door er met de
voeten op to stampen, scheiden of doen loslaten van
iets anders waaraan het vastzit of waarvan het een
deel uitmaakt : daar heeft me die lompe jongen een stuk
van den vijzel afgestampt; alles stampen (tot gruis,
vaster ineen) wat er voor is aangewezen; is al die
peper nu afgestampt? 't is een heel werkje, al die straatsteenen af te stampen; door veelvuldig stampen, door
langdurig gebruik verslijten of onbruikbaar maken :
die vijzel is heelemaal afgestampt; ge moogt wel eens
een nieuwen opdoen.
AFSTAND, m. (bijb. dicht.) het laten varen van
een voornemen, eene handeling of eene gezindheid
afstand van ongerechtigheid ; — afstand doen (van eene
handeling), nalaten, staken, opgeven: ik doe afstand
van het rooken, van dit vroolijk leven; — den eigendom of het bezit van, of wel de aanspraak op iets
laten varen: hij schrikt van een testament, als ware
het een voorbarige afstand van zijn goed; in den daarop
gevolgden morgen werd Napoleon een enkel uur tijd
gegeven om to kiezen tusschen een vrfjwilligen afstand
en eene gedwongene afzetting ; — afstand doen van de
regeering, van den troon, van de kroon, van den schepter
enz., van verder regeeren afzien; — afstand doen als
graaf, van de grafelijke waardigheid ; — de mensch
wil nooit afstand doen van alle hoop, alle hoop opgeven ; — afstand doen van die vrijheid, zich die vrijheld ontzeggen ; — afstand doen van de wergild, het,
wereldlijk leven laten varen om zich aan een geestelijk leven to wijden; — akte van afstand, wettelijke
oorkonde waarbij men een bezit of een recht afstaat
en aan een ander overdraagt ; — verdrag van afstand,
verdrag tusschen vorsten of staken waarbij de afstand van eene kroon, een gebied geregeld wordt;
— (-en), de lengte der denkbeeldige rechte lijn tusschen twee plaatsen :een groote, v err e, onmetelijke, kleine,
geringe, onbeduidende afstand; (spreekw.) afstand verzwakt geen vriendschap, de vriendschap blijft onverzwakt, al leeft men ver van elkander; — een afstand
afleggen, doorsnellen, doorvliegen enz., dien van het begin tot het einde doorloopen op de wijze als in het
ww. is uitgedrukt; — op een afstand, op een grooten,
verren, kleinen afstand enz., op eene min of meer
verwijderde plaats: als ge die teekening op een afstand
houdt, komt zij beter uit; — op eerbiedigen afstand, met
eene tusschenruimte die van eerbied getuigt, als
een blijk dat men zich niet verstout naderbij to
komen, ook schertsend: ik bleef op eerbiedigen afstand
van den stinkenden peel; — op korte (kleine, groote,
regelmatige enz.) afstanden, met tusschenruim.ten
als in de bepaling is uitgedrukt ; — iemand op een afstand houden, hem noodzaken op eene verwijderde
plaats to blijven, hem beletten to naderen ; (ook fig.)
zorgen dat hij niet to gemeenzaam wordt; — rich
op een afstand houden, een afstand bewaren, van
iemand of iets verwijderd blijven staan, niet to dicht
bij komen; (ook fig.) zich niet gemeenzaam met
hem inlaten ; — zijn afstand houden, een afstand
houden, bewaren enz., zich eenigszins terughoudend
gedragen, niet to gemeenzaam zijn ; — iemand op
een afstand behandelen, bejegen en enz., of zich op een
afstand (jegens iemand) gedragen enz., met terughouding, zonder gemeenzaamheid ; (fig. zegsw.) iemand
of iets op een afstand navolgen, een voorbeeld onvolkomen navolgen;
(in het krijgsw. to land en ter zee) de ruimte tusschen de onderdeelen van een troep, die in kolonne
marcheert, of tusschen de schepen eener zeilende
vloot: afstand bewaren, houden, nemen; (in de behandeling van vuurwapens) de denkbeeldige lijn van de
monding van een vuurwapen naar het doel waarop
men aanlegt: de juiste kennis van den afstand is tot het
richten noodig ; (in de zeev.) afstand nemen, den boog
meten van den grooten cirkel die tusschen twee hemellichamen begrepen is, als b. v. tusschen de maan
en de zon (maansafstand), tusschen de maan en eene
vaste ster (stersafstand), tusschen twee planeten on-
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derling of tusschen eene planeet en de ma= (plan etenafstand); (muz.) het verschil in hoogte van twee
tonen : de afstand van c tot g is de zuivere quint; —
het naclerde van verren afstand, van eene ver verwijderde plaats; (dicht.) in den afstand, in de verte, in
't verschiet; — uit den afstand, uit de verte ; — van afstand tot afstand, op regelmatige afstanden : aan

beide zijclen van de baan worden van afstand tot afstand paaltjes gezet en een touw er langs geschoren
om de toeschouwers buiten de baan te houden; de verwijdering tusschen twee tijdstippen: het nageslacht
beschouwt de gebeurtenissen op een afstand; — de afstand van jaren, verschil in leeftijd : de afstand van
het
jaren tusschen de beide echtgenooten is groot;

paard een wandelrit laten doen met matige vermoeienis, hetzij om to voorkomen dat het stiff of
onha ndelbaar wordt door to lang op stal to staan,
hetzij om het to laten bekoelen wanneer het to veel
verhit .is: de koetsier moet vandaag de paarden eens
afstappen; (scherts.) alle dagen stapt hj zfjne vrouw
af, laat haar met hem eene wandeling doen. AFSTAPPING, v.
AFSTAPPERSGELD, o. (-en), de bij opschorting der
reis aan de schepelingen verschuldigde schadeloosstelling voor reiskosten enz. (Wetb. v. Kooph.
art. 412.)
AFSTAREN, (staarde af, heeft afgestaard), van eene
hoogte met strakken blik naar beneden zien : reeds

verschil tusschen twee handelingen of toestanden,
het onderscheid tusschen de eene en de andere:

staart het uit den Hoogen op ons, zjjn weenende oudren,
af ; een afstand met strakken blik afzien om het

tusschen een stil engagement en een formeel huwelfjk
was de afstand zoo groot, dat Karel daarover zich nog
niet bezorgd behoefde te maken; — op een afstand geraken (met iemand), in minder vriendschappelijke

einde ervan to bespieden, of met een onweerstaanbaar gevoel van verwondering enz., dat den blik als
't ware geboeid houdt: vermoeid en in gedachten ver-

112

betrekking tot hem komen; het verschil in rang of
stand : de afstand tusschen officier en soldaat, tusschen

fabrikant en fabrieker.
AFSTANDIG, bn. (w. g.) op een afstand geplaatst,

verwijderd.
AFSTANDMETER, m. (-s), werktuig om afstanden

to meten.
AFSTANDNEMER, m. (-s), waarnemer van den afstand tusschen hemellichamen.
AFSTANDSBEPALING, v. (-en), AFSTANDSMETING,
v. (-en).
AFSTANDSPAAL, m. (...palen), paal op zekeren
afstand van een station langs den spoorweg, waarop
's avonds de afstandssignalen geplaatst worden.
AFSTANDSPUNTEN, o. my. de punten die het begin en het einde van een afstand uitmaken.
AFSTANDSRIT, m. (-ten), wedstrijd te paard, per
rijwiel enz. tusschen twee plaatsen.
AFSTANDSSIGNAAL, o. (spoorw.).
AFSTANDSWIJZER, m. (-s), tabel, aanwijzende den
afstand tusschen onderscheidene plaatsen.
AFSTANGEN. (stangde af, heeft afgestangd), (paarden) van den toom ontdoen.
AFSTAPELEN, (stapelde af, heeft afgestapeld), (opeengestapelde dingen) achtereenvolgens van den
stapel wegnemen, het tegenovergestelde van opsta-

pelen.
AFSTAPPEN, (stapte af, is en heeft afgestapt), zich
met waste, gelijkmatige schreden verwijderen: van
het erf, , van zone plaats afstappen ; — ziMelings afstappen,

zijwaarts stappen en zich zoodoende van een gageyen punt verwijderen ; (fig.) van iets afstappen, noode
ervan scheiden, het laten varen, afstaan ; — van iets
afstappen (t. w. van handelingen, gezindheden, voor-

nemens), ervan afgaan, er mede ophouden, uitscheiden; — van het onderwerp afstappen (t. w. van het
onderwerp waarover men spreekt of schrijft), met
opzet niet verder behandelen hetzij om tot iets anders
over to gaan hetzij omdat men er niet verder over
spreken wil ; — op iemand of iets afstappen, recht op
iemand of iets toestappen; naar beneden stappen:
(van) de trap, de stoep afstappen; ook van den bisschoppelijken stoel, van den troon afstappen, afstand
doen van ; (inz.) van een rijdier of voertuig afstijgen ;
hjj stapt van 'tpaard af en geeft zijn heer of den
eigenaar de zweep over; de nieuwe Spaansche gezant
is te 's-Gravenhage aangekomen en aan den Ouden Doelen
afgestapt; — een weg komen afstappen, langs dien weg
stappend aankomen; — b iemand afstappen, bij hem
aan huis komen, zijn intrek bij hem nemen of
althans or eenigen tijd vertoeven; een afstand
stappende ten einde toe doorloopen : in hoereel tijd
hebt ge dot eind afgestapt ? de lengte en breedte van
een veld afstappen, tellen, hoeveel stappen men in
de lengte en breedte doen kan ; iemand zwaar vermoeien, uitputten door hem lang of hard te laten
stappen : gisteren heeft de meester ens op de wandeling zuu afgestapt, slat we alien dooclmoe icaren; een

zonken zat hij den langen weg af te staren, dien hij
had afgelegd; (ook dicht.) op eene tijdruimte waarop
men met eene dergelijke aandoening terugziet, toegepast.
AFSTEEK, m. (Zuidn.) in 't oogvallend verschil ; (bij
uitbr.) leelijk contrast.
AFSTEEKBEITEL, m. (-s), een beitel bij kunstdraaiers in gebruik, dienende om groeven in de
oppervlakte van het hout to draaien.
AFSTEEKSEL, o. (-5), het van een voorwerp afgestokene, een afgestoken gedeelte; meest gezegd van
veenaarde die met de spade van den ondergrond
afgegraven is; (Zuidn.) afsteek; — de ()esters worden
per pan, per afsteeksel verkocht, de van de pan losgemaakte laag kalk met het daarop zich bevindende

oesterzaad.
AFSTEKEN, (stak af, heeft on is afgestoken), (een
licht vaartuig) door het duwen met een boom of
haak van den wal of van een schip verwijderen,
doen afgaan om eene vaart to beginnen : hij stak de
schuit met een boom af; van den wal of een grooter
schip afvaren: terwijl ik stond te praten, stak de boot
van wal af; (van personen in een vaartuig) afvaren;
zich op weg begeven, vertrekken (van voetgangers,
schaa tsenrijders on ruiters) ; afvliegen (van vogels);
afrijden (van rijtuigen on spoortreinen); zich van
stool of wand verwijderen; de eerste vrije stappen
doen (van kleine kinderen) : durft die kleine nog niet
afsteken; aan den gang, aan het werk gaan (van
personen die eene handeling zullen beginnen); (in
de metaalg.) het gietgat, den oven afsteken, de prop
uit het gietgat steken om het gesmolten metaal to
laten uitvloeien ; (wijn, bier enz., zich in een vat bevindende) het yacht aftappen, uit het vat in de flesschen of kruiken laten loopen : de knecht was bezig
den rijnwijn af te steken; ook hebt g?,j dat vat at afgestoken ? die veel kennissen heeft, doogt veel afstekens,
most veel wijn of bier tappen, veel drank schenken;
in nieuweren vorm : die veel kennissen heeft, moet
veel opdisschen; (geschut) doen losbranden door
het aansteken der lading; (scherts.) de brandspuit
afsteken, ze water laten geven, een waterstraal daaruit doen schieten; (vuurwerk) doen ontbranden,
doen afgaan; (fig.) een vuurwerk afsteken, eene ver.
tooning van vuurwerk geven: we zullen van avond
een vuurwerk afsteken, laten afsteken; (fig. dicht.)
want mooie Mieke stak een vuurwerk af van lonkjes
en straalde een regenbui van heele minnevonkjes;
(fig.) (toespraken, heilwenschen, toosten on plichtplegingen) ze voor den dag brengen, uiten, uitspreken :
een speech afsteken; er zUn, op dat feest gloeiende toesten afgestoken; ook hij moet straks afsteken, spreken,
examen doen enz.; de grove complimenten die hU zoo
even NJ ooin en tante had afgestoken; — eene visite, een
bezoek afsteken, afleggen ; (in 't algemeen) (verschillende voorwerpen) van iets anders verwijderen of
scheiden door er met een puntig voorwerp tegenaan
te steken ; iemand can het paard afsteken (oudt. ism.
afsteken) iemand in een gevecht of in een tornooi-
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spel uit den zadel lichten en ter aarde werpen; met
een puntig of scherp werktuig, inz. beitel, spade en
schoffel, wegsteken, wegnemen, (vaak : daardoor verkorten, versmallen, enz.) : de ruwe kanten van een stuk
hout, ook het hout afsteken; dat hout is te breed, ye
rnoet het aan de kanten wat afsteken; — de plaggen
✓an het heideveld, ook het heideveld o fsteken, afgraven;
(fig.) men meet geene spelden, naalden of messen ten
geschenke geven, die steken de vriendschap, de liefde af; —
een mensch of dier den hals (de keel, den gorgel, den
strot) afsteken, dooden door het doorsteken van den
hals ; (fig.) hij steekt het varken de keel af en laat het
liggen doodbloeden, hij begint een werk, maar laat
bet onvoltooid liggen ; — hij kan zwijgen als een hoen
dat de keel is afgestoken, hij kan zich doodstil houd en, een geheim goed bewaren; (fig.) iemand de
keel afsteken, (van lekkere spijzen gezegd) hem erg
.doen watertanden; — iem. het hart of de hartader
afsteken, hem dooden door het doorsteken van
het hart of het doorsnijden der hartader, (ook) hem
veel verdriet, hartzeer berokkenen; (fig.) (van zaken)
lets (of aan jets) de hartader afsteken, het dooden,
geheel vernietigen : de hoop, de onschuld, de snoode afgoderij de hartadr afsteken; (Zuidn.) ik heb alweer eene koe
moeten afsteken, moeten slachten wegens ziekte; (in
de waterb. en het krijgsw.) het beloop van een werk
op een terrein aangeven, door met de spade in de
vereischte richting een gedeelte gronds uit te steken
.of graszoden weg te nemen : het beloop der sterreschans
:is van morgen afgestoken; — eene ruimte, een werk,
eene legerplaats, een gebouw enz. afsteken, het beloop,
den plattegrond ervan op het terrein aanwijzen
door het uitsteken der grenslijnen, vgl. afbakenen;
(fig.) gansch Amsterdam is in eilanden afgestoken,
afgedeeld;
wegnemen met een platten lepel, eene spaan of
spatel: het botervat is te vol; ge meet er een laagje
.afsteken ; den room van de zoetemelk afsteken; (hoot)
met de hooivork van den hooiberg of van den
hooizolder naar beneden brengen: ik heb van morgen een veer hoof afgestoken; (fig., w. g.) (een
gedeelte van bezittingen) van 't geheel afnemen,
afzonderen en daardoor den omvang of de waarde der bezitting verminderen: ik kan niets meer
van mijne bezittingen afsteken; (gew.) hfj moest afsteken, betalen, afschuiven; — iem. iets afsteken, (eig.)
het van hem wegstooten, (oudt.) lets van iemand
wegnemen, het hem ontnemen ; — iem. de loef afsteken,
(eig. van zeevarenden) met zijn schip bovenswinds
van een ander vaartuig komen en zoodoende aan
dat vaartuig (of den opvarenden) het voordeel van
den wind benemen, thans de loef afwinnen, afknijpen ; (fig.) iem. de loef afsteken, het in zekere handeling, eigenschap enz. van hem winnen, het voordeel
boven hem hebben, hem te boven gaan, overtreffen:
de meisjes zoeken elkaar de loef af te steken door mooie
japonnen en sierlijk kapsel ; in onbeschoftheden elkaar de
loef afsteken ; alle mededinging den kop indrukken en
de loef afsteken; (scheepst.) (een eind touwwerk dat
met een steek aan lets vastgemaakt is) daarvan
scheiden, afnemen door het losmaken van den steek :
steek die touwen eens of, maak ze los; — van zich afsteken, met degen, dolk of mes rondom zich steken
wanneer men wordt aangevallen;
(veroud.) (van zichtbare voorwerpen) buiten iets
anders uitsteken, zich verder uitstrekken; (fig.) (eig.)
(van kleuren en kleurige voorwerpen) door verschil
van kleur zich van het omringende afscheiden, sterk
in 't oog vallen, goed uitkomen : zij kleedt zich uitnemend bont en zwierig ; alles, alles moet sterk afsteken ; ook
de sneeuw der hooge kruinen steekt schitterend af tegen
den, blauwen kernel; de goudgele brem stak vroolijk af
legen den donkeren hagedoorn; door verschil van kleur
sterk in het oog vallen, t. w. wanneer een voorwerp
met betrekking tot een ander zich voor het oog zOO
yertoont als ware het daarop, daarbij geplaatst: de
oranjestrik stak af op 'tgroen; de felle gele verf steekt
reeds van verre of bij het horde yroen; (fig.) door ver-

schil van kleur, vorm, waarde, innerlijke hoedanigheden enz. zich van andere zaken onderscheiden,
sterk in 't oog vallen, goed uitkomen, zoodat het de
aandacht trekt : die museums steken leelijk af tegen
de woonhuizen; zijn dos stak afzichtelf)k af bij al de
pracht die hem omgaf ; dit contrast doet de weldaden
zooveel te meer afsteken en plaatst ze in het helderste
licht; — tegen, bij iets afsteken, door groot verschil met
iets anders bijzonder in 't oog vallen, sterk uitkomen: zon toornige blik stak kluchtig af tegen zfjrt
road en vroolijk gelaat; 14W portret zou bij het mine
mooi afsteken ; eene weelde die zoozeer afsteekt de
matigheid zoner ouders ; (van pers.) bij iem. afsteken,
op eene in 't oog vallende wijze van hem verschillen, zoowel in uiterlijke gedaante als in innerlijke
hoedanigheden : wat zullen alle onze Zeeuwsche bruintjes zulk eene schoone blonde afsteken!
AFSTEKER, m. (-s), iemand die lets afsteekt: een
stuk geschut, een vuurwerk, de uitgestrektheid en
het beloop van een aan to leggen werk op een
terrein en dat aanwijst door het uitsteken der grenslijnen: er zal hier eene schans aangelegd worden; de
afstekers zijn juist op het terrein bezig ; (in de metaa.lg.) ijzeren stang met houten steel aan een ketting opgehangen, waarmede de giettap naar binnen
in den oven gestoken wordt om het gesmolten metaal to laten uitvloeien, eene kleine spade dienende
om grond af to steken (in de tabaksteelt); (in den
boterh. in Friesland) de boter die als bovenste laag
van de vaten afgestoken wordt on als van mindere
hoedanigheid afzonderlijk ter markt komt, in tegenstelling van de beste soort die puik genoemd wordt ;
(veroud.) een afsteker maken, zich van de schepen met
welke men vaart, verwijderen om op eigen gelegenheid to varen. AFSTEEKSTER, v. (-s).
AFSTEKING, v, het afsteken, in verschillende beteekenissen van het woord: na de afsteking (Bever:
het afsteken) van het vuurwerk;
(-en), de plaats
waar eene afsteking geschied is ; (in de veenderij)
de plaats waar het veen is afgestoken of doorgesneden, de lijn in welke de doorsnijding heeft plaats
gehad; de doorsnijding (concreet opgevat).
AFSTEKKEN. Zie AFSTIKKEN (lste art.)
AFSTEL, o. het opgeven of laten varen van eene
voorgenomen handeling of van een beraamd plan,
in tegenstelling van uitstel: uitstel, vrees ik, zal hier
afstel wezen; — van uitstel komt afstel, bij verkorting
ook uitstel, afstel, wanneer men een plan telkens
uitstelt, komt er ten laatste niets van ; — uitstel is geen
afstel, al stelt men lets uit, men behoeft het daarom
nog niet op te geven; vooral in toepassing op schulden die men to vorderen heeft, of op lets waarmede
men iemand bedreigt; (veroud.) het doen ophouden,
het afschaffen, de afschaffing van instellingen, wetten, gebruiken enz.
AFSTELEN, (stal af, heeft afgestolen), een gedeelte
wegstelen : van het geld dat op tafel lag zljn tien
guldens afgestolen; lets heimelijk wegnemen en zich
onwettig toe6igenen, ontvreemden; — iem. iets afstelen, het hem door diefstal ontnemen, heimelijk afhandig maken, ontvreemden; (fig.) hij meg mfj afgestolen worden, ik wil hem gaarne missen (van iemand
gezegd op wiens bijzijn men niet gesteld is).
AFSTELLEN, (stelde af, heeft afgesteld), (w. g.)
(voorgenomen handelingen of beraamde plannen ►
besluiten dat zij niet uitgevoerd zullen worden of
niet zullen plaats hebben, ervan afzien, vgl. a fstel
't schijnt afstellen te wezen, 't schijnt, dat men het
plan zal opgeven, dat het tot afstel zal komen;
(bestaande instellingen, wetten, gebruiken enz.) doen
ophouden, buiten gebruik stellen, afschaffen, het
tegenovergestelde van (veroud.) opstellen waarvoor
thans instellen ; (nog gew.) de boerderij, een pact r
koeien afstellen, afschaffen; (veroud. en Zuidn.) op
willekeurige wijze iemand uit zijn ambt, zijne bediening of betrekking verwijderen, ontslaan, het
tegenovergestelde van aanstellen, thans beter: afzetten : de Vlaniingen stelden al de ambtenaren af,
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AFZETTEN.

AFSTIKKEN.

welke door den graaf benoemd wdren, h stelk den
Staatsraad naar zjjn believers . af en aan;
(veroud.)

sterven, door den dood voor hem verloren gam,
sterven, overlijden (met de bijgedachte van het gemis dat de achtergebleven betrekkingen en vrienden door dit verlies ondervinden) ; bijna alleen
gebruikelijk in de onbepaalde wijs, als zn. genomen
(zie aldaar) en in het verl. deelw. als bn. gebezigd:
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krijgsvolk uit den dienSt ontslaan uit ontevredenheid over hun gedrag ; (veroud., eig.) (zieke of
gebroken lichaamsdeelen) thans afzetten; (fig., veroud.) (van zorgen, bezwaren enz. die den geest
drukken) : iets van zich afsterven, het uit de gedachten
zetten, thans : van zich afzetten.
AFSTEMMEN, (stemde af, heeft afgestemd), (van
zaken die aan de beslissing eener vergadering worden onderworpen, als (voorstellen, wetsontwerpen
enz.) bij stemming verwerpen, ze doen vallen door
er eene meerderheid van stemmen tegen uit to
brengen, in tegenstelling van het veroud., gew. aanstemmen (aannemen) : de zaak is beslist, de meerderheid
heeft het voorstel afgestemd; had de Tweede Kamer
het amendement afgestemd, dan zou de toestand veel
zuiverder zen geworden; de vergadering stemde, de leden
stemden het voorstel af, ook dat lid heeft de begrooting
afgestemd, tegengestemd; (w. g.) de stemming ten

einde brengen, naar de rij af zoo lang stemmen tot
ieder lid der vergadering zijne stem heeft uitgebracht ;
(veroud.) eene afkeurende mooning uitspreken over,
zich verklaren tegen, het tegenovergestelde van toestemmen : een huwelek, een verzoek, oordeel afstemmen.
AFSTEMMER, m. (-5). AFSTEMSTER, v. (-s).
AFSTEMMING, v. het bij stemming verwerpen : na

de afstemming van het wetsontwerp; de afstemming van
zijne begrooting gaf den minister aanleiding om af te
treden.
AFSTEMPELEN, (stempelde af, heeft afgestempeld),
(papieren, boeken, munten enz.) alle stempelen, tot
het laatste toe van een stempel voorzien, zoodat er
niets meer to stempelen overblijft: moet al dat papier vandaag nog afgestempeld worden?
zeer veel
stempelen : op dat (zegel)kantoor wordt jaarleks heel
.vat afgestempeld; gedaan maken met stempelen;
—postzeglsaftempeln(t.
w. ambtshalve op het postkantoor), de op een brief geplakte postzegels door
het opdrukken van een stempel of vernietigingsteeken voor het vervolg onbruikbaar maken; — coupons
afstempelen, door het opdrukken van een stempel
verklaren, dat de betaling ervan heeft plaats gehad
en dat zij dus verder zonder waarde zijn; — bankbiljetten afstempelen, van een stempel voorzien en daardoor aan de circulatie onttrekken;
een postwissel
afstempelen, door stempelen het aantal guldens van
den wissel aangeven; — recepissen afstempelen (t. w.
niet volgefourneerde), door het opdrukken van een
stempel verklaren, dat eene der voorgeschreven
stortingen heeft plaats gehad; — recepissen afstempelen (t. w. volgefourneerde), door het opdrukken
van een stempel verklaren dat de rentebetaling van
een bepaalden termijn geschied is; (boeken, tot eene
openbare boekerij behoorende en haren stempel dragende, die het bestuur der boekerij verkoopen of verruilen wil) door het opdrukken van een anderen
stempel op het titelblad van de verklaring voorzien
dat zij door het bestuur der boekerij op wettige wijze
ontvreemd zijn: als de bibliotheek hare dubbelen verkoopt, moeten z?,) eerst afgestempeld 'worden; (eene
verklaring die op geldswaardige en andere papieren
gestempeld wordt) met den stempel op het papier
drukken, — tien procent op de aandeelen, ook de aandeelen afstempelen, de vermindering die het maatschappelijk kapitaal door verliezen heeft geleden
met een stempel op de aandeelen drukken, waardoor
deze eene kleinere waarde krijgen, — (van de handeling gezegd die in de afgedrukte verklaring vermeld
wordt) : op de code Russen placht voorheen de afgifte

ran nieuwe couponbladen afgestempeld te worden;
(munten op welke een opschrift of eene figuur met
den stempel gedrukt wordt) het opschrift of de
tiguur met den stempel crop afdrukken : beide munt-

jes zon van tamelijk ruwe bewerking, en
n1
door het h«rde metaal .qecht afge.qempeld. AFSTEMIPELING, v.

AFSTERVEN, stierf af, is afgestorven), iemand of-

gij hebt uwe afgestorvene ouders nooit gekend; wie heel
jong is afgestorven, heeft voor arbeid rust verworven;
afgestorven zielen, afgestorven geest; (van takken, twij-

gen, bladeren enz.) verdorren en sterven en daardoor
van den boom of de plant afvallen, (ook van boomen
en planten) sterven, doodgaan; (scheik.) (van sulker)
uit den toestand van eene dichte massa in eene
gekristalliseerden en meestal vezelachtigen toestand
overgaan : het afsterven van suikergoed begint aan de
oppervlakte en breidt zich steeds meer naar het midden,
uit; (van betrekkingen tusschen twee of meer per-

sonen, inz. van zwagerschap) ophouden to bestaan
door den dood van den man of de vrouw die den
band tusschen de personen uitmaakte : die familietak is geheel afgestorven; een reef van welen mine
vrouw; ja 't spit voor jou, maar die betrekking is
afgestorven, heeft opgehouden door den dood mijner

vrouw; (dicht.) (van aandoeningen, gewaarwordingen, hartstochten, betrekkingen enz.) ophouden to
bestaan, te niet gaan, uitslijten; — onze (hunne,
hare) vriendschap sterft af, slijt uit, wordt niet langer
onderhouden, (fig.) der wereld afsterven, het wereldsche leven laten varen om zich aan een geestelijk
leven to wijden; (fig.) der zonde afsterven, ophouden
in zonde to leven; — iets afsterven, er geheel vreemd
aan worden, er geheel van afraken: hij is de acade.mie (het leven aan de academie) afgestorven; (dicht.)
zich zelven afsterven, alle gedachte aan zich zelven

laten varen, zoodat men zich geheel aan het goddelijke wijdt.
AFSTERVEN, o. het overlijden met de gedachte
aan het smartelijk verlies dat de achtergeblevenen
daardoor ondervinden: de ziekte en het afsterven van
zijn eenig kind; overlijden: het afsterven van den beruchten Spaanschen Koning.
AFSTERVING, v. het afsterven: de boom heeft veer
geleden door afsterving van takken; afsterving van sulker; door afsterving hunner zwagerschap zen, zij allengn
geheel van elkander vervreemd geworden.
AFSTEVENEN, (stevende af, is afgestevend), (van
schepen of de personen die daarin varen) van een
bepaald punt afvaren om naar elders to zeilen of
to stoomen: in den vroegen morgen stevenden wij van
het eiland af; — op iemand of iets afstevenen, (eig.) (van
schepen of de personen die daarin varen) met een
bepaald doel on in voile vaart ergens op afvaren:

kregen een kaper in 't gezicht, daar stevenden wfi
op af; (fig.) de remonstranten zien Uw e Doorl. aan
als eene baak in zee, waar z alien op afstevenen,
waarnaar zij zich richten; (fig. on scherts.) op ion.
of lets afstevenen, (van voetgangers) regelrecht on
met snellen trod op iemand of iets af komen : zoodra
hi] mij zag aankomen, stevende hfj op mij af.
AFSTIEREN. Zie AFSTUREN.
AFSTIJGEN, (steeg af, heeft afgestegen), met eene
gelijkmatige, min of meer langzame beweging naar
beneden komen of gaan: zu stegen ettelijke trappen

af en kwamen in den tuin; min reisgenoot was in eene
andere boot afgestegen die reeds naar wal was gegaan;
(in 't bijz.) van een rijdier stijgen of uitstappen (uit
een rijtuig): hij was inmicidels de trede van de diligence
afgestegen ; stijg a f en bind ow paard vast; (fig.) van
het verlaten van een vorstelijken zetel. AFSTIJGING, v.
AFSTIJVEN, (steef af, heeft afgesteven), (linnengoed)
alles stijven; iets geheel en voldoende stijven: ge

moest, eerst al het linnen maar afstijven, zijn die overhemden nog niet afgesteren? gedaan maken met stijven: debt ge nog niet afgesteren?

AFSTIKKEN, (stikte af, heeft afgestikt), (in den landen toinb.) met eene spade of dergelijk werktuig wortels, distels enz. stootende afsteken: (pi debt met core

AFSTIKKEN.

AFSTOOTEN.
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spade de wortels van die plant afgestikt; (in de veenderij) (den veengrond die door middel van het treebord of de stikkersplank in ruiten is afgedeeld, de
maat der te snijden turven aanwijzende) afsteken,
in turven afdeelen door het indrukken van het daartoe bestemde scherpe ijzeren werktuig aan een houten steel bevestigd, dat stikker of stikschop genoemd
wordt; (kleerm. en naaisterst.) een stikwerk afmaken, voltooien; (iets) afwerken door er een rand om
te stikken; alles afdoen wat er te stikken valt. AFS TIKKING, v.
AFSTIKKER, m. (-5), veenarbeider die afstikt.
AFSTIPPEN, (stipte af, heeft afgestipt), (lijnen,
figuren enz.) met pen, potlood enz. op papier of op
andere stof teekenen door het zetten van stippen of
punten die het beloop der lijn of de omtrekken der
figuur aangeven : ik zal u de lOnen even op de lei afstippen ; ook AFSTIPPELEN. AFSTIPPING, v.
AFSTOFFEN, (stofte af, heeft afgestoft), (bestoven
voorw.) reinigen door er het stof met een schuier
of drogen doek af te vegen : zone boeken, zijn lessenaar afstoffen; — iem. afstoffen, t. w. de kleederen of
zich afstoffen, zijne
schoenen die hij aanheeft;
eigen kleederen of schoenen van het stof reinigen.
AFSTOFFING, v.
AFSTOKEN, (stookte af, heeft afgestookt), door hard
stoken het vuur zoo hevig doen branden, dat iem.
van de hitte het daar niet uit kan houden: ik houd
reel van de hitte; ge zoudt werk hebben van de
kachel af te stoken; (in de distilleerderij) het vocht
door verhitting in dampvormigen toestand verwijderen uit den ketel, de retort enz. om het in het
daartoe bestemde vaatwerk op te vangen : curacao
wordt vervaardigd door Franschen spiritus af te stoken
op curacaosche schillen; (een gedeelte van een voorraad brandstoffen) verstoken, in haard, kachel of
oven verteren en daardoor den geheelen voorraad
in omvang verminderen : van 't najaar lag de heele
solder vol turf; on is er al heel wat (van) afgestookt;
(fabriekovens, inz. in de kalkbranderij, steenbakkerij
enz.) zoo lang stoken als voor het doel vereischt
wordt : is de oven al afgestookt ? gedaan maken met
sullen eerst maar afstoken; — wat (vrij wat,
stoken :
heel wat enz.) afstoken, veal verstoken, (vuurhaarden,
kachels, ovens enz.) allengs verslijten door er lang
of hard in to stoken: die spaaroven is geheel afgestookt:
ge moogt wel eens een nieuwen opdoen. AFSTOKING, v.
AFSTOMMELEN, (stommelde af, is en heeft afgestommeld), (van pers.) stommelend, met onzekeren
gang, hortend en overal tegenaan stootend naar
beneden gaan : midden in den nacht hoorde ik iem. de
trap afstommelen; daar komt de oude man ook nog de
trappen afstommelen (of afgestommeld).
AFSTOMPEN, (stompte af, heeft afgestompt), (w. g.
gemeenz.) iem. met vuistslagen of elleboogstooten
wegjagen: iem. (van) de bank afstompen.
AFSTOMPEN, (stompte af, heeft en is afgestompt),
(scherpe of puntige voorw.) stomper maken door
lets van de scherpte of van de punt weg to nemen:
eene bbl, een paal wat laten afstompen ; de horens van
een stier laten afstompen; — een steen afstompen, de
boomstammen of
scherpe kanten ervan wegnemen;
takken afstompen, stomp afhouwen; (fig.) de ongegronde ergernis kan alleen weggenomen worden, wanneer zfj door herhaalde slagen afgestompt wordt; 'slevens
prikkel afstompen ;(scheik.) (w. g.) de scherpte van sure
vloeistoffen door toevoeging van alcalien verminderen, gedeeltelijk neutraliseeren: voegt men bo azffn
telkens kleine hoeveelheden koolzure soda, dan wordt
het zone allengs afgestompt en ten slotte geheel genetttraliseerd ; (fig.) Cs menschen geest, gevoel, zintuigen enz.) allengs de scherpte doen verliezen, ze
stomp maken, verstompen, d. i. van schranderheid,
fijnheid of doordringende kracht berooven : het spel
is iets hetwelk den geest afstompt en verdierlijkt, evenals de drank en het antfoen; al die wederwaardigheden
hebben hem (zi}n geest) geheel afgestompt; Cs menschen karakter, zeden, manieren enz.) door den om- -

gang met anderen ze allengs het hoekige en kantige
doen verliezen, van de sterksprekende eigenaardigheden berooven en aan het gewone of alledaagsche gelijkvormig maken, t. w. door de wrijving van
het maatschappelijk verkeer; (dicht.) stomp worden, zijne scherpte verliezen;
zich afstompen, zich
self stomp maken of verstompen : menige leerling
stompt zich tegenwoordig op de spraakkunst en de sommen af. AFSTOMPING, v.
AFSTOOMEN, (stoomde af, is en heeft afgestoomd),
stoomend zich verwijderen (van een trein, stoomboot); met den spoortrein afrijden; met een stoomschip afvaren; (van personen in een train, op eene
boot) ; (van spoortreinen of de personen die zich
daarin bevinden) naar beneden stoomen, van eene
hoogte of langs eene helling: hebt ge den Rigi al eens
op- en afgestoomd? van stoombooten of de personen
die zich daarin bevinden : eene rider, een stroom
afstoomen, stoomen in de richting van den oorsprong
naar den mond : het prachtige gezicht der booten die
den ROn afstoomden; zekeren afstand ten einde toe
doorstoomen, (met spoortrein of stoomboot) afleggen :
in hoeveel tad kan men die heele bean afstoomen ? — neat
(vrU wat, heel wat enz.) afstoomen, veal stoomen, veal
reizen (met spoortreinen of stoombooten).
AFSTOOTBANK, v. (-en), (leerl.) bank waarop de
huiden gelegd worden om ze af te stooten.
AFSTOOTBOOM, m. (-en), (leerl.) de boom of balk
waarop de huiden gelegd worden om ze met het
stootmes van onzuivere of vreemdsoortige bestanddeelen te ontdoen, ook stootboom genoemd.
AFSTOOTEN, (stiet af, stootte af, heeft en is afgestooten), iets met een stoat verwijderen van datgene
waarbij het zich bevindt: de biljartspeler stoot den
bal van den band af; — iets van zich afstooten, het met
een stoat van zich afduwen; (fig.) de trotschheid van
hen welke het voortreffeWk geschenk van den godsdienst
van zich afstooten, met verontwaardiging verwerpen
of weigeren; ook, zich inspannen om er niet aan te
denken ; — iem. van rich afstooten, hem met een forschen stoat van zich afduwen, terugduwen: hi] stootte
de omstanders rechts en links van zich af; ze wilde
hem terughouden, mew lit)* stiet hear van zich af;
ook h wist goed van zich af te stooten, (fig.) (t. w.
bij een bezoek, toespraak, vraag, aanzoek ens.) hem
door eene ruwe bejegening of door bitse woorden
den lust benemen om te naderen of verder te spreken : de predikaut sprak eenige woorden tot opbeuring,
doch de patient stiet hem op minder aangenamen toon
van zich af, oak (iem. die hulp, steun, eene gunst
enz. verzoekt) op norschen toon of meedoogenloos
afwijzen en ongetroost wegzenden, als iem. met
wien men niet te doen wil hebben, op ruwe en harde
wijze verstooten; hi)* stiet mij van zich af: ik sta alleen
op aarde; — afstootend, anderen door onaangename of
harde bejegening van zich afwerende of terugstootende; —
iem. afstooten, hem van zich afkeerig maken,
hem afkeer of tegenzin inboezemen, het tegenovergestelde van aantrekken : de minister moge vele vrienden (van zich) afstooten: karakter en liefde voor het
vaderland mag men heat niet ontzeggen; het als 't ware
met geweld van zich verwijderen, het zich nit den
geest zetten, zich inspannen om er niet aan te
denken : dat wreede denkbeeld trachtte ze telkens ran
zich af te stooten, doch geheel uit haren geest kon ze het
niet verbannen; (dicht.) doen afstuiten ; ook (van pijlen,
wapenen, werktuigen bestemd om te slaan of to
houwen, ens.) niet doordringen, teruggedreven warden, afstuiten: hfj sloeg den krokodil net een bbl
in den nek, welke daarran afstootte als van een aanbeeld ; (fig.) de overtuiging dat pogingen ran sulk-eta
aard op des burgemeesters vast gemoed moesten afstooten, als de pfjl op eene rots; (veroud.) laat clot
op atij afstooten, laat het op mij aankomen;
(werptuigen of hetgeen als zoodanig wordt voorgesteld) als met een stoat van zich verwijderen,
ze met zooveel weerstandskracht opvangen, dat

AFSTOOTEN.

AFSTRAAL.

zij afstuiten en teruggedreven worden, doen afstuiten; (nat.) door de werking eener physische
kracht van zich verwijderen, of trachten dit to doen :

(van voetgangers en ruiters) zich in snelle en geweldige vaart verwijderen, wegspoeden: de soldaten
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geloknamige polen van den magneet en getoknamige
electrische lichamen stooten elkander af; ongelijknamige
trekken elkander aan; (fig.) (van zedelijke eigenschap-

pen, hoedanigheden enz.) iemand onaangenaam aandoen, zoodat hij zich niet aangetrokken gevoelt,
maar veeleer terugdeinst ; hem afkeer of tegenzin
inboezemen: haar sch#nbare koelheid en ondankbaarheld hebben den jonkman die haar nog lief had, van
zich afgestooten; — zich afgestooten gevoelen (door iem.
of iets), een onaangenamen indruk ondervinden die
van nadere kennismaking afschrikt ; — afstootend, een

onaangenamen indruk makende, afkeer of tegenzin
inboezemende : zijne ruwheid in het spreken was voor
velen afstootend;

met een stoot van iets scheiden of afzonderen;
ik heb m# het vel van den elleboog afgestooten;
tc# stooten de asch onver sigaar op den rand van
het tabakskomfoortje af; h# heeft zijne horens nog
niet afgestooten, hij is nog niet aan 't einde van zijn

aanval of van zijne verdediging, hij heeft zijne
kracht nog niet verloren; — 11# heeft zOne horens
afgestooten, hij heeft (ten gevolge van ondervonden
tegenstand) zijne drift gematigd, is makker, handelbaarder geworden; (zeew.) (van een schip) door het
stooten op den grond of op eenig hard voorwerp
iets kwijtraken : het schip heeft zone kiel afgestooten;
ook iem. (of zich zelven) het hart of de hartader afstooten, hem (zich) dooden door het doorstooten van
het hart of het doorsnijden der hartader; (toonk.)
een toon afstooten, dien van den voorgaanden of
volgenden afscheiden, door tusschen de beide tonen
eene kleine tusschenruimte te laten; (leerl.) de huiden met een stootmes op den afstootboom van de
nerf, het vet, bloed, slijm enz. reinigen; ook de hidden afstooten, met het stootmes reinigen; naar beneden stooten, met een stoot nederwaarts werpen:
itO zag de kinderen hun zoeken vader de trappen
afstooten; met geweld van een vorstelijken troon

of uit een eerambt verwijderen. AFSTOOTER, In. (-s).
AFSTOOTIJZER, o. (-s), (leerl.) een stomp ijzeren
werktuig in den vorm van een gebogen Ines, aan
weerskanten van een handvatsel voorzien, waarmede men de huiden afstoot, ook stootmes genoemd.
AFSTOOTING, v. (-en), de daad of working van
afstooten, het afstooten: na de afstooting worden de
huiden weder in de kalkkuip gelegd; (eig.) (van lichamen in de natuur) de werking der natuurkracht,
waardoor een lichaam een ander van zich verwijdert, het tegenovergestelde van aantrekking ; de onderlinge afstooting van gelfiknamige polen van den magneet, van geliiknamige electriciteiten ens.; (fig.) (van
pers.) de invloed waardoor eene zaak of een persoon
iemand als 't ware terug doet deinzen, hem afkeer
of tegenzin inboezemt : het zoeken naar eene verklaring voor de beurtelingsche aantrekking en afstooting
welke de makker op hem nitoefende.
AFSTOOTINGSKRACHT, v. het tegenovergestelde
aantrekki ng skr a cht.
AFSTOOTINGSKUNST, v., zij bracht al de aantrekkings- en afstootingskunsten ecner handige coquette in
?perking.
AFSTOPPEN, (stopte af, heeft afgestopt) eene waterloozing, een riool enz.) van binnen afsluiten, toemetselen om den verderen afvoer van het water of
de meststoffen te beletten ; (veroud.) (een wog, een
toegang, uitgang enz.) dien (voor fem.) afsluiten,
openingen, gaten, reten, tussehenruimten enz. aanvullen, diehtmaken : z n at de reten behoorlijk afgestopt?
(voorw. die gestopt moeten worden) geheel stoppen,
ze alle stoppen, alles afdoen wat er te stoppen valt:
zijn die konsen niet afgestopt gedaan maken met stoppen: z ,)odra ge afgestopt hebt ; (scheepst.) het (1,11.7 of,toppe 'I. tot aan het elude van het tij voor anker
idijven om niet af to drijven.
AFSTORMEN, (stornide at. liceft en is afge,tormil).

legden aan en verschrikt stormde het yolk van de markt
af of de markt of; op het gegeven bevel stormden de
ruiters het plein af; (ook dicht.) van zeevarenden ge-

zegd die in aller 1)1 van eene plaats wegzeilen; (van
voetgangers en ruiters) : op iemand of iets afstormen,
met hevigheid of drift recht op iem. of iets toesnellen, in voile vaart erop aanrennen : de trompet klonk
en daar stormde de ruiter# op den viand af; (van voetgangers en ruiters) in snelle en geweldige vaart van
eene hooger gelegen plaats naar eene lagere Wen,
in voile vaart naar beneden spoeden : de huzaren
stormden (van) den heuvel af ; hoe dikwOls hebben w# als
jongens de trappen op- en afgestormd; (ook dicht.) van
afwaarts stroomend water : de bruisende beek, fangs
de helling der rots afstormende; (w. g.) iem. of iets
(door een stormwind) wegdrijven: een hevige orkaan
heeft het schip van de kust afgestormd; door den storm
losgerukt en afgeworpen worden: afgestormdeboomen,
heuvels, door den stormwind van bladeren, takjes, zand
ontbloot; — de orkaan heeft in het bosch eene menigte
takken en bladeren afgestormd, afgerukt; — een hevige
rukwind heeft een aantal schoorsteenen en dakpannen
afgestormd, afgeworpen ; — de zee stormt hunne dijken
af, ontneemt ze hun in den storm ; (dicht.) afgestormde schepen, door stormen tot het uiterste ge-

teisterd ; (fig. dicht.) door den storm der hartstochten
afmatten en uitputten : uw hart door 't geweld der
driften afgestormd; de afgestormde ziel; (dicht.) (yestingen, wallen, muren, legerplaatsen enz.) door aanhoudende bestorming zoodanig teisteren, dat zij in
ontredderden toestand geraken.
AFSTORTEN, (stortte af, heeft en is afgestort),
(van werkelijke vochten, inz. van stroomende wateren) met snelle vaart nederstroomen: het leven is
gelijk aan een dier reuzenstroomen van Amerika die
eenigen vreedzaam tusschen lachende oevers vloeien,
maar dan eensklaps van eene berghoogte afstorten;
vochten naar beneden gieten, doen nederstroomen:
de Rffngod start verheugd zijn wateren van de Alpen
af; een oord waar een waterval zich van de rotsen

afstort; (fig.) (zegeningen of straffen des hemels,
weldaden en onheilen, klanken en tonen enz.) ze
als 't ware uitgieten en doen nederstroomen, ze
(op iemand of iets) doen nederkomen: stort op nifin
hoofd alleen elk naderend onheil af; (stof, gruis, puin
ens.) plotseling of met kracht naar beneden werpen,
nederstorten: eene lading steenkolen afstorten; (fig.,
bijbel.) personen van een eerezetel afwerpen, uit een
eereambt ontzetten: eenigen nit haar heeft hij vervloekt en vernederd, en devolve van harem staat afgestort; (fig.) (good en kwaad) op iem. of iets doen nederstroomen, nederkomen, plotseling of met kracht
nedervallen, met snelle vaart nederstorten : die steer
zal door zijne zwaarte noodzakelijk afstorten; achtjaar
geleden zijn twee menschen insgelijks van deze hoogte
afgestort; die vrouw startle af van 't paard; (fig.)
op ion. of iets afstorten, met drift of geweld aankomen op; zich van eene hoogte op iemand of iets
nederstorten; — zich afstorten, zich van eene hoogte
laten afvallen of naar beneden springen. AFSTORTING, v.
AFSTOVEN, (stoofde af, heeft afgestoofd), (spijzen
die gestoofd moeten worden) alle, of voldoende
stoven, zoodat alles behoorlijk gestoofd is: zbn die

appelen nog niet afgestoofd ? zoodra het vleesch afgestoofd is; alles afdoen wat er to stoven valt : hebt
ge nog niet afgestoofd?
AFSTRAAL, (eig.) het licht, de glans van een
lichtgevend voorwerp afstralende; (fig.) (in den hoegeren stijl) de zichtbare of waarneembare openbaring van onzichtbare wezens on onzinnelijke begrippen waaraan luister en heerlijkheid worden
toegekend: de ratbaarheden CO het doorzicht can dot

eersten mensch, de quaarheid eii klaorbeid eon zij
geest, ale afstraal der god h eid oii spiegel ra )1 het yesch upon,' ; vgl. ofsch
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AFSTRAALSEL.

AFSTRIJKEN.

AFSTRAALSEL, o. (-s), (eig.) afstraling; een evenbeeld, voorgesteld als zijn glans aan het voorbeeld
ontleenende, vgl. afschfjnsel.
AFSTRAFFEN, (strafte af, heeft afgestraft), iein.
afstraffen, hem de noodige straf toedienen (inz.
lichaamsstraffen) : soldaten, matrozen afstraffen, het

over gebracht worden; (een bestraten weg) op het
punt waar een zijweg erop uitkomt, verbreeden en
good doen aansluiten aan dien zijweg.
AFSTRATING, v. het afstraten; — (-en), de bestrating tusschen hoofd- en zijweg.
AFSTREELEN, (streelde af, heeft afgestreeld),
(dicht.) iem. de rimpels, het verdriet van zijn gelaat
afstreelen, door streelen, lief koozen wegnemen.
AFSTREVEN, (streefde af, is afgestreefd), (in hoogeren stip) op iem. of jets afstreven, met voortvarende
kracht, met ijver of drift recht op fern. of jets toesnellen ; — zich afstreven, zich uitputten door langdurig streven.
AFSTRIJDEN, (streed af, heeft en is afgestreden),
een strijd tot het einde toe strijden, volstrijden;
(ook fig.) het broze lichaam heeft zijn aardschen strijd
afgestreden; (fig.) (plagen, ellenden, ziekten, gevaren enz.) tot het einde toe doorworstelen, geheel
en volkomen doorstaan : de martelaar had geen enkel
leed meer af te strijden; iemand afmatten door langdurig of hevig strijden en worstelen (eig. en fig.);
(dicht.) afgestreden liken, lijken van afgestreden
personen; (w. g., gew.) iemand jets afstrijden, (t. w.
eene bewering, eene mooning enz.) in een woordenstrijd ze hem uit het hoofd trachten to praten,
ze loochenen, tegenspreken: ge moet me dat niet af-

afstraffen met klingslagen is vervallen ; — zich laten
afstraffen, zich gewillig aan de v erdiende straf onderwerpen: de knaap liet zich geduldig afstraffen; iem.
duchtig doorhalen, hem den mantel uitvegen, hem
ferm op zijne plaats zetten, inz. om hem zijne minderheid te doen gevoelen : gisterenavond, teen hi] weer

zoo het hoogste woord voerde, heb ik hem eens duchtig
afgestraft; (gemeenz.) eene vrouw afstraffen, haar
gebruiken, vleeschelijke gemeenschap met haar plegen. AFSTRAFFING, v. (-en).
AFSTRALEN, (straalde af, heeft en is afgestraald),
(van licht, glans, luister, gloed enz.) stralende van
jets uitgaan, of van zich doen uitgaan : het licht dat
den heelen avond van de lamp heeft afgestraald; (fig.)
het scheen dat een glans van goddelijke genade nit hare
oogen afstraalde, een auer-gasbrander straalt viermaal
zooveel licht, zoo sterk of als een vleermuisbrander ; (van

warmte) stralend van een verhit voorwerp uitgaan,
zich van daar verspreiden, waardo or het voorwerp afkoelt er straalt vrij wat hitte van dien oven af men be-

hoort te zorgen, dat de warmte niet te veel uit den stoomketel afstraalt, ook de stoomketel straalt te veel warmte, te
reel a f; (van aangename gewaarwordingen en toestan-

strUclen, ik weet zeker dat gtj het gedaan hebt, — iemand
jets afstryden, (t. w. eene bekentenis of toestem-

ming) hem afdwingen door kracht van redenen,
door kracht van overtuigende feiten ; in de veroud.
uitdrukking: het worclt mij afgestreden, ik word
ondanks mij zelven genoodzaakt het to erkennen ;
—zichafstrijden,
zich afmatten door langdurigen of
hevigen strijd.
(lie hem niet alleen uit zone oogen blinkt, maar zelfs
AFSTRIJKEN, (streek af, is en heeft afgestreken),
can zUn gelaat afstraalt; (van schoone hoedanighezich wegpakken, maken dat men wegkomt, (w. g.):
de,n en eigenschappen in 't algemeen en op zich zelve
ik strijk af, boor, go been, ruk nit; — op iemand of jets
beschouwd) zich duidelijk openbaren in : awe eeuwige
afstrijken, in snelle vaart recht erop afkomen ; (van
olgenoegzaamheid straalt in de wijsheicl heerlijkst af; —
menschen) in snelle vaart recht naar beneden komen
op iem. of iets afstralen, glans of eer eraan modelangs eene hailing of langs een touw : hjj was longs
deelen ; (van heilrijke werkingen of invloeden, of wel
de taaie koord ter tinnen afgestreken; (van vogels en
van hoedanigheden of eigenschappen, in verband
gevleugelde insecten) in snelle .vaart van eene hoogte
gedacht met den invloed dien zij oefenen) aan fem.
recht naar beneden vliegen zonder veal to ftadderen :
of iets zijn oorsprong ontleenen en op andere persode leeutverik streek naar het klaver veld af ; (kleenen of zaken zijn invloed doen gevoelen : God, het
waarachtige licht, verlichte alle heilgeerige harten met dingstukken, sieraden, boeien enz.) een ander of
zich zelven van het lijf strijken, zich ervan ontdoen ;
de afstralende genade van zijn Heiligen Geest, als
iemand de (zijne) broek afstrijken, hem die gedeeltemensch deel ik in de eer die afstraalt van zijn luister;
lijk van 't lijf doen, ze losmaken en tot op de beenen
(van een licht) naar beneden stralen: het licht, dat
laten zakken on hem eene flinke dracht slagen toedievan de gaslantaarns afstraalt;(fig.) (van schoone hoenen; (fig.) fern. de baas zijn ; — de (zijne) broek afstroken,
danigheden of eigenschappen) zich zOO schitterend
(door schippers, boeron enz. gebezigd) (over boord,
vertoonen, dat zij als een stralend licht den beneop het veld) aan eene natuurlijke behoefte voldoen ;
den geplaatsten aanschouwer duidelijk in 't oog vallen : hoe straalt Zffne almacht in die luchtzee van azunr,
(veroud.) iem. de kroon afstrijken, iemand naar de kroon
steken ; — de vlag afstrijken, (eigenl.) de vlag van
van den eindeloozen archipel der starren af ! (van
een (vijandelijk) schip strijken, afhalen (als teeken,
water of andere vloeistoffen) stralend afloopen, in
stralen afstroomen : het water straalde van het dak . dat het schip gewonnen is); (fig., veroud.) iemand of
jets de vlag afstrUken, iemand of jets in eenig opzicht
of; het zweet straalde hem longs de wangen af.
het meesterschap afwinnen, overtreffen ; thans zegt
AFSTRALING, v., (van licht) : de afstraling van het
men : de vlag voor iemand strijken; (lucifers) ze
•maanlicht op de toppen der boomen; het beeld van een
voorwerp, door afstraling op een spiegelvlak gevormd;
langs eene oppervlakte heen strijken om ze to doen
(van warmte) de stoomketel wordt geheel ingemetseld
ontbranden (afstroken is in doze bet. in oneig.
ern het verlies van warmte door afstraling te voorkotoepassing gevormd naar het voorbeeld van afgaan,
men ; (van een warmtegevend voorwerp) de stoomafschieten, afvuren enz. die eigenlijk de verwijdering
van de lading uit het schietgeweer, maar bij uitketels zoodanig in te richten, dat de minst mogelijke
breiding, door verwisseling van subject en object,
warmte door den schoorsteen, en door afstraling van
het losbranden van het vuurwapen to kennen geven) ;
den ketel verloren gaat; — (-en), de zichtbare of waar(veroud.), iemand het hoofd (den kop) afstrijken, hem
neembare openbaring van onzichtbare wezens en
het hoofd strijkelings afsnijden, afhouwen ; door strijonzinnelijke begrippen (hoedanigheden, toestanden
ken, of strijkende wegnemen, verwijderen (vuil, kleof gewaarwordingen) waaraan luister en heerlijkverige stoffen, vochten of lichte voorwerpen), ook : de
heid worden toegekend ; een evenbeeld, voorgesteld
voorwerpen van het aanklevende vuil, vocht enz.
als zijn glans aan het voorbeeld ontleenende; afspieontdoen: de zalf van een pleister afstrijken, de boterling : waarin wij eene flauwe afstraling der onnaspeurden, of schoone hoedanigheden) door het gelaat kennelijk uitgedrukt worden, zoodat zij den aanschouwer
duidelijk in 't oog vallen, gelijk het licht dat van een
lichtend voorwerp afschijnt : de blakende gezondheid

lijke wUsheid van den ottbegrUpelijken Schepper eerbiedigen moeten.
AFSTRATEN, (straatte af, heeft afgestraat), (een
weg) geheel en voldoende bestraten, zoodanig afwerken dat de bestrating geheel voltooid is : de weg

is afgestraat en nu moet er een pair claim dik zand

hammen zijn te vet gesmeerd; ge kant er wel de helft
afstrfiken, het mes op het brood afstrijken, een hoed met
een borstel afstrijken, geld van de tafel afstrrjken;
(gemeenz.) een winstje (voordeeltje enz.) afstrtyken, het
behalen, erlangen ; — het overtollige koren van de maat,
afstrUken; eene moat afstrijkett (t. w. eene maat voor

AFSTRITREN.

AFSTUITEN.

droge waren), nadat ze gevuld is, van boVen (met
het strijkhout of met de hand) vlakstrijken om de
overtollige hoeveelheid weg te nemen; — akkers afstrijken, ze van boven gelijkstrijken en de overtollige
aarde verwijderen (vooral in de tabaksteelt gebruikelijk); — steenen afstrijken, de gevormde steepen met
het strijkhout van boven glad strijken; (linnengoed) het alles of het geheel en voldoende strijken;
alles afdoen wat er te strijken valt : ge meet eerst al
het linnen maar afstrfjken; gedaan maken met strijken : als ge afgestreken hebt, kunt ge uitgaan; zeer veel
strijken: ik heb vandaag wat afgestreken. AFSTRIJKING, v.
AFSTRIJKER, m. (-s). AFSTRIJKSTER, v. (-s).
AFSTROMPELEN, (strompelde af, is en heeft afgestrompeld), strompelend naar beneden komen (van
personen gezegd die door ouderdom of zwakte zich
kwalijk voortbewegen kunnen) : de stoep, de trap af-

een borstel loopen, ten einde losse knoopen, vlokjes en
vezeltjes daarvan af te stroopen, daarvan te verwijde kuipers stroopen met de bandschaaf de
deren;
gekloofde wilgenteenen glad af, ontdoen ze zuiver van
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strompelen.

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

—

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

STROOPER, m. (-s).
AFSTROOPSCHAAF, v. (...schaven), eene eigenaardig ingerichte schaaf waarmede de kuiper de
oppervlakte van het vat aan de buitenzijde afstroopt.
AFSTUDEEREN, (studeerde af, heeft en is afgestudeerd), zijne studien voltooien, inzonderheid in toepassing op de studi6n aan de Academie : hij heeft
in drie jaren afgestudeerd ; — men beweerde dat de
Godgeleerdheid afgestudeerd was, volledig bestudeerd,

pels eens van 's winters voorhoofd af.

zoodat de kennis ervan niet moor uitgebreid ken worden; (w. g.) iets bestudeeren tot men de vereischte
kennis ervan verkregen of den verlangden graad
erin behaald heeft: hij zal eerst de letteren afstudee-

AFSTROOMEN, (stroomde af, is en heeft afgestroomd), naar beneden stroomen, t. w. van den
oorsprong naar de monding (van eene rivier enz.)
of van een hooger gelegen punt naar een lager (van
het regenwater enz.) : met kracht stroomde de rivier

ren, en dan tot de rechten overgaan; — zich afstudeeren, zich afmatten door langdurige of ingespannen studio: ik heb me voor min examen zoo afgestudeerd, dat ik er doodmoe van ben; zeer veel studeeren:
wfj hebben deze week heel wat afgestudeerd.

van de rotsen af; na den dooi stroomde eene groote
watermassa (van) den berg of; de regen stroomt van
het dak af; (van tranen, bloed, zweet enz.)langs het
lichaam enz. vloeien: hun bloed stroomt of uit wend
bij woad ; van eene hoogte afdalen: het yolk stroomde
weer den heuvel af; (dicht.) (van licht en vuur) in een

AFSTUIT, m. het afstuiten; de terugstuit of terugstoot waardoor iets bij de aanraking van een hard

onafgebroken stroom naar beneden vloeien of stralen : het licht stroomt van den hemel af; in een onafgebroken stroom van iemands lippen vloeien : de
woorden stroomen van hare lippen af met majesteit en
luister; vernuft en geest (vernuftige en geestige taal)
stroomen hoar lippen of; (van golvend hoofd- of
baardhaar) golvend en los afhangen: de goudgele
lokken stroomden in zwierigen overvloed over de schouders van zijn hoofd af; (van voorwerpen die in het
water drijven) door de working van den stroom
verderaf geraken, stroomend afdrijven: de boom
stroomde van ons of; (fig.) (van eene volksmenigte)
in grooten getale heengaan, vertrekken ; door de warking des strooms van het strand of den oever afgescheiden on weggevoerd worden, door een krachtigen
golfslag ofspoelen: bier stroomt jaarlijks veel grond af,
ook het land, de oever stroomt hier sterk af, neemt af
door den stroom; — het is hier sterk afgestroomd en

daardoor is de offer zoo smal; het heeft hier in de
laatste dagen, sterk afgestroomd ; afscheiden en wegvoeren : de rivier stroomt reel van haren oever af, ook
de rivier stroomt den oever sterk af. AFSTROOMING,
v. (-en).
AFSTROOPEN, (stroopte af, heeft afgestroopt),
een hags de huid, een paling het vel afstroopen,
ook een haas, een paling afstroopen, van de huid,
van het vel ontdoen, ook die haas stroopt slecht
af, is slechts met moeite van de huid to ontdoen ; —
van een wilgentak de blacleren, ook een wilgentak afstroopen ; — de bladeren afstroopen, langs de oppervlakte
de bladeren er afstrijken ; (dicht.) de wind heeft met
br aisenden adem de bladeren afgestroopt, losgerukt,
afgescheurd ; (kleedingstukken, wapenrusting, sieraden, banden enz. die men aan 't lichaam draagt
en die nauw om 't lijf sluiten) iemand van het
lijf of de laden trekken: een drenkeling de klee-

ren van het lijf afstroopen, een ring van den ringer afstroopen; (fig.) een verslagen of gewonden
vijand van zijne wapenrusting, sieraden berooven; —

katoenen [Jaren loaf men l 't spoelea roorkeur door

voorwerp terugspringt, (w. g.) beter afstuiting of weer-

omstuit.

AFSTUITEN, (stuitte af, is on heeft afgestuit), terugstuiten, in eene andere richting voortgaan: de bed
stuitte op den peal of; (van iets dat geschoten of geworpen wordt, en van wapenen of andere werktuigen, bestemd om to slaan of to houwen, als kogels,
pijlen, steenen, zwaarden, bijlen enz.) bij het raken
van een voorwerp er niet in doordringen, maar zonder schade of letsel to veroorzaken, terugstuiten:
de kogel stuitte op zijn degenknop af; de poi stuitte
tegen het harnas af, de stokslagen stuitten op hem af
als op een aanbeeld ; (fig.) gij hebt de kracht uwer woorden zien afstuiten op de wapenrusting Gods die mij dekt ;
(fig.) elke poging stuitte af als op een ondoordringbaar
harnas ; (van personen) bij een aanval op iemand of
iets stuiten, on zooveel weerstand ondervinden dat
men terug moat deinzen; (van waterstroomen, vloeden, stormen, winden enz.) door de kracht van een
voorwerp dat aan hunne beweging weerstand biedt,
teruggedreven worden zonder schade aan to richten ;
(van licht en geluid) terruggekaatst worden ; — bedrogen stuit de blik op wal en weerstand af, kan niet
verder doordringen ; (fig.) (van pogingen die men aanwendt om een doel to bereiken, of wel van handelingen, gezegden enz. die als pogingen om iets te
bewerken worden voorgesteld) : op iets afstuiten, in
iets een onoverkomelijken weerstand, eene afdoende
belemmering ondervinden, waardoor zij voorgoed
verijdeld worden en alle uitwerking missen: zijn

herhaalde tranen en smeekingen stuitten op Naar standvastigheid of als op eene onbeweeglijke rots; de taster
stuitte of op zijne deugd ; — op iem. of iets afstuiten, iem.
of iets treffen, na van een ander persoon of een ander voorwerp teruggestuit to zijn; (w. g. fig.) (van
handelingen, bemoeiingen, zorgen enz.): op iemand
afstuiten, op hem nederkomen, t. w. nadat anderen
ze van zich afgeschoven hebben : het stuit altos maar
op mij af; hij teat alles op zijn vriend afstuiten. op
hem laten aankomen; (van personen, voorwerpen
of onstoffelijke begrippen die voorgesteld worden als
iets dat dreigend aankomt) ze stuiten in hunne vaart,
• scheert
afweren gees weerstand stuit heft of: de toed

teat hem afstuit ; — [ofstuitende culeltrots, gem•,

AFSTUITEN.

AFTAPPEN.
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enz. in den zin van terugstootend, afkeer of tegenafsukkelen, veel sukkelen, heel wat ziekelijkheid of
zin wekkend verdient geene aanbeveling]. AFSTUIongesteldheid te verduren hebben: ik heb van den
TING, v.
winter wat afgesukkeld.
AFSTUIVEN, (stoof af, is afgestoven), (van stof,
AFSULLEN, (sulde af, is afgesuld), nederwaarts
zand enz.) van eene plaats wegstuiven, door den
glijden: zich longs een dak, langs eene ladder enzwind weggedreven worden: bfj den laatsten storm is
laten afsullen; de jongens waren druk bezig van de
hier vrfj wat zand van de duinen afgestoven; — daar kan
brag af te sullen (op eene glfj- of sullebaan); — kan
wel wat op afstuiven, daar kan wel een klein voorjij die heele baan afsullen ? sullende ten einde brengen.
deeltje op overschieten; (van zandheuvels of duinen)
AFTAFELEN, (tafelde af, heeft afgetafeld), gedaan
door het wegstuiven van zand allengs lager of
maken met het middageten, den maaltijd ten einde
kleiner worden : de duinen stuiven hier dagelijks af;
brengen.
door den wind weggedreven worden, losgaan en op
AFTAKELEN, (takelde af, heeft en is afgetakeld),
den wind wegstuiven, afvliegen en wegwaaien : het
(een schip) van zijne takelage, van het staand
waaide zoo hard, dat de bladeren van de boomen afen loopend want ontdoen, aftuigen : het schip ward
stoven; onder 't nedervallen door den wind verstrooid
afgetakeld en opgelegd om vooreerst niet weder in zee
-worden en stuivend nederkomen : de goot ward schoottte gaan; dat schip ziet er cleerlijk afgetakeld uit, heeft
gemaakt en de bladeren stoven van het dak af; het
veel schade geleden aan het tuig; (fig.) van iets
water stui ft van den bergtop af; plotseling wegwaaien:
een gedeelte afnemen en gebruiken : nu wij van
daar kwam opeens een rukwind, en dear stoof mO de
de hoofdsom beginnen af te takelen, zijn w dikes is
,hoed van het hoofd af; zich snel verwijderen, weg- I zeer bekommerd, dat tad' in onzen hoogen ouderdom
snellen : zoodra de soldaten aanrukten, stoof het yolk
tot armoede zullen vervallen; — de spreker takelde zon
van de markt af (of de markt af); ik gaf hem een
tegenstander danig af, wierp al wat deze gezegd
duw, dat hij van de learner afstoof ; — op ion. of iets
had ()Inver, kleedde hem uit; zich matigen in zijne
afstuiven, onstuimig of driftig recht op iemand of
eischen : nu de assurantie-maatschappij hem de geiets toesnellen; in onstuimige of driftige vaart zich
vraagde f 6000 niet inwilligde, is hij al tot f 4000 afgenaar beneden spoeden: de trappen afstuiven; de jontakeld; — eerst werkte hij alle dagen raven uur, maar
gens stoven, van den Blinkert of; de ruiters stoven den
nu begint hij al n000i af te takelen, in ijver te verbeuvel af. [Zuidn. afstuiven = afstoffen; dit gebruik
minderen; — hij placht op een grooten voet te levee
is niet te billijken.] AFSTUIVING, v. (-en).
maar sedert die laatste speculatie is h' aan 't aftakelen,
AFSTUREN, (stuurde af, heeft afgestuurd), (vaarbekrimpt hij zich in zijne levenswijze ; in lichaamstuigen en van de personen die zich daarin bevinkrachten of geestvermogens achteruitgaan, verminderen: hijis aan 't aftakelen; h is ook al over de
den) zoo sturen dat zij zich van een bepaald
punt verwijderen : de veerman stuurde de boot van
zeventig; ik ben in die ziekte vrU wat afgetakeld, verden wal af; de veerman stuurde van den wal af; —
zwakt, vermagerd; in geldelijk vermogen, stoffeeen vaartuig op lets afsturen, het daarheen sturen
lijke welvaart of bloei verminderen, achteruitgaan:
met eene bepaalde bestemming: een greater brandten gevolge van den oorlog 'is hU erg afgetakeld; r fjtuischip, daarna weder afgestuurd, strandde tegen den gen en paarden heeft hij al afgeschaft. AFTAKELING. v.
dijk ; wegzenden, wegjagen: de jongen is van den onolen
AFTANDIG, bn. (w. g.) van de tanden beroofd,
afgestuurd; pas op, of ik stuur je van de school af; —
tandeloos geworden door ouderdom.
iemand van zich afsturen, hem van zich wegzenden;
AFTANDSCH, bn. (van paarden) het wisselen der
ergens heen zenden met een bepaalden last of eene
tanden geheel voltooid zijnde, een volwassen gebit
bezittende : met het zevende jaar is een paard gewoonbepaalde bestemming, hetzij met vriendschappelijke
lijk aftandsch; bij aftandsche paarden laat zich de
of met vijandelijke bedoeling: ztj stuurde er dadelok
de meid op af; — kogels op iemand of jets afsturen,
ouderdom niet meer met zekerheid bepalen; (gemeenz.)
hU wordt al wat aftandsch, begint sporen van ouderze daarheen richten, ze derwaarts schieten of werdom te vertoonen; (aftandig zou hier eigenlijk
pen; met het doel om te treffen en schade aan te
juist zijn).
richten.
AFTAP, m. het aftappen van wijn, bier enz. en van
AFSTUWEN, (stuwde af, heeft en is afgestuwd),
gesmolten metalen in de metaalgieterij.
fzware voorwerpen) met inspanning van krachten
AFTAPKRAAN, v. (...kranen) kraan waardoor men
wegduwen, (van stroomend water, inzonderheid van
den tot water verdichten stoom uit den stoomcyde zee gezegd) zijne golven van en naar het strand
linder aftapt, d. i. laat uitvloeien.
of den oever stuwen, beurtelings af- en aanstroomen.
AFTAPPEN, (tapte af, heeft afgetapt), (wijn, bier
AFSUFFEN, [ZICH], (sufte zich af, heeft zich en is
azijn en andere vochten die zich in een vat bevinafgesuft), door lang en onafgebroken over iets te
den) in kruiken of flesschen tappen ; — vaten aftappen,
peinzen of te mijmeren zich zoodanig afmatten, dat
den inhoud ervan in kruiken of flesschen tappen;
men er suf of dof van wordt, zich suf denken : go
(bloed uit het lichaam van mensch of dier) door
zult waarachtiq nog afsuffen; ik heb geen lust mo
aderlating wegnemen; (fig.) iemand het bloed afop die diepzinnige vraagstukken af te suffen; ook ik
ben afgesuft.
tappen, zijne levenskrachten uitputten, hem allengs
van alle krachten berooven; (fig.) iemand het bloed
AFSUKKELEN, (sukkelde af, is en heeft afgesukkeld),
zich in een sukkeldrafje, in een kort drafje met horten
aftappen, zijn stoffelijk vermogen uitputten, door
en stooten, langzaam verwijderen: daar komen onze
drukkende belastingen uitmergelen; (fig.) iemand de
ruiters van het plain afsukkelen (afgesukkeld) ; langkrachten (of iemands krachten) aftappen, die door het
zaam, voetje voor voetje ergens vandaan komen:
verlies van bloed of andere levenssappen uitputten; (de melk in de uiers van zoogende dieren)
dear komt die luiwammes weer de markt afsukkelen
door het drukken der uiers er laten uitvloeien, af(afgesukkeld); (van ruiters en rijdende personen)
melken; (heelk.) ion. het water aftappen, het door
in een sukkeldrafje naar beneden rijden, (van
voetgangers, inzonderheid van luiaards en zwakken,
eene heelkundige bewerking uit de blaas of uit eenig
ander lichaamsdeel laten uitvloeien; (gemeenz.) waof van personen die langs een steil en moeilijk pad
teren; (stoomw.) (het water dat door afkoeling of
afdalen) met onzekere en langzame schreden naar
verdichting van stoom in den stoomcylinder zich
beneden komen : net moeite sukkelde hij de trappen
af; (van ruiters en rijdende personen) een afstand
vormt) door 't opener van de daartoe bestemde kraan
laten uitvloeien, (in den waterstaat, den landbouw,
hadten einde toe in een sukkeldrafje afleggen :
het krijgswezen enz.) (het water in grachten, kanaden den langen weg afgesukkeld; (van voetgangers,
len , vijvers, moerassen enz.) door middel van gegraven
inzonderheid van luiaards en zwakken, of van perafleidingen of van duikers, buizen, pijpen enz.laten
sonen die een moeilijk pad betreden) met moeite
afvloeien; — grachten, kanalen aftappen, laten ledig
en langzaam een zekeren afstand afleggen: zij sukloopen, het water naar elders afleiden en doapn wegkelden het laantje af; — wat (vrij teat, heel wet enz.)
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stroomen; (gesmolten metaal) door 't openen van het
steek- of gietgat uit den smeltoven laten uitvloeien;
(de sappen van boomen, inz. de harsachtige vochten
van dennen en pijnboomen) door het maken van eene
insnijding uit den boom laten uitvloeien. AFTAPPING, v. (-en). AFTAPPER, m. (-s).
AFTAPPLUG, v. (-gen), plug of stop aan het stoomwerktuig, die men uittrekt om den tot water verdichten stoom uit eenig deel van het werktuig af
to tappen, d. 1. to laten uitvloeien.
AFTARNEN (ook AFTORNEN), (tarnde (tornde) af,
heeft en is afgetarnd (afgetornd), (aangenaaide gedeelten van eon naaiwerk of kleedingstuk) daarvan
losmaken en afscheiden door het doorsnijden on uithalen van den draad waarmede zij vastgonaaid zijn:
sew strook van eene japon aftornen; (w. g.)eenkleedje
aftornen, lostornen ; — eon afgetornd kleeding stuk, waarvan lappen losgetornd en afgenomen zijn; (naaiwerk
dat losgetornd moet worden) tot het laatste toe geheel lostornen, zoodat alles behoorlijk uit elkander
genomen is; (fig.) een gedeelte aftrekken of afkrijgen gestelde voorwaarden of eischen, overdreven berichten on beweringen enz.: de voorwaarden
die hij stelt, zijn nogal kras; maar wij zullen er wel
wet van aftornen; hij vraagt vifftig gulden, maar er
zal wel lets van af te tornen zijn; (eene omstandigheid
enz.) oorzaak zijn dat van lets (t. w. van eene hoedanigheid, eene gezindheid enz.) eon gedeelte wordt
afgenomen, maken dat iets verminderd wordt, thans
weinig meer in gebruik : zulk eene handelwyze tarnt
vrj wat af van uwe menschlievendheid, is oorzaak,
dat men haar minder hoog beschouwt; afnemen,
verminderen, aftakelen in lichaamskrachten of geestvermogens :
tarnt af, hij wordt oud; zij is in den
laatsten tijd erg afgetarnd; hoeveel garen hebt ge reeds
afgetarnd ? [afgetornd, doorgesloofd.] AFTARNING,
v. AFTORNING, v.
AFTARREN, (w. g.) (tarde af, heeft afgetard), aftrekken, verminderen, afdingen op wat men te groot,
te zwaar, of overdreven acht, inzonderheid op gestelde voorwaarden of eischen, berichten en beweringen enz.): hij deed buitensporige eischen, maar ik
heb er vrij wat afgetard; overdrijft altijd: gij kunt
er gerust de helft aftarren; oorzaak zijn dat van iets
een gedeelte wordt afgetrokken of afgenomen, maken dat lets verminderd wordt: welk orerzicht ik intusschen vrees, dat van den lof der bekeering wel jets
zal aftarren.
AFTEEKENAAR, m. (-s). AFTEEKENA ARSTER ,
v. (-s).
AFTEEKENEN, (teekende af, heeft afgeteekend),
(zichtbare dingen, als menschen, dieren, voorwerpen, tafereelen enz.) nauwkeurig in teekening
nabootsen; iem. of lets in geschreven of gesproken
woorden duidelijk, juist en volledig beschrijven : ik
zal u mine levenswifze in ladle eens afteekenen; zinnebeeldig voorstellen : de rots te midden der baren teekent
ons de standvastigheicl of; (eene teekening die
nog niet afgewerkt is) afmaken, voltooien ; zeer
veel teekenen: wij hebben at heel wat afgeteekend ;
de grenzen, richting, beloop of omtrek van lets in
Iijnen of met andere teekens afbakenen: de platte
grond van een plein afteekenen; (fig.) nauwkeurig bepalen, aanwijzen of voorschrijven : mine baan in de
wereld is door God zelf afgeteekend; — den gang afteekenen, welken de ontwikkeling van ons geslacht heeft
gehouden, het beloop dier ontwikkeling nauwkeurig
aangeven, nagaan; — ziedaar uw plicht, to afgeteekend,
nauwkeurig voorgeschreven wat ge to doen hebt ;
(dicht.) eon tijd nauwkeurig vaststellen; de grenzen,
de richting, het beloop of den omtrek van iets aanwijzen: de bouwrallen der nzaren teekenen any den vorm
en de inrichting ran het Pasted of; door stork sprekende lijnen of omtrekken aan het gelaat een bepaald karakter geven : zUn aanyezicht was treffend era
maitne/ijk, en de hoekige lijnen die lut afteekenden,
gacen hem het coorkomen co lt era G rieksch yebeiteld
bedd all‘mys n , ,eh reyen (le droece yedaeht•n

welke Item door den geest waarden, een meer afgeteekenden vorm, werden juist begrensd ; — scheepspapierem
(of sche,epsbrieven), paspoorten enz. afteekenen, ze met
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zjjne naamteekening voor gezien verklaren, er het
exhibitum op stollen : de schipper moet bjj zjjne aan-

komst in eene vreemde haven zijn dagregister door den.
Nederlandschen consul laten afteekenen; een reizencl
militair is verplicht zjjn paspoert door den plaatselYken.
adjudant to laten afteekenen; — zich afteekenen, zich

stark sprekende•Lijnen laten zien on daardoor good,
uitkomen, een holder beeld vertoonen zijn beeld"

teekende zich in den donkeren nacht duidelijk en helder cif; zone afwisselende aandoeningen teekenden zich
scherp af op zijn gelaat; de in de zonnestralen schitterende torenspitsen teekenden zich scherp at tegen he
azuur, tegen een achtergrond scherp afsteken ; ook
zonder rich : plekken welke in het roodbont nooit zoo
scherp afteekenen ale in het zwartbont.
AFTEEKENING, v. het afteekenen; — (-en), eene geteekende afbeelding van eon mensch, dier, voorwerp,.
tafereel ens.; (fig.) eene levendige voorstelling of
beschrijving in gesproken of geschreven woorden.
AFTEILEN, (teilde af, heeft afgeteild), (in den land bouw) weilanden met de zeis ontdoen van de verdroogde grashalmen die het vee heeft laten staan
(gew.) bossen genoemd : uw weiland staret vol dorre
grash,almen ; ge moet het eens laten afteilen. AFTEILING, v.
AFTEISTEREN, (teisterde af, heeft afgeteisterd),
(dicht.) tot uitputting toe teisteren. kwellen, folteren : het afgeteisterd hart, brein, land.
AFTELEGRAPHEEREN, (telegrapheerde af, heeft
afgetelegrapheerd), per telegraaf afseinen.
AFTELEPHONEEREN, (telephoneerde af, heeft afgetelephoneerd), door de telephoon afseinen.
AFTELLEN, (telde af, heeft afgeteld), al tellende
afnemen: ik heb van dit geld vijftig gulden afgeteld; —
aan't aftellen zijn, van zwangere vrouwen gezegd
wier bevalling begint to naderen ; aan de rekening
zijn; eene hoeveelheid geheel of ten einde toe nauwkeurig tellen : moet ge dien stapel guldens nog aftellen?
hebt ge nog niet afgeteld ? eon deal van eene grootere
hoeveelheid met zorg on nauwkeurigheid tellen,
totdat men het vereischte getal verkregen heeft:
zo riep de linnenmeid om met haar de benoodigde
tafellakens en servetten te kridyen en af te tellen; ja, onze
dagen zyn met wUsheid afgeteld; zUn bidsnoer,zijn ,
de benoodigde som rozenkasftl;—gden,
afpassen om die uit to betalen; (in den boekhandel)
tot misdruk aftellen, de nog oningenaaide bladen der
onverkochte exemplaren van een bookwork bij bepaalde hoeveelheden (meest van een book of 24
bladen) doen afpassen, ten einde ze als misdruk to
verkoopen; in aanmerking komen tot vermindering
van lets: de tijd der preventieve hechtenis telt niet of
bij veroordeeling tot gevangenisstraf; elke dog van
ons lever telt af, komt in mindering van den levenstijd die ons nog rest; (in het krijgertje-spelen) aanwijzen wie „hem" zal zijn. AFTELLING, v.
AFTELLIEDJE, AFTELRIJMPJE, o. (-5), liedje of
rijmpje dat de kinderen, in een kring staande, opzeggen om zoo een hunner door de laatste lettergreep aan to wijzen, die „hem is."
AFTEREN, (teerde af, heeft en is afgeteerd), (dicht.)
kaalvreten; (van eene natuurwerking, ziekte, zorg,
kwelling enz.) iemand of lets allengs doen uitteren,
vergaan; eene sleepende koorts had hem geheel afgeteerd;
(dicht.) door ziekte, zorg of kwelling allengs uitteren of vergaan : toch had ik hem in stugge smart de
bloom zijns ?evens of zien teren; — afgeteerd, vermagerd;
— zich afteren, zich verteren, zich door onthouding,
door zorg of kwelling uitteren, uitputten: ijdel teert
ye u of in 't waken, in 't yebed en ziels- en lichaamslee(1.
AFTEREN, (teerde af, heeft afgeteerd), jets voldoencle met teer besmeren; alles behoorlijk teren:
't is een heel teerk, al die heiningeit of te teren. AFTERING, v.
AFTERGEN, (tergcle af, heeft afgetertni).

AFTERGEN.
(veroud.) iem. jets aftergen, iem. zoo lang tergen, tot
hij jets doet of toestaat; door aanhoudende terging
tot het uiterste drijven : o, laat slechts een van uwe
lonken dit afgetergde hart ontfonken.
AFTIEN, (alleen : toog af, heeft en is afgetogen),
(in de meeste beteekenissen verouderd, alleen nog
dichterlijk) jets wegtrekken van hetgeen waarbij,
waaraan of waarop het zich bevindt, het er aftrekken ; (fig.) het gemoed, den geest, de zinnen, het
hart enz. door een krachtigen invloed aftrekken
van jets of iemand waaraan zij gehecht zijn of
waarmede zij zich bezighouden : hebt uwe liefde
van my onwaardig afgetogen; iemand van een ander
aftrekken, scheiden door de betrekking die hem aan
dien persoon verbindt te doen ophouden: van den
bruidegom te worden afgetogen, dat is het hoogste teed ;
(eig.) iem. van jets aftien, hem daarvan met geweld
verwijderen, (ook fig.) door een overwegenden invloed hem van eene gewoonte, eene handeling,
bezigheid, begeerte, lust enz. afbrengen; — afgetogen worden, afgetrokken worden van datgene waarop
men de gedachten gevestigd heeft of behoorde to
hebben; (kleedingstukken, sieraden enz.) een ander
of zich zelven van het lijf trekken; (ook fig., dicht.)
gij hebt mine ziel hare banden afgetogen; (fig.) een
masker (mom enz.) aftien, afrukken; — zU had. zich
den sluier afgetogen, afgedaan; jets van wat anders
met een ruk afscheiden; afbeelden, in lijnen aftrekken; aftrekken, afrukken, vertrekken, meest van
krijgsbenden gezegd: David toog af en zone strijelknechten met hem; ergens heen trekken van de plaats
waar men zich bevindt, vertrekken naar: David toog
of naar den burcht; — op iem. of jets aftien, erheen
trekken, zich derwaarts begeven; naar beneden
trekken: de kinderen Israels togen met hem af van
't geb ergte.
AFTIKKEN, (tikte af, heeft afgetikt), door een zacht
geklop met den vinger of met een kleinen hamer
afzonderen: een rand, een knopje, een hoekje van jets
aftikken; — iem. een ei aftikken, (gew. vooral met
Paschen) de eieren met de punten op elkander tikken met de bepaling dat hij wiens ei breekt, het
verloren heeft; — iem. aftikken, (in sommige kinderspelen) door de medespelers to tikken ze buiten het
spel stellen.
AFTILLEN, (tilde af, heeft afgetild), met eenige
krachtsinspanning jets een weinig oplichten, opbeuren on dan van wat anders verwijderen: het deksel
van eene kist, de kap van eene kast, eene zerk van een
graf aftillen; kunt g rra wel van den stoel aftillen?
AFTILLING, v.
AFTIMMEREN, (timmerde af, heeft afgetimmerd),
een timmerwerk voltooien : in hoeveel tad kan zoo'n
schuur afgetimmerd worden? alles doen wat er aan
iets te timmeren valt; gedaan maken met timmeren; zeer veel laten timmeren; w hebben dit jaar
heel wat afgetimmerd, de rekening zal groot zOn. AFTIMMERING, v.
AFTINTELEN, (tintelde af, heeft afgetinteld), (w. g.)
mine vingers tintelen of van de kou, ze tintelen zoo
hevig, dat ik er nagenoeg goon gevoel moor in hob ;
door helderder flikkerend licht sterker uitkomen,
uitblinken, vgl. afblaken, afschijnen, (van een licht
of een lichtend voorwerp) een tintelenden of flikkerenden glans verspreiden op hetgeen lager geplaatst
is : de schitterende gaslichten die uit de vensters op de
straat aftintelden. AFTINTELING, v.
AFTIPPEN, (tipte af, heeft afgetipt), ontdoen van
de tippen of uiterste einden; afpunten, afkorten:
rich het haar laten aftippen. AFTIPPELING, v.
AFTOBBEN [ZICH], (tobde (zich) af, heeft (zich) afgetobd), zich uitputten door zware inspanning van
lichaam of geest, door overmaat van arbeid, moeite
of zorg, of wel, door pijnlijke en afmattende gedachten of gemoedsbewegingen; zich afsloven : het is ongeloofelfik, hoeveel arbeids een jeugdig mensch verrichten kan, indien h zich niet aftobt door ongepaste drift;
het arnie schepsel tobde rich of om aan den kost teko-
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»ten; ook iem. aftobben, afmatten door overmaat van
arbeid, moeite, zorg ; — zorgen die de ziel, den geest
enz. aftobben; zfj heeft veel met dat zieke kind afgetobd, dat kind heeft haar veel rnoeite, zorgen veroorzaakt.
AFTOCHT, m. [het my. (-en) w. g.], het in goede
orde terugtrekken, afmarcheeren of afzeilen (van
legerbenden, vloten en schepen) voor den vijand: ieder
zocht zich maar weg te pakken, en zoo veranderde welhaast de aftocht in eene volslagen vlucht; — yr& aftocht,
gelegenheid om onverhinderd af to trekken; — vrijen,
aftocht bedingen, iemand wren aftocht vergunnen enz.,
het verlof om onverhinderd terug to trekken; — in
aftocht zijn, bezig zijn met terug to trekken, afrukken; — in vollen aftocht zijn, met zijne geheele macht
aftrekken; — den viand tot den aftocht dwingen, hem
noodzaken terug to trekken; — den aftocht beramen,
ondernemen; tot den aftocht besluiten, rich tot den aftocht bereiden enz., plan maken, beginnen, besluiten,
zich gereedmaken enz. om terug to trekken ; — zijn
behoud in den aftocht zoeken, zich in veiligheid trachten to brengen door bijtijds terug to trekken; — het
bevel tot den aftocht geven, ook den aftocht bevelen, de
troepen of schepen gelasten terug to trekken; — het
teeken, het sein tot den aftocht (geven), het teeken of
sein (geven) waardoor de aftocht bevolen of noodzakelijk gemaakt wordt;
den aftocht slaan of blazen, door trommelslag of
door het blazen op de trompet het sein geven om
terug to trekken ; (fig.) den aftocht blazen, zich uit een
, dreigend gevaar of een moeilijken toestand, uit
eene moeilijkheid terugtrekken; — den aftocht dekken,
de troepen of vluchtelingen onder het terugtrekken
beveiligen, behoeden; (fig.) iemands aftocht dekken,
zorg dragon dat hij zich ongedeerd on ongehinderd
uit eene moeilijkheid kan terugtrekken; (fig) het
zich terugtrekken uit een dreigend gevaar, uit een
moeielijken en onhoudbaren toestand enz.: iemand
een veiligen aftocht bezorgen, voor een veiligen aftocht
zorgen, enz.; — iemands aftocht verhinderen,belemmeren,
stuiten enz., hem beletten zich terug to trekken
uit een dreigend gevaar of een moeielijken toestand; (fig.) (van personen) het heengaan, het vertrek in 't algemeen : de oude heer gaf het teeken ten,
aftocht; (Zuidn.) rt.] aftocht nemen, heengaan, aftrekken; (gemeenz.) den aftocht blazen, weggaan, vertrekken, sterven: h heeft den aftocht geblazen; het
vertrek van voer- of vaartuigen; (dicht.) het scheiden
de aftocht van den herfst.
AFTOCHTSSEIN, o. (-en) ; ...SIGNAAL, o (...nalen);
...TEEKEN, o. (-s, -en).
AFTOETEN, (toette af, heeft afgetoet) (w. g.) toetend afkondigen, ook aftoeteren: zfj hebben heel wat
afgetoeterd, afgeblazen.
AFTOKKEN, (tokte af, heeft afgetokt), (gew.) lent.
jets aftokken, op behendige wijze ontnemen.
AFTONNEN, (tondo af, heeft afgetond), het vaarwater aftonnen, met tonnen afbakenen ; — men mocht die
baai wel aftonnen, er tonnen in leggen om het vaarwater aan to wijzen; (zaken die in tonnen gegoten
of gepakt worden) geheel on al in de tonnen doen:
is al de haring al afgetond? (eene hoeveelheid turf)
bij tonnen afmeten: zoodra wij afgetond hebben.
AFTONNING, v., de aftonning van een vaarwater.
AFTOOMEN, (toomde af, heeft afgetoomd), (paarden, inz. in het krijgswezen) van den toom ontdoen, van het hoofdstel en de daaraan verbonden
teugels bevrijden. AFTOOMING, v.
AFTOONEN, (toonde af, heeft afgetoond), (van
kleuren on kleurige voorwerpen) door helderheid
van kleur bij het omringende holder afsteken ; stork
in 't oog vallen, good uitkomen.
AFTOOVEREN, (tooverde af, heeft afgetooverd),
door tooverij scheiden of afzonderen: in een nacht
waren al de vruchtcn van den boom verdwenen:'t was
of ze er afgetooverd waren; wie heeft hier een stuk
afgetooverd! — iemand iets aftooveren, het hem door
tooverij afhandig maken; met een behendigen hand-
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greep ontfutselen: ik kan het ding nergens vinden:

langer in die betrekking werkzaam to blijven: alle
jaren treden twee leden van het bestuur anwelkeleden
der Tweede Kamer treden dit jaar af?, door den uitslag der verkiezingen treedt het Ministerie af; — een
aftredend geslacht, een geslacht dat oud is en allengs
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men kan het mij toch niet afgetooverd hebben!
AFTOPPEN, (topte af, heeft afgetopt), ge moet die
boomen wat laten aftoppen; de toppen eraf laten snij-

den; (de toppen van boomstammen of takken) wegnemen, afsuijden, afslaan; — haar laten aftoppen, de
lange haren met de andere gelijk laten afknippen.
AFTOPPING, v.
AFTORNEN, Zie AFTARNEN.
AFTORSEN, (torste af, heeft afgetorst), (zware
voorwerpen) met moeite en met inspanning van
krachten 'wegdragen: de werklieden waren bezig de
afbraak van het terrein af te torsen; (zware voorwer- pen) met moeite en groote inspanning naar beneden
dragen : de knechts waren bezig de kisten van den
zolder af te torsen.
AFTOUWEN, (touwde af, heeft afgetouwd), (veroud.) (huiden of vellen) ten einde toe touwen, ze
geheel bereiden en klaarmaken voor het gebruik:
at de vellen zfjn afgetouwd; (fig.) iemand (of iemands
aftouwen, hem afrossen, afranselen, hem een
duchtig pak slagen toedienen; ook: vinnig doorhalen. AFTOUWING, v.
AFTRANEN, (traande af, heeft afgetraand), (in de
lederbereiding) de huiden, nadat ze gelooid en getouwd zijn, nogmaals met traan besmeren en daarmode de bereiding voltooien: hierop worden de hui-

den volkomen gedroogd, daarna geglansd en aan beide
kanten met traan en olie afgetraand en eindelijk met
wollen lappen gewreven. AFTRANING, v.
AFTRAPPEN, (trapte af, heeft en is afgetrapt),
(rnenschen, dieren en voorwerpen) met een krachtigen stoot van den voet wegdrijven of doen wegstuiven; met een trap naar beneden doen tuimelen:

als die hond weer op nifj afkomt, clan trap ik hem
van me af; pas op, of ik trap je de zaal af; (iets van

een voorwerp) zoodanig met den voet raken, dat
het afbreekt: in zone woede trapte hij een stuk van
den stoel af; (in de veenderij van den veengrond
gezegd) dien met de treeborden die de trapper onder
de voeten gebonden heeft, geheel en al vast en gelijk
trappen: wanneer het veer dos voor de eerste reize afgetrapt is, wordt dit work vervolgens tot drie,
vier a vhf
keeren herhaald; (zegsw.) van zich aftrappen, zich
met trappen flunk verweren (als men aangevallen
wordt) ; naar beneden trappen of stappen. AFTRAPPING, v.
AFTRED, m. (w. g.) het aftreden van eene hoogte,
het afstappen ; het aftreden van het tooneel; het
aftreden uit een ambt of eene bediening ; eene plaats
waar men van eene (geringe) hoogte aftreedt, afstapt; een trapje, drempel of helling waar men een
of twee treden naar beneden doen moet: pas op,

hier is een aftred.
AFTREDEN, (trad af, is en heeft afgetreden), zich
met bedaa.rde en gelijkmatige schreden verwijderen:

onver•achts trad
de beer trad zijn erf

een paar schreden van nab af;
— af- en aantreden, beurtelings
gaan en komen; — zdelings (ter z#cle) aftreden,
zijwaarts tredende zich verwijderen; — op (naar)
iemand of jets aftreden, recht op iemand of iets toetreden; van eene hooger gelegen plaats naar eene
lagere treden; (fig.) verlaten (een eerezetel); afstand
doen (van eene hooge waardigheid) : Jeruzalems
Koning trad of van den troon; (w. g.) afstijgen (van
een rijdier of voertuig); (w. g.) bij iemand aftreden,
voor eenigen tijd bij hem zijn intrek nemen ; — in
een winkel aftreden, er binnentreden om de verlangde
inkoopen te doen; het tooneel verlaten, nadat men
zijne rol vervuld heeft: nauwlijks was de acteur van

het tooneel afgetreden, of hi) . ?cerd met daverend ge,juich teroggeroepen; (fig.) van het tooneel des mensche.
lijken levens, con het staatstooneel, can het kriigstooneel
aftreden ;
(fig.) (van personen die een ambt of bediening bekleeden) zijne werkkring, ambt, bediening of betrekking neerleggen, t. w. omdat de diensttijd verstreken is of omdat men het raadzaarn acht niet

afsterft om zijne plaats en werkza*mheid aan een
jonger geslacht over to laten; — aan des waterkant
is hier vrij wat grond (door de beesten) afgetreden,

door het veelvuldig betreden in het water verzakt,
losgeraakt en afgevallen, ook de oever is afgetreden;
een afstand met gelijkmatige schreden ten einde
toe doorloopen ; eene ruimte in verschillende richtingen doorkruisen : daarop span& hfj de beide hanen
van zijn dubbelloop en began het jachtveld af te treden;

(dicht.) de afgetreden levensbaan; (afstanden) meten
door ze in eene rechte lijn met gelijkmatige schreden to doorloopen en daarbij to tellen, hoeveel
schreden of stappen men doet, vgl. afpassen, afstappen.
AFTREDING, v. het- nederleggen van een ambt,
bediening of betrekking.
A FTREK, m. (dicht.) het aftrekken van vochten in
het dierlijk lichaam door prikkelende middelen; in
proza zegt men aftrekking of afleiding; (dicht. veroud.)
de afleiding waardoor iemands aandacht van een
onderwerp afgetrokken en op iets anders gericht
wordt; het verminderen van iets in getal, gewicht,
maat enz.: de opbrengst der voorstelling zal na aftrek
der onkosten voor een liefdadig doel bestemd worden; —
hoe kan het tech mogelijk zijn, dat er nog zoo groot
een aftrek in boeken is? vraag naar ; — aftrek hebben
en aftrek vinden, veel vertier hebben, gereede koopers
vinden (van koopwaren gezegd); — aftrek hebben,

koopers voor zijne waren vinden ; (van spijzen en
dranken die in een gezelschap aan de gasten aangeboden worden): aftrek hebben of aftrek vinden,
gretig genuttigd worden, gezocht zijn, veel liefhebbers
vinden; — (-ken), eene afteekening op doorschijnend
papier, linnen enz., overgebracht door het natrekken
der lijnen : ik heb al vc-rscheiden aftrekken van die
brag gemaakt; (veroud.) eene plaats waar men zich
terugtrekt; een bijgebouwtje, loods enz.
AFTREKHEKEL, m. (-s), (in de vlas- en hennepbereiding) de grovere hekel waarop het vlas en de
hennep voorloopig gezuiverd worden. Zie AFREEDEN.
AFTREKKEN, (trok af, heeft en is afgetrokken),
iets wegtrekken van hetgeen waarbij, waaraan of
waarop het zich bevindt, door het naar zich toe te
trekken : trek die kisten wat van den moor af; ik

zal de tafel wat van de kachel aftrekken; — aftrekkende spier, hetzelfde als aftrekspier ; (waterb. bij
het maken van rijsbeslag) : rijsbossen aftrekken, de
opvolgende lagen rijsbossen over de reeds geplaatste
lagen doen heenschieten, ze zooveel achterwaarts
trekken als noodig is om de verlangde dikte te
verkrijgen ; — zwaar aftrekken, zoo dat de bossen
weinig over de daaronder liggende uitsteken, waardoor de geheele rijsbedekking zwaarder of dikker
wordt; (in de geneesk.) (vochten in het dierlijk
lichaam) van de plaats waar zij in te groote hoeveelheid aanwezig zijn, naar een ander lichaamsdeel afleiden door op dit laatste een prikkelend
middel aan te brengen: een heet voetbad om het bleed
van het hoofd af te trekken ; (de lading van een vuurwapen) door middel van den aftrekker uit den loop
of de ziel van het wapen halen ten einde dit te
ontladen; — een ge?ceer, een revolver aftrekken, een
vuurwapen afschieten, de lading door middel van
den trekker doen ontbranden, ook de kanonnier
trek of; — de (zijne enz.) hand of handen (van lets)
aftrekken, zich onthouden van datgene wat men
begonnen of voornemens was te doen, zich er niet
meer mede bemoeien; — de (zone enz.) hand of /tanden van ieinand aftrekken, iemand zijne hulp of bescherming onttrekken, hem aan zijn lot overlaten,
zich niet meer met zijne belangen bemoeien; —
tzOne enz.) oogen van iemand of iets aftrekken. afwenden; — Lnannis oven van iem«nd of icts aftrekken,
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afleiden van den persoon of het voorwerp waarop
zij gevestigd zijn om ze op lets anders te richten;
enz.) ziel, het hart, den geest, de zinnen, ge—de (zone
dachten, aandacht, oplettendheid enz. van iemand of
jets aftrekken, er niet weer aan denken, zich er niet
meer mode bemoeien; — iemands ziel, hart, geest,
zinnen, gedachten, aandacht, oplettendheid enz. van
iemand of lets aftrekken, door een krachtigen invloed
afwenden om ze op lets anders te vestigen of te
richten; — iemand van jets of van iemand aftrekken,
hem daarvan verwijderen door hem naar zich toe
te trekken; (fig.) iem. van een ander aftrekken, de
betrekking die hem aan dien persoon verbindt, doen
ophouden: men komt m vriendschap aanbieden om
mO of te trekken van degenen die mij aanhangen; —
iemand aftrekken van eene pleats of van een voorwerp,
hem daarvan verwijderen door hem naar elders to
lokken of te roepen; — iemand aftrekken van eene
partij, een bondgenootschap, zOn plicht, eene verplichting enz., hem bewegen er ontrouw aan to worden ;
—iemandftreknae handelig,bzheid,gwoonte, begeerte, lust, voornemen enz., hem door een
overwegenden invloed daarvan afbrengen, bewegen
ze te laten varen of ervan af to zien, ook iem. van
een acengenaam yezelschap, de kinderen van hun spel
aftrekken; — iemand aftrekken van eene gedachte, een
denkbeeld •enz., hem daarvan afleiden door zijne opmerkzaamheid op lets anders to vestigen; — afgetrokken van jets, er niet meer om denkende, er niet
op lettende ;
(kleedingstukken, sieraden enz.) ze een ander
of zich zelven van het lijf trekken: hj trok hoar
den sillier iemand het masker (de mom enz.)
,aftrekken, afrukken, (fig.) ontmaskeren; korten, inhouden, een deel van eene hoeveelheid, van het
geheel afnemen en daardoor het bedrag zooveel
minder maken: de schade zoo van hear hour afgetrokken worden; de kosten werden van het brute bedraq
afgetrokken; wegdenken : stel a eens een Hollandschen
winter voor; trek er de sneeuw of; trek er elle vorst,
verstoving en feller oostenwind net fonkelevden winterhemel of; wat houdt gij over? een zachten winter;
eene hoeveelheid met eene andere verminderen:
acht van veertien afgetrokken, yes; het verschil
van twee getallen of vormen vinden volgens de
regels: kunt ye al optellen en aftrekken; lostrekken
on wegnemen ; afrukken, met een ruk afscheiden:
de bladeren en bloemen hadden de deugnieten van die
planter afgetrokken; (veroud.) een slot aftrekken, het
afsluiten door den schoot zijwaarts to trekken, naar
buiten to schuiven of to draaien, vgl. afdraaien ;
(voorstellingen on begrippen) uit eene meer samengestelde of zinnelijke voorstelling door wegdenking van al het overige dat daarin voorkomt,
afscheiden of afzonderen om ze op zich zelve to
beschouwen, abstraheeren, weinig in gebruik, ofschoon
zeer gewoon in het als bn. gebezigde afgetrokken,
zie aldaar;
(het vel of de huid van dieren on menschen,
of andere omkleedsels van lichaamsdeelen) van
het lichaam of lichaamsdeel afhalen door eraan
to trekken, afstroopen: een haas, een paling het
eel aftrekken, ook een haas, een konijn, een aal, een
paling aftrekken, villen; (fig.) onze eigenaar zoo een
mensch het vel aftrekken, de bloedzuige
(wijn,
bier, azijn en andere vochten) aftappen ; (Zuidn.)
iemand bloed aftrekken, door aderlating wegnemen; — iemand (t. w. der moeder, 't zij mensch
of dier) to reel aftrekken, door veel of langdurig zuigen haar to veel kracht doen verliezen, zoodat zij
allengs verzwakt of vermagert ; (in de lakenbereiding) den zoogenaamden persglans van het laken
wegnemen door het in water to krimpen; (in de
papierber.) (een vel papier) met sapverf bedekken on kleuren, door het op de oppervlakte van
een verfbad to leggen en vervolgens weder daarvan
af te nemen of weg to trekken waarbij dan de verf
aan het papier blijft kleven; (metalen) met de yip

ontdoen van de ruwigheden die nog op de oppervlakte gevonden worden, met de vijl afnemen,
afvijlen ; (vernis- en verlakwerk) van de nog overgebleven oneffenheid of dofheid ontdoen door het
met de daartoe dienstige middelen glad to wrijven ;
(plantaardige en andere stoffen die oplosbare,
geneeskrachtige, voedende, kleurende of andere zelfstandigheden bevatten) van die zelfstandigheden
ontdoen door ze in eene vloeistof to laten trekken,
er een aftreksel van maken : alantswortel op brandewon aftrekken; — afgetrokken kraiden, die door
aftrekken hunne kracht verloren hebben ; — een
afgetrokken kruid, het aftreksel van dat kruid; ook
(oplosbare zelfstandigheden die zich in of aan
kruiden enz. bevinden) ervan weggenomen worden,
er afgaan door het trekken in eene vloeistof: het
tout van ingeleyde groenten in water laten aftrekken;
zet de oranjes in 't water, dan trekt de bittere smack
er af; —
klandizie, klanten aftrekken, op slinksche
wijze doen verliezen ; (gedrukte afbeeldingen, als
prenten enz.) op hout of andere stoffen overbrengen, afdrukken, gewoonlijk decalqueeren genoemd; (voorwerpen on personen die zich op eene
hoogte bevinden) naar beneden trekken : het was
een heel werk, dot logge gevaarte van die hoogte of te
trekken ; —
rich laten aftrekken, zich photographisch laten
portretteeren); (geteekende of gedrukte afbeeldingen, als prenten, kaarten, plans enz.) op doorschijnend papier airmen enz.) overteekenen door
de lijnen ervan nauwkeurig na to trekken, ook
overtrekken genoemd: ik zal die pleat eens overtrekken; (een drukvorm die door het herhaald trekken van drukproeven to dik met inkt besmeerd is
on daardoor onzuiver afdrukt) dien van den inkt
ontdoen of reinigen, door op de handpers herhaaldelijk een zelfde vel papier to bedrukken, dat men
na elken druk verschuift, zonder den vorm van
nieuwen inkt to voorzien, zoodat allengs de inkt
van den vorm weggenomen wordt; (een zeker aantal exemplaren van een vel druks) op de handpers
trekken of drukken en daardoor dat gedeelte van
den arbeid ten einde brengen, afdrukken;
de betrek—zichaftrekn:zichvanem daftrekn,
king tot hem afbreken, zijne partij verlaten of zich
aan hem onttrekken; — zich van lets aftrekken, (van
lets waaraan men verbonden of gehecht is, of waartoe
men in eenige betrekking staat) zich eraan onttrekken, zich ervan vervreemden; — zich van de
wereld aftrekken, het wereldsche leven laten varen
om zich aan de eenzaamheid of aan godsdienstige
bespiegelingen to wijden; — zich aftrekken, zich afmatten, door to zware lasten to trekken (van trekdieren gezegd); (gemeenz.) zich aftrekken, onanie
plegen; (van krijgsvolk to land of to water) terugtrekken, afmarcheeren of afzeilen; —
af en aantrekken, beurtelings zich van eene plaats
verwijderen en daarheen optrekken; (fig.) zich terugtrekken uit een dreigend gevaar of uit een moeilijken
toestand, terugwijken om zich bijtijds in veiligheid
to brengen : ik heb er hem op gediend, ja, en zoo, dat hij
druipstaartend is afgetrokken; zich verwijderen, heengaam, vertrekken : daarmee moest ik aftrekken, yonder
te weten, hoe ik rnO in het vervolg had te gedragen;
onrerrichter zake aftrekken; — met stille trom aftrekken, zich stilletjes, onopgernerkt verwijderen;
—debuisalfgetrokn,hetowdertoklangz m
af, voorbijtrekken, ophouden; vertrekken naar: teen
de troepen zich op street vertoonden, trokken de oproerlingen naar hunne vergaderzaal al; Blucher's leger was
near de Maas afgetrokken; — op iemand of iets aftrekken, zich op weg begeven om iemand of lets to b ereiken ; naar beneden trekken : de troepen wa ren reeds den
hevvel afgetrokken; — de af trekkende wacht, de afgeloste wacht die van de posters terugkeert ; (van vaartuigen of de opvarende personen) voor den stroom
afvaren : de vloot trek den R fin af; (van personen,
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voertuigen_ enz.) langs den oever stroomafwaarts
trekken.
AFTREKKER, m. (-s), (w. g.) een vilder, afdekker;
iemand die zich verwijdert als anderen blijven;
(ontleedk.) aftrekspier; (reken- en stelk.) het getal
dat van een ander afgetrokken wordt; (krijgsw.)
een werktuig, dienende om de lading uit een vuurwapen te trekken; (tabakst.) een'ijzeren werktuig,
bestaande uit een handvatsel met vier kromstaande
tanden en dienende om de oude tabaksakkers om
te halen ; (gemeenz.) onanist.
AFTREKKERIJZER, o. (-s), het ijzeren gedeelte van
den aftrekker.
AFTREKKING, v. het aftrekken van iets; — machine
met scheeve aftrekking, machine waarin het gerekte
band in scheeve richting van de rekrollen naar buiten
wordt getrokken; (w. g.) het afleiden van den geest
g;
van vermoeiende of kwellende gedachten,
(rekenk.) de bewerking waardoor men het verschil
tusschen twee getallen of vormen vindt; — na aftrekking van, nadat eene hoeveelheid van het geheele
bedrag is afgetrokken hetzelfde als het meer gewone na aftrek van; de
,
leer van de wijze waarop
men het verschil van twee getallen of stelkunstige
vormen vindt: Ito is al aan de aftrekking; (w. g.) het
aftrekken, abstraheeren; —, (-en), (in de reken- en
stelkunde) een vraag- of werkstuk waarin opgegeven
wordt het verschil van twee getallen of stelkunstige
vormen te vinden; of wel, zulk een vraagstuk, in
cijfers uitgewerkt; eene afgetrokken voorstelling of
begrip : daar zfjn voorwerpen of aftrekkingen van het

stille smart; — zich aftreuren, door voortdurende
stille smart uitgeput raken.
AFTRILLEN, (trilde af), [de samengestelde tijden
zijn niet in gebruik], trillend naar beneden klinken:
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rerstand, wier beset of gewaarwording niets zintuiglijks
oplevert, door de spraakdeelen uit te drukken.
AFTREKRIEM, m. (-en), (in het krijgsw.) riem met

houten knevel, aan het uiteinde van een haak voorzien en dienende om een stuk geschut af te trekken; is het geschut van een percussietoestel voorzien, zoo wordt de riem die aan den hamer bevestigd is, ook aftrekTiem genoemd.
AFTREKROL, v. (-len), (in de katoen- en wolsp.)
eene van het paar metalen rollen of cylinders die
het gerekte band door den trechter van de rekrollen
aftrekken en het in eene daaronder geplaatste kan
of korf laten vallen; ook afvoerrol geheeten.
AFTREKSEL, o. (-s), vloeistof waarin men plantaardige stollen heeft laten trekken en waarin dus
de oplosbare geneeskrachtige, voedende, kleurende
of andere zelfstandigheden die zij bevatten, zijn
opgelost: een sterk aftreksel, dat veel opgeloste stof
bevat; — een slap aftreksel, met weinig opgeloste
stof; (fig. scherts.) in dit geschrift vied ik het allerfiinste aftreksel van der Arminianen eigen gerechtigheid
en der Farizeeen hocgmoed, hunne meeningen en beginselen zijn er overal in te vinden. Aftrekseltje, o. (-s).
AFTREKSPIER, v. (-en), (in de ontleedk.) algemeene
benaming van de spieren die dienen om een lichaamsdeel van de as des lichaams, of van die van het
orgaan waarvan zij een deel uitmaken, te verwijderen, ook aftrekkencle spier, aftrekker en afroerspier
genoemd.
AFTREKTAL, o. (-len), (reken- en stelk.) het getal
of de vorm waarvan een ander getal of vorm wordt
afgetrokken.
AFTREKTOUW, o. (-en), (krijgsw.) touw met houten
knevel, aan het uiteinde van een haak voorzien en
dienende om een stuk geschut af te trekken, tot
welk einde de haak aan het wrijvingspijpje geslagen wordt, dat in het zundgat geplaatst is.
AFTREKVIJL, v. (-en), eene groote viji met een
groven rasphouw of met schuin ingevWde scherpkantige kerven en aan beide uiteinden van een
houten hecht -voorzien, dienende tot het aftrekken
,,f afvijlen van metalen voorwerpen, ook afcijlrasp
t2•eheeten.
AFTREUREN, (treurde af, heeft en is afgetreurd),
tot het einde toe in stille smart Wen: helaos oat
beclroefd verlies tretti ik znijit levm af; de krachten
van li•haarn eu geest uitputten door A - oortdurende

de echo der donclerslagen die van de bergen aftrilde.
AFTRIPPELEN, (trippelde af, is afgetrippeld), zich

trippelend, met kleine schreden en min of meer
huppelend, verwijderen : ongemerkt was de kleine van
hare moeder afgetrippeld; van eene hooger gelegen
plaats naar eene lagere trippelen: een oud vrouwtje
kwam op haar stokje de stoep (of van de stoep)aftrippelen; zeer veel trippelen : die kinderen hebben vandaag
wat, heel wat afgetrippeld.
AFTROETELEN, (troetelde af, heeft afgetroeteld),
iemand (of van iemand) iets aftroetelen, het door liefkoozen en vleien van hem verkrijgen : met zoet gevlei had zfj hem zone toestemminq afgetroeteld.
AFTROEVEN, (troefde af, heeft afgetroefd), eene
kaart aftroeven, eene kaart die door een ander is nitgespeeld, met eene troefkaart afslaan; — iemand eene
kaart aftroeven, door het uitspelen eener (hoogere)

troefkaart hem dien slag of trek doen verliezen ;
—een slag
of een trek aftroeven, door het uitspelen
van eene troefkaart dien verhinderen; — iemand
een slag of trek aftroeven, hem beletten dien te maken; gewoonlijk zegt men troeven of overtroeven; —
iem. aftroeven (met woorden), hem zijne ongepaste
uitdrukkingen doen gevoelen door ze met een bits
en afdoend bescheid te beantwoorden, hem op zijne
plaats zetten, hem de les te lezen, den mantel uitvegen; hem afsnauwen, zoodat hij niets meer te
zeggen heeft; — iemand aftroeven (met daden), hem
een pak slagen toedienen, afranselen. AFTROEVING, v.
AFTROEVER, m. (-5). AFTROEFSTER, v. (-s).
AFTROFFELEN, [gewest. AFTROEFELEN], (troffelde af, heeft afgetroffeld), (in de hooge veenderij)
den afgebonkten veengrond met de troffelschop gelijkmaken, van de oneffenheden ontdoen. AFTROFFELING, v.
AFTROGGELAAR, m. (-s). AFTROGGELAARSTER,
v. (-s).
AFTROGGELARIJ [(Zuidn.) AFTRUGGELARIJ], v.
(-en), slinksche handeling waardoor men iets op
behendige en bedrieglijke wijze van iemand weet
to verkrijgen.
AFTROGGELEN, [(Zuidn.) AFTRUGGELEN, (troggelde af, heeft afgetroggeld), iemand iets aftroggelen,
door aanhoudende vriendelijke bede en zoet gevlei
het van hem verkrijgen: zij weet hem alles wat zij
begeert met een zoet lijntje of te troggelen; (bij uitbr.)
iets op behendige en bedrieglijke wijze, door slinksche streken van iemand verkrijgen: ik ben over-

tuigd, dat wij het geld nooit terugzien, hetwelk die listige
slang ons heeft afgetroggeld. AFTROGGELING, v. (-en).
AFTROMMELEN, (trommelde af, heeft afgetrommeld), (krijgsw.) bij trommelslag in het openbaar
bekend maken, afkondigen, ook aftromnzen geheeten : het bevel ward op de hoeken der straten afgetrom.
meld ; (een muziekstuk) haastig en zonder veel
zorg op de piano afspelen: wat heb je dat stick afgetrommeld ! AFTROMMELING, v.
AFTROMMEN, (tromde af, heeft afgetromd), aftrommelen. AFTROMMING, v.
AFTROMPETTEN, (trompette af, heeft afgetrompet),
(krijgsw.) in het openbaar bekendmaken, afkondigen bij trompetgeschal: het bevel werd in het kantonnement afgetrompet. AFTROMPETTING, v.
AFTROONEN, (troonde af, heeft afgetroond), iem.
door een lokmiddel overhalen een persoon, eene plaats
te verlaten : hij wist het kind met een zoet lijntje van het
dienstmeisje, ook can het venster of te troonen ; — iemand
van iets aftroonen, hem bewegen eene handeling, eene
gewoonte, een voornemen, gewillig to laten varen
behendig en met een zoet lijntje ervan afbrengen :
t7 an de Ilesch aftroonen; — iemand jets aftroonen, op
behendige wijze van hem verkrijgen, dat hij iets geeft
of doet: hifie reel p1( heb je hie ice' Piet afgetroond o7b,

AFVAL.

AFTROONEN.
onnoodige dingen te koopen ? — nu beproefde hij haar
door strikvragen, beloften en bedreigingen een' bekenteaf te troonen, haar ontlokken, haar ertoe nopen.
AFTROUWEN, (trouwde af, heeft afgetrouwd), iem.
eene vrouw aftrouwen, eene vrouw trouwen met wie
een ander gehuwd of verloofd was, of die hij begeerde
to huwen.
AFTRUGGELARIJ, AFTRUGGELEN. Zie AFTROGGELARIJ, AFTROGGELEN.
AFTUIGEN, (tuigde af, heeft en is afgetuigd),
(trekdieren) van het trektuig ontdoen, ook onttuigen
:genoemd: een paard, een ezel, een bok aftuigen ; — een
schip, een mast, eene steng, eene ra aftuigen, van de
tuigage ontdoen; — het spil aftuigen, de kabelaring
zich afer af- en de windboomen er uitnemen;
tuigen, (fig.) zich ontkleeden, vooral van het aflegkom,
nu
logien
we
gen der bovenkleederen gezegd :
ons eens aftuigen ; zoo, ben je al afgetuigd ? AFTUI-GING, v.
AFTUIMELEN, (tuimelde af, is afgetuimeld), naar
beneden tuimelen, hall over kop van eene hoogte
nedervallen.
AFTUINEN, (tuinde af, heeft afgetuind), (w. g.) eene
opene ruimte door het zetten van eene omtuining,
eene heining of schutting van de aangrenzende
ruimte afzonderen, afheinen, afperken ; — eene flesch
aftuinen, van eene mandeflesch de gevlochten teenen
voor een deal losmaken en wegnernen; — eene mand
aftuinen, het vlechtwerk losmaken en wegnernen.
AFTUINING, v. het aftuinen ; — (-en), omtuining,
heining of schutting.
AFTUREN, (tuurde af, heeft afgetuurd), eene ruimte
met scherpen en onafgewenden blik van voren tot
achteren bespieden : vergeefs stond ik den weg af te
turen en zag niemand komen; van 't begin tot het
einde naar iets turen om te zien, hoe het afloopt.
AFTURVEN, (turfde af, heeft afgeturfd), gedaan maken met turven, zoodat al de benoodigde turf op
zolder of in de schuur gebracht is: zoodra wo hier
afgeturfd hebben, beginner wij hiernaast.
AFTWEERNEN, (tweernde af, heeft afgetweernd),
aftwijnen.
AFTWIJNEN, (twijnde af, heeft afgetwijnd), alles
twijnen, wat er to doen is; gedaan maken met twijnen: is al het garen al afgetwijnd?
AFVAARDIGEN [voorheen ook AFVEIRDIGEN en
AFVEERDIGEN], (vaardigde af, heeft afgevaardigd),
(oudt.) iemand of iets organs heen zenden om een
bepaalden last to volbrengen of om tot een bepaald
doel to strekk en; iemand als afgezant of bode naar
,een machthebbend persoon of regeerend lichaam
zenden om eon bepaalden last to volbrengen : men
vaardigde een gezantschap naar Engeland of met de
-voordeeligste aanbiedingen ; iemand afzenden on machtigen om met of zonder bepaalden lastbrief eene
vereeniging, een gewest of eene stad, een kiesdistrict
of een deal des yolks to vertegenwoordigen in eene
- vergadering waarin de gemeenschappelijke belangen der vereeniging of de openbare aangelegenheden
van staat of gewest warden behandeld : hij was voor
.het departement Leiden naar de Algemeene Vergadering
der Maatschappy afgevaardigd; de meeste districten
.hebben tegenstanders van de kieswet naar de Tweede Kamer afgevaardigd; om een bepaalden last, eene bood.schap of mededeeling over to brengen, deftig voor:
iem. ergens heen zenden ; (w. g.) (vloten en schepen,
en de opvarende zeelieden) als machthebbend per_soon ergensheen zenden om een bepaalden last to
volbrengen : z wisten Brazilie te winnen en te behouden, in we,erwil van eene machtige vloot die tegen hen
, afgevaardigd wend; (brieven en drukwerken) door een
regeeringspersoon of -lichaam aan een persoon of
aan een lichaam richten on toezenden om hun een
bepaalden last of eerie mededeeling to doen toekomen : Prins Maurits vaardigde een brief aan al de
_steden van Holland af om ze van een rerdrag net
-den viand of te schrikken ; ook : (w. g.) een brief of
.oen gedrukt stuk aan iem. richten en toezenden:

Its verwoderde zieh
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02// een knipbriefje of te vaardigen
(Iem. met bitse of scherpe taal afvaardigen, voor afschepen, is een germanisme).
AFVAARDIGER, m. (-5). AFVAARDIGSTER, v. (-s).
AFVAARDIGING, v. het afzenden van afgezanten
of boden vanwege een machthebbend persoon of
lichaam, of van vertegenwoordigers eener vereeniging; het afzenden van schepen of van brieven
vanwege een machthebbend persoon of lichaam ;
(veroud.) een brief die door een machthebbend
persoon of lichaam afgevaardigd wordt, een staatsbrief, ambtsbericht of aanschrijving (Fr. depeche).
AFVAART, v. (-en), de daad van afvaren ; het vertrek van schepen of booten : — af- en aanvaart, of
aan- en afvaart, vertrek on aankomst van vaartuigen.
AFVAARTSUUR, o. (...uren), het uur van at mart,
vertrek.
AFVADEMEN, (vademde af, heeft afgevademd), (bout,
touw, koord) bij den vadem meten.
AFVAGEN, (vaagde af, heeft afgevaagd), (Zuidn.)
stof of vuil van iets wegnemen door met de hand,
met een doek, borstel, raagbol of iets dergelijks
langs het voorwerp to strijken : de spinnewebben, de
zoldering afvagen; (blood, zweet, tranen, het gelaat) afvegen ; (fig.) de tran en afvagen, de smart doen
ophouden; — de heldere Zuidenwind vaagt dikwijls
de novels van den duisteren hemel af, verdrijft de novels ;
zware staande voorwerpen met geweldige kracht
van hunne plaats afrukken ; (fig.) personen uit hunne
werkkring wegnemen : de hand des tads had de meesten van hen van het wereldtooneel afgevaagd. AFVAGING, v.
AFVAL, m. (dicht.) het nedervallen, de val; (w. g.)
het losgaan en nedervallen van iets : de afval der
bladeren van de boomen ; het ontrouw worden aan
een vorst of eene partij : de afral der Nederlanden
(van Spanje); op afval bedacht zijn (in Belgie ook —
denken); tot afval overhellen (neigen enz.); — iemands
afval veroorzaken, iemand tot afral bewegen, aansporen,
brengen enz., hem tot ontrouw jegens zijn wettigen
hoer of tot partijverzaking bewegen; — iemands
afval verhoeden, voorkotnen, tegenhoaden enz., hem
weerhouden van ontrouw to plegen jegens zijn wettigen hoer of zijne partij to verzaken; (veroud.) afval
stichten, muiterij of opstand verwekken; — iemand
tot afval van de kerk, van God bewegen, brengen, dwingen, verleiden enz., hem tot verzaking van God of
godsdienst bewegen of trachten over to halen; —
(-len), benaming van een gebrek aan het achtercleel
van een paard, bestaande in het to plat of vlak
afloopen van het kruis naar den staart, waardoor
dat deel de vereischte ronding mist;
m. en o.; — er was van morgen aan de fruitmarkt
niets dan afral, onrijpe of beschadigde vruchten ;
hetgeen na het dorschen op den dorschvloer blijft
liggen; — het afval (spaanders, krullen enz.) uit den
timmermanswinkel is uitmuntend geschikt roar den
oven; de minder edele deelen van geslachte dieren,
die de vleeschhouwer ter zijde legt, als kop, pooten,
pens, darmen enz. of wel de kleine stukken daarvan,
die van de vleeschbank afvallen, (in de leerlooierij)
de stukken die van de huiden voor de bewerking
worden afgesneden ; afschrapsel van goud, zilver
enz.; de afvallende vezels, of stuk draad enz. (in
de spinnerij en weverij) ; eene mindere soort van
vlas, vgl. snuit ; (bij landbouwers) overblijfsels uit
de keuken, die aan de varkens tot voeder worden
gegeven; het overschot dat van iemands tafel of
huishouding overblijft; — van den (of het) afval
leven, zijn levensonderhoud vinden in hetgeen een
ander van zijn overschot ten baste geeft; (scherts.)
in sommige kaartspelen en vooral in het cornmercespel, van een speler gezegd, die in dezelfde
kleur speelt als zijn voorganger an zich dus moot
vergenoegen met de lagere kaarten die doze hem
overlaat: wij speelden allebei in harten, ik moot des
leven van me afral.
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AFVALLEN.

AFVEGEN.

AFVALLEN, (viel af, is afgevallen), naar beneden
storten, nedervallen : het boek viel van zone knieen
af; zich van het lichaam of een lichaamsdeel verwijderen door neder te vallen : het dun gewaad valt

maken (van), hem tot afval, tot ontrouw aan God

af, de schaamte alleen is kleed; (fig.) de kroon, met
zooveel glans gevoerd, viel af, ging plotseling voor
hem verloren; (fig.) de sch ellen vielen hem van de oogen
af, hij kwam tot beter inzicht of zag dat hij misleid was; — de ketenen vielen af, het yolk werd vrij; —
zijn masker viel af, zijne ware bedoelingen kwamen
aan het licht; — de eenige steen die op zijn hart lag,
was er afgevallen, hij werd bevrijd van wat hem
drukte; losgaan en nedervallen: de bloedzuigers vielen
af naarmate dat ze zich met bloed vulden; de bladeren,
bloemen, takken vallen af; vaak valt het fruit nog onrop
af; (veroud. in den bijbel) (van personen) driftig en snel
afdalen, afstijgen van een rijdier of voertuig ; (veroud -.)
nederdalen (van den nacht); nederwaarts hangen,
afhangen : gordijnen die in breede plooien op de ven-

sterbanken afvallen; twee golvende haarvlechten vielen
langs den blanken hal s op den zw ellenden boezem af ;
(Zuidn.) (van de armen en handen) krachteloos
nederzakken, slap neerhangen van vermoeidheid
of ontsteltenis : een talrijk leger verscheen in het land

der Saksen die zoodanig verbaasd waren, dat hun de
handen afvielen; (w. g.) (van het vleesch in het dierlijk lichaam) door ouderdom wegslinken : zijn oog
zonk in, zijn vleesch viol af;
(van menschen en dieren) door ouderdom, ziekte vermageren, lichamelijk vervallen : hij is zoo oud niet als hfj

vel lijkt; zeker is hij in de laatste jaren merkelfjk afgevallen; — afvallen als sneeuw voor de zon, zichtbaar en
snel vermageren; (scheepst.) van den wind afvallen,
of wel kortweg afvallen, het tegenovergestelde van
aan- en oploeven, niet bij den wind blijven liggen,
zoodanig afwijken, dat de wind meer van achteren
inkomt; — van iets afvallen, niet meer medegerekend
Avorden: van de list der genoodigden vallen er twee

af die niet in de stad zfjn; — bij een wedstrijd afvallen,
niet meer in aanmerking komen ; — dat zal hun of
tegenvallen, hunne hoop of verwachting
teleurstellen; — je volt me af, dat had ik niet
van je verwacht; — afvallen iem., in vergelijking met hem een minder aangenamen indruk maken; — van iemand of iemand afvallen, zijne partij
verlaten, hem ontrouw worden, zijne zaak verloochenen, ook: vele steden video van het verbond
of, traden er uit; — van een vorst afvallen, zich tegen
hem verzetten, in opstand komen; — God afvallen,
aan God ontrouw worden, Hem verloochenen;
—vandegosdient(hgelof,dKerk
enz.) afvallen,
zijn godsdienst verzaken; door het naar beneden
vallen iets onwillekeurig afstooten of afscheuren:
hij heeft zich het vel van zijn, neus afgevallen.
AFVALLIG, bn. (-er, -st.), (w. g.) (gew.) (van bladeren, bloemen, vruchten enz.) licht afvallende, nog
niet stevig vastzittende: of er vecl appels en peren

zullen komen, daar is nog weinig van te zeggen: dat
jonge goed is nog zoo afvallig ; (van vaartuigen) niet
good bij den wind blijvende, telkens zoodanig afwijkende, dat de wind meer van achteren inkomt en
dus ongeschikt om op to loeven: een afvallig schip;
(in betrekking tot vorsten, staten of machthebbende
personen, of wel tot bijzondere personen met welke
men in zekere verbintenis staat) afgevallen, ontrouw
geworden aan dengene wien men trouw of gehoorzaarnheid schuldig was of wel aan de partij waartoe
men behoorde; ontrouw, oproerig: de steden die af-

of godsdienst bewegen.
AFVALLIGE, • m. en v. (-n), iemand die zijn (haar)
wettigen heer- of zijne (hare) partij verloochend
heeft; een ontrouwe; geloofsverzaker, geloofsverzaakster.
AFVALLIGHEID, v, afval.
AFVALLING, v. (Zuidn.) afval.
AFVALMOLEN, m. (-s), molen waarin het afval
uit goud- en zilverfabrieken, uit de munt enz. wordt,
uitgewasschen, d. i. zoodanig bewerkt, dat de deeltjes van het edele metaal eruit worden afgescheiden.
AFVALPLANT, v. (-en), eene plant die haar voedsel
uit organischen afval put.
AFVANGEN, (ving af, heeft afgevangen), (w. g.,Zuidn.)

de hond van den slager kwam alle dagen de beentjes
van de vleeschbank afvangen, opvangen wanneer die
weggeworpen werden; — clan yang ik van zfjn mond
de leer der wijsheid af, die lees ik van zijne lippen af;
opvangen en behouden : iemand zone duiven, zone eenden, zijn wild afvangen; — iemand een bal afvangen, dien
opvangen, vOOrdat de ander hem grijpen kan ; — iemand
(of van iemand) eene vlieg afvangen, (fig.) iemand behendig eene kans afkijken, hem verschalken door hem
to voorkomen in iets waarvan hij zich eenig genoegen, voordeel of eer beloofde; (gew.) iem. de vlooien afvangen, kalmer maken; (jagerst.) (van grof wild gezegd) het, nadat het geschoten is, afmaken, dooden,
door het met den hertsvanger in de borstholte testooten of met den nekvanger het ruggemerg af to
steken : de jagers hadden juist een hert geschoten
afgevangen. AFVANGING, v.
,AFVAREN, (voer af, is on heeft afgevaren), zich
varende verwijderen, wegvaren: het schip voer (van,
den wal) af; — af- en aanvaren, vertrekken en aankomen ; (scheepst.) afgevaren breedte of — lengte, het
breedte- of lengtepunt vanwaar het schip de vaart
heeft begonnen ; (spreekw.) het bestek zetten naar de
afgevaren breedte, bij zijne berekeningen op goedegronden to work gaan; vertrekken, de vaart beginnen, op het bepaalde uur en van de gewone aanlegplaats: des morgens te acht uren voeren w af;
(Zuidn. on gew.) met een wager?, afvaren, afrijden, vertrekken; ergens heen varen, vertrekken (naar): tuff
voeren naar Londen af; — op iem. of iets afvaren, er
naar toe varen; stroomafwaarts varen: unj voeren

langzaanc de rivier af; wij waren een heil eind de Maas
afgevaren; — op- en afvaren, stroomopwaarts on
stroomafwaarts varen ; eon afstand ten einde toe
doorvaren, varend afleggen: in hoeveel tad kan men
dien afstand af varen? Zvi hebben al vro wat mijlen
afgevaren; — wat (vrij wat, heel wat enz.) afvaren, veel
varen, vrij wat reizen maken; — een afgevaren schip
door langdurig varen onbruikbaar geworden: — zich
afvaren, zich uitputten door lang to varen: een af-.
gevaren matroos.
AFVECHTEN, (vocht af, heeft on is afgevochten),.
iemand zoo lang of zoo fel bevechten, dat hij den
strijd moot opgeven, of althans uitgeput en krachteloos dien nauwelijks meer voortzetten kan, vgl. ofstrOen; — zich afrechten, zich afmatten door langdurigen of hevigen strijd: de acme soldaten die, in de

F•ansche legers medegesleept, gedwongen werden zich •
of te vechten voor de zaak van den geweldenaa•.

aan God of aan de Kerk waartoe men behoorde:

AFVEDELEN, (vedelde af, heeft afgevedeld), (w. g.)
(een muziekstuk, vooral een wijsje, een deuntje enz.)
op de viool afspelen met weinig zorg en niet zonder verveling.
AFVEEGSEL, o. het afgeveegde stof.
AFVEGEN, (veegde af, heeft afgeveegd), stof, vuil
of vocht dat zich aan of op een voorwerp bevindt,
door vegen met een dock, borstel, raagbol of lets
dergelijks wegnernen: het stof can de tafel, ook de

_Lather was immers die afrallige Augastijner tegen
tried, rodeo Luciaan waarschutede als tegen den Satan
z , fren; — afvallig worden (ran, ook tegen), afvallen

tafel afregen ; — het stof van de kleeren «freyen. ook
zijne kleeren afregen, zich afeegen, bet stof van zijne
kleederen verwijderen; — de coeten afc , yeit, zijne

van. ontrouw plegen ,jegens, zich wederspannig betegen ((rod of godsdienst); — ieipand afrallig

schoenen van het stof of veil reinigen door de voeren
io,t(0,1
over e'en(' vloormat Been to strijken;

vallig gewerst waren, werden net geldboete gestraft; —
afcallig warden ran iemand, dien persoon afvallen,
er ontrouw aan woe -den; — afcallig ?corder aan eene
part- U., van die partij afvallen; ontrouw geworden

AFVEGEN.
(len mantel afvegen [thans uitvegenj, hem duchtig
doorhalen, vinnig gispen; — zOn mond afvegen, na het
eten of drink& met een doek schoonmaken; — hi)*
kan zon mond afvegen, hij krijgt niets, terwijl anderen
Of zitten te smullen, Of kusjes krijgen; (fig.) het geld
zal den inkt wel afvegen, die nog aan uwe vingeren
kleeft; bloed, zweet, tranen met de hand of met een
doek van het gelaat, het lichaam wegstrijken : hij
veegde de zweetdroppels af, die tangs zone wangen
liepen; de onschuldige maagd onderzocht de wond, en
veegde het gutsende bleed met haar slider af; ook
veegde haar natbeschreide oogen af; — nam haar zakdoek om zich de oogen af te vegen, afdrogen door de
tranen af te wisschen; (een kus) de sporen ervan
wegnemen door zich den mond te wisschen ;
(spreekw). een kusje is geene zonde, maar een afvegen, ook enkel: een kusje is maar een afvegen, het
is een onschuldig jets; men veegt het af, en daarmede is de zaak nit; — een kus is maar stof, die
't niet wil hebben, veegt hem of (af), het is een ding
zonder gevolgen : (fig.) handen die met een zachte palm
langs het ontbloote voorhoofd gloden om er als het
ware alle zorgen van af te vegen, weg to nemen ; (gemeenz. (w. g.) iemand afvegen, hem met kracht of
geweld, als met een veeg, van eene plaats wegjagen; (in de suikerfabr.) suikerbrooden afvegen, ze van
de dekaarde ontdoen en schoonmaken.
AFVEGER, m. (-s). AFVEEGSTER, v. (-s). AFVEGING, v. (-en).
AFVELLEN, (velde af, heeft on is afgeveld), (veroud.) doen afvalIen, met een snijdend werktuig afzonderen; (w. g.) (van lichaamsdeelen) het vel loslaten en verliezen: mine lippen, handen beginnen zoo
af te vellen. AFVELLING, v.
AFVENEN, (veende af, heeft afgeveend), een grond
van de veenlaag ontdoen door het veen af to steken ;
eene veenlaag wegnemen, afsteken on daardoor den
ondergrond blootleggen. AFVENING. v. (-en).
AFVERGEN, (vergde af, heeft afgPvergd), iemand
(van iemand) jets afvergen, van hem vergen, van
hem eischen of vorderen het to geven: hij had hem
eene groote som gelds afgevergd; — iem. eene belofte, een
eed, eene verklaring, eene bekentenis afvergen, van hem
vorderen die to doen, to zweren, af to leggen; (gew.)
wilt ge het paard niet verkoopen ? verg me eens geld af;
noem de som maar waarvoor ik het kan krijgen ; —
achting afvergen, bewondering afvergen, met nadruk
vragen, afdwingen, afpersen. AFVERGING, v.
AFVERTELLEN, (vertelde af, heeft afverteld), (een
verhaal, een voorval, eene gebeurtenis enz.) ten einde
toe vertellen, volledig verhalen : wacht een oogenblik,
laat
eerst de geheele geschiedenis afvertellert, — wat
(crij wat. heel wet, enz.) afvertellen, veel vertellen.
AFVERVEN, (verfde af, heeft afgeverfd), geheel en
al verven; gedaan maken met verven: zoodra het
beter droogt, zal de schilder den voorgevel afverven;
nieuece gebouwen worden niet dadelijk afgeverfd; (veroud.) (zichtbare dingen, als menschen, dieren, voorwerpen, tafereelen enz.) met verf afbeelden, in
schilderij nabootsen; (fig.) zinnebeeldig voorstellen,
afschilderen; (van verfstoffen en geverfde voorwerpen) verf afgeven, bij aanraking verfstofloslaten on
daarmede bevlekken, vgl. afgeven, afkladden:doordat
hare kleeren afverven, heeft dat acme meisje telkens
zwarte handen; menige bonte japon word bedorven door
het afverven der stoelen. AFVERVING, v.
AFVETEREN, (veterde af, heeft afgevoterd), (gemeenz.) (een persoon) met vinnige verwijtingen
duchtig doorhalen; afjachten, afjakkeren, aftroeven:
ik werd boos, en veterde den vlegel zoodanig af, dat hij
zonder een woord meer te spreken dr uipstaartend aftrok.
AFVEZELEN, (vezelde af, heeft on is afgevezeld),
(van stollen, uit plantenvezels vervaardigd, als linnen, katoen, touwwerk, papier enz.) vezels of rafels
loslaten, verliezen en daardoor allengs verslijten:
die stof is slecht geweven: zij heeft altod afgevezeld; dat
touw is geheel afgevezeld; vgl. afrafelen, afharen. AFVEZELING, v.

AFVLECHTEN.
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AFVIEREN, (vierde af, heeft afgevierd), (scheepst.)

(een touw) het geheel ten einde toe vieren, het zoo
lang bot geven, langzaam laten schieten, totdat het
geheel los is : vier af den kluiverschoot! geef den schoot
van den kluiver bot, totdat het zeil geen wind meer
vat; het eerste commando om bij den wind over to
wenden. AFVIERING, v.
AFVIJLEN, (vijlde af, heeft afgevijld), (metalen of
andere zeer harde voorwerpen) door vijlen afzonderen, doorvijlen on zoodoende wegnemen: een gevangene de handboeien afvfjlen, de ring zat zoo vast
aan den vinger, dat h er niet af te krijgen was; men
moest hem voorzichtig afvidlen; (de buitenste deelen
van metalen of andere zeer harde voorwerpen)
met eene vij1 wegschrapen on zoodoende de voorwerpen dunner of stomper maken: de sleutel is te
dik; ge meet er wet afvijlen; de punt van den spfjker afrolen; (fig.) (veroud.) (zorgen enz.) wegnemen
on daardoor de gewenschte bedaardheid, kalmte
teweegbrengen, (metalen of andere zeer harde voor-werpen) de ruwe oppervlakte glad vijlen door vijlen
ontdoen, hetzij van de buitenste deelen, hetzij van
ruwigheden of oneffenheden, of wel van iets dat
zich aan de oppervlakte bevindt met de yip afnemen : een ozeren bout, een sleutel enz. afvijlen; (fig.)
(woorden, taal, stip enz.) met overdreven zorg
ontdoen van al wat ruw, onzuiver of wanluidend
is, zoodat alles er glad on netjes uitziet; (voorwerpen die gevijld moeten worden) vijlen voor zooveel noodig is, ze met de vijI afwerken. AFVIJLING,
v. (-en).
AFVIJLER, m. (-s).
AFVIJLRASP, v. (-en), aftrekvijl.
AFVIJLSEL, o. het van een metalen of ander zeer
hard voorwerp afgevijlde, de afgevallen vijlspaantjes,
ook enkel vOlsel geheeten.
AFVILLEN, (velde af, heeft afgevild), het vel van een
dierlijk lichaam geheel afhalen; — een kalf afvillen,
een ongeboren kalf in den draagzak of de baarmoeder
der koe zoodanig binnen de huid ontleden en bij
gedeelten naar buiten brengen, dat ten laatste de
huid met de nog overgebleven gedeelten van den
romp kunnen worden afgetrokken; (gew.) (in de
veenderij) de bovenste veenlaag (bolster) als onbruikbaar voor turf van het hoogveen verwijderen, vgl.
afbonken; (doode dieren die gevild moeten worden)
alle of ze geheel en al villen, zoodat alles behoorlijk
gevild is. AFVILLING, v. (-en).
AFVILLER of AFVILDER, m. (-5).
AFVISSCHEN, (vischte af, heeft afgevischt), iem.
de paling afvisschen, hem ontstelen door ze in zijn
vischwater to vangen on to behouden; maken dat
hij ze niet vangt, door hem to voorkomen en ze
zOt vandaag bijzonder gelakkig;
zelf to vangen:
ge vischt ons de beste paling af, vangt ze ons voor
den neus wog; (een vischwater) het al visschende
langs gaan, van het eene einde tot het andere; het
uitvisschen, zoodat men de meeste visch eruit wegyangt:
hebben het heele water afgevischt, maar niet
veel bozonders gevangen; (een water) het overal met,
baggernetten, dreggen, haken enz. langsgaan zoekende naar een voorwerp of een persoon waarvan men
weet of vermoedt dat zij daar in het water gevallen
zijn; het geheel doorzoeken, vgl. afdreggen: er worden twee kinderen vermist; reeds hebben de ongeruste
ouders de grachten laten afvisschen, doch tevergeefs ;
(fig. veroud.) iemand lets (geld of good) afvisschen,
met een slimmen streek het hem afhandig maken,
aftroggelen; zoo lang visschen als men lust heeft
of noodig oordeelt: zoodra wij afgevischt hebben, sullen
wij ons thuis wet gaan verkwikken. AFVISSCHING, v.
AFVLAKKEN, (vlakte af, heeft afgevlakt), (voorwerpen met rondo of oneffene oppervlakten) vlak,
effen maken door het wegnemen van de ronding of
van de oneffenheden der oppervlakte : die paler
moeten aan den bovenkant afgevlakt warden; afvlekken.
AFVLAKKING, v.
AFVLECHTEN, (vlocht af, heeft afgevlochten), een

AFVLECHTEN.

AF VLOEKEN.

vlechtiverk voltooien ; alles vlechten wat er gedaan
moot worden : hoeveel-matten hebt ge al afgevlochten?

die als aangenaam of liefelijk worden voorgesteld)
(dicht.) afvloeien van of uit een voorwerp waarin
of waaraan ze zich bevinden : den afgevloten
van voedzaam vleesch, voor 't hoogaltaar genoten; (fig.)
(van licht) in een onafgebroken en liefelijken stroom
naar beneden stralen : (van gesproken woorden) in
een onafgebroken en zachten stroom van iemands
lippen vloeien : de woorden van troost en bemoediging,
die van zone lippen afvloten; (dicht.) (van den tijd,
met een stroom vergeleken) verloopen, verstrijken:
de dagen af zien vlieten; afgevloten jaren. AFVLIETING, v.
AFVLIJMEN, (vlijmde af, heeft afgevlijmd), met eene
vlijm, een uiterst scherp mesje, afsnijden; inzonderheid in de heelkunde en in de lederbewerking: dit
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ik zal deze mat maar eerst afvlechten.
AFVLEEZEN, (vleesde af, heeft afgevleesd), (leerl.)

(de huiden) met een mes van de vleeschachtige
bestanddeelen, vliegen, vezels, vet enz. die er nog
aan kleven, ontdoen; ze aan de vleeschzijde schoonmaken : als de huiden onthaard zijn, worden ze in
't water afgespoeld en dan moeten ze afgevleesd worden. AFVLEEZING, v.
AFVLEIEN, (vleide af heeft afgevleid), iemand iets
afvleien, met vleiende woorden of liefkoozingen hem

bewegen het te doen, te geven of mede te deelen:
zj heeft hem zone toestemming behendig afgevleid.
AFVLEKKEN [in de gemeenz. spreekt. ook wel
AFVLAKKEN], (vlekte af, heeft afgevlekt), (van
voorwerpen waaraan zich vuil, vet of kleurstof bevindt) bij aanraking die stof loslaten en op het aanrakende voorwerp overbrengen, zoodat dit vlekken
of smetten krijgt: sla uw schrijfboek niet dicht; het
schrift is nog nat: het zal afvtekken; — de blauwe stof
die ik in min kofl'er gepakt had, heeft op min linnengoed led& afgevlekt.
AFVLIEDEN, (vlood af, is afgevloden), de vlucht
nemen, zich wegspoeden: zoodra de ruitertj aankwam,
vlood de menigte (van) het plain af; zich ijlings naar

beneden spoeden; naar beneden vluchten.
AFVLIEZEN, (vliesde af, heeft afgevliesd), de ingewanden van het vet ontdoen.
AFVLIEGEN, (vloog af, is en heeft afgevlogen), zich
vliegende van een bepaald punt verwijderen: zoodra
ik naderde, vlogen al de musschen het (of van het)
venster af; ik klapte in mine handen en terstond vlogen al de kraaien den (of van den) boom af; — af- en
aanvliegen, wegvliegen en weder aan komen vliegen; — op iem. of iets afvliegen, recht op iemand of
iets toevliegen; naar beneden vliegen: op eens vloog
een adelaar den berg af en schoot op het lam aan; —
op- en afvliegen, opwaarts en nederwaarts vliegen;

(van menschen, viervoetige dieren en voertuigen)
zich met groote snelheid, met ijver of drift van
een bepaald punt verwijderen: zoodra ik erop aankwam, vlogen de jongens van het hek al', in hollende
vaart vlogen de paarden het plein af; (w. g.) van
iemands bevel afvliegen of van iemands wenken afvliegen,
thans op iemands wenken vliegen; — op iemand of iets
afvliegen, met ijver of drift recht op iemand of iets

toesnellen (meest met vijandige bedoeling); zich in
aller ijl naar beneden spoeden : de jongens vlogen van de
stoep at ; in voile vaart kwamen de ruiters den heuvel
afvliegen (of afgevlogen); snel en krachtig voortgedre-

yen of geworpen worden door den wind, een werktuig, een schok : het waaide hard, de sneeuw vloog van

de daken af; een aantal pijlen vloog sissende op de
ruiters af; hid* gaf den jongen een oorveeg, dat hem de
pet van het hoofd afvloog ; zoodra ik op straat kwam,
vloog min hoed af; wegstuiven door een schok dien
men ontvangt : hij gaf den ellendeling een schop, dat
lad de (of van de) kamer afvloog; met kracht en snel-

heid afgerukt en weggeworpen worden, losgaan en
wegvliegen: 't was een hevige storm, de pannen vlogen
van de daken af; (fig.) dat er de stukken (of de lappen)
er afvlogen, zij takelden elkander toe en sloegen
erop los ; een afstand vliegende of in vliegende vaart
ten einde toe afleggen, doorvliegen: in hoereel tijd

zou een arced dien afstand wel afvliegen? de ruiters
hebben den heelen weg binnen 't our afgevlogen; — zich
afellegen, (w. g.) zich afmatten door te lang of te
snel te vliegen, of door te lang in vliegende vaart
yoort te rennen : de jongens hebben zich gist,:ren in den

twin zoo afgerlogen, dat ze doodmoe waren.
AFVLIETEN, (vloot af, is afgevloten), (van stroomend water, beken, rivieren enz., alsmede van bronnen). naar beneden vlieten met een zachten stroom:

het water dat van de bergen afrliet; de beck die nit
deze bron afcliet; het water vliet van den berg af; (van
tranen, bloed zweet enz.) afvloeien langs de leden van
het lic'haani: (A - an andere v - ochten. inz. de zoodanige

gezwel moet voorzichtig afgevlfjmd worden; het leder is
op de kanten Is dik om netjes opgeplakt te worden; de
boekbinder vlijmt er dus wat van af; (boekbinderii)
het dun afsnijden of dunnen der kanten van het lesler
met de vlfjm of het dunmes : om netjes te kunnen plakken meet de boekbinder het leder op de kanten afvlijmen.

AFVLIJMING, v.
AFVLOEIBUIS, v. (...buizen), afvloeipijp.
AFVLOEIEN, (vloeide af, is en heeft afgevloeid),
(van stroomend water, de zee of hare golven) wegvloeien; — aan- en afvloeien, toevloeien en weder wegvloeien, (van vochten, in het menschelijk of dierlijk
lichaam) uit het lichaam of een lichaamsdeel wegvloeien; (fig. van berichten, telegrammen enz.):
bangs de metalen koorden vloeit het nieuws op een oogwenk aan en af; (van eene volksmenigte) in grooten
getale allengs heengaan : uren lang zou ik kunnen
besteden in natuurbeschouwing van dien af- en aanvloeienden stroom van kunstbeschouwers ; (van stroomend water, beken, rivieren enz.) naar beneden,
in de richting van den oorsprong naar den mond
vloeien: het water dat van de bergen afvloeit; er is
deter dagen vrij wat water naar de zee afgevloeid; —
op- en afvloeicn, opwaarts en afwaarts vloeien, rijzen

en dalen door vloed en ebbe; (van tranen, bloed en
zweet) naar beneden vloeien : het koude zweet vloeide
Tangs al mine leden met groote druppels af; (van eene
volksmenigte) in grooten getale afdalen van eene
hoogte;
(van woorden, tonen enz.) op langzame, kalme
of plechtige wijze van iemands lippen vloeien:
deze bede vloeide van zone lippen of; wanneer hij

zone lippen opent, behoort overreding, gezond oordeel,
bedachtzaamheid, redelokheid en stof tot nuttige nagedachten ervan af te vloeien; (dicht.) 't is melodie
wet voortstroomt van die lippen, de ziele zelf die afvloeit
van 't koraal; (dicht.) dan zal uw leven kalm von en
als eene stifle beek zachtjes afrloeien ; (w. g.) uit iets
afgeleid zijn, eruit voortvloeien: wat is van die
grondslagen ? vloeien daaruit de plichten en rechten zoo
gereedelijk en zoo bltjkbaar af, dat een ieder in staat
is, die duidelok te erkennen ? (van schatten, rijkdommen, zegeningen , onheilen enz.) in overvloed afkomen: alles stroomde naar Oost-India om rijk te worden;
en de helft van den rijkdom der wereld meg men rekenen daaruit afgevloeid te wezen; (fig.) eene ondeelbare
samenvoeying der Nationale macht waarin alles zich
tot een sniddenpunt vereenigt en waaruit elle andere
uitoefening van macht afvloeit; (dicht.) (van hoofd- of
baardhaar, los omgeslagen kleederen, tooisels enz.)
in sierlijke bochten of plooien los afhangen : het haar

dat afvloeit naar beneden, een sluice, luchtig omgehangen, rloeide op hear schoudren af. AFVLOEIING, v. (-en.)
AFVLOEIPIJP, v. (-en), (in de werkt.) pijp of buis,
dienende om water of andere -vloeistof te laten wegvloeien, (in het stoomw.) de pijp of buis waardoor
het overtollige of hinderlijke water wegvloeit, zooals
aan den heetwaterbak bij een stoomwerktuig van
lage drukking. AFVLOEISEL, o.
AFVLOEKEN, (vloekte af, heeft afgevloekt), door
het uiten van hevige v]oekwoorden wegjagen: men

?cordt er bang ran, als men hoort hoe hi] de bedelaars
ra zUn erf afclo , kt; iemand v]oekend afschepen,

AFVLOEKEN.

AFVORMEN.

anet vloeken bejegenen: 't is een ruwe apostel, hii
vloekt iedereen af; — wat (vrij wat, heel wat enz.) afvloeken, veel of erg vloeken : die oude matroos heeft in

doen vertrekken en naderen, (zaken) wegvoeren en
aanbrengen ; van een bepaald punt wegvoeren, wegbrengen : zo illde de allee van oranje-boomen door, die

_zijn leven al wat afgerloekt.

haar van den jonkman afvoerde; dat pad voert u van
de stad af; naar beneden voeren of geleiden: de
bevelhebber voerde zijne troepen van de hoogte af; de
herder voerde zijne schapen den heuvel af; (fig.) nieuwsgierigheid en belangstelling zou hem zeker net vroolijke
drift de vreemdsoortige trap hebben afgevoerd; ook wj
sloegen een vrij steil zijpad in dat ons in weinige minuten
den berg afvoerde ;naar elders vervoeren, overbrengen;
afdrijven, uit den koers drijven : daar men gedurende
den nacht de St.-Paulus-Rots moest passeeren en door den
harden stroom wel iets westelfAer kon zUn afgevoerd; —
af en aanvoeren, wegvoeren en aanbrengen ; (van per-

AFVLOEREN, (vloerde af, heeft afgevloerd). (w. g.)
het vloerwerk geheel voltooien : zoodra het huis onder

•clak gebracht en afgecloerd was.
AFVLOOIEN, (vlooide af, heeft afgevlooid), alle
vlooien wegvangen: cen bond afclooien; (fig.)
.iemand zijn geld afvlooien, het hem op eene behen-dige, listige wijze bij gedeelten afhandig maken,
(minder plat dan afluizen) : hfj heeft met dat dametje

.heel prettig kermis gehouden en zij heeft hem zoo netjes
zone dubbeltjes afgevlooid, dat hij platzak thuis is ge.konzen.
AFVLOTEN, (vlootte af, heeft afgevloot), (gew.) afToomen : de melk ofcloten, den room er afscheppen.
AFVLOTING, v.
AFVLOTTEN, (vlotte af, is en heeft afgevlot), (van
vaartuigen of andere drijvende voorwerpen en van
personen of goederen die zich daarin of daarop
bevinden) stroomafwaarts vlotten, langzaam afdrijven op den stroom : het bootje vlotte langzaam den

Rijn af; boomstammen die de rivier kwamen ofvlotten;
(fig.) afvlieten, afvloeien; (timmerhout, als balken,
planken enz.) tot een vlot vereenigd op den stroom
laten afdrijven: men was bezig eene clanzienWke hoe-

.reelheid timmerhout de rivier of te vlotten: — afgevlot
bout. aangedreven, ook: vlotsgewijze aangevoerd
bout. AFVLOTTING, v.
AFVLUCHTEN, (vluchtte af, is afgevlucht), (van
menschen en dieren) zich vluchtende verwijderen,
wegvluchten : zoodra de jagers rerschenen, rluchtte de
wolf ran zUne proof of; naar beneden vluchten: op

het zien der aanrukkende benden rlachtte de vijctnd
-can de hoogte of.
,

AFVOEDEREN, [in de volksspraak AFVOEREN],
(voederde (voerde) af, heeft afgevorderd (afgevord),
(dieren) van het noodige voeder voorzien : is het vee

afgevoerd? het is al boat en ik not het, vee nog
ofroeren. AFVOEDERING, v.
AFVOEGEN, (voegde af, heeft afgevoegd), (metselweek) geheel op de voegen met kalk toestrijken,
het voegen ervan voltooien: wij zullen eerst den miter

afvoegen en don aan den schoorsteen beginnen.
AFVOER, m. het vervoer naar elders: hetzij te
land of over zee met eenig vervoermiddel, hetzij op
eene rivier stroomafwaarts: de fabriek is niet zeer

gunstig gelegen voor den afvoer Per goederen; de afvoer
ran /tout op den Ryn geschiedt door maldel van rlotten ;
tie hoeveelheid die afgevoerd is: de afcoer van win

en hoot is dit jaar op den Ro n zeer aanzienlijk geweest ; — af- en aanvoer, het wegvoeren en aanbrengen ; (van stroomend water of van hetgeen door den
stroom wordt meegevoerd) het afwaarts voeren ervan, het doen afloopen of afstroomen : looden pilpen

tot afvoer van het water ; door den voortdurenden afvoer
-can slib begint de mond der ricier to verzanden; de
hoeveelheid afstroomend water: des zomers is op den
_Mel de afvoer van water goring in vergelijking met
den afvoer des winters; — toe- en afcoer, het toevoeTen en laten afloopen.
AFVOERBANK, v. ( en), (in goud- en zilverbew.
bij het draadtrekken) de bank of trekrol waarop de
reeds eenmaal op de trekbank uitgetrokken metaalstangen worden overgebracht om ze eene tweede
uittrekking of verdunning te doen ondergaan.
AFVOERBUIS, (...buizen). Zie AFVOERPIJP.
AFVOERDER, m. (-s). AFVOERSTER, v. (-s).
AFVOERDRAAD, m. (...draden), draad eener electrische geleiding, waardoor de negatieve electriciteit heenstroomt.
AFVOEREN. Zie AFVOEDEREN.
AFVOEREN, (voerde af, heeft afgevoerd), naar elders
voeren of geleiden (inz. gevangenen en krijgslieden):

men voerde de gevangenen (van) de markt af; het vee
meet to twee wren (van) de markt afgevoerd zijn; —
elf- en aanroeren, van en naar eene plaats voeren,
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sonen in betrekking tot een lichaam of eene vereeniging waartoe zij behooren) : iemand nit een lichaam of
eene vereeniging, ran de ledenlUst afvoeren, hem daaruit
verwijderen, zijn naam op de ledenlijst schrappen;
stroomafwaarts voeren : de kolen worden net schepen

den Rijn afgevoerd; het hoot wordt in vlotten de rider
afgevoerd; doen afstroomen, ergens heen laten afloo' pen: het water wordt door eene sloot of greppel afgevoerd; — af- en aanvoeren, doen afloopen en aanstroomen ; in den stroom meevoeren, stroomafwaarts
voeren: die gele kleitr heeft men toe te schrijven aan
de ijzerstof icelke de rivieren afcoeren.
AFVOEREN, (voerde af, heeft afgevoerd), (kleedingstukken) geheel, of alle met de noodige voering
bekleeden : ge moet eerst den rok en het vest afvoeren.
AFVOERING, v.
AFVOERGEUL, v. (-en), cone geul, dienende om
water of andere vloeistof te laten afloopen; een
nauw ofvoerkanool.
AFVOERKANAAL, o. (...kanalen), een kanaal, hetzij
gegraven waterleiding, hetzij goot, buis of pijp, dienende om water of andere vloeistof te laten afloopen.
AFVOERPIJP, v. (-en), pijp of buis, dienende om
water of andere vloeistof te laten afloopen.
AFVOERROL, v. (-len), (in de katoen- en wolspinnerij) eene van het paar rollen die het gerekte band
door den trechter van de rekrollen aftrekken en
het vervolgens in de kan of korf laten vallen, aftrekeel ; (in de vlas- en hennepspinnerij) eene van het
laatste paar rollen der aanleg- of oplegmachine,
welk paar het vlas tot banden of zoogenaamde
vlUen vereenigt en in de kan laat vallen, afleveringsrol.
AFVOERSTROOM, na. (-en), negatieve electrische
stroom.
AFVOERVERMOGEN, o. het afvoervermogen eener
rivier, de hoeveelheid water die eene rivier per dag
naar zee kan voeren, zonder gevaar voor; de dijken
op te leveren.
AFVOLLEN, (volde af, heeft afgevold), (het tot laken bestemde ruwdoek) geheel vollen en tot laken
bereiden, zoodat alles behoorlijk gevold is.
AFVORDEREN, (vorderde af, heeft afgevorderd),
iemand (of van iemand) iets afvorderen, van hem vorderen, van hem vergen of eischen te geven: (sterker dan afvergen, en zwakker dan afeischen) : voor een
boterham met vleesch wordt a twee shilling, d. i. 24 stui-

vers afgevorderd; van al de steden werd eene schatting
afgevorderd; vorderen dat iem. iets doet: iemand een
lachje afvorderen; — zich (zelven) iets afvorderen, iets van
zich zelven vergen : hoe hunt g?)* mij afvorderen zoo
jets to doen ? — iemand eene belofte, een eed, eene verklaring, eene bekentenis enz. afvorderen, van hem eischen
die te doen, dien te zweren, af te leggen : hfj had zich
voorbereid op een antwoord, hetwelk hij al dadelijk had
begrepen dat hem afgevorderd zou worden; zulk eene
edele daad vordert ons bewondering en eerbied af, dwingt
ons die op te vatten, to gevoelen, vraagt die met
nadruk van ons. AFVORDERING, v. (-en).
AFVORMEN, (vormde af, heeft afgevormd), (voor-werpen die gevormd moeten worden) behoorlijk, geheel en al vormen; alles vormen wat gedaan moot
worden; 't is een heel work om al die steenen of to
vormen; (verschillende voorwerpen -van nijverheid of
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kunst) in een vorm (van zand, leem, was, zwavel
enz.) naboots.en, ze nauwkeurig afdrukken in een.
vorm, bestemd om daarin te gieten en zoodoende
een of meer exemplaren of af beeldsels van het voorwerp te verkrijgen : een beeld in klei afvormen; tot het
vervaardigen van galvanoplastische metalen beelden
worden de pleistermodellen in guttapercha afgevormd,
nauwkeurig afgedrukt. AFVORMING, v.
AFVORMER, m. (-s).
AFVOUWEN, (vouwde af, heeft afgevouwen), (voorwerpen die gevouwen moeten worden) alle, of geheel en voldoende vouwen; alles afdoen wat er te
vouwen valt : in hoeveel tad kan die machine een riem
papier afvouwen?
AFVRAGEN, (vraagde (vroeg) af, heeft afgevraagd),
iemand (aan of van iemand) jets afvragen, het van
hem vragen hem verzoeken het te geven of te doen:
den overwonnene den degen afvragen; haar echtgenoot
met een vroolijken lath aanziende, als Wilde zij hem daarmede zijne goedkeuring en loftuiting afvragen ; ik vraag
haar plechtig af: richt tusschen hem en mij; — iemand
eene belofte, eene verklaring, eene bekentenis afvragen,
iem.
hem verzoeken die te doen of af te leggen;
rekenschap (rekening) van jets afvragen, hem vragen
die te geven (tedoen), — zich (zelven) rekenschap afvragen (van iets), nadenken over zijne eigene handeliniemand (of aan iemand) iets
gen en bedoelingen,
afvragen, zich vragende tot hem richten om het te
weten te komen, met nadruk vragen, terwijl men
een bepaald antwoord verwacht: hij vroeg m# af,
welke oogmerken ik daarbij had; ik vraag het u af, of
hi)* juist gehandeld heeft; ik moet u tevens afvragen,
welk belang gij daarin stelt, — zoo vraagt men den boeren
cle kunst af, ik ben zoo onnoozel niet om n4j zoo te
laten uithooren — iem. zjne stem afvragen, hem vragen hoe hij stemt (bij het nemen van eene beslissing in eene vergadering), — zich (zelven) jets afvragen, zich zelven eene vraag stellen, nadenken over
jets dat twijfel wekt en dat men niet terstond weet
op te lossen : de baatzuchtige werkgever moest zich zelven
eens afvragen, of zijne arbeiders een menschwaardig
bestaan hebben; onwillekeurig vroeg hij zich af, welke
gevolgen het roude hebben; ik heb mijzelven wel eens
afgevraagd, waartoe ik nog leefde ; hoe heb ik zoo ezelachtig dom kunnen zon? vroeg hij zich zelven af;
zelve had den tad niet, het zich af te vragen, waarom
zU zich zoo beklemd gevoelde; dikzcls heb ik mij de
(verreden afgevraagd van zn zonderling gedrag ;
schillende dingen die gevraagd worden) alle tot
het laatste toe vragen : toen de rechter in 114 verhoor
alles afgevraagd had; als de aardrokskunde afgevraagd
is (alle vragen, dat yak betreffende, bij een examen),
beginnen wij aan de geschiedenis ; het is een treurig verschijnsel, dat men leerlingen die zelven reeds onderwijzen,
de lessen moet af vragen, overhooren. AFVRAGING, v.
AFVRAGER, m. (-s). AFVRAAGSTER, v. (-s).
AFVRETEN, (vrat af, heeft afgevreten), (van dieren,
en in platte taal van menschen) jets wegnemen door
het op te vreten : de kat heeft een heel stoic van het brood
afgevreten ; — de bladeren van de struiken, het vleeseh
van de beenderen afvreten, ook: een boompje, een
been afcreten, al de bladeren of vruchten van het

ten worden, doodvriezen: al de bloesems van denappelboom run van nacht afgevroren; de aardappelen.
zijn tot den grond toe afgevroren. AFVRIEZING, v.
AFVRIJEN, (vrijde af, heeft en is afgevrijd, ook (in devolkstaal) vree af, heeft en is afgevreegn), iemand een
meisje (vrfjster,beminde enz.) afvrfjen, het meisje waar-mede hij verloofd is of hoopt te worden, door liefdebetoon en huwelijksaanzoek van hem aftrekken en
voor zich zelven veroveren ontvrijen: hij was doodelekvan een schoon meisje, maar talmde zoo tang met *rt.
aanzoek, dat een ander ze hem afgevrijd heeft;_ de meld
verkeerde met een korporaal, maar eene harer kameraden heeft hem haar afgevrfjd; scat (vrij wat, heel .
enz.) afvrfjen, veel, lang of hartstochtelijk wat
vrijen zich in 't vrijen niet onbetuigd laten : hif
heeft in ron leven at wat afgevrijd; door langdurige
of hartstochtelijke vrijerij ontzenuwen, alle zijne(of hare) veerkracht doen verliezen : de jongen wasmaar zwak en de meld, wat heel vurig van gestel, had.
hem zoo afgevrijd, dat hfj er uitzag als eene schim ; zich
afvrijen, zich ontzenuwen, verzwakken door veel,
lang of hartstochtelijk te vrijen: ik houd niet van die•
lange engagementen; het is niet good dat jongelui rich
zoo afvrijen; wat net hij er afgevrijd uit.
AFVUREN, (vuurde af, heeft afgevuurd), (geladen
vuurwapenen) doen afgaan door het doen ontbranden der buskruitlading, afschieten : een pistool, een
geweer, een kanon afvuren; (scherts.) zijn kanon is
afgevuurd, zijn levenskracht is uitgeput, hij is dood
(fig.) toespraken, heilwenschen, toosten en plichtplegingen voor den dag brengen, uiten, uitspreken,
vgl. afdraaien: dat was hem een pak van 't hart, dat hij eindelijk zijn toost had afgevuurd ; hij zit er moon
in, nu hij morgen eene plechtige toespraak moet afvu
ren ; (gemeenz.) op iem. of jets afvuren, op iem.
(meestal een afwezige) of eene zaak afgeven, er zich zeer ongunstig over uitlaten op iem. aangaan,
razen (in het krijgsw.) de oefening in het vuren of schieten ten einde brengen : de recruten dezer compagnie hebben nog niet alien afgevuurd; (fig.) zijne
taak ten einde brengen, afdoen wat men te verrichten heeft: ook hebt gij nog geene vacantie? wilhebben, at afgevuurd; hij zat met zijn toost in zone
maag ; ik had gelukkig at afgevuurd.
AFVURING, v. (-en), het afvuren of afschieten van
yuurwapenen: bfj de afvuring van zwaar geschut moet
men voorzichtig te week gaan; het laatste vuren of
schieten tot oefening: de afvuring kon tvegens het
slechte weder nog niet plaats hebben.
AFWAAIEN. (waaide (woei) af, heeft en is afgewaaid), het waait scat (vro scat, heel wat enz.) of, het
waait lang of hevig, er is veel wind: het heeft in de
laatste weken heel wat afgewaaid; waaien in de richting van iets af: de wind woei van ons af ; de wind
heeft al long van het land ofgewaaid ; (van wolken, buien enz.) op den wind afdrijven: de storm
waait af, de wind gaat liggen, het wordt stil weder; (fig.) de booze bui waait van mij af, ik word
kalmer; door den wind weggedreven worden: de
boot woei van den wal al . ; het schip was can zUnkoers
afgewaaid ; (fig.) an den .wal afwaaien, zijn doel niet be-
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boompje, al het vleesch van het been opvreten ; wegvreten : cle plint is geheel door cle mnizen afgevroren;
door eene bijtende, knagende of verterende werking
allengs van de buitenste deelen ontdoen, langzaam
verteren : het koperen plaatje was door de roest rondom
afgerreten en ongelijkvormig geworcien. AFVRETING. v.
AFVRIEZEN, (vroor (vroos) af, heeft en is afgevroren en afgevrozen), het vilest wet (vrij wet, heel wet
enz.) of, het wriest lang en sterk, er is veel vorst ;
door de werking van de vorst losgaan en afvallen : de
kalk is van den mom . afgevroren; (van deelen van
levende organismen) als b. -v. ledematen van een
dierlijk lichaam of de deelen daarvan ; bladeren,
bloesems, takken enz. van boomen, door de werking
van de vorst versterven en tengevolge daarvan
door de nog levende aangrenzende weefsels afgestoo-

reiken, zijn oogmerk missen ; (van stof, zand, sneeuw
bladeren enz.) door den wind weggewaaid worden
er woei reel rand van den weg af; (dicht.) (van goederen, of van tijdingen die te scheep worden over-gebraeht) : of komen woolen; (van het water in zeeen,
meren, boezems enz.) door den wind naar elders
gedreven worden, zoodat het waterpeil tijdelijk lager
wordt bij (lien hevigen storm is het water in het sneer
hies- wel tint (ham afgewaaid, ook in een half etieaal

was het sneer aan de zuidzijde twaalf claim afgewaaid;
de jongste storm heeft bier het water vrij wet afyewaaid;
door den wind wegrukken of weggerukt worden:

de storm heeft een heel stuk, van het Bak afgewaaid; er
is een heel - stuk can het Bak afgewaaid; zUtt hoed was
berm afgewaaid; naar beneden waaien: er woei .veel
soeeew can den bergtop af ; de wind tcoei het randcan de duinen of ; afhangende been en weder
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de vlaggen die van, de torens, huizen en schepei2 , afwoeien ; wegwaaien: een rukwind woei de boot van
den wal al', de wind heeft al het zand van den weg
afyewaaid ; door eene waaiende beweging wegdrijven
met haar waaier woei zij den rook van zich af. AF-

een antwoord (van iemand) afwachten, wachten, tot
hij geantwoord heeft om zich daarnaar to regelen ; —
zonder (een, mijn enz.) antwoord af to wachten, zonder

AFWAARTS, bw. van richting in de richting
van jets af: de oogen afwaarts wenden ; benedenwaarts,
naar omlaag: bij het afwaarts gaan moet men voorzichtig zijn; in de richting van den oorsprong naar
den mond : de talrfjke schepen die den Rijn opwaarts

zich to bekommeren wat men op het gezegde zal
antwoorden ; — een bevel (last, wenk enz.) afwachten,
wachten, tot het bevel gegeven wordt om zich daarnaar to regelen; — eene uitspraak (een vonnis enz.)
afwachten, wachten, tot de beslissing wordt uitgesproken on zich daaraan onderwerpen; (onaangename bejegeningen met daden of woorden) zich
laten aandoen, zich laten welgevallen, verdragen:

en afwaarts bevaren.

Zvi vrouwen zljn geschapen om alle kwade luimen af

WAAIING, v.

AFWAARTSCH,

bn. naar beneden gericht:

eene

afwaartsche beweging; in afwaartsche ridding.
AFWACHTEN, (wachtte af, heeft afgewacht), op
iemand of jets wachten, totdat de persoon komt of
totdat de zaak gebeurt: wacht mij op het Spui af ;

(fig.) de fortuin wil niet nagejaagd, z wil afgewacht
worden; (personen) hunne komst verbeiden om hen
met de verschuldigde eer naar behooren to ontvangen

drie lakeien in voile livrei stonden de gasten of to
wachten; gereedstaan om iem. beleefd en naar behooren to ontvangen: te huis yekeerd, vereenigden wij
ons in de zUkamer om aldaar de gasten af te wachten,
die tante ten eten genoodigd had; — bezoek afwachten,
bij zich toelaten, ontvangen : bevoeken, bezoekers warden
heden niet afgewacht; met vastberadenheid en mood
de komst van den vijand verbeiden on gereedstaan
wachtten den viand
zijn aanval af to weren: z
voor de poort der vesting af; ook een aanval, een storm

afwachten ; — zijn degen trekkende, stelde de moedige jongeling zich in postuur om de beide anderen af te wardten ; (fig.) laat hem tegen mij opkomen, ik zal hem afwachten, met kracht to woord staan ; — iemand niet durven
afwachten, den mood niet hebben om tegen zijn
aanval stand to houden; — iemand niet afwachten, voor
hem wijken of de vlucht nemen; met vijandige bedoelingen opwachten om dan onverhoeds aan to
vallen of verraderlijk to overvallen : iemand verra-

derlok afwachten en hem, koelbloedig nedervellen, dit is
cone schandelYke euvelclaad; (naar- en voertuigen)
wachten, totdat zij aankomen: w wachtten op het
balkon van het logement de stoomboot af ; hier verlieten
zij het rtuig en wachtten den trein af die hen near
Utrecht brengen zou ; wachten, totdat jets aangevoerd
wordt: het leger wachtte de ontboden levensmiddelen

to wachten on nog een biz) . gelaat to toonen ; ik denkgeene beleediyingen van u of to wachten; ik denk geen
bevelen van a af to wachten, te dulden; (gew.) dijken,
wagon, akkers laten afwachten, het zich daarop bevindende, als gran, spurrie, stoppels enz. onder geleide van een wachter (hoeder) laten afvreten, vgl..

afhoeden.
AFWACHTER, m. (-Si. iemand die geduldig wacht
tot iets komen of gebeuren zal; iemand die afwacht
wat er gebeuren zal, die eene afwachtende bonding
aanneemt; inz. in de politiek van diegenen gezegd,
die voorshands geene partij kiezen, maar afwachten om naar den loop der gebeurtenissen hunne
handelingen to bepalen. AFWACHTSTER, v. (-s).
AFWACHTING, v. het afwachten: in stille, eerbie-

dige afwachting ; in afwachting zijn (blUven), wet er
yebeuren zal; het wachten op een persoon, totdat hij
komt : in afwachting .van hen die komen ;het wachten
op eene zaak, totdat zij komt of gebeurt: in afwachtiny van de dingen, die komen zullen; (in brieven) inafwachting van we antwoord noeni ik mij enz.;
gedurende den tijd dat men iemand
—inafwachting,
(of jets) afwacht: in aficachting, of (hoe) het rev
yaan, wie er zouden komen; in af wadding, dat onze
vriend terugkoant; zc bestelden een glas bier, in a fwadding (intusschen) nam ik een dagblad op.
AFWAGGELEN, (waggel de af, is afgewaggeld), (van
kortpootige zwemvogels, inz. van ganzen, of van
zwaarlijvige of beschonken personen gezegd) zich
waggelend en met moeilijken gang van iets verwijderen : dear kwani juist een troop ganzen het erf afwaygelen (of afgewaggeld); waggelende naar beneden
komen: wed voor eene dikke dame komt dear de brag

afwaggelen.

af; (dreigende wapenen, werptuigen enz. of een
slag, stoot, schok enz.) tegemoet zien en hunne
working rustig verbeiden: het zoontje van Tell wachtte

AFWAKEN [ZICH], (waakte zich af, heeft zich en
is afgewaakt), zich uitputten door veel en langdurig waken : nacht noch day heeft zid . het bed van

rustig den piji al', ik wil geen Ozer aan mijn l f , terwft awe bloote borsten het vijandelrjk wapen durven
afwachten; —
willen w icier de bid, den storm afwachten, wach-

haar kind verlaten; zij heeft zich letterlrjk afgewaakt;
ze is geheel en al afgewaakt.

ten tot de bui voorbij is ; (ook fig.) (toekomstige
tijdstippen, tijdruimten, gebeurtenissen, voorvallen, ervaringen, enz.) wachten, totdat zij komen,
aanbreken, zich voordoen: de jonge dichter wacht

geduldig de jaren al', dat de verbeelding hare vlucht
neenzt; hij betuiyde bereid te zUn uwe nzeerderjarigheid
af te wachten; — zUn tijd afwachten, met geduld
wachten, totdat eene gunstige gelegenheid zich voordoet; — het is reeds zoolang dat z dit feest met vroo-

lijk ongeduld afwacht; ik wachtte niet af, of zU niU
herkende; — demands komst (terugkomst enz.) afwachten, wachten, totdat hij komt; — den loop der gebeurtenissen (zaken enz.) afwachten, wachten om to zien
welken loop zij zullen nemen ; — het einde, den afloop,
den uitslag, de uitkomst van iets afwachten, wachten,
totdat de zaak ten einde is om to zien, hoe hij zal
afloopen ;— eene g eley enheid, eene kans afwachten, wachten, totdat zij zich voordoet om er dan gebruik van
to maken; — zijne beurt afwachten, wachten, totdat
zijne beurt komt, tot men aan de beurt is;
eene afwachtende houding aannenzen, zijne gedragslijn
laten afhangen van hetgeen er gebeuren zal; wachten totdat jets geuit wordt om zich daarnaar in zijn
handelen to regelen : eene nadere verklaring afwachten ; zij scheen elk woord uit zijn mond af to wachten;

AFWALKEN, (walkte af, heeft afgewalkt), (verschillende dingen die gewalkt moeten worden, als
wollen, katoenen on vilten stoffen of voorwerpen,
het loom of de klei in aardewerksfabrieken enz.)
geheel, of alle walken, zoodat alles behoorlijk
bewerkt is: zoodra de weefsels gebleekt, geloogd, ge-

wasschen en behoortok afgewalkt zon, vgl. afvollen,
dat vooral in de lakenbereiding wordt gebezigd.
AFWALLEN, (walde af, heeft afgewald), (eene
ruimte) met een wal van opgeworpen aarde van
de aangrenzende ruimte afscheiden; (in het krijgswezen) (eene stad, vesting, legerplaats enz., ook
de troepen die daarbinnen gelegerd zijn) met
een wal omgeven om den toegang ertoe af te sluiten on ze voor vijandelijke aanvallen to beveiligen:
de veldheer liet de leyerplaats terstond afwallen. AFWALLING, v. (-en).
AFWALSEN, (walste af, heeft afgewalst), het walsen
ten einde brengen; zich walsende van iets verwijderen; — zich afwalsen, zich afmatten. zich uitputten door to veel to walsen.
AFWANDELEN, (wandelde af, is en heeft afgewandeld), al wandelende zich van iem. of jets verwijderen: ongemerkt wandelde hij van mij al; wij waren
al een eindje van het huis afgewandeld ; naar beneden
wandelon, langzaam en op zijn gemak afwaarts
gaan: wrj wandelden langs een zoo - gemakkelijk pad
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van de hoogte af; — op- en afwandelen, naar boven
en naar beneden wandelen, ook : heen en weer wandelen; — een weg of eene ruimte afwandelen, dien
weg al wandelende afleggen, die ruimte geheel en
al doorwandelen : z# waren op dit oogenblik joist den
Yfjverberg afgewandeld tot aan den hoek van den
Kneuterdfjk ; ik had met min vriend al de omstreken
afgewandeld; (fig.) het zorgelijk levenspad afwandelen;
(fig.) al wist gij ieder vak der wiskunst af te wandelen; — wat (vrij wet, heel wet enz.) afwandelen, veel
en langdurig wandelen.
AFWANNEN, (wande af, heeft afgewand), (graan,
zaad enz.) zooveel met de wan zuiveren, als noodig
alles afdoen wat er te wannen valt: wjj zullen
het koren maar eerst afwannen; vgl. afkranzen.
AFWAPPEREN, (wapperde af, heeft afgewapperd),
{van los afhangende voorwerpen, als vlaggen, wimpels, linten, pluimen enz.) in de richting naar beneden wapperen : talrfjke vaartuigen waar eene bonte
mengeling van wimpels en vlaggen van afwapperden,
bedekten de breede rivier.
AFWASSCHEN, (wiesch (waschte) af, heeft en is
afgewasschen), door wasschen vlekken, vuiligheid,
bloed, zweet enz. verwijderen; het vuil van zijnehan.
den afwasschen; die vlekken moet ge met brandewijn
afwasschen; ook de kopjes, het theegoed afwasschen;
de handen, het gezicht afwasschen; de meld heeft alle
kinderen afgewasschen ; de dokter waschte den verwonde
het bebloede gelaat af; (fig., dicht.) de tranen afwasschen
(beter afwisschen), de droefheid lenigen; (bijb.) (zonden als zedelijke onreinheden) door den doop wegnemen: laat u doopen en uwe zonden afwasschen ; (fig.)
(in bijbelsche taal) (menschen als besmet met zonden, of den mensch als zijn zedelijk wezen vertegenwoordigende) reinigen van de zonden, t. w. in betrekking tot den doop of tot het bloed van Christus:
het is morgen het feest der geboorte onzes Heilands, in
wiens naam en bloed wij gedoopt en afgewasschen zijn ;
hoe het zij, gij hebt mad geleerd, dat het doopsel alle zonden afwascht; (fig.) (eene schuld die op iemand kleeft,
of ondeugden, gebreken en zwakheden waarmede iemand behept is) wegnemen, hem (of zich)
,ervan zuiveren, als door eene zedelijke reiniging: al

het water van de zee wascht die schuldsmet niet af;
(eene schuld of verdenking die op iemand rust, of
een smaad, Noon of beleediging die hem is aangedaan en die als eene smet of vlek op zijn goeden
naam worden voorgesteid), hem (of zich) ervan zuiveren, hetzij door hem (of zich) te rechtvaardigen,
hetzij door hem (of zich) eene billijke voldoening te
verschaffen: wij alien z# n in u gehoond en wij willen

die smet afgewasschen hebben; —
die verplichting wascht alle water van de zee niet
af, daarvan komt ge niet vrij, — een smaad,
boon enz. in (of met) bleed afwasschen, zich er
voldoening voor verschaffen, zich er over wreken
op den persoon die de beleediging heeft aangedaan, door zijn bleed te doen vloeien, hem te dooden of te wooden; — eene schuld, eene schande enz.
met zUn bleed afwasschen, ervoor boeten door zijn
bleed te storten, er met zijn leven voor boeten;
(zorgen, bekommeringen, onaangenaamheden enz.)
uit den geest verdrijven door middel van een lustigen dronk, vgl. afspoelen; (fig.) zijne handen van
iets afwasschen, alle schuld van zich afwerpen, de
verantwoordelijkheid en de gevolgen ten laste van
anderen laten; (w. g.) zijne (of de) handen van iemand
afwasschen, verklaren, dat men hem voor zijne daden
geheel verantwoordelijk en de gevolgen voor zijne
rekening laat; (in de scheikunde) van vreemde bestanddeelen zuiveren door het herhaald opgieten van
eene vloeistof die deze oplost: aarde wordt met wa-

ter afgewasschen em er de zouten alt te teekken, vgl.
afslibben; — zich afwasschen, zijne laden reinigen.
AFWASSCHING, v. (-en), het afwassch en ; bet reinigen van een voorwerp of van een persoon door
middel van het vegen of spoelen met water of ander vocht; (in de scheikunde) de bewerking waarbij

men waste stoffen van vreemde bestanddeelen bevrijdt door het opgieten van eene vloeistof die deze
laatste oplost; (fig.) (in bijbelsche taal) de zedelijke
reiniging van den mensch, de zuivering van zonden,
t. w. in betrekking tot den doop of tot het bloed
van Christus.
AFWATER, o. (veroud.) het water dat in eene
rivier, beek enz. afwaarts stroomt, thans opperwater
geheeten; eene overstrooming, door het afkomende
water veroorzaakt.
AFWATEREN, (waterde af, heeft afgewaterd), het
water laten afvloeien : het plat is eenigszins hellend
gebouwd voor het afwateren ; de dijk heeft te geringe
helling voor het afwateren; (inz. in den landbouw en
den waterstaat van gronden, landerijen en polders),
het overtollige water afvoeren of laten afvloeien:
door herhaalde afgravingen zijn deze gronden te laag
geworden om zonder kunstmiddelen te kunnen afwatercn ; Woerden watert op Rijnland af; eenige hooge
gronden buiten den ringdUk die, met eene kade emgeven, door een duiker in den ringdfjk afwateren in
den polder; (in de leerlooierij) het noodige water
op of in de huiden laten stroomen : men laat de huiden
in het kif dat behoorlijk wordt afgewaterd, twee, drie of
vier dagen staan; (verschillende .geweven stoffen)
geheel of alle behoorlijk wateren, moireeren, door
persen of kalanderen zoodanig bewerken, dat ze
alle naar behooren, golving en weerschijn verkrijgen :
die taf is niet zuiver afgewaterd, (gew. ook afweteren);
al het vee op den stal voldoende laten drinken,
vgl. afvoederen.
AFWATERING, v. het laten afloopen van het liinderlijke of overtollige water, de afvoer van water.,
(in de leerl.) het volbrengen der bewerking waardoor men de voorwerpen afwatert, van het noodige
water voorziet : eene pomp tot afwatering der kuipen ;
(in de bewerking van geweven stoffen, vooral in
de perserij) het voltooien der bewerking waardoor
men geweven stoffen watert, golvend en weerschijnend maakt: na de afwatering van het lint, van de
taf enz.; — (-en), de gelegenheid tot afvoer van het
water van landerijen : de hooischelven worden onderaan

schuin afgestoken, zoodat het heel eene vrije afwatering
heeft; eene inrichting tot afvoer van het water,
eene waterloozing.
AFWATERINGSBEEK, v. (...beken), book tot afvoer
van water; ...BUIS, v. (...buizen); ...DUIKER, em
(-s); ...GREPPEL, v. (-s); ...KANAAL, o.(...kanalen);
...POMP, v. (-en), pomp tot afwatering (in de leerlooierij) ; ...PUT, m. (-ten), put waarin het water
afvloeit; ...PIJP, v. (-en); ...SLOOT, v. (-en).
AFWEEKEN, (weekte af, heeft en is afgeweekt),
iets voorzichtig afscheiden door het to bevochtigen
on week to maker, zoodat het allengs loslaat: eene
pleister van eene wood of weeken; een postzegel van een

brief afweeken ; het water heeft al de lm van dat hootwerk afgeweekt ; door de working van vocht allengs
week worden en loslaten: leg het voorwerp in het
water en laat het veil er afweeken; de pleister is afgeweekt. AFWEEKING, v. (-en).
AFWEENEN, (weende af, heeft afgeweend), een tijd
tot het elude toe in stile smart en tranen slijten:

thaws ste ik daar Infin nutteloos leven, af te weenen;
zich afweenen, door voortdurende stille smart en
geschrei uitgeput raken zU is geheel afgeweend.
AFWEER, in. het afweren van dreigende slagen, aanvallen, gevaren, ra.mpen enz., de afwering of verwering ; (veroud., gave.) lets dat dient om lets dreigends of
onaangenaams af to weren, een middel tot afwering.
AFWEERBAAR, bn. afgeweerd kunnende worden:

Been afweerbaar onheil zal cc Taken.
AFWEERDER, m. (-s). AFWEERSTER, v. (-s).
AFWEG, rn. (-en). (w. g. gew.) een weg of pad, een

zijpad, van den gewonen en rechten weg afgaande.
afleidende ; (fig.) een pad dat van den rechten weg
der deugd en reehtschapenheid afwijkt ; een verkeerde
weg, een dwaalweg, ale zinnebeeld A- n verkeerde en
handelwijze.
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AFWEGEN.

AFWENDEN.

AFWEGEN, (woog af, heeft afgewogen), (een deel
van verschillende dingen die gezamenlijk gewogen
worden) afzonderlijk wegen, het gewicht daarvan van
het gezamenlijke gewicht aftrekken, in mindering
van het geheel doen strekken; met een zeker gewicht verminderen, inzonderheid in den handel bij
de berekening van de tams, het verschil tusschen
het bruto- en netto-gewicht van koopwaren: de geheele
bezending thee weegt 1200 pond, maar men moet er de
kisten, het theelood enz. afwegen om het netto-gewicht
to bepalen; alles wegen, van alles het gewicht bepalen: weeg eerst deze kisten moor of; gedaan maken
met wegen; met zorg en nauwkeurigheid wegen,
er het juiste gewicht van bepalen: ik heb al de voo•-

(fig.) hi] heeft .name wegen afgewend, aan mijne handelingen eene andere richting gegeven; (vaar- en
voertuigen) in eene andere richting wenden en van
iets afsturen, ook (van varende personen) van den,
wal afwenden, het vaartuig over den anderen boeg
wenden en van het land afsturen; — het schip wendde
van den wal af, verwijderde zich van den wal;
—enschipvande wal fwend ,
in eene andere
richting wenden; (toevallig of uit toorn, spijt, minachting, schaamte, of om eenige andere reden) : het
hoofd, het gelaat in eene andere richting wenden en
daardoor afkeeren van datgene waarop het gericht is

tverpen zuiver afgewogen en van elk het gewicht aangeteekend; (fig.) het gewicht, de belangrijkheid bepalen van hoedanigheden, werkingen, handelingen,
gezegden, meeningen enz.: weldaden angstvallig of-

wegen ; woorden trier zin men niet afwoog als ze slechts
den lachlust prikkelden ; eene hoeveelheid van zeker
gewicht afzonderen: van een voo•raad kojjle een pond
afwegen, het gewicht dat iets hebben moot, behoorlijk vaststellen, ten einde aan het geheel het juiste
evenwicht to geven (eig. en fig.) : in svelk een evenwicht
is alles afgewogen (in de hemelruimte); aan een
persoon of aan eene zaak tot een bepaald bedrag
toewegen, toewijzen: ens lot is door de Opperste
G-oedheid afgewogen; met zorg en nauwkeurigheid
den aard of de wijze van handelingen, gezegden
en begrippen vooraf bepalen: cant hi) is braaf,

c- cent hU op•echt: die meet noch afweegt wat hij zeyt,
. . . maar 't hart laat rollen van de tong ; een /calm afwegen van wensch en plicht; — angstig rechten en plichten afwegen, de juiste verhouding tusschen beide
bepalen. AFWEGING, v. (-en).
AFWEGER, m. (-s). AFWEEGSTER, v. (-s).
AFWEIDEN, (weidde af, is en heeft afgeweid), al
weidende afvreten: op die rotsen groeien geurige kruiden die het rundvee apreidt; afgrazen, afscheren, kaal
vreten : mealy beer Nat zUn hooiland in het voorjaar

afweiden; de paarden hebben (lit land. geheel afgeweid;
(fig.) een vetten grond afwenden, een rijk man uitzuigen
door hem op hooge kosten tejagen; (fig., dicht.) aan
alle kanten van het vleesch ontdoen door het te
verslinden, het afvreten; (fig., veroud.) aan alle
kanten aantasten en alles wat brandbaar is verteren

teen de vlam, al de offers op de altaren had afgeweid;
(fig., veroud.) eene landstreek to vuur en to zwaard
verwoesten, vijandelijk afstroopen : Romeinen die het

vruchtbaar land van Germanie afweidden ; een afgeweide
grond; (veroud.) al weidende van den weg of van
andere dieren afdwalen; (veroud.) (van personen,
van zijn gezelschap afdwalen, afzwerven; (fig., veroud.) door zijne aandacht to wijden aan bijzaken
ongemerkt van het hoofdonderwerp afwijken, nitweiden en daardoor afdwalen : (loch ik keer em niet
verder of to weiden, weer tot den dichter ; (veroud.) afdwalen, afwijken van lets dat men zich tot voorbeeld gesteld heeft, of dat men als regel behoorde
te volgen. AFWEIDING, v. (-en).
AFWELDIGEN, (weldigde af, heeft afgeweldigd),
(veroud.) iemand lets afweldigen, het hem met geweld
afhandig maken, met kracht ontrukken.
AFWELLEN, (welde af, heeft afgeweld), (veroud.)
door den golfslag wegspoelen, afslaan : elders slaat

men paaltjes in het .4rand, waartusschen stroo gevlochten wordt om dus het afwellen van het zand (door de
golven) to beletten.
AFWELVEN, [in gewestelijke spraak ook AFWULYEN en AFWOLVEN], (welfde af, heeft afgewelfd),
(gebouwen die overwelfd moeten worden), het verwulf ervan voltooien, afwerken: die bolder is niet

.rzetjes afgewelfd.
AFWENDEN, (wendde af, heeft en is afgewend),
in eene andere richting wenden of keeren waardoor
het voorwerp van een bepaald punt verwijdert: de

waterkeeringen en sluizen lcenden het water al', de
sluier die hoar dekt, is nog niet afgewend, opgelicht;

wendde juist dat oogenblik, haar gelaat van m af ; —
het hoofd (aangezicht, de oogen) afgewend houden, naar
een anderen kant gericht houden; — de oogen (of
het oog, den blik) niet afwenden (van iemand of iets),
er onafgebroken naar zien; — de oogen, den blik niet
kunnen afwenden, zich niet kunnen verzadigen met
naar iets to zien; — het oog (of de oogen), van iets afwenden, zijne aandacht van lets aftrekken, er niet moor
op letten; — zone en -en, het oor van ions. afwenden, niet
meer naar hem luisteren ; in eene andere richting wenden en daardoor van iemand of iets verwijderen : keer,

argelooze maagd, wend of awe .vlagge schreden (w. g.)
iemand in eene andere richting doen gaan, zoodat hij
de plants zijner bestemming niet bereikt: hem word becolen de ontboden hulptroepen of to wenden; (veroud.)
iemand van lets afwenden, iemand van iets verwijderen,
zoodat hij het niet bereiken kan ; (fig.) maken, dat hij
het niet deelachtig kan worden, ook: hem van eene
handeling of van cone gedachte afbrengen, (veroud.)
iemand ran lets afwenden, iemand van iets afkeerig
maken;
(fig..) vijandelijke aanvallen, slagen, stooten, gevaren, stormen afkeeren, (eig. en fig.) : alle gevaar
was nog niet afgewend; (scheepst.) eene boos (wate•hoes) afwenden, hare kracht broken door er met een
kogel in te schieten; min of meer gevaarlijke handelingen tegeng.aan, afleiden: z wist niet wat zfj mij

doen zoude van genegenheid, maar ik .wendde zulks
wat af, wetende dat to ste•ke aandoeningen haar nadeelig warm; onheilen, rampen, onaangename ervaringen, kwade behandelingen of bejegeningen enz. die
als iets vijandigs, als aanvallend of dreigend worden voorgesteld, afweren, keeren, voorkomen :

smeekten, day en nacht vow - het altaar yeknield, dat
God die plaag van ens of mocht wonders; moeder wist
nog juist die onweersbui af to wooden; ook : (dicht.)
afgekeerd, afgeweerd worden : het krUgsvuur bluscht, de
brand gnat uit en het schriktooneel wendt af; — iets niet
kunnen afwenden, het niet kunnen voorkomen; ook
(gramschap, wrok en andere hartstochten, driften,
neigingen, lusten, kwade vermoedens enz. die als gevaarlijk en dreigend worden voorgesteld), afweren,
keeren, de working en de kwade gevolgen ervan voorkomen: 't gewoel der driften, als ze ontwaken to bestrij-

den en of to wenden met beleid en matiging ; Gods
toorn is afgewend, zijn zeyen keert op ens huis en onzen,
akker terug ; (iemands aandacht, geest, zinnen enz.)
op iets anders vestigen, op een ander onderwerp
doen overgaan: om hare yedachten van treurige ginger.

of to .wenden, ging ze verstrooiing zoeken; — het gesprek ,(van .iets) afwenden, er eene andere wending aan
geven ; — zich afwenden, zich naar elders wenden ;
zich afwenden von iemand of iets, zich ervan afkeeren, er niet meer naar omkijken, ook uit afschuw,
verachting, onwil, vrees, schaamte enz.;
(van varende personen) : zich van iets afwenden, aan
het vaartuig die richting geven, dat men zich van dat„
punt verwijdert; (fig.) zich van iemand afwenden, zijne
zijde of partij verlaten; (veroud.) ophouden hem tevervolgen, aflaten hem to straffen ; — zich van iets afwenden, zich eraan onttrekken, zich er niet meer
mode inlaten, zich afkeerig ervan betoonen; (van
zaken, aan welke bij wijze van spreken — eene
eigen en vrije beweging wordt toegekend) zich in
eene andere richting wenden, zich van iemand of
lets afkeeren: gij kondet tech even good vragen, waarom,

AFWENDEN.

AFWERKEN.

een vallende steen zich niet afwendt, in stede van op
een mensch te vallen; zich in eene andere richting
hij
-wenden, afkeerig betoonen, naar elders keeren :
lag voor haar geknield en staarde smeekend in het oog
dat zich poogde of te wenden; het hart, het gemoed
enz., zich van iemand of jets afkeeren, zich ervan
verwijderen, of wel, zich afkeerig ervan betoonen:
een vriend wiens gemoed oich van het onze heeft afgewend ; zijne schreden naar elders keeren: zijne schreden wendden zich van mo af; (dicht.) afgestuurd
worden van. AFWENDER, m. (-s).
AFWENDIG, bn. (-er, -st), [verouderd en door afkeerig vervangen].
AFWENDING, v. het afwenden, afweren van jets;
eene wending waardoor jets gevaarlijks of
onaangenaams bijtijds wordt afgekeerd; eene afleiding: het misnoegen dreigde reeds tot oproer over te
slaan, teen eene onverwachte gebeurtenis eene afwending
gaf; (in het krijgsw.) eene handeling of beweging
- waardoor de vijand genoodzaakt wordt zijne troepen
.geheel of gedeeltelijk elders heen te rechten en dus
van het bedreigde punt af to trekken : een strooptocht ondernemen in 's viands land om eene afwending te maken; eene wending in het gesprek waardoor het op iets anders gebracht wordt: ik wist aan
het gesprek eene andere afwending te geven; eene wen.ding in den gedachtenloop, eene afleiding vooral
van vermoeiende of kwellende gedachten: gfj zult
daardoor gelegenheid vinden om ten minste in uwe
yedachten eenige aangename en v „rtroostende afwendingen te brengen. Afwendinkje, o. (-s).
`AFWENKEN, (wenkte af, heeft afgewenkt), met
een wenk te kennen geven, dat men jets niet verlangt: de schildwacht wilde het geweer presenteeren,
maar de kolonel wenkte het af; — iemand afwenken,
hem door een teeken met de hand to kennen geven,
dat het verschuldigde eerbewijs achterwege kan
blijven: de generaal wenkte den schildwacht af en
trad onverwachts de kazerne binnen. AFWENKING, v.
AFWENNEN, (wende af, heeft en is afgewend),
iem. overhalen of noodzaken, dat hij eene gewoonte,
eene hebbelijkheid allengs laat varen en eindelijk
geheel aflegt: hem van 't spelen afwennen; een kind
zone kuren, eerie zotte gewoonte afwennen; (zui-

vrijden : h# zal willens of onwillens de schande en the
verdrukking van zfin geslacht helpen afwentelen; ook:
hoe de zware steen welke hem op het hart drukte,
plotseling was afgewenteld; (dicht.) eene reeks van afgewentelde eeuwen ; — afgewenteld, afgeloopen, verstreken,
t. w. in de wenteling der tijden; — zich afwentelen,
zich langs een hellend vlak naar beneden laten
rollen : de jongens hebben er pret in zich van de duinen
af te wentelen. AFWENTELING, v.
AFWEREN, (weerde af, heeft afgeweerd), (personen
of dieren die met vijandige bedoelingen naderen,) op
een afstand houden: den vijand van de. wallen afweren; een aanvaller, vliegen, muggen, wespen van zich
afweren; ook een aanvaller afweren; bajonetten weren
den vijand beter af dan trachten; deze palissaden kunnen geen vijand afweren; verwijderd houden of verwijderen, hetzij met geweld of drift, hetzij zacht of
beleefd, t. w. uit vrees, wantrouwen, beschroomdheid of om welke reden ook : verleiders van iemand
afweren; hij wil haar het masker met geweld afnemen,
z# weerde hem af; het meisje weerde haar minnaar
zachtkens af; zij weerden zone hand van hare wangen
af ; — iem. niet afweren, geene moeite doen om iemand
van zich af te houden, zijne gemeenzaamheid toelaten : zij weerde hem niet af, teen hij haar wilde omhelzen ; — vijandelijke aanvallen en bestormingen afweren,
afslaan, afkeeren; — slagen, gevaren, stormen, onheilen,
rampen, onaangename ervaringen, kwade behandelingen
afweren, beletten to komen, geschieden; afwenden,
voorkomen; — kussen, liefkoozingen afweren, ze niet
toelaten, ze trachten te voorkomen ;
beschuldigingen,
verwfjten, kwade vermoedens afweren, er bij voorbaat
tegen opkomen, ze van zich werpen; trachten een
eisch in rechten niet-ontvankelijk te doen verklaren:
om dien eisch af te weren, beriep men zich op een koninklijk besluit; — een invloed afweren, dien niet toelaten
te werken, zich ertegen verzetten; — treurige gedachten afweren, ze uit zijn geest verbannen, ze niet bij
zich laten opkomen; hij weert, zooveel hij kan, die treesrige gewaarwordingen af ; — lastige of onaangename
vragen, aanzoeken, aanbiedingen, hetuigingen afweren,
voorkomen, of wanneer ze reeds gedaan zijn, ze afwijzen, hetzij door eene weigering, hetzij door er zich afte
maken : de Franschman weerde zijn aanbod of door eene
tier e weigering en door koelen spot; deze antwoordde slechts
door ja of neen, en weerde telkens de saenenspraak of.
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gende lammeren) van de speen afnemen, spenen:
als de lammeren 6 a 8 weken oud zijn, worden zo

afgewend; kinderen van hunne ouders afwennen,
maken, dat zij gewoon raken hun bijzijn to missen, ze allengs van hen vervreemden; zich opzettelijk wennen iets te laten varen: eene kwade gewoonte afwennen; ik tracht het rooken of te wennen;
zich Platte uitdrukkingen afwennen; de gewoonte van
iets onwillekeurig kwijtraken, ten gevolge van veranderde omstandigheden en bijgevolg de vereischte
vaardigheid ertoe verliezen, sterker dan ontwennen:

ik was op mijne refs bij gebrek aan goede tabak het
rooken afgewend; hi)* begint de jenever (het drinken)
lnooi of te wennen ; ho was het Engelsch (lezen of
spreken) afgewend; — ik ben het rooken niet alleen ontwend, maar geheel afgewend, door het stale buitenleven
was hij het stadsgeivoel geheel afgewend, er niet meer
aan gewoon, er vreemd aan geworden; (veroud.)
(in betrekking tot zaken aan vier bezit of genot
men gewoon is): ran its afwennen, of Os afwennen,
allengs gewoon raken het te missen, te ontberen;
(t. w. van iemand aan wiens
—vanletanclafwen ,
bijzijn men gewoon is), allengs gewoon raken zijn
bijzijn te missen, allengs van hem vervreemden.
AFWENNING, v.
AFWENTELEN, ( -wentelde af, heeft en is afgewentold), wentelend van iets verwijderen: ?centel die caten ?cat can den ?cal of; naar beneden Iventelen of
rollen: de steen ?re id tangs de glooling con cle hoogte
afgewenteld; ook de steel?, ?centelde t. an de hoogte of,
rolde naar beneden; door eene draaiende of rollende
beweging wegnemen ern eene afgesloten ruimte to
Hpellen: zij eomien den steep afgewenteld Coll/let !f•at
fig.) iem. of zich zelf van een drukkenden last be-

AFWERING. v.
AFWERKEN, (werkte af, heeft en is afgewerkt),
met moeite en inspanning van iets verwijderen:
werk die balen wat van den muur af; met arbeid
of moeite afscheiden: dat hoot is zoo hard dat het
een Jessie toer is er een stock of te werken; (Zuidn.)
(eene schuld) niet in geld, maar in arbeid voldoen: als zone pachters hunne po.cht niet betalen

kunnen, laat hU hen de schold op zijn laced arwerken; — afgewerkte stoone, stoom die nagenoeg geen
arbeidsvermogen meer bezit, of wel, de stoom dien
men na het gebruik laat ontsnappen; iets voltooien,
geheel afmaken: die tafel is niet afgewerkt; de opge-

geren taak afwerken; — ec# zullen eerst neaar afwerken
en elan game eten, gedaan weaken met het werken
dat men te verrichten heeft ; (fig.) hij houdt van afwerken, niets is hem aangenamer dan de zaken af
te doen, tot een einde te brengen ; — dat is niet afge?cerkt, niet voltooid, niet gereed; eene zekere mate
van arbeid ten einde brengeri: kunt ge dit alles op
een dag afwerken? — ?cat (vrij coat, heel wat enz.) af?cerken, zeer veel werken; de laatste hand aan iets
leggen : het afwerken en opsieren ran houtwerk; die
voor werpen zijn niet netjes afgewerkt;
(voortbrengselen op het gebied van kunst en
smaak) geheel ten einde toe bewerken, afmaken, voltooien ; (fig.) ik meet mid' Ile teekeueing afwerken, mijne beschrijving voltooien; die teekening is keurig afgewerkt:
eelu roman, eene rerhandeling afwerken : door zwaren
of langdurigen arbeid afmatten. uitputten : 't is

schande, zooals hij zijne arbeiders heeft afge?cerkt :met
inoeite en inspanning naar beneden drijven, duwen

AFWERKEN.

AFWEZEN.
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boot uitbrengt; het eene andere ligplaats geven ; —
of trekken : 't is eene heele inspanning die swore blokken
iemand met sneeuwballen den hoed afwerpen ; de jon(can) den dijk af te werken; (van varende personen
of, bij overdracht, van hunne vaartuigen) met moeite I yens hebben een heel stuk van het beeld afgeworpen,
en inspanning zich van zeker punt verwijderen, ertegen werpen en zoo doen afvallen of loslaten; —
inz. wanneer zij tegen den wind opwerken : wij heb- appels, peren, kastanjes, noten enz. afwerpen, ze van
ben aanhoudend van den wal afgewerkt, het schip
de boomen doen vallen door er met steenen of
stokken tegen aan to werpen; loslaten, laten afvallen:
dreigde op het rif te stooten, many laveerende is het er

nog bijtijds afgewerkt en het yevaar ontloopen ; — zich afwerken, zich zwaar vermoeien door hard of langdurig werken, zich door arbeid afmatten: ik heb m?7
letterlijk afgewerkt. AFWERKING, v.
AFWERKER, m. (-s), (eig.) de persoon die jets afwerkt of voltooit, die aan een voorwerp de laatste

de boom die gebloeid, zijne bloesems afgeworpen, zone
vruchten gezet heeft; —
vruchten afwerpen, vruchten voortbrengen, opbrengen, opleveren; (fig.) vruchten afwerpen, voordeelen
aanbrengen, winsten opleveren; (bij uitbr.) voordeelen, winsten, baten, renten enz. afwerpen, ze opbrengen, opleveren; — veel, weiniy afwerpen, veel
of weinig voordeel aanbrengen; — de kosten afwerpen, zooveel opbrengen als de kosten bedragen.

bewerking verricht, er de laatste hand aan legt;
(gew.) iem. die van afwerken (afdoen) houdt; (inz.in
de glasblazerij) de persoon die bij het glasblazen
het tweede werk verricht, door het opgeschepte en I [In deze laatste zinnen verdient het aanbeveling
aanvankelijk opgeblazene glas van den aanvanger I afwerpen to vervangen door het veel betere opbrengen en opleveren] ; naar beneden werpen : iernand
over te nemen en verder af te werken. AFWERKde trap (de trappen, of van de trap, trapper) afwerpen;
STER, v. (-5).
(ruiters) uit den zadel werpen, ter aarde doen
AFWERKSCHAAF, v. (...schaven), eene eigenaardig
ruiter afstorten: ziedaar een fraai paard dat
ingerichte schaaf, dienende om een houten voorwerp
in de onderdeelen af te werken, vooral bij instrugeworpen heeft; afslaan, van boord houden: in den
nacht
trachtte
de
vijand
het
vaartuig
te
enteren,
maar
mentmakers in gebruik.
de bemanniny was bij de hand en wist hem af te werAFWERPEN, (wierp af, heeft afgeworpen), (kleedingpen; het Hat of de schaduw van zich verspreiden
stukken, wapenen, sieraden en andere voorwerpen
die het lichaam of een deel ervan omgeven of en op jets doen vallen: de heuvelen wierpen naar het
noord hunne brzcirse schaadw op 't tintlend heiveld af;
daaraan bevestigd zijn, die aangedaan, omgedaan,
(veroud.) (gebouwen, metsel- en timmerwerken,
omgeslagen, voorgedaan of opgezet worden) haastig
enz.) in haast en met geweld af breken, omveren zonder zorg afdoen: een mantel, een doek, een
enz.
aftcawerpen,
slechten: hare altaren zult gij afwerpen, en
gordel, een boezelaar, den hoed, den degen
hare opgerichte beelden verbreken; (veroud.) (van zeepen; (ook fig.) 't jongelingskleed weed afgeworpen; —
varende of bij uitbr. van hun vaartuig) schielijk
de herten werpen jaarlUks bun yeicei, de slangen
ergens vandaan zeilen, onverwacht afzeilen; (bij
hare huid af, verliezen ze, en krijgen nieuwe; —
uitbr.) wegzeilen.; — zich afwerpen, zich (van eene
de rupsen werpen hunne vermonnning of no als blinhoogte) afstorten, er afspringen. AFWERPING, v.
kende kapellen voor den dog te komen, verbreken ze
AFWERPER, M. (-s). AFWERPSTER, v. (-s).
bij hunne gedaanteverwisseling; (fig.) (kleeding- I
AFWETEN, [alleen voorkomende in de onbepaalde
stukken, lijfsieraden, wapenen enz. als kenteekenen
wijs], het laten afweten, [ook hetiemand laten afweten],
of zinnebeelden van bepaalde standen of betrekaan iernand laten weten, dat lets niet doorgaat, dat
kingen) met minachting van zich werpen, vgl. alleymen niet komen kan of hem niet kan wachten : ik
geo: de onwaardige worst, wierp zone bisschoppel(jke
wachtte hem van middag ten eten, rector zoo even heeft
kenteekenen af, wilde niet langer bisschop zijn ;
hij het mil laten afweten; ik moest van avond les heb(kleedingstukken of andere voorwerpen die men aan
ben bY mijnheer A., maar hij heeft het laten afweten;
't lijf draagt, als kenteekenen of zinnebeelden van
(fig., scherts.) sterven, overlijden: er moet wel meer
gezindheden of toestanden) plotseling of met indan Brie kwarteeuw verloopen zijn, sedert die het heeft
spanning en kracht zich ervan ontdoen : werp
laten afweten ; hij is in 1799 overleden. [Men schrijve
oogenblikketok deze weeldekleederen af, dit weeldevan jets (niet) af weten los van elkander].
rig leven laat varen; — het masker (de mom) afwerAFWETTEN, (wette af, heeft afgewet), snijdende
pen, ophouden met veinzen, zijne ware gezindheid
voorwerpen afslijpen, door ze to wetten van oneffenof zijne ware bedoelingen laten blijken ; — het juk
heden of vreemdsoortige bestanddeelen ontdoen : de
(dichterlijk ook het halszeel) afwerpen, zich aan eene
schaarden van een mes afwetten; schaardige of ro,estige
drukkende overheersching onttrekken, zijne vrijheid
messen, bijlen, sabels enz. afwetten; (snijdende voorhernemen; — banden, boeien, ketenen, kluisters afiverwerpen die gewet of gescherpt moeten worden) alle,
pen, zich aan de overmacht van iemand of jets ontof geheel en voldoende wetten; alles afdoen wat er
trekken, zijne vrijheid hernemen; (eig. en fig.) den
to scherpen van; gedaan maken met wetten.
teugel (toom, breidel) afwerpen, zich met geweld aan
AFWEVEN, (weefde af, heeft afgeweven), op het
iemands bestuur of aan eene zedelijke overmacht
ontrukken en zich aan losbandigheid overgeven;
weefgetouw verwerken: zoodra al het katoen is afgeweven; gedaan maken met woven, alles afdoen wat
zich met haast of drift van jets Ontdoen: de soldaten haastten zich hunne ransels af te werpen; — de
men to woven heeft: laten we eerst maar afweven;
wapenen afwerpen, ze als een nutteloozen last wegop het weefgetouw afmaken, voltooien : in hoeveel tad
werpen, (fig.) den strijd opgeven; (fig.) het was of de
kunt ge dat stick afweven ? (fig., dicht.) (van een kunstlast die den koniny langen tad gedrukt had, was afwork) het afmaken, voltooien; eene reeks van hangeworpen; (fig.) ik sal dat burgerrecht van mij afwerdelingen die onderling samenhangen geregeld volpen; (fig.) (kwellende gedachten, bekommeringen,
brengen, het geheele plan volvoeren: kent gy vele
zorgen enz. die den geest bezwaren) zich met
arylistige menschen die de webbe hunner bedriegerY tot
inspanning uit het hoofd stellen: een zeker gevoel
het einde toe kunnen afweven? (in toepassing op het
van ongerustheid, dat ik niet van my af kon werpen;
web des levens, zinnebeeldige uitdrukking voor het
afgooien, afsmijten: de boer wierp den indringer (van)
leven, den levensduur eons menschen) : eer wij hunne
naderiny ontwaren, weven de rustelooze jaren 't web
het erf of; — werp die blokken scat van den wand af, op
onzer jonkheid reeds of ; (fig.) eene taak tot in alle
eenigen afstand werpen; — een boek van zich afwerpen; het werpen zoodat het op eenigen afstand neeronderdeelen afwerken : en hiermede, mine toehoorders,
heb ik de taak afgeweven welke ik mij voorstelde; wanvalt; (fig.) eene schuld, eene blown van zich afwerpen,
neer de ouderdom de levenstaak heeft afgeweven en men
met nadruk ertegen opkomen; — alle verantwoorde volmaaktste rust te gesnoet treedt ; (fig.) zone (levens-)
delijkheid van zich afwerpen, verklaren dat men die
tank is afgeweven, zijn leven is ten einde, hij gnat
Met op zich wil nemen; (zeew.) een schip afwerpen,
sterven; of wel, hij is gestorven.
het verhalen, van ligplaats doen veranderen door
AFWEZEN, o. het verwijderd zijn van de plants
middel van werpankers die men met eene sloep of

AFWEZEN.

AFWIJKEN.

waar anderen zich bevinden, of waar eene handeling
voorvalt; — in iemands afwezen, gedurende den tijd
dat hij zich elders bevindt (of beyond) ; of wel, in
die omstandigheid dat hij niet aanwezig is (of was);
bij iemands afwezen, in de omstandigheid of in het
geval dat hij niet aanwezig is (of was); — gedurende
of ten We van iemands afwezen, gedurende den tijd
'dat hij niet afwezig is (of was); — sedert iemands afwezen, sedert den tijd dat hij naar elders vertrokken
is (of was); — na een lang afwezen, na een afwezen van
(een zekeren tijd); (w. g.) het niet voorhanden of
aanwezig zijn van iets of van iemand : in het afwe-

geene tijding heeft bekomen, zoodat men omtrent
zijn leven of dood in onzekerheid verkeert.
AFWEZIGHEID, v. de toestand van niet aanwezig te zijn; de staat van iemand die zich niet in zijn
gewone verblijf ophoudt, zich buiten zijne woon-plaats bevindt, of voor korter of langer tijd van
zijn gezelschap verwijderd blijft; het van huis,
of elders zijn: hoe hebt gij a vermaakt gedurende die•
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zen van alle getuigen; er lag iets in hunne nieuwe
omgeving, dat kalmte ademde en afwezen van alle
oorzaken die... [Eon ww. afwezen bestaat niet: men
schrijve dus in twee woorden : wanneer zal ik van
dien last af wezen ? wanneer kan het werk af wezen ? —
daar wil ik af wezen, dat kan ik niet met zekerheid

zeggen].
AFWEZEND, bn. zich elders bevindende, niet tegenwoordig, het tegenovergestelde van aanwezend, aanwezig : maar h
uw hart; (in

,

schoon lang afwezend, vervulde gansch

de rechtstaal) (van beklaagden of beschuldigden) afwezig blij ven, in gebreke blijven na
ontvangen dagvaarding ter terechtzitting to verschijnen, of zich, in de gevallen bij de wet voorzien,
door een advocaat, procureur of gemachtigde to laten
verdedigen ; w. g. (van zaken, vooral van stoffelijken
aard) niet aanwezig, niet ter beschikking staande
van den persoon van wien sprake is : de kleuren
waarmede onze verbeelding ons dat afwezende schildert,
zin schoon en bekoorlijk. (In den zin van afgetrokken,
onoplettend vermijde men afwezend).
AFWEZENDE, m. en v. (-n), persoon die niet tegen-

woordig is.
AFWEZENDHEID, v. de toestand van afwezend to
zijn; het niet tegenwoordig zijn : overmorgen keen ik
terug ; eene langere afwezendheid mocht opgemerkt warden; weldra stelde het vreesachtige meisje aan haar
breeder voor om weder near binnen te gaan, eer men
hunne afwezendheid ontdekte ; — in of bij iemands afwezendheid, gedurende den tijd dat hij zich elders bevindt

(of beyond), of wel, in de omstandigheid of in het
geval dat hij niet tegenwoordig is (of was) ; (in de
rechtstaal) het niet tegenwoordig zijn ter terechtzitting, t. w. van een beklaagde of beschuldigde
die in gebreke is gebleven op de hem gedane dagvaarding to verschijnen, of zich door een daartoe
aangewezen persoon te laten verdedigen.
AFWEZIG, bn. (van een persoon) zich niet bevindende in zijn gewoon verblijfrvan zijne woonplaats of van
zijn -gezelschap verwijderd: een meisje dat om een
afivezigen minnaar treurt; — afwezig blOven (met aanwijzing van zekere tijdruimte), zoo lang elders vertoeven, van huis blijven: overmorgen reds 1k naar

Frankfort voor zaken; wellicht blOf ik een paar maanden afwezig; (van personen) zich niet bevindende
op de plaats waar anderen bijeenzijn, niet aanwezig,
of waar eene handeling voorvalt, niet tegenwoordig
zijn: ik ben in die vergadering afwezig geweest; de

secretaris houdt aanteekening can de a fwezige leden ; —
met (of zonder) verlof afwezig (van ambtenaren en
krijgslieden gezegd), na (of zonder) wettig bekomen
verlof zich elders bevindende en dus tijdelijk de
dienstplichten niet waarnemende ; — afwezig blOven,
Met verschijnen waar men tegenwoordig behoorde
to zijn, of waar men gewacht wordt wegblijven;
w. g. (van zaken, vooral van stoffelijken aard) niet
aanwezig, niet ter beschikking staande (van den
persoon van wien sprake is) : de beide reizen had hO

de clear gesloten en den sleutel afwezig bevonden; (w. g.)
niet aanwezig, niet bestaande in de werkelijkheid:
hie. is de vorm afwezig. (Men yermijde afwezig in den
zin van afgetrokken, •erstrooid).
AFWEZIGE, m. en v. (-n), persoon die niet aanwezig is; (in bet reehtsw.) een persoon die zonder
orde op het beheer zijner zaken gesteld te hebben
zijne woonplaats heeft verlaten en van wien men

zes lange weken afwezigheid? troost u toch over hare
afwezigheid, g# zult haar zien, eer de week ten einde
is; in, gedurende, sedert iemands afwezigheid , na eene
lange (korte, kleine) afwezigheid ; na eene afwezigheid
van 3 maanden; (in de rechtst.) de staat van hem_
die zonder orde op het beheer zijner zaken gesteld.
to hebben, zijne woonplaats heeft verlaten, en van
wien men geene tijding heeft bekomen, zoodat men
omtrent zijn leven of dood in onzekerheid verkeert;
het niet tegenwoordig zijn, ten gevolge waarvan
men aan het samenzijn of eene handeling geen deel
neemt: zfj was de eerste die zijne afwezigheid bemerkte; niemand kan u hierin vervangen, door uwe
afwezigheid zou alles in verwarring geraken; — afwezigheid met (of zonder) verlof (van ambtenaren en
krijgslieden gezegd), het zich elders bevinden na
(of zonder) wettig bekomen verlof, ten gevolge
waarvan men tijdelijk zijne dienstplichten Met,
waarneemt; — b afwezigheid van den Voorzithr be-

kleedt het oudste lid zone plaats; in uwe afwezigheid
is dat gebeurd; — vale leden waren tegenwoordig;
alleen de heer A. schitterde door zijne afwezigheid,
trok de aandacht door niet to verschijnen waar
men hem met reden kon verwachten; —
afwezigheid van gedachten, afgetrokkenheid, verstrooidheid waardoor men niet let op hetgeen
voorvalt of behandeld wordt; het niet aanwezig
zijn van iets, het ontbreken ervan op eene gegeven plaats of in een gegeven geval: de plechtige

stilte die heerscht tusschen, de duinen; de afwezigheid van alle geboomte, de onverstoorde eenzaamheld. [Afwezigheid onderscheidt zich van afwezendheid, afwezen, en afziln, door ruimere opvatting..
Maar afwezendheid, afwezen en afzijn staan in beteekenis gelijk, en verschillen alleen in de mate
van het gebruik. Het laatste is thans de gewone
term, het tweede minder algemeen, het eerste ,
nogmider,bhalvn ctswari
men aan afwezendheid eene bijzondere beteekenis
heeft toegekend].
AFWIEDEN, (wiedde af, heeft afgewied), geheel en
al van onkruid zuiveren: er zOn nog maar twee bedden afgewied; gedaan maken met wieden; zeer
veel wieden.
AFWIEGELEN, (wiegelde af, heeft on is afgewiegeld), een water afwiegelen, in een bootje zich schommelend stroomafwaarts laten drijven.
AFWIJK, v. (veroud.) (van ambtenaren gebezigd)
zone aftvOk nemen, (eig.) zich verwijderen, weggaan, aftreden, (oak) zich in het ambteloos leven
terugtrekken.
AFWIJKEN, (week af, is afgeweken), (van personen
die op wog zijn) allengs eene andere richting aannemen en zich daardoor verwijderen van den weg
dien men volgde, of van het gezelschap waarbij men
zich beyond: het scheen dat hijin zin angst ter zude
getreden, en can liet spoor «fgeweken 2cas; van den
rechten koers afgaan, zijdelings afdrijven: IcUtcaren

(het schip 'was) een heel eind west•aarts afgeweken
van koers veranderen : het fregat 'week can ons of ;
niet (rood) can iemand of iets afwijken, trouw en vol
zorg voortdurend bij iemand blijven; (veroud.) zich.
yerwijderen, weggaan : tcUkt tech of can de tenter d,,zeegoddelooze »iannen ; den strijd staken, afdeinzen : tin-

delijk teeth; de hertog of, (loch 'n?enig cinder koningsschip ktcant tceldra zone plaats 'vercullen ; (fig.) vanhet
spoor Iles rechts en der deugd aficijkett; — can den goe4en
of rechten tceg (pad enz.) afteUken„ in zijne handelingen of meeningen cone verkeerde richting volgen; —
van den gewonen icgg afwiiken, anders handelen

AFWIJKEN.

AFWIJZEN.

denken dan de menschen veelal plegen te doen;
enz.) af—genhar( bred,hanbred,votbred
wOken, (in zijne handelingen of meeningen)onveranderd dezelfde richting volgen, aan denzelfden regel
getrouw blijven; (met betrekking tot godsdienst,
deugd • of geloof) tot zondige handelingen of tot dwaling vervallen: alien zOn z# afgeweken, te zamen zijn
onnid geworden; de afgeweken christenen tot de zuivere

algemeen als goed aangenomen heeft: grammatical,

zedeleer van het evangelie terugbrengen ;
ontrouw worden aan zijne plichten, beginselen, leeringen, bevelen, voorschriften, verbintenissen, deugd,
recht, waarheid, gewoonten, gebruiken, gevoelens
door handelingen, denkbeelden of beweringen die ermede in strijd zijn: onverzettela te zOn in het goede,

noch ter rechter- noch ter slinleerhand daarvan of te woken; g weekt niet of van plicht en eed ; bij het vermeerderen der welvaart was men ook hier te lande van de oude
eenvoudigheid afgewezen; in strijd handelen met: niets
ken mij van dit voornemen doen afwOken ;niet getrouw
navolgen: hij is naar al to zees van het goede voorbeeld zijns waders afgeweken ; ongemerkt afdwalen
van: ik ,,ebk, of van mijne vertelling ; zone verhalen
wOken telkens van de hoofdzaak of; — van zijn, oorsprong, van zijn aard alwoken, anders worden dan
men naar zijn oorsprong of aard was; van iemand of
iets in hoedanigheid onderscheiden zijn, verschillen:

jongens en meisjes die geen oogenblik de aandacht zooden trekken, daar zO in niets van het gewone lompe en
plompe afweken; (van hemellichamen) zich in zijn loop
verwijderen van eene bepaalde baan of van een bepaald punt in de ruimte ; (van de magneetnaald en bij
uitbr. van het kompas) niet naar het juiste Noorden
wijzen : de magneet wOkt westelijk af; de .windwozer ?vat

westelijk van het Noorden af; — aftvOkende (wind-)streek,
eene der tusschengelegene windstreken die de windwijzer aanwijst, wanneer hij van eene der hoofdstreken afwijkt; (krijgsw.) (van schiet- en werptuigen) zich uit het richt- of schootsvlak verwijderen,
(van stroomend water) afvlooien, wegvloeien; (bijb.)
naar elders voeren : David deed ze (de Arke des Heeren) afwOken in het huis Obed-Edoms ; verwijderd
worden, en dus ophouden te drukken of te kwellen:

het zwaard zal van uwen huize niet wijken tot in
eeuwigheid; zich verwijderen, weggaan: mUn, Over zal
van u afwijken en ik zal niet meer toornig wezen ; (fig.)
(van hoedanigheden, aandoeningen, ervaringen enz.
als iets goeds of kwaads voor een persoon voorgesteld) van hem afgaan, begeven : zijne vertroosting zal

niet aftvOken, voor die Hem waarachtig en in den geest
aanroept; de slaap was van mij afgeweken;
(van een weg, een pad, een spoor enz.) zich uitstrekken in eene richting die van den hoofdweg afleidt:

stapte zij met groote haast door de paden die van den voornaamsten wandelweg afweken; (ook fig.) die muur begint af te woken, scheef te staan; — de planken van
dezen doer, van dit schip woken wij 'wat af, wijken van
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zwarighednof vagewonbkden regel; afwijkingen van waarheid of recht; eene
afwijking van de gewone gedragslijn; hij eischte oprolging van den ems aangenomen regel zonder eenigerlei
alwOking ; — in afwijking van (iets), in strijd ermede
in afw#king van den regel bracht hij dezen winter in
Holland door; het ongemerkt of onverwacht afgaan
van iets waarover men spreekt of schrijft : de afwOking tasschen de schOnbare en ware plaats van een,
hemellicht; de verwijdering van een voorwerp ten
opzichte van een ander tengevolge van verschillende
richting waarin het zich beweegt; (in de sterrenk.)
de alwaing van cut hemellicht, de afstand waarop
het zich van de evennachtslijn bevindt, gemeten op
den meridiaan, declinatie ; — noordeloke of zuidelijke
afwaing, naar gelang het hemellicht zich ten Noorden of ten Zuiden van de evennachtslijn bevindt; het
zich verwijderen van, het niet wijzen naar eene bepaalde richting: de aficOking van het kompas in Neder-

land bedraagt omstreeks negentien graden 'westwaarts
(van het Noorden); de afwijking van den wind (-wijzer)
is nit oostqijk ; (in het krijgsw.) het afwijken van het
projectiel nit het recht- of schootvlak, deviatie:

afwaingen die het ztit een getrokken vuurmond yowlgeschoten projectiel ondervindt, zullen grooter zOn naarmate de loan meer gekromd is; (bij uitbr.) de afstand
tusschen het trefpunt en het mikpunt door het afwijken veroorzaakt; het uiteenloopende waardoor
zij zich van andere onderscheiden; het verschil:

eene aanmerkelUke afwOking tusschen de a fbeeldingen
can dezelfde nevelvlek.
AFWIJKINGSCIRKEL, n1. (-s), de meridiaan waarop
de afwijking van een hemellicht gemeten wordt,

declinatie-cirkel.
AFWIJZEN, (wees af, heeft afgewezen), (personen
die iemand komen bezoeken of hem wenschen to
spreken) onverrichter zake wegzenden; niet toelaten, niet ontvangen: zO. liet ink afivOzen en wade

niet te zcoord staan; de hospita had strengen last
ieder die zich aanineldde, of te wizen; iemand
niet «fwijzen, zorg dragen dat hij wel toegelaten of
ontvangen wordt; — iemand aan de deur (de poort,
het hek enz.) afteOzen, hem niet veroorloven binnen
te treden; — zich 2tiet laten afwijzen, er niet in berusten, dat men niet toegelaten of ontvangen wordt ;
(personen die huisvesting, gastvrijheid of eene
veilige wijkplaats komen vragen) ongetroost wegwilde
zenden, ze niet toelaten, niet opnemen: 1i

den vluchteling, nu die eenmaal zijn drempel betreden
had, niet afwijzen ; (personen die als lid van eene
vereeniging, als deelgenoot of toeschouwer van eene
handeling wenschen toegelaten te worden) den toegang ontzeggen : staatsbeambten die bij plechtige ge-

legenheden zoodanige vreemdelingen, als niet bewezen,
van goeden adel te zijn, afwezen ; na afgelegd examen

elkander, zoodat de naden wijder openstaan; (fig.)
niet overeenkomen, in strijd zijn met : deze beschrij-

den verlangden graced of de verlangde bevoegdheid
niet toekennen: hij is op zOn examen afgewezen; van

ring wOkt nergens van de 'waarheid af ; een man wiens
geloof afweek van dat der heilige Kerk ; ervan verschillen, een ander beloop hebben: een rechthoek die weinig
van een vierkant alwat, niets week bovendien meer
van de ton der schoonheid af, dan de vorat van dat
hoofd; verschillen van lets, dat als regel, gewoonte
of voorbeeld wordt voorgesteld : zrj waren een
godsdienst toegedaan, welke van alle andere geheel alweek; eene schrufwOze die van de oude klassieke afwijkt; een kostuum dat afweek van de algemeene mode.

de twintig candidates zOn er veertien geslaagd en zes
afgewezen; Jezus wOst geen smeekende af; onverhoord
laten:
trees mij af, als ik hem bedanken wilde;
weigeren lent tot echtgenoot aan te nemen: zij heeft
hem eenmaal afgewezen, in weerwil dat zO hem liefhad; —
het meisje was hem niet ongenegen, onaar de vader hart
hem afgewezen, omdat te arm was, zijn huwelijks-

AFWIJKER, m. (-s). AFWIJKSTER, v. (-s).
AFWIJKING, v. (-en), het afwijken van een weg;
(fig.) (in betrekking tot een handel of denkwijze):

tot bereiking van dit oogmerk schreef ik mij een weg
voor waken ik tot heden toe zonder afwaingen bewandeld heb; eene handeling die met deugd of plicht in
strijd is; eene overtreding : verschoonbare kleine menschelijke afwfjkingen ; het niet volgen van het aangewezen richtsnoer; eene handeling, bewering, meening, bepaling enz. die in strijd is met wat men

aanzoek afgeslagen; door kracht van tegenstand
doen aftrekken of beletten to naderen: het gelukte

tot viermalen toe de vOandelOke ruiter# of te wizen;
(fig.) langs het strand kruisten talroke patrouilles var6
infanterie en cavalerie, en door dezen werd de boot afgewezen; afweren: z?:-/ wOst het droombeeld af en howlt
het wezen vast; (zaken die men ergens wil binnenbrengen) niet toelaten : zijne artikels waren oorzaak,
dat het blad aan de Fransche grenzen zoo dikwOls
afgewezen was; (dicht.) aandoeningen, ervaringen.
hartstochten enz. onderdrukken : •ij moeten die zenuwachtige verschijnselen aftvOzen, anders stellen ze ons
spoedig de wet; (w. g.) (mededeelingen, berichten, ge-
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ruchten enz.) niet aannemen, als geen geloof verdienende : lieden die ieder bovennatiturlijk verhaal en
lichtvaardig gerucht als verzinsel of laakbare overdrijring afwYzen;
(w. g.) (vijandelijke aanvallen) afweren, af keeren : de eerste aanval der ruiterij werd met kracht
afgewezen, (fig.) van de hand wijzen, afslaan, weigeren iets te aanvaarden of zich te laten welgevallen: een aanbod, een eerbewijs, eene belooning enz.
afteifren; — iemands hand weigeren, weigeren iemand
tot echtgenoot aan te nemen; — lof, eer, roem, eene
verdienste enz. afulzen, verklaren dat men er geene
aanspaak op heeft of ze niet begeert ; niet aannemen,
niet toestaan, van de hand wijzen, weigeren: een
verzoek, eene bede, eene uitnoodigin g, een voorstel, gestelde
voorwaarden enz. afwijzen; een voorstel afwyzen,
(van eene vergadering gezegd) niet aannemen, ver- werpen, afstemmen ; — een last, eene taak enz. afwijzen,
weigeren zich ermede te belasten ; — op een verzoek
afwijzend beschikken, eene beschikking geven, waarbij
het verzoek geweigerd wordt ; — een verzoek enz.
afwijzend beantwoorden, het met eene weigering beantwoorden; eene afwijzende beschikking, een afwfjzend antwoord ; eene afwijzende beweging, een afwyzend gebaar, teeken enz., eene beweging, een gebaar
enz., te kennen gevende dat men iets weigert of
'afslaat; — iemand van den weg afwUzen, hem een
verkeerden weg doen inslaan, misleiden ; (w. g. dicht.)
hem wijzen op iets dat beneden is; bij rechterlijke
uitspraak niet ontvankelijk of ongegrond verklaren,
aan den eischer ontzeggen : zijn eisch is door de rechtbank afgewezen ; (Zuidn. en gew.) niet goedkeuren:
in u vindt hij reel meer good te keuren en veel meer na
te volgen, dan wel te herispen of af te wijzen; (oude
rechtst.) iemand iets afwfjzen, bij rechterlijke uitspraak
hem het recht op of tot iets ontzeggen. AFWIJZING, v. (-en).
AFWIJZIG, bn. (-er, -st.) (veroud.) (van personen),
tegen iets ingenom en, ervan afkeerig ; (van personen, handelingen ens.) onvriendelijk, stuursch, terugstootend.
AFWIKKELEN, (wikkelde af, heeft afgewikkeld),
(w. g.) een klos afwikkelen, afwinden; ook fig. een
boedel, eene nalatenschap afwikkelen, beredderen, beheeren; — eene kwestie afwikkelen, in orde brengen.
AFWIKKELING, v.
AFWILLEN, (wilde (wou) af, heeft afgewild), (van
kleedingstukken, sieraden enz. die aangedaan, omgedaan, omgeslagen, voorgedaan of opgezet worden):
net afwillen, ondanks alle moeite niet van het lijf
gedaan kunnen worden: die kraag wil niet af, de band
zit den knoop; (van iets dat op of aan iets anders
zit of kleeft, als vuil, vlekken enz.) : niet afwillen,
ondanks alle moeite niet weggenomen kunnen worden, thans zegt men : era!' willen ; (een work dat

kaapstander of windas in te winden : de werklieden
waren bezig met een omgevallen boom van den weg af
te winden; een schip dat op het strand zit of aan
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verricht of een voorwerp dat vervaardigd wordt)
binnen een bepaalden tijd afgemaakt, voltooid willen
hebben : ik heb nog vrij scat week te deco, dat wil ik

van avond af.
AFWIMPELEN, (wimpelde af, heeft afgewimpeld),
door het uithangen van een of meer wimpels uit
een toren iets afgelasten ; daardoor bekend maken
dat jets niet zal plaats hebben : de parade der

scltatterij is am het slechte l.ceder afgewimpeld. AFWIMPELING, v.
-\\- ond af, heeft afgewonden), (een
AFWINDEN.
draad, een touw, een ketting, geweven stollen enz.
die op een klos, een spoel, een spil, boom enz. gewonden no) daarvan, door to winden, geleidelijk
verwijderen, draaiend afhalen: garen, zude enz. coo
eel, Pies afwinden; — eene streng (Jaren, ook een klos
afwinden; — op- en afwinden, op de spil Avinden en
weder ervan afdraaien; (fig.) eep khoced (Jaren ofeene moeilijke, verwikkelde zaak in orde
regelen ; (fig.) (-1,5 (7,,,?s)dyt(ol is ofyeiceroled,
bet leven is ten einde; een zwaar voorwerp naar
toewinden on zoo van cone plants verwijderen
d ,-, or eon daaraan be\ estigd touw met eon aardwind,

den grond geraakt is, van den grond af en in vlot
water brengen door middel van winden, t. w. door
het touw of den ketting van het uitgebrachte anker
met het spil in to winden: men windt de schepen af
om in het vlot te raken; (voorwerpen die gewonden
moeten worden) alle, of geheel ten einde toe winden;
wij sullen deze streng eerst afwinden; alias afdoen,
wat er te winden van; zeer veel winden: met die
nieuwe machines kan men per dag heel wat afwinden;
naar beneden winden door het draaien van windas
of spil: wind de kap van den hooiberg een weinig af;
(w. g.) (schertsend in tegenstelling van opwinden),
iemand, na een voorbijgeganen staat van opgewondenheid, afgemat en lusteloos, of gedrukt, neerslachtig maken : de snelheid waarmede aldaar bloeiende
jongelingen tot afgeleefde grijsaards worden afgewonden. AFWINDING, v. (-en).
AFWINDER, m. (-s). AFWINDSTER, v. (-s).
AFWINNEN, (won af, heeft afgewonnen), (w. g. in
den oorlog) den vijand door overmacht van wapenen
ontnemen : den viand eene vesting, eene schans, eenige
stukken geschut, een konvooi levensmiddelen enz. of
(vaak ten onrechte gebruikt voor winnen
van, winnen op: den vijand een veldslag afwinnen;
(in het spel) van zijn tegenspeler winnen, hem in
het spel doen verliezen: nooit denken wij om elkander
geld af te winnen; het spel is immers geene kostwinning ; (iets dat als de prijs van een wedstrijd
wordt voorgesteld) op zijn mededinger winnen, het
hem doen missen; t fig.) voor zich zelven behalen
of verwerven en het dus een ander doen missen:
iemand een voordeel, eene goede kans enz. afwinnen;
iemand het voordeel van den wind, of alleen den wind,
de loef afwinnen, (van zeevarenden en van de schepen
zelve gezegd) met zijn schip bovenswinds van een
ander vaartuig komen en zoodoende aan dat vaartuig (of de opvarenden) het voordeel van den wind
benemen; (fig.) iem. de loef afwinnen, in zekere handoling of eigenschap hem to boven gaan, overtreffen; — iemand eenige wen (of in 't algemeen zekere
tijdruimte) afwinnen, dien tijd op hem winnen, hem
zOOveel tijd vOOr zijn; — het (van) iemand met schaatsenrfjden, in vlugheid, behendigheid, liefelUkheid afwinnen, hem daarin to boven gaan, overtreffen;
het van iemand winnen door
—heti mandafwin en,
iets eerder to doen of eerder klaar to zijn: iem. het
nieuwjaar afwinnen, hens vOOr zijn met zijn nieuwjaarwensch ; (ook gew.) iem. een geiukkig nieuwjaar
wenschen; — het de zon afwinnen, vOOr zonsopgang
opstaan; (scherts.) de zon wint het hem of, is eerder
bij de hand dan hij ; — het den winter (of eenigen
anderen tijd) afwinnen, iets doen vOOrdat de winter
begint; (voormalige rechtst.) iemand iets ofwinnen,
eene rechterlijke uitspraak tegen iemand verkrijgen,
waarbij hij veroordeeld wordt tot verlies of betaling.
AFWINTEREN, (winterde af, heeft afgewinterd),
het heeft (had) afgewinterd, het winterweder is ten
einde gekomen, heeft opgehouden koud en guur to
zijn; — het 2ciiztert wat (crij wat, heel wet enz.) af,
het is strong on langdurig winterweder, het is lang
koud on guur: het heeft rerleden jaar heel wet af-

gezcinterd.
AFWIPPEN, (wipte af, is en heeft afgewipt), met
een wip, met eene vlugge beweging naar beneden
springen of huppelen: de kat icipte ran de tafel of;
zij de steep ofyewipt; hoe dilocUls
iii col oug?cenk
hebt ye condaay (lie trap (of troppeii) al afgezcipt?
met een wip nedervallen: de jonye,t leopde op het
blurt eo de lamp ?cipte cap de tufel of; de plank wipte
stellii(y cif: naar beneden wippen, met een
ISO),
jonyen heeft op het bla(1 gelerti,(1
wip doen vallen:
lamp coo de tofel ofueofipt, hij lcipte mij coo
(1,, 'mid,. cif.
AFWISSCHEN, (wischte of, heeft afgewischt), (droog
stof of vuil dat zich non of op eon voorwerp bevindt)
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met een flatten doek of spons wegnemen : vlekItyn, an eene tafel afwisschen; het vuil van het glas,
den brit afwisschen ; het schrift, eene som enz. van de
lei, van het bord afwisschen; ook eene tafel, een glas,
een bill, eene lei, een bord afwisschen; ook zOn mond afwisschen; een kind afwisschen; bloed of zweet met eon

de stekken van jonge denizen met hurt Licht- en donkergreen het bruin der heide zoo liefelijk cif; de aardappelvelden werden door (met) boekweitakkers afgewisseld;
zich beurtelings doen hooren : vocale en. instrumentale
muziek wisselden elkaar af; een schel klaroengeschal,
afgewisseld door eene vrooloke muziek; gezang, gelach
en muziek wisselden elkander of; geestige opmerkingen
en puntige gezegden die den algemeenen lachlust opwekten wisselen in zone retie elkaar gemeene vloeken en andere uitdrukkingen wisselden hare woorden
af; een opstel waarin kinderachtige taal met (door)
holle phrase), was afgewisseld; (geldstukken of gelds-

doek of met de hand van het lichaam wegstrijken, afvegen: hi" had een zakdoek in de hand om zich het sweet

of te wisschen — tranen met een doek of met de hand van
de oogen of van het gelaat afwisschen, wegstrijken,
vgl. afwasschen; ook zich de hand, het voorhoofd afwisschen; vermande zich en wischte hare tranen,
ook hare oogen .al; (fig.) iemands tranen afwisschen,
(zijne droefheid lenigen, hem vertroosten, (fig.)
(zonden, als zedelijke onreinheden) zich reinigen van;
(eene schuld, eene misdaad enz.) zuiveren, hetzij door
eene zedelijke reiniging, hetzij door boete of straf
waardoor de schuld verzoend en uitgedelgd wordt:
eerie lichte ballingschap trischt zijne misdaad af; (eene
schuld of verdenking die op iemand rust, of een
smaad hoon of beleediging die hem is aangedaan), hem
(of zich) ervan zuiveren, hetzij door hem (of zich) te
rechtvaardigen, hetzij door hem (of zich) eene PHmart .niO mine
lijke voldoening te verschaffen

eer herstellen, de smet afwisschen die g op j geworpen hebt; — een smaad, hoon enz. in (of met) bleed afwisschen, zich erover wreken op den persoon die de
beleediging heeft aangedaan, door zijn bloed te doen
vloeien, hem te dooden ; — een smaad, eene schandeenz.
met zijn bleed afwisschen, ze uitdelgen door zijn blood
te storten, door opoffering van zijn Leven; — zich
af wisschen, zich wasschen (het aangezicht, de ham
den). AFWISSCHING, v. (-en).
AFWISSCHER, m. (-s).
AFWISSELEN, (wisselde af, heeft afgewisseld), op
de beurt vervangen om den to langen duur of het
eentonige eener handeling te voorkomen: zO ► e dock-

ters levee hem 's avonds coon; Metier half our wisselt
de eene de andere af; de rangers 'wisselden de sprekers
cif; — elkander afwisselen, elkander beurtelings vervangen: varier en moeder wisselden elkaar aan het
ziekbed van bun lieveling af; (handelingen, ervaringen,
aandoeningen, toestanden enz.) tijdelijk doen ophouden en door eene andere vervangen, waardoor het
langwijlige, eenzijdige of eentonige wordt voorkomen: het is aangenaam en geoorloofd, dat de ernst

van een gemeenzaam onderhoud door geestige scherts
en boerter# afgewisseld wordt; het is raadzaam, door
eerie behoorlOke verdeeling can tad, de strengere bezigheden met afleidende uitspanningen of te wisselen ; een
concert met voordrachten afwisselen. [Men schrijve
Met: zijn vermaak afwisselen; zOn eentonig levee afwisselen in den zin van door verscheidenheid veraangenamen, maar wel: afwisseling in zOn vermaak, in
zOn eentonig lecen brengen];
(woorden, uitdrukkingen, kreten enz.,) met andere afwisselen, nu eens de eene en dan eens de
andere bezigen, hetzij ter wille der verscheidenheid,
hetzij omdat men bepaald beide gebruiken wil: de

woorden liefde en credo werden voortdurend afgewisseld in die preek ; — woorden (of beteekenissen) niet met
elkander afwisselen, in het gebruik nauwkeurig onderscheiden: waken en doen wisselen b# velen ten onrechte met elkaar of; in onderscheiden dialekten derzelfde
taal wisselen versehillende beteekenissen derzelfde woorden nooit met elkander af; (van handelingen, voorvallen,
toestanden, hoedanigheden, tijdruimten, verschijnselen enz.) vervangen, opvolgen :

de eene regenbui wisselde de andere af; eene uitgelaten
vroolOkheid vaak door (met) droefgeestigheid afgewisseld; de schitterendste .roordeelen door beslissende.nederlagen afgewisseld zien ; beurtelings vervangen: eeuwen
wisselen elldnder af; snikheete dagen en guar weer
wisselen elkaar b ons af; allerlei aandoeningen wisselden elkander af; donder en bliksem wisselden elkander
on ophoudelOk of;
verscheidenheid of schakeering (van vormen, kleuren of tinten) brengen in: op den voorgroiul ..wisselen

waardig papier) inwisselen, inruilen met het bijdenkbeeld dat schade geleden wordt, vgl. afruilen: op

mine terugreis te Emmerik aangekomen, zocht ik vergeefs near iemand die mO mOn Duitsche geld wilde
afwisselen; de goudsmid wist heel behendig den beer
zone dukaten beneden den prOs af te wisselen; —
met jets (rders afwisselen, beurtelings met lets
anders voorvallen, zich aan het oog vertoonen, zich
doen hooren of geuit worden: gesmoorde zuchten

wisselen met snikken der wanhoop af; een lnuur waarin
eene laag zandsteen afwisselt met eene laag metselwerk ;
dikke icolken overtogen het landschap ?net gedurig verdrevene, beurtelings met het zonnelicht afwisselende
schadirwen ; het afwisselend geluk en ongeluk dat
iii, zyi1 levee °rider cowl; een handel met afwisselend
voordeel era conies; — met afwisselend roordeel (geluk
enz.) (van twee of meer partijen), zO6 dat het geluk
nu eens aan de eene, dan eens aan de andere partij
ten deel valt ; onderling wisselen, elkander beurtelings vervangen: de doopnamen wisselen in verschil-

lende plaatsen nogal of; de Ineeningen wisselen vaak
bij hem of; (vooral) in het tog. deelw. afwisselend,
elkander beurtelings vervangende, het eene door het
andere opgevolgd wordende de ofirisselende stelsels

der scholen; eelzwig afwisselende proefnemingen ; afwisselende staatsbezigheden ; de afre isselende letgerallen can
Israel;
veranderen, anders worden, een ander wezen
of eene andere gedaante aannemen, t. w. door het
onderling wisselen of veranderen van de verschillende onderdeelen, hoedanigheden enz. die de zaak
bevat, of van de vormen waarin zij zich voordoet:

het landschap, dat, beurtelings boomrOk en bebouwd,
alleraangenaamst afwisselde; in sonenige provincien
wisselt de taal can dorp tot dorp of; (vooral) in het,
tegenw. deelw. afwisselend: een afwisselend (even; velden, van afstand tot afstand met eiken- of beukenlanen
doorsneden en met doze een telkens afwisselend landschap vormende ; eon afivisselend en vermakelOk tafereel,
tooneel; — afwisselend rijm, beurtelings staand en slepond — het paard heeft nog niet afgewisseld, is nog niet
aftandsch ; — zich met lets anders afwisselen, beurtelings
met iets anders plaats grijpen, voorvallen, zich aan
het oog vertoonen, zich doen hooren, of geuit worden meest in toepassing op voorwerpen of kleuren,
in betrekking tot den indruk dien hunne verscheidenheid of schakeering op het gezicht maakt: ge-

woonlijk wisselde zich e'en frisch rood of met een spreken,d en krachtig wit.
AFWISSELEND, bn., bw. (-er, -st.), (met den klemtoon op de tweede lettergreep ; het is moeilijk het
bijv. naamw. van het tegenw. deelw. to onderscheiden)
elkander vervangende, opvolgende, met het bijdenkbeeld dat de zaken onderling verschillen on dat dus
uit de wisseling verandering of verscheidenheid
ontstaat : de inlichtingen die ik hier omtrent het key-

kelifke inwon, waren mij zelfs raker en meer afwisselend, dan het interessante discours van den burgemeester ; veranderende door het wisselen der verschillende
oordeelen ; afwisseling of verscheidenheid aanbiedende, het tegenovergestelde van eentonig: een zees

afwisselend landschap ; het meest afwisselende tafereel
dat men zich denken ken; — bw. met onderlinge wissoling, zoodat nu eons het cone, dan weder het
andere zich voordoet; bij afwisseling, beurtelings:

'marine, en vrouwen zoo gen afwisselend; zcij dragon

AFWISSELEND.

AFWULVEN.

afwisselend zomer , en winterkleederen; — elkander (of
ook) zich afwisselend vervangen (van twee of meer
verschillende werkingen), elkander beurtelings vervangen; dat slagvelcl bestaat uit eene vlakte, gedurig
en afwisselend golvende (nu eens meer, dan eens
minder golvende), zoodat het uitzicht niet overal vrij is
AFWISSELING, v. (-en), de beurtelingsche opvolging: afwisseling van ernat en boert; de maand Maart
met hare gehate afwisseling van sneeuw, storm en
regen; — gedurige of gestadige afwisseling, zich telkens
of regelmatig herhalende ; — bij afwisseling, bij beurtelingsche opvolging, beurtelings; de beurtelingsche
opvolging of onderlinge wisseling, met het bijdenkbeeld, dat de zaken onderling verschillen en dat
dus uit de wisseling verandering of verscheidenheid
ontstaat: door afwisseling van woorden de eentonigheid van den st#1 vermijden; — ander afwisseling van
feesten en vermakeltjkheden (van het eene feest met
het andere, en van de eene vermakelijkheid met de
andere); de verandering die in iets voorvalt door
de beurtelingsche opvolging of onderlinge wisseling
van verschillende omstandigheden, wisseling : de gedurige afwisselingen van het weder; de afwisselingen van
ons lot, in verdriet en vreugde, in bang geween en vroolijk gejuich; eene opeenvolging van verschillende
elkander beurtelings vervangende zaken, als eene
aaneengeschakelde reeks, als een geheel beschouwd:
min leven is eene afwisseling van de grievendste rampen en het zuiverste geluk ;
herhaalde verandering in den aard of de wijze van
lets; verscheidenheid: afwisseling geeft smaak aan
het genot; natuurtoaneelen, role in verscheidenheid en
afwisseling ; afwisseling brengen, aanbrengen, teweeg&rengen, veroorzaken enz. (in lets) ; afwisseling bijzetten, verschaffen, geven enz. (aan lets); — ter of tot
afwisseling, om de eentonigheid weg to nemen ter
wille der verscheidenheid; — voor de afwisseling,
om eens iets anders te doen, to zeggen enz. en
daardoor eentonigheid to voorkomen, voor de variatie;
eene verandering of verscheidenheid in bezigheden
of voorvallen, iets dat de eentonigheid wegneemt:
aangename afwisselingen die het eentonige van de reis
breken; — eenige, weinig, minder, veel, meer enz. afwisseling, eene mindere of meerdere mate van verscheidenheid in bezigheden of voorvallen; de verscheidenheid van inhoud, vorm of behandeling
waardoor een kunstwerk voor eentonigheid behoed
wordt en een behaaglijken indruk maakt een romantisch drama, vol leven en beweging, vol afwisseling en
ontzetting; (als kunstterm in de beeldende kunsten)

loswoelen en wegspoelen : bij den jongsten storm
heeft de zee een heel stuk van de duinen afgewoeld; —
iemcind het dek (de dekens, de lakens) alwoelen, door
woelen, door zich telkens heen en weder te bewegen
het dek van iemand die in hetzelfde bed slaapt,
aftrekken. AFWOELING, v.
AFWOLVEN, (wolfde af, heeft afgewolfd). Zie AFWELVEN.
AFWORGEN, [ook AFWURGEN], (worgde af, heeft:
afgeworgd), (dicht.) iemand (of zich) de keel (of de
hartader) afworgen, dat lichaamsdeel worgen of toewringen, met het bijdenkbeeld dat de persoon daardoor dat levensorgaan mist. •
AFWORSTELEN, (worstelde af, heeft en is afgeworsteld), iemand door worstelen zoodanig afmatten,
dat hij uitgeput en krachteloos den strijd moot opgeven; in eene worsteling overwinnen; — rich afworstelen, zich afmatten door eene langdurige of hevige
worsteling.
AFWRIJVEN, (wreef af, heeft afgewreven), (stollen
die aan de oppervlakte van een voorwerp kleven
of vastzitten) er afnemen door met eenige drukking
langs het voorwerp to strijken met de hand, een
doek of iets anders: eene vlek van een /awl met de
hand aftcrUven, vetvlekken van een muur met puinisteen afwrijven; (voorwerpen waaraan of waarop
eenige stof kleeft of vastzit, waarin krassen zijn)
wrijvend afvegen, schoonmaken: de tafel afwrij yen;
de ingesmeerde schoenen afwrijven; hU wreef het mile
mes zoo maar op zone broek af; (fig.) beschaven ; (de
buitenste deelen van een voorwerp) door wrijving
ervan losmaken on doen afvallen: zich het vel can
de vingers afterijven; door awe onhandigheid hebt go
vrij wet splinters en spaantjes .van de tafel afgewreven; (gladhouten meubelen) alle, of geheel on voldoende gladwrijven; alles afdoen wat er to wrijven
of to boenen valt : zb'n die stoelen nu nog niet afgewreven ? gedaan maken met wrijven of boenen. AFWRIPTING. v.
AFWRIKKEN, (wrikte af. heeft afgewrikt), gedurig
heen on weder rukken on zoodoende afknakken:
vergeefs trachtte hij den tale van den boom of to wrikken; in de hevige worsteling had h# zijn tegenstander
den rechterduim afgewrikt. AFWRIKKING, v.
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de verscheidenheid, in eene versiering aangebracht,
bij het meermalen herhalen van een zelfde ver siersel.
AFWITTEN, (witte af, heeft afgewit), (muren
enz. die gewit moeten worden) geheel, of alle
witten, zoodat alles behoorlijk gewit is : het duurt
lang, dat al die muren afgewit zYn ; gedaan maken
met witten ; (van witkalk en gewitte muren of
andere voorwerpen) wit a fgeven, bij aanraking witsel
loslaten on afgeven, vgl. afvercen : pas op, die kalk,
is nog niet droog en wit nog af. AFWITTING, v.
AFWOEDEN
(woedde (zich) af, heeft (zich)
en is afgewoed), (dicht.) zich afmatten door hevig
of langdurig wooden, zich uitputten van woede.
AFWOEKEREN, (woekerde af, heeft afgewoekerd),
iemand iets ofwoekeren, (t. w. geld of geldswaardige
zaken), het door woekeren van hem verkrijgen; zeer
veel woekeren: hrj heeft in *it fringe lecen heel not

afgewoekerd; de onervaren jongeling viel in handen
can een sliinmen geldschieter die hem binnenkort zijn,
heele boeltje wist of te woekeren ; (w. g.) land clan de bared,
o fwoekerep, ontwoekeren, (fig.) iemond iets ofwoeki_, ren, het met moeite en inspanning van hem verkrijgen: — oogenblikken voIa zrin tad afwoekeren, ontwoekeren, met moeite en inspanning uitwinnen, nitsparen.
AFWOELEN, (woelde of, heeft afgewoeld), door de
woeling der golven van het strand of den cover

AFWRINGEN, (wrong af, heeft afgewrongen), met
sterke krachtsinspanning omdraaien en zoodoende
losbreken : den knop van een stok, den grendel van eene

deur, de horens van een, ossekop aficringen, — iemand
het hart afwringen, hem zeer veel hartzeer berokkenen ; ook : hem dooden (veroud.) ; — iemand lets ofwringen, hem dwingen het to geven of to doen, stemker dan afdwingen, afpersen een woekeraar die den
ongelukkige zijn geld afgeperst, ja afgewrongen hod ;
iemand eene belofte, zijne toestemming enz. afwringen ; —
iemand een geheim afwringen, hem dwingen het to
openbaren; (w. g.) met sterke krachtsinspanning
loswerken en verwijderen van eene plaats waar het
vastzit ; (nat wasehgoed, dat gewrongen, uitgewrongen moot worden) geheel on voldoende uitwringen.
alles afdoen wat er to wringen valt: al het no tte

goed moet eerst afgewrongen worden; — zich afwringen,
(w. g. dicht.) zich naar beneden wringen ; zich wringend on draaiend met moeite en inspanning een
weg naar beneden banen : het water wringt zich, mijlen breed nu, van den rotswand af. AFWRINGING. v.
AFWROETEN, (wroette af, heeft on is afgewroet),
door wroeten en woolen losmaken en verwijderen
van de plants waar bet zich bevindt : de mol heeft

al de aarde can de wortels afgewroet; — zich afw•oeten,
zich afmatten, uitputten door langdurig wroeten in
allerlei beuzelingen
heb geen lust mij op dot rer-

drietige werk longer af te wroeten.
AFWUIVEN, (wuifde af, heeft afgewuifd),
(van vlaggen, wimpels en soortgelijke los afbangende voorwerpen), afhangende op den luchtstreom
been en weder fladderen, vgl. ofwopperen.
AFWULVEN, (wolfde of, heeft afgewulfd). Zie AFWELVEN.

AFWURGEN.
AFWURGEN,

(wurgde af, heeft afgewurgd). Zie

AFWORGEN.
AFZAAIEN, (zaaide af, heeft afgezaaid), eene hoe-

veelheid zaad van eene grootere hoeveelheid afnemen en tot zaaien gebruiken : ik had een mud zaad,

ik heb er drie schepels afgezaaid en heb dus nog zeven
schepels over; alles afdoen wat er te zaaien valt:
ik ben den heelen morgen bezig geweest, 2naar nu heb
ik ook alley afgezaaid; gedaan maken met zaaien;
_zeer veel zaaien : met die zaaimachine kan men (heel)
wat, in een dug afzaaien.
AFZAAT, m. (...zaten), (bouwk.) het schuinsche,
hellende bovenvlak van eene horizontale lijst: de

.afzaten van de onderdorpels der vensters; bij lijstwerk
in den Gotischen stol zlin de afzaten bijzonder sterk.
AFZAATSGEWIJZE, bw. met hellend bovenvlak.
AFZABBELEN, (zabbelde af, heeft afgezabbeld),
(een stoffelijk voorwerp) telkens aflikken, en met
speeksel doortrekken: een afgezabbeld stukje zoethout;
,een afgezabbeld snondstuk, ook afzabberen.
AFZADELEN, (zadelde af, heeft afgezadeld), (paarden inz. in het krijgswezen) van den zadel ontdoen:

'le paarclen werden afgepakt en afgezadeld; mannen,
aftoomen en afzadelen! AFZADELING, v.
AFZAGEN, (zaagde af, heeft afgezaagd), met eene
zaag afseheiden, afsnijden: een stale van eene plank,

tak can een boom, een hoek van eene stcenen zerk
afz:wen; iem. een been afzagen; verkleinen, verkorten, versmallen enz. door een creel van iets af
te zagen : een boomstam, een, paal, eene zerk afzayen ; eene plank recht afzagen; (voorwerpen die
gezaagd moeten worden) alle, of geheel en voldoende
zagen; alles afdoen wat er te zagen valt: moet al
dat heat vandaag nog afgezaagd worden? (een muziekstuk) tot vervelens toe op de viool krassen; (fig.)
(iets dat een onderwerp van zingen, spreken of
sehrijven is) tot vervelens toe zingen, behandelen
of to pas brengen, vgl. afgezaagd. AFZAGING, v.
AFZAGER, m. ( 5).
AFZAKKEN, (zakte af, is en heeft afgezakt), langzaam naar beneden zakken, afglijden: de sneeuw op

het dak begint te smelten en langs het dak af te zakken; van de glooiingen der sleet is vro wat grond
-afgezakt; inz. van kleedingstukken: zone broek, zone
koasen, zon gordel was afgezakt; langzaam langs eene
helling afglijden : de berg was te steil om op te klimmen, ik zakte telkens weer of; in zUn slaap was hU
(met zon, hoofd) can het kussen afgezakt; — zich laten
afzakken, zich van eene hoogte nederwaarts laten
glijden, of wel zich door middel van touwen neder
laten zakken in eene diepte; (van stroomend water)
langzaam afvloeien : het bergwater zakte i,i grooten

4overvloed af; reeds no korten tijd stroomde het yolk
uit alle straten als een afzakkende aloed near de
markt; (van vaartuigen of van varende personen)
langzaam stroomafwaarts drijven: men zag tallooze
vaartuigen de rivier opvaren en afzakken; (van voorwerpen die in het water drijven) langzaam met den stroom
afdrijven: bjj het terugkeeren der ebbe kwamen liken
van menschen met den strewn afgezakt; (w. g.) langs
den oever van het water voortgaan in de richting
✓an den stroom; gaande of rijdende den stroom
volgen: de koelies zeiden ens, dat de rivier wider, dieper
.en sneller werd, hoe meer wij haar of zakten; (van
personen, inzonderheid van legerbenden of van de
veldheeren die het leger vertegenwoordigen) zich
✓an eene hooger gelegen streek naar eene lagere
begeven : in de maand November 1382 zakte een mach-

tig Fransch leger naar Vlaanderen al', vele anarchisten zakken nit den vreemde naar Luik af; vele Duitsellers komen naar Holland afzakken, komen naar,
vestigen zich; allengs naar beneden gaan, afkomen,
afdalen : alle urea zagen zU eene nieuwe bende de rotsen
afzakken; (van onweders, buien enz.) op den luchtstroom weggedreven worden, aftrekken, vgl. afdrij-

yen: het eene onweer zakt nauw af, of het andere zet
weer op;
(van vaartuigen of de personen die zich daarin be-
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vinden) zich op den stroom of laten drijven, aftrekken,
meest met het doel om zich in veiligheid te stellen : zone poging tot aanval verijdeld ziende, gaf h# het

sein om strijdende af te zakken, toen er wanorde onder
zone schepen ontstond; (fig.) zich verwijderen: eene
wandeling buiten de stad doende en onbedachtelijk u -at
te ver afgezakt zonde, wierden wij overvallen door een
stortregen; — zOn anker houdt niet, h# zakt af, hij
moet onverrichter zake afdruipen; allengs, meestal
stilletjes, ongemerkt aftrekken, heengaan : laragzamerhand zakten de boeren af, gingen heen; toen

hij bemerkte dat het al laat was, zakte hij af; nauweWks ontdekte de oproerige menigte, dat er voldoende
politie aanwezig was of ze zakte af; al mine kennissen
en vrienden zakten allengskens van •ij of en ik zoude
zelfs haast gebrek geleden hebben; (voorwerpen
die in zakken gepakt of geborgen moeten worden)
alle in de daarvoor bestemde zakken doen, zoodat
alles behoorlijk in zakken gepakt is: wfj zullen de
boekweit eerst afzakken. AFZAKKING, v.
AFZAKKER, m. (-s), iemand die afzakt, die zich
stilletjes verwijdert, die ongemerkt afdruipt om zich
bijtijds in veiligheid te stellen, t. w. waar anderen
in nood of gevaar zijn : op hem valt niet te rekenen,

als het tegenloopt, zal hi)" tot de afzakkers behooren;
een schip dat zich langzaam verwijdert.
AFZAKKER, m. (-s). AFZAKKERTJE, o. (-s), gemeenzame benaming van een glas sterken drank
of likeur dat men na genoten spijzen of na andere
drunken nuttigt, ook wel afzettertje en voorheen ook
enkel zakkertje genoemd ; het laatste glaasje voor
het vertrek; (oudtijds) de brandewijn dien men na
de thee of koffie, het banket, de confituren enz.
placht te nuttigen om, zoo het heette, de genoten
drunken en spijzen goed te doen zakken.
AFZANDEN, (zandde af, heeft afgezand), (hooge
zandgronden inz. duinen) door afgraving van
het zand verlagen en effenen, inz. om den bodem
tot bouwland geschikt te maken.
AFZANDERIJ, v. (-en), hooge zandstreek die men
bezig is af to graven en tot bouwland geschikt te
maken.
AFZANDERIJVAART, v. (-en), vaart naar eene, afzanderij.
AFZANDING. v. het afgraven, verlagen en effenen
van hooge zandgronden, inz. om den bodem tot
bouwland geschikt to maken; — (-en), afzanderij,
zanderij : de afzandingen bij Bennebroek.
AFZANEN, (zaande af, heeft afgezaand), (Zuidn.)
de zaan of den room afscheppen, afroomen : de melk
alzanen,, afgezaande melk. AFZANING, v.
AFZEEPEN, (zeepte af, heeft afgezeept), met zeep
schoonmaken, met zeepsop afboenen: banken, tafels
enz. afzeepen. AFZEEPING, v.
AFZEGELEN, (zegelde af, heeft afgezegeld), alles
behoorlijk zegelen, alles afdoen wat er te zegelen
valt, t. w. brieven of papieren die met een zegel
of zegelstempel bekrachtigd of gewaarmerkt worden :

de brieven afzegelen; hoeveel bladen warden er op dat
kantoor dagelijks wel afgezegeld?
AFZEGGEN, (zeide (Vlaamsch: zegde) af, heeft
afgezegd of afgezeid), (Zuidn.) bijeenkomsten, gezelschappen enz. afzeggen of laten afzeggen, aan
belanghebbenden bekendmaken dat zij niet, althans
niet op den vroeger bepaalden tijd zal plaats hebben : de vergadering die voor heden belegd was, is

afgezegd; professor A heeft vandaag zon college laten
afzeggen; h had eenige gasten ten eten gevraagd, maar
hij is ongesteld gea'orden en de party is afgezegd;
ook aan den belanghebbende laten weten, dat men
niet komen kan : ik wachtte heden uw broeder ten eten,
maar hij heeft het laten afzeggen; afbestellen: ik had

het boek reeds besteld, toen ik het ran den schrijver
ten geschenke kreeg ; gelukkig kon ik het nog afzeggen; —
den bakker (of 12U den bakker) het brood afzeggen, ook
den slager, bakker afzeggen, hem doen weten, dat men
Met langer door hem bediend wenscht to worden;
(Zuidn.) verklaren de verdere levering niet meer te
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verlangen, Noordn. opzeggen: denk nu intods ervan het
dagblad af te zeggen; — iemand afzeggen (t. w. iemand
wiens komst men verwacht), hem zeggen dat hij
niet behoeft te komen, dat men hem niet wachten
kan; (ook) iemand laten afzeggen, hem dit laten weten ;
eene gezindheid, gewoonte, meening, betrekking verloochenen, verzaken, opgeven: iem. zone vriendschap
afzeggen; (veroud.) een aanbod, verzoek of aanzoek
van de hand wijzen, afslaan, weigeren : het verzochte
huwelfjk werd hem afgezeid; (fig. w. g.) iemand die
iets aanbiedt of verzoekt met eene weigering afschepen (inz. van minnenden of trouwlustigen gezegd):
ik dacht de hand van een meisje te verwerven en op
eenmaal word ik afgezegd, zonder dat mij eenige de
minste reden gegeven tcordt; ook (veroud. en gew.)

afdanken (een vrijer, zijn meisje); (veroud.) iets dat
men gezegd of toegezegd heeft herroepen. AFZEGGING, v.
AFZEILEN, (zeilde af, is en heeft afgezeild), van
eene zekere plaats af naar elders zeilen, wegzeilen:
het schip is heden van Harlingen afgezeild ; het Engelsche vaartuig heeft de ankers gelicht en is afgezeild;
(veroud.) de stuurman zeilt van de plecht af, hetzelfde
als van de plecht (af)rollen, d. i. zijn ambt of bedie-

ning verliezen, afgezet worden; zich zeilende verwijderen. wegzeilen: het vaartuig had het anker gelic h t en was afgezeild; — af- en aanzeilen, zeilende
vertrekken en aankomen; ergens heen zeilen, vertrekken (naar) : wfj zullen dadel#k naar Amsterdam
afzeilen; — op een kustlicht afzeilen, ernaar toe zeilen,
daarheen koers houden; — op iemand afzeilen, recht
op hem aanzeilen, meest met vijandige bedoeling;
stroomafwaarts zeilen: wij waren een heel eind de
Maas afgezeild; stukzeilen: pas op, dat ge den mast
-niet afzeilt, dat ge dien niet breekt door to zwaar
zeil to voeren; een afstand zeilend afleggen : het
fregat had nog geen twee mijlen afgezeild; — wat (vrij
wat, heel wat enz.) afzeilen, veel zeilen, vrij wat
zeiltochten maken: zoo'n oude zeebonk heeft in zon,
levee heel wat afgezeild; — reel (vrtj wat, heel wat enz.)
wind kunnen afzeilen, zeilende veel wind (ten einde
toe) kunnen doorstaan: met dien stevigen nieuwen
schoener kunnen we heel wet wind afzeilen.
AFZENDEN, (zond af, heeft afgezonden), gelasten
heen to gaan, wegzenden : de jongen is door zon Mots
can den winkel afgezonden, weggejaagd; — een schip
van de vloot afzenden, wegzenden, b. v. omdat het
onbruikbaar is; — zoodra h mij verveelt, zal ik heat
wel van mid . afzenden, wegzenden, afpoeieren; (perSolon en vaartuigen) naar elders zenden met een
bepaalden last of eene bepaalde bestemming : troe-

pen die in schepen van de vloot 'waren afgezonden om
esne landing te beproeven; ook zonder vermelding van
het punt van uitgang: zon knecht werd afgezonden
em de achtergelaten bagage te gaan halen, kleine troepenafdeelingen afzenden ore de omliggende landstreek
to doorzoeken, — een schip op een ander schip afzenden,
het naar dat schip zenden om het aan te vallen;
(ook) om kondschap in te winnen of met een ander
doel; — iemand erop afzenclen, hem uitzenden om
iets gedaan te krijgen, t. w. iets dat niet bepaald
genoemd wordt, maar vanzelf uit het zinsverband
blijkt: zoo nerd elan eindelijk besloten mij erop of to
zenden (om eene erfenis in ontvangst to nemen);
enz. afzenden,
—goedrn,kopwaren,biven,brichten,
aan een bepaald adres verzenden: bU de List aan

afgezonden heb ik vergeten den sleutel te doen;
(fig.) afschieten of werpen met het oogmerk om
te treffen en schade aan to richten: can nit de

batterig* weed een kogel afgezonden, men begon weldra
eenige kogels op de wallen af te zenden; (zegsw.) de
r olio lang afzenden?, al het geschut (van cone batterij
of van eene zijde van een schip) tegelijk afvuren;
(ook fig.) al zijno kracht in Bens aanwenden;
(w. g.) (vloeken, scheldwoorden enz.) tot iemand
richten, tegen iemand uiten; (w. g.) (een bilk der
oogen) naar iemand richten, (dicht.) naar beneden
zenden ; veelal in toepassing op hemelbewoners

of boden van omhoog : zend Hemel! in zffne aardsche.
woning Uto' engel der vertroosting af; (zegeningea
of onheilen, goed of kwaad enz.) op iemand doen
nederkothen: de hemel, fel verbolgen, zond de wraak filings op den onmensch af; van omhoog afschieten.
of werpen naar een bepaald doel: de hagelbui vansteenen en pfjlen u -elke de viand van uit zone hoogestelling op ons afzond; (in toepassing op hemellichten die lichtstralen van zich doen uitgaan) : de he-mellichten zenden lichtstralen op ons af.
AFZENDER, m. (-5), degeen die goederen, koopwa-ren, een brief, eene boodschap door een middel van
vervoer of door tusschenkomst van anderen aan eon
bepaald adres verzendt of verzonden heeft. AFZENDSTER, v. (-s).
AFZENDING, v. het afzenden : de afzending van eon
afgevaardigde, van goederen, brieven enz.
AFZENGEN, (zengde af, heeft afgezengd), door schroeihitte afblakeren, afschroeien : veeren van een.
vogel, haar van eene huid afzengen, ook iemand deharen afzengen; van de stoppels ontdoen, door die eraf to branden: geplukte eendvogels, hoenders enz. afzengen; — afgezengde velden, door de brandende zonnehitte verschroeid en kaal geworden; ook: kaal
en woest gemaakt. platgebrand. AFZENGING, v.
AFZET, m. het verkoopen, aan den man brengen
van koopwaren, grondstoffen of voortbrengselen

een landbouwer meet eene geregelde, gemakkelijk toegankelyke markt kunnen vinden tot afzet zijner producten; de afzet van kaas naar Spanje is greet.
AFZETBAAR, bn. (van personen) op die voorwaarde
aangesteld, dat men weder afgezet of ontslagen kale
worden: een afzetbaar ambtenaar, de rechterlijke macht

is niet afzetbaar. AFZETBAARHEID, v.

AFZETNET, o. (-ten), een net waarmede men een

vischwater afzet, de uitgangen ervan afsluit.
AFZETPLANK,

v. (-en), een plankje waarop

(scheeps)timmerlieden de bewerkingslijnen afzetten,.
afschrijven die de afmetingen, het beloop enz. van
een werkstuk aanwijzen.
AFZETSEL, o. (-s, -en), een middel tot afzetting
van eene ruimte ; eene schutting, heining, hek of
soortgelijke afsluiting, afschutsel; (veroud.) een afbeeldsel, beeltenis van een persoon of van een voorwerp; (fig.) eene nabootsing of kopij van letterkundige geschriften: iemand die zich aan de schoon-

heden van zijn, auteur kan overgeven, clown on weken,
ervan zwanger gaan om een afzetsel ocean weder voort to brengen (t. w. om Homerus to vertalen);
sprekend evenbeeld van iets of van iemand: want
gelijk de zon Gods ware beeld is, zoo is eene schoone'
jonkvrouw hier op aarde eon levendig afzetsel van de
zon voice; vooral van kinderen en -verdere afstammelingen ten aanzien hunner ouders of voorouders:

hare broertjes vertoonclen de afzetselt:jes van 't rfjpe
vernuft haars vaders; (bloom- en boomkweekerij)
eene rank of loot van eene plant of boom die door
afzetting of afiegging tot een afzonderlijk gewas
gemaakt is; (ook fig.) een menschengeslacht, in millioenen afzetsels uitgebreid; ook in toepassing op yolkplantingen in betrekking tot het moederland; wat
uit iets anders noodzakelijk voortvloeit: duizend
andere beuzelarUen (bijgeloovigheden), treurige,schoon

kinderachtige afzetsels van het bifgeloof onzer voorvacleren; (veroud. alleen nog in den Statenbijbel) uitstekend lijstwerk, de uitspringende lijst met hellend
bovenvlak aan een altaar, vgl. afzaat: aan de vier

hoeken van het afzetsel des altaars.

AFZETTELING, m. en v. (-en). AFZETTELINGE,
v. (-n), (w. g.) een kind, kindskind of verdere afkomeling; afstammeling; (bij uitbr.) aanhanger van
eene sekte.
AFZETTEN, (zette af, heeft on is afgezet), van
't hoofd nemen en . ergens nederzetten, omdat men
er niet langer mode gedekt wit zijn : den hoed, den
steek, de pet, de routs, de pruik, den helm, de kroon
afzetten; (een bril) zich dien van den neus nemen,
van 't aangezicht verwijderen : z sloeg den huisbijbet

AFZETTEN.
die voor haar lag toe, na alvorens haar bril te hebben
afgezet; jets wat men draagt, nederzetten: de vischvrouw zette hare nand af; — het geweer afzetten, het
met de voorgeschreven handgrepen met de kolf aan
den voet brengen en nederzetten, (ook) het geweer,
wanneer men aangelegd, maar nog niet gevuurd
heeft, uit den aanslag terugtrekken: zet of 't geweer ! — zet af wat je hebt! of, zet af ! het bevel van
een straatroover tot den reiziger dien hij overvalt
om alles af to geven- (fig.) kwellende. gedachten,
bekommeringen, zorgen enz. die den geest bezwaren)
zich uit het hoofd zetten : hoe ik ook, trachtte dat

denkbeeld van m# af te zetten, het drong zich telkens
aan min geest op; kom, vet alle zorgen van u of en
wees uelgemoed; (voorwerpen die dicht bij andere
staan) op eenigen afstand ervan plaatsen: zet die
stoelen wet van den wand af; (voorwerpen die op
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gedrag van den ambtenaar, Of met willekeur en misbruik van macht, het overgestelde van aanstellen:
zijn eerste werk teas de meeste voorname ambtenaren
die bfj het leven van zijn vader in dienstgeweest waren,
af te zetten; een afgezet ambtenaar; goederen op de
plaats hunner bestemming van het voertuig afladen :conducteur, wilt ge dien koffer aan het tolhek afzetten;.
daar zal hij afgehaald worden; stilhouden om iem..
to laten af- of uitstappen : ik zal u aan den kruis-weg afzetten; schipper wilt go mij aan de Postbrug
afzetten; zich &Oen (of doen) afzetten, het veer- of•
vaartuig laten stilhouden om er uit to stappen;
iem. op den weg aanranden en hem dwingen
alles af to geven, wat hij van waarde bij zich heeft:

iemand zOn goed (zijn geld, zijnebeurs enz.) afzetten;

dat het zich daarin bevindende wild er niet uit kan
komen, zonder onder schot to geraken; (bouwk.
hout- en metaalbewerking enz.) de afmetingen, het
beloop der onderdeelen van een werkstuk afteekenen, afbakenen: het kozijn van een schuifraam afzetten; (waterst.) een vaarwater door het zetten van
bakens, of het leggen van tonnen of boeien af bakenen: het vaarwater in den mond der rivier is met
tonnen era boeien afgezet; (scheepv.) het bestek afzetten,
op de kaart de plaats bepalen on aangeven waar
het schip zich bevindt volgens het bestek; (landb.)

ook: op onwettige of onredelijke
—iemandafzet n,
wijze hem noodzaken to reel — of jets dat hij niet
schuldig is — to betalen : iem. een pak kleuren
zetten, bij hem koopen en niet of slechts ten deele
betalen; den prijs van jets dat tegen gezette prijzen verkocht wordt, lager stellen, afslaan: den pros
van het brood afzetten; het brood afzetten; het gehalte on de innerlijke waarde van munten, of wel
den koers ervan, lager stellen dit schielijk afzetten
der munt bracht aan de landen reel nadeel toe; (veroud.)
(bestaande instellingen, wetten, gebruiken enz.) af-schaffen, het tegenovergestelde van het veroud. inzet-ten waarvoor thans instellen; zware voorwerpen van
jets afduwen (inz. in zeemanstaal) : vet die kisten wat
of (duw ze wat op zijde); — de ankers afzetten, de.
ankers daarheen brengen, waar zij wezen moeten
om to kunnen vallen; — een vaartuig (eene sleep,
schuit, boot enz.) afzetten, het van den wal of van
een ander vaartuig afduwen om to vertrekken,
ook: le?). stapten in de boot en zetten af; de sloep
vet reeds af, afsteken, afvaren ; —
iemand van zich afzetten, beletten to naderen, hetzij
zacht en beleefd, hetzij forsch en driftig ; (veroud.)
een viand afzetten, hem afweren, op een afstand
houden; ook (veroud.) verstooten (zijne huisvrouw);
iemand aan de deur (in het voorhuis enz.) afzetten, afwijzen ; — zich niet laten afzetten, er niet in berusten,
dat men niet toegelaten of ontvangen wordt; (per-sonen die jets aanbieden, verzoeken of vragen)
onverrichter zake doen aftrekken, afwijzen;
zich met woorden
—iemandmet npratjeafzten,
van hem afmaken, zoodat hij onverrichter zake aftrekt, (afschepen doet denken aan onheuschheid on
behoort tot de gemeenz. taal);
(van een boom, eene plant), takken, (twijgen, loten,
ranken, spruiten enz.) afzetten, van zich doen uitgaan,.
vgl. loten schieten; (in de bloom- en boomkw.)
ondertakken of ranken) van de moederplant afof ombuigen, in den grond zetten, en gedeeltelijk met
aarde bedekken, zoodat zij wortel kunnen schieten
en afzonderlijke gewassen opleveren, thans afleggen:

een paardenhouweel of wiedmachine die zeven voren
gelok afzet, trekt, ploegt;

deze loten zOn, veer geschikt om afgezet te worden;
kamperfoelie afzetten, door afzetting voortplanten;

door het aanbrengen van versehillende kleuren

(veroud. fig.) kinderen ofjongen van dieren voortbrengen, voorttelen ; — een drank innemen om de vrucht
af te zetten, afdrijven ; (van koeien, merries enz.) eene
onvoldragene vrucht ter wereld brengen, een jong
vOOr den tijd werpen: de koe heeft van nacht een kalf
afgezet; — het water, de ontlasting afzetten, de onverteerde overblijfselen van dranken of spijzen uit de
blaas of uit het darmkanaal verwijderen, loozen; laten
bezinken of neerslaan : dat water is niet zuiver : het
vet reel veil af; de stroom zet hier reel slib af; van
de hand doen, verkoopen met het bijdenkbeeld, dat
men zich daardoor bevrijdt van den last die aan de
onverkochte goederen verbonden is : goederen (worden)

andere staan) daarvan afnemen en elders of op
den grond nederzetten: vet die lampen van den schoor-

steenmantel of; zet die beelden eens . even van de least
af; (stoomw.) deelen van stoomwerktuigen van het
bewegende deel losmaken, ten einde ze te doen stilstaan, vgl. afkoppelen : de schepraderen van het strijk-

gemaal te Spaarndam kunnen near willekeur worden
afgezet; (werktuigen, door electriciteit in beweging
gebracht) doen stilstaan, door den electr. stroom af
te sluiten; (zieke of gebroken lichaamsdeelen) volgens de voorschriften der heelkunde van het lichaam
scheiden: een arm, een been, eene hand, een, ringer,
een teen afzetten; iemand een arm, een been enz. afzetten ; (hakhout) voor de eerste maal na het uitpoten
hakken : eikenhakhout afzetten, dit hakhout Pan ran

't jaar wel afgezet worden;
(eene ruimte) van de belendende ruimte afscheiden
door het zetten van eene afsluiting die den toe- of
uitgang verhindert: het bouwterrein is met eene schutting afgezet; (visscherij) een vischwater (gracht, sleet,
enz., afzetten, al de uitgangen ervan met netten afsluiten; den omtrek van eene ruimte bezetten met
personen die den toe- of uitgang moeten beletten:

de markt weed met soldaten afgezet; om hem het ontsnappen onmogelijk te maken werd het hitis door de
politie afgezet; de straat is gemakkelOk met een betrek- ,
keltjk gering aantal schepen af te zetten; (jagerst.) een
bosch afzetten, zooveel jagers om een b osch zetten,

de onderdeelen goed doen uitkomen: de met geel en
groen afgezette wagens; de lambrizeering en de listen
waren porselein wit verlakt, met goud afgezet; — eene
landkaart afzetten, de grenzen met kleuren duidelijk
aanwijzen ; in fig. toepassing op het verschil van
kleur in 't aangezicht: de blanke koon was afgezet
met een purperen blos; (kleederen, bekleedingen, stoffeeringen, versieringen enz.) met iets van eene stork
afstekende kleur omboorden, beleggen : eene japan
met git, kant enz. (om den rand) afzetten; stoelen met
goud passement afgezet; (veroud.) iemand of jets afschilderen, met kleuren afbeelden: ik zal u eon Pallas wijzen, naar 't leven afgezet; (veroud.) zich laten
afzetten, zijn portret laten schilderen; naschilderen,
navolgen ; sprekend gelijken op (van kinderen ten
opzichte hunner ouders) ; (fig.) iemand of jets levendig beschrijven;
iemand die een ambt, eene bediening of betrekking bekleedt, ontslaan Of uit misnoegen over het

aangekocht die men met voordeel buitenslands zal kunnen afzetten; eene party koffie afzetten; vele boeren moeten wegens gebrek aan hooi eenige koeien, afzetten;
(drukwerk) ten einde toe, geheel on al zetten:

de zetter heeft gees kopij genoeg em het blad af to zetten;
(w. g.) ter zfjde afzetten, zijn paard of zijn voertuig
zijlings sturen, uithalen ; op iemand komen afzetten,.

AFZETTEN.

,AFZIEN.

snel en driftig op iem. met eene vijandige bedoeling
afkomen; (veroud.) van iemand afzetten, van hem
wijken, hem niet langer vervolgen of kwellen.
AFZETTEND, bn. (van geneeskrachtige middelen)
het vermogen hebbende om het water uit de blaas
of de ontlasting uit het darmkanaal te verwijderen,
zuiverend: een afzettend middel, een afzettende drank;
(bouwk). met schuin afloopend bovenvlak : een yenster met afzettende onderdorpels; (van de zijwanden
of eggen van eene lichtopening in een muur) schuin
afloopend en in breedte of wijdte toenemende: een

de hoogste graad van leelijkheid: het verachtefjjk
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boogvenster met afzettende eggen.

AFZETTER, m. (-s). een persoon die jets of iemand
afzet; (oudt.) .een kunstenaar die er zijn werk van
naaakte, handschriften, prenten enz. met geteekende
en gekleurde of vergulde hoofdletters, arabesken,
miniaturen enz. te versieren; (w. g.) een straatroover ; iemand die anderen te veel laat betalen; iem.
die goederen koopt en die niet of slechts ten deele
betaalt. AFZETSTER, v. (-s).
AFZETTERIJ, v. (-en), slinksche handeling waardoor men iemand op onwettige en onredelijke wijze
to veel laat betalen; oplichterij.
AFZETTERTJE, o. (-s), een glas sterken drank of
likeur dat men na genoten spijzen of andere dranken nuttigt, afzakkertje.
AFZETTING, v. (-en), de heelkundige bewerking
waardoor zieke of gebroken lichaamsdeelen van het,
lichaam gescheiden worden, het ongevraagde ontslag uit een ambt of eene bedieniiig; de waardevermindering van muntstukken, onvriendelijke of
barsche bejegening waarmede men iemand afgrauwt, het afzetten of afdrijven, hetzij van het
water uit de blaas of van de ontlasting uit het
darmkanaal, hetzij van eene onvoldragene vrucht.
AFZETZAAG, v. (...zagen), eene zeer smalle draaizaag, voornamelijk dienente tot het uitzagen van
gaten die de werkman op het hout afgezet of afgeschreven heeft; ook borstzaag geheeten.
AFZEULEN, (zeulde af, heeft afgezeuld), (zware
voorwerpen) met moeite en inspanning half dragende, half sleepende wegvoeren : 't is een querkje
al die kisten en balen van den ?cal of te zeulen! naar
heneden zeulen: koffers en pakken van eerie diligence
afzeulen; — zich afzeulen, zich afmatten, sterk ver-

moeien door zware voorwerpen met moeite en inspanning te vervoeren : de knechts hebben zich vandaag
clien verhuisboel teat afgezeuld!
AFZEVEN, (zeefde af, heeft afgezeefd), met de zeef
afzonderen, door zifting afscheiden: het loaf van het
koren afzeven; (stoffen die met do zeef gezuiverd moe-

zwijn wordt daardoor niet minder een zwjjn, welks
leelj,lcheid en afzichtelijkheid seer in het oog valt; —

(...heden), voorwerp, toestand of voorstelling die
het gezicht, het schoonheidsgevoel of den zedelijken
zin alleronaangenaamst aandoet; een schrfiver die er
behagen in schept allerlei afzichteljjkheden (afzichtelijke
tooneelen) te schilderen.
AFZICHTEN, (zichtte af, heeft afgezicht), (landbouw), (planten, inz. graangewassen) met eene zicht,
met eene kleine en kromme zeis afmaaien. AFZICHTING, v.
AFZICHTIG, bn. bw. (-er, -st), (gew.) afzichtelijk : eene
afzichtige carat die op de linkerzijde van zzYn neus
zat; (fig.) om zone zwakheden en gebreken in een afzichtiger licht te stellen, een afzichtig varken; (veroud.)

tegenzin verwekkend, stootend; ergerlijk, ergernis
gaf; (veroud.) zoo laag of nederig, dat men er met
minachting op .nederziet, ongeacht; — bw. van
wijze en van graad, op eene afzichtige, zeer onooglijke wijze.
AFZICHTIGHEID, v. afzichtelijkheid, de hoogste
graad van leelijkheid : menscheli)ke aangezichten die
ons verwonderd doen staan, dat wjj de afzichtigheid
ervan niet eerder bespeurd hebben — ; (...heden), iets

bijzonder leelijks of onooglijks (eig. en fig.).
AFZIEDEN, (zood af, heeft afgezoden), (veroud.)afkoken. AFZIEDSEL, o. (veroud.) afkooksel.
AFZIEN, (zag af, heeft afgezien), den blik afwenden
hield de oogen strak op
en naar jets anders zien :
e'en punt gevestigd, zonder ervan af te zien; (fig.) (w .g.) van
iets afzien, er niet moor op letten, vgl. afgezien van;
(fig.) (w. g.) besluiten er afstand van to doen, hetzij door

het bezit ervan prijs to geven, hetzij door de hoop
erop to laten varen: van de regeering, van het stadhouderschap afzien; ik meet dos afzien van het genot
van u beider bijzijn; — van jets afzien, (t. w. van

eene gezindheid, handelwijze, mooning, verwachting,
betrekking, verbintenis enz.) besluiten ze to laten
varen, op to geven: hij drong bij hem aan af te zien
van zoo verkeerde grondbeginselen; van het vroolijke
zag hij noode af; — iemand doen afzien van eene
gezindheid enz., hem bewegen die to laten varen.
hem er afbrengen ; — van jets afzien, (t. w. van een

voornemen, plan, besluit, eene onderneming enz.), ze
laten varen, opgeven: zijheeft claarom beter geacht geheel van het plan, van die gevaarlijh-e onderneming af
te zien; opgeven, staken, niet langer aanwenden: zir
van owe ijdele pogingen af; — van een cisch, eene aaospraak, een «anzoek enz. afzien, opgeven, er niet langer
op aandringen ; — van jets afzien, (t. w. van eene voor-

ten worden) geheel ziften, ze zoodanig bewerken,
(Tat alles behoorlijk gezift is: zoodra al het koren of-

genomen of aangevangen handeling), besluiten niet to
doen of niet voort to zetten : van een oorlog, een beleg,

gezeefd is.

eene bestorining afzien; — von het pianospelen afzien.

AFZEVEREN, (zeverde af, heeft afgezeverd), (dicht.)
(W_ g.) vochten nit het blood afscheiden door de
klieren.
AFZICHT, o. (veroud.) sterk gevoel van tegenzin.
nfkeer; hooge graad van leelijkheid of wanstaltig.
heid ; gevoel van minachting, verachting of versmading; de bejegening die van dat gevoel de uitdrukking is; minachting, smaad.
AFZICHTBAAR, bee. (-der, -st), afzichtolijk.
AFZICHTELIJK, AFZICHTLIJK, bn. bw. (-er. -st),
in den lioogsten graad leelijk, -wanstaltig of onooglijk- ; terugstootend voor het gezicht, zoo dat men
er onwillekeurig den blik van afwendt; ook fig.:
eeo afzichtelUk vroutemensch; de laagheid in hare of:lehtelukegedaante, zijne gelaatstrekken h ern am en h ne
fzchte,Wke oitdrukking ; het afzichtelijkst ongeloof;
het afzichtelijke der ellende; — iets ()jets) c,fzichtelijks
hebben. jets (niets) in zich hebben dat het gezicht,

hot sehoonheidsgevoel of don zedelijken zin alleronaangnaamst aandoet. — bw. van wijzo en van
i.aad: op cone afzichtelijke. ze•r onooglijko wijze:
meesteo :age, f>r alzicht•lijk ?!it; zijne hand,' zagen
!iziehtelijk
Al'ZIcHTLIJKIIEID. v.
AFZICHTELIJKHEID,

het niet leeren of er niet mee doorgaan; — van
(len drank afzien, niet langer sterken drank gebrui.
ken; — de openhartige schuldbekentenis deed de beleedigde party van eene vervolging cifzien, gaf aanleiding.
die na to laten of to staken; ook: zij zag ervan of
zich to verdedigen; — van de wraak afzien, het voornemen orn zich to wreken laten varen ; — van het
woord ► fzien, goon gebruik maken van het bekomen

verlof om in eene vergadering het woord te voeroil; — van iemand afzien, het voornemen laten
varen one eene betrekking met iemand aan to knoopen, of wel, besluiten de bestaande betrekking at
to broken (vooral in toepassing op eon minnaar of
eene beminde);
naar beneden zien, minder gewoon dan afhlkett:
van het dak afzien; hij had afgezien naar de stille zee en
opgezien naar den stiller hemel; can eene steilte, in een
afyrond, in de cliepte enz.a fzien; God ziet net rade) .1 Wm oogen op '1 aardrijk al. ; met deernis, net ijzing zag
ij np de bloedtooneelen o f; — op iemand of iets afzie ► .
. g.) or nit de hoogte op nederzien; — het inoois,h , f
het nietortje, de wird igheid enz.vqii lets

lang bezien, dat men voor dat alles geeli
hot
_.1. evoel moor heeft: — ipmand Pen
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eene winst enz.) afzien, ze iemand afwinnen door
betuigen; ik wil niet afzijn u geluk te wenschen; (w. g.)
waakzame oplettendheid ; — iemand een zwak oogenhet kan niet afzfjn, het kan niet missen, het kan
blikje afzien, een voordeel op hem behalen, door
niet anders zijn: 't kon niet afzfjn, of een meisje als
aanstonds de gelegenheid aan te grijpen, wanneer
moest de aandacht van de geheele jongelingschap
tot zich trekken. [Men schrijve in twee woorden:
hij eens een zwak oogenblikje heeft; (kunstverrichtingen, handgrepen, manieren enz.) leeren verrichten
wanneer zal ik van dien last af zijn? — wanneer kan
door te zien naar een persoon die erin bedreven is:
het werk af zijn? — verre van iets af zfjn ; daar wil ik
gaat, waar groote redenaars, groote dichters, groote af zOn, enz., niet afzijn].
AFZIJN, o. het verwijderd zijn van de plaats waar
tooneelspeelers hunne gaven ten toon spreiden en ziet van
anderen zich bevinden, of waar eene handeling
hen hunne fijne manieren, bevallige houding, aangename
voorvalt ; het niet tegenwoordig zijn: 't afzijn valt m#
stembuiging en goeden toon af; — meester, die jongen ziet
van m# af, schrijft mijn werk na; (Zuidn.) onopgezwaar ; een afzijn van eenige weken, eenige maanden ; ze
begonnen te gewennen aan het afzijn hunner ouders; —
merkt bespieden, vgl, afspieden : de moeder had dit
tooneel glimlachende en met welgevallen afgezien; — men
in, gedurende, ten tide van iemands afzfjn, gedurende
den tijd dat hij zich elders bevindt (of beyond); of
Jean in een uur al vrij wat afzien, zeer veel zien,
wel, in die omstandigheid, dat hij afwezig is (of
geheel en al zien; —ospoedig (schielf)k, gauw enz.) afgewas); — b# iemands afzfjn, in de omstandigheid of
zien zijn, niet veel merkwaardigs opleveren om te
zien; (eene uitgestrektheid in de ruimte) tot het
in het geval dat hij afwezig is (of was); — sedert
einde toe doorzien : eene beukenlaan die men bijna
iemands afzijn, sedert den tijd dat hij naar elders
niet kan afzien; (fig.) zalig die met zulk een geloof de
vertrokken is (of was); — na een lang afzfjn, na een
afzijn van (een zekeren tijd), na (zooveel tijd) afzijns,
aardsche levensbaan kan afzien en ten einde wandelen ; in haar geheel overzien : de ellenden die uit dezen
na gedurende dien tijd elders vertoefd to hebben;
oorlog zullen voortvloeien, zijn niet af te zien ; — het einde
het niet aanwezig zijn van iets of van iemand van
der onheilen waarin z# hem stort, is niet af te zien,
eene bepaalde hoedanigheid: het afzi j n, van een mannelijk oir.
men kan niet overzien hoe het met hem afloopen
zal; — ik zal dat geval eens afzien, rustig wachten
AFZINGEN, (zong af, heeft en is afgezongen),
iemand van de wijs afzingen, een medezanger door
hoe het afloopt om daarnaar mijne handelingen te
verkeerd zingen in de war brengen, zoodat hij van
bepalen ; — de kans afzien, toezien hoe 't met de zaak
de wijs raakt; (scherts., w. g.) iemand iets afzingen,
gaat en welke kans zich voordoet; — ik zal het eens
iem. door zingen (vleien, mooi praten) bewegen iets
afzien, eens zien wat ervan wordt; — het met iets
to geven of toe te staan; (een lied) geheel en al
(of met iem.) afzien, zich er voorloopig mede tevreten einde zingen: het lied was juist afgezongen;
denstellen ; (veroud.) (op zich zelf staande handelin(Zuidn.) een doode afzingen, een 1#k afzingen, bij
gen, voorvallen, toestanden) oplettend gadeslaan, er
de uitvaart al de vereischte kerkzangen zingen ;
nauwkeurig op toezien om den staat van zaken to
tot vervelens toe zingen; een zang zoo dikwijls opleeren kennen of in een twijfelachtig geval tot zekerdreunen, dat het eentonig on afgezaagd wordt:
heid te geraken : nadat hij had afgezien, wet er omging.
nooit is het liedje afgezongen van „Aap, wet heb je
AFZIEN, o. (veroud.) sterk gevoel van tegenzin,
mooie
jongen .' ; (de stem, den adorn, of de borst die
weerzin, afkeer; iets dat weerzin of afkeer inboedoze vertegenwoordigt) uitputten door veel of langzemt; een voorwerp van afkeer.
durig zingen : h j heeft zone stem geheel en al afgeAFZIENBAAR, bn. afgezien, tot het einde toe gezien
zongen; — zich afzingen, zich afmatten door veel of
kunnende worden: een nallw afzienbare vlakte. AFlangdurig to zingen : zij heeft zich gisteren op het conZIENBAARHEID, v.
cert zOo afgezongen, dat zij er heesch van was.
AFZIENLIJK, bn. (-er, -st), (veroud.) weerzin verAFZINKEN, (zonk af, is afgezonken), naar beneden
wekkend, afkeer inboezemend ; terugstootend leelijk ;
zinken,
nederwaarts zakken : de flauwe moan begint
hetzij door gedaante, vorm of kleur, hetzij voor het
van 't aspunt af to zinken; (fig.) de held die niet als
oog van den geest door hoedanigheden die het zedemensch gevoelt, is tot het roofdier afgezonken, verlaagd,
lijk gevoel kwetsen. AFZIENLIJKHEID, v.
vernederd; (dicht., w. g.) als 't ware van iemand
AFZIFTEN, (ziftte af, heeft afgezift), met de zift afwegzinken, daardoor den persoon ontvallen, van
2onderen, door zifting afscheiden, afzeven : het kaf van
hem verwijderd worden, ontzinken.
het koren afziften; (stoffen die gezift moeten worden)
AFZITTEN, (zat af, is en heeft afgezeten), van het
geheel ziften; ze zoodanig bewerken, dat alles bepaard stijgen, afstijgen; inz. van ridders en edelhoorlijk gezift is: zoodra al het koren afgezift is; is
vrouwen
en van gewapende ruiters gezegd, thans
het meel al afgezift ? AFZIFTING, v.
bijna uitsluitend als krijgsmansterm : al de ridders
AFZIJGEN, (zeeg af, is afgezegen), (dicht.) (van
en edelvrouwen waren afgezeten en hadden hunne paarzaken) langzaam afzakken, nederzijgen; nederdalen
den den schildknapen gegeven. [Men schrijve : ik heb
(ook fig.) van weldaden of gewaarwordingen die de
ver van u of gezeten, in twee woorden]; (iets
hemel geeft; (van personen) onwillekeurig nederwaarmede eene zitplaats gedekt of overtrokken is)
zinken, in onmacht vallen: op eens werd de zieke
allengs doen afslijten, door er veel of langdurig op
door eene duizeling bevangen en zeeg van z# n stoel af;
to zitten : die stoelen z#n ook mooi oud, al het trip
(fig., dicht.) (van hoogere of onstoffelijke wezens,
is er afgezeten; (gew.) zone straf afziften, uitzitten.
voorgesteld als op den luchtstroom nederdalende)
AFZODEN, (zoodde af, heeft afgezood), (een gras-nederdalen, naar beneden komen :
deal, koestrende
veld) van den met gras begroeiden bovengrond ont,engel ! 'ladder neer; zog of van boven naar beneden;
(fig., dicht.) (van bloesems en andere lichte voorwerblooten door dien er bij zoden af to steken : een
stuk weiland laten afzoden; vgl. afplaggen.
pen) losgaan on nederzinken.
AFZIJGEN, (zeeg af, heeft afgezegen), (vloeistoffen)
AFZOEKEN, (zocht af, heeft afgezocht), opzoeken
doen afvloeien, door middel van doorzijging afzonen achtereenvolgens wegnemen: de bramen van de
deren van de dikkere bestanddeelen waarmede zij
struiken afzoeken; de rupsen van de boomen afzoeken;
vermengd zijn : men laat de kruiden in water koken
(eene open ruimte) geheel en al doorzoeken, ze zoen zijgt dan het yacht door een doek of ; de waterdeelen
kend afloopen: de jagers laten de honden het jachtreld
van geronnen melk afzijgen.
afzoeken. AFZOEKING, v.
AFZOENEN, (zoende af, heeft en is afgezoend),
AFZIJGSEL, o. (-s), een afgezegen vocht; een vocht
dat door middel van doorzijging is afgescheiden van
door zoenen wegnemen: de trance van iemands wangen afzoenen ; — het nieuwtje, de aardigheid, de frischheid
-de dikkere bestanddeelen waarmede het vermengd
was : het afzfjgsel van geronnen melk wordt wei of hui
van een meisje afzoenen, zoo lang zoenen, dat er het
genoemd.
nieuwtje, de aardigheid of de frischheid af is ; (de
herinnering aan eene kleine oneenigheid of onaanAFZIJN, (alleen in de onbepaalde wijs), nalaten,
in gebreke blijve: ik kan niet afz# n a mijn dank te
gename bejegening) door het geven van een zoen.
10
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.-uitwisschen: een twist tusschen twee gelieven wordt
spoedig afdezoend; kom, laten toff het maar afzoenen
.en vergeten; — iemand afzoenen, hem door een kus
weder met zich verzoenen: kom, zoen uw zusje af,
en beloof haar niet weder te plagen; (eene vrouw
door veelvuldig zoenen en soortgelijke liefkoozingen in den toestand brengen, dat er de frischheid
af is, dat zij voor een ander niets begeerlijks meer
heeft: hjj had geen lust het met de afgezoende van
een ander aan te leggen; — rich afzoenen, zich door
langdurig zoenen afmatten: hfj had zich zoo afgezoend, dat hjj niet meer kon. AFZOENING, v.
AFZOETEN, (zoette af, is afgezoet), (veroud.) (van
gewaarwordingen, ervaringen, handelingen, gevoelens enz.) minder aangenaam worden, het tegenovergestelde van aanzoeten.
AFZOLEN, (zoolde af, heeft afgezoold), het zolen
(van schoenen, laarzen enz.) ten einde brengen ; alles
afdoen wat er te zolen is.
AFZONDEREN, (zonderde af, heeft afgezonderd),
afscheiden en op eene afzonderlijke plaats leggen of zetten : de witte boonen van de zwarte afzonderen; de lammeren van de schapen afzonderen; door
scheikundige of andere middelen vrijmaken en
afscheiden uit een mengsel of eene verbinding:
het doel der amalgameering is, het zilver in verbinding
net kwikzilver (als amalgaam) af te zonderen en het
alsdan ook hiervan af te scheiden; (physiologie) eene

stof van het algemeene voedingsvocht afscheiden
en tot hare bijzondere bestemming bewerken : vele
poliepen zonderen eene groote hoeveelheid kalkstof af en
vormen dus het koraal; (fig.) gfj staat verbaasd en verrukt over de poezie die Cremer uit de waarheid haalt,
over het ideaal dat uit de werkelfikheid weet af te
zonderen;

eene ruimte van eene aangrenzende ruimte afscheiden door middel van iets dat tusschen beide geplaatst wordt : ik zal dit gedeelte door een beschot van

den zolder laten afzonderen en tot meidenkamer inrichten; de paarden van de koeien door een hek afzonderen;
ik zal de paarden en de koeien afzonderen; het Kanaal
dat de Engelschen van het vasteland afzondert; een
schot zondert den stier van de koeien af; een eiland,
van de wereld afgezonderd; — iemand afgezonderd houden (van iemand aids), hem bij voortduring daarvan
gescheiden doen blijven; waken dat iets van andere
voorwerpen afgescheiden is en op zich zelve staat;
indien go de plant genoeg afzondert om door den wind
geen bevruchtend stof van andere gelijkslachtige planten
te kunnen 'ontvangen, zoo doet gij het zaad versterven ;
(de verschillende deelen eener versiering) elk op zich
zelf doen staan : de bouwmeester meet zijne versierselen
naar den eisch der schoonheidsleer weten af te zonderen
of te verbinden ; (personen) van de omringende personen of zaken afscheiden, meest met het bijdenkbeeld van afgeslotenheid, ongezelligheid of eenzaamheid: hij zondert zone kinderen te veel af (van anderen) ; iets of iemand uit een aantal soortgelijke zaken
of personen uitnemen en voor een bepaald doel bestemmen : dat de goede God van alle schepselen een
paar afzonderde om het geslacht niet geheel verloren te
doen gacot; (bijb.) eene gelofte afzonderen, iets dat men
tot eene gelofte bestemd heeft ter zijde stellen om
het aan God to offeren; (eene geldsom) voor een bepaald doel ter zijde leggen, afnemen van eene grootore som : zij hadden daarenboven eenige honderden
guldens afgezonderd voor een prachtigen uitzet van
dat kind; iemand, niet schraapzuchtig of inhalig, maar
van zijne spaarpenningen gaarne iets afzonderend om
anderen voort te helpen; teen gedeelte van een geschrift of letterkundig opstel) voor een bepaald doel
.aan-wenden, aan een bepaald onderwerp wijden;
het daarvoor afzonderlijk bestemmen: ik zal echter
dit vertoog met dit tafereel niet bezoedelen, een volgend
zy daartoe afgezonderd; —
eenige oogenblikken, een uurtje afzonderen, aan een
bijzonder oogmerk wijden; (landstreken, steden,
gehouwen, vertrekken, zitplaatsen enz.) voor een

AFZONDERING.
bepaald doel of voor bepaalde personen bestemmen: de steden die afgezonderd waren voor de kin-

deren Ephraims; men had een vleugel van het huis afgezonderd om voorname gasten te ontvangen; een.gedeelte van den grand voor moestuin afzonderen; Paulus,
een geroepen Apostel, afgezonderd tot het Evangelie
Gods; — gjj hebt ze u tot een erfdeel afgezonderd uit
alle volkeren der aarde, boven anderen bevoorrecht,
uitverkoren; (personen, ook: schapen enz.) met eene
bijzondere taak belasten : dat men de koopvaarders
zoo veel mogeljjk beschermen zou, daar men geene macht
genoeg bezat om geleide voor hen af te zonderen; in

gedachte afscheiden en als op zich zelf staandebeschouwen: ligt dit alles in het geloof opgesloten; en,

Jezuswat kunt gjj daarvan afzonderen, dat niet door
zelven tot het geloof in hem verrieht is? —
zich afzonderen, (van zaken) gescheiden geraken:
het
door de werking der zeef zondert zich het kaf van
koren af; bjj het smelten van metalen zonderen zich de
vreemdsoortige bestanddeelen als bovendrijvende slakken,
af; de harsachtige stof die zich uit den bast van diem
boom afzondert; (van personen) zich van anderen
verwijderen en hun gezelschap verlaten : de beidegroote heeren hadden rich een weinig van 't gezelschap
afgezonderd; reeds begon de avond te vallen, toen Tromp
een achttal Engelsche fregatten bespeurde, dat zich van,•
de vloot afzonderde; zich aan anderer gezelschap ont
trekken, hun bijzijn ontwijken, en op zich zelven
blijven staan : uit gierigheid en schraapzucht zich van,
de samenlering afzonderen; — zich van de wereld of--zonderen, zich aan den omgang met menschen of-

aan de vermaken en beslommeringen van het maatschappelijk leven onttrekken; in zijne handelingen
of meeningen zijn eigen weg volgen : Aristoteles zon--

derde zich in vele punten van Plato af en leerde geheel
het tegenges(elde;
zich in een gezelschap van de meerderheid der
aanwezigen verwijderd houden, op een afstand alleen
of met weinigen in een afzonderlijk groepje:.
eenige jongelui hadden zich van de dansenden afgezonderd en waren aan het spel gegaan; (fig.) zich in.
den geest afzonderen, zijne aandacht aftrekken van
't gezelschap waarin men zich bevindt, zoodat men
zich in gedachten als 't ware alleen gevoelt; zich
uit het bijzijn van anderen verwijderen om eenigen
tijd in de eenzaamheid door te brengen, vooral met
het oogmerk om dien tijd aan bezigheden of aan
overpeinzingen te wijden, of wel aan een gesprek,
t. w. wanneer men zich met een of meer anderen
verwijdert om zich met deze alleen to bevinden: ik
heb niU afgezonderd om aan u op mine kamer te
gaan schrUven; het verkeer met anderen ontwijken
om stil voor zich zelven of in een afgesloten kring to
leven: zich terugtrekken van de openbare zaken en zich
op het land afzonderen; (bijb.) zich den Heere afzonderen, zich den Heere wijden en, in onderscheiding
van de menigte, bepaalde godsdienstplichten op
zich nemen.
AFZONDERING, v. (-en), het afzonderen, afscheiden :
de afzondering van koren en loaf geschiedt met de zeef ;
de afzondering der choleralUders van de overige zieken
is volstrekt noodzakelijk ; het afgezonderd zijn : wij
leven hier op dit eiland in een staat van afzondering;
zich niet met anderen in betrekking stellen of de
bestaande betrekking laten varen: bij sononige kleine,
fractien van onren protestantschen dents heeft de groote
meerderheid der collega's van tad tot tad eene onbroederlijke neiging tot fashionabele afzondering ineenen te
bespeuren; (veroud.) het uittreden uit eene gemeeiischap, een kerkgenootschap, ccfscheiding ; het tijdelijk
verblijf in de eenzaamheid of het voortdurend eenzame leven: aan hem dank ik het, dat ik in der,?
afzondering rustige dagen slijten wag; — geneigd to
afzondering, geneigd om de eenzaamheid to zoeken ;
enz.) tot (of naar) afzondering, de nei—neigng(zucht
ging of begeerte om alleen te zijn of in eenzaamheid to leven; — afzondering van de wereld, de toestand van iemand die van de wereld afgezonderd
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leeft; — een huis der afzondering, een gebouw waarin
men zich afzondert om zich aan den godsdienst te
wijden; eene kerk of een klooster; — in afzondering
leven (zone dagen doorbrengen enz.), buiten omgang
met anderen in stilte of eenzaamheid leven.
AFZONDERINGSWIJZE, v. (-n), de wijze waarop
men stoffen uit mengsels of chemische verbindingen
afscheidt.
AFZONDERLIJK, bn., bw. op zich zelf staande, of
in gedachte op zich zelf beschouwd, het tegenovergestelde van gezamenlijk: de verschillende godsdienstoefeningen worden aan de keuze der voogden van ieder
afzonderlijk kind overgelaten ; van andere soortgelijke
zaken of personen onderscheiden door een eigenaardig karakter, het tegenovergestelde van algemeen:
de studentenstand is .lets geheel afzonderlijks en afgepaalds in de groote maatschapp# ; bestemd voor een
bijzonder doel, tegenover algemeen, gemeenschappelfjk :
een Gereformeerde schoolmeester kan niet wel godsdienstig onderricht geven aan Roomsche kinderen;
daarom wilde men afzonderlijke scholen hebben ;
vormen een afzonderlOk college; — in de gelagkamer
zat een vreemdeling aan een afzonderlijk tafeltje, een
tafeltje dat alleen stond; — eene zitkamer met afzonderliik slaapvertrek gevraagd, daarvan gescheiden;
—hetbsurheft nazoderlOkvgaderloka,
daarvoor alleen bestemd; (van handelingen, gezegden, meeningen enz.) door een of door enkele personen op zich zelven, afgescheiden van anderen,
verricht, geuit of gekoesterd: ens alter afzonderlijke
pogingen baten hier niets: alleen gezamenlijk kunnen
wy het doel bereiken; door afzonderlOke verzekeringen
der raadsleden is de Raad niet gebonden; de afzonderlijke meeningen der leden moeten zwichten voor het
besluit der vergadering ; — een afzonderlUk gevecht, een
gevecht door een deel van een leger of van eene
vloot tegen een deel der vijandelijke macht gevoerd;
enz.), een ver—enafzoderlijkverdag(verbond,vre
drag sluiten, waarbij men zich afscheidt van zijne
bondgenooten;
een afzonderlijk gesprek (onderhoud enz.), een gesprek zonder oog- of oorgetuigen ;
een gehoor waarbij men alleen
—enafzonderlijkgehor,
wordt toegelaten; — een afzonderlijk verhoor, een
verhoor waarbij de andere beschuldigden niet tegenwoordig zijn; — afzonderlek onderwijs (onderricht),
onderwijs dat men aan iemand alleen geeft, privaatonderwijs; — bw. (van plaats) op eene afzonderlijke
plaats: ik heb dat boompje in mijn tuin afzonderlijk
geplaatst; de kinderen namen aan het feest deel, maar
zaten afzonderlijk aan eene kleinere tafels; de kinderen
zitten daar, jongens en meisjes afzonderlijk; — bw.
(van omstandigheid), zonder het bijzijn of buiten het
gezelschap van anderen, alleen : hij heeft drie wren
net haar afzonder•ijk doorgebracht; — afzonderlfjk een
verdrag, (verbond, vrede enz.) sluiten, buiten modeworking der bondgenooten; — iemand (of met iemand)
afzonderlijk spreken, onder vier oogen; op zich zelf,
alleen: eene bilzonderheid die de kroniekschrOver afzonderlijk vermeldt; — een geschrift afzonderlfjk nitgeven (laten drukken, verkrijgbaar stellen enz.), als een
op zich zelf staand work, afgescheiden van andere
stukken waarmede het in een tijdschrift of andere
verzameling vereenigd was; in 't bijzonder, op zich
zelf, een voor een: ik zal elk der beide deelen van
deze spreuk afzonderlijk gaan beschouwen.
AFZOOMEN, (zoomde af, heeft afgezoomd), (voorwerpen die gezoomd moeten worden) naar behooren
zoomen: zoom eerst dien zakdoek af; alles zoomen
wat er to zoomen valt: in hoeveel tad kunt ge die
lakens afzoomen ? gedaan maken met zoomen : je moest
eerst maar afzoomen; zeer veel zoomen: zij heeft deze
week wat (vri) wat, heel wat) afgezoomd.
AFZOUTEN, (zoutte af, heeft afgezouten), (groenten, vleesch, visch, boter, huiden enz.) geheel en
voldoende zouten ; alles afdoen wat er to zouten valt.
AFZOUTEN, (zoutte af, heeft afgezout), (in Friesl.
Gron. on Overijsel) (kinderen) in plaats van geschenken een zakje zout in het korfje, bij den
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schoen of den klomp leggen, die voor St.-Nicolaas
was neergezet en daardoor het kind to kennen geiren,
dat het to grout is om nog in.de kindergeschenken
bij St.-Nicolaasfeest te deelen, dat St.-Nicolaas niet Langer rijdt; met een zakje zout wegsturen, afschepen:
wanneer een knaap of meisje in Friesland als te greet
wordt beschouwd om in de kindergeschenken NY het
St. Hicolaas-feest te blijven deelen, clan wordt hij of zij
afgezout; (gemeenz., gew.) een bedelaar met eene kleinigheld, iem. met een mooi praatje afzou te n, afschepen
met iets waar hij weinig of niets aan heeft, horn
onverrichter zake doen aftrekken; — zich laten, afzouten (met iets), zich met een schijn of eene kleinigheld laten tevredenstellen. [De oorspronkelijke beteekenis van afzouten is: iemand met zout, d.
door het geven of aanbieden van zout, verwijderen,
van zich afzenden, wegzenden. Het zout speelt in
oude volksgebruiken eene voorname rol, inzonderheid als zinnebeeld van wijsheid en verstandelijke
rijpheid. In verschillende scholen on collegian word
aan de novicii bij de ontgroening het „zout der
wijsheid" („sal sophiae") toegediend, als een teeken
dat zij den proeftijd doorstaan hadden on nu rijp
gekeurd waren om onder de seniores to worden opgenomen. In sommige dorpen van Groningerland
komen de jongelieden vOOr eene bruiloft aan het
jonge paar in optocht hunne geschenken brengen
en bieden daarbij „de solte kook" aan, een gebak
dat er lekker uitziet, maar oneetbaar is door r overmaat van zout." Het is als 't ware een afscheid voor
hen die nu rijp zijn om den huwelijken staat in to
gaan.] AFZOUTING, v.
AFZUCHTEN, (zuchtte af, heeft en is afgezucht), wat(yr?). wat, heel wat enz.) afzuchten, veel of diep zuchten:.
dat mensch zit eeuwig te pruilen en te zuchten ; ze heeft ire
haar levee al wat afgezucht ;— zich afzuchten, zich afmatten door overmaat van zuchten : moede en afgezucht.
AFZUIGEN, (zoog af, heeft afgezogen), door zuigen
losmaken en afscheiden : het vleesch van eene kerse(pitf
afzuigen; (tuinb.) (planten) op eene andere plant
enten met behoud der verbinding tusschen de ent
loot on de moederplant tot op den tijd, dat de entloot
met den wilden stam behoorlijk samengegroeid
on dus zelfstandig haar voedsel uit dozen opzuigen
kan : deze jonge kerseboomen zOn van dien ouden afgezogen, ook de tuinier zuigt de plant af, laat ze zuigen
totdat zij kan worden afgesneden; (vochten die zich
aan of in iets bevinden) door zuigen ervan wegnemen,
zuigend afnemen: sommige boeren laten den koeien de
eerste melk afzuigen; dat kind zuigt de moeder heel
wat af; de bloedzuiger hecht zich aan de huid van een:
mensch vast en zuigt het bloed af; ook (fig., w. g.)
iem. de krachten afzuigen, (fig.) iemand het bloed
afzuigen, hem allengs van geld on good berooven en
to gronde richten uit inhaligheid of schraapzucht,
vgl. iem. uitzuigen; het vocht zuigen uit iets, leegzuigen, zuigende verorberen : eene honigraat, eene borstplaat afzuigen, een wortel afzuigen; — iemand (of van
iemand) iets afzuigen, iets van eene vrouw met de
moedermelk inzuigen (van aandoeningen en hoedanigheden gezegd die een zuigend kind van de moeder of zoogster overneemt): die verkoudheid heeft het
kind van de moeder afgezogen; die drift en opvliegendheid heeft hij zeker van zone min afgezogen; uitputten
door to veel to zuigen, door to veel zog af to nemen:
het kind heeft de min geheel afgezogen, ziet er vervallen uit.
AFZUIGING, v. (-en), planten door afzuiging vermenig v ulclig en.
AFZUIPEN, (zoop af, heeft on is afgezopen), (gemeenz., w. g.) iemand den wijn afzuipen, zijn wijn
opmaken door onmatig to drinken; — wat (vry wat,
heel wat enz.) afzuipen, veel zuipen, onmatig veel
drinken, (in ruwe volkstaal) hetzelfde als afdrinken;—
zich afzuipen, zich naar lichaam en geest door onmatig drinken to gronde richten : wat eene schande,
dat een jongmensch zich zoo afzuipt en zone gezondheid verwoest; een afgezopen lap.

AFZUIVEREN.

AFZWIEREN.

AFZUIVEREN, (zuiverde af, heeft afgezuiverd),
(veroud. in den bijbel) (vuiligheid of vlekken die
zich - op of aan iets of iemand bevinden) afvegen of
afwasschen en daardoor het voorwerp of den persoon zuiveren, reinigen.
• AFZWAAIEN, (zwaaide af, heeft en is afgezwaaid),
met een zwaai afscheiden, afrukken, of breken, hetzij
door het voorwerp zelf in de rondte te zwaaien en
daardoor of to rukken, hetzij door er met een slingerenden draai tegenaan te komen, zoodat het afheeft den knop van den stoic afgezwaaid;
breekt:

zucht laten varen, afstand doen van het jagen naar
geld en good — de wereld afzweren, van het wereldsche leven met al zijne betrekkingen en verplichtingen afstand doen; onder eede of plechtig verklaren, dat men van zekere handelingen, plannen
of gezindheden voorgoed afziet of ze laat varen:
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iem. den hoed van het hoofd afzwaaien;terwfil hij bezig
was het gras te maaien, zwaaide hfj bfj ongeluk met
.zijne zeis een paar, ,mooie rozestruiken af; (gew. bij een

jongensspel) door het harde zwaaien, slingeren, de
laatsten van de rij doen neertuimelen ; zich zwaaiend
verwijderen, met eene onvaste en slingerende beweging weggaan, (meest van beschonkenen gezegd):
(of van
net waggelende schreden zwaaide hjj het erf
het erf) af; zwaaiend naar beneden komen: zie hem,
daar eens van de steep (of de steep) afzwaaien. AFZWAAIING, v.
AFZWAARDEN, (zwaardde af, heeft afgezwaard),
(gew.) van de bovenste grondlaag (zwaard) ontdoen,
vgl, afzoden, afplaggen.
AFZWALPEN, (zwalpte af, heeft en is afgezwalpt),
(dicht.) (van stroomend water) zwalpend afstroomen,
met een golvenden stroom naar beneden storten.
AFZWEEPEN, (zweepte af, heeft afgezweept), (een
trekdier) zoolang en zoo hevig met de zweep slaan,
dat het dier niet meer voort kan; met geweld voortdrijven en daardoor af breken : 't is eene schande, zooals
(fig., dicht.) (van
die koetsier zijne paarden afzweept;
den wind gezegd) door heen en weer zweepen losmaken en doen afvallen (bladeren, takken), vgl.
voort- en opzweepen.
AFZWEERDER, m. (-s). AFZWEERSTER, v. (-s).
AFZWEETEN, (zweette af, heeft afgezweet), wat
(vtlj wat, heel wat enz.) afzweeten, zeer veel zweeten:
die arme kerels hebben met het hooien vrij wat afgezweet.
AFZWEMMEN, (zwom af, heeft en is afgezwommen),
zich zwemmende verwijderen, weggaan : de eenden
zwemmen, van den oever af; de matroos was van het
schip afgezwommen ; — af- en aanzwemmen, heen en
weder zwemmen; den zwemtocht beginnen : morgen
is er een zwemwedstnjd, hier zullen de mededingers
afzwemmen; stroomafwaarts zwemmen : hfj is de
rivier tot aan de schipbrug afgezwommen; hoe dikwifis
hebben wij hier in onze jeugd den vliet afgezwommen;
zwemmend afleggen : in hoeveel tijd zou een goed
zwemmer dien afstand kunnen afzwemmen? — zich afzwemmen, zijne krachten uitputten door langdurig
zwemmen: de jongen heeft zich gisteren te veel afgezwommen.
AFZWENDELEN, (zwendelde af, heeft afgezwendeld), iemand zijn geld of goedafzwendelen, door zwen-

delarij, door windhandel doen verliezen, hem afhandig maken : vele van die Amerikaansehe spoorwegmaatschappijen hebben 'menigen, Hollander zijn vermogen
afgezwendeld; — hij heeft zUn, leven al wet afgezwendeld, liederlijk geleefd.
AFZWEREN, (zwoer af, heeft afgezworen), onder
cede verwerpen, door eene plechtige verklaring verzaken, verloochenen: hij moest het heidendom afzweren en zich laten doopen ; hij zwoer uiterlijk een geloofsvorm of dien hij zeker niet nit ocertuiging verzaakte;
den Koran, het kruis afzweren; hij zwoer het geloof,
den godsdienst zUtter caderen zijne dwalingen afzweren; — zone croegere gevoelens afzweren, verzaken,
verloochenen; (rechten die men bezit of m.eent te
bezitten, aanspraken, eischen die men kan doen
Belden) zweren of plechtig verklaren dat men er
afstand van doet, (betrekkingen, verbintenissen enz.
of verplichtingen die daaruit voortvloeien) plechtig
verklaren of in woorden of daden doen blijken, dat
Alen er afstand van doet, ze verwerpt, verzaakt of
verloochent: alle vriend- en bondgenootschap met ion.
rifzwered ; (fig.) den Manzmonsdienst afzweren, de geld-

al het kwaad afzweren; ik heb eens en voor altjjd dergellYke prakt)7cen afgezworen; de tradition afzweren;
de vaderlifke zedert en eerlfjkheid afzweren; — den ouden
deugniet, dronkaard afzweren,
ophouden ondeugend

te zijn, misbruik van sterken drank te maken; ook
den drank afzweren; — God, Christus, Mohammed, de
heidensche goden afzweren, zich plechtig afvallig ver-

klaren van dat geloof; (een regeerend vorst) bij
plechtig en beoedigd besluit van de regeering vervallen verklaren, hem de gehoorzaamheid opzeggen:
in 1581 zwoeren de Nederlanders den koning van Spanje
af; iemand verloochenen, alle betrekking tot hem
afbreken: zijne gade heeft hem niet afgezworen, hij
heeft zijne gade niet verstooten, — maar zij zyn gescheiden; ook : zffr. 1 vader, zijn naam afzweren,
verloochenen; (veroud.) zijn ambt afzweren,
het neerleggen; — eene schuld afzweren, onder eede verkla-

ren, dat men onschuldig is.
AFZWEREN, (zwoor af, is afgezworen), (van
ledematen van een dierlijk lichaam of de deelen
daarvan) door verzwering afvallen, door ziekelijke
aandoening der weefsels en daarmede gepaard gaande
verettering allengs versterven en ten gevolge daarvan door de nog levende aangrenzende weefsels
afgestooten worden : men vreest, dat de winger zal
afzweren; de nagel is afgezworen. AFZWERING, v.
AFZWERING, v. (-en), het onder eede of plechtig
verwerpen, verzaken of verloochenen van iets of
van iemand : de afzwering van Philips II, de plechtige handeling van de Algemeene Staten der Vereenigde Nederlanden, waarbij zij den Koning van
Spanje van de heerschappij over daze gewesten vervallen verklaard hebben; de afzwering van het Edict.
AFZWERVEN, (zwierf af, is en heeft afgezworven),
(van menschen en dieren) onwillekeurig zich van
den rechten weg of de juiste richting verwijderen,
of van zijn gezelschap afwijken en daardoor aan
het omdwalen raken; (bijb.) van het pad der waarheid of der deugd afwijken : wee haar, want zjj zfjn
van mfj afgezworven; Heer ! uw woord behoedt
knecht van u af te zwerven ; (fig.) (van de oogen, de
blikken, den geest, de gedachten enz. die den waarnemenden en denkenden mensch vertegenwoordigen)
door verstrooidheid ongemerkt afdwalen, zich in
onzekerheid her- en derwaarts richten : zij was met
hare gedachten afgezworven en vergat bificans de tegenwoordigheid van haar vriend; (w. g. van pijlen, werpschichten enz., ook dicht. van lichtstralen) van de
juiste richting afwijken en daardoor het doel missen.
AFZWERVING, v. (-en.)
AFZWETSEN, (zwetste af, heeft afgezwetst), veal
zwetsen: wat (vrij wat, heel wat enz.) afzwetsen; wet
heeft die pochhans gisteren weer afgezwetst!
AFZWEVEN, (zweefde af, is afgezweefd), (dicht.)
zich zwevend verwijderen, (meest van geesten en
denkbeeldige gevleugelde wezens ; (fig.) soms dreigt
een zoete naam min lippen af te ztveven; zwevend
nederwaarts komen, zacht en langzaam op den
luchtstroom nederdalen : een goede genius die deernisvol ten hemel af kwam zweven.
AFZWIEREN, (zwierde af, is en heeft afgezwierd),
(van schaatsenrijders en dansers) zich zwierend
verwijderen, met vlugge wending wegspoeden : met
een behendigen draw; zwierde h van de baan af; (van
los afhangende voorwerpen, als vlaggen, wimpels,
linten, pluimen, haarlokken, takjes enz.) naar baneden zwieren; afhangende op den luchtstroom heen
en weder wapperen of fladderen: de welige klintoptakjes, met den geurigen hondsdraf doorvlochten, zwie•en
van den tierigen top des jettgdigen elks 't glinstretul
hoofdltaar zwiert van 't blozend aangezicht in vloeiende
amber cif; zwierend naar beneden komen (van opge-

AFZWIEREN.
wonden en uitgelaten personen, of wel van beschonkenen gezegd) : wat voor een vroolijk partijtje komt
dear van den heuvel afzwieren ? met moeite was h#
de brug afgezwierd ; — wat (vrij wat, heel wat enz.)
afzwieren, zeer veel zwieren, vaak een losbandig leven
leiden: die twee hebben in hun studententijd wat afgezwierd.
AFZWIJNEN, (zwijnde af, heeft en is afgezwijnd),
wat (vrij wat, heel wat enz.) afzwijnen, zich erg overgeven aan een liederlijk 'even: kfj heeft in zijnejeugd
wat afgezwijnd; — zich afzwijnen, zich uitputten door
een liederlijk leven, door ontucht en brasserij : hij
heeft rich op de liederlijkste wijze afgezwijnd en zone
gezondheid veru:oest; vgl. afgezwijnd.
AFZWINGELEN, (zwingelde af, heeft afgezwingeld),
(w. g.) het zwingelen (van vlas, hennep) ten einde
brengen; alles afdoen ivat er te zwingelen is ; zeer
veel zwingelen.
AFZWOEGEN, (zwoegde af, heeft en is afgezwoegd),
wet (vrij wat, heel wat enz.) afzwoegen, veel zwoegen,
veel en langdurig zorg en moeite hebben : die man
heeft al wat afgezwoegd om zijne vrouw en kinderen te
onderhouden; met sterke inspanning en moeilijken
arbeid ten einde brengen, afmaken : eindelijk was het
cermoeiende werk afgezwoegd; uitputten door afmattende inspanning, moeite en zorg : one een schamel
stuk brood zijn lichaam afzwoegen; — zich afzwoegen, zich
uitputten door zwaren en vermoeienden arbeid, of
door afmattende inspanning, moeite en zorg : op sulk
eene letter zou men zich bijna afzwoegen; (dicht.) een
afgezwoegd gezicht, een afgezwoegde geest, enz.
AGAAT, o. [my. (agaten) in de bet. van soorten
van agaat] een zeer hard gesteente, tot het kiezelof kwartsgeslacht behoorende, bestaande uit een
mengsel van verschillende kwartssoorten, als chalcedoon, kornalijn, hoornsteen, jaspis, amethist enz. ;
vooral bekend om de schoone kleurschakeeringen,
de sierlijke figuren waarmede het geteekend is, en
zijne geschiktheid om eene fijne polijsting aan to
nemen en zich tot allerlei sieraden to laten verwerken ; (het agaat wordt in de volkstaal wel eens
groeisteen genoemd, omdat men in de figuren die
het vertoont, van tijd tot tijd veranderingen meende
te bespeuren) ; — m. (agaten), een stuk van agaat ;
een steen van agaat ; een werktuig waarin een agaatsteen is ingevat, dienende om goud te bruineeren.
AGAATACHTIG, bn. op agaat gelijkende.
AGAATGESTEENTE, 0.; ...GLANS, m.
AGAATHOORN, ook ...HOREN, m. (-s, -en), de schelp
of het huisje van een geslacht van slakken in Afrika
levende en behoorende tot de familie der landslakken;• aldus genoemd om de kleurschakeering der
schelp ; ...SLAK, v. (-ken); ...KLEUR, v.; ...KLEURIG, bn.
AGAATKOGEL. m. (-s), eene soort van kiezelachtigen kernsteen, bestaande uit verschillende kwartskristallen met eene schors die naar agaat zweemt
en somtijds de schoonste agaten oplevert.
AGAATMOER, v. het ruwe en leelijk gekleurde omtrulsel van het agaat.
AGAATMOLEN, m. (-s), molen voor het slijpen en
het bewerken van agaten: aan de Idar vindt men
meer dan vifftig agaatmolens.
AGAATNIER, v. (-en), niervormige agaatkogel.
AGAATPEER, v. (...peren), agaatpeerhoorn.
AGAATPEERHOORN, ook ...HOREN, m. (-s, -en),
peervormige hoorn met dwarslijnen en overlangsche
bruine vlekken an andere kleurschakeeringen ; de
schelp van een weekdier, in de tropische zeeen
levende.
AGAATROOS, v. (...rozen), eene soort van rozen
met talrijke verscheidenheden, die zich door bijzondere schoonheid an zuiverheid van bloemen onderscheidt; aldus genoemd om de bevallige kleurschakeering, ook Provence-roos geheeten.
AGAATSLIJPER, m. (-5) ; ...SLIJPERIJ, v. (-en). Zie
AGAATMOLEN.
AGAATSTEEN, m. (-en), de agaat.
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AGAATTIJGER, m. (-s), een bont paard.
AGAATUILTJE, o. (-5), eene soort van nachtvlin-

der met fraai geschakeerde vleugels, t. w. roodachtig
grijs, bruin en olijfgroen.
AGACEEREN, (agaceerde, heeft geagaceerd), iem_
zenuwachtig maken, in een staat van opwinding
brengen, verliefd maken, wellustige gedachten opwekken.
AGALMATOLIET, m. (-en), beeldsteen, soort van
veldspaat, in China veel gebruikt voor beelden, pagoden, enz., ook Chineesche speksteen ofpagodiet genaamd.
AGAMEN, v. my. onderorde der hagedissen waarvan de tong dik en vleezig is en niet buiten den
mond gestoken kan worden ; de boom-agamen, met
lange, dunne ledematen en zonderlinge huidverlengsels kunnen van kleur verwisselen (hiertoe behooren
o. a. de vliegende draak an de basilisken) ; bij de aardagamen zijn de ledematen kort en het lichaam met
dooms en stekels bezet.
AGAMI, v. (-'s), trompetvogel, eene soort van trapgans, in Zuid-Amerika voorkomende.
AGAMIE, v. ongehuwde staat.
AGAPEN, v. my. liefdemalen (bij de eerste christenen) ter gedachtenis van Jezus' laatste avondmaat
met zijne discipelen en tot betuiging van algemeenebroederliefde en voor alien toegankelijk.
AGATEN, scoff. bn., uit agaat vervaardigd : een agaten knikker ; een ones met een agaten heft; een stok met
agaten knop.
AGAVE, v. (-n), eene naar de aloe gelijkende Amerikaansche plant die zelden bij ons bloeit de prachtaloe, de _Amerikaansche aloe.
AGEEREN, (ageerde, heeft geageerd), handelend in
rechten optreden tegen iem.; — tegen iemands verkiezing, plannen ageeren, alles in het werk stellen
om die te doen mislukken (meestal in het geheim).
ook tegen iein. ageeren; (toon.) eene rol vervullen.
AGENDE, (-n), AGENDA, v. (-'s), (kerk.) formulier-,.
ceremonienboek ; aanteekenboekje waarvan elke bladzijde een datum heeft en waarin alles naar tijdsorde
vermeld wordt: de leerling heeft riffle agenda verloren,.
zakboekje ; (in het boekhouden) een der bijboeken
lijst van hetgeen te verrichten is in eene vergade
ring, punten van beschrijving: toen de agenda wasafgedaan, sloot de voorzitter de vergadering, toen de te
behandelen zaken waren afgedaan.
AGENS, o. (scheik.) iets dat zelfstandig werkt, het
werkende middel, de werkende kracht.
AGENT, m. (-en), een min of meer zelfstandig lasthebber an vertegenwoordiger van een of meer personen of van eene vereeniging, van een lichaam;
een zaakgelastigde een agent voor landverhuizers; zie
VERKIEZINGSAGENT; (in handel an nijverheid) de
zelfstandige, hoezeer ook voor zijn doen verantwoordelijke lasthebber en vertegenwoordiger van
een handelshuis in eene vreemde plaats; of wel, de
meer afhankelijke an ondergeschikte lasthebber an
vertegenwoordiger van eene industrieele onderneming, de vertegenwoordiger van firma's die op last
an voor rekening dezer firma's zaken doen tegen
genot van provisie een agent te Amsterdam, iemand
die voor verschillende buitenlandsche huizen
lasthebber optreedt; een agent voor buitenlandsche
huizen; de agent der Amsterdamsche stoomboot; de agent
der Utrechtsche Brandwaarborgm,aatschappo ; de Nederlandsche Bank heeft in vele plaatsen agenten of subagenten; (bij de politie) een dienaar der gemeentepolitic, een gerechtsdienaar, een beambte, belast met
het toezicht op de openbare veiligheid enz.: de agenten
of de agenten van politie; — een geheim agent, een politicbeambte, niet als zoodanig aan zijne kleeding kenbaar, maar in 't geheim belast met het opsporen van
misdadigers enz., in het verborgen als zoodanig werkzaam, meestal rechercheur, ook stille diender genoemd; — de agents provocateurs, handlangers van de.
politie die tot misdaden, overtredingen verlokken
om den dader te kunnen betrappen ; (in de diplomatic an politick) een persoon die zonder bepaalden
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titel of rang in eene diplomatieke of politieke zending
gebruikt wordt ; — agent der Algemeene Staten, de ambtenaar der Algemeene Staten tijdens de Republiek der
Vereenigde *Nederlanden, inz. belast met het ontvangen der vreemde gezanten ; benaming der Staatsdienaren of Ministers van het Uitvoerend Bewind der
Bataafsche Republiek, volgens de staatsregeling van
1798, welke tot 1801 geldig bleef: het Uitvoerend Bewind ter Bataafsche .Republiek benoemde, onder den
titel van Agenten, een achttal mannen die de verschillende takken van inwendig beheer onder zich verdeelden;
zij waren, wet men thans de Ministers der onderscheidene departementen noemt; een consulair agent.
AGENTESSE, v. (-n) zij die zich tegen eene zekere
provisie met den verkoop voor een handelshuis
belast.
AGENTIEN, my. (Latijn: agentia), werkende middelen, inzonderheid in de scheikunde.
AGENT-MAJOOR, m. (agenten-majoor) (een rang bij
de politie).
AGENTSCHAP, o. (-pen), de betrekking van agent
in de verschillende opvattingen des woords : door de
Nederlandsche Bank worden agentschappen gevestigd op
die plaatsen welke daartoe door de gemeenscha_ppeli)ke
vergadering van de Directie en van de Commissarissen
zullen worden aangewezen.
AGENTUUR, v. (...turen), (in den h andel) : dit kantoor
heeft verschillende buitenlandsche agenturen, vertegenwoordigt verschillende buitenlandsche firma's ; — deze
bakker heeft eene agentuur in granen, verkoopt tegen
provisie voor een ander granen ; — doze reiziger in
wijnen heeft nog twee agenturen: eene in sigaren en eene
verdwurzaamde levensnziddelen.

. AGITATO, bw: (muz.) onrustig, woelig, hevig, snel.
AGITATOR, in. (-s), iem. die op godsdienstig,
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AGGER, m. eene vrij sterke, doch kortstondige rij-

zing van het zeewater gedurende den tijd van de
eb : een eigenaardig verschijnsel dat hier en daar
op de Zeeuwsche kusten, met name op de Noordkust
van Goedereede, wordt waargenomen.
AGGER, m. (-s) boor. Zie AVEGAAR.
AGGLOMERAAT, v. (...aten), een corps, een lichaam

zon die Hagenaars nooit geweest, het is een agglomeraat
van menschen uit allerlei oorden.
AGGLOMERATIE, v. (-s), de uitwendige aanzetting of ophooping; samenklontering, opeenhooping
yonder innerlijken samenhang (van delfstoffen).
AGGLUTINEERD, bn., agglutineerde talen, waarin
e1e verbuiging vervangen wordt door aangehechte
woorden.
AGGREGAAT, o. vereeniging of ophooping van niet
scheikundig verbonden gelijk- of ongelijksoortige
deelen tot een geheel;
aggregaat-toestand, (scheik.)
van den warmtegraad afhangende toestand eener
stof, als vast, vloeibaar of gasvormig.
AGGREGAATVRUCHT, v. (-en), een vrucht uit eene
.geheele bloeiwijze ontstaan, zooals de vijg, annanas,
katjes en kegels.
AGGREGATIE, v. goedgekeurd, de aggregatie van baron
A in de orde van de Balye van Utrecht.
AGGREGEEREN, (aggregeerde, heeft geaggregeerd),
in een gezelschap, in een hoogen adelstand of
eene vereeniging opnemen, aan een legercorps toeToegen.
AGIO, m. (handelsterm) het opgeld boven den parikoers of den als regelmatig of normaal geschatten
prijs ; oorspronkelijk van geldsoorten, later ook van
andere verhandelbare waarden, vooral van wissels,
gezegd; — agio doen, een hoogeren koers hebben clan
A GIORNO, als bij dag: eene rerlichtiog a giorno.

schitterende illuminate.
AGIOTAGE, v. effectenhandel, speculatie op de rijzing of daling der effecten, beursspel ; woekerhandel.
AGIOTEEREN, (agioteerde, heeft geagioteerd), met
opgeld wisselen ; woekerhandel, beursspel drijven.
AGIOTEUR, m. (-s), geldwisselaar: woekeraar met
-wissels; actiehandelaar.
gemoedsbeweging ; onAGITATIE, v. (-s,
rust, gisting. spanning; of stand. woeling. opstokerij.

sociaal of staatkundig gebied de gemoederen in
beweging brengt of in spanning weet to houden.
AGITEEREN, (agiteerde, heeft geagiteerd), aandoen,
verontrusten; gisting, spanning veroorzaken; opruien, aanzetten, aansporen; bn.: hfj is zeer geagiteerd, gejaagd, bw.: hjj spreekt zeer geagiteerd.
AGNATEN, m. my. naaste bloedverwanten van
vaderszijde (inz. bij vorsten), de mannelijke afstammelingen van denzelfden wader in verschillende
linen, de zwaardzjde,
in tegenoverstelling van
cognaten, de aanverwanten door vrouwelijke afstamming, de spillezijde.
AGNITIE, v. (...tion), erkenning (van een wissel).
AGNOSCEEREN, (agnosceerde, heeft geagnosceerd),
erkennen, toestemmen, voor geldig verklaren.
AGNUS DEI, lam Gods; symbolisch bij R. Katholieken voor Jezus, afbeelding van een lam met kruisvaan; een ovaal medallion van waskaarsen, met het
lam Gods op de eene, en met de beeltenis van een
heilige op de andere zijde (ze worden door den paus
gewijd) ; de eerste woorden van het vijfde zangstuk
eener mis in de R.-K. kerk.
AGONE, v. (-n), de lijn gotrokkon over plaatsen met
gelijke declinatie van de magneetnaald.
AGONIE, v. zieltoging, doodsstrijd; (fig.) dicht ophanden zijnde vervaldag van een wissel.
AGRAFFE, v. (-n), een haak om een kleedingstuk
om den hall to doen sluiten : eene agraffe van diamanten.
AGRARIERS, m. mv. de landbouwende partij ; zij
die den landbouw willen beschermen en doen
bloeien.
AGRARISCHE PARTIJ, v. politieke partij in Duitschland, die voor den landbouw beschermende rechten
enz. wil hebben.
AGRARISCHE WETTEN, v. my. (Romeinsche gesch.)
akkerwetten, volgens welke alle landerijen gelijkelijk moesten verdeeld worden.
AGREEEREN. Zie GEAGREEERDE.
AGREMENT, o. (-en), lint, boordsel tot het opmaken
van japonnen, tot het afzetten van bekleede stoelen enz.
AGRESSIE, v. (-s), aanranding, aanval.
AGRESSIEF, bn. aanvallend : een agressief en defensief verbond een agressieve oorlog ; ook eene agres-

sieve politiek voeren.
AGRICULTUUR, v. land-, akkerbouw.
AGRIMONIE, v. leverkiuid, boelkenskruid : zekere

plant.
AGRONOOM, m- (...nomen), ...NOMIST, m. (-en),
vretenschappelijk gevormd landbouwer, landhuishoudkundige.
AGROSTOGRAPHIE, v. beschrijving der grassoorten.
AGROUPEEREN, (agroupeerde, heeft geagroupeerd),
vele beelden enz. opeenhoopen.
AGURK. Zie AUGURK.
AH, tusschenw. uitroep ter uiting van verschillende schakeeringen van gevoel, uiting van verschillende wijzigingen van smart of gemoedsaandoening, hetzij stillen weemoed, hetzij bitter Teed, hetzij
leedwezen, medelijden enz., doch veelal in een lichten
graad, daar bij hevige aandoeningen het sterkere
Ach meer eigenaardig past: ah! welk een treurig
ongeval I ah! daar volt het lieve kind; uiting van yen
ontwaardiging, toorn, gemelijkheid, ontevredenheid,
ongeduld, bitteren spot: ah, zooverre zouden zij de
onbeschaamdheid niet durven driven; uiting van viesheid of walging: ah ! ?cat een vieze boel! uiting van
verrukking of opgetogenheid: ah ! wat een verrukkelifk vergezicht ! uiting van vreugde, voldoening of
-verruiming;
ah .' daar koonen ze eindelifk can; oh ,
uiting van goedaardige scherts, lichten benjidar?
spot, speelsche ondeugendheid: oh ! mijnheer vertoont
zich liefst niet met ens in het publiek? uiting van
terechtwijzing van zich zelven, bij eene plotseling ,
invaledgchtofbjeringalts

AH.
daar men niet aan gedacht had : „welke heer ?" vroeg
111argriet. „Die met zijn bril ?" „Neen, de andere." „Ah,
.flie met zifn vetten kraag!"
AH, 0. ('s), een smartelijk ah! ontsnapte hoar; teen
hij binnenkwam, hoorde men de blijde ah's aller aanwezigen.
AHA, tusschenw. uiting van aangename verrassing, van blijde voldoening: aha! ben je daar, beste
vriend! uiting van goedaardige scherts, lichten spot,
speelsche ondeugendheid : aha! u wil liefst niet in
Inijn gezelschap gezien worden ! uiting van terechtwijzing van zich zelven bij eene plotseling invallende gedachte, bij de herinnering aan iets dat men
vergeten had : ik heb clot ergens gehoord, maar van
wien ook ? aha, nu weet ik 't al.
AHA, o. (-s), zoodra hij zijn rriend zag, begroette
hem met een vroolijk aha!
AHORN, m. de benaming van een geslacht van
boomen, meer gewoon Eschdoorn geheeten, tot de
familie der Eschdoornachtige planten behoorende,
waarvan twee soorten in ons land voorkomen,
t. W. de gemeene of gewone ahorn of eschdoorn,
ook wel Schotsche lindeboom genoemd, on de kleine
ahorn of eschdoorn, ook Spaansche aak of eik geheeten. — (-en), de benaming van een boom tot
het geslacht Eschdoorn behoorende ; een eschdoorn.
Ahorntje, o. (-s).
AHORNBAST, m. (-en) ; ...BLAD, o. (-eren)
AHORNBOOM, m. (-en), de boom die ahorn beet;
ahorn, eschdoorn.
AHORNEN, stoff. bn . van het hout van den ahorn
gemaakt, uit ahornhout bestaande, ahornhouten:
,een ahornen tafelblad; een ahornen hamersteel.
AHORNHOUT, o. AHORNHOUTEN, stoff. bn .
AHORNLOOF, 0.; ...SCHORS, v.; ...SOORT, -v. (-en);
...SUIKER, v. suiker uit het sap van den sniker,ahorn bereid.
AI, tusschenw. uiting van smart en verdriet, inzonderheid van pijn, enz.: ai! wat stoot ik daar non
knie; ai mij! die stilte was iets vreemds! uiting van
verdrietelijkheid, teleurstelling, ongeduld : ai ! daar
hebben we 't al, de trein gaat dear net weg; uiting
van smeekenden of vleienden aandrang, die nadruk
geeft aan eene opwekking of aanmaning, aan een
verzoek of verlangen enz., inzonderheid bij een gebed: en aller kracht smelt saam in 't smeeken, „ai!
Beef een clruppel regen, Heer!"
AI, o. (-'s); dat kleinzeerige „ai!" van zoo'n grooten
kerel is niet uit te staan.
Al rook AAI geschreven], m. (-'s), benaming van
een viervoetig dier, in Brazilie en op Ceilon to huis
behoorende, on gewoonlijk Luiaard geheeten; aldus
genoemd naar zijn klaaglijk geluid, daar het „een
gegil en gejank maakt als eene jonge kat, herhalende
leder reis tot zesmalen toe: „Ai, Al!"
AIDE-DE-CAMP, m. (-s-de-camp), adjudant (te velde),
generaal-adjudant.
AIGRETTE, v. (-s), reigerkuif; kuifachtige tool van
diamanten.
AILANTHUSVLINDER. m. (-s), vlinder tot de familie
der nachtpauwoogen behoorende, in China on Japan
als zijderups gekweekt.
AIR, o. gelaatsvoorkomen, uiterlijk, houding; hij
neemt een air aan, alsof hij een groot heer was;
van, den schijn aannemen van; —zich etairgev n
—zichairsgev n,
zich grootsch aanstellen; aria.
AIS, v. (muz.) naam der noot welke een halve toon
hooger is dan a, ook a-kruis geheeten.
AJAKKERT, AJAKKES, AJAKKIE, AJASZES [ook
AJASSES geschreven], tusschenw. uitroep van tegenzin, afkeer of walging, in de platte volksspraak.
vjasses, teat ben je een gierigeprij! — ajakkert! wat een
leelijk ding! — ajakkes ! wat is dat bitter !
AJOUR, doorschijnend, doorzichtig, opengewerkt;
good voor kinderjurkjes enz. dat opengewerkt is;
—diamnte ajourgezt,
zoodanig gezet dat de onderkant zichtbaar is; tot den loopenden da• geboekt
(in het boekhouden).
,
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AJOURNEEREN, (ajourneerde, heeft geajourneerd),
uitstellen, verdagen, aanhouden tot ....
AJUIN, m. (-en), als voorwerpsnaam : de eetbare
en, zoowel rauw als gekookt, algemeen als toespijs
gebruikte scherpriekende bol van de bekende on
veelvuldig gekweekte plant, tot de familie der
Lelien behoorende; hetzelfde als ui, in gewestelijke
spraak ook siepel geheeten; de plant zelve die de
ajuinen of uien oplevert; — v. als stofnaam: eene
hoeveelheid ajuinen of uien als spijs beschouwd; fig.
het is ieder niet gegeven ajuin met droge oogen te schillen,
niemand verricht iets onaangenaanis opgewekt.
AJUINACHTIG, bn. (-er, -st), lijkende op ajuin.
AJUINBED, o. (-den); ...BLAD, o. (—bladeren);
...BOL, m. (-len); ...BOUW, m., ...LOOF, o.
AJUINLUCHT, v. de onaangename lucht der ajuinen;
...REUK, m.; ...SCHEL, ...SCHIL, v. (-len); ...STENGEL, m. (-s); ...VORMIG, bn.; ...ZAAD. o.
AJUSTAGE, zie ADJUSTAGE.
AKADEMIELID, o. (...leden); ...VERGADERING, v.
(-en), lid, vergadering van de Koninklijke Akademie
to Amsterdam. Zie ACADEMIE. (Deze -woorden
-worden meestal met eene k geschreven).
AKANT, m. (-en), Zuideuropeesche plant, ook berenklauw geheeten; (bouwk. enz.) kunstversiersel in
den worm van een blad van den akant; ...BLAD, o.
(...eren); ...PLANT, v. (-en) ; ...VORMIG, bn.; ...WORTEL, m. (-s).
AKEFIETJE, o. (-s), (gemeenz.) eene onaangename
taak, boodschap, opdracht, een lastig werk: 't is
cen een naar (iron. een mool,pleizierig)akefietje.
AKEL, (veroud.) Zie AKER.
AKELEI, AKOLEI, v. (-en), sierplant, tot de familie
der Ranonkelachtigen of Boterbloemigen behoorende,
ook bekend als pantoffeltje, klokbloem; zinnebeeld
van ootmoed on liefde ; vandaar de naam van verschillende rederijkerskamers: de Witte Acoleyen to
Leiden.
AKELIG, bn. on bw. wat de zintuigen onaangenaam aandoet, (sterker dan) naar : een akelige smaak,
reuk, lucht; een akelig drankje; — een akelig gezicht,
beeld, spook, afzichtelijk, pijnlijk om to zien; — eene
akelige kamer, akelig licht, somber; — eene akelige muziek; een akelig voorgevoel, een akelige nacht, vrees aanjagend; — een akelig boek, vol huiveringwekkende
bijzonderheden, onaangenaam om to lezen; — akelig
weer, ruw, onstuimig; — een akelig gezelschap, verblijf, vervelend ; — 't is akelig met je, treurig gesteld;
van, ontsteld, diep geroerd, ook:
—ikworderakelig
erg ontstemd worden, (door pijn) gekweld worden;
vervelend; — een akelig wezen, iem.
—e nakeligejongen,
die afkeer opwekt, een onaangenamen indruk maakt;
wanstaltig, zeer leelijk; bw. op eene akelige wijze.
AKELIGHEID, v. (...heden), de hoedanigheid van
akelig; eene gewaarwording die hevig aandoet on
ontstemt; iets dat akelig is : de wereld is vol akeligheden; houd op met die akeligheden.
AKEN, stad in de Rijnprovincie; — in zoo'n vrijen
tijd kan men Keulen en Aken afdoen , zeer veel; —
hj kan Keulen en Aken wgl op, hij kan zeer veel
eten; — Aken en Keulen zijn niet op e'en dog gebouwd,
een groot werk eischt tijd on geduld (waarschuwing
om zich niet to overhaasten, niet to veel op eens
to wenschen) ; — van Aken tot Paschen, nergens, nooit,
in 't geheel niet.
AKER, m. (-5), (in de schrijftaal verouderd) vrucht
van den eik, eikel; eikelvormig versiersel, vroeger
als kwastje aan halskragen enz. gedragen; eikelvormig doosje. AKERBOOM, m. (-en); ...VARKEN,
o. (-s); ...SPEK, o. Zie EIKELSPEK enz. Akertje, o. (-s).
AKER, m. (-5), metalen emmertje dat, aan een
ketting of touw bevestigd, dient om water to putten; (gewest.) emmer, ketel, pan. Akertje, o. (-s).
AKKER, m. (-s), stuk bouwland; een gedeelte van
een stuk bouw- of weiland dat tusschen twee voren
of greppels ligt: een land op breede akkers ploegen;
vele gewassen worden op akkers geplant; dit weiland
ligt in drie akkers; — op den akker ploegen, in het

ARKER.
•
midden beginnen to ploegen en aan de kanten .eindigen ; — van den akker ploegen, aan de kanten beginnen to ploegen en in het midden eindigen, vgl. afen aanploegen- — hij is aan het eind van den akker,
(gew.) zijne kAchten begeven hem ; zijn geldelijk vermogen is uitgeput ; (dicht.) veld in 't algemeen ; wat op
den akker groeit : min akker is door hagelslag ver-
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nield; — hij laat Gods water over Gods akker loopen,
laat de zaken haar gang gaan, geeft er zich geene
moeite voor; — berouw (gedutd, nederigheid) is geene
plant die op zijn akker groeit, berouw bezit hij niet ;

—dezan,doreEncylopaedistnugestroid,veln
in een vruchtbaren akker, hunne leeringen werden aangenomen, vonden weerklank ; — dit is nog een onontgonnen akker, dit gebied (eener wetenschap) is nog
weinig bewerkt; — (dicht.) Gods akker, 's Heeren
akker, de akker der dooden, het kerkhof.
AKKERAARDE, v. (gewoonlijk tuinaarde , humus
geheeten) de bovenste, met organische stoffen vermengde aardlaag.
AKKERARBEID, m. arbeid op den akker.
AKKERBOTERBLOEM, v. (-en), soort van boterbloem,
op bouwland groeiend, ook bekend als akkerhanevoet,

kroon.
AKKERBOUW, m. het bewerken van het bouwland ;
het bedrijf van den landbouwer (dichterlijker dan
landbouw); ...GEREEDSCHAP, o.; ...KUNDE, v.
AKKERBREM, v. zekere vlinderbloemige plant, ook
verfbloem geheeten.
AKKERCIJNS, m. (...cijnzen), korentiend ; ...KERS,
v. eene kruisbloemige plant, ook waterraket; ...EEREPRIJS, v. soort van het geslacht Veronica.
AKKEREN, (akkerde, heeft geakkerd), (weinig gebruikelijk ; in Zuidn. nog krachtig levend) den akker
ploegen, bebouwen.
AKKERGEREEDSCHAP, o. (-pen); ...GEWAS, o.
(-son) ; ...GROND, m. (-en).
AKKERHANEVOET, m. (-en), als voorwerpen, als
collectieve stofnaam, v. Zie AKKERBOTERBLOEM.
AKKERKAMILLE, v., eene samengesteldhloemige
_plant (niet geneeskrachtig); ...KLIS, v. (-son), stokelige vrucht van het doornzaad, eene schermbloemige
plant; doze plant zelve.
AKKERKOOL, v., eene kruisbloemige plant, ook
hazenlatuw, hazensla geheeten; ...KROMHALS, v.
plant van de fam. der Ruwbladigen.
AKKERLAND, o. (en), land dat als akker gebruikt
wordt.
AKKERLEEUWERIK, m. (-en), de gewone leeuwerik.
AKKERMAAL, o., (oudt.) hog die tot afscheiding
diende, (maal = teeken, grensteeken) ; tegenwoordig
in dezelfde bet. als akkermaalshout.
AKKERMAALSBOSCH, o. (...bosschen), bosch van
akkermaalshout ; ...EEK, v. afgeschilde schors van
jong eiken hakhout, als looistof gebruikt; ...ROUT,
o. eiken hakhout, wordt om de 10 jaar ongeveer
geveld.
AKKERMAALSLOT, o. (-en), spruit, takje van akkermaalshout; ook collectief gebruikt ; ...VAK, o. (-ken),
ruimte met akkermaalshout beplant.
AKKERMAN, m. (...lieden, ...lui), landbouwer.
AKKERMANNETJE, o. (-s), kwikstaart, in Gron. koevinkje genoemd.
AKKERMUIS, v. (...muizen), zeker knaagdier, veld-

m uis.
AKKERMUIZENOOR, v. of o. (-en), soort van vergeetmij-nietje; ...MUNT, v. lipbloemige plant, veldmunt ;
...PAARDENSTAART, m. of v. (-en), zekere bedektbloeiende plant, herinoes; ...PLEI, v. eene lipbloemige
plant.
AKKERSCHORS, v. schors van akkermaalshout.
AKKERSLEEP, ...SLEEPER, m. (...sleepen, ...sleepers), landbouwwerktuig waarmee de akker vlak
gemaakt wordt.
AKKERVELD, o. (-en), (dicht.) bouwland. AKKERVERDEELING, v. (-en). ; ...VOOR, v. (...voren).
AKKERVIOOLTJE, o. (-s), verscheidenheid van
't driekl. viooltje; ...VRUCHT, v. (-en), vrucht die

AKTE.
op den akker groeit; ook als collectief gebezigcl,
(dicht.).
AKKERWERK, o. arbeid van den landbouwer.
AKKERWESP, v. (-en), .soort van graafwesp.
AKKERWET, v. ( - ten), eene wet (bij de Romeinen),.
die bepaalde, dat veroverde landerijen onder de burgers of de soldaten verdeeld moesten worden,
AKKERWINDE, v. zekere slingerplant, ook als klokjes-winde, slingerroos enz. bekend.
AKKERZIEKE, m. on v. (-n), (veroud.) melaatsche,.
...ZIEKTE, v.
AKKOORD, ook ACCOORD, o. (-en), overeenkomst,
schikking, vergelijk, verdrag een akkoord maken, aan-gaan, sluiten, een goed akkoord maakt eene zachte scheiding ; — beter een ?river akkoord dan eene slechte sententie, het is beter een geschil bij minnelijke schikking
bij to leggen, al is het met wat schade, dan de kans
van een duur proces to wagon; (gemeenz.) het op een
akkoordje gooien, eene schikking treffen door van
weerskanten iets toe to geven; — een stilzwijgend akkoord, eene overeenkomst die men onderling stilzwijgend heeft aangegaan ; (in 'tbijzonder) schikking tot
betaling der schulden in een faillissement: een akkoord aanbieden ; ook de akte, daarvan opgemaakt : het akkoord anclerteekenen ; (Zuidn.) tot akkoord komen, brenqen, het eons worden, doen worden; (muz.) samenklank van drie of moor tonen; samenklinken van
tonen in 't algemeen : het wild akkoord van wind en
golven; (fig. in 't mv.) schoone poetische taal : Bilderdijksche akkoorden.
AKKOORD, de rekening is akkoord, zooals zij behoort
to zijn, juist ; — akkoord bevinden, in orde bevinden ;
akkoord ! toegestemd ! juist ! — (gew.) akkoord,
Van Putten ! — Van Varelen !
AKKOORDENLEER, v. (muz.) de leer der akkoorden.
AKOLEI, zie AKELEI.
AKONIET, v. (-en), zeer vergiftige, ranonkelachtige
plant: monnikskap (blauw), wolfswortel (geel); (dicht.)
vergiftige plant in 't algemeen; — het akoniet, vergif,
uit de plant bereid. Ook ACONIET.
AKONIETJE, o. (-5) volksnaam voor de Winterlentebloem.
AKROPOLIS, v. eene op een heuvel gebou -wde burcht
of citadel bij de Grieksche steden.
AKS, AAKS, AAKSE, AKST, AXT, v. (-en), groote
bijl, in gebruik bij timmerlieden (voor 't ruwe werk)
en houthakkers; als voormalig strijdwapen aan
't boveneinde van eene scherpe punt voorzien, ook
krYgsakst, strijdakst geheeten.
AKTE, v. (-n), hoofddeel van een tooneelstuk, (gewoonlijk) bedriff een treurspel in vhf akten ; schriftelijk bewijsstuk, door een openbaar ambtenaar of
een bevoegd gezag opgemaakt : authenthieke of openbare akte, door een openbaar ambtenaar opgemaakt; —
onderhandsche akte, opgemaakt on onderteekend zonder tusschenkomst van een openbaar ambtenaar;
door een notaris verleden; —e n otarie l akte,

van den burgerloken stand, eene akte van geboorte,
—akte
cchtscheiding, overlijden; eene akte van bekendheid, van
eerbied, van stuiting, an toestemming, zie BEKENDHEID, EERBIED enz. ; — akte van bekwaamheid, getuigschrift waarbij iem. na afgelegd examen gerechtigd wordt onderwijs te geven; — akte van lager,
van middelbaar onderwijs, waarbij bevoegdheid wordt
verleend tot het geven van lager, middelbaar ondereene akte 111. O. voor het Fransch, waardoor
wijs;
men dat vak aan hoogere burgerscholen en gymnasia mag onderwijzen; — eene akte voor de jacht of
visscherfj, schriftelijke vergunning van de overheid
om te jagen of te visschen; — eene akte passeeren,
verlijden, door een notaris laten oprnaken ; — de
akte van beschuldiding, geschrift door het openbaar
ministerie opgemaakt, inhoudende de uiteenzetting
der feiten aan een beschuldigde te laste gelegd; ook
fig. het flemeenteraadslid, de peer A., bestreed in (met)

eene lanye akte van beschuldiging het optreden van de
politie; (ri.'3cht.) de akten, processtukken; (recht.) de verdediger a aagt akte can die verklaring der getuigen,

AKTE.
schriftelijke opteekening; — de rechter verleent akte,
willigt dat verzoek in ; (fig.) ik neem akte van wat gij
&car zegt, ik zal 't onthouden om het zoo noodig als
bewijsgrond aan te voeren, ik zal 't in mijn oor
knoopen; in het Burg. Wetb. komt akte voor in de
beteek. van handeling; (gew.) hij heeft heel wat in
de akte, hij beteekent heel wat, hij heeft veel praats.
AKTENREGISTER, o. (-5); ...SCHRIJVER, m. (-s);
...SCHRIFT, o. grootschrift.
AKTE-EXAMEN, o. (-s), examen ter verkrijging eener
akte van bekwaamheid als onderwijzer.
AL, onbep. hoofdtelw., bijvoegl. en zelfst.; (veroud.)
geheel, gansch, nog in : hij heeft al zijn leven gewerkt,
zijn gansche leven; op al de wereld; al den day;
met al zone macht ; — al zOn leven! uitroep van verwondering; vroeger ook al de vloot, al de stad ;
de geheele hoeveelheid aanduidend, voor collectieven: alle vee, al het vee is verkocht; voor stofn.:
alle vleesch is als gras ; al het vleesch; voor abstracta:
alle angst was coorby, al de moeite was v6rgeefsch;
voor zelfst. gebr. woorden : hij heeft alle zoet, al het
zoet gesmaakt; al dit snateren geeft nets; vroeger ook
voor persoons- en zaaknamen, vandaar nog: alle
man, alle ding, (dat.) in alien gevalle ; — net alien
eerbied yezegd, in alien ernst, meeste, grootste; (dat.)
in aller haast, ijl, grootste; in tijdsbepalingen (ook
met meerv.) : alle uur een lepel, alle oogenblik, ieder,
elk (vgl. al den dag, alle dag) ; (dat.) te alien tUde,
oiler ore;
de geheele hoeveelheid aanduidend (voor meerv.
znw.) : alle menschen, al de menschen, alle Wilde dieren
(tijdsbep.) alle veertien dagen komt hij bij mij, om de
veertien dagen; voor telw.: we sukkelen alle drie,
allebei; alle vier de maanden hebben mij iets )11.61(1CS yebracht (vgl. alle vier maanden);
eene geheele hoeveelheid aanduidend (zelfstandig):
al wie bani.biljetten namaakt, wordt gestraft, iedere
persoon die, elkeen die. Verder komt 't zelfst. al in
't enkelv. slechts in 't onzijdig voor en staat gelijk
met alles: eind goed, al goed, zfj gelooft al scat men
Naar zegt; ook hU wordt yeeerd door al wat braaf is,
door alle braven; 't sch•eeuwt alles te wapen, 't wil
al in 't geweer, alien; — met dit al bliff ik een, arme
drommel, niettegenstaande dit alles; — 't is mij al
gelijk, 't is mij om 't even; — weet ik het al! weet ik
alles ! (uitroep van ongeduld) ; — geld is het al, alles
waar 't op aankomt; — 't is niet al gaud, wet er blinkt,
schijn bedriegt; — is dat al ? alles wat gij te zeggen
hebt; — Oranje bovenal, zie BOVENAL ; — niet met al,
niemendal, niets; dat is nog het gekst van al; — hej
«t de perzik met schil en al op, met schil met al, zelfs
met de schil; hij stapt voort door slijk en al; — ik
waarschuw u eens voor al, voor altijd; —
het verbaasde alien die het hoorden, alle personen;
oiler oogen ware.n op hem gevestigd; de slaven werden alien bevrijd; h# is ens aller, u aller vriend; —
die huizen zfjn alle nieuw; — al in plaats van alle,
alien: ons al te gader, ens alien to zamen.
AL, o., alles wat bestaat: de Heer die 't Al nit 't
ledig Niet deed worden; alles wat van belang is, wat
waarde heeft, waar 't op aankomt : Is Christus Kiets,
of _lets of 't Al; — dat kind is zon al (gew. zijn alles);
(in 't meerv.) schertsende naam voor personen op
wie alles aankomt : een goed bestuur moet bestaan nit
drie alien, drie mallen en drie niemendallen.
AL, bw. (veroud.) geheel, ten voile : dat is niet al
mime schuld; nog over in verbindingen : gansch en
al, geheel en al, heelendal: ben je heel en al zot ?
versterking van een bw. van graad: die dame
meet al heel mooi geweest zijn; dat is al een heel roar
geval; — al wel, zeer wel, (met weglating van't bw.
van grand): de mensch is al een raar heertje; ik meet
al wat verduren;
ook voor andere bw.: don komt
Klaas Vaak al zachtjes aangetreden; vgl. aldaar, aid us,
alreeds, allicht enz.; al wel, maar
toegestemd,
good, maar....; ook nog in al naar (gelang, mate):
al naar mate van zon vermogen moet ieder betalen; —
al te zeer in hooge mate : hi] is niet al te snugger
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niet al te wel; — al te, to zeer, in to hooge mate: dat
bad was me al te frisch; hij is wat al te vroom; hij
komt al te dikwijls ; hi] is maar al te goed op de hoogte.
(ik vind dit jammer); (gew.) foei, dat is al t6 dat
goat to ver.
zonder beteekenis, in volksliederen, rijmpjes : al in
eene boerensloot; al uit mijn Liefstes hof; — wel (tegenstelling van niet): g j hunt er al of niet gebruik van
maken; ik twgelde of zj m# al dan niet had hooren
komen; — ik bleef al zoo lief op infin bed liggen, wel zoo
gaarne, eigenlijk hover; ook nog al zoo lief;
reeds: daar is de man al; dot is al and ?dews, al
een uur heb ik gewacht; zijt g j daar no al; — zUt ge
daar al weder, reeds terug; vgl. alweder ; — al long, al
ras, aldra, «least;—
ze zit al maar te breien;
voordurend, gedurig
htj vloekte zoo al voort; en zoo «I voort; — 't gevaar
wordf al grooter; z j kwamen al nader en nader;
—(bijteg.de lw.)e newerkingvane nigendu r
aanduidende, als gelijktijdig met die, in 't gezegde
vermeld, door 't onderwerp verricht : hij sprak
al lachende; — al doende leert men, door to doen
leert men;
reeds, zelfs : h j dent (-;(5k al men, 't is vreemd, onverwacht; — lig je nog al te bed, versterking van nog;
aanhang wordt nog al greeter, steeds, versterking
van nog ; — hij bedriegt mij en hU beet nog al lnijn vriend
nog wel, dat komt er nog bij ; vgl. 't weer is nogal
goed, vrij goed.
na de vraagwoorden wat, wie, waar enz. versterkt
al de onbepaaldheid, algemeenheid der uitdrukking
(ook zoo al) : kasten, stoelen, tafels en ik went niet scat
al meek ; vertel me, wet je zoo al yezien hebt, waar je
zoo al yeweest bent; ook in uitroepen : wat al dwaasheden ! wie er al niet rookt! ook bij zoo: en zoo al menu.
een voorwaard. bijzin wordt door invoeging van
al tot een toegev. gemaakt: zoo hi) al rijk ?cordt.
gelukkig wordt h niet; of (indien) hij al werkt, hij
komt toch niet voornit, heeft hij al Been geld, schulden heeft hU ook niet; (vgl. bij al zijne slimheid heeft
hij bier tech dom gehandeld) ; (Zuidn.) 't lekkers is
al, is op.
AL, vw. (in toegev. bijz.) ofschoon, hoewel : al ben
ik arm, ik ben gelukkig ; — 1k heb hem royaal behandeld.
al zeg ik het zelf, met alle bescheidenheid gezegd; —
ook in het geval dat, zelfs wanneer: ik zou niet
toeslaan, al bood men mt.] ook duizend gulden; — wfj
onoeten het doen, al is het (ook, dan ook, zelfs) voor den
vorm, (door ook, don ook komt de tegenstelling van
den bijzin meer uit) ; — al is het voor hem verborgen geweest, nochtans (evenwel, toch) is hijschuldig ; (veroud.)
als, gelijk, alsof, (gew.) indien, als.
AL, voorz. (Zuidn.) al de weide yaan, langs, door;
over straat.
—alstrafelo pen,
ALAAN, bw. (gemeenz.), ik moet alaan diezelfde
klachten aanhooren, voortdurend, altijd aan.
ALANT, m. samengesteldbloemige plant; — een
glaasje alant, brandewijn op alantswortel getrokken.
ALANTSWORTEL, m. (-5), bittern, geneeskrachtige
wortel van den alant; ook vr. voor de plant zelve.
ALANTSBIER, o.; ...WIJN, m. ; ...OLIE, v. — Samenst. ook zonder s.
ALARM, o. (-en), kreet of signaal om de troepen
in de wapenen to roepen bij nadering des vijands.
om bij watersnood, brand enz. de belanghebbenden
van 't gevaar to verwittigen: alarm roepen, schreenwen, slaan (trom), blazen (trompet), kleppen (klok);
alarm zonder noodzaak; — een valsch
—e nlo sal rm,
alarm, een opzettelijk gemaakt loos alarm; opschudding, onrust: wet een alarm veroorzaakte de tijeling; —
op (b0) het eerste alarm, bij de eerste opschudding
door een dreigend gevaar gewekt; getier, geraas:
maak niet zoo'n helsch alarm !
ALARMBLAZER, m. (-5), trompetter die alarm
blaast; (fig.) opruier, onrustzaaier, verspreider van
verontrustende tijdingen.
ALARMEEREN, (alarm.eerde, heeft gealarmeerd) i,
door alarm samenroepen : de brandweer alarmeeren; —
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• ALAMEEREN.

de troepen alarmeeren, samenroepen, te wapen roepen
door het slaan of blazen van alarm, als de slagvaardigheid plotseling ea onverwacht moet hersteld
Worden; schrik aanjagen, in opschudding brengen:
de bevolking eener stad door skate tijdingen alarmeeren.
ALARMFLUIT, v. (-en), inrichting aan een stoomketel, waardoor een fluitend geluid wordt voortgebracht, als 't water in den ketel te laag staat.
ALARMGEKLEP, o.; ...GESCHREI, o.
ALARMHUIS, o. (...huizen); ALARMPLAATS, v.
(-en), huis, plaats waar de troepen zich bij alarm
moeten verzamelen.
ALARMIST, m. (-en). Zie ALARMBLAZER.
ALARMKANON, o. (...kanonnen), kanon waarmee
een alarmsignaal wordt gegeven.
ALARMKLOK, v. (...klokken), (fig.) de alarmklok
luiden, kleppen, onrust, schrik in de gemoederen
wekken, alles in rep en roer brengen.
ALARMKREET, m. (...kreten), (fig.) den alarmkreet
aanheffen, de alarmklok luiden.
ALARMOEFENING, v. (-en), (krijgsw.) oefening om
bij alarm spoedig gereed te zijn.
ALARMPEIL, o., noodpeil; peil der rivieren, waarbij
watersnood dreigt.
ALARMSCHOT, o. (-en) ; ...SEIN, o. (-en) ; ...SIGNAAL, o. (...signalen); ...TEEKEN, o. (-en, -s);
...TOON, m. (...tonen); ...TROM, v. (...trommen);
...TROMPET, v. (-ten); ...TOESTEL, o. (-len); ...VER.
SPREIDER, m. (-s).
ALARMSTANG, v. (-en), (krijgsw.) hooge stang
waaraan men bij naderend gevaar lichtsignalen
bevestigt.
ALARMVLOTTER, m. (-s), toestelletje dat in den
stoomketel drijft, aan de alarmfluit verbonden is
en deze doet weaken.
ALBAST, o., zachte, schilferige gipssoort, min of
meer doorschijnend, soms geaderd, zuiver wit; —
Oostersch albast, soort van koolzure kalk, geelachtig,
fraai geaderd; (fig. en dicht.) 't zuiver blanke en
doorschijnende der huid, van vrouwen: 't albast des
boezems ; die huid zelve ; ook lichaamsdeelen : 't zwoegend albast. Bij dichters ook : alabaster, albaster, alabast. ALBASTACHTIG, bn. ; ALBA STGROEVE, v. (-n).
ALBAST, m. (-en), albasten of marmeren knikker,
ook albas, allebas, basje genoemd.
ALBASTEN, bn. van albast; (fig.) zuiver blank en
doorschijnend: albasten voorhoofd.
ALBASTERFLESCH, v. (bijb.) flesch van albast, ter
bewaring van zalf of reukwater.
ALBATROS, m. (-sen), zwemvogel van de fam. der
meeuwen, ook stormvogel, Kaapsche hamel.
ALBE, v. (-n), 't witte miskleed, koorhemd der
Kath. priesters.
ALBEDIL, m. en v. (-len), iemand die alles bedilt,
op alles aanmerking maakt, ook bedilal. Op dezelfde
wijze gevormd: ALBEDRIJF ; ALBEDRIL (bedrillen = beredderen); ALBESCHIK; ALBESTEL.
ALBEGRIP, o. (dicht.) allesomvattend geheel : 't al-

begrip der schoonheid is de vrouw.
ALBEHEERSCHEND,

bn. die of dat alles beheerscht:

albeheerschende staatkunde. Evenzoo gevormd : ALBEZIELEND, ALDOORDRINGEND, ALMOGEND,
ALOMVATTEND, enz. enz.
ALBEHOEDER, m. die alles behoedt; dicht. naam
voor het Opperwezen. ALGEBIEDER, ALZEGENAAR, enz. enz.
ALBEKEND, bn. (dicht.) alom bekend, zeer bekend.
ALBESTUUR, o. (dicht.) 't opperbestuur van God;
God zelf. ALBESTUURDER, m. (-s). ALBEWIND, o.
ALBIKOOR, m. (...koren), soort van makreel, vooral
in de Spaansche Zee; ook boniet geheeten.
ALBINO, m. en v. (-'Si, iemand zonder pigmentkleurstof en daardoor met matbleeke huid, wit haar
en roode oogen; ook wittelingen, kakkerlakken, witte
pegers. Ook van dieren gebezigd.
ALBIS, (van een boek) in albis, in losse vellen,
noch ingenaaid, noch gebonden.
ALBUM, 0. (-s), bock met wit papier of omslag

met losse blaadjes, bestemd om versjes, teekeningen
enz. tot aandenken aan vrienden te verzamelen; vriendenrol; boek om portretten, postzegels enz. to verzamelen ; verzameling van naamteekeningen (vooral
bij een geschenk). ALBUMBLAD, o. (-en) ; ALBUMVERS, o. (...verzen); ...STANDAARD, m. (-s, -en).
ALBUMINE, v. eiwitstof. ALBUMINE-FABRIEK, v.
-en) ter bereiding van albumine uit wei.
ALCADE, m. (-n), schout in Spanje.
ALCALI, ALKALI, o. nevenprodukt der soda-bereiding, bestaande uit soda, glauberzout en keukenzout; ALKALIEN, kaliloog, natronloog; ALCALIMETER, m. (-s), ter bepaling van het gehalte ;
ALCALISCH, bn.; — ALCALOIDE, o. (-n), groep van
plantaardige bases waartoe o. a. kinine, strychnine,
atropine behooren.
ALCARAZA, v. (-'s), koelvat van poreuze klei.
ALCHIMIE, ALCHEMIE, v. gewaande wetenschap
die zich ten doel stelde, onedele metalen in edele om
te zetten en een levenselixir te bereiden; zoeken
fiaar den steen der wijzen. ALCHIMIST, m. (-en);
ALCHIMISTERIJ, v. ; ALCHIMISTISCH, bn.
ALCOHOL, ALKOHOL, m. (scheik.) gezuiverde wijngeest; eene reeks van daarmee verwante stoffen;

oxyden van koolwaterstoffen; (gemeenz.) geestrijke

heeft te reel alkohol gedrank, vooral jenever:
bruikt. ALKOHOL(0)METER, m. (-5); ...WEGER,

m. (-5), soort van areometer welke dient om de
sterkte van alcohol te bepalen; vochtweger ter bepaling van 't alkoholprocent.
ALCOHOLISCH, bn. alkohol bevattend : alcoholische
dranken; aan alcoholische dranken verslaafd : een
alcoholisch niensch.
ALDAAR, bw. versterking van daar, wijst steeds
op eene te voren genoemde plaats terug : benoemd

tot onderwijzer te P. de hoer A. aldaar, te P.; (fig.)
zie vers 21 en de aanteekening aldaar. .
ALDAGELIJKS, bw. (Zuidn.) iederen dag.
ALDEHYDE, o. een der tusschenprodukten

bij de
oxydatie van alcohol tot azijnzuur.
ALDERMAN, m. (aldermen) overheidspersoon in
Engelsche steden, ongeveer als onze wethouders.
Vgl. OLDERMAN.
ALDOOR, bw. (gew.) voortdurend : ik ben aldoor
ziek geweest; vgl. hij praat rnaar al door, van door-

praten.

ALDOORDRINGEND, bn. alles doordringend: 't al-

doordringend oog der Godheid.
ALDRA,

bw. reeds spoedig, (deftiger dan) weldra:

aldra week de eerste schrik voor andere geestvervoering.
ALDUS, bw. versterking van dus, op doze wijze:
't is grootsch aldus to sneven; zijn verhaal luidt aldus
(volgt het verhaal).
ALE, v. stork Engelsch bier ; de beste soort pale-ale.
ALEATOIR, bn. (rechtst.) aleatoir contract, dat op
een kansspel berust, by. levenszekering.
ALEENHEID, v. (dicht.) volkomen eenheid.
ALEER, vw. (nadrukkelijker en deftiger dan) eer : ik
ga niet heen, aleer ik n overtuigd hob; ook voor en aleer.
ALEMBICUS, ALEMBIEK, m. (...bieken), (veroud.)
distilleerhelm.
ALEVEL, bw. (gem.) niettemin, echter, toch: clot

kan me alevel heel weinig schelen.
ALEXANDRIJN, m. (-en), vers van 6 jambes, met
afwisselende mannelijke en vrouwelijke rijmen,
vooral voor treurspelen gebruikt: Uriel, schildknaap.
rood! men breng' den bliksem hien ALEXANDRIJNSCHE VERZEN, verzen in alexandrijnen geschreven.
ALF. m. (alven), zekere geesten in de Germ. mythologie (vgl. elf) ; (in 't latere bijgeloof) booze geest:
(fig.) zot, dwaas.
ALFENIDE, o. een zilverachtig metaal; eene legeering van koper, nikkel en zink.
ALFPAPE, v. ALFPAPENKRUID, o. (gew.) heggerank,
Wilde wingerd.
ALFRANK, v. plant van de fans. der Nachtschaden,
gewoonlijk bitterzoet geheeten. Ook elfrank,alfsrank.
ALFT, n1. (-en). elft.

ALGADER.
ALGADER, bw. (deftige vorm voor) allegaar, alle

ALLEBEIDE.
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schimpwoord gebruikt). ALGODIST, m. (-en), pan
to zamen.
theist.
ALGE, v. (-n), (plantk.) collect. naam der wieren.
ALGOED, bn. volmaakt goed, onuitputtelijk in
ALGEBIED, o. gebied over alles, vgl. albestuur.
liefde (attribuut der Godheid). ALGOEDE, m. God.
ALGEBRA, v. onderdeel van de leer der getallen,
ALGOEDERTIEREN, bn.; —HEID. v.
stelkunde ; — dat is algebra voor m#, daar begrijp ik
ALGOEDE, v. plant van de familie der Melden,
niets van.
thans algoede Ganzevoet of Goede Hendrik, of ook wel
ALGEBRATSCH, bn. eene algebraische formule, forLammekensoor, wilde spinazie en Hondsmelde geheeten ;
mule uit de algebra; — algebraIsche getallen, posi(gew.) scharlei.
tief of negatief.
ALHEILIG, bn., alheilig God, volmaakt heilig.
ALGEEST, m. (dicht. en wijsg.) de geest van het
ALHEILIGE. m. God. ALHEILIGHEID, v.
Heelal in tegenstelling van de stof (de alstof).
ALHIDADE, o. (nat.) beweegbaar vizierliniaal.
ALGEHEEL, bn. (versterking van) geheel, volledig:
ALHIER, bw. (versterking van) hier; in dit dorp,
,algeheele vernietiging algeheele vrijheid; (w. g.) algedeze stad : de menschen alhier (maar deze menschen
heele erfgenaam, erfgenaam der heele nalatenschap.
hier); het Geologisch Museum alhier; de burgemeester
ALGEMEEN, bn. alle personen betreffende, aan alien
alhier; de heer A. fabrikant alhier; hier te laude.
gemeen, waaraan allen deel hebben : eene algemeene
ALHOEWEL,•vw. (minder gebruikelijk dan) hoewel.
rergiffenis; het algemeen belang ; het algemeene welzijn; —
ofschoon, hoezeer, (zie aldaar).
een algemeene opstand, een opstand der gehee]e beALHOOG, bn. eindeloos hoog, boven alles verheven.
volking; — algemeen sternrecht, het recht van alle
ALHOOGE, m. (slechts van God gezegd).
staatsburgers om mode te stemmen bij de verkieALIAS, bw. (scherts.) anders gezegd, ook welgezing van leden der vertegenwoordiging; algemeen
naamd de heer J. H. Bruis, alias Buikje.
ies- en stemrecht; — algemeene geschiedenis, geschieALIAS, m. (-sen), schertsende bijnaam : wij sullen
,denis van alle volken der aarde; —
algemeene vern voortaan T a nt e L eg e o heeten, hoe bevalt u die alias?
gadering (van een genootschap), (jaarlijksche) verga(gemeenz.) snaak, platje: dat heeft, me die alias slim
dering waarbij de afdeelingen vertegenwoordigd
overlegd ; ook een wonderlijke alias , een rare snuiter.
worden; de algemeene overtuiging, (meening, gevoeALIBI, o. (-'s), (recht.) zUn alibi bew?jzen, bewijzen,
len) ; — eene algemeene state, van alle aanwezigen;
dat men zich tijdens het plegen der misdaad elders
—netalgem nestm en,
van alle stemmenden;
een
bevonden heeft en dus onschuldig is.
algemeen gesprek, waaraan alle aanwezigen deelALIENABEL, bn. vervreemdbaar alienabele goederen.
alemen, — de speelwoede is, wordt algemeen, is, wordt
ALIENATIE, v. (-iC,n), vervreemding; verstandsveraan de meesten eigen; — (le teleurstelling, de vreugde
bijstering.
was algemeen, door alien gevoeld;
ALIGNEEREN, (alieneerde, heeft gealieneerd) vervoor alle bijzondere gevallen geldig, dienstig: een
vreemden; — hij is gealieneerd, krankzinnig.
.algemeene regel; eene algemeene wet; een algemeen
ALIGNEEREN, (aligneerde, heeft gealigneerd) volgeleesmiddel; —
gens eene rechte lijn afmeten, plaatsen; de troepen
het geheel betreffend, niet in bijzonderheden afdaaligneeren.
lend : de algemeene beschouwingen voor eene wet gaan
ALIGNEMENT, o. richtingslijn, rooilijn: huizen buiaan de artikelsgew?jze behandeling moral; onbepaald,
ten 't alignement, die de rooilijn der huizenrij niet
vaag : iemand met algemeene beloften afschepen; —
bereiken of oyerschrijden.
de zonde is de algemeene vfjandin, staat vijandig
ALIKAS, m. (-sen), fraaie albasten of marmeren
tegenover alien ; — algemeen erfgenaam, universeel ; —
knikker.
olgerneene armen, die door 't burgerlijk armbestuur
ALIKRUIK, v. (-en), soort van eetbare zeeslak, (gew.)
'verzorgd moeten worden; — departement van algeook als kreukel, krukel bekend; — een alikruik van
lneen bestuur, van het bestuur van den staat in
e en ventje, een kort, dik (vaak krona) ventje.
tegenstelling van dat der gewesten en gemeenten;
ALIKRUIKSPOEET, m. (-en), spottende schimpnaam
—algemnladvog,AlemnStae,
met 't bestuur
voor een kleingeestig dichter, een onbeduidend rijvan 't geheele land belast.
melaar, ook dozUnwerkers, boekzaalwormen, lettervleALGEMEEN, bw. (van omstandigheid), men vlagde g els, rijmtirannen, pothuispoeten en poetische beulingen
algemeen, ieder vlagde; — het is algemeen bekend, bij
genaamd.
leder; — deze regel is algemeen geldig, voor alle bijzonALIMENTATIE, v. (w. g.) voeding, verzorging, ondere gevallen; — bw. (van wijze) : gfj drukt u te alged erhoud.
9neen uit, niet bepaald genoeg, niet genoeg in bijzonALIMENTEEREN, (alimenteerde , heeft gealimenderheden.
eerd), (w. g.) voeden, onderhouden : de gealimenALGEMEEN, o., in 't algemeen hebt ge
als op
eerden eener gemeente.
de bijzondere gevallen niet gelet wordt; — over 't alALINEA, v. (-s), gedeelte van een geschreven of
gemeen leveren de zandgronden niet veel op, doorgaans,
g edrukt stuk, van een nieuwen regel tot een nieuwen
meestentijds; — hij strijdt voor 't heil van 't algemeen,
r egel; — eene nieuwe alinea beginnen, van daar: lid
van al de menschen, 't geheele yolk; — de Maat- v an een wetsartikel.
schappij tot Nut van 't Algemeen.
ALIZARINE, v. roode kleurstof uit den meekrapALGEMEENHEID, v. hoedanigheid van algemeen in
vortel. ALIZARINE-INKT, m. bij welker bereiding
cle verschillende beteekenissen ,—(-heden), algemeene,
a lizarine gebruikt wordt.
yage beschouwingen, gezegden : hij maakt er zich met
ALK, v. (-en), geslacht van zwemvogels met korte
algemeenheden af.
leugels, in het Noorden voorkomend.
ALGENADIG, bn. (dicht.) algenadig God, eindeloos in
ALKANNA, v. altijd groen Indisch boompje. ALgenade.
ANNEWORTEL, m. tot verving van tincturen en
ALGENOEGZAAM, bn. en bw. (dicht.) volkomen z alven gebezigd, bruinrood van kleur.
toereikend om alle behoeften te bevredigen : de alALKOOF, v. (alkoven), een klein vertrekje, in eene
genoegzame troost des Erangelies; Algenoegzaam Opper- g rootere kamer uitkomende en daarvan met een
wezen. ALGENOEGZAAMHEID, v. de hoedanigheid d ubbele deur of een gordijn afgescheiden, meest zonvan algenoegzaana, (dicht.) God, de Algenoegzame. d er eigen uitgang en vensterIicht, meestal tot slaapALGEWELD, o. (dicht.) alles overweldigende, on- p laats ingericht, ook ALKOVE.
-weerstaanbare macht:
God sprak — de Heerscher
ALKORAN, m. koran, heilig boek der Mahomeiel — zijn algeweld had palen.
anen.
ALGEWELDENAAR, m. (-s of ...enaren), (dicht.) alles
ALLE. Zie AL.
overweldigende dwingeland.
ALLEBEIDE, ALLEBEI, hoofdtelw. beide, 't een zooALGODENDOM, o. pantheisme.
el als 't ander : ik heb die boeken allebei gelezen; beiden:
ALGODERIJ, v. (Zuidn.) pantheisme (alleen als
d e heeren hadden allebeiden (allebei) mooi de hoogte.
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• ALLEBLAS.

ALLEBLAS, Zie ALBAST.
ALLEBOT, bw. (gewest.) telkens, iederen keer (gew.

ook ieder bot) ; vgl. slag op slag.
.
ALLEDAAGSCH, bn. (-er, -t, meest omschreven),
alledaagsche koorts, die zich dagelijks herhaalt ; (veroud. gew.) alledaagsche kleeren . daagsche ; zeer gewoon, niet merkwaardig, zich do
or niets onderscheidende, niet uitmuntend : een alledaagsch gezicht ; alledaagsche gezegden, voorvallen; een alledaagsch dichter.
ALLEDAAGSCHHEID, v. hoedanigheid van allealledaagsch, gewoonheid, onbeduidendheid ;
daagschheden, alledaagsche opmerkingen, gezegden.
ALGOEDERTIEREN, bn. volmaakt goedertieren : de
Algoedertierene, God.
ALGOEDHEID, v. volmaakte, eindelooze goedheid,
als attribuut der Godheid ; (dicht.) de Algodde.
ALHEEL, bw. (gew.) geheel en al ; — alheel niet, volstrekt niet.
ALHEEN, bw. (veroud.) al voort, den geheelen tijd
door.
ALHEID, v. (dicht.) het geheele wezen ; de Godheid;
(veroud.) het heelal.
ALLEE, v. (-en) breede weg tusschen twee rijen
boomen.
ALLEEN, bn. (praedic.), zonder gezelschap : ik zat
wren tang alleen ; die moeder laat dat kleine kind vaak
alleen thuis; het is niet goed dat de mensch alleen zij ;
ook: een, ongeluk komt zelden alleen ; zonder getuigen:
ik wilde u alleen spreken, ontmoeten; zonder steun
of hulp : de Vader heeft mfj niet alleen gelaten. [In deze
laatste opvatting wordt alleen wel in samenstelling gebracht: alleenblljven, ...LATEN, ...STAAN, ...ZITTEN ;
vgl. hij heeft zijn meisje geen oogenblik alleen gelaten,
zoo jaloersch is hij en God heeft ons niet alleengelaten;
vgl. alleenstaande] ; de e en z a m e is altijd all e en
maar wie all een is behoeft zich daarom nog niet
eenzaam te gevoelen.
zonder iemands medewerking handelend, zonder
(nadruk op
hulp : dit werk heb ik alleen uitgevoerd
alleen); Jan heeft alleen zffn werk gemaakt, niemand
heeft hem geholpen; 't kind loopt at alleen; 't is te
gek om alleen te loopen ; — (ellipt.) samen zouden we
't wel kunnen, maar alleen is er geen denken aan;
uitsluitend ('t bepaalde wooed heeft nu den nadruk,
vgl. boven) : God alleen is goed, en niemand anders ;
alleen zijn oom was overgekomen; — Jan alleen heeft zijn
week gemaakt, niemand anders dan Jan; — alleen de
Liefde kan deze wonden genezen; voor A zing ik alleen;
ik alleen wensch a te spreken ; er is geen God dan G#
alleen; den alleen wizen God zU eere; het nieuwe
alleen loon haar behagen ; 't good is alleen machtig.
ALLEEN, bw. uitsluitend, slechts, enkel (nadruk
op 't bepaalde zinsdeel) : langs dezen weg alleen kunt
gU er komen, niet langs een anderen weg; — hij leeft
alleen voor de wereld, voor niets anders dan deze;
Jan heeft alleen zon werk gemaakt, maar zfjne lessen
niet geleerd ; beklaag mf). niet, hoor mff alleen aan; ik
kan alleen awe vrienclin zVin, niets meer ; ik, wenschte
cc alleen even te spreken ; ik loom eenig en alleen om u
te groeten ;
de verbinding niet alleen — maar ook treedt met
verbleekte beteekenis als aaneenschak. -voegw. op:
dit week is niet alleen aangenaam, maar ook nuttig,
(bijna gelijk aan) is aangenaam en nuttig; —
als bw. voor 't zinsverband drukt het eene beperking of eene uitzondering uit : ik rind dit opstel goed ;
alleen is het wat langdradig ; deze bloemen zfjn verwelkt, alleen de roos ziet nog vr?) . frisch; bij dichters
ook tegenstelling : maar, doch.
ALLEENBLIJVEN, (bleef alleen, is alleengebleven).
Zie ALLEEN.
ALLEENHANDEL, m. (w. g.) monopolie, recht tot
verkoop van een artikel met uitsluiting van mede(lingers.
ALLEENHEERSCHAPPIJ, v. volstrekte heerschappij,
onbeperkte oppermacht. ALLEENHEERSCHEND, bn.
ALLEENHEERSCHER, m. (-5); een vorst die in zijn
gebied met onbeperkte opperrnacht regeert: de Czaar

ALLEMANSKIESRECHT.
is de alieenheerscher der Russen; despoot, ook (fig.)
spoedig bleek het, dart de leider van de part# alleenheerscher wilde zfin; ...HEERSCHERES, v. (-sen); ...HEER-

SCHING, v.
ALLEENHEID, v. (w. g.) toestand van alleen zijn.
ALLEENIG, bn. en bw. (gemeenz. en dicht.) volkomen dezelfde bet. als alleen: Arm moedertje is zoo
alleenig ; alleenig blijven; alleenig voor zijn gezin leven.
ALLEENLATEN, (Het alleen, heeft alleengelaten).
Zie ALLEEN.
ALLEENLIJK, bw. (Zuidn., bij ons bijna verouderd
en deftig), dezelfde beteek. als het bw. alleen.
ALLEENS, bw. (veroud. en gew.), eveneens, op dezelfde wijze ; hetzelfde, onverschillig : 't is mfj alleens.
ALLEENSPRAAK, v. (...spraken) gedeelte van een
tooneelstuk, dat door een persoon, alleen op 't tooneel
gereciteerd wordt : monoloog ; ook woorden die iemand
tot zich zelven, hardop in gedachten, spreekt.
ALLEENSTAAN, (stond alleen, heeft alleengestaan).
Zie ALLEEN.
ALLEENSTAAND, bn. zonder andere voorwerpen
derzelfde soort in de nabijheid : eene alleenstaande
woning ; (fig.) alleen uit zich zelven handelend, zonder
medewerking van anderen ; — een alleenstaand geval,
felt, op zich zelven staande en daarom niet als regel
geldende ; vgl. alleen staande, slechts staande.
ALLEENWIJS, bn. (bijb.) de alleenwijze God; (scherts.)
iem. die meent de wijsheid in pacht te hebben.
ALLEENZALIGMAKEND, bn., de Alleenzaligmakende
Kerk, de Katholieke Kerk ; schertsend van met ,
ophef verkondigde leerstellingen : het alleenzaligmakend communisme.
ALLEENZITTEN, (zat alleen, heeft alleengezeten.
Zie ALLEEN.
ALLEGAAR, bw. (gemeenz. en veroud.) komt in
beteek. en gebruik geheel met allemaal overeen en
wordt meestal door dit woord vervangen.
ALLEGAARTJE, o. (-s), (gemeenz.) spel, dans,
waaraan heele gezelschap deelneemt; mengeling
van zaken of personen : 't ministerie was een vreemci
allegaartje, bestond uit ministers van verschillende
kleur.
ALLEGORIE, v. (-en), (in de stijlleer) voortgezette
en uitgewerkte vergelijking (metaphora); proza- of
dichtstuk dat voortdurend aan iets anders dan
't meegedeelde doet denken : Vondels Lucifer wordt
door velen als eene politieke allegorie beschouwd, als
toespeling op 't verzet tegen Filips II. ALLEGORISCH, bn., eene allegorische schildero, een allegorische
groep, in den vorm van eene allegoric; — een allegorisch wezen, zinnebeeldig.
ALLEGRO, ALLEGRETTO, bw. (muz.) levendig; een
weinig levendig; — o. (-'s), 't ;Auk dat allegro uitgevoerd moet worden.
ALLENENS, (scheepsw.) allehens aan dek! al het
yolk aan dek: (Eng.) all hands; — het is geen allehensje, het is niet voor iedereen bestemd.
ALLEMAAL, bw. (gem.) alles to zamen : hij heeft
't geld allemaal verteerd ; (ellipt.) allemaal gekheid
allen te zamen : ik beboet jelui allemaal; alle te
zamen : ik heb die boeken allemaal verkocht ; (als zelfst.
telw.) hij is de ergste van allemaal.
ALLEMAN, zelfst. hoofdtelw. iedereen, de heele
wereld: Gods vriend is allemans rand; — allemans
werk is nienzands weak, van eene zaak waarmee ieder
zich bemoeit, komt niets terecht ; — h gaa. t om
met Jan en alleman, met ieder, vooral ook met 't geringere yolk.
ALLEMANSEND, o. (-en), (zeew.) touw van de klok,
waarmee de glazen geslagen worden.
ALLEMANSGADING, v. wat ieder past, bevalt : die
tabak is geene allemansgading, ze is te dear; benaming van winkels.
ALLEMANSGEK, m. (-ken), sukkel die door iedereen
voor den gek gehouden wordt : at te goed, is all,mansgek. Zie BUURMANSGEK.
ALLEMANSHOER, v. (en), straathoer.
ALLEMANSKIESRECHT, o. (scherts.) algemeen kies-
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xecht; de begrippen over 't allemanskiesrecht loopen
nogal uiteen.
ALLEMANSVERDRIET, o. persoon of zaak die ieder•een tot verdriet is : als niet komt tot iet, is 't allemansverdriet, als een gering persoon tot aanzien en
macht komt, is hij eene plaag van iedereen.
ALLEMANSVRIEND, m. (-en), iemand die iedereen
vriendschap betoont (meestal met de bijgedachte,
.dat zijne vriendschap daardoor waardeloos is) : alle.mansvriend is allemansgek; ook die hond is een allemansvriend, loopt iedereen na, wil bij iedereen zijn.
ALLEMANSZOT, m. (-ten), allemansgek.
ALLENGS, bw. langzamerhand, gaandeweg, van
lieverlede: daar zult ge allengs aan gewennen; de
vriendenkring werd allengs grooter.
ALLENGSKENS ; bw. drukt 't langzame, onmerkbare der werking of toeneming sterker uit dan allengs.
ALLENTHALVE, bw. (veroud.) aan, van alle kanten; overal ; in ieder opzicht.
ALLENTWEGEN, bw. (veroud.) allerwegen.
ALLER, (voor superlatieven geplaatst) geeft den
superlatief meer nadruk: mijn allerkleinste broertje
fleet Piet; drukt een buitengewoon hoogen graad der
hoedanigheid uit: 't is een alleraardigst kind; het
zingt allerliefst, zeer aardig, zeer lief, (versch. klemtoon in beide gevallen) : de allerschoonste der Godin?ten; mijn allertreurigst lot; hij kwam allereerst.
ALLERBEST, bn. en bw. in de hoogste mate goed;
zijne allerbeste vrouw; — wij zijn allerbeste vrienden,
op de innigste wijze met elkaar bevriend ; — allerbest,
mew g# kunt u vergissen, toegestemd; — op zjn allerhest zijn, in zijne beste plunje; — op zon allerbest
.(genomen) kan hij lezen en schrOven.
ALLERCHRISTELIJKST, bn. eeretitel der Fransche
koningen: Zijne Allerchristelijkste Majesteit.
ALLEREERST, bn. en bw., de allereerste beginselen;
hij is de allereerste die het zegt ; — het allereerst, in de
-eerste plaats, voor al het andere, de andere; — ten
.allereerste, zoo spoedig mogelijk; — do allereerste
-eigenschap van eel te spreken is duidelijk te spreken,
de voornaamste; — allereerst moet gij beginnen met
O beter te gedragen, vOOr al het andere.
ALLERGETROUWST, bn. eeretitel der Portugeesche
koningen.
ALLERHANDE, by. (onverbogen) van alle soort,
van zeer verschillende soorten: menschen van allerhande staat; zij schaften allerhande misbruiken af; —
op allerhande tvijze, (wijzen), op de meest verschillende manieren ; (tautologisch) gerechten van oilerkande soort; — o. (-s), soort gebak, koekjes, kleingoed.
ALLERHEILIGEN(-DAG), m. groote feestdag in de
R.-K. kerk (1 November) ter gezamenlijke vereering
van al de Heiligen der kerk; (scherts.) van Maastricht
tot Allerheiligen, nergens, in het geheel niet, vgl. Aken.
ALLERHEILIGSTE, o. binnenste gedeelte van den
Jeruzalemschen tempel, waarin alleen de hoogepriester eenmaal 's jaars mocht binnentreden; (fig.)
allerheiligste der wetenschap, voor niet-ingewijden
afgesloten; (R.-K. kerk) de b,eilige hostie, meestal
feet JIoogwaardige genoemd ; als bijv. naamw.: het
allerheiligste wezen, God; — het allerheiligste geloof,
in den hoogsten graad heilig.
ALLERHOOGSTE, m. 't Opperwezen; als bijv.
naamw.: dat is van 't allerhoogste belang, bij uitstek
hoog; — op 't allerhoogste, in de hoogste mate;
(genomen).
—opzonalerho gst
ALLERJONGSTE. bn. (dicht.) de allerjongste stonde,
snik.
ALLERLEI. Zie ALLERHANDE.
ALLERLEI, o. allerlei zaken: letj had allerlei te vertellen; hij heeft op reis van allerlei gezien; — een boat
allerlei, verzameling van zeer verschillende personen;
benaming van klein gebak van verschillende soort,
gewoonlijk allerhande en kleingoed geheeten; rubriek
(in een tijdschrift) voor verschillende kleine mededeelingen.
ALLERLIEFST, bn. bij uitstek bevallig, beminitjk:
een allerliefst kind, hoedje; clot meisje ziet er allerliefst

nit; zo was allerliefst voor mij; — welken hoed draagt
gij het allerliefst, liever dan iets anders; — bw., zfj
gaat allerliefst met die kleintjes om; — allerliefst bleef
ik thuis hover dan iets anders to doen.
ALLERMEEST, bn., op zOn allermeest waren er vijftig
leden tegenwoordig, al neemt men het aantal zoo hoog
mogelijk; — menschen die het zich allermeest moesten
ter harte nesnen, meer dan eenig ander; — bw., aan
mijn vriend heb ik allermeest dien gunstigen afloop te
danker.
ALLERMINST, bn. geringst : aw allerminste dienstknecht; — op zon allerminst waren er een paar honderd toehoorders, al neemt men het aantal zoo laag
mogelijk; — voor het allerminst, op zijn minst genomen; — bw. vooral niet, inzonderheid niet : uwe
tusschenkomst zou mij allerminst passen.
ALLERNAAST, bn. het dichtst bij gelegen, wonende :
de allernaaste stad, huurman; — wie is u het allernaast? het nauwst verwant ; vlak bij, onmiddellijk
naast: dat is hier allernaost; voorz., h j woont allernaast de school.
ALLERVOLMAAKST, bn., het allervolmaakst gebed,
het gebed des Heeren, het Onze Fader.
ALLERWEGEN, bw. in alle richtingen, overal:
bloensen zie ik allerwegen ; — can allerwegen stroomde
't yolk toe, van alle kanten. Ook ALLERWEGE.
ALLERZIELEN(-DAG), m. feestdag in de R.-K. kerk,
gevierd ter gedachtenis van alle geloovige zielen ; —
allerzielen aflaat, de aflaat op den eersten Zondag
na allerzielendag verleend.
ALLERZIJDS, bw. (w. g.) van of aan alle zijden.
ALLES, zelfst. hoofdtelw. (alleen onzijdig), duidt
de gezamenlijke hoeveelheid der genoemde of bedoelde zaken aan: hooding, gelaat, oogen, stem, alles
herinner ik mid. ; — h zal alles verklappen, wat hij
weet, wat hem gezegd is; — ik wensch a alles goeds;
hij rertelt alles kwaads van na j, al wat maar good,
kwaad is; — geduld overwint alles, alle bezwaren;
al het zooeven genoemde; —alesgkheid nleugns,
—aleswordtherboen,de
gansche natuur ; van personen: alles liep te waxen; in Amsterdam leeft alles van
den handel, alle personen; — alles wet adem heeft love
den Heer, alle wezens; — alles wel, maar, toegegeven,
maar; (zeev.) alles wel aan boord, geene ziekte of
groote averij gehact;
ik verkoop alles, wat ik heb ;
?rift 7n j dit alles niet;
't is cellos geen goud, wat er blinkt; —
hij is in alles gelukkig ,—v6or alles, in de eerste plants;
hj heeft van alles te /coop, allerlei zaken; — een winkel
met van alles; (gew.) bw. 't is alles, tegenover nietes.
ALLES, o., ?non liefste, mijn alles heeft nrij verlaten,
al wat waarde voor mij heeft; — alles voor iem. zijn,
geheel voor iem. leven; — gij zUt mtjn alles, mijn dierbaarste ; — geld is allesb# hem, waar 't op aankomt ; —
daarvan verwacht h# alles, wat hij wenscht ; — dot is
niet alles, (scherts.) ver van aangenaam; (versterk.)
alles en alles; alles en nog wat.
ALLESBEHALVE, bw. volstrekt niet, lang niet:
hij anteing ntfj allesbehalve vriendelijk, bepaald onvriendelijk.
ALLESZINS, bw. geheel on al, in ieder opzicht,
volkomen : zOn gedrag was alleszins onbesproken ; zijne
hooding is alleszins verklaarbaar; (veroud.) aan alle
kanten, rondom, overal, naar alle kanten ; to alien
tijde.
ALLEVEN, o. (dichter1.-wijsg.) 't oneindig leven der
natuur; (scherts.) het leven van al het geschapene.
ALLIAGE, v. (-s), legeering, metaalmengsel, inz. de
toegevoegde hoeveelheid onedel metaal bij de edele
metalen tot het vervaardigen van munten.
ALLIANTIE, v. (-s,
bondgenootschap, vereeniging; (w. g.) vermaagschapping door huwelijk.
ALLICHT, bw. duidt aan, dat iets gemakkelijk kan
plaats hebben, kans heeft to gebeuren : van uitstel
komt allicht afstel; wellicht. misschien : rust uit, ge
zijt allicht wat vermoeid.
ALLIGATOR, m. (-s), kaaiman, soort van krokodil.
ALLITERATIE, v. (-s,
herhaling derzelfde
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aanvangsletters of lettergrepen, stafrijm : en witte wol-

ken wassen weer uit der baren spel.
ALLITEREEREN, (alliteerde, heeft geallitereerd), de

woorden wind en weer, lief en feed allitereeren.
ALLO, tusschenw. aansporing om iemands aarzeling to overwinnen : allo, alto, komt binnen, boeren, bur-

gers en buitenlui!
toespraak (van den Paus
ALLOCUTIE, v. (-s,
over eon kerkelijk-politick onderwerp); ook wel van
andere hooge geestelijken en schertsend gebezigd.
ALLODIAAL, bn. niet leenroerig.
ALLODIUM, o. (...dia, ...dien), eigen, vrij erfgoed
(in tegenstelling van het feudum waarvoor men
leenhulde schuldig was).
ALLONGE, v. (-s), verlengstuk aan een wissel, als
er op den rug van den wissel geene plaats meer is
voor endossementen.
ALLONGEEREN, (allongeerde, heeft geallongeerd),
verlengen (van een wissel).
ALLONGE-PRUIK, v. (-en), lange krulpruik.
ALLONS, tusschenw. komaan ! vooruit!
ALLO01, o. gehalte aan zuiver goud of zilver, vooral
van muntstukken; (scheik.) metaalverbinding in
't algemeen, legeering, alliage; (fig.) waarde, hoedanigheid: die dames zon zoo wat van 't zelfde allooi,
even veel waard, even licht ; — eene jas van beter allooi,
van eene betere stof.
ALLOPATHIE, v. geneeswijze waarbij men middelen toepast, die eene aan de ziekteverschijnselen
tegenovergestelde werking voortbrengen; tegengestelde van homodpathie.
ALLOTRIA, v. mv. bijzaken, vreemdsoortige bezigheden.
ALLOTROPIE, v. (scheik.) de eigenschap, dat eene
zelfde stof in verschillende toestanden kan voorkomen, b.v. de koolstof gekristalliseerd (.diamant),
kristallijn (graphiet) en amorph (lampzwart). ALLOTROPISCH, bn., allotropische toestand.
ALLOUEEREN, (alloueerde, heeft gealloueerd), inwilligen; laten gelden. ALLOUABEL, bn. geldig; in
te willigen.
ALLUDEEREN, (alludeerde, heeft gealludeerd), toesp elingen maken.
ALLURE, v. (-s), gang, houding, manieren: h# heeft

zulke rare allures.
ALLUSIE, v. (-s, ...sien), toespeling, zinspeling.
ALLUVIAAL, bn. tot het alluvium behoorend : allu-

viale grond.
ALLUVIE-RECHT, o. (-en), recht der oeverbewoners
op het aangeslibde land.
ALLUVIUM, o. (geol.) gronden in 't tegenwoordige
tijdperk der geologie gevormd: klei, yeen, dit tijdperk zelf.
ALMA MATER, v. eerwaarde moeder (eernaam der
hoogescholen).
ALMACHT, v. de alles on allen omvattende, onbeperkte macht: Gods almacht; — onbeperkte macht,
allesvermogende inyloed: de almacht der kunst, der
Staten, der steal Amsterdam; God zelf.
ALMACHTE, bn. (dichterlijker dan) almachtig.
ALMACHTIG, bn. onbeperkt in macht, invloed:

't almachtig Opperwezen; God almachtig ; — hU was ook
nu weer de almachtige man, de alvermogende; — 't almachtig goud; — (gemeenz.) bn. en bw., een allemachtig gevaarte, buitengewoon groot; — allemachtig gek,
zeer gek; — wel allemachtig dat verbaast me.
ALMANAK, m. (-ken), verzameling van tijdrekenkundige en astronomische opgaven voor een jaar;
doze opgaven, vergezeld van andere mededeelingen
en letterkundig mengelwerk; — met eene roode letter
n den almanak staan, als een heilige vereerd worden, ook: hooggesctiat worden; — hij liegt als een
almanak, — almanak, leugenzak ; eig. gezegd van de
weersvoorspellingen van den almanak, doch meest
fig. van iem. die veel liegt.
ALMAVIVA, (-s), wijde, lange mantel die over den
schouder geslingerd en met een koord vastgemaakt
wordt.

ALMEDE, ALMEE, bw. mode, ook, insgeltjks.
ALMOGEND, bn. (minder gebruikelijk dan) almachtig. ALMOGENDHEID, v. almacht (voor God).
ALOE, v. (-'s) geneeskrachtige plant, 't bitters sap
is afdrijvend; ook : soorten van agave waarvan
de vezels tot hennep verwerkt worden ; zekere geurige.
specerij ; de droge stof uit het harsachtige sap van
de aloe verkregen en als geneesmiddel gebruikt.
ALOE-HENNEP, m, ; ALOE-ROUT, o. verschillende
Ind. welriekende houtsoorten.
ALOM, bw. overal, op alle plaatsen : stilte heerscht
alom, alom gevreesd, bekend, — van alom, van alle
zijden ; ook : ALOMME.
ALOMTEGENWOORDIG, bn. overal aanwezig of
zijne working doende gevoelen (voornamenlijk van
't Opperwezen on zijne zorg, liefde enz. gezegd). ALOMTEGENWOORDIGHEID, v.
ALOMVATTEND, bn. alles omvattend, in zich
sluitend.
ALOUD, bn. zeer oud, wat van jaren of eeuwen
her dagteekent, eerwaard : 't aloude Rome, aloude
gebruiken; ook: AALOUD, AELOUD.
ALOUDHEID, v. de overoude tijd (vooral de GriekschRomeinsche tijd); de menschen die toen leefden.
ALP, m. (-en), (gewoonlijk in 't meervoud) een hooggebergte in Middel-Europa.
ALPENJAGER, m. (-s), ...HERDER, m. (-s) ;
v. (-en); ...TOP, m. (-pen); ...DAL, o. (-en).
ALPENHOORN, m. (...hooms, ...horens), hoorn der
Alpenherders; ...ROOS, v. (...rozen), rhododendron;
...STOK, m. (-ken), lange stok met ijzeren punt, bij
't bergbeklimmen gebruikt.
ALPACA, o. nieuw zilver.
ALPACA, o. (-'s), Z.-Am. bergschaap, 'evert de fijne

alpaca-wol.
ALPHA, v. (-'s), de eerste letter van 't Grieksche
alphabet; (bijb.) ik ben de Alpha en de Omega, de
eerste on de laatste, 't begin on het einde, de Eeuwige.
ALPHABET, o. (-ten), gezamenlijke letterteekens
eener taal, in bepaalde volgorde : het Grieksche, Latijnsche alphabet; al de letters van het alphabet; (fig.)
een heel alphabet, een lange lijst, reeks; (fig.) er zon
meer medeklinkers dan klinkers in het alphabet, er zijn
meer personen die met andere meepraten dan die
zelfstandig oordeelen en handelen; — het alphabet
eener wetenschap, het ABC, de eerste grondstellingen.
ALPHABETISCH, bn. on bw., eene alphabetische voordracht; — de namen zijn alphabetisch gerangschikt, naar
de volgorde van het alphabet, by. Bink, Boon, Drost,
Frey.
ALRAS, bw. reeds binnen korten tijd, aldra: alras-

zal a dat vervelen; de nieuweling wist zich alras aangenaam te maken.
ALREE, (ellipt.) alree, man ik ben er al klaar mee
ik doe al wat je vraagt.
ALREE, ALREEDE, ALREEDS, bw. (versterking van)
reeds.
ALREGEERDER, m. (dicht.) God.
ALREIN, bn. (dicht.) volmaakt rein.
ALRUIN, v. en m. (-en), Germaansche wichelares:_.
wortel der mandragora, waaraan groote tooverkracht
word toegeschreven ; eene plant tot de Solaneen behoorende, verdoovend en bedwelmend, mandragora.
ALS, bw. (van graad) (in de spreektaal) gfj zit als

te goed; dat is als to reel; ik voel in?). niet als to wel:.
maakt het als te best. Zie AL.
ALS, (vergelijkendvoegw.) wijst eene overeenkomst
tusschen twee vergeleken zaken aan (zwakker dan

gel k): alle vleesch is als gras; hij liep als een hags:
ohik ben arm als (JO' (vgl. ik ben zoo arm als
beraden als een jong mensch, hij liep zoo hard (eels)
icon ; ik verheug mij zoo dikwijts, vaak (als) ik to vie,
vgl. zoolang (als) ik leef; — yolk een gewapende credo
als thans in Europa heerscht, ruineert inenige schatkist
(hier leidt als een bijvoeg. bijzin in en is gelijk din
dot is even gevaarlijk als een openiUk verzet;
Londen rijdt men zoowel (zoo) onder als boven den
grand, niet alleen boven, maar ook onder den grond,—
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het goud is de god onzer eeuw, (zoowel) op het land als
in de stad, (zoowel) in de but als aan het hof; — hi)* is
niet zoozeer onwillig, als wel lui, eigenlijk meer lui
dan onwillig; — hij is zooveel als voetwisrh, hij is zoo
wat, om zoo te zeggen, voetwisch; — ik ben zoo goed
als klaar, nagenoeg klaar; — zit gij al klaar ? zoogoed
als (klaar); — zoo arm als hi)* is, helpt hij anderen nog,
niettegenstaande hij arm is; — zoo mooi als daar aan
toe (in de volksuitspraak: anstrantoe), zoo mooi mogelijk; — 't stuk luidde als volgt (volgt de inhoud); —
allerlei marmersoorten, als (als daar is, als b. v.) wit,
zwart, geel marmer enz. ; als bij voorbeeld (als b. v.) ; —
als 't is, als toestemmend antwoord, (gij zegt) gelijk
het is; — de vader, als men denken, kan, was trotsch op
zijn, kind, zijn trots was in overeenstemming met
wat men verwachten kon, was natuurlijk ; — als near
gewoonte, als de gewoonte was ; — snoever als hi] was,
onnoozele als hij was, gelijk hij was, (dat was hij) ;
—erzuchtigals jwa,schendtronhemitonbereikbaar, daar hij eerzuchtig was;
als in plaats van dan na comparatieven, na de
woorden : ander, anders, niemand enz. (vooral in de
spreektaal) verdient geene aanbeveling: Itfj is knapper als vriend; dit vindt men nergens als in Amsterdam; —
(voegw. van wijze) geeft de wijze to kennen waarop
iem. of iets wordt voorgesteld : ItY stond als versteend, als het ware; — als b toeval ontmoette ik hem;
als met een tooverstaf veranderde alles;
alsof: htj keek, als was er niets gebeurd, als hij zou
kijken, indien er niets gebeurd was; — gij lacht, gij
juicht, als hadt gij niets verloren ! — als het ware, bij vergelijking gesproken: ik liep hem als het ware teg en 't tiff ;
(voegw. van hoedanigheid) als wordt voor eene
bijstelling geplaatst: dit kind zal eenmaal als leaning
heerschen, in de hoedanigheid van koning; — onze
dokter bezoekt ons als vriend nog al eens ; — ik heb hem
als kind gekend, toen hij kind was; hi)" beschouwt
zich als uitverkorene ; zfj achten, eeren, behandelen, huldig en hens als een weldoener hunner stad; beschouwen het als eene Goddelijke straf ; hfj gebruikt zijn potload als tandenstoker ; — Mr. A is verkozen tot lid der
Staten-Generaal en zal als zoodanig slechts zitting nemen, tot na de afdoening der kieswet, in die hoedanigheid; — dit is een verfrisschende drank, als zoodanig
kan ik het aanbevelen, in die hoedanigheid;
(als verklarend voegw.), hij werd, als de oudste in
jaren, tijdelijk met het voorzitterschap belast, omdat hij
de oudste in jaren was;
dit aanbod sla ik, als mU
onwaardig af, daar het mij onwaardig is; — hij
werd uitgenoodigd, als zijnde nog een verre neef, omdat
hij een neef was; — wij vertrouwen, dat wj eene goede
conscientie hebben, als die in alles eerlijk willen wandelen;
(voegw. van tijd.) drukt eene herhaaldelijk of gewoonlijk voorkomende gelijktijdigheid uit : als de zon
opgaat, verlaat ik het bed; als ik waarheid wil zoeken
en vinden, dan moet ik min verstand holder houden;
als 't klokje luidde, ging leder ter rust; 't samenvallen
van twee feiten in de toekomst : als hjj in veiligheid
is, zal ik spreken; (dicht. en veroud.) wijst een bepaald feit in 't verledene aan (voor toen) : Jozef weende
als z# tot hem spraken; in den histor. teg. tijd (voor
teen) : hij staat op, doch, als hij wil spreken, treft hem
de verraderlijke dolk.
(voorwaardelijk voegw.) drukt eene voorwaarde
of onderstelling uit: als God mfj helpt, zal de arbeid •
slagen; als ik geld had, (dan) ging ik studeeren ;
als ik vragen may ; als gij er niet tegen hebt; — als
't u belieft, asjeblieft, beleefdheidsvorm bij 't overreiken van iets, bij 't doen van een verzoek, ook schertsend bij een bevel.
(als expletief) wijst het volgende met meerderen
nadruk aan : zfj zouden Maandag bij elkaar komen,
als wanneer hun de zaak nader zou worden aangeduid, door hun op dien tijd enz. (volkst.) hij
schrijft mij, als dat h?.] ziek is, dat hij ziek is ; (veroud.
en gew.) als heden, heden nog; — als tvederom, wederom.
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ALSCHOON, vw. (dicht. en w. g.) ofschoon, hoezeer,
hoewel; zelfs wanneer, ook: in het geval dat.
ALSDAN, bw. op dien tijd, in dit geval, (met meer
nadruk dan) dan ; (versterking van) dan, in de spreek, taal w. g. ; (Zuidn.) teen, alstoen; — voor alsdan, voor
dien tijd, (in het verleden) voor datmaal.
ALSEM, m. samengesteldbloemige plant, (in de
volkstaal) alst, aalst ; de toppen en bloesemknoppen
der plant; 't zeer bittere aftreksel van deze knoppen als maagbitter aangewend ; — zone pen in gal en
alsem doopen, scherpe, bittere taal schrijven; (fig.)
bittere, grievende smart : 's levens alsem ; het lot is vet .scheiden : voor den eetten honig, moor den anderen alson
ALSEMACHTIG, bn. (-er, -st); ...AFTREKSEL, o.
(-s); ...DRANK, m.; ...KNOP, m. (-pen); ...KRUID,
o.; ...SAP, o.; ...SMAAK, m.
ALSEMBEKER, m. (dicht.) lijdenskelk, zinnebeeld
van grievende smart : eon droppel honig in den alsetnbeker, eene verzachting der smart; — iem. den alsembeker mengen, volschenken, bieden enz., hem bitter
lijden berokkenen; evenzoo : ALSEMDRANK, m.;
...DRONK, m. (-en), eene bittere ervaring; ...DROPPEL, m. (-s); ...KELK, m.; ...KROES, m.; ...TEUG,
m. (-en).
ALSEMBIER, o.; ...BITTER, o.; ...WIJN, m. bier,
jenever, wijn waarin alsem is afgetrokken.
ALSJEBLIEFT, Zie ALS (voorw. voegw.)
ALSKAKS, bw. (veroud. en Zuidn.) voor de leus,
kwansuis, zoo 't beet.
ALSMEDE, vw. (aaneensch.), alsook, benevens:
drie onzer schepen, alsmede een brander, worden in den
grand geboord.
ALSNOG, bw. (versterking van) nog; nu nog, toen
nog, dan nog: dit gebruik is alsnog in zwang, vgl.
vooralsnog.
ALSNU, bw. (versterking van) nu, vgl. vooralsnu.
ALSOF, vw hi) keek, alsof h mij niet begreep, zooals (hij zou kijken) indien hij mij niet begreep;
—alsofhzeg en,(vragen
enz.) wilde, op dien teen of
met die gebaren die als 't ware de uitdrukking zijn
van dat gezegde enz.; — doen, zich aanstellen, zich homeden alsof; (ellipt.) alsof je niet beter wist ! je weet
immers wel beter; — het was, scheen, onder den schiln,
alsof hij boos werd, het had er den schijn van, dat; —
hOhandelde zoo (zoodanig), alsof hij hoer on meester was.
ALST, Zie ALSEM.
ALSTOEN, bw. (versterking van) teen; in dien tijd,
destijds.
ALSTOF, v. (dicht.) de stof van het Heelal, in tegenstelling van den Geest.
ALT, v. (-en), (muz.) tweede zangstem, lage vrouwenstem : eene krachtige alt ; — alt zingen, eene altstem
hebben; eene vrouw, die alt zingt; altviool, ook: de
persoon die de altviool bespeelt : de alt was uit de
maat ; altpartij ; wat de alt zingt of speelt. Altje, o.
(gemeenz.) ALTGELUID, o.; ...STEM, v. (-men);
...ZANGERES, v. (-sen).
ALTAAR, o. en m. (...taren), tafelvormige verhevenheid, bestemd om er te offeren of andere godsdienstige plechtigheden to verrichten; offertafel; de tafel
voor offers of reukwerk in de heiligdommen der
Israelieten, inz. in den tempel te Jeruzalem : de hoar nen (den hoorn) des altaars (aan) vatten,bij het heilige
altaar eene wijkplaats zoeken, wanneer men vervolgd
wordt; (vooral in de R.-K. kerk bestemd voor het
opdragen van 't Heilig Misoffer) ; — wie het altaar bedient moot van het altaar leven, het is billijk, dat de
geestelijke een behoorlijk inkomen heeft; (bij uitbr.)
ieder meet leven van zijn beroep (doch meet zich
zelf niet to veel bevoordeelen; — altaren voor iets of
iemand bouwen, iets of iem. hoogelijk vereeren;
—ofersop'tal rdesVaderlands,
aan 't Vaderland
gebracht; — op het altaar der liefde, der vreugde offeren,
zich aan de liefde, vreugde wijden ; — eene vrouw naar
't altaar geleiden, voeren, haar huwen ; troon on altaar,
vorstelijke regeering en kerk; — haardstede en altaar,
huis, vaderland, met al wat ons lief en heilig is:
voor haardsteden en altaren strijden, sterven enz.

ALTAARBEDIENING.

ALVERMOGEN.

v. priesterambt; ...BLAD, o.
(-en); ...BOEK, o. (-en), misboek; ...DIENAAR,
m. (...naren); ...DIENST, m.; ...DOEK, xn. (-en);
...DWAAL, v. (...dwalen), de witlinnen doek the
over de altaartafel is gespreid en aan beide zijden
tot op den grond afhangt; ...GAVE, v. (-n).
ALTAARGEHEIM, o. (-en), (in den Israel. godsd.) verzoeningsplechtigheid op het altaar gebracht; (R-K.
kerk) het H. Sacrament des altaars; ...GEHEIMENIS,
v. (-sen), het H. Sacrament des altaars; ...GEREEDSCHAP, o. (-pen); ...GEWAAD, o.(gewaden); ...HEMEL, m. (-s), verhemelte boven 't altaar; ...KAARS,
v. (-en); ...KLEED, o. (-en); ...KNAAP, m. (...knapen).
ALTAARKUS, m. (-sen), kus dien de priester onder
de Mis op 't altaar drukt; ...LAMP, v. (-en); ...LESSENAAR, m. (-s); ...OFFER, o. (-s); ...SIERAAD, o.
(...sieraden); ...STEEN, m. (-en), gewijde offersteen
in de offertafel; een draagbaar altaar; ...STUK, o.
(-ken), schilderstuk boven een altaar ; ...TAFEL, v.
(-s), het dekblad van het altaar; gedenkplaat aan
de voorzijde van een altaar; —TOOL xn.; ...TRAP,
m. (-pen); ...VERSIERING, v. (-en).
ALTEFFENS, bw. (veroud.) alles, alien tegelijk.
ALTEGADER, bw. alles, alien, alle te zamen.
ALTEGENWOORDIG, bn. (minder gewoon dan) alomtegenwoordig.
ALTEMAAL, bw. (oorspronkelijke, nu meer deftige
vorm van) allemaal.
ALTEMET, bw. (verouderd en gew.) hij komt zoo
altemet eens bU me oploopen, somtijds, somwijlen, zoo
nu en dan; — hij mocht het altemet verkeerd vinden, dat
g fj mij komt; ben je ook altemet ziek? misschien,

hij was
altfjd een blauwtje, als ik aril gaan vrijen;
net gekleed, als OW, naar gewoonte; — niet altjjd,
meest
niet bij iedere gelegenheid, wel eens niet;
altijd, meestal; — ik hour altjjd en eeuwig die piano,
(met het bijdenkbeeld van onaangenaamheid);— altijd
en overal, bij alle gelegenheid, wanneer en waar ook;
in elk geval: hoe de zaken ook loopen, rijk word
ik altfjd;
althans, ten minste: je zult, met voldoende inspanning altijd wel vooruitkomen; (veroud.) niet
altijd geen, volstrekt niet, geen.
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ALTAARBEDIENING,

SWIM

bn. veranderlijk (vooral: aan bederf

ALTERABEL,

onderhevig.)
ALTERATIE,

schudding.

v. (-s), ontsteltenis, ontroering; op-

,

ALTIJDDUREND,

bn. onafgebroken, voortdurend:'zii

leefden in altfiddurende veete.

ALTIMETER, m. (-s), hoogtemeter; ...METRIE,
hoogtemeting.
ALTOOS, bw. heeft dezelfde beteekenissen als
komt langzamerhand minder voor, althans in de
schrigtaal, het begrip van herhaling treedt meer
op den voorgrond. Zie .ALTIJD.
ALTOOSDUREND, bn. Zie ALTUDDUREND.
ALTRUTSME, o. het tegenovergestelde van egoisme.
ALTSLEUTEL, m. (-s), (muz.) sleutel die de C op
de derde lijn aanwijst.
ALTVIOOL, v. (-violen), soort van groote viool, de
tweede in toonhoogte.
ALUDELS, m. my. (scheik.) aarden retOrten waarin
kwik wordt overgehaald.
ALUM, v. (scheik.) dubbelzout van aluminiumsulphaat en kaliUmsulphaat, zeer samentrekkend,
de kristalvorm is een achtvlak; ook eenige stollen
van overeenkornstige samenstelling:

chroom-aluin.

ALUINAARDE, v. (scheik.) aluminiumoxyde, hoofdbestanddeel der klei en van robijn en saffier;
...ACHTIG. bn. een aluinachtige smaak; ...HOUDEND, bn.; ...BAD, o. (-en), oplossing van aluin. in

de leerlooierij ; ...BEREIDER, m. (-s) ; ...BEREIDING, v.
ALUINEN, (aluinde, heeft gealuind), in een aluinbad doopen.
ALUINERTS, 0.; ...FABRIEK, v. (-en); ...GAAR,
bn., aluingaar leder, voldoende gealuind; ...KETEL, m.
(-s); ...KUIP, v. (-en); ...LOOG, v. sterk aluinbad;
...MEEL, o. fijn gekristalliseerde aluin; ...OPLOSSING, v. (-en) ; ...PAP, v. geneesmiddel uit eiwit en
aluin, ...POEDER, 0.; ...STEEN, m. zekere aluinhem dwingen tot de keuze tusschen twee dingen
ertsen; ...VAT, o. (-en); ...WATER, o. aluinoplos•
die hij beide onaangenaam vindt; bn. beurtelings
sing; ...ZIEDER, m. (-s); ...ZIEDERIJ, v. (-en);
afwisselend; (recht.) eene alternatieve verbintenis,
...ZOUT, 0. (-en).
waarbij men zich verbindt eene der beide in 't conALUMINIUM, o. metaal, van zilverachtige kleur en
tract aangewezen verplichtingen na te komen.
van zeer gering soortelijk gewicht uit de klei- of
ALTERNEEREN, (alterneerde, hebben gealterneerd)
aluinaarde verkregen; ...BRONS, o. goudkleurig
afwisselen, bij beurten iets doen; (plantk.) kelk en
mengsel van koper en aluminium; ...GRIFFEL, v.
bloenikroon alterneeren, de kroonblaadjes staan boven
(-s); ...STANDA ARD, m. (-s); ...SLEUTEL, m. (-s),
de ruimten tusschen de kelkblaadjes.
ALTEZAMEN, bw. alles, alien of alle te zamen, I uit aluminium vervaardigd.
ALVADER, m. (Germ. godenleer), naam van Odin
vgl. allemaal.
of Wodan; (dicht.) 't Opperwezen, de Hemelsche
ALTHAEA, v. heemst, plant van de fam. der MalVader.
va ceen ; —STROOP, v. een verzachtend geneesmiddel.
ALVAST, bw. intusschen, reeds, in afwachting van
ALTHANS, vw. (beperkt den omvang van 't in den
wat volgt: h zal ons wel spoedig konzen afhalen,late -n
hooldzin gezegde) ten minste: hi/ is niet gekomen,
we alvast ons boeltje maar pakken ; — zooveel is reeds
althans ik heb he/fl niet gezien; hij komt, althans dit
zeker, dit weet ik al : hoe ik over hen denk? cen onbeweert hU, nit ,Spanje ; (beperkt eene enkele uitdrukgentanierd mensch is hfj alvast.
king) : ik althans denk or zoo over, ik denk zoo erover,
ALVENAAR, m. (-s). Zie ALVER.
daargelaten hoe anderen denken; — hier althans ben
ALVE, v. (-n), (vrouw. vorm van) alf.
ik veilig, of ik 't elders ben, laat ik daar; — men is
ALVEN, (alfde, heeft gealfd), (veroud.) gekheid of
aan vrouwen van alien stand en leeftijol eerbied, althans
malligheid maken; boerten.
beleefdheid schuldig ; — hij doet althans geen kwaad,
ALVER, m. (-s), (veroud. on gew.) iem. die malligzoo al geen goed); — bw. (veroud.) (versterking
held maakt, een dwaas verliefde vrijer.
van) thans; aanstonds, terstond.
ALVER, m. (-s), meest alvertje, o. (-5), eene soort
ALTHOORN, in. (-s, -en), een bij de militaire muziek
van vorentje, bekend om den fraaien zilver- of paar12:ebruikelijk blaasinstrument.
lemoerglans zijner schubben, ook alcenaar, moertie.
ALTIJD, bw. to alien tijde, in onafgebroken voortnesteling on panharing genoemd.
during: Gods liefde blidlt altod, eene alt?jd heldere
ALVERDELGEND, bn. (dicht.) alles verdelgend: 't atbron; hij trek verder, vercier (vgl. al ► ; — alt?jcl
rerclelgend zwaard. ALVERDELGER, m. (-s).
(can, onophoudelijk (met het bijdenkbeeld van onALVERDRAAGZAAMHEID, v. de volmaakte, (iron.' ∎
aangenaamheid); hi/ zeekt altijd door twist: je ziet
overdreven verdraagzaamhoid.
o• nog altod goed vit; — • ij z?jil voor altijd rerbonALVERMOGEN, o. (lets minder absoluut en daarorn
ik loop
,101, voor good: bij v, , ortdurende

(altereerde, heeft gealtereerd) veranderen (meest ten kwade), verergeren ; snoeien (van
munten) ; verschrikken, ontroeren.
ALTER EGO, m. ander ik ; persoon die iemand in
alles bijstaat of vervangt; onafscheidelijke metgezel.
ALTERNATIE, v. (...tien), beurtwisseling, afwisseling.
ALTERNATIEF, 0., iemand voor een alternatief stellen,
ALTEREEREN,

ALVERMOGEND.
minder krachtige uitdrukking dan) almacht. Zie ALIYIACHT.
ALVERMOGEND, bn. alvermogen bezittend, almachtig: een alvermogende staat, minister ; een alvermogende

-

invloedLhet alvermogende geld.
•
ALVETINIELEND, bn. (dicht.) 't alvernielend krijgsge-weld. ALVERSLINDEND, bn. (dicht.) 't alverslindend
vuur.
ALVERZOENER, m. (dicht.) Christus. ALVERZOR-

GER, m. (dicht.) God die alles verzorgt. ALVERZWELGEND, bn. (dicht.) 't alverzwelgend graf.
ALVLEESCH, o. (veroud.) alvleeschklier.
ALVLEESCHKLIER, v. (-en), achter en onder de maag
geiegen klier die haar vocht in den twaalfvingeri.gen darm uitstort, ook pancreas, klierbedde geheeten; ...SAP, o.; ...VOCHT, o.
ALVOEDEND, bn. (dicht.) de alvoedende natuur.
ALVOLMAAKT, bn. (dicht.) in alle opzichten volmaakt: Gods werk is alvolmaakt.
ALVOORZIENIG, bn. (dicht.) alvoorzienig God; 't altoorzienig oog van God, in alles voorziende, alias met
-zorg omvattend; ALVOORZIENIGHEID, v.
ALVORENS, bw. (van tijd) : hfj ging heen, na alvorens
rde deur goed gesloten te hebben, eerst, te voren, vooraf;—
vw., gij meet u goed voorbereiden, alvorens gij dit

,

werk aanvaardt (vz. alvorens dit werk te aanvaarden), voordat, eer, aleer.
ALWAAR, vnwl. bw. ook betrekkelijk bijw. ge-

noemd, (versterking van en deftiger dan) waar, op
welke plaats : wfj kwamen in de hoofdstad, alwaar
-.wij ons drie dagen ophielden; (veroud. en bijb.) overal
waar: gij wandeldet alwaar gfj wildet.
ALWAARD, bn. (veroud. en dicht.) hooggeeerd;
-dierba.ar. ALWAARDIG, bn. ALWAARDIGHEID, v.
ALWEDER, ALWEER, tijdbep. bw. (versterking van)
weder, nogmaals, opnieuw: ik moet alweer nit; ik ga
.alweer aan 't werk (vgl. ik ga al weer aan 't werk, reeds
weer); veelal met de bijgedachte aan iets verdriefigs, vervelends : daar komt die zeurkous alweer. ALWEDEROM,.bw. alweder.
ALiAittENIfl,* bii. Volm-aakte kennis van alles bezittend : God is een alwetend Rechter; — de alwetende,
, God ; van alles op de hoogte :
alwetende rechercheurs
ik ben niet alwetend, ge vraagt
,van politie; (scherts.)
me ook alles. ALWETENDHEID, v., de alwetendheid
Gods, de alwetende God ; — de gave der alwetendheid
ibezitten, alwetend zijn.
ALWETER, m. (-5), de Alwetende ; iemand die meent
alles te weten. ALWETERIJ, v.
ALWEZEN, o. (wijsbeg.) de oneindige, onsterfelijke
Natuur ais God beschouwd (leer der pantheIsten).
ALWJJS, bn. volmaakt wijs : de alwfjze God; 't alwijs
.Godsbestuur; (scherts.) alweter. ALWIJZE, m. God.
_ALWIJSHF,ID, v.
ALWILLENS, bw. (veroud.) opzettelijk ; —DWAAS,
n. (...dwazen), potsenmaker, hansworst of nar die
ten genoegen van het publiek allerlei dwaze stre.ken uitvoert.
ALZEGENAAR, m. (dicht.) God die alles zegent.
ALZIEND, bn. die alles ziet: de alziende God; het
ealziend oog; (fig. in de kunst) symbool van den
.alzienden God. ALZIENDE, m.
ALZIJDIG, bn., alzijdige kennis, kennis op allerlei
gebied ; — eene alzfjdige beschouwing, waarbij alle
kanten der zaak bekeken worden;
een alzfjdig
_geleerde, met alzijdige kennis; (plantk.) alzodige tros,
met de bloemen naar alle kanten gekeerd; — bw.,
een alzfjdig ontwikkeld verstand, in alle richtingen.
ALZIJDIGHEID, v.
ALZIJN. Zie ALWEZEN.
ALZOO, bw. van wijze (versterking van) zoo, op
, deze wijze, aldus: 't is uit vrees, dat hfj alzoo spreekt;
_gelfjk God gebiedt, alzoo zullen wfj doen; (veroud.) niet
alzoo, zoo is het niet! (veroud.) alzoo sprak de Heer
tot Mozes (volgen de woorden) ; als het bn. zoodanig:
•alzoo zfjn, de paden aller die God vergeten;vgwl.bw.:
g fj hebt elkander alzoo weer gezien, dit maak ik op
Suit wat gij zegt ; — de rjand naderde,wij namen alzoo
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een ras besluit; 't bed is nog warm, hfj kan alzoo nog
niet tang weg zfjn, om die reden, op dien grond; —
(veroud. en Zuidn.) vergel. voegw.: doe alzoo het
goed is in uwe oogen; tijdbep. voegw.: alzoo ?aff het
huis genaakte, hoorde hij het gezang; redeng. voegw.:
alzoo er geen geld was, kon men de troepen niet betalen.
ALZULK, aanw. vnw. (w. g.) (versterking van) zulk

ALZULKS, aanw. vnw. (veroud.) zulks.
AM, v. (-men), AMME, v. (-n), (gew.) min, zoogmoeder.
AMABILE, bw. (muz.) liefelijk, teeder.
AMALGAMA, AMALGAAM, o. (...gamen), verbinding van kwikzilver met een ander metaal: gou,d-,
koper-, tinamalgama; (fig.) mengsel van vreemdsoortige bestandddeelen : zijn karakter is een wonderlfjk
amalgams van goede en kwade eigenschappen.
AMALGAMEEREN, (amalgameerde, heeft geamal-

gameerd), met kwikzilver verbinden.
AMANDEL, v. (-s, -en), zekere eironde steenvrucht
met eetbare pit, in de volkstaal mangel; twee amandelvormige klieren op den overgang tusschen monden keelholte; (bouwk.) amandelvormig versiersel bij
lijstwerken; (delfstk.) amandel of kogelvormig
lichaam; — m. (-5), amandelboom.
AMANDELACHTIG, bn., een amandelachtige smaak,
gear, naar dien van de amandel zweemend; ...BAST,
m.; ...BLAD, o. (-en); ...HEESTER, m. (-s).
AMAMDELDEEG, o. deeg van gestampte of fijngewreven amandelen; vandaar: AMANDELBROOD,
o.; ...GEBAK, o.; ...KOEK, m. (-en); ...STRIK, m.
(-ken), strikvormig gebakje; ...TAART, v. (-en).
AMANDELMELK, v. (geneesk.) verzachtende drank
van amandelen, water, suiker, een smakelijke drank,
orgeade meestal genoemd; ...OLIE, v. uit amandelen
geperst; ...PAS, ...PERS, o. deeg ; ...PRUIM, v. (-en),
zekere langwerpige pruim; ...STEEN, m. (-en),
(delfstk.) steen die de amandel omsluit; ...VORMIG, bn., amandelvormige oogen, smal, langwerpig;
...WATER, o. geneeskrachtig en welriekend, uit bittere amandelen; ...ZEEP, v., fijne zeep met amandelen en welriekende olien bereid.
AMANUENSIS, m. (-sen, -ses), helper (meestal in
een physisch, chemisch, physiologisch laboratorium).
AMARANT, v. (-en), sierplant met (meest) purperen
bloemen : gepluimde amarant of kattestaart; (dicht.)
zinnebeeld der oristerfelijkheid, (dicht.) het purper,
donkerrood : het amarant.
AMAREL, v. (-len), AMARELLE, v. (-n), morel, wijnkers; herfstgentiaan (Gentiana Amarella).
AMARIL, v. grauw of bruin gesteente, uit aluinaarde,
ijzeroxyde en kiezelzuur bestaande, dient in poedervorm om metalen, glas, edelgesteenten te slijpen of
te polijsten, ook smergel of polffststeen geheeten.
AMARILLETJE, o. (-s), kussentje of kokertje met
amaril gevuld waarop naalden gestoken worden om
ze van roest te zuiveren. AMARILPOEDER, o.;
...STEEN, m. (-en).
AMARILHOUT, o. (-en), stuk hout met een laagje
amaril; evenzoo : ...KATOEN, o.; ...PAPIER, o.
schuurpapier; ...ROL, v. (-len); ...SCHIJF, v. (...schijvan).
AMARILTANG, v. (-en), bestaande uit twee amarilhouten; ...VIJL, v. (-en), uit amaril en schellak verv aardigd.
AMATEUR, m. (-s), iemand die uit liefhebberij een
vak of eene kunst beoefent: amateur-photograaf,
(amateur-photografen) ; (sporttaal) tegenstelling van
professional of beroepsrijder, -roeier enz.: eene race
voor amateurs en eene voor professionals; — een amateur-athleet, (amateur-athleten).
AMATHIST. Zie AMETHIST.
AMAZONE, v. (-n), (Gr. myth.) krijgshaftig vrouwen-

yolk in Scythia; kloeke, vooral strijdbare vrouw;
paardrijdster; lang damesrijkleed. AMAZONENKLEED, o.
AMBACHT, o. (-en), een handwerk dat aangeleerd
moat worden: smeden is een ambacht, h,outhakken een
handwerk; — een jon/en op een ambacht doen, hem een

11
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AMEN.

ambacht laten leeren; — ho is meubelmaker van zijn
ambacht; — de ambachten staan van daag stil, er wordt
niet gewerkt; 't is met hem: twaairambachten, dertien ongelukken, hij zoekt telkens een ander middel

tot het leger behoorend; — rechterlek ambtenaar,
algemeene benaming van de leden der rechterlijkemacht; — ambtenaar van het Openbaar Ministerie,
ambtenaar, in het bijzonder belast met de handhaving der, wetten, de vervolging van ale strafbare feiten en het doen uitvoeren van alite strafvonnissen; — ambtenaar van den .burgerltjken stand,
Mast met het houden der registers daarvan;
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van bestaan, Maar komt er altijd slecht af;
(Zuidn.) benaming der vroegere gilden; (oudt.)
district voor de lagere rechtspraak, schoutambacht;
(Westfriesl.) district voor 't dijkwezen.
AMBACHTSBAAS, m. (-bazen), iemand die alsbaas
een ambacht uitoefent; ...GEZEL, m. (-len)jorig ambachtsman, werkmansknecht ; ...GILD, o. (-en) (oudt.)
gilde van handwerkslieden.
AMBACHTSHEER, m. (-en), (oudt.) lieer die met de
rechtspraak in een ambacht beleend was; hij die
eene ambachtsheerlijkheid bezit: de ambachtsheer bezit het collatie-recht, d. i. het recht van beroep (van
een predikant) ; ...HEERLIJKHEID, v. (...heden), gebied of Waardigheid van een ambachtsheer : te koop
eene ambachtsheerlfjkh,eid met titel; ...VROUWE, v. (-n).
AMBACHTSJONGEN, m. (-s), jongen die een ambacht
leert ; ...MAN, m. (...lieden, ...lui), iemand die een ambacht uitoefent; ...ONDERWIJS, o., aan het ambachtso.
onderwijs wordt titans veel zorg besteed; _YOLK,
AMBACHTSSCHOOL, v. (...scholen), school tot opleiding van bekvirame ambachtslieden.
AMBASSADE, v. (-s), zending naar de regeering
eener vreemde mogendheid; gezamenlijke vertegenwoordigers eener regeering bij eene andere; 't gebouw waarin die vertegenwoordiging gevestigd is.
AMBASSADEUR, m. (-s -en), gezant; vertegenwoordiger eener regeering bij eene andere.
AMBE, v. twee naast elkaar uitgekomen nurnmers
van de vijf (in het lotto-spel, in zekere loterijen).
AMBEELD, o. Zie AANBEELD.
AMBEI, v. Zie AAMBEI.
• AMBER, m., graze amber of ambergris, galsteen in
den darm van den potvisch, wordt op zee drijvende
gevonden, vroeger als reukwerk, geneesmiddel en
specerij aangewend; — gele amber, barnsteen; zekere
welriekende hars, styrax genoemd.
AMBERBOOM, m. (-en), boom die den styrax oplevert; ...GEUR, m, (-en), (dicht.) liefelijke geur;
...GEURIG, bn.; ...LUCHT, v. (-en•; ...REUK, m.;
...KLEURIG, bn.

AMBIEEREN, (ambieerde, heeft geambieerd), dingen
naar, staan naar (een post); verlangen naar.
AMBITIE, v. eerzucht; •— de leerlingen toonden niet
veel ambitie, lust om to • werken; — er was niet
feel ambitie bij die verkooping, lust om to koopen.
AMBITIEUS, bn. (...zer, -t), eerzuchtig.
AMBRAINE, v. (scheik.) ambervet.
AMBLYOPIE, v. gezichtsverzwakking.
AMBROZIJN, 0.; AMBROSIA, v.; AMBROOS, m.
(myth.) godenspijs; (fig.) uitgezochte spijs.
AMBT, o. (-en), openbare betrekking waartoe men
door de overheid of eenig erkend gezag benoemd
wordt; post, bediening: ambt van burgemeester, van

predikant, van dijkgraaf; een, an?bt aanvaarden, vervullen, aitoefenen, bekleeden, neerleggen; — het verstand
komt met het ambt, (meest scherts.) als men een

ambt aanvaardt, krijgt men vanzelf de noodige bekwaamheid; — in eens andees anibt treden., doen wat
een ander toekomi te doen ; — (oudt., gewest.)
ambacht, schoutambacht: Ambt-Delden.
AMBTBEJAGER. Zie AMBTENJAGER.
AMBTELIJK, bn. door de regelen van 't ambt voorgeschreven: a»?btelijke plichten, werkzaamheaen; uit
kracht van een ambt tot iemand gericht: een ambtelijk bevel; — anibtelijke betrekking, ambtsbetrekking; —
bw. (van wijze) uit kracht van een ambt, ambtshalve: iemand iets ambtelijk berichte??, aanschrif•en,

gelasten.

AMBTELOOS, ha. geen ambt bekleedend, zonder
ambt: een, anibteloos burger; ook eeia ambteloos levee;
leeft anbteloos.

AMBTENAAR, m. (-en of -'d, persoon, door het
npenbaar gezag met een anibt bekleed: de staat zorgt
roo• ambtenaren; — borgerlUk an?btena«e, niet

—ambtenarbijendpartemnva lgemnbestur,

ambtenaar bij een ministerie; — rekenplichtig ambtebelast met geldelijk beheer van staat, gewest
enz. ; (gemeenz.) de ambtenaren, de kommiezen bij
belastingen. AMBTENAARSLEVEN, o.;
WE, v. (-n); ...WERELD, v.

AMBTENJAGER, m. (-s), iemand die alle moeite-

doet om een ambt to krijgen en daartoe ook minder
kiesche middelen niet schuwt.
AMBTGENOOT, m. (-en), iemand die hetzelfdeambt bekleedt (als hij van wien sprake is); ook
gezegd van artsen, advokaten enz.

vroegere overAMBTMAN, m. (...lieden,
heidspersoon, belast met de rechtspraak namens
den vorst in een bepaald district, drost, baljuw : de
ambtman van Delden; in Holland, Vlaanderen, schout.
AMBTSBEDIENING, v. bediening van het ambt; het.
ambt zelf; ...BEJAG, o.; ...VERVULLING, v.
AMBTSBESLOMMERING, v. (-en), beslommering aan

't ambt verbonden; ...BEZIGHEID, v. (...heden);
...EED, m. (-en), eed bij 't aanvaarden van een ambt
afgelegd: zuiveringseed en ambtseed; ...GEWAAD, o.

(...gewaden), gewaad dat men bij de uitoefening van
't ambt draagt; ...KLEED, o. (-eren); ...KLEEDIJ,
v.; ...PENNING, m. (-en); ...TEEKEN, o. (-s), bij de
uitoefening van 't ambt gedragen; ...PLIGHT ; m.
(-en); ...WERK, o,; ...ZORG, v. (-en).
AMBTSBROEDER, m. (-s), ambtgenoot (vooral van

geestelijken).
AMBTSHALVE, bw. uit kracht van het ambt; officieel; ...MISBRUIK, o. (-en), misbruik van de macht,
door 't ambt verleend; ...MISDAAD, v. (...daden);
...MISDRIJF, o. (...drijven), door een ambtenaar -als
ambtenaar gepleegd; ...OVERTREVING, v. (-en);
...TROUW, v. trouw als ambtenaar, ...VERRICHTING, v. (-en), handeling door een ambtenaar als
zoodanig verricht.
AMBTSVOORGANGER, m. (-s), persoon die 't ambt
vOOr iemand bekleed heeft. VAN AMBTSWEGE.
bw. ambtshalve, gewoonlijk van antbtswege;...ZEGEL,
o. (-s), zegel van een ambtenaar.
AMBULANCE, v. (-s), (bij het leger) ziekenwagen„
vervoerbaar veldhospitaal; instelling tot verpleging
van gekwetsten op het oorlogsveld.
AMBULANT, bn. zonder vaste plaats, heen en weer trekkend: deze onderwijzer is ambulant, werkt nu in
deze dan in die klasse; — een ambulante troep, rondreizende tooneelspelers; — inspecteur van regisfeatie
brj den ambulanten dienst, zonder vaste inspectie;
een onbeedigd makelaar; —enambulantmakel ar,
spoorwegpostkantoor.
—bureau mbulant,
AMECHTIG, bn. geheel buiten adorn, sterk hijgend:

amechtig neerzUgen; — 't amechtig vee op't dorre land,
van hitte of dorst hijgend ; ook an?echtige ?cannte,
die amechtig maakt; (veroud.) onmachtig, machte
loos, afgemat. AMECHTIGHEID, v.
o. soort
AMELDONK, v. (Zuidn.) stijfsel;
van tarwe waarvan stijfsel gemaakt wordt.
AMELEN, (amelde, heeft geameld), (veroud.) amen
op iets zeggen; beamen; (gew.) lang en vervelend
over eene onbeduidende zaak spreken.
AMEN, slotwoord van gebeden, preeken (de oorspr.
beteek. is: dat is zoo, clot ztj zoo); — amen op lets
zeggen, ermee instemmen, erin toestemmen; — ja
en amen op lets zeggen, er geheel mee instemmen ;

zei ja en amen op alles ?vat de man nitkraamde

stemde alles toe, praatte hem naar den mond; ook ja
en amen spelen, opzettelijk met iem. meepraten; —
de predikant speak het amen nit; (gemeenz.) can
held tot amen, allervervelendst lang.

AMENDE.
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AMENDE, v., amende honorable doen, openhartige

AMOURETTE, v. (-s, -n), kortstondige liefdehandel:

(en meest openlijke) schuldbekentenis afleggen.
AMANDEEREN, (amendeerde, heeft geamendeerd),
door amendementen wijzigen: de Kamer kan de wetsvoorstellen nog amendeeren.
AMENDEMENT, o. (-en), een van een of meer leden
der volksvertegenwoordiging uitgaand voorstel tot
de minister ont- wijziging eener wetgvoordracht:
raadde de aanneming van het amendement-de Meyier;
het doen van zulk een voorstel: de Tweede Kamer
heeft het recht van amendement; bij uitbreiding ook
gebezigd voor veranderingen in een voorstel, ingediend bij den gemeenteraad, in eene vergadering van
aandeelhouders enz.
AMERIJ, v., AMERIJTJE, o. eene korte tijdruimte,
een oogenblik (eigenlijk zooveel tijd als noodig is
om een Ave Maria te bidden) . : ik ben in een amerfjtje
terug.
AMERSFOORTER, AMERSFOORDER, m. soort van
inlandsche tabak; slechte, gemeene tabak.
AMERSFOORTSCH, o. eene gestreepte katoenen stof.
AMETHIST, o. violetkleurig kwarts, vroeger zeer
gezocht als edelgesteente; m. (-en), een stuk ame. thist:
een fraaie amethist. AMETHISTEN, bn. uit
amethist vervaardigd.
AMEUBLEMENT, o. (-en), de gezamenlijke meubels
in een vertrek, een huis : een volledig salon-, slaapkamer-ameublement.
AMFIOEN, (meest) v. opium; — amfioen schuiven,
opium rooken uit eene daartoe ingerichte pljp.
AMIANT, o. (delfstofk.) verscheidenheid van asbest.
AMICAAL. bn. en bw. vriendschappelijk : een, antiGale vent; hU schudde mfj zeer amicaal de hand.
AMICE, waarde vriend!
ADMIRAAL.
AMIRAAL, m. (...ralen)
AMELAKEN, AMMELAKEN, o. (-s), (veroud. en
Zuidn.) tafellaken.
AMMONIA, v. (scheik.) scherpriekend gas, eene
verbinding van stikstof en waterstof, ook ammonia kg as genoemd.
AMMONIAK, m. in water opgeloste ammonia, ook
geest van salmoniak, vliegende geest genoemd. AMMONIAKGOM, v. zekere Perzische gomsoort.
AMMONSHOREN, m. (-5), versteende, horenvormige
schelp van zeker uitgestorven weekdier, ook ammoniet genoemd.
AMMUNITIE, v. krijgsbehoeften, vooral kruit en
lood, ook munitie. AMMUNITIENVAGEN, m. (-s).
AMNESTIE, v. (...ien), algemeene kwijtschelding
van straf, vergiffenis voor politieke misdrijven:
alleen de aanvoerder weed van de amnestie uitgesloten.
AMOK, o. bij de bewoners van India voorkomende
toestand van razernij, waarin zij ieder die hen ontmoet, trachten to vermoorden (vooral als gevolg van
onmatig opiumschuiven) : amok makes, roepen, schree
wen, spuwen ; — amok slaan, alarmsein, door de inlandsche wachters gegeven, om de bewoners van den
omtrek voor den razenden inlander te waarschuwen;
ook de controleur weed do een amok gedood, door een
amokmaker; (gemeenz.) opschudding, geschreeuw,
dreigend geroep : wat is dam- een amok. AMOKMAKER, m. (-s).
AMOR, m. (-s), liefdegod; beeld daarvan.
AMORPH, bn. (nat.) eene amorphe stof, eene stof in
arnorphen toestand, eene stof die in hare structuur
geen spoor van kristallisatie vertoont.
AMORPHISMUS, o. de amorphe toestand eener stof.
AMORTISATIE, v. (-s, delging der schulden
(van een staat, van eene gemeente of eene maatschappij).
AMORTISATIEFONDS, o. (-en); ...KAS, v. (-sen);
...PLAN, v. (-nen); ...WET, v. (-ten); ...SYNDICAAT, o. (...eaten).
AMOTIE, v. afbraak, slooping: een gebouw voor (op,
tot) amotie verkoopen, om het te laten afbreken.
AMOUREUS, bn. verliefd ; (scherts.) hij heeft een
amoureus gestel, hij is nogal vaak verliefd.

die reiziger heeft in &Una elke plaats eene amourettegehad.
AMOVEEREN, (amoveerde, heeft geamoveerd), ontzetten van een post; sloopen.
AMPEL, bn. en bw. breedvoerig, omstandig, in bijzonderheden afdalend: een ampel verslag; we willem
die zaak eens ampel bespreken.
AMPER, bw. (gemeenz.) ternauwernood, maar eventjes : hi] verdient nog maar amper den kost (ook : amper
aan, ampertjes); nauwelijks, pas (met betrekking tot
een tijd): 't uur was amper geslagen of hij opende de
deur; (veroud.) bn. en bw. zuur, wrang, scherp : amper
fruit; (fig.) amper yezicht, ampere aanmerkingen.
AMPERE, v. (-5) zekere sterktemaat voor electrische
stroomen.
AMPERE-METER, m. (-5), instrument tot het meter
van de sterkte van een electrischen stroom door eene
geleiding gaande. AMPERE-UUR, de electrische
stroom van ampere-sterkte gedurende een uur.
AMPHIBIE, o. (...ieen), (nat. hist.) gewerveld dier met
onstandvastige lichaamswarmte, naakte huid, voort planting door eieren, an gedaanteverwisseling, ook
tweeslachtig dier (kikvorsch, pad, salamander).
AMPHITHEATER, o. (-5), de schouwburg der Ouden.
AMPHITHEATERSGEWIJZE, bw., amphitheatersgewUs geplaatste banken, zoo gesteld, dat elke volgendebank hooger is dan de voorgaande.
AMPHORA, v.
Grieksche aarden vat met twee
handvatsels.
AMPLET, v. (-ten), kegelvormig medicijnfleschje.
AMPLITUDO, o. (nat.) grootte van den hoek die•
een slinger bij elke slingering beschrijft, ook slingerw ijdte geheeten ; (sterrenk.) afstand van op- an ondergangspunt der zon van oost- an westpunt, ook marye it- en avondwijdte genoemd.
AMPULLA, v. (ampullen) fleschje waarin de gewijde
olie tot zalving van koningen.
AMPUTATIE, v. (-s,
afzetting van een
lichaamsdeel.
AMPUTEEREN, (amputeerde, heeft geamputeerd),.
een lichaamsdeel afzetten.
AMULET, v. (-ten) talisman, een voorwerp dat men
bij zich draagt om zich tegen ziekte, verWonding,
betoovering enz. te vrijwaren, tegenwoordig meest
een om den hals gehangen penning.
AMUSANT, bn. (-er, -st), vermakelijk, onderhoudend
een, asnusant verhaal, avondje; een amusant jongmensch.
AMUSEEREN, (amuseerde, heeft geamuseerd), vermaken : zijn dwaas gedrag amuseerde ons; — h amuseert zich hier goad, verma akt zich, heeft pleizier.
AMUSEMENT, o. (-en), vermaak: tot amusement van
't gezelschap; gelegenheid tot vermaak : die stad biedt
niet veal amusementen.
AMYGDALINE, v. (scheik.) kleurlooze, zeer bittere
stof in bittere amandelen, perzikpitten enz.
AMYLUM, o. (scheik.) zetmeel.
ANALPHABEET, m. (...beten), iemand die lezen noch
schrijven kan: de analphabeten wer den bij de ingediende kieswet van het kiesrecht uitgesloten.
ANABAPTIST, m. (-en), wederdooper.
ANACHOREET, m. (...choreten), kluizenaar.
ANACHRONISME, o. (-n), zonde tegen de tijdrek ening: een historische roman, eene schildero met anachronismen, met voorstellingen die niet in het betreffende
tijdvak thuis hooren.
ANAEMIE, v. (geneesk.) bloedarmoede, gebrek aan
bloedkleurstof.
ANAGRAM, o. (men), letterkeer, verschikking van
de letters van een woord om nieu -we woorden te
vormen, by. Tesselschade—Sachte Sedeles.
ANALECTEN, o. my. (ANALECTA) bloemlezing,
uittreksels.
ANALOGIE, v. (-gieen), overeenkomst, overeenstemming (vooral van begrippen) : bij analogie redeneeren,
de waarheid van iets uit overeenkomstige feiten,
gevallen afleiden; (taalk.) invloed door een woord
(of taalvorm) op een in klank of beteekenis daarmee
verwant woord (of taalvorm) uitgeoefend : analogie
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is de levende vormkracht in iedere taal; de vorm g eo r v en (voor ge§rfd) is ontstaan door analogie met
gestorven; verassureeren is ontstaan door analogie met ver zekeren; rozelaar is gevormd naar
analogic van appelaar; boekerfj naar bakkerfj;
vele woorden op matig en vol zfjn gevormd naar analogie van het Duitsch; ANALOGIEFORMATIE, v. (-s,

...WERKING, v. (-en).
(analogiseerde, heeft geanalogiseerd), in overeenstemming brengen; vormen naar.
bn.
overeenstemmend
: analoge gevallen,
ANALOOG,
waarin dezelfde regel geldt; — eene analoge redeneering, op dezelfde wijze gevoerd.
ANALYSE, v. (-n), ontleding : chemische analyse,
ANALOGISEEREN,

-

spectraal analyse;
-

—

logische en grammatische analyse,

zins- en woordontleding; (in de logica) 't opklimmen van 't bjjzondere tot het algemeene, van 't gevolg tot de oorzaak; (wisk.) oplossing van een
vraagstuk, waarbij men van het gestelde uitgaande
dit tot eene bekende waarheid terugbrengt; algebra;
ontleding, verklaring (van een letterkundig voortbrengsel).
ANALYSEEREN, (analyseerde, heeft geanalyseerd),
eene analyse toepassen.
ANALYSEUR, m. (-s), ANALYSATOR, m. (-en), (nat.)
gedeelte van een polarisatie-toestel, waardoor 't licht
ontleed wordt.
ANALYTISCH, bn. wat op analyse berust: analytische methode, analytische leergang, analytische oplossing van een vraagstuk; — analytische meetkunde , eene

-op algebra berustende ontwikkeling der meetku
nde.
ANAMORPHOSE, v. (-n), onevenredig geteekende
-af beelding die, in een cylindrischen of kegelvormigen
Spiegel gezien, een goed beeld oplevert.
ANANAS, v. (-sen), eene uit Z.-Amerika afkomstige plant; de saprijke, geurige vrucht daarvan.
ANANASDRANK, m. (-en) ; ...HENNEP, m. aloehennep; ...VLINDER, m. (-s).
ANAPAEST, ANAPEST, m. (-en), versvoet, bestaande uit twee onbetoonde lettergrepen en eene
betoonde, b. v. inderdaad.
ANAPHORA, v. (-'s, ...oren), herhaling van dezelfde
woorden aan het begin van verschillende regels;
vgl. epiphora.
ANAPLASTIEK, v. de kunst om een misvormd of verminkt lichaamsdeel den natuurlijken vorm terug
te geven, ook autoplastiek genoemd.
ANARCHIE, v. volslagen regeeringloosheid; (ook
scherts.) in die vereeniging, inrichting heerscht
anarchie.

ANARCHIST, m. (-en), voorstander der anarchie;
ANARCHISTISCH, bn., anarchistische beginselen, woelingen ; — een anarchistisch komplot, der anarchisten;
die den beginselen der
—ena rchist chonderwijzer,
anarchisten is toegedaan.
ANASTATICA, v. (-5), eene plant die in Egypte,
Arabie en Syrie groeit, ten onrechte coos van Jericho,
ook Mariaroos genoemd.
ANATHEMA, o. (-'s), banvloek in de R.-K. Kerk; —
zijn anathema over iets uitspreken, iets in hooge mate
afkeuren, het schandelijk en laag noemen.
ANATOMIE, v. ontleedkunde, kennis van het inwendig samenstel der organismen ; de kunst om de
. verschillende deelen van een georganiseerd lichaam
te scheiden. ANATOMISCH, bn., anatomisch onderzoek.
ANATOMISEEREN, (anatomiseerde, heeft geanatomiseerd), ontleden.
ANATOOM, m. (anatomen), ontleedkundige.
ANCIENNITEIT. v. bepaling der volgorde naar leeftijd of diensttijd: de becordering yeschiedt naar an-

cienniteit.
ANDANTE, bw. (muz.) in matige beweging; —
0. (-'s), muziekstuk dat andante uitgevoerd moet
worden. (Andantino is iets langzamer dan andante).
ANDER, rangtelw. en bn. (ook zelfst. gebruikt).
Als rangtelw. (= tweede) verouderd, nog over in:
ten anderei, male, ten tweeden male, zie ANDERMAAL, ANDERWERF, — ten andered, in de tweede

-

ANDER.

plaats, ten tweede; — om den anderen, beurtelings,

—

kff vloekt om het andere woord, telkens; mfin ander
ik, de persoon die(n) ik liefheb als
mffn
hfj is om den anderen dag ziek, telkens
echtgenoot;
den tweeden dag, (ook) zeer vaak; de andere week,
maand, eerstvolgende;
des anderen daags, op den
volgenden dag, zie ANDERDAAGSCH; — het andere
leven, de andere wereld, het leven, de wereld hiemamaals;
naar de andere wereld gaan (verhuizen),
iem. naar de andere wereld zenden (helsterven;
pen), dooden;
iem. naar de andere wereld wenschen,
verwenschen; eene drukte, eene moeite van de andere
wereld! eene buitengewoon groote drukte, moeite;
ander duidt een van twee personen of zaken aan,
—

—

—

—

—

—

—

—

waarvan er reeds een vooraf is genoemd of aangewezen : van deze twee broers is de een zoo lui, als de
ander vlfjtig is ; — men kan het eene doen en 't andere
niet laten, men kan beide dingen doen; dit kwaaci

zou nog ever zfin dan 't andere; (term in de wapenk.)
van het een in, op het ander; met verzwijging der
tegenstelling : de andere zjide van den stroom, de overzijde ;
aan de andere zfjde van het graf, in bet
toekomstige leven; — ter eenre, ter andere (zijde),
(in notarieele akten); — de andere kunne, het vrouwelijk geslacht (tegenover het manlijk); — neem
—

de pen in de andere hand; ieder bemerkte wel, dat

de

ander hem iets to zeggen had; van meer dan twee
personen of zaken, telkens paarsgewijze beschouwd,
wierp de paarlen de eene na de andere op
gebezigd :
den grand; — wij helpen de een den ander, elkander; —
ander geeft to kunnen, dat een persoon of eene
zaak niet dezelfde is als die waarvan men spreekt
of waaraan men denkt: hij houdt het met eene andere
vrouw (dan zijne eigen vrouw); ik zal een anderen hoed
koopen (dan dien ik nu draag); — hfj kent geen ander
genot dan lekker eten; — de premier en de andere ministers, de overige; — breng dit boek terug, de andere

kunt gfj houden, de Overige;

—

een(e) ander(e) maal,

bij eene volgende gelegenheid, zie ANDERMAAL ;
ander maal, moor dan eens, herhaaldelijk; —een en
eene of andere gauwdief, deze of gene; — 14 de
—de
eene of andere gelegenheid zal hij zich op

u wreken,

bij eene zich voordoende gelegenheid;
zeg het niet aan een ander, een ander persoon;
hfj bemint eene andere, eene andere vrouw; — kom
niet in eens anders zaken, ook in een anders zaken,
(vgl. Koning Willems regeering) ;
sommigen, eenigen, velen prijzen het, anderen keuren het af, andere
personen ; — onder anderen verkeeren, andere menschen ; — de een of ander, iemand; — doe het niet, een
ander lacht Cr OM, men; —
het een en ander, verschillende zaken die men niet
nader aanduidt : ik zal u het een en ander over zijn,
vroeger leven meedeelen; — een, en ander, vroeger genoemde dingen : oom is hier geweest, we hebben rfjtoertjes gemaakt, museums bezocht enz.; ik zal u een
—

—

en ander later wel uitvoeriger meedeelen; — zing eens
het een of ander, iets; — onder andere (o. a.), onder
andere dingen die ik zou kunnen noemen;
iets anders, wat anders, eenig ander ding : laten
over iets anders spreken; — h# doet den heelen dag
niets anders (niet anders, anders niets, anders niet)
dan grappen maker; — is 't anders niet?, d at is heel wat
beneden mijne verwachting, dat vind ik nog niet
zoo erg; — doe die sigaren ergens anders in, in iets
anders; — wat anders ?, welke andere zaak : hij rentenierde : wat zou hij anders doen;
naar analogie van jets, wat, niets anders zijn iemand,
niemand, wie anders gevolgd: ik zal 't noch aan a.
noch aan iemand anders zeggen; 't was niemand anders
don mon verloren gewaande vriend; wie zou 't anders
geweest von, clan mija vriend;
ander drukt uit, dat een persoon of eene zaak in
hoedanigheden, eigenschappen, aard zich onderscheidt van die, waarvan men spreekt of waaraan
men denkt : zijn coder had een heel ander karakter dais
hi j, was een ander man; (spreekw.) andere Wen, ander,
de zeden verancleren met de tijden — sect and,,,-zedo,
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woorden (in. a. w.), 't geen ook aldus gezegd kan

men moet hem maar nemen, zooals hij is; — 't is
om anders te worden! om driftig, toornig te worden.
ANDERSDENKEND, bn. eene andere kerkleer toegedaan. ANDERSDENKENDE, m. en v. (-n), verdraag-

worden; (vaak met 't bijdenkbeeld van iets beters,
grooters) ik heb wel anderen win geproefd, wel andere
tochten meegemaakt ; — dat is andere tabak (dan knaster,
(ook krultabak); — iets, wat anders, iets (zeer) verschillends: onderwijzen is iets anders dan zelf leeren; —
dat is iets anders, dat maakt een verschil, dat ver-

andert de zaak.
ANDERDAAGSCH, bn., de anderdaagsche koorts, koorts
die elken tweeden dag terugkeert, ook derdedctagsche
koorts genoemd; dat is nog erger dan de anderdaagsche koorts; (scherts.) het weer heeft de anderdaagsche
koorts, het is om den anderen dag slecht weer.
ANDER(S)DEELS, bw. alleen als tegenstelling van
eensdeels; wat het andere deel betreft; voornamenlijk

gebruikt bij het vermelden van twee redenen, gronden : ik zal u al die bozonderheden niet opsommen,
eensdeels w#1 ik geen lust, anderdeels wijl ik geen tad
heb, ten tweede, in de tweede plaats.
ANDERHALF, ...HALVE, telw. een en een half:
anderhalve flesch win; (scherts.) de anderhalve hoorder
die NI' dien domine komen, de zeer weinige hoorders;
(scherts.) anderhalve cent, een lang en een klein
mensch naast elkaar; — anderhalf honderd, ongeveer
honderd en vijftig; — anderhalfslags slot, een slot

waarbij aan den Franschen schieter voor een slag
nog de Duitsche halve slag is toegevoegd en dat
door anderhalven slag rond te draaien wordt geopend.
ANDERMAAL, bw. ten tweeden male, wederom, nog
eens :
las den brief andermaal ; — eenmaal, andermaal, derdemaal! bij verkoopingen, sommaties;
(voor : een en ander maal), bij
—e n-ena derma l
herhaling, herhaaldelijk.
ANDERMAN, m. (...lieden, ...lui), een ander, iemand
anders (vooral in den gen.) : andermans gebreken
hekelen; van een(s) andermans geld leven; zich met
eens andermans zaken bemoeien; (spreekw.) 't is goed
(gemakkelijk) riemen snijden uit een andermans leer,

men kan wel ruim te werk gaan, als een ander de
kosten draagt ; — 't is altoos vet in andermans schotel,
ontevreden zijn over zijn eigen bezit en dat van een
ander te hoog schatten; (volkst.) anderlui's ongeluk,
't ongeluk van anderen. ANDERMAN*GEK, buurmansgek.
ANDERS, bw. op eene andere wijze : los dit vraagstuk anders op; geheel anders, een weinig anders;
daarmee is 't anders gelegen, gesteld; ge meet zoo en
niet anders handelen ; — die drukte moet hem zenuwachtig maken, 't kan niet anders, 't is een noodwendigheid; in hoogere mate, meer : als gij Londen ziet,
zult gij nog anders verbaasd staan, nog anders opkijken; op andere tijden : ik zie hem tegenwoordig niet
zoo vaak als anders; in andere omstandigheden, in
't tegenovergestelde geval: ik heb het van avond
druk, anders ging ik naar de komedie; hij weet het
niet, anders zou h# 't wel zeggen; (ellipt.) maak dat
je wegkomt of anders! (bega ik een ongeluk); — ik verlang eene andere behandeling, anders ga ik heen, Of
een andere behandeling, Of ik ga heen ; ge wilt
morgen vertrekken, maar zou 't anders niet beter zjjn
uwe rein nog wat uit te stellen, (hier drukt anders

uit, dat men een voorslag tot wijziging doet); voor
't overige, dit eene daargelaten : de trap is smal en
slecht geplaatst, anders is 't huis zeer geriefelfjk ingericht; om eene toegeving nit te drukken : hoe vlug
hij anders is, dit is boven zone krachten; — ergens
anders, op eenige andere plaats (analogie van iets
anders, vgl. ander); — waarom zou hij anders zoo
koppig zijn, om welke reden buiten deze ; — vat de
wapens niet op, anders dan tot zelfverdediging, buiten
dat geval; (veroud. en gew.) ten minste, althans:
ik zou een officier niet afwfjzen, had ik anders genegenheid vo©r hem.

bn. (alleen praedicatief) verschillend in hoedanigheden, eigenschappen: onze zeden zijn anders dan
die onzer voorouders; met slaan krijgt men de ondeugende kinderen niet anders; — het is niet anders, men
moet er zich bij neerleggen; — hij is niet anders,
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zaamheid jegens andersdenkenden.
ANDERSGEZIND, bn. van eene andere kerkelijke of

politieke meening. ANDERSGEZINDE, m. en v. (-n).
ANDERSOM, bw. in tegengestelden stand: ga andersom staan; in tegengestelde richting : ge moet die
schroef andersom bewegen ; in tegengestelde opvatting:
een Broom moet andersom uitgelegd worden; — 't is
juist andersom, uwe opvatting is de tegengestelde

van de ware.
ANDERSZINS, bw. (veroud.) op andere wijze, in
een ander geval, voor 't overige, vgl. anders. Nog
in de verbindingen of anderszins, als anderszins:
was Filips door aanhuwelijking of anderszins in 'tbezit
der meeste gewesten gekomen; zoo door aanhuweloking
als anderszins.
ANDERWAARTS, bw. (w. g.) in andere richting,

elders heen.
ANDERWERF, bw. (w. g.) andermaal.
ANDIJVIE, v. zekere samengesteldbloemige

plantr

waarvan de bladeren als groente gegeten worden ;
die groente zelf ; — and vie opbinden, de plant van boven toebinden, waardoor 't hart bleeker en malscher
wordt ; — wilde andijvie, volksnaam van 't aschkruid_
ANDIJVIEBED, o. (-den); ...KORAAL, o. soort
van steenkoraal; ...MOES, 0.; ...PLANT, v. (-en);
...STRUIK, m. (-en) ; ...ZAAD, o.
ANDOREN, ANDOORN, m. (-s), benaming van eenige
lipbloemige planten.
ANDROIDE, v. (-n), kunstig bewerkt, beweeglijk
menschenbeeld, automaat.
ANEKDOTE, v. (-s, -n) kort verhaal, eene bijzonderheid, een trek uit het leven van een historisch persoon behelzend (bij uitbreiding ook van andere personen) ; een amusant kort verhaal, eene ui : een liefhebber van anekdoten.
ANEKDOTENJAGER, m. (-s), iemand die er zich be-

paald op toelegt anekdoten te hooren en over te
vertellen; ...VERZAMELING. v. (-en).
ANELECTRISCH, bn. (nat.) niet geschikt om electrisch gemaakt te worden (naar verouderde zienswijze).
ANEMOGRAAF, v. (...grafen), zelfregistreerend werktuig om de windrichting op te teekenen.
ANEMOMETER, m. (-5), werktuig om de kracht van
den wind te meten.
ANEMOON, ANEMONE, v. (anemonen), zekere
ranonkelachtige plant, ook windbloem, windroos geheeten: gele anemoon, witte of bosch-anemoon.
ANEMOS-COOP, m. (...copen), windvaan.
ANEROIDE-BAROMETER, m. (-s) toestel met eene
luchtledige veerkrachtige metalen doos, dat de drukking van de lucht aangeeft.
ANG, bn. (veroud.) eng, benauwd, beangst, angstig,
bang.
ANGEL, m. (-5), haak waaraan bij 't visschen het
aas bevestigd wordt; 't orgaan waarmede wespen,
bijen enz. steken ; 't gedeelte van een mes, eene boor,
yip enz., dat dient om 't werktuig in het handvatsel
(hecht, kruk enz.) to bevestigen, ook staart genoemd;
(dicht.) tong eener slang; (dicht.) weerhaak van een
pip; (dicht.) doom van eene plant ; — h# beet aan den
angel, Het zich door een lokaas vangen; — iemanct
aan zfin angel krijgen, hem in zijne macht krijgen ; —
daar schuilt een angel onder, achter, er is een boosaardig opzet achter verborgen (vgl. eene adder in
het gras); (fig.) iets dat 't gemoed pijnlijk aandoet,
grieft: de angel der smart, van het berouw, van het
geweten, van de min, de smart, het berouw, het geweten, de liefde als pijn doende voorgesteld; 't leed, door
kwetsende woorden veroorzaakt: zijne woorden lieten
in haar gemoed een scherpen angel na. Angeltje, o. (-s).
ANGELAAR, m. (-s), (veroud.) hengelaar.
ANGELDRAGEND, bn. (dierk.) van een angel voorzien : angeldragende insekten.
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ANGELOT, yt. (-ten), vroegere gouden munt met
het beeld van den Aartsengel Michafl.
ANGELROEDE, v. (-n), (w. g.) hengelroede ; ...SNOER,
o. (-en).
ANGELSPITS, v. (-en), punt van den,angel,(dicht.)
angel; ...STEEK, m. (...steken), steek met een angel
toegebracht; ...VORMIG, bn.
ANGLICAANSCH, bn., de Anglicaansche kerk, de
Engelsche staatskerk.
ANGLICISME, s. (-n), een woord of eene uitdrukking
naar het Engelsch gevormd of eruit overgenomen.
ANGLISEEREN, (angliseerde, heeft geangliseerd),
een paard angliseeren, zijn staart kort afsnijden, vgl.

niqueteeren.
ANGLOMANIE. v. blinde ingenomenheid met alles
wat Engelsch is of uit Engeland komt.
ANGST, m. (-en), gevoel van beklemming en vrees,
veroorzaakt door een (wezenlijk of vermeend) dreigend onheil of gevaar: een doodelfjke, onbeschriffelfjke,
-

liaMelooze angst; met stfjgenden angst; sidderen, ineenJcrimpen van angst; ik bezwfjk schier van angst ; angst
doorstaan, uitstaan; — de angst bekruipt mfj, maakt zich
van mij meester; — angst vervult min hart; (dicht.)
de angsten van een minnend hart; (bijb.) God kent
onze nooden en angsten, God weet, wat onze ziel
drukt en benauwt; — duizend angsten, een groote,
hevige angst; (vaak scherts.) ik stond duizend
angsten uit, dat ik in 't gedrang iemand op de teenen
zou, trappen.
ANGSTBEELD, o. (-en), (dicht.) eene voorstelling (in
den geest) die angst inboezemt, vgl. schrikbeeld ;
...DROPPEL, m. (-s), (dicht.) een droppel angstzweet.
ANGSTGEGIL, o. gegil als uiting van hevigen angst.
Evenzoo (meest dicht.) ANGSTGEJAMMER, o.;
...GEHUIL, o.; ...GEKERM, o.; ...GEKRIJT, o.;
o.; ...GESCHREI, o.; ...GESNIK, 0.;
....GEZUCHT, o.
ANGSTGEVOEL, o. gevoel van angst; ...GIL, m.
gil in angst uitgestooten.
ANGSTIG, bn. (er, -st), angst gevoelende, door angst
gekweld, beangst, bevreesd : zfjn wilde toorn maakte

and angstig; 's avonds was hj steeds angstig ; angstig
week ik in een hoek terug; ook het angstig hart; (w. g.)
angst verwekkend : een angstige strijd, angstige gedachten; waarin angst ligt uitgedrukt: een angstige
blik, een angstig gezicht, een angstig oog ; van
angst getuigend, daaruit voortkomend: een angstige
schreeuw, angstige zorg, angstige spanning; — angstige
oogenblikken, oogenblikken waarin men angst gevoelt; — bw. op eene wijze die van den angst getuigt
die den persoon bezielt: een angstig gespannen verevachting; op eene wijze die angst of zorg verwekt:
dat drukte mij angstig op het hart. ANGSTIGLIJK, bw.
ANGSTIGEN, (anstigde, heeft geangstigd), (w. g.)
beangstigen, angstiger maken.
ANGSTKREET, m. (...kreten), een kreet die van angst
getuigt van iem. die in nood en hevigen angst verkeert; — een angstkreet slaken, plotseling uiten. Even zoo: ANGSTMISBAAR, o.; ...PAREL, v. (-s), druppel angstzweet; ...ROEP, m.; ...SCHREEUW, m.;
....SCHREI, m.
ANGSTVALLIG, bn. (-er, -st), geneigd tot angst,
angstig gestemd : houdt ge nn o nu voor zoo angstvallig ;
ens angstrallig hart; (zwakker dan) angstig: zid"
kijkt angstvallig om; een angstvallige blik; nauwgezet, zorgvuldig (met 't bijdenkbeeld van kleingeestigheid) : angstvallige 7,caarheidsliefde, eene angstvallige
navolging van Bit meesterstuk ; — bw. met angstgevoel; met stipte nauwgezetheid (meestal met het
vermeed angstbijdenkbeeld van kleingeestigheid):
vallig alle vreemde woorden. ANGSTVALLIGHEID,
geneigdheid tot angst, nauwgezetheid; (...heden),
(w. g.) bezorgdheid, bekommering die iemands gemoed vervult.
ANGSTVERVOERING, v. hevige ontroering door geweldigen angst veroorzaakt.
ANGSTVERWEKKEND, bn. (-er. -st). (w. g.) angstwekkend.

ANGSTVOL, bn. (sterker dan) angstig : de kinderen

drongen zich angstvol tegen mfj aan; op angstvollen
toon; angstvolle nieuwsgierigheid ; angstvolle nachten;
een angstvol vooruitzicht; — bw., een angstvol drukkend gevoel.
ANGSTWEKKEND, bn. (-er, -st), angst veroorzakend
of zoodanig, dat het angst kan veroorzaken : een
diepte,
angstwekkend tooneel; eene angstwekkende
't angstwekkend rfjk des doods.
ANGSTZWEET, o. het zweet dat iemand uitbreekt
bij hevigen angst: 't angstzweet parelde op zijn voorhoofd ;

het angstzweet breekt mfj uit.
ANHYDRIDE, o. (-n), (scheik.) eene verbinding die
bij verbinding met water een zuur of eene base
oplevert.
ANHYDRIET, o. (scheik.) gips zonder kristalwater.
ANIJL, m. indigo-plant.
ANIJS, m. zekere schermbloemige plant waarvan
de geurige vruchtjes als specerij en als geneesmiddel
gebruikt worden; anijszaad; anijslikeur. Anfjsje, o.
een glaasje anijslikeur.
ANIJSAPPEL, m. (-s, -en), zekere geurige appelsoort,
ook venkelappel genoemd; ...BALSEM, m. zeker
middel tegen verkoudheid; ...BESCHUIT, v. (-en),
beschuit met anijs gekruid; ...DRANK, ,m. (-en);
...DROP, v. drop met anus gekruid : ...GEUR, m.;
...MELK, V. melk met anijszaad gekookt.
ANIJSOLIE, v. vluchtige olie, uit anijszaad getrokken; ...PLANT, v.; ...SMAAK, m.; ...SUIKERTJE,
o. (-s), muisjes; ...WATER, o. brandewijn op anijszaad; ...ZAAD, o. vruchtjes der anijsplant.
ANIJZEN, (anijsde, heeft geanijsd), (w. g.) met anijs
kruiden.
ANILINE, v. een uit steenkoolteer verkregen product, dienend tot bereiding van verschillende verven
(aniline-verven) : aniline-rood, aniline-groen enz.
ANIMAAL, bn. (dierk.) wat slechts aan dieren (niet

aan planten) eigen is : de animale levensverrichtingen
zfjn waarneming en willekeurige beweging; het animals
zenuwstelsel; animals stoffen, uitwerpselen.
ANIMEEREN, (animeerde, heeft geanimeerd), opwekken, aanmoedigen : ik zal hem niet animeeren om
naar die betrekking te dingen ; — een geanimeerd bal,
een bal waar druk gedanst wordt; — een geanimeerd
debat, gesprek, waaraan met opgewektheid wordt
deelgenomen.
ANIMO, v. lust (vooral lust tot koopen) : er was
weinig animo op die verkooping ; — met animo iets
doen, opgewekt.
ANIMOSITEIT, v. vijandigheid, verbittering.
ANISETTE, v. fijne likeur uit anijszaad bereid.
ANISETJE, o. (-5), een anisetje drinken, een glaasje
anisette.
ANJELIER, v. (-en); ANJER, v. (-s), zeker plantengeslacht met schoone, welriekende bloemen , ook
nagelbloem geheeten; de bloem der planten ;
o. (-en); —BLAD, (...bladeren); —APPEL, rn. (-s, -en),
een appel die de kleur van eene anjelier heeft.
ANKER, o. (-s), zwaar ijzeren werktuig, bestaande
uit eene rechte schaft, twee (of meer) boogvormige
armen van driehoekige bladen voorzien aan 't ondereinde, den ring en een dwars op de armen staanden
stok aan 't boveneinde) dat dient om, in zee geworpen, er een schip aan vast te leggen: het anker
uitwerpen, werpen, laten vallen, 't schip ligt voor twee
ankers ; — het anker lichten, winden, het ophalen
te vertrekken; — ten (voor) anker komen, gaan,
't anker uitwerpen; — ten (vow) anker liggen, met
uitgeworpen anker liggen; — een anker uitbrengen,
het met eene boot op de plants brengen, waar men
't wil laten vallen; — het anker trappen, het ankertouw doorhakken; — bet anker kippen, het met
eene der beide handen op de ankerrust hijschen en
vastmaken; —
het schip rijdt voor zijn anker. wordt op en neer
geslingerd, terwijl het voor anker ligt; — het anker
goat door. dregt door, wordt medegesleept, houdt
niet: — ?..(o) zijo spoiion. drifted. afgeslayer,
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avo•den, door den wind van het anker afraken;
—dietankerkaten,
aan het zware anker een lichter
anker verbinden om 't doorgaan te verhinderen;
—.hetankervis chen,
een verloren anker door sloepen
_met dreggen opzoeken; — het anker laten slippen,
het
anker
het schip van het anker losmaken; —
-wordt te huis gewonden of gehaald, het anker gaat
bij het lichten door den grond naar het schip
in plaats dat het schip zich naar het anker verplaatst; — het anker is blind, 't ligt zonder boei die
daagsch anker, 't anker dat
:zijne plaats aanwijst;
meest gebruikt wordt ; — krabbend anker, anker dat
medesleept en daardoor de snelheid van 't drijvende
schip .vermindert; — het anker is klaar, 't is niet
in touw of ketting verward, 't is in orde; een
onklaar anker; zwaar anker, 't groote anker
waarvoor 't schip ligt, in tegenstelling van de lichtere werp- of stopankers; parapluie-anker, anker
.met vele armen;
(fig.) het anker lichten, zich stilletjes verwijderen ;
—ergns,(bijem.)zUnakerltnvale,uitwrpen,
neclergooien, zich ergens vestigen, er zijn intrek nemen; — jai meet zoo anker kappen, zich overhaast
uit de voeten maken ; — zUn, anker houdt niet, hij vindt
ho ligt voor zon
geen geloof, wordt afgescheept ;
laatste anker, 't is slecht met hem gesteld; — hij ligt
vowr twee ankers, is goed bezorgd, heeft dubbele
hulp ; — hij heeft klaar anker, zijne zaken gaan goed;
.hij heeft onklaar anker; — een kat op 't anker zetten, zijne
maakt van zijn neus
koetjes op 't droog halen ; —
een anker, hij ziet niet verder dan zijn neus lang is;
buitengewoon
—hiszovetalsenSpanschanker,
mager; — 't anker onzer hoop, het anker van troost;
sclatgene waarop wij steunen, vast vertrouwen ('t anker is ook 't zinnebeeld der hoop);
(bouwk.) ijzeren houvast waarmee de uiteinden
•der balken in de muren worden bevestigd om 't vooroverzetten der muren to beletten; ijzeren klauw
waarmee men hardsteenen blokken aan of in bet metselwerk verbindt, (waterbouwk.) zwaar stuk ijzer
waarmee de beugel waaraan eene sluisdeur draait,
in den sluismuur is bevestigd; balk met 't eene
einde aan de schoeiing bevestigd en aan't andere
met een ingekeept kruishout aan twee ankerpalen
vastgezet, dienende om 't uitwijken der schoeiing to
voorkomen (ook landvest); (krijgsw.) ineengedraaid
srijshout, dienende tot bevestiging eener bekleeding
met rijswerk; (boekdr.) twee rondo roeden, in het
hoofd der oude houten handpers bevestigd, gaande
-door de kap waar zij door twee schroeven worden
-opgehouden om het zakken van het hoofd to beletten; (nat.) week-ijzeren sluitstuk van een hoofmagneet, ook poolstuk genoemd ; (werktuigk.) (in een
:slingeruurwerk) boogvormig stuk ijzer dat met den
slinger schommelt en met zijne beide armen beur-telings tusschen de tanden van het schakelrad grijpt.
.Ankertje, o. (-5).
ANKER, o. vroeger gebruike]ijke maat, thans nog
in den wijn- en vischhandel: een anker won, het
vierde van een aam, 't zesde van een okshoofd, 38,8
I.; thans 44 of 45 flesschen; — een anker ansjovis, de
maat of hoeveelheid van een fust, inhoudende 50
K. G. Ankertje, o. (-s), een ankertje wijn opmaken;
-ook een houten vaatje, houdende ongeveer een anker
wijn; fust of vaatwerk voor de verpakking van een
anker ansjovis.
ANKERAGE, v. (veroud.) aan den havenmeester verschuldigd geld, thans havengeld genoemd.
ANKERARM, m. (-en), het boogvormige gedeelte aan
weerszijden van on onderaan de schacht. ANKERBA AR, v. (...baron).
ANKERBAND, m. (-en), (krijgsw.) twijgen waarvan
de ankers gemaakt worden.
ANKERBEDDING, v. (-en), plaats waar 't anker vastzit: eene goede ankerbedding, geschikt om to ankeren ;
ankerrust.
ANKERBLAD, o. (-en), driehoekig blad of lepel aan
het uiteinde van den ankerarm.
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ANKERBOEI, v. (-en), boei die de plaats aanwijst,

waar 't anker ligt; ...BRUG, v. (-gen), ankerrust.,
ANKEREN, (ankerde, heeft en is geankerd), het
anker laten vallen, ten anker komen: wjj hebben de
heele reis niet geankerd; 't schip is in de haven geankerd; (fig.) ergens geankerd zijn, zich er niet gemakkelijk vandaan laten brengen; ten anker leggen: de
schuit werd geankerd; (veroud.) een besluit ankeren,
het vaststellen ; — een goed geankerde muur, van ankers voorzien.
ANKERGELD, o. (-en), havengeld ; ...GROND, m. (-en),
grond waarin men ankert : eene goede, slechte ankergrond; ...HAAK, m. (-haken), hack waarmee bij 't
lichten 't boeitouw gevat wordt.
ANKERHALS, m. (...halzen), dunste einde der
schacht, waar de stok door de schacht (of omgekeerd) gaat; ...HAND, v. (-en), ankerblad; ...HARP,
v. (-en), harpvormig oog waaraan ketting of touw
bevestigd is.
ANKERHORLOGE, o. (-s), horloge waarin de pal
door een anker vervangen is.
ANKERKABEL, m. (-s), kabel waarmee 't schip aan
't anker verbonden is ; ...KETTING, m. (-en); ...TOUW,
o. (-en) ; ...KRUIS, o. (...zen), vereenigingsplaats van
armen on schacht ; (wapenk.) kruis welks armen aan
de uiteinden gespleten en omgebogen zijn.
ANKERKUIL, m. (-en), zeker aan een anker vastgelegd en met behulp van een vaartuig gebruikt net dat
aan een vierkant houten raam wordt bevestigd en
langzaam vernauwende in een punt of zak waarvan
de mazen zeer klein zijn, uitloopt; (vooral bij riviervisscherij) : de Volendammers hebben het den ijverigen
afgevaardigde Mr. R. te danken dat zij met den ankerkuil weer mogen visschen.
ANKERNAGEL, m. (-s), spijker waarmee een muuranker aan den balk geklonken wordt.
ANKERNEUT, v. (-en), verdikking van de schacht
van het anker, waar de stok erdoor of erom gnat ;
...00G, o. (-en), gat waar de ring doorheen gaat;
...PAAL, m. (...palen), (waterbouwk.) zie ANKER;
...PEILING, v. (-en), bepaling der plaats wa.ar 't anker
ligt; richting waarin men, van een geankerd schip,
hoogte neemt van de voorwerpen aan den wal.
ANKERPLAATS, v. (-en), plaats waa4 sr men ,kan
ankeren of ankert; ...PUNT, v. (-en), punt aan de
ankerhand; ...RECHT, o. (-en), ankergeld; ...RING,
m. (-en), ring waaraan 't touw wordt vastgemaakt;
...ROERING, v. touw en zeildoek ter bekleeding van
den ankerring.
ANKERRUST, v. (-en), uittimmering tegen den -boeg,
waarop de hand van 't anker bij 't klippen rust;
...SCHACHT, v. (-en), ijzeren stag lichaam
van 't anker vormt, van welker dikke uiteinde de
armen uitgaan; ...SCHOEN, m. (-en), stuk hout dat
bij verplaatsing van 't anker onder 't blad gelegd
wordt; ...GEWIJZE, bw. in den vorm van een
anker; ...SLOP, v. (-fen), ankerschoen.
ANKERSMEDERIJ, v. (-en), 't smeden van ankers;
de werkplaats waar dit geschiedt,, m.
(...smeden), werkbaas of werkman die ankers
smeedt ; ...STEEK, m. (...steken), wijze waarop de
kabel aan den ring bevestigd wordt.
ANKERSTOK, m. (-ken), houten of ijzeren stok,
onder den ring loodrecht op of in de schacht bevestigd.
ANKERSTOKBAND, ...BOUT, m. (-en), band, bout
waarmee de twee deelen van een houten stok aan
de schacht aan elkaar verbonden worden.
ANKERTALIE, v. (...1i6n, ...lies), (veroud.) takel
waarmee 't anker onder den kraanbalk geheschen
wordt, thans kat; ...VOERING, v. (-en), ijzeren bekleedsel der ankerrust; beplanking van den boeg
onder de ankerrust.
ANKERVORMIG, bn. in den vorm van een anker.
ANNA, v. (-'s), vrouwennaam; — daar loopt iets van
St.-Anna onder, er is tegen de kuischheid, de eerbaarheid gezondigd (vooral gebezigd, wanneer een
meisje vOOr het huwelijk reeds zwanger is) ; tegen-
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ANTICIPATIE.

woordig ook in 't algemeen: de zaak is niet pluis,
er loopt iets onbehoorlijks, iets geks onder.
ANNALEN, my. (oorspr.) verhaal der geschiedkundige gebeurtenissen jaar voor jaar: de annalen van
Tacitus; geschiedenis in 't aigemeen: dit feat is waard
in de annalen geboekstaafd te warden (vooral ook
scherts.); geschiedenis eener stichting, vereeniging enz.: 't optreden van prof. Fruin vormde een

twee tegengestelde meeningen, leeringen (of de per-sonen of partijen die daze belijden): tusschen de beide-

datum in de annalen der Universiteit.
ANNATEN,

v. my. 't aan den Paus verschuldigde
aandeel der inkomsten van een geestelljk ambt in
de eerste jaren.
ANNATO, o. kleurstof voor kaas en boter.
ANNEX, bn. behoorende bij iets dat als hoofdzaak
wordt voorgesteld : to koop eene bierbrouwer# met
annexe gebouwen, (ook) met bottelarjj annex; — cum
annexis, met hetgeen er bij behoort; — o. (-en), het
bijbehoorende.
ANNEXATIE, v. (-s,
daad van annexeeren;
het geannexeerde; —PLAN, o. (-nen); —ONTWERP,
O. (-en).
ANNEXEEREN, (annexeerde, heeft geannexeerd),
inlijyen (van een gebied) : Duitschland zal Nederland
,f

niet annexeeren; Leiden wil een deel der omliggende
gemeenten annexeeren.
ANNIHILATOR (FIRE ), m. (-s), werktuig om in
korten tijd door middel van gasontwikkeling brand
nit to dooven.
ANNIHILEEREN, (annihileerde, heeft geannihileerd),
(w. g.) vernietigen, to niet doen.
ANNIVERSARIEN, m. my. jaarlijksche plechtigheden.
ANNO, in het jaar: anno 1894; vgl. A.
ANNONCE, v. (-8), bekendmaking (in een dagblad . enz.) van een huwelijk, een aanbod enz., ad-

vertentie.

ANNONCEEREN, (annonceerde, heeft geannonceerd),
door middel eener annonce ter algemeene kennis
brengen : dit boek heb ik geannonceerd gezien.
ANNOTEEREN, (annoteerde, heeft geannoteerd),
opteekenen, aanteekenen, (minder gebruikelijk dan)
noteeren.
ANNUITEIT, v. (-en), jaarlijksche aflossing eener
schuld door rentebetaling; de bewijzen daarvan;
lijfrente.
ANNULEEREN, (annuleerde, heeft geannuleerd) to
niet doen,libfroepen, nietig of ongeldig verklaren;
(fig.) de meervoudige kiesdistricten annuleeren zich zelf
vaak, de kiezers maken hun invloed tot nul. ANNULATIE, v.
ANNUNCIATIE, v. (R.-K. kerk) aankondiging der
onbeviekte ontvangenis; feest van Maria-Boodschap
(25 Maart).
ANNUS GRATIAE, jaar na 't overlijden eens predikants, waarin de ringbroeders den dienst ten voordeele van weduwe of kinderen waarnemen.
ANOMALIE, v. (...lieen) onregelmatigheid, afwijking
van den regel; (sterrenk.) hoek door den voerstraal
eener planeet gevormd met de lijn van haar aphelium naar de zon.
ANONIEM, bn. naamloos, zonder onderteekening:

een anoniem schrifven.

ANONYMUS, m. (anonymi), een ongenoemde.
ANONIMITEIT, v., zich achter 't schild der anonimi-

telt verbergen.
ANORGANISCH, bn. onbewerktuigd, niet tot het
dieren- of plantenrijk behoorende: anorganische stoffen anorganische scheikunde, scheikunde der anorg.

stoffen.

ANORTHOSCOOP, m. (...copen) zeker werktuig
waarin op eene draaiende schijf geteekende onregelmatige figuren zich regelmatig vertoonen.
ANSJOVIS, v. (-sen) een vischje van de fam. der
haringen, dat gezouten of gekruid gegeten wordt:
Zuiderzee-ansjovis, Berg sche ansjovis. ANSJOVISANKER, o. (-s); ...SAUS, v. (-en); ...VANGST, v.; ...VISSCEIER, m. (-s) ; ...VISSCHERIJ, v.
ANTAGONISME, o. wederzijdsche tegenstand, tegenwerking van twee krachten ; (fig.) strijd tusschen

hoofdleiders der antirevolutionaire park openbaart zick
in den lca Oaten. tyd een bedenkellik antagonisme.
ANTAGONIST; m. (-en), (ontleedk.) eene spier wier
working die van eene andere opheft : buig- en strekspieren zjjn elkaars antagonisten; (fig.) tegenstander,.
tegenwerker. ANTOGONISTISCH, bn., de spieren wer-

ken antagonistisch.
ANTARCTISCH, bn. nabij de zuidpool gelegen of
voorkomend: de antarctische landmassa, antarctische-

diersoorten.
ANTE, v. (-n), pilaster naast eene deur of aan een
hoek van een muur (aan de buitenz(jde van een
gebouw).
ANTECEDENT, o. (-en) vroeger gebeurd felt, waarnaar een geltiksoortig feit beoordeeld kan worden ; —
iemands antecedenten, de voornaamste feiten uit zijn
vroeger leven, zijn vroeger gedrag; (taalk.) 't woord
waarop een bijvoegl. bijzin betrekking heeft: het be--

trekke(7c voormamwoord -komt meestal met z#n antecedent in geslacht en getal overeen.
ANTEDILUVIAAL, ...VIAANSCH, bn. (oudere geol.)
veer den zondvloed: antediluviaansche mensch; (geol.).
antediluviale gronden, vOOr het diluvium ontstaan.
ANTHERIDIUM, o. (plantk.) mannelijk geslachtsorgaan van de voorkiem bij Cryptogamen.
ANTHOLOGIE, v. (...gieen), bloenaleling.
ANTHRACjET, o. oudste steenkoolsoort met 9.50A.
koolstof; verbrandt zonder vlam, rook of reuk en
ontwikkelt veel warmte ; —KOOL, v. ; (...kolen);-.
...NOOTJES, my.
ANTHRACOMETER, m. (-s), toestel om door middel
van kalkwater 't koolzuurgehalte der lucht to bepalen.
ANTHROPOLOGIE, v. natuurkennis van den mensch
(in den ruimsten zin) : gerechtelijke psychiatrie en crimineele anthropologic. ANTROPOLOGISCH, bn. op deanthropologie betrekking hebbend : anthropologische

onderzoekingen.
ANTHROPOLOOG,

thropologie.

m. (...logen), beoefenaar der an-

't nauwkeurig bepalen van
eene reeks afmetingen aan het lichaam van misdadigers, ter v_ ervanging of aanvulling van het signalement om hen ingeval van recidive to kunnen
herkennen; ...METRISCH, bn., eene anthropometrischeANTHROPOMETRIE, v.

opname.
ANTHROPOMORPH, bn. op den mensch gelijkend,
menschvormig : de anthropomorphe apen. ANTHROPOMORPHISME, o. (phil.) voorstelling der goddelijke-

wezens in .menschelijke vortnen.
ANTHROPOPHAAG, m. (...phagen), menscheneter.
ANTI, (in samenkoppelingen: vaak in een woord

geschreven) tegen, ook zelfstandig gebruikt dat
een anti, een tegenstander.
ANTICHAMBRE, v. (-s), voorvertrek, zijkamer waar
men wacht tot men bij een hooggeplaatst persoon
wordt toegelaten.
ANTICHAMBREEREN, (antichambreerde, heeft geantichambreerd), gedurig zijne opwachting bij de grooten maken ; iemand laten antichambreeren, hem lang
laten wachten, eer men hem binnenroept of tot hem
komt.
ANTICHLOOR, o. (scheik.) onderzwaveligzure natron
(een middel om chloor uit gebleekte stoffen to verwijderen).
AN TICI4RESIS, v. (rechist.) leencontract waarbij
de geldschieter 't vruchtgebruik van een pand gen iet
in plaats van rente.
ANTICHRIST, m. (-en), (theol.) duivelsch wezen dat
de kerk onder Christus bestrijdt, incarnatie van
dat wezen : in Napoleon werd door velen de Antichrist

gezien.
ANTICIPATIE, v. daad van anticipeeren; (financiewezen) soort van leening, gesloten op nog te innen
belastingen : anticipatie-biljetten; (stijlleer) het bij voorbaat verwerpen van bedenkingen die men voorziet.

ANTWOORDER.

ANTICIPATIE.
dat de lezer kan opperen; (muz.) een toon die aan
een akkoord vreemd is en eerst in het volgende
akkoord eene beteekenis krijgt.
ANTICIPEEREN, (anticipeerde, heeft geanticipeerd),
een voordeel genieten, een recht ujtoefenen vOOr den
daartoe bepaalden tijd ; op iets vooruitloopen ik
vraag nog geene traktementsverhooging ;ik tail niet anticipeeren op de te verwachten nieuwe regeling ; (han-

deist.) voor den vastgestelden tijd in betaling nemen
of geven van een geschrift.
ANTIDATEEREN, (antidateerde, heeft geantidateerd),
eene vroegere dagteekening dan de werkelijke geven
(eig. antedateeren).
ANTI-DIENSTVERVANGINGSBOND, m. vereeniging
wier streven het is de plaatsvervanging in het leger
te doen afschaffen.
ANTIDOTUM, o. (geneesk.) tegengif, middel tegen
vergiftiging.
ANTI-CRITIEK, v. (-en), weerlegging eener critiek.
ANTIEK, bn. (-er, -st), uit oude tijden ,afkomstig
(vooral van voortbrengselen der kunstnijverheid),
oud, ouderwetsch : eene antieke kast, antieke vazen ;
(scherts.) uit de mode, ouderwetsch : wat een antieken hoed heb je op; in 't bijzonder van kunstwerken
uit de Grieksche of Romeinsche Oudheid afkomstig
(of in denzelfden trant bewerkt) : naar antieke modellen werken; antieke urnen, ook : antieke kunst, vorin,
stOl; — bw., eene antiek gemeubelde kamer.
ANTIEKEN, o. my. kunstwerken der classieke oudheid : bronzen reproducties der antieken; — m. my. de
kunstenaars der classieke oudheid : in de school der
antieken gevormd zon.
ANTILOGIE, v. tegenstrijdigheid.
ANTILOPE, v. (-n), een geslacht der holhoornige

herkauwers, waartoe o. a. behooren : de eig. antilope,
de gems, de gazel.
ANTIMAKASSAR, (-s), een kleedje dat over stoelen
of canapé's gehangen wordt.
ANTI-MILITAIR, bn. tegen het militairisme gekant. ANTI-MILITAIRISME, o. ANTI-MILITAIRIST, m. (-en).
ANTIMONIUM, o. blauwachtig wit metaal, spiesglans.
ANTINATIONAAL, bn. (...naler, -st), strijdig met de
belangen of met den geest des yolks.
ANTINOMIE, v. strijaidheid van twee 'wetten.
ANTIPATHIE, v. (...thieen), natuurlijke, niet beredeneerde of keen. ANTIPATISCH, bn. antipathie
wekkend.
ANTIPERISTALTISCH, bn., de antiperistaltische beweging van den slokdarm, samentrekking van beneden
naar boven (bij braking).
ANTIPHONA, v. (-'s), beurtzang in de R.-Kath. en de
Grieksche kerk; korte spreuk of vers waarin door
den voorzanger aan den zangers den toon van den
volgenden psalm wordt aangegeven.
ANTIPHONARIUM, o. (...ia), boek met antiphona's.
ANTIPHRASIS, ...PHRASE, v. (stijil.) gebruik van
een woord of een zin in eene beteekenis, tegengesteld
aan de gewone, b. v. Pontus Euxinus = Herbergzame Zee als benaming voor de Zwarte Zee.
ANTIPODEN, m. my. (aardr.) tegenvoeters, bewoners van plaatsen met even groote, doch tegengestelde breedte, en 180° verschil in lengte;
iemand naar de antipoden wcnschen, hem ver weg
wenschen; (fig.) menschen met geheel tegengestelde
meeningen.
ANTIPYRINE, v. een geneesmiddel tegen koorts, enz.
'ANTI4UA (...quren),Ialidelaar in oudheden,
in gebruikte boeken.
ANTIQUARIAAT, o. (...aten), handel in oudheden,
in oude boeken. ANTIQUARISCH, bn. en bw. voor
oud, bij een antiquaar : antiquarisch kan men dat werk
tegen verminderden pros krijgen.
ANTIQUITEIT, v. (-en), voorwerp uit oude tijden:
een handelaar in, antiquiteiten;voorwerpen en gebruiken uit de klassieke oudheid : kennis der Romeinsche
antiquiteiten, oudheden; (scherts.) een voorwerp dat

niet overeenkomstig de mode is.
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ANTI-REPUBLIKEINSCH, bn. tegen den republikein-

schen regeeringsvorm gekant.
ANTI-REVOLUTIONNAIR, bn. en m. (-en), tegen de
revolutie gekant; (in 't bijz.) benaming eener staatkundige partij in Nederland, die alle gezag van God
afieidt en een streng godsdienstbeginsel in staatsaangelegenheden wil doorvoeren.
ANTI-ROYALISTISCH, bn. tegen het koningschap.
ANTI-SEMIET, m. (-en), joden.hater, hij die de
joden uit Europa wil verbannen. ANTI-SEMITISCH,
bn., de anti-semitische partij is eene schande vooronze eeuw.
ANTISEPTISCH, bn. het bederf werend, ontsteking
voorkomend : een antiseptisch verband ; antiseptische
watten. ANTISEPTICA, my. bederfwerende middelen..
ANTITHESE, v. (-n), (stijlleer) tegenstelling van
woorden of zinnen.
ANTONOMASIA, v. (-'s), (stijlleer) naamsverwisseling, 't gebruik van een soortnaam voor een eigennaam of omgekeerd : de vorst onzer dichters (Vondel),
een Cicero (een welsprekend man).
ANTONIUS-VUUR, o. (geneesk.) soort van pestaardige roos.
ANTWOORD, o. (-en), mondeling of schriftelijk bescheid op wat door een ander beweerd, gevraagd,
geeischt is : een gepast, bescheiden antwoord; een bevestigend, een ontwOkend antwoord ; een weigerend, een g unstig antwoord ; antwoord geven, geen antwoord geven ; —
taal en antwoord, toespraak on mondeling bescheid;
geeft antwoord op den naam van Jan, hit
(scherts.)
heet Jan ; — iets zonder antwoord laten, er niet op
antwoorden; — 't antwoord schuldig (moeten) blifven,

geen antwoord geven, omdat men er niet toe in
staat is; — het antwoord schuldig blijven, niet schromen om (meestal met kracht on klem) op iets to
antwoorden ; — iets tot (ten) antwoord geven, kr fnen,
als antwoord ; — een antwoord (van iem.) afwachten,
wachten tot hij geantwoord heeft; — zonder een antwoord of te wachten, zonder zich to bekommeren om
wat men daarop zal antwoorden; — in antwoord op
uw schrOven, ter beantwoording van; brief waarin
een schriftelijk antwoord vervat is; — in afwachting
van uw antwoord (in brieven); bescheid dat men omtrent eene of an,dere vraag in een boek vindt;
(rechtst.) schriftelijke verwering van den gedaagde:
conclusie vain antwoord, akte waarin de verwering
vervat is ; — adres van antwoord, staatsstuk door de
Volksvertegenwoordiging aan den Koning gericht
in antwoord op de troonrede; (muz.) de inzet van
een thema door eene opvolgende stem ; in 't algemeen datgene wat men op iemands zeggen of doen
laat volgen en waaruit blijkt, hoe men erover denkt,
welken indruk het maakt: een slag op min hoed was
't antwoord op mijn eisch; een blosje was haar eenig
antwoord. Antwoordje, o. (-5).
ANTWOORDEN, (antwoordde, heeft geantwoord),
ten antwoord geven : hij antwoordde mfj, dat hfj de
zaak in overweging zou nemen; hjj antwoordde niets;
wat zal ik hun antwoorden; — gij moet ja of neen antwoorden; een antwoord geven: ik zal hun dadelijk antwoorden; ik antwoord op zulke vragen niet; ge moet duidelijk antwoorden ; (scherts.) antwoorden op den naam
van, heeten, zie ANTWOORD ; — antwoorden tegen
iem., (bijbel) zijne woorden in tegenspraak beantwoorden; — niet antwoorden van zijne daden, (bijbel)
geene verantwoording ervan geven; (bijb.) Jezus antwoordende zeide, gaf ten antwoord; (w. g.) voor iets
antwoorden, ervoor instaan ; — hij antwoordde met eel?,
vuistslag, liet op de vraag, den eisch, de bewering,

de handeling van den ander een vuistslag volgen
(vgl. antwoord); (krijgsw.) op schoten, door den vijand
gelost, bescheid doen door ook to schieten : de Franschen antwoordden ons met een hevig snelvuur ; zy antwoordden in eigen spraak; (zeew.) aan een schip dat

men ontmoet en dat door 't hijschen der vlag gegroet heeft, op gelijke wijze den wedergroet brengen.
ANTWOORDER, m. (-s), (w. g.) degene die antwoorcit.
ANTWOORDSTER, v. (-s).

AORTA.

APOSTEL..

AORTA, v. (ontleedk.) de groote lioha,atasslagader
die uit het hart ontspringt.
APAGOGISCH, bn., een apagogisch bewffs, bewijs uit
het ongerijmde.
APANAGE, o. (-s), toelage uit de staatskas aan niet
regeerende leden van 't vorstelijk geslacht.
APART, bw. (van plaats) op eene afzonderlijke
plaats, afgescheiden van iets anders : de kinderen za-

brengen! ...STREEK, m. (...streken), aPenkuur ;
...TRONIE, v. (-s), apenbakhuis.
APENTUIN, m. (-en), (veroud.) volksnaam voor diergaarde; ...VERTOONING, v. ( en); ...WERK, o.
APERIJ, v. (-en), kluchtige vertooning, zotte handeling; gekheid, mallepraat : 't is alles kool en aperfi ;
blinde, domme navolging: 't meeste wat doen is
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ten apart aan eene kleinere tafel; ik heb de zeldzaamste
exemplaren er uitgezocht en apart gelegd ;— iemand apart
zetten, hem op zij zetten, met geringschatting beje-

genen; —
bw. (van omstand.) afzonderlijk, op' zich zelf, niet
in vereeniging met andere zaken : de deelen van dit
werk zijn ook apart to krfjgen, dit punt zal ik apart
behandelen; buiten gezelschap van andere personen:
»m ► ik u even apart spreken ? iemand even apart roepen — een woordje apart, onder vier oogen.
bn. eene aparte kamer ; — voor die waken heb ik
alleen voor dat doel
eene aparte kast ingericht,

bestemd.
APARTJE, o. (-s), een onderhoud onder vier oogen;
(scherts.) fluisterend gesprek in 't bijzijn van anderen:

ik vind jelui apartjes niet aardig.

v. gevoelloosheid; afwezigheid van driften of hartstochten; afwezigheid van elk streven
naar iets : in eene doffe apathie wegzinken.
APATIET, o. gesteente, bestaande uit calciumphosphaat, fluorcalcium en chloorcalcium.
AP- EN DEPENDENTIEN, my., met ap- en dependentien,
met al wat erbij behoort.
APEGAPEN, (alleen als infinitief), (gemeenz.) op
apegapen liggen, op het apegapen liggen, op sterven
liggen; (scherts.) het zeer benauwd hebben, by. door
de warmte.
APEN, (veroud.) iets doen als een aap.
APENBAKHUIS, o. (...huizen), ...BAKKES, o. (-en),
(gemeenz.) 't aangezicht van een nap; (fig.) een
leelijk menschelijk aangezicht; ook persoon met een
apenbakkes; ...BEK, m. (-ken).
APENBROODBOOM, m. (-en), volksbenaming van
een reusachtigen tropischen boom, den baobab (de
vruchten worden apenbrood genmmd); ...DOM, o.
apengeslacht; ...GESLACHT, o. de apen; ook als
schimpnaam voor menschen.
APENGEZICHT, o. (-en), apenbakhuis; ...GELAAT,
o. (veroud.) zotte manier van doen; ...GRIJNS, v.
(...grijnzen) een grijnzend, knorrig gezicht.
APENHAAR, o. (...haren), haar van apen; zeer fijn
gekerfde tabak, shag.
APENKIND, o. (-eren, -ers), (gemeenz.) een schimpnaam; ...KOOI, v. (-en).
APATHIE,

APENKOOL, v. (gemeenz.) dwaze, nietswaardige
praatjes; bedrieglijke zotternij : apenkool verkoopen;
't is maar apenkool; ...KOP, m. (-pen), kop van een
aap; (gemeenz.) domoor, beroerde vent; ...NOOT, v.

(...noten), zie OLIENOOT.
APENKUUR, v. (...kuren), (gemeenz.) dwaze kuur of
gril, zotte vertooning: apenkuren uithalen, verrichten;
zenuwachtigheid ? apenkuren, anders niet.
APENLIEFDE, v. onverstandige, dwaze liefde die

meer kwaad dan goed doet (vooral van ouders voor
hunne kinderen); ...MELK, v. (scherts.) jenevergrog;
...AUNT, v., fern. net apenmuntbetalen, met kluchten
grappen, met mooie praatjes, inplaats van met
het verschuldigde; ...POTS, v. (-en), potsierlijke klucht
<loor een aap uitgevoerd.
APENROK, m. (-ken), ...ROKJE, o. (-s), kort rokje
waarmee men een aap nitdost, nauwsluitend jasje
met korte panden; zeker lang kleedingstuk voor
kleine kinderen (lijfje en rokje nit een stuk); ...RAS,
(-sen) ; ...SNOET, na. (-en), (gemeenz.) apenbakkes.
APENSPEL, o. (gemeenz.) zotte vertooning, dwaze
wonderlijke handelingen: al dat cerenwnieel :
;k rind het apenspel ; — o. (-len). tent waarin men gelresseerde apen vertoont ; ...SPRONG, in. (-en), dwaze,
kromme sprong, malle vertooning: ...STAART,
(veroud.) APENSTAARTEN! gekheid: rnorgen

-

Touter ape,*
APERTUUR, v. (...turen), (ontleedk.) opening in het
menschelijk lichaam; opening in de betrekking van
't objectiefglas eens verrekijkers; (rechtst.) opening
van een testament.
APHAERESIS, v. (gramm.) weglating van letters
voor aan een woord, by. muts uit amutse, ar van nar.
APHASIE, v. (geneesk.) sprakeloosheid door totaal
gemis van 't woordgeheugen.
APHANIET, o. (miner.) zeker groen gesteente, groen-

steen.
APHELIUM, o. (sterrenk.) 't punt eener planetenloopbaan, dat 't verst van de zon verwijderd is.
APHONIE, v. (geneesk.) geluidloosbeid, volkomen
heeschheid.
APHORISMEN, v. my. beknopte, schijnbaar niet

samenhangende spreuken, stellingen, voorschriften.
APHORISTISCH, bn. en bw., aphoristische behandeling eener wetenschap, samenvatting in beknopte
stellingen.
APIN, v. (-nen), vrouwelijke aap ; nadapster.
APLANATISCH, bn. (nat.) aplanatische lenzen, lenzen waardoor de voorwerpen zich zonder gekleurde
randen vertoonen, ook achroamatische lenzen genoemd.
APLOMB, o. (eig.) loodrechte stand; — iets met een
zeker aplomb zeggen, zinger, spelen, met vastheid,
zekerheid, zonder weifelen (vooral wanneer dit gekunsteld is); — zijn aplomb niet verliezen, zich niet
in de war, van de wijs laten brengen ; zijn aplomb
hervatten, weer moed vatten.
APOCALYPSIS, v. openbaring; de Openbaring van
Johannes; APOCALYPTISCH, bn. als in de Openbaring, wonderbaarlijk: eene apocalyptische voorstelling ; — 't apocalyptisch getal, 't getal 666.
APOCOPE, v. weglating van letters aan 't einde
van een woord, b. v. ik vin voor ik rind ; eind voor
einde.
ApOCRIEF, bn., de apocriefe boeken, bijbelboeken die
niet als echt, als gezaghebbend erkend worden (ook
de apocriefen) ; — dat bericht komt me vrij apocrief voor,
ik twijfel sterk aan de waarheid ervan.
APODICTISCH, bn. en bw. (phil.) wat onwederlegbaar, wat noodzakelijk waar is : een apodictisch bewos, apodictische kennis; (bij uitbr.) op stellige wijze,
(ook) alsof men de wijsheid in pacht heeft: apodictische witspraken beslist de kwestien altijd even
apodictisch.
APOGEUM, (...GAEUM), o. (sterrenk.) punt van de
loopbaan der maan, dat 't verst van de aarde ligt;
(fig.) hoogste punt, toppunt.
APOLOGIE, v. (...gieen), verdedigingsrede, verweerschrift; (theol.) geschriften waarin 't Christendom
verdedigd werd. APOLOGEET, m. (...geten), (theol.)
verdediger van 't Christendom; APOLOGETIEK, v.
(theol.) studie der apologieen.
APOPLEXIE, v. (geneesk.) beroerte.
APOSIOPESIS, v. (stijlleer) verzwijging, 't onvoltooid laten vau een zin.
APOSTAAT, m. (...states), iemand die zijn godsdienst verzaakt; (ook) een afvallige eener leer op
ander gebied.
APOSTEL, m. (-en -s), Godsgezant, geloofsbode,
benaming der leerlingen van Jezus on eerste verkondigers van het Christendom: de taw&f Apostelen,
de Apostelen Barnabas en Pauls; de Handelingen der
.Apostelen; — op *it Apostels-paarden, to voet;
eerste verkondiger van het Christendom in eene
streek : Willebrord de Apostel der Friezen ; verkondiger eener leer, van een beginsel: de Apostel der
vriie gedaehten; — een rare. rreemde. ?Hee (raig,).
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APOSTEL.

APPELBOL.

lastige apostel, een raar, ruw enz. mensch; — mine
apostels, een huffs vol kleine apostels, jonge kinderen.
APOSTEL, v. (-en, -s), (zeew.) benaming der twee opstaande houten, aan weerszijden tegen den voorsteven aangebracht; de boveneinden heeten Judasooren.
APOSTELAMBT, o. ; ...DOM, o. (dicht.) de gezamenlijke Apostelen ; ...SCHAP, o. waardigheid, bediening
van een Apostel; ...ZALF, v. eene vroeger gebruikte
,geneeskrachtige zalf, uit twaalf bestanddeelen bereid.
APOSTELIJK, bn. (Zuidn.) apostolisch : de aposteloke
steel.
APOSTIL, m. (-len). APOSTILLE, v. (-n), kantteekening op eene akte, op een verzoekschrift enz.,
:gesteld met het doel, bericht, consideratie en advies
te geven of te vragen.
APOSTOLISCH, bn. van de Apostelen afkomstig,
tot hen betrekking hebbende, met hun geest overeenkomende : de Apostolische verhalen ;• een Apostolische
— Apostolische geloofsbelfolenis,de 12 geloofsartikelen, credo; — Apostolische vaders, eenige leerlingen
,der Apostelen ; van den Paus afkomstig of betrekking
tot hem hebbende: Apostolische zegen, zendbrief; het
•Apostolisch paleis; — Apostolische steel, het Pauselijke
hof, de Paus zelf; — Apostolische learner, lichaam voor
't beheer van 's Pausen inkomsten; — zone Apostolische Majesteit, titel der koningen van Hongarije
(sedert 17:58 ook van den keizer van Oostenrijk).
APOSTROPHE. v. (-n), teeken dat de weglating van
-eerie letter of van letters aanduidt, afkappingsteeken, weglatingsteeken ; (stijil.) wending waarbij de
schrijver plotseling iemand of iets aanspreekt.
APOTHEEK, v. (...theken), werkplaats en winkel
waar geneesmiddelen worden toebereid en verkocht
(vroeger ook eetwaren, specerijen, wijn enz.), artsenijwinkel (in de spreektaal apteek); — van zijn lichaam
eene apotheek maker, vele en velerlei geneesmiddelen
: gebruiken; — ik ben de heele apotheek door geweest,
ik
heb allerlei geneesmiddelen beproefd; — voor die
kwaal is in de apotheek geen kruid te vinden, geen
middel baat ervoor; — 't is in de apotheek gehaald,
't is zeer duur, ook 't is daar de dure apotheek, in
den winkel is alles duur; verzameling van artsenijen
voor bijzonder gebruik : huisapotheek; scheepsapotheek
spoorwegapotheek; eene homoopathische apotheek opdoen; — de gezonde apotheek, zuur- en eierkraam.
APOTHEKER, m. (-s), een geexamineerd persoon
die geneesmiddelen bereidt en verkoopt:. voor apotheker studeeren ; zich als apotheker vestigen,— in apothekers
onkosten vervallen, in zeer hooge kosten; — 't is b(j
den apotheker gehaald, het kost veel geld; een apothekertje dat aardig is, maakt van een stuiver, dat een
gulden waardig is. APOTHEKERES, v. (-sen), vrou
welijke apotheker. APOTHEKERIJ, v. bedrijf des
apothekers (in schertsenden of ongunstigen zin).
APOTHEKERSBEDIENDE, m. en .v. (-n), ge6xamineerd persoon die in eene apotheek behulpzaam
is of mag zijn; ...BOEK, o. (-en), pharmacopoea;
...EXAMEN, o. (-s); ...FLESCH. v. (...flesschen);
...FLESCHJE, o. (-s); ...JONGEN, m. (-5); ...LEERLING, m. (-en), (veroud.) ; ...KUNST, v.; ...REKENING,
v. (-en), (ook) eene zeer hooge en verwarde rekening;
...WINKEL, m. (-5), enz.
APOTHEMA, o. (-'s), (wisk.) loodlijn uit het middelpunt eens regelmatigen veelhoeks op de zijde neergelaten; (scheik.) bruinachtig bezinksel dat zich in
planten-aftreksels vormt.
APOTHEOSE, v. (-n), verheffing van een starveling
-tot den rang van een God; opneming onder de Goden ;
buitengewone lof aan iemand of iets toegezwaaid;
verheerlijking; (tooneel) een slottafereel waarin verschillende personen in hemelsche glorie worden voorgesteld ; ook bij gymnastiek-uitvoeringen enz. 't vormen, tot slot der voorstelling, van eene indrukwekkende groep (tot verheerlijking der gymnastiek).
APPARAAT, o. (...raten), toestel tot het verrichten
van physische of chemische proeven, bewerkingen ;—
het apparaat van het Woordenboek der Nederlandsche
teal, de bouwstoffen.

APPARTEMENT, o. (-en}, vertrek, kamer : gemeubileerde appartementen; appartementen gelfjkvloers.
APPEL, m. (-5, -en), vrucht van den appelboom
(Pirus Malus) in tallooze verscheidenheden : zoete,
zure appelen; de boom zelf: appels enter; — een appeltje
voor den dorst, iets (vooral geld) dat men bewaart
om het in tijd van nood to gebruiken; — in den zuren
appel bfjten, een zuren appel doorbfjten, iets onaangenaams uitvoeren, doorstaan (meestal met het bijdenkbeeld, dat men zoodoende tot iets goads komt),—
een appeltje met iemand te schillen hebben, eene netelige
zaak met hem moeten behandelen, hem moeten
onderhouden over iets dat hem niet aangenaam kan
zijn, de les moeten lezen ; — iets voor een appel en een
ei verkoopen, zeer goedkoop, bijna om Met; — den
(goieden) appel wegdragen, winnen, als de schoonste
gouerkend worden (aan de Gr. myth. ontleend) ;
den appelen op zilveren schalen, schoone gedachten in
schoone woorden uitgedrukt; (scherts.) een schip met
yore appelen, eene opkomende zware hagelbui;
de appel valt niet ver van den stain, kinderen aarden gewoonlijk naar hunne ouders; een rotte appel
in de ?nand maakt al het gave fruit te schand, een
slecht persoon strekt 't heele gezelschap tot oneer.
(ook) 't kwaad is aanstekelijk; gezien zijn als een
rotte appel bij een groentevrouw, geminacht worden ;
—deaplvnSodmen druiventosaGomra.
een beet in asch en een teug nectar van giftige adders; — de appel van het oog, de ronde opening in het
regenboogvlies, die zich als eene zwarte vlek voordoet
(00k wel het regenboogvlies zelf en de geheele oogbol); — iets bewaren, schatten, liefhebben als den appel
zijner oogen, als het dierbaarste wat men heeft;
(ook) slit kind is de appel zoner oogen; — de appel van
een zwaard, ronde knop boven aan het gayest; kenteeken, zinnebeeld van 't vorstelijk gezag (zie-RIJKSAPPEL); bolvormige versiering op de spits van een.
toren; (in sommige samenst.) vruchten, uitwassen,
enz. die in worm min of meer met den appel overeenkomen, (vgl. aardappel, doornappel, galappel, oranjeappel, pfjnappel e. a.).
APPEL, o. (-s, -len), (rechtst.) het beroep op een
hoogeren rechter, hooger beroep : appel aanteekenen
tegen een vonnis, in hooger beroep komen; (fig.) verzet tegen eene uitspraak in 't algemeen: tegen die
bewering teeken ik appel aan; (krijgsw.) sein tot verzameling der troepen : appel blazen, slaan; de verzameling der troepen, waarbij de namen worden
afgelezen om to zien of alien tegenwoordig. zijn: op
het middag-appel wordt de wacht gecommandeerd; (bij
uitbr.) appel nominaal in eene vergadering, aflezen
van de namen der laden om to zien of allen tegenwoordig zijn; (fig.) op 't appel zijn (komen), volgens
afspraak op den juisten tijd ter plaatse zijn; — op
't appel ontbreken, missen, niet zijn waar men behoorde to wezen; — appel houden, vergadering houden (bij eene werkstaking); (schermk.) het snel
oplichten en neerzetten van den voet om de tegenpartij tot eene valsche beweging uit te lokken
(kaartspel) 't recht van een speler, .die zoogenaamd
dood is om zich door vernieuwden inzet weer. in
't spel in to koopen; (biljart-potspel) 't streepje dat
een speler aankrijgt, als hij gestopt wordt of verloopt: een appel aankrfjgen, aanhebben; (jachtt.) die
hond is onder appel, hij laat zich gemakkelijk terug
roepen of fluiten; (fig.) iemand onder appel houden,
hem in bedwang an gehoorzaamheid houden.
APPELAAR, m. ...laren), (Zuidn.; bij ons dicht.)
appelboom.
APPELACHTIG, bn. op den appal gelijkende : een
appelachtige smaak; (plantk.) met den appelboom
verwant : familie der Appelachtigen.
APPELAZIJN, m. zure drank, uit appelen -bereid,
...BEET, m. (...baton), (dicht.) beet in een appal, inzonderheid de beet in den verboden appal in 't Paradijs ; — een zure appelbeet, door een zuren appal bijten.
APPELBLAD, o. (-eren), blad van den appelboom.
APPELBOL, m. (-len); ...DOMPEL, m. (-s); ...GE-

APPELGELEI.

A PRIORI.

BAK, 0.; ...GELEI, v.; ...KOEK, m. (-en), (lig.) dat
zfin maar appelkoekjes, dat is foppertj ; ...KONSERF,
v.; ...PASTEL, v.; ...TAART, v. (-en), enz. namen
van gebak, van spijzen met appelen toebereid.
APPELBLOESEM, m. (-s), bloesem van den appelboom; — o. eene licht rozeroode kleur, ook appelblos
genoemd (ook als bn.) ; zekere lichtroode soort van
gebakken steep; ...BOOM, m. (-en); ...BOOMGAARD,
m. (-en); ...BOOMENHOUT, o.
APPELBOOR, v. (...borers), metalen buisje waarmee
men 't klokhuis van een appel dtboort, (Zuidn.)
centerboor ; ...DRANK, m. (-en), appelwijn of cider.
APPELFLAUWTE, v. (-n), lichte, meestal geveinsde
flauwte : eerie appelflauwte krfigen.
APPELGRAUW, ...GRIJS, bn. grauw met appelronde
plekken (van de huid van een paard), ook (w.. g.)
een paard van die kleur; ...HOF, m. (...hovers), (dicht.)
appelboomgaard ; ...HAPPEN, o. een vroeger yolksvermaak; ...ROUT, o. appelboomenhout ; ...JAAR,
o. (...jaren), een goed (amid) appeljaar; een jaar waarin
de appeloogst ruim (niet ruim) is.
APPELKAMER, v. (-s); ...KELDER, m. (-s); ...KIST,
v, (-en); ...ZOLDER, m. (-s), kamer enz. om den wintervoorraad van appelen in te bewaren ; ...KORF,
m. (...korven); ...MAND, v. (-en) ; ...SCHUIT, v. (-en),
korf enz. om appelen in te vervoeren; ...KERN, v.
(-en); ...KLEUR, v.
APPELKRUIS, o. (-en), (wapenk.) een verkort kruis
met een appel of bol aan elk der uiteinden, gewoonlijk bolkruis geheeten.
APPELLANT, m. (-en); ...LANTE, v. (-n), iemand
die in hooger beroep is gekomen. APPELLATIE, v.
(w. g.) het appel aanteekenen.
APPELLEEREN, (appelleerde, heeft geappelleerd),
appel aanteekenen, in hooger beroep gaan; opnieuw
inzetten bij het spel.
. APPELMAN, m. (-nen), iemand die appelen verkoopt; (scherts.) de appelman ('t appelmannetje) komt
om zyn geld, ge zijt ongesteld door 't eten van te
veel fruit.
APPELMAN, m. (-nen), ...MEESTER, m. (-s), het hoofd
eener werkstaking in de veenderijen; hij leidt de
appels en onderhandelt met den werkgever.
APPELMOES, o. tot moes gekookte - appelen;
...PENT, v. gesnipperde appelen, met suiker gekookt
en in een vorm gedaan; ook wel voor appelmoes
gebruikt; ...PROL, v. (gew.) appelen, gebraden met
in karnemelk geweekt brood; ...00GST, m. (-en);
...PIT, v. (-ten).
APPELROND, bn. zoo rood als een appel (vooral van

APPETIJT, m. begeerte naar voedsel, eetlust,trek;
(veroud.) begeerte, lust in 't algemeen.
APPETIJTELIJK, bn. den lust om to eten opwek(bij uitbrkend: die zalm ziet er appettjtelfjk uit;
scherts.) dat meisje ziet er appetfiteljjk
APPLAUDISSEEREN, (applaudisseerde, heeft geap-
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lichaamsdeelen) : een appelrond gezichtje; ...SCHIJF JE,
o. (-s); ...SCHIL, v. (-len); ...STEEL, m. (...stelen);
...STROOP, v.
APPELSCHIMMEL, m. (-s), een appelgrauw paard;
...SINA, ...SINE, ...SIEN, v. (...sinen, ...sienen), yolksnaam van den sinaasappel.
APPELTEEF, v. (...teven), verachtelijk scheldwoord
voor een appelwijf; onbeschoft vrouwspersoon.
...TEELT, v.; ...TIJD, m. tijd van 't jaar, waarin de
appels ter markt komen; ...TUIN, m. (-en).
APPELVINK, m. (-en), eene soort van vink met dikken sterken snavel waarmee hij verschillende steenvruchtjes kraakt.
APPELVROUW, v. (-en), vrouw die op de markt of
op straat appelen verkoopt; ...WIJF, o. (...wijven),
schelden als appelwijven.
APPELVRUCHT, v. (-en), (plantk.) vrucht die, als
de appel, bestaat uit den vleezig geworden bloembodem die het perkamentachtig vruchtbeginsel (klokhuis) omsluit.
APPELWIJN, m. wijn uit appelen bereid, cider;
...ZUUR, (scheik.) een zuur dat o. a. in appelen
voorkomt.
APPELZAAK, v. (...zaken), (rechtst.) zaak die in
appel is of komt.
APPENDIX, o. en m.
aanhangsel in een
boek.
APPERCEPTIE, v. waarneming.

plaudisseerd), in de handen klappen als teeken van
goedkeuring, toejuichen.
APPLAUDISSEMENT, o. (-en), (minder gebruikelijk
dan) applaus.
APPLAUS, o. toejuiching, handgeklap (voetgestamp)
als teeken van goedkeuring : de motie ward met applausbegroet; een daverend applaus.
APPLICATIE, v. toediening van uitwendige genees-middelen; 't leggen van een verband; toepassing,
ijver. APPLICATIE-SCHOOL, v. rijksinrichting teBreda; eene militaire school voor speciale vakken.
APPLICATUUR, v. (muz.) vingerzetting bij 't be-

spelen van een instrument.
APPOGGIATURA, v. (muz.) voorslag ; eene noot van
korten duur die men aan de hoofdnoot laat voorafgaan_
APPOINT, o. pasmunt; (hand.) wissel, dienende om
eene groote schuld bij gedeelten to innen.
APPOINTEEREN, (appointeerde, heeft geappointeerd), bezoldigen ; (recht.) de partijen bescheiden. AP-POINTEMENT, o. (-en), bezoldiging, rechtsbescheid_
APPORTEEREN, (apporteerde, heeft geapporteerd),.
(van een hond) een weggeworpen voorwerp terugbrengen : die hond apporteert goed.
APPOSITIE, v. (-s, ...tien), (taalk.) bijstelling.
APPRECIEEREN, (apprecieerde, heeft geapprecieerd)„
naar waarde schatten, waardeeren : ik apprecieer tenzeerste uwe goede bedoelingen. APPRECIATIE, v ik
wit niet in eene appreciatie van het voorstel treden,
beoordeeling.
APPRET, o., katoen zonder appret geweven, zonder
het to appreteeren.
APPRETEEREN, (appreteerde, heeft geappreteerd),
eene stof bewerken om haar als handelswaar fraai
genoeg to maken, b. v. lakens glanzen. APPRETUUR,
v. het appreteeren; glans (van lakens); poetsgoed.
APPROBATIE, v. goedkeuring, vergunning, — met
kerkelijke approbatie (van een boek), uitgegeven met,
verlof der kerkelijke autoriteiten. APPROBATUR, o..
de approbatie vOOr in R.-K. godsdienstige boeken_
APPROBEEREN, (approbeerde, heeft geapprobeerd),.
goedkeuren.
APPROCHES, v. my. (krijgsw.) naderingswerken,.
loopgraven.
APPROVIANDEEREN, (approviandeerde, heeft geapproviandeerd), (een schip, eene vesting) van levensmiddelen voorzien.
APPROXIMATIE, v. benadering. APPROXIMATIEF„
bn. en bw. bij raming, benaderend.
APRIL, m. (-len), hellend oploopende weg tegen eery
dijk aangelegd (tegenwoordig tot Opril verbasterd).
APRIL, m. vierde maand des jaars, Grasmaand;
het weer in die maand is zeer
—Aprildoetwathijwil,
wisselvallig ; — op den eersten April stuur je de gekken waar je wil, (op dien dag worden en worden
nog allerlei grappen uitgehaald); —MAAND, v. (-en);
—WEER, 0.; —ZON, v.; ook —BEWEGING, v.
APRILLEN, (aprilde, heeft geaprild), (w. g.) iemand
naar 't oude volksgebruik op 1 April beetnemen,
voor den gek houden.
APRILSBOODSCHAP, v. (-pen), looze boodschap.
waarmee men iemand op 1 April uitzendt om hem
te foppen; ...GEK, m. (-ken), iemand die op 1 April
gefopt wordt, (of ook) zich gek aanstelt; ...GEKHEID, v. (...heden); ...GRAP, v. (-pen) ; ...SPROOKJE,
o. (-s); ...KIND, o. (-eren), een veranderlijk, wispelturig mensch.
APRILSCH, bn., aprilsche buien, aprilsch weer, zooals.
in April het weer soms kan zijn.
A PRIMA VISTA, (Lat. uitdr.) op 't eerste gezicht.
A PRIORI, (Lat. uitdr.) van te voren, vooraf: iet.e
a priori vaststellen, alvorens het gezien, onderzocht
to hebben.

APROPOS.
APROPOS, (volkstaal : apprepo, apperpo), tusschenw.
hoor eens ! — o. (gemeenz.) om op ons apropos terug
-te komen, op datgene waarover we spraken; — hjj
-laat zich niet van zijn apropos brengen, van zijn stuk.
APSIDEN. v. mv. (sterrenk.) uiteinden van de groote
as der loopbaan eener planeet, perihelium en aphelium.
APSIS, v. (bouwk.) uitgebouwde, half-koepelvormige nis (vooral die in kerken achter 't hoogaltaar).
APYREXIE, v. (-s, ...xien), koortsvrije tijd bij tus.schenpoozende koortsen.
AQUAEDUCT, o. (-en), Romeinsche waterleiding.
AQUAREL, v. (-len), teekening in waterverf. AQUARELLIST, m. (-en), vervaardiger van aquarellen.
AQUARELSTUDIE, v. (-s), losse aquarelschetsen.
AQUARIUM, o. (-s, ...ria), glazers bak met water
waarin men levende waterdieren en waterplanten
bewaart.
AQUATINTA, v. (-'s), geaste nabootsing eener sepiateekening.
AQUA VITAE, Lat. benaming van den brandewijn.
AR, v. (-ren), narreslede.
AR, bn. (veroud.) toornig, gram, (nog slechts in
de uitdrukking) : in arren moede, in gramschap, toorn ;
(ook) spijtig, verontwaardigd: in arren moede hief hij
de rotting op; in arren moede had Leicester het landsbestuur van zich geworpen.
ARABESK, v. (-en), versiering in de schoone kunsten, bestaande uit eene slingerende grondlijn, bekleed met bladeren, bloemen, vruchten, gedeelten
van menschen- of dierenbeelden in grillige vormen,
maar op sierlijke wijze geschikt en aaneengestrengeld.
ARABIER, m. (-en), inboorling van Arabia; paard
van Arabisch ras; (w. g.) grap, snakerij; (w. g.) per
arabier, bij toeval, bij geluk, per bof.
ARAK, v. geestrijke drank, in Oost-Indi0 uit rijst,
suiker en sap van den areka-palm gestookt, ook
rijstbrandewijn geheeten ; ...FLESCH, v. (...flesschen) ;
...STOKER, m. (-s); ...VAT, o. (-en).
ARBEID, m. moeite, inspanning van lichamelijke
(of geestelijke) krachten om iets te verrichten, tot
stand to brengen; werk dat moeite kost: leven zonder
arbeid is geen leven; de boer oogst de vruchten van zijn
arbeid; de arbeid op het veld, in de veenderfien, weinig
arbeid voor veel loon; kunst wordt door arbeid verkregen; — verloren arbeid, vergeefsch; den arbeid hervatten, voltooien ; — aan den arbeid gaan, zfin, werken;
.zware, zure, gezette arbeid; — kamers van arbeid,vereenigingen om de gemeenschappelijke belangen van
patroon en werkman te behartigen; — ridders van
elen arbeid, laden der groote werkliedenvereenigingen
in Engeland en Amerika; (scherts.) dat was ook een
.heele arbeid, niet veal moeite; (staathuishoudk.) ge2amenlijke werkzaamheid der menschen in hunne
maatschappelijke betrekkingen: verdeeling van den
arbeid; vrifheid van arbeid; voortbrengende arbeid; —
arbeid adelt, zinspreuk van eene vrouwenvereeniging
tot werkverschaffing; — 't geld verzoet den arbeid,
maakt dat men den arbeid niet met tegenzin uitvoert; de vrucht, de opbrengst van iemands werk,
het tot stand gebrachte : de arbeid uwer handen zal
-verwoest worden; (vooral van kunstwerken, geestesvoortbrengselen) : de schilder heeft zyn arbeid ten
toon gesteld; tranen vielen op haar arbeid (borduurwerk b. v.); — deze kleine arbeid (geschrift) word gunstig
ontvangen; (nat.) uitwerking eener kracht : eene kracht
verricht arbeid, als zij eene beweging doet ontstaan,
belem,mert of doet ophouden; (werktuigk.) arbeid eener
kracht, 't produkt eener kracht in den in hare richting afgelegden weg; (veroud.) moeite, inspanning
in 't algemeen : de dienaars hadden arbeids genoeg
-om ruim bean te maken (tegenwoordig werks);
(w. g.) barensnood: in arbeid zijn, gaan; (germanisme) gisting, working van bier enz.
ARBEIDEN, (arbeidde, heeft gearbeid), arbeid verrichten, werk verrichten dat inspanning en moeite
kost (arbeiden onderstelt meestal meer inspanning
en moeite dan werken): zes dagen mit g arbeiden
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en al uw work doen; zij arbeidden op het veld; die
werklieden moeten halve nachten arbeiden; — aan de
welvaart eens yolks arbeiden, die welvaart bevorderen; — in den Heere, in den wijngaard des Heeren
arbeiden, op godsdienstig, kerkelijk gebied werkzaam zijn; (veroud.) moeite doen: Coligny arbeidde
om bfjstand te krijgen; (veroud.) in barensnood verkeeren; (german.) gisten, werken van bier enz.)
ARBEIDEND, bn., de arbeidende klasse, stand, het arbeidende yolk, de stand in de maatschappij, die van
betaalden zwaren handenarbeid moat leven, de zoogenaamde vierde stand.
ARBEIDER. m. (-s), iemand die moet leven van het
loon dat hij voor zijn handenarbeid krijgt: arbeiders op het veld (boerenarbeiders) ; arbeiders in de
venen (veenwerkers); arbeiders in verschillende takken
van nfjverheid (werklieden); de arbeider is zon loon
waardig; iemand die op geestelijk of zedelijk gebied
krachtig werkzaam is : eon arbeider in den wijngaard
des Heeren (vooral van geestelijken gezegd); (techn.)
zekere rol in kaardmachines, zie ARBEIDSROL.
ARBEIDSTER, v. (-s).
ARBEIDERSBEVOLKING, v. (-en), bevolking uit
arbeiders bestaande : eene wjjk met eene arbeidersbevolking; ...BEWEGING, v. (-en), het streven naar
lotsverbetering ; ...GEZIN, o. (-nen); ...JONGEN. m.
(-s), jong persoon uit de arbeidersklasse; ...KLASSE,
v. (41), arbeidende klasse; ...KRING, m. (-en);
...KWARTIER, o. (-en), arbeiderswijk; ...PARTIJ,
v. (-en), partij in den staat, die zich ten doel stelt,
de rechten en belangen der arbeiders te behartigen;
...STAND, m. arbeidende stand.
ARBEIDERSVEREENIGING, v. (en), vereeniging van
arbeiders om hunne gezamenlijke belangen to bespreken en to behartigen; ...VERZEKERING, v. (-en),
verzekering waardoor aan arbeiders schadevergoeding bij ongelukken of pensioen gewaarborgd wordt;
...VRAAGSTUK, o. 't sociale vraagstuk betreffende
het lot der arbeiders; ...VROUW, v. (-en); ...WEDUWE, v. (-n); ...WONING, v. (-en); ...WIJK, v.
(-en), wijk waar bijna uitsluitend arbeiders wonen.
ARBEIDGEVER, m. (-s), persoon die den arbeid bestelt en betaalt, (minder gewoon dan) werkgever.
ARBEIDSBELANG, o. (-en), belang van den arbeider,
wat aangaat arbeid, loon, werkuren enz.
ARBEIDSBEURS, v. (...beurzen), plaats, gebouw waar
aanteekening wordt gehouden van gevraagde en
aangeboden werkkrachten en de prijzen ervoor betaald ; ...CONTRACT, o. (-en); ...DAG, m. (-en), werkdag, de duur van den dagelijkschen werktijd: de
normale arbeidsdag, de achturige arbeidsdag;...DUUR,
m. de duur van den dagelijkschen werktijd.
ARBEIDSEENHEID, v. (...heden), de eenheid waarmode in de natuurkunde de arbeid gemeten wordt;
...HUIS, o. (...huizen) (w. g.) werkhuis, fabriek ;
...KRACHT, v. (-en), het vermogen om te werken;
...LAST, m. (-en), de last van den arbeid; een zware
vermoeiende arbeid; ...LOON, o. (-en), het dagloon
van een workman.
ARBEIDSMAN, m. (...lieden), iem. die met handenarbeid zijn brood verdient; ...MARKT, m. de uitwissoling van vraag en aanbod betreffende den arbeid,
tusschen werkgevers en werkzoekende arbeiders;
...PLIGHT. m. (-en), de verplichting die de arbeid
iem. oplegt; de wettelijke en zedelijke verplichting
tot den arbeid; ...RAAD, m. (...radon), een lichaam
bestemd om de regeering voor to lichten omtrent de
regeling van den arbeid, het lot van den arbeider;
eene vereeniging van werkgevers en arbeiders om
beider belangen to behartigen : te Leiden is een arbeidsraad opgericht; ...REGELING, v. (-en), regaling van
den arbeid der werklieden; ...ROL, v. (-len), ook arbeider, egel, werkrol genoemd, metalen cylinder die
dient om de wol van de trommel over te brengen
op de wendrol (afnemer, wentelaar, poedel); ...STAKING, v. (-en), werkstaking; ...TAAK. v. (...taken),
hoeveelheid werk die iem. is opgedragen ; ...TIJD, m.
(-en) de werktijd, de duur van den tijd voor den dage-
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lijkschen arbeid der werklieden bestemd, ...UUR,
o. 't uur -voor den arbeid bestemd, waarop die begint ;
(...uren), het aantal uren van den arbeidstijd.
ARBEIDSVELD, o. (-en), het gebied van iemands
werkzaamheid : het verbeteren der sociale toestanden is
een ruim arbeidsveld; het arbeidsveld van dien geleerde
is omvangrijk; ...VERDEELING, v. (-en), waarbij aan
ieder zijne bijzondere tank wordt aangewezen;
...VERMOGEN, o. het vermogen om arbeid te verrichten (van personen); (natuurk.) bij den val neemt
het arbeidsvermogen van plaats onophoudelfjk of en
vermeerdert het arbeidsvermogen van beweging ; het
arbeidsvermogen van een electrischen stroom; de wet
van het behoud van het arbeidsvermogen; ...VOLK, o.
de gezamenlijke arbeidslieden; de arbeiders voor
een bepaald werk ; de werklieden van een aannemer ;
...VOORWAARDE, v. (-n), voorwaarde waarop een
werkman zijn arbeid voor den werkgever verricht;
...WERELD, v. de stand der arbeiders.
ARBEIDSWET, v. (-ten), wet op den arbeid in
fabrieken enz., waardoor de belangen van den werkman worden behartigd, overmatige en gevaarlijke
arbeid wordt beperkt of tegengegaan; ...WETGEVING; v. (-en), wetgeving op den arbeid; ...ZUCHT, v.
begeerte om te werken. ARBEIDVOL, bn. (w. g.)
vol van inspanning, moeite, kwelling.
ARBEIDZAAM, bn. (...zanier, ...zaamst), geneigd en
gewoon om arbeid to verrichten; werkzaam en
vlijtig : hij is eerlijk en arbeidzaam; de arbeidzame
mieren, Wen, - een stil en arbeidzaam leven leiden; eene
arbeidzame loopbaan, ook van de handen, dagen enz.
gezegd. ARBEIDZAAMHEID, v. werkzaamheid, vlijt ;
...ZALIG, bn. (veroud.) zich inspannende om een
doel to bereiken; arbeidzaam.
ARBITER, m. (-s), een persoon aan wien partijen
de beslissing van hun geschil opdragen, scheidsrechter: de Czaar is tot arbiter aangewezen in de
Surinaamsche grenskwestie.
ARBITRAAL,- bn. door scheidsrechters gewezen:
een arbitraal vonnis.
ARBITRAGE, v. uitspraak van een arbiter; (hand.)
berekening der wisselkoersen van verschillende
plaatsen, ten einde de voordeeligste manier to bepalen om door 't trekken en afgeven van wissels
zijne schuld to vereffenen; (hand.) 't koopen van
papieren op plaatsen waar ze laag staan om ze to
verkoopen op plaatsen waar de koers hooger is.
ARBITRAIR, bn. en bw. willekeurig, eigendunkelijk.
ARCADE, v. (-n, -5), gewelf of boog op twee kolommen rustend.
ARCADISCH, bn. landelijk, herderlijk, (ArcadiJ voorgesteld als het land van onschuld en vrede).

bewaren, catalogiseeren enz. der archieven, voorat
met 't oog op de historische waarde. ARCHIPEL, m. (-8), eene uitgestrektheid zee waarin
een aantal eilanden en eilandengroepen niet zeer
ver van elkaar verwijderd liggen, (ook die eilanden
zelf) : de Grieksche, de Oostindische Archipel.
ARCHITECT, m. (-en), bouwmeester; bouwkundigedie de plannen voor een gebouw ontwerpt en teekent on de uitvoering van 't werk bestuurt.ARCHITECTONISCH, bn. op de bouwkunst betrekking hebbende : architectonisch schoon. ARCHITECTUUR,
bouwunst, bouwstijl: Grieksche architectuur.
ARCHITRAAF, v. (...traven), (bouwk.) de hoofdbalk
van het kroonwerk van een gebouw, die op dekapiteelen der zuilen rust en het verdere lijstwerk
(fries, kroonlijst) draagt; onderste vlakke gedeelteaan eene kroonlijst van eene kast enz.; dekbalk
van een kozijn.

74

ARCANUM, o. (...na), (alchemie) geheimenis ; geheim
geneesmiddel; geheim middel: des kwakzalvers ar-

canum.
ARCEEREN, (arceerde, heeft gearceerd), met teekenstift, ets- of graveernaald dicht naast elkaar
geplaatste lijnen trekken ter uitdrukking der schaduwen, of (bij een vlakornarnent) om de verschillende deelen te doen uitkomen. ARCEERING, v.
(-en), het arceeren ; het daardoor voortgebrachte:
enkele arceering, met evenwijdige lijnen; — dubbele
arceering, met gekruiste lijnen. .A_RCEERMACHINE,
v. (-s), (bij 't plaatsnijden); ARCEERSEL, o. (-s),
. g.) arceering.
ARCHAEOLOGIE, v. oudheidkunde; kennis en studie
van de produkten van kunst, nijverheid enz. nit
oude tijden. ARCHAEOLOOG, m. (...logen), oudheidkenner. ARCHAEOLOGISCH, bn.
ARCHAISME,
o. (...men), verouderde uitdrukking of zinswending, verouderd woord.
ARCHIEF, o. (...chieven), verzameling van geschreyen stukken, oorkonden, akten, bescheiden, registers enz. tot het bestuur van staat, gewest of gemeente, tot eene instelling, of vereeniging, tot den
werkkring van een openbaar ambtenaar of tot een
geslacht behoorende; de bewaarplaats dier stukken ;
—GEBOUW, o. (-en); - -WEZEN, o. het inrichten,

ARCHIVARIS, m. (-sen), ambtenaar die met het

beheer van een archief belast is.
ARCTISCH, bn. tot de Noordpoolstreken behoorend
of daar voorkomend.
ARDUIN, o. harde, blauwgrijze kalksteen, gebruikt
voor stoepen, hoeksteenen, zerken enz., gewoonlijk
hardsteen genoemd; (dicht.) harde, duurzame steen
in 't algemeen : de wreede Tijd vergruist het hecht
arduin; zijn naam is in arduin (in marmer en arduin
gegrift ; —STEEN, m. en o. (-en); —ZERK, v. (-en).
ARDUINEN, bn. van arduin gemaakt; (dicht.) hecht,
duurzaam: arduinen kasteelen, 't arduinen praalgesteente.
ARE, v. (-n, -s), vierkante decameter of vierkanteNederlandsche roede, 100 vierk. meter.
ARENA, v. (-'5), strijdperk.
AREND, m. (-en), veelsoortig geslacht van groote
roofvogels, geroemd om hun moed, kracht, snelle
en hooge vlucht en scherp gezicht (vgl. 't meer .
adelaar); (fig.) persoon die verhndictljk
om eenige eigenschappen bij een arend vergeleken
wordt; veldteeken of standaard met de beeltenis
van een arend (bij Romeinen en Franschen); (wapenk.)
afbeelding van een arend in natuurlijke gedaante
(de phantastische vorm heet adelaar); (w. g.) angel
van een mes, eene zeis, een beitel, (zie ANGEL);
(slotenm.) schacht en baard van een sleutel to zamen
genomen; (gew.) mannetjesvogel, inzonderheid doffer; (sterrenk.) zeker sterrenbeeld aan den rand van
den Melkweg; (gew.) doffer.
ARENDBUIZERD, m. (-en), grootste buizerdsoort
...GULDEN, m. (-s), oude Geldersche munt.
ARENDPLOEG, m. (-en), zekere lichte ploeg zonder
raderen (naar 't fabrieksmerk genoemd).
ARENDSBEEN, o. (-en), zekere heraldische figuur.
ARENDSBLIK, m. (-ken), de scherpe blik waarmee
iemand alley condom hem overziet: nets ontsnapte
aan des veldheers arendsblik; ook in toepassing op
het vermogen van den geest om aard en wezen
der dingen to doorgronden: zijn, arendsblik doorzag

het gansche huichelspel.
ARENDSCHELLING, m. (-en) ; A_RENDSGULDEN.
m. (s), ...RIJKSDAALDER, m. (-s), namen van oude
munten met den arend als muntteeken.
ARENDSJONG, o. (-en); ...KIEKEN, o. (-s), (dicht.)
jong van een arend; ...KLAUW, m. (-en);
m. (-pen), (vooral herald.) ; ...NEB, v. (-ben).
ARENDSNEST, o. (-en), nest van een paar arenden
(fig.) een hooggelegen kasteel als roofslot voorgesteld.
ARENDSNEUS, m. (...neuzen). kromme news die
aan den bek van een arend doet denken, (sets minder
edel clan) adelaarsneus.
ARENDSOOG, o. (-en), scherpziend oog dat alley
overziet, vgl. arendsblik; (met 't denkbeeld van roofzucht) : net arendsoogen rondloeren.
ARENDSPEN. v. (-nen), vederschacht uit een arendsvleugel; (dicht.) op arendspennen spoeden, zzvieren.
eene hooge, stoute vlucht nemen (van dichters gezegd) ; ...PLUIM, v. (-en), (dicht.) arendspen ; bos van
arendsveeren of een helm ; ...SCHACHT, v. (-en)

ARENDSTEEN.
arendspen; ...STEEN, m. (-en), zie ADELAARSSTEEN.
ARENDSVAREN, v. (-s), (minder gebruikelijk dan)
adelaarsvaren; ...VEDER, v. (-en); ...VLERK, v. (-en).
ARENDSVLEUGEL, m. (-s, -en), vleugel van een
arend; (dicht.) als zinnebeeld van eene snelle beweging: de Tijd vliegt met arendsvleugelenvoorb#; (dicht.)
bij vergelijking in toepassing op de hooge, stoute
vlucht van den geest : verbeelding snelt op arendsvleugelen 't luchtricim door.
ARENDSVLUCHT, v. (-en), het vliegen van den
arend; (dicht.) zinnebeeld van snelle beweging; (dicht.)
hooge, sto-ute vlucht van den geest; zwerm van in
eene richting vliegende arenden; (wapenk.) twee
arendsvleugels met de schoudereinden naar elkaar.
ARENDSWIEK, v. (-en). Zie ARENDSVLEUGEL;
...WIEKSLAG, m.
ARENDVOGEL, m. (-s), figuurtjes, voorstellende
kleine arenden zonder bek en pooten, met hangende
vleugels, ook geknotte adelaartjes genoemd.
ARENPALM, ARENGPALM, m. (-en), zekere Oostindische palm die o. a. suiker en palmwijn oplevert.
AREOMETER, m. (-s), (nat.) een toestel waarmee
men, door het in eene vloeistof te laten drijven, het
soortelijk gewicht dier vloeistof kan bepalen.
AREOPAGUS, m. (vaak scherts). vergadering van
wijzen of geleerden, die een oordeel over iets uitspreken (naar een gerechtshof in 't oude Athene).
ARG, bn. (-er, -st), boos, kwaad, slecht; slim, sluw,
doortrapt, (de vorm arg is zoo goed als verouderd
en komt alleen nog gewestelijk voor). Zie ERG.
ARGANDSCHE LAMP, v. (-en), eene naar haren nitvinder ARGAND genoemde lamp.
ARGELOOS, bn. (...loozer, ...loost) (ook ARGLOOS),
onschuldig; aan geen kwaad denkende, niets kwaads
vermoedende : een argeloos meisje; een argloos dier,
niet denkende aan het gevaar dat het bedreigt; hij
had hoar argloos lief en tacit heeft ze hem slecht behandeld; onnoozle! doch ook ik, moest eens zoo argloos
dwalen; een argeloos hart, gemoed, een argloos oog;
ook van hoedanigheden, gezindheden, handelingen
enz. gezegd, bij welke men te kennen wil geven dat
de persoon aan wien zij worden toegekend, aan geen
kwaad denkt: de argelooze en vroolijke tacit waarmee
zij hem begroette, eene argelooze eenvoudigheid,goedhartigheid, — een argloos lam, een argloos gesnater, dat geen
kwaad bedoelt, niet gezind is kwaad to dean; bw.
(van wijze) 't argloos starend dies; (van omstandigheld), maar geef mo 't hart terug, a argeloos toevertrouwd, dat ik u toevertrouwde zonder eenig kwaad
vermoed to hebben. ARGELOOSHEID, v. de onschuld
van iem. die aan geen kwaad denkt, het niet vermoedt: in onschuld en argeloosheid.
ARGENT, o. geld. Zie A.
ARGENTAAN, o. eene soort van nieuwzilver : eene
legeering uit koper, zink en nikkel.
ARGEREN, ARGELIJK, ARGENIS, v. Zie ERGEREN, ERGERLIJK, ERGERNIS.
ARGLIST, v. booze en listige bedoeling, booze toeleg, kwade trouw; booze, listige handeling.
ARGLISTIG, bn. listig en boosaardig, loos en valsch:
sea erglistig vorst, yolk, (van zaken, vgl. argeloos):
een arglistig hart; eene arglistige poging; bw. op eene
arglistige wijze: iem. arglistig in een valstrik lokken.
ARGLISTIGHEID, v. listige boosaardigheid, kwade
trouw; een listige, valsche streek. ARGLISTIGLIJK,
bw. arglistig.
ARGUMENT, o. (-en), bewijsgrond, ook dat zou, nog
een argument zijn, eene reden.
ARGUMENTEEREN, (argumenteerde, heeft geargumenteerd), als bewijsgrond aanvoeren (tegen iem.
of lets).
ARGUMENTUM, o., argumentum ad hominem, een
argument op den man at; ontleend aan den toestand,
de woorden of de belangen van hem met wien men
eene discussie voert; (scherts.) oorvijg; — argumen
tum ad rem, bewijsvoering die tot de behandelde
zaak veel afdoet.

ARK.
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ARGUS, (in de Griek. en Rom. fabelleer) de hon-

derdoogige wachter.
ARGUSFAZANT, m. (-en), (ook ARGUSVOGEL).
...KAPEL, v. (-len), een faant, eene kapel, wier oppervlakte geheel of gedeeltelijk met oogvormige
vlekken bezaaid is, (ook worden daze dieren alleen
argus genoemd).
ARGUSOOG, o. (-en), oogen die zich naar alle kanten richten, aan vier opmerkzaamheid niets ontgaat
(meestal in ongunstige beteekenis) : iets met argusoogen bespieden, bekijken. ARGUSWORM, m. (-en),
veeloog.
ARGVRIJ, bn. (dicht.) zonder kwaad, onschuldig.
ARGWAAN, In. het vermoeden van iets kwaads, verdenking, achterdocht,meest met het bijdenkbeeld dat
het eene ongegronde verdenking is, uit vreesachtigheld of zwakheid van karakter voortgevloeid: zijn
achterdocht groeide tot volkomen argwaan; een blik vol
argwaan, — zonder argwaan, zonder eenig kwaad vermoeden, in goed vertrouwen;— argwaan opvatten, krijgen, voeden, hebben; argwaan geven, wekken enz.
ARGWANEN, (argwaande, heeft geargwaand), argwaan voeden, achterdocht koesteren; iets kwaads
vermoeden.
ARGWANEND, bn. (-er, -st), achterdochtig: een ergwanende tyrant een argwanende blik.
ARIA, v. (-s), (muz.) een door de menschelijke stem
(soms ook door een muziekinstrument) voorgedragen stuk, met instrumentals begeleiding, en dat
volgens zekere regelen samengesteld is.
ARIAAN, m. (...anen), aanhanger van Arius; ketter.
verworpeling; (scherts. in de volkst.) eene soort
van beschadigde en voor het doel onbruikbare baksteenen en als uitschot beschouwd.
ARIADNE, v., de dread, het kluwen van Ariaclne,
middel om uit een neteligen toestand to geraken,
om een moeilijk vraagstuk op to lossen.
ARISTOCRAAT, m. (...craten), smalende benaming
voor de laden der Nederlandsche regentenfamilien
op het einde der vorige eeuw; aanhanger van het
denkbeeld, dat de leiding in staat en maatschappij
alleen moat berusten bij de aristocratie; (scherts.)
een heer, een trotsch, ongenaakbaar persoon : onze
nieuwe burgemeester is een aristocraat; hij is een aristocraat onder de onderwijzers.
ARISTOCRATIE, v. regeering van den adel of van
de patriciers; een regeeringslichaam van aristocraten; de aanzienlijken van een land; zij die uitmunten door geboorte, beschaving en ook welge-steldheid; (fig.) de aristocratie van braafheid etc
bekwaamheid, de aristocratie des geestes, de voorrang
op grond van braafheid enz., ook de personen die
zich door geest enz. onderscheiden.
ARISTOCRATISCH, bn., eene aristocratische regeering
(regeeringsvorm) van de aristocraten; — de aristocratische part, de aristocraten; geneigd tot de denkwijze der aristocraten: hij was eer burgerlijk dan
aristocratisch; (van den menschalijken geest, van de
kunst, de wetenschap) niet voor ieder toegankelijk
of bereikbaar; zoodanig als met den persoon van
een aristocraat overeenkomt: aristocratische vormen,
gebruiken enz.; — hij heeft lets aristocratisch, (ook
ongunstig).
ARISTON, v. (-s), zeker muziekinstrument.
ARITHMETICA, v. rekenkunde. ARITHMETISCH,
rekenkunstig: eene arithmetische reeks, bewerking.
ARK, v. (-en), de kist waarin de tafelen der Wet
werden bewaard: de ark des verbonds; (w. g.) heiligdom; het gevaarte door Noach op Gods bevel
gebouwd; ook: de laden van het huisgezin of de
Christelijke gemeente, vergeleken bij de bewoners
van de ark; — lief duifje in onze ark, een geliefd
kind dat als oorzaak van huiselijk geluk wordt
beschouwd, zie ARKDUIFJE; (fig.) eene kleine ruimte
waarbinnen vele personen of dieren bijeen zijn: het
is hier de ark van Noach, van een groot, gemengd gezelschap gezegd; — dat is er nog een nit de Arke van
Noach, (van personen en zaken) zeer oud; (gew.>
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eene zeer groote -kamer of schuur ; zeker kinderspeelgoed : eene doos, op de ark gelijkende, met vele dieren
van hout; drijvende mooning of schuit, dienendo tot
verblijf voor kermisreizigers, poldergasten; de but
op eene schuit, waarin de veenarbeiders wonen.
Arkje, o. (-s).
ARK, v. (-en), (scheepsb.) houten keg die het vooreinde van een houten scheepsnagel wordt ingedreven.
ARKDUIF, v. (...duiven), de duif die door Noach werd
uitgelaten en met een olijfblad terugkeerde, ten teeken dat de aarde weer droog werd; (fig.) een bode
van vrede en geluk.
ARKEL, m. (-s), (bouwk.) vier- of veelhoekig uitstek van een gebouw, somtijds halfrond, meestal
beginnende boven den beganen grond en dan rustende
op een kraagsteen.
ARKELVENSTER, o. (-s), balkonvenster.
ARKENEEL, o. (...neelen), ook ARKENIJL, ARKENIJLTJE, o. (gew.) zolderkamertje met een uitstek;
de bocht in een korenvak om aan den omloop van
het dorschblok ruimte te laten ; een uitstekende
balk om goederen op te hijschen, trijsbalk.
ARKSCHELP, v. (-en), een zeker schelpdier wier
schelpen eene eenigszins schuitvormige gedaante
hebben.
ARM, m. (-en), het middelste deel van elk der bovenste ledematen bij den mensch, bestaande uit den
bovenarm en den voorarm of onderarm, reikende van
den schouder tot het gewricht van de hand : een gebroken arm; gespierde, mollige, dikke, bloote armen; iem.
een arm afzetten, (den arm met de hand) ; (fig.) iem.
de armen binden, machteloos maken; — large armen
hebben, verregaande macht bezitten, ook zijne armen
zijn te kort, zijne macht is te gering; —
een kind op den arm dragen; de kinderen krfjgen in
sommige streken, wanneer ze jarig zijn een stuk koek
op den arm; iem. bij den arm grfjpen, pakken; een
rouwband om den arm; (fig.) bont om den arm, fjl in
den darm, zie BONT ; — een slag om den arm houden,

(fig.) zich niet onherroepelijk verbinden, verklaren;
de bocht om, (onder of achter) den arm hebben, zie
BOCHT; iets onder den arm dragen, houden; zone
beenen (gemeenz. zijn gat) onder den arm nemen,
haastig wegloopen ; — met zjne ziel onder den arm loopen, leegloopen, niets te doen hebben, zich vervelen ;—

iem. onder den arm nemen, grijpen, t. w. om hem te
ondersteunen (eig. en fig.) ; —
een mandje aan den arm hebben, dragen; — hij wandelt
-vaak met zijn meisje aan den arm, gearmd met zijn
meisje ; (gemeenz.) hi] heeft al een meisje (ook wat)
rtan den arm, heeft reeds verkeering; — iem. een arm
geven, aanbieden, iem. aan den arm nemen om hem

te geleiden of ook wel om zich door hem te laten
geleiden, — iem. met open armen ontvangen, zeer
hartelijk, zeer voorkomend, — zij liepen arm in arm,
gepaard, (ook) zij gaan arm in arm, zij zijn eendrachtig (als teeken van vertrouwelijkheid); — iets
in den arm, in de armen houden, hebben, dragen;

(fig.) iem. hei—iem.nOWdenarmgijpen, men,
melijk te spreken vragen; zijne hulp inroepen;
rusten, liggen, omhelsd wor—in emandsarmen(arm)
den; — iem. in zijne armen drukken, klemmen, omhelZen; — (zich) in iemands armen werpen, vliegen, in

ARM.
armen beschaamd en moedeloos over elkander, hJj werd
beschaamd en moedeloos; — den arm opheffen, t. w.
om to slaan; — de armen omhoog (ten hemel) heffen,

als uiting van angst of wanhoop, waarbij men Gods
hulp aanroept ; — de armen tot een ongelukkige uitstrek ken, (eig. en fig.) om hem te hulp te komen; (bij
vergelljking) de eik steekt (strekt) zone armen uit;
arm dient inzonderheid ook, tot vertoon van
—de
kracht, moed, behendigheid; vandaar: m#n 'arm is
jong en nog geen krfjg gewoon- wiens arm my reeds
met d' eersten slag het voorhoofd' duizlen deed; (fig.)
(voor den geheelen persoon) : bouw op den Heer! Zfjn
arm beschermt de vromen; deze arm zal soar mijn
koning strijden; — wjj bukken under het gewicht van des
v*Inds arm,' wij ondervinden zijne macht; (fig.) er
verhief zich geen enkele arm noch stem tot ondersteuning van de goede zaak; alleen door tusschenkomst van
den sterken arm was het mogelijk de orde te herstellen,
door het optreden van de overheid; — hij heeft een sterken arm bfj den burgemeester, fro het yolk, veel invloed ; —
de wereldlfjke arm , de sterke macht der overheid ;
als maat van len
gte of dikte : die boom is twee
armen dik; armvol : iedere koe krfjgt twee armen hooi;

arm als figuur in de wapenkunde; (veroud. on gew.)
de armen opstroopen, ontblooten door de mouwen op
to stroopen : met opgestroopte armen stand zij aan de
waschtobbe; — de arm draait wat; de arm zit niet goed ;
de mouw (van een kleedingstuk) : uit dien arm moet
wat uitgeknipt worden, uit dat armsgat;

(bij de apen) de bovenste ledematen; (bij het paard)
dat gedeelte der voorste ledematen dat overeenkomt
met den bovenarm bij den mensch on den aap; (bij
sommige weekdieren), zie ARMPOOTIGEN, de
holle .voelers .aan het lichaam der poliepen worden ook armen genoemd; (bij sommige kwallen),
zie ARMKWAL;
arm in toepassing op zaken : de armen van een stoel,
zie ARMSTOEL; de uitstekende deelen die bij een
voorwerp van het midden uitgaan : eene gaskroon,
met twee armen; ook een gaspijpje met brander aan
den muur noemt men een arm; — de armen van
een anker, van een kruis, van de lade van een weefgetouw, van eene kam (bij het kammen met de hand
in gebruik), van eene balans; het gedeelte van een

hefboom aan weerszijden van het steunpunt; (werktuigk.) loodlijn uit het steunpunt op de richting
eener kracht (bij den hefboom); de afstand der
krachten (bij het koppel);
een deel eener rivier, door splitsing der rivier ontstaan; een armvormige inham door de zee gevormd;
een armvormig uiteinde van het land, in zee uitstekende, zie ZEEARM ; ook : de armen van een weg.
Armpje, o. (-s).
ARM, bn. (-er, -st), behoeftig, niets of bijna
niets hebbende : eene arme weduwe, een - arm mensch;

een arme sukkel; oud en arm; — zoo arm als Job,
(als de straat, de mieren enz.), heel en al behoeftig:
het zijn arme, doch eerlijke lieden; — arm en rijk was
op het fis, een ieder; — een arme, de armen, zij die
bedeeling ontvangen : die zich des armen ontfermt,
leent den _Mere; de armen en rijken; — de huiszittende armen, (oudt.) die niet in een gestic& bij
elkander wonen maar thuis bedeeld worden; — de
algemeene armen eener gemeente, die zonder onder-

iemands armen sterven, ho vergat in hare armen zfjn
plicht; — rich uit de armen van iem. losrukken, scheuren,
uit zijne omhelzing; (fig.) zich in de armen der heilige
vriendschap werpen, zich overgeven aan; (uit wanhoop, berusting) (inz.) zij wierp zich in de armen des
doods, zocht den dood; hulp, troost zoeken bij: geene
leans ziende vooruit to komen, wierp h zich in de ar-men der tegenpartU; — de armen, den arm (em den hals
'van iem.) slaan, liggen, omhelzen; —
kon den boom niet met zUne armen omvatten ; — met
armen en beenen slaan, (zwnaien), van een ongeoefend
schaatsenrijder, redenaar gezegd; — zij stood met de
(t•men in de zijde, dood bedaard, zeer kalm ; (fig.) in uit-

scheid van godsdienst door het Burgerlijk Armbestuur ondersteund worden; — van de armen begraven worden, op kosten van een armbestuur, (Zuidn.
en ook Noordn.) van den arme trekken, begraven
worden; (fig.) 't is alsof het van de armen gnat, het
is zeer gebrekkig, armoedig; — de armen van geest,
(bijbel) de eenvoudigen; —
w zijn deze maand arm, hebben geene kas, geene
contanten; — arm aan geld, aan vrienden, geen geld.
geene vrienden hebben; beklagenswaardig, alleenstaande: eene arme, verlatene vrome, een arm kind
took van een volwassen meisje gezegd); een are

drukkingen ter uiting van wanhoop, pijn enz.: de
rmen slap laten hangen, moedeloos zijn ; — hp' sloeg

schaap, ik zoo dot arme kind nog de schold ger,n!
ook Pan di, arme kap het helpen, dot g u stoot?
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onschuldig, — wij arme zondaars; onze arme ziel,
beklagenswaardig;
een arm land, eene arme gemeente, niet veel bezitdeze streek is arm aan vruchtboomen; — ons
- tende;
land is niet arm aan dichters, heeft vele dichters ;
—e nearmekunst,
die niet veel voorbrengt; — eene
.-arme taal, arm aan woorden, vormen enz.; een bodem,
arm aan voortbrengselen; (gew. en Zuidn.) armzalig,
naar, treurig, onaangenaam : eene arme praat; (gew.)
•claar hebje het arme leven weer gaande, thans meestal
het lieve leven; (gew.) gering : wat geef ik om een arme
.honderd gulden; voor een arm kwartje kocht ik het;
(bouwk.) stomphoekig, spits toeloopend (van een
anetselsteen), vgl. rijk; van boven smaller dan van
-onderen (van latten).
ARMADA, v. de onoverwinnelijke vloot van 1588.
ARMADIL, m. (-len), gordeldier, (zie aldaar).
ARMBAND. m. (-en), een sieraad door de vrouwen
.om den pols gedragen; ook: een band dien de bestellers (aan enkele stations) om den arm hebben
en die voorzien is van een nummer; vandaar wel
, eens: armbanden en kruiers.
ARMBEDEELING, v. (-en)•; (ook ARMENBEDEELING), regelmatige oridersteuning der armen; een
bepa.alde kring waarover zich de bedeeling uitstrekt.
ARMBEEN, o. (-en), (w. g.) elk been van den arm.
ARMBESTUUR, v. het regelen van den toestand der
,armen: het armbestuur is een onderw8rp van aanhou(...besturen), een lichaam
-deeds zorg der Regeering;
dat de armen ondersteunt: kerkelijk, burgerl?jk armbestuur; ...BESTUURDER, m. (-s), lid van een armbestuur; ...BEZOEK, o. (-en), het bezoek aan de
:armen om hun toestand te leeren kennen.
ARMBEWEGING, v. (-en), beweging met of aan de
.armen.
ARMBLAKER, m. (-s), candelaber.
ARMBORST, m. (-en), (oudt.) draagbare of vastistaande boog om pijlen te schieten.
ARMBUIDEL, v. armzakje; ...BUS, v. (-son), eene
bus waarin liefdegaven voor de armen worden in
ontvangst genomen.
ARMEE, v. (armeen), leger. ARMEECORPS, o. (-en).
ARMELIJK, bn. van armoede blijk gevende: eene
armelijke waning, plants; eene armeloke kleeding; bw.
op eene armoedige wijze.
ARMELUISKIND, o. (-eren), (gemeenz.) een kind uit
de armen.
_ARMENBELASTING, v. (-en), belasting ten behoove
,der armen; ...BUURT, v. (-en), waar veel armen wonen ;
...COMMISSIE, v. (-ien), commissie, belast met armenzorg ; ...DIRECTIE, v. (...tien), armbestuur; ...DOKTER, m. (-s), armengeneesheer; ...FONDS, o. (-en),
fonds ten dienste der armenzorg ; ...GELD, o. (-en), dat
ten behoove der armen wordt besteed of opgebracht;
belasting van eene zekere oppervlakte veengrond,
geheven ten behoove der armen ; ...GENEESHEER, m.
(-en), arts, door het armbestuur met de behandeling
.der onvermogenden belast; ...GESTICHT, o. (-en),
armhuis ; ...GOED, o. (-eren), eige.ndommen der diaconie; ...INRICHTING, v. (-ell); ...INSTELLING, v.
(-en), armhuis; ...JAGER, m. (-s), (veroud.) ambtenaar in Drente die jacht moest maken op bedelaars
on vagebonden; thans nog: groote hark die over
den gemaaiden akker wordt getrokken om de nog
op het veld liggende aren op to zamelen, trekker;
...KAMER, v. (-5), armbestuur, (gew.) aan de amenlearner komen, vervallen, door het armbestuur onderhouden worden, ook: eene woning, aan de diaconie
beheoreude, ...KAS, v. (-son), de kas van een armbestuur; ...LAST, m. (-en), de druk op de gegoeden
- ten behoove der armen; belasting voor de armen;
...PELLE, v. (-n), (Zuidn.) baarkleed voor hen die
van de armen begraven worden; ...POOS, v. (...poo:zen), (Zuidn.) korte tijd gedurende welken de klok
luidt bij het begraven van een arme.
ARMENPRACTIJK, v. de practijk onder de armenbevolking, inz. van den armendokter,....RECHT, o.
xecht om kosteloos to mogen procedeeren; ...SCHOOL,

v. (...scholen), eene school waar de kinderen van
onvermogenden kosteloos onderwijs ontvangen;
...VERZORGER, m. (-s), die belast is met de zorg
voor de armen, inz. een diaken; ...VERZORGING,
v.; ...VOOGD, m. (-en), armvoogd; ...WET, v. (-ten),
wet tot regeling van het armbestuur, de verzorging
der armen; ...WIJK, m. (-en), armenbuurt ; ...ZAKJE,
o. (-5), zakje waarin tijdens de godsdienstoefening
liefdegaven voor de armen worden ingezameld, in
tegenstelling met het kerkzakje.
ARMENZORG, v. het zorgen voor de armen om ze
van work to voorzien om hen in den nood bij te
staan door het verstrekken van levensmiddelen,
kleeren enz., het streven om ze maatschappelijk to
verbeteren en het bedelen tegen to gaan; naam van
vereenigingen die zich armenzorg ten doel stellen;
een bordje aan de deur met het woord armenzorg
om to kennen to geven dat de bewoner lid is van
armenzorg en dus niet aan de bedelaars persoonlijk
geeft; (scherts.) hi)" is lid van armenzorg, hij geeft
toch niets.
ARMHART, m. (in de spreekt.) een kleinmoedig man.
ARMHARTIG, bn. (w. g.) kleinmoedig; bekrompen;
wat uit een kleinen geest voorkomt of alleen voor
een kleinen geest waarde kan hebben; armzalig,
onaanzienlijk.
ARMHUIS, o. (...huizen), een gesticht voor armen,
weezen.
ARMINIAAN, m. (...anon), een in ongunstigen zin
bedoelde naam voor de volgelingen van .Arminius; — een omgekeerde Arminiaan, een gebraden
en op eene bepaalde wijze toebereide baars (of
snook).
ARMKANDELAAR, m. (-s), armblaker.
ARMKWAL, v. (-len), eene soort van kwallen die
van onderen aan het lichaam armen hebben.
ARMLASTIG, bn. ten laste komende van eenig
armbestuur, ARMLASTIGHEID, v.
ARMLEUNING, v. (-en), (aan een zetel) de leuning
waarop men den arm kan laten steunen.
ARMMEESTER, m. (-s), lid van een armbestuur.
ARMOEDE, v. de toestand waarin hij verkeert, die
arm is, die bijna niets heeft om van to leven: de
armoede der bevolking in Friesland neemt voortdurend
toe; gebrek en armoede; — 't is daar armoede troef,
daar heerscht groote armoede; — armoede zoekt list,
hij die arm is, neemt vaak zijne toevlucht tot list;
—dearmodebstrijden,ligen,wr;to(in)armoed
vervallen; — bittere armoede, zware; in diepe armoede;
in eerlijke armoede leven, gezegd van iem. die het
niet ruim heeft, doch die zijn toestand alleen door
geoorloofde middelen tracht to verbeteren; — fatsoenlijke armoede, ten opzichte van iem. gebezigd die arm
is, maar het moot verbergen om zijn stand op to
houden ; vergulde armoede, met betrekking tot hem
die rijker leeft of moet leven dan zijne middelen het
toelaten ; (gemeenz.) natte armoede, ontstaan door het
misbruik maken van sterken drank ; schamel bezit:
iem. nit zon armoedje schoppen, hem het weinige nog
ontnemen; (spreekt.) daar hebje ieder nog een stuk,
kinderen; en nu zijn we weer van de armoe af, is alles
op; — armoede aan iets hebben, gebrek hebben aan: wij
hebben armoede aan kleingeld; van min armoedje heb
ik hem nog wat gegeven; — van armoe moest ik naar bed,
van narigheid, wanneer b. v. de kachel of lamp niet
langer wil branden ; — zijn geld in armoe verteren,
zijn geld verteren en niets dan narigheden, onaan
genaamheden hebben; — de rogge op dien akker is
rijp van armoede, is van gebrek to vroeg rijp geworden en levert daardoor to weinig op ; — op den
stal bij dien boor heerscht armoede, ellende, narigheid,
zijn vee ziet er treurig uit; (gew.) armoe op stal,
armoe overal, gezegd van een boer die te weinig vee
op stal heeft en daardoor geen voldoenden most
krijgt enz.; — de voogd rekende met zon pupil af,
ofschoon deze het kapitaal zelf nog niet Icon beheeren,
om maar van de armoe met het lastige jongmensch ar
te wezen. van de onaangenaamheden; — wat heb ik
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eene armoede met (van) dien tastigen jongen op reis ge
hied„ vordriet, nioeite.
AMADEI:SIG, bn. •(-er, -st), blijk -gevende van de
armoede van den bezitter, schamel: een armoedig

vertrek,' armoedige kleeding ; obkeek armoedig leven hebben; — eene armoedige kynst, - gebiekkig, — een armoedig gezin, in armoede verkeerende;
een armoedige
bddem, boerenplaats, die niet veel oplevert; onvoordeelig, ook een armoedige stal met vee, dat er treurig

uitziet; een gering aantal ; bw. op eene armoedige
wtjze,. ARMOEDIGHEID, v.
'ARPAOZIJN; o. (ARMEZIJN) eene soort van iijdestof
of taf.
ARMPLAAT, v. (...platen), metalen plaat als deel
van eene wapenrusting, dat den arm bedekt; ...POLIEP, v. (-en), zie ARM; ...POOTIGEN, my. eene afdeeling der weekdieren, naar het week aanhang§el
(qrm) aan weerszijden van den mond zoo genoemd;
m. (-en); ...SCHACHT, v. (-en), (Zuidn.) overmouw; ...SCHELPDIER, o. (-en), armpootigen.
ARMSGAT, v. (-en), opening in een kleedingstuk
(jas, vest enz.) waardoor de arm gestoken Wordt;
...LOGTE, v. (-n), 'de lengte van een arm (als . maat).
ARAISCHOT,' o. (gew.) ik heb geen armschot, armslag.
ARMS1ERA AD, o. (...raden), armband; ...SLAG, m.
ik heb hier geen armslag, ik heb geene ruimte om
mijne 'arriten goed te bewegen; ...SLEUTEL, m.
(-s), schroefsleutel met gebogen steel om diepgelegen moeren of schroeven los- of aan to dtaaien,
...SPIER, v. (-en) ; ...STOEL, m. (-en), een stoel met
armen (arrnleuning); ...VERZORGER, m. (-s), iem.
wien armenzorg is opgedragen; ...VERZORGING, v.;
...VIJL, v. (-en), eene groote en grove vij1; ...VOL,
m. zooveel men in de armen kan dragen, ...VOOGD,
m. (-en), een lid van het Burgerlijk Armbestuur;
...VOOGDIJ, v. armbestuur ; ...WEZEN, o. de regeling
der armverzorging; de wijze van bede6ling der armen het armwezen eischt jaarlfiks groote sommen.
ARMZALIG, bn. ook bw. rampzalig, zeer ongelukkig; beklagenswaardig (van perSonen) ; nietig, gering:
min armzalig traktement; armoedig: een armzalig
vertrek; armzalige fouten, zeer dom.
ARMZWAAI, m. (-en), zekere beweging aan den
rekstok.
ARNHEMMER, m. (-5), eene aardappelsoort.
AROMA, o. (-'5), geur : het aroma van koffie, van
wfin,, 'bouquet). AROMATISCH, bn. aroma hebbende.
ARONSBAARD, m. (-en), eene plant, behoorende tot
het geslacht der Aronskelken ; ...KELK, in. (-en), eene
kruidachtige plant, kalfsvoetachtigen.
ARRANGEEREN, (arrangeerde, heeft gearrangeerd),
in orde brengen; rangschikken; (een muziekstuk)
voor eene andere instrumEntale uitvoering geschikt
maken.
ARRANGEMENT, o. (-en), schikking, onderhandsch
akkoord; ook een arrangement voor piano.
ARREN, (arde, heeft geard), met eene ar of nar rijden.
ARRESLEDE, v. (-n), (...slee), eene fraaie, door een
of meer paarden getrokken slede waarmee men op
de sneeuw of het ijs rijdt; het tuig der paarden is
behangen met bellen en pluimen. Arresleedje, o. (-s).
ARREST, o. (-en), beslaglegging op goederen ; (veroud. alleen nog in de spreekt.) gijzeling, beslag; — in
voorloopig arrest, (in de wet) in voorloopige verzekerde
bewaring, vgl. voorarrest; ook iem. in arrest nemen,
houden, in arrest zitten; huis van arrest; (bij militairen) eene bepaalde soort van krijgstuchtelijke straffen: drie dagen arrest; de officier heeft (kamer)arrest,
mag niet uitgaan; (zeew.) arrest onder het halfdek,
waarbij een schepeling onder toezicht van een schildwacht onder het halfdek wordt geplaatst; — arrest
met, zonder acces, licht, zwaar arrest; uitspraak van
gerechtshoven en van den Hoogen Raad; soms in
tegenstelling met vonnis (uitspraak van kantongerechten en rechtbanken) : bij arrest van den Hoogen Raad.
ARRESTANT, m. (-en), hij die krachtens een bevelschrift of vonnis op iem. of iemands goederen beslag
legt of doet leggen, in tegenstelling met gearresteerde;

hij die - gearresteerd wordt: je bent mffn arrestanc:
(uitdrukking waarmee de politie iem.' arresteert).,
.ARRESTANTE, v. ( n).; ARRESTANTENHOK7 . r
.-

ARRESTATIE,. v. (-s, ...ti6n),'gevangenneming.
ARRESTEEREN, (arresteerde, heeft gearresteerd),
gevangennemen; beslag leggen op een persoon ofop diens goederen• bij besluit vaststellen: een plan

een artikel Arrestee;en, de notulens worden goedgekeurd
en gearresteerd.
ARRETIKKER, m. (-s), tuig met bellen enz., dat biji
het arren op het paard gelegd wordt; ...TUIG, o.(-en), ook bel(len)tuig genoemd.
ARROGANT, bn. (-er, -st), aanmatigend ; verwaand,.
laatdunkend.
ARRONDISSEMENT, o. (-en), onderdeel van een gebied (meestal van eene provincie): het arrondissement (de rechtbank) Heerenveen omvat de kantons

Heerenveen, Beetsterzwaag, Lemmer en Steenwjjk; —
het district Amsterdam is in vhf arrondissementen verdeeld : Ams.terdam I, II, III, IV en Hilversum; (bij den
waterstaat) de ingenieur in het vierde (rivier)arrondissement te Dordrecht ;ARRONDISSEMENTS-RECHT-

BANK, v. (-en); ARRONDISSEMENTS-RECHTER, m.
(-s); ...-BIBLIOTHEEK, v. (...theken), bibliotheek
voor de onderwijzers van een bepaald (school-)arrondissement; ...-SCHOOLOPZIENER, m. (-s).
ARROWROOT, o. zetmeel in verschillende planten..
'ARSENAAL, o. (...nalen), bewaarplaats van oorlogs-behoeften voor land- of zeemacht; tuighuis; ook
figuurlijk : de Bijbel wordt door menig volksmenner tot
een arsenaal van revolutionnair wapentuig gemaakt,.
een arsenaal van bewijsgronden.
ARSENICUM, o. (ARSENIK), rattenkruid.
ARSIS, v. (...ses), (muz., taalk.) hefting, tegenover

thesis, daling.

ARTESISCHE PUT, m. (-ten), een put geboord om
ondergrondsche wateraderen to vinden, (naar Artesium (Fransch Artois) waar ze het eerst geboord
den, aldus genoemd).
ARTICULATIE, v. het articuleeren.
ARTICULEEREN, (articuleerde, heeft gearticuleerd)
(klanken, lettergrepen, woorden) nauwkeurig uitspreken.
ARTIKEL, o. (-en), (van eene wet, belijdenis, over-

eenkomst enz.) iedere van de afzonderlijke bepalingen of verklaringen die met elkander een geheel
vormen: artikel 80 van de grondwet belette velen kamer-leden aan de kieswet hunne stem te geven ; op bfjna elk artikel van het wetsontwerp Tak waren amendementen
ingediend ; de artikelen van een tractaat, van een program eener part(); van een contract; — de twaalf artikelen des geloofs, zie GELOOFSARTIKELEN; (fig.)
het is geen artikel des geloofs, het is niet verbindend;:
(fig.) artikel e'en, het allervoornaamste, datgene waar-voor men in de eerste plaats moet zorgen; (ver-oud.) een bepaald punt, een onderwerp van gesprek ;
opstel: de
—enartikeln dagbld,entijdschrift,
woorden van den voorzitter gaven hem dadelijk het
bewuste (hoofd- couranten-) artikel in de pen; de onderwijzers moeten de
' artikelen van het Nederlandsch Woordenboek lezen en bestudeeren ; (handel) de prijscourant
noemt vele (bad-, reis-, sport-, dames-, heeren-) artikelen;
hij is agent in allerlei artikelen; — er was niet reel vraag
naar dat (handels)artikel, het was niet gezocht, ge-wild; — een winkel van dagelUksche artikelen, koopwaar : (ook fig.) dankbaarheid is een artikel dat sedert
lang niet meer op de prijscourant genoteerd staat;
(taalk.) lidwoord.
ARTILLERIE, v. (...rie6n), een hoofdwapen bij de
hedendaagsche legers; alles wat behoort tot het geschut, benevens het personeel dat voor de bediening
daarvan noodig is, in tegenstelling met infanterie,
cavalerie, genie; — de rijdende artillerie, waarbij alle.
manschappen bereden zijn; — (veld-, vesting) artillerie,.
zie VELD-ARTILLERIE, enz.; tak der krijgsweten-schap die zich met de artillerie bezig houdt.
ART1LLERIE-CONSTRUCTIEWINKEL,

m. (-5); ...CUR--

ARTILLERIEDEPOT.
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SUS, m. school ter opleiding voor officieren der artillerie te Delft; ...DEPOT, o. (-s), bewaarplaats voor
geschut, munitie en krijgsvoorraad, meestal met
werkplaats ; ...KAZERNE, v. (-n) ; ...PAARD, o. (-en),

centrale deelen der plant, waaromheen de bladachtige
organen bevestigd zijn, — as eener bloeiwijze, stengeldeel waaromheen de bloemen geplaatst zijn ; (bouwk.)
lijn waardoor eene teekening in twee symm. deelen
verdeeld wordt ; — as van een weg, lijn in de lengte
langs 't midden van den weg getrokken ; — lange en
korte as van een schip, de twee lijnen om welke hetschip zijne slingerende en zijne stampende beweging volbrengt; (dicht.) steunsel: 't Heelal davert op

de inlandsche paarden worden als artillerie paarden gebruikt; ...PARK, o. (en), verzameling van materieel

der artillerie; ...SCHIETSCHOOL, v. eene rijksinrichting te Zwolle ; ...TREIN, m. (-en), troepenafdeeling
belast met het vervoer van het geschut ; ...VUUR, o.
de /land week voor het artillerie-vuur der onzen;
...WERKPLAATS, v. (-en).
ARTILLERIST, m. (-en), iem. die dient bij de artillerie of die de wetenschap der artillerie beoefent.
ARTIS, (voor natura artis magistra), benaming
voor den dierentuin te Amsterdam : Hare Majesteiten zullen ook .Artis bezoeken ; Artis.
ARTISJOK, v. (-ken), eene distelachtige plant, in

Zuid-Europa en Noord-Afrika in het wild groeiende
en bij ons als groente gekweekt: de steel zoowel
als de stronk wordt gegeten.
ARTIST, m. (-en), hij die eene der schoone kunsten
beoefent, kunstenaar ; tooneelspeler ; (gemeenz.) iem.
die optreedt in een circus, in een cafe-chantant ;
ARTISTE, v. (-n).
ARTISTIEK, bn. (-er, -st), eene artistieke taal, van
een kunstenaar — een artistiek persoon, die aanleg
voor de kunst heeft.
ARTS, m. (-en), geneesheer; inzonderheid als titel
bij de wet verleend: hi/ heeft zich als arts te A gevestigd; Dr. N., arts; na zon examen als arts krijyt
hij de praktYk van zfin oom; vgl. oog-, tand-, paardenen veearts en semi-arts.
ARTSENIJ, v. (-en), (veroud.) geneeskunde ; geneesmiddel (dat men inneemt); (fig.) slaap is eene heilzame artsenfj, doet het lichaam weldadig aan, herstelt

het; —BEREIDER, m. (-5), apotheker; —BEREIDKUNDE, v. pharmacie ; —BEREIDKUNST, v. de
practische bekwaamheid om artsenijen te bereiden ;
—BOOM, m. (-en), een boom waarvan de zaden eene
olie geven die als purgeermiddel wordt gebruikt;
—MENGER, m. (-s), —MENGKUNDE, v.
ARTSENWET, v. de wet, regelende de voorwaarden
ter verkrijging der bevoegdheid van arts, tandmeester, apotheker, vroedvrouw en apothekersbediende.
ARTSEXAMEN, o. (-5), het examen als arts : het
artsexamen wordt door eene staats-commissie afgenomen.
AS, v. (-sen), de meestal ijzeren stang waaraan de
wielen van een wagen draaien; — per as, door middel
van een rijtuig; houten of ijzeren balk die met de
daardoorheen gestoken roeden of wieken ronddraait ;
(in 't algemeen) 't voorwerp, de stang, staaf enz.
waarom of waarop een voorwerp ronddraait; (sterrenk.) middellijn van een hemellichaam die bij de
rotatie van dat lichaam in rust blijft, verbindingslijn
tusschen de beide polen ; — as des hemels of hemelas,
middellijn van den schijnbaren hemelbol, waarom
diens schijnbare rotatie plaats grijpt ; — as der ecliptica,
middellijn van den schijnbaren hemelbol, die loodrecht staat op 't vlak der ecliptica; (meetk.) rechte
lijn om welke eene figuur draait die een omwentelingsoppervlak of lichaam beschrijft: as van een cylinder, kegel, bol; bij uitbreiding: as van een regelmatig prisma, lijn die de middelpunten der eindvlakken verbindt ; rechte lijn die eene vlakke figuur in
twee symmetrische helften verdeelt groote en kleine
as eener ellips; lijn waarop in de anal. meetk. de
coOrdinaten van een punt worden uitgezet ;
(nat.) elke lijn die bij een bolvormigen spiegel door
't krommingsmiddelpunt, bij eene lens door het optisch middelpunt gaat ; — as van een verrekijker, lijn
door de optische middelpunten der lenzen, vizierlijn ;—
as van het slingervlak, verticaal door het ophangpunt , — as van een magneet, verbindingslijn der beide
polen ; — as van een kristal, lijn ten opzichte waarvan
de grensvlakken symmetrisch gelegen zijn; (ontleedk.) lijn waarom de draaiing in het gewricht plaats
grijpt; — as van den draaier, uitsteeksel op den tweeden halswervel, waarom de eerste draait; (plantk.)
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zijne assen.
ASARM, m. (-en), gedeelte eener wagenas, dat door

de naaf van het wiel gestoken wordt ...BALK,
m. (-en), steunbalk waarop bij een stoomschip de
as der schepraderen rust, ook asbank, asblok.
ASBEST, o. zekere vezelachtige, meestal witte of
grijze, voornamelijk uit silicaten bestaande delfstof,
ook amiant en steenvlas geheeten; —PAPIER, o.
papier uit asbest vervaardigd, onbrandbaar.
ASBORG, m. (-en), rand, dienende om het verschuiven eener as te beletten ; ...BOUT, v. (-en), door de
as gestoken bout waartegen de naaf van 't wiel
schuurt.
ASCARIDEN, v. mv. (dierk.) aars- of endeldarmwormen, spoelwormen.
ASCEET, m. (asceten), (oorspr.) iemand die zich_
in de eenzaamheid aan vrome boetedoeningen wijdt;
(fig.) iemand van buitengewoon vromen, strengen
levenswandel. ASCETISCH, bn. streng vroom ;
stichtelijk.
ASCENDENTEN, my. verwanten in opklimmende Wm.
ASCENSEUR, m. (-s), machine die personen op de
verschillende verdiepingen van een gebouw brengt,
gewoonlijk lift genoemd.
ASCH, v. (asschen, in fig. zin en als handelsartikel
potasch, weedasch enz.) overschot dat bij de verbranding van organische stoffen overblijft asch van
graangewassen bevat altyd kiezelzuur; asch van eene
sigaar ; inzonderheid als overblijfsel der stoffen die

bepaald als brandstoffen in haard, kachel enz. gebezigd worden : kastanjes in de heete asch braden;
asch en vuilnis ophalen; (fig.) asch is verbrande turf,

(gezegd tot iem. die allerlei onderstellingen uitspreekt in volzinnen die beginnen met als (as); —
het is zoo droog als asch, zeer droog — 't vuur smeult
onder de asch, (fig.) er heerscht groote ontevredenheid,
die wel tot eene uitbarsting (oproer) kan korner',
(spreekw.) men moet het vuur onder de asch zoeken,
niets zonder moeite; — men kan geen vinger in de
asch steken, of hij zit er met zijn neus by, men kan
niet het geringste doen, of ... — ik wil er geen vinger voor in de asch steken, ik wil er niet de minste
moeite voor doen ; — hfj zit tusschen twee stoelen in
de asch, hij weet tusschen twee gevallen niet te
kiezen en doet daardoor niets — in zak en asch
(assche, asschen) zitten, in diepen rouw gedompeld
zijn, in groote verslagenheid neerzitten; (vaak schertsend gebruikt) we zitten hier in zak en asch, want
de waterleidinq is verstopt; overblijfsel van verbrande
gebouwen, steden enz.: Trojes rookende asch; de stad
ligt in asch; — eene stad in de asch leggen, haar verbranden ; — de stad is uit hare asch verrezen, is na
den brand weer (schooner) opgebouwd, overblijfsel
van een verbrand lijk : de asch werd in urnen verzameld ; (bij uitbreid. in hoogeren stip) stoffelijk overschot iemands asch ergens vergaderen, hem aldaar
ter aarde bestellen ; nagedachtenis eens afgestorvenen : iemands asch beweenen, ontwijden; — zijne
assche ruste in vrede ! vrede zij zijner assche I zijn stoffelijk overschot (ook zijne nagedachtenis) worde niet
ontheiligd.
ASCHACHTIG, bn. (-er, -st), op asch gelijkend, met
asch bestoven.
ASCH-ANALYSE, v. (-n), bepaling van de chem.
bestanddeelen der asch (vooral van planten).
ASCHBAD, o. (-en), droog bad van warme hout- of
turfasch,, bij bewusteloosheid door verstikking of

koude aangewend.
ASCHBAK, m. (ken), ijzeren lade aan eene kachel

ASCHBAK.
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waarin de asch wordt opgevangen : bak waarin bij
~eene stoommachine de uitgebrande stoffen worden
.opgevangen, (meest aschbakje) schoteltje of bakje,
,dienende om de asch van sigaren in of te stooten,
of de pijp in uit te kloppen; (veroud). vuilnisbak.
.Aschbakje, o. (-s).
ASCHBELT, v. (-en), aschhoop, vuilnishoop; ...BESTANDDEEL, o. (-en), bestanddeel der asch; ...BEZEM, m. (-s), dienende om asch op te vegen ; ...BLOND,
bn. grijsachtig, lichtblond.
ASCHDAG, m. (R.-K. kerk) Woensdag na Vastenavond; ...DEL, v. (-len), (veroud.) aschbelt; o. (-len),
morsige vrouw; ...DEUR, v. (-en), (stoomw.) deur
-voor den mond van de aschplaats ; ...GAT, o. (-en), gat
onder een vuurhaard als verzamelplaats voor de
asch ; (veroud.) schimpnaam voor een kind, een kleuter, eene morsige, slordige meid.
ASCHGRAUW, ...GRIJS, bn. (ook zelfst.) van eene
grauwe grijze kleur zooals asch : aschgrauwe haren;
...HAAT, m. (-en), volksnaam van den hondshaai;
...HAALDER, m. (-s), aschman; ...HOOP, m. (-en),
eene hoop asch; ...110K, o. (-ken), hok waarin men
asch bewaart; v. (-ran), kar waarmee aan
cle huizen asch en vuilnis wordt opgehaald; — men,
vordt nooit van eene koets, maar altijd van eene asch_kar overreden, onbeschoftheid heeft men 't meest
te wachten van menschen zonder geboorte en opvoeding (yank scherts. gebruikt); — de aschkar laten
Tijden, (gezegd van iem. die de asch van zijne sigaar
overal laat vallen).
ASCHKLEUR, v. vale, grauwe, grijze kleur; ...KLEURIG, bn. ; ...KOEK, m. (-en), koek in de asch gebak-

van eene andere past; ...KOPPELWERK, o. (-en)
toestel, dienende om twee in elkanders verlengde
geplaatste assen met elkander te verbinden of te
scheiden; ...KRAAG, m. (...kragen), verdikking rondom eene as om het verschuiven der as te beletten;
...KUSSEN, o. (-s), metalen blok waarin de tap of
de hall eener as steunt en ronddraait; ...LEGER, o.
(-s), waarop het askussen is geplaatst, waarin de as
ronddraait; ...LIJF, o. (...lijven), het middelste, dikste
gedeelte van eene as; ...LIJN, v. (-en), de denkbeeldige
lijn die door het midden van de (cylindervormige)
ziel van een vuurmond is getrokken, ook zielifin
genaamd; ...NOR, v. (-ken), nok op eene as om het
daarop gevestigde deel op de plaats te doen blijven,"
...PAN, v. (-nen), waarin de as van eene affuit geplaatst wordt.
ASPERGE, v. (-5), (in de volksstaal SPERZIE), eene
plant die in het wild bij ons groeit in de duinstreken, en ook in moestuinen gekweekt wordt, ook
koraalkruid geheeten ; de loten van den in den grond
verborgen wortelstok der plant worden als groente
gegeten.
ASPERGE-BED, o. (-den), een bed waarin asperges
groeien ; (fig.) hij kan daar wel zone sperziebedden
aanleggen, (gezegd van iem. die zeer lang of voor
altijd op die plaats moet blijven woven); ...-BOON,
v. (-en), een fijne soort boonen; ...-KOP, m. (-pen),
het bovenste, fijnste deal van eene asperge ; ...-TAK,
m. (-ken); ...-SCHOTEL, m. (-s); ....TANG, v. (-en),
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ken ; ...KOLK, v. (-en), aschgat; ...KRUID, o. Wilde
.andijvie ; ...KRUIK, v. (-en), (purisme voor) urn;
...KUIL, na. (-en), aschgat.
ASCHMAN, m. (...lieden. ...lui), man die langs
dle huizen asch en vuilnis ophaalt ; vuilnisman ;
...PLAATS, v. (-en), ruimte onder den vuurhaard eens
stoomketels, dienende ter opvanging van de asch ;
...POT, m. (-ten), metalen pot waarin de asch wordt
-verzameld ; ...PUT, m. (-ten), aschgat.
ASCHREGEN, m. (-s), regen van asch bij eene vulkanische uitbarsting ; ...SCHOP, v. (-pen), metalen
schop, dienende om de asch van den haard op to scheppen; ...SCHOTELTJE, o. (-s), aschbakje; ...STAAL,
m. (...stalen), aschbelt ; ...TON, v. (-nen); ...TREKKER,
in. (veroud.) tourmalijn ; ...VAAL, bn. ; ...VAALT,
V. (-en) aschbelt; ...VARKEN, o. (-s) aschbezem ;
...WIPPEN (alleen onbep. wijs) wegwerpen van asch
en sintels uit de stookplaats, op stoomschepen ;
...WOENSDAG, m. aschdag.
ASEM, m. (alledaagsch en gemeenzaarn voor)
adorn ; — ruimer asem halen, weer tot zich zelf komen,
doordat men van angst wordt verlost ; — zUn asem
ergots overheen laten gaan, het van nabij bekijken
of beruiken; — waaraan is hfj gestorven ? aan gebrek
aan asem ! (wanneer men de eigenlijke oorzaak van
den dood niet kan of wil noemen); — in e'en asem,
zonder tusschenpoozen; (fig.) rib* Punt die beide minis-

ters niet in e'en asem noemen, iets met iets anders in e'en
asem noemen, tegelijk noemen, gelijkstellen met elkander;
dat paard heeft een langen asem, kan het lang
uithouden; (van personen) lan g, Port van, asem, lang
of kort van stof; (gemeenz.) geen asem sneer hebben,
goon geld moor hebben; — geen asem gee-en op iets,
niet antwoorden op ; — wrj kwamen niet vooruit: wij
hadden geen asem , geen wind.
, heeft geasemd), ademhalen.
ASEMEN, (asemde
ASHALS, m. (...halzen), dunner gedeelte van eene as,
waarmede zij op het asleger steunt on erin ronddraait; ...HANGER, m. (-s), asleger van eenig hooger
geplaatst deel van een werktuig, zoodat de as erin
hangt.
ASJEBLIEFT, alsjeblieft. ASKAKS, alskaks.
ASKAM, m. (-men), verhevenheid op eene as, Ivaardoor bij het draaien der as een deel van een worktuig wordt opgelicht of verschoven ; ...KERN, v. (-en),
nitstekend deel van eene as, dat in eene uitholling

eene tang om asperges made op to scheppen.
ASPHALT, o. en v. zeker zwart aardhars, voorkomende in de Doode Zee en in sommige meren,
ook aardpek, jodenpek, jodenlijin geheeten ; een mengsel van asphalt met andere stoffen dient tot
bevloering on bestrating: het asphalt in de straten

is meestal te glad om te berijden; — die tent is met
asphalt gedekt, met asphaltvilt; ...AARDE, v. van
asphalt doortrokken zand ; ...BESTRA.TING, v. (-en),
...BRIJ, v. ; ...LAAG, v. (...lagen); ...LINNEN, o. linnen met een dun laagje asphalt bedekt, waardoor
het waterdicht is; ...OLIE, v. uit asphalt verkregen;
o. vilt van een mengsel van asphalt en
teer doortrokken. ASPHALTEN, bn. van asphalt.
(asphalteerde, geasphalteerd),
ASPHALTEEREN,
met asphalt bevloeren.
ASPHYXIE, v. toestand van een schijndoode.
ASPIRAAT, v. (...aten), (taalk.) ontploffingsgeluiden
waarop onmiddellijk na opening der mondholte eene
sterke uitademing volgt : in het Oudgermaansch heb-

ben geene aspiraten bestaan.
ASPIRANT. Zie ADSPIRANT.
ASPIRATEUR, ASPIRATOR, m. (-s), toestel, die-

nende om een voortdurenden luchtstroom to verwekken en daardoor de onzuivere stoffen uit een
vertrek to verwijderen, ook luchtzuiger genoemd.
ASPIREEREN, (aspireerde, heeft geaspireerd), naar
iets staan, dingen ; stark naar iets verlangen, haken.
ASPIS, m. (aspiden, aspides), (veroud.) eene soort
van vergiftige slang. ASPISSLANG, v. (-en).
ASPLAAT, v. (...platen), ijzeren plaat waardoor
bij eene affuit de as met de zijwangen wordt verbonden ; ...POT, m. (-ten), uitholling waarin de spil
van eene loodrecht geplaatste as draait; ...PUNT,
o. (-en), (dicht.) uiteinde van eene as, inz. van de
as der aarde ; noordpool; (fig.) een persoon of eene
zaak waarop iets steunt.
ASSAGAAI, v. eene soort van houten werpspies,
bij Afrikaansche volksstammen in gebruik.
ASSAUT, m. on o. eene schermoefening: een mill-

tair assaut.
ASSCHEEN, v. (...schenen), ijzeren plaat welke over
de geheele lengte eener houten affuit is ingelaten,
on tot versterking dient.
ASSCHEN, (aschte, heeft geascht), (veroud.) met
asch bestrooien ; tot asch verbranden, met asch
bewerken (schilderst.).
ASSCHEPOESTER, v. (-s), de naam van de hoofdpersoon in de veAelling van asschepoestertle of
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het glazen muiltje; aschgat: eene morsige, slordige
meld; een kleuter.
ASSCHIJF, v. (...schijven), ijzeren ring aan de armen
der ijzeren assen van affuiten.
ASSERTORISCH, bn. (van eene stelling, van een
oordeel) als waar aangenomen kunnende worden.
ASSESSOR, m. (-en), iem. die den voorzitter ter
zijde staat; bijzitter (vooral in den Academischen
Senaat en in studentenvereenigingen, kerkvergadering); (oudt. ten platte lande) wethouder.
ASSIETTE, v. (fig.) hij is niet in zijne gewone assiette,
mist zijne gewone opgeruimdheid.
ASSIGNAAT, o. (...aten), papieren geld dat in
Frankrijk op het laatst der vorige eeuw in omloop
werd gebracht.
(in den handel) een gedagASSIGNATIE, v.
teekend en onderteekend geschrift, waarbij door
den uitgever een bepaald persoon wordt aangewezen om de daarbij uitgedrukte geldsom aan een
anderen bepaalden persoon of order te voldoen;
aanwijzirig.
ASSIMILATIE, v. (taalk.) geheele of gedeeltelijke
gelijkmaking van twee medeklinkers: korrel uit
k or nel (progressieve assim,ilatie); balling uit b a nling (regressieve assimilatie) ; aambe el d naast a a nbeeld (n werd door invloed der b m); nochtans
nit nog-dan, (d tot t door de scherp uitgesproken
y.); diepte uit diepde; kookte nit kohede; de
omzetting van de voedingsstoffen (in het dieren- en
plantenrijk).
ASSIMILEEREN, (assimileerde, heeft geassimileerd),
gelijk maken; in voedingsstoffen omzetten.
ASSISES, mv., hof van assises, rechtbank in Frankrijk om to oordeelen over de beschuldigden van
zware misdrijven; ook de assisen spraken den beschuldigde vro, de gezworenen.
ASSISTEEREN, (assisteerde, heeft geassisteerd), een
handje helpen, bijstaan, hulp verleenen: iem. assisteeren; bij eene verlossing assisteeren.
ASSISTENT, nw. (-en), min of meer ondergeschikt
helper : de assistent van den hoogleeraar in de scheiRunde; de assistent bij de botanie; een assistent op het
oostkantoor, in eene apotheek. ASSISTENTE, v. (-n).
ASSISTENT-RESIDENT, m. (-en), ambtenaar aan
het hoofd van eene der afdeelingen waarin eene
residentie is verdeeld.
ASSISTENTIE, bijstand, hulp : gevraagd een burger
meisje tot assistentie in de huishouding, van de vrouw
des huizes; de politie verzocht om assistentie.
ASSOCIATIE, v. (...tien), (handel) vereeniging tot
het drijven van handel; — de associatie-kas (cassa),
naam van een kassierskantoor to Amsterdam ; — associatie van ideeen, onwillekeurige verbinding en opeenvolging der voorstellingen die de menschelijke geest
zich maakt en waarvan de eene onwillekeurig uit
de andere voortvloeit.
ASSOCIE, m. ('s), vennoot.
ASSOCIEEREN, [ZICH] (associeerde zich, heeft zich
geassocieerd), zich vereenigen met iem. (ten einde
gemeenschappelijk handel to drijven).
ASSONANTIE, v. het voorkomen van denzelfden
klinker in verschillende met den klemtoon voorziene,
woorden van een versregel: zij rijden en glijden en
snijden door 't
ASSORTEEREN, (assorteerde, heeft geassorteerd),
(handel) de soorten bijeenzoeken; schikken; — zich
assorteeren, zich voor good voorzien van de benoodigde
artikelen: ruim geassorteerd zijn in mantels, japonstoffen enz.
ASSORTIMENT, o. (-en), (handel) voorraad goedederen; keuze.
ASSTOEL, m. asleger; ...STROP. m. (-pen), ijzeren
strop met opsluitijzer on moor dienende bij eene
affuit om de ijzeren as in het houten aslijf opgesloten to houden ; ...STUIT, m. (-en), blok waar het
uiteinde van eene hellende as tegen rust en in draait.
ASSUMEEREN, (assumeerde, heeft geassumeerd),
toevoegen (een of meer leden aan eene commissie).
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ASSUMTIE, v. Maria-Hemelvaart (R.-K. feestdag) ;
om zich eon.
—hetbsurheft rechtvansumtie,
of meer leden nog toe to voegen.
ASSURADEUR, m. (-en, -5), iem. die zijn beroep ,

maktvnherz gband,evrt
zee enz. ; v erzekeraar.
ASSURANT, bn. en bw. astrant.
ASSURANTIE, v. (...tien), overeenkomst waarbij
iem. (de assuradeur) zich tegenover den ander (den
geassureerde) tegen betaling van eene premie verbindt de schade to vergoeden, ingeval zekere voorwerpen (goederen, schepen, huizen) onder zekere
omstandigheden (door brand, ongelukken ter zee,
bij het vervoer, door hagelslag enz.) to niet gaan of
onbruikbaar worden; — een makelaar in assurantien,
benaming vcor het bedrijf van den verzekeraar; de
assurantie-maatschappij, ook het bestuur daarvan:
de assurantie weigert, wegens vermoeden van opzet, den
verzekerde nit te betalen. Zie VERZEKERING.
ASSURANTIE-KANTOOR, o. (...toren); ...-MAATSCHAPPIJ, v. (-en), maatschappij bij welke men zich
kan verzekeren; ...-PENNINGEN, m. mv. geld dat
men aan den assuradeur betaalt; ...-POLIS, v. (-son),
't rechtsgeldig bewijs, dat men eene verzekering gestoten heeft; ...-PREMIE, v. (...i6n), assurantie-penningen; (hand.) verhooging der rente als vergoeding;
voor de kans, dat 't kapitaal verloren gaat.
ASSUREEREN, (assureerde, heeft geassureerd), (in
de volkstaal verassureeren) tegen brandschade enz.
verzekeren; (volkst.) ik verassureer je, dat , ik
verzeker je ten stelligste.
ASTAATS, v. (-en), spits uiteinde waarmee eene
loodrecht staande as in eene holte steunt; ...TAP,
Ill. (-pen), tap waarmee de as in het asleger rust.
ASTATISCH, bn. (nat.) astatisch naaldstelsel, twee
magneetnaalden, evenwijdig boven elkaar in tegengestelde richting geplaatst, waardoor de working
van 't aardmagnetisme is opgeheven; — astatiscie
draadstelsel, eene dubbele draadfiguur die zich bij
doorgang van een electrischen stroom niet door den.
invloed der aarde richt.
ASTER, v. (-s), samengesteldbloemig plantengeslacht in verschillende soorten on varieteiten ; bloom
eener aster.
ASTERISK, m. (-en), (ook asterisque) stervormig
teekentje dat in drukwerk gebruikt wordt om bepaalde woorden als 't ware to merken, of om naar
eene noot aan den voet der bladzijde to verwijzen;
kort dagbladartikel naar aanloiding eener quaestie.
ASTEROIDE, m. (-n), kleine planeet ; inzonderheid
die in groot aantal tusschen Mars on Jupiter voorkomen.
ASTHENIE, v. (geneesk.) zwakte, uitputting.
ASTHMA, o. kwaal die zich openbaart in bij tusschenpoozen optredende belemmering der ademhaling; aomborstigheid, ...-CIGARETTE, v. (-en), wier
rook een aanval van asthma kan doen bedaren;
ASTHMATISCH, bn. aan asthma lijdend.
ASTRAALLAMP, v. (-en), sterrelamp, soort van
hanglamp met zeer gelijkmatige lichtverspreiding.
ASTRACHAN, o. (ASTRAKAN), m. on o. ruwe
wollen stof met lange haren naar de stad Astrachan,
aldus genoemd; bontwerk dienende ter garneering van mantels enz.
ASTRAGAAL, m. (...galen), (bouwk.) band tot scheiding van de schacht eener kolom van het kapiteel.
ASTRANT, bn. (-er, -st), vrijpostig, brutaal. ASTRANTERIGHEID, v.
ASTROGNOSIE, v. kennis van de plaatsing der
sterren on sterrenbeelden. ASTROGRAAF, v. (...grafen), toestel om sterrenkaarten to teekenen. ASTROGRAPHIE, v. sterrenbeschrijving.
ASTROLABIUM, o. (...bia), oud instrument voor
graadmeting aan den hemel. ASTROLATRIE, v.,
aanbidding der sterren.
ASTROLOGIE, v. sterrenwichelarij. ASTROLOGISCH, bn., ASTROLOOG, m. (...logen), sterrenwichelaar.
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ASTRONOMIE, v. sterrenkunde. ASTRONOMISCH,

bn., de astronomische waarnemingen.
m. (...nomen), sterrenkundige.

ATMOSFERILIEN, MV. (w. g.) kennig der atmosferilien,

ASTRONOOM,

van datgene wat uit den dampkring voortkomt, van

ASTROPHOTOMETRIE, v. het meten van de licht-

de verschijnselen die erin plaatsgrijpen.
ATMOSFERISCH, bn. op de atmosfeer betrekking
hebbende : atmosferische drukking; . verweering door

sterkte der sterren.
ASVANG, v. (-en), toestel welke om eene as gekneld
&an worden, ten einde de beweging te doen ophouden,
ook yang genoemd.
ASWENTELING, v. (-en), wenteling, draaring om
eene as ; rotatie : alle planeten hebben eene aswenteling.
ASYL, o. (-en), (w. g.) toevluchtsoord, wijkplaats
-waar voorheen een misdadiger niet gegrepen mocht
worden, zooals kerken enz.; — recht van asyl, 't vraegere recht om vervolgde misdadigers op te nemen;
(tegenwoordig) gesticht tot opneming van personen
die in de maatschappij zouden ten onder gaan:

asyl voor dronkaards, gevalien vrouwen, voor oude zeelieden ; ook voor dieren : een honden-asyl.
ASYMMETRIE,

v. 't ontbreken van symmetric);
ASYMMETRISCH, bn.
ASVMPTOOT, v. (...toten), (meetk.) rechte lijn die
eene kromme nadert, zonder haar ooit te raken.
ASYNDETON, v. (taalk.) weglating der voegwoorden: ik kwam, zag, overwon.
ATACAMIET, (win.) koperoxydchloride.
ATAP, V. de bladeren van eene waterpalm in Indig
die voor het maken van een dak worden gebruikt.
ATAVISME, o. (afstammingsleer) neiging der georganiseerde wezens om tot een oorspronkelijker type
terug te vallen; 't zich vertoonen van een kenmerk,
dat voorouders bezaten.
ATELIER, o. (-s), werkplaats eens kunstenaars;
(bij uitbr.) werkplaats van een photograaf, eene
modiste, een coupeur enz.: zfj is bfj mejuffrouw A.
op het atelier, werkt bij.
ATERLING, m. (-en), (veroud.) onecht kind, bastaard ;
(tegenw.) (dicht. en gew.) onverlaat, slecht mensch.

ATERLINGSCH, bn. (veroud.) onecht.
ATHEISME, o. het niet gelooven aan het bestaan
van God (in smalenden zin: atheisterfj).
ATHEIST, m. (-en), godloochenaar. ATHEISTISCH,
bn. atheistische gevoelens.
ATHENAEUM, o. (-s,

inrichting voor hooger

onderwijs.
ATHERMAAN, bn. (nat.)

geene warmtestralen door-

latend.
ATHLEET, m. (...leten), worstelaar of vuistvechter
Nan beroep vooral (bij de oude Grieken) ; iemand die op
kermissen enz. zware toeren verricht; een sterk,
zwaar gebouwd man ; hij die zich in het hardloopen,

worstelen oefent. ATHLETIEK, v. ATHLETISCH,
bn. iemand van athletischen lichaamsbouw.
ATLANT, m. (-en), (bouwk.) menschelijke figuur
donder een zwaren last gebogen.
ATLAS, m.(-sen), (myth.) drager van den wereldbol;
verg.) een zeer forsch man; boek met kaarten;
boek met afbeeldingen die bij den tekst van een
werk behooren; bovenste halswervel die 't hoofd
draagt, (gemeenz. en gew.) wat heb ik een atlas met
-lien jongen, wat eene drukte, vgl. hartlast.
ATLAS, o. zekere zijden stof, satin; ...ROUT, o.
.zekere glanzige Guyaansche houtsoort, ...SPAAT,
(min.) kristal van koolzure kalk, tot sieraden gebruikt; ...VLINDER, m. (-s), groote Oostindische
vlinder, vlucht 2 d.M. ; ...WEEFSEL, o.
ATMOSFEER, ...PHEER, v. (...feren, ...pheren), dampkring, het gashulsel dat de aarde omgeeft ; dampkringslucht op eene bepaalde plaats der aarde ; lucht
,

waarin we ademen: die ongelukkigen werken voort,clurend in eene bedorven atmosfeer; (gemeenz.) wat
eene atmosfeer is het hier wat is het bier heet, benauwd; (fig.) omgeving, kring waarin men leeft en
welks invloed men ondervindt : hij was in eene atmosfeer van ruwheid en ondeugd opgegroeid; (nat. en
werktuigk.) drukking van den dampkring, als eenheld genomen em de spanning van gassen en dampen (van stoom vooral) te meten (1.033 K.G. per e.M.') :
stoom vctn 4 atmosfere e.

atmosferische invloeden; atmosferische ne,erslag (regen,

sneeuw enz). Ook ATMOSPHERISCH.
ATOL, v. (-len), (aardr.) kringvormig koraaleiland.
ATONIE, v. (geneesk.) versiapping, zwakte.
ATOOM, o. (atomen), (scheik.) kleinst denkbaar

stofdeeltje waarvan men onderstelt, dat het zoowel
chemisch als physisch ondeelbaar is : eene molecule
is uit atomen opgebouwd: (bij vergelijking) iets wat
zeer klein is in betrekking tot iets anders : de mensch
is slechts een atoom in 't groot heelal ; (scherts.) een
klein, nietig mannetje : een atoom met rood haar stond

boven op een stoel.
ATOOMGEWICHT, o. (-en), (scheik.) gewicht van
een atoom eener stof in dat van waterstof als een-

held uitgedrukt: 't atoomgewicht van zuurstof is 16.

ATOOMTHEORIE, v., ...LEER, v. leer volgens welke
de lichamen uit atomen zijn opgebouwd en beschouwing dier atomen.
ATRAMENTSTEEN, m. (-en), (min.) steen die zwavelzuurijzer bevat en waaruit vitriool verkregen wordt,

inktsteen.
ATRIUM; o. (-s, ...ia), 't voornaamste deel eener
Romeinsche woning, vierkante ruimte in 't midden,
bestemd voor 't huiselijk leven; plaats der boetelingen in oud-Christelijke tempels.
ATROPHIE, v. (nat. en geneesk.) krachtsverlies door
gebrekkige voeding.
ATROPINE, v. vergiftig alkaloide uit de Belladonna
en den Doornappel verkregen, als verdoovingsmiddel bij oogziekten en zenuwziekten aangewend.
ATTACHE, m. (-'s), iemand die aan een gezantschap
is toegevoegd: militair attache bfj de Russische am-

bassade.
ATTAQUE, v. (-s)

ziekte.

(krijgsk.) aanval ; ook van eene

ATTAQUEEREN, (attaqueerde, heeft geattaqueerd),
aanvallen, (gemeenz.) ik zal hem eens over die zaak
attaqueeren, aanspreken, aan boord klampen.
ATTENDEEREN, (attendeerde, heeft geattendeerd),
(kanselarijstijl, w. g.) aCht slaan op attent maken op.
ATTENT, bn. en bw. (w. g. -er, -st), oplettend: wees

wat meer attent in kleinigheden, — bw. iemand op iets
attent maken, zijne aandacht erop vestigen, oplettend,
aardig voor anderen : de eerste weken is men catijd heel
attent voor zone vrouw, — hjj heeft dat werk attentgelezen.
ATTENTIE, v. (-s), aandacht: maak dit werk met
wat meer attentie; — attentie! geef acht, nu komt het ;
oplettendheid, hoffelijkheid, zorg : die wederzfidsche
kleine attenties veraangenamen het leven.
ATTEST, o. (-en), getuigschrift, getuigenis : een
attest van goed gedrag, van onvermogen; — een attest
van den dokter, waarbij de dokter verklaart, dat men
gezond, ziek is ; — de uitvinder van dat middel ken
vele attesten overleggen, schriftelijke verklaringen,
dat zijn middel goed is.
ATTESTATIE, v. (...tien, -s), getuigschrift, verklaring; bewijs van lidmaatschap (en goed gedrag) in
de Hervormde Kerk, bij verhuizing van het lid door
den kerkeraad afgegeven ; — attestatie de vita, bewijs
dat men in leven is, bij pensionneering over te leggen ;
(veroud.) attest.
ATTESTEEREN, (attendeerde, heeft geattesteerd),
(w. g.) met een attest bekrachtigen.
ATTICISME, o. fijne smaak in denken en spreken ;
zuiverste Grieksche tongval (in Attica).
ATTIEK, v. (-en), (bouwk.) staand vlak, soms versierd met pilasters, op de kroonlijst van een gebouw
geplaatst om het dak aan 't oog te onttrekken.
ATTILA, m. (-'s), wapenrok, mantel, gedragen door
generaals, officieren van den generalen staf en
huzaren.
ATTISCH, bn. betrekking hebbende op Attica,
't land van Athene; blijk gevend van fijne geestig-
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ieid, vernuft: eene attische opmerking; — zone taal
met Attisch tout kruiden, met fijne geestigheid.
ATTRACTIE, V. aantrekking; (nat.) algemeene en

AUSCULTEEREN; (ausculteerde, heeft geausculteerd), iemand ausculteeren, eene auscultatie op hem
toepassen,
AUSPICIEN, v. my., onder gunstige auspicien, onder
goede voorteekens; — onder de auspicidn van het you.
vernement, onder bescherming (by. van eene onderneming, eene uitgave gezegd):
AUTAAR, o. (autaren), altaar.
AUTEUR, m. (-s), schrijver, opsteller van een boek,
van eene verhandeling; (fig.) 't work van een schrijver,
collectief (en meest in 't meerv.) genomen: ik lees

wederzijdsche aantrekking der stofdeeltjes.
ATTRAPEERENt (attrapeerde, heeft geattrapeerd),
in strik of val vangen; op heeter daad betrappen:
4k verdenk dies, jongen er strrk van, dat h5 mane
. appels steel t, ik zal hem Bens zien to attrapeeren.
ATTRIBUUT, o. (...buten), kenmerkende eigenschap :
.het streven naar waarheid is een attribuut van den
mensch; — de goddeljjke attributen, eigenschappen
van God; zinnebeeldig kenteeken : 't zwaard en de
.weegschaal von de attributen der Gerechtigheid; (taalk.)
bijvoeglijke bepaling; (gemeenz.) dat behoort niet tot
.mine attributen, tot de zaken waarmee ik me heb

to bemoeien.
ATTRIBUTIEF, bn (taalk.) als bijvoeglijke bepaling
gebruikt, in tegenstelling met praedicatief.
AU, (tusschenwerpsel) dat doet pijn!
AUBADE, V. (- s), muziek die men 's morgens as

•eerbewijs voor iemands woning komt maken.
AUCTIE, V. (- s, ...jell), verkooping bij opbod (thans
alleen van boeken, platen enz.). AUCTIE-PRIJS, m.
(. . .prijzen), prijs dien een book op eene auctie
opbrengt.
AUCTIONARIS, m. (-son), persoon die aucties houdt.
AUDIENTIE, v. (-s, ...ti en), plechtig of officieel gehoor
dat iemand door een hooggeplaatst persoon wordt
verleend: de vorst verleende hem eene particuliere
audientie; de sultan heeft den khedive in audientie ontvangen; b(j den Minister op audientie gaan; — de
Minister houdt 's Woendags audientie, ontvangt dege-

nen die hem officieel wenschen to spreken; (veroud.)
terechtzitting; —BLAD, o. (-en), (rechtst.) verslag
eener terechtzitting.
AUDITEUR-MILITAIR, m. (auditeurs-militair), ambtenaar die bij krijgs- en schuttersraden het Openbaar
Ministerie waarneemt.
AUDITORIUM, o. de toehoorders : de spreker kon op
-een welwillend auditorium rekenen; gehoorzaal: het
auditorium eener universiteit.
AUEROS, zie OEROS.
AUGIAS-STAL, m., (eig.) de stal van Augias, koning

van Ellis, welke 3000 runderen bevatte on in goon dertig jaar gereinigd was; Hercules reinigde hem in een
dag door or de rivieren Alpheus en Peneus doorheen
to leiden; (fig.) een bijna niet tee redderen boel: het
ljfkt wel een Augias-stal; den Augias-stal reinigen.
AUGIET, m. (-en), als voorwerpsnaam; o. als stof.

naam : groene, schitterende steep, colophoniumsteen.
AUGMENT, o. (-en), toevoegsel; (taalk.) een voorgevoegde klank of lettergreep.
AUGUREN, m. my. (in Rome) personen, priesters
die uit de vlucht of 't geschreeuw der vogels, uit
natuurverschijnselen de toekomst voorspelden; (fig.)
voorspellers.
AUGURK, v. (-en), soort van kleine komkommer,
die in azijn ingemaakt on meest bij vleeschspijzen
gegeten wordt. Augurkje, (-s).
AUGUSTIJN, m. (-en), AUGUSTIJNER, m. (-s),
monnik, levende volgens den regel van den heiligen
Augustinus. AUGUSTIJNERKLOOSTER, o. (-s).
AUGUSTIJN, m. (-en), (boekdr.) lettersoort van 12
punten hoogte. AUGUSTIJNHOOGTE, v.
AUGUSTUS, m. achtste maand van het jaar, Oogstmaand.
AULA, v. (-'s), groote gehoorzaal eener universiteit.
AUREOOL, v. (...olen), stralenkrans om het hoofd
van Christus, Maria en de Heiligen; (fig.) die edel-

veel Fransche auteurs.
AUTEURSCHAP, o. het auteur zijn van jets.
AUTEURSRECHT, o. recht van eigendom, dat de

auteur heeft op het door hem geleverde work ; eigendomsrecht eener courant op haren inhoud; ...WET,
v. wet waarin de auteursrechten omschreven zijn.
AUTHENTICITEIT, v. het authentiek zijn.
AUTHENTIEK, bn. (rechtst.) in den wettelijken
vorm door een bevoegd ambtenaar opgemaakt en
daardoor in rechten geldig : eene authentieke akte,
kopie; (bij uitbreid.) een authentiek kunstwerk, echt,
werkelijk afkomstig van hem aan Wien 't wordt
toegeschreven; — authentieke landkaarten, waarvan
de betrouwbaarheid is gewaarborgd; — authentieke
berichten, betrouwbaar, geloofwaardig.
AUTOBIOGRAPHIE, v. (...phieen), door den persoon
zelf opgestelde levensbeschrijving.
AUTOCHTTHONEN, m. my. oorspronkelijke bewoners van een land.
AUTOCRAAT, m. (...craten), heerscher die alle staatsmacht in zich vereenigt; alleenheerscher; (fig.) persoon die aan ieder zijn wil tracht op to leggen.
AUTOCRATIE, v. onbeperkte neerschappij. AUTOCRATISCH, bn., de autocratische regeeringsvorm.
AUTO-DA -FE, o. een door de Spaansche Inquisitie
voltrokken kettergericht.
AUTODIDACT, m. (- en), iemand die zijne kennis
door eigen studie, zonder leermeester, verkregen
heeft.
AUTOGRAPHEN, (...GRAFEN), v. mv, origineele
handschriften; handteekeningen enz. van beroemde
personen; —VERZAMELAAR, m. (-s); —VERZAMELING, v. (-en). AUTOGRA.PHISCH, ha., een autographische brief, eigenhandig geschreven.
AUTOGRAPHIE, v. (...phieen), steendruk, gemaakt
van 't eigen handschrift des auteurs. AUTOGRAPHISCH, bn., autographische inkt (pens, papier), bij
de autographic. gebruikt : een autographisch testament.
AUTOMAAT, m. (...maten), kunstwerktuig dat zich
zonder uitwendige hulp schijnbaar van zelf beweegt, (vooral) zich bewegende nabootsingen van
menschen en dieren : vroeger vervaardigde men veel
kerkuurwerken met automaton; (fig.) iemand, Wiens
handeljngen geheel door anderen of door den sleur
bestuurd worden, zonder eigen nadenken of wilsbepaling, een stroopop.
AUTOMATISCH, ha. en bw. (werktuigk.) zelfwerkend, niet bestuurd door de hand van den mensch :
een automatisch weegtoestel; (physiologie) onwillekeurig, werktuiglijk, niet aan den wil onderworpen :
de hartbewegingen run automatisch; (fig.) lets automatisch doen, zonder nadenken of willen, in den sleur.

AUTOMATIE, v. onwillekeurigheid eener beweging.
AUTONOMIE, v. zelfregeering;'t recht van een land,
gewest enz. om zichzelf wetten en reglementen to
geven : de Gemeentewet huldigt de autonomie der Gemeentebesturen binnen de grenzen der Rjkswetten;

(wijsbeg.) onafhankelijkheid van den wil, zedelijke
wetgeving der rode.
AUTONOOM, bn. autonomie bezittende: autonome

moedige daad gaf hem eene aureool van braafheid.
AURIPIGMENT, o. zekere kleurstof; goudkleur,
koningsgeel, ook operment genoemd.
AURORA, v. (myth.) godin van den dageraad;

steden in het Romeinsche r#k.
AUTOPLASTIEK, v. (heelk.) herstelling van een

{dicht.) het morgenrood, de dageraad.
AUSCULTATIE, v. geneeskundig onderzoek waarbij
men de in het lichaam ontstaande geluiden waarneemt om daarnaar den toestand der inwendige
organen to beoordeelen (by. bij borstkwalen).

verminkt lichaamsdeel door middel van een stuk,
dat aan een ander deel van 't lichaam ontnomen
wordt.
AUTOPSIE, v. onderzoek der inwendige organen
bij lijkopening.

-
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AUTORISATIE, v. (...ti6n), machtiging, verleening
van bevoegheid, vergunning : eene gehuwde vrouw

behoeft de autorisatic van den man om in rechten op
te treden; een gemeentebestuur heeft de autorisatie der
regeering noodig om een legaat te aanvaarden. • •
AUTORISEEREN, (autoriseerde, heeft geautoriseerd),
machtigen, volmacht geven, vergunning verleenen.
AUTORITEIT, v. (-en), erkend gezag, macht over
anderen: de autoriteit der hooge regeering; — de vaderlfjke autoriteit, macht die een wader over zijne kinderen . heeft, — eigener autoriteit iets doen, op eigen
gezag ; overheidspersoon : zich tot de bevoegde autori-

teit wenden; civiele en militaire autoriteiten; — de autoriteit van een schrffver, 't gezag dat zijne uitspraken
hebben in datgene waarover hij schrijft ; — Prof.Fruin
is eene autoriteit op 't gebied .der vaderlandsche geschiedenis, zijne uitspraken hebben gezag, worden alge-

meen aangenomen. AUTORITEITSGELOOF, o. het
gelooven op gezag van anderen.
• AUTOTHERAPIE, v. genezing door de natuur.
AUTOTYPIE, v. (boekdr.) procOde waardoor eene
photographische opname geschikt wordt voor de
drukpers (gewoonlijk door eene kruislineatuur).
AUXILIAIR, bn., auxiliaire troepen, hulptroepen; —
auxiliair eskader, huipvloot; — auxiliaire boeken, de
bijboeken, in het boekhouden.
AUXOMETER, m. (-s), instrument om de vergrooting
van een verrekijker te bepalen.
AVAL, o. verbintenis door handteekening tot het
betalen van het bedrag eens wissels, indien de
schuldenaar in gebreke mocht blijven : wisselborgtocht.
AVANCE, v. (-s), winst; voorschot; — iemand zekere
avances maken, de eerste stappen doen, de eerste aanleiding geven (tot eene toenadering, een liefdehandel
enz.).
AVANCEEREN, (avanceerde, is geavanceerd), voorwaarts gaan : de troepen avanceeren naar de grenzen;
(fig.) in rang bevorderd worden ; vooruitkomen, opschieten: 't werk avanceert niet veel, niet hard; (hand.)
op voorschot geven; — geavanceerd liberaal, die verder
gaat dan zijne meeste partijgenooten.
AVANCEMENT, o. bevordering in rang : in Indio is
sneller avancement te maken dan hier.
AVE, o. (-'s), zeker R.-K. gebed (verkorting van
Ave Maria = Wees gegroet, Maria).
AVEELZAAD, o. winterraapzaad (Brassica Rapa

campestris), eene plant uit welker zaadkorrels raapolie geslagen wordt.
AVEGAAR, m. (-s), groote boor, dienende om wijde
gaten te maken en die met eene dwarsstang wordt
rondgedraaid.
AVEL, m. (-s, -en), een klein vooral in de Maas
levend vischje.
AVELING, v. (-en), (veroud.) strook lands langs
een dijk, die voor de stevigheid van dien dijk onaangeroerd moest blijven.
AVENANT, bw near avenant, bw. naar evenredigheid, in overeenstemming met het andere : volle schotels en wijn of bier naar avenant; ook naar adrenant.
AVENTURIEN, o. (min.) gele, roode of bruine kwartssoort met schitterende puntjes; ...GLAS, o. nabootsing van het aventurien, bestaande nit glas en koperoxydule.
AVENUE, v. (-s), oprijlaan van een kasteel; reclate
breede loan of met boomen beplante straat.
AVER, m. (veroud.) kind, nakomeling (slechts in):
van aver (tot) aver, van geslacht tot geslacht, van
ouder tot ouder. Deze uitdr. is nu verbasterd tot :
van hare?. tot govt.
AVERECHTS, bw. (van wijze) (verouderend) in omgekeerde richting: een boek arerechts lezen (van achter
naar voren); rechts en arerechts breien; onoordeelkundig, onverstandig, verkeerd: a verechts oordeelen, z(n
plicht arerechts volbrengen; anders dan men gehoopt
had : 't volt averechts nit; anders dan in de bedoeling
lag iverkeerd of ongunstig) : iiiijn stilzwijgen nerd
werd verkeerd uitgelegd of word
averechts opge
mij ten kwade geduid.

AVERECHTSCH, bn. (verouderend), omgekeerd de. •
averechtsche kant, de keerzijde; — eene averechtsche
steek, (in het breien) afwijkende van den gewonen
of rechten •steek, niet zoodanig als vereischt is : eeneaverechtsche belooning, straf of ondank in stede van
belooning; linksch, lomp : met eene averechtsche bewe-ging; onjuist: averechtsche begrippen over schilderkunst
'rni.splaatst: een averechtsch medelfjden; zedelijk of tekeuren, sleCht: door averechtsche middelen tot zfjn,.doel komen; ten onrechte den naam dragend: een.

averechtsche 11)&8,

een. dwaas; (dicht.) verdorven:
AVERECHTSCHHEID, v..

dit averechtsch geslacht;

(...heden).
AVERIJ, (ook AVARIJ) v. (-en), (zeew.) schade aan.
schip of lading toegebracht: 't schip is daags na den.
storm met zware avert binnengevallen; (als bepaalderechtsterm) alle buitengewOne "onkosten gedurendede rein ten dienste van schip en goederen gemaakt
en alle schade daaraan geleden, onderscheiden in:
avarfj grosse of gemeene aver, omgeslagen over schip,
lading enz. gezamenlijk, en bfjzondere, particuliere
aver, over schip, lading enz. afzonderlijk; (bij uitbreid.) schade aan andere voorwerpen bekomen : je.

hebt aye?* gehad: ik vie eene groote scheur in je jas ;(scherts.) daar zal avert vallen, dat geeft een voordeeltje. AVERIJ-KOSTEN, my.
AVERS, v. voor- of beeldzijde van een muntstuk,

-eene medaille.
AVERSIE, v. afkeer, tegenzin, walging.
AVERUIT, AVEROON, v. zekere samengesteldbloemige plant, ook citroenkruid of bijvoet genoemd.
AVICULTUUR, v. vogelteelt.
AVIVEEREN, (aviveerde, heeft geaviveerd), het hel-,
derder, glanziger maken van geverfde weefsels.
A_ VOIR-DU-POIDS, o. Eng. handelsgewicht = 0,4536

K. G.
AVOW). AVEND, m. (-en), de tijd die komt, als de
dag voorbij is en die nog niet tot den nacht gerekend wordt; de tijd der vallende duisternis, ook die
duisternis zelve : ik zal den avond afwachten om naar
huis te gaan ; — een schoone avond, een avond waarop
't weer, de natuur schoon is; — het is avond; het
wordt avond, de avond valt, 't daglicht neemt .af;
kwam met het vallen van den avond thuis; (dicht.)
—hij

de avond daalt; — des avonds bereikte ik mine bestemming 'nog, op den avond van dien dag; — des avonds
rust de landman tan den arbeid, in 't algemeen op
alle avonden ; — bij avond, des avonds, (ook) bij het
kunstlicht dat 's avonds aangestoken wordt: (lie
kleuren zijnb# avond moeilijk te onderscheiden; — in den
avond, op den avond, des avonds: de post komt niet
voor laat in den avond; — op den laten avond, des avonds
laat, met het bijdenkbeeld van on -verwachtheid, ongepastheid, overlast: wie zou daar nu op den laten
avond nog bellen; (scherts.) hoe later op den avond,
hoe schooner gasten (yolk), (gebezigd tegen late bezoekers); — net den avow', bij 't begin van den
avond; — hij werkt van den morgen tot den avond,
hij werkt den heelen dag, altijd ;
wil voor den avond dear go als zijn, — 't liep tegen,
den avond, de avond naderde ; — van avond, dezen
avond; 't weer is dezen avond raw alle avonden,

iederen avond leggen wij een kaartje; — in den loop
ran den avond, 's avonds; — den avond te voren,'s aronds
to corer?, op den avond van den vorigen dag; (veroud.)
te avond, op dozen avond ; — hij zal te (wind of merge?? wel weer komen opduiken, op eenig (Met te ver
verwijderd) tijdstip; — de (lag haalt den avond wet,
door die moeilijkheden komen we wel heen; — de

morgen greet niet. ?cat de avond brengt, 't let is onbestendig ; — (veroud.) alley dageit avond is nog niet gekomen, de zaken kunnen nog genoeg veranderen;
de tijdruimte van het vallen der duisternis tot
het uur waarop men ter ruste gaat, vooral beschouwd
in betrekking tot het work, de ontspanning waarmee men dien tijd doorbrengt : hij ?cijdt zijne avonden

aan de studie, de lange .winteYsche avond .wordt
croolijke, gezellige, een
spelleties gekort, —

AVOND.

AXIEL.

kalme avond, een avond dien men vroolijk, gezellig,
kalm doorbrengt; — 't is heilige avond, ik zal 't ervan
nemen en maar eens luieren;
goeden avond! groet
dien men 's avonds wisselt; iemand goeden avond
wenschen, zeggen ; — zijne avonden (den avond, het
avondje) ergens slijten, passeeren, de avonden in gezellig samenzijn doorbrengen; — een avond, een
avondje, eene avondpartij, soiree : een avondje geven,
muzikale avondjes; 'inenschen op een avondje vragen.
(bij verg.) de avond van het leven, de ouderdom;

...PRAAT, v. (gew.) avondbezoek ; ...PRAATJE, o.
(-s,) een 's avonds gehouden buurpraatje; ...PRATEN, o., uit avondpraten gaan, (gew.) 's avonds iem.
bezoeken; ...PREEK, v. (...preeken), avonddienst: in.
de avondpreek komen; ...ROOD, o. roode gloed aan den
westelijken hemel na zonsondergang ; ...SCHADUW,
v. (-en), avondduister ; ...SCHEMER, m. ; ...SCHEMERING, v. licht dat nog na zonsondergang wordt
waargenomen (door breking der lichtstralen).
AVONDSCHOOL, v. (...scholen), schooltijd in den
avond, derde schooltijd; ...SCHOON, bn. (gezegd van
iem. die 's avonds bij het licht er niet kwaad uitziet, loch bij daglicht niet meevalt, vgl. kaars- erg
lampschoon); ...SCHOT, o. schot dat het vallen van
den avond aankondigt, als een tijd na welken 't een of
ander niet moor mag geschieden in Indio); ...STER, v.
naam der planeet Venus, als zij kort na de zon ondergaat ; ...STOND, m. (-en), een tijdstip van den avond,
vooral ais tijd van rust, van overpeinzing.
AVONDTOILET, o. (-ten), toilet dat men voor eene
soirée maakt ; ...UUR, o. (...uren), avondstond;
...VERGADERING, v. (-en), eene 's avonds gehouden vergadering die aan de gewone op den dag
gehouden vergadering wordt toegevoegd (b. v. bij
de Staten-Generaal) ; ...VISITE, v. (-s), bezoek,
's avonds afgelegd.
AVONDVLINDER, m. (-s), (dierk.) benaming voor
de vlindersoorten welke in de schemering rondvliegen; (fig.) meisje dat 's avonds met onzedelijke bedoelingen op straat rondloopt ; iem. die vooral
's avonds veel uitgaat; ...VOER, o. laatste eten dat
aan 't vee gegeven wordt ; ...WACHT, v. wacht die
's avonds betrokken wordt ; ...WANDELING, v. (-en)
...WIND, m. avondbries ; ...AVIJDTE, v. (sterrenk.),
zie AMPLITUDO; ...ZANG, m. (-en), avondlied ;
...ZITTING, v. (-en), avondvergadering (ook van rechtbanken); ...ZON, v. de ondergaande zon.
AVONTUREN, (avontuurde, heeft geavontuurd),
(gemeenz.) wagon: dat avontuur ik niet; ik zal 't er

(dicht.) het Weston; volgens Oudgerm. gebruik het
begin van een nieuwen dag, zie MEI-, SINTERKLAAS- en VASTENAVOND.
AVONDBEDE, v. (-n), avondgebed; ...BEURT, v.
(-en), predikbeurt in eene avondgodsdienstoefening ;
...BEZOEK, o. (-en), bezoek, des avonds afgelegd
of ontvangen; ...BIJEENKOMST, v. (-en), bijeenkomst des avonds gehouden.
AVONDBLAD, o. (-en), dagblad of gedeelte daarvan,
dat 's avonds verschijnt ; ...BLOEM, v. zekere bloem
die tegen den avond opengaat ; ...BOTERHAM, v.
(-men), avondbrood ; ...BRIES, v. (...briezen), bries die
's avonds komt opzetten ; ...BROOD, o. brood als
avondeten gebruikt ; ...DAMP, m. (-en), damp die
avonds komt opzetten ; ...DAUW, m. dauw die
zich 's avonds vertoont.
AVONDDIENST, m. (-en), godsdienstoefening die
's avonds gehouden wordt; ...DISCH, m. tafel waarop 't avondeten staat, dat eten zelf ; ...DUISTER,
o. duisternis die de avond brengt; ...EDITIE, v.
(-s, dat gedeelte van een in tweeen verschijnend dagblad, hetwelk 's avonds verschijnt.
AVONDEN, (avondde, heeft geavond), het avondt,
het wordt avond ; (gew.) bij iemand komen avonden,
den avond komen passeeren.
AVONDETEN, o. de laatste maaltijd dien men voor
't naar bed gaan gebruikt ; ...FEEST, o. (-en), feest
dat men 's avonds viert, soirée; ...FLOERS, o. (dicht.)
duisternis die de avond (als een sluier) over de
voorwerpen brengt; ...GEBED. o. (-en), gebed dat
men voor 't ter ruste gaan opzegt ; ...GESTARNTE,
o. (dicht.) avondeten; ...GLOED, m. gloed van 't avondrood ; ...GODSDIENST, m.; ...GODSDIENSTOEFENING, v. (-en), avonddienst.
AVONDGRAUWEN, o. (dicht.) 't aanbreken van den
avond; ...GROET, m. (-en), het ,.goeden avond";
...KERK, v. avonddienst; ...KIM, v. (-men), (dicht.)
westerkim; ...KLOK, v. (-ken); ...KLOKJE, o. (-s),
klokgelui dat den avond aankondigt.
AVONDKOELTE, v. koelte die de avond brengt;
avondbries; ...KOELTJE, o.; ...KOUT, m. gekeuvel
in 't avonduur; (leenst.) recht van avondkout, recht
van den leenheer op den eersten huwelijksnacht;
...KUIER, m. avondwandeling; ...LAND, o. (dicht.)
de westelijk gelegen landen; ...LICHT, o.kunstlicht
dat 's avonds ontstoken wordt; ...LIED, o. (-even),
lied dat geschikt is om 's avonds gezongen to worden; ...LUCHT, v., hfj kan niet tegen de avondlucht,
tegen de lagere temperatuur die 's avonds intreedt.
AVONDMAAL, o. avondeten; (bijz.) het Avondmaal,
Heilig Avondmaal, Avondmaal des Heeren, plechtigheid in de Christelijke Kerk, waarbij de gemeenteleden brood en wijn nuttigen als symbool van hun
een zijn met Christus (brood en wijn — vleesch en
blood), herinnering aan het laatste avondmaal door
Christus met zijne discipelen gehouden, (gew.) nachtmaul genoemd. AVONDMAAL(S)BEKER, m. (-s);
...BROOD, o. (-en); ...GANGER, m. (-s); ...GANGSTER, v. (-s); ...TAFEL, v. (-5); ...WIJN, m.
AVONDMAALTIJD, m. (-en), avondeten ; ...MIST, m.
mist die des avonds ontstaat ; ...MUZIEK, v. muziek,
's avonds gemaakt; ...NEVEL, m. (-s) avonddamp;
...OFFER, o. (-s), offer, 's avonds gebracht; ...ONTBIJT, o. (gew.) avondeten; ...PARTIJ, v. (-en), partij
die 's avonds gegeven wordt, soirée; ...PARTIJTJE,
o. (-s).
AVONDPOST, v. bestelling van brieven enz. in den
vond: die brief Point eerst met de avondpost;
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maar op avonturcn.
AVONTURIER, m. (-5), iemand die op avonturen
uitgaat, vroeger vooral van rondzwervende krijgslieden gebezigd; (bij uitbr.) iemand die zonder bepaald middel van bestaan aan den kost zoekt to
komen; gelukzoeker: ik gaf mine dochter niet aan,

zoo'n avonturier.
AVONTUUR, o. (...turen), lets vreemds, zonderlings
wat iemand overkomt: ik heb dezen .nacht een vreemd

avontuur gehacl, — galante avonturen, liefdes-avonturen,
amourettes ; — zUne avonturen verhalen, zijne merkwaardige lotgevallen verhalen; — op avontuur uitgaan, zijn fortuin elders zoeken to maken; (van een
schip) met ballast uitzeilen om vracht to zoeken ;
vreemde lotgevallen zoeken;
—opavonturenuitga n,
(gemeenz.) geluk: ik zal min avontuur ook eens beproeven; kans: daar is wel avontuur op; daar hebt ye
wel avontuur van; — op avontuur af, misschien, allicht:

hij komt op avontuur af nog verder dan zijn broer; —
bij avontuur, bij toeval; — het rad van avontuur,
(ook rikketik genoemd) zeker hazardspel op kermissen, bestaande uit eene draaiende schijf met
pennen langs den omtrek, benevens in 't midden
een wijzer met eene veer, welke bij draaiing der
schijf telkens tegen eene pen aankomt en eindelijk
bij eene pen het rad geheel tegenhoudt: 't nummer
bij die pen wijst dan den gewonnen prijs aan; (bij
verg.) het wentlend rad van avontuur, het leven met
zijn voor- en tegenspoed ; van het toeval afhankelijk
lot; — vermakeljjk rad van avontuur, zeker boekje,
met behulp waarvan men zoogenaamd kan waarzeggen, een gezelschapsspel.
AVONTUURLIJK, bn. en bw., op avonturen belust:
een avontuurlfjk jongmensch, wren de wereld to klei n
leek; avonturen opleverend: eene avontuurlUke rein;
gewaagd, onzeker : zich in eene avontuurl(jke onder-

neming steken.
AVEU, (op wissels) dadelijk op vertoon to betalen.
AXIEL, bn. (plantk.) tot de as der plant behoorend; -- .

-

AXIEL.
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BA.

axiele zaaddrtigers, zaaddragers die in 't midden van

't vruchtbeginsel door de tegen elkaar geslagen randen der vruchtbladen worden gevormd.
AXIOMA, o. (-'s, ...mata), (wisk.) waarheid die zonder bewijs aan de ervaring ontleend wordt; (bij
uitbr.) eene onomstootelijke waarheid : dat er veran&ring in de maatschappeljjke toestanden meet komen
-is voor een axioms.
AXIOMETER, m. (-s), (zeew.) instrument dat de
richting van het roer aanwijst.
AXMINSTER, o. Axminster tapPten.
•
AZALEA, T. (-'s), plantengeslacht van de familie
der Ericace6n, in verschillende soorten als sierstruiken gekweekt.
AZEN, (aasde, heeft geaasd), iets als prooi begeeren,
zoeken : de sperwer aast op allerlei klein wild; (fig.)
gretig naar sets: verlangen (steeds ongunstig): neven

en nichten aasden al op de erfenis.
AZIGE, AZINGE, m. (-n), (in 't oude Friesche recht)
een door de buren gekozen persoon die het landrecht kende en het vonnis uitsprak.
AZIJN, m. vloeistof bestaande uit (hoogstens 10
pert.) azijnzuur en water, in de huishouding gebruikt ; —
kjjkt, of hij azijn gedronken heeft, hij kijkt
zuur, verdrietig; — men vangt meer vliegen met een
repel stroop, dan met een vat azfjn,
men kan met
vriendelijkheid (met een weinig vleierij desnoods)
meer van de menschen gedaan krijgen dan met harde
woorden. AZIJNAALTJES, my. Zie AALTJE.
AZIJNACHTIG, bn. (-er, -st), zuur, scherp, wrang.
AZIJNAETHER, m. (scheik.), zekere vluchtige vloeistof, in apotheken en voor parfumerieen gebruikt,

azijnzuur aethyl-oxyde.
AZIJNBEREIDING, v. bereiding van den azijn;
...BROUWERIJ, v. ; ...FABRICAGE, v.; ...FABRIEK,
v. (-en) ; ...FABRIKANT, m. (-en) ; ...MAKER, m.
(-s); ...MAKERIJ, v. (-en).
AZIJNEN, (azijnde,..heeft geazijnd), met azijn begieten : de sla azijnen (vgl. peperen, suikeren).
AZIJNFLESCH, v. (...flesschen), fieschen waarin
azijn bewaard wordt; ...KAN, v. (-nen); ...TON, v.
(-nen) ; ...VAT, o. (-en).

AZUNGEEST; m. (scheik.), vloeistof,.verkregen door

droge destillatie van azijnzure zouten, melon; ...GISTIIIG; v. vorming van den azijn ; v. (-en).
Zie AZIJNVORMER.
AZIJNHOUT. o. hout van den wintergroenen eik
(in Z.-Europa), om zijne hardheid voor kamraderen
gebruikt.
AZIJNMETER, ...WEGER, m. (-8), areometer ter bepaling van het azijnzuurgehatte van den azijn;
...MOER, v. schimmelplantjes die zich in den azijn
ontwikkelen en er het azijnzuur aan onttrekken.
AZIJNSTEL, o. (-len), olie- en azfjnstel, tafelgereedschap waarin fleschjes voor olie en azijn (mosterd,
peper, zout) staan, dikwijls alleen azifitstel genoemd,
zie OLIESTEL ; ...STELLETJE, o. (-s).
AZIJNVORMER, m. (-s), kuip waarin de snelazijnfabricage geschiedt; ...ZUUR, o. (scheik.) zuur dat
verkregen wordt door oxydatie van alcohol of door
droge destillatie van hout (de eerste soort levert
den gewonen azijn voor huiselijk gebruik); ...ZUUR,
bn. (scheik.) azfjnzure zouten, zouten met het azijnzuur gevormd, ook azijnzuurzouten.
AZIMUTH, o. (sterrenk.) boog van den horizon begrepen tusschen het zuidpunt en het snijpunt van
den verticaalcirkel van een hemellichaam met den
horizon, gemeten in de richting Z.-W.-N.-O., ook
zuidwYclte genoema; ...KOMPAS, o. (-sen); ...PEILING, v. (-en).
AZING, v. het azen.
AZOISCH, bn. (geolog.) azoi:sche vormingen, lagen
waarin men geen spoor van bewerktuigde wezens
vindt.
AZOTUM, o. (scheik.) stikstof.
AZUREN, bn. (dicht.) hemelsblauw : de azuren boog,
azuren trans, het hemelgewelf; (wapenk.) een gouden

leeuw op azuren veld.
AZUUR, o. de ,hemelsblauwe kleur: 't azuur in , de
wapenkunde wordt op gravures door horizontale strepen
voorgesteld; (dicht.) 't hemelgewelf.
AZUURSTEEN, m. (-en), steensoort waaruit eene
donkerblauwe verf bereid kan worden, lapis lazuli,
azuurkobalt.

D.
v. (-'s), tweede letter van het alphabet, zie A ;
de gezamenlijke woorden of namen in een adres-,
in een woordenboek, die met b beginners; —
(in de muziek) benaming van den zevenden toon
der diatonische en van den twaalfden toon der
chromatische toonschaal, uitgaande van C; —
b, mol of molteeken: het teeken dat voor eene
noot geplaatst, haar een halven toon verlaagt;
—bb,
dubbel mol, waardoor de noot een heelen toon
wordt verlaagd ; —
(in de wiskunde) eene bekende grootheid ; vgl. a; —
in afkortingen: B (op koersnoteeringen) beteekent
dat de achter B (brief) vermelde som voor den wissel wordt gevraagd, ook P genoemd;
B in Lloyds scheepsregister) geeft aan, dat de
scheepsromp van den tweeden rang is ; zie A;
B.
— basso
— zie BAS;
B.
— barium
- (scheik.);
B(a). — barium
- (scheik.) ;
B,

B(r).
B. C.

— bromium
— basso continuo

B. c. B. — bona corn Deo
B. L.
— benecole lector

doorgaande bas, generale bas ; —
— met Gods genade;
—welwillende leger;

B. M. — beatae memoriae
ook bene misceatur

zaliger gedachtenis;
— goed vermengd (op
recepte); —
B. P. F. — bon pour francs — goed voor ... franc
(op Fransche wissels) ; —
B. T. — beata Virgo
—de Heilige Maagd ;—
B. W.
— burgerlok wetboek — artikel 84 van het
B.. W.; —
B. en TV. (B. en Ws.) — burgemeester en wethouders; —
B, Bco.
— bank (handel) ; —
— banco
Bar., Baresse,
— baron, baronesse;
Bibl.
— bijbel ;
biblia
Bo, Bto, Btto.
— zie aldaar ; —
bruto
Br.
— broeder —(vrijmetselaar);—
Bl. Bldz.
— bladzijde; —
b. b. h. ook z. b. b. It — zUne bezigheden buitenshuis hebbende (in advertentin); —
b. v. — b voorbeeld.
BA, BAH, tussehenw., uitroep van minachting,
of keen of walging ;
neinste ba of boe, bij den minsten kik , —
boe noch ba zeggen, niet bet minste zeggen, taal
noch teeken geven ;

BA.
zonder boe of ba (te zeggen), zonder een enkel woord
of teeken ter verklaring te geven (bij eene vreemde,
zonderlinge handelwijze);
van boe noch ba weten, geene a voor eene b kennen ;
van iets niet of weten; (van kinders) ba doen, zijn
gevoeg doen; (gew.) ik ben er ba van, (sterker dan)
ik ben er beu van.
BAADJE, o.. (-s), een wijd, loshangend, tot op de
heupen reikend buis, om den hals sluitend met een
opstaanden kraag en met ruime mouwen die slechts
tot even over den elleboog reiken, van wit of blauw
gestreept katoen, fluweel of zijde, (in Indi6 badjoe geheeten);
een engsluitend kleedingstuk van zeelieden en
schippers ; (gew.) een buis ; een borst- of hemdrok ; —
op zijn baadje krijgen, eene aframmeling, een pak
slaag krijgen; ook hij heeft op zijn baadje gehad; —
iem. op zon baadje komen, geven, een pak slaag geven ;—
(gew.) iffn baadje nog eens uittrekken (tegen iets),
zich terdege inspannen, ook : zich schrap zetten om
te vechten ; -- in zi)n baadje loopen, in zijn boezeroen,
geen jas aan hebben.
BAADSTER, v. (-s).
BAAI, v. (-en, als soortnaam), eene dikke wollen
stof, meestal donkerrood, ook wel bruin, geel of blauw
van kleur, waarvan onderkleeren, vrouwenrokken,
hemden voor zeelieden en boeren worden gemaakt:
4,aai dragen, een hemd of onderkleeren van baai.
BAAI, v. roodbruine wijn, ook roode baai geheeten.
BAAI, v. eene fijn gesneden rooktabak : Friesche baai ;
iteerenbaai.
BAAI, v. (-en), eene insnijding die de zee in het
land maakt ; eene kleine golf, eene kleine zeeboezem,
.een zeearm: de Engelsche kust heeft vele baaien; de
Baai van Rio Janeiro; (zeew.) baai of keel van eene
icons, zie KOUS.
BAAIEN, bn. van baai : een baaien hemd, onderbroek.
BAAIERD, m. de ongevormde mengelklomp waaruit
naar het bock Genesis de aarde is gevormd; chaos;
(fig.) warboel, verwarring.
BAAI-TABAK, v. baai.
BAAIVANGEN, ww. (alleen in de onbep. wijs), vlug
en zwierig schaatsenrijden; vgl. blokzeilen, fleuren.
BAAIVANGER, m. (-s), Groenlandsvaarder; iem. die
vlug en zwierig op zijne schaatsen rijdt; (gew.) een
haantje-de-voorste ; iem. die niet bang is; een levenslustige, een woelige jongen; iem. die zich wild en
woest aanstelt, een ruziemaker.
BAAIZOUT, o. ruw zout, zeezout.
BAAK, v. (baken) meestal in het meerv. ; ook BAKEN, o. (bakens), (zeew.) aan kettingen vastgelegde tonnen, takken of sparren in het water, dienende om den schipper het vaarwater aan te wijzen
en tevens om voor de zich daar bevindende ondiepten, banken, klippen of andere gevaarlijke plaatsen te waarschuwen, vgl. afbakenen, betonnen ; een
hooge vuur- of lichttoren die aangeeft waar de
schipper kan binnenloopen of waar eene kust is;
de teekens die de richting van eenig uit te voeren
werk (een weg, kanaal) aanwijzen of die de grenzen
van eene uitgestrektheid zichtbaar maken, vgl. af•bakenen; — iem. een baken (eene baak) geven, een
sein; (landmeetk.) teeken dat den landmeter het
uitgangspunt of de richting aangeeft; —
als het getU verloopt, verzet men de baken(s), wanneer de omstandigheden veranderen, dan dient men
ook andere maatregelen te nemen; —
de baken(s) zijn verzet, het vaarwater is veranderd;
(fig.) de omstandigheden zijn anders geworden; —
,d , baken komen uit, het geheim komt — een
schip op strand, eene beak (een baken) in zee, een gestrand schip geeft eene gevaarlijke plaats in het
voorwater aan, (fig.) men doe zijn voordeel met de
-ongelukken, misslagen van anderen; de ramp of het
•ongeval, dat iem. overkomen is, dient een ander
tot waarschuwing; (fig.) een wegwijzer: hY was mij
..eene baak op de levenszee ; vgl. vraagbaak.
BAAKGELD. Zie BAKENGELD.
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BAAL, v. (balen), een groote zak van matten of
grof linnen, die dichtgenaaid wordt en dient om
koopmansgoederen in te verzenden : eene baal
katoen ; honderd balen (baal) meel; eenige leege (koffie)
balen te koop; de hoeveelheid koopwaar die in eene
baal gaat: eene baal noten, meestal 100 of 50 kilo;
(Zuidn.) eene baal gezwingeld vlas, twee en zeventig
booten of ongeveer honderd en twee kilo, (een zak
heeft een en veertig booten). BAALGAREN. o.
grof garen.
BAAL, de naam van den* zonnegod dien inzonderheid de Phoeniciers vereerden en later ook de
Israelieten ondanks de heftige bestrijding der profeten, (bij uitbr.) afgod; — zich voor den Badl buigen,
(gezegd van die christenen die in hunne kleeding
de mode volgen, die om voordeel of ear zich naar
de meeningen van de zoogenaamde onchristelijke
wereld schikken; ook wordt dit door dweepzieke
vromen aan hen verweten, die bij hunne denk- en
leefwijze de eischen der tegenwoordige maatschappij
in aanmerking nemen). Zie BEL, BEEL.
BAALSDIENST, m. (-en), afgodendienst ; ...DIENAAR,
In. (-s, ...naren) ; ...PRIESTER, m. (-s), afgodendienaar,
ontrouwe dienaar, (door dweepzieken wordt een ieder
aldus genoemd, die op eene andere wijze dan zij
God eeren, denken en leven).
BAAN, v. (banen), onderste laag zand of puin als
grondslag van een grind-, straat-, spoor. of tramweg;
een in orde gebrachte weg: eene baan vegen (op het
ijs), een gladde baan (op de sneeuw),
sullebaan; —
nog een baantje helen, nog een poosje gaan rijden; —
baantje-rijden, denzelfden weg telkens rijden en geen
tocht maken; — de baan warm houden, veal op
schaatsen zijn ; (fig.) voortdurend zich met iets bezighouden ;
een betreden en gangbare weg; — h# is nacht en
dag op de baan, hij is steeds onderweg, (fig.) in de
weer; figuurlijk in volgende uitdrukkingen: dat
meisje gaat de baan al op, het slechte pad, leidt een
ontuchtig leven, op de gladde baan voortrollen; —
(zich) ruim (vr#) baan maken, alles wat hindert, uit
den weg ruimen ; ruimte maken; — de baan breken,
een weg banen, (fig.) iets goad voorbereiden;
iem.
uit (van) de bean knikkeren, onderkruipen ; den voet
lichten; — weer op de baan zijn, weer hersteld en
aan het werk zijn; -7 iets op de baan (ter bane) brengen, op het tapijt, te berde brengen; voorstellen;
—ietsopdelangebanschuiven,
telkens uitstellen en
daardoor niet behandelen; er zich afmaken; — dat
is van de baan geschoven, voorgoed afgesteld; — het
ontwerp-Tak is van de baan, maar de kieswet niet, de
kieswet moat zonder twijfel tot stand komen, al is
minister Tak afgetreden; (fig.) pad, weg, zie LEVENS-,
LOOPBAAN;
hij is zijne baan ten einde, het is
met hem gedaan ; (sport) een bepaald gedeelte van
een weg, van een terrain voor wedstrijden, in tegenstelling met weg, zie IJS-, REN-, WIELERBAAN
an BAANWEDSTRIJD ; — dit paard is voor het eerst
in de baan, neemt voor den eersten keer aan een
wedstrijd deal; te Scheveningen komt eene nieuwe baan
voor wielrijders; — een wedstrUd op de lange, op de
korte baan; een paard, een rider voor de korte, de
lange bean, dat (die) alleen op die baan mededingt;
de afstand, de lengte van de baan; — een wedstriid
op de vlakke baan, zonder hindernissen;
een afgesloten effen terrain, zie LIJN-, KEGEL-,
KOLF-, MALIE-, SCHIET- en SPEELBAAN; — zij
is het katje (het baadje) van de baan, haantje-de-voorste
(bij het spel, ook fig.);
de dikke plaat staal aan de bovenzijde van een
aambeeld, ook (Zuidn.) aan den kop van een hamer;
de breedte van de stof (bij japonnen, rokken) : de
boerinnen houden van wide rokken: liefst. van zes
banen; de (roor- en zij)banen; de breedte van het
behangselpapier: voor dezen muur zijn vhf banen
noodig; (van een vloerkleed) de breedte van het goad;
(van eene vlag): de Nederlandsche vlag heeft drie
banen : rood, wit en blauw;

BAAN.

BAARDVISCH.

de weg dien een hemellichaam om een ander hemellichaam aflegt, zie AARD-, ZONNEBAAN; — de schtinbare baan, de lijn die een hemellichaam aan het
uitspansel beschrijft ; — de ware baan, die uit de schfjnbare wordt berekend;
(Zuidn.) houten bak of goot waardoor het meel
in den zak komt. Baantje, o. zie aldaar.
BAANBREKER, m. (-s), met recht noemt men Luther
den baanbreker der hervorming, die heeft alles aan
Luther te danken, hij is een der eerste hervormers
geweest.
BAANCENT, m. (-en), dien men aan de baanvegers
geeft; ...COMMISSAR'S, m. (-sen), persoon die bij
wedstrijden of op ijsbanen toezicht, houdt; ...LOOPSTER, v. (-5), (gemeenz.) een meisje dat een ontuchtig leven leidt ; ...MEESTER, m. (-s), baancommissaris ; opzichter van eene afdeeling spoorwegarbeiders.
BAANDERHEER, m. (-en), (oudt.) een edele die het
recht had zijne welgeboren mannen onder zijne banier ten strijde te voeren; thans nog: de roksbaron-

BAARBLIJKELIJK, bn. •bw. (-er, -st), duidelijk, kennelijk. BAARBLIJKELIJKHEID, v.
BAARD, m. (-en), haar om de kin (sik, spanjolenbaardje, mouche), op de bovenlip (knevel, snor), en
de wangen (bakkebaarden), inz. bij mannen : z#n baard
laten staan, zich niet laten scheren of zich zelf
niet scheren; den baard afnemen, korten ; een baard dra-
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nen of baanderheeren namen aan de stemming deel
(Oostenrijk-Hongarije) ; — den baanderheer spelen, zie
BANJER.
BAANOOG, o. (-en), het oog in kabeltouwen of
trossen, dat om de dukdalven gelegd wordt en niet
dichtgetrokken kan worden.
BAANST. Zie BANST.
BAANTJE, o. (-5), baantje glffden; baantje rijden, zie
BAAN; (fig.) betrekking, werkkring : hij heeft een goed,

prettig baantje ; een lastig, een onaangenaam baantje ;
een smerig, een vet, een voordeelig baantje ; iem. aan een
baantje helpen ; iem. een baantje bezorgen; h# jaagt naar
allerlei baantjes ; hij heeft verschillende eerebaantjes ;
dat is me het baantje wel! eene onaanzienlijke, lastige
betrekking.
BAANTJESJAGER, m. (-s), iem. die voor zichzelf,
voor zijne familie of vrienden de voordeeligste of
aangenaamste betrekkingen tracht te krijgen ; ...JAGERIJ, v.
BAANVEGER, M. ( - s), ...VEEGSTER, v. (-s), die de
ijsbaan maakt en schoon houdt, de rails van de
trambaan schoon maakt; ...WACHTER, m. (-s),
...WACHTSTER, v. (-s), iem. die toezicht op den
spoorweg houdt, de hekken aan de overgangswegen
sluit, enz.; ...WEDSTRIJD, m. (-en), wedstrijd,
meestal met rijwielen, op eene bepaalde baan in tegenstelling met wegwedstrd; ...WIJS, bn., een paard
baanwijs maken, het in de baan, ook wel op den
weg, leeren draven; — die koopman maakt zijn zoon
baanw#s, bezoekt met hem de klanten, de beurs enz.
BAAR, v. (baron), bolle verheffing van den waterspiegel der zee, meestal door den wind veroorzaakt ;
golf: geene boar (zee, golf) komt hem te hoog, niets kan
hem schaden; de woeste baron; — op de baren zifn
geluk beproeven, op de zee; (fig.) de baren der levenszee, het dreigende gevaar.
BAAR, v. (baron), zandbank voor eene riviermonding, waarover de schepen slechts bij hoog water
kunnen komen: het schip werd op de bear van Salina

aan den grout genet; de Franschekanonneerbooten zidn
heden de baar (te Bangkok) overgetrokken; zie BAARHAVEN.
BAAR, v. (baron), eene staaf van gegoten kostbare
metalen : eene baar goad; (wapenk.) linkerschuinbalk
in een wapenschild : eene breede streep loopende van
den bovenhoek rechts naar den benedenhoek links;
ook wel als teeken van bastaardij gevoerd.
BAAR, v. (baren), draagwerktuig, draag-, lijkbaar;
(gew.) op de boar liggen, begraven worden.
BAAR, m. (baron), Europeaan die voor het eerst in
Indio voet aan wal zet; een nieuweling, een groen
aan de Militaire Academie; een matroos die voor
Let eerst naar zee gaat. Zie BAAR SCH en BAREN.
BAAR, bn. open, ruw: de bare zee; — ik zie niets clan
de bare zee, Mats dan water; (fig.) eene bare leugen, eene
tastbare leugen; — bear geld, klinkende count, gereed
geld; (veroud.) naakt, bloot (van het lichaam), thans
nag bar in bar re coets.

gen; h# krijgt al (een) Ward; een lange,,een dichte baard;
b# zyn. baard zweren ; — het z#n mcinnen met Warden, zij zijn niet jong meer ; — een vrijer zonder baard
is m# geen cent waard; een kusje zonder beard, een eitje
zonder zout, van een man zonder baard gezegd; (gemeenz.) een man die een baard draagt, ook baardman genoemd, vgl. melkbaard, vlasbaard; — den Ward
in de keel hebben, de overgang van de kinder- tot de
mannenstem (bij jongelingen) ten gevolge van eene
verandering (mutatie) in de stemspleet; (fig.) iets in
den baard brommen, halfluid in zich zelven zeggen ; — om 's keizers baard spelen, om niets spelen; —
om des keizers baard twisten, om eene nietigheid ; -iem. in den beard vliegen (varen), aanvallen, tegen
iem. uitvaren, — iemand iets in den board wrifven,
hem iets verwijten ; (veroud.) h# wil onzen Heer
een vlassen (stroaien) baard aannaaien, maken, God
door schijnheiligheid zoeken te bedriegen;
(bij dieren) de sik van een bok of eene geit ; de lange
haren aan den kop van de kat ; (bij vogels) zie BAARDGIER, BAARDVOGELS, (bij schelpdieren) .de vezelachtige of draadvormige zelfstandigheid aan de kieuwen van oesters, mossels, byssus; ook de mantel
van de oesters ; (bij walvisschen) veerkrachtige, achter elkaar staande hoorni5laten in de bovenkaak, die
aan het ondereinde in talrijke vezels gesplitst zijn
en het balein opleveren; (van eene contourveer) de
twee rijen dunne plaatsen of takken die de vlag
der veer vormen; de baardjes, (van eene veer)
de zijtakjes van de baarden waaraan de haakjes
bevestigd zijn, die het aaneensluiten der vlag bewerken; de kafnaalden, vgl. boardgras en baardgerst; (Zuidn.) de fijne vezeltjes onder aan knolgewassen; (scheepsb.) een breede rand tegen den buitenkant van het kluisgat; het blad van een sleutel,
dat rechthoekig op het ondereinde van de schacht
staat on in het slot gestoken wordt; daarmee licht
men den pal op en stuwt den schieter van het
slot voort; de ruwe rand aan metalen voorwerpen,
aan de sneden van messen, bijlen enz., braam; vgl.
ontbaarden; ook: de scherpe kant, de snede van
bijlen; de stukjes lood aan weerszijden van het
mondgat der orgelpijpen, ter verhooging of verlaging van den toon; de ruige kantjes van stukjes
geperste zeep.
BAARDBRANDER, M. ( - S), een kort elude pijp,

neuswarmer.
BAARDELOOS, bn. zonder baard.
BAARDEN, (baardde, heeft gebaard), een baard
krijgen: het begint bij hem te baarden.
BAARDGIER, rn. (-en), benaming van den lammergier die een dikken, zwarten beard onder den snavel draagt.
BAARDGRAS, eene plant met twee langgenaalde
kelkkafjes en waarvan ook het buitenste kroonkafje
genaald is.
BAARDIG, bn. (-er, -st), met een baard; gespierd.
BAARDMANNETJE, o. (-s), zekere oude count,
(= f 0,30) waarop een gebaarde man was afgebeeld.
BAARDMANNETJE, o. (-s); ...MEES, v. (...meezen),
eene soort van mees.
BAARDMOS, o. een plantje dat tot de korstmossen
behoort, op boomstammen.
,1. (-5); ...SCHRABBER, m. (-s) ;
H RDSp
... BAAR
A CEHR
In. -s).E
EE RDE(R
BAARDSCHIMMEL, v., ...YIN, v. eene ziekte in den
baard.
BAARDVISCH, m. (...visschen), naam van zekere
gebaarde vlsschen; Groenlandsche walvisch; ...VOGEL, m. (-s), een klimvogel met vijf bundels borstelhaven aan den wortel van den snivel.

BAARHAVEN.
BAARHAVEN, v. (-s), eene haven die door eene
baar of bank wordt afgesloten.
BAARHUISJE, v. (-s), doodhuisje;...KLEED,v.(-en),
kleed waarmee de lijkbaar gedekt wordt.
BAARLIJK, bn. wezenlijk, alleen in : baarlijke duivel; — razen of tieren als de baarlijke duivel, als de
duivel in eigen persoon.
BAARMOEDER, v. (-s), (ontl.) het lichaamsdeel
waarin zich bij de zoogdieren de vrucht ontwikkelt.
BAARRECHT, o. (oudt.) rechtsproef in de middeleeuwen, waarbij de van moord verdachte voor de
baar waarop de vermoorde lag, werd gebracht;
begon het lijk bij het aanraken te bloeden, dan was
hij schuldig.
BAARS, m. (...baarzen), als voorwerpsn., v. als
stofnaam: zekere stekelvinnige riviervisch, ook
zeevisch; — den baars vergallen, de gal onder het
schoonmaken breken, (fig.) de zaak bederven. Baarsje,
o. (-s).
BAARS, m. (baarzen), (kuipersgereedschap) dissel, bijl.
BAARSCH, bn. onnoozel, dour, onhandig.
BAARSCHAP, v. have; gereed geld.
BAARSMAAL, o. (...malen), gerecht van baars;
...SCHOTEL, na. (-5); ...SIM, v. (-men), (vissch.) lijn
one op baars te visschen.
BA ARVLIES, o. (...zen), (ontl.) vlies waarin de
vrucht zich tot de geboorte bevindt.
BAARZEN, (baarsde, heeft gebaarsd), op baars
visschen.
BAAS, m. (bazen), meester (in alle ambachten):

schoenmakers-, metselaarsbaas, hij heeft zich als bans
gevestigd; eigenaar van eene zaak; vgl. huisbaas, veenboas; aannemer, opzichter van een week; die aan
het hoofd van eenige arbeiders staat. vgl.ploegbaas; —
den bans spelen, heerschen: die /clone jongen is de
boas, speelt door den, boas in hois, doet wat hij
die boos is meet baas bluven, men moet zich
-wil,
zijne rechten niet laten ontnemen, het gezag moet
gehandhaafd worden; (gemeenz.) gij zit boas in het
kippenhok, als de dean er niet is, (gezegd tot iem.
die den baas wil spelen en het recht er niet toe
heeft); — ik kon gees baas over hem bbijven, worden,
in bedwang houden; ik ben gees baas in min eigen
Jiois; (fig.) heer, meester: die hoed is altod zijn
boas; (scherts.) het hoofd van het gezin; het hoofd
van eene school, inz. van eene kostschool; vgl. kostboas: — een boas van een snoek, een zeer groote
snook; — een bows von een jongen, van een meisje,
een flinke, gezonde jongen (meisje); — de vrouw is
er boas, de vrouw heeft er alles to zeggen; — hfj is
mij daarin de baas of, hij doet, weet het beter; hij
wint het daarin van mij ; — er is altUd baas boven
boas, er is altijd iem. die de anderen overtreft; —
hij is een baas in het rekenen, bolleboos.
BAAS, v. (bazen), voetstuk van een monument enz.
BAASJE, o. (-s), het is een baasje, een ferme jongen
(meisje). ook een haantje-de-voorste, vgl. vechtersboas; — zy is het baasje van de baan, zie BAAN.
BAASSCHAP, o. het baas zijn.
BAAT, v. (baton), winst, voordeel: deze zaak werpt

Beene baten, of; — de lasten overschrijden de baten,
men moot er geld op toeleggen ; — alle boat helpt,
alle baatjes helpen, kleine winst moot men niet versmaden; — dat komt te baat, to hulp, daarvan
heb ik voordeel; — hij nam het middel, de gelegenheid
te boat, maakte zich ten nutte, maakte er gebruik
van; — ten bate van, ten voordeele van : de opbrengst
der voorstelling komt ten bate der ongelokkigen; — hij
werd veroordeeld, omdat h de gelden van de minderjarigen . ten eigen bate had aangewend; — h vond geene
baat bij dat geneesmiddel, geene verzachting, genezing; — reel raad, maar weinig baat, weinig hulp.
BAATZUCHT, v. zucht naar eigen voordeel.
BAATZUCHTIG, bn. bw. (-er, -st), slechts bedacht

op eigen voordeel, egoIstisch. BAATZUCHTIGHEID, v.
BABBEL, m. (gemeenz.) mond: de babbel staat hem

BADEN.
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nooit stil; babbelaar, babbelkous : wat eene babbel van
eene maid; — wat heeft hij een b2bbels, praats.
BABBELAAR, m. (-s), iemand die veel babbelt (in
ongunstigen zin) : ten onderwijzer heeft veel last van

de babbelaars; (ook) die man is een gezellige babbelaar,
keuvelt aardig; (fig.) zeker balletje van suiker of
stroop, ook kussentje, spekje, steek, kokinje, suikerspek
geheeten. BABBELAARSTER, v. (-s).
BABBELAARTJE, o. (-s), (gew.) braamsluiper.
BABBELACHTIG, bn. (-er, -st), die gaarne en veel
babbelt: babbelachtige kinderen, — een babbelachtig wfjf,
babbelkous.
BABBELARIJ, v. (-en), het babbelen, gesnap, gekakel.
BABBELEN, (babbelde, heeft gebabbeld), veel praten
over dingen van weinig belang, uit lust tot praten:

dienstmeisjes die een our aan de deur staan te babbelen;
(vooral) met elkaar praten van leerlingen onder de
les: kinderen die babbelen, storm het onderw0s; (ook)
zich in ongunstigen zin over iemand of iets uitlaten: over het verdwonen van dien man wordt heel wat
gebabbeld; keuvelen, gezellig praten : dat oude vrouwtje

kan, zoo aardig babbelen.
BABBELGUIGJE, o. (-5), ijdele praat; zotte kuren:

babbelguigjes maken. BABBELKOUS, v. (-en), babbelaarster. BABBELMOER, v. (-5), babbelaarster;
...PRAAT, v. ; ...PRAATJE, o. (-5), 't gebabbel over
iemands gedrag, handelingen : aan de babbelpraatjes

der menschen kan een verstandig man rich niet storen;
...ZIEK, bn. , een babbelziek kind, dat gaarne babbelt (in
ongunstigen zin) ; ...ZUCHT, v. zucht tot babbelen.
BABEL, zie YERWARRING.
BABIJN, v. (-en), garenklos.
BABIJNEN, (babijnde, heeft gebabijnd), op klossen
winder; (gemeenz.) nitvoeren, uitrichten: wat zit ge
daar weer te babijnen, zie BOBIJNEN.
BABOE, v. (-5), Indische kindermeid, oppasster.
BABOK, m. (-ken), domoor, ruw, onbeschoft mensch.
BABOKKIG, bn. bw, (-or, -st), dom, lomp, ruw, onvriendelijk.
BABYLONISCH, bn. van -, nit Babel; de Babylonische
gevangenschap, ballingschap der Israelieten in Babel; — 't werd eene Babylonische spraakverwarring (in
eene vergadering b. v.) er word zooveel gepraat, dat
men elkaar niet meer verstond of begreep.
BACCARAT, o. een h,azardspel; fijn kristal; —SPELER, m. (-s).
BACCHANALIEN, v. my. feesten aan Bacchus gewijd, drinkgelag, zuippartij.
BACCHANTE, v. (-n), vrouw die aan Bb,cchusfeesten deelnam ; vrouw die zich schaamteloos aan dronkenschap on wellust overgeeft.
BACCHUS, m. (myth.) de god des wijns; — aan
Bacchus offeren, veel wijn enz. drinken.
BACIL, m. (-len), (geneesk.) staaf- of kommavormige bacterie.
BACTERIE, v. (-rien), microscopisch organisms
(splijtzwammen), oorzaak van besmettelijke ziekte.
BACTERIOLOGIE, v. kennis der bacterien. BACTERIOLOGISCH, bn., een bacteriologisch onderzoek, onderzoek of er bacterien in zijn; BACTERIOLOOG, m.
geleerde die de bacterien bestudeert.
BAD, o. (-en), vloeistof waarin men zich baadt:
een warm, koud had; het gebruik daarvan : een bad
nemen; — de baden gebruiken, van de gelegenheid
tot baden op eene badplaats een geregeld gebruik
maken; (bijbel) het bad der wedergeboorte, de doop;
badhuis, badplaats : de familie goat 's zomers altfjd
naar 't bad; (scheik. techn.) oplossing waarin men
een lichaam dompelt: het te vergulden voorwerp wordt

in een bad van cyaangoud geplaatst.
BADARTIKELEN, v. my. verschillende benoodigdheden voor het baden; ...BROEK, v. (-en), (minder
gewoon dan) zwembroek.
vaste geneesheer op eene
BADDOKTER, m.
badplaats.
BADEN, (baadde, heeft gebaad) zijn lichaam geheel
of gedeeltelijk in het watetdompelen, een bad nemen :
ik baad in de rivier; (ook) rich baden; (bij vergel.) wij

BADEN.

BAK.

waden;
baadden tot over de enkels in de modder,
(fig.) (zich) in weelde, in wellust baden, zich aan het
gent ervan geheel overgeven ; (zich) in het bloed der
vijanden baden, veel bloed vergieten; hjj baadd.e in
zijn bleed, hij lag als 't ware in het bloed dat uit

-BAGGERMACHINE, v. ( a); .. AMEN, m. (-s) ....NET,
o. (-ten); ...POMP, v. (-en), machine .enz. waarmee
men bagger ophaalt.
BAGGERMAN, m. (—Roden, ...lui), man die baggert.
BAGGERPRAAM, v. (...pramen); ...SCHUIT, v. (-en)
...SCHOP, v. (-pen); ...SPADE, v. (-n); ...SPECIE, v.
bagger; ...TOESTEL, o. (-len); ...VAARTUIG, o. (-en).
BAGNO, o. (-'s), de slavengevangenis in Turkije,
Tunis enz.; de groote gebouwen, gevangenissen of
kazernen die in de Fransche zeehavens de galeien
vervangen hebben.
BAISSE, (handel) a la baisse speculeeren, op daling ;
speculant a la baisse, contramineur.
BAJADERE, v. (-n, -5), min of meer aan den tempeldienst gewijde danseressen en zangeressen in
Indic; eene los om den hals hangende, groote snoer
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zijne wonden gevloeid was ; in een bad doen, een
bad geven : we zullen het kind baden; het wordt elken
nzorgen gebaad.
BADER, m. (-s), hij die in zee, in eene rivier een
bad neemt.
BADGAST, m. en v. (-en), bezoeker, bezoekster
eener badplaats ; ...GELD, o. (-en), geld voor 't nemen
van een bad betaald.
BADHEMD, o. (-en) ; ...HUIS, o. (...zen), badinrichting (ook wel tot ontspanning der badgasten ingericht: kurhaus): een volksbadhuis.
BADINAGE, v. vroolijke scherts, kortswijl, boerterij.
BADINE, v. (-s), dunne rotting, rijzweepje. Badinetje,
o. (-s).
BADINEEREN, (badineerde, heeft gebadineerd),
schertsen.
BADINRICHTING, v. (-en), inrichting waar men
een bad kan nemen : eene drfivende badinrichting.
BADKAMER, v. (-s), vertrek voor 't nemen van een
bad ingericht; ...KNECHT, m. (-s), knecht die op eene
badplaats bij 't baden behulpzaam is; ...KOETS, v.
(-en), gesloten rijtuigje waarmee men op eene badplaats in zee gereden wordt; ...KOSTUUM, o. (...tumen), kostuum dat men bij 't baden draagt; ...KUUR,
v. (...kuren), genezing of poging daartoe door het
gebruiken der baden ; ...KUIP, v. (-en), kuip waarin
men een bad neemt.
BADMEESTER, m. (-s), persoon die in eene badinrichting of op eene badplaats toezicht houdt op het
baden; ...PLAATS, v. (-en), stad of dorp waar elken
zomer bezoekers komen om de baden te gebruiken;
...SEIZOEN, o. (-en), 't jaargetijde waarin op eene
badplaats gelegenheid gegeven wordt tot baden;
...STOOF, v. (...stoven), inrichting waar men een
zweetbad kan nemen ; ...STOOFHOUDER, m. (-s).
BADWATER, o. water dat voor een bad client;
met het badwater het kind weggooien, in zijn ijver
het verkeerde in eene zaak aan te toonen of weg

te nemen, de geheele zaak afkeuren of bederven ; —
my. (-en), badkom, badplaats : het badwater Sildam
lag buiten, dat van Bethesda binnen Jeruzalem.
BAFFEN, (bafte, heeft gebaft), blaffen, bassen.
BAG, v. (-gen). of BAGGE, v. (-n), edelgesteente
dat in een'vingerring is gezet ; (oorspr.) de ring zelf.
BAGA-GE, v. koffers, pakjes, tasschen enz. die men
op reis medeneemt; de verschillende benoodigdheden die een optrekkend leger volgen, legertros.
BAGAGE-BEWIJS, o. (...bewijzen), bewijs dat men
(op spoorwegen, enz.) bij afgifte van zijne bagage ontvangt; ...-KAR, v. (-ren), kar waarop de legerbagage
vervoerd wordt ; ...-WAGEN, m. (-s), bagage-kar, (ook)
spoorwegwaggon waarin de bagage vervoerd wordt.
BAGATEL, v. (-len), kleinigheid: 't kost maar eene
bagatel; hij is voor geen bagatel vervaard; — dat is
me eene bagatel, dat doe ik zonder moeite. Bagatelletje, o. (-s).
BAGGE, v. (-n), (gew.) groote korf die op den rug
wordt gedragen, of waarmede een ezel beladen wordt.
BAGGELAAR, m. (-s), veenarbeider met het baggelen belast; — v. Friesche platte turf, vgl. sponturf.
BAGGELEN, (baggelde, heeft gebaggeld), laagveen
spitten en in een bak met water fijnmaken en
mengen. BAGGELTIJD, m. tijd waarin de baggelaars
werken, gewoonlijk van Paschen tot Pinksteren.
BAGGER, v. slijk, modder.
BAGGERBOER, m. (-en), veenboer; ...BEUGEL, m.
(-s), ijzeren beugel of ring waaraan een net of zak
is bevestigd, en die voorzien is van een houten
steel waarmee men tot den bodem van 't water
kan reiken.
BAGGEREN, (baggerde, heeft gebaggerd), slijk uit
slooten, grachten, veenplassen ophalen; (gemeenz.)
wfj moesten door de niodder baggeren, baden, waden.

-

;

van bloedkoralen of gitten ; (scherts.) een schoonmaakster.
BAJONET, v. (-ten), geweerdolk, een wapentuig,,
in 1670 te Bayonne uitgevonden, waarmede de geweerloop van boven wordt voorzien : een aanvall
met gevelde bajonet; .(fig.) de bajonet afslaan, den
strijd staken; (fig.) zijn beroep vaarwel zeggen ; —
mffn raad werd, mine woorden worden op de bajonet:
ontvangen, zeer onwelwillend, vijandig. BAJONET-.
NAGEL, m. (-5), hoefnagel met driehoekige kling.

BAK, m. (-ken), een vierkante, van hout gemaakte,
diepe, groote kist, met of zonder deksel, dienendeom verschillende goederen in te bewaren, ten verkoop te hebben : in een winkel heeft men verschillendebakken voor olie, rest, meel enz ; — een bak voor aardappets, om die in te . bewaren of te schillen ; een
ijzeren of houten voorwerp van verschillenden vorm_
om turf, kolen in te doen, om asch, vuilnis in teverzamelen ; ook eene hoeveelheid brandstof als in
een bak gaat ; eene lade aan eene kachel waarin
asch enz. wordt opgevangen, die door den rooster valt, aschbak ; eene in den grond gemetselde bewaarplaats van water, regenbak, waterbak ; een houten
getimmerte (ook van steen) dat boven den grond
uitkomt, met glas gedekt wordt en waarin gewassen bewaard of gekweekt worden : sla uit de bakken
en niet van den kouden grond; — koude bakken, die niet
kunstmatig verwarmd worden; vgl. broeibak;
gedeelte van wagens, dat op het onderstel rust : wagens met een vasten, lossen bak; (stud.) een rijtuig, vgl.
bakje, bakbeer, en kattebak ; een plat houten of ijzeren
voorwerp met opstaande zijden in verschillende bedrijven in gebruik : kalk-, broeibak (van een slager)
mengbak; — een bak hebben, werk bij een veenbaas hebben ; — de bak begint dit jaar vroeg, het mengen ; — naar
den bak gaan, veenarbeid verrichten ; — in den bak
staan, de veenspecie fijnmaken (terwijl de andere arbeider spit of baggert); vleeschbak waarin het vleesch
thuis gebracht of to koop aangeboden wordt : met den,
bale loopen, bij den bale verkoopen; een langwerpig vat,
een trog, eene kribbe waarin de runderen, paarden,
varkens enz. gevoederd worden : zij gaan als de zwijnen aan den bak, zonder to bidden; — hi)" knort aan den
vollen bak, nooit is hij tevreden; een steenen of porseleinen schotel, vgl. brood-, slabak enz. ; (gemeenz.) grap :
dat is me ook een bak; bakken itithalen; (gew.) het bakken; baksel : van een bak ; een lomp, plomp voorwerp
een bak van een wager (glas, hoed); vgl. bakbeest;
gevangenis, arrestantenhok : in den bale zitten, lent..
naar den bak brengen; (gew.) eene zekere maat, een
vierde hectoliter ; (Zuidn.) een vierde liter (voor natte
waren) het regent, alsof het met bakken (emmers) van den
hemel wordt gegoten, het regent stork; (zeew.) het.
voorste gedeelte van het opperdek : het loopt van de
apostelen tot een eind achter den fokkemast ; (op sommige schepen) dat gedeelte, ingericht tot logies van
het scheepsvolk ; eene afdeeling van twaalf of veertien matrozen die to samen eten, dienst doen enz.;
de schotel eten voor zulke eene afdeeling (gemeenz.)
aan den bak komen zitten, gaan eten ; eene platboomde
schuit, pont; (in schouwburgen) de zit- on staanplaatsen gelijkvloers, het parterre, vgl. engelenbak.

BAKJE.

BAKKES.

BAKJE, o. (-s). Zie aldaar.
BAK, v. (-ken), (veroud.) wang, koon (nog in bakhuis of bakkes en bakkebaard).
BAKBAROMETER, m. (-s), een eenvoudige barometer: eene buis van Torricelli met kirik gevuld en
geplaatst in een open bak met kwik.
BAKBEER, m. (...beren), (stud.) rekening bij den
stalhouder.
BARBEEST, o. (-en), een groot, lomp, vet dier; (fig.)
een lomp, moeilijk te hanteeren voorwerp een bakbeest van eene kast; een bakbeest van een anker; (zeew.)
een voorlastig schip.
BAKBOORD, o. (-en), (zeew.) linkerzijde van het
schip, wanneer men het gezicht naar den voorsteyen richt, het tegenovergestelde van stuurboord,
de rechterzijde; — het schip ligt over bakboord, stand
van het schip, wanneer de wind aan stuurboord
inkomt; — het schip ligt met bakboordshalzen toe, wanneer het over stuurboord bij den wind zeilt; — aan
bakboord het roer ! houd het roer een weinig naar
bakboordszijde; — bakboord aanbrassen (cieren), de
brassen aan bakboord aanhalen (vieren); — iem. van
bakboord naar stuurboord zenden, iem. om eene
kleinigheid van den een naar den ander sturen.
BAKBOORDSBRAS, m. (-son), de touwen aan bakboordszijde die dienen om de raas om to halen;
...HALS, m. (...halzen), zie BAKBOORD; ...KWARTIER, o. (-en) ; ...WACHT, v. (-en), de helft der bemanning die aan bakboord de kooien heeft; ...ZIJDE, v.
BAKELAAR, v. laurierbezie.
BAKELMAN, m. (-5), klappereend.
BAKEN, o. (-s). Zie BAAK.
BAKENEN, (bakende, heeft gebakend), bakens stellen, met bakens bezetten. Zie AFBAKENEN.
BAKENGELD, o. (-en), wat de zeevarenden moeten
betalen tot dekking der kosten van het afbakenen;
...LICHT, o. (-en); ...MEESTER, m. (-s), opzichter
der bakens; _BECHT, o. (-en), bakengeld.
BAKENSTOK, m. (-ken); ...TON, v. (-nen); ...VUUR,
o. (...varen), dienende tot baken.
BAKER, v. (-5), vrouw wier taak het is pas geboren
kinderen to reinigen, te kleeden, to verzorgen en de
kraamvrouw op te passen.
BAKEREN, (bakerde, heeft gebakerd), (pasgeboren
kinderen) voor eene vuurmand koesteren en stevig
in luiers wikkelen (vooral vroeger) : de kinders moeten niet te stfjf gebakerd worden; kind en kraamvrouw
oppassen; baker zijn: zfj gaat uit, bakeren; (fig.) heet
gebakerd zijn, driftig van aard zijn; — zich in de zon
bakeren, zich koesteren.
BAKERFOOI, v. (-en) ; ...GELD, o. (-en), de fooi, het
handgeld, het loon van de baker; ...KUSSEN, o. (-5).
BAKERMAND, v. (-en) ; ...MAT, v. (-ten), mand waarin
voorheen de baker met het kind zat om het to bakeren; (fig.) de plaats waar de stamvader eener familie is geboren; (ook) plaats waar iets het eerst
werd aangekweekt: de bakermat der kunst, de bakermat der vrijheid; ...PENNING, m. (-en), bakerfooi,
bakergeld; ...PRAAT, v.; ...SPROOKJE, o.
BAKERSCHELLING, m. (-en), schelling (arends-,
roos- snaphaansschelling) dien men, vooral omdat deze
munt groot van stuk was, als eene fooi aan de baker
gaf; (fig.) een zeer groote schelling, elders ook wel
flapschelling geheeten; ...SPELD, v. (-en), zeer groote
speld; ...STOEL, m. (-en).
BAKGELD, o. (-en), loon voor het bakken; ...HUIS,
o. (...zen), bakkerij.
BAKHUIS, o. (...zen). Zie BAKKES.
BAKJE, o. een kleine bak centen,- speldenbakje, zaadbakje, (in vogelkooien); — met het bakje rondgaan (van
kermisgasten enz.), centen ophalen; schoteltje,kommetje: (gemeenz.) een bakje koffie; nog een bakje zetten; — de vrouwen zetten een sterk bakje, babbelen
veel;
een bakje nemen, een rijtuig; — een gezicht
zetten als (een) bakje, zijne lip op het derde knoopsgat laten hangen.
BAKKEBAARD, m. (-en), baard op de wangen,
favoris.

BAKKEET, v. (...keten), (gew.) bakhuis, ovenhuis
op hoeven of in boerenwoningen.
BAKKELEIEN, (bakkeleide, heeft gebakkeleid), (gemeenz.) vechten, plukharen : die jongens zljn altYd can.
het bakkeleien.
BAKKEN, (bakte, heeft gebakken), deeg, beslag
gaar en eetbaar maken door het (in een vorm of
pan) in een sterk verhitten oven of op een beet
vuur te zetten, waardoor het tevens eene korst krijgt:
brood, koek, taarten, wafels, appelkoekjes bakken, ook:
visch, spek, biefstuk, aardappelen bakken; — het brood,
de pannekoek bakt reeds, wordt gaar en de korst zet
zich al; — pannen, potten, steenen bakken, de daartoebenoodigde klei enz. in vormen zetten en sterk verbitten; (fig.) het zal van nacht een koekje bakken, geducht vriezeR, (fig.) brood wordt overal gebakken, nergens behoef ik honger to lijden ; ik kan overal mijn
bestaan vinden; — zoete broodjes bakken, zijn hoogen
toon laten varen; minder hooge eischen stellen,
handelbaar worden; — zijn brood is gebakken, hij is
goedaf, kan onbezorgd de toekomst te gemoetgaan ;
eene kool stoven ; —iem. nepots(enkol)baken,
—h#zalhethembak en,
eene poets bakken, ook : het
hem leveren; het in orde brengen, klaarspelen;
—datmoetg mijnetwerbaken,
dat moet ge niet
weer wagon; — daar zit ik nu met mijn gebakken peren ; iem. met de gebakken peren laten zitten, zie PEER;
kleven : het eten bakt aan de pan, zet zich vast ; de
sneeuw wil niet bakken, (pakken) men kan er geene ballen van maken ; (gew.) zij bakt van smeer; vgl. aanbakken : het hemd was hem aan het lichaam gebakken.
BAKKEN. (bakte, heeft gebakt), op 't verkeerbord
spelen.
BAKKER, m. (-5), iem. die brood enz. bakt en verkoopt; een bakkersgezel; de persoon die het brood
rondbrengt : de bakker is van morgen laat; zie
BANKET-, KOEK-, POTTEN-, STEEN-, KOOLBAKKER;
een koude bakker, die niet moor of weinig
bakt;
daar heeft de bakker zijn wijf doorgejaagd,
(gezegd van brood waarin groote holten zijn door
het sterke gisten) ; — hij is bakker-an, is bekeurd,
lletrapt, (in het spel) is boost; — het is beter te gaan
bij den bakker dan fro den apotheker, (eene aansporing
om goed to eten). BAKKERIN, v. (-nen), vrouw van
een bakker. BAKSTER, v. (-en).
BAKKERIJ, v. (-en), de plaats waar gebakken wordt,
de winkel, het huis van den bakker; het yak van
bakker; (gemeenz.) de bakker ij staat daar nooit stil,
zij krijgen vele kinderen; —TENTOONSTELLING, v.
BAKKERSBEEST, o. (-en), huiskrekel die zich onder
den haard of bij den oven bevindt ; ...BOEKJE, o. (-5),
het boekje waarin het aan den bakker verschuldigde
wordt genoteerd; ...BOND, m. (-en); ...COURANT,
v. (-en); ...BRAAK, v. (...braken), bank waarop het.
deeg gebraakt (dooreengewerkt) wordt; ...BUIL, m(-en), zeer fijn gebuild meal.
BAKKERSGEZEL, m. (-len); ...GILD, o. (-en), al de
bakkers; (oudt.) een gild van bakkers; ...JONGEN,
m. (-5); ...KAR, v. (-ran); KNECHT, m. (-s); ...KOLEN, v. my. uitgedoofde kolen van het bout, waarmee
de bakker zijn oven heeft gestookt; ...LEERLING,
m. (-en); ...MAND, v. (-en), met de bakkersmand loopen,
langs de huizen brood venten; ...NERING, v. (-en).
BAKKERSOVEN, m. (-s), de oven in eene bakkerij:
het is niet alles voor een bakkersoven to moeten staan.
BAKKERSPLAAT, v. (—platen), ijzeren plaat waarop.
de bakker zijn brood of gebak in den oven zet;
...SCHOP, v. (-pen) ; ...SCHOTEL, m. (-s), lang smal
voorwerp waarmee de bakker de platen, de brooden
in den oven schiet, ook schietplank, schieter genaamd ;
...TROG, m. (-gen), bak waarin het brooddeeg gekneed enz. wordt; — aan den bakkerstrog staan,
zwaar work doen; ...WAGEN, m. (-s); ...WINKEL,
m. (-s).
BAKKERTJE, o. (-s), (gew.) een gebreid pluimmutsje
voor kinderen.
BAKKES, o. (-en), (gemeenz.) gezicht: ten leelijkbakkes, een lief bakkesje; — iem. op zijn bakkes geven,
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BALIE.

BAKKRUID.

(komen), in het aangezicht slaan; houd je bakkes,
-wees stil, spreek niet tegen ; vgl. apenbakkes.
BAKKRUID, o., primula-veris, sleutelbloem, voorjaars61eutelbloem.
. BAKLAMP, v. (-en), eene ouderwetsche olielamp
met platten bodem.
BAKLIGGEN, (van een schip), wanneer het de werking van den wind van voren ondervindt.
BAKLOON, o. (-en), wat voor het bakken betaald
wordt.
BAK(S)MEESTER. m. (-s), opzichter over het eten
der matrozen. BAK(S)MEESTERSGASTEN, m. my.
(zeew.).
BAKOVEN, m. (-s); ...PAN, v. (-en), oven, pan waarin
gebakken wordt; (gew.) wif zaten daar wat te bakpannen, te keuvelen.
BAKRECHT, o. (-en), (oudt.) recht om zijn eigen
brood te bakken; geld dat men daarvoor betaalde.
BAKSCHOL, v. (-len), schol, geschikt om te bakken.
Bakscholletje, o. (-s).
BAKSEL, o. (-s), het gebakkene; — alle baksels en
brouwsels zijn niet gelijk, alles valt niet op dezelfde
wijz' uit;
het is van een baksel, te gelijk gebakken; ook: zij zifn van e'en baksel, van een deeg;
misbaksel.

BAKSEN, (bakste, heeft gebakst), (op schepen) het
geschut met handspaken omzetten.
BAKSLAGERIJ, v. (-en), vechtpartij; kinnebakslag;
oorveeg.
BAKSLEDE, v. (-n), eene diepe slede, ook koets genaamd.
BAKSPIER, v. (-en), (zeew.) eene der stukken hout,
die uitgevoerd worden op de hoogte van den fokkemast en dienen om de onderlijken der onderlijzeilen
naar buiten uit to spannen, of wanneer men op
eene reede ligt, tot het vastmaken en van boord
vrij houden van sloepen.
BAKSTAG, o. (-en), benaming der dikke touwen
die den boegspriet, het kluif- en het jaaghout zijdelings steunen en op den bak worden vastgemaakt.
Zie STAG.
BAKSTAGKOELTE, v.; ...WIND, na. (-en), een flink se
bries waardoor de bakstag stijf staat en niet labbert; ...TALIE, v. (...i6n).
BAKSTEEN, m. (-en), gebakken steen ; — als een baksteen, zwaar, log; — zinken (iron. drUven) als een baksteen, dadelijk naar de diepte gaan; — het regent baksteenen, zeer veel.

BAKSTENT, v. (-en), (zeew.) voortent.
BAKTONG, v. (-en), geschikt om to bakken, in
tegenstelling met kooktong. Baktongetje, o. (-s).
BAKTROG, m. (-gen), waarin het brooddeeg gekneed
wordt.

BAKVISCH, v. kleine visch, geschikt om te bakken.
Bakvischje, o. (-s), spottend gezegd van aankomende
meisjes.

BAKWAGEN, m. (-s), greet voertuig met banken.
BAKZOO, v. eene hoeveelheid kleine visch om te
bakken; (fig.) eene bakzoo, rommel. Bakzootje, o. (-s).
BAKZEILHALEN, (haalde bakzeil, heeft bakzeilgehaa.14 de zeilen tegen den mast brengen, zoodat de
wind er niet op werkt; (fig.) achteruitkrabben; zoete
broodjes bakken.
BAL, m. (-len), bolrond lichaam (van caoutchouc,
leder of iets dergelijks vervaardigd) waarmede kinderen zich yermaken door het op to gooien on to
vangen; bolrond lichaam dat bij bepaalde spelen
als kaatsen, kegelen, biljarten enz. dienst doet ; eene
in bolvorm samengepakte hoeveelheid sneeuw waarmede geworpen wordt, sneeuwbal; — een bal (bal.
letjo) gehakt, fijngehakt vleesch in bolvorm samengepakt ; gedeelte der mannelijke voortplantingsorganen, zie ZAADBAL; — bat an den rod, van de
hand, gedeelte van den yoetzool (handpalm), dat op
de teenen (wingers) volgt; (biljartspel) een bal stoppen, in den zak brengen; — de bat verloopt, komt in
den zak terecht, zoodat behaalde punten verloren
gaan ; — e6I1 bat maken, zoo stooten, dat men er

punten mee verwerft: die bat is niet te maken,zooals
de ballen nu liggen, kan ik er goon goeden st6ot
van maken; een mooie bat; een gemakkeltke bat; (fig.)
den bat misslaqn, het mis hebben, verkeerd oordeelen of raden, bezijden de plank zijn (foutief: de plank
misslaan) ; (spreekw.) wie kaatst meet den bat verwachten, wie iemand iets scherps toevoegt of eene
,poets bakt, moet het zich getroosten, dat hij met
gelijke munt betaald wordt; — iem. stok en bat geven,
zie STOK; — ik weet er geen bat van, volstrekt niets
(vgl. geen steek, geen zier, geen tor); ook hij weet er de
batten van. Balletje, zie aldaar.
BAL, o. (-s), danspartij : bat houden, naar 't bat
gaan, een bat geven; — na afloop bat, (ook) bat na,
na afloop (der voorstelling) zal er gedanst worden ;
den dans beginnen; — bat masque,—hetbatopen ,
gemaskerd bat, waarop de dansers gemaskerd zijn;
—balchampetr ,
buiten.
BALANCEEREN, (balanceerde, heeft gebalanceerd),
in evenwicht houden; — met eon stok, een mes enz.
balanceeren, er kunststukjes mee doen, waarbij de
stok enz. in evenwicht blijft.
BALANCEERMES, o. (-sen), scherpkantige as, waarop
het juk eener balans draait; ...STOK, m. (-ken), stok
waarmede de koorddanser zich in evenwicht houdt;
...PLOEG, m. (-en), ook BALANSPLOEG, een nieuwere
ploeg.

BALANS, v. (-en), weegwerktuig bestaande uit een
hefboom met gelijke armen aan (op) welker uiteinden schalen zijn opgehangen (geplaatst), voor de
gewichten en het to wegen voorwerp ; — Romeinsche
balans, weegwerktuig met een verplaatsbaar vast
gewicht aan den eenen arm, unster; evenwicht:
iets in balans houden; (hand.) eindrekening van het
grootboek : de balans opmaken, afsluiten; — de batons
sluit niet, de rekening komt niet goed uit ; (fig.) de
balans opmaken, goed on kwaad, voor- on nadeel,
het voor on het tegen wegen; (gymnast.) toer waarbij
men zich met gebogen armen boron den rekstok
in horizontals richting in evenwicht weet to houden;
(werktuigk.) hefboom waardoor bij eene stoommachine de op- en neergaande beweging van den zuiger,
stang wordt overgebracht. BALANSENFABRIEKv. (-en); ...MAKER, m. (-s).
BALANSKIND, o. (-ers), (gew.) bediende•aan de waag.
BALANSMACHINE, v. (-s), stoommachine met balans ; ...REKENING, v. (hand.) 't opmaken der balans ;
...RIF, o. (-reven), (zeew.) schuinsch rif in het bezaanof brikzeil; ...WAARDE. v. (-n), de waarde door den
koopman bij het opmaken der balans toegekend.
BALBOEKJE, o. (-s), boekje waarin men op een
bal de personen opteekent, met wie men een dans
zal maken.
BALDADIG, bn. en bw. (-er, -st), in brooddronkenheld allerlei moedwil plegeud (vooral straatschenderij) : de baldadige jeugd; baldadige soldaten die geen

rustig burger met vrede laten. BALDADIGLIJK, bw.
BALDADIGHEID, v. het baldadig zijn; ...HEDEN,
my. daden van moedwil, straatschenderij.
BALDAKIJN, m. on o. (-en, -s), troonhemel.
BALDEREN, (balderde, heeft gebalderd), getier, geraas maken, bulderen.
BALEIN, o. de veerkrachtige stof der walvischbaarden, zie BAARD ; — v. (-en), eene reep, een
staafje van die stof gemaakt (gebruikt in korsetten,
parapluies enz.); (bij uitbr.) reepen of staafjes van
staal die denzelfden dienst doen. Baleintje, o. (-5),
pijpendoorsteker van balein. BALEINEN, bn. van
balein: een baleinen bezem, uit baleinen staafjes
samengesteld; een baleinen zweep,
BALG, m. (-en), afgestroopte huid van een klein
dier vooral van vogels ; (ook) opgestopt dier ; (veroud.) buik, lijf. Zie BLAASBALG.
BALGROEVE, v. (-n), ruimte tusschen de twee
hoornige ballen van een paardenhoef.
BALIE, v. (-s,
leaning van eene brag. eene
trap ; balustrade die tot afsluiting van een gedeelte
eener zaal dient; rechtbank: hij meet root de belie

BALIE.
*omen, voor de rechters verschijnen ; (bij uitbr.) hij

wordt door zijne superieuren for verantwoording
geroepen; — dit jangmensch is voor de balie bestemd,
hij most in de rechtsgeleerdheid studeeren; (meost
bale), afdeeling der Tempeliers, der Duitsche ridders of der ridders van St.-Jan.
BALIE, v. (-s,
groote tobbe, kuip, in 't bij_zonder eene zoodanige waar 't vee uit drinkt, of
-eene die op de schepen gebruikt wordt; (scherts.
gew.) eene balie kojfie, eon groote kop koflie.
BALIEKLUIVER, m. (-s), leeglooper, iemand die
't grootste deel van den dag in zalige rust over eene
.brugleuning hangt.
BALIEMAND, v. (-en), groote platte waschmand,
welke door twee man gedragen wordt.
BALIEWELSPREKENDHEID, v. welsprekendheid der
rechters, advocaten enz.
BALJUW, m. (-s), voormalig ambtenaar, door den
landsheer met de rechtspraak in eene zekere landstreek belast, ook drost geheeten; —SCHAP, o. (-pen),
rechtsgebied van een baljuw (verdeeld in schoutambten); ambt eens baljuws.
BALK, m. (-en), groot stuk hout, in langwerpigen
prismatischen vorm gezaagd, in 't bijzonder, wanneer deze dienen om aan een bouwwerk de noodige
stevigheid te geven: de balken eener zoldering, balken
onder het dak of hanebalken, balken onder het dek van
een schip; (bij uitbr. ook) ijzeren balken; zie BE-

TING-, DEK- HEKBALK ; (wapenk.) horizontale
rechte band dwars over het wapenschild en geboorte
buiten het huwelijk of bastaardij aanduidend; (bij
uitbr.) vloeken met een balk in hun wapenschild,
bastaardvloeken, vervormde vloeken, zooals potverblommen; (ontleedk.) eeltachtig lichaam dat de beide
halfronden der groote hersenen verbindt ; (meetk.)
verouderende naam voor prisma; (muz.) samenstel
van horizontale lijnen waarin de muzieknoten geschreven worden; staafje waarop het bovenblad
van eene viool en dergelijke instrumenten steunt; —
&liken van Noorwegen brengen, zich inspannen om
in eene behoefte te voorzien, die reeds ruimschoots
vervuld is ; nutteloos werk doen ; — hij ziet den splinter in een anders oog, maar den balk in zUn eigen
Dog niet, hij is scherp in 't opmerken van een anders
gebreken, maar zijne eigen, veel grootere gebreken
ontgaan hem; (scherts.) dat meg wel met een krijtje
aan den balk, dat is eene merkwaardige gebeurtenis,
dat is in lang niet gebeurd; — zij gooien het (hoof)
niet over den balk, leven op bescheiden voet; — er
liggen (zfjn) nog geene balken onder het ijs, het is nog
niet sterk genoeg; — hij heeft balken onder de oogen,
blauwe kringen. Balkje, o. (-s).
BALKANKER, o. (-s), ijzeren anker waarmee zolderbalken in den muur bevestigd worden, vgl. anker.
BALKAPSEL, o. (-5), kapsel voor een bal.
BALKEN, (balkte, heeft gebalkt) schreeuwen (van
ezels, bij uitbr. ook van menschen, vooral van huilende kinderen) : de jongen balkte of hij vermoord werd.
BALKENBRIJ, v. eene dikke brij of pap van meel
en de lever, tong enz. van het varken, welke in den
slachttijd op verschillende wijzen bereid en in koeken gebakken wordt.
BALKENZOLDERING, v. (-en), niet geplafonneerde
zolder waarvan dus de dragende balken zichtbaar
zijn.
BALKGAT, o. (-en), gat in den muur voor 't opnemen van den balk; plaats waar bij een zaagmolen
de balken in het water liggend, bewaard worden.
BALKHAAK, m. (...haken), (zeew.) houvast, duivelsklauw, kanthaak; ...HOUT, o. (-en), zeer zware platen als balken gebruikt.
BALKIJZER, o. (-s), hoefijzer waarvan de uiteinden
door een dwars stuk ijzer vereenigd zijn.
BALKLAAG, v. (...lagen), (bouwk.), de laag balken
van eene verdieping ; muur waarop de balken rusten.
BALKLEED, o. (-en), japon, zooals die op een bal
gedragen wordt; balkleedje, o. (-s); ...KLEEDING v.;
...GEWAAD, 0. (...gewaden).

BALNET.
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BALKON, o. (-s), uitbouwsel aan eene bovenverdieping van een huffs, voorzien van eene balustrade
en gemeenschap hebbend met de vertrekken; kleine
galerij in den schouwburg, links en rechts van het
tooneel; gedeelte v6Or en achter aan een tramrijtuig, een spoorwegwaggon, waar passagiers kunnen
staan; —DEUR, v. (-en), die toegang tot het balkon
geeft; —KAMER, v. (-s).
BALKOSTUUM, o. (-s), kleeding waarin men naar
een bal gaat.
BALKWEGER, m. (-s), (zeew.) weger waarop een
dekbalk rust.
BALLADE, v. (-n), episch dichtstuk, dat in korte,
scherpe trekken een romantisch voorval behandelt,
soms in dialogischen vorm.
BALLAST, m. lading van keien, zand enz. die men
onder in een schip bergt om het vast to doen liggen: ballast innemen, uitwerpen; — de ballast schiet,
raakt van zijn plaats; — in ballast varen, zonder
lading varen; — iem. voor ballast meenemen, zonder
betaling de reis per schip mee laten maken; zakken
met zand, die een luchtreiziger meeneemt om ze
uit to werpen, als hij wil stijgen; (fig.) al die kennis
is maar ballast, ze is nutteloos, men heeft er niets
aan; — laat de parapluie en den regenmantel thuis:
't is niets dan ballast op reis, ge hebt er niets dan
last van; — hij is een ballast voor de wereld, een
onnut persoon die iedereen tot last is.
BALLASTEN, (ballastte, heeft geballast), een schip
ballasten, het met ballast bezwaren; gewichten, ballast, op iets zetten.
BALLASTKLEED, o. (-en), geteerd zeildoek.
BALLASTSCHIP, o. (...schepen); ...SCHIPPER, m.
(-s) ; ...SCHUIT, v. (-en) ; ...SCHUITJE, o. (-s), stuk
ijzer, dienende tot ballast; ...STUWER, m. (-s).
BALLASTSCHOP, v. (-pen), ook (BALLAST) zeer
ballastschoppen van handen, zeer
groote schop;
groote handen.
BALLASTVOERDER, m. (-s); ...ZAND, o., ...ZEIL,
o. (-en), ballastkleed.
BALLEN, (balde heeft gebald), tot een bal worden
,
is /lets; het bait in min mond;
(van brood) : dit brood
(gemeenz.) op het bal vertoeven: hoe Zang hebt g# gebald?; tot een bal vormen: hi) balde de vuist; met
den bal spelen : zullen we eens ballen?
BALLET, o. (-ten), kunstige dans, door een corps
van dansers en danseressen op het tooneel uitgevoerd: een ballet geven, arrangeeren; soort van tooneelvertooning, met dansen en gebaren uitgevoerd,
ook ballet-pantomine genoemd. BALLETDANSER, m.
(-5); ...DANSERES, v. (-sen); ...MEESTER, m. (-5),
die het ballet regelt en leidt.
BALLETJE, o. (-s), een kleine bal; — een balletje opgooien, van iets beginnen to spreken, op iets zinspelen om erover aan den praat to komen; een balletje
gehakt vleesch; een suikerballetje.
BALLING, m. en v. (-en), gebannene;
's lands,
een uit het land verbannene. BALLINGE, v. (-n).
BALLINGSCHAP, v. de toestand eens ballings: tot
ballingschap veroordeelen; in ballingschap gaan; — de
Babylonische ballingschap, het gedwongen verblijf der
Israelieten in Babel.
BALLISTA, v. (-'s), Romeinsch oorlogstuig waarmee
pijlen, steenen enz. geworpen worden.
BALLISTIEK, v. werpkunde : leer van de baan,
welke projectielen in de lucht beschrijven.
BALLISTISCH, bn., ballistische slinger, werktuig om
de snelheid van afgeschoten kogels to meten.
BALLON, m. (-s), luchtbol, zie LUCHTBALLON;
(scheik. on nat.) een bolvormig vat; matglazen bol
of kap op lampen, gaspitten enz. geplaatst om de
scherpte van het licht to temperen. Ballonnetje, o. (-s).
BALLOTAGE, v. (-s), het balloteeren.
BALLOTEEREN, (balloteerde, heeft geballoteerd),
stemmen (oorspronkelijk met balletjes, nu met boontjes, briefjes) over iem. die tot lid eener vereeniging
enz. is voorgesteld, voorgehangen.
BALNET, o. (-ten), (in het kaatsspel).

BALOORIG.

BAND.

BALOORIG, bn. bw. (-er, -st), (veroud.) verdoofd door
geraas ; (fig.) ontevreden, in eene kwade luim, koppig.
BALOORIGHEID, v.
BALSCHOEN, m. (-en), schoen op een bal gedragen.
BALSEM, m. (-s), dik vloeibare oplossing van harsen in vluchtige oli6n, als uitwendig geneesmiddel
of als parfumerie gebruikt; (in kwakzalverstaal)
elk uitwendig geneesmiddel, smeersel, zalf ; (fig.) alles
wat een lieflijken of aangenamen geur verbreidt: de
bloemen wasemen balsem uit; (fig.) troost, opbeuring ;
troosten.
—balsemindewondegiten,
BALSEMACHTIG, bn. (-er, -st), op balsem gelijkend.
BALSEMBOOM, m. (-en), Arabische boom uit welks
schors kostbare balsem wordt bereid; ...DOOS, v.
(...doozen).
BALSEMEN, (balsemde, heeft gebalsemd), met balsem of andere welriekende dingen geurig maken;
inzonderheid een lijk met balsemachtige stoffen
vullen om de verrotting to voorkomen. BALSEMING,
v. (-en), het balsemen; (fig.) zalving; stichting door
de woorden eens geestelijken.
(dicht.) de balsemgeur van
BALSEMGEUR, m.
Arabia, de heerlijke geuren der Arabische planten.
BALSEMIEK, bn. (gemeenz.) het is balsemiek warm,
drukkend.
BALSEMIJN, v. pen), ook BALSEMINE, BALSAMINE, v. (-n), een plantengeslacht, aldus geheeten,
omdat eene soort ervan als wondbalsem ward gebruikt. De tuinbalsemfjn is eene van de schoonste
planten onzer tuinen, met reukelooze bloemen.
BALSEMIJNACHTIG, bn. (-er, -st) ; ...BED, o. (-den);
...ZAAD, o. (...zaden).
BALSEMKRUID, o. (-en), een weiriekend, versterkend kruid ; ...OLIE, v (...olien); ...STRUIK, m. (-en).
BALSLAAN, o. met den bal spelen; het slaan met
den bal.
BALSPEL, o. (-en), spel dat met ballen gespeeld
wordt: in den laatsten tad hebben wij verschillende

plechtige formula 'bij het uitspreken van den ban,.(oudt.) het rechtsgebied; landstreek waarover zich
de rechtsban van den ambtenaar uitstrekte, (noggew.) het gebied van een polder, van eene waterschap,
gedeelte van een dijk, vgl. bandijk, banrecht; plechtige,
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BALSTEEN, m. (-en), (gew.) keisteen.
BALSTURIG, bn. bw. (-er, -st), koppig, weerspannig,
halsstarrig ; — het balsturig lot, tegenspoed. BALSTURIGHEID, v. koppigheid, halsstarrigheid.
BALUSTRADE, v. (-s), eene op kleine kolommen
rustende leuning ; hekwerk.
BALVANGERTJE, o. (-s), vangbekertje, zeker kinderspeeltuig.
BALZAK, m. (-ken), (ontl.) zakje der teeldeelen;
biljartzak.
BAMBOES, o. (...zen), een Oostindisch rietgewas
dat soms eene hoogte van 20 meter bij eene dikte
van 6 decimeters bereikt ; een stok van bamboesriet.
BAMBOESEUR, m. (-s), (gew.) brasses, bambacheur.
BAMBOESRIET, o.; ...ROTTING, in. (-en); ...STOK,
m. (-ken).
BAMBOEZEN, bn. van bamboos.
BAN, in. (-nen), (oudt. bij de Israelieten) een besluit
der kerkelijke overheid, waarbij iem. de gemeenschap met de synagoge word verboden of waarbij
personen en zaken tot banoffers werden verklaard;
(in de Christelijke kerk) een strong tuchtmiddel,
ook banvloek, anathema, excommunicatie, ten opzichte
van landen en volken interdict genoemd; — de kleine
ban, waarbij de deelneming aan de sacramenten
word ontzegd; — de groote ban, welke de opheffing
van alle gemeenschap met de kerk en eene berooving van hare zegeningen in leven en dood en tevens
het verlies van alle burgerlijke rechten ten gevolge
had, waardoor de banneling vogelvrij werd verklaard; Gregorins IX speak den ban over keizer Frede-

•ik II nit; iem. can den ban ontslaan, ontheffen;
Luther 'werd in den ban gedaan; (veroud. bijbel) de
persoon die om eene zware misdaad moot gebannen
worden;
keizerlijk vonnis waarbij de schuldige van de bescherming der rijkswetten word verstoken, zelf vogelvrij en zijne goederen verbeurdverklaard werden;
(fig.) ion. in den ban deco, hem dood verklaren; de

kriVsban, heerban, afkondig,prclmte;(oud.)

de oproeping ten strijde van de leenmannen door
hun leenheer; lichting (bij. de schutterij) : tot den.
eersten ban behoorcn; — de achterban, de opgeroepen
strijders, bestaande uit achterleenmannen; (mil.) geslagen of geblazen signaal bij het voorlezen van
proclamatien: na het vormen van het carre werd de
ban geopend; (Zuidn.) de bannen afroepen, het huwelijk afkondigen; landvoogd: de ban van Kroatie,
vgl. banaat.
BANAAL, bn. (...aler, -st), alledaagsch, plat, afgezaagd : eene banale uitdrukking, phrase, opmerking.

BANAAN, v. (bananen), eene tropische plant tot defamilie der Muscaceen behoorende, de vrucht ervan,
pisang, isangemv kour,
adamsappel genoemd; —BOOM, m. (-en).

BANAAT, o. (...aten), grensgewest in Hongarije,
banus (ban) bestuurde: het banaat van daten
Temesvar.

BANALITEIT, v. (-en), alledaagsche platte opmerking, woorden, gedachten.
BANBLIKSEM, m. (-s, -en), kerkban : de pausen slingerden hunne banbliksemen over geheel Europa.

BANCO, o. gefingeerde geldswaarde waarnaar cone
bank rekent; bankgeld.
BAND, m. (-en), een min of meer smal, ook rond
voorwerp van verschillende stof, dienende om te,
binden, to verbinden, vast to maken, stevigheid
een ander voorwerp to geven of tot versiering enz.:
om den stok een band winden, een zilveren band om.
lets laten leggen, de ketting was gebroken ; met een band.
heeft zij de stukken verbonden, hij heeft den hond aan.
den band gelegd, hij heeft schaatsen met banden en niet.
met leeren riemen; beslag inz. van een geweer, die-

nende tot verbinding van de lade met den loop;
de banden van een hoed, keelband, vgl. stormband;
de band van de kous, kouseband; — de band vaneene broek, van een rok, waarmee dat kleedingstuk op ,
een ijzeren band om een gekuipten dehupnagt;
mast, om een boom leggen, em de deelen bijeen tehouden; (scheepsb.) houten of ijzeren verbindingsstukken, zie BOEG-, DEKBAND, KNIE ;
houten of ijzeren hoepels om de duigen van een
vat of eene ton bij elkander to houden; een hoepel-vormig ijzeren, ook wel van gummi, voorwerp om
de velg van een wiel (bij rij- en voertuigen); hoepeltje of kip waarmee men stokvisch tot een bundel pakt; ineengedraaid stroo, om het koren tot
schooven to binden : dikke band, dikke bos ; — het koren,
staat al in den band, in schooven; teen, dunne twijgom takkenbossen to maken, (waterstaat) om de bosson rijs, stroo, riot enz. to binden on op eene bepaalde plaats to houden, (mil.) voor het maken enz.
van worsten en schanskorven; boord, zoom om.
kleedingstukken, zeilen enz., zie STOOTBAND, SEIZING;
een stevige omslag met sterken rug om versehei-den vullen of afleveringen tot een boekdeel to vereenigen: een bock in een band la-ten zetten, laten inbinden; nit den band 'calico; — een kartonnen, heel of

half linnen, leeren band; e(n perkamenten band ; — een,
vliegende band, een machinaal -vervaardigde band,.
boekdeel: een dikke band, een dik ingebonden book,
(geneesk.) een leeren voorwerp, een strook linnen,
dienende om zekere inwendige lichaamsdeelen op
de vereischte plaats to houden, zie BREUKBAND,.
.NA_VELBAND, — een zijden, fluweelen band om (in) het
hoar ciragen, om het bijeen to houden, ook ter von
siering, zie ARM-, HALSBAND, ook een band om
den arm, oin den hoed dragen, zie ROUWBAND,
(ontleedk.) waste maar buigzame strengen die twee
of meer beenderen zoo met elkander verbinden dat
daze zich op verschillende wijzen meer of minder-
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vrij ten opzichte van elkander heen en weer kunnen
bewegen of, zooals men dan zegt, een gewricht vormen;
(bij sommige dieren, inz. bij de koeien) eene peesachtige uitbreiding van het staartbeen tot het
zitbeen, die een korten tijd voor het kalven eenigszins week worden of, zooals de Boer zegt, wegvallen: die Poe heeft een knikje in den band, is de banden
kwijt; vgl. brommer, bandeloos en losbandig; (bouwk.)
astragaal; verschillende stukken houten ter verbinding; eene buitenste laag steenen bij stoepen enz.;
(van een biljart) ronde of driehoekige stukken
meestal van gummi, die aan de randen zijn gelijmd
en boven de biljarttafel uitkomen; door hunne veerkracht stooten ze de ballen af; (ook) de rand met
de gummi : de korte, de lange band; de boven- en benedenband ; eene carambole over den band maken, eerst een
bal, dan den band en daarna den tweeden bal raken ;
eerst
—over(dn)badspeln;odelsnbadspeln,
den band raken en dan eene carambole maken; —
onder den band liggen, wanneer de bal tegen den band
ligt zoodat men moeilijk kan stooten ; (oudt.) een foltertuig; — buiten pin en banden bekennen, (na de foltering mocht de misdadige eerst bekennen), ook : zonder dwang ; bedwang: ienz. in den band houden ; (in verschillend fig. gebruik) : het gemeen acht alles reeds gewonnen, als het voor een ooyenblik uit den band mag
springen, het juk heeft afgeworpen ; — z sprinyen nog
al eens uit den band, leiden een enkelen keer een
buitensporig leven ; —
iem. aan banden leggen, iem. in zijn doen en laten
van zich afhankelijk maken; zijne macht kortwieken : het is kwaad, oude honden aan banden te leggen; —
de banden verbreken, zich vrijmaken; — iem. aan een
zacht bandje (lijntje, draadje) leiden, iem. gemakkelijk
kunnen radon, vgl. leiband; (om eene overeenkomst,
verbintenis uit to drukken) door de banden der vriendschap, der liefde, des huwelijks, des bloeds verbonden
zijn, door vriendschap, liefde verbonden, getrouwd
zijn, met elkander verwant zijn; — de banden der
vriendschap nauwer toehalen, inniger bevriend -worden; geen vaster band dan de liefde; alle banden binden niet even vast; knellende banden; — men legt geene
banden met leege handen, men moot van beide kanten
iets toegeven;
door den band, gewoonlijk, doorgaans; — iem. den
zak geven (met de banden), hem zijn afscheid geven.
Bandje, o. (-s), (bij sommige planten) een knopje of
schildvormig aanhangsel van de stuifklompjes.
BAND, o. geweven lint van katoen, linnen, fluweel enz.: een stuk, een klos band; — een winkeltje (in)
van garen en band opzetten, waar garen, band, knoopen en allerlei kleinigheden to koop zijn; (fig.) een
klein nietsbeteekenend zaakje: met garen en band
loopen, venter.
BANDAGIST, m. (-en), iem. die breukbanden on
andere heelkundige verbandmiddelen vervaardigt.
BANDE, v. (-s), (wapenk.) een band die schuin
over het veld loopt.
BANDEL, m. (-s), (gewest.) hoepel.BANDELDEUR.
Zie BANZERDEUR.
BANDELIER, m. ( s, -en), breede draagriem of band
over schouder on borst om den sabel of degen in
to hangers of dienende tot sieraad.
BANDELOOS, bn. zich niet aan behoorlijke tucht
onderwerpende; wild, onordelijk: een bandelooze troep ;
het bandelooze gemeen; (van eene koe) geen banden
meer hebbende. BANDELOOSHEID, v.
BANDELOTTEN, v. my. (veroud.) oorhangers.
BANDEN, (bandde, heeft geband), (een zeil) er kruislingsche stootlappen op zetten; (Zuidn.) hoepelen.
BANDEROL, v. (-len), wimpel, vaantje.
BANDHOND, m. (-en), zie BANDREKEL.
BANDIET, m. (-en), straat-, struikroover; — een bandiet van een jongen, schavuit.
BANDIETENSTREEK. m. (...streken); ...TREK, m.
(-ken), gemeene, ploertige streek; ...TROEP, m. (-en),
troop gemeen yolk.

BANY.
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BANDIJK, m. (-en), dijk die met toestemming van

den ban (het gebied) word gelegd.
BANDIJZER, o. zeer plat staafijzer.
BANDJER, BANDJIR, m. (-s), stortvloed, zware regen
(in Oost-Indi.6).
BANDMACHINE, v. (-s), waardoor de lange vlasvezels tot een samenhangenden band worden vereenigd.
BANDREKEL, m. (-s), hond die gewoonlijk aan een
band of ketting ligt; (fig.) luiaard, vadzig mensch,
ook (gew.) een ondeugende, bandelooze jongen.
BANDRIJS. o. dunne teentjes, bindrijs.
BANDSCHAAF, v. (...schaven), een kuipersgereedschap, dienende om wilgeteenen enz. af to stroopen.
BANDSCHILDPAD, v. (-den), zekere landschildpac
in Zuid-Amerika.
BANDSTEEK, m. (...steken), zoomsteek.
BANDTONGIGEN, my. eene groep der kamkieuwigen.
BANDWEVER, m. (-s); ...WEVERIJ, v. het woven
van band; — 7 v. (-en), plaats waar men band vervaardigt; ...WORM. Zie Lintworm.
BANDZAAG, v. (...zagen), lintzaag.
BANEN, (baande, heeft gebaand), een weg barren;
door een Bosch, door de sneeuw, op het ijs een weg
maken, begaanbaar maken, (ook) een weg vinden ;
—hetscipbandezich nwegdarso 'tijs;—rck
alleen op gebaande wegen begeven, zich aan geene gevaren bloot stellen; (fig.) zich zelf den weg tot eer,
roem banen; den weg tot jets banen, de hindernissen
overwinnen.
BANG, bn. bw. (-er, -st), gebrek aan stoutmoedigheid, aan moed verradende; bevreesd: is hjj bang.
'savondlethuizU,vrogmendkli
kinderen bang te moeten maken; — hU is er zoo bang .
v
o
r
a
zeer bang; — hU is bang, datlsden,
niet slagen zal, hij vreest; — h is niet bang voor
een beetje, ziet niet tegen een beetje op; bloode: hit
is bang zich een yroot yezelschap aan te sluiten; —
die bang is most schilderen, (gezegd tot iem. die zeer
bang, bloode is) ; bang makend, vreesaanjagend, akelig, naar : cle bangs eenzaumheid,bange uren ; een bang e.
tijd; (gew.) bang weer.
BANGHEID, v. gemis aan moed (vooral bij kinderen).
BANGIGHEID, v.
BANGMAKER, m. (-s), een brief, eene bedreiging,
ook een schot, om vrees aan to jagen. BANGMAKERIJ, v. 't is maar bangmakerfj, geen ernst.
BANIAAN-, BANIANENBOOM, m. (-en). Zie WARINGIN.
BANIER, v. (-en), vaandel, standaard waarom zich
de krijgslieden scharen, (bij uitbr.) het vaandel van
eene vereeniging: zich om de banier scharen; de banier ontplooien; — de banier hoog houden, de eer der banier handhaven ; (fig.) de boozier opsteken, een opstand
beginnen. BANIERDRAGER, m. (-s), hij die de banier draagt, ook (fig.).
BANJER, m. (-s), (gemeenz.) ; BANJERT, m. (-s);
BANDERHEER, m. (-en), wat een banjer ! wat een
groot hoer, wat een brani — den banjer (den baanderheer) spelen, uithangen, den gTooten hoer spelen ; veel
drukte, beweging maken.
BANK, v. (-en), een eenigszins smal, doch lang zitvlak, met of zonder leuning, waarop meestal moor
dan den persoon kan zitten: eene houten, ijzeren, steenen bank; een rustbank, eene bank van zoden;
de banken in eene boot, in een wager, zie ROEI-, WAGENBANK; schoolbank, ook het hellend vlak, on het
kastje hieronder wordt bank genoemd : lange, hooye
banken; op de bank schrUven; de boeken in de bank laten liggen; — nog op de A-B.-bank zitten, de eerste beginselen leeren; de leerlingen die op (in) eene bank
zitten : de achterste bank is lastig; (in eene kerk)
gestoelte, met of zonder deuren : de bank der ouderlingen; de bank (het bankje) van den koster; — voor
stoelen en banken preeken, voor weinig kerkgangers;
(in sommige vertrekken, vooral in schepen) de tegen
de zijden getimmerde zitplaatsen die tevens dienen
tot bergplaats, eene soort van tafel tot verschillend
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gebruik met of zonder kastje eronder, zie AANRECHT-, DRAAI-, TOON-, SCHAAF-, SLACHT-,
VLEESCH-, VISCH-, WERKBANK enz. ook AFVOER-, TREKBANK; — aan de bank werken (staan),
bankwerker zijn; rek, ook eene enkele plank of een
stuk hout waarop iets geplaatst wordt of iets rust,
zie ENINTER-, POTTENBANK; VENSTERBANK;
(krijgsw.), barbette; een plankje met twee pooten,
waarop de voeten gezet worden, voetbank; rechtbank; — de bank (het bankje) der beschuldigden, waar
de beschuldigden voor bet gerecht zitten, ook iem.
op het bankje der beschuldigden brengen, hem aa.nklagen; hem eene aanklacht doen oploopen; vgl. zon-

spelen, waarbij een der spelers de bank houdt, d: i. den
inzet der spelers ontvangt of hun dien uitbetaalt, ook
een- en twintigen of vingt -et -un genoemd; ook: koopmannen; banketeeren; (fig.) hfj zal daar niet tang
banken, niet lang blijven; (vissch.) op eene bank,
in 't bijzonder op de bank van Terre-Neuve, aankomen
om er de vischvangst uit to oefenen.
BANKER, m. (-s), een vaartuig bestemd voor de
vischvangst op de bank van Terre-Neuve.
BANKET, o. (-ten), fijn gebak; (fig.) iets fijns,- vgl.
bankethammetje on zeebanket; een officieel gastmaal;
(krijgsw.) aarden bank aan de binnenzijde eener
borstwering, zoodanig aangelegd, dat er over de
borstwering kan gevuurd worden.
BANKETBAKKER, m. (-s), een bakker die hoofdzakelijk taarten, klein gebak, gekonfijte vruchten levert,
confiseur. BANKETBAKKERIJ, v. (-en). BANKETBAKKERSMUTS, v. ( - en).
BANKETDEEG, o.; ...GEBAK, o.
BANKETEEREN, (banketeerde, heeft gebanketeerd),
feestgelagen houden; smullen, verkwistend leven.
BANKETEERDER, m. (-5), verkwister.
BANKETHAMMETJE, o. (-s), eene fijne kleine ham.
waar banket verkocht
BANKETWINKEL, m.
wordt.
BANKGELD, o. geld waarvan de koers hooger staat
dan kas- of contant geld.
BANKHAMER, m. (-5), een kleine voorhamer.
BANKHOUDER, m. ( - 5), iem. die eene speelbank of
eene bank van leaning houdt, of ze voor eigen rekening bestuurt; die de bank houdt bij het banken.
BANKHOUDSTER, v. ( - 5).
BANKIER, m. ( - 5), die zich met wisselzaken en
wisselhandel (vooral naar het buitenland) bezighoudt; speelbankhouder• die gelden voor een ander
beheert; kassier; de bankhouder bij het spel.
BANKIERSHUIS. o. (...huizen), handelsinrichting, de
zaak van een bankier; deelhebbers van de firma.
...KANTOOR, o. (...toren).; ...KLERK, m. (-en).
BANKJE, o. (-s), een kleine zit- of voetbank; een
plankje waarop iets gezet wordt; (gemeenz.) bankbiljet: een bankje van duizend; (veroud.) een bankje
leggen, brankroet gaan.
BANKJONGEN, m. (-s), een jong gezel die bij een
timmerman, smid enz. aan de bank werkt.
BANKKNECHT, m. (-s), een vleeschhouwersknecht
die het vleesch voor de aflevering klaarmaakt.
BANKNOOT. v. (...noten), bankbiljet (inz. Engelsche);
...00TROOI, o. het aan de Nederlandsche Bank verleende octrooi.
BANKROET, o. (-en), bankbreuk; staking van betalingen: bankroet spelen, bankroet gaan, verklaren,
dat men zijne betalingen staakt; verlies (in geld)
van schuldenaars. BANKROETJE, o. (-5), een winkelier heeft veel bankroetjes, verliest aan verschillende
personen onderscheidene kleine sommen; — dat is ook
een bankroetje voor mij, ook eon schadepost.
BANKROETIER, m. (-s), iem. die bankroet gaat
BANKROETIERSTER, v. (-s).
BANKSCHAAR, v. (...scharen), eene schaar die in
de bankschroef wordt vastgemaakt, dienende om
dikke metaalplaten door to snijden.
BANKSCHROEF, v. (...van), een werktuig, bestaande
uit twee wangen waarvan de eene aan de bank is
bevestigd, terwijl de andere om een top of scharflier draait; tusschen de beide wangen (den bek)
wordt het to bewerken voorwerp vastgeschroefd.
BANKSTA AT, m. (...staten), staat, verslag eener
bank.
BANKVAST, bn. (fig.) bankvast maken, gevangenzetten.
BANKVEZELS, v. my. spaanders on krullen (in eene
meubelfabriek).
BANKVLEESCH, o. kleine stukjes vleesch bij het
klaarmaken van rolladen enz. afgesneden, die tegen
geringen prijs worden verkocht.
BANKWERKER, m. (-s), workman in smederijen.
die aan de bank de voorwerpen afwerkt, niet aan.
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. daarsbankje;
(handel) installing die den omloop van geld, het
•crediet bevordert, enz., zie CIRCULATIE-, DEPOSITO-, GIRO-, HYPOTHEEK-, WISSELBANK;

bank, zeer solide;

—

—deN rlandschebank;—zo ekr(solide)as
het is zoo vast als de bank, zeer

vast, het is bepaald waar ; speelbank, inrichting voor
kansspelen : de bank to Monaco ; — de bank van leaning,
:installing van eene gemeente of van particulieren,
waar goederen beleend kunnen worden, eene credietinstelling voor minvermogenden : eene bank houden; — daar geeft de bank geen geld op, dat is nets
waard, (ook) dat is zeer onzeker ; (bij het banken) wie
het eerst een aas krijgt, heeft de bank, is bankier ; — de
bank gaat over, een ander wordt bankier; — de bank
houden, overnemen, de bankhouder of bankier zijn, worden ; eene groote bank, aas en pop ; kleine bank, aas
en tien ; — de bank laten springen, zoo grof spelen en
winnen, dat de bankier niet meer betalen kan;
eene verheffing van den bodem onder water, meestal
ontstaan door ophooping van slib, zand, kiezel, steenen, die voor de scheepvaart hinderlijk en gevaarlijk
is, zandplaat, zandbank, klip; de plaats in zee of in
rivieren, waar men oesters plant om er, nadat ze
lang ongestoord vermenigvuldigd zijn, voortdurend
to kunnen vangen, oesterbank; zie KORAALBANK;
eene laag van gesteente, van klei tusschen andere
lagen in; — eene bank van wolken, donkere lucht aan
den horizon; — iets niet onder stoelen of banken steken,
er niet geheimzinnig mee zijn, het niet verbergen;
(veroud.) iem. van de bank drinken, thans : onder de
tafel drinken; — achter de bank geraken, vergeten
worden; — hij wordt achter de bank geschoven, met
opzet verwaarloosd; — door de bank, hetzelfde, doch
gebruikelijker dan het betere door den band. Bankje,
o. (-s). Zie aldaar.
BANKAARD, m. (-s, -en), onecht kind, bastaard.
BANKACTIE, v. (...ion), bewijs van aandeel in de
bank.
BANKAGIO, m. (handel) opgeld dat men betalen
moet bij verruiling van muntgeld tegen bankgeld.
BANKBILJET, o. (-ten), een door de Nederlandsche
Bank uitgegeven geldswaardig papier (van 25, 40,
60, 100, 200, 300 en 1000 gulden) dat algemeen als betaalmiddel is aangenomen en geen betaalden vervaltijd heeft en aan toonder luidt.
BANKBREUK, v. (-en), het in gebreke blijven van
den koopman om aan zijne geldelijke verplichtingen
te voldoen, wat bij de wet strafbaar is gesteld; —
eenvoudige bankbreuk, wanneer de gefailleerde te buitensporig heeft geleefd, onder te bezwarende omstandigheden gelden heeft opgenomen om zijn faillissement te voorkomen, of indien zijne boekhouding
niet overeenkomstig de wet is; — bedrieglYke bankbreuk, wanneer de gefailleerde voor of tijdens zijn
fallissement de rechten zijner schuldeischers heeft
verkort door verduistering van goederen of bevoordeeling van een der crediteuren.
BANKBREUKIG, bn. buiten staat zijne schulden to
betalen : bankbreukig worden.
BANKBRIEFJE, o. (-5), (ook) bewijs van verpanding,
lombardbriefje.
BANKCONTO, v. (-s), rekening die een koopman bij
de eene of andere bank heeft.
BANKEN, (bankte, heeft gebankt), een kaartspel
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het vuur staat; vgl. voorwerker ; ook in timmerwinkels; de knecht in eene broodfabriek, die het deeg
afweegt en tot brooden vormt.
BANKWET, v. overeenkomst tusschen den Staat
en de Nederlandsche Bank.
BANNE, v. rechtsgebied : de banne Breukelen.
BANNELING, m. en v. (-en), balling. BANNELINGE,
v. (-n).
BANNEN, (bande, heeft gebannen), in ballingschap
zenden; iem. uit eene plaats bannen, hem op mindere
.aangenarne wijze noodzaken die plaats te verlaten ;
dien verdrijven; vgl.
—den uivel,dnbozebane,
duivelbanner ; (kaartsp.) aftroeven. BANNING, v. verbanning : (fig.) bezwering.
BANRECHT, o., het ban- en vangrecht eerier stad (oudt.).
BANST, m. (Zuidn.) tondel; — zoo droog als barest,
zeer droog, (ook van een saai mensch gezegd) ; eene
ronde korf uit stroo of biezen gevlochten.
BANUS, m. landvoogd. Zie BANAAT.
BANVLOEK, in. (-en), banbliksem, vgl. gebanvloekt.
BANZERDEUR, v. (-en), (gew.) schuurdeur.
BAR, bn. bw. (-der, -st), ruw, onstuimig, koud : 't is
randaag bar weer; de barre winter van verleden jaar ;
de barre Noordenwind; — we hebben eene barre reis gehad, een reis onder bar weer; onherbergzaam (door
't ruw klimaat) : de barre Poolgewesten, het barre Noorden ; onvruchtbaar, zonder plantengroei : de barre
heide, eene barre zandwoestijn; (fig.) onvriendelijk, ruw,
terugstootend, barsch : een bar uiterlijk ; een bar gezicht
zetten; 't is een bar hear ; hij valt wel eens bar tegen
iemand nit, maar hy is tech zoo kwaad niet; (gemeenz.)
(bw. v. graad) buitengewoon, zeer (vooral van onaangename dingen): ik ben bar verkouden; ik heb het bar
druk; dat verslindt bar reel geld. BARHEID, v. het
bar zijn.
BAR, m. (-s), benaming voor sommige café's : de
,portbar.
BARAK, v. (-ken), loads ; kermistent ; kazerne ; tent,
houten gebouw, tot opneming van zieken ingericht,
(vooral bij besmettelijke ziekten); (fig.) slecht ingericht, groot, bouwvallig huis; (ook) een groot, vierkant, smakeloos gebouw. Ook BRAK.
BARAKKEEREN. (barakkeerde, heeft gebarakkeerd),
veldhutten bouwen; in veldhutten wonen.
BARBAAR, m. (...baren), buitenlander, vreemdeling
(in de geschiedenis der Grieken en Ronaeinen); vandaar (fig.) woest, onbeschaafd mensch, doch inzonderheid wreedaard : die barhaar mishandelt zone vrouw.
BARBAARSCH, bn. bw. (-er, -t), uitheemsch, doch
enkel fig.; strijdig met onze zeden en gewoonten,
onbeschaafd, ruw : de barbaarsche gewoonte om zwakke
kinderen te dooden ; barbaarsche zeden; hU had zijn,
slachtoffer op eene barbaarsche wijze verminkt; — eene
barbaarsehe taal, eene ruwe, harde taal ; — een barbaarsch yolk, een ruw, hard, wreed, onmenschelijk
yolk. BARBAARSCHHEID, v. (...heden).
BARBARISMUS, m. BARBARISME, o. (-n), een woord
of eene uitdrukking, gevormd in strijd met den aard
der Ned. taal. Al naardat de barbarismen navolgingen
zijn van Hoogduitsche, Fransche, Engelsche of Latijnsche woorden of uitdrukkingen, heeten ze germanismen, gallicismen, anglicismen, latinismen enz.
BARBEEL, m. (-en), zekere riviervisch van de familie der karpers, met vier baardjes aan de onderlip.
BARBETTE, v. (-n), (vestingbouwk.) verhevenheid
waarop 't geschut geplaatst wordt, als er geene geschutgaten zijn.
BARBIER, m. (-s. -en), baardscheerder (voorheen ook
als heelmeester optredend).
BARBIEREN, (barbierde, heeft gebarbierd), het barbiersbedrijf uitoefenen; (gemeenz.) van den baard
bevrijden, scheren: ik moat me nog laten barbieren;
ik barbier tegenwoordig me zelf.
BARBIERSGILDE, s. (-n); ...JONGEN, m. (-s), jongen die in een barbierswinkel helpt; ...WINKEL,
m. (-s), vertrek waar een barbier zijn bedrijf uitoefent ; — nieuws nit den barbierswinkel, losse praatjes,
BARBOT, v. (-ten), smeerling, riviergrondel.

BARCAROLLE, v. (-s), gondellied.
BARD, m. (-en), zanger en dichter bij de Galli6rs;
(in verheven taal) dichter : Ontslapen Bard, ik strengel geen laurieren, noch eerkroon om uw graf.
BARDENKOOR, o. (...koren); ...LIED, o. (-eren);
...ZANG, m. (-en).
BAREGE, o. luchtige wollen stof, vooral voor japonnen gebruikt.
BAREN, (baarde, heeft gebaard), ter wereld brengen; — de berg heeft eene muis gebaard, datgene waar
zooveel ophef, zooveel drukte van gemaakt werd,is op
weinig of nets uitgeloopen; — de tad baart rozen, de
tijd brengt alles wader terecht; (fig.) veroorzaken: dit
baart mij kommer ; opzien baren ; — keus baart angst,
wie tusschen twee dingen moat en niet weet to kiezen, ondervindt een onaangenaam gevoel; (op de
Kon. Mil. Ak.) ontgroenen. BARING, v.
BARENSNOOD, m. toestand waarin eene barende
vrouw verkeert : in barensnood verkeeren.
BARENSTEEL, m. (...stelen), (wapenk.) smalle waterpasse streep boven het schild, als teeken van eene
jongere lijn.
BARENSWEE, o. (...weeen) hevige, tusschenpoozende pijnen die 't baren voorafgaan.
BARET, v. (-ten), muts met vier uithoeken, bij de
toga (door rechters, professoren, predikanten) gedragon.
BARETKRAAM, v. (hand.) handel in gewerkte, gebreide stollen.
BARG, m. (-en), gesneden mannetjesvarken.
BARGE, [oudt. BARGIE], v. (-s), sierlijke trekschuit.
BARGEDIENST, m.
BARGOENSCH, o. onverstaanbare taal; koeterwaalsch ; kramerslatijn ; dieventaal.
BARILLA, *v. Spaansche soda, plant waaruit dew
bereid wordt.
BARITON, m. (-5), mannenstem tusschenbas en tenor.
BARIUM, o. een metaal : een der elementen, de basis
der barytaarde of zwaaraarde.
BARK, v. (-en), groot koopvaardijschip, drie masten
voerend, waarvan de twee voorste met razeilen, en
de achterste met gaffelzeil en gaffeltopzeil; --TUIG,
o. tuig van eene bark; —SCHIP, o. (...schepen).
BARKAN, o. [my. (-5), in de bet. van soorten van
barkan]. Zie BERKAN.
BARKANWEVER, m. (-5); ...WEEFSTER, v. (-5.)
BARKAS, v. (-sen), zwaarste sloep aan boord van
een schip ; zware, bewapende sloep met stoomvermogen, stoombarkas.
BARKHOUT, o. (-en), zwaar stuk bout, voor de stevigheid tegen den wand van het schip aangebracht.
BARKOEN, BERKOEN, v. (-5), (zeew.) rondhout, windboom.
BARM, m. (-en), barbeel, baardvisch ; (gewest.) soort
van oink, ook fratertje geheeten.
BARMHARTIG, bn. bw. (-er, st), medelijdendjegens
ellendigen. BARMHARTIGLIJK, bw. medelijdend.
BARMHARTIGHEID, v. (...heden).
BARMTE, v. (-n), (gewest. on veroud.) hoop, tas.
BARNEN, (barnde, heeft gebarnd), (veroud.)branden;.
(fig.) in het barnen der gevaren, in het ergste gevaar..
BARNING, v. het barnen.
BARNSTEEN, o. eene voorwereldlijke harssoort
(vooral in de Oostzee gevonden), tot het vervaardigen van halskoralen, oorsieraden, reukfleschjes,
sigarenpijpjes enz. aangewend; —00GST,m.; —VISSCHER, m. (-5) ; —VISSCHERIJ, v.
BARNSTEENEN, bn. van barnsteen : een barnsteenen
sigarenpfjpje.
BARNSTEENHARS, v. residu van gesmolten barnsteen, ook Engelsch asphalt geheeten ; ...OLIE, v. uit
barnsteen bereide olie, voor reukwerk gebruikt;
...VERNIS, o. met terpentijn en lijnolie bereide barnsteenhars ; ...ZUUR, o. zuur uit barnsteen verkregen.
BAROK, bn. (-ker, -st), scheefrond (van paarlen) ;
(fig.) zonderling, belachelijk, verkeerd, grillig: gebouwen in een barokken stijl opgetrokken ; een barok taaltje
schroven.
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BAROMETER, m. (-s), werktuig waarmee de .drukking. der lucht gemeten wordt: de barometer ?list,
claalt, de luchtdruk wordt grooter, kleiner.
BAROMETERSTAND, m. (-en), grootte van den luchtdruk door den barometer aangegeven : bff hoogen,

BAS, m. (-sen), baszanger.
BAS, v. (-son), draaibas, (veroud.) scheepsgeschut
van klein kaliber.
BASALT, o. (min.) donker gekleurd, hard, vulkanisch gesteente, meest in zuilen voorkomend, vooral
voor dijkglooiingen, havenhoofden enz. gebruikt.
BASALTBLOK, o. (-ken); ...ZUIL, v. (-en).
BALSALTEN, bn., van basalt.
BASAMENT, BASEMENT, o. (bouwk.) het voetstuk ;
grondstuk voor beelden en zuilen; de grond van een
gebouw, de fondeering.
BASANIET, o. harde, zwarte Egyptische steensoort.
BASCULE, v. (-s), brugbalans. BASCULE-SLU1TING, v. (-en), espagnolet-afsluiting aan balkondeuren enz., waarbij de stang uit twee deelen bestaat,
waarvan het eene naar boven, 't andere naar beneden
beweegt ; ...-WISSEL, m. (-s), soort van paardentramwissel welke 't paard zeif omtrapt.
BASEEREN, (baseerde, heeft gebaseerd), gronden:

Zagen barometerstand.
BAROMETRISCH, bn. op den barometer (den luchtdruk) betrekking hebbend ; een barometrisch maximum,
plants met hoogsten barometerstand in een gebied.
. BARON, m. (-s, -nen), adellijke titel, in rang tusschen jonkheer en graaf; vrijheer; (fig.) den baron
spelen, den grooten Neer uithangen.
BARONES, v. (-seas), adellijke dame; (ook) vrouw
of dochter van een baron; (fig.) wat eene baronesse!
wat eene trotsche vrouw.
BARONET, m. (-s), een Engelsch edelman die in
rang staat tusschen een baron en een ridder, en den
titel Sir voor zijn doopnaam voert.
BARONIE, v. (...iegn), vrije heerlijkheid: de baronie

man Breda. •

eene meentng, eene stelling baseeren op iets anders.

BAROSCOOP, m. (...open), (oorspr.) barometer;
(tegenw.) zekere gebrekkige thermometer, een vat
net wijngeest en kamfer of koolzuur-kalium; werktuigje om het gewichtsverlies der lichamen in de
lucht aan te toonen.
BAROUCHET, v. (-ten), soort van licht rijtuig.
BARREVOETBROEDER, m. (-s), monnik die barrevoets loopt. BARREVOETER, m. (-s), iem. die blootsvoets loopt; barrevoetbroeder.
:BARREVOETMONNIK, m. (-en), barrevoetbroeder.
BARREVOETS, bw. blootsvoets.
BARRICADE, v. (-s), versperring (meest bij oproer):
barricades opwerpen.
BARRICADENGEVECHT, o.
(-en), gevecht op en achter barricaden. Ook BARRIKADE.
BARRICADEEREN, BARRIKADEEREN, (barricadeerde heeft gebarricadeerd), door 't opwerken eener
barricade een weg, eene straat versperren ; (bij uitbr.)
e'rze deur barricadeeren, het openen der deur beletten door er zware voorwerpen tegen te zetten.
BARRIERE, v. (-s), slagboom, hek; eene rij van steden in de Zuid. Nederl.,, onze Republiek
bezetting legde. BARRIR
E-STEDEN, v. my.;
BARRIERE-TRACTAAT, o. in 1715 vastgesteld verdrag waarbij de Republiek de barriere kreeg.
BARRING, v. (zeew.) rondhouten, ingescheept om
in geval van nood de bestaande te vervangen, wear,loos rondhout; plaats waar doze rondhouten geborgen
worden.
BARSCH, bn. b-w. (-er, -t), onvriendelijk, ruw, terugstootend: een barsch antwoord, een barsch gezicht zetten; demand barsch de deur wizen. BARSCHHEID, v.
BARSIE, v. zeker ruw kamelot.
BARST, in. (-en), spleet, scheur in een hard voor-werp ontstaan en waarbij de deelen nog niet uit
-elkaar wijken: een barst in een muur, in het ijs, in

BASILICUM, o. koningskruid,balsemkruid;(apoth.)
eene ettermakende zalf, in de volkstaal brasilicum,
brasilicom geheeten.
BASILIEK, v. (-en), ook basilica), langwerpig vierkant gebouw in Athene, waarin de Archon Basileus
zetelde ; gerechtszaal bij de Romeinen; eerste Christelijke kerken in denzelfden vorm gebouwd.
BASILISCUS, m. (-sen), zeker oud veldgeschut, eene

een kopje.
BARSTEN, (barstte, is gebarsten), scheuren, spleten
of barsten krijgen, met geweld vaneenspringen : ge-

barsten vaatwerk; (fig.) barsten van spit, grooten spijt
gevoelen, (gemeenz.) zich te barsten lachen, uitbundig
lachen; — het moet buiyen of barsten, mijn wil zal ik

doordrijven, hoe dan ook. Vgl. bersten, losbar sten, nitbarsten.
BARYT, 0. of BARYTAARDE, v. (scheik.) oxyde
van barium ; —barytwit,barytgeel, zeer bestendige verfstoffen nit baryt bereid; — koolzure baryt of witheriet, — zwavelzure baryt of zwaarspaath.
BARYTON, m. (-s), (muz.) hooge bas of diepe tenor ;
barytonzanger.
BARYTON, v. (-s), eene soort van oude basviool
die ook onder den toets snaren heeft.
BAS, v. (-sen), (muz.) laagste partij in een muziekstuk ; lage mannenstem; instrument waarmee de
lage tonen worden voortgebracht in 't bijzonder)
de violoncel; — begyferde bus, baspartij waarbij van elk
akkoord slechts de grondtoon wordt geschreven en
de overige door cijfers aangeduid.

onschadelijke hagedis in Z.-Amerika en Azie,(oudt.)
zekere slang.
BASILISK, m. (-en), basiliscus.
BASINSTRUMENT, o. (-en), instrument voor de baspartij gebruikt, zooals violoncel, fagot, basbazuin, bas
/Nit, serpent.
BASIS, v. (basissen, bases), alles waarop een
lichaam steunt of rust, grondslag, grondvlakte;
(wisk.) grondgetal van een logarithmenstelsel ; grondvlak, grondlijn van een wiskundig figuur; (scheik.)
elke stof die zich met de zuren vereenigt en zouten
vormt; (krijgsk.) versterkt terrein vanwaar de operation tegen den vijand uitgaan; (fig.) grondslag
eener beschouwing, redeneering : zich op eene verkeerde basis plaatsen, op de basis van het sociale program der Liberale Unie is samenwerking nog mogelOk.
BASISCH, bn. (scheik.) basische zouten.
BAS-RELIEF, v. (-s), half verheven beeldwerk.
BASSA, m. (-s), pacha, bestuurder eener provincie
in Turkije; eeretitel van verschiliende ambtenaren
aldaar.
BASSEN, (baste, heeft gebast), blaffen ; den diamant
voor den eersten keer slijpen.
BASSE-TAILLE, v. (muz.) lage tenor, vroegere naam
voor baryton, tegenstelling van contra-bas of diepe
bas.
BASSETHOREN, m. (-s), houten, halvemaanvormige
horen, ook kromhoorn.
BASSIN, o. (-s), kom (van dokken, zweminrichtingen
enz.).
BASSIST, m. (-en), iem. die de has zingt.
BASSLEUTEL, m. (-s), sleutel om de bassenaren op
to winden; muzieksleutel die de plaats der f aanwijst; ...STEM, v. (-men), lage mannenstem.
BASSON, v. (-s), zeker blaasinstrument, fagot.
BASSORINE, v. het taaie sap of slijm, het gommig
bestanddeel der bassora-gom, der tragacanth-gom.
der salep enz.
BAST, m. (-en), (plantk.) laag die de schors van
het bout scheidt; de bast met de schors; (gemeenz.)
bulk, pens, lichaam: zun bast vullen,, veel eten;
iemand op zijn bast geven, hem afrossen; (veroud.)
strop. BASTLAAG, v.; ...VEZEL, v. (-s); ...WEEFSEL, o.
BASTA, tusschenw. genoeg; afgedaan! en hiermee
basta! clot is basta ! — basta ! head op!
BASTA, v. (-'s), klaverenaas, de derde matador in
het omber- en quadrillespel.
BASTAARD, m. (-s), ook BASTERD, een niet nit
een wettig huwelijk geboren kind; — tot bastAarct
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smaken, onterven; (bij uitbr.) de vrucht van dieren

infanterie, dat weer in compagnieen verdeeld wordt
(aan het hoofd van een bataljon staat meestal een
h# is van het
majoor of een luitenant-kolonel);
tiende bataljon, hij is R.-Katholiek.
BATALJONSCOMMANDANT, m. (-en) ; ...SCHOOL,
v. eene reeks van bewegingen welke met een bataljon in den strijd uitgevoerd worden.
BATATEN, v. mv. een tropisch gewas dat knollen
oplevert, die aangenaam van smaak en rijk aan
zetmeel zijn.
BATEN, alleen in den 3. pers. (het baatte, heeft
gebaat), baat geven, voordeel aanbrengen, helpen:

die tot verschillende, doch aan elkander verwante
soorten behooren: de muilezel en het muildier zyn
bastaarden (afstammelingen van ezel of ezelin en
paard); bastaardplanten, zie aldaar; iets dat van
de gewone soort afwijkt, eene mindere soort, tusschensoort (vooral in den handel), zie de samenstellingen; een oneigenlijke wissel.
BASTAARDBROEDER, m. (-s); ...KIND, o. (-eren);
...ZUSTER. v. (-s).
BASTAARDAREND, m. (-en), een aan de oevers der
Wolga levende arend; hij is kleiner dan de steenarend.
BASTAARDIJ, v. onwettige gemeenschap met eene
vrouw; een kind in zulk eene gemeenschap verwekt.
BASTAARDNACHTIGAAL, m. (-s, ...galen), een in
ons land voorkomende zangvogel, ook winterzanger,
boerennachtigaal, doornkrniper genaamd.
BASTAARDPLANTEN, v. mv. planten die hun ontstaan aan de bestuiving eener plantensoort, niet
door Naar eigen stuifmeel, maar door dat eener
ander soort te danken hebben, wat vaak in kweekerijen voorkomt, hybriden.
BASTAARDSCHRIFT, o. (-en), eigenaardig steil en
breed schrift, rond noch loopend schrift.
BASTAARDSLANG, v. (-en) ; (krijgsw.) ...GESCHUT, o.
BASTAARDUITGANG, m. (-en), een vooral in andere
talen gebruikelijk achtervoegse' achter Nederlandache woorden: -ment, -teit,-age,-ier,-eelen,-eeren
in dreigement, flauwiteit, tuig age, tuinier, houweel, waardeeren, voeteeren zijn bastaarduitgangen.
BASTAARDVRUCHT, v. (-en); ...WINDHOND, m.
(-en). BASTAARDPLANTEN, v. my.
BASTAARDWOORD, o. (-en), aan eene andere taal
.ontleend woord dat zich min of meer heeft gewijzigd naar de regels van de taal waarin het is overgenomen, zooals tracteeren, dineeren, fabriek, traktement.
BASTACHTIG, bn. (-er, -st), op bast gelijkende.
BASTELOOS, bn. zonder bast.
BASTERD, m. (-5), (gew.) een knikker, stuiter van
albast. Zie BASTAARD.
BASTERDATLAS, o. vijfknoopig of vijfbindig atlas;
...FLUWEEL, o. fluweel waarvan de haartjes lisjes
en nopjes vormen; ...SATIJNVLINDER, m. (-s), een
voor boomen zeer schadelijke donsvlinder.
BASTERDMUUR, v. een tot de familie der sleutelbloe-men behoorend plantengeslacht, veel als sierplant
gekweekt; ...PEN, v. (-nen), (bouwk.) pen die niet
.overal dezelfde dikte heeft; ...SPATPEN, v. (bouwk.)
gedeelte van eene houten pen, dat niet ontzien wordt.
BASTERDSUIKER, v. eene soort minder zuivere
suiker, tusschen de witte en de bruine ; ...TRAS, o.
een mengsel van twee deelen kalk, een deel tras en
deel zand.
BASTERDVIJL, v. (-en), eene yip met een niet al te
groven of al te fijnen houw (of groefjes), vgl. grofen zoetvijl; ...WAGEN, m. (-s), boerenwagen met krommen dissel ; ...WEDERIK, v. tot de fam. der Onagrarieen behoorende en bij ons als sierplant gekweekt;
...ZWAAIERIJ, v. (-en), afdeeling eener suikerfabriek.
BASTILLE, v. (-5), de geduchte vesting voor staatsgevangenen to Parijs, onder Karel V gebouwd
(1370-1383) en in 1789 door de Parijzenaars bestormd
en met den grond gelijkgemaakt.
BASTION, o. (-5), bolwerk eener vesting.
BASTKEVER, m. (-5), een tot de schildvleugeligen
behoorend insect.
BASTONNADE, v. het straffen met stokslagen.
BASVIOOL, v. (...olen); ...ZANGER, m. (-5), die de
baspartij zingt.
BAT, v. (-s), (sport) slaghout waarmee bij 't cricket-spel de bal weggeslagen wordt.
BATAAF, m. (bataven), Nederlander.
BATAAFSCH, bn., de Bataafsche Repubiiek, naam
der Nederl. provincin na de vlucht van Willem V
naar Engeland.
BATALJON, 0. (-s), een gedeelte van een regiment

awe pogingen baten u niet; het zal u volstrekt niet
oaten; wat beat het my of ik mij al afsloof?; of gij
hoog of laag springt, het baat u niet; bevorderen, bevoordeelen: de zaak zal door zijn optreden (dien maatregel) niet gebaat worden.
BATHENGEL, v. wonderkruid.
BATHOMETER, m. (-5), werktuig, dienende om de

diepte der zee to bepalen.
BATIG, bn. voordeelig; — batig slot of saldo uwer
rekening, der begrooting, voordeelig overschot.
BATIST, eene fijne soort lijnwaad uit de zachtste
en langste vlasvezels geweven.
BATISTEN, bn. van batisten.
BATONNEEREN, (batonneerde, heeft gebatonneerd),
met den stok schermen.
BATS, tusschenw. plof!: bats! daar lag hij.
BATSCH, bn. bw. (-er, -t), (veroud., vooral. gew.)
trotsch, overmoedig, hoogmoedig; — eene batsche meid,
zwierig, in het oog vallend rijk gekleed.
BATTERIJ, v. (-en), eenige stukken geschut samengeyoegd, die dienen in den oorlog om bepaalde oogmerken to bereiken, plaats waar de stukken opgesteld zijn on de bedekking daarvan: vaste batterijen,
rodende batterij, de veldbattertj (samen beweegbare
battery genoemd) naarmate de manschappen al dan
niet bereden zijn; borstwering waarachter het geschut gedekt is; — horizontale batterij, wier borstwering geheel boven den beganen grond wordt opgeworpen ; — ingezonken batterY, waarbij een gedeelte
van den grond tot borstwering dient; — geblindeerde
of gekasematteerde battery, die door balken en aarde
drovende
tegen het vijandelijke vuur gedekt zijn;
batterijen, op schepen of vlotten geplaatst; — gebroken batterYen, waarbij de lijn der borstwering zaagvormig is; —
eene battery opwerpen, die van facinen, palen, schanskorven waken; — de battery laten spelen (spreken),
het geschut afvuren; — eene battery to zwijgen brengen; — achter de battery kruipen, zeer bang zijn;
de vuurmonden van de wagens
—inbaten)*komen,
nemen om te schieten, (gemeenz.) aan eene natuurlijke behoefte voldoen, (battery wordt ook door het
yolk gebruikt voor achterst, billen enz.); — iets op
de battery brengen, te berde brengen; — iem.behoorlYk
op de battery brengen, hem voorstellen; — van batterij veranderen, eene andere tactiek volgen om zijn
doel beter te kunnen bereiken; (nat.) electrische batterfj, eene verbinding van zeker aantal Leidsche
fiesschen die zoo verbonden en gelsoleerd zijn, dat
zij to gelijk ontladen kunnen worden; — eene galvanische battertj, verbinding van galvanische elementen.
BATTERIJGESCHUT, o. in tegenstelling met veldgeschut; ...MAGAZIJN, o. kruitmagazijn (meestal
geblindeerd) voor de batterijen.
BATTING, v. (-s), rond stuk hout.
BAUWEN, (bauwde, heeft gebauwd), geluid geven,
meest van de echo gezegd, doch bijna enkel in nabauwen gebruikelijk.
BAVIAAN, m. (...anen), een groote, kwaadaardige
aap die in Afrika leeft, hij heeft een korten staart,
wangzakken, en vooruitstekenden snoet.
BAVIANENGEZICHT, o. (-en), (fig.) leelijk gezicht,
apenbakkes, ook baviaansgezicht.
BAZAAR, m. (...aren, -s), ook BAZAR, winkel waar
meestal de artikelen tegen een uniformen prijs wor-
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den verkOcht: de 30 cents-bazaar, de twee-guldens-bazaar;
ook de naam voor groote winkels : de Soninklfike, de
Fransche bazaar; de goedkoope bazaar; verkooping van
vrijwillig afgestane voorwerpen voor een lierdadig
doeL
BAZELEN, (bazelde, heeft gebazeld), igen, razen,
onsamenha,ngen.de taal spreken.
BAZIJN, o. (Zuidn.) fljn en stork bombazijn, streepjesgoed. BAZIJNEN, bn. van bazijn.
BAZIN, v. (-nen), meesteres; de vrouw van den baas;
eene brutale, ook eene groote vrouw. BAZINNETJE,
o. ( s), dat meisje is een bazinnetje, durft er to wezen.
BAZUIN, v. (-en), zekere trompet of horen vooral
vroeger bij de Oostersche volken in gebruil[ :7 de bazuin steken; op de bazuin blazen ; (org.) kromhoren.
BAZUINBLAZER, m. (-s) ; ...BLAASSTER, v. (-s);
...GESCHAL, o.
BAZUINEN, (bazuinde, heeft gebazuind), met de
) overdreven hard opdreubazuin verkondigen; (fig.
nen; vgl. rond- en uitbazuinen.
BDELLOMETER, m. (-s), (heelk.) een verbeterd kopglas dat de bloedzuigers zou moeten vervangen.
B-DUUR, v. (muz.) hoogere toon in b; — het gaat er
altijd over b-duur, zelfs spoedvereischende zaken behandelt men daar altijd even langzaam.
B-DUURSLEUTEL, m. (-s), de grondtoon van B-duur.
BEAAIEN, (beaaide, heeft beaaid), iets beaaien, veel
aaien over; (fig.) iem. beaaien, op alle wijzen vleien,
in 't oog loopend en overdreven mooi bij iemand
doen.
BEAARDEN, (beaardde, heeft beaard), met aarde
bedekken; begraven (inz. bij R.-K.) BEAARDING, v.
BEADEMEN, (beademde, heeft beademd), over iets
den adem laten gaan. BEADEMING, v. (-en).
BEAMBTE, m. en v. (-n), ambtenaar, (inz. gebruikt
voor hen die in lagere bedieningen zijn geplaatst).
BEAMEN, (beaamde, heeft beaamd), toegeven, toestemmen, het eens zijn met : wat de spreker daar zeide,
-

beaam ik; eene bewering, stelling beamen; — jets ten
voile beamen, geheel en al instemmen met; — het
die beginselen als de
program eener partij beamen,

zijne erkennen. BEAMING, v. BEAMELEN, (veroud.).
BEANGST, bn. bw. angst gevoelende, bevreesd;
vrees inboezemen. BEANGST—iem.beangstmaken,
HEID, v. vrees, angst.
BEANGSTIGEN, (beangstigde, heeft beangstigd),
angstig maken, angst aanjagen. BEANGSTIGING,
v. (-en).
BEANKEREN, (beankerde, heeft beankerd), door middel van steunijzers balken in muren bevestigen;
(ook) de wanden en muren daardoor versterken.
BEANKERING, v. (-en).
BEANTWOORDEN, (beantwoordde, heeft beantwoord), iem. eene vraag, een brief beantwoorden, mondeling of schriftelijk antwoord geven aan iem. (op
jets); — een spreker beantwoorden (in eene vergadering),
zijne op- en aanmerkingen ontzenuwen, het ongegronde ervan aantoonen: eene tegenwerping beantwoorden; — het vijandelfike vuur beantwoorden, terugschieten (met geweer of kanon); — aan eene verwachting, het vertrouwen beantwoorden, voldoen aan, bevredigen, niet beschamen; — can een examen, aan de
eischen van een examen beantwoorden, blijk geven,
voldoende kennis te bezitten; slagen; — aan verschillende eischen beantwoorden, daaraan voldoen; — aan
eene bestemming, eene roeping beantwoorden, geschikt
zijn voor; — aan een doel beantwoorden, overeenkomen
met; — A behandeling van den bol in de stereometrie
beantwoordt aan die van den cirkel in de planimetrie,
neemt dezelfde pleats in.
BEANTWOORDER, m. (-s). BEANTWOORDING, v.
(-en), ter beantwoording van, als (in) antwoord op
(aan). BEANTWOORDSTER, v. (-s).
BEARBEIDEN, (bearbeidde, heeft bearbeid), aan iets
arbeiden en tot een zeker doel bewerken; in orde
brengen; (fig.) zijn arbeid, zijn work uitstrekken over :
die zendeling heeft een g root veld te bearbeiden; — het
veld, den akker bearbeiden, in orde brengen.

BEARBEIDER, m. (- 8). BEARBEIDING,

v. (-en). BE-

ARBEIDSTER, ( - s).
BEASCHT, bn. met asch bedekt, bestoven.
BEASEMEN, (beademde, heeft beasemd), beademen.

BEASEMING, v. (-en).
BEATA, v. heilige bidzuster; ook : schijnheilige.
BEATIFICEEREN, zaligspreken, eene formaliteit
welke de heiligverklaring 50 jaren voorafgaat.
BEATITUDO VESTRA, Uwe Heiligheid (titel van
den Paus).
BEAU-MONDE, m. de aanzienlijke, deftige stand.
BEAUMONT-GEWEER, o. (...geweren), achterlaadgeweer, door den fabrikant Beaumont to Maastricht
uitgevonden, en in 1871 in het Ned. leger ingevoerd.
BEBEK, v. eendensoort op Java; zomerpaleis van
den Turkschen sultan aan den Bosporus.
BEBINDEN, (bebond, heeft bebonden), met band,
met windsels omwinden.
BEBLAARD, bn. met blaren bedekt.
BEBLOEDEN, (bebloedde, heeft bebloed), met bloed
bedekken, bevochtigen, bemorsen: zjin gezicht was
geheel bobbed; bebloede kleeren.
BEBLOEMEN, (bebloemde, heeft bebloemd), met
bloemen bedekken, versieren; met bloemen bewerken.
BEBLOKKEN, (beblokte, heeft beblokt), (fig.) met
ijver iets bestudeeren, erop blokken.
BEBOETEN, (beboette, heeft beboet), in boete slaan;
tot boete veroordeelen. BEBOETING, v. (-en).
BEBOLWERKEN, (bebolwerkte, heeft bebolwerkt),
met bolwerken omringen ; — ik zal dat wel bebolwerken,
ik zal dat wel klaarkrijgen, bewerken. BEBOLWERKING, v. (-en).
BEBOSSCHEN, (beboschte, heeft beboscht), met
Bosch beplanten.
BEBOUWBAAR, bn. geschikt om bebouwd (geploegd
en bezaaid) to worden.
BEBOUWEN, (bebouwde, heeft bebouwd), (een terrein) met gebouwen bezetten ; — den grond bebouwen,
de aarde omspitten, beploegen en er planten op
kweeken.
BEBOUWER, m. (-5). BEBOUWING, v. (-en).
BEBROEDEN, (bebroedde, heeft bebroed), broedend
bedekken, erop zitten broeden.
BEBRUIKEN, (gew.) gebruiken.
BECIJFEREN, (becijferde, heeft becijferd), berekenen ; voorrekenen; (muz.) de harmonische inhoud
van een in akkoorden verdeeld muziekstuk ten behoeve van den speler van den generalen bas of van
een volstemmig accompagnement op 't klavier, door

getallen of andere teekens boven de noten van de
benedenstem (bas), aanwijzen. BECIJFERING, v. (-en).
BED, o. (-den), een met veeren, dons, kapok, zeegras, kaf enz. gevulde zak one op to slapen; inz. zulk
een zak met zijn toebehooren van peluw, kussens, lakens, dekens enz.; (ook) ledikant of bedstede met bed
en toebehooren; — naar (te) bed gaan, gaan slapen;
vgl. dood-, veld-, ziekbed ; — een bed stoppen, den beddezak met veeren enz. vullen; — het bed afhalen, het
beddegoed uit ledikant of bedstede halen ; ook (gew.)
van schoone lakens en sloopen voorzien; — het bed opmaken, het beddegoed naar behooren erin leggen ; —
ik zal dat bed wel opmaken, dat wel klaren, in orde brengen ; — het bed houden, te bed liggen, zijn, ziek zijn;
in 't kraambed, is niet lang
—zijnevrouwis,lgtin'bed,
geleden bevallen; — (gemeenz.) dat meisje moet naar
bed, moet binnenkort bevallen ; — het bed ligt al veer
zc gespreid, gij zijt ons welkom (als gast) ; — het is
niet altrjd : „Zoetelief, born te bed :" men kan niet altijd
alley goedvinden en vriendelijk zijn; — h slaapt
haast geen nacht op bed, zijne drukke bezigheden doen
hem zelfs zijne nachtrust missen; — wie den naant
heeft van vroeg opstaan, ?nag erij to bed bloven (snag
lung slapen), wie den naam heeft knap te zijn, kan
ongestraft eene domme fout begaan; — laat uty bed
het maar niet hooren, (scherts. gezegd tegen iem. die
plannen maakt one zeer vroeg op to staan), — men
pant er mee naar bed en men staat er weer one op,
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(van kommer en verdriet gezegd) men kan die nooit
op zijde zetten; — by het naar bed gaan de zorg in
de kleeren laten, er niet meer aan denken , als men
slapen gaat; — men moet zich niet uitkleed
en, voor
men naar bed gaat, voor zijn dood moet men -zijne
bezittingen niet verdeelen en weggeven; — van het
bed op het stroo geraken, met zijne zaken achteruitraken, aan lager wal komen; — sterven op het bed
van ear, op het slagveld sneuvelen ; — (recht.) van
tafel en bed gescheiden zijn, bij rechterlijk vonnis van
de verplichting tot samenwoning ontheven zijn;
(ook) voorloopige, gedeeltelijke scheiding; toestand
van verkoeling, afkeer tusschen twee gehuwden ; niet
bij elkander komen (van gehuwden); door de omstandigheden gedwongen van elkander verwijderd te
leven; huwelijk: zij gaat nog met haar spot naar
bed, zij zal nog in 't huwelijk treden met wien zij
nu voor lummel houdt; —kinderen van het eerste bed, uit
het eerste hdwelijk; — hij is van het echte bed, is
een wettig kind; — het bed of de bedding eener rivier,
van een gletscher, de begrensde ruimte waarbinnen
het water stroomt, het ijs voortschuift ; breedte eener
rivier: zomerbed, winterbed ; laag in eene mijn ; zelling
of zaat door een schip in de modder gemaakt; eene
afgeperkte en verhoogde plaats in een tuin, waarop
bloemen of gewassen gekweekt worden :
bloem-,
aardbezienbed; een bed met boonen.
BEDAAGD, bn. (-er, -st), niet jong meer, oud, (minder sterk dan) bejaard. BEDAAGDHEID, v.
BEDAARD, bn. bw. (-er, -st), tot rust, kalmte gekom en
kalm : een bedaarde man; — bedaard leven, stil, kalm:
ingetogen;
bedaard optreden, bezadigd; — iem. bedaard aanhooren,naar iem. oplettend luisteren zonder
hem in de rede te vallen, hoewel men sours eene
geheel tegenovergestelde meening heeft; — bedaard
spreken, kalm en rustig; — bedaard alles behandelen,
geregeld achter elkander, zonder zich te haasten ; —
houd u bedaard, wees niet zoo druk, zoo haastig;
bedwing u ; — bedaard, bedaard ! zacht, zacht ! — bedaard aan,zachtjes aan. BEDAARDHEID, v. kalmte.
BEDACHT, vd., op iets bedacht zijn, iets we' overwegen, iets niet uit het oog verliezen, er met zorg
over denken; — h# is op alles bedacht, hij heeft ale
omstandigheden voorzien, hij denkt aan alles.
BEDACHTELIJK, bw. voorzichtig, wijselijk.
BEDACHTZAAM, bn. bw. (...amer, -st), alles wel
overleggende; voorzichtig, omzichtig. BEDACHTZAAMHEID, v.
BEDAKING, v. (bouwk.) dak, dakwerk: het huis is
op de bedaking na klaar.
BEDAMMEN, (bedamde, heeft bedamd), met een
dam omringen, afsluiten. BEDAMMING, v. (-en).
BEDAMPEN, (bedampte, heeft bedampt), met damp,
dampen bedekken. BEDAMPING, v. (-en).
BEDANKEN, (bedankte, heeft bedankt), iem. voor
iets bedanken, zijn dank ervoor betuigen ; (ook) iets
van de hand wijzen, niet aannemen (een raad, eene
uitnoodiging, een aanbod); — iem. bedanken, afdanken, uit zijn dienst ontslaan; — voor een ambt, eene
betrekking bedanken, zijn ontslag indienen, zijn ambt
nederleggen ; (ook) eene aangeboden betrekking niet
willen aanvaarden of bekleeden; — bedankt worden,
dank ontvangen; zijn ontslag krijgen; — voor een
tijdschrift, eene krant bedanken, de inteekening, het
abonnement opzeggen.
BEDANKENSWAARDIG, bn. waard, dat men ervoor
bedankt.
BEDANKING, v. (-en), dank, ontslag, weigering.
BEDANKJE, o. (-s), ik werd afgescheept met een ellendig
bedankje, woorden, zonder meer, kreeg ik tot dank ;
—'tisLchtenbedankjeward,
het is ten minste iets
waard.
BEDAREN, (bedaarde, heeft en is bedaard), stiller,
kalmer worden; — de storm, het onweder bedaart,
wordt minder in hevigheid; — het weder bedaart,
wordt beter, mooier; — een toornige, kijvende, tierende
bedaren, tot kalmte, rust aanmanen, brengen, ook
inn. tot bedaren brengen, het kind is niet tot bedaren te

brengen, het schreeuwt hevig en er is geen stillen
aan; niet tot bedaren komen; — dorst en hunger zijn,
bedaard, gestild, bevredigd. BEDARING, v.
BEDAREND, bn. (geneesk.) een, bedarend drankje,.
middel, kalmer makend, pijnstillend.
' BEDAUWEN, (bedauwde, heeft bedauwd), met dauw
bevochtigen, (fig.) bedauwde wangen, met tranen
bevochtigd. BEDAUWING, v.
BEDDE(BED-)BEHANGSEL, o. (-5); ...DEKEN, v. (-s) ;
...FLESCH, v. (...flesschen), beddewarmer.
BEDDEGAANSTIJD, m. tijd waarop men naar bed
dient te gaan.
BEDDEGERIEF, o. (Zuidn.) zaken of voorwerpen
welke tot een bed behooren; ...GOED, o. stukken tot
een bed behoorende (onderbed, kussens, peluwen enz.);
...JAK, o. (ken), nachtjak.
BEDDEKAST, v. (-en), soort van kast in eene veenkeet, waarin de veenarbeider op een weinig beddegoed, stroo of ruigte op den grond slaapt; bedstee;
...KLEED, o. (-en), sprei.
BEDDEKOETS, v. (-en), bedstede; ...KUSSEN, o. (-s);
...KWAST, m. (-en), kwast, van de zoldering eener
bedstede afhangende; ...LAKEN, o. (-s), katoenen of
linnen laken op het bed, onder de dekens.
BEDDEN, (bedde, heeft gebed), te bed leggen: at
beddede ik mij in de hel (Ps. 139) ; (gemeenz.) het bed
of de bedden opmaken.
BEDDENKOOPER, m. (-s) ; ...KOOPSTER,v. (-5); ...MAKER, m. (-5), bereider, schikker van bedden; ...MAAKSTER, v. (-5); ...VULLER, m.(-s); ...WINKEL,m. (-5).
BEDDEPAN, v. (-nen), beddewarmer.
BEDDEPISSER, m. (-5), die des nachts in bed watert ;
zeker insect (ook pissebed, varken, keldervarken geheeten) ; ...PISSTER, v. (-s) ; ...PLANK, v. (-en), plank
voor of in eene bedstede ; (gemeenz.) bij de beddeplank
af, gezegd, wanneer er juist 9 maanden na het huwen
een kind geboren wordt.
BEDDESPREI, v. (-en), kleed over een bed (tot
sieraad).
BEDDETAFEL, v. (-s), nachttafel ; ...TIJK, v. de stof
waarvan overtreksels voor bedden worden vervaardigd; — (-en), overtrek van een bed.
BEDDEVEEREN, v. my.; ...VULSEL, o. veeren, dons,
kapok, zeegras. houtwol, enz.
BEDDEWARMER, m. (-s), beddeflesch, beddepan
(gemeenz.) de bedgenoote.
BEDDEZAK, m. (-ken), zak voor beddegoed; overtreksel van een bed.
BEDDING, v. (-en), rivierbed ; sluisvloer ; — bedding of
zaat van een schip, de kuil dien een schip, den grond
rakende, zich zelf maakt; planken vloer waarop het
geschut staat, ten einde het inzakken en het omwoelen van den grond to voorkomen; batterijplank
aardlaag : zand-, leembeddin g ; opeenhooping van aardgesteente : steenkolen-, ertsbedding.
BEDDINGSBALK, m. (-en), balk, onderligger voor
geschutbeddingen.
BEDE, v. (-n), gebed; dringend verzoek: bede om
hulp, op zijne bede ; (oudt.) aanvraag van den landsheer tot het opbrengen eener geldsom, eene soort van
belasting.
BEDEDAG, m. (-en), biddag, dag tot algemeen bidden vastgesteld, vroeger zeer gewoon, wanneer
het land of een geliefd vorst in gevaar verkeerde.
BEDEELDE, m. en v. (-n), arme, behoeftige die bedeeld wordt.
BEDEELEN ; (bedeelde, heeft bedeeld), een deel van
iets geven; inz. aan de behoeftigen eene vaste uituitdeeling geven ; —bedeelo/ worden, tot den armenstand
behooren; (fig.) met de gaven der fortuin bedeeld zijn
veel geld en goed bezitten; — hij is rijk bedeeld, met
veel geestesgaven of rijkdommen toegerust; (gew.)
overleggen om toe te komen (met zijn inkomen;
om spijs of drank te deelen).
BEDEELER, m. (-5) ; ...STER, v. (-s), hij, zij die oven uitdeelt.
BEDEELING, v. (-en), uitreiking van gaven; — in de
bedeeling zon, tot de bedeeling behooren, uit de armen-
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kas (der gemeente of der kerk) ontvangen ; de plaats
waar bedeeld wordt : naar de bedeeling gaan; — juffrouw ! gaat ge mee naar de bedeeling? onder arme
menschen spottend en hoonend gezegd tegen iem.
die boven haar stand gekleed gaat; (in godgeleerden
stip) openbaring, mededeeling: Oude en Nieuwe be-deeling, Oude en Nieuwe Testament; (bij uitbr.) me.dedeeling in 't algemeen.
BEDEESD, bn. bw. (-er, -st), niet vrij in zijn spreken, in zijn doen, (minder sterk dan) bloode; beschroomd, verlegen ; zedig. BEDEESDHEID, v.
BEDEGUAR, BEDEGAR. o. (kruidk.) hondsrozenspons; de mosachtige uitwassen, aan de takken der
egelantiers of wilde rozen, veroorzaakt door de steken van eene soort van galwesp; vroeger tegen
velerhande .ziekten aangeprezen.
-BEDEHUIS, o.
kerk, kapel.
BEDEKKEN, (bedekte, heeft bedekt), (lets) geheel
net dekking voorzien, geheel of rondom dekken;
voor het gezicht verbergen; — de tafel met een kleed

eener gemeente vergund is, langs de huizen der
nTeergegoeden te bedelen.
BEDELEN, (bedelde, heeft gebedeld), zich door aanhoudend of deemoedig vragen verschaffen ; dikwerf
en 'bij herhaling om lets vragen, verzoeken; aalmoezen vragen voor zijn levensonderhoud : zijn of
het brood bedelen; — om iets bedelen, smeekend vragen.
BEDELJONGEN, m. (-S); ...KEREL, m. (-s); ...KIND,
o. (-ers, -eren).
BEDELKRUID, o. (kruidk.) meelkruid, meelbloem,
dievenkruid.
BEDELMEID, v. (-en); ...MEISJE, o. (-s); ...MONNIK,
m. (-en), monnik welke geen eigendom mag bezitten, maar van giften moet leven.
BEDELOPTOCHT, m. (-en), een optocht van hen die
geen work, geen brood hebben; ...ORDE, v. (-n),
broederschap van bedelmonniken, in de 13e eeuw ontstaan om tot de eenvoudige levenswijze der Apostelen terug to keeren; zij waren rechtstreeks aan
den Paus onderworpen, bezaten vele voorrechten en
kregen alras een machtigen invloed. Het waren de
orden der Dominicanen, der Franciscanen, der Karmelieten on der Servieten.
BEDELSTAF, m. stok van een bedelaar; (fig.) iem.
tot den bedelstaf brengen, zeer arm maken, (ook) in
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tedekken; het kleed bedekt de tafel; — zijne armoede be.dekken, die verbergen; (krijgsk.) een konvooi met

troepen beschermen; (sterrenk.) samentreffen, zich
in eene rechte lijn bevinden van twee of weer sterren.
BEDEKKING, v. (-en), het bedekken; (krijgsk.) gewapend geleide; — onder bedekking van, bescherming;
(sterrenk.) verduistering.
BEDEKSEL, o. (-s, -en), wat bedekt, verbergt (eig.
-en fig.).
BEDEKT, bn. bw. (-er, -st), (vest.) de bedekte weg,
een ongeveer 10 M. breede weg aan den buitenkant
tier gracht, door een zacht glooiend glacis gedekt,
waar de soldaat tegen het geschut der belegeraars
beveiligd is; — een bedekt terrein, een terrein dat wegens de daarop zich bevindende heesters, tuinen,
afsluitingen, gehuchten enz. geen uitzicht toelaat ; —
in bedekte termen, niet openlijk, maar toch duidelijk
genoeg ; (fig.) een bedekt karakter, een geveinsde aard ; —
eene zaak bedekt houden, geheim houden, er niet rond
voor uitkomen; — bedekt te kennen geven, laten
raden, laten vermoeden.
BEDEKTELIJK, bw. op eene bedekte wijze.
BEDEKTOOGIGEN, my. eene familie der tienarmige,
koppootige weekdieren waartoe verschillende inktvisschen behooren.
BEDELAAR, m. (-5, ...aren), iem. die om aalmoezen
vraagt; een arm, behoeftig mensch, een havelooze ;
iem. die dringend, zonder ophouden om iets vraagt ;
—hetis envrguldebdelar,
iem. die met weinig
inkomen een grooten staat moot voeren ; — jonge
slempers, nude bedelaars, wie in zijne jeugd verkwistend is, zal later gebrek lijden. BEDELAARSTER,
v. (-s).
BEDELAARSDEKEN, v. (-s), veelkleurige deken, kunstig gestikte sprei ; deken uit allerhande lappen en
lapjes samengesteld; — het gelijkt wel een bedelaarscleken, het is uit allerlei stukken samengeflansd, de
eenheid ontbreekt ; ...DOELEN, m. bedelaarsherberg
-of -kwartier.
BEDELAARSGEBED, o. (...gebeden); (fig.) een bodelaarsgebed doen, zijn geld tellen, als men alleen is;
_...HERBERG, v. (-en); ...SPEL, o. zeker kaartspel.
BEDELAARSKOLONIE, v. (...ien), strafkolonie om
'de bedelarij te weren; ...KWARTIER, (-en).
BEDELACHTIG, bn. bw. (-er, -st). BEDELARIVI, bn.
zeer arm.
BEDELARES, v. (-sen), zij die bedelt.
BEDELARIJ, v. het bedelen ; (gemeenz.) onbeschaamd
verzoek.
BEDELBRIEF, na. (...ven), schriftellike vergunning
om to bedelen, geschreven aanvrage om eene aalmoos ; brief waarin men men eerbiedig om huip
verzoekt; ...BROEDER, m. (-s), een monnik of broeder van eene der bedelorden; ...BROK, m. (-ken),
gebedeld stuk (brood enz.) ; — m. en v. (fig.) iem.
die op schaamtelooze wijze bedelt; ...BROOD, o. gebedeld brood; (fig.) het bedelbrood eten. van aalmoezen
Jeven; ...DAG, in. (-en). dog waarop het den amen

hooge mate in financieele zaken achteruitbrengen:
die onderneming heeft hem aan (tot) den bedelstaf gebracht, veel geld gekost; — hij loopt op een draf naar
den bedelstaf, zijne zaken gaan snel achteruit.
BEDELVEN, (bedolf, heeft bedolven), met aarde bedekken; — bedolven liggen, begraven liggen. BEDELVING, v.
BEDELVOLK, o. eenige bedelaars bij elkander ; zeer
arme menschen; menschen die altijd to vragen hebben.
BEDELZAK, m. (-ken), zakje, napje dat de bedelaar
den voorbijganger voorhield bij het vragen om eene
aalmoes; zak waarin de bedelaar zijne aalmoezen
verzamelt; (ook scherts.) iem. die onophoudelijk om
lets vraagt; — de bedelzak heeft geen bodem, hoeveel
men den bedelaar ook geeft, nooit houdt hij op to
bedelen; ook van een kind gezegd dat niet ophoudt
met vragen; (fig.) iemand tot den bedelzak brengen.
Zie BEDELSTAF.
BEDENKDAG, m. (-en), bedenktijd van een dag.
BEDENKELIJK, bn. bw. (-er, -st), ongerustheid wekkende, (minder stork dan) zorgelijk: een bedenkelijk
geval; wat bedacht, overdacht kan of moot worden;
denkbaar; gevaarlijk : dat ziet er bedenkelijk uit, dat
is alles behalve rooskleurig; — een bedenkelijk gezicht
zetten, doen alsof men veel bezwaren zal maken,
veel zwarigheden, veel gevaar duchten; — eene bedengevaarlijk.
kelijke ziekte; de zieke is, ligt bedenkelijk,
BEDENKELIJKHEID, v. zwarigheid, gevaar.
BEDENKEN, (bedacht, heeft bedacht), zijne gedachten vestigen op, zich to binnen brengen, nadenken
over; — voor gedaan en na bedacht, heeft menigeen in
't leed gebracht, het berouw komt doorgaans to laat ;
hem laten toekomen; — iem.
—iem. eti sbednke ,
goed bedenken, ruim bedeelen; (ook) good voor hem
zorgen; — iem. in zijn testament bedenken, hem een
legaat vermaken ; overleggen : men moet de zaak goed
bedenken, alvorens to beginnen; dat geeft reel to bedenken; — een raadsel, eene som, een middel bedenken, verzinnen, uitdenken; — alle mogelijke zwarigheden, bedenken, eraan denken;
ik evil ink eerst nog bedenken,
lets in overweging nemen; bij zich to rade gaan;
heeft rich bedacht, is van besluit veranderd, is van
eene verkeerde mooning teruggekomen; — dat loot
zich bedenken, dat kan men gemakkelijk denken.
BEDENKEN, o. beraad; — bedenken hebben, bezwaar
vinden; — jets iii, bedenken nemen, overwegen; — buiten
bedenken, buiten twijfel.
BEDENKER, m. (-s), BEDENKSTER, v. (-s), die zich
lang bedenkt, die lang overlegt alvorens to besluiten.
BEDENKING, v. (-en), beclenkingen hebben, opmerkin,9;en maken, bezwaren opperen; — peen bedenkingen !
gij moot niets tegenwerpen; overweging, beraad ; jets

in be(lenking geren,

BEDENKTIJD.
BEDENKTIJD, m. tijd van overleggen : hfj kreeg drie

bedenktijd om een besluit te nemen; de verkozene
nam niet dadelijk aan, maar vroeg eenige dagen bedenkuitstel, tijd van beraad.
BEDEPLAATS, v. (-en), plaats waar men bidt.
BEDERF, o. schade, ondergang : dat zal op zijn be, clerf uitloopen ; het bederven, verminderen in waarde ;
verrotting; — hij zal wel zorgen, dat er het bederf
niet in komt, hij maakt er een ruim gebruik van;
het slechter worden of maken : het bederf der zeden;
(lie, jongen is een bederf voor de school, de grootste
deugniet ervan ; fro heeft het bederf in zijn bloed.
BEDERFELIJK, bn. (-er, -st), vatbaar voor boded, verkeerd: bederfelijke invloeden. BEDERFELIJKHEID, v.
BEDERFWEREND, bn., beclerfwerende watten, antiseptisch.
BEDERVEN, (bedierf, heeft en is bedorven), voorwerpen bederven, ze beschadigen, onbruikbaar maken,
in waarde doen verliezen; — hij zal met dat peuterwerk
zijne oogen nog bederven, maken dat hij niet meer
goed zien kan; — het spel bederven, in de war sturen;
iemands pleizier bederven, vergallen, ontnemen ; — zijne
goede luim hebt gij in eens bedorren, in eene kwade veranderd; — een kind bederven, te veel toegeven, waardoor het een onpleizierig humeur verkrijgt ; — iemands
karakter bederven, slecht of slechter maken ; — de goede
zeden bederven, (fig.) slecht of slechter maken of worden; — de spijzen bederven, tot bederf overgaan en ,claardoor onbruikbaar worden. BEDERVING, v.
BEDERVER, m. (-s), BEDERFSTER, v. (-s), die een
ander bederft.
BEDESTOND. m. (-en), biduur.
BEDEVAART, v. (-en), reis (meest to voet) naar eene
heilige plaats: ter bedevaart gaan of reizen.
BEDEVAARTGANGER, m. (-s); ...GANGSTER, v. (-s),
die eene bedevaart doet.
BEDEVAARTKAPEL, v. (-len); ...KERK, v. (-en);
_...SOORD, o. (-en) ; ...BEDEVAARTSPLAATS, v. (-en).
BEDFLESCH, v. Zie BEDDEFLESCH.
BEDGANG, v. (-en), smalle ruimte tusschen twee
Jedikanten.
BEDGENOOT, m. (-en); ...GENOOTE, v. (-n), iemand
-die bij een ander slaapt; echtgenoot.
BEDGORDIJN, v. en o. (-en), gordijn voor een bed.
.BEDIEDEN. Zie BEDUIDEN.
iem. die bedient, inz.
BEDIENAAR, m. (-s,
in bedienaar van het goddelijk woord, geestelijke, predikant ; — bedienaar ter begrafenis, bidder, aanspreker,
lijkbezorger.
BEDIENDE, m. en v. (-n), iemand die bij een ander
voor loon bepaalde huiselijke dlensten verricht: be'dienden in livrei ; persoon die in ondergeschikte betrekking in eene zaak werkzaam is : bediende in een
lnanufactuurwinkel; kappersbediende; bediende in een
koffiehuis, kellner.
BEDIENDENKAMER, v. (-s); ...LOON, o. (-en); ...TA_FEL, v. (-s), tafel waaraan de bedienden eten.
BEDIENEN, (bediende, heeft bediend), dienen, helTen, ronddienen; — inn. bedienen, aan tafel voordienen
-(ook) voor hem werken: die kleermaker heeft mij altijd
-bediend; (scherts.) hi)" laat zich bedienen, men moet
hem alles aangeven ; aan iem. leveren : die koopman
.bedient onze geheele familie ; — het geschut bedienen, behandelen, inz. laden en afvuren ; eene spuit bedienen; —
een ambt bedienen, zich nauwkeurig van al zijne pitchhet Evangelie be-ten daaromtrent kwijten, (kerk.)
clienen, prediken; — een stervende bedienen, (R.-K.)
het laatste vormsel toedienen; (kaartsp.) kleur bedienen, bekennen door eene kaart van dezelfde kleur
als de eerste spelers te spelen; — zich aan tafel bedienen, van de aanwezige spijzen een deel gebruiken; — bedien je zelf maar, tast maar flink toe;
iem. voor iets gebruiken ; —zichvani .bedine to,
haar aangrijpen, ge—zichvandegl enhidbe n ,
bruik ervan maken; — hij bediende zich van leugens,
hij zocht met leugens zich eruit to helpen.
BEDIENING, v. (-en), het bedienen; gemeubileerde
learners net bediening huren ; — bediening der vuurmon-

BEDONDEREN.
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den, de behandeling om ze werkzaam te doen zijn;
(ook) de hiertoe noodige manschappen, 8 a, 10 per
vuurmond; — aan de bediening gaan, bij het Heilig
Avondmaal aanzitten; ambt; post. BEDIENINGSMANSCHAP, v. de personen die een stuk geschut
bedienen.
BEDIJEN, (het bedijde, is bedijd), gedijen; zegen,
voorspoed aanbrengen: onrechtmatig verkregen goed
bedUt niet; dijen, _uitzetten: rfjstebrij laten bedijen.
BEDIJKEN, (bedijkte, heeft bedijkt), met dijken omringen : laag gelegen land, een polder bedijken; met een
dijk afsluiten, met het doel om droog te maken of
in te polderen: een golf, een zeeboezem bedijken ; dijken
erlangs leggen : eene rivier bedijken. BEDIJKER, m. (-5).
BEDIJKING, v. (-en), het bedijken; de aangelegde
dijken.
BEDILAL, m. en v. (-len), iemand die op alles aanmerkingen maakt ; iem. die alles beredderen, beschikken wil.
BEDILGEEST, m. (-en), een bediller, een vitter.
BEDILLEN, (bedilde, heeft bedild), (gew.) iets bedillen,
beschikken, beredderen : de keuken bedillen, besturen; — iem. bedillen, berispen, kleingeestige aanmerkingen maken ; — ik laat mij niet bedillen, ik duld niet,
dat men op alles vit wat ik doe. BEDILLING, v.
(-en), bet bedillen.
BEDILLER, m. (5), vitter. BEDILSTER, v. (-s).
BEDILZIEK, bn. zeer gaarne bedillende ; ...ZUCHT, v.
BEDING, o. (-en), voorwaarde: onder beding van; ik
wil het doen, onder e'en beding.
BEDINGEN, (bedong, heeft bedongen), bij verbintenis bepalen; — clat is er niet bedongen, niet afgesproken, daarop ben ik niet voorbereid; door loven
en bieden verkrijgen : die prUzen kan men niet bedingo?, krijgen, eischen; — inn. nauw bedingen, hem
zooveel mogelijk afpingelen. BEDINGING, v. (-en).
bepaling, voorwaarde.
BEDISSELEN, (bedisselde, heeft bedisseld), met den
dissel bewerken; — dat zal ik wel bedisselen, (fig.) in
heeft altijd wat te
orde, ten uitvoer brengen; —
bedisselen, hij moot altijd nog wat doen, verrichten,
voor hij zich rust gunt. BEDISSELING, v.
BEDJE, o. (-s), klein bed: in zijn bedje liggen.
BEDKRUIK, v. (-en), kruik met water gevuld, waarmee men het bed verwarmt.
BEDLAM, o. krankzinnigengesticht to London.
BEDLAMIET, m. en v. (-en), krankzinnige, 'dolleman.
BEDLEGERIG, bn. door ziekte aan zijn bed gebonden : hi/ is al maanden lang bedlegerig. BEDLEGERIGHEID, v. ziekelijkheid (waardoor men het bed
moot houden).
BEDOELEN, (bedoelde, heeft bedoeld), iets bedoelen,
meenen; — iem. bedoelen, op het oog hebben; ten doel
hebben: wij bedoelen hiermede een,werk uit te geven,
BEDOELING, v. (-en).
dat .
BEDOEN (ZICH), (bedeed zich, heeft zich bedaan),
zich bevuilen; (ook) zich to buiten gaan; (plat) je
zou je bedoen ! uitroep van verbazing of verwondering.
BEDOLVEN, bn. onder den grond verborgen; (fig.)
bedekt met, verborgen onder : die werken lagen lang
in oude archieven onder 't stof bedolven; (fig.) in een
diepen slaap, in onwetendheid bedolven liggen, daarin
verzonken, daaraan overgegeven.
BEDOMPT, bn. (-er, -st), een bedompt vertrek, bedompte
atmosfeer, vochtig en benauwend bij gebrek aan
frissche lucht; — bedompt weer, somber, vochtig en nevelig; — bedompte lucht, met laaghangende wolken,
met mist; — bedompt licht, dof, duister; — bedompte
kring van personen, enghartige, kleinzielige lieden.
BEDOMPTHEID, v.
BEDONDERD, bn. en bw. (gemeenz.) slecht, beroerd:
't is hier een bedonderde boel ; 't gaat bedonderd met
die examens; ziet er bedonderd uit; — ben je bedonderd ? ben je gek?
BEDONDEREN, (bedonderde, heeft bedonderd), (iem.)
foppen, misleiden ; — bedonderd zijn of kijken, verbaasd zijn, staan; — bedonderd thuiskomen, bekaaid,
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BEDRUKKEN.

BEDORVEN.

slecht ervan afkomen; — den boel bedonderen, verra- ,
den, in de war sturen.
BEDORVEN, bn., bedorven vleesch, dat tot bederf is
overgegaan; — een bedorven kindje, een vertroeteld
kind; • (veroud.) ik ben een bedorven man, 't is mis
met me, ik word ongelukkig.
BEDOTTEN, (bedotte, heeft bedot), iem. foppen, misleiden , bedriegen, verschalken.
TER, m. (-s), bedrieger, fopper. BEDOTSTER,
BEDOT
v. (-5).
BEDRAAIDHEID, v. w. g. (gemeenz.) verwarring,
verlegenheid.
BEDRAAIEN, (bedraaide, heeft bedraaid), (fig.) iem.
in lets bedraaien, in lets halen, wikkelen; — met iets be. draaid zjjn of worden, in lets gewikkeld zijn, worden; — bedraaid uitkomen, nadeel, schande ondervinden ; — een stuk hout bedraaien, er draaiende een vorm
aan geven.
BEDRAG, o. beloop (van geld) : tot een bedrag van,
ten bedrage van; — (-en), geldsom : ik zal u dit bedrag per postwissel overmaken.
BEDRAGEN, (het bedroeg, heeft bedragen), beloopen,
uitmaken: de verhuizingsonkosten bedragen zooveel;

het bedraagt eene groote hoeveelheid.
BEDREIGEN, (bedreigde, heeft bedreigd), dreigen
met: met straf bedreigen, met boete bedreigen; — iem. bedreigen, dreigen hem Teed, geweld aan te doen;
dreigen erbinnen to dringen (als
—e nlandbedr igen,
vijand); — eene vesting bedreigen, haar insluiten en dreigen met verovering; — de rivier bedreigt de aanliggende landerijen (met overstrooming). BEDREIGING,
v. (-en).
BEDREMMELD, bn. (-er, -st), verlegen. BEDREMMELDHEID, v.
BEDREMMELEN, (bedremmelde, heeft bedremmeld),
in het nauw brengen, verlegen maken. BEDREMMELING, v. het bedremmelen• verlegenheid.
BEDRETSEN, (bedretste, heeft bedretst), (Zuidn.),
(den schoonen vloer) vuil maken door met vuile
voeten erover to loopen.
BEDREVEN, bn. (-er, -st), geoefend in een handwerk, eene vaardigheid, eene kunst; ervaren.
DREVENHEID, v. ervarenheid ; vaardigheid.
BEDRIEGAL, m. en v. (-len), iem. die iedereen tracht
te bedriegen.
BEDRIEGEN, (bedroog, heeft bedrogen), bedrog plegen, misleiden; — schijn bedriegt, de schijn doet zich
anders (mooier) voor dan de werkelijkheid; —hjj hangt
van liegen en bedriegen aan elkander, hij is niet te
vertrouwen, het is een rechte leugenzak; — in zone
meening bedrogen worden, bedrogen uitkomen, teleurgesteld worden; — rich bedriegen, zich vergissen;

opzettelijk dwalen, zich de za—zichzelvnbedrigen,
ken anders en beter of mooier voorstellen dan zij
zijn; — zich in iem. bedriegen, een to hoogen dunk van
iem. gehad hebben ; (ook) iem. zich anders voorstellen, dan hij werkelijk is.
BEBEDRIEGER, m. (-s), de bedrieger bedrogen.
DRIEGSTER, v. (-s).
BEDRIEGERIJ, v. (-en), bedrog.
BEDRIEGLIJK, bn. bw. (-er, -st), bedriegend, zich
mooier voordoende: eene bedrieglijke rust; — het weer is
bedrieglUk, is niet te vertrouwen, zal spoedig omslaan
en buiig worden ; misleidend. BEDRIEGLIJKHEID, v.
BEDRIJF, o. (...ven), daad; — dat is lily bedrijf, gij zijt
(le oorzaak van den slechten toestand; — een zondig
bedrijf, zondige, slechte handelingen; beroep, handwerk: het is een groot bedrijf, niaar klein beklijf, er is
veel drukte en moeite aan verbonden, maar het
geeft niet vee-1; (tooneel) onderdeel van een tooneelstuk ; — onder, tusschen de bedrijcen door, intusschen,
ondertusschen.
BEDRIJFAL, m. en v. (-len), hij of zij die alles op
zich neemt, alles verrichten wil.
BEDRIJFSBELASTING, v. (-en), belasting op inkomsten die voortvloeien uit het beoefenen van een bedry, handel, beroep. handwerk. enz.
BEDRIJFSLEER, v. het samenstel der regels, vol-

gene welke het landbedrig behoort bestuurd to worden; (ook) technologic.
BEDRIJFSTER, v. (-s), daderes.
BEDRIJTEN, (bedreet, heeft bedreten), bevuilen ; (fig.)

foppen, bedreten uitkomen.
BEDRIJVEN, (bedreef, heeft bedreven), doen; volvoeren, verrichten; — kwaad, onheil bedrijven, stichten,
uitwerken; — rouw bedrften, rouwen, lijkplechtigheden vieren; — vreugde bedrfjven, uiten, blijk ervan
geven. BEDRIJVING, v. (-en), het bedrijven; verrichting.
BEDRIJVEND, bn. verrichtende; (taalk.) bedrijvenct
werkwoord, werkwoord dat een lijdend voorwerp
zich kan nemen, ook overgankelijk werkwoord genoemd ; — bedrijvende vorm van een werkw., vorm
waarbij 't onderwerp werkend is, (tegenover den lig-denden vorm.)
BEDRIJVER, m. (-s), dader, verrichter.
BEDRIJVIG, bn. (-or, st), werkzaam, ijverig: eene-

bedrovige huismoeder ; het bedrijvige leven ; — een bedrijvig
kind, altijd bezig, nooit stil zittende, levendig;
—e neb drjvigestad,
druk, met veel handel on nijverheld. BEDRIJVIGHEID, v. levendigheid; nijverheid_
BEDRILAL, m. en v. (-len). Zie BEDRIJFAL.
BEDRILLEN, (bedrilde, heeft bedrild), zij wit alter
zelf bedrilllen, beschikken, besturen, naar haar eigen
zin inrichten. BEDRILLING, v.
BEDRILLER, m. (-s). BEDRILSTER, v. (-s).
BEDRINKEN, (bedronk, heeft bedronken), iem. bedrinken, dronken maken, onder de tafel drinken ; — een.
koop bedrinken, een lustig glas drinken na het slui-

ten van den koop; — den jongen zoon, den goeden uitslag bedrinken, drinken naar aanleiding van; — rich
bedrinken, zich dronken drinken.
BEDROEDE, v. (-n), ijzeren stang voor eenbedgordijn.
BEDROEFD, bn. bw. (-er, -st), droevig, treurig: de
bedroefde ouders denken nog steeds aan hun lieveling ; het
ziet er bedroefd uit; ellendig : een bedroefde toestand;
slecht : eene bedroefde redevoering; armzalig: een bedroefd redenaar; heel klein : een bedroefd beetje, zeer,
in sterke mate : bedroefd slecht; vgl. bedroevend. BE-

DROEFDHEID, v. neerslachtigheid.
BEDROEVEN, (bedroefde, heeft bedroefd), droefheid
veroorzaken : door uwe slechte laden bedroeft gij uwe
leermeesters; het bedroeft dat gij de verleiding niet
hebt weerstaan; — rich bedroeven, treuren, treurig
vinden : men bedroeft er rich over, als men ziet hoe
laag die menschen gezonken zipt. BEDROEVING, v.
(-en), het bedroeven ; bedroefdheid, verdriet.
BEDROEVEND, bn. (-er, -st), wat droefheid wekt:
een bedroevend tooneel; 't is bedroevend met hem gesteld,
treurig, ellendig (vaak wordt bedroefd voor bedroevend
gebezigd, vgl. een bedroefd redenaar).
BEDROG,

o. bedriegerij, bedrieglijke handeling:

bedrog plegen ; — een heilig bedrog, bedriegerij om bestwil ; huichelarij ; — droomen zon bedrog, is geene werkelijkheid, men kan er geen staat op maken ; — een optisch bedrog, een gezichtsindruk die niet met de werkelijkheid overeenstemt.
BEDROGEN, bn. om den tuin geleid; teleurgesteld.
BEDROPPELEN, (bedroppelde, heeft bedroppeld),
droppelsgewijze natmaken ; droppels op iets laten
vallen.
BEDRUIPEN, (bedroop, heeft bedropen), droppelsge
wijze bevochtigen of bedekken met lets; druipen op
iets ; — de onkosten bedruipen, zelf betalen, er alleen
voor zorgen moeten ; — zich bedruipen, zijn kostje winnen, in zijn levensonderhoud voorzien; — zich zelf
kunnen bedruipen, genoeg verdienen om voor zichzelf te kunnen zorgen ; — eene vette gaits bedruipt rich
zelce, wie gegoed is, kan de hulp van anderen ontberen; — dat zal je bedruipen, in de oogen druipen,
leelijk tegenvallen, zwaar aangerekend worden. BEDRUIPING, v. (-en).
BEDRUIPLEPEL, m. (-s), lepel waarmede men bedruipt.
BEDRUKKEN, (bedrukte, heeft bedrukt), iets op een
rapier drukken; bet voldrukken: iets in elkaar druk-

BEDRUKT.

BEELDENKRAAM.

ken; — dat bedrukt mij, dat maakt mij neerslachtig.
BEDRUKKING, v. het voldrukken ; (fig.) bedruktheid.
BEDRUKT, bn. (-er, -st), bedroefd, neerslachtig : er

land bedwingen, onderwerpen, tot gehoorzaamheid
terugbrengen; — ik kan die kinderen niet langer bedwingen, in toom houden; — zfjn toorn bedwingen,
niet botvieren; — zijne ongerustheid bedwingen, zich
tot kalmte brengen; — zijne ontroering bedwingen, niet
laten merken ; — zijn verlangen bedwingen, er niet aan
toegeven; — zich bedwingen, zijne hartstochten, zijn

bedrukt, uitzien ; een bedrukt gezicht zetten; — met een
bedrukt gemoed deed hij het, vol kommer, neerslachtig; — bedrukt weer, drukkend, de ademhaling belem-

merend. BEDRUKTHEID, v. neerslachtigheid.
BEDRUPPEN, BEDRUPPELEN, (bedrupte, bedruppelde, heeft bedrupt, bedruppeld), bedroppelen.
BEDSERMOEN, o. (.en), gordijnpreek, berisping door
.de vrouw aan den man achter de bedgordijnen toegediend; ...SPONDE, v. (-n), (dicht.); ...STEDE, v. (-n);
...STEE, v. (...steeen), afgeschoten deel van een vertrek, als slaapplaats gebruikt. ...STROO, o. verhuizen kost bedstroo, brengt vele onkosten mede ; — den
huisheer met bedstroo betalen, met de noorderzon, met
stille trom vertrekken.
BEDTAFEL, v. (-s). BEDTAFELTJE, o. (-s), nachttafeltje.
BEDTIJD, m., 't is bedtijd, tijd om naar bed te gaan.
BEDUCHT, bn. (-er, -st.), bevreesd, bekommerd ;
voor iets of iemand beducht zijn, eene zaak, een persoon duchten, (ook) er gevaar voor duchten. BEDUCHTHEID, v. kommer, vrees.
BEDUIDEN, (beduidde, heeft beduid), door teekens
aanwijzen : een hart beduidt liefde ; duidelijk maken,
aanduiden : iem. den we,g goed beduiden; aan het verstand brengen : vader wist hem gauw te beduiden, dat
zoo iets niet te pas kwam; verklaren, aantoonen, uitleggen; beteekenen: die zaak heeft weinig to beduiden; —
dat beduidt weinig goeds, voorspelt niet veel goeds ;
—watmoetdatbedui en?
uitroep van afkeuring ; — dat
beduidt wat, dat heeft veel zin, dat is van gewicht ; —
och, wat zou het beduiden ? waartoe zou het dienen?
het mu toch nutteloos zijn; gew. en veroud. BEDIEDEN. BEDUIDENIS, v. (-sen). BEDUIDING, v.
(-en), het beduiden; beteekenis.
BEDUIMELEN, (beduimelde, heeft beduimeld), door
aanraking met de vingers bevlekken; spiegelende
of gepolijste oppervlakten met doffe plekken maken:
een beduimeld boek, een beduimelde spiegel. BEDUIMELING, v. (-en).
BEDUIN, m. (-en), (Zuidn.) glasknop, glaskern in het
midden eener glasschijf.
BEDUIVELEN, ook BEDUVELEN, (beduimelde, heeft
beduiveld), verlegen maken; (gemeenz.) hi] wade mo
daar eventjes beduvelen, om den tuin leiden, misleiden ;
(ook) afzetten; (gemeenz.) hij stond beduveld te kfjken,
verbijsterd, verward ; —ben je beduiveld (beduveld)? ben
je mal. BEDUIVELING, v.
BEDUIZELD, bn (veroud.) duizelig.
BEDUNKEN, o., mans bedunkens, naar mijne meening.
BEDVRIEND, m. (-en), BEDVRIENDIN, v. (-nen),
echtgenoot, echtgenoote.
BEDWANG, o. dwang ; bedwinging: iem. in bedwang
houden, hem stevig vasthouden, zoodat hij niets
uitrichten kan; (fig.) maken, dat hij zich goed gedraagt ; — eene klasse schoolkinder en in bedwang hebben,
houden, op gemakkelijke wijze zorgen, dat zij zich
-ordelijk gedragen; — een paard in bedwang hebben,
streng in toom hebben; — onder bedwang zfin, staan,
onder streng toezicht gehouden worden; — zijne lusten, hartstochten in bedivang houden, daaraan niet toegeven, ze niet botvieren; — zijne stem in bedwang hebben, daardoor niets laten blijken van zijne gemoedsb ewegingen.
BEDWARMER, m. Zie BEDDEWARMER.
BEDWELMD, bn. beneveld, duizelig: door gas bedwelmd, in onmacht gevallen ; bedwelmende dranken;
verlegen, verward. BEDWELMDHEID, v.
BEDWELMEN, (bedwelmde, heeft bedwelmd), duizelig maken; benevelen; het bewustzijn doen verliezen (ook fig.). BEDWELMING, v. (-en), het bedwel men; duizeligheid, flauwte, onmacht; verlegenheid,
verwarring.
BEDWINGBAAR, bn.; BEDWINGBAARHEID, v.
BEDWINGEN, (bedwong, heeft bedwongen), onder4rukken: een oproer, onlusten bedwingen ; — een gewest,
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toorn onderdrukken. BEDWINGING, v.
BEDWINGER, m. (-8). BEDWINGSTER, v. (-5), die
in bedwang houdt, onderdrukt.
BEEEDIGD, bn. den eed afgelegd hebbende; — eene
beeedigde verklaring, getuigenis, door een eed bekrachtigd ; — beeedigd translateur, die bevoegd is in rechterlijke en notarieele zaken als vertaler op te treden ;
iem. die onder een ambtseed staat.
—be digdperso n,
BEEEDIGEN, (beeedigde, heeft beeedigd), den eed
laten afleggen, in den eed nemen ; met eede bekrachtigen. BEEEDIGER, m. (-s). BEREDIGING, v. (-en),
bekrachtiging door een eed; het afnemen van een
eed : de beeediging der nieuwe gemeenteraadsleden zal
morgen plaats hebben.

BEEFAAL, m. (...alen), sidderaal.
BEEFROG, m. (-gen), trilrog.
BEEK, v. (beken), smal stroomend water dat nog
overal doorwaadbaar is : door de samenvloeiing van
eenige beken ontstaan de rivieren ; regenbeken stroomen
slechts in het natte jaargetijde, anders zijn het holle
wegen; — stort- en stuifbeken voeren meestal gletscherwater of en vallen sours van loodrechte rotswanden van eenige honderden meters hoogte. Beekje,
o. (-s).
BEEKBEZINKING, v. (-en), alluviale aardlaag, bestaande uit het door de beken aangevoerde slib.
BEEKDUIN, o. (-en), opeenhooping van zand (duinvorming in 't klein) door de beken aangevoerd.
BEELD, o. (-en), zichtbare voorstelling van iets op
papier met lijnen: een geteekend beeld of portret; den
juisten vorm van iets weergevende in steen, gips
of metaal: een beeld van Apollo, een standbeeld; alleen
den omtrek aanduidende: een schaduwbeeld; iem.
in beeld brengen, zijn portret of standbeeld maken;
juiste voorstelling van iets in woorden : ik wil trachten u een duidelijk beeld van de zaak te geven; — iets
in beeld brengen, door eene vergelijking verstaanbaar
maken; — de harp is het beeld van David, attribuut ;
tropen; — ze is zoo koud als een
—be ldeni deta l,
beeld, wel schoon, maar in hooge mate gevoelloos ;
wit als een beeld, als een witmarmeren stand—zoo

beeld, zeer wit (van ontroering, schrik, enz.);
eene schoone
—enbeldvane vrouw,enkid,
vrouw, een schoon kind; — het is een beeld, in hooge
ook
mate schoon; (ook iron.) een lieve jongen! —
een beeld, (iron. gebezigd van iem. met slechte hoedanigheden, karaktertrekken) ; — hij zat als een beeld,
roerloos.
BEELDAANBIDDER, BEELDENAANBIDDER, m.
(-s), beeldendienaar.
BEELDEN, (beeldde, heeft gebeeld), vormen maken; — de beeldende kunsten, kunsten die door 't oog
op het schoonheidsgevoel werken, (de teeken-, graveer-, schilder-, beeldhouwkunst enz.).
BEELDENAAR, m. (-s), iem. die beelden en penningen beschrijft en afbeeldingen ervan maakt;
munt-, penningboek; model van een penning of eene
munt; de kop, de figuur op een muntstuk.
BEELDENBESCHRIJVER, m. (-s), oudheidkundige
die de beelden der Ouden verklaart of beschrijft.
BEELDENBESCHRIJVING, v. (-en), verklaring van
de oude beelden.
BEELDENDIENAAR. m. (-s), die beelden dient of
aanbidt; ...DIENST, m. dienst, aanbidding van beelden, het bewijzen van hulde aan eene zinnelijke
voorstelling van godsdienstige begrippen.
BEELDENGALERIJ, v. (-en), galerij waar beeldhouwwerken zijn tentoongesteld.
BEELDENKRAAM, v. (...amen), kraam waarin men
beelden verkoopt; — dat gedicht is eene rechtebeeldenkraam, het is overladen met beelden; het wemelt

BEkLDENKRA:XER.

BEEN.

erin van " Grieksche, Romeinsche en andere godheden; ...KRAMER, m. (-s). :..KRAAMSTER, v. (-s),
die eene kraam of een winkel van beelden heeft. •
BEELDENLEER, v. leer, eeredienst der afgodsbeelden; verklaring der beelden.
BEELDENRIJK, bn. Zie BEELDRIJK.
•
BEELDENSTORM, m. (Gesch.) het ijveren van sotamige Byzantijnsche keizers tegen de toenemende
vereering van beelden in de kerken; de volksbeweging in 1560 door John Knox in Schotland veroorzaakt tegen het vereeren van beelden in de kerken
on eindigende met eene schandelijke vernieling en
verw oesting der beelden, schilderijen en andere kostbaarheden on kunstwerken in de kerken ; eene zelfde
volksbeweging in Holland on Brabant in Aug.1566.
BEELDENSTORMER, rn. (-s), iem. die ijvert tegen
de vereering van beelden in kerken; die deelgenomen heeft aan de vernieling van kerkbeelden en
sieraden tijdens den beeldenstorm.
BEELDENSTRIJD, m. hevige strijd in de 8ste en
9de eeuw in de Oost. Christ. kerk gevoerd over de
vereering van beelden in de kerken.
BEELDENVEREERDER, m. (-s).
BEELDERIG, bn. (-er, -st), zeer fraai, verrukkelijk:

als stofnaam : een steen waarop het beeld van eenig -.-
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beelderig mooi.

BEELDGIETER, m. (-s); ...STER, v. (-s), die beelden
giet (in metaal).
BEELDGIETERIJ, v. het gieten van beelden; —, (-en),
de plaats waar dit geschiedt.
BEELDHOUWEN, (beeldhouwde, heeft gebeeldhouwd), in hout of steen beelden of andere voorwerpen houwen ; — het was een man uit e'en stuk gebeeldhouwd, van een vast karakter, van vaste beginselen.
BEELDHOUWER, m. (-s), die beelden of andere voorwerpen in hout of steen houwt; ...HOUWERIJ, v.
(-en), werkplaats van een beeldhouwer.
BEELDHOUWERSKNECHT, m. (-5); ...WERK, 0.;
...WINKEL, m. (-s).
BEELDHOUWKUNST, v. kunst van het beeldhouwen om uit allerlei stoffen, beelden of voorwerpen
zoo voor to ste]len, als zij in de natuur voorkomen;
werkt zij vooral in steen, dan heet zij sculptuur ;
de beeldsnfikunst bewerkt ivoor, hout, enz.; de beeldgieterij vervaardigt beelden uit metaal; de kunst om
uit zachte, kneedbare stoffen voorwerpen to boetseeren, noemt men plastiek.
BEELDHOUWWERK, o. (-en), voorwerpen in hout
of steen gehouwen; gebeeldhouwde versierselen:
pilaren, deuren met kunstig beeldhouwwerk ; — bij verheren beeldhouwwerk komen de versierselen en beelden
geheel uit den achtergrond, bij halfverheven beeldhouwwerk slechts ten deele.

BEELDIG, bn. on bw. (-er, -sty, zeer fraai, verrukkelijk.
BEELDJE, o. (-s), klein beeld; (fig.) een beeldje van
een kind, een zeer mooi kind; 't is een beeldje.
BEELDJESKOOP, m. (-en), verkooper, rondventer
van beelden (in gips of pleister); ...MAKER, m. (-s).
BEELDKRAMER, m. (-s) ; ...KRAAMSTER, v. (-s).
Zie het betere BEELDENKRAMER, BEELDENKRAAMSTER.
BEELDOMKEERDER, m. (-s), (nat., gray.) zeker werktuig dat de beelden voor het gezicht omkeert.
BEELDRIJK, bn. (-er, -st), (lett.) rijk aan vergelijkingen, aan beeldspraak: beeldrijke tool, aanspraak.
BEELDSCHOON, bn. zeer schoon.
BEELDSCHRIFT, o. schrift door afbeeldingen, in
plaats van met woorden; hierogliefen (als bij de oude
Egvptenaren).
BEELDSNIJDEN, o. het beeldhouw en in hout en ivoor ;
...SNIJDER, m. (-s), beeldhouwer; ...SNIJDERIJ, v.
beeldhouwkunst in hout en ivoor.
BEELDSPRAAK, v. gedachte door middel van zinnebeelden uitgedrukt : roes voor jong en schoon meisje,
leeuw voor held; monster voor wreedaard enz.
BEELDSPRAKIG, bn. in beeldspraak uitgedrukt,
figuurlijk.
BEELDSTEEN, m. (-en), als voorwerpsnaarn; v.

lichamsfgedrukt;pn.
BEELDSTORMER, m. (-5), vernieler van beelden (inz..
in de Nederl. gesch.).
BEELDSTORMERIJ, v. (-en). Zie BEELDENSTORM._
BEELDWERK, o. gebeeldhouwde voorwerpen; muur
schilderingen; — verheven beeldwerk, halfverheven beeld-werk, zie BEELDHOUWWERK.
BEELDZUIL, v. (-en), eene zuil waarop een standbeeld is geplaatst; in R.-K. landen in 't vrije veld
om den voorbijganger tot godsdienstige overpein-zingen op to wekken.
BEELEN, (beelde, heeft gebeeld), (Zuidn.) eene belofte, eene overeenkomst verbreken; zich terug-trekken.
BEELTENIS, v. (-sen), beeld, afbeelding, portret; —
in beeltenis verbranden (oudt. van een voortvluchti- gen ter dood veroordeelde).
BEELZEBUB, m. (-5), een Zuidamerikaansche aap-uit het geslacht der brulapen, die zeer veel behendigheid in zijn landen rolstaart bezit, de coaita.
BEELZEBUB, BEELZEBUL, m. oorspronkelijk een,
god der Phenicia's en Syria's, door de Israelieten
tot een demon of duivel verlaagd, en naar hunneopvatting eigenlijk een drekgod, de heer der afgoderij ; —
dat is ven echte, rechte Beelzebub, Beelzebul, dat is iem..
voor wien men met recht bang zou worden; iem.
die iedereen afsnauwt; (scherts.) het Beelzebubsfeest,_
de schoonmaakstijd.
BEEMD, m. (-en), vlak, waterrijk land, meestal voor weilanden, boomgaarden aangewend ; (dicht.) wandel- dreef; bebloemd veld.
BEEMDBOKSBAARD, m. zekere plant, zie BOKS-BAARD.
BEEMDGRAS, o. een geslacht van grassen, dat hier te lande algemeen voorkomt op weiden, in tuinen

on langs de wegen; een uitstekend voedergewas.
BEEMDLANGBLOEM, v, zwenkgras.
BEEMER, m. (-s), eigenlijk BOHEMER, een vogel
uit Boheme, zijdestaart, pestvogel.
BEEN, o. gebeente, beenige zelfstandigheid.
BEEN, o. (beenderdn), deel van een geraamte der gewervelde dieren; — in been werken, voorwerpen
van been maken; (fig.) geen been in iets vinden, geen
bezwaar opperen, geene zwarigheden maken; — twee
honden over e'en been, twee belanghebbende personen_
die over eene zaak twisten, vechten; — als twee.
honden vechten om een been, loopt er een derde mee
heen, oneenigheid, twist veroorzaakt meestal schade,

het is beter iets in der minne to schikken; —
een been to kluiven geven, zwarigheden in den weg
leggen, moeite veroorzaken; — or is geen vleesck
yonder been, men kan niet alles krijgen, zooals men
't hebben wil; (ook) alles heeft zijne schaduwzijde,
geene lusten zonder lasten; — de kozale dringt door
merg en been, het is vinnig koud; — een gil die iem
door merg en been ging, een hartverscheurende gil ;
gezegd van iem. die broodmager
—hetisveloverbe n,
is; — hU klaagt steen en been, verschrikkelijk.
BEEN, o. (beenen), lichaamsdeel bestaande uit
dU of bovenbeen, onderschenkel on voet; inz. het
gedeelte van de enkels tot het heupgewricht
de beenen van een paard; (ook van enkele vogels;
van dieren over het algemeen pool); (fig.) men
ken op een been niet loopen, scherts. gezegd tegen_
iem. die bedankt, wanneer hem voor de tweede
maal een glaasje, eene versnapering enz. wordt aangeboden; — op de been zijn, werkzaam zijn, zich bewegen; (ook) veel loopen; (ook) weder ten deele
hersteld zijn van eene ziekte ; — zich op de been
houden, zich ziekelijk gevoelen, en toch niet naar
bed gaan; (ook) zijne zaken met moeite staande
houden; — dat stoat op zijne beenen (meestalpooten),
dat is Oink gezegd, is een vierkant antwoord; — de
leicgen heeft korte beenen, de icaarheid achterhaalt ze, de
leugen houdt geen stand; — met het cerkeerde been
ait bed gestapt 2'01, kwaadgeluimd wezen, cone.
booze bui hebben, — het vol
icanneer
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de beenen onder eens antlers tafel steekt, wanneer
gij onder vreemden verkeert; — de beenen slepen
hem na, hij is ten hoogste vermoeid; — het zijn sterke
beenen, die de weelde kunnen dragen, men moet zich
weten te beheerschen.; (plat) zij heeft den bulk
met beenen, (voor beenderen) gezegd van een ongehuwd
meisje dat spoedig bevallen moet; —
gaat met het
eene been in 't graf, leeft zijne laatste dagen; — hij loopt
op zijne laatste beenen, hij is haast dood ; (ook) hij zal
weldra uit zijne betrekking ontslagen worden; (ook)
hij heeft zijn laatste geld uitgegeven; — wel ter been
zijn, goed, vlug kunnen loopen; — op de been brengen, legers uitrusten; — weder op de been komen, van
eene ziekte opstaan, (ook) zijne zaken weder zien
vooruitgaan ; — beenen maken, vluchten, gauw wegloopen; — iem. beenen maken, op de vlucht jagen;
(ook) aansporen, aanzetten; — een blok aan ziln been
hebben, niet vrij zijn, in iets gehinderd worden; (ook)
getrouwd zijn; nederhaal van eene letter; puntig
uiteinde van een voorwerp (b. v. van een waaier
enz.); (wisk.) de beenen van een hoek, de lijnen die
een hook begrenzen; — de beenen van een driehoek,
een trapezium, de twee opstaande zijden.
BEENAARDE, v, de organische bestanddeelen der
beenderen basisch phosphorzure kalkaarde met
fluorcalcium, koolzure kalkaarde, phosphorzure magnesia en nog eenige onoplosbare zouten die zich in
het lijmgevend weefsel der beenderen afzetten, en
de noodige hardheid eraan geven.
BEENACHTIG, bn. als been ; van been.
BEENBEDERF, o. versterving, verrotting van de
beenderen.
BEENBESCHRIJVER, m. (-s), osteoloog; ...BESCHRIJ
VING, V. (-en), osteologie.
BEENBLOK, o. (-ken), zwaar stuk hout dat men
een beest, hetwelk in de weide loopt, aan een been
bevestigd of aan de beenen bindt om het te verhinderen uit de weide te loopen of over de scheidslooten to springen; (scherts.) een kind dat altijd
bij zijne moeder wil zijn.
BEENBOOR, v. (...boron), (heelk.) werktuig om de
beenderen to doorboren ; hersenboor.
BEENBREUK, v. (-en), (heelk.) breking van het been;
men onderscheidt onvolkomen en volkomen beenbreuk,
enkelvoudige en meervoudige (wanneer het been op
moor dan eene plaats gebroken is); is het been verbrijzeld, dan noenat men de beenbreuk eene splinterbreuk.
BEENBREKER, m. (-s), zekere vogel; zeearend. Zie
ook BREKEBEEN.
BEENCELLEN, v. my. stervormig vertakte cellen
van het beenweefsel, ook -wel beenlichaampjes geheeten.
BEENDERAARDE, v. Zie BEENAARDE.
BEENDERBRECCIEN, v. my. samenklonteringen van
kalk on beenderen van voorwereldlijke gewervelde
dieren door leem of mergel dat veel ijzeroxyde bevat, verbonden; men vindt se voornamelijk in de
nabijheid der Middellandsche zee.
BEENDERENGROT, v. (-ten), grot waarin men
beenderen van voorwereldlijke dieren on menschen
in groote hoeveelheden aantreft; ...GRUIS, o. gruis
van beenderen; ...HOL, o. (-en).
BEENDERHUIS, o. (...zen), knekelhuis (bij een
kerkhof).
BEENDERKOOL, v., zie BEENZWART; ...LIJM, v.
BEENDERMEEL, o. gemalen been dat eerst uitgekookt is ; wel eons onder het voedsel van jonge kinderen, runderen en paarden gemengd, om den bouw
van het geraamte to bevorderen; ...MEST, v.
BEENDRAAIER, m. (-s), die voorwerpen in been
draait; ivoordraaier.
BEENDROOG, bn. zeer droog, kurkdroog.
BEENEN, (beende, heeft gebeend), zijne beenen gebruiken, uitslaan, zie hem eens beenen!
BEENEN, bn. van been: een beenen Pam.
BEENETER, m. (-s), (heelk.) soort van kanker in
het beengestel, verettering en verzwering der zachte
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deelen, met verharding in 't celweefsel, vorming van
fistels en verzakking van den otter.
BEENGEZWEL, o. (-len), opzwelling in het been.
BEENHARNAS, o. (-son), dijstuk van ijzer of blik
over de beenen ; ...HOLTE, v. (-n), holte, uitholling
in het been.
BEENHOUWER, m. (-5), (Zuidn). vleeschhouwer.
BEENIG, bn. (-er, -st), van been, van beenen, met
been: het vleesch is erg beenig vandaag; — een beenig
man, iem. met grove beenderen; — een beenig gestel,
een taai gestel.
BEENIJZER. o. (-s), ijzeren boei voor de gevangenen; ...KLUISTER, m, (-s), kluister, blok aan een
der voorpooten van een paard om het wild vliegen
in de weide of het springen over de slooten to voorkomen ; (fig.) een hinderpaal ; ...LIJM, v. lijm van
been gemaakt.
BEENLICHAAMPJE, o. (-s), beencel.
BEENLOOS, bn. zonder been.
BEENMERG, o. het merg dat zich in de beenderen
bevindt.
BEENPIJP, v. (-en), (ontl.) rond, hol been; ...PIT,
V. (-ten), beenig uitwas van het voorhoofdsbeen bij;
de herkauwende dieren, waar de hoorns op bevestigd zijn; ...POEDER; o. beendermeel;
v. (-en), (inz.) in de hersenpan ; ...SCHROEF, v. (...von),_
een vroeger foltertuig ; ...SPIL, v. (-len), beenpit,.
...STOF, v. (ontl.) dat tot beenwording diem , waaruit_
de beenen bestaan; ...STUK, o. (-ken), deel van het
harnas, onder de knieschilden vastgemaakt.
BeENTJE, o. (-s), klein been; (fig.) iem. een beentje lichten, onderkruipen; — zijn beste beentje voorzetten, zijn
uiterste best doen ; (ook) zich van de gunstigste zijde
doen kennen ; — hij doet beentje over, (van een schaatsenrijder) kunstige wijze van zwieren langs de baan,
waarbij een been boven het andere geheven wordt;
(ook van een dronkaard), hij zwaait langs de straat;
een klein stukje been : bo het soep-eten meet men op
de beentjes letten.
BEENUITWAS, 0. (-son), uitzetting aan de popten„
inz. bij paarden; ...VIJL, v. (-en), (heelk.).
BEENVISSCHEN, m. my. zeer talrijke orde der
visschen, met een beenig skelet, meestal -vier vrije
kamvormige, zelden trosvormige kieuwen die met
een kieuwdeksel bedekt zijn.
BEENVLIES, o. (...vliezen), vast vlies aan de buitenvlakte der beenderen, waardoor zich talrijke bloedvaten verspreiden, die tot voeding en groei van het,
been dienen.
BEENVRETER, m. (-s). Zie BEENETER; ...WEEFSEL, o. ; ...WEER, v. de stof die het blood afscheidt.
bij beleediging der beenderen, vooral bij beenbreuken; — de voorloopige beenweer omvat het afgebroken.
gedeelte in de eerste dagen met een zachten ring;
veroorzaakt de vergroeiing en.
—deblijvend benwer
genezing der beenbreuk.
BEENWORDING, v. de natuurlijke wording der
beenderen.
BEENZUUR, o. (scheik.) zuur nit beenderen getrok-.
ken; ...ZWART, o. zwart poeder uit gebrande beenderen, dat de eigenschap heeft, gassen op to slurpen
en to verdichten; ook -veel gebruikt tot ontkleuring,
van vloeistoffen, vooral in suikerraffinaderijen.
BEENZWEER, v. (...zweren), zi,Yeer aan het been.
BEER, m. (boron), plomp viervoetig zoogdier, tot
de famine der zoolgangers behoorende; (fig.) lonaperd; — ongelikte beer, ruw mensch; — het is een beer
op sokken, een plomp, zwaarlijvig mensch ; — men moet
de huid niet verkoopen, voor men den beer gevangen.
heeft, men kan slechts over datgene beschikken, wat
men in zijne macht heeft ; — de beer is los, de storm
begint, de poppen gaan aan het dansen; to betalen
rekening : beren hebben, schulden hebben ; — iets op
den beer halen, iets op rekening halen, koopen zonder dadelijk to betalen; — hoor je de beren nog niet
brommen ? wordt gij nog niet lastig gevallen door uwe
schuldeischers ? (Zuidn.) schuldeischer ; (sterrenk.)
de groote beer, een sterrenbeeld, dicht bij de noord--
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pool des home's; — de kaine beer, een dergelijk
sterrenbeeld waarvan de laatste star de poolster is.
Beertje, o. (-s).
BEER, m. (beeren); muurstut, heiblok; mannetjesvarken, waterkeering: een steenen beer; (vestingb.)
muur met scherpen rug, dwars door eene gracht
om het water daarin op to stuwen on op eene bepaalde hoogte to houden; (Zuidn.) eene soort van
ploeg; (oudt.) een stormdak waaronder men zich
bij het bestormen van muren blindeerde; (glasfabr.)
bijna geheel gesloten pot in eene glasfabriek, waarin
men zand, kalk enz. tot glas smelt.
BEER, m. drek, uitwerpselen, faecalien.
BEERBAK, m. (-ken), bak waarin de faecalign verzameld worden van wege het gemeentebestuur.
BEERBOER, m. (-en), een boar die beer opkoopt om
er zijn land mee to bemesten ; beersteker.
BEERDIERTJES, o. my. microscopische spinachtige
diertjes die zich tusschen mos, op dakpannen en in
goten ophouden ; zij hebben een wormvormig lichaam
met korte stompe poot,jes en een zuigsnuit.
BEEREN, (beerde, heeft gebeerd), het land met beer
bemesten; (plat) ontlasting hebben : ik moat eons
beeren, ik moat eons uit de brook.
BEERKAR, v. (-ran); ...KUIP, v. (-en); ...LEPEL, m.
(-s), lapel waarmee de beer uit de sekreten in de beerkuip wordt geschept; ...MOST, m. most die van de
druiven afdruipt, voordat zij geperst worden ; ...PUT,
m. (-ten), put waarin de beer van eon of meer privaten zich verzamelt; put waarin de opgekochte
beer verzameld wordt.
BEERPUTTENSTELSEL, o. het stelsel om den beer
der privaten in putten to doen uitloopen, die dan van
tijd tot tijd geruimd worden: het beerputtenstelsel is
eene voorname oorzaak van de bodemvervuiling.
BEERRUPS, v. (-en), de rups van den beervlinder:
zwarte of bruins rups wier huid met lang on dicht
haar bezet is.
BEERSTEKER, m. ( - s), nachtwerker, sekreetruimer.
BEERTON, v. (-nen), ton waarin volgens het Liernurstelsel de menschelijke faecalWn worden opgevangen.
BEERVEN, (beerfde, heeft be6rfd), door erfenis verkrijgen; — het koninkrok der hemelen beerven, het
eeuwige leven deelachtig worden. BERRYING, v.
BEERUIL, v. (-en), beervlinder.
BEERVLINDER, m. (-s), nachtvlinder, met zwarte
haren op den rug on steenroode haren in de zijde;
...VOETIG, bn. laag gekoot: een beervoetig paard.
BEERWAGEN, m. (-s), wagon tot vervoer van beer;
wagon waarin de beertonnen worden gehaald on
thuisgebracht; (sterrenk.) wagon van den grooten
beer, 4 sterren van de 2e grootte, een trapezium
vormende en 2 zulke sterren en 1 van de 3e grootte,
den dissel ervan uitmakende. Zie WAGEN.
BEERWORTEL, m. ( - s), als voorwerpsn., v. als stofnaam: varkensvenkel.
BEEST, o. [oudtijds en in sommige streken in de
volkstaal ook nu nog v.,] (-en), redeloos dier; — een
beest slachten, eene koe slachten; — beesten hebben,
runderen bezitten; (ook) ongedierte, vooral luizen
hebben; — hoe greeter geest, hoe greeter beest, bij wijze
van verontschuldiging gezegd, wanneer een knap en
en kundig man zich to uitgelaten of liederlijk gedraagt, — het beest in den nzensch breekt los, zijne
slechte eigenschappen, karaktertrekken nemen de
overhand; (fig.) een slecht mensch ; — de beest spelen,
van de beest maken, razen, tieren; — een beest van
eene vrouw, eene duivelin; (in het kaartspel): iem.
beest maken, maken dat hij geen enkelen slag haalt ;
—hij is be st,
hij is er slecht aan toe, hem staat wat
to wachten; (biljartsp.) wat een beest! wat een rare
scoot; Beestje, o. ( - s), zie aldaar.
BEESTACHTIG, bn., bw. (-er, -st), als een beest,
dierlijk : rich beestachtig gedragen, gemeen, zeer ongebonden; (gewest.) van beesten houdende. BEESTACHTIGHEID, v. (...heden), dierlijkheid; laagheid;
onbeschoftheid.

BEESTENBOEL, m. groote rommel, buitengewoon
lawaaj; ruwe troop.
BEESTENDOKTER, m. (-8), veearts; ...HOEDER, m.
(-s), yeehoeder, ...HOEDSTER, v. (-5); ...MARKT, v.
(-en), veemarkt.
BEESTENSPEL, o. (-len), tent waarin beesten, inz.
gedresseerde wilds beesten to zien zijn; ...STAL,
m. (-len), stal voor het Yee; smeerboel.
BEESTENTAAL, v. dierentaal ; ...TEMMER, m.(-s);
...TUIN, m. (-en), diergaarde, zoOlogische tuin;
...VERSTAND, o. verstand, instinct der dieren;
...V0F4DER, o. voeder voor het vee.
BEESTIAAL, o. vee; veestapel; recht op het slachten, geslacht.
BEESTIG, bn. bw. (-er, -st), als een beest, dierlijk,
laag; (gemeenz.) zeer: 't is beestig koud ; — beestig tiegen,
onbeschaamd on stark liegen. BEESTIGHEID, v.
(...heden).
BEESTJE, o. ( - s), klein boost; — een beestje houden,
een varken vetmesten om dat later voor eigen gebruik to slachten; — het is een merger beestje, er is
niet veal van hem to halen, hij is arm ; aan die
zaak valt niet veal to verdienen.
BEET, v. (beeten), zekere suikerhoudende aardvrucht; kroot, suikerpeen.
BEET, m. (beten), hap met de tanden : een beet in
een appel doen; • ook eene bete broods, een stuk brood;
(visscherij) ik heb beet, de visch heeft aangebeten ;
heb geen beet, ik krfjg maar geen beet, de visschen
—ik
willen bij mij niet aanbijten; — ism. geen beet gunnen
ergens
een
heele;?,
nets, de geringste kleinigheid niet; —
beet aan hebben, van iets gezegd, .dat groot van stuk
is, (ook) van iets dat moeilijk, lastig is ; plaats waar
een
een dier gebeten heeft: de beet van eene vloo ;
beet van het hondje hebben, zotte, dwaze dingen doen,
niet wel bij het hoofd zijn.
BEETEN, (beette, heeft gebeet), (leerl.) laten uitbijten : de huiden in run laten beeten.
BEETEN, (beette, heeft on is gebeet), (Zuidn.) gaan
rusten.
BEETHEBBEN, (had beet, heeft beetgehad), jonge
honden hebben dadelfjk alles beet, nemen alles in den
bak om er mee to spelen; iem. vasthebben, gegrepen
hebben (een voortvluchtige); (fig.) iem. bedriegen, foppen, bedotten; iets begrijpen, bevatten: hfj heeft dadelijk alles beet: het is een vlugge jongen; door iets getroffen, geraakt, besmet worden : nu heb-je 't beet, nu moot
je zelf de pijn, den last, de moeite ervan maar hebben.
Zie BEET.
BEETJE, o. (-s), kleine hap, kleine hoeveeldheid ; — hfj
heeft maar een klein beetje, een klein gedeelte, een klein
aantal; — hij gebruikt iederen dag een beetje, (sterken
drank) ; — hfj is niet bang voor een beetje, hij is onverschrokken ; (ook) hij lust gaarne sterken drank;
haarfijn, zeer nauw—vanstukjetobetj vertlen,
lekkere beetjes,
keurig; bij beetjes, langzamerhand;
lekkernij ; — een beetje geduld, een weinig geduld.
BEETKRIJGEN, (kreeg beet, heeft beetgekregen),
iem. grijpen, in zijne macht krijgen. Zie BEET.
BEETNEMEN, (nam beet, heeft beetgenomen), grijpen; (fig.) bedYiegen, bedotten.
BEETPAKKEN, (pakte beet, heeft beetgepakt), aangrijpen, vastgrijpen, de hand aan iem. slaan.
BEETWORTEL, m. (-en, -s), beet (gewas). Zie aldaar;
—FABRIEK, v. (-en), fabriek waar beetwortelsuiker
gestookt wordt; —FOESELOLIE, v.; —STROOP,
—SIROOP, v. siroop uit beetwortels gestookt; —SPIRITUS, v. geestrijk vocht dat men verkrijgt door
aan schijfjes gesneden beetwortels op water to laten
trekken on dit over to halen; —SUIKER, v. suiker
uit beetwortelen bereid; —VELD, o. (-en), veld waar
beetwortelen groeien.
BEF, v. (-fen), strookje wit linnen of katoen, dat
de geestelijken on rechters in ambtsgewaad onder
de kin dragon: (scherts.) de mannen van de bef; kraag
van een koorknaap ; (Zuidn.) groote, scherpe kin ;
(Zuidn.) snapster.
BEFAAMD, bn. bw. ( - or, - st), onder alle volkeren be-
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faamd, bekend, vermaard (meest in gunstigen zin).
BEFAAMDHEID, v. beruchtheid; beroemdheid; veranaardh eid.
BEFANA, v. in Florence eene pop die den avond
vOOr Driekoningen door de straten gedragen wordt.
BEFDRAGER, m. (-s), befman.
BEFFEN, (befte, heeft gebeft), zich, iem. beffen, eene
bef aandoen; eene bef dragen; (spottend)
beft
anooi, doet zich deftig voor; — eene gebefte aanspraak,
eene aanspraak waarbij men klaarblijkelijk deftige
woorden heeft willen zoeken.
BEFMAN, m. (-nen), predikant, geestelijke.
BEFOMMELEN. Zie BEFROMMELEN en VERFROMMELEN.
BEFRANJEN, (befranjede, heeft befranjed), (w. g.)
met franje bezetten, opsieren.
BEFROMMELEN, (befrommelde, heeft befrommeld),
verfrommelen, kreuken.
BEG, m. heer; titel van sommige militaire overheden in Arabische en Turksche staten; ook de
titel van den beheerscher van Tunis, bey.
BEGAAFD, bn. (-er, -st), bedeeld, toegerust met:
het was een man, met alle deugden begaafd; talentvol:
een begaafd zanger, redenaar, dichter ; verstandig, kunknap: een begaafd jongmensch. BEGAAFDHEID,
v. (...heden), talent, verstand, kunde.
BEGAAN, (beging, heeft begaan), gaan op, betreden: de straat begaan; (wets.) de begane grond, de
grond waarop men treedt, de openbare weg (bij berekeningen als basis aangenomen) ; (w. g.) door gaan bereiken ; bedrijven, doen : een misslag begaan; in drift heeft
hij een moord begaan; — men zou een ongeluk aan dien
dastigen jongen begaan, zich vergrijpen aan ; — laat mfj
begaan, laat mij de zaak volvoeren ; (ook) hinder, stoor
mij niet; — iem. stil laten begaan, zijn gang laten gaan.
BEGAAN, bn. gevoelig, medelijdend: ik ben wel met
hem (zjjn lot) begaan, ik heb medelijden met hem.
BEGAANBAAR, bn. (van wegen, straten) begaan,
betreden kunnende worden. BEGAANBAARHEID, v.
BEGAFFELEN, (begaffelde, heeft begaffeld), van een
gaffel voorzien; doen, bedisselen.
BEGANKENIS, v. (-sen), (Zuidn.) toeloop; godsdienstige optocht (processie).
BEGAPEN, (begaapte, heeft begaaptj, wijd genoeg
gapen om iets in den mond te krijgen; — hjj begeert
meer, dan h begapen ken, hij verlangt meer, dan
hij gebruiken kan; (fig.) iem. begapen, van alle kanten aangapen, nieuwsgierig aankijken; kijken naar
hetgeen iem. doet, het hem afloeren. BEGAPING,
v. (-en), het begapen.
BEGAPER, m. (-s). BEGAAPSTER, v. (-s), die gapende (iets of iem.) bekijkt.
BEGAVING, v. (-en), (gewest.) flauwte, stuipen.
BEGEEFSTER, v. (-5). Zie BEGEVER.
BEGEERBAAR, bn. (wijsbeg.) begeerlijk. BEGEERBAARHEID, v. BEGEERDER, m. (-5). BEGEER$TER, v. (-5), die lets gretig verlangt.
BEGEEREN, (begeerde, heeft begeerd), sterk wenschen, verlangen : ho begeerde niet langer te levee; een
meisje tot vrouw begeeren ; g j zult niet begeeren uws
naasten huis: gij zult niet begeeren uws naasten vrouw
-enz.; — wat begeert g j ? wat wilt gij hebben? — op zijn
sterfbed heeft hij het begeerd, als zijn (laatsten) wil
kenbaar gemaakt ; sterk verlangen naar een toestand
die ons wenschelijk voorkorat: hij begeert, dat het spoedig anders wordt, staat erop.
BEGEEREN, o. wensch, wil, verlangen : wat is er van
uw begeeren ? wat verlangt gij?
BEGEEREND, bn. (wijsb.) het begeerend vermogen,
het begeervermogen.
BEGEERIG, bn. (-er, -st), verlangend: ik ben begeerig
to hooren; begeerige blikken; hfj is zeer begeerig naar,
gretig op; — wet ben je weer begeerig! inhalig, wat
wil je weer veel nemen! BEGEERIGHEID, v.inhaligheid, hebzucht.
BEGEERLIJK, bn. (-er, -st), waard begeerd te worden; verlokkend, bekoorlijk. BEGEERLIJKHEID, v.
4...heden), inhaligheid, hebzucht; bekoorlijkheid.
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v. (-n), een levendig verlangen naar

iets : eene zinneloke, geestelfike begeerte; wil.
BEGEKKEN, (begekte, heeft begekt), bespotten, voor
den gek houden.
BEGELEID, bn. (wap.) begeleid stuk.
BEGELEIDEN, (begeleidde, heeft begeleid), vergezellen ; (mil.) escorteeren; (zeew.) convooieeren ; (muz.)
accompagneeren). BEGELEIDING, v. (-en). BEGELEIDEND, bn., met begeleidend schrOven.
BEGELEIDER, m. (-5), BEGELEIDSTER, v. (-s), die
verzelt; (muz.) die accompagneert.
BEGELUKZALIGEN, (begelukzaligde, heeft begelukzaligd), gelukzalig maken. BEGELUKZALIGING, v.
BEGENADIGEN, (begenadigde, heeft begenadigd),
genade-, kwijtschelding van straf schenken, amnestie verleenen. BEGENADIGING, v. (-en), het begenadigen; kwijtschelding vau straf.
BEGEVEN, (begat, heeft begeven), schenken; bedeelen : de ambten worden begeven; verlaten, in den
steek laten: zone vrienden, zipte krachten begeven hem;
moed begeeft hem; — u hebt wet te begeven, u hebt
de beschikking over een ambt ; — zich begeven, gaan;
zich vervoegen: zich near den schouwburg begeven; —
zich in het huwelijk begeven, in het huwelijk treden;
—zichingeva rbeg ven,
er zich aan blootstellen. BEGEVING, v. (-en), het schenken, uitdeelen (van
ambten).
BEGEVER, m. (-s), BEGEEFSTER, v. (-s), die uitdeelt, schenkt.
BEGEVINGSRECHT, o. (-en), het recht ambten te begeven.
BEGIETEN, (begoot, heeft begoten), eene straat, een
tuin, bloemen begieten, besproeien; — waschgoed begieten,
besprenkelen, natmaken, wanneer het op de bleek
ligt; — een werk begieten, drinken op den goeden afloop
ervan. BEGIETER, m. (-5). BEGIETSTER, v. (-5).
BEGIFTIGEN, (begiftigde, heeft begiftigd), beschenken met: iem. met een kerkeltjk ambt begiftigen; een
gesticht begiftigen, eene gift eraan vermaken. BEGIFTIGING, v. (-en), het begiftigen, beschenking.
BEGIFTIGDE,

m. en v. (-n), die begiftigd wordt;

donataris.
BEGIFTIGER, m.

(-s), BEGIFTIGSTER, v. (-s), die

(met lets) begiftigt, beschenkt.
BEGUN, v. (-en), (R.-K.) eene vrouw (meestal eene
weduwe of ongehuwde) die zonder eene kloostergelofte of te leggen, met anderen gemeenschappelijk als
geestelijke zuster leeft.
BEGIJNENHOF, o. (...hoven), het gesticht waarin
de begijnen wonen; ...KOEK m. (-en), als voorwerpsn., v. als stofn.: zekere kook; ...MUTS, v. (-en),
zekere vrouwenmuts, kap ; ...RIJST, v. rijst met sulker en saffraan.
BEGIN, o. aanvang : in den beginne; tegen het begin;
van den beginne aan,—alle begin heeft een einde, aan alles
komt een einde; — alle begin is moeilfik, alles eischt
overleg; — een good begin is het halve werk, wat to
voren flunk overdacht is, vordert gemakkelijk; — een
good begin, een gunstig voorteeken; (ook) de eerste
winst die men behaalt; — dat is een begin zonder
einde, daarvan is het einde niet to overzien; (ook)
dat keert telkens terug : ik zie wel een begin maar
geen einde; — een begin van bewfjs, iets dat tot uitgangspunt voor een bewijs kan dienen; — dit is pas
een begin, het volgende zal nog in hoogere mate uwe
verbazing wekken; — een begin met iets maken, beginnen; (ook) voorbereidende maatregelen nemen.
BEGINNEN, (begon, heeft en is begonnen), (gewoner
dan) aanvangen: eon gesprek, eene zaak beginnen;
(doch ook) zich uitstrekken (van): die tuin begint man
den hook; zone bezittingen beginnen aan het kanaal; —
het begint te regenen, to waaien, een aanvang nemen; —
doze beek begint op gindschen heuvel, ontspringt; — de
weg begint dien melon, een begin nemen, van daar
afkomen ; — een work, een brief beginnen, on meestal
voltooien ; — aan zOn work beginnen, (zonder het evenwel tot een eind to brengen); — eene zaak, een winkel
beginnen, openen; — een rechtsgeding tegen iem. begin-
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nen, hem voor het gerecht roepen; — om to beginnen,
in de eerste plaats ; — hjj heeft zijn work begonnen ; hi;
is begonnen zich te beteren; hij is aan een brief begonnen (te schrijven) ; wie is er begonnen (b. v. te twisten) ?
wie is de aanlegger van den twist; — hoe dat te beginnen ? begin maar niet met hem, opwekking om zich
niet met horn in to laten; — met een meisje beginnen
(te vrijen); (ook) haar onbehoorlijk plagen; — wat zal
men met zoo'n jongen beginnen ? er is geen begin,nen
aan; — begin maar, aansporing, opwekking om iets
to beginnen ; beginnen is niets, maar voleinden I — het
begint er op te gelijken, de gelijkenis komt langzamerhand, van lieverlede komt het klaar, in orde.
BEGINNELING, m. en v. (-en), iem. die begint, aanvangt; — eon beginneling in de kunst, den handel,
een kruk, een brekebeen daarin. BEGINNELINGE,
v. (-n), aanvangster, beginster.
BEGINNER, m. (-s), BEGINSTER, v. (-s), die begint,
aanvangt; ondernemer, onderneemster; aanlegger:
de beginner van een twist.
BEGINSEL, o. (-s, -en), het is slechts een beginsel,
eerste proeve (van een leerling); — de beginselen der
rekenkunde, algebra, eenvoudigste eigenschappen, de
grondslagen; — het beginsel der wet is, dat ieder naar
vermogen evenveel belasting betaalt, waarop zij berust,
wat zij beoogt; de vreeze des Heeren is het beginsel
der wfisheid, (ook) de allereerste beweegkracht die
de oorzaak van eene handeling is; — in beginsel iets
aannemen, in hoofdzaak; principe : een man van goede,
edele beginselen; een strUd van beginselen; — een man
van beginselen, een man die weet wat hij wil; staatkundige of godsdienstige meening, overtuiging: liberale, radicale beginselen; iem. van positief christelffke
beginselen; (veroud.) begin.
BEGLAZEN, (beglaasde, heeft beglaasd), van glazen voorzien, ruiten inzetten. BEGLAZING, v.
BEGLIMPEN, (beglimpte, heeft beglimpt), een anderen, schooners glimp (aan iets) geven; — iem. beglimpen, in een kwaad daglicht plaatsen. BEGLIMPING, v. (-en), het beglimpen.
BEGLUREN, (begluurde, heeft begluurd), bespieden.
BEGLURING, v. (-en), het begluren. BEGLUURDER,
m. (-s), BEGLUURSTER, v. (-s), die begluurt.
BEGOMMEN, (begomde, heeft begomd), met gom
bestrijken. BEGOMMING, v. (-en).
BEGONIA, v. een plantengeslacht met sierlijk geteekende bladeren en lieve bloemen, waarvan vele
soorten voorkomen die als sierplanten gekweekt
worden. — (-'s), eene afzonderlijke plant van dat
geslacht.
BEGOOCHELAAR, m. (-s), BEGOOCHELAARSTER,
v. (-s).
BEGOOCHELEN, (begoochelde, heeft begoocheld),
(iem.) verblinden door goochelarij ; (fig.) misleiden; een
rad voor de oogen draaien. BEGOOCHELING, v. (-en),
het begoochelen; verblinding, zinbedrog.
BEGOOIEN, (begooide, heeft begooid), met de hand
werpende treffen (met kluiten, drek, klissen enz.);
gooiende bedekken; — een afstand begooien, zoover
gooien als die afstand bedraagt.
BEGORD, bn. een vertuid schip raakt begord, als
het met de kiel tegen het touw aanzwaait en dus
niet behoorlijk op wind of stroom kan komen.
BEGORDEN, (veroud.) bezwangeren.
BEGRAAFPLAATS, v. (-en), plaats der begrafenis;
kerkhof.
BEGRAASD, bn. met gras bedekt; — begraasde
toter, grasboter; — deze weide is nog Wet begraasd,
daar heeft nog geen vee in geloopen.
BEGRAFENIS, v. (-sen), begraving van een lijk;
lijkplechtigheden, uitvaart.
BEGRAFENISBIDDER, m. (-s), iem. die ter begrafenis bidt (verzoekt), de aanspreker; in sommige
streken lUkbidder, doodbidder, aanzegger, zwarte kraai
anz. geheeten; o. (-en), fonds waaruit
gelden verstrekt worden tot bestrijding der begrafeniskosten van hen die door het betalen eener
contributie leden van het fonds waren; ...KOETS,

v.

(-en), koets uitsluitend bestemd, •om lijken ter
begrafenis to rijden; ...KOSTEN, m. my. uitgavert
voor eene begrafenis; ...PLECHTIGHEID, v. (...heden); ...STOET, m.
BEGRAUWEN, (begrauwde, heeft begrauwd), toegrauwen, bekijven.
BEGRAVEN, (begroef, heeft begraven), onder de
aarde bergen; ter aarde bestellen; eene begrafenis
bijwonen : ik moot vandaag (uit) begraven; — laat dit nu
begraven zijn, (fig.) in vergetelheid verborgen ; — de kermis begraven, haar uiteinde vieren; — zich begraven,
(oorl.) verschansingen rondom zijne legerplaats opwerpen; (fig.) zich in een afgelegen dorp begraven,
zich zelven doen vergeten. BEGRAVER, m. (-s). BEGRAVING, v. (-en).
BEGRAZEN, (begraasde, heeft begraasd), graslanden
laten afweiden. Zie BEGRAASD.
BEGRENSD, bn. binnen grenzen besloten: eene begrensde ruimte, niet al to groote ruimte; — een begrensd uitzicht, niet ver strekkend; (fig.) een begrenscl
verstand, beperkt. BEGRENSDHEID, v. (meest fig.)
beperktheid.
BEGRENZEN, (begrensde, heeft begrensd), grenzen
(aan): door de zee begrensd; ingesloten door; — de duinen begrenzen daar het vergezicht, vormen er de grens
van; — iemands macht begrenzen, beperken; — een voorstel scherp begrenzen, juist omlijnen, nauwkeurig onder
woorden brengen. BEGRENZING, v. (-en).
BEGRIJMELEN,
(begrijmelde, heeft begrijmeld),
(Zuidn.) begrijmen : het is maar van een zwarten pot
dat men begrijmeld wordt, men wordt nooit van eene
koets, maar altijd van eene aschkar overreden.
BEGRIJMEN, (begrijmde, begrijmd), (Zuidn.) met pek„
root besmeren, bevuilen, bezoedelen.
BEGRIJPELIJK, bn. bw. (-er, -st), te begrijpen, licht
to begrijpen; verstaanbaar, kenbaar : ik zal je mijn ,
wilensbgrfjpkma;—ie.tsbgroplfjkmaen,
duidelijk, holder, klaar; — dat kind is zeer begrijpelijk,
bevattelijk, vlug van begrip; — wat ben je weer begrfjpelf* I wat maak je er weer dubbelzinnigheden uit op ;
(gew.) vitachtig, kwalijknemend. BEGRIJPELIJKHEID, v. duidelijkheid, vatbaarheid van begrip.
BEGRIJPEN, (begreep, heeft begrepen), iets, zijne leg
begrijpen, met het verstand vatten; — eene som begrhoen, doorzien, weten hoe zij gemaakt moot worden; — ik begrip de heele zaak, geschiedenis al, weten
hoe de work aan den steel zit; — dat kunt ge begrijpen! dat geloof ik niet; — iem. begrijpen, zijne bedoeling vatten, weten waar hij heen wil, met hem
kunnen omgaan; (ook) weten wat de drijfveer zijner
handelingen is; — de onkosten zijn eronder begrepen, zijn er bijgerekend; bevatten, inhouden: al wet
de aarde in zich begrijpt, — ergens mode begrepen zon,
ergens verlegen, beschaamd mee zijn, er niet good
voor durven uitkomen; (gew.) ik begrip het nu eens
zoo, ik vat het zoo op, wil het zoo hebben; — als hij
het begropt, is er niets aan to doen, als hij het in zijn
hoofd heeft; — het niet op lean. begrepen hebben, hem
niet vertrouwen.
BEGRIJPZAAM, bn. (gew.) bevattelijk, vlug van
begrip.
BEGRINDEN, (begrindde, heeft begrind), met eene
laag grind bedekken, (meestal na eerst een aarden
baan gemaakt to hebben) : wegen, paden begrinden;
een tuin begrinden, de paden ervan. BEGRINDING, v.
BEGRIP, o. (-pen), het opvatten met het verstand,
bevatting vlug, langzaam van begrip zijn,vlug.,langzaam iets begrijpen; — het begrip komt met de jaren,
het verstand; de samenvatting van een aantal kenmerken tot eene eenheid, algemeene voorstelling:
het begrip P o n d, zoogdier, heeft men zich een juist begrip van eene zaak gerormd, dan zal men goon scheef
oordeel vellen; — de inhoud van een begrip, het aantal kenmerken; — de omvang van een begrip, het
aantal voorwerpen die er aan voldoen; hoe grooter
omvang een begrip heeft, hoe kleiner inhoud, en ()nagekeerd zwaarte is een afgetrokken begrip; — redo, ervaringsbegrippen (empirische), door redeneering, door
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de ervaring verkregen; — kunstbegrippen, willekeurig
aangenomen begrippen omtrent eene of andere
kunst; — transcendentale begrippen, bovenzinnelijke,
als die van God en eeuwigheid; — een ruim, kort begrip van iets hebben, het in ruimen, beperkten zin
opvatten; geen flauw begrip van iets hebben; — ik
kan er maar geen begrip van krijgen, ik kan het maar
niet begrijpen; — iem. eenig begrip, een kort begrip
ergens van geven, het hem in algemeene trekkers
duidelijk maken; duidetijke, verwarde, positieve, negatieve begrippen; — kort begrip der aardrijkskunde, beknopte handleiding; inz. een kort begrip der christelijke leer.
BEGRIPSLEER. v. (wijsb.); ...ONTLEDING, v.;
...VERBINDING, v.; ...WOORD, o. (-en); ...VERWARRING, v. (-en).
BEGROEID, bn. bezet (met gras, haar enz.)
BEGROEIEN, (begroeide, is begroeid), groeiende bedekken: brandnetels begroeien dat geheele stuk land;
bedekt worden (met gras, haar enz.) : de weide begroeit
goed; zin geheele lichaam is met haar begroeid, de
straat is met gras begroeid; — een rollende steen begroeit niet, blijven doet beklijven; wie fortuin wil
maken, moet niet telkens veranderen. BEGROEIING,
T. (-en).
BEGROETEN, (begroette, heeft begroet), groetende
ontvangen: de worst werd met gejuich begroet; ook
het voorstel werd, die woorden worden met applaus
begroet, men betuigde er zijne voile instemming mee;
(fig.) met kogels begroeten, beschieten ; — ik begroet hem
als medestander, hij is mijn medestander geworden ;
hem daar
—iem.nzijv euw onigkmenbgroetn.
voor de eerste maal een bezoek brengen. BEGROETING, v. (-en).
BEGROETINGSSCHOT, o. (-en), (Zuidn.) saluutschot.
BEGROMMELEN, (begrommelde, heeft begrommeld),
vuilmaken, bekijven.
BEGROMMEN. (begromde, heeft begromd), barsch
beknorren ; kleine kinderen bcknorren ; (w. g.) zich begrommen, zich met grom bevuilen. BEGROMMING, v.
BEGROOTEN, (begrootte, heeft begroot), ruw opgeyen hoe hoog waarschijnlijk de uitgaven zullen beloopen, (onkosten, eene ruimte, een afstand); voorloopig
berekenen: een, werk begrooten; de (on)kosten begroot
ik op honderd gulden; — dat begroot mij te veel, dat
komt mij to duur uit; — dat begroot mij om hem, ik
ben met hem begaan; (gew.) zich begrooten (met iets),
iets nemen, waarop men geen recht heeft: zou hij
zich daarmee tvillen begrooten?
BEGROOTELIJK, bn. (gew.) dat is begrootelijk geld,
waarvoor men weinig heeft genoten; wat men voor
minded aangename zaken moet betalen.
BEGROOTING, v. (-en), voorloopige berekening van
een te waken werk : eene begrooting maken, laten
opmaken; schatting ; budget; de raming van de kosten
van een lands-, gemeentebestuur: de begrooting wordt
in September btj de Tweede Kamer ingediend; de begrooting wordt eerst in de sectien en daarna in eene
openbare zitting behandeld; nieuwe posten op de begrooting brengen; — er konten weer drie nieuwe oorlogsbodems op de begrooting voor, daarvoor wordt geld
door de regeering gevraagd; de begrooting afstemmen
om den minister het vertrouwen op te zeggen.
BEGROOTINGSDEBAT, o. (-ten), besprekingen naar
aanleiding van de ingediende begrooting; ...JAAR,
o. (...jaren), jaar waarover de begrooting, het budget
loopt: in sommige landen loopt hetbegrootingsjaar van
Mei tot Mei; ...WET, v. eene wet waarbij het bedrag
van 's lands inkomsten en uitgaven is vastgesteld.
BEGRUIZEN, (begruisde, heeft begruisd), met gruis
bestrooien ; (fig.) bevlekken : met bloed en stof begruisd.
BEGRUIZING, v. (-en).
BEGUICHELAAR, m. (-s), misleider. BEGUICHELSTER, v. (-s).
BEGUICHELEN, (beguichelde, heeft beguicheld). Zie
BEGOOCHELEN. BEGUICHELING, v. (-en).
BEGUNSTIGDE, m. en v. (-n), hij of zij die begunstigd wordt.
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(begunstigde, heeft begunstigd),
gunst bewijzen aan, bevoordeelen : vrienden, kennissen
begunstigen; — een winkelier begunstigen, hem de
leverantie gunnen, bij hem koopen; — met een ridderkruis begunstigd worden, begiftigd; (fig.) prachtig
weder bequnstigde den tocht, was eraan gunstig;
—endokeryachtbegunstide smokelars,
was
hun gunstig, beschermde hen voor het wakend oog
der kommiezen. BEGUNSTIGING, v. (-en), het voortrekken van den een boven den ander; gunst; bescherming; — onder begunstiging van mooi weer, begunstigd door; — strafbare begunstiging, (rechtst.) zich
opzettelijk voordeel verschaffen of trachten te verschaffen uit eens anders misdrijf, b. v. het koopen,
inruilen, in pand nemen van gestolen goederen enz.
BEGUNSTIGER. m. (-s), BEGUNSTIGSTER, v. (-s),
die begunstigt, gunst bewijst ; beschermer, beschermster; — begunstiger der kunst, Maecenas; klant van
eene zaak.
BEHAAGLIJK, bn. bw. (-er, -st), aangenaam : een behaaglijk gevoel; innemend : een behaagltjk meisje; het
ziet er hier behaaglijk uit, gezellig, uitlokkend ; — zich
behaaglijk maken, zich aangenaam maken; — op behaaglijke wijze iets vertellen, voorstellen, op innemende,
prettige wijze. BEHAAGLIJKHEID, v.
BEHAAGZIEK, bn. (-er, -st), vervuld met eene sterke
begeerte om te behagen; ...ZUCHT, v.
BEHAARD, bn. met haar begroeid, ruig; (gew.) een
sterken haargroei hebbende; (kruidk.) behaarde bladeren, bloembladen, zaden, vruchten, met fijne haartjes
erop. BEHAARDHEID, v.
BEHAGELEN, (het behagelde, is behageld), met hagel bedekt worden.
BEHAGEN, (behaagde, heeft behaagd), iem. behagen,
hem aangenaam zijn , bevallen; — die kleur, zijn gedrag, die bloemen behagen mij, bevallen mij; —
behage u edelachtbare; behage het den Hemel! — het
heeft den Heere behaagd van onze zijde weg te nemen,
(in advertentien) ; het behaagt, hem hier niets, hij vindt
het hier alles behalve gezellig; — het behaagt
ik vind behagen daarin.
BEHAGEN, o. genoegen, welgevallen : behagen scheppen of vinden in; — h heeft er geen behagen in, hij
wil het niet doen.
- BEHAKKEN,
(behakte, heeft behakt), (de boomstammen) aan de vier zijden den bast enz. ervan
wegnemen; kantig maken.
BEHALEN, (behaalde, heeft behaald), door inspanning verkrijgen: den prijs, de overwinning behalen,
een hoog cijfer, rangnummer, veel punten behalen;
betrekken, wikkelen (in eene zaak). BEHALING v.
het behalen; verwerving.
BEHALVE, vw. (beperkend, uitsluitend) uitgezonderd, uitgenomen (dat): ik weet er niets van, behalve
dat ik er gisteren terloops over hoorde spreken; alien
gaan naar de tentoonstelling, behalve (dat) hij (gaat);
wij hebben niemand gezien, behalve (dat wij) hem (gezien hebben); vz. benevens: behalve den voorzitter
waren alle leden tegenwoordig; vgl. behalve (dat) de
voorzitter (tegenwoordig was), waren enz.; met uitzondering van: behalve den neus HAI hij sprekend op
zijn vader.
BEHAMEREN, (behamerde, heeft behamerd), met
hamerslagen bewerken. BEHAMERING, v.
BEHANDELEN, (behandelde, heeft behandeld), door
de handen laten gaan, met de handen bewerken:
die boter is niet goed b?handeld; — voorzichtig tebehandelen (by. op een kist met glaswerk), ermede omgaan; — iem. goed, slecht (als zijn broer) behandelen,
zich ten opzichte van iem. goed, slecht gedragen;
zone ondergeschikten goed behandelen; — die koopman
vraagt niet to veel; — een onderbehandelt ons
werp behandelen, het in een gepasten vorm bespreken; — eene les met de leerlingen behandelen, bespreken ; zich bezighouden met: eene kwestie behandelen; —
eene zaak voor de rechtbank behandelen, berechten;
die verdedigen; — dat zaakje zal ik wel behandelen,
opknappen, in orde brengen; — je kunt dat nog nit

BEHANDELING.

BEHOEFTE.

bewerken; (ook) ermede omgaan;
dien als geneesheer onder—enpatien behandeln,
zoeken, waarnemen, genezen.
BEHANDELING, v. (-en), het behandelen: in behan-

buigingsvorm hunne betrekking tot die . zinsdeelen uit; — een bedrevend werkwoord beheerscht een vierden naamval, regeert dien; — zich beheerschen, zijne
driften betoomen, kalm blijven• (ook) zich beper'
zich geheelken; — zich door smart laten beheerschen,
aan die smart overgeven.
BEHEERSCHER, m. (-s), meester, hoer; vorst: de
beheerscher alter Russen. BEHEERSCHERES, v. (-sen);
BEHEERSCHING, v. (-en), het beheerschen, regeeren; (fig.) het bedwingen, vgl. zelf beheersching; (taalk.)
onmiddelloke beheersching, wanneer de afhankelijkheid
door buigingsuitgangen worden uitgedrukt; — mid.
delloke beheersching, door middel van een voorzetsel.
BEHEIEN, (beheide, heeft beheid), door het heien
voor het leggen van een fondament geschikt maken
(een grond). BEHEIING, v. (-en).
BEHEINEN, (beheinde, heeft beheind), van eene heining voorzien. BEHEINING, v. (-en).
BEHEKSEN, (behekste, heeft behekst), betooveren;
zit gij behekst? ben je gek? BEHEKSING, v. (-en).
BEHELP, o. (gewest.) behulp; — zijn behelp hebben,
het strikt noodige hebben.
BEHELPEN [ZICH], (behielp zich, heeft zich beholpen), zich redden : zonder voldoende gereedschappen
moet men zich weten te behelpen; het met iets stellen,
doen, roeien met de riemen die men heeft, met weinig tevreden zijn: hij weet zich te behelpen; kariglijk
moeten leven : hij moet zich behelpen.
BEHELZEN, (behelsde, heeft behelsd), (meest in den
3den persoon) de brief behelst, dat...., bevat in hoofdzaak het volgende.
BEHEMOT, m. (-s), (H. S.) naam van een reusachtig
dier waarvan in Job XL : 10-19 gesproken wordt;
volgens sommigen een olifant, volgens anderen een
nijlpaard; (bij uitbr.) een groot en sterk viervoetig
dier.
BEHENDIG, bn. bw. (-er, -st), een behendige jongen,
vlug, schrander, bij de hand; — behendig wist hfj
hiervan party te trekken, listig, gevat; op geschikte
wijze; — behendig klom h achterop (een rfjtuig),
wist het mechaniek weer behenvlug, knaphandig; —
dig in elkaar te zetten, bedreven, vlug en goad. BEHENDIGLIJK, bw. bedreven, vlug; (fig.) listig, slim.
BEHENDIGHEID, v. bedrevenheid; vlugheid: net
eene zekere behendigheid iets doen,
(...heden), be-
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deling nemen (een wetsontwerp, eene les) ; — onder behandeling van Dr. R. zijn, dien als geneesheer hebben;
kostelooze geneeskundige behandeling hebben; wijze van
bewerking, met graveernaald, penseel of pen: eene
geniale, stoute, smeltend,e, vloeiende, gelikte, strooperige
behandeling (met het penseel); (fig.) bejegening: is dat
eene behandeling! eene nette, aangename behandeling!
BEHANG, o. behangselpapier; (gew.) dat paard heeft
een mooi behang, mooie manen en staart.
BEHANGDOEK, o. grof geweven stof, op kleinen

afstand der muren gespannen, waarop het behangsel geplakt wordt.
BEHANGEN, (behing, heeft behangen), opstaande
voorwerpen bedekken met ...; (muren) met papier
beplakken; met tapijtwerk overdekken; — eene
kamer (een huffs) behangen, de wanden (der kamers);
(jagerst.) de hond is goed behangen, heeft breede, neerhangende ooren ; — zo was rondom met goud behangen, bespottelijk met gouden versierselen opgetooid.
BEHANGER, m. (-s), behanger en stoffeerder.
BEHANGERIJ, v. de zaak, de werkplaats van een
behanger.
BEHANGERSGEREEDSCHAP, o. (-pen) ; ...HAMER,
m. (-s); ...JONGEN, m. (-s); ...KNECHT, m. (-s);
...KWAST, m. (-en), dat is met den behangerskwast
gedaan, (van schilderwerk) zeer ruw en slordig;
...LINNEN, o. grof linnen waarop het papier geplakt
wordt; ...STIJFSEL, v.; ...TAFEL, v. (-5); ...WERK, o.
het behangerswerk laten aannemen, het behangen aanbesteden; ...WERKPLAATS, v. (-en); ...WINKEL,
m. (-s).
BEHANGSEL, o. (-s), wat tot het bedekken van
ledikanten, wanden enz. dient.
BEHANGSELPAPIER, o. (-en), het met kleuren, figurers bedrukt papier waarmee de wanden enz. behangen worden.
BEHARTIGEN, (behartigde, heeft behartigd), ter
harte nemen, verzorgen, zorgen voor: iemands belangen behartiqen. BEHARTIGER, m. (-s). BEHARTIGING, v. BEHARTIGSTER, v. (-s).
BEHARTIGINGSWAARDIG, bn. (-er, -st, (ook) meeri
en meest-), behartigenswaardige woorden, daden, voorbeelden, waard ter harte genomen te worden.
BEHEER, o. bestuur en toezicht, bewindvoering,

hendige daad.

BEHENNOOT, BENNOOT, v. (...noten), de olierijke
vrucht van den behennoteboom in Azle enz., in
grootte aan de hazelnoot gelijk.
BEHENOLIE, v. vette, niet opdrogende olie uit de
0. en W. I. behennoten geperst.
BEHEPT, bevangen : hij is met leelljke ondeugden, be-

vooral over goederen, eene nalatenschap en gelden;
onder zijn beheer, in zijn bezit, hij heeft er de be—dat is
schikking over; onder gemeenschappelijk beheer van ;
onder zijn beheer geschied, tijdens zijn bestuur
—dat is
hept.
of administratie.
BEHOEDEN, (behoedde, heeft behoed), in acht ne(-s),
bewindvoerder.
BEHEERDER, m.
men: zich voor koude, eene ziekte, ongelukken behoeBEHEEREN, (beheerde, heeft beheerd), erfenis, geld,
den; — God behoede onze kinderen, voor ongelukken
goederen beheeren, het bewind hebben over,besturen,
bewaren.
regelen; — beheerend vennoot, vennoot die als direcBEHOEDER, (-s) ; BEHOEDSTER, v. (-s), die behoedt,
teur met het drijven der zaak is belast ; beheerschen;
,
bewaart.
BEHEERING. v. ( en), het beheeren.
BEHOEDMIDDEL, o. (-en), middel om to behoeden;
BEHEERSCHEN, (beheerschte, heeft beheerscht),
preservatief.
regeeren over : een volk, een land beheerschen; — het geld
BEHOEDZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), zichzelf of
beheerscht de wereld, heeft grooten invloed; — inn. beanderen voor schade wetende te behoeden : behoedzaam
heerschen, zedelijk in bedwang hebben; (ook) invloed
schreed hij voorwaarts; — behoedzaam te werk gaan, omop zijne meeningen en daden hebben; — eene klasse
zichtig. BEHOEDZAAMHEID, v. voorzichtigheid.
beheerschen, (in school) daar op gemakkelijke wijze
BEHOEF, o. gevoeg: zOn behoef doen ; — hij verbowwt
de orde handhaven; — den toestand beheerschen, er
alleen aardappelen voor eigen behoef, gebruik, voor
grooten invloed op uitoefenen; — zijne stof beheerzooveel hij zelf noodig heeft; — ten behoeve van, ten
schen, weten wat men geven mag en verzwijgen
voordeele van (iem. die het noodig heeft, enz.).
moet; nauwkeurig weten wat hoofd- en bijzaken
BEHOEFTE, v. (-n), gebrek aan 't noodige, noodzijn; — een studieveld beheerschen, er geheel op thuis
druft: z j lecen in groote behoefte; — z hebben aan alles
zijn ; (oorlog) een terrein beheerschen, daarop vrij
behoefte, van alles ontbreekt hun; — reelbeltoeften hebkunnen handelen en manoeuvreeren; — eene ririer
beheerschen. naar vcillekeur op beide oevers zijne ' ben, veel noodig hebben ; — men heeft sours behoefte aan
gezelschap, verlangt ernaar; — aitgaan is voor velen een
strijdkrachten kunnen brengen, over minstens ten
behoefte geworclen, iets waar zij niet buiten kunnen;
overtocht beschikken; — een overtocht, een be rupas
eigen behoefte voorzien, onderhoud; — winkel in
—in
beheerschen, met zijn geschut bestrijken; (taalk.) de
clagelffksche b,hoeften, in artikelen voor dagelijksch
bepalende woorden worden door de zinsdeelen die zii bepawat
men
noodig
gebruik ; — schrijf- en teekenbehoeften,
len, beheerscht, zij drukken door den eenen of anderen
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heeft om te schrijven ; — aan zone natuurlj7ce behoeften
voldoen ; zone behoefte doen, zijn gevoeg doen.
BEHOEFTIG, bn. (-er, -st), zich niet van het noodige
kunnen voorzien, zeer arm : het zon behoeftige menschen; armoedig: in behoeftige omstandigheden verkeeren. BEHOEFTIGLIJK, bw. BEHOEFTIGHEID,
v. armoede.
BEHOEVEN, (behoefde, heeft behoefd), noodig hebben; gebrek hebben aan : ik behoef uwe hulp, ondersteuning niet; moeten : gjj behoeft dat niet weder ever
te vertellen ; noodig zijn : het behoeft niet.
BEHOOREN, (behoorde, heeft behoord), het eigendom zijn van, toebehooren: die pen behoort mij; toekomen: aan hem behoort het recht van benoeming ; — die
tuin behoort erbe, maakt er een onderdeel van uit;
(fig.) passen, betamen : dat behoort zoo ; vereischt worden, noodig zijn : er behoort tot zulk een werk eene groote
mate geduld; daartoe behoort moed; — Karel behoort
erbij, het is wenschelijk, dat hij erbij is; — dat behoort
geprezen te worden, verdient; — ieder behoort zon best
te doen, het is plicht, dat ieder zijn best doet;
kinderen behooren vroeg naar bed te gaan, moeten,
dienen; — hij behoort niet sneer tot de onzen, hij heeft
onze partij verlaten ; — die kat behoort hier niet, is
niet van ons; — gij (be)hoort hier niet, hier is uwe
plaats niet.
BEHOOREN, o., ieder zoo behooren, zijn bescheiden
deel, wat hem toekomt; — near behooren, zoo als het
past, naar eisch.
BEHOORLIJK, bn. bw. (-er, -st), zooals het behoort,
betamelijk: dit is niet behoorlijk; — het is nu een behoorlfjke tad, gepast, passend; — hij kan zich niet behoorlfjk gedragen ; iem. behoorlijk op zrjn nummer zetten,
op gepaste wijze. BEHOORLIJKHEID, v. gepastheid.
zochten hun beBEHOUD, o. bewaring; redding:
houd in de vlucht; — verlof, eervol ontslag met behoud
van zfjn tractement, terwijl het tractement toch uitbetaald wordt ; — mannen van het behoud, conservatieven.
BEHOUDEN, (behield, heeft behouden), houden, niet
van zich verwijderen: de kinderen bij zich behouden;
iem. in zone macht behouden; niet afleggen (gewoonten); — behoud uwe rede, beleefde uitdrukking tot iem.
dien men in de rede valt; in het bezit blijven van,
niet verliezen : 202 leven behouden, niet verongelukken ; — iem. in het leven behouden, het leven redden ;
u, vertel het niet over; geef er nie—behoud atvo r
mand iets van ; — zoek overal en behoud het goede, bewaren. BEHOUWING, v.
BEHOUDEN, bn. zeker, veilig; onbeschadigd: dat
glaswerk is behouden overgekomen ; — hij is gelukkig behouden gebleven, gespaard, ongedeerd; (ook) in het
leven; (fig.) in behouden haven zijn, in veiligheid zijn ;
vgl. behoudend ; — iem. (eene) behoudene reis wenschen,
wenschen, dat hij behouden van de reis terugkeert.
BEHOUDEND, bn., hij hehoort tot de behoudende part,
hij behoort tot de conservatieven ; (scherts.) hij is
vein de behouden(de) partij, geeft niet gaarne iets,
(meestal behouden, vgl. benauwend, beslissend enz.).
BEHOUDENIS, v. redding; zaligheid; — de Spiegel
onzer behoudenis, (een der oudste gedrukte werken).
BEHOUDENS, vz. met behoud van, zonder te kort
te doen aan : behoudens de eer ; behoudens goedkeuring
van Gedeputeerde Staten ;behoudens alle titels, vgl. s. s. t. t.
BEHOUDER, m. (-s), redder; (ook) man van het
behoud. BEHOUDSTER, v. (-s).
BEHOUDSMAN, m. (...lieden), man van 't behoud,
conservatief.
BEHOUWEN, (behieuw, heeft behouwen), (een steen
enz.) door houwen tot het gebruik geschikt waken.
BEHOUWING, v. het behouwen.
BEHUISD, bn., goed, ruim behuisd zijn, wonende in
een goed, ruim huis; van een huis voerzien: eene
behuisde en beschuurde hofstede.
BEHUIZING, v. (-en), mooning.
BEHULP, o. wat tot behuip kan dienen;noodhulp:
het is maar voor beh ulp.
BEHULPZAAM, bn. (...zamer, -st), hulpvaardig; gedienstig; — in of tot iets behulpzaam zijn, zfjne huip

verleenen; — iem. de behulpzame hand bieden tot, het,
hem mogelijk willen maken, zijne pogingen ondersteunen. BEHULPZAAMHEID, v. gedienstigheid,
hulpvaardigheid.
BEHUWD, bn. door huwelijk verwant, aangetrouwd.
BEHUWDBROEDER, m. (-s), aangehuwde broeder,
zwager ; ...DOCHTER, v. (-s), schoondochter ; ...MOEDER, v. (-5), schoonmoeder; ...00M, m. (-5) ; ...TANTE,
v. (-s); ...VADER, m. (-5), schoonvader; ...ZOON, m.
(...zonen, -s), schoonzoon; ...ZUSTER, v. (-s), schoonzuster.
BEHUWELIJKEN, (behuwelijkte, heeft behuwelijkt),
door huwelijk verkrijgen.
BEHUWEN, (behuwde, heeft behuwd), (een vermogee) zich door huwen verwerven, betrouwen.
BEI, v. (-en). Zie BEZIE.
BEI, BEY, m. (-s), titel der Barbarijsche vorsten;
de bei van Tunis. Zie BEG.
BEIAARD, m. (-s), klokkenspel; een muziekwerktuig, bestaande uit vrij langen standaard waaraan
op sierlijke wijze een aantal belletjes of klokjes zijn
bevestigd.
BEIAARDDRAGER, m. (-s), de muzikant die den
beiaard draagt en die, door tegen den standaard to
slaan of door dien to schudden, de beierende klokjes
doet klinken.
BEIAARDEN, (beiaardde, heeft gebeiaard), de klokjes van den beiaard doen klingelen.
BEIAARDER, m. (-5), hij die het klokkenspel bespeelt ; beiaarddrager.
BEIDE, bijvoeg. gebruikt hoofdtelw.: het tweetal, de
een en de andere : beide personen ken ik ; aan beide zijden; beide partoen verlangen near den vrede; (zelfst.
gebruikt) beide (voor zaken) en beiden (voor personen),
een mooi span paarden; beide zon van dezelfde ouders;
zone ouders gaan beiden op reis; wU met ons beiden;
zij beiden ; ons beiden vriend, vriend en.
BEIDEN, (beidde, heeft gebeid), (deftiger dan) wachten; toeven.
BEIDERHANDE, ...LEI, bn. van twee soorten; — van
beiderhande geslacht, van het m. en v. geslacht.
BEIER, v. (-s), (gew.) kruisbes.
BEIERAAR, m. (-5), klokkenspeler; beiaarddrager.
BEIERD, m. (-s), baaierd ; herbergkamer, gelagkamer.
BEIEREN, (beierde, heeft gebeierd), loshangen, slingeren; zwaaien; den beiaard doen klinken ; het klavier van een klokkenspel of carillon met gehandschoende hand bespelen. BEIERING, v.
BEIGE, bn. bruingrijze modekleur.
BEIGE, v. eene dunne flanelachtige stof.
BEIGNET, v. (-s), licht gebak waarin vruchten, inz.
appels zijn; ...KRAAM, v. (...kramen).
BEIJVERAAR, m. (-5). BEIJVERAARSTER, v. (-s).
BEIJVEREN [ZICH], (beijverde zich, heeft zich beijverd), zich bevlijtigen; zijn best doen. BEIJVERING, v.
BEIJZELEN, (beijzelde, heeft en is beijzeld), met ijzel
bedekken ; met ijzel bedekt worden. BEIJZELING, v.
BEITEL, m. (-s), stalen of verstaald gereedschap,
aan dine zijde scherp en aan de andere in eene spijkervormige punt (arend) uitloopende die in een houten
heft wordt bevestigd, van verschillenden vorm en
verschillende grootte, en dienende om hout, metaal,
steen, enz. to behakken : kant-, hak-, steek-, kauwschietbeitels, gutsen of ronde beitels; kromme, holle beitels; draai-, beeldhouwersbeitel enz.; kloof-, fermoor-,
kromme-, snikkenbeitel enz. (zie aldaar); — daar zed
een scherpen beitel toe noodig zUn, daar zal men kras
dienen op to troden; — beitels of wiggen van een
toestel om olio to person, zie LOS- on SLAGBEITEL.
BEITELAAK, v. (...aken), soort van vaartuig.
BEITELAAR, m. (-5), die beitelt, ciseleur.
BEITELEGGE, v. (-n), kruimelaar (landbouwgereedschap.)
BEITELEN, (beitelde, heeft gebeiteld), met den beitel bearbeiden: in of uit steen beitelen, in of uit hout
beitelen; — zijn naam staat gebeiteld op, in, is er met
den beitel ingewerkt, (ook fig.). BEITELING, v.
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BEITELWERK, o. (-en), gebeiteld werk.
BEITSEN, (beitste, heeft gebeitst), het drenken van

hout met een scherp vocht, inz. om eene zwarte kleur
aan te brengen. BEITSING, v.
BEJAARD, bn. (-er, -st), in jaren gevorderd, bedaagd ;
lang gelegen: bejaarde win, sigaren, (fig.) in den hoogeren stijl: bejaarde eiken. BEJAARDHEID, v.
BEJAEN, (bejade, heeft bejaad), (gew.) bevestigen
(met ja).
BEJAG, o. het ijverig streven (naar) : op iets Injag
maken; streven, doel: dat is mien bejag niet.
BEJAGEN, (bejoeg of bejaagde, heeft bejaagd),
(een veld) jagende afioopen; verwerven; streven
naar. BEJAGER, m. (-s). BEJAGING, v. (-en).
BEJAMMEREN, (bejammerde, heeft . bejammerd),
jammeren over.
BEJAMMERENSWAARD, BEJAMMERENSWAARDIG, bn. bw. (-er, -st; meer- en meest-). BEJAMMERENSWAARDIGHEID, v.
BEJEGENEN, (bejegende, heeft bejegend), overkomen, gebeuren; ontmoeten; behandelen: iem. kwaad
bejegenen. BEJEGENING, v. (-en).
BEK, m. (-ken), snavel ; mond, muil (van dieren);

een paard den bek afrijden; zacht, hard in den bek; —
een gegeven paard moet men niet in den bek zien, men

moet geene aanmerkingen maken op een ontvangen

geschenk; (plat) hood je bek, zwijg stil ; — iem. den bek
snoeren, hem noodzaken te zwijgen ; — hi)" is stoutin den
zegt maar alles
bek, hij durft veel te zeggen ; —
teat hem voor den bek komt, hij flapt er alles uit, hij
is
spreekt zonder na te denken ; — 74 gemeen in zijn
bek, hij houdt van gemeene praatjes; — h doet geen
bek meer open, hij zwijgt als een ma; (ook) hij is
dood ; wat met een bek wordt vergeleken : bek eener
goof; bek eener pen ; bek van een haak, ijzeren punt;
van eene bankschroef, waartusschen het voor—de bek
werp vastgezet wordt; — de bek van een schaaf
waarin de beitel wordt bevestigd.
BEKAAID, bn., bekaaide visch, visch, die bedorven is
door to lang op de kaai te liggen ; — bekaaid schip, door
de hitte in de naden gebarsten.
BEKAAID, bn. bw. (-er, -st), beschaamd, verlegen,
vernederd: er bekaaid van staan ; — er bekaaid afkomen,
minder bekomen, dan men verwacht had ; — bekaaid
uitkomen, bedrogen• (gew.) verkeerd.
heeft bekabbeld), (den
'
BEKABBELEN, (bekabbelde,
oever) kabbelend besproeien (van beken, rivieren).
BEKADEN, (bekaadde, heeft bekaad), (een polder)
van kaden voorzien, met kaden omringen; bevuilen ;
bedriegen. BEKADING, v. (-en).
BEK-AF, bn. bee., bek-af zijn, door en door vermoeid zijn.
BEKAKKEN, (bekakte, heeft bekakt), (platte volkstaal), bevuilen ; maling aan iem. hebben; bedriegen.
BEKALKEN, (bekalk te, heeft bekalkt), met kalk bestrijken. BEKALKING, v.
BEKALKINGSMETHODE, v. (-n), wijze van landbemesting met landbouwkalk.
BEKALLEN, (bekalde, heeft bekald), bepraten, bespreken ; belasteren, bebal bAen.
BEKAMEN, (het bekaamde, is bekaamd), (van wijn,
bier of azijn) met kaam of kaamsel bedekt worden.
BEKAMING, v.
BEKAMPEN, (bekampte, heeft bekampt), bestrijden.
BEKAMPING, v. (-en).
BEKANEN, (het bekaande, is bekaand), bekamen.
BEKANING, v.
BEKAPPEN, (bekapte, heeft bekapt), een gebouw bekappen, eene kap of dak erop maken; (bouwk.) een
muur b6kappen, eene kap of een schuin dak op een
muur maken; (tuinb.) boomen bekappen, toppen, de
kruin afnemen; takken afhakken; snoeien. BEKAPPING, v. (-en), het bekappen; kap: eene ijzeren be-

BEKER.
meening veranderd is. BEKEERDER, m. (-s): BEKEERSTER, v. (-s), die bekeert; proselietenmaker.
BEKEEREN, Abekeerde, heeft bekeerd), overhalen
van het kwade tot het goede; inz. bewegen tot aanneming van den christelijken godsdienst; iem. bewegen tot een anderen godsdienst over to gaan,
(ook) eene andere partij to kiezen ; — zich bekeeren,
overgaan tot; tot inkeer komen; een beter leven
gaan leiden. BEKEERING, v. (-en), het overgaan tot
een anderen godsdienst; het tot inkeer komen.
BEKEERINGSIJVER, m.; ...ZUCHT, v.
BEKEERLIJK, bn. (-er, -st), vatbaar voor bekeering.
BEKEERLIJKHEID, v.
BEKEERLING, m. en v. (-en), die overgegaan is tot
een anderen godsdienst, tot eene andere partij enz.
BEKEERLINGE, v. (-n).
BEKEEUWEN, (bekeeuwde, heeft bekeeuwd), (in de
volkstaal) in flauwte vallen, bezwijmen; stikken;
het benauwd hebben.
BEKEND, bn. (-er, -st), wereldkundig; gekend wordende; openbaar : het is bekend, wie de dader is; be-

kend maken (aan); — zich bekend makes, aan, zeggen
wie men is; — bekend met iem. worden, kennis met
hem maken ; — het is algemeen bekend, van algemeene bekendheid; — naar den bekenden weg vragen,
vragen naar iets, dat men weet; — bekend als de bonte
hond, overal ongunstig bekend staan ; — ltU is bekend,
men weet al, wie hij is; (ook) hij is vermaard.
BEKENDHEID, v. het bekend zijn; — het is van algemeene bekendheid. men weet het overal; — eene bekendheid, vermaardheid; (ook) iem. die vermaard,
algemeen bekend is; — eene akte van bekendheid kan

door den rechter verleend worden, wanneer iem. niet
bij de geboorte aangegeven is of niet in de geboorteregisters voorkomt.
BEKENDE, m. en v. (-n), dat is een oude bekende, een
oude kennis; (ook) wat gij daar zegt, wist ik reeds
lang; (scherts ) iem. die reeds vroeger met de justitie
in aanraking geweest en veroordeeld is.
BEKENDMAKEN, (maakte bekend, heeft bekendgemaakt), openbaarmaken; doen weten; aan- of afkondigen; — rich bekendmaken als den schri)ver van,
zijn naam opgeven, zie BEKEND. BEKENDMAKING, v. (-en), het bekendmaking; geschrift waarin
iets ter algemeene kennis wordt gebracht.
BEKENDMAKER, m. (-5). ...MAAKSTER, v. (-s).
BEKENDSTAAN, (stond bekend, heeft bekendgestaan), voor iets doorgaan : als een oprecht man bekendstaan; — h staat ercoor bekend, men beweert het
algemeen van hem.
BEKENDWORDING, v. het bekend worden.
BEKENNEN, (bekende, heeft bekend), Erkennen,belijden, inz. voor den rechter belijden, dh t men zich
aan het een of ander heeft schuldig ge naakt; (fig.)
buiten pin en banden bekennen, vrijwillig; (gew.)
herkennen, onderscheiden; — het was zoo dcnker, dat
ik geene hand voor oogen kon bekennen, kon zien;
(kaartsp.) kleur bekennen, eene kaart van dezelfde
kleur spelen als degeen die het eerst gespeeld heeft;
(bijbelstijl) eene vrouw bektnnen, vleeschelijke gen-. eenschap met haar hebben. BEKENNER, m. (-0, die
iets bekent; (germ.) belijder van een godsdeast.
BEKENNING, v. (-en). BEKENSTER, v. (-s).
BEKENTENIS, v. (-sen), erkenning, belijdenis; inz.
voor den strafrechter: eene eerlUke bekentenis afleg-

gen; openhartige (schuld)bekentenis.
BEKER, m. (-s), metalen gereedschap, den vorm van
een afgeknotten kegel hebbende, al naarmate het
gebruik dat ervan gemaakt wordt, verschillend genoemd : drinkbeker, goochelbeker, dobbelbeker; — van
den beker houden, veel drinken; — den beker drinken
(ledigen), den last dragen dien ons opgelegd is; —

kappinj.

tasschen den beker en de lippen is nog pleats voor een
ongelu•. de naaste toekomst is zeifs MIZP1:Pr: Tylpt
of ait bekers goochelen; (sterrenk.) klein sterrenbeeld,

BEKBINDSEL, o. bindsel aan den bek van een ijzeren haak.
BEKEERDE, m. en v. (-n), Cie bekeerd is; die van

niet ver van den aequator des hemels; (kruidk.)
bladacht•g oraa n, vooral bij de bekerplant sterk
ontwikkeld. Bekertj', o. (-5).

BEKERCELLEN.
BEKERCELLEN, v. my. bekervormige lichaampjes
in de opperhuid der landslakken, die het bekende
slijm afs ch eid en.
BEKEREN, (bekerde, heeft gebekerd), lustig en veel
drinken : lustig bekeren.
BEKERHOUTEN, o. my. ronde, onbeslagen en ongeschilde blokken onder het ruighout uit de Oostzee
voorkomende, gewoonlijk 2 M. lang, en 10 h 12
dik en het meest door de draaiers gebruikt.
BEKERMEN, (bekermde, heeft bekermd), kermend
betreuren, beweenen.
BEKERMOS, o. (-sen), een plantengeslacht uit de
familie der korstmossen, van de overige onderscheiden door komvormige, bruinroode schildjes die op
hole stelen uit 't schubbige, vlak liggende loof to
voorschijn komen; hiertoe behooren het gewone bekermos on het rendiermos.
BEKERPADDENSTOEL, m. (-en), bekerzwam.
BEKERPLANT, v. (-en), de Australische bekerplant,
waarvan sommige bladeren bekervormig zijn omgevouwen ; — de Oostindische bekerplant waarvan iedere
middennerf van den top van het blad in een diepen,
net een deksel voorzienen beker uitloopt.
BEKERVORMIG, bn. (kruidk.). Zie BEKERPLANT.
BEKERVRUCHT, v. (-en), eene inheemsche klimrnende tot de Silenaceen behoorende plant, met
zeer vertakten stengel, eironde of langwerpig spitse
bladeren, alleenstaande bloemen, groenachtige witte
bloemkroon; zij bloeit in Juli en Augustus ; de
vrucht is eene rondo, zwarte bes.
BEKERZWAM, v. beker- of klokvormige paddenstoel, tot de groep der schofdragende zwammen behoorende; judasoor (uitwas aan den vlierboom).
BEKEURDE, m. en v. (-n), die beboet is.
BEKEURDER, m. (-5), die beboet.
BEKEUREN, (bekeurde, heeft bekeurd), eene beboeting aanzeggen wegens wetsovertreding. BEKEURING, v. (-en).
BEKIJK, o. het bekijken: veel bekijks hebben.
BEKIJKEN, (bekeek, heeft bekeken), bezichtigen,
met aandacht bezien; (fig.) alles wel bekeken! wel
overdacht, overwogen. BEKIJKER, m. (-s). BEKIJKING, v. BEKIJKSTER, v. (-5), die bekijkt.
BEKIJVEN, (bekeef, heeft bekeven), beknorren. BEKIJVER, m. (-s). BEKIJVING, v. (-en). BEKIJFSTEP, v. (-s).
BEKJE, o. (-s), kleine bek of mond; (iron.) van iem.
die een grooten mond heeft: wat een bekje is dat! —
zo heeft haar bekje goed tot haar wil, zij kan goed van
zich afspreken; (ook) zij kan flink kijven; (gemeenz.)
toe neem een bekje, neem een mondjevol; (fig.) kus;
bakkesje; — min bekje! mijn liefje; gasbekje.
BEKKEN, o. (-s), wijde, ondiepe kom, bestemd om
vocht to bevatten : doopbekken, scheerbekken; — bekken
van een omroeper, koperen plat bord waarop hij
alvorens de bekendmaking to doen; (gew.) in het
bekken verkoopen, in het openbaar veilen ; (muz.) twee
concave koperen schijven, aan de bone zijden van
beeren handvatten voorzien; zij worden strijkelings
tegen elkaar geslagen om de maat met scherpen
nadruk aan to geven; (ontl.) het heiligbeen en de
beide heupbeenderen, (ook) de holte daardoor ingesloten; (ontl.) de holte van het onderlijf; — bekken van
een stroom, dat deal der aardoppervlakte, waarvan
de waterafvoer door dien stroom plaats heeft. Bekkentje, o. (-s).
BEKKEN, (bekte, heeft gebekt), met bekken uitsnijden; (zeew.) to veal op den wind liggen, loefgierig zijn.
BEKKENEEL, o. (-en), hersenpan.
BEKKENEELBERG, m. (H. S.) berg Calvarie.
BEKKENEELNAAD. m. (...naden), (ontl.) schedelnaad;
...VLIES, o. (...zen), vlies van den schedel.
BEKKENGORDEL, m. (-5), (ontl.) de gordel van beenderen om het bekken.
BEKKENIST, m. (-en), (muz.) bekkenslager.
BEKKENMETER, m. (-s), werktuig om de middellijn
of conjugaten van het bekken to bepalen, (daar eene

BEKLEMBRIEF.
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nauwkeurige kennis van het vrouwlijke bekken voor
den verloskundige van het hoogste belang is).
BEKKENSLAGER, m. (-s), de muzikant die op de
bekkens slaat; omroeper.
BEKKENTREKKEN. o. grijnzen.
BEKKENTREKKER, m. (-s). BEKKENTREKSTER,
v. (-5), die leelijke gezichten trekt.
BEKKESNIJDEN, (alleen in de onbepaalde wijs),
elkander in het aangezicht snijden (bij eene yachtDartij).
BEKKESNIJDER, m. (-s), iem. die dadelijk zijn mes
trekt om een ander in het aangezicht to snijden.
BEKLAAGDE,m. en v. (-n), beschuldigde; vgl. beklagen.
BEKLAAGLIJK, bn. bw. (-er, -st), to beklagen. BEKLAAGLIJKHEID, v. deerniswaardige toestand.
BEKLADDEN, (bekladde, heeft beklad), bevlekken ;
(ook fig.) iemands eer bekladden, kwaad van hem
spreken, belasteren. BEKLADDING, v. (-en).
BEKLADDER, m. (-s), BEKLADSTER, v. (-s), die bekladt, bevlekt; (fig.) kwaadspreker, kwaadspreekster.
BEKLADDEREN [ZICH], (bekladderde zich, heeft
zich bekladderd), (studentent.) zich bedrinken.
BEKLAG, o. klacht: zon beklag doen bij; zon beklag
indienen; — in beklag staan, zijn, beklaagd worden; —
die in beklag is, heeft geen gebrek, die hun nood luide
klagen, hebben het zoo kwaad niet.
BEKLAGBOEK, o. (-en), boek waarin men zijne
klachten kan inschrijven; — hi)* stoat in het beklagboek, men heeft veal medelijden met hem; (bij uitbr.)
men stopt hem veal toe.
BEKLAGEN, (beklaagde, heeft beklaagd), iem. beklagen, medelijden hebben met; — iets beklagen, treuren over; — rich beklagen over ion. of iets, zijne
klachten indienen over, ontevreden zijn over; — hij
zal het rich nog beklagen, hij zal er nog berouw van
hebben; (veroud.) aanklagen. BEKLAGING, v. (-en),
klacht.
BEKLAGENSWAARD, BEKLAGENSWAAR1)IG, bn.
bw. (-er, -st).
BEKLAGER, m. (-s). BEKLAAGSTER, v. (-s).
BEKLAMPING, v. (-en), eene nieuwe bekleeding, tegen
oud muurwerk aangebracht, waartoe men in dit
laatste doorgaans kassen breekt.
BEKLANT, bn. (-er, -st), in het bezit van klanten:

eene beklante zaak, affaire.
BEKLANTEN, (beklantte, heeft beklant), klanten
aanbrengen. BEKLANTING, v.
BEKLAPPEN, (beklapte, heeft beklapt), verklikken.
BEKLAPPING, v.
BEKLAPPER m. (-s), BEKLAPSTER, v. (-s), verklikker, verklikster.
BEKLAUTEREN, (beklaui-erde, heeft beklauterd),
beklimmen. BEKLIMMING, v. (-en).
BEKLEEDEN, (bekleedde, heeft bekleed), met kleederen, met kleeden omhangen; beschieten, bedekken
(met hout, lood, marmer enz.) ; — stoomketels bekleeden, overdekken met slechte warmtegeleidende stoffen; — eene kamer bekleeden, behangen; — stoelen
bekleeden, van kussens voorzien ; versieren : het altaar
bekleeden ; (zeew.) een schip bekleeden, van een pantser
of metalen huid voorzien; (bouwk.) beschoeien:
wallen en borstweringen bekleeden, onder eene grootere
helling dan de natuurlijke ze opzetten on ze met
een wand van steviger stof bekleeden om het inzakken to voorkomen; (fig.) een ambt bekleeden, waarnemen ; — met een ambt bekleeden, iem. een ambt opdragen.
BEKLEEDER, m. (-s), BEKLEEDSTER, v. (-s), die bedekt, versiert; stoffeerder; (fig.) die vervult (een ambt).
BEKLEEDING, v. (-en), bedekking; bekleedsel vervulling.
BEKLEEDINGSVLIES, o. (...vliezen), (ontl.) eenige
laden cellen dicht naast elkaar, dienende tot bedekking van de binnen- of buitenvlakte van een orgaan;
...WEEFSEL. o. (-5).
BEKLEEDSEL, o. (-s), datgene waarmede iets beHeed is
BEKLEMBRIEF, m. (...van), akte van eene beklemde
pacht.
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BEKLEMD.

BEKRABBELEN.

BEKLEMD, bn. bezel, gedrongen; — het is tnij zoo

eerst laten bekoelen; (fig.) de vriendschap tusschen hen
is geheel bekoeld, verminderd, verdwenen; — ienuind,s
drift, fiver bekoelen, temperen, matigen; — laat hem
maar eerst bekoelen, kalmer worden. BEKOELING, v..

beklemd om het hart, benauwd, beangst; (recht.) beklemde meier, iem. die eene bouwhoeve of een stuk

land voor eene onveranderlijke onopzegbare jaarlijksche som in pacht heeft; (heelk.) beklemde breuk,
zie BREUK. (ook fig.). BEKLEMDHEID, v. (...heden),
drukking ; benauwdheid.
BEKLEMMEN. (beklemde, heeft beklemd), bezetten;
dringen; persen ; (recht.) onder onveranderlijke, onopzegbare pacht brengen.
BEKLEMMING, v. (-en), de daad van beklemmen;
beklemdheid; (landb.) eeuwige beklemming, eeuwige
erfpacht.
BEKLEMRECHT, o. het recht van erfpacht.
BEKLIJVEN, (beklijfde, heeft beklijfd), van langen
duur zijn, goed onthouden worden : op die wijze zal
er van de leerstof niets bekltiven; duren, gedijen;
(spreekw.) bloven doet beklij yen; onrechtvaardig goed
beklifft niet; blijven : geen voetstap die beklifft. BEKLIJVING, v.
BEKLIMMEN, (beklom, heeft beklommen), (een muur,
wal enz.) door klimmen bereiken. BEKLIMMER, m.
(-s). BEKLIMMING, v. (-en). BEKLIMSTER, v. (-s).
BEKLINKEN, (beklonk, heeft beklonken), vastklinken; (ook fig.) in orde of tot stand brengen : ziF, zoo:
de zaak is nu beklonken; — den vrede beklinken, drinken
en met de glazen klinken ter bezegeling van den
vrede: inklinken of verzinken van gronden.
BEKLONKEN, bn. afgevallen of mager geworden
(gew.): h# ziet er erg beklonken uit.
BEKLONTEREN, (beklonterde, heeft beklonterd), bespatten met klonters modder (of eenige andere stof) ; —
zich beklonteren, zich bespatten, bevuilen met klonters (slijk, modder). BEKLONTERING, v. (-en).
BEKLOPPEN, (beklopte, heeft beklopt), (mijnw.) de
steenlagen bekloppen, erop kloppen om er de hoedanigheid van to leeren kennen; (w. g.) iem. bekloppen,
iemands aandacht opwekken door te kloppen, (ook)
door kloppen onderzoek doen naar de gesteldheid
van do inwendige organen.
BEKNABBELEN, (beknabbelde, heeft beknabbeld),
beknagen. BEKNABBELING, v.
BEKNAGEN, (beknaagde, heeft beknaagd), aan alle
kanten knagen. BEKNAGING, v.
BEKNAUWEN, (beknauwde, heeft beknauwd), beknagen. BEKNAUVsTING, v.
BEKNELD, bn. gedrongen; vastgekneld; (fig.) benauwd; (heelk.) eene beknelde breuk, eene beklemde
breuk ; zie BREUK.
BEKNELLEN, (beknelde, heeft bekneld), vastknellen;
(fig.) hinderen. BEKNELLING, v. (-en).
BEKNIBBELAAR, m. (-5). BEKNIBBELAARSTER,
v. (-5), afdinger, afdingster; gierigaard.
BEKNIBBELEN, (beknibbelde, heeft beknibbeld),
nauw bedingen, afpingelen; nauwkeurig onderzoeken, muggeziften. BEKNIBBELING. v. (-en).
BEKNIJPEN, (bekneep, heeft beknepen), knijpend
omvatten ; (zeew.) een knoop of steek beknijpt, als die
door het trekken aan het touw niet los schiet, maar
vaster ineen werkt; — iem. beknijpen, zijn loon beknibbelen. BEKNIJPING, v.
BEKNOPT, bn. bw. (-er, -st), kort samengevat: een

beknopt overzicht; zich beknopt uitdrukken ; — een beknopte bijzin, een zinsdeel (naamwoordelijke worm

van het werkwoord) dat de waarde heeft van een
bijzin, ook minder juist verkorte zin genoemd. BEKNOPTELIJK, bw. BEKNOPTHEID, v.
BEKNORDER, m. (-s). BEKNORSTER, v. (-s).
BEKNORREN, (beknorde, heeft beknord), (iem.) over
lets, op iem. knorren ; iem. bestraffen. BEKNORRING,
v. (-en).
BEKOCHT, bn., bekocht zijn, to duur, to slecht gekocht hebben; — ik ben eraan bekocht, ik heb het to
duur betaald; — daar is men niet aan bekocht, dat
heeft men goedkoop; (ook) dat kan men uitstekend
gebrui ken.
BEKOELEN, (bekoelde, heeft en is bekoeld), koel
maken; koel worden : het ceder bel,oelt; men moet dat

(-en); (ook fig.).
BEKOKEN, (bekookte, heeft bekookt), voor iema.nd
koken, voor zijn middageten zorgen ; (fig.) dat is niet bekookt, niet rijpelijk overwogen, niet goed voorbereid;
zie ONBEKOOKT. BEKOOKING, v.
BEKOKMEEUWD, bn. ben-je bek .okmeeuwd? ben je,
mal? Zie KOKMEEUWEN.
BEKOMELIJK, bn. verkrijgbaar. •
BEKOMEN, (bekwam, heeft en is bekomen), ontvangen : een prijs bekomen; to verkrijgen, to koop zijn:
alle boeken voor de H. B. school alhier te bekomen; eene•
goede of slechte uitwerking hebben: die win is mff
niet goed bekomen; — wel bekome het u I dat gij er niets
dan goeds van hebt! (vooral na het eten of niezen
tegen iem. gebezigd); ook iron. gezegd van iets dat
onze goedkeuring niet kan wegdragen : dat zal hemkwalijk bekomen; weder bijkomen, herleven, tot zich,
zelf komen, inz. van eene flauwte, van den schrik be
komen; die bloemen zijn goed bekomen; — laat de paarden eerst wat bekomen, uitblazen, uitrusten. BEKO-

MING, v.
BEKOMMERD, bn. ongerust; (veroud.) een bekommerde boedel, een boedel waar de schulden meer bedragen dan de nalatenschap waard is; een bekommerce
sterfhuis. BEKOMMERDHEID, v.
BEKOMMEREN, (bekommerde, heeft bekommerd),
ongerust-, angstig maken; kommer veroorzaken,
bezorgd maken; — bekommer u daarover niet, heb daar
maar geene zorg voor. BEKOMMERING, v. (-en), ongerustheid, angst.
BEKOMMERNIS, v. (-sen), bekommering.
BEKOMST, v. verzadiging : zone bekomst hebben,
niet meer verlangen; — bij die kloppartij heeft hU zone=
bekomst gehad, er duchtig van langs gehad.
BEKOMZAAM, bn. (w. g.) eig. in staat om
goed to bekomen.
BEKONKELAAR, m. (-s). BEKONKELAARSTER,
v. (-s).
BEKONKELEN, (bekonkelde, heeft bekonkeld), door
konkelarij tot stand brengen (eene zaak, eene overeenkomst); — iem. bekonkelen, bebabbelen. BEKONKELING, v.
BEKOOPEN, (bekocht, heeft bekocht), betalen; omkoopen:
trachten hem met geld, net beloften te bekoopen, over to halen ; (fig.) het net den dood bekoopen,
boeten ; — zich aan iets bekoopen, iets to duur koopen..
BEKOORDER, m. (-s). BEKOORDSTER, v. (-s).
BEKOORLIJK, bn. bw. (-or, -st), een aangenamen
indruk makende : een bekoorlijke streek, landschap. BEKOORLIJKHEID, v. (...heden).
BEKOREN, (bekoorde, heeft bekoord), door groot
aantrekkelijkheid een sterken invloed oefenen op
dat bekoort m niet; in verzoeking brengen, inz. in
de R.-K-kerk. BEKORING, v. (-en), betoovering; verleiding: de bekoring des vleesches; leid oecs niet in

bekoring.
BEKORSTEN, (bekorstte, heeft bekorst), eene korst
krijgen (van iets dat gebakken wordt) ; maken dat
het eene korst krijgt.
BEKORTEN, (bekortte, heeft bekort), (een voorwerp,
eene verhandeling) korter maken; — zich bekor ten,
kort zijn, in korte trekken behandelen. BEKORTING,
v. (-en).
BEKOSTIGEN, (bekostigde, heeft bekostigd), ten
koste leggen; betalen voor; de kosten dragen van.
BEKOSTIGING, v. BEKOSTIGER, m. (-s).
BEKOUTEN, (bekoutte, heeft bekout), bepraten.
BEKRABBELD, bn., decor zit gij bekrabbeld afgekomen, slecht.
BEKRABBELEN, (bekrabbelde, heeft bekrabbold),
eene deur, een muur bek•abbelen, krabbels erop maken; — een papier bekrabbelen, slordig beschrijven; —
iemands gezicht bekrabbelen, er hem op krabben. BEKRABBELING, v. (-en).

217

BEKRABBEN.

BELADEN.

BEKRABBEN, (bekrabde, heeft bekrabd), aan alle
kanten krabben; bekrabbelen.
BEKRACHTIGEN, (bekrachtigde, heeft bekrachtigd),
bevestigen, staven: met een eed bekrachtigen; (wetsvoordracht, besluit, benoeming enz.) wettigen; legaliseeren; (ook fig.). BEKRACHTIGER 1. m. (-s). BEKRACHTIGING, V. (-en), bekrachtiging verleenen op,
zone bekrachtiging onthouden aan.
BEKRAMMEN, (bekramde, heeft bekramd), (een dijk)
met stroowerk bedekken, ook bematten geheeten;
de glooiing van een dijk door eenig middel tegen
den slag van het water beveiligen. BEKRAMMING,
v. (-en). '
BEKRANSEN, (bekranste, heeft bekranst), met kransen versieren. BEKRANSING, v. (-en).
BEKRASSEN, (bekraste, heeft bekrast), (de tale],
papier) krassen maken op. BEKRASSING, v. (-en).
BEKREUNEN [ZICH], (bekreunde zich, heeft zich bekreund), zich bekreunen over, zich bekommeren;
zich niets aantrekken. —richnergnsombekrune,
BEKRIBBEN, (bekribde, heeft bekribd), van kribwerk, horden, teenen vlechtwerk voorzien om het
afschuiven van den grond te beletten : cene rivier bekribben, kribben erin aanleggen om de stroomsnelheid in het midden to vermeerderen. BEKRIBBING,
v. (-en), het bekribben; kribwerk.
BEKRIJGEN, (bekrijgde, heeft bekrijgd), oorlog voeren tegen.
BEKRIJTEN, (bekreet, heeft bekreten), beweenen ;
oogen die rood zijn van ► chreien. —bekret no gen,
BEKRIMPEN [ZICH], (bekromp zich, heeft zich bekrompen), zijne verteringen inkrimpen, beperken.
BEKRIMPING, v. (-en).
BEKROEZEN [ZICH], (bekroesde zich, heeft zich bekroesd), (Zuidn.) zich dronken drinken.
BEKROMPEN, bn. bw. (-er, -st), bekrompen menschen,
blijk gevende geen goed oordeel to hebben, weinig
ontwikkeld; ook bekrompen denkbeelden ; — bekrompen
verstand, beperkt, klein, onontwikkeld; — bekrompen
middelen, beperkt, niet ruim; — het gaat uit eene
bekrompen bears, niet rijk, niet royaal; — wij zitten
hier bekrompen, te dicht op elkander, benauwd;
geene voldoende ruimte hebben; —bekrompenwone ,
zich in zijne uitgaven moeten beper—bekrompenlev n,
ken, min of meer armoedig. BEKROMPENHEID, v.
BEKRONEN, (bekroonde, heeft bekroond), eene kroon
opzetten; (fig.) den prijs toekennen; bekransen ; — zijne
pogingen werden met een goeden uitslag bekroond, beloond; aan eenige onderlaag een bovenstuk geven:
eene hoogte met troepen bekronen, er troepen bovenop
brengen; — (krijgsk.) eene midntrechter bekronen, schanskorven aan den rand naar 's vijands zijde plaatsen ;
eene loopgraaf langs de
—denbdektnwegbkrone,
kruin van het glacis maken; — eene rij schanskorven
bekronen, er eene rij sappenkorven bovenop plaatsen.
BEKRONING, v. (-en), het bekronen ; toekenning van
een prijs; de toegekende prijs. BEKRONER, m. (-s).
BEKROZEN, bn. roetig, met roet besmeerd.
BEKRUIDEN, (bekruidde, heeft bekruid), van specerijen voorzien. Zie KRUIDEN.
BEKRUIEN, (bekruide of bekrooi, heeft bekruid of
bekrooien), kruien over ; kruiende met iets bedekken.
BEKRUIPEN, (bekroop, heeft bekropen), een weg
kruipende afleggen; naar iets toekruipen; (fig.) binnensluipen; — de lust bekroop
kwam bij mij op;
—deangstbekropmij,
kwam langzaam over mij ; (gew.)
het bekroop mij, ik had er medelijden mede. BEKRUIPING. v.
BEKRUISEN, (bekruiste, heeft bekruist), (krijgsw.)
bestrijken ; onder het bereik hebben; — zich bekruisen
(R.-K.) het teeken van het kruis maken.
BEKUIPEN, (bekuipte, heeft bekuipt), (een vat, de
duigen) inkuipen; (fig.) listig verkrijgen : een ambt bekuipen; — weet alles te bekuipen, to bedisselen;
(ook fig.). BEKUIPER, m. (-s). BEKUIPING, v. het
bekuipen.
BEKWAAM, bn. bw. (bekwamer, -st), hy is ervoor bekwaam, hij bezit de vereischte kundigheden en ge-

schiktheid; een bekwaam man; een bekwaam ambtenaar ;
hij is zeer bekwaam in zijn vak; iem. voor een vak,
examen bekwaam maken, voorbereiden; — lifj is tot sulk
eene daad niet bekwaam, in staat tot ; — nooit ziet ge hens
dronken; hij is altijd even bekwaam, maakt geen misbruik van sterken drank; aan het doel beantwoordende, geschikt, gepast : te bekwamer tfjd;met bekwamen spoed.
BEKWAAMHEID, v. (...heden), kunde en geschiktheld : aide van bekwaamheid tot het geven van lager
onderwijs, de patroon stelde de bekwaamheid van z#7:meesterknecht op hoogen pr Os,
BEKWAMEN, (bekwaamde, heeft bekwaamd), bekwaam maken, de noodige kennis aanbrengen :
bekwamen tot, voor iets; zich bekwamen tot.
BEKWAMING, v.
BEKWEELEN, (bekweelde, heeft bekweeld), kweelen over, klagen over (van vogels).
BEKWIJLEN, (bekwijlde, heeft bekwijld), (zijne kleeren, zich zelf) kwijlen over, bezeeveren. BEKWIJLING, v.
BEL, ook BEEL, naam voor God, Baal.
BEL, v. (-len), een hol metalen voorwerp (klok of
halve bol), dat een klank geeft, zoodra de klepel of
een hamertje ertegen slaat en dat dient om to
waarschuwen, gehoor to krijgen enz.; eene schel:
eene tafelbel; eerie electrische bet; eene bel aan velocipedes; inz. aan stations, aanlegplaatsen, op booten,
trams enz.) : de bel gaat al; de bel luiden; (in huizen)
eene van een knop of ring voorziene ijzeren pen
(trekker) die door den deurpost gaat en door middel
van een metalen draad of koord, die over tuimelaars of
schijven loopt, met de :tan de zoldering of muren_
aangebrachte bel verbonden is : huis-, gang-, keuken-,
kantoorbel; ook het geluid dat de bel maakt; belletrekker: aan de bel trek-ken; — de bel gaat niet over,
geeft geen geluid; — bij iem. aan de bel hangen, telkens bezoeken; — naar de bel loopen; een meisje voor
de bel gevraagd! — eene bel moeren, (studententaal),
dentrkva uenm ,
eene dergelijke bel in de keuken of in een ander
vertrek, die door een koord welke in de kamer
hangt, in beweging g6bracht wordt, kamerbel; electrische geleiding aan eene bel verbonden : op de(n)
bel(leknop) drukken; een road metalen voorwerp met
losse rammelende stukjes metaal erin: eene kinderbel; eene narrebel ; een arretuig met bellen ; het paarct
de bellen opleggen; — de kat de bellen aanbinden, de
eerste zijn bij eene hachlijke onderneming; (aan eenelamp) de kristallen prisma's; (gew.) iets aan de bet
hangen, openbaar, ruchtbaar maken; (gew.) oorbel of
oorhanger; (gew.) een groot glas : een bel jenever,(gemeenz. on fig.) lap, Harden: de bellen hangen bif haar kleed; (gew.) de haver schiet in de bellen, de
haverpluim waaraan de bloempakjes (gewoonlijk
twee in getal) in den vorm van belletjes aan eon
steeltje neerhangen, begint zich to vertoonen;
luchtbel, zeopbel; opborreling van water; hopbloem.
BELABBEN, (belabde, heeft belabd), belasteren,bebabbelen.
BELABBERD, bn. bw. (-er, -st), ik vind het belabberd,
akelig, vervelend; — het ziet er belabberd uit, alles behalve rooskleurig; — ik ben belabberd, ik ben niet in
orde. BELABBERDHEID, v.
BELACHELIJK, bn. den lachlust opwekkende, (minder sterk dan) bespottelijk: 't is belachelok, een belacheloke jongen; eene belachelijke zaak; zich belachelijk maken, aanstellen. BELACHELIJKHEID, v.
BELACHEN, (belachte, beloeg, heeft belachen),
lachen over-, om iets: wie eens anders doen belacht,
geeft op 't zone weinig acht.
bn. (-er, -st), belacheBELACHENSWAARD,
lijk, bespottelijk.
BELACHER, m. (-s). BELACHING, v. BELACHSTER, v. (-5).
BELADDEREN, (beladderde, heeft beladderd), (w. g.)
met ladders beklimmen.
BELADEN, (belaadde, heeft beladen), eene lading

BELADEN.

BELEENBANK:

of een last, in of op een voertuig plaatsen of op
een trekdier leggen : een te zwaar beladen wagen,
schip; — rtk, zwaar beladen boomen, met veel vruch-ten; (ook fig.):
met schuld beladen zon, zwaar ge2ondigd hebben. BELADING, v. (-en), het beladen,
(ook) de vracht.
BELADEN, bn. (in de wapenk.) van eene figuur
waarop eene andere staat.
BELAGEN, (belaagde, heeft belaagd), lagen leggen;
'belasteren; trachten te benadeelen : iemands eer beBELAGER, m. (-s). BELAGING, v. (-en). BELAAGSTER, v. (-s).
BELAKKEN, (belakte, heeft belakt), lak doen over
-of op een geverfd voorwerp; vernissen; met een lak
•clichtmaken, (w. g.) iem. eene lak aanwrijven, belasteren.
BELAKKER, m. (-s), BELAKSTER, v. (-s), toelakker,
toelakster ; lasteraar, lasteraarster. BELAKKING, v.
BEL-AMI, m. boezemvriend, vertrouweling.
BELANDEN, (belandde, is beland), ergens terechtkomen; (fig.) heenkomen; waar moet ik belanden ?
ben benieuwd, waar h# belanden zal, terechtkomen;
ik weet niet waar htj beland of gebleven is. BELAN- DING, v.
BELANG, o. (-en), veel, groot belang in iets (in een
persoon) stellen, er veel aandacht aan wijden; er zich
veel aan laten gelegen liggen;
belang eene
.zaak hebben, erbij geInteresseerd zijn; gewicht: eene

BELASTEN, (belastte, heeft belast), lasten, gewichten op iets plaatsen ; (electrische machines) weerstand laten overwinnen; — hjj kwam belast en beladen, hij had zooveel bij zich, als hij maar eenigszins
kon dragon; bezwaren : een huis belast met erfdienstbaarheden; qn den handel) (iem.) op iemands rekening brengen; — iem. belasten met, hem de zorg
opdragen van, gelasten; beschuldigen.
BELASTEREN, (belasterde, heeft belasterd), (iem.)
logenachtig spreken, kwaadspreken van. BELASTERING, Y. (-en), laster, lastering.
BELASTING, v. (-en), gedwongen opbrengst van
golden, door den staat of zijne onderdedlen binnen
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.zaak van geen (weinig, groot) belang; — 't is van belang! belangrijk; (ook) uitroep van geveinsde verlazing; voordeel, aangelegenheid : iemands belangen
behartigen of waarneinen.
BELANGELOOS, bn. bw. (...loozer, -loost), (van een
persoon) gaarne een ander willen helpen zonder er
`belang of voordeel bij to hebben : een berangeloos
-mensch, ook b-langeloos iets voor een ander doen. BELANGELOOSHEID, v.
BELANGEN, (het belangde, heeft belangd), betreffen,

aanbelangen: wat dat, wat m# belangt.
BELANGEN, (belangde. heeft belangd), (gew.) iets
-Wet belangen kunnen, niet zoover reiken kunnen.
BELANGENDE, vz. aangaande, betreffende : belangende die zaak.
BELANGHEBBENDE, m. on v. (-n), persoon die belang bij iets heeft; — belanghebbende bij iets zijn,

.erbij geInteresseerd zijn. BELANGHEBBER, m. (-s).
BELANGHEBSTER, v. (-s).
BELANGRIJK, bn. bw. (-er, -st), gewichtig, van
groote beteekenis: belangrffke gebeurtenissen, diensten;
eene belangrijke zaak, verklaring, mededeeling; een belangrUk punt; — een, belangroke dag, waarop iets
gewichtigs voorvalt; — eene belangrijke som, zeer
groote; — een belangrok personage, van gewicht; —
bw. het is belangrijk beter. BELANGRIJKHEID, v.
BELANGSTELLEN, (stelde belang, heeft belanggesteld), (in een persoon, in eene zaak) niet onverschillig zijn ten opzichte van; zijne aandacht schenken aan; zijne deelneming toonen; vgl. belang.
BELANGSTELLEND, bn. (-er, -st), blijk gevende van
belangstelling in BELANGSTELLENDE, m. en v. (-n),
de belangstellenden waren talrijker dan de belanghebbenden.
BELANGSTELLING, v. het be]angstellen; deelneming: met belangstelling iets aanhooren; bloken (bewijzen) van belangstelling ondervinden.
BELANGWEKKEND, bn (-er, -st), deelneming of belangstellin g wekkend.
BELAPPEN, (belapte, heeft belApt), (iem.) voor het
verstellen van iemands kleeren zorgen, dat bekostigen; (een kleedingstuk) met lappen bezetten.
BELAST, bn. door overerving behept met zwakheden, onvolkomenheden ; zenuwziek; de kiem van
krankzinnigheid in zich dragend.
BELASTBAAR, bn. dat aan belasting kan onderworpen warden : een belastbaar inkomen; belastbaar
met, waarop een last gelegd kan warden van zooveel gewicht of waarvan zooveel belasting kan geheven worden.

hun gebied van de inwoners geheven ter voorziening in de algemeene behoeften; — directebelastingen,
(de grondbelasting, die op het personool en de patenten) ; — indirecte belastingen, (de registratie-, zegel- en
hypotheekrechten, het successierecht, de accijnsen,
het collectief zegel, in- on uitvoerrechten, scheepvaartrechten en het recht op de gouden en zilveren
werken); —'verterings-, inkomsten-, vermogensbelasting;
bedriffsbelastin,g, zie aldaar; — verbruiksbelasting, belasting op artikelen van verbruik ; — oorlogsbelasting, brandschatting; — de belasting op het gemaalis
afgeschaft; — in de belasting aangeslagen worden, verplicht zijn belasting to betalen; belasting heffen van;
leggen op; (gew.) in de belasting vallen, belastbaar
zijn; — belasting der veiligheidskleppen (eener stoommachine), druk door veer of gewicht uitgeoefend.
BELASTINGBILJET, o. (-ten), waarop het bedrag
der belasting van den belastingschuldige is vermeld; ...DRUK, m. ; ...KANTOOR, o. (...kantoren),
waar de belasting betaald moet worden; ...KOHIER,
o. (-en) ; ...SCHULDIGE, m. on v. (-n) ; ...VERORDENING, v. (-en); ...WET, v. (-ten).
BELATTEN, (belatte, heeft belat), met latten beslaan. BELATTING, v.
BELAZERD, bn. (gemeenz.) ben je belazerd? niet
wijs? vgl. Lazarusziekte.
BELAZEREN, (belazerde, heeft belazerd, meestal
in de onbep. wijs), ik laat me niet belazeren, beetnemen.
BELBOEI, v. (-en), (zeew.) eene groote boei of ton
waarop eene bel zich bevindt, die door de schommelende beweging van het water voortdurend luidt.
BELCHIET, v. eene soort van Spaansche woL
BELDER, m. brileend. Zie BOLDER.
BELDEROM, m. (-men, -5). Zie GILDOS.
BELDEURTJE, o., beldeurtje spelen, huis aan huis
aan de bel (schel) trekken.
BELDRAGER, m. (-s), belhamel.
BELEEDIGEN, (beleedigde, heeft beleedigd), (iem.)
opzettelijk zijne eere of zijn goeden naam aanranden door hem iets to laste to leggen; verongelijken,
onheusch behandelen ; zijn eergevoel krenken;
beschadigd, gekwetst.
—hetbenlies bel dig,
BELEEDIGEND, bn. bw., beleedigende woorden; een
beleedigend geschrift.
BELEEDIGER, m. (-s). BELEEDIGSTER. v. (-s).
BELEEDIGING, v. (-en), het beleedigen : beleedigingen
ondergaan, verduren, 'verkroppen; aan allerlei beleedigingen blootstaan; — eenvoudige beleediging, (wetst.)
opzettelijke beleediging die niet het karakter van
smaad of smaadschrift draagt.
BELEEFD, bn. bw. (-er, -st), hoffelijk, wellevend,
welgemanierd; heusch : een beleefd jongmensch;
beleefd tegen iem. zijn. BELEEFDELIJK, bw. BELEEFDHEID, v. (...heden), beleefdheden bewozen, beleefde bejegening in daden of woorden.
BELEEFDHEIDSBEZOEK, o. (-en), een bezoek uit
beleefdheid, niet uit belangstelling gebracht.
BELEEFDHEIDSHALVE, bw. uit beleefdheid.
BELEEFDHEIDSVORM, m. (-en), norm van wellevendhei d.
BELEEMEN, (beleemde, heeft beleemd), met leem
bestrijken. BELEEMING, v.
BELEENBAAR, bn. wat beleend kan worden.
BELEENBANK, v. (-en), waar effecten of goud en
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BELEENEN.

BELIJDENIS.

zilver enz. worden beleend; (Ook) bank van leening;
lommerd; ...BRIEFJE, o. (-s), bewijs van beleening.
BELEENEN, (beleende, heeft beleend), geld opnemen
op onderpand; goederen naar de bank van leening
of lommerd brengen ; (leenst.) een land of grond leenroerig maken, verklaren; iem. met een leen begiftigen, een stuk land in leen geven.
BELEENING, v. (-en), het beleenen op onderpand;
het brengen in den lommerd; (kooph.) verschaffing
van geld onder verband van goederen, effecten, of
wissels, gewoonlijk voor den tijd van drie maanden;
hypotheek; (leenst.) het beleenen met een stuk land;
(ook) de plechtigheid bij het beleenen in acht genomen.
BELEENER, m. (-s). BELEENSTER, v. (-s).
BELEENINGSRECHT, o. recht van beleening.
BELEENINGSSCHULD, v. (-en), geld dat men in beleening van een ander opgenomen heeft; ...SCHULDIGE, m. en v. (-n).

BELEMMERAAR, m. (-s).
BELEMMEREN, (belemmerde, heeft belemmerd),
storen; verhinderen; versperren: den weg belemmeren; zone spraak is belemmerd. BELEMMERING, v.
(-en), verhindering; versperring.
BELEMNIET, m. (-en), (nat.) langwerpige, aan het
einde spits toeloopende steenen : de versteende overbligselen van een uitgestorven geslacht van koppootige weekdieren waarvan men nu meer dan 120
soorten kent, sommige ter grootte van 6 M.; ook
wel pijlsteen, dondersteen, vingersteen en heksenvingers

BELEEREN, (beleerde, heeft beleerd),(gew.) depaarclen
beleeren, ze leeren trekken of aan het berijden wennen.
BELEG, 0. insluiting eener vesting; het beleg slaan
em; het beleg opbreken; — eene stad in staat van beleg
verkla•en, het hoogste gezag in handen der militaire
overheid geven, de burgerlijke wetten schorsen en
de burgerlijke vrijheid aan banden leggen, (het geschiedt in tijden van beroering, oproer en oorlog).
BELEGEN, bn. waarop gelegen is (een bed by.);
dat lang gelegen heeft : belegen brood, oudbakken ;
oude; — belegen bier, behoorlijk uitge—bel genka s,
gist; — belegen wijnen, die lang in den kelder hebben
gelegen; droge en belegen sigaren; — belegen touw, in
zijn geheel gestoofd en geteerd, in tegenstelling van
het als garen geteerde touwwerk.
BELEGERA AR, m. (-s). BELEGERAARSTER, v. (s).
BELEGERDEN, my. die belegerd worden.
BELEGEREN, (belegerde, heeft belegerd), (eene stad
enz.) met een leger omringen, nauw insluiten, met
het doel em tot de overgavo to dwingen; (fig.) dat
ineisje wordt door aanbidders belegerd, heeft eon greet
aantal aanbidders die het haar lastig maken. BELEGERING, v. (-en).
BELEGERINGSAFFUIT, v. (-en); ...ARTILLERIE, v.
van groote uitwerking en weinig beweegbaarheid;

...BATTERIJ, v. (-en); ...GESCHUT, o. ; ...KUNST,
v.; ...PARK, o. (-en), dep6t van het geheele materieel
der artillerie of der genie, daartoe geregeld bijeengebracht; ...SPEL, o. (-len), zeker gezelschapsspel;
...TREIN, m. (-en); ...VOORWAGEN, m. (-s), voorstel
van belegerings- en vestingaffuiten en van den lastsleeper; (ook) voorstel van de walaffuit on den lastwagon; ...WERKTUIG, o. (-en).
BELEGGEN, (belegde of beleide, heeft belegd of bekid), dekken met (een vloer met een tapijt) ; (spiegels) foelin ; beslaan (de pooten van een paard); garneeren (japonnen, mantels) ; — geld beleggen, op intrest
plaatsen; — eene vergadering beleggen, bijeenroepen;
(zeew.) een touw beleggen, vastmaken, vastsjorren;
(recht.) met arrest beleggen, geven. BELEGGER, m. (-s).
BELEGGING, v. (-en).
BELEGHOUT, o. (-en), (zeew.) kruisklamp.
BELEGHOUTJES, o. my. (zeew.) karvielnagels.
legnagels.
BELEGKLAMP, v. (-en), stuk hout binnen tegen het
boord aan, geschikt om daartegen een touw to beleggen.
BELEGSEL, o. (-s), datgene waarmede lets belegd
wordt, tot versterking of stijving of tot opsiering

daarvan.
BELEGSTUK, o. (-ken), stuk waarmee sommigo
deelen van een kleedingstuk ter versterking belegd
worden.
BELEID, o. overleg; omzichtigheid: met beleid te

werk goon; beleid aan moed paren.
BELEIDEN, (beleidde, heeft beleid), (w. g.) bestuYen; (gew.) op iets leiden: dit pad mag niet met vee

beleid of bedrecen worden.
BELEKKEN, (belekte, heeft belekt), lekkende bevochtigen; belikken.

geheeten.
BELENDEN, (belendde, heeft belend), grenzen, paten

aan : de belendende perceelen; een belendend vertrek,
huis; — de belendende aanhoorigheden. ap- en dependentin; (gew.) belanden. BELENDING, v. (-en).
BELET, o. verhindering; beletsel; — belet hebben,
bezoek hebben; — belet laten vragen, vragen of men
kan ontvangen worden; — belet geven, zeggen, dat
men nu geen bezoek kan afwachten.
BEL-ETAGE, v. (-s), eerste bovenverdieping aan
de straat.
BELETSEL, o. (-s, -en), wat hindert, hinderpaal,
bezwaar: dat is geen beletsel; (krijgsk.) voorwerpen
op een terrein die de bewegingen der troepen geheel
beletten of ten minste vertragen. _eletseltje, o. (-s).
BELETTEN, (belette, heeft belet), verhinderen.
BELETTEREN, (beletterde, heeft beletterd), met
letters bedekken, vgl. letteren.
BELEVEN, (beleefde, heeft beleefd), leven tot, bereiken : zijn tachtigsten jaard ag beleven; ondervinden, bijwonen: wat zal ik nog beleven ? vi eugclebeleven; — veel
met iem. beleven, veel moeite, zorgen met iem. hebben.
BELEZEN. (belas, heeft belezen), bannen (den duiveil; verleiden : een meisje belezen ; overreden : zich
laten belezen. BELEZING, v. (-en), duivelbezwering.
BELEZEN, bn. (-er, -st), een belezen, man, die veel
gelezen heeft. BELEZENHEID, v. kennis uit de
boeken gehaald.
BELEZER, m. (-s), duivelbanner, bezweerder; ver-

leider.

BELGEN, vertoornen, toornig waken (alleen in):
het beige u niet; gebelgd zijn; — zich belgen, zich
boos maken.
BELGICISME, o. (-n), Belgische, Vlaamsche nitdrukkin g.
BELGZIEK, bn. (-er, -st), driftig, oploopend.
BELGZIEKTE, v. oploopendheid, lichtgeraaktheid.
BELHAMEL, m. (-s), ram die de bel draagt en dien
de kudde volgt; (fig.) voorste, de eerste.
BELIAL, m. bij de Hebreen: duivel, hellevorst; —

kinderen Belials, boosaardige, slechte menschen.
BELIALSKIND, o. (-eren); ...MAN, m. (...lieden),
slechtaard; afvallige.
BELICHAMEN, (belichaamde, heeft belichaamd), een
vorm geven aan : eene meening in een voorstel belichamen. BELICHAMING, v., hij is eene belichaming

der boosh,eid, hij is in hooge mate een boosaard.

BELIEGEN, (beloog, heeft belogen), belasteren, liegen
ten nadeele van iem.; tegen iem. liegen, horn voorliegen. BELIEGER, m. (-s). BELIEGSTER, v. (-s).
BELIEVEN, [in de volkst. BLIEVEN], (beliefde, heeft
beliefd), behagen aan : als het u belieft; wat belieft u?
BELIEVEN, o. welgevallen: hij doet naar zijn belie-

ven; dat stoat aan uw believen. BELIEVER, in. (-s).
BELIJDEN, (beleed, heeft beleden), bekennen schuld
belUden; hij beleed my, dat het zoo en niet anders was;
daartoe behooren; — Moham—e ngods ienstbelijden,
med belijden, hem erkennen als profeet; — zich beloden,
zich zelf bekennen.
BELIJDENIS, v. (-sen), verklaring van geloof: zone

belijdenis afleggen of doen; belUdenis der waarheid;
kerkgenootschap : tot eene belijdenis behooren ; de Aug sburgsche beldenis, de Helvetische belijdenis; — ik behoef
hier geene belUdenis of te leggen, niet openlijk voor
mijne meening uit to komen, mijne overtuigingniet
bloot to leggen; menig candidaat your de Kamer vraagt

men naar zone politieke geloofsbelijdenis.
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BELVEDERE.

IIELLIDENISSCHRIFTEN.

BELIJDENISSCIVIFTEN, o. geloofsboeken.
BELIJDER, m. (-s), BELIJDERES, v. (-sen),

die lets
belijdt, tot een geloof behoort : een belifder van den
waren Godsdienst, een Christen; (ook) een geloofsgefoot; (scherts.) ook een belfider 1 (van iem. gezegd die
misbruik van Schiedam maakt).
BELIJMEN; (belijmde, heeft belijmd), met ljjm bestrijken ; — iem. tot iets weten te baOmen, overhalen. BE
LIJMING, v. (-en).
BELIJNEN, (belijnde, heeft belijud), linieeren (papier); — -eene scherp belijnde meening, juist omschreyen goed uitkomende meening; — een scherp belond
gelaat
, karakteristiek; — een scherp belynd geschrift,
waarvan de bedoeling scherp uitkomt; (mets.) met
lijnen, dus nauwkeurig werken. BELIJNING, v.
BELIKKEN, (belikte, heeft belikt), met de tong over
(iets) heengaan; met het likhout bestrijken (leer).
BELLADONNA, v. Zie WOLFKERS.
BELLEFLEUR, v. (-s, -en), een welbekende appel;
er gezond en frisch
—enkleurasenbelfurheb n,
uitzien.
BELLEMAN, m. (-nen), beiaarddrager, hardlooper.
BELLEN, (beide, heeft gebeld), aan de bel trekken,
schellen; door to bellen roepen of wekken : de meid
bellen; iem. bellen ; zich laten bellen ; — een tijd bellen

(in scholen en fabrieken), door te bellen aankondigen, dat een zekere tijd gekomen is; (gewest.) (van
haver) in de bellen schieten.
BELLEROPHONSBRIEF, een brief die den overbrenger noodlottig is.
BELLETJE, o. (-s), kleine schel, klokje; — een belletje
maken, bij iem. aanbellen en dan wegloopen; beldeurtje spelen.
BELLETREKKER, m. (-s), afluider (aan stations);
de trekker van de bel.
BELLETTRIE, v. fraaie letteren; deel der letterkunde,
dat niet zoozeer ontwikkelt en onderricht, als wel
het schoonheidsgevoel streelt.
BELLETTRIST, m. (-en), minnaar-, beoefenaar der
fraaie letteren.
BELLETTRISTERIJ, v. een overdreven zucht tot
alles wat de fraaie letteren betreft.
BELLETTRISTIEK, v. kennis, beoefening der fraaie
letteren.
BELLETTRISTISCH, bn., een bellettristisch tfidschrift,
aan de schoone letteren gewijd.
BELLEVUE, v. (-s), schoon uitzicht; naam van onderscheiden lustoorden, hotels.
BELLIET, o. ontploffingsmiddel, niet zoo gevaarlijk
als dynamiet, bestaande uit ammonium-nitraat en
nitro-benzol ; de kracht is 35 maal zoo groot als die
van buskruit.
BELLONA, v. godin van het woeste oorlogsgeweld;
eene der asteralen.
BELOEREN, (beloerde, heeft beloerd), loeren op,
gluipende zien naar: de kat beloert de muis; — iem.
beloeren, bespieden, trachten hem op iets verkeerds
to betrappen; — eene gunstige gelegenheid beloeren,
bespieden om er gebruik van to maken. BELOERDER, m. (-s). BELOERING,v. (-en). BELOERSTER,
v. (-s).
BELOFTE, v. (-n), mondelinge of schriftelijke toezegging; — belofte maakt schuld, wat men belooft,moet
men houden; — het land van belofte, het Heilige Land,
(ook) tijd waarin het iem. zeer voorspoedig gaat;
het land van belofte sterft men wel van honger, hoe
—in
gelukkig men ook meent to zijn, toch kan men plotsoling ongelukkig worden.
BELOFTENIS, v. (-son), (godg.) plechtige belofte.
BELOKEN, bn. gesloten mijne oogen waren even beloken, als . . .; — er beloken vitzien, er droefgeestig uitzien; — beloken Paschen. de eerste Zondag na Paschen.
BELOKT, bn. met lokken bedekt.
BELOMANTIE, v. pijlwichelarij: de kunst om door
het schieten met pijlen of het trekken van gemerkte
pijlen uit den koker den wil der Goden te vernemen.
BELOMMEREN, (belommerde, heeft belommerd), beschaduwen : de boomen belommeren den weg — een weg

belommeren, er loofboomen langs planton. BELOM-

MERING, v.
BELONKEN, (belonk' e heeft belonkt), toelonken;
lonkende wenken : ik ken hem niet meer belonken, (14)
was al to ver weg).
BELOONEN, (beloonde, heeft beloond), fem. loon
voor iets geven; een stoffelijk blijk van tevredenheid
geven : den (fiver der leerlingen, de leerlingen beloonen;
beloond worden met; vergelden: dat beloont de moeite
dubbel; iemands moeite beloonen. BELOONING, v. (-en),
het beloonen ; hetgeen men geeft om to beloonen..
Belooninkje, o. (-s). BELOONER, m. (-s). BELOONSTER. v. (-s).
BELOOP, o. loop, gang; — veel beloop aan iets hebben
er veel voor to loopen, to doen hebben; — iets op zon,
beloop laten, zonder zich met de zaak to bemoeien
de uitkomst afwachten; (geldw.)bedrag, — het beloop
van eene lijn, de richting; model, worm (van een
schip); helling van een opril, een dijk : doze dfik heeft

een beloop van een op drie.
BELOOPEN, (beliep, heeft beloopen), loopende inhalen; loopen over; (fig.) iem. met een natten vinger
kunnen beloopen, gezegd van iem. die tegenwoordig is
maar dien men niet noemen wil; — die weg is niet
te beloopen, to begaan ; — door een storm beloopen worden, overvallen worden; — eene vereeniging beloopen,
er alle boodschappen voor doen; — veel to beloopen
hebben, veel to verrichten hebben, veel moeten
nagaan, achternaloopen; — een (met bleed) beloopen
oog, oog waarvan het wit met roode bloedaartjes doorloopen is ; bedragen : het beloopt over de honderd gulden..
BELOVEN,

(beloofde, heeft beloofd), toezeggen;

Rolland en Brabant of gouden bergen beloven, schitterende beloften doen, eene fraaie toekomst voorspiegelen ; — de boomen beloven veel, zitten vol bloesem of knoppen; — zich weinig, niet veel (goeds) van jets
beloven, verwachten ; — ik heb er m4). weinig van to
beloven, ik zal er slecht mee varen, weinig bij
opsteken — veel beloven en weinig geven, doet de
gekken in vreugde leven. BELOVER, m. (-s). BELOOFSTER, v. (-s).
BELROOS, v. ziekelijke opzwelling in het aangezicht.
BELSLEDE, v. (-n), arreslede.
BELT, v. (-n), hoop, tas, aschstaal, stadsmestvaalt,
de kleine hoogten van het hoogveen heeten ook
bellen of katten ; (aardr.) de Groote en de Kleine Belt
zeeengten.
BELTBAAS, m. (...bazen4, opzichter over de beltworkers ; ...DIENST, m. (-en), dienst van het werken
op de aschbelt; ...WERKER, m. (-s), arbeider op do
gemeentebelt.
BELTUIG, v. (-en), arretuig.
BELUIDEN, BELUIEN, (beluidde of beluide, heeft
beluld), ter begrafenis van iem. de klok luiden ;
zijne vreugde daarover to
—iemandshenganbeluin,
kunnen geven. BELUIDING, v. BELUIING, v. (-en).
BELUIKEN, (beluikte, heeft beluikt), (een huis) van
luiken voorzien. BELUIKING, v. BELUIKT, bw.
beluikt jets doen, stilletjes, in 't geheim.
BELUISTEREN, (beluisterde, heeft beluisterd), afluisteren : den viand beluisteren. Zie LUISTERGANG;
luisterende onderzoeken.
—iemandsbertbeluistern,
BELUISTERA_AR, m. (-s). BELUISTERAARSTER,.
v. (-s). BELUISTERING, v.
BELUL, v. bevatting, begrip: geen belul van jets
hebben; — tinbelul kwUt zUn, niet bij zijn verstand zijn.
BELULLEN, (belulde, heeft beluld), overhalen, overreden, overtuigen.
BELUST, bn. (-er), begeerig; — belust zijn op, lust
hebben in; — wie is er belust? wie heeft er trek in?
met lusten (van zwangere vrou—dievrouwisbelust,
wen). BELUSTHEID, v. ziekelijke lust (inz. bij zwangere vrouwen).
BELUSTEN. (het belustte, heeft belust), het zal mij
bell( sten, benieuwen; — het belust m niet, ik heb er
geen lust in.
BELVEDERE, o. (-s), schoonzicht: naam van toren-
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BELLEVEU.

BENAUWEND.

tjes, villa's waar men een schoon uitzicht heeft,
.00k BELLEVUE genoemd.
BEMA, o. spreekgestoelte; rechterstoel; bisschopszetel in de altaarruimte van R.-K. kerken.
BEMACHTIGEN, (bemachtigde, heeft bemachtigd),
zich meester maken van (eene stad, een fort); zich
•eigen maken (kennis, kundigheden); (gew.) het vet
ibemachtigt hem, is hem te machtig, maakt hem
onpasselijk ;
zwaarmoedigheid bemachtigde zich
zoner, maakte zich van hem meester. BE MACHTIGER, m. (-s). BEMACHTIGING, v.
BEMALEN, (bemaalde, heeft bemalen), (een polder,
.een riool) droog-, leegmalen met een watermolen;
(ook: een polder) het water erin op een bepaald peil
houden; voor den eersten keer met nieuwe steenen
malen. BEMALING, v. (-en).
BEMALEN, (bemaalde, heeft bemaald), bbschilderen.
BEMANNEN, (bemande, heeft bemand), van manschap voorzien: een schip, eene vesting bemannen. BEMANNING, v. (-en), (zeew.) manschap, matrozen,
uitrusting.
BEMANTELEN, (bemantelde, heeft bemanteld), met
.cen mantel dekken (eene kamer) ; (vest.) ornwallen; (fig.) bewimpelen (eene meening); vergoelijken
(iemands gedrag). BEMANTELING, v. (-en).
BEMASTEN, (bemastte, heeft bemest), van masten
voorzien. BEMASTING, v. (-en).
BEMATTEN, (bematte, heeft bemat), met 'flatten
bedekken, een dijk bekrammen.
BEMELEN, (bemeelde, heeft bemeeld), met meel
bestrooien, met meel bedekken. .
BEMERKBAAR, bn. (-der, st), te bemerken, merkbaar.
BEMERKBAARHEID, v.
BEMERKEN, (bemerkte, heeft bemerkt), aan de merkteekenen onderkennen; gewaarworden, bespeuren.
BEMERKING, v.
BEMESTEN, (bemestte, heeft bemest), met mest
tedekken; het land bemesten. BEMESTING, v. (-en).
BEMESTINGSMIDDELEN, o. my.
BEMIDDELAAR, m. (-s), wio twistenden tot elkander
brengt, ze verzoent. BEMIDDELAARSTER, v. (-s),
BEMIDDELARES, v. (-sen).
BEMIDDELD, bn. (-er, -st), voldoende middelen bezittend om flunk te kunnen 'even; welgesteld, vermogend. BEMIDDELDHEID, v.
BEMIDDELEN, (bemiddelde, heeft bemiddeld), bijleggen (een twist) ; bevredigen. BEMIDDELING,v.tusschenkomst: door bemiddeling van.
BEMIND, bn. (-er, -st), geliefd.
BEMINDE, m. en v. (-n), (gemeenz.) aanstaande, verloofde.
BEMINLIJK, BEMINNELIJK, bn. bw. (-er, -st), waard
in alle opzichten bemind te worden : een kminnelek
persoon, karakter. BEMINLIJKHEID, v.
BEMINNAAR, m. (-s), iem. die een welgevallen in
lets vindt, die er veal van houdt : beminnaar der
.schoone kunsten, van muziek. BEMINNARES, v. (-sen).
BEMINNEN, (beminde, heeft bemind), liefde toedragen: cen sneisje beminnen; achting, liefde koesteren:

zich niet met iem. beredderen, in orde brengen;
moeien, zich niet om hem bekommeren, zich niet inlaten met hem. BEMOEIING, v. (-en), tusschenkomst.
BEMOEIENIS, v. (-sen), poging; inspanning; medewerking: zone bemoeienis werd daarbij ingeroepen.
BEMOEILIJKEN, - (bemoeilijkte, heeft bemoeilijkt),
het iem. moeilijk, lastig maken; hinderpalen in den
weg leggen; — iemands verkiezing bemoeiljjken, tegenwerken. BEMOEILIJKING, v. (-en).
BEMOEISEL, o. (s), bemoei u met uwe eigenebemoeisels, uwe eigene zaken, dat waarmede gij u bemoeien
moat.
BEMOEIZUCHT, v. zucht om zich met alles in te
laten.
BEMORSEN, (bemorste, heeft bemorst), bekladden,
vuilmaken. BEMORSING, v.
BEMOST, bn. met mos begroeid.
BEMOZEN, (bemoosde, heeft bemoosd), (Zuidn.)
bevuilen, bezoedelen.
BEMUREN. (bemuurde, heeft bemuurd), met muren
omgeven. BEMURING, v. (.en).
BEN, v. (-nen), BENNE, v. (-n), teenen fruitmandje,
gewoonlijk smal en hoog; — door de ben vallen, door
de mand vallen; bekennen.
BENAAIEN, (benaaide, heeft benaaid), voor iemand
al het naaiwerk verrichten, al het linnengoed in
orde houden; zorgvuldig naaien; naaiend met iets
bedekken.
BENAARSTIGEN, [ZICH], (benaarstigde zich, heeft
zich benaarstigd), zich met ijver op iets toeleggen,
zich inspannen voor. BENAARSTIGER, m. (-5), BENA ARSTIGING, v.
BENAASTEN, (benaastte, heeft benaast), (rechtsgel.)
naasten, benaderen. BENAASTING, v. (-en).
BENADEELEN, (benadeelde, heeft benadeeld), iem.
benadeelen, sclaade, nadeel toebrengen ; (ook) onrecht
aandoen ; (ook) hem belasteren ; — iemands toekomst
benadeelen. BENADEELER, m. (-5). BENADEELING,
v. (-en).
BENADEREN, (benaderde, heeft benaderd), (goederen) aanhouden; beslag leggen op wegens belastingontduiking, ook iem. benaderen; ongeveer uitrekenen;
nader komen tot.
BENADERING, v. (-en), het benaderen; beslag, na-as
ting, (wick.) het berekenen van grootheden, die bf
niet geheel nauwkeurig in getallen uit te drukken
zijn, of wier eigenlijke grootte men niet geheeljuist
behoeft te kennen; — jets bij benadering aangeven,
ongeveer. BENADERINGSGETAL, o. (-len); ...MANIER, v. (-en); ...WIJZE, v. (-n).
BENAGELEN, (benagelde, heeft benageld), (scheepsb.)
met houden nagels beslaan; bespijkeren.
BENAMEN, (benaanade, heeft benaamd), (w. g.) een
naam geven aan.
BENAMING, v. (-en), naam: onder benaming van.
BENARD, bn. bw. (-er, -st), onrustig; slecht: benarde
omstandigheden; verward : eene benarde zaak; de zeilen
von benard; — hal is, zit benard, verlegen. BENARDHEID, v. verlegenheid, angst.
BENARES, m. zilverstof, zoo geheeten naar de stab
Benares.
BENARREN, (benarde, heeft benard), (zeew.) verwarren; in verlegenheid brengen, verlegen maken;
(paardr.) benauwen.
BENAUWD, bn. bw. (-er, -st), benauwend; — eene benauwde plaats, ruimte, eng, nauw ; — benauwd weer,
drukkend; — de zieke is benauwd, voelt zijne ademhaling beklemd; — benauwd om 't hart zijn, angstig.
bezwaard; (gew.) hij is zeer benauwd, gierig; — het is
benauwd warm, drukkend. BENAUWDHEID, v.
(...heden), beklemdheid; verlegenheid; angst: in de

.zone medemenschen beminnen; boeken beminnen,
gaarne lezen ; — het penseel beminnen, gaarne schilderen, — het tooneel beminnen, een liefhebber van het
tooneelspel zijn.
BEMINNENSWAARD, —IG, bn. (-er, -st ; (ook) meer-en meest —). BEMINNENSWAARDIGHEID, v.
BEMINNER, m. (-s), liefhebber.
BEMODDEREN, (bemodderde, heeft bemodderd), (het
land) modder, bagger over het land spreiden; — de
wagen was geheel bemodderd en bespat, door modder
bevuild.
BEMOEDIGEN, (bemoedigde, heeft bemoedigd), aanrnoedigen: ik voel bemoedigd. BEMOEDIGING, v.
.(-en).
BEMOEIAL, m. en v. (-len), die zich met alles beBEMOEIEN [ZICH], (bemoeide zich, heeft zich beinoeid), zich moeite voor eens anders zaken geven:
zal er 7121i wel mede bemoeien, ik zal het wel be-

42:1c

benauwdheid zitten.
BENAUWEN, (benauwde, heeft benauwd), drukken;
eene vesting benauwen, dichter insluiten.
hinderen;
BENAUWING, v. (-en).
BENAUWEND, bn. drukkend ; — benauwende warmte,
verstikkende warmte, (dikwijls vervangen door benauwd, vgl. beslissend enz.).
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BENDE.

BENDE, v. (-n), eene bende dieven, eenigen die bij

elkander behooren ; — het is daar eene echte bende,
het gaat daar zeer onordelijk toe ;— daar komt de bende
weer aan, onordelijke. teugellooze troep ; — de zwarte
betide, het flesschentrekkersgilde; (jag.) eene bende
patrijzen, een koppel patrijzen.
BENDEBAAS, m. (...bazen), koppelbaas.
BENDELGAREN, o. (zeew.) zeer dun bindtouw.
BENDI, een door een paard getrokken tweewielig

rijtuig op Java.
BENDO, v. eerie soort van boomvrucht, in Ned.-Indict
door de inboorlingen zeer gezocht.
BENEDEN, bw. omlaag, onder: beneden wonen; beneden komen; (fig.) hier beneden, hier op aarde; — vz.
onder, lager dan: beneden den grond; — beneden den
wind, tegenovergesteld aan den kant van waar
de wind komt;
beneden de waarde, het gewicht,
voor minder dan; — beneden iem. staan, ondergeschikt
aan iem. zijn; een luitenant, een kapitein staan in
rang beneden den overste, een majoor staat in rang
cnder den overste; — dat is beneden
naijner onwaardig; — het is beneden alle critiek, in hooge mate

slecht.
BENEDENBUUR, m. en v. (...buren) ; —MAN, m.
(...lieden); —VROUW, v. (-en); ...BUURT, v. (-en),
lager gedeelte eener buurt.
BENEDENDEUR, v. (-en), sluisdeur welke aan de
zijde van het binnenwater staat.
BENEDENDORP, o. (-en), lager gedeelte van een
dorp; ...EINDE, o. lager einde (der tafel enz.); ...GEVEL, m. (-s), ondereind des gevels.
BENEDENHUIS, o. (...huizen), de gelijkvloersche
woning; ...KAMER, v. (-s) ; ...KANT, m. (-en), aan
de lage zijde, ook aan den b.)nedenkant van den wind,
zie BENEDEN.
BENEDENKRUIER, m. (-s), molen die bij het tegen
den wind stellen geheel ronddraait; ...LOOP, m.
(-en), (eener rivier) deel eener rivier, dat door het
viakke land stroonat; ...LUCHT, v. lagere luchtlaag; ...RAMEN, o. (...ramen); ...RAND, m. (-en);
o. de wereld; ...RIVIER, v. (-en), de rivier
aan het einde van haren loop; ...RUIMTE, v. (-n);
...STAD, v. lager gedeelte van de stad.
BENEDENSTE, bn. (H. S.) Juicht, goy benedenste dee-

len der aarde!
BENEDENSTRAAT. v. lager gedeelte van eene straat.
BENEDENSTROOMS. Zie BOVENSTROOMS.
BENEDENSWINDS, bw. Zie BENEDEN.
BENEDENTAND, m. (-en), ondertand.
BENEDENVERDIEPING, v. lagere verdieping (van
een huis); ...WEG, m. (-en), in tegenstelling van

den hoog en weg;...WERELD, v. (myth.) hel ; ...WIJDTE,
v. (-n); ...WONING, v. (-en); ...ZAAL, v. (...zalen).
BENEDICTENKRUID, o. nagelkruid; ...WORTEL, m.
(-s), als voorw.; v. als stofnaam: nagelwortel, wortel
van het nagelkruid.
BENEDICTIE, v. (...ien), zegening.
BENEDICTIJN, m. (-en). BENEDICTIJNE, v. (-n).
BENEDICTIJNER, m. (-s), monnik van de orde van
Sint-Benedictus, (de oudate monnikenorde der R.-K.
kerk, in 424 gesticht, de kloosterregelen waren niet
te streng en toch berustten zij op een gen -leenschappelijk leven zonder bijzonderen eigendom en
drukken arbeid).
BENEDICTIJNER-ABDIJ, v., ...KLOOSTER, o. (-s),
...ORDE, v. eene abdij, een klooster, de orde der
Benedictijnen.
BENEDICTIO, v. inzegening (in de R.-K. kerk);
benedictio beatica of viaticum wordt aan boete doende
zieken gegeven; — benedictio sacerdotalis geschiedt
bij het huwelijk.
BENEDICTIONALE, o. een kerkboek dat de formulieren der kerkelijke inzegening bevat.
BENEDICTS-PENNING, m. (-en), eene gewijde munt
die men droeg om zich tegen tooverij en hekserij
te beschermen.
BENEDIJEN, (benedijde, heeft gebenedijd), (R.-K.)
zegenen, prijzen, zalig prijzen.

• BENJAMIN.
BENEENEN, (beneende, heeft beneend), (gew.) ont-

kennen, loochenen. BENEENING, v.
BENEFFENS, vz. Hetzelfde als BENEVENS.
BENEFICE, v., ter benefice, ten voordeele; — benefice-voorstelling, komedievoorstelling ten voordeele
van een of meer der acteurs.
BENEFICEEREN, (beneficeerde, heeft gebeneficeerd),
bevoordeelen, to goed doen.
BENEFICIANT, m. en v. (-en), hij, ten wiens,
ten wier voordeele eene voorstelling strekt. BENEFICIANTE, v. (n).
BENEFICIE, v. (...ien), voordeel; (recht.) onder beneficie van inventaris, onder voordeel of voorrecht van
boedelbeschrijving.
BENEFICIEGELD. o.; ...VOORSTELLING, v. (-en).
BENEFICIUM, voordeel, begunstiging ; leengoed voor

den tijd van'het leven afgestaan, dus niet erfelijk ;
—ben ficumjuris,
de mogelijkheid om zich op uitzonderingsbepalingen der wet to kunnen beroepen;
—benficumabstine di,
recht der kinderen om de nalatenschap der ouders niet to aanvaarden ; — beneficium appellandi, recht van beroep op een honer
rechtscollege; — beneficium deliberandi, recht van
bedenktijd; — beneficium inventarii, voorrecht van
boedelbeschrijving.
BENEMEN, (benam, heeft benomen), ontnemen,

wegnemen : iem. den moed benemen; — zich het leven
benemen, zich dooden. BENEMER, m. (-s) ; (fig.) roover. BENEMING, v. BENEEMSTER, v. (-s).
BENEPEN, bn. (-er, -st), benauwd, benard, verlegen, hachelijk, beklemd; (zeew.) gestrand; (fig.) met
een benepen hart. BENEPENHEID, v. beklemdheid;
(zeew.) stranding.
BENEVELEN, (benevelde, heeft beneveld), met
nevelen of dampen omringen ; verduisteren; (ook

fig.) het verstand benevelen; — de waarheid benevelen,
verbergen; — hij is beneveld, hij is dronken. BENEVELING, v. (-en).
BENEVENS, vz. met, alsook.
BENEVOLENTIE, v. welwillendheid, geneigdheid,
gunst.
BENGAALSCH-VUUR, o. kunstvuurwerk, bestaande uit een mengsel van 20 deelen salpeter,
deelen zwavel, 4 deelen zwavelcadmium en 1
deel kool, waarbij men nog andere stollen, als antimonium enz. voegt, om eene bijzondere kleur to
verkrijgen.
BENGALI, my. eene vinkensoort in Oost-Indict.
BENGEL, m. (-s), klokje; tong in de klok ; (fig.)
lomperd, plompe jongen, kwajongen ; (zeew.) klok op.
'eon koopvaardijschip.
BENGELEN. (bengelde, heeft gebengeld), luien; heen
en weer slingeren; rondslingeren, niet op zijne plaats
zijn; (Zuidn.) met stokken slaan.
BENGELKRUID, o. zekere plant: glaskruid thans
tot het onkruid gerekend, vroeger ale verweekend,
zacht afvoerend middel aangewend.
BENGKOWANG, o. een yeldgewas op Java, waarvan
de knollen algemeen gegeten worden.
BENIEUWD, bn. verlangend uitzien naar eenig
bericht aangaande eene bepaalde zaak: ik ben er be-

nieuwd naar.
BENIEUWEN, (het benieuwde, heeft benieuwd),
nieuwsgierigheid wekken : het benieuwt my.
BENIJDBAAR, bn. wat to benijden is, benijdens
-waardig ; wat benijd kan worden.
BENIJDEN, (benijdde, heeft benijd), iem. iets benijden,
het hem niet gunnen, omdat men het zelf wenschte
te bezitten, (ook) jaloersch zijn op; ook iem. benfiden,
h werd ben?). d beter benijd dan beschreid, (of ook)
beter benijcl don bekluagd. BENIJDER, m. (-s). BENIJDING, v. BENIJDSTER, v. (-s).
BEN1JDENSWAARD, —IG, bn. bw. (-er, -st; (ook)
meer- en meest —),
BENIJPEN, (beneep, heeft benepen), beknellen.
BENIST. Zie MENIST,
BENJAMIN, m., BENJAMINNETJE. o. zoon des geinks ; de jongste zoon van den aartsvader Jakob;

BENJOI N.
hif is het Benjaminnetje, de jongste van de familie ;
—Benjaminofzijn,
niet meer de jongste, de lieveling, het troetelkind zijn.
BENJOIN, v. Zie BENZOR, waarvan het de Fransche
benaming is.
BENJUIN, v. Zie BENJOIN.
BENNE, v. (-n), ben. Zie aldaar. BENNETJE, o. (-s).
BENOEMBAAR, bn. benoemd kunnende worden.
BENOEMBAARHEID. v.
BENOEMEN, (benoemde, heeft benoemd), noemen ;
(een post) (van de bevoegde auto—iem.benoem nto
riteit), dien persoon tot die betrekking roepen, hem
die aanbieden ; — benoemde getallen (b. v. 20 paarden, 30
koeien enz.), vergezeld van den naam der voorwerpen
waaruit de hoeveelheid bestaat. BENOEMING, v.
(-en), het benoemen tot; het geschrift waarin de benoeming wordt bekrachtigd : zijne benoeming ontvangen hebben.
BENOEMER, m. (-s). BENOEMSTER, v. (-s).
BENOEMINGSBRIEF, m. (...brieven).
BENOMMEREN, (benommerde, heeft benommerd),

van nommers voorzien, door nommers onderscheiden.
BENOODIGD, bn. noodig; — iets benoocligd hebben,
(zijn), iets noodig hebben. BENOODIGDHEID, v.
(...heden), behoefte, het noodige, de artikelen die
men noodig heeft voor.
BENOORDEN, vz. bw. ten noorden van.
BENT, v. genootschap, vereeniging, bende, partij
eener te Rome gevestigde schildersvereeniging, naar
men zegt door Rafael opgericht; lid der schildersbent
te Rome ; gerote en gebraakte hennep, vgl. schilhennep.
BENTEBOS, m. (-sen), ...POL, m. (-len), een bos of
pol bentgras.
BENTGEEST, m.; ...LEUS, v. (...leuzen); ...N.A.AM,
m. (...namen).
BENTGR AS, o. eene algemeen op vochtigen zandgrond voorkomende grassoort, ook boendergras genoemd.
BENTHEIMERSTEEN, in. grofkorrelige, gemakkelijk
te bewerken zandsteen, meest van eene vuilgele,
soms ook van eene grauwe of roodachtige kleur:
vroeger veel als bouwsteen gebruikt.
BENTING, v. (-s), versterking of vestingwerk der
inboorlingen op Java en Sumatra.
BENSCHEN of BENTSJEN, (Israel.) zegenen, zegen
sprekeii na den maaltijd.
BENUCHTEREN, (benuchterde, heeft en is benuchterd), ontnuchteren, nuchteren maken; nuchteren
worden. BENUCHTERING, v.
BENUL o. Zie BELUL.
BENUMMEREN, Zie BENOMIVIEREN.
BENUTTIGEN, (benuttigde, heeft benuttigd), gebruik
waken van, nuttig gebruiken. BENUTTIGING, v.
BENZINE, v. BENZOL of PHENYLWATERSTOF,
kleurlooze, dun- vloeibare, olieachtige vloeistof uit
steenkolenteer verkregen ; zij riekt aetherisch, heeft
een s. g. van 0,89, wordt vast bij 0' C. en kookt hij
80° C., brandt met walmende vlam, lost moeilijk in
water, doch gemakkelijk in aether en alcohol op en
bestaat uit koolstof en 7,7'/, waterstof; het
dient als vlekkenwater, tot ontvetten van viol, oplossen van harsen, enz.; zij is gevaarlijk door hare
groote ontvlambaarheid.
BENZINEHUIS, o. (...huizen), afdeeling eener lijmfabriek waarin de beenderen ontvet worden.
BENZOE, v. welriekende gom of hars van den benzoeboom op Java, Sumatra enz.; ...BALSEM, m.
BENZOEBLOEMEN, het gekristalliseerde geneeskrachtige zuur van de benzoe, dat men ook in salie.
vanielje, kaneel, beukenschors en vele paddenstoelen aantreft; ...ZUUR, o.
BENZOTNE, v. kamfer die zich vormt in de olie
van bittere amandelen.
BENZOL, o. Zie BENZINE.
BEO, m. (-s), een blauwzwarte vogel met gelen sna
vel en gele pootjes, op Java en Samatra inheemsch.
die gemakkelijk praten leert ; (fig.) hij praat als eery

beo, praat gedachteloos alles na.

BEPEINZEN.
BEOEFENAAR,

v. (-s).
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m. (-5, ...aren). BEOEFENAARSTER,

BEOEFENEN, (beoefende, heeft beoefend), tot het.
aanleeren van iets zijne krachten inspannen ; zich
op iets toeleggen : de geneeskunde baoefenen, eene kunst
beoefenen (voor uitspanning); — den godsdienst beoefenen, godsdienstige samenkomsten houden; — eene
deugd beoefenen, die in praktijk brengen. BEOEFENING, v. studio; uitoefening.
BEOLIEN, (beoliede, heeft beolied), met olie besmeren, bestrijken.
BEOOGEN, bw. zw. (beoogde, heeft beoogd), bekijken, w. g. ; (fig.) ten doel hebben : iets beoogen met.
BEOOGING, v.
BEOORDEELAAR. m. (-s, ...aren). BEOORDEELA ARSTER. v. (-Si.
BEOORDEELEN, (beoordeelde, heeft beoordeeld), een
oordeel vellen, zijn goed- of of keuring over iets uitspreken: een boek, een werk beoordeelen; iets niet be-

oordeelen kunnen ; — de tentoongestelde voorwerpen beoordeelen, de priizen en onderscheidingen toekennen.
BEOORDEELING, v. (-n), het beoordeelen; inz. de
uiting van een oordeel. BEOORDEELER, m.
BEOORDEELSTER, v. (-Si.
BEOORDEELINGSVERMOGEN, o.
BEOORLOGEN, (beoorloogde, heeft beoorloogd),

(iem., een land) den oorlog aandoen. BEOORLOGING,
v. (-en).
BEOOSTEN,

Kaap.

bw. vz. ten oosten van: Beoosten de

m. (-s), bewoner van Beotie (Oud-Griekenlandl: (fig.) domoor, iomperd.
BEOTISCH, bn. lomp, dom.
BEPAALBAAR, bn. wat bepaald kan worden.
BEPA A LD, bn. bw. (-er, -st), joi st, nauwkeurig vastgesteld : het bepaalde uu? eene bepaalde son; nauwkeurig aangewezen een bepaald persoon; een beBEOTIER,

plaid terrein; — een bepaald antwoord geren, een
beslissend antwoord geven ; — een bepaald gebied,
ziekte, nauwkeurig omgrensd ; — een bepaald studieveld, beperkt; (taalk.) een bepaalde volzin, een volzin

waarin het onderwerp of het gezegde nader bepaald
is; — het bepaald lidwoord, bepaalde voornaamwoorden,

voor bepalend, zie aldaar; vgl. onbepaald; — bw. beslist, stellig: het is bepaald onwaar; hi)* heeft het
bepaald gedaan. BEPAALDELIJK, bn.
BEPAALDHEID, v. juistheid; — het lidwoord van bepaaldheid, (taalk.) [de en het] ook bepalend en bepaald lidwoord genoemd.
BEPAKKEN, (bepakte, heeft bepakt), (iem.) met een
pak, een last bezwaren; in een pak doen.
BEPAKKING, v. (-en), de bepakking van een soldaat,
de voorraad levensmiddelen; kleedingstukken en
ammunitie die hij zelf meeneemt.
BEPALEN, (bepaalde, heeft bepaald), (w. g.) met.
een
to bepalen; omschrijven, nauwkeurig aangeven, volledig voorstellen : de beteekenis van een woord bepalen;
den daur van de omwenteling eener nieuw ontdekte plaaeet bepalen; (fig.) beperken: zone wenschen bff het
noodige bepalen.
BEPALEND, bn., het bepalend lidwoord; vgl. bepaald_
palen afzetten, omzetten; vaststellen, regelen

BEPA LER. m. (-s). BEPAALSTER, v. (-s).
BEPALING, v. (-en), afpaling ; vaststelling; beper

king ; omschrijving: eene bepaling van lets geven; eene

bepaling in de wet; boding: onder bepaling; woorden
of uitdrukkingen, die een der deelen van een zin•
oader bepalen. Thpalinkje, o. (-s).
BEPANTSEREN, (bepantserde, heeft bepantserd),
van een pantser of van pantserplaten voorzien ; het
pantser aandoen; zich bepantseren.
BEPARELEN, ( beparelde, heeft bepareld), met parelsversieren ; (fig.) met ochtenddauw bepareld, er door
glinsterende.
BEPEILEN, (bepeilde, heeft bepeild), peilende berei-

ken, raken.
BEPEINZEN, (bepeinsde, heeft bepeinsd). overdenken : ik zal deze zaak bepeinzen. BEPEINZING, v, (-en).
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BEPEKKEN.

BEPEKKEN, (bepekte, heeft bepekt), met pek bestrijken. BEPEKKING, v.
BEPENNEN, (bepende, heeft bepend), van pennon
voorzien.
BEPERKEN, (beperkte, heeft beperkt), een gebied
beperken, kleiner in omvang maken ; — een tuin be,perken, er perken of parken in aanleggen; — de leer.stof beperken, het tegengestelde van uitbreiden;
afperken ; — men moet zijne lusten beperken, intoomen.
_BEPERKING, v. (-en). BEPERKER, m. (-s). BEPERKSTER, v. (-s).
BEPERKT, bn. (-er, -st), bepaald; (fig.) bekrompen;
.een beperkt verstand, kennis; beperkt in zijn oordeel
.zijn; — beperkt algemeen kiesrecht, waarbij bepaalde

eategorien van personen worden uitgesloten; gering:
-eene beperkte keuze. BEPERKTHEID, v. het beperkte;

geringheid, bekrompenheid.
BEPIKKEN, (bepikte, heeft bepikt), (met de nob)
pikken op jets ; bepekken.
BEPINNEN, (bepinde, heeft bepind), van pinnen (of
pennon) voorzien ; (scheepsb.) benagelen.
BEPISSEN, (bepiste, heeft bepist), bewateren; (geineenz.) zich bepissen van het lachen.
BEPLAKKEN, (beplakte, heeft beplaktl, (eon vlieger)
papier op het geraamte plakken, (ook) plaatjes erop
plakken ; (eene opening, eene vuile plaats) met papier
-of iets anders bedekken; (eene kamer)behangen;
—.en helingbeplaken,
haar met plakwerk of plakmoden beleggen. BEPLAKKING, v. (-en). BEPLAKSEL, o. (-s).
BEPLANKEN, (beplankte, heeft beplankt), met
planken beschieten. BEPLANKING, v. (-en).
BEPLANTEN, (beplantte, heeft beplant), (eon stuk
grond) met planten of gewassen bezetten ; (fig.) een
bolwerk met geschut beplanten, van kanonnen voorzien. BEPLANTER, m. (-s).
BEPLANTING, v. (-en), het beplanten; de beplante
grond.
BEPLEISTEREN, (bepleisterde, heeft bepleisterd),
met pleisters beleggen; met eene dunne laag fijne
_kalk, pleistermortel of Portlandsch cement bestrijken; (fig.) bewimpelen, vergoelijken; — bepleisterde
..graven, toestanden uitwendig mooi en good, doch
mnerlijk geheel bedorven on rot. BEPLEISTERING, v. (-en).
BEPLEITEN, (bepleitte, heeft bepleit), met woorden
-

-

verdedigen, pleiten voor: zijne eigene zaak bepleiten;
.het nut, de ‘ noodzakelf)kheid van iets bepleiten. BE-

PLEITING, v. (-en).
BEPLEKKEN, (beplekte, heeft beplekt), (gewest).
bevlekken.

BEPLOEGBAAR, bn. tot beploegen geschikt. BEI'LOEGBAARHEID, v.
BEPLOEGEN, (beploegde, heeft beploegd), met den
ploeg bewerken: den akker beploegen; (fig.) de zee beploegen, bevaren, doorklieven; — planken beploegen,
met de ploegschaar eene gleuf aan den zijkant erin
maken. BEPLOEGER, m. (-s). BEPLOEGING, v. (-en).
BEPLOOIEN, (beplooide, heeft beplooid), plooien in
iets leggen; — eene scheur beplooien, onder of tusschen de plooien verbergen; (fig.) eene zaak voor iem.
in orde brengen, schikken; — een ti)cl be, beplooien,
,plooien, met elkander plooiende een tijd bepalen.
BEPLUIMEN, (bepluimde, heeft bepluimd), van of
met pluimen voorzien, met pluimen bezetten.
BEPLUISD, bn. van pluizen voorzien, met pluis
bedekt.
BEPLUIZEN, (beploos, heeft beplozen), eene zaak
.bepluizen, nauwkeurig uitpluizen.
BEPOEDEREN, (bepoederde, heeft bepoederd), met
poeder bestrooien; — ik zal dat zaakje eel noon je
bepceieren, in orde brengen, schikken, regelen.
BEPOTEN, (bepootte, heeft bepoot), met poten beplanten, — een Over bepoten, dien bevolken met
kleine visschen. BEPOTING, v. (-en), het bepoten;
het met jonge poten beplante veld.
BEPRATEN, (bepraatte, heeft bepraat), pratende
behandelen: 2vj zullen die zaak nailer bopraten; tot

BERECHTEN.
iemands nadeel praten, belasteren: hg to md door
iedereen bepraat; door .praten bewegen overhaten,
zich laten bepraten. BEPRATING, v. (-en),
aanrading, overreding,-- behandeling.
BEPREEKEN, (bepreekte, heeft bepreekt), overreden,
overhalen door lang te redeneeren; — iem. bepreeken, eene - preek tegen lem. over zijne gebreken,
tekortkomingen houden.
BEPROEFBAAR, bn. wat beproefd kan worden.
BEPROEFD, bn. (-or, -st), op de proef gesteld; eerlijk: een man van beproefde trouw.
BEPROEVEN, (beproefde, heeft beProefd), de proof
nemen van, trachten naar: jets Ikproeven te doen;
(eon persoon, zijne trouw) onderzoeken, ook beproeft
alles en behoudt het goede; op de proof stellen ; (iem.)
ongelukken toezenden : h# is zwaar beproefd, heeft
veel ongelukken ondervonden.
BEPROEVING, v. (-en), proof; het op de proof stellen
van iemands deugd, standvastigheid; tegenspoed;
harde beproevingen; welk eene beprueving!

BEPUIST, bn. met puisten bedekt.
BERAAD, o. overleg; — er is geen tijd van beraad; in
beraad houden, in bedenking houden; iets in beraad
nemen; — het recht van beraad (inz. bij het aanvaardEn
senor erfenis).
BERAADSLAGEN, (beraadslaagde, heeft beraadslaagd), met elkander ernstig overdenken on overleggen. BERAADSLAGER, m. (-s). BERAADSLAGING, v. (-en), overleg, bespreking : aan de beraadslaying deelnemen, de beraadslaging sluiten.

BERAD, bn. w. g. (van rijtuigen) zoo lang geloopen
hebbende, dat de assen hare ruwheid verloren hebben, zoodat de rijtuigen gemakkelijker loopen.
BERADEN, bn. (-er, -st), bedachtzaam, bezonnen;
vast besloten: zijn beraden optreden. BERADENHEID, v.
BERADEN [ZICH], (belied of beraadde zich, heeft
zich beraden), in beraad nemen, raad inwinnen; biJ
zichzelf overleggen ;— zich (weder) beraden, van besluit
veranderen. BERADING, v. overleg, overweging.
BERAMEN, (beraamde, heeft beraamd), ontwerpen;
een plan beramen; — de kosten van jets beramen, begrooten;
een aanslag beramen, voorbereiden; — een
huis beramen, van ramen voorzien. BERAMER,
m. (-s). BERAMING, v. (-en), begrooting. BERAAMSTER, v. (-s).
BERAPEN, (beraapte, heeft beraapt), (muren) bepleisteren. BERAPING, v.
BERBERIDEEN, v. my. berberisgewassen: kruid- of
houtachtige planten wier voornaamste kenteeken
bestaat in de aan den helmdraad vastgegroeide helmknopjes die van het voetstuk tot aan den top openspringen.
BERBERINE, v. de gels, bitters stof uit den berberiswortel; oplosbaar in water en alcohol, dient tot
geel en bruin verven• ook voorgeschreven als geneesmiddel tegen tusschenpoozende koorts, dyssenterie, enz.
BERBERIS, v. (-sen), de roode zure vrucht van den
berberissestruik of zuurdoorn; m. de struik zelf;
—WORTEL, m. (-s).
BERBERISSESTRUIK, m. (-en), zuurdoorn.
BERCEAU, m. (-'s), wieg; prieel; (bouwk.) gewelfboog.
BERD, o. (veroud.) bold, plank, tafel; alleen nog in
gebruik in: te b rde brengen, ter sprake brengen,
aanvoeren, aanhalen.
BERDEN, bn. (Zuidn.) van planken : een b er den vloer.
BEREBIJT, v. naam van enkele herbergen; — hijis
in de berebot geweest, deerlijk gehavend.
BEREBIJTER, m. (-s), (oudt.) een tot een berengevecht afgerichte hond; (fig.) een boosaardig, nijdig
persoon.
BERECHTEN, (berechtte, heeft berecht), verkoopen
,in winkels); de klanten helpen; eene zaak voor het
gerecht behandelen; (R.-K.) een zieke b9rechten, hem
het laatste oliesel toedienen. BERECHTER, m. (-s).
BERECHTING, v. (-en).

BEREDDERAAR, m.. (-s). BEREDDERAARSTER,

(-s).
BEREDDEREN, (beredderde, heeft beredderd), schikken, in orde brengen : hij weet alles te beredderen; een
hoedel beredderen. BEREDDERING, v. (-en).
BEREDEN, bn., een berecten ruittr, een geoefend rui-ter; — de bereden korpsen, die afdeelingen manschappen van een leger, welke hun dienst te paard verrichten; — een bereden paard, tam.
BEREDENEERD, bn. (-er, -st), 't is een beredeneerde
.kerel, een die goed redeneeren kan; (ook) die beslist
-optreedt en niet weifelt; — eene beredeneerde spraak,kunst, eene spraakkunst waarin de regels worden
een beredeneerd ver slag , een
verklaard en toegelicht;
-verslag met aanwijzing der gronden waarop het rust.
BEREDENEEREN, (beredeneerde, heeft beredeneerd),
- lets bepraten met vermelding der redenen, waarom
men zoo en niet anders spreekt; ook eene som, een
vraagstuk beredeneeren, beredeneerd oplossen. BEREVENEERING, v. (-en).
BEREGENEN, (beregende, heeft en is beregend),
zegenen over, op; door den regen bevochtigd worden.
BEREID, bn. geene bezwaren hebben om iets te doen ;
bereidvaardig, gereed: tot wederdienst bereid; bereid zijn
-em te helpen; zich bereid verklaren tot; —VERKLARING, v.
BEREIDEN, (bereidde, heeft bereid), gereedmaken :
,

leder bereiden, laken bereiden,, pennen bereiden; — zich
bereiden tot, zich voorbereiden. BEREIDER, m. (-5).

BEREIDING, v. (-en), appretuur (van stoffen). BEREIDSTER, v. (-s).
BEREIDINGSWIJZE, v. (-n), de wijze hoe iets bereid
-wordt.
BEREIDS, bw. (deftiger dan) reeds.
BEREIDSEL, o. (-s, -en), het gereedgemaakte.
BEREIDVAARDIG, bn. (-er, -st), dienstvaardig, ge:zind tot. BEREIDVAARDIGHEID, v.
BEREIDWILLIG, bn. bw. (-er, -st), bereidvaardig;
iets doen, zonder tegenstreven. BEREIDWILLIGHEID, v.
BEREIK, o. omtrek dien men bereiken kan ; zwaxigheid die men overwinnen kan; moeilijkheid die
men oplossen kan : dat is buiten of boven mijn bereik, dat is mij to zwaar of to moeilijk, hier kan
- ik niet bij; (ook fig.) dat gaat mijn verstand to boven; — buiten het bereik van de wet, niet vervolgbaar ; —
' ,buiten het bereik van het geschut, op zulk een afstand
van het geschut, dat de projectielen die daaruit
geschoten worden, geene schade kunnen aanrichten.
BEREIKBAAR, bn. wat bereikt kan worden. BEREIKBAARHEID, v.
BEREIKEN, (bereikte, heeft bereikt), reiken tot :
een tak van een boom niet bereiken kunnen; (eene stad)
.komen tot, genaken tot ; — iem. niet bereiken kunnen,
-Le spreken kunnen krijgen ; (ook fig.) slagen: zon doel,
BEREIKING, v., tot bereiking van.
, 00gmerk bereiken.
BEREIMES, o. (-sen), een kuipersgereedschap : trekInes met een recht lemmet.
BEREISBAAR, bn. (van landstreken) geschikt om
`,bereisd to worden.
BEREISD, bn. (-er, -st), die veel gereisd en daardoor
Teel ondervinding opgedaan heeft : een bereisd man.
BEREIZEN, (bereisde, heeft bereisd), doorreizen,
Teizende bezoeken: een land bereizen; (ook voor bandelszaken) : de kermissen bereizen, zone klanten bereizen.
BEREKENAAR, m (-s), die alles nauwkeurig bexekent.
BEREKENBAAR, bn. berekend kunnende worden.
BEREKEND, bn., hij is berekend voor zone tack, in
-alien deele er geschikt voor.
BEREKENEN, (berekende, heeft berekend), uitcijferen, uitrekenen; nagaan hoeveel iets kosten kan;
iem. weinig onkosten
-Tamen; in rekening brengen:

.berekenen, berekend naar (tegen) tien ten honderd;
BEREKENING, v. (-en), het berekenen: volgens berekening, naar mine berekening ; (ook geschreven beeken ing).
BEREN, (beerde, heeft gebeerd), schreeuwen als de
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olifant en de rhinoceros; borgen, op crediet verkoopen; schulden maken.
BERENDAALDER, m. (-s), Zwitsersche munt ter
waarde van f 1,65.
BERENDRUIF, v. (...wen), altijd groen heestertje, op
heigrond en in zandige pijnbosschen van Noord- en
Middel-Europa algemeen voorkomende, met omgekeerd eironde lederachtige bladeren en witte of
vieeschkleurige eironde bloemen.
BERENHOEDER, m. (-s), berenleider; (sterrenk.)
bootes; ...HUID, v. (-en), de huid van een beer;
(spreekw.) de berenhuid verkoopen, ecr de beer gevangen
is, over iets beschikken, voordat men ervan in het
bezit is; ...JONG, o. (-en).
BERENKLAUW, m. (-en), de klauw van een beer;
(kruidk.) inheemsche schermbloemige plant met
gevinde, ruw behaarde bladeren on witte bloemen,
wordt 6 is 12 CA. hoog; eenige uitheemsche soorten
worden 3 a 4 M. hoog.
BERENLEIDER, m (-s), de geleider van een beer;
(studentent.) schuldeischer.
BERENMUTS, v. (-en), kolbak, warme pelsmuts.
BERENNEN, (berende, heeft berend), onverwacht
en spoedig omsingelen, insluiten (eerie vesting) ; al
rennende inhalen. BERENNER, m. (-5). BERENNING,
v. (-en), berenning van e _n keizerlijk leengoed, oudt. (de
worst die van den keizer land in leen ontving, moest
driema al in ren rondom des keizers zetel gaan).
BERENOOR, o. (-en), het oor van een beer; (kruidk).
naam van verschillende planten: sleutelbloem ; wondkruid ; bisschopsmutsje ; windzaadkruid ; sneeuwwortel, hernelsleutel ; smeerwortel, stalkruid, ezelskruid.
BERENTEN, (berentte, heeft berent), eene zekere
rente opbrengen ; bezwaren met eene rente; vgl.

verrenten.
BERESIET, o. delfstof, bestaande uit chroomzuurloodoxyde, rood van kleur, ook rood-looderts genoemd.
BERG, m. (-en), afzonderlijke ge•isoleerde top op
eene laag- of hoogvlakte, hooger dan 600 M.; (ook)
zulk een top lager dan 600 M.; vlotberg, granietberg ; —
vuurspuwende berg, berg die van tijd tot tijd rook
eu vlammen, benevens gesmolten gloeiende stoffen
en slijk uitwerpt; — de berg baart eene muds, er is
veel drukte en beweging gemaakt om niets; — bergen

en dalen ontmoeten elkander niet, maar menschen wel,
zie DALEN; — ik heb wel eens hooger bergen zien
dalen, menschen van meer invloed, van hooger aanzien zijn wel aan lager wal geraakt, dus... ; — de
berg van barmhartigheid, de bank van leening, de
lommerd ; groote zwarigheid, hinderpaal: h# is dien
berg nog niet over, hij heeft die zwarigheid nog niet
iem. den berg opleiden, hem dwingen,
overwonnen ;
zijn plicht to volbrengen; — hij ziet tegen een molshoop op als tegen een berg, tegen de geringste moeite
ziet hij op; — iem. gouden bergen beloven, schoonschijnende beloften doen ; — zich gouden bergen belevee van iets, er groote verwachtingen van hebben;
het schijnbaar
—metdnwilkanmebrgenvrzetn,
onmogelijke uitvoeren; ook het geloof verzet bergen; —
een berg geld, groote hoeveelheid ; — zone Karen rezen
t3 berge, naar boven ; hooiberg, zie aldaar. Bergje, o. (-s).
BERG, v. ook m. (-en), (gew.) soort van schuur met
verstelbare kap; (gew.) Barg; —HEEFT, v. (-en;
—ROEDE, v. (-n).
BERG, o. uitslag op het hoofd (vooral bij kleine
kinderen).
BERGAARDE, v. oker; ...ACADEMIE, v. (-s, ...len),
hoogeschool waar theoretisch on practisch onderwijs
gegeven wordt in alles wat tot het berg- en mijnwezen
behoort; ...ADER, v. (-5), ertsader in een gebergte.
BERGACHTIG, bn. (-er, -st), vol bergen: een bergachtig land. BERGACHTIGHEID, v.
BERGAF, bw. afwaarts; — het gaat bergaf met hem,
zijne taken gaan achteruit ; hij geraakt aan lager wal.
BERGAFFUIT, v. (-en), affuit van de grootst mogelijke lichtheid on met weinig spoorbreedte.
BERGAHORN, m. (-en), eschdoorn; ...ALUIN, v.
aluin die men in de bergen vindt.
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eenvoudig vrouwenkapsel.
BERGFAZANT, m. (-en), berghaan; ...FOREL, v.
(-len), alpenforel.
BERGGEEL, o. bergaarde ; gele oker: zekere verf-

stof.

BERGWERk.

BERGAMOT.

v. (-ten), zekere soort van peer, nagenoeg rond en geelachtig groen, bijzonder sappig en
aangenaam van smaak; —BOOM, m. (-en).
BERGAMOTCITROEN, m. (-en), eene peervormige
citroensoort uit wier versche schillen in Frankrijk
en Itali6 de beroemde bergamotolie getrokken wordt.
BERGAMOTOLIE, v. eene aetherische olie van
0.8 s. g.; wegens den fijnen geur van hooge waarde voor de parfumerie.
BERGAMOTPEER, v. (-peren), gew. sapperdegroentje.
BERGARTILLERIE, v. lichte en smalle kanonnen
die door middel van lastdieren kunnen vervoerd
worden; ...BATTERIJ, v. (-en); ...BEVOLKING, v.;
...BEWONER, m. (-s); ...BEWOONSTER, v. (-s).
BERGBLAUW, o. eene schoone hemelsblauwe schildersverf, eene verbinding van twee atomen neutraal
koolzuur koperoxyde met een atoom koperoxydehydraat, welke in het delfstoffenrijk als kopererts
voorkomt en den naam van koperlazuur draagt;
kunstmatig nagemaakt, bestaat zij uit zwavelzure
koperoxyde met chloorkalk behandeld.
BERGBOOR, v. (...boren), aardboor; ...BOTER, v.
zinkvitriool.
BERGBOUW, m. alle ter verkrijging van bruikbare
delfstoffen dienende inrichtingen : mijngroeven en
bergwerken.
BERGBOUWKUNDE, v. de kunde om bergwerken
aan te leggen of het bestuur erover te voeren;
...KUNST, v.
BERGBRUIN, o. bruine ijzeroker.
BERGEEND, v. (-en), eene soort van Afrikaansche
gans.
BERGEN, (borg, heeft geborgen), op eene veilige
. plaats brengen; weg-, opleggen; bewaren; een schip
of zijne lading uit zeenood redden; de goederen van
een gestrand schip redden; — cud schip kan veel bergen, veel goederen laden; ook (gemeenz.) hij kan reel
bergen, veel eten; (zeew.) de zeilen bergen, reven;
welgesteld, heeft zijne schaapjes op
—hi] s,geborgen,
't droge; — zfj is geborgen, is goed getrouwd; — het
bergen, levensbehoud zoeken ; — iem. bergen, een veilig
onderkomen verschaffen ; — zich bergen, wegloopen ;
waarschuwing om op zijde te gaan. BER—berg je,
GER, m. (-s). BERGING, v. BERGSTER, v. (-s).
BERGENGTE, v. (-n), bergpas.
BERGEPPE, v. eene soort van Wilde peterselie.
BERGERAC, m. eene zoete witte Fransche wijn.
BERGERE, v. (-s), leuningstoel met voetbank ; een
BERGAMOT,

BERGGEEST, m. (-en), (fab.) verschijning, aardgeest; ...GEIT, v. (-en), gems; ...GESCHUT, o.; ...GEVAARTE, o. (-n); ...GEWEST, o. (-en), gewest of
provincie in de hooglanden; ...GEZICHT, o. (-en),
uitzicht op bergen; teekening of plaat, eene groep
bergen voorstellende; ...GLAS, o. bergkristal ; ...GOD,
m. (-en), (fab.); ...GODIN, v. (-nen) ; ...GRAAT, v. ruwe
en rotsachtige bergkam; ...GROEN, o. zekere verfstof voor olie en waterverf, in de natuur komt het
voor in malachiet, kunstmatig is het koolzuur-koperoxyde; is giftig, doch tamelijk duurzaam; ...GROEP,
v. (-en), een kringvormig gebergte.
BERGGELD, o. (-en). Zie BERGLOON.
BERGHAAN, m. (...hanen); ...HELLING, v. (-en).
...HOEN, o. (-ders, -deren), frankolijn (zekere vogel).
BERGHOUT, o. (-en), zware, boven de overige uitstekende planken welke het schip in de lengte als
een hoepel omgeyen, ter hoogte van het onderste
geschutdek, tot versterking van het geheel of versiering van het uitwendige; — de zeeg van het berghout, de kromme lijn die den vorm van het berghout
langscheeps bepaalt; — b.rghout eon eene sleep, het
vaste boeisel eene der buitenhuidplanken ter hoogte
der doften, veel breeder en zwaarder dan de and ere.
BERGIE, v. Zie BARGE.

.v. ( en), maatschapptf
die gestrande schepen en de goederen daarvan bergt- BERGJAGER, m. (-s), jager op de bergen.
BERGKALK, v. kolenkalksteen; ...KAM, v. (-men),
de lijn die men over de v erschillende bergtoppem
trekken kan; ...KAP, v..(-pen), beweegbare kapwaaronder hooi of koren geborgen wordt.
BERGKAUW, v. (-en), eene soort van raaf; ...KETEN, v. (-s), een gebergte waarvan de toppen in OOne
rij liggen; ...KNOOP, m. (-en), punt waar twee of
meer bergketens elkaar snijden; ...KOP, m. (-pen),
berg met geheel ronden top; ...KORK, v. bergylas;.
...KRISTAL, o. natuurlijk kristal.
BERGINGSMAATSCHAPPIJ,

-

-

BERGLAND, o. (-en), land vol bergen, hoogland.
BERGLOON, o. (-en), loon voor het bergen, inz.

van gestrande schepen enz.; recht van den strandyonder.

BERGMAN, m. (...lieden), bergwerker ; bergbewoner.
...MANNETJE, o. (-s), berggeest; ...MASSA, v. (-'s),.
samenhangende bergen, even lang als breed; klein.
bergland; ...MEEL, o. fijne, infusori6n bevattende
aarde, in tijden van hongersnood onder gemalen
schors of graan gemengd om er brood van te bak-

ken; ...MELK, v. mineraal uit fiijne kalkdeeltjes.
bestaande en veel in kalksteengroeven voorkomende;.
het dient als verfstof; v. (...muizen).
BERGNIMF, v. (-en), (fab.) oreade.
aardolie.
BERGOL1E, v,

BERGOPHEFFING, v. (-en), de opheffing van een:
uitgestrekt deel der aardoppervlakte door onder-

aardsche krachten.

BERGPARTIJ, v. (Fransche gesch.) eene partij inde Fransche nationale vergadering van 1792 en van1848 en 1849, alzoo genoemd, omdat de laden diedaartoe behoorden, de trapsgewijze opgaande ban-ken in de zaal, de hoogste aan de uiterste linkerzijde, innamen.
BERGPAS, m. (-sen), bergengte; ...PEK, o. asphalt,.
aardhars.
BERGPLAATS, v. (-en), pakhuis; schuilplaats.
BERGPOST, m. (-en), legerafdeeling die een berg bezet houdt.
BERGPREEK, v. bergrede.
BERGRAT, ...ROT, v. (-ten).
BERGRECHT, o. verzameling van wetten, betref-

fende den bergbouw.
BERGREDE, v. de rede, door Jezus op den berg gehouden. Zie Matth. V. VI en VII.
BERGREGALIA, v. my. het recht van de landsover
heid om de mijnwerken als Naar eigendom to beschouwen en voor hare rekening to exploiteeren of
die aan anderen over to dragen.
BERGROOK, m. veendamp.
BERGRUG, m. (-gen), lange en smalle bergtop ; ook
berghelling,
BERGSCHAAP, o. (...schapen); ...SCHOT, m. (-ten),.
Hooglander (in Schotland).
BERGSLEDE, v. (-n); ...SPITS, o. (-en); ...SPLEET,
v. (...spleten); ...STOP, v. delfstof, efts.; ...STORTING, v. (-en), het naar beneden storten van een
deel der berghelling, wanneer door verweering het.
verband tusschen het gesteente verbroken is;
...STROOM, m. (-en), stroom die van de bergen komt.
BERGTAK, m. (-ken) ; ...TALK, v. geelwitte, bladerige stof in mijngroeven voorkomende, bestaat
uit 86'1, koolstof en 14% waterstof; ...TEEKENING,
v. (-en), het in kaart brengen van bergen; ...TEER,
v. aardolie die langen tijd met de lucht in aanraking is geweest; ...TIN, 0.; ...TOP, m. (-pen).
BERGVESTING, v. (-en) ; ...VLAS, o. eene verscheidenheid van het asbest, amiant; ...VLOTTEN, o.
my. drijyende ijsbergen ; ...VOET, m. (-en), benedenste
deel van een berg.
BERGWAGE, v. (-n), werktuig tot het meten van
bergprofielen ; timmerrnanswaterpas met graadverdeeling; ...WAS, o. bergtalk; ...WATER, o. (-en);
...WEG, m. (-en) ; ...WEIDE, v. (-n); ...WERK, o.
...WERKACADEMIE, v.
(-en), ontgonnen

BERGWERKER.

BEROEP.
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(...ien); ...WERKER, m. (-s), mijnwerker; ...WIND,
m. (-en), nachtwind langs de berghelling naar het dal.
BERGZEEP, v. eene leemsoort, bestaande uit kiezelaarde, aluinaarde, ijzeroxyde, kalk en water;
...ZOUT. o. (-en), oorspronkelijk zout, mineraalzout.
BERI-BERI, v. eene gevreesde ziekte (lendenwee)
op de kustlanden van tropisch Azle; zij is meest
acuut en heerscht epidemisch.
BERICHT, o. (-en), verslag van eene gebeurtenis;
tijding: bericht geven; telegraphisch bericht, telegram; — dienen van bericht en advies, ondertoeken
en zijn oordeel uitspreken. Berichtje, o. (-s), een berichtje voor de krant opzenden.
BERICHTEN, (berichtte, heeft bericht), mededeelen,
ter kennis brengen van, kennis geven van; aankondigen. BERICHTER, m. (-s). BERICHTSTER, v. (-s).
BERICHTGEVER, m. (-5), inzender van berichten;
correspondent (van dagbladen). BERICHTGEEFSTER, v. (-s).
BERICHTSCHRIFT, o. (-en), verslag; rondgaande
kennisgeving; mandement; ...SCHRIJVER, m. (-s),
verslaggever.
BERICHTSJAAR, o. (...jaren); ...MAAND, v. (-en);
...WEEK, v. (...weken), jaar, maand, week waarover
een bericht (inz. een handelsbericht) loopt.
BERIEKEN, BERUIKEN, (berook, heeft beroken),
ruiken. rieken aan of over; (fig.) onderzoeken.
BERIJDBAAR, bn. (van een weg) die bereden kan
worden.
BERIJDEN, (bereed, heeft bereden), rijden op, over:
een paard berijden, een weg berijden; — een goed bereden paard, goed gedresseerd; — slecht bereden zyn,
op een slecht paard of ander dier zitten ; (fig.) hU
berijdt een slecht paard met die zaak, gezegd van
iemand die zich in eene nadeelige zaak gestoken
heeft ; — zn stokpaardje berijden, over zijn geliefkoosd
onderwerp spreken ; (gew.) dekken. BERIJDER, m.
(-s), die een paard berijdt. BERIJDSTER, v. (-s).
BERIJGEN, (bereeg, heeft beregen), (zeew.) takelen,
het uiteinde van een touw met garen bewinden,
opdat het niet uitvezelt of losgaat. BERIJGING, v.
BERIJMEN, (berijmde, heeft berijmd), (iets) in of
op rijm zetten, brengen; — de berijmde bijbel, rijmbijbel; — de berOnde psalmen, in tegenstelling van
de psalmen in proza. BERIJMER, m. (-s). BERIJMING. v. (-en). BERIJMSTER, v. (-5).
BERIJPT, bn. met een fijn, meest blauwachtig
waas bedekt, zooals by. de pruimen.
BERIL, m. (-len), voor den steen; o. voor de stof;
aquamarijn : de zeewatersteen, de zeegroensteen:
een doorzichtige steen van geelachtig groene of zeegroene kleur.
BERILAARDE, v. eene verbinding van beryllium en
zuurstof, komt als een zwart poeder voor en is het
hoofdbestanddeel van het beril.
BERIMPELEN, (berimpelde, heeft berimpeld), met
rimpels bedekken.
BERIN, v. (-nen), wijfjesbeer.
BERINGEN, (beringde, heeft beringd), van ringen
voorzien; met een ringdijk omgeven; (heelk., veeartsenijk.) het inringen der voorhuid of 't kunstmatig vereenigen door een ring of naad van die
deelen wier vrijheid tot het werk der voortteling
noodig is (bij de Ouden een middel tot bewaring der
kuischheid, later tot veering der zelfbesmetting voorgeslagen en nu enkel bij dieren aangewend). BERINGING, v.
BERISPELIJK, bn. bw. (-er, -st), berisping verdienende. BERISPELIJKHEID, v. laakbaarheid.
BERISPEN, (berispte, heeft berispt), zijne afkeuring
to kennen geven; laken, bekijven, beknorren; (zeew.)
een schip berispen, flambeeren: het met den wimpel
een afkeurend sein geven. BERISPER, m. (-s). BERISPING, v. (-en), eene berisping krijgen, oploopen;
met eene berisping vrfjkomen.
BERK, BERKEBOOM, m. (-en), een boom met witte,
afschilferende schors, glinsterend bruins takken,
spits toeloopende bladen en witachtig hout.

BERKACHTIG, bn., berkachtige planten, eene familie
waarvan berk on els in ons land inheemsch zijn.
BERKAN, Zie BARKAN, v.
BERKELAAR, m. (-5), berk.
BERKEMEIER, m. (-8), (yeroud.) berketak; groot5
drinkbeker dien men van een berketak vervaardigde.
• BERKEN, bn. van berkenhout.
BERKENHOUT. o. ; ...HOUTEN, bn. van berkenhout.
BERKENLIED, o. een der oudste Duitsche holdendichten.
BERKENTEER, v. zekere olie uit de schors van
den berk gestookt, dient tot het bereiden van juchtleder; ...VLINDER, m. (-s), kleine dagvlinder waarvan de rups op berken leeft.
BERKENWIJN, m. Duitsche champagne, drank uit
het voorjaarssap van den berk gegist.
BERKHOEN, o. (-ders), korhoen.
BERKOEN, m. (-en). eene soort van dwarsbalk, stut.
BERLIJNEN, (gew.) baleinen : eene berlijnen zweep.
BERLIJNSCH-BLAUW, o. blauwe verfstof; ...-BRUIN,
o. goede, niet giftige olie- en waterwerf, door gloeiing
uit het berlijnsch-blauw verkregen, ...-GROEN, o.
slechte, veranderlijke verf, door zwavelzuur kobaltoxyde met geel bloedloogzout verkregen; ...-ROOD,
o. gebrande oker; Engelsch rood of lakverf. BERLIJNSCH-ZILVER, o. eene legeering van geelkoper
met nikkel; alpaka, alfenide.
BERLINE, v. (-n), eigenlijk, Berlijner wagen: overdekte reiswagen die opengeslagen kan worden, in
de laatste helft der 17e eeuw uitgevonden door Philip
de Chiese die er van Berlijn mee naar Parijs reed;
(ook) een voertuig in de Belgische kolenmijnen.
BERM, m. (-en), eene strook grond langs dijken,
wegen of borstweringen, ter versterking daarvan,
dikke laag modder in grachten en slooten : den berm
afweiden, het gras laten afgrazen. Bermpje, o. (-s).
BERMSLOOT, v. (-en), sloot langs den onderberm
van een dijk.
BERNAGE, v. (-s), zekere inheemsche plant waarvan de bladeren naar komkommers smaken en als
salade kunnen gegeten worden.
BERNARD, m., een St.-Bernard, een hondensoort, oorspronkelijk in het klooster op den St.-Bernard gefokt.
BERNARDIJN (BERNHARDIJN), m. (-en), een geestelijke van de orde van St.-Bernard van Clairvaux
door wiens ijver in de 12e eeuw de orde der Cistercienzen (in 1098 door den Benedictijner abt Robert
to Citeaux of Cistercium in Frankrijk gesticht) tot
hoogeren bloei geraakte. •
BERNARDIJNE (BERNHARDIJNE), v. (-n), eene
geestelijke van de orde van St.-Bernard van Clairvaux.
BERNARDSKREEFT, v. (-en), eene soort van kreeft
met week achterlijf dat in een zeehoorn steekt.
BERNEN. Zie BARNEN.
BERNSTEEN, o. Zie BARNSTEEN.
BEROEMD, bn. (-er, -st), door zijne daden of eigenschappen zich roem verworven hebbende: zich beroemd maken.
BEROEMDHEID, v. het beroemd zijn; — (-en), beroemd persoon.
BEROEMEN [ZICH], (beroemde zich, heeft zich beroemd), zich op stoute daden, op geld, op rune familie
beroemen, roem dragen op, zich verheffen op. BEROEMER, m. (-s). BEROEMING, v.
BEROEP, o. (-en), bedrijf, handel ; ambacht: een beroep uitoefenen; — hij is van beroep kleermaker, zijn ambacht is kleermaker; zijn beroep is advokaat; — zifn
beroep was niet zijne roeping; benoeming (tot hoogleeraar, predikant) : een beroep krijgen, voor een beroep
naar A. bedanken ; — binnen, buiten beroep zijn, nog, niet
meer geroepen kunnen worden; — een beroep doen
op iemands rechtsgevoel, op iemands gevoel van
held, hem dringend verzoeken volgens dat gevoel to
handelen, ook een beroep doen op iemands eerlijkheid;
(recht.) appbl; in hooger beroep komen van (een vonnis) ; de read van beroep voor de vermogensbelasting.
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BEROEPBAAR.

BEROEPBAAR, bn. (van candidaat, proponent of
predikant) die beroepen kan worden. BEROEPBAARR&D, v.
BEROEPEN, (beriep, heeft beroepen), zoo hard roepen, dat onze stem tot iem. reikt : h# was reeds zoover, dat ik hem niet meer beroepen kon; benoemen,
aanstellen tot: beroepen als (tot) predikant bij de gemeente to A; (veroud.) eene vergadering beroepen, bijeenroepen, constitueeren; — zich beroepen op iets of iemand,
(ter staving van eene bewering, als getuige of ter
verontschuldiging van eene fout) aanhalen, inroepen; — zich van een vonnis op eene hoogere rechtbank
beroepen, geen genoegen nemen in het vonnis en de
zaak voor eene hoogere vierschaar brengen of vervolgen. BEROEPER, m. (-s), aansteller ; (recht.) appellant. BEROEPING, v. (-en), benoeming; (veroud.)
bij eenro (=ping.
BEROEPSBEZIGHEID, v. (...heden); ...BRIEF, m.
(...brieven), akte van beroeping; patent
BEROEPSHALVE, bw. uit kracht van zijn beroep;
ambtshalve; ...PLIGHT, m. (-en); _RUDER, m. (-s),
iem. die aan wedrennen en harddraverijen deelneemt
om daarmee zijn brood to verdienen; ...VEREENIGING, v. (-en), vereeniging van personen die een
zelfde beroep uitoefenen.
BEROERD, bn. bw. (-er, -st), onlekker; (fig.) ontsteld ;
akelig gestemd: ik ben er beroerd van; naar: een beroerde boel, tad; ellendig: er beroerd aan toe zijn. BEROERDHEID, v. (...heden), (fig.) jammerlijke toestand; akeligheid.
BEROERDER, m. (-s), onruststoker. BEROERSTER,
v. (-s).
BEROEREN, (beroerde, heeft beroerd), aanraken;
(Zuidn.) onklaar makers : het water eener beek beroeren; verontrusten, ontstellen. BEROERING, v. (-en);
(fig.) onlusten, burgertwist : alles in beroering brengen, in opstand, opschudding; — beroeringen in den
buik, krampen, winders.
BEROERLING, m. (-en), ellendeling, beroerde kerel.
BEROERTE, v. (-n), verlamming, verstijving: door
eene beroerte getroffen worden; — de Nederlandsche
beroerten, rustverstoringen, onlusten.
BEROESTEN, (beroestte, is beroest), met roast bedekt worden. BEROESTING, v.
BEROKKENAAR, m. (-s), BEROKKENAARSTER,
v. (-s).
BEROKKENEN, [BEROKKEN], (berokl end [berokte],
heeft berokkend [berokt], iets kwaads Leweegbrengen, verwekken; op den hals halen: zich veel leed
berokkenen. BEROKKENING, v.
BEROOFD, bn., Zie BEROOVEN.
BEROOID, bn. (-er, -st), treurig: een berooide toestand; — berooid kwam hij Kier aanwaaien, van alles
ontbloot, wanhopig; — eene berooide schatkist, leeg;
dronken. BE—met nberoidhofdkwamhijtus,
ROOIDHEID, v. armoede, vertwijfeling.
BEROOKEN, (berookte, heeft berookt), met rook
laten doortrekken (ook als ontsmettingsmiddel);
(iem.) rook in het gezicht blazen ; met rook bedekt
of doortrokken worden,bewierooken. BEROOKING,
v. (-en).
BEROOVEN, (beroofde, heeft beroofd), (iem.) door
roof ontnemen, met geweld buiten het bezit van
iets stellen : iem. van iets berooven; — zich van het leven
berooven, zich dooden; — van zone zinnen beroofd zijn,
zijn verstand verloi en hebben; — van alles beroofd
stain, zijn, alles verloren hebben. BEROOFSTER,
v. (-s). BEROOVER, m. (-s). BEROOVING, v. (-en).
BEROUW, o. het gevoel van leedwezen dat men
heeft over iets dat verricht of geschied is, wat men
bij later inzien gewenscht had, dat niet verricht
of geschied ware : berouw hebben over of van: niet
weer doen is het beste berouw; — h heeft er zooveel berouw
van als Karen op zUn hoofd, hij heeft er zeer veel
berouw over.
BEROUWEN, (het berouwde, heeft berouwd), berouw hebben over : die dead berouwt hem; — het zal u
berouwen, ge zult er later spijt van hebben.

.BESCHAREN. •
BEROUWHEBBEND, bn. berouw gevoelende:ien be-

rouwhebbend zondaar. a

BERRIE, v. (-s), draagbaar; — DRAGER, m. (-s).
BERSERKERWOEDE, v, woeste en onredelijke op-

vliegendheid, naar Berserker, een verbazend stark
krijgsman der Skandinavische sage, genoemd.
BERST, m. (-en), spleet. Zie BARST.
BERSTEN, (berstte, borst, is geborsten), vaneensplijten; sterven (van dieren) ; (fig). van spijt bersten. Zie BARSTEN.
BERTHOLLETIA, v. my. een plantengeslacht van
altijd groene, meer dan 30 M. hooge boomen in
Zuid-Amerika met groote bladen, witte bloemen en
vruchten ter grootte van een menschenhoofd.
BERTHOLLIMETER, m. werktuig tot het bepalen
van het chloorgehalte in chloorkalk.
BERTRAM, m. (-s), als voorw.; v. als stofnaam;
de bertramwortel, vuurwortel,.- kwijlwortel, van
scherpen smaak, en als kwijling-bevorderend middel
in gebruik; —KRUID, o. kwijlwortel.
BERUCHT, bn. bw. (-er, -st), kwalijk bekend, to
slechter naam en faam. BERUCHTHEID, v., daar-

door heeft hij eene zekere beruchtheid verkregen.
BERUIKEN, = BERIEKEN. Zie aldaar.

BERUSTEN, (berustte, heeft berust), in bezit zijn
van : deze papieren berusten onder of bij mif; steunen
op : op hem berust de welvaart des lands; blijven laten:

laat het daarbij berusten; genoegen nemen met: in
uwen raad sal ik berusten; — in eene zaak, een toestand berusten, geen moeite meer doen. BERUS-

TING, v. bewaring: onder berusting van; in berusting
bij; in stille berusting; — met berusting zijn lot dragon,
zonder to morren.
BERYLLISTIEK, v. waarzeggerij uit spiegels.
BERYLLIUM, o. een element of enkelvoudig lichaam:
een metaal, door Wohler in 1828 ontdekt, als samenstellend bestanddeel van de berilaarde.
BERZELIIET, o. verbinding van arsenikzuur met
kalkaarde en magnesia; s. g. 2.5.
BES, v. (-sen), vrucht wier zaden onder een stevig
vlies door een vleezig of saprijk vruchtmoes omgeven zijn; bezie; (muz.) root welke een halve toon
lager is dan b. BESACHTIG, besachtige vruchten.
BESAUSEN, (besauste, heeft besaust), met saus
overgieten; flunk natregenen. BESAUSING, v.
BESCHAAFD, bn. bw. (-er, -st), gemanierd, wellevend, goad onderwezen; — de beschaafde taal, in
tegenstelling met de volkstaal; — een beschaafd gezicht, uiterlijk; — in beschaafde termen, met beleefde
woorden; — de beschaafde volken, (in tegenoverstelling der wilden). BESCHAAFDELIJK, bw. BESCHAAFDHEID, v. wellevendheid.
BESCHAAMD, bn. bw. (-er, -st), bedeesd, verlegen:
beschaamd maker; daar stoncl hij beschaamd en verlegen; — met beschearnde keken, beteuterd, verlegen.
BESCHAAMDHEID, v. bedeesdheid, schaamte.
BESCHAARDER, m. (-s). BESCHAARSTER, v. (-s),
die ontfutselt, goochelt.
BESCHADIGEN, (beschadigde, heeft beschadigd),
(voorwerpen) schade veroorzaken, aanrichten aan.
BESCHADIGER, m. (-s). BESCHADIGSTER. v. (-s).
BESCHADIGING, v. (-en), schade ; (zeew.) averij.
BESCHADUWEN, (beschaduwde, heeft beschaduwd),
schaduw werpen op : zijn breedgerande hoed beschadmwde z?jn gansche gelaat; belommeren: op een beschaduwd plaatsje ; op een teekening schaduw aanbrengen.H
AMEN, (beschaamde, heeft beschaamd),
schaamte veroorzaken, eene grievende teleurstelling
berokkenen, (sterker dan) teleurstellen : beschaam
mijne hoop niet; vernederen: God beschaamt den hoogmoedige. BESCHAMING, v.
BESCHANSEN, (beschanste, heeft beschanst), van
schansen voorzien; met schansen omringen; (ook
van schepen), BESCHANSING, v. (-en).
BESCHAREN, (beschaafde, heeft beschaard), zich
heimelijk toeigen en ; wegmoffelen, ontfutselen ; (eene
gemeene weide) beslaan. BESCHARING, v. (-en).

BESCHAVEN.
BESCHAVEN, (beschaafde, heeft beschaafd), met

de schaaf gladmaken; (fig.) verbeteren; zedelijker
maken, ontwikkelen; opvoeden; onderrichten. BESCHAVING, V. (-en), (zeew.) afbeiteling van een
mast; (fig.) verbetering, verfijning, veredeling: de
beschaving der zeden. BESCHAVER, m. (-s). BESCHAAFSTER, v. (-s).
BESCHEID, o. (-en), bericht, inz. geschreven stuk,
charter, bewijsstuk : echte bescheiden; antwoord, verklaring: kwaad bescheid geven; — in luttel woorden veel
bescheid, met weinig woorden veel zeggen ; ontbieding: op uw bescheid kom ik hier; — bescheid doen,
iemands dronk beantwoorden.
BESCHEIDEN, (bescheidde, beeft bescheiden), bepalen; aanwijzen: ontbieden op een bepaald uur en
op eene bepaalde plaats; besluiten; antwoorden;
dagvaarden; — de controleur B. is to Malang bescheiden,
hem is daar zijne standplaats aangewezen. BESCHEIDING, v. (-en), ontbieding, dagvaarding.
BESCHEIDEN, bn. bw. (-er, -st), ingetogen; billijk,
rechtmatig toekomend, gering: met zijn bescheiden
deel tevreden zfjn; elk zijn bescheiden deel geven; beleefd, minzaam, heusch; inschikkelijk; voorzichtig:
volgens mijne bescheiden meening. BESCHEIDENHEID,
v. bedeesdheid, zedigheid; — met de meeste bescheidenheid iets verzoeken, met de grcotste beleefdheid, zonder de minste aanmatiging. BESCHEIDENLIJK, bw.
BESCHELDEN, (beschold, heeft bescholden), (veroud.) beknorren, berispen; schelden op; — ion. beschelden, kwaad van hem spreken.
BESCHEMEREN, (beschemerde, is en heeft beschemerd), met schemering bedekken; schemerend verlichten.
BESCHENKEN, (beschonk, heeft beschonken), geschenken geven, begiftigen : beschenken met; (fig.)
dronken maken. BESCHENKING, v.
BESCHEREN, (beschoor, heeft beschoren), bestemmen, beschikken; toebedeelen; dit geluk is hem beschoren; rondom afscheren. BESCHERING, v.
BESCHERMBEELD, o. (-en), het beeld van een beschermheilige, palladium.
BESCHERMELING, m. en v. (-en). BESCHERMELINGE, v. (-n).
BESCHERMEN, (beschermde, heeft beschermd), tot
een scherm strekken, beschutten, behoeden : beschermen tegen ; de onschuld beschermen; — beschermende rechten, invoerrechten om den binnenlandschen handel,
landbouw en nijverheid to beschermen; het beschermend stelsel.
BESCHERMENGEL, m. (-en), (volgens bijbelsche
voorstelling) de engel die den mensch op zijn levenspad beschermt; (fig.) een beschermengel voor iemand zijn.
BESCHERMER, m. (-s). BESCHERMING, v. (-en),
het beschermen; — iets, iem. in bescherming nemen,
verdedigen ; onder bescherming van. BESCHERMSTER,
v. (-s).
BESCHERMGEEST, m. (-en); ...GOD, m. (-en); ...GODIN, v. (-nen), beschermengel.
BESCHERMHEER, m. (-en) ; ...VROUW, v. (-en). iem.
onder wiens hoede de belangen eener vereeniging
gesteld worden; een eeretitel: als bescherinheer optreden.
BESCHERMHEILIGE, m. en v. (-n), schutspatroon:
zijn beschermheilige aanroepen.
BESCHIETEN, (beschoot, heeft beschoten), op iets
schieten; — met bomrn,en beschieten, bombardeeren;
door schieten beproeven : een geweer beschieten; schietend bereiken; (ook fig. w. g.) zijn doel beschieten, d. i.
bereiken; ter eere van iem. schieten; (timm.) met
planken bekleeden, sluiten ; vorderen, vooruitkomen ;
toegaan, sluiten (de oogen door den slaap); (gew.)
waarde hebben, beteekenen: dat beschiet niet veel, dat
beduidt niet veel, heeft niet veel om 't lijf.
BESCHIETER, m. (-s), scheepsbeschieter.
BESCHIETING, v. bombardement; (timm.) lambrizeering, peschotwerk.
BESCHIJNEN, (bescheen, heeft beschenen), schijnen
op, over. BESCHIJNING, v.

BESCHRIJVEN.
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BESCHIJTEN, (bescheet, heeft bescheten), bevuilen ;

(fig.) foppen, bedriegen; (plat) iem. beschjjten, niets
om hem geven; — ik beschfjt je, ik zou nog Bever;
(gemeenz.) bescheten uitkomen, bedrogen, bekaaid
uitkomen. BESCHIJTER, m. (-s), BESCHIJTSTER,
v. (-s), (fig.) bedrieger, bedriegster.
BESCHIK, o. regeling, ordening ; bestel, beleid: wat
al beschik !
BESCHIKAL, m. en v. (-len). Zie ALBESCHIK.
BESCHIKBAAR, bn. waarover beschikt kan worden.
BESCHIKBAARHEID, v.
BESCHIKKEN, (beschikte, heeft beschikt), bezorgen,
besturen ; in orde brengen; ordenen, regelen; — zijne
zaken beschikken, zijn testament maken; — een minderjarige kan niet beschikken over, eene vrije beslissing
nemen ; — beschikken over iem. of iets, er naar welgevallen gebruik van maken; — op een verzoek, request
gunstig (afwyzend) beschikken, het (niet) inwilligen,
BESCHIKKER, m. (-s).
—demnschwiktenGodbeschikt.
BESCHIKSTER, v. (-5).
BESCHIKKING, v. (-en), vrije beschikking hebben over;
vrij gebruik kunnen maken van; — b ministerieele beschikking, beslissing of besluit; — uiterste wilsbeschikking, testament; — ter beschikking stellen van, vrije
een request, een, verzoek buimacht er over geven;
ten beschikking laten, daarop geene beslissing nemen.
BESCHILDEREN, (beschilderde, heeft beschilderd),
verven, kleuren; (ook fig.) beprikken, tatoueeren.
BESCHILDERING, v.
BESCHIMMELD, bn. met schimmel bedekt: beschimmeld brood; (fig.) beschaamd, verlegen; vermagerd,
afgevallen. BESCHIMMELDHEID, v.
BESCHIMMELEN, (beschimmelde, is beschimmeld),
zich met schimmel overdekken. BESCHIMMELING, v.
BESCHIMPEN, (beschimpte, heeft beschimpt), uitschelden; hoonen; belasteren. BESCHIMPER, m. (-s).
BESCHIMPING, v. (-en), hoop; laster. BESCHIMPSTER, v. (-s).
BESCHOEIEN, (beschoeide, heeft beschoeid), met
schoeiingen omringen tegen afkabbeling, uitspoeling en instorting (rivieroevers, kaden enz.) BESCHOEIING, v. het beschoeien; — (-en), waarmee
de waterkant omringd, afgezet wordt.
BESCHONKEN, bn. dronken. BESCHONKENHEID,
v. dronkenschap.
BESCHOT, o. (-ten), (timm.) houten bekleedsel;
(ook) afscheiding van planken; (landb.) opbrengst:
een goed beschot opleveren.
BESCHOTWERK, o. houten afschutting; bekleeding.
BESCHOUWELIJK, bn. bespiegelend.
BESCHOUWEN, (beschouwde, heeft beschouwd),
bezien; oplettend aanschouwen, met oplettendheid
en aandacht gadeslaan en erover denken; overwegen; (fig.) op de keper beschouwen, nauwlettend
gadeslaan; — naar mine wijze van beschouwen, volgens mijn inzicht; — al naar men het beschouwt,
opvat; bespiegelen; (ook) zijn deel ontvangen (in
visschersdorpen) van de opbrengst der visscherij.
BESCHOUWENSWAARDIG, bn. (-er, -st; (ook) meer
en meest).
BESCHOUWER, m. (-s). BESCHOUWING, v. (-en),
het beschouwen: eene beschouwing over iets houden.
BESCHOUWSTER, v. (-s).
BESCHREIEN, (beschreide, heeft beschreid), beweenen, betreuren. BESCHREIING, v.
BESCHREIENSWAARD, BESCHREIENSWAARDIG,
bn. (-er, -st; (ook) meer en meest), wat to beschreien is.
BESCHREIER, m. ( - s). BESCHREISTER, v. (-s).
BESCHRIJDEN, (beschreed, heeft beschreden),
schrijlings (op iets) gaan zitten; (ook) overschrijden.
BESCHRIJVEN, (beschreef, heeft beschreven), schrij
yen op : een blad papier beschrij ven ; vormen, trekken
een cirkel, een boog beschrijven; in geschrift stellen,
schriftelijk verhalen : eene reis beschrijven; — iemands
uiterlOk, handelwoze beschrijven, omschrijven; (fig.)
op-, samenroepen: de staten beschrijven; beleggen:
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BESCARIJITEN1).

eene vergadering beschrtiven; ik wed hem niet te
.beschr#ven, ik weet zijn adres niet; — de beschrevene vaderen, laden van den raad in het oude Rome;
(ook) het - bestuur; — een beschrevene, iem. die op-

geschreven is; (gew. bij eene eerste veiling), hoogste
bieder zijn.
BESCHRIJVEND, bn., beschr#vende poezie, waarvan
de stof Of de schoonheid der natuur of aan hare
verschijnselen ontleend is; —.-beschrijvende meetkunde,
waarbij de figuren in de ruimte zoodanig op twee
platte vlakken worden voorgesteld, dat alle eigenschappen van die figuren uit die voorstellingen kunnen afgeleid worden; — beschrij vende lijn, de kromme
.of rechte lijn door welker regelmatige beweging een
plat of gebogen vlak beschreven wordt; — beschrffvende ontleedkunde, omschrijvende. BESCHRIJVER,
m. (-s). BESCHRIJFSTER, v. (-s).
BESCHRIJVING, v. (-en), het schrijven op; verhaal,
uiteenzetting, ontleding ; samenroeping ; signalement.
BESCHRIJVINGSBILJET, o. (-ten), (hij de belastingen) papier waarop de belastingschuldige het belastbare getal deuren, vensters, schoorsteenen enz.
moet invullen.
BESCHRIJVINGSBRIEF, m. (...brieven), brief waarin
men tot eene vergadering opgeroepen wordt on die
tevens de punten ter behandeling bevat.
BESCHROBBEN, (beschrobde, heeft beschrobd),
schrobben over iets, het schoon schrobben; (Zuidn.),
(gemeenz.) begrauwen; bits, ruw bejegenen: eene
schrobbeering geven.
BESCHROOMD, bn. bw. (-er, -st), vrees hebben jets
to doen, wat niet passend is. BESCHROOMDHEID, v.
BESCHUIT, v. voor eene enkele beschuit, my. (-en);
o. als stofnaam: h# gaf mij eene harde beschuit
(voorwerpsn.); dit beschuit is beter dan dat (stofriaam); zie BESCHUITBOL; scheepsbeschuit; — het
is eene fine beschuit, een schljnheilige. Beschuitje,
o. (-s), zie aldaar.
BESCHUITBAKKER, m. (-s); ...BAKKERIJ, v. (-en).
BESCHUITBLIK, o. (-ken), blik waarop het beschuit
in den oven wordt geschoven; bus waarin de beschuit verpakt wordt.
BESCHUITBOL, m. (-len), een broodje dat eenmaal
gebakken en dan zoo doorgesneden wordt, dat het
nogeens gebakken twee beschuiten oplevert: eene
onder- en eene bovenbeschuit.
BESCHUITBOLDER, m. (-s) beschuitbol; ...BRIJ, v.
pap van beschuit on melk of water; ...BUS, v. (-son);
...DEEG, o.
BESCHUITJE, o. (-s), kleine beschuit; — iem. ecn
beschuitje geven, iemands kin en kaak knijpen; ook
wel boeren7)eschuitje, pennebeschuitje geheeten; — iem.
een beschmitje voeren, voor den gek houden.
BESCHUITKRUIMEL, v. (-s); ...PAP, v.; ...TROMMEL, v. (-s) ; ...VORM, m. (-en).
BESCHULDIGDE, in. en v. (-n), aangeklaagde ; —
op het banhje der beschuldigclen, komen, zitten. Zie
BANK.
BESCHULDIGEN, (beschuldigde, heeft beschuldigd),
(iem.) bij het gerecht aanklagen wegens een misdrijf: iem. van een diefstal beschuldigen; de schuld op
iem. leggen; hem iets to laste leggen; betichten,
verdenken: ion. van oneerluke, 'minder nette handelingen beschuldigen; zich zelf beschuldigen.
BESCHULDIGER, m. (-s). BESCHULDIGING, v. (en),
aanklacht: beschuleligingen inbrengen tegen; eene beschuldiging van zich afwerpen; eene beschuldiging staven, waarmaken. BESCHULDIGSTER, v. (-s), die
aanklaagt.
BESCHUTBAAR, bn. wat beschut kan worden.
BESCHUTBAND, m. (-en), (heelk.); ...PLEISTER, v.
(-s). (heelk.).
BESCHUTSEL, o. (-s), borstwering; beschot; beschuttinLY.
BESCHUTTEN, (beschutte. heeft beschut), voor jets
dat met gevaar bedreigt, beschermen: inn. 1, ,,rbittten
trve,t, roor; tegen wind en tocht beschut zijn. I3ESCHUT-

TING, -v. (-en), het beschutten; beschutsel.

BESLAG.
(-s), die beschut; inz. een jachthond die het gedoode wild tegen de overige honden
beschut. BESCHUTSTER, v. (-s).
BESEF, o. begrip : geen besef van jets hebben; bewustzijn: zijn besef /cult zffn, h# is buiten besef.
. BESEFFELOOS, bn. zonder begrip; bewusteloos;
—e nbes felo ze,
een idioot. BESEFFELOOS1TEID, v.
idiotisme.
BESEFFEN, (besefte, heeft beseft), een levendig
begrip van iets hebben; begrijpen, vatten : besef
BESCHUTTER, m.

wat men doen moet; niet beseffen wet men heeft
verloren. BESEFFING, v. beset
BESHEIDE, v. (-n). Zie KRAAIHEIDE.
BESINGELEN, (besingelde, heeft besingeld), van singels voorzien ; omsingelen ; foppen. BESINGELING, v.
BESLAAN, (besloeg, heeft beslagen), (eenboomstam)
aan de vier zijden behakken om er eene balkvormige
gedaante aan to geven, — een beslagen stuk hout,
bijna op de maat bewerkt; (kiston, kasten, blokken
enz.) voorzien van ijzeren banden, hoepels om ze
sterker, steviger to maken; koperen of zilveron banden op eenig voorwerp ter versiering aanbrengen,

monteeren; — ge moet niet alles met spijkers beslaan,
overal spijkers in slaan; — iem. in goad beslaan, gezegd van iem. die zich verdienstelijk heeft gemaakt; — ik wenschte hem niet, al was hfj in goud
beslagen, hoe verdienstelijk, hoe rijk hij mocht zijn; —
clijkwerken beslaan, de gronden met rijswerk of een
ander behoedmiddel beveiligen; (zeew.) (de zeilen)
oprollen en met beslagbanden aan de ra binden;
nieuwe of andere ijzers onder de
—e npa rdbesla n,
hoeven leggen; — goed beslagen ten ijs komen, good
ingespannen zijn, van alles voorzien zijn; (ook)
zich goed voorbereid hebben; (meel, eieren, boter
enz.) met eene vloeistof aanmengen en met een
lepel of spaan goed dooreenroeren, om het daarna
to kunnen bakken; (fig.) bevatten: dit werk beslaat
1000 bladzoden; (ruimte) innemen: deze kast beslaat
hier te veel plants; die stad beslaat eene groote oppervlakte; (gew.) de gemeenteweiden worden beslagen,
het vee kan er heengebracht worden; — die weide
is te zwaar beslagen, er loopt to veel op; vgl. verslaan; — dat is gelukkig beslagen, nog zonder ongelukken afgeloopen; — dat sal wel beslaan, gelukken; lauw laden worden: ge moet niet zoo ijskoud,
kokend beet drinken, laat het eerst wat beslaan; (recht.)
in b)ete beslaan (thans slaan), beboeten; (veroud.)
met arrest beslaan, beslag leggen op ; (van dampvormige stoffen) zich vasthechten aan de oppervlakten
van iets: de spiegel is beslagen; het silver beslaat; ook
de lucht is beslagen, betrokken; zone tong is beslagen,
zie BESLAGEN; een weinig beschimmelen: in die
kast beslaat het brood zeer spoedig.
BESLAANLAT, v. (-ten), (wev.) zeker gereedschap.
BESLABBERAAR, m. (-s).
BESLABBEREN, BESLABBEN, (beslabberde, beslabde, heeft beslabberd, beslabd), bemorsen bij het eten
van dunne spijzen ; — gij salt u daaraan niet beslabben (beslabberen), gij krijgt er niets van ; hij zou zich
beslabberen, al at hij noten, hij is zeer onhandig.
BESLAG, o. met een vloeistof aangemengd on
geklopt meal (met of zonder eieren, boter, krenten,
gist enz.) ; aangemengde kalk ; (bierbr.) het met water aangemengde gebroken of gekneusde moat; ijzeren, koperen banden om, of platen op een houten voorwerp ; plaatjes, belegsel van metaal: een eikenhouten

kist met koperen beslag; een boek met een gouden, zilveren beslag ; het beslag van een geiceer, van tuigen; — die
wagen moet een nieuw beslag hebben, nieuwe banden,
hoepels; de hoefijzers der paarden: een paard op nieuw
beslag, op winterbeslag ; bekoel ing ; (recht.) aanhouding,
arrest, gijzeling ; beslaglegging op goederen, hetzij
tot tenuitvoerlegging van een -v onnis, hetzij als
middel tot bewaring van een recht: beslag leggen op

iemands goederen, traktement; een executoriaal beslag;
aanhouding, benadering: de te Way aangegeeen, de ge-

s»ioi•kelde goederen, de verboden wa pen en werden in
beslag genomen; — beslag leggen op, (scherts.) in bet be-

BESLAG.
it nemen, ook mag ik voor dezen avond beslag op u
deggen ? mag ik van avond over uw tijd beschikken;
kan ik op u rekenen; — dat werk neemt mij geheel in
beslag, vordert al mijn tijd; ook iemands tad in beslag
nemen, er gebruik van maken; hem bezighouden; —
die beschrOving neemt het geheele boek in beslag, beslaat
de helft van het boek; (fig.) zijn beslag krijgen, voltooid worden; (ook) vastgesteld, beslist worden; —
eene zaak haar beslag geven, de noodige zorg eraan
veel beslag maken,
besteden, ze in orde brengen;
veel beweging maken, zich airs geven; veel drukte
't
is
een grootbeslag
van iets maken (Zuidn.); (gew.)
in een klein potje, veel geschreeuw en weinig wol; eene
kleiachtige zelfstandigheid waarmede men glazen
vaten bedekt om ze beter tegen het vuur bestand
te maken; (scheik.) aanslag; (gew.) een gezond beslag
vee, het vee van eene boerderij ; alles wat tot eene
volledige boerderij behoort: gereedschappen, het yea
enz; boerenbeslag; — de aardappels leveren een goed
Zeslag, beschot.
BESLAGBAK, m. (-ken), bak tot berging der gereedschappen en nagels van den hoefsmid.
BESLAGBAND, m. (-en), beslaglijn; ...KUIP, v. (-en),
waarin het mout bewerkt wordt.
BESLAGEN, bn., een beslagen tong, met geelachtig
-witten aanslag bedekt; — beslagen hout, eene met koper
beslagen dear, kist, zie BESLAAN.
BESLAGGEREEDSCHAP, o. (-pen), gereedschap van
-den hoefsmid.
BESLAGLIJN, v. (-en), (zeew.), lijn, band waarmee
men de zeilen beslaat; ...LOODS, v. (-en), waaronder
-de paarden beslagen worden; ...MAKER, m. (-s),
(Zuidn.) windmaker; ...POT, m. (-ten), waarin beslag
.gemaakt en geslagen wordt; ...NAGEL, m. (-s), hoefspijker; ...RING, m. (-en), om de zeilen to beslaan;
...SEIZING, v. (-s), (zeew.) gevlochten touwen waarmee de zeilen aan de raas gebonden worden;
...WERK, o. metaalwerk aan de verschillende bouwdeelen, voor afhangen, sluitbaar maken, versterken,
-enz. gebruikt.
BESLAPEN, (besliep, heeft beslapen), slapen op;
met eene vrouw vleeschelijke
—e n vrouwbeslapen,
gemeenschap hebben; (fig.) zich op iets beslapen, een
macht laten voorbijgaan, alvorens een besluit to
nemen; ernstig overwegen. BESLAPING, v.
BESLECHTEN, (beslechtte, heeft beslecht), (fig.)
-(twist, geschil) uit den weg ruimen, ten einde bren.gen door een vergelijk of door een gevecht.
BESLECHTER, m. (-s). BESLECIITSTER, v. (-s). BESLECHTING, v.
BESLEEPEN, (alleen in de onbep. "Nip), (gew.) iem.
ergens in besleepen, hem ergens inwikkelen (t. w. in
moeilijkheden).
BESLEPEN, bn. (w. g.) een beslepen oordeel, een geslepen, scherp oordeel.
BESLIJKEN, (beslijkte, heeft beslijkt), bemodderen,
met slijk bezoedelen : beslijkte straten; zijn broek was
geheel beslijkt. BESLIJKING, v.
BESLIJPEN, (besleep, heeft beslepen), (een metalen
voorwerp) slijpen over; de ruwe kanten door slijpen
verwijderen.
BESLISSEN, (besliste, heeft beslist), (een geschil)
voorgoed tot een einde brengen ; uitmaken: deze zaak
zal spoedig beslist worden; wie hoofd der school zal
-warden beslist de gemeenteraad; — de meerderheid besliste anders, Wilde het anders ; — het is beslist, die
zaak is afgedaan, (ook) de zaak is gestorven; — de
,commissie zal weldra over die zaak beslissen, ze beoordeelen, er een besluit over nemen; (beslissen van is
,een gallicisme).
BESLISSEND, bn. (-er, -st), in die schoolvergadering
had het hoofd eerie beslissende stem, was niet gebonden
aan het besluit der vergadering ; een beslissende slag; —
eene beslissende (niet besliste) meerderheid, het grootste
aantal dat beslist; — de regeering heeft geene besliste
ineerderheid, het is niet uitgemaakt, dat ze er eene
heeft, zie BESLIST. BESLISSER, m. (-s).
BESLISSING, v. (-en), het beslissen; eindoordeel:
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eene beslissing nemen; een voorstel aan de beslissing der
vergadering onderwerpen; de beslissing is gevallen. BESLISSINGSKAMP, m. (-en), ...RIT, m. (-ten), ...WEDSTRIJD, m. (-en), om prijs en premie.
BESLIST, bn. en bw. vaak voor het betere beslissend gebruikt; gedecideerd, resoluut: het besliste optreden der politie; — eene besliste meening hebben, niet
weifelen; een beslist persoon, voorstander; — hij was
beslist in zone antwoorden, die weet wat hij wil;
't is eene besliste leugen, uitgemaakt; — bw. hi] heeft het
beslist gezegd, zeker; — hij komt beslist, stellig; — zich
beslist uitspreken, zonder omwegen; vgl. beslissend.
BESLOMMEREN, (beslommerde, heeft beslommerd),
bezighouden; verwarren;
zich beslommeren, zich in
allerlei verwarde zaken steken;
eene beslommerde
zaak, eene verwarde zaak, eene zaak die veel zwarigheden aanbiedt; beslommerde boedel.
BESLOMMERING, v. (-en), zorg, moeite: de beslommeringen des (evens; — zich in allerlei beslommeringen
steken, zich moeite en zorg veroorzaken ; — vele beslommeringen aan zijn hoofd hebben, velerlei en drukke
bezigheden hebben;— wat eene beslommering weft zoo'n
zaak! hoeveel zorg, geld enz. vereischt ze. Ook (gew.)
BESLOMMERNIS, v. (-en).
BESLOOTEN, (beslootte, heeft besloot), met slooten
omringen. BESLOOTING, v. (-en).
BESLOTEN, bn., b besloten water, wanneer de vorst
het vervoer te water belet : — besloten jacht, verboden
jacht; — besloten tijd, tijd, gedurende welken de R.-K.
niet mogen huwen ; eene beslotene koliek, zie KOLIEK; — besloten vergadering, partij, alleen voor de
leden, de genoodigden toegankelijk; — in besloten
kring, onder dikke vrienden; (ook) in familiekring;
(gew.) een besloten huis, waarin geen bedrijf wordt
uitgeoefend; — stemming over personen roar benoemingen of voordrachten geschiedt bij besloten en ongeteekende briefjes, gesloten; — ik ben besloten, ik ben vast
van plan. Zie BESLUITEN.
BESLUIPEN, (besloop, heeft beslopen), overvallen,
(iem.) ter sluik, van achteren aanvallen. BESLUIPER, m. (-s).
BESLUIT, o. (-en), einde, slot: tot besluit; beslissing;
voornemen: een besluit nemen; — een besluit trekken,
eene gevolgtrekking maken uit met elkander in verband staande oordeelen ; maatregel van inwendig
Koninklyk besluit; geschrift waarin een
bestuur:
besluit is• vervat: ik heb de verschillende ministerieele
besluiten gilezen.
BESLUITELOOS, bn. bw. (...loozer, -t), tot geen besluit kunnende komen, niet wetende wat to moeten
doen : iem. met een besluiteloos karakter; besluiteloos
staan. BESLUITELOOSHEID, v.
BESLUITEN, (besloot, heeft besloten), omsluiten,
omvatten : de ontsluiter van de Sent ligt in dit graf
besloten; eene groote waarheid ligt in deze woorden bebesloot zone boeiende voorsloten; (fig.) eindigen:
dracht met een gedicht; een besluit nemen, bepalen:
de raad besloot, dat het ontslag dadelijk zou ingaan,
het ontslag eervol te verleenen ; tot iets besluiten; het
besluit nemen; hij kon daartoe niet besluiten; na
nauwgezette overweging afleiden: nit die verklaring
besluit ik het volgende; mag ik daaruitbesluiten,dat...?
BESLUITING, v.
BESMEREN, (besmeurde, heeft besmeerd), met smeer
of eenige andere vette of kleverige stof bestrijken,
bemorselen. bevuilen, bezoedelen. BESMEERDER,
m. (-s). BESMEERSTER, v. (-5). BESMERING, v. (-en).
BESMETTELIJK, bn. (-er, -st), smetstof aan andere
lichamen meedeelende, epidemisch: eene besmettelijke
ziekte; (scherts.) ik ben niet besmettelOk.
BESMETTEN, (besmette, heeft besmet), bezoedelen,
bemorsen; — besmetten met, smetstof, venijn, vergif
mededeelen ; (fig.) zijn adem besmet. zijn omgang, werkt
ten hoogste nadeelig. BESMETTING, v. (-en), bemorsing; aansteking van ziektekiemen; — zelf be smetting,
onanie. BESMETTER, m. (-s). BESMETSTER. v. (-s).
BESMEUREN, (besmeurde, heeft besmeurd), (Zuidn.)
bezoedelen, bevlekken.
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BESMOKKELEN, (besmokkelde. heeft besmokkeld),

(Zuidn.) bezoedelen; — iem. besmokkelen, bedriegen

met. BESILOKKELING, v.

.
BESMUIKT, bw. in stilte; geniepig.
• BESMUISTEREN, (besmuisterde, heeft besmuisterd),

(Zuidn.) bezoedelen.
BESNAARD, bn., een fin besnaarde geest, een fijngevoelende geest.
BESNAREN, (besnaarde, heeft besnaard), (een instrument) van snaren voorzien.
BESNAUWEN, (besnauwde, heeft besnauwd), toegrauwen, snauwend bejegenen.
BESNEDEN, bn., een fijn besneden gezicht, goed gevormd, met fijne trekken ; — een fin besneden schip,
een schip, scherp van afmetingen; — besneden veen,
met wijken doorgraven veenland, zoodat het droger
ligt en de turf gemakkelijker vervoerd kan worden.
BESNEDENE, m. (-n), iem. die besneden is.
BESNEEUWEN, (besneeuwde, is besneeuwd), met
sneeuw bedekt worden: de straten zijn besneeuwd;
con besneeuwde hoed.

BESNIJDEN, (besneed, heeft besneden), door snijden
vormen; kanten en hoeken afnemen; — een pear-

denhoef besnijden, het te hoog geworden hoorn verwijderen; (bij Isr. en Mahomed.) de voorhuid wegnemen. BESNIJDING, v. (-en).
BESNIJDENIS, v. (bij Joden en Mahomedanen) het
godsdienstig gebruik om de voorhuid weg to nemen.
BESNIJDENISMAAL, o. (...malen).
BESNIJDER, m. ( - 5), die belast is met het verrichten der besnijdenis.
BESNIJMES, o. (-sen), een werktuig van tinnegieters en andere werklieden.
BESNOEIBAAR, bn. wat vatbaar is voor besnoeling.
BESNOEIEN, (besnoeide, heeft besnoeid), (eene heg)
-snoeiende afnemen; — het geld besnoeien, snoeien;
(gew.) ht. mag nog wel besnoeid worden, aan zijne beschaving ontbreekt nog veel; (fig.) verminderen: hij
werd in zijne macht, vrfjheid besnoeid. BESNOEIER,
m. (-s). BESNOEIING, v. (-en).
BESNOTTEN, (besnotte, heeft besnot), met snot
bevuilen.
BESNUFFELEN, (besnuffelde, heeft besnuffeld), snuffelende beruiken; doorsnuffelen. BESNUFFELING,
v. (-en).
BESOGNE, v. (-s), zaak, aangelegenheid, beslommering: hij heeft velerlei besognes; — in besogne zijn,
bezig zijn.
BESOGNEKAMER, v. ( - s), eene voorname societeit
in Den Haag.
BESOMMEN, (besomde, heeft besomd), de schuit had
eene goede reis gehad: z j besomde (voor de haring) vbfhonderd gulden, kreeg die som.
BESPAARDER, m. (-s). BESPAARSTER, v. (-s).
BESPANNEN, (bespande, heeft bespannen), over-,
omspannen (met de hand) ; (muz.) eene viool met snaren bespannen, snaren erop spannen ; — een rijtuig ?net
paarden bespannen, ervoor gespannen. BESPANNING,
v. (-en), het bespannen ; het span paarden.; het voorgespannen paard, voorspan.
BESPAREN, (bespaarde, heeft bespaard), sparende
overleggen, ov erhouden; (fig.) uitwinnen, noodeloos
maken : dit bespaart m j veel moeite; achterwege laten,
nalaten : die kosten kan u besparen. BESP.A.RING,
v. (-en), het besparen; het bespaarde.
BESPATTEN, (bespatte, heeft bespat), spattende
bevlekken, ook BESPATTEREN. BESPATTING, v.
BESPEEKEN, (bespeekte, heeft bespeekt), (gew.)
een wag en bespreken, de wielen van speeken (spaken) voorzien.
BESPEKKEN, (bespekte, heeftbespekt), doorspekken,
lardeeren. BESPEKKING, v.
BESPELEN, (bespeelde, heeft bespeeld), spelen met:
eens bespeelde kaarten; spelen op: een biljartbespeleo;

eene vise) bespelen; — de Rotterdammers bespelen den
Leidschen Schouwburg, spelen in. BESPELER,m.(-s).
BESPELING, v. BESPEELSTER, v. (-s).
BESPEUREN, (bespeurde, heeft bespeurd), bemer-

BESPROEIEN.
aan zijne merkteekenen of zip n.agelaten?
spoor onderkennen (meestal met eenige inspanning):::
bespeuren; ik bespeurde er nets van. BEhet bed,
SPEURDER, m. (-5). BESPETJRING, v.
BESPIEDEN, (bespiedde, heeft bespied), zonder bemerkt to worden nauwkeurig nagaan, bekijken ; beloe—
ren bespionneeren. BESPIEDER, m. (-5), spion. BE-SPIEDING, v. (-en), beloering: een stelsel van bespieding. BESPIEDSTER, v. (-8).
BESPIEGELEN, (bespiegelde, heeft bespiegeld), eem
spiegel houden over; (fig.) met aandacht beschouwen,
met den geest beschouwen; — de bespiegelende wfjs-begeerte, die op redeneering steunt, (in tegenstelling.,
van de proefondervindelfjke). BESPIEGELING, v. (-en),_
ken, lets

►

aanschouwing van den geest; theorie.
BESPIJKEREN, (bespijkerde, heeft bespijkerd), met
spijkers beslaan; spijkeren op: eene kist met pakdoek -

bespijkeren. BESPIJKERING, v.
BESPIKKELEN; (bespikkelde, heeft bespikkeld), met
spikkels overdekken. BESPIKKELING, v. (-en).
BESPITTEN, (bespitte, heeft bespit), (den akker)met de spa omwerken. BESPITTING, v.
BESPOEDIGEN, (bespoedigde, heeft bespoedigd),_
(eene zaak, reis) trachten ze gauwer tot een goed
einde te brengen; (minder sterk clan) verhaastenBESPOEDIGING, v.
BESPOELEN, (bespoelde, heeft bespoeld), (den oever)
spoelen tegen; bevochtigen. BESPOELING, v. (-en)._
BESPOTTELIJK, bn. bw. (-er, -st), bespotting verdienende; den lachlust opwekkende; belachelijk:.

rich bespottelfik aanstellen; rich bespottelfik maken; een,
bespottelijke vent; — 't is bespottelijk ! raar, vreemd;
op eene bespottelijke wijze._
—richbespotelijk ledn,
BESPOTTELIJKHEID, v. (...heden).
BESPOTTEN, (bespotte, heeft bespot), (iem.) den
spot drijven met. BESPOTTER, m. (-s). BESPOTTING, v. (-en), der bespotting prijsgeven. BESPOTSTER, v. (-s).
BESPRAAKT, bn. (-er, -st), good, aangenaam ter tale,.
glad van tong, vlug kunnende spreken : eene eerlfike-

zaak, een goed geweten maakt bespraakt; vgl. welbespraakt. BESPRAAKTHEID, v.
BESPREK, o. mondelinge onderhandeling: in be-sprek zfjn over iets; — in besprek zfjn met iem., onder-handelen (over to verleenen diensten, enz.).
BESPREKEN, (besprak, heeft besproken), spreken
over: eene zaak, een persoon bespreken; — hij wordt
druk besproken, allerlei praatjes gaan er van hem,
vgl. onbesproken; bepalen, bedingen : w j bespraken,

dat hij eene 'maand verlof zou hebben, de voorwaarden
bespreken; — plaatsen in een schouwburg enz. bespreken, vooruit nemen, huren: besproken plaatsen, ook
een njtuig bespreken; — den dokter, de baker bespre•
ken, hun reeds eenigen tijd to voren mededeelen, dat
men hun bijstand verlangt; beloven, bij testament
toezeggen, vermaken. BESPREKING. v. (-en), het
bespreken, onderhandeling: de besprekingen hebben

tot gees resultaat geleid; de bespreking van plaatsen.
BESPRENGEN, (besprengde, heeft besprengd), sprengende bestrooien, bevochtigen, besprenkelen. BESPRENGING, v. (-en), (R.-K.) besprenging met wfjwater..
BESPRENKELEN, (besprenkelde, heeft besprenkeld),
(de wasch) besprengen, bespikkelen, een weinig
bevochtigen vOOr het strijken of mangelen; (boekb.)
jaspeeren. BESPRENKELING. v. (-en).
BESPRINGEN, (besprong, heeft besprongen) sprin--.
gen over: hij kan die sloot niet bespringen; springende bereiken: eene hoogte niet bespringen kunnen;
onverwacht en plotseling aanvallen: vj werden door

roovers besprongen; eene vesting bespringen; — eene
koe, eene merrie laten bespringen, laten dekken. BESPRINGER, m. (-5), aanvaller. BESPRINGING, v (-en).
BESPROEIINGSTOESTEL, o. (-len), landbouwwerktuig; m. (-sl, sproeiwagen.
BESPROEIEN, (besproeide, heeft besproei,1). (bloemen enz.) sproeiende begieten: een milde regen he-sproeide 't aardrijk,. BESPROEIING, v. (-en), (landb.)
irrigatie.

BESPUGEN.
BESPUGEN, (bespoog, heeft bespogen), bespuwen.
BESPUGING, v. (-en).
BESPUITEN, (bespoot, heeft bespoten), spuiten op.
BESPUITING, v.
BESPUWEN, (bespuwde, heeft bespuwd), spuwen
op: zijne kleeren bespuwen; zich zelf bespuwen. BESPUWING, v.
BESSEBOOMPJE, o. (-s), bezieboom ; zie AALBESSEBOOM.
BESSEMEREN, (bessemerde, heeft gebessemerd),
gietijzer onder hooge temperatuur smelten en dan
dampkringslucht door de vloeibare massa voeren.
BESSEMERSTAAL, o. verbeterd staal, naar Bessemer aldus genoemd.
BESSENGELEI, v. (-en); ...JAM, v.; ...JENEVER,
v. op zwarte bessen getrokken, meestal alleen bessen
of rood geheeten : een glaasje nienwe bessen; ...KRAMDIETJE, o. (-s), de rups van den harlekijnvlinder,
tot de groep der landmeters behobrende, is wit en
geel met vierkante vlekken geteekend, en wordt op
bessestruiken aangetroffen; ...NAT, o.; ...RIST, v.
(-en); ...SAP of ...SOP, o.
BESSESTRUIK, m. (-en), struik waaraan de bessen
groeien; ...TROS, v. (-sen); ...VLA, v. (...vlaas);
-...WIJN, m. Zie onder AALBESSEN.
BEST, bn. en bw. (overtr. trap van goed), hi)* is de
beste leerling van de klas; hij heeft het beste deel gekozen; — van twee kwaden het beste kiezen, het minst
kwade; — de bestcn van het land, de rijksten; —
heeft zijne beste dagen gehad, he wordt minder met
hem; — zone beste jaren in nietsdoen doorbrengen, geschikt voor arbeid; — zijn beste beentje voorzetten, zie
BEENTJE; — iets naar zijn beste weten doen, zoo
goed mogelijk; — de eerste de beste kan zoo iets wel tot
stand brengen, ieder dien het toeval ertoe brengt,
wie ook; zeer goed: beste vriend; het is my best;
best! flunk, voortreffelijk: een beste kerel, een beste
heeft het best van alien gewerkt, beter
man; — bw.
op zijn best (genomen), in het
. dan de anderen; —
gunstigste geval; — htj kan best thuis zijn, 't is zeer
goed mogelijk, dat hij zich thuis bevindt, (ook) dat
hij al thuisgekomen is; — het is best in eene week
a( te doen, gemakkelijk; — ik zou best met hem willen
ruilen, gaarne ; — het is best mogelok, zeer goed.
BEST, o. voordeel, nut, welvaart: het strekt tot uw
best, tot uw eigen best; ten beste van het algemeen;
beste geven, voordragen (een vers enz.) ; trakteeren
—ten
op, afstaan ten voordeele van anderen; — zYn best doen,
zffn uiterste best doen, doen wat in zijn vermogen is
BEST, v. (-en), bestemoeder, oude vrouw. Bestje,
ook besje, o. (-s) ; (gew.) een kindje van oud-besje halen,
een kind uit den hollen (of dikken) boom halen.
BESTAAN, (bestond, heeft bestaan), God bestaat,
in wezen an; — deze wet bestaat nog, is nog van
volgens mij
kracht; — die zaak bestaat zoo voor
zit die zoo in elkander; —"bestaan uit, samengesteld
zijn uit: dit werk bestaat uit drie deelen; — bestaan
in: zfin werkzaamheden bestaan in, strekken zich
uit tot, omvatten; — die ziekte bestaat in eene aandoening der slomvliezen, die aandoetiing is de ziekte
daarop komt
. zelf; — het bestaat hem niet in bidden,
het alleen niet aan; zich onderhouden, leven: hij
moet van een klein inkomen bestaan; — hij kan niet bestaan, kan niet rondkomen; — die zaak kan niet
bestaan, levert niet genoeg op; — in den bloede bestaan, verwant zijn : h# bestaat u van na, vgl. nabestaanden; — zoo besta ik niet, dat is mijn aard, mijne
gewoonte niet; ondernemen, uitvoeren: wie durft
zoo iets bestaan? een stout stuk bestaan; — dat bestaat
niet met recht en billijkheid, overstemmen.
BESTAAN, o. aanwezen: het bestaan van God; middelen om van to leven: hi] heeft een goed bestaan ;
die zaak levert geen bestaan op; een middel van bestaan
zoeken, vinden; — zijn bestaan is zoo niet, zijn aard;
onderneming: een stout bestaan.
BESTAANBAAR, bn., niet bestaanbactr zijn met de
eischen van recht en billijkheid, daarmee strijdig, daar!nee niet overeen to brengen.
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BESTAANSZIN, m. (-nen), (taalk.) een zin die te-

kennen geeft dat eene zelfstandigheid of als zoodanig gedachte toestand of werking bestaat of plaatsheeft; b. v.: er is een God; het is koud; het regent.
BESTAKEN, (bestaakte, heeft bestaakt), met stakenbezetten of omzetten. BESTAKING, v. (-en).
BESTAND, bn., bestand zfin tegen, weerstaan kunnenBESTAND, o. wapenstilstand : het twaalfjarig bestand (van 1609 tot '21); — dat heeft, houdt geen bestand,.
dat zal niet lang duren.
BESTANDDEEL, o. (-en), samenstellend gedeeltei.
ingredient.
BESTAPPEN, (bestapte, heeft bestapt), ik kan hetniet bestappen, zoo ver stappen.
BESTE, v. bestekamer : ik ben nog niet naar de bestegeweest, ik heb nog geene outlasting gehad.
BESTEDELING, m. en v. (-en), BESTEDELINGE,
v. (-n), iemand die ten koste van de gemeente of"
van de eene of andere instelling van liefdadigheid
ergens in de kost besteed wordt. BESTEDELINGENHUIS, o. (...huizen).
BESTEDEN, (besteedde, heeft besteed), aanbesteden;
uitgeven: (voor een zeker doel) veel geld besteden,- platsen:ombchtden;ikosbden; koeien in de weide besteden; gebruiken: zijn tijd ,
hij verdient welbstdn;—hi[aem]bstd,
het. BESTEDER, m. (-s) BESTEDING, v. (-en).
BESTEEDSTER, v. (-s), verhuurster van dienstbo-den; eene ouderwetsche groote groene paraplu, ook,
(gew.) vroegpreek genoemd.
BESTEEK, m. (-steken), (Zuidn.) het besteken; verjaarfeest; verjaarsgeschenken.
BESTEEKBAND, m. (-en), (boekb.) strookje dat aan ,
beidzjnva gbodekvnrug
uitsteekt. BESTEEKSEL, o. (-s).
BESTEIGEREN, (besteigerde, heeft besteigerd), een-.
toren besteigeren, er steigers om maken. BESTEI
GERING, v.
BESTEK, o. (-ken), (bouwk.) uitvoerige en duidelijke beschrijving van een aan to besteden werk;_
het bestek ligt ter inzage; — volgens het bestek gemaakt,_
zeer nauwkeurig; — bestek op iets maken (ook hebben),
gading maken, haken naar; ruimte, omvang: reel
binnen een klein bestek; klein van bestek zfin; (gew.)
maat voor turf; (zeew.) dagelijksche berekening van ,
denlgt-bradwenschipzodat oogenblik bevindt: het bestek afpassen, afzetten r
iets nauwkeurig afpassen zetn;—hbsk,
met den verstekhaak ; schriftelijke verzameling van
de voornaamste afmetingen en zijne samenstellendedeelen, van de bewapening enz. van een schip.
BESTEKAMER, v. (-s), sekreet.--r•
BESTEKEN, (bestak, heeft bestoken), steken in (met,
pennen, spelden) ; steken op ; (fig.) met iets bedekken,
versieren; vooraf beramen, overleggen: een bestoken,
werk; (gew.) durft dat besteken, wagen; (Zuidn.)
iemand een geschenk aanbieden op zijn verjaardag, -.
(fig.) omkoopen. BESTEKER, m. (-5). BESTEKING,_
v. (-en), het besteken. BESTEEKSTER, v. (-s).
BESTEKZETTER, m. (zeet.) bemoeial, wijsneus.
BESTEL, o. bestuur, leiding: door Gods bestel, door
Gods was bestel; — wat heeft die vent bestel! wat heeft
hij veel te bedisselen en wat maakt hij eene drukte!
BESTEL, v. (-len). BESTELLE, v. (-n), eene soort
van harde, gekruide beschuit, enz. (voor kraamvrouwen). BESTELLENMELK, v.
BESTELEN, (bestal, heeft bestolen), iem. bestelen,
iem. van zijn eigendom berooven. BESTELING, v.
BESTELGELD, 0.; ...GOED, o. (-eren), per spoor ver-zonden, goed dat aan huis bezorgd moet worden, in
tegenstelling van vrachtgoed; ...HUIS, o. (-huizen), algemeen bestelhuis van den boekhandel, centrale inrichting
ter expeditie van boeken; bestelkantoor; ...KAART,
v. (-en), (inz. in den boekh.); ...KANTOOR, o. (...toren),.
kantoor waar men pakjes ter bestelling kan bezor
gen: bestelkantoor van het Holl. spoor; ...LOON, o.
BESTELLEN, (bestelde, heeft besteld), (een book),
koopen, ontbieden; (een kleedingstuk, enz.) last geven,
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om lets te maken; koopen ; (den timmerman, de baker) 1
laten weten, dat men zijne (hare) diensten verlangt ; — I

iem. bestellen, op een aangegeven plaats en tijd laten
komen; wachten; ook een rfjtuig bestellen; h# heeft
besteld, dat te doen, opgedragen; bezorgen (brieven
.enz.); ordenen, regelen; (gew.) aan het verlangde helpen (in een winkel) : wilt g# m# eens bestellen ? — ter
‘carde bestellen, begraven. BESTELLING, v. (-en), het
bestellen; bevel tot bezorging; (ook) bestelde zaak:

.eene bestelling van; — w# hebben hier drie bestellingen,
de post bestelt driemaal daags de brieven, (fig.)
rendez-vows; (ook) bestuur, leiding. Bestellinkje, o. (-s).
BESTELLENPAP, v. pap van bestellen.
BESTELLER, m. (-s), die goederen, brieven aan het
adres bezorgt : brievenbesteller; de besteller van Van
iGend & Loos; hij die goederen bestelt : de kosten ko-

',men voor rekening van den bestellen.
BESTELLINGSBOEK, o. (-en) ; ...LUST, v. (-en);
...LOON. o.
BESTELPEN, (bestelpte, heeft bestelpt), overladen,
•overstelpen: met werk bestelpen.
BESTEMAAT, m. (...maten), makker, vriend. BesteInaatje, o. (-s).
BESTEMMEN, (bestemde, heeft bestemd), het doel
aanwijzen, bepalen van : die of icier is voor Indie be-

-stemd; die troepen zibt voor Lombok bestemd; — zijn zoon
.heeft hij voor de marine bestemd, zal voor de marine
worden opgeleid; —
dat pak is voor bestemd, aan
-mijn adres gericht; —
een stuk grond voor moestuin
bestemmen, aanwijzen; (germ.) tijd en plaats bestemmen,
-bepalen; — eerie plant bestemmen; determineeren.
BESTEMMER, m. (-s), lotsbestemmer, de Voorzienigbeid.
BESTEMMING. v. (-en), het bestemmen; ter plaatse

:zijner bestemming; zijne bestemming naar Indie opvolgen; zone bestemming bereiken; (fig.) lot : dat was zijne
bestemming.
BESTEMOEDER, ...MOER, v. (-s), overgrootmoeder.
BESTEMPELEN, (bestempelde, heeft bestempeld),
een stempel, een zegel drukken op; (fig.) bestempeden met (een naam), een naam geven. BESTEMPELING, v. (-en), eene bestemming aan iets geven.
BESTENDIG, bn. bw. (-er, -st), duurzaam: bestendige
kleur; — bestendige vrede; bestendige liefde, die voort-duurt; ook de liefde is bestendig van dour; bestendig
tvelzijn ; bestendige tegenspoed ; — bestendige winden, die
meestal nit denzelfden hoek waaien; — hij is bestenlig van natuur, niet wispelturig ; — bw. voortdurend,
:steeds. BESTENDIGHEID. v. duurzaamheid.
BESTENDIGEN. (bestendigde, heeft bestendigd),
•duurzaam maken; — de voorloopige toestand, het voorloopige, ook het afgeloopen contract wordt bestendigd,
Beene wijziging aanbrengen; niet veranderen, BETENDIGING, v.
BESTENDIGLIJK, bw. bestendig.
BESTERVEN, (bestierf, is bestorven), hij zal het
.besterven, van schrik, van aandoening sterven; hij
vermocht niet to zeggen, wat hij Wilde; — het woord
ligt hem, in den mond bestorven, hij zegt het bij herhet woord be-haling, zonder er zelfs bij to denken;
stierf op zone lippen; — ho bestierf, werd Meek; (van
verf) indrogen en glad worden; ook: koel laten
worden ; — geteerd tone, laten besterven, laten drogen.
BESTEVAAR, m. (-s), overgrootvader, oud mannetje.
BESTEVENEN, (bestevende, heeft bestevend), koers
zetten naar ; (fig.) laat s dat maar bestevenen, bedisselen.
BESTGOED, o. eerste qualiteit van het inlandsche
tabaksgewas, de bovenste lancetvormige bladeren
die op het aardgoed volgen.
BESTIALITEIT, v. (-en), geestelijkheid.
BESTIER, o. Zie BESTUUR.
BESTIEREN, (bestierde, heeft bestierd), (in hoogeren
stij1) besturen; (gew.) besteden : hij bestiert zijn, geld
slecht, in dies icinke7 beefier ik al m ijn geld. BESTIERPER, m. (-s). BESTIERING, v. (-en), wider Gods be-

stiering.
BESTIG, En. (gemr_, enz.) best: best;u,

.jonye

BESTIJGEN, (besteeg, -heeft bestegen), op lets stij.
gen (een paard); beklimmen (een berg). BESTIJ.
GER, m. (-s). BESTIJGING, v.
BESTJE, [BESJE], o. (-s), een oud vrouwtje; groot.
moeder.
BESTIKKEN, (bestikte, heeft bestikt), (naaisterst.
en kleermakerst.) met good- en zilverdraad bestikken,
daarmede naaien, zoo dat de steken zichtbaar zijn.
BESTIKKING, v.
BESTIPPELEN, (bestippelde, heeft bestippeld), met
stippels bedekken. BESTIPPELING, v.
BESTIPPEN, (bestipte, heeft bestipt), met stippen
bedekken. BESTIPPING, v. (-en).
BESTKOOP, Zie GOEDKOOP. •
BESTOKEN, (bestookte, heeft bestookt), (een vijand)

noodzaken tot den strijd, het hem lastig maken;
beschieten: eene verschansing bestoken ; (fig.) verontrusten, benauwen. BESTOKER, m. (-s). BESTOKING,
v. (-en). BESTOOKSTER, v. (-s).
BESTOLPEN, (bestolpte, heeft bestoipt), met eene

stolp of stulp bedekken. BESTOLPING, v.
BESTOPPEN, (bestopte, heeft bestopt), aan alle
zijden instoppen; —iem. bestoppen en benaaien, voor
zijn linnengoed en kousen zorg dragen; (gew.) (dieren) begraven; (ook) verstoppen; (fig.) omkoopen.
BESTOPPING, v.
BESTORMEN, (bestormde, heeft bestormd), storm
loopen op : eene vesting bestormen; (fig.) het loket werd
bestormd, men verdrong elkaar om erbij te komen;
de vele reizigers verdrongen
—e ntreinbestormen,
elkander om een plaatsje te krijgen; — ion. met
vragen bestormen, overstelpen; (fig.) overstelpen (van
aandoeningen); met eene hangende ladder iets beklimmen. BESTORMER, m. (-s). BESTORMING, v. (-en).
BESTORTEN, (bestortte, heeft bestort) ; bestorten
met, (eene vloeistof), overgieten, begieten; (met eene
vaste zelfstandigheid) overstorten; vullen, dichtmaken. BESTORTING, v. (-en).
BESTORVEN, bn. bw., bestorven meisje, weesmeisje: t
bestorven uitzien, bleek van schrik zijn ; — eene on-er
bestorven weduwe, eene gehuwde vrouw, door haren
man verlaten.
BESTOVEN, bn. met stof enz. bedekt; (fig.) half
dronken.
BESTRAFBAAR, bn. wat betraft kan worden.
BESTRAFFELIJK, bn. bw. (-er, -st), strafbaar, berispelijk. BESTRAFFELIJKHEID, v.
BESTRAFFEN, (bestrafte, heeft bestraft), (iem.,

ook

het kwaad) beknorren, berispen, doorhalen : bestraffen over, voor, wegens. BESTRAFFER, m. (-5). BESTRAFFING, v. (-en). BESTRAFSTER, v. (-s).
BESTRALEN, (bestraalde, heeft bestraald), stralende
beschijnen, zijne stralen op iets werpen; (fig.) met
's Hemels guest bestraald. BESTRALING, v. (-en).
BESTRATEN, (bestraatte, heeft bestraat), (een wag
plain, straat) hard maken door er steenen in te leggen. BESTRALING, v. (-en), het bestraten; de straatsteenen, het plaveisel.
BESTRIJDBAAR, bn. wat vatbaar is voor bestrijding.
BESTRIJDEN, (bestreed, heeft bestreden), strijden
tegen: een vUand bestrijden; (ook fig.) met woord of
in schrift iemands meaning IN ederleggen: zone stelling werd hevig bestreden; eene leer bestrijden; (fig.)
door den duivel b_streden worden, in verzoeking gebracht, ten kwade verleid worden; betalen (de kosten van iets). BESTRIJDING, v. ( en).
BESTRIJDER, m. (-s), die bestrijdt; (fig.) de bekoorder, de verleider. BESTRIJDSTER, v. (-s); (ook fig.).
BESTRIJKEN, (bestreek, heeft bestreden), zacht
longs de oppervlakte van iets strijken; smeren, strijken over, op : met zalf bestrOken; — het kasteel kan de
vesting bestrUken, met de kogels bereiken; — eene versterkte linie bestruken, haar flankeeren, verdedigen
met eene andere linie die een hoek van -1-- 90° erinede maakt. BESTRIJKING, v. (-en).
BESTRIJKEND, bn., be str ijkende bean, kogelbaan met
zeer geringe hoogte; — bestir/A:end schot, schot volgehs
zulk e'en, bean.

BESTRIKKEN.
BESTRIKKEN, (bestrikte, heeft bestrikt), met strikken bezetten, omstrikken; (gew.) een jarige bestrik.ken, hem een stuk koek met linten op den arm vastbinden. BESTRIKKING, v.
BESTROE, v. slingerplant op Java, waarvan de
langwerpige ronde vrucht gekookt gegeten wordt
als toespijs bij de rijst.
BESTROOIEN, (bestrooide, heeft bestrooid), bestrooien met, strooien over; (fig.) eene bruid bestrooien,
:snippers gekleurd papier over en voor haar heen:strooien; — paarden bestrooien, van strooisel voorzien. BESTROOIING, v. (-en). BESTROOISEL, o.
BESTRUIVEN, (bestruifde, heeft bestruifd), bevlekken met struif; (fig.) bedriegen; (plat) bezwangeren:
▪ heeft zich laten bestruiven. BESTRUIVING, v.
BESTUDEEREN, (bestudeerde, heeft bestudeerd),
vlijtig doorzien, nalezen; beoefenen; — de kwestie
bestudeeren, aandachtig nagaan, onderzoeken ; — iem.
bestudeeren, op al zijn doen en laten acht geven;
schilderij bestudeeren, nauwkeurig bezien; — eene
•
bestudeerde houding, niet van nature eigen, maar
met een zeker doel aangenomen.
BESTUIVEN, (bestoof, heeft en is bestoven), met
-stof overdekken, overdekt worden: bestoven boeken ; —
bloemen bestuiven, het stuifmeel op den stamper der
bloem uitstorten of overbrengen. BESTUIVING, v.
,de bestuiving der bloemen.
BESTULPEN, (bestulpte, heeft bestulpt), met eene
stulp bedekken; (fig.) eene zerk bestulpt onze asch.
BESTUREN, (bestuurde, heeft bestuurd), (een staat,
eene stad) regeeren over, het gezag uitoefenen in;
(eene vereeniging, een polder) de zaken ervan leiden
en regelen; beheeren; — een paard besturen, zorgen
elat het in de goede richting gaat; — eene vereeniging
besturen, leiden, vertegenwoordigen; — eene fabriek
besturen, regelen, de leiding ervan hebben; (gew.)
.dat is bestuurd, afgedaan. BESTURING, v. (-en).
BESTUUR, o. het leiden en regelen der zaken, het
besturen; beheer; bewind : algemeene maatregelen van
inwendig 'bestuur; — department van algemeen bestuur,
ininisterie; — o. (besturen), het uitvoerend gezag, zij
die samen besturen : het Dageltjksche Bestuur eener ge-sneente, burgemeester en wethouders; dijk-, pokier-,
gemeente-, kerkbestuur; het bestuur eener vereeniging;
-een voorloopig bestuur. Zie BESTIER.
BESTUURDER, m. (-s), BESTUURDERES, v. (-son).
BEST UURSTER, v. (-s), die deel uitmaakt van een
bestuur.
BESTUURSKAMER, v. (-s); ...LID, o. (...leden);
..MAATREGEL, m. (-en); ...TAFEL, v. (-s), tafel waaraan het bestuur zit; — het gaat van de bestuurstafel
wit, van het bestuur uit; ...VERGADERING, v. (-en).
BESTUWEN, (bestuwde, heeft bestuwd), stuwende
net jets bedekken. Zie OMSTUWEN.
BESUIKEREN, (besuikerde, heeft besuikerd), (een
beschuit) met suiker bestrooien ; (fig.) verzachten;
besuikerd? ben-je gek? — iem. besuikeren, hem
—ben je
vleien.
BESVORMIG, bn. (kruidk.) besvormige vruchten.
BESTWIL, ern, uw eigen bestwil, in uw eigen belang.
BET, de stellende trap van BETER.'t Woord komt
Ill et de bet. van een vergrootenden trap nog voor
in de sameastellingen BETWETER, BETOVERGROOTVADER, BETOVERGROOTMOEDER.
BETAALBAAR, bn. to betalen, betaald kunnende
worden : betaalbaar met; (kooph.) (van een wissel):
betaalbaar op zicht; betaalbaar aan toonder.
BETAALBRIEFJE, o. (-5), mandaat ; ...DAG, m. (-en) ;
...KANTOOR, o. (...kantoren); ...KAS, v. (-son);
...MEESTER, m. (-5), rijksambtenaar die in sommige
steden de schatkist vertegenwoordigt; ...TIJD, m.
(-en); ...WEEK, v. (...weken).
BETAALSHEER, m. (-en); betaler; (ook) schuldenaar: (geschied.) de Staten waren de betaalsheeren van
de troepen.
BETAKELEN, (betakelde, heeft betakeld), (zeew.)
van takels voorzien. BETAKELING, v.
BETALEN, (betaalde, heeft betaald), iem. het ver-
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schuldigde toetellen of doen toekomen; eene schuld
vereffenen: iem. eene rekening, eene schuld betalen;
betalen ; de arbeiders werden net bonnetjes, met
(in) zilvergeld betaald; beloonen: den arbeid betalen;
(fig.) den tol der natuur betalen, sterven ; — het gelag
betalen, zijne eigen vertering, ook: die van anderen
betalen; (fig.) iets boeten, het slachtoffer van iets
zijn, ervoor opdraaien; — iem. iets betaald zetten, zich
wreken over jets ; — eene roekeloosheid met zijn leven
betalen, ten gevolge dier roekeloosheid sterven;
kwaad met kwaad vergel—metglijkemuntbealn,
den; met ondank betalen. BETALER, m. (-5). BETAALSTER, v. (-5).
BETALING, v. (-en), het betalen; (fig.) belooning; —
zijne betalingen staken, bankroet gaan; (handel) betaling ter eere, het betalen door een ander dan den
betrokkene van een van non-betaling geprotesteerden
wissel; contante, gereede betaling, betaling in specie;
(gew.) iem. eene betaling geven, hem een frisch pak
slaag geven.
BETALINGSTERMIJN, m. (-en), verlengde betalingstermijn.
BETAMELIJK, bn. bw. (-er, -st), voegzaam, welvoegelijk, gepast, passend: een betamel ijk gedrag; op
betamelijke w(jze. BETAMELIJKHEID, v. (...heden),
de wetten der betamelokheid.
BETAMEN, (het betaamde, heeft betaamd), zedelijk
verplicht zijn, voegen, passen: het betaamt niet.
BETASTBAAR, bn. wat betast kan worden.
BETASTEN, (betastte, heeft betast), (voorwerpen,
fem.) van verschillende zijden uitwendig onderzoeken,
bevoelen. BETASTING, v. (-en).
BETE, v. (-en), eene bete broods. Zie BEET.
BETEEKENEN, (beteekende, heeft beteekend), te
kennen geven, aanduiden: teat beteekent dit? — moet
ik dat beteekenen? moot 1k dat zijn? moot dat mij
voorstellen?; teekenen op (een papier); — beteekenen
in rechten, het bij deurwaarders-exploot doen toekomen van stukken, opdat onbekendheid daarmee
niet zal kunnen voorgewend worden : een vonnis
beteekenen. BETEEKENING, v. (-en), (van een vonnis enz.).
BETEEKENIS, v. (-son), zin, begrip. inhoud: de beteekenis van een woord, van een gedicht; — een persoon, eene zaak van groote beteekenis, van gewicht;
weinig gewicht. —weingbet knisa jetshcten,
BETEL, v. zekere slingerplant in Azie, met roodsappige, bitters en welriekende bladeren die, gemengd met ar ek a, door mannen on vrouwen in
Oost-Indict, in doosjes van goud of zilver, of van
eene andere stof, en in zakjes bij zich gedragen en
gedurig gekauwd worden, gewoonlijk sirih genaamd;
...DOOS, v. (...doozen).
BETELGEUZE, v. bloedster, ster der le grootte in
het sterrenbeeld Orion.
BETELPEPER, v. eene stof die gekauwd wordt en
waarvan de betelbladeren het voornaamste bestanddeel uitmaken.
BETEMMEN, (betemde, heeft betemd), temmen, tam
maken; beteugelen. BETEMMING, v.
BETER, bn. on bw. (vergr. tr . van GOED reigenl. van
BET]); het is licht te taken, maar beter maken! op hoop
van beter, in de hoop dat het beter zal worden; —
bw. zich beter gedragen; (ook) liever.
BETEREN, (beterde, heeft on is gebeterd) beter
worden; — aan de beterende hand zon, herstellen;
beter maken; verbeteren, vergoeden; door boete
uitwisschen; — zich beteren, zich beter gedragen.
BETEREN, (beteerde, heeft beteerd), met teer bestrijken: teren. BETERING, v.
BETEF HAN3, v. aan de beterhand (ook aan de betere
hand) zijn, herstellen.
BETERING, v. het beteren, —, (-en), (oude rechtspleging) boete.
BETERKOOP, bw. uitdrukking ontstaan uit beter(en)
koop; (scherts.) vergrootende trap van goedkoop; zie
aldaar.
BETERSCHAP, v. herstelling, verbetering : ik wensch
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beterschap toenemen; er is eenige beterin
beterschap;
u

'schap ingetreden; (fig.) beterschap beloven, beloven zich
.

beter te zullen gedragen.
BETERWETEN, o. andere overtuiging dan die men
uit: tegen z#n beterweten spreken; tegen beterweten in.
BETEUGELEN, (beteugelde, heeft beteugeld), (iem.)
in zjjne vrije beweging beperken; betoomen; ook
oproerige bewegingen beteugelen, bedwingen, tegengaan; — z gramschap, zijn toorn beteugelen, bedwingen; ook zich zelf beteugelen. BETEUGELING,
v. (-en).
- BETEUNIEBLOEM, v. (-en), betoniebloem.
BETEUTERD, bn. verlegen, onthutst, bedeesd : beteuterd 'staan, kijken; iem. beteuterd maken.
BETEUTERDHEID, v.
BETEUTEREN. (beteuterde, heeft beteuterd) (iem.)
doen ontstellen.
BETEUTERING, v. verlegenheid, bedeesdheid.
BETICHTEN, (betichtte, heeft beticht), een zwaar
vergrtp to laste leggen : iem. betichten van. BETICHTER, m. (-s). BETICHTING, v. (-en). BETICHTSTER, v. (-s).
BETIEN, (betoog, heeft betogen), betrekken, bedekken. [De onbep. wijs komt niet voor]; zie BETOGEN.
BETIJEN, [alleen in de onbep. wijs.], laten betijen,
laten begaan.

-

BETIMMEREN, (betimmerde, heeft betimmerd), met

timmerwerk voorzien; door timmeren bewerken; —
iemands licht betimmeren, het uitzicht benemen, (ook
lig.) hem in iets de loot' afsteken.
BETIMMERING, v. (-en), het timmeren; — eene kamer
met eikenhouten betimniering, lambrizeering; — betimmering eener electr. geleiding, bedekking of goot van
hout, gewoonlijk twee groeven bevattend ter bescherming der geIsoleerde draden.
BETING, v. (-s), (zeew.) sterk houten of ijzeren toestel tot het vastleggen der kettingen of kabels, na het
uitwerpen van het anker: de beting afnemen, leggen.
BETINGBALK, m. (-en), eiken dwarsbalk tegen den
achterkant der betingstijlen; ...BOUT, m. (-en),
groote bout in de betings om welken men den kabel
slaat om het afschieten van de bocht to beletten;
...KUSSEN, o. (-s); ...LAP, m. (-pen), verdikking
achter tegen den betingbalk, waardoor het daar rond
wordt; voor kettings van gegoten ijzeren schenen of
dekplaten voorzien om het inknijpen te beletten;
...MUTS, v. (-en), gegoten ijzeren bekleeding om den
vierkanten kop van een betingstijl.
BETINGNAGEL, m. (-s), betingbout; ...SCHAAL, v.
(...schalen), betingkussen; ...SLAG, m. (...slagen),
bocht van den kabel om den kop van den betingstijl
en den balk; ...SPEEN, v. (...spenen) krommer of knie
met van onderen een lang verdunnend eind or den
voorkant der betingstijlen te schoren, monnik, betingstaander ; ...STAANDER, m. (-s); ...STIJL, m.
(-en); ...STEUNDER, m. (-s), steekspeen ; ...STOPPER,
m. (-s), stopper of knijper aan den betingbalk om
den kettings het uitloopen uit de kluizen to beletten.
BETINGELD, bn. (gew.) hartstochtelijk verzot op;
bezeten; vernikkeld: hU is er betingeld achter.
BETINGELEN, (betingelde, heeft betingeld),(timm.)
met tingels [lange smalle latten] beslaan : een zolder

betingelen, een plafond betingelen, de reten tusschen
de planken met tingels bedekken; — eene learner betingelen, door het aanbrengen van latten tegen den
muur haar geschikt maken om behangen te worden.
BETITELEN, (betitelde, heeft betiteld), een titel
geven: een graaf betitelt men ,,hoougehoren heer";
ook
wordt doarmee betiteld, men geeft hem den
naam van. BETITELING, v. (-en).
BETITTELEN, (betittelde, heeft betitteldi. (w. g.)

tittels of pnntjes bij, op jets zetten. BETIrfELING, v.
BETJOEND, hn. (gew.) betooverd.
BETJOEGD, BETJOEKT, bn. (gew.) slim, geslepen.
leep.
BETOGEN, (van BETIEN. overdekk on), bn. overdekt.
BETON, 0. cone mortekoort. 1, - ,taande nit (mgt.blu-,:clite tree, zand, kieze!Ln . nis, 1;jng.e,tooten

.BETREFFEL
brikken en hardsteen, wordt spoedig hard, zelfs
onder water ; (geneesk.) het eerste zog eener kraamivrouw: biest.
BETONBLOK, o. (-ken), groot rechthoekig blok beton van 5000 KG. on zwaarder btj zeeweringen, enz.
gebruikt.
BETONEN, (betoonde, heeft betoond), den toon of
klemtoon plaatsen; — iets betonen, den nadruk erop
leggen, de aandacht erop vestigen. BETONING, v. (-en)..
I3ETONIE, v. eene inlandsche plant met groote,
donkerroode of vleeschkleurige bloemen.
BETONIEBLOEM, BETEUNIEBLOEM, v. (-en).
BETONNEN. (betonde, heeft betond), met tonnen
een vaarwater afbakenen: eene haven, den mond'
eener rivier betonnen; — eene zandbank betonnen, haar
aanwijzen door het leggen van tonnen. BETONNING,
v. (-en); het betonnen; de bakens. BETONNINGSMAGAZIJN, o. (-en).
BETONSTORTING, v. (-en), het storten van beton
voor fondamenten onder water.
BETOOG, o. (-en), logische bewijsvoering; — dat
behoeft geen betoog, dat is zonneklaar, dat spreekt.
van zelf; ten betooge dat. Betoogje, o. (-s).
BETOOGBAAR, bn. wat betoogd kan worden. BETOOGBAARHEID, v.
BETOOGEN, (betoogde, heeft betoogd), uit aangenomen grondstellingen gevolgen trekken en sluitredenen op elkander bouwen, (minder sterk
bewijzen : de spreker betoogde, dat... BETOOGING, v.
(-en), bewijsvoering, redeneering; demonstratie : eene
betooging houden. BETOOGER, m. (-s), die deelneemt

aan eene demonstratie.
m. (-en); ...KRACHT, v.;
BETOOGGROND,
...SCHRIFT, o. (-en); ...TRANT, m.
BETOOMEN, (betoomde, heeft betoomd), (iem.) in
teem houden, den toom opleggen ; (fig.) beteugelen:

zone hartstochten betoomen.

BETOOMER, m. (-s). BE-

TOOMING, v. (-en).
BETOON, o. betooning: huldebetoon.
BETOONEN, (betoonde, heeft betoond), toonen : zich,

doen blijken, bewijzem
(door eene voorkomende behandeling): ism. belangafkeering van iets betoonen;

stelling betoonen; fiver betoonen; achting, vriendschap
betoonen.
BETOOVERAAR, m.

(-s). BETOOVERAARSTER,

v. (-s).
BETOOVEREN, (betooverde, heeft betooverd), door
tooverij boeien; (fig.) op onweerstaanbare wijze bekoren; in hooge mate boeien ; (gemeenz.) (een meisje)
bevruchten. I3ETOOVERING, v. (-en).
BETOUDOVERGROOTMOEDER, v. (-s) ; ...VADER?
m. (-s).
BETOUWEN, (betouwde, heeft betouwd), van het
nooaige touwwerk voorzien, betakelen.
BETOVERGROOTVADER, m. (-s) ; ...MOEDER, v. (-s),
overovergrootvader, -moeder.
BETRAAND, bn. met tranen bedekt, vol tranen.
BETRACHTEN, (betrachtte, heeft betracht), in acht
nemen, opvolgen; — leer ons, o Beer! uw lUdenrecht
betrachten; — de deugd betrachten, deugdzaam handelen ; zo n plicht betrachten, volbrengen, doen; (veroud.
en germ.) overdenken; bekijken. BETRACHTER, m.
(-s). BETRACHTSTER, v. (-s). BETRACHTING, v.
(-en), oefening, vervulling: plichtsbetrachting; (germ.)
overdenking.
BETRAPPEN, (betraliede, heeft betralied), van traliewerk voorzien.
BETRAPPELEN, (betrappelde, heeft betrappeld),
aanhendend trappelen op.
BETRAPPEN. (betrapte, heeft betrapt), treden op,
(het hooi in de schuur, de veenspecie); (fig.) den
bedrijver van jets kwaads verrassen : op heeterdaad

betrapt; op eene logen betrappen; op diefstal betrappen.
BETREDEN, (betrad, heeft betreden), (grond) treden
op, stappen op: (ook fig) het pwl der deugd betreden,
de detp_4. (1 betrachten. BETIIEDING, v.
BETREFFEN. (sleehts in den 3en p.), (het betrof, heeft
betroffen), aengoan, raken, belangen: wat mijbetreft.

BETREFFENDE.

BEUKENLAAN.

BETREFFENDE, vz. aangaande, belangende, nopens :
Ibetreffendie die zaak.
BETREKKELIJK, bn. en bw. dat is betrekkelfjk, dat
Jaangt er van af; — de betrekkelijke zaak, daarop
•betrekking hebbende ; ook de stukken betrekkelfjk die
zaak, de betrekkelijke stukken; (taalk.) betrekkelijke voor.naamwoorden ook relatieve genoemd, voornaamwoor-

voorzien, met eene heg omringen; — flesschen betuinen, er eene wand om vlechten. BETUINING, v.
(-en), het betuinen ; heg ; mandwerk om eene flesch.
BETUIN, BETUUN, (gew.) schaarsch.
BETWETER, m. (-5), BETWEETSTER, v. (-s), die
alles beter meent te weten dan anderen. BETWETERIJ, v. pedantisme.
BETWIJFELEN, (betwijfelde; heeft betwijfeld), (de
juistheid van iets) in twijfel trekken: ik beewOrel,
of... BETWIJFELING, v. twijfel.
BETWISTBAAR, bn. (-der, -st), (van stellingen, beweringen enz.), waarover getwist kan worden; onzeker, ook van een aanspraak die men op iets
maakt, gezegd. BETWISTBAARHEID, v.
BETWISTEN, (betwistte, heeft betwist), over het
bezit van iets strijden: iem. een recht betwisten ; tegenspreken, de onjuistheid of het tegendeel van iets
beweren: eene stelling betwisten; ik betwist niet, dat...;
BETWISTER, m. (-s). BETWISTING, v. BETWISTSTER, v. (-5).
BEU, bn., iets beu zijn, iets tegen, lets moede zijn,

.den die dienen om een bepalenden zin met een
hoofdzin to verbinden (die, dat, welke, welk, dewelke,
Jzetwelk, wie, wat, hetgeen); zelfst. gebruikt: het boek,
hetwelk; bijv. gebruikt : wfj hebben de Camera Obsaura gelezen, welk boek ons goed bevallen is; naar
evenredigheid: betrekkelijk Bering; — hij is er betrek.kelfik goed afgekomen, het Ion slechter gegaan zijn.
BETREKKEN, (betrok, heeft en is betrokken), zich
vestigen in : eene woning betrekken; (kooph.) wissels
koopwaren, handelsartikelen betrekken,
trekken op;
koopen van, ontbieden, laten komen van; (fig.) in
heeft hem leelijk daarin begene zaak wikkelen:
betrekken, op gemeene wijzo
trokken; (gew.) iem.
mishandelen; zich overdekken met wolken: de lucht
betrekt; — zijn gelaat betrekt, hij begint somber, donker
te kijken. BETREKKER. m. (-s). BETREKSTER, v. (-s).
BETREKKING, v. het trekken van wissels; — (-en),
bloedverwant; (fig.) ambt, bediening: zone betrek:king nederleggen; in betrekking komen ; in betrekking
zijn ; — eene betrekking zoeken, werkkring; — dat
jzeeft geene betrekking daarop, dat staat daarmee niet
in verband; — met betrekking tot, aangaande; — in
betrekking tot iem. staan, tot zijne verwanten behoorende ; (ook) liefdesbetrekkingen met elkander hebben ;
.(ook) gemeenschappelijke belangen hebben; die beide
landen hebben hun ne be trekking (en) afge-, verbroken; onze
betrekkingen tot al de Europeesche Staten zijn g unstig
te noemen; — betrekking op iets hebben, zin hebben
aan; lust hebben het te koopen; — zich in betrekking tot iem. stellen, zich tot hem wenden; onderhandelingen aanknoopen; (taalk.) verband: de betrekking
.t usschen onderwerp en gezegde wordt uitgedrukt door
overeenstemming der buigingsvormen.
BETREURDER, m. (-s), die betreurt.
BETREUREN, (betreurde, heeft betreurd), treuren
-over: iem. betreuren, beklagen: de betreurde doode ;
betreur dit..., (sterker dan) het spijt mij. BETHEL%
RING, v.
BETREURENSWAARD, ...WAARDIG, bn. (-er, -st);
(ook) meer- en meent-I, beklagenswaard.
BETROEVEN, (betroefde, heeft betroefd), (kaartsp.)
er eene troef op zetten, aftroeven.
BETROKKEN, bn. de betrokken ambtenaar, die met
4cle zaak belast is; — de betrokkene party, welke in
.de zaak betrokken is.
BETROKKEN, bn. (-er, -st), somber, treurig, eenigs.zins lijdend: er betrokken uitzien; een betrokken ge-laat; — eene betrokken lucht, wanneer het uitspansel
met wolken bedekt is en de zon daarachter verborgen is. BETROKKENHEID, v. bleekheid ; matheid.
BETROKKENE, m. en v. (-n), die er in betrokken
Is; (handel) de persoon aan wien de last tot beta,

ling van de in den wissel uitgedrukte geldsom
-wordt gegeven; vgl. trekker.
BETROUWBAAR, bn. te vertrouwen, geloofbaar:
betrouwbaar bericht, persoon; van betrouwbare zij de.
BETROUWEN, (betrouwde, heeft betrouwd), (geld,
door trouwen verwerven; (iem.) vertrouwen
-goed)
-stellen in; — iets betrouwen aan iemand, toevertrouwen.
BETTEN, (bette, heeft gebet), (zijne oogen, eene

een

-wood) voorzichtig en bij herhaling bevochtigen.
BEBETTING, v.
BETUIGEN, (betuigde, heeft betuigd), to kennen
geven, verklaren; (door woorden) verzekeren; getui-

genis geven van iets: zijn feed betuigen ; iem. zijne
vriendschap betuigen. BETUIGING, v. (-en), betuigingen
van vriendschap.
BETUILEN, (alleen in de onbep. wijs), iem. laten
betuilen, zijn gang laten gaan, er niets van zeggen,

laem niet moeien.
BETUINEN, (betuinde, heeft betuind), van eene heg
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geblaseerd zijn van ; vgl. ba.
BEUDEL, m. (-s), (veroud.) beul.
BEUG, v. (-en), (vissch.) groot net voor de kabeljauw- en schelvischvangst.
BEUGEL, m. (-s), (metalen) ring, gebogen band;
beugel van eene tasch, van een schietgeweer ; — beugel van
een kettinganker, peervormige sluitschalm; — beugel
van een sabel, gevest; beugeltasch: is er geen geld
meer in den beugel; stijgbeugel: vast in de (stYg)beugels zitten ; (ook) zeker van zijne zaak, zijne betrekking zijn ; — den voet in den beugel hebben, vooruit kunnen komen in de maatschappij ; — beugel aan
beugel rijden, vlak naast elkander; inz. de beugel
waarvoor in eene beugelbaan de bal wordt geslagen;
(oudt.) ring waarmee de honden gemeten werden;
(fig.) dat kan niet door den beugel, het kan er niet
door, kan niet geduld worden; een ijzeren ring
waarom een net en waaraan een lange stok is bev estigd, dienende om mee to baggeren. Beugeltje, o.(-s).
BEUGELBAAN, v. (...banen), klosbaan, kolfbaan.
BEUGELEN, (beugelde, heeft gebeugeld), in de beugelbaan spelen; (veenderijen), veen baggeren.
BEUGELFLESCH, v. (...flesschen), flesch met beugelsluiting ; ...NET, o. (-ten), (jagerst.); ...SLUITING, v.;
...SPEL, o.; ...TASCH, v. (...tasschen).
BEUGELSJEES, v. (...sjeezen), eene Friesche sjees
met kromme paneelen waarvoor twee paarden gespannen worden; voor aan het lemoen bevindt
zich een beugel (vroeger vaak van zilver) die ongeveer om de borst van de paarden sluit.
BEUGVISCH, m. (...visschen), [v. als stofn.] : kabeljauw en schelvisch: ...VISSCHERIJ, v.
BEUK, m. ( en), zekere boom uit welks vrucht eene
soort van olie, de beukenolie, geperst wordt; zijn hout
is zeer vast en zwaar, doch bros; onder water is het
duurzaam. Beukje, o. (-s).
BEUK, v. (-en), benkenoot, beukeikel.
BEUK, v. (-en), nuk, gril.
BEUK, m. (-en), beukslag; (bouwk.) buik, schip
(eener kerk).
BEUKEBOOM, m. (-en), beuk; ...NOOT (BOEKENOOT), v. (...noten); ...EIKEL, m. (-s), beukenoot,
beuk.
BEUKELAAR, m. (-s), schild, rondas; (wapenk.)
schild met een knop, beukeboom.
BEUKEN, bn. van beukenhout.
BEUKEN, (beukte, heeft gebeukt), kloppen; afrossen; — stokvisch beuken, zoolang slaan, tot hij murw
wordt; geweldig slaan: golven beukten het schip; op;
tegen iets beuken. BEUKENING, v. (-en).
BEUKENBOSCH, o. (...bosschen); ...HOUT, 0.;

...HOUTEN, bn.

BEUKENLAAN, v. (...anon); ...OLIE, v. (...i6n), olie
uit de vrucht van den beuk bereid; ...SCHORS, v.;
...WOUD, o. (-en); ...ZWANI, v. eene zwamsoort,
van boven grijs, van onderen_ geel, leeft op beuken;
ale licht brandbare zwam wordt ervan bereid.
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BEUKER, m.

BEUZELPRAAT.

BEUKER.
(-s), die beukt; beukhamer. BEtIK.

STER, v. (-s).

v. (-en), stokvischbeukerif, waar stokvisch gebeukt wordt; het beuken van stokvisch.
BEUKHAMER, m. (-s), groote houten hamer, moker.
BEUKJE, o. (-s), kleihe beukenboom; kleine gril;
kleine beukslag; (gew.1 eene soort van vrouwenkraagje, van fijne witte stof, ook chemisetje geheeten.
BEUL, m. (-en), scherprechter; (fig.) wreedaard : een
beul van een jongen; hif is een bezel voor zOne paarden;
die patroon is een beul voor zone werkliedn.
BEULACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als een beul.
BEULEN, (beulde, heeft gebeuld), hard werken'
zich afsloven ; — zone kinderen beulen, weer en harder slaan dan zij verdienen.
BEULIN, v. (-nen), de vrouw van een beul; (fig.)
wreede vrouw.
BEULING, m. (-en), worst: bloedbeuling ; (gew.) ingewanden van visch; (vuurwerk) kruitworst; valhoed; beuling des staartriems (van een paard); (fig.)
onkundige, knoeier. Beulinkje, o. (-s).
BEULSAMBT, BEULSCHAP, o.; ...HAND, v. (-en),
door (onder) beulshanden het leven verliezen; ...KNECHT,
m. (-s, -en); ...VROUW, v. (-en), beulin; ...WEEK, 0,
BEUN, v. (-en), bun, vischkaar ; zoldering boven een
stal, bedstede of kast.
BEUNHAAS, m. (...hazen), onbee'edigde makelaar,
onbevoegde (tot welk bedrijf ook).
BEUNHAZEN, (beunhaasde, heeft gebeunhaasd), eon
beroep onbevoegd uitoefenen; zijn vak slecht verstaan; onder de markt werken. BEUNHAZERIJ, v.
BEUNNAAISTER, v. (-s), eene naaister die haar
ambacht niet verstaat, die onder de markt naait.
BEURDER, m. (-s), ontvanger.
BEUREN, (beurde, heeft gebeurd), tillen; — geld
beuren, ontvangen (voor verkochte goederen); (gew.)
gebeuren ; — het mag mij niet beuren, passen, betamen.
BEUKERIJ,

BEURING, v. (-en), het beuren; het gebeurde geld,
inz. voor koopwaren : ziedaar mine beuring van de

gansche week; — niet ruim in de beuring zitten, niet veel
ontvangen.
BEURS, v. (beurzen), zakje, tasch, geldtasch; — eene
beurs hebben; — uit eene beurs studeeren, voor 's lands
of op 's konings kosten of op die van eene stichting
studeeren; — uit gemeene bears teren, gezamenlijk de
kosten ctrageii, . 7,9 betas lichten of snfjden, zakkenrollen; — daar mine beurs openyuczt, dimr rookt mine
keuken, voor geld kan ik overal terecht; — de betu.,
is gespekt, lens, men heeft veel, weinig geld; — het
koint uit eene ruime beurs, geld is er niet aan gespaard, het is Oink ingericht; — hij teert ult eene
ruime beurs, maakt groote verteringen; — elk moet
met zone beurs te rade gaan, moot weten, wat hij
betalen kan; — met gesloten bears betalen, (bij het
vereffenen van schulden tusschen twee partijen),
niets toegeven of krijgen; — hij liegt ire zUne bears,
hij zegt minder dan hij werkelijk betaald heeft;
betalen; — hij zal in de beurs moe—deb urstek n,
ten blazen, hij zal Oink moeten betalen; — wel goede
vrienden, moat elkander nit de beurs blven, bij geldzaken niet op de vriendschap letten ; (handel) openbaar gebouw waar de kooplieden op bepaalde uren
bijeenkomen om to handelen of over handelszaken
to spreken : de groote beurs; de effecten-, de korenbeurs; —
beurs houden, ook scherts. van baliekluivers gezegd;
naam van sommige koffiehuizen. Beursje, o. (-s).
BEURSAGENT, m. (-en), makelaar aan de beurs.
BEURSBAND, v. (-en), vliezige huid of zak die eene
gewrichtsholte luchtdicht afsluit en het gewichtsvocht afscheidt; ...BERICHT, o. (-en); ...BEZOEKER, m. (-s) ; ...BENGEL, m. (-s), beursklok ; ...BLAD,
o. (-en), dagblad met beursberichten.
BEURSCH, bn. (-er, -t), aangestoken, buikziek (van
vruchten). BEURSCHHEID, v.
BEURSCOMITe, o. (-'s), bestuur van de beurs ; ...COMMISSARIS, m. (-son); ...DAG, m. (-en), dag waarop
er beurs is.

BEURSGELD, o. (-en), boete voor het to laat komen

op de beurs.
BEURSGEZWEL, 0. (-len), (heelk.) wen, ziekelijk
ontaarde vet- of slijmkliertjes.
BEURSJE, o. (-s), een klein geldzakje; zakje waarin

de hechtkliertjes der stuifmeelklompjes der Orchideeen besloten zitten.
BEURSKLOK, v. (-ken) ; ...KNECHT, m. (-s, -en);
...KOERS, m. (-en).
BEURSNOTEERING, v. (-en) ; ...PILAAR, m. (...pilaren), pilaar van het beursgebouw; een soliede handelaar aan de beurs; ...PRIJS, m. (...prijzen); ...SPECULATIE, v. (...ti6n, -s); ...SPEL, o. windhandel,
agiotage; ...TIJD, m. tijd waarop er beurs gehouden
wordt; ...UUR, o. (...uren); ...USANTIE, v. (...tign).
BEURSTON, v. (-nen), (krijgsw.) zekere ton, van
boven van eene lederen beurs voorzien, en waarin
kruit on granaten vervoerd worden.
BEURSVACANTIE, v. (...ign), dag waarop er aan de
beurs niet gehandeld wordt; ...VAT, o. (-en), kruitvat; ...VORST, m. (-en), een zeer Aft beurshandelaar.
BEURT, v. (-en), geregelde volgorde: wacht uwe
beurt al; wie is aan de beurt ? de beurt hebben; aan
de beurt komen; — geene beurt krOgen, niet geholpen
worden; geene vraag krijgen; — eene beurt van een
ander overnemen; een op bepaalden tijd to verrichten dienst, taak enz. ; dag-, nachtbeurt; predikbeurt; —
beurt om beurt; bij beurten, beurtelings; — te beurt
vallen, verwerven, bekomen; (fig.) eene geduchte beurt
krijgen, beknord worden; de geregelde dienst van een
schipper alleen (of beurtelings met anderen) tusschen
bepaalde plaatsen: in de beurt varen; — eon nieuw schip

in de beurt leggen; vracht van den beurtschipper: eene dikke beurt hebben.
BEURTELINGS, bw. bij beurten, afwisselend: ?cif
roeiden beurtelings, elk een kwartier; hij word beurtelings rood en bleek ; dag en nacht volgen elkander beurtelings op.
BEURTELINGSCH, bn. bij beurten: beurtelingsche
afwisselingBEURTGEZANG, o. (-en), gezang waarbij de zangers (of partijen van zangers) elk op hunne beurt
zingen.
BEURTMAN, m. (-non,...lui), schipper die, alleen of
met een ander (of anderen) bij beurten varend, een geregelden dienst tusschen twee of meerplaatsen onderhoudt; (ook) het schip van den beurtman: 't good is
nog in den beurtman; ...SCHIP, o. (...schepen);
m. (-s).
BEURTSGAsf,
o"), (zeew.) een der twee Tr annen die de wacht en de zorg voor
hebben.
BEURTWISSELING, v. (-en), afwisseling der beurten.
BEURTZANG, m. (-en). beurtgezang.
BEURZENMAKER, m. (-5), ...MAAKSTER, v. (-s) ;
...SNIJDER, m. (-s), zakkenroller.
BEURZIG, bn. (-er, -st), beursch. BEURZIGHE1D, v.
BEUZEL, v. (-s). (gew.) onwaarheid, logen.
BEUZELAAR, m. (-s), BEUZELAARSTER, v. (-s),
die zich met nietigheden ophoudt; (gew.) die onwaarheid spreekt of leugens vertelt.
BEUZELACHTIG, bn. (-er, -st), nietig, kinderachtig:

om eene beuzelachtige reden de vriendschap afbreken; (gew,) leugenachtig. BEUZELACHTIGHEID, v.
(...heden).
BEUZELARIJ, v. (-en), onbeduidend vertelsel; nietigbeid: zich met beuzelarijen ophouden.
BEUZELEN, (beuzelde, heeft gebeuzeld), nietigheden
opdisschen, doen; (gew.) onwaarheid spreken, beuzels vertellen. BEUZELING, v. (-en), nietigheid, wisjewasje. bagatel; (gew.) leugen; — het is eene Zeeuwsche beuzeling, een grove leugen.
BEUZELKRAAM, v. (...kramen), kraam van weinig
beduidende koopwaren; (flg.) verzameling van nietigheden; ...KR AMER, m. (-s); ...KRAAMSTER, v. (-s).
BEUZELPRAAT, m.; ...TAAL, v. kinderachtige,
flauwe, (ook) leugenachtige praat, taal ; ...PRAATJE,
o. (-s); ...1VERK, o. nietig work; ...ZIEK, bn. gaarne
beuzelende.

BEVAARBAAR.
BEVAARBAAR, bn. (-der, -st), geschikt om bevaren
te worden: eene bevaarbare rivier. BEVAARBAARHEID, v.
BEVALLEN, (beviel, heeft bevallen) behagen, aanstaan : 't leven hier bevalt mij; 't bevalt m# hier goed;
(vaak met zijn vervoegd) hoe is 't u bevallen.
BEVALLEN, (beviel, is bevallen), in de kraam
komen. BEVALLING, v. (-en), verlossing (eener
zwangere vrouw) : ontijdige, vow spoedige bevalling.
BEVALLIG, bn. bw. (-er, -st), door vorm, kleur,
rangschikking enz. der deelen het oog aangenaam
aandoende: eene bevallige kromming; een bevallig
meisje, landschap; de bloemen waren bevallig gerangschikt; (ook) eene bevallige melodie, die 't oor aangenaam aandoet. BEVALLIGLIJK, bw. BEVALLIGHEID, v. het bevallig zijn ; — (...heden), de vrouwelfte bevalligheden, wat er bevalligs aan de vrouw
is; (fab.) de drie (trits) bevalligheden, de drie Gratien.
BEVANG, o. omvang.
BEVANGEN, (beying, heeft bevangen), overmeesteren: de slaap beving m#; — van den win bevangen
zijn, half dronken zijn; — van koude, door de warmte
bevangen, daardoor duizelig, bewusteloos geworden ;—
een bevangen paard, een paard dat verkouden is;
ontdaan; (w. g.) er bevangen
—bevangenvanschrik,
uitzien, verlegen (vgl. een onbevangen antwoord). BEVANGING, v. verkoudheid (van paarden en runderen); schrik.
BEVANGENHEID, v. verkoudheid, verstijving (van
paarden en runderen) ; verlegenheid.
BEVAREN, (bevoer, heeft bevaren), varen op, over:
eene rivier, eene zee bevaren; varende besturen: een
schip bevaren; (gew.) berijden; (gew.) belanden : waar
zal h# nog bevaren ? — waar is dat nu weer bevaren?
gebleven.
BEVAREN, bn. (-er, -st), een bevaren nlatroos, een
matroos die lang gevaren heeft, veel ondervinding
heeft opgedaan en den dienst volkomen kent.
BEVATTELIJK, bn. bw. (-er, -st), geinakkelijk te
begrijpen : eene bevatteli)ke uiteenzetting; vlug, good
van begrip: een bevattel#k kind. BEVATTELIJKHEID, v.
BEVATTEN, (bevatte, heeft bevat), omvatten, inhouden: dit museum beret vele merkwaardigheden; de
brief bevat weinig nieuws; begrijpen, met het verstand
omvatten: wie ken de grootheid van 't heelal bevatten.
BEVATTING, v. begrip, verstand: dat gaat boven
mijne bevatting, ook niUne bevatting te boven.
BEVATTINGSVERMOGEN, o. natuurlijke aanleg tot
bevatten.
BEVECHTEN, (bevocht, heeft bevochten), vechten
togen : den vijand bevechten; — den Duivel bevechten,
zijne ondeugden bestrijden ; vechtende verkrijgen:
de vrfjheid bevechten. BEVECHTER, m. (-s). BEVECHTING, v.
BEVEDERD, bn., van vederen voorzien: de pooten
dezer vogels zijn tot op de teenen bevederd. BEVEDERING, v., de bevedering der pooten strekt zich tot de teenen uit.
BEVEILIGEN, (beveiligde, heeft beveiligd), in veiligheid stellen, brengen; beschermen: een afdak beveiligde ons voor (tegen) den regen. BEVEILIGING, v. (-en).
BEVEILIGER, m. (-s).
BEVEINZEN, (beveinsde, heeft beveinsd), (w. g.),
veinzen, ontveinzen.
BEVEL, o. (-en), gebod : een bevel tot arrestatie; —
onder bevel van, onder aanvoering van; — het bevel
voeren over een leger, het hoofd van dat leger zijn.
BEVELBRIEF, m. (...ven); ...SCHRIFT, o.(-en),lastbrief; (R.-K.) rnandement; — bevelschrift tot betaling.
mandaat; — een bevelschrift tot aanhouding van een
persoon, een schriftelijk door de rechterlijke macht
daartoe uitgevaardigd bevel.
BEVELEN, (beval, heeft bevolen), een bevel geven,
gelasten: de generaal beval den terugtocht; het bevel
voeren over: Majoor K. beveelt de achterhoede; wie
bevelen wil, moet eerst leeren gehoorzamen; het bevel
voeren : wie beveelt hier ? overgeven, toevertrouwen:
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Heer, in uwe handen beveel ik monen geest; — wees God
bevolen, God behoede u.
BEVELHEBBER, m. (-s), (mil.) die het bevel voert.BEVELHEBBERSCHAP, o. BEVELVOERDER, m. (-s).
BEVELHEBBERSSTAF, m. (...staven), staf als teeken
van het bevelhebberschap.
BEVEN, (beefde, heeft gebeefd), trillen: de grand
beefde onder zijne voeten; sidderen : van koude beven,.
van schrik beven. BEVING, v. (-en), het beven, sidderen: beving beving m#; aardbeving.
BEVER, m. (-s), kinstuk van den helm der oude
ridders; knaagdier met zwemvliezen tusschen de
teenen en een breeden platten staart die met schubben bedekt is; bekend door den kunstigen woningbouw ; hoed van beverhaar, beverhoed.
BEVER, o. stof van bevervel gemaakt ; grove, langharige wollen stof wier weefsel weleer beverhaar
bevatte; Engelsche katoenen stoffen, als laken geweven.
BEVERBONT, o. de bereide vellen der bevers; nabootsing in pluche van beverbont.
BEVERGEIL, o. (geneesk.) castoreum: eene bruinachtige, stork riekende olieachtige stof welke
bever in eene blaas tusschen de achterbeenen draagt„
BEVERHAAR, o.; ...HAREN, bn. van beverhaar,
kastoren; ...HOED, m. (-en), kastoor.
BEVERIG, bn. (-er, -st), beefachtig, koortsig: een
beverige oude man. BEVERIGHEID, v.
krOgt de koorts; h(j
BEVERIK, m. (gew.) beving:
heeft den beverik ca.
BEVERJACHT, v., ...JAGER, m. (-s), jacht, jager
op bevers.
BEVERJAS, v. (-son); ...MANTEL, m. (-s),jas,man- •
tel van beverbont gemaakt.
-BEVERNEL, v. zeker kruid, ook pimpernel en steenbroker geheeten, bij storing der spijsvertering en
urineafscheiding als geneesmiddel aangewend, vooral
bij dieren.
BEVERRAT, v. (-ten), rnuskusrat, groote spitsmuis met muskusachtige klieren in eene beurs nabij
den aars.
BEVERSCH, bn. van bever: eene beversche jets; een
beversch buis.
BEVERSKULLEN, v. my. teelballen der hovers.
BEVERV AL, v. (-len), eene val (der Indianen in
Noord-Amerika en der beverjagers) om bevers te
vangen.
BEVERVEL. o. (-len), het vel van den bever.
BEVESTIGEN, (bevestigde, heeft bevestigd), vastmaken : de deelen der machine zijn met schroeven aan.
elkaar bevestigd; eene mededeeling als waar bekrachtigen: h bevestigde de woorden van zon vriend; — een
troon bevestigen, de positie van een vorst versterken;
(vest.) versterken; (kerk.) lidmaten bevestigen, hen,
nadat ze de belijdenis hebben afgelegd, bij eene openbare godsdienstoefening als lidmaten der kerk inzegenen 7• — een predikant bevestigen, een nieuwberoepen
predikant inzegenen.
BEVESTIGING, v. (-en), het bevestigen, inz. van
een bericht, van een predikant of van lidmaten.
BEVESTIGEND, bn. bw. (taalk.) een bevestigend bijwoord; bijw. waardoor de zin eene bevestigende beteekenis krijgt; — hij antwoordde bevestigend, hij antwoordde van ja. BEVESTIGER, m. (-s),bekrachtiger,.
die versterkt.
versterkingskunst.
v.
BEVESTIGINGSKUNST,
...RECHT, o.; ...REDE, v. (-nen), (kerk.) rode bij de
bevestiging gehouden.
BEVIJLEN, (bevijlde, heeft bevijld), met de vijl bewerken.
BEVIND. o. bevinding; — naar bevind van zakenhandelen, zijne handelingen richten naar den toestand
dien men vindt.
BEVINDELIJK, bn. (w. g.) zich bevindende.
BEVINDEN, (beyond, heeft bevonden), iets als resultaat van eene waarneming, een onderzoek vaststellen: ik beyond, dat de zoo geroemde schilderY van seer
middelmatige kunstwaarde was; — g ezien en goed boron-
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den, forniule 'tot goedkeuring van een geschreven
stuk; — ik bevind infj wel, gevoel mij wel; aanwezig
zijh: het manuscript bevindt zich in de Ikon. Biblioth,eek ; —
zich in de mogeljjkheid, in de gelegenheid bevinden, zijn.
BEVINDING, v. (-en), uitslag van het onderzoek; wat
men ondervindt : de bevinding eener geloovige
BEVINGEREN, (bevingerde, heeft bevingerd), met
de vingers betasten; met de vingers bezoedelen; door

zanraking met de vingers, doffe plekken op eene gepoltste4 glimmende oppervlakte maken; vgl. bedui4nelen.
BEVISSCHEN, (bevischte, heeft bevischt), dikwljls

visschen in.

-

BEVITTEN, (bevitte, heeft bevit), vitten op.
BEVLAGGEN. (bevlagde, heeft bevlagd), (Zuidn.) de

•viag uitsteken ter gelegenheid van. BEVLAGGING, v.
BEVLAKKEN, (bevlakte, heeft bevlakt), vuil, morsig
inaken.
BEVLEKKEN, (bevlekte, heeft bevlekt), met vlekken
ezoedelen: een bevlekt boek; (fig.) een bevlekte naam,
waaramischande kleeft; een bevlekt g eweten. BEVLEKKING, v. (-en), zelfbevlekking, onanie.
BEVLEUGELEN, (bevleugelde, heeft bevleugeld), van
vleugels voorzien ; (ook (fig.).
BEVLIJTIGEN [ZICH]. (bevlijtigde zich, heeft zich
.bevlijtigd), zich toeleggen op: hij bevlijtigde zich, zone
-wetenschap populair te maken. BEVLIJTIGING, v.
jjver, vlijt.
BEVLOEIEN, (bevioeide, heeft bevloeid), bewateren,
van water voorzien, irrigeeren. BEVLOEIING, v. (-en);
.BEVLOEIINGSSYSTEEM, o. (.-systemen).
BEVLOEIINGSWERKEN, o. my. dammen, waterkee• . .ringen, waterleidingen, kanalen die dienen om bouwland van water te voorzien, productief te maken.
BEVLOEREN, (bevloerde, heeft bevloerd), met een
vloer bedekken : met marmer bevloerd. BEVLOERING,
v. (-en), het bevloeren; waarmee bevloerd is of wordt.
BEVOCHTEN, (bevochtte, heeft bevocht), (w. g.)
•(het waschgoed) vochtig maken, nat maken.
BEVOCHTIGEN, (bevochtigde, heeft bevochtigd),
+bevochten. BEVOCHTIGING, v. (-en).
BEVOEGD, bn. (-er, -st), in staat, gerechtigd tot:
,ik reken mfj niet bevoegd over dat vak mee te spreken;
-bevoegd zijn een vak te onderwijzen; de schoolopziener
is bevoegd. een onderwijzer tot ontslag voor te dragen; —
een bevoegd beoordeelaar, die door zijne kennis recht
van spreken heeft, — het is ons van bevoegde zijde
annr POn bevoegd Dersoon. BEVOEGDE,
m. en v. (-n), een bevoegd persoon. BEVOEGDHEID,
v. (...heden), recht tot handelen, oordeelen enz.: de
bevoegdheden van den burgemeester; bevoegdheid tot
geven van lager onderwos erlangen.
BEVOELEN, (bevoelde, heeft bevoeld), betasten: de
zakken bevoelen; zich bevoelen; (gew.) zich gevoelen: hoe bevoelt gij u vandaag? BEVOELING, v.(-en).
BEVOLKEN, (bevolkte, heeft bevolkt), van yolk,
eene school bevolken,
, bewoners, inwoners voorzien;
veel leerlingen naar die school zenden; (een stal,
tuin) van dieren voorzien.
BEVOLKING, v. (-en), het bevolken; het aantal
bewoners van een oord of streek: volstrekte of absolute bevolking; — betrekkelijke of relatieve bevolking, het
aantal inwoners per vierk. IMP; — de bevolking houclt
zich bezig met, de gezamenlijke bewoners; — dichtheid
van bevolking, betrekkelijke bevolking; — de bevolking
van eene school memt toe, het aantal leerlingen.
BEVOLKINGSAGENT, m. (-en); ...BUREAU. o. (-'s);
...LIJST, v. (-en) ; ...LEER, v. dat deel der statistiek
waarin de wetten en voorwaarden worden nagegaan, waarvan de toe- of afname der bevolking
afhangt; ...REGISTER, o. (-s).
BEVOLKT, bn. (-er, -st), volkrijk: eene bevolkte
straat; — eene dicht, dun bevolkte streek, met veel,
weinig inwoners; een goed bevolkte school. BEVOLKTHEID, v.
BEVOOGDEN, (bevoogdde, heeft bevoogd), (w. g.) een
voogd aanstellen over. BEVOOGDING, vBEVOORDEELEN, (bevoordeelde, heeft bevoordeeld),

BEVROEDEN.
(ieth.) voordeel aanbrengen, verschaffen. BEVOOR.
DEELING, v.
BEVOOROORDEELD, bn, met vooroordeelen behept.
•
BEVOOROORDEELDHEID, v. BEVOORRECHTEN, (bevoorrechtte, heeft bevoorrecht), voorrechten schenken, geven; boven anderen
begunstigen; — de bevoorrechte standen, de rijke,
hoogere klasse; eene bevoorrechte positie innemen;
(recht.) de bevoorrechte schutdeischers, die vOOr anderen
hunne aanspraken kiinnen doen gelden. BEVOORRECHTING, v. (-en).
BEVOORWAARDEN, (bevoorwaardde, heeft bevoorwaard), (w. g.) ale voorwaarde stellen. BEVOORWAARDING, v.
BEVORDERAAR. m. (-s), BEVORDERAARSTER, v.
(-s), begunstiger, beschermer : een bevorderaar van
kunsten en wetenschappen.
BEVORDEREN, (bevorderde, heeft bevorderd), de
ontwikkeling van iets begunstigen, in de hand werken: vrijhandel bevordert de welvaart;
in rang verhoogen: hij word tot officier bevorderd; in (tot) eene
hoogere klasse bevorderen ; promoveeren: tot doktor in de
rechtsivetenschap bevorderd. BEVORDERING, v. (-en).
BEVORDERINGSAKTE, v. (-n); ...BRIEF, m. (brieven),
bewijs van bevordering.
BEVORDERLIJK, bn. bw. (-er, -st); bevorderlijk aan,
tot, gunstig voor: het teekenen is bevorderlijk aan de
ontwikkeling van het schoonheidsgevoel.
BEVORENS, bw. vooraf, to voren, vroeger;
voegw. eer dat, vOOrdat.
BEVRACHTEN, (bevrachtte, heeft bevracht), vracht
inladen; een schip geheel of ten deele beladen met
vrachtgoederen ; de overeenkomst sluiten tot vervoer
van goederen per schip. BEVRACHTING, v. (-en).
BEVRACHTER, m. (-s). BEVRACHTSTER, v. (-s),
persoon of vereeniging) voor wiens rekening de bevrachting geschiedt; vgl. scheepsbevrachter.
BEVRAGEN, (bevraagde of bevroeg, heeft bevraagd),
na-, ondervragen: dit huffs is te bevragen
daar kan
men inlichtingen inwinnen, het huren; — te bevragen
bureel van dit blad, het adres kan aan het bureel
van dit blad gevraagd worden; (ook) brieven en
aanbiedingen moeten hieraan toegezonden worden.
BEVRAGING, v.
BEVREDIGBAAR, bn. vatbaar voor bevrediging.
BEVREDIGEN, (bevredigde, heeft bevredigd), tevredenstellen ; den vrede schenken ; — zijne luster bevredigen, daaraan voldoen. BEVREDIGER, m. (-s). BEVREDIGSTER, v. (-s).
V tGP_41/10'11,4 6- , V. k-Oti).
BEVREEMDEN, (alleen in den ben pers.), (het bevreemdde, heeft bevreemd), verwonderen; vreemd
voorkomen. BEVREEMDING, v. verwondering.
BEVREESD, bn. bw. (-er, -st), vrees hebbende; — bevreesd maken, vrees inboezemen. BEVREESDHEID,
v. angst.
BEVRIEND, bn. vrienden bezittende; vriendschap
toedragende: z# is met hem bevriend; de bevriende
inogenclheden; van bevriende zrftle.
BEVRIESBAAR, bn. vatbaar om to beyriezen. BEVRIESBAARHEID, v.
BEVRIEZEN, (bevroor [ook: bevrocs], heeft en is
bevroren, bevrozen), door vriezen verstijven; van
den vloeibaren tot den vasten toestand overgaan
door verlaging der gewone temperatuur; — de ruiten
zijn bevroren, er staan bloemen op; door en door
koud zijn: 1k ben half bevroren. BEVRIEZING, v.
BEVRIJDEN, (bevrijddo, heeft bevrijd), vrij maken:
een land, een gevangene berrijden; — bevrijd van aardache banden, aan de stoffelijke wereld onttrokken;
ik ben van die moeite, dien overlast bevrija, ontheven,
verschoond; — de ingeenlen zijn ran de ziekte bevrfjd
gebleven. niet getroffen. BEVRIJDER, m. (-s). BEVRIJDSTER, v. (-s). BEVRIJDING, v.
BEVRIJDINGSOORLOG, m. (-en), oorlog ter bevrijding der volken.
BEVROEDEN, (bevroedde, heeft bevroed), begrijpen,
vatten, inzien; — dat had ik niet knniLen, bevroeden,
denken, verwachten

BEVRUCHTBAAR.
BEVRUCHTBAAR, bn. vatbaar om bevrucht te wor-

den. BEVRUCHTBAARHEID, v.
BEVRUCHTEN, (bevruchtte, heeft bevrucht), eene
kiem tot zelfstandige levenswerkzaamheid opwekken; bezwangeren. BEVRUCHTER, m. (-s). BEYRUCHTING, v. (-en).
BEVUILEN, (bevuilde, heeft bevuild), vuil maken,
bezoedelen; — zich bevuilen, (gemeenz.) zich bedoen,
zich bezoedelen met zijn afgang. BEVUILING, v.
BEWAAIEN, (bewaaide of bewoei, heeft bewaaid),
toewaaien; den wind laten gaan over; — laten bezvaaien, luchten.
BEWAARDER, m. (-s). BEWAARSTER, v. (-s), die
4ewaart: bewaarder der hypotheken.
BEWAARDERHAND, v. (recht.) irt bewaarderhand,
stellen, een betwist goed gerechtelijk in beslag nemen en het aan een derde ter bewaring of beheer
overgeven: sequestreeren.
BEWAARGELD, o. (op verkoopingen) loon voor het
bewaren der gekochte voorwerpen.
BEWAARGEVER, m. (-s); ...GEVING, v., eigenitjk ge.zegde bewaargeving, het bewaren van eens anders
.goederen met de verplichting ze in natura terug te
geven; sequestratie, zie aldaar.
BEWAARHEIDEN, ...HEDEN, (bewaarheidde, heeft
bewaarheid), staven, bevestigen: zijn vermoeden is

,door de uitkomst schitterend bewaarheid.
BEWAARLOON, o. bewaargeld; ...MIDDEL, o. (-en).
BEWAARNEMER, m. (-s). BEWAARNEMING, v.
BEWAARPLAATS, v. (-en) ; ...SCHOOL, v. (...scholen),
school voor zeer jeugdige kinderen, waar zij verzorgd
-en ontwikkeld worden en voorbereid tot het ontvangen van lager onderwijs. BEWAARSCHOOL_HOUDERES, v. (-sen).
BEWAKEN, (bewaakte, heeft bewaakt), waken over :
4cien God bewaakt, is wel bewaakt; — een zieke bewaken,
bij hem waken ; — een g evang ene bewaken, zorgen, dat hij
niet ontsnapt; (ook fig.) zorg voor iets dragen. BEWAKER, m. (-s). BEWAKING, v. opzicht, toezicht: onder
:bewaking der politie. BEWAAKSTER, v. (-s).
BEWALLEN, (bewalde, heeft bewald), met wallen
tomringen. BEWALLING, v. (-en).
BEWANDELAAR, m. (-s).
BEWANDELEN, (bewandelde, heeft bewandeld), betreden, (fig.) den weg der deugd bewandelen, deugzaam
_zijn; — den wettelijken weg met iem. bewandelen, hem
tovereenkomstig de wet behandelen. BEWANDELING, v.
BEWANGEN, (bewangde, heeft bewangd), (zeew.)
.schalen van zijstukken voorzien.
BEWAPENEN, (bewapende, heeft bewapend), wapenen, van wapenen voorzien: een koopraardijschip
bewapenen, ten oorlog uitrusten. BEWAPENING, v.
het bewapenen : de bewape fling --der infanterie zal eene
.

groote hervorming ondergaan.
BEWAREN,

(bewaarde, heeft bewaard), wegslui-

ten; — wat voor morgen bewaren, (scherts.) morsen
bij het eten; — de orde bewaren, handhaven; — zijne
kalmte bewaren, behouden; — bewaar awe tong voor
•ongerechtigheid, behoeden; — Gods geboden bewaren, in
eere houden; — God heeft ons wonderlijk bewaard, uit
het gevaar gered; — God bewaar mo, God beware!
uitroep van verwondering of afkeuring; zich in acht
nemen: bewaar a voor den booze. BEWARING, v. het
bewaren; behoeding; — huis van bewaring, (voorloopige) gevangenis.
BEWASEMEN, (bewasemde, heeft bewasemd), den
-wasem laten gaan over. BEWASEMING, v. (-en).
BEWASSCHEN, (bewiesch, heeft bewasschen), aanhoudend iets wasschen ; — dat linnen laat zich goed beasschen, verschiet niet in de wasch ; — i,em. bewas_schen, voor zijn schoon linnengoed enz. zorgen. BEWASSCHING, v., kost en bewassching, vrije wasch.
BEWASSEN, (bewies, is bewassen), met iets wassends bedekt worden : de aarde bewast met mos; een

-

Inuur met klimop bewassen.
BEWASSEN, (bewaste, heeft bewast), met was be-

strijken.

BE WERKEN.
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BEWATEREN,

(bewaterde, heeft bewaterd), met
water bevochtigen of besproeien: de akkers bewateren ; verscheidene groote rivieren bewateren het land ;
wateren op ; (zeew.) de pomp bewateren, de pomp aan
den gang helpen door er van boven water in to gieten. BEWATERING, v. (-en).
BEWEEGBAAR, bn. (-der, -st), geschikt om bewogen
to worden; (boekdr.) beweegbare letters. BEWEEGBAA RHEID, v.
BEWEEGGROND, m. (-en), beweegreden ; ...KRACHT,
v. (-en), kracht die eene beweging to voorschijn roept.
BEWEEGLIJK, bn. bw. (-er, -st), beweging toelatend :

die beenderen zfjn beweeglfjk verbonden; — kinderen
zijn beweeglijk van aard, zich gaarne bewegend;
beweeglijk van gelaat, zijne gemoedsaandoeningen
teekenen zich dadelijk op zijn gelaat af; vatbaar
voor indrukken : een beweeglijk gemoed; — ee-n beweeglfjk mensch, druk, ongedurig; (w. g.) beweeglijk goed,
roerend goed. BEWEEGLIJKHEID, v.
BEWEEGMIDDEL, o. (-en); ...RAD, o. (...raderen);
...REDEN, v. (-en), beweegredenen aanvoeren of bUbrenyen, redenen opgeven die tot eene handeling hebben
geleid.
BEWEENEN, (beweende, heeft beweend), weenen
over, betreuren: afgestorrenen beweenen, een misstap
beweenen. BEWEENER, m. (-5). BEWEENING, v.
(-en). BEWEENSTER, v. (-s).
BEWEENENSWAARD, ...WAARDIG, bn. (-er, -st),
beschreienswaardig.
BEWEENLIJK, bn. (w. g.) beklagenswaard.
BEWEERDER, m. (-5). BEWEERSTER, v. (-s).
BEWEERSCHRIFT, o. (-en), (recht.) memorie.
BEWEGEN. (bewoog, heeft bewogen), in beweging
brengen; (ook) in beweging zijn: kijk, het beweegt!
—betgmodanoe,v ralmet dlijenvrvullen: hij werd door het verhaal tot tranen toe bewoaanleiding
geven
tot
eene
handeling:
zijne
gen; —

verontwaardiging heeft Item bewogen de pen op te vatten; ik heb hem daartoe bewogen, overgehaald; — hemel
en aarde bewegen, alle middelen aanwenden die ons
ten dienste staan; — zich bewegen, in beweging zijn
nauwelfjks beweof komen: beweeg u niet; ik ken
gen; de aarde beweegt zich.
BEWEGING. v. (-en), stoornis in den staat van rust;
plaatsverandering: vrtjheid van beweging; beweging

nemen; — uit eigen beweging iets doen, vrijwillig; —
menschen van gelUke beweging, die overeenstemmen in
leef- en denkwijze ; — reel beweging maken, veel drukte
maken, hebben ; — chef van beweging, (spoorw.) mouvement ; (fig.) opwelling ; onrust: wet al beweging / bewegingen des gemoeds ; — beweging onder het yolk, oploop,—
uit eigen beweging, vrijwillig. BEWEGER, m. (-5).
BEWEGINGLOOS, bn. zonder beweging.
BEWEGINGMAKER, m. (-5), (gemeenz.) die veel be-

weging, geweld maakt; druktemaker.
BEWEGINGSLIJN, v. (-en), operatielijn; ...WETTEN .
. de drie wetten volgens welke de hemellicha- v.mv
men zich om elkander bewegen.
(bewegerde, heeft bewegerd),
BEWEGEREN,
(scheepsb.) de binnenkleeding van een schip aanbrengen, van schotplanken of wegers voorzien.
BEWEGERING, v. (-en), het bewegeren van een
schip; de gezamenlijke wegers.
BEWEIDEN, (beweidde, heeft beweid), vee laten
weiden op. BEWEIDING, v., met recht van beweidin g
BEWELDADIGEN, (beweldadigde, heeft beweldadigd), weldaden bewijzen aan.
BEWELKOMEN, (bewelkomde, heeft bewelkomd),
het welkom geven, verwelkomen.
BEWEREN, (beweerde, heeft beweerd), staande
houden: hij beweert stiff en strak, het gezien te hebben;
voorwenden, voorgeven; aanvoeren. BEWERING,
v. (-en), zone beweringen staven; ongegronde bewering.
BEWEREN, 0., zijn beweren staven, bewijzen.
BEWERKEN, (bewerkte, heeft bewerkt), aan ruwe
stof een vorm geven : platina kan door zijn hoog

smeltpunt moeilijk bewerkt worden; — ruw bewerkte gereedschappen, niet fijn afgewerkt; — de bekwame staats-

16

BEWERKEN:

BEZAANSBOOM.

man wilt den vie* te bewerken, tot stand brengen ;
die gebeurtenis bewerkte een geheelen ommekeer, veroorzaken; — eene rekenkundige opgave bewerken, oplossen ; iem. bewerken, heth een pak slaag geven ; (ook)

BEWINDEN, (w. g.) (bewond, heeft bewonden), omwinden. •BEWINDING; v. (-en).
BEWINDSEL, o. (-5), omslag, omwindsel.
BEWINDHEBBER, m. (-s), gezagvoQrder, bestuurder ;
(oudt.) de bewindhebbers der Oostindische compagnie.
BEWINDSMAN, m. (...lieden), lid van een bestuur;
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door kracht van redeneering op onze zijde brengen;
aansporen, overhalen op een
—dekiez rsbew rken,
zeker candidaat to gaan stemmen. BEWERKING,
v. (-en), de bewerking van het ifzer,verschillende wetsontwerpen zjjn in bewerking; — een nieuwe druk is in
bewerking, wordt voorbereid; — de bewerkingen der
rekenkunde, optelling, aftrekking enz ; — de bewerking
van de som moet blifven staan, de berekening.

BEWERKELUK, bn. (-er, -st), geschikt om bewerkt
to worden; uitvoerbaar; zwaar, moeilijk: dat is nogal
bewerkeltk, vereischt veel tijd en zorg; — een bewerkelfjk huis, waarlan het schoonhouden veel tijd
kost. BEWERKELIJKHEID, v.
BEWERKER, m. (-s), BEWERKSTER, v. (-s), die bewerkt; (fig.) veroorzaker, -zaakster.
BEWERKSTELLIGEN,(bewerkstelligde,heeftbewerkstelligd), uitvoeren,volbrengen; beproev en. BEWERK-

STELLIGING, v. uitvoering, het tot stand brengen.
BEWERKTUIGEN, (bewerktuigde, heeft bewerktuigd), (nat. hist.) van organen voorzien. BEWERKTUIGING, v. het organismus of organisme.
BEWERKTUIGD, bn., de bewerktuigde lichamen, natuurwezens, planten en dieren.
BEWERP, o. (veroud.) ontwerp: ruig bewerp van de
redekaveling.
BEWERPEN, (bewierp, heeft beworpen), werpende
met iets bedekken (w. g.) ; door werpen bereiken,
treffen; beramen.
BEWESTEN, vz. en bw. ten westen van: bewesten de

Kaap.
BEWETTIGEN, (bewettigde, bewettigd), (veroud.)
wettigen; berechten; straffen.
BEWIEROOKEN, (bewierookte, heeft bewierookt),
in wierook hullen, wierook toezwaaien; (fig.) bovenmatig vleien, prijzen. BEWIEROOKER, m. (-s). BEWIEROOKING, v. (-en). BEWIEROOKSTER, v. (-s).
BEWIJS, o. (...bewijzen), blijk van echtheid, van
waarheid : een bewijs geven, aanvoeren; — een stolrelijk
bewijs mfjner erkentelfjkheid, iets waaruit dezeblijkt; —
geen bewos van, geen spoor van, in 't geheel niet;
(wisk.) het betoog dat de waarheid eener stelling
volgt uit de voorwaarden .of onderstelling ; (rechtst.)
de gronden waarop eene bewering steunt ; — bewijs
van y .,;,1, eetuigschrift, — bewfjs van toegang,
kaartje; bewijs van onvermogen, van
Bewfjsje, o. (-s), gering blijk; zeer kleine hoeveelheid : in sla doet men een bewfjsje tout (vgl. schijntje).
BEWIJSBAAR, bn. wat bewezen kan worden. BEWIJSBAARREID, v.
BEWIJSGROND, m. (-en), waarheid, feit waarop eeno
redeneering steunt; argument.
BEWIJSKRACHT, v., de bewijskracht ontlee9w1 aan;
...LAST, m.; ...PLAATS, v. (-en), stelling, bewoordingen uit een werk, tot staving aangehaald ;
...REDE, v. (-nen); ...STUK, o. (-ken), akte, geschrift
als bewijs overgelegd; ...VOERING. v. (-en).
BEWIJZEN, (bewees, heeft bewezen), overtuigend
doen blijken: eene stelling bewijzen; eene misdaad be-

wijzen; de toekomst zal bewUzen, dat ik geluk heb ; — dot
bewUst nog niets, geldt nog niet als bewijs ; — de plaats
zijns oponthouds bewijzen, zijn alibi aantoonen ; betuigen, betoonen: eer bewuzen, vriendschap bewijzen; —
iemand een dienst bewijzen, iets voor hem doen.
BEWILLIGEN, (bewilligde, heeft bewilligd), toestaan,
vergunnen: in iets bewilligen. BEWILLIGING, v. (-en),
toestemming: zone bewilliging tot of in iets geven;

bewilliging verleenen op.
BEWIMPELEN, (bewimpelde, heeft bewimpeld), van
winipels voorzien; (fig.) ontveinzen, bedekken, verhelen: de waarheid bewimpelen; — een missing bewim
pelen, vergoelijken. BEWIMPELING, v. (-en).
BEWIND, o. bestuur, beheer, regeering: het bewind

hebben over; aan het bewind komen; het bewind zel f
in handers nemen.

overheidspersoon.

BEWINDVOERDER, m. (-s) ; ...VOERSTER, v. (-s), die
het bewind voert over eene zaak, een boedel enz.
BEWITTEN, (bewitte, heeft bewit), (muren) witten,
overal wit maken.
BEWOELEN, (w. g.) (bewoelde, heeft bewoeld), omwoolen. BEWOELING, v. (-en), omwoeling.
BEWOGEN. bn, (fig.) ontroerd : een bewogen gemoed;

diep bewogen stond ik voor haar.
BEWOLKEN, (bewolkte, heeft on is bewolkt), met
wolken overdekken : een bewolkte hemel; (fig.) een bewolkt aangezicht, somber, ontevreden uitziende; de
lucht begint te bewolken. BEWOLKING, v.
BEWONDERAAR, m. (-5). BEWONDERAARSTER,
v. (-s).
BEWONDEREN, (bewonderde, heeft bewonderd), den
geest getroffen voelen door den indruk van iets
voortreffelijks, van iets boven het alledaagsche: Gods'

grootheid en macht bewonderen; iemands gaven bewonderen; een schilderstuk bewonderen. BEWONDERING,
v., bewondering afdwingen.

BEWONDERENSWAARD, ...WAARDIG, bn. (-er, -st,
(ook) meer meest -), waard bewonderd to worden.
BEWONEN, (bewoonde, heeft bewoond), wonen in:

een huis, eene stad bewonen; — de fjsbeer bewoont de poolstreken, komt daar voor. BEWONING, v.

BEWONER, m. (-s), die een huis, eene stad ens. bewoont; — de bewoners der zee, de visschen. BEWOONSTER, v. (-s).
BEWOONBAAR, bn. (van eene woning, landstreek)
geschikt tot bewoning : de bewoonbare aarde. BEWOONBAARHEID, v.
BEWOORDING, v. (-en), de bewoordingen, woorden,
uitdrukkingen : hij gaf zone gedachten in de volgende

bewoordingen to kennen; in algem' ene bewoordingen;
de bewoordingen van het contract luiden.
BEWOUD, o. (Zuidn.) bestuur: dat kind heeft nog
geen bewoud over den lepel, het ken nog niet alleen eten.
BEWUST, bn., de bewuste zaak, waarvan gesproken
is, ook de bewuste persoon ; — ik ben het nab niet bewust
ik weet er niets van; — eene voorstelling wordt bewust,

in de ziel teruggeroepen.
BEWUSTELOOS, bn. (...loozer, -t), zonder buiten
Qtgat. BEWUSTELOOSIIEID,
kennis: in
v. onmacht, afwezigheid van alle bewustzun.
BEWUSTHEID, v., de bewustheid eener voorstelling; —
hij heeft het met voile bewustheid gedaan, met kennis
van de daad en hare gevolgen. '
BEWUSTZIJN, o. toestand der ziel, waarin zij werkzaam is; — in 't beu;ustzUn harer kracht, door he
kennen barer kracht gesteund, ook zijn bewustzijn

verliezen; buiten bewustzUn liggen, zijn.
BEZAAGD, bn. (van timrnerhout) met zuivere rechte
hoeken, door mesvierkant bezagen verkregen.
BEZAAID, bn. (wapenk.) van een schild gezegd
waarop dezelfcle kleine figuur vele malen voorkomt.
BEZAAIEN, (bezaaide, heeft bezaaid), met zaad bestrooien : een veld met rogge bezaaien; — de hemel was
met sterren bezaaid, overdekt. BEZAAIER, m. (-5).
BEZAAIING, v. (-en).
BEZAAN. v. (bezanen), (zeew.) zeil aan den bezaanmast: de bezaan op haar gat zetten, den schoot der bezaan sterk aanhalen; ...SCHOOT,m., bezaanschoot aan!
(zeet.) gebezigd wannoer de matrozen zich naar het
achterschip kunnen begeven om een barrel to drinken.
BEZAAN, o. bezaanleder; —LEDER, —LEER, o.
leer, bereid van schapenhuiden, dat dient tot het
inbinden van boeken on tot andere doeleinden.
BEZAANSBOOM, m. (-en); ...MAST, m. (-en), achterste kleine mast op een driemaster;
v. (-en), steunpunt voor de hoofdtouwen van den
bezaanmast en de kruisstengenpardoens.

BEZABBELEN.

BEZIEN.

BEZABBELEN, (bezabbelde, heeft bezabbeld), bezabberen ; zabbelen op.
BEZABBEREN, (bezabberde, heeft bezabberd),kwijlen . over, op.
BEZADIGD, bn. bw. (-er, -st), bedaard, ingetogen: een
bezadigd jongeling, bezadigd gedrag; — bezadigd optreden, kalm en bedaard. BEZADIGDHEID, v. bedaardheld; kalmte van gemoed: met bezadigdheid te werk
gaan.
BEZADIGEN, (bezadigde, heeft bezadigd), (w. g.) tot
rust en kalmte brengen.
BEZAGEN, (bezaagde, heeft bezaagd), aan alle kanten zagen.
BEZAKKEN, (het bezakte, is bezakt), bezinken;
afkoelen: zijn toorn laten bezakken.
BEZALVEN, (bezalfde, heeft bezalfd), met zalf insmeren.
BEZANDEN, (bezandde, heeft bezand), met •zand
bedekken, bestrooien. BEZANDING, v. bestrooiing
met zand.
BEZANT, m. (-en), oude gouden munt te Byzantium
geslagen, ter waarde ongeveer van 2 dukaten; (wapenk.) gouden of zilveren penning dien de Fransche
ridders op hun schild plaatsten, ten teeken dat zij
naar 't Heilige Land geweest waren; — bezante; gevuld met bezanten.
BEZEEREN, [ZICH], (bezeerde (zich), heeft (zich)
bezeerd), kwetsen, zeer doen : ik heb mij aan den voet
bezeerd; ook ik heb min voet bezeerd. BEZEERING, v.
verwonding.
BEZEEVEREN, (bezeeverde, heeft bezeeverd). Zie
BEZABBEREN. BEZEEVERING, v. (-en).
BEZEGELEN, (bezegelde, heeft bezegeld), van een
zegel, van een stempel voorzien; een zegel drukken
op; (fig.) bekrachtigen, bevestigen; — overtuigingee.
meeningen met den dood bezegelen, er het leven voor
laten. BEZEGELING, v. (-en).
BEZEILD, hn., een goed bezeild schip, een schip dat
tot zeilen zeer geschikt is; — een bezeilde wind, een
gunstige wind waarbij men kan zeilen. BEZEILDHETI:), v.
BEZEILEN, (bezeilde, heeft bezeild), zeilen over:
de zee bezeilen; door zeilen bereiken: we kunnen het
gat van Texel voor den avond niet meer bezeilen; — er
is geene haven (geen land) met hem te bezeilen, men
kan met hem niet omgaan; — men kan niet altijd
von koers bezeilen, het loopt wel eens tegen.
BEZEM, m. (-s), werktuig om te vegen of to stoffen; (spr.) nieuwe bezems vegen schoon, (van bedienden) in het begin is men ijverig, (ook) nieuwe kennissen zijn altijd aardig; — voor schop en bezem gebruikt wor den, voor duivelstoejager, ve or allerlei kleine
en meest onaangename diensten; (oudt.) den bezem
in den mast voeren, ten teeken dat men de zee had
schoongeveegd. Bezempje, o. (-s).
BEZEMBINDEN, o. het bijeenbinden van heidetakjes voor stalbezems.
BEZEMBINDER, m. (-s). ...BINDSTER, v. (-s)....BINDERIJ, v. (-en).
BEZEMEN, (bezemde, heeft gebezemd), (w. g.) de
wind bezemde de straat, veegde het stof weg.
BEZEMHEIDE, v. of ...RIJS, o. dunne teentjes waarvan men boenders enz. maakt.
BEZEMKRUID, o. (kruidk.), brem.
BEZEMMAKER, m. (-s) ; ...MAAKSTER, v. (-s).
BEZEMSCHOON, bn. met den bezem schoongemaakt
of geveegd : dit huis is bezemschoon; ook het ziet er
niet schoon uit; ...STEEL, m. (...stolen), steel van
een bezem; (fig.) lang mager mensch; — hij heeft
een bezemsteel doorgeslikt, (gezegd van een lang en
mager persoon); ...STOK, m. (-ken), je wil staat met
den bezemstok achter de deur, mijn wil geschiedt of
ge krijgt slaag; ...STUIVER, m. (-s), weleer de
kleinste zilveren munt in Nederland, dus geheeten
naar den pijlenbundel, het zinnebeeld der zeven
Vereenigde Gewesten, die daarop afgebeeld was.
BEZEMVLAS, o. (kruidk.) zomercypres, studentenkruid.

BEZENDING, v. (-en), hoeveelheid (van iets) die
verzonden wordt: eene bezending kaas, eene bezending
gebak; gezantschap, personeel van een gezantschap ; — daar komt de heele bezending, menigte menschen die men liever niet dan wel ontvangt.
BEZET, o. (-ten), (gew.) legaat, hypotheek.
BEZET, bn. (-ter, -st), de zaal was nog al bezet, er
waren tamelijk veel menschen, — zone borst is bezet,
vol slijm, bezwaard; — die stoel, plaats is bezet, behoort aan een ander; (zeew.) op lager wal bezet raken,
vast raken; (fig.) ik ben bezet; — min tijd is bezet, ik
heb veal bezigheden, ik kan mij niet verwijderen;
(gew.) na bezetten tijd in een koffiehuis zijn, na den
bij gemeenteverordening vastgestelden tijd.
BEZETEN, bn. naar 't oude bijgeloof een duivel in
zich hebbende; (vandaar) krankzinnig; doldriftig:
van den duivel bezeten, (ook) van iem. die uitermate
kwaad is en zoo handelt; — zit gid bezeten? dwaas.
BEZETENHEID, v.
BEZETENE, m. en v. (-n), als een bezetene tieren,
razen, als een waanzinnige.
BEZETHEID, v. overlading van bezigheden, gebrek
aan tijd.
BEZETSEL, o. (-s), (kleermakers- en naaistersterm),
datgene waarmede een kleedingstuk bezet of omzet is; belegsel.
BEZETTE, v. (-n), rood blanketsel; Spaansch of
Levantsch floors; stark met cochenille geverfd dun
linnen; blanketsel- of verflapjes tot roodblanketten
on het verven der confituren on geleien enz.
BEZETTELING, m. (-en), soldaat van een garnizoen ;
de bezettelingen deden een uitval.
BEZETTEN, (bezette, heeft bezet), vol zetten, overal
op zetten ; — eene japon met kant bezetten, afzetten, beleggen ; innemen, vullen : 't gezelschap bezette de voorste
rij stollen; eene lanclkaart, dicht, met namen bezet; —
bezetten met, beplanten, ornzetten met; (con .) eene
plaats bezetten, or bezettingen in leggen; — een land
bezetten, overheeren, — we hadden hem in een hock
bezet, zOO dat hij er niet uit kon; — een djjk bezetten,
versterken ; — de hoogten bezetten, innemen; (gew.)
legateeren. BEZETTING, v. het bezetten; — (-en), garnizoen; benauwdheid: bezetting op de borst, volheid
van slijm; — bezetting van een orkest, de personen die
de verschillende partijen spelen.
BEZETTINGSKORPS, o. (-en); ...LEGER, o. (-s).
BEZICHTIGEN, (bezichtigde, heeft bezichtigd), met
het gezicht onderzoeken; bezien, nauwkeurig beschouwen: een huffs bezichtigen, eene sehilderY bezichtigen. BEZICHTIGING, v. bezoek; beschouwing;
het publiek gelegenheicl
—iets rbezichtgin stel n,
geven om het to komen bezien.
BEZICHTIGER, m. (-s), beschouwer. BEZICHTIGSTER, v. (-s).
BEZIE, v. (...zien), bas. Zie de samenstellingen met
BESSEN on AALBESSEN.
BEZIELD, bn. (-er, -st), een bezield dichter of redenaar, een dichter of redenaar vol vuur on verhevenheid; — bezielde taal, vurige, verheven, treffende
taal; — bezielde natuur, het dierenrijk.
BEZIELEN, (bezielde, heeft bezield), eene ziel
leven aan iets geven : de beeldhouwer bezielt de doode
stof; — de redenaar bezielt zone hoorders, maakt een
krachtig streven in hen wakker, brengt hen in
g;eestdrift, — eene vurige liefde voor de kunst bezielt,
hem, is de prikkel voor al zijn streven; met geestdrift bezield; — ik weet niet wat hem bezielt, hoe hij
tot eene zoo dwaze daad komt; — wat bezielt u? uitroep van verbazing bij eene daad van een ander.
BEZIELING, v. het bezielen; aandrift; — dit gedicht
is vol bezieling, vol verhevenheid.
BEZIEN, (bezag, heeft bezien), met opmerkzaamheld, van nabij naar iets zien; — iets op beziens toezenden, om het eerst te zien, alvorens to koopen;
eene zaak van alle kanten bezien, rijpelijk overwegen;
(fig.) dat stoat nog te bezien, dat is nog onzeker ; (gew.)
het nog eens met iem. bezien, probeeren; afwachten
hoe het verder gaat; ook (gew.) ik wil het nog eens
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BEZIENSWAARD.

bezien, wat geduld hebben alvorens eene beslissing
to nemen, aanzien.

BEZIENSWAARD, ...WAARDIG, bn. (-er, -st, (ook)
meer meest -). ...BEZIENSWAARDIGHEID, v.
(...heden), wat in eene stad, eene streek het bezien
waardig is.
BEZIG, bn. bw. (-er, -st, (ooky meer meest -);
werkzaam zijn aan of met lets : hij is met zen werk
(of
bezig; hjj is aan zfjn opstel bezig; ik was bezig te
net) schrfjven, —14 is den ganschen dag bezig, hij werkt
voortdurend; — met iem. bezig
onderhandeling
zijn; (ook) ruzie maken : is h# weer bezig ? haalt hij
weer zijne streken uit; — de bezige huisvrouw, de
immer werkzame huisvrouw.
BEZIGEN, (bezigde, heeft gebezigd), gebruiken: at
zon invloed bezigen; een woord bezigen; hfj werd tot
dit gezantschap gebezigd. BEZIGER m. (-5). BEZIGING,

v. het bezigen, het gebruik.
BEZIGHEID, v. (...heden), werk, bedrijf, verrichting:
met bezigheden overladen zijn, hij is altfjd vol bezigheden; nu weer aan de bezigheid !; nuttige bezigheid
in
zoeken; — hfj verkwist zijn tijd met ledige bezigheid,

schijn heeft hij het altijd druk, doch inderdaad voert
hij niets uit.
BEZIGHOUDEN, (hield bezig, heeft beziggehouden),
(vele handen, werklieden), work verschaffen ; — zich
met iem. bezighouden, er tijd on krachten aan wijden;
zijne aandacht afleiden;
—ikzaldenagentbezighouden,
ook den viand bezighouden, ham afleiden; — dit spelletje houdt het kind bezig, is een tijdverdrijf.
BEZIJDEN, vz. on bw. naast: bezfjden het patois;
(fig.) bezfjden de waarheid, onwaar; — hfj was de plank
beztjden, had het mis.
BEZILVEREN, (bezilverde, heeft bezilverd). Zie VERZILVEREN. BEZILVERING, v.
BEZINGEN, (bezong, heeft bezongen), verheffen,
roemen (in gezang of dichtmaat). BEZINGER, m. (-s).
BEZINGING, v. BEZINGSTER, v. (-s).
BEZINKEN, (bezonk, heeft bezonken), uit eene vloeistof neerslaan : uit de oplossing bezinkt een zwart
poeder; helder worden door stilstaan (van vloeistoffen): win, bier enz. laten bezinken; — het geteerde moot
bezinken, overdacht worden, holder en klaar worden; — 't zal wet wat bezinken, de geraaktheid, de
vijandschap zal wel wat minder worden. BEZINKING, v. (-en), het bezinken ; (geol.) aardlaag door
bezinking gevormd.
(a'cor 3tilztaan
(-.D),
op den bodem verzameld).
BEZINNEN, (bezon, heeft bezonnen), nadenken;
bezin eer ge begint, denk goed na, alvorens iets te
ondernemen; — zich bezinnen, zich bedenken, herinneren: wat begint ge u altOd lang; ik bezin ryn niet,
hem ooit gezien te hebben. BEZINNING, v., tot bezinning komen, wederjuist denken; — zone bezinning verliezen, niet meer geregeld kunnen denken (door smart,
schrik enz.)
BEZIQUE, Engelsch kaartspel gespeeld met zooveel
spellen van 52 kaarten, als er medesrelers zijn.
BEZIT, o., bezit van iets; — iets in bezit nemen, zich lets
toeeigenen; lets in bezit hebben; 't is in mOn bezit;
'tbezit van iets is nog geen eigendomsrecht; — iemands
bezit, zijn vermogen.
BEZITNEMING, v. Zie INBEZITNEMING.
BEZITRECHT, o. reeht van bezit.
BEZITSOVERGANG, m. (rechtsterm) overgang van
bezit.
BEZITTELIJK, bn. (taalk.) : een bezittelOk voorneamwowd. (bijv. gebruikt), dat te kennen geeft, dat de door
dat woord bepaalde zelfstandigheid in betrekking
staat tot de 1, 2 of 3 persoon, (ook zelfst. gebruikt).
BEZITTEN, (bezat, heeft bezeten), op lets zitten,
g. die steel is pas bezeten; in bezit hebben: een
g root vermogen, ook yezond verstand bezitten. BEZITTING, v. (-en), het bezitten; goed, land dat men
bezit; — ooze Oostindische bezittingen,
BEZITTEND, bit, de bezittencle klasse, de rijke lieden, de kapitalisten.

BEZORGEN. •
BEzrriER,--ni. ( - s), de bezetters, de kapitalisten. BEZITSTER, v. ( - s).

BEZOAR, m. (-s), de bezbarsteen [eigenlijk:te gengi f t], een steenachtig lichaam dat men in de maag
on het darmkanaal van verscheidene dieren (de bezoar-antilope of -gazelle [hertegeit] o. a.) vindt, en
witaraan_men weleer eene buitengewone kracht als
geneesmiddel en tegengift toeschreef.
BEZOARAZIJN, m.; ...BALSEM, m. ; ...GAZELLE,
v. (-n) ; ...GEIT, k (-en) ; o. (-en) ; ...POEDER, o.; ...STOF, v.; ...TINCTUUR, v.
BEZODEN, (bezoodde, heeft bezood), een stuk grond,
een bleekveld met zoden beleggen. BEZODING,
v. (-en).
BEZOEDELEN, (bezoedelde, heeft bezoedeld), (dicht.)
bevlekken, besmetten : een bezoedeld kleed; (fig.) een
bezoedelde naam, waaraan schande kleeft; — een bezoedeld geweten, waarop eene misdaad drukt; — zone
handen met onschuldig blood bezoedelen, iem. onschuldig dooden;— zich bezoedelen, zich besmetten; (fig.) zich
met een schelmstuk bezoedelen, zich aan een schelmstuk schuldig maken. BEZOEDELING, v. (-en), bevlekking.
BEZOEK, o. (-en), het bezoeken: een bezoek aan een
museum; — een bezoek bfj iemand brengen,

afleggen,

beleefdheidsbezoek, visite; — op bezoek .z, op
visite; bezoek hebben, krijgen, — 't bezoek is gelukkig
weer weg, de bezoekers ; — bezoeken van rouwbeklag ; —
't bezoek neemt toe, er komen meer bezoekers in de
s tad, het museum enz.
BEZOEKEN, (bezocht, heeft bezocht), gaan zien of
hooren, zich voor eene poos erheen begeven: vreemde

landen bezoeken; een museum bezoeken; concerten bezoeken; — iemand bezoeken, naar iemands huis gaan
om hem to zien, to spreken, naar zijn welstand to
vernemen; — de kermissen bezoeken, bereizen ; — hij
wordt wreed bezocht, beproefd, heeft veel ongelukken; elkander bezoeken. BEZOEKER, m. (-5). BEZOEKSTER, v. (-s). BEZOEKING, v. (-en), bezoek;
(fig.) ongeluk, ramp: het is eene bezoeking.
BEZOEN, m. (-en), (gew.) de klomp klei waarvan
de metselsteen gemaakt wordt.
BEZOLDEREN, (bezolderde, heeft bezolderd), van
eene zoldering voorzien. BEZOLDERING, v.
BEZOLDIGEN, (bezoldigde, heeft bezoldigd), salaris
geven aan: de gemeente bezoldigt de onderwOzers; —
een goed bezoldigd ambt, met een flunk salaris ;
betalen. BEZOLDIGiNG, v. (-en), het bezoldigen;
soldij, loon.
BEZONDIGEN [ZICH], (bezondigde zich, heeft zich
bezondigd), zondigr]u: zich bezondigen aan; zich bezondigen teg en ; — zleh aan iem. bezondigen, een misdrijf
aan hem begaan; — je zou je bezondigen ! uitroep van
verbazing. BEZONDIGING, v. (-en).
BEZONNEN, bn. en bw voorzichtig, bedachtzaam,
beraden in handelen of spelen; ook eene bezonnen
dead (w. g.). BEZONNENHEID, v.
BEZOOMEN, (bezoomde, heeft bezoomd), van een
zoom voorzien, omzoomen. BEZOOMING, v.
BEZOPEN, bn. (-er, -st), dronken, dom, dwaas: be-

zopen handelen, zich bezopen aanstellen; ben je bezopen? BEZOPENHEID, v.

BEZORGD, bn. (-er, -st), vol zorg en kommer;
of voorkomen, dat zorg en onrust
—e nbezorgd ela t
aanduidt; — ik ben over die zaak, bezorgd, zij verontdie
zorg
over
hare
rust mij; — de bezorgde onoeder,
kinderen heeft; zich bezorgd maken. BEZORGDHEID, v. (...heden).
BEZORGEN, (bezorgde, heeft bezorgd), bestellen,
afgeven: een pakje bezorgen; doen verkrijgen: ik zal

lien post bezorgen; — hij heeft me reel c'erdriet bezoryd,
veroorzaakt ; — dat heeft hem den korf bezorgd, doen
zakken bij zijn examen; — hij is bezorgd, zit er good
id; (oak) or is zorg voor hem gedragen; hij is goed
getrouwd; hij is in verzekerde bewaring. BEZORGING, v. (-en), het bestellen, verschaffen, zorg. BEZORGER, m. (-s), besteller. BEZORGSTER, v. (-s).

BEZUCHTEN.
BEZUCHTEN, (bezuchtte, heeft bezucht), zuchten

over: zone zonden bezuchten.
BEZUIDEN, vz. ten zuiden van: bezuiden de Kaap;
— bw. naar het zuiden.
BEZUINIGEN, (bezuinigde, heeft bezuinigd), uitsparen, uitzuinigen : op de begrooting van oorlog mod
bezuinigd worden. BEZUINIGER, m. (-s). BEZUINIGING, v. (-en), besparing. BEZUINIGSTER, v. (-s).
BEZUINIGINGSMAATREGEL, m. (-en, -s).
BEZUIPEN {ZICH], (bezoop zich, heeft zich bezopen),
zich dronken drinken.
BEZUREN, (bezuurde, heeft bezuurd), voor lets
boeten : ik zal dien stap moeten bezuren.
BEZWAAR, o. (bezwaren), last, moeite : de spoedige

vervulling van dien post zal wel geen bezwaar geven; —
ik heb bezwaar, zoo spoedig toe te treden, ik heb er wel
lets tegen; — hij ziet er geen bezwaar in, zijn vriend
te bedriegen, ontziet zich niet; tegenwerping, bedenking: mine bezwaren zijn nog niet uit den weg geruimd, bezwaren maken; — het leven is vol bezwaren,
vol moeilijkheden; — buiten bezwaar van de Schatkist,
zonder dat het land het moot betalen.
BEZWAARD, bn. bw. (-er, -st), beladen; bezorgd:

een bezwaard geweten; — zich bezwaard tnaken over,
beangstigd zijn; — zich bezwaard geroelen lets te doen,
bedenkingen, tegenzin hebben; — zich over lets bezwaard gevoelen, er berouw van hebben. BEZWAARDHEID, v. (...heden), moeilijkheid; last; kommer,
angst: bezwaardheid van geinoed, van geweten. BE.
ZWAARDER, m. (-5). BEZWAARSTER, v. (-s).
BEZWAARLIJK, bn. bw. (-er, -st), moeilijk : ik kan

het bezwaarlijk gelooven.
BEZWAARNIS, v. (-sen), moeite, overlast.
BEZWAARSCHRIFT, o. (-en), akte, geschrift waar-

bij men zijne bezwaren (over jets) uiteenzet; waarin
men tegen de handeling van eene civiele of militaire
overheid opkornt; beklag: een berwaarschrift in-

dienen.
BEZWACHTELEN, (bezwachtelde, heeft bezwachtold), met zwaehtels omwinden. BEZWACHTELING, v.
BEZWADDEREN, (bezwadderde, heeft bezwadderd),
(dicht.) zijn zwadder werpen op; (fig.) belasteren.
BEZWALKEN, (bezwalkte; heeft bezwalkt), (dicht.)
bezoedelen; (fig.) benadeelen, schenden : iemands goeden naam bezwalken. BEZWALKER, m. (-s), BEZWALKSTER, v. (-5), (fig.) lasteraar. BEZWALKING, v. (-en), (fig.) lastering.
BEZWANGEREN, (bezwangerde, heeft bezwangerd),
zwanger maken; — dit water is met looddeelen bezwangerd, doortrokken; — de lucht is met donderwolken bezwangerd, bedekt, overtogen; (fig.) zOn hoofd is met
reuzenplannen bezwangerd, hij heeft vele reuzenplannen in 't hoofd. BEZWANGERING, v. het zwanger
maken; (fig.) vruchtbaar maken; (scheik.) verzadiging.
BEZWAREN, (bezwaarde, heeft bezwaard), zwaar
maken, beladen : de veiligheidsklep met gewichten bezwaren; — een huis bezwaren, by pothook op een huis
nemen; — die .spOs bezwaart mijne maag, kan ik moeflijk verteren; (fig.) zon geweten is met die misdaad
bezwaard, hij heeft die begaan; — dat bezwaart te
veel, dat is to lastig, to duur voor mij ; — zich bezwaren:
rich bezwaren over lets, zich beklagen; hi)* heeft zich
daarover b j m bezwaard. BEZWARING, v. het
bezwaren.
BEZWAREND, bn. (-er, -st), de afgelegde verklaring
was zeer bezwarend voor den beschuldigde, deed stork
aan zijne schuld gelooven.
BEZWAVELEN, (bezwavelde, heeft bezwaveld), zwavelen, in gesmolten zwavel doopen; met zwaveldamp laten doortrekken zuiveren; met zwaveldamp bleeken.
BEZWEERDER, m. (-s), duivelbanner, geestenbezweerder. BEZWEERSTER, v. (.5).
BEZWEET, bn. met zweet bedekt: een bezweet gezicht.
BEZWELTEN, (bezwolt, is bezwolten), (Zuidn.) stervon; — van koude bezwelten, bezwijmen.
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BEZWEMMEN, (bezwom, heeft bezwommen), in een

water zwemmen ; zwemmende bereiken.
BEZWEREN, (bezwoer, heeft bezworen),beoedigen,
met eede bevestigen : eengetuigenis bezweren; — hij bezwoer tnij, dat hfj onschuldig was, gaf het in sterke
bewoordingen te kennen ; — h j heeft de grondwetbezworen, gezworen haar te zullen handhaven ; door geheimzinn ige woorden en gebaren verbidden, doen
verschijnen of verdwijnen: den storm bezweren; een
geest bezweren; bannen (den duivel), (fig.) smeeken:

ik bezweer u, zie er van af; — moeilOkheden bezweren,
uit den weg ruimen, een einde aan de zaak maken.
BEZWERING, v. (-en), duivelenbezwering.
BEZWERINGSBOEK, o. (-en), tooverboek; ...FORMULIER, o. (-en); ...VOORSCHRIFT, o. (-en).
BEZWIJKEN, (bezweek, is bezweken), bezwOken onder, inzakken; (ook) niet bestand zijn tegen ; opgeven,
verliezen: voor de overmacht bezwOken, in een rechtsgeding bezwijken; — onder eene ziekte bezwOken, eraan
sterven. BEZWIJKING, v.
BEZWIJMEN, (bezwijmde, is bezwijmd; (ook) bezweem, is bezwemen), in onmacht vallen. BEZWIJMING, v. (-en), fiauwte, onmacht.
BIAIS, v. smal, schuin belegsel op vrouwenkleeren.
BIANDRIE, v. als eene vrouw met twee mannen
gehuwd is.
BIASSE, v. ruwe Levantsche zijde.
BIBIT, v. (-s), (Ind.) de jonge plantjes van rijst, sulker.
riot, tabak, enz. die worden uitgepoot; ...ZIEKTE, v.
BIBBEREN, (bibberde, heeft gebibberd), rillen (van
koude). BIBBERING, v.; BIBBERATIE, v.
BIBLIOGNOSIE, v. boekenkennis. BIBLIOGNOST,
m. boekenkenner.
BIBLIOGRAAF, m. (...grafen), boekenkramer, -beschrijver.
BIBLIOGRAPHIE, v. (...graphieen), boekenbeschrijving.
BIBLIOLATRIE, v. overdreven bijbelvereering.
BIBLIOLITHEN, m. my. afdrukken van bladeren op
en in gesteenten.
BIBLIOMAAN, m. (...manen), boekengek.
BIBLIOMANIE, v. verzotheid op boeken om ze als
merkwaardigheden of zeldzaamheden to bezitten.
BIBLIOMANTIE, v. waarzeggerij door middel van
den bijbel.
BIBLIOPHILE, m. (-n), boekenminnaar, met een
wetenschappelijk doel.
BIBLIOTHECARIS, m. (-son), hij die de boeken,
handschriften enz. beheert: de bibliothecaris der aca.

demische bibliotheek; de bibliothecaris onzer vereeniging,
van het Nut.
BIBLIOTHEEK, V. (...theken), boekerij, boekverzameling ; bewaarplaats van boeken.
BIBLIST, m. (-en), bijbelkenner; theologant die
zich uitsluitend aan den bijbel houdt.
BIBLISTIEK, v. bijbelkunde, bijbelkennis.
BIBLOLITHEN, m. my. boomschorsversteeningen.
BICAMERISMUS, o. regeeringsstelsel met twee kamers (van vertegenwoordiging).
BICANIUM, o. (-5), (muz.) tweestemmig stuk.
BICARBONAAT, o. (...naten), een koolzuur zout
waarvan de helft van de waterstof door een metaal
vervangen is; inz. dubbelkoolzuur-natriumzout.
BICEPS, in. tweehoofdige armspier; ook wat heeft
die man een biceps ! hoe gespierd is hij!
BICONCAAF, bn. dubbelbol (van lenzen).
BICYCLE, v. (-s), tweewielige velocipede: twee.

wieler.
BIDBANK, v. (-en). BIDBANKJE, o. (-s), knielbank

(bij R.-K.).
BIDDAG, m. (-en), bededag: biddag voor het gewas,
(inz. in Overijsel en Drente).
BIDDEMAN, m. (gew.) bedelaar.
BIDDEN, (bad, heeft gebeden ► , God aanroepen; een gobed of gebeden doen; — den rozenkrans bidden, (R.-K.)
zooveel gebeden zeg,gen als aangewezen wordt door
het getal der op een koord geregen bolletjes of kralen; smeeken: ik bid u; — loin. om iets bidden; iem. om
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eene. gunst, om genade bidden, ootmoedig verzoeken;

zijt gij nu •overtuigd? (ook) wat zegje
—nubidikjeI
nu van zoo lets onbeschofts, doms; (veroud.) uitnoodigen: iem. ter begrafenis bidden.
BIDDER, m. ( - s), die bidt; aanspreker (bij eene begrafenis). BIDSTER, v. (-s).
BIDET,. o. ( - s), waschstelletje op vier pooten, inz.
voor dames.
BIDPLAATS, v. (-en), kerk, kapel; bedeplaats;
...PRENTJE, o. (-s), (R.-K.) prentje in 't gebedenboek,
ter herdenking van afgestorvenen; ...SNOER, o. (-en),
rozenkrans; ...STOEL, m. (-en); ...STOELTJE, o. (-s),
klein laag stoeltje am op te knielen; ...STOND, m.
(-en), •ededag; ...UUR, o. (...uren), uur tot bidden
bestemd; ...VERTREK, o. (-ken). .
BIECHT, v. (-en), (R. K.) belijdenis van zonden aan
-

een geestelijke, meestal vOOr het H. Avondmaal;
berouwvolle belijdenis van zonden; openhartige beiem. de biecht afnemen, (fig.) nauwgezet
kentenis;
ondervragen; — iem. de biecht voorlezen, zijn plicht
voorhouden, zeggen waaraan hij zich te houden
uit de biecht klappen, geheimen oververheat;
tellen, — ik zeg het u in biecht, in geheim; — bjj den
duivel ter biecht gaan, aan een vijand zijne geheimen
toevertrouwen.
BIECHTDOCHTER, v. (-s), een meisje dat biecht;
dat gewoonlijk bij een zelfden pater ter biecht gaat:
—

—

zij is mine biechtdochter.

BIECHTELING, m. en v. (-en), die biecht. BIECHTELINGE, v. (-n).
BIECHTEN, (biechtte, heeft gebiecht), de biecht
afnemen, w. g.; zijne zonden belijden; (fig.) bekennen
wat men weet, vgl. opbiechten. BIECHTER, m. (-s).
BIECHTELING, v. die biecht. BIECHTSTER, v. (-s),
die biecht.
BIECHTGEHEIM, o. (-en), (wat in de biecht vernomen wordt, moet geheim blijven); zeer groot geheim ;

...GELD, o. (-en); ...LOON, o. (-en); ...PENNING, m.
(-en), hetgeen men den priester voor het afhernen
der biecht betaalt; ...KIND, o. (-eren), biechteling;
...SPIEGEL, m. (-s), lijst van vragen en antwoorden over de meest voorkomende zonden; ...STOEL,
in. (-en), gewoonlijk van voren half gesloten stoel
met dubbele zetels, door een houten wand (met eene
opening of traliewerk voorzien) afgescheiden en
voor de oorbiecht bestemd ; ...VADER., m. (-s), priester die de biecht afneemt; (fig.) g j zit imm.fff shin
coon
niet, gij hebt met mijne geheimen niets
to maken; (ook) mime zai,ell
leggen.
BIECHTZEGEL, o. verplichting van den biechtvader tot geheimhouding ; ...ZOON, m. (...zonen); ...ZUSTER, v. (-s), biechteling.
BIEDEN, (bood, heeft geboden), een bod doer,: ik
bled er dien prfjs voor; hoeveel biedt gfj ? net loven en
bieden werden z het eens; aanbieden: dit dal biedt
gelegenheid veer heerlijke uitstapjes; verleenen: iem.
hulp bieden; — inn. de hand bieden, de hand toesteken, (ook fig.) hem willen helpen. (fig.) het hoofd bieden, wederstaan. BIEDEII, m. (-s). ' BIEDSTER, V. ( - s).
BIEFSTUK, m. (-s), dun gesneden lap rundvleesch,
ook BIEF : een biefje bestellen.
BIER, o. [mv. (-en), in de bet. van soorten van
bier], drank uit hop en koren gebrouwen; — op een bier
genoociigd zijn, uitgenoodigd zijn to komen bierdrinken; — dood bier, verschaald, niet nicer werkend;
glas, heel of half vol met bier; —ensbier, enhalfbier,
hij is dronken; jong bier mod
—hij sbovenzijnbier,
gisten, vergoelijkend gezegd, wanneer jongelui zich
to dartel of uitgelaten gedragen; — een vaatje zuur
bier, eene ongehuwde dochter die boven de 25jaren
komt: eon nu is vol dochters is eon kelder vol sour bier.
BIERACCIJNS, m. (...cijnzen), belasting op het bier;
...ACCIJS, in. (...cijzen), (in de volkst.) bieraccijns.
BIERACHTIG, bn. (-Cr, -st), naar bier uitziende,
smakende; (gew.) gaarne bier driiikende: ik ben niet
bierachtig.
BIERAZIJN, m. (-en), azijn uit bier gemaakt.

BIETSIJSJE.
BIERBANK, v. (-en), (gew.) bierhuis; bank in een
bierhuis; ...BERICHT, o. (-en), aankondiging van een
bierverkooper; ...BOOM, m. (-en), eene soort van juk
om biervaten en andere lasten aan to dragen; draagboom; ...BOTTELARIJ, v. (-en), waar men het bier
op flesschen aftapt; ...BROUWER, m.
v. (-en).

BIERBROUWERSKAR, v. (-ren); ...KNECHT, m. (-s);

...WAGEN, m. ( s).
-

BIERBUIK, m. (-en), dikke buik van bierdrinken
—, (fig.) m. en v., die gaarne bier drinkt
BIERDRAGER, m. ( s). BIERDRAGERSHUISJE, o
(-s), kantoor der bierdragers, (uit den ouden ttjd);
...DRINKER, m. (-s); ...DRINKSTER, v. (-s).
BIERENBROOD, o. biersoep : eene spijs die uit bier
en brood bestaat. BIERFLESCH, v. (...flesschen);
...FUIF, v. (...fuiven), een avondfeestje waarbij uitsluitend bier gedronken wordt.
BIERGELD, o. (-en), belasting op het bier; (oudt.)
-

fooi; ...GIST, v.; ...GLAS, o. (...glazers); ...HANDELAAR, m. (-s); ...HUIS, o. waar bier enz.
getapt wordt; ...JONGEN, m. (-s), loopjongen van
den bierhandelaar; ...JOOL, m. (...jolen), bierfuif
waarop het uitgelaten toegaat.
BIERKADE, v. (-n), kade waar bier gelost wordt; —
tegen de bierkade vechten, een hopeloozen strijd voeren ; ...KAN, v. (-nen), kan waaruit men bier drinkt;
zou liever in de bierkan studeeren, hij zit liever in
—11#
de kroeg dan bij zijne boeken; ...KELDER, m. (-s);
...KROEG, v. (.en); ...KRUIK, v. (-en); ...LAARS, m.
(...laarzen), het is een bierlaars, hij drinkt veel bier;
...PENS, v. (-en), (plat) bierbuik. m. en v. die veel
bier drinkt; ...POMP, v. (-en), inrichting tot het
tappen uit een in den kelder gelegen vat onder eene
drukking van 2 a, 3 atmosferen, zonder verlies van
koolzuur; ...RECHT, o. (-en), belasting op het bier;
...SOEP, v.
BIERSTEKER, m. (-s), (veroud.), bierverkooper. BIERSTEKERIJ, v. (-en), groot magazijn van bieren.
BIERSTELLING, v. (-en), houten onderstel tot het
dragen der biervaten geschikt.
BIERTAPPER, m. (-s); ...TAPPERIJ, v. ( - en), bierhuis.
BIERTJE, o., dat is een lekker bier tje ; — dat biertje hebt
gfj self gebrouwen, en moet het ook uitdrinken, gij hebt
u zelf in moeilijkheden gebracht, en moet er u maar
zelf uitredden ook.
BIERTON, v. (-nen),; ...VAT, o. (-en); ...VLIEG, v.
(-en), zekere vlieg; (fig.) bierdrinker; ...WAGEN. m.
(-s), ...WEGER, m. ( -s),
vochtweger voor bier; ...WERKER, m. (-s), (w. g.) bierbrouwersknecht.
BIES, v. (biezen), dun, langopgroeiend oevergewas; (fig.) zijne biezen pakken, zich uit de voeten
inaken, vluchten; dunne ronde reep op een broeknaad.
BIESBAND, m. (-en), (ook bij kleerm.)
BIESBOSCH, o. land of grond, met hooge biezen
bezet ; (aardr.) overstroomd land bij Dordrecht.
BIESJE, o. (-s), eene kleine bies; halsbiesje
bandje.
BIESKORF, m. (...korven), mand van biezen gevlochten ; ...LAND, o. (-en); ...LINT, o. (-en); ...LOOK,
o. soort van kleine bies, ajuin.
BIEST, v. eerste melk (eener koe na het kalven);
ook de eerste moedermelk; ...BOTER, v.
BIESTE, v. melk, biest.
BIESTEPANNEKOEK, m. (-en), pannekoek, gebakken
van deeg dat met biest is beslagen.
BIESTOUW, o. touw, in de Levant van eene soort
van bies vervaardigd.
BIET, v. (-n), beet. Zie BEET.
BIETEBAUW, m. (-en), bullebak ; (fig.) spook, nachtmerrie.
BIETEKROOT, v. (...kroten), eene soort van roode
beetwortel, als toespijs bij aardappelen genuttigd; —
h U is zoo rood als een bietekroot, in hooge mate rood ; —
zoo'n bietekroot, kort, dik, rood ventje.
BIETSIJSJE, o. (-s), grassijsje.

BIEZE.
BIEZE, v. (-n). Zie BIES; —BRASSEN, v. mv. een
der,volksnamen van de lischdodden.
BIEZEN, (biesde, heeft gebiesd), (schilderk.) met
eene bier glad en glanzend wrijven; hard loopen;
loeiend rondloopen (in de weide, van koeien);
(spreekw.) als de eene koe biest, ligt de andere den
staart op.
BIEZENKISTJE, o. (-s), kistje, uit biezen samengesteld : Mozes in het biezenkistje.
BIEZENMAT, v. (-ten), mat uit biezen samengesteld ; ...STOEL, m. (-en), stoel met eene biezen
zitting.
BIFURCATIE, v. (...tien), de vorks- of tandswijze
verdeeling of splitsing in twee takken, armen of
tanden, zooals bij aderen, rivieren enz.
BIG, v. (-gen), of BIGGE, v. (-n), jong van het varken; scheldnaam voor een milicien-korporaal. Biggetje, o. (-s).
BIGAMIE, v. tweewijverij; dubbel huwelijk (bij het
leven van de eerste vrouw of den eersten man).
BIGGELEN, (alleen in den en pers.), (het biggelde,
heeft gebiggeld), (van tranen) afrollen: tranen bigielden langs zUne wangen.
BIGGENKRUID, o. eene inheemsche plant, op de
paardebloem gelijkende, wordt gaarne door het vee
gegeten en heet ook wel herfst of etweibloem.
BIGOT, bn. (-ter, -st), overdreven vroom.
BIGOTTERIE, v. bijgeloof ; schijnheiligheid; overdreven vroomheid.
BIJ, voorz., in de nabijheid van : hij woont bij de
poort (vgl. naast, aan de poort); — bfj Tiel is de Waal
het breedst; — iets b# de hand hebben, in zijne nabijheid,
zoodat men het kan nemen, gebruiken; — hfj is b#
de hand, aanwezig, to spreken, opgestaan; — soortb#
soort leggen; in den zak, in den hand enz.: hij heeft
geld, een stok bij zich; in zijn gezelschap: had hfj zfjn
vrouw zich; in zijn geest, zijne voorstelling: 't staat
bij m# vast; in iemands dienst: bfj iemand werken;
ten huize van : we hebbenbfj oom gelogeerd; b# iemand
.eten, (ook) door hem genoodigd zijn; in den kring
van, onder: dat is bfj de boeren zoo de gewoonte; b# de
Franschen is de toestand geheel anders; geplaatst in
een bepaalden kring, een yak: bfj het hof geplaatst; .
hij is bfj de grenadiers; bfj het onderwfjs werkzaam
2ijn; duidt aan, dat een toestand bestaat met betrekking tot eene bepaalde zelfstandigheid of groep
van zelfstandigheden : de hoektanden ontbreken bfj de
knaagdieren; hfj stond goed aangeschrevenbij zijn schoonfader- zich aangenaam bij iemand maken; — zich 14j
iemand beklagen, verontschuldigen, de klacht, de verontschuldiging aan hem richten (dus in fig. zin bij
hem brengen); — inlichtingen bj iemand vragen, de
vraag tot hem richten; — hij zei, dacht b j zichzelf,
tot, in zichzelf;
in vergelijking met (de vergeleken zelfstandigheden naast elkaar gedacht): wat is ons land nu b#
een rfjk als Duitschland; in het bezit van (de bezitting in de nabijheid gedacht): b# stem, bfj kas (geld),
machte zijn, bfj zfjne kennis, bfj zinnen zfjn; (bij
uitbr.) hj is niet goed b# zfjn hoofd, krankzinnig; —
he is bfj de hand, b# de pinken, handig, slim ; als in
tegenwoordigheid van (in eeden) : bfj God en Heiligen
zweren; langs: den heelen dag.bfj den weg loopen;
aan (voor een lichaamsdeel of kleedingstuk dat
vastgegrepen wordt) : iemand bfj de ooren trekken,b#
zfjne rokspanden vasthouden, bfj zfjn kraag vatten; —
iemand bij den neus nemen, hem misleiden; — (bij
uitbr.) iemand b# zon woord houden, de vervulling
zijner belofte vragen; (zeew.) 14j den wind zeilen, met
dwarswind;
in de nabijheid van een tijdstip : 't is bij zessen
.(vgl, tegen zessen);
gedurende zekere tijdruimte : be dag, bf)' nacht; op
zeker tijdstip: bfj het vallen van den nacht; duidt aan,
.dat het in 't gezegde vermelde gelijktijdig is met
een feit, een toestand (door 't beheerschte woord
genoemd): b# deze bekentenis bloosde hij; we zfjn bfj
goed weer vertrokken; — bfj gelegenheid van het feest,
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toen het feest was; — 't is b# menschenheugenis niet
gebeurd, zoolang als den menschen heugt; — 14 een
ylas win iets bespreken, onder het drinkers ervan;
geval van (voorwaarde) : bfj mogelijk verzet zal
van de wapenen gebruik worden gemaakt; — ik zal het
b# gelegenheid wel eens doen, als ik er gelegenheid
toe heb; — b# leven en welzfjn zien we elkaar 't volgende
jaar weer; — bfj deeling van het getal door vfg, als men
het door vijf deelt; niettegenstaande (toegeving):bij
al zfjn rijkdom is h# toch niet gelukkig; door, wegens
(oorzaak, reden) : hfj heeft b j geluk, ongeluk, toeval dien
post gekregen; men moest hem bij gebrek aan bewijs
vrijlaten; door (persoon of zaak als werkend, als aanleiding voorgesteld): eene akte, verleden b# mij, notaris;
ik weet het bfj ervaring ; kon,ing bfj de gratie Gods; —
/(f is b# de gratie toegelaten, uit toegeeflijkheid ; door
middel van : bij advertentie oproepen; bij stemming uitmaken; bj monde van; iets bfj de wet bepalen; bj onderhandsche akte; bfj gesloten briefjes; iemand bj zfjn
naam noemen ; — ik ken hem bij name, ik weet alleen
hoe hij heet; — iets bfj zfjn naam noemen, een kwaad
niet verzachten of verbloemen; — de mensch zal b#
brood alleen niet leven, van brood; — zij heeft een kind
NJ hem, door samenleving met hem;
met behulp van: bfj kaarslicht, b# het maanlicht
lezen; als: bij uitzondering, bij voorbeeld; — iemand
bij wijze van verrassing een belastingbiljet toezenden,
als verrassing; — bij manier van spreken, als ik het
zoo eens mag noemen; — '1 is maar bij manier van
spreken, ge moet het niet zoo letterlijk opvatten,
't is maar als voorbeeld genomen; —
be wfjlen, bij tfjden, nu en dan (vgl. bfj dag); 11#
werkt vlagen, zeer ongeregeld, nu hard; dan in 't
geheel niet; —
in de nabijheid eener hoeveelheid: er waren er bfj
de honderd, even minder dan honderd; — om en bfj
de honderd, omstreeks honderd; —
bfj paren, paarsgewijze; — iets bfj het vat, de flesch verkoopen, geen gedeelte van een vat enz. verkoopen;
worden telkens zes
—degtalenkimenb#zes nop,
grooter; — zij kwamen bfj duizenden toeloopen, (eig.
in groepen van duizend) in groote menigte, bij hoopen; — 't wordt b# het gewicht, bij de maat verkocht,
de waar wordt afgewogen, afgemeten; — de woning
wordt b# het jaar verhuurd, telkens voor een jaar;
men ziet hem elken
—deziken mtbfjden ag f,
dag minder worden ; — ze leven bij den dag, ze leven
van de ongewisse opbrengsten van elken dag; —
de kamer is 6 bfj 6, 6 M. lang en 5 M. breed; —
'1 is bfj zwart af, 't is haast zwart; — ze waren bij
't verdrinken af, bijna verdronken; — elect was b#
't kantje af, dat ongeluk was haast gebeurd; —
't blifft bij woorden, men komt niet verder, niet tot
daden; — alles blfift bj het oude, er wordt niets veranderd; — ik bl#f b# mijne meening, ik geef ze niet
op ; — h# hield voet bfj stuk, gaf zijne meening, zijn
elsch niet op.
BIJ, bw. slechts in samengestelde werkwoorden
en voorn. bijw.: hfj is er voorgoed bij, gesnapt, zal
straf bekomen; — he zit er warmpjes bid, kan er goed
bfj, heeft middelen; — ik kan er niet b#, het niet behet koren staat er best bfj, belooft veel;
grijpen•
staat er vrfj goed bfj, het gaat nogal met hem; —
NI
(gekomen)? hebt ge de anderen in 't
zet ge al
werk al ingehaald; — de boeken zOn bfj, tot den laatsten dag bijgewerkt.
BIJ, v. (-en), een vliesvleugelig insect, honingbij.
Bfjtje, o. (-s).
BIJALDIEN, vw. (deftig) ingeval; — bealdien ook,
zelfs wanneer.
BIJARTIKEL, o. (-s), bijgevoegd artikel.
BIJAS, v. (-sen), (nat.) Njas der lens, elke rechte
lijn die door het optisch middelpunt der lens gaat; —
?Vas van een gebogen spiegel, lijn door 't krommingsmiddelpunt; (plantk.) bjas eener bloeiweze, vertakking der hoofdas.
BIJBAL, m. (-len), (ontleedk.) bovenste testikel.
BIJBANK, v. (-en), hulpbank, succUrsaal.
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BIJBEDOELING.

BIJBEDOELING, v. (-en), iets met eene bjjbedoeling
zeggen, met eene bedoeling die niet uit de woorden
zelve
BUBEGRIP, 0.- (pen), 't woord schobbejak (d. i. iemand

die een malienkolder droeg) nam langzamerhand 't bijbegrip van gemeen, slecht aan, een begrip dat niet in
't woord zelf lag.
BIJBEL, m. (-s), de Heilige Schrift; — den Wel
wel in den mond, maar niet in het hart hebben, vaak
vroom praten, en er niet naar handelen; — de Wel
van deux aas, de in 1562 to Embden, en in 1571 hier
uitgegeven bijbel; (iron.) de bijbel van 52 bladen,
kaartspel; (gemeenz.) dik, statig book; werktuig om
de hulzen van seinvuurpijlen to rollen. Bobeltje, o. (-s).
BIJBELBESLAG, o. (boekb.) hoeken on sloten aan
een bijbel .; ...BLAD, o. (-en), (dicht.) de bijbel;
...BLOEM, v. (-en), (dicht.) schoone, treffende plaats
in den bijbel; ...BOEK, o. (-en), de bijbel, een enkel
book des Weis.
BIJBELDOCHTER, v. (-s), godyruchtige beoefenaarster des bijbels ; ...DRUKKER, m. (-s). BIJBELDRUKKERIJ, v. (-en).
BIJBELGENOOTSCHAP, o. (-pen), vere(niging tot
voortplanting der bijbelleer, (ook) tot verspreiding
van den bijbel in zijn geheel of bij gedeelten om
niet of voor geringen prijs.
BIJBELHELD, m. (-en), ...HELDIN, v. (-nen), held
die in den bijbel voorkomt; ...LEER, v. grondstelling, zedeleer des bijbels; ...LEERAAR, m. (-s,
...aren); ...LEZER, m. ( 5); ...LEZERES, v. (-sen);
...LEZING, v. (-en), het lezen in den bijbel; inz. godsdienstoefening waarin hoofdstukken uit den bijbel
gelezen eft verklaard worden: Woensdagavond is het

bijbellezing.
BIJBELPLAATS, v. (-en), aanhaling uit den bijbel.
BIJBELSCH, bn. volgens, naar den bijbel : dit stroukt
niet met de bObelsche voorstelling; — de bObelsche vrouwen, vrouwen, heldinnen uit den bijbel ; — de bjbelsche
aardrijkskunde, die betreffende de plaatsen, streken
en landen waarvan de bijbel spreekt; — de bijbelsche
geschiedenis, geschiedenis der Israelieten voor Jezus'
geboorte; — hif is zoo bfjbelsch, haalt er altijd den
bijbel bij.
BIJBELSPREUK, v. (-en); ...TAAL, v., dat is bijbeltaal, daartegen is niets in te brengen; ...TEKST,
m. (-en), bijbelplaats; ...UITLEGGER, m.(-s); ...UITLEGGING, v.; ...UITLEGKUNDE, v. bedrevenheid
in het uitleggen van den bijbel ; wetenschap die
zich met de uitlegging des bijbels bezighoudt, exegese.
BIJBELVAST, ba. (-er, -st), bedreven in bijbelteksten,
BIJBELVERBOD, o. verbod om den bijbel te lezen;
...VERHAAL, o. (dicht.) het bobelverhaal, het verliaal,
de voorstelling van zaken in den bijbel ; ...VER.
KLAARDER, m. (-s), exegeet; ...VERKLARING, v.
(-s); ...VERSPREI(-en); ...VERSPREIDER,
DING, v.
BIJBELVERTALER, m. (-s). BIJBELVERTALING,
v., de bijbelvertaling der Zecentiq (de Septuagenta).
BIJBELVRIEND, in, ( en). BIJBELVRIENDIN, v.
(-nen), voorstander, voorstandster van den bijbel.
BIJBELWERK, o. bijbel met commentarU;n; (fig.)
bijbelverspreiding; ...ZIN, m. (-nen), bijbelplaats;
(fig.) liefde tot den bijbel.
BIJBELZOON, m. (...zonen), godvruchtige beoefenaar des bijbels.
BIJBETALEN, (betaalde bij, heeft bijbetaald), betalen boven hetgeen men reeds betaald heeft :

in de volgende klasse clezer loterij wit meespelen, mo,f
bUbetaten. BIJBETALING, v. (-en), bijpeyoegd bedrap
em de som vol te maken ; surplus: tna bijbetaliny ran.
BIJBETEEKENIS, V. (sen), bijkomende beteekenis.
Zie BIJBE(i1111).
BIJBINDEN, (bond bij, heeft bijgebonden), toevoegen
in een band. BIJBINDING, v. (-en).
BIJBLAD, o. (-en), bijvoegsel (tot een dagblad or
tildschrift). Bijblaadje, o. (-s).
BIJBLIJVEN, (bleef bij, is bijgeblevon), verzellen
ik /can je, niet bijblUcen, bijhouden, gelijk blijven

het loopen, bij de studi8n); in
-

gewoonte

het geheugen, in de

dat i, mjj van mine jeugd bygebleven.

BIJBOEK. o. (-en), (kooph.) een der boeien van den
- koopman, wier• inhoud niet ypor overdrachtin het
grootboek vatliaar is, by. magaztjnboek, brievenboek,

copfjboek, agenda.
BIJBOEKEN, (boekte bij , heeft bijgeboekt),,bil bet
overige boeken: zOn de posten reeds bOgeboekt? BIJBOEKING, v.
BIJBOETEN, (boette bij,. heeft bijgeboet), hier en
daar herstellen, wat kapot is : ge moet het wat bijboeten (oorspr. van netten.).
BIJBRASSEN, (braste bij, heeft bUgebrast), (zeew.)
brassende naderen ; (fig.) Zie bodraaien.
BIJBRENGEN, (bracht bij, heeft bijgebracht), ten
huwelijk aanbrengen; — wat kunt go tot uwe verdediging, bewering bffbrengen? aanvoeren om er kracht bij
to zetten; — dat kan niet veelbobrengen, helpen; — iemzekere kennis bobrengen, eigen maken; — iem.bfibrengen, weer tot bewustzijn brengen; (gew.) ik kan het
alleen niet bijbrengen, ik kan bet alleen niet af. BIJBRENGING, v.
BIJCIRKEL, m. (-s), (oude sterrenk.) waarmede de
schijnbaar onregelmatige omloop der planeten verklaard werd.
BIJDEHAND, BLIDERHAND, bn., hi] is bijdehand, hij
is slim, vlug gevat; (ook) 't is een bOdehand kind.
BIJDEHANDJE, o. (-5), iemand die bijdehand is (van
kindoren en vrouwen).
BIJDEHANDSCH of BIJDERHANDSCH, bn., het bOdehandsche paard, dat aan de linkerzijde gespannen is.
BIJDENKBEELD, o. (-en), bijkomend denkbeeld, bijbegrip.
BIJDICHT, o. (-en), tusschenverhaal in een dichtstuk : episode.
BIJDICHTSEL. o. (-s), bijdicht.
BIJDOEL, o. Zie BIJOOGMERK.
BIJDOEN, (deed bij, heeft bijgedaan), toevoegen, aanvullen.
BIJDRAAIEN, (draaide bij, heeft en is bijgedraaid),.
bijwerken (van draaiers); (zeew.) het schip zoo leggen, dat het niet meer vooruitgaat, door eenige zei. len to brassen (em een ander schip to naderen); (fig.)
zijn toon lager steinmen, zoete broodjes bakken,
water in zijn wijn doen. BIJDRAAIER, m.
BIJDRAAIING, v.
BIJDRAGE, v. (-n), wat men geeft of bijdraagt tot
een gemeenschappelijk doel: geldel?)ke bijdrage; — letterkundige bijdrage, toevoegsel ter aanvulling eerier
spreekbeurt; geschreven memorie; verhandeling oover een wetenschappelijk onderwerp ; gedenkschrift:

bijdragen tot de algemeene geschiedenis.
BIJDRAGEN, (droeg bij, heeft bijgedragen), bijdragea
tot, helpen tot stand brengen; — ik Zcil gaarne letsbijdragen, eenig geld daarvoor geven; — 't teekene,n
draagt bij tot ontwikkeling van 't schoonheidsgeroel.
BIJDRAGER, m. (-s). BIJDIiAGING, v. (-en), bijdrage..
BIJDRUKKEN, (drukte bij, heeft bijgedrukt), drukken
naast, achter, drukken boven de bepaalde oplage.
BIJDRUKKING, v.
BIJEEN, bw. geeft to kunnen, dat twee of 'neer
zelfstandigheden in elkanders nabijheid zijn on tevens
eene zekere eenheict, eene groep vormen vgl. aaneen,
w-aar dit laatste niet het geyal is, by.: de huizen can

dit dog) staan dicht been; de niecste huizen dezer r
staan clic& aan een. In bij elkander treedt de gevonado
eenheid minder op den voorgrondBijeen komt meest in samenstellingen voor, die
editor oak vaak gescheiden worden. Men zou als
repel kunnen stollen, om de samenstelling te gebruiken, als de toestand b(iuen een gevolg is der working, by. bijeenplaatsen, bYeenzoeken, en de deelen to
scheiclen, als de toestand bije,en onafhankelijk van
do working bestaat : been zitten, staan. Zoo zou men
dan sehrij von : /A; zat de jassen bijeenhanyen, en de
jassen die Injeen hangen,. Bij koppelwerkw. zou men
do deelen oak los kunnen schrijven: de woorden die
bY ,:en zijn, bijeen blijcen, (meestal echter in een woord).

BIJEENBEHOOREN.

BIJENWAGEN.

BIJEENBEHOOREN, (behoorde bijeen, heeft bijeenbehoord), die vazen behooren been, vormen een paar.
BIJEENBRENGEN, (bracht' bijeen, heeft bijeengebracht), een leger beeenbrengen, het le
ger vormen;
—geldbe nbrengen,
(voor een bepaald doel) een zekere
som vormen. BIJEENBRENGING, v.
BIJEENDOEN, (deed bijeen, heeft bijeengedaan), we

BIJEENSCHARRELEN, (scharrelde bijeen, heeft bijeengescharreld), met moeite bij elkaar brengen_

zullen 't geld dat we hebben, maar bffeendoen.
BIJEENDRIJVEN, (dreef bijeen, heeft of is bijeengedreven), de herder dreef de schapen beeen, de booten

dreven bijeen, wat een vuil is hier beeengedreven.
BIJEENFLANSEN, (bijeenflanste, heeft bijeengeflanst), een opstel beeenflansen, weinig samenhangende
zinnen tot een opstel aaneenrijgen.
BIJEENGOOIEN, (gooide bijeen, heeft bijeengegooid) ;
...HAKEN, (haakte bijeen, heeft bijeengehaakt).
BIJEENHALEN, (haalde bijeen, heeft bijeengehaald),
de heele buurt bifeenhalen, alle buren bij elkaar doen
komen; — geld beeenhalen, inzamelen (voor een liefdadig doel by.).
BIJEENHANG EN, (hing bijeen, heeft bijeengehangen),

hang die Schildereen bijeen, de schilderijen hangen
bijeen, 't hangt been (liever aaneen) als droog zand
(van een opstel by.), er is geen samenhang in.
BIJEENHOUDEN, (hield bijeen, heeft bijeengehouden),

zen geld beeenhouden, het niet verkwisten; — zone
zaakjes goed beeenhouden, niet slordig zijn ; — houd die
kleuren eens been (beter b elkander), plaats ze naast
elkaar ; — zene zinner, beeenhouden, zijne kalmte niet
verliezen ; (w. g.) de eskaders hielden been, bleven in
elkaars nabijheid.
BIJEENJAGEN, (jaagde, joeg bijeen, heeft bijeengejaagd), de schapen in 't hok bijeenjagen, bijeendrijven,
BIJEENKOMEN, (kwam bijeen, is bijeengekomen),

de vrienden zen beeengekomen, de vergadering is bijeengekomen, — 't geld zal wel beeenkomen, we zullen nit
verschillende bijdragen de noodige som wel verkrijelkaar),
gen; — die kleuren komen goed been (beter
passen goed hijeen, schreeuwen niet; (evenzoo) dat
komt goed been, dat treft goed.
BIJEENKOMST, v. (-en), het bijeenkomen, het ontnaoeten van twee of meer personen op een aangewezen tijd en plaats tot een bepaald doen; samenkomst, onderhoud, vergadering : eene vriendschappeleke beeenkomst, waar men als vrienden onder elkander zit; — we zullen onze beeenkomsten staken, niet
weer bijeenkomen.
BIJEENLEGGEN, (legde bijeen, heeft bijeengelegd),
leg die boeken ordelek been; — geld bijeenleggen, eene
geldsom voor een bepaald doel vormen door elk wat
bij te dragen.
BIJEENLEGGEN, (lag bijeen, heeft bijeengelegen),

de soldaten lagen in groepjes been; een hoop boeken
die in een hoek der kamer beeenlag.
BIJEENPLAATSEN, (plaatste bijeen, heeft bijeengeplaatst), twee klassen beeenplaatsen, in dit systeem
zen ongeleksoortige dingen beeengeplaatst. BIJEENPLAATSING, V.
BIJEENRAPEN, (raapte bijeen, heeft bijeengeraapt),

snippers papier beeenrapen; — een bijeengeraapt leger,
uit ongeoefende soldaten in haast bijeengebracht,
(ook) uit allerlei schurken bestaande; (iron.) al
zoos verstand beeenrapen, 't weinigje verstand dat
men heeft, aan 't werk zetten. BIJEENRAPING, v.
(-en), het bijeenrapen; het bijeengeraapte: 't leger was
eene beeenraping van allerlei verloopen sujetten, (liever

samenraapsel).
BIJEENREKENEN, (rekende bijeen, heeft bijeengerekend), verschillende uitgaven b(eenrekenen, tot e'en post
onaken; — alles beeengerekend, alle omstandigheden
in aanmerking genomen.
BIJEENRIJGEN, (reeg bijeen, heeft bijeengeregen),

eenige oude papieren aan een koordje beeengeregen.
BIJEENROEPEN, (riep bijeen, heeft bijeengeroepen),

alle buren beeenroepen, eene vergadering bijeenroepen,
de leden tot samenkomst uitnoodigen ; ook : de Tweede
Kamer beeenroepen. BIJEENROEPING, v. (-en), de

vergadering is tot nadere beeenroeping yescheiden.
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wat voorbeelden beenscharrelen, de heele stall iifloopen,
om honderd gulden been te scharrelc-n.
BIJEENSCHRAPEN, (schraapte bijeen, heeft bijeengeschraapt), als woekeraar, als vrek geld bij elkaar
brengen : aardsche schatten bijeenschrapen. BIJEENSCHRAPING, v.
BIJEENSPELDEN, (spelde bijeen, heeft bijeengespeld),

de lappen van een gescheurd kleedingstuk beeenspelden..
BIJEENSTAAN, (stond bijeen, hebben bijeengestaan),

de menschen stonden in groepjes been; — kom wat
beeenstaan, wat dichter bij elkaar; (w. g.) (fig.) trouw .
steeds elkaar helpers, gezamenlijk weer- bijensta,
stand bieden.
BIJEENSTELLEN, (stelde bijeen, heeft bijeengesteld) r
tafels en stoelen btjeenstellen. BIJEENSTELLING, v.
BIJEENTELLEN, (telde bijeen, heeft bijeengeteld),
optellen : de posten eener rekening bijeentellen.
BIJEENTREKKEN, (trok bijeen, heeft en is bijeengetrokken), troepen beeentrekken, uit verspreide afdeelingen eene krijgsmacht vormen; — de ?lit elkaar
geweken planken zen weer beeengetrokken. BIJEENTREKKING, v. (-en).
BIJEENVOEGEN, (voegde bijeen, heeft bijeengevoegd). BIJEENVOEGING, v. (-en); ...WERPEN,
(wierp bijeen, heeft bijeengeworpen).
BIJEENZAMELEN, (zamelde bijeen, heeft bijeengezameld), met eenige moeite, in een tamelijk lang
tijdsverloop bijeenbrengen : de geleerde heeft op zenereizen tal van merkwaardigheden beeengezameld. BIJEENZAMELING, v. (-en), het bijeenzamelen; (w. g.)
het bijeengezamelde.
BIJEENZETTEN, (zette bijeen, heeft bijeengezet)BIJEENZETTING, v.
BIJEENZIJN, (was bijeen, is bijeengeweest), de vrien-

den zen beeen, de kring is beeen, 't geld is been;
o., ons gezellig beeenzijn werd on verwacht gestoord.
BIJEENZITTEN, (zat bijeen, heeft bijeengezeten),

de huisgenooten zaten beeen, kom wat bijeenzitten, wat
dichter bij elkaar.
BIJEENhOEKEN, (zocht bijeen, heeft bijeengezocht),

uit eene menigte voorbeelden de geschiktstebeeenzoeken,
door zoeken verzamelen.
BIJENANGEL, m. (-s), angel eener bij.
BIJENBLAD, o. eene soort van citroenkruid.
BIJENBROEDSEL, o. (-s), eieren en larven der bijen;
...CEL, v. (-len), eel in een bijenkorf; ...CELLETJE r
o.(-5);ern
BIJENETER, m. (-s), bijenwolf, zeker insect dat als
larf de bijenlarven verslindt.
BIJENHOUDER, m. (-s), iemand die bijen floudt als
middel van bestaan, iemker, ifmker, beker, ...HUIF,
v. (...huiven), (gew.) bijenkorf; ...JAAR, o. (...jaren),
het is een goed beenjaar, voor de bijkers is het een
gunstig jaar.
BIJENKAP, V. (-pen), zekere kap waarmee men het
hoofd bedekt om dit voor den steek der bijen tevrijwaren; ...KEVER, m. (-5), zekere vleeschetendekever; ...KONING, m. (-en), volgens de begrippen
der ouden eene mannetjesbij die de opperste was in
den bijenkorf; ...KONINGIN, v. (-nen), moederbij;
...KORF, m. (...korven), eene klokvormige mand van
rijs, stroo enz. vervaardigd, waarin de bijen honing
en was verzamelen; de bijen die samen een korf
bewonen; (fig.) plaats waar eene onafgebroken, soezende drukte heerscht; — o. naam van eene Hollandsche papiersoort.
BIJENLUISJE, o. (-s), larve van den blauwen meiworm; ...MARKT, v.
BIJENRECHT, o. recht om bijen to houden; wetten
omtrent de bijen; ...STAL, m. (-len); ...STOK, m.
(-ken), verzameling van korven; ...TEELT, v. ; ...VRETER, m. (-s), levendig gekleurd tropisch vogeltje dat
op bijen, wespen en hommels jacht maakt.
BIJENWAGEN, m. (-5), lange smalle wagen waarop
de bijenkorven vervoerd warden; ...WAS, 0.,
...WOLF, m. (...wolven), insect dat op bijen aast.
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BIJENZWERM.

BIJENZWERM, m. (-en), menigte; groep bijen onder
aanvoering eener koningin.
BLIFIGUUR, v. en o. (...figuren), (schoone kunsten)
bijwerk; (schilderk.) aanvullingsfiguur; (meetk.)
h4..ilpflguur.
BIJGAAN, (ging IA, is bijgegaan), bijgevoegd wor.den: idne flesch ware voldoende getoeest, maar er is er nog
.eene bfjgegaan.

BIJGAAND, bn. bijgevoegd: bfjgaancle, ingesloten,

bijgevoegde brief.

BIJGEDACHTE, v. (-n), bijbegrip ; bijbedoeling. Zie

aldaar.

BIJGELEGEN, bn. aangrenzend : bf jgeleg en landerfjen.
BIJGELOOF, o. dwaas geloof aan wonderdadige

werkingen of verschijnselen.
BIJGELOOVIG, bn. (-er, -st). BIJGELOOVIGHEID,
Ir. (...heden), geneigdheid overhelling tot bijgeloof;
bijgeloovige voorstellingen.
BIJGENAAMD, bn. een bijnaam hebbende : Willem,
.bfjgenaamd de Zwfjger.

BIJGEVAL, bw. misschien: heb je bfjgeval een potlood voor me to leen.

BIJGEVEN, (gaf hij, heeft bijgegeven), toegeven, bijdoen; (kaartsp.) de gevraagde kaart spelen.
BIJGEVOLG, vw. bw. daarom, derhalve, dus.
BIJGEWAS, o. (-sen), uitwas.
BIJGROEIEN, (groeide bij, is bijgegroeid), weder aangroeien: de afgesneden loten groeien weer speedig bfj;
(van eene misvorming) dat zal wel wat bfjgroeien, door
den groei van 't kind minder erg worden.
BIJHALEN, (haalde bij, heeft bijgehaald), halen bij;
.a.anhalen (van een cijfer bij deelingen); — iets met de
haren er bfjhalen, met groote inspanning in een gesprek, eene verhandeling enz. iets invlechten, wat
er eigenlijk niet bijhoort; (zeew.) bijdraaien; (gew.)
inhalen. BIJHALING, v.
BIJHANGEN, (hing bij, heeft bijgehangen), hangen,
ophangen naast; toevoegen; voor den geest blijven:
-dat akelige gezicht hangt mij nog altijd bfj.

BIJHANGSEL, o. (-s), aanhangsel.
BIJHARKEN, (harkte bij, heeft bijgeharkt), bier en
Haar wat opharken : een tuin bijharken. •
BIJHEBBEND, bn., de vorst met bijhebbend gevolg, dat
hij bij zich heeft.
BIJHERSENEN, v. my. achterhersenen, achterbrein.
BIJHOOREN, (hoorde bij, heeft -bijgehoord), bijbehooren.
BIJHOORIG. bn. behoorende tot.
BIJHOORIGHEDEN, v. my. plaatsen, gebouwen tot
een hoofdgebouw behoorende.
BIJHOUDEN, (hield bij, heeft bijgehouden), iemand
14houden: bijblijven (in het loopen, rijden enz.); — de
uitgaven zon to groot, ik kan het niet bijhouden, kan
er niet aan blijven voldoen; — het onderwos niet kun-

,

nen bijhouden, volgen; — ik zal die kennis bijhouden,

door studio bewaren en uitbreiden; bijschrijven:
boeken bijhouden (op een kantoor). BIJHOUDING, v.

BIJKAART, v. (-en), karton, kleine kaart in een
leegen hook van de groote geteekend: kaart van
Engeland met eene bijkaart van Leaden; (kaartsp.)
kaarten die geene troefkaarten zijn : mine bijkaarten
deugen niet; eene mooie bYkaart hebben; weinig in de
bijkaart hebben.
BIJKANS, bw. bijna, bij het kantje af: bijkans is
onzeker.

BIJKEGEL, m. (-s), kleine vulkaan op de helling
van een grooteren.
BIJKELK, m. (-en), (plantk.) bladkrans onder den
gewonen kelk, zooals bij de Malva.
BIJKER, m. (-s), bijenhouder.
BIJKERK, v. (en), hulpkerk.
BIJKOK, m. (-s), helper van den kok.
BIJKOMEN, (kwam bij, is bijgekomen), zich toevoegen aan: na de vergadering zijn twintig leden bYgekomen; — dat moest er nog bUkomen! dat zou de maat
doen overloopen ; — bijkomende omstandigheden, die bij
't hoofdfeit komen; — iem. bijkomen, inhalen, bereiken,
achterhalen; — hfj kan niet meer bUknnen, zijne mede-

BIJLIGGEND.
leerlingen inhalen, overeenkomen, passen NI: die
kleur of verf komt er niet goed bfj; uit eene bezwijming ontwaken : nu komt bjj; (fig.) na tang verval learnt de han.del weer wat bij, herleven; — dat sat
wet weer bfjkomen, terechtkomen; kastijden, straffen:
wacht! ik zal je bijkomen.

BIJKOMST, v. herleving; het bijkomen.
B!JKOMSTIG, bn., bijkomstige omstandigheden,

(minder goed dan) bilkomende omstandigheden. BIJKOMSTIGHEDEN, v. mv., door allerlei bjjkomstigheden.
BIJ_KRABBELEN, (krabbelde bij, is bijgekrabbeld),
(van zieken) zoover hersteld, dat zij zich, hoewel
met moeilijken, waggelenden gang, bewegen kunnen:
de zieke is aardig bfjgekrabbeld; met moeite inhalen ;
—opdenkats neigwordenbfjglcrabed,in

slecht schrift bijgevoegd.
BIJKRUIPEN, (kroop bij, is bijgekropen), kruipende
naderen; (gemeenz.) zich (bij iem.) to bed leggen.
BIJL, v. (-en), scherp werktuig om ermede to hakken; — er met de [ruwe] 1fj1 inhouwen, ruw to werk

gum; (ook) afdoende maatregelen nemen; (germ.)
op een ruwen kwast past eene scherpe bffl,
als het
noodig is, moat men krasse maatregelen weten to
'lemon; zachte heelmeesters maken stinkende wonden ; — de bbl aan den wortel leggen, het kwaad in zijn
oorsprong tegengaan; — de bbl ligt alree aan den wortel,

de straf is nabij ; — ik heb met die bfjl at zoo lang gehakt, op die wijze heb ik reeds lang gehandeld; —
er met de breede bijl inhakken, op grooten voet leven,
geene kosten sparen. Bfitje, o. (-s). Zie aldaar.
BIJLAAN, v. (...lanen), zijlaan.
BIJLAGE, v. (-n), bijgevoegd stuk, bewijsstuk. Bfjlaagje, o. (-s).
BIJLANDER, m. (-s), eene soort van platboomd
vaartuig.
BIJLANDIG, bn. naburig; aangrenzend, aanpalend.
BIJLAST, m. (-en), nieuwe last die bij een anderen
gevoegd wordt.
BIJLBRIEF, m. (...brieven), verzekeringsbrief van betaling aan een scheepsbouwmeester; schriftelijke
overeenkomst met een scheepsbouwmeester wegens
het bouwen van een schip.
BIJLBUNDEL, m. (-s), (Rom. gesch.) bundel pijlen
met eene bijl in 't midden, welke door een lictor of
bijldrager gedragen ward.
BIJLDRAGER, m. (-s), (Rom. gesch.) soldaat, van
de lijfwacht der koningen en consuls, lictor, bijleman.
BIJLEGBAAR, bn. vatbaar voor bijlegging.
BIJLEGGEN, (legde of legde bij, heeft bijgelegd of
bijgeleid), bijdoen; — als ik de waar zoo verkoop,moet
ik er bfjleggen, zal ik erop verliezen; tot een gezamenlijken inleg bijdragen ; vereffenen, beslechten (een
geschil) ; (zeew.) het schip bij storm met den kop
naar den wind houden, maar zoo dat het weinig
weg aflegt, bUdraaien. BIJLEGGING, v. (-en), beslechting (van een geschil.)
BIJLEGGER. m. (-5), scheidsman.
BIJLEMAN, m. (-s, -nen), sappeur; bijldrager, lictor.
BIJLHAMER, m. (-s), een werktuig, dat aan den
eenen kant eene bijl, aaia den anderen kant een
Hamer is.
BIJLHOUWER, m. (-s), een workman die met de
bijl arbeidt.
BIJLICHTEN, (lichtte bij, heeft bijgelicht), iem. bfjlichten, hem het licht voorhouden, zoodat hij beter
ik zal je eens bfjlichten, de wet voorkan zien;
schrijven, op je tekortkomingen wijzen, zeggen waar
't op -tacit.
BIJLIGGEN, (het lag bij, heeft bijgelegen), ongeveer
weten, meenen to weten: er ligt me zoo iets bjj van

eene historic, die met alien man gebeurd is; (gew.)
een voorgevoel van iets hebben: het hee,rt my altfjd
bYgelegen, dat dit gebeuren zou. BIJLIGGER, m. (-s),
(gew.) bijzit; een schip dat een gedeelte van de vracht
van den beurtschipper laadt. BIJLIGGING, v. (-en),
bijslaap.
BIJLIGGEND, bn. bij iets liggend, bijgaand. BIJLIGGENDE, bijgaande, ingesloten (brief).

BIJLMES.

BIJSPIJKERE N.
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BIJLMES, o. (-sen), kapmes; ...SCHOEN, m. (-en),

BIJSCHENKEN, (schonk bij, heeft bijgeschonken),

scheede der sappeursbijl; ...SLAG, m. (-en); ...STEEL,
m. (...stelen).
BIJLOOP, m., de man met al zon bijloop, met al
de personen die gewoonlijk bij hem zijn.
BIJLOOPEN, (liep bij, is bijgeloopen), toevloeien;
toe-, medeloopen; — het zal wel bffloopen, gelukken.
BIJLOOPER, m. (-s), klaplooper; leerling in eenig
ambacht, loopjongen; — hij is maar zoo watbijlooper,
telt nog niet voor vol mee. Boloopertje, o. (-s).
BIJLOOPSTER, v. (-s).
BIJLTJE, o. (-s), kleine big; — het bfjltje ergens bij
neerleggen, geene moeite meer doen; (inz.) niet meer
studeeren ; — hij is het bUltje kwijt, staat beclremmeld,
weet niet wat to doen ; (oudt.) benaming der scheepstimmerlieden to Amsterdam.
BIJMAAN, v. (...manen), (sterr.) heldere plekken
aan den hemel op gelijke hoogte als de maan, ontstaan door de kruising van meer of min duidelijke

schenkende bijdoen, toevoegen.
BIJSCHERM, o. (-en), eene b]oeiwijze wier hoofdas
en zijassen ieder met eene bloem eindigen en ieder
eene of twee nevenassen dragen.
BIJSCHERPEN, (scherpte bij, heeft bijgescherpt),
scherper maken; — jzer bfjscherpen, afpennen. BIJSCHERPING, v.
BIJSCHIETEN, (schoot bij, heeft on is bijgeschoten),
nog meer schieten; — zij zullen er nog geld moetenbifschieten, het voorschot vergrooten.
BIJSCHIKKEN, • (schikte bij, heeft en is bijgeschikt),
dichter bij iets gaan zitten of staan; op- aansch uiven ; aan tafel gaan zitten bij de anderen
(em to eten); in orde brengen, regelen. BIJSCHIKKING, v.
BIJSCHIKKEND, bn. (taalk.) bijschikkend zinsverband,
voegwoord, (beter dan) nevenschikkend.
BIJSCHILDEREN, (schilderde bij, heeft bijgeschilderd), het ontbrekende door schilderen aanvullen;
door nog een weinig to schilderen iets afwerken..
BIJSCHOFFELEN, (schoffelde bij, heeft bijgeschoffold), een weinig opschoffelen.
BIJSCHRAPEN, (schraapte bij, heeft bijgeschraapt),
schrapende verzamelen; — den etenspot bijschrapen,
schoon, glad schrapen. BIJSCHRAPING, v.
BIJSCHRIFT, o. (-en), kort opschrift bij eene plaat
of beeltenis; motto.
BIJSCHRIJVEN, (schreef bij, heeft bijgeschreven),
bij iets schrijven : ik zal er nog een regeltje bijschrijyen; — een post bijschroven, boeken; — iemands boeken
bUschrUven, de boeken voor iem. houden. BIJSCHRIJVING, v. (-en), de bijschrijving der rentegeschiedt
op den eersten Woensdag van Februari.
BIJSCHUIVEN, (schoof bij, heeft on is bijgeschoven), schuivende naderen, of doen naderen; aan tafel
gaan zitten, bijschikken. BIJSCHUIVING, v. (-en).
BIJSLAAP, m. on v. (bijslapen) bedgenoot, bedgenoote.
BIJSLAAP, m. huwelijksgemeenschap, geslachtelijke vereeniging.
BIJSLAAPSTER, v. (-s), (gew.) bedgenoote; onwettige vrouw, bijzit.
BIJSLAG, m. BIJSLAGJE, o. (-5), bijkomend voordeel: mijn betrekking levert mij duizend gulden op,
maar in dat werk heb ik nog een aardig boslagje.
BIJSLAPEN, o. (w. g.) BIJSLAPER, m. ( - s). BIJSLAPING, v. (-en).
BIJSLECHTEN, (w. g.) (slechtte bij, heeft bijgeslecht), afslechten. BIJSLECHTING, v.
BIJSLEEPEN, (sleepte bij, heeft bijgesleept), slepende
naderbij brengen ; (ook) met moeite, inspanning aanbrengen; (fig.) met de haren er .bijsleepen, bijhalen.
BIJSMAAK, m. (...smaken), smaak dien men aan iets
naast den gewonen smaak proeft: er is een bfjsmaak
aan de koe; (fig.) geleerdheid net een bijsmaak van
pedanterie. BUsmaakje, o. (-s).
BIJSMEDEN, (smeedde bij, heeft bijgesmeed), door
smeden bijvoegen; afwerken door nog een weinig
to smeden. BIJSMEDING, v. BIJSMELTEN, (smolt bij, heeft bijgesmolten), door
smelten vermeerderen ; aan een mengsel door smelting toevoegen. BIJSMELTING, v.
BIJSMEREN, (smeerde bij, heeft bijgesmeerd), smerende bijvoegen; verder smeren: nog wat boterhammen bijsmeren.
BIJSMIJTEN, (smeet bij, heeft bijgesmeten), bij iets
anders smijten; door smijten vermeerderen.
BIJSNUITEN, (snuitte bij, heeft bijgesnuit) : een stuk
hout bijsnuiten, een schuinen kant of snuit eraan
maken, zoodat het aan of in een ander stuk hout
past. BIJSNUITING, v.
BIJSPELEN, (speelde bij, heeft bijgespeeld), (kaartsp.)
de gevraagde kleur bospelen, eene kaart van die kleur
opgooien, bijvoegen.
BIJSPIJKEREN, (spijkerde bij, heeft bijgespijkerd),
wat stuk is voor behulp een weinig vastspijkeren;
—iem.bijspijker n,
met geld ondersteunen; bijbetalen:

BUM ENG EN, (mengde bij, heeft bijgemengd), door
nainging toevoegen: ik zal nog wat salpeter bijmengen. 3IJMENGING, v. (-en), het bijmengen ; het bijgemengde. BIJMENGER, m. (-s). BIJMENGSTER. v. (-s).
BIJMENGSEL o. (-s), het bijgemengde.
BIJMIDDEL, o. (-en), (geneesk.) hulpmiddel.
BIJNA, bw. bijkans, schier: h ?vas bijna dood; ik
was Nina gevallen; er waren bijna honderd menschen.
BIJNAAIEN, (naaide bij, heeft bijgenaaid), voor behulp toenaaien, in 't ruwe dichtnaaien : we sullen
die scheur maar wat bijnaaien.
BIJNAAM, m. (...namen), toenaam: Hendrik IV
verdiende den bijnaam van „de Groote"; spotnaam:
hij droeg den bonaam van Buikje; iemand een bijnaam geven.
BIJNEMEN, (nam bij, heeft bijgenomen), meer nemen dan men reeds bezit: bij dien lap stof moet ge
vog vier el bijnemen, dan hebt ge genoeg voor een japon; —
dat kan ik er wel bijnemen, tegelijkertijd nemen.
BIJNERF, v. (...nerven), zijnerf van een blad.
BIJNIER, v. (-en), eene der twee half bolvormige
of driehoekige lichamen die op de nieren gelegen
en daaraan bevestigd zijn.
BIJOOGEN, o. my. (nat. hist.) enkelvoudige oogen
of oogstippen bij sommige insecten.
BIJOOGMERK, o. (-en), bijbedoeling (bij eene handeling).
BIJOORZAAK, v. (...zaken), geringe oorzaak die
met eene grootere samenwerkt.
BIJOU. o. kleinood; (ook fig.); kleine villa.
BIJOUTERIE, v. (...ieen), kleinooden, galanteriewaren. ,
BIJOUTERIEDOOS, v. (...dcozen); ...KISTJE, o. (-s);
...WERKER, m. (-s) ; ...WINKEL, m. (-s).
BIJPAARD, o. (-en), Zie BIJDEHANDSCH.
BIJPAD, o. (-en), zich op bypaden begeven, afdwalen.
Bfjpaadje, o. (-5), klein pad; toepad.
BIJPASSEN, (paste bij, heeft bijgepast), het juiste
bedrag eener som afpassen door er in kleine munt
het ontbrekende bij to voegen ; bijbetalen; — je zult
moeten bopassen, betalen, opdokken. BIJPASSING, v.
het bijpassen, — (-en), het bijgepaste.
BIJPLANEET, v. (...planeten), planeet die om eene
hoofdplaneet loopt:- de maan is eene bijklaneet.
BIJPRIJS, m. (...prijzen), de tweede of lagere prijs.
BIJREKENEN, (rekende bij, heeft bijgerekend), in de
rekening opnemen.
BIJRIVIER, v. (-en), eene kleine rivier die zich in
eene grootere rivier ontlast : de Rijn en zone bUrivieren.
BIJROEPEN, (riep bij, heeft bijgeroepen), verzoeken
bij iem. to komen : uwe moeder is ernstig ziek; hebt
ge er al een dokter bogeroepen?
BIJSCHADUW, v. (-en), halve schaduw.
BIJSCHAVEN, (schaafde bij, heeft bijgeschaafd), een
weinig sehaven; door een weinig schaven afwerken, gladmaken; het gebrekkige door schaven herstellen.
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BIJWEG.

BIJSPR1UK.

veet moeten blYspYkeren; dit sommetje heeft nog aardig
wat bfigeFpificerd, het kapitaal vergroot.
BIJSPREUK, v. (-en), (w. g) leensprefili.
BIJSPREUKIG, bn. (w. g.) leenspreukig, overdrachtelijk.

BIJSPRINGEN, (sprong bij, heeft en is bijgesprongen), (fig.) (iem.) in nood of gevaar snel helpen,
bijstaan (ook met geld). BIJSPRINGER, m. (-s). BIJSPRINGING, v. (fig.) hulp -, bijstand.
BIJSTAAN, (stond bij, heeft bijgestaan), (tem.) helpen
tot een doel te geraken; ondersteunen: de Hemel
sta mij bill; (zeew.) de zeilen staan goed bij, vangen
den wind goed.
BIJSTAND, m. hulp, ondersteuning onderstand:
bostand verleenen; — commissie van bfjsland voor het
Woordenboek der Nederlandsche taal, die het financieele der uitgave regelt; — commissie van bijstand
voor onderwfjs, van voorlichting. •
BIJSTANDER, m. (-s), helper, steun ; twee oorlogsschepen in slagorde naast elkander liggend zijn elkanders bystanders.
BIJSTEELTJE, o. (-s), (plantk.) afzonderlijk steeltje
van elk blaadje in een samengesteld blad.
BIJSTEKEN, (stak bij, heeft bijgestoken), door insteken vermeerderen; de turf eene laag dieper uithalen; —gij moot er nog eenige spelden bUsteken, bij de
andere steken; (gew.) ondersteunen, helpen: hfj

kan zich, zelven nog niet bedruipen ; zijne ouders moeten
hem nog altijd bUsteken.
BIJSTELLEN, (stelde bij, heeft bijgesteld), door stellen bijvoegen: stel er nog eenige tafels bij. BIJSTELLING, v. het bijstellen; — (-en), hulpstellage; (taalk.)
appositie, een zelfst. naamwoord dat onmiddellijk,
d. i. zonder voorzetsel of zonder teeken van den
tweeden naamval als.bijv. bepaling van een ander
zelfst. naamw. voorkomt. •
BIJSTER, bn., het spoor bijster zijn, het spoor niet
moor weten, verdwaald zijn (eig. en fig.); (ook)

't spoor bUster raken.
BIJSTER, bw. zeer: hij is bUster dom; hij stond bUster verlegen; (vooral) niet buster vlug , verstandig, tamelijk dom.

BIJSTERNIS, v. verbijstering.
BIJSTERZINNIG, bn. verdwaald van zinnen. BIJSTERZINNIGHEID, v. zinsverbijstering.
BIJSTOOTEN, (stiet bij, stootte bij, heeft bijgestooten), door stooten bijvoegen; (biljartsp.) een bal bij-

stooten.
BIJSTRIJKEN, (streek bij, heeft bijgestreken), de
schade, aan het gestrekene ontstaan, door opnieuw
to strijken, verhelpen: het dak Nystrijken, de opening
tusschen de pannen vullen, (ook een beschadigd gedeelte van verfwerk); glad strijken; door strijken
afwerken; bij het andere strijken.
BIJT, v. (-en), opening in het ijs gemaakt: eene

bijt hakken; — er is eene vreemde eend in de bit,
"Armen een besloten -kring van vrienden of familieleden is een vreemdeling gekomen.
BIJTACHTJG, bn. (-er, -st), gaarne bijtende: een bifiachtige hood; bijtend. BIJTACHTIGHEID, v. lust oin
to bijten.
BIJTAFEL, v. (-s), tafel bij de gewoonlijk gebruikte
geschoven; (gew.) tweede gerecht.
BIJTEEKEN, o. (-s), (muz.), kruis of mol.
BIJTELLEN, (telde bij, heeft bijgeteld), bij het gotelde nog iets tellen; — zoo'n som telt nog eens bU, is
de moeite waard.
BIJTEN, (beet, heeft gebeten), happen: boten in of
aan (lets); met de tanden breken, verbreken; —
wit bier niet bUten, de visch wil niet aanbijten; met
elkander spelen (van honden); — hij heeft te bii*Ln
ouch te Shen, hij is doodarm; — zijne tanden ergens
op stamp bijten, rnachteloos er tegenover staan; — zich
op de tanden buten, zijne spijt, zijne woede verkroppen ; — op zijne nagels bijten, (fig.) beteuterd, verlegen
steno; vgl. nagelbUter; — (100(13 honden Veit niet,
van de dooden heeft men niets to vreezen; — blurrende honden bijten niet, -wie hard schreeuwt, doet

het minst;

—

in het oor bUten, snel toefluisteren;

worden, in den slag, sneu—inhetsofbijten, gedo d
yelen; van het paard geWorlien worden; branden,
jeuken: de W0114 bit mij getveldig, dit zuur bijt; —
peper 140 op de tong, veroorzaakt pijn.
BIJTEN, (bijtte, heeft gebijt), eene bijt hakken.
BIJTEND, bn. (-er, -st), wat bUt; — bjjtende
ongebluschte, levende kalk; bijtende potasch; (fig.)
scherp, hekelend en met het doel.om te kwetsen:

een bijtend vlugschrift; een bijtende spot.
BIJTER, m. (-s), hij die bijt ; (ook) tand. BIJTERTJE,
o. (-5), tandje (van kleine kinderen). BIJTSTER, v. (-s).
BIJTGAT, o. (-en), (gew.) bijt; ...HAKKER,
BIJTIJDS, bw. vroegtijdig: sta morgen wat bfjtijdsop; ten behoorlijken tijde: bljtffels de noodige maatregelen nemen, vOOr het te laat is.
BIJTMIDDELEN, o. my. scherpe, bijtende middelen,
(als zuren).
BIJTREKKEN, (trok bij, heeft en is bijgetrokken),
tot zich trekken : trek de tafel wat bij; (gew.) aantrekken: mijn, tuin was te klein; ik heb er dien van
min buurman bygetrokken; (van kleuren) dat sal we(
bUtrekken, bij het opdrogen (optrekken) zal het later
geverfde, gewitte wel dezelfde kleur krijgen als het
vroeger geverfde of gewitte; (van kleeren)'t trekt
nog wel wat bij, de fout die nog aan 't kleedingstuk
is, wordt door 't dragon wel minder.
BIJTVLIEGEN, v. my. (nat. hist.) roofvliegen.
BIJTVOCHT, 0. bijt- of hechtmiddel der katoendrukkers, vergulders enz.
goedkeuring, toejuiching: de
BIJVAL, rn.
maatregel vond grooten btjval; bijval oogsten, inoogsten,
schenken; (w. g.) onverhoopte winst.
BIJVALLEN, (viol bij, is Njgevallen), door vallen
vermeerderen, erbij komen ; — iem. bijvallen, zijne zijde
kiezen in een strijd, een dispuut; (gew.) in het geheugen komen : dat wil mij thans niet bijvallen, ik
kan het mij niet herinneren.
BIJVALLETJE, o. (-s), (w. g.) buitenkansje.
BIJVALSBETUIGING, v. (-en), bewijs van instemming,
toejuiching, applaudissement.
BIJVEGEN, (veegde bij, heeft bijgeveegd), een weinigje aanvegen.
BIJVIEREN, (vierde bij, heeft bijgevierd), voortdurend langzaam laten schieten: (zeew.) een looper ge-

stadig aan bijvieren; de schooten, de toppenants bijcieren.
BIJVOEGEN, (voegde bij, heeft bijgevoegd), bijdoen
nog een postscriptum bUvoegen, eenige voorbeelden bvoegen; (taalk. w. g.) de bilcoegende wijs, aanvoegencle
wijs. BIJVOEGING, v. (-en), vermeerdering ; toevoegsel. BIJVOEGER, m. (-s).
BIJVOEGLIJK, bn. (taalk.) bUcoeglijk naamwoord,
woord dat eene eigenschap of eene hoedanigheid
van eene zelfstandigheid aanduidt ; — bUcoeglUke bepaling, bepaling eener zelfstandigheid ; — 't woord
is bijvoeglUk gebruikt, als bijvoeglijke bepaling; een,

bUcoeglijk gebruikt voornaarnw., telwoord; vgl. zdfstandig.
BIJVOEGSEL, o. (-s, -en), bijvoeging, aanvoegsel ;
buitengewoon blad, bij hot
—hetbUvoegslenrcourant,
gewone gevoegd.
BIJVOET, m. (-en), [v. als stofn.] zekere samengesteldbloemige plant.
B1JVOETWOL, v. (geneesk.) eene grauwe, wollige
stof die in China, Japan en elders uit de bladeren
en toppen van den gemeenen bijvoet bereid en als
geneesmiddel, inzonderheid tegen jicht en podagra,
uitwendig aangewend wordt : move.
BIJVORM, in. (-en), (taalk.) nevenvorm waarin een
woord voorkomt ; leide is een bijcorm van legde.
BIJWAGEN, m. (-5), wagen die bij den gewonen postwagon gevoegd wend, wanneer deze niet al de passagiers vervoeren kon ; een persoon die voor noodhulp
gebruikt wordt : het _Alg. Ned. Werkl.-Verbond wordt

door de .socialisten een bijwagen der liberalen genoenud;
(scherts.) bijvoegsel op een maand- of weekblad.
BIJWEG, m. (-en), zijpad; (fig.) slinksche weg Ian gs-

bUccegen,

doel zoeken te bereiken, triton we niet op
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BIJWERK.

BILBOQUET.

fiffwegen geraken, van 't onderwerp afdwalen. Bfj-

Per. BIJZITTERSCHAP, o. waardigheid eens asses-

wegje, o. (-s).
BIJWERK, o. (-en), versiering; (bouwk.) werk dat
buiten het bestek gemaakt wordt ; — hetbfjwerk eener
schilderfj, wat slechts tot opvulling dient.
BIJWERKEN, (werkte bij, heeft bijgewerkt), het
.ontbrekende aanvullen: lad moet zone aardrykskunde
nog wat bowerken; (ook) hij moet bowerken, de andere
leerlingen inhalen ; netter afwerken: de teekerting nog
--wat bijwerken.
BIJWERPEN, (wierp bij, heeft bijgeworpen), door
werpen bijvoegen.
BIJWEZEN, o. bijzijn, tegenwoordigheid: in het bfj-avezen van zijn wader.
BIJWIJF, o. (...wijven), bijzit. BIJWIJFSCHAP, o.
w. g.) onwettige omgang.
BIJWIJLEN, bw. somwijlen.
BIJWITTEN, (witte bij, heeft bijgewit), het ontbrekende door witten aanvullen.
BIJWONEN, (woonde bij, heeft bijgewoond), tegen3voordig zijn bij : eene vergadering, begrafenis, een conert bywonen; — een opstootje bYwonen, beleven; (gemeenz.) ik heb dien man ook nog bfjgewoond, hem in
-zijn werken en streven gekend, (vooral) onderwijs
van hem gehad; — eene vrouw bijwonen, beslapen.
BIJWONING, v. het getuige zijn van ; beslaping van.
BIJWONER, m. (-s), getuige van; die vleeschelijke
_gemeenschap heeft met. BIJWOONSTER, v. (-s).
BIJWOORD, o. (-en), (taalk.) woord dat een bijvoeglijk naamwoord, een werkwoord, een telwoord of
.een ander bijwoord nader bepaalt.
BIJWOORDELIJK, bn. de beteekenis eens bijwoords
hebbende; — bYwoorclelijke uitdrukking, twee of meer
woorden die te zamen als een bijwoord zijn te beschouwen. BIJWOORDELIJKHEID, v. hoedanigheid
eens bijwoords.
BIJWORTEL, m. (-s), (plantk.) wortel nevens den
hoo fdwortel ; (ook) wortel eener plant die geen hoofdwortel heeft.
BIJZAAK, v. (...zaken), zaak die naast de hoofdzaak
staat: een betoog dat in bYzaken verwatert; — dat is by2aak ! dat maakt niet veel uit.
BIJZAATHOUT, o. (-en), (zeew.) langscheepsche verbanddeelen ter weerszijden uit het zaathout over de
wrangen liggende; ...ZEIL, o. (-en), (zeew.)
BIJZEN, (bijsde, heeft gebijsd) [Zuidn. bees, heeft
gebezen], tochtig zijn (van dieren); (Zuidn.) onstuimig been en weer loopen van dieren, vooral van
koeien, zoo men meent tengevolge van den steek
-eens insects, oestrus bovis geheeten. Zie BIEZEN,
BISSEN.
BIJZENDEN, (zond bij , heeft bijgezonden), tegelijk
met iets anders zenden.
BIJZET, m. (-ten), inzet.
BIJZETGELD, o. (-en), geld dat men bijzet.
BIJZETTEN, (zette bij, heeft bijgezet), plaatsenbij;
met geld ondersteunen; (spel) den
—iem.geldbfret n,
inzet vermeerderen, verhoogen; (zeew.) een zeil
.zetten, uitspannen om dienst te doen ; — alle zeilen bij.zetten, alle krachten inspannen; — hfj heeft niets
sneer (om) b# te zetten, hij is uitgeput (zoowel van
lichaamskrachten als van geldmiddelen gezegd);
—.e nlijkbozet n,
begraven, ter aarde bestellen, in
den grafkelder zetten. BIJZETTING, v. (-en). BIJZETTER, m. (-s). BIJZETSTER, v. (-s).
BIJZIEND, bn. (-er, -st), kortzichtig; zwak van gezicht. BIJZIENDHEID, v. kortzichtigheid.
BIJZIG, bn. (-er, -st), (gew.) tochtig (van dieren); —
,byzig weer, winderig, onstuimig weder.
BIJZIJN, o., in bejzfjn van, in tegenwoordigheid van.
BIJZIN. m. (-nen), (taalk.) afhankelijke, bij-, onder:geschikte zin.
BIJZIT, v. (-ten), vrouw waarmede men buiten
huwelijk omgang heeft.
BIJZITTEN, (zat bij, heeft bijgezeten), zittende bijwonen. BIJZITTING, v.
BIJZITTER, m. (-s), adjunct, assessor (in een raad);
t oeluisterend lid eener examencommissie, dwarsky-

s°rs.
BZON,
IJ
v. (-nen), op dezelfde wijze gevormd als
eene BIJMAAN, zie aldaar; — zfj is zijne bfizon, zij
is altijd bij hem.
BIJZONDER, bn. en bw. (-der, st, (ook) meer-, en
meest-), afzonderlijk, op zich zelf: een volksvertegenwoordiger die veer de bfjzondere belangen van zjn distrist opkomt; van het algemeene tot het bijzondere afdalen; — het byzonder onderwfjs, niet van overheidswege gegeven ; zeer groot : Marken heeft eene bfjzondere
aantrekkingskracht voor vreemdelingen; eigenaardig,
vreemd, zonderling: hfj is altfjd zoo bozonder, hij heeft
altfjd wet bozonders; — 't is niets bYzonders, niets ongewoons, niets beduidends, niets geheims ;— bw. zeer,
buitengewoon : 't vreemdelingen bezoek is bozonder sterk;
't bevalt me hier bijzonder; — in 't bfjzonder, op afzonderlijke gevallen toegepast; — 't geldt alien, maar u
in 't bfjzonder, voornamelijk, in de eerste plaats; —
iemand in 't bozonder spreken, (minder gebruikelijk
dan) afzonderlijk, onder vier oogen.
bijzondere omstanBIJZONDERHEID, v.
digheid, vreemdheid, zonderlingheid; er kwam eene
byzonderheid b voor; de bfjzonderheden eener gebeurtenis, eens verhaals, de onderdeelen, bijomstandigheden; — byzonderheden ontbreken nog (van een courantenbericht); ik kan al die bfjzonderheden niet
onthouden; — eene zaak in bijzonderheden bestudeeren;
tot in kleine onderdeelen; tot in bfjzonderheden, tot
de geringste bijzonderheden afdalen.
BIJZONDERLIJK, bw. in het bijzonder.
BIJZOONTJE, o. (-s), (zeew.) de helper van het
zoontje of den bokok.
BIK, o. afval, stukken en brokken van Bentheimer
steen; wat afgebikt is; schuurgoed: zand en bik
te Poop.
BIKHAMER, m. (-s), hamer om steenen te bikken;
kleine hamer om ketelsteen uit stoomketels to
bikken; ...IJZER, o. (-s), ijzer met twee breede messen
om steenen to bikken.
BIKKEL, m. (-s), koot, beentje ; metalen voorwerpje
op een beenen kootje gelijkende, waarmede de meisjes spelen; stuiter; — zoo glad als een bikkel, spiegelglad; — zoo hard als een bikkel, zeer hard; kei, ter
grootte van een bikkel. Bikkeltje, o. (-5).
BIKKELEN, (bikkelde, heeft gebikkeld), met bikkels
to spelen. BIKKELAAR, m. (-5). BIKKELAARSTER, v. (-s).
BIKKELSPEL, o. kootspel; ...WAARZEGGER, m.
(-s); ...WAARZEGSTER, v. (-5).
BIKKELWAARZEGGERIJ, v. waarzeggerij uit het
lot, uit dobbelsteenen of bikkels.
BIKKEN, (bikte, heeft gebikt), (mets.) kalk afslaan,
uithakken, kanten (marmer); billen; (fig.) (gemeenz.)
eten, schransen : er valt hier niet veel te bikken;
(gew.) daar bikken ze niet hard op, daar eten ze met
lange tanden van; (van vogels) pikken. BIKKER,
m. (-s). BIKKING, v. (-en). BIKSTER, v. (-s).
BIKSTEEN, v. afgebikt steengruis.
BIL, v. (-len), achterdeel (van een mensch of dier);
—enkidopebiln,vordebilngevn,
het op die
deelen kastijden; — hij krygt voor de billen, (scherts.)
zal berispt worden; — wie zijn billen brandt, meet op de
blaren zitten, wie verkeerde dingen doet, moet de
gevolgen ondervinden; — drie mingelen broek en een
pintje billen, schertsend gezegd van iem. die eene zeer
wijde of eene to groote broek draagt; — zfj heeft (het)
lood in de billen, zij is hoog zwanger, (ook) is zeer
zwaar; — zijn goed door de billen lappen, verkwisten,
doorbrengen; (zeew.) de billen van een schip, achterdeel van den romp, omstreeks ter hoogte van den
waterspiegel.
BILATERAAL, bn. (meer-, meest-), wederzijdsch,
tweezijdig; — een bilateraal contract, wederzijdsch
bindende overeenkomst; (nat. hist.) bilaterale symmetric, symmetrie ter weerszijden van slechts den
deelvlak.
BILBOQUET, m. (-ten), vangstokje, vangbakje, tui-
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BILBORD:

Melaartje; staafje waarmee de •goudsmid het gond
opneemt.
BILBORD, o. (-en), (zeew.) ankervoering.
BILHAMER, m. (-s), werktuig waarvan de molenaar
zich bedient bij het billen, en dat in twee large ;
barmen mesvorigpn btelsuo,(k)
BILJARDEEREN, (biljardeerde, heeft gebiljardeerd),
den bal tweemaal raken met de keu; de twee bailen
tegelijk raken.
SMART, o. (-en), zeker spel met ballen;(ook)eene
met groen laken bekleede langwerpig rechthoekige
tafel tot dit spel dienende.
BILJARTBAL, m. (-len) ; ...BAND, m. (-en), de (gewoonlijk) met groen laken bekleede veerkrachtige
band van het biljart; .AONCOURS, o. (-en).
BILJARTEN, (biljartte, heeft gebiljart), biljart spelen.
BILIARTJONGEN, m. (-s), jongen die den biljartspelers van dienst is.
BILJARTKEU, v. (-s, -en); ...LAKEN, o.•, ...PARTIJ,
v. (-en); ...SCHOPJE, o. (-s); ...STOEL, m. (-en);
...STOK, m. (-ken), stok tot het biljartspel dienende,
biljartkeu. •
BILJARTSPEL, o. ; ...SPELER, m. (-s).
BILJARTTAFEL, v., (-s), het bovenste platte vlak
waarover de ballen loopen; ...WEDSTRIJD, m. (-en) ;
...ZAAL, v. (...zalen), vertrek waarin de biljarten
ter bespeling staan; ...ZAK, m. (-ken), gat in den
band, waarin de bal kan verdwijnen.
BILJET, o. (-ten), geheel of gedeeltelijk gedrukt
stuk, dienende tot aankondiging, tot bewijs enz.:
aanplakbiljet; retourbiljet; belastingbiljet; reclamebiljet;
muntbiljet; inteekenbiljet; biljet van inkwartiering; — in
biljetten liggen, ingekwartierd zijn bij de burgers;
toegangsbewijs: biljetten laten halen (voor eene tooneelvoorstelling, een concert enz.); billet-doux, minnebriefje. Biljetje, o. (-s), briefje.
BILJOEN, o. een pasmunt uit zilver en koper gemaakt; afgekeurd geld, geld buiten omloop ; (fig.)
wat verworpen is.
BILJOENGOUD, o. goud of zilver, voor meer dan de
helft uit ander metaal bestaande en daarom afgekeurd.
BILLEKOEK, (gemeenz). pas op, of je kregtbillekoek,
een pak slaag.
BILLEN, (bilde, heeft gebild), de groeven op de
maalvlakte der molensteenen scherpen, kanten.
BILLETEUR, m. (-5), die briefjes (inz. ter inkwartiering van troepen) uitgeeft.
BILLETTE, v. (-n), (wapenk.) langwerpig vierkante
staande figuur; billete is een schild vol biljetten
(het wapen vnn Nassau en dat der Nederlanden).
BILLIJK, bn. bw. (-er, -st), rechtmatig: min billijk

aandeel; rechtvaardig, redelijk: een rechter;
een billijke prijs; dat is niet meer dan billijk; — hij was
handelen,
nogal billijk in zone eischen, matig; —
rechtvaardig; — daar kan men bill(jk terecht, goedkoop. BILLIJKHEID, v., recht en billijkheid betrachten; naar recht — de billificheid eischt,
dat, het is billijk, dat.
BILLIJKEN, (bill(lkte, heeft gebillijkt), goedkeuren:

iemands reden bill ken, billijk vinden; — dat kan ik
bill ken, dat zal ik niet afkeuren. BILLIJKING, v.
BILLIJKERWIJZE, ...WIJS, bw. de billijkheid in
aanmerking genomen.
BILLIJKHEIDSHALVE, bw. ten wille der billijkheid.
BILLIOEN, o. (-en), naillioen van den tweeden rang
(1 mill. maal 1 mill.).
BILNAAD, m. (-naden), (anti.) ruimte tusschen het
aarsgat en de schaamdeelen; —BREUK, v. (-en),
(heelk.); —STEEK, m. doorboring van den bilnaad.
BILSLAG, m. (-en), slag op de billen; — kermisgaan
is een bilslag waarcl, voor een genot meet men zich
eenige opoffering getroosten; ...SPIEREN, v. (ontleedk.) spieren van de bil.
BILSTUK, o. (-ken), een stuk vleesch uit de bil
van een rund.
BILZENKRUID, o. eene giftplant, ook clolkruid en
malwillempjeskruid geheeten: hyoscyconus niger.

BINNENBETIMMERING.
RIMESTER, o. (-s), (w. g.) twee maanden
BIMETALISME, o. het gebruik van den clubbelen

standaard, den gouden en den zilveren.
BINAIRE VERBINDING, v. (-en), (scheik.) verbinding
van twee grondstoffen.
BINAIRKIES, o. een zwavelmetaal, gebezigd tot het
bereiden van jjzervitriool en zwavelzuur.
BINDBALK, m. (-en), hoofdbalk.
BINDE, v. een der volksnamen van de akkerwinde.
BINDEN, (bond, heeft gebonden), vastmaken, vasthechten met touw, garen enz.: een pakje binden; een
gevangene binden; aan schooven binden; (fig.) de vriendschap bindt, vereenigt de harten; — mijn belofte binde
mij, ik moot haar gestand doen, kan niet vrij handelen; — zich aan beperkende voorw aar den laten binden,
zich die laten opleggen; — iemand iets op het hart
binden, op 't gemoed drukken; — ik ben aan huffs gebonden, kan weinig van huis; — de bloedkleurstof
bindt de zuurstof, houdt haar in sclieikundige verbinding; — de soep binden, lijmerigmaken;gebondera
seep, advocaat; (fig.) iem. de handen binden, iem. in
alles belemmeren ; — bezems binden, takjes, rijs, heidesamenbinden tot bezems; — een book binden, er een

band om leggen; (muz.) twee of meer noten met.
een boogje koppelen. BINDING, v.
BINDER, m. (-s), hij die bindt, (ook) bookbinder;
(gew.) halster van een paard. BINDSTER, v. (-5).
BINDERIJ, v. (-en), plaats waar lets gebonden words,
inz. boekbinderij.
BINDGAREN, o. (-s), in de bet. van soorten van
bindgaren]. Hetzelfde als bindtouw; ...HENNEP, v.
BINDLAAG, v. (...lagen), buitenrij, kruisrij van
straatsteenen, band.
BINDMIDDEL, o. (-en), middel ter verbinding ;
o. dunne teentjes om to binden.
BINDSEL, o. (-s), datgene waarmede men bindt.
BINDTEEKEN, o. (-s), (taalk.) w. g. koppelteeken,.
(muz.) boogje waarmee twee of meer noten gebonden worden.
BINDTOUW, o. (-en), zeer dun touw om to binden.
BINDVLIES, o. (...vliezen), (anti.) het slijmvlies der
oogleden (ook over den oogbol); ...WEEFSEL, o.
(ontl.) zeker celweefsel, o. a. de verbindende laag
tusschen huid en vleesch.
BINDWILG, m. (-en), of KATWILG, die dun rijs
oplevert.
BINDWISCH, v. (...wisschen), wilgen bindteentje.
BINGELKRUID, o. mercurialis: een plantengeslacht,
dat tot de familie der wolfsmelkachtigen behoort. Men
vindt in Nederland alleen het eenjarige bingelkruid
BINK, m. (-en), botterik, lomperd; kneeler; knot
(slecht paard); (gew.) den bink (ook pink) steken,heimelijk de school verzuimen; (gew.) broekspijp.

BINKERT, v., het horloge loopt of gaat op de binkert
van een uurwerk dat altijd verkeerd loopt.
BINNEN, vz. door de grenzen van een voorwerp.
omgeven (tegenovergestelde van buiten): 't huts ligt
nog binnen de start; hij stond binnen den kring, binned,
de grenzen; (vaak met in verbonden): de naa stond
binnen in de klok gegraveerd, (vgl. de naam stond
in de klok); — in minder tijd dan: dien afstand lob
ik binnen 't our geloopen; over niet meer tijd dan
ge moet binnen drie dagen betalen, — 't lig t binnen inio,a
beroik, binnen den kring dien ik bereiken kan, (fig.)
ik kan het doen ;— bw., naar binnen gaan, binnensliuis
gaan; — de meld wend binnen geroepen, in de woonof huishoudkamer geroepen; — het schip is bin nPn.
in de haven; — can binnen, inwendig; — zich lets to
binnen brengen ; zich iets herinneren: daar schiq
iets to binnen, ik herinner het mij ; (fig.) hU is bin n , n, hij
heeft zijne schaapjes op het droge, (ook) hij is ingerekend, gesnapt; (gemeenz.) naar binnen staan, verzwelgen; (bij het yolk) gezegd wanneer eene uitwendige ziekte op de inwendige deelen overgaat;
(gew. en gemeenz.) do maaltijd al Nitwit hebben,
gegeten hebben.
BINNENBETIMMERING, v. (-en), (timm.) de blinden_
kasten met eene zitting veer een raam.

BINNENBE UR S.
BINNENBEURS. v. binnendeel eener (handels-)beuis.
BINNENBEURSJE, o. (-s), horlogezakje; (fig.) jets in
otin binnenbeursje steken, jets onthouden, jets in zijn

oor knoopen.
BINNENBRAND, m. (-en), kleine brand waarbij de
vlammen niet naar buiten uitslaan. BINNENBORG,
m. (-en), (zeew.) een zekere strop.
BINNENBRENGEN, (bracht binnen, heeft binnengebracht), binnenshuis, binnenskamer brengen; — het
koren, het hooi binnenbrengen, in de schuur brengen;
(zeew.) een schip binnenbrengen, in de haven brengen.
BINNENDEUR, v. (-en), deur waardpor men niet in
de buitenlucht komt, binnendeurtje, o. (-s); ...DIJK,
m. (-en), dijk die niet meer aan 't water ligt.
BINNENDIJKEN, (dijkte binnen, heeft binnengedijkt),
met dijken insluiten (een polder), gewoonlijk inclijken, bed#ken.
BINNENDIJKS, bw. binnen den dijk liggende, aan

den niet door 't water bespoelden kant; ...DIJKSCH,
bn., de binnendUksche terreinen.
BINNENDOORGAAN, (ging binnendoor, is binnendoorgegaan), niet buitenom gaan. BINNENDOORGANG, m.
BINNENDRINGEN, (drong binnen, is binnengedrongen), zich met geweld toegang verschaffen ; — 12,t
water drong binnen, drong door lets (een dam, eene
kisting, eene sluis) heen.
BINNENGAAN, (ging binnen, is binnengegaan), binnenshuis, binnenskamers gaan.
BINNENGAATS, bw. (zeew.) binnen de zeegaten.
BINNENGANG, v. (-en); ...GOED, o. stukjes door
elkander gemengde tabak, die het binnenste van
eene sigaar moeten uitmak.en; ...GRACHTSBOORD,
o. (-en), escarp.
BINNENHALEN, (haalde binnen, heeft binnengehaald), binnenshuis, binnenskamer, binnen de stall
halen; in de haven halen (van schepen) ; — jets binneb halen, in zijn bezit verkrijgen ; — de oogst binnen halev ,
de vruchten van den akker halen.
BINNENHOF, m. en o. (...hoven), binnenplaats; de
zetel van de Staten Generaal : op het Binnenhof zitten,
lid der Volksvertegenwoordiging zijn ; ...ROUT, o.
(-en), letterzettersgereedschap.
BINNENIN, bw., ik ging op den bok zitten, min vriend
binnenin, binnen in het rijtuig; vgl. het ligt binnen in
(den hoop).
BINNENHUIS,

o. (...huizen);
o. (-s), huiselijk tafereel (in schilderkunst en letterkunde).
BINNENKAMER, v. (-s), vOOr- noch achterkamer;
(fig.) geweten; ...KANT, m. (-en), binnenzijde ; ...KAS,
v. (-sen), (van een horloge); ...KEUKEN, • v. (-5);
...KIEL, v. (z.eew.) zaathout.
BINNENKOMEN, (kwam binnen, is binnengekomen),
binnenshuis, binnenskamers, in de stad komen; in
de haven komen (van schepen); — dat geld komt
aardig binnen, in mijne kas.
BINNENKOMETEN, v. my. kometen wier loopbanen
door die van de plafieten worden ingesloten;
...KOORTS, v. (-en), sluipkoorts.
BINNENKORT, bw. binnen, over korten tijd: ik verwacht binnenkort eene nieuwe bezending.
BINNENKRUIN, v. (-en), lijn waar de bovenvlakte

eener borstwering het binnentalud snijdt.
BINNENKRUIPEN, (kroop binnen, is binnengekropen),
kruipende binnenkomen.
BINNENLAND, o. (-en), het inwendige van het land,
in tegenstelling met kustland; ook tegenst. met
buitenland; land binnendijks, in tegenstelling met

de uiterwaarden.
BINNENLANDSCH, bn. binnen in het land; —
Binnenlandsche Zaken, zaken het inwendig be-

stuur des lands betreffende; het ministerie daarmede belast; binnenlandsch beheer; — binnenlandsch
nieuws, uit het land zelf; — binnenlandsche oorlog,
burgerkrijg.
BINNENLANDSVAARDER, m. (-s). Zie BINNENVAARDER. BINNENLIJN, v. (-en), (krijgsk.) operatedjn midden in het vijandelijke land; — operatie op de

BINNENWATER.
binnenitjn, strategische
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doorbreking; ...LOODS, m.

(-en), rivierloods.
BINNENLOODSEN, (loodste binnen, heeft binnengeloodst), in de haven brengen (een schip); — jets
binnenloodsen, in zijn bezit weten to brengen; —
iemand binnenloodsen, in huis brengen (bij dronken-

schap b. v.).
BINNENMOEDER, v. (-5), opzichtster van een gesticht; m. (...muren), muur, niet aan de
buitenlucht komend.
BINNENPAD, o. (-en), pad over weilanden en akkersi
...PLAATS. v. (-en), plaats of tuintje tusschen muren
besloten; ...PLANETEN, v. my. de planeten Mercurius en Venus wier banen binnen die der aarde liggen.
BINNENRUIMTE, v. (-n), inwendige ruimte.
BINNENRUKKEN, (rukte binnen, is binnengerukt),
(van troepen) eene stad binnentrekken.
BINNENSCHANS, v. (-en) ; ...SCHUIT, v. (-en).
BINNENSHUIS, ...KAMERS, bw., binnenshuis, binnenskamers blifven, in de kamer; — binnenskamers
jets doen, in stilte, in geheim; ...LANDS, bw.;
...MONDS, bw. binnensmonds praten, onduidelijk;
...RANDS; ...TIJDS, bw. binnen een bepaalden tijd.
BINNENSJORRING„ v. (-en), (van den bok), sterk touw
waarmede een bok aan de binnenzijde stevig wordt
vastgemaakt; ...SLAGDORPEL, m. (-s), dorpel waartegen de binnensluisdeuren steunen; ...SNIJTANDEN, v. (-en), eene der beide middelste snijtanden
van iedere kaak : grasbijter.
BINNENSPELEN, (speelde binnen, heeft binnengespeeld), (gemeenz.) gebruiken (van spijs en drank):
heeft wet binnengespeeld.
BINNENSTAD, v. het inwendige eener stad; —

(...steden), stad binnen in het land gelegen.
BINNENST, bn. meest naar binnen gelegen: de
binnenste lagen der aardkorst; — o., 't binnenste van
ons huis; — in mijn binnenste, hart, geweten.
BINNENSTEVEN, m. (-s), (zeew.).
BINNENSTOOMEN, (stoomde binnen, is binnenge-

stoomd), stoomende binnenkomen (van booten en
spoortreinen).
BINNENSTORMEN, (stormde binnen, is binnengestormd), (de kamer) in vliegende vaart binnenkomen.
BINNENSTUIP, v. (-en), BINNENSTUIPJE, o. (-5) 7
BINNENTALUD, o. (-s); ...TIJDS, bw. binnen den tijd.
BINNENTREDEN, (trad binnen, is binnengetreden).

binnenshuis-, binnenskamer treden.
BINNENVAARDER, m. (-s), schip (ook schipper), de
wateren binnenslands beyarende:rivierschip, ri vierschipper; ...VAART, rivier- on kanaalvaart; ...VADER, m. (-s), opzichter in een weezen- of armen
gesticht; ...VAL, v. (-len), klauwenval.
BINNENVALLEN, (vies binnen, is binnengevallen),
onyerwachts binnenkomen; (van schepen) in de
haven komen.
BINNENVERDEDIGING, v. (eener vesting), gezegd ais
de vijand reeds meester is van den hoofdwal; ...VERTREK, o. (-ken), vertrek binnen in het huis; ...VERTUINING, v. (-en), beplanking der vertuining oi
verschansing aan de binnenzijde.
BINNENVET, o. het niet aan het vleesch gewassea
vet; — hij heeft binnenvet, van iem. gezegd wiens gewicht meevalt; (fig.) op zijn binnenvet .teren, terea
op wat men reeds verkregen heeft zonder nieuwe
krachten to verwerven.
BINNENVETJE, o. (-5), een varken dat bij het
slachten meevalt; (fig.) iemand die innerlijk meet
beteekent dan hij uiterlijk schijnt, die bij nadere
kennismaking toont meer to zijn dan men verwacht
had: 't is een binnenvetje.
BINNENWAARD, v. (-en), polder.
BINNENWAARTS, bw. naar binnen: de voeten binnenwaarts gekeerd; ...WAARTSCH, bn., eene binnenwaartsche beweging.
BINNENWATER, o. (-en), water, in het land besloten:

polderwater; ...WEG, m. (-en), minder voorname
weg, nand- of kleiweg ; (ook) kortere weg; ...WERK,.

verholnstuipbjgkder.

BINNENWERKS.

BITTERKERS.

41. inwendig werk aan een gebouw, enz.; zeker kantwerk; werk binnenshuis.
BINNENWERKS, bw. (bouwk.) aan de binnenzijde
van het - Werk:.die kist is binnenwerks 1 M. lang en
breed; ...WINKELKNIE, v. (...knieen), (zeew.) knie
waarvan de beide armen een scherpen hoek maken;
...WOELING, v. (-en), -(van den boegspriet), een eind.
touw waarmede de b_ oegspriet stevig vastgezet
wordt.
BINNENZAK, m. (-ken), zak aan de binnenzijde van
-eon kleedingstuk; ...ZEE, v. (...zee6n), groote bocht

BISMUTH, 0. aschlood, aschtin, in den handel ook
spiegeltin geheeten, omdat men het sedert eenigen
Aid tot het foellen . van spiegels aanwendt: een
roodachtig:, wit„. zeer bros en licht oplosbaar metaal,
dat smelt 'boj 267' C. on zich gemakkelijk kristalliseeren laat.
BISMUTHGLANS, o. eene verbinding van bismuth
en zwavel.
BISSCHOP, m. (-pen), (R.-K.) hooggeplaatst geeste-

256

van de zee in het land; ...ZIJDE, v.(-n), binnenkant;
...ZIJSTIIK, o. (-ken); ...ZOOL, v. (...zolen), (schoenm.)
lelegstuk; ...ZOOM, m. (-en), (wapenk.) een weinig
maar binnen staande rand van het schild.
BINNENZEILEN, (zeilde binnen, is binnengezeild),
zeilende in de haven komen : de haven binnenzeilen.
BINOCLE, v. (-s), zak- of tooneelkijker, met eene
Tbuis voor elk der beide oogen.
BINOMIUM, o. eene tweeledige getallengrootheid
,door + of — verbonden).
BINOMIAAL-THEOREMA, ...FORMULE, o. de merkwaardige formule waardoor eene macht van een
binomium uitgedrukt en ontwil4eld wordt, gewoonlijk binomium van Newton geheeten.
BINOMIAAL COEFFICIENTEN, m. my. de caffici6n-ten eener macht van een binomium.
BINOMISCH, bn. (wisk.) tiit twee deelen bestaande.
BINT, o. (-en), (bouwk.) dwarsbalk; (houthandel)
-vierkant behakt of gezaagd stuk hout dat zeer lang
.en zwaar is.
BIOGENIE, v. natuurlijke historie der levensontwikkeling bij menschen, dieren en planten ; zij wordt
-onderscheiden in ontogenie, de ontwikkeling van
't individu van het ei tot den volwassen toestand en
in phylogenie, het ontstaan en de ontwikkeling der
.soorten.
BIOGRAAF, m. (...grafen), levensbeschrijver.
BIOGRAPHIE, v. (...phieen), levensbeschrijving.
BIOGRAPHISCH, bn., biographisch woordenboek, woordenboek waarin het leven van voorname personen
beschreven wordt.
BIOLOGEEREN, (biologeerde, heeft gebiologeerd),
biologiseeren.
BIOLOGIE, v. leer des levens : physiologic der wezens, de kunst om den wil van een ander aan den
zijnen to onderwerpen.
BIOLOGISEEREN, (biologiseerde, heeft gebiologiseerd), iem. alle wilskracht benemen ; betooveren.
BIOLOOG, m. (...logen). BIOLOGIST, m. (-en), kenner
van de leer des levens, beoefenaar der biologic.
BIOMAGNETISMUS, BIOMAGNETISME, o. levensmagnetismus, dierlijk magnetismus.
BIOMANTIE, v. bepaling uit zekere kenteekenen,
by. de longenproef, dat leven aanwezig is.
BIOMETRIE, v. de wetenschap die uit statistieken
voor levensverzekeringen, enz. den duur van het
leven bepaalt.
BIONOMIE, v. leer van de wetten des levens.
BIRKWORTEL, na. (-s), zekere plant; priemkruid.
BIS, v. naam der noot welke een halven toon hoo:ger is dan b.
BIS, bw. nog eens, bij herhaling; — artikel 65bis
van de onc031cUswet, bijgevoegct artikel.
BISAM, o. een sterk en aangenaam riekend sap
,dat bij vele dieren, inzonderheid bij het bisam- of
muskusdier, ir, eene beurs aan de aarsstreek voorkomt, en gemeenlijk muskus wordt geheeten.
BISAMRAT, v. (-ten), muskusrat, ook beverrat: eene
.groote spitsmuis met muskusachtige klieren in cone
beurs nabij den aars.
BISAMZWIJN, o. (-en), muskuszwijn dat in ZuidAmerika leeft en op zijn hoogst 30 pond zwaar is.
BISCUIT, o. (-5), zeker gebak: beschuit.
BISCUIT, 0. porselein, eenmaal gebrand, niaar niet
met glazuur overtrokken; ...OVEN, m. (-s).
BISDOM, o. (-men), gebied van een bisschop, diocese.
BISETTE, v. small e, geringe garen kant, boerenkant.

.

lijke, hoofd over een bisdom, prelaat.
B1SSCHOP, v. zeker extract uit verschillende specerijen, inz. onrilpe pomerans-schillen; de drank, uit
heeten wijn, suiker en bisschop bereid, naar de kleur
van 't gewaad van een bisschop zoo genoemd.
BISSCHOPPELIJK, bn. behoorende tot, afkomstig
de bisvan den bisschop : bisschoppeljjke waardigheid

schoppeltike stad.
B1SSCHOPSAMBT, o. ; ...HOED, m. (-en), denbisschops-

hoed vericrijgen, bisschop worden.
BISSCHOPSKRUID, o. steeneppe.
BISSCHOPSMUTS, v•. (-en), (ook) eene olijfslak, eene
zeeslak bij de Philippijnsche eilanden; ...MIJTER,
m. (-5) ; ...STAF, m. (...staven), lange staf, van boven
orngebogen, ...STAD, v. (...steden), stad waar een
bisschop resideerde; ...ZETEL, m. (-s).
BISSE, v. zie BISSINGE.
BISSEEREN, (bisseerde, heeft gebisseerd), bis roepen; laten herhalen (een muziek- of zangstuk enz.).
BISSEN, (biste, heeft gebist), blazen of sissen als
de slangen of adders; ook BIEZEN, BIJZEN, zie
aldaar: als eene koe bist, zoo bissen ze alle.
BISSEXTUM, o. schrikkeldag.
BISSINGE, v., de Ommer bissinge, jaarmarkt te
Ommen.
BITTER, o. roetbruin.
BISTOURI, v. (heelm.) een insnijdingsmes dat als
een knipmes dichtslaat.
BIT, o. (-ten), gebit; ijzeren mondstuk dat men een
paard of ander trek- of lastdier tusschen het gebit
legt, en waaraan de teugels bevestigd zijn; vooreinde van het schip, ook snit of snede genoemd.
BITARTRAAT, o. (scheik.) dubbel wijnsteenzuurzout.
BITSTUK, o. (-ken), (zeew.) loef louder: een stuk
hout buiten tegen den voorsteven om het loefhoudend vermogen van een schip te versterken.
BITS, bn. bw. (-er, -t), BITSIG, bn. bw. (-er, -st),
scherp, onvriendelijk, spijtig. BITSHEID, v. (...heden).
BITSIGHEID, v.
BITTER, bn. bw. (-der, -st), zekere smaakgewaarwording, zooals by. kinine geeft; — zoo bitter als gal,
in hooge mate bitter: (fig.) onaangenaam, grievend:

eene bittere droefheid ; het ziet er bitter met kern uit,
ellendig; — scherp, spijtig : een bittere toon ; — ieniand
het lecen zuur en bitter maken, onaangenaam, verdrietig; — bittere spot, eene bittere beleediging, hoogst
kwetsend, grievend; — bittere trance, die eene diepe
smart (berouw, spijt) doet vloeien; — bw. streng: het
is bitter Pond; — hfj weende bitter, zeer; — het bitter arm
hebben, het zeer armoedig hebben.

i

BITTER, o. ook m. zekere drank, uit jenever door
toevoeging van aromatische kruiden bereid. Bittertje,
o. (-s), zijn bittertje drinkers.
BITTERAARDE, v. magnesia.
BITTERACHTIG, bn. (-er, -st), eenigszins bitter.
BITTERAPPEL. rn. (-s), kolokwint.
BITTERBLAD, 0. een der volksnamen van het ridderblad, eene soort van zuring, eigen aan wei- en gras land.
BITTEREINDEN, o. mv. (zeew.) oude eindjes kabel,
touw.
BITTEREN, (bitterde, heeft gebitterd), bittertjes
drinken : zij hebben wet swear gebitterd.
BITTERFLESCH, v. (...fiesschen). flesch voor het
bitter; een klein karafje bij een stel groote.
BITTERHEID, v. bittere smaak; — (...heden), (fig.)
smaadrede, scheldwoord, smart, leed.
BITTERKERS, v. tuinkers : ...KLAVER, v. waterclrieblad ...KOEKJE, o. (-s), zeker gebak met bitten)
amandelen.

BIT rERKRUID.
BITTERKRUID, o. een plantengeslacht tot de samen-

gesteldbloemigen behoorende.
BITTERSPAATH, o. (nat.) eene soort van dubbel'out.
BITTERSTOF, v. (-fen), de stollen die aan de plantendeelen een bitteren smaak geven, zooals
harsen, plantenzuren, stikstofhoudende alkaloi-den, enz.
BITTERTJE, o. (-s), eene zekere hoeveelheidjenever
met bitter: zfjn bittertje drinken.
BITTERTONG, v. eene plantensoort van het geslacht
.cluizendknoop, ook waterpeper geheeten.
BITTERWATEREN, o. my. zekere minerale wateren,
:zwavelzuur natron en zwavelzure magnesia bevattende.
BITTERUUR, o. (...uren), tijd waarop men zijn bittertje drinkt.
BITTERZOET, o. zekere klemplant met hartvormige bladeren, paarse bloemen en roode bessen,
-Solanum dulcamara, ook elfrank, hoe langer hoe liever
geheeten.
BITTERZOUT, o. zwavelzure bitteraarde.
BITUMEN, eene olieachtige vloeistof, aardolie, aardbars (ook vast voorkomend).
BITUMINEEREN, (bitumineerde, heeft gebitumimeerd), met bitumen of aardhars bestrijken.
BITUMINEUS, bn. harsachtig (van hout), aardpekachtig; — bitumineuze gesteenten, gesteenten of leemla,gen welke petroleum bevatten.
BIVOUAK, o. (-ken), ook BIVAK, nacht-veldwacht;
verblijf der soldaten in het open veld; de soldaten
.zelf, —VUUR, o. (...vuren).
BIVOUAKEEREN, BIVAKKEEREN. (bivouakeerde,
heeft gebivouakeerd), nachtwacht houden, den nacht
, onder de wapens in de open lucht doorbrengen,
Jegeren zonder tenten.
BIZAR, bn., bw. wonderlijk, vreemd.
BIZON, na. (-s), een holhoornig dier, bultige stier,
Thultos, de buffel der Noord-Amerikanen.
BLAADJE, o. (-s, bladertjes), klein blad (in alle beteek.) ; de afzonderlijke bladen van een samengesteld
(fig.) iem. in (op) een goed blaadje staan,
bij iemand in gunst, goed aangeschreven staan;
-enoudbklustokngwel ngroebladje,
gezegd
van een bejaard man, die met een jongere vrouw
verkeert of gaat trouwen ; — geen blaadje voor zyn
.mond nemen, rondborstig spreken; — het blaadje is
• ekeerd, de fortuin heeft zich gekeerd (ten voor- of
ten nadeele); — laat ons het blaadje eens omkeeren,
tde zaak eens van een anderen kant beschouwen.
BLAAG, m. en v. (blagen), (gew.) kind; stout,
lastig kind.
BLAAM, v. afkeuring, berisping; ongunstige meening : alt#d zal die blaam op hem kleven ; eene blaam
-op iem. leggen; — iemand eene blaam aanwrilven,
iemand belasteren.
BLAAR, v. (blaren), kol, witte plek aan het voor,
hoofd van sommige dieren ; (ook) dier, koe met eene
blaar of tiles; — 't zfin al geene koeien die blaar heeten,
't zijn al geen koks die lange messen dra'gen, —
4nen noemt geene kee Naar, of zij heeft wat wits, men
inoemt geene koe bont, of er is een vlekje aan.
[Zwarte koeien die een witten kop of witte plekken
:aan den kop hebben, noemt men zwartblaar zoo
,heeft men ook roodblaar- en grijs- of gratmblaar•lcoeien.] Blaartje, o. (-s).
BLAAR, v. (...blaren), [samentrekking van BLADER], optrekking, oplooping der opperhuid: eene
blaar trekken (van eene pleister) ; blaren aan de voeten
.krogen (van veel loopen) ; — die zifn achterste brandt,
-moet op de blaren zitten, die verkeerde dingen doet,
moet de gevolgen ondervinden; — blaren op verf of
pleisterwevk, vgl. of blaren. Blaartje, o. (-s).
BLAARTREKKEND, bn., eene blaartrekkende pleister,
:die op de huid roodheid en daarna uitzweeting van
wei onder de opperheid teweeg brengt.
BLAAS, v. (blazon), een vliezig, rekbaar vat in
idierlijke lichamen, in het bijz. de pisblaas: 't is koud
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BLAD.

op de blaas; waterbel ; zeepbel; luchtbel ; zie ZWEMBLAAS; — h# loopt weg voor eene blaas met boonen,
hij is gauw bang. Blaasje, o. (-s).
BLAASBALG, [in de volkstaal BLAASBALK], m.
(-en), werktuig tot het opvangen en weder uitdrijven
van wind : den of aan den blaasbalg trekken; —KLEP,
v. (-pen); —LEDER, 0.; —MAKER, m. (-5); —PIJP,
v. (-en) ; —TRAPPER, m. (-s), (bij een orgel) ; —TREKKER, m. (-s), (bij smeden).
BLAASBALK, m. (-en), (zeew.) opvulling van den
hoek dien de onderste slooiknie met de scheg en
het boord vormt.
BLAASBAND, m. (-en); ...STRENG, v. (-en), (ontl.).
BLAASBOOM, m. (-en), (gew.) klapbesseboom: een
heester zonder doornen.
BLAASBREUK, v. (-en), (heelk.); ...CYLINDER, m.
(-s), een sterke blaasbalg bij de hoogovens.
BLAASDRAGENDEN, m. my. eene fanailie van zeedieren tot de orde der zeenetels behoorende; zij zijn
voorzien van eene of meer luchtblazen.
BLAASERWT, v. (-en), wondererwt, hartezaad.
BLAASGAT, o. (-en), tochtgat.
BLAASINSTRUMENT, o. (-en), blaasspeeltuig.
BLAASKAAK, m. (...kaken), (fig.) windmaker, opsnij.
der, pocher.
BLAASKAKEN, (blaaskaakte, heeft geblaaskaakt),
opsnij den, pochen. BLAASKAKERIJ, v. (-en), pocherij,
snorkerij.
BLAASKORAAL, o. (nat. hist.) een koraalachtig
wormengeslacht.
BLAASKRAMP, v. (-en), kramp in de blaas.
BLAASKRUID, o. eene waterplant die voornamelijk
in veenslooten voorkomt, utricularia; ...KWAL v.
(-len), eene polypkwal die aan onze kusten voorkomt.
BLAASONTSTEKING, v. (-en), ontsteking der blaas.
BLAASPIJP, v. (-en), ijzeren pljp om het vuur aan
to blazen; zeker werktuig der glasblazers, ook bij
scheikundige proeven gebruikt om in de vlam to
blazon; erwtenblazer; ...POOTEN, my. zeker insect
dat schade aan de daden van de tabaksplant veroorzaakt.
BLAASRUIMTE, v. (-n), bolvormige holte in vulkanische gesteenten.
BLAASSPEELTUIG, o. (-en), blaasinstrument.
BLAASSTEEN, m. steen in de pisblaas; zie GRAVEEL.
BLAASTOESTEL, o. (-len), cylindervormige blaasbalg.
BLAASVAREN, v. (-s), (kruidk.) een varengeslacht
waarvan in Nederl. slechts eene soort: de broze
blaasvaren; ...VRUCHT, v. (-en), (plantk.) dopvrucht
met teederen, vliezigen wand.
BLAASWERKTUIG, o. (-en), algemeene naam voor
blaasbalgen, blaascylinders enz.
BLAASWORM, m. (-en), larve van een lintworm.
BLAD, o. (-en), stuk papier van onbepaalde grootte:
een beschreven, een bedrukt Mad; een blad muziek; —
van het blad zingen (spelen), -op het eerste gezicht
zingen, zonder zich voorbereid to hebben; twee
bladzijden in een boek : de bladen van dit boek gaan
los; vel: een boek van 100 bladen; een op geregelde
tijden verschijnend geschrift waarin het nieuws van
den dag wordt meegedeeld en besproken of onderwerpen op een of ander wetenschappelijk of industrieel gebied betrekking hebbende, worden behandeld: dag-, week-, maandblad; ochtend-, avondblad;
nieuwsblad; de groote, de buitenlandsche bladen; — wat
zeggen de bladen ervan, wat staat er in de courant
van ; de bladen melden; in de bladen lezen dat...;
een blad uitgeven ; benaming van onderscheidene
platte voorwerpen, of deelen ervan: het blad van een
eene lans, een riem, eene zaag; — blad van een
anker, platte driehoekige uiteinden der armen, ook
vaak hand genoemd; — blad van eene schroef, vleugel; — het blad van een sleutel, de baard; — het blad
van een hamer, de kruin; — de bladen van eene schaar,
de wangen; — de bladen der kaardmachines, het beslag; eene versterking van den arend van een bei17
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BLAB.

tel; — het blad van een tafel, het vlakke bovenge-

deelte;

— eene tafel met twee lossebladen;insteekblad;
bladen of platen mahoniehout; — goud in bladen, bladgoud ; theeblad, schenkblad;
zie SCHOUDERBLAD.
Blaadje, o. (-s), zie aldaar.

— (-eren, -ers, -en, of bladen), (plantk.) min of
weer schijivormige organen aan takken en stengels
van planten, dienende om vocht uit to wasemen en
koolzuur uit de lucht op to nemen, onderscheiden
naar de plaats in: wortel- en stengel-, steun- en schut-,
keik- en /croon-, meet- en vruchtbladeren,
enz., naar
den vorm in : ronde, langwerpige, ovate, driehoekige,
ruitvormige bladeren, hart-, spatel-, draad,-naald-,borpriemvormige bladeren, enz., naar den rand:gaafrun/lige, gezaagde, ingesneden, gekartelde, getande bladeren, enz.; — enkelvoudige en samengestelde bladeren,
met eene of meer bladschijven; de bladeren van
kool, salade, enz. ; — hjj is omgedraaid, veranderd als
een blad van een boom, hij is geheel van zienswijze,
van gedrag veranderd; — de bladeren vallen van de
boomen, het wordt herfst, (ook) van iem. gezegd die
niet goed bij zijn verstand is; — wandelend blad,

Indische vlinder die met toegeslagen vleugels op een
blad gelijkt. Blaadje, o. (-s). Bladertjes, zie aldaar.
BLADADER, m. (-s), de fijne vertakkingen van de
bladnerven.
BLADBOUT, m. (-en), bout die niet op een ring,
maar op eene plaat vastgeklonken wordt.
BLADERDOS, m. (dicht.) 't woud in zifn rfjken bladerdos, kleed van bladeren.
BLADEREN, (bladerde, heeft gebladerd), de bladen
vluchtig omslaan ; (fig.) in eon boek bladeren, een
boek vlug doorlezen of doorzien; — goed bladeren,

luchtig gebakken zijn.
BLADERIG, bn. (-er, -st), vol bladeren; luchtig gebakken.
BLADERLOOS, bn. zonder bladeren; ...RIJK, bn.
(-er, -st); ...TOOI. m.
BLADGOUD, goud in bladen.
BLADGROEN, o. de groene kleurstof der bladeren ;
...GROENTE, v. (-n), kool, salade, enz.
BLADHOEK, m. (-en), bladoksel ; ...HOUT, o. loofdragend hout, hout van loofdragende boomen.
BLADIJZER, o. ijzer in bladen, geslagen ijzer, plaatijzer.
BLADKEVER, m. (-s), (nat. hist.) groep van kevers
waartoe de meikever en de junikever behooren ;
...KNOP, m. (-pen), knop waarin alleen een blad
besloten is.
BLADKOPER, o. koper in bladen, geplet koper.
BLADKUSSEN, o. (-5), litteeken door een afgevallen
blad aan den tak nagelaten.
BLADLUIS, v. (...luizen), halfvleugelig insect (schadelijk voor de boomen).
BLADMETAAL, o. (...metalen), zeer dun uitgeslagen
metaal.
BLADMOES, o. het weefsel der bladeren tusschen
de nerven en aderen ; ...MOSSEN, o. my. eene familie
van mossen met bebladerde stengeltjes.
BLADNEUS, v. (...neuzen), eene soort van groote
vledermuis die het blood van grootere dieren afzuigt.
BLADOKSEL, o. (-s), de hock dien het blad met do
as maakt, waaraan het bevestigd is; —STANDIG,
be. Zie OK SELSTANDIG.
BLADPARASIET, v. (-en), parasietplant, op on van
de bladeren van andere planten levende ; ...PLANT,
v. (-en), plant uit bijna niets dan bladeren bestaande,
zooals de klaver; ...PLOOIING, v. de opgerolde toestand der bladschijven in de bladknoppen ; ...POOT,
(-en), schaaldier met bladvormige, gelobde pooten
die tegelijk tot het nemen van voedsel en tot de
ademhaling dienen; ...POOTIGEN, m. my. leven
grootendeels in zoet water; ...RAND, m. (-en), rand
van de bladschijf; ...RANK, v. (-en), rank die voor
een blad of deel daarvan in de plaats staat.
BLADROLLERS, at my. eene soort van nachtylinders wier rupsen de bladeren oprollen, waarvan zij
leven on waarin zij zich verpoppen; ...ROZET, o. (-ten),

. BLAKVISCH..
een bladstand waarbij eon groot aantal wortelbladeren om het benedendeel van den stengel geplaatst zijn.
BLADSCHEEDE. v. (-n), de den stengel scheedevormig omsluitende bladsteel of bladvoet; ...SCHIJFv.
bladvlakte ; ...SCHROEF, v.(...schroe-

Yen); ...SKELET, o. (-ten), gezamenlijke nerven en
aders na verwijdering van het bladmoes. BLADSGEWIJZE, bw. in bladen.
BLADSLAGER, m. (-s), arbeider aan eene pannenfabriek; ...SNIJDER, m. (-s), een bijenge§lacht dat.
uit bladeren• ronde of eironde stukken snijdt om
daarmede holten in den grond,-in hout of in muren,.
to bekleeden, waarin dan het wine een eitje legt.
met wat stuifmeel en honing; ...SPRIETIGEN, m.
my. keyerfamilie waarvan de sprieten bladvormig eindigen.
BLADSTAND, m. de wijze van plaatsing der bladeren aan den stengel ; ...STEEL, m.(...stelen); ...STENGEL, m. (-s).
BLADSTIL. bn . zoo stil dat goon blad zich beweegt..
BLADTABAK, v. tabak in bladeren; ...TIN, o. tinfoelie.
BLADVLAKTE, v. (-n), het meest in de vlakteuitge
spreide deel van het blad ; ...VLOO, v. (...vlooien), eene•
familie der bladluizen met springpooten; ...VOET,
m. het benedenste deel van een blad ; ...VORM, m.
(-en), vorm van blad; ...VORMIG, bn. ; ...VORMING, v._
BLADVULLING, v. (-en), wat dient om eene slechts
ten deele bedrukte bladzijde to vullen (eene anek-dote, een versje, eene of meer spreuken, een klein
artikel enz.).
BLADWESP, v. (-en), (nat. hist.), zaagwesp, eenowespenfamilie wier eitjes onder de opperhuid der .

bladengwor.

BLADWIJZER, m. (-s), inhoudsopgave van een book,
(ook) stuk papier of zoo iets dat men in een book
legt om to weten, waar men gebleyen is; ...ZIJDE,
v. (-n), pagina; ...ZILVER, o. zilver in bladen
...ZWAM, v. ; ...ZWAMSOORTEN, v. my.
BLAFFEN, (blafte, heeft geblaft), geluid geven, bas
son (van honden) ; (ook) zeer hard hoesten bij verkoudheid ; snoeven; — blaffende honden bUten niet,
zie BIJTEN; (fig,) tegen de maan blaffen. het onmogeltjk e willen. BLAFFER, m. (-5). BLAFSTER, v. (s).
BLAFFER, BLAFFERD, m. (-s), register: bla ffer op
de Ned. Staatswetten; klapper, kantoork I adboe k ;
(oudt.) lijst van renten, tienden enz. die een hoer of
een klooster to vorderen had; automatisch werkencl
sluisje.
BLAFKAKEN, (blafkaakte, heeft geblafkaakt),(w.g.)
blaaskaken. BLAFKAKER, m. (-5); ...KAAKSTER T
v.(-5);KAERIJ,en.
BLAK, bn. (gew.) vlak ; (Zuidn.) het blakke veld, de
blakke zee, open, bloot; (ook) blak en bloot; bladstil;
(zeew.) de zeilen liggen blak, slaan wegens gebrek
aan wind.
BLAK, v. (boekdr.) zekere lettersoort van Gotischen vorm.
BLAKBAND, o. zwarte bij steenkolen zich bevinden
de ijzersteen.
BLAKEN, (blaakte, heeft geblaakt), branden.
gloeien: de zon blaakt; de oorlog blaakt het land:

de vlammen blaken; branden en blaken is /pl .
damp, walm verspreiden : de sieradvnolg;
lamp blaakt; (zeew.) een schip blaken, de verf, de teer
eraf zengen ; — blaken ran toorn, rood zien van k waadheid ; — blaken van liefde, in liefde ontstoken zijn ;
in volkomene gezondheid. —inblakend welstand,
BLAKER, m. (-s), eene soort van lagen kandelaar,
met breeden, platten voet, on soms van een °or,
staart of handvat voorzien. Blakertje, o. (-s).
BLAKEREN, (blakerde, heeft geblakerd). zengen, de
oppervlakte branden; de buitenzijde van het hi, is was
geblakerd; — hoenders blakeren, zengen ; de eon bicker)

de relden.
BLAKSTIL, bn. zonder wind, bladstil.
BLAKVISCH, m. (...visschen), zeekat, gemeene inktworm.

BLAMEEREN.
BLAMEEREN, (blameerde, heeft geblameerd); ten

onrechte beschuldigen, op een kwaden naam brengen, belasteren; een blaam op iemand werpen.
BLANCHEEREN, (blancheerde, heeft geblancheerd),
vleesch of groenten in kokend water een paar maal
opkoken ; (tuinb.) andijvie, selderie enz. samenbinden,
opdat zij geel en malsch wordt.
BLANCO, bn. en bw. oningevuld, opengelaten: er
waren drie blanco biljetten ingeleverd; — blanco stemmen, zijn stembriefje niet invullen;
een blanco
schrijfboek, zonder linen;
een blanco krediet, een
krediet geven (openers) zonder bepaling van som ; ongelimiteerd ; — een blanco wisselbrief, zonder ingevulde
som ; — in blanco trekken, het afgeven van een wissel
op iem. zonder dat men iets te vorderen heeft; —
in blanco teekenen, zijne handteekening zetten, voordat de inhoud ingevuld is; — blanco-endossentent,
alleen den naam van den endossant dragende; — in
blanco verkoopen of koopen, overeenkomen eene bepaalde hoeveelheid waren to leveren op een bepaalden tijd tegen den prijs dien de waren dan
hebben sullen;
blanco-mandaat, niet gebonden door
eenig besluit.
BLANK, bn. (-er, -st), wit, glanzend: 't blanke priesterkleed ; 't blanke duin; de blanke baren ; 't koperwerk
blank schur en ; eene blanke hu id ; — het blanke ras, Kaukasische; onbedekt: eene blanke sabel, die uit de
scheede is; — blanke wapenen, bajonetten, lansen,
zwaarden, sabels en degens; — de blanke billen; (van
een dominosteen) dat gedeelte waarop geene oogen
staan; ook zelfst. gebruikt: blank om een , dubbel
blank; de blanken zijn er uit; — de velden staan blank,
zijn overstroomd; rein, onbevlekt: een blank geweten ;
de blanke deugd ; — blanke tabak, baai, lichtgele tabak.
BLANK, no. (-en), (oudt.) munt ter waarde van zes
duiten (3 . '/4 cent).
BLANKE, m. en v. (-n), persoon tot het blanke ras
behoorende.
BLANKET, v. (-ten), eene soort van peer met witte
schil.
BLANKETDOOS, v. (...doozen), doos voor blanketsel enz.
BLANKETSEL, o. (-s), kleursel om het aangezicht
blank to maken.
BLANKETTEN [ZICH], (blankette (zich), heeft (zich)
geblanket), met blanketsel inwrijven (inz. het aangezicht); (ook fig.) een glimp geven; zich huichelachtig voordoen.
BLANKHEID, v. witheid; (fig.) reinheid.
BLANK-OFFICIER, m. (-en), blanke opzichter over
negerslaven; opzichter van eene plantage in India.
BLAREN, (blaarde, heeft geblaard), (inz. van runderen) blaten; loeien; bulken; schreeuwen; balken; bladeren, zie aldaar; met bladeren bedekt worden: de
boomen beg Innen te blaren.
BLARENBUTER, m. (-s), zeker insect : waternimf.
BLASE. bn. ontzenuwd door overmatig zingenot, —
blase van iets zijn, er genoeg van hebbenBLASPHEMIE, v. godslastering.
BLATEN, (blaatte, heeft geblaat). schreeuwen (van
schapen).
BLAUW, bn. (-er, -st), zekere kleur, (de kleur der
trouw) : blauw verven; — een blauw oog, door een slag
opgeloopen oog; blond (bont) en blauw, van allerlei
kleur, zie BUNT;
hij ziet, is blauw van ellende, van
koude, ziet er treurig uit; (wap.) een blauw veld, blauwe
grand op het schild; — ridder van den blauwen knoop,
geheelonthouder; — blauwe boon, looden kogel; (fig.)
een blauwe scheen oploopen, een blauwtje loopen, een
vergeefsch aanzoek bij een meisje doen;
hij is er I
een blauwen Maandag geweest, seer kort; — onder
den blauwen kernel slapen, in de open lucht; — alle
blauwe Maandagen, eens, zelden of nooit; — blauwe
boodschappen, kale uitvluchten ; — blauwe bloempjes,
praatjes; (Zuidn.) iem. blauwbloemkens op de mouw
spelden; (oudt.) iem. een blauwe huik omhangen, bedotten; (germ.) iem. blauwen damp voormalen of voorblazen, iem. leugens op de mouw spelden; — blauwe
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Jan, (bij het geerten of verkeerd jassen), wanneer
een der spelers in dezelfde kleur alle acht slagen
maakt; — hij sal er blauw afkomen, hij zal vergeefsche moeite gedaan hebben.
BLAUW, o. blauwe kleur: het blauw des kernels,
blauwe verfstof: Berlijnsch blouse.
BLAUWACHTIG, bn.
-st), zweemende naar
blauw.
BLAUWBAARD, m. een boos en hardvochtig mensch,
(tegenover vrouwen) ; — dat is een, sprookje van
Blauwbaard, er is niets van waar.
BLAUWBEKKEN, (blauwbekte, heeft geblauwbekt)
blauw zien van de koude; in de kou staan.
BLAUWBES, v. (-sen); ...BEZIE, v. (...zien),blauw
boschbezie.
BLAUWBLAUW, alleen in de uitdrukking: iets maa r
blauwblautv laten, laten zooals het is, er niet mee
over spreken.
BLAUWBLES, m. (-sen), stekelharig paard met een e
bles.
BLAUWBLOEM, v. (-en), de (blauwe) korenbloem.
BLAUWBOEK, o. (-en), ...BOEKJE, o. (.$), schot
schrift, (ook) brochure ; van regeeringswege uitgege
yen rapport, verantwoording over eene belangrijk e
zaak (in Engeland).
BLAUWBORSTJE of ...KEELTJE, o. (-s), zeker vo
geltje, tot het geslacht der nachtegaalzangers be
hoorende ; het lichaam is olijfbruin, de keel metaal
achtig azuurblauw.
BLAUWEN, (blauwde, heeft geblauwd), blauw ma
ken, (de kalk, het linnengoed); (gew.) de melk blauwen
verdunnen door er water bij to voegen ; (gew.) smok
kelen, sluiken: die steenkolen, zn geblauwd.
BLAUWEN, (blauwde, is geblauwd), blauw worden:
de lucid beg int te blauwen.
BLAUWGEKIELD,bn., blauwgekieldejeugd, dieblauwe
kielen draagt.
BLAUWGRAS, o. eene op lage vochtige weide voorkomende grassoort.
BLAUWHEID, v. het blauwe.
BLAUWHOUT, o. campeche-, Indisch hout.
BLAUWKIEL, m. (-en), werkrnan met blauwen kiel;
...KLEU RIG, bn.
BLAUWKOP, m, (-pen), eene soort van vink.
BLAUWKOUS, v. (-en), spotnaam voor eene vrouw
die voor geleerd wil doorgaan on eene zekere minachting voor huishoudelijke zaken toont.
BLAUWKUIP, v. (-en), de kuip van den blauwverver.
BLAUWLAKENSCH, stoff. bn.: eene blauwlakensche
jas; ...MESS, v. (...meezen), pimpelmees.
BLAUWMUTS, m. en v. (-en), scheldnaana voor de
Leidenaars.
BLAUWOOG, m. en v. (-en), iem. die blauwe oogen
heeft; ...00GIG, bn.
BLAUWSCHILD, m. (-en), (gew.) kuikendlef,
BLAUWSCHUIT, v. eene soort van scheurbuik;
spataders op de beenen, inz. bij kraamvrouwen.
BLAUWSEL, o. eene soort van blauw poeder waarmede men linnengoed en witkalk blauwt, opdat dit
niet geel wordt; (ook) blauwe kleurstof, ook smalt
geheeten.
BLAUWSELDOEKJE, o. (-s), doekje met blauwsel
(poeder of balletjes) waarmede men blauwselwater
maakt; ...FABRIEK, v. (-en) ; ...FABRIKANT, m.
(-en); ...POP, v. (-pen), blauwseldoekje.
BLAUWSELTON, v. (-nen); ...VAT, o. (-en); ...WATER, o. met blauwsel vermengd water waarin men
het linnengoed •doorhaalt.
BLAUWSLAK, v. (-ken), eene slak in de Middel1 andsche zee die, als ze verontrust wordt een purp erkleurig sap afscheidt om het water troebel to
maken.
BLAUWSPECHT, m. (-en), inlandsche zangvogel,
blauwachtig grijs van kleur met rosachtig gelen
buik on eene zwarte streep over het 'Dog; leeft van
insecten en zaden.
BLAUWSTEEN, m. azuursteen; o. ook fijngewreven steep om koper enz. blinkered to poetsen.
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BLAUWTE, v. (gew.) blauwheid.
BLAUWTJE, o. (-s), een blauwtje loopen. Zie BLAUW.
BLAUWTJES, bw. koel; minachtend.
BLAUWVERVEN, 0.; ...VERVER, m. (-s); ...VERF-

STER, v. (-s) ; ...VERVERIJ, v. (-en), werkplaats,
huis waar men geweven en andere goederen blauw
verft; kunst van het blauwverven.
BLAUWVINGER, m. en v. (-s), scheldnaam voor de
Zwollenaars; vgl. brijbek.
BLAUWVOET, in. (-en), steen-, kwartelvalk.
BLAUWZIEKTE, v.; ...ZUCHT, ziekte uit gebrek
aan hartsluiting ontstaande, waarbij de lijder eene
donkerblauwachtige kleur bekomt, vooral aan de
lippen, in de mondholte en aan de vingertoppen,
cyanose.
BLAUWZIJDEN, bn. van blauwe zijde : een blauwzoclen japon.
BLAUWZUUR, o. (scheik.) Pruisisch-zuur, cyaanwaterstofzuur (buitengewoon vergiftig).
BLAZEN, (blies, heeft geblazen), met weer kracht
dan gewoonlijk door de lippen uitademen : op de
iluit blazen, in de hand blazen; met kracht waaien:
de wind blies hevig, blaast m# in het gezicht; heete
spijzen of dranken door blazen afkoelen; — beter
hard geblazen dan den mond gebrand, voorzichtigheid
kan nooit schaden ; (gemeenz.) winden laten ; verwijderen door to blazon: stof van de tafel blazen; — het is
geblazen, verdwenen ; — iem. iets in het oor blazen, hem
iets influisteren ; — heet en koud uit e'en mond blazen, gezegd van iem. die zichzelven tegenspreekt; door blazen vervaardigen : flesschen blazen; (damsp.) eene
sch#f blazen, wegnemen, omdat men niet geslagen
heeft; (fig.) iem. blazen, bedanken voor iets, weigeren iets to doen of op een voorstel in to gam; (oorl.)
den aftocht blazen, op een trompet het teeken tot
den aftocht blazon; (ook fig.) heengaan; — in de
bus blazon, grootspreken, pochen; betrekkelijk veel
betalen; — in den zak blazen, veel geld betalen,
afschuiven; — h# blaast mooi, (op eenig instrument).
BLAZING, v. (-en).
BLAZENPOOT, m. (-en), familie van kleine insecten
die van plantensappen leven; zij behooren tot de
orde der rechtvleugeligen.
BLAZER, m. ( - s), die blaast; die harde winden
laat; (fig.) pocher, pochster ; klein vaartuig, o. a. door
de Texelsche visschers gebruikt.
BLAZOEN, o. (-en), veldteeken; banier; adellijk
schild; (fig.) wapen-, schildkunde; — zijn blazoen
bevlekken, den adelstand schenden.
BLAZOENEEREN, (blazoeneerde, heeft geblazoeneerd), de wapenschilden schilderen volgens de
eischen der heraldiek; de wapenschilden beschrijven
naar de eischen en met de kunstwoorden der
heraldiek.
BLEDSCHROEF, v. (...schroeven), bladschroef.
BLEEK, bn. bw. (-er, -st), witachtig : een bleek gelaat; mat, flauw : eene bleeke kleur ; bleeke inlet; 'tbleeke maanlicht.
BLEEK, v. (-en), grasveld waarop men linnengoed
laat bleeken; (ook) het bleeken.
BLEEKACHTIG, bn. (-er, -st), een weinig bleek.
BLEEKBLAUW, bn. lichtblauw.
BLEEKEN, (bleekte, heeft on is gebleekt), (linnen)
het op eene bleek uitspreiden, ten einde het
wit to doen worden: linnen bleeken; — wien bleekt
gij? bij wien zijt gij gewoon uwe wasch to laten
bleeken? — dat linnen bleekt goed, wordt good wit;
wit gemaakt, (papier—dorezongebl kteb nder ,
pap) door chloorgas of kalk zuiveren van kleurstoffen.
BLEEKER, m. (-s), iem. die bleekt; eigenaar van
eene bleek; iem. die voor anderen het linnengoed
wascht on laat bleeken; — dat geeft krediet bij den
bleeker, gezegd wanneer men wijnvlakken op het
tafellinnen maakt. BLEEKSTER, v. (-s).
BLEEKERD, m. bleekroode Rijnwijn: bleekerd uit
Languedoc; ook donkerroode bleekerd.
BLEEKERIJ, v. (-en), inrichting tot het bleeken van
good; het bleeken.

BLIEVEN. •
BLEEKERSBAAS, m. (...bazen);

m. ( en);
-

...KNECHT, m. (-s); ...MEID, v. (-en); ...VROUW, v.
(-en); ...WAGEN, m. (-s).
o.
BLEEKGEEL, bn. lichtgeel.
BLEEKGELD, 0.; ...LOON, o. (-en), wat voor het
bleeken van waschgoed betaald wordt.
BLEEKGROEN, bn. lichtgroen.
BLEEKHEID, v. bleeke kleur.
BLEEKHOF, m. (...hoven), (Zuidn.) bleekerij.
BLEEKKALI, v. chloorkalium vermengd met kalium
hypochloride en kali; ...KALK, v. kalkhydraat met
chloorgas vermengd.
BLEEKKAST, v. (-en), gesloten bak waarin de pao. my. verpierpap gebleekt wordt;
schillende middelen waarmede men bleekt; ...NATRON, v. met chloorgas vermengde natron; ...POEDER, o. fijne bleekkalk of andere bleekzouten.
BLEEKNEUS, m. en v. (...neuzen), scheldnaam:
bleekscheet.
BLEEKROOD, bn.; lichtrood.
BLEEKSCHEET, in. en v. (...scheten), scheldnaam
voor een zeer bleek persoon (gew. ook bleekfiest).
BLEEKVELD, o. (-en), veld, perk waarop men good
to bleeken legt.
BLEEKVISCH, m. en v. bleek mensch, (vgl. bleekscheet).
BLEEKVOS, m. (-son), licht vbskleurig, geelachtig
paard, ook zweetvos genaamd.
BLEEKWATER. o. chloor met kalk, potasch of soda
vermengd en in water opgelost; ...WERK, o. het
werken in de bleekkasten (in fabrieken).
BLEEKZIEKTE, ...ZUCHT, v. armoede van het blood
aan roods bloedlichaampjes, waardoor de huid eene
wasbleeke tint krijgt; zij komt bij alle leeftijden
voor, inz. bij meisjes waarbij de maandelijksche zuivering niet geregeld plaats heeft; daarom ook vrij.
sterziekte on meisjesziekte geheeten ; het bleek en spichtig opgroeien der planten (bij gebrek aan zonnelicht).
BLEEKZOUT, o. bleekkali, kalk en natron.
BLEES, v. (bleezen), bast van graankorrels; de
worteleinden van den hennep, die er afgeslagen worden vOOr het hekelen; ...WEEK, o. rijswerk om
rivieroevers tegen inscharing to beveiligen.
BLEI, v. (-en), zekere zoetwatervisch, witvisch;
zoo dronken dat hij zich niet
—hijlgtalse neblei,
bewegen kan.
BLEIN, v. (-en), blaar. Bleintje, o. (-s).
BLEINENBIJTER, m. (-s), eene soort van waternimf
of glazenmaker, een rechtvleugelig insect.
BLEINET, o. (-ten), net voor de bleivangst.
BLEINTREKKEND, bn. blaartrekkend.
BLEKHOL, o. (zeew.) hel, duister hol.
BLEKKEN, (het blekte, heeft geblekt), (gew.) glinsteren, schitteren: die kleur blekt; dat good [die
kleedingstof] blekt [blikt] to veel.
BLENDE, v. (min.) zwavelverbindingen van zink,
kwikzilver, mangaan.
BLES, v. (-son), haarbundeltje; lange witte streep
over den kop bij paarden, koeien enz.; — m. (-son),
een paard (ook wel een ander dier) met eene bles: hij
r odt net vier schoone blessen; een zwarte, een bruine bles.
BLES, bn. (gew.) kaal; haarloos; (fig.) iemand bles
maken, hem al zijn geld afwinnen.
BLESPAARD, o. (-en), paard met eene bles.
BLESSEEREN, (blesseerde, heeft geblesseerd), kwetsen, wonden.
BLESSEN, (bleste, geblest) (gew.) de boomen blessen,
aanbikken.
BLESSURE, BLESSUUR, v. (blessuren), wonde,
kwetsuur.
BLETTEN, (blotto, heeft goblet), (visscherst.) pletten, afpletten, het uiteinde van een haak of hook
platmaken om dien aan de lijn to verbinden.
BLEU, bn. bloode, verlegen tegenover andere menschen: wat is dat kind nog bleu. BLEUHEID, v.
BLIEK, v. (-en), blei: (ook) sprot.
BLIEVEN, (bliefde, heeft gebliefd), (gemeenz.) ik blief
wat
geen oesters, ik houd er niet van, lust ze niet;

BLIJ.
blieft u ? wat is er van uw dienst? wat zegt ge? hoe
vindt ge dat? (bij verkorting) wat blief?
BLIJ, BLIJDE, bn. en bw. (blijder, blijdst), verheugd,
in aangename stemming: ze waren bl# te moede, we
waren blfj over het slagen onzer pogingen; ha is bla
met zijn lintje; ik ben blfj om hem, dat de zaak t(n
goede gekeerd is; ik ben blfj u te zien; — de Blade Boodschap, het Evangelie; — de Blade Inkomst, inhuldigingsfeest der oude graven, (ook) staatsstuk, privilegie door den vorst bij die gelegenheid uitgevaardigd; (zelfst. gebruikt) verblod u met de blijden.
BLIJDE, BLIJE, v. (-n), werpgeschut in de Oudheid
en Middeleeuwen gebruikt, balista.
BLIJDSCHAP, BLIJSCHAP, v. vroolijkheid, aangename stemming; — dat is geen lange bladschap geweest, daar hebben ze niet lang pleizier van gehad.
BLIJEINDEND, bn. dat een vroolijk einde heeft:
een blfjeindend treurspel.
BLIJGEESTIG, bn. (-er, -st), opgeruimd, vroolijk van
aard. BLIJGEESTIGHEID, v. vroolijkheid.
BLIJGEESTIGE, m. en v. (-n), iemand die opgewekt,
vroolijk van aard is: almanak voor Hollandsche blageestigen.
BLIJHEID, v, blijdschap; — vraheid, blaheid, vrijheid gaat alles to boven.
BLIJK, bn. (gew.) blfjk en bloot, duidelijk zichtbaar.
BLIJK, o. (-en), bewijs, kenteeken: de blaken zijn
daar, de bewijzen zijn geleverd; een blak van vertrouwen; — hi)* gaf blak, een gezond oordeel te bezitten,
hij bewees dat.
BLIJKBAAR, bn. bw. (-der, -st), wat blijkt zoo te
zijn, wat men duidelijk inziet, erkent: 't is eene blijkbare vergissing ; hij heeft blakbaar te veel op eigen kracht
vertrouwd. BLIJKBAARHEID, v.
BLIJKEN, (het bleek, is gebleken), het blakt, het is
bewezen, men kan het zien, het komt aan den dag:
't zal spoedig blijken of hfj geschikt is; (koppelwerkw.)
hfj blijkt
ook hfj bl Okt eerlfjk te zijn ; — doen bidken van, hiijk of bewijs geven van : tenzo hij van zinc
tegenwoordigheid doe blaken; — laten blaken, te kennen
geven ; — niets laten blaken, door niets zich verraden.
BLIJKENS, vz. zooals blijkt uit: blakens oude handschriften bestond die stad reeds in de tiende eeuw.
BLIJMARE, v. (-n), verblijdende tijding, blijde boodschap.
BLIJMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), opgeruimd van geest :
blOmoedig zone dagtaak afwerken; getroost: zij gingen
blfjmoedig den dood te gemoet. BLIJMOEDIGHEID, v.
BLIJSPEL, o. (...spelen), tooneelstuk waarin de
taken van den vroolijken (ook lachwekkenden)kant
voorgesteld worden.
BLIJSPELDICHTER, m. (-s) ; ...ROL, v. (-len), comische
rol; ...SCHRIJVER, m. (-s).
BLIJVEN, (bleef, is gebleven), (zelfst. en koppelwerkw.) zekeren toestand behouden, niet van plaats,
tijd, enz. veranderen: de lucht blijft bewolkt, daarom bl ven we thuis ; ik uw trouwe vriend; gij gaat, ik ;
voortgaan met: ik blfjf werken, blot aan min werk ; —
achterwege blfjven, niet geschieden; niet komen; —
staan blOven, steken blOven, niet kunnen voortgaan
(met eene rede, een arbeid) ; — goed blfjven, niet bederven, (ook) niet kwaad worden ; — gezond blaven, niet
ziek worden ; sterven, sneuvelen : lid is op zee gebleven ;
op het slagveld blfjven; — op de plaats dood blaven, plotseling sterven ; stranden, vergaan : dat schip is op den
Bonjaard gebleven; — in zijn geheel blOven, zich niet
verdeelen; niet verdeeld worden; — daarbfj blijft het,
dat is besloten, (ook) men gaat niet verder ; —
zijn
woord blijven, zich houden aan hetgeen afgesproken
is; — waar blijft gij toch? hoe komt gij zoo laat?
als men persoonlijke redenen laat wegen, waar blaft
dan de billfjkheid ? dan is de billijkheid zoek; — waar
blijft ge nu met uwe bewijzen? die bewijzen zijn volmaakt weerlegd; — twee van zeven blaft vijf, blijft
over; — waar zfjn w gebleven ? hoe ver kwamen wij
(met eene lezing, met de studie enz.); — b jets blavon, bij iets volharden; — blaven doet beklijven, volharding brengt gewin; — ik laat het er niet b# blj-
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ven, ik zal de zaak voor het gerecht brengen, berunt
er niet in; — b# zfjn stuk blfjven, niet van zijne stelma van het
ling afwijken, niets toegeven; —
hoor ! raak mij niet aan (bedreiging).
BLIJVEND, bn. duurzaam, voortdurend : een blavend
gedenkteeken zijner macht ; wfj hebben hier geen blOvende
stad, maar zoeken de toekomende; — eene blfjvende magneet, een stuk staal of zeilsteen, dat magnetisch blijft.
BLIJVER, m. (-5), die bij voortduring op dezelfde
plaats vertoeft : die predikant is een blOver, hij zal niet
naar eene andere plaats beroepen worden; schoolblijven.d kind ; wat in het leven blijft : dat kind is
peen blfjver of blovertje, dat kind zal niet lang blijven leven; spugers (spuwende zuigelingen, kinderen
die het zuur opgeven) zfjn blovers. BLIJFSTER,
v. (-s).
BLIK, o. vertind dun plaatijzer; bladmetaal; — o.
(-ken), plat werktuig, huisgereedschap om stof of
vuilnis weg to dragen: een k,operen blik; — een blik
groenten, een blikken doos of bus met gedroogde of
verduurzaamde groenten ; — een blik vleesch, eerie
blikken bus met gekookt vleesch. Blikje, o. (-s).
BLIK, m. (-ken), cogopslag, het richten van 't oog
op iets : een blik op iemand werpen; — iemand met
geen blik verwaardigen, hem uit trotschheid, minachting niet aanzien; uitdrukking der oogen (en
van het geheele gelaat) : een smeekende, doordringende, dreigende bilk; welke blikken wierp hfj op ma 1
(fig.) een blik in de toekomst werpen, vooruitzien;
vermogen om to zien: de geoefende, scherpe blik van
een zeeman; een juisten blik hebben op.
BLIK, v. (plantk.) zilverkruid, zilverschoon; — v.
(-ken), (gew.) bliek.
BLIK, bn. van vel ontbloot: zich blik rfjden, zich
een blikaars, een blikgat rijden.
BLIKAARS, m. (...aarzen), ...GAT, o., een blikaars
krgen, zich door paardrijden (in het begin) het vel
openrijten.
BLIKHOUT, o. op stam geschild hout.
BLIKKEN, bn. van blik gemaakt; — een blikken
Jezus, spotnaam voor een lang, mager mensch,
spotnaam voor iemand die als
—e nblik endomine;
predikant optreedt, zonder het to zijn, (vooral) veerganger bij de Afgescheidenen ; — een blikken, (scherts.)
een officier van administrate; — een blikken keteltje,
inconsequent, opvliegend mensch, gauw heet en
gauw koud; (gew.) een blikken pannetje, een zwak
mensch.
BLIKKEN, (blikte, heeft geblikt), de oogen slaan
op ; — met de oogen blikken, blikoogen, de oogen onwillekeurig gedurig bewegen; — zonder blikken of
blozen, zonder verlegenheid, verwarring to toonen;
(ook) zonder wroeging; (zeew.) noodseinen geven,
blikvuren; (w. g.) glinsteren, blinken.
BLIKKEN, (blikte, heeft geblikt), het wit [blik]
der boomen ontblooten, de schors afscheuren; villen ;
(nijverh.) (van zilver en goud). [Wanneer door oxydeering het lood en het koper bijna geheel verwijderd zijn, wordt een kort voorbijgaand sterkerli cht en aan de oppervlakte van het gesmolten metaal
waargenomen, dat men dan blik noemt, en als een
teeken beschouwt, dat het proces is afgeloopen].
BLIKKENDOOS, v. (...doozen), doos van blik met
ontplof bare stoffen gevuld, inz. dienende om mijnen
to doen springen; veroud. benaming voor kartets.
BLIKKE(N)DOOSJES, tusschenw., (gew.) blikkendoosjes ! dat was mooi!
BLIKKEREN, (blikkerde, heeft geblikkerd), flikkeren,
glinsteren. BLIKKERING, v.
BLIKMUNT, v. (-en), holmunt, Daunt van goud- of
zilverblik.
BLIKOOGEN, (blikoogde, heeft keblikoogd), het oogwit laten zien.
BLIKSCHAAR, v. (...scharen), schaar om blik to
snijden; handschaar.
BLIKSEM, m. (-s), electrische vonk die bij een
onweder van de eene wolk naar de andere of naar
de aarde overspringt; het vuur des hemels; — de
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bliksem treft, slaat in, (in een gebouw); — zoo snel
als de bliksem, verbazend snel ; als door den bliksem
getro/7en, sprakeloos, mastoid; — iem. naar den bliksem
arsnauweni took) zijn toekomst bederven;
your den bliksenzi (vloek); (plat) het is- een bliksem,
took bliksem kind) een deugniet; — loop naar den bliksem! verwensching, (ook) ben je zot? — ik geef er
den bliksem van, ik doe het niet; — de bliksem van
het Vaticaan, (R.-K.) excommunicatie.
BLIKSEMAFLEIDER, m. (-s), toestel om don bliksem
of te leiden en onschadelijk te maken; (fig.) iem. of iet s
die (dat) de - booze bui van iem. a,fieiden kan; ...BITIZEN, v. mv. buisvormige vertakkingen, ontstaan
door het inslaau van den bliksem in den grond.
BLIKSEMEN, (het [hij] bliksenado, het heeft [hij
heat] gebliksemd), onweeren, electrieke stralen uitschieten, weerlichten: het heeft den ganschen nacht
gebliksemd; (fig.) vloeken en tieren ; (dicht.) stralen,
blinken (van een krijgszwaard), schitteren (van zuiver
metaal) ; (fig.) bliksemende oogen, schitterende oogen;
(fig.) vuur geven: het bliksemt van den wal; met bliksems bestrijden, door bliksems vernielen: de reuzen
worden door Jupiter gebliksemd; (volkstaal) iets van
de tafel bliksemen, gooien, smijten. BLIKSEMING,
v. (scheik.) straling, schittering (van gelouterd
metaal).
BLIKSEMFLITS, m. (-en), bliksemstraal ; ...LICHT, o.
BLIKSEMPOEDER, o. de sporen of kiemkorrels van
de wolfsklauw, vroeger op het tooneel gebruikt om
den bliksem na to bootsen.
BLIKSEMS, (tusschenw.) een vloek; (als bijw.)

deur, die niet geopend kan worden, eene betimmering
op eene deur gellikende; — blinde vloer, ondervloer;
pijpen in orgels, die alleen a1s sie—blindepfjpen,
blind
raad enz. dienen ; — blinds vinken, zie VINK ;
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't gaat bliksems goed.
BLIKSEMSCH, bn. (plat) verduiveld: bliksemsche
jongens I
BLIKSEMSCHICHT, m. (-en) ; ...SLAG, m. (-en), slag

na den bliksem; (plat) booswicht, schavuit;
...STRAAL, m. (...stralen), blikSem.
BLIKSEMTREIN, m. (-en), trein met buitengewone
snelheid, zonder bij tussehenstations to stoppers.
BLIKSEMVUUR, o. bliksem.
BLIKSLAGER, m. (-s), werker in blik: blik- en koperslayer. BLIKSLAGERIJ, v. (-en), werkplaats van een
blikslager.
BLIKSLAGERS, (gew.) [Verzachte bastervloek voor
bliksems].
BLIKSLAGERSCH, bn. (in de volkstaal) blikslagersche
jongen!
BLIKSLAGERSHAMER, m. (-s); ...KNECHT, m. (-s);

...WERK, o.; ...WERKPLAATS, v. (-en); ...WINKEL,
m. (-s).
BLIKTANDEN, (bliktandde, heeft gebliktand), de
tanden laten zien; (ook fig.) dreigen.
BLIKVUREN, (blikvuurde, heeft geblikvuurd), seinen
geven met blikvuur : door het op- en neerhalen van
het vuur een teeken geven, dat men in nood is.
BLIKVUUR, o. (...vuren), (zeew.) houten koker, gevuld met eene sterk lichtende sas die gewoonlijk
door middel van een slaghoedje ontstoken wordt,
dan eenige minuten brandt en dient om seinen te
geven; —STANG, v. (-en), (zeew.).
BLIKWAREN, v. my. hetzelfde als BLIKWERK, o.
voorwerpen of koopwaar, van blik vervaardigd.
BLIND, bn. bw. (-er, -st), niet kunnende zien : blind
geboren; — ziende of willens blind ztjn, iets wat duidelijk zichtbaar is, niet zien; met opzet iets niet willen zien; — zich blind kijken, staren (op), zijne oogen
door scherp zien benadeelen ; (ook fig.) op eene zaak te
veel letten, zoodat men daardoor alle andere uit het
cog verliest; — blinde vlek,, plaats waar de gezichtszenuw in het oog treedt, ongevoelig voor het zien;
gezegd van een
—enblidparkneg schadeon,
armoedigen, ontredderden, vervallen boedel; (zeew.)
de
eene blinde /clip, die ender water is; in schijn:
blinde re, ra onder den boegspriet die geen zeil voert,
dock alleen de boegstagen uithoudt, ook wel de voellwrens genoemd; — blind anker, zie ANKER; — een
blinde meter, muur zonder vensters ; — een blind venster, dichtgemetseld vak in een muur; — eene blinde

—

rot, de overschietende man in het achterste gelid als
er een oneven aantal manschappen is; — eene blinds
een blind schot, zonder
steeg, steeg zonder uitgang;
kogel of hagel; — blinde darm, gedeelte van den
dikken darm dat zich voorbij de aanhechtingsplaats
van den krankeldarm benedenwaarts uitstrekt; (fig.)
dom, onwetend; de blinds Heidenen; het blinde bijgeloof; — de blinde leiders der blinden, de Fairzeers;
trouw, onderdanig: een blind geloof; eene blinds gehoorzaamheid; — de liefde is blind, ziet geene gebreken; — het blinds geluk, de fortuin; bw. onbesuisd:
blind te werk gaan; — blind spelen, de kaarten op-

gooien of de steenen opzetten zonder eerst to zien,
welke het zijn: blind domineeren, blinde, (whistspel)
de dertien kaarten die, wanneer drie personen
spelen, door een der spelers met zijne eigen bespeeld worden; — in den blinds rondtasten, in het
duister iets zoeken; (fig.) gissingen maken zonder
voldoenden grond om to oordeelen; proefnemingen
doen zonder iets van den juisten weg to weten.
BLIND, o. (-en), [of (gew.) BLINDE, v. (-n)], vensterluik, houten raam, bestaande uit twee stijlen
en twee dwarsregels waarvan de eersten aan beide
einden zijn aangepunt, hoog 2,70 M. en breed 1 M.,
bij de sappeurs in gebruik; (zeew.) schuif voor het
schietgat; blindzeil, boegsprietzeil.
BLINDACHTIG, bn. een weinig blind. BLINDACHTIGHEID, v.
BLINDDOEK, m. doek dien men iem. voor de oogen
bindt; een lap of stuk zeil dat eene koe voor den
kop gebonden wordt om haar het uit de weide
loopen to beletten; (fig.) iem. een blinddoek voor de
oogen binden, hem misleiden.
BLINDDOEKEN, (blinddoekte, heeft geblinddoekt),
(iem., ook eene koe) een doek voor de oogen binden;
(fig.) misleiden, een rad voor de oogen draaien.
BLINDDOEKING, v.
BLINDDRUK, m. een in een band geslagen titel die
niet gekleurd of verguld wordt.
BLINDE, m. on v. (-n), die blind is; — h# oordeelt
als een blinde over de kleuren, zijn oordeel is valsch
of verkeerd; — in 't land der blinden is e'enoog koning,
onder domme menschen wordt hij die iets meer
weet dan de anderen, allicht voor zeer kundig gehouden; — hi] sleet ernaar als een blinde near het et,
hij raadt ernaar, hij oordeelt er zeer dwaas over;
een niet—enblideschtomswel nse krai,
deskundige kan soms zeer juiste opmerkingen maken.
(blindeerde,
heeft
geblindeerd),
zich
BLINDEEREN,
dekken om aan 's vijands gezicht of aan zijn vuur
of aan beide zich to onttrekken; een geblindeerd fregat; (vest.) geblindeerde batterijen. BLINDEERING, v.
(-en), het blindeeren; het blindwerk.
BLINDEKOE, v. (gew.) zeker kinderspel blindemannetje.
BLINDELINGS, bw. zonder to zien: ik zal het blindelings zeggen, raden; onbezonnen, zonder overleg ; —
blindelings gehoorzamen, volgen, zonder tegenspraak.
BLINDEMAN, M. (-s, -nen), blinde; oud on blind
man; (zeew.) helper van den roerganger, alleen om
kracht aan te brengen.
BLINDEMANNETJE, —SSPEL, o. zeker kinderspel
waarbij een der spelers geblinddoekt wordt: blindemanne(je spelen.
BLINDEN, (blindde, heeft geblind), blind maken:
vinken blinden; verblinden; blinddoeken; (oorl. on
zeew.) verschansen.
BLINDEN-INSTITUUT, o. (...tuten); ...SCHOOL, v.
(...scholen), school voor blinden; ...SCHRIFT, o.
BLINDENKAST, v. (-en), de plaats waar de binnenblinden in geopenden stand op zijde der ramen geborgen worden.
BLINDGEBORENE, m. en v. (-n), die reeds bij de
geboorte het gezichtsvermogen miste.

BLINDHEID.
BLINDHEID; v. het blind zijn : de blindheirl voor de
toekomst; — met blindheid geslagen, geheel blind zijn,
(ook) iets niet inzien wat een ander zeer duidelijk is.
BLINDHOKKEN, (blindhokte, heeft geblindhokt);
(veroud.) blind maken; blinddoeken; foppen.
BLINDHOKKER, m. (-5), (fig.) bedrieger, misleider.
BLINDHOKKERIJ, ...HOKKING, v. bedrog.
BLINDING, v. blindeering.
BLINDMOL, m. (-len), eene soort van woelmuis, met
kleine oogen onder de huid verborgen, in Rusland,
Hongarije en Klein-Azie voorkomende.
BLINDSLANG, v. (-en), eene slang die den overgang vormt tusschen de eigenlijke slangen en de
hagedissen, ook glasslang geheeten; de kleverige blindslang (van Ceilon) ; hazelworm.
BLINDWERK, o. blindeering.
BLINDWORM, m. (-en). op wormen gelijkende tweeslachtige dieren, zonder staart of pooten ; hun oogen
.en ooren zijn geheel onder de huid verborgen.
BLINDZEIL, o. (-en), (zeew.) boegsprietzeil.
BLINK, o, (zeew.) opene, onbewolkte plek aan den
hemel; lichtschijn door eene ijsbank aan den horizon veroorzaakt, ijsblink.
BLINK. m. (Zuidn.) schoensmeer.
BLINKEN, (blonk, heeft geblonken), glans van zich
geven : alles blinkt er (van reinheid) ; er blonk geen
lichtje in de duisternis ; de sterren blinken; (fig.) zijn
aangezicht blonk van vreugde; — het is niet alles good
-teat er blinkt, alles wat fraai schijnt, is daarom niet
echt; (gew.) (schoenen) doen blinken, poetsen: hebt
gij mijne schoenen al gebloriken?
BLINKERD, m. (-s), hooge kale duintop ; — transparant: een stuk papier waarop zware inktlijnen getrokken zijn, en dat onder het papier gelegd wordt, waarop
men schrijven wil, opdat de zware inktlijnen er doorbeen schljnen.
BLINKWORM, m. (-en), glimworm.
BLOC (EN), bw. geheel en al, met alles wat er bij
boort: en bloc iets overnemen; en bloc verkoopen ; — de
ministers namen en bloc hun ontslag, gezamenlijk.
BLOC-NOTES, v. my. geperforeerde stukjes papier
tot een boekje vereenigd, voor aanteekeningen enz.
BLOED, o. roode vloeistof in de aderen van menschen en dieren; — in z#n bloed baden, zwaar verwond liggen ; — etter en blond zweeten, duizend angsten
uitstaan; — iemands blond vergieten, hem dooden;
zich wreedaardig toonen ; — eene
—*marblond orsten,
4.1aak met goed en bloed verdedigen, alles ervoor overhebben; — dat zet kwaad bloed, verbittert het gemood; — het zit hem in het bloed, zoo is het karakter
zijner familie ; goed bloed ontaardt niet; of komst : van
koninklijken bloede ; prinsen van den bloede, tot de vorstelijke familie behoorende; vgl. volbloed ; — in koelen
bloede, bedaard, onaangedaan; — mijn eigen bloed, mijn
kind of aanverwant; — eigen blond gaat voor, familie
een aangezicht van melk en
wordt voorgetrokken;
bloed, gezond, welgedaan ; — het bloed kruipt wear het
niet gaan kan, bloedverwantschap laat zich altijd bespeuren, -de aard verloochent zich ook onder de ongunstigste omstandigheden niet; — wij moeten bloed
zien, zoolang vechten tot er bloed vloeit, (ook) spelen totdat minstens OOne partij gewonnen wordt;
(fig.) sap : het blond der druiven.
BLOED, m. (-en), arme blond, onnoozele blond, arm,
beklagenswaardig mensch. Bloedje, o. (-s), kleine
nnoozele,
arm, ongelukkig, beklagenswaardig kind.
c■
BLOEDACHTIG, bn. naar bloed gelijkende.
BLOEDAGAAT, o. (als stofnaam); m. (...agaten),
(als voorwerpsn.), zeker edelgesteente met bloedkleurige aderen; ...APPEL, m. (-s), een roode appel.
BLOEDARM, bn. zeer, uiterst arm; arm aan bloed.
BLOEDARMOEDE, v. (geneesk.) gebrek aan bloed, of
niet voldoende working van het bloed.
BLOEDBAD, o. groote slachting: een bloedbad aanrichten ; ...BEDERF, o.; ...BEREIDING, v. (nat.) worming van het nieuwe bloed in 't lichaam, ...BESCHRIJVING, v.; ...BEULING, m. (-en), [v. als
stofn.] eene soort van worst; ...BOLLETJE, o.

BLOEDPUDDING.

263

(-s), rood bloedlichaampje; ...BRAKING, v. (-en);
...BRUILOFT, v. (gesch.) moord der Hugenoten in
Frankrijk (in den St.-Bartholomeusnacht, 24 Aug.
1572) ; ...BUIL, v. (-en), bloedzweer.
BLOEDDOOP, rn. de dood der christen-martelaren;
...DORST, m. dorst naar bloed; (fig.) ongemeene
wreedheid ; ...DORSTIG, bn. (-er, -st). BLOEDDORSTIGHEID, v.
BLOEDEIWIT, o. albumine.
BLOEDELOOS, bn. (veroud.) de bloedelooze diertjes,
de insecten. BLOEDELOOSHEID, v.
BLOEDEN, (bloedde, heeft gebloed), bloed laten
vloeien: uit den neus bloeden; mjjne hand bloedt: —
het is een doekje voor het bloeden, een voorwendsel,
eene vergoelijking ; — dat zal wel dood bloeden, in het
yergeetboek raken; — (fig.) nog bloedt mine wand,
nog denk ik aan dat ongeluk, aan die ramp ; — he
dat herdenken, ik gevoel diepe
hart bloedt mij
zal er voor moeten bloeden, betalen,
smart; —
boeten. BLOEDING, v. het bloeden.
BLOEDERIG. bn . (-er, -st), vol bloed : eenebloederige
wend; — een bloed erig bock, eene bloederige historic, waar
veel van bloedvergieten in voorkomt; — eene bloedeige ontlasting, met bloed.
BLOEDGANG, m. onnatuurlijke bloedontlasting;
...GEBREK, o. zekere ziekte, bleekzucht; ...GELD,
o. loon voor een moord, voor eene misdaad;
loon voor het aanbrengen eener misdaad; (in de
oude rechtspleging) zoen- of weergeld; door den
moordenaar aan de familie van den verslagene betaald ; (ook) karig loon voor handenarbeid; ...GET UIGE, m. en v. (-n), martelaar (bij de eerste Christenen).
BLOEDGIERIG, bn. (-er, -st), wreed, bloeddorstig;
BLOEDGIERIGHEID, v. buitengemeene wreedheid.
BLOEDHOEST, m. zware hoest waarbij men bloed
opgeeft ; ...HOND, m. (-en), eene soort van grooten
bulhond; (fig.) wreed, hardvochtig mensch; woekeraar; ...ROUT, o, campechehout ; (ook) een der yolksnamen van den hondsboo m, Rhamnus frangula.
BLOEDIG, bn. bw. (-er, -st), bloed vertoonend: bloedige wonden slaan; bloedige slijmen opgeven; door
bloedvergieting gekenmerkt: eene bloedige ontknooping ; een bloedige slag ; (ook) een bloedige dag; — dat
eischt bloedige wraak, wraak waarbij 't bloed des tegenstanders vergoten wordt, (fig.) zeer groote wraak;
moest er bloedig voor werken.
BLOEDING, v. (-en), het bloeden, by. neusbloedingen.
BLOEDKLEUR, v.; ...KLEURIG, bn.; ...KLEURSTOF, ijzerverbinding die den bloedbolletjes hunne
roode kleur geeft, haematino.
BLOEDKOEK, m. (ontl.) roode vaste massa van gestold bloed, bevattende de vezelstof en de bloedbolletjes; ...KORAAL, o. als stofnaam; v. mv.
(...koralen, als voorwerpsn.) helderrood koraal; bolletje, daaruit vervaardigd; ...KRACHTMETER, m.
(-5), (nat.) manometer tot bepaling der spanning in
de bloedvaten; ...KRUID, o. naam dien een aantal
planten dragon, 't zij om hare kleur, 't zij om hare
bloedstelpende kracht: varkensgras, knoopgras, duizendknoop ; gemeen partijke; sorbenkruid, groote
weidepimpernel; addertong ; herderstasch; pimpernel ; bloedroode zuring of drakenbloed, enz.
BLOEDLAUW, bn. bloedwarm.
BLOEDLELIE, v. (...lelien), Wilde, Turksche of roode
lelie, berglelie; ...LICHAAMPJE, o. (-5), schijfjes in
het bloedvocht ; ...LOOGZOUT, o. (scheik.) zout, bereid uit kalium, ijzer en eene stik§tofhoudende verbinding, o. a. als verfstof gebruikt: geel on rood bloedloogzout; ..:LOOP, m. bloedgang.
BLOEDMEST, ...MIST, m. gips, asch, bloed en allerlei
afval uit slachthuizen tot most verwerkt.
BLOEDPLAKKAAT, o. (...plakkaten), (Ned. gesch.)
edict, afkondiging der inquisitie; ...PLASMA, o. het
bloed zonder de bloedlichaampjes; ...PLEK, v. (-ken),
bloedvlek; ...PLENGING, v. het storten van blood;
...PRIJS, m. (...prijzen), bloedgeld; ...PUDDING, v.
grutten, rozijnen en kruiden in varkensbloed tot eene

BLOEDRAAD.

BLOEMBEKLEEDSEL.

stUve bit gekookt; zU bezit eene groote voedingswaarde.
BLOEDRAAD, m. (Ned. gesch.) buitengewone raad,
door Alva (in 1567) ingesteld tot onderzoek der onlusten door het yolk Bloedraad genoemd; (bij uitbr.)
gerechtshof dat vele bloedige vonnissen welt;
...RECHT, o. wreedaardig (aangematigd) recht over
het leven eons anderen; geloofsrecht (over leven en
dood); ...RECHTER, m. (-s), geloofsrechter (bij de
inquisitie); ...REGEN, m. regen, rood getint, door
uit de lucht medegevoerd passaatstof of door microscopische roode diertjes on plantjes.
BLOEDRIJK, bn. (-er, -st), volbloedig : een bloedrijk

die met- den temperatuur des bloods overeenkomt;
...WATER, o. bloedwei; ...WATEREN, o.; ...WATERING, v. (-en), het loozen van .met blood vermengde urine of van zuiver bloed; ....WEI, v.(ontl.).
bloedplasma, van de vezelstof ontdaan; ...WET, oinz. militiewet (door socialisten zoo genoemd).
BLOEDWORDING, v. bloedvorming; ...WOND v.
(-en), bloedige wond; ...WORST, v. (-en), worst waarvan geronnen bloed eon hoofdbestanddeel uitmaakt;
...WRAAK, v. verplichting om den moord van nabe
staanden to wreken (bij onbeschaafde volken in
zwang).
BLOEDZUIGER, m. (-s), echel, een bloedzuigende,
kieuwlooze worm; (ook) vampier; (fig.) wreedaardige woekeraar; dwingeland die zijne onderhoorigen
het hunne afperst.
BLOEDZUIVEREND. bn . de gezondheid, reinheid
van het bloed bevorderend : deze pastilles wer ken zeer
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gestel.

BLOEDilOOD, bn. de kleur van bloed vertoonend:
de son ging bloedrood onder ; ook scherts. gezegd van
iem. die zeer radicaal in de politiek is.
BLOEDSCHANDE, v. echtelijke gemeenschap tusschen de naaste bloedverwanten, als tusschen vader
on dochter, of broeder en zuster; ...SCHENDER,
m. (-s); ...SCHENSTER, v. (-5); ...SCHENNIS, v.;
...SCHULD, v. schuld die men door 't vergieten van
blood op zich laadt.

BLOEDSCHUIM, o. eene soort van rood koraal.
BLOEDSCHUW, bn. vreezende bloed to zien; — een
bloedschuw geneesheer, een geneesheer die geene (blood-)
lating durft voorschrijven. BLOEDSCHUWHEID, v.
BLOEDSERUM, o. bloedwei.
BLOEDSNEEUW, v. sneeuw met eene roode kleur,
door daarop tierende roode organismen.
BLOEDSOMLOOP, m. de onophoudelijke beweging
van het blood in het dierlijk lichaam; — de groote
bloedsomloop, uit het hart door het lichaam naar het
hart;— de kleine bloedsomloop, die naar en uit de longen.
BLOEDSPAT, v. (-ten), (veearts.), plaatselijke zwelling on ontsteking eener ader, vooral aan de pooten.
BLOEDSPUWING, v. (-en), (geneesk.) ontlasting van
bloed uit de ademhalingswerktuigen door den mond.
BLOEDSTEEN, m. (-en), [v. als stofn.] bloedroode
ijzersteen, haematiet, tot polijsten gebruikt.
BLOEDSTELPEND, ...STILLEND, bn. (geneesk.)
die het bloeden beletten,
bloedstelpende middelen,

doen ophouden. BLOEDSTILLING. v.
BLOEDSTORTING, v. to overvloedige uitstorting
van blood; (ook) bloedvergieting; ...UITSTORTING,
v. (-en), (geneesk.) 't treden van het blood buiten

het bloedvat, maar niet buiten 't lichaam.
BLOEDVAT, o. (-en), (ontl.) kanaal waardoor het
blood circuleert; ...VERGIETEN, o.; ...VERGIETING,
v. het doen vloeien van menschenbloed (in den
oorlog, door een moord); ...VERGIETER, m. (-s);
...VERGIETSTER, v. (-s); ...VERLIES, o. 't verlies
van bloed uit het lichaam: de gewonde was uitge-

put door bloedverlies.

BLOEDVERVIG, bn. (dicht.) bloedkleurig.
BLOEDVERWANT, m. (-en), ...VERWANTE, v. (-n),
persoon in den bloede verwant, van dezelfde familie,
hetzelfde geslacht; ...VERWANTSCHAP, v. het bestaan in den bloede: graad van bloedverwantschap, het
meerder of minder nauwe der verwantschap, b.v.
broeders zijn nauwer verwant dan neven.
BLOEDVIJG, v. (-en), (plantk.) vijgdistel ; ...YIN,
v. (-nen), bloedzweer, klein, rood, pijnlijk gezwel
door ontsteking der huidsmeerklieren ontstaande;
...VINK, m. (-en), roode vink ; ...VLAG, v. (-gen), roode
vlag ten teeken van oorlog ; ...VLEK, v. (-ken);
...VLEKZIEKTE, v. ziekte, gekenmerkt door kleine
bloeduitstortingen in de huid en de slijmvliezen
(aan scheurbuik verwant) ; ...VLOED, m. bloedgang ;
...VLOEIING, v. (-en), (geneesk.) to overvloedige ontvloeiing van bloed ; ...VOCHT, O. bloedplasma ;

...VONNIS, 0. (-sen), doodvonnis; ...VORA1ING, v.
bloedbereiding, in verschillende organen van lict
lichaam (milt, lymphklieren enz.); ...VREES, v.
bloedschuwheid ; ...VRIE.NI), m. (-en) ; ...VRIENDIN,
v. (-nen), (w g.) bloedverw ant.
BLOEDWARM, bn. zoo warm als blood.
BLOEDWARMTE, v. graad van den thermometer

bloedzuiverend.

BLOEDZUIVERING. v. het zuiveren van bloed; — r
(-en), middel dat tot bloedzuivering dient ; ...ZWEER,.
v. (...zweren), zweer, buil uit bloedbederf ontstaande
bloedvin.
BLOEDZWEERACHTIG, bn. als eene bloedzweer,
erop gelijkende.
BLOEI, m. toestand eener bloesemdragende plant ;
—inbloeista n,
vol bloesem; in vollen bloei; (fig.) de
bloei der jaren, de beste jaren des levens; -- het
vooruitgaan, fiinke winsten geven : de bloei der kun-

sten de bloei des handels, eener maatschappo ; — tot bloei
en wasdom komen, gedijen, goed tieren (zoowel van)

planten als fig.).
BLOEIEN, (bloeide, heeft gebloeid), in bloei staan,
bloesem dragen, tot bloei komen, ook : dat kind kan
hier groeien noch bloeien, aardt hier in 't geheet
niet, kwijnt hier weg; (fig.) voorspoed genieten : eenebloeiende stad; — de kunsten bloeiden in dat tijdvak,
werden toen gelukkig beoefend ; — eene bloeiende gezondheid genieten, volkomen gezond en er frisch on
blozend uitzien; — eene bloeiende maagd, (dicht.) eene-

flinke, gezonde meld.
BLOEIKOLF,v.(...kolven), (plantk.) eene aarvormiga
bloeiwijze met verdikte, vleezige spil en eenslachtige bloemen.

BLOEIMAAND, v. vijfde maand, Mei.
BLOEISEL, o. (-s), bloesem.
BLOEISTAAT, m. ontw-ikkeling en ontluiking der
bloemen ; (fig.) bloeiende, gelukkige, voorspoediga
toestand ; ...TIJD, m. voorjaar; (fig.) de bloeitjjd der
jeugd, de gelukkige tijd ; — de bloeitijd van eene vereeniging, van kunsten en wetenschappen, de daarvoor
zeer gunstige periode; ...WIJZE, v. (-n), de stand der
bloemen aan eene gemeenschappelijke as.
BLOEM, v. (-en), uitgebot deel der plant, dat voornamelijk ter voortplanting dient en dat zich veelal
onderscheidt door schoonheid van vorm en kleur
of door een aangenamen geur; — eenslachtige bloemen.
met enkel meeldraden (mannel(jke bloemen) Of met
enkel stampers (vrouwelijke bloemen) ; — tweeslachtige-

bloemen, met meeldraden en stampers; plant disierlijke of geurige bloemen draagt; — de bloemen:
potten, in potten zetten; wat zich door vorm, kleur.

glans, teerheid, reinheid of frischheid onderscheidt;
(fig.) de keur : de bloom des adds; de bloem cler jongelingschap; sieraad: de bloemen cler dichtkunde; — de
bloem van iets hebben, het beste gedeelte ervan bekomen, het eerste erbij zijn; — de bloem is er af,
het besto is er af; — het is een bloem (lie in het duister
bloeit, zijne goede eigenschappen zijn niet algemeen
bekend; maagdom, ongeschonden reinheid : zij is
hear bloempje kicijt; fijn gezift meel; — bloem van
zwarel, van sink enz., zeer fijn verdeeld en zuiver,.
de bevrozen waterdamp op de ruiten: de bloemen
staan op de ruiten. Zie BLOM. Bloempje, bloemetje, o.
(-s), zie alciaar.
BLOEMBED, o. (-den), afgescheiden perkje met blocmen bezet. ...BEKLEEDSELS, o. my. de bladachtige
deelen der bloem welke de meeldraden en stampers

BLOEMBIES.

BLOK.

omgeven; zij vormen een dubbel omkleedsel, als
er 2 in vorm en kleur verschillende bladkransen to
onderscheiden zijn, waarvan de buitenste, meest
kleinere en groen gekleurde, de bloemkelk, de binnenste, meest grootere en niet groene, de bloemkroan heet,
df een enkel dat dan bloemdek genoemd wordt.
BLOEMBIES, v. (...biezen) een plantengeslacht, behoorende tot de familie der rus s chen; ...BLAD,
o. (-eren), blaadje eener bloemkroon; ...BODEM, m.
(-s). het eind van den bloemsteel, dat de verschillende
deelen der bloom draagt; ...BOL, m. (-len), onderaardsche bolvormige stengel, inz. bij de bolgewassen ;
...BUNDEL, m. (-s), (kruidk.) bloemkolf; ...DEK, o.
(-ken). Zie BLOEMBEKLEEDSELS.
BLOEMDRAAD, m. dun met groene stof omwonden
ijzerdraad, bij het vervaardigen van kunstbloemen
noodig.
BLOEMDRAGEND, bn., bloemdragende planten.
BLOEMENCORSO, o. (-'s), bloemenfeest waarbij
heeren en dames, in met bloemen versierde rijtuigen
gezeten, elkander onder het voorbijrijden met bloemen werpen.
BLOEMENDRAGER, m. (-s), smal glazers buisje, van
onderen gesloten, waarin een bouqetje op de borst
gedragen wordt; ...GEK, m. (-ken), die veel van
bloemen houdt; ...FEEST, o. (-en); ...GEUR, m. de
geur der bloemen.
BLOEMENHANDEL, m.; BLOEMENHANDELAAR,
m. (-s), bloemist.
BLOEMENHORLOGE, o. (-s), eene verzameling planten die op verschillende tijden van den dag de
bloemen openen en sluiten, zoodat men daaraan
kan zien, hoe laat het is, ook uuruhrk van Flora
geheeten.
BLOEMENKEVER, m. (-s), schoon gekleurde kevers
die zich mot stuifmeel on honig van bloemen on
vruchtensap voeden; de gouden for en de Goliath-

BLOEMKOOL, v. (-en), eene koolsoort met witte
eetbare stengelbundels; (fig.) dear is tante bloemkool,
gezegd van een eenigszins zonderling gekleede
vrouw, enz.; —SCHUIT, v. (-en), schuit waarmee de
bloemkool aangevoerd wordt; —WAGEN, m. (-s);
—ZAAD, o. ; — ZOUTERIJ, v. (-en).
BLOEMKORFJE, o. (-s), (inz. bij de paardebloemen),
bloeiwijze van zittende bloemen op den top eener
verbreede as; ...KRANS, m. (-en), krans aan de

kever van Afrika behooren ertoe.
BLOEMENLIEFHEBBER, m. (-s), die veel van bloemen houdt; ...LIJM, v. lijm waarmede men de deelen
eener kunstbloem aaneenhecht; ...MAKEN, o. het
vervaardigen van kunstbloemen; ...MAAKSTER. v.
(-s), vervaardigster van kunstbloemen (uit verschillende stoffen: gaas, zijde, papier enz.); ...MAND, v.
(-en), ...mandje, o. (-s), eene sierlijke mand dienende
om met bloemen gevuld to worden; ...MEISJE, o. (-s),
jong meisje dat bloemen to koop aanbiedt ; ...PLANK,
v. (-en), plank waarop men bloempotten (inz. buiten
het venster) plaatst; bloemenplankje, o. (-s).
BLOEMENRIJK, o. het rijk van Flora, het rijk der
bloemen; alle bloemen to zamen.
BLOEMENSPRAAK, v. bloementaal, de kunst om
door middel van natuurlijke bloemen zich aan een
ander verstaanbaar to maken; ...TAAL, v. bloemenspraak; ...TENTOONSTELLING, v. (-en); ...TIJD, m.
tijd waarin de meeste bloemen bloeien; ...TUIN,
m. (-en).
BLOEMGODIN. (myth.) Flora; ...GRAS, o. sterrebloem, sterremuur, vogelsterrekruid; ...HOF, m.

(...hoven).
BLOEMHOOFDJE, o. (-s), (inz. bij de klavers), bloeiwijze van zittende of kortgesteelde bloemen aan het
uiteinde van eene niet verbreede as; ...HOOPJE, o.
(-s); ...KLUWEN, o. (-s), zijdelings geplaatste vereeniging van dicht opeengedrongen bloemen.
BLOEMIG, bn. (-er, -st), bebloemd, bloemrijk; rijk
aan aardappelmeel: bloemige (blommige)aardappelen,.
BLOEMIST, m. (-en), kweeker van, handelaar in
bloemen. BLOEMISTERIJ, v. (-en), bedrijf, tuin, winkel van den bloemist.
BLOEMKATJE, o. (-s), eene aarachtige, onvolledige
dichtbezette bloeiwijze : de tweehuizige bloemen der
populieren en wilgen zYn tot bloemkatjes vereenigd;
...K ELK, m. (-en), zie BLOEMBEKLEEDSELS; ...KEVER, m. (-s), bloemenkever ; ...KLOKJE, o. (-s), woudnarcis, klokbloem; ...KNOP, m. (-pen), jong, nog onontwikkeld begin der bloom; ...KOLF, v. (...kolven),
bloeikolf.
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bloom zittende; (ook) krans, kroon van bloemen
gevlochten; ...KROON, v. (...kronen), zie BLOEMBEKLEEDSELS; o. (-en), (wapenk.). BLOEMKWEEKER, m. (-s), bloemist; ...KWEEKERIJ, v.
(-en), het veld waar de bloemist zijn bedrijf uitoefent_
BLOEMLEZING, v. (-en), vergaring van bloemen,
(fig.) verzameling van fraaie stukken of plaatsen in.
proza en poezie: analecta; ...LOOK, o.
BLOEMMAAND, v. bloeimaand; ...MARKT, v. (-en);
...MEEL, o. het fijnste gezift meel, de bloom, het
uitgelezen deel van het meel, gewoonlijk eenvoudig
bloom (gewest. blom) geheeten; (kruidk.) bloemstoc
...PAKJE, o. (-s), eene zekere bloeiwijze.
BLOEMPAP, v. (-pen), pap van bloemmeel; ...PAPJESTHEE, v. eene fijne thee, uit de bloemen der
plant; ...PARTIJ, v. (-en), (schildersterm) wortelpartij; ...PERK, o. (-en), bloembed; ...POT, m. (-ten);
...POTSTANDAARD, m. (-s).
BLOEMPJE, o. (-s), eene kleine bloom; — het zijn
maar blauice bloempjes, losse vertellingen.
BLOEMRIJK, bn. rijk aan bloemen; (ook fig.) eenebloemroke sttjl.
BLOEMSCHACHT, v. (-en); ...SCHEEDE, v. (-n), sierlijk bloembekleedsel dat eene bloemkolf scheedevormig omsluit; ...SCHERM, o. (-en), eene bloeiwijzewaarbij de gesteelde bloemen straalvormig, schijnbaar uit een punt ontspringen on meest op gelijke
hoogte staan ; enkelvoudig hoot het, als iedere bloomsteel slechts eene bloom draagt, samengesteld, als
iedere bloemsteel weer een schermpje draagt, zooals
bij de meeste schermbloemigen; ...schermpje, o. (-s).
BLOEMSCHERMDRAGEND, bn. (-planten); ...VORMIG, bn. (bloemen).
BLOEMSCHILDER, m. (-s), ...SCHILDERES, v. (-son),
die bloemen schildert.
BLOEMSPELEN, o. my. (gesch. van Frankrijk) vergadering welke ieder jaar to Toulouse gehouden
wordt, on waarin verschillende prijzen (gouden en
zilveren bloemen) uitgereikt worden aan hen diehet best geslaagd zijn in eene zekere dichtsoort of
in eene redevoering; ...STEEL, to. (...stolen); ...STENGEL, m. (-5); ...STOF, o. (nat. hist.) zaadstof der
mannelijke bloemen; ...STOFDRADEN, m. my. meeldraden eener bloom; ...STUK, o. (-ken), schilderij,
teekening, hoofdzakelijk bloemen voorstellende; geschenk van sierlijk gerangschikte levende bloemen..
BLOEMTAFEL, v. (-s), tafel waarop men in een
vertrek bloemen plaatst; ...TROS, rn. (-son), eene
bloeiwijze met verlengde spil en gesteelde bloemen;
...TUIL, m. (-en), bloemtros waarvan de onderste
stolen grooter zijn dan de bovenste, zoodat de bloemen ongeveer op dezelfde hoogte staan; ...Tuiltje,
o. (-s). BLOEMTUILDRAGEND, bn.
BLOEMVAAS, v. (...vazen), vaas met kunstbloemen;
vans dienende om levende bloemen in to zetten.
BLOEMWERK, o. (-s), kunstwerk op, in, met bloemen; (bouwk.) festoon, astragaal; ...WESP, v. (-en),
...WORDING, v.
BLOEMZAAD, o. (...zaden); ...ZETTING, v. (scheik.
on plantenk.) aanzetting, vorming; ...ZUIGER, m.
(-s), zeker zangvogeltje van eene merkwaardige.
schoonheId.
BLOEMZOET, bw. (gew.) een weinig school ziende.
BLOESEM, m. (-s), (plantenk.) bloom waaruit later .
-ikkelt,—bloesem dragen,,entbarvuchziow
in bloei staan. Bloesempje, o. (-s).
BLOESEMEN, (bloesemde, heeft gebloesemd),bloeien,.
bloesem dragen.
BLOK, o. (-ken, -s), een dik, kort on zwaar stuk

. BLOK.

BLOOT.

bout, steen of metaal (ruw of behouwen): een blok
snarmer, hout; een vleeschblok; koekblok; dorsch-, hak, blok; — hjj ligt als een blok, hij is doodziek; — het blok
van eene schaaf, een rechthoekig stuk hout van pris-

...SCHIJF, v. (...schijven), (zeew.), platte pokhouten
of gegoten ijzeren schijf met uitgeholden omtrek
(keel) waarover in een blok touwwerk of ketting
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matische gedaante waarin de schaafbeitel wordt bevestigd; — blokken tin of lood, korte dikke staven,
zooals zij in den handel voorkomen; — op het blok zOn
hoofd verliezen, onthoofd worden ; een werktuig waarin men de beenen van misdadigers sloot: tot het blok
• veroordeeld worden; in het blok liggen; stukken bout,
dienende tot keggen; met prentjes van gedeelten
ervan beplakte vierkante stukjes hout die naast elkaar gelegd worden, zie BLOKKENDOOS; — zeildoek,
stoffen ,net blokken, met vierkante figuren; stukken
brandhout ; een stuk hout of ijzer met een beugel
om den poot van een paard bevestigd, bongel of bungel waardoor het dier niet wild draven kan in de
weide ; (fig.) een blok aan het been hebben, zie BEEN;
heeft
—diewunarheftdriblokena hetbn,
drie kinders; eene kist inz. om offergaven in to bewaren, offerblok: het blok lichten, de golden eruit
halen; (gew.) holsblok, klomp; — (fig.) een blok van
•eene meid, eene zware, stevige meid; ook een blok
'van een kind; — hfj is een onbehouwen blok, een ruw,
onbeschaafd man;
een door eerie gracht of heining afgesloten stuk
grond : een blok land; (gew.) blokplaats, zie aldaar; —
:

eene uitgestrektheid land in blokken verkoopen; — eenblok
huizen, eenige aan elkander gebouwde huizen die

6en geheel uitmaken; een bepaald gedeelte van eon
.spoorweglijn; vgl. blokseindienst; (weverij) ladeboom ;
(zeew.) een houten of ijzeren voorwerpvan verschillenden vorm, bestaande uit twee wangen waartusschen eene of meer se/given van ijzer of plokhout
met gleuf waarin het touwwerk of de ketting loopt,
om een nagel draaien, dienende om het tuig vast
to zetten of om de werktuiglijke kracht van het
loopend touwwerk to vergrooten; katrol: een twee-,

,

drieschiifsblok ; bras, draai-, gyn., gording-,haak-,hanger-, harten-, kat-, kinnebaks-, schouder-, staart-, vioolblok enz.; zie die woorden; — een enkel blok; een dubbel blok, waarvan het een boven het andere is be-

vestigd; (wapenk.) langwerpige vierkante figuren
-op een schild naast grootere figuren. Blokje, o. (-5).
BLOKBESLAG, o. ijzeren band met hack of oog
waarmede een hijschblok bevestigd wordt; ...BOS,
' v. (-sen), metalen middenstuk eener blokschijf waarmede deze op een ijzeren bloknagel draait.
BLOKHUIS, o. houten wachttoren; (ook)
.gevangenis, een huffs van op elkander gestapelde
blokken vervaardigd, zooals er heden ten dage nog
door de landverhuizers in Amerika gebouwd wor,den; huisje van een spoorwachter.
BLOKJESGOED, o. (-eren), van linnen of katoen
geweven good met quadraten erop, ook dambordgoed geheeten.
BLOKKADE, v. (-s), insluiting (eener stad of haven)
van de zeezijde.
BLOKKEEREN, (blokkeerde, heeft geblokkeerd), van
.de zeezijde insluiten (eene stad of haven). BLOK.
KEERING, v. (-en).
BLOKKEN, (blokte, heeft geblokt), ijverig, onver 7
die vooruit wil komen,moetblokken. moeidsturn:
BLOKKENDOOS, v. (...doozen), kinderspeelgoed, vgl.

blok: met de blokkendoos spelen.

BLOKKENMAKER, m. (-s), die blokken, katrols
maakt; ...MAKERIJ, v. (-en).
BLOKKENMAKERSBEDRIJF, o; ...KNECHT, m. (-en);
m. (-s).
BLOKKER, m. (-s). BLOKKERD, m. (-s), die ijverig of vlijtig zich oefent, hard slooft om jets to
I eeren.
BLOKLAND, o. (-en), een stuk grond door eene
sloot of eene heining afgesloten; ...LOOD, o. lood
in blokken of zalmen ; ...NAAD, m.(...naden),platte
naad; ...NAGEL, m. (-s); ...RID, o. (...raders, ...racleren), een vol rad, zonder speken, velgen of rand-.
band, dus eene groote schijf; ...SPIN, v. (-nen), (zeew.);

loopt.
BLOKSCHAAF. v.

(...schaven), eene schaaf met
rechte of gekromde zoo/ en zonder stoot, waartoe het
strfjkblok, de voorlooper behooren; dubbele blokschaaf ;
...SCHAAR, v. (...scharen), een zware schaar dienende om dikke platen door to knippen, waarvan
de eene greep in een blok is bevestigd.
BLOKSEINDIENST, m. (op de spoorwegen), het seinen blok tot blok.
BLOKTIN, o. tin in blokken; ...TONG, v. (-en), dat
gedeelte van een wagen dat het onderstel met den
disselboom verbindt; ...TREDE, v. (-n), de onderste
trede eener trap, zoo die uit een stuk gemaakt is;
...VAL, v. (-len) ; zekere rattenval; ...VIJL, v. (-en),
zeer fijn geruite vijl, rechthoekig van doorsnede en
zonder punt; ...WACHTER, m. (-s), spoorwachter
aan een blokhuisje; ...WAGEN, m. (-5), eene soort
van timmermanswagen; mortierwagen;
...WIELD, bn. (gew.) een blokwielde wagen; ...ZILVER, o. zilver in baron; ...ZODE. v. (-n), op elkander gestapelde zoden tot beschoeiing, enz.
BLOKZEILEN, (meest in de onbep. wijs), met fiksche, lange slagen schaatsenrijden, terwijl men bij
elke streek overhelt; vgl. fleuren, baai 'vangen.
BLOM, v. (-men). bloom (eener plant); bloom (van
meel), enz. Blommetje, o. (-s), (fig.) de blommetjes buiten zetten, vroolijk en luidruchtig leven.
BLOND, bn. (-er, -st), lichte naar het goudgeel overhellende kleur; (fig.) de blonde dageraad; de blonde
Apollo; — de bruinen en de blonden, de meisjes die
bruin en blond zijn; — iem. bland en blauw slaan,
geducht afranselen, zie BONT. BLONDHEID, v.
blonde kleur, tint.
BLOND, v. eene soort van fijne zijden kant.
BLONDINE, v. (-n), blond meisje.
BLONDINETJE, BLONDJE, o. (-s), blond kind, meisje.
BLOO, bn- Zie BLOOD.
BLOOD, BLOODE, bn. bw. (-er, -st), niet vrijmoedig
tegenover vreemden of in een gezelschap ; beschroomd,
beschaamd; — eene bloode hand wordt zelden vet, die
al to beschaamd is, komt nlet vooruit in de wergild; —
beter bloode Jan, dan doode Jan, men moot niet to
doldriest zijn; vgl. bleu.
BLOODAARD, m. (-5). laf, beschroomd mensch.
BLOOHARTIG, bn. bw. (-er, -st), beschroomd, beangst; angstiglijk. BLOOHARTIGHEID, v.
BLOOHEID, v. beschroomdheid.
BLOOT, bn. en bw. (-er, -st), zonder bedekking,
zonder kleeren, onbedekt: bloote armen; — met (het)
bloot(e) hoofd; op zone bloote beenen (voeten) loopen,
ook op zone bloote bajonetten of strOkOzers; — ge zult
er mij nog op uw bloote knietjes voor danken, or ten
zeerste dankbaar voor zijn; — ik doe het op min bloote
voetjes, scherts. gebezigd bij sommige kaartspelen
wanneer men zonder room speelt; — op den blooten
grond slapen, niet op een bed; onbedekt; — onder
den blooten hemel, in de °lien lucht; — het bloote
zwaard, uit de scheede getrokken, — bloot paard
rOden,, zonder zadel; — bloote geleiding, electrische
draad of geleiding zonder bekleeding; — iem. tot het
(bloote) bond toe uitkleeden, geheel en al; (gemeenz.)
voor de bloote (billen) komen, geven, slaan; ook
voor de bloote krOgen, berispt worden ;
zonder eenig huipmiddel of wapen: met het bloote
cog jets waarnemen; den vijand de bloote borst bieden; —
lent. de bloote waarheid mededeelen, niets meer dan de
waarheid; — een bloot vermoeden, niets meer dan eon
vermoeden ; ook /HY heeft het bloote toezien; — de zee
open en bloot voor rich zien, open en vlak ; — het ligt
open en bloot voor u, (gew. bl?jk (bliek) en bloot), voor
ow neus ; — bloot belangstelling, enkel; (gew.) ik heb
het blest voor u gedaan, alleen voor u. BLOOTELIJK.
bw. alleen.

BLOOT, v. BLOTE, (bloten), schapenvacht waar
de wol afgeschoren is.

BLOOTGEVEN.
BLOOTGEVEN, [ZICH] (gal zich bloot, heeft zich
blootgegeven), in 't schermen een gedeelte van zijn
lichaam onbeschut laten; — zich aan iets blootgeven,
er niet tegen waken; (fig.) zijne zwakheidlaten blijken, (ook) zijn geheim verraden, iets laten merken.
BLOOTLEGGEN, (legde, leide, lei bloot, heeft blootgelegd, blootgeleid), openbaren, ontdekken; zijn spel
blootleggen; — iem. de zaak blootleggen, mededeelen, alle
bijzonderheden ervan zeggen. BLOOTLEGGING, v.
BLOOTLIGGEN, (lag bloot, heeft blootgelegen),
zonder bedekking liggen.
BLOOTSBEENS, bw. met bloote beenen.
BLOOTSHOOFDS, bw. met ongedekten hoofde.
BLOOTSTAAN, (stond bloot, heeft blootgestaan),
in gevaar verkeeren van; blootgesteld zijn aan: aan
vele heleedigingen blootstaan.
BLOOTSTELLEN, [ZICH] (stelde (zich) bloot, heeft
(zich) blootgesteld), blootgeven ; — zich aan iets blootstellen, niet tegen iets op zijne hoede zijn.
BLOOTSVOETS, bw. barrevoets, met bloote, naakte
voeten.
BLOOTWOL, v. afgeschoren wol, plootwol.
BLOS, In. rood van het aangezicht: blos der jeugd;
blos der gezondheid; blos der schaamte.
BLOQUE, v. (bilj.) fiks gemaakte bal.
BLOQUEEREN, (bloqueerde, heeft gebloqueerd), een
bal met een fikschen stoot in een hoekzak spelen.
BLOTER, m. (-s), (gew.) ploter. BLOTERIJ, v. (-en),
waar bloten gelooid worden.
BLOUSE, v. (-s), jongenskiel; voermanskiel; een
wijd lijf met eene centuur om het middel, door dames
en kinderen gedragen.
BLOUSEMAN, m. (-nen), naam voor de arbeiders,
kieleman.
BLOUWEL, m. (-s), hennepbraak.
BLOUWELEN, (blouwelde, heeft geblouweld), breken
(hennep).
BLOUWEN, (blouwde, heeft geblouwd), blouwelen;
(gew.) boerenvuur maken.
BLOZEN, (bloosde, heeft gebloosd), rood worden
(van schaamto) : iem. doen blozen; hij weet van blikken
noch blozen. BLOZEN, o. het rood worden. BLOZING, v.
BLOZEND, bn. met een blos : blozende wangen.
BLUF, m. (-fen), grootspraak, pocherij; — een bluf
slaan, groote vertooning maken; grootspreken.
BLUFBORDJE, o. (-s), zeker bordje dat men gebruikt
bij het blufspel.
BLUFFEN, (blufte, heeft gebluft), pochen, grootspreken; het blufspel spelen. BLUFFER, m. (-s).
BLUFSTER, v. (-5), die bluft; die het blufspel (zeker
kaartspel) speelt; — iem. een bluffer geven, iets doen
wat de aandacht trekt en een ander tot nadoen
aansporen.
BLUFFERIJ, v. (-en), snoeverij.
BLUFKAAK, m. en v. (...kaken), bluffer, blufster.
BLUFSPEL, o. zeker kaartspel dat met twee kaarten en door twee tot acht personen gespeeld wordt,
waarbij bol(le)man, (klaveren vrouw met klaveren
boer) de hoogste kaart.
BLUNDER, m. (-s), domme lout, bok, domme streek.
BLUSCHBAAR, bn. gebluscht kunnende worden.
BLUSCHEMMER, m. (-s), brandemmer; ...GEREEDSCHAP, o. (-pen); ...GRANAAT, v. (...granaten);
...LADDER, v. (-s); ...MIDDEL, o. (-en), middel, werktuig om bij een brand to dienen; ...POT, m. (-ten),
doofpot; ...VAT, o. (-en).
BLUSSCHEN, (bluschte, heeft gebluscht), (een brand)
uitdooven door water: — kalk blusschen, aan kalkoxyde water toevoegen; (fig.) smoren: die brand is
alweer gebluscht, de zaak is verholpen. BLUSSCHER,
m. (-s). BLUSSCHING, v. (-s). BLUSCHSTER, v. (-s).
BLUSCHSTANG, m. (-en), ineengerold kardoespapier met eene long van salpeter doortrokken.
BLUT, BLUTSCH, bn. (gemeenz.) alles verloren
hebbende (vooral door het spel) : iem. blot (of bles)
maken, iem. al zijn geld afwinnen.
BLUTS, v. (-en), buil, gezwel, deuk.
BLUTSEN, (blutste, heeft geblutst), eene buil slaan;
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deuken; kneuzen (vooral van boomvruchten gezegd).
BLUTSING, v. (-en).
BLUTSKOORTS, v. (-en), scharlakenkoorts.
BMOL, m. (muz.) zie B.
BOA, v. (-'s), reuzenslang: de boa constrictor, (fig.)
wellusteling; bontwerk (door dames om den hals
gedragen) in den vorm eener slang.
BOARD, m. (-s), bestuursvereeniging, raad van toezicht; — board of trade, kamer van koophandel;
maat voor electrische energie,
—boardoftradeUnist,
gelijkstaande met 1000 Watt-urea, of zooveel als 17
gloeilampen van 16 kaarsen gebruiken als zij een
uur branden.
BOARDINGSHOUSE, o. (-s), kosthuis.
BOBBEKOP, m. (-pen), waterhoofd; (fig.) lomp, stug
mensch; dwarskop; (ook) dik on rond uitwas aan
plan ten.
BOBBEL, m. (-s), onborrelende luchtbel in eene
vloeistof (door koking, gisting of regen ontstaan):
door den regen zipz alle plassen vol bobbels; halfronde
verhevenheid of gezwel: dit papier zit vol bobbels;
door de klierziekte was son lichaam met bobbels overdekt; (Zuidn.) omtuind zakfleschje met jenever;
dronken zijn ; zekere dikke wa—e nbo belopheb en,
terbies met bruine bloempjes. Bobbeltje, o. (-s).
BOBBELEN, (bobbelde, heeft gebobbeld), bruise;
schuimen, heftig koken waarbij bobbels opstijgen;
(fig.) toegepast op al wat vluchtig on ijdel is; opbruisen, kortstondig woelen (der hartstochten); (gew.)
bobbels krijgen, ermede bedekt worden. BOBBELING, v. (-en).
BOBBELIG, bn. (-er, -st), met bobbels bezet: bobbelig Us; gistend, bruisend (van wijn).
BOBBERD, BOBBER, m. (-s), lomp, plomp persoon;
iem. met eene. korte, ineengedrongen gestalte of
met een dik, groot hoofd, goedige dikkerd; (Zuidn.)
mondstuk eerier klarinet; zekere soort van biezen.
BOBBEREN, (bobberde, heeft gebobberd), bobbelen;
trillen, poperen (van iets dat tot berstens toe gezwollen of topzwaar is). BOBBERING, v. (-en).
BOBBINET, o. eene snort van weefsel, met tule
overeenkomende.
BOBtCHE, v. (-s), glazen schaaltje op een kandelaar om afdruppelend was op to vangen.
BOBIJN, v. (-en), garenklos, al of niet met garen
omwonden ; (weverij) garenklos grooter dan de spinklossen en spoelpijpen, (Zuidn.) dun spoeltje met een
verlengstukje in een ovaal bolletje uitloopende, bij
het kantwerken in gebruik.
BOBIJNEN, (bobijnde, heeft gebobijnd), op bobijnen
winden (garen) ; kant maken. BOBIJNING, v. het bobijnen. BOBIJNER, m. (-s). BOBIJNSTER, v. (-s).
BOBIJNKANT, v. (-en), eene grove, gebekte soort
van kant ; ...KLOS, m. (-sen), bobijnpijp met kettinggaren; ...PIJP, v. (-en), de pijp eener bobijn zonder
het garen, in Zuidn. ook toortel geheeten;
o. (-en).
BOCHEL, m. (-s), knobbel, oneffenheid, bult; kromme of hooge rug; — zich een bochel lachen, zeer hard,
zich een ongeluk lachen ; — lustig op zijn bochel
gen, duchtig afgerost worden. Bocheltje, o. (-s), zie
aldaar.
BOCHEL, m. on v. (-s), gebochelde bultenaar.
BOCHELA AR, m. (-5), BOCHELAARSTER, v. (-s),
die een hoogen rug heeft; een kunstenaar; iem. die
moeilijk werkt.
BOCHELEN, (bochelde, heeft gebocheld), een krommen rug zetten; jongensspel : een jongen gnat krom
staan en een ander werpt hem met een bal tegen
den rug; (gew.) ranselen ; hard sloven, arbeiden;
aanhoudend hoesten, rochelen on fluimen opgeven ;
ik geef er niet om, (ook) wat
—ikbochel rwatin,
kan het mij bochelen, het bochelt m niet.
BOCHELJOEN, m. (spotnaam) gebochelde, dwerg,
krates.
BOCHELMANNETJE, o. (-s); ...VROUWTJE, o. (-s).
BOCHELRECHT, bn. krom, schotsch en scheef.
BOCHELTJE, o. (-s), kleine bochel; eene snort van

BOCHFLVLAK.

BODEM.

klinkhorens met blauwachtigen bult op -den rug;
een klein .persoon met een bult.
BOCHELVLAK, bn. oneffen, hobbelig.
BOCHT, v. (-en), buiging; kromming in eene lijn;
als uiting eener heftige aan—zich nbochtenwringe ,
doening om vooruit te komen, te ontglippen,
enz.; (ook) alle pogingen aanwenden om iem. to
overreden of aan iets onvermijdelijks to ontkomen ;
(ook) zich in handelen en spreken karakterloos naar
alles schikken of dit veinzen, — zich als een aal in

in den bocht te jagen of op te vangen; (gew.) achter
elkaar door een bochttouw springen (meisjesspel).
-BOCHTHEIM, o. (-en), - (gew.) omheining van den
mestput.
BOCHTIG, bn. (-er, -st), met kromten, gebogen;
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allerlei bochten wringen;

afwijking van de juiste richting : eene lffn, een weg
met bochten: kromming in de rooilijn der huizen;
buurt in zulk eene bocht gebouwd; golf, baai, inham; — de bocht omgaan, (ook om zfjn), het hoekje
=gam, sterven; — de rivier maakt hier eene bocht; —
5ocht van een gewelf; —
in de bocht springen, touwtje springen; — insprin7en met de bocht, tegen de bocht, inspringen in dezelfde richting, of in de richting tegenovergesteld
aan die waarin het springtouw door de draaiende
knapen of meisjes bewogen wordt; — iets uit de
5ocht kennen, (by. eene kunst of een handwerk),
grondig verstaan, een meester in 't yak zijn; —
(fig.) in de bocht springen, de voorste, de eerste zijn,
den eersten aanval verduren; (ook) aan het grootste
gevaar blootstaan; — voor iem. in de bocht springen,
temands partij opvatten, iemands zaak verdedigen,
voor hem in de bras springen; (gew.) de bocht hebben,
clronken zijn;
gebogen deel van een touw dat rond ligt of over
schijven loopt : het touwwerk in bochten opschieten; —
bocht geven (van touwwerk dat over schijven loopt),
laten schieten, yieren, — de bocht achter den arm
hebben, houden, niet alles wagon, geven of zeggen ;
(ook gew.) er warmpjes inzitten; — eene bocht touw
order den arm dragen, het geheele in een kring
opgerolde touw; het door eigen zwaarte in een
flauwen boog neerhangend gespannen touw of ketting (b.v. een ankertouw, een verhaaltros, een jaagtros, een gierkabel enz.); — bocht breken, het ankertouw met bochten leggen; — bocht korten, het
ankertouw wat inhalen; — bocht steken, het ankertouw wat vieren; — bocht voor hebben, ankertouw of
ketting buiten boord hebben; — hoeveel bocht is er
vOOr? hoe lang is het deel (van ankertouw of ketting) dat reeds buiten boord is? — een ander aan
de bocht springen, een bekwamer man aan het bochtvieren zetten; — (geiv.) een eind touw waarmede
men een vlieger oplaat. Bochtje, o. (-s), zie aldaar.
BOCHT, m. (-en), eene met een staketsel omheinde
ruimte waarin dieren worden bijeengehouden, in
Vlaanderen vaak midden op het land om schapen
bijeen te houden; in Holland de melkbocht in een
hook van een weiland waarin men het vee drijft
om het to melken; (gew.) eene plaats, door stallen,
hek- en paalwerk afgesloten, waar de stalmest van
koeien, paarden enz. geworpen wordt, en waarop
doze dieren zich verluchten, wanneer de stallen
van den mest gereinigd worden; — varkensbocht, de kleine afgepaalde of ommuurde ruimte
voor een varkenshok; voorheen ook: schuthok
waarin verdwaalde beesten tijdelijk opgesloten worden; — uit den bocht springen, buitensporigheden
doen, zich to buiten gaan.
BOCHT, o. (-en), (gew.) eene houten, afgesloten
kerkbank met zitplaatsen voor meer dan een persoon.
BOCHT, o. slechte waar, uitschot (gew. BUCHT),
bijna uitsluitend toegepast op eetwaren: die win is
bocht; welk een bocht van koSie."t is bocht van yolk ;
(gew.) onkruid: er zit reel bocht in de schooven ;
(Zuidn.) schoolbehoeften, gereedschappen, gerei; (ook)
mannelijk zaad.
BOCHTAAK, v. (...aken), aak, smalle schuit of bootje
waarop eene der bochten van den gierkabel rust.
BOCHTEN, (bochtte, heeft gebochtl, (gew.) langzamerhand omsingelen (koeien, paarden) orn ze zoo

een bochtige weg; — het blad van den eik is bochtig,
met stompe, afgeronde insnijdingen en even zulke

uitsteeksels aan den rand. BOCHTIGHEID, v.
BOCHTJE, o. (-s), kleine bocht; kleine kerkbank;
klein toertje (in het touwtjespringen).
BOCHTJESPRINGEN, o. het samen touwtjespringen : een meisjesspel.
BOCHTIJZER, o. (-s), puntig draaiijzer, aan 't eind
kort en haaks omgebogen; ...KNIER, Y. (-en), of
...SCHARNIER, o. (-en), haaks omgebogen scharnier
of hang met gekremde veeren (aan deuren en yen,sterluiken).
BOCHTSPLITSING, v. (-en), (zeew.) splitsing die eon
oog midden op het touwwerk vomit; ...STEER, m.
(-steken), Engelsche kink; ...STOK, m. (-ken), stok
waarop het touw van een vlieger wordt gewonden ;
...TOUW, o. (-en), lang touw voor het bochtjespringen.
BOCHTVAREN, v. (-s), zeker geslacht van varens_
BOCK, BOCKBIER, o. in het voorjaar gebrouwen
zwaar bier : een glas bock drinken.
BOD, o. de som gelds die de kooper verklaart to
willen betalen, de handeling van het bieden; — zYn
bod verbeteren, meer bieden; — een bod naar iets doen,
naar iets staan, dingen (ook fig.); — een heel bod
naar iets doen, voor iets in aanmerking komen;
koop toeslaan, bij eene onvoor—iem.by'terstebod en
zichtige belofte iem. aan zijn woord houden;
bod (bij verkoopingen), twee bieden—twe het-an
zelfde; — de eerste aan 't bod zijn, recht hebben opden voorrang; — iets in bod stellen, brengen (bij
veilingen), ten verkoop aanbieden; (ook) het eerste ,

bodenpits;(k)zrenjopbid;

dat huis in bod ? voor hoeveel is het
—hoeho gsta t
voorloopig toegewezen ; — in lof en bod staan, (veroud.),
an'tlovebidzj,nrhaeligov
een verkoop ; (veroud. en gew.) bod sturen, een hoodschap sturen.
BODBIEDER, m. (-s), BODBIEDSTER, v. (-s), die het
hoogste biedt (bij eene verkooping).

BODDER, m. en v. (-s), (gew.) werkezel, sloof,

asschepoester.
BODE, m. on v. (-n), iem. die eene tijding of een
bevel overbrengt; afgezant; boodschapper; — de bod
der goden, Hermes; — de beste bode is de mart zelf, er
gaat niets voor den man zelf; — de hinkende bode
komt achteraan, als waarschuwing gezegd tegen voorbarige blijdschap over een welkom bericht ; — hij is
een goede bode om den dood to halen, gebezigd van
iem. die draalt in 't verrichten eener boodschap ; —
de boden der lente, de eerste trekvogels, de eerste
bloemen die hare komst aankondigen; —
iem. wiens beroep het is boodschappen, berichten,.
pakjes enz. over to brengen: de bode op Delft, naar
Delft ; looper; (Zuidn. en gew.) brievenbesteller, post
bode: de bode op Giethoorn; iem. die vanwege het,
gerecht of een besturend lichaam brieven en hoodschappen overbrengt: de boden van eel?, Ministerie,.
can den Hoogen, Road, van het Stadhuis ; ook de bode
van een ziekenfonds, van een beg rafenisfonds, die decontributie int on nieuwe laden aanwerft;
manlijke of vrouwelijke huisbediende : boden (booien)houden, in dienst hebben ; (ook) lang in dienst behouden naam van sommige nieuwsbladen, enz.; — booi
is boas, iedereen speelt den meester ; vgl. geluk,

kernel-, Jobs-, ongeluks-, ren-, voorbode.
BODEGA, v. (-'s), wijnkelder, wijnhuis.
BODELOON, o. (-en), loon dat een bode toekomt of
krijgt.
BODEM, m. (-s), het grondvlak, de onderkant (van
tonnen, manden, kisten, bakers enz.); de rondo sluitstukken (van tonnen en vaten die geen afzonderlijk
los deksel hebben; — een looze, een dubbelebodem, een
tweede losliggende boven den eersten (veelal met

BODEM.
Let doel om lets te verbergen); — een bodem in een
eat slaan, erin zetten; (plannen, verwachtingen)
.den bodem inslaan, vernietigen, verijdelen; vgl.
in duigen doen vallen; — den bodem van een vat
,kunnen zien, wanneer de inhoud opraakt, (ook fig.);
.het vaatje op den bodem zetten, schoon uitdrinken;
den bodem (toe) leeg, geheel en al low; — stootbo--tot
-dem, (vap een kanon), wat de ziel van achteren
het
onderste
— een boompje in een glas laten,
van den inhoud, eene geringe hoeveelheid;
er drift een heele boom vet op de soep, eene tamelijk
laag; — een bodem vet, (gew.) eene eenigszins
-dikke schijf vet dat in vloeibaren toestand in een
chotel of bord gegoten is en na het stollen aan het
-touwtje wordt opgehangen om het beter to kunnen
bewaren; — een eerlijk ambacht heeft een gulden bo, dem, is winstgevend; — yonder bodem zfjn,geenbodem
.hebben, (met betrekking tot begeerten), onverzadelijk
zijn; — de bedelzak heeft geen bodem, is niet te vullen; —
van den hoogen boom af teren, zie BOOM;
(veroud.) onderste gedeelte van den romp van een
, schip, vgl. platbodemd; schip : de vloot was 20 bodems
-sterk; — de onderhebbende bodem, waarover het bevel
gevoerd wordt.
de grond onder het water: de bodem van eene sloot,
run een meer, eene zee, de bedding; het enderste, het
-diepste van lets : de bodem van een put;
(fig.) op den bodem van het hart, waar de innigste,
geheimste wenschen en aandoeningen verborgen
liggen ; de ware grondslag : op den bodem van dit leden;
grond der aarde : een vaste, losse, nand age, kleiachtige
sbodem ; de oppervlakte van den grond: overal is daar
-de bodem golvende en ongelijk; — op een effen bodem
staan, zijn, geene schulden meer hebben ; grondgebied :
op vreemden, op vaderlandschen bodem. Bodempje, o. (-5).
BODEMBLOEMIGEN, v. my. die tweelobbige planten bij welke de bloembladen en de meeldraden
•duidelijk zichtbaar op den bloembodem zijn ingeplant.
BODEMBOOR, v. (...boven), bijzondere boor om de
:ziel en den stootbodem van een stuk geschut af te
ronden; ...DIKTE, v. (-n); ...DIKTEMETER, m. (-s),
werktuig om de dikte van den bodem der stukken
geschut of der holle projectielen te meters.
BODEMDRAAD, m. (...draden), (papierfabr.) een der
rechte, evenwijdige draden waaruit het draadgaas
Nan geribde vormen bestaat; ...DUIG, v. (-en);
_...GROEF, v. (...groeven), schuine, aan de binnenzijde
van een vat rondloopende inkeping waarin de bo-dem wordt vastgeslagen, ook kroost, inkrozing, gergel of glee genoemd.
BODEMEN, (bodemde, heeft gebodemd), den bodem
in een vat zetten ; eene gracht uitdiepen, uitbaggeren.
BODEMERIJ, v. (-en), overeenkomst tusschen een
,geldschieter en geldopnemer waarbij eene som gelds
wordt opgeschoten, met boding van premie en onder
- verband van schip of good, of van beide, (ingeval
Nan geheele verongelukking verliest de geldschieter
:zijn recht) : op bodemerfj, leenen, geven, nemen.
BODEMERIJBRIEF, m. (...brieven), bewijs, akte van
beleening op een schip, of op de lading ; ...CONTRACT,
-o. (-en); ...GELD, o. (-en); ...GEVER, m. (-s), die geld
-op bodemerij uitleent; ...HANDELING, v. (-en);
_...PREMIE, v. (-5, ...mien); ...SCHULD, v. (-en);
...VERBAND, o.; ...WET, v. (-ten).
BODEMFRIES, v. (...friezen), bewerkte rand aan het
.achtereind van een kanon; ...GLAS, o. onderplaat
in de glasslijperij.
BODEMHAMER, m. (-s), (in de kuiperij) gereedschap
tot het verbinden van bodemstukken; ...HOUT, o.
.(kuip.)
BODEMIJZER, o. (-s), vlakke ijzeren plaat die men
.bij het vervaardigen van hol glas tegen den bodem
houdt om dien vlak te maken; ...KRAAN, v.
.(...kranen), kraan aan den bodem of de laagst gelegen deelen eener stoommachine.
BODEMLOOS, bn. (van vaten, manden, kisten enz.)
2onder bodem, van onderen open; — eene bodemlooze
-anand, die nooit gevuld kan worden; (fig.) de altijd
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ledige geldkist van spilzieke menschen, (fig.) dat is
een bodemloos vat, het vat der Danalden, eene onuitvoerbare zaak, een onmogelijk work; — eon bodemloos vat vullen, een onbereikbaar doel vruchteloos
najagen; — een bodemloos vat, iemand die alles doorbrengt ; — een bodemlooze put, gezegd van zaken waaraan veel geld verkwist wordt; (van een afgrond, de
zee) zeer diep; (van begeerten) onverzadelijk.
BODEMMES, o. (-son), mes waarmede de inkrozing
in de duigen van een vat gemaakt wordt; ...NAAD,
m. (...naden), aan koperen ketels, de rondloopende
naad waar het bodemstuk on de brandstukken aaneengevoegd worden; ...OPPERVLAK, o. (-ken).
BODEMPLAAT, v. (...platen), plaat die - den bodem
uitmaakt van eenig samenstel; ...PLANK, v. (-en);
...RAP, o. (-eren), in oude staande uurwerken : het
tweede rad dat zich het naast bij den bodem bevindt; in latere uurwerken: het minuutrad:
...RANDSCHAAF, v. (...schaven), kuipersgereedschap; ...RICHEL, v. (-s).
BODEMSCHROEF, v. (...schroeven); ...STAAK, m.
(...staken), (Zuidn.) aambeeld bestaande uit een houten staak waarop een bolrond of plat ijzeren blok
rust, en dienende om den bodem van een moor of
ketel op to kloppen; ...STEEN, m. (-en).
BODEMSTUK, v. (-ken), (aan vaatwerk) een der
stukken waaruit een bodem wordt samengesteld;
de geheele bodem; (aan een stoomcylinder) plat deksel op den opstaanden rand ingezonken; een der
zware balken waarop het geraamte van een stoomwerktuig gesteld wordt; zool van een rolpaard of
scheepsaffuit; achterste gedeelte van een voorlaadvuurmond.
BODEMTAP, m. (-pen), tapkraan in den bodem van
een vat ; ...TREKKER, m. (-s), (kuiperij) ijzeren
ring, dienende om den bodem bij het inzetten naar
boven te trekken; ...VERHEFFING, v. (-en), verbeffing van den grond van een land; ...VERSTERKING, v. (-en), (van een kanon) verzwaard gedeelte
van het bodemstuk.
BODEAMBT, o. het ambt, de betrekking van bode.
BODEN, (boodde, heeft gebood), (gew.) oproepen:
de schutters boden; de mannen op den dijk boden. BODING, v. (-en).
BODENBESTEDER, m. (-s), ...BESTEEDSTER, v.
(-5), verhuurder, verhuurster van dienstboden;
...BOS, v. (-son), gomoonschappolijke kas der boden
van een stadsbestuur, ter ondersteuning bij ziekte,
sterfgeval of ouderdom; ...BROOD, o. keukenbrood
(voor de bedienden); (fig.) geschenk dat men geeft
aan den eersten brenger eener goede tijding, gew. ook
bombrood genoemd; ...GELD, o. bodenloon; belasting
op de dienstboden; ...KAMER, v. (-s), vertrek voor
de boden in een gebouw van openbaren dienst; meidenkamertje.
BODENLOON, o. jaarlijksch loon of huur eener
dienstbode; het vastgestelde loon voor het overbrengen van eene boodschap, een pakje, enz.; bodenbrood; ...LOOP, m. (-en), geregelde postdienst door
een loopenden bode tusschen twee of meer plaatsen;
het aantal leden die een bode voor een zieken- of
begrafenisfonds, enz. beloopt on waarvan hij zijne
verdiensten heeft: voor 800 Gld. te koop een bodenloop
van 1300 leden.
BODES, v. (-son), BODIN, v (-nen), (dicht. w. g.)
bode; vrouw vier beroep het is boodschappen to
doen van de eene plaats naar de andere : —
heeft
een kind besteld bij de bodin van Luik, to Maastricht
van een kraamvrouw gezegd.
BODESCHAP, o. bodeambt.
BODGELD, o. premie op het hoogste bod, of op
verhooging van het bod, strijkgeld: de bod- en hooggelden zijn op vele plaatsen afgeschaft; ...VERHOOGER, m. (-s), opbieder.
BOE, BOER, tusschenw., uitroep ter uiting van verschillende schakeeringen van gevoel : van minachtenden trots, van walging, van schrik, van koude, van
verwondering, enz.; klanknabootsing voor het geloei

270

BOEGSEEREN.

BOEBA.

der koeien (inz. in kindertaal); — hij weet van boe
noch ba, hij weet van niets af; — hfj zegt boe noch
bat hij spreekt geen enkel woord; — zonder boe of ba te
zeggen, (bij eene vreemde, onverwachte handelwijze)
konder een enkel woord ter verklaring to zeggen.
BOEBA. m. boeman, bietebauw; norsche, grimmige
vent: het is een boeba van een kerel.
BOEDE. v. (-n), ook BOED, BOEI, BOE, BUT enz. geschreven, (gew.) kleine schuur ofloods, meestal van
planken, dienende tot bergplaats van hout, kolen,
stroo, gereedschap, enz., soms ook van schapen,
varkens en ander klein of jong vee.
BOEDEL, m. (-s), (BOEL, zie aldaar) het geheel van
iemands vermogen, zoowel in roerende als onroerende goederen, met de daaraan verbonden rechten
een goeden, besten, dikken, warmen
en plichten ;
boedel hebben, welgesteld, rijk zijn ; — een gladde boedel, waarin alle schulden en vordenngen veretiend
zijn; nalatenschap, erfenis : gemeene boedel, gemeenschappelijk vermogen van twee echtgenooten; (ook)
onverdeelde nalatenschap: in den onverdeelden of
vollen boedel blfjven (zitten), bij versterf niets behoeven af te staan; — iem. in den vollen boedel laten
zitten, het toekomende deel niet opvorderen; — een
boedel aanvaarden, eene nalatenschap aannemen;
weigeren dien te aanvaarden; —enboedlversto en,
regelen, vereffenen;
—enboedlberden,rdern,
het vermogen van een gefailleerden koopman; — een
desolate boedel, die niet aanvaardt wordt om de
vele schulden waarmede hij bezwaard is; — een
insolvente boedel, waaromtrent men geen akkoord
heeft kunnen aangaan; — den boedel aan de learner
brengen, failliet gaan, (ook) to veel verteren; arm
worden; huisraad, meubelen, plunje. Boedeltje, o. (-s).
BOEDELAFSTAND, m. (recht.) (dit geschiedt, wanneer een schuldenaar die zich buiten staat bevindt
zijne schulden to betalen, al zijne goederen aan zijne
schuldeischers overlaat; de boedelafstand is vrijwil-

lig of gerechtelijk) ; ...BESCHRIJVER, m. (-s) ; ...BESCHRIJVING, v. (-en), boedelceel, het opmaken

van den staat eens boedels, meestal van een over-

ledene of van een gefailleerde; — onder voorrecht
van boedelbeschrijving, onder beneficie van inven-

taris.

BOEDELCEEL, v. (-en), ...CEDEL, v. (-s), lijst van
de nagelaten goederen; inventaris; — eene boedel-

ceel opmaken, den boedel beschrijven.
BOEDELHOUDER, m. (-s); ...HOUDSTER, v. (-s),
langstlevende echtgenoot; ...HUIS, o. (...huizen),
verkoop-, venduhuis, boelhuis.
BOEDELKAMER, v. (-s), weeskamer; — de desolate
boedelkamer (oudt. to Amsterdam), college van cornmissarissen, belast met het beheer, de regeling on
de vereffening der desolate on insolvente boedels.
BOEDELLIJST, v. (-en), inventaris; ...MEESTER,
m. (-s), ondernemer van publieke verkoopingen; afslager; ...MENGING, v. (-en), de vermenging van
twee of meer boedels tot een gemeenschappelijken.
BOEDELOPSCHRIJVING, v. (-en) ; ...PAPIER, o. (-en),
stukken en bescheiden tot eene nalatenschap betrekking hebbende; ...REDDER, m. (-s), die met de
uitvoering van een testament of met het beredden
van een faillieten boedel is belast; ...REDSTER, v.
(-5); ...REDDING, v. het regelen en vereffenen van
een nagelaten of faillieten boedel; ...ROL, v. (-len),
boedellijst ; ...SCHEIDING, v. (-en), scheiding, verdeeling eener nalatenschap, tusschen de erfgenamen;
...VEILING, v. (-en); ...VERDEELING, v. (-en);
...VERKOOPING, v. (-en).
BOEDHISME, o. hervorming van het Brahmalsme,
berustende op godsdienstige gelijkheid (omstreeks
600 v. C.)
BOEF, m. (boeven), deugniet, quit, schelm; schurk,
galeiboef; (voorheen) dobbelaar, speler, valsche spe-

ler; (gew.) ik ben boef, gezegd door een dobbelaar
die het laatst most werpen of de rest der centen
ontvangt; student die geen lid van het corps is.

Boefje, o. (-s), aardige kleine snuiter.

BOEFACHTIG, bn. bw. (-er, -st), schelmseh; op ,
schelmwijz.BOEFACHTIGD,v.Scheimachtigheid.
BOEFHEI, v. (-en), een heitoestel.
BOEG, m. (-en), het voorste, gebogen

gedeelte van
een schip; — met den boeg in den wal liggen, naar
den wal gericht; — met den boeg recht in den wal'
loopen, recht op het land aansturen; — voor den boeg
afkomen, vOOr den wind of stroom recht op den
boeg van een ander schip afvaren ; het schip dat den
boeg to bieden had aan een der kwaadaardigste stormen; — den boeg wenden, omkeeren; (fig.) de schreden richten naar; — iem. dwars voor den boeg komen,

iem. ontmoeten; (ook) iem. in iets stuiten, dwarsboomen- het voorste gedeelte van het benedenschip;
een der beide
'
boorden of zijden van het schip, waarover het ligt of zeilt : de beste boeg, wanneer men bij
den wind zeilt; — het schip over (op) een anderen
boeg wenden (draaien, gooien), van streek of koers.
veranderen; (ook fig.) het over (op) een anderen boeg
wenden, van richting veranderen, eene andere partij
kiezen, (ook) eene andere wending aan het gesprek
geven, een anderen toon aanslaan, (ook) iets op eeneandere wijze aanpakken; — het over alle boegen wenden, op alle manieren beproeven; — over een anderen
boeg gaan, bij het laveeren over stag gaan; — over
(op) een boeg liggen, zeilen, over dezelfde zijde (van
schapen), op dezelfde wijze handelen (van personen);
zie ZIEKENBOEG; (sport) de roeier die bij den boeg,
in het voorste gedeelte zit; — het is m# tegen den
boeg, tegen den zin; — iem. met een breeden boeg, een
forsch, kloek, stevig persoon; — nog veel voor den
boeg (gew. boog) hebben, nog veel to doen, to wachten
hebben, vgl. voor de borst hebben; eene nieuwe (evens- ervaring voor den boeg hebben; gewricht dat gevormd
wordt door het schouderblad en een der opperarmbeenderen van een paard, (bij uitbr.) de borst van
een paard; — de beide boegen, de schouders; vooruit
stekende boegen; vgl. boegkreupel en voorboegig; (gew.)lets uit de boegen doen, met inspanning van alle
krachten.
BOEGADER, v. (-s, -en), groote ader aan den boeg,
van een paard.
BOEGANKER, o. (-s), derde anker dat men laat
vallen, als de andere niet houden; ...BAND, m. (-en),
voornaam binnenverband in den boeg, dienende ook
tot steun der dekken.
BOEGEN, (boegde, heeft geboegd), (veroud.) sturen,.
zeilen, varen.
BOEGGEWRICHT, o. (-en), zie BOEG (van een paard).
BOEGHIES, v. (...hiezen), (gew.) gerookt runderboegstuk ; ...HOUT, o. (-en), (zeew.) vulstuk tusschen
de kluisplaten en het voorste spant, wanneer geene ,
boegand ziwr;(Zudn.)sotva
rol voor aan den boeg van een schip.
BOEGKRUISEN, (boegkruiste, heeft geboegkruist),
laveeren.
BOEGKREUPEL, bn., ...LAM, bn. (van paarden)
kreupel of lam in de boegen, ten gevolge van verrekking of rheumatische oorzaken.
BOEGLEGGER, m. (-5), schip (ook schipper) waarmee de beurtschipper bij to zware vracht eene gedeelte wegzendt; ...LUL, m. (-len), de voorste man
in eene sloep die den haak meet hanteeren; (ook)
duivelstoejager; ...MAL, m. mal die den vorm
van den boeg aangeeft op de verschillende dekken,
de toegeladen waterlijn, enz.
BOEGPLANKEN, v. my. boeghouten; ...POMP, v.
(-en), pomp in het galjoen om water van buitenboord
op to pompen ten gebruike bij het schoon schip
maken, spoelpomp; ...POORT, v. (-en), de voorste geschutpoort, het naast bij de kluizen.
BOEGSEERANKER, o. (-5), ...BOOT, v. (-en), ...SLOEP,
v. (-en). anker, boot, sloep uitgezet om te boegeeeren.
BOEGSEEREN, (boegseerde, heeft geboegseerd), een
schip bij stil weder at roeiende met een of meer
sloerten (met een tros aan 't schip verbonden) voorttrekken, — eZe traanvaten werden aan booed geboeg-
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seerd, achter aan eene sloep gehangen die men voort-

(boeide, heeft geboeid), in boeien sluiten,
vastbinden; — geboeid raken, zitten (van schepen).
aan den grond vastraken, zitten; kluisteren, van de
vrijheid berooven; breidelen, in toom houden (zijne
hartstochten); — iemands tong boeien, hem het spreken beletten; iemand zijns ondanks dwingen op

roeide; (soms) op sleeptouw nemen; (fig.) met veel
beleid en voorzichtigheid iem. ergens heen geleiden,
ergens in of uit helpen; — een plan, eene onderneming erdoor boegseeren, door geestkracht en beleid er
door, gedaan weken te kq gen. BOEGSEERING, v. (-en).
BOEGSEERDER, m. (-s), roeier in een boegseerboot.
BOEGSEERLIJN, v. (-en), ...TOUW, o. (-en), ...TROS,
v. (-Ben), lijn, touw, tros waaraan bij het boegseeren
de sloepen het schip voorttrekken.
BOEGSEL,o. (-s), boeisel van eene boot, een schip;
opstaande kant aan andere voorwerpen.
BOEGSLAG, m. scheepswending, slagboeg; ...SLAGEN, m. my. boegsprietraas.
BOEGSPRIET, m. (-en), (zeew.) een schuins liggend
rondhout dat buiten den voorsteven uitsteekt;
gezegd als
—metdnboegspritoverht ekligen,
een schip met zijn boegspriet over den spiegel
van een ander schip heensteekt; —BANDEN, m.
mv.; —KAM, v. (-men), boogvormige inlating in
den onderkant van den boegspriet; —KUSSEN, o.
(-s), oven van den boegspriet; —LOOPEN, o. zeker
volksspel waarbij de deelnemers tot aan het eind
van een boegspriet moeten loopen, op gevaar of van
in eene der aan beide zijden gespannen, met meel
en met zwartsel gevulde zeilen te vallen ; — SPRONG,
m. (-en), de hoek dien de boegspriet met de waterlijn
maakt; —VIOOL, v. (...violen), de platte stukken
hout tegen het vooreinde van den boegspriet, ook
vioolstukken en schildpadden genaamd; —WOELING,
v. (-en), touw waarmee de boegspriet omwonden en
verbonden is aan de woelingknie; —ZEIL, v. (-en).
BOEGSTAG, o. (-en), dikke touwen, nabij den kraanbalk buiten boord vastzittende, die den boegspriet
zijdelings steunen; ...STUK, o. (-ken), kanon aan
den boeg; balk tot den boeg gebruikt; ...TOUW, o.
(-en); ...WATER, o. het water dat bij eenigszins
snelle vaart tegen den boeg opvliegt en langs het
schip al schuimende wegvloeit.
BOEHA, POEHA, POEHEI, tw. ook als zelfst.
naamw. gebezigd o. en m., drukte, rumoer, leven
om eene nietige zaak: veel boeha maken, onnoodig of
overdreven geschreeuw; (ook) bluffen, snoeven.
BOEHAMAKER, m. (-s), schreeuwer ; pronker ; geurmaker; huichelaar.
BOEHEER, m. (-en), (gew,) herder van het vee in
de boe(de).
BOEI. v. (-en), ijzeren band of beugel om voet of
pols van gevangenen : in boeien slaan, klinken, kluis-

teren; gevangenis; de boeien slaken, verbreken, afschudden; — in de boeien sluiten, als straf op schepen enz.;

(wapenk.) eene dwars gelegde staaf met een half
kringvormig ijzer aan elk einde; (fig.) al wat de
vrijheid van beweging belet of belemmert; onderdrukking: een geheel land gekromd in een ffzeren
boei; — gouden boeien, rijkdom en aanzien die iem.
met zijne vrijheid gekocht heeft; banden der liefde;
vgl. arm-, hand-, voetboei, winterboei.
BOEI, v. (-en), een toestel van kurk, hout of hol
metaal, met touw of ketting aan een anker verbonden om de plaats aan to wijzen, waar dit ligt;
—deboeilatenzwem en,
drijven; bakens en tonnen
ter afbakening van het vaarwater op de rivieren of
langs de kust; vgl. gas-, lichtboei; reddingsboei; boei
aan het keerpunt bij een roeiwedstrijd: het eerst aan
de boei komen, zijn; — de boei maker, omroeien; — de
boei pakken, bij het draaien als steunpunt gebruiken; — hij heeft een kop als eene boei, een groot, leeg
hoofd; (ook) een dom, koppig of driftig mensch;
—enkop,enklurasenboihebn,
vuurrood zien.
BOEI, v. (-en), (gew.) loods schuurtje, bergplaats.
BOEIANKER, o. (-s), anker waarmee eene boei vast-

gelegd is; m. (-en).
BOEIBORD, o. (-en), plank tegen de onderzijde der
spanribben van een dak gespijkerd, de schuinliggende
zijde der dakgoot vormende; ...DEEL, v. (...delen),
plank tegen den buitenkant der muurplaat gespijkerd, die de opstaande zijde der dakgoot vormt.

BOEIEN,

eene plaats to blijven: ziekte hield hem weken lang
aan zijn bed geboeid; als 't ware verstijven, onbewegelijk maken: slaap boeide mine oogleden; door banden van liefde on trouw aan elkander verbinden;
—deandachtboein,
de aandacht, de zinnen geheel
on al bezighouden, beletten of te dwalen (inz. gezegd
van een redenaar, een sclirijver, een verhaal, een
lied); — iem. boeien, zijne aandacht geheel in beslag
nemen.
BOEIEN, (boeide, heeft geboeid), het boord van een
vaartuig verhoogen met opstaande zijplanken;
—enhog eboidschip,
hoog van achtersteven; (in
de burgerlijke bouwkunde) met planken bekleeden
of verhoogen; vgl. opboeien.
BOEIEND, bn. en bw. (-er, -st), schoon, belangwekkend, roerend ; de aandacht gespannen houdend:

sea boeiend verteller; een boeiend verhaal; een boeiende
roman, stijl; — een boeiend boek, voortdurend belangstelling inboezemend; — bw. hij weet boeiend te vertellen, op eene boeiende wijze.
BOEIER, m. (-5), die boeit (in able bet.) ; een vaartuig van voren on van achteren hoog opgeboeid en
betrekkelijk hoog opgetuigd ; pleizierjacht in de binnenwateren: een Friesche boeier; —AAK, v. (...aken),
soort van schip op de Zeeuwsche stroomen ; —SCRIP,
o. (...schepen); —SCHIPPER, m. (-s).
BOEIGANG, v. (-en), eene der planken van het boeisel van een schip ; ...GOOT, v. (...goten), goot onder
een huisdak, gevormd door boeibord, muurplaat on
boeideel.
BOEIKLAMP, v. (-en), eene klamp op lekke naden
van een schip om het binnendringen van het water
tegen to gaan ; ...LIJN, v. (-en), zie BOELIJN;
...PLANK, v. (-en), zijplank van een schip ; (in de
burgerl. bouwk.) boeideel.
BOEIREEP, m. (-en), touw aan de boei; ankertouw.
BOEIREEPSKNOOP, v. (-en), (zeew.) ; ...STEEK, v.
(-en), (zeew.).
BOEISEL, o. (-s), de hooge boeiplanken van een
schip; ...TANG, v. (-en), werktuig om de touwen
aan to knijpen; tang waarmede planken vastgehouden worden om ze op de vereischte plaats en
den vereischten vorm to kunnen bevestigen.
BOEK, o. (-en), een zeker aantal bedrukte of beschreven bladen van papier, perkament of andere
stof, tot een geheel verbonden en eenig geschrift
over eenig onderwerp bevattende; zulk een geheel
uit gevouwen en samengenaaide vellen bedrukt
papier; — een boek in losse vellen, nog niet ingenaaid; — een boek collationneeren, nazien of er geene
bladen ontbreken of verkeerd geplaatst zijn; een
boek uitgeven; — een boek opensnijden, de bladen ervan; — dat boek is goad gegaan, verkocht; ook in
toepassing op handschriften (gebonden of om een
stok gerold) ; letterkundig gewrocht van een schrijver, verhandeling, beschrijving: een boek in drie deelen; een boeiend, vervelend, geleerd bode; een book beoordeelen, den inhoud ervan; vgl. gedenk-, kerk-, gezang-,
prenten-, muziek-, kook-, reis-, tuin-, droomboek enz.; —
verboden boeken, die door de geestelijke of wereldlijke
overheid, als voor het ware geloof, de goede zeden
of de goede gezindheid gevaarlijk, veroordeeld zijn, en
op welker lazing of verspreiding straf gesteld is;
de Heilige Schrift, ook het Boek der
—hetBoekGods,
Boeken genoemd ; (veroud.) het boekje van den duivel,
zie BOEKJE; — het Gulden Boek, waarin hooge
bezoekers van musea, enz. hun naam schrijven ; leerbook, schoolbook : jongen, ga naar school en verged'
je boeken niet; — een blauw boek, een geel boek, een

bundel stukken on bescheiden betreffende eenig
punt van binnen- of buitenlandsch staatsbeleid, door
de regeering aan de volksvertegenwoordiging over-

BOEK.

BOEKENDRAGER.

gelegd; — jets te boek stellen, opschrijven, beschrijyen; — men zou er een heel boek over kunnen vol.
:schrffven, ter aanduiding van buitengewone veelal
onaangename omstandigheden en ervaringen die
men beleefd heeft of nog ducht : dat is in geene boe-

(token), aan het hoofd- of oorijzer der vrouwen in
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ken te beschrijven; — allfjd met zjjn neus in de boeken
zitten, altijd studeeren; — nooit een oog in een boek
staan, nooit lezen; —
iemand uit een boek, zooals men alleen in de
zij
boeken, niet in de werkelijkheid aantreft;
dat
spreken als een bock, onnatuurlijk en stijf;
.spreekt als een bock, dat is natuurlijk, duidelijk;
de noodwendige
—.hetbokdertokmst,vanhetodlt.

loop der dingen, den menschen onbekend; in toepassing op een geheel van denkbeelden, voorstellingen, ervaringen, enz. waarin men als 't ware kan
lezen: hjj las in het bock zijner verbeelding, in het boek
van het verleden; — het boek der natuur, de natuur,
-de schepping; de goede en slechte daden door iem.
verricht: het boek van het leven, van ieder mensch heeft
.zone duistere passages; eens anders boeken zfjn
duister te lezen, het is moeilijk eens anders zaken
te begrijpen en to beoordeelen; (veroud.) Heeren
boeken zijn duister te lezen, den onderdanen komt

geen oordeel toe over de daden en de beweegredenen
der overheid; — dat is voor hem een gesloten boek,
een bock met zeven zegelen, daar begrijpt hij niets van;
het laatste oordeel;
—enboekmtzevnzegln,
hoofdafdeeling van een eenigszins uitgebreid letterkundig work; ook in den bijbel; — de gewtjde boeken,
de bijbel; — daar kom ik met de boeken van Mozes,
van iem. die met zware en oude boeken komt aansjouwen; — de vhf boeken Mozes, (scherts.) vijf oude
ongetrouwde zusters of vrijsters;
een aantal bladen wit, veelal gelinieerd papier,
ingebonden on bestemd om er aanteekeningen in te
.schaven, inz. ter aanteekening van alle ontvangsten en uitgaven enz. van een koopman: de boeken,
dag-,groot-,kanbohouden, afsluiten, nazien; vgl.
toorboek enz.; — een post te boek stellen, in de boeken
-

inschrOven, boeken; — een rijk boek hebben, maar arm
aan kas zon, vele vorderingen hebben, maar geene
contanten hebben ; — bij iem. te boek staan voor, als
schuldenaar voor een zeker bedrag; (ook) aansprakelijk, verantwoordelijk zijn voor eene zaak of een
inisdrijf, (ook van koopwaren) als post voorkomen
en geschat zijn voor een zeker bedrag; — •el in
iemand; boeken staan, hoog te boek staan, bij iem. goed
aangeschreven staan; lijst of register door een ambtenaar gehouden; vgl. adres-, flood-, deep-, notulen-,
stamboek enz.; schrijf boek ;
het boek van Adams geslachte, zijn geslachtsregisstond onder een anderen naam te boek, in
ter ; —
het register van den burgerlijken stand; — als goed,
eerlijk, verstandig te boek staan, daarvoor doorgaan
in de schatting van anderen; — een boek (met) stolen, op wit papier vastgehecht of in een bundel bij-eengevoegd (van een kleermaker of manufacturier); — hij heeft een schoon boek, niets op zijn kerfstok,
van iem. wiens schulden vereffend of wiens overtredingen geboet zijn; (ook) schoon boek 'maken, zijne
schulden betalen; — in het boek van iemands hart
geschreven zijn, bemind zijn; — dat is een gesloten
.boek, afgesloten, van personen die gestorven, of zaken die afgedaan zijn ; (Zuidn.) hoe liggen, zitten cle
boeken? hoe staan de zaken?
een boek papier, 25 vel in elkander geslagen (vroeger en van Hollandsch geschept papier nog 24 vel);
nieuw boek is 100 vel (rinds 1877 in Duitschland
.en elders); een boek bladgoud, 250 b]aadjes geslagen
bladgoud ; — (Zuidn.) een boek kaarten, een spel kaarten; ook bock, de stokkaarten; de derde maag van
herkauwende dieren; ook boekpens en bladmaag ge
heeten. Boekje, boekske, boeksken, o. (-5), zie aldaar.
BOEK, no. (-en), beukeboom, v. als naam der vrucht :
beukenootje.
BOEK, v. (-en), langwerpig vierkante, een weinig
gebogen of geheel platte, gouden of zilveren sieradeii

Holland.
BOEKAANKONDIG1NG, v. (-en), bekendmaking in
kraut of tUdschrift, dat een boek is verschenen of
zal verschijnen.
BOEKACHTIG, bn. on bw. (-er, -st), verzot op boeken ; — ik ben niet boekachtig, ik houd niet van lezen; —
boekachtige taal, een boekachtig gezegd,e, schoolsch, gemaakt, onnatuurlijk; — boekachtig spreken, op eene
onnatuurlijke wijze.
BOEKANIER, m. (-s), buffeljager; Amerikaansche
strooper; zeeroovers die de Antillen on de kusten
van Zuid-Amerika onveilig maakten; ook benaming
van andere zeeroovers on vrijbuiters.
BOEKBAND, m. (-en), band van een ingebonden
book; de nog losse band waarin het gebonden moat
worden; ...BEOORDEELAAR, m. (-s), recensent;
...BEOORDEELING, v. (-en); ...BESCHOUWING, v.
(-en); ...BESLAG, o. metalen, meest koperen sloten,
hoeken enz. aan een boek; ...BEWAARDER, m.
(-5), bibliothecaris.
BOEKBINDEN, o. het inbinden on innaaien van
boeken. BOEKBINDER, m, (-s).
BOEKBINDERIJ, v. het boekbinden; — (-en), het
bedrijf, de zaak van een bookbinder; werkplaats
eens bookbinders.
BOEKBINDERSGEZEL, m (-len); ...GILD, o. (-en);
...GOUD, o.; ...JONGEN, m. (-s); ..:KNECHT, m.
(-s); ...LIJM, v.; ...PERS, v. (-en); ...SCHAAF, v.
(...schaven); ...SCHAAR, v. (...scharen); ...WERKZAAGJE,
PLAATS, v. (-en); ...WINKEL, m. (-s);
o. (-s).
BOEKCEL, v. klein, afgezonderd of eenzaam studeervertrek ; ...CREDIET, o. crediet aan iem. door
een bankier in zijne boeken geopend.
BOEKDEEL, o. (-en), boek: dit vormt een gansch
boekdeel; een boekdeel vol; een boekdeel van jets kunnen vullen, er zeer veal van kunnen vertellen.
BOEKDRUKINKT, m. (ter onderscheiding van den
inkt voor den steendruk); ...KUNST, v.; ...PERS,
v. (-en), (ter onderscheiding van steendrukpers).
BOEKDRUKKEN, o. het bedrijf des boekdrukkers;
het zetten en drukken van boeken of andere geschriften. BOEKDRUKKER, m. (-s).
BOEKDRUKKERIJ, v. het boekdrukken; — nov. (-en),
boekdrukkerswerkplaats; het bedrijf, de zaak van
een boekdrukker.
BOEKDRUKKERSGEREEDSCHAP, a.; ...GEZEL, m.
(-len); ...GILD, o. (-en); ...JONGEN, m. (-s); ...KNECHT,
m. (-s), workman bij een boekdrukker; ...LEERLING, m. (-en) ; ...ROL, v. (-len), rol waarmede de
inkt op de letters gebracht wordt; ...WERKPLAATS,
v. (-en); ...WINKEL, m. (-s).
BOEKEBLOK, o. (-ken), blok beukenhout; ...BOOM,
no. (-en). Zie BEUK; ...NOOT, v. (...noten), beukenoot.
BOEKEDE, zie BOEKENDEBRIJ.
BOEKEL, m. (-s), haarkrul.
BOEKEN, (boekte, heeft geboekt), (een post, eene
rekening) op-, omschrijven; noteeren; te boek stellen:
ik zal er u voor boeken; dit heb ik niet geboekt.
BOEKING, v. het boeken.
BOEKEN, bn. (gewest.) beuken : eene boeken plank; —
boeken stoelen, van beukenhout gemaakt.
BOEKENAFSCHRIJVER, no. (-5), (in de middeleeuwen)
afschrijver van handschriften.
BOEKENLAAN, v. (...lanen), beukenlaan ; ...BOSCH,
o. (...bosschen), beukenbosch.
BOEKENCENSUUR, v. onderzoek en beoordeeling
der boeken door de kerkelijke of wereldlijke overheid, gewoonlijk aan de uitgave voorafgaande.
BOEKEND, v. (gnu-.) boekweit.
BOEKENDEBRIJ, v. boekweitebrij; ...FLENSJES, v.
mv. flensjes van boekweitemeel; ...GORT, v. boekweitegort; ...GRUTJES, o. mv.; ...KOEK, no. (-en),
boekweitkoek ; ...MEEL, o. boekweitemeel.
BOEKENDRAGER, nl. (-s), twee plankjes, door eon
riem verbonden, waartussch en schoolkinderen hunne
boeken dragen; ijzeren werktuigje voor hetzelfde doel.

BOEKENGEK.
BOEKENGEK, in. (-ken), overdreVen opkooper van
boeken; ...GROIN, m. leemachtige zandgrond op de
e uwe, voor de teelt van beuken geschikt.
BOEKENHANGER, m. (-s), klein hangend boekenrek ;
....HOUT, o. beukenhout; ...JOOD,
han•delaar in oude boeken.
BOEKENKAMER, v. (-s), boekerij., ...KAST, v. (-en);
....KENNER, m. (-s); ...KENNIS, v. kennis van boeken,
hetzij van hunne uitwendige geschiedenis, hetzij van
him inhoud, hetzij van beide; uit boeken verkregen
kennis, in tegenstelling van levenservaring of vernuft;
...KIST, v. (-en); ...KRAAM, v. (...kramen), boekenstalletje; ...KRAMER, m. (-s), oude-boekenkoopman.
BOEKENLEGGER, m. (-s), versierd of bewerkt stuk
papier, linnen enz. om eene plaats in een boek aan
to wijzen; leeswijzer. Boekenleggertje, o. (-s).
BOEKENLIEFHEBBER, m. (-s), ...MINNAAR, m. (-s) ;
...LIJST, v. (-en); ...LUIS, v. (...luizen), insectje zon..der vleugels in boeken voorkomende.
BOEKENMAKEN, o. het schrijven om brood: het
looekenmaken heeft geen einde; ...MAKER, m. (-s),
vruchtbaar, doch oppervlakkig schrijver, broodschrijver; ...MARKT, v. (-en), plaats waar oude boeken

ten verkoop liggen; ...MENSCH, m. (-en), kamergeleerde.
BOEKENOLIE, v. olie uit beukenootjes geslagen.
BOEKENPLANK, v. (-en), plank om boeken op to
plaatsen in eene boekenkast, een boekenrek of alleen
aan den wand bevestigd; alle boeken op eene plank.
Boekenplankje, o. (-s), boekendrager.
BOEKENREK, o. (-ken), staand gestel van zijwan-

den en planken om boeken op te plaatsen, meestal
zonder achterschot. Boekenrekje, o. (-s), ook : boekenhanger.
BOEKENSCHAT, v. (-ten), verzameling van mooie
boeken; ...SCHORPIOEN, (-en), o. klein spinachtig
diertje in en om vochtige oude boeken veelvuldig
voorkomende.
BOEKENSCHRIJVEN, o. het boekenmaken: van boe,kenschrijven is geen einde; ...SCHRIJVER, m. (-s);
...SCFIRIJVERIJ, v.
BOEKENSTALLETJE, o. (-s), kraampje of gestel van
schragen rustende planken waarop ten verkoop

.aangeboden boeken (meest oude) liggen; ...STOF, o;
...STUK, v. (-ken), rechthoekig gebogen ijzeren plaat,
-dienende om eene rij boeken staande to houden.
BOEKENTAAL, v. (...talon), schrijftaal, in tegenstelling met de levende volksspraak; ...TASCH, T.
(...tasschen), tasch waarin schoolkinderen hunne
boeken dragon.
BOEKENVERZAMELING, v. (-en); ...VRETER, m.
(-s), iemand die altijd over de boeken zit; (ook) iem.
die buitensporig veel leeft; m. (-en),
boekenminnaar; ...WIJSHEID, v. wijsheid uit de
boeken verkregen; vaak in tegenstelling met practische kennis; ...WORM, ook WURM, m (-s, -en),
iem. die altijd in de boeken zit; (ook) een -vervelend
mensch, boekworm.
BOEKER, m. (-s), BOEKSTER, v. (-s), die iets boekt
of geboekt heeft.
BOEKERIJ, v. (-en), boekverzameling, bibliotheek ;

het boeken.
BOEKGELEERDE, m. (-n), iem. die veel boeken-

wijsheid bezit, maar buiten het practische leven
staat. BOEKGELEERDHEID, v.
BOEKGESCHENK, o. (-en), een of moor boeken

-

welke ten geschenke gegeven worden; ...GESUF, o.
bet suffers in boeken; het voortdurend ijverig stu-

deeren.

BOEKHANDEL, m. het beroep van den boekhandelaar; de gezamenlijke boekhandelaars ; het bedrijf,
de zaak van een boekhandelaar.
BOEKHANDELAAR, m. (-s), iem. wiens beroep het
is boeken uit to geven, to verkoopen of er handel
in to drijven. BOEKHANDELAARSBEDIENDE, m.
(-n); ...LEERLING, m. (-en) ; ...VEREENIGING, v. (-en).
BOEKHOUDEN, (hield boek, heeft boekgehouden),
stelselmatig ales aanteekenen, wat er in een han-

BOEKSTAVEN.
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del plaats heeft; de koopmansboeken in orde houden; iets in een aanteekenboekje of een register opschrijven; — o. leeraar in het boekhouden; — het dubbel
of Italiaansch boekhouden, boekhouding waarbij alle
posten dubbel geboekt worden on zich uitstrekkende
over ale deelen eener bezitting of handelszaak.
BOEKHOUDING, v.
BOEKHOUDER, m. (-s), iem. wiens beroep het is
voor een koopman, eene instelling, eene maatschappij

enz. boek to houden; gewoonlijk een der hoofdbedienden van een kantoor; bestuurder eener reederij,
die de gezamenlijke reeders vertegenwoordigt en
het uitvoerend bewind heeft ; de leeraar in het boekhouden; —SCHAP, o. betrekking van boekhouder.
BOEKIG, bn. en bw. (-er, .st), boekachtig, boekerig.
BOEKJAAR, o. (kooph.) eene tijdruimte van 12
maanden waarna de boeken afgesloten worden.
BOEKJE, o. (-s), klein boek; inz. boekje waarin de keukenmeid haar voorschotten, of de leveranciers het
door hen geleverde opschrijven: het boekje van den
kruidenier, den slager; — iets op het boekje halen, niet
dadelijk betalen; — iets (eene beleediging b.v.) op ztjn
b,ekje schrijven, goed onthouden, zoodat het vergeten noch vergeven wordt; — zijn boekje opendoen,
zijne zaken blootleggen; zijne mooning zeggen; (ook)
zijne geheimen vertellen; — een boekje van iem. opendoen, uiteendoen, uit een boekje lezen, iemands missla-

gen en gebreken bloetleggen, aan den dag brengen,
over hem klagen; — het goat zoo glad (zoo vlot),

alsof hij het nit een boekje las, van iem. die gemakkelijk on vlug spreekt; (Zuidn.) 't boekje kwfjt ziln,
den draad kwijt zijn, blijven steken; —
buiten zffn boekje goon, zijne bevoegdheid to buiten
gaan ; (ook) spreken over zaken die niet aan de
orde zijn, of waarvan men geen verstand heeft;
(ook) iets doen -waartoe men geen recht of last
heeft; — hij houdt rich aan zijn boekje, van angst-

vallige, niet zelfstandig denkende menschen; —

(1,ct staat niet in zfjn boekje, daarmee bemoeit hij

zich niet; daar komt bij hem niets van in; — iem.
die maar e'en boekje gelezen heeft, gezegd van bekrompenen van geest; — het boekje van den duivel, een
spel kaarten, vgl. bobel; (gew.) een boekje koopen, vijf
kaarten koopen bij 't lanterluspel; — een boekje tramkaartjes, eenige coupons tot een boekje vereenigd.
BOEKJESSTELSEL, o. (-s), (de arbeiders eener fabriek
nemen work aan tegen vast tarief dat in boekjes
opgeschreven wordt; een zeker uurloon wordt hun

uitbetaald on wat zij moor met het stukwerk
verdienen, later in de boekjes verrekend: het boekjesstelsel waarborgt den arbeider een minimum weekloon ,
daar het de kwade kansen van het per stuk werken opheft).
BOEKMAN, BOEKENMAN, BOEKJESMAN, m.
(- nen, ...lieden, ...lui), iem. die alleen voor de wetens chap leeft, altijd met zijn neus in de boeken zit; —
a 1 te goed boekman, zelden een kloek man; (veroud.)
b oekman is geen goed doekman, groote geleerden zijn
olden goede echtgenooten on huisvaders.
BOEKORGEL, o. (-s), (Zuidp.) harmonica.
BOEKPENS, v. (-en), een deel der maag (van de
h erkauwende dieren), ook bladmaag geheeten.

BOEKSCH, bn. en bw. boekachtig, boekerig.
BOEKSCHOOL, v. (gew.) de boekschool bezoeken, hei-

melijk de school verzuimen.

BOEKSCHRIJVER, m. (-5); ...SCHRUFSTER, v. (-s);
...SCHULD, v. (-en), handelsschuld ; — de boekschulden,
inschulden, uitschulden; geboekte schuld waarvan
g een wissel of schuldbekentenis bestaat.
BOEKSKE, BOEKSKEN, o. (-s), een klein boek.
BOEKSTAAF, v. (...staven), (veroud.) gegoten, (ook)
h outen drukletter.
BOEKSTAVEN, (boekstaafde, heeft geboekstaafd),
(veroud. en gew.) de letters en lettergrepen spellen; — iem. boekstaven, hem onderwijzen in het spellen
en leven; (ook) iem. iets letterlijk voorzeggen, wat
hij to zeggen of to doen heeft; to boek stollen, opschrijven: dat staat geboekstaafd; (sours) met stukken
on bescheiden staven.
18

BOEKVERKOOPER.

BOENDER.

BOEKVERKOOPER, m. (-s), boekhandela:ar.
BOEKVERKOOPERSBEDIENDE, m. (-n);
0. (-en); ...CATALOGUS, v.- ...GILD, o. (-en); ...JONGEN, m. (-s); —KNECHT, m. (-s); ...LEERLING,
m. (-en); ...PATENT, o.; ...TERM, in (-en), gewone

een boel maken, alles overhoop halen; verwarde of
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wipe van uitdrnkken der boekverkoopers; ...WINKEL, m. (-s).
BOEKVERKOOPING, v. (-en), verkooping van oude
boeken, onderscheiden van fondsverkoopin,g; ...VERTREK, o. (-ken); ...VERZAMELING, v. (-en).
BOEKVINK, m. (-en), eene der talrijke namen van
den gewonen vink.
BOEKWEIT, v. eene waarschijnlijk uit het binnenland van AziO afkomstige plant die in vele streken
deels als veevoeder, deels om hare melige korrels
verbouwd wordt; de vrucht van de boekweit; —
wilde boekweit, een in al onze zandstreken voorkomend onkruid tusschen de gewone boekweit en
aardappelen; — eeuwige boekweit, onkruid in heggen
Engelsche boekweit, benaming
en kreupelhout;
eener tuinbloem.
BOEKWEITBLOEM, v. (-en), het bloeiend deel van
de boekweitplant, de bloeiwijze; ieder bloempje afzonderlijk; fijn gezift meel van boekweit; ...DEM,
m. (Zuidn.) dem, dorschvloer in de open lucht, waar
de boekweit gedorscht wordt; ...DOP, m. (-pen),
vruchtschil der boekweit.
BOEKWEITEBRIJ, v. brij uit, boekweitemeel gekookt; — het is elk niet gegeven boekweitebrij met hooivorken te eten, gezegd om iets onmogelijks aan te
duiden; ...BROOD, o. (-en); ...FLENSJE, o. (-s);
...GORT, v.; ...GRUTTEN, v. my. gepelde en op den
molen verbrijzelde boekweit; kooksel daarvan met
karnemelk.
BOEKWEITEKOEK, m. (-en), pannekoek van boekweitemeel of boekweitbloem gebakken; ...MEEL, o.
...PAP, v.; ...STROO, 0.; ...ZAAD, o. (...zaden),zaad
van de boekweit; boekweitezaad en vrouwluiraad is
dubbel of niets, (ontleend aan de wisselvalligheid van
den boekweitoogst).
BOEKWEITEN, bn. van boekweit gemaakt (bijna
alleen in samenstellingen in de volkstaal).
BOEKWEITEN. (boekweitte, heeft geboekweit),
hoogveen branden en met boekweit bezaaien.
BOEKWEITF001, v. (-en), (gew.) het maal door de
boeren na afloop van het boekweitdorschen aan hun
knechts en meiden gegeven; ...GEWAS, o. (-son);
hebben een goedboekweitjaar
...JAAR, o. (...jaren),
to wachten; ...KRUID, o. (Zuidn.) een onkruid in
moeshoven en vruchtbaar bouwland.
BOEKWEITSCHOONDER. m. (-s), landbouwwerktuig
dienende tot het verwijderen der kantvliesjes van
de boekweit; ...SLAG, m. in den wisselbouw:
akker, bestemd om met boekweit bezaaid to worden;
...VELD, o. (-en).
BOEKWERK, o. (-en), gedrukt work, boekdeel;
...WINKEL, m. (-s); ...WORM, m. (-en), eene soort
van worm of mot die aan oud papier knaagt; (spottend, meest boekenwurm) die met zijn neus altijd in
de boeken zit, een boekensuffer of kamergeleerde;
(ook) een onaanzienlijk boekverkoopertje.
BOEKZAAL, v. (...zalen), boekerij ; — de boekzaal der
geleerde wereld, (veroud.) naam van een Nederl. tijdschrift; — het is eene wandelende boekzaal, een veelwetend man.
BOEL, m. (-en), ordelooze menigte: welk een boel is
het hier, hoe ligt bier alles overhoop; een, rude, sloedige, smerige boel; — iem. den boel ran het lot' seheatheeboel; war-, lor)en-,
ren, de kleeren; vgl.
jan-, soldatenboel; ter algemeene aanduiding van zaken die men reeds vroeger genoemd heeft of als
bekend onderstelt: den boel aan kant maken; — den
boel door de glazen gooien, bij eene ruzie of uit
brooddronkenheid, (fig.) drukte, ruzie maken; — brj
iem. den boel opscheppen, stukslaan, (ook) alles in
wanorde, in rep on roer brengen, (Zuidn.) hem de
waarheid zeggen; wanorde, wanordelijke drukte:
scat eels boel met zoo'n sehoonmaak : odes ligt overhoop; —

onaangename zaken, voorvallen, toestanden of omstandigheden; — laat de heele boel maar waaien, laat
alles maar gaan , zooals het wil; een lamme, verve -

lende, gekke boel; "t is een kale, een dooie boel,
de boa
gaat op stelten, loopt in de war, komt in rep en roer:
hij laat den boel den boel, hij doet er niets aan, ver- —

andert de zaken niet; (gew.) hi] heeft den boel aan
de kamer, hij is arm; eene groote menigte: een boel
boeken, menschen; — (bw.) veel: ik ben een boel beta .;
zie BOEDEL.
BOEL, m. en v. ( en), overspelige (man of vrouw);
oudtijds zonder ongunstige beteekenis : geliefde, vrijer.
BOELAGE, v. BOELSCHAP, v. (veroud.) minnarij,
overspel.
BOELDAG, m. (-en), verkoopdag van eenboedel;
boerenboeldag, veiling van den inboedel, het vee en
de gereedschappen van een landbouwer; ...GOED,
o. inboedel enz. die geveild wordt; de verkooping ervan: boeldag, boelgoed houden; ook
boelgoed verkoopen; ...HUIS, o. (...huizen), venduhuis; (ook) huts
walks inboedel in veiling zal worden gebracht;
veiling van een inboedel, hetzij in het woonhuis,.
hetzij in het sterfhuis, hetzij elders : boelhuis houden
(gew.) verkooping van paarden on vee.
BOELEERDER, m. (-s). BOELEERSTER, v. (-s).
BOELEN, BOELEEREN, (boelde of boeleerde, heeft.
geboeld of geboeleerd), in overspel, in ontuchtleven,
minder stark dan hoereeren. BOELEERING, v.
BOELIG, bn. (-er, -st), wanordelijk, rommelig: die
-

kamer ziet er boelig uit.
BOELIN, v. (-nen), overspelige vrouw.
BOELIJN, v, (-5), (zeew.) lijn, dienende om het loef-lijk der vierkante zeilen meer aan den wind to halen•
als men bij den wind zeilt; — bij de boelijn ophalen,
scherp bij den wind zeilen; (fig.) met veel moeite
iets gedaan krijgen; — het is daar (met hem)boelijn
over den nok, over de ree (ra), van zaken die met
overhaasting en dus ongeregeld geschieden, ook deboelijn is over den nok, de boel is in de war.
BOELIJNBLOK, o. (-ken), (zeew.) het blok waar deboelijn door loopt; ...LEUVER, m. (-s), oog in het
lijk van een zeil om een boelijn op vast to steken.
BOELIJNSPRIET, m. (-en); ...SPRUIT, v. (-en), banepoot; ...STEEK, m. (...steken), (zeew.) knoop, paal
steek, ankersteek.
BOELKENSKRUID, BOELTJESKRUID, o. (kruidk.)
leverkruid, koninginnekruid, eene vrij algemeen langs
waterkanten voorkomende plant met lichtroodebloemhoofdjes.
BOELMANSVORKE, v. waterboelkenskruid, wild
wormkruid, boerenwormkruid, klissen, vorken: eeneplantensoort van het geslacht T an d z a a d (bidens),
met hoogen stengel en driedeelige bladen.
BOELTJE, o. (-s), kleine boel ; — het is me een
boeltje! een wanordelijk huishouden; — hij pakte zijn
boeltje been, pakte al het zijne en ging been.
BOEMAN, m. spook, denkbeeldig wezen waarmee
men stoute kinderen bang maakt of naar bed jaagt;
bietebauw, bullebak; persoon die als schrikbeeld
'dienst moot doen: den boeman spelen; voor boeman
dienen.
BOEMEL, m., aan den boemel zUn, goon, boemelen.
BOEMELAAR, m. (-5), iemand die boemelt.
BOEMELEN, (boemelde, heeft geboemeld), (gew.)
veel uitgaan; de kroegen afloopen; — 1 -4)" is weer
erg aan 't boemelen, niet ernstig studeeren, zijn tijd
zoek maken.
BOEMELTREIN, m. (-en), trein die aan alle tusschenstations ophoudt, ook BOMMELTREIN.
BOENBORSTEL, m. (-s), boender.
BOENDER, m. (-s), werktuig om made to boenen,
met water schoon to maken; — lange boender, voor
vloeren en gangen ; — platte boender, smalle baron borstal voor houtwerk; — heiboender, klein dun heibezempje om potter, gootsteenen enz. schoon to maken, vandaar pottenboender; (fig.) eene schrobbeering; — inn. den boender geven, hem wegjagen; een

BOENDERGRAS.

BOERENHOOGMOED.

niet-corpslid; een niet-student, ongelikt persoon.
BOENDERTJE, o. (-s).
BOENDERGRAS, o. een der volksnamen van de
zodevormende deschampsia, eene grassoort welke ook
de namen heeft van bent, grasbossen, hoenderbossen
en hondsbossen.
BOENDOEK, m. (-en), zachte doek waarmee men
boent of die tot boenen bestemd is.
BOEREN, (boende, heeft geboend), met was inwrijven en vervolgens met een zachten doek glad en
glanzig wrijven (inz.eikenhouten tafels, stoelen, enz.);
met water natmaken en daarna met een boender
schrobben: de gang, het houtwerk boenen; poetsen,
schoonmaken; verdrijven, wegjagen: iem. van de
kamer, uit eene club boenen; (Zuidn.) bevlekken, afgeven: een koperen ketel boent, het daarin gekookte
krijgt eene andere kleur; een groene talc boent, als

BOERDERIJ, v. (-en), boerenwoning met of zonder
bijgebouwen en bijbehoorend land; het bedrijf, de
nering van een boor; landbouw, veeteelt, boerenbedrijf: de boerderij afschafl'en, verminderen, de boerderfj
levert tegenwoordig weinig op; landhuishoudkunde.
Boerderifije, o. (-s).

het sap van zijne schors ergens indringt en vlekken maakt; gekleurd of bevlekt worden : een eiken

kuip boent, als men er vocht in laat staan; de hander
boenen van okkernooten te plooschen.
BOENER, m. (-s). BOENSTER, v. (-s), die boent.
BOENGOED, o. boensel; doek en boensel: wear

is
het boengoed geborgen? ...HUIF, v. (...huiven), (gew.)
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BOEREN, (boerde, heeft geboerd), (gew. BOERKEN,)
het boerenbedrijf uitoefenen, landbouw of veeteelt
drijven; — geed boeren, zOO dat men zelf rijker en

het land beter wordt; — boeren is loeren, de boerderij
is een wisselvallig bedrijf; in eenig beroep wel of
kwalijk slagen. in zijn vermogen vooruit of achteruitgaan: in de laatste jaren is hi)* aardig vooruitgeboerd; oprispingen loozen; (Zuidn.) rumoer maken,
drinken en klinken, losbandig leven; (ook) knoeien;
(gew.) (den scherpen kant bij gehouwen steen) afbrokkelen; vgl. achteruitboeren; omboeren.
BOERENAAL, m. (...alen), [v. als stofnaam] gemeene
soort van aal of paling; ...ALMANAK, m. (-ken),
almanak met allerhande gegevens, voor den boor
van belang; ...ARBEID, m. boerenwerk; ...ARBEIDER, m. (-s), niet inwonende boerenknecht, daggelder.
BOERENBEDRIEGER, m. (-s), lompe, onhandige
goochelaar; kwakzalver; persoon die iem. op eene
plompe manier zoekt beet to namen; (ook) die den
schijn aanneemt van iets dat hij niet is; kleedingstuk dat kleiner is dan het schijnt of dat iets verbergt; ...BEDRIEGERIJ, v. (-en).
BOERENBEDRIJF, o. het beroep van boor to zijn;
kleine boerenhofstede; het geheel van den inboedel,
de gereedschappen en het vee van den boor; ...BEDROG, o. fopperij ; ...BESLAG, o., een gezond beerenbeslag, stal vee; ...BOON, v. (-en), groote-, Roomsche- of tuinboon; ...BROOD, o. eigengebakken
(weite)brood van de boeren; ...BRUILOFT, v. (-en),

afdak waaronder de melkemmers en kannen worden
geboend en bewaard; ...LAP, v. (-pen), boendoek;
...PLANK, v. (-en), (gew.) plank in het midden der sloot,
bij de achterdeur eener boerenwoning, op eene vaststaande ladder rustende, waar het boerengereedschap
wordt geboend; ...POST, m. (-en), (gew.) boenhuif.
BOENSEL, o. (-s), boenwas. BOENSTOEP, v. (-en),
klein houten stoepje aan den waterkant waar men
emmers, potten enz. boent en water schept; ...WAL,
m. (-len), boenstoep.
BOENWAS, o. en v. roode of witte was met terpentijn vermengd om meubelen te boenen.
BOER, m. (-en), iem. wiens bedrijfbestaat uit landbruiloft van lieden uit den boerenstand; bruiloft
bouw en veeteelt; landbouwer, veehouder; baas
waar het ruw toegaat ; stoet van bruiloftsgasten in
eener boerderij ; pachter, in betrekking tot zijn land sjeezen en andere rijtuigen; (gew.) het ledigen van
beer; veldbewoner: burgers en boeren; — op den boer
beerputten; ...BURGEMEESTER, m. (-s), plattewonen, buiten wonen; — den boer opgaan, naar buiten ' landsburgemeester.
gaan (om to wandelen, om to verkoopen, om te beBOERENCIJFER, o. (-s), boerenkrijt ; ...DAG, m. (-en),
delen of politieke lezingen enz. houden) ; — op den boer
waarop de boeren ter kermis komen; ...DANS, m.
vren, teren, (van tuchtelooze krijgsbenden), het platte(-en), wilde dans; ...DEERN, v. (-en), meisje uit den
land plunderen; — dat staat geen boer in 't venster,
boerenstand : eene gezonde, stevige boerendeern;
laat dat maar liggen, het staat niemand in den
...DOCHTER, v. (-s), landmeisje; ...DOKTER, m.(-s),
wag; — je zit daar als een beer in het venster, in het
soms min of moor verachtelijk; ...DORP, o. (-en);
licht; — je zit hier niet bij een boer in 't venster, je
...DOZIJN, o, (-en), dertien is een boerendozijn, boeren
bent hier nog niet to veel, tot overlast, behoeft nog
willen altijd dingen of wat toehebben; ...DRACHT,
niet weg to gaan; — lachen als een boer die kiespOn
v. boerenkleeding.
heeft, zuur lachen; (Zuidn.) voor den beer kornen, voor
BOERENERF, o. (...erven), stuk grond waarop eene
den dag, to voorschijn; — zoo vraagt men de(n) boeren
boerenwoning met bijbehoorende stallen, schuren en
de kunst af, zie AFVRAGEN; domoor, lomperd, onhooibergen staat; de onbebouwde ruimte rondom
gemanierd persoon: een boer op klompen; een boer is
het huis.
en blift een beer; de achtkantige boer; — een boer van,
BOERENFAMILIE, v. (-s), boerengezin ; bloedverwaneen jaar en van honderd is hetzelfde, zij blijven hals- ten uit den boerenstand; ...FEEST, o. (-en), feest gestarrig aan het oude vasthouden; — een boer en een
geven door of aan boeren•, ...FLUIT, v. (-en).
varken ze worden al knorrencle vet; Hol- Beerenfluitje, o. (-s), schalmei, herdersfluit.
landsch sprekende kolonist van Zuid-Afrika, inz.
BOERENGEDOE, o. (-s), bezitting, eigendommen van
die van de Transvaal en den Oranje-Vrijstaat; handen boer; boerderijtje. Boerengedoelje, o. (-s).
delaar, leverancier die zijne waren langs de huizen
BOERENGRAUW, o. metselsteenen van de tweed°
ombrengt: groenboer, turfboer, petroleumboer, botboer,
laag in een steenoven.
potjesboer; persoon die iets langs de huizen ophaalt :
BOERENHEER, m. (-en), welgestelde boer die zich
aschboer, schillenboer, vulnisboer; meesterknecht: draf- als een hoer kleedt en zich beschaafd voordoet;
boer, kelderboer, zolderboer; een nieuw aangekomen
...HENGST, m. (-en), scheldnaam : lompe boer;
militair; (in het kaartspel) kaart die in rang staat
...HERBERG, v. (-en), herberg inz. op het platteland,
tusschen de vrouw en de tien, (in de troefkaarten
(ook in de stad) meest door boeren bezocht.
meestal de hoogste); (jongensspel) wachter bij een
BOERENHOEVE, v. (-n), boerderij ; ...HOF, m.
opgerichten steen of koot die andere jongens met'
o. hofstede; ...HOFvon), boerenerf, boerentuin;
steenen trachten om to gooien; — de boer met zone
STEDE, v. (-n), groote, rijke boederij ; landhuis van
varkens, eene school bruinvisschen. Boertje, o. (-s), een rijken boer.
iem. die slechts eene kleine boerderij bewoont: keuBOERENHOOGMOED, m. domme, onhandige waan;
terboer, een stijf persoontje.
trots van een parvenu; ...HUIS, o. (...huizen), huis
BOER, m. (-en), hoorbare oprisping der maag: een
van een boer of zooals een boer bewoont.; ...HUT,

boer laten, laten vliegen; — geef dien boer een steel, tegen
iem. gezegd die een boer laat.
BOERACHTIG, bn. bw. (-er, -st). BOERACHTIG-

REID, v. Zie BOERSCH.

v. (-ten); ...INSPAN, o. (gew.) ales wat tot eene boerderij behoort; ...JAAR, o. (...jaren), het is een geed
boerenjaar geweest, jaar, gunstig voor den boor; ...JAS.
MIJN, v. (-en), heester met tegenovergestelde puntige

BOERENJONGEN.

BOERSCH.

bladen en welriekende witte bloemen, bij ons in
tuinen aangekweekt.
BOERENJONGEN, m. (-s), knaap, jongeling uit den
boerenstand, vaak met het bijdenkbeeld van lomp
of dom, ook van gezond, flink; eene soort van kinkhorens met eironde school, gladde, verheven dwarsstrepen en stomp vijfhoekig lijf;
boerenjongens,
een alom bekende morgendrank van rozijnen op
brandewijn, inz. in het Noorden van ons land gebruikt bij geboorten, bruiloften en met nieuwjaar.
BOERENKALK, v. pleister uit leem en gekapt stroo
samengesteld; ...KANDEEL, v. koffie in melk en
suiker opgekookt; ...KAR, v. (-ren); ...KERMIS, v.
(-sen), dorpskermis ; luidruchtige feestviering.
BOERENKERS, v. plantengeslacht tot de hauwtjesdragende kruisbloemigen behoorende, waarvan hier
to laude drie soorten in 't wild groeien : de gemeene,
de doorgewassen en de alpenboerenkers.
BOERENKIEL, m. (-en), grof linnen kW; ...KIND,
o. (-eren), kind uit den boerenstand; ...KINKEL, m.
(-s), scheldwoord : lompe, ongemanierde boer, kerel;
...KLEED, o. (-eren), kleeding, kleedij gelijk een boer
draagt ; ...KLEEDIJ, v.; ...KLEEDING, v.; ...KNAAP,
m. (...knapen), boerenjongen; ...KNECHT, m. (-s),
vaste, inwonende boerenarbeider; ...KNUL, m. (-len),
boerenkinkel.
BOERENKNOOP, m. (-en), eene soort van huisjesslak; (scheepsterm) een zekere knoop; ...KOFFIE, v.
koffie met kaneel en suiker, ook kaneelkoffie en
iolenkoffie geheeten; (ook) minder goede koffie die
door winkeliers op marktdagen aan boeren wordt
gegeven; ...KOOL, v. (-en), eene koolsoort met gefronselde bladeren; gerecht van aardappelen en boerenkool ondereengestampt; ...KOST, m. grove spijs,
eenvoudige, doch gezonde en voedzame kost;
...KRAK, v. (-ken), gewone krak, eene soort van eend.

inbegrip van stollen, schuren, bouw• en weilanden,
boomgaard en moestuin; ...PLATTING, v. (-s),
(scheepsterm) smalle dunne platting van slechts
drie garens ; ...PLEKJE, o. (-s), (gew.) eene kleine
landhoeve waarop men een of twee paarden voeren
kan ; ...PLUNJE, o. • armoedige boerenkleeding;
...POT, m. boerenkost; ook eene soort van hutspot;
...PUMMEL, m. (-s), boerenkinkel; ...REEUW, v.
(gew.) boeren-voortyaring, ...REPEL, m. (-s), een
gereedschap om het vlas to repelen; ...ROTTINGEN,
v. my. volksnaam van den moerasvederdistel.
BOERENSCHOOLMEESTER, m. (-s), schoolmeester
op het platteland, inz. in Zuid-Afrika; ...SCHROOM,
m. gezelschapsspel dat kinderen met dobbelsteenen
spelen; ...SJEES, v. (...sjeezen), hoog, tweewielig
rijtuig voor 2 personen, bij harddraverijen, bruiloften
enz. gebruikt; boerenkarretje of tilbury; ...SLAG, m.
(-en), losse grap, leepe zet; ...SLEDE, v. (-n), gewone
eenvoudige trekslede.
BOERENSCHROOMEN, (boerenschroomde, heeft geboerenschroomd), boerenschroom spelen.
BOERENSPRAAK, v. eigenaardige taal der boeren ;
(ook) hunne eigenaardige uitspraak der woorden;
...STAND, m. maatschappelijke stoat der boeren;
de gezamenlijke boeren, gewoonlijk van eene bepaalde streek; ...STIEL, m. (Zuidn.) boerenbedrijf;
...STOET, v. (-en), fijn huisbakken weitenbrood;
minachtende benaming der boeren; ...STULP, v. (-en),
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BOERENKRIJG, m. oorlog door boeren gevoerd; inz.
de opstand der boeren in Zuid- en Middel-Duitschland tegen adel en geestelijkheid omstreeks 1525; en
in Zuid-Nederland : de opstand der boeren uit de Kernpen tegen de legers der Fransche Republiek in 1793.
BOERENKRIJT, o. gewoon wit krijt; overoude wijze
om de getallen door middel van 4 rechtopstaande
on een schuinliggend streepje erdoorheen voor to
stollen; — met boerenkrigje rekenen, in Romeinsche
cijfers rekenen of met andere teekens die een bepaalde waarde vertegenwoordigen.
BOERENLEUTE, v. (gew.) boersche vroolijkheid,
boersch vermaak; ...LEVEN, o. landelijk-dorpsleYen; ...LIED, o. landelijk, dorpslied; ...LOOK, o. een
der volksnamen van het kraai- of wijngaardlook;
...LUIS, v. (...luizen), (gew.) schertsende benanaing
der penen, een lastig onkruid in de akkers; ...LUMMEL, in. (-s), boerenkinkel.
BOERENMADELIEF, v. (...lieven), groote, dubbele
madelief; ...MEID, v. (-en), dochter, dienst- of werkmeid van een boer ; lompe deem ; stevige, flinke meld ;
...MEISJE, o. (-s), jong boerinnetje; onnoozelmeisje;
...MENSCH, m. en o. (-en), boeren, buitenlui (vaak
met zekere geringschatting gebezigd); o.
boerenkool; ...MOSTERD, m. gemeene boerenkers
wier zaad als mosterd gebruikt kan worden ;
...MUSCH, v. (...musschen), musch die in boomen nestelt, in tegenstelling met de huismusch.
BOERENNACHTEGAAL, in. (-s), (spottend) huismusch, (ook, in sommige streken) kikvorsch.
BOERENOORLOG, m. boerenkrijg ; ...OPSTAND, m.
(gesch. van Frankrijk) de opstand der boeren in het
N. van Frankrijk in 1338, met het doel om den adel
uit to roeien, ook jacquerie of jaquerie geheeten,
naar den spotnaam Jaques bonhorione waarmede de
adel de boeren aanduidde.
BOERENPAARD, o. (-en), ploegpaard, grofgebouwd,
(ook) niet afgerieht paard ; ...PAK. o. (-ken) , boeren-

kleeding; ...PLAAG, v. een der volksnamen van de
meest gevreesde soort van vederdistel (ci•siunt arvense).
BOERENPLAATS, v. (-en), boerderij, gewoonlijk met

gewone boerenwoning waarbij alles onder een dak
is; onaanzienlijke, schamele boerenwoning.
BOERENTAAL, v. plattelandstongval; boerenspraak; ...TEEN, m. (-en), volksnaam voor de boerenboon; ...TRIEN, v. (-en), domme slungel van eene
boerenmeid; ...TROTS, v.; ...TYPE, 0.; ...VERDRIET,
o. boerenplaag; ...VLAAI, v. geringe soort van gebak
met marmelade ; ...VLEGEL, m. (-s); ...VOLK, o. landlieden (met zekere geringschatting gezegd); ...VOORTVARING; v. (-en), (gew.) wat tot eene boerderij
behoort; ...VROUW, v. (-en); ...VUUR, o. de armen
herhaaldelijk van het lijf slaan, om zich to vormen,
(gew.) ook blouwen; ...WAFEL, na. (-s), wentelteefje.
BOERENWAGEN, m. (-s), wagon dien de boeren bij
hun bedrijf gebruiken, ...WERF, v. (...werven), boerenerf ; ...WERK, o. alle werkzaamheden van het boerenbedrijf; work dat voor de boeren door wagenmakers, smeden enz. verricht wordt; ...WINKEL, no.
(-5), geringe, onaanzienlijke winkel; (Zuidn.) boersche
kleeding, meubelen, opschik; in Zuid-Afrika eene
soort van toko voor de boeren; ...WONING, v. (-en);
...WORMKRUID, o. boelmansvorke.
BOERENZATERDAG, m. (-en), 2e of 3e Zaterdag in
October waarop de boerenknechts zich tegen November verhuren, inz. in Noord-Holland en in Utrecht ;
to Utrecht ook laatste dag der kermisweek ; ...ZOON,
m. (-s, ...zonen), noon van een boor; jonge boor;
...ZWALUW, V. (-en), gemeene of muurzwaluw ;
...ZWEET, o, (gew.) soort van dunnebier zonaerdrank
voor het boerenvolk.
BOERIN, v. (-nen), vrouw van een boer; landvrouw
die Naar bestaan in den landbouw vindt; dorpeling;
(fig.) lompe vrouw, lomp meisje.
BOERINNENHUIF, v , (...huiven), boerinnenmuts of
kap ; ...JAK, o. (-ken); ...NUTS, v. (-en) ; ...ZATERDAG,
m. (-en), 3e of 4e Zaterdag in October waarop de
boerenmeiden zich tegen November verhuren.
BOERKNECHT, m. (-s), de knecht die eene boerderij
bestuurt voor eene weduwe.
BOERNOE, BOER NOES, BURNOE, m. een Arabische
mantel van witte wollen stof met eene kap, zooals
de Mooren in Noord-Afrika dien dragon; eene soort
van nieuwerwetschen vrouwenmantel van soortgelijke suede; lange officiersmantel.
BOERS, no. mv. afstammelingen der Hollandsche
kolonisten in Zuid-Afrika.
BORSCH, bn., bw. als een boer; landelijk; — op zidn,
boersch, naar den trant der boeren ; lomp, grof, plat,
smakeloos. BOERSCHHEID, v. landelijkheid. (...heden), eenv-oudigheid ; lompheid.

BOERT.
BOERT, v. scherts, jokkernij, spot: uit, in boert jets

zeggen; tegenstelling van ernst: ernst en boert; jets
wat slechts voor den schijn gedaan wordt : jets voor
boert opnemen; laffe, grove aardigheid.
BOERTACHTIG, bn., bw. (-er, -st), schertsend,
kluchtig.
BOERTEN, (boertte, heeft geboert), schertsen, jokken, gekheid maken, spotten. BOERTER, m. (-s).
BOERTEND, bn., bw. schertsend ; schertsenderwijze.
BOERTENDERWIJS, ...WIJZE, bw. in scherts, al
schertsend.
BOERTERIJ, v. (-en), boert.
BOERTIG, bn., bw. (-er, -st), (meest van gezegden,
taal en stip) schertsend, grappig, kluchtig; op kluchtige wijze. BOERTIGHEID, v.
BOES, v. (boezen), dat deel van den koestal, waar
de koeien met de achterpooten staan; (soms) de
plaats waar het voer voor de koeien gestrooid wordt ;
(bij uitbr.) de geheele koestal.
BOESHAMER, m. (-s), (Zuidn.) eene soort van hamer,
door goudsmeden gebezigd om zilveren of gouden
platen uit to slaan.
BOESPLANK, v. (-en), lange, zware plank die de
boos vormt of die op de steenen rollaag der boos ligt.
BOEST, v. (-en), de overblijvende schutbladen of
kelk om de tamme kastanjes, ook wel woesten genaamd.
BOET, (veroud.) Zie VUURBOET, dat thans nog
gewestelijk voorkonat.
BOETAARDE, v. (in de pijpenfabriek), specie waarmode men de pijppotten bij herstelling besmeert.
BOETBAZUIN, v. (-en), bazuin waarmede een bode
Gods tot boete vermaant; stem of taal van een
boetprofeet.
BOETE, v. (-n), herstelling, heeling of aanvulling
van jets dat gebroken of gescheurd is (w. g.) ; herstel; geneesmiddel, redmiddel; vervulling, voldoening, bevrediging eener behoefte of begeerte; geldstraf wegens eene overtreding van lichteren aard:
icm. eene boete opleggen, tot eene boete veroordeelen, in
boete slaan, (beslaan); (dijkwezen) te(r) boet schouwen,
bij de dijkschouw bevinden on verklaren dat een
hoefslag niet aan de keur voldoet; — boete verbeuren,
(gew.) in boete vallen, in de boete vervallen; — verboden hier vuilnis neer te werpen, op boete, bij politieverordening bepaald, op verbeurte van eene boete; —
wie op de fabriek te laat komt, betaalt 5 centen boete;
ook in gezelschapsspelen; straf: hij zal daarvoor
boete moeten doen, straf ondergaan; de door den
mensch zich zelven of hem door een ander opgelegde
straf voor bedreven kwaad, inz. in de R.-K. kerk;
voortdurende toestand van boetedoening; verootmoediging van den mensch voor God wegens bedreven kwaad ; berouw ; — boete doen, in boeten on vasten
zijne misdaad beweenen.
BOETEDAG, m. (-en), dag waarop onder bidden en
vaster', boete gedaan wordt voor bedreven zonden;
bode. of vastendag; ...DOENING, v. (-en), het doen
var boete voor begane zonden; bidden, vasten, onthoudiag ; ...DRONK, na. (-en), een heel of half glas
orate: dat men aan den feestdisch hen doet drinken,
die ce tafelwetten overtreden hebben.
BOETEHUIS, o. (...huizen), huis voor berouwhebbende lichtzinnige meisjes of vrouwen.
BOETELING, m. en v. (-en), die boete doet; die
zonde bekent en zich bekeert; misdadiger die straf
lijdt; (dicht.) het verblijf der boetelingen, de hel, de
Tartarus. BOETELINGE, v. (-n).
BOETEN, (boette, heeft geboet), wat gebroken of
gescheurd is, herstellen, lappen, stoppen : visschersvetten, ketels boeten; de gebroken of gebarsten potten in
de pijpenfabriek boeten; — eene ziekte of wonde, eene zedelijke kwaal boeten, genezen, heelen; eene onvolkomenheid of font vergoeden, goedmaken, door er jets
goods tegenover to stellen ; — zijne behoeften, lusten,
begeerten, hartotochten, wellust boeten, bevredigen, voldoen; (honger, dorst, gebrek, nooddruft) stillen, lesschen; (de lusten eener zwangere vrouw) inwil-
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ligen, vieren; geleden schade of verlies herstellen,
vergoeden; —
iemands schade boeten met jets, hem lets als schadeloosstelling geven; — den schaak boeten, (van een
speler die schaak gezet is), het dreigend verlies door
een nieuwen zet verhinderen, keeren; eigen of anderer verzuim of misdrijf goedmaken, herstellen;
(ook) de straf ervoor ondergaan, de slechte gevolgen
ervan ondervinden: wat men dronken doet, moet men
nuchteren boeten; — jets boeten met het leven, het met
den dood bekoopen; — iem. jets doen (laten) boeten,
het hem betaald zetten, hem ervoor straffen; —
voor iemand boeten, de door een ander verdiende straf
op zich nemen of drage; — voor een misdrfif boeten, ervoor gestraft worden; — zone zonden boeten, de straf
ervoor ondergaan, hetzij door goede werken, hetzij
door berouw on verootmoediging goedmaken;
opstoken, (ook) ontsteken, aanleg—hetvu rboet n,
gen. BOETING, v. (-en).
BOETENSTELSEL, o. stelsel van boete to laten betalen voor begane overtredingen, voor het telaatkomen op fabrieken enz.
BOETER, m. (-5), BOETSTER, v. (-s), die boot (in
alle beteekenissen) ; inz. ketelboeter en nettenboeter.
BOETETRA AN, m. (...tranen), tranen geschreid in
ootmoedig berouw over begane zonden.
BOETGEBED, o. (-en); ...GEWA_AD, o. (...gewaden),
boetkleed; ...GEZANG, o. (-en); ...GEZANT,m.(-en),
de door God uitverkorene om het menschdom tot
boete to vermanen : Johannes de Dooper was een boetgezant; persoon die tegen den godsdienstigen of
zedelijken achteruitgang waarschuwend zijne stem
erhief.
BOETGOED, o. plantsoen om elders de gestorven
planten to vervangen; ...GORDEL, m. (-s), ...HEMD,
0. (-en), breed° gordel en hemd van eene grove stof,
paarden- of geitenhaar enz. die men op het bloote
lijf draagt ter zelfkastijding.
BOETHUIS, o. (...huizen), (vissch.) huis waarin men
de netten boot, herstelt; (gew.) boede.
BOETKLEED, o. (-eren), kleed-, gewaad eons boetelings; haren kleed.
BOETPLEGEND, bn. boetedoend : boetplegende nonnen; ...PLEGING, v. (-en).
BOETPREEK, v. (-en); ...PREDIKATIE, v. (-s,
predikatie tegen zondaars gericht om hen tot berouw
on boetedoening to vermanen ; lange, vervelende berisping ; strafsermoen ; ...PREDIKER, m. (-s), profeet
of priester die zondaars tot boete vermaant; persoon die een ander onophoudelijk lastig valt met
zedelijke vermaningen en jeremiades over het zedenbederf; ...PSALM, m. (-en) : de zeven boetpsalmen, psalm
6, 32, 38, 51, 102, 130, 143, waarin zich een diep
berouw openbaart.
BOETSCHULDIG, bn. (van personen) boete verschuldigd zijnde wegens misdrijf of verzuim ; inz. bij het
dijkwezen van ingelanden wier hoefslagen bij de
schouw niet in goeden staat bevonden zijn ; (fig.)
Heemraden hebben den geheelen dijk boetschuldig verklaard.
BOETSEERDER, m. (-s). BOETSEERSTER, v. (-s),
die boetseert.
BOETSEEREN, (boetseerde, heeft geboetseerd), verheven beeld- of loofwerk in eene weeke stof (was,
klei, pijpaarde enz.) bewerken, modelleeren; fatsoeneeren, aan jets den behoorlijken vorm geven ; (van
beelden on groepen in een letterkundig kunstgewrocht) vormen, scheppen. BOETSEERING, v.
BOETSEERKUNST, v. ; BOETSEERSEL, o. boetseerwork; ...STOEL, m. (-en), eene soort van tafel waarvan 't blad gemakkelijk draait on soms op en neer
kan gelaten worden on waarop men het model van
een beeld vormt; ...STAAF, v. (...staven); ...STOK.
m. (-ken), stokje of spate' met dun, plat, puntig of
getand uiteinde, waarvan men zich bij het boetseeren
bedient, boetseerhoutje; ...WAS, 0.; ...WERK, o.
BOETSTRAF, v, (-fen), (veroud.) correctioneele straf,
in tegenstelling met 10fstraf on politiestraf; straf
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.die zich tot het betalen eener geldboete en 'het ondergaan van gevangenisstraf bepaalt.
BOETSTRAFFELIJK, bn. (veroud.) correctioneel, in
tegenstelling met lijfstraffelfjk.
BOETVAARDIG,. bn. bw. (-er, st), bereid boete to
doen.; (bij uitbr.) boete doende wegens bedreven
.kwaad door verootmoediging voor God; berouwhebbend. BOETVAARDIGHEID, v. berouw, gezindheid tot boetedoening (wegens begane zonden). BOETVAARDIGE, m. en v. (-n).
BOETVALLIG, bn. (gew.) eene boete moeten betalen. BOETVALLIGHEID, v.
• BOETZANG, m. (-en), gezang waarin boetelingen.
zich voor God verootmoedigen; ...ZUSTERS, v. my.
boetende zondaressen.
BOEVENJACHT, v. troep gemeen yolk, gespuis;
...KLOK, v. (oudt.) inluiding eener kermis (gedurende
welke bannelingen en bankroetiers vrij konden rondloopen); klok die 's avonds geluid werd ten teeken
dat de herbergen moesten sluiten.
BOEVENNET, o. (-ten), (zeew.) traliewerk van hout
or gevlochten touwen voor de opening in de verschansing tusschen het voor- en achterschip; vinkennet; ...NEST, o. (-en), schuilplaats voor boeven;
...PAKJE, o. (-s), gevangeniskleeding.
BOEVENPRAAT, m.; ...TAAL, v. gemeene taal;
koeterwaalsch; dieventaal, bargoensch; ...RAS, o.;
...STREEK, m. (...streken); ...STUK, o. (-ken), laag-,
schelmsch bedrijf, fielterij ; ...TRONIE, v. (-s);
...VOLK, o.; ...WAGEN, m. (-s), gevangenwagen.
BOEVERIJ, v. (-en), boevenstuk; verraderlijk, sluw,
bedrieglijk gedrag.
BOEWAIA, m. algemeen in Indi6 gebezigd woord
voor zakkenroller, struikroover, diet
BOEZEL, o. stof voor boezelaars. — 7 m. (-s), boozelaar; (Zuidn.) werkmanssloof. Boezeltje, o. (-s).
BOEZELAAR, o. en m. (-s), voorschoot ; sloof; schort,
vooral door vrouwen bij het huiswerk of in huis on
door kinderen gedragen: een bont, wollen, een kanten

gemalen; besloten boezem, waarop niet mag uitgemalen worden, wanneer zijn water het maalpeil-hereikt
heeft: op den boezem uitmalen; — hooge boezem, watergang waarop het water wordt opgemalen uit een
molenboezem of uit een lagen boezem; — boezem
malen, boezem hebben, het boezemwater beneden het
maalpeil brengen, hebben;
gedeelte van een schoorsteen dat zich in eene kamer bevindt; de bovenboezem is het opgaande gedeelte tot de zoldering, de onderboezem het metselwerk dat door den mantel bekleed is; kokers die
in een oven lucht aanvoeren; —
de boezem der aarde, de schoot, het inwendige der
aarde; — uit den boezem van het bestuur mag men een
voorstel to gemoet zien, van het bestuur; — verdeeldheid in eigen boezem, in eigen kring. Boezempje, o. (-s).
BOEZEMBRAND, m. minnedorst.
BOEZEMGELD, o. (-en), dijklasten; boezemrecht;
...GEMAAL, o. (...gemalen), werktuig, al of niet door
stoom gedreven om water uit den boezem to malen;
...HOOGTE, v. hoogte van het boezemwater;
...BADE, v. (-n), kade langs een boezemwater;
...KLACHT, v. (-en); o. (-en), (gew.)strook
katoen dat van den schoorsteen afhangt, schoorsteenval; ook dicht. onder het boezemkleed; ...KLOPPEN,
o. het kloppen of slaan op de borst, ten teeken van
rouw on droefheid; het kloppen van het hart tengevolge van eene heftige gemoedsbeweging.
BOEZEMLAND, o. (-en), al het land dat zonder be-
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boezelaar, een wit, een zwart boezelaar; — dat meisje
draagt nog een hoog boezelaar, om den hals vastgemaakt. Boezelaartje, o. (-s).

BOEZELBAND, m. (-en), band van een boezelaar;
...BLAUW, 0.; ...GOED, 0.; ...SCHORT, o. (-en);
...STOF, o.
BOEZEM, m. (-s), de gewelfde oppervlakte der borst
van een mensch ; edeler uitdrukking voor de borsten
eener yrouw, — iem. aan den boezem drukken, aan
het. hart; een zwoegende boezem; (ontl.) de sleuf tusschen de beide borsten eener vrouw ; gemoed, hart ; —
zOn boezem lucht geven, zijne aandoeningen, wenboezem zwelt, gloeit, en blaakt,
schen, gevoelens; —
van vervoering, trots, liefde of geestdrift; — een
steen in zOn boezem dragen, hardvochtig zijn; — in
den boezem van een vriend zone geheimen uitstorten, tegenover hero.; — kind mans boezems, innig geliefd kind;
holte of ruimte tusschen de borst en het gewaad
eroverheen; (gew.) het bovenstuk van een boezelaar; — de hand in eigen boezem steken, zijn geweten
of gemoed onderzoeken en eigen schuld erkennen ;
—enadr(slang) (in)zOboemkstern(voden),
zie ADDER.
(ontl.) benoeming der holten in enkele beenderen
van het hoofd; nagenoeg onrekbare ruimten zonder
eigenlijke klapvliezen, in het harde hersenvlies en
zijn verlengnet; twee afdeelingen van het hart die
het blood uit de aderen ontvangen;
(ornamentiek) bladertuil, het bovenste gedeelte
van eene schelf;
diep ingaande, wijde baai of bocht der zee; uitgestrekte waterplas waarin zich eene of meer
rivieren als in een vergaarbak ontlasten ; het geheel der stilstaande, gemeen liggende, doch van
het buiten water afgesloten plassen, kanalen, tochten on slooten waarop het water uit de lager
gelegen polders wordt uitgeslagen: de boezem staat
hoog; — -crU'e boezem, waarop altijd mag worden nit-

maling zijne afwatering op een boezem heeft;
...MEER, o. (—moron), kunstmatig of natuurlijk
meer, dienende als boezem voor een polder of eene
rivier; ...MOLEN, m. (-s), molen die het boezemwater afmaalt; ...PEIL, o. peil hoe hoog een besloten
boezem mag worden opgezet; gemiddelde boezemstand; ...RECHT, o. het recht om polderwater uit
to slaan in een anderen boezem.
BOEZEMRIB, v. (-ben), (timm.) steekbalk; ...SCHOP,
v. (-pen), houten schop met opstaanden rand, tot het
uithoozen van water en slibber; ...STAND, m. (-en),
hoogte van het boezemwater; ...STROOK, v. (-en),
borststrook aan een hemd; ...STUK, o. (-ken), (gew.)
schilderwerk boven den schoorsteenmantel.
BOEZEMVRIEND, m. (-en), ...VRIENDIN, v. (-nen),
zeer vertrouwde, innig geliefde, baste vriend, vriendin; ...VRIENDSCHAP, v.; ....WATER, o. water behoorende tot den boezem, in tegenstelling met polderwater; —, (-en), een bepaald gedeelte of vak van
den boezem.
BOEZEMWEES, m. en v. (...weezen), ...WEEZE, v.
(-n), kind, dochter na den dood des vaders geboren;
...WONDE, v. (-n), wonde in de borst; grievend Teed,
zware slag ; ...ZONDE, v. (-n), lang gekoesterde, ingewortelde zonde die dus moeielijk uit to roeien is.
BOEZEN, (boesde, heeft geboesd), (slechts hier en
daar voorkomend) kloppen, slaan; met den boeshamer platkloppen (bij zilversmeden) ; eiers tikken op
Paschen; zeker jongensspel met ballen of knikkers;
heisteren.
BOEZEROEN, o. en m. (-en, -s), korte kiel met lange
mouwen, meestal van blauw gestreept katoen of
linnen, door zeelieden, sjouwers en ambachtslieden,
-vooral als onderkleed, gedragen; (gew.) overhemd;
(gew.) boezeroen met botten, een mager persoon;
(Zuidn.) blikken drankmaatje (bij zeevisschers). Boezeroentje, o. (-s).
BOF, tw. den doffen slag of smak nabootsende van
iets zwaars dat op eons neervalt ; uitroep bij het zien
of hooren van iets geweldigs dat plotseling aankomt.
BOF, m. (-fen), doffe slag, bons ; eerste plotselinge
verschijning of losbarsting; slag, stoot ; — den bof
krogen, plotseling zijn afscheid krijgen ; (gew.) het is
een koopman bof, lz geeft rouwkoop; — met een bof,
plotseling ; — met een bof, moons, alles to gelijk ; — op
den (wilden) bof iets doen, op good geluk af; — •at
een bof, dat ik hem nog thuis tref, gunstig toeval,
meevallertje; ienoand dien alles meeloopt; opgezet
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gezicht, vooral bij onvolwassenen; runderziekte,
zich openbarende door een sterk opgezetten bulk,
gewoonlijk eene groote gasophooping in de pens; —
.(plat) zich den bof vreten, onmatig eten, zoodat men
benauwd wordt ; (Zuidn.) een mondvol, eene beet;
een goeden bof erven;
, (ook) eene groote hoeveelheid:
hoog, bol opstaand opnaaisel aan kleedingstukken,
inz. aan mouwen en broeken, zie POF ; (gew.) het
heeft geen bof, er valt niet op te roemen; vgl. wanbof;
.(gew.) iem. een bof zetten, lets doen wat een ander
'niet kan of durft navolgen, een bluffer geven; (gew.)
_lets op den bof halen, op krediet.
BOFFEN, (bofte, heeft geboft), met een doffen slag
doen neerkomen : iem. van boven naar benedenboffen;
(gew.) weigeren een koop gestand te doen, rouwkoop
geven; (w. g.) stil van 't kantoor blijven, van een
ambtenaar gezegd; door de fortuin begunstigd worTien; spoedig vooruitkomen: bij een examen boffen;
(Zuidn.) hoog opgeven van zichzelf en het zijne,
Toemen, stoffen; (kaartspel) roemen.
BOFFER, m. (-s), (gew.) iem. die weigert een koop
gestand te doen; iem. wien alles meeloopt, geluksvogel ; een toevallig gelukje ; inz. een gelukkige stoot,
slag of worp in een spel; (Zuidn.) bluffer, pochhans.
BOFSTER, v. (-s).
BOFFERD, m. (-s), gebak met krenten enz.: op de
Gorredijk daar zijn zij rijk: zif etenbofferd net krenten,
vgl. POFFERTJE.
BOFKONTEN, (bofkontte, heeft gebofkont), zeker
'spel waarbij twee jongens een derden bij armen en
'beenen opnemen en herhaaldelijk zachtjes met zijn
achterste neerploffen op den grond of op eon anderen jongen die voorovergebogen staat.
BOGEN, (boogde, heeft geboogd), zich beroemen,
stoffen op : op zijn afkomst bogen; hoog opgeven van:
(4) zijne ervaring bogen; dankbaar prijzen; trotsch,
prat zijn op lets; met lets bedeeld zijn, zoo gelukkig
:zijn iets to bezitten: waar Bloemendaal op keur van
Zloemen boogt; (w. g.) vertrouwen stellen in, steunen
op ; vliegers oplaten.
BOGENBRUG, v. (-gen), boogbrug ; ...GANG, v. (-en),
smalle min of meer lange gang, aan beide zijden
met scheerhagen beplant en van boven verwulfsgewijze overgroeid; ...MAKER, m. (-s), iem. wiens beroep het is, bogen to maken; ...STEUN, m. (-en),
steun van bruggebogen.
BOGGER, m. (-s), (veroud.) smeerlap, fielt; (Zuidn.)
.een bugger van een jongen, woelige jongen.
BOHA, zie BOEHA.
BOHEEMSCHE BROEDERS, m. my. een christelijk
genootschap, in de helft der The eeuw uit het overschot der strenge Hussieten in Bohemen ontstaan;
meer bekend onder den naam van Moravische
Jn-oeders.
BOHEEMSCHE STEENEN, m. my. verschillende edelgesteenten, diamanten, saffieren, robijnen en vooral
granaten, die in schoonheid de Oostersche evenaren,
maar niet zoo hard en daarom minder duur zijn;
ook de citrin, een geelkleurig bergkristal ; meer bijzonder: stukken zeer zuiver bergkristal, die na
eene goede bewerking zeer op diamanten gelijken;
...GLAS, o.
BOHEMER, m. (-s), een bewoner van Boheme; een
rondzwervende heiden, zigeuner.
BOISEEREN, (boiseerde, heeft geboiseerd), met hout
beschieten of bekleeden; lambrizeeringen maken.
BOISEERING, v. (-en), het boiseeren; beschot, houten muurbekleeding; lambrizeering.
BOJAAR, m. (...jaren), adellijk vrijheer, grondeigenaar in de Slavonische landen; eertijds ook in Rusland.
BOK, m. (-ken), het mannetje der geit, hetzij wild
of tam; geitebok: hij is erb# als de bok op de haverdeist, hij laat de gelegenheid niet voorbijgaan; do
bok als een bij uitstek koppig, dom, lastig, onbebbelijk, vuil, geil beest genoemd: stinken als
.een bok; near den bok rieken; — de bok zijn, het kind
van de rekening zijn; — men meet de schapen van

de bokken scheiden, de goede van de slechte menschen;
(ook) de vrouwen van de mannen; — hij ziet als een
bok die knollook eet, van een zuurmuil gezegd; — zoo
stiff als een bok, zeer stiff; — een oude bok lust nog
wel een green blaadje, van een oud man gezegd die
met een jong meisje trouwt; — een oude bok, wellusteling, vrouwenjager; vgl. hoerenbok; — een bok
(aan het touw) hebben, beschonken zijn, dronken
langs de straat loopen ; — met Farao's bokken weggaan, met de noorderzon vertrekken; (ook) in de
gijzeling of in de gevangenis gezet worden;
het mannetje van andere gehoornde dieren; verschillende antilopenfamilien in Zuid-Afrika; ezel,
lomperd, domkop; norsch, onvriendelijk mensch:
een bok van een vent; (Zuidn.) onzindelijke, smerige
vent; naam der inlandsche bevolking van Suriname;
twee- of driebeenig hijschwerktuig op schepen, in
de artillerie en de bouwkunst; gestel van in den
grond vaststaande en verbonden palen op het einde
van een dood spoor: stootbok; (gew.) hout met drie
pooten dat men onder eene kar zet om die te °riderschragen; schuine balk, van voren op twee paaltjes,
van achteren op twee kortere rustende, waarop de
hoef van een oaard of ezel steunt bij het beslaan;
vierpootig gylimastiekwerktuig om op on over to
springen; eene soort van geeselbank; — Spaansche
bok, strafoefening op de negers in Suriname toegepast; — h# zal van den bok droomen, hem staat eene
bestraffing to wachten;
zitplaats van den koetsier vOOr op een rijtuig:
ran den bok rijden; houten geraamte van een zadel,
dat met leder bekleed wordt;
Hongaarsche bok,
soort van zadel met een kort, smal, van voren en
van achteren hoog zitvlak; (biljartspel) steuntuig
voor de keu (als de bal to ver van den band ligt);
(boekdrukkerij) houten, schuin afhellende stelling
waarop de letterkasten zijn geplaatst; (schrijnwerkerij) klos waarmee het oplegblad op het blindhout
geklemd wordt; (weverij) eene soort van hank of
blok; een spel waarbij een jongen voorovergebogen
staat en op of over wien de andere jongens springen: bok-stavast; (ook) die jongen zelf; (Zuidn.) iem.
een bok zetten, recht opstaan met samengevouwen
handen, die een ander als steun gebruikt voor zijne
voeten om ergens op of in to klimmen. Bokje, o, (-s).
BOK, m. (-ken), een bok schieten (maken), flater,
grove vergissing of fout in daad, woord of schrift.
BOK, m. (-ken), platboomd vaartuig waarmee men
op de binnenwateren gezonken schuiten licht, optrekt, waarin men heit, turf, wen, modder en stadsvuil vervoert enz.; zooveel er in een bok gaat: een
bok turf, hooi.
BOKAAL, v. (bokalen), groote drinkbeker op een
voet, met of zonder deksel; vaak kunstig versierd;
glazen kom of flesch met wijden mond om dranken
in to bewaren.
BOKACHTIG, bn. bw. (-er, -st), lomp,ruw; koppig;
onbeleefd. BOKACHTIGHEID, v. ruwheid, koppigheld; — (...heden), daden van ruwheid, koppigheid.
BOKBEENIG, bn. (van paarden) als het voorarmbeen
niet loodrecht op de kale rust, maar deze vooruitstaat. BOKBEENIGHEID, v.
BOKBRUG, v. (-gen), (gymnastiek) bok; ...GESTARNTE, o. de Steenbok; ...JAS, v. (-sen), jas die de koetsier op den bok draagt.
BOKHOVEN, naam voor een stuursch persoon: hij
doet als de Maas bij Bokhoven, hij groet niet.
BOKJE, o. (-s), kleine bok; kleine soort van poelsnip, halve snip (gew.) ook dooverik, half ke genoemd;
zekere soort van schelp of maanhoren; goedkoope,
slechte sigaar: dat zijn bokjes; krukje, stoel zonder
leuning.
BOK(JE)SPRINGEN, o. bok-bok-stavast (of ook:
haasjeover) spelen; ...STAAN, (gew.) rechtop met
samengevouwen handen (of: met gebogen rug) gaan
staan om een ander to helpen ergens inklimmen.
BOKKEBAAI, v. grove wollen stof voor rokken, enz.
BOKKEBAARD, m. boksbaard; in de volkstaalvoor

280

BOKKEBLOED.

bakkebace* ...BLOED, o.; .4-K1TUE, v. (...kuren), aanval van koppigheid; ...LEDER, o. (ook BOKKENLEDER); ...LEER, o. leder uit de huid van een bok
gemaakt.
BOKKEN, (bokte, heeft gebokt), tochtig zijn van
geiten: de geit bokt in September, October en November;
(van paarden) springen als een bok.
BOKKENAARD, m. iemand die stuursch van aard is.
BOKKENHAAR, o. (...haren), enkel haar van een
bok; het haar van bokken; zekere haardracht;
(wolbereiding) lange, grove haren die bij het verven geene kleur aa.nnemen, ...HOUT, o. pokhout.
BOKKENNOOT, v. (...noten), in Suriname, de naam
van allerlei vruchten, door de Indianen medegebracht ; ...WAGEN, m. (-s), wagentje met-een of twee
bokken bespannen, of daartoe geschikt; — een mooi
span voor een bokkenwagen, van een getrouwd of verloofd paar gezegd dat er zonderling uitziet.
BOKKEPRUIK, v. (-en), pruik van bokkenhaar; ook
stug, ruw haar; — de bokkepruik op hebben, zich koppig, wrevelig gedragen.
BOKKERIG, bn. bw. bokkig. BOKKERIGHEID, v.
BOKKERIJDER, m. (-s), (oud.) naam eener bende
roovers in Limburg; een gemeene kerel.
BOKKESPRONG, m. (-en), zonderlinge kromme
sprong van een bok; zonderlinge, dwaze, kluchtige
handeling of vertooning, grap: bokkesprongen make 2;;
onnoodige, grove vertering, uitspattingen; ...VEL. o.
(-len), het vel van een bok; ...VLEESCH, o. vleesch
van een of meer bokken.
BOKKEVER, m. (-s), zeker insect.
BOKKIG, bn. bw. (-er, -st), zoo als bij bokken gevonden wordt : een bokkige stank; tochtig, ritsig (van
geiten) ; (van personen) zich gedragende als een
bok ; dom, plomp, norsch, koppig. BOKKIGHEID, v.
(...heden).
BOKKING, m. (-en), BOKKUM, in. (-s), gerookte haring; — diepwatersche bokking, gezouten en weinig gerookt; — iem. een bokking geven, scherpe berisping, vinnig verwijt; hi] droogt uit als een Harderwijker bokking,
van een vervelend mensch gezegd. Bokkinkje, o. (-s).
BOKKINGDROGERIJ, v. (-en); ...GRAAT, v. (...graten) ; ...HANG, m. (-en), huis, loods of schuur waar
bokkingen in den rook gehangen en aldus gerookt
worden; vertrek vol rook; ...KOP, m. (-pen); ...M AND,
v. (-en); ...ROOKER, m. (-5); ...ROOKERIJ, v. (-en);
...STAL, m. (-len). Bokkingstalletje, o. (-s), kraampje
waar bokking wordt verkocht.
BOKKLEED, o. (-en), bekleedsel van het bokraam ;
...PAAL, m. (...palen), twee telegraafpalen in den
vorm van een A op een bocht van den weg, ...RAAM,
o. (...ramen), houten geraamte van een koetsiersbok of zadelbok; ...RAM, m. (-men), mannetje van
eon bokschaap.
BOKSBAARD, m. (-en), baard van een bok; zie
BOKKEBAARD; scheldnaam voor een ongure kerel ;
een plantengeslacht, behoorende tot de samengesteldbloemigen, (Tragopogon) on waarvan er in Nederland vier soorten in 't wild worden aangetroffen : de
preibladige boksbaard, de Oostersche boksbaard de
beemdboksbaard of morgenster, on de kleine boksbaarcl.
BOKSBEEN, o. (-en), een der in den top kruislings
vereenigde en vorksgewijze opgerichte zware rendhouten of spieren die een bok (hijschwerktuig) samenstellen; ...BLOK, o. (-ken), blok, voorzien van twee
schijven waarover de boksreep geschoren wordt.
BOKSBEUGEL, m. (-s), beugel met vier vingergaten,
veelal van punten voorzien om de vuist bij het
boksen made to wapenen.
BOKSBOON, v. (-en), wilde vijgeboon of wolfsboon;
...BITTER, o. (scheik.) de uit de boksboon afgezonderde bitterstof.
BOKSCHAAP, o. (...schapen), zekere soort van
Friesche en Tesselsche schapen; ...SCHIP, 0.
(...schepen).
BOKSDERDEBEEN, o. (-en), los been van een bok
(hijschwerktuig).
BOKSDOORN, m. (-en), of ...DOREN, M. (-s), zekere

BOL.
rankende gedoomde heester,

veal gebruikt voor
heggen on voor het bedekken van prieelen.
BOKSE, v. ( - n), BOKS, (-en), BOKSEM, (-s), wijde-

brook gelijk zeelieden die dragon; (gew.) broek; onderbokse; (gew.) in de bokse sterven, bij eene veiling aan
den inzet van eenig goad blijvon hangen; — voor de(bille)boks krijgen, voor de brook, klappen krijgen;
stal: het veulen moet eene goede boks hebben; stoomketel; (gew.) het onderstel van een omgehakten
boom met de uitgegraven wortels, ook broek, vod„
aarsgat, on kont geheeten; (gew.) vischkuit; eon,
woelig meisje; gevangenis.
BOKSELEN, (bokselde, heeft gebokseld), (gew.) met
haastigen waggelenden gang loopen (van kinderen,
oude lieden, schaatsenrijders); zwaar werken, sloven._
BOKSEN, (bokste, heeft gebokst), iem. met de vuist
stompen; naar Engelsche wijze met de vuist vechten; — om den gordel boksen, om den eeregordel die
in Engeland aan den besten bokser wordt gegeven;
(gew.) de geit heeft gebokst, gestooten; (gew.) heimelijk wegkapen, stolen, in den zak steken, zakken;
(gew.) heimelijk de school verzuimen.
BOKSENBIER, o. (-en), feest door een jonggehuwd
paar gegeven aan de jonkmans die hen voor het
huis des bruidegoms met schoten begroet hebben.
BOKSER, m. (-5), vuistvechter; iem. die de kunst
van boksen verstaat.
BOKSHOEF, m. BOKHOEF (...hoeven), een paardenhoef met rechtstaanden toonwand on hooge zijen dra,chtwanden met weinig omvang; ...HOOFD, o.
(-en), vast blok met drie schijven, dat tevens tot
vereeniging der boksbeenen dient.
BOKSHOORN, m. (-en); ...HOREN, m. (-s), hoorn van
een bok of gelijk een bok heeft ; stofnaam : knoopert
van bokshoorn ; (zeew.) haak- on oogbout; — v. eene
soort van venkelkruid.
BOKSOOR, o. (-en), het oor van een bok; zekereplant; ...PARTIJ, v. (-en), vuistgevecht; woeste kloppartij ; ...PETERSELIE, v. steenpimpernel; ...POOT,
m. (-en), poot van een bok of gelijk een bok heeft.,
bijnaarn van Pan, Faun, Sater of Duivel.
BOKSPRINGEN, meestal in de onbepaalde wijs, Let
springen op of over den bok (gymnastiek); ook.
...STAAN.
BOKSREEP, m. (-en), zwaar touw, dienende onr
over de schijven van het boksblok en van het bokshoofd to worden geschoren; ...ROL, v. (-len), onderdeel van den bok, liggende windas; ...SCHIJF, v.
(...schijven), deal van den bok waarover de boksreep
loopt; ...SPAAK, v. (...spaken), spaak waarmede men:
de boksrol draait; ...SPIER, v. (-en), boksbeen.
BOKSTEUNSEL, o. (-s), ijzeren stangen waarmee
de koetsiersbok bevestigd is. BOKSTRILLER, in.
(-s), (muziek) een onzuiver, onzeker of ongelijk uitgevoerde triller; ...VOET, m. (-en), bokspoot; ook
zeker werktuig bij het drijven van sommige metalen voorwerpen in gebruik; — zUn, lack ver pied den.
boksvoet, booze, duivel; ...VEL, o. (-len).
BOKTOR, v. (-ran), schildvleugelig insect, kenbaar
aan zijne lange voelsprieten die aan den kop het,
voorkomen van een bokskop geven.
BOKWERK, o. het baggeren van veen in den bok;...WONING, v. (-en), zeer slechte woning voor veenarbeiders; ...ZITTING, v. (-en), de zitting van een
koetsiersbok.
BOL, m. (-len), voorwerp van min of meer rondogedaante, bal, kloot; de breede zijde van een hamer;.
kop of kroon van een nagelijzer; rend uiteinde van
den roggerskop bij steenen windkorenmolens, waarop de bovensteen draait; (gew.) rondo nap; (Zuidn.)
prop, kluwen; (ook) straalbol, vgl. bolpijp ; (wapenk.)
rend schijfje in een wapen, doorgaans plat, doch in
de Duitsche wapens meestal geschaduwd on bolvormig; klomp bereid metaal om letters van to
gieten;
bal, bij verschillende werpspelen in gebruik, houten schijf; (nieetk.) lichaam, begrensd door een gebogen oppervlak waarvan alle punten even ver
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verwijderd zijn van eOn punt, het middelpunt; in
het midden van het lichaam; — Maagdenburger halve
bollen, twee luchtdicht op elkander sluitende holle
halve bollen die men luchtledig kan maken; hemellichaam: de aarde of eene ster, vgl. aardbol;
rond brood ; van onderen plat, van boven bol,
wittebrood: brood met bol eten; — warme bollen eten,
(gew.) des Zaterdags warm brood eten; — bollen blazen, op den Koren blazen ten teeken dat de bollen
gereed zijn; allerlei kleine ronde gebakjes: zoutebolletjes, beschuitbollen,.krentenbollen;
(plantk.) gezwollen, vleezig plantendeel als bewaarplaats van voedsel, in schubben of rokken opgehoopt; — gerokte bol, wanneer de deelen elkander geheel omgeven; — geschubde bol, wanneer zij dit slechts
ten deele doen; — toevallige bol, aan den bovenaardschen stengel waar men gewoon is een bladknop
of bloem aan te treffen ; inz. bloembollen ; de geheele
bloemdragende bolplant : in 't voorjaar staan de bollen
bij Haarlem in bloei; (gew.) blauwe korenbloem ;
vrucht of zaaddoos van sommige planten, inz. maankop, en vlas;
dikke ondereind van een rijsbos, meestal pol geheeten; het opstaande min of meer ronde gedeelte
van een hoed;
hoofd : het zal hem den bol nog kosten; — het ging er
hol over bol, 't liep er heel haastig en verward af,
vgl. holderbolder ; — het bolletje in het holletje, oudhollandsche heildronk op de ongeboren vrucht, evenals
Hansje in den kelder ; (Zuidn.) iemands bolle wasschen,
hem eenige oorvegen geven; (ook) hem duchtig de
les lezen; de bol van een haas; verstand: het schort hem
in den bol, hij is niet goed bij het hoofd; — een flinke
bol, een ferme kerel; (ook) een knap, verstandig man
of jongeling: een schrandere, heele bol; — zeg eens,
bolletje! ventje, kereltje.
BOL, m. (-len). kleine bank of plait aan de zeekust bij eb, of op de benedenrivieren bij laag water
droog vallende: de Razende bol bij Tessel ; kleilie
krib aan een rivieroever om dezen to beveiligen
tegen afneming door sterke schuring van den stroom.
BOL, v. (-len), spit veenaarde ter diepte van het
blad der bolschup uit den veenkuil genomen; ook
die diepte zelf; vierkant . brok veengrond, van de
oppervlakte gestoken.
BOL, v. (-len), (gew.) een soort van aak.
BOL, m. (-len), (Zuidn.) scam van een boom, van
de wortels tot de takken (zoowel groeiende als omgehouwen); (gew.) hoot aan bollen, tot blokjes gezaagd; verhoogde vloer in eene glasfabriek, waarop
de glasblazers loopen on waarin de vormen staan.
BOL, m. Zie BUL.
BOL, bn. en bw. (-ler, -st), bolrond : bolle spiegel, bolle
en holle lenzen, brilleglazen; slap, drassig : de slib en
bolle veengrond; — bol ijs, bomijs; (van den wind)
telkens met losse vlagen waaiende, maar niet guur ;
gezwollen, dik, opgezet: bolle wangen, vaak opgevat
als blijk van gezondheid en levenslust; (veroud.)
mollig, poezel (van het lichaam eener vrouw);
—e nbolemeid,
gul, goedrond, lustig; — een belle lath
om den mond, gul, vriendelijk; — het bolle der hand,
de rugzijde; — iets met de bolle hand doen, maar
half goed; (van dieren) wel doorvoed, vet; (van vogels)
bol zitten, ineengedoken, met opstaande veeren, ten
-Waken van ziekte; — de vogel is bol, legt niet meer
in het nest (nadat de eiers eruit genomen zijn); — de
zeilen gingen bol staan, rond uitstaande, min of meer
bolvormig; — boekweitdoppen, stofvr# en bol, niet ineengedrukt; — een bolle koek, luchtig gebakken; — hol of
bol ook holletje of bolletje, zeker kinderspel : raden of de
pet met de opening naar boven of beneden neerkomt.
BOLAARS, m. (...aarzen), hoender of vogel met korten, stompen of in 't geheel geen staart.
BOLACHTIG, bn. en bw. (-er, -st), eenigszins bol.
BOLACHTIGHEID, v. eene bijna bolvormige gedaante.
BOLBEGONIA, v. (-s), eene soort van begonia met
onderaardschen bol•armigen stengel.

BOLBAAK, v. (...baken), baak die de vaargeul eener
rivier aanwijst; ook aan de zeekust in gebruik;
...BAAN, v. (...banen), (Zuidn.) ovale, hardgetraptevlakte waarop de spelers met den krullebol naar
den staak bollen; — 't is een weg als eene bolbaan,
zoo effen on gelijk.
BOLBLOEM, v. (-en), eene bloem die zich uit een
bol ontwikkelt; ...BROOD, o. (-en), bolrond tarwebrood; (gew.) wittebrood.
BOLDER, m. (-s), iem. die met bollen naar den stek
bolt; (gew.) dikke noot of knikker waarmee men
bolt, ook belle genoemd; lid van een boldersgilde;
(Zuidn.) afgeknotte boom; (scheepst.) loodrecht
staand, vierkant houten paaltje met achtkantigen
kop op het gangboord tusschen de inhouten van
een schip om touwen of kettingen aan vast to
maken; stuk bout op eene pont waarlangs de reep
schuift; (gew.) brileend, brilduiker, belder.
BOLDER, v. (-s), beschuitbolder; bolderik ; de bruine
of zwarte zaadkorrels dezer plant.
BOLDERD, v. de gemeene bolderik, ook bol, dolik
en koornroos geheeten.
BOLDEREN, (bolderde, heeft gebolderd), bol, pof,
rend staan, (inz. van eene japon).
BOLDERIG, bn. (gew.) van personen gezegd, die
wild en woest in hun optreden en uitdrukkingen zijn.
BOLDERIK, v. onkruid in het grain met groote,.
fraaie paarse bloemen, tot de familie der Silenen
behoorende; ...ZAAD, o.
BOLDEROPLANGER, m. (-s), (zeew.) oplanger met
een bolder crop.
BOLDERSFEEST, o. (-en), (Zuidn.) feestelijke bijeenkomst der boldersgilden, waarop om prijzen gebold
wordt; ...GEZELSCHAP, o. (-pen); ...GILD, 0 ... (-en);
...HOF, o. tuin waarin gebold wordt; ...SOCIETEIT,
v. ( en).
BOLDERWAGEN, m. (-s), rammelende, hortende en
stootende wagen, rammclkast ; overhuifde boerenwagen die niet op veeren of riemen hangt; (gew.}
diligence.
BOLDRIEHOEK, m. (-en), deel van een boloppervlak,
door drie bogen van groote cirkels begrensd. BOLDRIEHOEKSMETING, v.
BOLEIND, o. (-en), het dikke ondereind van een
rijsbos.
BOLERO, v. (25), langzame Spaansche nationale
dans in 3/4 maat met begeleiding van tang en castagnetten, door een of door meer paren gedanst;
eigenaardig lied daarbij gezongen.
BOLL, v. (-en), (scheepsb.) dubbelhuid, buitenhuid.
BOLGEWAS, o. (-sen), algemeene benaming der
planten die zich door bollen vermenigvuldigen.
BOLHAMER, m. (-s), hamer met bolronden kop,
dienende tot het uitdrijven van een stuk metaal.
BOLHEID, v. bolrondheid; opgezwollenheid; weldoorvoedheid ; gevuldheid.
BOLHENNE, v. (-n), kip zonder staart; glas zonder
voet; kan zonder oor; — trek eens eene bolhenne den
staart nit, waar niets is, verliest de keizer zijn recht.
BOLHOL, bn. van lenzen gezegd, welker holronde
zijde meer gekromd is dan de bolronde.
BOLIDE, v. vuurbol.
BOLK, v. (-en), zeevisch, kleiner dan kabeljauw en
schelvisch, behoorende tot de dorschvisschen en gekenmerkt door eene zwarte vlek aan den wortel
der borstvinnen, gewoonlijk steenbolk geheeten; ook
vaak gebezigd voor kabeljauw of wijting.
BOLKAF, o. kaf der uitgedorschte vlasbollen, tot
verbranding of soms nog tot veevoeder gebruikt;
...KNOP, v. (-pen), knop die zich in den oksel der
bolschubben ontwikkelt, ook bijbol on klister geheeten.
BOLKOZIJN, o. (-en), raamkozijn waarvan het
bovenvak uit eOn stuk bestaat, in tegenstelling met
o. zekere plant; ...KRUIS, o.
kruiskozijn;
(-en), (herald.) verkort kruis met een bol aan elk
der vier uiteinden, ook appelkruis geheeten.
BOLKVANGER, m. (-5), dikke, korte, ruwe pij van
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presenning, door visschers en zeelieden bij buiig en
onstuimig weer gedragen.
BOLLAAG, v. (...lagen), (waterbouwk.) tweede,
bovenste laag rijsbossen van een beslagwerk.
BOLLAARD, m. (-s), Zuidn.) afgeknotte boom, knotwilg.
BOLLAND, o. moerassig, veenachtig land : Holland,
bolland; ...LANTAARN, v. (-s, -en), bolvormig lantaarntje van gegoten glas met koperen kap en koperen bodem waarop een lampje is geplaatst, vooral
door schippers gebruikt.
BOLLE, m. (-n), (gew.) bul, stier.
BOLLE,. v. (-n), werkstaking in de veenderijen;
groote noot of stuiter waarmee men bolt, bolder.
BOLLEBOOS, m. (...boozen), iem. die uitstekend
begaafd is, bijzonder in iets uitmunt; ...BUIS, v.
(...buizen); ...buisje o. (-s), (gew.) bolvormige gebakjes; poffertjes, (ook)
' appelbollen; ook van dikke,
welgedane en goedige personen gebruikt; (gew.) wat
zijn ze dikke bollebuisjes! goede vrienden.
BOLLEJAGEN, (alleen in de onbep. wijs gebruikelijk) het werkstaken (in de veenderijen) om meer
loon to krijgen en het rondtrekken om anderen het
werken te beletten, ook bollen genoemd.
BOLLEJAGER, m. (-s), die meedoet aan het bollejagen.
• BOLLEMAN, m. Zie BOLMAN.
BOLLEN, (bolde, heeft gebold), (gew.) naar den stier

verlangen, tochtig zijn (van koeien); — eene koe laten
naar den stier brengen; ook die stier bolt niet
meer, springt niet meer; vgl. stieren; (gew.) huilen;
(zeew.) inkorten, inhalen : de bezaan bollen; (Zuidn.)
die spijs bolt in den mond, kiontert; bol worden: die
muur bolt; bol maken: die kuiper gebruikt smallere
cluigen, hfj bolt zijn werk meer; een spel spelen waarbij
met een bol geworpen wordt: kegelen; eenige knikkers of hazelnoten op eene rij zetten en dan op
eenigen afstand ernaar werpen met een grootere
(bolle, bolder geheeten), (die uit de rij geworpen worden, zijn voor den speler);
(Zuidn.) een krullebol naar een houten stek rollen
(in eene halve ellips) of rechtuit schieten (zoodat
een op den stek liggende bol van de tegenpartij
weggeschoven wordt; wier bollen het naast bij den
stek komen te liggen, wint het) ; (fig.) te kort bollen,
zijn doel missen ; (ook) het onderspit delvers;— eene kar
bolt goed, als zij een goeden slag heeft; — een steenweg
bolt goed, als men er gemakkelijk over rijden kan;
het vlas van de zaadbollen ontdoen,repelen, runderen dooden, door ze met een hamer voor den kop
te slaan, ook dollen of kollen genoemd; ook wel van
andere dieren gezegd; de eigenliefde streelen: dat
bolde hem bijzonder; — wat bolt het 10, wat kan mij
dat zal hier ook niet bollen, in goede
het schelen;
aarde vallen; (gew.) bollejagen: de arbeiders bollen,
zUn aan het bollen.
BOLLENBAAS, m. (...bazen), bloembollenkweeker:
...BAKKER, m. (-s), die bollen bakt; ...BLAZER, m.
(-s), bollenbakker; iem. met dikke opgeblazen wangen; ...GROND, m. grand geschikt voor de bloembollenteelt; ...HANDELAAR, (-s, ...lagen).
BOLLENHUIS, o. (...huizen), huis of loods waar de
bloembollen des winters bewaard worden ; ...KWEEKER, m. (-s); ...LAND, o. (-en); ...MAND, v. (-en);
...REK, o. (-ken), rek in eene bollensehuur ; ...SCHUUR,
-v. (...schuren), bollenhuis; ...ZEEF, v. (...zeven), zeef
met rondo gaatjes om de vlasbollen door to zeven.
BOLLEPRA AT, v., 't is bollepraat, onzin.
BOLLETJE, o. (-s), kleine bol: het bolletje wasschen.
drinken op de gezondheid van een jonggeborene,
(zie BOL). BOLLETJESWERK, o. metaalfabrikaat
met versierselen, bestaande uit naast elkander op
de voorwerpen vastgesoldeerde goudbolleties. BOLLETJESWIER, o. eene soort van geleiwier, bestaande
Tat bolronde cellen.
BOLLIG, bn. naar den bol verlangende, tochtig (van
koeien); bolachtig; van veenarbeiders gezegd, die
beginnen to bollejagen. BOLLIGIIEID, v. bolheid.

BOLVORMIGE-DR1E110EKSMETING.
v. (-en), het gezamenlijk spelen van
het bolspel; wedstrijd in het bollen; het bollejagen.;
bolk.
BOLMAN, m. (gew.) het hoogste spel in zeker hazardspel (ook bij het bluffen) met twee kaarten: wie
bolman (klaverenvrouw met klaverenboer) heeft,
wint het van ieder medespeler.
BOLLING,

BOLOONEEZER-FLESCH, v. ( - en), kleine peervormige flesch die plotseling afgekoeld is na het blazon;
daardoor zijn zij ultwendig, zeer hard, maar laat

men er een steentje in vallen, dan springen zij aan
duizenden stukjes.
BOLOPPERVLAK, o. het oppervlak van een bol
(meetkundig lichaam).
BOLPLANT, v. (-en), bolgewas, ...PLEIN, o. (-en),
plein waar men bolt; ...RAAP, v. de lijnzaadbollen
die bij het bollen tusschen de reep zijn blijven zitten
en naderhand het eerst worden verzameld en gedorscht.
BOLROND, bn. den bolvorm hebbende: de garde is
niet zuiver bolrond; (van oppervlakten) een deel van
een bolvlak uitmakende; min of meer bolvormig.
BOLRONDHEID, v.
BOLROOS, v. (...rozen), voiksnaam eener plant,
ook sneeuwbal on Geldersche roos geheeten; ...SCHIJF,
v. (...schijven), schijf of as eener bloembol.
BOLSCHUP, v. (-pen), in de hooge veenderijen, eene
schop of spa tot het steken van greppels in het
veen, ook greppelschup geheeten.
BOLSLEE, v. (-6n), werktuig tot het afdraaien van
gegoten metalen bollen; ...SPAT, v. (-ten), hard en
en droog gezwel aan de pooten van een paard; gal
aan de binnenvoorvlakte der knie; buitengewone
uitzetting van de hier loopende bloedader, ook bos
genoemd; ...STAAK, m. (...staken), (Zuidn.) ijzeren
bout met ronden kop, waarmede goudsmeden het
goud en zilver bij het kloppen ondersteunen.
BOLSTAANDE, bn. (van zeilen) niet slap neerhangende, maar min of meer breed uitstaande.
BOLSTAART, m. (-en), kortstaart, paard met gekorten staart; ...STEKER, m. (-s), werktuig om verheven beeldwerk to steken.
BOLSTER, m. (-s), buitenste groene bast of schil
van noten enz.; de meestal waardelooze omhulsels
van graan-, peul- on andere vruchten : schil, peul,
kaf; afval; peluw; — de ruwe bolster moet er nog
af, hij is nog niet genoegzaam beschaafd, wereldwijs,
hij is nog groan; het grauwe of slechte hooge veen,
ineest bank geheeten.
BOLSTEREN, (bolsterde, heeft gebolsterd), van den
groenen bolster ontdoen, ontbolsteren, inz. noten;
vgl. ontbolsteren.
BOLSTERTURF, v. slechte turf, gewoonlijk tot
strooisel gebruikt.
BOLTON, v. (-nen), (scheepsterm) ankerboeivormige of buikvormige zeeton met een staak waarop
een bol (meestal van rotting) gesteld is; dikwerf tot
uiterton gebezigd.
BOLUS, v. (als stofnaam), m. (-sen), (als voorwerpsn.), fijne kleiaarde, bevat ijzeroxyde, is vettig
op het gevoel, komt in verschillende kleuren voor
on wordt o. a. als verfstof en poetspoeder gebruikt;
eertijds ook als geneesmiddel; groote brok of pil
van conserven, poeders met stroop, als geneesmiddel aangewend, inz. bij dieren; plat rond gebak, bestaande uit meel, snippers, sukade en stroop; (gemeenz.) billen, inz. van kleine kinderen gezegd.
BOLUSAARDE, v. zie BOLUS; ...TROMMEL, v. (-8),
trommel waarin men bolussen bewaart.
BOLVLAK, o. (-ken), boloppervlak; ...VORM,m. de
gedaante van een bol.
BOLVORMIG, bn. en bw. (van lichamen) den bolvorm hebbende ; (van vlakken) een gedeelte van een
bolvlak vormende; — bolcorinige driehoek, boldrieh oek; — bolcoriniye sehiff, deel van een bol door twee
evenwijdige platte vlakken ingesloten. BOLVORMIGHEID, v.
BOLVORMIGE-DRIEHOEKSMETING, v. onderdeel der
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wiskunde dat zich bezighoudt met de eigenschappen
en berekeningen van den boldriehoek.
BOLWANGIG, bn. bolle wangen hebbende.
BOLWERK, o. (-en), uitspringend, vijfhoekig gedeelte van een fortificatie-front, bastion, thans nog
als naam van begraafplaatsen en wandelplaatsen
in gebruik ; opgeworpen versterking binnen de stad ;
paalwerk bestaande uit balken, met gordingen en
ijzeren bouten verbonden, ter versterking van een
Yeedijk dienende; — een otter in het bolwerk, er is
onraad; stad of streek die ter bescherming van een
land strekt; (fig.) Nederland was in de 17de eeuw een
bolwerk van het Protestantisme; persoon op wien iem.
vast vertrouwt; ook in toepassing op onstoffelijke
taken.
BOLWERKEN, (bolwerkte, heeft gebolwerkt), met
bolwerken voorzien, verschansen; — een schip in zee
bolwerken, de goederen of den last in een schip verzal het er wel bolwerken, klaar spelen,
leggen; —
tot stand brengen; (ook) uithouden; (gew.) er niet
tegen kunnen bolwerken, er niet tegen opgewassen
zijn; — ervoor moeten bolwerken, er hard voor moeten
werken.
BOLWERKSGORDIJN, o. (-en), gordijn tusschen twee
bolwerken; ...GRACHT, v. (-en), gracht om het bolwerk heen; ...HOEK, m. (-en), een der vijf hoeken
van een bolwerk ; ...00R, o. (-en), ronde uitbouw aan
een der schouderhoeken van een bolwerk, orillon;
...TOREN, m. (-s), toren in een bolwerk of van een
bolwerk voorzien.
BOLWERP, m. (-en), afstand waarover de wore van
een bol gewoonlijk draagt.
BOLWORM, m. (-en), hoofdworm, hersenworm;
schapen lijden en sterven vooral aan den bolworm ; (fig.)
de bolworm steekt hem weer, hij heeft weer zijne gril
of bui ; — den bolworm, heb5en, slecht gehumeurd zijn.
BOLWORTEL, m. (-5), wortel eener bolpiant;
...ZAAD, o. wit papaverzaad ; bet uit de zaadbollen
gedorschte lijnzaad, gezuiverd van kluitzaad en
bolraap.
BOM, tw. nabootsing van een zwaar neervallend
lichaam of een ander dof geluid; uitroep bij het
zien, hooren of vertellen van iets geweldigs of plotselings.
BOM, v. (-men), nabootsing van het klokgelui ; naam
eener groote klok; handtrommel of tamboerijn,
veelal met bellen; — hazen met bommen jagen, iets
onmogelijks beproeven, vergeefsch werk doen; eene
soort van fuik in den vorm eener trommel; trommel
of doos om iets in to bewaren; (boekdrukk.) raam
dat in het timpaan van eene handpers past; — 't is
eene born van een jongen, groot, dik : 't zijn bommen van
aardappels; dikke groene augurken; groote hoeveelheld: h heeft eene heele bow geerfd; eerie bow duiten; —
de born is gevallen, de hoofdprijs in de Staatsloterij,
(de andere groote prijzen worden bommetjes genoemd);
greet glas: bommetjes bitter, borrel; (Zuidn.) hoed.
holle, ijzeren, met brand- of springlading gevulde
kogel; inz. die van 29 c. M. middellijn; bus, koker
of doos met dynamiet, meliniet of iets dergelijks
gevuld met een misdadig doel geworpen of heimelijk neergezet: met bommen gooien, werpen; — als
eene bow uit de lucht vallen, plotseling, onverwacht
en daarbij nogal opschudding veroorzakende; —
duizend bommen en granaten ! een bastaardvloek;
schijfvormige stop in een vat, wel to onderscheiden
van eene spon, die smaller en langer is; —
slaat
de born op het vat, voor het vol is, hij acht de zaak
to spoedig beklonken; — de born is gebarsten, g esprongen, het geheim is uitgekomen; (ook) het lang gedreigde gevaar is gekomen. Bommetje, o. (-s).
BOM, v. (-men), platbodemd, breedgebouwd visschersvaartuig met twee zwaarden, inz. voor de
verschharing- en kustvisscherij.
BOMBAM, v. (-men), beddekwast; klok.
BOMBAMMEN, (bombamde, heeft gebombamd), de
klok luiden; den klank van de klok nabootsen; (fig.)
aanhoudend een dof on vervelend geluid doen hoo-

ren; heen en weer slingeren als een klepel of een
beddekwast.
BOMBARDE, v. (-n), steengeschut; (muz.) bromwerk
in de orgels.
BOMBARDEERDER, m. (-s), die eene vestingbeschiet.
BOMBARDEEREN, (bombardeerde, heeft gebombardeerd), (eene vesting) naar een bepaald plan met
bommen, kogels enz. beschieten; met ballen enz.
bestoken, meestal voor de aardigheid; leven, lawaai
maken; (fig.) (eene deur), met de vuisten op iets
kloppen. BOMBARDEERING, v. (-en).
BOMBARDEERGALJOOT, v. (...joten), tweemastgaljoot, twee zware mortieren voerende; ...KEVER, m.
(-5), een gevleugeld insect dat zijne vijanden uit zijn
achterlijf met hoorbaar geluid een blauwen stinkenden damp toeschiet; ...KORVET, v. (-ten); ...SCRIP,
o. (...schapen), bombarder; ...SLOEP. v. (-en).
BOMBARDEMENT, o. het bombardeeren eener stad
of vesting.
BOMBARDER, v. (-s), schip met een paar mortieren,
bestemd em een havenmond to verdedigen.
BOMBARDIER, m. (-s), artillerist, belast met de bediening der mortieren ; sergeant bij de artillerie.
BOMBARDON, o. blaasinstrument op de tuba gelijkende.
BOMBARIE, v. (volkstaal) beweging, beslag, getier,
opschudding : wat maakte hij eene bombarie! wat schopte
hij eene bombarie.
BOMBARIEMAKER, m. (-s) ; ...KHOPPER, m. (-s).
BOMBAST, m. gezwollen, hoogdravende, zinledige
taal of stijl, holle klanken.
BOMBAZIJN, o. als stofn. [— (-en), in de bet. van
soorten van bombazijn], weefsel van zijde ; van zijde,
kemelshaar on katoen; ook van zijde on kamgaren
of geheel van kamgaren; plat weefsel van katoen,
veel gebruikt voor veering, werkmansondergoedenz.;
—WEVER, m. (-s).
BOMBAZIJNEN, bn. van bombazijn gemaakt.
BOMBEEN, o. (-en), gezwollen-, opgezet been.
BOMBIJL, v. (-en), kuipersgereedschap ; ...BOOR, v.
(...boron), .boor waarmede men een bomgat in vaatwork maakt.
BOMBROOD, o., bombrood winner, *cling brengen
dat een schip uit zee in aantocht is; versnapering
die iem. bij zijn terugkeer in de stad, vooral voor
kinderen, medebrengt; zaadpluis; vg).. bodenbrood.
BOMBRANDSAS, v. eene vaste sas die in stukjes
in de bombuis gestoken wordt em het brandstichtend vermogen der springlading to vergrooten;
doorboorde houten buis eener
...BUIS, v.
born, met sas gevuld om de lading to ontsteken.
BOMGAT, o. (-en), ronde opening in den bodem of
een buik van een vat voor de born; — to veel naar
het bomgat kijken, een zuiplap zijn; — een woord in
't bomgat zeggen, iem. iets heimelijk toevertrouwen:
gat door de uitbarsting eener born in den grond geslagen ; galmgat van een toren.
BOMHAAK, m. (...haken), ijzeren haak waarmee men
de bow aan de ooren oplicht en in den mortier
plaatst; ...IJS, o. ijs dat hol ligt, niet op het water
rust; ...KANON, o. (-nen), greet kanon waaruit men
bommen kan schieten; ...KETEL, m. (-s), mortier.
BOMKRABBER, m. (-s), ijzeren krabber om de inwendige ruimte der bommen schoon to maken;
...KRUIWAGEN, m. (-s), kruiwagen, ingericht tot
het vervoer van bommen binnen de parken; ...MAL,
m. (-len), gereedschap om bommen to meten.
BOMMEL, in. (-5), prop van een vat, born; — de
bommel is los, losgebroken, uitgebroken, de bedrieglijke toeleg, het geheime plan is aan den (lag;
hij gaat sterven; — hoj
—hisopwegnarBom el,
gaat naar Bommelskonten, drie uur boven de hel, ook
hij steekt zich in eene netelige zaak, gaat zijn verderf
to gemoet; — hij is naar Bommelskonten, verzuirnt
heimelijk de school; — te, naar Bommelskonten, bits
antwoord op een onbescheiden vraag waar iets,
iemand is, of waarheen men gaat; (Zuidn.) eene
dikke vrouw; — met den bommel reizen, bommeltrein.
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BOMMELAAR, m. (-s), eene groote hei.
BOMMELEN, (bommelde, heeft gebommeld),

gonzen,
brommen (van hommels en bijen) ; luiden (van klokken); (Zuidn.) een hol en dof geluid maken, zooals
op eene ledige ton ; (ook) mompelen, pruttelen; (ook)
bulderen, rommelen (van natuurgeluiden); (gew.)
aan iets hangende heen en weer slingeren
BOMMELGAT, o. (-en), galmgat in een toren;
...TREIN, m. Zie BOEMELTREIN.
BOMMEN, (bomde, heeft gebomd), dof weerklinken,
een hol geluid geven (van hol liggend ijs, van leege
vaten); — leege, holle vaten bommen 't hardst,'tmeest,
die het minste verstand hebben, voeren het hoogste
woord; luiden, galmen (van klokken); — 't kan mij
niet bommen, niet schelen; (van vaten) dichtmaken
door er de bom op te slaan.
BOMMERD, m. (-s), wat in zijne soort groot van
omvang, maar sours van . binnen hol is.
BOMMIJN, v. (-en), fladdennijn met vier geladen
bommen; ...MORTIER, o. (-en); ...00R, o. (-en), een
der twee ooren van geslagen ijzer aan de buitenzijde
der bom, waaraan men haar draagt; ...ROLDER, m.
(-s), ijzeren pin met tvc ee veeren en aan een houten
steel, tot het verwerken van bommen.
BOMSCHIJF, v. (...schijven), born van een vat;
...SCHIP, o. (...schepen); ...SCHUIT, v. (-en); ...STOK,
m. (-ken), elzen stok, geschikt om er bommen uit
te maken.
BOMVOL, bn. (van fusten) geheel en al vol, tot
aan het bomgat toe.
BOMVRIJ, bn. tegen worpvuur bestand, door eene
blindeering metselwerk en zand.
BOMZAAG, v. (...zagen), handzaag our de bomgaten in vaten te zagen.
BON, m. (-s), schriftelijk bewijs waarop aan toonder de daarin vermelde zaak moet of kan worden
uitgereikt, of voor een daarop uitgedrukt bedrag
kan geleverd worden : een bon voor 50 turven, bon voor
eene premieplaat; bons van 25 cent; — jets op den bon
halen, op het boekje, zonder dadelijk te betalen ; stukje
papier waarop geschreven is wat men betalen meet
(in vele groote winkels in gebruik), of wat men ontvangen moat (in vele fabrieken en op groote karweien); beschreven blaadje (of deel er -van) uit een
bonboekje ; (mil.) iem. op den bon zetten, rapport maken van fern.; goedkeuring onder gemaakt schoolwerk ; — iem. bon op iets geven, zijne goedkeuring aan
iets hechten; — bon crop hebben, lof verwerven;
een toestemmend antwoord
—bon p'trequstkrijgen,
bekomen. Bonnetje, o. (-s).
BON, o. (-s), eene gemeentelijke wijk, inz. met het
oog op de brandweer, het onderhoud van grachten
en wallen enz. ; gedeelte of vak van een dijk; afgeschoten ruimte, yak, afdeeling : bon eener kast ; afge-

sloten bank of gestoelte in eene kerk ; (gew.) melkhok.
BONBOEKJE, o. (-s), zakboekje van den winkelbediende of handelsreiziger, waarin hetgeen hij verkoopt dubbel opgeschreven wordt ; het eene wordt
er uitgescheurd en aan den kooper gegeven om aan
den kashouder to betalen, het andere blijft in 't
boekje ter contrOle.
o, (-s), suikergoed, suikerboontjes;
BONBON,
...DOOSJE, o. (-s), luchtdicht doosje waarin bonbons
bewaard worden.
BONBONNILRE, v. (-s), bonbondoosje; eene soort
van vrouwenmuts.
BOND, m. en o. (-en), bundel, bos: een bond vies;
heide wordt rack bij het bond verkocht, zooveel als een
man omvamen kan.
BOND, m. (-en), verbond; tijdelijk verdrag, tusschen
twee of meer personen of staten gesloten tot onderlingo hulp en bijstand ; echtverbond, huwelijk ; dunezame vereeniging van twee of meer staten, gewesten of steden tot een geheel welks leden tot op
zekere hoogte zelfstandig blijven; het geheel der
verbonden staten: bondsstaat of statenbAid; de Duitsche
bond; vereeniging tot bevordering der belangen van
eenig bedrijf of beroep of tak van sport; do bakkers,

de stagers-, sigarenmakersbond; wielrfidersbond;

vereeniging tot verspreiding, bestrijding of uitvoering
van zekere denkbeelden in staat of maatschappij:

bond voor algemeen kies- en stemrecht; de Malthusiaansche bond; Protestantenbond: — naar den bond gaan,.

de godsdienstoefeningen van den Protestantenbond
bijwonen; ook de bond van liberale kiesvereenigingera
in onze provincie.
BOND(S)ARK, v. de arke des
BONDBOEK, o. (-en), oudste

verbonds.
verzameling van wetten uit den Pentateuch (Exod.21-23); de vijf boekert
Mozes; het oude Testament.
BONDBREKER, m. (-s), BONDBREEKSTER, v. (-s),
die een verdrag schendt.
BONDBREUK, v. verbreking, schending van eon
verbond.
BONDBREUKIG, bn., (w. g.) een bondbreukige, ditt
het verbond schendt.
BONDEL, m. (-s). Zie BUNDEL.
BONDGENOOT, m. (-en), iem. die zich met een ander
verbonden heeft ter bereiking van een gemeenschappelijk doel; deelgenoot in een verbond; — de Bondyenooten, de groote mogendheden die Napoleon I ten
val brachten, gelijkgezinde personen of partijen
elkander helpen en steunen in den strijd voor of
tegen zekere denkbeelden in staat, kerk of maatschappij; -- in hem begroet ik een bondgenoot, een mede-

stander, medestrijder. BONDGENOOTE, v. (-n).
BONDGENOOTENOORLOG, m. (-en), benaming der
oorlogen tusschen de Grieken of Romeinen en de
van hen afhankelijke bondgenooten.
BONDGENOOTSCHAP, o. (-pen), onderlinge betrekking tusschen bondgenooten; vriendschap; vereeniging; verdrag, inz. tusschen twee of meer mogendheden: een bondgenootschap aangaan, sluiten; tondsstaat of statenbond.
BONDGENOOTSCHAPPELIJK, bn. bw. tot een bondgenootschap behoorende of er betrekking op hebbende: het bondgenootschappelijke leger.
BONDIG, bn. en bw. samenhangend, vast: bondige
kost; degelijk, gewichtig : een bondig oordeel, bondigekennis; (van toestanden, omstandighed en, gemoedsaandoeningen enz.) bestendig, duurzaam, betrouwbaar; (van redeneeringen, bewijsgronden, kenteekPeen bondig
nen enz.) deugdelijk, afdoende, krachtig ;
antwoord, pittig, zaakrijk; — kort en bondig, kort
maar krachtig; (ook) beknopt; — kort en bondig, hoe
staan de zaken? geef nu spoedig en beslist antwoord_

BONDIGLIJK, bw. op bondige wijze.
BONDIGHEID, v. onwederlegbaarheid, blijkbare
waarheid; klemmende bewijzen: bondigheid van rede-

neering; — de bondigheid van stUl, van een verhaal,
kracht, gespierdheid; beknoptheid.
BONDKIST, v. (H. S.) arke des Verbonds.
BONDSAKTE, v. (-n), oorkonde, behelzende den
grondslag van een bondsstaat of statenbond; ...BESLUIT, o. (-en); ...BESTUUR, o.(...besturen); ...BURGER, m. (-Si.
BONDSCHENDER, m. (-s), bondbreker. BONDSCHENDSTER, v. (-s), bondbreekster. BOND SCHENDING, v. bondbreuk.
BONDSCHRIFT, o. (-en), schriftelijke overeenkomst
waarbij men zich tot iets verbindt; inz. met betrekking tot geldelijke verplichtingen.
BONDSCONSUL, m. (-s), consul van de wielrijdersbond.
BONDS-CONTINGENT, o. (-en), bijdrage van elken
staat tot het gemeenschappelijke bondsleger ; ...DAG-,
m. (-en), vergadering der gevolmachtigden van do
verbonden regeeringen (inz. in betrekking tot den
Duitschen Bond); ...GEWEST, o. (-en), gewest dat
deel uitmaakt van een bond; ...GEZANT, m. (-en).
Ii ANSELIER, m. (-s); v. (-sen), gezant,
kanselier, kas van een bondsstaat of statenbond.
BONDSLAND, o. (-en), land tot den bond behoorende; ...LEGER, o. (-Si, leger van. den bond, uit alto
C ntingenten der verschillende verbonden staten
samengesteld: ...LID, o. (...leden); ...MUNT, v. (-en),

BONT.

BONDSORGAAN.

heftnbogla e.
BONGERD, m. (-5), (gew.) boomgaard.
BONHEUR, m. (-5), een salonkastje waarvan het

bovengedeelte meestal deuren met spiegelglas heeft ;
-ook bonheur du jour genoemd.
BONHOMIE, v. natuurlijke goedhartigheid, eenvoudigheid, rechtschapenheid.
BONIFACIUS-PENNING, m. (-en), steel van den lelie- vormigen encriniet, veelvuldig in schelpkalk voorkomende.
BONIFICATIE, v. (-s, ...tien), tegoeddoening ; vergoeschadeloosstelling.
BONIFICEEREN, (bonificeerde, heeft gebonificeerd),
--verbeteren, schadeloosstellen, vergoeden.
BONIS, het is thans een man in bonis, in goede om-standigheden, altijd ruim bij kas.
BONITEIT, v. goedheid, deugdelijkheid.
BONJOUR, (groet) goeden dag ! BONJOUREN, (geineenz.) iem. bonjouren, to verstaan geven dat hij kan
heengaan; vgl. wegbonjouren.
BONK, v. (-en), been van het dierlijk lichaam, inz.
-de grove hoofden der dijbeenderen van paarden en
runderen, ook knokken, schonken genoemd; (gemeenz.) van de bonken vallen, sterk vermageren ;
groot, onbehouwen stuk: eene bonk vleesch; het vierde
deel van een ingelegden komkommer: een cent eene
bonk! — hi)* heeft eene bonk in, hij is dronken; (w. g.)
zware opeengepakte wolkenmassa: er zit eene dikke
bonk in de lucht; — stille bonk, (gew.) soort van bikkAspel waarbij de stuiter opgevangen wordt, voordat hij op den grand getikt heeft;
kluit, brok veen van mindere hoedanigheid; akker
fin de hooge venen); bovenste grauwe soort van veen,
voor het turfmaken ongeschikt, veennerf, bolster; (in
‘Ale lage venen) de onderste veenlaag, inz. wanneer
zij uit een netwerk van stengels en wortels on waterplanten bestaat; (Zuidn.) een tros vruchten, vooral
als zij nog aan den boom hangen.
BONK, m. (-en), stomp, stoot; een grofgebouwd
mensch, veelal ook onbehouwen en lomp : seas ruwe
bonk; een zeebonk; een bonk van een jongen; 't is sea
bonk van een wijf; een oud of wager paard.
BONKAARDE, v., bovenkorst der hooge venen, voor
de turfbereiding ongeschikt.
-
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BONKEL, m. (-s), uitstekende knobbel, knoest; eene

taunt in alle Staten van een bond gangbaar; ...OR'GAAN, o. (-organen), blad van een bepaalden bond;
....PRESIDENT, m. (-en).
BONDSRAAD, m. (...raden), lichaam van de gevolrnachtigden der verbonden regeeringen van een
bondsstaat of een statenbond ; ...RECHTBANK, v.
• en); ...REGEERING, v. (-en); ...RIJK, o. (-en);
...SCHATKIST, v. (-en).
BONOSSTAAT, m. (...staten), een staat gevormd
-door de duurzame vereeniging van verschillende,
-tot op zekere hoogte zelfstandige staten, gewesten
•of steden tot een staatsrechterlijk geheel, met eigen
regeering, vertegenwoordiging en wetgeving : volgens
veler meening was onze oude Republiek veeleer een
-statenbond (eene losse vereeniging van souvereine
staten) clan een bondsstaat; ...TEEKEN, o. (-en),
teeken van een bond (vereeniging); ...TROEPEN,
m. mv.; ...VELDHEER, m. (-en); ...VERGADERING,
V. (-en), bondsdag; vergadering van een bond.
BONDSVESTING, v. (-en), vesting tot bescherming
van een bond op gemeene kosten gebouwd en onderhouden en door bondstroepen bezet; ...WET, v. (ten),
wet voor een geheelen bond geldig; ...WETGEVER,
m. (-5).
BONDVOLK, o. het uitverkoren yolk Israel; ...ZE-GEL, o. (-s), teekenen waarmede het verbond tusschen God en menschen (naar nieuwtestamentische
, opvatting) als verzegeld is : de sacramenten van den
hoop en het Avondmaal.
BONETVISCH, m. (...visschen), boniet.
BONG, v. (-en), fuik. Zie BOM.
BONGEL, m. (-5), een stuk ijzer of hout dat met
een
beugel om den poot van een in de weide loo•
pend paard gedaan wordt; vgl. blok; ook (gew.) h?).

der pennen van een bonkelaar.
BONKELAAR, m. (-s), (molenbouw) eene soort van
rondsel om de staande spil vastgemaakt, hangende
om de beweging dier spil op een ander rad over to
brengen.
BONKEN, (bonkte, heeft gebonkt), het aangesneden
hooge veen tegen den winter met bonkaarde bedekken als een middel tegen het bevriezen; het verwerken van de bovenste veenlaag of veennerf; opzettelijk of bij toeval hard tegen iem. of iets aankomen,
stooten, beuken; (Zuidn.) bikkelen; afrossen.
BONKER, m. (-s), veenarbeider die de bonk wegkruit,
ook die de gebaggerde klijn met water verniengt
on fijnmaakt; ook die het kantveen met bonken
bedekt tegen den winter of tegen den zonneschijn;
(gew.) een korte jas.
BONKERIG, bn. (-er, -st), bonkig; (van veengrond)
vol bonken.
BONKES, v. (-sen), kort tabakspijpje.
BONKET, m. (-ten), groote knikker of stutter, ook
banket, bolket, bonker, enz. genoemd.
BONKIG, bn. (-er, -st), grof gebouwd; niet vleezig;
beenig, schonkig, (zoowel van dieren als van menschen gezegd).
BONKIJZER, o. (-s), schop met groat blad on kleinen
steel, in de veenderijen bij het afsteken van greppels
en raaien, bij het afbonken enz. gebruikt.
BONKZIEKTE, v. eene soort van engelsche ziekte
bij het vee.
BON-MOT, o. (-s), kwinkslag, geestige zet, vernuftige inval.
BONNE, v. (-s), kinderjuffrouw, gewoonlijk uit een
ander land.
BONNEFOOI, v., op de bonnefooi ging ik naar hem
toe; — op de bonnefooi ?naakte hy het en zie, het was juist
goed, op goed geluk, in goed vertrouwen.
BONNENSTELSEL, o. (-s), het stelsel van bons to
geven aan werklieden, aanwijzende het bedrag van
verdienste, on waarvoor zij in bepaalde winkels
waren kunnen koopen; het stelsel van controls van
winkelbedienden, zie bonboekje; het stelsel van het
uitreiken van bons. Zie aldaar.
BONNET, v. (-ten), kap, muts van zachte stof, zonder stijven rand; (Zuidn.) barret; (zeew.) verlenging
van een gaffelzeil langs het onderlijk om het to
vergrooten en meer wind to doen vangen, broodwinner; (vestingb.) gedeeltelijke verhooging eener borstwering gewoonlijk in de uitspringende hoeken aangebracht; sluitstuk eener opening in den bodem
van een stoomcylinder.
BONS, tw. het geluid van een zwaar neervallend
lichaam of een ander dof geluid nabootsend; uitroep bij het zien, hooren of vertellen van lets plotselings of onverwachts.
BONS, v. (bonzen), stoot, klap, slag; — de bons
krijgen, zijn afscheid krijgen, afgewezen warden;
inz. van vrijers die door hun meisjes afgezegd
worden.
BONT, bn. on bw. (-er, -st), niet effen van kleur, veelkleurig, kleurrijk, gevlekt (van de huid, het haar of
de veeren van dieren) ; inz. van rundvee; de bonte,
naam eener koe; — men noemt geene koe bout of er
is een vlehje aan, voor een algemeen slecht gerucht
omtrent iemand bestaat altijd wel eenige grand; —
h is bekend als de bonte hoed, hij is overal bekend
(meest in ongunstigen zin) ; kenmerkende eigenschap
on benaming van zekere soorten van dieren: de
bonte kraal, ekster, specht;
bent en blauw zien, tengevolge van de kou of van
ontvangen slagen; vgl. blond en blauw; — bonte eilc,
kastanje, met bonte bladeren; — boat marmer, gestreept marmer ; — bests, gemeene bonten, soorten van
dakpannen on vloertegels; — bonte schorten, handdoeken, blauw of rood met witte strepen of ruitjes;
van allerhande kleuren; —debontebloemndesvlds,
gemengd; — eene bonte menigte,
—e nboutgez lschap,
zeer verscheiden van stand en leeftijd; — eene bonte

BONT.

BOOG-.

rtj aan tafel; naast iederen heer eene dame; — het
bonte leven, vol lotswisseling; in bonte aftvisseling, —
bw.. bont gekleed gaan, opzichtig, niet smaakvol;
(Zuidn.) in het bonte slaan, uit den band springen,
in het wilde slaan; — het al te bont maken, zich to

pen loopen, rfjden, daarvoor rondloopen, rondaden,
ion. om eene boodschap uitsturen ; om eene boodschap
gaan; • — daar is de kruidenier met de boodschappen,.
met de bestelde waren; — eene blauwe, loose boodschap, voorwendsel om iem. to verwijderen of zelf
ergens heen to gaan; — een kind om eene boodsChap
sturen, een halven maatregel nemen, ook (gew.) eene
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veel veroorloven in woorden of daden.
BONT, o. (-en), [als stofnaam gmv.], schakeering
of mengeling van kleuren; gekleurd linnen of katoen
met eene kleine ruit : Friesch bont, geruit bont, schotsch
bont; — dat is een lief bontje, een stuk bont of
een klein kleedingstuk (japon) van bont; boezelaar
van bont;
zachtharig dierenvel met het haar eraan, bereid
en gebruikt als verwarmende winterkleeding, pelswerk: met bont voeren (van eene jas); met bont omzoomd (van een mantel enz.); al het bontwerk dat
iemand bezit: ik heb min bont al opgeborgen; — bont
om den arm, fj1 in den darm, gezegd van wie te veel
geld aan kleeding en opschik uitgeeft; — zij heeft een
nieuw bontje, halskraag van pelswerk.
BONTEN, bn.. van bont of pelswerk vervaardigd:
bonten muts, mantel.
BONTGEKLEURD,

bn. met bonte kleuren, veel-

kleurig.
BONTGOED, o. gekleurde katoenen of linnen stoffen; voorwerpen daarvan gemaakt.
BONTHEID, v. veelkleurigheid ; groote verscheidenheid.
BONTIG, bn. min of meer bont.
BONTING, m. (-en), bonte kraai of ekster.
BONTJESFABRIEK, v. (-en), fabriek van bontjes,
zie BONT.
BONTKIST, v. (-en), hermetisch gesloten kist om
bontwerk in to bewaren; ...KOP, m. (-pen), stuk vee
met bonte plekken aan den kop; ...KOPERERTS, o.
zekere soort van erts, bestaande uit koper, ijzer,
zwavel en andere bestanddeelen; ...LOF, o. plant
met bonte bladeren.
BON-TON, m. goede toon, welvoeglijkheid, deftigheid, welgemanierdheid in spreken en handelen;
(fig.) beschaafde, (ook wel) te zeer verfijnde klasse
der maatschappij ; — de manieren van den bon-ton, wereldsche, gemaakte manieren; valschheid.
BONTOOG, m. (-en), geslacht van langwerpige of
spoelvormige, meest rood of groen gekleurde weekdieren, in ons land in stilstaande poelen voorkomende.
BONTTOR, v. (-ren), eene soort van for die in spek,
huiden en bont leeft, ook spektor geheeten.
BONTVAIR, (wapenk.) de voorstelling van zekere
alleen bij de Engelschen gebruikelijke soort van
pelswerk.
BONTWERK, o. pelterij.
BONTWERKER, m. (-5), fabrikant van bontwerk.
van pelzen. BONTWERKSTER, v. (-s).
BONTWERKERSKNECHT, m. (-s); INKEL, m. (-s).
BONTWEVERIJ, v. (-en), fabriek N an bontjes.
BON-VIVANT, m. (-s), lekkerbek ; vroolijko kwant.
losbol.
BONZE, m. (-n), een priester van den godsdienst
van Fo of Boeddha in Japan en China; oneig. een
bijgeloovig priester.
BONZEN, (bonsde, heeft gebonsd), hevig kloppen:
op eene deur bonzen, om ze geopend te krijgen; schokken, stooten: het schip werd in den storm erg op ei ,
met doffen
nergbosd;—p nze,
neerkomen; — tern. van den troon bonzen, afzetten.
wegjagen; onstuimig kloppen, jagen: zon hart bonscle
van ontroering, angst; eene geweldige hoofclpijn had hij:
zfjn hoofd bonsde ervan; (van zware, doffe geluiden)
dreunen, galmen, bommen, klotsen; (Zuidn.) van den
slag van vuurwapenen en van klokgebrom.
BONZING, m. (-5). Zie BUNZING.
BOODSCHAP, v. (-pen), het overbrengen van tijdingen, verzoeken enz. op last en ten behoove van
anderen, waarvoor men zich ergens heen moot begeven: eene lastige boodschap ; boodschappen doen, verrichten; het doen van kleine inkoopen: boodschap

kleine troef uitspelen, terwijl er nog eene achter de
hand is, vgl. visschen; — dat is geen kind om eene
boodschap, van iets gezegd, dat in zijne soort 'groot,
geweldig, afdoende is; — van een kind om de boodschap moeten, (in bakertaal) van een kind moeten
bovallen, — eene groote, kleine boodschap doen, zijne
behoefte doen, wateren; mondeling of schriftelijk
bericht;
gewoon
brieven en boodschappen te bezorgen bfj
opschrift op de huisdeur of voor het raam bij afwe—
zigheid ;
de blijde boodschap, het Evangelie; — Maria boodschap, heilige boodschap, verkondiging van Jezus' geboorte aan Maria door den engel Gabriel; (ook) feestdag in de R.-K. kerk (25 Maart) ; (ook) naam van eene
schilderij of andere afbeelding dier gebeurtenis; —
Koninklijke boodschap, brief des Konings aan de
Staten-Generaal, ten geleide van een wetsontwerp
enz.; soort van troonrede in republieken; (Zuidn.)
groet, compliment: mi)ne boodschap aan uw broeder; — aan hem, daaraan heb ik geene boodschap, met
hem, daarmee heb ik niets to maken, daaraan behoof ik mij niet to storen; — oppassen, zwijgen is do
boodschap, daarop komt het vooral aan; — dat is
de boodschap niet, dat is de zaak niet, waarover wij
spreken; — het is weer de oude boodschap, het oudeliedje, gezegd van iets dat telkens terugkomt.
(-5). BOODSCHAPBOODSCHAPBRENGER, m.
(PEN)BRENGSTER, v. (-s); ...JONGEN, m. (-5),
...MEISJE, o. (-s).
BOODSCHAPLOOPER, m. (-5). BOODSCHAPLOOPSTER, v. (-s), niet inwonend huisbediende wiens
werk het is, boodschappen to doen; (fig.) ion. voor
zijn boodschaplooper gebruiken, gedurig diensten van
iemand vergen.
(boodschapte, heeft geboodBOODSCHAPPEN,
schapt), aankondigen, berichten, melden. BOODSCRAPPING, v.
BOODSCHAPPER, m. (-s). BOODSCHAPSTER, v. (-5),
aankondiger: de blade boodschapper, die een blijde
boodschap brengt (in den bijbel); Mercurius was de
boodschapper der goden.
BOOG, m. (bogen), schiettuig bestaande uit een
stok of reep van taai hout, riot, staal of andere
veerkrachtige stof, gebogen door een gespannen pees
of koord: den boog spannen, de pees achteruithalen; — den boog ontspannen, de pees weer in rust
brengen; met piji en boog; (Zuidn.) in boge staan, klaar
als een pijt
staan om met den boog to schieten;
nit een boog, zeer snel; — meer dan een pijl op zijnbooy
hebben, verschillende middelen hebben om iem. to
overtuigen of to overreden; — de boog kan niet altij(1
gespannen zijn, inspanning moot door ontspanning
gevolgd worcien; — den luiaards-boog afschieten, zich
al geeuwende uitrekken; (veroud.) strijkstok ; graadboog; gebogen vlieger, ook viieger in het algemeen;
gebogen holronde overdekking eener open ruimte.
kleiner dan een gewelf; (bouwk.) in-, uitzwenkende
boog ; dubbel gezwenkte boog, waarvan elko tak uit
twee deelen bestaat, die de bolle zijden naar verschillenden kant keeren; — bekleede boog, afzettend o
en met lijsten bekleed; — elliptische boog, in den vorni
eener halve ellips ; — omgekeerde boog, die onderstboven staat ; — eene Imp met drie bogen, met drie gebogen spanningen; poort; eerepoort; gewelf, (bij
uitbr.) kerk, paleis, looverdak van eene laan, een.
bosch; — de bogen van eene schuit, huifkar, de houten
hoepen of duigen waarover het doek gespannen is;
(artillerie) beuken- of wagenband, dienende tot het
vervaardigen van deksels op sommige voertuigen ;
gebogen dwarshout van een
—bo gvane nvlieg r,

BOOG.
vliegerspan; — boog van een bril, het gebogen deel
dat op den neus staat; (vinkerij) gebogen teen om
bij het neervallen van het net den baanlooper of lokvink to beschutten; lijsterboog; rondo houtjes met
gaten over den boegspriet, dienende om het touwwork door to baton gaan; (stoomw.) kromme baan,
spoor of geleiding waarlangs werktuigen zich bewegen; koppelteeken om twee of meer muzieknoten
aan elkander to verbinden;
gedeelte van een cirkelomtrek; allerlei gebogen,
kromme golvende lijnen: de vuurp#1 beschreef een
grooten boog; — de kogel trof in den eersten boog, kogelbaan; regenboog; — des kernels boog, bogen, het uitspansel des hemels; — electrische boog, het schitterende gloeien, teweeggebracht door den electrischen
stroom tusschen twee koolspitsen, op korten afstand
van elkaar verwijderd.
BOOGAARD, m. (-s), zie BOOMGAARD.
BOOGBEKLEEDING, v. (-en); ...BRUG, v. (-gen),
steenen of houten brug, op een of meer gemetselde
bogen rustende; houten brug, rustende op kromgebogen en tegen elkander aangebrachte balken als
liggers; ...DEUR, v. (-en), deur die van boven road
is; ...DRIL, v. (-len), (Zuidn.) drilboor.
BOOGERD, m. (-s), boomgaard.
BOOGFRIES, v. (...friezen), boogtafel; ...GEWELF,
o. (...gewelven); ...GRAAD, v. (...graden), 360ste deel
van een cirkelomtrek.
BOOGHOUT, o. hout geschikt om bogen to maken ;
hout van den kleinen eschdoorn die ook Spaansche
aak wordt geheeten.
BOOGHOUTBOOM, m. (-en), jokboom, steenbeuk,
hagebeuk, wielboom.
BOOGKETTING, m. (-en), (zeew.);
BAAL, v. (...balen); ...KLAVIER, o. (-en), tootsinstrument welks snaren met boogjes gestreken
worden.
BOOGLAMP, v. (-en), electrische lamp : inrichting
tot regeling van den afstand tusschen de koolspitsen
van een booglicht, zoodanig dat doze bij het verteren van de kool, geschikt blijven tot het behoud
van den boog.
BOOGLICHT, o. (-en), koolspitsenlicht;
v. (-en), rondom gaande rand eener schilderij, van
boven met een boog voorzien; bewerkte lijst van
een booggewelf.
BOOGMAKER, m. (-s), iemand wiens beroep het is
bogen to maken; ...PEES, v. (...pezen), pees van een
boog, meestal een of meer ineengedraaide schapedarmen; ...PIJL, m. (-en), eene soort van vuurpijl,
uit roeren afgeschoten.
BOOGRAAM, o. (...ramen), raam met gebogen bovendorpel; ...SCHEUT, m. (-en); ...SCHOOT, m. (...schoten), afstand waarover een schot uit een boog draagt.
BOOGSCHIETER, m. i-s), boogschutter; ...SCHIETERIJ, v. (-en), het schieten met den boog; gezelschap tot dit doel; ...SCHILD, o. (-en), het door een
boog ingesloten yak boven den bovendorpel van eene
deur of een raam.
BOOGSCHINKEL, m. (-s), (bouwk.) houten boog ter
ondersteiming van een dakschild; ...SCHOOTSVER"REID, v. (...heden), (krijgsk.) afstand van den vuurmond tot aan het punt waar het projectiel voor de
eerste maal den grond raakt; ...SCHOT, o. (-en),
schot uit een boog; boogscheut; schot uit een vuurmond onder een grooten richtingshoek, zoodat de
kogel treft voor hij aanslaat.
BOOGSCHUTTER, m. (-s), iem. die met den boog
schist of kan schieten; kleine visch in Oost-Indio,
die insecten vangt door ze met een uit den bek gespoten waterdroppel van de takken af to schieten.
BOOGSTELLING, v. (-en), (bouwk.) twee door latjes vereenigde boogschinkels waarover een boog
gemetseld wordt; ...STRENG, v. (-en), boogpees;
...STUK, o. (-ken), een der stukken van een boogschinkel; (stoomw.) een op het uiteinde van eene
balans, hefbalk of arm bevestigd gebogen stuk
waarlangs een ketting of hengsel zich beweegt.
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(-s), (bouwk.) eene reeks van uitgemetselde bogen, rustende op draag- of kraagsteenen, meestal onder kroon- on gevellijsten ter
versiering aangebracht; ...VENSTER, o. (-s), boog
BOOGTAFEL, v.

raam.o

-

GVIJL, v. ( - en), zaagvormig gereedschap met
breeder en dikker blad dan andere metaalzagen, en
met fijnere, door een beitel ingekapte tanden;
...ZAAG, v. (...zagen), (Zuidn.) spanzaag.
BOOGVORMIG, bn. den vorm van een boog hebbende.
BOOGWIJS, ...WIJZE, bw. in den vorm van een
boog.
BOOKMAKER, m. (-s), (bij wedstrijden ; angl.) iem. die
weddenschappen omtrent de winnende partij aangaat.
BOOM, m. (-en), plant met een enkelen stevigen
overblijvenden stam; — opgaande boom, hoogstammig, in tegenstelling met knotwilgen, hakhout, heester- on struikgewas; boomen planten, poten, kweeken,
rooien enz. ; — een boom afkandelaren, (gew.) toppen: —
op den boom verkoopen, (van boomvruchten), nog ongeplukt, in den regel bij den roes; — met iemand to boom
willen, hem willen opknoopen; — de boom der ken91iSS6 (des goeds en des kwaads), de boom in het Paredijs welks vrucht door God aan Adam en Eva
verboden was; — de boom des levens (in den Bijbel),
de boom in Eden -welks vruchten het eeuwige lever
schonken; (Zuidn. ook) de sumakboom; — boom des
doods, de taxisboom; — de holle boom, in vele streken
de plaats waar volgens het bakersprookje de kinderen vandaan komen, vgl. (oud) bestje, (de dikke)
steer; — een kerel als een boom, groot, forschgebouwd;
ook een boom van een kerel; — hU is, loopt zoo stiff als
een boom, buitengemeen stijf;
kleine boompjes worden groot, meest in toepassing
't boompje groot,
op kinderen die in den groei zijn;
't plantertje dood, gezegd wanneer 'ern, iets onderneemt waarvan hij zelf geene voordeelen zal kunnen
genieten; — spreeuwen willen wel kersen eten, maar
geene boomen planten, luiaards willen wel genieten,
maar zelf geene moeite doen; — een boom die gedurig
verplant wordt, gedijt zelden, gedurige verandering
van woonplaats (of van beroep) is zelden voordeelig,
(ook) oude boomen verplant men niet, voor bejaarden
is het niet good van woonplaats to veranderen; —
aan de vruchten kent men den boom, 's menschen
karakter toont zich in zijne daden, ook gezegd van
kinderen met betrekking tot hunne ouders; — hooge
boomen vangen veel wind, personen van aanzien staan
aan allerlei beoordeeling, aan haat, nijd, laster, vervolging bloot; — de bbl ligt aan den wortel des booms,
het verderfelijke, verkeerde zal met kracht to keer
gegaan worden; — waar de boom valt, blifft hij liggen,
tegen een onvoorzien onheil is nets to doen; — na
de bladers vallen de boomen, de grooten en aanzienlijken ondergaan hetzelfde lot als de rninderen, al
komt het wat later; — daar zijn wel hooger boomen
gevallen, er zijn wel vreemder dingen gebeurd; —
een boom in brand steken, (scherts.) er tegenaan
wateren ; (Zuidn.) daar staat een boom in den wog, er is
dak op het huis; — de boomen beletten het bosch to
zien, door to veel op bijzonderheden to letten, het
geheel, het verband niet overzien; (ook scherts.)
van wege het bosch de boomen niet zien (gezegd van
onderwijzers die niet genoeg op iederen leerling
afzonderlijk letten ; van eene afdeeling soldaten waar
elk in het geheel opgaat enz.); — erg onder de boompjes zijn, zeer neerslachtig zijn; — de kat uit den boomkijken, eene afwachtende houding aannemen; — van
den hagen boom (af)teren, Leven, groote verteringen
maken, zijn kapita,a1 opeten; — (gew.) het regent van
den boom af, het regent verschrikkelijk;
geslachtsboom; eene oude wijze van tellen, bestaande uit telkens vier evenwijdige streepjes met
een dwarsstreepje, het boerenkrijtje; (in het kaartspel, inz. bij het jassen), eene streep met vijf dwarsstrepen die bij elk gewonnen spel uitgeveegd (of
bijgeschreven) worden, ten einde ieders winst en

BOOM.

BOOMKWEEKERIJ

verbs te kunnen nagaan; spelen er drie, dan teekent men een driehoek, op welks zijden 5 schrapjes
gezet worden: een boom jassen, een boompje kaarten;

v. (-en), eene soort van wilde eend; ...ENT, v.:
...ENTER, m. (-5), die boomen ent ; ...ENTERIJ, v. het
enten van boomen.
BOOMEN, (boomde, heeft geboomd), (kleine schepen,
vlotten) in ondiep water met een boom voortduwen;
(deuren, luiken) met een sluitboom sluiten; (weverij)
den ketting door den evenaar uitgespreid op den
kettingboom winden; (van een fazant die wordt opgedaan) zich op een boomtak neerzetten; (Oostind.)
gezellig praten, keuvelen; (Zuidn.) de diepe groeven
van een molensteen uithalen, in tegenstelling met
maalkanten, de verhevenheden scherpen.
BOOMENRIJ, v. (-en), rij geplante boomen.
BOOMER, m. (-s). BOOMSTER, v. (-s), iem. die
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e'en boompje spelen, winnen ; — een boompje opzetten,

gezellig over iets babbelen;
mast van een schip; opgestoken maststok eener
trekschuit, waaraan de lijn gebonden is; bezaansboom; balk of lat waarop de hoenders ter ruste
gaan; balk tusschen twee palen hangende, waaraan
.op de markt staand vee wordt vastgebonden; (aan
een rijtuig of wagon) disselboom, of ook lemoenboom; latierboom;
(landbouw) ploegboom; lange boom of ponterstok
over een voer hooi stevig vastgebonden, ook wees- of
weisboom genoemd; liggende rol van een windas of
spil; (weverij) eene der twee of drie liggende houten of
rnetalen rollen van een weefgetouw ; (leerlooierij)
afstootboom; een van boven platte boom die dienst
doet als bruggetje, vastliggende of draaibaar; aan
kleine draaibanken een drie- of vijfhoekig ijzeren
prisma, ook loopstang geheeten; regel of bout dwars
voor eene deur, eene poort, luiken om steviger te
sluiten; deurboom;
balk dwars over een weg geslagen: tolboom; den
boom pachten; balk van een Frieschen ruiter; drijvende balk, stork met ijzeren pennen beslagen, om
-eene doorvaart, een haven of to sluiten, een ketting
over eene vaart gespannen: havenboom; den boom
sluiten, openen; denkbeeldige lijn waar de havenboom
pleegt of behoort to liggen : de schepen binnen den
boom halen, binnen stadsgebied, in de haven ; plaats
bij den havenboom waar de boommeesters zitten
.en waar verschillende rechten betaald moeten worden; (in vele havensteden) kade of aanlegplaats;
regel, stok, spaak, spier om eenig voorwerp voort
to bewegen, om to draaien of op to winden: vaarboom der schippers : met den boom wegeren, windboom, hefboom; (in molens) de dwars op de spil
staande spaak waaraan het paard of ander trekdier
gespannen wordt dat den molen in gang brengt;
draagboom: de boomen van een draagstoel; een bierheeft een boom in den neuze, een uitboom; (Zuidn.)
was, gezwel van vleesch, poliep, vgl. vleeschboom;
(Zuidn.) de boom van de zon, het glinsterend stralen.
Boompje, o. (-s).
BOOM, m. (-s, -en), bodem, zie aldaar.
BOOMAANPLANTING, v. (-en), het aanplanten van
boomen, ...AARDE, v. aardsoort vooral uit verrotte
bladeren en vermolmd hout bestaande, humus, om
zwaren kleigrond luchtig to maken.
BOOMACHTIG, bn. bw. (-er, -st), tot een boom behoorende; op een boom gelijkende.
BOOMAGAAT, m. (...agaten), [als stofnaam o.],
.agaat waarin op boomen gelijkende mineraalaggre.gaten zijn ingesloten of waarop door infiltratie en
kristallisatie dergelijke vochten zijn ontstaan.
BOOMARM, m. (-en), groote, rechtstreeks uit den
:stain spruitende tak.
BOOMARM, bn. arm aan boomen : eene boomarme
.streek, omgeriv.

BOOMBAKSTAG, o. (-en), touw waarmede op groo-

tere vaartuigen de boom bedwongen wordt; ...BAST,
m. (-en), de vezels tusschen het bout on de schors
van een boom ; ...BLAD, o. (-eren) ; ...BLOEM, v. (-en);
...BLOESEM, m. (-s); ...BOOR, v. (...boren), groote
boor om gaten in boomen en zware deelen te boren ;
...BRAND, m. eene door zwammen veroorzaakte
ziekte in de boomen, waardoor de bladeren verschrompelen.

BOOMDIRK, v. (-en), touw dat, door een blok, aan
de langZalings onder de kruismars aangebracht,
varende, den nok van den bezaansboom draagt, en
ivaarmede men dien nok iets oplicht alvorens de
bezaan uit te halen.
BOOMDRAAK, m. (...draken), verouderde benaming
van zekere hagedis; ...DUIF, v. (...duiven), (Zuidn.)
ringduif, houtduif.
BOOMEEK, v. boomschors van den eik; ...EEND,

boomt.

BOOMEUVEL, o. ziekte in de boomen;
(-s), (Zuidn) mallejan; ...GAARD, m. (-en), stuk grond
met vruchtboomen beplant, hetzij kweekerij of niet.
BOOMGELD, o. (-en), tol aan den boom (eener haven of vaart) betaald, havengeld; tolgeld; loon van
een schipper voor het doorboomen van een vaartuig.
BOOMGEWAS, o. (-son), plant die tot een boom
opschiet ; geboomte, in 't algemeen of op een bepaald
stuk grond; boomvruchten, ooft.
BOOMGRENDEL, m. (-s), grendel aan een havenboom ; ...GRENS, v. denkbeeldige lijn die den plantengordel der boomen bepaalt, zoowel ten aanzien
van den breedtegraad als van de berghoogte;
...GROEI, ; ...GROEP, m. (-en), partij boomen, vanzelf bij elkander gegroeid of aangelegd in een park.
BOOMHAK, m.; ...HAKKING, v. (-en), het vellen
des boomen; ...HAKKER, m. (-s), iem. wiens beroep
het is boomen to hakken; eene familie van zangvogels in Zuid- en Midden-Amerika, die langs boomen on rotsen klauteren.
BOOMHEVEL, m. (-s), hefboom waarmede boomet
op een wagon getild worden; boom die als hovel
dient; ...HOEN, o. (-ders), eene familie van hoendervogels die op boomen nestelen, in Zuid-Amerika
thuis hoorende; ...HOF, m. (...hoven), boomgaard;
...HOLTE, v. (-n); ...ROUT, o. brandhout van opgaande boomen afkomstig; (weverij) boomschijf.
BOOMIG, bn. -st), rijk met boomen bezet: een
boomig plekje, oord; (gew.) een boomige kerel, kerel
als een boom; — boomige tanden, (veroud. Zuidn.)
stroef, ruw geworden door ouderdom of door inwerking van een scherp zuur. BOOMIGHEID, v. (van
tanden.
BOOMKAAN, v. (...kanen), boot van boomen, prauw ;
...KAMER, v. (-s), vertrek in eene weverij, waar men
de schering op de boomen zet, voor men ze in den
weefstoel plaatst; ...KANKER, m. zekere ziekte in
de boomen; ...KENNER, m. (-s) ; ...KENSTER, v. (-s);
...KEVER, m. (-s), molenaar, meikever; houtbokje.
BOOMKIKVORSCH, m. (-en), klkvorsch met zuigschijfjes aan de teenen, bijna uitsluitend in het
lommer der boomen levende; komt veel in Amerika
voor, in ons land bijna alleen op de Veluwe.

BOOMKLERK, m. (-en), koopmansbediende die de
vereischte verklaringen voor de in- en uitgaande
rechten der binnen- of aan den boom komende schepen doet.
BOOMKLEVER, m. (-s), blauwspecht, een klimvogel ;
...KUMMER, m. (-s), schertsende benaming der lieden van gemengd bloed in Oost-Indict.
BOOMKLOK, v. (-ken), klok die men bij het openen
en sluiten van een havenboom luidt; (fig.) schreeuwer,
plaagziek kind; jai is een boomklok als hij begint.
BOOMKNOEST, m. (-en), knoop kwast in een
boom; ...KNOP, m. (-pen), knop aan een boom;
...KNUIST, m. (-en), boomknoest; ...KONT, m. (-en),
ondereind van een gerooiden boom, het worteleind
zonder de wortels; ...KOOPER, m. (-s), handelaar in
boomen, boomkweeker; ...KREKEL, m. (-s), zeker
insect; ...KRUIPERTJE, o. (-s), zekere kleine vogel;
...KWEEKER, an (-s); ...KWEEKERIJ, v. (-en), de
kunst of het bedrijf van boomkweeken; de zaak van
een boomkweeker; plaats waar men boomen aan-
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BOOMKWLKSTAART.

BOOMZIJDE.

kweekt; ...KWIKSTAART, m. (-en), de witte, en
de groote gele kwikstaart die gaarne op boomen
gaan zitten.
BOOMLAAG, v. (...lagers), de eerste laag van het
kaasrundsel in den kaasvorm; ...LADDER, v. (-s),
idubbele ladder; ...LAK, o. eene soort van gom die
men zegt, dat in Oost-India door vliegende mieren
bereid wordt uit een boom.
BOOMLEEUWERIK, m. (-en), eene soort van leeuwerik, kleiner dan de gewone, die gaarne op boomen
uitrust; ...LEVERKRUID, o.; ...LOOF, o. het gebladerte van den of meer boomen; ...LOOPERTJE, o.
<-5), boomkruipertje.
BOOMLOOS, bn. zonder boomen : eene boomlooze
vlakte; bodemloos.
BOOMLUIS, v. (...luizen), bladluis ; ...LUIZENVRETER, m. (-5), zeker insect dat zich met boomluizen

...SCHIMMEL, v. schimmel, zwammen en korstmossen op boomen; stuifmos, haarmos; ...SCHIP,
o. (...schepen); ...SCHUIT, v. (-en), vaartuig van ruwe
boomen gemaakt.
BOOMSCHOOL, v. (...scholen), boomkweekerij;
...SCHOOT, m. (-en). talie op den bezaans- of brikzeilsboom waarmede het zeil gericht wordt, en die
den boom tegen de werking van de bezaan steunt;
...SCHORS, v. (-en), buitenste kurkachtig omkleedsel van een boom; schors van gevelde eikeboomen.
BOOMSLAG, m. (-en), de wijze van boomen to tee-

voedt.

BOOMMAKER, m. (-s), remand wiens beroep het is
scheepsboomen, riemen enz. te maken;
v. (-en), het maken van boomen; het bedrijf, de werkplaats van den boommaker.
BOOMMARKT, v. (-en), plaats waar men boomen te
koop biedt; ...MARTER, m. (-s) ; ...MEES, v. (...meezen), spechtmees ; ...MEESTER, m. (-s), opzichter der
havenboomen ; ...MES, o, (-sen), mes met breed blad en
gebogen rug, en twee houten handvatten, om boomen te schillen, ook haalmes genoemd; ...METER,
m. (-s), werktuig om de hoogte, dikte, de wortels
enz. der boomen te meten; (ook) persoon die dit
verricht; ...MIER, V. (-en), soort van mier die vooral
op bladluizen aast.
BOOMMOORDER, m. (-s), celaster: een Amerikaansche struik die met zijne lange, zeer buigzame stengels het nabijstaand gewas zoodanig omwindt, dat
dit ten laatste sterven moet.
BOOMMOS, o. (-sen), allerlei bladmossen die op
boomen leven; ...MUIS, v. (...muizen), eene soort
van muizen in Zuid-Afrika; ...MUSCH, v. (...musschen), zeker vogeltje, ook ringmusch genoemd.
BOOMNIMF, v. (-en), (fab.) boomgodin, Hamadriade ;
...Noorr, v. (...noten), (veroud.) okkernoot.
BOOMOESTER, v. (-5), eene groote oester die in
tropische zeeen zich aan de wortels der boomen
hecht ; ...OLIE, V. olijfolie ; ...00FT, o. boomvruchten.
BOOMPAAL, m. (...palen), paal om een jongen boom
te steunen ; ...PALM, m. (-en), buksboom ; ...PASSER,
m. (-s), kuipersgereedschap om de grootte van den
bodem to bepalen; ...PIEPER, m. (-s), een zangvogeltje hier to lande van April tot September vertoevende ; ...PIKKER, m. (-s), boomkruiper; ...PIKKERTJE, o. (-5), boomkruipertje.
BOOMPJESAPPEL, m. (-s), schertsende benaming
voor appelen waarvan men den soortnaam niet kan
of niet wil noemen.
BOOMPLAAG, v. verouderde benaming voor allerlei
clinger- en woekerplanten; ...PLANTER, m. (-s);
...PLANTSTER, V. (-s); ...POMP, v. (-en), pomp uit
een uitgeboorden boomstam vervaardigd ; ...POT, m.
(-ten), gebakken aarden pot om boompjes in te kweeken ; o. (-en), een prieel, door een of meer
boomen gevormd; ...PUT, m. (-ten), gegraven kuil
waarin een boom geplant wordt.
BOOMRIJK, bn. (-er, -st), rijk aan boomen: eene boomrijke streek, omgeving.
BOOMROOIEN, o. het omverhalen van boomen en
uitgraven der wortels.
BOOMSCHAAF, v. (...schaven), soort van hello
schaaf met dubbelen beitel; ...SCHAAR, v. (...scharen), schaar of dubbel mes aan een langen stok,
waarmede tuinlieden de boomen scheren of snoeien;
...SCHENDEN, o. het moedwillig schenden of berooven van boomen in bosschen en tuinen of langs
de wegen; ...SCHENDER, m. (-s); ...SCHENDERIJ,
T. (-en).
BOOMSCHIJF, v. (...schijven), eene der twee houten
of metalen schijven die aan beide uiteinden van
den kettingbo-om bevestigd, het garen opsluiten;

k enen, inz. de bladeren; zeker gebrek aan boomen,
ook paarclenpoot genoemd; ...SLANG, v. (-en), slangensoort bijna uitsluitend op boomen levende;
...SLAB, v. (-ken); ...SLUIPER, m. (-s), boomkruipertje; (ook) zeker insect.
BOOMSLUITEN, o. het sluiten van den havenboom,
meestal als tijdsbepaling; ...SLUITER, m. (-s), beambte, belast met het openen en sluiten der
havenboomen ; ...SMIENT, v. (-en). zekere soort van
eend uit West-India; ...SNIP, v. (-pen), woudsnip.
BOOMSNOEIEN, 0.; ...SNOEIER, m. (-s); ...SNOEIING, v. (-en); ...SPAR, v. (-ran), lange ongeschilde
boom; ...SPFCHT, m. (-en), zekere vogel: boomhakker;
...SPIN, v. (-nen), groote soort van spinnen, op boomen levende ; ...SPRUIT, v. (-en), jong boompje, bestemd om geplant to worden.
BOOMSTAM, in. (-men), rechtopgaande houtige
schacht van een boom.
BOOMSTEEN, m. (-en), dendriet: steen die indrukken van boompjes of heester- of struikgewassen
vertoont.
BOOMSTERK, bn. zoo stevig als een boom.
BOOMSTIL, bn. (Zuidn.) onbewegelijk, roerloos: hj
stand dear boomstil op to kbken.
BOOMSTOMP, m. (-en); ...STRONK, m. (-en), afgeknotte boomstam zonder takken of bladeren;
...STRUIK, v. (-en), boomstronk; ...SUIKER. v. sulker bereid uit het sap van sommige eschdoornsoorten, inz. van den suikerahornboom.
BOOMSWIJS, ...WIJZE, bw. naar den vorm van
eon boom.
BOOMTAK, m. (-ken), tak, uitspruitsel van een
boom; ...TOP, m. (-pen), kruin, boveneinde van een
boom; ...TOUW, 0. (-en), touw om de uiteinden der
windboomen van een gangspil stevig vast gemaakt,
om het uitschieten to beletten on het winders goregelder to doen gaan; ...TUIN, m. (-en), boomgaard.
BOOMUIL, m. (-en), kleinste soort van uilen die
haar nest in uitgeholde boomen maakt, hoornuil;
...VAL, v. (-len), val, strik om ratten, marters enz.
in boomen to vangen; ...VALK. m. (-en), kleine valk
die op boomen nestelt en vooral op leeuweriken
en zwaluwen aast.
BOOMVAREN, v. (-s), inheemsche varensoort die
veel op knotwilgen groeit ; tropische of subtropische
varensoorten die veelal tot aanzienlijke boomen opo. klimop ; ...VERWAS, o. (Zuidn.)
schieten ;
de vermeerderende geldswaarde van boomen tengevolge van den groei; ...VEZEL, v, (-en) ; ...VORSCH,
m. (-en), boomkikvorsch; ...VRUCHT, v. (-en), eetbare vrucht die aan boomen groeit.
BOOMWACHTER, m. (-s), boomsluiter ; ...WAGEN,
m. (-s), voertuig op twee wielen met een langen dissal om zware boomen to vervoeren, mallejan; ...WAS,
o. harsafscheiding van sommige boomen; entwas.
BOOMWOL, v. katoen ; —BOOM, m. (-en) ; —KRUID,
o. katoenheester; —OLIE, v. zekere olio van pijnboomen afkomstig; —PLANT, v. (-en), katoenheester; —VEZEL, m. (-5).
BOOMWOLLEN, bn. van boomwol gemaakt.
BOOMWORTEL, m. (-s, -en) ; ...ZAAG, v. (...zagen),
lange, breeds spanzaag om boomen made door to
zagen; ...ZALF, v. mengsel van klei of leem on
koedrek waarmede zieke boomen bestreken worden;
...ZWAM, v. (-men), bekende gele of bruins woekerplanten aan oude boomen, eikepalen, enz.
BOOMZIJDE, v. eene soort van bombazijn oudtijds.
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BOORD.

BOON.

BOON, v.. (-en), eene peulvrucht, in vele verscheidenheden aangekweekt, waarvan men de zaden
alleen of wel de geheele vrucht eet of die tot veevoeder dienen ; peulgewas met roode, witte of paarse,
sterk, riekende bloemen; zaden die eenigszins op
boonen gelijken: koffieboonen, cacaoboonen; — makke
boonen, eene soort van aardappelen in Groningen;
looden geweer—enblauwe,odnbo,huzarenbo ,
kogel; — hjj is de blauwe boon niet waard, den kogel
niet waard; (Zuidn.) soort van marktkantje waarin
figuurtjes als suikerboontjes gewerkt zijn ; holte in de
kroon van de tanden der paarden, omstreeks het 7de
jaar verdwijnende; — honger maakt rauwe boonen
zoet, wie honger heeft, eet alles met graagte ; —
sober to gast gaan; —
boontjes uit het water eten,
(Zuidn.) door de boonen zijn, zeer arm wezen ; — voor
spek en boonen meedoen, er bijzitten, voor de leus, zonder een werkzaam aandeel to /lemon; (Zuidn.) zijne
boontjes op jets to weeken leggen, vast op iets rekenen; — het snag wel uit een zak met boonen geteld
?vorden, van iets dat moeilijk nagerekend kan wor-

den, inz. van eene verre of gewaande bloedverwantschap; — dat is zooveel als eene boon in een brouwketel, zooveel als niet; — zfin hart is geen boontje
groot, hij zit erg in angst of spanning;
geene boon waard zfjn, niets of zeer weinig waard
zijn; ik ben eene boon, als ik het weet, in scherts gezegd om eene bewering kracht bij to zetten ; — hfj
meet zijne eigen boonen mar doppen, zien dat hij zijne
zaken in orde houdt; (Zuidn.) erg ens geene boonen
hebben, niets mede to maken hebben ; (Zuidn.) in
iemands boonen gezeten hebben, hem iets misdaan hebben; — het loopt in de boonen, het gaat den verkoerden
weg op ; (ook Zuidn.) buiten dienst zijn, verloren
loopen; — loop in de boonen! loop naar den duivel;
i n de boonen zijn, zitten, verward denken of hande-

len; (ook) in verlegenheid zijn, in den knoei zitten
van een dronkaard of een
—debone schepheb n,
zwanger meisje gezegd ; — to boone gaan, stemmen;
hij is koning
—hijeftdbonvadenko ger n,
(op Driekoningenavond); (ook) hij is • gelukkig geweest, heeft een lot uit de loterij getrokken; — het
is ook geen heilig boontje, op zijn gedrag valt ook wel
wat of to dingen; — boontje komt om zijn loontje,
(Zuidn. ook) loontje komt on?, zijn boontje, hij krijgt
zijne verdiende straf. Boontje, o. (-s).
BOONAKKER, BOONENAKKER, m. (-s), akker met
boonen bezaaid ; — den boonakker opgaan, zonder middel van bestaan rondzwerven, den breeden weg opgaan; (ook gew.) wegens een misdrijf op de vlucht
gaan, of in de gevangenis komen; — iemand den boonakker opleiden, oplezen, hem een uitbrander geven.
BOONEBOOM, m. (-en), Amerikaansche boom die
peulvruchten draagt.
BOONENBED, o. (-den), bed waarop boonen geplant
zullen worden of met boonen beplant; ...BLOEM, v.
bloom van de boonenplant, bekend om den
sterken bedwelmenden geur; ...BLOESEM, m. (-s).
BOONENBOREN, o. kunstbewerking waardoor
nieuwe boonen of holten in de tanden van oudere
paarden gemaakt worden em daze jonger to doen
schijnen.
BOONENBREKER, m. (-s), landbouwwerktuig waarmee de boonen gebroken worden; ...BROOD, o. (-en),
brood, gebakken van het meal van tuin- of paardenboonen, als -veevoeder gebruikt; driekoningenbrood; ...ROUT, o, (-en), stokken bij de boonenplanten gezet tot steun; ...KEVER, m. (-s), eene keversport die zich -voornamelijk met boonen on erwten
voedt; ...KNEUZER, na. (-s), zeker landbouwwerktuig; ...KRUID, o. geurig toekruid bij tuinboonen
_2:enuttigd, ook keen, keune en kettle geheeten; (Zuidn.)
veevoeder, bestaande uit paardenboonen, haver, vitsen on erwten, door elkaar groeiende.
BOONENLAND, o. (-en), boonakker ; ...MEEL, o. meet
van gedroogde boonen gemalen; ...NAT, o. water
waarin boonen gekookt zijn; (fig.) hy is het booneooat niet waard, niets waard; ...RANK, v. (-en);

...SCHIL, v. (-len); ...SNIJMOLEN, m. (-s), ijzeren
werktuigje waarmede men zeer vlug snijboonen
snijdt; ...SOEP, v. soap yak bruins of witte boonen.
BOONENSTAAK, m. (...staken), staak waarlangs
klim- of staakboonen zich omhoog winden; — hi/
is zoo stiff als eon boonenstaak; eon boonenstaak
van een vent, iem. met eene lange, rechte gestalts
en stijve houding on manieren; ...STOK, m. (-ken),
boonenstaak; ...STOPPEL, m. (-s), land waarop boonen gegroeid hebben; ...STROO, o. uitgedorschte
boonenhalmen; (fig.) zoo grof als boonenstroo, gezegd
van iets grofs on van geringe waarde; ...VELD, o.
(-en), boonakker.
BOONERWT, v. (-en), zekere soort van erwten,
veal op duivenboonen gelijkende, ook dopboonen genoemd.
BOONHALM, m. (-en), gedorschte boonstoppel;
...KOEK, m. (-en), driekoningenbrood; ...KONING,

m. persoon die op Driekoningenfeest door het trekken van de boon uit den koek, tot koning van het
feast is aangewezen en daarna zijne koningin moot
kiez en.
BOONPLANT, v. (-en); ...RANK, v. (-en); ...KIM,
v. (-en); ...TAK, m. (-ken); ...STOPPEL, m. (-s);.

STROO, o.
BOONTJESDIEF, m. (...dieven), (Ind.) hi/ is een boon ,tjesdief van de bovenste plank, die zich op onrechtmatige wijze bevoordeelt.
BOONTJESHOLWORTEL, m. (-s), [als stofnaam. v.]
verouderde naam van een paar soorten der helmbloemigen; vroeger vaak verward met baarwortel of
sarazijnskruid.
BOONZAAIER, m. (-s), iemand die boonen zaait,,
werktuig om boonen to zaaien. BOONZAAIERTJE,
o. (-s), (ook) volksbonaming in Zeeland eener soort
van kwikstaart.
BOOR, v. (boron), boorijzer, zie aldaar; zulk een
ijzer met kruk of met omslag, zwengel, on knop waarmee het wordt rondgedraaid om gaten to maken in
bout, ijzer enz., onder verschillende namen bekend ; —
gewonden boor, met schroefsgewijze gewonden stalen
stang; — halfronde boor, in den vorm van een over
zijne as doorgesneden cylinder; — met moet met eene

zaag kunnen boren en met eene boor kunnen zagen, in

geval van nood moot men zich weten to behelpen;
vgl. appel-, doter-, hool-, veen-, welboor enz. Boortje, o. (-s).
BOOR, o. gebruikelijke verkorting van borium.
BOORAS, v. (-son), ronddraaiende ijzeren stang
eener samengestelde boor.

BOORBANK, v. (-en), werkbank, ingericht tot het
boron van geschutloopen, vuurpijlen, metalen stukken enz. ; ...BEITEL, m. (-s), horlogemakerswerktuig.
BOORD, m. (-en), rand, kant: aan den boord van het

woud; (Zuidn.) can een board slaan, luiden, zoo luiden,

dat de klepel slechts eene zijde aanslaat, ten teeken
van alarm; de boorden der lippen; (aan planten) de
bladschijf; de plaat van een bloemblad; het uitgebreide deel eener bloembuis; (aan kleedingstukken)
versiersel om den rand van een kleed, gemeenlijk van
verschillende stof, kleur of bewerking; halsboord; —
de boorden van een hemd, aan pals en mouwen ; het
boveneinde eener kous, gewoonlijk rechts on averechts
gebreid; (aan mansoverhemden) gesteven en gestreken rand om de halsopening, opstaande of omgeslagen; losse linnen kraag;
opstaande rand aan vaatwerk en drinkbekers, —
boorde vol, tot den board vol, geheel en al vol; —
(Zuidn.) de ricier stood board en booed de street, gelijk
met de straat; — een menniste boordje, zekere wijze
van een glas to vullen of uit to drinken;
waterkant, oever, zoom van rivieren, beken, vaarten, meren enz. ; in Zuidn. ook aan een put, eene
goot onz.; den rand van het graf; (Zuidn.) rand,
berm aan een weg.
BOORD, o. (-en), (gew.) winkelboord: plank -waarop
de bussen, flesschen enz. met winkelwaren staan ;

boord eener kast; becldeboord: plank waarop de
nachtspieg,e1 gezet wordt; (wapenk.) (oudt.) boorden

BOORD.
twee aan twee gesteld, zeer smalle balkjes in een
wapenveld, altijd twee aan twee voorkomende.
BOORD, o. (-en), opstaande scheepswand, inz. voor
zoover die boven water of het dek zichtbaar is:
bak- en stuurboord, zie GANGBOORD; — het boord
kwfit raken, zijn middel van bestaan verliezen;
—hetroe anbordleg n,
de roerpen zoo ver mogelijk naar de eene of andere zijde brengen; — het roer
verkeerd aan boord leggen, als het schip deinst of
achteruitzet; — het roer aan boord leggen en vastzetten, als men voor storm bijgedraaid is; (ook) betere
tijden afwachten; —
boord aan boord sleepen, als het schip niet achter,
maar naast de sleepboot vastgemaakt is•, —
vochten boord aan boord, met de schepen tegen elkander ;
rdkijgen,lopen,zilen,
op zijde in —land bo't
zicht krijgen; — een schip aan boord komen, driven,
vallen, op zijde komen, opzettelijk (al of niet met
eene vijandige bedoeling), of door wind Of stroom
gedreven ; — iem. aan boord komen, op weg aanspreken, lastig vallen, aanranden; — met een opgestreken
zeil iem. aan boord komen, in toorn iem. een heftig
standje maken; — daarmee moeten ze m# niet aan
boord komen, dat niet vragen of voorstellen, ik wil er
toch niets van weten ; — (Zuidn.) iets aan boord leggen,
eene moeilijke, netelige zaak zus of zoo aanleggen ; —
aan iemands boord hellen, tot zijne gezindheid of
partij overhellen; — zich aan hooger boord houden,
het houden met de bovendrijvende partij ; — aan hooger boord zijn, welgesteld, in goeden doen zijn; —
binnen boord, binnen de wanden van het schip ;
(fig.) de beenen binnen boord houden, binnen de bank;
—derimenbine bordleg n,
bij het einde van den
roeitocht, bij het doorgaan eener engte; (ook) eene
zaak opgeven; — iemand buiten boord smijten, van
het schip af, aan wal of in zee; (fig.) hem overmogen met woorden of daden; — die man meet buiten
boord, moet van zijn ambt ontzet worden; — over boord
zetten, met beleid in zee laten zakken; — een lijk over
boord zetten, met de gebruikelijke plechtigheid in
zee begraven; — een man over boord! daar is iemand
over de verschansing gevallen; — een man over boord,
een eter te minder, van een sterfgeval dat geen roues
verwekt, maar als een voordeel beschouwd wordt;
—overbo rd aken,
in 't onderspit raken, (ook) zijne
betrekkingen verliezen, (ook) beschonken worden ;
—iemandoverbordwerpn,
hem dwarsboomen, benadeelen; — iets over boord werpen, het opgeven, verwaarloozen; — b# haar gaat niets over boord, gaat
niets verloren of in de war; — even over boord moeten,
(gemeenz.) zijne gevoeg doen; — stukken te boord!
plaatst ze naar behooren in hun geschutpoorten;
—aleri mentebo rd!
alle middelen aangewend;
—dorekajuitsramenabordkomen,
als bevelhebber aangesteld worden zonder als ondergeschikte
gediend te hebben; — door de kluis, het kluisgat aan
boord komen, van onder af aan gediend hebben; —
alles wel aan boord, in scheepstijdingen; — er is onraad aan boord, er is iets niet pluis, er hapert lets
aan; — van boord gaan, van het schip af., aan wal;
aan board van Hr. Ms. wachtschip; het schi,p: elk
boord zond zijn hoofd; aan boord blUven.
BOORDBAND, o. band om kleedingstukken to boorden.
BOORDEN, (boordde, heeft geboord), (van kleedingstukken) er een boordsel, een rand em- of aannaaien :
een hoed, eene japon boorden; (wapenk.) met een
zoom omgeven; (rivieren, zeeen, wegen, bosschen,
steden enz.) als met een boord, als een boord omgeven. BOORDING, v. (-en).
BOORDER, m. (-s), iemand wiens werk het is te
boren, inz. een scheepsboorder.
BOORDEVOL, bn. vol tot aan den rand.
BOORDEVOLLETJE, o. (-s), een glas tot aan den
rand volgeschonken.
BOORDLINT, o. (-en), lint om kleedingstukken te
boorden.
BOORDMETAAL, o. (...metalen), uitgehold metalen

BOORT.
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kussen, op of tegen het boord van een stoomvaartuig
bevestigd, dat de raderkast clraagt, ...PLANK. v.
(-en), boeiplank; ...SEINLANTAARN, v. (-s), rood of
groen licht aan de scheepszijden, geplaatst in openingen in de verschansing of in stellingen boven
op het boord.
BOORDRAGER, m. (-5), klein boorgestel op een werkbank vastgeschroefd, in welks tappannen de drilklos
eener drilboor waterpas ligt.
BOORDSEL, o. (-s), galon, veterband waarmede
men boordt; —WEVER, m. (-s), passementwerker;
—WEVERIJ, het weven van boordsel; het bedrijf,
he werkplaats van een boordwever.
BOORGAT, o. (-en), rond gat, door boren ontstaan;
...GESTEL, o (-len), geraamte van ijzeren staven,
boven de werkbank bevestigd, waarin eene te lood
staande schroef loopt, welks ondereinde in het boveneinde van den booromslag past.
BOORHOORN, m. (-s), zeker geslacht van hoornslakken, met zeer verlengd torenvormig en puntig
huisje ; ...HOUDER, m. (-s), kniegeleding aan eene
zwengelboor om de beweging van het boorijzer in
eene andere richting over to brengen; ...HOUT, o.
(-en), houten gedeelte eener boor.
BOORIJZER, o. (-5), halfronde, holle ijzeren staaf
eener boor (em gaten in hout to maken) onderaan
voorzien van een scherp, schuin lepelblad (lepelboren)
van een lepelblad met fretje eraan (fret-, handboor),
een ijzeren staaf eindigende in een schroef met tanden en fretje, (schroef- of slingerboo0; of in eene scherpe
punt met mes en een soort schaafje, (centerboor)
van boven opgesloten in eene dwarsstaaf of kruk,
of in een houten omslag of zwengel die weder draait
in een afzonderlijk beweegbaren leunknop; ook: het
onderste stalen stuk van metaalboren van onderen
met vier, twee zijvlakken (vgl. dubbel, eensnitsboor,
centerboor); halfronde holle ijzeren staaf met scherp
lepelblad, (appel-, veenboor).
BOORKEVER, m. (-s), houttor, kever wiens larven
oud hout doorboren ; ...KLAUW, m. (-en), klem aan
eene draaibank waarin het te boren voorwerp wordt
vastgesloten; ...KOP, m. (-pen), aan eene boormachine : gegoten ijzeren schijf op de boorspil, op welker rand 4 tot 8 messen of lemmetten zijn geplaatst.
BOORKRABBER, m. (-5), gereedschap voor timmerlieden om spaanders uit speekgaten en dergelijko
to lichten; ...KRUK, v. (-ken), zie BOORIJZER;
...KUSSEN, o. (-s), gesloten mes, tot het glad en op
maat afdraaien van den hals der kalkoenen; ...LEPEL, m. (-5), zie BOORIJZER.
BOORMACHINE, v. (-s), machine em te boren;
o. fijn meel of stof dat bij het boren ontstaat; ...MES, o. (-sen), een der messen aan den
boorkop eener boormachine•, ...MOSSEL, v. (-en, -5),
zeker geslacht van schelpdieren die in steenen of
koralen gaten boren.
BOOROMSLAG, o. (-en), zie BOORIJZER; ...PLOEG,
m. (-en) ; m. (-en), ijzeren naald om het
zundgat der kanonnen mede to ruimen en schoon
te . maken; ...PUNT, v. (-en); ...RING, m. (-en),
inkrassingen in geschutloopen bij het boren gemaakt; ...SCHAAF, v. (...schaven), sponningschaaf;
...SCHELP, v. (-en) ; ...SCHELPDIEREN, o. my. familie
van schelpdieren die met hunne schelpen in vreemde
lichamen gaten on gangen boren: de steenboorders
en de paalwormen behooren ertoe.
BOORSCHOT, v. (-en), (krijgsk.) dalend schot.
BOORSEL, o. wat bij het boren van een gat daaruit to voorschijn komt ; ...SPAAN, v. (...spanen), spaan
bij het boren gevormd, inz. metalen spanen, ontstaan bij het boren van vuurmonden; ...SPIL, v.
(-len), booras; ...SPITS, v. (-en), uiteinde eener boor;
...STANG, v. (-en), stang waaraan de vijlen bevestigd
zijn waarmee men de trekken in geweerloopen maakt.
BOORT, o. tot poeder gestampte onzuivere diamant
dat met olie vermengd, op de gegoten ijzeren platen
der diamantmolens aangebracht wordt om den diamant to slijpen.

BOORTAND.

BOOTSE.

v. (-en), mes aan eene boorspil; ...TOESTEL, o. (-len); ...TOREN, m. (-s), groote machine
tot het doen van diepe grondboringen.
BOORTS, v. eene ziekte, ook bort geheeten, uit
overmaat van gal ontstaande.
BOORVLIJM, v. (-en), eene soort van lancet.
BOORWATER, o. eene oplossing van boorzuur in
water, in de geneeskunde gebruikt als bederfwerend
middel voor wonden; ...WORM, m. (-en), paalworm;
...WORTEL, m. (-s), wortel eener echte woekerplant
die in den stam, stengel of wortel van andere planten doordringt, ook zuigwortel genaamd.
BOORZALF, v. eene zalf welke boorzuur bevat.
BOORZETTER, m. (-s), overeind staande klos die in
plaats van de bankschroef tot steun voor de boor
dient; ...ZWENGEL, m. (-s), booromslag.
BOORZUUR, o. scheikundige verbinding van boor
met zuurstof en waterstof, kan uit borax bereid worden.
BOORZUUR, bn. uit boorzuur to bereiden: boorzure

lUke verdorvenheid; de booze wereld; gramschap;
toorn : hfj meende van boosheid uit zijn vel te springer.
BOOSWICHT, m. (-en), kwaadwillig on zedelijk
verdorven mensch; snoodaard, deugniet, schurk.
BOOT, v. (-en), klein open vaartuig, gewoonlijk
door riemen voortbewogen; — eene boot uitzetten, uit
het schip to water; — in de boot vallen, erin springen; — Charon's boot, (mythol.) waarmede Charon
de zielen der afgestorvenen naar de onderwereld
voerde; — de boot afhouden, niet meedoen, terwijl
anderen werken; zich aan zijn plicht onttrekken ; —
eerst in de boot, keur van riemen, wie er het eerste
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zouten, esters.
BOORZUURBRON, v. (-nen); ...DAMP, m. (-en);
...POEDER, o. (-s), enz.
BOOS, bn. bw. (boozer, -t), verderfelijk, schadelijk,
gevaarlijk: het is hier een booze weg, de booze gevolgen;
kwaadaardig: eene booze ziekte; een booze hond; onstuimig, guur, ruw: het is boos weer; een boos water;
zorgvol, hachelijk: wij beleven booze Wen; — het ziet

er boos uit, de omstandigheden zijn bedenkelijk ;
moeilijk, lastig, verdrietig: eene booze drukfout; de
booze dagen van schoonmaken en opredderen; vijandig
gezind, kwaadwillig : booze listen; de booze haat; —
een boos opzet, booze plannen, met den toeleg, een
ander to benadeelen ; (vooral Zuidn.) een booze lack,
boosaardig; kregel, onhandelbaar, barsch : h# is zoo

boos niet, als hij er uitziet; een boos dier; — een boos
wfff, eene leeks; — h# liep met een boozen kop de deur
Wt. verstoord, kwaad;
afgunstig : iets met een boos oog aanzien, gadeslaan; —
het booze oog, volgens het bijgeloof een oog dat iemand
nadeel, een ongeval kan bezorgen, eenvoudig door
aan to kijken; — booze tongen, lastertongen; — de
booze wereld, de kwaadsprekende menschen;
zedelijk verdorven, zondig, snood (inz. in bijbeltaal): het boos en overspelig geslacht; en de mannen
van Sodom waren boos en groote zondaars tegen den
Hoer; het boos geweten; een booze lust; — booze wegen
bewandelen, het pad der zonde ; — de booze geesten,
geesten die den mensch tot het kwade drijven;
de Booze, de duivel; — het is uit den Booze, misdadig, zondig; — de boozen, de goddeloozen (in bijbeltaal),
misdadigers; het booze, het kwaad, de zonde; — de
wereld die in 't booze ligt, die in de zonde verstrikt
is; toornig, verstoord, kwaad, ten gevolge eener beleediging, eener onaangename bejegening enz.:
iemand, nick boos maken; boos worden; — hij is boos op
nick zelf, ontevreden over zich zelf; een boozen blik
op iem. werpen; (gew.) een boos werkman, knap, flunk,
t ekwaam; een boos kind, bijdehand, vlug, bedrijvig ;
—hetise nbo ze t r,
eet zeer veel ; —
bw. (van wijze) wU hebben het boos te verantwooiden; niet boos gemeend zUn; (gew.) bw. (van graad);
hij kon 't betalen: zijn ouwe had boos veld moppen,
zeer veel geld; — 't is boos koud, zeer koud.
BOOSAARDIG, bn. bw. (-er, -st), kwaadaardig, venijnig: eene boosaardige koorts, gezwel; boos, met het
bijdenkbeeld van sluwheid of van zich vermeien
in eens anders leed: boosaardige 'aster, moedwil, donzheld; boosaardig verspreide leogens. BOOSAARDIGHEID, v. BOOSAARDIGLIJK, bw.
BOOSDOENER, m. (-s), iemand tot kwaaddoen gezind; snoodaard; booswicht; misdadiger. BOOSDOENSTER, v. (-s).
BOOSHEID, v. (...heden), slechtheid ; kwaadwilligheid; zedelijke verdorvenheid; — een kind in de boosheld, oprecht, eenvoudig mensch; (scherts. ook) een
onnoozele bleed; (Zuidn.) voortgaan in zone boosheid,
voortgaan met wat men eenmaal begonnen is; slechte
eigenschappen, beginselen; wat blijk geeft van zede-

bij is, mag kiezen; — van de boot komt men in 't schip,
men komt van het kleinere tot het grootere, van
kwaad tot erger; — hij kalt van de boot en zou gaarne
te scheep zfin, hij spreekt maar een klein gedeelte van
zijn wensch uit, — iemand in zijne boot krifgen, iemand
tot zijne belangen of tot zijne denkwijze overhalen:
het grootste roeivaartuig op een koopvaardijschip
(op oorlogssehepen zegt men barkas); (dicht.) zo
stapte in het huwelijksbootje, ging trouwen; klein zeewaardig vaartuig met een of twee masten: kanonneerboot, loodsboot enz.; zeevisschersschip, kleiner dan
eene buis; (gew.) platbodemd vaartuig, praam of bak,
van voren spits, van achteren plat, dienende tot het
vervoer van vee, hoof, mest, baggeraarde, enz.; verkorting van stoomboot;
een der samenstellende deelen van een bootjesketting; het groote gouden of zilveren, vaak met diamanten bezette middenstuk, tevens slot, van een
duur halssnoer; (ook) dat middenstuk als broche:
eene juweelen, diamanten boot, een halsboot; vat of fust
waarin zuidelijke wijnen vervoerd worden; ook voor
droge waren in gebruik (4 it 5 H. L. bevattend);
(Zuidn.) inhoudsmaat, omstreeks 'I a H. L.: 'nand om
kalk of steenkolen to meten. Bootje. o. (-s).
BOOT, m. en v. (-en), bos, bundel gerepeld vlas,
(Zuidn.) een bundel ruw vlas dien men in het water
legt om to roten, waterboot genoemd, (ook) een bundel
gezwingeld vlas. Zie BAAL.
BOOTAFHOUDER, m. (-s), iemand die zich zooveel
mogelijk aan lastige dingen weet to onttrekken.
BOOTEN, (bootte, heeft gebooten), (Zuidn.) slaan,
kloppen met de hand of met een hamer; — op iem.
booten, erop losslaan; — op iets booten, ergens op
blokken; — vlas booten, groen vlas op den dorschvloer met den platten boothamer beuken om er het
zaad uit to kloppen; (ook) geroot vlas met den kerfboothamer beuken om de lenzen, (houtachtige deeltjes)
to breken en het vlas des to gemakkelijker to zwingelen; (van garen dat voor inslag moet dienen) het
net de plamate (een plat bout) zacht en gemoedig
kloppen; (eene zeis of pik) ze scherpen, haren; het
vlas tot booten binden.
BOOTHAMER, m, (-s), hamer om to booten, plat te
kloppen, bij verschillende bedrijven in gebruik, inz.
bij de vlasbewerking.
BOOTJESKETTING, m. (-en), halssnoer samengesteld uit verschillende, door drie- of vierdubbele
snoertjes verbonden booten, elk bestaande uit een
robijn of dergelijken gekleurden steen, omgeven
door goud cantillewerk.
BOOTJESVRUCHT, v. (-en), naam van een plantengeslacht waarvan het zaad veel gelijkt op twee
naast elkander verbonden bootjes.
BOOTMOLEN, m (-s), molen voorzien van een
grooten steen die op zijn kant rondloopt over het
-vlas dat men daaronder verdeelt, on het zoo kneust
of braakt.
BOOTSCHAAR, v. (...scharen), klein-, draagbaar
ijzeren aanbeeldje om eene zeis op to booten: hearblok, haarspit.
BOOTSDAVITS, m. mv. ijzeren hangers aan de
zijden van het achterschip om de booten in te
nangen.
BOOTSE, BOOTS, v. (-en), (veroud.) beeld, figuur,
model in klei, schets op papier, enz.; kromme sprong,
frats (inz. van apen); snakerij, poets ; jokkernij.

BOOTSEN.
BOOTSEN, (bootste, heeft gebootst), (dicht.) een

beeld of loofwerk in eene weeke stof vormen, modelleeren; afbeelden; schetsen, in beeld brengen op
papier; — nietig aardkroost, uit slechte klei gebootst,
geschapen; zich verbeelden, voorstellen; iemand of
iets in houding en gebaren naapen; vgl. nabootsen;
(veroud.) grappen maken.
BOOTSFLUIT, v. (-en), stoomfluit op eene boot;
...GEZEL, m. (-len), varensgezel, matroos; voorheen
ook in scherts : een pijpje tabak.
BOOTSHAAK, m. (...haken), lange stok met een
ijzeren haak en eene ijzeren punt ernaast om booten en sloepen voort to duwen; zekere visch die
eenigermate kan loopen, dregdo/fijn; zekere schelp
met haaksgewijze omgekromden staart, ook duivelsklauw genoemd.
BOOTSKLAMP, m. (-en), houten of ijzeren steunder
of mik, naar den vorm der sloepen gemaakt, waarin
deze binnen boord staan; ...LENGTE, v. (-n), lengte
eener boot, als maatstaf gebruikt, inz. bij roeiwedstrijden.
BOOTSMAN, m. (-men), sloeproeier, jolleman ; (op
oorlogsschepen) onderofficier, belast met het toezicht op zeil en treil van den grooten mast en het
bevel over do bootsmansgasten; hij wordt tot de
dekofficieren gerekend; (op koopvaardijschepen) de
aanvoerder der bemanning en hoogste onderofficier;
(op de landswerven) die het toezicht en bestuur
heeft op den takelzolder en tevens op het toetuigen en gedeeltelijk uitrusten der schepen; iemand
die goederen en passagiers naar voorbijvarende
stoombooten brengt of er afhaalt.
BOOTSMANSBAK, m. (-ken), bak of tafel waarvan
de bootsman baksmeester is; ...FLUIT, v. (-en),
fluitje waarmee de bootsman seinen en bevelen geeft ;
...GAST, m. (-en), matroos die met den bootsman
aan denzelfden bak eet; ...HARING, v. goede soort
van haring, groot van stuk en groen van kleur, veel
tot spekbokking gerookt.
BOOTSMANSLEERLING, m. (-en), schepeling die tot
bootsman opgeleid wordt; ...MAAT, m. (...maten),
onderbootsman, belast met de zorg van het tuig
van den grooten mast, boven de mars ; ...STOELTJE,
o. (-5), plankje dat opgeheschen kan worden en waarop een matroos kan zitten om werkzaamheden in
het tuig to verrichten; ...VOERING, v. koopmanschap van den bootsman voor eigen rekening, in
1671 afgeschaft.
BOOTSSCHOEN, m. (-en), houten plaat buiten boord
gehangen, waartegen de boot rust als zij tegen het
schip uit het water wordt geheschen om gebreeuwd
of geteerd to worden; ...SLEEPER, m. (-s), touw
waaraan de boot achter het schip gesleept wordt;
...SPAAK, v. (...spaken), handspaak ; ...TOUW, o. (-en),
touw om eene boot aan vast to leggen; ...YOLK, o.
bemanning, de matrozen ; ...WERKER, m. (-5), meestal
BOOTWERKER, sjouwerman in havenplaatsen.
BOOZE, m. de duivel, geest des kwaads. Zie BOOS.
BORA, m. hevige noordoostenwind in de Julische
Alpen die sneeuwmassa's meesleept on lawinen
veroorzaakt.
BORACIET, o. natuurlijke boraxzure kalkaarde die
men in het gips van den kalkberg bij Liineberg vindt.
BORAGE, v. (plantk.) bernage, ossentong : een
hartsterkend, pijnstillend moeskruid.
BORAT, BRAT, o. eene soort van geweven wollen
stof uit zijde on wol; eene soort van sajetgaren, uit
gekamde wol vervaardigd. BORATTEN, BRATTEN,
bn. van borat gemaakt : boratten sajetten, bratten kousen.
BORAX, v. boorzure soda, een zout dat deals in
de natuur voorkomt, deals kunstmatig bereid wordt,
en doorschijnend witachtige kristallen vormt. Vanouds gebruikt bij het gieten on soldeeren van vele
metalen, later ook bij de vervaardiging van glas en
porcelain, de bereiding van email, het emailleeren
van metaal, in ververijen on drukkerijen, enz.
BORAXBUS, v. (-sen); ...DOOS, v. (...doozen), dienende tot het strooien van gepulverde borax op de

BORDEERHAMER.

293

metalen bij het hardsoldeeren; ..tGLAS, o. gesmolten en na bekoeling glasachtig gestolde borax;
...IJZER, o.; ...KALK, v.; ...LOOD, o.; ...PAREL, v.
(-s), (in de scheikunde) een droppel gesmolten borax,
bevestigd in eon oogje van platinadraad en dienende
om verschillende metalen to herkennen, welker
oxyden zulk eene parel kleuren; ...POTASCH, v.;
...ZOUTEN, o. my.; ...ZUUR, o. boorzuur.
BORD, o. (-en), langwerpige houten plank; — aan
borden stooten, slaan, (van een schip) in stukken;
(soort blinddoek) voor den kop
—diekoeh eft enbord
en toch loopt ze noh uit de weide; (fig.) hij heeft een
bord voor het hoofd, het is een onbeschaamd mensch,
verhard in het kwade ; — hi] moet voort, al had hij
een bord voor zijn aars, op alle manieren, hoe 't ook
ga; (gew.) plank op eene stalling, langs een muur ; —
te borde (berde) brengen, werpen, komen, ter sprake
brengen, to pas brengen, komen;
vierkant of langwerpig, in ruiten, vakken enz.
verdeeld houten blad of bak, gebruikt om met dobbelsteenen, damschijven, schaakstukken enz. op of
in to spelen: ganzen-, dam-, schaakbord; — in het
bord spelen, triktrak spelen; — hij heeft zone stukken
goed op het bord, hij is goed voorbereid, hij komt
goed beslagen ten ijs; groote plank of samenstel
van planken, tegen een muur bevestigd met opschriften, bekendmakingen, enz. erop geschilderd
of vastgehecht; — het zwarte bord, voor de namen
van laden eener societeit, die nalatig zijn in het betalen; naambordje ; uithangbord; (gew.) een plankje
waarop bij het inzetten van vaste goederen de to
bieden som wordt geschreven: zifn er nog meer borden uit? heeft nog iem. een bord in to leveren? —
duizend gulden op een bordje krijgen, in eens;
schoolbord voor het bord moeten komen, om iets op
to schrijven, (ook) tot straf door alleen staan wegens
onbehoorlijk gedrag; — op hetbord geschreven staan, als
vermaning wegens onbehoorlijk gedrag, (ook) als belooning voor goed gedrag, goed gemaakt werk, enz.;
plankje of lessenaar om bij het teekenen of schrijven het papier op to leggen; lessenaar van den
voorzanger of voorlezer in de kerk : wie stond van
morgen voor het bordje? wie was voorlezer? houten
kastje: schoolbord, zie aldaar; (aan een windmolen)
langwerpig plankje ter zijde van de molenroede
om meer wind to vangen; (aan een weefgetouw)
houten plank die met den plooistok het drukbord
vormt; (ijzergieterij) ijzeren met leem bestreken
plaat, dwars in de gietgleuven gezet; eene der planken tegen de spaken van het roeiwiel eener stoomboot ; spatbord, (aan rijtuigen, enz.) ; (boekbinderij) een
der twee houten, met leder enz. overtrokken plankjes die het plat van een boek beschutten; strook
bordpapier voor hetzelfde doel; bordpapier.
ronde schijf, plaat of schaal, inz. om van to eten
of wat aan to bieden : een aarden, tinnen,porseleinen
bord; vele boeren hebben nog houten borden; — een diex
bard, voor soap; een bordje seep; een bord erwtensoep;
een vol bord; — zijn bord opeten, alles opeten wat
erin is; — een klein bord, voor ontbijt, dessert, taartjes,
enz.; (bij uitbr.) plaats aan een gedekte tafel; — antieke borden, ter wandversiering; — zij laat het spelt
niet van haar bord halen, zij laat zich niet overbluf'fen of beetnemen. Bordje, o. (-s).
BORDEEL, o. (-en), huis waarin ontucht als bedrijf
wordt uitgeoefend; — bordeel houden, het bedrijf van
hoerenwaard of -waardin uitoefenen; (Zuidn.) een
Spaansch bordeel, huis of vertrek waar alles in wanorde overhoop ligt, waar getier on geraas is; — he
is een krakeel, een oproer, een vischmarkt, een bordeel
van klanken, wanordelijk gedrag, geschreeuw, enz.
BORDEELFIELT, m. (-en), bordeelhouder; ...HOER,
v. (-en), hoer in een bordeel, publieke vrouw ; ...HOUDER, m. (-s), hoerenwaard; ...HOUDSTER, v. (-5];
...SLET, v. (-ten), vuile, ingemeene.
BORDEERHAMER, m. (-5), (Zuidn.) ijzeren hamer
met afgeronde pin om metaal tot een rand of boord
uit to slaan; inz. bij ketelboeters in gebruik.

BORDENREK.

BORG.

BORDENREK, o. +ken); ...WARMER, m. (-s), toestel, rek waartusschen de borden geplaatst worden
om ze v6Or den maaltijd te warmers.
BORDEREAU, o. (-'s), borderel; lijst uittreksel uit
eene rekening, soort van vrachtbrief.
BORDEREL, o. (-len), (Zuidn.) bordereel, lijst, staat,
ceel waarop de verschillende bestanddeelen van
een bedrag, eene som gelds, eene hoeveelheid waren
enz. elk afzonderlijk in zekere orde opgegeven staan ;
speciebriefje; bij verschillende administratien: lijst
waarop de to verzenden goederen, de te incasseeren wissels enz. worden ingeschreven ; het uittreksel
eener rekening; het rekeningboek; — borderel van
hypothecaire inschrijving, staat, uittreksel uit de akte
van hypotheek in de openbare registers.
BORDES, o. (-son), verhoogde stoop met treden,
met of zonder leuning, zoowel aan de voor-, als aan
de tuinzijde van een huis; vloertje, portaal, veelal
vier- of vijfmaal zoo breed als de aantreden, boven
aan of midden in eene trap; verheven zit of standplaats, gestoelte, enz.; inz. thans: verhoogde standplaats van den bestuurder van een stoomwerktuig;
(Zuidn.) tamboer, uitgebouwd, overdekt houten portaal voor den ingang van een huis; (Zuidn.) plank
voor een winkelraam om waren op to stallen; balkon, al of niet overdekt; plank boven de keldertrap ; houten of steenen luik om een keldergat mode
to sluiten.
BORDESTRAP, v. (-pen), trap in twee of moor deelen verdeeld door bordessen of rustplaatsen; naam
eener soort van stekelhoornslak.
BORDGELD, o. (-en), soort van verval dat uit de
opbrengst der visscherij voortspruit.
BORDIG, bn. (-er, -st), stijf, stug, niet lenig: nieuw
grof linnen is heel bordig; (van zeilen) al to stiff om
to behandelen, (ook) weinig bol staande. BORDIGHEID, v.
BORDINGS, BORDINGEN, m. my. lichters, kleine
Platte vaartuigen in de Oostzee, die de grootere
schepen lichten.
BORDPAPIER, o, dik, stijf papier (tot kartonnee-

v. (-n), die zijde van eene molenwiek
welke aan de boorzede, waaraan de hekken vastzitten, tegenovergesteld is; ...ZILVER, e. een nog met
deelen van vreemde metalen verontreinigd zilver,
het overschot der uitgloeiing.
BOREAS, m. de noordenwind.
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ren enz.), oorspronkelijk dienende om de borden
[plankjes] der bookbinders to vervangen.
BORDPAPIEREN, bn. van bordpapier.
BORDSPEL, v. (-en), spel dat op een bord gespeeld
wordt, zooals het dam-, schaak-, verkeer- of ganzenspel.
BORDUREN, (borduurde, heeft geborduurd), figuren,
randen, festoenen enz. met de naald in goud, zijde
enz. werken; (fig.) een geschiedkundiye roman is een

roman, geborduurd op het stramien der geschiedenis;
(van verhalen, beschrijvingen enz.) ze opsmukken,
overdrijven om de voorstelling fraaier of indrukwekkender to maken.
BORDUREN, o. de kunst van borduren.
BORDUURBOEKJE, o. (-5), boekje met borduurpatronen; soms ook met de beschrijving van verschillende borduursteken en borduurwerkjes.
BORDUURSTER, v. (-s), iemand wiens beroep het
is to borduren; iem. die borduurt.
BORDUUR, o. borduurkatoen of -wol.
BORDUURGAAS, o. gaas om op te borduren; ...GAREN, 0.; ...GOUD, 0.; ...KATOEN, o.; ...KLOSJE, o.
(-s) ; ...KUNST, v.; ...NAALD, v. (-en), groote naald
met een zees groot oog om mode to borduren;
...PATROON, o. (...patronen); ...PRIEM, m. (-en);
o. (...ramen), rechthoekig houten raam,
dienende om de stof over to spannen waarop geborduurd zal worden.
BORDUURSEL, o. (-5), wat op eene stof geborduurd
wordt; boordsel, lint waarop met de hand of de
machine geborduurd is; de wijze van bewerking of
de teekening; verdichtsel van een verhaal.
BORDUURSTEEK, v. (...steken); ...WERK, o. het
work of de kunst van borduren; borduursel; het op gezette, nog niet voltooide werk waaraan geborduurd wordt; ...WERKSTER, v. (-s), die borduurwerk maakt; ...WOL, v.; ...ZIJDE, v.

BORDZIJDE,

BOREN, (boorde, heeft geboord), door het ronddraaien eener boor een hol of gat (door en door of

tot op zekere diepte) maken : een gat in eene plank boren; een put boren; ook eene tunnel boren, die maken ; op
de draaibankboren; — borende sponsen, die schelpen- on
kalkrotsen doorboren; — dat gat boor je niet, dat
zal je niet lukken, inz. een ander to bedriegen, beet
to nemen, wat op de mouw to spelden of een mal
figuur to doen slaan; — de hersenpan boron, trepaneeren; — een schip boren, met een smallen avegaar
gaten boron in de houten, ten einde aan het boorsel
to zien in welken staat het bout verkeert; — een
schip in den grond boron, het zoodanig beschieten,
dat het zinkt; — dat heeft hem in den grond geboord,
dat heeft hem financioel ten onder gebracht; —
iemands oor boron, hem tot luisteren nopen; — den
grond, boter, kaas boren, er eene zekere hoeveelheid
uitboren om de hoedanigheid to onderzoeken, de
diepte to peilen enz.;
massieve stukken metaal tot cylindervormige
buizen uithollen : een kanon, eene pompbuis, een stoomcylinder boren; — appels boren, het klokhuis uitsteken, voor appelbollen, of om ze heel to drogen; —
kiezen boren, ten einde ze to plombeeren ; iets al
draaiende ergens in of door heen drijven, steken:
een os een ring door den neus boren, ook iemand een

degen door 't lfff boren; een kogel boorde in zone borst;
(veroud.) iemand door den neus boren, hem beetnemen;
misleiden; — hij is door den neus geboord, hij is beneveld door den drank; — iemand iets door den neus
boren, op listige wijze doen verliezen; inz. zaken
die op den borg gehaald zijn, niet betalen als de
leverancier er niet aan denkt : (gew.) dat is je door
je neus geboord, dat is je ontgaan; —
de viand boorde door onze slagorde, drong er doorheen; de molenwiek boorde wel twee meter in den
yr ond ; in een geheim boren, erin doordringen; (dicht.
van boomen, torens, bergen) zich hoog in de lucht
verheffen; (van geluiden, van den blik) doordringen tot.
BOREND, bn., eene borende kiespon, hevig stekend;
—e nborendschot,
een dalend schot.
BORG, m. (-en), persoon die zich voor een ander
voor het geval dat doze zijne verplichtingen niet
nakomt, geldelijk verantwoordelijk step; modeschuldenaar: de borgen van den kooper, huurder, aan-

nemer; de borgen van den gemeenteontvanger; borgen
stellen, opgeven; iem. als borg stellen; — borg spreken
voor iem., good spreken voor; — borg staan voor de
kooppenningen, instaan; — de borgen (den borg)
(bv. van den hoofdschuldenaar, van den aannemer)

aanspreken, (meestal in rechten) noodzaken aan de
in de borgstelling genoemde verplichting to voldoen; — wilt gij zorg, stel u borg;

borg blijven, staan, spreken voor iemands betrouwbaarheid, zedelijkheid, enz., voor hem instaan; — ik
blidf, (sta) er u borg voor, sta er voor in, verzeker
het u; (bijbel.) Christus is onze borg, middelaar; onderpand, cautie: geen voldoenden borg kunnen stellen;
zone borgen in den zak hebben, dadelijk betalen;
render flinken geldelijken borg onnoodig zich aan to
melden; — wat zijn uwe borgen ? waarop steunt uwe
bewering?
waarborg: mijn, eerewoord zij u borg ; zone menschlievendheid staat er 7nij borg voor, dat hi)" u zalhelpen;(gew.)
wei is karnemelk,sborg, 't is lood om oud ijzer; — iets
op den borg helen, koopen zonder dadelijk to betalen,
ook op den (te) borg geven, inz. (kruidenierswaren,
brood, enz.).
BORG, m. (-en), barg.
BORG, v. (-en), borgstrop; borgketting; borgkoppeling; vgl. borghaak, borgsloep.

BORGHOUT.

BORST.
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BORGHOUT, m. (-en), schroefbout die het loswer-

BORREL, m. (-s), een glas met sterken drank : eon

ken van eenig deel eener stoommachine belet.
BORGBRIEFJE, o. (-s), briefje van het armbestuur,
waarin dit lichaam borg spreekt voor het betalen
van hetgeen er op vermeld staat, inz. woninghuur;
lijstje der waren die op den borg gehaald zijn.
BORGEN, (borgde, heeft geborgd), op krediet geven ;
(w. g.) te leen geven; zonder gereede betaling koopen: borgen baart zorgen, door te koopen zonder dadelijk te betalen kan men diep in de schuld komen; —
borgen is niet kwfjtschelden, uitgesteld is niet verloren; ontleenen aan, van, bij iem. of iets : geborgde uit4rukkingen, onoorspronkelijk; — wat borgt mij uw goed
gedrag ? wat geeft me de zekerheid, dat uw gedrag
goed zal zijn.
BORGER, m. (-s), (oudt.) burger.
BORGHOOrDTOUW, o. (-en), (zeew.); m,
(...haken), een haak of tandvormige inkeping die
-client tot borg, nadere bevestiging der lasch.
BORGKETTING, m. (-en, -5), (zeew.) ketting, dienende
om het loswerken, uitschieten of verschuiven van
eenig deel van het schip of van het tuig to beletten; vgl. zorgketting; veiligheidskoppeling (bij spoorw agen s).
BORGKLANT, m. (-en), klant die in een winkel op
-den borg haalt.
BORGKLEP, v. (-pen), zekere klep aan een stoomwerktuig.
BORGKOPPELING, v. (-en), eene koppeling van twee
borgkettingen; ...MOER, v. (-en), dienende om losworking van eenig deel aan een stoomwerktuig
tegen to gaan; ...PEN, v. (-nen), ook contrapen genoemd; ...RING, m. (-en); ...SCHROEF, v. (...schroeyen); ...SPIE, v. (-en).
BORGSLOEP, v. (-en), waarlooze sloop.
BORGSPREKING, v. (-en), borgtocht.
BORGSTELLER, m. (-s), die een borg geeft of
cautie stelt.
BORGSTELLING, v. (-en), de daad van een borg of
een borgtocht te stollen : onder borystelling van; de akte
van borgtocht; de som gelds als onderpand gegeven.
BORGSTROP, m. (-pen), (zeew.) een eind touw of
ketting dienende om het verliezen, loswerken, uitschieten of verschuiven van eenig deel van het
tuig te beletten.
BORGTAKEL, m. (-s), looze takel.
BORGTOCHT, m, (-en), de overeenkomst waarbij
een of meer personen zich geldelijk verantwoordelijk stellen voor de verplichtingen van een genoemd persoon ten opzichte van een eveneens genoemd persoon of lichaam; — persoonityke borgtocht,
waarbij eon ander persoon zich borg stelt; — rakeljjke borgtocht, waarbij geld als onderpand gestort
wordt; som die een ontvanger (postambtenaar enz.)
moet storten bij de aanvaarding zijner betrekking
als onderpand voor zijn trouw financieel beheer;
cautie, onderpand; akte van borgtocht.
BORGTOCHTELIJK, bn., eene borgtochtelijke overeenkomst, door een borgtocht verzekerd; bw., onder
borgstelling.
BORGTOUW, o. (-en), (zeew.) borg; ...WANT, o.
(zeew.).
BORGVEER, v. (-en), veer die het op- of uitlichten
van eenig deel aan een stoomwerktuig belet.
BORING, v. (-en), het boron; — boringen doen, een
onderzoek naar de grondsoort doen door middel van
een boorijzer.
BORIUM, o. (scheik.) bruin poedervormig (of gekristalliseerd) metalloide, bestanddeel van borax.
BORIUMZUUR, o. (scheik.) glinsterende, kleurlooze,
schubvormige kristallen die door sterke verhitting
smelten tot een op glas gelijkende massa.
BORKAN, o. (-s), zekere grove wollen stof, ook
barkan en berkan geheeten.
BORN, v. (-en), bron ; (veroud.) water.
BORNEN, (dicht.) opborrelen, opwellen.
BORNPUT, m. (-ten), welput; ...WATER, o. bronwater.

borrel nemen (pakken), drinken; — een stevigen borrel
drinken, stevig aan den borrel doen, vaak en veel
sterken drank gebruiken; — hij is aan den borrel,
hij drinkt tegenwoordig een beetje te veel; — een
borrel te veer hebben, beschonken zijn; — hij doet alles
om den borrel, om maar geld voor sterken drank to
bekomen; — het scheelt wel een slok op een borrel, het
scheelt heel wat ; sterke drank (likeur enz.) dien men
vOOr 't middagmaal gebruikt; — de borrel staat at
op tafel, (flesch, glazen, jenever enz.); — iemand op
een borrel noodigen, tot een gezellig samenzijn, gewoonlijk een uurtje voor het middagmaal; waterbobbel ; gasbel; opborreling. Borreltje, o. (-5).
BORRELEN, (borrelde, heeft geborreld), sterken
drank gebruiken vOOr het middageten; — hy zat ti?
borrelen, dronk van tijd tot tijd en recht op zijn
gemak zijn borrel; — gewoonlUk kwamen zone
vrienden bo hem borrelen, een of meer borrels drinken, waarbij zij gezellig over allerlei zaken praatten; —
j borrelt tegenwoordig weer to stork, maakt een to
druk gebruik van den borrel; (van vloeistoffen) bobbelen, opborrelen; voor den dag komen, opstijgen
(uit het hart). BORRELING, v. (-en), opborreling.
BORRELFLESCH, v. (...fiesschen), jeneverflesch ;
(ook) flesch met jenever; ...PRAAT, m.; ...PRAATJE,
o. (-5), zotteklap, opsnijderij (als onder den invloed
van een borrel), onzin; ...TIJD, m. (-en), tijd om een
borrel to drinken, gewoonlijk voor het middagmaal;
...UUR, o. (...uren).
BORS, m. (-en), (veroud.) beer (verscheurend dier);
(gew.) gezouten varkenskluifjes.
BORST, v. (-en), voorste min of meer gewelfde
deel van het menschelijk lichaam tusschen hals en
middelrif: eene platte, eene ronde, breede borst hebben;
met een ridderkruis op de borst; eene ongedekte borst:
de worstelaars stonden borst tegen borst; tot aan de
borst in het water staan; aan iemands borst uitrusten,
liggen; — zich op (voor) de borst slaan (kloppen),
(van verontwaardiging, smart, berouw enz.) ; — iem.
het pistool, den degen op de borst zetten, (fig.) iem. het
mes op de keel zetten; — iem. in de borst gropen,
voor de borst gemeten, (van boomen)
beetpakken;
op de hoogte van de borst van hem die ervoor
staat, gemeten;
het daaraan beantwoordende deel van een dierlijk
lichaam, boven de voorpooten ; elk der beide vooruitstekende deelen van de borst : eon paard met
mooie, breede borsten, ook boegen genoemd, vgl.
leeuwen-, geite-, kippe- (ook bij personen), haviksborst;
eene gebraden borst; eene kalfsborst; eene gerookte borst,
gew. ook jodenspek genoemd; vgl. naborst.
borstkas ; de longen, ademhalingswerktuigen:
eene zwakke, slechte borst hebben; — het op de borst hebben, verkouden zijn; aan eene borstziekte lijden; —
zfjne borst is vol, vol slijmvliezen; — de borst onderzoeken, op de borst kloppen, een onderzoek naar do
longen enz. instellen; — uit de borst zingen, met de
borststem; (van kleine kinderen), de tanden op de
borst hebben, hoesten bij het tanden krijgen; — holder, vrij uit de borst zingen, spreken, luide, duidelijk
zingen, ronduit spreken; — uit voile borst, luide, met
voile instemming; — /link van de borst spreken, rond
voor zijne meening uitkomen;
(dicht.) hart, gemoed : met onbeklemde, met diepgeroerde borst;
de rondo vleezige, klierachtige deelen op de borst,
die in een tepel eindigen, inz. bij vrouwen, (ook bij
apen en vleermuizen) waarin de moedermelk zich
afscheidt: een kind de borst geven, laten zuigen; ook
aan de borst leggen; 't kind is aan de borst, wordt
gezoogd ; — het kind is van de Borst, gespeend;
waarin de moedermelk geklon—e n zwer ndeborst,
terd is on nu verettert;
eene vrouw met zware
borsten, met groote borstklieren; hangende borsten,
borsten zoo plat als een pannekoek; ids aan zfjn
moeders horst ingezogen hebben;
dat stuit (ook is) mfj tegen de borst, daar hob ik
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een afkeer van, dat mishaagt mi. ; — nog heel wat voor
de -borst hebben, voor den boeg, to wachten hebben;
—zich'netdborstpjestoleg n,
iets vlijtig beoefenen; — eene hooge borst hebben, zetten, ook de borst
hoog dragen, hoogmoedig zijn, zich trots gedragen;
(van een paard) met
—deborstegnjtsdichtrek n,
groote moeite en inspanning een zwaren last trekken, (gew.) ook van personen gezegd, wanneer men
ziet dat alle hulp, endersteuning bij een ander
niets heipt;
gedeelte van een kleedingstuk dat de borst bedekt: die jerk is in de borst to nauw; — eene sluiting
(van eene jas) met dubbele borst, met over elkander
slaande' borststukken ; — eene geplooide borst, (in een
overhemd); — eene witte borst hebben, (scherts.) van
iem. gezegd, wiens vest wijd open is, waardoor zijn
overhemd bijna geheel zichtbaar is; de holte of
ruimte tusschen de borst on het bedekkende kleedingstuk; borstzak; (zeew.)
g.) de vooruitstekende deelen van eenig voorwerp; boeg; inkeping,
groef; verdikking, verhooging van eenig voorwerp,
(meestal wordt het gedeelte van de verdikking dat
op of tegen iets rust, borst (boven- en onderborst)
genoemd), waardoor een ander niet van de bepaalde
plaats kan schuiven, inz. de borst van den haan van

mee gereinigd. gepoetst wordt; schuier: kleer-, haar-,
nagel-, tandenborstel; boender: een platte borstel;
paardenborstel; (Zuidn.) met den ruwen borstel aan
eene kamer (ook aan iem.) gaan, terdege schoonma-

een geweer, van den loop, van de slotplaat; vgl. borstbout; — de borst van eene pen in het slot, het omgeklonken deel ; dat gedeelte waarop jets rust of draait
inz. bij scharnieren; (bij houtverbindingen) het vlak
zoo breed als de inkeping (of inzaging) diep is, ontstaan bij het maken van eene pen aan een regel,
(paal of karbeel, ook aan weerszijden van de messing van een plank) welke in een stijl bevestigd
wordt; de borsten sluiten tegen den stiji en beletten
het to ver inschieten der pen enz. (meestal is er
aan beide zijden der pen eene borst, doch bij eene
hoekverbinding heeft men slechts OOne); — schuine,
rechte borsten, waarbij de inkeping scherp- of rechthoekig is; — afwaterende borsten, (bij buitenwerken)
met stomphoekige inkeping, zoodat de regen niet kan
inwateren, het gebogen gedeelte eener flesch tusschen hals on buik, vgl. ziel. Borstje, o. (-s).
BORST, m. (-en), jonkman: een jonge borst; — een
flinke borst, een stevig jonkman ; vgl. adelborst.
BORSTAANDOENING, v. (-en), eene lichte borstziekte; ...AORTA, v. ('s), deal van de nederdalende
aorta dat zich in de borst bevindt; ...ADER, v.(-s),
bloedader in de borst; ...BALSEM, m. (-s); ...BEELD,
o. (-en), beeldhouwwerk dat den kop met een gedeelte der borst voorstelt (ook op munten); ...BEEN,
o. (-en), plat been waaraan de ribben aan de voorzijde vastgehecht zijn; ...BEKLEMMING, v. (-en);
...BES, v. (-son; ...BEZIE, v. (...bezien), vruchten van
verschillende plantenfamilien, in warme klimaten
groeiende, die door hun slijmerig, frisch, zuurzoet
oplossend sap heilzaam werken bij borstziekten;
jujube; ...BEZIEBOOM, m. (-en).
BORSTBOOM, m. (-en), (van een weefgetouw) een
waterpas geplaatste cylinder waarover het weefsel
loopt voordat het op den doekboom of onderlooper
komt; voor-, stukboom; (in stallen) balk voor de
borst van het paard ; schoftboom ; ...BOUT, m. (-en),
bout die in het midden van eene verdikking is voorzien; ...BUIS, v. (...buizen), (ontl.) gemeenschappelijke stam der chyl- en lymphvaten.
BORSTDRANKJE, o. (-s), geneesmiddel voor eene bezette borst; ...DRINKSTER, v. (-s), (gew.) vrouw
die bij andere vrouwen de borsten leegdringt, wanneer er gevaar voor zweren bestaat.
BORSTEL, m. (-5), dikke, stijve, uitstaande haren,
op het lichaam van varkens of wilde zwijnen, ook
op insecten, inz. rupsen; — al regende het varkens, gij
kreegt er geen borstel van, tot iem. gezegd wien het
steeds tegenloopt ; dunne steel, stekel (bij planten);
—borstels,
baard of snor van korte, stijve haren; een
gereedschap, bestaande uit een plat hout waarin
enkele of bosjes borstels (ook wel dunne metaaldraadjes, fijne rijsjes of heide) zijn bevestigd, waar-

ken; hem ruw behandelen; kwast (schildersgereedschap); (nat.) borstel van de dynamo, een samenstel
van koperdraden of gaas tot het opnemen van den
electrischen stroom van den commutator, van een
dynamo.
BORSTELAAR, m. (-s), (Zuidn.) borstel. BORSTELACHTIG, bn. (-er, -st), op borstels gelijkende (van
het haar); ...DRAAD, m. (...draden), pikdraad;
...DRAGERS, m. my. de familie der zwijnen.
BORSTELEN, (borstelde, heeft geborsteld), met den
borstel gladstrijken, wrijven; schuieren (fig. on gemeenz.) iem. borstelen; iem. den mantel of den rokborstelen, uitborstelen, afborstelen; hem een frisch
pak slaag geven, (ook) hem geducht de waarheid
zeggen, uitschelden (meer gewoon : den mantel uitvegen) ; (in de platte volkstaal) twisten, vechten,
bakkeleien; (gew.) ertegen borstelen , zijn best ertegen doen; (gew.) uit de bog geborsteld zijn, in eon
schoon of nieuw pak gestoken zijn, (ook) uit den
brand zijn; (Zuidn.) op forsche wijze schilderen ; (van
haren) steil overeind staan of gaan staan; (weverij)
de haartjes van het laken zooveel mogelijk in
dezelfde richting strijken, het opmaken door middel
van borsteltrommels. BORSTELING, v. (-en).
BORSTELGRAS, o. (plantk.) grassoort, met blauwgroene, stijve, borstelvormige bladeren, Nardus stricta;
...HAAR, o, borstelig haar; haar waarvan borstels
gemaakt worden ; m. (een gebrek
bij een paard) waarvan de manen borstelig en steil
staan, varkenshals.
BORSTELHOUDER, m. (-s), (electr.) toestel aan den
draagstoel van een dynamo verbonden tot het dragen en regelen der borstels; ...ROUT, o. (-en), waaraan de borstels bevestigd zijn.
BORSTELIG, bn. (-er, -st), 't borstelig zwijn,borstelige
haren; eene borstelige kin. BORSTELIGHEID, v.
BORSTELKRANS, m. (-en), (plantk.) eene zeldzame
lipbloemige plant welker bloemkransen omgeven
zijn door een krans van zeer fijne, op borstels gelijkende schutblaadjes, clinopodium vulgare.
BORSTELMAKER, m. (-s), iem. wiens beroep het is,
borstels to maken.
BORSTELRUPS, v. (-en), (nat. hist.) zwaar behaarde
rups (vooral uit de fam. der spinners).
BORSTELSTAARTEN, m. my. (nat. hist.), eene familie
der ongevleugelde rechtvleugelige insecten, wier
achterlijf in drie borstels eindigt; de suikergast behoort hiertoe.
BORSTELTROMMEL, v. (-s), waarover het laken
in de -weverij geborsteld wordt.
BORSTELVORMIG, bn. den vorm van varkensharen
hebbende (dier- en plantkunde).
BORSTELWERK, o. verschillende soorten van borstels; ...WINKEL, m. (-5), plaats ' -waar men borstels
vervaardigt; winkel waarin men borstelwerk verkoopt ; ...WISSCHER, m. (-5).
BORSTELWORMEN, m. my. (nat. hist.) eene afdeeling der ringwormen met bundels van borstelvormige
aanhangsels, ook borstelarnzen genoemd, o. a. de geineene zeepier.
BORSTGAREEL, o. (-en), gareel en twee strengen
met hak en.
BORSTGAT, o. (...gaten), opening voor de borst
(in een hemd).
BORSTGEZWEL, o. (-len); ...GLAS, o. (...glazen),

waarmee het overtollige zog uit de moederborst
gezogen wordt; zuigglas; ...HAMER, m. (-s); ...HARo. (-en), halfhemd; chemiNAS, o. (-sen);
sette ; ...HOEDJE, o. (-s), borstglas; ...HOLTE, v. (-n),
lichaamsholte, ingesloten door den schoudergordel,
de ribben on het middenrif; 0. (-en),
(geneesk.) stethoscoop.
BORSTHOOG, bn. (gew.) tot de borst reikende.
BORSTIG, bn. bw. (-er, -st), hij is borstig, is een borst-
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lijder; trotsch, (gew.) borstig loopen, de borst vooruitsteken.
BORSTING, v. opstaande rand aan houten of ijzeren
.
scheepsdeelen.
BORSTJUWEEL, o. (-en), juweelen sieraad; (fig.)
sieraad.
BORSTKAS, v. (-sen), borstholte, bovengedeelte
van den romp waarin hart en longen besloten zijn ;
...KINDJE, o. (-s), kindje dat met de moedermelk
groot gebracht wordt; ...KLEP, v. (-pen), opslag van
uitmonsteringslaken, vroeger bij de dragonders, ook
term bij het zeewezen; ...KLIER, v. (-en), druifvormige Idler die de moedermelk uit het bloed afscheidt; ...KLIERADER, v. (-s); ...KLONTJE,
eene soort van kandij met honig; ...KOEKJE, o.(-s),
koekje tot verzachting en tot ontbinding van slijm.
BORSTKREUPEL, bn. (van paarden) kreupel ten
gevolge van eene aandoening der borstspieren,

geplaatste vinnen der visschen; ...VLIES, o. (...vliezen), weivlies dat de inwendige oppervlakte der
borstholte en de oppervlakte der longen bekleedt;
...VLIESONTSTEKING, v. (-en).
BORSTWAND, m. (ontl.) wand der borstholte;
...WATER, o. (geneesk.) het water in de borstholte
tusschen longvlies en ribbenvlies ontstaan; (ook)
zekere drank; ...WEER, m. (...weren), borstharnas;
borstwering; bolwerk, ook (fig.).
BORSTWERING, v. (-en), (vestingb.) aarden wal die
eene to verdedigen ruhnte geheel of gedeeltelijk omsluit (bij veldwerken) ; verhooging van een wal waar
achter de verdedigers staan to vuren; verhoogd
gedeelte van een vestingmuur waarachter men

boegkreupel.

BORSTKRUIDEN, o. my. gedroogde plantendeelen
wier aftreksel eene uitmuntende drank is voor wie
het op de borst heeft; o.(...kruizen) kruis
op de borst gedragen, inz. door katholieken ; ...KUIL,
m. (-en), driehoekig ruimte beneden het borstbeen;
...KURAS, o. (-sen); ...KWAAL, v. (...kwalen), aanhoudende, meestal ongeneeslijke ziekte der adem-

halingswerktuigen.
BORSTLAP, m. (-pen), lap op de borst gedragen,
ter opvulling of ter verwarming dienende; (gemeenz.)
je bent min borstlap, lieveling ; (scherts.) verwarmende drank; — 't is maar een borstlap, iets gerings ;
(oudh.) borstsieraad des hoogepriesters bij de Isralieten, (schermk.) plastron; houten beschoeiing der
scheepshuid ; ...LIJDER, m. (-s); ...LIJDERES, v. (-sen).
BORSTMIDDEL, e. (-en), medicijn voor borstziekten;
...NAALD, v. (-en), een op de borst gedragen sieraad; broche.
BORSTNET, o. (-ten), vliegennet dat de borst van
een paard bedekt ; ...PANTSER, o. (-en).
BORSTPILLEN, v. my. pillen voor borstlijders;
...PLAAT, v. (...platen), kurasplaat; koperen platen
door boden gedragen (Zuidn.) ; ...PLAATJE, o. (-s),
borstkoekje: gegoten suikerplaatje met citroen, chocolade enz. (bij suikerbakkers) ; ...PLANKJE. o. (-s),
drilplankje ; ...POEDER, v. (-s), borstmiddel; ...POMP,
v. (-en), borstglas.
BORSTPOSITIEF, o. pijpwerk van het bovenste
klavier in een orgel hetwelk met het hoofdwerk
kan verbonden worden en zich bevindt voor de
borst van den speler; vgl. rugpositief.
BORSTREEP, m. (...repen), zeker touw van den
grooten en fokkemast ; ...RIEM, m. (-en), riem aan,
voor of over de borst gebonden om den ransel to
dragen, en om een voertuig voort to trekken; ook
deel van het trekgareel; ...ROK, m. (-ken), zeker
warm, wollen onderkleedingstuk ; — in den borstrok,
zonder bovenkleeding; (scherts.) het op zijn borstrok
hebben, het op de borst hebben; ...ROL, v. (-len),
borstboom van een passementswerkersgetouw.
BORSTSCHILD, o. (-en), (bij de insecten) driehoekig
plaatje op het middenborststuk; andere benaming
van het rugschild der schildpadden; ...SPELD, v.
(-en), ...SPELDJE, o. (-s), broche; doekspeld; ...SPIER,
v. (-en), (ontl.) spieren aan de voorvlakte der borstkas: groote en kleine borstspier; ...STEM, v. 't lagere
stemregister waarbij de stembanden in hun geheel
trillen; ...STUK, o. (-ken), stuk (tot de borst behoorende inz. van geslacht rundvee) ; deel van een
borstharnas; het middeiste der drie deelen van het
lichaam der insecten; gedeelte (van een kleedingstuk) dat de borst moet bedekken; ...SUIKER, v.
kandijsuiker ; ...SUIKERTJES, o. my. suikerkorreltjes, gerstesuiker (sucre d'orge).
BORSTTEPEL, m. (-s); ...TERING, v. longtering;
...TOON, m. (...tonen), toon bij het spreken of zingen,
gevormd door het trillen der stembanden in hun

geheel.
BORSTVIN, v. (-nen), (nat. hist.) de beide zijdelings

veilig kan loopen; (fig. van personen) bolwerk;
muurtje of hekwerk, inz. op den omloop van een
toren, langs bruggen; (bouwk.) muur onder de vonsters, tusschen de zolderbalken en de muurplaat
van den dakstoel; ...WERK, o., borstpositief; ...WERVEL, m. (-s), (ontl.) een der twaalf wervels waaraan
de ribben bevestigd zijn, ruggewervel; ...ZAAG, v.
(...zagen), (timm.) waarmede de borst gezaagd wordt;
...ZAK, m. (-ken), binnenzak in vest, borstrok ens.;
..4IEKTE, v. (-n), ziekte van de longen, van het
hart, van de groote vaten of van het borstvlies;
...ZUIVERING, v. (-en), het zuiveren of bevrijden
der borst van slijm; borstmiddel; ...ZWEER, v.
(...zweren), zweer aan de moederborst.
BORT, o. eene ziekte, vooral in het warme jaargetijde door geheel Europa, gnat gepaard met braken
en stoelgang; ook wel cholera nostras, cholerine genoemd.
BOS, v. (-sen), bus; (in een scheepspomp) emmer;
(gew.) bolspat.
BOS, m. (-son), bundel, verzameling van langwerpige niet zeer vast samengebonden voorwerpen
(vruchten, planten, deelen van planten enz.): een
bos wortelen, bieten, penen; bos rijs, takken; — een bos
pennen, eenige ganzepennen; — een bos sleutels, ring,
reeks met sleutels ; — een bos stroo, eene handvol,
eene schoof; — met een bosje stroo gemerkt, (van roerende goederen) to koop zijn; — een bos alas, zes
handen vol, schrank; eenige booten gerepeld vlas;
een bos touw, zwavelstokken; een bos garen,; — bos Naar,
eenige haren, al het hoofdhaar, vgl. krullebos; — bossen, (in een weiland) zwaar uitgegroeid gras; boender-, bentgras, bentepollen; (gew.) een heele bos, zeer
veel. Bosje, o. zie aldaar.
BOS, BOST, bn. (gew.) bos zijn, zijn geld, knikkers
verloren hebben; — iem. bos drinken, hem alles opdrinken, vgl. blot.

BOSBANK, v. (-en), (zeew.) dolboord.
BOSBOOM, m. (-en), buksboom, taxisboom.
BOSBOUT, m. (-en), bout die door een koker (bus)
gaat en twee platen van een stoomwerktuig verbindt.
BOSCH, o. (gew. ook m.) (bosschen), een met opgaande boomen beplante grond, woud: het Haagsche
bosch; — een bosch rooien, de boomen eruit; het (den)
bosch rerkoopen; — die heuvels zijn met boschbegroeid,.
geboomte, struikgewas; struik, boompje : frambozebosch; (fig.) een bosch van masten, een groot aantal
bij elkander liggende schepen, mastbosch; — huilen•
met de wolren waarmee men in het bosch is, zich naar
zijn gezelschap schikken ; — hout naar het bosch dragen,.
water naar de zee dragen. Boschje, o. (-s), zie aldaar.
BOSCHACHTIG, bn. (-er, -st), met veel boomen bezet, op een bosch gelijkende; ...ANEMOON, v.
( ..anemonen), Anemone nemorosa.
BOSCHBAAS, m. (...bazen), opzichter van een bosch.
BOSCHBES, v. (-sen), ...BEZIE, v. (...bezien), zwartblauwe bezie; heester waaraan de boschbes groeit,
Vaccinium; ...BEWAARDER, m. (-s), waker, oppasser in een bosch; ...BEWONER, m. (-s).
BOSCHBOUW, m. het aanleggen on onderhouden
van bosschen; —SCHOOL, v. (...scholen).
BOSCHBRAND, m. (-en), brand van een bosch.
BOSCHDUIVEL, m. (-s), eene soort van slingeraap
in Brazilie ; (gemeenz.) iemand die slordig gekleed
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is en er woest uitziet,- iem. met image verwarde
haren en stoppeligen baard enz. ; ...DRUIF, v. (...druiyen), wilde wingerd; ...DUIF, v. (...duiven), wilde
duff; houtduif.
BOSCHGEVECHT, o. (-en), gevecht om of in een
bosch gevoerd; ...GOD, m. (-en); ...GODIN, v. (-nen) :
boomte staat; ...HOEN, o. (...ders).
BOSCHJE, o. (-s), een klein bosch; een stuk grond
met kreupelhout begroeid; struik; (gew.) om de
boschjes loopen, heimelijk de school verzuimen, vgl.
achter de hang loopen, (ook) het werk aan anderen
overlaten, vgl. om de bulten loopen.
BOSCHJESMAN, m. (-nen), een volksstam in ZuidAfrika.
BOSCHKARTELBLAD, o. eene gemaskerdbloemige
plant, Pedicularis.
BOSCHKOOL, v. (...kolen), houtskolen, door de kolenbranders geleverd, niet zelden buschkolen geheeten, en bij het vertinnen en soldeeren vooral gebruikt; ...KOOLGRUIS, o.
BOSCHLEEUWERIK, m. (-en), boomleeuwerik;
...LOOF, o. gebladerte der bosschen of wouden.
BOSCHMEESTER, m. (-s), houtvester; ...MIER, v.
(-en), roods boschmier, Formica rufa;
(...muizen) eene van boven roestkleurige, van onderen witte muis, Mus sylvaticus.
BOSCHMENSCH, m. (-en), wilde die zich in de bosschen ophoudt; orang-oetang: zekere aap; — Alrikaansche boschman, chimpanse.
BOSCHNEGER, m. (-s), afstammeling van gevluchte
negerslaven in de bosschen van Ned.-Guyana.
BOSCHNIMF, v. (-en), boschgodin.
BOSCHRAND, m. (-en); ...RECHT, o rechten en gebruiken op de bosschen toepasselijk.
BOSCHRIJK, bn. rijk aan bosschen.
BOSCHRIETZANGER, m. (-s), Calomoherpe palustris.
BOSCHRUITER, m. (-s), eene hier te lande broedende
soort van snip; Totanus glareola; ...TERREIN, o.
(-en), een terrein met bosch begroeid; ...SPIN, v.
(-nen), vogelspin, Mygale; ...UIL, m. (-en), katuil.
BOSCHVAREN, v. (-s), rnannetjes-varen ;
m. (-s); ...WACHTER, m. (-s); ..WACHTERSWONING, v. (-en); ...WEZEN, o. verzorging en beheer
der bosschen; ...WOL, v. zekere geringe stof (bereid
uit de bladeren van den groven denneboom); ...ZANGERS, m. my. (nat. hist.) vogelgeslacht waartoe
o. a. de hofzanger en de fluiter behooren.
BOSHAAM, m. (...hamen), oeverhaam.
BOSJE, o. (-s), onafgewerkte sigaar: een bundeltje
binnengoed in een omblad gewikkeld, zonder dekblad; ook een bosje touw; een bosje scharren, sprot;
een bosje haar.
BOSJESGRAS,

gras geheeten.

o. OOnjarig beemdgras, ook pluim-

BOSJESJONGEN, m. (-s); ...MAKER, m. (-s), hij die
bosjes maakt voor een sigarenmaker.
BOSKLEP, v. (-pen), (aan een stoomwerktuig), vgl.
bosschuif.
BOSLEGGER, m. (-s), arbeider bij het opslaan van
turf (te Amsterdam); lid der turfwerkersvereeniging
a ldaar.
BOSSAGE, v. (-s), muur met vooruitstekende
steenen waarin beeldhouwwerk is aangebracht.
BOSSCHAGE, o. (-s), een boschje, een klein bosch.
BOSSEN, (boste, heeft gebost), in bossen binden;

het bentgras, de pollen in graslanden afmaaien; in
eene bos (begrafenis, ziekenbos) zijn; vullen (een
rand leggen om een vast kleed dat to klein voor de
kamer is); (gew.) vuil maken.
BOSSER, m. (-s), die bolt.
BOSSEWERK. o. (zeew.) bossen of bundeis oud geteerd uitgeplozen touwwerk om de schepen van
onderen schoon te branden.
BOSSCHUIF, v. (...schuiven), cylindervormige
stoomschuif met twee hells bossen of zuigers,
door een koker vereenigd.
BOSSING, v. (-en), het maken van eene bosrand,

BOTER.

.

doorgaans van effen kleur, gelegd om een tapijt dat
iets to klein is voor de kamer; de sehuin afgewerkte
kant van een paneel eener deur, die in de groef van
den stiji en regel sluit (het vlakke deel van het

paneel heet kussen).
boschnimf;.GROND,(-e)grondwap

BOSSINSCHAAF, v. (...schaven), waarmee tie• bossing van eon paneel wordt geschaafd.

v. (brouw.) overschot van het mout.
o. zeker kaartspel, door 4 personen gespeeld, waarbij men zooveel mogelijk of zoo weinig
mogelijk trekken zoekt to maken.
BOSVEER, v. (-en), (aan een stoomwerktuig), vgl.
BOSTEL,
BOSTON,

bosschuif.
BOT, v. (-ten), een tot de platvisschen behoorende
zeevisch, Platessa flesus; gebakken, gekookte bot; vgl.
tarbot, heilbot; — de bot vergallen, bij het schoonmaken de galblaas breken, waardoor de visch een onaangenamen smaak krijgt, (fig.) de zaak bederven,
maken dat de aardigheid er at is, vgl. baars; — een
b)tje zonder gal, een hoogst goedaardig mensch; —
de bot in de lever, vischvormige larven in de lever
van schapen voorkomende; vgl. botgal. Botje, o. (-s).
BOT, v. (-ten), (van planten on bloemen), knop, uitspruitsel ; vgl. uitbotten.
BOT, o. (-ten), knook, been: de botjes aan den

hond geven; — honden moeten botten knagen (kluiven),
de geringe most zich met het geringe vergenoegen;
(gemeenz.) hfj heeft het in zone botten, hij heeftjicht,

podagra, (ook) hij is ernstig ongesteld; (gew.) ook
gezegd van eene ondeugd die iem. als 't ware in het
bloed zit; — zone botten kan men tellen, hij is zeer
mager• — 't is niets dan vel en botten, (ook been,
zie aldaar).
'
Botje o. (-s).
BOT,

het einde van een touw ; vliegertouw ;

heeft geen bot, 't is al to strak; — een touw
—het ouw
meer bot geven, ruimte geven aan een touw 1 , et laten
schieten, het vieren ; — een touw bot vieren, tot het
einde laten afloopen; — bot korten, (inz. van het
vliegertouw, van een achterketting gezegd) inhalen,
gedeeltelijk opwinden; (fig.) iem. to veel bot geven, to
veel veroorloven; — zone hartstochten, driften, zone
wraakzucht bet vieren (ook botvieren), daaraan toegeyen, den vrijen teugel laten.
BOT, in bot vangen, teleurgesteld worden, slip vangen, zie BOTJE; (zeew.) gezegd, wanneer bij het
to veel over eene zijde liggen van de boot een riem
onklaar wordt; (gew.) ieder bot, iederen keer, vgl.
allebot.
BOT, bn. niet scherp meer, afgesleten, inz. van de
suede van een mes enz. gezegd, ook een bet mes:
eene botte schaar; een mes dat bot geschaard is; (fig.)
een bot verstand, dat niet gemakkelijk iets vat; ook
botte kinderen, niet snugger; vgl, botterik, botmuil;
onbeleefd, onvriendelijk : een bot antwoord; — botte
glbaan, bot
niet glad, hobbelig; (gew.) bot geld,
veel geld; (zeew.) bot lagerwal, bot opperwal, zie LAGERWAL ; bw. op eene lompe, ruwe wijze ; op
eens, plotseling: bet bleef hij staan, vgl. botuit, botweg; (gew.) bet aan den weg, vlak, onmiddellijk ; (gew.)
bet mooi, zeer.
BOTANICUS, m. (...ci), kruidkundige.
BOTANIE, v. plant-, kruidkunde.
BOTANISCH, bn. plant-, kruidkundig: tot de planten kruidkunde behoorende; — een botanische tuin,
tuin die veel kruiden bevat, (met het oog op studie
en proefnemingen ingericht); — eene botanische wandeling, met het doel planten te zoeken (voor studio).
BOTANISEEREN, (botaniseerde, heeft gebotaniseerd), kruiden zoeken, verzamelen en determineeren.
BOTANIST, m. (-en), plantenkenner, -zoeker, kruidkundige.
BOTBOER, m. (-en), visscher, verkooper van bet.
BOTER, v. verdikte vetdeelen van de melk of van
den room (door karnen verkregen, gekneed en waaraan zout en kleursel wordt toegevoegd) : boter karnen, door karnen verkrijgen; boter kneden, kuipen,
maken, wasschen, zouten; — de boter af halen, uit de karn
nemen; (gew.) de boter is groot, de boterdeelen zijn

BOTER.

BOTOOR.

door het karnen uit de melk afgescheiden; (gew.,
gemeenz.) zfj heeft de boter groot, is hoogst zwanger,,
Bras-, wei-, hooiboter, boter verkregen uit de melk,
wanneer de koeien in de wei loopen of op stal staan;—
kluiten-, vast- (vat-), potjesboter, in kluiten of in eaten,
potjes in den handel gebracht; vgl. inmaakboter;

ders of kapellen, wit of geel van kleur, dikwijls met
donkere vlekken, o. a. het koolwitje; ...KARN, v.
(-en), werktuig om boter to maken; ...KLEURSEL,

iceuken-, tafelboter; koe-, schapenboter; gee-, room-, natuur fabrieksboter, (natuurboter in het groot in eene
fabriek bereid); kunstboter, ook ossenboter en margarine genoemd; (fig.) boter bij de visch, kontant geld
bij de waar; zoo glad (het glijd) als boter, is zeer
glad; — 't is boter aan de galg (gesmeerd), 't zijn vruchtelooze pogingen om iemand to verbeteren, (ook) vergeefsche moeite voor eene verloren zaak; — wie boter
op zijn hoofd heeft, ga niet in de zon, wie lets op zijn
geweten heeft, houde zich schuil;
hi)" laat zich de
boter niet van zUn brood neonen, men kan hem niet
foppen, hij geeft niet licht toe; — de boter alleen op
zijn koek willen hebben, alleen de voordeelen willen genieten; — een haar in de boter zoeken, twist zoeken;
een onverwacht
—metzon eusindebotrvalen,
voordeel genieten; — hij braadt er de boter uit, hij
neemt het ervan, hij vertoeft lang waar hij het good
heeft; — zoo week als boter (ook : als was) zijn, zich
gemakkelijk laten leiden, (gew.) zich door de omstandigheden laten beheerschen; lusteloos, moo
zijn ; — het is botertje tot den boom, het is zooals men
het maar wenschen kan, (ook) ze zijn buitenge -woon
vriendelijk; vet uit plantendeelen getrokken: planten-, kokos-, cacaoboter; — botertje spelen, boter-melkkaas, zeker kinderspelletje; (gew.) boter en brood
gooien, een steentje over het water keilen.
BOTERACHTIG, bn. (-er. -st), tot de boter behoorende, op boter gelijkende; (gew.) van boter
houdende ik ben niet boterachtig, ik eet ze niet gaarne.
BOTERACHTIGHEID, v. hoedanigheid van boter.
BOTERAETHER, v. (scheik.) kleurlooze, brandbare
vloeistof, in water moeilijk, in alcohol gemakkelijk
oplosbaar, ruikt naar ananas on dient tot het maken
van vrucht-essences, kunstmatige rum en arak.
BOTERBANKET, o.; ...BEESTJE of ...BIESJE, o.
(-s), eene soort van koekjes, botergebak.
BOTERBLOEM, v. (-en), (Ranunculus) algemeene
naam der landranonkels, ook hanevoeten on hanepooten geheeten: scherpe, knoldragende, goudgele boterbloem; groote boterbloem of dotterbloem.
BOTERBOER, m. (-en), een boor die boter maakt;
bepaalde boor die aan een huisgezin de boter levert;
boterverkooper; ...BOERIN, v. (-nen) : ...BOOM, m.
(-en), hooge boom in Oost-Indi6, die de galamboter
oplevert; ...BOOR, v. (...boron), boor om de boter in
het vat to onderzoeken; ...BRIEF, m. (...brieven),
schriftelijke ontevredenheidsbetuiging van de overheld; ...BROOD, o. (-en), klompje boter als een broodje
gevormd.
BOTERDEEG, o. deeg tot botergebak; ...DIEF, m.
(...dieven), iem. die boter steelt; (fig.) spijs (of gebak) waartoe veel boter benoodigd is; ...DOOS, v.
(...doozen), waarin boter verzonden kan worden.
BOTEREN, (boterde. heeft geboterd), boter maken;
tot boter worden: de melk wil niet boteren; — de
broodjes, de beschuit boteren, met boter besmeren; (fig.)
gedijen, gelukken: dat zal wel boteren; — het wil niet
boteren, ik kan maar niet opschieten, vooruitkomen
met mijn work.
BOTERFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men machinaal roomboter maakt; fabriek waar men kunstboter bereidt; ...GAAS, 0.; ...GEBAK, 0.; ...GOED, o.
BOTERHAM, v. (-men), geboterde snede brood:
boterhammen smeren, snijden; (ook) eene droge boterham, zonder boter;
eene aangekleede boterham , een
niet to uitvoerig avondpartijtje;
eon afgelikte boterham, zie AFLIKKEN; ...HAMMENTROMMELTJE,
o. (-s), trommeltje door kinderen voor het twaalfuurtje meegenomen; ...HAMMENWORST, v. (-en);
...HANDEL, m.; ...HUTS, o. (...huizen), waar boter
verkocht wordt.
BOTERKAPEL, v. (-len), eene familie der dagvlin-
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o.; ...KNEEDBORD, o. (-en); ...KOEK, m. (-en), boterkoekje, o. (-5); ...KOELER, m. (-s), werktuig om 's zomers de boter koel on stijf to houden; ...KOOPER,
m. (-s), handelaar in boter; ...KRAKELING, m. (-en).
BOTERLAND, o. (zeew.) land dat de zeeman in
zijne verbeelding ziet; ...LEPEL, in. (-s); ...LETTER,

v. (-s), ook banketletter genoemd.
BOTERMACHINE, v. (-s), machine om vlug en degelijk
de boter uit de melk of to scheiden; ...MARKT, v.
(-en), plaats tot uitstalling van boter; (ook) verkoop
van hater aldaar; botermarkt houden; ...MELK, v.
(gew.) karnemelk; ...MES, o. (-son).
BOTERMIJN, v. (-en), (gew.) eigenaardige inrichting
in sommige streken van Noord-Brabant, waar de
boterprijzen opgedreven worden, onder boding echter,
dat de boeren het geld dadelijk omzetten in koopwaren; ...MOLLE, v. (-n), vaatwerk waarin de hater
bewerkt wordt.
BOTEROLIE, v, (...alien), zeer gezuiverde raapolie,
lichtgeel van kleur en goon oliesmaak moor hebbende;
...PEKEL, v.; ...PEER, v. (...peren), eene peer die
geurig, groot, sappig en smeltend in den mond is;
...POT, m. (-ten), pot tot bewaring van boter.
BOTERSAUS, v. (-en); ...SCHOTEL, m. (-5); ...SEPARATOR, m. (-5), waarmee de vetdeelen uit de
melk worden gehaald; ...SPAAN, v. (...spanen), plat
werktuig om boter uit to spitten; ...SPEET, v.
(...speten); ...SPRITS, v. (-en), zeker gebak ; ...STOF,
(scheik.) zekere zelfstandigheid in de hater butyrine;
...STOLP, v. (-en), overdekt botervlootje, vaak van
glas.
BOTERTAND, m. (-en), melktand ; ...Tandje, o.
(.$) ...TON, v. (-nen).
BOTERVAT, o. (-en), vaatje waarin hater geweest
is, ook bestemd om met hater gevuld to warden;
(gew.) met zijn achterste in het botervat vallen, door
een rijk huwelijk uit de verlegenheid geraken;
...VERF, v. (...verven), kleursel voor de boter ; ...VET,
o. butyrine: het hoofdbestanddeel van de hater;
...VLOOT, v. (...vloten);- ...vlootje, o. (-s), overdekt
bakje voor hater; ...VORM, m. (-en); ...VROUW, v.
(-en), boterboerin.
BOTERWAAG, v. (...wagon), plaats waar (van stadswege) de boter wordt gewogen; ...WERK, o. het
maken van boterverf; het maken van botertonnetjes ; ...WET, v. (-ten), wet, houdende bepalingen tot
voorkoming van bedrog in den boterhandel ; ...WIJF,
o. (...wijven), botervrouw; ...ZAAD, o. (gew.) eene
verscheidenheid van aveelzaad.
BOTERZEEP, v. (scheik.) zeep nit hater, dient tot
het maken van boter-aether ; ...ZUUR, o. (scheik.)
kleurlooze, scherpzure en ransig riekende vloeistof
die in de versche hater met glycerine verzonden
is, maar bij het ransig worden van hater vrij wordt;
het komt ook voor in zweet, levertraan.
BOTGAL, v. (gew.) galligheid: ziekte onder de
schapen.
BOTHEID, v. hoedanigheid van lets dat bat of
stomp is; (fig.) lompheid, domheid, beperktheid van
geest.
BOTHOL, o. (gew.) water-torkruid.
BOTJE, o. (-s), kleine hot; klein bat (been, knook);
kleine knop ; (oudt.) muntstukje, een halven stuiver
waard; — botje b botje leggen, ieder zijn aandeel to
zamen brengen, gezamenlijk de kosten der vertering
dragon ; — een botje- botje, een pic-nic (waarbij ieder
zijn aandeel spijs en drank in natura meebrengt);
belet krijgen.
—enbotjevange (krogen),
BOTKAR, v. (-ren), hooge tweewielige kar der botboeren; ...KRUID, o. (plantk.) de veld-vossestaart:
eene grassoort; ...LIJN, v. (-en), reep waarmee hot
gevangen wordt; ...MAND, v. (-en), zeer platte mand
waarin men bat ten verkoop aanbiedt; ...MUIL,m.
en v. (-en), domoor, lomperd, domino meld; ...NET,
o. (-ten); ...00R, rn. on v. (-en).
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BOTPIKKER, m. (-s), volksnaam van den bloedvink,
den dikbek enz. die de botten of knoppen afpikt.
BOTS, v. (-en), stoot, slag.
BOTSEN, (botste, heeft gebotst), stooten met een
bots: tegen elkander botsen.
BOTSING, v. (-en), stoot, schok: (nat.) de leer der
botsingen, deze beschouwt de gevolgen van het tegen
elkander stooten, inz. in betrekking tot richting en
snelheid der terugkaatsing ; (fig.) onaangename
woordenwisselingen, vijandigheid: dit geeft aanlei-

ding tot botsingen.
BOTSTOUW, o. (-en), (zeew.) verlengtouw.
BOTTEL, v, (-s), flesch; vgl. rozebottel.
BOTTELARIJ, v. (-en), inrichting waar bier,

wijn
enz. gebotteld wordt; kantoortje van den bottelier ;
spijsvoorraadkamer op schepen.
BOTTELBIER, o. bier op fiesschen.
BOTTELEN, (bottelde, heeft gebotteld), op flesschen
tappen; schuimen: het bier bottelt, schuimt.
BOTTELIER, m. (-s, -en), keldermeester, schaftmeester (op schepen en in kloosters).
BOTTELIERSCHAP, o. betrekking van bottelier.
BOTTELIERSMAAT, m. (-s), helper van den bottelier.
BOTTELOEF, v. (...loeven), (zeew.) loefhouder, eene
soort van spier om 't fokkezeil uit te zetten ; vgl.
loefboom; —KRABBER, m. (-s), een soort van stag,
strontstag.
BOTTELROOS,

BOUWAARDE.

BOTPIKKER.

v. (...rozen), eene soort van roos,

rosa villosa.

(het botte, is gebot), uitspruiten, knoppen, knoppen krijgen; (Zuidn.) weerkaatsen.
BOTTENMOLENAAR, m. (-s), arbeider in eene lijmfabriek, belast met het fijnmalen der botten of beenderen.
BOTTER, m. (-s), visschersvaartuig bij Urkers en
Markers in gebruik.
BOTTERIK, m. (-en), domoor, lomperd.
BOTTINE, v. (-5), halve laarzen, met elastiek; rijglaarzen.
BOTUIT, ...WEG, bw. ronduit, zonder omwegen.
BOTVIEREN, (vierde hot, heeft botgevierd), zie BUT,
eind touw.
BOTWAGEN, m. (-s), botkar.
BOUCANEEREN, (boucaneerde, heeft geboucaneerd),
het vleesch rooken.
BOUCLÉ, bn. (heraldiek), gezegd van een hazewindhond die een halsband draagt; ook van een stier,
buffel of beer die een ring door zijn neus draagt.
BOUD, bn. bw. (-er, -st), stout, onbevreesd, stoutweg: bond spreken, optreden.
BOUDEEREN, (boudeerde, heeft geboudeerd), pruilen, mokken.
BOUDOIR, o. (-s), klein elegant damesvertrek.
BOUDWEG, bw. stout,, onbevreesd: boudweg jets
BOTTEN,

zeggen, antwoorden.
BOUFFANTE, v. (-s), cache-nez, wollen halsdoek.
BOUFFON, m. (-s), potsenmaker,.kluchtspeler, hof-

nal. ; hansworst. BOUFFONNERIE, v. (...rieen),
klucht, gemeene grap.
BOUGIE, v. (-s), waskaars; waslucifer; ook kaarsvorm voor electrische verlichting; dunne, gladde
cylinder zonder opening, dien men bij vernauwingen
der natuurlijke kanalen inbrengt om die to verwijderen, inz. in den pisweg; gewapencle bougie, diem
om inwendig geneesmiddelen aan to brengen; smal
overglaasd potje van gebakken pijpaarde, onderdeel
van waterfilters.
BOUILLON, m. vleeschnat of aftreksel van mager
vleesch (kleerm.) samengerold goud- of zilverdraad
aan epauletten, fourageres enz.
BOUILLON-KOEKJES, o. mv. geprepareerde, vetvrije bouillon of vleeschextract met een aanzienlijk
lijmgehalte; ...SOEP, v.
BOULEVARD, m. (-s), lange, rechte, met rijen boomen belommerde wegen in den nieuweren stedenbouw; zij munten gewoonlijk uit door breede trottoirs, schitterende verlichting, prachtige winkels,
koffiehuizen, hOtels en een levendig verkeer.

o. dunne reepjes of blaadjes metaa)
(die van hout heeten biezen), in de groeven van
fineerplaten aangebracht.
BOUQUET, m. (-ten), bloemruiker; kruidige geur
(van den wijn); laatst en schitterend stuk van een
vuurwerk (in ruikervorm).
BOURDON, m. (-5), (muz.) diepe bas; de laagste
bassnaar; het 16- of 32- voets orgelregister.
BOURDONNe, bn. (herald.) een kruis, aan zijne ulteinden voorzien van bourdons of ballen.
BOURGEOISIE, v. burgerij; (in de politiek) de partij
van den gegoeden middelstand die door geld, niet
door geboorte, invloed heeft op den gang van zaken.
BOURGONDISCH, bn., Bourgondische wffnen; —14j
heeft een Bourgondisch geloof, het is een doortrapte
leugenaar.
BOUT, m. (-en), ijzeren of houten staaf zonder punt
en met of zonder kop dienende om platen, planken
tegen elkaar te bevestigen : spant- of koppel-, klink-,
schroef- spljtbouten enz.; — blinde bouten, waarvan alleen het achtereinde zichtbaar is; bout met
eene borst; een bout met moor; schroefpen; pin; soldeerbout, — strfikbout, gloeiend gemaakt stuk metaal
dat in een strijkijzer gelegd wordt; grendel; nagel;
klos van een kantkussen; (fig.) den bout op den
kop krijgen, met schande afgescheept worden, (ook)
voor anderen het gelag betalen; voor- of achtervierendeel van een rued, een kalf, een schaap enz.;
BOULEWERK,

een billetje of dijtje van gevogelte enz.: een schapebout, kalfsbout, lamsbout, eendebout; — dat is een lekker
boutje voor hem, dat is een lekker hapje voor hem,
daaraan heeft hij wat to doen; — zie toe, dat u de
bouten niet kwalijk bekomen, dat ge geene nadeelige
gevolgen ervan ondervindt; (fig.) iem. in de boutera
vangen (pakken), hem, haar stevig omhelzen; — weder op de bouten komen, op de been komen, herstellen; schrijfpen die van het einde der ganzevleugels
wordt vervaardigd ; (gew.) hooger gelegen bouwgrond
bij een dorp; de bout van een dijk, zie DIJKBOUT.
Boutje, o. (-s), zie aldaar.
BOUT, m. (-en), eend, eendvogel die opgegeten zal
worden.
BOUTADE, v. (-n), gril; geestige uitval tegen lets;
een klein hekelend vers.
BOUTDREVEL, m. (-5), de bout waarmee dieper
ingedreven wordt.
BOUTEN, (boutte, heeft gebout), (scheepsb.) van
bouten voorzien, met bouten bevestigen ; — blind bouten, blinde bouten slaan.
BOUTERIG, bn. bw. (-er, -st), vol bouten: eenbouterige kiel van een schip; (gew.) een bouterig (onhandig) mensch.
BOUTEROLLE, v. (-5), het ijzer dat aan het einde
der rapierscheeden wordt gezet.
BOUTGAT, o. (-en), gat voor een bout of waarin
een bout gezeten heeft.
BOUTIG, bn., een boutige knaap, een stevige knaap.
BOUTJE, o. (-s), kleine bout, nagel: schrijfpen (uit
de vlerk der gans); (fig.) mfjn boutje! mijn liefje, mijn
hartje.
BOUTKOGEL, m. (-5), kettingkogel.
BOUTTANG, v. (-en), smidsgereedschap om bouten
te verwijderen.
BOUTZIEK, bn. van een schip gezegd wanneer do
bouten door roost half verteerd zijn on speling in
hunne gaten hebben.
BOUW, v. (-s), veldmaat op Java = 1 / 4 djong; circa
71 ares. •
BOUW, m. het bouwen van huizen, vaartuigen
enz.; akkerwerk; tijd waarin het akkerwerk geschiedt: de bouw is afgeloopen; (vgl. hooibouw, wfjnbouw); inz. het verbouwen van veldvruchten: van
den bow() nwet het komen, de bouw heeft niet veel opgeleverd; de veldvruchten: de beau) staat er goed b2j ;
wijze van bouwen, bouworde; (bij uitbr.) wijze van
samenstelling, constructie: de bouw van het menschelific lichaam; de bouw van een volzin.
BOUWAARDE, v. humus, zwarte aarde.
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BOUWBOER.

BOVEN.

BOUWBOER, m. (-en), die hoofdzakelijk granen en
ander() veldvruchten verbouwt.
BOUWEN, (bouwde, heeft gebouwd), oprichten, in
elkaar zetten: een toren bouwen; kaartenhuisje bouwen ;
schepen bouwen; (fig.) een, stevig gebouwde jongen, fink
hjj gaat aan 't bouwen,laatbouwen, laat
gevormd;
voor zijne rekening huizen zetten om te verkoopen
Af te verhuren ; ploegen en zaaien (van land) ; — tarwe,
boekweit bouwen, (ook verbouwen), het land met tarwe,
met boekweit bezaaien; (fig.) zee bouwen, de zee bevaren; — dit schip kan goed zee bouwen, fs fink tegen
stormen bestand ; — op iemand bouwen, zich op tern.
,(of op zijn woord) verlaten ; — men zou huizen op
hem (op zijne woorden) gebouwd hebben, men achtte het
zone
-onmogelijk, dat hij een mispas zou begaan;
hoop, verwachting op iets bouwen, erop gronden;
—op
een zandgrond bouwen, (fig.) op lossen grond iets
ondernemen, zich verlaten op zaken die later blijken niet betrouwbaar te zijn ; — luchtkasteelen bouwen, hooge verwachtingen koesteren zonder eenigen
grond, overdreven plannen vormen ; — Aken en Keuzijn niet op e'en dag gebouwd, zie AKEN; (Zmidn.)
waar de menschen eene kerk bouwen, bouwt de dulcet
een kapelleken; — zich in den grond, zich arm bouwen,
zooveel aan bouwkosten uitgeven, dat men eindelijk
arm wordt; — zich rijk bouwen, door het bouwen en
daarna verhuren of verkoopen van huizen rijk worden. BOUWING, v. het bouwen; de bebouwing.
BOUWEN, m. (-s), een tabbaard met pofmouwen ;
daar is de broek en
.een vrouwenrok; overrok;
bouwen, daar is alles wat je wenscht.
BOUWER, m. (-s), inz. die huizen, schepen bouwt;
-die het land bebouwt.
BOUWERIJ, v. (-en), het bouwen, (inz. van huizen);
(ook) pachthoeve, boerderij; landbouw.
BOUWGEREEDSCHAP, o. (-pen), werktuigen tot den
landbouw of voor het bouwen van huizen; ...GEVAARTE, o. (-n), groot, reusachtig gebouw ;
GROND, m. (-en), grond, aangewezen of verkrijg;-baar om met woningen te bebouwen: bouwgrond te
hoop; grond voor landbouw geschikt: een goede bouwgrond eischt weinig nest.
BOUWHEER, m. (-en), stichter; bouwer (van kerken, paleizen enz.); — de groote bouwheer des heelals, de
Schepper ; ...HOEVE,v.(-n),boerderij (voor landbouw);
...ROUT, o. timmerhout; ...HOUW, m. kruishouw ;
o.
schuur; ...HUT, v. (-ten), vereeniging van bouwkunstenaars en bouwlieden in de
middeleeuwen, in nauw verband tot de kerk staande
•en alleen aan den paus gehoorzaamheid verschuldigd.
BOUWKEUR, v. (-en), verordening op het bouwen
en sloopen ; ...KNECHT, m. (-s), eerste boerenknecht
•op een bouwhoeve; ...KOSTEN, m. my.
BOUWKUNDE, ...KUNST, v. wetenschappelijke en
aesthetische beschouwing van het bouwen van
huizen, kerken enz.; vgl. scheepsbouwkunde, vestingbouwkunde, waterbouwkunde.
BOUWKUNDIG, ...KUNSTIG, bn. tot de bouwkunst
behoorende, ze verstaande: bouwkundig adviseur ; —
bouwkundig teekenen, rechtlijnig teekenen.
BOUWKUNDIGE, m. (-n); ...KUNSTENAAR, m. (-s),
architect.
BOUWLAND, o. akker, geschikt om er to ploegen
en to zaaien: bouw- en hooiland; land voor den akkerbouw gebruikt ; een stuk bouwland (vgl. weiland);
...LIEDEN, m. my. werklieden, arbeiders die een
huis (of eenig ander gebouw) helpen bouwen;
...LUST, m. lust tot bouwen.
BOUWLUSTIG, bn. (-er, -st), gedurig willende
bouwen.
BOUWMAN, m. (...lieden), landbouwer; ...MANNE"TJE, o. (-s), (gew.) kwikstaart; ...MATERIALEN,
o. my. benoodigdheden tot den bouw van huizen;
...MEESTER, m. (-s), bouwkundige; iemand die iets
heeft gebouwd : de bouwmeesters van den tempel ;
•opzichter over de gebouwen; overheidspersoon van
Rome, die het opzicht over de openbare geboubouwmannetje; ...MEESTERSCHAP, o.
-wen had;

waardigheid van bouwmeester; ...MELD, v. ( - en),
(w. g.) boerenmeid; ...MUURTJE, o. (.$), klein muurtje
dat niet op fondamenten gezet is.
BOUWOPZICHTER, m. (-s) ; ...ORDE, v. ( -n), wijze,
stelsel, smaak van bouwen: de Jonische bouword,e,
Dorische bouworde.
BOUWPLAATS, v. (-en), hofstede hoofdzakelijk uit
bouwland bestaande; vgl. greidplaats.
BOUWPOLITIE, v. de personen die moeten waken,
dat bij het bouwen of verbouwen van huizen de
bouwreglementen worden nageleefd; ...REGLEMENT, o. (-en), bouwverordening.
BOUWSPECULATIE, v. het speculeeren met het
bouwen en verkoopen van huizen; ...STIJL, m.
bouworde: de Byzantonsche bouwstol; ...STOF, v.
(-fen), bouwmaterialen; (fig.) deelen die tot samenstelling van een geheel dienen : de bouwstoffen tot
cle geschiedenis; bouwstoffen voor een woordenboek;
...STEEN, m. (-en), steen voor 't bouwen geschikt.
BOUWTIJD, m. jaargetijde, het best geschikt om
eenig land to bebouwen (met) : de beste bouwtfjd voor
raapzaad is...; ...TRANT, m. wijze waarop iets gebouwd is of wordt, bouworde.
BOUWVAK, o., het yak van iemand die zich met
het bouwen van huizen bezighoudt: het bouwvak
levert geene rake winsten meer op; werklieden die tot
het bouwvak behooren, metselaars, timmerlieden.
BOUWVAL, m. (-len), overblijfsel van een ingezakt
vervallen gebouw; rulne: de bouwvallen van Thebe;
de bouwvallen van Brederode; (fig.) de eens zoo krachtige man is niets meer dan een bouwval.
BOUWVALLIG, bn. (-er, -st), *Dud; yervallen; dreigende in to storten. BOUWVALLIGHEID, v. vervallenheid, zwakheid ; (fig.) bouwvalligheid des cuderdoms.
BOUWVELD, o. (-en), veld, geschikt of bestemd om
bebouwd to worden ; ...VEREENIGING, v. (-en), vereeniging van personen om voor gezamenlijke rekening huizen to laten bouwen; ...VERORDENING,y.
(-en), verordening of gemeentewet op den bouw van
huizen, behelzende de minimum ruimte, de verhouding tusschen hoogte der huizen en breedte der
straten, de hoedanigheid der bouwstoffen, aanvulling tusschen de fundeeringen, rioleering, enz.
BOUWZIEK, bn. (-er, -st), bouwlustig op overdreven wijze.
BOUWZIEKTE, v. overdreven bouwlust; ...ZUCHT,
v. bouwziekte.
BOVEN, voorz., rich hooger dan iets ancrers bevindend: de hemel boron onze hoofden; de naam staat
boven de deur; (fig.) iemand de hand boven 't hoofd
houden, beschermen; (fig.) hij is boven de wolken,buitengewoon MU; — hij woont boven een meubelmaker,
op eene, bovenverdieping van een huis in welks benedenverdieping een meubelmaker woont; — de
dorpstoren steekt boven de boomen nit, komt met zijne
spits hooger dan de boomen; (fig.) ho steekl boven
zijne medeleerlingen uit, overtreft hen in kennis, aanleg; — zijne stern klonk boven het rumoer uit, klonk
luider dan het rumoer; — 't daglicht schijnt nog boven
'tligt
't lamplicht uit, overtreft het nog in kracht;
boven zijn bereik, hooger dan hij kan reiken; — dat
gaat boven ons begrip, verstand, we kunnen het niet
begrijpen• — het werk, is boven mijn lof verheven, zoo
uitstekend' dat het naijn lof niet behoeft; — hfj groeit
mij boven 't hoofd, (ook over) wordt langer dan ik,
(ook) gaat mij in kennis, invloed overtreffen; hooger
in rang : ens majoor staat boven een kapitein; (ook)
hooger in aanzien, room, waarde : een groot denker
staat voor mU boven een krfjgsheld; — niets gaat boven
een onbevlekten naam, niets is meer waard; eene bepaalde maat, hoeveelheid to boven gaande, meer
dan: de rekening komt boven de honderd gulden; kinderen boven de drie jaar; — niet boven de raming,
begrooting gaan, niet meer uitgeven dan geraamd
i s ; — 't schip is boven 80° breedte gekomen, verder
naar de pool dan den 80sten breedtegraad;
dat
is boron verwachting geslaagd, beter dan men had

BOVEN.

BOVENKRUIER.

ktumen verwachten; — boven bidden en denken,beter
meer dan men eenigszins kan hopen ; nog bij 't geen
genoemd wordt: h# maakt nog wel duizend gulden

de tusschendeks en"berghouten; ...BORGSTROP, v.
(-pen), helft van een touwen borg waardoor vroeger
eene ra aan den mast verbonden was.
BOVENBRAM, m. (-men), derde verlengstuk op een
mast; —BOELIJN, v. (-s); —BRAS, v. (-sen); —GEITOUW, o. (-en); —LIJZEIL, o. (-en); —RA, v. (-as);
—SMOOT, v. (-en); —SLINGERPARDOEN, o. (-s);
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boven ztfn jaarltksch inkomen; — boven de gewone
getalsterkte, meer dan het gewone getal; (als versterking verbonden met behalve) h j verdient grof geld
met den handel, boven en behalve dat zfine vrouw ook
nog aardig wat inbrengt; —
boven water komen, aan de oppervlakte van het
water; (fig.) weer to voorschijn komen : na een paar
dagen rondgeboemeld te hebben is hy eindelijk weer
boven water gekomen; — 't hoofd boven water houden,

(fig.) een strijd tegen moeilijke omstandigheden volhouden, er niet in ondergaan ; — de plantendeelen boven
den grond, boven de oppervlakte van den grond uitstekend; —
min of
hfj is boven zon bier, boven zijn theewater,
rimer dronken; (kaartsp.) hij is boven Jan, heeft het
gevorderd aantal punten behaald; (bij uitbr.) hij
heeft de moeilijkheden overwonnen, is waar hij
wezen wil; (gymn.) zich boven de macht zetten,
maken dat men met naar beneden gestrekte armen
met de handen op rek of ringen steunt; — onder
en boven de wet zijn, zich om geene wetten, voorschriften behoeven to bekreunen; — wonder boven
wonder ! tusschenwerpsel om aan to duiden, dat men
iets een zeer groot wonder vindt; (gew.) boven de
hand gooicn, gooien met naar boven gerichten arm,
(handel) vfjf percent terra boven 't honderd, vijf van
honderd on vijf;
aan een gedeelte der rivier, dichter bij den oorsprong: Bingen ligt boven Bonn; de Rijn verdeelt zich
even boven Arnhem; — boven den wind, aan de zijde
waar de wind vandaan komt;
— bw., op eene hooger gelegen plaats: de moeilijke
bestijging werd beloond: boven was 't uitzicht verrukkelfjk, de luchtreizigers zagen, dat boven de zon scheen,
terwijl het beneden regende; (in 't bijzonder) op eene
bovenverdieping : woon je boven of beneden ? de meid
is boven; kom maar boven; even naar boven gaan;
in het voorafgaande (van een geschrift) : boven is
aangetoond, dat de oude opvatting onjuist was; — zie
boven, vergelijk boven, zie vergelijk het reeds gezegde; — Oranje boven! (verkorting van) Oranje ga
boven alles, krijge of behoude de overhand;
(door een voorzetsel voorafgegaan) now- boven,
naar een hooger gelegen punt gericht of gaande:

het oog, het hart naar boven; — de luchtballon ging
naar boven,.steeg op; — van boven, van een hooger
gelegen punt naar beneden toe gericht of komende:

iets van boven bekoken; — alle zegen komt van boven,
van den hemel ; — van boven of, met het hoogste
beginnende : kaarten van boven of wegnemen; — eene
maatschoppelljke hervorming moet van boven of beginnen, de hoogste standen 't eerst; — iemand of
iets te boven goon, boven iets gaan, overtreffen : Vondel goat zone tUdgenooten vex - te boven; dat gaat ons
klein verstancl te boven; — te boven komen, met goad
gevolg doorstaan, overwinnen : eene ziekte, verliezen,
bezwaren, moeilijkheden, te boven komen; ook de moeilijkheden te boven zUn;
(door een voorzetsel gevolgd) geeft eenvoudig to
kennen, dat een betrekkelijk hoog gelegen punt
wordt ingenomen (de bet. van 't volgende voorzetsel
blijft ongewijzigd): hij zat boven op het hills, boven in
den mast; de prUzen hingen boven aan den mast (vgl.
zat boven op
de samenstellingen) ; (schertsend) h
een paard, (van iemand die 't rijden niet gewoon is).
bw.
aan
het
boveneinde,
aan het
BOVENAAN,
hoofd: zUn naam staat op de lUst bovenaan; (fig.) hi]

slant coder de notabelen van de stall bovenaan.
BOVENAARDSCH, bn. hemelsch, goddelijk.
BOVENAL, bw. meer dan iets anders: heb God lief
bovenal; vrijheid bovenal ! (bovenal ziet meer op den
graad, vooral op de rangorde).
BOVENARM, m. (-en), het boven gedeelte van den
arm tot aan den elleboog.
BOVENBERGHOUT, o. (-en), op linieschepen tus schen

—STENG, v. (-en); —TOPPENENDE, o. (-n); —TUIG,
o.; —ZEIL, o. (-en), zeil boven de bramsteng.
BOVENBROEK, v. (-en), broek als bovenkleedingstuk gedragen, in tegenstelling met onderbroek;
...BUIKSTUK, o. (-ken), (scheepsterm) deel van het
inhout; ...BUUR, m. on v. (...buren), buur die boven
woont.
BOVENDEK, o. (-ken), op driedekkers het dek tusschen het opper- en het kuildek in.
BOVENDEUR, v. (-en), van twee halve deuren de
bovenste; (ook) deur aan het bovenhuis (de stoep op);
sluisdeur welke aan de zijde van het buitenwater
zich bevindt.
BOVENDIEN, voegw. bw. nog bij hetgeen vroeger
genoemd is: hij zit met Off dochters en nog eene
schoonmoeder bovendien.
BOVENDORPEL, ...DREMPEL, m. (-5), (bouwk.) bo-

venste dwarshout van een kozijn, kalf; kroonlijst.
BOVENDRIJVEN, (dreef boven, heeft bovengedre-

op of aan de oppervlakte drijven ; (fig.) de
bovenhand behouden : zon gevoelen dreef boven, vond
ingang, werd gevolgd; (fig.) de bovendrijvende part,
die aan het roer blijft, die den grootsten invloed

ven),

heeft. BOVENDRIJVING, v.
BOVENEINDE, o. (-n), het hoogste einde; de eereplaats: aan het boveneinde der tafel.
BOVENGAT, o. (-en), het bovenste gat (inz. iii
zeilen); ...GEI, v. (-en), de gei van de stormbezaan;
...GEITOUW, o, (-en), touw van de gaffelzeilen;
...GELEIDING, v. (-en), electrische geleiding boven
den grond.
BOVENGEMELD, bn., de bovengemelde, de reeds genoemde; ...GENOE1VID, bn.: ...GEZEGD, bn.
BOVENGESTEL, o. (-len), het bovengedeelte van
het gestel of den haard bij de hoogovens, to weten
onder de blaasgaten (tot aan de zool of den bodem
van de kroes).
BOVENGEVEL, m. (-s), oppergevel, hoogste deet
des gevels; ...GILLING, v. (en), (zeew.), zie GILLING; ...GIJNBLOK. o. (-ken), (zeew.); ...GOED, o.
bovenkleeren: jas, broek on vest; japon.
BOVENGRIETJE, o. (-s), bramsteng aan den bezaansmast. BOVENGRIETJESBOELIJN, v. (-en) ; ...BRAS,
v. (-sen); ...STAG, v. (-en); ...STENG, v. (-en).
BOVENGROND, m. (landb.) bovenste laag van den
akker.
BOVENHANDS, bw., bovenhands verven, (b. v. bij
bovenhands gooien,
het verven van een zolder);
boven de hand; bn., een bovenhandsche worp.
BOVENHUID, v. (-en), opperhuid; (zeew.) buitenhuid; ...HUTS, o. (...huizen), bovendeel van een huis,
afzonderlijk verhuurd en doorgaans met afzonderlij
ken ingang; — enkel, dubbel bovenhuis, uit eene, tweeverdiepingen bestaande; — anderhalf bocenhuis, met
twee verdiepingen aan de straatzijde en eene verdieping aan den achterkant; het huis zelf (in tegenstelling met het beneclenhuis of den rez-cle-ehausse'e).
BOVENKAAK, v. (...kaken), deel van het aangezicht tusschen oog, news, oor en onderkaak;
...KAAKSBEEN, o. (-deren).
BOVENKAJUIT, v. (-en), kajuit op het halfdek of
opperdek; ...KAMER, v. (.5), kamer hoven eene
andere, (ook flg.) het scheelt hem in cle bovenkamer,
in zijn hoofd; ...KA.NT, m. (-en); ...KAST, v. (-en),
(boekdr.) kast die hooger op den bok staat dan do
onderkast on waarin zeldzamer voorkomende lettersoorten zijn; ...KA_STLETTERS, v. my. (boekdr.);
'...KLEED, o. (-eren), overkleed, mansrok, jas, vest
of buis; overjurk of kleed; ...KLEEDING, v.;
...KORST, v- (-en); ...KOUS, v. (-en).
BOVENKRUIER, m. (-s), een molen waarvan alleen

BOVENKRUISRA.
de bovenste kap ronddraait, wanneer hij op den
wind gezet wordt.
BOVENKRUISRA, v. (...raas); ...STAG, v. (-en);
...STENO, v. (-en), bovengrietje.
BOVENLAKEN, o. (-s), laken om de dekens geslagen; ...LANDER, m. (-5), die hoogere of bergstreken
bewoont; (in Holland) Westfaler, Oostfries ; (ook)
vaartuig dat den Weser of de Eems bevaart; een
paard uit Holstein, Oostfriesland.
BOVENLANDSGH, bn. van hoogere streken ; (in Holland) Westfaalsch, Oostfriesch: eene bovenlandsche
aak, aak die van den Weser of den Boven-IJsel komt.
BOVENLANDEN, o. my. (aardr.) hooger gelegen
streken: de Padangsche bovenlanden; ...LEPER,
...LEER, o. (schoenm.) schoen zonder de zool; ...LINNEN, of ...LINNENGOED, o. geplooid linnengoed,
overhemden en kraagjes; ...LIP, v. (-pen); ...LIJF,
o. (...lijven), hoogste helft van het lichaam; ...LIJK,
o. (-en), lijk van een zeil langs gaffel of ra; ...LIJZEIL, o. (-en); —BINNENSCHOOT, v. (-en); —BUITENSCHOOT, v. (-en) ; —SPIER, v. (-en).
BOVENLOOP, m. (eener rivier) gedeelte eener rivier
van den oorsprong tot den laatsten waterval, loop
door het bergland; ...LUCHT, v. hoogere luchtlaag.
BOVENMATE, bw.; ...MATIG, bn. bw. buitengemeen, in zeer groote mate.
BOVENMEESTER, m. ( - s), hoofd eener school.
BOVENMENSCHELIJK. bn. het menschelijke to
boven gaande, meer dan menschelijk;
bovenmenschelijke inspanning, buitengewoon groot.
BOVENNATUURKUNDE, v. wetenschap van hetgeen
niet uit de gewone natuurwetten kan verklaard
worden, metaphysica; ...KUNDIG, bn.; ...KUNDIGE,
m. (-n), metaphysicus.
BOVENNATUURLIJK, bn. bw. wat buiten de gewone, waarneembare natuur valt : can bovennatuurlijke wezens, aan het bovennatuurlijke gelooven; wat
met tooverij in verband staat : 't yolk schreef den
toovenaars bovennatuurlijke macht toe.
BOVENNOKGORDING, v. (-en), (zeew.), zie GORDING.
BOVENOP, bw. op een hoog voorwerp : ik g a bovenop
zitten (op de imperiale van eene tram) (vgl. hij zat
boven op de tram); (fig.) hij komt er weer bovenop,
zijne zaken komen weer in orde; (ook) hij komt in
goeden doen; (ook) zijne gezondheid verbetert, enz.
BOVENOPLANGER, m. (-s), (zeew.) deel van het
inhout.
BOVENOVER, bw., onderlangs en bovenover.
BOVENRAAM, o. (...ramen), bovenvenster ; ...RANG,
m. (-en), hoogste rang; ...RIEM, m. (-en); ...ROK, m.
(-ken), over(vrouwen)rok.
BOVENSCHIP, o. (...schepen), bovendeel van een
schip ; ...SLAG, v. (-en), talreep.
BOVENSLAGSMOLEN, m. (-s), molen waarbij het
water op het rad valt; ...SLAGSRAD, o. (-eren),
waterrad waarbij het stroomende water tegen het
bovenste derde deel werkt.
BOVENSPIL, v. (-len), draaispil, een dek hooger op
denzelfden stander of koning als de benedenspil;
...STAD, v. hooger (bergachtiger) deel eener stad,
by. to Nijmegen.
BOVENSTAAND, bn. bovengemeld.
BOVENST, bn. (overtr. tr . van boven), hoogst, opperst: de bovenste verdieping, (fig.) de hersens;
je
bent een bovenste beste, ik dank je wel zeer voor de
genomen moeite; — de bovensten, m. en my. de eersten; (ook) de hoogste (muziek)noten.
BOVENSTEEN, v. (-en), welboord eener sluisdeur;
...STEL, o. (-len), het bovenste gedeelte van eenig
voorwerp (een wagon, eene brug, enz.).
BOVENSTEM, v. (-men), (muz.) tenor ; (van vrouwen)
sopraan: eerste bovenstem ; tweede bovenstem, hautecontra ; ...STROP, v. (-pen), bovenborgstrop.
BOVENSTROOMS, bw. naar den kant vanwaar de
stroom komt.
BOVENSWINDS, bw. (zeew.) aan de zijde waar de
wind vandaan komt, in tegenoverstelling van benedenswinds, aan de zijde waar de wind naar toe waait.
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BOVENTAND, m. (-en), tandder bovenkaak ; ...TOON,

m. (...tonen), hoogste, hoogere toon; bijtoon op muziekinstrumenten die het eigenaardig timbre veroorzaken ; — den boventoon voeren, het hoogste woord
hebben; (ook) den meesten invloed hebben, eene
eerste viool spelen; (van zaken) gekwetste eigenliefde
voerde in zijne repliek den boventoon, was er het duidelijkst in zichtbaar, uitte zich het meest.
BOVENUIT, bw. uit het bovengedeelte: bovenuit
hing de driekleur; boven iets anders uitkomend : zfjne
stem blonk overal bovenuit.
BOVENVEEN, o. bovenste veenlagen; ...VENSTER,
o. (-s) ; ...VERDIEPING, v. (-en). verdieping hooger
dan gelijkvloers; — 't scheelt hem in zijne bovenver
dieping, in zijn hoofd; ...WATER. o. dat van hoogere gelegen streken komt; ...WONING, v. (-en),
bovenhuis.
BOVENWIND, m. (-en), (zeew.) hooge windlaag.
BOVENZAAL, v. (...zalen), zaal op eene bovenverdieping; ...ZADEL, o. (-s), een met een steel verbonden soort aanbeeldje, dienende tot hameren van
rondo of driehoekige staven; ...ZANG, in. bovenstem ; ...ZEIL, o. de bovenste zeilen van een schip:
dat schip voert reel bovenzeil; ...ZIJDE, v. bovenkant,
b oveneinde.
BOVENZINNELIJK, bn. bw. hooger dan het bereik
der zinnen : de bovenzinnelfjke wereld, de geestenwereld.
BOVIST, v. stuifzwam met bloedstelpend vermogen, Lycoperdon Bovista.
BOWIE-MES, o. (-son), groote tweesnijdende dolk,
in Amerika gebruikt.
BOWL, m. ( - s), kom, schaal, bokaal, groot drinkglas : een bowl punch.
BOWLEN, (sport) in het cricketspel met den bal
gooien. BOWLER, m. ( - 5),
BOYCOT, o. (-ten), uitsluiten van 't maatschappelijk verkeer, zoodat niemand van den delinquent
koopt of aan hem verkoopt: 't boycot over een winholier uitspreken.
BOYCOTTEN, (boycotte, heeft geboycot), ultsluiten
van het maatschappelijk verkeer, voor dood verklaren. BOYCOTTING, v.
BRAAD, o. gedroogde kleine schol; braadschoi.
BRAADAAL, m. (...alen), [v. gmv. als stofn.] aal
als panvisch: speetaal; ...APPEL, m. (-s, -en), appal
geschikt om gebraden to worden.
BRAADHARING, m. (-en), [v. gmv. als stofn.] panharing.
BRAADIJZER, o. (-s), deal van een spit.
BRAADJE, o. (gemeenz.) een slecht, afgesleten
kleedingstuk.
BRAADOVEN, m. (-5), oven waarin gebraden kan
worden; (in de glasblazerij) stork verhit vertrek voor
het gloeien der nieuwe kroezen on glasmengsels;
vgl. koeloven; ...PAN, v. (-nen); ...ROOSTER, Im(-s);
...SCHOL, v. (-len); ...SCHOTEL, m. (-s), oven enz.
am in to braden.
BRAADSPIL, v. (-len), (zeew.) liggende spil tot het
lichten van het anker; ...SPIT, o. (...speten), spit
waaraan iets gebraden wordt; (zeew.) braadspil;
(fig.) lange, smalle persoon; (ook) oude, verroeste
degen; ...SPITDRAAIER, m. ( - 5); ...SPITDRAAIERTJE, o. ( - s), persoon, jongen die het braadspit draait;
...STUK, o. (-ken), stuk vleesch bestemd om gebraden to worden; (ook) gebraad.
BRAADVARKEN, o. ( - s), speenvarken dat in den
oven gebraden wordt; ...VET, o. vet om vleesch
mode to braden; uitgebraden vet.
BRAADWORST, v. (-en), gebraden worst.
BRAAF, bn. on bw. (braver, braafst), deugdzaam, van
reinen levenswandel: onder brave menschen verkeeren; van brave ouders; dit meisje is bij alle verroeking
braaf gebleven; flunk, eerbiedwaardig: onze brave
huismoeders; de brave grijsaard; (vaak schertsend)
't zijn brave kruideniers; dapper: een braaf soldaat
vreest den dood niet; — braaf oppassen, zich good gedragen; — braaf drinken, veal drinken; — braaf liegen,
stork liegen. BRAAPHEID, v. rechtschapenheid.
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reine levenswandel, eeriijkheid, goede trouw; (ook)
dapperheid.
BRAAI, v. (-en), (Zuidn.) kuit (van het been).
BRAAK, v. verbreking of beschadiging van hetgeen
client om den toe- of doorgang van huizen of erven
te beletten: diefstal met braak; vgl. inbraak; het in
't water leggen van vlas- en hennepstengels om de
bastvezels te doen loslaten; (ook) werktuig waarmee men deze losmaakt, vgl. handbraak; (veroud.)
breking (vgl. nog doorbraak) ; braakijzer; bakkerswerktuig; (gew.) ik heb braak aan mine schaatsen,
er is iets gebroken; waarom rfjdt die wagen niet
voort ? zou er brake zijn?

BRAAK, bn. onbebouwd, (van landerijen) : braak
liggen; (fig.) die kennis ligt braak, wordt niet verder

bewerkt, levert geen nut op.
BRAAKDRANK, m. (-en), drank die het braken bevordert.
BRAAKIJZER, o. (-s), werktuig waarmee koekebakkers het deeg bewerken.
BRAAKJAAR, o. (...jaren), jaar gedurende hetwelk
een land onbebouwd blijft ; (bij de Hebr.) het zevende
jaar; ...LAND, o. land dat braak ligt.
BRAAKLOOP, m. hevige diarrhee; — Aziatische
braakloop, cholera ; — zw arte braakloop, vomita negro.
BRAAKMAAND, v. (veroud.) Juni; ...MACHINE,
v. (-s), machine om vlas te braken; ...MIDDEL, o.
(-en), artsenij die het braken bevordert.
BRAAKNOOT, v. (...noten), (kruidk.) zaadkorrel van
den braaknoteboom, die in de geneeskunde aangewend wordt; ...NOTEB0011, m. (-en), een vergiftige boom in Oost-Indie, uit wiens schijfvormige
zaadkorrels de strychnine bereid wordt.
BRAAKPLAATJES, o. my. ipecacuanha-plaatjes;
...POEDER, ...POEIER, o. zeker poeder om het braken te bevorderen. —, v. (-s), in de bet. van eene
hoeveelheid van dit poeder, die men in eens meet
gebruiken.
BRAAKSEL, o. het uitgebraakte.
BRAAKWIJN, m.; ...WIJNSTEEN, m. wijnsteenzuur; ...WORTEL, m. (-s), [v. gray. als stofn.] ipecacuanha-wortel (uit Brazilie).
BRAAM, (...bramen), spoor van het slijpen (op een
mes of schaar): de bream afnemen, het omliggende
kantje, tengevolge van het slijpen, wegnemen.
BRAAM, v. (bramen), braambezie; braamstruik.
Braampje, o. (-s).
BRAAMBES, v, (-sen) ; ...VLINDER, m. (-s), eene
kapel die hare eitjes legt in den bloesem der braambessen.
BRAAMBEZIE, v. (...bezien), wilde soorten van het
geslacht Rubus; de vrucht daarvan; ...STRUIK,
m. (-en).
BRAAMBOSCH, o. (...bosschen); ...SLUIPER, m.
(-s), Sylvia curruca; ...STRUIK., m. (-en), braambeziestruik.
BRABAKONNE, v. het Belgisch volkslied sedert
1830.
BRABANDER, m. (-s). iem. uit Brabant; eene Brabantsche cent.
BRABANT, o. vroeger een hertogdom, nu verdeeld
in Noord-Brabant (Ned.) en Zuid-Brabant (Belgie).
BRABANTSCH, bn., Brabantsch bier; Brabantsch koffiehuis ; — Brabantsche cent, Belgische cent; — Brabantsche muur, bepleisterd schotwerk dat het aanzien van een muur heeft; vroeger veel tot kamerscheiding gebezigd.
BRABBELAAR, m. (-s). BRABBELAARSTER, v. (-s).
BRABBELEN, (brabbelde, heeft gebrabbeld), om, ,erstaanbaar, verward spreken of schrijven: alles door
elkander brabbelen. BRABBELING, v.
BRABBELTAAL, v. onverstaanbare, verwarde taal.
BRACELET, m. (-ten), armband; handboeien.
BRACHY-CEPHALEN, in. mv. (volkenk.) kortschedeligen: menschen bij -wie lengte en breedte van
den schedel zich verhouden als 8:7. BRACHYGRAPHIE, v. snelschrijfkunst met verkortingen.
BIL.4CHYLOGIE, v. de k-unst om kort to spreken.

(braadde, heeft ,gebradeu), op een rooster of in, eene pan op het vuur gaar en korstigraaken; — vleesch braden; vise/i braden (meest bakken);
BRADEN,

bruin braden; op kolen braden; op den rooster braden;
in den oven braden; — kastanjes braden, in de heete
asch leggen tot ze bersten,— appels braden, ze in heete

asch of op eene kachel min of meer gaar doen worden; (spreekw.) zooals de man is,braadt men de worst,
ieder wordt bejegent naar zijne waarde; (fig.) eene
gebraden duif, een onverwacht geluk; gebraden
duiven vliegen niemand in den mond, wie 't goed wil
hebben, moet er voor werken; — min haring braadt
bier niet, ik heb het bier niet naar mijn zin, ik ga
er tusschen uit; — in de von braden, in den zonneschijn staan of liggen. BRADER, m. (-s). BRAADSTER, v. (-s).
BRADERIJ, v. (.en), het braden; plaats waar men
braadt.
BRAGA, m. noorsche god der wijsheid, welsprekendheid, dicht- en toonkunst; naam van verschillende tijdschriften en dichtwerken.
BRAGEEREN, (brageerde, heeft gebrageerd), een
wulpsch leven leiden, den pronker spelen, zich
grootsch voordoen langs de straat.
BRAHMA; m. een van de hoofdgoden der Indigrs,
de Schepper.
BRAHMATSME, o. godsdienst der Ariers en IndiArs,
zooals die in de Veda's vervat is, met vier kasten; de Brahmanen of geleerden, de Kshatria's
of vorsten en krijgslieden , de Vaicja's of de
gemeente; het yolk en de &edra's of inlanders, de
slaven.
BRAILLE-SCHRIFT, o. schrift uit verheven punten
bestaande, voor blinden.
BRAK, bn. (-ker, -st), zout, zilt ; bedorven ; — brak water, zoet water met zeewater vermengd; (ook) water
in stilstaande poelen of veenplassen; — brakke turf,
waarin zoutdeelen zijn. BRAKHEID, v.
BRAK, m. (-ken), eene soort van jachthond; (fig.)
ondeugende jongen, straatjongen; een jongen die wat
durft, bengel ; boerenwagen op vier wielen voor
landbouwgebruik.
BRAK,.v. (-ken). Zie BARAK.
BRAKEN, (braakte, heeft gebraakt), breken (van
vlas en hennep) ; (koekbakkersw.) het deeg dooreenwerken op de braak: is dat deeg al genoeg gebraakt ? — overgeven, spuwen : de zieke heeft gebraakt,
(bij uitbr.) de vulkaan braakt vlammen, de kanonnen
braakten dood en verwoesting; (fig.) ik break ervan,
het hangt mij de keel uit, ik walg ervan. BRAKING, v. BRAKER, m. (-s), die (hennep of vlas)
braakt; die overgeeft, vomeert.
BRALLEN, (bralde, heeft gebrald), schreeuwen,
razen, tieren; pochen (op iets); het veil brallen, zie
ZEIL.
BRAM, m. (-men), (zeew.) bramzeil; (fig.) bram op
brain voeren, pralen, een groot vertoon maken;
heeft hem half om.
—de ronkardheft enbram,in
BRAM, m. (-men), (volkst.) flinke, wakkere kerel;
kloeke borst; een windbuil : het is een rechte bram ;
brain uithangen, den losbol spelen en goede sier
maken; vgl. Piet.
BRAMAHPERS, v. (-en), eigenaardige drukpers voor
het mechanisch zetten on drukken van behoorlijk
op elkander volgende getallen.
BRAMAHSLOT, o. (-en). slot, inz. voor brandkasten
enz. gebruikt.
BRAMBOELIJN, v. (-s); ...BRAS, m. (-sen), (zeew.);
...EZELSHOOFD, o. (-en); ...BUIKSGORDING, v. (-5),
-en); ...GEITOUW, o. (-en); ...LIJZEIL, o. (-en);
...LIJZEILSVAL, m. (-len) ; ...RA., v. (...raas); ...REEF,
m. (-en); ...SCHOOT, m. (-en).
BRAMINEN, BRAHMINEN, m. mv. Brahmanen.
BRAMSTAG, o. (-en); ...STENG, v. (-en). kleine spitse
mast (op den grooten of fokkemast); ...STENGZEIL,
o. (•en); ...STENGWERK, o. touwwerk on takelage
tot de bramsteng behoorende.
BRAMTOP, m. (-s); ...TOPPENENDE, o. (-u); ...VAL,
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0. (-len); ...WANT, o.; ...ZALINGS, v. my.; ...ZEIL,
o. (-en), het zeil dat gevoerd wordt tusschen de

vlam verteren : het huis brandt; door vuur bewerken: gebrande aarde; — wij branden gas, steenkolen,
gebruiken het voor de verlichting, verwarming;
hetgeen in de kachel, de
—dekachel,delampbrandt,
lamp is, brandt; brandwonden veroorzaken; doorgloeien : die sigaar brandt goed; heet zijn ; steken (van
vv- onden); prikkelen (van peper enz.); klotsen (van de
baren tegen den oever); — kalk branden, door gloeiing
bereiden uit schelpen; — teer branden, stoken; — hout
branden, door verhitting krommen; — eene wond
branden, verschroeien, met een gloeiend ijzer of door
chemische middelen, cauteriseeren; (fig.) van liefde,
van eerzucht, van wraak branden, dien hartstocht
hevig gevoelen ; ook van verlangen branden; — mine
oogen branden in het hoofd, (van nachtwaken enz.)
veroorzaken een pijnlijk, stekend gevoel; — zone
oogen branden in zijn hoofd, hij heeft een vurigen
bilk; — het vee branden, van een merk op hoef of
boron voorzien om het op eene gemeene weide to
laten grazers; — iemands haar branden, friseeren
(met een heet ijzer, om het to doen krullen); —
koffie branden, de rauwe boonen zwart branden;
blakeren; — brandt ge? is uwe pijp,
—e nschipbroaden,
awe sigaar aan? — die zijne billen brandt, moet op de
blaren zitten, wie eene dwaasheid begaat, moot er
de schadelijke gevolgen van dragon; — zijne vingers
branden, zich in moeilijkhecten wikkelen; eons anders
eigendom in bezit nemen (zonder het to weten);
to duur verkoopen; — zich
—zijnehandenbroaden,
branden, eene brandwond bekomen; (fig.) tegen de
wet handelen; ook haast je niet zoo; het hangt en brandt
a iet; — het brandt! er is goon gevaar; —jebrandMineen
kinderspel) wanneer men dicht bij het voorwerp komt
dat men moot opzoeken; (in het kaartspel) is branden de bovenste kaart omgekeerd onderaan leggen.
BRANDEND, bn.; (fig.) een brandend verlangen, een
varig verlangen ; — een brandcnde dorst, een hevige
dorst; — de brandende leeftUd van 20 tot 25 jaren; —
een brandend vraagstuk, dat groote belangstelling
wekt, on dringend oplossing eischt, enz.
BRANDENDHEET, bn. zoo hoot om zich bij aanraking to branden: de soep is brandendheet, een, brandendheete schotel.
BRANDER, m. (-s), die brandt; stoker (van jene-ver enz.); oud schip met ontvlambare stoffen gevuld om eene -vijandelijke vloot in brand to steken;
toestel aan het einde van gasbuizen of op petroleumlampen on -stollen, om aan de vlam een bepaalden vorm to geven; sterktemeter (in gasfabrieken).
BRANDERIJ, v. (-en), stokerij, plaats waar sterke
drank wordt bereid; kalkbranderif.
BRANDERIG, bn. (-er, -st), eene branderige lucht,
een branderig gevoel, aan brand doende denken; — het
eten smaakt branderig, heeft een branderigen smaak, is
een weinig aangebrand; — het paard is branderig,
heeft brand in het lijf; — een branderige wond, waarbij
zich ontsteking voordoet. BRANDERIGHEID, v.
BRANDERSKNECHT, m. (-en), arbeider in eene branderij (van jenever, cichorij).
BRANDEWIJN, m. (-en), soort van sterken drank,
40 a 50 '3.'0 alcohol. Brandewijntje, o. (-s), een glaasje
brandewijn (vgl. een klactrtje); —BRANDER, m. (-5);
—DRINKER, m. (-5); —FLESCH, v. (...flesschen);
—FOEZEL, v. bijproduct in de brandewijnstokerijen; —GLAS, o. (...glazen); —DRAF, m. droesem;
—GROG, m.; —NEUS, (...neuzen), jeneverneus;
—STOKER, m. (-s), brandewijnbrander; —STOKERIJ,
v. (-en); —VAT, o. (-en); —WEGER, m. ( s), vochtweger voor brandewijn.
BRANDEWIJNSKOM, v. (-men), zilveren schaal of
kom waarin met nieuwjaar, bij geboorten, bruiloften
ten platteland brandewijn met rozijnen wordt aangeboden.
BRANDGANG, v. (-en), smalle gang tusschen huizen, tot doorgang voor de brandspuitgasten en tot
het leggen der slangen; ...GANS, v. (...ganzen), eene
soort van zeegans; ...GAT, o. (-en), 3 of 4 cylinclrische
gaten in eene brandborn; ...GEROEP, o.; ...GE-

'beam- en de marsera, vroeger vooral bij stil weer
gebruikt; ...ZEILSKOELTE, v. wind waarbij 't bramzeil wordt gevoerd; — het waait daar eenebramzeilskoelte, men wordt er braaf doorgehaald.
BRANCARD, m. (-s), een draagzetel, draagstoel,
draagbed, inz. om zieken of gekwetsten te vervoeren; raderbaar.
BRANCHE, v. (-s), tak, afdeeling, zijlinie; — een
reiziger in eene of andere branche, tak van handel;
(ook) wandluchter.
BRAND, m. (veroud.) slagzwaard; — zoo helder, zoo
schoon als een brand, er rein, zindelijk uitzien.
BRAND, m. (-en), het voortdurend branden (van
lets); vlam, gloeiing; verbranding; brandstof: vrij
brand hebben; — hij heeft zooveel voor brand, voor verwarming ; zekere ziekte in het koren, veroorzaakt
door een soort van zwam: de brand is in het koren;
-een brandend stuk hout; uitslag (op de huid); — er
een uitslaande
is brand ! een gebouw staat in brand ;
brand, waarbij de vlammen naar buiten slaan; een
binnenbrand, de wacht roept brand! — er is eenhevige
&and uitgebroken ; — brand stichten, moedwillig brand.
veroorzaken in een gebouw enz.; — de brand is aangestoken, met opzet veroorzaakt; — in brand steken,
brand doen ontstaan; ook (genieenz.) eene sigaar, pin)
in brand steken, er den brand in jagen, aansteken;
(scherts.) een boom in brand steken, ertegen wateren; —
<len brand blusschen, (ook fig.) een geschil, een oproer
bedwingen, — h# zal dien brand wel blusschen, dat
zaakje wel opknappen; — h kijkt naar de Klundert,
<4* de Willemstad in brand staat, hij is in hooge mate
-scheel; — zijn brand blusschen, aan zijne onreine lusten voldoen; — moord en brand schreeuwen, een ver-vaarlijk geschreeuw aanheffen; — in den brand zon,
in geldverlegenheid zitten, in den nood zijn; — iem.
nit den brand helpen, hem te hulp komen (inz. met
.geld); ook door den brand, nit den brand; — weet ge
-ook al can den brand ? hebt ge al gehoord van den brand ?
weet ge de 'mole geschiedenis ook al? hebt ge al
ehoord wat er geschied is? — de brand der koorts,
het gloeien; — het paard heeft brand in het lijf, zit
col brand, brandigheid. Brandje, o. (-s), kleine brand ;
cew.) een beetje brandstof: ik heb hier een brandje.
BRANDAAR, v. (...aren), (landb.) aar waar brand
.aan is.
BRANDARIS, m. (-son), (veroud.) brandstichter;
.(zeew.) groote lantaarn onder de mars van 't admiraalsschip; naam van sommige vuurtorens.
BRANDASSURANTIE, v. (-s, „Alen), brandverzekering; —MA.ATSCHAPPIJ, v. (-en).
BRANDBAAR, bn. (-der, -st), vatbaar voor verbranling, voor vlamvatting. BRANDBAARHEID, v.
BRANDBALIE, v. (-s) (zeew.) brandemmer, slagputs ;
...BLAAR, v. (...blaren), opzwelling der huid (ten gevolge van branding); ...BRIEF, m. (...brieven), brief
-waarin men met brandstichting of moord dreigt,
.als niet op eene aangewezene plants eene som gelds
wordt neergelegd; (fig.) brief waarin men dringend
zijn nood klaagt: brandbrieven schrijven.
BRANDBOM, v. (-men), born om huizen enz. in
brand te steken, door een bodem van gesmeed ijzer
in twee deelen verdeeld; ...BRIL, v. (-len), bril die
.de veenbranders ophebben; ...BUS, -v. (-sea), ijzeren
lantaarn; bovendeel van een vuurpijl met brandsas
.en eene kleine granaat gevuld; ...DEUR, v. (-en),
dear door welke men in geval van brand een uitweg kan vinden (in schouwburgen enz.).
BRANDEEND, v. (-en), ook aardeend, vosseneend,
berg e end genoemd, die in de lente onze kusten bezoekt; ...EKKEL, v. (-5), bloeiende brandekkel, een
.der volksnamen van de witte doovenetel.
BRANDEL, m. (-s), (Zuidn.) haardijzer.
BRANDEMMER, m. (-5), lederen of ijzeren waterer-lamer van de brand veer.
BRANDEMORIS, m. (veroud.) brandewijn.
BRANDEN, (brandde, heeft gebrand), door vuur,
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m. (-s), )nuur tot den nok opge:VAAR, o.,
trokken tusschen het voor- on achterhuis eener

boerderij ; ...GIER, m. (-en), roestkleurige valk;
...GLAS, o. bol geslepen glas (of lens), gebruikt om eon bundel zonnestralen to doen convergeeren en zoo eene groote hitte to ontwikkelen;
...GRANAAT, v. (...naten), (artill.) granaat, geworpen
om brand to stichten.
BRANDHAAK, m. (...haken), lange haak, inz. in
gebruik bij brand om muren omver to halen;
...HARS, o. on v.; ...HAUW, v. (-en), (gew.)
brandaar; ...HERT, o. (-en), hart uit Boheme, uit
het Ardennerwoud; o. hout tot branden
(aan den haard, aan den oven) bestemd; (ook) een
brandend stuk hout; — hjj is zoo merger als een brandhout, hij is buitengewoon wager; — 't is brandhout
voor de hel, van .iena. gezegd die zeer gemeen is.
Brandhoutje, v. (-s).

BRANDHELDER, bn., ...SCHOON, bn. zoo helder,
zoo schoon als een (blinkende) brand [slagzwaard],
buitengewoon helder.
BRANDIG, bn. (-er, -st), naar iets verbrands riekende
of smakende; ontstoken; ontsteking verwekkende
(op de huid) ; — brandig koren, koren met korrels van

brandaren erin. BRANDIGHEID, v.
BRANDIJZER, o. (-s), haardijzer; (bij wondheelers
en veeartsen) ijzer waarmede wonden worden gebrand ; ijzer waarmede een merk wordt ingebrand ;

hij —vonis
gewtnismet nbradfjzertogschroefd,
in het kwade verhard.
v.
(-en),
het
branden;
het
woolen
en
BRANDING,
schuimen der golven, ontstaande door de vereeniging der aanrollende on terugkaatsende golven, bij

de kusten en op ondiepe plaatsen.
, BRANDKAS, v. (-son), verzekeringskas tegen brandschade; ...KAST, v. (-en), ijzeren kast tot berging
van waarde of geldswaardig papier enz. ; ...KEGEL,
m. (-s), (geneesk.) een kegelvormige prop moxa of
bijvoetwol, die op de huid in brand gestoken wordt
om daardoor eene brandwond to doen ontstaan, die
tot tittering overgaat; ...KEUR, v. (-en), keur, verordening op den brand, ter voorkoming van brand;
de met een gloeiend ijzer op eenig voorwerp gebrande keur; ...KLOK, v. (-ken), klok die men bij
brand luidt, alarmklok; ...KOGEL, m. (-s), met
brandsas gevulde grauwlinnen zak om eon ijzeren
geraamte met dito banden en bodem gespannen;
...KOORTS, v. (-en), heete koorts ; ...KOREN, o. koren
waarin de brand is door den honingdauw aangetast; ...KORAAL, o. eene soort van koraal; —, v. als
voorwerpsnaam : barnsteenen koraal (of kraal);

v. (-en), korst eener brandwonde ;
...KRAAN, v. (...kranen), groote kraan aan de waterleiding die men bij brand openzet om to blus...KORST,

schen; ...KRUID, o. (plantk.) blaartrekkende boter-

bloom, Ranunculus sceleratus.
BRANDL ADDER, v. (-s), ladder bij brand gebruikt
(voor de brandspuitgasten); ...LATUW, v. hoefblad ;
...LEER, v. (-en), brandladder; ...LIJN, v. (-en), (nat.)

meetkundige plaats der snijpunten van de lichtstralen die uit een zelfde punt voortkomen en door een
gebogen oppervlak terugkaatst of gebroken worden;
...LUCHT, v. reuk van brand; ...MEES, v. (...meezen),
koolmees.

BRANDMEESTER, m. (-s), opzichter-, bestuurder der
brandspuitgasten; (ook) baas eener steenfabriek die
van den eigenaar het work aanneemt on zelf het
loon der arbeiders bepaalt, hen aanneemt en ontslaat; ...MERK, o. (-en), schandmerk met een gloeiend ijzer op het lichaam (meest op den linkerschouder) eons misdadigers gedrukt; T. F. travaux force's;
T. P. travaux perpe'tuels; (fig.) schandvlek door misdaad op zich geladen; ook dat heeft een brandmerk,
op hem geclrukt, heeft hem zeer verdacht gemaakt;
ingebrand merk op kisten en eaten.
BRANDMERKEN, (brandmerkte, heeft gebrandmerkt), een brandmerk drukken (op); — iem. brandmerken, een witte krijtstreep op zijn rug zetten; op

BRANDSCHOON.
vele plaatsen is het brandmerken bff het opbouwen- der
kermis nog in twang onder de jeugd; (fig.) schandvlekken: hjj heeft zich voor altoos gebrandmerkt; denaam van Nero is (in de geschiedenis) gebrand-.
merkt; — jets als onzedelijk brandmerken,
het onzedelijk noemen (met een gevoel van afkeer, verontwaardiging).
BRANDMIDDEL, o. (-en), (heelk.) middel om to branden in de huid; (ook) mlddel om brandwonden to
genezen; ...MUIS, v. (..muizen), Mus agrarius, aardmuis; m. (...muren), middelmuur in een
smeltoven; brandgevel.
BRANDNETEL, v. (-s), onkruid walks stengel on
bladeren met fijne, broze haren bedekt zijn, die, bij.
aanraking, met de een weinig kromme punt in de
huid dringen, afbreken, on hun brandend sap in de,
wond uitstorten, Urtica.
BRANDOFFER, o. (-5), offerande van planten of
dieren die op het altaar geheel tot asch moesten.
verteren; —ALTAAR, o. (-altaren).
BRANDOOG, o. (-en), (heelk.) gezwel in het oogr
ooglidbrand; ...OVEN, m. (-s), smeltoven.
BRANDPAAL, m. paal waaraan zij ge-

bonden warden, die men levend verbrandde; ...PENNING, m. (-en), oorlogsbelasting door een vijand
opgelegd; brandschatting; ...PIKET, o. (-ten), krijgsyolk, schutterij bestemd om bij brand de orde tebewaren; schip dat bij eene vloot de wacht heeft; —
brandpiket hebben, de beurt hebben om met het brandpiket op to trekken; (ook) de wacht hebben bij devloot.
BRANDPIJL, v. (-en), (oudt. krijgsk.) lichtpijl met

de armborst in de duisternis afgeschoten om de-

werken der belegeraars to leeren kennen; ...PIJP,
v. (-en), pijp van eene born, van een vuurpijl ; ...PLEISTER, v. (-5), pleister voor brandwonden;
v. (-ken), roode plek (vlek) op de beenen of dijen,
ontstaan door zich to dicht bij het vuur to warmen,.

plek van vroegere brandwonden.

BRANDPUNT, o. (-en), punt waarin de licht- of
warmtestralen, na de terugkaatsing door een brandspiegel of na de braking door eene convergeerendelens elkaar snijden; — verwante brandpunten, koppel-

brandpunten ; — denkbeeldig brandpunt, bij bolle spiegels on divergeerende lenzen het punt vanwaar delicht- on warmtestralen schijnen to komen;(meetk.)
beginpunt der voerstralen (in eene ellips, hyperbool
on parabool); (fig.) Athene was een brandpunt van
wetenschap, hare beoefenaars waren to Athene zeer
talrijk en van Athene uit warden anderen voorgelicht; (fig.) plaats, punt waar zich bij een oproer al
de ontevredenen vereenigen; waar de ontevredenheld het grootst is.
BRANDPUNTSAFSTAND, o. (-en), afstand van het
brandpunt tot het midden van de lens of Spiegel.
BRANDPUT, m. (-ten), groote -waterput om bij brand
de noodige hoeveelheid water to leveren;
(m.) brandlucht; ...ROOF, v. (...roven), (geneesk.)
brandkorst, de roof op eene brandwonde; ...SAS, v.
(-son), hevig brandonde sas : mengsel van zuurstof
leverende lichamen on brandbare zelfstandigheden;
...SCHADE, v. schade door een brand veroorzaakt,
tegen brandschctde verzekerd zijn.
BRANDSCHATTEN, (brandschatte, heeft gebrandschat)), bij een oorlog eene gedwongene schatting
opleggen op straffe van plundering on brand. BRANDSCHATTING, v. (-en), gedwongen belasting door eon
vijand opgelegd : op brandschatting stellen.
BRANDSCHERM. o. (-en), scherm dat bij brand eene
ruimte veilig kan afsluiten, (inz. in schouwburgen).
BRANDSCHILDER, m. (-s), die in het vuur verguldt,
verft, emailleur.
BRANDSCH!LDEREN, (brandschilderde, heeft 2•ebrandschilderd), in het vuur vergulden, penseelen.
BRANDSCHILDERSKUNST, v. kunst des emailleurs,,
o. (-en).
BRANDSCHIP, o. (...schepen), zie BRANDER.
BRANDSCHOON, bn., zie BRANDHELDER.
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BRANDSCHOUW.
BRANDSCHOUW, v. het onderzoek dat jaarlijks

vanwege het gemeentebestuur bij de ingezetenen
plaats heeft, of alle voorgeschreven maatregelen
ter voorkoming van brand nageleefd worden.
BRANDSEL, o. (-s), hoeveelheid koffieboonen,kalk,
enz. die men to gelijk brandt: het eerste brandsel
koffieboonen is donkerder dan het tweede.
BRANDSIGNAAL, o. (...nalen), sein dat er brand is;
...SLANG, v. (-en), vuurwerkslang ; lederen of linnen
buis eener brandspuit; ...SNEDE, v. (-n), (wisk.) parabool ; ...SPIEGEL, m. (-s), gepolijst concaaf oppervlak (meest van metaal) dat de daarop vallende
zonnestralen in een brandpunt vereenigt en daar
zoodoende groote hitte ontwikkelt.
BRANDSPUIT, v. (-en), werktuig dat een machtigen
en aanhoudenden waterstraal levert tot blussching
van brand; —GAST, m. (-en), die de brandspuit bedient; —HUISJE, o. (-s), gebouw waarin eene brandspuit wordt bewaard ; —KLEED, o. (-en), zeildoekkleed
over eene brandspuit aan boord; —SLANG, v. (-en).
BRANDSTAPEL, m. (-s), houtmijt, houtstapel waarop misdadigers en om den godsdienst vervolgden
(ook, bij de ouden, de lijken) worden verbrand : tot
den brandstapel veroordeeld zfjn; ...STEEN, m. (-en),
[v. als stofn.] (heelk.) helsche steen, lapis infernalis.
BRANDSTICHTEN, o. brand veroorzaken; ...STICHTER, m. (-s) ; ...STICHTSTER, v. (-s), die moedwillig,
opzettehjk brand sticht; ...STICHTING, v. (-en).
BRANDSTOF, v. (-fen), stollen die zeer brandbaar
zijn door haar groot koolstof- en waterstofgehalte;
materialen (turf, bout, steenkolen) om te branden;
...STAF, m. (...staven), staf dien de brandmeester
draagt als teeken van zijne waardigheid; ...STUK, o.
(-ken), (kuipersterm); ...TEEKEN, o. (-s), vurige luchtsteen; teeken, sein dat er brand is; overgebleven
teeken (moet) eener brandwonde; brandlitteeken.
BRANDVERF, v. (...verven), email: in, met brandverf
schilderen; verfsoort die hnuton voorwerpen onbrandbaar maakt; ...VLAKTE, v. vlak door de snijdingspunten der lichtstralen bij een niet zuiver convergeerenden spiegel gevormd ; ...VLEK, v. (-ken) ; ...VOS,
m. (-sen), donkerbruin gekleurde vos ; brandplek.
BRANDVLEKKIG, bn. wie, wat brandvlekken heeft ;brandvlekki.ge schimmel, zwarte schimmel.
BRANDVOGEL, m. (-s), soort van meerkoet; stormvogel ; (fig.) (w. g.) ongeluksvogel, jobsbode.
BRANDVRIJ, bn., een brandvr# vertrek, niet aan
brandgevaar blootgesteld.
BRANDWAARBORG, m. verzekering tegen brandschade; —GENOOTSCHAP, o. (-pen); —MAATSCHAPPIJ, v. (-en) assurantie-maatschappij.
BRANDWACHT, v. brandpiket; (oorl.) voorpost,
nachtwacht.
BRANDWEER, v. de personen die ermee belast
zijn, de vocrrkomende branden te blusschen; —MAN,
m. (-nen), lid van de brandweer; —POST, m. (-en),
standplaats van de brandweer of een deel ervan;
...SCHEL, v. (-len), electrische schellen om de brandweer to roepen, zoodra het noodig is.
BRANDWEZEN, o. al wat op het voorkomen en
blusschen van brand betrekking heeft: verordening
op het brandwezen; ...WOND, v. (-en), ...WONDE,
v. (-n), eene wonde door branden veroorzaakt: met
brandwonden overdekt zijn; aan brandwonden sterven.
BRANDY, m. zeker likeur; sherry brandy.
BRANDZALF, v. (...zalven), zalf tegen brandwonden,
tegen uitslag of brandigheid; ...ZEIL, o. (-en), zeil
waardoor men bij brand de tegenoverliggende en
aangrenzende huizen vrijwaart; ...ZOLDER, m. (-s),
zolder die in geval van brand een vrijen uitweg
heeft; ...ZOOL, v. (...zolen), middelste schoenzool ;
...ZWABBER, m. (-s), (zeew.) eene soort van wisscher met stok (om bij brand te dienen).
BRANI, m. (-s), iem. die dapper, stoutmoedig is;
pronker; druktemaker; bluf; — brani maken, drukte
maken, pronken, zich een air geven ; — bn., (Ind.)
een braniofficier; —KRAAG, v. (...kragen), breede
hemdskraag der marine-matrozen,
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BRANIMAKER, m. (-s); ...VERKOOPER, m. (-s).
BRAS, m. (-sen), (zeew.) loopend touwwerk om eene

ra in een horizontaal vlak to draaien of naar den
wind to zetten: groote brassen; looze brassen; een
bras omhalen, vastmaken (bfjleggen); brassen aanhalen, zie AANHALEN.
BRAS, m. tuig, nietigheden, beuzelingen; verzameling van voorwerpen van weinig waarde : daar hebt
gY den ganschen bras, den ganschen winkel, het heele
boeltje; (fig.) 't is een vuile bras, een walglijk persoon; (fig.) den bras (of brui) geven (oudt. hebben) van
jets, er genoeg van hebben, het tegen zijn.
BRASBEUGEL. m. (-s), rakbeugel om het brassen
en toppen van de raas gemakkelijk to maken;
...BLOK, o. (-ken), zeer groot en plat blok met twee
neaten in elke wang, omdat zij dubbel gestropt
worden.
BRASDAG, m. (-en), slempdag; — brasdagen, dagen
van den slemptijd, carnaval.
BRASEEREN, (braseerde, heeft gebraseerd), twee
stukken staal of koper door middel van soldeersel
aan elkander hechten.
BRASEM, m. (-s), zekere riviervisch, Cyprinus
brama; — bakkersbrasem, leerjongen bij een bakker ;
—hetis enhalfbkenbrasem,
een opgeschotenjongen
of meisje die wel groot, maa'r nog niet verstandig
is. Brasempje, o. (-s).
BRASILINE, v. roode kleurstof in het Braziliehout.
BRASKATROL, o. (-len), brasblok ; ...KETEL, m.
(-5), (Zuidn.) ketel waarin men het koevoeder bereidt.
BRASMAAL, o. (...malen) slemppartij ; ...PARTIJ,
v. (-en); ...PENNING, m. (-en), (oudt.) Hollandsch
muntje, ter waarde van 10 duiten of 6 1/4 cent;
drinkgeld.
BRASSCHENKEL, m. (-s), (zeew.) touw met een
bldk waardoor de brassen loopen.
BRASSEN, (braste, heeft gebrast), slempen, bovenmatig lekker eten en drinken.
BRASSEN, (braste, heeft gebrast), (zeew.) de zeilen
door middel der brassen naar den wind richten:
bak brassen, bakzeil brassen; levendig brassen; scherp
bij den wind brassen; vierkant brassen; vol brassen
of volbrassen; goed, vol gebrast zeil; (fig.) je kunt wel
volbrassen, ophoepelen, maken dat je wegkomt.
BRASSING, v.
BRASSER, m. (-s), slemper, doorbrenger (in eten
en drinken). BRASSERIJ, v. (-en), slemperij.
BRASWANT, o. touwwerk om te brassen.
BRAT, o. Zie BORAT.
BRAT, bn. (gew.) prat, vurig (vooral van paarden):
dat paard is brat! gij zit zoo brat, jongetje.
BRAUW, v. (-en), BRAUWE, (-n), (Zuidned.) ooglidhaartje.
BRAVADE, v. (-s), grootspraak, grootsprekerij, snoeverij.
BRAVEEREN, (braveerde, heeft gebraveerd), trotseeren: geweld en dood braveeren.
BRAVO! BRAVISSIMO! tw. goed, mooi!
BRAVO, m. (-s), gehuurde sluipmoordenaar (in

Italie).
BRAVOUR, m. (-s), losse, trillende zang; — deze
zangster heeft weinig bravour, maakt weinig trillers ;
een zangstuk met moeilijke over—e nebravour-a i ,
gangen en ongewone wendingen, dat goed uitgevoerd, een verrassenden indruk maakt.
BRAZILIEHOUT, o. houtsoort uit Brazilie, die diont
tot. het bereiden van verfstoffen of tot het vervaardigen van fijne meubelen.
BRECCIEN, m. mv. hoekige steenbrokken door een
bindmiddel vereenigd.
BRED, o. (gew.) herd, bord; eene soort van schuif;
doos waarin kinderen hunne schrijf behoeften leggen.
BREDSTOKJE, o. (-s), latje op eene mal gespijkerd
of daarbij behoorend, waarop de breedte van het
inhout (van schepen) op verschillende punten is
aangeduid.
BREED, bn. en bw. (-er, -st), eene groote afmeting
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hebbend in eene richting loodrecht op de lengte-as:
eene breede rivier, straat; breede schovders; (met aangeving eener maat in den accusatief) afmeting
loodrecht op de lengte: de kamer is zes el tang en vhf
el breed ; de sloot is twee meter breed; — een breed
voorhoofd, een hoog voorhoofd; (zeew.) breed tuig,
tuig met in verhouding te lange raas; (zeew.) breed
liggen, de zijde bieden (aan den wind of aan een
ander schip); (fig.) groot, uitgebreid : eene breede rfj
van misslagen ; de breede schare der hongerlfjders; —
de breede road, voltallig, (bij uitbr.) een vrij groote,
indrukwekkende mad; — kiesrecht op breeden gronds1ag, aan zooveel mogelijk personen toegekend; —
zich niet tot het strikt
zijne studio breed opvatten,
noodige beperken; — het niet breed hebben, geen vermogen hebben, bekrompen moeten leven; — wie het
breed heeft, laat het breed hangen, wie veel bezit, kan
veel uitgeven; — alles lang en breed ver teller, oraslachtig, haarfijn ; — in het breede verhalen, alle bijzonderheden opsommen ; (als versterking van lang) ik was
al lang en breed thuis; — wed en breed, alom, aan alle
zijden; — breed opgeven van iets, iets hoog opvijzelen ; — iets breed uitmeten, het overdreven voorstellen,
aanbrengen; — er met de breede bbl inhakken, ruim,

(ook) ruw to werk gaan (met geld, met gestrenge
maatregelen); — het is zoo lang als breed, het komt
op hetzelfde neer; — te breed voor servet, te smal
voor tafellaken, (van een opgeschoten jongen of
meisje) to groot om met kinderen, te klein om met
groote menschen om te gaan, ook van eene huwbare jongedochter gezegd die zich te voornaam acht
voor een handwerksman, en zelf ongeschikt is voor
een hoogeren stand; — den breeden weg opgaan,

een

slecht leven leiden.
BREEDBAARD, m. (-en), (gew.) grootspreker, pocher.
BREEDBEKKIG, bn. (nat. hist.) met breeden bek.
BREEDBLADIG, bn. (kruidk.).
BREEDBOEG, m. (-en), (veroud.) eene soort van
vaartuig met breeden voorsteven of boeg.
BREEDBORSTIG, bn. (-er, -st), (inz. van paarden)
eene breede borst hebbend.
BREEDDOEK, o. soort van fijn linnen.
BREEDDOEKSCH, bn. van breeddoek gemaakt.
BREEDHEID, v. het breed zijn.
BREEDNEUS, m. en v. (...neuzen), iemand die een
breeden neus heeft.
BREEDSPRAKIG, bn. bw. (-er, -st), veel woorden
gebruikend om weinig te zeggen, (ook) allerlei bij zaken aanvoerend: een breedsprakig mensch; ook een
breedsprakig verhaal. BREEDSPRAKIGHEID, v.
BREEDTE, v. (-n), afmeting van iets loodrecht op
de lengte : de learner heeft eene breedte van 5 Meter,
heeft 5 Meter breedte; (aardr.) afstand (ten noorden
of zuiden) van den evenaar ; 3' 25' N.B. (3 graden
minuten noorderbreedte; Z.B. zuiderbreedtel, — astronomische breedte, de boogafstand (langs den
breedtecirkel) van eene star tot het vlak der ecliptica ; baan (van stoffen) : er gaan vier breedten aan
of in dit kleed, er zijn drie banen toe noodig; — het
moet uit de lengte of uit de breedte. op de eene of
andere wijze moeten de noodige onkosten bestreden warden.
BREEDTECIRKEL, m. (-s), (aardr.) cirkel die evenwijdig aan den evenaar loopt; ...GRAAD, m. (...graden), 't schip is onder (gyp) den dertigstenbreedtegrawl
gepraaicl, op 80° breedte, ...KRING, m. (-en), (aardr.)
breedtecirkel, parallel.
BREEDVOERIG, bn. bw. (-er, -st), BREEDVOERIGLIJK, bw. in het breede, in alle bijzonderheden,
(niet ongunstig zooals breedsprakig). BREEDV0ERIGHEID, v.
BREEDVOETIG, bn. (-er, -st), met Platte voeten.
BREEFOK, v. (,-ken), (zeew.) licht, hoog en smal
razeil met losse strijkende ra; ...GANG, v. (-en),
(zeew.) dat gedeelte van de buitenhuid bij
't welk tusschen het bovenbarghout en
onderbarghout begrepen is.
BREEK-AL, m. en v. (-len, -s), een wild, onbezonnen

kind of dienstmeisje dat alles breekt wat bem of
haar in handen komt.
BREEKBAAR, bn. (-der, -st), gebroken kunnende
worden; licht kunnende breken (van porselein,
glas enz.). BREEKBAARHEID, v.
BREEKBEITEL, m. (-s), groote beitel der timmerlieden en metselaars ; (zeew.) werktuig waarmee
het oude werk uit de naden gekrabd wordt; ...DISSEL, m. (-s), eene soort van grooten dissel; ...IJZER,
o. (-s), werktuig om sloten open to broken; zeer
groote breekbeitel der metselaars.
BREEKTUIG, o. gereedschap tot verbreken, openbroken; ...WATER, m. (s), dijk voor den ingang
eener baai of zeeboezem om daarachter eene veilige
reeds to vormen, beter golfbreker, zeebreker.
BREEL, v. (-en), drijfton waaraan een haringnet
hangt; —TOUW, o. (-en).
BREEUWEN, (breeuwde, heeft gebreeuwd), (zeew.)
kalfaten, met werk de naden (van een vaartuig)
dichtmaken; — h zal het wel breeuwen, hij zal het
wel klaarspelen, in orde brengen. BREEUWING, v.
BREEUWER, m. (-s), iemand die breeuwt; (spreekw.)
min vader is geen breeuwer, ik laat mij het werk niet
nit de hand nemen. [Breeuwer is verbasterd tot
Bremer].

BREEUWERSKNECHT, m. (-5); ...JONGEN, m. (-s);
m. (-s).

BREEUWHAMER, m. (-s), hamer bij het kalfaten
gebruikt; ...IJZER, o. (-s), kort, plat beiteltje zonder houten heft bij het kalfaten gebruikt.
BREEUWMES, o. (-son); ...STOEL, m. (-en), (zeew.)
hangend zitbankje van den breeuwer.
BREEVEERTIEN, v. een lange rug vOOr onze kust;
(fig.) de breeveertien laten waaien,uithangen, den grooten hoer spelen; — dat gaat over de breeveertien, op
verkwistende wijze.
BREI, m. (gew.) breiwerk.
BREI, v. (-en), (Zuidn.) stoop.
BREIDEL, m. (-s), toom, gebit; (fig.) zijnen hartst)chten een breidel aanleggen, ze intoomen, bedwingen.
BREIDELEN, (breidelde, heeft gebreidelc1), in-, betoomen; (ook fig.), iem. breidelen, kortwieken.BREIDELING, v. (-en).
BREIDELLOOS, bn. (...loozer, -t), zonder toom; (fig.)
toomeloos: de breidello9ze hartstochten van het gepeupel, de hartstochten die niets ontzien.
BREIDOPJE, o. (-5), dopje om de naalden gedaan
om ze niet uit het breiwerk to verliezen bij het
meedragen.
BREIEN, (breide, heeft gebreid), draden (garen,
sajet, wol enz.) met eene soort van lange naalden
of priemen zoodanig dooreenwerken, dat zij een
samenhangend geheel vormen: kousen, borstrokken,

slaapmutsen, netten breien; gebreide goecleren; — men
moet kunnen praten en breien tegelok, men meet zijn
werk uitnemend verstaan; vgl. brijen. BREIER, m.
(-5). BREIING, v. (-en). BREISTER, v. (-s).
BREIGAREN, o. (-s), garen tot breien geschikt;
...GELD, o.; ...GEREI, o.; ...LOON, o. (-en); ...GOED,
0. gereedschap tot breien; (ook) gebreide kleedingstukken.
BREIHOUT, o. (-en), BREIHOUTJE, o. (-s), zeker
hol werktuigje der breisters om er de naald in te
zetten; vandaar: zilveren breihout, [in sommige strek en o ak breischei d : i. hreischeede 2:enoemd1; houten
breinaald dlenende om doeken enz. mee to breien;
...INRICHTING, v. (-en), plants waar men allerlei
breiwerk kan laten vervaardigen (meestal machinaall.
BREIJUFFROUW, v. (-en), onderwijzeres in het
breien ; .KATOEN, o. ; ...KLOS, m. (-sen); ...KOKER,
m. (-5), koker voor de breiprienien ; „NOUS, v. (-en),
kous waaraan gebreid wordt; (ook) gebreide kous;
(fig.) een vrouw die in een gezelschap weinig zegt.
BREILEERLING, m. en v. (-en); ...LES, v. (-sen),
cane les in het breien ; ...MACHINE, v. (-5); ...MAo. (-s).
TRES, v. (-sen), breijuffrouw,

BREILTJE.
BREILTJE, o. (-s), zie BREEL.
BREIN, o. hersens; (fig.) verstand:

BRENGEN.
dat komt niet

uit zijn brein.
BREINAAD, m. (...naden), gebreide naad; ...NAALD,

v. (-en), lange en dunne, stalen of koperen staafjes
waarmee gebreid wordt.
BREINLOOS, bn. zonder verstand, dom.
BREINONTSTEKING, v. (-en), hersenontsteking;
...VLIES, o. hersenvlies.
BREIPATROON, o. (...patronen), model, voorbeeld
om na te breien; ...PEN, v (-nen); ...PRIEM, m.
(-en), breinaald.
BREISAJET, o. en v. sajet om to breien; ...SCHEEDE, v. (-n); ...SCHEI, v. (-en), (gew.) breihoutje;
...SCHOOL, v. (...scholen), school alleen tot het onderricht in breien bestemd; ...STEEK,m.(...steken),
wijze van breien.
BREISEL. o. het gebreid work.
BREISTER, v. (-s), zij die breit; — de beste breister
kan ook wel eens een steek laten vallen, de knapste
kan zich ook wel eons vergissen. Breistertje, o, (-s).
BREITOBBETJE, o. (-s), tobbetje waarin de breister
haar kluwen heeft liggen; ...UUR, o. (...uren), uur
waarin men breit.
BREIVROUW,
v. (-en), breister, breimatres;
...WERK, o. work dat men bezig is to breien;
...WINKEL, m. (-s), inrichting tot het vervaardigen
en verkoopen van breiwerk; ...WOL, v.
BREIZAK, m. (-ken), zak waarin al het breigereedschap enz. wordt geborgen.
BREKEBEEN, m. on v. (-en), sukkelaar, iemand die
iets slecht verstaat : ik zal in de wiskunde wel altijd
een brekebeen blijven; ...SPEL, m. en v. (...spellen),
iem. die het genoegen van een gezelschap stoort.
BREKEN, (brak, heeft en is gebroken), stuk maken
een glas breken ; een stoel broken; in stukken vallen,
stuk gaan : het glas breekt licht; — een arm breken,
de beenderen van den arm broken; — den hats (nek)
breken, de bovenste halswervels ontwrichten;
—(fig.)dathef mdenhalsgebrokn,
zijn ongeluk
bewerkt of volkomen gemaakt; — ik kan hem wel
maken en breken, ver zijn meerdere zijn; (fig.) den
staf over jets breken, het ten strengste afkeuren;
niets hief de eentonigheid
—nietsbrakde ntoigheid,
voor eene pons op; (ook) zoo'n vrije dag breekt nog
eens; — de zon breekt door de wolken, scheidt de wolken vaneen; — de oogen breken, 't licht verdwijnt er
uit (bij stervenden) ; — met eene gewoonte breken,
ze afieggen; — met de oude sleur breken, ze niet meer
volgen; — zijn woord, zyn, eed breken, zich er niet
om bekommeren, niet nakomen; — de huwelijkstrouw breken, ontrouw worden; — met iemand breken, de vriendschap opzeggen; — zich baan breken,
zich een weg banen (door eene menigte b. v.), (ook
fig.) ; — het brood breken, bij 't Avondmaal ronddeelen; — (R.-K.) den ouwel breken (bij toediening van
het sacrament); — zijn trots is gebroken, hij is vernederd; — de tegenstand is gebroken, overwonnen;
—zijnekrachtenzij gebroken,
hij is verlamd (ook fig.);
hij was gebroken naar lichaam en ziel;
(nat.) de stralen breken in het water, veranderen
van richting; (wisk.) eene gebrokene lijn , lijn die
uit twee of meer rechte lijnen bestaat, die niet in
elkanders verlengde vallen; — het stel is gebroken,
het geheel is geschonden; — non val werd gebroken, onder het vallen stiet hij op eenig voorwerp ;
—hetijsbrek n,
een moeilijk work het eerst aanvangen; (ook) vertrouwelijk worden; — door den
vijand breken, door de vijandelijke gelederen drin(aan) veel woorden den hals breken, veel
gen;
woorden bezigen om niets; — menige flesch den hals
breken, veel drinken; — zich het hoofd breken met
jets, zijne hersens afsloven; (ook) zich (om lets) bekommeren; — dit breekt mij het hart, wekt mijn
medelijden, treft mij innig, stort mij in diepen
stierf aan een gebroken hart, door
kommer;
suiker breekt het zuur van,
onbeantwoorde liefde;
den citroen, verzoet het, maakt het minder bij-
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tend; — de lading breken, beginners te lossen;
(ook) voor een deel overladen; — nood breekt wet,
in den nood wordt het ongeoorloofde geoorloofd;
—menkagenOzermthandebrken,
men kan het
onmogelijke niet doen. BREKER, m. (-s). BREEKSTER, v. (-s).
BREKING, v. (-en), het broken, inz. van de lichtstralen, wanneer zij in eene andere middenstof
men. BREKINGSHOEK, m. (-en), hook gevormd door
den lichtstraal en de normaal; ...INDEX, m. (-en),
vaste verhouding van den sinus van den hoek van
inval tot den sinus van den hook van uittreding;
...WET, v. (-ten), natuurkundige wet, dat de brekingsindex bij bepaalde middenstoffen constant is.
BREM, v. ziltig nat, pekel: zoo zout als brem, zeer
zout. Zie BRIJN.
BREM, v. zekere vlinderbloemige plant, bezemkruid,
Sarothamnus scoparius; het daarmee verwante geslacht Genista waartoe de zachtharige, de Duitsche
brem, de heukelbrem en de verversbrem behooren.
BREMER, m. (-s), eene aardappelsoort. Zie BREEU- WER.
BREMERBLAUW,

0.; ...GROEN, o. Zie KOPER-

OXYD E.
BREMRAAP, v. (...rapen), ware wortelwoekerplant,
doorgaans vuilgeel van kleur, Orobanche.
BREMRAAPACHTIG, bn., de bremraapachtige gewassen zijn woekerplanten.
BREMS, v. (bremzen), BREMZE, v. (-n), horzel (paarden-, koeien-, schapen-), Oestrus.
BREMSTRUIK, m. (-en); ...TOUW, o. (-en), touw uit
espartogras of Spaansche brem gevlochten.
BRENE, v. (Zuidn.) pekel, ziltig vocht, brem.
BRENGEN, (bracht, heeft gebracht), in de onmiddellijke nabijheid, in iemands handen of bezit doen
komen: breng mij morgen dat boek eens; breng dien
man eens bij deze trein brengt ons naar Amsterdam; — de bode heeft een pakje gebracht, bezorgd;
in bed leggen; — op tafel brengen,
—tebedbrengen,
opdisschen; (fig.) teat zal de tad ons brengen? wat
staat ons to wachten? — dat heeft uwe onvoorzichtigheid u gebracht! veroorzaakt; — wat brengt uhier?
wat is de reden uwer komst? — Ito heeft mij goed
nieuws gebracht, meegedeeld;
in een zekeren toestand doen komen: dat brengt
mij in verrukking; tot slavernij brengen; onder het
juk brengen; in aanraking met de justitie brengen; in
kennis met iemand brengen; — iets in teekening brengen, het teekenen; — een verhaal in hoofdstukken
iets ten einde brengen,
brengen, het er in afdeelen;
voltooien; iets in orde brengen; — tot stand brengen,
doen ontstaan; — eene misdaad aan het licht brengen, openbaar doen worden; — een kind ter wereld
brengen, doen geboren warden ; — iemand ter dood
brengen, het doodvonnis aan hem voltrekken;
het leven brengen, hem het leven doen ver—iem. om
liezen, dooden; — iem. tot den bedelstaf brengen, doodarm maken; — hij zal het ver brengen, tot fortuin,
ho is er niet toe te brengen, to
tot aanzien komen;
bewegen, overhalen; — iem. tot rede brengen, tot non
plicht brengen, door bestraffing doen bukken, tot
plichtsbetrachting nopen; — iem. jets aan het verstand brengen, doen begrijpen, doen inzien; — iem.
iets onder het oog brengen, hem er nadrukkelijk op
wijzen; — in veiling brengen, bij opbod verkoopen;
verkoopen, (ook) uithuwelijken
—a ndenmanbrengen,
van dochters; (ook) aardigheden aan den man brengen; — iets te binnen brengen, herinneren; — dit
bracht mij er op, maakte, dat ik er aan dacht;
het op de rekening zetten,
—iets nreknigbreng ,
ervoor doen betalen, (fig.) doen. meetellen; — op
het papier, ten papiere brengen, opschrijven; — iets to
berde brengen, opperen; —
het iemand brengen, zijne gezondheid drinken (toebrengen) ; — hoe kunt gij 't over uw hart brengen?
hoe kunt gij zoo hard zijn? — morgen brengen! dat
kan je begrijpen! dat gebeurt niet! BRENGER, m.
(-s). BRENGING. v. BRENGSTER, v. (-s).

. -BRES.

BRIEVENZAK.

V. (-gen), opening in een muur (door- rammeien of schieten) ; bres schieten; — de bres beklimmen; (ook fig.) voor iem. in de bres springer (ook op
de bres) tot zijne verdediging optreden, zich voor
hem opofferen; (fig.) dat heeft eene bres in mijnebeurs,
financien gesdhoten, heeft heel wat gekost; — zich
voor iem. in de bres stellen, iemands verdediging op
zich nemen; —BATTERIJ, v. (-en); —SCHOT,o. (-en).
BRETEL, v. (-len, -s), draagband, galg (voor
broeken).
BREUK, v. (-en), scheur, verbreking van den samenhang der deelen: het glas, de muur heeft eene breuk,
vlak waarlangs iets gebroken is : deze stof is schilferig op de breuk; — breuk van het geschut, de overgangen van de onderscheidene metaaldikten; (rek.) getalvorm die een gedeelte eener eenheid voorstelt;
(heelk.) arm-, beenbreuk; scheiding van den samenhang der beenderen : schedelbreuk; uitzakking van
eenig ingewand door eene opening in den wand
der holte waarin het besloten lag; — beweeglijke breuk,
wanneer men haar terugbrengen kan; — beklemde
breuk, wanneer zij niet meer ingebracht kan worden ;
(fig.) breuk der vriendschap, verbreking ; (oudt. recht.)
boete.
BREUKBAND, m. (-en), gordel of band waardoor
eene breuk in 't rnenschelijk lichaam wordt ingehouden.
BREUKKRUID, o. duizendkoren, eene (in Nederland)
zeldzame schermbloemige plant, Sanicula.
BREUKMEESTER, m, (-s), heelmeester die uitsluitend de breuken behandelt.
BREUKSNIJDER, m. (-s), die breuken opereert;
...SPAAN, v. (...spanen); ...SPALK, v. (-en), spaan,
spalk voor een gebroken been of arm.
BREUKSTEEN, m. (-en), baksteen van minder regelmatigen vorm.
BREVE, v. (-n), pauselijk besluit, decreet,brief van
den Paus, korter dan eene bul.

wissels die nog niet uitgegeven zijn ofgeennemers
gevonden hebben (b. v. die aan eigen order); —
hfj is zoo dicht als een brief, laat gees geheimen
los; — hij schrifft toch mooie brieven, kan toch mooie
beloften geven ; — ik geef u een briefje van mjne hand,
ik verzeker het u stellig; — ik zal het u op een briefje

310
BRES, '

BREVET, o; (-ten), geschrift, akte, houdende aanstelling, machtiging tot het uitoefenen van eenig
Yak, (ook) patent, diploma: een brevet bekomen,licktan; — een brevet van uitvinding, octrooi.
BREVETEEREN, (breveteerde, heeft gebreveteerd),
(iem.) vergunnen, toestaan, een brevet of octrooi
verleenen.
BREVIER, o. (R.-K.) getij, gebedenboek ; (bij uitbr.)
verzameling van gedragsregelen (meest) in dichtmaat: leeken-brevier, vrouwen-brevier; (boekdr.) zekere
kleine lettersoort.
BREVIATUUR, v. (...turen), verkorting, kortbegrip.
BRICOLE, v. (bilj.) terugstuiting, terugsprong : een
bal par bricole maken, hem door eene afstuiting
van den band in den zak stooten; (fig.) par bricole,
door omwegen, van •ter zijde, langs bijpaden, met
dra aierij en.
BRICOLEEREN, (bricoleerde, heeft gebricoleerd),
door terugstuiting (een bal) maken.
BRICOLSCHOT, o. (-en), (artillerie) een schot gericht
tegen een schuinen muur met het doel, dat het
terugstuitende een bepaald punt raakt.
BRIEF, m. (brieven), (oudtijds) schriftelijk bewijsstuk
aan iemand uitgereikt (Zie nog GELOOFSBRIEF,
LASTBRIEF, VRACHTBRIEF); hij heeft de oudste
brieven,.kan de oudste rechten doen gelden; schriftelijke toespraak aan een of meer afwezige persoiem. een brief
nen; — een brief bestellen, afgeven ;
schrUcen; brieven n;isselen met; — brief van Paulus
geregelde
correspondentie
in een
Romeinen;
aan de
blad: brieven nit de Hofstad; — open brief, brief bestemd om openbaargemaakt te worden, (ook) inhourondgaancle brief, circuderide eene aansteiling;
laire; — een roman in brieven, bestaande uit brieyen;
een brief spelden, papier geregeld met spelden
bezet (gewoonlijk 12 dozijn) ten verkoop geschikt; —
aangeteelcen,cle brief, brief dien men bij de bezorging
per post in een register laat inschrijven; — gefom.
keerde brief, brief waarvan het port° door den ofzender is betaald; — brieven uit de hand, (handed)

ironisch gezegd tegen iem. die vreest, wat
to vergeten ; — het iem. op zijn briefje zetten, op zijne
rekening zetten (eig. en fig.); — voor mjjn briefje,..
voor mijne rekening; — iem. een briefje op de mouw
spelden, wat wijs maken; — zf) is haar briefje lac*,
schertsend gezegd van eene vrouw wier tijd van
bevalling later komt, dan zij gerekend had;
een
Engelschen brief schrifven, een middagslaapje doen;
(fig.) een brief aan de kaars, kooltje dat condom
de pit zit en de kaars doet afloopen. Briefje, o. (-s),
kleine brief; als geschreven (gedrukt) bewijsstuk
(vgl. brief) nog zeer gebruikelijk : wie zich ziek meldt,
moet een briefje van den dokter meebrengen; zie verder

geven,

pokkenbriefje, stembriefje, kerkebriefje.

BRIEFGEHEIM, o., het briefgeheim is bY de wet ver-

zekerd.
BRIEFKAART, v. (-en), kaart, bij de postadministratie in verscheidene landen in gebruik gesteld, waarop men tegen verlaagd tarief correspondentie voeren kan.
BRIEFLIAS, v. (-son), veter, koord tot aanrijging
van brieven; ...LOON, o.; ...PORT, o. (-en); ...PORTO,
o. (-'s), de voor een brief verschuldigde vracht.
BRIEFSCHRIJVER, m. (-s), de schrijver van een bepaalden brief; — de Parijsche briefschrijver van het

Vaderland, die geregeld brieven uit Parijs aan het
Vaderland schrijft; boek met voorbeelden van verschillende brieven; ...SCHRIJFSTER, v. (-s);
...SNOER, o. (-en); ...STIJL, m.; m., een
roman in briefvorm; ...WEGER, m. (-s), instrumentje
tot het wegen van brieven.
BRIEFWISSELING, v. (-en), briefwisseling houden; in
briefwisseling staan, zijn met iem.
BRIEK, bn. en bw., het stoat er briek voor, (bij),
dreigend; angstig: briek k,ijken, een briek gezicht
zetten; roar: briek op zone beenen staan.
BRIES, v. gewone zeeterm voor wind: fiksche, stave,
frissche bries. Briesje, o. (-s), luchtje, kleine koelte.
BRIESCHEN, (brieschte, heeft gebriescht), hinniken
(van paarden); (ook) brullen (van den leeuw) ; (fig.)
een heftigen thorn doen blijken. BRIESCHING, v.
BRIEVENBESTELLER, m. (-s), ambtenaar der posterijen met het bestellen van de brieven belast;
...BODE, m. (-n), postbode; ...BOEK, o. (-en), kopieboek der brieven; verzameling van brieven (tot vertaling enz.); ...BUS, v. (-sen), bus waarin men aan
't postkantoor de te verzenden (aan particuliere huizen de to bezorgen) brieven enz. kan steken.
BRIEVENOEKKER, m. (-s), steen of glas enz.waaronder men brieven legt.
BRIEVENDRAGER, m. (-s), postduif; aan den wand
hangend voorwerp tot bewaring van brieven;
...HANGER, m. (-s).
BRIEVENGAARDER, m. (-s), beheerder van een hulppostkantoor; ...LOON, o. (-en), port.
BRIEVENMAAL, v. (...malen), kofier of zak waarin
de brieven verzenden worden; (fig.) de bezending
brieven zelve. Zie MAIL.
BRIEVENPERS, v. (-en), kantoorpers om brieven to
kopieren, ...POST, v. (-en), plaats, gebouw waar
de brieven -worden afgegeven, waar zij aankomen
enz. ; het -v-ervoer van brieven ; de geheele organisatie van dat vervoer; ...POSTERIJ, v.
BRIEVENSCHRIJVER, m. (-s), iem. dle voor anderen
brieven schrijft en daarvan zijne broodw -inning
maakt.
BRIEVENTASCH, v. (...tasschen), tasch van een
postbode; tasch waarin men brieven bewaart.
BRIEVENWEGER, m. (-s), weegwerktuig om brieven
to wegen.
BRIEVENZAK, m. (-ken), ter berging van de brieven
die verzenden worden.
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BRIGADE.

BRITSEN.

BRIGADE. v. (-s, -n), legerafdeeling, gewoonlijk twee
regimenten; liniebatterij; ploeg sappeurs, geniesol•daten, drie of vier marechaussees, vereenigd op eene
standplaats, onder een brigadier; —SCHOOL, v.
.(-scholen), militaire school bij eene brigade behoorende tot vorming van officieren; exercitie-reglement
voor de bewegingen, enz. eener brigade.
BRIGADIER, m. (-5), (oudt.) een rang tusschen kolocel en generaal-majoor; (tegenw.) brigade-komman-dant; korporaal bij de cavallerie; hoofd van een
post der bereden rijkspolitie; rang bij de rijksveldwacht; voorste man van de bemanning eener sloep.
BRIGADIER-MAJOOR, m. (brigadiers-majoor) (rang
bij de rijksveldwacht).
BRIGADIERSVROUW, v. (-en), de vrouw van een
brigadier.
BRIGANTIJN, v. (-en), een licht vracht- of oorlogs-

bedwingen, machteloos maken; (fig.) iem. een brit
(ook een pen) op den neus zetten, horn met nadruk
zeggen waaraan hij zich to houden heeft on daardoor
zijne macht fnuiken•, (ook) beetnemen, foppen; (ook)

schip met twee masten; een galeivormig schip met,
een laag boord, weleer menigvuldig in de Middellandsche Zee tot zeerooverijen gebruikt.
BRIJ, v. (-en), half vast, half vloeibaar kooksel,
inz. weeke spijs, bereid van boekweitmeel of rijst;
(bij uitbr.) eene weeke, half vloeibare stof: eene brij
van modder; (fig.) veel koks bederven de brij, waar
velen tegelijk zich met iets bemoeien, komt het gewoonlijk verkeerd uit; (gemeenz.) de meid is verliefd,
zij laat de brij aanbranden, zij moot kramen.
BRIJACHTIG, bn. (-er, -st), naar brij zweemende;
(gew.) van brij houdende.
BRIJBAARD, m. on v. (-en) ; ...BEK, m. en v. (-ken),
kind dat veel van brij houdt; (ook) die brijt (de letter r slecht uitspreekt) ; scheldnaam voor de Zwollenaars; ...BERG, m., hij gaat den brijberg op, hij begint aan iets dat hij niet volbrengen kan.
BRIJEN, (brijde, is gebrijd), uiteenvallen door het
koken (b. v. van aardappelen).
BRIJEN, (brijde, heeft gebrijd). brouwen, de letter
r slecht uitrpreken; stamelen. BRUER, m. (-s).
BRIJSTER, v. (-5), brouwer, brouwster.
(-len), (heelk.) papgezwel;
BRIJGEZWEL, o.
..KETEL, m. (-s); ...LEPEL, m. (-s).
BRIJN, o. zoutwater.
BRIJPAN, v. (-nen) ; ...POT, m. (-ten), bij moeders
brijpot blfiven zitten, nooit van huis gaan, niet zelfstandig worden; ...PUIST, v. (-en), (geneesk.) papgezwel; ...SCHOTEL, m. (-s).
BRIJZEL, v. (-s), kruimel; een klein stuk van verbrijzelde breekbare voorwerpen: het bord via inbrifzels; (zegsw.) beter een brok dan eene brijzel.
BRIJZELEN, (brijzelde, heeft gebrijzeld), kruimelen ;
klein maken; (fig.) stolen, ontfutselen, verduisteren
met kleine beetjes; vgl. verbrfjzelen. BRIJZELING,
v. (-en), brijzel; het brijzelen.
BRIK, v. (-ken), soort van scherp vaartuig voor de
groote vaart met twee vierkant getuigde masten:
oorlogs-, handelsbrik; — brik met barkstuig, derdehalf.
master; open rijtuig waarin de zitbanken meestal
tegen de zijwanden van den bak zijn geplaatst.
_Brikje, o. (-s).
BRIK, o. briksteen, gebroken steen, puin.
BRIKET, v. (-ten), samengeperst steenkolengruis,
vermengd met een pekachtig overblijfsel, door ver.
clamping van steenkolenteer verkregen; fijngemalen
houts- of turfkool, met kalk vermengd on in vormen samengeperst; eene brandstof die langzaam
onder betrekkelijk groote gloeigitte verbrandt. BBL
KETTENFABBIEK, v. (-en).
BRIKSTEEN, o. puinsteen; m. als voorwerpsn.
BRIKTUIG, o. (-en), twee volgetuigde masten met
raas.
BRIKZEIL, o. (-en), bezaanzeil op eene brik.
BRIL, m. (-len), werktuig bestaande uit twee in
metaal (hoorn) gevatte glazen die men voor de
oogen plaatst, als men slecht van gezicht is; — een
gouden, zilveren bril, bril in goud, zilver gemonteerd ;
een hout met touw waartusschen de bovenlip geklemd wordt, tang, praam: een onhandelbaar paard
(ook een stier) een bril op den neus zetten, breidelen,

,

brillen verkoopen; vgl. den eersten April, verloor Alike
zijn bril, wellicht voor : kreeg A. een bril op zijn neus; —
door den bril van een ander zien, op een ander afgaan,
dien blind vertrouwen; — elk ziet door zfin eigen brit,
elk ziet het op eene bijzondere wijze; — iets door een
gekleurden bril zien, niet onbevooroordeeld zijn;
—h e ftzijnbrilop,
hij let niet scherp op, ziet niet
nauwkeurig; — hij zet er den lakenschen bril 14 op,
(schertsend) kijkt bijzonder scherp toe; — zet nu uw
bra eons op, kijk nu eons terdege; — twee joden weten
wat een bril kost, weten wat eronder schuilt, even
slim als een ander zijn ; plank (ook steen) met opening op het heimelijk gemak; (zeew.) stuk hout
tusschen de langszalings vastgemaakt met een rond
gat voor het boveneinde van den snauwsmast; (aan
de draaibank) bus waarin de spil gezet wordt; borstbeentje van den vogel ; (vestingb.) redoute, op zich
zelf staand bastion zonder courtine. Brilletje, o. (-s).
BRILDEKSEL, o. (-5), deksel op het heimelijk gemak.
BRILEEND, v. (-en), bolder, Anas clangula, ...GAT,
o. (-en), (zeew.) hennegat, koldergat; hoos, tolgat;
het gat in den bril (van een heimelijk gemak).
BRILJANT, m. (-en), aan beide kanten met facetten
geslepen diamant, steeds a jour gezet; ...SLIJPER,
m. (-5); ...SNIJDER, m. (-5).
BRILJANTEEREN, (briljanteerde, heeft gebriljanteerd), tot of als briljant slijpen, in tegenstelling met
roos (of rozette), waarvan slechts eene zijde met
facetten geslepen is.
BRILJANTKEVER, m. (-5), de juweel. of diamantkever : eene prachtige for van Brazili6, met eene raj
schubjes die als diamanten fonkelen.
BRILJANTVUUR, o. eene soort van vuurwerk dat
stralende, bloom. en stervormige vonken werpt.
BRILLANT, bn. (-er, -st), schitterend; heerLijk;
m. (-en), briljant.
BRILLEDOOS, v. (...doozen); ...KOKER, m. (-s),
kastje of doosje waarin de bril wordt geborgen;
...GLAS, o. (...glazen); ...KAS, v. (-son), brillenhuisje;
...KIEK. m. (fig.) geheim gemak ; ...MAN, m. (-s),
IA die een bril draagt.
BRILLEN, (brilde, heeft gebrild), zich van een bril
bedienen: die oude man brilt nog niet; (fig.) iem. (ook
een dier) brillen, breidelen, bedwingen; ook foppen,
misleiden.
BRILLENHUISJE, o. (-s), brllledoos; ...KRAMER,
m . (-5).
BRILLENMAN, m. (-s), brillenkooper, ...MAKER,
m. (-s); ...SLIJPER, m. (-s).
BRILNEUS, m. (...neuzen), neus geschikt om er een
bril op to zetten; zekere zwaluw op Jamaica, wier
neusgaten uit buizen bestaan, welke op kleine brilglazen gelijken.
BRILSCHANS, v. (-en), (vestingb.) een klein vooruitliggend vestingwerk of twee kleine halvemanen voor de grachtschans; ...SLANG, v. (-en),Aziat.
slang, ook cobra geheeten, Haja tripudians;
DERMUIS, v. (...muizen), (gew.) hoefijzerneus.
BRINK, m. (-en), (gew.) rand, boord; (ook fig.)
(gew.) met gras begroeid marktplein, gemeentekom;
erf, werf.
BRION, m. (-s), (zeew.) voorstevenknie.
BRIONIE, v. wilde wijngaard, klimplant wier blad
naar dat van den wijngaard gelijkt.
BRISURE, v. (-5), (wapenkunde) onderscheidingsteeken in 't blazoen van jongere zonen.
BRIQUET, Zie BRIKET.
BRITS, v. (-en), planken rustbank, slaapplaats in
eene kazerne, arrestenkamer of een wachthuis;
voor zijn achterste, voor de
—hijkrijgtvo rdebrits,
broek.
BRITSEN, (britste, heeft gebritst),rnarinestraf: het
slaan met handdaggen ; 60 slagen op den rug en op
de broek met een stuk oud touw, ook laarzen ge-
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BRITSER.

heeten; (fig.) beslissend handelen; liver maken of
voltooien.
BRITSER, m. (-s), (zeew.) voltrekker der straf van
het britsen.
BRITTANNIA-METAAL, o. zeker metaalmengsel
(tin, messing, antimonium en bismuth), dat zilverachtig wit is.
BROCADE, v. BROCAAT, ...CART, o. zware zijden
stof waarin met goud- en zilverdraad bloemen,
vogels en andere figuren zijn geweven.
BROCHE, v. (-5), vrouwen-doekspeld, borstnaald;
—en diamnte broche,
broche, met diamanten bezet.
BROCHEEREN, (brocheerde, heeft gebrocheerd),
(boekb.) innaaien; bloemen weven (in stoffen).
BROCHURE, v. (-s), vlugschrift; blauwboekje.
BRODDELAAR, m. (...laren, -5). BRODDELAARSTER, v. (-5), knoeier, bederver. BRODDELARIJ,
v. (-en), knoeiwerk.
BRODDELEN, (broddelde, heeft gebroddeld), knoeien,
bederven, slordig werken.
BRODDELLAPJE, o. (-5), eerste breilapje der kinderen.
BRODDELWERK, o. slecht werk, knoeiwerk.
BRODDEN, (brodde, heeft gebrod), (gew.) broddelen.
BRODDER, m. (-s), (gew.) broddelaar.
BRODEQUIN, m. (-s), halflaarsje; broos (tooneellaars) ; eene soort van pijniging met planken en wiggen, Spaansche laarzen, scheenijzers.
BROED, BROEDSEL, o. jongen (van vogels), pas
uitgekomen vogeltjes, vischjes : kuikens van 't zelfde
broedsel; (ook m.) de kuikens van den eersten breed;
(fig.) ook van menschen : de vader, de moeder, de
kinderen, 't gansche broed deugt niet,
't gansche
geslacht, de heele familie.
BROEDEI, o. (-ers, -eren), bebroed ei; ei geschikt,
bestemd om bebroed te worden.
BROEDEN, (broedde, heeft gebroed). Zie BROEIEN;
(fig.) kwaad broeden, voortbrengen, daarop zinnen,
het uitdenken; somber peinzen.
BROEDER, m. (-en, -5), mannelijk kind (met andere
kinderen van dezelfde ouders) ; halve broeder [beter
halfbroeder], alleen van vaders- of moedersade, vgl.
stiefbroeder ; (fig.) kameraad, boezemvriend; naaste:
doet uw breeder geed; — ben ik mans broeders hoeder ?

ben ik aansprakelijk voor de tekortkomingen van
anderen; — de barmhartig e broeders, laden eener geestelijke orde; — breeders des gemeenen levens, vereeniging
van mannen in de 14e eeuw, die gemeenschappelijk
streefden naar wetenschappelijke ontwikkeling en
deugdsbetrachting zonder zich in een klooster of to
zonderen; vgl. kloosterbroeder; — alle menschen zun
broeders, dienen elkander to helpen on to steunen ;

leven als breeders en seaters; — broeder, geef
de hand, gezegd wanneer iem. beter dan een ander

BROEIHOKJE.
BROEDERHAAT,

m. haat tusschen broeders (ook

bij uitbr.).
BROEDERKERK, v. (-en), gemeenschappelijke kerk;
(ook) kerk der Moravische brooders; ...KUS; m. (-sen),
kus door broeders (eener gemeente) elkaar gegeven;
vriendschapskus.
BROEDERLIEFDE, v. liefde tusschen broeders.
BROEDERLIJK, bn. bw. (-er, -st), als een brooder,
als broeders: een broederlifke mad; broederlok leven;
broederlijk deelen. BROEDERLIJKHEID, v. innigheid„
hartelijkheid eons broeders.
BROEDERMIN, v. liefde van of tot een broeder.
BROEDERMOORD, m. (-en), moord op een broeder
gepleegd, (ook fig.); ...MOORDER, m. (-5); ...MOORDENAAR, m. (-5).
BROEDERPLICHT, m. (-en), wederzijdsche verplichtingen van broeders.
BROEDERSCHAP, v. geneigdheid, plichtbesef der
broeders: goede broederschap houden; gebroederschap;
— (-pen), de gezamenlijke broeders, de vereeniging
van broeders ; genootschap : broederschap der nota-

rissen, der ontvangers; (ook) kerkelijk verband: Remonstrantsche broederschap; — broederschap drinken, dooreen dronk de vriendschap bezegelen ; — hi) is ookvan de broederschap, lust gaarne sterken drank;

- o. de betrekking van broeder.
BROEDERSCHOOL, o. (...scholen), school van de,

broeders des gemeenen levens; R.-K. jongensschool,
BROEDERSDOCHTER, v. (-en, -s) ; ...KIND, o. (-ers,
-eren), neef, nicht; ...VROUW, v. (-en), schoon-, behuwdzuster; ...ZOON, m. (-s), zoon.
BROEDERTJE, o. (-s); kl eine brooder; zeker kermisgebak ; poffertje.
BROEDERTJESBESLAG, o. aangemengd meal tot het.
bakken van broedertjes; ...KRAA1VI, v. (...kramen);
...MEID, v. (-en), dienstmeid in eene broedertjes- of
poffertjeskraam; ...PAN, v. (-nen); ...VROUW, v.
(-en), die broedertjes bakt on verkoopt.
BROEDERTROUW, v. broederlijke getrouwheid en
liefde ; ...TWIST, m. twist tusschen broeders.
BROEDHOKJE, o. (-s), hokje waarin men eene kip.
zet to broeden; uitgeholde boomtak of iets derge
lijks, waarin de gevangen vogels hun nest maken.
BROEDMACHINE, v. (-s), kunstmatige broeierij van
vogels.
BROEDSCH, bn. begeerende to broeien (van vogels)
(gemeenz.) begeerig om aan de geslachtsdrift to voldoen. BROEDSCHHEID, v.
BROEDSEL, o. Zie BROED.
BROEDTOESTEL, o. (-len), toestel waarin men door
middel van vuur, warm water of mest eieren kunstmatig laat uitbroeden.
BROEI, in. het broeien: hooibroei, er zit broei in de

in hetzelfde lot deelt, in dezelfde (meestal minder

lucid.

gunstige) omstandigheden verkeert; — dit is het
waard onder breeders (of broers), dit is goedkoop ;
valsche breeder, iem. dien men niet vertrouwen
—een
kan, een verrader ; — broeders en zusters (in den Heere),

BROEIBAK, m. (-ken), met glas overdekt tuinbed
om de gewassen vroeg klaar to doen zijn; bak
waarin de varkens geschouwd of gebroeid worden;
...EEND, v. (-en); o. (-eren, -ors), broedei.
BROEIEN, (broeide, heeft gebroeid), broeden, door
warmte tot ontwikkeling brengen van het ei (inz.
van eieren der vogels) ; de kippen broeien 21 dagen ; —
een varken broeien, het, nadat het geslacht is, met
heet water begieten ; — de wasch broeien, heet water
op het vuile waschgoed gieten; — ziclt broeien, zich
warm instoppen (inz. in bed); heat worden; — het
hooi begird te broeien, de waterdeelen die nog in het,
hooi zitten nadat het is binnengebracht, trekken
op (waardoor vaak brand ontstaat) : ook de ,mesthoop broeit; — de lucht broeit, or beginnen zich donderwolken to vertoonon; (ook fig.) er broeit iets, er
is lets (onraad) gaande; het is broeiend heet, drukkend.
heet; — dot heeft al sedert lang gebroeid, was al
sedert lang gaande. BROEIING, v. BROEIERIJ, v(-en), het broeien; broeikas voor planton.
BROEIGANS, v. (-ganzen), broedende, zittende gans ;
...GLA_S, o. groenachtig vensterglas; ...HEN, v. (nen),
broedende-, zittende hen; ...HOKJE, o. (-s), broodhokje.

naam waarmede een predikant zijn toehoorders
soms aanspreekt; — mannen breeders! gebezigd om
tot mood, eensgezindheid op to wekken; — de breeders zon been, de kerkeraad; vgl. ambtsbreeders,broederschap; breeder van den Red. Leeuw, zie LEEUW ;
de (rechte, ware) broeder niet, hij is niet to
—dat is
vertrouwen, bij hem moat je niet wezen; — 't is
een zwakke broeder, zijne kennis is niet greet; — ItU
is een breeder van de natte gemeente, maakt misbruik
van sterken drank; — 1/U heeft zon broer gesproken,
hij is dronken; — hij is een lustige breeder, hij houdt
wel van een pretje; (gew.) zekere bruin gebakken
ketelkoek. Broedertje, Broertje, o. (-s), zie aldaar.
BROEDERDIENST, m. (-en), elkaar een broederdienst
bewUzen, elkaar helpen als breeders; — vrUstelling
wegens broederdienst, (bij de militie) geen soldaat behoeven to worden, omdat een (oudere) breeder tot
den krijgsdienst is aangewezen of vrijwilliger is.
BROEDERGEMEENTE, v. (-n), inz. der Moravische
broeders (Hernhutters).
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BROEIKAS.

BROMIUM.

BROEIKAS, v (-sen), schuins gebouwde met glas
overdekte kas in een tuin ter kweeking van gewassen, hetzelfde als BROEIKAST, v. (-en) ; ...K00.1,
v. (-en); ...KOUW, v. (-en), kooi of kouw waarin
men vogels laat broeden; ...KUIP, v. (-en), kuip
waarin bleekers de wasch broeien; (ook) waarin
bierbrouwers het bevochtigde graan door broeiing
tot ontkieming brengen.
BROEINEST, o. (-en), vogelnest; (fig.) kweekplaats:
het is daar een, broeinest van alle kwaad, daar wordt
veel kwaad uitgevoerd, verzonnen; een broeinest van
anarchisme; — een broeinest van de cholera, waar deze
telkens vandaan komt.
BROEIOVEN, m. (-5), oven waarin door kunstmatige warmte eieren worden uitgebroeid.
BROEISCH, bn. broedsch. BROEISCHHEID, v.
BROEISEL, o. (-s), zie BROED. BBOEISTOOF, v.
(...stoven), machine tot kunstmatige uitbroeding;
...TIJD, m. tijd om to broeien; tijd voor het broeien
benoodigd.
BROEIZIEK, bn. (gew.) broedsch, broedsch.
BROEK, v. (-en), kleeding over de beenen en het
onderlijf: een jongen in de broek steken, hem voor 't
eerst een broek aan geven; — hfj heeft zijne broek
vol, heeft wat in zijne brook gedaan;— voor de broek
kr ijg en, voor de billen krijgen, gekastijd worden;
(ook fig.) verliezen (een spel, een proces enz.);
(gemeenz.) h heeft die party rn aan de broek genet;
dat heeft h aan zone broek, dat moot hij betalen,
bekostigen; — ergens eene broek aan hebben, eene
broek aan verslijten, er groote schade bij lijden;
kreeg van 't zelfde laken eene broek, hij ondervond,
onderging hetzelfde; — iem. achter de brook zitten,
rijden, hem achtervolgen, hem voortdurend op de
vingers zien, dwingen zijn plicht to doen; (gemeenz.)
strijkt ze alien de broek af, steekt ze alien de
loef at; (gew.) bijde broek afgaan, zijne brook afstrijken om eene groote commissie to doen; ook nit de
broek moeten; — die vrouw heeft de broek aan, beheerscht
haar man, speelt den Baas; — als er eene broek
betaalt er geen doek, mannen behooren vrouwen vrij
to houden, voor haar to betalen; — htj kijkt onder
en boron nit zipte broek, schertsend gezegd van een
klein ventje; onderlijf (van vee, paarden); gedeelte van het paardetuig dat dient om steun to
geven bij het afrijden van hellingen; (gew). het niet
weggesneden deel van den balzak (bij een gelubden
sties of ram) ; kulas (van een kanon) ; ringetje met
band (van onderen aan vogels vastgemaakt, om
ze van en op de kruk to leeren vliegen); lang zwaar
touw waarin - men een afgeloopen schip vangt om
de vaart ervan to stuiten; kraag rondom de vissings der masten en rondom de pompon om to beletten, dat er lekwater naar beneden komt; zeildoeksche bekleeding, broeking; — broek van een zeil,
de bolvormige gedaante van een stagzeil ; (scheepsb.)
deel van het steekspant, ook twil genoemd. Broekje,
o. (-s), zie aldaar.
BBOEK, v. ingedijkt land.
BROEK, o. drasland, moerassig land.
BROEKACHTIG, bn. (-er. -st), moerassig.
BROEKEN, (broekte, heeft bebroekt), (gemeenz.)
in den broekzak steken; aan de geslachtsdrift v 01doen; eene broek dragon; ontlasting hebben: het
kind heeft gebroekt. BROEKING, v.
BROEKENGOED, o. stof voor broeken, broekstof,
...MAKER, m. (-5), kleermaker die uitsluitend broeken maakt; ...STOF, BROEKSTOF, v. kleedingstof
voor broek en.
BROEKGALG, v. (-en), draagband, bretel; ...GESP,
v. (-en), gesp om de broek vast to maken.
BROEKHOOI, o. hooi van ingedijkt land.
BROEKING, v. (-s), stork, zwaar touw waarin men
een kanon dat door het schot achteruitloopt, vangt;
(zeew.) omplooiing, bekleeding van een zeil: gladde

stelkalf van een wangaffuit
—KALF, o.
van een kanon.
BROEKJE, o. (-5), dat is er een met een broekje aan,
eene aangekleede leugen; — een broekje, schertsende
naam voor een jongmensch, ook een jong broekje.
BROEKLAND, o. (-en), drassig land, (ook) ingedijkt
land.
BROEKLINT, o. (-en), lint tegen den gordelband
eener broek. BROEKLINTJES, o. my. eene stof voor
onderbroeken.
BROEKMAN, m. (-nen), BROEKMANNETJE, o. (-s),
kind dat pas in de broek is gekosnen; klein, dik
knaapje.
BROEKMAT, v. (-ten), smalle mat waardoor de
sloop gesteund wordt on waarvan de oogen op de
davits genaaid zijn.
BROEKSBAND, m. (-en), bovenstuk van eene mansbrook; band aan het boven- on het ondereinde van
eene onderbroek; ...GULP, v. (-en), broekspleet voor
aan een mansbroek; ...KLEP, v. (-pen) ; ...KNOOP,m.
(-en); ...PIJP, v. (-en), gedeelte dat het been bekleedt,
...STUK, o, (-ken), deel van een kanon dat zich achter de tappen bevindt ; (scheepsb.) houten deal dat
aan het slemphout wordt bevestigd; ...VOERING, v.
BROEKZAK, m. (-ken), zak in eene broek ; ...ZWAARTE, v. van een kanon, de meerdere zwaarte van het
deel achter de tappen, waardoor het bukken voor
een deel wordt voorkomen.
BROER, m. (-s), BROERTJE, o. (-s), 't is een broertje
en een zusje! 't is zoo goed als hetzelfde; — een
broertje aan lets dood hebben, er het land aan hebben,
niet graag doen.
BROK, m. (-ken), stuk, afgevallen, afgebroken vast
deel (van lets): een brok brood; een brok Timmer;
aan brokken vallen; (bij uitbr. on gemeenz.) een
brok van een gedicht; — suikerbrokken, stukjes bruine
suiker; babbelaar, suikerspek, kussentje; — de
overgebleven brokken, wat er overgebleven is; (ook
fig.) in (aan) stukken en brokken, ongeregeld, bij
ho telt de brokken in den mond, is in hooge
deelen;
mate gierig; — ion. de brokken uit den mond zien,
iem. niet gunnen wat hij eet; — een ntoeilijk brok
slikken, beleedigingen moeten verduren ; — het is een
onbehouwen brok, een ruwe, onbeschaafde kerel; (gemeenz.) een brok van een jongen, buitengewoon flunk
uit de kluiten gewassen. Brokje, o. (-s), klein brok,
stuk; — gebraden brokjes, brood in de soep; geef hem
er een brok van! (gemeenz.) een lief brokje!een fraaie
kerel ! een lieve jongen!
BROK, bn. (gew.) sprok, broos.
BROKKELEN, (brokkelde, heeft gebrokkeld), in stukjes breken, vallen, kruimelen : brood brokkelen; dit
gesteente brokkelt stork. BROKKELING, v. (-en), het
brokkelen; stukjes van gebroken voorwerpen.
BROKKELIG, bn. (-er, -st), broos, kruimelig; licht
brokkelende, breekbaar. BROKKELIGHEID, v.
BROKKEN, (brokte, heeft gebrokt), in brokken
breken (van brood, beschuit enz.) en daarna ergens
in werpen : brood in de soep brokken (ook brokkelen);
heeft wat in de melk [den pot] to brokken, hij
(fig.)
zit er goed bij, heeft nog al geld; (ook) hij heeft
tamelijk veel invloed; — hij wil ook wat in de melk
to brokken hebben, meent ook al wat to kunnen
zeggen, ook al invloed to hebben.
BROKSGEWIJS, ...WIJZE, bw. brok voor brok. •
BROKSTEEN, m. (-en); ...STUK, o. (-ken), fragment:

broeking, loose broeking, waarlooze broeking, stove broeking; —BOUT, m. (-en), (zeew.) zie BOKSHOORN;
—GAT, o. (-en), (zeew.); —RING, m. (-en), (zeew.);

brokstukken van een gedicht opzeggen; slechts brokstukken dies overle6ering zijn tot ons gekomen.
BROM, m. groot glas jenever; — hij heeft een brom
in, is dronken, vgl. bram.
BROMBAS, Y. (-son), (muz.) laagste bas, brompijp.
BROMBEER, m. (-boron), iemand die altijd knorrig,
gemelijk, onaangenaam voor anderen is.
BROMIUM, o. (scheik.) roodbruin, vloeibaar element
dat een onaangenamen reuk heeft; bevindt zich in
zeewater, zeeplanten, zeedieren en in vele minerale
wateren; —BROMIDE, o. (-n), (scheik.) verbinding
van bromium.

BROMKEVER.

BROOD.

BROMKEVER; m. (-s), mestkever ; ....KLOOT, m. (-en),
gonstol.
BROMMELBEZIE, v.
(gew.) wilds moerbezie.
BROMMEN, (bromde, heeft gebromd), een dof of
grommend (meestal onaangenaam) geluid geven
(met de stem , met een speeltuig) : wees stil, brom
(van eene
zoo niet; wat eromt dat klavier, dat orgel;
bandelooze koe), onrustig in de weide loopen, de
horens in den grond steken en brullen : (fig.) knordoet niets dan brommen; ik heb
ren, pruttelen:
wat , brommen gehad; pochen, snoeven: h# bromt op
zijne afkomst; — een brommend manifest, snoevend,
opsnijdend; — hfj zal zes weken moeten, brommen, in
de gevangenis zitten. BROMMING, v.
BROMMER, m. (-s), die bromt; (muz.) brombas
brompijp; standje, (gew.) hfj heeft een browner op, vgl:
bram, brom, eene koe the bromt, bandelooze koe;

BRONST, v. tochtigheid van dieren, inz. bij de
vogels en het hertengeslacht.
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(oudt.) lang belegeringsgeschut van 12 W; (oudt.)rijtuig to Amsterdam in gebruik, thans door de vigilanten vervangen. Brommertje, o. (-s).
BROMMIG, bn. (-er, -st), altijd brommende, knorrig. BROMMIGHEID, v. knorrigheid.
BROMPOT, m. en v. (-ten),brommig, knorrig mensch.
BROMTOL, m. (-len), tol die, afgelaten van het
snoer, een brommend geluid geeft.
BROMVLIEG, v. (-en), groote vlieg die een brommend geluid maakt.
BROMWERK, o. (muz.) de brompijpen in een orgel.
BRON, v. (-nen), natuurlijke opwelling (meest van
water) uit den grond; we', — heete bron, wanneer er
warm, heet of kokend water opborrelt; — intermitteerende bron, bron die slechts van tijd tot tijd vloeit; —
2wavelbron, magnesiumbron enz., bron waarvan het
water zwavel enz. bevat; gezondheidsbron: de bronsten van Karlsbad; water aan of uit de bron putten; (fig.)
•e bron is opgedroogd, dat levert geen voordeel meer
op, — eene onreine bron kan geen rein water opgeven,
uit onreine beginselen kunnen Beene goede daden
voortvloeien; verschillende stroompjes die den oorsprong eener rivier zijn: de bronnen van den Nil,
van den Ganges; (fig.) aanleiding, oorsprong, oor.zaak: dit is de bron van al mijn Wen; eene bron van
vreugde; — heeft het uit eene goede bron, van vertrouwbare zijde; werken die men raadpleegt, waaruit men put: die schrUvers waren mine bronnen; —
eene bron van inkomsten, iets waaruit men inkom:sten verkrijgt ; — bronnen van bestaan, middelen van
bestaan; ook de handel is eene bron van welvaart.
Zie HENGSTEBRON, HULPBRON.
BRONADER, v. (-s, -en), ader in den grond die
water opgeeft; (ook fig.) bron, oorsprong: God is de
brond,ar alles goeds.
BRONCHITIS, v. ontsteking van het slijmvlies der
luchtpijptakken.
BRONFEEST, o. (-en), (fab.) feest ter eere der bronMmfen; fontinali6n; ...GOD, m. (-en), ...GODIN, v.
(-nen), (myth.) god die in eene bron woonde.
BRONHUIS, o. (...huizen), huis om eene bron heengebouwd; ...KUUR, v.(...kuren); de bronkur en gebrui Ren, de gezondheidsbronnen bezoeken, het water
ervan drinken.
BRONMOS, o.; ...NIMF, v. (...nimven), (fab.) najade ;
...OLIE, v. ongezuiverde petroleum.
BRONNENSTUDIE, v. het bestudeeren van de bronnen eener wetenschap, by. voor de geschiedenis
het bestudeeren van historische akten, handschriften enz:
BRONS, o. (bronzen), eene uit koper en tin, dikwijls
met bijvoeging van een weinig zink bereide metaallegeering, veel harder, smeltbaarder en tot gieten
beter geschikt dan onvermengd koper: in irons
gieten, nit brons gegoten.
BRONSKLEUR, v. de kleur van brons;
RIG, bn.
m. voorhistorische tijd
BRONSPERIODE, v.,
waarin de menschen hunno werktuigen bijna uitsluitend van brons vervaardigden.

BRONSTEN, (bronstte, heeft gebronst), tochtig zijn.
BRONSTIG, bn. (-er, - st). tochtig, verlangend naar

de paring. BRONSTIGHEID, v.
BRONSTTIJD, m. tijd van paring (der dieren).
BRONWATER, o. (-en); ...WEL, v. (-len), (fig.) pleo
nastische samenstelling voor bron; — de bnmwel
alles goeds, bronader.
BRONZEN, (bronsde, heeft gebronsd), aan lets eene
bronskleur geven; — gebronsde aangezichten, door

weer en wind gebruind.
BRONZEN, bn. van brons: een bronzen standbeeld,
lichtkroon; — bronzen tijdperk,
bronsperiode; — zn.
my. antieke bronzen, bronzen beeldwerk.
BROOD, o. (-en), voedsel uit gekneed en gebakken
meel bestaande; 't reeds gekneed, maar nog niet
gebakken deeg: 't brood in den oven doen ; — een brood,
zekere hoeveelheid hiervan in een bepaalden vorm
gebakken; (bij uitbr. van stukken suiker, zeep); —
grof of grauw brood, van ongebuilde tarwe; — wit
brood, van gebuild meel; zuur brood; soot brood;
geraspt brood; geroosterd brood; versch brood
of
nieuwbakken brood; oudbakken brood of belegen
brood; — eigengebakken, huisbakken brood, dat men
in zijn huis bakt, vgl. blik-, knip-, kropbrood en
genadebrood; krentenbood; paasch-, kersibrood; — gerezen brood, brood met gist; — ongezuurde brooden,
zeer plat uitgerold en in ronden vorm gebakken
deeg, den • Israelieten op hun Paaschfeest tot spijs
voorgeschreven; —
droog brood eten, zonder boter, (bij uitbr.) zeer
schraal eten; — het beste brood legt men voor het
venster, zijn beste beentje voor zetten; — het is
net zoo goed, of je bo den bakker one een broadje
homt, het zijn vaste prijzen, afdingen baat niet;
—hmakthemui,datehond ergnbodvan
zouden vreten, op ruwe, verregaande wijze; — kruimeltjes is ook brood, men mag het kleine niet verachten; — voor iemand het brood uit den mond sparen, voor hem zich het noodigste ontzeggen; — nood
zoekt brood, door den nood gedrongen doet men veel;
(fig.) von brood verdienen, den kost winnen; — God
schenke mijmin dagelijksch brood, mijn dagelijksch
onderhoud ; — brood op de plank hebben, genoeg hebben om van to leven; — eigen brood bovenal, zelfstandigheid en onafhankelijkheid zijn veel waard ; —
ongegund brood wordt het meest gegeten, de afgunst
is greet; — altod brood te eten verdriet ook, afwisseling doet leven; — men sluit geen brood voor vrienden
weg, altijd zijn zij welkom; (dicht.) het brood der smarte,
dat met tranen gegeten wordt; — de mensch, zal niet
alleen bij, op brood leven, heeft (hoogere)danaardsche
behoeften; — dit is mijn stick brood, daarmede win
ik den kost; — iem. aan een stuk brood helpen, tem.
eene betrekking, werk bezorgen; — hij heeft goed
zijn brood, hij heeft een ruim bestaan; — dear is
geen droog brood aan te verdienen, niets; — de kunst
gnat 002 brood, verliest het aesthetische uit het oog,
ore slechts geld to maken; — des eenen dood is des
anderen brood, des eenen ongeluk is des anderen
't geschiedt ma den broode, om er den kost
geluk;
mee to verdienen (anders deed ik het niet); — het
i3 een zuur stakje brood, met moeite wordt er nog
weinig verdiend; —
halm, op
zich de kaas niet van het brood laten
zijne rechten staan, zich niet alles laten welgeen droog
zijn,
achterste
net
boter
smeren
vallen; —
brood eten, veel aan de mode offeren en daardoor
zich in het noodige moeten beperken; — iem. het
brood nit den mond neinen, stooten, onderkruipen,
benadeelen; — winos brood ik eet, diens lied ik zing
of: diens woord ik spreek, die mij mijn onderhoud
geeft, dien volg ik, dien spreek ik veer; — het
is een prefect, die brood eet, een valsche profeet,
(scherts.) een profeet om er een op toe to geven; —
h kan meer dan brood eten, hij is in veel za.ken bedreven; — dot is gesneden brood, dat is eene gemak-

BROOD.
kelijke, licht uitvoerbare zaak; — op water en brood
zitten, gevangen zitten; — er is overal brood voor mij
gebakken, ik kan overal aan den kost komen, mijn
bestaan vinden; — de hoop is het brood der ellendigen, den ellendige blijft de hoop toelachen; — de
Bijbel is het brood des levens, het beste voedsel der
.ziel; — dat doet hij om den lieven broode, uit eigenbelang; — dat krfjg ik alle dagen op min brood, dat
verwijt men mij iederen dag; —
geeft het hem
mop zijn brood, verwijt het hem; zal het hem inpeperen; (gew.) hij heeft het brood in den oven, zijne
vrouw is zwanger. Brooclje, o. (-s), zie aldaar.
BROODACHTIG, bn. (er, -st), wat naar brood
zweemt, (gew.) gaarne brood etende.
BROODBAK, m. (-ken), bak waarin de huismoeder
haar brood legt of opdischt.
BROODBAKKEN, o. de kunst om brood to bakken:

ileze knaap is op het broodbakken, leert het.
BROODBAKKER, m. (-5), de bakker die brood bakt.
ook iem. die brood verkoopt; ...BAKKERIJ, v. (-en),
plaats waar brood gebakken wordt; beroep, zaak
van een broodbakker.
BROODBEN, v. (-nen), broodmand; ...BEREIDING,
v.; ...BOOM, m. (-en), een boom, wassende in India
En op de Zuidzee-eilanden met vruchten, ter zwaarte
van 3 of 4 pond, die, gebakken, den smaak hebben
van tarwebrood; ...BORD, o. (-en), broodplank;
...BRIEF, m. (...brieven), (gew.) belastingbiljet.
BROODDEEG, o. deeg waarvan men brood bakt;
gekneed brood om to hengelen; ...DEPOT, o. (-s),
winkel waar voor een bakker of eene fabriek brood
verkocht wordt; ...DIEF, m. (...dieven), iem. die
brood steelt; (fig.) die een ander zijn brood, zijn bestaan, doet verliezen ; knoeier.
BROODDRONKEN, bn. bw. (-er, -st) dartel, weelderig ;
,overmoedig (door overvloed). BROODDRONKENHEID, v.
BROODELOOS, bn. zonder brood; (fig.) zonder,
buiten bestaan : iem. broodeloos maken, van zijn bestaan berooven ; — eene broodelooze kunst, die geen
bestaan oplevert; (w. g.) broodelooze kunsten, brooddronken grappen.
BROODENZOLDER, m. (-s), afdeeling eener sulkerraffinaderij waar de suikerbrooden gedroogd en soms
gebleekt worden.
BROODETER, m. (-s), ik ben geen broodeter, eet niet
veel brood; ...FABRIEK, v. (-en), inrichting voor het
(machinale) bakken van brood op groote schaal.
BROODHEER, m. (-s), (gew.) werkgever voor wien
men werkt.
BROODIG, bn., broodige aardappels, bloemige.
BROODJE, o. (-s), klein brood, kadetje: een broodje
met kaas; een halvestuiversbroodje ; een stuiversbroodje;
amandel-, saucijzebroodje, zie aldaar; — een broodje
gout, samengeperst fijn zout; — mete broodjes bakken, toegeven, een minder hoogen toon aanslaan ;
heeft er een broodje aan, een klein bestaan, een
voordeeltje; — er nog een broodje uithalen, er nog
voldoende mee verdien.en, — zfjn broodje bij elkaar
scharrelen, met moeite aan den kost komen.
BROODKAMER, v. (-5), (op schepen) voorraadskamer; ...KAR, v. (-ren); ...KAST, v. (-en), de broodkast
hangt er hoog, het gaat er schraaltjes toe; ...KIST,
NI. (-en); ...KNEDER, m. (-5); ...KORF, m. (...korven),
broodmand; — iem. den broodkorf hoog hangen, iemands
verteringen inkorten, aan iemand weinig to verteren
geven, hem weinig to eten en to drinken geven;
...KORST, v. (-en); ...KRUIM, v.; ...KRUIMEL, v.
(-s), kruimel van brood; (fig.) de broodkruimels steken hem, hij kan den voorspoed niet dragen, wordt
or trotsch, onveidragelijk door; ...KWESTIE, v.
broodvraag.
BROODMAND, v. (-on), met de broodmand loopen,
brood rondbrengen, venten; ...MEEL, o. eene zelfstandigheid die bij het gewone tarwebrooddeeg gevoegd wordt om er de voedzaamheid van to vermeerderen, bereid naar de voorschriften van Liebig;
...MEESTER, m. (-s), brooduitdeeler (in godshui-

BROUILLON.
zen enz.); ...MES, o. (-sen), mes

hammen snijdt.
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waarmee men boter-

BROODNIJD, m. nijd op iemands voorspoed in hetzelfde yak.
BROODNOODIG, bn. zoo onmisbaar als brood.
BROODOFFER, o. (-s), offer in brood bestaande.
BROODPAN, v (-nen); ...PAP, v. pap van brood
gemaakt; ...PLANK, v. (-en), plank waarop het
brood (in een kast) gelegd wordt, waarop de boterhammen gesneden worden; ...PLEISTER, v. (-s),

(geneesk.) ; ...PRIJS, m. (...prijzen).
BROODRAT, ...ROT, v. (-ten), (fig.) die ten laste
der gemeente is; arm student; iemand die gaarne
on veel brood eet. Zie DOODETER.
BROODSCHATTER, m. (-s), broodzetter;...SCHRIJVER, m. (-s), schrijver ein den broode; ...SOP, o.
gesopt brood; ...SPINDE, v. (-n), broodkast; ...STUDIE, v. studie in vakken, met wier uitoefening men
later zijn brood denkt to verdienen; ...STTIKER, v.
witte suiker in brooden: gestampte broodsuiker; fine
broodsuiker; een, klontje broodsuiker.
BROODSGEBREK, o. gebrek aan het hoognoodige,
aan eten en drinken.
BROODTROMMEL, v. (-5), trommel waarin men het
brood in huis bewaart; ...TROMMELTJE, o. (-s),
trommeltje waarin men kinderen hun twaalfuurtje
meegeeft.
BROODVAT, o. (-en), vat waarin brood in de broodkamers bewaard wordt; ...VERKOOPER, m. (-a);
...VERKOOPSTER, v. (-s); ...VORM, m. (-en), vorm
voor de suikerbrooden.
BROODVRAAG, v., 't is voor mij eene broodvraag,
't verdienen van mijn brood hangt er voor mij van
af ; — de broodvraag, het probleem hoe alle menschen
zonder onderscheid aan den kost zullen kunnen
komen; ...VRUCHT, v. (-en), de vrucht van den
broodboom; ...VRUCHTBOO.M_, m. (-en), broodboom;
...WAGEN, m. (-s); ...WINKEL, m. (-5); ...WINNER,
m. (-s), die het brood verdient voor het gezin; (zeew.)
bonnet, zie aldaar; ...WINSTER, v. (-5); ...WINNING,
v. (-en), beroep, yak, zaak die een voldoend bestaan
oplevert: die zaak is geene broodwinning, maar eene
geldwinning.
BROODWORTEL, m. (-s), de wortels van den maniok
of manihot, in West-Indie en Zuid-Amerika (yucca,
of casave-wortel geheeten), die, na gewasschen en
geraspt to zijn, een zeer voedzaam zetmeel levert,
waarvan men smakelijk en gezond brood bereidt,
—PLANT, v. (-en).
BROOMKALI, o. (geneesk.) kaliumbromaat, als
zenuwstillend middel aangewend; ...WATERSTOFZUUR, o. (scheik.) verbinding van waterstof en
bromium.
BROODZAK, m. (-ken), die veel van brood houdt;
...ZETTER, m. (-5), beambte belast met de bepaling
der broodprijzen; ...ZETTING, v. bepaling van een

maximum der broodprijzen.
BROOS, bn. en bw. (brozer, -t), zeer licht breekbaar:
glas is broos; broze eierschalen; (van ijzer) sprokkig,
door eene geringe bijvoeging van zwavel, waardoor
men het goed wellen kan, doch bij roodgloeihitte
scheurt het; (fig.) vergankelijk: de mensch is een broos
wezen; de goederen der wereld zijn broos; — eene broze gezondheicl, die licht to verstoren is; braze vriendschap.
BROOS, v. (brozen), hoog laarsje, tooneellaars,
waarvan oudtijds de tooneelspelers zich bedienden
om grooter to verschijnen; (fig.) Thespis' brozen, de
tooneelspeelkunst.
BROOSHEID, v. breekbaarheid; (fig.) vergankelijkheld, zwakheid: de broosheid des levens.
BROS, bn. (-ser, -t), hard en toch gemakkelijk in
n: brosse beschuit. BROSHEID, v.
brokken to verdeele
BROS, v. (-sen), zeker schoenmakers- en lederwerkersgereedschap.
BROUILLEEREN, (brouilleerde, heeft gebrouilleerd)
verwarren, oneenig maken: gebrouilleerd z(jn met
elkander, in onmin levee.
BROUILLON, o. (-5), opstel, ontwerp in klad, schema.

BROUWEN.

BRUIDSPENNINGEN.

BROUWEN, (brouwde, heeft gebrouwen), koking,
bereiding van het bier uit mout; — een bowl punch
brouwen, grog, bisschop brouwen, met kokend water
bereiden; (fig.) veroorzaken, berokkenen: de leugen

gen betaald ; tol van voetgangers en rijtuig gehe
yen; o. (-s), huisje bij eene brug geplaatst
ten behoove van den bruggeman of brugwachter;
...LEG GER, m. (-s); ...LEUNING, v. (-en); ...MAN,
m. (-nen, ...lieden), ...VROUW, v. (-en), die belast
met het ontvangen der bruggegelden, met het
openen der brug; ...MEESTER, m. (-s), opzichter
der bruggen; (mil.) kapitein der pontonniers.
BRUGGE, ook BROGGE, v. (-n), (gew.) dikke boterham.
BRUGGENHOOFD, o. (-en), in het water uitgebouwd
metselwerk (of wal) waarop de brug rust; (krijgsw.)
verschansing ter verdediging of dekking eener brug.
BRUGGEPAAL, m. (...palen).
BRUGGETJE, BRUGJE, o. (-s), kleine brug.
BRUGMAN. Naam van eon minderbroeder in de
15de eeuw, wiens zonderlinge en hartstochtelijke
spreekmanier spreekwoordelijk is geworden in:pra-
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brouwt veel kwaad; verraad brouwen; wat kan de
staatszucht niet al brouwen; er brouwt [broeit] lets,

eenig kwaad is in aantocht. BROUWING, v. (-en).
BROUWEN, (brouwde, heeft gebrouwd), brijen, de
letter r met de huig in plaats van met de punt
der tong uitspreken.
BROUWER, m. (-s), bierbrouwer; die de letter r
met de huig uitspreekt. BROUWSTER, v. (-s).
BROUWERIJ, v. (-en), plaats waar gebrouwen
wordt; — er komt leven in de brouwero, er is wat te
doen, (ook) de zaken gaan vooruit, (ook) men wordt
wakker; beroep, yak van den brouwer.
BROUWERSGILD, o. (oudt.) lichaam van al de brouwers die het meesterrecht hadden; (scherts.) de
brouwers; ...KNECHT, m. (-s); ...PAARD, o. (-en),
zwaar gebouwd paard; ...WAGEN, m. (-s).
BROUWGEREEDSCHAP, 0.; ...HUIS, o.
gebouw waar de brouwketel staat; ...KETEL, m.
(-5); (fig.) 't is eene boon in een brouwketel, zie BOON;
...KUIP, v. (-en); ...MEESTER, m. (-s), meesterknecht
in eene brouwerij, belast met de regeling der werkzaamheden.
BROUWSEL, o. (-s), datgene wat gebrouwd is;
(bij uitbr.) van koffie, thee enz.: wat is me dat
voor een brouwsel ! wat slechte koffie enz. is dat;
alle arbeid
—alebkslenbrouwselzUnietgluk,
valt niet even volmaakt uit. BROUWSTER, v. (-s).
BRUCINE, o. alcaloide uit de braaknoot.
BRUG, v. (-gen), beweegbare of vaste verbinding
tusschen twee punten die door eenigerlei aardverdieping gescheiden zijn : eene vaste brag; vgl. draaibrug, ophaalbrug, wipbrug, gierbrug, rolbrug, schietbrug enz.; eene brug over eene rivier slaan; eerie hulpbrag leggen; (ontl.) de brug der hersenen of de brag
van Varol, verbinding tusschen twee zijdelingsche
halfronden der kleine hersenen; (gymn.) werktuig
bestaande uit twee horizontale boomen op standers; (bij het worstelen) zekera houding;
(fig.) hulpmiddel om tot zijn doel te komen;

socialistische propaganda is voor hem de brag waarover h# in de Kamer denkt te komen; zie EZELSBRUG ;
men moet den vluchtenden viand eerie gouden brag
leggen, men moot hem gelegenheid geven tot ontsnappen; —14 is over eene gouden brag in de Kamer gekomen, zijne verkiezing heeft hem veel geld gekost ; —
lzfj moest over de brug komen, betalen; — de brug is
opgehaald, men kan nu niet meer terug, wat men
begonnen is, moet men nu voleindigen ; — de braggen zijn afgebroken, van toenadering is geen sprake
sneer; — eene brug tusschen twee partUen leggen, ze tot
toenadering brengen; — naam van sommige voor-

werpen die in vorm min of meer op eene brug gezeker deel eener drukpers; de kam eener
viool; de verhooging op een schip vanwaar de kapitein gewoonlijk zijne bevelen geeft; deel van eene
brugbalans waarop de voorwerpen geplaatst worden. Brugje, Bruggetje, o. (-5).
BRUGBALANS, v. (-en), werktuig voor het wegen
van zware voorwerpen, zoo ingericht, dat men b. v.
voor een gewicht van 10 K.G. maar 1 K.G. op de
schaal behoeft to leggen en dat het daarbij voor
't resultaat der weging onverschillig is op welk
punt der brag (een soort van view: tje) den last gclegd wordt; — decinsaal-balans, de gewone soort met
verhouding — centesimaal-balans of groote bragbalans, met verhouding J/100, voor 't wegen van locomotieven enz.
BRUGBALK, m. (-en), balk in de lengte der brug
om de dekplanken to dragon; ...BOOG, m. (...bogen),
gedeelte eener brug tusschen twee pijlers.
BRUGGEDEK, o, (-ken), het bovendek, bovenbekleedsel eener brug; ...JUK, o. (-ken), ingeheide palen
van boven door eene sloof verbonden; ...GELD, o.
geld door de schepen voor het ophalen der brug-

ten als Brugman.
BRUGPILAAR, m. (...pilaren), ...PIJLER, m. (-s),
paal, pilaar, pijler waarop eene brug rust.
BRUGSCHAAL, v. (... schalen), (zeew.) peilschaal aan
eene brug bevestigd; ...SCHRAAG, v. (...schragen),
schraag waarop eene brug rust; ...WACHTER, m.
(-s), spoorwachter voor eene brug, tevens met het
toezicht der brug belast; (ook) persoon die eene
draai-, of wipbrug bedient ; ...WIJDTE, v. (-n), ruimte
tusschen de twee kaaien die de brug vereenigt.
m. (veroud.) slag, stoot; (fig.) ik geef er den
brui van, ik bekommer er mij niet over; — daar hebt
go al den brui, daar is de gansche boel, alles.
BRUID, v. (-en), in ondertrouw opgenomen rneisje
of vrouw (ook nog tijdens de bruiloftsviering zoo
genoemd); — zfj is de bruid, ondertrouwd; (gemeenz.).
met de bruid naar bed gaan, een onverwacht geluk
krijgen, dat eigenlijk voor een ander bestemd was;
(dicht.) verloofde; (dicht.) eene bruid des hemels, van,
Christus, eene non; — eene braid op de trappen, wier
huwelijk niet is voltrokken, ook eeuwige braid;
eene kranke bruid, van iets gezegd, dat teer be—het is
handeld moot worden. Bruidje, o. (-s), een lief bruiclje.
BRUIDEGOM, BRIJIGOM, m. (-s), in ondertrouw opgenomen man (ook nog tijdens de bruiloftsviering):
hij is de bruidegom; (dicht.) verloofde ; — haar hemelsche
bruidegom (van eene non), Christus.
BRUIDEGOMSGOED, o. uitzet-, huwelijksgoed van
den bruidegom; ...PAK, o. (-ken); ...PIJP, v. (-en),
versierde pijp van een bruidegom; ...STUK, o. geschenk, door den bruidegom vOOr de bruiloft aan
de huisbedienden gegeven.
BRUIDLEIDER, m. (-5), ...LEIDSTER, v. (oudt.) die
de bruid op den bruiloftsdag ter zijde staat, paranimf.
BRUIDSBED, o. huwelijksbed, bruiloftskoets; bed
dat, als een deel van den uitzet, der bruid wordt
medegegeven; — dat is de dood op bet bruidsbed, spottenderwijze gezegd, wanneer men in het omberspel
vraagt met manilla, basta en eene kleine troef.
BRUIDSDAGEN, m. my. dagen tusschen den ondertrouw on de bruiloft; (in ruimeren zin) al den tijd
gedurende welken men verkeert ; — de bruidsdagen,
zijn voorbij, de goede dagen zijn ten einde.
BRUIDSGAVE, ...GAAF, v. (...gaven); ...GIFT, v.
(-en); ...GESCHENK, o. (-en); ...GOED, o. lijfgoed,
(ook) bezitting der vrouw op den dag van haar
huwelijk. good dat haar bij huweAjkscontract verzekerd blijft; uitzet.
BRUIDSJAPON. v. (-nen, -s); ...JONKER, m. (-s);
...JUFFER, v. (-s), personen die de bruid bedieiieii,
geleiden ; die de bruiloft enz. helpen regelen on leiden.
BRUIDSKAMER, v. (-5), slaapkamer van bruid en
bruigom; ...KLEED, o. (-eren, ...kleeren); ...KOETS,
v. (-en), koets waarin de bruid ter trouwing rijdt;
...KORF, m. (...korven), linnengoed enz. dat de bruid
meebrengt ; ...KRANS, m. (-en) bloemkrans in 't haar
der bruid; o. mv. bruidsjuffers.
BRUIDSNACHT, m. (-en), eerste huwelijksnacht.
BRUIDSPAAR, o. (...paren); ...PARTIJ, feestje dat
de bruid aan hare kennisson geeft; ...PENNINGEN,

BRUIDSSCHAT.

BRULLEN.

rn. my. huwelijksgift, speldengeld; ...SCHAT, m.
(-ten), som gelds die de bruid mee ten huwelijk
trengt.
BRUIDSSTUK, o. (-ken), geschenk, door de bruid voor
de bruiloft aan de huisbedienden gegeven.
BRUIDSSUIKER, v. (-s), eene soort van suikergoed
dat de bruid schenkt of aan vrienden en kennissen
toezendt; ook voor klein suikergoed in 't algemeen;
...TOOI, m.; ...TRANEN, m. my. (fig.) drank, gedurende
de bruidsdagen aan de bruiloftsgasten gegeven, (bestaande in hypocras, wijn enz.); een partijtje, na de
.aanteekening, ten huize van de bruid.
BRUIEN, (bruide, heeft en is gebruid). werpen, slaan,
kioppen; vallen, smakken: als hij weer komt, brui
ik hem van de trappen; — brui maar toe, sla er maar
.op los; (fig.) wat bruit het mij, wat brui ik er (me)
gij moet mij niet zoo bruien,
wat geef ik er om;
Diet zoo malen of plagen. BRUIER, m. (-s), klopper.
BRUIERIJ, v. (-en), plagerij, kwellerij, moeilijkheid.
BRUIGOM, m. Zie BRUIDEGOM; ...GOIVISPIJP, v.
k-en).
BRUIHEEN, o. (veroud.), vaarwel, vertrek; — het
ruiheen drinken, op het afscheid drinken.
BRUIKBAAR, bn. (-der, -st), geschikt tot gebruik;
voldoende bekwaam: een bruikbaar ondericozer • (fig.)
"een bruikbaar mensch, iem. die geschikt is tot velerlei zaken. BRUIKBAARHEID, v.
BRUIKEN, (bruikte, heeft gebruikt), (gew.) gebruiken, zich (van iets) bedienen.
BRUIKER,
(-s). pachter; (gew.) een werkpaard.
BRUIKLEEN, o. (-en), leening zonder recite om na
verloop van zekeren tijd in natura teruggegeven te
worden; wat men iem. leent om te gebruiken;
—ietsnbruiklenheb n,
het geleend hebben om te
gebruiken. BRUIKLEENING, v. (-en).
BRUIKLEENER, m. (-s); ...LEENSTER, v. (-s), die
zulk een leen heeft.
BRUIKWEER, v. (...weren), (gew.) pachthoeve.
BRUILOFT, v. (-en), trouwfeest, feest dat na de
huwelijksvoltrekking of in de bruidsdagen gevierd
wordt: ter bruiloft gaan; op eene bruiloft (genoodigd)

(fig.) licht en bruin, het aangename en het onaangename in 't leven.
BRUIN, bn. (-er, -st), eene bruine kleur hebbende;

ij n; bruiloft houden ; bruiloft geven; — blikken bruiloft,
feest eener jarige echtvereeniging; —
koperen
bruiloft, feest eener 12'' 2 jarige echtvereeniging; — zilveren bruiloft, na vijf en twintig jaar; — gouden bruiloft,
na vijftig jaar; — diamanten bruiloft, na vijf en zeventigjaar ; — het is altijd geen bruiloft, niet altijd kan men
pret maken, niet altijd gaat het naar wensch; — van
bruiloften komen bruiloften, op eene bruiloft wordt
vaak kennis gemaakt voor een volgend huwelijk,
(fig.) het bruiloftsgezelschap: de gansche bruiloft is
uitgereden: (gemeenz.) bruilofthouden, den beerput
ledigen.
E3RUILOFTEN, (bruilofte, heeft gebruiloft), bruiloft
houden.
BRUILOFTSBED, o. (-den), bruidsbed.
BRUILOFTSDAG, m. (-en), dag waarop men bruiloft
houdt; ...DEUN, m. (-en); ...DICHT, o. (-en). gedicht
ter eere der jonggehuwden; ...DISCH, m.
BRUILOFTSFAKKEL, v. (-s); ...TOORTS, v. (-en),
(dicht.); ...FEEST, o. (-en).
BRUILOFTSGAST, m. en v. (-en), genoodigde op
, eene bruiloft.
BRUILOFTSKLEED, o. (-even, ...kleeren); ...KOETS,
v. (-en), koets welke op de bruiloft wordt gebruikt ;
(dicht.) bruidsbed : de bruiloftskoets is gespreid ;
...KOSTEN, m. my.
BRUILOFTSLIED, o.(-eren); ...liedje, o. (-s); ...MAAL,
o. (...malen), maal op eene bruiloft genuttigd; (fig.)
een overheerlijk maul; ...NACHT, m. (-en) eerste
huwelijksnacht; ...PAK, o. (-ken) ; ...PAKJE, o. (-s),
trouwkleederen; kleederen die men op eene bruiloft draagt.
BRUILOFTSVERS, o. (...verzen), bruiloftsdicht; (gemeenz.) ...VOLK, o. bruiloftsgasten; .,.ZAAL, v.
.(...zalen); ...ZANG, m. (-en).
BRUIN, o. zekere kleur (uit zwart en rood); (schilderk.) schaduw: het licht en bruin in eene schilderij ;
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bruin bier; bruine oogen; bruin haar; — bruin gebakken, bruin gebraden, door bakken, braden een bruin
korstje gekregen hebbende; bruin verzen; — de Turken zon bruin, hebben eene bruine huid of kleur;
(fig.) het ziet er bruin uit, de zaak is zorgwekkend; —
hY bakt ze bruin, hij heeft het uitnemend goed, (ook
gemeenz.) eene groote boodschap doen.
BRUIN, m. (-en), een bruin paard; ook naam voor
een paard in 't algemeen. Zie BRUINTJE.
BRUINACHTIG, bn. (-er, -st), op bruin gelijkend.
BRUINACHTIGHEID, v.
BRUINBROOD, o. soort van brood.
BRUINEERDER, m. (-s), die bruineert of polijst.
BRUINEEREN, (bruineerde, heeft gebruineerd), bruin
maken; polijsten; (geweerloopen) door de werking
van zuren eene kunstmatige duurzame oxydelaag
aanbrengen om het natuurlijke roesten te voorkomen, het poetsen gemakkelijk te maken en het
blinken te verminderen. BRUINEERING, v.
BRUINEERSEL, o. bruineerpoeder; verguldsel.
BRUINEERSTAAL, o. staal waarmede men geweerloopen bij het bruineeren polijst ; ...STEEN, m. (-en),
bloedsteen;
o. (-5), bruineerstaal; ...TAND,
in. (-en), dierentand, tot polijsten of bruineeren
dienende.
BRUINEL, v. (-len), (nat. hist.) groot winterkoninkje.
BRUINEN, (bruinde, heeft en is gebruind), bruin
maken of worden: de zon heeft zyn vel gebruind; —
hi)" begint al te bruinen (door de zonnestralen);
—hetvleschi moigebritnd
(door het braden).
BRUINGEEL, bn., ...GRAUW, bn., ...GROEN, bn.,
geel, grauw, groen dat in 't bruine valt.
BRUINHARIG, bn. ; BRUINHARIGHEID, v. BRUINHEID, v.
BRUINIG, bn. bruinachtig. BRUINIGHEID, v. (ook)
datgene wat bruin is.
BRUINIJZERSTEEN, o. limoniet.
BRUINKLEURIG, bn. eene bruine kleur hebbend.
BRUINKOOL, v. (...kolen), ligniet, fossiele brandstof
van jongere worming dan de steenkool.
BRUINOOG, m. en v. (-en), iem. met bruine oogen.
BRUINOOGIG, bn. bruine oogen hebbende.
BRUINROOD, bn. rood dat in 't bruine valt.
BRUINSPAATH, o. eene 5 tot 200, ijzer bevattende
doloiniet, geelbruin van kleur, in kristallen, ook ankeriet of parelspaath: ...STEEN, o. mangaan.
BRUINTJE, o. (-s), klein bruin paard; kind met
bruine oogen en haren; — dat kan bruintje [de bruine]
niet trekken, dat is boven mijn vermogen.
BRUINVISCH, m. (...visschen), een walvischachtig
zoogdier, Delphinus phocaena.
BRUINWERK, o. (zeew.), geplozen halfsleet geteerd
touwwerk.
BRUINWIER, o. (-en), onderafdeeling der wieren,
Fucoideae; eene veel verbreide soort van zeewier
die vroeger voor de sodabereiding gebruikt werd.
BRUIS, o. en v. schuim: het bruis stond op ziy'n mond.
BRUISEN, (bruiste, heeft gebruist), schuimen, borrelen: de bruisende golcen; het bruisend nat; — gazeuse
dranken bruisen sterk 14 het inschenken, onder sterk
opbruisen wordt het koolzuur vrij; (fig.) tieren, razen; (vgl. opbruisen); (met zijn) varen, stevenen: de
vloot bruist naar den Teems. BRUISING, v.
BRUISPOEDER, ...POEIER, o. poederachtig mengsel van dubbelkoolzure soda en wijnsteenzuur.
BRULAAP, m. (...apen), een apengeslacht in Amerika die een vervaarlijk geluid kunnen maken, Mycetos.
BRULLEN, (brulde, heeft gebruld), het geluid geven
van leeuwen, tijgers enz.; kwaadaardig schreeuwen:
hij brulde van woede ; (scherts.) de jongen zette het op
een brullen, begon te schreien; (scherts.) luide roepen, spreken: een doove iets in 't oor brullen; luid en
onmelodisch zingen: de dronken studenten brulden
om 't hardst; — de brullende stormwind, loeiend;
gebrul.
—het brul en,

BRUMkIRE.

BUIGEN.

• BRUMAIRE, v. rijp- of nevelmaand, van 22 October

strook land tusschen het gebied van-twee machtige
rijken; —PARTIJ, v. (-en) ; middelpartij tusschen
twe9 andere partijen en die dezen belet in strjjd te
geraken; —STAAT, m. staat tusschen twee mach-
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tot 20 November (kalendermaand tijdens de eerste
Fransche republiek).
BRUMMEL, v. (-s), (gew.) de vrucht van den braamstruik.
BRUNEL, v. (-len), inlandsch plantengeslacht tot
de famine der lipbloemigen behoorende Prunella; de
gemecne, de ingesneden en de grootbloemige brunel.
BRUNET, BRUNETTE, v. (-ten), meisje met donkere
baron, donkere tint en donkere oogen.
BRUNSWIJKERGROEN, o. lichtgroene, vergiftige,
goed dekkende verfstof; ...MOM, o. donkere, dikke,
bittere biersoort.
BRUSK, bn. bw. (-er, -st), kort van stof, norsch,
kirsch; opvliegend : een brusk optreden ; een brusk
antwoord; op norsche wijze. BRUSKHEID, v. opvliegendheid.
BRUSQUEEREN, BRUSKEEREN, (brusqueerde,

heeft gebrusqueerd), norsch afschepen; weinig omslag maken; — de zaak brusqueeren, doordrijven.
BRUTAAL, bn. bw. (brutaler, -st), onbeschoft, zonder respect voor iets of iemand: een brutale straatbengel; een brutaal antwoord geven; — eenpaar brutale
kOkers, meer dan vrijmoedig; de brutalen hebben de
halve wereld; stout in 't uitvoeren van iets slechts:
een brutale aanrander, inbreker; — een brutale leugen,

een grove leugen, zonder blikken of blozen gedebiteerd. BRUTAALTJE, o. dat is me ook een brutaaltje,
eene jonge dame die wat durft, die nogal vrij is.
BRUTAALWEG, bw. op eene brutale wijze: iem.
bruta, aweg de waarheid zeggen.
BRUTALISEEREN, (brutaliseerde, heeft gebrutaliseerd), (iem.) grof bejegenen, uitvaren (tegen iem.) inz.
met woorden; iem. de gehoorzaamheid op plompe
wijze weigeren.
BRUTALITEIT, v. (-en), lompheid; grofheid, stout-

heid.

BRUTO, bn. bw. ruw, met de emballage, (het
tegenovergestelde van netto, zonder de emballage):
het bruto gewicht; (van het bedrag eener opbrengst)
zonder dat de onkosten er af zijn : het concert heeft
opgebracht bruto...; — bruto-vermogen, waarvan het
passief nog niet is afgetrokken; ...-ontvangst, v.;
...-winst, v. (-en).
BRYOLOGIE, v, deel der plantkunde, dat de beschouwing der bladmossen omvat.
BUCENTAUR, m. een monster, half stier, half
mensch (volgens de Grieksche fabelleer) ; het schip
waarmede de doge van Venetia jaarlijks op Hemelvaartsdag uitvoer om de zee te huwen.
BUCEPHAAL, ...PHALUS, m. strijdpaard, lieveling,paard van Alexander den Grooten; (fig.) fraai,
moedig paard.
BUDGET, o. (-s, -ten), begrooting (inz. van 's lands
ontvangsten en uitgaven) ; — zoo'n uitgave staat niet
op min budget, zoo iets kan ik mij niet veroorlo-yen; —RECHT, o. (van de Tweede kamer), het recht
om posten op en van de begrooting to brengen.
BUFFEL, m. (-s), een gehorend herkauwend zoogdier, Bos bubales; (fig.) lomperd: hst is een bulTel van
een kerel.
BUFFEL, o. buffelsleer ; stof die op buffelsvel lijkt ;
(gerneenz.) buis van buffel.
BUFFELACHTIG, bn. bw. (-er, -st), onbeschoft, lomp.
BUFFELACHTIGHEID, v. (...heden).
BUFFELEN, (buffelde, heeft gebuffefd), (platte yolks-Lint) slaan, afrossen; eten, veel eten.
BUFFELJACHT, v. (-en); ...JAGER, m. (-s), ...KALF,
o. (...kalven, ...kalvers) ...KOE, v. (...koeien); ...OS,
in. (-sen); ...STIER, m. (-en).
m. (-s). [o.
BUFFELSHOORN, m. (-en) ;
gmv. als stofn.]; ...HUID, v. (-en); ...LEER, o.
BUFFELSLEEREN, bn. van buffelsleer.
BUFFELSVEL, o. (-len), buffelshuid, BUFFELVLEESCH, o.
BUFFER, m. (-s), stootk_ussen, stalen of caoutchoucring aan waggons om den scoot bij het tegen
elkander botsen te bekken; (bij uitbr.) onzijai2‘e

tige rijken, stootbufferstaat.
BUFFET, o. (-5, -ten), een meubelstuk in eene eetkamer waarin men het tafelgoed en zilver bergt
en waarin of waarop de wijn, het dessert enz. gezet wordt; schenktafel; (w. g.) aanrechtbank; tapkast met toonbank in koffiehuizen, stations enz.;
het beheer van zulk een buffet : het buffet verpachten,.
wat brengt het buffet op?
BUFFETJUFFROUW, v. (-en), juffrouw die in het
buffet bedient; ...KAST, v. (-en) ; ...kastje, o. (-5);
...MA.ATSCHAPPIJ, v. die de buffetten inz. in stations, schouwburgen pacht en exploiteert.
BUFFONSKRUID, o. eene soort van vogel- of muurkruid.
BUI, v. (-en), 't neervallen van regen, hagel; ontlasting van een onweder: ragenbui, hagelbui, donderbui, stortbui; regen-, onweerswolk: de. bui komt op,
dry ft over; (zeew.) witte of droge buien, hevige wind,
onverwacht op stil weder volgend; — gewelfde- of
poortbuien, hevige, plotselinge windvlaag onder delinie; — Maartsche buien, ongestadige ruwe weersgesteldheid der maand Maart; (ook fig.) kortston
dige aanval (van toorn, misnoegdheid enz.) : de bui
trekt af, waait over, zijne bbosheid vermindert, verdwijnt; luim: eene kwade bui hebben, in kwade luim
zijn ; — eene vroolijke, goede bui hebben, vroolijk, goed
geluimd zijn; — wat een bui! (gew.) wat een groote
leelijke hoed! — bjj buien is h# mild, tusschenbeide,
soms.
BUI, bn. (gew.) de vlieger is, gaat bui, is schoot,
ook prijs.
BUIACHTIG, bn. (-er, -st), (w g.) ongestadig, buiig..
BUIACHTIGHEID, v.
BUIDEL, BUIL, m. (-s), zak; beurs; kerkzakje:.
een buidel met geld; — met vollen buidel terugkeeren,,
rijk; — in den buidel (buil) blazers, eene tamelijke
som gelds besteden (vgl. bus); — den buidel lichten,.
(iem.) bestelen; huidplooi bij de buideldieren, waarin
de melktepels verborgen zijn, en de jongen zich.
eerst ophouden.
BUIDEL, BUIL, m. (-s), een werktuig, bestaande
uit eene groote cylindervormige zeef, besloten in
eene houten kast, waardoor de bakker (of molenaar).
in het groot de verschillende soorten van bloom
(blom) en de zemelen uit het meel scheidt.
BUIDELBEER, m. (...beren), een nacht- buideldier
op Nieuw-Holland, dat zich met vruchten voedt.
BUIDELBEENDEREN, o. my. twee platte beenderen
aan den voorsten rand van het bekken vastgehecht,.
.die tot ondersteuning van den buidel dienen.
BUIDELDAS, m. (-seri), buideldier in Australia,.
dat zich met wormen voedt, Parameles; ...DIEREN,
o. my. eene der laagste orden der zoogdieren die.
een buidel hebben, waarin zij de jongen Bergen;
...DRAGER, m. (-s), buideldier.
BUIDELKEVER, m. (-5), ...MARTER, m. (-s), buideldier op Van-Diemensland met langen, behaarden
staart, steelt levensmiddelen en gevogelte, Dasyurus;
...MEES, v. (...meezen), Zuid-Europeesche moos, bouwt
een hangend kogelvormig nest, Pains pendulinus.
BUIDELRAT, ...ROT, v. (-ten), roofbuideldier in
Noord-Arnerika, met handen aan de achterpooten,

BUIDELVORMIG, bn. BUIDELVORMIGHEID, v.
BUIDELWOLF, m. (...wolven), ruwstaartbuidcldier
op Van-Diemensland met slechts kraakbeenige bui
delbeenderen, Thylacinus.
BUIEN, (het buide, heeft gebuid), ongestadig zijn
(van het weder), regenen en waarin bij tusschenpoozen.
BUIGBAAR, bn. (-der, -st), gebogen kunnende worden. BUIGBAARHEID, v.
BUIGEN, (boog, heeft en is gebogen), krommen.
vouwen: een teen, een stoic, eene plank buigen.; —
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BUIGEN.

BUILGAAS.

teentje buigt gemakkelijk, laat zich gemakkelijk buigen; doorbuigen: die plank buigt, als men erover
loopt; zich buigen, eene buiging maken: he boog en
vertrok; (fig.) nederig zijn, zich krommen (onder het
juk); — voor iem. buigen, toegeven; — voor iemands u it
buigen, zich gehoorzaam toonen; — iemands wil
buigen, hem tot volgzaamheid brengen; (fig.) het
moet buigen of barsten, het moet er door, hoe het
ga; — voor den Mammon buigen, geld boven alles
stellen; — de knieen buigen, knielen, bidden ; — den
ganschen dag heb ik nog geene knie gebogen, nog geen
oogenblik gezeten; (taalk.) 't veranderen van de

BUIKEN, (buikte, heeft gebuikt), met een buik staan:
deze muur buikt; (scherts.) corpulent worden.
BUIKGORDEL, m. (-s), bekkengordel; (ook) bulk-

vormen der woorden tot aanduiding der gramm.
betrekkingen waarin ze voorkomen.
BUIGER, m. (-s), hij die buigt ; — een butgertje maken,
papieren zoldertje loopen; (ontl.) buigspier.
BUIGING, v. (-en), kromming; — eene bulging maken,
groeten door het lichaam voorover to buigen ; — de
weg maakt hier eene buiging, bocht; (taalk.) flexie;
(fig.) zijn stem heeft reel buiging, is zeer buigzaam
en los. BUIGINGSVORM, m. (-en), (taalk.).
BUIGIJZER, o. (-s), zeker werktuig; ...MACHINE,

v. (-s), machine om alle soorten van hout in korten
tijd te buigen, zooals men verkiest.
BUIGPAS, m. (-sen), (dansk.) ; ...PEES, v. (...pezen),
(ontl.) pees waarmede een lid gebogen wordt.
BUIGSPIER, v. (-en), (ontl.) spier die tegengesteld
is aan eene strekspier.
BUIGTANG, v. (-en), kleine nijptang met staven
inplaats van lepels.
BUIGZAAM, bn. (...zamer, -st), wat lichtelijk buigt
of te buigen is; (fig.) gedwee, onderworpen. BUIGZA AMHEID. v.
BUIIG, bn. (-er, -st), ongestadig, onstuimig (van
het weder).
BUIK, m. (-en), onderste helft van den menschelijken
romp, vgl. liff ; overeenkomstig deel bij de zoogdieren ;
onderzijde van 't lichaam bij lagere dieren; een dikke

buik; zwaar van buik zijn; — hfj heeft een buik als
een burgemeester, een dikken buik ; — zijn buik vulleil
zich zat eten; (fig.) den bulk dienen, van zijn bulk
een afgod maken, alles overhebben voor lekker eten
en drinken; (gemeenz.) met het mes in den buik
rondloopen, bezorgd, bekommerd zijn (over iets); —
zff zijn twee handers op een buik, zij zijn het altijd
eens, handelen op dezelfde wijze; — zone oogen zijn
grooter dan zfjn bulk, hij is een gulzigaard, verslindt
alles met de oogen ; hij neemt meer spijzen op zijn
bord dan hij opkan; — een hongerige buik heeft geen
ooren, een nooddruftige is het moeilijk raad geven ; —
praatjes vullen den buik niet, aan mooie beloften
heeft er den buik vol van,
heeft men niets; —
wil er niets meer mee te maken hebben; (gemeenz.)
schrtf het maar op je buik (dan kun-je het met je
hemd weer uitvegen), ik betaal het niet; (gemeenz.)
een buik met beenen, eene hoogst zwangere vrouw ;
vgl. onderbuik; hang-, hooi- en grasbuik (van een
haas, een paard, zie die woorden; — een opgeschorte
buik, inz. bij renpaarden; ronding, het vooruitstaande bone deel van een voorwerp : de bulk
van een schip, de ronding tusschen het bodemvlak en de opstaande wanden, (ook) het ruim;
op zij; — de buik eener Ilesch,
—opzonbuikzeil n,
het wijde gedeelte tusschen den bodem en de
borsten; de buik van eene viool; — de buik van
een zeil, de bolvormige gedaante, wanneer de wind
erin blaast, vgl. buikgording ; — de muur maakt een
buik, zakt door; — de bulk eener kerk, de ruimte
tusschen twee rijen pilaren, beuk ; — de buik van
een hoogoven, kolenzak. Buikje, o. (-s), kleine buik;
(scherts.) klein persoon met een dikken buik.
BUIKACHTIG, bn. (-er, -st), vooruitstaand.
BUIKADER, v. (-s, -en), (ontl.); ...AORTA, v. (s),
de nederdalende aorta in den buik; ...BAND, m. (-en),
(heelk.) draagband, ceintuur; ...BREUK, v. (-en).
BUIKDENNING, v. (-en), (zeew.), buikweger, ook
buikdelling ; ...DIENAAR, m. (-s), gulzigaard, lek,erbek.

band ...GORDINGS, v. my. (zeew.), om de onderlijken der zeilen in 't midden bij elkaar en bij de ra
te halen en aldus het zeil to bergen en den zoogenoemden buik to vormen.
BUIKHECHTING, v. (-en), (heelk.); ...HOLTE, v.
(ontl.) lichaamsholte beneden het middenrif.
BUIKIG, bn. (-er, st), een buik vormend; corpulent.
BUIKIGHEID, v.
BUIKLIJST, v. (-en), deklijst eener lambrizeering;
...LOOP, m. al te overvloedige ontlasting; ...NAAD,
m. (plantk.) nerf waarlangs eene peul openspringt.
BUIKONTLASTING, v.; ...OPENING, v. (heelk.);
(ook) ontlasting; eene soort van doodstraf, (ook)
zelfmoord (in Japan).
BUIKPIJN, v. (-en), pUn in den buik ; — 't is om er
buikpUn van to krijgen, het staat slecht, hachelijk.
BUIKPOOTIG, bn. (nat. hist.) klasse der weekdieren, Gastropoda; de slak behoort tot de buikpootige weekdieren, (ook) tot de buikpootigen.
BUIKRIEM, m. (-en), zadelriem of riem van het
tuig die onder den buik wordt vastgemaakt; —
zullen den buikriem wat moeten aanhalen, zij hebben
niet genoeg te eten.
BUIKRIJER, m. (-s), eenvoudige seizing om op de,
elkander te rijen.
rednbulkzij
BUIKROMMELING, v. (-en), rommelend geluid in den
buBikUiKSCHILD, o. (-en), benedenhelft van het pantser der schildpadden; schild aan de buikzijde van
slangen enz.
BUIKSEIZING, v. (-en), (zeew.) stuk dubbel zeildoek
aan het want vastgemaakt en waartegen de zeeman
die met het handlood loodt, met het bovenlijf steunt.
BUIKSNIJDING, v. (-en), buikpijn; (heelk.) buikopening; ...SPEEKSELKLIER, v. (-en), (ontl.) alvleeschklier; ...SPIER, v. (-en), spier in den voorwand van
den buik; ...SPEK, o. het spek van den buik (inz.
van varkens); ...SPRAAK, v. vaardigheid om geluiden voort to brengen, of to spreken zonder de lippen
te bewegen.
BUIKSPREKEN, (sprak met [uit] den buik, heeft
met [uit] den buik gesproken). BUIKSPREKEN, o.
buikspraak.
BUIKSPREKER, m. (-s); ...SPREEKSTER, v. (-s), die
de kunst der buikspraak uitoefent of kent.
BUIKSTANDIG, bn. (nat. hist.) buikstandige buikvinnen, achter de borstvinnen geplaatst.
BUIKSTUK, o. (-ken), (slacht.) een stuk van den
buik; (zeew.) stuk 't welk den buik van een schip.
helpt vormen: krom, vlak buikstuk.
BUIKVIN, v. (-nen), (nat. hist.) benedenste gepaarde
yin der .visschen.
BUIKVINNIGEN, m. my. visschen wier buikvinnen
juist onder het midden van den rugvin geplaatst zijn.
BUIKVLIES, o. (ontl.) weivlies dat den bekken- en
buikwand aan de binnenzijde bekleedt; —ONTSTEKING, v. (-en), ontsteking van het buikylies,.
...VLOED. m. (geneesk.) ziekelijke ontvloeiing.
BUIKWAND, m. voorwand der buikholte; ...WATERZUCHT, v.; ...WEE, o. (-en), buikpijn; ...WEGERS, m. mv. (scheepsb.) vlakwegers; ...WORM,
m. (-en).
BUIKZIEK, bn. (gew.) aangestoken, half verrot (van
vruchten), beursch.
BUIKZUIVEREND, bn. purgeerend.
BUIKZUIVERING, v. (-en), (geneesk.) purgeermiddel.
BUIKZWAMMEN, v. my. (plantk.) de truffels be-

hooren tot de buikzwammen.
BUIL, v. (-en), (geneesk.) gezwel, huidopzetting:
zich eene buil vallen of stooten; deuk in een hol
metalen voorwerp.
BUIL, m. (-en), bakkersgereedschap om meel to
ziften. Zie BUIDEL.
BUILDOEK, o. doek waarmee de holle builcylinder
gevormd wordt; ...GAAS, o. buildoek, van katoen,

BUILKAMER.

BUITENGEWOON.

vlas, paardenhaar, wol of zijde geweven; ...KAMER,
v. (-s); ...KIST, v. (-en); ...TROG, m. (-gen), kist om
het gebuilde meel op to vangen; ...MOLEN, m. (-s);
...OPENING, v. (-en); ...ZOLDER, m. (-s), zolder in
een molen of bakkerij waar gebuild wordt.
BUILEN, (builde, heeft gebuild), met den buil ziften.
BUILER, m. (-s).
BUILLOOPER, m. (-s), (gew.) diaken, collectant.
BUILTJE, o. (-s), een kleine zak, beurs; een klein
gezwel.
BUIS, bn. (buizer, -t) (gemeenz.) dronken; wild.
BUIS, v. (buizen), lang, hol cylindervormig voorwerp, bestemd om iets door te laten: de buizen der

waartoe hij beyoegd, gerechtigd was; — buiten het
boekje gaan, moor vragen (op een examen b. v.) dan
het gewone, alledaagsche; (plat) buiten den pot pissen,
zich vergaloppeeren, to veel zeggen, iets ongeoorloofds doen; — hij was buiten zich zelf van angst,
van woede, van blydschap, geheel uit zijne gewone
gemoedsstemming gerukt; —
met uitzondering van, het genoemde niet meegeteld: buiten zijn ouden vader had h# niemand lief;
zonder, het genoemde uitgesloten : 't is buiten min
weten gebeurd; — kon niet buiten mfj, kon mij
niet missen; hi/ kon niet buiten zijn bittertje; — buiten buiten kfg, ongetwijfeld, onbetwistbaar ;
zonder dat het noodig is; — buiten
—buiten o dza k,
kennis, buiten westen iijn, het bewustzi.jn verloren
hebben; — rich buiten adem loopen, zoo hard loopen,
dat men naar den adorn hijgt; — buiten bezwaar
van 's lands schatkist, in dier voege, dat het 't land
goon geld kost; — buiten den waard rekenen, bij 't
maken van plannen iemand niet mee tellen, die toch
later blijkt een beslissenden invloed to hebben;
bw. (van plaats) ; buitenshuis, in de open lucht:
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waterleiding; eene tinnen, glazen buffs; vgl. gasbuis,
galbuis, spreekbuis, pompbuis, zuigbuis,borstbuis; buizen trekker, persen; — buis van Eustachius, (ontl.) half
beenige buis die de trommelholte met de keelholte
verbindt; falloppische buis, (ontl.) trechtervormige
verwijding van den eileider; haringbuis.
BUIS, o. (buizen). eene soort van kiel van voren
met een knoop dicht; — het buis erbij uittrekken, zich
moeten geven bij ; — hfj heeft het buis aan, hij is
gek; vgl. dwangbuis; (gew.) buis, zak.
BUISBLOEMIGEN, v. my. (plantk.) samengesteldbloemige planten met enkel buisvormige bloemen.
BUISCHEN, (buischte, heeft gebuischt), (Zuidn.) slaan.
BUISGAT, o. (-en), (artill.) lontgat eener born; (gew.)
zakgat.
BUISHAANTJE, o. (-s), metaalkleurig bladkevertje,

Donacia.
BUISHARING, .../VIANSHARING, m. (-en), —, [v.

gmv. als stofn.] pekelharing.
BUISJE, o. (-s), kleine buis; een klein buis.
BUISJESDAG, m. dag waarop de haringbuizen in
zee steken.
BUISKLEP, v. (-pen), klep in de pompbuis.
BUISKOOL, v. (-en), soort van witte- of kropkool,
kabuiskool; ...KORAAL, o. (nat. hist.) orgelkoraal;
...KWAL, v. (-len), (nat. hist.) zwempolyp, Siphono-

phora.
BUISLANTAARN, v. (-en), ...LANTAREN, v. (-s),
(oud zeew.) lantaarn op den achtersteven.
BUISMAN, m. (...lieden), haringvisscher; ...SCHIPPER, m. (-s), haringschipper.
BUISVORMIG, bn. den vorm van een buis hebbende.
BUIT, m. hetgeen men (op een vijand) veroverd
heeft: iets buit maken, (ook buitmaken); — op bait varen,
ter kaap varen; — ten buit vallen aan, eene prooi wor.den van.
BUITELAAR, m. (-s, ...laren), BUITELAARSTER, v.
,(-s), die tuimelt.
BUITELEN, (buitelde, heeft en is gebuiteld), tuimelon; duikelen: kopje buitelen, voorover buitelen, vallen; (fig.) die koopman is gebuiteld, is gerulneerd,
bankroet; (kooph.) over den kop buitelen, 10Q percent
winst opleveren; (ook) failliet gaan. BUITELING,
v. (-en), eene buiteling maken, (fig.) bankroet gaan.
BUITEN, (buitte, heeft gebuit), buitmaken ; (vgl. vrijbuiter); (veroud.) ruilen. (Nog over in RUILEBUITEN.
BUITEN, voorz. duidt aan dat iets zich niet bevindt in de ruimte door de aangegeven grenzen
bepaald (tegenst. van binnen) : we zullen trachten den

rijand buiten onze landpalen te houden; wij beronden
ors baleen de stad (vgl. wij gingen nit de stad); buiten
buiten de poor( niet in de
de deur, niet in huis;
stad; - buiten hoard, aan de andere zijde van het
scheepsboord; (fig.) ik stn geheel buiten de zaak, ik
ben er niet bij betrokken, heb er voor- nochnadeel
van; — dat is iciter?, ?nij, ik hob er niet aan meegedaan, — hi)* staat buiten alles, neemt nergens deel
aan, niemand bemoeit zich met hem ; — hij heeft de
zaak buiten 712 om bedisseld, zonder mij erin to
kennen ; — dat ligt buiten zijn bereik, hij kan het
niet bereiken; — de hags was ba/ten schot, hij was
niet meer to treffen; — zieh buiten schot /louden,
zorgen, dat men niet gehekeld, gestraft, gepakt enz.
wordt; (hiervoor gew.) zich buiten varkensschoot
houden; — hij ging buiten zijn boekje, vender don

de kinderen spelen buiten ; we gingen even near buiten;
ik kwam juist van buiten; niet in de stad: de familie
woont 's zomers buiten, is naar buitsngegaan; — onder
de sollicitanten was er een van buiten, die niet in de
stad woonde; op de vrije, ruime zee : die jongen
vaart buiten; — 't schip zeilde near buiten, (gewoonlijk)
zeilde uit; — zich naar buiten openbaren, uitwendig
zichtbare gevolgen hebben en zich daardoor doen
kennen; — iets van buiten bezien, aan de buitenzijde; — dat meubel ziet er van buiten netjes uit; een
vers, eenige woorden van buiten leeren, zoo leeren, dat
men het letterlijk kan opzeggen, oak van buiten kennen; — ik ken die stad van buiten, ik ken naar door on
door; — zich (aan iets) te buiten gaan, een overdreven,
overdadig gebruik van iets maken (inz. van bedwelmingsmiddelen); — de voeten naar buiten zetten, met
de hielen naar elkaar en de beenen van elkaar af.
BUITEN, o. (-s), buitenplaats, landgoed. Buitentje,
o. (-s), kleine buitenplaats.
BUITENBEENTJE, o. (-s), onecht kind, bastaard, ook
buttenbeen, -beender, (ook beteekenende: iem. die zich
van de andere familieleden in het goede of kwade ontscheidtl; — buitenbeens geraapt, in onecht gewonnen;
...BERM, no. (-en), de buitenste berm; ...BEPLAN.
KING, v. (zeew.); ...BEZITTINGEN, v. my. de Indische bezittingen buiten Java; ...BLIND, o. (-en);
...BLINDE, v. (-n), (gew.) buitenblind, de blinde aan
den buitenkant; ...BOORDSKLEP, v. (-pen), metalen
kegel in eene buis door het boord; ...BOORDSKUSSENBLOK, o. (-ken), kussenblok voor de wiel- of
schroefas geheel buiten boord geplaatst; ...BORG,
m. (-en), twig van de groote en vOOrbarkszeilgaffels.
BUITENCEL-ZELFSTANDIGHEID,v. (ontleedk.) extracellulairstof, afscheidingsprodukt eener eel, dat verhardt of het lichaam verlaat.
BUITENDEUR, v. (-en), deur aan de straat; buitensluisdeur.
BUITENDIEN, bw. daarenboven; ongerekend het
vorige.
BUITENDIJK, no. (-en), dijk die nog als waterkeering dienst doet.
BUITENDIJKS, bw. buiten den dijk.
BUITENDIJKSCH, bn., buitendijksche gronden, buiten
den dijk gelegen.
BUITENGAATS, bw. buiten de haven, buiten het
(zeelgat.
BUITENGANG, v. (-en), gang buitenshuis.
BUITENGEMEEN, bn. bw. (-er, -st), ongemeen, zeldzaam, (deftiger dan) buitengewoon; ...GEMEENTE,
v. (-n), plattelandsgemeente aan eene stad grenzend

ontvanger voor de buitengemeenten; — nom maar zoo'n
buite,ngemeente, noem maar eene of andere plants.
BUITENGEWOON, bn. bw. (... -woner, -st), wat van.
't gewone afwijkt: een buitengewoon man; de buiten-

fl done uitgaren; a(ljudant in buitengewonen dienst;
't is buitengewoon beet.

BUITENGOED, o. (-eren), landgoed; ...GOBS, v.
(...gorzen), aangeslibd land; ...GRACHT, v. (-en);

....GRACHTSBOORD, o. (-en), (vestingbouw) contrescarp ; ...GRONDEN, m. mv., zie GROND.
BUITENHOF, o. (...hoven), plein om het binnenhof
been (bij de vroegere kasteelen) ; naam van een
plein in Den Haag, waar het ministerie van buitenlandsche zaken gevestigd is; — hfj zetelt, troont op
,het buitenhof, hij is minister van buitenlandsche
.zaken; — op het buitenhof had men anders besloten,
bij het departement van buitenlandsche zaken;
...HOF, m. (...hovers), tuin buiten de stad;
'V. (-en), (zeew.) bekleeding van een vaartuig.
BUITENISSIG, bn. afwijkend, vreemd. BUITENISBIGHEID, v. (...heden), iets afwijkends, zonderlings.
BUITENKANS, v. (-en), ...KANSJE, o. (-s), onvoorziene winst, iets waarop men niet gerekend had;
...KANT, m. (-en), het uitwendige van iets : altijd aan
-den buitenkant hangen blijven, oppervlakkig oordeelen ; — het zit maar aan den buitenkant, het beteekent
niet veel; zeezijde, waterkant eener aan zee of rivier
:gelegen stad (speciaal te Amsterdam); ...KAST, v.
(-en), buitenste houten omkleedsel; buitenste kast
van een horloge met twee of meer kasten; ...KEL,

DLRLUIK, o. (-en), luik voor een kelder waarvan de toegang in de straat of op eene binnenplaats is; ...KIEL, v. (-en), (zeew.) uit verschillende
lengten samengesteld verbanddeel, onder tegen de
•eigenlijke kiel aangebracht; ...KLUIVER, m. (-s),
.(zeew.) buitenste der stagzeilen op koopvaardijschepen; ...KLUIVERPEN, v. (-nen), streng waarom de
buitenkluiver bevestigd is; ...KRUIN, v. (-en), (yestingb.), kruin der borstwering.
BUITENLAND, o. tegenstelling van vaderland; van, nit
het buitenland terugkeeren; ...LANDER, m. (-5), vreem• eling ; (gemeenz.) noem maar zoo'n buitenlander op,
.geef er maar een op, al is 't wat vreemd.
BUITENLANDSCH, bn. vreemd; van buiten; uit het
buitenland: buitenlandsche producten; — eene buitenlandsche reis, reis in het buitenland; --- minister van
buitenlandsche zaken, voor de betrekkingen met het
buitenland.
BUITENLEERLING, m. en v. (-en), BUITENLEER-

LINGE, v. (-n), externe, leerling(e) eener kostschool
die er niet in pension is; ...LID, o. (...leden), lid
•eener vereeniging dat niet in de plaats zelve woont;
bij een concert) die buiten het terrein staande naar
het concert luisteren of geraas maken; ...LIJN, v.
c(-en), (krijgsk.) operatielijn die in de flank van een
land voert; ...LOOPS, m. (-en), zeeloods; ...LUCHT,
v. lucht buitenshuis : de zieke kan nog niet tegen de
'buitenlucht; (ook) lucht van het open veld; — een
de veldlucht inademen, (ook)
, tuitenluchtje scheppen,
eene kleine buitenwandeling maken; ...LUI, m. my.
buitenlieden: burgers, boeren en buitenlui! ...LUIK, o.
ken); ...LUST, v. naam eener herberg buiten de stad.
BUITENMAN, m. (...lieden), veldbewoner, dorpeling ;
.MENSCH, m. (-en).
BUITENMATE, bw. de gewone maat to buiten gaande.
BUITENMATIG, bn. bovenmatig.
BUITENMEID, v. (-en);
o. (-s), dienstbode
van het platteland.
BUITENMOEDER, v. (-s) ; ...VADER, m. (-5), opzicht,

-

ster opzichter van een gesticht, niet binnen het
.gebouw -wonende ; ...MUUR, m. (...muren), die niet als
tusschenmuur dienst doet.
BUITENOM, bw. aan den buitenkant van eene
plaats: hij woont buitenom.
BUITENOMGAAN, (ging buitenom, is buitenomgegaan) langs den buitenkant gaan; niet binnendoor gaan.
BUITENPIJP, v. (-en), (van een orgel); ...PLAATS,
v. (-en), landgoed, lustverblijf op het land; — noon
-maar eene buitenplaats op, vgl. buitengemeente,...PLANETEN, v. my. de planeten die verder van de zon
verwijderd zijn dan de aarde•, ...POLYGOON, v.
(...gonen), (vestingbouw) de lijn die de saillanten van
-de bastions met elkander verbindt; ...POST, in. (-en),
,
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BUITENZIJDE.

BUITENGOED.

(krijgsw.) vooruitgeschoven post; (in India) afgelegen standplaats : op een buitenpost zitten.
BUITENRAND, m. (-en); ...REEDE, v. (-n), (zeew.)
uiterste reede buiten de haven.
BUITENSHUIS, bw., zfj slaapt buitenshuis, niet in
het huis van hare ouders of van hen bij wie ze woont.
BUITENSINGEL, m. (-5), weg die onmiddellijk buiten
de stad van de eene poort tot de andere leidt;
...SJORRING, v. (-en), (van den bok), (zeew.) sjorring
buiten boord om en vastgemaakt rondom een legger binnenscheeps dwars voor eene poort onder het
bokbeen gelegen; ...SLAGDORPEL, m. (-s), dorpel
waartegen de stormYloeddeuren aan de buitenzijde
steunen; ...SLUTS, v. (...sluizen), sluis die op het
buitenwater uitmondt.
reist buitenslands, in het
BUITENSLANDS, bw.,

buitenland.
BUITENSLUIT, m. (Zuidn.) het buitensluiten van
ouders of meesters op St. Thomas (21 Dec.) die dan
voor een geschenk weer worden binnengelaten;
...SOCIETEIT, V. (-en), die het vereenigingsgebouw

buiten de stad heeft.
BUITENSLUITEN, (sloot buiten, heeft buitengesloten), uitsluiten; niet laten meedoen; buiten de deur
sluiten. BUITENSLUITING, v. uitsluiting.
BUITENSPIERBEUGEL, m. (-5), (zeew.) buitenste der
spierbeugels van eene onderra.
BUITENSPORIG, bn. bw. (-er, -st), (fig.) het spoor

to buiten gaande; — buitensporig hooge prijzen, (sterker
dan) buitengewoon; onmatig, losbandig: een buitensporig gedrag. BUITENSPORIGHEID, v. (...heden),
die buitensporigheden zijn hem duur te staan gekomen.
BUITENSPORIGLIJK, bw.
BUITENSPRONG, m. (-en), verkeerde sprong, (ook
fig.); ...STAD, v. (...steden), voorstad; ook kleine
landstad.
BUITENSTE, bn. [overtr. tr . van BUITEN], aan de
uiterste zijde gelegen.
BUITENSTEVEN, m. (-s), (zeew.) (aan den buitenkant).
BUITENSTREEKS, bw. buiten den gewonen loop;

buiten het gewone pad.
BUITENTALUD,

o. (-s), (Yestingb.); ...TIJDS,

...STIJDS, bw. buiten den gewonen tijd; olttijdig;
een bediende buitentijds wegzenden; de leden eener vergadering buitentijds bYeenroepen; ...VAL, o. (-len),
deel van het loopend tuig op schepen;
o. (...blijven), buitenplaats; ...VERTUINING, v. (-en),
beplanking aan de buitenzijde van een schip tusschen
het rahout en het potdeksel, door de opperdekspoorten telkens afgebroken; ...WAARD, v. (-en), zie
UITERWAARD.
BUITENWAARTS, bw. naar buiten: de voeten buitenwaarts zetten.
BUITENWAARTSCH, bn., eene buitenwaartsche beweg ing
BUITENWACHT, v. (-en), voorpost, -wacht ; (zegsw.)
hij kreeg de buitenwacht, hij moest de deur nit; —iemand
de buitenwacht geven, hem de deur uitzetten; — hij
heeft het van de buitenwacht, vernomen van hen die
niet rechtstreeks bij de zaak betrokken zijn;
...WAND, m. (-en); ...WATER, o. (-en), water, in
onmiddellijke gemeenschap met de zee; ...WEG,m.
(-en), weg die naar het vrije veld leidt; ...WERK,
o. (-en), (vest.) vooruitstekend vestingwerk, ravelijn.
BUITENWERKS, bw. gerekend van den eenen buitensten rand des werks tot den anderen (bij metingen): de breedte van een kozijn buitenwerks.
BUITENWEVER, m. (-s), huiswever; ...WIJK, v.
(-en), deel eener landelijke gemeente, dat bij eene
stad aansluit; ...WINKELKNIE, V. (-en), kniehout
waarvan lijf on tak een hoek van meer dan 90°
vormen; ...WOELING, v. (-en), end touwwerk met
ronde slagen rondom den boegspriet geschoren om
hem stevig to bevestigen; ...WONING, v. (-en),
woning op het land, buiten de stad.
BUITENZIJDE, v. (-n), buitenkant; — de buitenzijde
eener stof, die kant welke aan't kleedingstuk buiten
komt ; ...ZWEI, v. (-en), (scheepsb.) zware zwei,winend.
21
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BUITGELD.

BUNDER.

o. (-en), opbrengst van geroofd goed.
(-s), kleine bui; — een zomerbuitje, (gew.)
een pasgeboren kind ; — om een buitje moeten, bevallen
moeten.
BUITMAKEN, (maakte butt, heeft buitgemaakt),
zie BUIT.
BUITMAKER, m. (-s); ...PENNING, m. (-en), buitgeld; ...VERDEELER, m. (-s); ...ZOEKER, m. (-s);
...ZOEKSTER, v. (-s), die op buit of roof uitgaat;
(fig.) avonturier.
BUIZEN, (buisde, heeft gebuisd), (veroud.) pooien,
veel wijn of sterken drank gebruiken; drinken, zuipen; (gew.) in den zak steken.
BUIZENKETEL, m. (-s), stoomketel uit nauwe buizen bestaande; ...KLOPPER, ...SLAGER, m. (-s),
zekere hamer der vuurwerkmakers ; ...NET, o. (-ten),
het buizennet der waterleiding, der gasleiding, de gezamenlijke buizen.
BUIZERD, m. (-s), zekere roofvogel van 6 dM. lengte,
ook muizenvalk, muizerd, haneschop geheeten, Butes
BUITGELD,
BUITJE, o.

vulgaris.

BUIZIG, bn. (gew.) bevreesd, benauwd : ik ben er
buizig van; dat paard is buizig.
BUKKEN, [ZICH] (bukte (zich), heeft (zich) gebukt),
den rug buigen en daardoor met het hoofd lager
komen: (zich) bukken om iets op te rapen (dieper dan
buigen); — gebukt gaan, met het hoofd voorover gebogen; h# gaat gebukt onder veel zorgen, veel zorgen drukken hem; (fig.) zich onderwerpen: voor het

wapengeweld bukken; onder de dwingeland# bukken;
h# weet van bukken noch buigen; duiken van het

voorste deal van een kanon, wanneer het afgeschoten wordt. BUKKING, v.
BUKS, v. (-en), kort geweer met een getrokken loop :
kamerbuks; ...SCHIETER, m. (-s); ...SCHIETEN, o.
BUKS, m., BUKSBOOM, m. (-en), ook wel palmboompje geheeten, een heester die in Nederland in
dwergachtige exemplaren veel tot het afzetten van
perken gebezigd wordt, en die in zuidelijke streken
zich tot een kolossalen boom ontwikkelt, die het
talmhout onzer draaiers en schrijnwerkers levert.
BUKSHOUT, 0.; ...HOUTEN, bn. van bukshout.
BUKSKIN, BUCKSKIN, o. sterke gekeperde stof
van heel of half wol; ...FABRIEK, v. (-en); ...WERKER, m. (-s), (kleederm.) soort van grootwerker.
BUKSKINSCH, bn. van bukskin gemaakt: eene bukskinsche broek.
BUL, m. (-len), stier, inzonderheid springstier;
heeft een hop als een bul, rood opgeblazen hoofd; (fig.)
lomperd, buffel; (gew.) 't is een bul van een jongen,
't is een zware, dikke jongen; (gew.) hoerenjager.
BUL, v. (-len), BULLE, v. (-n), gezegelde, op perkament geschreven oorkonde (van den Paus, van
een academischen senaat, enz.) : doktersbul; — gouden
bul, het edict van Karel IV.
BUL, v. harde plaatkoek, ongeveer alsjanhagel;

bolus, Leiden.

—destudvanbulen

BULACHTIG, bn. bw. (-er, -st), stuursch, lomp, ruw.
BULDERAAR, m. (-s), die raast en tiert ; schreeuwer.
BULDERBAST, m. (-en), bulderaar; (ook) huilende

wind.
BULDEREN, (bulderde, heeft gebulderd), een rommelend of dreunend geluid geven : de stormecindbulderde door de dalen; het kanon buldert; (fig.) razen,
tieren, vloeken.
BULDERIG, bn. (-er. -st), onstuimig.
BULDOG, m., ...HOND, m. (-en), groote bond, kettinghond; (fig.) een norsch, ruw mensch.
BULKEN, (bulkte, heeft gebulkt), loeien (van rundvee); hard schreeuwen, onwelluidend zingen;
(scherts.) schreien van kinderen; (fig.) hij bullet van
het geld, hij weet niet wat met al zijn geld aan te
vangen. BULKING, v.
BULL, John Bull, naam voor den Engelschman.
BULLEBAK, m. (-ken), iem. die door zijn norsch, ruw
optreden anderen vrees zoekt in te boezemen, schrik
tracht aan te jagen: den bullebak spelen, uithai2gen.
BULLEGELD, o. loon voor het dekken der koeien.

BULLEMAN, m. eigenaar van een bul.
BULLEN, v. my. (gew.) vodden, prullen, dingen die.

geene waarde meer hebben: neem die bullen weg;
wet zal ik met die oude bullen doen ? — h# west (kept).
zone builen, zijne zaken.
BULLENBIJTER,

schreeuwer.

m. (-s), bulhond; norsch mensch,

BULLEPEES, v. (...pezen), harde, gedroogde hollespier van den bul, vroeger als strafwerktuig gebruikt; (bij uitbr.) pektouw of touw met knoopew
voor 't zelfde doeleinde gebruikt.
BULLETIN, o. (-s), beknopte bekendmaking (omtrent.
eene ernstige ziekte van een vorstelijk persoon, de
volbrachte legeroperatien, in tijden van oorlog, enz.);
kort krantenbericht, tusschentijds gedrukt en op
verschillende plaatsen der stad aangeplakt en rondgebracht ; — bulletineeren, per bulletin bekend makers.
BULLETREE, o. hard rood hout, in Suriname gevon_
den, meestal voor werktuigen gebruikt.
BULLETOUW, o. (-en), (zeew.) bullepees.
BULLOOPER, m. (-s), (gew.) iem. die met den stier rondgaat.
BULOS, m. (-son), gesneden bul; ...PEZERIKEN,
m. mv. een der volksnamen van de lischdodden of
duikelaars.
BULSCH, bn. tochtig (van koeien).
BULSTER, v. (-s), zak waarin het bed zit, stroozak ; —
zo zon weg met bed en bulster, met alles wat zij hebben.
BULSTERIG, bn. (-er, -st), (gew.) gezwollen, gedron_
gen: h# ziet er zoo bulsterig uit, h# is zoo bulsterig

in zn gezicht.
BULT, m. (-en), bochel; (gemeenz.) zich een bull
lachen; gebochelde; harde oneffenheid op de huid:
zich bulten vallen; (gew.) bulster; (veend.) stapel,
hoop turf, stroo : de turf aan bulten zetten, bif den
bult verkoopen; (gew.) om de bulten loopen, niets
doen; hoogte, oneffenheid van den bodem; (gew.)
menigte, veel: een bult menschen, geld. Bultje, o. (-s).
BULTACHTIG,

fenheden.
BULTBOOM,

bn. (-er, -st), gebocheld, met onef-

m. (-en), rondbesnoeide boom, bol-

vormige boom.
BULTEN,

(bultte, heeft gebult), (veend.) de turven.

op een bult of hoop samenbrengen; (gew.) stooten,
boksen, (van geiten on schapen).
BULTENAAR, m. (-s), gebochelde.
BULTIG, bn. (-er, -st), bultachtig. BULTIGHEID, v.
BULTKLOPPER, m. (-s), (tinneg.) zeker werktuig
om oneffenheden uit het metaal te kloppen; (fig.)
corrector senor eerste proof.
BULTOS, m. (-son), de bison-os, bultige stier, buffel of buffalo van Noord-Amerika ;
Oostindische
bultos, zebu.
BULTZAK, m. (-ken), stroozak, stroobed, scheepsmatras; (fig.) verstooteling: hij is altUd de bultzak.
BUN, v. (-nen), houten kist met gaatjes, waarin
visch levend wordt bewaard, beun, vischkaar; (aan
boord van visschersvaartuigen) bak die met water
gevuld wordt en waarin de grootste en duurste
visch gedurende de reis bewaard wordt; — bean in
eene barkas, opening in het midden van de sleep
door stevige hoofden aan den binnenkant omzoomd,
waarin het anker hangt.
BUNDEL. m. (-s), iets wat samengebonden is: een
bundel heat, stroo, een bundel papieren., pctperassen,
(ook vaak zonder band: eene handvol); een bundeltje
dleeren; — zijn bundeltje pakken, met het weinige dat
men heeft vertrekken ophoupelen ; (fig.) eon, bundel
gedichten, novellen, in een boekdeel vereenigd.
BUNDELGRAS, o. kwastgras; ...HARIGEN, m. my.
wolharigen die het haar in bundels vereenigd hebben; de Hottentotten an de Papoea's.
BUNDELSWIJS, bw. in een bundel of bundels;
bn. (plantk.) bundelcormige bloeitefjze.
BUNDER, o. (-5), Nederl. vlaktemaat = 100 vierk.
roeden, Hectare.
BUNDERBUNDERSGELIJK, bw. van elken bunder
evenveel (te betalen dijkslasten).

BUNDGRAS.
BUNDGRAS, o. overblijvend gras in dichte zoden

met bundelswijs staande, ruwe bladen. Corynephorus
canescens; eene grassoort die den schraalsten grond
voor lief neemt, en gaarne door schapen gegeten
wordt.
BUNGELEN, (bungelde, heeft gebungeld), schommelen, slingeren : een zware gouden horlogeketting
bungelde op zijn vest; aan de galg bungelen; eene
schommelende, slingerende beweging aan iets geven.
BUNSCHOL, v. (-len), groote, gedurende de reis in
eene bun bewaarde schol.
BUNSEL, m. (-s), (gew.) een bundel, een pakje in
elkander gerolde lappen, kleederen enz.; — kinderbunsel, kleedingstukken enz. benoodigd voor een jonggeborene.
BUNSEL, m. (-s), (Zuidn.) bussel.
BUNSELEN, (bungelde, heeft gebunseld), (Zuidn.)
busselen.
BUNDGRAS, o. ook bentgras, bent of pionten, geheeten, Motina cocrulea. Van de halmen dozer grassoort
vervaardigt men pijpendoorstekers, pionten of smeeltjes geheeten.
BUNZING, BONZING, m. (-s, -en), een roofdier, behoorende tot de halfzoolgangers, de gevaarlijkste vijand
van hoenders, eenden enz., in de volkstaal ook mud
en ilk geheeten; een vies, vreesachtig dier; (fig.) hij
stinkt als een bunzing, stinkt zeer; (gew.) hij is er
bunzig voor, hij is er bang voor. Bunzinkje. o. (-s).
BUNZINGBONT, o. bent of pelswerk van de huid
van een bunzing gemaakt; ...HAAR, o; ...VAL, v.
(-len).
BURAN, of BOERAN, verwoestende sneeuwstorna
in de steppen van Azi.6.
BURAT, o. zie BORAT, BRAT.
BURATIJN, e. boratzijde, halfzijden borat of brat.
BURCHT, m. (-en), stork kasteel, slot (ook BURG):
...DEUR, v. (-en); ...HEER, m. (-en); ...GRACHT, v.
(-en); ...PLEIN, o. (-en); ...POORT, v. (-en); ...VROUW,
v. (-en).
BUREAU, 0. (25), schrijftefel met loketten tot berging van papieren; — een b ureau-ministre, een bureau
zonder kop en klep; kantoor of werkkamer; afdeeling; het gebouw van zekeren tak van dienst : bureau
van politic; — naar 't bureau brengen, opbrengen;
postbureau; — het bureau van een dagblad, het kantool*, — het bureau in een schouwburg, waar plaatsbiljetten to krijgen zijn; het gezamenlijke personeel
dat aan (of in) een bureau arbeidt; voorzitter on
secretaris in eene vergadering; — bureau van stemopneming, (bij verkiezingen), die leden van een college
die de stembriefjes opnemen en openen.
BUREAUCRATIE, v. het gansche lichaam der ambtenaren; onderlinge partijgeest der ambtenaren;
overwegende, meestal schadelijke invloed der ambtenaren op het staatsbestuur.
BUREAUGELD, o. (-en), vergoeding aan een ambtenaar betaald voor kantoorhuur, loon van assistenten; ...KOSTEN, m. my.
BUREAULIST, m. (-en), bureelist.
BUREEL, o. (-en), (Zuidn. on ook Noordn.), bureau:

het bureel van eene krant, van een schouwburg.
BUREELBEHOEFTEN, v. my.; ...HOOFD, o. (-en).
BUREELIST, m. (-en), ontvanger van entreegelden

aan een schouwburg, eene concertzaal enz.
BUREEL-KOSTEN, m. my.; ...SCHRIJ VER, m. (-s);
...SCHRIJFSTER, v. (-s).
BUREN, (buurde, heeft gebuurd), buurpraatjes houden; — je moet eens komen buren, je moot ons eens
komen opzoeken; naast elkaar liggen van schapen (of
schippers); — goed, slecht met iem. buren, goed of
slecht overeenkomen als buren.
BURENGERUCHT, o. rumoer in huis, zoodat het de
buren hooren; straatgerucht dat de buren hindert,
strafbaar volgens de wet.
BURET, v. (-s), maatglas waarmee zelfs tiende deelen van cM 3 nauwkeurig gemeten kunnen worden,
veel in bij analytische scheikunde gebezigd.
BURG, m. (-en), burcht.

BURGERLIJK.
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BURGEMEESTER, m. (-s), hoofd, bestuurder eener

gemeente; — eens burgemeester, burgemeester, wie
eens een slechten naam heeft, behoudt dien; — zij
maken er hem geen burgemeester om, ze kunnen er
hem niets om doen; — iem. burgemeester van een afgebrand dorp maken, onschadelijk maken; eene soort
van zeemeeuw.
BURGEMEESTEREN, (burgemeesterde, heeft geburgemeesterd), (gemeenz.) den burgemeester spelen,
den grooten hoer uithangen; — dat galgt beter dan
't burgemeestert, dat leidt corder tot de galg dan tot
hoogheid; er is meer gevaar dan voordeel bij die
zaak, bij die onderneming.
BURGEMEESTERLIJK, bn. bw. van, als een burgemeester, naar zijn rang.
BURGEMEESTERSAMBT, o.; ...BUIK, m. een buik
als een burgemeester, een dikke, zware buik; ...K.AMER, v. de kamer van den burgemeester op het gemeentehuis; ...KETEN, v. (-s), ...KETTING, m. (-en),
door den burgemeester bij sommige gelegenheden
om den hats gedragen; ...PLAATS, v. eene uitstekende plaats, daaldersplaats.
BURGEMEESTERSCHAP, o. waardigheid, ambt des
burgemeesters.
BURGER, m. (-s), inwoner eener gemeente, stad;
(bij uitbr.) in-woner van een staat; — een gezeten
burger, een burger die het goed stollen kan : (oudt.)
poorter; niet-adellijke, lam. uit den zoogenaamden
derden stand; iemand uit den middelstand; iem.
die geen militair is; hfj gaat in burger(-kleeding)
nit; — de gewapende burgers, de schutterij; — hij is
(r- (poorter en) burger, hij is er geheel on al thuis;
—envrgetnburge, ngerustlven,
bekleedt men
geene ambten, dan heeft men ook niet de zorgen
ervan; (scherts.) dat geeft een (den) burger moed, dat
geeft mij mood, ook dat doet een burger goed; — drie
7uilitaire en vier burger-leden, niet-militair als lid eener
commissie.
BURGERACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als een burger,
naar de wijze der burgers; (ook) plomp, niet fin;
...AVONDSCHOOL, v. (...scholen), zekere inrichting
van middelbaar onderwijs (inz. voor ambachtslieden).
BURGERBESTAAN, o., die zaak Levert een burgerbestaan op, een fatsoenlijk bestaan; ...DAGSCHOOL,
v. (...scholen) inrichting van middelbaar onderwijs
inz. voor ambachtslieden.
v. (-en), gewone kleeding;
BURGERDRACHT,
.:.DEUGD, v. (-en), deugd, plichtsbetrachting des
burgers; ...EED, m. (-en), eed des burgers van getrouwheid aan den landsheer.
BURGERES, v. (-son). BURGERESSE, v. (-n).
BURGERFEEST, o. (-en); ...GASTHUIS, o. (...huizen); ...1100GMOED, m.; ...HUIS, o. (...huizen);
...HUISHOUDING, v. (-en).
BURGERIJ, v. (-en), de burgerklasse; de gezamenlijke burgers; — het hoofd der burger#, de burgemeester.
BURGERJONGEN, m. (-s), jongeling, tot den middelstand behoorende.
BURGERKEUKEN, v. (-s), keuken van een gewoon
burgerhuis; gewone alledaagsche (doch voedzame)
kost; ...KIND, o. (-ers); ...KLAS, v. burgerstand;
...KLEEDING, v. kleeding der burgers; vooral in
tegenst. met uniform : een agent in burgerkleeding; ...KLOK, v., hij heeft eene goede burgerklok, hij
heeft een hoogen ouderdom bereikt; ...KOST, m.
gewone, degelijke kost; ...KR.A_NS, m. (-en),
...KROON, v. (...kronen), (Rom. gesch.) kroon door
het yolk aan uitstekende burgers toegewezen, (fig.)
eer aan een burger bewezen; ...KRIJG, m. (-en),
onderlinge strijd der burgers van eenen staat;
...KRING, m. (-en), in burgerkringen opgegroeid, in
burgerlijke omgeving; ...LEERAAR, m. (-s, ...raren),
een leeraar aan eene militaire inrichting die niet
den rang van °fader bekleedt.
BURGERLEVEN, o.; ...LIEDEN, m. my.
BURGERLIJK, bn. bw. (-er, -st), tot den burgerstand

BURGERLIJK.

BUSSELEN.

behoorende, daarmede overeenkomende, — register
van den burgerlflcen stand, register van geboorte,
overlijden en huwelijk; de burg erlijke maatschappy ; —
het burgerlijk jaar, van 1 Jan. tot 31 Dec ; — het
in tegenstelling met
burgerlfjk armbestuur, huwelijk
het kerkelijk; (recht.) de burgerlfjke dood, verlies van
a11e burgerrechten tengevolge van een strafrechtelijk vonnis; — de burgelijke rechtspleging ; het burg erlijk
dat de verhoudingen,
wetboek; het burgerlijk recht,
betrekkingen der burgers regelt; — burgerl#ke bouwkunde, de gewone, in tegenstelling met water-, scheepsbouwkunde; niet militaire: eene burg erlijke betrekking ;
de burgerlfjke beleefdheden, de regelen der gewone
beleefdheid of hoffelijkheid; — die man leeft burgerlijk,
behoorlijk deftig, doch niet weelderig ; — dat is erg bur gerlijk, min, onbeschaafd. BURGERLIJKHEID, v.
BURGERLUI, m. my, burgerlieden; ...LUITJES.
BURGERMACHT, v. de gezamenlijke gewapende
burgers, landweer; ...MAN, m. (...lieden, ...lui), gewoon, niet zeer rijk burger; (ook tegenstelling van
edelman); ...MANNETJE, o. (-s), (minachtend): 't is
maar zoo'n gewoon burgermannetje; ...MANSKIND, o.
(-ers), (gewoonlijk in het enk.): een burgermanskind
tot vrouw nemen; ...MEISJE, o. (-s); ...MENSCH, o.
(-en), gewoon, eenvoudig mensch; ...MOORD, m.
moord op den of meer burgers gepleegd.
BURGEROORLOG, m. (-en), burgerkrijg; ...PARTIJ,
v. staatspartij door den middelstand gevormd.
BURGERPLICHT, m. (-en), het bewaren der orde is

BURNU, v. (-'s), BURNUS, v. (-en), Arabische kapmantel ; korte onderofficierenmantel.
BURRIE, v. (-s), berrie.
BUS, (BOS), v. (-sen), eene blikken, ijzeren, koperen
doos, meest cylindervormig, meer hoog dan breed
en geschikt om iets in to bewaren : eene bus voor
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—

een burgerplicht; het kiesrecht uitoefenen is burgerplicht;

...POT, m., zie BURGERKOST; ...POTJE, a sober
maal, sobere kost.
BURGERREGEERING, v. volksregeering; (ook) regeering van weinigen, oligarchie; ...RECHT, o. (-en),
recht van iederen staatsburger, uit het burgerschap
yoortylk!eiend; — het burgerrecht verkrffgen, verbeuren, verliezen; (ook) recht eens stadsburgers; (fig.) dit
woord heeft in onze taal het burgerrecht verkregen, het
wordt als het ware als een Nederlandsch woord
gebruikt.
BURGERSCHAP, o. staat van burger, burgerrecht;
—, v. de burgerij.
BURGERSCHAPSRECHT, o. (-en), rechten die men
als staatsbnrger bezit.
BURGERSCHOOL, v. (...scholen), school voor kinderen uit den meer gegoeden stand; — hoogere burgerschool, middelbare school; ...STAAT, m. zedelijk
lichaam van al de staatsburgers; maatschappij;
...STAND, m. burgers; middelklasse, derde stand;
...TRANT, m. wijze, doen en laten des burgers;
...TROTS, m.; ...TROUW, v.; ...TURF, v. (...turven),
gewoonlijk kleiner dan fabrieksturf.
BURGERVADER, m. (-s, -en), hoofd der burgers
(eeretitel), burgemeester; ...VOLK, o. ...VOLKJE, o.
(verachtelijk) het gemeen; ...VROUW, v. (-en), vrouw
tot de middelklasse der burgerij behoorende: (ook)
niet-adellijke vrouw; ...WACHT, v. (-en), de gewapende burgers, schutterij, nationale garde; ...WET,
v. (-ten) ; ...ZIN, m. vaderlandlievende gezindheid;
patriotisme.
BURGGRAAF, m. (...graven), ...GRAVIN, v. (-nen),
oud-adellijke waardigheid : bevelhebber in een
burcht; stadsgraaf.
BURGGRAAFSCHAP, o. (-pen) ; ...GRAFELIJK, bn.bw .
BURGHAAK, m. (...haken), tandvormige inkeep,
stuik: met een burg h- aul,: inlaten.
m. (-en) ; ...VROUW, v. (-en);
BURGHEER,
...VROUWE, v. (-n); ...VOOGD, m.'(-en); ...V00GDES, v.(-sen); ...VOOGDIJ, v. ; ...VOOGDIJSCHAP, o.
BURGWAL, BURCHTWAL, m. (-len), muur van

een burg of kasteel; gracht om een kasteel; (in sonimige Hollandsche steden) naam van enkele smalle
grachten.
BURIN, v. (-nen), buurvrouw. Burinnetje, o. (-s).
BURLESK, bn. bin. koddig, boertig, kluchtig, aardig; belachelijk, wonderlijk, zot; op koddige wijze.
Het buries/.e bestaat in de laclywekkende voorstelhng van het groote en gewichtige.

koffieboonen; eene bus (een blik) voor verduurzaamde
groenten; — cylinder, doos of kastje met eene sleuf,

waardoor er geld in geworpen kan worden (voor
de armen, de kerk enz.): eene bus aan den ingang
van de deur geplaatst; — kastje waarin op soortgelijke wijze aan 't postkantoor of aan eene ander
gebouw brieven enz. gedeponeerd worden, die men
wil verzenden : een brief in de bus doen; — de bus
lichten, ledigen; een dergelijk kastje aan eene huisdeur: eens zien wat er in de bus is; — vgl. ook : stembus, receptenbus, vraagbus, plantenbus; tokbus, zie die
woorden; fonds waaruit de deelnemers, tegen eene
matige (wekelijksche) premie, ondersteuning kunnen
krijgen bij ziekte, of waaruit bij overlijden aan de
nabestaanden eene zekere som voor begrafeniskosten
enz. wordt uitgekeerd: ziekenbus, begrafenisbus, hij
is in eene bus; loop van een schietgeweer, buks:
(veroud.) allerlei geschut; ijzeren ring of band die
in of om iets bevestigd wordt om daaraan meer
vastheid to geven of het in iets anders to bevestigen: eene bus om eene kachelpifp (waar deze door
muur of zolder gaat) ; koker, vgl. gebust; — eens
bus aan een wiel, een kokertje om de as; (zegsw.)
dat sluit als eene bus, uitmuntend; — hij zal in de
bus moeten blazen, zich veel geldelijke offers moeten getroosten; (gew.) omnibus. Busje, o. (-s).
BUSBEWAARDER, m. (-s), (veroud.) penningmeester.
BUSBOOM. m. (-en), taxis-, buksboom.
BUSDOKTER, m. (-s), dokter die uit eene ziekenbus betaald wordt.
BUSDRAGER, m. (-s), die met de armbus rondgaat.
BUSGIETER, m. (-5), (oudt.) kanongieter; ...HUIS,
o. (...huizen), (veroud.) tuighuis.
BUSKEN, ww. (gew.) bossen (het gras).
BUSKRUIT, kruit, samengesteld uit salpeter, houtskool en zwavel, dat door het aanbrengen van vuur
ontploft; — h j heeft het buskruit niet uitgevonden, hij
is alles behalve schrander; — h vliegt op als buskruit,
hij is erg licht geraakt.
BUSKRUITBAK, m. (-ken), m o 1, een houten bak
voor buskruit; ...BATTERIj, v. (-en), de 8 of 10
stampgaten in eenzelfden eiken balk van een stampbuskruitmolen; ...FABRIEK, v. (-en); ...HOREN,
(-5) ; ...MAAT, v. (... -maten), houten of koperen met
leder overtrokken buisjes, eene bepaalde hoeveelheid kruit inhoudende ; ...MOLEN, m. (-s), werkplaats
waar men het buskruit vermaalt; ...PROEF, v.
(...proeven), om de hoedanigheid en de deudgzaamheid van het buskruit to beproeven; ...TON, v.
(-nen); ...VAT, o. (...vaten); ...ZEEF, v. (...zeven);
...ZIFT, v. (-en).
BUSLICHTING, v. (-en), op bepaalden tijd terugkeerende lediging eerier brievenbus : de lctcttstebuslich-

ting is 's avonds em elf uur.
BUSMEESTER, m. (-s), ontvanger der armengelden ;
penningmeester van eene ziekenbus; konstabel.
BUSPATIENT, 111. (-en), ...PATIENTE, v. (-n), patient
of zieke die in eene ziekenbus is; ...PRAKTIJK,
v. de geneeskundige praktijk bij de buspatienten.
BUSRECHT, o. (-en), in Oost-Indic, emolumenten
der post- en teiegraaf-administratie voor het administreeren van bet afgeven van brieven, telegrammen, gedrukte stukken, het verkoopen van postzegels, enz.
BUSSCHIETER, m. (-s), soldaat met eene haakbus
gewapend.
BUSSEL, m. (-s), bundel, schoof; (Zuidn.) zwachtel; luiers. Busseltje, o. (-s).
BUSSELBINDER, m. (-Si, (Zuidn.) schoovenbinder.
BUSSELEN, (busselde, heeft gebusseld), in bussels,
in schooven binden; (Zuidn.) inbakeren.

BUSSEN.

C.

BUSSEN, (buste, heeft gebust), (w. g.) in bussen

pakken.
BUSTE, v. ( - n), borstbeeld, borststuk van een beeld,
enkel het hoofd, de borst en de schouders vertoonende; ook op teekeningen, schilderijen enz.
BUT, v. (-ten), eene soort van bierkan; (zeew.) kit,
houten vat, den drank inhoudende voor de dagelijksche behoeften van zeven man; draagkorf, zie
BOTTE.
BUTEA, v. een plantengeslacht van Oostindische
en Chineesche boomen met zeer schoone bloemtrossea; uit de schors vloeit een bloedrood sap van samentrekkende kracht, dat verhard onder den naam
van kino in den handel voorkomt.
BUTOOR, m. (...butoren), roerdomp, Pitoor.
BUTS, v. (-en), (gew.) deuk, het tegenovergestelde
van buil; vandaar de zegsw. de buile moot de butse
slaan, d. i. het eene meet tegen het andere opwegen; de winst op het eene meet het verlies op het
andere dekken; wat aan het eene ontbreekt, moet
door het andere vergoed worden.
BUTSKOP, BOOTSKOP, BOTSKOP, m. (-pen), (nat.
hist.) noordkaper, stormvisch : eene soort van dolfijn.
BUUR, m. (buren), die naast of dicht bij iem. woont,
buurman; — beter een goede buur dan een verre vriend,
buren kunnen ons eerder huip verleenen dan bloedyerwanten die veraf wonen. Buurtje, o. (-s).
BUURDOCHTER, v. (-s), buurmeisje; ...JONGEN,
m. (-s) ; ...KIND, o. (-ers, -eren).
BUURMAN, m. (...lieden), buur ; (ook) iem. die naast
ons zit, staat; ook van schippers gezegd die een
tij Jiang bij elkander zijn;— al tegoed buurmans gek (of :
is andermans bleed), wie to goed is, wordt het slachtoffer zijner goedheid, vindt stank voor dank; — vraag
het min buurman, die weet het ook niet, in antwoord
gegeven op eene vraag die moeilijk to beantwoorden is; ...MEISJE, o. (-s).
BUURMANSGEK, m., zie BUURMAN.
BUURPRAATJE, o. (-s), gesprek, kout met de buren ;
kletspraatje: een verstandig mensch stoort zich aan

geene buurpraatjes.
BUURSCHAP, Y. de gezamenlijke buren; — my.
o. (w. g.) de betrekking
(-pen), buurt, gehucht;
als buur ; — buurschap houden, met de buren omgang
hebben.
BUURSHUIS, o. (...huizen), (Zuidn.) naburig huis; —
te buurshuize, bij den buurman.
BUURT, v. (-en), geheel of deel van een wijk: yolkrijke, deftige buurten; (ook) de dicht bij e]kaar wonende menschen : de heels buurt bYeenschreeuwen;
eenige bij elkander staande woningen, gehucht ; — in
de buurt, uit de buurt wonen, dichtbij, veraf wonen ; —
zij kraait het de buurt rond, zij loopt het overal rondvertellen. Buurtje, o. (-s).
BUURTBEZOEK, o. (-en), bezoek in de buurt; bezoek van den opzichter eener buurt bij al de be-
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woners, ook van een predikant; ...BOEK, o. ( - en)
register van al de bewoners eener buurt, door den
buurt- of wijkmeester gehouden; ...BRIEFJE, o. ( - 5),
bewijs, afgegeven door een buurt- of wijkmeester;
briefje dat van huis tot huis wordt gezonden bij
de bewoners eener buurt om hen to verwittigen,
dat zij iets moeten verrichten; in sommige streken draagt dit briefje den naam van kluppel of
knuppel, naar het gekloofd stokje waarin het gestoken is.
BUURTEN, (buurtte, heeft gebuurt), bij de buren
een bezoek brengen: eens komen buurten; de geboorte
van een kind, of iemands overlijden in de buurt
laten rondzeggen.
BUURTCOMMISSARIS, m. (-sen), wijkmeester.
BUURTJE, o. (-s), kleine buurt; kleine buur; yertrouwelijke naam waarmee men een buurman of
eene buurvrouw aanspreekt.
BUURTKLOK, v., zij luiden de buurtklok, zijn druk
aan 't kijven; ...MEESTER, m. (-s), opzichter eener
buurt, wijkmeester.
BUURTREGISTER, o. (-s), register waarin de namen
enz. van al de bewoners, eener buurt worden geschreven, ...RING, m. (-en), eenige buurten eener
stad to zamen genomen.
BUURTSCHAP, v. (-pen), buurt, gehucht; ...SCHOOL,
v. (...scholen), kleine school voor eene afgelegen
buurt eener gemeente; ...SECRETARIS, m. (-sen);
...SPOORWEG, m. (-en), korte spoorweg.
BUURVRIJER,
m. (-s); ...VRIJSTER, v. (-5);
...VROUW, v. (-en).
BUURTWEG, m. (-en), binnenweg, zandweg; ...WEZEN, o. alles wat de verdeeling eener stad in
buurten betreft.
BUURTZAAK, v. (...zaken), zaak die den buurtmeester of de buurt betreft.
BYSSUS, o. naam van zeker kostbaar lijnwaad
bij de Ouden, inzonderheid bij de Egyptenaren, vervaardigd (zooals men gewoonlijk aanneemt) uit de
fijnste boomwol; volgens anderen uit eene soort
van zijdeachtig vlas, of wel uit de zoogenaamde
schelpzfjde, (lange, sterke en glanzige byssusdraden),
zooals nu nog in Italie en in 't Zuiden van Frankrijk
in 't klein geschiedt; (plantk.) het stuifmos, haarmos; verschillende plantaardige zelfstandigheden
door beschimmeling ontstaan.
BYSSUSDRADEN, m. my. Zie BYSSUSKLIER.
BYSSUSKLIER, v. (-en), spinklier onder aan den
voet van sommige schelpdieren, waarmede zij een
bundel draden (byssusdraden) spinnen om zich aan
steenen of rotsen to bevestigen, zich daaraan voorttrekken, of steentjes en schelpstukjes tot eene soort
van nest vereenigen.
BYZANTISME, o. het voeren van twistgesprekken
of beraadslagingen over nietige zaken waar de
hoogste belangen op het spel staan.

C.
C, v. ('s), derde letter van het. alphabet ; —
de gezamenlijke woorden of namen in een adresof woordenboek die met c beginnen; —
(in de muziek) de noot ut of do; ook het teeken
van de vierkwartsmaat en als zij doorgestreept is
van de alla breve-maat; —
als Rom. cijfer het getal 100; —
(in de hoogere wisk.) het teeken voor eene constante waarde; —

(in de natuurk.) het teeken voor de honderddeelige
sehaal van den thermometer van Celsius; —
(in de scheikunde) voor carboneum (koolstof); —
(in den handel) courant, kapitaal, conto.
— cum annexis — met den aankleve van
C. a.
dien; —
— circa
Ca.
— ongeveer; —
Ca.
— calcium
— (scheik.) ; —
Cand. of
- candidatus —
candidaat; —

a

C.
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— (in den Bijbel) het
Hooglied; —
— hoofdstuk; —
Cap. of C. — caput
— cadmium — (scheik.); —
Cd.
— cerium
— (scheik.); —
Ce.
— honderd ; —
Cent. of C. — centum
— cetera
-- het overige ; —
Cet.
C. Ex.
— cum expensis— met de kosten; —
C. T.
— citato loco — ter aangehaalde
plaatse; —
C. M. of Cand. Min. — Candidatus Ministerii — can-

Cant.

— Cantica

didaat in de godgeleerdheid; —
C. m. — conto mio — (in den handel) op mijne rekening; —
c. M. — centimeter, zie aldaar; —
Co of Comp., Cie. — compagnie of compagnon — zie
aldaar; —
Cod. — codex — wetboek; handschrift; —
Coll. — collatis — gecollationneerd, vergeleken zijnde,
na vergelijking; —
Comment. — commentarius of coinmentatio — verklaring, uitlegging, opheldering; —
Conf. of Cf. — conferatur — men vergelijke;
—Cons.—consul;—
C. q. — Casu quo — in welk geval, voor het ge-

val dat ; —
Cresc. — crescendo — (in de muziek) met toene-

mende sterkte ; —
C. s. — cum suds — met de zijnen; — cum sociis — met zijne deel- of lotgenooten; —
Ct. of Crt. — courant — krant; —
Ct. of Cts. — cent of cents — zie aldaar.
CAB, v. (-s), klein, licht rijtuig, vgl. cabriolet.

o. (cabalen), geheime verbintenis, samenspanning tot het bereiken van een kwaad doel;
intrigue; vgl. hofcabaal en kamercabaal en cabaalministerie; lawaai, rumoer, drukte : cabaal (ook kabaal) maken, schoppen, slaan. CABAALMAKER, m.
(-s). CABAALSCHOPPER, m. (-s).
CABAALMINISTERIE, o. benaming aan het beruchte
ministerie onder Karel II van Engeland gegeven.
CABALEEREN, (cabaleerde, heeft gecabaleerd), cabalen smeden.
CABALISTISCH, bn. eene geheime of bijzondere
beteekenis hebbende, die slechts den ingewijden
bekend is, geheimzinnig; — cabbalistische teekens,
zulke welker beteekenis de ingewijde alleen kent.
CABANE, v. (-n), (zeew.) scheepskooi, hut, kajuit;
ook een klein Fransch vaartuig met een dek.
CABARET, v. (-ten), (Zuidn.) herberg, kroeg, wijnhuis.
CABINET-FORMAAT, 0.; ...-PORTRET, o. (-ten), zie
KABINET.
CABOTAGE, v. kusthandel, kustvaart.
CABOTEEREN, (caboteerde, heeft gecaboteerd),
kunsthandel drijven.
CABRETLEDER, ...LEER, o. eene soort van geitenleer. CABRETLEEREN, bn. van cabretleder.
CABAAL,

CABRIOLET, v. (-ten), een licht tweewielig rijtuig
door een paard getrokken, met eene kap en vooraan
een bankje voor den bestuurder.
CABRIOOL, v. (cabriolen), bokkesprong; kluchtige beweging; — cabriolen maken, grillige vreemdsoortige bewegingen, grimassen maken, ook capriool.
CACAO, v., het zaad (de boonen) van den cacaoboom, waarvan de chocolade bereid wordt: Ecuador
voert de ineeSte cacao uit; do poedervormige stof die
verkregen wordt door de boonen te roosten, fijn te
malen en van hare vetdeelen te ontdoen: een bus je
Van Houten's cacao; zuicere oplosbare cacao;de drank
dien men verkrijgt door de cacao in warm water
of melk op te lessen : wilt ge een kop cacao ?
CACAOBOOM, m. (-en), ( Theobronta cacao L), eene
boomsoort van de familie der Sterculiacee6n, thuis
behoorende in de keerkringslanden van Amerika,
wier vruchten de cacao bevatten; ...BEREIDING,
v.; ...BOON, v. (-en), het zaad van den cacaoboom ;
o. het vet dat men uit de cacaoboonen

CADEAU.
perst; ...BUSJE, o. (-s); ...FABRIEK, v. ( - en), do
werkplaats waar de cacaoboonen voor het gebruik
bereid en tot poeder gemaakt worden; ...MOLEN,

m. (-s); ...PLANTAGE, v. (-s) ; ...SOORT, v. (-en);
...VET, o. hetzelfde als cacaoboter; vgl. eikel-, kinacacao, (zie die woorden).
CACHELOT, m. (-ten), potvisch; eene soort van
walvisch in wiens grooten kop het walschot wordt
gevonden.
CACHEMIR, in de volkstaal ook wel verbasterd
tot CASIMIR, o. oorspronkelijk eene fijne zachte,
wollen stof, vervaardigd van het haar der Cachemirgeit en van de Wilde geit van Tibet; ook toegepast
op eene zachte, gekeperde geweven stof van fijne
wol, dienende tot dameskleederen en sjaals.
CACHEMIREN, bn. van cachemir.
CACHE-NEZ, m. (...nez's), groote, warme das die
do keel en ook het onderste gedeelte van het gezicht tot aan den mond of neus kan bedekken; ook
eene kleinere zijden das voor heeren, meer tot
sieraad gedragen.
CACHET, o. (-ten), voorwerp om in was of lak
een zegel to drukken: een zilveren cachet; het cachet
op een brief, op eene akte of geschrift, zegel van lak ;
een gouden horlogeketting met cachetten en sleutel;
fabrieksmerk: het cachet op eene flesch; (fig.) zijn cachet drukken op, hechten aan, zijne goedkeuring schen-

ken aan; (fig.) eigenaardig kenmerk, steeds in gunstigen zin ; hetgeen waardoor iemand of iets zich
van het gewone in zijne soort onderscheidt, waardoor iemand of zijn werk zich boven het lagere,
het alledaagsche verheft: waar men hem ook aan-

treft, altod hebben zon handelingen een zeker cachet
van voornaamheid; de werken van dien schilder dragen
steeds het cachet van oorspronkelfjkheid; ook zich een
wetenschappelijk cachet geven.
CACHOT, o. en m. (-ten), hok, gevangenis; vooral
van de plaats gezegd waar soldaten gebracht worden, die zich niet naar de discipline gedragen, en
dan meest m.: de dronken soldaat werd naar de(n)

cachot gebracht, in de(n) cachot gestopt.
CACHOU, ook CATECHU, v., eene benaming voor

verscheidene samentrekkende stoffen die men verkrijgt uit den bast, het hout of de vruchten van
verschillende Oostersche boomen en heesters, o. a.
uit het hout van den Acacia Catechu; ook Japansche
aarde genoemd, in de geneeskunde, bij het leerlooien,
het drukken van calicot en het verven gebruikt.
CACHOUBOOM, m. (-en), waarvan de cachou komt
(Acacia Catechu); ...DROP, v.
CACOGRAPHIE, v. (...graphieen), eene verzameling
van zinnen of opstellen waarin opzettelijk fouten
tegen de spelling gemaakt zijn en die men de leerling laat verbeteren ter oefening in de gebruikelijke spelling.
CACOPHONIE, v. (...phonieen), wanklank, inz. in
de muziek; vele niet overeenstemmende tenon to
zamen. CACOPHONISCH, bn.
CACTUS, v. (-sen), eene algemeene benaming voor
de soorten van de familie der Cacteeen die zich
kenmerken door hunnen dikken, vleezigen stengel,
meestal zonder bladeren en voorzien van eigenaardige bossen stekels ; zij hebben gewoonlijk weinig
of geen takken en hooren in Amerika thuis, maar
worden ook als kamerplanten gekweekt. CACTUSBOOM, m. (-en); ...KAS, v. (-sen); ...PLANT, v. (-en).
CADANS, v. (-en), (in verzen) zooveel als maat,
rythmische constructie, ry Lin-hus, met bijgedachte
aan hetgeen een viers goed doet vloeien, welluidend
maakt: in dit gedicht is de cadans goed bewaard; (bij
den dans) het overeenkomen van de dansbeweging
met de maat die door de muziek wordt aangegeven ;
(indemuzk)gsvrijbewtmanop
het einde van een stuk, of deel ervan, meestal voor
solo waarin vaak technische moeilijkheden veerkomen: in dit concert Point eene cadctns voor viool voor.
CADAVER, o, (-5), dood lichaam.
CADEAU, o. (-5), geschenk: jets cadectit krijgen, ten
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geschenke krijgen voor niet, op den koop toe, b. v. de
inteekenaars op dit werk krfigen twee schilderJen
=cadeau; — dat krijg je cadeau, schertsend van iets,
dat toch niet veel waarde heeft; ook iem. cadeau
seven.
CADET, m. (-s, -ten), kweekeling eener militaire
school of academie, inz. leerling der militaire academie te Breda en de cadettenschool te Alkmaar;
zie KADET. CADETTENBAL, o. (-s); CADETTENSCHOOL, v. (...scholen), school ter voorbereiding
voor den officiersrang.
CADMIUM, o. een element : een blinkend wit metaal
door Herman Stromeier in 1817 in het zink ontdekt.
CADREEREN, (cadreerde, heeft gecadreerd), vierkant maken; passen, voegen; opgaan, doen uitkomen (eene rekening b. v,)
CADUC, bn. bouwvallig (van gebouwen); in slechten toestand, versleten: door het vele gebruik is dat
Zoek caduc, dat paar handschoenen is nu al caduc;
(van personen) en hun lichaamstoestand zwak, gebrekkig, afgewerkt, „op,": door overmatige studie is hi)"
, caduc.
CADUCITEIT, v. bouwvalligheid, vervallen toestand; vergankelijkheid; vervalbaarheid (van eene
erfenis of een legaat).
CAFFEINE, v. een alcalolde uit de koffie.
CAECAR, m. (-s), keizer.
CAESUUR, v. (caesuren), (in de dichtkunst) het rustpunt in een versregel door de doorsnijding van een
woord door een versvoet, of van een versvoet door
, een woord; (in de muziek) het rythmische rustpunt
dat in een muzikalen zin de eene phrase van de
andere scheidt.
CAFE, o. (café's), tegenwoordig de gebruikelijke
algemeene benaming voor de plaats waar men zoowel koffie, thee, als bier, sterke dranken en likeuTen kan verkrijgen en gebruiken: koffiehuis (zie ald.).
CAFEHOUDER.
CAFE-CHANTANT, o. (café-chantants), café waar
ter afwisseling voor de bezoekers gezongen en voorgedragen wordt; —ZANGER, m. (-5); —ZANGERES,
v. (-sen).
CAHIER, o. (-s). schrijfboek, boekje papier.
CAIN, hij draagt het Cain's teeken op het voorhoofd,
hij wordt geschuwd, men houdt hem voor een misdadiger.
CAISSON, v. (-5), kistwagen, legerkist, proviand-,
kruitwagen; kistje onder den bok van een rijtuig.
CAISSONZOLDERING, (KASETTEN—), v. een plafond dat ingedeeld is in regelmatige, vrij diep aangebrachte, rechthoekige, quadraat, of cirkelvormige
vakken.
CALAIN, o. het metaalmengsel waarmede de Chineezen de theekisten bekleeden.
CALAMITEIT, v. (-en). ramp, ellende, ongeluk, landplaag.
CALAMITEUS, bn., calamiteuse polders, inzonderheid
in Zeeland; polders in de nabijheid der zee liggende
.en door haar meer bedreigd wordende dan de achterliggende, niet-calamiteuse.
CALANDO, bw. (muz.) afnemend, zoowel in tempo
als in sterkte wegsmeltend.
CALANGE, v. (-s), boete, aanhaling van smokkelwaren.
CALANGEEREN, (calangeerde, heeft gecalangeerd),
•(iem.) beboeten; (iets) aanhalen.
CALCIDOON, o. eene soort van kwarts dat een
melkwitte of geelachtige kleur bezit.
CALCINEEREN, (het calcineerde, is gecalcineerd,
verkalken, gloeien, door gloeiing met zuurstof verbinden of oxydeeren.
CALCIUM, o. kalkmetaal, de metaalbasis der kalkaarde.
CALCUATIE, v. (-s, „Alen), (inz. handel) het berekenen hoe hoog een artikel komt met inbegrip
van de bijkomende kosten tot op de plaats van bestemming; —BOEK, o. (-en).
CALECHE, v. (-s), eene soort van rijtuig, zie KALES.

CALEFACTEREN, (calefacterde, heeft gecalefacterd),
allerlei aan de hand hebben.
CALEFACTOR, m. (-5), kamerstoker, verwarmingstoestel; oorblazer; makelaar, beunhaas.
CALEIDOPHOON, m. (...phonen), een door Wheatstone uitgevonden werktuig waardoor de trillingen,
,
gevorderd tot het voortbrengen der tonen,nie.htbaar
worden gemaakt: phonische caleidoscoop.
CALEIDOSCOOP, m. (...copen), een door Dr. Brewster te Edinburg uitgevonden kijker die eenvoudige,
daarin gelegde voorwerpen, in oneindigen getale en
regelmatigen worm, bij de geringste beweging telkens afwisselende, vertoont: schoonheidskijker ; ook
myriomorphoscoop genoemd.
CALEMBOURG, m. eene geestige woord- of naamspeling, liggende in den gelijken of bijna gelijken
klank van verschillende woorden.
CALENDARIUM, o. (-s, calendaria), kerkelijk almanak.
CALENDAS, ad calendas graecas, nooit.
CALICOT, o. (-s), oorspronkelijk katoen van Calicot,
(nu) eene fijne linnenachtige katoenen stof die veel
voor boekbanden gebruikt wordt, vandaar: CALICOTBAND ; —FABRIEK.
CALIDUCT, m. (-en), hitte- of verwarmingsbuis bij
de luchtverwarming.
CALIXTIJNEN, m. my. naam der Boheemsche Hussieten in de 15e eeuw, omdat zij eene kelk in hunne
banieren voerden, 't geen ze deden, omdat ze den
kelk (calix) in het H. Avondmaal ook voor de leeken begeerden.
CALLIGRAAF, m. (...grafen), schoonschrijver.
CALLIGRAPHIE, v. schoonschrijfkunst.
CALLIGRAPHISCH, bn., calligraphisch schrift, van
een calligraaf, zeer schoon.
CALISSIEDROP, o. drop; ...HOUT, o. zoethout.
CALOMEL, o. het zoutzure eerste kwikoxyde, zoete
kwik, een zeer krachtig geneesmiddel.
CALORIE, v. (...rieen), de hoeveelheid warmte,
noodig om 1 K.G. zuiver water van 0° C. een graad
in temperatuur te doen stijgen; warmte-eenheid.
CALORIFERE, m. (-s), eene soort vulkachel, bestaande uit een cylinder van plaatijzer, die met cokes gevuld en van boven aangemaakt zijnde, geruimen tijd branders kan.
CALORIMETER, m. (-s), warmtemeter; (natuurk.)
toestel om de soortelijke warmte van lichamen te
bepalen.
CALORIMOTOR, m. (-en), zeker werktuig om groote
warmte te ontwikkelen.
CALORISCH, bn., de calorische machine, toestel van
Ericson om, door middel van verwarmde lucht, vaartuigen in beweging te brengen.
CALOTTE, v. (-n), priestermutsje; (fig.) priesterlijke,
kardinaalswaardigheid. Calotje, o. (-s).
CALOTTINOCRATIE, v. priester-, papenheerschappij.
CALQUEEREN, (calqueerde, heeft gecalqueerd), doorteekenen, doortrekken, natrekken (door middel van
geolied of doorschijnend papier).
CALQUEERPAPIER, o. doortrekpapier; doortrek,
CALVARIEBERG, m. berg van Calvarie, anders Golgotha, de schedelberg, de kruisberg, voormalige gerichtsplaats buiten, thans binnen Jeruzalem, waar
nu de voornaamste kerk in Palestina staat; (fig.)
iem. den Calvarieberg opleiden; (in R.-K. landen) elke
heuvel of berg waarop een kruis is opgericht en
waarheen men in de vasten ter bedevaart gaat;
(R.-K.) groep (in schilder- of beeldhouwkunst)
voorstellende Christus aan het kruis en Maria en
Johannes aan weerskanten; ...TOCHT, rn. (-en), een
zware tocht.
CALVINISM US, CALVINISME, o. de hervormde leer
naar de leerstellingen van Calvijn.
CALVINIST, m. (-en), belijder der leer van Calvijn.
CALVINISTISCH, bn. tot de leer van Calvijn be
trekkelijk.
CAMACHEDIENST, m. militaire dienst in vredestijd, in zooverre daarbij met kleingeestige gestrengheid op uitorlijke zaken wordt gelet; ...GEEST, m.
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v. (-'s), hofpartij (inz. in Spanje); invloed der hovelingen.
CAMBIEEREN, (cambieerde, heeft gecambieerd),
wisselen, wisselhandel drijven.
CAMBIAALRECHT, o. wisselrecht.
CAMBIO, 0. wissel, wisselbrief.
CAMBRAI, o. kamerdoek, fijn linnen van Kamerijk,
Cambrai, waar het vervaardigd werd, batist.
CAMEE, v. (-6n), een in relief gesneden gesteente,
uit lager van verschillende kleur bestaande, welks
verhevene figuur daardoor eene andere kleur heeft
dan de grond en waartoe de Ouden onyxennamen;
heeft de steen slechts twee kleuren, zoo heet hij
CAMARILLA,

camaieu.
CAMELIA, v. (-'s), eene soort van altijd groenen
heester uit China en Japan, bekend wegens hare
schoone bloemen, en tot dezelfde familie als de theeplant behoorendo.
CAMELOT, o. zie KAMELOT.
CAMERA, v. kamer; — camera clara, heldere kamer,
een optisch werktuig: een gewijzigde vorm van de

camera obscura (zie hieronder) waarbij het lichtbeeld door eene lens beschouwd wordt; — camera lucida, heldere kamer, eerst een vierzijdig prisma, nu
een metalen spiegel die bij het landschapteekenen
goede diensten bewijst; — camera obscura, een gesloten vertrek of kastje waarin de lichtstralen
slechts door lenzeu naar binnen vallen en daardoor
op een der wanders een beeld van de buitengelegen
voorwerpen vormen; inzonderheid het kastje van
den photograaf, waarmede hij het negatieve beeld
verkrijgt; ook wel bij verkorting Camera, eene draagbare camera.
CAMERALIA, v. my. leer der staathuishoudkunde ;
wetenschappen, betreffende het beheer der vorstelijke inkomsten.
CAMERALIST, in. (-en), staathuishoudkundige.
CAMERALISTIEK, v. staathuishoudkunde, leer van

het geldwezen.
CAMIONNAGE, m. kosten van camionnage, vervoer

per kar.

v. (-n), onverhoedsche aanval (in den
nacht of vroegen morgenstond) en waarbij de aanCAMISADE,

vallers hemden (camisas) over hunne kleederen trokken als herkenningsteeken in de duisternis.
CAMPAGNE, v. (-5), veldtocht: plan de campagne,
(ook fig.) vastgesteld hoe men zal handelen; — eene
campagne tegen, iem. voeren, zich tegen hem verzetten; de campagne leiden ; — heel wat campagn , s
meegemaakt hebben, veel beleefd, ook sterk geleefd
hebben; speelseizoen, tooneeljaar (van een schouwburg); de werkzaamheden gedurende een bepaalden
tijd, inz. aan suikerfabrieken: de campagne openen,
beginnen. Zie ook KAMPANJE.
CAMPECHE-HOUT, o. eene soort van hout, aldus
geheeten naar de stad Campeche en de baai van
dien naam, in Yucatan. Het levert eene schoone
roode verfstof op en wordt ook in de geneeskunde
als samentrekkend middel gebruikt.
CAMPHINE, v. een mengsel van terpentijn en spiritus, dat in lampen gebrand wordt.
CAMPO, m. (-'s), groote grasvlakte in Patagonia.
CAMP VOLANT. o. vliegend leger, eene kleine legerafdeeling die den vijand nu hier en dan daar meet
bestoken.
CANADA-BALSEM, m., eene soort bleeke, doorschijnende balsem of liars, in do geneeskunde gebruikt
en bij het verbinden der glazen van achroamatische
lenzen.
CANAILLE, o. gemeen yolk, gepeupel, janhagel.
Zie KANALJE.
CANAILLE, v. (-s), gemeen vrouwspersoon.
CANAPÉ, v. (is), meubelstuk om op te zitten of te
liggen, eenigszins in den vorm van eene lage, breede
bank, van achteren en aan beide zijden met leuningen en van binnen met opgevuld trijp overtrokken; ...KUSSEN, o. (-5), een der beide kussens die
elk tegen eene zijleuning liggen.

CANTATE.
CANARD, m. (-s),

eig. eend; (fig.), van nieuwtjes ,
geruchtnofmdlige,vrancout

die min of meer vreemd schijnen, uitgestrooid om ►
lichtgeloovigen beet to nemen- foppetij, het beriche
dat de koningin vanclaag de stad zou
' bezoeken is gebleken een canard te zijn.
CANCAN, m. (-s), een dans waarbij het zeer onwelvoeglijk toegaat.
CANCELLEEREN, (cancelleerde, heeft gecancelleerd), omheinen; doorschrappen.
CANDEEREN, (candeerde, heeft gecandeerd), met
suiker bestrooien, suikeren; suiker laten kristalliseeren.
CANDELABER, v. (-s), arm-, kroonluchter, kroonkandelaar.
CANDIDAAT, m. (...dater), iemand die naar eenebetrekking, eene waardigheid staat, die zich voor

een examen aanmeldt enz.: er hebben zich voor die
betrekking, voor dit examen vele candidaten aangemeld; — zich candidaat stellen, zich beschikbaar stellen zijne diensten aanbieden voor een ambt, een
post;
' — candidaat voor de Tweede Kamer, voor den,
gemeenteraad, aan de kiezers als lid aanbevolen;
candidaat gesteld worden, voor een genootschap b. vin aanmerking genomen worden voor het lidmaatschap ; ook zekere academische graad : candidaat in
de letteren; candidaat in de rechten; candidaat in degodgeleerdheid; candidaat tot den H. dienst.
CANDIDAAT-ARTS, m, (-en), een student in demedicijnen die zijn tweede natuurkundig examen
gedaan heeft.
CANDIDAATS-EXAMEN, o. (-s, ...-examina), ook zi
candidaats doen.
CANDIDAAT-NOTARIS, m. (...notarissen), hij die
benoembaar is tot notaris,
CANDIDATENLIJST, v. lijst waarop de candidaten
vermeld staan, b. v. van eene kiesvereeniging, van
een genootschap.
CANDIDATUUR, v. (candidaturen), candidaatschap„
het staan, dingen naar een ambt, betrekking of
eene waardigheid: voor eene candidatuur beclankenr
dieanm.
CANNELEEREN, (canneleerde, heeft gecanneleerd),
groeven; groefswijze ribswijze maken.
CANNELUREN, v. my. gootswijze groefjes (op zuilen, pilasters enz.).
CANO, v. (-'s), (in de overzeesche gewesten) eene
lichte inlandsche boot.
CANON, m. (-s), lUst; de regel, het richtsnoer, voorschrift ; — canon der Heilige Schrift, verzameling geschriften die tot den bijbel gerekend worden ; de
kerkelijke wet; het besluit, de uitspraak van een
concilie of eene synode; vgl. canoniek recite; — canon
van de Heilige Mis, dat gedeelte van de H. Mis, dat
niet verandert naar de verschillende feestdagen;
(muz.) een twee- of meerstemmig zangstuk waarbij
de eene partij na de andere invalt on hetzelfde thema hooger of lager zingt en bestendig herhaalt;
(drukk.) de dikste Duitsche drukletter: kleine canon,
groote canon, dubbele canon.
CANONBORD, o. (-en), (R.-K.) drie bedrukte bordjes
of tabellen, gedurende de H. Nis op de altaartafel
geplaatst.
CANONIEK, CANONISCH, bn. wettelijk; volgens
kerkelijke wetten, tot de kerk of het kerkgebruik behoorende; geloofwaardig, geopenbaard; voorbeeldig;
als richtsnoer dienende ; — canoniek recht, rechtsuitspraak gegrond op kerkelijke wetter of voorschriften; — canonieke boeken (des Bijbels), die waaraan
men een hoogeren oorsprong on ten voile geldende
bewijskracht toekent, in tegenstelling met de apo•
criefe boeken.
CANONISATIE, v. (...thin), heiligverklaring.
CANONISEEREN, (canoniseerde, heeft gecanoniseerd), in den lijst (canon) der heiligen opnemen,
voor heilig verklaren.
CANTATE, v, (-s, -n), eene soort van zangdichtstuk, bestaande uit aria's, recitatieven, koren en

CANTEEREN.
koralen ; de naam van den vierden Zondag na Paschen,
naar de Latijnsche aanvangswoorden van de mis op
dien dag : Cantate Domino etc.
CANTATRICE, v. (-s), zangeres.
CANTEEREN, (canteerde, heeft gecanteerd), gevestigd zijn, verblijf houden; — de alhier canteerende
firma A, notaris B.
CANTHARIDEN, v. my. Spaansche vliegen die men
als blaartrekkend middel aanwendt; schelpen van
eene schitterende schoonheid.
CANTICA, my. bijbelsche gezangen die benevens
de psalmen in het breviergebed zijn opgenomen.
CANTILLE, v. (-s), —WERK, o. gedraaid goud- of
zilverdraad, 't zij echt of valsch, tot borduurwerk,
epauletten enz.
CANTINE, v. (-s), (in de kazernes, in het kamp, in
gestichten, gevangenissen enz.), de plaats waar de
soldaten, of de verpleegden levensmiddelen, drank,
versnaperingen enz. kunnen koopen; ook ondereicierencantine ; (gew.) tent op kermissen en boerenkoopdagen, waarin men koffie, bier, sterken drank
enz. verkoopt; —BAAS, m. (...bazen), hij die in de
cantine voor zijne rekening verkoopt; —VROUW,
v. (-en), marketentster.
CANTO, o. (muz.) het gezang; een lied; distant;
—cantofermo,
de bedaarde, stemmige zangwijze der
Italianen, die het recitatief nabij komt, kerk- en
koraalgezang; — canto figurato, een kunstig, sierlijk
gezang dat de tonen in veelvoudige afwisseling op
enkele lettergrepen heen on weder laat zweven,
figuraal of gefigureerd gezang.
CANTOR, m. (-s), zanger.
CAOUTCHOUC, o. het melkachtig, harsachtig sap
van zekere boomen, voornamelijk in Zuid-Amerika
en Indio, dat in de lucht vast en rekbaar wordt,
en waarvan buizen, slangen, kussens on vele andere
voorwerpen worden vervaardigd; gom-elastiek
—BUIS, v. (—buizen); —MAATSCHAPPIJ, v. (-en),
die caoutchouc tot voorwerpen laat verwerken en
die in den handel brengt.
CAPABEL, bn. (-er, -st), bekwaam, geschikt, in
staat (tot).
CAPACITEIT, v. (-en), bekwaamheid, geschiktheid,
vatbaarheid: iem. van (met) groote (veel) capaciteiten;
(van den bodem) de capaciteit voor water, het aantal
kilogrammen water dat honderd kilogram droge
grond opneemt voor hij verzadigd is; — de capaciteit
van eene machine; — warmtecapaciteit, zie aldaar.
CAPACITEITEN-STELSEL, o. kiesstelsel waarbij het
aantal stemmen dat een kiezer mag uitbrengen
afhangt van het bezit van zekere, door de wet
vastgestelde kenteekenen van bekwaamheid of ontwikkeling.
CAPELLA, (muziek) a capella, (eig.) in den stijl
welke in de pauselijke kapel gebruikelijk was en
welke zich vooral in de 15e eeuw in de Nederlanden
heeft ontwikkeld; eene tweedeelige maatsoort; zonder begeleiding der instrumenten; (bij instrumentale muziek) wanneer een gedeelte door verschillende instrumenten unisono moot gespeeld worden; het a capella-koor, o.
CAPILLAIR, bn. gebruikelijk in de volgende verbindingen: capillaire buizen, haarbuizen; — capillair
stelsel, haarvatenstelsel; — capillaire vaten, haarvaten (zie HAARBUS enz.);
capillaire verschijnselen, (nat.) de verschijnselen die men het duidelijkst
waarneemt bij vloeistoffen in capillaire buizen.
CAPILLARITEIT, v. benaming voor de working'
der moleculaire krachten tusschen vasto en vloeibare lichamen in capillaire buizen.
CAPITATIE, v. hoofdgeld, hoofdelijke omslag,
CAPITOLIUM, CAPITOOL, o. sterke burg in het
oude Rome; het gebouw der volksvertegenwoordiging to Washington ; (flg.) brein, hersenkas.
CAPITULARIEN, o. my. de wetten on verordeningen
der Fiankische koningen; ordonnantien, kapittelsof hoofdstuksgewijs opgesteld, op kerkelijke en
burgerlijke zaken.

CARBOL.

329

CAPITULATIE, v. (-s.
vergelijk, verdrag;
eene uit verscheidene punten bestaande overeenkomst tusschen de belegeraars eener stad en de
belegerden, betrekkelijk hare overgave ; verzoeningsmiddelen om eene toenadering teweeg to brengen ; —
keizerlyke capitulatie, de voorwaarden welke de keurvorsten aan hem die tot keizer was gekozen, voorstelden, on die hij teekenen moest alvorens als
keizer erkend to worden.
CAPITULEEREN, (capituleerde, heeft gecapituleerd),
een verdrag aangaan; zich (op zekere voorwaarden)
overgeven.
CAPRICE, v. (-s), gril, luim, eigenzinnigheid; (fig.)
voorbijgaande liefde.
CAPRICIEUS, bn. (...cieuzer,
eigenzinnig, vol
luimen, grillig.
CAPRINE, v. (scheik.) eene bijzondere stof, in geitenboter gevonden: caprine-vet.
CAPRIOLE, v. (-n), luchtsprong, bokkesprong, gekke
streek : capriolen maken. Zie CABRIOOL.
CAPSULE, v. (-s), dop van bladlood over, of in plaats
van de kurk op eene fiesch of kruik; een omhulsel
hoofdzakelijk van gelatine om onaangenaam smakende geneesmiddelen, vgl. levertraancapsule, ten-capsule; fbrik.
CAPTATIE, v. (...tien), het sluw bejagen van een
oogmerk; — captatio benevolentiae, bode om toegevend
gehoor, om eene gunstige beoordeeling; gunstbejag.
CAPTIE, v. (-5, verstrikking, tegenstribbeling, chicane ; — captie maken, aanmerkingen maken,
uitvluchten-zoeken; tegenstribbelen.
CAPTIEF, bn. gevangen ; — ballon captief, eene,
luchtbaondierwz.andevrbonden, op zekere hoogte blijft hangen om den
reizigers een gezicht over den omtrek to geven: op
de tentoonstelling was een ballon captief.
CAPTIVEEREN, (captiveerde, heeft gecaptiveerd),
gevangennemen ; boeien ; de gunst (van iem.) winnen.
CAPTUUR, v. (capturen), vangst ; buit ; prijs (op zee),
inhechtenisneming van een schuldenaar op last van
den schuldeischer.
CAPUCE, CAPUCHON, m. (-s), kap; mantelkap;
kapoetsmuts.
CAPUT, o. hoofd; hoofdstuk; — caput mortuum,
doodekop.
CARABAS, m., markies van Carabas; (fig.) trotsche
opkomeling; iemand die door de blinde fortuin
groote rijkdommen heeft verworven en zich daarop
veel laat voorstaan.
CARACAL, m. (-5), de zwartoor, de steppenlynx:
een roofdier in Azle en Afrika uit het kattengeslacht
veel gelijkende op den los.
CARACOLLE, v. (-s), kronkelslak.
CARAMBOLAGE, v. (-s), (bilj.) het raken van meer
dan een bal met dien waarmede gespeeld is.
CARAMBOLE, v. (-s), (bilj.) de roode bal: (ook) het
spel met den rooden en twee witte ballen; het raken van den rooden bal on eOn der beide witte met
den anderen witten bal waarmede gespeeld wordt; —
e,ne carambole over den band, waarbij eerst een bal,
dan den band en vervolgens den anderen bal geraakt wordt, of eerst den band. CARAMBOLEBILJART, o. (-en); o.
CARAMBOLEEREN, (caramboleerde, heeft gecaramboleerd), (bilj.) meer dan den bal raken met den bal.
waarmede men speelt; niet alleen den witten maar
ook den rooden bal raken.
CARAMBOLINE, [gewoonlijk verkort tot CAROLINE], v. (-s), (bilj.) gele bal; (ook) spel met vijf
ballen.
CARAMEL, Y. (-s), gebrande sinker, dienende om
dranken, likeuren enz. to kleuren; ook eene soort
van ulevellen daarvan, vaak vermengd met room,
vanielje, koffie enz., vgl. kofilecaramel; — borstcaramel,
voor verzachting der borst.
CARBOL, o. in de niet wetenschappelijke taal de
gebruikelijke afkorting van carbolzuur (Phenolum):
eene roodbruine, heldere, sterk brandig riekende
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CARBOLBLOK(JE).

CASSONADE.

vloeistof die men o. a. door distillatie verkrijgt uit
koolteer; in den handel bekend als ongezuiverde
carbol (ruw carbolzuur, Phenolum crudum), dat, na
zuivering, herhaalde distillatie enz. eene kleurlooze,
kristallijnen stof geeft (de stukken en blokjes carbol) ;
een bekend ontsmettingsmiddel, in het gebruik
veelal in andere stoffen (chloroform, aether, water
enz.) opgelost.
CARBOLBLOK(JE) ; o. (-s), stukje carbol om de lucht
in vertrekken enz. to zuiveren; ...GARS, o. zeker
Baas •met eene oplossing van gezuiverd carbolzuur
cioortrokken, bij wonden gebruikt; ...WATER, o.
water waarin (onzuivere) carbol is opgelost; ...WAT'TEN, v. my. zuivere boomwol met eene oplossing
van gezuiverd carbol doortrokken; ...ZEEP, v. waarin
carbol is gemengd.
CARBOLINEUM, o. eene donkerbruine vloeistof, afkomstig van koolteer waarmede houtwerk besmeerd
wordt om het tegen verrotting to vrijwaren.
CARBOLISEEREN, (carboliseerde, heeft gecarboli-fieerd) met eene oplossing van carbol doortrekken :
gecarboliseerde wcetten.
CARBOLZUUR, zie CARBOL.
CARBONADE, v. (-s), zie KARBONADE.
CARBONARI, m. my. kolenbranders; — het genoot
Schap der carbonari, geheim politiek genootschap in
Italie, tegenover dat der calderari staande, hetwelk
ten doel had alle Italiaansche Staten in een bondgenootschap als vrijstaat to vereenigen; (fig.) de carbonari, vurige vrijheidsgezinden.
CARBONEUM, CARBONICUM, o. koolstof.
CARBONISATIE, v. verkoling.
CARBONISCH, bn., carbonische wonden, wouden welke
de steenkolenbeddingen gevormd hebben.
CARBONISEEREN, w.w. verkolen.: gecarboniseerde
turf.
CARCEL-LAMP, v. (-en), lamp waarin de olie door
twee perspompen tot bij de viam wordt gebracht.
CARDINAAL, bn. voornaamste; eerste (in zijne
=soort); — cardinale punten, hoofdpunten; — de cardinale getallen, hoofdgetallen.
CARET, o. teeken dat lets uitgelaten is (A).
CARGA, V. (-' s), CARGO, m. (-'s), (kooph.) scheepslading, vracht, factuur der lading; — cargal(jst, opgave der lading van een binnengekomen schip.
CARGADOOR, m. (-s), CARGO, (-'s), scheepsmakelaar, scheepsbevrachter; een opziener over de koop'e aren, koopman op een koopvaardijschip, die voor
den verkoop der lading zorgt op de plaats der bestemming en rekening daarvan doet aan de eigenaars
der lading.
CARICATURIST, m. (-en), vervaardiger van spotprenten.
CARICATUUR, v. (caricaturen), een koddige, grappige afbeelding van personen door zekere overdrijving of vergrooting van eenige meest kenmerkende
en treffende vormen, trekken of eigenschappen : in
de Uilenspiegel stoat heden eene aarclige caricatecur•
van den eersten minister; ook toegepast op beschrijvingen of voorstellingen van personen en hunne
karakters, van zekere typen of toestanden door
•dichters en schrijvers, en dan ook wel em aan to i
duiden, dat hunne voorstellingen, buiten hunne bedoeling grappig, of door overdrijving onnatuurlijk
zijn: de hoofdpersonen in dezen roman gel(jken meer
.Op caricatur°ere don op werkelk bestaancle karakters;
van personen die er door hunne kleeding of figuur
grappig, comisch uitzien: die oude boekhonder net
zne oudrnodische lange jas en zUn slofferigen gang is
eene bekende caricatuur.
CARICATUURPLAAT, v. (...platen); ...PRENT, v.
(-en); ...TEEKENA AID, m. (-s, ...naren).
CARILLON, o. klokkenspel.
CARMAGNOLE, v., een Fransch patriotisch lied,
tijdens de eerste Fransche revolutie.
CARMAGNOLE, m. (-n). (fig.) volbloed Jacobijn.
CARNAVAL, o. de week die de jaarlijksche vasten
van 40 dagen vOor Paschen bij de R.-K. voorafgaat.

en van welke de laatste dag vastenavond genoemd
wordt; de vastenavondvreugd.
CARNIVORA, o. my. vleeschetende roofdieren.
CAROLINE, V. zie CARAMBOLINE.
CAROUSSEL, ook CARROUSSEL, o. (-s), ridderspel; ringsteken in eene ronde renbaan; ringsteken
op houten paarden of in scheepjes enz.; draai-,
mallemolen.
CARRE, o. (-'s), vierkant, vierhoekige slagorde:
carre formeeren.
CARREAU, o. (-'s), ruit; ruiten (op speelkaarten).
CARRIERE, v. (-n), loopbaan, levensloop; ambtsbediening: eene schitterende carriere; — carriere maken,
good vooruitkomen; voile ren (van een paard).
CARTE, V. (- s), kaart, spijskaart (in logementen en
restauratien); — carte blanche, onbepaalde volmacht.
CARTELPARTIJ, v. een zekere partij in den Duitschen Rijksdag.
CARTELSCHIP, o. (...schepen), vaartuig met parlementairen, met de vredevlag; een oorlogsschip
dat do gevangenen in heeft, die door twee oorlogvoerende mogendheden tegen elkander worden uitgewisseld.
CARTESIAANSCH, bn., Cartesiaansch duiveltje of
duilcertje, klein glazen mannetje of popje, van binnon hol met eene zeer kleine opening dat wegens
zijne lichtheid in een vat met water drijft, dat
met eene blaas is dichtgemaakt en dat, naar gelang
men op de blaas den vinger drukt of hem wegneemt,
zinkt of bovenkomt.
CARTON, o. (-s), teekening, gekleurd patroon, op
zwaar, sterk papier, dienende als model voor schilders, tapijtwerkers, mozaikwerkers en dergelijken;
meest van dezelfde afineting als het uit to voeren
work; zie KARTON.
CARYATIDE, v. (-n), (bouwk.) vrouwenbeeld als
schoorzuil of pilaster: eene gevel met cargatiden.
CASAQUE, v. (-s), korte rijrok, reisrok met wijde
mouwen; zie KAZAK.
CASCADE, v. (-n), kleine (natuurlijke of kunstmatige) waterval, in het bijzonder die waarbij het water
trapsgewijze van rots op rots valt; ook een vuurwork dat dit nabootst.
CASCO, m. (-s), scheepsromp, hol van een schip;
ook wat tot de uitrusting van een schip behoort;
(ombersp.) het koopen der noodige kaarten, wanneer
de speler de schoppen- on klaverenaas hebbende,
zich op een bloat toeval variant en niet zelden
daardoor bete wordt; ASSURANTIE v. (...tien, -s),
waarbij schip en lading verzekerd zijn.
CASIMIR, zie CACHEMIR.
CASINO, o. ('s), een gebouw v-oor allerlei publieke
vermakelijkheden, openbare en gezellige bijeenkomsten enz.; een besloten gezelschap waar men bijeenkomt om de genoegens van den omgang en het spel
to smaken; een kaartspel om elf punten, waarbij
de tien van ruiten twee punten, en de twee van
schoppen een punt telt.
CASSA, v. geldvoorraad (van een koopman), kas;
ook de geldrekening in het grootboek; —per cassa,
tegen -, in gereed geld.
CASSATIE, v. vernietiging (van een vonnis enz.);
in cassatie gaan, zich in cassatie voorzien; — hof van
cassatie, gerechtshof dat in hooger beroep uitspraak
duet; — middelen Zan cassatie; (mil.) ontzetting (van
een ambt); CASSATIEBEROEP, o.; ...MIDDEL, o.
(-en), cassatierniddelen ontwikkelen, die uiteen zetten;
...ti ONNIS, o. (-sen).
CASSAVEMEEL, o. dat als tapiocca in den handel
le onit.
CASSEEREN, (casseerde, heeft gecasseerd), verniet gen; nietig verklaren; (mil.) ontzetting (van een
ambt); afdanken en wegjagen (een soldaat).
CASSEROLLE, v. (-n), kook-, braad-, stoofpan; zie
K ASTROL.
CASSETTE, v. (-n), kistje, koffertje, geldkistje.
CASSONADE, 'a keukensuiker; suiker die slechts
eenmaal geraffineerd is.

CASTAGNETTEN.

CAVALIER.

V. my. eene soort van klappers
rbij Spanjaarden, Mooren enz. bij de nationale dan-sen in gebruik.
CASTEL, o. (-len), burg, vesting, klein kasteel;
•zeew.) voor- en achterdek.
CASTIGATIE, v. (-s, ...tien), tuchtiging.
CASTIGEEREN, (castigeerde, heeft gecastigeerd),
• uchtigen, kastijden.
CASTOR, m. (-en), bever; — castorolie, wonderolie;
zie verder KA STOR.
CASTOREUM, o. bevergeil dat in zenuwziekten
een zeer werkzaam geneesmiddel is.
CASTORINE, v. eene soort van lichte, zijdeachtige
wollen stof.
CASTRAAT, m. (castrates), ontmande, gesnedene.
ontmanning, lobbing.
CASTRATIE, V. (-s,
CASTREEREN, (castreerde, heeft gecastreerd), lubben, ontmannen, (een paard, bond enz.).
CASUALIST, m. (-en), aanhanger van het stelsel
dat alles van een bloot toeval afhangt.
CASUALISTIEK, v. de leer van een bloot toeval als
oorsprong on regeling van alle dingen.
CASUEEL, bn. toevallig: het was wel casueel, dat

van een gesprek; — de catechetische leervorm, leervorm

CASTAGNETTEN,

,

-

ik hem ontmoette, teen ik een day in die stud was, ook
.ea-ne casueele on.tmoeting.
CASUIST, m. (-en), moralist die zich erop toelegt
gewetensvragen op to lossen. CASUISTIEK, v.
CASUS, m. (taalk.) geval, naamval; — een canes
, criticus,
een zwaarwichtig geval; — cases belli, de
grond of aanleiding tot een oorlog.
onderaardsche gangen (te
CATACOMBE, v. en,
Rome en Napels), met spelonken, gewelven en groeyen, de begraafplaatsen der Ouden ; — de catacomben van
Parys, benaming voor de onderaardsche steengroeven aldaar, waarin de geraamten on beenderen bij
de opruiming der kerkhoven zijn gebracht.
CATACUSTIEK, CATAPHONIEK, v. de leer van de
--echo, of de terugkaatsing van het geluid.
CATALECTEN, m. mv. verzamelde oude stukken
of fragmenten, onvolledige overblijfsels van oude

werken.
CATALECTISCH, bn. fragmentsgewijze, onvolledig.
CATALOGISEEREN, (catalogiseerde, heeft gecata-

logiseerd), (eene boekerij enz.) ; een catalogus van eene
verzameling maken, ze in den vorm van een catalogus beschrijven; — iets catalogiseeren, b. v. een book,
bij overdracht: de beschrijving ervan in den catalogus opnemen : deze werken zijn voor de bibliotheek
aangekocht, maar nog niet gecatalogiseerd.
CATALOGUS, m. (-son), lijst, register van voorwerpen, boeken enz. van eene verzameling, meestal
met korte omschrijving, vermelding van bijzonderheden, prijzen enz. der voorwerpen, hetzij in alpha.
letische, hetzij in stelselmatige of andere orde : alpha,betische catalogus, systematische catalogus; — prijscatalogus, waarin de prijzen der voorwerpen vermeld
staan, — standcatalogus, in bibliotheeken, een dupli•caat van den catalogus, die bij ontbreken van den

gewonen catalogus of bij verschillen dienst doet.
CATALOOG, m. (...logen), catalogu3.
CATAPULT, v. (-en), een oorlogswerptuig der ouden
waarmede men zeer z -ware steenen in de belegerde
-steden wierp; (ook) een speeltuig door de jongens
gebruikt, bestaande uit een vorksgewijze gevormd
takje aan welks uiteinde een stukje elastiek is bevestigd, dienende om steentjes enz. weg to schieten.
CATARACT, v. (-en), groote waterval ; grauwe staar
.(blindheid).
CATARRHAAL, bn. zinkingachtig; — catarrhale
.koorts, zinkingskoorts.
CATARRHE, v. zinking, verkoudheid ; eene zieke-

lijke prikkeling van het slijmvlies der ademhalingswerktuigen.
CATASTROPHE, v. (-s), ongelukkige afloop eener
2aak; groote, algemeene ramp; algeheele omkeering;
ontknooping (van een treurspel).
CATECHETISCH, bn. in den vorm van vragen en
antwoorden, gelijk in een catechismns; in den vorm
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waarbij onderwijzer en leerling beurtelings vragen
en .antwoorden.
CATECHISANT, m. en v. (-en), leerling van eene
catechisatie. CATECHISANTE, v. (-n).
CATECHISATIE, v. (catechisation en catechisaties),

onderwijs in de beginselen van de godsdienstleer van
een kerkgenootschap aan toekonastige lidmaten; —

lidmatencatechisatie, voortgezet onderwijs over godsdienst en leer voor de lidmaten der kerk. CATECHISATIEKAMER, v. (-5).
CATECHISEERBOEKJE, o. (-s), boekje, bij het catechiseeren in gebruik, met vragen on antwoorden
die de leerling van buiten leert ; vragenboekje.
CATECHISMUS, m. (-son), een overzicht van de
leer van eene kerk in den vorm van vragen en antwoorden on door doze als zoodanig als autoriteit
erkend: de Heidelberg sche, de Mechelsche catechism/us;
(ook) als benaming voor een overzicht, in dergelijken
vorm, van een tak van wetenschap, kunst enz.:
catechismus der natuur door Martinet; catechismus
der muziek.
CATECHISEEREN, (catechiseerde, heeft gecatechiseerd), godsdienstonderwijs geven, ontvangen.
CATECHISEERMEESTER,

wijzer.

na, (-s), godsdienstonder-

CATECHU, v. zie CACHOU.
CATECHUMENEN, na. mv. de

kinderen die de cate-

chisatie bezoeken.
CATEGORIE, v. (...rie0n), klasse, rang, afdeeling.
CATEGORISCH, bn. onvoorwaardelijk, bepaald,po-

sitief, van geene voorwaarden of hypothesen afhankelijk, van stellingen; term in de logica; van een
antwoord, stellig, uitdrukkelijk, rechtstreeksch ; — een
categorische imperativus, in de zedeleer van Kant,
een onvoorwaardelijk bevel, gebod van de wet der
zedelijkheid.
CATHEDRA, v. katheter; — ex cathedra, uit de
hoogte, op een toon die geene tegenspraak duldt.
CATHETER, m. zie KATHETER.
CATHETUS, na. (bouwk.) eene loodlijn die door het
midden van het slakkenoog van het Jonische kapiteel gaat, loodrechte lijn van doorsnede; (wisk.) de
opstaande rechthoekszijde van een rechthoekigen
driehoek.
CATHOLICISME, o. het katholiok geloof.
CATHOLIEK, zie KATHOLIEK.
CAUSAAL, bn. oorzakelijk, redengevend,

term in
de logica en in de grammatica; — causaal verband,
het verband tusschen oorzaak en gevolg; — causaal
bYwoord, voegwoord, causale bijzin, zie onder REDENGEVEND.
CAUSE CELEBRE, v. beroemd rechtsgeding; veal
gerucht makende zaak.
CAUSERIE, v. (...rieen). gekeuvel, gepraat; gebruikelijk voor een in lossen, aangenamen, onderhoudeaden vorm geschreven of voorgedragen mededeeling over eenig onderwerp uit wetenschap, kunst
enz., zoodat het groote publiek onderhouden wordt,
meest in tegenstelling met een zuiver en streng
wetenschappelijk betoog: deze letterkundige heeft in

de Nutslezing eene causerie over Bredero gehouden.
CAUTIE, v. (...tien), borgtocht, onderpand.
CAUTIONNEEREN, (cautionneerde, heeft gecaution-

neerd), borg stollen, borg staan voor iemand.
CAVALCADE, v. (-s). optocht to paard bij feestelijke
of plechtige gelegenheid; pleizierrit in gezelschap.
CAVALERIE, v. ruiterij; — tot de lichte cavalerie behooren, van een meisje gezegd dat een los, wild leven leidt.
CAVALERIEKAZERNE,

v. (-n). CAVALERIE-OFFI-

CIER, m. (-en).
CAVALERIST, m. (-en), soldaat to paard.
CAVALIER, m. (-s), miter; ridder; hoer die eene
dame in een gezelschap, op eene partij enz. begeleidt, haar attenties bewijst, uitgeleide doet; (ook)
op een bal, de hoer met wien eene dame een dans
uitvoert: hij is een onderhoudeni cavalier; ?vie is uw
cavalier bij deze Ovals ? (vestingb.) kat, walkat.
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CAVALIEREMENT, bw. ridderlijk, ongedwongen, vrij.
CAVANE, v. (-s), (gew.) een houten vervoerbaar

herdershuisje dat nu hier dan daar op het bovviland geplaatst wordt in de nabijheid der schaapskooi, en waarin de herder (schaper) met zijn hond
nachtverblijf houdt.
CAVATA, CAVATE, v. (muz.) een kort gezang,
naar de aria gelijkende; (koopmanst.) waarde eens
wissels naar den koers; omzetting van een wissel
tegen gereed geld.
CAVATINA, CAVATINE, v. (-s), een kort, eenvoudig zangstukje, eigenlijk zonder herhaling of
versiering, maar in de opera vaak als benaming
voor eene liefelijke, melodieuze aria die deel uitmaakt van eene groote scene : de bekende cavatine
in de Freischiitz.

CAVEEREN, (caveerde, heeft gecaveerd), borg blijven, goedspreken ; — wissels caveeren, wissels tot
geld maken; — voor iem. caveeren, partij voor hem
trekken, zich voor hem in de bres stellen; — zich
caveeren, (fig.) op zijne hoede zijn.
CAVENT, m. (-en), borg, goedspreker.
CAYENNE-PEPER, v. eene sterke, bijtende soort
van peper en aldus geheeten naar Cayenne, de
hoofdstad van Fransch Guiana in Zuid-Amerika.
CEDEEREN, (cedeerde, heeft gecedeerd), afstaan,
afstand doen van, overlaten ; (fig.) toegeven, zwichten .
CEDEL en CEEL, v. (cedels. cedelen en ceelen), lijst,
opgave; — ceel maken, eene lijst opmaken van personen aan wie de weet moet gedaan worden van
iemands overlijden; bewijs van opslag van goederen
in entrepot ; — iem. op de ceel hebben, (gew.) van hem
weinig goeds te vertellen hebben; ook eenigszins
ironisch gezegd van eene mededeeling, eene opgave
enz. die langer is dan men vermoedde of noodig
oordeelde: dat is eene heele ceel wat je mij daar over
die kwestie hebt verteld! — huurceel, huurcontract.
CEDENT, m. (-en), (recht., kooph.) die afstand doet,
b. v. van eene schuld.
CEDER, m. (-s, -en), een altijdgroene boom van het
pijnboomengeslacht, met laagsgewijze takken die
een grooten omvang hebben: de cederen van den
,

Libanon zijn beroemd; — de cederen van den Libanon
worden zoowel afgehouwen als de hijsop, (fig.) aanzien

noch rijkdom vrijwaren tegen den dood. CEDERACHTIG, bn.
CEDERBOOM. m. (-en); ...HARS, v. o. het welriekend
en bederfwerend hars van den ceder, door de Ouden
tot het balsemen der lijken gebruikt; ...ROUT, o.
CEDEREN, bn.; CEDERHOUTEN, bn. van cederh out.
CEDEROLIE, v. een geneesmiddel; ...WIJN, m.
CEDILLE, v. (-s), teeken onder de c, (c) oorspronkelijk

de letter z, in het bijzonder in Fransche en Portugeesche woorden om deze letter vOOr de a, o en a
als eene scherpe s te doen uitspreken (c).
CEEL, v. (-en). Zie CEDEL,
CEINTUUR, v. (...turen), gordel, band (van stof,
leder of metaal) om de middel gedragen. Ceintuurtje,

o. (-s).

CEINTUURBAAN, v. (...banen), eene baan of weg

die de gemeente als eene ceintuur omsluit ; —SPOORWEG, m. (-en).
CEL, v. (-len), een klein vertrek in een klooster,
eene gevangenis, een krankzinnigengesticht voor
een persoon; — de veroordeelde icerd naar de cel overgebracht, cellulaire gevangenis; het hok voor een
wild dier in eene diergaarde; ook de eenzame kleine
woning van een kluizenaar en vandaar bij vergelijking in dichterlijke taal in toepassing op het stille
eenzame studeervertrek, vgl. boekencel, voor boekenkamer; benaming van een der hokjes in den vorm
van zeszijdige prisma's waaruit de raten der bijen
en wespen bestaan; (in de electriciteit) eene der
afdeelingen van den Galvanischen trog waarin deze
door de metaalplaten verdeeld wordt; ook elk vat
van eene batterij dat een element bevat; (in de biologie) het elementaire bestanddeel van organismen;

een op zichzelfstaand deeltje protoplasma, gewoonlijk
in een vliezig bekleedsel (celwand) het infusiediertje
bcstaat uit eene cel; — dencellig, van organismen die
uit eene cel bestaan (moneren, infusiediertjes), tegenover veelcellig; — ademhatingscel, bewegings-,gewaarwordingscel enz., onderscheidingen der cellen naar
hare function; — bloed-, klier-, vet-,zenuw-,zintuigcel,,
benamingen voor de cellen van het blood, de klieren enz.; — eicel, die eel waaruit een organisms
kan worden gevormd; hoot-, plantencel, enz.
CELASTER, m. (-s), celastras scandens, boommoor,
der.Zial
CELATUUR, v. beeld-, stempelsnijkunst.
CELEBRANT, m. (-en), voorganger bij eene kerkelijke ceremonie, inzonderheid dienstdoende priester
bij het H. Avondmaal.
viering.
CELEBRATIE, v. (-s,
CELEBREEREN, (celebreerde, heeft gecelebreerd),.
vieren, plechtig gedenken; plechtig bedienen; — the
mis celebreeren, de mis lezen.
CELEBRITEIT, v. (-en), vermaardheid; beroemde•
naam; vermaard persoon.
CELERITEIT, v. vlugheid, gezwindheid.
CELESTIJN, m. (-en), celestijner monnik, zoo genoemd naar den stichter der orde Peter van Murrchone, die in 1294 onder den naam van Celestinu a
V tot paus verheven word. CELESTIJNER, m. (-s),
celestijn.
CELIBAAT, o. ongehuwde staat door Paus Grego-

rius

VII de R.-K. geestelijkheid opgelegd : het celibaat

der R.-K. priesters.
CELIBATAIR, m. (-s), ongehuwd manspersoon ; oude

vrij er.
(-s), zekere monnik. CELLEo. (-s).
CELLENVLEUGEL, m. (-s), gedeelte eener gevangenis waarin slechts cellen zijn.
CELLIST, m. (-en), violoncellist (zie onder VIOLONCEL.
CELLO, v. (-'s), verkorting van VIOLONCELLO, zie
VIOLONCEL.
CELLULAIR, bn. in kamertjes -, in vertrekjes afgedeeld: de cellulaire gevangenis; — een cellulair rUtuig (tot
het vervoer der gevangenen); — het cellulair stelsel,
stelsel van eenzame opsluiting; — hij heeft een jaar
een jaar eenzame opsluiting.
CELLULOSE, v. celstof, eene organische stof, het
hoofdbestanddeel van de wanden der plantencellen
en van de stoffen die uit plantenvezels vervaardigd
worden, zooals linnen, katoen, papier; komt ook in
het dierlijk lichaam voor; de cellulose van sommige
houtsoorten wordt als grondstof voor papier gebruikt.
CELPLANT, v. (-en), plant die alleen uit cellen bestaat en goon weefsel, zooals de zwammen en mossen; ...STOF, v. cellulose (zie ald.); ...VOCHT, o. het
protoplasma in de eel; ...WAND, m. (-en), het bekleedsel om het protoplasma der cel; ...WEEFSEL, o. (-s).
CELVORMIG, bn. CELVORMIGHEID, v.
CEMENT, o. poedervormige stof, als metselspecie
of als pleister gebruikt, die in het water en de lucht
zeer hard wordt; ook dienende om verschillende
voorwerpen van kunst to vervaardigen; — notuurlijk cement, tot poeder gemalen vulkanische gesteenten die met kalk of water vermengd worden; -k qnstmatig- of kunstcement, verkregen door het branden on fijnmalen van innige verbindingen van kalk
en kleiachtige stollen; — hydraulisch cement, cement
dot onder water snel hard wordt, bij waterwerken
gebruikt; — Portland-cement, oorspronkelijk een
mengsel van klei uit de Medway met krijt, zoogenoemd omdat het de kleur van Portland-steen
heeft, — Roineinsch cement, gebrand van kleiachtige
kalk van de oevers van de Theems; (fig. in diedterlijke taal) band, innige verbinding ; kracht: yeloof is het cement der heck; (fig.) eene stof die op
cement gelijkt, o. a. om holle kiezen to vullen; ook
de beenachtige laag om de wortels der tanden.
CELLEBROER, m.

BROERSKLOOSTER,
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v. zeker proces waarbij eene meestal
tot poeder gemaakte stof (cementeer- of cementpoeder)
in de oppervlakte of in de massa van een metaal
•dat met dat poeder bedekt wordt, dringt, door de
beide lichamen in vuurvaste vaten (cementeer- of
cementbussen, -kisten) te gloeien : door cenientatie van

paardmensch, monster, gedrocht (half mensch en

CEMENTATIE,

Jioutskoolpoeder en week Ozer verkrijgt men staal.
CEMENTEN,

bn. van cement vervaardigd: een ce-

menten vloer.
CEMENTBLOK, o. (-ken), meest hi den vorm van het
verkleinwoord. CEMENTBLOKJE, o. (-s), blok(je) van
•cementsteen (zie aldaar), dienende als gevelversiering ; ...BUS, v. (-sen), zie bij CEMENTATIE; ...FABRIEK, v. (-en), waar cement of steenen en voorwerpen van cement worden vervaardlgd ; ...GIETER,
m. (-s), arbeider in eene cementfabriek, die ver-schillende voorwerpen van cement vervaardigt ;
...KIST, v. (-en), zie bij CEMENTATIE; ...KOPER,

v. zekere soort
o. zie bij CEMENTWATER ;
van lijm om de stukken van gebroken aardewerk
stevig te verbinden ; ...PLAAT, v. (...platen), steenen
Tlaat van cement ; ...POEDER, o. zie bij CEMEN'TATIE; ...STAAL, o. door cementatie verkregen ;
TEGEL, m. (-s), vloertegel van kunstcement.
CEMENTEERBUS, v. (-see); ...KIST, v. (-en); ...POEDER, o. zie bij CEMENTATIE.
CEMENTEEREN, (cementeerde, heeft gecementeerd),
door cementatie een metaal veranderen; ook een
muur met cement bestrijken.
CEMENTSTEEN, v. en o. in de natuur voorkomende
verbinding van klei en kalk, waarvan men door
branden cement verkrijgt; — m. (-en), de kunststeen
, die van cement vervaardigd wordt, voor bouwornaInenten, puttee enz.; ...FABRIEK, v. (-en), waar
.zulke steen en voorwerpen ervan gemaakt worden.
CEMENTWATER, o. water dat opgeloste koper:zouten bevat, waaruit men door het inleggen van
ijzer, koper (cementkoper) kan verkrijgen.
CENOBIET, m. (-en), naam an monniken die in
:gemeenschap leefden in tegenstelling met heredoieten.
CENSEEREN,

(censeerde, heeft en is gecenseerd),
beoordeelen, onderzoeken, achten; berispen; (fig.)
geacht worden als, gehouden worden voor.
CENSOR, m. (-en, -s), beoordeelaar, criticus, recen-sent, kunstrechter; (Rom. gesch.) zedenmeester.
CENSUREEREN, (censureerde, heeft gesencureerd),
ongunstig beoordeelen, gispen, berispen; in den
kerkban doen, uit de kerkelijke gemeenschap sluiten.
CENSUS, m. cijns, belasting; maatstaf naar den
`belastingaanslag enz. om de staatsburgerrechten
uit te oefenen. CENSUSKIESRECHT, 0.; het kiesrecht, afhankelijk van de te betalen belasting; ...KIE:ZER, m. (-s).
CENSUUR, v. onderzoek en beoordeeling van staatswege (inz. in Rusland, Frankrijk, Duitschland) an
'boekwerken (meestal vOOr de uitgaaf), ook van tooneelstukken (vOOr de opvoering) ; kerkelijke straf;
onder censuur (eggen, hem in den kerkban doen,
hem uit de kerkelijke gemeenschap sluiten ; disciplinaire straf door eene vergadering op een der
leden toegepast: de censuur op ion. toepassen, over
iem. uitspreken; onder (de) censuur staan.
CENT, o. van 't Latijnsshe CENTLTM, honderd,
woord dat de verhouding van de winst tot het kapitaal uitdrukt, en dan gewoonlijk met per tot per•cent verbonden wordt.
CENT, m. (-s, en), eene bronzen munt, ter waarde
van het honderdste gedeelte van den gulden: deze
.sigaar kost drie cents, bier liggen drie centen (drie
muntstukken van een cent); — een halve cent, muntstuk ter halve waarde van den cent; een Brabantsche, een Belgische cent; ter aanduiding van eene kleine
'waarde: ik geef het geen cent minder; hij heeft geen
cent op zak; (gemeenz.) voor geld in 't algemeen
.dat kost nogal centen; — hfj heeft centen, hij is be-

-

CENTAUR, m. (-en), CENTAURUS, m. (...ri), (fab.)

half paard).
CENTENAAR, m. (-s), gewichtseenheid van vijftig
kilogrammen.
CENTERBOARD, v. (-5), scherptoeloopend zeilvaartuig van Amerikaanschen oorsprong, met slechts
den zwaard dat in het midden van het schip in eene
soort van koker, bij wijze van eene vischbun, op en
neergelaten kan worden.
CENTERBOOR, v. (...boren), boor met centrum om
groote regelmatige gaten zuiver en snel to boren of om
cirkelvormige insnijdingen in het hout (of metaal)
to maken ; zwikboor (der kuipers).
CENTERSTEEK, m. (...steken), naaf der schepraderen aan stoombooten.
CENTESIMAALBALANS, v. (-en), groote brugbalans
of bascule, dienende om locomotieven on andere
zware voorwerpen to wegen ; zie BRUGBALANS.
CENTIARE, v. (-n, -s), vierkante meter honderdste
deel der vierkante roede (are).
honderdbladige roos.
CENTIFOLIE, v.
CENTIGRAM,

o. (-men), honderdste deel van het

wichtje (gram).
CENTILITER, m. (-s), vingerhoed, honderdste gedeelte der kan (liter).
CENTIME, m. (-s), honderdste deel van een frank
(Belgisch en Fransch muntstuk) ; — geen centime
u-aard zijn, niets.
CENTIMETER, m. (-s), duim, honderdste gedeelte
van een meter.
CENTISTERE, v. (-s), honderdste deel van eene wisse
of kubieken meter.
CENTRAAL, bn. zich in het midden bevindende:
rentraal-.Amerika; — de centraal-spoorweg, ook de centiaal genoemd, de lijn van Utrecht naar Kampen;
het middenpunt vormende en daarop betrekking
hebbende: het centraal bestuur. hoofdbestuur; — de
centrale kiesvereenicyng, gevormd door verschillende
plaatselijke vereenigingen in het kiesdistrict ; — de
centrale road, hoofdbestuur.
CENTRAALBEWEGING, v. (-en), de kringvormige
beweging van een bewegend lichaam om een zeker
punt, waardoor het wordt aangetrokken ; ...KRACHT,
v. (-en), de kracht aan Welke de bewegende lichamen
bij hun centraalbeweging gehoorzamen; ...PUNT,
o. (-en), middelpunt; ...STATION, o. (-s), station waar
de spoorlijnen van alle richtingen bijeenkomen;
...STRALEN, m. mv.; ...VULKANEN, m. my. vulkanen in een kring geplaatst ; ...VUUR, o. de gloeiend
vloeibare massa der aarde ; ...ZON, v.
CENTRALISATIE, v. samentrekking in een punt;
vereeniging van de regeeringsmacht in een lichaam.
CENTRALISEEREN, (centraliseerde, heeft gecentraliseerd), in den middelpunt vereenigen, samentrekken.
(centreerde, heeft gecentreerd),
CENTREEREN,
(glasbl.) in het middelpunt de grootste dikte brengen.
CENTRIFUGAAL, bn. middelpuntvliedend.
CENTRIFUGAALMACHINE, v. (-s), ook centrifuge

go-

noemd: machine waarbij van de centrifugaalkracht
gebruik gemaakt wordt om nat goed te drogen, of
om de ruwe korrelsuiker van de melasse te scheiden.
CENTRIPETAAL, bn. middelpuntzoekend.
CENTROSCOPIE, v. bepaling van het middel- of
zwaartepunt; beschouwing der zwaartekracht.
CENTRUM, o. (-s, contra), middelpunt, vereenigingspunt: in het centrum van eene stad, van een land; de
groote steden zijn de contra der beschaving; plaats waar
in eene landsvergadering de aanhangers van het
bewind zitten• de gematigde partij in zulk eene vergadering; in den Duitschen Rijksdag, de R.-K. partij;
de pen in het midden van eene centerboor.
CENTRUMBOOR, v. (...boren), centerboor.
CENTUMVIR, iv. (-s), (Rom. gesch.) een der honderd-

mannen, (centum viri).
CENTUMVIRAAT, o. waardigheid van de centumviri.
CENTUPLEEREN, (centupleerde, heeft gecentupleerd), verhonderdvoudigen„ met honderd vermenigvuldigen.
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CENTURIE, v.
verdeeling in honderdtallen ;
bende van honderd man.
CENTURIO, m. (...riones), hoofdman over honderd.
CEPHALOPODEN, m. my. koppootigen (eene orde
der weekdieren).
CERASINE, v. eene slijmige stof, in de gom der
kerse- en der pruimeboomen vervat.
CERATIETEN, m. my. zeker geslacht van weekdieren.
CERBERUS, m. (fab.) helhond met drie koppen, die
den ingang van den Tartarus bewaakt, dat de boot
zen niet ontsnappen; (fig.) norsche portier, waakzaam oppasser.
CERCLE, m. (-s), kring, gezelschapskring.
CEREALIEN, v. my. graangewassen, granen; de
feesten ter eere van Ceres.
CEREBELLUM, o. de kleine hersenen die onder en
achter de groote liggen.
CEREBRUM, o. de hersenen.
CEREMONIE, v. (-s,
plechtigheid; plichtpleging;
kerkgebruik.
CEREMONIEEL, bn. plechtstatig.
CEREMONIEEL, o. de vormen en gebruiken die bij
zekere plechtigheden in acht genomen moeten
worden, inz. aan het hof, in kerken.
CEREMONIEMEESTER, m. (-s), die de plechtigheden
regelt (bij feesten enz.) ; waardigheidsbekleeder aan
het hof: opper-ceremoniemeester.
CEREMONIEUS, bn. vol plichtplegingen, overdreven
beleefd.
CERERIUM, o. een element of enkelvoudig lichaam,
een metaal van chocolaadbruine kleur, in 1803 door
Hisinger en Berzelius In Zweden ontdekt.
CERES, v. godin van den landbouw en de veldyruchten, naam eener planeet.
CERINE, v. zeker bestanddeel van het bijenwas.
CEROON, v. waszalf; waspleister.
CEROPLASTIEK, v. wasboetseerkunst, de kunst
om wassen beelden of voorwerpen to maken.
CERTIFICAAT, o. (...caten), getuigschrift, verklaring, bewijs, attest; certificaat van Ned. werkelijke
schuld; — certificaat van oorsprong, bewijs van herkomst van goederen, dat in sommige landen wordt
gevorderd bij den invoer, of dienende als bewijs
voor den kooper, dat het gekochte uit de verlangde
fabriek, het verlangde merk is : certificaat van oor-

sprang van eene piano, van eene naaimachine; — met
een spoed-certificaat near Europa vertrekken, van zieke
ambtenaren in Indict gezegd.
CERTIFICEEREN, ook CERTIFIEEREN, (certificeerde, heeft gecertificeerd), bij getuigschrift bevestigen.
CERUIS, o. loodwit, Spaansch-wit, blanketsel.
CERVELAATWORST, v. (-en), sterk gekruide en
gerookte vleeschworst; (ook) zult, hoofdkaas, hoofdvleesch.
CES, v. (muz.) c-mol, de een halven toon verlaagde
noot c of ut.
CESSEEREN, (het cesseerde, heeft gecesseerd), ophouden, een einde nemen.
CESSIE, v. (-s, ...sien), afstand, overdracht, overlating van een recht; boedelafstand; — akte van
cessie, akte waarin de overdracht van eene schuld
of vordering op een ander is vermeld.
CESSIONARIS, m. (-sen), die afstand doet.
CETACEEN, v. mv. walvischachtige zoogdieren.
CETERA, o. my. het overige : et cetera. CETERIS PARIBUS, voor het overige alias gelljk staancle.
CETRARINE, v. een bestanddeel van het IJslandsche mos.
CHACONNE, v. (-s), (muz.) een verouderde dans,
ook de muziek daarvoor, gewoonlijk een stuk in
maat, met matige beweging en duidelijk sprekenden rythmus.
CHAGRIN, CHAGRIJN, o. verdriet, (ook) een verdrietig, naar kind, meisje. Zie ook SEGRIJN.
CHAGRINEEREN,
(chagrineerde, heeft gechagrineerd), (iem.) bedroeven, kwellen, verdriet veroorzaken, krenken.

CEIARGEEREN.
CHAGRIJNIG, bn. (van kinderen) verdrietig, yer,

velend.
CHAIS, v. (-en), zie SJEES.
CHALCEDOON, m. (...donen), eene soort van troebelen, doorgaans gewolkten, half doorzichtigen topaas,

zoo genoemd naar het landschap Chalcedoni6
Klein-Azie, de newel- of melksteen, kwartsagaat. CHALCEDONYX, m. (-en), een melksteen met
bruine, witte en grijze, met elkander afwisselendestrepen.
CHALCOGRAPHIE, v. plaatsnijkunst, grayeerkunst..
CHALCOTYPIE, v. de kunst om eene teekening op
eene koperen plaat langs chemischen weg over
brengen.
CHALDRON, CHALDER, o. (-s), de kolenmaat van
Engeland van 36 Eng. schepels (bushels) of 2000pond = 1308,5 Ned. kan ruim.
CHALE, (ook SJAAL, v. (-s), sluierdoek dien dedames om den hals dragen.
CHAMADE, v. (oorl.) teeken van overgave, in eenebelegerde stad, door witte vanen, de trompet of detrommen gegeven: de chamade blazen, slaan.
CHAMARRURE, v. omboordsel van goud- of zilverpassement.
CHAMBERCLOAK, m. (-s), zie SJAMBERLOEK.
CHAMPAGNE, m. ; —WIJN, m. de bekende wijn-soort uit Champagne in Frankrijk; —CIDER, m._

gazeuse drank; —GLAS, o. (-glazen).
CHAMPETRE, bn. landelijk ; fete champetre, landelijk feest; — bal champetre, danspartij in een tuin,.
- in de open lucht.
CHAMPIGNON, m. (-s), kampernoelje, paddenstoel.
CHAMPIONAAT, o. kampioenschap (bij wedstrijden).
CHAMPION, m. (-5), kampioen.
CHAMSIN, m. verstikkend heete zuidwestenwind
die in Maart en April over de Sahara tot in het
Oostelijk gedeelte der Middellandsche Zee waait.
CHANGE, v. (-s). CHANCEMENT, o. (-en), ruil,
wisseling, verwisseling, verandering: changement a
rue, verandering van tooneeldecoratie zonder dat de.
gordijn valt.
CHANGEEREN, (changeerde, heeft gechangeerd),.
veranderen, verwisselen ; verschieten (van kleuren)
CHANSON, v. (-s), liedje, zangstukje.
CHANTAGE, v. afdreiging.
CHAOS, m. baaierd, vormelooze klomp, mengel
klomp, (fig.) warboel, verwarring.
CHAOTISCH, bn. woest, verward, ongeordend,vermengd.
CHAPEAU BAS, bw. uitdr. den hoed onder den
arm, blootshoofds : — chapeau bas spelen, zich onderdanig betoonen.
CHAPERONNEEREN, (chaperonneerde, heeft gechaperonneerd), eene dame tot geleider en beschermer
verstrekken; de begeleider wordt wel eens chapeau
genoemd.
o. (-s), (fig. ook
CHAPITRE, m. (-5), hoofdstuk,
chapiter) onderwerp van gesprek: inn. van zUn

chapiter brengen; weer op het chapiter komen.
CHAPTALISEEREN, (chaptaliseerde, heeft gechaptaliseerd), sulker bij het druivensap voegen om
beteren wijn to verkrijgen.
CHAR-A-BANCS, m. naam van zeker rijtuig.
CHARADE, v. (-s), lettergreepraadsel.
CHARGE, v. (-s), (handel) overeenkomst tusschen
be-vrachter en schipper aangaande den aard en de
b c ste mm ing der vrncht en aangaande de vrachtson', hevige aanval der cavalerie (ook der polite):

eene charge maken, eene charge met de blanke sabel;
(tooneel) eene change van eene sal maken, die overdreven bespottelijk spelen; — getuigen a charge, getuigen die door het openbaar ministerie zijn op
geroepen; vgl. de"charge.
CHARGE D'AFFAIRES, rn. zaakgelastigde.
CHARGEEREN, (chargeerde. heat gechargeerd),belasten; beladen, gelasten; berekenen; een aanval
doer (der ruiterij); van eene rol eene charge maken;
overladen (eene schilderij).

CHARIVARI.
CHARIVARI, o. (-'s), ketel-, kattenmuziek, getier,

geschreeuw, standje; verschillende kleine voorwerpen aan een horlogeketting.
CHARLATAN, m. (-s), kwakzalver ; windbuil, praalhans.
CHARLATANERIE, v. kwakzalverij, pocherij, snoeverij.
CHARMANT, bn. bw. (-er, -st), schoon, bekoorlijk,
innemend, bij uitstek fraai.
CHARMEEREN, (charmeerde, heeft en is gecharmeerd), in verrukking brengen, bekoren: van lets, op
iem. gecharmeerd zijn.
CHARONSBOOT, v. (fig.) de dood, overgang tot een
beter leven; eigenlijk: de boot van Charon, den veerman of den schipper der onderwereld, die volgens
de Grieksche mythologie de schimmen der gestorvenen over den Styx en Acheron bracht.
CHARTA MAGNA, v. (gesch.) de groote oorkonde
welke de grondwet der Engelsche staatsinrichting
bevat en in 1215 door koning Jan zonder Land is
gegeven.
CHARTE-PARTIE, v., zie CHERTEPARTIJ.
CHARTER, o. en m. (-s), (in de middeleeuwen)
officieel stuk, de eene of andere formeele verklaring
of overeenkomst bevattende; oorkonde, laadbriet,
vrachtcontract (dan m.), zie CHERTEPARTIJ ; kaliber: schepen van zwaar charter.
CHARTERMEESTER, m. (-s), ambtenaar aan een
archief werkzaam: commies-chartermeester.
CHARTISTEN, m. my. naam van zekere staatspartij in Engeland (in het belang van het yolk) ; partij
der democraten van 1848: in Portugal, de aanhangers der con stitutie, door Don Pedro in 1826 gegeven.
CHARTREUSE, v. fijn likeur, oorspronkelijk door
de Karthuizer monniken van la Chartreuse gestookt.
CHARYBDIS, m. gevaarlijke draaikolk tusschen
Calabri6 en Sicilie, (fig.) van Scylla naar Charybdis
rerzeild raken (Cornea), van het eene gevaar in het
andere grooter gevaar komen.
CHASSEPOT, (-5), —GEWEER, o. (-geweren), naar
den uitvinder aldus geheeten.
CHASSINET, o. (-ten), raamhor.
CHASSIS, o. (photogr.) klein, smal kastje dat goon
licht inlaat om de voor het licht gevoelige platen
to bewaren en in de camera to brengen; raam (bij
het maken van gekleurd papier in gebruik).
CHATOUILLE, v. (-n), geldkistje; bijzondere kas
(van een vorst enz.).
CHAUSSEE, v. (-en), straat-, steenweg, kunststraat.
CHAUVINISME, o. overdreven bewondering en ingenomenheid met alles dat eigen omgeving biedt, zonder het goede en betere daar buiten op to raerken,
inz. in de politiek. CHAUVINIST, m. (-en).
CHEBEK, v. (-s), oorlogsvaartuig in de Middellandsche zee.
CHECK, v. CHEQUE, v. (-s), kassiersbriefje, soort
wissel die aan den bezitter op zicht betaalbaar is.
CHEF, m. (-s), die aan het hoofd staat: chef van
den generalen staf; (spoorw.) chef van een station; —
de chef eener zaak, eigenaar; de bestuurder; — de
chef eener afdeeling, inz. aan een ministerie; — chef
de bureau, bij uitgebreide administration, inz. bij de
spoorwegen; (gemeenz-.) baas: zU moet overal cher
zijn; superieur: waar is uw chef?
CHEF D'OEUVRE, o. meesterstuk.
CHEKAO, o. Chineesch spaath, waarvan de Chineezen hun porselein maken.
CHELIDON, o. (plantk.) schelkruid.
CHELIDONINE, o. zeker alcaloide, in het schelkruid
vervat.
CHEMICALIEN, v. my. scheikundig bewerkte waren
(artsenijen, drogerijen enz.).
CHEMICUS, m. (chemici), scheikundige.
CHEMIE, v. scheikunde.
CHEMIGRAPHIE. v. zincographie.
CHEMISCH, bn. scheikundig: chemische laboratorium; — chemische balans, uiterst gevoelige en nauwkeurige balans.

CHIRAGRAAF.
CHEMIStTTE,
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v. (-n), halfhemd, kraaghemdje; --

chemiset-speld, doek-, borstspeld.
CHEMISMUS, o. scheikundige kracht of working_
CHEMIST, m. (-en), scheikundige.
CHEMITYPIE, v. zie GLYPHOGRAPHIE.
CHENILLE, v. (-s), zekere vrouwenmantel; eene
soort van knoopwerk : en chenille werken; chenilles,.
my. fluweelkoorden, boordsels.
CHERSONESUS, m. schiereiland.
CHERTEPARTIJ, v. (-en), (zeew.) vrachtcontract,.
scheepsvrachtbrief, akte van overeenkomst, opgemaakt tusschen den vervrachter en de bevrachters.
CHERUB, m. (-s). CHERUBIJN, m. (-en), hemeling r
hemlgst,vur-abode.
CHEVAL DE BATAILLE, m. (fig.) stokpaardje.
CHEVALIER D' INDUSTRIE, m. (fig.) oneerlijke for-

tuinzoeker.
CHEVIOT, v. en o. (-s), fijne Engelsche wollen stof
voor kleedingstukken.
CHICANE, v. (-s), rechtsverdraaiing ; haarklooverij;
spitsvondigheid : chicanes maken.
CHICANEEREN, (chicaneerde, heeft gechicaneerd),.
zich van rechtsverdraaiing bedienen ; vitton, het iem.
lastig maken, uitvluchten zoeken.
CHICANEUR, m. (-s), pleitziek mensch; haarkloover, rechtsverdraaier.
CHICANEURIG, bn. (-er, -st), vitlustig ; kieschkeurig.
CHIFFONNIERE, v. (-s), een meubelstuk met laden_
CHIGNON, m. (-s), valsch haar achter op het hoofd.
CHIJL, v. (ontl.) maagsap, voedingsvocht door dechijlbuisjes uit het spijskanaal opgeslorpt; —BUISJE,
o. (-s); —VAT, o. (-en); —VOCHT, o.
CHIJLACHTIG, bn. (-er, -st). CHIJLACHTIGHEID,.
v. ; CHIJLMAKEND, bn. ; CHIJLMAKING, v.
CHILIADE, v. (-n), duizendtal.
CHILIASTIEK, v. leer van een toekomstig duizendjarig rijk van Christus op aarde en een daarmede
gepaard gaand geloof aan den zedelijken vooruitgang der menschheid.
CHIMAERA, CHIMERE, v. droombeeld, hersenschim.
CHIMPANSE, m. (-'s), naam van eene soort van,
zeer groote apen, de Afrik. orang-oetang.
CHINAASAPPEL, m . (-en, -s), smakelijke, zoete•
oranjeappel.
CHINA-ZILVER, o. het zoogenaamde nieuwzilver.
CHINEES, m. (chineezen), een inboorling van China;
(scherts.) een zonderling, grillig mensch: een rare
Chinees.
CHINEESCH, bn., Chineesche Perk, gerucht, mare,.
onzekere tijding; — Chineesche schimmen, een kinderspel waarbij men op een witten wand de schaduw
van uitgeknipte figuren laat vallen; — Chineesch.
cuurwerk, steeds veranderende kleurenbeelden, voortgebracht door twee in tegengestelde richting
draaiende gekleurde glazen schijven die door eon
licht beschenen worden ; — een Chineesche muur, (fig.).
een onoverkomelijk bezwaar.
CHINEESCH, o. de Chineesche taal.
CHINCHILLA, o. (-'5), het Peruviaansche stinkdier,
eon rat- of molachtig dier in Zuid-Amerika; het
daarvan verkregene, zeer zachte, witgrijze bent.
CHINE, o. vlammige stof.
CHINEEREN, (chineerde, heeft gechineerd), vlammigwoven, bewerken; — gechinaerde stoffen, gevlamde r
metvlaigpronwevstf.
CH!NEEZERIJ, v. (-en), domme streek.
CHININE, v. zie KININE.
CHIQUE, v. ook wel chico, chigo, bicho genoemd,.
de zandvloo, een zeer klein, lastig insect, een rood
-wormpje in Middel-Amerika, dat zijne eitjes onder
de nagels van 's menschen teenen legt, waardoor
zeer zware ontstekingen kunnen ontstaan.
CHIQUE, CHIC, bn. bee. (fig.) dat staat seer chique, dat
is zeer keurig, naar de laatste mode; — chique gekleed,
keurig, zwierig; ook een chique heer; — de chique,
de hoogere standen.
CHIRAGRAAF, v. (...grafen), oorkonde die tweemaal

CHIROGRAAF.

CHRISTOFFELKRUID.

op een stuk perkament werd geschreven, gescheiden door namen of letters; vervolgens werd het
perkament in tweeen gescheurd, en pasten later de
letters aan elkander dan was de echtheid bewezen.
CHIROGRAAF, v. (...grafen), eigenhandig geschreven geschrift.
CHIROGRAPHAAN, bn., chirographane schuldeischer,
die zijne vordering door eigenhandig geschreven
bekentenis van den schuldenaar kan bewijzen.
CHIROLOGIE, v. handen-, vingerspraak.
CHIROMANTIE, v. handwaarzeggerij.
CHIRURG, m. (-en), zie CHIRURGIJN.
CHIRURGICAAL, bn. heelkunstig.
CHIRURGIE, v. wondheelkunst.
CHIRURGIJN, m. (-s), heelmeester, wondheeler, ook
gebezigd.
CHIRURGISCH, bn., van een chirurgijn; chirurgische

cholera asiatica; — cholera nostras, inheemsche cholera
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studies chirurgische behandeling.
CHLOOR, v. enkelvoudig lichaam of element: een
scherp prikkel end gas dat bijnaalle metalen aantast.
CHLOORAETHYL, o. vloeistof, ontstaan uit de werking van zoutzuur op alcohol; ...ALCALI, o.;
salmoniak; ...BEPALING, v. quantitatieve
bepaling van de hoeveelheid chloor in eene verbinding.
CHLOORCALCIUM, 0.; ...GOUD, 0.; ...KALIUM, o.,
verbinding van chloor met een der metalen calcium,
goud of kalium.
CHLOORKALK, v. bleekpoeder: mengsel van verbindingen waaronder eene van calcium met chloor
•en zuurstof; ...KWIK, o.; ...METALEN, o., my.
CHLOORNATRIUM, o. keukenzout: verbinding van
chloor met natrium.
CHLOORSODIUM, o. het gewone keukenzout;
...STIKSTOF, v.; ...WATER, o. oplossing van chloor
in water; ...WATERSTOF, v. zoutzuur; ...ZILVER,
o. verbinding van chloor met zilver, ook hoornerts
.genoemd.
CHLORAAL, o. een slaapwekkend middel.
CHLOREEREN, o. het toevoegen van chloor aan
e ene scheikundige verbinding.
CHLORIET, m. (-en), een lookgroene kalksteen met
korrelige breuk; — o. als stofnaam, (ook) zeker
zout (scheik.).
CHLOROFORM, v. eene uit het chloor getrokkene,
olieachtige vloeistof van aetherachtigen reuk, als
verdoovingsmiddel bij heelkunstige operaties het
eerst aangewend door den Schotschen arts Simpson
in 1846, ook chloor-aetheride genoemd.
CHLOROFORMISEEREN, (chloroformiseerde, heeft
.gechloroformiseerd), door chloroform verdooven.
CHLOROMETRIE, v. chloorbepaling.
CHLOROPHAAN, o. groen vloeispaath.
CHLOROPHYLLUM. CHLOROPHYL, o. naam door
Pelletier en Caventon aan de groene kleurstof der
bladeren gegeven, bladgroen.
CHLORUUR, v. verbinding van chloor met soda,
tin, ijzer enz.
CHOCOLAADJE, o. (-s), zeer klein chocoladekoekje,
suikerchocoladekoekjes.
CHOCOLADE en CHOCOLA, v. een voedzaarn deeg,
uit vooraf gerooste en met sulker, vanille, kardamom, kaneel, nagelen enz. vermengde cacaoboonen
bereid, (gew.) suike(r)la genoemd: een tabletje, koehje
chocolade; (gew.) cacaopoeder; daaruit bereide
drank : melk-, waterchocolacle; — gezonclheidschocolade,
chocolade waarin de opgenoemde specerijen ontbreken; — medicinale chocolade, chocolado waarin UV
specerijen door kina enz. vervangen worden; —
moschocolade, chocolade waarin IJlandsch mos de
plaats der specerijen inneemt.
CHOCOLADE- of CHOCOLAFABRIEK, v. (-en);
v. (-nen); ...KETEL, m. (-s), ketel waarin
melk met chocolade gekookt of geschonken wordt;
...KOEKJE, o. (-s); ...MAKERIJ, v. (-en); _R001\1,1 -11.
CHOCOLADESCHIMMEL, m, (-s), een chocoladekleurige schimmel.
CHOLERA, —MORE US, v. eene gevreesde besmettelijke ziekte: eene hevige braking en stoelg,ancz:

(minder gevaarlijk).
CHOLERABACIL, m. (-len), bacil die de cholera veroorzaakt; ...BARAK, v. (-ken), barak voor choleralijders; ...DRANK, m. (-en), geneesmiddel tegen cholera- ...EPIDEMIE, v. (...mie'en);
m. (-s);
...ILDERES, v. (-son); ...VERSCHIJNSEL, o. (-en).
CHOLERINE, v. cholera in lichten graad.
CHOLERISCH, CHOLERIEK, bn. driftig, oploopend:

het cholerisch temperament.
CHOLOSTEARINE, o. bijzondere verfstof in de galsteenen; galsteenvet.
CHONDRINE, v. kraakbeenlijm.
CHORDOMETER, m. (-s), (meetk.) werktuig tot het
meten van hoeken door de bepaling van hunne

koorden bij een gegeven straal.
CHORIAMBUS, m. een vierlettergrepige versvoet
waarin de eerste en de laatste lettergreep lang, de
beide middelste kort zijn. CHORIAMBISCH, bn.
CHOROGRAAF, m. (...grafen), landschapteekenaar.
CHOROGRAPHIE, v. beschrijving van landen of
landstreken op zichzelven.
CHOUANS, m. my. (Fr. gesch.) aanhangers der
Bourbons in de yendOe.
CHRESTOMATHIE, v. (...thieen), verzameling van
uittreksels uit de werken van dichters en prozaschrijvers; bloemlezing.
CHRIE, v. (chrion), korte spreuk ; opstel dat de
leerlingen moeten uitbreiden.
CHRISMA, o. de wij-olie, zalfolie die in de R.-K.
kerk bij den doop, het vormsel enz. gebruik wordt;
de zalving zelve.
CHRISTELIJK, bn. bw. (-er, -st), overeenkomstig de
leer en den geest van het chTistendom : een christelijken levenswandel leiden; christelyke en maatschappelyke deugden; de christelYke leer ; zonder christelfjken
positief christelYke beginselen, eene christelijke
behandeling; dat is niet christenjk; het christen)* met
iem. maken, goed, schappelijk ; — levende, handelende
overeenkomstig de leer en den geest van het christendom : een christelok mensch; — de christelijke godsdienst, eene christelYke gezindte, in tegenstelling met
Joodsch, Mohammedaansch enz.; het christelijke geloof; de christelijken, de geloovigen; eene christelijke
regeering ; de christeloke kerk; — de christelijke school,
de school met den Bijbel; — de Christen) . ke Gereformeerde Perk, zie AFGESCHEIDENEN; — Christeltjke
Jongedochtersvereeniging; — de christelijke jaartelling,
die begint bij Christus' geboorte; — dat is ?Tiff christelok onmogelijk, bij den bt sten wil onmogelijk;
—clotisnetchristelrjknzogelfik,
voor een christenmensch niet ono aan to namen; ook dat is christelYk
gemeen, zeer gemeen. CHRISTELIJKHEID, v.
CHRISTEN, m. (-en), belijder van den Christelijken
godsdienst; — Christen worden, zich laten doopen;
—betzijn etaliAdebstChrien dihet rsin
de kerk zUn, hoe dichter bij den pans (bY Rome, bij
Dordt), hoe slechter christen; — iem. die overeenkomstig de leer van Jezus leeft on handelt.
CHRISTENDOM, o. de Christelijke godsdienst: het
Christendom aanneinen, zich laten doopen; de christelijke wereld.
CHRISTENGELOOF, het gelobf van den Christen.
CHRISTENHEID, v. al de Christenen.
CHRISTENLEER, v.; ...LEERAAR, m. (-s).
CHRISTENMENSCH, o. (-en), (gemeenz.) Christen;

gem c hristen mensch, niemand; 't is roar geen christenmensch urn uit to hoiden; ook geen Cbristenziel.
CHRISTENRIJK, o. de Christelijke wereld,
CHRISTENZIEL, ...ZIELE, v., 7/U is erbU eer nog een
Chrislenziel erean weet, hij is er zeer vlug bij ; vgl.
Christenmensch; ook als uitroep van verbazing; Chris-

tenziele, ?cat is dat bier een rommel!
CHRISTGELOOF, o. (dicht.) het geloof in Christus.
CHRISTIN, v. (-nen), zie CHRISTEN.
CHRISTOFFELKRUID, o. eene snort van slaapbollen,
none woudplant die als zeer heilzaam tegen de
schurft wordt genoemd.

CHRISTOFFEL.
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o., —METAAL, o. nieuwzilver,

CHRYSOBERIL, m. (-len), CHRYSOLIET, m. (-en):

.alfenide.
CHRISTUS, (in de christelijke kerk), de Gezalfde,
2aligmaker, de Verlosser, Messias, de Zoon Gods;
, God; Jezus Christus, de Heere Christus; — anno Christi,
ante Christum, zie A; eerenaam der koningen in het
-Oude Testament; (vaak in vloeken verbasterd).
CHRISTUSBEELD, o. (-en), het beeld van Jezus
Christus, kruisbeeld.
CHRISTUSDAALDER, m. (-s), verschillende munten
, en medailles waarop de geboorte van Christus is
afgebeeld; ...DOORN, m. (-en), steekdoorn, joden-doom: eene snort van kruis- of wegedoorn.
CHRISTENJOOD, m. (...joden), (scherts.) gebezigd
voor een (Christen)koopman die minder net behandelt.
CHRISTUSOOGEN, 0. my. (kruidk.) oculi Christi,
Christus-aster of blauwe sterrebloem; ...ORDE, v.
eene militaire ridderorde, door Dionysius, koning
van Portugal, in 1318 gesticht om den adel tot
den strijd tegen de Mooren aan te vuren; ook eene
in 1205 door Albert, bisschop van Riga, gestichte
-orde, ter verdediging der nieuwe Christenen.
CHRISTUSPEER, v. (...peren), eene uitmuntende
winterpeer.
CHROMA, v. kleur ; (muz.) het verhoogmgsteeken;
bet gebruik van minstens twee achtereenvolgende
halve tonen.
CHROMAATGEEL, o. verfstofverbinding van chroommuur en loodoxyde; ...GROEN, o. verbinding van
Berlijnsch-blauw en geel.
CHROMAMETER, m. (-5), (muz.) werktuig dat al de
tonen van het diapason zuiver aangeeft en bij het
stemmen van pianofortes gebruikt wordt.
CHROMATIEK, v. leer van het ontstaan en de verhouding der kleuren.
CHROMATISCH, bn. (muz.) de chromatische schaal,
in verschillende op elkander volgende halve tonen
.op- of afgaande; — chromatische teekens, de verplaatsingsteekens kruis en mot; — chromatische beweging,
voortschrijding in halve tonen.
CHROMATOPHOREN, m. my. (ontl.) kleurdragers.
CHROMATROOP, m. (...tropen), kleurwisselaar:
eene uit twee tooverlantaarns bestaand werktuig
waarmede op een witten muur prachtige kleurwisselingen, nevelbeelden, dissolving views, worden
voortgebracht.
CHROMIUM, o. zeker broos en zeer hard metaal.
CHROMOBAND, m. (-en), zekere prachtband.
CHROMOLITHOGRAPHIE, v. lithographie (steen-

CHRYSOPRAS, m. (-sen), goudsteenen of goudgroene
edelsteenen wier kleur tusschen groen en geel zweeft.
CHRYSOGRAPHIE, v. goudschrijf kunst, de kunst
om met goud te schrijven, of letters te vergulderi.
CHRYSOOT, o. een naar goud gelijkend metaalmengsel.
CHRYSOTYPIE, v. photographie op papier dat
met eene onzijdige goudoplossing behandeld is.
CHTHONISOTHERMEN (ook ISOGEOTHERMEN), v.
my. lijnen op de oppervlakte van den aardbol over
de plaatsen van gelijke temperatuur getrokken.
CHUT ! tw. stil! zwijg!
CHYMUS; m. (ontl.) spijssap, maagbrij.
CIBORIE, v. (-s, ...ion), (R.-K.) vaatwerk ter bewaring
van het H. Sacrament des Altaars.
CICADE, v. (-s), schuimbeestje: zeker insect dat
naar den sprinkhaan gelijkt.
CICERO, v. (-'s), (boekdr.) mediaanletter.
CICERONE, m. (-n), gids , geleider, wegwijzer (in
Italie).
CICHOREI, v. eene bekende samengestelde lintbloemige plant (cichoriunt intybus) wier wortel, geroost en gemalen, als surrogaat voor koffie in den
handel komt, hetwelk dan den verbasterden naam
van suikeri) draagt; —DROGER, m. (-5) 4 eigenaar
of werkman van de fabriek waar cichorei ter verdere bereiding gedroogd wordt; —FABRIEK, v. (-en);
—FABRIKANT, m. (-en); —KOFFIE, v.; —MALER,
m. (-5); —STROOP, v.; —WORTEL. m. (-s).
CICISBEO, m. (-'s), tern. die met medeweten en goodk euring van den man de begeleider was eener aanzienlijke gehuwde vrouw (in Italie).
CID, m. aanvoerder, hoer, vorst; eeretitel van een
beroemden Spaanschen krijgsheld der lie eeuw, don
Rodrigo [of R u y] Di a z, graaf van Bivar.
CIDER, m. drank uit vruchten inz. uit appelen bereid; —AZIJN, rn. ooft- of vruchtenwijn; —BRANDEWIJN, m.
CI-DEVANTS, m. my. (in Frankrijk) spotnaam voor
de personen uit voormalige adellijke en vorstelijke
familien.
CIER, v. (-en), (muz.) citerpen: een stukje bout of
ivoor, waarvan men zich bedient om de snaren van
de citer of de gitaar to doen klinken.
CIGARETTE. v. (-n), ook SIGARET, fijne tabak in
dun papier gewikkeld on als sigaar gebruikt; — asthma- cig ar ette, zie aldaar. CIGARETTENDOOS, v.
(...doozen); ...KOKER, m. (-s); o. (-s).
CIJFER, o. (-5), naam van de teekens dienende om
op eenvoudige wijze hoeveelheden voor to stellen,
getalmerk: Arabische ciffers, de teekens 1,2, 3 enz.; —
Romeinsche cijfers, de teekens I. V. X. L. C. D. M;
eene som; (fig.) eene nul in het cijfer
—e ncijfernoem n,
zijn, (van een persoon) niets te beteekenen hebben ;
(in begrootingen enz.) ze zoo—decijfersgroep ren,
danig schikken dat ze minder afschrikken; gebruikt
als maatstaf ter bepaling van de vlijt, vorderingen
on het gedrag der leerlingen, ook bij examens, wedstrijden enz.: hooge cijfers behalen; (in de muziek)
dienende om het akkoord aan te geven; eene dooreen gevlochten naamteekening; (in het cijferschrift)
geheim teeken.
CIJFERAAR; m. (-s), rekenaar.
CIJFERBOEK, o. (-en), ouderwetsch rekenboek;
...BORD, o. (-en).
CIJFEREN, (cijferde, heeft gecijferd), rekenen, met
behulp van cijfers, vgl. becijferen, ontcijferen, wegcijferen. CIJFERING, v. (-en).
CIJFERGETAL, o. (-len), getal in cijfers uitgedrukt;
...KUNST, v. rekenkunst; ...LES, v. (-son), (veroud.).
CIJFERMETHODE, v. (muz.), waarbij cijfers in plaats
van noten de tonen aanduiden, ook methode Galin-

CHRISTOFFEL,

druk) waarbij kleuren aangebracht zijn.

CHROMOPSIE, v. kleurenblindheid.
CHRONIQUE, v., chronique scandaleuse, schandelijk

stadspraatje.
CHRONISCH, bn. langdurig, slepend (van ziekten);

ook een chronisch verschijnsel, telkens voorkomend.
CHRONOGRAM, o. t-men), jaartalvers.
CHRONOGRAPHIE, v. tijdbeschrijving.
CHRONOLOGIE, v. (...gieen), tijdrekenkunde; het

-aangeven- van de jaartallen der geschiedkundige gebeurtenissen ; — chronologie der Vaderlandsche geschiedenis, boekje waarin de jaartallen, in volgorde, met
.de daarin voorgevallen belangrijke geschiedkundige
gebeurtenissen zijn vermeld.
CHRONOLOGISCH, bn. tijdrekenkundig: een chro-

nologisch overzicht.

CHRONOMETER, m. (-s), een nauwkeurig loopend
uurwerk dat ongevoelig is voor de veranderingen
der atmospheer en inzond. aan boord van zeeschepen, dienende tot het bepalen der lengte waarop
men zich bevindt; (muz.) maat-, tijdmeter.
CHRONOSCOOP, m. (...copen), toestel om zeer kleine
tijddeelen (by. duizendsten of tienduizendsten van
seconden) te meten.
CHRYSANTHEMUM, m. (-s), benaming van een aantat gekweekte plantensoorten, vooral gezocht door
hare schoone bloemen, bloeiende in November en
-December; —TENTOONSTELLING, v. (-en).

Paris-Cheve.
CIJFERSCHRIFT, o. geheim schrift waartoe cijfers,
letters, teekens enz. worden gebezigd; (ook) cijfermethode; ...SLEUTEL, m. (-s), waardoor het cijferschrift ontraadseld wordt.
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CIJNS.

CITROENVINK.

CIJNS, m. (cijnzen), schatting, belasting, tol. census.
CIJNSBAAR, bn. schatplichtig. CIJNSBAARTTEID, v.
CIJNSGOED, o. (-eren); ...HEER, m. (-en); ...HEF-

v. (-en), bank met eene cirkeIzaag,
...BOOG, m. (...bogen) ; ...BOOR, v. (...boren), kraal'
boor bij de schrijnwerkers; ...LIJN, v. (-en);
o. (-son), cirkelboor; ...SNOER, o. (-en), (timmerm.).
CIRKELGANG, m., de cirkelgang der beschaving.
CIRKELOMTREK, m. (-ken). (meetk.) gesloten vlakke,
kromme lijn wier punten alle op gelijken afstand
liggen van een zelfde punt in haar vlak; in het
dagelijksch leven cirkel genoemd.
CIRKELVORMIG, bn. bw. den vorm van een cirkel
hebbend.
CIRKELZAAG, v. (...zagen), cirkelvormige zaag
die onder de bank geplaatst is en door eene opening,.
ook gedeeltelijk daarboven uitkomt.
CIS, v. (rauz„) C-kruis, de een halven toon verhoogde noot c of ut.
CIS, aan deze zijde ; — cisalpfjnsch, aan deze zijde
der Alpen.
CISELEEREN, (ciseleerde, heeft geciseleerd), metalen kunstmatig bewerken met scherpe werktuigen,.
steken (met de stift) ; drijven (zilver).
CISTENCIENSERS, m. my. eene kloosterorde.
CISTERNE, v. (-n), vergaderbak voor regenwater.
CITAAT, o. (...taten). CITATIE, v. (...thin), aanhaling, aangehaalde plaats (uit een geschrift).
CITADEL, v. (-len), burcht, sterkte, kasteel; —MEDAILLE, v. ter herinnering aan de verdediging van
Antwerpen.
CITATIE, v. (-s), (recht.) dagvaarding, daging.
CITEEREN, (citeerde, heeft geciteerd), (een schrijver, zijn werk, een gezegde, iemands woorden), aan-
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FER, m. (-s).
CIJNSPACHT, v. (-en) ; ...PLICHT, m. (-en) ; ...PLICHTIG, bn. cijnsbaar.
CIJNSPLICHTIGE, m. en v. (-n).
CIJNSRECHT, o. (-en), recht om schatting to heffen.
CIMBAAL, v. (...balen), UMBEL, v. (-s), klankbekken: zeker speeltuig, gebruikelijk bij Turksche of
militaire muziek.
CIMBAALKRUID, o. navelkruid.
CIMBAALSPEL, 0.• ...SPELER, m. (-s).
CIMIER, o. (wapenk.) de versierselen boven op den
helm.
CINELLEN, v.

mv. koperen bekkens bij de Turksche veldmuziek.
CINETORAMA, o. verbeterde camera obscura.
CINGEL, m. (-s), zie SINGEL.
CINKSEN, o. (Zuidn.) Pinksteren, Middelnederlandsche sinxene.
CINNABER, o. vermiljoen (roode verfstof); kunstcinnaber, (scheik.) tweede zwavelkwik: vermiljoen is
niets anders dan tot poeder gebracht cinnaber.
CIPELGRAS, o. eene lelieachtige plant, op moerassige plaatsen en in hei- en veenstreken voorkomende,
ook Wilde gerst on gele water-affodille geheeten.
CIPIER, m. (-s), de persoon die aan het hoofd van
sommige gevangenissen, werkinrichtingen enz. staat :
thans meestal directeur genoemd. CIPIERSKNECI
m. (-s); ...WONING, v. (-en).
CIPRES, m. (-sen), cypres.
CIRCA, bw. ongeveer, omstreeks.
CIRCASSIENNE, v. (-s), fijn gekeperde wollen stof,
halflaken.
CIRCE, v. (-s), verleidelijke boeleerster.
CIRCULAIR, bn. kringvormig, rondachtig.
CIRCULAIRE, v. (-s), eene meestal door eene vereeniging of bestuur aan verscheiden personen of colleges
toegezonden gedrukte mededeeling, rondgaand schrijyen: per circulaire bekendmaken.
CIRCULATIE, v. omloop (van het bloed, van geld):
geld in circulatie brengen, aan de circulatie onttrekken;
de circulatie van de lucht (in een vertrek).
CIRCULATIEBANK, v (-en), (handel) installing die
bankbiljetten uitgeeft en in omloop brengt, wissels
disconteert, leeningen sluit enz. ; ...OVEN, m. (-s),
waaronder de warmte uit de kachel stroomt.
CIRCULEEREN, (circuleerde, heeft gecirculeerd), in
omloop zijn (van geld); — het bleed circuleert door de
aderen, loopt door de aderen; — de warmte circuleert
door buizen, ook onder den oven door, gaat door buizen enz.; — de lucht circuleert in dit vertrek slecht,
verplaatst, ververscht zich slecht; ter lezing of ter
onderteekening rondgezonden worden (van boekwerken of van een adres of lijst); — een adres, eene inteekening slijst laten circuleeren, rondzenden; — het circuleerend medium, geld of geldswaardig papier in omloop.
CIRCUMFERENTIE, v. omvang, omkring.
CIRCUMFLEX, CIRCUMFLEXUS, m. omgebogen
toonteeken, kapje (A).
CIRCUMMERIDIAANSHOOGTEN, v. my. hoogten der
hemellichamen, gemeten terwijl deze zich in de nabijheid van den meridiaan bevinden.
CIRCUMPOLAIRSTERREN, v. my. hemellichten die
Yoor ens nooit opkomen of ondergaan.
CIRCUMSTANTIE, v. gesteidheid, onastandigheid.
CIRCUMVALLATIE, v. (...ti6n), (vest.) omschansing, insluiting.
CIRCUS, na. ook o. (-sen), ronde schouwplaats, strijd-,
renbaan, worstelperk; paardenspel: circus Carrel
CIRKEL, m. (-s), (meetk.) deel van een plat vlak,
begrensd door een cirkelomtrek; in het dagelijksch
leven meestal de cirkelomtrek, of minder streng
tiring: een cirkel beschniven, voortbrengende cirkel, zie
CYCLO1DE; — in een cirkel om-, ronddraaien, de quadrataur van den cirkel, zie RONDDRAAIEN, QUADRATUUR. Cirkeltje, o. (-s).

ORKELBANK,

halen; gewag maken van; (recht.) dagvaarden; dagen..
CITER, v. (-s), snarenspeeltuig, reeds bij de oude
volkeren bekend, met zes snaren op eene houten
kast, die met een houtje of pennetje gestreken
worden.
CITERDRAAD, m. (...draden) ; ...PEN, v. (-nen), zie,
CIER.
CITERSNAAR, v. (...snaren); ...SPEL, o.• ...SPE-

LER, m. (-s); ...SPEELSTER, v. (-s); m.
(...tonen).
CITO, met spoed (op adressen van brieven) ; — citissime, in allerijl.
CITRIN, o. eene door ijzeroxyde-hydraat geel gokleurde kwartssoort.
CITROEN, m. (-en), zekere vrucht (zuursap bevattende en geel van kleur); het sap van een citroen;
jenever, brandewijn op citroenschillen; vgl. citroentje; — weggeworpen worden als een uitgeknepen citroen,
gezegd van iemand die verstooten, aan zijn lot overgelaten wordt, nadat men van hem genoten of van
zijne diensten gebruik gemaakt heeft; ook iem. nitnpen als een citroen; — iem. knollen voor citroenen
verkoopen, iem. bedriegen, iets op de mouw spelden,
om den tuin leiden.
CITROENACHTIG, bn. (-er, -st), naar citroenen zweemende; een citroensmaak hebb ende ; (ge -w.) van citro enen houdende.
CITROENAPPEL, m. (-s, -en).
CITROENBALLETJE, o. (-s), (suikerb.); ...BITTER,
o.; ...BLOESEM, m. (-5); ...BOOM, m. (-en), een in
het Zuiden wassende boom.
o.
CITROENGEEL, bn., ook znw.,
...ROUT, o. eene
CITROENGELEI, v.; ...GEUR,
soort van licht brandbaar hout dat in kleur en
reuk naar een citroen gelijkt ; het is afkomstig van
een Amerikaanschen boom, Morus tinctoria L, wordt
ook geelhout of stokvischho.t genoemd; ...KLEUR, v.;
...KLEURIG, bn. geel als een citroen.
CITROENKRUID, o. averuit; ...OLIE, v., eene vluchtige olie uit de schil van den citroen bereid ; ...PEER,
v. (...peren); ...PERS, v. (-en) ; ...PUDDING, en. (-en),
...REUK, vu. citroengeur ; ...SAP, o. (ook) een middel
in de katoendrukkerij ; ...SAUS, v. (-en); ...SCHIL,
v. (-len) ; ...SNIPPERS, v. my.; ...VERF. v. (...verven).
CITROENTJE, 0. (-s), een glaasje op citroenschillen
getrokken brandewijn; (ook) geelborstje, spotvogel.
CITROENVINK, m. (-en), sneeuwvogeltje, witje;

CITROENVLA.

CLUB.

...VLA, v. (-den, ...vlaas); ...VOGELTJE, o. (-s),
kleine pluvier.
CITROENWATER, o. limonade; ...ZUUR, bn.; — o.
zuur dat zich bevindt in het citroensap en besvruchten; ook in de katoendrukkerij gebruikt.
CITY, v. stad (meer bepaald de oude stad van
Londen).
CIVET, o. zekere muskusachtige zelfstandigheid
van de civetkat.
CIVETKAT, CIVET, v. (-ten), muskuskat.
CIVIEL, bn. en bw. (-er, -st), burgerlijk; den burgerstand betreffende (in tegenstelling met militair):

CLAUSUUR, v. (...suren), het afgesloten zijn van de
buitenwereld (in kloosters); ook afgesloten gebied.
CLAVES, v. my. (muz.) toetsen, klavieren van een

de civiele ambtenaren, de civiele gouverneur op Atjeh;
het civiel bestuur; — een officio* in civiel, in burgerkleeding; — de civiele staat, burgerlijke stand; — de
civiele list, som aan het hoofd van den staat en zijne
huishouding op de staatsbegrooting toegekend;
—hetcivel recht,
burgerlijk recht; (rechtst.) eene civiele

zaak, geschil tusschen particulieren aan de beslissing van den rechter onderworpen; ook: een civiel
proses; — civiele partij, degene die eene rechtsvordering instelt wegens schade, veroorzaakt door hem
die schuldig is verklaard aan een misdrijf waardoor
deze schade is veroorzaakt: (zich) civiele partij stellen;
goedkoop : een civiele prijs; — bw. schappelijk: iem.
civiel behandelen.
CIVIEL-INGENIEUR. m. (-ingenieurs),zie INGENIEUR.
CIVILISATIE, v. beschaving, verfijning der zeden.
CIVILISEEREN, (civiliseerde, heeft geciviliseerd),
beschaven, verlichten.
CIVILIST, m. (-en), een beoefenaar of kenner van
het burgerlijk recht.
CIVILITEIT, v. welgemanierdheid, hoffelijkheid.
CLAIRET, CLARET, m. bleekroode wijn, bleekerd.
CLAIRVOYANTE, v. (-s), helderziende vrouw die in
magnetischen slaap verborgen dingen ziet.
CLANDESTIEN, bn. bw., heimelijk, verboden ; geheim.
CLAQUE, v. (eert.) gehuurde bende in de Parijsche
schouwburgen om in de hand te klappen.
CLAQUEURS, m. my. gehuurdo toejuichers.
CLARENCE, v. (-s), eene soort van rijtuig: coupe
clarence.
CLARIFICEEREN, CLARIFIEEREN, (clarificeerde,
clarifieerde, heeft geclarificeerd, geclarifieerd), klaren.
CLARINE, v. CLARINO, m. trompet.
CLARINET, v. (-ten), zie KLARINET.
CLASSICAAL, bn. (Herv. Kerk) classicaal bestuur,
het bestuur eener classis; de classicale vergadering,
zie KLASSIKAAL.
CLASSIEK, bn. voortreffelijk, uitstekend, voorbeeldig in zijne soort, hetgeen tot model kan dienen,
waaraan blijvend gezag teegekend wordt; — classieke geschriften, waarin de kunst het hoogste toppunt heeft bereikt; — classieke schrjjvers of classieken,
de voornaamste schrijvers uit een bloeitijdperk:
classieke werken; — classieke literatuur, in engeren zin
de letterkunde der oude Grieken en Romeinen.
CLASSIFICATIE, v. rangschikking in klassen, klassenverdeeling.
CLASSIFICEEREN, CLASSIFIEEREN, (classificeer-

de, classifieerde, heeft geclassificeerd, geclassifieerd),
in klassen rangschikken, verdeelen.
CLASSIS, v. (classes), (Herv. Kerk) eenige Herv.
gemeenten vormen samen een ring; eenige ringen
vormen eene classis. [In de Reglementen voor de
Nederl. Eery. kerk vindt met het meerv. classen] ; (gew.)
depot van discipline.
CLASSIAAN, m. (...sianen), soldaat die zijne straf
bij het strafdepot ondergaat.
CLASSISCH, bn. classiek.
CLATEERSEL, o. (in de diamantslijperij) minder
soort van boort.
CLAUSA, v. cel, kluis; (ook) een bergpas.
CLAUSULE, v. (-5), voorwaarde,bepaling; (handel)
clausule cassatoria, (op den secunda-, of tertiawissel),
waardoor bij betaling dezer wissels de kracht der
vorige te niet wordt gedaan; — voluta clausule (op
wissels) waarde ontvangen, waarde in rekening.
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snarenbord.
CLAVIATUUR, v. al de klaviertoetsen, toetsenbord.
CLAVIGER, m. (-5), concierge van een gymnasium.
CLAVIS, v. (muz.) sleutel.
CLEMENTIE, v. welwillendheid, goedgunstigheid:

den beschuldigde in de clernentie van de rechters aanbevelen.
CLERESIJ, CLERESIE, v., CLERUS, m. geestelijkheid; — de bisschoppelijke cleresij, het Oud-Roomsche
kerkgenootschap dat de pauselijke oppermacht in
geloofszaken niet erkent, de Jansenisten.
CLERICAAL, bn. geestelijk, den geestelijken stand
betreffende, dien toebehoorende; — de clericals partij,
(in de staatk.) die het gezag der kerk ook instaatszaken eischt.
CLERICAAL, m. (...calen), aanhanger van de partij
der geestelijken.
CLERICALISME, o. het beginsel om de geestelijkheld in alle staatsaangelegenheden to mengen.
CLERICUS, m. (...ci),
geestelijke.
CLERIS, m. stand en orde der geestelijke.
CLERUS, m. zie CLERESIJ.
CLESOOR, v. een vierde steen (bouwkunde).
CLICHE, o. (-'s), zie CLICHEEREN.
CLICHEEREN, (clicheerde, heeft geclicheerd), zekere
wijze om vaste metalen vormen van het zetsel en
van plaatwerken of te nemen ; — eon cliche, een op deze
wijze verkregen afdruk.
CLIENT, m. (-en), persoon voor wien de rechtsgeleerde in rechten optreedt: de advocaat verdedigde
het recht van zijn client; klant, zie aldaar. CLIENTE,
v. (-n).
CLIENTEELE, v. de gezamenlijke clie,,nten of klanten: die zaak heeft eene nette clienteele.
CLIMAX, In. (figuur in de stijlleer) klimming of
versterking der uitdrukkingen in eene rode, by.:
zbn marmotje was voor hem zijn geheele gezi n , zijn
vaderland, zijn werel d; — een omgekeerde climax of
anti-climax, waarbij men afdaalt van het meerdere
tot het mindere, by.: allen geeft de koophandel of
schatten, if overvloed, if welvaart, Of brood.
CLINIEK, v. clinische geneeskunde, die welke zich
bezighoudt met de behandeling der ziekten, in het
bijzonder beschouwd; gebouw daarvoor; ook kliniek.
CLINISCH, bn. wat op een bed en bedlegerige zieken betrekking heeft; bedlegerig, krank; — clinische
school, instelling voor onderwijs in de heelkunde en
artsehijmengkunde.
CLINIST, m. (-en), een beoefenaar der clinische
geneeskunde; een leerling aan eene clinische school.
CLINOMETER, m. (-s), een hellingmeter, een worktuig ter bepaling van de beddingen en ertsaderen
in de bergen; (zeew.) werktuig waarmee de diepgang
kan worden bepaald.
CLINOSCOOP, m. (...copen), (mijnw.) zeker toestel.
CLIQUE, v. (-s), vereeniging van lieden met slechte
bedoelingen, bende, rot, ook kliek.
CLIQUET, o. (-s), (in sommige gebouwen enz.) een
in eerie richting ronddraaiend rad waardoor de bezoekers binnentreden.
CLOACA of CLOAK, v. (cloaca's of cloaken),riool;
(nat. hist.) bij vogels, reptielen en vele visschen,
eene verwijding aan het uiteinde van het darmkanaal waarin de endeldarm, de urineleiders en de
eierleider uitkomen; —OPENING, v. (-en).
CLOAK, m. (-en), ruime manteljas, mantel.
CLOWN, m. (-s), hansworst, grappenmaker,inz.in
een paardenspel.
CLUB, v. (-s), besloten gezelschap, sociaeit: naar
de club gaan, de club bezoeken; politieke vereeniging:
de anti-revolutionaire kamerclub; vgl. dans., ijsclub;
—GEEST, m. de geest die de leden eener club bezielt (vaak ongunstig); —GENOOT, m. (-en), modelid eener societeit, van een zeker gezelschap; —VERGADERING, v. (-en).

COACTIE.
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COACTIE,

v. (-s,

dwang gewelddadige aan-

ran ding.

COACTIEF, bn. dwingend, met geweld.
COADJUTOR, m. (-en, -s), helper, ambtshulp; in-

zon derheid de ambtswaarnemer en vooruit bepaalde
of bevestigde opvolger van een bisschop of geestelijken vorst. COADJUTORSCHAP, o.
COAGULEEREN, (coaguleerde, is gecoaguleerd),
stremmen, verdikken, stollen.
COAKS, zie COKES.
COALISEEREN, (coaliseerde, heeft gecoaliseerd),
verbinden, vereenigen.
verbond, vereeniging (b. v.
COALITIE, v. (-s,
van twee of meer mogendheden tegen eene andere);
gevormd uit verschillende partijen
die met betrekking tot eene bepaalde zaak min of
meer eensgezind zijn.
COCA, v. de bladeren van een inzonderheid in Peru
wassenden struik die door de inboorlingen gekauwd
worden en verdoovend werken; —PLANT, v. (-en).
COCAGNE, COCAGNEMAST, m. (-en), zeer gladde
mast die bij volksspelen (mastklimmen) wordt opgericht; aan den top hangt een hoepel met prijzen die de deelnemers mogen behouden, indien ze
die naar beneden brengen; (fig.) land van cocagne,
luilekkerland; titel van een gedicht (zie De Genestet's St. Nicolaasavond).
COCAINE, v. een plaatselijk verdoovend en pijnstillend geneesmiddel uit de coca bereid.
COCCEJANEN, zie COXIANEN.
COCHENILLE, v. (-s), de Amerikaansche schildluis
van welke eene scharlakenverf wordt gewonnen;
deze scharlakenverf zelf, in de volkstaal konzenielje
geheeten.
COCHENILLINE, v. het kleurend beginsel der cochenille, gewoonlijk karmijn geheeten.
COCON, m. (-s), tonnetje, weefsel, pop van een
zijdeworm.
COCOSBOOM, zie KOKOSBOOM.
COCOTTE, v. (-s), vrouw van lichte zeden.
CODE, m. (-s), CODEX, ra. (codices), wetboek;
Napolebn, burgerlijk wetboek van Napoleon —codeI,
tot 1838 bij ons in gebruik gebleven; oud handschrift: codex argenteus, het eenige handschrift van
Ulfila's Gotische bijbelvertaling, berustende in de
bibliotheek der hoogeschool to Upsala in Zweden,
met zilveren letters op purperkleurig perkament geschreven.
CODE-TELEGRAM, o. (-men), lijst van woorden als
verkortingen dienende bij het telegrafeeren.
CODICIL, o. (-len), bijvoegsel, aanhangsel tot een
testament.
CODIFICATIE, v. (-s), verzameling van geschreven
wetten in wetboeken, met uitsluiting van verdere
gewoontewetten of usantien.
CODILLE, v. dubbele inzet in het ombre- en quadrillespel, wanneer de tegenpartij meer slagen beliaalt dan de speler.
CODILLE, iets coddle zUn, iets onherroepelijk
kwijt zijn.
COEFFICIENT, m. (-en), (stelk.) de bekende of constante factor van eene onbekende of onveranderlijke grootheid.
COEHOORNMORTIER, m. (-en), ook alleen COEHOORN, (-s), kleine mortieren waarmee granaten
geworpen worden, ook kattekoppen genoemd.
COELESTINE, v. hemelsblauss e strontiaan.
COELESTINE, v. (-n), de klavier- en orgelharmonica,
een door Zink in 1773 uitgevonden muziekinstrument, dat 14 verschillende speeltuigen in zich bevat en drie klayieren heeft.
COERCEEREND, bn., coerceerencle micldelen, dwangmiddelen.
COERCIBEL, bn., coercibele gassoorten, die tot den
,lrupvormigen vloeibaren toestand kunnen gebracht
worden.
COERCITIEF, bn. bedwingend; — de coercitieve kracht,
eigenschap van het staal tot verhindering van de

COLLE.
scheiding der vereenigde, en de hereeniging der een.
maal gescheiden metalen.
COEUR, m. harten (in het kaartspel).
COGNAC, m. Fransche brandewijn, aldus geheeten naar eene stad in het zuiden van Frankrijk;
—GLAASJE, o.(-s); —GROG. m. (-s); —STELLETJE,
o. (-s), een paar sierlijke fieschjes met kleine glaasjes.
COGNAAT, m. (cognaten), bloedverwanten van
moederszijde; vgl. agnalen. •
kennisneming, onderzoek.
COGNITIE,
CONNOSSEMENT,
o. (-en),
COGNOSSEMENT,
(kooph.), bewijs van recht van den afzender op goederen of de lading in het schip aanwezig, door den
schipper afgegeven en onderteekend, waarbij deze
erkent het goed ontvangen to hebben, tevens contract tusschen schipper en inlader.
COHAERENTIE, COHAESIE, v. (nat.) aantrekking
tusschen de moleculen van eenzelfde lichaam.
COHOBATIE, v. (...tiers), herhaalde distillatie van
vloeistoffen.
COHORT, v. (-en), onderafdeeling van een legioen.
COHUE, v. verwarde volkshoop; woest geraas,
ge tier.
COIFFEEREN, (coiffeerde, heeft en is gecoiffeerd),
kappen; (fig.) met jets gecoiffeerd zfjn, over iets in zijn
schik zijn, met iets vereerd zijn.
COIFFEUR, m. (-s), kapper. COIFFURE, v. (-s),kapsel.
COINCIDEEREN, (het colncideerde, heeft gecoIncideerd), samenvallen (in de ruimte, in den tijd), op
hetzelfde uitkomen.
COION, m. (-s), een nietswaardig mensch, deugniet,
rekel, schurk.
COIONNADEN, v. my. schimpwoorden.
COIONNEEREN, (colonneerde, heeft gecolonneerd),
(iem.) het hem lastig maken; hem negeren, mishandelen, koeionneeren.
COIONNATIE, v. (-s), (gew.) kwelling, moedwillige
plagerij, smadelijke behandeling.
COIONNERIE, v. (...rieen), het coinneeren; verachtelijke behandeling.
COITUS, m. geslachtelijke vereeniging, paring,bijslaap.
COKES, v. my. verkoolde of ontzwavelde steenkolen• —KOLEN, v. my., steenkolen uitsluitend dienende voor de bereiding van cokes; — gascokes, die
uit de gasfabrieken afkomstig zijn.
COL, m. (-s), bergpas ; halsdoek, stropdas, gespdas.
COLBERT, v. (-s), jas zonder panden ; —KOSTUUM,
o. (...tumen).
COLCHICACEEN, v. my. zekere plantenfamilie tijloosachtige planten.
COLISEUM, o. (...ea), schouwburg van het oude
Rome; groot en prachtig gebouw voor openbare vermakelijkheden.
COLLAAR, o. band, van verschillende kleur dien de
geestelijke om den hals draagt.
COLLABORATOR, m. (-s), medearbeider.
COLLATERAAL, bn. zijdelingsch; — collaterale erfgenamen, erfgenamen in de zijlinie ; — collaterale successie, erfenis die op een zijtak overgaat.
COLLATERAAL, o. recht van successie, belasting
op het aanvaarden van eene nalatenschap of een
legaat.
COLLATERALEN, m. en v. my. zijdelingsche bloedverwanten.
-s), vergelijking van geschrifCOLLATIE, v.
ten ; — recht van collatie, recht om eene predikantsplaats enz. to begeYcn ; (R.-K.). verleening van een
kerkelijk ambt ; licit avondmaal dat op vastendagen is toegestaan ; —RECHT, o.
COLLATION, v. (-s), maaltijd van koud vleesch,
fruit, gebak enz.
COLLATIONNEEREN, (collationneerde, heeft gecollationneerd), yergelijken (boeken, geschriften met
den oorspronkelijken tekst.)
COLLATOR, m. (-en), die eene predikantsplaats begeeft.
COLLE, —BAL, m. (bil.j.) bal order den band.

COLLECTANEUM.
COLLECTANEUM, o. (...ea), verzameling van ge-

schTiften.
COLLECTANT m. (-en) inzamelaar van giften: col-

lectant-diaken.
COLLECTE, v. (-s, -n), inzameling van giften (voor
de amen enz.); (R.-K.) gebeden die in de H. Mis
vOOr het lezen van het Epistel worden gebeden;
verkoop van loterijloten.
COLLECTEEREN, (collecteerde, heeft gecollecteerd),
inzamelen (liefdegaven in de kerk of langs de huizen enz. voor een liefdadig doel).
COLLECTEUR, m. (-s), inzamelaar; — gequalificeerde
collecteur, van regeeringswege aangestelde verkooper
van loten in de staatsloterij ; (gew.) collectant.
COLLECTIE, v. (-s, -lien), verzameling, aantal: eene
fraaie collectie schildertjen, boeken.
COLLECTIEF, bn. bw. gemeenschappelijk : een collectief ontslag ;— eene collectieve beteekenis, naam, die van
een collectief; — collectief ontslag indienen, to zamen.
COLLECTIEF, o. (...tieven), v. verzamelnaam: collectivum.
COLLECTIEFGLAS, o. (...glazen), verzamelglas, bolle
lens tusschen het oog en het objectiefglas van een
astronomischen kijker om de lichtstralen nog moor
convergent to maken.
COLLECTIVISME, o. staatkundig en econonisch
stelsel: alles voor on door de gemeenschap.
COLLECTIVIST, m. (-en), aanhanger van het collectivisme. COLLECTITISTISOH, bn.
COLLECTOR, m. (-en), (nat.) werktuig om electriciteit to binden on op to hoopen.
COLLEGA, m. (-'s), ambtgenoot.
vereeniging, gezelschap van
COLLEGE, o. (-s,
personen die dezelfde waardigheid of hetzelfde ambt
bekleeden: , het college van burgemeester en wethouders;
het college van zetters; het college van kerkvoogden; kiescollege; de verschillende rechtscollegien; (gew.) sangcollege, zangvereeniging; tabakscollege, zie aldaar,les
aan eene hoogeschool : college houden, geven; near het
college gaan ; — college loopen 14 professor A, diens lessen volgen.
COLLEGEHENGST, m. (-en), een student die trouw
de colleges volgt.
COLLEGEMEESTER, m. (-s), catechiseermeester.
COLLEGIAAL, bn. ambtsbroederlijk: collegiate kerk,
die door een kapittel aan kanunniken wordt bediend
on geen bisschopszetel heeft; — bw., collegiaal met
elkander omgaan, als goede collega's.
COLLEGIANT, m. (-en), lid van een genootschap,
na 1629 ontstaan, opgericht door de drie gebroeders
Van der Codde to Warmond, later verlegd naar
Rijnsburg, waarom de Collegianten ook Rijnsburgers heeten. Hunne vergaderingen heetten collegien.
Liefde en verdraagzaamheid kenmerkten hen. Tegen
het einde der 18e eeuw geraakte hun genootschap
in verval.
COLLEGIUM, o. bestuur inz. van een studentencorps enz. ; ook het collegium van curatoren.
COLLET, m. (-s), rijbuis, ruiterbuis, kolder.
COLLI, o. (-'s), kist, vat, fust, baal (ter verzending
van waren). (meerv. van co//o, zie aldaar).
COLLIER, m. (-s), halsband, halssnoer (sieraad),
halsketen.
COLLIMATIE, v. (...tien), —LIJN, v. (-en), (sterrenk.)
de gezichtslijn, de rechte lijn in welke het oog met
een instrument op een to meten voorwerp is gericht
of viseert; b. v. bij de verrekijkers de lijn die door
het middelpunt der beide glazen gaat, de zoogenaamde optische as des kijkers, dewijl men in die
as ziet en meet.
COLLIMATOR, m. (-s), van binnen zwart gemaakte
on naar het prisma gekeerde buis van een spectroscoop waarop een deksel sluit met eene enge spleet
waardoor de lichtstralen vallen; ...LENS, v. (...lenzen), eene verzamellens tusschen spleet en prisma
van een spectroscoop.
COLLISIE, v. (-s, ...sien), botsing, strijd ; (fig.) beklemdheid. nood-
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COLLO, v. (colli), benaming der stuksgoederen ten
opzichte van het transport, onaangezien de verpakkjaig.
COLLODION, COLLODIUM, o. oplossing van schietkatoen in aether.
samenspraak, mondeling
COLLOQUIUM, o.
voorloopig onderzoek der Protestantsehe geestelijken.
COLOMBIER, o. zekere papiersoort van groot formaat.
COLOMBIJNTJE, o. (-s), een klein gebak.
COLOMBINE, v. duivendrek, eene zeer goede moststof.
COLONNADE, v. (-s), zuilenrij.
zuil, pilaar, kolom ; — (krijgsw.)
COLONNE, v. (-s,
de achter elkander op eenigen afstand opgestelde
afdeelingen eener troepenmacht: b# den aanval op
Tjakra-Negara waren de troepen in drie colonnes gesplitst; in colonnes marcheeren; de aanvalscolonne; —
vliegende colonne, verspreide krijgsmacht.
COLOPHONIUM, o. spiegel vioolhars.
COLORADOKEVER. m. (-s), insect op de aardappelplant.
COLORATUUR, v. (muz.) kunstige toonwending.
COLOREEREN, (coloreerde, heeft gecoloreerd), verven, kleuren; (fig.) vergoelijken, een schijn geven.
COLORINE, v. zekere roode verfstof.
COLORIST, m. (-en), kleurgever, kleurmenger.
COLOSSUS, m. een zeer groot standbeeld, reuzengestalte, reuzenbeeld, inzonderheid het 140 voet
hooge, aan den zonnegod gewijde metalen beeld der
oudheid aan den ingang van de haven van Rhodus.
Zie KOLOS.
COLPORTAGE, v. het colporteeren.
COLPORTEEREN, (colporteerde, heeft gecolporteerd),
met een werk colporteeren, er mee rondgaan om er
inteekenaren op to krijgen; — (met) een dagblad, geschrift colporteeren, het langs de straat ten verkoop
aanbieden.
COLPORTEUR, m. (-s), reiziger voor den boekhandel,
die inteekenaren op een werk tracht to krijgen;
—decolprteuvanBechtvorAlen,
die langs straat
dat blad verkoopt; — colporteur van een genootschap,
die de geschriften daarvan verspreidt enz.
COLUMBARIUM, o. (...ia), grafkelder met een aantal rijen van nissen boven elkander om lijkbussen
in to plaatsen.
COLUMBIUM, o. ook TANTALIUM, een element of
enkelvoudig lichaam. door Hatchet en Ekelberg in
1801 en 1802 ontdekt, aldus genoemd ter eere van
Columbus.
COLUREN, v. my. (sterrenk.) jaargetijsneden, twee
meridianen waarvan de eene door de twee zonnestilstandspunten en de andere door de twee punten
der nachteveningen loopt, en die elkander rechthoekig snijden.
verbinding, vereeniging
COMBINATIE, v. es,
(van gedachten), ook van personen tot een bepaald
doel: eene combinatie van geldmannen; eene combinatie
van twee vakken (aan eene school); berekening, ontwerp ; — leer der combination, (wisk.) leer der vereeniging van elementen, (ook) waarschijnlijkheidsleer.
COMBINATIESLOT, o. (-en), hangslot zonder sleutel,
ring-, letterslot.
COMBINEEREN, (combineerde, heeft gecombineerd).
vereenigen, samenvoegen : twee vakken (van onderwYs), twee betrekkingen combineeren; vergelijken, berekenen; ontwerpen.
COMBUSTIE, v. (...tien), verbranding ; brandschade ;
(fig.) opschudding.
COMEDIE, v. (-s, ...dien), blijspel; zie KOMEDIE.
COMESTIBELEN, o. nay. eetwaren, mondbehoeften;
—WINKEL, m. (-5).
COMETARISCH, bn., cometarische planeten, planetoIden.
COMETARIUM, o. (...ia), toesteltot het geven eener
zinnelijke voorstelling van de banen der kometen.
COMETE, v. zeker kaartspel. COMMETTEN, comete
spelen.
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COMFORT, o. gemak, gemakkelijke inrichting.
COMFORTABEL, bn. bw. gemakkelijk ingericht: een

comfortabel huis.
COMISCH, bn. (in de dichtkunst) boertig, lachwekkend : het comische element in Bredero's blfispelen. Zie
KOMISCH, KOMIEK.
COMITAAT, o. (...taten), (in Hongarije) arrondissement, district; arrondissementsvergadering.
COMITE, o. (-'s), vereeniging van personen, met
eenig onderzoek of met de behartiging van zekere
belangen belast: het Lombok-comite"; sub-comite, het
comite van het algemeen welzijn; commissie (uit den
boezem van eene vergadering of een bestuur); — vergaderen in comite, of comite-generaal, eene zitting met
gesloten deuren houden; — en petit comite, in besloten kring.
COMITEIT, o. (-en), comite.
COMMAND, o. lastgeving; — akte van command,
akte waaruit blijkt, dat men gerechtigd is eene verbintenis to sluiten in naam van zijn lastgever.
COMMANDANT, m. (-en), bevelhebber (van een legerafdeeling, van een schip).
COMMANDEEREN, (commandeerde, heeft gecommandeerd), bevel voeren over; bevelen, gebieden.
COMMANDEMENT, o. (-en), bevel, bevoegdheid om
to gebieden; — militaire commandementen, afdeelingen
waarin een land (wat zijn krijgswezen betreft) verdeeld is.
COMMANDEUR, m. (-s, -en), bevelhebber; naam van
een der hoogste rangen bij de ridderorden.
COMMANDITAIR, bn., commanditair vennoot, deelgenoot in eene handelsvereeniging alleen door inbreng
van een zeker kapitaal, zonder gerechtigd to zijn
handelend op to treden of zijn naam aan de zaak
to geven; stills vennoot, tegenover werkend vennoot; ook zelfstandig gebruikt : een commanditair.
COMMANDITE, v. commanditaire vennootschap;
eene handelsvereeniging. welker medeleden alleen
hun gelden schieten, terwijl den of meer verantwoordelijke handelaars de werkzaamheden verrichten.
COMMANDO, o. (-'s), bevel: het commando voeren;
op commando van; — staf van commando, veldheersstaf.
COMME IL FAUT, bw. uitdrukking: zooals het
behoort, in orde.
COMMEMORATIE, v. (...tien), herinnering, gedachtenisviering, inz. in de R.-K. kerk.
COMMENSAAL, m. (...salen), inwoner (ten huize

COMMODORE.
Staten; — commissaris van politie, in vele steden de
ambtenaar die chef der politie is; — rechter-commissaris, zie aldaar; deelhebber, belast met het toezicht
op eene industrikele of financieele onderneming: de
commissarissen der Handelmaatschapp0; commissaris
eener societeit, van eene vereeniging, enz.; — commissaris van het beurt- of marktveer, die aanteekening
houdt van de verzonden goederen enz.; — de commissarissen van orde (bij een feest, een optocht), the voor

eene goede regeling zorgen, de orde handhaven enz.
COMMISSARISHUIS, o. (...huizen); ...WONING, v.
(-en), het gebouw waar de commissaris der Koningin
woont.
COMMISSARISSCHAP, o. het ambt, de waardigheid van commissaris.
COMMISSIE, v. (-s, ...gen), last, opdracht; (inz. in
den handel) het doen van zaken op order en voor
rekening van een ander, vgl. commissionnair; iets in
commissie koopen, verkoopen; geene commissies op zich
durven nemen; boekwerken in commissie hebben,

die de boekhandelaar aan den uitgever kan terugzenden; loon van den commissionnair; bestelling:
eene mooie commissie krijgen; commissies opnemen;
de bestelde goederen : de commissies klaar maken en
verzenden; — lieg ik, dan lieg ik in commissie, om to

kennen to geven, dat eene mededeeling of eene bewering waarvan aan de waarheid wordt getwijfeld,
op gezag van een ander of anderen geschiedt; (gemeenz.) een kleine, eene groote commissie doen, eene
kleine, groote boodschap; ook eene mooie commissie!
dat is ook wat moois I eenige personen aan wie
van overheidswege, door eene vergadering, door een

bestuur eene bepaalde opdracht wordt gegeven: de
enquete-, de examencommissie; de commissie voor de
geloofsbrieven, voor de verzoekschriften; de commissie
van toezicht, van bijstand ; de flnancieele commissie, enz.;
eenige personen die zich voor een zeker doel vereenigen: eene commissie uit de burgerij; eene corn-

missie vormen tot het inzamelen van liefdegaven.
COMMISSIEBOEK, o. (-en), (handel) hulpboek waarin

de koopman zijne commissies noteert of waarin de
goederen die hij in commissie ontvangti opschrijft.
COMMISSIEGOED, o, (...goederen), waren of boeken

die iem. voor rekening van den eigenaar of uitgever
verkoopt.

COMMENSURABEL, bn., commensurabele grootheden,
wier onderlinge verhouding door de eenheid van
een getal kan worden uitgedrukt.
COMMENTAAR, m, (...taren), verklaring, uitlegging,
opheldering, toelichting : commentaar overbodig.

COMMISSIEHANDEL, m. handel, hoofdzakelijk bestaande in het bezorgen van zaken voor rekening
van een ander, tegen percenten ; ...HUIS, o. (...huizen; ...LOON, o. (-en); ...VAARDER, m. (-s).
COMMISSIELID, o. (...leden), lid eener commissie.
COMMISSIONNAIR, m. (-s), iemand die op eigen
naam of firma, en tegen genot van zeker loon of
zekere provisie op order en voor rekening van een
ander (committent) zaken van koophandel verricht:

COMMENTATOR, n1. (-s), verklaarder, uitlegger.
COMMENTEEREN, (commandeerde, heeft gecom-

commissionnair in effecten, in graven.
COMMISSORIAAL, bn. bw., lets commissoriaal maken,

menteerd), (een werk, een schrijver) verklaren, van

het onderzoek van lets aan eene commissie opdragen; een commissoriaal onderzoek.
COMMIS-VOYAGEUR, m. (commis-voyageurs), een
reizend handelsbediende; reiziger voor den handel.
COMMITTEEREN, (committeerde, heeft gecommitteerd), last geven, opdragen, volmacht geven;
—engecomn2iterde,
lasthebber; — de gecommitteerden
bij de eindexamens der gymnasia, ten overstaan van
wie de examens worden afgenomen.
COMM1TTENT, m. (-en), (handel) lastgever, principaal, vgi. commissionnair. COMMITTENTE, v. (-n).
COMMITTIMUS, o. onder c)e Republiek de I,Tereen.
Ned. eene landstreek in Staats-Vlaanderen, die, met
Lillo en Liefkenshoek, onder het bestuur van de
Staten van Zeeland of van hunne gecommitteerde
radon stond.
COMMODAAT, o. bruikleen.
COMMODE, v. (-Si, ladetafel.
COMMODITEIT, v. (-en), gemak, geheim gemak.
COMMODORE. m. (-s), bevelhebber, in rang beneden
een vice-admiraal, van een smaldeel in Engeland
en Noord-..),merika).

van tern.) kostganger.

uitleggingen voorzien.
COMMERCE, o. zeker kaartspel waarbij kaarten

geruild worden, ook kleuren geheeten.
COMMERCIEEL, bn. tot den handel behoorende.
COMMERE, v. (-s), peetmoei; (gemeen) eene bab-

belaarster, klappei.
COMMERSEN, (commerste, heeft gecommerst),
(kaartsp.) het commersspel spelen.
COMMERSSPEL, o. (-len). Zie COMMERCE.
COMMIES, m. (commiezen), ambtenaar aan een
ministerie, bij de Provinciale griffie, het bureau der
Staten-Generaal, op een secretarie: commies-griffier ; —
commies-chartermeester; ambtenaar bij de posterijen
en telegraphic, in rang boven klerk: commies der
4e, 8e, 2e of is it.lasse; zie KOMMIES.
COMMISSAR1AAT, o. (...riaten), ambt, bediening ; kantoor van een commissaris, inz. van dien van politie.
COMMISSARIS, at (-sen), gelastigde, volmachthebber (van eene regeering); — commissaris der Koningin,
de vertegenwoordiger der Koningin in de provincien, voorzitter van de Provinciale en Gedeputeerde

COMMONERS.
COMMONERS, in. my. studenten van den tweeden
rang (in Engeland).
COMMUNE, v. (-s), de revolutionnaire gemeenteraad
van Parijs, die tengevolge van den opstand van
10 Aug. 1792 het bestuur van Parijs in handen kreeg;
.de socialistische partij die tijdens den Fransch-Duitschen oorlog zich tegen de regeering to Parijs verzette en eerst na hevigen tegenstand is bedwongen.
COMMUNE-MAN, m. (-nen), deelnemer aan de commune van 1871 ; oproerkraaier.
COMMUNIANT. m. (-en). COMMUNIANTE, v. (-n),
•(R.-K.), die zijne communie doet.
mededeeling, kennisCOMMUNICATIE, v. (-s,
geving van verloving, huwelijk, geboorte of andere
familiegebeurtenissen; gemeenschap: eene stoomboot

voorziet in (onderhoudt) de communicatie tusschen die
beide plaatsen; in communicatie staan met; (krijgsw.)
tactische communicatie, de gemeenschap tusschen de
legerafdeelingen onderling; — de strategische communicatie, die van de legerafdeelingen met het punt
waarvan de operatie is uitgegaan.
COMMUNICATIEMIDDEL, o. (-en), middel van gem eenschap.

COMMUNICEEREN, (communiceerde, heeft gecommuniceerd), mededeelen; — communiceerende buizen, buizen die met elkander verbonden zijn ; communieeren.
COMMUNIE, v. gemeenschappelijk bezit ; leven ; (het
vieren van het) Heilig Avondmaal; (R.-K.) de eerste
communie doen, zijne communie doen, voor de eerste
maal ter communie gaan; opneming in de kerk.
COMMUNIEBANK, v. (-en), waarop de geloovigen
knielen bij het ontvangen van de heilige hostie.
COMMUNIEEREN, (communieerde, heeft gecommunieerd), (R.-K.) ten avondmaal gaap.
COMMUNIEKLEED, o. (-en), waarin men zijne eerste
communie doet; ...KOP, m. (-pen), ciborie.
COMMUNIQUE, o. (-5), mededeeling, bericht.
COMMUNISMUS, COMMUNISME, o. stelsel van de
gemeenschap der goederen en de afschaffing van het
eigendomsrecht.
COMMUNIST, m. (-en), aanhanger-, voorstander van
het conamunisme.
COMMUNISTISCH, bn. wat de leer van het communisnae betreft.
COMPACT, bn. bw. (-er, -st), vast-, dicht ineengedrongen.
COMPAGNIE, v. (...nieen), handelsvereeniging, maatschappij: de Oostindische, de Westindische compagnie;
Jan Compagnie, (bij de bevolking van Oost-Indio)
naam voor de Hollander; vennootschap: in compagnie handelen met; (mil.) onderafdeeling, aan het
hoofd waarvan een kapitein staat: een bataljon bestaat wit vier compagnieen.
COMPAGNIEBOEK, v. (-en), (handel), een der hulpboeken waarin de zaken die men in compagnie drijft,
worden beschreven.
COMPAGNIESCHAP, v. (-pen), vennootschap.
COMPAGNON, m. (-s), handelsgenoot, vennoot, lid
eener handelsfirma; gezel; deelnemer, medearbeider.
COMPARANT, m. (-en), COMPARANTE, v. (-n), die
(voor een notaris, een rechter enz.) verschijnt om
eene akte op to maken, enz.
COMPARATEUR, m. (-5), (wisk.) werktuig tot vergelijking der lengte.
COMPARATIEF, COMPARATIVUS, m. (...tieven),
(spraakk.) de vergelijkende of vergrootende trap.
COMPAREEREN, (compareerde, heeft en is gecompareerd), verschijnen ; zich voor (het gerecht enz.)
stellen; vergelijken.
COMPARITIE, v. (-s,
verschijning (voor het
gerecht), vergadering, bijeenkomst (b. v. van schuldeischers, erfgenamen) : comparitie houden.
COMPARTIMENT, o. (-en), regelmatig afgedeelde
vakken (van een vertrek, waggon enz.).
COMPATIBILITEIT, v. vatbaarheid (van twee dingen) tot samenvoeging; vereenigbaarheid.
COMPENDIEUS, bn. kort, ineengedrongen, gemakkelijk.

COMPLIMENT.
COMPENDIUM, o. (-s, ...dia), kort begrip
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wetenschap; beknopt uittreksel; handbook.
COMPENSATIE, v. (-s, „Alen), vergoeding, vereffening der wederzijdsche schulden bij twee personen,
elkanders schuldenaars zijnde, door vergelijking
tusschen hen; —RECHT, o.
COMPENSATIESLINGER, m. (-s), slinger waarvan
het zwaartepunt bij verandering van temperatuur
niet van plaats verandert, doordat de metalen waaruit hij bestaat, elkanders working op het zwaartepunt, door hunne lengteverandering bij afwisseling
van temperatuur, opheffen.
COMPENSATIEUURWERK, o. (-en), uurwerk met
eon compensatieslinger.
COMPENSEEREN, (compenseerde, heeft gecompenseerd). vereffenen; tegen elkander opwegen: de ontvangsten compenseeren de kosten.
COMPERE, m. poet; (fig.) vroolijke snaak; medestander, helper (eons goochelaars, magnetiseurs enz.).
COMPETEEREN, (het competeerde, heeft gecompeteerd), wettig toekomen: mij competeert een derde
deel van dien boedel.
COMPETENT, bn. (-er, -st), bevoegd, gerechtigd:
een competent beoordeelaar; h is daartoe niet competent; behoorlijk, behoorlijk, rechtmatig: de competente
portie (bij verdeelingen).
COMPETENTIE, v. (...tien), -s),bevoegdheid: dat behoort niet tot zijne competentie; rechtmatig aandeel;
bevoegd oordeel.
COMPILATIE, v. (-s,
samenfiansing; work,
uit brokken van andere werken bestaande.
COMPILATOR, m. (-5), verzamelaar, van uittreksels
van verschillende werken tot een geheel, samenflanser.
COMPILEEREN, (corapileerde, heeft gecompileerd),
(een work) bijeenbrengen uit verschillende werken.
COMPLEET, bn. on bw. (completer, -st), volledig,
voltallig, ongeschonden: een compleet ameublement;
een complete Vondel; — h?,5 heeft mij compleet arm gemaakt, geheel en al. COMPLEETHEID, v.
COMPLEMENT, o. (-en), dat gedeelte wat ontbreekt
om iets volledig to maken; (van een hook) het aantal graden dat aan dien hook ontbreekt om er een
rechten hook van to maken ; vgl. supplement.
COMPLEMENTAIR, bn., complementaire kleuren, die
bij hare vereeniging de witte kleur geven, zooals
rood en groen of geel en violet.
COMPLETE, v. (-n), (R.-K) completorium.
COMPLETEEREN, (completeerde, heeft gecompleteerd), (een work, eene som) aanvullen, voltallig
maken, het ontbrekende bijvoegen. COMPLETEERING, V. (-en), ter completeering van.
COMPLETORIUM, o. (R.-K.) gedeelte van het brevier:
kerkelijk avondgebed.
COMPLEX, bn. samengesteld, ontwikkeld.
COMPLEXIE, v. lichaamsgesteldheid; gemoedstoestand: iem. van eene verliefde complexie.
COMPLICATIE, v. (...tien), verwikkelde toestand,
verwardheid: complicatie eene ziekte.
medeplichtige, medeschuldige.
COMPLICE, m. (-5,
COMPLICEEREN, (compliceerde, heeft gecompliceerd), verwikkelen, verwarren: een gecompliceerd
geval, ook eene gecompliceerde ziekte.
COMPLICITEIT, v. verwikkeling ;medeplichtigheid.
COMPLIMENT, o. (-en), betuiging van beleefdheid,
vriendschap of eerbied ; greet tusschen personen
onderling : iem. de complimenten (van een ander) overbrengen; compliment van meneer A.; (scherts.) compliment aan uw baas en zeg hem dat ik niet van hem
gediend ben ; — het compliment van den dag, Neil- of
gelukwensch, inz. met Nieuwjaar; — iem. een (zijn)
compliment maken over (wegens) von voortreffelfjk spel,
zijne uitspraak, hem een.ige welwillende woorden
naar aanleiding daarvan zeggen; — geene complimenten 1 geene plichtplegingen ; (scherts.) geene complimenten met iets (of iem.) maken, niet ontzien; beslist
optreden; — maak maar geene complimenten, stel u
niet zoo aan; — geene complimenten van iem. afwach-
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tat, geene onaangenaamheden, geene tegenstribbeling; — compliment aan abigeltje (Zuidn. Tannetje) !
genoeg zOO!
COMPLIMENTEEREN, (complimenteerde heeft ge-

complimenteerd), (iem.) begroeten; eenige welwillende woorden tot hem richten ; hem gelukwenschen.
COMPLIMENTENMAKER, m. (-5); COMPLIMENTENMAAKSTER, v. (-s).
COMPLIMENTEUS, bn. bw. vol complimenten; hoffelijk.
COMPONEEREN, (componeerde, heeft gecomponeerd), samenstellen, schrijven, scheppen (inz. een
muziekstuk).
COMPONIST, m. (-en), schepper van muziekstukken: toonzetter, toondichter. COMPONISTE, v. (-n).
COMPOSITIE, v. (-s, samenstelling ; metaalmengsel; ordening eener schilderij of van een bouwwerk; toonzetting; muziekstuk ; minnelijk verdrag
COMPOSITIEBU1S, v. inz. voor gasleiding gebruikt.
COMPOST, o. (landb.), faecalin en allerlei andere
dierlijke en plantaardige stoffen met asch, aarde enz.
vermengd.
COMPOTE, v. (-s), met suiker in water, wijn gekookte vruchten als tusschengerecht dienende ; ook
glas of glazen kom en schaal waarin deze gerechten
worden op tafel gebracht.
COMPOUNDMACHINE, v. (-s), stoommachine met
een dubbel aantal cylinders, waarbij de afgewerkte
stoom van den eenen dient tot beweegkracht van
den anderen.
COMPREHENSIE, v. bevattingsvermogen.
COMPRES, bn. bw. (-ser, 4), vast, samengedrukt:
compresse druk ; compres gedrukt, met zeer weinig
ruimte tusschen de letters en de regels onderling.
COMPRES, o. (-sen), zie KOMPRES.
COMPRESSIE, v. samendrukking, persing, verdichting (b. v. der lucht).
COMPROMIS, o. (-sen), minnelijke schikking ; (recht.)
akte van benoeming van scheidsrechters; — een compromis aangaan, treffen ; — akte van compromis, waarbij
het geschil wordt beslecht; (geschied.) verbond (der
Edelen).
COMPROMITTEEREN, (compromitteerde, heeft gecompromitteerd), (iem.) in opspraak brengen, verdacht maken, in zijne eer aantasten; ook zfjn naam
compromitteeren; — zich compromitteeren, zich blootstellen, zijne eer, zijn goeden naam in gevaar
brengen, op het spel zetten.
COMPTABEL, bn. rekenplichtig; — eene comptabele
betrekking, (b. v. van een ontvanger).
COMPTABILITEIT, v. verantwoordelijkheid, rekenplichtigheid; ook een der bureau's van de hoofden
van gewestelijk bestuur in Ned.-Indict, waar de administrate der geldmiddelen wordt gevoerd. COMPTABILITEITSWET, v. (-ten).
COMPTANT, CONTANT, bn. gereed, baar: comptant
geld; dat is zoo goed als comptant geld, zeer solide; —
comptante betaling, geschiedt dadelijk (ook wel binnen eene maand) ; ook een contante handel; — contante
zaken, (effectenhandel) waarvan de levering en betaling binnen vier dagen geschiedt; ook contante oplevering, binnen 21 dagen to leveren; — cc comptant

(contant) of comptant koopen, verkoopen ; — het comptant,
het comptante geld.
COMPTOMETER, m. (-s), rekenmachine.
CON, vz. con affetto, (muz.) aandoenlijk, roerend; —

con. afflizione, (muz.) droe -‘ ig, zwaarmoedig; — con
amore, met liefde of lust, met toewijding; — con brio,
(muz.) met vuur, met gloed; — con esprezzione,
(muz.) met uitdrukking, nadrukkelijk; — con fuoco,
(muz.) met vnur, levendig; — con gracita, (muz.) met
waardigheid; — con grazia, (muz.) met bevalligheid ; —
con mote, (muz.) vlug on met kracht, levendig.
CONCAAF, bn. hol, holrond, in tegenstelling met
convex: concave Wit, (wisk.); concave lens, concave spiegels (nat.).
CONCENTRATIE, v. (...tien), vereeniging, samen-

CONCLUSIE.
trekking in den punt; vereeniging van al het gezag
in den persoon of in slechts weinige personen.
CONCENTREEREN, (concentreerde, heeft geconcentreerd), samendringen; vereenigen, samentrekken
tot een punt (de troepen, lichtstralen), ook de macht
in handen van e'en persoon concentreeren; (nat.) dichter
maken, versterken.
CONCENTRISCH, bn. (van cirkels) een gemeenschappelijk middelpunt hebbende doch met verschillendestralen; — een concentrische leergang, waarbij eene
leerstof eenige keeren en telkens uitgebreider herhaald wordt.
CONCEPT, o. (-en), ontwerp, schets, plan : concept-wet, conceptreglement, zie aldaar; begrip.
CONCEPTIE, v. (-s), bevatting, begrip, gedachte
korte samenvatting (van een geschrift); ontvangenis„
bevruchting.
CONCEPTPAPIER, o. slecht schrijfpapier, kladpapier ; ...VERORDENING, v. (-en); ...WET, v. (-ten),
in hoofdtrekken; waarvan de onderdeelen nog moeten worden uitgewerkt.
CONCERT, o. (-en), openbare uitvoering door verschillende toonkunstenaars on zangers, ook bonaming van zekere composite voor een of ander instrument gewoonlijk met orkestbegeleiding, — hir
speelt eene eerste viool in het Europeesche (staten)concert,
in de Europeesche politiek; overeenkomst.
CONCERTEEREN, (concerteerde, heeft geconcerteerd), op een concert medespelen.
CONCERTGEBOUW, o. (-en), waarin voornamelijk
concerten worden gegeven; ...DIRECTEUR, in. (-en , .
CONCERTMEESTER, m. (-5), bestuurder van eeti
gezelschap toonkunstenaars; ...VIOOL, v. (...yiolen);
...VLEUGEL, m..(-s), vleugelpiano op concerten gebruikt, tegenover salonvleugel; ...ZAAL, v. (...zalen);
...ZANGER, m. (-5); ...ZANGERES, v. (-sen).
CONCESSIE, v. (-5, ...sien), vergunning van overheidswege (tot den aanleg van werken of diensten
van openbaar nut enz.) : concessie aanvragen voor het

leggen van een locaalspoorweg ; eene concessie-aanvraag ;
het toegeven aan de eischen eens yolks, eener
partij enz.: concsssies doen.
CONCESSIONNARIS, m. (-sen), tem. die concessie
voor eenig werk of dienst van openbaar nut heeft
aangevraagd of verkregen.
CONCESSIONNEEREN, (concessionneerde, heeft geconcessionneerd), goedkeuren, verleenen : een geconcessionneerde spoorweg, een spoorweg tot welks aanleg aan particulieren vergunning is verleend (in
tegenstelling met een staatsspoorweg).
CONCETTI, m. my. schijnbaar geestige invallen of
zetten ; (red.) valsche, overdrevene figuren.
CONCHA, v. ('s), schelp; schelpvormig vaatwerk
waarmee het water uit de doopvont genomen en
over het hoofd van den doopeling wordt uitgestort.
CONCHIFERA, v. my. schelpdieren.
CONCHOIDE, v. (-s), (meetk.) kromme schelpvormige lijn.
CONCHYLIEN, o. my. schelp-, schaaldieren.
CONCHYOLOGIE, v. horens- en schelpenkennis.
CONCIERGE, m. (-s), bewaarder; opzichter van een
openbaar gebouw; huisbewaarder.
CONCIERGERIE, v. (...rieen), cipierswoning ; naam
eener gevangenis to Parijs.
CONCILIANT, bn., een conciliante geest, bonding, tot
verzoening, toenadering bereid; een concilant voorstel
CONCILIE, a. (-s. ...lien), ...CILIUM, o. (...1a), (R.-K.)
wettelijke kerkvergadering: het concilie van Trente.
CONCIPIEEREN, (concipieerde, heeft geconcipieerd),
ontwerpen, opstellen.
CONCLAVE, o. (-s), vergadering van kardinalen
(na 's Pausen Coed, ter verkiezing van een nieuwen
Paus); de kleine vertrekken waarin de kardinalen
zich terugtrekken om een nieuwen paus to kiezen,
CONCLUDEEREN, (concludeerde, heeft geconcludeerd), bosluiten, gevolgtrekkingen maken, (recht.)
eischen stellen: tot hivrid'heidstelling concludeeren.
CONCLUSIE, v. (-s, ...sign), besluit, gevolgtrekking,
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siotsom: tot de conclusie komen, de conclusie trekken
uit; (recht.) eisch : de advocaat-generaal nam conclusie
in de zaak.
CONCLUSIEF, bn. gevolgaanduidend, gevolgtrekkend; (taalk.) conclusieve voegwoorden.
CONCORDAAT, o. (...daten), verdrag, overeenkomst,
tractaat (inzond. van een wereldlijk vorst met den
Paus over de aangelegenheden der R.-K. kerk).
CONCORDANT, bn. overeenstemmend.
CONCORDANTIE, v. (...ti6n, -s), overeenstemming ;
een bijbelregister, een boek waarin al de woorden
en spreuken des Bijbels alphabetisch voorkomen,
met aanwijzing van de plaats waar zij staan (de
Nederlandsche concordantie van Abraham Trommius verscheen in 168-5 te Amsterdam).
CONCORDEEREN, (concordeerde, heeft geconcordeerd), overeenstemmen.
CONCORDIA, v. eendracht, overeenstemming; —
concordia res parvae crescent, door eendracht groeien
kleine of geringe zaken aan; eendracht maakt
macht (zinspreuk van de Republiek der Vereenigde
Nederlanden; randschrift op de oudholl. munten).
CONCOURS, o. (-en), (handel)bijeenkomst der schuldeischers van een gefailleerde ter indiening hunner
vorderingen; gerechtelijke verklaring van onvermogen en het afstand doen van den boedel aan de schuldeischers; wedstrijd, het dingen naar een uitgeschreven prijs: een contours van tooneelvereenigingen; —
concours hippique, wedstrijd, de schoonheid, bouw,
gang van paarden betreffende.
CONCREET, bn. samenvattend, het tegenovergestelde van abstract, zie aldaar en AFGETROKKEN ;
concreet begrip, begrip dat de eigenschap met het
onderwerp vereenigt, ook een concreet zelfstandig
ttaamwoord; — het concrete getal, benoemd.
CONCREMENT, o. (-en), (ontl.) zeker samengroeisel
in het lichaam, ontstaan door de stremming eener
vloeistof.
CONCUBINAAT, o. niet gewettigd samenwonen enz.
CONCURREEREN, (concurreerde, heeft geconcurreerd), wedijveren, mededingen; — net kunnen concurreeren, (van een koopman) hooger in prijs zijn
met zijne waren; ook concurreerende prffzen; in eene
failliete massa met de anderen deelen.
CONCURRENT, m. (-en), mededinger, inz. in den
handel enz.; medeschuldeischer; medegrfgenaam.
CCNCURRENTE, v. (-n).
CONCURRENT, bn., concurrente crediteuren, schuldeischers bij een faillissement, die niet door hypotheek, borgste]ling enz. voorkeur hebben, maar die
met elkaar het overgeblevene van den boedel in
verhouding van hunne vorderingen moeten deelen.
CONCURRENTIE, v. wedijver; mededinging (in den
handel) ; — (aan) de concurrentie het hoofd bieden, ze
weerstaan door b. v. sterker to concurreeren.
CONCUSSIE, v. (-s), (fig.) knevelarij, geldafpersing.
CONDEMNATIE, v. (-s, veroordeeling.
CONDENSATIE, v. (nat.) verdichting van gas of
damp tot vloeistof door afkoeling, b. v. van stoom
tot water; het stollen (van melk); —VERMOGEN,
(b. v. van den grond) het vermogen het vocht te
behouden en zijn vernyogen om den waterdamp ult
de lucht te verdichten; —WATER, o.
CONDENSATOR, m. (-s), CONDENSOR, m. (-s), toestel bij eene stoommachine waarin de stoom tot
water verdicht wordt.
CONDENSEEREN, (condenseerde, is gecondenseerd),
verdichten, (van gasvormige lichamen tot vloeistoffen) ; stollen : gecondenseerde melk; — condenseerende machine, stoommachine met condensor.
CONDITIE, v. (-s, voorwaarde, beding:zijne
condition stellen; toestand : in goede conditie zfin, (sport:
van een paard, mededinger) goed geoefend zijn.
CONDITIO, v., conditio sine qua non, onvermijdelijke,
allernoodzakelijkste voorwaarde.
CONDITIONAL'S, m. (taalk.), de voorwaardelijke wijs.
CONDITIONEEL, bn. bw. voorwaardelijk, op zekere
voorwaarden.
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CONDITIONNEEREN, (conditionneerde, heeft gecon-

ditionneerd), voorwaarden bedingen; in een goeden
toestand brengen of houden : eene wel geconditionneercle
bibliotheek, bet gehalte van vocht in monsters ruwe
zijde bepalen.
CONDOLEANTIE, v. (-ti6n, -s), rouwbeklag; — BEZOEK, o. (-en) ; —BRIEF, m. (...brieven), brief van
rouwbeklag; —VISITE, v. (-s).
CONDOLEEREN, (condoleerde, heeft gecondoleerd),
(iem.) rouwbeklag betuigen.
CONDOR, m. (-s), de grootste vogel dien men kent,
met eene vlucht van 3 tot 4 meters ; hij wordt vooral
in het Andesgebergte aangetroffen.
CONDUCT, o. begeleiding, geleide; — de conducten
in een orgel, de pijpen of laden tot leiding van den
wind.
CONDUCTEUR, m. (-s, -en), persoon die op treinen
trams, voor het opnemen en uitlaten der reizigers
zorgt, door het sein tot stilhouden en weder voortgaan te geven, het reisgeld ontvangt of de bewijzen
van betaling daarvan controleert, — de conducteur
van eene postkar, der brievenmalen, aan wien de zorg,
de expeditie van de brieven enz. is opgedragen;
(krijgsw.) opzichter bij het leggen van bruggen enz.
CONDUCTEURSVERTREK, o. (-ken), aan sommige
stations een afzonderlijk vertrek voor verblijf van
de conducteurs, wanneer de trein geruimen tijd stilhoudt.
CONDUCTOR, m. (-s), (nat.) electriciteitsgeleider
aan electriseermachines.
CONDUITE, v. gedrag; opzicht; leiding.
CONDUITELIJST, v. (-en); ...STAAT, m. (...staten),
(in het leger) gedragslijst.
CONFECTIE, v. (-s), in voorraad gemaakte kleeding,
tegenover kleeding op maat, meest in samenstellingen: dames- ,heerenconfeetie.
CONFECTIEKLEEDING, v. hetzelfde als CONFECTIE;
...MAGAZIJN, o. (-en), waar zulke kleeding verkocht
wordt.
CONFEDERATIE, v. (-5, „Alen), verbond, inz. van
kleine staten.
CONFEDEREEREN, (confedereerde, heeft geconfedereerd), verbinden ; — de geconfedereerden, de verbondenen, b. v. de Zuid-Amerikaansche Staten in hun strijd
tegen de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.
CONFEREEREN, (confereerde, heeft geconfereerd),
vergelijken; beraadslagen: met iem. over iets confereeren.
bijeenkomst, vergaCONFERENTIE, v. (-s,
dering, samenkomst en beraadslaging: eene conferentie houden.
CONFERVEN, v. my. draadwieren, watermos.
CONFESSIE, v. (-s, ...sien), belijdenis, bekentenis;
geloofsbelijdenis; — de Augsburgsche confessie, de Helvetische confessie, geloofspartij.
CONFESSIONNARIS, m. (-sen), biechtvader.
CONFESSIONEEL, bn. de geloofsbelijdenis betreffende; — confessioneele school, waar godsdienstonderwijs
onder de leervakken is opgenomen; — confessioneele
partij, (in de staatkunde) de kerkelijke partij.
CONFESSO, in confesso, (recht.) erkend, toegegeven.
CONFIDENTIE, v. (-s, vertrouwelijkheid, het
vertrouwen; de vertrouwelijke mededeeling.
CONFIDENTIEEL, bn. bw. vertrouwelijk: een confidentieel schrijven; ook aan het hoofd van vertrouwlijk schrijven.
CONFIGURATIE, v. de vorming, het ontstaan van
gelijkvormige gedaanten, zooals bij het kristalliseeren der zouten en het bevriezen van het water;
(sterrenk.) de wederzijdsche stand of het aspect, de
conjunctie der planeten ; werktuiglijke afbeelding der
gedaanten die de wachters van Jupiter en Saturnus
bij hunne verduisteringen aannemen.
CONFIRMANDUS, m. (...di), nieuw aangenomen lid
der kerk; vormkind.
CONFIRMATIE, v. (-5, „Alen), bevestiging ; inwij ding,
opneming (als lidmaat der kerk).
CONFIRMATIEF, bn. bekrachtigend.

CONFIRMEEREN.

CONRECTORAAT.

CONFIRMEEREN, (confirmeerde, heeft geconfirmeerd), bevestigen, bekrachtigen; opnemen (als lidmaat der kerk) ; vormen, inzegenen.
CONFISCATIE, v. (-s, ...tien), gerechtelijke inbeslagneming ; verbeurdverklaring.
CONFISEUR, m. (-s), confiturier; banketbakker.
CONFISQUEEREN, (confisqueerde, heeft geconfisqueerd), gerechtelijk in beslag nemen, verbeurdverklaren ; aanhalen (sluikgoederen).
CONFITEOR, ik beken, ik belijd.
CONFITEOR, o. (R.-K.) eene zondenbelijdenis die
.met dit woord begint en door den geestelijke vOOr
den eigenlijken introitus der mis aan de treden des
altaars wordt afgelegd.
CONFITURIER, m. (-s), iemand die ingelegde vruchten, of die suikergoed verkoopt, een banketbakker.
CONFITUUR, v. (...turen), ingemaakte vrucht enz.
CONFLICT, o. (-en), samenstooting; botsing, strijd:

CONGRES, o. (-sen), pamenkomst (van vorstelijke
personen of hunne gezanten, ministers, diplomaten);
vergadering (ter behandeling van wetenschappelijke en andere onderwerpen) : landbouwkundig, geneeskundig, taal- en letterkundig congres; wetgevende
vergadering (b. v. in de Vereenigde Staten van
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in conflict komen met.
CONFLUENTIE, v. (—ten), samenvloeiing van twee

rivieren.
bn. bw. overeenstemmend, overeenkomstig met: zijn optreden was conform de opdracht;
CONFORM,

conform het advies van burgemeester en wethouders
werd besloten.
CONFORMATIE, v. de behoorlijke inrichting, de
schikking der deelen van een lichaam; overeenkomst, toestemming.
CONFORMEEREN, (conformeerde, heeft geconforeerd), gelijkvormig maken, naar iets inrichten;
overeenkomen; schikken, voegen.
CONFORMISTEN, m. my. aanhangers der heerschende bisschoppelijke kerk in Engeland; non-conformisten, zij die van de leer dezer kerk afwijken.
CONFORMITEIT, v. gelijkvormigheid, overeenstemming.
CONFORTABEL, bn. Zie COMFORTABLE.
CONFRATER, m. (-s), ambtgenoot, medelid, medebreeder, medearbeider.
CONFRONTATIE, v. (-s, ...ten), het confronteeren.
CONFRONTEEREN, (confronteerde, heeft geconfronteerd), vergelijken ; tegenover elkander stellen, in
elkanders tegenwoordigheid brengen en hunne getuigenissen vergelijken (getuigen onderling of met
den beschuldigde).
CONFUSIE, v. (...sien, -s), verwarring; beschaamdheid, verlegenheid.
CONFUTATIE, v. (...tien), wederlegging.
verward, verCONFUUS, bn. bw. (confuser,
legen, beschaamd, verbluft : hij werd er confuus van;

iem. confuus maken.
CONGE, o. afscheid; ontslag; — iern. zijn conge
geven, ontslaan (uit den dienst enz.); — zijn conge
krogen, zijn ontslag krijgen, weggezonden worden,

ook afgewezen worden (een minnaar).
CONGELATIE of CONGLACIATIE, v. bevriezing,
het verstijven door de koude.
CONGESTIE, v. (-s,
aandrang, ophooping
(b. v. van bloed naar het hoofd).
CONGLOMERAAT, o. (conglomeraten), steenmassa
van afgeronde en door het water afgesleten steenblokken die door een natuurlijk cement vereenigd zijn.
CONGLUTINAAT, o. het aaneengelijmde, verdikte.
CONGLUTINEEREN, (conglutineerde, heeft geconglutineerd), samenlijmen, doen samenkleven.
CONGREGANIST, m. en v. (-en), medelid eener
geestelijke broederschap.

(R.-K.) vereeniging
CONGREGATIE, v. (-s,
van personen die zekere geloften hebben afgelegd
bepaalde,
door
den pans goedgeen overeenkomstig
keurde regelen leven; vereeniging van geestelijken,
door den pans benoemd, om kerkelijke zaken to
regelen, vereeniging van leeken, kerkelijk goedgekeurd, tot het houden van godsdienstoefeningen enz.;
die oefeningen; vertakkingen van eene geestelijke
orde.
CONGREGEEREN, (congrezeerde, heeft gecongregeerd), verzamelen, verbroederen.

Noord-Amerika, in Frankrijk); — het Nationaal Congres, vergadering van Belgische afgevaardigden die
het Huis van Oranje van den troon vervallen verklaarde.
CONGRESGAAS, o. grof gaas waarin figuren gewerkt worden.
CONGRESLID, o. (-leden), lid van het Amerikaansche congres.
CONGRESZUIL, v. zuil to Brussel opgericht ter
gedachtenis aan het nationaal congres, aldaar in
1830 en 1831 gehouden.
CONGREVEDRUK, m.; CONGREVISCH, bn., congrevische vuurpijlen, vuurpijlen met een moeilijk to
blusschen vuur (zoo genoemd naar den Engelschen
kolonel William Congreve die in de vervaardiging
daarvan verbetering bracht) ; — congrevische druk,
(zoo genoemd naar denzelfden Engelschman) eene
wijze van chromotopie, vooral bij het drukken van
waardepapieren gebruikt.
CONGRUEEREN, (congrueerde, heeft gecongrueerd),
overeenstemmen, samenpassen; elkander volkomen
bedekken.
CONGRUENT, bn. (van figuren) gelijk en gelijkvormig.
CONGRUENTIE, v. overeenstemming, gelijk- en gelijkvormigheid.
CONIFEREN, v. my. kegeldragende gewassen, kegeldragers.
CONINE, v. zekere vergiftige stof (alcaladen) in de
waterscheerling (Cicuta virosa) of gevlekte dollekervel, ook cicutine genoemd,
CONISCH, bn. kegelvormig.
CONJECTURAAL-CRITIEK, v. stelsel van beoordeeling, dat alleen gissingen oplevert.
CONJECTUUR, v. (...turen), een vermoedelijk oordeel, gegrond op bewijzen die slechts een zekeren
graad van waarschijnlijkheid hebben; vermoeden,
gissing: conjecturen op iets maken.
CONJUGAAL, bn. echtelijk.
CONJUGATIE, v. (-5, ...tien), (taalk.) vervoeging (der
werkwoorden.
CONJUGEEREN, (conjugeerde, heeft geconjugeerd),
(een werkwoord) vervoegen.
vereeniging, verbinCONJUNCTIE, v. (-s,
ding; samenstand (van twee hemellichamen); (taalk.)
voegwoord.
CONJUNCTIEF, CONJUNCTIV US, m. (conjunctieven), (taalk.) de wijze der werkwoorden in afhankelijke zinnen; vgl. aanvoegende was, en subjunctivus.
CONJUNCTUREN, v. my. samentreffende invloedrijke omstandigheden; (ook) tijdsomstandigheden.
samenzwering, komplot.
CONJURATIE, v. (-5,
CONNETABLE, m. (-n), (oudt.) opper-rijksmaarschalk en veldheer der Kroon (in Frankrijk).
CONNEXIE, v. (-s, ...xien), verbinding, betrekking,
inz. handelsbetrekking : in connexie staan, treden
met, connexies aanknoopen; (ook) invloedrijke kennissen: hij heeft overal connexies.
CONNIVENTIE, v. oogluiking, toegevendheid; modeplichtigheid aan een strafbaar bedrijf door het niet
to beletten.
CONNOSSEMENT, o. Zie COGNOSSEMENT.
CONOPEUM, 0, (R.-K.) kleed, gordijn, inz. dat den
tabernakel van het aldaar bedekt.
CONQUEST, o. (rechtsgel.) aangewonnen goed.
CONQUESTEEREN, (conquesteerde, heeft geconquesteerd). aanwinnen, -veroveren.
CONRECTOR, m. (-en, -s), de plaatsvervanger van
den rector van een gymnasium.
CONRECTORAAT, o. (...raten), betrekking van conrector.
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CONSACREEREN, (consacreerde, heeft geconsacreerd), heiligen; besteden. Zie CONSECREEREN.
CONSCIENTIE, v. (-s, _den), geweten, bewustzijn;
van, ik gevoel er berouw over—ikheb rconscientie
CONSCIENTIESTOPPERS, m, nay. (spottend) groote
en droge aardappelen.
CONSCIENTIEUS, bn. bw. (...tieuzer, -t), gemoedelijk ;
nauwgezet, stipt eerlijk: een conscientieus man; eene
zaak conscientieus behandelen.
CONSCRIPTIE, v. oproeping tot den krijgsdienst
van alle dienstplichtigen ; inschrijving en loting
voor den militairen dienst.
CONSECRATIE, v. inwijding, inzegening, inz. de
zegening van het brood en den wijn bij het H. Avondmaal in de Evangel. kerk; de verandering van het
brood en den wijn in het lichaam en bloed van
Christus bij het misoffer der R.-K. kerk.
(consecreerde, heeft geconseCONSECREEREN,
creerd), wijden, inzegenen, heiligen.
CONSECUTIEF, bn. bw. achtereenvolgend, achtereenvolgens; (taalk.) gevolgaanduidend, conclusief; —
de concecutivus, eene der wijzen van het werkwoord.
CONSENT, o. (-en), toestemming; vergunning; verlofbriefje; bewijs van vergunning: het consent voor
de vervening; geleibiljet (voor belaste goederen). CONSENTBILJET, o. (-ten).
CONSENTEEREN, (consenteerde, heeft geconsenteerd), toestemmen, bewilligen in, vergunnen; — wie
consenteert, wie geen antwoord geeft, stemt toe.
CONSEQUENT, bn. bw. (-er, -st), noodzakelijk uit
iets voortyloeiende, daarmee in overeenstemnaing:
eene consequente daad ; de consequen(e toepassing van
een beginsel ; een consequent besluit, gevolg, ook een
consequent persoon, die naar vaste beginselen handelt; ook consequent handelen.
CONSEQUENTIE, v. (-s, „Aden), het consequent zijn ;
het getrouw blijven aan beginselen; — de consequentie
daarvan is, het gevolg, de gevolgtrekking; de consequentie van een beginsel voor de consequentien van

CONSIDEREEREN, (considereerde, heeft geconsidereerd), in overweging, in aanmerking nemen; behartigen; hoogachten.
CONSIGNANT, m. (-en), die goederen in consignatie

•

zone eigen beginselen terugschrikken.
CONSERVATIE, v. bewaring, behoud.
CONSERVATIEBRIL, m. (-len), bril tot bewaring

van het gezicht.
CONSERVATIEF, m. (conservatieven) behoudsman,
voorstander van het stelsel van behoud (in aangelegenheden van kerk of staat enz.).
CONSERVATIEF, bn. behoudend, vasthoudend aan
de bestaande burgerlijke toestanden en staatsvormen; afkeerig van ingrijpende hervormingen: de
conservatieve part; — een conservatief blad, dat de beginselen der conservatieven huldigt.
CONSERVATISME, o. de verkleefdheid aan de bestaande staatsvormen.
CONSERVATOR, bn., conservatoir beslag, voorloopige beslaglegging op de roerende goederen van een
schuldenaar, indien kan worden aangetoond, dat doze
zich aan opzettelijke verduistering schuldig maakt
om zijn schuldeischer to benadeelen.
CONSERVATOIRE, o. (-s), inrichting ter opleiding
van musici, zangers, toonkunstenaars ; muziekacademie, muziekschool, ook conservatorium genoemd.
CONSERVATOR, m. (-s, -en), bewaarder (persoon,
belast met het toezicht enz. op naturalienkabinetten, verzamelingen van handschriften enz.).
CONSERVATORIUM, o. (-s), zie CONSERVATOIRE.
CONSERVEEREN, (conserveerde, heeft geconserveerd), bewaren, behoilden; in acht nemen, zorg
dragon voor: zijn lichaam, rich zelf conserveeren.
CONSIDERABEL, bn. bw. (-er, -st), aanmerkelijk,
aanzienlijk, gewichtig; belangrijk.
CONSIDERANS, v. beweegreden, overweging (van
eene wets, een besluit enz.).
overweging; — dit stuk
CONSIDERATIE, v. (-s,
is in zone handen gesteld om consideratie en advies,
om het to onderzoeken on er zijn oordeel over uit
to brengen, ook in consideratie nemen; toegeeflijkheid,
inschikkelijkheid, ook achting : consideratie met iem.
gebruiken ; iem. met consideratie behandelen.

verzendt.
CONSIGNATARIS,

m. (-son), medeonderteekenaar
enz. van getuigenissen; (kooph.) de ontvanger van
consignatiewaren; (rechtsgel.) de bewaarder van
gedeponeerd good, geconsigneerde.
CONSIGNATIE, v. (-s, —ten), (kooph.) toezending
(van goederen) tot verkoop voor rekening des afzenders, — (goederen) zenden aan de consignatie van A,
aan het adres van A. om ze to consigneeren; cre- ,
dietbrfvonschp;(et.)grlijk
bewaargeving van golden, indien die schuldeischer
weigert de betaling aan to nemen. CONSIGNATIEKAS, v. (-son).
CONSIGNE, o. (-s), loswoord, parool, lastgeving;
aanteekenboek der vrachtgoederen on geleibrieven.
(consigneerde, heeft geconsigCONSIGNEEREN,
neerd), (handel) goederen in consignatie verzenden;
een schipper geld aanwijzen, overleveren; — een
schildwacht consigneeren, hem de lastgeving van zijn
post mededeelen; — soldaten in de kazerne consigneeren, hun verbieden de kazerne to verlaten.
CONSILIUM, o. (...ia), raad, raadsvergadering.
CONSISTENT, bn. bw. (-er, -st), dicht, vast, duurzaam.
CONSISTENTIE, v. samenhang, dikte; lijvigheid
(van vloeistoffen).
CONSISTORIAAL, bn. eon consistorie betreffende.
CONSISTORIE, o. (-s, kerkeraad, geestelijke
raad, een geestelijk toeziend lichaam over kerkelijke aangelegenheden; — v. (gew.) (Herv. kerk) de
consistoriekamer; — gaat gij ook al naar de consistorie ontvangt gij ook al onderwijs in den godsdienst?
CONSISTORIEKAMER, v. (-5), vergaderplaats van
het consistorie, den kerkeraad.
CONSOLATIEPRIJS, m. (...prijzen), prijs bij wedstrijden aan dengene gegeven, die goon prijs heeft gekregen <loch ten voile eene onderscheiding waardig is.
CONSOLE, v. (-s), (bouwk.) vooruitspringend deel
dat dient om iets to ondersteunen.
CONSOLIDATIE, v. het consolideeren; geconsolideerde schuld.
CONSOLIDEEREN, (consolideerde, heeft geconsolideerd), eene staatsschuld consolideeren, eene nieuwe
onaflosbare on door fondsen gedekte staatsschuld
maken (om verschillende leeningen on schulden of
to lossen).
CONSOLS, o. my. geconsolideerde (belegde, gedekte)
fondsen; gevestigde schuld (inzonderheid Engelsche
staatsschuld).
CONSOMMATIE, v. zie CONSUMTIE.
CONSOMMEEREN, zie CONSUMEEREN.
CONSONANT, bn. eenstemmig, eensluidend.
CONSONANT, v. (-en), (taalk.) medeklinker; zie
aldaar. CONSONANTENSTELSEL, o. (-s).
CONSORTEN, m. on vr. mv. medestanders, modeplichtigen.
CONSORTIUM, o. (-5), vereeniging van kapitalisten
om voor gezamenlijke rekening iets to ondernemen.
CONSPIRATIE, v. (-s, ...ti@n), saraenzwering, komplot.
CONSPIREEREN, (conspireerde, heeft geconspireerd),
samenzweren.
CONSTABLE, CONSTABEL, m. (-s), titel van een
Engelsch gerechtsbeambte. Zie KONSTABEL.
CONSTANT, bn. bw. (-er, •st), onveranderlijk, bestendig, volhardend, vasthoudend, gelijk: de toestand
blijft constant; (rekenk.) constante waarden inzonderheid tegenover veranderlfjke waarden; — een werkwoord net constant voorzetsel, dat in eene bepaalde
beteekenis steeds een voorzetsel bij zich heeft.
CONSTATEEREN, (constateerde, heeft geconstateerd), vaststellen, bewijzen; de aandacht vestigen;
wijzen op (een feit); staven, bekrachtigen.
CONSTELLATIE, v. (-s, ...ti@n), onderlinge stand,
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schjjnbare nabijheid (van twee hemellichamen);
sterrenbeeld.
CONSTERNATIE, v. (—Alen, -s), ontsteltenis, verslagenheid.
CONSTERNEEREN, (consterneerde, heeft geconsterneerd), doen ontstellen, verbaasd doen staan.
CONSTITUANTE, v. nationale vergadering in Frankrijk, die eene constitutie samenstelde (1789—'91).
CONSTITUEEREN, (constitueerde, heeft geconstitueerd), vaststellen, verordenen; — zich constitueeren,
zich vormen, zich voor wettig en voltallig verklaren (van eene vergadering, commissie, bestuur);
constitueerende deelen, bestanddeelen; — de constide eerste volksvergadering
tueerende vergadering,
tijdens de Fransche revolutie.
CONSTITUTIE, v. (-s, ...tien), vaststelling, verordening; staatsregeling, grondwet; gestel, gezondheidstoestand : eene slechte constitutie hebben.
CONSTITUTIEWATER, o. (scheik.) hoeveelheid water, noodig om het zuur den vloeibaren toestand
te doen aannemen.
CONSTITUTIONEEL, bn. bw. grondwettig, in overeenstemming met de constitutie : eene constitutioneele
daad; — constitutioneele monarchie, eene eenhoofdige
regeering die door eene grondwet beperkt wordt.
CONSTRINGENT, CONSTRINGEEREND, bn. (-er,
-st), samentrekkend (inz. van geneesmiddelen).
CONSTRUCTEUR, m. (-s), scheepsbouwmeester,
bouwmeester.
CONSTRUCTIE, v. (-s, „Alen), bouw, inrichting,
schikking der deelen: de constructie van een schip;
bouworde; woordschikking: de constructie van een
vin; — de constructie van een work, de bouw, hoe het
is samengesteld; van eene eenvoudige constructie.
CONSTRUCTIE-HOUT, 0.; ...-MAGAZIJN, o. (-en);
...-WERF, v. (...werven); ...-WINKEL, m. (-s), werkplants der artillerie, inz. to Delft.
CONSTRUEEREN, (construeerde, heeft geconstrueerd), oprichten, samenstellen ; opbouwen; volzinnen
naar het gebruik en de regels der taal sa imenvoegen; meetkunstige figuren samenstellen.
CONSUL, m. (-s), (Rom. gesch.) eerste overheidspersoon in den Staat ; (in Frankrijk) titel van de drie
bewindvoerders (1799-1804) ; gevolmachtigde of vertegenwoordiger eener vreemde regeering in eene stad,
ter waarneming van de (handels-) belangen der onderdanen van dien staat : vice-consul, leerling-consul;
(bij den wielrijdersbond), de wielrijder die inlichtingen geeft over de wegen in zijne streek, vreemdelingen ten dienste staat enz.
CONSUL AAT, o. (...laten), ambt, waardigheid, wooing of bureau eens consuls; de regeering van de
drie consuls in Frankrijk; het consulaatwezen.
CONSULAIR, bn. den consul betreffende; — de consulaire verslagen, door de consuls opgemaakt; — een
consulair agent, die dienst doet als consul.
CONSULEEREN, (consuleerde, heeft geconsuleerd),
(een geneesheer, advocaat) raadplegen, iemands gevoelen inwinnen.
CONSULENT, m. (-en), raadgever, inz. in gerechtelijke aangelegenheden: een rechtsgeleerde, advocaat;
(Herv. kerk) de predikant eener nabijgelegene gemeente welke, bij vacature, de kerkeraadsvergaderingen eener gemeente leidt en in menigerlei opzicht
de belangen der vacante gemeente behartigen moet ; —
landbouw-, zuivelconsulent, wetenschappelijk ontwikkeld persoon die de landbouwers enz. voorlicht.
CONSULENTSCHAP, o. akte van consulentschap, het
verdrag waarbij de Hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel zich verbond prins -Willem V van raad en
hulp te zullen dienen.
de
CONSUL-GENERAAL, m. (consuls-generaal),
hoogste rang van consul.
CONSULT, o. (-en), samenkomst ter verkrijging van
raad en vooriichting ; het verleenen van raad, voorinz. door een geneeskundige of rechtsgeleerde: de dokter heeft eei2, consult gehad (over den

patient) met professor B.; met zU'n colleja; in consult

zfjn, consult houden met; Dr. A. geeft gratis consult
's-morgens van 8-9; het consult by, van dien advocaat
(cost f 1,80.
CONSULTANT. m. (-en), raa4leger,' raadgever.
CONSULTATIE, v. (-s.....tien), consult; — bureau van

consultatie, (bij de rechtscolleges) eene commissie uit

de advocaten, die gerechtelijken raad en bijstand verschaft aan behoeftigen die geen praktizijn hebben r
(consulteerde, heeft geconsulteerd), (b. v. een geneesheer) den raad inwinnen van,
hulp zoeken bij, raadplegen. Zie CONSULT.
CONSULTUM, o., senatus consultum, raadsbesluit.
CONSUMEEREN, (consumeerde, heeft geconsumeerd), verteren, gebruiken.
CONSUMENT, m. (-en), verteerder, gebruiker.
CONSUMMEEREN, (consummeerde, heeft geconsummeerd), volbrengen, voltooien ; verbruiken, (inz. eetwaren).
CONSUMPTIEF, bn., consumptieve ftlastingen, belastingen op voorwerpen van verbruik.
CONSUMTIE, CONSUMPTIE, v. (-s, ...tien), verbruik
(van levensmiddelen enz.) ; eetwaren.
CONTACT, o. aanraking: in contact staan, komen,
zich stellen; (fig.) botsing.
CONTAGIE, v. besmetting.
CONTAGIEUS, bn. (...gieuzer, -t), besmettelijk.
CONTAGIUM, o. smetstof.
CONTAMINATIE, v. besmetting; het dooreenloopen
van twee uitdrukkingen waardoor een verkeerd
geheel ontstaat.
CONTANT, bn. bw. zie COMPTANT en KONTANT.
CONTEMPLATIE, v. (-s, beschouwing, be
bespiegeling.
CONTEMPLATIEF, bn. (...tiever, -st),beschouwend,
bespiegelend.
CONTEMPORAIR, bn. gelijktijdig.
CONTENANCE, v. houding; gemoedskalmte, bedaardheid van geest.
CONTENT, bn. tevreden: (Tantje content.
CONTENT-EN, my. scheepslijsten van de binnengekomen schepen, bevattende de namen van den
schipper, de goederen en den ontvanger daarvan.
CONTENTEEREN, (contenteerde, heeft gecontenteerd), (iem.) tevredenstellen, genoegen doen; betalen.
CONTERFEITSEL, o. zie KONTERFEITSEL.
CONTERFORT, o. (-5), steunmuur, schoormuur,
steenen beer, stut; (schoenm.) hielbelegstuk, bij
verbastering konterfoor, konfoor, konfort geheeten.
Zie KOMFOORT.
CONTEXT, o. redeverbinding, samenhang.
CONTINENT, o. vasteland.
CONTINENTAAL, bn. tot het vasteland behoorende; — continentaal stelsel, uitsluiting van Engeland
van het vasteland (door Napoleon I) ; — continenCONSULTEEREN,

taal-stroomen, vastelandsrivieren.
CONTINENTIE,
CONTINGENS,
CONTINGENT,

v. matiging, onthouding.
o. iets toevalligs; het toevallige.
o. (-en), verschuldigd aandeel (in

krijgsvolk, belastingen enz.).
CONTINUATIE, v. vbortduring, voortzetting.
CONTINUEEL, bn. voortdurend, aanhoudend, onop-

houdelijk.
CONTINUEEREN, (continueerde, heert gecontinueerd), voortgaan (met), vervolgen, voortzetten, voortduren ; — iem. in zijne betrekking continueeren, een
tijdelijk aangewezene telkens opnieuw benoemen of
in die betrekking handhaven ; — de incur continueeren, verlengen, bestendigen.
CONTINUITEIT, v. samenhang der deelen ; onafgebroken duur.
CONTO, v. (-'s), rekening; ruimte van iemands
rekening in het grootboek; — a conto, op rekening; —
conto (into, geconto corrente, loopende rekening;
fingeerde rekening, prijscourant van goederen in den
worm van eene factuur, voornamelijk in den grouthandel; — conto mete, conto a meta, rekening met
een ander op gelijk aandeel in winst en verlies —,

dienvrgawjstez.
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conto mio, conto suo, conto nostro, mijne -, zijne
.onze rekening.
CONTORSIE, v. (-s, ...sien), verdraaiing ; geweldige
.onwillekeurige beweging der leden.
CONTRA, bw. tegen; (muziek) in samenstellingen
beteekent het vaak : laagst.
CONTRABANDE, v. sluikhandel; smokkelwaar,
:sluikgoederen, — oorlogscontrabande, voorwerpen
wier vervoer gedurende een oorlog verboden is.
CONTRABANDIER, m. (-s), sluikhandelaar, smokkelaar.
CONTRABAS, v. (-sen), het grootste en diepst gaande
der strijkinstrumenten; — m. (-sen), de bespeler
van zulk een instrument, ook contrabassist genoemd.
CONTRABAZUIN, v. eene bazuinstem van 32 voet,
teen in het orgel.
CONTRABEZOEK, o. (-en), tegenbezoek, bezoek dat
men aflegt bij iemand van wien men een bezoek
gehad heeft.
CONTRABOEK, o. (-en), boek voor de contr6le der
rekeningen ; nemmerboek bij de trekking der staatsloterij.
CONTRABOEKHOUDER, m. (s), boekhouder ter controleering.
CONTRABRAS, m. (-sen), (zeet.) zekere bras op de
groote ra.
CONTRABREUK, v. (-en), het niet nakomen van
,eene overeenkomst.
CONTRACT, o. (-en), verdrag, verbintenis, overeenkomst: een contract sluiten, geldig verklaren; het
•contract opz eggen, verbreken; geschrift woo tin die verbintenis of overeenkomst is vervat: /coop-, dicercontract ; speelmerk. Contractje, o. (-s).
CONTRACTANT, m. (-en), die een contract sluit.
CONTRACTANTE, v. (-n).
CONTRACTEEREN, (contracteerde, heeft gecon-tracteerd), een verdrag sluiten, eene overeenkomst
aangaan.
CONTRADICEEREN, (contradiceerde, heeft gecontradiceerd), tegenspreken, wederleggen.
CONTRADICENT, m. (-en), tegenspreker, tegenpartij.
CONTRADICTIE, v. (-s, ...tien), tegenspraak, tegen.strijdigheid, — contracliotio in terminis, tegenstrijdigheid in de bepaling, in de woorden; — contradictio
in adjecto, eene tegenstrijdigheid in het bijgevoegde,
in het bijv. naamw., b. v.: droog water; wit roet
voor sneeuw (bij Huyghens); een levencl geraamte voor een door en door mager mensch.
CONTRAFACT, o. (-en), namaaksel, nadruk.
CONTRAHEEREN, (contraheerde, heeft gecontraheerd), samentrekken, vereenigen.
CONTRAHENT, m. (-en), contractant.
CONTRAIR, CONTRARIE, bn. tegengesteld, tegen:strij dig.
CONTRALIBEL, o. (-len), tegenschotschrift.
CONTRAMARQUE, v. (-s), een bewijs van toegang
dot men ontvangt, indien men even den schouwburg enz. veriaat.
CONTRAMINE, v. Zie CONTREMINE.
CONTRAORDER, v. (-s), tegenbevel.
CONTRAPARTIJ, v. (-en), tegenpartij, inz. die van
de burgerij, den studenten na de lustrum-feesten
aangeboden.
CONTRAPEN, v. (-nen), borgpen.
CONTRAPOST, m. (-en), post in het boekhouden,
-waardoor een foutieve post wordt hersteld.
CONTRAPONEEREN, (contraponeerde, heeft gecontraponeerd), (handel) een verkeerd geboekten post
•door bij- on afschrijven herstellen.
CONTRAPUNT, o. (muz.) de kuast om de verschillende stemmen tot een harmonisch geheel to maken. CONTRAPUNTIST, m. (-en).
CONTRAREVOLUTIE, v. (—ten), tegenomwenteling.
CONTRARIEEREN, (contrarieerde, heeft gecontrarieerd), (iem.) diens plannen dwarsboomen, tegenwerken.
CONTRASIGNEEREN, (contrasigneerde, heeft gecontxasigneerd), medeonderteekenen (b. v. een konink-

lijk besluit door een verantwoordelijken minister).
CONTRASPLITS, Y. (-en), (zeet.) bochtsplitsing.
CONTRAST, o. (-en), tegenstelling.
CONTRASTEEREN, (contrasteerde, heeft gecontrasteerd), tegen elkander afsteken.
CONTRATONEN, m. my. (muz.) de zwaarste bastonen.
CONTRAVALLATIELINIEN, v. my. (mil.) aaneenschakeling van borstweringen om de uitvallen van
de belegerden beter to kunnen afslaan.
CONTRAVENIEEREN, (contravenieerde, heeft gecontravenieerd), overtreden (eene wet, verordening enz.).
CONTRAVENTIE, v. (-s,
overtreding; — in
contraventie zijn, eene overtreding begaan hebben.
CONTRAVISITE, v. (-s), contrabezoek.
CONTRE, bw. tegen.
CONTREBALANCEEREN, (contrebalanceerde, heeft
geeontrebalanceerd), opwegen tegen, in evenwicht
houden.
CONTREBANDE, v. zie CONTRABANDE.
CONTREBAS, v. (-sen), zie CONTRABAS.
CONTREBASSIST, In, (-en), bespeler van de groote
basviool.
CONTREBILJET, o. (-ten), tegenbriefje, tegenbewijs.
CONTRECOEUR, in et contrecoeur, bw. uitdr., met
tegenzin, ongaarne.
CONTRECOUP, m. (-5), tegenslag, terugstoot; (fig.)
ongeluk, ramp, tegenspoed.
CONTREDANS, m. (-en), eene levendige en vroolijke
dans die met 4-8 paren wordt uitgevoerd.
CONTREFORT, In. (-en), steunpilaar, pijler, beer;
ook hard stuk leer in schoeisel, waartegen de hiel
sluit.
CONTREI, v. (-en), CONTREIE, v. (-n), streek, om-

streken.
CONTREMINE, v. (-s), tegenmijn : een onderaardsch
werk om de uitwerking van 's vijands mijnen to
beletten ; tegenlist; — in de contremine zon, op daling
(d in baisse) speculeeren (bij het beursspel), (ook)
altijd teger1,6preken of anders handelen.
CONTREMINEEREN, (contremineerde, heeft gecontremineerd), tegenwerken, trachten to verijdelen;
tegenlist gebruiken.
CONTREMINEUR, m. (-s), CONTRAAIINEUR, (in de
speculatiehandel) iem. die verkoopt (meestal zonder
de stukken to bezitten) in de hoop bij daling ze
voor lagere prijzen to kunnen inkoopen en zoodoende to winnen; in tegenstelling met lief hebber.
CONTRESCARP, v. (-en), (vest.) uiterste rand of
helling der graeht, tegenwal, bolwerk; bedekte weg
met het glacis.
CONTRIBUABEL, bn. belastingplichtig, belastingschuldig; — de contribuabelen, de belastingschuldigen;
aangeslagenen.
CONTRIBUANT, m. (-en), die bijdraagt tot iets.
CONTRIDUANTE, v. (-n).
CONTRIBUEEREN, (contribueerde, heeft gecontribueerd), bijdragen, (b. v. voor eene vereeniging);
medewerken, bevorderen.
CONTRIBUTIE, v. (-5, „Alen), bijdrage die men als lid
van een genootschap of vereeniging betaalt; belasting; —KAART, v. (-en), kaart, als bewijs dat men
zijne contributie betaald heeft.
CONTROLE, v. (-s), opzicht, toezicht; tegenrekening, dubbel register; het controleeren, de persoon
die controleert, (clan m.); de plaats waar gecontroleerd wordt (op de spoorwegen): het kaartje roan de
contrOle afgeven.
CONTROLEEREN, (controleerde, heeft gecontro
leerd), toezicht houden op, tegenrekening houden.
CONTROLEHEK, o. (-ken); ...PLANK, v. (-en), (op
de spoorwegen).
CONTROLETANG, v. (-en), werktuig door conducteurs, portiers enz. gebruikt om kaartjes of toegangsbewijzen bij de contrOle door inknippen to merken.
CONTROLEUR, m. (-5, -en), ambtenaar met zeker
toezicht belast: controleur
belastingen; contro-

350 CONTROLEURBAROMETER.
titel van ambtenaren bij
het binnenlandsche bestuur in Indict.
CONTROLEURBAROMETER, m. (-s), hevelbarometer
waarvan het eene been dunner en met een gekleurd
vocht gevuld is, waardoor kleine veranderingen in
luchtdruk gemakkelijk na te gaan zijn.
CONTROVERSE, v. strijd van geleerden; twistpunt
(inz. op het gebied van den godsdienst).
CONTROVERSIST, m. (-en), geloofstwister; twistredenaar.
CONTUBERNAAL, m. (...nalen); samenwoner, medeinwonende, kamergenoot.
CONTUMACIE, v. weerspannigheid aan de wet; gezOndheidsproef (bij het b.eerschen van besmettelijke
ziekten) ; — in contumaciam veroordeelen, bij verstek.
CONTUMAX, bn. bw. weerspannig aan de wet;
voortvluchtig.
CONVALESCENT, m. (-en), zieke die aan de beterhand is.
CONVENABEL, bn. bw. (-er, -st), geschikt, passend,
voegzaam, betamend.
(convenieerde, heeft geconveCONVENIEEREN,
nieerd), overeenkomen; aanstaan ; passen, gelegen
komen : dat convenieert mij niet; betamen, welvoeglijk zijn.
CONVENIENTIE, v. overeenkomst, gepastheid, welvoeglijkheid, betamelijkheid.
CONVENT, o. (-en), klooster ; vergadering van kloostermonniken ; (gew.) slaapkamertje der boerenknechts in de schuur ; — dat is voor pater en mater,
en niet voor 't heele convent, dat is niet voor iedereen,
dat is iets extra's.
CONVENT, o., CONVENTIE, v. (-s, ...tien), samenkomst, vergadering; — de rationale conventie, naam
Bien de nationale vergadering in de Fransche revolutie na 10 Aug. 1792 aannam.
CONVENTBIER, o. eigenlijk kloosterbier, bier der
leer bij de trams, treinen;

conventualen of kloosterbroeders, in onderscheiding

van het sterke bier dat de paters dronken; halfbier, kleinbier of dunbier.
CONVENTIE, v. (-s,

overeenkomst, verdrag;

zekere aangenamen vormen in de kunst. Zie ook
CONVENT.
CONVENTIKEL,

o. vereeniging van monniken die

zich verzetten tegen de verkiezing van een voorge-

stelden abt; ook van afvalligen, uitgestootenen uit
eene kerk.
CONVENTIONEEL, bn. bw. op gewoonte of overeenkomst berustende: conventioneele begrippen; het
conventioneele in de kunst.
CONVERGEEREN, (convergeerde, heeft geconvergeerd), (nat.) samenlo open, toenaderen; tot elkander
neigen (van lijnen, lichtstralen enz.); — convergeerende
lenzen, lenzen waardoor de lichtstralen in een punt
samenkomen; — convergeerende reeksen, reeksen -wier
opeenvolgende termen steeds kleiner worden.
CONVERSATIE, v. gesprek; onagang, weinig conversatie hebben; aangenaam in de conversatie zon ;taal
van het dagelijksch leven; —LES, v. (-sen), les
in spreektaal van het dagelijksch leven van eene
vreem de taal.
CONVERSEEREN, (converseerde, heeft geconverseerd), verkeeren (met iem.); een onderhoud (met

iem.) hebben.

CONVERSIE, v. (-s, ...sien), omstempeling der mun-

ten; verandering der rente (eener staatsschuld);
verwisseling der crude schuldbrieyen tegen nieuwe;

overgang tot een anderen godsdienst; —LEENING,

v. (-en); —ONTWERP, o. (-en).

CONVERTEEREN, (converteerde, heeft geconverteerd), veranderen; verwisselen, overgaan, bekeeren
(in de beteekenis hierboven bij CONVERSIE opgegeven).
CONVEX, bn. bolrond, gewelfd, lensvormig; —
convex concaaf, bol aan de eene en hol aan de andere
zijde; — convex convex, aan beide zijden bol.
CONVICTIE, v. overtuiging; — intieme convictie, innige overtuiging.

CORNET-A-PISTON.
v. (-s, ...tien), samenroeping (eener
vergadering); —BILJET, o. (-ten); —BRIEFJE, o. (-s)
CONVOCEEREN, (convoceerde, heeft geconvoceerd),
samen-. bijeenroepen, (de leden) ; beleggen (eene vergadering).
CONVULSIE, v. (-s, ...sign), stuiptrekking, stuip.
CONVOCATIE,

COOF, v. (coven), holle lijst (bij stukadoorswerk).
COOPERATIE, v. (-s), samenwerking, vereeniging

van personen om de winsten van producten te genieten, die zij verhandelen of gebruiken.
COOPERATIEF, bn., cooperatieve winkelvereeniging,
eene vereeniging van personen die een of meer
winkels oprichten om de waren in het groot op.
to doers en daardoor goedkooper to verkrijgen, en
waarvan de leden een gedeelte van de winst,
naar gelang van het bedrag hunner inkoopen, genieten.
COORDINATEN, v. mve zekere teclmische benaming
in de wisk. en sterr.; —STELSEL, o. (-s).
COPAIVA, COPAHU, COPAWABOOM, m. een boom
van Brazilio met dikken stam on groote, langwerpige, donkergroene bladeren, welks buitengemeen
hard hout tot schrijnwerk gebruikt wordt on eene
verfstof levert; de witte balsemboom.
COPAIVA-BALSEM, m. (geneesk.) de hars of gom
van den copaiva, die men verkrijgt door insnijdingen in de schors; (die welke de stam uitzweet, wordt
echter voor de bests gehouden).
COPAL, o. een ham dat de stam van de watherice
indica, een boom van de natuurlijke familie der guttiferae, uitzweet; —GOM, v.
COPIEUS, bn. bw. rijkelijk; ruim voorhanden.
COPROLIETEN, m. mv. dreksteenen, versteende
drek of afgang van voorwereldlijke dieren.
COPULA, v. koppeiwoord.
verbinding, koppeling,
COPULATIE, v. (-5,
paring; vleeschelijke gemeenschap ; eene manier van
veredeling der vruchtboomen ; als terni in de logica
en grammatica: de verbinding van onderwerp en gezegde.
COPULEEREN, (copuleerde, heeft gecopuleerd), ver
binden, samenvoegen ; koppelen, paren ; een wilden
boom door copulatie veredelen.
COQUET, bn. bw. (-ter, -st), behaagziek, vooral
van vrouwen, door kleeding, manieren, voorkomen
enz. zich voor de andere sekse trachtende aantrekkelijk to waken.
COQUETTE, v. (-s), behaagzieke, coquette vrouw.
COQUETTEEREN, (coquetteerde, heeft gecoquetteerd), behaagziek zijn, zich trachten bemind to
maken bij de andere sekse; — coquetteeren net itts,_
zich ermede tooien om zich aantrekkelijk to maken:

zij coquetteert wel wet met dat lichte kostuum; — met
iemand coquetteeren, (vooral van dames in den emgang met heeren), zich bemind maken zonder het
ernstig to meenen of de opgewekte gevoelens to
beantwoorden.
COQUETTERIE, v. zucht om zich behaaglijk te maken; — my. (—rieen), coquette manieren.
CORDIAAL, ba. bw. (...dialer, -st), hartelijk; hartsterkend.
CORDIET, o. sterkwerkend ontploffingsmiddel.
CORDON, o. (-s), zie KORDON.
CORDUAAN, o. fijn Spaansch leder (uit geite- of
bokkevellen vervaardigd en aldus geheeten naar de
stad Cordova, Cordua).
CORNAC, m. (-s), geleider, bestuurder van een olifont, oak h-creak.
CORNALIJN, m. (-en), CORNEOOL, Ali. (...olen), een
gesteente van het geslacht der chalcedonen, met
kleurschakeeringen die van wasgeel tot in donker
granaatrood overgaan.
CORNEDBEEF, v. verduurzaamd vleesch (in bussen).
CORNET-A-PISTON, m. (-s), een koperen blaasinstrument, eene soort van boron met kleppen of
pistons, waardoor er ook andere als de natuurtonen
goad op geblazen kunnen -svorden, gewoonlijk bij
verkorting piston genoemd, ook kornet-a-piston.

COROLLARIUM.
COROLLARIUM, o. (...ia), (fig.) toevoegsel, bijvoegsel, opheldering.
CORONA, -v. (-'s), lichtkrans om de zon, dien men
waarneemt bij zoneclipsen.
CORONER, m. (-s), van staatswege aangestelde lijkschouwer (in Engeland).
CORPORALE, CORPORAAL, o. (...ralen), altaardoek,
gewijde misdoek in de R.-K. kerken: een met figuren
gestikt lijnwaad waarop de hostieschotel en de kelk
worden gezet.
vereeniging, meest van
CORPORATIE, v. (-s,
personen die hetzelfde vak of bedrijf uitoefenen om
hunne belangen voor to staan : bij den optocht had-

den zich de voornaamste corporatzen aangesloten.
CORPOREEL, bn. lichamelijk, lijfelijk.
CORPS, o. (-en), lichaam; de gezamenlijke perso-

nen onder een bestuur of hoofd staande en daardoor
een zeker geheel yormende ; vgl. muziekcorps, studentencorps, beide gewoonlijk bij verkorting corps genoemd : het (muziek)corps der schutterij ; hij is lid van
het (studenten)corps; in het bijzonder eene afdeeling
van een leger, uit troepen bestaande, die op dezelfde
wijze georganiseerd of tot denzelfden dienst bestemd
zijn : het corps der grenadiers en jagers, der mariniers;
corps, gezamenlijk, alien to zamen; — corps d'armee
—en
eene hoofdafdeeling van een leger in het veld ;
de bataille, het centrale deel van een leger; —corps
de ballet, de gezamenlijke balletdansers aan een
—corps
theater of opera; — corps de garde, hoofdwacht, wachthuis; — corps de reserve, krijgsmacht die alleen in
nood moot optreden; — corps diplomatique, de gezamenlijke gezanten, attaches enz. van vreemde stater
bij een hof.
CORPULENT, bn. (-er, -st), zwaarlijvig, gezet.
CORPULENTIE, v. zwaarlijvigheid.
CORPUS, o. lichaam; — corpus delicti, de omstandigheden en gegevens die to zamen een felt tot
eene overtreding eener wet, straf baar maken; het
gestolene; — corpus juris civilis, de gezamenlijke wetten in het Romeinsch of burgerlijk recht (wetboek
van keizer Justinianus); — corpus juris canonici,
kerkelijk wetboek.
CORREALE OBLIGATIE, v. verplichting of vordering, verscheidene personen in gelijke mate betref
fende en denzelfden oorsprong hebbende.
CORRECT, bn., bw. (-er, -st), zuiver, zonder fouten,
niet afwijkende van de gestelde eischen: eene correcte houding, handeling, rich correct gedragen. CORRECTHEID, v. juistheid, zuiverheid (van taal, druk,
teekening enz.).
CORRECTIE, v. (-s,
verbetering, terecht -wijzing; tuchtiging; het nazien en de verbetering (van
drukproeven) ; — extra-correctie, die buiten den daarvoor vastgestelden tijd valt; — kids van corrective,
verbeterhuis, verbeteringsgesticht.
CORRECTIEF, o. waardoor een begane fout verbeterd wordt.
CORRECTIETEEKEN, m. (-s), teekens waardoor men
bij eene drukproef de door den zetter to maken
verbeteringen aanwijst.
CORRECTIONALISEEREN, (correctionaliseerde, heeft
gecorrectionaliseerd), eene zaak naar de correctioneele rechtbank verwijzen.
CORRECTIONEEL, bn., bw. verbeterend; — een correctioneel vonnis, vonnis waarbij geene onteerende
straf is uitgesproken; ook eene correctioneele zaak,

correctioneele rechter.

CORRECTOR, m. (-en), verbeteraar (inz. van druk-

proeven).
CORREGIDOR, m. (-s), zekere ambtenaar van
politie (in Spanje on Portugal).
CORRELATIE, v. (-s,
wederzijdsche, onderlinge betrekking. CORRELATIEF, bn. in wederzijdsche betrekking staande.
CORRESPONDEEREN, (correspondeerde, heeft gecorrespondeerd), briefwisseling houden; overeenstemmen met; gemeenschap hebben (van kamers,
gangen enz.); — eon correspondeerend lid (b. v. van
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een buitenlandsch genootschap), een lid dat slechts
door briefwisseling met dat genootsohap in aanraking komt.
CORRESPONDENT. m. (-en), ism. met wien men
briefwisseling onderhoudt; berichtgever (aan dagbladen enz.); (handel) die met de correspondentie
van eene zaak is belast; (van assurantie-maatschappijen) agent. CORRESPONDENTE, v. (-n).
CORRESPONDENTIE, v. (-s, briefwisseling:
de correspondentie voeren, afbreken; in eene courant
of een tijdschrift: zekere rubriek bevattende antwoorden, opmerkingen, mededeelingen enz. door de
redactie aan de; inzenders van brieven of ingezonden
stukken.
CORRIDA, v. (-'s), stierengevecht.
CORRIDOR, m. (-s), smalls, gedekte gang tusschen
twee rijen kamers; doorloop.
CORRIGEEREN, (corrigeerde, heeft gecorrigeerd),
drukproeven verbeteren, van fouten zuiveren; herstellen; berispen, straffen.
CORRIGEERSTEEN, m. (-en), (boekdr.) steen waarop
de vormen-gelegd -worden om de fouten to verbeteren.
CORRIGENDA, v. (-s), lijst van verbeteringen (in
een geschrift).
CORROSIE, v. het wegknagen, bijten, oplossen van
' vaste deelen door corrosieve of bijtende middelen.
CORRUPT, bn. bedorven ; slecht eene corrupte plaats
in een hanclochrift.
CORRUPTIE, v. (-s,
bederf, verdorvenheid;
omkooping, verleiding, vervalsching; lichaamskwaal.
CORSO, v. koers (van het geld, van de wissels);
renbaan.
CORTES, m. my. de landsvertegen-woordiging in
Spanje en in Portugal.
CORVEE, v. heerendienst ; (mil.) werkzaamheden
die beurtelings door de manschappen eener compagnie verricht worden ; (fig.) verdrietig, ondankbaar work.
CORYPHEE, m. en v. (-6n), (oudh.) aanvoerder van
een rei of van een koor; (fig.) leider of hoofd van
eerie partij, sekte, school enz. ; volksmenner; hij die
in eerie zaak, wetenschap of kunst uitmunt; eerste
danser, danseres (in een ballet).
COSMETIEK, v. de kunst of een middel om de gelaatskleur, de huid, het haar to verfraaien.
COSMISCH, bn. de wereld, het heelal betreffende,
beschouwd als een stelsel of geordend geheel ; — cosmische stof, de stof die in het heelal buiten de aarde
bestaat, waaruit de hemellichamen ontstaan zijn.
COSMOGONIE, v. leer der schepping, het ontstaan
van het heelal.
COSMOGRAPHIE, v. de -cutenschap die de algemeene verschijnselen in het heelal (hemel on aarde)
beschrijft, zonder zich met een der bijzondere deelen
ervan bezig to houden; ook de beschrijving zelve.
COSMOLOGIE, v. de wetenschap of theorie van
het heelal als een geordend geheel beschouwd.
COSMOPOLIET, m. (-en), COSMOPOLITAAN, m.
(...tanen), iemand die de geheele wereld als zijn vaderland beschouwt of behandelt, die geene nationale
bekrompenheid, neigingen of vooroordeelen heeft;
wereldburger.
COSMOPOLITISCH, bn. tot de geheele wereld behoorend, niet beperkt tot eenig land of zijne bewoners ; vrij van nationale bekrompenheid of kortzichtigheid: door het toenemend verkeer met het buitenland
is de bevolking in doze streek nu wat cosmopolitisch
geworden ; wereldburgerlijk.
COSMOPOLITISMUS, COSMOPOLITISME, o. de cosmopolitsche beginselen ; wereldburgerschap.
COSMORAMA, o. (-'s), eene soort van panorama
van eigenaardige gezichten van alle deelen der wereld.
COSTI, daar; — a costi, in uwe stad, aan uwe
markt, to u-went.
COSTUMEEREN, (costumeerde, heeft gecostumeerd),
kleeden, inrichten (overeenkomstig het gebruik van
een aangegeven tijdvak) : gecostumeerde optocht, waarbij de deelnemers bepaalde kostumen dragon.
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CREDITZIJDE.

COSTUMEN.

COSTUMEN, v. my. oude gebruiken..
COTEEREN, (coteerde, heeft gecoteerd), teekenen,

raerken (met nommers of letters. [De spelling QUOTEEREN verdient de voorkeurb
COTERIE, v. (...rieen), kransje, besloten gezelschap ;
(fig.) clique, bent, (inz. in de politiek) : de liberale coterie.
COTHURNEN, v. ray. (oudh.) tooneellaarzen.
COTILLON, m. (-s), zekere Fransche dans; onderrok.
COTYLEDONAIR, bn., cotyledonaire planten, planten
met zaadlobben.
COTYLEDONEN, v. my. (kruidk.) zaadlobben.
COUCHE, v. (-5), laag (in mijnen).
COUCHEEREN, (coucheerde, heeft gecoucheerd), to
boek stellen, inschrijven, doen liggen.
COULAGE, v. verlies van vloeistoffen (door wegvloeiing).
COULANT, bn. (-er, -st), vloeiend van stijl of
schrift; (fig.) toegevend, gedienstig,
COULANT, o. een verschuifbaar, beweeglijk sieraad,
kleinood van een vrouwenhalssnoer.
COULISSE, v. (-n, -5), beweegbaar zijstuk eener decoratie op het tooneel; — achter de coulissen, in het
verborgen of geheim, niet voor de oningewijden
merkbaar; (fig.) hij heeft achter de coulissen gekeken,
hij heeft de ware toedracht der zaak leeren kennen,
weet hoe de work in den steel zit.
COULOIR, m. (-s), gang tusschen twee vertrekken,
inz. van het gebouw der Fransche volksvertegenwoordiging (bij uitbr. ook van die in andere landen)
gezegd; (ook) het gedeelte van het gebouw buiten
het gewone vergaderlokaal: in de couloirs der Kamer
werd verteld.
COULOIRSTELSEL, o. (bij verkiezingen) stelsel waarbij de kiezer alleen zijn biljet in een afzonder]ijk vertrek invullen en daarna afgeven moot, gangstelsel.
COUP, m., coup de main, overrompeling, verrassing, handgreep; — coup d'etat, staatsstreek, staatsgreep ; — coup d'oeil, oogopslag, vluchtige bilk;
genadeslag.
—coupdegrace,
COUPE, v. (kleermakersterm) snit, vorm; coupon,
zie aldaar.
COUPE, m. ('s), voorste afdeeling eener diligence;
eene soort rijtuig voor 2 personen; afgeschoten
ruimte van een spoorwegwaggon, (vgl. damescoupe,
niet-rook-coupe) ; zekere danspas waarbij de knie gebogen wordt. Coupe'etje, o. (-s).
COUPEEREN, (coupeerde, heeft gecoupeerd), afsnijden ; kortstaarten ; verhinderen, voorkomen: een mindere aangename soak coupeeren; kaarten afnemen
(in het spel); troef inleggen; — coupez, (kaartsp.)
neem af.
COUPLEEREN, (couTdeerde, heeft gecoupleerd),
paren, koppelen.
COUPLET, o. (-ten), een vers, eene afdeeling van een
lied; zeker lied, meestal met een refrain dat vooral
in café-chantants gezongen en voorgedragen wordt.
COUPLETZANGER, m. (-5), zanger in een café-chantant, die coupletten zingt en voordraagt; ...ZANGERES, v. (-sen).
COUPON, v. (-s), rentebewijs, interestbiljet (bij de
obligatk,n); overgeschoten stuk van eene stof, lap:
eene coupon voor een vest, eene jas; —BEWIJS, o. (...bewijzen); —BLAD, o. (-en), blad papier met coupons
bedrukt, die achtereenvolgens afgeknipt worden;
—BOEKJE, o. (-5), een aantal toegangsbewijzen in
den vorm v- an ecn boekje vereenigd, waaruit voor
elke entrée er een wordt afgescheurd; —KNIP-

PER, m. (-s), rentenier die veel effecter heeft. Con-

pon,netje, o. (.$).

COUR, v. het hof, de hofplaats; opwachting ten
hove; hofstoet; — de cony maken, near iemands guest

streven ; aardigheden zeggen (inz. aan een meisje).
COURAGE. m, moed.
COURAGE, tw. mood! mood gehouden!
COURANT, bn. (-er, -st), gangbaar, in ornloop (van
muntspecin); — courante schtdclen, kleine loopende
schulden; — courar,te waren, artikelen, licht verkoop bare -waren.

COURANT, o. gangbare, grove zilvermunt.
COURANT, KRANT, v. (-en), nieuwspapier, dag-

blad; (fig.) die vrouw is eene courant, eene wandelende
courant. Courantje, o. (-5).
COURANTENARTIKEL, o. (-5); ...BERICHT, o. (-en),
(fig.) wat goon geloof verdient; ...BRENGER, m. (-s);
...BRENGSTER, v. (-s).
COURANTENDRUKKER, m. (-s); ...DRUKKERIJ, v.
(-en); ...GELD, 0. (-en).
COURANTENJONGEN, m. (-s), die inz. aan de stations couranten verkoopt.
COURANTENLEESINRICHTING, v. (-en); ...LEZER,
m. (-5); ...LOOPER, m. (-s), die couranten rondbrengt.
COURANTENMAN, m. (-s); ...NIEUWS, o.; ...SCHRIJVER, m. (-5); ...TIJDING, v. (-en); ...VROUW, v.
(-en).
COURANTIER, m. (-s), dagbladschrijver, drukker-,
uitgever van een dagblad.
COURBETTE, v. (-n), (rijk.) korte boogsprong; buiging.
COURTAGE, v. (-s), makelaarsloon.
COURTINE, v. (-s), (vest.) gordijn, middelwal.
COURTISAN, m. (-s), hoveling. COURTISANE, v.
(-5), hofdame; voomame onzedelijke vrouw.
COURTISEEREN, (courtiseerde, heeft gecourtiseerd),
vleien (uit praalzucht); iem. het hof maken.
COURTOISIE, v. hoffelijkheid, beleefdheid
COUSIN, m. (-s), neef (titel door vorsten aan elkaar
of aan edellieden van hun hof gegeven).
COOTE QUE COOTE, bw. uitdr., het koste wat het
wll, tot elken prijs.
iemand
COUVERT, o. (-en), enveloppe, briefomslag
iets onder convert zenden, in enveloppe (b. v. een douin
den
boekhanceur enz.) ; — onder (per) convert,
del) door tusschenkomst van een anderenboekhandelaar; — (-5), work, lepel, mes, bord, servet enz.
voor een persoon aan tafel; — een diner van twintig
converts, voor twintig personen; — diners van drie
gulden per convert, van drie gulden elk, de persoon.
COUVERTURE, v. (-s), deksel, omslag.
COVENANT, CONVENANT, o. (-en), verdrag, overeenkomst; (Eng. gesch.) inzond. het verbond der
Schotsche Protestanten ter bescherming der nieuwe
leer, in 1580 gesioten en in 1638 vernieuwd.
COVENANTER, m. (-5), lid van het covenant.
CRANERIE, v. dolle streek, kuur, uitzinnig gedrag,
pralerij.
CRANIOLOGIE, v. schedelleer.
CRANIOMETRIE, v. schedelmeting.
CRANIOSCOPIE, v. schedelbeschouwing.
CRASSULACEEN, v. my. vetplanten waartoe o. a.
het huislook, het daklook, het dikblad, het navelkruid enz. behooren.
CRASTINATIE, v. het verschuiven tot morgen,
het uitstellen.
CRATER, m. (-s), groote drinkschaal. Zie KRATER.
CRAVATE, v. (-n), halsdoek, das, als sieraad ge-

dragen voornamelijk door heeren.
CRAYON, o. (-5), teekenstift van potlood of krijt;
(van eene teekening, een portret) in krijt
—en crayon,

of potlood bewerkt; —TEEKENING, v. (-en).
CRAYONNEEREN, (crayonneerde, heeft gecrayonneerd), met potlood of houtskool teekenen, schetsen, ontwerpen.
CREATINE, CREATIXINE, v. eene kristalliseerende
zelfstandigheid die men nit het vleesch der warveldieren verkrijg,t: vleeschstof.
CREATUUR, v. (creatures), sin KREATULTR , .
CRÈCHE, v. (-s), bewaarplaats voorjonge kinderen
van moeders die over dag nit -werken gaan.
CREDENTIALEN, v. my. geioofsbrieven, brieven van
credentie.
CREDIT, o. (kooph.) tegoed; rechterzijde in het
grootboek. Zie KREDIET.
CREDITEEREN, (crediteercle, heeft gecredteerd)'
(iem.) op vertrouwen geven, borgen, leenen; to good
schrijv en, posten op de creditzijde "boeken.
CREDITZ1JDE, v. (-n), de rechterzijde van eene re-

CREDITEUR.

CROISEEREN.

kening-courant; in het grootboek; (fig.) de gunstige
zijde van eene zaak of onderneming.
CREDITEUR, m. (-s, -en), schuldeischer.
CREDO, ik geloof; — o. geloofsbelijdenis, geloof.
CREDULITEIT, v. lichtgeloovigheid.
CREEEREN, (creeerde, heeft gecre6erd), sclieppen,
instellen; benoemen, aanstellen; (toon.) voor het
eerst eene rol vervullen, — eene schuld creeeren, eene
leening sluiten.
CREMATIE, v. lijkverbranding; —OVEN, m. (-s).
CREMATORIUM, o. (-s), inrichting voor lijkverbranding.
CREME, v. en o. room : chocolat a la creme, cafe a

CRIMINEEL, bn. bw. misdadig, lijfstraffelijk ; — crimineel recht, strafrecht; ook eene crimineele zaak; —
het is crimineel, het is ongehoord, vreeselijk : het is
crimineel zooveel schulden als hi j in dien korten tijd

creme,bij vergelijking gebruikt voor schuim van zeep,

ook voor zekere toiletartikelen en bij de benaming
van sommige likeuren wegens hare kleverigheid of
hare uitmuntende hoedanigheid : creme de vanille enz.;
eene stof voor gordijnen en japonnen van zacht gele
kleur en dan o.: zij was dezen avond in het creme; ook
als bn. gebruikt: eene creme japon, creme gordonen,
roomkleurig.
CREMOMETER, m. (-s), roommeter, toestel om het
roomgehalte in de melk te bepalen.
CREMOR TARTAR!, CREMOTART, o. room van
wijnsteen, overwijnsteenzure potasch.
CRENELEEREN, (creneleerde, heeft gecreneleerd),
kerven, uittanden ; van schietgaten voorzien; een
kerfrand geven (aan muntstukken).
CREOOL, m. en v. (creolen), iem. die in een ander
werelddeel geboren is uit Europeesche ouders, meer
bepaald een afstammeling van Europeanen in de
Spaansch-Amerikaansche Staten en op de Westindische eilanden.
CREOLINE, o. zeker ontsmettingsmiddel , bereid uit
steenkolenteer.
CREOSOOLOLIE, v. het hoofdbestanddeel van creosoot; middel om zwammen te verdelgen.
CREOSOOT, v. eene kleurlooze olieachtige vloeistof,
met brandenden smaak, verkregen door distillatie
mit houtsteen, en met bederfwerende eigenschappen.
CREOSOTEEREN, (creosoteerde, heeft gecreosoteerd), hout met creosoot besmeren, om het tegen
verrotten te vrijwaren. CREOSOTEERING, o.
CREPEEREN, (crepeerde, is gecrepeerd), sterven
leigenlijk: bersten] (van dieren); ellendig omkomen,
sterven van gebrek ; ergeren.
CRESCENDO, bw. (muz.) toenemende, trapsgewijze
sterker wordende tonen• ook znw. — o. (-s), dat gedeelte van een muziekstuk
'
waarvan de toners in
sterkte toenemen.
CRETINS, CRETINEN, my. eene soort van idioten,
ook lichamelijk misvormd, met groote hoofden en
kropgezwellen, in sommige Alpendalen en ook elders
voorkomende.
CRETONNE, v. en o. Zwitsersch bont.
CRICKET, o. zeker balspel in de open lucht, uit
Engeland afkomstig, gespeeld door twee partijen
elk meestal van elf personen, een van de eene
partij de „batsman" verdedigd zijn „wicket" — gevormd door drie stokken, zoo dicht naast elkaar in
den grond gestoken, dat de bal er moeilijk door
kan — tegen den bal die gegooid wordt door een
der tegenpartij, terwijl de overige spelers van elke
partij op het veld staan om den bal to vangen of
tegen to houden; —BAL, m. (-ballen); —CLUB, v.
{-5); —MATCH, m., o. (-es), eene partij cricket, een
wedstrijd erin; —SPEL, 0.; —SPELER, m. (-s);
—VELD, o.
CRICKETEN, (crickette, heeft gecricket), cricket
spelen.
CRIME, m., CRIMEN, o. misdaad; — 't is een crime,
't is ongehoord; — crimen laesae majestatis, misdaad
van gekwetste majesteit, hoogverraad.
CRIMINALISEEREN, (criminaliseerde, heeft gecrimialiseerd), eene zaak ten crimineele verwijzen (naar

bet crimineel gerechtshof).

CRIMINALIST, m. (-en), een leeraar of kenner van
het lijfstraffelijk recht.

,

gemaakt heeft; (gew.) ho is crimineel, he is crimineel
zat, dronken, door en door dronken.
CRINOLINE, v. (-n, -s), hoepelrok.
CRISIS, v. (crises), beslissend oogenblik

(eener zaak),

keerpunt; hoogste punt (eener ziekte); — handelscrisis, oogenblik waarop het krediet in den handel
algemeen geschokt is; — eene ministerieele crisis,
tijd waarin een nieuw ministerie gevormd wordt.
CRITERIUM, o. (...ia), in de philosophie het beginsel waarnaar, het kenmerk, waardoor het ware van
het onware, het werkelijke van het schijnbare wordt
onderscheiden ; ook in de niet wetenschappelijke
taal: maatstaf bij eene beoordeeling.
CRITICASTER, m. (-s), verachtelijk recensent; muggenzifter, vitter.
CRITICUS, m. (...ci), iemand die, inzonderheid in
tijdschriften, dagbladen enz. beoordeelingen van
de waarde, de goede en slechte hoedanigheden van
voortbrengselen van wetenschap of kunst schrijft;
vgl. tooneelcriticus, kunstcriticus; in algemeener beteekenis in de taal van het dagelijksch leven:
iemand die iets of iemand streng, vooral ongunstig
of kleingeestig beoordeelt; vitter, muggenzifter.
CRITIEK, v. (-en), beoordeeling vooral van de waarde, de goede en slechte hoedanigheden van voortbrengselen van wetenschap of kunst, ook van de
daden, de handelingen, het gedrag van personen:
grondige, wetenschappelijke critiek; — opbouwende, af brekende critiek, waarbij zooveel mogelijk de goede of
de slechte hoedanigheden aangetoond worden; —
beneden alle critiek, bij elke beoordeeling ongunstig
blijkende, niet waard beoordeeld to worden: het spa

van dezen acteur is beneden alle critiek; — critiek (uit)
oefenen op iemands daden, zijn gedrag, er zijn oordeel

over uitspreken ; opstel, verhandeling, werk waarin
eene beoordeeling gegeven wordt : eene critiek in „De
Gids" door Potgieter de litterarische fantasieen en critieken van Busken Huet; de kunst om de waarde van
voortbrengselen van wetenschap of kunst to beoordeelen: dit werk voldoet niet aan de eischen der heden-

daagsche critiek, bijbel-, muziek-, tooneelcritiek, tekstcritiek, zie aldaar. Critiekje, o. (-s).

CRITISCH, bn. op critiek betrekking hebbende, tot
de critiek behoorende : eene uitgave van eene kroniek
met critische aanmerkingen, waarin op inhoud, oorsprong enz. van het werk critiek uitgeoefend wordt ;critische wetenschappen, waarin de critiek toegepast
wordt; volgens de eischen van de critiek: een critische geschiedenis van de eerste graven van Gelderland;
—vanpersonmetbrkingtov rbengsl
van wetenschap en kunst, geneigd de waarde ervan
to beoordeelen, vooral het verkeerde ervan spoedig
onderscheidende : een critische geest; ook iemand die
vooroordeelen, leerstellingen, gewoonten beoordeelt,
en onafhankelijk van conventie of traditie, hetgeen
hem verkeerd voorkomt, verwerpt; — een critische
tad, waarin de critiek overwegenden invloed heeft,
zooveel mogelijk toegepast wordt; — critische wijsbegeerte, tegenover de dogmatische, de zuivere philosophie. Zie KRITIEK.
CRITISEEREN, (critiseerde, heeft gecritiseerd), beoordeeling, critiek geven van, met betrekking tot
voortbrengselen van kunst en wetenschap: in dit
tfjclschrift worden geregeld de voornaamste verschenen
taalkundige werken gecritiseerd; ook, in niet wetenschappelijke beteekenis : personen en hunne daden,
ze aan zijn oordeel onderwerpen, toetsen, vooral
het verkeerde ervan aanwijzen: dit kamerlid heeft
het beleid van den minister scherp gecritiseerd.
CROESUS, m. (-sen), (fig.) zeer rijk man.
CROISEEREN, (croiseerde, heeft gecroiseerd), kruisen, over kruis plaatsen; — elkander croiseeren,
elkander kruisen of snijden (van lijnen, wegen,

spoortreinen enz., (ook) van twee brieven of per23

CROQUET.

CURIOSITEITENVERZAMELING.

sonen die denzelfden weg in tegenovergestelde
richting afleggen).
CROQUET, o. een spel dat op een grasveld gespeeld
wordt, waarbij houten ballen met houten hamers
door eene soort van ijzeren boogjes of hoepeltjes
welke in zekere orde in den grond gezet zijn, gedreven worden; —BAL, m. (-len); —MATCH, m., o.
(-es), een partij croquet, een wedstrijd erin, —SPEL,
o.; —SPELER, m. (-s).
CROQUET, m. (-ten), kleine hoeveelheid fijngehakt
vleesch of visch, ook rijst of aardappels, bereid, gekruid en hard gebakken: soort van fricassee, als
tusschengerecht meestal gebruikt : garnalencroquet;
rffstcroquet, vanieljecroquet, enz. Croquetje, o. (-s).
CROQUIS, o. schets eener schilderij enz.; portret,
afbeelding in hoofdtrekken.
CROUPIER, m. (-s), iemand die aan eene speelbank
de winst aan de spelers uitbetaalt on de verliezen
opneemt; stills compagnon in een handelshuis.
CRUCIFIX, o. (-en), kruisbeeld, Christusbeeld.
CRUSADO, m. ('s), een Portugeesch muntstuk, ook
in Spanje on Brazilio in gebruik, met de afbeelding
van een kruis, oorspronkelijk van goud, later ook
van zilver ; de tegenwoordige heeft eene waarde van
480 reis, ongeveer f 1,20.
CRUSTACEEN, o. my. schaaldieren.
CRYPTA, v. (-'s), onderaardsche gang of kerk.
CRYPTO, m. (-s), ism. die in het geheim tot den
R.-K. godsdienst is overgegaan of daartoe over-

Indie voor de Euro peesche markt gekweekt,
—GRENS, v. (-grenzen), grens der beschaving.
CULTUUR-HISTORISCH, bn. de geschiedenis der beschaving betreffende.
CULTUURPAPIER, o. (-en), promesse door landbouwondernemingen op Java voor genoten voorschot aan
de order van hunne geldschieters afgegeven on waaraan dus geene transactie van koop on verkoop van
goederen of producten ten grondslag ligt.
CULTUURPLANT, v. (-en), planten welke door vol.
ken die den natuurstaat verlaten hebben, aangekweekt worden; ...PLICHTIG, bn. (van eene bevol.
king) verplicht tot het verbouwen van eene zekere
hoeveelheid bepaalde cultuurgewassen; ...YOLK, o.
(-en, -eren), een yolk dat den natuurstaat verlaten
heeft, eene zekere trap van beschaving bereikt heeft.
CULTUURSTELSEL, o. (-s), het door graaf Van den
Bosch in Neder1.-Indio ingevoerde stelsel van grondarbeid.
CUM, vz. met ; — cum annexis, wat erbij behoort;
suis, met de zijnen; — cum laude, met lof; —cum
halen, examen doen cum laude.
—cum
CUMARINE, v. (kruidk.) eene kamferachtige stof
die in de tonkaboonen, het sterleverkruid, de steenklaver en eenige andere planten voorkomt.
CUMULEEREN, (cumuleerde, heeft gecumuleerd),
opeenhoopen, opstapelen; samenvoegen (verschillende perceelen bij een verkoop). CUMULATIE, v.
samenvoeging; — cumulatie van ambten,
(-s,
het gelijktijdig waarnemen van verscheidene betrek-
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helt.
CRYPTOGAMEN, o. bedekt bloeiende planten.
CRYPTOGAMISCH, bn. in het geheim gehuwd zijnde.
CRYPTOGRAPHIE, v. geheime schrijfkunst.
CUBEBE-PEPER, v. staartpeper (geneeskrachtige

vrucht van den staartpeperstruik, een Oostindischen
heester).
CUBUS, m. (cubi), zie KUBUS.
CUCURBITACEEN, v. my. kalebasvormige planten:
pompoenen, kolokwinten, komkommers enz.
CUL, m., cul de Paris, opvulsel om de dameskleederen van achteren to doen uitstaan; — cul-de-sac,
slop, keerweer, zak, straat, of steeg zonder uitgang;
(fig.) bewijsvoering waarbij men zich vastpraat; —
cul de lampe, vignet of sieraad aan het eind van
eon book of hoofdstuk.
CULBUTEEREN, (culbuteerde, heeft geculbuteerd),
buitelen, tuimelen; overhoopwerpen; in het verderf
storten.
CULMINATIE, v. (sterrenk.) grootste hoogte, doorgang van een hemellichaam door den meridaan eener
plaats; — onderste culminatie, de culminatie onder
den horizont; —PUNT, o. punt in den meridiaan,
waar het hemellichaam door dozen gaat ; (fig.) hoogste
standpunt, keerpunt van macht, aanzien, room enz.:
onder Augustus had het Romeinsche rok zUn culminatiepunt bereikt.
CULMINEEREN, (culmineerde, heeft geculmineerd),
van hemellichamen : door den meridiaan eener plaats
gam; (fig.) zijn toppunt van roem, macht of aanzien bereiken, ook van eene crisis gezegd.
CULOT, o. standaard voor een smeltkroes in het
fornuis; het bezinksel in den smeltkroes.
CULPA, v. schuld; — mea culpa, mijne schuld.
CULPABILITEIT, v. strafbaarheid.
CULTIVATEUR, m. (-s), landbouwer, boor, landbou-wkundige.
CULTIVEEREN, (cultiveerde, heeft gecultiveerd),
bebouwen, aanbouwen (het land, den grond); aankweeken; beschaven, oefenen ; trachten to behouden
(b. v. iemands vriendschap).
CULTUS, m. eeredienst; openbare godsvereering ;
de kerkelijke gebruiken.
CULTURE, v. (-s), CULTUUR, v. aanbouw, veldbouw : een stuk grond in cultuar brengen, bebouwen; beschaving, v erstandsoefening, veredeling des geestes,
vorming des harten ; een hooge cultuur ; —DIENST, m.
(-en), cultuur- en heerendiensten (in Indid), vgl. cuituurplichtig ; —GEWAS, o. (-sen), landbouwproduct in

kingen door den persoon.
CUP, v. (-s), sierlijke bekerbij wedstrijden uitgeloofd.
CUPEL, v. (-s), het bakje door den essayeur gebruikt bij het cupelleeren; —OVEN, m. (-5).
CUPELLEEREN, (cupelleerde, heeft gecupelleerd,
(scheik.) het zilver, goud afdrijven, het scheiden
van de andere metalen waarmede het verbonden is.
CUPIDITEIT, v. begeerlijkheid, gelddorst.
CUPIDO, m. (myth.) de god der liefde.
CUPPA, v. kom van den miskelk.
CURABEL, bn. geneeslijk, heelbaar.
CURAcAO, m. likeur uit oranjeschillen; — een curacaotje, een glaasje curacao.
CURANDUS, m. (-di). CURANDA, v. (...dae), meerderjarige wiens goederen door een curator worden
beheerd.
CURARE, 0. zeer sterk plantenvergift waarin de
volksstammen aan den Orinoco hunne pijlen deepen.
CURATEELE, v. voogdij, voogdijschap; curatorschap ; — onder curateele stellen, iemand het vrij
beheer zijner zaken ontnemen; (fig.) kortwieken.
CURATOR, m. (-s, -en), beheerder van de zaken van
iemand die volgens de wet onbekwaam is ze zelf to
besturen; — curator bij een faillissement, een door den
rechter-commissaris aangesteld persoon ter beheering van het faillissement — curatoren van eene
hoogeschool, eenige personen die het bestuur over de
geheele universiteit hebben — curatoren van een
legaat, eene commissie die het beheer erover heeft
de voogd van meerderjarigen. CURATORSCHAP,
o. (-pen).
CUREEREN, (cureerde, heeft gecureerd), genezen,
herstellen.
CURIE, v., de Roomsche curie, de pauselijke regeering, het hof van Rome, alle pauselij ke beambten
ter uitoefening van het algemeene kerkbestuur.
CURIEUS, bn. (curieuzer, zeldzaam, aardig,
vreemd, mooi.
CURIOSUM, o. (...osa), iets dat zeldzaam, vreemd
of merkwaardig in zijne soort is, de eerste druk van
dit boek is een curiosum verkooping van handschriften
waaronder vele curiosa.
CURIOSITEIT, v. (-en), zeldzaa mheid, merkwaardigheld; ook zeldzaam, vreemd, merkwaardig voorwerp : curiosum.
CURIOSITEITENKABINET, o. (-ten), bewaarplaats of
verzameling van curiositeiten ; ...VERZAMELAA_R,
m. (-s); ...VERZAMELING, v. (-en).

CURSIEF.
CURSIEF, bn. bw. loopend, vlug: cursiefschrift; —

cursief drukken, met cursiefletter.
CURSIEFLETTER, v. (-s), eene scheefliggende of
schuinsche drukletter.
CURSIVEEREN, (cursiveerde, heeft gecursiveerd),
met cursieve letter drukken of schrijven, (vaak om
den nadruk op iets to leggen) ; (in couranten enz.)
ik cursiveer, ik heb de aangehaalde woorden cursief
laten drukken, niet de schrijver.
CURSUS, m. (-sen), eene reeks van lessen die
elkaar volgens zeker plan opvolgen, en zeker afgesloten geheel vormen, in vakken van wetenschap
of kunst: een cursus in de algebra volgen; een curses
in het schoonschrijven openen, oprichten; cursus voor
de hoofdakt e ; — hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus, waar de geheele leerstof in 5 jaar behandeld
wordt; ook den leerjaar: de cursus 1893-94 begon
met veertig leerlingen; de inrichting waar de cursus
gegeven wordt: hij gaat een jaar op den cursus voor
hoofdonderwijzer; — danscursus, reeks lessen in het
danscz-A.; — knipcursus, cursus in het naar maat knip pianocursus, in het
pen van kleedingstukken;
pianospel; — artilleriecursus, hoofdcursus, zie aldaar.
CURVATUUR, v. (...turen), kromming, bocht.
CURVE, v. (meetk.) kromme lijn.
CUSTOS ; m. (...todes), oppasser, bewaker, als titel
van den beambte aan musea, bibliotheken, kunstverzamelingen enz. die de dagelijksche zorg over
het gebouw en de verzameling heeft; (boekdr.)
voorheen gebruikelijk vervolg- of merkteeken aan
eene bladzijde.
CYAAN, o. (scheik.) blauwstof, kleurloos gas met
een eigenaardigen reuk bestaande uit verbinding
van koolstof en stikstof.
CYAANGOUD, o.; ...IJZER, o.; ...KWIK, o.; ...OXYDE, o. (scheik.).
CYAANKALIUM, o. zeker wit zeer vergiftig zout:
cyaanwaterstof waarin de waterstof door kalium
is vervangen.
CYAANKWIKZILVER, o. eene zeer vergiftige zelfstandigheid.
CYAANWATERSTOF, v. blauwzuur : eene kleurlooze
uiterst giftige vloeistof bestaande uit kool-, stiken waterstof; ...ZILVER, o. eene soort van witpoeder: cyaanwaterstof waarin de waterstof door zilver
is vervangen; ...ZUUR, o. vloeistof bestaande uit
kool-, stik- en waterstof; de zouten hiervan heeten
cyanaten.
CYANIDE, o. (-n), de zouten van de cyaanwaterstof.
CYANOMETER, m. (-s), blauwmeter, toestel om de
indensiteit van de blauwe kleur des hemels en tevens
den graad van zuiverheid der lucht to bepalen.
CYANOTOPIE, v. photographie op met cyaanijzer
behandeld papier.
CYCLOIDE, v. (-n), (meetk.) vlakke kromme lijn
door een punt, op den omtrek van een cirkel gelegen, beschreven, wanneer die cirkel op eene rechte
lijn gelijkmatig voortrolt zonder to glijden; de cirkel
heet voortbrengende cirkel.
CYCLOMETRIE, v. cirkelmeting.
CYCLOON, m. (cyclonen), wervelstorm ; hevige
storm in de heete luchtstreek die zich in een uitgebreiden kring random eene loodrechte as wentelt,
welke as tevens voortschrijdt langs een bepaalden
weg dien men de stormbaan noemt ; (oak) soort van
luchtkoker in fabrieken om het aanwezige stof weg
to doen trekken.
CYCLOOP, m. (cyclopen), (lab.) reus met den rond
oog in het midden des voorhoofds, helper van Vulcanus.
CYCLORAMA, 0. (-'s), eene schilderij die den aan-
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schouwer een geheelen horizont, of ook de achtereenvolgende gebeurtenissen van een zeker tijdvak
to zien geeft.
CYCLUS, m. (-sen), kring; tijdkring; zeker aantal
jaren, na verloop waarvan dezelfde hemelverschijnselen zich weder in dezelfde orde voordoen; eene
reeks overleveringen, gedichten, vertellingen die
op eene zelfde gebeurtenis of onderwerp betrekking
hebben en meer of minder een aaneengeschakeld
geheel vormen : de Arthur-romans vormen een cycles;
ook eene reeks gelijksoortige werken, meestal van
een componist, achtereenvolgens uitgevoerd, vgl.
Beethoven-cyclus, operacyclus; — liederencyclus, eenige
liederen in bepaalde volgorde, wier tekst eenigszins
op het zelfde onderwerp betrekking heeft : die schone
Miillerin is een liederencyclus van Schubert.
CYLINDER, m. (-5), een lichaam, begrensd door twee
gelijke en evenwijdige cirkels en door een gebogen
vlak, verkregen door eene rechte lijn, die de 2 cirkelomtrekken verbindt, evenwijdig aan zich zelve to
bewegen ; ronde zuil, rolsteen, rol bij werktuigen veel
gebruikt, vgl. cylinderbureau, -mangel; cylindervormige buis waarin zich de zuiger beweegt (bij stoommachines); — de cylinder in een horloge, spilletje dat
het radje hetwelk als Slinger dient, beurtelings
tegenhoudt en loslaat; echappement; ook benaming
voor een hoed die eenigszins den vorm van een cylinder heeft: een hooge hoed.
CYLINDERBUREAU, o. (-'s), eene soort schrijfbureau
waarbij de ronde klep tusschen eene gleuf door
achter de kastjes wordt geschoven ; ...DEUR, v.
(-en)i ...HOED, m. (-en), zie CYLINDER; ...HORLOGE, o. (-s), dat met een sleuteltje opgewonden wordt;
...KABINET, o. (-ten), met ronde deuren ; ...MANGEL,
v. (-s), waarbij de wasch tusschen twee rollen wordt
geperst; ...ORGEL, o (-5); ...PERS, v. (-en); ...SCHIJF,
v. (-schijven) (stoomw.) ; ...SPIEGEL, m. (-s).
CYLINDERVORMIG, bn. den vorm van een cylinder
hebbende. CYLINDRISCH, bn.
CYNIEK, CYNISCH, bn. bw. van personen, niet geloovende aan oprechtheid of deugd bij de motieven
en daden des menschen en dit met spottenden lach
of op scherpe, sarcastische wijze latende blijken;
spottend, bijtend.
CYNISMUS, CYNISME, o. een cynisoh gedrag,
karakter.
CYPERGRAS, o. (-seri), eene vrij kennelijke plantengroep. De Nederl. flora levert twee soorten van cypergras: het gele cypergras en het bruine cypergras.
Het eetbare of zoete cypergras of de aardamandel is
bekend als de beste plaatsvervanger van de koffie
enz. ; het papiercypergras of papierriet in Egypte
en Sicilie leverde den Ouden de stof voor hun papier.
CYPERKRUID, o.
CYPERSCH, bn., eene cypersche kat, eene soort van
groote grijsgestreepte kat, oorspronkelijk van 't eiland
Cyprus.
CYPRES, m. (-sen), CYPRESSEBOOM, m. (-en), eene
boomsoort afkomstig uit Perzie en de Levant en
gekweekt vooral in Azle on Zuid-Europa, met hard
duurzaam hout en dicht gebladerte; Cypressus.
CYPRESKRUID, o. cyperkruid, tuincypres, valsche
cypres.
CYPRESSEN, bn. van cypressenhout.
CYPRESSENHOF, m. (...hoven); ...HOUT, 0.;
...LAAN, v. (...lanen); ...NOOT, v. (...noten).
CYSSOIDE, v. (-s). (meetk.) zekere kromme lijn.
CZAAR, m. (czaren), ook TSAAR, CZARIN, v.
(-nen), titel van den keizer en de keizerin. aller Russen. CZARINA, v. (-5).
CZAROWITZ, m. (-en), grootvorst-troonopvolger.
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D.
D, v. (-s), vierde letter van het alphabet; —

de gezamenlijke woorden of namen in een adres-,
in een woordenboek, die met d beginnen; —
(in de muziek) benaming van den tweeden toon der
diatonische on van den derden der chromatische
toonschaal, uitgaande van 0;
Romeinsch getalmerk (D) 500; (D) 5000; —
in afkortingen:
— diminuendo — afnemend (muz.) ; —
d.
— daaraanvolgende;
d. a. v.
da capo — zie aldaar; —
D. C.
— de dato — zie dato; —
dd. (dd°).
dd. (schutter0. — dienstdoende; —
- dat is; —
d.
- iietio
do.
door Gods gonads; —
— doff grat i s
D. G.
doorluchtige hoogheid;
—
D. H.
meester
— doctor juris utrzusque
D. J. U.
in de beide rechten ; - deo optimo maximo — aan den
D. 0. M.
heerlijksten oppersten God; - dal segno — (muz.) van het teeD. S.
ken af;
- debet, debent — is, zijn schuldig; Dt.
- deo volento — zoo God wil (als voorD. V.
behoud bij voornemens, verwachtingen enz);
- dat wil zeggen; d. w. z.
- December; Dec.
- delineavit — (op teekeningen) gedel.
teekend door; - deleatur — (op drukproeven), moet
del.
weg;
- Deuteronomium — 5de book van
Deut.
Mozes.
DAAD, v. (daden), handeling,verrichting; — op heeter daad, terwijl men bezig is, gedurende het bedrijven der daad; — met raad en daad bijstaan, krachtig
ondersteunen; — de daden moeten spreken, getuigen,
men moet het door zijne daden toonen; — den wil
voor de daad nemen, iemands pogen, bedoeling waardeeren zonder den ongunstigen uitslag in rekening
to brengen; — velen voeren den naam, weinigen de
daad, de daden van menigeen beantwoorden niet
aan den naam, dien hij voert; daden van koophandel.
DAADZAAK, v. (...zaken), feit (Germanisme).
DAAGS, bw. iederen dag: b y gaat driemaal daags
wint een gulden daags, per dag; —
naar school; —
daags te voren, den dag to voren ; — des daags,'s daags,
bw. uitdrukking; — hij doet het driemaal 's daags
(over dag, op den dag) en driemaal 's nachts.
DAAGSANKER, o. (-s), (zeew.) 't meest gebruikte
werpanker, ook daagsch anker.
DAAGSCH, bn., eene daagsche jas, eene daaqsche hoed,
die niet op Zon- en feestdagen gedragen wordt.
DAAGSTER, v. (-s), (recht.) eischeres, klaagster.
DAAGSTOUW, o. (zeew.), kabel, bij 't daagsanker
gebruikt.
DAAL, v. (dalen), buts (eener pomp).
DAALDER, m. (-5), oud-Roll. munt (= f1.50), nog
als rekenmunt gebruikt; (zeew. en timmervak) uitgeholde en weer aangevulde plek boven spijkergaten; — een goed begin is een daalder waard, is veel
waard; wegens gelijkheid in vorm: schijf van een
appel, knol, wortel enz. Daaldertje, o. (-s).
DAALDERSPLA ATS, v. (-en), uitmuntende plaats.
DAAM, v. (Zuidn.) speen.
DAAR, bw. op-, in die plaats: daar heb ik het
boek gelegd; ginds : let ems op dien jongen daar; er:

daar zifn er, die u niet veel goeds toewenschen; — hier
en daar, op enkele plaatsen; daar ginds; — het uur
is daar, is aangebroken; — daar straks, voor een
oogenblik; — (met verzwakking der • beteekenis)
wie klopt daar- — daar ligt het, ik smijt het neer; —
daar hebt gfj het,
dat is juist de zaak, de reden;
'
—van da r,
van die plaats.
DAAR, vw. wijst den grond of de reden aan: daar
de
ridier
rent
terwijl
:
't regent, gaat 't feest niet door ;
van daar, daar 't nuchter veld nog dauwt; gij gaat uit,
daar ge weet, dat 't u verboden is.
DAARAAN, voornaamwoordelijk bw. Samenstellingen van daar met een ander bijwoord vervangen
het aanwijzend vnwd., voorafgegaan door het voorz.,
dat met 't bijwoord overeenkorat: noem de rivieren
van Frankrfik op met de steden, die daaraan liggen,
aan doze. Men zie dus voor doze woorden bedoelde
voorzetsels ; ...ACHTER, vn. bw. ; ...AF, vn. bw. van
dat enz.
DAARBENEDEN, bw. ; ...BENEVENS, vn. bw. ; ...BIJ,
vn. bw. daarenboven: de jongen was niet vlug en daarby nog ziekelijk, daarbij komt, dat ...; daarbij blijft
het; ...BINNEN, vn. bw., htj is daarbinnen, in die ka-•
mer. ...BOVEN, vn. bw., niets gaat daarboven, niets
overtreft het; (fig.) God daarboven, in den hemel;
...BUITEN, vn. bw., daarbuiten staat hij; — gij meet
daarbuiten bloven, er u niet mede bemoeien.
DAARDOOR, vn. bw.; als oorzaak aanduidend vw.
bw.: hij is zzek geworden, daardoor kon hff nietkomen.
DAARENBOVEN, vn. bw. bovendien.
DAARENTEGEN, vw. bw ., drukt eene zuivere tegenstelling uit : hij is zeer radicaal, zijn broer daarentegen
houdt het met de conservatieven; ...EVEN, bw. (van
tijd), zoo pas; ...JUIST, bw. (van tijd).
DAARHEEN, vn. bw. naar die plaats, naar dit of dat
heen : wij willen daarheen; (fig.) ge moet het daarheen
zien te brengen (sturen), dat awe tegenstanders verdeeld raken, ge moot dit zien to bewerken.
DAARIN, vn. bw. ; DAARLANGS, vn. bw.
DAARLATEN, (liet daar, heeft daargelaten), niet
verder over spreken; — dit daart,elftten, dit ter zijne
gesteld, niet in aanmerking genomen.
DAARMEDE, DAARMEE, vn. bw. met dit of dat,
met die zaak.
DAARNA, vn. bw. na dien tijd : in het begin waren
vrienden, daarna vfjanden; ...NAAR, vn. bw.;
...NAAST, vn. bw., de menschen zijn niet thuis, ik zal
eens daarnaast aanbellen, bij de Buren; ...NEVENS,
vn. bw., hij had talent en daarnevens goede protectie,
bovendien.
DAAROM, vn. bw. als redengevend voegw. bw.:
wil het niet hebben, daarom doe ik het juist; ...OMHEEN, bw.; ...OMSTREEKS, vn. bw., de rekening
zal 100 gulden beloopen of daaromstreeks, of ongeveer
dat; ...OMTRENT, vn. bw. ten naaste bij ; ...UNDER,
vn. bw., kinderen van 12 jaar en daaronder, beneden
dien leeftijd; ...OP, vn. bw., daarop sleet hy de deur
en ging naar bed, daarna, toen; daarop sprak hij;
...OVER, vn. bw.
DAARSTELLEN, (stelde daar, heeft daargesteld).
Een uit het Hoogduitsch overgenomen woord dat
bij ons zeer misbruikt wordt. Het kan, waar men
het aanwendt, immer door een good Nederlandsch
woord vervangen worden, b. v. een vooruitzicht daarstellen, openen; — eene vereeniging daarstellen, vormen, oprichten; — eene wet daarstellen, ontwerpen,
aannemen; — een kanaal daarstellen, graven.
DAARTEGEN, vn. bw.; ...TEGENOVER, vn. bw.;
...TOE, vn. bw. tot dit of dat, ertoe: daartoe heb
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ik geen tad, geen cooed; ...TUSSCHEN, vn. bw., ik
kwam daartusschen, bemoeide mij er mee, scheidde
de twistenden.
vn. bw.
DAARUIT, vn. bw.; ...VAN, vn. bw.;
DAARZIJN, o. (germ.) het bestaan, het leven:wien
zon wij het daarzfjn verschuldigd?
DAARZOO, bw. (van plaats: in de spreektaal) daar;
(van tijd) zoo juist.
DAAS, v. (dazen), paardenvlieg.
DA CAPO, bw. (muz.) nog eens over, van het begin, bis ; — o. (-'s) herhaling.
DACTYLISCH, bn., dactylische verzen, uit dactylen
bestaande.
DACTYLUS, m. (...tylen), een versvoet van drie
lettergrepen waarvan de eerste lang is, terwijl de
beide andere kort zijn, b. v. hinderpaal.
DADA, (van kinderen) goeden clag, — dada gaan,
uitgaan.
DADEL, m. (-s), voor den boom, — 7 v. (-s). voor de
vrucht. Zie DADELPALM.
DADELBOOM, m. (-en), dadelpalm; ...BOSCH, o.
(...bosschen).
DADELIJK, bn. bw. onmiddellijk: ik zal u dadelijk
antwoorden; dit huis is dadelijk te aanvaarden, oogenblikkelijk te betrekken; (germ.) een cladelijk aandeel
aan iets nemen, rich er rechtstreeks mee bemoeien.
DADELIJKHEID, v. (w. g.) het werkelijke, het
oogenblikkelijke. DADELIJKHEDEN, v. mv. slagen,
vechtpartij; van woorden k-warn het tot dadelijkheden.
DADELHONING, m. dadelstroop; ...KERN, v. (-en);
...OLIE, v.; ...PALM, m. (-en), een van 30 tot 60 voet
hooge boom in Arabic en Afrika, wiens vruchten (dadels) op pruimen gelijken en zoet van
smaak zijn.
DADELPIT, v. (-ten); ...PRUIM, m. en v. (-en), boom
nit de warme luchtstreek, levert eene harde houtsoort; de vrucht daarvan; ...STROOP, v. sap uit de
dadels geperst; ...WIJN, m.
DADER, m. (-s), bedrijver, uitvoerder. DADERES,
v. (-sen).
DADIG, bn. (w. g.) schuldig; hp was eraan dadig.
DADING, v. (-en), overeenkomst waarbij partijen,
tegen overgave, belofte of terughouding van iets
een geding ten einde brengen of voorkomen; vergelijk, transactie.
DAG, m. (-en), de toestand van het door de zon
beschenen gedeelte der aarde: het is, wordt dag;
het is laat dew; hij heeft het bfj klaren, lichten dag gedaan ; op klaarlichten dag; — ik kom nog bij dag thuis,
terwijl het nog dag is; 't is lang dog: — vodr dag en
dauw, zeer vroeg in den morgen; — de vleermuis slaapt
over dag, terwijl het dag is ; — dog en nacht, steeds;
een zeer groot ver—'tisenvrschilasdgenacht,
schil; — 't is dag of geen dag, 't schemert nog; — 't is
dag of geen dag : staat om zes wren op, het is licht
of duister; — geen dag voor oogen kunnen zien, (gees.)
het is zeer duister; vgl. opdagen; — 't misdrfff komt
aan den dag, wordt ontdekt; — hij haalde zon horloye
voor den dag, te voorschijn; — doe wel en wandel in
den dog, verberg uwe handelingen niet; — dat is
zoo klaar als de dag, dat ziet ieder in (vgl. tonneklaar); — de schilclerfj hangt tegen den dag, zoo, dat
het licht door de vensters er min of meer loodrecht
op valt; — 't mag geen dag zien, 't is iets slechts;
werken zoo lang het dag is, zijn tijd steeds nuttig
besteden; — 't is morgen vroeg dag, we moeten vroeg
opstaan; —
tijdruimte tusschen op- en ondergang der zon, ook :
een bepaalde tijd; wij hebben den heelen dag gewerkt; —
etmaal: een dog heeft 24 uur ; eene week heeft zeven
dagen; veertien dagen; welken dag hebben w j nu ?
Dinsdag of Woens.day ?; dag noch uur weten; — dag en
uur bepalen, den ju . sten tijd; — een heilige dag, kerkdag voor de Katholieken; — (zeew.) heilige dag, eene
bij 't schoonmaken of verven van 't schip overgeslagen pick; — de werklieden maakten een langen dog,
werkten dien dag lang; — een grooten dag van iets
maken, met veel ophef ervan spreken; — ik kom

daar alle dagen, iederen dag alle, iederen dag; ale
dag van gisteren; — morgen aan den dag, morgen
dadelijk; morgen komt er weer een dag; de lucht zit
nog vol dagen; — heden ten dage, tegenwoordig, vgl.
vandaag; ten dage dat; — dozer dagen, onlangs; op
zekeren dag; — bfj den dag veranderen, zoo, dat men
iederen dag 't verschil kan waarnemen ; — dag aan
dag, iederen dag weeraan; — goede dagen, tijden
waarin men 't good heeft; — in de dagen van
't schrikbewind, in dien tijd; — al zon dagen, nitroep van verwondering; — zone dagen zon geteld,
zijn einde is nabij; — dien dag hoop ik nog to beleven, dat hoop ik nog eens te zien; — in den ouden
dag, in de oudheid; — de oude dag, de ouderdom;
bejaarde lieden; — hfj is der dagen
—oudenvandagen,
zat, zoo oud, dat 't leven hem verveelt ; — de orde van
den dag, (in vergaderingen) agenda; — opstootjes zijn
aan de orde van den dag, komen dagelijks, veelvul't nieuws van den dag, 't nieuws van
dig voor;
heden; — een gat in den dag slapen, 's morgens zeer
laat opstaan; — van den eenen dag in den anderen
Leven, zonder geregelde verdiensten (ook) : onbezorgd; — cnthoud je dag! ik zal je weten to straffen; — (godg.) de jongste dag, dag van het laatste
oordeel, dag des oordeels ; de dag der dagen; — ten
jongsten dage, op den jongsten dag; — op 't laatst
der dagen, als 't einde nadert ; — de dag des Heeren,
de Zondag; — hij verdient drie gulden daags, per dag;
(vgl.) ik moot driemaal 's daags en tweemaal 's nachts
de machine inspecteeren; — het is nog kort (lang) dag, de
tijd zal spoedig daar zijn ; ook 't is nog kort dag, nog
kort geleden; — tot in lengte van dagen, tot in eene
verre toekomst; — iem. (goeden) dag zeggen, groeten; — het gaat dag, (van een kind) gaat uit;
(oorspronkelijk) eene wettelijke tijds—ja rendag,
ruimte van een jaar en zes weken, (tegenw.) een zeer
langen tijd; (veroud.) dag waarop eene vergadering word gel-louden; rechtsgeding; vergadering;
zie ZITDAG; RIJKSDAG, LANDDAG, vgl. indagen,
uitdagen, verdagen; (gew.) termijn; ik heb nog twee
(land) dagen, twee maal to botalen; het gaat op
lange dagen; (bouwk.) binnenkant van een raamwerk of kozijn: de grootte van het kozijn in den dag,
binnenswerks gemeten; (Zuidn.) dagslot. Dagje, o.
(-s), daagje, daagjes).
DAG, DAGGE, v. (-gen), ponjaard, (Zuidn.) werktuig om de voegen van 't metselwerk glad te maken.
DAG, v. (-gen), (zeew.) een end touw waarmede
de matrozen op een schip gestraft worden.
DAGBLAD, o. (-en), dagelijks verschijnend nieuwsblad; —ARTIKEL, o. (-en); —CORRESPONDENT, m.
(-en) ; —LEZER, m. (-s); --PERS, v. de couranten,
dagbladen; —SCHRIJVER, m. (-s); —ZEGEL, o.
zegel op de dagbladen : eene vroegere belasting.
DAGBLIND, bn. bij den dag niet ziende (als de viedermuizen on uilen). DAGBLINDHEID, v.
DAGBLOEM, v. (-en), bloom die slechts ddn dag
leeft; ook eene bloom die in den dag opengaat.
DAGBOEK, o. (-en), aanteekeningen die alle dag
worden bijgehouden : hot dagboek van Willem de Clercq;
(kooph.) register waarin de koopman volgens de
wet van dag tot dag zijne inschulden, schulden,
acceptation, endossementen enz. moot opteekenen,
memoriaal; (zeew.) scheepsjournaal; ...BOOG, m.
(...bogen), (sterrenk.) deal van den parallelcirkel
eens hemellichaams, dat boven den horizon eener
plaats ligt.
DAGCIRKEL, m. (-s), (sterrenk.), schijnbare weg
dien een hemellichaam van de eene culminate tot
de andere aflegt.
DAGDIEF, m. (...dieven), die zijn tijd verluiert, luie
workman. DAGDIEVEN, (dagdiefde, heeft gedagdiefd), zijn tijd verluieren. DAGDIEVERIJ, v. (-en).
DAGDIENST, m. tegenstelling met nachtdienst.
DAGELIJKS, bw. alle dag, iederen dag: ik spreek
hem dagelijks; — 't wordt nog dageleks erger, van dag
tot dag, voortdurend.
DAGELIJKSCH, bn. wat iederen dag voorkomt:
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zijne dagelfjksche bezigheden; de dagelijksche omwenteling der aarde om hare as; — geef ons heden ons dagelijksch brood, wat •virij elken dag noodig hebben;
—ikhebmijn(het)dagelijkschbrod,
een matig bestaan; — een dagel#ksch burg ermannetje, alledaagsch,
gewoon; — dagelfjksch bestuur, dat deel van een

besturend lichaam dat met de leiding der dagelijksche aangelegenheden belast is, b.v. burgemeester en wethouders eener gemeente; — dagelfjksch
opzichter, de opzichter die voortdurend toezicht houdt
op het werk; — dat is dagelfjksch werk voor hem, dat
doet hij alle dag, daar is hij mee vertrouwd.
DAGEMENT, o. (-en), (veroud., Zuidn.) dagvaarding.
DAGEN, (het daagde, heeft gedaagd), dag worden:
het daget (daagt) in den Oosten; — de morgen daagt,
breekt aan; (fig.) eene schoone toekomst daagt; 't morgenrood der vrijheid daagt; vgl. opdagen.
DAGEN, (daagde, heeft gedaagd), (recht.) roepen
(voor de rechtbank), dagvaarden; — iemand voor den
rechter dagen, hem een proces aandoen ; vorderen (tot
een tweegevecht), uitdagen; vgl. indagen, uitdagen.
DAGING v. (-en), het dagen, dagvaarden.
DAGER, m. (-s), deurwaarder ; eischer in een proces.
DAGERAAD, m. het aanbreken van den dag, (fig.)
de dageraad des levens, de kindsheid; — de dageraad
der vrifheid, het begin; — h# lacht als de duivel tegen
den dageraad, hij grijnslacht.
DAGGELD, o. (-en), loon dat men iederen dag verdient of ontvangt.
DAGGELDER, m. (-s), daglooner; (oudt.) waardgelder die bij den dag dient of betaald wordt.
DAGGEN, (dagde, heeft gedagd), (gew.) de voegen
van 't metselwerk afwerken.
DAGGESTERNTE, o. (dicht.) de zon.
DAGHUUR, v. daggeld: op (in) daghuur werken; (fig.)
eene goede daghuur verdienen (aan iets), goed geld aan
iets verdienen.
DAGHUURDER, m. (-s), DAGHUURSTER, v. (-s), die
op daggeld werkt. DAGHUURDERSPLAATSJE, o.
(-s), keuterij.
DAGKAART, v. (-en), toegangskaart die slechts gedurende den dag van afgifte geldig is.
DAGKAPEL, v. (-len), die over dag vliegt.
DAGKRING, m. (-en), zie DAGOIRKEL.
DAGLICHT, o. het licht van den dag: iets
daglicht bekYken, (fig.) zeer nauwkeurig; — Ito zag het
(eerste) daglicht te, word geboren te ; — hij is niet waard,
dat hem het daglicht beschont, is een nietswaardi ge ; (fig).
iets in een fraai daglicht plaatsen, het vergoelijken;
—ietsnehlderaglichtseln,
goed doen uitkomen.
DAGLIJST, v. (-en), lijst van de dagelijks aankomenden; dagelijksche aanteekening enz. ; ...LOON, o.
(-en), betaling van een dag arbeid.
DAGLOONER, m. (-s), DAGLOONSTER, v. (-s), workman, werkvrouw die bij den dag zich verhuurt.
DAGMARSCH, m. (-en), een marsch dien de soldaten in een dag doen; ...MAT, v. Overijselsche vlaktemaat, deimat, deimt: zooveel gronds als men op
een dag afmaaien kan, ongeveer een halve H.A.
DAGMEISJE, o. (-s), meisje dat gedurende eenige
uren van den dag huiselijke bezigheden bij iemand
verricht en 's avonds naar huis gaat.
DAGORDE, v. (in vergaderingen) lijst der te behandelen onderwerpen, agenda; ...ORDER, v. (-s), bekendmaking, afkondiging aan het leger.
DAGPAUWOOG, na. (-en), zekere fraai gekleurde
vlinder.
DAGPLOEG, m. (-en), groep arbeiders die over dag
werken, in tegenstelling met den nachtploeg.
DAGREGISTER, o. (-s), dagboek ; ...REIS, v. (...reizen),
weg dien men gedurende een dag kan afleggen; die
stad ligt op 20 dagreizen van...; met kleine dagreizen
voorttrekken ; ...RONDE, v. (-n), (mil.) rondo die bij
dag gedaan wordt.
DAGSCHOLIER, m. en v. (-en), die de dagschool en
niet de avondschool bezoekt. (ook) externe leerling
op eene kostschool; ...SCHOOL, v. (...scholen), die
alleen bij den dag gehouden wordt.

DAK.
DAGSCHOT, o. (-en), ochtendschot in zeehavens,
als sein om de havenketens te openen.
DAGSCHREEF, v. (...schreven), (timm.) uiterste maat
waar niet overheen gewerkt mag worden; ...SCHUIT,
v. (-en), een klein vaartuig dat alleen bij dag vaart.
DAGSCHUW, bn. (w. g.) lichtschuw.
DAGSEIN, o. (-en), (zeew.) sein dat met wimpels,
vlaggen enz. gedaan wordt; ...SLOT, o. (-en), slot
met een kruk te openen, dagsluiting; ...STER, v.
morgenster, Orion; (ook) de zon; ...SLAPER, m. (-s),
Europeesche geitenmelker, nachtzwaluw.
DAGSTUK, o. (-ken), kantplankje in de dagzijde van
den muur (bij kozijnen).
DAGTAAK, v. wat iemand elken dag moet doen:
eta volbrachte dagtaak is de rust zoet.
DAGTAFELS, v. my. astronomische jaarboeken.
DAGTEEKENEN, (dagteekende, heeft en is gedagteekend), den datum plaatsen; den datum dragon;
(fig.) dat dagteekent van dien tad. DAGTEEKENING,
v. (-en), datum, aanwijzing van den hoeveelsten
der maand; ...TOORTS, v. (dicht.) de zon.
DAGUERREOTYPE, v. (-n), lichtbeeld (door middel
der camera obscura verkregen afbeelding, naar den
uitvinder Daguerre aldus genoemd).
DAGUIL, m. (-en), (nat. hist.) sneeuwuil.
DAGVAARDEN, (dagvaardde, heeft gedagva.ard), ter
dagvaart beschrijven, oproepen; (recht.) voor het
gerecht dagen (bij deurwaardersakte). DAGVAARDING, v. (-en), gerechtelijke indaging; deurwaardersakte, exploot (van indaging).
DAGVAART, v. (-en), (oudt.) vergadering van afgevaardigden (van een land): ter dagvaart verschijnen;
dagvaart houden; dagreis.
DAGVERHAAL, o.(...verhalen), verhaal van hetgeen
elken dag voorvalt, vooral van reizigers; ...VLINDER, m. (-s), vlinder die over dag vliegt; ...VOGEL,

m. (-s), (w. g.) gewone vogel die zich bij den dag
laat zien (in tegenstelling van nachtvogel enz.);
...VORSTIN, v. (dicht.) de zon.
DAGWAAK, v. (zeew.) wektrommel, reveille: de
dagwaak slaan ; ...WACHT, v. (-en), (zeew.) eerste
wacht na den nacht (van 4 tot 8 uur in den morgen) ;
...WAND, v. (-en), naam eener oude landmaat;
...WERK, o. zooveel arbeid als men in een dag
kan afwerken; — als men alle misslagen van dien
man wou optellen, had men wel dagwerk, dan had
men zeer veel te doen ; — daarvan zou ik wel dagwerk willen hebben, dat zou ik wel dagelijks willen
doen; (fig.) mijn dagwerk is volbracht, mijn levensdraad
is afgesponnen; (gew.) als maat: 700 stuks pannen,
8000 steenen, 6000-12000 turven, (verschillend naar
de plants en de soort van turf); zekere landmaat;
...WERKER, m. (-5); ...WERKSTER, v. (-s), daglooner, dagloonster; ...WIJZER, m. (-s), boekje-,
blaadje-, werktuigje dat de dagteekening aantoont; almanak, agenda.
DAGZIJDE, v., de dagzUde der aarde, de door de zon
beschenen helft; — (-n), de dagzijde van deuren en
kozUnen, binnenzij de.
DAHLIA, v. (-'s), zekere sierplant, zoo geheeten
naar den Zweedschen kruidkenner Dahl, in 1789
overleden.
DAK, o. (-en), dekstuk; (meestal) bedekking van
een gebouw, bestaande uit de kap met bedekking:
pannen, leien, zink, ijzer, riot, stroo, rustende op de
muurplaat of balklaag; de zijden die schuin liggen
en van boven eikander onder een zekeren hoek bij
de noklijn naderen, of door een plat verbonden zijn,
heeten dakchtleken, of dakschilden; naar den vorm
onderscheidt men : gevel- of zadel-, schild-, tent-, mansarde-, toren-, of helm-, lessenaar- (meestal afclaken
genoemd), terms-, zaagdaken, zie die woorden on
aanclak on afdak ; ook een beschoten dak, onder de
bedekking met planken beschoten; plat dark; —
Duitsch dak, met 2 schuinsche vlakkeii of schilden;
op dat huis lig
Hollandseh clad, met 4 schilden;
onder
een papieren dak, (fig.) ligt eerie hypotheek;
dak h-omen, huisvesting bekomen; (fig.) hjj is ceder
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dak, goed bezorgd, (ook) zeer in zijn schik; — onder
dak brengen, (fig.) huisvesting bezorgen; — onder e'en
dak wonen, hetzelfde huis bewonen; vrijen onder e'en
dak is een groot gemak ; (gew.) het weert op zijn dak, de
omstandigheden zijn hem gunstig; — onder mOn nederig dak, in mijne burgerlijke woning; — iem. iets op
zifn dak schuiven, (sturen), toeduwen, (ook) hem er
verantwoordelijk voor stellen; — dat krifg ik op
min dak, daar zal ik voor moeten boeten; — 't viel
see koud op min dak, 't was eene zeer onaangename
verrassing; — iem. op zijn dak komen, zitten, hem
een standje geven, (ook) iets afpingelen; (Zuidn.)
het zal ook wel op zOn dak regenen, hij zal dat onaan.gename ook moeten ondervinden; — de speelman is
van het dak, de wittebroodsweken, de dagen van
vreugde zijn voorbij ; — de speelman zit daar nog
op het dak, men is er nog in de wittebroodsweken,
in de dagen van vreugde; — spreek daar niet vender
over, er is to reel dale op 't huis, er zijn er to veel
bij, die het niet moeten hooren; — de zaak ging van
een leien dakje, lisp met bekwamen spoed on zonder
stoornis af; — iets van (op) de daken verkondigen,
glom bekend maken; — er zijn ratten op het dak,
or zijn ongenoodigde luisteraars. Dakje, o. (-s,
daakjes).
DAKBALK, m. (-en), dwarsbalk die aan 't dakgeraamte stevigheid geeft, haneb alk ; ...DEKKER, m.
(-s), die met stroo dekt (in tegenst. met leidekker);
...BORD, 0. (-en), plank voor aan het dak (ter bekleeding) ; ...BOS, m. (-son), een bos dak- of dekstroo.
DAKDICHT, bn. goed van dak, boveiligd tegen doorr egenen enz.
DAKDROP, ...DRUP, m. het droppen, lekken van
een dak.
DAKGERAAMTE, o. (-n), de verzameling van al de
sparren enz. van een dak; ...GOOT,v. (...goten), goot
die langs de onderzijde van het dak loopt.
DAKHAAS, m. (...hazen), (scherts.) kat.
DAKKAMERTJE, o. (-5), vliering, eon kamertje onder
het dak van een huis.
DAKLAT, v. (-ten), lat over de sparren geslagen;
...LEI, v. (-en), eene lei die dient tot het bedekken
van daken.
DAKLOOS, bn. zelfstandig gebruikt: toevlucht voor
dakloozen, voor menschen zonder huisvesting. DAKPAN, v. (-nen), pan tot dekking.
DAKPANSGEWIJS, bw. (plantk.) die bladeren bedekken elkaar dakpansgewijs, zoo dat een deel van
elk blad buiten het voorgaande uitsteekt.
DAKPIJP, v. (-en), loodrecht of schuin staande pijp
om het water uit de dakgoten af to yoeren, ...PLAT,
o. open galerij in den vorm van een balkon op een
huis, plat dak.
DAKRIB, v. (-ben), schuins liggende balk in het
dakgeraamte; ...RIET, o. ...STROO, o. riot of stroo
waarmede men daken enz. (op het platteland) dekt.
DAKSCHILD, o. (-en), zie DAK; ...SPANT, v. (-en).
DAKSPAR, v. (-ren), spar, dienende tot het samenstellen van het dakgeraamte; ...STOEL, m. (-en),
(bouwk.) getimmerte waarop het dak rust, kapgebint.
DAKVENSTER, o. (-s), venster in het dak;
o. vilten stof, tot dekking dienende; ...VORST, v. (en),de horizontals rij pannen die van boven de beide
schilden verbindt.
DAKWERK, o. (-en), samenstel van een dak.
DAL, o. (-en), inzinking tusschen bergen; — het dal
van de Reuss, het dal waardoor de Reuss stroomt,
het Reussdal; (dicht. of scherts.) 't ondermaansche
dal, de aarde; — de aarde is een tranendal, eene plaats
waar veel geleden wordt; — over berg en dal, van
alle kanten, (ook) van verre oorden;
bergen en dalen
ontmoeten elkander niet, maar menschen wel, men staat
somas onverwachts tegenover kennissen die men niet
dacht weer to zien. Zie DALGROND.
DALBEWONER, m. (-5) ; ...BEWOONSTER, v. (-s).
DALEN, (daalde, is gedaald), eene lagers plaats gaan
innemen: als men de klep opent, daalt de ballon; de

waterspiegel daalt bij ebbe; — de zon daalt reeds, de
avond is nabij; — zone stem daalde meer en meer, hij
sprak hoe langer, hoe zachter; — de graanprfizen
dalen, worden lager, minder; — de action dalen, worden minder waard, (fig.) de zaak wordt minder goed,
het vertrouwen vermindert; — in het graf dalen, steryen; — hij is zeer in mine achting gedaald, ik acht
hem minder. DALING, v. (-en), het naar beneden
komen; vermindering : de daling der fondsen; op &thing speculeeren, (in fondsen) contremineeren; — verkeep op daling, contremine.
DALGROND, m. (-en), ondergrond van het hoogveen,
laag land, ook dalland, (Wien genoemd.
DALKRUID, o. (plantk.) eene plant, behoorende tot
de familie der asperge-achtigen: veelbloemig dalkruid,
tweebladig dalkruid.
DALLES, in voor een dalles, h# kreeg een dalles, niets.
DALLIEDEN, m. my. dalbewoners.
DALMATICA, v. (-'s), priesterlijk overkleed, misgewaad, lang wit overhemd dat ook door de Duitsche
keizers en Fransche koningen bij hunne kroning
word gedragen.
DALTONISMUS, DALTONISME, o. gebrek aan het
gezichtsvermogen van vele menschen, waardoor men
eenige kleuren (vooral rood on groen) niet kan onderscheiden. DALTONIST, m. (-en), persoon die aan
daltonisme lijdt.
DALUW, bn. Zie DELUW.
DALVORMING, v. (-en), (geol.) 't ontstaan van dalen;
de wijzen waarop een dal ontstaan kan zijn, b.v.
inzinkingsdalen, erosiedalen.
DALWIND, m. (-en), wind die (bij dag) uit het dal
langs de berghelling waait.
DAM, m. (-men), een in het water opgeworpen wal
die dient om 't water to keeren, den stroom to leiden of to verdeelen (vgl. clOk, langs het water); een
stuk grond waarover men een door slooten omgeyen weiland kan verlaten, doorgaans met een hek
er midden op strook veen tusschen slooten ; grond
voor eene poort, plein; gedeelte van den muur tusschen twee kozijnen; dwars verbindingsstuk in kettingschalmen; — eon dam opwerpen tegen het socialisme, de ontwikkeling, den voortgang beletten; erf,
grondgebied ; — 't hek is van den dam, 't gewone toezicht ontbreekt en daardoor hebben we vrij spel;
(spreekw.) als e'en schaap over den dam is, volgen er
meer, als din voorgaat, volgen meerderen zijn voorbeeld (meest in ongunstigen zin) ; — ik kern niet veel
van den dam, van huis; — een haan is stout op eigen
dam, to huis is men moediger dan elders; — dit
breekt dammen en daken door, sleept alles mode, ontziet niets; (gemeenz.) ik heb er eon goeden dam in
gezet, gelegd, mijne maag goed gevuld. Danzmetje, o. (-s).
DAM, v. (-men), eene dubbele schijf in het damspel; — op dam komen, eene dam verkrijgen; dam
spelen, zie DA1VIBORD.
DAMASCEEREN, (damasceerde, heeft gedarnasceerd), staal bloemen, vlammen, met goud of zilver
inleggen : eene gedamasceerde kling. DAMASCEERING, v. het damasceeren.
DAMASCENER, bn., damascener kling, van gedamasceerd staal.
DAMAST, o. [(-en) in de bet. van soorten van damast]
zijdon, katoenen, wollon stof waarin figuren geweven zijn.
DAMASTBLOEM, v. (-en), witte muurbloem, nachtviooltje.
DAMASTEN, bn. van damast: damasten tafellakens.
DAMASTFABRIEK, v. (-en); ...GOED, o. stof tot damast geweven; o.; ...LINNEN, o.
DAMASTPRUIM, v. (-en), pruim van Damascus.
DAMASTSTAAL, o. een op bepaalde wijze bereid
mengsel van innig met elkander veibondene staalen ijzerdeelen, waarvan men klingen maakt, op
welke men door zekere aangebrachte zuren sierlijke teekeningen weet voort to brengen. DAMASTSTOF, v.; DAMASTTAFELLINNEN, 0.; ...WERK,
o. (-en); ...WEVER, m. (-5) ; ...ZIJDE, v.
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DAMBEZIE, v. (...bezign), jeneverbes.
DAMBORD, o. (-en), bord met ruiten waarop met
damschijven wordt gespeeld; ...GOED, o. geweven
goed met ruitjes.
DAME, v. (-5), vrouw van rang; (schaak- en kaartspel) koningin ; vrouw van den fatsoenlijken stand ;
mtine dame, de dame die ik geleid. Tegenwoordig
wordt dame, ook gebruikt om eene vrouwelijke persoon aan te spreken, wier naam of titel men niet
kent; 't meervoud dames is als vocatief reeds lang
in gebruik. Dametje, o. (-s).
DAMES INSTITUUT, o. (...tuten); ...ZADEL, o. (-s),
zadel, voor dames ingericht.
DAMHERT, o. (-en), het sierlijkste in Europa inheemsche hert, bruin met witte vlekken, kleiner
dan 't edelhert.
DAMKUIL, m. (-en), (ijzergiet.) gemetselde kuil
waarin de gietvorm soms geplaatst wordt; ...KETTING, m. (-en), ketting met dammen in de schalmen.
DAMLOOPER, m. (-s), klein vaartuig, geschikt om
over dammen, dijken, overtoomen gesleept to worden.
DAMMEN, (damde, heeft gedamd), (w. g.) een dam
leggen, met een dam afsluiten, afdammen.
DAMMEN, (damde, heeft gedamd), dam spelen.
DAMMER, m. (-s), damspeler.
DAMOCLES, het zwaard van Damocles , zie ZWAARD.
DAMP, m. (-en), gasvormige stof die bij gewone
temperatuur als vloeistof of als vast lichaam voorkomt: damp van kokend water, damp van jodium,
(vgl. wasem, stoom, nevel, rook); ook voor gasvormige verbrandingsprodukten gebruikt: kolendamp; —
wat staat hier een damp! rook; — kwade dampen,
(naar eene vroegere zienswijze) gasvormige stoffen
die zich door het lichaam verbreidden en de ziekten
veroorzaakten.
DAMPBAD, o. het baden in damp: een dampbad
(...baden), plaats waar men zulk een bad
nemen;
neemt.
DAMPEN, (dampte, heeft gedampt), damp van zich
geven , uitwasemen: dampende fabrieksschoorsteenen,
, het paard dampte; sterk (tabak) rooken :
• schotels
zfit weder geducht aan het dampen. DAMPING, v.
het dampen.
DAMPER, in (-s), sterk, onvermoeid rooker; ook
(Goudsche of Duitsche) pijp.
DAMPIG, bn. (-er, -st), nevelig, vol rook : kortademig
(van paarden, schertsend ook van menschen gezegd).
—

-

DAMPIGHEID, v. kortademigheid (van paarden).
DAMPKETEL, m. (-s), stoomketel; ...KOGEL, m.
( - s), voorheen gebruikt, hol, papieren projectiel, met
verstikkende stoffen gevuld; ...KRING, m. (-en),
luchtomhulsel dat den aardbol omgeeft, atmosfeer.
[Het mv. dampkringen is alleen denkbaar, zoo ook
de overige planeten een dampkring hebben.] DAMPKRINGSDRUK, m. drukking door den dampkring
uitgeoefend ; ...DRUKKING, v.; ...KUNDE. v. meteorologie ; ...LUCHT, v. DAMPKUUR, v. genezing
door dampbaden.
DAMPLANK, v. (-en), (waterb.) loodrecht staande
plank die het instorten van een boorgat enz. moet
verhinderen.
DAMPMETER, m. (-s), werktuig our de hoeveelheid
of de spanning van een damplaag te meten.DAMPSPANNING, v. drukking door een damp op de
wanden van het vat uitgeoefend; ...VORMING, v.
ontstaan van damp.
DAMSCHIJF, v. (...schijven), schijf waarmede men
dam speelt; ...s:PEL, 0.
DAMSPELER, m. (-s); ...SPEELSTER, v. (-s).
DAMSTEEN, m. (-en), steen waardoor in den hoogoven het wegvloeien van 't gesmolten ijzer belet
wordt.
DAMSTEEG, bn. (gew.) koppig bij het verlaten van
het erf (van paarden).
DAMWEDSTRIJD, m. (-en), wedstrijd in het dammen.
DAMWEG, m. (-en), berm.
DAN, bw. op dien (tevoren aangeduiden) tijd: margen hebben we vacantie; dan gaan we naar Schevenin-

gen; vervolgens, daarna: eerst werken, dan spelen; -bovendien, daarbij : hjj bezit twee huizen in de stad en
dan nog een lief buitentje; — in dit (te voren aangeduide) geval: hjj is getrouwd en dan kan men niet
doen wat men wil;
in eene vragende tegenwerping
—

om het daarin genoemde felt to doen uitkomen als
gevolgtrekking uit het beweerde ge zegt, dat de
man stellig onschuldig is, maar hebben dati alle getuigen gelogen;
in eene tegenwerping, vOor 't woord
toch : ge geeft erg op dien schrifver af, maar hjj had
dan toch zin onderwerp goed bestudeerd; — in een ge—

biedenden zin, om 't ongeduld, 't misnoegen van den
spreker uit to drukken, vooral in verbinding met

toch: ga dan aan je werk; wees dan tech eindelp eens
stil;
nu en dan, soms, op ongeregelde tijden ;
schreef dat hjj dan en dan zou komen, op diem
—

—

(door hem genoemden, maar nu door mij verzwegen)
tijd ; — en dan ? wat verder, wat zult ge dan doen,
(ook) wat zou dat ? dan wordt in den hoofdzin gebruikt als terugwijzing naar een voorafgaanden
tijdbep. of voorw. zin: als de klok twaalf slaat, clan
leg ik mine pop neer; als de boot niet op tijd vaart,
dan kom ik niet; — in de spreektaal ook na gewone
bepalingen: morgen, dan ga ik uit; bj dooiweer, dan
wordt de bcean ongeschikt;
vw. na een comparatief: hij heeft meer geld, dan ik

na de
(de spreektaal gebruikt doorgaans als) ;
woorden ander, anders : een ander dan
heeft het
zegt; — na een ontme verteld; dat is anders dan
kennenden zin, om eene uitzondering, eene beperking
in to leiden: h gaat nooit uit dan 's Zondags, behalve 's Zondags; hfj heeft niemand op de wereld dan
zone moeder; ik zie hem niet dan in gezelschap;
—oknavrgendzi enmtoken dkracht:
wie is er goed, dan God alleen?
(als beperkend tegenstellend voegw.) echter, edoch:
vol hoop hadden onze mannen zee gekozen, spoedig
zouden ze de eer der vlag gewroken hebben; dan de
Heer had anders over hen besloten; — in plaats van
't uitsluitend tegenst. of wanneer 't onderschikkende of voorafgaat (vaak verbonden met wel) : ik
weet niet, of ik hem hier roepen zal, dan of (ook of
dat) ik hem maar thuis zal laten blijven; gjj vraagt
me, of zijn verzuim van onwil dan wel aan onachtzaamheid toegeschreven moet worden; — al dan niet, al
of niet: ge moet melden of gfj 't al dan niet aanneemt.
DAN, stad in Palestina : van Dan tot Berseba, (fig.)
het geheele land door.
DANAIDEN, v. mv. het vat der Danaiden vullen, zie
VAT .
DANDY, m. (-'s), modegek, pronker, saletjonker.

DANIG, bn. bw. zeer groot: ik heb em danigen honger ; buitengemeen, zeer: hij heeft zich danig bedrogen,
verveeld; — ik heb hem danig de waarheid gezegd, flunk.
DANK, m. betuiging van erkentelijkheid, de uitdrukking van iemands dankbaarheid ; — jets in dank
aannemen, aanvaar den, met betuiging, met een gevoel
van erkentelijkheid; ik zal hem min dank daarvoor
betaigen, — in dank terug, uitdrukking gebezigd bij
het terruggeven van jets dat men geleend heeft;
Gode zij dank gebracht; — Goddank,
—Godezijdank,
daar ben ik klaar mee, ik ben goddank gezond;
(spreekw.) hij oogst stank voor dank, wordt met de
grofste ondankbaarheid beloond; — is dat geen dank-je
waard? kunt ge daarvoor niet bedanken; — iemand
dank weten ergens voor, hem als den bewerker, den
schenker daarvan beschouwen of erkennen, hem er
zijn genoegen over uitspreken; — iemand slechten
dank weten voor lets, hem als verwijt aanrekenen,
wat met goede bedoelingen gedaan is; (veroud.) wil,
begeeren: tegen zip?, dank; nog in: tegen wil en dank

(vgl. ondanks).
DANKALTAAR, o. (...taren), (oudt.) altaar voor de

offeranden.
DANKBAAR, bn. bw. (-der, -st), gevoelig, erkentelijk voor genoten weldaden; ik rat a eetavig dankbaar zijn, — een denkbaar mensch, jean. die de deugd
der dankbaarheid bezit; danicbccar fr,rjetis join., roar

DANKBETUIGING.
lets zijn; — ten hoogste dankbaar, ik dank u zeer;
een d,ankbaar hart; — een dankbare grond, akker,

vruchtbaar en weinig arbeid vorderende ; — eene
dankbare taak, een dankbaar onderwerp, waarvan vol.
doening is te wachten; (scherts.) ik blijf u dankbaar, ik pas ervoor. DANKBAARHEID, v. dankbaar gevoel; erkentelijkheid.
DANKBETUIGING, v. (-en), schriftelijke of mondelingo betuiging van dank : eene dankbetuiging in de
courant plaatsen; onder, met dankbetuiging.
DANKDAG, m. (-en); ...FEEST, o. (-en), dag of feest,
door eene regeering tot het doen van openlijke dankgebeden in de kerken vastgesteld; (gew.) eerste
Woensdag in November, waarop in de kerk dankzegging voor den oogst gedaan wordt (in Overijsel
en Drente).
DANKEN, (dankte, heeft gedankt), dank betuigen:
iem. (voor jets) danken; gij hebt niet te danken; verschuldigd zijn: dit heb ik u te danken (ook in ongunstige
beteekenis); hebt gfj al gedankt? — er is voor dien zieke
gedankt, de predikant heeft in de kerk voor zijne herstelling gedankt; — daar dank ik voor, dat sla ik af,
daar heb ik geen zin in.
DANKENSWAARDIG, bn. (-er, meer-, -st, meest-).
DANKGEBED, o. (-en), dankzegging aan God;
...LIED, o. (-eren), lofzang, hymne; ...OFFER, o.(-s),
...OFFERANDE, v. (-n) ; ...REDE, v. (-nen) ; ...STOND,
m. (-en), vgl. dankdag, bidstond.
DANKZEGGEN, (zeide en zei dank, heeft dankgezegd), zijn dank betuigen.
DANKZEGGEN, o.; ...ZEGGING, v. (-en), dankbetuiging: onder dankzegging voor bewezen diensten
iemand ontslaan; (in 't bijzonder) het doen van een
dankgebed (door den predikant).
DANS, m. (-en), rythmische beweging der voeten
en van het lichaam naar muziek of zangtonen: zich
met spel en clans vervroolijken, — een meisje ten dans
Leiden, met haar op een bal gaan dansen ; ten dans
noodigen; — een dans, eenige achter elkaar uitgevoerde dansbewegingen: ik kan nog wel een dans meemaken; — die dame had nog twee dansen open, had
op haar balboekje voor twee dansen nog geen cavalier; bepaalde soort en opvolging van dansbewegingen: de fandango is een Spaansche dans; — er gaat
geen dans voor eten, eten gaat vOOr alias ; — Sint-Veitsdans, danswoede, eene soort van kramp, met zulke
hevige en menigvuldige bewegingen en trekkingen
der ledematen, dat de daarmede behepte het voorkomen heeft van een dansende; (fig.) den dans ontspringen, het gevaar ontkomen; — aan den dans komen, dans geraken, slaags raken, (ook met iem.) in
gevecht, in twist komen. Dansje, o. (-s), de oude heer
maakte ook nog een dansje mee.
DANSCLUB, v. (-s), club om het dansen te leeren.
DANSEN, (danste, heeft gedanst), voeten en lichaam
naar muziek of zang bewegen; (fig.) naar iemands
pijpen dansen, in alles zijn wil moeten doen, zie
PIJPEN; eene menuet dansen, eene quadrille dansen;
springen, huppelen : hfj danste de kamer uit; — hij
danste van vreugde, hij kon niet stilzitten van blijdschap ; — 't geld danste in min zak, ik heb grooten lust
het uit to geven; — 't schip danst op de golven, beweegt
zich op en neer; de letters dansen mt." voor de oogen; —
dansende lichtstralen, lichtstralen die bij afwisseling
op een punt vallen; (spreekw.) als de kat van huis
is, dansen de muizen, als er geen opzicht is, springt
men uit den band; — te dom om voor den duivel te
dansen, zeer dom; — daar had je de poppen aan 't dansen, daar kwamen de onaangename gevolgen, toen
kwam er herrie.
DANSER, m. (-s). DANSERES, v. (-sen), (ook wel
danseuse), persoon die danst.
DANSFEEST, o. (-en), danspartij ; ...FIGUUR, v.
(...figurers), naam der cerschillende lijnen die men
al dansende beschrijft, toer.
DANSHUIS, o. (...huizen), huis waar men publieke
bals geeft; (ook) verdacht huis.
DANSKLAPPERS, m. mv. houten of blikken klap-
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pers bij den dans der priesters van Cybele (overeenkomende met de castagnetten); ...KUNST, v.
DANSLES, v. (-sen), onderricht in de kunst van
dansen; ...LIED, o. (-eren), lied op de maat waarvan
men danst; ...LUST, m. lust tot dansen.
DANSLUSTIG, bn. (-er, -st), een danslustig meisje.
DANSMAAT, v. gelijke gang in het dansen ; ...MEESTER, m. (-s), iemand . die dansles geeft; (timmerm.)
zekere passer om de dikte van 't hout to meten;
...MUZIEK, v. muziek waarop men danst.
DANSOEFENING, v. (-en), oefening in het dansen.
DANSPARTIJ, v. (-en), samenkomst waarop gedanst
wordt, bal; ...PAS, m. (-sen), bepaalde rythmische
pas, bij 't dansen uitgevoerd.
DANSREI, m. (-en), (dicht.) aantal personen die een
bepaalden dans uitvoeren. Vgl. zangrei.
DANSSCHOEN, m. (-en), balschoen ; ...SCHOENTJE,
o. (-5); ...SCHOOL, v. (...scholen), school waar men
dansen leert.
DANSUUR, o. (...wren), uur met dansen doorgebracht; (ook) dansles.
DANSWOEDE, v. Sint-Veitsdans, (ook) onbedwingbare lust tot dansen.
DANSZAAL, v. (...zalen), zaal waarin men danst,
balzaal ; ...ZIEKTE, v. danswoede.
DAPPER, bn. bw. (-der, -st), zonder vrees in het
gevaar (vooral in den strijd), kloek, stout: een dapp3r soldaat; zich dapper verdedigen; dapper strijden;
flunk: zijn dapper wijfje bezorgt alleen de taken; klein
maar dapper; zij zongen er dapper op los; (Zuidn.)
snel, vlug; (gemeenz. bw . van graad) zeer erg: ik
ben dapper verkouden; hij is dapper afgerost. DAPPERHEID, v. onversaagdheid, moed. DAPPERLIJK,
bw. met dapperheid.
DARG, v. (gew.) derrie; een stuk veenachtig hooiland.
DARINK. v. eene minder goede veensoort waaruit
de oude Zeeuwen zout stookten.
DARM, m. (-en), spijsverteringskanaal van de maag
tot de aarsopening : twaalf vingere darns, dunne darm,
blinde darm, dikke darm; (gemeenz.) den darm vullen,
onmatig, gulzig eten; (fig.) een holle darm, een gulzigaard; (spreekw.) bout om den arm, gl in den darm,
't geld voor opschik geven ten koste van de maag.
Darmpje, o. (-s).
DARMADER, v. (-s, -en), (anti.) ader die 't bloed uit
de darmen afvoert.
DARMBEEN, o. (...deren), bovenste platte gedeelte
van het heupbeen; ...SPIER, v. (-en); ...BREUK, v.
...CATARRHE, v.
DARMFISTEL, v. (-s), (geneesk.) een zweer in de
darmen. DARMSDOREN, ...DOORN, m. (-s), uitsteeksel aan het darmbeen.
DARMINKOKERING, v. (-en), darmkronkel.
DARMJICHT, v. koliek,
DARMKANAAL, o. (...kanalen), darm als weg voor de
spijzen beschouwd (anti.); ...KINK, v. (-en), darmkronkel; ...KLIER, v. (-en), (anti.) klier in den darmwand; ...KRONKEL, m. (-s), kronkel in de darmen.
DARMNET, a.; ...ONTSTEKING, v. (-en), (gen.);
...PIJN, v. (-en).
DARMSAP, o. (-pen); ...SCHEEL, ...SCHEIL, [eigenlijk darmscheidsel], o. de weivliezen die de verschillende gedeelten der ingewanden scheiden en op
hunne plaats houden; ...SCHEIDSEL, o. Zie DARMSCHEEL; ...SLIJM, o. een kleverig vocht in de
darmen; ...SNAAR, v. (...snaren), snaar van kattendarmen; ...SN1JDING, v. (-en), darmpijn.
DARMVET, o. vet uit het darmscheil; ...VLIES, o.
(...vliezen); ...VLIESONTSTEKING, v.; ...WAND,
m. (ontleedX) wand van het darmkanaal; ...WEE,
o. (-en); ...WORM, m. (-en).
DARTEL, bn. bw. (-er, -st), geneigd tot spelen, tot
rondspringen: een dartel veulen; die jongen is nog
veel te dartel om een uur achtereen te werken; levendig, vroolijk: het dartele spel; de dartele jeugd ; loszinnig, wulpsch: het dartele Fransche hof ; — hU wordt
op zijn ouden dag nog dartel, legt het nog met de
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meisjes aan. DARTELHEID, v. (...heden), speelschheid; levendigheid; wulpschheid; dartele wulpsche
daden.
DARTELEN, (dartelde, heeft gedarteld), spelen, rondspringen, rondfladderen enz.: de kinderen dartelen op

o. (-s), hfj heeft altijd een ditje of een datje,
altijd lets aan to merken.
DATO, bw. (koopmanst.) heden; den vermelden
dag; — de dato, van den zooyeelsten der maand, (verkort tot dd.); — na dato, na dien dag.
DATO-WISSEL, m (-s), (hand.) wissel die op een
bepaalden dag vervalt.
DATOLIET, o. (min.) gesteente, bestaande uit boorzure en kiezelzure kalk.
DATUM, m. (-s,
dagteekening, aanwijzing
van den hoeveelsten der maand ; — dat is reeds van
ouden datum, lang geleden.
DAUMONT, een rfjtuig, a la Daumont gereden, van
den bok bestuurd; vgl. fleche.
DAUPHIN, m. (-s), titel der kroonprinsen van Frank.
rijk van 1349, toen Humbert II aan Karel van Valois
het landschap Dauphine vermaakte, tot aan de
groote staatsomwenteling. DAUPHINE, v. (-s), gemalin van don dauphin, kroonprinses.
DAUW, m. waterdamp die uit de lucht op sterk
afgekoelde voorwerpen (vooral planten) condenseert :
avonddauw, morgendauw; — zekere gestreepte wilde
ezel in Z.-Afrika; — hfj is voOr dag en dauw op,
zeer vroeg; de hemelsche dauw, regen.
DAUWACHTIG, bn. als dauw.
DAUWDISTEL, v. (-s), (plantk.) ganzendistei,
...DROPPEL, ...DRUPPEL, m. (-s).
DAUWEL, v. (-s), (gemeenz.) traag, onhebbelijk
vrouwspersoon. DAUWELAAR, m. (-s), iemand die
dauwelt; ...ACHTIG, bn. (-er, -st), traag, vadsig.
DAUWELACHTIGHEID, v. vadsigheid, luiheid.
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het veld; het vischje dartelt in den stroom; de lammeren
dartelen in de weide; (fig.) aan den afgrond dartelen,

zich loszinnig, wulpsch gedragen, terwijl de val
nabjj is.
DAS, v. (-sen), halsdoek : eene das omdoen, omknoopen; (fig.) dit heeft hem de das omgedaan, dit
was de aanleiding tot zijne straf, zijn dood enz.
Dasje, o. (-s) : — een vrouwendasje, fichu.
DAS, m. (-sen), een roofdier, tot de zooltreders behoorende; ook verkorting van dashond.
DASHOND, in. (-en), kleine hond met lang lijf en
korte, buitenwahrts gekromde pooten, op de dassenjacht gebruikt.
DASHOUDER, m. (-s), knipje waardoor eene omgeknoopte das vastgehouden wordt; ...KNOOP, m.
(-en), knoop in eene das; ...SPELD, v. (-en), speld
als sieraad op eene das gebruikt.
DASLOOK, o. witbloemige, vooral in bosschen
voorkomende soort van look. DASKWAST, v. (-en),
zachte kwast van dassenhaar, door schilders gebruikt.
DASSENHAAR, o.; ...HOL, o. (-en); ...HUID, v. (-en).
DASSEVEL, o. (-len).
DASSENJACHT, v. (-en); ...NET, o. (-ten); ...VAL,
v. (-len), valstrik, knip, strik om dassen to vangen.
DASYMETER, m. (-s), toestel om de dichtheid van
verschillende luchtsoorten to meten.
DAT, aanw. vn., zelfst. en bijv., onz., (inv. die) wijst
lets aan, dat zich niet in de onmiddellijke nabijheid
des sprekers bevindt : dat dorp is Voorburg ; dat (hetgeen gij daar ziet) is Voorburg; — wijst terug op eene
tevoren genoemde zelfstandigheid : met dat kind kan
geen onderwozer opschieten; dat (wat gij daar beweert)
is nog zoo zeker niet; ook om mannelijke of vrouwelijke
zelfstandigheden aan to duiden (bij zelfst. gebruik) :
dat is min taint dat (de persoon van wien wij spreken) is nog eens een man; — dat wil zeggen, inleiding
eener nadere omschrijving, verklaring; — dat is te
zeggen, inleiding eener beperking, ook eener tegenwarping; — h bezit niet dat, niets; vgl. dit;
bepaling aank. vn., onz.: mon boek en dat van
min broeder; h

zoekt alleen dat, wat voordeel geeft;

betrekk. vn., onz.: ziehier het werk dat ik gemaakt
heb; ge vertelt m nets dat ik nog niet wist; het bericht
dat (de berichten die) hij mu bracht;
vw., als inleiding van een zelfst. zin (grammatisch verbindend voegw. of zinslidwoord: dat

komt is zeker; ik denk, dat hi] komt; ik ben zeker, dat
11# wegblifft, het bericht, dat (de berichten, dat) de onzen
kebben overwonnen, werd(en) met vreugde begroet; met
weglating van den hoofdzin: (ik wensch) dat 11#
konie! (ik wenschte) dat 11# kwame; de regen, dat
niet komt, is...; het spreekwoord, dat eerlijk het langst
duurt, is joist; den dag, dat (waarop) h thuis keerde ;
de tad dat (toen, in Welke); — in samenstellingen
met voorz.: vgl. opclat, nadat, voordat, of in verbinding met voorzetsels of in voegw. uitdrukkingen:

behalve clot, zonder dat; in weerwil clot, in plants
dat, enz. ; als verkorting van omdat: 11# is kwaad,
dat hi" niet ?nag schantsenrijden; — als verkorting
van opdat: ik zal hard loopen, clot ik den teem nog
heal; — aan 't hoofd van een gevolgaanduidenden
zin: het vilest, clot het kraakt; close het zoo, clot
tevreclen Pan zin; vaak na voegw. bijwoorden: terwOl (dat), sinds (clot).
DATA, v. my. gegevens, feiten.
DATEEREN, (dateerde, heeft gedateerd), dagteeke-

nen; de dagteekening (op lets) zetten: clot doteert
reeds nit het begin clever eeuzv, de brief was gedateerd
17 Januari. DATEERING, v. (-en).
DATGENE, bepaling-aankondigend vn.: men moet
op datgene acht gecen, wat waa• is.

DATIEF, DATIVUS, m. (datieven), (spraakk.) derde
naamval.

DATJE,

DAUWELARIJ, v. (-en), het dauwelen, vadsigheid.
DAUWELEN, (dauwelde, heeft gedauweld), vadsig,

traag in alles zijn.
DAUWEN, (het dauwde, heeft gedauwd), het vallen van den dauw: b betrokken lucht dauwt het
weinig; (dicht.) neerdalen van lets dat bij verkwikkenden dauw vergeleken wordt: 's Hemels zegen
dauwde op onzen arbeid; druppelen: de tranen dauwen op zone vangen; (scherts.) het dauwt knapjes
aan, het regent ferm door.
DAUWMETER, m. (-s), werktuig tot bepaling van
het dauwpunt der lucht.
DAUWNETEL, v. een der volksnamen van de
wisselkleurige hennepnetel, dinettel.
DAUWPIER, v. (-en), (nat. hist.)regenworm,
PEN, v. mv., fijne ijzeren buisjes met gaatjes waardoor men stoom in de weverij inlaat om het breken
der draden to voorkomen; ...PUNT, v. (nat.) ternperatuur waarbij de lucht met waterdamp verzadigd is, zoodat bij verdere daling de condensatie
begint.
DAUWROTING, v. het roten van het vlas door het
op een grasveld uit te spreiden, ook lochtroting.
DAUWTRAPPEN, (alleen onbep. wijs), 's morgens
vroeg in 't veld zijn; inz. een volksgebruik in vele
plaatsen o. a. in Groningen, Leiden om op den
Hemelvaartsdag of 2den Pinksterdag vroeg naar buiten to gaan en zich daar to ontspannen.
DAUWWORM, v. zekere huidziekte (inz. bij kinm. (-en), dauwpier, haarworm, fijn huidderen);
wormpje.
DAVEREN, (daverde, heeft gedaverd), dreunen,
schudden; de growl daverde van den schok,, 'tgeschut

daverde, een daverend geluicl; — de anal daverde van
het applaus, ook een daverend applaus, stork on
algemeen appin ns. DAVERING, v. (-en), schudding,
dreuning, schok.
DAVIAAN, v, (...davianen), veiligheidslamp, eene
lamp der mijnwerkers, alzoo genoemd naar den uitvinder Humphrey Davy.
DAVID, in verschillende spreekwijze: teen David
werd, maakte hij psalinen, van lent gezegd die
vroeger losbandig leefde en nu zeer vroom, kalm
is : — 't is een man als David, had hij sonar eene
harp, een ferme roan wien ongelukkigerwijze de
middelen om te helpen ontbreken; — als David zUn
telde, censor hij den strUcl, onder het spelen moEt
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men de winst niet berekenen: de kans kan keeren;
—kleinDavidje,
klein maar dapper.
DAVITS, m. my. (zeew.) houten of ijzeren kranen
waaraan de bootee aan boord van schepen opgehangen worden: de sloepen hangen in de davits.
DAZE, v. (-n), brems. Zie DAAS.
DE, DEN, DER, DES, lidw. van bepaaldheid.
DEBALLOTEEREN, (deballoteerde, heeft gedeballoteerd), iemand die tot lid eener vereeniging is vJorgehangen, bij stemming afwijzen.
DEBARCADERE, v. (-s), aanlegplaats, steiger; losen laadplaats (aan de spoorwegstations).
DEBARQUEEREN, (ook met k), (debarqueerde, heeft
en is gedebarqueerd), ontschepen, aan land zetten;
aan land gaan. DEBARQUEMENT, (ook met k), o.
ontscheping.
DEBAT, o. (-ten), beraadslaging over, bespreking
eener zaak in eene vergadering (waarbij strijd gevoerd wordt) : na de inleicling des sprekers meldde

DECATEEREN, (decatiseerde,
heeft gedecati seerd), laken ontglanzen, den waterglans ontnemen, een duurzamen persglans geven.
DECATEERMACHINE, v. (-5). DECATISSEUR, m.(-s).
DECEMBER, m. (-5), de twaalfde maand van'tjaar,
Wintermaand; —AVOND, m. (-en); —DAG, m. (-en);
—KOUDE, v.; —MORGEN, m. (-s); —LUCHT, y.,
—NACHT, m. (-en); —VORST, v. ; WEER, o. ruw
onaangenaam weer.
DECEMVIR, m. (-s, -en), (Rom. gesch.) tienman, een
der tien bestuurders van Rome tijdens het opschrijYen der wetten. DECEMVIRAAT, o. tienmanschap.
DECENNIUM, o. (-5), tijdruimte van 10 jaren.

niemand zich voor het debat aan; in debat treden; iets
in debat brengen, het debat openen, er zal gelegenheid
tot debat gegeven worden; de debatten zijn gesloten;
begrootingsclebatten.
DEBATER, DEBATTER, m. (-s), een handig debater,

iemand die zich in een debat goed kan redden.
DEBATINGCLUB, v. (-s), vereeniging waar men zich
in het voeren van debatten oefent.
DEBET, bn. schuldig (geld) : gij rot mij nog debet;
(fig.) hi" is er aan debet, schuldig.
DEBET, o. (debent), de linkerzijde van een folio,
in het grootboek ; de gezamenlijke schuld die iemand
heeft (tegenst. credit); ...ZIJDE, v. (-n).
DEBIET, o. aftrek, verkoop; — dat boek zal een
groat debiet hebben, veel koopers.
DEBITANT, m. (-en), verkooper (in het klein), inz.
die loten voor den collecteur verkoopt; slijter van
sterken drank (ook) van tabak (in Frankrijk).
DEBITEEREN, (debiteerde, heeft gedebiteerd), verkoopen ; aan den man brengen (goederen); — iem.
veer iets debiteeren, in het boek aan de debazijde
opschrijven; (fig.) opsnijden, vertellen: leugens debi-

—

DECENTRALISEEREN, (decentraliseerde, heeft gede-

centraliseerd), 't bestuur van een land decentraliseeren,
aan de onderdeelen groote zelfstandigheid geven, in
verhouding tot het geheel. DECENTRALISATIE, v.
DECHARGE, v. ont-, opheffing; vrijspreking; ontlading, losbranding (van vuurwapenen); (recht.) handlichting ; — getuige a decharge, die ten gunste van
den aangeklaagde getuigt; goedkeuring van eene
rekening door commissarissen.
DECHARGEEREN. (dechargeerde, heeft gedechargeerd), afladen; ant- opheffen; decharge verleenen;
ontlasten ; quitantie geven; afschrijven (eene schuld);
losbranden.
DECHER, DECHENT, DECHEND, o. (kooph.) 10
stuks huiden; 40 stuks Russische pelterijen.
DECI, tiende (in samenstellingen) : decimeter, —liter
enz.
DECIDEEREN,

-en), schuldenaar.
(deblokkeerde, heeft gedeblokkeerd), ontzetten; de blokkade opheffen.
DEBOUCHE, o. (-'s), engte, bergpas ; geschikte plaats
tot afzet van goederen.
DEBOUCHEEREN, (wij deboucheerden, zijn gedeboucheerd), uit eene engte in het open veld rukken
(van krijgslieden).
DEBUSCOOP, m. (...copen), (nat.) soort van caleidoscoop met twee hoekspiegels.
DEBUT, (-en), DEBUUT, o. (debuten), eerst optreden (in het publiek, inzonderheid op het tooneel);
aanvang: zijn debuut was niet gelukkig.
DEBUTANT, m. (-en), DEBUTANTE, v. (-n), die het
eerst (voor het publiek) optreedt.
DEBUTEEREN, (debuteerde, heeft gedebuteerd), voor
het eerst in het publiek optreden (inz. van tooneelspelers): met dit of dat stuk debuteeren.
DECAAN, m. (decanen), deken eener universiteitsfaculteit.
DECA, DEKA. voorvoegsel bij de namen van 't metriek stelsel gebruikt, beteekent tien: decameter, —liter
enz.
DECADE, v. (-s, -n), tiendaagsche week, in den Franschen rupublikeinschen kalender; —DAG, m. (-en),
tiende of laatste dag der decade.
DECADENT,

m. (-en), zekere school van letterkun-

digen die zich door verwaarloozing der gebruikelijke
taalvormen kenmerken.
DECALOGUS, m. de Tien Geboden.
DECAMETER, m. (-s), tien Ned. el =1 Ned. roede.
DECAMPEEREN, (decampeerde, heeft on is gedecam-

peerd), opbreken, aftrekken; de plaat poetsen, zijne
biezen pakken.
DECANTEEREN, (decanteerde, heeft gedecanteerd)
(scheik.) afgieten, klaren (vloeistoffen.)

(decideerde, heeft gedecideerd), be-

slissen, eene uitspraak doen; uitsluitsel geven, besluiten; — zich decideeren, tot een besluit komen.
DECIMAAL, bn. tiendeelig; — de decimale breuken,
eene breuk waarvan de noemer tien of eene macht
van tien is; de decimale rekening, het decimale stelsel.
DECIMAALBALANS, v. (-en), brugbalans waarbij
de verhouding der armen een tot tien is.
PUNT, o. (-en), het
DECIMAALTEEKEN, o. (-s) ;
punt of de komma (in getallen) dat de geheelen van
de tiendeelige breuk ,scheidt.
DECIMATIE, v.

teeren, uien (grappen) debiteeren.
DEBITEUR, m. (-s,
DEBLOKKEEREN,
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DECATISEEREN,

(-s,

vertiending; aanwijzing

(door het lot) van eon tiende deel der manschappen
tot het ondergaan der doodstraf (eene krijgsstraf bij

de Ouden).
DECIME,

v. (muz.), de 10e toon, van den grondtoon

gerekend.
DECIMEEREN, (decimeerde, heeft gedecimeerd),
loten om den tienden man ; (fig.) wegrukken, ontvolken (bij heerschende ziekten, groote volksrampen enz.) : deze rampen hebben het leger gedecimeerd.
DECISIE, v. (-s, ...sien), beslissing, rechterlijk vonnis.
DECISIEF, bn. (...siever, -st), beslissend, afdoend.
DECLAMATIE, v. (-s, voordracht, kunst van
(verzen) opzeggen ; opsnijderij, hoogdravendheid (van

stip): de gansche regeering is looter declamatie.
DECLAMATOR,

m. (-en), geoefend voordrager; op-

snijder.
DECLAMATORIUM, o. (...ia), vers dat met afwisselende begeleiding van muziek wordt opgezegd.
DECLAMEEREN, (declameerde, heeft gedeclameerd),
opzeggen, voordragen (verzen); met eene zekere zalving, met pathos iets zeggen; opsnijden: al dat

declameeren regt niets, het sin holle woorden.
DECLARATIE, v. (-s -tien), verklaring; rekening;
nota ; aangifte van waren of goederen aan tolkantoren.
-

DECLARATOIR,

o. (-s), verklaring (inz. door een

genees- of heelkundige afgegeven).
DECLAREEREN,

(declareerde, heeft gedeclareerd),

verklaren; eene declaratie indienen; aangifte doen
van goederen enz. voor de statistiek van in- en uitvoer.
DECLINATIE, v. (-5, (taalk,) verbuiging ; (nat.)
hoek door eene horizontals magneetnaald met het

meridiaanvlak gemaakt; (sterrenk.) de afstand van
eene ster tot de evennachtslijn.
DECLINATIECIRKEL, m. (-s), cirkel aan den hemelbol door beide polen gaande.

DECLINEEREN.

DEEMOEDIG.

DECLINEEREN, (declini3erde, heeft gedeclineerd),
(taalk.) verbuigen; (nat.) afwijken; afwijzen; — zich
declineeren, zich vernederen, zijne armoede bekennen.
DECOCT, DECOCTUM, o. (apoth.) afkooksel.
DECOR, o. (-s), gezamenlijke tooneelversiering bij
een stuk behoorende; decorum.
DECORATEUR, m. (-s), tooneelschilder; behanger;
versierder.
tooneelschilderwerk,
DECORATIE, v. (-s,
-versiering; ridderorde, -kruis, -lint.
DECORATIEF, o. (toon.) decoratie; —, bn. de
decoratieve kunst, het schilderen van tooneelversieringen, muurversieringen enz., in 't bijzonder het
schilderen in vlakke manier, zonder perspectief;

deel van zjjn vermogen heeft htif verloren, zeer veel
ervan; — voor een groot deel heb ik hem ;tat te danken, in de eerste plants; — voor min deel, voor
mjjn part, wat mij betreft; — elk zijn deel, aan ieder
wat hem toebehoort. Deeltje, o. (-s), klein gedeelte;
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in decoratieven
DECOREEREN, (decoreerde, heeft gedecoreerd),versieren, beschilderen (een tooneel); verfraaien, opluisteren ; met een ridderkruis begiftigen, ridderen; — een
gedecoreerde, die een ridderkruis of -lintje draagt.
DECORUM, o. welvoeglijkheid, uiterlijke eerbaarheid, al wat welstaat: het decorum in acht nemen,
bewaren, zijn fatsoen ophouden.
DECREET, o. (decreten), besluit, edict.
DECRESCENDO, bw. (muz.) afnemend in sterkte;
— o. een gedeelte van een muziekstuk dat in
sterkte afneemt.
DECRETALEN, my. verzameling van pauselijke
wetten, besluiten, uitspraken.
DECRETEEREN, (decreteerde, heeft gedecreteerd),
afkondigen (een besluit); bij besluit vaststellen.
DEDER, v. (plantk.) een der volksnamen van de
gewone huttentut; —ZAAD, o.
DEDICATIE, v. (-s, „Alen), opdracht, toewijding (van
een book).
DEDUCEEREN, (deduceerde, heeft gededuceerd), (logica), 't afleiden eener bijzondere waarheid uit
eene algemeene. DEDUCTIE, v. (...ti6n); ...TIEF, bn.
de wiskunde is eene deductieve wetenschap, op deduction berustend.
DEEG, v. (veroud.) baat, nit, good: dat middel,

dat drankjc zal u deeg doen; gfj zult er lang deeg van
hebben; (vgl. terdeeg); (gew.) er geen deeg in hebben;
geen schik; — bn. 14 is niet goed dceg, niet wijs;
heeft niet veel to beteekenen. —'tisnietveldegs,
DEEG, o. (-en), kneedbaar mengsel van eenige vaste
zelfstandigheid met eene vloeistof (inz. van meel
met water); (fig.) zij zijn alien van een deeg, alien
van dezelfde soort.
DEEGACHTIG, bn. (-er, -st), naar deeg gelijkende.
DEEGBAL, m. (-len), een stukje deeg, dat als mestToeder voor gevogelte gebruikt wordt; ...DRADEN,
m. my. meelreepen.
DEEGKLOMP, m. (-en), eene massa deeg die de
bakker bij het deegbereiden met kracht heen en
weder werpt; ...KLOPPER, m. (-s), bakkersgereedschap om het deeg te kneden; ...KNEDER, m. (-s).
eerste bakkersknecht, meesterknecht; ...MACHINE;
v. (-s); ...MAN, m. (-nen), _MAKER, m. (-s), werkman in eene broodfabriek belast met het kneden
van het deeg; ...MANDJE, o. (-5); ...MES, o. (-sen),
• om het deeg to verdeelen ; ...REEPEN, m. my. deegdraden, meelreepen.
DEEGZUUR, o. gist.
DEEL, o. (-en), wat tot een geheel behoort: een
geheel is altod grooter dan een zijner deelen; — een
work in vff deelen, boekdeelen: — hi/ meet .zUn deel
van de winst hebben, 't gedeelte der winst, dat hem
toekomt, zijn aandeel; — deel ace jets nemen, er belangstelling voor gevoelen; — deel aan iets hebben,
erbij betrokken zijn; — h heeft er part neck deel
aan, is er -volkomen onschuldig aan; deel nemen
in lets, zie DEELNEMEN; — ten deel vallen, als aandeel geschonken warden, to beurt vallen ; (fig.) groote
geestesgaven waren hem ten deel gecctllen, door God,
door de natuur geschonken; — ten deele, niet het geheel, maar slechts een deel daarvan betreffend : wet
gij zegt is ten deele wear, gedeeltelijk; — een greet

(ook) klein boekdeel.
DEEL, v. (delen), plank (van gezaagd hout) : schaal-,
sne,edelen, dorschvloer.
DEELACHTIG, bn., den zegen van God deelachtig
worden of maken, den zegen verkrijgen of verschaffen.
DEELBAAR,

bn. (rek.) gedeeld kunnende worden:

deelbare getallen; 't getal is deelbaar door zes; (nat).
de lichamen zijn deelbaar, kunnen in deelen gesplitst
worden; (recht.) deelbare verbintenis, welke voor ge-

deeltelijke uitvoering vatbaar is. DEELBAARHEID,
v. de deelbaarheid der stof; kenmerken van deelbaarheid (niet in de rekenkunde).
DEELEN,

(deelde, heeft gedeeld), tot deelen maken:

de stof kan niet oneindig gedeeld worden; elk zijn aandeel geven, nemen : wif zullen eerlffk deelen; de winst,
een boedel deelen; (rek.) uit een produkt on een gegeven faktor den anderen faktor vinden : het eene
getal op of in het andere deelen; — gij most kiezen of
deelen, eene beslissing nemen, eene keuze doen uit
twee onaangename dingen; (fig.) deelnemen: ik deel
(in) uwe droefheid; — een gevoelen deelen, eene meening deelen, van hetzelfde gevoelen, van dezelfde
mooning zijn, daarmede instemmen.
DEELER, m. (-s), die deelt, verdeelt; (rek.) het getal, de grootheid waarmede men eene andere deelt
of meet. DEELSTER, v. (-s), zij die deelt of verdeelt.
DEELGENOOT, m. (-en), DEELGENOOTE, v. (-n), die
met een ander iets doet, beleeft: deelgenoot miner
rampen; — ieniand deelgenoot van een geheim maken,
het hem meedeelen; compagnon. DEELGENOOTSCHAP, o.
DEELHEBBER, m. (-s), DEELHEBSTER, v. (-s),
iemand die aandeel heeft in eene financieele onderneming. DEELHEBBING, v.
DEELING, v. (-en), het deelen : de deeling gaat niet
op, er blijft eene rest over; (gemeenz.) we sullen akte
van deeling houden, den boel verdeelen; (nat. hist.)
voortplanting door deeling, 't zich verdeelen van een
individu uit de laagste dier klasse in twee afzonderlijke individu's. Deelinkje, o. (-5).
DEELNEMEN, (nam deel, heeft deelgenomen), meedoen, medewerken (aan iets): aan een veldtocht, een
wedstrijd, een optocht deelnemen; (fig.) in iemands
droefheid deelnemen, die medevoelen.
DEELNEMEND, bn. (-er, -st), belangstelling betoonend in den voorspoed of het Teed van anderen; mededoogend: hi zag hem met een deelnemend oog aan.
DEELNEMER, m. (-s), DEELNEEMSTER, v. (-s),
ails deelnemers aan den wedstrijd werden feestelUk
onthaald. DEELNEMING, v. (ook fig.) medelijden,
mededoogen, sympathie : zone deelneming betuigen.
DEELS, bijwoord. vw, (aaneenschakelend), deels
om die reden, deels om eene andere.
DEELSCHIJF, v. (...schijven), horlogemakerswerktuig hetwelk dient tot het afdeelen der raderen.
DEELTAL, o. (-len), (rek.) getal dat door een ander
(den dealer) gedeeld of gemeten moot worden,
...TEEKEN, o. (-5), (rek.) teeken dat de dealing aanwijst(:); (taalk.) teeken dat den aanvang eener nieuwe
lettergreep aanduidt, trema (--).
DEELWOORD, o. (-en), (spraakk.) vorm van het
werkwoord, die de working als attribuut eener zelfstandigheid uorstelt, het onvoltooid deeiienord of
tegenwoordig deelwoord stelt de working als aan den
gang zijnde voor : een vallend bled; het voltooid of
verleden deelwoord stelt de working als geschied voor:
een gevallen bled. (Het laagste ook tot vorming der
samengest. tijden gebruikt.)
DEEMOED, m. onderworpenheid, kruipende nederigheid.
DEEMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), blijken van onderworpenheid gevend kruipend nederig. DEEMOEDIGHEID, v. onderwerping, nederigheid, ootmoed.

DEEMOEDIGE.
DEEMOEDIGE, m. en v. (-n).
DEEMOEDIGEN, (deemoedigde, heeft gedeemoedigd),

(iem.) vernederen en daardoor den trots fnuiken.
DEEMOEDIGING, v.
DEERLIJK, bn. bw. (-er, -st), jammerlijk, bedroevend: 't slagveld leverde een deerlijk schouwspel op;
in hooge mate: 't schip was deerlfjk gehavend; ze
,hebben hem deerlijk toegetakeld ; — ik heb me deerlijk
in hem bedrogen, erg (en tot mijne spijt); — ge vergist
u deerlijk, ge zijt ver bezijden de waarheid; (gew.)
ziekelijk :
ziet er deerlijk uit.
DEERN, v. (-en), DEERNE, v. (-n), jonge dochter,
vrijster (dikwijls ook in verachtelijken zin) : boerendeern, straatdeern. Deerntje, o. (-s), (gemeenz.) 't is
.een aardig deerntje, een lief bekje.
DEERNIS, v. (minder gebruikelijk dan) medelijden:
deernis wekken, hebben.
DEERNISWAARD, ...WAARDIG, bn. (-er, -st), beklagenswaard: in deerniswaardigen toestand; ...WEKKEND, bn.
DEESEM, [eigenlijk DEEGSEM], m. (-s), zuurdeesem, gist; (fig.) die deesem heeft nog niet uitgewerkt,
die wrok bestaat nog.
DEESEMEN, (deesemde, heeft gedeesemd), zuurdeeg
in iets doen : het brood deesemen.
DE FACTO, bw. feitelijk (in tegenst. met de jure,
recttens).
DEFECT, o. (-en), gebrek aan eene machine, eene
gasleiding enz. ontstaan; (letterg.) defecten (gebroken letters) bijgieten.
DEFECT, bn. bw. (-er, -st). geschonden; het werk is
defect, er ontbreken bladen (afl. of deelen) aan;
—demachine,d leidngisdefct,
er is iets niet in orde,
zoodat zij niet goed werkt; (boekdr.) deze letter is
defect, deze lettersoort is onregelmatig gegoten.
DEFENDEEREN, (defendeerde, heeft gedefendeerd),
verdedigen, verwerven (in de volkstaal verdefendeer en).
DEFENSIE, v. verdediging: de minister heeft veel gedaan coon 's lands defensie • —MIDDELEN o. my.
middelen waarmee men een land verdedigt.
DEFENSIEF, bn. verdedigend; — defensief optreden,
ageeren, zich tot verdediging bepalen, niet aanvallen ; —
een of en defensief verbond, een verbond waarbij partijen zich verbinden elkaar zoowel in aanval als
verdediging bij te staan.
DEFERENTIE, v. achting, eerbied.
DEFICIT, o. (-s), tekort, het ontbrekende: er is een
deficit in de kas.
DEFILE, o. (-'s), (krijgsk.) nauwe doorgang; bergpas; in 't algemeen elke weg die slechts met een
smal front gepasseerd kan worden; het defileeren.
DEFILEEREN, (defileerde, heeft gedefileerd), door-,
voorbij-, optrekk en (in gelederen): de troepen defileer
den voor den generaal. DEFILEERMARSCH, m. zekere
marsch die bij 't defileeren (bij parades) gespeeld
wordt.
DEFILEMENT, o. (krijgsk.) het gedekt zijn tegen
hoogten die de vijand bezetten kan.
DEFINIEEREN, (definieerde, heeft gedefinieerd) eene
difinitie van iets geven omschrijven.
DEFINITIE, v. (-5,
(logika) nauwkeurige samenvatting der kenmerken van een begrip, zoodat
het niet met een ander verward kan worden; begripsbepaling.
DEFINITIEF, bn. en bw. voorgoed, vast (tegenstelling van tijdelijk): eene definitieve benoesning; die zaIcen zullen later definitief geregeld worden; (bij uitbr.)
ik weet het definitief, bepaald, stellig, uit goede bron.
DEFLECTIE, v. (taalk.) weglating van buigingsuitgangen.
DEFTIG, bn. bw. (-er, -st), tot den aanzienlijken,
gegoeden stand behoorend en eene zekere statigheid vertoonend: eene deftige matrone; de deftige
stand; zooals men dat in den deftigen stand viridt,
gewoon is : deftige meubels, eene deftige begrafenis,
deftig gekleed zijn; statig, afgemeten: deftige manicren;
zich deftig uitdrukken; deftige stijl, — deftig doen,
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tegengestelde van familiaar zijn ; (gemeenz.) geducht, danig : ik heb hem deftig de waarheid gezegd,
hem deftig afgerost; — hi] heeft hem deftig om, is knapjes dronken; (iron.) hjj kwam deftig met de handen in
den zak de kamer binnen, ongegeneerd. DEFTIGHEID, v. DEFTIGLIJK, bw.
DEGE, zie TERDEGE, TERDEEG.
DEGEL, m. (-s), (boekdr.) bangende plaat eener
handpers, waarmede men den druk teweegbrengt.
DEGELIJK, bn. bw. (-er, -st), niet door fraaien uiterlijken schijn misleidend, maar inderdaad zoo, dat
het aan zijne bestemming voldoet, dat men erop
vertrouwen kan: degeljjk fabrikaat, eene degelYke voeding, degelijk onderwijs, eene degelffke leiding; — degelijke menschen, waar men staat op kan makers, brave
menschen; — een degelijk handwerksman, die zijn
werk in den grond verstaat; — een deg elfjk boek, waar
men iets uit kan leeren; — eene degelijke positie, een
degelijk stick, ferm, groot; — ik heb hem wel degelifk
gezien, stellig (als antwoord op eene bestrijding);
waarlijk. DEGELIJKHEID, v. —ikme nhetdeg lijk,
DEGEN, m. (-5), stootwapen met rechte, tweesnijdende, puntige kling en een gevest met korf; — iem.
op (de punt van) den degen vorderen, uitdagen tot een
duel op den degen; — meester op den degen, zekere
graad van bekwaamheid in het schermen met den
degen; den degen trekken, opsteken; (fig.) hij is de degen
(de verdediger) van den Staat; — een beproefde degen,
een oud ervaren krijgsman; (veroud.) ridder. Degentje,
o. (-s), kleine degen.
DEGENBAJONET, v. (-ten), degen die op 't geweer
gestoken kan worden.
DEGENBAND, m. (-en), band waaraan de degen gedragen wordt.
DEGENDRAGER, m. (-s), krijgsman; (fig.) voorvechter.
DEGENE, bepaling aankondigend vn., (de als 't lidw.
en gene als zwak zn. verbogen) : degene die zoo handelt is priizenswaard, is hij degene die komen zoude.
DEGENERATIE, v. ontaarding.
DEGENEREEREN, (degenereerde, is gedegenereerd),
ontaarden; (biologie) langzaam achteruitgaan in
le vensvatbaarheid, de goede eigenschappen verliezen, vooral in de crimineele anthropologie gebruikelijk voor 't langzaam voorbestemd worden van
een geslacht tot misdaad.
DEGENGEVEST, o. (-en), bovendeel van den degen,
waar men de hand om slaat; ...GORDEL, m. (-s);
...GREED, v. (...grepen), degengevest.
DEGENKLING, v. (-en), de degen zonder het gevest;
...KNOP, m. (-pen), knop boven het gevest; ...KOPPEL, m. (-s), ceintuur voor 't dragen van den degen;
...KWAST, m. (-en), gestikt, geborduurd versiersel
aan den degen.
DEGENRIEM, m. (-en), over den schouder geslagen
riem waaraan de musketiers den degen droegen;
...ROTTING, m. (-5), degenstok.
DEGENSCHEEDE, v. (-n); ...SLIKKER, m. (-s), kunstenaar die op kermissen een degen in zijn keel
laat glijden, ...SMID, m. (...smeden); ...STEEK, m.
(...steken), degenstoot; ...STOK, in. (-ken), stok
waarin een degen verborgen is; ...STOOT, m. (-en).
DEGENVISCH, m. (...visschen), (nat. hist.) pijlstaart:
een Amerikaansche visch.
DEGOMMEEREN, (degommeerde, heeft gedegommeerd) door afkoken ontdoen van het kleverig omhulsel (van zijde). Zie AFKOKEN.
verlaging, ontzetting
DEGRADATIE, v. (-s,
van een post; verlaging (van een
DEGRADEEREN, (degradeerde, heeft gedegradeerd),
in rang verlagen ; van een post ontzetten.
DEIKTISCH, bn., de deiktische leervorm, leervorm van
het aanwijzen on voordoen.
DEIMT, DEIMAT, v. (oudt.) Nederl. vlaktemaat.
Zie DAGMAT.
DEIMTDEIMTSGELIJK, bw. van elke deimt evenveel
dijkslasten (te betalen).
DEINEN, (deinde, heeft gedeind), in onregelmatige
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DEKVLIESJE.

DEINZEN.

golving op en neer bewegen (van den waterspiege1):
de zee deinde sterk, er was zeker een storm te wachten. DEINING, v. (-en), onregelmatige golfbeweging,

zonder dat er wind is.
DEINZEN, (deinsde, heeft gedeinsd), achteruitwijken ; zich langzaam verwijderen. DEINZING, v, (-en),
terugwijking ; langzame aftocht.
DETSME, o., DEISTERIJ, v, (wijsbeg.) geloof aan
eon God (zonder openbaring).
DEIST, m. (-en), iemand die alleen door de rede aan
een God gelooft. DEISTISCH, bn.
DEJEUNE, (-'s), DEJEUNER, o. (-s), ontbijt; servies
tot een ontbijt; — dejeune" a la fourchette, waarbij
vleesch en visch gebruikt wordt; — dejeund dinatoire,
ontbijt dat de plaats van middagmaal moet vervangen. Dejeuneetje, o. (-s).
DEJEUNEEREN, (dejeuneerde, heeft gedejeuneerd),
ontbijten.
DEK, o. (-ken), bedekking : een sneeuwdek, een plantendek ; deken: een koedek, paardedek ; de dekens
van een dek: onder dek kruipen; (spreekw.) ze heeft
deks genoeg voor twee, ze heeft geld genoeg om er
met een man van to kunnen 'even; — (zeew.) (ook
my. deks) scheepsvloer : scheepszoldering : de beman-

ning was op (het) dek, aan dek; een schip met vier
dekken (van boven af): het opperdek, kuildek, tusschendek, koebrugdek; — gestreken dek, glad dek, dat onafgebroken doorloopt ; — gebroken dek, dat op zijne lengte
is afgebroken; — de stortzeeen maken glad dek, schoon
dek, slaan alles van 't dek af; de verdiepingen van
een schip : in 't tusschendek gehuisvest zijn; — zekere
beweegbare boom in eene weefmachine. Dekje, o.(-s).
DEKBALK, m. (-en), (zeew.) dwarsbalk waarop het
dek rust; ...BALKKNIE, v. (...knieen), (scheepsb.) gebogen stuk hout waarop de dekbalk steunt; ...BAND,
m. (-en), (zeew.) banden aan voor- en achterschip
tot bevestiging van het dek; ...BED, o. (-den), waren bovenbed; ...BLAADJE, o. (-s), ...BLAD, o. (-en),
schutblad; buitenblad van eene sigaar; vgl. omblad;
...BORD, o. (-en), dakbord.
DEKDELEN, v. my. planken van het dek.

DEKDORPEL, m. (-s), eikenhouten dekstuk op een
vurenhouten dorpel.
DEKEN, v. (-s), rechthoekige lap tot beschutting
tegen de koude : wollen en katoenen dekens op een
bed; reisdeken, paardedeken; — onder de dekens gaan,
naar bed gaan ; — bedelaarsdeken, deken, uit een aantal veelkleurige stukken gevormd; (fig.) te zamen
onder eene deken liggen, het met elkander eons zijn
(ten kwade). Dekentje, o. (-s).
DEKEN, m. (-s, -en), oudste, overste, hoofd: deken
van het brouwersgild; deken (decaan) eener faculteit;
(kerk.) hoofd van het kapittel; — de deken van de
orde der advocaten, de voorzitter van den raad van
toezicht en discipline (zie DISCIPLINE); (in de R.-K.
kerk) geestelijke, belast met het toezicht over eenige
parochi6n. DEKENSCHAP, o. (-pen), waardigheid
van deken.
DEKENFABRIEK, v. (-en); ...FA_BRIKANT, m. (-en);
...INDUSTRIE. v.; ...KOOPER; ...VERKOOPER, na.
(-s), koopman in dekens; ...KOOPSTER, v. (-s);
...RUWER. m. (-s), werkman die het haar op de
dekens meet trekken; ...WASSCHERIJ, v. (-en);
...WERKER, m. (-s); m. (-s);
m. (-5).
DEKGOED, o. waarmee gedekt wordt; dekblad.
DEKGELD, (-en), wat voor het dekken van een
dier betaald wordt.
DEKGLAS, o , (...glazen), (zeew.) dikke glazen schijf,
in het dek aangebracht om beneden licht te krijgen; ...GLAASJE, o. (-s), vierkant glaasje op een
microscopisch preparaat gelegd.
DEKHAMER, m. (-s), eene soort van nijptang en
hamer der leidekkers.
DEKHENGST, na. (-en), hengst die voor 't dekken
gebruikt wordt.
DEKJONGEN, m. (-s), een workman in de tabaksfabriek, vgl. bosjesmaker.

DEKKEN,

(dekte, heeft gedekt), eene bedekking over

jets uitbreiden : een huis met pannen, met stroo
dekken; eene bedekking vormen voor: de sneeuw.
dekt de teere plantjes; — de tafel dekken,
er een tafel-

laken over leggen en verder voor 't maal aanrichten (bij verkorting ook): de meld heeft al gedekt; er
is gedekt; (krijgsk.) tegen een vijandelijken aanval
beschermen : de troepen waren in den rug door een
moeras gedekt; — den aftocht dekken, zorgen dat die
ongehinderd kan plaats hebben; (spreekw.) de vlag
dekt de lading, een schip onder onzijdige vlag
varend mag niet bemoeilijkt worden, (fig.) een beroemde naam kan ook het minder goede (in een
boek b. v.) vrijwaren voor aanmerkingen; — de inkomsten kunnen de uitgaven niet dekken, vergoeden,
ertegen opwegen; — een tekort, een verlies dekken,
vergoeden, aanvullen: — ik ben gedekt, voor verlies
gevrijwaard, ook voor mogelijke aanmerkingen; de

deurwaarder is door den advocaat gedekt; — hij zocht
zon, vriend to dekken, voor verlies, tegenspoed, aanmerkingen to vrijwaren; — eene merrie laten dekken, laten bevruchten, bespringen ; — zich dekken, zijn
hoed opzetten; zich voor mogelijke verliezen (ook
voor aanmerkingen op zijne handelingen) vrijwaren. DEKKING, v. het dekken; bedekking : zonder
kleed of dekking.
DEKKER, m. (-s), vgl. leidekker. DEKSTER, v. (-s).
DEKKLEED, o. (-en), linnen doek dat men over jets
uitspreidt; ...KNIEEN, v. my. (zeew.) [eigenlijk DEKBALKKNIE2N], kromhouten.
DEKLAAG, v. (...lagen), bovenste rij steenen van
een muur: ...LEI, v. (-en), daklei; ...LOOD, o. (leid.)
geplet-, bladlood.
DEKMANTEL, m. (-5); (fig.) voorwendsel, glimp,
schijn: onder den dekmantel van heiligheid; — de godsdienst is voor hem een dekmantel der zonde, bedekt
de zonde; ...MAT, v. (-ten), strooien mat bij tuiniers,
steen- en pannenbakkers; (mil.) strooien bivouachut; ...MOS, o. eene soort mos dat in bosschen grootendeels den grond als een groen bekleedsel bedekt;
...OFFICIER, m. (-en), (zeew.) hoogste onderofficier
op een schip, als schipper, bootsinan.
DEKPAN, v. (-nen), dakpan ; ...PLAAT, v. (...platen),
vloersteen, vloertegel ter bevloering van kerken,
gangen enz.; (zeew.) stuk hout dat de koppen der
beting dekt; buitenplaat van een slot; ...PLAATJE,
o. (-5), voorplaat van het slot waarin het sleutelgat is aangebracht; ...PLANK, v. (-en). Dekplankje,
o. (-s).
DEKRIET, o. dekstroo.
DEKSCHOOR, v. (...schoren), dekstijl; ...SCHILD,
o. (-en), (nat. hist.) vleugelschild der kevers;
...SCHUB, v. (-ben), de onderste schub van den
kegel der naaldboomen ; ...SCHUIT, v. (-en).
DEKSEL, o. (-s), al wat tot dekking dient, hoofddeksel, kleederen; — (ook m.) een houten deksel, (op
een pot enz.); — dat sluit als een deksel op een pot,
dat klopt; (spreekw.) gene pot zoo scheef, of er past
een deksel op, ieder kan wet eene wederhelft vinden,
(ook) aan alles is eene moues te passen; (gemeenz.)
to deksel! tusschenwerpsel dat verbazing, bewondering uitdrukt: — wat deksel is dat! wat drommel
is d at.
DEKSELS, tw., deksels, wat is het Pond!
DEKSELSCH, bn., dekselsche jongen! drommelsche,
duivelsohe jongen!
DEKSTEEN, m. (-en), steen die eene opening toedekt; ...STOPPER, ms (-s), (zeew.) waste stopper;
...STROO, o. stroo voor dakeni ...STUK, o. (-ken),
(bouwk.) waterbord, schooling; bovenste boek van
een kozijn; ...STUT, m. (-ten), (zeew.) herkoen, rondhout; ...TAME, v. (-s), (zeew.).
DEKTEGEL, na. (-s);
m. geschikte tijd om
eene merrie to laten dekken.
DEKVEDEREN, ...VEEREN, m. mv. vederen die de
slagpennen gedeeltelijk, en de donsveeren geheel
bedekken; ...VERF, v. (...verven), verf op de grondverf; o. (-s), vliesje dat bij vele varens
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de sporenhouders bedekt; ...VRUCHT, v., klaver met
haver tot dekvrucht, zie bij ONDERVRUCHT.
DEKWERK, o. blindeering; ...WORP, m. (zeew.)
worp waarop het dek rust.
DEKZEIL, o. (-en), zeil dat over iets gelegd wordt;
...ZERK, v. (-en); ...ZODE, v. (-11), bovenste zode
welke met het gras naar boven wordt gelegd;
...ZWABBER, m. (-s), zwabber voor het dek.
DEL, v. (-len), DELLE, v. (-n), DELLING, v. (-en),
(veroud.) laagte, dal, vallei.
DEL, v. (-len), (gewest.) gemeen vrouwspersoon.
DELCREDERE, bw. uitdr. (handel) op krediet;
o. borgstelling voor prompte betaling van een derde.
DELEATUR, o. (-s), wisch uit, haal door (naam
van een teeken op drukproeven).
DELEGATIE, v. (-5, ...tien), bezending, gezantschap.
DELEGEEREN, (delegeerde, heeft gedelegeerd), machtigen, afzenden; overdragen; — een gedelegeerde van
de staatsloterij, iem. die gemachtigd is om loterijbriefjes to verkoopen.
DELFSTER, v. (-s), graafster, spitster.
DELFSTOF, v. (-fen), mineraal, stof die uit den
grond gegraven wordt; soms in 't algemeen onbewerktuigde stof: planten, dieren en delfstoffen.
DELFSTOFFELIJK, bn., het delfstoffelijk rijk (een der
drie rijken van de natuur), liever DELFSTOFFEN-

RIJK.
DELFSTOFFENLEER, v. wetenschap die zich met
de kennis der delfstoffen bezig houdt, mineralogie.
DELFSTOFFENRIJK, o. de onbewerktuigde natuur.
DELFSTOFKUNDE, v. mineralogie.
DELFT, hi). is naar Delft geweest, heeft zijne haren
laten knippen ; oud Delftsch (aardewerk).
DELGEN, (delgde, heeft gedelgd), vernietigen; —
schulden delgen, amortiseeren; — schulddelging, amortisatie. DELGING, v.
DELIBERATIE, v. (-s,...tien), beraadslaging, overleg.
DELIBEREEREN, (delibereerde, heeft gedelibereerd).
delibereeren over, beraadslagen, bepraten, overleggen.
DELICAAT, bn. bw. (...cater, -st), lekker, smakelijk ;
dat eten is delicaat; teer, gevoelig, zwak; — cen delicaat punt, kiesch, netelig.
DELICATESSE, v. (-n), lekkernij ; teederheid, fijnheld; (fig.) kieschheid.
DELICIEUS, bn. bw. (...cieuzer, -t), welsmakend,
overheerlijk; kostelijk; verkort tot deli.
DELICTI (CORPUS), o. voorwerp waardoor de schuld
overtuigend blijkt; datgene waarop of waarmee de

misdaad is gepleegd.
DELINEATIE,

v. (-s,

grondteekening; afba-

kening.
DELINEAVIT,
DELINQUENT,

heeft geteekend (onder platen enz.).
m. (-en), dader, bedrijver (eener mis-

daad).
DELIREEREN,

(delireerde, heeft gedelireerd),

in ijlhoofdigheid spreken.
DELIRIUM, o. waanzinnigheid, ijlende koorts ; — delirium tremens, waanzin uit dronkenschap ontstaande
(ook uit onthouding van drank bij dronkaards).
DELLIG, bn.
DELLING, v.
DELOYAAL,

(gew.) deluw.
(-en), del.
bn. bw. (...aler, -st), oneerlijk, onop-

recht; op oneerlijke -wijze.
DELPHINEN, v. my. handvatsels (aan kanonnen).
DELPHININE, DELPHINE, o. zeker alcaloide, een

sterk vergif (uit de ridderspoor).
DELTA, v. (-'s), de 4e letter van het Grieksche
alphabet; (aardrijksk.) land ingesloten door de armen
waarin zich eene rivier bij hare uitmonding verdeelt. DELTA-EILAND, o. (-en); ...VORMIG, bn.;

...VORMING, v. (-en).
DELTASPIER, v. (ontl.) eene der schouderspieren,
waardoor de arm geheven wordt.
DELUW, bn. loodkleurig, vaal, bleek.
DELVEN, (doll of delfde, heeft gedolven), graven,
uit-, omspitten, opgraven: — een graf delven; hij delft
zijn eigen graf, brengt zich zelf tot den ondergang.
DELVER, m. (-s). DELVING, v. (-en).
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DEMAGOGISCH, bn. volkleidend, oproerstokend.
DEMAGOOG, m. (...gogen), volksleider, -menner;

valsche volksvriend.
DEMARCATIE, v. (-5,
afbakening, grensscheiding; (zeew.) de berekening der plaats waar
een schip zich in open zee. bevindt; —LIJN, v. (-en),
een lijn, door twee of moor oorlogvoerende partijen
vastgesteld, die gedurende een wapenstilstand niet
mag overschreden worden ; —TROEPEN, m. my.
grenstroepen.
DEMARQUEEREN, (demarqueerde, heeft gedemarqueerd), grenslijnen trekken; punten tellen
bij aftrekking.
DEMENTI, o. logenstraffing, loochening; — iem. een
dementi geven, in het aangezicht van logen betichten, (ook) in iemands afwezigheid zijn onrecht
bewijzen.
DEMI-MONDE, m. dames van verdachte zeden.
DEMI, DEMISAISON, v. (-s), overjas van dunne stof
voor het voor- en najaar.
DEMISSIE, v. (-s, ...sign), ontslag, ontzetting, afdanking; zone demissie geven, nemen, krijgen.
DEMITTEEREN, (demitteerde, heeft gedemitteerd),
ontslaan (uit een post).
DEMOBILISEEREN, (demobiliseerde, heeft gedemobiliseerd), (een leger) op den voet van vrede terug brengen ; (recht.) roerend good tot onroerend verklaren.
DEMOCRAAT, m. (...craten), aanhanger, vriend der
volksregeering (in tegenst. met aristocraat).
DEMOCRATIE, v. volksregeering, heerschappij, (ook)
een staat waarin het yolk regeert.
DEMOCRATISCH, bn. tot de volksregeering behoorende ; — de clemocratische partij, die de volksregeering voorstaat; ook democrutische beginselen.
DEMONSTRATIE, v. (-s, ...ti6n) (wisk.) bewijsvoering,

(geneesk. en nat.) 't aantoonen van lets door eene
proof op, eene ontleding van het voorwerp zelf;
(krijgsk.) beweging met het doel den vijand te
gezamenlijk optreden eener partij, eener yolksmenigte om door eon optoeht, meeting enz. hare
meening to kennen to geven.
DEMONSTRATIEF, bn. (taalk.) aanwijzend.
DEMONSTREEREN, (demonstreerde, heeft gedemon-

streerd), eene demonstratie uitvoeren.
DEMONTEEREN, (demonteerde, heeft gedemonteerd),
onbruikbaar maken, veinagelen van kanonnen.
DEMORALISATIE,

v. zedenverbastering; moedeloos-

held.
DEMORALISEEREN, (demoraliseerde, heeft gedemoraliseerd), de zedelijkheidsbegrippen verduisteren:
die omgang heeft hem gedemoraliseerd; een demoraliseerende invloed, moedeloos maken: gedemoraliseerde
troepen.
DEMPEN, (dempte, heeft gedempt) : eene sloot, gracht
dempen, dicht maken door vulling met aarde; (fig.)
eene kloof tusschen twee partijen dempen, die partijen
tot elkaar brengen door de verschilpunten op to
lessen; — eon geluid dempen, minder stork, minder
holder maken; — net gedempte stem, bijna fluisterend; — een oproer dempen, bed-wingen; (zeew.) een zeil
dempen, langs de ra halen om er den wind uit te
nemen on zoo gemakkelijker to beslaan; — als
het kalf verdronken is, dempt men den put, men gaat
eene zaak verbeteren, als eerst door den slechten
toestand een ongeluk is gebeurd. DEMPING, v.
DEMPER, m. (-5) (stoomw.), ijzeren plaat die de
trekking regelt.
DEMPGORDING, v. (-s, -en), (zeew.) touw waarmee
het zeil geden:ipt wordt.
DEMPIG, bn. (-er, -st), dampig. DEMPIGHEID. v.
dampigheid.
DEN, m. (-nen), kegeldragende boom in Midden- on

Noord-Europa, Pinus sylvestris; de grove den; — de
fijne den, de gewone spar.

m. (-5), dennenappel.
m. (-en), steenen welke figuren in den
vorm van kleine boomen of struikgewas vertoonen.
DENAPPEL,
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DENDROGRAPHIE, v. boombeschrijving.
DENDROLIETEN, m. my. versteende boomstammen

en heesters; ...METER, m. (-s), werktuig om de dikte
en lengte van boomen nauwkeurig te meten.
DENK, (gew.) elk heeft er zjjn denk over, meening.
DENKBAAR, bn. bw. wat men zich denken kan:

met

alle denkbare invloeden rekening houden; — allerlei
denkbare en ondenkbare dingen, allerlei dingen van
alle mogelijke soorten; (14 uitbr.) mogelijk: 't is
niet denkbaar , dat onze troepen de nederlaag sullen

Wen. DENKBAARHEID, v.

o. (-en), (zielk.) ales wat door het
denken wordt voortgebracht; (in de gewone taal)
meening omtrent eene zaak: zijne denkbeelden omtrent
den politieken toestand; (ook) voorstelling die men
van iets heeft: ik kan me geen denkbeeld maken van
een hooggebergte; plan, wensch: zjjne denkbeelden verDENKBEELD,

wezenlfiken, iem. op een denkbeeld brengen.
DENKBEELDIG,

bn. (-er, -st), sleclits in het begrip

bestaande : denkbeeldige grootheden in de wiskunde; —
een denkbeeldig succes, dat niet werkelijk is. DENK-

BEELDIGHEID, v.
DENKELIJK, bn. bw. denkbaar, waarschijnlijk: 'Us

niet denkelfjk, dat komt; ik kom denkelijk met den
jaatsten trein.
DENKEN, (dacht, heeft gedacht), 't beschouwen der
zielebeelden om verschil, overeenkomst, oorzakelijk
verband to vinden en begrippen en oordeelen te
vormen : een kind denkt nog zeer onlogisch; over iets
denken; nadenken : denk er nog eens goed over; — aan
iets of iemand denken, de zaak, den persoon voor den
geest hebben — heb je aan dezen verjaardag, aan
je boodschap gedacht (ook met om), niet vergeten ;
let er bij gelegenheid maar
—denkermarensom,
eens op; — denk even om het kind, pas er even op;
pas op!, — denk btj gelegen-—denkerom,struikelniet,
heid eens aan me (am me te bevoordeelen); — op iets
denken, naar de verwezenlijking ervan streven, zinnen op, bedacht zijn op; eene meening over iets
hebben: ieder denkt er het zone van; hoe denkt gfj er
over ? — dat had ik niet van u gedacht, mijne meening
over u is zoo, dat ik zoo'n daad niet verwacht had;
in aanmerking nemen, bedenken: denk toch, dat zone
plicht hem roept; — denk eens! stel u voor; — ik dacht
hem thuis te vinden, verkeerde in de meening dat hij
thuis was, vermoeden : ik denk dat het wel goed weer
blip; — dat is niet te denken, vrij onwaarschijnlijk
dat is zoo niet, dat doe
—datkn(moest)j denk !
ik niet (al denkt gij het) ; van plan zijn : ik denk dit

jaar examen te doen.
DENKEND, bn., denkende wezens; 't denkend deel der
vatic, (iron.) de liberale partij ; — denkende koppen,
menschen die scherp en veel denken.
DENKER, m. (-s), wijsgeer, scherpzinnige geest; Kant
was een groot denker, vgl. vrijdenker. DENKSTER, v. (-s).
DENKKRACHT, v. denkvermogen: zone denkkracht
verminderde op zijn ouden dag volstrekt niet.
DENKVERMOGEN, o. 't vermogen om to denken.
DENKWIJZE, v. (-n), ...WIJS, v. (...wijzen), gezamenlijke meeningen, gevoelens, oordeelen (van een
tijd, een yolk, een persoon) : die daad strookt geheel
met de denkwijze van dien tad; zich in de denkwijze van
een vreemd volk verplaatsen.
DENNE, v. (-n), (Zuidn.) zoutzolder ; (zeew.) (veroud.)
dek, verdek.
DENNEBAST, m. (-en); ...BOOM, m. (-en).
DENNEN, bn. van dennenhout.
DENNENAALDEN, v. my. bladeren der dennen.
DENNENAPPEL, m. (-s, -en), vruchtkegel van den
den, dennenkegel; ...BOSCH, o. (...bosschen)•
o. v. ;...ROUT, o.
DENNENHOUTEN, bn. van dennenhout.
DENNENRUPS, v. (-en), (nat. hist.); ...WOUD, o.
-en); ...ZWAM, v. uitwas van den denneboom.
DENNETAK, m . (-ken), tak van den den.
DENOMINATIEF, o. (...tieven), (taalk.) werkwoord
dat van een naamwoord is gevormd, als huizen,
steenigen, witten, benauwen.

DERDE.
DENUNCIEEREN, (denonceerde of
denuncieerde, heeft gedenonceerd of gedenuncieerd),
aangeven; verklikken.
DENSIMETER, m. ( s), (nat.) werktuig om den graad
der dichtheid to bepalen.
DENSITEIT,.v. (nat.) dichtheid.
DEPARTEMENT, o. (-en), gewest.: Frankrjjk is verdeeld in departementen; afdeeling eener vereeniging:
de Maatschappjj tot Nut van 't Algemeen is verdeeld in
departementen; — afdeeling van bestuur, ministerie:
DENONCEEREN,

-

het departement van oorlog; — dit behoort niet tot Int*.
departement, tot mijne afdeeling, tot mijn bestuur,

(ook fig.) tot mijne bevoegdheid.
DEPARTEMENTAAL, bn. tot een departement behoorende, ervan uitgaande; — departementale scholen,
door eene afdeeling der Maatsch. tot Nut v. 't Alg.
bekostigd en beheerd.
DEPARTITIE, v. (-s,
omslag, overslag (van
belastingen).
DEPECHE, v. (-s), bericht; ambtelijke mededeeling;
telegram.
DEPENDEEREN, (dependeerde, heeft gedependeerd),
(bureau-stijl) afhangen: het dependeert niet van mfj.
DEPENDENTIE, v. (-s. afhankelijkheid; een
huis met ap- en dependentien, met al wat tot het huis
en zijn erve behoort.
DEPOLARISEEREN, (depolariseerde, heeft gedepolariseerd), (nat.) van polariteit berooven.
DEPONEEREN, (deponeerde, heeft gedeponeerd), in bewaring geven; nederleggen (b. v. een handelsmerk);
overleggen (in eene vergadering); getuigenis afleggen; — ter grzyfie deponeeren, (bij de Staten-Generaal);
(fig.) niet in behandeling nemen, ter zijde leggen,
DEPORTEEREN, (deporteerde, heeft gedeporteerd),
overvoeren; naar eene verbanningsplaats brengen;

gedeporteerde, een banneling. DEPORTATIE, v.—een
DEPOSITIE, v. (-s, ...tiCn), getuigenis, verklaring.
DEPOSITO, o. (-5), 't in bewaring geven van een
kapitaal; — geld a deposito geven, bij iem. geld op rente
uitzetten, die het dan weer aan anderen leent.
DEPOSITO-BANK, v. (-en), die zich met deposito's
belast.
DEPOT, o. (-5), (krijgsk.) plaats waar troepen, voor
den dienst bestemd, verzameld, gekleed en geoefend
worden: 't koloniaal depot te HarderwUk; — depot van
discipline, strafbataljon, de klasse; verzamelplaats
van paarden on krijgsmaterieel; (hand.) eene zaak,
waar koopwaren in 't klein voor rekening van den
groothandelaar verkocht worden : een thee-depot, een
depot van wfjnen; —HANDEL, m., —HOUDER, m.
(-5); —HOUDSTER, v. (-s); —TROEPEN, m. my.
DEPOUILLEEREN, (depouilleerde, heeft gedepouilbooed), berooven, uitkleeden; — de stembus depouilleeren, de stembriefjes openen. DEPOUILLEMENT, o.
DEPRECIATIE, v. waardevermindering, van geld,
geldswaardig papier, edele metalen: de depreciatie
van het zilver drukt de markt.
DEPRECIEEREN, (deprecieerde, heeft gedeprecieerd),
de waarde, den koers verlagen (van muntspecien enz.).
DEPRESSIE, v. (-5, ...si6n), (weerkunde) gebied van
lagen luchtdruk ; (sterrenk.) kimduiking; (hand.) gedruktheid van de markt.
DEPUTATIE, v. (-s,
eenige personen die
door eene vereeniging, vergadering worden afge-

vaardigd on met eene zekere volmacht bekleed,
bezending.
DEPUTEEREN, (deputeerde, heeft gedeputeerd), afvaardigen; zie GEDEPUTEERDE.
DER, tweeds nvl. vr. on meery. van de; — (volkst.)
bez. vnwd., haar, hun: der moeder; — bw. daar, er.
DERAILLEEREN, (derailleerde, is gederailleerd), ontsporen. DERAILLEMENT, o. (-en), ontsporing.
DERANGEEREN, (derangeerde, heeft gederangeerd),
(iem.) storen.
DERDE, (rangtelw.) het is nu de derde week; g# zit
de derde; die brief is van den derden (dag dezer
maand); dit is gewijd aan Willem den Derde(n) (III);
derde deel (van lets); met een derde verhoogen; (gesch.)

DERDE.

DESNOODS.

de derde stand, de burgers; — iets uit de derde hand
koopen, van den tweeden eigenaar na den producent ; een ander, een vreemde : wat bekoeft een derde
alit te w eten? ; (recht.) ieder die buiten de handeling,
verbintenis staat; — een derde, een derde deel, pro(kaarthp.) drie op
cent; twee en twee derden;
lkander volgende kaarten van dezelfde kleur : ik
roem een derde; is min derde goed ? — ten derde, bijw.
uitdrukking, als nevenschikkend voegw. gebruikt
in de voortzettende aaneenschakelende nevensch.
zinsverbinding ; in de derde plaats.
DERDEHALF, telw. twee en een half.
DERDEHALFMASTER, m. (-s), (zeew.) brik met barkstuig, korvetbrik; ...HANDTAKEL, m. (-s), met eerie
schijf in elk blok.
DERDEMACHT, v. (-en), (wisk.) een produkt van
(Trio gelijke factoren. DERDEMACHTSVERGELIJKING, v. (-en), waarin de onbekende tot de derdemacht voorkomt; ...WORTEL, m. (-s).
DERDENDAAGSCH, bn. om de drie dagen terugkeerende: de derdendaagsche koorts.
DERELICTIE, v. (recht.) eigendomsverlating.
DEREN, (deerde, heeft gedeerd), schade doen, ongeluk brengen: wie zou het (vogeltje) willen deren?; dat
zal mij niet deren; — wet deert u? wat scheelt u?.
DERGELIJK, bn. overeenkomende met lets wat te
voren genoemd is : win, bier en dergell)ke dranken;
4k howl niet van dergelijke affaires; deze en dergeltjke
redenen; iets dergelijks.
DERHALVE, voegw. bw ., op dien grond : 't huis is
(minder
, ontsingeld en vluchten is derhalve onmogelific;
goed) om die reden: 't regent, derhalve blfff ik thuis.
DERMATE, bw. in die mate, in zoo hoogen graad:
was dermate opgewonden, dat hij onze waarschuevingen niet hoorde.
DERRIE, v. darink, eene minder goede veensoort,
onder de klei of duinen. DERRIEACHTIG, bn.
DERTEL, bn. Zie DARTEL.
DERTIEN, telw., hoofd- of grondgetal, door 't yolksgeloof als ongeluksgetal beschouwd, als ranggetal
voor dertiende: ho is van (het jaar) dertien, van
1813 ; vgl. acht.
DERTIENDAAGSCH, bn. (w. g.) dat dertien dagen
-cluurt, oud is, om de dertien dagen komt.
DERTIENDAG, m. (Zuidn.) Driekoningendag, derten dagen na Kerstmis.
DERTIENDE, ranggetal; heden is het de dertiende (dag
der maand); Lodewfjk de dertiende dertiende
deel; een en een dertiende, 1 1/13; — ten dertiende, bijw. uitdrukking : in de dertiende plaats; o. (-n), dertiende deel.
DERTIENDEHALF, m.
(dertiend'half)
oude Holl. munt (= 12% stuiver of f 0.62 1/2).
DERTIENEN, het telw. DERTIEN, beschouwd als
,een zelfstandig gebruikt bn. in het meervoud: dertien personen : wij waren met (ons) dertiende; — de der tienen, eene vergadering uit 13 leden bestaande.
DERTIENER, m. (-5), een dertiener, lid eener vergadering van 13 leden.
DERTIENHONDERD, telw. dertienmaal honderd.
DERTIENJARIG, bn. dertien jaren durende, oud.
DERTIENMAAL, bw. van herhaling.
DERTIENTAL, o. (-len), eene verzameling van dertien.
DERTIENVOUD, o. (-en), het dertienvoud van iets, dertienmaal lets ; (rek.) een dertienvoud, een getal dat
door dertien deelbaar is.
DERTIENVOUDIG, bn. bw. van herhaling : dertienznaal zooveel.
DERTIENWERF, bw. van herhaling: dertienmaal.
DERTIG, telw. hoofd- of grondgetal; een en dertig,
twee en dertig ; de dertig (stuks) kosten ; het dertig
(wijze van verkoop : bij dertig.)
DERTIGDAAGSCH, bn. (w. g.) dertig dagen durend;
om de 30 dagen.
DERTIGEN, het telw. DERTIG, beschouwd als een
zelfstandig gebruikt bn. in het meerv.: dertig personen: zjj waren met hun (d. i. hen) dertigen.
DERTIGER, m. (-s), lid eener vergadering van 30

leden; (ook) wie of wat 30jaar oud is: hif is een goede
dertiger, meer dan 30 jaar oud.
DERTIGJARIG, bn. dertig jaren oud; — de dertigjarige oorlog, (godsdienstoorlog in Duitschland van
1618 tot 1648).
DERTIGMAAL, bw. van herhaling.
DERTIGPONDER, m. (-5), (zeew.) zoldernagel.
DERTIGSTE, rangtelw.: heden is het de dertigste (dag
der maand);
o. dertigste deel: zeven dertigsten;
ten dertigste, bijw. uitdr. ; (spr.) op zon elf-en-dertigst,
zie aldaar.
DERTIGTAL, o. (-len); — een dertigtal, dertig van
zekere eenheden, (ook) ongeveer dertig.
DERTIGVOUD, o. (-en), dertigmaal lets; (rek.) een
getal door 30 deelbaar.
DERTIGVOUDIG, bn. bw. van herhaling: 30 maal
zooveel.
DERTIGWERF, bw. van herhaling: dertigmaal.
DERVEN, (derfde, heeft gederfd), (dicht.) ontberen,
missen: alles, alles kan ik derven, u mUn vaderland,
niet. DERVING, v. gemis.
DERVER, m. (-s), hij die (iets) derft, mist: (oudt.),
(spraakk.) ahlativus.
DERWAARTS, bw. (deftig) daarheen: derwaarts
richtte ik gaarne mine schreden; — zij liepen her- en derwaarts, hier on daar.
DERWIJZE, bw. (w.g.) zoodanig.
DERWISCH, in. (-en), Mahomedaansche bedelmonnik of pelgrim.
DERZELVE, Zie dezelve.
DES, verbogen lidw. van bepaaldheid; des vaders,
(van den vader); de zoon des huizes; des avonds, des
morgens ('s avonds, 's morgens), bijw. uitdr. van tijd:
hij verdient twintig gulden 's maands, per maand.
DES, (veroud.) verbogen aanw. vnw.: de 2de naamval mannel. en onzijdig enkelv. van die: des verh,eug
ik nil); daarom, daarover; opdat hij des getroost mocht
.zon, gedacht ho slechts zijn huwelijkszeg en. Zie de volgende samenst.
DESAANGAANDE, bw. dienaangaande.
DESALNIETTEMIN, bw. (veroud. en nog schertsend
deftig) evenwel, nochtans.
DESASSIMILATIE, v. (physiologie) 't overgaan der
weefselbestanddeelen in anorganischen toestand.
DESBEVOEGD, bn. daartoe bevoegd; ...BEWUST,
bn. daarvan bewust.
DESCENDENTEN, m. my. nakomelingen.
DESCENDENTIE, v. afstamming; — descendentie-leer,
zie AFSTAMMINGSLEER.
DESERTEEREN, (deserteerde, is gedeserteerd), zich
zonder vergunning verwijderen van den troep (van
soldaten); (ook) naar den vijand overloopen; (bij
uitbr.) zich wegpakken, de plaat poetsen.
DESERTEUR, m. (-en, -s), iemand die gedeserteerd is; zaadyloeiing bij (jonge mannen): een desertear slaan. DESERTIE, v. (-s, ...ten), het deserteeren.
DESERVITOR. m. (-s), assistent-kape]aan.
DESESPEREEREN, (desespereerde, heeft gedesespereerd), wanhopen, den moed verliezen: ende desespereert nimmer (devies van Keen).
DESGELIJKS, bw. op dezelfde wijze; evenzoo.
DESGENEN, Zie degene.
DESGEVORDERD, ...GEVRAAGD, bw. indien het
gevorderd, gevraagd wordt, noodig is.
DESIDERATUM, o. (...ta), iets dat gewenscht wordt.
DESINFECTEEREN, (desinfecteerde, heeft gedesinfecteerd), de smetstof (bij eene besnaettelijke ziekte)
vernietigen of werkeloos maken. — een huis, iemand
desinfecteeren ontsmetten. DESINFECTIE, v. DESINFECTIE-MIDDEL, o. (-en).
DESKUNDIG, bn. met kennis van zaken over iets
kunnende oordeelen. DESKUNDIGE, m. on v. (-n);
deskundigen bij een examen, de vakmannen die
—de
examineeren, zonder beslissende stem to hebben.
DESNIETTEMIN, ...NIETTEGENSTAANDE, vw. bw .
(beperk. tegenst.) niettegenstaande het gezegde, in
weerwil daarvan; echter, tech.
DESNOODS, bw. (van voorwaarde), zoo noodig.
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DESOLAAT,

bn. (...later, -st), wanhopig, slecht, be-

rooid : den boel in een desolaten toestand achterlaten.
DESOLATE-BOEDELKAMER, v. (-s), zie BOEDELKAMER.
DESONDANKS, voegw. bw. (beperk. tegenst.), ondanks dat, niettegenstaande dat: er waren slechte
voorteekenen gezien, desondanks werd de onderneming
toch doorgezet.
DESORGANISATIE, v. ontbinding, rotting van organische stof; (fig.) toestand van verwarring, ordeloosheid in een staat, een leger, eene vereeniging.
DESORGANISEEREN, (desorganiseerde, heeft gedesorganiseerd), in de war sturen, ontbinden.
DESOXYDATIE, v. (scheik.), reductie, 't wegnemen
der zuurstof uit eene verbinding. DESOXYDEEREN,
(desoxydeerde, heeft gedesoxydeerd), gloeiende keel

werkt desoxydeerend.
DESPERAAT, bn. (...rater, -st), wanhopig, radeloos.
DESPERATIE, v. radeloosheid.
DESPOOT, m. (despoten), dwingeland; alleenheer-

scher• ook fig.

DESPOTISCH, bn. bw. willekeurig, eigendunkelijk.
DESPOTISME, o. dwingelandij ; alleenheersching.
DESSA, DESA , v. (-'s), Oostindisch dorp.
DESSENDIAAN, v. (boekdr.) lettersoort ter hoogte

van tien punten.
DESSERT, o. (-en), nagerecht.
DESSIN, o. (-s), teekening; patroon: stolen in verschillende dessins.
DESTIJDS, bw. (v. tijd), in dien tijd; vgl. indertijd.
DESTILLATIE, v. (nat.) 't afscheiden der meest

vluchtige bestanddeelen door verdamping; — droge
destillatie, 't ontleden van hout, kolen enz. door verhitting bij afsluiting der lucht. Zie DISTILLEEREN.
DESTINATIE, v. (-s, bestemming; plaats van
bestemming.
DESTINEEREN, (destineerde, heeft gedestineerd), bestemmen, beschikken.
DESVERK!EZENDE, bw. als men het verkiest
...VERLANGD, bw. (van voorwaarde).
DESWEGE, [niet: DESWEGENS] redengev. voegw.
bw., daarom, om die reden : hij was in de oogen der
regeering gevaarliik, en is deswege het land uitgezet.
DESZELFS,

tweede nvl. van het zelfst. aanw. vnw.

dezelve (veroud.) : de Ironing met Hoogstdeszelfs gevolg.

DETACHEEREN, (detacheerde, heeft gedetacheerd),
(krijgsk.) aan een korps toevoegen : bij het Indische

leger gedetacheerd worden.

o. (-en), afgezonden troep soldaten.
bijzonderheid (meest mv.); — en
detail, in het klein(handel).
DETAILHANDEL, m., ...VERKOOP, m. kleinhandel.
DETAILLEEREN, (detailleerde, heeft gedetailleerd),
uiteenzetten, omstandig verhalen; — een gedetailleerde beschrng, waarin de details aangegeven zijn.
DETAILLEERING, v.
DETACHEMENT,
DETAIL, o. (-s),

DETECTIVE, m. (-s), geheime politieagent (inz. in
Engeland).
DETENTIE, v. (militaire) gevangenisstraf: Buis van

detentie.
DETERMINANT, m. (-en), zekere voorstelling van
eene som in de hoogere wiskunde.
DETERMINATIEF, bn. (taalk.) bepaling-aankondi-

gond.
DETERMINEEREN, (determineerde, heeft gedetermineerd), bepalen, vaststellen, bestemmen, (in 't bijz.)
bestemmen van familie, geslacht, soort eener
plant; (log.) 't toevoegen van bijzondere kenmerken
.aan een algemeen begrip.
DETERMINISME, o. (wijsbeg.) leer volgens welke
onze wilsbepalingen en handelingen geheel door df,
iomstandigheden bepaald worden, die dus de vrijheid
'van den wil ontkent.
DETINEEREN, (detineerde, heeft gedetineerd), gevangen, opgesloten houden; — een gedetineerde, een
gevangene.
DETONATIE, v. (-s,
ontploffing.
DETONEEREN, (detoneerde, heeft gedetoneerd),

DEUR.
valsch zingen, uit den toon raken; ontploffen; af-gaan (van vuurwapenen).
DETRACT, o: (-en), korting (op pensioen dat buitenslands verteerd wordt).
DETREMPEEREN, (detrempeerde, heeft gedetrempeerd), aan een lichaam (b. v. gehard staal) zijne
hardheid ontnemen.
DETRITUS, m. (nat.) iets dat afgewreven is, zich
van de aardkorst losgemaakt heeft.
DEUGD, v. (-en), zielstoestand van den mensch die.
het goede nastreeft, zoekt to verwezenlijken deugd
verheugt; (fig.) het pad der deugd bvwandelen, zedelijk,
deugdzaam 'even; — in alle eer en deugd vrijen, zonder aan verkeerde lusten toe to geven ; eene bepaalde
goede zedelijke eigenschap: naastenliefde is de hoogste
deugd; dapperheid behoort niet tot zijne deugden; — hij
heeft de gebreken zijner deugden, zijne goede eigenschappen die door overdrijving ontaarden; — van
den nood eene deugd maken, iets onvermijdelijks

schijnbaar blijmoedig op zich nemen; goede kwalieener waar, duurzaamheid : ik sta u in voor
deugd van dit taken; (Zuidn.) eene deugd van een ?ay n,
een lekker wijntje; (veroud.) dapperheid (nog la
krijgsmansdeugd ; (volkst. en Zuidn.) dat doet me deugd,
dat doet me good aan 't hart; — dat doet deugd,
brengt voordeel; — de deugd in 't midden, schertsend gezegd tot dengene van drie personen dien
men in 't midden laat loopen; — lieve deugd tuitroep
van verwondering, (ook) van ongeduld, van lichte
afkeuring.
DEUGDELIJK, bn. bw. (-er, -st), echt, waar, recta

teit

matig: dit is deugdelijk bewezen; hij is het mij deug
deli* schuldig ; duurzaam : deugdelijk laken; deugdzaam: een deugdelijk man. DEUGDELIJKHEID, v.
DEUGDLIEVEND, bn. (-er, -st), die de deugd lietheeit.
DEUGDRIJK, bn. rijk in deugd.
DEUGDZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), vol deugd, tot
deugd geneigd, goede zeden bezittende : een deugdzaam meisje; deugdelijk: cleugdzame stof. DEUGDZAAMHEID, v. deugd ; (fig.) duurzaamheid.
DEUGEN. (deugde, heeft gedeugd), (meestal ontkennend gebruikt) braaf zijn, good oppassen: die jongen
heeft nooit willen deugen; geschikt zijn voor iets : die

man deugt niet voor onderwijzer; dit hout deugt niet
voor timmerhout; in orde zijn, goed zijn: die oplossing deugt niet; dat woord deugt hier niet; eetbaar
zijn: die noot deugt niet.
DEUGNIET, m. en v. (-en), onzedelijk, slecht mensch;
zeer stoute knaap ; scherts. liefkoozend gebruikt
tegenover iemand die ons een weinig plaagt. _Deugnietje, o. (-s).
DEUGNIETERIJ, v. (-en), schelmerij, guitenstreek.
DEUK, v. (-en), holligheid in eene effen oppervlakte
(door een stoot veroorzaakt): die hoed heeft eene
deuk gekregen; (qemeenz.) slag, stomp : iemand eene

deuk op zUn tronie geven; (fig.) die ziekte heeft hem
eene leelijke deuk gegeven, hij heeft er erg van geleden,
is ervan achteruitgegaan ; (ook) dat gaf de onclee
neming eene heele deuk, knak.
DEUKEN, (deukte, beeft gedeukt), deuken maken.
DEUN, m. (-en), zangwijze, liedje; (fig.) h zingt
altijd denzelfden denn, hij komt altijd op hetzelfdo
terug; — ergens zUn deun in hebben, zijn pleizier ; —
ern den deun, uit de grap, uit kortswijl. Deuntje, o.
(-5), liedje, wijsje: deuntjes spelen, een deuntje
ten; — 't is het wide cleuntje, 't is weer net als
altijd; — ik zing gene twee deuntjes voor een cent, ik
zeg het voor de tweede maal niet weer.
DEUN, bn. bw. (-er, -st), gierig, inhalig, korzelig; —
hij blifft dean op een cent, wil niets missen — het
ziet er dean bij hen? nit, armoedig. DEUNHEID, v.
karigheid, gierigheid.
DEUNEN, (deunde, heeft gedeund), zingen, neurien; — met iemand denizen, met hem sollen, hem
voor den gek houden.
DEUNT, v. (-en), (gew.) landmaat van 1 4 Hectare
DEUNTJES, bw. karig, gierig.
DEUR, v. (-en), betirnmering tot bet naar wille-

DEUR.

DEZELFDE.

keur afsluiten of openen van den toegang tot een
gebouw, vertrek of kast, doorgaans bestaande uit
een kozijn en een daarin sluitend, horizontaal
draaiend of schuivend gedeelte: door de deur binnenkomen; de deter uitgaan; de deur openen, sluiten, toedoen; den ketting, den grendel op de deur doen; — clubbele deur, met twee naast elkaar gelegen beweegbare deelen; — gebroken deur, met twee boven elkaar
gelegen beweegbare deelen ; (ook) alleen het beweegbare gedeelte: de deur nit hare hengsels lichten ; —
met de deuren gooien, ze toesmijten (in verbeten
woede); — eene glazen deur, waarvan de bovenhelft
ruiten bevat; — de deur aunzetten, niet geheel
sluiten; —
in 't bijzonder de huisdeur, de deur die toegang
tot de woning verleent: — in de deur staan, op den
drempel van het deurkozijn staan; — aan, bij de
deur staan, in de nabijheid der deur (ook in de
deur); een praatje aan de deur; — aan de deur
kloppen, met het verzoek om binnengelaten to worden ; — buiten de deur, buiten deur, op straat; met
het bijdenkbeeld van de geheele woning : er komen
geene bedelaars aan mijne deur; — bi) iem. de deur
(den drempel) plat loopen, hem buitengewoon vaak
bezoeken; — iem. de deur (het gat van de deur) wilzen, met het verzoek zich to verwijderen; — iem. de
deer voor den news toedoen, hem op eene bruske wijze
buitensluiten; — de stoic staat ach ter de deur, hem
wacht bij zijne thuiskomst geene prettige ontvangst
(vooral van zijn wederhelft); — hij gaat van deur
tot deur, van huis tot huis; — ik kom de deur niet
uit, kom niet buiten ; —
de deur blijven, niet ver
van huis gaan; — dat gaat mijne deur voorbU, dat
komt niet in mijn huis, (fig.) dat valt mij niet to
beurt; — zijne deur voor iemand sluiten, iem. niet in
zijne woning toelaten; — de beren loopen one zijne
deur, zwerven om zijne woning, (fig.) zijne crediteuren maken het hem lastig; —
eene rechtszaak met gesloten deuren behandelen, zonder toelating van publiek; — net de deur in huis
vallen, (eigenl.) door de straatdeur onmiddellijk in
't woonvertrek komen, (fig.) zonder voorafgaande
inleiding met een verzoek, eene mededeeling voor
den dag komen; — dat is aan eene doovemans deur
geklopt, dat verzoek vindt in 't geheel goon gehoor ; —
iem. voor de roode deur hebben, nemen, hem kapittelen, de les lezen; — de winter, de armoede staat roar
de deur, is nabij; — de deur openzetten voor allerlei
knoeierij, er gelegenheid toe geven ; — dat doet de deur
toe, dat is het beslissend argument, (ook) dat bekroont de zaak; (spreekw.) een zilveren hamer verbreekt ijzeren deuren, voor geld krijgt men alles gedaan; de open deur roept den dief; als armoede de
deur binnenkomt, vliegt liefde 't venster uit; vgl. schuifdeur, vleugeldeur, valdeur ; balkondeur, tuindeur, straatdeur; branddeur; onderdeur, bovendeur, paneeldeur,
voordeur, achterdeur, enz.
DEURBEL, v. (-len), bel in den post der huisdeur
aangebracht; ...BESLAG, o. (-en), slot, grendels, hengsels, knieren, ook metalen plaatwerk tot versiering
aan eene deur; ...BOORD, m. (-en).
DEURDORPEL, ...DREMPEL, m. (-5); ...DUIM, m.
(-en), waarop het hengsel draait; ...GAT, o. (-en);
...GEWICHT, o. (-en), een gewicht aan eene deur,
om haar van solve to doen dichtvallen; ...GORDIJN, v. (-en); ...GRENDEL, m. (-s); ...HAMER, m.
(-5), deurklopper; ...HENGSEL, o. (-s).
DEURKETTING, m. (-en), ketting aan den deurpost
bevestigd on waarvan men 't andere einde aan de
deur kan vastmaken om deze zoo to sluiten;
...KLINK, v. (-en); ...KLOPPER, m. (-s) ; ...KNOB,
m. (-pen), knop dien men bij het openen der deur
aanvat om de knip los to maken of de klink op
te lichten; ...KOORD, v. (-en), kort touw waarmede
de portier de deur opent ; ...KOZIJN, o. (-en); ...KRUK,
v. (-ken), krukvormig handvat met dezelfde bestemming als de deurknop.
DEURLIJST, v, (-en), lijstwerk aan eene deur.

DEUROPENING, v. (-en), deurgat.
DEURPANEEL, o. (-en); ...POST, m. (-en), verticaal
gedeelte van het kozijn; ...RAAM, o.(...ramen), deurkozijn ; ...RING, m. (-en), ring aan eene deur one
deze open of toe to trekken.
DEURSCHEL, v. (-len), deurbel; ...SLOT, o. (-en);
...STIJL, m. (-en), deurpost.
DEURVLEUGEL, m. (-s), eene der deelen van eene
dubbele deur.
DEURWAARDER, m. (-5), ambtenaar die gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen en protesten
doet, belastingschuldigen vervolgt, gerechtelijke on
vrijwillige verkoopingen van roerend good houdt on
ook in 't burgerlijk leven bij verpachtingen enz.
optreedt; ik zal u den deurwaarder sturen; — zijne
vorderingen met den deurwaarder halen, door tusschenkomst van ; ... -WAARDERSCHAP, o.; ...WAARDERSEXPLOIT, (ook exploot), o. aanzegging door
een deurwaarder, krachtens zijn ambt verricht;
...WACHTER, m. (-s), portier; ...WACHTERES, v.
(-son); ...WACHTSTER, v. (-s), portierster; ...WERK,
o. deurversiering.
DEUS EX MACHINA, (bij de Ouden) god, engel die
op het einde van een treurspel verscheen om den
knoop to ontwarren; (fig.) iem. die op een beslissend oogenblik als 't ware uit de lucht komt vallen
en aan een verwarden toestand een einde maakt.
DEUTEL, m. (-s), pennetje in een houten nagel geslagen om dezen beter to doen sluiten. Ook 't werkw.
deutelen wordt gebruikt.
DEUVEKATER, m. (-5), eene soort van kook; een
fijn brood met veel krenten, kerstbrood, ook duivedater; — de deuvekater ! tw. drommels!
DEUVEKATERSCH, bn. (gemeenz.) die deuvekatersche meid! (ook) die duvekatersche meid.
DEUVIK, m. (-en), (kuip.) tap, stop in het spongat
van een vat.
DEUVIKEN, (deuvikte, heeft gedeuvikt), door den
tap, zonder kraan aftappen.
DEVESTEEREN, (devesteerde, heeft gedevesteerd),
ontzetten (van eene priesterlijke waardigheid).
DEVESTITUUR, v. ontzetting (van eene priesterlijke
waardigheid).
DEVIATIE, v. (stern, nat., zeew.) afwijking.
DEVIES, o. (deviezen), wapenspreuk; zinspreuk;
leus; rijmpje (in ulevellen); (kooph.) wissel op het
buitenland.
DEVOLUTIE, v. (—ten), (recht.) overgangsrecht,
versterf.
DEVOLVEEREN, (devolveerde, heeft gedevolveerd),
(recht.) toevallen, overgaan, versterven op...
DEVOOT, bn. bw. (devoter, st), vroom : in eene devote
stemming zijn; een allerliefst devoot gezichtje; (bij uitbr.)
stil onderworpen, geheel iemand toegewijd; (ook)
schijnvroom, schijnheilig.
DEVOTIE, v. vroomheid; schijnheiligheid; stills
toewijding; — zijne devotie doen, (vooral bij Kath.)
bidden, neerknielen.
DEWELKE, betr. yaw. (veroud.). Zie WELKE.
DEWIJL, vv-. omdat, daar (dewfjl meer in deftigen,
afgemeten stijl).
DEXTRINE, v. (scheik.) gomachtige stof waarin zetmeel door de inwerking van zuren, oxyden enz.
wordt omgezet.
DEY, m. (-'s), landvoogd, vorst (in de Barbarijsche
staten).
DEZE, aanw. vnw. ; dit of deze voor nabij zijnde, die,
dat of gene voor meer verwijderde zaken; — b# dezen
meld ik u, hierbij, door dezen brief; — nooit voor dezen
vertoond, nooit voor dit tijdstip; — na dezen, na dit
tijdstip; — toonder dezes, van dezen wissel enz.; —
brenger dezes, van dezen brief; den twaalfden dezer
(maand).
DEZELFDE, (bepalingaank. vnw.) duidt identiteit of
gelijkheid aan: ik ben in dezelfde stad geboren als
hij heeft dezelfde opvoeding gehad als zijn broer; (met
onderdrukking der vergelijking) wij zijn in dezelfde
stad geboren, op hetzelfde meisje verliefd; hjj draagt
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DIATONISCH.

altfjd dezelfde soort van hoed; (zelfst. gebruikt, van
personen) we bedoelen niet denzelfde; — ik ben nog steeds
dezelfde, ik houd mijne vroegere eischen, voorstellen

verste) water, volkomen doorzichtig en zonder eerig
gebrek; een ruwen, een geslepen diamant; diamant
klooven, slfjpen, zetten; diamantsplinter in een hand-
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nog staande.
DEZELVE, aanw. vnw. (veroud.) deze, hij.
DEZULKE, (bepalingaank. vnw., zelfst.), (veroude-

rend) sommigen vertrouwen u reeds bij eerste kennis-

making allerlei geheimen toe: dezulken zijn of onnoozel
of niet te vertrouwen, zulke menschen (als die zijn).
DIABAAS, o,

(min.) mengsel van veldspaath en

augiet.
DIABOLISCH, bn. bw. duivelsch ; op duivelsche wijze.
DIACONESSE, v. (-n), (in de oude Christ. kerk.)

weduwen of jongedochters die de wijding der handoplegging ontvangen hadden en de armen en kranken van haar geslacht verpleegden; (Kath.) nonnen
die voor 't altaar zorgen; (Protest.) pleegzuster.
DIACONIE, v. (...nieen), kerkelijk armbestuur ; kerkelijke armverzorging ; — aan de diaconie vervallen, kerkelijke bedeeling noodig krijgen; (scherts.) er is hier
veel. diaconie, er zijn veel niet-betalenden onder het
publiek (b. v.. in een schouwburg).
DIACONIE-ARME, m. en v. (-n), arme eener kerkelijke gemeente; ...KIND, o. (-eren, -ers).
DIACONIESCHOOL, v. (...scholen), armenschool
(eener kerkelijke gemeente).
DIADEEM, m. (...demen), met edelgesteenten enz.
versierde band welken de vorsten vroeger om het
hoofd wonden ; thans : het zinnebeeld der koninklijke
waardigheid ; (dicht.) kroon, heerschappij, regeering;
(ook) vrouwelijk haartooisel in dien . vorm.
DIADROMUS, m. (muz.) trilling der snaren.
DIAERESIS, v. (taalk.) breking eener lettergreep,
by. hoorn voor hoorn.
DIAETETIEK, v. leer der leefregelen.
DIAGNOSE, v. (-n), het onderkennen der ziekte
naar de zich voordoende kenteekenen; — de diagnose
van een geval opmaken, de opsomming der waargenomen verschijnselen om daaruit tot den aard der
ziekte te besluiten de onderscheiding van gelijkvormige of varwante begrippen.
DIAGONAAL, v. (...nalen), (meetk.) hoekpuntslijn;
o. kleedingstof met schuine lijnen of ribben ; —STOF,
v. (-fen).
DIAGRAM, o, (-men), schets, schema (vooral in
lijnen): het diagram eener bloem, teekening waaruit
aantal en stand der bloemdeelen blijkt; — diagram
van den polsslag, golvende lijn die dezen voorstelt;
(muz.) notenbalk.
DIAKEN, m. (-s, -en), degene die in eene kerkelijke
gemeente met de armverzorging belast is; (Kath.)
iem. die de tweede priesterlijke wijding ontvangen
heeft, vroeger helper van den bisschop.
DIAKENSBANK, v. (-en), kerkbank, bestemd tot
zitplaats voor de diakens; ...POST, m. diakenschap;
...WERK, o. DIAKENSCHAP, o.
DIALECT, o. (-en), de bijzondere spraak eener
streek, voor zooverre ze afwijkt van de algemeene
of landstaal, tongval.
DIALECTICA, DIALECTIEK, v. (eig.) geleerde strijdkunst, disputeerkunst, (gewoonlijk) de wetenschap
der denkvormen, verstandsleer, redeneerkunde.
DIALECTICUS, m. (...ci), die de dialectiek beoefent.
DIALECTISCH, bn. tot de dialectiek behoorende;
(ook) aan een bijzonderen tongval eigen:eene dialectische uitspraak hebben; 't woord komt slechts dialectisch voor.
DIALOGISCH, bn. bij wijze van tweespraak.
DIALOOG, m. (...logen), tweespraak, samenspraak ;—
de dialoog van een roman, wijze waarop de sprekende
personen opgevoerd worden.
DIAMAGNETIS ME, o. (nat.) eigenschap van sommige
lichamen om door een sterken magneet afgestooten te warden. DIAMAGNETISCH, bn.
DIAMANT, o. als stofnaam, 1T1. als voorwerpsn.
buitengewoon hard, in zuiveren toestand doorzichtig en kleurloos edelgesteente, zuivere gekristalliseerde koolstof;
een diamant van 't eerste (zui-

vat gezet en gebruikt om glas to snijden; (timmervak)
diamantkop; (fig.) een ongeslepen diamant, iemand
met een uitstekenden zedelijken (of verstandelijken)
aanleg die nog achter ruwe vormen schuilgaat;
(scherts.) grove (amerfoortsche) diamanten, keisteenen; —BEWERKER, m. (-s).
DIAMANTBROOD, o. diamantpoeder waarmede men
diamanten slijpt; ...DRUK, m.; ...EDITIE, v. kleine
uitgaven in diamantletters.
DIAMANTEN, bn. van diam.ant, met diamanten
bezet: een diamanten broche.
DIAMANTGLAS, o. ruitvormig geribd glas; ...GRUIS,
o. afslijpsel van diamant; ...GRACHT, v. (-en), (vest.)
kleine gracht om een vrijstaande escarpe;
m.; ...HANDELAAR, m. (-s); ...KLOOFSTER,
v. (-s); ...KLOOVER, m. (-s); ...KOP, m. (-pen), schuin
afgestoken oplegstuk als sieraad.
DIAMANTLETTER, v. (-s), (boekdr.) naam van eene
zeer kleine drukiettersoort.
DIAMANTMIJN, v. (-en); ...MOLEN, m. (-5), molen
waardoor de diamantschijf wordt rondgedraaid.
DIAMANTPEER, v. (...peren), zekere zachte handpeer; ...PEN, v. (-nen), fijne schrijfpen; ...POEDER,
...POEIER, o. diamantgruis; ...ROOSJE, o. (-5), diamant als roset geslepen.
DIAMANTSCHIJF, v. (...schijven), plaat waarop
men met boort diamanten slijpt; ...SLIJPEN, o.;
...SLIJPER, m. (-s) ; (ook fig.) straatlooper, veelal
grove diamantslijper geheeten; ...SLIJPSTER, v. (-5);
...SLIJPERIJ, v. (-en); ...SNIJDER, m. (-s); ...SNIJDSTER, v. (-5); ...SPAATH, o. als stofnaam; m. (-s),
als voorwerpsnaam : een meestal appelgroene steen
uit China en Koromandel.
DIAMANTTUILTJE, o. (-s), een pluimvormige damestooi van diamant; ...YAK, 0.; ...VOGELTJE, o. (-s),
kleine vink; ...WERKER, m. (-5); ...WERKSTER, v.
(-s) ; ...ZETTER, m. (-5); ...ZETSTER, v. (-5).
DIAMETER, m. (-s), middellijn rechte lijn tusschen
twee punten eener kromme lijn (of gebogen vlak)
door het middelpunt getrokken.
DIAMETRAAL, bn. en bw., e3ne diametrale doorsnede,
volgens den diameter; — twee diametraal gelegen
punten, aan de beide uiteinden eons diameters.
DIANA, v. jachtgodin; maan ; (scheik.) zilver; (oorl.)
ochtendwake ; — boom van Diana, kristalschieting
van zilver door b.v. een reep zink eene oplossing
van zilvernitraat to steken.
DIAPASON, m. (muz.) de algemeene toonomvang
van eene stem of een instrument; grondtoon; stem-vork; algemeen aangenomen toonhoogte ; (fig.) algemeene stemming.
DIAPHAAN, bn. (nat.) doorschijnend; ...PHANOMETER, m. (-s), toestel om de doorschijnendheid van
den dampkring to meten.
DIAPHORA, v. (-'s, (stijlleer) herhaling van een zelfde
woord, maar in eene andere beteekenis, by. een edelman zo een edel man.
DIAPHRAGMA, o. (-'s), (ontl.) middelrif; (nat.) plaatje
met nauwe opening bij microscopen, verrekijkers
enz. om de randstralen tegen to houden.
DIAPOSITIEF, o. (...tieven), glas met photographic.
DIARIUM, o. (...ia), dagboek, logger.
DIARRHEE, v. buikloop, loslijvigheid; schertsende
uitdrukking bij 't kaartspel voor eene lange rij kaarten van dezelfde kleur.
DIASTASE, v. (scheik.) eiwitachtig ferment in kiemende granen, aardappelen enz., dat zetmeel in druivensuiker omzet.
DIASTIMETER, m. (-s), afstandsmeter (werktuig).
DIASTROLE, v. (physiol.) uitzetting eener hartafdeeling.
DIATHERMAAN, bn. (nat.) de donkere warmtestralen doorlatend.
DIATONISCH, bn. (muz.) tot de klankladder of
schaal behoorende.

DIATRIBE.
DIATRIBE, v. (.n), uitval, hevige critiek; geleerde

verhandeling.
bn. gaffelswijze verdeeld; (fig.)
dichotomische methode, sleutel, wijze van determineeren waarbij telkens uit twee (soms weer) kenmerken eene keus gedaan moet worden.
DICHT, bn. en bw. (-er, .st), niet open; toe: de deur
is dicht; de gordenen zen dicht; knoop je jas dicht; —
de pot is dicht, het deksel is erop; (fig.) hy is zoo
dicht als een pot, laat niets los, deelt niets mee;
—denmond icht ouden,
niet snreken; — mondje dicht!
verklap het niet; zonder openingen: 't schip, de emmer is niet dicht, 't is lek ; vgl. waterdicht, luchtdicht; —
de kousen, kleeren zen weer dicht, hersteld; weinig
tusschenruimten overlatend : in dichte drommen oprukken: een dicht bosch; de boomen staan dicht op elkaar,
dicht aaneen; dit gewas moet niet te dicht gezaaid worden; de sneeuw valt in dichte vlokken; ook eene dichte
bevolking; — eene dicht geweven stof, vast ineengeweyen; — een dicht gedrukt boek, waarvan de letters,
woorden, regels dicht aaneen staan; dicht in elkaar
schrijven; (nat.) een groot soortelijk gewicht bezittend: goud is eene dichte stof; zuurstof is dichter don
stikstof; in de onmiddellijke nabijheid: we zen dicht
bij de stad; 't liep tot dicht aan de honderd gulden;
ze vlijde zich dicht tegen mij aan: (zeew.) dicht by
den wind houden, zoo scherp mogelijk op den wind
zeilen, (fig.) 't onderste uit de kan willen hebben.
DICHT, o. (-en), gedicht: heldendicht, lierciicht ; — dicht
en ondicht, poezie en proza.
DICHTADER, v. (-en), (dicht.) de dichtader vloeit, het
dichten gaat vlot, gemakkelijk.
DICHTBIJ (DICHTEBIJ), bw. nabij: op kleinen afwoont dicht
stand: he woont hier dichtebij ; (voorz.)
be de kerk.
DICHTDOEN, (deed dicht, heeft dichtgedaan), sluiten; — dat doet de deur dicht, dat is het beslissend
argument, dat is het ergste.
DICHTEN, (dichtte, heeft gedicht), verzen maken;
(iets) in dichtmaat behandelen; (scherts.) een brief
dichten, samenstellen; uitdenken, verzinnen: een le agentje dichten.
DICHTEN, (dichtte, heeft gedicht), dichtmaken, stoppen; (kuip.) een vat dichten; (zeew.) een schip dichten,
kalfaten ; de naden dichten.
DICHTER, m. (-s), DICHTERES, v. (-sen), iemand
die zijne gedachten in gebonden stiji uitdrukt.
. DICHTERBRON, v. hengstebron.
DICHTERLIJK, bn. bw. (-er, -st), van een dichter:
aichterleke nalatenschap; dichterlijke ontboezemingen;
denkend, gevoelend, sprekend ale een dichter: eene
dichterlek gestemde natuur; dat is zeer dichterlek gezegd; tot de dichtkunst behoorend: dichterleke nitdrukkingen, die de dichters gebruiken, doch die in
de gewone taal niet gebezigd worden; — dichterleke
vrijheid, iets dat den dichter en niet den prozaschrijver geoorloofd is.
DICHTERSCHAAR, v.; ...STOET, m. de gezamenlijke
dichters.
DICHTGEEST, m. (-en), aandrang tot dichten: de
dichtgeest wordt vaardig over hem (vaak spottend);
...GENOOTSCHAP, o. (-pen), vereeniging tot beoefening der poezie.
DICHTGOOIEN, (gooide dicht, heeft dichtgegooid),
gooiend, met geweld dichtdoen: zijn boek, eene deur
dichtgooien.
DICHTHEID, v. het dicht zijn, gesloten zijn; zucht
tot geheimhouding, geslotenheid van karakter; (nat.)
betrekking tusschen gewicht en volume eener stof,
soortelijk gewicht: de dichtheid der dampkringslucht
bepalen; (aardr.) dichtheid van bevolking, betrekking
tusschen het aantal inwoners en de oppervlakte
eener streek, betrekkelijke bevolking.
DICHTHEIDSMETER, ...WIJZER, m. (-s), toestel
die de spanning van den stroom in den ketel aanwijst, manometer.
DICHTKUNDE, v. leer der poezie, poetica; ook dichtbn.
kunst; ...KUNST, v, poezie;
DICHOTOMISCH,

' DIE.
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DICHTLIEVEND, bn. de dichtkunst beminnend, beoefenend : dichtlievende genootschappen der 18e eeuw.
DICHTLUIM, v. (-en), korte, voorbijgaande lust tot
dichten; ...LUST, m.
DICHTMAAT, v. maat der verzen, metrum: de dichtmaat der Ouden; — iets in dichtmaat behandelen, in.
pogzie.
DICHTMAKEN, (maakte dicht, heeft dichtgemaakt),
maken dat iets dicht, gesloten wordt.
DICHTREGELS, m. (-s, -en), voorschrift voor het
dichten; regal van een vers.
DICHTSLUITEN, (sloot dicht, heeft dichtgesloten),
dichtmaken door middel van een slot.
DICHTSTIJL, m.; ...STUK, o. (-ken), gedicht, vers;
...TAFEREEL, o. (-en); ...TRANT, m.
DICHTVUUR, o. bezieling des dichters.
DICHTWERK, o. (-en), gedichten ; groot gedicht.
DICTAAT, o. (...tata, ...taten), verzameling van
(meest uitgewerkte) aanteekeningen van 't Been door
een professor behandeld is : dictaat maken ; —BOEKJE,
o. (-5); —SCHRIFT, o. (-en); —SCHRIJVER, m. (-s).
DICTATOR, m. (-s), (Rom. gesch.), iem. die voor een
bepaalden tijd (zes maanden) de onbeperkte macht,
ook over leven en dood, verkreeg; later ook bij andere
volken: de Hongaarsche dictator Kossuth; Frankrijk
wacht op een dictator.
DICTATORIA AL, ...TORISCH, bn., als (van) een dictator: met dictatoriale macht bekleed; een dictatorisch
optreden.
DICTATORSCHAP, o. waardigheid van dictator.
DICTATUUR, v. dictatorschap.
DICTEE, o. (-s), wat iem. voorzegt aan een ander
dle het opschrijft; inzonderheid als taaloefening bij
het onderwijs: een dictee geven, opschrfiven, zinnen
als dictge gebruiken.
DICTEEREN, (dicteerde, heeft gedicteerd), voorzeggen om op to laten schrijven; (bij uitbr.) in de pen
geven ; ingeven; (fi g.)vo orschrij v en : een recept dicteer en.
DICTIE, v. zagging, wijze van voordragen, van uitspreken: het spel van die actrice is goed, maar aan
de dictie most z?j nog meer zorg besteden; (bij uitbr.)
wijze van schriftelijke uitdrukking.
DICTIONNAIRE, m. (-s), woordenboek (voor twee
talon).
DIDACTICI, m. my. leerende wijsgeeren.
DIDACTIEK, kunst van onderwijzen; leerende richting in de dichtkunst.
DIDACTISCH, bn. leerend, onderwijzend; — didactisch gedicht, leerdicht.
DIE, aanw. vnw. (zelfst. en bijvoegl. verbuiging
als de, maar gen. rani. en onz.: diens) duidt in
tegenst. met deze aan, dat iets verder van den spreker af is, of wisselt ook wel eenvoudig met deze
af, zonder dat er van eene grootere verwijdering
sprake is : ik zal dezen boom vellen, maar dien ouden
knaap b de schutting laten staan; welke bloem wilt
ge hebben? deze ? of deze ? of die ? bij eene enkelvoudige aanwijzing, zonder tegenstelling, gebruikt men
meestal die: hier heb ik een brief, lees dien eens; in
dit geval wordt die steeds gebruikt, als er nadruk
op gelegd moet worden; deze tabak krijg ik uit A.
die moet je eens probeeren; men broer is een leepe vos,
die laat sick niet beetnemen; — die is goed uitroep
na een gehoorden kwinkslag, eene bijgewoonde
grap; — in dier voege, met dien verstande, te dien einde
enz., zie op voeg enz.; zie verder: indien, bovendien,
aldien, buitendien, mitsdien, naardien, dienaangaande,
diensvolgens, enz.; (spreektaal) en die, uitdrukking
achter den naam van een persoon gevoegd om
andere personen, makkers, vrienden aan te duiden,
(vgl. en zoo) : ik ben met men broer en die nit visschen
geweest; ook na het onderwerp : Jan die sloeg Lesje;
bepalingaank. vnw. (zelfst. en bijvoegl.) : men oude
tuin en die, welken ik erbe gekocht heb; mine kleeren
en die van men broer; die menschen, die altijd den
mond vol hebben over anderen, (die) vertrouw lk niet;
betrekk. vnw. (gen., dat., en acc. na voorz. door
vormen van wie vervangen) : de menschen die ik

DIE.
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spreek, met wie ik omga; vertrouwen we op Hem in
wiens hand onze dagen zijn; aan 't hoofd van een
bijvoegl. bijzin welks antecedent is weggelaten: die
't glas gebroken heeft, betaalt het (de spreektaal gebruikt hier door elkaar die en wie).

of to zijnen behoeve zekere handelingen verrichten:
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o. levensregel tot het gebruik van spijs en
drank; — een strung dieet in acht nemen, zich bepaalde spijzen geheel ontzeggen; — iemand op dieet
stellen, hem zekere spijzen en dranken verbieden,
(scherts.) iem. niet genoeg to eten geven.
DIEF, m. (dieven), iemand die iets steelt: de dief
DIEET,

heeft rich door inbraak toegang weten te verschafl'en;
is de . dief van dat geld al bekend ?; die dame is bang
voor dieven; houdt den dief! vgl. boterdief, wilddief,
houtdief; (spreekw.) wie eens steelt, is altijd een dief,

wie eenmaal eene zekere fout begaan heeft,
behoudt altijd den daardoor verkregen naam;
(spreekw.) elk is een dief in zone nering, ieder zoekt
zijn voordeel, al is het ten koste van anderen; —
(spreekw.) de gelegenheid maakt den dief, de gelegenheid om kwaad te doen verleidt er den mensch
komt als een dief in den nacht, onbemerkt,
toe; —
onverwacht; — een dief aan de kaars, vezel van de
verkoolde pit die ombuigt en daardoor 't vet laat
afdruipen; (drukpers) snippers papier tusschen vorm
en drukblad, waardoor de inkt daar niet vat;
woekerplanten; (metselaars—diev ni deklaver,
work) stokje onder den draad langs welken men de
steenen legt. DIEFJE, o. (-s), kleine dief; ook gebruikt als liefkoozende benaming voor kleine kinderen, vogels enz.: aardig diefje; vgl. ook hartecliefje; —
't is dief en diefjesmaat, de een is al even diefachtig,
even erg als de ander.
DIEFACHTIG, bn. en bw. (-er, -st), geneigd tot stelen : een diefachtig kind, eene diefachtige natuur ; (w. g.)
tersluiks, op verholen wijze. DIEFACHTIGHEID, v.
DIEFHANGER, m. (-s), (veroud.) beul, beulsknecht;
...HENKER, m. (-s), (veroud.) beul, scherprechter.
DIEFIJZER, o. (-s), (w. g.) breekijzer.
DIEFJESSPEL, o. krijgertjesspel.
DIEFLEIDER, m. (-5), (veroud.) gerechtsdienaar.
DIEFPLANT, v. (-en), (w. g.) woekerplant.
DIEFSCH, bn. (w. g.) diefachtig.
DIEFSTAL, m. (-len), de daad van stelen: een diefstal begaan ; van diefstal beschuldigen.
DIEFTE, v. (-n), (Zuidn.) diefstal.
DIEGENE, (met meer klem dan) degene. Zie aldaar.
DIEMIT, o. als stofn., — (-en), in de bet. van
soorten van diemit: zekere witte katoenen stof
waarin een patroon is geweven, ook diemet.
DIEMITEN, bn. van diemit.
DIEMITFABRIEK, v. (-en) ; ...FABRIKANT, m. (-en) ;

...WEVER, m. (-s).
DIENAANGAANDE, bw. wat die zaak betreft: ik heb

hem dienaangaande (hierover) gesproken.
DIENAAR, m. (dienaren, -s), persoon die iemand of
iets dient, beambte: de koning is de eerste dienaar
van den stoat; — dienaar van de kroon, minister;
hofbediende; — dienaar van
—diena rdeskoni gs,
't gerecht, die de bevelen der justitie ten uitvoer
brengt; — dienaar des GoddelUken woords, geestelijke, — een dienaar der waarheid, die overal de
waarheid zoekt en verbreidt ; — een dienaar der
wetenschap, die haar beoefent en mededeelt; — een
dienaar van den Mammon, die in 't geld het hoogste
ziet; — een dienaar van den buik, gulzigaard, lekkerbek, — ik ben aw dienaar, uw gehoorzame, dienstwillige, onderdanig e dienaar, (beleefdheidsformulen);
(dicht.) bediende, knecht : de slotvoogd riep zin diena-

ren in de groote zaal been; — een dienaar maken,
kniebuiging uit beleefdheid. DIENA RES, DIENAHESSE, v. (...ressen).
DIENDER, m. (-s), gerechtsdienaar ; politieagent;
(steeds in minachtenden zin) ; — een stille diender, agent
in burgerkleeding, (ook) een verklikker ; (plat) een
dooie diender, een vervelende, saaie vent.
DIENEN, (diende, heeft gediend), in eene afhankelijke betrekking tot iemand staan en op zijn bevel

die minister heeft zijn vorst trouw gediend ; die knecht
heeft ons Lange jaren trouw gediend;
iem. dienen,

als dienstbare (knecht, meid, kok, tuinman enz.) bij
horn aan huis zijn; — den Stoat, de Serk dienen, een
staatsambt, kerkelijk ambt bekleeden ; — de waarheid
dienen, haar overal zoeken on verbreiden; — de sonde
dienen, een zondig Leven leiden; — God dienen, Hera
vereeren, en zijn gebod trachten to volbrengen ; — afgoden dienen, vereeren, aanbidden; men kan geen twee
heeren dienen; — zijn buik dienen, niets hoogers kennen dan lekker on veal eten en drinkers; (zonder object)
soldaat zijn : hjj heeft zes jaar gediend; de oudste soon
heeft moeten dienen; (ook in dezen zin) het vaderland,
den koning dienen; (zonder object) de tafel dekken
en de spijzen on dranken onder den maaltijd opbrengen; vgl. tafeldienen, opdienen, voordienen; —
iemands belangen dienen, bevorderen, voorstaan;
—iemandmeti sdien ,
hem er voordeel, een genoegen mee doen; — waarmee kan ik u dienen ? wat wilt
ge gebruiken?; — hij was er niet mee gediend, hij was
er ontevreden over; — h(j was er niet van gediend,
hij had er geen zin, geen trek in; — iemand van antwoord dienen, hem antwoord, bescheid geven; (ook)
van bericht, van advies dienen; — daar sal ik hem op
dienen, ik zal hem met duchtige argumenten weer-

leggen, (ook) naar aanleiding daarvan zal ik hem
eens de waarheid zeggen; —

dat client mij, komt mij to pas; — die knecht client
niet, zoo een knecht is niet geschikt voor mij ;
—datvoedsel
dient niet voor zwakke magen, is niet geschikt, niet dienstig; — die bewering dient niet tot de
zaak, betreft de besproken zaak niet, brengt ons niet
verder; — die feiten dienen tot bewijs, zijn als zoodanig bruikbaar; — waartoe dient die machine? waarvoor wordt zij gebruikt? — dat dient nergens toe, is
nutteloos, noodeloos; — deze (brief) client om u to melden, is dienende a te melden, dat..., strekt daartoe;
behooren, moeten: dat dient te weten; eene bewUsvoering dient volkomen logisch te zijn; — dat dient
gezegd, dat kan men niet ontkennen;
door de rechtbank in behandeling genomen worden: wanneer zal die zaak dienen? voorkomen; zUne

zaak heeft voor 't kantongerecht gediend; — op den dienenden dag, waarop de zaak behandeld wordt.
DIENOVEREENKOMSTIG, bw. overeenkomstig dat:

B. en W. adviseerden tot inwilliging van het verzoek;
dienovereenkomstig werd besloten; ook bn.
DIENST, m. het dienen, dienstbaar zijn : in iemands
dienst treden, hem als ondergeschikte gaan dienen,
iem. in dienst nemen; in dienst, van den Staat overgaan;
in dienst der waarheid, der liefde, van Gods woord ; vgl.
ook heerendien,st, godsdienst, beeldendienst, loondienst,
krijgsdienst, zeedienst, slavendienst, staatsdienst; — (in
t bijzonder) het dienen als soldaat : h is in dienst geweest; ht'j heeft den dienst verlaten, is nit elienst, dienst
nemen voor India; — hij heeft twaalf jaren dienst, twaalf
jaar gediend; het verrichten van militaire werkzaamheden op een bepaald tijdstip : de korporaal kon niet
nitgaan, daar hij dienst had; (bij uitbr.) ook van
politieagenten en andere ambtenaren ; — de adjudant van dienst, die de wacht heeft; het verrichten van kerkelijke plechtigheden, godsdienstoefening: er is van avond dienst (vooral in de Kath.
perk); onder eene zekere leiding verrichte werkzaamheden (op spoorwegen, schepen enz.) : de dienst heeft

door 't ongeluk slechts kort stilgestaan; — een anderen tak van dienst komen;
m. (-en), de positie die men in iemands huis
als dienstbare (knecht, meid, kok enz.) inneemt

een nienwen dienst zoeken; naar eene meid in hares
vorigen dienst informeeren; — een goede dienst,
waar men 't goed heeft ; neat men ten beboeve, ten
nutte van iemand verricht: ge hebt me daar een goe-

den dienst geclaan (bewezen); — iem. een leaden.
s7,chten dienst doen, hem benadeelen in de meaning,
dat men hem bevoordeelt; — ontslagen, onder dankbetztiging voor diensten, den lancle bewezen; (spreekw).

DIENST.
de eene dienst is den anderen waard, een dienst geeft
eenig recht op wederdienst; (spreekw.) een aangeboden dienst is zelden aangenaam; — ism. zfjn goede
.diensten aanbieden, zijne hulp, bemiddeling; — dat
boekje is me van dienst geweest, heeft me geholpen,
ik heb er nut van gehad; waarmee kan ik u van
dienst zfjn? ; — ten dienste staan, ter beschikking ; —
goo?, dat oud papier niet weg, het loan nog wel eens
dienst doen, gebruikt worden, van nut zijn; — een
•touw deed dienst als trapleuning, werd ervoor gebruikt,
trad ervoor in de plaats; —
(fina.nciewezen) het jaar van dienst 1891, het boekjaar; (ook) posten overschrfjven op den dienst van 1892.
DIENSTAANBIEDING, v. (-en), het aanbieden van
zijne diensten; advertentie daarvoor.
DIENSTBAAR, bn. dienende, ondergeschikt; dat
meisje is dienstbaar, is ergens in dienst; — de dienst• are stand, de stand der bedienden; (fig.) een yolk
ienstbaar maken, onderwerpen, under het juk brengen; — de omstandigheden dienstbaar maken aan zijne
plannen, er tot uitvoering zijner plannen gebruik
van maken. DIENSTBAARHEID, v. slavernij ; of hankelijke staat als dienstboden: het brood der dienstbaarheid eten. DIENSTBARE, m. en v. (-en).
DIENSTBETOON, 0.; ...BEWIJS, o. (...bewijzen).
DIENSTBODE, m. en v. (-n), knecht, meid.
waar men dient;
DIENSTBODENHUIS, o.
o. de bedienden in 't al...KAMER, v. (-5);
g emeen.
DIENSTBRIEF ; m. (...brieven) ambtelijk schrijven,
vooral met het oog op de vrijstelling van port.
DIENSTDOEND, bn. iem. die dienst doet, dle werkzaam is: de dienstdoende priester; de dienstdoende
.officier; — dienstdoende schutterij, tegenover rustende.
DIENSTDOENER, m. (-5), beambte die een overdreven
ijver in zijn dienst toont, ook dienstklopper genaamd.
DIENSTGEHEIM, o. (-en), ambtsgeheim.
DIENSTIG, bn. (-er, -st), nuttig, kunnende dienen,
geschikt: waartoe is dat dienstig ?; dat middel is dien stilt
voor die kwaal, geschikt om haar to bestrijden ; (zeew.)
dienstige (gunstige) wind. DIENSTIGHEID, v. nut.
DIENSTJAAR, o. (...jaren), jaar van dienst; in ooriogstijd telt elk jaar voor twee dienstjaren; recht op pensioen verkregen na 40 dienstjaren; (fmanc.) boekjaar,
zie dienst; ...KLEEDING, v. (-en).
DIENSTKNECHT, m. (-en), ondergeschikt (vooral
in verheven stijl), een dienende ; — een dienstknecht des
Ileeren, die Gods gebod betracht; — een onnutte
dienstknecht, iem. die geheel ongeschikt is voor de
diensten die men van hem vordert (inz. met het oog
-op de verbreiding van het Godsrijk.)
DIENSTLOON, o. huur, werkloon.
DIENSTMAAGD, v. (-en), (deftig, ook wel schertsend)
dienstbare vrouwelijk persoon: eene bejaarde dienstmaagd opende de deur ; — eene dienstmaagd des Heeren, die Gods gebod betracht; ...MAN, m. (-nen),
(leenstelsel) vazal; ...MEID, v. (-en), mindere edele
-uitdrukking voor dienstmaagd; ...MEISJE, o. (-s),
jonge vrouwelijke dienstbode; ...NOTA, v. (-s).
DIENSTPLICHTIG, bn. tot den (militairen) dienst
verplicht; (ook) een dienstplichtig nummer trekken,
een nummer dat tot den dienst verplicht. DIENSTPLICHTIGHEID, v.
DIENSTREGELING, v. (-en), regeling van den dienst,
(in 't bijz.) regeling der uren van vertrek en aankomst der treinen, booten enz.; ...REGLENIENT, o.
(-en), reglement dat den dienst regelt; m.
o. (-ken).
(-ken);
DIENSTTIJD, m. tijd, gedurende welken men dient,
gediend heeft of dienen meet.
DIENSTVAARDIG, bn. bw. (-er, -st),
LIJK, bw. bereid em iem. een dienst te bewijzen.
DIENSTVAARDIGTTEID, v.
DIENSTVERBREKING, v. verbreking eener dienstverbinteni s ; ...VERRICHTING, v., kantoor voor dienstverrichting, dat zich belast met het doen verrichten
van kleine werkzaamheden voor particulieren;
...MAATSCHAPPIJ, v. (-en).
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DIENSTVOORSCHRIFT, o. (-en), (mil.) alles wat in

den dienst is in acht te nemen.
DIENSTVRIJ, bn. tegenst. van dienstplichtig.
MENSTWEEK, v, (...weken) (rail.) week gedurende
welke men dienst heeft: rapport over de afgeloopen
dienstweek.
DIENSTWILLIG, bn., uw dienstwilllge (dienaar), tot
dienst bereid (onderschrift van brieven). DIENSTWILLIGHEID, v.
DIENSTZAAK, v. (...zaken) zaken die op den dienst
betrekking hebben : in dienstzaken kan men niet
to nauwkeurig zijn; (scherts.) we zullen er maar geene
(-1 ienstzaak van maken, het niet officieel behandelen.
DIENTAFELTJE, o. (-s), tafeltje waarop men jets
opdient.
DIENTENGEVOLGE, voegw. bw ., als gevolg daarvan: de man is lang ziek geweest en dientengevolge erg
achterop geraakt.
DIENVOLGENS, voegw. bw ., als gevolgtrekking
daaruit: hij heeft zijn vermogen verspeeld en is dienv olgens tot zulk eene onderneming niet meer in staat
(ook diensvolgens).
DIEP, bn. en bw. zich van de oppervlakte, den
bovenrand ver naar beneden uitstrekkend: een diepe
uil ; een diepe bale ; sea diepe afgrond; eene diepe gracht;
het water is hier diep, (ook) het is hier diep; een schip
op diep crater brengen; — diepe plaatsen, diepe gronden,
waar veal water boven staat; (spreekw.) stille waters
hebben diepe gronden, in de ziel van stille menschen
gaat soms veel om in 't bijz. met 't oog op slechte
hartstochten); — een diep bord, soepbord; zich van
den voorkant ver naar achteren uitstrekkend: de
keener, de kaSt is ?Jogai diep; een diep huis; een diep
woud ; in 't algemeen van de oppervlakte ver naar
binnen gaande: eene diepe woad, (ook fig.) eene groote
smart; diepe rimpels; eene diepe insnijding in jets maken; met eene bepaling van maat (waarbij het denkbeeld, dat de afmeting greet is, wegvalt): de gracht,
het water is drie meter cliep; de worn was een halven
(71cimeter diep; —
op een punt, eene plaats ver beneden de oppervlakte: de schat lag diep onder den grond; de randlaag ligt hier twee meter diep; diep in de aarde doordringen, tot eene groote diepte; het schip ligt, gaat
diep (in het water); — diep zinken, vallen, (fig.) tot een
ellendigen, zedeloozen staat vervallen; — tot in zone
diepste diepten, zoo diep mogelijk; ver van den om
trek, de grens in het algemeen : diep in het vijandelijice land doordringen; diep in het woud ; — zone oogen
lagen diep (in 't hoofd), ver in de oogkassen; — dat
is me diep in 't hart gegrift, ik zal er steeds aan dendiep in eene zaak
ken, het steeds betrachten;
doordringen, haar volkomen, tot in haar eigenlijk
wezen zoeken te begrijpen; (evenzoo) diep denken; —
dat gaat tamelijk diep, dat is slechts met inspanning
te begrijpen; — die woorden hebben een diepen zin, dien
men niet op 't eerste gezicht doorgrondt; — het zit
er niet diep, hij weet niet veel, niet grondig; — hfj
.z , )ekt het diep, denkt diep, haalt veel overhoop om
jets eenvoudigs te -verklaren; ver naar beneden: de
plank boog diep door; diep buigen, (uit beleefdheid);
met diep gebogen hoofd (uit smart, schaamte); den hoed
diep in 't voorhoofd gedrukt ; — iem. diep vernederen, zOO,
dat hij zichzelf klein, laag voelt; eene diepe vernedering ; — hfj zit diep in de schuld, heeft zeer veel schulden; (gew.) diep onder iem. zttten, veel aan hem
s3huldig zijn;
(van pijnlijke aandoeningen) het gemoed stark aangrijpend, als 't ware geheel doordringend: eene diepe
smart; met een diep leedwezen; diep gekrenkt; diep verontwaardigd; (bij uitbr.) een diep gevoel van dankhaarheid; — diep mededoogen, medelijden met iem. hebben,
sterk, innig: diep geroerd, diep bewogen zag hij haar
aan; in hooge mate (met het bijdenkbeeld van diep
buigen); met diepen eerbied; in diepen ootmoed, greet;
(met het bijdenkbeeld van zich diep in de laagte
bevinden) diep ongelukkig zfjn ; rich diep ellendig gevoelen, diepe ellende, zeer greet; — in diepen rouw, zwaar
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(zoowel van het gevoel als van de rouwkleeding) ;
—e ndiep zucht,
stark, als uit het diepst van het hart
opwellend; — diep adem halen, stark, Lang; —
de geheele stad lag in diepe rust, volkomen, als 't ware
geheel erin verzonken; (evenzoo) eene diepe state
heerschte in het woud, volkomen, onafgebroken;
—endiepstilzwfjgenbwaren,
niet spreken; — iets diep
geheim, diep verborgen houden, volkomen; — een diepe
slaap, vast, niet gemakkelijk of to breken; — in diepe
gedachten, diep gepeins verzonken, waardoor men als
't ware aan de buitenwereld onttrokken is; — eene
diepe duisternis, nacht, volslagen; — hfj kwam diep in
den nacht thuis, toen er reeds een groot deel van den
nacht voorbij was; — die twisten duurden tot diep in
de 15e eeuw, ver; — hy is diep in de zeventig, dicht bij
de tachtig; — wij kunnen dit gebruik tot diep in de
Oudheid nasporen, tot een ver terugliggend tijdstip;
eene diepe stem, basstem; — diepe tonen, lage tonen ;
(fig.) de diepe grondtoon van een gedicht, de ernstige
of weemoedige stemming die eruit spreekt; — diepe
tinter, donker; het diepe blauw des hemels.
DIEPDENKEND, bn. DIEPDENKENDHEID, v.
DIEPDOORDACHT, bn., een diepdoordacht betoog.
DIEPEN, (diepte, heeft gediept) (w. g.), diep maken ;
uithalen, baggeren; (vgl. uitdiepen, verdiepen); (zeew.)
al peilende het land naderen ; (schild.) schaduwen ;
(spreekw.) dat kan niet diepen, noch drogen, dat verandert niets aan de zaak, dat deugt niets. DIEPING, v. (-en), het diepen, schaduwing.
DIEPER, m. (-s), (w. g.) graver, baggeraar.
DIEPERIK, m. (Zuidn.) de zee.
DIEPGAAND, bn. (van schepen), diep in 't water
liggend.
DIEPGANG, m. (zeew.) een vaartuig van 20 voet diepgang, dat 20 voet diep in 't water ligt of kan liggen.
DIEPGANGSMERK, o. (-en), teekens aan den voorof achtersteven van een schip, die aanwijzen hoe
zwaar het schip mag geladen worden; ...METER,
m. (-s).
DIEPGRONDIG, bn. (w. g.) zeer diep.
DIEPLIGGEND, bn. diepgaand.
DIEPLOOD, o. (-en), (zeew.) werktuig om de diepte
van het water to peilen, peillood.
DIEPSEL, o. (-s), (schildersw.) schaduw.
DIEPTE, v. (-n), het diep zijn (in verschillende beteekenissen): de diepte van een kanaal vergrooten; de

DIERBAAR, bn. (-der, -st), waaraan men groote.
.waarde hecht, dat men liefheeft : de vrijheid is ons

diepte van een huis; eene onpeilbare

diepte; eene diepte

van 2000 M. looden; de diepte der gedachten; plaats,
bepaald door den afstand tot de oppervlakte: die
visch komt gewoonlijk voor op

dierbaarst kleinood; ons dierbaar vaderland; een eeni
►
kind, een dierbaar panda de wetenschap mfj dierboar; — mjjne dierbaren, vader, moeder, kinderen.

DIERBAARHEID, v.

DIERENAANBIDDER, m. (-5); ...AANBIDSTER, v.
(-s); ...AANBIDDING, v. eeredienst aan de dieren.
bewezen.
DIERENBESCHERMING, v., het streven om de dieren
geen onnoodig Teed aan to doen : vereeniging veer dierenbescherming; ...BESCHERMER, m. (-s), lid eener
vereeniging voor dierenbescherming; ...BESCHRIJVER, m. (-s); ...BESCHRIJVING, v.
DIERENETER, m. (-s), (nat. hist., w. g.) vleescheter.
DIERENGEVECHT, o. (-en); ...HUID, v. (-en).
DIERENKENNER, m. (-5); ...KENNIS, v. (w. g.),
zoOlogie, ...KWELLER, m. (-s); ...KWELLING, v.
-en); ...KWELSTER, v. (-s).
DIERENOFFER, o. (-5), offer uit een of moor dieren
bestaande.
DIERENPLAAGSTER, v. (-s); ...PLAGER, m. (-s),
...PLANTSTEEN, m. (nat. hist.) zoophiet.
DIERENRIEM, m. (sterrenk.) gordel van twaalf sterrenbeelden waarin de schijnbare zonneweg of ecliptics
ligt: de 12 teekens van den dierenriem; ...RIJK, o. een
der drie rijken van de natuur.
DIERENSCHILDER, m. (-s), die hoofdzakelijk dieren
schildert.
DIERENTEMMER, rn. (-s), ...TEMSTER, v. (-s);
...TENT, v. (-en), kermistent waarin men dieren
laat zien, kermismenagerie ; ...TUIN, m. (-en), plaats,
hof waar (meestal) vreemde dieren worden gehouden, zoologische tuin.
DIERENVEL, o. (-len), dierenhuid; ...VERSTAND,
o. instinct.
DIERENWERELD, v. de wereld der dieren ; de dieren.
DIERENZIEKTE, v. ziekte aan het dier, on niet aan
den mensch eigen.
DIERGAARDE, v. (-n). dierentuin.
DIERGELIJK, aanw. vnw. dergelijk.
DIERHALVE, bw. derhalve.
DIERKRING, m. zie DIERENRIEM.
DIERKUNDE, v. wetenschap die de dieren tot voorwerp van studio heeft, zoalogie; ...KUNDIG, bn.
(w. g.) de dierkunde betreffend : dierkundige leerboeken; ...KUNDIGE, m. on v. (-n), die de dierkunde
beoefent, zooloog.
DIERLIJK, bn. bw. (-er, -st), tot het dier (in den

eene diepte van 100 .111.;
het diepe water, een diepe afgrond: alles zonk in de
diepte weg ; de verborgen diepten des Oceaans; (fig.) de
diepten van 's menschelijk hart, het ondoorgrondeverborgene daarvan, — uit diepten van ellenden

ruimen wetenschappelijken zin) behoorend: dierlijko
stoffen, vetten; — dierlijke warmte, electriciteit, in het
dierlijk lichaam voortgebracht; — dierlijk voedsel gebruiken, uit de dierenwereld of komstig ; (physiologie)
het dierlijk leven, het animale leven, de gezamenlijke

DIEPTECIJFER, o. (-s), (zeew.) cijfer dat op eene
zeekaart de diepte der wateren aanduidt.
DIEPTEMETER, m. (-s), een werktuig om de groote
diepten der zee to meten.
DIEPTEMETING, v. (-en), kunst om de diepte der
zee to meten; bepaling eener diepte.
DIEPZINNIG, bn. bw. (-er, -st);
bpi- .
van een diepen zin; afgetrokken: een diepzinnig ve•toog, diepzinnig redeneeren; peinzend: een diepzinni ye
blik; (scherts.) een diepzinnig gezicht zetten, alsof men
diep over iets moat denken. DIEPZINNIGHEID, v.
DIER, o. (-en), levend wezen, begaafd met bewuste
gewaarwording en willekeurige beweging (alleen in
wetenschappelijken zin met insluiting van den
mensch) : de bouwkunst der dieren; de dieren des velds;

betrekkingsverrichtingen (gewaarwording en willekeurige beweging); — (als tegenstelling met menschelijk) grofzinnelijk, vleeschelijke lusten betreffend : aan zone dierlijke lusten voldoen ; — dat is
dierlfjk, beestachtig; — het dierlijke in den mensch; vgl.
verdierloken; DIERLIJKHEID, v. beestachtigheid ;
—inderlijkheidverzonke,
grove zinnelijkheid.
DIERMENSCH o. (-en), een mensch in den staat
van dier.
DIERPARK. ...PERK, o. (-en), diergaarde.
DIERSOORT, v. (-en), (nat. hist.) species.
DIERVERSTEENING, v. (-en).
DIES, (veroud.) 2de naamv. (onz.) enkelv. van die;
en wat dies oneer zij, en wat er meer dergelijks to
noemen zou zijn; (in verheven stijl) daarom, derhalve
de Heer heeft groote dingen aan ons gedaan, dies zi jn

(Psalm 130).

redelooze dieren; de mensch staat boren het dier; plaog
het arme dier niet (vgl. beest); vrouw, meisje (steeds

met eene minder gunstige bepaling) : 't is een leel?jk,
een onbeschoft dier; een lekker dier, een appetijte-

lijke meld.
DIER, bn. (-der, -st), duur, dierbaar; de dierste belangen; dier Holland !

DIERAGE, o.(-s), leelijk -wijf; ondeugend, boos kind.

wo verblijd.
DIES(NATALIS), m. stichtingsdag (van hoogescho-

len, studentenvereenigingen enz.) : de Dies der Leidsche Hoogeschool; ...FEESTEN, v. my.; ...VIERING, v.

DIETEN, m. my. toelage der ambtenaren buitenslands.

DIETISCH,

bn. bw. volgens den voorgeschreven
leefregel (met betrekking tot spijs on drank).

DIETS.

DIJKPLICHTIG.

DIETS, bn., iem. iets diets maken, wijsmaken, op de
mouw spelden.
DIETSCH, bn., — o. als zelfstnw., Middelnederlandsch: Jacob van Maerlant, de vader der Dietsche
dichters altegader ; (bij Zuidn. dichters) Nederlandsch,
Vlaamsch.
DIEVEGGE, v. (-n), meisje, vrouw die steelt.
DIEVEN, (diefde, heeft gediefd), stelen; ontfutselen.
DIEVENAANGEZICHT, ...GEZICHT, o. (-en), gezicht
waaruit sluwheid of diefachtigheid spreekt.
DIEVENBENDE, v. (-n); ...GEBROED, o.; ...GESPUIS, o.
DIEVENHERBERG, v. (-en); ...HOL, o. (-en), verblijf,
verzame]plaats der dieren.
DIEVENJACHT, v. jacht op dieven.
DIEVENLANTAARN, ...LANTAREN, Y. (-s), dievenlantaarntje, o. (-s), kleine lantaren.
DIEVENLEIDER, m. (-s), diefieider, ...NEST, o. (-en),
dievenhol.
DIEVENOOGEN, o mv. oogen waaruit diefachtigheid spreekt; (ook fig.) sluwe, slimme oogen.
DIEVENPAK, o. dievengespuis ; ...PEER, v. (...peren),
eene wrange peer; een mondprop ; peervormige
ijzeren bal, in den mond gestoken, om het schreeuwen te beletten.
DIEVENROT, o. (-ten), dievenbende.
DIEVENSLEUTEL,
m. (-s), valsche sleutel ;
...STREEK, m. (...streken); ...STUK, o. (-ken), vermetele diefstal.
DIEVENTAAL, v. opzettelijk veranderde, verminkte
taal, door misdadigers onder elkaar gebruikt om
niet verstaan te worden, bargoensch, argot.; ...TRUNIE, v. (-s, ...nien), dievenaangezicht.
DIEVENVIJL, v. (-en), inbrekersvijl.
DIEVERIJ, v. (-en), diefstal.
DIEVERIJKOOPER, m. (-s), (w. g.) opkooper van gestolen goed.
DIFFERENT, bn. verschillend, onderscheiden.
DIFFERENTIAAL, v. (...tialen), (wisk.) de oneindig
kleine aangroeiing van eene oneindige veranderlijke grootheid; —QUOTIENT, o. (-en); —RAD, o.
(spinnerij) zeker rad eener spillenbank.
DIFFERENTIAAL-REKENING, v. een tak der hoogere
wiskunde: het nagaan van de betrekking der aangroeiingen van twee veranderlijke en van elkander
afhangende grootheden op het oogenblik dat de
aangroeiing verdwijnt of gelijk nul wordt ; ...TAKEL,
m. (-s), takel van Weston, waarbij men de halende
part kan loslaten.
DIFFERENTIE, v. (...tien), verschil, onderscheid;
(bij fondsenhandelaars) surplus.
DIFFESSIE, v. (recht.) verklaring onder eede, dat
een bij de rechtbank overgelegd stuk valsch is.
DIFFRACTIE, v. (nat.) lichtbreking.
DIFFUSIE, v. (nat.) vermenging van twee ongelijksoortige vloeistoffen of gassen tot een volkomen
homogeen mengsel.
DIFFUUS, bn. (...fuzer, -t), duister, wijdloopig (van
stjjl).
DIGESTEN, o. my. de groote verzameling van Romeinsche wetten, op last van Justinianus in orde
gebracht.
DIGESTIE, v. oplossing; spijsvertering; —KOORTS,
v.; —VISITE, v. (-5), (scherts.) bezoek dat men fem.
brengt, bij wien men gedineerd heeft.
DIGGEL, v. (-en), scherf (van aardewerk, porseloin) ; — aan diggelen vallen, in scherven (stukken)
vallen; —SCHIPPER, m. (gew.) potschipper.
DIGITALINE, Y. (geneesk.) middel tegen hartkwalen on waterzucht (uit Digitalis bereid).
DIGITIGRADEN, m. my. vingerloopers; zoogdieren
die den grond slechts met de wingers aanraken.
DIGNITARIS, m. (-sen), waardigheidsbekleeder:hofdignitarissen; — de tegenwoordige dignitaris, die nu
dit ambt bekleed.
DIJ, pers. vnw. 2e p. enk., 3e en 4e naamv., ook
DI, niet zelden bij Zuidn. schrijvers voorkomende,

overigens bijna verouderd; (spreekw.) heden mfj,
morgen cif], heden geldt het mij, morgen u.

377

DIJ, v. (-en), bovenste afdeeling van onze onderste
ledematen (van de knie tot de heup) ; overeenkomstig lichaamsdeel van andere dieren (nagenoeg
alleen in de nat. hist.). Dijtje, o. (-5).
DIJADER, v. (-s, -en), (ontleedk.) ader tot afvoering
van het bloed uit de onderste ledematen; ...SLAGADER, v. (-en), aanvoerend vat der onderste ledematen; ...BEEN, o. (-deren), 't bovenste been in
't skelet der onderste ledematen (van heupbeen tot
scheenbeen); ...BEENZENUW, o. (en), zenuwstam
uit de lendenvlecht naar de dijen loopend ; ...BREUK,
v. (-en), breuk van het dijbeen; ...SPIER, v. (-en).
DIJEN, (dijde, is gedijd), opzwellen; uitdijen; gedijen, tieren: die planten dijen hier niet; — 't zal er
nog heel wet aan moeten dijen, eer..., 't zal nog heel
wat ten goede moeten keeren.
DIJER, m. (-5), volkstaal, (alleen in de uitdr.) spfjers
zijn dijers, zuigelingen die veel spuwen, groeien
't best. DIJING, v. (-en), zwelling.
DIJGEN, (deeg, is gedegen), (veroud.) opzwellen;
—gedegengoud,
zuiver goud in klompen voorkomend.
DIJHARNAS, o. (-sen), dekstuk der dijen (bij de
oude ridders); ...HARST, m. (-en), achterbout van
een dier.
DIJK, m. (-en), aarden wal (vaak met eene steenglooiing versterkt), dienst doende als waterkeering
(hooger dan eene kale): zeedijk, rivierdijk, slaperdijk ;
binnen of buiten den dole; op of beneden den dole wandelen; aan den dijk liggen; een dijk leggen, aanleggen;
dijk breekt door, het water maakt er een gat in ; —de
—de
clijk loopt over, 't water loopt erover; — de dijken
doorsteken, er opzettelijk gaten in maken om het land
onder water to zetten; (oudt.) de spade op den dijk
zetten, (ten teeken dat men zijn dijkplicht niet kon
vervullen) ; (gew.) weg in 't algemeen; (fig.) fern.
aan den dijk jagen of zetten, buiten bestaan brengen ;
dat brengt (zet) geene zoden [of geene aarde] aan den d?jk,
dat helpt niet, spijkert niet bij ; (gew.) het water overden dUk laten loopen, tranen schreien. Dijkje, o. (-5).
DIJKAARDE, v. aarde geschikt tot vorming der
dijken.
DIJKAGE, v. (-s), dijkwerken.
DIJKBAAS, m. (...bazen), opzichter der dijkwerken;
...BERM, m. (-en); ...BEZOEK, o. (-en), op geregelde
tijden verrichte inspectie der dijken; ...BESTUUR;
zie DIJKSBESTUUR; ...BOUW, m. aanleg van dijken; ...BOUT, v. (-en), een stuk dat van een ouden
dijk is blijven staan; ...BREUK, v. (-en), doorbraak
van een dijk.
DIJKEN, (dijkte, heeft gedijkt), bedijken; een dijk
maken; vgl. aan-, af-, inctoken. DIJKING, v. het
dijken.
DIJKER, m. (-s), dijkwerker; — eten als een dijker, veel
eten.
DIJKETTING, v. (-en), het gras langs de dijken; vgl.

grasetting.
DIJKGELD, o. (-en), geld-, belasting tot onderhoud
der dijken; ...(GE)SCHOTTEN, o. my. vastgestelde
lasten, door de ingelanden to betalen voor het onderhoud der dijken.
DIJKGRAAF, rn. (...graven), opzichter der dijken,
voorzitter van het dijksbestuur, van een polderbestuur. DIJKGRAAFSCHAP, o. toezicht over de
dijken; waardigheid van dijkgraaf.
DIJKGRAFT, v. (-en), gracht, kanaal langs den dijk.
DIJKHEEMRAAD, m. (...raden), lid van den dijksstoel; ...HEEMRAADSCHAP, o. waardigheid van
dijkheemraad; v. de vergadering van den dijksstoel.
DIJKKISTING, v. (-en), aanvulling om eene dijkbreuk
to stoppers ; ...KRIBBE, v. (-n); ...LASTEN, m. my.;
zie DIJKSLASTEN; ...OMSLAG, m. verdeeling der
dijklasten ; ...OPENING, v. (-en), opening waardoor
het water loopt, wanneer de molen niet maalt.
DIJKPAAL, m. (...palen), zware palen die men in
rijen voor den dijk plaatste om den golfslag te breken.
DIJKPLICHTIG, bn. verplicht tot het onderhoud der

DIJKP UT.

DIKWERF.

dijken (door arbeid, belastin g enz .) : dfjkplichtige ingelanden, dijkplichtige gronden. DIJKPLICHTIGHEID,
v.; ...PUT, m. (-ten), gat waaruit men den grond
voor aanleg of herstel van een dijk groef.
DIJKRECHT, o. wijze van rechtsvordering in dijkLaken.
DIJKRECHTEN, DIJKSRECHTEN, o. my. belastingen tot onderhoud der dijk en (ook) rechten op het
dijkwezen betrekking hebbend, zooals 't recht van
spasteking, van aardhaling enz.
DIJKSBESTUUR, o. (...besturen), het beheeren der
dijken; de personen wien dit is opgedragen; ...EBWIND, o.
DIJKSCHOUW, m. of DIJKSCHOUWING, v. (-en),
onderzoek-, inspectie der dijken. DIJKSCHOUWER,
m. (-s), dijkopzichter.
DIJKSCHRIJVER, m. (-s), secretaris-, griffier van den
dijksstoel.
DIJKSCOLLEGE, o. (-s), dijksbestuur; ...GEDEPUTEERDE, m. (-s), lid van een dijksbestuur.
DIJKSLASTEN, m. my. dijkgel d; DIJKSLECHTING,
v. het afgraven van den dijk; ...ONDERHOUD, o.
DIJKSLOOT, v. (-en), sloot langs de binnenzijde van

(van vloeistoffen) niet zeer vloeibaar: de inkt
bleed is te dik, daarwordt dik; eene dikke brij, zffn
door is hij zoo traag ; dikke melk, (ook) geronnen
melk; (veroud. en gewest.) dikwijls.
DIK, o. bezinksel in een aftreksel: dik van ko.ffie,
van chocolade; —'t dik heeft geld gekost, scherts. uitdr.
tot iemand die te •veel koffiedik enz. in zijn kopje
krijgt; — door dik en dun gaan, (eig.) door modder
en plassen gaan; (fig.) op zijn doel afgaan, zonder
op hindernissen te letten, of iets te ontzien; — met
den minister door dik en dun meegaan, hem volgen,
steunen, hoover. hij ook gaat; — het dik van 't been,
de kuit.
DIKACHTIG, bn. (-er, -st), een weinig dik.
DIKBAARD, m. (-en); ...BAST, m. en v. (-en), (plat)

378

een

DIJKSSTOEL, m. (-en), lichaam, vergadering der
dijkheemraden; dijksbestuur. DIJKSTAAL, o. grond
waarop de dijk rust. DIJKSTAL, m. (-len), (gew.)
lang en smal stuk well and langs den dijk.
DIJKSVOLMACHT, m. (-en), lid van een dijksbestuur.
DIJKVAK, o. (-ken), een bepaald stuk dijk; ...YELLING, v. dijkslechting; ...WEG, m. (-en), een weg langs
of op een dijk; ...WERK, o.; ...WERKER,m.(-s);
...WEZEN, o. al hetgeen de dijken en hun bestuur
omvat; ...ZAKEN, v. my.
DIJKZAKKING, v. (-en), verzakking in een dijk,

ook
DUN, bezitt. vnw. van den 2en pers. enkelv. vooral
bij Zuidnederlandsche schrijvers voorkomende; — het
inijn, en het din nog niet kunnen onderscheiden, Beene
heldere begrippen van het bezitrecht hebben.
DIJSTUK, o. (-ken), dijharst ; dijharnas; schapebout.
DIJZAK, m. (-ken), achterzak.
DIJZIG, bn. (-er, -st), mistig, nevelig, dampig, (inz.
gewest.). DIJZIGHEID, v. dampigheid.
DIK, bn. en bw. (-ker, -st). waarvan de kleinste
afmeting betrekkelijk groot is: eene dikke plank, een
elik boek; een dikke muur, , deken; dik glas; eene dikke
Raw; dik id's; eene clikke jas ; — dik gekleed, in dikke of
met veel kleuren; (fig.) eene dikke hold hebben, ongevoelig voor verwijten enz.; (van staafvormige lichamen) eene betrekkelijk groote doorsnede hebbend:

een dikke stok ; een clikke balk; dikke armen, kuiten;
—(met nbp.vanmt,okbijlenafmeting);

een boom van clue voet dik; dit twfjgje is nog geen
baleen centimeter dik; — de sneeuw lag een voet dik, in
,eene laag van een voet; —
'1 vriest een steer dik, zeer
hard; — de dikke darm, karteldarm en endeldarm;
een dikke appel, groot; — een dik mensch, zwaarlijvig;
zwaarlijvige vrouw; van grooten om—e nedik etante,
yang, in 't algemeen: dikke tranen, zweetdroppels ; dikke
wangen; een dikke kop; een dikken buik krogen, dik wor den (vooral van zwangere vrouwen) ; opgezwollen : een
clik gezicht, eene dikke Wang; een dikke ringer; (plat)
rich dik eten, zat ; — zich dik maken over Os, boos ero ver worden, zich opwinden ; —
van groote dichtheid, zwaar : een clikke mist, nerel:
clikke rook; dikke duisternis ; een dikke yacht; dicht,
samengepakt: dikke regenwolken ; — 't wordt clik, de
lucht betrekt; in groote hoeveelheid: 't ree vindt
bier dik gras; — een dikke honclercl gulden, ruins honderd gulden; — dikke rrienden z on, door innige vriendschap verbonden (steeds eenigszins schertsend);
—clik njetsziten,
er overvlo ed van hebben; ook een
clikke dog/tour, groote; — eene dikke koorts, hevige; —
een dikke boer, welgesteld ; — dik gezaaid, dicht in elkaar gezaaid, (en fig.) veel voorkomend;
dik ozzcler
't stof zitten, met eene dikke stoflaag bedekt; —

dikbuik.
DIKBASTIG, bn. (-er, -st), (plantk.) dik van peul,
van schil (inz. van erwten en boonen).
DIKBEENIG, bn. (-er, -st), met dikke beenen.
DIKBEK, m. en v. (-ken), die een dikken bek of
mond heeft; ...BEK, m. (-ken), diksnavel, naam
eener vogelfamilie met een zeer dikken snavel,
meestal oliezaden en kernvruchten etende, zooals
de goudvink; ...BEKKIG, bn.
DIKBLAD, o. (plantk.) eene Afrikaansche soort van
huislook, ook vette kip genoemd.
DIKBLADIG, ...BLADERIG, bn. (-er, -st), met dikke,
dichte bladeren.
DIKBLOEDIG, bn. (-er, -st), dik van bloed. DIK-

BLOEDIGHEID, v.
DIKBUIK, m. en v. (-en), die een dikken buik heeft.
DIKBUIKIG, bn. (-er, -st) ; ...HALS, m. en v. (...halzen), (scherts. Zuidn.) diknek; ...HALZIG, bn. (-er,
-st), (ook) van planten. DIKHEID, v. (w. g.) het
dik zijn.
DIKHUIDIGEN, m. my. veelhoevigen (orde der zoogdieren).
DIKKEN, (dikte, heeft en is gedikt), dik maken,
dik worden; aandikken, overdikken.
DIKKERD, m. (-s), dikke vent, dik manneke. Dikkerdje, o. (-s), dik knaapje.
DIKKOP, m. en v. (-pen), iem. met een dikken
kop; ook als scheldnaam; iem. met beperkte verillogens; koppig mensch; ...KOP, m. (-pen), (nat.
hist.) kikkervischje, jonge kikvorsch in een der stadiums zijner ontwikkeling, donderpad; verder als
naam voor verschillende dikkoppige diersoorten;
een groot glas jenever; (gewest.) zekere maat voor
jenever; ...KOPPEN, v. my. (plantk.) een der yolksnamen van eene zekere soort van vederdistel (circium lanceolatum); ...KOPPIG, bn.
DIKLIJVIG, bn. (beter) zwaarlijvig. DIKLIJVIGHEID, v. zwaarlijvigheid.
DIKLIP, m. en v. (-pen), iem. met dikke lippen;
soort zeeslak, Stronzbus latissimos. DIKLIPPIG, bn.
DIKMAALS. bw. (veroud.) dikwijls.
DIKMUIL, in. en v. ( en), dikbek; ...NEK, m. en v.
(-ken), rijkaard; ...NEUS, m. en v. (...neuzen).
DIKNEUZIG, In.; ...PENS, m. en v. (-en), dikbuik;
...PLAKKERIJ, v. afdeeling eener papierfabriek;
...RUG, m. en v. (-gen), die een dikken rug heeft;
...RUGGIG, bn. (w. g.) met een dikken rug.
DIKTE, v. (-n), het dik zijn (met of zonder maat):

etc dikte van het uJs, van een boom, van den mist; eene
dikte van vier voet; eerie dikke, verdikte, opgezwollen
plaats: eene dikte aan een talc; hij heeft eene dikte
aan zijn roet. Diktetje, o. (-s).
DIKTEMETER, m. (-s), een werktuig om de dikte
van belegd spiegelglas to meten; ...PASSER, m. (-s),
soort van timmermanspasser, dansmeester.
DIKVLOEIBAAR, In. van vloeistoffen: dikcloeibare

reef met dile verclonnen.
DIKVOET, m. en v. (-en), die dikke voeten heeft;
...VOETIG, In.; ...WANG, m. en v. (-en), die dikke
wangen heeft; bn.
bw. vaak: itU bezoekt mij dik.
DIKWERF,

?cert. ; hoe dik•erf nwet ik a dat nog zeggen I zoo dikuerf als dit gebeart.
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DIKZAK.
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DIKZAK, m. en v. (-ken), (scherts.) dik en zwaar

had er iets moots voor over; evenzoo: een naar,
raar, prettig ding enz., iets naars enz.; (spreekw.)
alle goede dingen bestaan in drieen (uit drie), als lets
tweemaal mislukt is, moet men het nog maar eens
probeeren; — doen is een ding, praatjes vullen geen
gaatjes, op het doen komt het aan; — dat is een
ding, dat is Oink, beteekent jets ; — een ding van
niets, iets zonder waarde, beteekenis, kracht (ook)
iets buitengewoon gemakkelijks. Dingetje, o. (-s).
DINGBANK, v. (-en), (veroud). rechtbank; ...DAG, m.
(-en), (veroud.) zittingdag van eene rechtbank.
DINGEN, (dong, heeft gedongen), minder bieden,
beknibbelen bij den koop; (fig.) naar iets dingen, naar
(een ambt of eene bediening) staan. DINGING, v.
DINGER, m. (-s), DINGSTER, v. (-s), die minder
biedt; adspirant, sollicitant, gegadigde.
DINGES, Meneer Binges, meneer die en die.
DINGSIGHEIDJE, o. (-5), (volkstaal) dingetje.
DINGSPEL, ...SPIL, o. (gew.) rechtsgebied: het Die-

persoon.
DILATEEREN, (dilateerde, heeft gedilateerd), (geneesk.) uitzetten (eener opening). DILATATOR, m.
(-s), (veearts.) verwijdingsschroef om klemhoeven
van paarden te verbeteren.
DILEMMA, o. (-'s),. een uit twee stellingen getrokken besluit; toestand waarin tusschen twee wegen
eene keuze moet worden gedaan; netelig vraagstuk: veer een dilemma staan; iem. voor een dilemma

stellen.
DILETTANT, m. (-en), DILETTANTE. v. (-n), liefhebber, liefhebster in de kunst; die ee :e kunst of
wetenschap uit liefhebberij beoefent in tegenstelling van den beroepskunstenaar, den geleerde).
DILETTANTISME, o. stelsel, handelingen eens dilettants: het dilettantisme in de kunst.
DILIGENCE, v. (-s), postwageri, geregeld tusschen
twee plaatsen rijdende wagen.
DILIGENCE-DIENST, m. (-en); ...PAARD, m. (-en).
DILIGENT, bn., eene commissie, iem. diligent verklaren,
machtiging verleenen aan, aandringen bij hem, de
opgedragen taak ten einde to brengen.
DILLE, v. (-n), buisvormig deel eener schop, spade
enz. waarin de steel wordt bevestigd.
DILLE, v. een welriekend kruid dat in de tuinen
wordt gekweekt : .Anethum, graveolens.
DILT, o. (-en), (gew.) de ruimte boven den stal, waar
het hooi geborgen wordt, gewoonlijk hooidilt; —HOUTEN, o. my. de losse balken of stukken hout waarop
het hooi rust.
DILUVIAAL, bn. tot het diluvium behoorend: diluviale gronden. DILUVILT1VI, o. (geol.) gronden in het
vierde tijdvak, maar nog in voorhistorischen tijd
gevormd, zooals zand, grint, leem, mergel enz.
DIMENSIE, v. (-s, ...sien), afmeting.
DIMINUENDO, bw. (muz.) afnemende in sterkte.
DIMINUTIEF, o. (...tieven), (taalk.) verkleinwoord.
DIMORPH, bn. (nat.) in twee kristalvormen voorkomend: koolstof is dimorph (diamant en graphiet).
DINE, (-'s), DINER, o. (-s), middagrnaal: op een dine
tragen; een dine geven. Dineetje, dinertje, o. (-s).
DINEEREN, (dineerde, heeft gedineerd), middagmalen.
DINETEL, v. (-s) een der volksnamen van de wis-

selkleurige hennepnetel.
DING, o. (-en), algemeene naam voor alles wat
een zelfstandig bestaan heeft: elk ding op zich zelf

beschouwd, heet eene eenheid; met onze zintuigen nemen
we de dingen waar; de dingen en hunne eigenschappen; vaak in tegenstelling met personen: een goeden
blik op menschen en dingen hebben; iets waarvan
men den naam niet kent: wat is dat roode ding op
den toren? iets dat reeds genoemd is of waaraan
althans de hoorder ook denkt (vooral om minachting of verachting daarvoor uit te drukken): heb

je ook zoo'n ding gekocht ? ik heb het ding ongelezen
in de kachel gegooid; boven ligt nog eene oude kaart,
haal dat ding eens even; vertel mij eens, hoe dat ding
werkt! (die machine); (door een bijv. nwd. voorafgegaan) dat is een mooi, leelijk, kostbaar, goedkoop
ding, dat (meubel b. v.) is moo', leelijk enz.; voor
meisjes gebruikt (drukt eenige rninachting, of voor
't minst gemeenzaamheid uit) : kfjk dat ding eens

parmantig stappen! een aardig, aanvallig, lief, lekker,
beet ding; een nijdig, Adel ding; (volkst.) euphemisme
voor geslachtsdeel;

(bij uitbr.) ook voor abstracties gebruikt: hi] mijInerde over allerlei dingen; met die dingen (omstandigheden enz.) moet een staatsman rekening houden;
gij bekommert u over vele dingen; een, ding is zeker,
hij komt vandaag niet; — Monger lijden en, anderen
zien eten is een hard ding, is hard, iets hards;
dat is goed, dat juich
—datisengoed, nmoidng,
ik toe; — een lastig, nweilijk ding, iets lastigs, eene
lastige taak of kwestie; — gedane dingen nemen geen
keer, wat gedaan is, is niet ongedaan to maken;
ik
—ikweom noi,enlfdig,atkwegas,

verde?. dingspil.
DINGSTIG, bn. (-er, -st), (volkstaal) oneenig. DINGSTIGHEID, v. (...heden), oneenigheid; vitterij.
DINGTAAL, v. (...talon), pleidooi, pleitrede; (fig.) ik
hob hem dingtaal doen hooren, hem krachtig toegesproken.
DINGW AARDER, m. (-s), (oudt.) voorzitter van
het gerechtshof.
DINSDAGS na. (-en), derde dag der week; bw. hfj
k-wam gewoonlijk Dinsdags, des Dinsdags.
DINSDAGSCH, bn. van, op Dinsdag: min dinsdagsch

bzoek.
DIOCESE, DIOECESE, o. en v. (-n), (Rom. gesch.)
district; (tegenw.) bisschoppelijk gebied.
DIOCTAEDER, m. (-5), kristalvorm bestaande uit
2 achtzijdige pyramiden.
DIOPTAAS, o. (min.) kopersmaragd.
DIOPTER, o. (-5), (sterrenk.) vizier, kijkspleet aan
mathematische werktuigen.
DIOPTRIEK, v. doorzichtkunde.
DIORAMA, o. (25), schildering, tafereel door beweegbaar licht beschenen.
DIORIET, o. (min.) hard, groen gesteente bestaande
uit hoornblende en veldspaath.
DIPHTERITIS, v. (geneesk.) zekere Yerstoring in de
stofwisseling van een weefsel en daaruit voortkomende verzwering; (in 't bijz.),eene ontsteking van
't slijmvlies van keelholte en strottenhoofd, vooral
veel bij kinderen voorkomend.
DIPHTHONG, v. (-en), DIPHTHONGUS, m.
tweeklank.
DIPLOMA, o. (-'s), (Rom. gesch.) officieel stuk;
(tegenw.) schriftelijk bewijs van een met gunstig
gevolg afgelegd examen: diploma van ingenieur; bewijs van lidmaatschap, van abonnement: leden heb-

ben toegang op vertoon van diploma.
DIPLOMAAT, m. (...maten), staatsman; (fig.) iem. die
behendig, langs omwegen, tusschen de klippen doorzeilend zijn doel weet to bereiken (vooral door hoffelijke, maar sluw overlegde woorden).
DIPLOMATIE, v. werkkring der buitenlandsche
gezanten, consuls enz.; het regelen enz. der betrekkingen tusschen de staten onderling: wetenschap
der staatskunst; (fig.) behendige sluwheid in den
omgang met menschen; geveinsdheid; gezamenlijke
vertegenwoordigers der staten.
bw. van een staatsDIPLOMATISCH, ...TIEK,
man, op de wijze der staatslieden, — corps diplomagezamenlijke vertegenwoordigers der buitenlandsche vertegenwoordigers bij eene bepaalde regeering: de nieuwe President heeft't corps diplomatique
untvangen; (fig.) listig, geveinsd.
DIRECT, bn. rechtstreeksch — de directe belastingen,
die rechtstreeks worden geheven (als op huisraad,
dienstboden, paarden enz.) ; — bw. terstond, oogenblikkelijk.
DIRECTIE, v. (-s, ...tien), bestuur, toezicht; richting;
—KEET, v. (-keten), gebouwtje waarin de aannemer of opzichter van een uit to voeren werk huist;
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DIRECTEUR.

—TENT, v. (-en), tent voor de regelingscommissie

of jury bij wedstrijden.
DIRECTEUR, m. (-en, -s), iem. die eene inrichtiag
bestuurt, eene vereeniging leidt: directeur eener

kweekschool, gasfabriek, zangvereeniging ; directeur van,
het Kabinet der Koningin ; directeuren van binnenlandsch bestuur, enz. (in Indie); directeur(s)-generaal.
DIRECTEURSKAMER. v. (-s); ...WONING, v. (-en).
DIRECTRICE, v. (-s), bestuurderes.
DIRIGEEREN, (dirigeerde, heeft gedirigeerd), besturen, richten, leiden; een orkest dirigeeren; dirigeerend
officier van gezondheid. DIRIGEERSTOK, m. (-ken),
stok waarmee een dirigent maat enz. aangeeft;
DIRIGENT, m. (-en), leider eener muziek-, zanguitvoering.
DIRK, v. (-en), (zeew.) toppenant, piekeval, looper
van de gaffel; vgl. boomdirk.
DIRKJESPEER, v. (...peren), zeer gewone soort
zomerpeer: enkele en dubbele dirkjespeer ; — m. de
boom.
DIS, v. (muz.) D-kruis.
DISAGIO, m. verlies (in het bankwezen); zie AGIO.
DISCANT, m. (-en), (muz.) sopraan, hoogste vrouwenstem; ...SLEUTEL, m. (-s).
DISCH, m. (...disschen), tafel, waarop spijzen staan:

een goed voorziene disch ; zich aan den disch zetten,
om den disch scharen; bruiloftsdisch; iem. ten disch
noodigen; (gew). tafel of schragen met planken ter
uitstalling van koopwaren (op kermissen enz.);
(gew.) die kinderen zfin op den disch, ten laste an
het weeshuis.
DISCHGENOOT, m. (-en), mede-aanzittende gast;
...GENOOTE, v. (-n); ...GERECHT, o. (-en), spijs, gerecht, schotel; ...GESPREK, o, (-ken), tafelgesprek.
DISCIPEL, m. (-en, -s), leerling, scholier; (scherts.)
mijne discipelen, mijne jongens; zie APOSTEL. DISCIPELIN, v. (-nen), (w. g.)
DISCIPLINE, v. tucht, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan voorschriften en bevelen, in 't bijzonder krijgstucht: de discipline handhaven; een troep
zonder discipline; — depot van discipline, strafbataljon,
klas ; — de raad van toezicht en discipline, (bij de rechtscolleges) inz. eene commissie nit de advocaten die
is belast met de zorg voor de eer van den stand
der advocaten.
DISCIPLINEEREN, (disciplineerde, heeft gedisciplineerd), onder tucht brengen ; — een goed gedisciplineerd
leger, Sat goed geoefend is, bij hetwelk goede krijgstucht heerscht.
DISCONTABEL, bn. gedisconteerd kunnende worden.
DISCONTEEREN, ...COMPTEEREN, (disconteerde,
heeft gedisconteerd), een wissel) to gelde maken
voor den vervaltijd tegen een zeker disconto.
DISCONTO, o. (-'s), percentsgewijze korting op
een wissel wegens vervroegde betaling; (in den goederenhandel) korting voor het betalen vOOr den vervaldag; —BANK, v. (-en), die zich met 't disconteeren van wissels belast; —GEYER m. (-s); —NEMER,
m. (-s), die den wissel overgeeft, neemt; —VOET,
m. stand van het disconto.
DISCOURS, o, (-en), gesprek.
DISCREDIET, o., lent. in discrediet brengen, verdacht
maken.
DISCREET, bn. bw. (...creter, -st), bescheiden, zedig,
zediglijk; geheimhoudend.
DISCRETIE. v. zedigheid, bescheidenheid; goedvinden; geheimhouding : discretie gevraagd en verzekerd; —
te uwer eigene discretie, aan uw eigen oordeel; te
uwer beschikking; — discretiedagen, respijtdagen,
dagen van uitstel na den vervaldag eens wissels.
DISCUS, m. (oudt.) werpschijf.
DISCUSSIE, v. (-s, ...sign), beraadslaging, overweging, woordeutwist: de discussie opener,
DISCUTEEREN, ook DISCUSSIEEREN, (discuteerde,
heeft gediscuteerd), overwegen (te zamen), beraadslagen.
DISHARMONIE, v. wanklank; (fig.) oneenigheid,
vriendschapsbreuk.

DISSONNANCE.
DISHARMONIEEREN, (disharmonieerde, heeft gedis-

harmonieerd), in oneenigheid leven.
DISJUNCTIEF, bn. (taalk.) scheidend.
DISLOQUEEREN, (disloqueerde, heeft gedisloqueer0,
verrekken, verzwikken (een arm of een been);
kantonneeren (troepen).
DISORDE, v. (gew.) wanorde..
.
DISPACHE, v. (-s), contract wegens zeeschade.
DISPACHEUR, m. (-s), die zich met het stellen en
bezorgen van zee-contracten belast.
DISPARAAT, bn. ongelijk, niet (bij elkander) passende; (volkstaal) verbastering van desperaat.
DISPENSATIE, v. (-s,
ontheffing, vrijstelling
(van een wettelijk voorschrift).
DISPENSEEREN, (dispenseerde, heeft gedispenseerd),
ontzetten, vrijstellen (van...).
DISPERS1E, v. (nat.) kleurschifting, ontleding van
het licht.
DISPONEEREN, (disponeerde, heeft gedisponeerd),
beschikken; regelen; — op iem. disponeeren, op iem.
trekken (een wissel); — over iem. disponeeren, gebruik maken van zijne diensten; — over 't geld zal per
postquitantie gedisponeerd worden, het zal op die wijze
ingevorderd worden; — niet wel gedisponeerd zijn, niet
goed geluimd zijn, (ook) geen lust-, geene geschiktheid hebben tot....
DISPONIBEL, bn. beschikbaar.
DISPOSITIE, v. beschikking, inrichting; aanleg;
ontwerpen eener reds; quitantie, aangeboden met
het doel om betaling to vorderen; gemoedsstemming; — ik stel (ik ben) tot uwe dispositie, gij
kunt over mij beschikken ; bij ministerieele dispositie.
DISPUTANT, m. (-en); ...TA.TOR, m. (-s), twistvoerder, die redetwist voert.
DISPUTATIE, v. (-s, ...tien), redetwist.
DISPUTEER-COLLEGE, o. (-s), vereeniging tot onderlinge oefening in het disputeeren (onder studenten),
ook dispuut-college.
DISPUTEEREN, (disputeerde, heeft gedisputeerd),
redetwisten.
DISPUUT, o. (...puten), redetwist; zfj hadden dispuut
met elkander; oefening in het redetwisten: ik was

heden op het dispuut van professor N. N.
DISQUALIFICEEREN, (disqualificeerde, heeft gedisqualificeerd), (bij wedrennen) niet toelaten tot het
ontvangen van den behaalden prijs; (ook) niet toelaten tot den wedstrijd. DISQUALIFICATIE, v.
lijkopening, ontleding.
DISSECTIE, v. (-s,
DISSEL, m. (-s), (kuip., timm. enz.) bijl waarvan
het vlakke of holle blad naar den steel gekromd en
van binnen naar buiten schuin afgeslepen is (voor
't behakken van palen, uithakken van goten enz.
gebruikt): platte dissel; gootdissel.
DISSEL, m. (-s), disselboom: lange dissel; kromme

dissel.
DISSELBOOM, m. (-en), boom aan een wagen
waaraan de paarden gespannen worden en die dient
om den wagen to wenden.
DISSELEN, (disselde, heeft gedisseld), met den dissel bewerken; (gew.) een wagen verplaatsen door
aan den dissel to trekken of to duwen, en er men
to manoeuvreeren, als ware het een scheepsroer.
DISSELBOUT, m. (-en); ...HAAK, m. (...haken);
...NAGEL, m. (-s) ; ...PIN, v. (-nen); ...RIEM, m. (-en).
DISSENTERS, m. my. andersdenkenden; afgescheidenen van de oud-episcopaalsche kerk in Engeland.
DISSERTATIE, v. (-s, ...ti6n), geleerde verhandeling;
proefschrift voor den doctoralen graad.
DISSIDENTEN, m. my. de niet Roomschen (in 't
oude Polen).
DISSOLVEEREN, (dissolveerde, heeft gedissolveerd),
ontbinden; (scheik.) oplossen, scheiden: eene firma
dissolveeren. DISSOLVING-, in dissolving vieuws,
zekere beweegbare voorstelling van tafereelen met
eene tooverlantaarn.
DISSONNANCE, v. (-n), (muz.) wanklank. DISSONANT, m. (-en), wanklank, niet harmonieerend
accoord, valsche teen; (ook fig.)

DISTANTIE.
DISIANTIE, v. (-s. ...tien), afstand: zich op eene dis-

(antic houden; (perspectief) afstand van het oog tot
het tafereel; —METER, m. (-s), (krijgsk.) afstandsmeter; —PUNT, o. (-en), (perspectief) eindpunt van
.de op den horizon neergeslagen ooglijn; —RIT, ra.
(-ten), wedstrijd in het afleggen van een bepaalden
grooten afstand.
D!STEL, v. (-s), een plantengeslacht tot de famine
der samengesteldbloemigen behoorende, Carduus:
de tengere distel, de knikkende distel, de veeldoornige
distel en de gekrulde distel of doornstekel, veder-, weg.distel; — vijgen aan distels zoeken, goede daden verwachten van slechte menschen.
DISTELACHTIG, bn. (-er, -st), distelig.
DISTELBLOEM, v. (-en), vgl. Mariadistel.
DISTELEN, (distelde, heeft gedisteld), tegenwerken,
aarrewarren, vitten; (volkst.) dwarsdrijven, stribbelen.
DISTELHAAK, m. (...haken), (landb,) stekelplukker.
DISTELIG, bn. (-er, -st), vol distelen; (fig.) netelig;
weerbarstig.
DISTELKRUID, o. (-en) ; ...PLANTEN, v. mv.
DISTELS, v. mv. (plantk.) groep der Compisiten
'waartoe de gesl. Cirsium, Carduus e. a. behooren.
DISTELTANG, v. (-en), distelhaak; ...TREKKER,
m. (-s).
DISTELVELD, o. (-en); ...VINK, m. (-en), (nat. hist.)
putter, Fringula carcluelis, ...VLINDER, m. (-s), (nat.
hist.) ...ZAAD, o. (...zaden).
DISTICHON, o. (-s), tweeregelig vers uit een hexameter en een pentameter bestaande.
DISTILLATEUR, m. (-s), overhaler; likeurstoker,
brander.
DISTILLATIE, v. (-s, ...tien), koking, bereiding (door
stoking) ; branderij. DISTILLAAT, o. (...laten) produkt eener distillatie.
DISTILLEERDER, m. (-s), distillateur. DISTILLEERDERIJ, v. (-en).
DISTILLEEREN, (distilleerde, heeft en is gedistilleerd), overhalen, stoken, branden. Vgl. clestilleeren.
DISTILLEERFLESCH, v. (...flesschen) ; ...KETEL, ra.
<-s); ...KOLF, v. (...kolven), glazen werktuig om to
, distilleeren; overhaalglas; ...KRUIK, v. (-en); ...TOESTEL, m. en o. (-len); ...VAT, o. (-en).
DISTINCTIE, v. (-5, ...tien), onderscheiding; voorraamheid. DISTINCTIEF, o. onderscheidingsteeken.
DISTINGEEREN, (distingeerde, heeft gedistingeerd),
onderscheiden, vereeren; — eene gedistingeerde houding,
kleeding, fijn, voornaam.
DISTRIBUEEREN, (distribueerde, heeft gedistribu‘eerd), uit-, rond-, verdeelen; (boekdr.) uitbreiden der
inktlaag over de inkttafel; (letterz) de letters uit
-den vorm in de kast leggen. DISTRIBUEERMACHINE, v. (-s); ...WALS, v. (-en), inktrol.
DISTRIBUTIE, v. uitdeeling, verdeeling; (stoomw.)
verdeeling van den stoom door de stoomschuif, ook
elistributie-schuif geheeten; —KANTOOR, o. (...toren),
hulpkantoor der posterijen.
DISTRICT, o. (-en), onderdeel van een land met
't oog op een bepaalden tak van dienst, zooals districten voor 't onderwijs, voor 't veeartsenijkundig
staatstoezicht enz.; kiesdistrict.DISTRICTSBELANGEN, o. ray. de afgevaardigde komt voor de districtsbelangen op; DISTRICTS-COMMISSARIS, m. (-sen),
West-Indie); ...HOOFD, o. (-en). (in undid);
...SCHOOLOPZIENER, ra. (-s); ...VEEARTS, m. (-en).
DIT, aanw. vnw. onz. van deze (Zie aldaar) : dit
huis, bew#s dit; dit is zeker dat hij een ezel is; bU dit
en dat! bij hoog en laag! — dit en datsch, vervloekt.
DITHYRAMBISCH, bn. bezield, vurig; overdreven
wild, razend.
DITHYRAMBUS, m. (...bae), eene soort van lierdicht,
Bacchuslied.
DITJE, o. (-s), er is een ditje en een datje aan, er is
lets op aan to merken; hfj heeft altijd van die ditjes
en datjes.
DITMAAL, bw. dezen keer.

DOBBELZIEK.
DITO, evenzoo, dergelijk:
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droeg valsche tanden
en dito haren; — geef mtj een dito, ook zoo eentje;
(vaak verdubbeld) dito, dito.
DIURNAAL, o. (...nalien), gebedenboek der R.-K.
geestelijken.
DIVA, v. (-'s), gevierde zangeres.
DIVAGATIE, v. (-s, ...tien), afwijking; uitweiding;
onzin.
DIVAGEEREN, (divageerde, heeft gedivageerd), uitweiden; temen; onzin praten.
DIVAN, m. (-5), rijksraad: raad van state (in Azie,
Turkije enz.); eene soort van lagers stool, sofa.
DIVERGEEREND, bn. (nat.) divergeerende stralen, uiteenwijkende; — divergeerende lens, verspreidingslens;
(wisk.) divergeerende reeksen, niet tot een limiet naderend.
DIVERGENT, bn. uiteenloopend, strijdig.
DIVERS, bn. verschillende: eene vending diverse manufactu,ren. DIVERSEN, mv. (aan 't eind van een
catalogus) niet onder eene der opgenomen rubrieken
vallende boeken enz.
DIVERTEEREN [ZICH], (diverteerde zich, heeft zich
gediverteerd), zich vermaken.
DIVERTISSEMENT, o. (-en), vermaak, verlustiging;
dansballet.
DIVIDEEREN, (divideerde, heeft gedivideerd), (rek.)
deelen; verdeelen.
DIVIDEND, o. (-en), half- of heeljaarlijksche uitkeering van winst aan de aandeelhouders eener
onderneming: de Handelmaatschappij maakt mooie
dividenden; —BEWIJS, o. (...bewijzen), waarop men
zijn dividend kan in ontvangst nemen.
(rek.) deeling; leger-afdeelingDIVISIE, v. es,
vloot-afdeeling, eskader. Vgl. landingsdivisie. DIVISIE-COIVIMANDANT, m. (-en); ...GENERAAL,m.(-s).
DIXI, ik heb gezegd (aan 't eind eener redo).
DOBBE, v. (-en), (gew.) waterkom in het land; wed.
een harde
DOBBEL, m. grof spel; het dobbelen;
dobbel, een moeilijk spel ; — een kwaden dobbel hebben,
ongelukkig spelen; look fig.) hij zal een harden dobbel, kwaden dobbel (ook clobber) hebben, hij zal het
hard to verantwoorden hebben, het is to vreezen, dat
hij (voor de ziekte, in den strijd enz.)bezwijken zal.
DOBBELAAR, m. (...laren, -s). DOBBELAARSTER,
v. (-s), die dobbelt, die grof speelt; speler speelster van beroep.
DOBBELAARSTROEP, m. (-en), een gezelschap dobbelaars.
DOBBELARIJ, v. (-en), het dobbelen; gemeen-,grof
spel ; speelzucht.
DOBBELBEKER, m. (-s), een bekertje van hoorn
of leder waarmede men de dobbelsteenen werpt,
dobbelkroes.
DOBBELEN, (dobbelde heeft gedobbeld), met dobbelsteemen werpen om ,daarvan winst of verlies to
laten afhangen; (van jongens op straat) om centen
spelen, waarbij 't toeval winst of verlies bepaalt;
grof spelen; — ongelukkig dobbelen, tegenspoed hebben ; — tegen twaalf oogen dobbelen, gevaar loopen,
dat men zijn doel niet zal bereiken; — de zieke dobbelt tegen twaalf oogen, zal een harden dobbel hebben.
DOBBELHOORN, m. (-s); ...HUIS, o.
speelhuis; ...KROES, m. (...kroezen), dobbelbeker.
DOBBELSPEL, o. (-len), spel met dobbelsteenen;
(bij uitbr.) spel waarbij winst of verlies door het
toeval wordt bepaald, hazardspel: de staatsloterjj is
een dobbelspel.
DOBBELSTEEN, m. (-en), kubus waarvan de zes
vlakken respectievelijk met 1-6 punten voorzien
zijn (gebruikt voor hazardspelen) ook teerling; — met
dobbelsteenen gooien, spelen; — aan of tot dobbelsteenen
snijden, in vierkante stukjes; — dobbelsteentjes, min of
meer kubusvormige stukjes spek, koekdeeg enz.;
ook zekere geruite stof; (zeew.) bovenste deal eener
strong; ...TAFEL, v. (-s), speeltafel.
DOBBELTRECHTER, m. (-s), waar men de dobbelsteenen door werpt.
DOBBELZIEK, bn. (-er, -st), aan dobbelspel verslaafd.

DOBBER.

. DOEL.

(-s), (vissch.) licht voorwerp (doorgaans eene kurk met doorgestoken ganzenschacht)
aan een hengelsnoer bevestigd en bij 't uitwerpen
op 't water drijvend; drijvend stuk kurk met een
koord aan een onder 't water gelegen voorwerp (een
net b.v.) bevestigd ; ton, boei; hout van het anker ;
bossen riet om to leeren zwemmen. Vgl.—deJob ers,
dobbel. Dobbertje, o. (-s).
DOBBEREN, (dobberde, heeft gedobberd), drijven,
op en neder gaan (in het water); op zee zwalken:
hj dobbert al op de baren; in een bootje ronddrijven (voor plezier), spelevaren; — tusschen vrees en
hoop dobberen, nu vreezen, dan hopen; — ik heb al
wat gedobberd, rondgedoold, geworsteld; — de spelling van dit woord is dobberend, staat nog niet vast.
DOBBERING, v. (-en).
DOBBERLIJN, v. (-en), (vissch.) lijn met kurk boven
aan het net; ophouder, vlotlijn; ...VREUGD, v. genoegen van het spelevaren.
DOCEEREN, (doceerde, heeft gedoceerd), 't onderwijzen eener wetenschap door mondelinge voordracht, ook als tegenstelling van vragend onderwijs.
DOCENT, m. (-en), leeraar bij 't middelbaar (of hooger) onderwijs; — hfj is een kranig docent, doceert
goed ; docent aan de Theol. School; privaatdocent.
DOCENTEN-KAMER, v. (-s), kamer voor de Ieeraars
aan H. B. S. of Gymn.; ...VEREENIGING, v. (-en).
DOCH, vw. van het beperk. tegenst. zinsverband;

o. (-en), oorkonde, ieder (geschreven
of gedrukt) bewijsstuk: iets met de documenten staDODAARS, m. (...aarzen), een zeer zwaarlijvige
vogel, van de grootte eener zwaan, op Mauritius en
Bourbon, ook doedoe, dodo, struiskazuaris, walgvogel ea
basterdstruis geheeten, nu uitgestorven.
DODDE, v. (-n), (plantk.) lischdodde, kannewasscher, Typha; (gew.) liefkoozend woord tegen kinderen.
DODDEGRAS, o. (plantk.) geslacht van de fam. dex
Gram ineen, Phleum.
DODDER v. (plantk.) ook DOTTER, gewone huttentut, Camelina sativa; — Spaansche dodder, (plantk.)
een der volksnamen van de derde soort van de gewone radijs, Chineesch radfjszaad.
DODDERIG, bn. bw. (-er, -st), sufferig, slaperig.
DODDERIGHEID, v. sufheid, slaperigheid.
DODECAEDRUM, o. (meetk.) twaalfvlak.
DODEI, o. (-eren), (gew.) veil ei.
DODIJNEN, (dodijnde, heeft gedodijnd); — een kind
dodfjnen, heen en weer schudden (op den arm, in de
wieg) en in slaap zingen, (gewest. ook douwdtjnen,

—ikheb mgeno ivarschuwd,ochfjetni
willen luisteren, (doch is deftiger dan maar en legt
weer nadruk op de tegenstelling). Vgl. nog 't voegw.
bw. toch.

delzak spelen; fluiten.
DOEDELS, v. niv. (plantk.); dodde.
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DOCHT, v.
DOCHTER,

(-en), roeibank ; zie DOFT.
v. (-s), kind van het vrouwelijk geslacht (steeds met betrekking tot de ouders) : bevallen van eene welgeschapen dochter; vooral van groote
meisjes: met zone dochter op reis gaan; zijne dochter
uithuwelijken; eene huwbare dochter; — jonge dochter,

meisje, huwbaar meisje, vrijster, (ook) tegenstelling
van weduwe; — eene aangetrouwde dochter, schoondochter; — de dochteren Israels, maagden en vrouwen van het Israelietische yolk, (fig.) onzedelUkheid
is eene dochter der armoede, komt eruit voort; —
meisje beneden 10 a 12 jaar ongeveer: ik zal min
dochtertje naar school brengen. Dochtertje, o. (-s), ook
dochterken, dochtertje, o. (-s).
DOCHTERKERK,

v. (-en), kerk uit eene andere voort-

gekomen ; ...LIEF.
DOCHTERSGOED, o. erfdeel der dochter; (ook) uit.
zet; ...KIND, o. (-ers, -eren), kleinkind ; ...MAN, m.
(-nen), behuwdzoon, schoonzoon.
DOCIEL, bn. bw. (-er, -st), leerzaam ; ged wee.
DOCILITEIT, v. leerzaamheid ; lijdzaamheid.
DOCTOR, m. (-en), eig. een leeraar; titel van den
hoogsten academischen graad in de godgeleerdheid,
letteren enz. ; — doctor honoris taus, fern. wien de
doctorsgraad als eerbewijs verleend is; vgl. dokter.
DOCTORES, v. (-sen).
DOCTORAAL, bn. bw. als een doktor, van een doctor: de doctorale graad; (fig.) deftig, geleerd.

DOCUMENT,

yen; kostbare documenten voor de kennis onzer geschiedenis (bij uitbr. ook van andere voorwerpen gebruikt).

doldfjnen).
DODO, m. (-'s), zie DODAARS.
DODOOR. m. en v. (-en), sufferig-, vadsig mensch.
DOEDEL, m. (-5), doedelzak.
DOEDELEN, (doedelde, heeft gedoedeld), op den doe-

DOEDELZAK,

m. (-ken), blaasinstrument, bestaande

uit een lederen zak waarin de speler lucht blaast,
die hij dan door drukking met den arm in eene soort
schalmei blaast; —SPELER, m. (-s).
DOEK, o. als stofnaam: alle geweven stof, als
vlagge(dun)doek, behangdoek, wasdoek, neteldoek,
smaldoek; zeildoek, schildersdoek, zie aldaar ;
—lets op
't doek brengen, schilderen; (met mv.) schilderstuk : eeniga doeken uit de Hollandsche school ; vlag;
m. (-en), als voorwerpsn.; een regelmatig gedeelte
van een grooter stuk stof afgenomen tot een bepaald gebruik, vgl. hals-, zak-, hoofd-, omslag-, vaat-,
handdoek; luier, windsel : het kind Jezus, in doeken
gewonden; een kind een schoonen doek geven. DOEKJE,
o. (-s), kleine doek ; (spreekw.) er geen doekjes om winden, ronduit ermede voor den dag komen; — dat is
slechts een doekje voor het bloeden, eene uitvlucht, een
verzinsel, (ook) waarachter men zijne spijt wil ver-

bergen.
DOEKBOOM, m. (-en), (weverij) boom waarop 't geweven doek gerold wordt.
DOEKEN. (doekte, heeft gedoekt), eene kamer doeken,
met behangdoek bekleeden ; — een schilderstuk doeken,
op nieuw doek overbrengen ; vgl. verdoeken; (w. g.) be-

aig vasthoudend.

driegen, blinddoeken; (veroud.) zeilen aanslaan;
DOEKING, v.
DOEKER, m. (-s), DOEKSTER, v. (-s), die met doek
bezet; (fig.) fopper, bedrieger, bedriegster.
DOEKJE-ACHTER, o. kinderspel waarbij de spelers
in een kring staan, din speler onder 't zingen van
een deuntje eromheen loopt en aan 't einde van
't liedje een zakdoek achter een speler laat vallen,
die hem dan nazet en wiens plaats hij moat innemen.
DOEKMAKER, m. (-5), waver; ...SCHEERDER, m.
(-s), droogscheerder, lakenscheerder ; ...SPELD, v. (-en),
sieraad waarmee een omslagdoek wordt vastgespeld ;
dasspeld.
een drUveni
DOEL, o schijf waarop men schiet;
doel (bij schietoefeningen der marine) ; voorwerp
waarop men schiet: de jager mists nimmer zijn doel ; —
het doel eener reis, 't punt waarheen men reist;
datgene waarnaar men streeft, dat men zoekt to
bereiken. to verwezenlijken: opheffing der graanrechten

DOCTRINAIREN, m. my. partij der gematigden
in Frankrijk (na 1830); aanhangers van het doctrinarisme.
DOCTRINARISME, o. het doctrinair zijn.

was het doel waarnaar Cobden streefde; een doel beoogen, najagen; naar een doel jagen; zijn doel bereiken,
missen ; zich een doel stellen, zich iets ten doel stelten; —
zijn doel voorbjstrecen, door overdrijving zijn doel

DOCTORAAL,

o., zfjn doctoraal does, het laatste

academisch examen YOOr het promoveeren.
DOCTORAAT, o. (...raten), waardigheid van doctor.
DOCTOREEREN, (doctoreerde, heeft gedoctoreerd).
den graad van doctor verkrijgen: een gedoctoreerd
persoon.
DOCTORSGRAAD,

m.; ...HOED, m. (-en); ...MUTS,

v. (-en).

DOCTRINAIR, bn. streng vasthoudend aan een
eenmaal ontworpen politiek of economisch stelsel (of
formule), geene afwijking daarvan duldend: de doc-

trinaire en de vooruitstrevende liberalen; eene doctrinaire opvatting ; (bij uitbr.) bekrompen en hardnek-

DOEL.

DOEN.
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missen; bestemming, doeleinde: tot wat doel wordt
sluitend bezighouden met: z# deed niets dan praten;
dat gebruikt; bedoeling: met dat doel heb ik het niet
in vragen naar een werkwoord : wet doet het buiten ? —
gezegd; (spreekw.) het doel heiligt de middelen, tot bewat doe je daar ? wat voer je uit, (ook) wat heb je
reiking van een goed doel zijn alle middelen geoordaar ook noodig? —
loofd (zinspreuk der Jezuleten).
hfj doet, alsof hfj hier baas is, uit wat hij doet, zou
DOELBUS, v. (-sen), (veroud.) donderbus.
men dat opmaken ; hij gedraagt zich zoo ; — ik deed
DOELEINDE, o. (-n), doel (steeds voor't meerv. van
maar, of ik het niet hoorde, nam den schijn aan;
bestemming : die stof wordt tot velerlei doeleinden
—hijde zo ra ,zo vremd,
handelde, gedroeg zich
gebruikt, men doet ervan alles mee.
zoo ; niet zoo wild doen; — lief doen, (om iem. tot iets
DOELEN, (doelde, heeft gedoeld), mikken, streven
over to halen) ; — hoe moet ik doen, als hfj komt?
(naar iets); — op iets doelen, iets beoogen, in het schild
hoe mij gedragen; — hff doet maar zoo, hij neemt
dat
doelt
op
mfj,
voeren; —
dat gezegde is op mij geden schijn maar aan, meent het niet; — doe wel en
munt.
zie niet om; — heb ik daar kwaad aan gedaan ? was
DOELEN, m. (-s), plaats waar men zich (eertijds)
dat slecht gehandeld, (ook) was dat niet voordeevereenigde om naar het wit to schieten: handboogs-,
lig? — ge zult was, verstandig, goed doen, met nog
kloveniers-, St.-Jorisdoelen, enz.; naam van hotels.
intjjds terug te treden ; (w, g.) die schilderU .'die figuur)
DOELIJZER, o. (-s), mikijzer.
duet mooi, maakt een mooi effekt; — ieee. recht, onDOELLOOS, bn. bw. (...loozer, -t), zonder doel. DUELrecht doen, laten wedervaren; — het doet mij goed,
LOOSHEID, v.
het doet mij aangenaam aan, (ook) het versterkt
DOELMATIG, bn. bw. (-er, -st), geschikt voor het
mij, is mij nuttig; — iem. iets cadeau, present doen,
doel waartoe bet gemaakt is: doelmatige werktuigen:
iets schenken; — het doet mij innig Teed (zeer), het
't huis is zeer doelmatig ingericht.
spijt mij zeer; — iem. kond doen van, hem ermee in
DOELPEN, v. (-nen), nagel in 't midden der schijf.
kennis stellen;
als het nood doet, als 't noodig is,
DOELTREFFEND, bn. bw. (-er, -st), waarmee men
als de nood dringt; — te niet doen, vernietigen, opzijn doel bereikt: doeltreffende maatregelen, voorschrifheffen; — hfj doet zon best, spant zich in, maakt
ten, bepalingen.
het zoo goed hij kan; — zich aan iets te goed doen,
DOELWIT, o. (verhevener dan) doel.
smullen (ook fig.) ; —
DOEM, m. het doemen.
(met eene plaatsbepaling) ergens steken, leggen,
DOEMEN, (doemde, heeft gedoemd), veroordeelen;
zetten, wegstoppen enz : iets in zffn zak doen ; doe
ter dood doemen; — ik ben gedoemd min lecen in eenwat in de kachel; zout in 't eten doen; water in een
zaamheid te sloten, het lot heeft mij ertoe verooremmer doen; — in den ban doen, in den ban verklaren;
deeld; opdoemen, zie aldaar en vgl. verdoemen. DOEhem laten schoolgaan; —enjogenopscholdoen,
MENING, v. (-en), (w. g.).
—enjogenoptimoner doen,
bij een timmerman in
DOEMVONNIS, o. (-sen) ; ...ZUCHT, v.
de leer; — koeien in de weide doen, brengen; — erbff
DOEMWAARD, ...WAARDIG, bn. en bw. (-er,
doen, eraan toevoegen; — ik doe er nog wat op, bie:t
meer -st, meest —), waard vervloekt te worden,
nog meer; — ik, doe er wat op, ik geef er niets urn,
misdadig: doemwaardig streven ; doemwaarclige pogi
veracht het;
DOEMWAARDIGHEID, v.
veroorzaken, berokkenen : iem. verdriet. pijn, geDOEN, (deed, deden, gedaan) de op den voorgrond teenoegen doen; dot heeft hem den dood gedaan;
dende oorzaak eener werking zijn, eene working vereerzucht heeft het hem gedaan, heeft zijn ongeluk verrichten (syn. handelen, .uitcoeren, verrichten, maken, beoorzaakt; — dat doet het hem joist, dat is juist do
werken); (tegenstellingen) doen en ondergaan, doen
oorzaak, reden; (met infinitief) veroorzaken der geen laten; doen en denken, willen, praten, zeggen;
noemde werking; een steen deed hem struikelen ; wat
(spreekw.) doen is een ding, zie DING; — zeggen en doen
duet u zoo spreken ?; dit duet mfj your hem vreezen;
kan men twee keer van, eene belofte (bedreiging enz.)
B. en W. doen te weten; kosten, opbrengen : wat snort
wordt niet altijd vervuld;
dat boek doen ?; die stof duet reel geld; wat duet clot
verbonden met een substantief dat eene working,
huis van (aan) hour ? — zulke gra:ppen, doen opgel,(1,
eene daad uitdrukt : een gebed doen, bidden ; —eene vraag
men heeft er succes 'nee; — de straat, korner, trap
doen, vragen ; boete, een eed, een greep, een goed huwe- e nz. doen, schrobben, stollen, boenen enz.; (ook
lijk, eene gelofte, een mooed, zonde, eene poging doen
doe mfj een borrel, twee pond, geven; —
enz.; — den vijand of breuk doen, hem verliezen berokdat duet er niet(s) toe, dat verandert de zaak niet,
kenen; — iem. bescheid doen, zijn dronk beantwoorook) dat is voor 't oogenblik van geen belang;
den; — zffn, gevoeg doen, aan zijne natuurlijke hei
—k anernietsandoen,
ik kan er niet aan meeh oeften voldoen; — zaken doen, handel drijven, win st
helpen, (ook) ik kan het niet verhelpen, verhindebehalen; — met wren doet hfj ? handelt hij; — een
r en; — met iem. te doen hebben, eene zaak, strijd,
winkel doen, winkelier zijn;
z#ne plicht doen, doen t wilt met iem. hebben, (ook) iem. voor zich hebben
wat de plicht eischt; — zyn wil doen, doen wat men ( ook) medelijden met iem. hebben; — dan krfjg je
wil; (veroud.) zijn wil met een meisje doen, den coitus
net mfj te doen, dan krijgen wij ruzie; — ik heb heel
plegen; met vnw. of telw., dat de verrichte werking
wat met hem te doen, to stellen, ik heb moeite met
aanduidt : Jan heeft het gedaan; iets, niets, reel, alles horn; — 't is hem te doen, om rijk te worden, dat is
doen; — het zone doen, wat men behoort to doen; (ge- z ijn duel; — 't is om je geld te doen, je moot opdokmeenz.) wat doen, ontlasting hebben; — ik heb reel te
ken; — ernaar kfjken, maar niet eraan doen, raken,
doen, vele bezigheden; — wat heeft dat kind gedaan ?
voelen; — hfj duet reel aan teekenen, teekent veel; —
misdreven; — wees maar niet bang, ik zal je niets doen, i n brandstoffen done, erin handelen; — in postzegels
geen lead doen; (gemeenz.) het doen, de gewenschte
d oen, ze verzamelen; — er is wat te doen, er valt
working verrichten, b. v. van eene kachel die gaat
ets voor, er is een feestje een standje; — in die stad
branden: h# doet het, zal het niet doen; de bal duet
s reel te doen, veel drukte, vertier; — over die zaak
het; ik doe het ermee, ik kom ermee rond,bestriyi
i s heel wat te doen geweest, ze heeft veel sensatie
er mijne uitgaven /nee; — hfj kart, het wel doen, wel e n drukte veroorzaakt; — dot is nog eens te doen,
betalen; (volkstaal) dat doet me lol , dat wind ik aar- d at geeft niet veal moeite, kost niet veel; —
dig, (ook) ik lath er wat om;
ik doe het, neem den voorslag aan; (volkst.) je doe
vroeger ook als hulpwerkw. van de onbep. wijs : ( duet) maar, geneer je maar fiat; — dat doe ik met
doer na so doet verlangen mijn vorstelick ghemoet (Wil- j e, daar wil ik om wedden; — w# doen een cent het
helmus); tegenwoordig nog met voorafgaanden infi- fi che, spelen. Zie ook GEDAAN.
nitief: begrfjpen doet hij er niets van; eten doen we
DOEN, o. verrichting, bezigheid; — 't goat in den
alle dagen; als plaatsvervanger van een vroeger , d oen door, 't is eene moeite; — iemands doen en later?,
genoemd werkwoord : hfj zingt beter dan hij vroeger nagaan, zijn handel en wandel nagaan; — hij is
deed; liegen dat hf). doet; — niets doen dan, zich uitdaar (het) doen en laten, hij heeft er alles to zeggen ; —
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• DOENDE.

dit is mijn doen niet, past mij niet, is boven mijne
fortuin ; — er is geen doen aan, er is niet tegen to
doen; het niet klaar kunnen krijgen; (kooph.) boekweit in e'en doen, van denzelfden prijs; — in goeden
doen ofin, komen, welvaart genieten, geld verdienen ;
als altijd.
—hetishetoude oen,
DOENDE, bw. bn. bezig : hjj is ermee doende;
(spreekw.) al doende leert men , door iets te doen,
leert men 't langzamerhand beter doen; 't welk
doende (slot van een verzoekschrift).[Volledig luidde
dit slot oudtijds : 't Welk doende zoo zult weldoen,
,
enz.) voor U
en wjj sullen God (de maagd Maria
bidden].
DOENER, m. (-s), vgl, boosdoener, kwaaddoener, weldoener, dooddoener.
DOENIET, m. en v. (-en), luiaard, lediglooper, ledigloopster.
DOENLIJK, bn. bw. uitvoerbaar, (alleen praedic. en
ontkenn.) : in zoo korten tad het werk of te maken is
met gewone middelen niet doenlfjk (ondoenlfik);
DOENLIJKHEID, v.
DOERRAH, v. plant (Lorghum vulgare) tot de famine der grassen behoorende. De zaden worden
gemalen en gebakken tot brood.
DOETEBOLTEN, v. my. (plantk.) zie DUIKELAAR.
DOETJE, o. (-s), het is een doetje, een onnoozel
meisje (vrouw), wie men alles kan wijsmaken, die
met zich laat sollen.
DOEZE, v. (-n), zots-, narrenkap.
DOEZEL, m. (-s), DOEZELAAR, m. (...laren, -s),
teek.) opgerold stuk zeemleer of papier, aan beide
einden toegespitst en gebruikt om bij krijtteekeningen (pastel) de tinten door wrijving gelijkmatig
to verdeelen. DOEZELBOEKJE, o. (-s), voorwerp in
den vorm van een bandje van een boek, van binnen
met stof bekleed, waarop men 't doezelkrijt kan brengen om het daaruit op den doezelaar te nemen.
DOEZELKRIJT, o. zacht teekenkrijt.
DOEZELEN, (doezelde, heeft gedoezeld), met den
doezelaar behandelen. DOEZELIG, bn. zacht getint;
slaperig, loom. DOEZELING, v. (-en).
DOF, m. (-fen), riemslag, stoot; vuistslag.
DOF, v. (-fen), (naaisterst.) stukken van dezelfde
stof, die op de mouwen of rokken der japonnen genaaid worden.
DOF, bn. bw. (-fer, -st), niet glanzig, mat: doffs
schoenen; doffe tint; — dof maken, den glans ontnemen; niet helder klinkend: doffs slagen; een dof gelaid; — met eene doffe stem, door verslagenheid enz.
klankloos geworden; — een dof gemompel ging door
de vergadering, gesmoord; vochtig: 't is bier erg dof
in httis; — ik noel me zoo dof, zoo weinig helder van
geest; — den geest dof maken, verdooven. DOFHEID, v.
DOFFEN, (dofte, heeft gedoft), bonzen, stooten.
DOFFER, m. (-s). DOFSTER, v. (-s), die slaat of
stoot.
DOFFER, m. (-s), mannetje van eene duif, op vele
plaatsen arend geheeten; (volkst.) hoerenjager;
laatste wals aan eene kaardmachine, die de geklaarde
katoen van den tamboer opneemt, kamrol, afnemer.
DOFFIG, bn. (-er, -st), dof. DOFFIGHEID, v. matheld ; (fig.) doffig van geest, log van begrip.
DOFMOUW, V. (-en), mouw met doffen.
DOFT, v. (-en), roeibank ; —KNIE, v. (...knieen), roeiknieen, zekere stukken van eene galei, die aan beide
einden dikker zijn dan in het midden. —WEGER,
m. (-s), rib waar de doften op rusten.
DOFWIT, bn. vuilwit, witachtig; ...GROEN, ...GEEL
enz.
DOG, m. (-gen), eene soort van grooten bond:
Deensche, Ulmer dog; — een dog van een vent, groote
zware, lummelige vent; — vechten als doggen, met
groote woede vechten (vooral van kinderen).
DOGCART, (-s), DOGKAR, v. (-ren), een tweewiellg
licht rijtuig voor een paard.
DOGE, m. (-s), hertog; (eert.) bestuurder van Genua,
Venetie enz. DOGESCHAP, o. ambt of waardigheid
van doge.

DOLBESSENKRUID.
DOGGER, m. (-5), vischpink, doggerboot.
DOGGER, m. (-s), (nat. hist.) kabeljauw.
DOGGERBOOT, v. (-en), vaartuig, bestemd voor de

kabeljauwvangst.
DOGMA, o. (-'s -ta), leerpunt, leerstuk, vastgestelde
geloofswaarheid: het dogma der onfeilbaarheid; — zich
aan het dogma vastklampen, erin opsluiten, blind de
geloofswaarheden aannemen; — het dogma regeert,
er wordt niet onderzocht of verkondigde stellingen
waar zijn.
DOGMATIEK, v. leerstellig onderricht in het geloof; geloofsstelsel.
DOGMATISCH, bn. bw. leerstellig; (opvoedk.) dogmatische leervorm, waarbij de onderwijzer de feiten
eenvoudig meedeelt (tegenst. heuristisch).
DOGMATISEEREN, (dogmatiseerde, heeft gedogmatiseerd), leerstellig onderricht geven, iets leerstelligs
voordragen; iets als onomstootelijke waarheid verkondigen.
DOGMATIST, m. (-en), een aanhanger der dogma's
in 't algemeen; een stout beweerder.
DOK, o. (-ken), beslotene ligplaats voor schepen,
van sluizen voorzien; — droogdok, voor herstelling
van schepen; — drtivend dok, groote bak waarop het
te herstellen schip geplaatst wordt.
DOK, v. (-ken), eene stroowisch die men tusschen
eene dakpan steekt, die met kalk besmeerd is.
DOKDIENAAR, ...DIENDER, m. (-s), oppasser van
een dok.
DOKKEBLADEREN, ...BLAREN, o. mv. (plantenk.)
groot hoefblad.
DOKKEN, (dokte, heeft gedokt), (zeew.) in het dok
halen, liggen (van schepen); betalen, in het zakje
blazen, opdokken.
DOKLEIERS, m. mv. dokmerken.
DOKMEESTER, m. (-s); ...MERKEN, o.my.teekens
op het land, om den schepen den weg te wijzen bij
het invaren van een dok.
DOKSCHAAL, v. (...schalen), peilschaal, eene schaal
in het dok, die de hoogte van het water aanwijst;
...SLUIS, v. (...sluizen).
DOKTER, m. (-s), geneesheer: min dokter is de heer
A., doctor in de medicfjnen; — aan den dokter zijn,
onder geneeskundige behandeling zijn; veedokter,
paardendokter, (voor 't meer gobruikelijke) veearts,
pa ardenarts.
DOKTEREN, (dokterde, heeft gedokterd), de geneeskunst uitoefenen; (ook) vaak van een geneesheer
gebruik maken: hij doktert nu al een paar jaar ;zich
dood dokteren.
DOKTERSGANG, m. (-en), mijn gang is geen doktersgang, kost geen geld (woorden van hem die een
vergeefschen gang gedaan heeft); ...HANDEN, v.
my. onder doktershanden
ondet geneeskundige
behandeling.
DOKTERSKOETS, v. (-en); ...KOETSJE, o. (-5);
...REKENING, v. (-en); ...RIJTUIG, o. (-en).
DOKTERSVISITE, v. (-s), bezoek van een dokter;
(fig.) een kort bezoek.
DOL, bn. bw. (-ler, -st), zinneloos, krankzinnig:
't is om dol to worden; buiten zich zelf van drift,
van woede: ik word dol, als ik het zie; — dolls hond,
aan watervrees lijdend; onbezonnen en driest: een
del waagstuk ; een dolls streek ; een dolle Dies; dwaas,
buitengewoon lachwekkend: 't was eene dolls vertooning ; een dol stukje uithalen; 't is to dol, 't kan niet
waar zon; to del om los to loopen; — dol verliefd zfin
op iemand, totaal opgaan in zijne verliefdheid;
dol op (naar)
buitengewoon;
—'tisdelgoedko p,
iets zUn, het graag hebben of doen, er verzot op
zijn; — del op iem. zUn, hem graag bij zich hebben,
(ook) zeer boos op hem zijn.
DOL, m. (-len), pop; (zeew.) roeipen (aan eene boot).
DOLAPPEL, m. (-s), (plantk.) doornappel, Datura
staamonium.
DOLBESSENKRUID, o. een der volksnamen van het
meest in 't wild voorkomende bitterzoet (solanum dulcamara), ook alf- of elfrank, hoe-langer-hoe-liever,rek-

DOLBOORD.

DOMICILIEEREN.

elgjeshout, weerhout, kwalster, sluchter,
diondebeishout, bitter zoethout, wild zoethout en oerhout
geheeten.
DOLBOORD, o. (-en), platboord (eener boot), boord
waarin de dollen bevestigd worden.
DOLCE, bn. bw., (muz.) zacht, liefiijk; — dolce far
siente, het zoete niets-doen.
DOLDRIEST, bn. zeer onbezonnen, stout, voortvarend, gewaagd.
pOLDRIFTIG, bn. (-er, -st), al te voortvarend.
DOLE, v. (-n), kauw, kerkkraai, torenkraai.
DOLEANTIE, v. (—ten), beklag, bezwaar; — in dole.antie gaan, gaan doleeren.
DOLEEREN, (doleerde, heeft gedoleerd), zijne klachten inbrengen (b. v. over te hoogen aanslag in de
belastingen); in 't bijz. gezegd van die gemeenten
welke zich in den laatsten tijd uit het synodaal verband der Ned. Herv. Kerk hebben losgemaakt onder
protest, dat hun niet de beschikking over de kerkgoederen is gelaten: doleerende gemeente ; een doleerende
,domine",- (bij uitbr.) doleerende leden eener vereeniging,
.die eruit loopen. DOLEERENDE, m. en v. (-n).
DOLEERSCHRIFT, o. (-en), bezwaarschrift.
DOLEN, (doolde, heeft gedoold), dwalen ; (ook fig.);
—.de olenderid ers,
ridders die rondzwierven om avon-turen to zoeken. DOLING, v. (-en), dwaling, verkeerdheid.
DOLFIJN, m. (-en), een geslacht der vleeschetende
walvisschen waartoe o. a. behooren : de bruinvisch,
•de grindwal of rondkoppige dolfijn en de witte dolfijn,
Delphinus.
DOLGAT, o. (-en), gat in de roeiriemen, waarin de
-dolpen gestoken wordt.
DOLGRAAG, bn. bw. zeer graag.
DOLHEID, v. (...heden), krankzinnigheid; dwaasheid ; dwaze streek, gezegde.
DOLHEIDSBLAREN, v. my. (geneesk.) zoogenaamde
blaren onder de tong van personen die door een
•dol dies gebeten zijn, tongpokken.
DOLHOOFDIG. bn. (-er, -st), dolkoppig. DOLHOOFDIGHEID, v.
DOLHUIS, o. (...huizen), gekkenhuis : rijp voor 't dol.huis ; —KUREN, v. my. gedragingen als van een
.gek; —STREEK, m. (...streken).
DOLIK, v. een der volksnamen van Melampyrum
•aroende, ook zwartkoorn, paardsbloemen of wilde weit
genoemd.
• DOLIK, v. een der volksnamen van de gemeene
, bolderik, Agrostemna Githago, ook wel bolderd, bol en
.koornroos geheeten.
DOLIK, v. bedwelmend raygras, hondsdravik, Lolium
.temulentum.
DOLK, m. (-en), kort, spits stootwapen, aan beide
:zijden scherp geslepen: iem. den dolk in het hart
,boren, (ook fig.) iem. een grievend leed aandoen;
—de olkwordtgewt,geslpen,
men zint op sluipanoord. Dolkje, o. (-s).
DOLKLAMPEN, m. my. (zeew.) plankje waarop de
iriem bij 't roeien op den kant der boot rust.
DOLKMES, o. (-sen), spits toeloopend, tweesnij_
.dend mes.
DOLKOP, m. en v. (-pen), wild -, onberaden mensch.
DOLKOPPIG, bn. bw. (-er, -st), zinneloos, onbe-suisd.
DOLKRUID, o. een der volksnamen van de zwarte
nachtschade (solanum nigrum), ook dolle beien en
walschot geheeten.
DOLKSTEEK, m. (...steken), iem. met een dolksteek
•afmaken; (fig.) zone woorden waren zoovele dolkstekein
:griefden diep; ...STOUT, m. (-en); ...WESP, v. (-en:,
(nat. hist.) sluipwesp.
DOLLAR, m. (-s), Noordamerikaansche zilveren
Taunt (= f 2.50 Ned.); —CENT, m. (-5, -en), koperen
inunt, honderdste deal van een dollar.

scheerling en groote waterscheerling geheeten, die vooral
in moerassige veenstreken, aan de kanten van plassen, slooten en vaarten enz. groeit: Chaerophyllum
temulum ; de gevlekte scheerling, eene vergiftige schermbloemige plant welke tamelijk algemeen aan dijken,
wegen, langs weilanden enz. voorkomt, Conium maculatum.
DOLLEMAN, m. (-nen, -s), onbesuisd, wild mensch.
DOLLEMANSPRAAT, m.; ...WERK, o.
DOLLEN, (dolde, heeft gedold), razen; (fig.) met iem.
dollen, stoeien; iem. lastig zijn, voor den gek houden ;
een os dollen, • doodslaan met een moker
voor den kop.
DOLLEPRAAT, m. gekkepraat.
DOLLIGHEID, v. (...heden), zie DOLHEID.
DOLMAN, m. (-s), wambuis, vest, een kort onderkleed met afhangende mouwen bij de huzaren ; (veroud.) mantel.
DOLMEN, v. (-s), een Keltisch steenaltaar, opgerichte steenen of rotsblokken, in horizontale ligging
op voetstukken van dezelfde stof geplaatst, wier
oprichting men aan de Druiden toeschrijft.
DOLMETSCHER, m. (-s) ; ...METSCH, m. (-en), (w. g.)
tolk.
DOLOMIET, o. soort van koolzure kalk, vooral in
de Ital.-Oostenr. Alpen. (Dolomiet-Alpen).
DOLZINNIG, bn. bw. (-er, -st), onbesuisd, onbezonnen. DOLZINNIGHEID, v. ; (...heden), in de bet.
van dolzinnige daden. DOLZINNIGLIJK, bw.
DOM, v. (-men), naaf van een wiel.
DOM, m. groote bisschoppelijke kerk, kathedraal;
(ook) toren eener hoofdkerk (my. domkerken, ...torens);
(bij stoommachines) stoomhouder, koepelvormig gedeelte op een stoomketel.
DOM, m. zie DON.
DOM, bn. bw. (-mer, -st), niet gemakkelijk iets doorziende, van een beperkt verstand : domme leerlingen ; —
de domme menigte, het onontwikkelde yolk ; ook van
iets dat van domheid getuigt: een dom antwoord
geven; een dominen streak uithalen; een dove gezicht
zetten; een dom uiterlok ; — dom geweld, ruw; (scherts.)
ik icon er met min domme verstand niet bij ;bliff eraf
net je domme vingers; — hij houdt zich ran den domme,
doet of hij niets van de zaak afweet; (gew.) mijne
ringers worden zoo dom, door koude eenigszins gevoelloos, zoodat men er b.v. geen touwtje meer mee
kan knoopen; (veroud., Zuidn.) stijf, onbewegelijk.
DOMHEID, v. —, my. (...heden), domme zaak (die
men zegt of doet); welk eene domheid hebt g# daar
weder beg aan !
DOMDEKEN, m, (-s), deken van een kapittel, oudste
der domheeren.
DOMEIN, o. (-en), lands-, vorstengoed, goad dat het
land of een vorst in eigendom toebehoort : koninkloke domeinen; vgl. kroondomein, staatsdomein; oatvanger der registratie en domeinen; — publiek domein,
straten, wegen, vaarten enz.; (fig.) eene wetenschap,
kunst wordt publiek domein, komt buiten .den kring
der vakmannen; (fig.) het domein der kunst, gebied ;
—datbehortnietomindomein,
tot mijne bevoegdheld.
DOMEINBESTUUR, o.; ...GOED, o. (-eren); ...GROND,
m. (-en); ...RECHT, o.; ...VERPACHTING. v. (-en).
DOMESTIEK, m. en v. (-en), (Zuidn.) bediende.
DOMHEER, m. (-en), lid van 't kapittel eener domkerk. DOMHEERSCHAP, o.
DOMICILIE, o. (-s, ...lien), wettig woonverblijf; huisvesting; plaats waar een wissel moat betaald worden; (recht.) domicilie kiezen ten huize van, voor
't uitoefenen van rechten of functien eene bepaalde
plaats als zijn verblijf aanwijzen (zonder dat men
er werkelijk woont); — domicilie van afkomst, waar
men geboren is; — domicilie van onderstand, plaats
waar men armlastig is.
DOMICILIEEREN, (domicilieerde, heeft gedomicilieerd), (kooph.) een wissel domicilieeren, de wettige
betaalplaats van een wissel aanwijzen; — hij is
te A. gedomicilieerd , zijne vaste woonplaats is te A.; —

op, washout,

DOLLE-HONDSBEET, m. (...beten), beet van een dollen bond.
DOLLEKERVEL, v. (plantk.) eene vergiftige scherm-

bloemige plant, ook tweede watereppe, gemeene water-
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DOMINANT.

DONDEREN.

Jaich domicilieeren, zich metterwoon vestigen (recht.)

(dompte, heeft gedompt), smoren,
dooven; (ook) het vooreind van een stuk geseb.ut,
laten zakken ; vgl. nog een bedompt vertrek.
DOMPER, m. (-s), domphoorn;
duisterling,bevorderaar van domheid en bijgeloof.
DOMPERRIDDER, m. (-5), (gemeenz.) domper.
DOMPERTJE, o. (-s), uitdoover van het kaarslicht_
DOMPHOORN, m. (-5), dompertje; waarmee iets uitgedoofd wordt.
DOMPIG, bn. (-er, -st), somber, niet licht, een penauwenden indruk gevend, klamvochtig : dompige
kamers; dompige keldergewelven. DOMPIGHEID, v.
DOMPNEUS, m. (...neuzen), (veroud. en gew.) stompneus; m. en v. (...neuzen), die zulk een neus heeft.
DOMPROOST, m. (-en), proost van een domkapittel.
DON, (Spaansch) m. (-s), heer; adellijke titel: zonk,
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zijn domicilie kiezen.
DOMINANT(E), v. (muz.) hoofdtoon• groote quint;
'
akkoord.
dominant-akkoord, op de dominant gebouwd
DOMINEE, (van DOMINUS), m. (-s), titel van de
Hervormde predikanten (in Nederland) ; — daar gaat
een dominee voorbfj, wanneer het eensklaps stil in
een gezelschap wordt; ook kramslijster.
DOMINEEREN, (domineerde, heeft gedomineerd),
heerschen, gebieden, op den voorgrond treden; (fig.)
domheeren als een aal in de tobbe; (fig.) domino spelen, (ook) dominoen genoemd.
DOMINEESBEF, v. (-fen); ...BRIEFJE, o. (-s),1Ustje
der predikbeurten; ...KLONTJE, o. (-s); ...STEEK, rn
(...steken); ...STUKJE, o. (-s), stukje fijn droog
vleesch; ...TOON, m. zalvende toon.
DOMINICAAN, m. (—canon), een monnik, tot de
orde van Sint-Dominicus (gesticht in 1512) behoorende, ook Predikheeren genoemd.
DOMINICANER, m. (-s), dominicaan. Bijvoeglijk in
dominicaner monnik, dominicaner non.

DOMINO, m. (-'s), lange mantel met kap voor gemaskerd bal; persoon die hem draagt.
DOMINO, 0. (-'s), spel met 28 zoogenaamde steenen
van ivoor of been, die op den zijde met oogen of
punten zijn gemerkt (van dubbel blank tot dubbel
zes) alzoo genoemd, omdat ieder speler tracht domino
(heer of meester) te worden, d. i, zijne steepen het
eerst of to zetten; —SPEL, o. (-len).
DOMINOSTEEN, m. (-en), een steen van het dominospel.
DOMJUFFER, v. (-s), (vroeger) die door inkoop zich
in een klooster heeft gevestigd; kanonikes.
DOMKAPITTEL, o. (-s), verzameling - , lichaam der
, scholastidomheeren, bestaande uit proost, deken
cus, cantor, custos en domheeren of kanunniken (adviseerend lichaam). Zie KAPITTEL.
DOMKERK, v. (-en), hoofdkerk, kathedraal ; ...K_LOK,
v. (-ken), klok eener groote of bisschoppelijke kerk;
...KOSTER, m. (-s), koster eener domkerk.
DOMKOP, m. eri v. (-pen), dom mensch.
DOMMEKRACHT, v. (-en), werktuig bestaande uit
een tandrad (of meer), door eene kruk rondgedraaid
en met zijne tanden grijpend in een verticale getande stang, waartoe zoodoende aware lasten opge-

DOMPEN,

snoevende Dons, u het hart in de schoenen ?; (fig.) Don
Quichot, dolende ridder ; grootspreker, gelukzoeker;
—Don Juan, -.
die de dames 't hoofd op hol brengt,

vrouwenverleider.
DONATEUR, m. (-s), schenker; — donateur eener vereeniging, iem. die, zonder lid der vereeniging te zijn,
jaarlijks eene zekere bijdrage stort (en daarvoor
vaak zekere rechten geniet). DONATRICE, v. (.$).
DONATIE, v. (-s, schenking.
DONDER, m. (-s), het geluid dat ontstaat door op
elkaar stootende luchtdeelen bij doorgang van eene
bliksemstraal: rollende donder; de donder gromde;
daarmee overeenkomende machtige geluiden: de don-

der van het geschut; de donder van den geweldigen redenaar; in tal van aanwendingen als vloekwoord enz.
voorkomend: wat donder is dat nu weer; kom hier
voor den donder; wacht, jou donder, ik zal je krijgen,
't is zoo'n gemeene donder; ik ben op min donder gevallen; — iem. op zfin deader geven, afrossen; — op je
donder ! dat kun je begrijpen, dat krijg je niet; ook
in samenst. als verwenschende benamingen : donderhond, dondersteen.
DONDERAAL, m. (...alen), zekere visch die bij na
derend onweer onrustig wordt en naar boven komt,
Cobitus fossilis, ook weeraal, weervisch genoemd.
DONDERAAR, m. dondergod, naam aan Jupiter gegeven; ook aan Thor; iem. die veel vloekt en raast.
DONDERAAR, m. (-5), plager, kweller : de donderaars -

der groenen.

DONDERACHTIG, bn. met donder dreigende.
heven kunnen worden, ook aardwind genoemd; sterk
DONDERBAARD, v. huislook, Sempervivum tectonum .
gestel van palen en buffers aan het einde van eene
DONDERBEITEL, m. (-s); ...BUIS, v. (...buizen);.
spoorbaan, om den wagens het -verder voortgaan te
...KEIL, m. (-en); ...KLOOT, m. (-en); ...STEEN, m.
beletten; (fig.) dom, plomp mensch; machtige be(-en), pijlsteen, lynxsteen, wigwormige voorwerpen r
weegreden; persoon met machtigen invloed maar
hierndaopf grndaetof
zeif door anderen bestuurd en geleid.
oude wapens; (ook) belemnieten, zekere versteeninDOMMEL, m. bedwelming, dutje.
gen; oorspr. wapen van Thor.
DOMMELAAR, m. (-s), die gonst; die dut.
DONDERBLAD, o., zie DONDERBAARD.
DOMMELEN, (dommelde, heeft gedommeld), momDONDERBOONEN, v. my. (plantk.) gemeene smeerpelen; gonzen als de bijen; vermengen; dutten, vgl.
wortel, waalwortel, ezelsoor.
indommelen. POMMELING, v.
DONDERBUI, v. (-en), saamgepakte donderwolken;
DOMMELIG, bn. (-er, -st), slaperig, half sluimerende.
regenbui van donder verzeld; (fig.) stortvloed van
DOMMELIGHEID, v. slaperigheid.
bestraffende woorden; ...BUS, v. (-sen), ouderwetsch
DOMMERIK, m. (-en), domoor, lomperd.
klein bronzen kanon.
DOMMIGHEID, v. (...heden), domme streek.
DONDERDAG, m. (-en), vijfde dag der week; — Witte
DOMOOR, na. (-en), dom mensch, onnoozele.
Donderdag, Donderdag vOOr Paschen; — vette DonderDOMP, m, (-en), (gew.) damp.
dag, Donderdag na Aschdag; — des Donderdags, op
DOMPELAAR, m. (-s), duiker (zekere watervogel),
Donderdag.
(w.g.) geoefend zwemmer of duiker; (fig.) sukkelaar:
DONDERDAGS, bw., ik zie hem alleen Donderdags.
(werktuigk.) cylindervormig stuk hout of metaal
DONDERDAGSCH, bn. elken Donderdag terugkeedat den zuiger in eene pomp kan vervangen, ook
rend: mi jn donderdagsch bezoek; — donderdagsche ionplunjer geheeten.
DOMPELDOOP, m. (w. g.) (godg.) doop bij indom- , gen! weergasche jongen!; — 't is een donderdagsch
werk ! je zou er nijdig om worden.
peling.
DONDEREN, (donderde, heeft gedonderd), geraas van
DOMPELEN, (dompelde, heeft gedompeld), in, onder
den donder: het donclert; donderend naar beneden
water (ook andere vloeistoffen) steken; vgl. in-

dompelen, onderdompelen; (fig.) ion. in ellende dompelen, hem in ellende doen verzinken; in rouw gedompeld zijn; (gew.) sukkelen; — rich clompelen in;

(ook fig.) DOMPELING, v. (-en).
DOMPELSTEK, o. (-ken), ijzeren bout aan een radploeg, waarmee de diepgang der ploeg gewijzigd
kan worden.

komen: de waterval donderde in den afgrond; (fig.)
tieren, razen, schreeuwen, heftie redevoeringen
houden: (fig.) het te Keztlen hooren donderen. verbaasd
staan kijken; het donderen van het geschut; (gemeenz.)
werpen, met geweld smijten: wij zullen hem van de
trappen dond, ren; vallen, tuimelen: ik donderde naar
beneden; ik ben van de trap gedonderd; — donder dood,.
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DONDERGOD.

DOOD.

val dood (zeer platte verwensching);
't dondert niet,
kan me niet donderen, 't maakt niets uit, kan me
niets schelen; kwellen, plagen (vooral op hardhandige wijze) : ze hebben hem gedonderd; — groenen donderen, de pas aangekomen studenten plagen. Vgl. opdonderen, neerdonderen, bedonderen.
DONDERGOD, m. (fab.) Jupiter, Thor; ...GOUD, o.
(scheik.) knalgoud.
DONDERJAGEN, (donderjaagde, heeft gedonderjaagd), kwellen, plagen, lastig maken, (ook) zeuren:
leg zoo niet te donderjagen; ...KEIL; ...KLOOT, zie
DONDERBEITEL ; ...KETTING, m. ( - en), (zeew.) vierof vijfstrengs kabelslag, kopertouw; ...KOP, m. ( -pen),
de rondo koppen der stapelwolken.
DONDERKNAL, m. (-len), donderslag.
DONDERKRUID, o. donderbaard; (ook) fijnstraal,
Erigeron; ...LUCHT, v. onweerswolk; ...METER, m.
(-s), een toestel om den graad van electriciteit des
dampkrings gedurende een onweder waar te nemen.
...PAD, v. (-den), kikkervischje, dikkop ; een yisschengeslacht, Lottus; ...POEDER, o. (scheik.) dondergoud,
donderzilver.
DONDERS, tw., donders! dat heb ik vergeten?
DONDERS, bw. (gemeenz.) zeer, buitengewoon: dat
is donders moeilijk.
DONDERSCH, bn. (gemeenz.) vervloekt, verdoernd:
die dondersche vent rfjdt me altijd in de wielen; — dondersch worden, boos, nijdig; — 't is een dondersch
werk, 't is een satansch work, men zou er ongeduldig
bij, woedend om worden; in dezelfde beteekenis:
't is toch op zijn dondersch en (verzacht.) 't is een donderdagsch werk.
DONDERSCHERM, o. (-en), (gew.) bliksemafleider;
...SCHOER, m. (-5), (gew.) donderbui; ...SLAG, m.
(-en), donder van den bliksemstraal: een ratelPnde
donderslag ; (fig.) onverwachte verpletterende tijding ;
vervloekte vent; ...SPIL, v. ( - len), (gew.) bliksemafleider; ...STAR, v. (-ren), (vuurw.) eene soort van
vuurpijl, springraket; ...STEEN, zie DONDERBEITEL en DONDER ; ...TUIG, o. (-en), werktuig op oude
tooneelen, waarmede men den donder nabootste;
...VLAAG, v. (...vlagen), donderbui.
DONDERWICHELAAR, m. (-s), (oudh.) een priester
die de onweersverschijnselen raadpleegde; ...WOLK,
v. (-en), onweerswolk; ...ZILVER, o. (scheik.) knalzilver.
DONG, m. (gew.) west.
DONKER, bn. bw. (-der, -st), (tegenst. van licht,
holder), (van ruimten) waarin weinig licht is, duister :
een donkere kerker; wat is 't hier donker ; — 't wordt
donker, de avond van;
een donkere winternacht,
waarin het zeer donker is; (phot.) donkere kamer,
vgl. Camera; — donkere dagen voor Kerstmis, waarop
het bijna niet licht wordt; weinig verlicht of weinig
licht gevend : een donker gevaarte rees voor mij op;
de donkere zfjde der maan; — eene donkere lucht, bewolkte, dreigende lucht ; — 't was eene donkere bladzijde in zijn leven, iets onheilspellends; (fig.) een pessimist bekijkt alles van den donkeren kant; — 't is donkoe maan, nieuwe maan, de maan schijnt niet;
weinig licht terugkaatsend, het zwart naderend:
eene donkere kleur kleedt mij het best; donkere kleeren; donkere oogen, donker haar, bruin, zwart; in
samenstellingen ; donkerblauw; — een donkere blos,
dieprood;
(fig.) donker zien, kfiken, een donker gezicht zetten,
somber, droevig, (ook) afkeurend;
donkere gewaarwordingen, die niet volkomen bewust worden;
the leed, ongeluk dreigt te
—en donker toekmst,
brengen; — de toekomst, de zaken donker inzien, zoo,
dat men steeds het ergste denkt;
iets donker kleuren, het erge ervan overdrijven. DONKERHEID, v.
het donker; duisternis.
DONKER, o. de toestand van donker (in eene ruimte
of in 't algemeen heerschend), zelfstandig voorgesteld: in ( het, den) donker rondtasten; — vddr (het, den)
donker thuis zijn, voor het vallen van den avond ;
(4.)
knfjpt de kat in (het) donker, haalt in stilte

gemeene streken uit ; het nachteltjk donker; — tusschen
licht en donker, in de schemering.
DONKERACHTIG, bn. een weinig donker of duister.
DONKERBLAUW, bn.; ...BRUIN, bn.; ...GEEL, bn.;
...GRAUW, bn.; ...GRIJS, bn.; ...GROEN, bn.;
...PAARS, bn.; ...ROOD, bn.
DONKEREN, (het donkert), donker worden; (w. g.).
donker maken.
DONKERTE, v. donker.
DONNA, DONA, v. (-s), vrouwelijk van don: mevronw, edele vrouw.
DONS, o. de fijnste vederen; het dons der kin, de
eerste baard; het fijnste meel; (fig.) het bed.
DONSACHTIG, bn. (-er, -st), naar dons gelijkende.
DONSGANS, v. (...ganzen), eidergans.
DONZEN, v. my. (plantk.) zie DUIKELAAR.
DONZEN, bn. van dons: een donzen bed; (dicht.)
zacht : een kusje van donzen lippen.
DONZIG, bn. (-er, -st), donsachtig; donzen.
DOOD, m. (vroeger v.) het eindigen van het leven
(syn. het sterven, overlijden): op iemands dood wachten; — duizend dooden sterven, langzaam doodgemarteld worden (fig.) duizend angsten uitstaan; (pleonast.) (bijb.) ,ten dage als gfj daarvan eet, zult gij den
dood sterven; — den dood der helden sterven, als een
held ; — den dood door beulshanden; — een zachten,
langzamen, natuurlijken, gewelddadigen dood sterven,
zacht, langzaam enz. sterven; — de zwarte dood,
pestziekte in de 14e eeuw; — den dood vinden, omkomen; — den dood zoeken, trachten to sterven;
—zichden odanietsdrinke,
sterven door ervan
to drinken ; — dat zal zijn dood zijn, dat brengt hem
in 't graf, (fig.) dat zal hem alien levensmoed benemen; (fig.) dat is de dood van den handel, vernietigt dozen; (ook) dat zal hem den deed doen; — de kogels
rerspreidden deed en verderf, veroorzaakten veler
dood; — het is de dood in den pot, alle leven, handel,
opgtwektheid is er verdwenen; — iem. ter dood veroordeelen, veroordeelen om door beulshanden to sterven• op straffe des doods verboden; — die boomen zijn
ten doode
opgeschreven, zullen geveld worden; — hjj
;
is een kind des doods, moot sterven ; — des deeds
schuldig zijn, wegens eene halsmisdaad moeten sterven; — de engel des doods, die naar godsdienstige
voorstellingen den dood brengt; — de zieke heeft het
big den dood of gehaald, is bijna gestorven; — op den
dood zitten, met een doodvonnis bedreigd, ter dood
veroordeeld zijn; (gemeenz.) ik was op mfin, dood,
dat ....,ik was hoogst bevreesd, dat ....; — op leven en
dood vechten, zoo, dat een der strijders moet sterven;
de toestand na het sterven: iem. in den dood volgen; (bijb.) de schaduwen des deeds; getrouw tot in
den dood;
(als personificatie) vriend Hein, magere Hein: de
dood klopt aan de deur, roept hem; de dood trad het
huis binnen; ziet er uit als de dood van Yperen,
buitengewoon bleek en mager;
(gemeenz.) hij is zoo bang als de dood, buitengewoon bang; — om den dood niet! 't zal niet gebeuren ; — hij is om den dood niet dom, volstrekt niet;
ik mag hem om den dood niet Wien.
DOOD, bn. (in verbogen vormen in de spreektaal
steeds dooie, vgl. rood, goed) gestorven, van leven beroofd: hij meet levend of dood gevat worden; hij is al
een jaar deed; die plantjes zijn dood; — doode takken,
dood hout, doode cellen, waarin geene stofwisseling
meer plaatsgrijpt; — de soldaat bleef voor dood liggen,
alsof hij dood was; zich dood houden; — hij is op sterven na dood, (fig.) van een saai mensch gezegd; (fig.)
eene doode taal, die niet meer door een yolk gesproken
hij is voor ens dood, we zien hem niet
wordt;
nieer, (ook) we willen nooit meer van hem hooren ,•
hem van alien omgang uitslui—iem.do dverklaren,
ten; — htj is levend dood, hij leeft, maar staat als
't ware buiten de wereld, is ongevoelig voor alles;
(recht.) burgerlijk dood, voor de wet (bij verdwenen
personen); — hij was meer dood dan levend, bijna dood
van angst;

DOOD.

DOODGRAVER.

wat nooit leven gehad heeft: de doode stof; — doode
strodkrachten, weermiddelen, al wat in den krijg dienst
doet buiten de levende wezens; zonder werkzaamheld: aan de doode letter bliken hangen (en niet tot
den levenwekkenden inhoud doordringen); — de wet
bloft eene doode letter, wordt niet uitgevoerd; — een
dood kapitaal, dat renteloos ligt, (fig.) iets waar men
geen nut van kan trekken; (recht.) goederen in de
doode hand, goederen die aan eene instelling behooren en zoodoende niet kunnen vererven; (mechan.)
het doode punt, stand van een rad waarbij de drip
stang juist in de richting van de kruk trekt of duwt ;
(fig.) de Kamer is op het doode punt, de beide partijen
tellers juist hetzelfde aantal laden; (mechan.) doode
gang, gang die geen nuttig resultaat oplevert (b. v.
bij eene zaag); — dood scharnier, zonder veer; (zeew.)
doode getfjden, geringste afwisseling van eb en vloed
tijdens de kwartierstanden der maan ; - doode stroom,
korte stilstand der goiven na den vloed, ook dood
tfj; — dood water, waar geen stroom is; — doode last
der schepen, hunne eigen zwaarte ; — doode kleuren,
verven, mat zonder glans; — de kalk is dood, to stark
gebrand; (Zuidn.) doof: doode kolen; (heelk.) dood
vleesch, wild vleesch ; (kleerm.) doode stof, dood laken,
niet rekbaar; (spinn.) dood katoen, onrijpe vezels; —
Stavoren is eene doode steed, zonder het vroegere
vertier; (gemeenz.) eene dooie stud, straat, vervelend, saai ; 't is hier een dooie boel ; een dooie vent,

maar waarmee men toch.den tegenstander het zwijgen oplegt of meant op to leggen.
DOODDRUKKEN, (drukte dood, heeft doodgedrukt),
door drukken (persen) dooden.
DOODE, m. en v. (-n), gestorvene, overledene: een
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diender.
DOODAAS, o. (w. g.) kreng. Beter DOOD AAS.
DOODAF, bn. uitgeput van vermoeidheid.
DOODAKTE, v. (-n), bewijs van overlijden, door
den burgerlijken stand uitgereikt.
DOODARM, bn. zeer arm, bloedarm. In vele samenstellingen heeft dood de versterkende kracht van
veer, buitengewoon; in de meeste daarvan ligt iets
ongelukkigs, sombers of stils uitgedrukt: doodarm,
;maar niet doodrijk.
DOODATTEST, o. (-en), bewijs van overlijden.
DOODBAAR, v. (...baron), lijkbaar, -berrie; ...BED,
o. bed waarop men sterft of is gestorven; (werktuigk,) vuurplaat; schraag onder molensteenen;
...BERICHT, o. (-en), (naondelinge of schriftelijke)
kennisgeving van overlijden ; dood-advertentie;
...BIDDER, m. (-5), bidder ter begrafenis, aanspreker; een saaie kerel ; ...BIDDERSGEZICHT, o., een

doodbiddersgezicht zetten.

geliefden doode beweenen• een yolk dat zone dooden
eert; de .4jand telde reel dooden
'
en gekwetsten; (bijb.)
laat de dooden hunne dooden begraven, laat de zorg

voor de dooden ons niet terughouden van een hooger striven; (fab.) het rjjk der dooden , de onderwereld ;
zag zoo bleek als een doode (ook als de dood,
een dood); — de dooden moet men laten rusten, men moet
geen kwaad van de dooden spreken.
...EERLIJK, bn.; vgl.
DOODEENVOUDIG, bn.
doodarm.
DOODEKOP, v. (caput mortuum), colcothar, Engelschrood, Berlijnsch-rood : ijzeroxyde, eene veal gebruikte
on goedkoope verf en polijstpoeder voor glas on
metaal.
DOODELIJK, bn. bw. (-er, -st), den dood veroorzakende: een doodelfjk vergift; eene doodelYke wonde;
(van onaangename aandoeningen) in zeer hooge
mate : ik ben doodelfjk geschrokken, heb me doodelijk
verveeld; h# heeft me doodelfjk beleedigd; (bij uitbr.)
hij is doodelijk verliefd (de verliefdheid hier als kwaal
VER.
voorgesteld), (ook) zfj is doodelijk op hem.

LIEFDHEID, v.
DOODEN, (doodde, heeft gedood), doen sterven;
slachten; (fig.) vernietigen, doen ophouden : alien
(jeer dooden; de kunst dooden; — den tad dooden, verdrijven; — zone lusten dooden, onderdrukken. DOODING, v. (-en), dooding des vleesches, zelfkastijding.
DOODENAKKER, m. (-s), (dicht.) kerkhof, begraafplaats.
DOODENBOEK, o. geschrift dat de oude Egyptenaren hunnen afgestorven meegaven, bevattende
heilige formules on gebeden.
DOODENDANS, m. (-en), eene zinnebeeldige voorstelling waarin de dood, als een geraamte, personen
van elken leeftijd, stand on geslacht dansend medevoert : de doodendans van Holbein te Bezel is beroemd;
...GERICEIT, o. publiek gericht, bij de oude Egyptenaren over afgestorven gehouden; ...LIJST, v. (-en);
...MARSCH, m. (-en), marsch bij het begraven van
een krijgsman; ...MASKER, o. (-s), masker of afgietsel van een doode genomen; ...RIJK, o. (myth.)
onderwereld; ...VERKLIKKER, m. (-s), (spott.) aanspreker.
DODDER, m. (-s), DOODSTER, v. (-s), die doodt of
slacht.
DOODERGEREN, [ZICH] (ergerde zich dood, heeft
zich doodgeergerd), zich ergeren in den hoogsten
graad, ook zich dood ergeren.
DOODETER, m. (-s), ...EETSTER, v. (-s), lediglooper,
-loopster die ten laste van een ander leeft; oud
nutteloos paard, knol.
DOODEXTRACT, o. (-en), doodattest.
DOODFAMILIA AR, bn. bw. zeer familiaar ; ...FONDS,
o. (-en), zie FONDS.
DOODGAAN, (ging dood, is doodgegaan), sterven.
DOODGEBOREN, bn., een doodgeboren kind, dat buiten den moederschoot niet geleefd heeft; (scherts.)
dat wetsvoorstel is een doodgeboren kind, is al voor de
discussie tot verwerping veroordeeld; ...GOED, bn.
door en door goed; (volkst., scherts.) hij is doodgoed,

DOODBIJTEN, (beet dood, heeft doodgebeten), door
bijten dooden; (geneesk.) eene wonde laten doodbUten,
met bijtmiddelen de omliggende cellen dooden.
DOODBIJTING, v.
DOODBLIJVEN, (bleef dood, is doodgebleven), sneuvelen: op de pleats doodblijven; (fig.) hij zou op een
halven cent doodblijven, hij is door en door gierig,
om een halven cent zou hij een koop laten varen,
zou hij zich woedend maken.
DOODBLOEDEN, (bloedde dood, is doodgebloed),
sterven door bloedverlies : de gewonde soldaat bloedde
dood; (fig.) dat zaakje zal wel doodbloeden, zal wel op
niets uitloopen, er zal niets van komen, (ook) zal
wel vergeten worden.
DOODBOEK, o. register van overlijden dat vroeger
door de Kerk gehouden ward.
DOODBRANDEN, (brandde dood, heeft doodgebrand):
(geneesk.) eene wonde doodbranden, door branden de
inner goed dood was beter.
omgevende weefsels vernietigen. DOODBRANDOODGOED, o. (gew.) beddegoed van een sterfDING, v.
DOODBRAKEN, (doodbraakte, heeft gedoodbraakt), ' bed : zU heeft zelf het doodgoed van haar kind gewasschen; de kleeding, sours jaren to voren gereedge(Zuidn.) op sterven liggen.
maakt, waarmede een doode in de kist gelegd wordt:
DOODBRIEF, m. (...brieven), schriftelijke mededeena haar deed vond men haar doodgoed in een net
ling van overlijden; dood-attest: _ BUS, v. (-sen),
kistje.
lijkbus ; ...CEEL, v. (-en); ...CEDEL, v. (-s), doodakte ;
DOODGOOIEN, (gooide dood, heeft doodgegooid),
(ook) lijst van genoodigden ter begrafenis.
door een worp dooden; (mensch of dier)dooden door
DOODDOEN, (deed dood, heeft doodgedaan), dooden ;
(ze) te gooien.
(fig.) hij heeft ze vandaag weer doodgcdaan, (spott.)
DOODGRAVER, m. (-s), iem: die belast is met het
weinig of niets uitgericht.
maken en weer dichtwerpen der graven: de meester
DOODDOENER, m. (-s), lediglooper; (fig.) een arguwas vroeger klokluider era doodgracer; zekere kever
ment dat feitelijk weinig innerlijke waarde heeft,

DOODHONGERE.N.

DOODTIJ.

die andere dieren begraaft tot voedsel voor zijn toekomstig nageslacht, Necrophorus vespillo.
DOODHONGEREN, (hongerde dood, is doodgehongerd), den hongerdood sterven: dat snoode will* heeft

DOODSCHAMEN [ZICH], (schaamde zich dood, heeft
zich doodgeschaamd), zich doodelijk, d. i. zich buitengewoon schamen.
DOODSCHIETEN, (schoot dood, heeft doodgeschoten),
met een vuurwapen of een pijl dooden.
DOODSCHOPPEN, (schopte dood, heeft doodgeschopt), door schoppen dooden.
DOODSCHOUW, v. het schriftelijke constateeren
van den dood en deszelfs oorzaken; (w. g.) het w. w.

hare kinderen laten doodhongeren.
DOODJAGEN, (jaagde dood, joeg dood, heeft doodgejaagd), een paard doodjagen, zoo jagen, zoo hard ermee
rijden, dat het aan de gevolgen sterft.
DOODJAMMER, bn.; ...KALM, bn. bw. Zie DOODARM.
DOODKIST, v. (-en), lijkkist; kist waarin iem. begraven wordt; (fig.) dit is een nagel aan zone doodkist, dit grieft hem doodelijk; — den sleutel op de doodkist leggen, van eene nalatenschap afzien (meestal
wanneer er niets is), ook: de sleutel ligt daar op de
doodkist, er blijft niets over; ...KLEED, o. ( en), lijkkleed ; ...KLOK, v. klok die bij eene begrafenis geluid wordt; ...KLOPPERTJE, o. (-s), diertje (kleine
luis of kever) welks geluid men in het najaar in
Psocus pulsatorius ;
oud huisraad enz. hoort,
...KOORTS, V. (-en), eene koorts waaraan men beho
heeft
eene
koorts,
als
eene
dooclkoorts (zoo
zwijkt:
zwaar).
DOODKOUD, bn. zoo koud als een doode.
DOODKRAMP, v. kramp eens stervenden.
DOODKRANK, bn. gevaarlijk ziek.
DOODKRUID. o. ook wolfkers en dolmakende nachtschade geheeten, Atropa belladonna.
DOODMAKEN, o. (-s), lijkkleed; ...LIED, o. (-eren),
lijkzang.
DOODLIGGEN, (lag dood, heeft doodgelegen), (een
wezen) dooden door (erop te) liggen: de zeug heeft
hare biggen doodgelegen; (van een hoed) op commando
onbeweeglijk liggen.
DOODLOOPEN, (liep dood, heeft en is doodgeloopen),
ecn, paard laten doodloopen, zoo hard laten loopen dat
het dood neervalt; rich doodloopen; (fig.) tem. doodloopen, vooruitkomen in het loopen; ten einde loopen,
een einde nemen zonder in iets anders over to gaan:
eene doodloopende straat, aan 't einde door huizen enz.
afgesloten: dat stroompje loopt in dien polder dood.
DOODLOOPER, rn. (-s), hardloopers zijn doodloopers,
zie HARDLOOPER.
DOODMAAL, o. (...malen), maaltijd na de begrafenis,
lijkmaal.
DOODMAKEN, (maakte dood, heeft doodgemaakt),
dooden.
DOODMAKEN, (papierindustrie) de pap zoolang
malen, tot ze korrelig wordt.
DOODMOE, ...MOEDE, bn. doodelijk verrnoeid. Zie
DOODARM.
DOOONIJPEN, (neep dood, heeft doodgenepen), door
nijpen _ooden.
000 ONGELUKKIG, bn.; ...ONSCHULDIG, bn. bw.
Zie doodarm.
DOODOP, bw., ook bn. volkomen uitgeput.
DOODRIJDEN, (reed dood, heeft doodgereden), door
rijden dooden: een paard doodri,jden, er zoo mee rijden, dat het aan de gevolgen kwijnt of bezwijkt;
—en muisdo rijden,
haar zoo overrijden, dat zij
oogenblikkelijk sterft.
DOODSANGST, m. (-en), angst des doods (van het
stervensuur); (fig.) groote-, buitengemeene angst;
...BEENDEREN, o. my. beenderen van een dood
mensch ; ...BEENDERHUISJE, o. (-s), knekelhuis.
DOODSBENAUWD, bn. zoo benauwd, dat men bijna
bezwijkt: de zieke was .doodsk'nauwd ; buitengewoon
angstik, beYreesd: hij was doodsbenauwd voor dien

Pond; doodsbenauwd, dat hfj zijn, geld zou verliezen.
DOODSBENAUWDHEID, v.
DOODSBLEEK, bn. zoo bleek als een doode, als de
dood.
DOODSCH, bn. (-er, -t), akelig, naar; eenzaam en
verlaten: een doodsch tafereel; eene doodsche eenzaam-

held; wat is het hier doodsch ; een doodsche weg ; — eene
doodsche stilte heerschte in het rond, eene volkomen stilte, die onaangenaam aandoet. DOODSCHHE'D, v.
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doodschou wen.

DOODSCHULD, v. misdaad door de wet met de
doodstraf bedreigd; (fig.) schuld inz. wegens begrafeniskosten.
DOODSCHULDIG, bn. des doods schuldig.
DOODSENGEL, m. engel des doods. Zie DOOD.
DOODSGEVAAR, o. (...gevaren), gevaar dat aan den
dood blootstelt; levensgevaar: in doodsgevaar zijn of
•erkeeren; ...GEWAAD, o. (...gewaden), de kleeding
van een doode; o. (-en); ...HOOFD, o. (-en),
geraamte van een hoofd; (zeew.) doodshoofdblok;
...HOOFDJE, o. (-5), pijlstaartje; ...HOOFDBLOK, o.
(-ken), (zeew.) stagblok ; ...HOOFDVLINDER, m. (-s),
Acherontia atropos, vlinder met eene doodshoofdvormige teekening op het borststuk; ...KLEEDEREN,
...KLEEREN, o. my.; ...KLEUR, v. lijkkleur; ...KOP,
m. (-pen) ; (zeew.) blok om 't want op aan te zetten,
antjuffer; ...KLEURIG, bn.
DOODSLAAN, (sloeg dood, heeft doodgeslagen), door
slaan dooden; (fig.) stempels vernietigen (van obligatien enz.); — eene flesch doodslaan, haar leegdrinken; — iem. doodslaan (in een redetwist), hem den
mond snoeren, hem tot zwijgen brengen.
DOODSL AG, m. (-en), slag die den dood ten gevolge
heeft; (recht.) algemeene term voor het (door geweld)
veroorzaken van iemands dood: wegens doodslag veroordeeld ; ...SLAGER, m. (-s), moordenaar; (ook) knuppel, dikke lange stok.
DOODSMIJTEN, (smeet dood, heeft doodgesmeten),
door een worp dooden; (mensch of dier) dooden door
(ze) te smijten.
DOODSNOOD, m. het zieltogen; buitengewoon hooge
flood.
DOODSSCHRIK, m. doodelijke schrik.
DOODSSLAAP, m. laatste slaap die den dood voorafgaat, (dicht.) toestand die op den dood volgt; (fig.)
Brugges doodsslaap; ...SNIK, m. laatste snik, zucht:
den doodssnik geven; ...STOND, m. ; ...STONDE, v. uur
des doods • iemand in zone doodsstonde bUstaan;
...STRIJD, m. zieltoging; (ook fig.); ...STUIP, v.
(-en), stuip die den dood voorafgaat, veroorzaakt;
(fig.) laatste poging waarop ondergang volgt.
DOODSTAMPEN, (stampte dood, heeft doodgestampt), door stampen dooden.
DOODSTEEK, m. steek (met een scherp werktuig)
die den dood veroorzaakt; (fig.) grievende hoon,
hartzeer; (fig.) die maatregel was een doodsteek vowr
den handel, deed den handel stilstaan, ophouden.
DOODSTEKEN, (stak dood, heeft doodgestoken),
met een scherp werktuig dooden. DOODSTEKING, v.
DOODSTEKER, m. (-s) ; ...STEEKSTER, v. (-s).
DOODSTIL, bn. volmaakt stil, zwijgend, rustig; —
houd doodstil, verroer u niet, spreek niet; het is in

den handel doodstil.
DOODSTRAF, v. (-fen), straffe des doods; op doodstraf iets verbieden; ...STROOM, m. (-en), (myth.) een
van de vier stroomen der onderwereld, bij welks
wateren de goden een onverbrekelijken eed zwoeren;
doodtij ; (zegsw.) 't is doodstroom, er gaat weinig
of niet om ; — 't is /tier doodstroom, er is hier niets to
doen, er is bier geene handelsbeweging, geen leven,
geene bedrijvigheid.
DOODSUUR, o. (...uren), doodsstond; ...VERF, v.
doodskleur, doodelijke bleekheid.
DOODSVERVIG, bn. lijkkleurig.
DOODSVREES, v.; ...ZWEET, o. het laatste zweet
(in den stervensnood) ; (fig.) angstzweet; ...ZWIJM,
v.; ...ZWIJMEL, m. (dicht.).
DOODTIJ, o. doodstroom ; (ook) dood getode.
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DOODTRAPPEN.

(trapte dood, heeft doodgetrapt),
door trappen dooden.
DOODVALLEN, (viel dood, is doodgevallen), een
doodelijken val doen : de schilder A. is doodgevallen
van den toren; (fig.) op iets doodvallen, doodblijven.
DOODVERF, v. grondverf; (schild.) eerste aanleg
van een schilderstuk waarop de groepeering enz.
reeds in hoofdzaken to zien is : 't stuk staat nog in
DOODTRAPPEN,

de doodverf.
DOODVERVEN, (doodverfde, heeft gedoodverfd), de
grondverf leggen ; (schild.) aanleggen; (fig.) iem. met
een ambt, een post doodverven, hem er voor bestemd
houden; (ook) iem. als den dader (van iets) noemen.
DOODVIJAND, m. (-en), ergste vijand dien men
doodelijk haat: rff zijn doodvijanden (van elkander);
...VIJANDIN, v. (-nen); ...VIJANDSCHAP, v.;
...VLAG, v. (-gen), (zeew.) vlag ter halver steng
geheschen; (ook) roues-, zwarte vlag, ...VONNIS, o.
(-sen), vonnis waarbij iem. tot den dood is verwezen, (gew.) ook doodfonds; ...VRETER, m. (-s), doodeter; ...WADE, (-n); ...WA, v. (-den), doodsgewaad.
DOODWATER, o. kielwater, opborreling achter een
zeilend schip ; ...WERK, o. (zeew.) gedeelte van het
schip dat zich boven water bevindt; ...WOND, v.
(-en); ...WONDE, v. (-n), wonde die den dood veroorzaakt; (ook fig.) het is geen doodwonde, 't is zoo erg
niet, kan zooveel niet schelen.
DOODZEILEN, (zeilde dood, heeft doodgezeild),
(zeew.) den stroom, het tij doodzeilen, tegen stroom,
tegen tij zeilen.
DOODZIEK, bn. zwaar, doodelijk ziek.
DOODZIEKTE, v., rich eene doodziekte op den hals
halen; ...ZONDE, v. (-n), zonde die den dood na zich

sleept; zonde welke den eeuwigen dood ten
gevolge heeft : de zeven doodzonden; (godg.) zonde van
het eerste menschenpaar, erfzonde, hoofdzonde; (in
't gewone leven) eene erge zonde: hfj beschouwde
het als eene doodzonde, onnoodig geld uit to geven.
DOODZWEETEN [ZICH], (zweette zich dood, heeft
zich doodgezweet), buitengewoon zweeten. [In ZICH
DOODZWEETEN, ZICH DOODERGEREN, ZICH
DOODSCHAMEN, heeft dood eene overdrachtelijke
beteekenis : daarom zijn doodzweeten, doodergeren en
doodschamen echte samenstellingen. Zich dood eten,
zich dood drinken, zich dood treuren zijn dit niet.
Dood behoudt Kier zijne eigenlijke beteekenis. Men
schrijve dus : zich dood werken, dood vasten, dood
zingen, dood schreien, dood zuipen, evenals zich krona

bukken, zich lam schrijven, zich moe loopen.]
DOOF, bn. bw. (doover, -st), door een organisch gebrek niet kunnende hooren, (ook minder absoluut)
slecht hoorende : dat kind is altijd doof geweest; oude

menschen worden vaak wat doof; een doof moedertje; —
zoo doof als een kwartel, zeer doof; — doof aan den
oor zijn, met dat oor niet kunnende hooren; (fig.)
aan dat oor ben ik doof, daar wil ik niets van weten,
dan doe ik of ik 't niet hoer; — zich doof houden,

doen of men een geroep, eene vraag enz. niet hoort;
in dezelfde beteekenis: hoorende doof en Oost-indisch
doof zijn; doof zijn voor alle vermaningen, ze in den
wind slaan; — doof blijven voor eene bede, haar niet
verhooren;
(veroud.) zonder de werkzaamheid die iets wezenlijks van 't voorwerp uitmaakt; nog over in: doove
kolen, niet sneer gloeiend; (Zuidn.) doof hoot, dor; —
doovenetel, lipbloemig plantengeslacht waarvan de
bladeren op brandnetels gelijken, doch niet branden,
Lamiuen; — doove vingers, waarin men tijdelijk geen
of weinig gevoel heeft; vgl. nog doopen, verdooven,
uitdooven, doofpot. DOOFHEID, v.
DOOFACHTIG, bn. (-er, -stn, een weinig doof. DOOFACHTIGHEID, v. geringe graad van doofheid.
DOOFPOT, in. (-ten), pot waarin men turven of
kolen dooft; (fig.) benauwd, klein vertrek ; kleine
vesting ; (fig.) die zaak zit in den doofpot, door of ter
wille van hen die er nadeel (schande enz.) door
zouden lijden, is gezorgd, dat men niets meer van
de zaak hoort: iets in den doofpot stoppen.

bn. stom door aangeboren doof heid.
DOOFSTOMHEID, v.
DOOFSTOMME, m. on v. (-en), iem. die doof
stom is.
DOOFSTOMMEN-ALPHABET, o. teekens der vingerspraak waarvan men zich vroeger bij 't doofstommen-onderwijs bediende.
DOOFSTOMMEN-GESTICHT. o.(-en); ...INSTITUUT,
o. (...tuten); ...SCHOOL, v. (...scholen), inrichting
voor het verplegen en onderwijzen van doofstommen (waar men hen tegenwoordig ook leert spreken) ; ...ONDERWIJS, ...ONDERRICHT, o.; ...ONDERWIJZER, m. (-s).
D001, m. intreden en aanhouden eener luchttemperatuur boven 't vriespunt en als gevolg uaarvan
smelting van sneeuw en ijs: als de dooi invalt, is
DOOFSTOM,

't uit met de pret.
D001, bn. (gew.) ontdooid: die glazen zijn dooi.
DOOIEN, (het dooide, heeft gedooid), het dooit,
sneeuw en ijs verdwijnen door de hoogere luchttemperatuur; — het dooit hard, ze verdwijnen snel;
(ook) de sneeuw dooit, in plaats van : dooit weg.
DOOIING, v.
DOOIER, m. (-5), door een vliesje omgeven centraal
gedeelte van het vogelei, geel of geelachtig gekleurd
en in een gedeelte ervan (den vormingsdooier) de
kiem voor den jongen vogel bevattend; —VLIES,
o. (...vliezen).
DOOIWEDER, ...WEER, o. weer waarbij het dooit.
DOOK, v. (doken), (zeew.) kram ; (van een ijzer) het
aan een einde naar de zijden zwaarder toeloopend gedeelte dat in hardsteen wordt bevestigd; (gew.) nevel.
DOOL, m. het dolen, doling; — hy is op den dool, is
aan het dolen, op den doolweg.
DOOLHOF, m. (...hoven), kunstig aangelegde hof of
tuin met kronkelpaden; labyrint; (ook fig.) dit boek
is een doolhof, men kan er zich niet in terechtvinden; de doolhoven der politiek, doolhof wordt ook wel
onzijd. gebruikt, vgl. kerkhof; ...PAD, o. (-en), op
een doolpad brengen, verleiden (tot ondeugd); ...WEG,
m. (-en).
DOOP, m. (christ. kerk) besprenkeling van het
hoofd met water (vroeger geheele indompeling) als
zinnebeeld van de afwassching der erfzonde (door
Christus' bleed gezoend) en de heiliging tot lidmaten van Christus: (in de H. Schr. bad der wedergeboorte, afwassching der zonden genoemd) : het sakra-

ment des Heiligen Doops, iem. den Heiligen Doop toedienen; — een kind ten doop houden, het laten doopen,
(in 't bijz.) het bij de ceremonie op den arm houden;
doop (doopsel) des bleeds, (R.-K.) opneming in
—de
Christus' gemeenschap door den marteldood, ook
doop (doopsel) der begeerte, opneming in die gemeenschap door een innig verlangen daarnaar; — doop
van eene klok, een schip, plechtige inwijding en naamgeving; (zeew.) doop ender de linie, grappig ceremoni6e1 met de opvarenden van een schip, die voor
't eerst de linie passeeren.
DOOP, v. saus ; — dear heb je geene doop aan, geene
voldoening, geen plezier ; (vuurwerk) vloeibaar
mengsel van pek, hars, olie en buskruit.
DOOPAKTE, v. (-n); ...ATTEST, o. (-en), doopceel.
DOOPBAARS, m. (...baarzen), waterbaars; ...BEKKEN, o. (-s), waterbekken bij den doop gebruikt;
...BOEK, o. (-en), register, door den predikant of
pastoor gehouden van al de kinderen die in zijne
kerk worden gedoopt (voor 1811 wettig bewijsmiddel) ; ...BRIEF, m. (...brieven).
DOOPCEDEL, v. (-s), ...CEEL, v. (-en), uittreksel
uit het doopboek; bewijs van geboorte ; (fig.) iemands
doopceel, doopcedel [bij verbastering doopzegel] lichten,
al het kwaad vertellen, dat men van hem weet.
DOOPDAG, m. (-en); ...DEKEN, v. (-s).
DOOPELING, in. en v. (-en), kind dat ten doop wordt
gehouden; DOOPELINGE, v. (-n).
DOOPEN, (doopte, heeft gedoopt), door den Heiligen Doop tot Christen wijden (oudt. kerstenen); een
naam geven: hoe is hij gedoopt? hoe is zijn naam? ook
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DOOPER.

DOORADEREN.

een schip doopen; indompelen : beschuit in melk doopen ;
— wijn doopen, er water onder mengen. DOOPIN G, v.
DOOPER, m. (-s), die doopt; — Johannes de Dooper, de

van den tijd voorgesteld pis eene ruimte die to
doorloopen is: zfjn room zal door alle tfjden, eeuwen

wegbereider des Heeren.
DOOPFEEST, o. (-en), feestelijke viering van den
.doop; ...FORMULIER, o. woorden die de priester bij
de toediening van den doop uitspreekt.
DOOPGELOFTE, v. (-en), door de ouders bij den
sloop van 't kind afgelegd; ...GETUIGE, m. en v.
(-n), peter en meter; ...GOED, o. kleederen die het
kind bij den doop draagt.
DOOPHEFFER, m. (-s) . TTF,FSTER, v. (-s), die het
kind ten doop houdt; peetoom; peettante; ...HEK,
o. (-ken), door een hek afgesloten deel der ruimte in
eene kerk, om den kansel; ...HUIS, o. (...huizen),
doopkapel; o, (-en), waarin een volwassene gedoopt wordt.
DOOPJURK, v. (-en); ...KAN, v. (-nen); ...KAPEL,
v. (-len), besloten ruimte (in eene kerk) waarin men
.doopt, ...KELK, m. (-en) ; ...KIND, o. (-eren), kind
dat men ten doop houdt of gehouden heeft; petekind; ...KLEED, o. (-en), doopjurk ; (ook) doopsluier ;
(-eren), de kleeren waarin een kind gedoopt
wordt; ...KUSSEN, o. (-s), waarop de doopeling ligt.
DOOPMAAL, o. (...malen), gastmaal ter gelegenheid
van den doop ; ...MOEDER, v. (-s), peettante ; ...MUTSJE, o. (-s) ; ...NAAM, m. (...namen), voornaam : iem.
zijn doopnaam noemen (als teeken van gemeenzaamheid); ...PLECHTIGHEID, v. (...heden);
o. (-s), doopboek.
DOOPSEL, o. doop, zie aldaar.
DOOPSGEZIND, bn., de Doopsgezinde Gemeenten, Neclerlandsche sekte (met enkele vertegenwoordigers
in Duitschland) welke onder meer den doop aan volwassenen voor alleen geoorloofd on den eed voor ongeoorloofd houdt (volgelingen van Menno Simonsz.);
de Doopsgezinde kerk ; hfj is Doopsgezind. DOOPSGEZINDE, m. en v. (-en).
DOOPSLUIER, m. (-s); ...SNEETJE, o. (-s), een
sneetje brood, ter indompeling in water, melk, wijn
of in een zacht el; ...VADER, m. (-s), peetoom; gevader; ...VERBOND, o. (godg.) verbond, wijding door
den doop; ...VISCH, v. visch met saus gestoofd;
...VONT, v. (-en), ...VONTE, v. (-n), doopbekken;
...WATER, o.
DOOR, bn. (-der, -st), (veroud.) dwaas.
DOOR, m. en v. (doren), (veroud.) dwaas. DOORHEID, v. dwaasheid.
DOOR, m. o. (-en), zie DOOIER, [DOOR is eene
samentrekking van DODER. In sommige streken
luidt het enkelv. doren my. dorens].
DOOR, vz. van eon punt van de eene zijde eener
ruimte (voorwerp) naar een punt aan de andere zijde,
266 dat die weg gedeeltelijk binnen die ruimte ligt
de kogel drong door de plaat, d. i. van de eene zijde
der plaat naar de andere zijde; iem. het zwaard door

de borst stooten (vgl. in de borst);
van een punt in eene ruimte naar eon ander punt
dier ruimte (of stof zonder bepaalde grenzen) (door
vestigt hier de aandacht op de beweging of op den
to overwinnen weerstand, terwijl in slechts de plaats
aangeeft: hjj liep door de kamer ; de pijl snorde door

de Zucht (vgl. duizenden insekten dansten in de zoele
lentelucht); door het land reizen ; door het slfjk waden;
door dik en dun;
van de eene zijde eener opening naar de andere
.zijde: hij stak zijn hoofd door het venster ; een lichtstraal

viel door het keldergat; de trein ging door den tunnel ; —
door een gekleurd glas, door een verrekfjker zien, met
die voorwerpen voor het oog verder liggende voorwerpen zien; door eene buis spreken; — door den news
spreken, bij 't spreken de neusholte laten resoneeren ;
(fig.) Lets door de vingers zien, oogluikend toelaten,
verschoonend behandelen; — dat gaf een streep door
de rekening, dat deed onze verwachtingen niet in
vervulling gaan; — een kreet die door merg en been
drong, die de hoorders hevig aandeed ; — eene gedachte
schoot mfj door 't hoofd, werd mij plotseling bewust;

keen blfjven leven; hoe komen we door den slechten
tad; — door de week, op gewone werkdagen;
duidt de vermenging eener stof met eene andere
aan : doe wat suiker door het eten (vgl. in het eten);
van geluiden: Wilde kreten klonken door het gebuld,er

en geknetter ; (fig.) de jaarlfjksche opbrengst door elkander (genomen), tot een gemiddelde herleid; door de
bank, zie BANK; door den regel, zie REGEL;
drukt een oorzakelijk verbond uit: velen zfjn door
de staking broodeloos geworden ; hfj gaat door eigen schuld
to gronde; drukt uit, dat de na to noemen working
(daad) voert tot hetgeen door 't gezegde van den
zin wordt vermeld : hij heeft door zljn optreden alles

bedorven; door harden arbeid is hij een vermogend man
geworden; door zijne tusschenkomst is de zaak geschikt;
leidt in den passieven vorm de bepaling in, die den
worker noemt : dit meubelstuk is door een knap work-

man gemaakt; door medelfjden gedreven, heb ik hem opgenomen; (met verzwakking van het verbaal begrlp)
die steden zon door een spoorweg verbonden ; door eene
straat gescheiden; (bij uitbr.) ik weet het door mijn
vriend, die het mij verteld heeft; — hfj is door zijne
moeder aan de Bickers verwant, vermaagschapt, zijne
moeder vormt den band met die familie; —
bw. hfj liep den tuin door, door den tuin (maar moor
met een bepaald doel, b. v. om eruit to komen, of
om hem to bekijken); — den heelen dag door, ged
urondo den heelen dag; zon heele leven door; — door
en door, volledig, in den grond, zeer : ik ken het land

door en door; ik ben door en door koud ; — ik ben het
boek door, heb het ten einde toe gelezen, bestudeerd,
, met mijn work klaar; ook van een
—ikbenerdo r
voorraad gezegd ik heb er niet meer van; — de zweer
is door, doorgebroken; — de schoenen zijn door, doorgesleten;
er door, (ook erdoor), door iets dat to voren genoemd
is : open de deur, of ik trap er door; — ik wil er door,
ik wil passeeren; — 't is Cr door, de zaak is bekionken, 't voorstel aangenomen; — 't is ervoor, het mod
er ook door, ten einde gebracht wordt ; — hfj is er door,
door 't examen; — het engagement is er door, het is
een engagement; — het kan er door, 't is niet beslist
af to keuren, to verwerpen; — (ervan) door zfjn,
yertrokken, gevlucht; vgl. (erop) nahouden, er (op)

tegen hebben.
DOOR, in scheidbare samenstelling met een werkw.
tredend (klemtoon op door) beteekent bijvoortduring,
aanhoudend (doorschrijven), verder (doorrijden), in
stukken (doorbreken), stuk maken, verslijten (doorloopen), doorheen (doordringen). DOOR, in onscheidbare
samenstelling (klemtoon op 't werkwoord) heeft als
grondbeteekenis doorheen, maar de beteekenis der
samenstelling heeft zich zoodanig gewijzigd, dat,.zij
niet meer door eenvoudige oplossing is weer to geven (vgl. b. v. doorschieten, doorsnfjden, doorsteken,
doortrillen, doorzoeken). Opmerking verdienen nog
denominatieven als dooraderen, doorspekken.
Bij het opgeven der samenstellingen is, wat de
scheidbare betreft, niet naar volledigheid gestreefd.
Waar de samenst. geene andere beteekenissen heeft
dan de boven aangegevene, is zij meestal weggelaten. Men kan toch nagenoeg elk werkw. met door
verbinden: doorbidden, voortgaan met bidden; doorblaten, voortgaan met blaten enz. De ontbrekende
sla men dus bij 't hoofdwoord op.
Uit de vervoeging is de klemtoon af to leiden,
zoodat die niet is aangegeven.
DOORADEMEN, (ademde door, heeft doorgeademd),
aanhoudend ademen; door ademen doen scheuren;
(doorademde, heeft doorademd), (dicht.) met een adorn,
een geur doordringen: met balsemgeur doorademd.
DOORADEMING, v.
DOORADEREN, (dooraderde, heeft dooraderd), voorzien van aders (adervormige lijnen enz.) die er doorheen loopen (vooral in 't verl. deelw.) : 't zacht dooraderd marmer (vgl. geaderd).

DOORARBEIDEN.

DOORBREKEN.

DOORARBEIDEN, (arkeidde door, heeft doorgear-

DOORBLOUWEN, (blouwde door, heeft doorgeblouwd), aanhoudend blouwen (hennep broken);
blouwende openen.
DOORBOEMELEN, (boemelde door, heeft doorgeboemeld), zich voortdurend schokkend en stootendt
voorwaarts bewegen: de trein boemelde door; (fig.)
voortdurend eene ongeregelde leefwijze volgen, aan
den rol zijn : de studentjes boemelden tot den morgen-stond door; boemelend doorbrengen: een doorgeboe-
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beid), aanhoudend arbeiden, doorwerken.
DOORBABBELEN, (babbelde door, heeft doorgebabbeld) babbelen zonder ophouden: ze babbelt maar
door, wie er ook spreekt.
DOORBAKKEN, (bakte door, heeft doorgebakken),
voortgaan met bakken: de knechts willen niet tot
twaalf uur doorbakken
(doorbakte, heeft doorbakken), terdege bakken.
DOORBAKKEN, bn., goed doorbakken brood, goed gaar
gebakken.
DOORBARSTEN, ...BERSTEN, (het barstte of borst
door, is doorgebarsten of doorgeborsten), aanhoudend
bersten; door barsten vaneenscheuren, opengaan:
't gezwel is doorgeborsten; geheel bersten: de schotel
is doorgebarsten.
DOORBEENEN, (beende door, heeft doorgebeend),
in tamelijk snellen pas een afstand afieggen: we hebben goed doorgebeend; (w. g.) voortdurend doedelen.
DOORBETTEN, (bette door, heeft doorgebet), aan-

betten, bevochtigen ; door betten doen opengaan : een gezwel doorbetten.
houdend

DOORBEUKEN, (beukte door, heeft doorgebeukt),
voortdurend beuken; door beuken stuk maken: de
storm beukte den dijk door; iemands rug doorbeuken.
DOORBEULEN, (heulde door, heeft doorgebeuld),
aanhoudend beulen sloven.

DOORBEUZELEN, (beuzelde door, heeft doorgebeu-

zeld), voortdurend zijn tijd met beuzelingen doorbrengen: eene doorgebeuzelde vacantie.
DOORBIJTEN, (beet door, heeft doorgebeten), voortgaan met bijten ; door bijten stuk maken, verdeelen :

eene korst doorboten ; een touw doorbijten ; ik kan die
pit niet doorbfjten; door bijtende working (van zuren
enz.) geheel doen vergaan : het leder is doorgebeten;
dit vocht heeft de huid geheel doorgebeten; (fig.) zich
niet door bezwaren, onaangenaamheden enz. laten
afschrikken, om lets met kracht aan te vatten of te
doorstaan: die studio is niet prettig, toch moet je door-

b#ten.
DOORBINDEN, (bond door, heeft doorgebonden),
aanhoudend binden; door het aantrekken van een
band, een snoer enz. vaneenscheiden, stukmaken.
DOORBLAD, o. (plantenk.) hazenoor, doorwas.
DOORBLADEREN, (bladerde door, doorbladerde;
heeft doorgebladerd, doorbladerd), aanhoudend bladeren, bladen omslaan; — ik heb dit boek cloorgebladercl
of doorbladerd, vluchtig doorgezien. DOORBLADERING, v.
DOORBLAFFEN, (blafte door, heeft doorgeblaft),
aanhoudend blaffen.
DOORBLAZEN, (blies door, heeft doorgeblazen).
voortdurend blazon; krachtig, doordringend blazon:
de wind blies stevig door; door blazen stuk maken : de
wind blies het tentdoek door; lets ergens doorheen blazen: eerst de buis drogen en clan tabaksrook doorblazen
DOORBLEEKEN, (bleekte door, heeft doorgebleekt),
aanhoudend bleeken ; terdege bleeken : de wasch [link

doorbleeken.
[DOORBLIJVEN. Dit werkw., dat aanhoudend blOven,
niet heengaan, blijren gedurende al den tijd zou moeten beteekenen, bestaat niet. B/ocen is reeds een
voortdurend zijn. In: hij bleef den heelen dog door is
den heelen dag door eene bepaling van blijren. Men
schrijve dus: hO is den heelen dag door geblecen en
niet doorgeblecen.]
DOORBLIKSEMEN, (bliksemde door, heeft doorgebliksemd), voortdurend bliksemen : het heeft den ganschen nacht doorgebliksemd; (plat) aanhoudend vloeken
en tieren ; (ook) doorsmijten.
DOORBLOEDEN. (bloedde door, heeft of is doorgeblood), aanhoudend bloeden; door bloeden zich
openen: de ocond is weer doorgebloed; met bleed dat
uit eene wonde vloeit, doordringen dat windsel is
jeheel doorgebloed.
DOORBLOKKEN, (blokte door, heeft doorgeblokt),
aanhoudend blokken, vlijtig studeeren ; blokkend
doorbrengen: gansche nachten cloorblokken.

melde nacht.
DOORBOENEN, (boende door, heeft doorgeboend),

aanhoudend boenen; door boenen stukmaken, openen: zone handen doorboenen.
DOORBOENEN, (boerde door, heeft doorgeboerd),
aanhoudend boeren (den landbouw uitoefenen);
(gew.) er doorboeren, zich arm boeren; (fig.) door eigene schuld, door het slecht behartigen zijner
zaken arm worden.
DOORBONZEN, (bonsde door, heeft doorgebonsd),
aanhoudend bonzen; door bonzen openen, stukslaan.
DOORBOOMEN, (boomde door, heeft doorgeboomd),
aanhoudend boomen; boomende openen, stuk maken; — eene boot doorboomen, doen doorgaan.
DOORBOREN, (boorde door, heeft doorgeboord),
aanhoudend boron; (met eene boor) door lets dringen; (doorboorde, heeft doorboord), doorsteken;
doorpriemen: met een dolk het hart doorboren; (fig.)
dat doorboort ?riff het hart, grieft mij innig: (zeew.)
een schip doorboren, in den grond schieten. DOORBORING, v. (-en), (mil.) op de doorboring van de vijandelYke bataljons volgde alras hunne vlucht, doorbreking.
DOORBOREND, bn. krachtig in lets doordringend;
grievend.
DOORBORSTELEN, (borstelde door, heeft doorgeborsteld), aanhoudend borstelen ; door borstelen stukmaken, doen scheuren.
DOORBOTTEN, (botte door, heeft en is doorgebot),
voortdurend botten; uitbotten, uitloopen.
DOORBOUWEN, (bouwde door, heeft doorgebouwd),
aanhoudend bouwen; den akker door en door bewerken; door lets been bouwen; — 7 (doorbouwde,
heeft doorbouwd), doortimmeren.
DOORBRAAK, v. (...braken), het doorbreken; doorbreking: de doorbraak van een
DOORBRADEN, (braadde door, heeft doorgebraden),
aanhoudend braden; door lang to laten braden stuk(doormaken: die pan is geheel doorgebraden;

braadde, heeft doorbraden), goed, terdege braden ;
bn., goed doorbraden vleesch.
DOORBRAKEN, (braakte door, heeft doorgebraakt,
aanhoudend braken (overgeven); (ook) hennep bra ken en deeg braken; door braken wonden, breken.
DOORBRANDEN, (brandde door. heeft en is doorgebrand), voortdurend branden; door en door branden : de turf is nog niet doorgebrand; door branden
openen, verdeelen : brand dit touwtje door, (in tweeen);-.
door het vuur (van binnen af) verkolen, vergaan
eene houten pop die doorbrandt; eene doorgebrandekachel.
DOORBRASSEN, (braste door, heeft doorgebrast),
voortdurend brassen zij hebben den geheelen nacht doorgebrast; verbrassen, brassend doorbrengen
heeft al zon geld doorgebrast; (zeew.) de brassen
doortrekken ; door veel brassen scheuren.
DOORBREEKBAAR, bn. doorbroken kunnendo ,
worden.
DOORBREIEN, (breide door, heeft doorgebreid), aanzij
heeft
hare.
houdend breien ; door breien wonden
ringers cloorgebreid.
DOORBREKEN, (brak door, heeft en is doorgebroken), door drukking in twee deelen gescheiden worden, eene opening bekomen : de dijk bralo door ; 't gezwel
is doorgebroken; door drukking in twee deelen scheiden : een stole doorbreken; — de dieren wilden doorbreken, ontsnappen (door een gat in den muur te maken),
de rijanden trachtten door te broken, zich door de
linien, gelederen een weg te banen ; — de zon zal spoe-

DOORBRENGEN.
dig doorbreken, door de wolken, de nevels haar licht
laten schijnen; (fig.) een nieuwe dageraad brak door,
brak aan (na zekeren strijd) ; (doorbrak, heeft doorbroken), de gelederen des viands zijn doorbroken, men
is er doorheen gedrongen. DOORBREKING, v. (-en).
DOORBRENGEN, (bracht door, heeft doorgebracht),
door iets heen brengen, geleiden : we zullen u wel
doorbrengen (door vijandelijke linien, door een examen); verkwisten: hij heeft zijn, gansche vermogen
doorgebracht; besteden, slijten: hoe brehgt gij uwe
Zondagen door?; beleven, lijden: wat al bange dagen
heb ik doorgebracht; (minder goed) ik heb heel wat met
hem doorgebracht, veel moeilijks met hem doorgemaakt. DOORBRENGER, m. (-s), verkwister;
...BRENGSTER, v. (-s). DOORBRENGING, v. verkwisting; het doorbrengen.
DOORBRULLEN, (brulde door, heeft doorgebruld),
aanhoudend brullen; — (doorbrulde, heeft doorbruld),
(w. g.) vervullen met gebrul: het gansche wood door-

brullen.
DOORBUIGEN, (boog door, heeft en is doorgebogen),
voortdurend buigen; (gymn.) eene buiging voortzetten : die jongen kan wel dieper doorbuigen; eene bocht
aannemen onder een zwaren last : 't rondertje boog

sterk door, bijna brak het.
DOORCIJFEREN, (cijferde door, heeft doorgecijferd),
aanhoudend cijferen; ten einde cijferen: 1k heb dit
boek doorgecifferd (w. g.).
DOORDACHT, bn. (van daden, plannen, voorstellen), voorzichtig beraamd.
DOORDAMPEN, (dampte door, heeft doorgedampt),
aanhoudend dampen, damp opwerpen; (ook) tabak
rooken: zij hebben den ganschen nacht doorgedampt.
DOORDANSEN, (danste door, heeft en is doorgedanst), aanhoudend dansen: zij hebben den heelen nacht
doorgedanst; dansend doorbrengen: doorgedanste eachten; dansend eene ruimte doorloopen: zij zijn de zaal

doorgedanst; (fig.) de lichtzinnige is het (even doorgedanst; breken of scheuren: ik heb de zolen miner
schoenen doorgedanst.
DOORDAT, onderschikkend oorzaakaanduidend
voegw.: het geschut bleef steken, doordat de bodorn geheel doorweekt was (wordt vaak minder good voor
het redengevende omdat gebezigd).
DOORDEELEN, (deelde door, heeft doorgedeeld), aanhoudend deelen; deelende scheiden: (iets) in tweeen
doordeelen. DOORDEELING, v. het doordeelen.
DOORDENKEN, (dacht door, heeft doorgedacht),
voortdurend denken; zijne denkkracht inspannen
om iets te doorgronden : als ge even doordenkt,begrfjpt

wel goed doorge, waarom ik niet anders ken; hebt
(doordacht, heeft doordacht) (plannen,
gedacht ?
redevoeringen enz.) met oordeel in elkaar zetten:

dit plan is goed doordacht.
DOORDIEN, voegw. (minder gemeenz. clan) doordat.
DOORDOEN, (deed door, heeft doorgedaan), aanhou-

dend doen, verrichten; doorhalen, doorschrappen,
doorstrijken: dat deugt niet, doe dat maar door; een
post in het boek doordoen; ook ge /cunt hem wel doordoen, behoeft niet op hem te rekenen (hij komt toch
niet); doorbreken, doorsnijden, doorknippen enz.
DOORDONDEREN, (donderde door, heeft doorgedonderd), voortdurend donderen; (gemeenz.) met geweld
iets doorzetten, zonder iets te sparen zijn weg vervolgen.
DOORDOOIEN, (dooide door, heeft doorgedooid), aanhoudend dooien; dooiende breken.
DOORDRAAIEN, (draaide door, heeft en is doorgedraaid), voortgaan met draaien; draaiend door iets
heen gaan of doen gaan: de kamer doordraaien, eene
schroef doordraaien; door draaien stukmaken; (gemeenz.) den boel er doordraaien, doorbrengen, verkwisten; — ik ben er doorgedraafd, (ook) ik heb er me doorgedraaid, ik ben er heelhuids afgekomen, heb er me
uitgeholpen; den tijd (vooral den nacht) zwierend
doorbrengen; — eene doordraaiende plint, die met de
deur meedraait. DOORDRAAIER, m. (-s), zwierbol.
DOORDRAGEN, (droeg door, heeft doorgedragen).

DOORDROOMEN.

393

voortdurend dragon; verder dragon; dragend door
eene ruimte brengen ; door dragon slijten, breken:
DOORDRAVEN. (draafde door, heeft en is doorgedraafd), voortgaan met draven, verder draven:
't paard is zonder ruiter doorgedraafd; onbesuisd
redeneeren in overdreven ijver voor eene zaak, een
beginsel: als hij doordraaft, is zwijgen 't best wat men
doen kan; (w. g.) door draven stukmaken, wooden:
rich de beenen doordraven; ...DRAVER, m. (-s);
...DRAAFSTER, v. (-5); ...DRAVERIJ, v. het doordraven.
DOORDREGGEN, (dregde door, heeft en is doorgedregd), voortgaan met dreggen; (ook) eene gracht
doordreggen, afdreggen ; (zeew.) slippen, (van het
anker gezegd, als het van den grond losgaat on het
schip doet afdrijven).
DOORDRENTELEN, (drentelde door, heeft en is
doorgedrenteld), voortdurend drentelen; drentelend
voortgaan : ik ben nog een eindje doorgedrenteld; drentelend doorloopen: hij heeft de stad doorgedrenteld;
drentelend met beuzelingen doorbrengen: hfj heeft

den morgen doorgedrenteld.
DOORDREUNEN, (dreunde door, heeft doorgedreund
of doordreund), aanhoudend dreunen; zijn gedreun
door iets (heen) verspreiden: de slagen van den smid
dreunen 't geheele huis door of doordreunen 't gan-

sche huis.
DOORDRIBBELEN, (dribbelde door, heeft en is doorgedribbeld), aanhoudend dribbelen; dribbelead voortgaan : ik heb haar geroepen, maar ze is doorgedribbeld;
dribbelend eene ruimte doorloopen: den ganschen
dag heeft ze 't huis doorgedribbeld; door dribbelen
verslijten, stukmaken.
DOORDRIJVEN, (dreef door, heeft en is doorgedreyen), voortdurend drijven; verder drijven : eene kudde
doordrij ven; de boot dreef door; (zeew.) driftig worden
(van schepen); (fig.) doen aannemen, doorzetten: hij
?cist zyn gevoelen door te dri foot; ...DRIJVER, m.
(-5); ...DRIJFSTER, v. (-5). DOOIiDRIJVING, v.
DOORDRIJVERIJ, v. (-en), 't met min of moor geweld doen aannemen van zijn gevoelen.
DOORDRILLEN, (drilde door, heeft doorgedrild), aanhoudend drillen (met de boor); (ook) in den wapenhandel oefenen ; door iets heen drillen (met de boor).
DOORDRINGBA AR, bn. doorgedrongen kunnende
worden, to doordringen (b.v. van een hard voorwerp,
de duisternisl. DOORDRINGBAARHEID, v.
DOORDRINGELIJK, bn. to doordringen.
DOORDRIKGEN, (drong door, is en heeft doorgedrongen), -'oortdurend dringen-, met moeite, strijd
door iets heen gaan om eon zeker punt to bereiken:

hij is tot de hoofdstad des vijands doorgedrongen; (fig.)
hij is in de geheimen der natuur doorgedrongen, heeft
ze ontsluierd, doorgrond; de regen is tot op de huid
doorgedrongen; door dringen breken of stukrnaken:
't afsluitende touw wend doorgedrongen; doordrijven,
doorzetten, in weerwil van alle. beletselen tot stand
brengen: hij heeft het doorgedrongen; — (doordrong,
heeft doordrongen), (fig.) volkomen bezit nemen van,
vervullen : droefheid doordrong mij n- hart ; — van de
waarheid eener stelling doordrongen zijn, volkomen
overtuigd. DOORDRINGER, m. (-s); ...DRINGSTER,
v. (-s).
DOORDRINGEND, bn. (-er, -st), eene doordringende
koude, die scherp gevoeld wordt, snijdend ; — eene
doordringende stem, schel klinkend; — een doordringend verstand, scherp, de zaken tot op den grond
cloorziende. DOORDRINGENDHEID, v. doordringend
vermogen ; (nat.) de doordringendheid van het kwik.
DOORDROOG. bn . terdege, geheel droog.
DOORDROGEN, (droogde door, heeft doorgedroogd),
voortdurend drogen; door en door drogen: die stof
meet good doordrogen; — het droogt goed door, de lucht
is zoo, dat het good flunk droogt.
DOORDROOMEN, (droomde door, heeft doorgedroomd), voortdurend droomen, voortgaan met droomen: droomend loopen, handelen; droomend doorbrengen : eene doorgedroomde ieugd.

394

DOORGLIJDEN.

DOORDROPPELEN.

(droppelde • door, heeft doorgedroppeld), voortdurend droppelen; door iets heen
droppelen; door droppelen stukmaken: die lekkage
DOORDROPPELEN,

heeft den bodem doorgedrpppeld.

(droop door, is en heeft doorgedropen), aanhoudend druipen; door iets druipen: gij
DOORDRUIPEN,

moet dat vocht eerst lagen doordruipen; — die zak druipt
door, het vocht druipt erdoor; (fig.) zich stilletjes

verwijderen. DOORDRUIPING, v.
DOORDRUKKEN, (drukte door, heeft doorgedrukt),
voortgaan met drukken; drukkend door iets heen
brengen : hfj kon met moeite de prop doordrukken; — het
papier is doorgedrukt, de letters vertoonen zich ook
aan de keerzUde ; door drukken breken, beschadigen:
het gewicht daarvan heeft de plank doorgedrukt. DOORDRUKKING, v.
DOORDRUPPELEN, zie DOORDROPPELEN.
DOORDUREN, voortduren. [In plaats van doorduren dat men'eene enkele maal hoort, schrijve men
liever voortduren: dat blfjft maar doorduren, liever:
dat duurt en blijft Buren; dat duurt maar voort.]
[DOORDURVEN. Dit werkw., zoo men 't al als eon
samengesteld werkw. beschouwen kan, kan nets
anders beteekenen dan de ellipse van gaan; b. v.:
Durft gfj door ? — Hij heeft niet doorgedurfd, d. i. hij
heeft niet durven doorgaan. In volzinnen als de volgende:
durft er niet door, bestaat eveneens woordellipse. De zin kan beteekenen : Hjj durft er niet door
loopen, deor kruipen, door zwemmen, of iets dergelijke.]
DOORDUTTEN, (dutte door, heeft doorgedut), voortdurend dutten; duttend doorbrengen.
DOORDUWEN, (duwde door, heeft doorgeduwd),
voortgaan met duwen; duwend eene opening in iets
maken: eene vensterruit doorduwen: duwend door eene
ruimte brengen : eene prop doorduwen.
DOORDWALEN, (dwaalde door, heeft en is doorgedwaald), voortgaan met dwalen ; dw alend doorloopen.
DOORDWINGEN, (dwong door, heeft doorgedwongen), aanhoudend dwingen; — iets ergens doordwingen,
met kracht doorstooten, -duwen, -trekken.
DOOREBBEN, (het ebde door, heeft doorgeebd), doorzetten (van de ebbe).
DOOREEN, bw. (van omstandigheid), aanduidend
dat eenige voorwerpen niet in geregelde orde ge-

plaatst zijn, dat het bij elkaar behoorende niet bij
elkaar is: na het ongeluk lagen steenen, balken, meubels wild dooreen; dat eenige stoffen een mengsel
vormen: ze dronken vhf wijnsoorten dooreen; (fig.) dat
eenige gegevens tot een gemiddeld herleid worden:
de opbrengsten der verschillende jaren dooreen rekenen.
Bij dooreen wordt meer op 't ontstaande geheel gelet,
bij door elkander op de samenstellende deelen. Dooreen vormt met verschillende werkw. scheidbare samenstellingen die dan beteekenen: door de working
komen of brengen in den toestand, door dooreen uitgedrukt. De voornaamste hieronder (zonder vervoeging).
DOOREENGOOIEN, (gooide dooreen, heeft dooreengegooid) ; ...GROEIEN ; ...HASPELEN, (fig.) alles verward voordragen, behandelen; ...JAGEN; ...KLUTSEN; ...KNEDEN; ...KNOEIEN; ...KOKEN; ...LOOPEN; ...AIENGEN; ...ROEREN; ...SCHUDDEN;
...SLAAN; ...STROOIEN;
TEN; ...WARREN; ...WERKEN; ...WERPEN:
...WOELEN.
DOOREERLIJK, bn. volkomen eerlijk.
DOOREGGEN, (egde door, heeft doorge6gd), aanhoudend eggen ; door eggen breken, beschadigen: de growl
is goed doorgeegd, de steen is geheel doorgeegd (ge.
broken).
DOORETEN, (at door, heeft doorgegeten), aanhoudend eten: zij hebben den ganschen avond doorgegeten; —
dat kind eet goed door, wacht niet telkens ; doorknagen, (in daze beteek. is het verl. dw. dooreten in pl.
van doorgegetenl.
DOORFLONKEREN, (flikkerde door, heeft doorgeflikkerd), voortdurend flikkeren; (gem eenz.) doorvallen;
(doorflikkerde, heeft doorflik.kerd), met zijne flik-

kering eene ruimte verlichten: dekaars doorflikkerde
de gansche kamer; (fig.) de hoop doorflikkerde infjne
met.
DOORFLONKEREN,

flikkeren.

(rustiger on edeler dan), door-

DOORFONKELEN, (fonkelde door, heeft doorgefonkeld), voortdurend fonkelen; —, (doorfonkelde,heeft
doorfonkeld), met fonkeling eene ruimte vervullen.
,DOORGAAN, (ging door, is en heeft doorgegaan),
zijn gang voortzetten, verder gaan : de trein howit

hier niet op, maar gaat door ; ga maar door!ikkan

of wil je niet helpen; — ga door ! dat geloof ik niet;
voortduren: dat gaat altfjd maar zoo door; door iets
heengaan : wij zijn de kamers doorgegaan; opengaan
(van gezwellen); (drukk.) de regels laton doorloopen
(zonder alinea's); (zeew.) snel zeilen; dat gaat er goad
door; op (den) hol gaan: het paard is met hem doorgegaan, ook er(van) doorgegaan; zich uit de voeten
maken, vluchten: zone dochter is met een soldaat doorgegaan; — hfj is er(van) doorgegaq,n, vertrokken, gevlucht; tot stand of in zwang komen, voortgang
hebben: de zaak gaat door, het reisje ging door; —
algemeen waar of van kracht zijn: dat gaat niet
altijd door; aangenornen worden : de wet zal wel doorgaan; — doorgaan voor, gehouden worden voor: hfj
gaat voor braaf door; hfj wil voor een geleerde doorgaan;
doorloopen: de stad doorgaan ik heb (ben) den ganschen
tuin doorgegaan; door gaan stukmaken, beschadigen : ik heb mfjne kousen doorgegaan- (fig.) vluchtig
doorzien, inzien, nazien:
zullendeze
'
rekeningen
doorgaan.
DOORGAAND, (deelw., bn.), een doorgaande regel,
waarop geene uitzonderingen voorkomen; — doorgaande rijtuigen, waggons, waggons waarmee men een
geheel traject kan afleggen (zonder dat dus overstappen noodig is); gewoon, steeds voorkomend: eene
doorgaande foot; dat is een doorgaand gebrek bo hem;
(zeew.) eene doorgaande koelte, stijf, gelijk.
DOORGAAND, ...GAANS, bw. gewoonlijk, meest,
meestal.
DOORGALMEN, (galmde door, heeft doorgegalmd),
voortgaan met galmen; een galm door iets heen
laton gaan; (doorgalmde, heeft doorgalmd), met
een galm vervullen: het gansche woud doorgalmen.
DOORGANG, m. (-en), het doorgaan: iem. den doorgang weigeren; — 't feest heeft geen doorgang, (w. g.) gaat
niet door; (sterrenk.) het passeeren van een cirkel aan
den hemel, in 't bijz. van den meridiaan; het gaan
eener planeet over de zonneschijf, thans gewoonlijk
overgang genoemd; engte, plaats waar men doorheen
gaat: de doorgang is hier versperd; de doorgangen bezetten.
DOORGANGSHUIS, o. (...huizen), gebouw waarin
uit de gevangenis ontslagenen een tehuis vinden,
totdat zij eene betrekking hebben, passantenhuis.
DOORGELEERD, bn. zeer geleerd; (ook) uitgeleerd.
DOORGESTOKEN, bn. zie DOORSTEKEN.
DOORGEVEN, (gaf door, heeft doorgegeven), voortdurend geven ; verder geven, zoodat eene heele reeks
van personen het in handen krijgt: willen de heeren
de presentie-list maar doorgeven.
DOORGIEREN, (gierde door, is doorgegierd), (zeew.)
zooveel gieren, dat de wind aan de andere zijde het
zeil treft.
DOORGIETEN, (goot door, heeft doorgegoten), aanhoudend gieten ; door iets heen gieten : eerst de buis
uitspoelen en dan wat alkohol doorgieten. DOORGIETING, v.
DOORGISTEN, (gistte door, heeft doorgegist), voortgaan met gisten; door on door gisten ; uitgisten.
DOORGLANZEN. (glansde door, heeft doorgeglansd),
(doorglansde, heeft dooraanhoudend glanzen;
glansd), (dicht.) met den glans van iets vervullen:
de oosterkim van morgenrood doorglansd.
DOORGLIJDEN, (gleed door, is en heeft doorgegleden), voortdurend glijden; glijdend eene ruimte doorloopen; door glijden openen, wonden: ik, heb mine
schoenen geheel cloorgegleden.

DOORK A A TEN.

DOORGLIMMEN.
DOORGLIMMEN, (glom door, heeft en is doorgeglom-

men ; ook : (doorglom, heeft en is doorglommen), aanhoudend glimmen; geheel in glimming geraken: de
kool is geheel doorgeglommen of doorglommen.
DOORGLINSTEREN, (glinsterde door, heeft doorgeglinsterd), aanhoudend glinsteren; door iets bedekkends heen glinsteren.
DOORGLIPPEN, (glipte door, is doorgeglipt), door
lets heen glippen, sluipen: de spion is doorgeglipt
(door de op hem loerende vijanden).
DOORGLOEIEN, (gloeide door, heeft en is doorgegloeid), voortdurend gloeien; door iets heen gloeien;
door en door gloeien; door aanhoudend gloeien stuk(doorgloeide,
raken : de kachel is geheel doorgegloeid;
heeft doorgloeid), met een gloed vervullen: blinkend
blauwe baren, van zonnegoud doorgloeid; (fig.) dit gevoel
doorgloeide mij het hart.
DOORGOED, bn. innig goed.
DOORGOMMEN, (gomde door, heeft doorgegomd),
aanhoudend gommen; (doorgomde, heeft doorgomd), terdege gommen: gij moet dit doek goed
doorgommen.
DOORGOOIEN, (gooide door, heeft doorgegooid),
aanhoudend gooien; door iets heen gooien: warm
water doorgooien om de pomp te ontdooien ; stuk gooien :
het ijs met een steentje doorgooien.
DOORGRAVEN, (groef door, heeft doorgegraven).
voortgaan met graven; door iets graven, door en door
graven: de konfjnen groeven onze duinen door; door
graven eene opening maken in: eene landlengte, een
(doorgroef, heeft doorgraven),
dfjk doorgraven;
met sporen van graven voorzien: de grond is aan
alle kanten doorgraven; (w. g.) handen en voeten doorgraven (van wonden, litteekens). DOORGRAVING,
v. (-en), het graven door; het doorgegravene.
DOORGRIEVEN, (doorgriefde, heeft doorgriefd), innig
grieven, doorwonden : dit doorgriefde min hart.
DOORGROEID, bn., dit vleesch is geheel met vet doorgroeid, is vol vet; (plantk.) een doorgroeid blad, blad
waardoor de stengel heengaat.
DOORGROEIEN, (groeide door, is doorgegroeid),
voortgaan met groeien; door iets heen groeien.
DOORGRONDEN, (doorgrondde, heeft doorgrond),
lets volledig doorzien, begrijpen: zij zien het, maar
doorgronden 't niet; — een geheim doorgronden, ontdekken ; — die man is niet te doorgronden, men kan hem
niet grondig leeren kennen. DOORGRONDER, m.
(-s). DOORGRONDING, v.
DOORGRONDELIJK, bn. te doorgronden, te begrijpen.
DOORHAALSTER, v. (-s), die waschgoed door
(blauwsel) haalt.
DOORHAGELEN, (hagelde door, heeft doorgehageld),
aanhoudend hagelen; door iets heen hagelen; aanhoudend hagelen; stuk hagelen: de glasruiten zip?,
doorgehageld.
DOORHAKKEN, (hakte door, heeft doorgehakt),
aanhoudend hakken; door hakken scheiden, in
tween slaan : een blok hout doorh akken ; (fig.) den knoop
doorhakken, zie KNOOP. DOORHAKKING, v. (-en).
DOORHALEN. (haalde door, heeft doorgehaald).
voortgaan met halen (trekken); door eene opening
trekken: een draad doorhalen, (door 't oog eener
naald); — hij zal het er wel doorhalen, hij zal zijn
doel wel bereiken, zijn zin wel krijgen, zijn voorstel aangenomen zien; — de zieke zal het er nog wel
doorhalen, zal er niet aan sterven ; — linnengoed
doorhalen, door blauwselwater halen; — vlas doorhaden, door (over) den hekel trekken; — eene pip doorhalen, met een baleintje doorsteken; — een woord
doorhalen, er een schrap door doen; — iem. doorhalen,
zijn naam van eene lijst schrappen; (fig.) hem niet
meer verwachten; (fig.) berispen, den tekst lezen,
over den hekel halen: hfj heeft hem duchtig doorgehaald. DOORHALER, m. (-s), baleintje om pijpen door
te steken. DOORHALING, v. (-en), het doorhalen;
—er
is in die akte geene enkele doorhaling, niets is er
in doorgeschrapt.

395

(hapte door, heeft doorgehapt),
voortdurend happen; (iets) in tweeen bijten.
DOORHARKEN, (harkte door, heeft doorgeharkt),
voortgaan met harken; flunk harken : een perkje
goed doorharken; wonden door harken: zone vingers
doorharken.
[DOORHEBBEN. Een werkw. DOORHEBBEN bestaat niet. In: Ik heb den draad er door, en dergelijke
zinnen, behoort er bij door, en het werkw. is hebben alleen. In : Ik heb de plank door, en soortgelijke volz., bestaat er woordellipse. Door behoort
niet bij hebben, maar bij een in de gedachte in to
vullen werkw.: Ik heb de plank doorgezaagd, b.v.
door zagen in twee deelen gescheiden. Niet te ontkennen is het evenwel, dat er eenig verschil bestaat
in de bet. der zinnen : Ik heb de plank doorgezaagd
en Ik heb de plank door. In den eersten zin wordt
bloot het felt, de daad vermeld; in den tweeden,
het resultaat, dat, sours met veel moeite en inspanning, door die daad is verkregenj.
DOORHEEN, bw. (v. plaats), duidt eene beweging
aan van de grens eens voorwerps naar de tegenoverliggende grens (in verbinding met 't bw. er): de
massa was dicht, maar ik brak er doorheen.
DOORHEET, bn. terdege heet.
DOORHELPEN, (hielp door, heeft doorgeholpen),
voortgaan met helpen; helpen om door lets heen
to komen: ik zal er u wel doorhelpen (door gedrang,
examen); (fig.) moeilijkheden doen to boven komen:
wees gerust, ik reel er u wel doorhelpen; — zich doerhelpen, (door eigen kracht of verstand).
DOORHIJSCHEN, (heesch door, heeft doorgeheschen), aanhoudend hijschen; verder hijschen;
hijschend door iets heen brengen; door hijschen
stukmaken.
DOORHOESTEN, (hoestte door, heeft doorgehoest),
aanhoudend hoesten ; (iets) door hoesten openen,
wonden : zone keel doorhoesten.
DOORHOLLEN, (holde door, heeft on is doorgehold),
voortgaan met hollen verder hollen: de ruiter viel,
maar 't paard holde door; hollend eene ruimte doorloopen: ze is alle kamers doorgehold; (fig.) hij holt
maar door, hij bekreunt zich nergens om.
DOORHOOIEN, (hooide door, heeft doorgehooid),
voortdurend hooien; — het hooit mooi door, het weder
blijft gunstig voor den hooibouw.
DOORHOUWEN, (hieuw door, heeft doorgehouwen),
voortgaan met houwen; in twee6n houwen.
DOORHUIVEREN, (huiverde door, heeft doorgehui
(doorhuiverde, heeft
verd), aanhoudend huiveren;
doorhuiverd), (dicht.) met huivering vervullen: de
vrees voor het ongeziene doorhuiverde hem.
DOORHUPPELEN, (huppelde door, heeft en is doorgehuppeld), aanhoudend huppelen; verder huppelen:
de moeder bleef staan, maar het kind huppelde door;
huppelend eene ruimte doorloopen : den tuin doorgehuppeld zin; door huppelen stuk maken, verslijten.
DOORHUTSELEN, (hutselde door, heeft doorgehutseld), aauhoudend hutselen; terdege (iets) hutselen.
DOORMEN, Wide door, heeft en is doorgeijld), aanhoudend ijien; verder ijlen; ijlend eene ruimte doorloopen: de gevleugelde bode Olt door 't luchtruim (dichterlijker) : doorijlt het luchtruim; (fig.) 't gerucht ffide
door -het land; (fig.) hfj fjlde den ganschen nacht door
(van de koorts).
DOORJAGEN, (jaagde of joeg door, heeft doorgejaagd), doorijlen ; verder jagen (met eene trekschuit);
voortgaan met op de jacht zijn; door iets heen drijven : sta stil of ik zal er doorjagen, (schieten); jagend
doortrekken: een bosch doorjagen; (fig.) doorbrengen,
verkwisten : hfj heeft zin fortuin er doorgejaagd;
zin gansche vermogen er doorjagen.
DOORJASSEN, (jaste door, heeft on is doorgejast),
doorijlen; in snelle vaart doorzeilen, -rijden enz.;
voortgaan met jassen (kaartspelen, aardappelen
schillen); (fig.) vlug en ijverig arbeiden.
DOORKAAIEN, (kaaide door, is doorgekaaid), (zeew )
DOORHAPPEN,

DOORKAATSEN.

DOORKRIJGEN.

gijpen, overgaan van 't zeil ; (gemeenz.) de ra door/main, (bij het wenden van eene slqep) aan den
anderen kant van den mast brengen; doorvallen:

knaagde, heeft doorknaagd), van de sporen van 't
knagen voorzien : de ratten hebben de plank door
knaagd; (fig.) dat d000kftaagde mjj het hart, veroorzaakte mij wroeging, leed.
DOORKNAUWEN, (knauwde door, heeft doorgeknauwd), aanhoudend knauwen: jets in stukken.
knauwen.
DOORKNEDEN, (kneedde door, heeft doorgekneed),.
aanhoudend kneden,,terdege kneden ; knedende ver-
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Vs was nog niet dik genoeg, h# is (er) doorgekaaid;

doorwerpen: ik zal hem er doorkaaien.
DOORKAATSEN, (kaatste door, heeft doorgekaatst),
voortgaan met kaatsen ; door jets heen kaatsen;
(doorkaatste, heeft doorkaatst), (dicht.) met
teruggekaatst licht, geluid vervullen.
DOORKAKELEN, (kakelde door, heeft doorgekakeld),
zonder ophouden kakelen.
DOORKALLEN, (kalde door, heeft doorgekald), aanhouden met kallen; kallend doorbrengen.
DOORKAMMEN, (kamde door, heeft doorgekamd),
voortgaan met kammen; door jets heen kammen;
terdege kammen: goed doorgekamde wol.
DOORKAPPEN, (kapte door, heeft doorgekapt), doorhakken ; (gew.) doorpraten.
DOORKARNEN, (karnde door, heeft doorgekarnd),
voortgaan met karnen; terdege karnen : goed doorgekarnde boter.

DOORKAUWEN, (kauwde door, heeft doorgekauwd),
voortgaan met kauwen; door kauwen verdeelen;
terdege kauwen.
DOORKEGELEN, (kegelde door, heeft doorgekegeld),
voortgaan met kegelen; door jets heen kegelen;
doorgooien.
DOORKERVEN, (korf door, heeft doorgekorven, ook
zwak), voortgaan met kerven; terdege kerven
tabak); door kerven verdeelen.
DOORKEUVELEN, (keuvelde door, heeft doorgekeuveld), voortgaan met keuvelen; keuvelend doorbrengen.
DOORKIJKEN, (keek door, heeft doorgekeken), aanhoudend kijken; door jets heen kijken; (doorkeek,
heeft doorkeken), zie DOORSCHOUWEN.
DOORKLADDEN, (kladde door, heeft doorgeklad),
voortgaan met kladden; vlekken door jets heen veroorzaken : dit papier kladt door.
DOORKLAUTEREN, (klauterde door, heeft en is
doorgeklauterd), aanhoudend klauteren ; hooger klauteren; door eene opening klauteren; door klauteren
stuk maken, wonden: hia heeft zone broek, h# heeft

rich de huid doorgeklauterd.
DOORKLAUWEN, (klauwde door, heeft doorgeklauwd), aanhoudend klauwen; (gew.) verder klauwen (van paarden, schaatsenrijders). DOORKLAUWER, m. ( s).
DOORKLEINZEN, ...KLENZEN, (kleinsde door, heeft
doorgeklejnsd), aanhoudend kleinzen, terdege (jets)
kleinzen; door kleinzen stukmaken, verdeelen, doorzij gen.
DOORKLIEVEN, (kliefde door, heeft doorgekljefd),
aanhoudend klieven; door klieven stukmaken, in
-

tweeen verdeelen; (doorkliefde, heeft doorkljefd),
snel door eene ruimte heen gaan, waarbij men door
eene stof moet drjngen: zijn schip doorkliefde de ba-

ren; de vogels doorklieven de lucht.
DOORKLIMMEN, (klom door, heeft en is doorgeklommen), doorklauteren.
DOORKLINKEN, (Monk door, heeft doorgeklonken),
voortgaan met klinken; een nage] doorslaan; terdege klinken ; vastklinken; (doorklonk, heeft
doorklonken), met klank vervullen : haar gezang

doorklonk het geheele huis.
DOORKLOOVEN. (kloofde door, doorkloofde; heeft
doorgekloofd, doorkloofd), voortgaan met klooven;
in stukken klooven.
DOORKLOPPEN, (klopte door, heeft doorgeklopt),
voortgaan met kloppen; door jets heen kloppen;
terdege kloppen, afrossen.
DOORKLUTSEN, (klutste door, heeft doorgeklutst),
aanhoudend klutsen; dooreenklutsen.
DOORKNABBELEN, (knabbelde door, heeft doorgeknabbeld), aanhoudend knabbelen; terdege knabbelen ; door knabbelen stukmaken, - breken.
DOORKNAGEN, (knaagde door, heeft doorgeknaagd),
aanhoudend knagen; door iets heen knagen; —, (door-

mengen.

bn., (fig.) doorkneed zijn in eene wetener zeer goed in thuis, in bedreyen zijn. DOORKNEEDHEID, v.
DOORKNIJPEN, (kneep door, heeft doorgeknepen),
voortgaan met knijpen; door iets been knijpen; stuk
knijpen; door knijpen verwonden: he heeft mfj den:
DOORKNEED,

schap, een bedrilf,

vinger doorgeknepen.

DOORKNIPPEN, (knipte door, heeft doorgeknipt),.
aanhoudend knippen; in tweeOn knippen.
DOORKNOEIEN. (knoeide door, heeft doorgeknoeid),.
voortgaan met knoeien; met eene mindere stof vermengen.
DOORKOKEN, (kookte door, heeft doorgekookt), aanhoudend koken; terdege koken: de soep meet nog'

goed doorkoken.
DOORKOLVEN. (kolfde door, heeft doorgekolfd),
voortgaan met kolven; bij 't kolfspel den bal doorslaan; door kolven stuk maken; (gew.) doorzak
ken (van wallen), ook doorkalven.
DOORKOMEN, (kwam door, is doorgekomen), dooriets komen: de stoet meet hier doorkomen; — gfj Point
hier niet door, ik laat u niet passeeren; de menigte-

was zoo dicht, dat er geen doorkomen aan was; — de zone
komt door, breekt door de wolken, den mist; (fig.) ,
het afmaken van een moeilijk werk, overwinnen
van zwarigheden, doorstaan van een pijnlijken toe-

stand: al die correctie, hoe korn ik er door; hij is (er)
doorgekomen (door het examen); (scherts.) zijn geld
opmaken: hij leeft of er geen doorkomen aan is; — de
koorts komt niet door, openbaart zich niet krachtig..
[In: hij zal er wel doorkomen (slagen: door het.
examen komen; herstellen: door de ziekte komen,.
de ziekte doorstaan) en dergelijke volzinnen kan
het twijfelachtig schijnen, of men bier met het,
werkw. doorkomen, dan wel met komen (door) te doen
heeft, daar er blijkbaar bij door hoort en de zaak
(vaak ook het voorwerp) aanwijst, door welke men
komt. De uitdrukking staat eigenlijk in het midden
tusschen beiden en is meer als eene samenkoppeling, dan wel als eene samenstelling te beschouwen. In het taalbewustzijn is ze echter, blijkens den
klemtoon op door, als eene samenstelling opgevat,
en men zal dus wel doen, ze als zoodanig to beschouwen. Men denkt dan ook weinig meer aan
komen, maar aan 't vereenigde doorkomen. Hetzelfde
geldt omtrent DOORBOEREN, ...DRAAIEN, ...HELPEN. ...KRIJGEN, ...LIEGEN, ...PLEITEN, ...PRATEN, ...RAKEN, ...REDENEEREN, ...ROLLEN en
meer andere werkwoorden.]
DOORKOMST, v. (beter) het doorkomen; — er is geene
doorkomst aan, er is geen herstel, geene redding
mogelijk.
DOORKOUD, bn. door on door koud.
DOORKNABBELEN, ...KRABBEN, (krabde door,
heeft doorgekrabd), voortgaan met krabbelen or
krabben; door iets heen krabben ; door krabben stukmaken, wonden; openkrabben: een puistje door

krabben.
DOORKRIJGEN, (kreeg door, heeft doorgekregen),
met moeite gedaan krijgen: dat jets door lets anders gaat: Punt ge den drawl niet doorkrijgen (door
't oog van den naald); — ge krjjgt hem de stud niet
door, hij zal 't op uw bevel, verzoek niet doen; — lie
loan dat droge eten niet doorkrfjgen (door mijn keelgat); maken dat iets in twee6n gaat: ik kan dat
stuk hoot niet doorkrUgen, (fig.) in iets slagen, (iets)doen ammemen: u- rj zullen het er we!, doorkrtjgen;

ik hoop het bij den minister er door to krijgen.

DOORMAKEN.

DOORKRIMPEN.
DOORKRIMPEN, (kromp door, is doorgekrompen)

aanhoudend krimpen; door krimpen stukmaken
of gaan : dit laken is doorgekrompen.
DOORKROPEN, bn. doorkneed.
DOORKRUIDEN, (doorkruidde, heeft doorkruid), nact
_kruiden (specerijen) vetmengen; (fig.) eene redo mtt
•.aardigheden doorkruiden, ze door ingevlochten aar•digheden boeiend, pittig maken.
DOORKRUIEN, (kruide door, heeft en is doorgekruid, ook sterk), aanhoudend kruien ; verder kruien :
.ze hebben hem tot ziftt huis doorgekruid; met kracht
voorwaarts dringen door de menigte; door kruien
,stukmaken.
DOORKRUIPEN, (kroop door, is (heeft) doorgekre-pen), aanhoudend kruipen; verder kruipen; kruipend
door iets gaan : de kamer doorkruipen; door kruipen
-stukmaken, wonden: hij heeft zijne knieen doorgekro,pen; (doorkroop, heeft doorkropen), langzaam (lets)
doorgaan; doorsnuffelen; — hij heeft die wetensehappen
doorkropen, tot in de kleinste onderdeelen bestudeerd.
DOORKRUISEN, (kruist door, heeft doorgekruist,
door middel van een kruisje doorhalen; — (doorkruist, heeft doorkruist), in allerlei richtingen doorloopen, bereizen, bezeilen: hij heeft gansch Frankrijk,
-al de zeeen doorkruist; (fig.) allerlei gedachten door-

kruisten mijn brein.
DOORKUIEREN, (kuierde door. is en heeft doorgekuierd), voortdurend kuieren; verder kuieren : hij is
idoorgekuierd, zonder me te wachten; kuierend door
lets gaan: wij hebben (zijn) de stad eons doorgekuierd,
(met hebben meer in allerlei richtingen. zonder bepaa]d doel; met zoo om weer uit de stad te komen).
DOOR KUNDIG, bn. buitengewoon kundig.
[DOORKUNNEN, Dit werkw., zoo men 't al als een
-samengest. werkw. beschouwen kan, komt alleen
voor in zinnen waarin woordellipse bestaat; b.v.:
wig konden niet door (gaan, rijden enz.); de balk kan
.niet door (doorgezaagd worden, doorbreken enz.); In :
•hij kon er door, en dergel. zinnen, hehoort door bij
.er; (ook fig.) het Pan er waarlijk niet door, het is to
.erg, het is hoogst laakbaar; dit lean er nogal door.
.Zie DOORDURVEN].
DOORKWELLEN, (kwelde door, heeft doorgekweld),
voortgaan met kwellen ; water doorlaten (door
-de onderlaag van een dijk) : de dijken van dien polder

_kwellen door.
DOORLAAT, m. (...laten), plaats waar men iets
.cloorlaat; sluisje.
DOORLANGEN, (langde door, heeft doorgelangd;,
verder reiken, doorgeven.
DOORLAPPEN, (lapte door, heeft doorgelapt), voortgaan met lappen; (fig.) verkwisten: hij heeft ^i It

,geheel vermogen doorgelapt.
DOORLATEN, (liet door, heeft doorgelaten), laten

passeeren, laten doordringen : /tier wordt niemand
,doorgelaten, doze stof laat geen water door. DOORLATING, v.
DOORLAVEEREN, (laveerde door, is doorgelaveerd),

laveerend verder gaan ; laveerend door jet* gaan.
DOORLEEREN, (leerde door, heeft doorgeleerd), niet
-ophouden te leeren; zijne studie voortzetten; tot het
einde
leeren : ik heb het geheele book doorgeleerd.
•
DOORLEKKEN, (lekte door, heeft en is doorgelekt),
voortdurend lekken; lekkend doorlaten : het lekt hie) .
lekkend doorgaan : dat waterdor;ezlkt
is doorgelekt; doorlikken.
DOORLEUTEREN, (leuterde door, heeft doorgeleuterd), voortdurend onbeteekenende, vervelende praat.jes verkoopen; weinig uitvoeren.
DOORLEVEN. (leefde door, heeft doorgeleefd), voortdurend leven; (doorleefde, heeft doorleefd), slijten
(een langen tijd, veel jaren); ondervinden (ram.
pen enz.)
DOORLEZEN, (las door, doorlas; heeft doorgelezen,
•doorlezen), voortgaan met lezen ; ten einde toe lezen ;
moot dien brief good doorlezen; ik
terdege lezen:
.heb dat boek slechts vluchtig doorgelezen. DOORLE:ZING, v.
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DOORLEZEN, bn. (w. g.) een doorlezen man, die veel

gelezen heeft.
DOORLICHTEN, (het lichtte door, heeft doorgelicht),

voortdurend lichten, weerlichten; — iem. ergens doorlichten, iem. met een licht ergens doorheen brengen;
doorbeuren.
DOORLIEGEN, (loog door, heeft doorgelogen), aanhoudend liegen; — zich er doorliegen, zich door leugens
uit de verlegenheid redden. •
DOORLIGGEN, (lag door, heeft en is doorgelegen),
voortdurend liggen ; — de zieke heeft zijn rug (of rich)
doorgelegen; de zieke is doorgelegen, (zijn rug) is door
het liggen open.
DOORLIKKEN, (likte door, heeft doorgelikt), aanhoudend likken ; door likken openen.
DOORLOEIEN, (loeide door, heeft doorgeloeid),
voortdurend (doorloeide, heeft doorloeid),
(dicht.) met geloei vervullen: de storm doorloeide

het dal.
DOORLOODSEN, (loodste door, heeft doorgeloodst),
voortdurend loodsen; door iets heen geleiden.
DOORLOOP, m. (-en), doorgang, gangetje tusschen
twee vertrekken; kort steegje; (ook) in dit huis is
een doorloop, men moet de woonkamer door om in
de keuken to komen.
DOORLOOPEN, (liep door, is en heeft doorgeloopen), voortdurend loopen; verder loopen: loop nog

een eindje door ; (fig.) de inteekening loopt door tot; — de
aanteekeningen loopen door tot, zijn voortgezet tot;
begint niet meer van een
—depagineringloptdor,
af; door iets heen loopen : hij heeft (is) de stad doorgeloopen (zie doorkitieren); 't papier loopt door, de inkt
trekt erdoor; — een ei loopt door, (de'verandering in
den dooier na korte bebroeding); — 't loopt door bij
hem, zijn verstand is gekrenkt; door loopen stukmaken, openen, wonden : hij heeft zijne kousen door(doorliep, heeft doorloopen), geheel afgeloopen;
leggen (een afstand) : de doorloopen teeg is evenredig
net de snelheid; de zon doorloopt in een jaar de 12
hernelteekens; (fig.) vluchtig beschouwen: hij doorliep
in den geest de vervlogen dagen; een book doorloopen,
(ook scheidbaar gebruikt).
DOORLOOPEN, bn., doorloopen vleesch, vleesch waarin het vet door het mager loopt, (vgl. doorloopen in:
een doorloopen ei ; vgl. doorregen, en regeld.
DOORLOOPEND, bn. en bw. niet afgebroken, steeds
voortgaand: een doorloopend verhaal; een doorloopende
rekening ; doorloopend krediet (de klemtoon wisselt, doch
valt meest op 't werkw.) ; — hij is doorloopend dronken, steeds, voortdurend. DOORLOOPENDHEID, v.
DOORLOOPERS, m. my. schaatsen voor hardrijders.
DOORLOUTEREN, (doorlouterde, heeft doorlouterd),
(dicht.) terdege louteren.
DOORLUCHTEN, (luchtte door, heeft doorgelucht),
aanhoudend luchten, terdege luchten: de bedden

moeten eons good doorgelucht warden.
DOORLUCHTIG, DOORLUCHT, bn. (-er, -st), aanzienlijk, achtbaar: doorluchtige hoer! — doorluchtige
hoogheid, titel van graven en hertogen; doorluchtige

vergadering; hij is van doorluchtige of komst ; — de doorluchtige (of doorluchte) school, het Athenaeum Illustre
to Amsterdam ; (meest scherts.) goad luchtig, de lucht
good doorlatend; met gaten; (w. g.) doorschijnende.
DOORLUCHTIGHEID, v. (...heden), aanzienlijkheid,
achtbaarheid, hoogadellijke afkomst: de doorluchtig-

heid zijner geboorte; — uwe doorluchtigheid, zijne doorluchtigheid, hare doorluchtigheid, hunne doorluchtigheden, eeretitel -van graven, hertogen enz.
DOORLULLEN, (lulde door, heeft doorgeluld), (gemeenz.) doorpraten.
DOORMAAIEN, (maaide door, heeft doorgemaaid),
aanhoudend maaien, terdege maaien, door maaien
in tweeen snijden, stukmaken, wonden, (fig.) ley
/can good doormaaien, vlug loopen.
DOORMAGER, bn. zeer mager: dat is doormager

vleesch.
DOORMAKEN, (maakte door, heeft doorgemaakt),

ik heb heel wat met hem doorgentaakt, beleefd, door-

DOORMARCHEEREN;

DOORPIKKEN.

staan; — een cursus doormaken, ten einde toe afloo•
pen; (Zuidn.) verkwisten.
DOORMARCHEEREN, (marcheerde, is en heeft doorgemarcheerd), aanhoudend marcheeren : .ze hebben
Brie uur doorgemarcheerd; verder marcheeren ze zffn,
render halt te houden, doorgemarcheerd; door iets heen
marcheeren: een bergpas doormarcheeren.
DOORMARSCH, m. (-en), doortocht (van troepen).
DOORMENGEN, (mengde door, heeft doorgemengd),
voortdurend mengen; mengend in iets brengen: hij
heeft er wat olie doorgemengd; terdege mengen (in
deze bet. ook: doormengde, heeft doormengdj : de

latuw, ganzendistel, roggedistel, motjzel (d. 1. zeugijzel)
en melkweid geheeten.
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verven moeten goed doormengd zijn; (fig.) ens leven is
van goed en kwaad doormengd. DOORMENGING, v.
DOORMESTEN, (mestte door, heeft doorgemest),
aanhoudend mesten ; (doormestte, heeft doormost), terdege met mest doormengen: een goed door-

meste akker.
DOORMIJMEREN, (mijmerde door, heeft doormijmerd), aanhoudend mijmeren; (doormijmerde,
heeft doormijmerd), mijmerend doorbrengen: hij door-

momerde gansche nachten.
DOORMISTEN,

(mistte door, heeft doorgemist), aan-

houdend misten.
[DOORMOETEN. Dit ww., zoo men 't al als een
werkw. beschouwen kan, komt alleen voor in zinnen waarin woordellipse bestaat; b. v. wij moeten
hier door (gaan, rijden, dringen enz.); de paal moet
door (doorgebroken worden); de paal zal door moeten
(doorgezaagd moeten worden); enz. In: hij moet er
door, het moet er door, en dergelijke zinnen, behoort
er bij door; zie DOORDURVEN].
[DOORMOGEN. Dit werkw. staat op ee'ne lijn met
DOORMOETEN ; hier mag niemand door (gaan, rijden
enz.); de paal mag door; (fig.) dat mag er door, dat
mag geschieden ; zie DOORDURVEN].
DOORN, m. (-en), DOREN, (m. (-s), (plantk.) hard
en puntig stengeldeel (ook bladachtig deel) als uitgroeisel aan sommige gewassen voorkomende; (in
't dagelijksch leven in ruimen zin) stekel : de dorens

eener roes; een scherpe doom; hij heeft een doom in
affn voet gekregen; (ijzerfabr.) stalen cylinder die in

een te trekken ijzeren buis geschoven wordt, ook
kern of leest genoemd; (van een mes) punt die in
het hecht gaat; (fig.) al wat verdriet, smart veroorzaakt, wat hinderlijk is: het leven is vol distelen en
doornen; — het is hem een doom in het oog, hij kan
het niet zonder nijd, zonder toorn aanzien ; — geene
rocs zonder doornen, 't geluk komt nooit onvermengd. Doorntje, dorentje, o. (-5).
DOORNAAIEN, (naaide door, heeft doorgenaaid),
voortdurend naaien; door iets heen naaien; door
naaien wonden;
heeft zich de wingers doorgenaaid;
(doornaaide, heeft doornaaid), terdege naaien:

een goed doornaaid hemd.
DOORNACHTIG, bn. (-er, -st), op een doom gelijkende. (Niet streng gescheiden van doornig, met

doornen bezet.)
DOORNAGELEN, (doornagelde, heeft doorgenageld),
door nagelen stuk makers; met nagels doorboren;
—enkano dornageln,
vernagelen, onbruikbaar maken. DOORNAGELING, v.
DOORNANGEL, m. (-s, -en), een van doors gemaakte
vischhoek.
DOORNAPPEL, m. (-s. -en), (plantk.) vergiftige
nachtschade, Datura stramonium.
DOORNAT, bn. zeer nat, druipnat.
DOORNBES, v. (-sen), een der volksnamen van de
kruis- of klapbes, ook bekend onder den naam van
stekelbes, kruisdoorn, krissen on kruldoorns.
DOORNBEZIEN, v. my. volksnaam van den gemeenen wegedoorn, ook rijnbeziendoorn geheeten.
DOORNBOOM, m. (-en), boom met doornen bezet,

hagedoorn.
DOORNBOSCH, o.

(...bosschen), doornhaag, ook

braambosch.
DOORNDISTEL, v. (.$). een der volksnamen van
de melkdistel, ook zeug- of zoogdistel, zeugijzel, haven-

DOORNEMEN, (nam door, heeft doorgenomen) aanhoudend nemen; door iets nemen; (gemeenz.) berispen, doorhalen, onder handen nemen.
DOORNEN, bn., een doornen stok, van een doorngewas.
DOORNENKROON, v. (...kronen), een kroon van
doornen: Jezus' doornenkroon; zinnebeeld van het
martelaarschap, van smartelijke verguizing.
DOORNEUZEN, (neusde door, doorneusde, heeft.
doorgeneusd, doorneusd), doorsnuffelen.
DOORNHAAG, v. (...hagen) ; ...HEG, v. (-gen);
...HEGGE, v. (-n), heg, aanplanting van haagdoornen.
DOORNHAAI, m. (-en), (nat. hist.) Acanthias Vul-

garis.

DOORNIG, bn. (-or. -st), met doornen bezet : een.
doornig gewas; (fig.) een doornig levenspad, met veel
verdriet, vele moeilijkheden.
DOORNKRUIPER, m. (-s), bastaard-nachtegaal.
DOORNOMMEREN, (nommerde door, heeft doorgenommerd), aanhoudend nommeren; de nommers
laten doorloopen (niet van voren weder aanvangen)..
DOORNSTEEN, o. de vaste korst van gips on dergelijke stoffen welke zich bij het gradeeren op dedoorntakken vastzet.
DOORNSTRUIK, m. (-en), vlinderbloemige plant,
Ulex europaeus, ook gaspeldoorn en ginst geheeten;
...TAK, m. (-ken), tak van een hagedoorn.
DOORNUITWAS, o. (-sen), (ontleedk.) doornvormig
uitsteeksel; zie DOORNVORMIG.
DOORNVINNIG, bn. (nat. hist.) stekelvinnig: dedoornvinnige visschen (b. v. de baarzen); ...VORMIG,
bn. in den vorm van een doom; (ontleedk.) doorn-

vormig uitsteeksel, achterste uitsteeksel van een wer-velboog.
DOORNZAAD, o. (plantk.) schermbloemig plantengeslacht, Turilis.
DOORPAKKEN, (pakte door, heeft doorgepakt), aanhoudend pakken; door iets grijpen; (ook) pakkendevermengen; terdege pakken (in die bet. ook doorpakt) : die baal is goed doorgepakt; doorzetten.
DOORPAPPEN, (papte door, heeft doorgepapt), aanhoudend pappon; door pappen openen, doen opengaan: de zweer is nog niet doorgepapt.
DOORPEINZEN, (peinsde door, heeft doorgepeinsd),

aanhoudend doorpeinzen ; (doorpeinsde, heeft doorpeinsd), peinzende doorbrengen: hij doorpeinsde gansche uren.
DOORPEKELEN, (pekelde door, heeft doorgepekeld),
met pekelen voortgaan; — (doorpekelde, heeft doorpekeld), goed met pekel doortrekken : dat vleesch
moet goed doorpekeld zUn.
DOORPEKKEN, zie DOORPIKKEN.
DOORPENNEN, (pende door, heeft doorgepend),
voortgaan met pennen; als pen door iets drijven;
aanhoudend schrijven: hi] heeft den ganschen nacht
doorgepend of zitten doorpennen;
(doorpende, heeft.
doorpend), (w. g.) met pennen doorboren.
DOOREPEREN, (peperde door, heeft doorgepeperd),
voortgaan met peperen; — (doorpeperde, heeft doorpeperd), terdege peperen: dit vleesch is goed doorpeperd; inpeperen.
DOORPERSEN. (perste door, heeft doorgeperst),
voortgaan met persen; door iets heen persen; door
persen stukmaken; terdege persen. DOORPERSING,
v. ( - en).
DOORPEUTEREN, (peuterde door, heeft doorgepeu
terd), voortdurend peuteren; — die jongen peutert al
aardig door, werkt voor zijn doen al aardig vlug
(vooral van letterzetters); stuk peuteren: zijn neus
doorpeuteren.
DOORPEUZELEN, (peuzelde door, heeft doorgepeuzeld), met smaak en op zijn gemak dooreten.
DOORPIKKEN, (pikte door, heeft doorgepikt), ,Toortgaan met pikken; door iets heen pikken; pikkende
openen, stuktnaken: het vogeltje heeft het papier
doorgepikt; voortgaan met pikken: het vellen van
gerst, klaver, hoof enz. met de pik; (fig.) naaien; -

DOORPLEITEN.
zonder opkijken pikte (naaide) zij door; — (doorpikte,
heeft doorpikt), terdege met pik (pek) behandelen:
red doorpikt touw.
DOORPLEITEN, (pleitte door, heeft doorgepleit),
aanhoudend pleiten; — iem. er doorpleiten, door een
pleidooi doen vrijspreken.
DOORPLENGEN, (plengde door, heeft doorgeplengd),
voortgaan met plengen; (doorplengde, heeft doorplengd), (dicht.) door plengen met een vocht doortrekken : hare sponde was doorplengd met tranen.
DOORPLOEGEN, (ploegde door, heeft doorgeploegd),
voortgaan met ploegen; door iets heen ploegen; door
ploegen stukmaken; — (doorploegde, heeft doorploegd), met den ploeg bewerken, vooral met het
oog op ontstaande voren ; (fig.) 't krijgsgewoel doorploegde 't land ; een gelaat met diepe voren doorpioegd; — de zee doorploegen, bevaren (met schepen
van eenigen omvang)
DOORPLUIZEN, (ploos door, heeft doorgeplozen),
aanhoudend pluizen, door pluizen openen; —, (doorploos, heeft doorplozen) ; (fig.) nauwkeurig onderzoeken.
DOORPRATEN, (praatte door, heeft doorgepraat),
voortgaan met praten; — zich er doorpraten, zich
door praten uit de verlegenheid helpen.
DOORPRIEMEN, (priemde door, heeft doorgepriemd),
doorsteken; (ook: doorpriemde, heeft doorpriemd).
DOORPRIKKEN, (prikte door, heeft doorgeprikt),
voortgaan met prikken; door iets heen prikken,
door prikken openen, wonden : een gezwel doorprikken; de blaar moet doorgeprikt worden; ik heb min
vingers doorgeprikt.
DOORPROEVEN, (proefde door, heeft doorgeproefd).
voortgaan met proeven; (scherts.) een groot getal
borreltjes drinken.
DOORPRUIMEN, (pruimde door, heeft doorgepruimd),
voortgaan met pruimen (tabak kauwen); (vooral)
voortgaan met smakelijk eten: de kinderen pruimden
gezellig door.
DOORRAKEN, (raakte door, is doorgeraakt), door
iets heen komen, vallen ens.; door eene opening
heen treffen; (fig.) hij is er doorgeraakt, bij geluk
door zijn examen gekomen; (ook) hij is ontsnapt.
DOORRAMMELEN, (rammelde door, heeft doorgerammeld), aanhoudend rammelen; door rammelen
stukmaken; (fig.) doorbabbelen (snel en vrij luid);
Oink heen en weer schudden.
DOORRAZEN, (raasde door, heeft doorgeraasd),
voortgaan met razen, tieren.
DOORREDDEN, (redde door, heeft doorgered), iem.
reddend door iets heenbrengen; — zich er doorredden,
weten te ontkomen, zich in den strijd tegen moeilijke omstandigheden weten door te slaan.
DOORREDENEEREN, (redeneerde door, heeft doorgeredeneerd), aanhoudend redeneeren, praten; eene
redeneering voortzetten : als men doorredeneert, stuit
men op eene onwaarheid; aanhoudend redeneeren;
er doorredeneeren, doorpraten.
—zich
DOORREGEN, bn., goed doorregen vleesch, waarin
vet en mager behoorlijk afwisselt; doorregen (ook
doorregeld) spek, (gew.) driemetjes genoemd.
DOORREGENEN, (regende door, heeft en is doorgeregend), voortgaan met regenen: het heeft den heelen
morgen doorgeregend; door eene opening regenen;
de regen dringt in dit vertrek ; —hetr gentbierdo r,
laat het regenwater door; — mijne
—dit akreg ntdo r,
jas is geheel doorgeregend, mijne kleeren eronder zijn nat.
DOORREIKEN, (reikte door, heeft doorgereikt), doorgeven. (Zie aldaar).
DOORREIS, DOORREIZE, v. (...reizen), reis door
een land, streek, stad : de vorst hield op zijne doorreis
nergens op.
DOORREIZEN, (reisde door, heeft en is doorgereisd),
voortdurend reizen: we hebben nacht en dag doorgereisd; zijne reis voortzetten, niet ophouden: ik ben
-in A. geweest, maar we zijn dadelijk doorgereisd; reizend doortrekken ; (ook : doorreisde, heeft doorreisd):
ik heb geheel Europa doorgereisd of doorreisd.

DOORSCHEMEREN.
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DOORREKENEN, (rekende door, heeft doorgerekend),

aanhoudend rekenen, ten einde toe rekenen: een
boek doorrekenen.
DOORRENNEN, (rende door, heeft en is doorgerend),
voortdurend rennen • verder rennen ; rennend doorloopen : hij rende strffdperk door; door rennen
breken, openloopen.
DOORRIJDEN, -(reed door, heeft doorgereden), voortdurend rijden: hi)* heeft drie uur doorgereden; verder
rijden, niet ophouden, niet stilstaan: de wager stond
niet voor de herberg stil, maar reed door ; zij reden
maar door; rijdend door iets heengaan: ze zijn de
poort doorgereden; door rijden stukmaken, wooden:
hij heeft zijn achterste doorgereden.
DOORRIJGEN, (reeg door, heeft doorgeregen), voortgaan met rijgen; door iets heen rijgen; —, (doorreeg, heeft doorregen), doorsteken.
DOORRIJP, bn. terdege
DOORRIJPEN, (rijpte door, heeft en is doorgerijpt),
goed rijp worden ; ook met rijp (of rijm) bedekt worden.
DOORRIT, m. (-ten), schuur waardoor men rijden
kan, (inz. bij herbergen), doorrijdstal, ook doorreed.
DOORROEIEN, (roeide door, heeft en is doorgeroeid), voortdurend roeien; ze hebben een sour doorgeroeid; verder roeien: we zijn doorgeroeid, zonder hen
te wachten; door iets heen roeien : we non die gracht
doorgeroeid; door roeien stukmaken; wonden: hij
heeft zich de handen doorgeroeid.
DOORROEREN, (roerde door, heeft doorgeroerd),
voortdurend roeren, ondereenmengen; terdege roeren : is het beslag goed doorgeroerd?
DOORROESTEN, (roestte door, is doorgeroest),
geheel van roest doordrongen worden : een doorroest
stuk Ozer; door roest stuk raken: een dooryeroest sites.
DOORROLLEN, (rolde door, heeft en is doorgerold),
voortdurend rollen; verder rollen; door iets heen
rollen; (fig.) hij zal er wel doorrollen, goed door de
wereld (of terecht) komen.
DOORRONKEN, (ronkte door, heeft doorgeronkt),
voortgaan met ronken; ronkend doorbrengen.
DOORROOKEN, (rookte door, heeft doorgerookt),
voortdurend rooken; terdege rooken (met rook doortrekken): deze bokking is goed doorgerookt; [in doze
bet. ook: doorrookte, heeft doorrookt]; — eene pip
doorrooken, door rooken bruin doen worden; (ook) ,
die pijp rookt mooi door.
DOORROOKER, m. (-5), Op die er bepaald op gemaakt is, om spoedig door to rooken, eene - andere
kleur to krijgen; (scherts.) iem. die zeer aan 't rooken verslaafd is; (ge .vv.) lichtmis.
DOORROTTEN, (rotte door, is doorgerot), geheel
door rotting verteerd worden; door rotten opengaart
of gescheiden worden.
DOORRUISCHEN, (ruischte door, heeft doorgeruischt), voortdurend ruischen; — (doorruischte,
heeft doorruischt), (dicht.) met geruisch vervullen:
de lofzang doorruischt het eikenwoud.
DOORRUKKEN, (rukte door, heeft en is doorgerukt), voortdurend rukken; verder marcheeren; door
iets heen marcheeren ; rukkende breken, losscheuren.
DOORSCHAKEN, (schaakte door, heeft doorgeschaakt), aanhoudend schaken; (zeew.) verschaken,
omscheren: de marsedraaireep wat doorschaken.
DOORSCHALLEN, (schalde door, heeft doorgeschald), voortdurend schallen; door iets heen schallen; de jachthorens doorschalden (schalden door) het
gansche woud.
DOORSCHATEREN, (schaterde door, heeft doorgeschaterd), voortgaan met schateren ; — 7 (doorschaterde, heeft doorschaterd), schaterend doorklinken.
DOORSCHAVEN, (schaafde door, heeft doorgeschaafd), voortdurend schaven; (iets) schavende vaneenscheiden, in tweeen verdeelen; door schaven
wonden.
DOORSCHEMEREN, (schemerde door, heeft en is
doorgeschemerd), voortdurend scheraeren ; met zwak
licht door iets heen schijnen; (fig.) hij liet doorschemeren, dat h trouwplannen maakte, half en half merkerL

DOORSCHEPEN.

DOORSLUIPEN.

(scheepte door, heeft doorgescheept), te scheep door eene plaats vervoeren : er
worden tegenwoordig veel goederen doorgescheept.
DOORSCHEUREN, (scheurde door, heeft en is doorgescheurd) in tweeen scheuren : h# scheurde den brief
door; de rokspanden scheurden door met een ruk
door lets trekken; (doorscheurde, heeft doorscheurd), (fig.) dit doorscheurde m# het hart (van ver
driet enz.)
DOORSCHIETEN, (schoot door, heeft en is doorgeschoten), voortdurend schieten; door iets heen schieten; (gemeenz.) snel verder gaan; verder gaan,
ontsnappen, losgaan: laat de touwen doorschieten :
(weverij) het brengen van den inslag door de schering, inschieten ; (landb.) sterk en snel verlengen van
den stengel ; doordringen : de zonnestralen schieten
door; de kaarten doorschudden ; (doorschoot,
heeft doorschoten), met schoten doorboren : de muter
was door het kanon geheel doorschoten; (boekb.)
•een doorschoten boek, waar witte bladen (voor aanteekeningen) tusschen de andere ingenaaid (gebonden) zijn.
DOORSCHIJNEN, (scheen door, heeft doorgeschenen), voortdurend schijnen; door lets heen schijnen;
(doorscheen, heeft doorschenen), ten voile beschijnen : de mean bescheen het geheele dal.
DOORSCHIJNEND, bn. het licht doorlatend, zonder
dat men een voorwerp dat erachter geplaatst is,
goed kan waarnemen: porselein is doorsch#nend.
DOORSCHIJNENDHEID, v.
DOORSCHIJNENDHEIDSMETER, m. (-s), een door De
Saussure uitgevonden werktuig om de doorschijnendheid der lucht te bepalen.
DOORSCHITTEREN, (schitterde door, heeft doorge-schitterd), door iets been schitteren, voortgaan met
schitteren; (doorschitterde, heeft doorschitterd),
met een schitterglans doordringen (vooral fig.).
DOORSCHOKKEN, (schokte door, heeft doorgeschokt), aanhoudend schokken; (doorschokte,
heeft doorschokt), (dicht.) met schokkingen aandoen:
eene geweldige aandoening doorschokte haar gemoed.
DOORSCHOPPEN, (schopte door, heeft doorge.schopt), voortdurend schoppen; stukschoppen; door
iets schoppen; (fig.) h# wordt er wel doorgeschopt,
men zorgt wel, dat hij vooruitkomt.
DOORSCHOUWEN, (doorschouwde, heeft doorschouwd), (dicht. en fig.) doorzien, peilen, door en
door beschouwen: God doorschouwt het hart.
DOORSCHRABBEN, (schrabde door, heeft doorschrabd), voortdurend schrabben; door schrabben
eene opening of wonde maken.
DOORSCHRAPPEN, (schrapte door, heeft doorgeschrapt), aanhoudend schrappen; doorhalen: een
ciffer doorschrappen. DOORSCHRAPPING, v. (-en),
• oorhaling.
DOORSCHRAPSEL, o. (-s), wat doorgeschrapt is.
DOORSCHREEUWEN, (schreeuwde door, heeft doorgeschreeuwd), voortgaan met schreeuwen; door lets
heen schreeuwen ; door schreeuwen wonden: dat kind
heeft zich de keel doorgeschreeuwd.
DOORSCHRIJVEN, (schreef door, heeft doorgeschre-ven), voortgaan met schrijven; ten einde toe schrijven door schrijven wonden; (gemeenz.) je kunt hem
tvel doorschrijven, op zijne komst meet ge niet meer
rekenen.
DOORSCHROKKEN, (schrokte door, heeft doorgeschrokt), voortdurend schrokken; gulzig eten; (fig.)
geld opstapelen.
DOORSCHUDDEN, (schudde door, heeft doorgeschud),
voortdurend; schudden; schuddende stuk maken ;
door schudden vermengen eon mengsel goed doorschudclen ; — de kaarten doorschudden, door elkaar doen,
wasschen;
(doorschudde. heeft doorschud), terdege
schudden: die slag doorschudde het gansche hills.
DOORSCHUIVEN, (schoof door, heeft en is doorgeschoven), voortdurend schuiven ; verder schuiven;
door lets heen schuiven; (gemeenz.) verder gaan:

(schutte door, heeft doorgeschut),
aanhoudend schutten; door eene sluis schutten.
DOORSEINEN, (seinde door, heeft doorgeseind),
voortgaan met sehien, — een telegram doorseinen, naar
een volgend, kantoor seinen.
DOORSIJPELEN (DOORSIJPEREN), (sijpelde door,
heeft en is doorgesijpeld), onmerkbaar doorti:ekken
(van vochten); (onscheidbaar) doorsfjpeld stukjegronds.
DOORSIJPELING, (DOORSIJPERING), v.
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wij bleren staan, maar hij school door.

DOORSCHUTTEN,

DOORSISSEN, (siste door, heeft doorgesist).
DOORSJORREN, (sjorde door, heeft doorgesjord),
voortgaan met sjorren; — een touw doorsjorren,
verder doortrekken.
DOORSLAAN, (sloeg door, heeft en is doorgeslagen),
voortgaan met slaan; door iets slaan: een spificer
doorslaan; (smed.) ponsen of drevelen van gaten;
slaande vaneenscheiden, stukslaan; afdoen, een
einde maken; (fig.) verkwisten ; — zich doorslaan, zich
een weg banen (door den vijand); — ik ben overkropt van work, ik zal er m# weer eens moeten doorslaan, met kracht en geweld doorwerken ; — de muur
slaat door, watert door; (gemeenz.) alles zeggen, wat
voor den mond komt : hoor hem weer eens doorslaan!
hij slaat door als eon blinde oink; uit den draf gaan
(van paarden) : dat paard slaat nu, en dan door; — de
balans slaat door, helt over; — het papier slaat door,
vloeit; mengen: de eieren goed doorslaan.
DOORSLAAND, bn. (-er, -st), afdoend : een doorslaand
bewijs, doorslaand blok.
DOORSLAG, m. (-en), vergiettest; het doorslaan
eener balans; overwicht dat het doorslaan bewerkt;
(fig.) dat geeft den doorslag, dat beslist de zaak, dat
is afdoende; (smed.) soort van drevel om gaten in
plaatijzer te slaan; (fig.) in (een) doorslag , het een door
het ander berekend.
DOORSLAGDOEK, m. (-en), persdoek (om kruiden
of te trekken).
DOORSLAPEN, (sliep door, heeft doorgeslapen), niet
wakker worden.
DOORSLECHT, bn. door en door slecht, zeer slecht.
DOORSLEEPEN, (sleepte door, heeft doorgesleept),
voortdurend sleepen ; verder sleepen ; door iets sleepen ; (fig.) uitredden.
DOORSLENTEREN, (slenterde door, heeft doorgeslenterd), voortdurend slenteren; verder slenteren;
slenterend doortrekken.
DOORSLEPEN, bn. (-er, -st), doortrapt, loos, sluw
een doorslepen gauwdief. DOORSLEPENHEID, v. sluwheld, doortraptheid.
DOORSLEUREN, (sleurde door, heeft doorgesleurd),
doorsleepen : iem. het huis doorsleuren; sleurende breken, wonden.
DOORSLIJPEN, (sleep door, heeft doorgeslepen),
voortdurend slijpen; een gat in iets slijpen.
DOORSLIJTEN, (sleet door, heeft en is doorgesleten),
aanhoudend slijten; door slijten stuk raken : de broek
(doorsleet, heeft doorsteten), veris doorgesleten;
slijten: die kous is geheel doorsleten (ook doorgesleten),
vol gaten.
DOORSLIKKEN, (slikte door, heeft doorgeslikt),
slikkend door het keelgat brengen: ik kan die pil

niet doorslikken; ik heb zulk eene pin in de keel, dat
ik niets doorslikken kan.
DOORSLINGEREN, (slingerde door, heeft doorgeslingerd), voortdurend slingeren; door lets heen
slingeren; slingerende broken ; (doorslingerde,
heeft en is doorslingerd), (dicht.) met slingers doorweven eene hegge met bloenzen doorslingerd.
DOORSLIPPEN, (slipte door, is doorgeslipt), het touw
slipte door, gleed door de opening, door de hand die het
vasthield; — zij is doorgeslipt, steels wijze doorgedrongen, (ook) ontkomen.
DOORSLOKKEN, zie DOORSLIKKEN.
DOORSLOVEN, (sloofde door, heeft doorgesloofd),
aanhoudend sloven (werken en zwoegen); slovend
doorbrengen: een dag, met moeite en zorgen doorgesloofd (ook doorsloofd).
DOORSLUIPEN, (sloop door, is doorgeslopen), ver-

DOORSMELTEN.
der sluipen ; door iets heen sluipen ; — kruip door, sluip
edoor, een spelletje waarbij men onder de opgeheven armen van een paar spelers moet doorgaan.
2DOORSLUIPING, v.
DOORSMELTEN, (smolt door, heeft en is doorge:smolten), aanhoudend smel ten ; door smelters vaneenscheiden.
DOORSMEULEN, (smeulde door, heeft en is doorgesmeuld), aanhoudend smeulen; smeulend verteerd
'worden: de turf is doorgesmeuld.
DOORSMOKKELEN, (sm okkelde door, heeft doorge:smokkeld), voortdurend smokkelen ; door iets smokwist
kelen ; heimelijk over de grenzen brengen:
Elie goederen door te smokkelen.
DOORSNAPPEN, (snapte door, heeft doorgesnapt),
zonder ophouden babbelen; doo rsluipen: ivy is ongeanerkt doorgesnapt.
DOORSNEDE, v. (-n), het doorsnij den, doorsnijding ;
-vlak waarlangs een lichaam is doorgesneden; denkbeeldig vlak door een 1 ichaam heengebracht en de
ftguur die daarop ontst aat door de punten en lijnen
van het lichaam, welke in dat vla k vallen: eene
, doorsnede van iets nzaken; eene bloem in doorsnede
voorstellen, horizontale en verticale doorsnede; (fig.) in
doorsnede, het een door het ander gerekend. DOORSNEEPRIJS, m. (...prijzen), (germ.) gemiddelde prijs.
DOORSNEEUWEN, (sn eeuwde door, heeft doorgesneeuwd), voortdurend sn eeuw en : het heeft uren doorgesneeuwd; doordringen (van de sneeuw) : 't sneeuwt
hier door (vgl. doorregenen).
DOORSNELLEN, (snelde door, is doorgesne 1d), verder
snellen: ik ben naar huis doorgesneld ; door iets heen
snellen: hij snelde de gangen door;
(doorsnoide,
heeft doorsneld), (dicht.) h# doorsn elde de baan.
DOORSNIJDEN, (sneed door, heeft doorgesneden),
- voortgaan met snijden; met een scherp werktuig
in tweeen verdeelen; (gemeenz.) hij sneed door, ging
haastig verder, (vgl. uitsnijden) ; — 7 (doorsneed, heeft
doorsneden), door iets heen ga an (van eene lijn of
wat als lijn gedacht wordt) : een spoortrein doorsnijdt
de eenzame heide; dit land is van rivieren doorsneden;
dit doors nrjelt m# het hart, minder goed dan: snijdt
mij door 't hart, doet mij wee.
DOORSNIJDEND, bn. (-er, -st), (w. g.) een doorsnijdende wind, eene doorsnodende koude, snijdend.
DOORSNIJDING, v. (-en). DOORSNIJDINGSPUNT,
-o. (-en).
DOORSNOOD, bn. door on door snood.
DOORSNORKEN, (snorkte door, heeft doorgesnorkt),
.aanhoudend snorken; vast blijven doorslapen. DOORSNORREN, (snorde door, heeft doorgesnord), voortgaan met snorren ; in snelle vaart verder g aan, eene
ruimte doorloopen.
DOORSNUFFELAAR, m. (-s). DOORSNUFFEL AARSTER, v. (-s). DOORSNUFFEL ING, v. (-en).
DOORSNUFFELEN, (snuffelde door, heeft doorgesnuffeld), voortgaan met snuffelen ; — eene plaats
doorsnuffelen, snuffelende doorzoeken; (doorsnuffelde, heeft doorsnuffeld), snuffelend doorzoeken
-(meest fig.): hij heeft alle boeken doorsnuffeld.
DOORSPEKKEN, (doorsp ekte, heeft doorspekt),
.(w. g.) lardeeren (zie aldaar); (fig.) doormengen (van
iets dat gesproken of geschroven is): zone taal met
vloekwoorden doorspeklren; eene redevoering met Latin
doorspekt.
DOORSPELEN, (speelde door, heeft doorgespeeld),
voortgaan met spelen; door iets spelen; (fig.) hij
zal het er wel doorspelen, doorkrijgen; ten einde toe
spelen; (doorspeelde, heeft doorspeeld), (fig. en
dicht.) de westenwindjes doorspeelden het loof, speelden
door 't loot
DOORSPIETSEN, (spietste door, doorspietste; heeft
doorgespietst, doorspietst), voortgaan met spietsen;
met eene spiets (spies) doorboren.
DOORSPITTEN, (spitte door, heeft doorgespit), voortgaan met spitten; met de spade door iets heen gaan ;
-door spitten wonden: zijne handen doorspitten; ter-dege spitten; een goed doorgespitte (ook doorspitte) akker.
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DOORSPLIJTEN, (spleet door, heeft en is doorge-

spleten), voortgaan met splijten; in tweeen splijten,
(ook doorspleet, heeft doorspleten). DOORSPLIJTING, v.
DOORSPOELEN, (spoelde door, heeft en is doorgespoeld), voortgaan met spoelen; spoelend door iets
been brengen of gaan ; eene buis reinigen door er
eene vloeistof doorheen te drijven: eene vuile pip
doorspoelen; — zijne keel doorspoelen, een borreltje gebruiken. DOORSPOELING, v. (-en), doorvloeiing;
(fig.) purgeermiddel.
DOORSPOREN, (spoorde door, is doorgespoord), zijne
reis met den spoortrein voortzetten; door eene
plaats sporen; niet stoppers (van den trein).
DOORSPOUWEN, (spouwde door, heeft doorgespouwd), doorspiijten (overg.).
DOORSPRAAK, v. (...spraken), een orgel heeft doorspraken, wanneer het geluid geeft, eer de kleppen
neergelaten worden.
DOORSPREKEN, (sprak door, heeft doorgesproken),
voortgaan met spreken; door eene opening, eene
buis spreken; ook van orgels : doorspraken hebben.
DOORSPRENKELEN, (sprenkelde door, heeft doorgesprenkeld), voortgaan met sprenkelen; overal besprenkelen.
DOORSPRINGEN. (sprong door, heeft on is doorgesprongen), voortgaan met springen; verder springen; stukspringen (door eene drukking van binnen
stukgaan).
DOORSPUITEN, (spoot door, heeft doorgespoten),
voortdurend spuiten; door iets heen spuiten (b. v.
eene buis); spuitende broken: de pfjpgasten hebben
het venster doorgespotee.
DOORSTAAN, (stond door, heeft doorgestaan),
voortdurend staan; iets pijnlijks ten einde toe verduren (eigenlijk doorstond, doch de beide vormen
worden niet scherp gescheiden); (zeew.) een schip
laten doorstaan, de zeilen niet reven; —, (fig.) (doorstond, heeft doorstaan), lijden, verduren : wat al
rampen heb ik, doorstaan.
DOORSTAPPEN, (stapte door, is en heeft doorgestapt), verder stappen : zonder op te kijken stapte hij
door; door iets heen stappen: we stapten de poort
door; flunk aanloopen: we moeten doorstappen om
vOor zessen thuis te zijn.
DOORSTEEK, m. (...steken), het doorsteken; plaats
waar een dijk enz. doorgestoken is.
DOORSTEKEN, (stak door, heeft doorgestoken),
voortgaan met steken; door iets steken: je moet hier
een pinnetje doorsteken, men zag de beenderen er doorsteken ; — een clfik doorsteken, er een gat in makers om
het water er door to laten vloeien; — eene pip doorsteken,, met een strootje of zoo iets dat men er doorsteekt, reinigen; — eene doorgestoken kaart, met een
gaatje er in als kenteeken; (fig.) 't is een doorgestoken
kaart, afgesproken work, (bij uitbr.) doorgestoken
werk, soak, mouw; (gew.) verwijten: hi] stak hem
door, dat hij in de gevangenis had gezeten; —, (doorstak, heeft doorstoken), door en door steken (met
een dolk enz.), doodsteken. DOORSTEKING, v. (-en),
het doorsteken; doorgraving.
DOORSTEKER, m. (-s), een baleintje, strootje enz.
waarmede eene verstopte pijp wordt doorgestoken.
DOORSTEMPELEN, (stempelde door, heeft doorgestempeld), voortgaan met stempelen; den stempelafdruk tot op den inhoud van 't couvert doen doordringen.
DOORSTEVENEN, (stevende door, is doorgestevend),
verder stevenen (zeilen); (gemeenz.) hfj stevende door,
ging verder (van iemand met rustigen gang); door
iets zeilen: we zijn de zeeengte doorgestevend.
DOORSTIKKEN, (stikte door, heeft doorgestikt),
voortgaan met stikken; door iets stikken; — 7 (doorstikte, heeft doorstikt), met stikwerk versieren:
met gouddraad doorstikt.
DOORSTOKEN, (stookte door, heeft doorgestookt),
voortgaan met stoken, met aanhitsen; terdege stoken; door stoken stukmaken: de kachel is doorgestookt.
26
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DOORSTOOMEN.

DOORSTOOMEN, (stoomde door, is doorgestoomd),

verder stoomen; door eene plaats of door een water
stoomen ik ben de Zuidzee doorgestoomd; met stoom
doordringen (tot reiniging).
DOORSTOOTEN, (stootte of stiet door, heeft doorgestooten), voortgaan met stooten; stootende eene
opening maken : de ijskorst doorstooten; verder stoo.
ten: een bal doorstooten; door eene opening stooten;
door stooten wonden: hij heeft zijn elleboog doorge
stooten; doorschudden (bijz. in het kaartspel);
(doorstootte, doorstiet ; heeft doorstooten), doorsteken. DOORSTOOTING, v. (-en).
DOORSTORMEN, (stormde door, heeft en is doorgestormd), voortdurend stormen ; snel en met gedruisch
verder gaan, door iets heen gaan: zonder teluisteren,
stormde hfj door, stormde hij het Inds door.
DOORSTOVEN, (stoofde door, heeft doorgestoofd,
(dicht.) ook onscheidbaar), door en door stovers.
DOORSTRALEN, (straalde door, heeft en is doorgestraald), (b. v. eene buis) in een straal door iets
gaan; — een vertrek laten doorstralen, de lucht erin
ververschen; (doorstraalde, heeft doorstraald),
(dicht.) met straling vervullen (ook fig.) : eeneblijdehoop
doorstraalt zfin gansche wezen. DOORSTRALING, v.
het doorstralen; (scherts.) de geregelde stoelgang.
DOORSTRENGELEN, (strengelde door), heeft doorgestrengeld), aanhoudend strengelen; (doorstrengelde, heeft doorstrengeld), dooreenstrengelen, door
en door strengelen.
DOORSTREPEN, (streepte door, heeft doorgestreept),
aanhoudend strepen; — iets doorstrepen, eene streep
er doorhalen.
DOORSTRIJDEN, (streed door, heeft doorgestreden),
voortgaan met strijden; ten einde toe strijden: zoo
heb ik dan weer dien strijd doorgestreden of doorstreden.
DOORSTRIJKEN, (streek door, heeft en is doorgestreken), voortgaan met strijken; strijkend door
iets brengen of gaan; dOOrloopen zonder zich op te
houden: zonder boe of ba to zeggen streek hij door;
zich wegpakken, heengaan : hY is met de gansche kas
doorgestreken; — iets . doorstrken, doorhalen, doorstrepen; door strijken stukmaken, - wonden; (fig.) beknorren; bedriegen.
DOORSTROMPELEN, (strompelde door, is doorgestrompeld), strompelend verder gaan; strompelend
door eene ruimte, eene opening gaan; (fig.) met
moeite doorkomen: zoo strompelen die arme zielen

hun leven door.
DOORSTROOIEN, (strooide door, heeft doorgestrooid), voortgaan met strooien; door eene opening
strooien; strooiend vermengen; (fig.) h heeft zijn

stol met te veel bloemen doorstrooid.

DOORTASTEN, (tastte door, heeft doorgetast), voort-

durend tasten; door eene opening tasten; (fig.) niet
veel omwegen maken (iets) met kracht doorzetten;
gij moet niet Lang dralen
, maar doortasten; —, (doortastte, heeft doortast), tastend onderzoeken : ik doortastte zijne zakken; (ook fig.).
DOORTEEKENEN, (teekende door, heeft doorgeteekend), voortgaan met teekenen; — het papier doorteekenen, er teekenend gaten in maken.
DOORTELLEN, (telde door, heeft doorgeteld), voortgaan met tellen; na een zeker getal verder tellen;
bij eene voortgaande telling gelden : ale men opwachtgeld staat, tellen de dienstjaren door.
DOORTIMMEREN, (timmerde door, heeft doorgetimmerd), voortgaan met timmeren; timmerwerk
door iets heen maken; (doortimmerde, heeft
doortimmerd), terdege timmeren.
DOOR TIMMERD, bn., een hecht en goed doortimmerd'
huis, waarvan het timmerwerk solide is.
DOORTINTELEN, (doortintelde, heeft doortinteld),_
met tinteling vervullen, vgl. doorgloeien): eene atmos-feer van zonnestralen doortinteld; (fig.) dit gevoel doortintelde mij het hart.
DOORTOBBEN, (tobbe door, heeft doorgetobd),.
voortdurend tobben ; tobbend ten einde brengen:
ik heb heel wat met hem doorgetobd; tobbend doorbrengen : het leven doortobben; (ook) doortobde nachten.
DOOR TOCHT, m. (-en), bet doortrekken ; plaats waar .
men doortrekt ; den doortocht versperren,zich een door-.
tocht banen; doorgang: het water heeft geen doortocht.
DOORTORNEN, (tornde door, heeft en is doorge-

tornd), verder tornen; tornend open maken; (gemeenz. vooral zeew.) verder gaan onder ongunstige•
omstandigheden (tegenwind, slecht tij).
DOOR TR APPEN, (trapte door, heeft doorgetrapt),
voortgaan met trappen; per fiets verder rijden; door
iets heen trappen; trappend stukmaken, openen,
de deur, het ifs doortrappen; terdege trappen (kneden)
het deeg meet goed doorgetrapt zijn.
DOORTRAPT,

bn. (-er, -st), hoogst bedreven in het

kwade: h# is een doortrapte gauwdief. DOORTRAPT-

HEID, v.

DOORTREDEN,

(trad door, heeft doorgetreden), door-

trappen.
(trok door, heeft en is doorge
trokken), voortdurend trekken; verder trekken: trek
die lijn door tot A; door iets been trekken (reizen):
muzikanten die 't land doortrekken; doordringen eener
vloeistof in een vast lichaam: de inlet trekt door;
stuktrekken: een touw doortrekken; (gew.) er iem.
doortrekken, iem. doorhalen, streng berispen ; — (door
trok, heeft doortrokken), van vloeistoffen: de spons
DOORTREKKEN,

DOORSTROOMEN, (stroomde door, heeft en is doorstroomd), aanhoudend stroomen; stroomend door
iets heengaan: hoeveel water is er doorgestroomd (door
de kraan); (w. g.) stroomende breken (van een dijk

is goed doortrokken; dat vat is nu geheel doortrokken
(van het vocht); (fig,) zUn geest is van vooroordeelen
geheel doortrokken, vooroordeelen heerschen in zijn
geest. DOORTREKKING, v.

b.v.): (doorstroomde, heeft doorstroomd), stroo-

DOORTREUREN, (treurde door, heeft doorgetreurd),
voortgaan met treuren; treurend doorbrengen;

mend doorsnijden: de rivier doorstroomt dit land;
(fig. en dicht.) nu doorstroomde de vreugde alter harten, deed zich in alle harten krachtig gevoelen.
DOORSTUDEEREN, (studeerde door, heeft doorgestudeerd), aanhoudend studeeren ; zijne studien
voortzetten; ten einde toe bestudeeren: ik heb het

boek doorgestudeerd.
DOORSTUIVEN, (stoof door, heeft en is doorgestoven), aanhoudend stuiven, stof geven; door eene
opening stuiven; in snelle vaart voortgaan, door
iets heen gaan : hij stoof door; h stoof de kamer door.
DOORSTUIVING, v.
DOORSTUREN. (stuurde door, heeft doorgestuurd),
aanhoudend besturen, zenden; sturend door iets
brengen; door iets zenden; — de courant doorsturen,
aan een volgenden lezer zenden ; — een bedelaar
doorsturen, hem (aan de deur) niets geven.
DOORSUKKELEN, (sukkelde door, heeft en is doorgesukkeld), aanhoudend ziekelijk zijn; sukkelend verder gaan; (fig.) langzaam en met weinig succes werken ; moeilijk loopen, zich langzaam en log bewegen.

(dicht.) zij doortreurde hear geheele leven.
DOORTREUZELEN, (treuzelde door, heeft doorgetreuzeld), treuzelend met iets voortgaan.
DOORTRILLEN, (trilde door, heeft doorgetrild),
voortgaan met trillen; door iets heen trillen; —
(doortrilde, heeft doortrild), met trilling vervullen:

zenuwachtige bewegingen doortrilden de schoone gestalte; (fig.) een begin van passie doortrilde zijn gemoed.
DOORTROKKEN, bn. Deelw. v. DOORTREKKEN.
DOORTROMMELEN, ...TROMMEN, (trommelde door,
heeft doorgetrommeld), voortgaan met trommelen;
door iets heen trommelen; trommelend stuk maken.
DOORVAART, v. (-en), doorgang to water. straat;
het doorvaren: er is hier veel doormart, er varen
vele schepen door deze stad; —WIJDTE, v. (-n),
(eener schutsluis).
DOORVALLEN, (viel door, is en heeft doorgevallen), zijn val voortzetten, door eene opening of door
iets heen vallen: die jongen is er doorgecallen, (door
ijs); stuk vallen: hij heeft zijne knie doorgevallen.

DOORVAREN.
DOORVAREN, (voer door, is en heeft doorgevaren),

voortgaan met varen: die boot heeft den heelen winter doorgevaren; varend door eene opening, eene
ruimte gaan: we zijn die straat, die zee doorgevaren;
verder varen; (doorvoer, heeft doorvaren), zich
door 't geheele lichaam voelbaar maken : eene huivering, eene koude rilling doorvoer mij.
DOORVECHTEN, (vocht door, heeft doorgevochten),
voortgaan met vechten; zich doorvechten, vechtende
zich een weg banen ; (doorvocht, heeft doorvochten), doorstaan, verduren; wat al rampen heb
ik doorvochten.
DOORVEGEN, (veegde door, heeft doorgeveegd),
voortgaan met vegen; door iets vegen; — waterleidingsbuizen doorvegen, snel laten doorspoelen; vegend
stukmaken; terdege vegen.
DOORVET, bn. door en door vet.
DOORVETEREN, (veterde door, heeft doorgeveterd),
(fig. en gemeenz.) snel voortgaan; — iem. doorveteren,
doorhalen, berispen.
DOORVIJLEN, (vijlde door, heeft doorgevijld), voortgaan met vijlen; vijlend eene opening in iets maken,
in tweeen vijlen, stuk vijlen : deze stang meet doorgevijld worden. DOORVIJLING, v.
DOORVISSCHEN, (vischte door, heeft doorgevischt),
voortgaan met visschen; door iets heen visschen ;
overal, in alle richtingen visschen: w hebben al de
wateren van dat dorp doorgevischt.
DOORVLAKKEN, DOORVLEKKEN, (vlakte door,
heeft en is doorgevlakt), vlekken maken, krijgen
door iets anders heen; doorvloeien: die bladzijde is
doorgevlakt.
DOORVLAMMEN, (vlamde door, heeft doorgevlamd),
voortgaan met vlammen; door iets heen vlammen;
terdege vlammen, overal vlammen geven, krijgen,
maken; (gewest.) teekens op de boomen zetten om
zijn weg terug te vinden; (doorvlamde, heeft
doorvlamd), een Wilde hartstocht doorvlamde zijn oog,
deed zijn oog fonkelen; — doorvlamd hout, met vlamvormige teekening.
DOORVLECHTEN, (vlocht door, heeft doorgevlochten), voortgaan met vlechten; vlechtend door iets
heen brengen; (doorvlocht, heeft doorvlochten),
dooreenvlechten met ...: zijn haar was met rozen doorvlochten; goed doorvlochten vleesch, met vet doorgroeid. DOORVLECHTING, v. (-en).
DOORVLIEGEN, (vloog door, heeft en is doorgevlogen), voortgaan met vliegen; verder vliegen; vliegend doorloopen; snel doorloopen; (ook) (doorvloog,
heeft doorvlogen), v]uchtig doorgaan; doorlezen.
DOORVLIJMEN, (vlijmde door, doorvlijmde; heeft
doorgev14-nd, doorvlijmd), (iets) vlijmende doorboren; (fig.) aoorsnijden, doorgrieven, grievend wonden:
dit doorvlamde mij het hart. DOORVLIJMING, v.
DOORVLOEIEN, (vloeide door, is en heeft doorgevloeid), voortdurend vloeien; verder vloeien; doorvlakken: het papier vloeit door; (fig.) uit het geheugen verdwijnen; (dicht.) de beek doorvloeit het liefelijke
dal, vloeit door. DOORVLOEIING, v.
DOORVLOTTEN, (vlotte door, heeft doorgevlot),
aanhoudend vlotten, drijven; in vlotten verder voeren: hout doorrlotten.
DOORVOED. bn. welgevoed.
DOORVOEDEN, (voedde door, heeft doorgevoed),
voortgaan met voeden; (doorvoedde, heeft doorvoed), terdege, door en door voeden: een doorvoed
lichaam is bestand tegen de kou.
DOORVOEDEREN, ...VOEREN, (voederde door, heeft
doorgevoederd), voortgaan met voederen; —, (doorvoOrde, heeft doorvoerd), terdege voederen : een dooryard paard, dat steeds rijkelijk voer heeft genoten.
DOORVOER, m. (-en), vervoer door (eene plaats,
een land); — rechten van doorvoer, belasting op doorgevoerde waren.
DOORVOERBRIEF, m. (...brieven), geleibrief voor
doorgevoerde goederen.
DOORVOEREN, (voerde door, heeft doorgevoerd),
door iets heen voeren: hij voerde mfj alle salon door;

DOORWATEREN.
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(in 't bijz.) koopwaren door een rijk uit het eene
land naar 't andere voeren. [Weinig aanbevelenswaardig, hoewel vaak voorkomend, zijn : een karakter doorvoeren voor : een karakter ten einde toe naar
waarheid schetsen; eene methode streng doorvoeren
voor: haar streng volgen.] DOORVOERING, v.
DOORVOERHANDEL, m. transitohandel; ...RECHTEN, o. my., zie DOORVOER.
DOORVOUWEN, (vouwde door, heeft doorgevouwen), voortgaan met vouwen; vouwen: een stuk
papier doorvouwen (in tweeen, drieen enz.);vouwend
stukmaken.
DOORVRAGEN, (vraagde, vroeg door, heeft doorgevraagd), voortdurend vragen ; vragen van het begin
tot het einde.
DOORVRETEN, (vrat door, heeft doorgevreten),
voortgaan met vreten; door iets been vreten; vretende vernielen : de wormen hebben het hout geheel
(doorvrat, heeft doorvreten), vredoorgevreten;
tende (bijtende) verteren: de roest heeft het ijzer doorvreten.
DOORVRIEZEN, (vroor door, heeft doorgevroren),
aanhoudend vriezen; door vriezen breken.
DOORVUREN, (vuurde door, heeft doorgevuurd),
voortgaan met vuren (schoten lossen); door iets
heen vuren ; — (doorvuurde, heeft doorvuurd), vurig
maken (van hout): doorvuurd heat.
DOORWAADBAAR, bn. geschikt om doorwaad te
worden (van een water), DOORWAADBAARHEID, v.
DOORWAAIEN, (waaide, woei door, heeft en is
doorgewaaid), aanhoudend waaien; door iets heen
ik sal me eens laten doorwaaien; stuk waaien ;
waaien, in den wind gaan loopen; (fig. ook) boemelen; — (doorwoei of -waaide, heeft doorwaaid), terdege den invloed van den wind ondergaan, door en
door waaien : de wind heeft ons geheel doorwaaid.
DOORWADEN, (waadde door, heeft en is doorgewaad), voortdurend waden; verder waden; wadend
door iets heen gaan; (doorwaadde, heeft doorwaad), wadend aan de overzijde van iets komen:
doorwaadde de rivier. DOORWADING v. (-en).
DOORWAKEN, (waakte door, heeft doorgewaakt),
voortgaan met waken; —, (doorwaakte, heeft doorwaakt): wij hebben den nacht doorwaakt, wakende
doorgebracht.
DOORWANDELEN, (wandelde door, heeft en is doorgewandeld), voortgaan met wandelen; door iets wandelen: wij hebben (zijn) de stad doorgewandeld (zie
doorkuieren), door wandelen wonden: wtj hebben onze
(doorwandelde, heeft doorvoeten doorgewandeld;
wandeld), ten einde wandelen: wij hebben het geheele
veld doorwandeld. DOORWANDELING, v.
DOORWARM, bn. geheel, volkomen warm.
DOORWARMEN, (warmde door, heeft doorgewarmd),
voortgaan met warmers; door en door warm maken:
ik zal min rug eens doorwarmen (bij de kachel) ; zich
doorwarmen.
DOORWAS, m. het doorgroeien.
DOORWAS, v. een plantengeslacht, tot de schermbloemigen behoorende, Bupleurum ; de fijnbladige
doorwas en de ovaalbladige doorwas.
DOORWASEMEN, (wasemde door, heeft doorgewasemd), voortgaan met wasemen; zweeten; —, (doorwasemde, heeft doorwasemd), (dicht.) met wasem
(geur enz.) vervullen: met ambergeur doorwasemd.
DOORWASSEN. (`vies, wiesen door, is doorgewassen), door iets heen wassen (groeien); van jonge
aardappels, die, vooral bij aanhoudende warmte en
regen in den zomer uitloopen: nieuwe knollen vorwassen door,
men en dan meest glazig worden:
zijn doorgewassen.
DOORWASSEN, (waste door, heeft doorgewast),
terdege wassen (met was bestrijken) : dit linnen is
goed doorgewast.
DOORWASSEN, bn. doorgroeid: doorwassen aardappel, doorgewassen, (ook doorschieters genoemd);
met vet doorgroeid.
—goed orwasenvlesch,
DOORWATEREN, (waterde door, heeft doorgewa-

DOORWEEKEN.

DOORZIJGSEL.

terd), voortgaan met wateren; door iets wateren,
laten het regenwater door; —,
—demurenwaterndor,
(doorwaterde, heeft doorwaterd), geheel met water
doordringen; (ook) op zekere wijze verven, schilderen, bloemen in stollen weven: fraai doorwaterde zijde.
DOORWEEKEN, (weekte door, heeft doorgeweekt),
voortgaan met weeken; door en door weeken:
(doorweekte, heeft doorweekt), terdege week maken ;
de regen heeft den grand doorweekt; (ook fig.) het doorweekte zOn hart. DOORWEEKING, v.
DOORWEENEN, (weende door, heeft doorgeweend),
voortgaan met weenen; — de oogen doorweenen, roode
gezwollen oogen krijgen van 't weenen; — 7 (doorweende, heeft doorweend), (dicht.) weenend, in smart()
doorbrengen: zij doorweende gansche nachten.
DOORWERKEN, (werkte door, heeft doorgewerkt),
voortgaan met werken ; (scherts.) hfj heeft doorgewerkt,
tot den ochtend geboemeld; voortgang maken met
het werk: werk goed door; door iets heen duwen,
trekken enz.; door werken stukmaken, openen,
wonders: hfj heeft zijne handen doorgewerkt; (w. g. voor:
er door krijgen, doorzetten, tot stand brengen, gedaan krijgen: eindelijk heeft hfj het doorgewerkt; zfj

voortdurend sloven, werken ; met onvoldoende krachten een werk Zoeken to volbrengen ; slovend, tobbend
do orbren gen.
DOORZAAIEN, (doorzaaide, heeft doorgezaaid),
voortgaan met zaaien; door iets been zaaien; zaad
dat men uitstrooit met ander zaad vermengen;
(doorzaaide, heeft doorzaaid), bezaaien: het blauwe
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hebben bfj den minister zone benoeming doorgewerkt; —,

(doorwerkte, heeft doorwerkt), verwerken, werken
onder: stof met goud en zilver doorwerkt; goed doorwaarvan de
werkte kalk; — een goed doorwerkte rede,
onderdeelen goed in elkaar sluiten. .
DOORWEVEN, (weefde door, heeft doorgeweven),
voortgaan met weven; door jets weven; terdege
weven; (doorweefde, heeft doorweven), wevende
vermengen, ineenwerken; (meest fig.) een verhaal met
leugens doorweven; het leven is met goed en kwaad door woven.
[DOORWILLEN, Djt werkw. zoo men 't al als een
samengest. ww. beschouwen kan, komt alleen voor
in elliptische zinnen : b. v.: hij wil door (gaan, drinheeft niet doorgewild (niet willen doorgen enz.);
gaan), enz. In: de spijker wil er niet door, en soortgelijke zinnen, behoort door bij er].
DOORWINTEREN, (doorwinterde, heeft doorwinterd), aanhoudend winter zijn; (landb.) den winter
door op 't veld laten staan: (landb.) cooloorwinteren,
doorwinterde koo/.
DOORWOEDEN, (woedde door, heeft doorgewoed),
voortgaan met woeden: de storm heeft twee dagen
doorgewoed; (ook fig.).
DOORWOEDEN, (woelde door, heeft doorgewoeld),
voortgaan met woelen; door jets woelen; stuk
woelen; — 7 (doorwoelde, heeft doorwoeld), in alle
richtingen door jets woelen.
DOORWONDEN, (doorwondde, heeft doorwond), eene
wonde maken, die door iets heen dringt; (fig.) een
grievend Teed veroorzaken.
DOORWORSTELEN, (worstelde door, heeft en is
doorgeworsteld). voortgaan met worstelen ; worstelend door jets heengaan ; (fig.) met moeite, groote
inspanning jets ten einde brengen: een vervelend

boek doorworstelen; slechte tijden doorworstelen; zich
doorworstelen; (in fig. zin ook : doorworstelde, heeft

doorworsteld). DOORWORSTELING, v.
DOORWRIJVEN, (wreef door, heeft doorgewreven),
voortdurend wrijven; door jets heen wrijven; wrijvende stuk maken, wonden : zich de wingers doorwrijven; (ook : doorwreef, heeft doorwreven), goed
doorwreven vent, die door wrijven goed vermengd
is. DOORWRIJVING, v.
DOORWROCHT, bn. (-er, -st), naar alle vereischten
bewerkt, goed doordacht: een doorwrocht bouwwerk,
opstel, vertoog een doortvrocht geheel. DOORWROCHTHEID, v.
DOORWROETEN, (wroette door, heeft doorgewroet),
voortgaan met wroeten ; door jets heen wroeten;
wroetend stuk maken ;

(doorwroette, heeft door-

wroet), in alle richtingen door jets wroeten : den
akker doomwroeten um goud te vinden. DOORWROE-

TING, v.

DOORWURMEN, (wurmde door,heeft

doorgewurmd),

veld is doorzaaid met sterren.
DOORZAGEN, (zaagde door, heeft doorgezaagd),
voortgaan met zagen ; in twee6n zagen ; door werken
met de zaag zijne handen doen opengaan : zone wingers doorzagen. DOORZAGING, v.
DOORZAKKEN, (zakte door, is doorgezakt), door
iets heen zakken (vooral door 't ijs); verder laten
dalen: laat het blok nog wat doorzakken; voortgaan
met buigen, langzaam neerkomen (door te zwaren
last); verzakken : de soldering, de muur is doorgezakt.
DOORZAKKING, v. (-en).
DOORZEILEN, (zeilde door, is en heeft doorgezeild),
voortdurend zeilen; verder zeilen (zonder zich op te
houden); door jets been zeilen: de straat van Gibraltar doorgezeild; zeilend stukmaken : een ketting doorzeilen ; (gemeenz.) verder gaan (vgl. doorstevenen).
DOORZENDEN, (zond door, heeft doorgezonden),
voortdurend zenden ; door iets heen zenden ; — een tad
schrift doorzenden, naar een volgenden lezer; vgl.

doorgeven, doorsturen, doorseinen.

DOORZETTEN, (zette door, heeft doorgezet), voortgaan met zetten; door jets heen zetten; — eene
mestvaalt doorzetten, goed vermengen; tamelijk snel
doorloopen, doorrijden enz.: de schaatsenrOder zette
goed door; (zeew.) doorzakken van een schip, een
katterug krijgen; (fig.) iets doorzetten, jets met ijver
ondanks bezwaren of tegenwerking doen voortgaan:

wij hebben het doorgezet en het is ons gelukt; —
konden het niet doorzetten, niet tot een goed einde
brengen; — de weeen zetten goed door (van vrouwen

in barensnood). DOORZETTER, m. (-s), doordrijver.
DOORZETTING, v.
DOORZICHT, o. het gezicht door (iets); (fig.) begrip;
schranderheid, scherpzinnigheid : een man vol ver
stand en doorzicht.

DOORZICHTBAAR, bn. (minder goed voor) doorzichtig. DOORZICHTBAARHEID, v.
DOORZICHTIG, bn. (-er, -st), zoo, dat men er een
daarachter geplaatst voorwerp kan zien : gewoon glue

is doorzichtig, matglas doorschijnend ; (fig.) een doorzichtig weefsel van leugens, dat de waarheid niet kan
verbergen ; — een doorzichtig plan,

gemakkelijk to door-

zien. DOORZICHTIGHEID, v.
DOORZICHTKUNDE, v. wetenschap die ons leert.
hoe de voorwerpen op een teekenvlak worden overgebracht; ...KUNDIG, bn. op de doorzichtkunde betrekking hebbend.
DOORZICHTSCHILDERING, v. het schilderen van
vergezichten, scenographie.
DOORZIEKEN, (ziekte door, heeft doorgeziekt),voortdurend ziek zijn; — iem. laten doorzieken, zijne ziekte
haren loop laten, zonder ze to bestrijden ; vgl. uit-

zieken.

DOORZIEN, (zag door, heeft doorgezien, voortgaan
met zien ; door jets heen zien ; vluchtig onderzoeken,
nalezen, overlezen, narekenen: de canclidaat mag het
(doorzag, heeft doorte lezen stick eerst even doorzien;
zien), begrijpen, doorgronden: hU doorzag de bectoelii ,
(ook) ienz. doorzien, begrij- genvazijtsdr;
pen wat hij in zijn schild voert.
DOORZIFTEN, (ziftte door, heeft doorgezift), voortgaan met ziften; door eene zeef doen: door ziften

terdege scheiden; (fig.) zeer nauwkeurig beschouwen. -vitten : men meet niet alles zoo doorziften.
DOORZIJGDOEK, m. (-en), een doek geschikt ter
dooraging. filtreerdoek.
DOORZIJGEN, (zeeg door, is doorgezegen), aanhoudend zijgen ; door jets heen zijgen (van vloeistoffen):

't water zeeg door het zand; doorzakken. DOORZIJ-

GING, v.
DOORZIJGSEL,

o. (-s), stof die doorgezegen is.
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DOORZIJN.

DOP.

[DOORZIJN. Een werkw. DOORZIJN bestaat er
evenmin als er een werkw. AANZIJN bestaat. In:
de dok is door b. v., staat door elliptisch voor doorgebroken. Het geeft den toestand to kennen, waarin de
dijk verkeert, nadat het doorbreken heeft plaats geh.ad. In: hij is er door en derg. zinnen bestaat woordellipse. De zin kan bet.: hij is er doorgeraakt of iets
dergelijks. Door behoort hier bij er. Opmerking verdient hij is er-van door voor hij is er (van) doorgegaan, hij is vertrokken, heeugegaan, overleden].
DOORZIJPELEN, ...ZIJPEREN, zie DOORSIJPELEN.
DOORZINGEN, (zong door, heeft doorgezongen),
voortdurend zingen ; door jets zingen; verder zingen; een boekje doorzingen, van het begin tot het
einde zingen.
DOORZITTEN, (zat door, heeft doorgezeten), onafgebroken zitten, vergaderd blijven; zijn achterste
doorzitten, (hyperbolisch) zeer lang zitten.
DOORZOEKEN, (zocht door, heeft doorgezocht),
voortgaan met zoeken : wt) hebben den ganschen avond
(doorzocht, heeft doorzocht), overal
doorgezocht;
zoekend doorloopen: een boschje doorzoeken (om jets
to vinden); wij hebben het gansche huis doorzocht of
doorgezocht. DOORZOEKER, m. (-5); ...ZOEKSTER,
v. (-5); ...ZOEKING, v. (-en).
DOORZOUTEN, (doorzoutte, heeft doorzouten), goed
met zout vermengen, doordringen; lang in de petrel
laten liggen.
[DOORZULTEN, Dit werkw. bestaat niet. ZULLEN
kan geen samenstellend werkw. zijn, omdat het
een hulpwerkwoord is. In: het zal er door. zfj zullen
er door en dergel. zinnen wordt de beteekenis van
zullen gewijzigd. Zullen bet. daar bijna moeten, wat
wel grootendeels, zoo niet geheel, aan het krachtig
accent bij de uitspraak zal moeten worden toegeschreven. Ook in bovenstaande en soortgelijke zinnen bestaat woordellipse : het zal er door (gaan), zij
zullen er door (komen). Zullen is bier het hulpw.
dat (met de beteekenis van moeten) bij gaan en
komen hoort; er behoort bij door; zie DOORDURVEN].
DOORZULTEN, (doorzultte, heeft doorzult), terdege
zulten, pekelen ; (fig.) doorspekken.
DOORZWAVELEN, (doorzwavelde, heeft doorzwaveld), terdege zwavelen: goed doorzwavelde win.
DOORZWEETEN, (zweette door, heeft doorgezweet),
voortgaan met zweeten; met zweet doordringen:
zone kleeren doorzweeten; (gemeenz.) het doordringen
van een vloeistof door een vast lichaam: doorzweetende muren. DOORZWEETING, v.
DOORZWELGEN, (zwolg door, heeft doorgezwolgen), gulzig doorslikken; (zwelgde door, heeft
doorgezwelgd), voortgaan met zwelgen (brassen).
DOORZWELGER, m. (-s). DOORZWELGING, v.
DOORZWEMMEN, (zwom door, heeft en is doorgezwommen), voortdurend zwemmen; verder zwemmen; zwemmend door iets gaan.
DOORZWEREN, (zwoer en zwoor door, heeft en is
doorgezworen), voortdurend zweren ; door verzwering
opengaan, door en door verzweren.
DOORZWERVEN, (zwierf door, heeft doorgezworven), voortdurend zwerven; door iets heen zwerven ;
(meer dicht. ook : doorzwierf, heeft doorzworven),
hij heeft het gansche land doorzworven (of doorgezworven).
DOORZWEVEN, (zweefde door, heeft en is doorgezweefd), voortgaan met zweven; zwevend eene
ruimte doorloopen; (fig.) met lichten, zwevenden
gang doorloopen ; (meer dicht. ook : doorzweefde,
heeft doorzweefd), de engel doorzweefde hethemelruim ;
nymphen doorzweefden het woud.
DOORZWIEREN, (zwierde door, heeft on is doorgezwierd), voortdurend zwieren, (aan den zwoer
zijn); door eene ruimte been zwieren: het paar
zwierde de zaal door; (dicht. ook: doorzwierde,heeft
doorzwierd).
DOORZWOEGEN, (zwoegde door, heeft doorgezwoegd), voortdurend zwoegen; doorsloven; (ook:

doorzwor-gde, heeft doorzwoegd), zoo doorzwoegen zij
het Leven.
DOOS, v. (doo.,:en), uit eene lichte stof (karton,
dun hout, dun metaal) vervaardigd voorwerp, bestemd om jets in to bewaren of over to brengen
(lichter dan kist of kistje, minder hoog dan eene
bus) : eene ronde, eene vierkante doos; vgl. handschoenen.doos, hoededoos, kapdoos, passerdoos, snuifdoos, tabaksdoos, speeldoos, verfdoos; — bouwdoos, doos met blokjes
enz. waaruit de kinderen iets kunnen opbouwen;
ook gebruikt voor de doos met hetgeen erin is:
eene doos postpapier; eene doos bonbons; (myth.) de
doos van Pandora, waarin alle menschelijke ellenden
vervat waren; (spreekw.) hoe kleiner doos, hoe betozalf, schertsend gezegd van kleine menschen wien
men een compliment wil maken ; — een sprookje uit
de oude doos, een oud sprookje; (ook) uit de oude
doos, ouderwetsch; — reel in zone doos hebben, veel
kennis bezitten; — hij zit in de doos, in de gevangenis; (veroud.) onnoozele vrouw, gew. nog: wat
een doosje! Doosje, o. (-5), kleine doos, vgl. pillendoosje, lucifersdoosje, schuifeldoosje ; een doosje kinine; —
hij is als nit een doosje, buitengewoon net en met
zorg gekleed; — zin doosje opendoen, zeggen wat
men op 't hart heeft; — zin hart kan wel in een
suits doosje, hij voelt zich buitengewoon angstig;
(gew.) de wereld in een doosje hebben, alles naar
wensch hebben.
DOOSBAROMETER, m. (-5), aneroide-barometer.
DOOSVORM, m., in doosvorm, in den vorm eener
doos. DOOSVORM1G, bn.
DOOSVRUCHT, v. (-en), (plantk.) enkelvoudige,
droge, openspringende vrucht waartoe behooren de
peul, de hauw, de kokervrucht on de doosvrucht in
engeren zin: de doosvrucht der papavers springt met
porien open; hokrerdeelencle en schotverdeelende doosrruchten.
DOOVE, m. on v. (-n), iem. die doof is.
DOOVEKOOL, v. (...kolen), uitgedoofde kool (van
turf), bewaard om ze later -weer to laten gloeien:
doovekolen worden in den doofpot bewaard; vgl. hij
vraagt niet om gloeiende, maar om doove kolen.
DOOVEN, (doofde, heeft gedoofd), het branden van
lets doen eindigen (bij blusschen denkt men meer
aan de vlammen, bij dooven aan den gloed): het vuur
dooven; (fig.) den lust dooven, doen ophouden; vgl.
uitdooven, verdooven.
DOOVENETEL, v. (-s), lipbloemig plantengeslacht,
Lamium; stengelomvattende doovenetel (hoenderbeet);
paarse doovenetel (makke brandnetel) ; ingesneden doovenetel; gevlekte doovenetel; witte doovenetel (hondsceetel, suikernetel, melkbloem, engeltjesbloem, bloeiende
brandekkel, goudhaantjeseten, zuigjes).
DOOVIGHEID, v. doofheid.
DOOZENFABRIEK, v. (-en); ...FABRIKANT, m. (-en);
...KRAAM, v. (...kramen); AAKSTER, v. (-s);
...MACHINE, v. (-5), machine die lucifersdoosjos snijdt,
vouwt on plakt; ...MAKER, m. (-s); ...PLAKKER,
m. (-s), die de doosjes beplakt; ...SCHILDER, m. (-s);
...VERVER, m. (-s); ...WINKEL, m. (-s).
DOP, m. (-pen), los omhulsel van jets dat rond is
(minder edel dan schaal) : dop van een ei, eierschaal :
notedop; — doppen van erwten, peulschillen; — dop
eener pbp, uit metaaldraad of metaal vervaardigd
en op eene pijp geplaatst om 't uitvallen van asch
to voorkomen; voorwerpen ongeveer in den vorm
eener pijpedop, die op buisvormige openingen geplaatst worden om deze of to sluiten, b. v. op een
lijmpotje, een theebusje; (scherts.) hoed: een nieuwen
clop koopert; — dop van een slot, een busje aan de achterzijde, in hetwelk de schacht van den sleutel
steunt ; (timm.) holle beitel ; (veroud. en gewest.) ronde
verhevenheid, meest van edel metaal, dienend als
versiering aan gordels, paardentuigen enz.; (diam.)
voorwerp waarin de diamant bij 't slijpen wordt
vastgezet; — kiekens uit den dop, die pas uitgebroed
zijn; (fig.) pas uit den dop, nog zeer jong, die nog
maar pas komt kijken; — een advokaat in den dop.
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toekomstig advokaat, (ook) een jongen die er aanleg
toe heeft; — aardig uit den dop komen, uit den hoek
komen; heeft hfj veel noten, zal veel doppen maken,
heeft hij veel geld, zij zal het wel doorbrengen;
beter iets
—hetisb renhalfeidn ledig op,
dan nets; — kijk uit je doppen, uit je oogen. Dopje,
o. (-s), kleine dop ; — dopjes, eene soort van kinderbril,
om het scheelzien tegen te gaan; — kiendopjes, dop
jes waarop de nommers van het lottospel staan; —
percussie-dopjes, slaghoedjes; eierdopje, breidopje, zie
aldaar.
DOPBOONEN, v. my. boonen die in de peul bewaard
en later gedopt worden.
DOPERWT. v. (-en), jonge erwt die gedopt gegeten
worden, in tegenstelling van peulen. Doperwtje, o. (-s),
kleine, fijne doperwt.
DOPHEIDE, v. (plantk.) eene der twee soorten
van heide die de uitgestrekte heidevelden in ons
vaderland vormen, Erica Tetralix.
DOPIJZER, o. (-s), (smed.) nagel waarmee men een
gat dopt.
DOPJESSPEL, o. (-len), kienspel.
DOPJONGEN, m. (-s), krullenjongen der diamantwerkers; hij moot zorgen, dat het vuur van den
versteller (eertijds een potje met rijstdoppen) aanblijft.
DOPPEN, (dopte, heeft gedopt), van den dop ontdoen, pollen: erwten doppen; (zeew.) meten ; (gemeenz.)
den hoed afnemen om to groeten; — een gat doppen,
een putje in een metalen plaat maken om er het
boorijzer in te plaatsen.
DOPPER, m. (-s), (zeew.) scheepsmeter; doperwt; —
mooie doppers, zware doperwten; (smed.) klinknagel,
stamper ; arbeider in eene lucifersfabriek, die de koppen aan de roode lucifers maakt.
DOPVRUCHT, v. (-en), (plantk.) droge, eenzadige,
niet openspringende vrucht waarvan de vruchtwand
niet met de zaadhuid vergroeid is: enkelvoudige, dubbele, gevleugelde dopvrucht.
DOR, bn. bw. (-der, -st), onvruchtbaar door droogte,
schraal : een dorre zandbodem, dorre heidevelden; (van
plantendeelen) uitgedroogd, zonder levenssappen:
eene dorre rank; — dor hout, doode takjes; (ook van
lichaamsdeelen) de grijsaard reikte hem zone dorre
hand; een dorre boezcm; (fig.) een dor onderwerp, dat
niet veel nieuws ter beschouwing oplevert; geen veld
is dor, waar dichtkunst zich vertreedt. DORACHTIG,
bn. eon weinig dor.
DORADO, o. (eig.) goudland; paradijs, meestal ELDORADO.
DOREN, m. (-s), zie DOORN.
DORHEID, v. droogte; onvruchtbaarheid; (fig.)
schraalte.
DORISCH, bn. van (het oude) Dorie: de dorische
tongval, dorische bouworde.
DORP. o. (-en), bebouwde kom eener gemeente,
met een of moor kerken (kleiner dan eene stad);
(oudtijds) iedere plaats zonder grachten, muren en
poorten; (spreekw.) het kan beter van eene stad dan
van een dorp, de vermogende kan lichter iets opofferen dan de behoeftige. Dorpje, o. (-s), klein dorp.
DORPACHTIG, bn. bw. dorpsch, naar een dorp gelijkende, op do wijze eens dorps.
DORPEL, m. (-s), drempel; (bouwk.) horizontaal
deel van het ringhout; regal.
DORPELING, m. en v. (-en), dorpsbewoner, bewoonster. DORPELINGE, v. (-n).
DORPER, m. (-s), dorpeling; onbeschaafde; ongemanierde; ook bn. dorpere lieden.
DORPERHEID, v. (veroud.) onnoozelheid; onbeschaamdheid; ongemanierdheid.
DORPSBARBIER, m. (-en); ...BESTUUR, o.; ...BEWONER, m. (-s); ...BEWOOSSTER, v. (-s); ...BRUILOF T, v. (-en); ...BURGEMEESTER, m. (-s).
DORPSCH, bn. dorpachtig.
DORPSGEESTELIJKE, m. (-11); ...GENOOT, no. (-en);
...GENOOTE, v. (-n); ...HERBERG, v. (-en); ...HEER,
m. (-en), bezitter eener heerlijkheid waartoe een dorp
behoort; ...HUTS, o. (...huizen), ook gemeentehuis

DOSIS. ,
op een dorp; ...KERK, v. (-en); ...KERMIS, Y. (-son),
boerenkermis ; ...KLOK, v. (-ken); ...KROEG, v. (-en) ;
...LAND, o. (-en), akker tot een dorp behoorende;
...LEERAAR, m. ...leeraren); ...LEVEN, 0.; ...LIEDEN. m.; MRISJE, o. (-8), boerenmeisje; ...PASTOOR, m. (-s, ...toren); ...PASTORIE, v. (...rie6n);
...PREDIKANT, ra. (-en); ...RECHT, o. (-en), recht,
wet, (ook) rechtsgebied van een dorp; ...SCHOOL, v.
(...scholen); ...SCHOOLMEESTER, m. (-s); ...SCHOUT,
m. (-en).
DORPSWIJZE, ...WIJS, bw. op de wijze van eon
dorp : de huizen zon met het oog op de toekomst dorpswYze gebouwd.
DORREN, (dorde, is gedord), verdorren : die bloemen
dorren op haar stengel. DORRING, v.
DORREN, ['t Werkw. dorren (derren, darren) dat
wagen beteekende, is verouderd. De bet. van dorren
is later op durven (dorven, derven), dat oorspronkelijk behoeven beteekende, overgegaan. Vandaar dat
men nu frig dorst nevens hij durfde gebruikt].
DORSCH, m. dorsching, dorschtijd.
DORSCH, m. (-en), een visch die voornamelijk de

Oostzee on de kusten van IJsland bewoont, een
weinig kleiner is dan de schelvisch en een smakelijk vleesch levert, Gadus Callarias (vojgens sommigen de jonge kabeljauw); ...LEVERTRAAN, v.
uit de lever van den dorsch bereid.
DORSCHDEEL, v. (...delen), dorschvloer.
DORSCHEN, (dorschte, heeft gedorscht), graankorrels uit de aren slaan : koren dorschen; (fig.) hooi
dorschen, nutteloos work verrichten, den moriaan
wasschen; (bijb.) gfj suit den dorschenden os met
muilbanden, den arbeider zijn loon niet onthouden.
DORSCHING, v. (-en).
DORSCHER, m. (-5), iem. die dorscht.
DORSCHMACHINE, v. (-s) machine waarmee graan
gedorscht wordt.
DORSCHSCHUUR, v. (...schuren); ...TIJD, m.;
...VLEGEL, m. (-5), twee door riemen aan elkaar
verbonden stukken hout: een lang stuk dat in de
hand gehouden en een kort stuk waarmee op het
to dorschen graan geslagen wordt; ...VLOER, m.
(-en), eene (meest) leemen vloer waarop 't graan
gedorscht wordt; ...WAGEN, m. (-s), dorschmachine.
DORSO, v. rug; — in dorso, op den rug (keerzijde van
wissels, akten enz.).
DORST, m. onaangename gewaarwording, ontstaande door droogte van het slijmvlies van mond
en keel; behoefte aan drinken : ik voel, heb dorst; —
een dorst als een paard, hevige dorst; — zijn dorst
lesschen, dien door drinken doen ophouden; — zijn
dorst verzadigen; (fig.) hevig verlangen om in 't bezit
van zekere zaken to komen (vgl. bloeddorst, gouddorst) : dorst naar rijkdommen; dorst naar eer; — een
appeltje voor den dorst, een spaarpenning voor den
ouden dag, voor slechte tijden.
DORSTEN, (dorstte, heeft gedorst), dorst gevoelen
naar...; (meest fig.) naar bloed dorsten, naar wraak
dorsten, sterk ernaar verlangen; — mt./ (4 n.) dorst,
dorst is in mij.
DORSTIG, bn. (-er, -st), dorst gevoelend, hebbend:
den dorstigen pelgrim laver; dorstige kelen; (fig.) dorstig naar roem, (minder good dan) dorstend naar
roam ; (dicht.) het dorstig aardrijk, naar regen verlangend. DORSTIGHEID, v.
bn.; ...VER.
DORSTLESSCHEND, bn.;
SLAAND, bn. den dorst lesschende; ..VERWEKKEND, bn.
DOS, m. fraaie kleeding, plechtgewaad, vgl. bredleftsdos, feestdos, hoogttjdsdos, zondagsdos; uitclossen);
(ook fig.) de stad was in feestdos, met vlaggen enz.
versierd; — natuur heeft Karen dos afgelegd, haar
fraai zomerkleed; lentedos, najaarsdos.
DOS-A-DOS, bw. (dansk.) rug tegen rug; —, v.
tweewielig rijtuigje met eene leaning tusschen twee
bankjes.
DOSIS, v. (-sen, doses), hoeveelheid; (ook) medicinale gift ; (fig.) eene goede dosis hoogmoed, tamelijk veal.

DOSSEM.
DOSSEM, bn. (Zuidn.) bleek, vaal, doodsch, kleur-
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dingen, personen van weinig waarde, beteekenis;
—e nboer ndozijn,
dertien.
DOZIJNDICHTER, m. (-5), prulpoget, ...GOED, o.
eitdossen (steeds met eene bepaling) : in feestgeweed
(-eren), marskramerswaren die doorgaans van mingedost; (fig.) versieren: het veld in 't kleurig zomerdere hoedanigheid geacht worden; ...SCHILDER,
kleed gedost; (gew.) het spel overdoen.
m. (-5), kneeler; ...WERK, o. (-en), werk dat niet
DOT, v. (-ten), kleine samenhangende hoeveelheid
veel beteekent, van weinig waarde ; ...WERKER,m.
.eener donzige, wollige of vezelige stof: eene dot
(5), die veel doch slecht werkt.
DRA, bw. weldra, spoedig: het oordeel is dra geveld;
veeren; eene dot garen; iem. eene heele dot haar uit het
hoofd trekken;
dra kust h# haar in Amstels wal; — zoo dra mogelfrn,
een doekje waarin men lets zoets
heeft gebonden en dat men schreienden zuigelingen
zoo spoedig als mogelijk is, vgl. zoodra, voegwoord).
'in den mond steekt om ze te sussen; (gemeenz.)
DRAAD, m. (draden), (als voorwerpsn.), o. (als
je bent ook eene lekkere dot, je bent ook eene mooie; —
stofnaam), vlas, hennep, katoen, zijde of andere
stof tot eene aanmerkelijke lengte dun uitgespon.kom eens hier, lekkere dot! lekke:e meld; — eene dot
nen: een katoenen dread, wollen dread, linnen dread;
van een hoedje, zeer mooi hoedje. Dotje, o. (-s).
beschouwd als bestanddeel van het weefsel: een tot
DOTATIE, v. (-s, ...ten), gave, begiftiging, schenking.
DOTJE, o. (-s), liefkoozende benaming voor een
op den draad versleten rok, zoo versleten dat de
enkele draden zichtbaar worden; — hij had geen drokind: geef dat lekkere dotje eens hier, ook voor een
aneisje, eene vrouw ;
een aardig dotje! een aangen draad aan z n lichaam, al zijne kleeren waren
vallig meisje.
doornat; metaal tot eene aanmerkelijke lengte dun
DOTSKOP. m. en v. (-pen), (Zuidn.) domkop, lomuitgerekt: grof, fijn, getrokken draad (vgl.gouddraad,
perd, lummel, lomp wijf.
ifzerdraad, koperdraad, geleiddraad, pooldraad, teleDOTTERBLOEM, v. (-en), (plantk.) Caltha pobestris,
graafdraad); eene van dread gevlochten kooi; — ik zal
ook groote boterbloem, waterboterbloem, geheeten.
't u per dread rnelden, per telegraaf; vezel van vleesch,
DOTTERGRAS, o. (plantk.) een der volksnamen
hout: het vleesch tegen den draad insnijden, in eene
van het smalbladige wollegras.
richting dwars op die der vezels (vgl. rechtdraadsch
DOUAIRIERE, v. (-s), adellijke weduwe.
hout); — op (met) den draad snijden, in de richting
DOUANE, v. (-n), administratie, belast met het
der vezels; — draden, in glas, vezelachtige gedeelten
die lijnvormige oneffenheden doen ontstaan; — de
heffen van in- en uitgaande rechten; de geheven
dread van een roes, de lijn door den scherpen kant
rechten zelve; tolkantoor; personeel der douane ;
—dedouanen
gevormd;
(beter douaniers), tolgaarders, komdraad eener schroef (schroefdraad), het
rniezen.
spiraalvormige verheven gedeelte der schroef; — den
DOUANENLINIE, v. (...nie'n), postenlinte der douane
draad vatten, den samenhang opmerken ; — den draad
om het smokkelen te beletten.
kwijt zfjn, het verband niet meer zien, het voorafDOUARIE. v. (...rie'n), weduwengoed, -geld.
gegane of volgende in een betoog niet meer weten;
DOUBLEEREN, (doubleerde, heeft gedoubleerd), verden draad van een verhaal afbreken, hervatten; (fig.)
dubbelen; (bilj.) een bal doubleeren, hem met zijn
samenhang, verband tusschen op elkaar volgende
bal zoo voortdrijven, dat hij den band raakt alvorens
gebeurtenissen, (deelen van een verhaal, eene bete caramboleeren of in den zak to komen; — eene
schrijving); verband tusschen gelijksoortige gebeurjas doubleeren, voeren ; (toon.) een dubbel emplooi
tenissen: de roode draad van den vorstenmoord loopt
bezitten.
door de gansche geschiedenis; — de draden eener semenDOUBLETTE, v. (-n). DOUBLET, o. (-ten), dubbel
zwering, de vertakkingen, 't verband tusschen de
exemplaar van lets (bij verzamelaars), by. van postverschillende leiders en uitvoerders; — den draad in
zegels, munten, boekwerken ; dubbele loupe; (taalk.)
handen krOen, (bij de opsporing van lets, van eene
een woord dat etymologisch gelijkwaardig is met
misdaad b. v.) feiten te weten komen, waardoor men
een ander woord derzelfde taal: b.v. ambacht en
op 't spoor komt; — iets op een draad weten, haarfijn;
ambt; versch en frisch; ridder,rijder
, en ruiter ;hoofsch,
zijn leven hing aan een draad of een draadje, verheusch en hupsch.
keerde in zeer greet gevaar; — h# is als een zijden
DOUBLURE, v. (-s), (teen.) dubbel emplooi ; (kleerm.)
draadje, lichtgeraakt; — er loopt een draad door, de
veering.
zaak is niet zuiver; — voor den draad komen, zich
DOUCEUR, v. (-s), fool, geschenk (in geld).
vertoonen, zijn gevoelen uiten; (dicht.) de Schikgodin
DOUCHE, v. (-s), stortbad.
sneed den draad zUns levens (zijn levensdraad) af; —
DOUTERKOUSEN, v. my. een der vele volksnamen
hij weet van den naald tot den draad, hij is er tot in
van de lischdodden of duikelaars.
de minste bijzonderheden mee bekend, hij weet het
DOUW, m. (-en), stoot, duw; (gew.) bed. Douwtje,
haarfijn; (zegsw.) h# is altijd tegen draad, tegen den
0. (-s), (gew.) wiegje : 't kind moet near zijn douwtje.
draad, dwars, dwars in den zak; — het scheelde hear
DOUWDEINEN, (gew.) wiegen. Zie DODIJNEN, [In
of draad, het scheelde uiterst weinig (of 't was raak);
Zeeuwsch-Vlaanderen luidt een der algemeen in
(spreekw.) alle dagen een draadje is eene hemdsmouw
zwang zijnde wiegeliedjes:
in een jaar, door geduldigen arbeid kan men veel
Douw, douw, deene
verrichten; vezel die beide deelen der scheede van
't .Kindje is nog zoo kleene;
peulen en boonen verbindt. Draadje, o. (-s).
'Naar men ook nevens hoort:
DRAADACHTIG, bn. (-er, -st), op een draad gelijkende.
Douw, douw, define
DRAADBANK, v. (-en), waarop draad wordt getrok't Kindje is nog zoo kleine.
ken; ...BERICHT, o. (-en), telegram; ...BORSTEL, m.
In sommige streken heeft men DOUWDEINEN ge(-s), draadsciiuiers; ...BRIL, m. (-len), bril van ijzerpersonifieerd. Dear luidt het in een wiegeliedje:
gaas, welke werklieden in eene smederij b. v. kunDouwdouwdeine (of Douwdouwdeene) kwam van Brugge
nen dragen om hunne oogen te beschermen; ...BUS,
Met den pappot op zfjn rugge, Met den lepel in zijn
v. (-sen), eene bus waardoor goud-, zilver-, koperhand : Zdd kwam Douwdouwdeine in 't land.]
draad enz. wordt getrokken; ...GAAS, o. gaas van
DOUWEN, (douwde, heeft gedouwd), duwen; (fig.)
metaaldraad; ...GESPREK, o. (-ken), gesprek per
iem. iets in de hand douwen, hem eene fool geven,
telephoon.
hem omkoopen.
DRAADGRAS, o. (plantenk.) spartogras, espartogras.
DOXAAL, o. (doxalen). [DOXAAL is de oorspr.
DRAADHALM, v., kleine draadhalm, eene in Ned.
vorm van 't woord, zie OKSAAL, OXAAL]. 't Wordt
uiterst zeldzame plant, totnogtoe alleen in de duinen
echter in Nederl. altijd zonder D uitgesproken, en
bij Zorgvliet gevenden, tot de groep der staartgraszoo is 't in de R.-K. kerk bekend.
sen behoorende; ...HOUDER, m. (-s), eene snort van
DOZIJN, o. (-en), twaalftal : bij het doz#n verkoopen,
zijdehaspel; ...IJZER, o. ijzer, geschikt of bereid om
(spreekw.) zoo gaan er dertig in een doz#n, dat zijn
tot draad getrokken te worden; draadbus.
loos.

DOSSEN, (doste, heeft gedost), in een dos steken
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DRAADKIEMEN, v. my. zulke plantkiemen waarbij

de zaadlobben uit de aarde komen, maar zich weldra
in draadvormige lichamen verdeelen, gelijk bij de
mossen en varenkruiden.
DRAADLETTERS, v. my. (papierm.) koperen letters
of figuren, op den papiervorm aangebracht en waarvan de afdruk op 't papier zichtbaar is; ...MAAT,
(...maten), toestel tot het bepalen der dikte van metaaldraad; ...MOLEN, m. (-s), zie DRAADTREKKERIJ; ...NAGEL, m. (-s), dunne spijker van hard ijzer
of staaldraad, soms drie- of vierhoekig, gewoonlijk
rood in doorsnede; (fig.) gierigaard: een taaie draadnagel; ...POP, v. (-pen), ledepop, eene pop met beweegbare ledematen, ter uitvoering van kleinkindertooneelstukjes ; ...RAAM, (...ramen), tot bescherming
voor een raam aangebracht draadgaas.
DRAADSCH, bn. naar draden berekend: tweedraadsch,
driedraadsch.

DRAADSCHAAR,v.(...scharen), groote en zeer sterke
schaar met lange bladen ter doorknipping van metaalbladen.
DRAADSCHIJNEND, bn. (van kleedingstoffen) zoo
versleten, dat de draden van het weefsel duidelijk
zichtbaar zijn: hij was gekleed in zwart Laken, dat door
het gebruik zeker draadschijnend was geworden, (germanisme).
DRAADSCHUIER, m. (-s), graveerderswerktuig.
DRAADSGEWIJZE, ...GEWIJS, bw. draad voor
draad.
DRAADSHOUT, v. (scheepsb,) hout dat meer in de
lengte dan in de breedte gebezigd wordt.
DRAADTELLER, m( (-s), een vergrootglas om het
aantal draden van een weefsel te tellen; ...TREKKEN, o. bewerking tot (metaal)draad ; ...TREKKER,
m. (-s), werktuig; werkman; ...TREKKERIJ, v. het
draadtrekken; — my. (-en), de werkplaats daartoe.
DRAADVORM, m. (-en), stokjes die de kruiswijs
gelegde zijden draadjes in eene richting houden; —
in draadvorm, in den vorm van een draad.
DRAADVORMIG, bn. in draadvorm.
DRAADWERK, o. gevlochten goud- of zilverdraad
(als zoodanig gewerkt); (ook) ijzeren traliewerk;
...WERKER, m. (-5), die in goud- of zilverdraad
werkt; ...WIEREN, o. (plantk.) groep der wieren,
Conferven; ...WINKEL, m. (-s), waar (metaal)draad
verkocht wordt ; ...WORM, m. (-en), (nat. hist.) een
geslacht der spoelwormen, Gordius ; ...ZW AM, v.
(-men), (plantk.) groep der zwammen, Phycomycetae.
DRAAGBAAR, v. (...baren), berrie. [Eigenlijk een
pleonasme. Het enkele BAAR zou voldoende zijn.
DRAAGBAAR, bn. gedragen kunnende worden : al
wat draagbaar was werd het huis uitgesjouwd.
DRAAGBAK, m. (-ken), bak om voorwerpen over
te dragen; ...BALK, m. (-en), (bouwk.) balk die tot
steun van iets client; ...BAND, m. (-en), degenriem ;
zeel; galg ; bretel ; ...BERRIE, v. (-s); ...GELD, o.
(-en), draagloon.
DBAAGHEFBOOM, m. (-en), (w. g.) hef boom van
de tweede soort waarbij het lastpunt tusschen het
steunpunt en de macht ligt; ...HEMEL, m. (-s),
staatsiehemel (oudt. in gebruik bij optochten, boven
het hoofd van vorsten enz. gedragen).
DRAAGJUK. o. (-ken), emmerjuk voor waterdragers.
DRAAGKLAMP, m. (-en), kardoes, een stuk hout
waar planken of dakgoten op rusten ; ...KOETS, v.
(-en), draagstoel; ...KORF, m. (...korven), korf op den
rug (waarin potten enz. te koop worden gedragen.
(gewest. bagge); ...KRACHT, v. vermogen om te dragen; (fig.) vermogen om belasting te betalen: de
belastingen naar de draagkracht der ingezetenen verdeelen; ...KUSSEN, o. (-s), kussen om iets op te dragen, vooral voor zuigelingen.
DRAAGLIJK, bn. (-er, -st), te verdragen : de kourle
draaglijk ; tamelijk, vrijwel : hoe is 't met den zieke?
draaglijk. DRAAGLIJKHEID, v.
o.:
DRAAGLIJST, v. (-en), dwarslijst;
...GELD, o. (-en), betaling voor het dragen van lets:
lijkdragers;
(fig.)
gift
aan
bedienden
enz.
loon der

DRAAIEN.
ter gelegenheid eener begrafenis ; ...PLAATS, v. (-en)„
vlakke waterscheiding tusschen twee rivieren;
...RAND, m. (-en), onderrand van den eigenlijken
hoornrand van een paardenhoef; ...RIEM, m. (-en),.
riem waaraan men iets draagt; hang, disselrien
(aan voertuigen); ...STEEN, m. (-en), (mets.) steen
die iets steunt; ...STOEL, m. (-en), overdekt en
meest gesloten vervoermiddel waarin vroeger (in.
Indict nog) personen gedragen werden; ...STOK, m..
(-ken), stok waaraan men iets draagt;
(-en), touw waaraan men iets draagt ; ...VERMOGEN,.
o. (werkt.) vermogen om tot eene zekere grens te ,
een draagvermogen van 100 _KG., draagkracht - dragen:
...ZEEL, o. draagband, helpzeel ; ...ZETEL,.
m. (-5), draagstoel.
DRAAI, v. een der volksnamen van de haagwinde,,
ook groote winde, klokwinde, slingerroos, windsel,.
klimop en valbloemen geheeten.
DRAAI, m. (-en), wending : de weg maakt hier een
draai; — de koetsier heeft zijn draai te kort genomen;,_

heeft den boog niet wijd genoeg beschreven en iszoodoende tegen iets aangekomen; (fig.) hij weet earl,
alles een draai te geven, de zaken in een ander licht
to stellen (om zich te verontschu]digen); — met een.
draai erachter komen, door eene listige wending; —
zw0, of gij kriigt een draai om de ooren, eene oorveeg ; (gemeenz.) h# heeft zijn draai, is in zijn element,
verkneukelt zich; (gew.) hif is weer aan den draai,
aan het zwieren.
DRAAIBALANS, v. (-en), wringbalans; ...BALK, m.
(-en), (bouwk.) wip ; ...BANK, v. (-en), werkbank
voor het daaaien (hout, ivoor enz.) gebruikt ; — op de•
draaibank zitten, werken; ...BAS, v. (-seri), (zeew.)
steenstuk, mortier. [Oorspronkelijk DRAAIBUS]:.
...BEITEL, m. (-s), beitel die bij 't werken op de draaibank tegen 't voorwerp wordt gedrukt, ook slechtbeitel of meizel genoemd; ...BOOM, m. (-en), kraan,
zwengel (hijschtoestel), afsluitboom aan spoorwegen „
...BOEI, v. (-en), boei die bij zeilwedstrijden 'tkeerpunt
aanwijst, waar men omheen moot varen; ...BORD,
o. (-en); ...BORDJE, o. (-s), bord waarop een wijzer
ronddraait, die te winnen prijzen aanwijst (op kermissen); ...BRUG, v. (-gen), eene soort van gierbrug; ...BOUT, m. (-en), (art.) tappen of ooren van,
een stuk geschut ; (zeew.) neuten van een ankerstok.
DRAAIEN, (draaide, heeft en is gedraaid), eene wentelende beweging om eene as uitvoeren : de aarde
draait; een draaiend rad;eene zoodanige beweging,draai het wieltje nog eons (rond) ; hetdoenuitvr
spit draaien; ook voor een gedeelte eener wenteling,
waardoor het draaiende voorwerp een grooteren of
kleineren hoek beschrijft draai den spiegel een weinig
een kring om iets beschrijven: de aarde draait om.
de zon; winden een touwtje om zone ringers draaien
wenden: hier is geene ruimte om (met) den wagon to'
draaien; een schip draaien; — de weg draait een
weinig, maakt eene bocht ; — de wind is gedraaid,
waait uit den anderen hoek; door draaien bewerken,
by.: toner draaien, de -vezels draaiend in elkaar brengen, zoodat er touw ontstaat; — ivoor, hout, metaal
draaien, het voorwerp (op de draaibank) laten wentelen on dan met een beitel die er tegen gedrukt.
wordt, bewerken ; in tout, been gedraaid; knoopen
draaien; gedraaid work; (fig.) iem. eon rad voor de.
oogen draaien, hem door eene valsche voorstelling
beletten de waarheid to zien; — hij draait met alle
.winden, verandert telkens van partij, van inzicht.
(naar zijn voordeel meebrengt); — iem. een leer draaien,
hem eene poets bakken; (w. g.) het rad ciraaien, aanvoerder, opstoker, leider zijn in een oproer, eene
samenzwering (vgl. het gebruikelijke raddraaien); —
een weinig gedraaid rijn, dronken zijn;
bespiedend, loerend om iets of iem. been gaan:
hij draaide voortdurend om het huis, om nip teen; met.
leugens en bedrog omgaan: wees voorzichtig met hem,
hij draait; van versehillende zijde beschouwen: go

moogt de rank dr«aien, zoo ge wilt, er is nietIneer aan
te doen; niet recht durven beginners, talmen: wet
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draait ge weer
't begirt me te draaien, ik word
duizelig, (ook) 't beg,int rue te vervelen, ik erger
me; — die zal 't hem wel draaien, lappen, leveren.
DRAAIEND, bn., eene draaiende beweging.
DRAAIER : m. (-s), die draait, hout-, ivoordraaier;
talmer, misleider, looze kwant; man zonder beginselen; (zeew.) werktuig om het want te bevestigen;
(ontleedk.) tweede halswervel waarop de eerste met
het hoofd draait; (nat. hist.) geslacht der trilwormen, Vortex.
DRAAIERIG, bn. (-er, -st), draaierig zijn, in zulk een
toestand, dat alles voor de oogen schijnt te draaien,
zoodat men zichzelf in draaiende beweging waant.
DRAAIERIGHEID, v.
DRAAIERIJ, v. (-en), werkplaats waar gedraaid
wordt; (fig.) looze uitvlucht, valsch voorwendsel,
omweg: met draaierijen omgaan; (gew.) mallemolen.
DRAAIGEWRICHT, o. (-en), (ontl.) gewricht waarbij
't eene been om 't andere als as wentelt, b. v.tusschen spaakbeen en ellepijp; ...HOUT, o. bout tot
draaien geschikt; ...HOUTJE, o. (-s), zeker kinderspeelgoed, molentje; ...IJZER, o. (-s),(leerl.)koevoet
waarmede de huiden worden uitgewrongen : tweemaal rechthoekig omgebogen stuk ijzer, bij 't touwslaan gebruikt.
DRAAIINGSHOEK, m. (-en), hoek dien een draaiend
lichaam beschrijft: ...VERMOGEN, o. (nat.) vermogen om te draaien (bij polarisatie-verschijnselen).
DRAAIKAN, v. (nen), (katoenwev.) koker waarin de
katoenband spiraalvormig wordt opgerold; ...KAP.
v. (-pen), draaibare kap; ...KEVER, m. (-s), (nat.
hist.) kevergeslacht, Gyrinidus; ...KOLK, v. (-en),
afgrond, maalstroom; (ook fig.); ...KOOI, v. (-en),
...kooitje, o. (-s), kooi op eene spil draaiende; spilhuisje; kooi van een eekhorentje; (oude rechtsp.)
drilhuisje waarin ontuchtige vrouwen gedrild, d. i.
rondgedraaid werden : ...KUNST, v. kunst-, ambacht
des draaiers; ...ORGEL, o. (-s), muziekinstrument
met eene rol, door eene kruk rondgedraaid; ...PAAL,
m. (...palen), (zeew.) rolpaal voor de jaaglijn der rivierschuiten (op een hoek geplaatst); ...PEN, v. (-nen).
DRAAIPISTOOL, o. (...tolen), (w. g.) een pistool waarmede men, als het eons geladen is, verscheidene schoten achtereen kan doen, revolver; ...RAD, o. (-eren),
(touwsl.) draaiend rad; ...REEP, m. (-en), (zeew.), zie
SCHINKEL ; ...SCHIJF, v. (...schijven), pottebakkersschijf; (ook) schijf waarop eene locomotief omgedraaid wordt; ...SCHIJFJE, o. (-s), koperen schijfloop waarop men de stukken zet, die men draaien
wil. DRAAISEL, o.; ...SPANEN, v. mv. wat bij
't draaien van een voorwerp wordt afgenomen:
...SLIJPSTEEN, m. (-en); ...SLOT, o. (-en), draairoede
tot deur- of venstersluiting; ...SPIL, v. (-len); ...SPIT,
o. (...spitten), spit om vleesch en gevogelte te braden; ...SPRONG, m. (-en), omzwenking op den hiel
van een voet; ...STEL, o. (-len), draaiende toestel;
...STORM, m. (-en), cycloon.
DRAAISTROOM, m. (-en), draaikolk; ...TEERLING.
m. (-en), twaalfzijdige dobbelsteen die de plaats van
twee dobbeisteenen vervangt; ...TOL, m. (-len), tol :
...TOL, m. en v. (-len), iemand die altijd in beweging
is of heen en weder draait ; ...VONDER, m. (-s), draaibare yonder; ...WERK, o. gedraaid werk (in bout,
ivoor enz.) ; ...WIND, m. (-en), wervelwind ; ...WORM :
(-en),at.hisblwormnde schapen, coenurus cerebralis; ...ZAAG, v. (...zagen), sm all e
zaag om langs kromme lijnen te zagen; ...ZIEKTE.
v. (-n), (veearts.) zekere ziekte der schapen, door den
draaiworm veroorzaakt.
DRAAK, m. (draken), fabelachtig dier met vurige
oogen en vleugels; (ook) slang met horens enz.:
naam van een noordelijk sterrenbeeld; vlieger; een
ondeugende jongen: 't is een draak (van een jongen)
eene leelijke vrouw: die oude draak is nog verliefd;
(studentent.) hospita; — een draak van een vent, een
onuitstaanbare kerel; slecht tooneelstuk (vooral met
vreeselijke tooneelen), spektakelstuk; — vliegende
draak, (nat. hist.) Indisch reptiel, Draco volans; — den

draak steken met iem., hem voor den gek houden;
vgl. den gek steken met.
DRAAKWORTEL, v. (plantk.) groot of temeen slangenkruid, Echium vulgare.
DRAALSTER, v. (-s), die draalt.
DRAB, DRABBE; v. droesem, moer, grondsop.
DRABBELKOEK, v. en In. (dare mv.-en),bros botergebak.
DRABBIG, bn. (-er, -st), troebel, modderig : eene drabbige sleet; drabbige inlet. DRABBIGHEID, v.
DRACHMA, (-5), DRACHME, o. (-n), medicinaal gewicht, 60 grein; oud-Grieksche zilveren munt, 160
mina; nieuw-Grieksche count, waarde een franc.
DRACHT, v. (-en). zooveel als in eens gedragen
kan worden : eene dracht water, dracht hout; — eenedracht slagen, een pak slaag; de eigenaardige kleeding: Friesche dracht; welk eene leelijke dracht is dat!,_
dat is geene dracht voor u; schootsverte (van een
vuurwapen) : een kanon van zooveel dracht; zwangerschap (inz. van dieren); broedsel; jongen: deze biggen zijn van eene dracht; ettering; vuil in de oogharen (door klierafscheiding), oogetter; (gew.) een paard
eene dracht zetten, waardoor de kwade stollen uit
het lichaam zich verwijderen; (zeew.) laadvermogen; — de zeilen staan ter dracht, vatten goed wind.
DRACHTIG, bn. zwanger (van dieren) ; etterend:
drachtige oogen, leepoogen. DRACHTIGHEID, v.
zwangerschap.
DRACHTLIJN, v. (-en), (zeew.) zie LASTLIJN;
...VLOED, m. (geneesk.) leepoogigheid.
DRADEN, (draadde, beef) gedraad), (gew.) boonen
draden, afhalen; vgl. schillen, doppen.
DRADERIG, bn. (-er, -st), vol draden, vezels. DRADERIGHEID, v.
DRADIG, bn. (-er, -st), vezelig, stokkerig; vgl. langdradig vleesch, niet malsch. DRADIGHEID, v.
DRAF, m. gang van een paard, waarbij eerst linkervoorpoot en rechterachterpoot, daarna evenzoo
beide andere worden verplaatst: in den draf zetten
of brengen; (fig.) het op een draf (of drafje) zetten,
hard gaan loopen. Drafje, 0. vgl. sukkeldrafje, kippe(n)drafie.
DRAF, m. droesem, grondsop; bezinksel; bostel;
vloeibaar varkensvoeder; (landb.) spooling; (gew.)
hij zit in den draf, in de verlegenheid, hetzelfde als
hfj zit in de dras.
DRAGANT, v. (plantk.) boksdoorn, Tragacanthus;uit boosters van het geslacht Astragalus;- gom
o. verzachtend poeder.
.POEIR,
DRAGEN, (droeg, heeft gedragen), iets zoo ondersteunen, dat het niet kan vallen: het ijs kan u nog
niet dragen; eene kroonlijst door beelden gedragen;
—ietsnare andreplatsbreng,trwijlhetop
een deel van het lichaam rust of orahoog gehouden
wordt: een last dragen; eene baar dragen; emmers
water dragen; (fig.) iem. op (de) handen dragen, zeer
veel met hem ophebben ; een kleedingstuk, een
sieraad aanhebben, gebruiken : die jas heb ik eenjaar
gedragen; ik draag geene handschoenen; (vooral) gewoonlijk dragen in: hij draagt eene pruik; ze draagt
eene Friesche kap; een bril dragen; ook van iets
wat aan de kleeding bevestigd is : een lintje in 't
knoopsgat dragen; bij zich hebben: hij draagt altijd
een revolver in zUn zak; — de wapenen dragen, krijgsman zijn; — de kroon dragen, regeerend vorst zijn,.
voorzien zijn van: 't stuk draagt zone naamteekening;
het vaandel droeg het volgende denies; het teeken der
misdaad op 't voorhoofd dragen; — de boom draagt
vruchten, brengt vruchten voort ; (ook) de boom draagt
goed; — dragend kapitaal, rentegevend; (fig.) mine.
bemoeiingen hebben vrucht gedragen, eene goede uitworking gehad; — de kosten dragen, voor de betalingstaan; — de schuld van iets dragen, schuldig aan iota
zijn, (ook) zich als den schuldige laten besehouwen;
(zeew.) het dragende houden, heen en weer zeilen op
dezelfde hoogte; zwanger zijn (vooral van dieren):
de merrie draagt elf maanden; etteren: de wonde, dat
oog draagt; (zeew.) de zeilen dragen, staan bol door
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den wind; — 't geweer draagt niet ver, brengt den
kogel niet ver; — mijn gezicht draagt niet ver, ik
kan niet ver zien;
verduren, uitstaan : die pin, dat leed is niet te
dragen; draag, wat God u oplegt; (fig.) zorg dragen,
hebben; — haat dragon, voeden;
draagt zijne
jaren wel, hij ziet er, hoewel oud, toch goed uit;
—dat ragtnietgmakelijk,
op die wijze kan men

niet gemakkelijk dragen.
DRAGER, m. (-s), (in 't alg.) iem. die draagt, (vgl.
banierdrager, horendrager, turfdrager);(in 't bijz.) de
personen die bij eene begrafenis het lijk dragen;
(fig.) de drager van een beginsel, iem. in wien een
beginsel belichaamd is; de mensch is de beelddrager
Gods.

DRAGERSPLAATS, v. (-en), plaats als drager bij
.eene begrafenis.
DRAGOMAN, m. (-s), tolk (bij de Turken).
DRAGON, v. eig. drakenkruid; slangenkruid, keizersalade : een gewas dat in Siberie en Tartarije
inheemsch is, en waarvan de jonge bladeren als
toekruid bij de salade, en als specerij gebruikt worden ; — wilde dragon, violierachtige steenraket, Erysimum cheiranthoides; (ook) smalbladig duizendblad,
Achillea Ptarmica.

DRAGON, v. geweven zilverstof; my. (-s), degenkwast.
DRAGONDER, m. (-s), lichte miter (in 't Nederl.
leger niet meer); vloeken als een dragonder ; —APPEL,
m. (-en).
DRAGONDERKAPITEIN, m. (-s); ...OFFICIER, m. (-s).
DRAGONDERSMUTS, v. (-en); ...PAARD, o. (-en).
DRAINEERBUIS, v. (...buizen), buis voor draineering gebruikt.
DRAINEEREN, (draineerde, heeft gedraineerd),
(landb.) het leggen van aarden buizen in den grond
tot afvoer van het overtollige water in boui,v- of
weiland. DRAINEERING, v. (-en).
DRAINEERPLOEG, in. (-en), ploeg bestaande uit eene
snijdende schijr, gevolgd door eene met ijzer beslagen col welke op zekere diepte door den bodem
getrokken wordt
DRAKENBLOED, 0. ook wel bloedkruid, een der
volksnamen van de bloedroocle zuring.
DRAKENBLOED, o. een donkerrood hars (gebruikt
in vernissen, oudt. ook in geneesmiddelen); zekere
roode Rijnwijn.
DRAKENBLOEDBOOM, m. (-en), boom (Dracaena
draco) waaruit het drakenbloed vloeit; (ook) Calanvus Draco.

DRAKENHOOFD, 0.; ...KOP, m. (sterrenk. en sterrenw.)kop van den draak ; punt, waar de maan in haar
loop de zonnebaan doorsnijdt, wanneer zij in het
noordelijk halfrond komt, aangeduid door heb teeken a (thans) klimmende knoop.
DRAKENMAAND, v. (-en), tijd van den ornioop der
maan met betrekking tot hare knoopen.
DRAKENOOG, o. (-en), het oog van een draak ;
(plantk.) vrucht eener zeeplant; ...PLANT, v. (-en),
plantgewas dat het drakenbloed levert.
DRAKENSLANG, v. (-en), Afrik. horenslang.
DRAKENSTAART, m. (-en), (sterrenk. en sterrenw.)
dalende knoop der maan, aangeduid door het teeken DRAKENSTEEN, v. als stofnaam, — m. (-en), als voorwerpsnaam; slangensteen.
DRAL, bn. (gew.) vlug, handig: een dralle meid ;
ook goed gevuld: dralle kuiten.
DRALEN, (draalde, heeft gedraald), met de uitvoering van iets wachten, talmen: gij moet niet langer
dralen. DRALER, m. (-s). DRALING, v.
DRAMA, o. (-s), (eig.) handeling; in 't alg.) tooneelspel; (in 't bijz.) 't moclerne drama, staande tusschen
de nude tragedie en het blijspel; (fig.) aangrijpende
gebeurtenis: een bloedig, een geweldig drama.
DRAMATIEK, v. de tooneelkunst.
DRAMAT1SCH, bn. bw. op de wijze van het (van

0.

DRAVEN.
een) drama: een dramatisch verhaal; iets dramatisch
behandelen.

DRAMATISEEREN, (dramatiseerde, heeft gedramatiseerd), een onderwerp als drama bewerken, voor het
tooneel behandelen.
DRAMATURG, m. (-en), tooneelkenner, schrijver
over de regelen van de tooneeldichtkunst; tooneeldichter.
DRAMATURGIE, v. de regelen, theorie der tooneeldichtkunst.
DRAMMEN, (dramde, heeft gedramd), (gew.) dwingen van kinderen.
DRANG, m. dwang, geweld, het dringen; aandrang;
(fig.) voor den drang der omstandigheden zwichten, zich
door de omstandigheden laten dwingen iets tegen
zijn zin to doen; ...KNIER, v. (-en), spiraalscharnier,
waardoor eene deur zich zelf sluit; ..NAGEL, m.
(gew.) drangreden.
DRANGREDEN, v. (-en), dringende reden, sterke beweegreden.
DRANK, m. (-en),' drinkbaar vocht, al wat men
diinkt: spifs en drank; water is de beste drank; bier
is mijn dagelljksche drank; — geestrijke dranken, met
veel alcohol; vgl. nog minnedrank, tafeldrank; — sterke
drank, overgehaalde alcoholische drank, als jenever,
brandewijn; — aan den drank zijn, aan den sterken
drank verslaafd zijn; — de drank heeft hem in 't verderf gestort, het gebruik van sterken drank; vloeibare medicijn: de dokter heeft hem een drank voorgeschreven. Drankje, o. (-5), geneesmiddel dat gedronken moet worden: een drankje innemen ofgebruiken.
DRANKBESTRIJDER, m. (-s), iem. die het gebruik
van alcoholische dranken bestrijdt ; ...BESTRIJDING,
v.; ...FLESCH, v. (...flesschen); ...GEBRUIK, o.; ...GELEGENHEID, v. (...heden), plaats waar men sterke
dranken kan koopen; ...HOOFD, o. (-en), hoofd van
een drinker; m. (-en), dronkaard; ...HUIS, o.
(...huizen), herberg, kroeg.
DRANKKELDER, m. (-s), waar sterke drank verkocht
wordt; ...MEESTER, m. (-s), bottelier, keldermeester;
...MISBRUIK, o.
DRANKOFFER, m. (-s), plengoffer (wijn, melk of
olie, als offer geplengd); ...ORGEL, o. (-s), (scherts.)
dronkaard; ...VAAS, v. (...vazen); ...VAT, o. (...vaten),
plengoffervaas; (scherts.) dronkaard; ...VERKOOP,
; ...VERKOOPER, m. (-s); ...VERKOOPSTER, v. (-s).
DRANKVRIJ, bn. geen sterken drank gebruikende.
DRANKWINKEL m. (-s), kroeg; winkel waar sterke
drank wordt verkocht; ...WET, v. wet op den verkoop van sterken drank; ...ZIEKTE, ...ZUCHT, v.
onbedwingbare trek naar geestrijke dranken;
...ZUCHTIG, bn.
DRAPEEREN, (drapeerde, heeft gedrapeerd), met
een ruim, in plooien afhangend gewaad bekleeden (menschen, beelden): de schilder drapeert zone
figurers goed; die tooneelspeler drapeert zich goed; —
een mantel drapeeren, hem in bepaalde plooien laten
afhangen; — zich in iets drapeeren, kleeden; van
geplooid gordijnwerk voorzien: een ledikant, ingang
drapeeren. DRAPEERING, v. (-en), het drapeeren;
omkleeding : de drapeering is goed gekozen.
DRAPERIE, v. (...rie6n), geplooide stof als bekleeding van een wand of versiering van een ingang;
geplooid bedbehangsel.
DRAS, v. slijk, modder, moeras, weeke grond: ons
vaderland, uit wier en dras ontstaan; (gew.) nu zit
hb' in de dras, in de benauwdheid, in angst; nu weet
hij niet wat te doen.
DRAS, bn. (-ser, -t), moerassig, week (van grond).
DRASLAND, o. (-en), weeke. moerassige grond.
DRASSIG, bn. (-er, -st), (van gronden) week door
het vele water (minder sterk dan moerassig). DRAS6IGHEID, v.
DRASTISCH, bn. (geneesk.) sterk en snelwerkendhevig ingrijpend, aantastend, (vooral van purgeermiddelen).
DRAVEN, (draafde, heeft gedraafd), in draf gaan
(zie DRA F) : een paard de markt op en neer later

DRAVER.
draven; bij dien wedstrfjd mochten de paarden slechts
draven, niet rennen; (minder beperkt) hard loopen:
de jongen draafde met zijne vondst naar huis; (ook)
snel gaan; jets in groote haast, overijld verrichten ;
meedoen aan vergelijkende examens; vgl. nog door-

draven, harddraven, hoogdravend.
DRAVER, m. (-s), hardlooper; paard dat goed draaft ;

harddraver.

drep en dreps geheeten, eene plant die in Twente als voedsel voor
,paarden en koelen gekweekt wordt, Bromus secalinus.
DRAVIK, v. een plantengeslacht, tot de afdeeling
der zwenkgrassen behoorende, Bromus, als: de zachte
•dravik, de schrale dravik, de gerstdravik, de akkerdrarik, de ruwe dravik, de rechte dravik, de dakendravik; de rogge-dravik, de grove dravik, de verwisselde dravik, de trosdragende dravik en de ongewaDRAVERIK, v. rogge-dravik, ook

pende dravik.

DRECHT, TRECHT, TRICHT, v. overvaart (uitgang
der namen van verschillende Nederlandsche plaatsen, als : Dordrecht, Duivendrecht, Mijdrecht, Moor
Sljedrecht, Zwijndrecht, Haastrecht, Utrecht,
Maastricht enz.).
DREEF, v, (dreven), laan, wandelpark, warande,
fraaje boschrijke streek : 's Gravenhage's heerlijke
dreven; in de schaduw der hooge dreven; kudde; drift;
(dicht.) de aardsche dreven, de aarde; (fig.) ik kan
iniet op dreef komen, niet op slag komen, 't work wil
niet vlotten; — hi] is niet op zone dreef, niet zoo
welsprekend, geestig, gezellig als gewoonlijk; — op
(zfjne) dreef helpen, aan den gang helpen; zie DREVEL; (oudt.) oorveeg, slag in het aangezicht; kinnetakslag.
DREET, v. (dreten), buikontslasting; (gemeenz.)
niets.
DREG, v. (-gen), DREGGE, v. (-n), klein anker met
fine of weer armen aan den stok, werpanker (em drenkelingen op to halen of voorwerpen die in het water gevallen zijn): b# den brugwachter is eene dreg
inet toebehooren te bekomen. Dregje, dreggetje, o. (-s).
DREGDOLFIJN, m. (-en), zekere visch, ook bootshaak.
DREGGEN, (dregde, heeft gedregd), met eene dreg
uit (het water) halen of naar jets zoeken: men heeft
den heelen dag vruchteloos gedregd; vgl. afdreggen ;
(zeew.) een touw vastleggen (met een anker), vooral
van 't ankertouw gestuurd door een kleiner werpanker; vgl. anker.
DREGNET, o. (-ten), eene soort van sleepnet, kor,
kornet; ...TOUW, o. (-en).
DREIGBRIEF, m. (...brieven), brief of schrijven
waarin iem. (met den dood, het verbranden van
zijne woning enz.) gedreigd wordt, wanneer hij
niet aan gestelde eischen voldoet.
DREIGEMENT, o. (-en), bedreiging.
DREIGEN, (dreigde, heeft gedreigd), to kennen geven, dat men voornemens is iem. iets onaangenaams
to berokkenen : hfj dreigde m te slaan; hjj dreigde

hem alles te zullen vertellen; dreigde hem met een
.stok; op het punt staan van: hfj dreigde te vallen;
• it gebouw dreigt in te storten; het dreigt te regenen;
bedreigen: als gevaren ons dreigen, is onze helper daar ;
(gew.) eene aarzelende houding aannemen voor men
tot eene daad overgaat : sta niet zoo te dreigen, waag
den sprong over de sloot maar; vgl. nog: afdreigen,
bedreigen. DREIGING, v. (-en).
DREIGEN, o., al uw dreigen baat niets.
DREIGEND, bn. (-er, -st), waarmede men dreigt:

een dreigend gezicht; wat op het punt staat to gebeuren: de dreigende verwikkelingen zijn gelukkig opgelost; —
dreigende gevaren, die ons bedreigen; eene dreigende
onweerswolk, lucht. DREIGER, m. (-s). DREIGSTER,
v. (-s).

DREINEN, (dreigde, heeft gedreind), (gew.) plagen,
treiteren; — dreinen om jets, dwingen om iets (van
kinderen), ook wel .Drffnen. In Zeeuwsch-Vlaanderen, waar de ij als i of ie wordt uitgesproken, hoort
men altijd dreinen, nooit drinen] ; zie DRENZEN.
DREINER, m. (-s). DREINSTER, v. (-s).

DRESSEEREN.
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DREK, m. uitwerpsel; most (bij uitbr. ook voor),

uitschot, vuil; aanveegsel; (fig.) in den drek vallen,
de eer verliezen (inz. van meisjes); — iem. uit den
drek helpen, hem voor oneer behoeden; — hij heeft
geld als drek, is zeer rijk; — iem. met drek werpen,
hem op eene lage wijze beschimpen; — iets zooveel
achten als drek, het voor niets rekenen.
DREKBAK, m. (-ken), vuilnisbak; ...BOOM, m. (-en),
stinkboom, boom die het stinkhout levert; ...GOD,
m. (-en), (bijb.) de drekgoden van Egypte, verachtelijke
valsche goden ; ...GOOT, v. (...goten), riool; ...HOOP,
m. (-en), mesthoop ; hoop drek; ...KAR, v. (-ren),
vuilniskar ; ...KEVER, m. (-s), (nat. hist.) mestkever.
DREKKIG, DREKKERIG, bn. (-er, -st), vuil, vol
vuilnis. DREKKIGHEID, v.
DREKNEST, o. (-en), (fig.) drekkige plaats; ...POEDER, o. (tuin.) fijne droge most; ...PUT, m. (-ten),
beerput; ...REUK, m. stank van drek, van vuilnis;
...ROLLER, m. (-5), (nat. hist.) pillenkever, Ateuchus,
o. a. de Egyptische heilige tor, A. sacer; ...STOF, v.
(-fen), faecale stollen, poortaarde, beer; ...VLIEG, v.
(-en), (nat. hist.) vlieg die op drek on mist leeft,
Scatophaga; ...WAGEN, m. (-5), drekkar.
DREL, v. (-len), (gew.) lap, leur, vod; (fig.) gemeen
vrouwmensch, in sommige streken del geheeten.
DREMMEN, (dremde, heeft gedremd), (gew.) jagen,
overhaasten.
DREMPEL, m. (-s), de houten (steenen, metalen)
verhooging waarop eene deur aan de onderzijde rust;
onderste balk van het deurkozijn; (tram.) onderste
balk ook van een raamkozijn (de bovenste balk ook
wel eons bovendrempel genoemd); — sluisdrempel,
drenipel eener sluisdeur; onderzeesche rug; —
iemands drempel betreden, plat loopen, den persoon
komt niet over min drempel,
(vaak) bezoeken; —
komt niet in huis; — tusschen deur en drempelzitten,
in de benauwdheid.
DREMPELBEWAARDER, m. (.$), porter, ...BEWAARSTER, v. (-5) ; ...LOOPSTER, v. (-s), handlangster van de vrouw des huizes.
DREMPELSTUK, o. (-ken), (timmermanst.); ...WACHTER, m. (-s), drempelbewaarder.
DRENKBAK, m. (-ken), drenktrog.
DRENKELING, m. on v. (-en), die bij ongeluk in het
water ligt of reeds verdronken is; — de Maatschappe
tot redding van drenkelingen. DRENKELINGE, v. (-n).
DRENKELINGSHUISJE, o. (-s), huisje waarheen men
op zeeplaatsen de aangespoelde drenkelingen brengt.
DRENKEN, (drenkte, heeft gedrenkt), drinken geven
aan: het vee drenken; bevochtigen: de regen drenkt
de aarde, den vaderlandschen bodem met blood drenken. DRENKING, v.
DRENKGEBIT, o. (-ten), kauwgebit, watertoom, een
uit kogeltjes en ringen bestaand mondstuk (voor
paarden); ...PLAATS . v. (-en) ; ...WED, o. (-den),
plaats waar het vee drinkt; ...TROG, m. (-gen), bak
waaruit het vee drinkt.
DRENTELAAR, m. (-s). DRENTELAARSTER, v. (-5),
iem. die drentelt.
DRENTELACHTIG, bn. bw. (-er, -st), drentelend:

drentelachtige gang.
DRENTELEN, (drentelde, heeft on is gedrenteld),
langzaam been en weer wandelen, zonder bepaald
doel rondloopen : over de markt, op straat drentelen;
zich drentelend ergens heen begeven: zij zon naar
huis gedrenteld. DRENTELING, v. (-en).
DRENZEN, (drensde heeft gedrensd), (gew.) onophoudelijk op een huilenden
'
toon om iets vragen (van
kinderen). DRENZER, m. (-s). DRENSSTER, v. (-s).
DRENZERIG, bn. (-er, -st), lastig, dwingerig (van
kinderen).
DREP, DREPS, v. (gew.) een lastig onkruid op roggevelden. Zie DRAVERIK.
DRESSEEREN, (dresseerde, heeft gedresseerd), africhten; kunstjes leeren (aan een dier) : een paard
dresseeren, een hond dresseeren; — op den man gedmseerd (honden) ; (letterz.) een norm dresseeren,
de letters gelijkkloppen; (scherts.) aan orde en

DRESSEERPLANK.

DRIEKANTIG.

tucht gewennen, (ook) voor een bepaald doel africhten (menschen).
DRESSEERPLANK, v. (-en), letterzettersgereedschap
voor het gelijkkloppen den letters.
DRESSUUR, v. africhting; opmaking (van stoffen).
DREUM, DREUMEL, m. (-s), (wev.) draad welke
van de schering overblijft, wanneer een stuk linnen
afgeweven is.
DREUM, DROM, DRUM, v. (zeew.) wollen stof waarvan men de pikkwasten en sloepdweilen maakt,
ook wel grove dreum geheeten.
DREUMES, m. (-en), klein ventje; vooral als half
schertsende benaming voor kinderen. Dreumesje,
o. (-s).
DREUN, m. (-en), schudding ; schok ; deun, eentonige
manier van opzeggen.
DREUNEN, (dreunde, heeft gedreund), 't ontstaan
en voortplanten van krachtige geluidsgolven, zoodat
omringende voorwerpen schokken ervan ondervinden: een dreunende donderslag; dreunende kanonschoten; schudden, geschokt worden : het huis dreunde van,
den schok; bel maar, dat het huis dreunt ; op eene eentonige manier lezen, opzeggen, vgl. opdreunen. DREUNING, v. (-en).
DREUTEL, m. (-s), keutel, hoopje drek; (fig.) kleine
dreutel, ventje.
DREUTELAAR, m. (-s). DREUTELAARSTER, v. (-s),
talmer, talmster.
DREUTELEN, (dreutelde, heeft gedreuteld), talmen,
luieren.
DREUTELIJZER, o. (-s), (zeew.) drijfijzer.
DREVEL, m. (-s), drijfijzer, ijzeren boutje (om spijkers aan te drijven of gaten in plaatijzer to slaan);
pin waarmee de velgen worden verbonden.
DREVEL, v. (gew.) hi" is niet op zone drevel, hij is
niet op zijne dreef.
DREVELBOUT, m. (-en), (zeew.) drijfbout, stempelbout, jaagbout.
DREVELEN, (drevelde, heeft gedreveld), met den
drevel aankloppen of doorslaan; (gew.) dribbelen.
DREVELGAT, o. (...gaten), gat op ieder eind eener
velg.
DRIAKEL, v. (Middelned.) triakel; zie aldaar.
DRIBBEL, m. en v. (-s), dribbelaar, dribbelaarster.
DRIBBELAAR, m. (-s), DRIBBELAARSTER, v. (-s),
iem. die dribbelt.
DRIBBELEN, (dribbelde, heeft en is gedribbeld), met
kleine snelle passen loopen: 't jonge vrouwtje dribbelde
't gansche huis door (vgl. trippelen, dat minder het
heen- en weergaan uitdrukt); vaak met het bijdenkbeeld van onbeholpenheid: 't kind dribbelde van den

bewerking tot het vinden -van een getal door het
als vierden term eener evenredigheid to beschouwen_
DRIEANGEL, m., zie TRIANGEL.
DRIEARMIG, bn. met drie armen; ...BEENIG, bn_
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eenen stoel naar den anderen, dribbelende ganzen.

DRIBBELING, v. (-en), het dribbelen.
DRIBBELGAT, m. en v. (-ten); ...HANS, m.(...hanzen), die dribbelend loopt.
DRIE, v. (drieen), eene Arabische drie (3) en eene Romeinsche drie (III); — Schotsche drie, dans (in den driepas); eene zijde van een dobbelsteen, welke drie
oogen heeft; helft van een domino-steen met drie
oogen; kaart met drie figuren: harten drie, rui-

ten drie.
DRIE, telw. hoofd- of grondgetal, twee plus een;
kon geen drie tellen, wist van verlegenheid niets
te doen. 't Heeft de waarde van een ranggetal in:

hoofdstuk drie; hid' is van het jaar drie; Willem drie;
drie April; (kaartsp.) ik roem er drie, d. i. drie kaarten,
staat gelijk met ik roem een derde, d. i. drie opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur. DRIEEN, (het
telw. DRIE, beschouwd als een zelfstandig gebruikt
bn. in het meerv.) drie personen : ye werdenbij drieen,
binnengelaten, drie aan drie; een gezelschap van drie;

deel dit under u drieen, zff waren met hen drieen[hun
hier voor hen] ; (spr.) alle goede oaken (dingen) bestaan in drieen (meest schertsend gebruikt) ; — het
is over (-Veen, over drie uur; — nets in drieen breken.
een geheel in drie deelen broken; — hij deed het in
drieen, in drie aclitereenvolgende malen; ik geef (vet)
het u in drieen te doen); (rekenk.) regel van drieen,

met drie beenen.
DRIEBLAD, o. een der vele volksnamen van het;
zevenblad, eene schermbloemige plant, Aegopodium
Podagraria; — waterdrieblad, waterklaver, eene der
schoonste planten van ons vaderland, tot degentiaanachtigen behoorende, Menyanthes trifoliate.
DRIEBLADIG, bn. met drie bladen.
DRIEBLOEMIG, bn. (plantk.) met drie bloemen : een
driebloemig bijscherm.
DRIEDEELEN, (driedeelde, heeft gedriedeeld), (w.
op een derde der waarde brengen; tierceeren. DRIEDEELING, v.
DRIEDEELIG, bn. in drie6n verdeeld of te verdeelen._
DRIEDEKKER, m. (-s), schip met drie verdekken;
(oudt.) groot oorlogsschip: (fig.) groot, zwaar vrouws-

persoon; (ook) vrouw die niet op haar mondje gevallen is.
DRIEDIK, bn. met drie lagen.
DRIEDISTEL, v. (-s), eene der sierlijkste samengesteldbloemige planten van ons vaderland, Carling.
vulgaris.
DRIEDRAAD, o. stof die met driemaal zooveel draden geweven wordt als het gewone linnen.
DRIEDRAADSCH, bn. uit drie draden getwijnd: drie-

clraadsch katoen, driedraadsche kousen.
DRIEDUBBEL, bn. bw. drievoudig; — de driedubbele•
kroon, de Pauselijke kroon; (fig.) h kan het driedubbel betalen, ruim. DRIEDUBBELHEID, v. (w. g.) drie-

voudizheid.
DRIEDUBBELZIEN, o. het zien van iem. die drievoorwerpen in plaats ..van een ziet.
DRIEEENHEID, DRIEEENIGHEID, v. drievuldigheid
Gods, het een zijn van den Vader, den Zoon en den
Ileiligen Geest (leerstuk van sommige afdeelingen.
der Christelijke kerk).
DRIEENIG, bn., drieeenig God.
DRIEERHANDE, ...LEI, onverbuigb. bn ., van driesoorten, driesoortig en daarom ook soortgetallen
geheeten. ['t Zijn samenkoppelingen van den 2en n.
van drie en de verouderde zelfst. n.; ...HANDE =

aard, en LEI = soort].
DRIEGDRAAD. m. (...draden), rijgdraad; ...GAREN, o.
DRIEGEN, (driegde, heeft gedriegd), (naaist.) hechten, rijgen (met wijde steken).
DRIEHELMIG, bn. (plantk.) driemannig.
DRIEHOEK, m. (-en), (wisk.) gesloten figuur die
ontstaat door drie punten door lijnen te verbinden:
vlakke driehoek, door rechte lijnen ingesloten ; — bolvormige, klootsche of sferische driehoek, door bogen van
groote cirkels ingesloten. Driehoekje, o. (-s).
DRIEHOEKIG, bn. den vorm van een driehoek hebkende.
DRIEHOEKSCHELP, v. (-en), (nat. hist.) eene soort
van weekdier.
DRIEHOEKSMETING, v. (wisk.) deel der wiskunde,
dat formules geeft om uit drie gegevens van een
driehoek de andere te berekenen, trigonometrie:

rechtlijnige clriehoeksmeting; bolvormige driehoeksmeting.
DRIEHOEVIG, bn. (nat. hist.) met drie hoeven: he
neushoorndier is een driehoevig dier.
DRIEHONDERD, telw. driemaal honderd.
DRIEHONDERDSTE, bn. (ranggetal).
DRIEHOOFDIG, ba. met drie hoofden, met driekoppen.
DRIEJAARLIJKS, bw., ...JAARLIJKSCH, bn. om dedrie jaar terugkomend, verschijnend: de betaling ge-

schiedt in driejaarlijksche termunen; — de driejaarlijksche (zekere tentoonstelling van schilderijen); ...JARIG, bn. drie jaar oud : een driejarig kind; een driejarig
1nuard; ...KAART, v. (-en), (kaartsp.) drie opeenvolgende kaarten derzelfde kleur.
DRIEKANT, 0. (-en), driehoek; bn. driekantig.
DRIEKANTIG, -bn. met drie kanten of zijden, — een
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DRIEKLAUWIG.
driekantige hoed, steek; ...KLAUWIG, bn. met drie
klauwen.
DRIEKLANK, m. (-en), (taalk.), (veroud.) eene ver.eeniging van drie verschillende klinkers: oei, ieu.
[Deze worden nu als tueeklanken beschouwd. Het
lbeschaafde Nederlandsch heeft geene andere drieklanken, dan alleen iaau in het tusschenw. miaauw];
.(muz.) akkoord van grondtoon, torts en quint; be'nevens de accoorden die door omkeering hieruit
: gevormd kunnen worden.
DRIEKLESOOR, v. (mets.) drie vierde steen, ook
drieclesoor,
DRIEKLEUR, v. vlag met drie kleuren, inz. de Ne.derlandsche vlag.
DRIEKLEURIG, bn. met drie kleuren : het driekleurig
, viooltje, Viola tricolor; de driekleurige vlag (driekleur-vlag, rood, wit en blauw).
DRIEKONINGEN, —DAG, m. (-en), —FEEST, o. (-en),
R.-K. feestdag, herinnerende aan de aankomst van
, de drie Koningen of Wijzen uit het Oosten bij het
Christuskind (6 Januari).
DRIEKONINGENBROOD, o. een soort krentenbrood
in den tijd van Driekoningen gebakken.
DRIEKONINGENK A ARS, v. (-en), eene waskaars
.met drie pitten, welke op Driekoningendag gebrand wordt.
DRIEKROON, v. de driedubbele pauselijke kroon,
- beteekenende de drievoudige heerschappij der pausen over de strijdende, lijdende en zegepralende kerk
,(of ook: de zielen op de aarde, in het vagevuur en
in den hemel), tiara.
DRIELEDIG, bn. met drie leden ; — een drieledig doel
beoogen, drie doeleinden beoogen ; (meetk.) cirieledige
.grootheid (trinomium); ...LETTERGREPIG, bn. van
drie lettergrepen.
DRIELING, m. en v. (-en), een van drie kinderen
van dezelfde dracht of zwangerschap; spijker of
heknagel; kleiner soort van gebakken steen; (van
- wild) niet volwassen, ook driekwart genoemd ; soort
van aardappels; blok van eene in drie.', ,n gezaagde
•spaak. DRIELINGEN .m. en v. my. drie kinderen
van dezelfde zwangerschap (in deze bet. ook drieling)
DRIELINGSBALK, m. (-en); ...DEEL, v. (...delen),
.(zeew.) riche', stijl, beschotstijl.
DRIELOBBIG, bn. (plantk.) van drie lobben voorzien.
DRIEMAAL, bw. drie reizen, drie keeren; (spreekw.)
-driemaal is scheepsrecht, gezegd, wanneer men voor
.den derden keer iets doet, eene derde poging waagt.
DRIEMAANDELIJKSCH, bn. om de drie maanden
verschijnend of terugkeerend.
DRIEMAANDSCH, bn. van drie maanden, drie maan•den oud.
DRIEMAN, m. (-nen), (Rom. gesch.) een der drie
mannen die to Rome een paar malen het opperste
"bewind in handen hadden.
DRIEMANNIG, bn. (plantk.) van 3 meeldraden voor. zien; — de klasse der driemannige planten, de derde
- klasse in 't stelsel van Linnaeus, Triandria.
DRIEMANSCHAP, o. (-pen), verbond, bewind, waardigheid der driemannen; (Rom. gesch.) het eerste driemanschap (Pompejus, Caesar en Crassus); — het
tweede driemanschap (Octavianus, Antonius en Lepidus); (bij uitbr.) drie personen die samen een zeker
bewind voeren, een invloed uitoefenen; (scherts.)
•een edel driemanschap, drie boeven, dronkaards enz.
DRIEMAST, m. (-en), ...MASTER, m. (-s), zeeschip
met drie masters; —SCHIP, o. (...schepen).
DRIEMETJES, —SPEK, o. doorregeld spek.
DRIEMOORKEN, o. een der vele volksnamen van
het smalbladige wollegras, Eriophorum augustifolium.
DRIEOOGIG, bn. met drie oogen.
DRIEPAS, m. kunstmatige pas, bestaande in 't vooruitplaatsen van een been, 't bijtrekken van 't andere
en 't weer vooruitplaatsen van 't eerste (ook pas
-van drie genoemd); ...PIKKEL, m. (-5), drievoet;
windas, ...PONDER, m. (-s), kogel van drie pond;
.00k een brood dat drie ponden (15 onsen) weegt.
DRIEPUNTIG, bn. met drie punten.

DRIFTIG.
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DRIEREGELIG, bn., een drieregelig versje; ...RIEMS-

GALEI, v. (-en), met drie rijen roeibanken, triere,
(Rom. gesch.).
DRIESCH of DRIES, m. braak liggende akker die
als schraal weiland gebruikt wordt; —LAND, o.
DRIESCHALIG, bn. met drie dorpen of schalen;
...SCHARIG, bn., eene driescharige ploeg.
DRIESCHEN, (drieschte, heeft gedriescht), (veroud.)
jagen, beroeren; dreigen.
DRIESCHIJFSBLOK, o. (-ken), (zeew.); ...GIJNBLOK
o. (-ken), (zeew.).
DRIESLAG, m. (-en), (damsp.) slag van drie schij
von ineens; (rijsch.) eene soort van telgang, halve
tel; ...SLAGSTELSEL, o. landbouwstelsel op het
diluvium, waarbij 2/ 3 der akkers met rogge en de
rest met andere gewassen bezaaid wordt (vroeger:
braak lag); ...SPAN, o. (-nen), een span met drie
paarden; ...SPLEET, v. (bouwk.) driedubbele groef,
triglyph.
DRIESPLETIG, bn. met drie spleten.
DRIESPRONG, m. (-en), plaats waar drie wegen
samenkomen; — op den (of een) driesprong staan,
(fig.) niet weten wat to doen.
DRIEST, bn. bw. (-er, -st of meest -) stout, onbesuisd: driest optreden; een driest stuk; (fig.) onbeschaamd: driest geweld. DRIESTELIJK, bw. DRIESTHEID, v. onberaden, stoutheid; verblinding;
(...heden), in de bet. van stoute, onbesuisde daden.
DRIESTAL, m. (-len), drievoet, schoenmakerszetel
met drie voeten.
DRIESTEMMIG, bn., driestemmig lied, voor drie stemmen.
DRIESTRIK, o. (-ken), molenspel; ...TAR, m. (-ken),
drietand. DRIETAKKIG, bn. met drie takken.
DRIETAL, o. (-len), drie van zekere soort; — op
het drietal staan, tot de drie voorgedragenen (voor
eene benoeming of beroep) behooren ; een drietal
opmaken, formeeren.
DRIETAND, m. (-en), staf met drie tanden; (fab.) de
drietand van Neptunus. DRIETANDIG, bn. met drie
tanden.
DRIEVINGERIG, bn. met drie vingers.
DRIEVOET, m. (-en), voorwerp met drie voeten;
(gesch.) de drievoet van Pythia, waarop he priesteres
van Delphi zat, als zij de godspraak van Apollo
uitte; ruststaak voor eene mand; eene soort van
schraag.
DRIEVOUDIG, ...VULDIG, bn. bw. driedubbel.
DRIEVULDIGHEID, v., de heilige Drievuldigheid, de
Drieeenheid.
DRIEVULDIGHEIDSBLOEMPJE, o. (-s), een der volksnamen van het driekleurige of wilde viooltje;
...KRUID, o. het driekleurig viooltje.
DRIEWEG, m. (-en), driesprong.
DRIEWERF, bw. (edeler dan) driemaal.
DRIEZIJDIG, bn. met drie zijden.
DRIFT, v. (-en), kudde, troep (meestal van vee dat
voortgedreven of geweid wordt: eene drift ossen; driftrecht, 't recht tot beweiding van terreinen; recht
van oprit; (bij vergelijk., dicht.) de wolken die langs
't uitspansel worden voortgedreven; 't onbeheerd
ronddrijv en van voorwerpen op zee: er is hout in
drift; — de deklast ging op drift, spoelde weg; zeestrooming: .Antarktische drift; toestand waarin men
zich door zijn toorn laat meesleepen en de stem van
't verstand niet goed meer hoort: iem. in drift overhoop steken; gramschap, toorn : ho is zijne drift geen
oneester, kan zijne gramschap niet bedwingen; in
drift geraken, ontsteken; karakter van iemand die
spoedig in drift geraakt, driftigheid; (ook) snelheid,
overijldheid in 't uitvoeren van iets, vgl. kippedrift; — driften, hartstochten; de menschelijke driften.
DRIFTIG, bn. bw. (-er, -st), (zeew.) onbeheerd op
zee ronddrijvend: zoodra goederen driftig geworden
zijn, staan order 't beheer der strandvonder#;van
't anker losgeraakt (van schepen); overhaast, met
drift: hij kwam driftig op mij toeloopen; boos, toornig:
g(j moot u niet zoo driftig maken ; — driftig van aard,

DRIFTKOP.

DRINGEN. -

gemakkelijk in drift geraken, DRIFTIGHEID, v.

den voorgrond stollen der plaatsverandering) het
wrakhout is naar de kust gedreven; (bij vergelijking)
ook van in de lucht zwevende voorwerpen : de ballon
dreef naar 't oosten, dreef boven de wolken; vooral van,
vogels die zonder merkbaren vleugelslag in de lucht
zweven: statig dreef de reiger op zijne Lange wieken;
(steenb.) kantelen der steenen door de warmte; (fig.)
op eigen wieken driven, eons anders hulp niet meer
behoeven; (bij overdrijving) overstroomd zijn, doornat zijn : de weilanden dreven na de stortregens; ik -
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overhaasting; oploopendheid.
DRIFTKOP, m. en v. (-pen), iem. die spoedig driftig
wordt ; (ook) die zich met alles overhaast; ...RECHT,
o. weiderecht ; ...STROOlVI, m. (-en); ...STROOMING, v.
(-en), zeestrooming (vooral die door den heerschenden
wind ontstaan); ...ZAND, o. drijfzand.
DRIJFANKER, o. (-s), drijvend anker om het afdrijyen der schepen to verminderen; ...BAAK, v.(...baken); ...BEITEL, m. (-s); ...BOUT, m. (-en), (timm.)
bout om nagels uit to slaan; ...DEUR, v. (-en),sluisdeur; ...HAARD, m. (-en), eene plaats waar men
de metalen zuivert; .. HAMER, in. (-s), groote timmermansham.er, ...HOUT, o. (-en), (kuip.) werktuig
om de hoepels vast to slaan; drijvend hout (door
den vloed medegevoerd); ...IJS, o. drijvende (ijs)schollen•, ...IJZER, o. (-s), stalen staaf bij 't drijven van
metalen gebruikt; ...JACHT, v. (-en), jacht waarbij
't wild door eene linie van drijvers opgejaagd wordt;
(fig.) de politie hield eene ware dridljacht op die personen ;
...KRACHT, v. kracht die iets doet bewegen (vooral
van werktuigen): als drfjfkracht voor die molens wordt
hier stroomend water gebruikt; ...KUNST, v. de kunst
om figuren op goud en zilver uit to kloppen, om
gedreven work to maken; de kunst om bas-reliefs
to beitelen in hout en ivoor; ...LAND, o. aangespoeld
land; ...RAD, o. (-eren), hoofdrad.
DRIJFRIEM, m. (-en), riem die door wrijving de
beweging van een rad op een ander overbrengt;
...ROEDE, v. (-n), krukstang, houten of ijzeren
hefboom die aan eene machine de beweging modedeelt, wipstok; ...STANG, v. (-en), zie DRIJFROEDE; ...STEEN, m. (-en), soort van puimsteen,
— v. als stofnaam; ...TILLEN, v. my. drijvende
eilanden (in veenplassen, gew. ook kraggen, rietzoden) ; ...TOL, m. (-len), tol die met een zweopje in
eene draaiende beweging wordt gehouden; ...TON,
v. (-nen), boei; ...VEER, v. (-en), (werkt.) veer die
de beweging aan een werktuig geeft; (fig.) hetgeen
iem. tot eene zekere daad brengt, beweegreden:
eigenbaat was de dr iffv eer zijner handelingen;
...WERK, o. (-en), gedreven (goud- of zilver-) werk;
werk dat een werktuig in beweging brengt ; ...WIEL,
o. (-en), groot rad dat de beweging onmiddellijk
ontvangt en aan de andere deelen der machine
mededeelt; ...ZAND, o. welzand; ...ZUIGER, m. (-s),
stoomzuiger, zuiger van den stoomcylinder.
DRIJNEN, (drijnde, heeft gedrijnd), zie DREINEN.
DRIJTEN, (dreet, heeft gedreten), den buik ontlasten.
DRIJTER, m. (-s), (ook) een bangs vent.
DRIJVEN, (dreef, dreven, heeft gedreven), door aanwending eener voortstuwende kracht doen bewegen
(voortduwen,- stooten,- jagen) : een spijker in den
muur drifven, den viand wit het land drijven; vee naar
de weide, de markt drift-en; (fig.) een onweerstaanbaar
verlangen dreef mij naar huis; — eene zaak tot het
uiterste drffven, haar ten einde toe doorzetten, wat
er ook van komen moge ; — hij dr ifft de scherts te ver,
gaat met zijne scherts zoo ver, dat hij kwetsend,
beleedigend wordt; — dat dreef mij 't hoed in 't aangezicht, deed mij blozen: (zonder vermelding van doel
of uitgangspunt for beweging) die beehjes dr?" coz tal
van molens, geven er de beweegkracht voor; (fig.)
iets als middel van bestaan uitoefenen hij dreef een
winstgevenden handel in otidheden; eene nering, zaak, een
handwerk driven; — eene road druven, haar met aanwending van al zijn invloed er door zien te krijgen, tot
beslissing trachten te brengen (meest afkeurend gebruikt); oppositie drifre ; — den spot met iem. drffven.
hem voor den gek houden; figuren enz. op rnetaal
(vooral goud en zilver) uitkloppen, ciseleeren: gedreven silver; een in goud gedreven sieraad; —
(dreef, heeft en is gedreven), zich aan de oppervlakte eener vloeistof bevinden en aan de bewegingen dier vloeistof deelnemen (tegenst. zinken):
hout drift op water, ijzer zinkt erin; hoe lang heeft
die flesch gedreven; — hij Pet de boot op hare Konen
driven, bewoog de riemen niet meer; (met het op

dreef, toen ik thuis kwam.
DRIJVEND, deelw., bn., drijvend krijgsmaterieel, schepen; — eene drfjvende batterfj, op eon vlot geplaatst;
een drfjvend drobgdok ; — hfj is altfjd op eene drfjvend&
kiel, is nooit thuis, maar zwerft nu hier, dan claw.
DRIJVER, m. (-s), die (voor zich heen) drijft, (vgl.
ossendrfter, ezeldrfjver); die 't wild bij eene drijfjacht,

opjaagt; iem. die (meest in ongunstigen zin) de zakert
doorzet, er stork voor ijvert; (werktuigk.) drijvend
voorwerpje dat den stand van de vloeistof in een,
vat aanwijst; (weverij) toestelletje voor het voortstooten der schietspoel, peg. Drfivertje, o. (-s), blikje
met kurk waarin het nachtpitje zit on dat op de
olie drijft.
DRIJVERIJ, v. (-en), het drijven (meest in den ongunstigen fig. zin) vgl. geestdrifverif.
DRIJVERSHAMER, m. (-s); ...STOK, m. (-ken).
DRIL, m. (-len), drilboor; een draai om de ooren;
eig. het drillen; (fig.) op den dril gaan, zwieren; (ook_
op den tril gaan).
DRIL, v. gestold vleeschnat (ook lil genoemd).
DRIL, o. Russisch linnen.
DRILBOOG, m. (...bogen), pees aan de drilboor;:
...BOOR, v. (...boren), eene boor welke door middel
van een snoer aan eene boog vastgemaakt, kringvormig heen en weer wordt bewogen om gaten to
maken in ijzer, steen enz.; ...BUS, v. (-son), busjeaan eene drilboor; ...GAT, o. (-en), gat, door de drilboor gemaakt; ...GAT, m. en v. (-ten), (fig. plat)
looper, straatmeid; ...HUISJE, o. (-s), waarin het
drilijzer zich beweegt; draaikooi voor eekhorentjes.
enz.; ...IJZER, o. (-5); ...KLOS, v. (-sell), klos waarin.
de kop der drilboor geplaatst wordt; ...KUNST, v.
kunst om de wapenen te leeren hanteeren.
DRIL-CULTUUR, v. rijenbouw, (zeker landbouwstelsel).
DRILLE, v. (-n), slecht, lichtzinnig vrouwspersoon.
die vele minnaars bedriegt ; hoer; zie DREL.
DRILLEN, (drilde, heeft gedrild), gaten maken (met
de drilboor); in den wapenhandel onderrichten, oefenen: een good geclrilde troop is tegen eene ordelooze
menigte bestand; africhten (in eenige kunst, voor
een examen) : ontwikkeling wordt op doze school niet
beoogd, de jongens warden voor examens gedrild; eene
zwaaiende, trillende beweging geven: hij drilde zone
speer; (fig.) w(j zullen been wel drillen, wel terechtbrengen (door straf enz.); schudden, beven, trillen:
het huis drilde van den slag; met gedruisch heen on
weer loopen: hij drilt den ganschen dag door 't huis;
in rijen zaaien; (zeew.) een schip op de helling drillen,
winden. DRILLING, v. (-en).
DRILLER, m. (-5), die (gaten) drilt; die soldaten
oefent.
DRILLINGS, v. dril.
DRILMEESTER, m. (-s), schermmeester ; sergeantinstructeur (der recruten); ....PLAATS, v. (-en);
...VELD, o. (-en), exercitieveld, oefeningsplaats;
...SCHOOL, v. (...scholen), waar men voor examens
wordt afgericht.
DRINGEN, (drong, heeft en is gedrongen), door lets
dat weerstand biedt in de daarachter gelegen
ruimte komen hij drong door de schaar van bedienden in het vertrek; (fig.) in iemands geheimen dringen,
zich er bekend mee (willen) maken; zich in iemands
rertrouwen dringen ; door drukken, stooten iem. van
plaats doen veranderen: een ander van zijne plaats
dringen, h,ij word in een hoek gedrongen; (zonder
object) dying zoo niet.; (fig.) eene onweerstaanbare.
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DRINGEND.

DROK.

aandrift vormen : als u het hart tot spreken dringt,
zoo spreek! — als de nood dringt, aan den man is. Zie

schudden, een droeve Nile; hoe staart ge zoo droef in
de verte; (van tijdingen enz.) genoemden toestand
verwekkend : spoedig was de droeve maar verspreid
door 't gansche land ; een droef geval; — de ridder der
droeve figuur, Don Quichot; (gew.) ondeugend, stout:
't is een droef kind, een droeve jongen. DROEFHEID, v.
DROEFENIS, v. (verheven stijl), bedroeving, droef-

AANDRINGEN, DOORDRINGEN, INDRINGEN.
DRINGEND, bn. bw. (-er, -st), hetgeen dringt, geen
uitstel lijdt; — dringende bezigheden, die geen uitstel
dulden, dat is dringend noodzakelijk; — eene dringende behoefte, waaraan voldaan moet worden; —
met aandrang gedaan : eene dringende bede, een clringend verzoek; — een dringend telegram, dat voor

andere van gelijken rang tegen verhoogd tarief
wordt overgeseind en besteld.
DRINGER, m. (-s), DRINGSTER, v. (-s), die dringt,
aanzet, aanport; (ook fig)
DRINKBAAR, bn. goed om gedronken te worden.
DRINKBAARHEID, v.
DRINKBAK, m. (-ken). Drinkbakje, o. (-s); ...BEKER,
m. (-s), beker waaruit men drinkt; (bijb.) laat deze
drinkbeker aan mij voorbijgaan, laat die beproeving
mij niet treffen.
DRINKEBROER, m. (-s), dronkaard.
DRINKEN, (dronk, heeft gedronken), door den mond
eenige vloeistof tot zich nemen: hij drinkt een glas
won; n t een kopje drinken; als men verhit is, moet
men niet te veel drinken ; den giftbeker drinken; (fig.)
iemands gezondheid of op de gezondheid van iem. drinken, hem onder 't drinken van een glas wijn enz.
gezondheid toewenschen; (ook) op iem. (iemands
welzijn) drinken; op den goeden uitslag drinken; —
iem. van de bank, onder tafel drinken, hem zooveel
laten drinken (terwijl men zelf meedrinkt) dat hij
van zijne plaats rolt; hem de loef afwinnen in het
drinken; eene vloeistof opzuigen: de spons drinkt
het water; de grond drank den regen; drank het bloed
van landzaat en van vreemden ; (fig.) hi) . kan zijn bloed
drinken, is zijn gezworen vijand; —
drinkt, is aan
den drank verslaafd ;
o. het drinken, (ook) drank;
dat drinken deugt niet; het eten en drinken is er good;
verslaafaeid aan den sterken drank: zUn drinken
deed hem den dood.
DRINKENSBAKJE, ...GLAASJE, o. (-s), een bakje
of glaasje waaruit de vogels drinken.
DRINKER, m. (-s), iem. die drinkt, (vooral) dronkaard. DRINKERIJ, v. (-en), drinkgelag. DRINKSTER, v. (-s).
DRINKERSBAAS, m. (...bazen), zuiper; (gemeenz.)
iemand die al de gasten of drinkebroers dronken
maakt.
DRINKFONTEIN, v. (-en), ...FONTEINTJE, o. (-s),
soort fleschje (met een omgebogen buisvormig gedeelte aan 't ondereinde) aan vogelkooien, waaruit
de vogels drinken.
DRINKGELAG, o. (-en), vertering in eene herberg
of kroeg; gezelschap van drinkebroers : den geheelen
dag is hij bij zijne drinkgelagen; ...GELD, o. (-en),
fool.; ...GEZEL, m. (-len), makker in de drinkgelagen,
broeder van de fiesch; dronkaard ; ...GLAS, o.(...glazen), -.glaasje, o. (-s); ...HOORN, m. (-s); ...KAMER,
v. (-s), verzamelpiaats der drinkers (in eene herberg); plaats, bestemd om er ververschingen to gebruiken; ...RAN, v. (-nen); ...KROES, m. (...kroezen), drinkbeker ; ...LIED, o. (-eren), lied, geschikt
om bij een drinkgelag gezongen to worden ; ...LUST,
m.; ...NAP, m. (-pen); ...PARTIJ, v. (-en), drinkgelag; ...PENNING, m. (-en), drinkgeld; ...PLAATS,
v. ( - en), drinkkamer; drenkplaats; ...POT, m. (-ten);
...SCHAAL, v. (...schalen), drinkbeker; ...TROG, m.
(-gen), drinkbak; ...VAT, o. (-en); ...VAAS, v. (...vazen); ...WATER, o. water dat tot drank gebezigd
wordt; ...ZUCHT, v. (geneesk.) onverzadelijke dorst
eens ijlenden kranken.
DRIP, v, vreemd zaad dat tusschen 't lijnzaad geraakt is.
DROEF, bn. bw. (droever, -st), toestand waarin de
ziel door het Teed neergeslagen is, hare krachten
min of meer verlamd zijn: wat stemt u zoo droef ?;
het wordt n2 droef te moede, als ik de ellende dezer
wereld aanschouw; (van gebaren enz.) genoemden
toestand tot uitdrukking brengend: een droef hoofd-

held.
DROEFGEESTIG, bn. (-er, -st), droef gestemd; droef
van aard; (bij uitbr.) tot droefheid stemmend (van
't weer enz.); vgl. naargeestig. DROEFGEESTIGHEID,
v. treurigheid, neerslachtigheid.
DROELEN, (droelde, heeft gedroeld), (veroud. en
gew.) foppen, misleiden. DROELER, m. (-s). DROELING, v. (-en). DROELSTER, v. (-5).
DROES, m. (veearts.) uitvloeiing van slijmerige
kleverige vochten door den neus (bij paarden), snot,
kwade droes.
DROES, m. duivel: de droes hale mfj, ale ik het weet.
DROES, m. droesem.
DROESEM, m. (-s), het onderste, afzetsel, grondsop.
DROESEMIG, bn. vol droesem.
DROESZIEKTE, v. (-n), (veearts.) zie DROES.
DROEVIG, bn. bw. (-er, -st), droef (dat meer dichterlijk is), zie aldaar; beklagenswaardig, gering: de
poging heeft een droevig resultaat opgeleverd; wat een
droevig klein getal leden heeft zich aangemeld; — hij
heeft het er droevig afgebracht, zeer slecht. DROEVIGHEID, v.
DROEZIG, bn. (-er, -st), met den droes behept (van
paarden); ook verkouden (van menschen). DROEZIGHEID, v.
DROGBEELD, o.(-en), zie DROGBEELDTEEKENING.
DROGBEELDTEEKENING, v. (-en), de kunst om drogbeelden to teekenen, d. i. voorwerpen zoodanig to
teekenen, dat zij, alleen op zekeren afstand gozion,
hunne vereischte gedaante hebben, of zich, hoewel
\vanstaltig voor 't oog, in een cylinderspiegelregelmatig vertoonen : anamorphosis.
DROGE, o. droge plek of plants; — op het droge zitten of verzeild zijn, op eene zandbank zitten ; (fig.) in
een toestand gekomen zijn, waar men zich niet meer
uit kan redden (vooral scherts.); — 't is een visch op
het droge, weet niet wat to beginnen ; — zone schaapjes
op het droge hebben, genoeg geld hebben.
DROGEN, (droogde, heeft on is gedroogd), drooglaten worden: we zullen de wasch op zolder drogen,worden : mine kleeren droogden spoedig; (onpers.) drog
het droogt goed, de lucht is zoo, dat de voorwerpen spoedig droog worden; vruchten, visch enz.
in verdroogden toestand brengen: gedroogde appelen;
stokvisch is gedroogde kabeljauw; — eene koe drogen, ze
niet langer melken; — borden drogen, afnemen met
een doek; — zijne handen drogen, aan een handdoek
afvegen. DROGING, v. (-en).
DROGERIJ, v. (-en), plants waar iets gedroogd wordt
(inz. visch) ; het drogen zelf; gedroogde kruiden (bij
uitbreid. ook) verfstoffen, chemicalMn; — koopman in
drogerijen, in geneeskrachtige kruiden enz.
DROGET, o. eene wollen stof waarvan de inslag
doorgaans garen is, halfwollen stof voor rouwgewaad; fluweelmesje.
DROGGROND, m. (-en), drogreden.
DROGIST, m. (-en), verkooper van drogerijen; —
wilde drogist. onbevoegd verkooper van drogerijen.
DROGISTWINKEL, m. (-s), winkel waar men drogerijen verkoopt.
DROGLICHT, o. (-en), dwaallicht.
DROGMAN, m. (-5), tolk; zie DRAGOMAN.
DROGREDEN, v. (-en), valsche, bedrieglijke redeneering, sophisme.
DROGREDENAAR, m. (-5, ...naren), valsche wijsgeer,
sophist.
DROK, DRUB, bn. bw. (-ker, -st), vol leven, beweging : eene drukke straat, stad; op dit plein is het
's avonds druk; — een druk mensch, iem. die veel
be-weging maakt, praat, gesticuleert; — hij is te drukin 't spreken, spreekt to snel, to luid, maakt to veel

DROK.

DROOGMACHINE.

gebaren; • zich druk maken (over iets), zich opwinden; (schild.) dat werk is te druk, mat door veelheid
van figuren of helheid van kleuren het oog af;
met veel bloemen, figuren; —.e nedruk estof,
met veel klanten, — eene drukke be-—.enedruk eza k,
trekking hebben, waarin men veel te doen heeft; —
=het druk hebben, vele bezigheden hebben; — ze had'den het druk over u, ze spraken heel wat over u;
waarop men het druk heeft; — in den
—druk edagen,
drukken tad, (vooral van handwerkslieden); — de

DRONKENSCHAP, v. beschonkenheid, staat van
een dronken mensch; (ook fig.) zinsverbijstering.
DROOG, bn. en bw. (droger, droogst), zonder vocht
(tegengestelde van nat, vochtig): de wasch is nog
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tentoonstelling werd druk bezocht, had

een druk bezoek,

werd door velen, vaak bezocht ; — (een) druk gebruik
van. iets maken, lets vaak gebruiken ; — h# komt
.nogal druk hier, dikwijls; — hij maakt het te druk,
.doet het te veel, (vooral) komt te veel hier; — druk
,aan 't schrijven, ?Wen enz. zijn, zonder ophouden en
,geheel door 't werk in beslag genomen.
DROKTE, v. zie DRUKTE.
DROL, m. (-len), (plat) gedraaid stuk van eenige
stof (inz. menschendrek), keutel; (gew.) zeker gebak,
om den vorm aldus geheeten; — ik geef er geen drol
am, dat geeft me geen drol, niets.
,

DROL, v. grove draad ; zeer groflijnwaad: Vlaamsche
4rol, blauwe drol.
DROL, m. (-len), potsenmaker, koddige of drollige
vent, hansworst.
DROLLEN, (drolde, heeft gedrold), drol spinnen.
DROLSTER, v. (-s).
DROLLEN, bn. van drol: eene drollen schort, of (gew.)
,drolschort.
DROLLIG, bn. bw. (-er, -st), koddig, kluchtig. DROLLIGHEID, v. (...heden), klucht, grap.
DROLSCHORT, v. (-en), eene schort van drol ge-

maakt.
DROM, m. (-men), menigte, opeengedrongen hoop:
ik kon niet door den dichten drom heenbreken; in dichte
.drommen komen opzetten; — de vfjandelijke drommen,
gelederen; (wev.) inslag.
DROMEDARIS, m. (-sen), de eenbultige loop- of rijkameel, Cornelius dromedarius; (fig.) zware kerel.
DROMGAREN, o. (wev.) inslag, rijggaren.
DROMMEL, m. (-s), duivel, de booze: loop naar den
drommel; daar mag de drommel uit was worden;
voor den drommel I; de drommel! duivel! (als medelijdende benaming) geef dien armen drommel een cent.
DROMMEL, DRUMMER, m. (-s), (gew.) schoormuur,
drummel, drummer.
DROMMELS, bw. (gemeenz.) ik werd drommels
kwaad, buitengewoon, weergaasch; de vent is drommels gierig ; hij wist drommels goed, wat ik meende ; —
dat is tech op zijn drommels, 't is tech beroerd, dat
telkens niet lukt.
DROMMELSCH, bn. (gemeenz.) (minder sterk clan)
verwenscht, dondersch: die drommelsche vent heeft
cok altijd geluk; die drommelsche regen.
DROMMEN, (dromde, heeft gedromd), (gew.) drummen, dringen.
DRONK, m. (-en), teug, slok: een dronk water, wijn; —
een kwaden, een goeden dronk hebben, kwaadaardig, goedaardig in zijne dronkenschap zijn; — een
dronk op iem. (iets) uitbrengen, op iem. (lets) drinken,
(zie aldaar) ; een dronk instellen; vgl. afscheidsdronk,
welkomstdronk.
DRONKAARD, m. (-5, -en), die aan den drank verslaafd is; — zij heeft een dronkaard van een man, haar
man is een dronkaard.
DRONKEMANSGEBEDJE, o., een dronkeniansgebedje
doen, zijne laatste centen nog eens overtellen;
...PRAAT, v. als van een dronken mensch; ...TAAL,
v.; ...WAANZIN, m. delirium.
DRONKEN, bn. bedwelmd, verbijsterd door den
drank, beschonken: de win maakt hem dronken; zich
dronken drinken; (bij uitbr.) dronken van vreugdc,
van wellust, zoo blij, dat men haast zijne zinnen
kwijt is.
DRONKENACHTIG, bn. een weinig dronken.
DRONKENLAP, m. (-pen), ...MAN, m. (-nen), dronkaard, zuiplap.

niet droog; droge kleeren aantrekken; — geen drogen
draad aan 't tiff hebben, doornat zijn ; — eene droge
sloot, waar geen water meer in is; — droog weer,
zonder regen; — het is droog, 't regent niet meer;
—hierzitenwedrog,
voor 't water, (inz.) voor den
regen beschut; (bij uitbr.) daar zat hij,hoog en droog,
veilig, beschut; (van beschreven papier) de inkt is
nog niet droog, opgedroogd ; (ook) die bladzyde is nog
niet droog; (fig.) ho is nog niet droog achter de wren,

is nog zeer jong en onervaren, komt pas kijken;
—metdroge ogenjtsanzie,
zonder te schreien, zonder geroerd to zijn ; — eene droge koe, die niet meer
gemolken wordt, (ook) die koe staat droog; (w.g.) eene
droge min, vrouw die alleen voor 't oppassen der
zuigelingen is; — droog brood, ongesmeerd, zonder
lets er bij; (fig.) droog brood eten, zich zeer bekrimpen; — die zaak levert geen droog brood op, er wordt
niets mee verdiend; — droge aardappels eten, zonder
vet ; — droge lucht, zonder waterdamp ; — een drogen hoest hebben, zonder slijm ; niet vloeibaar: inhoudsmaten vocr droge waren; — droge verven, die aangebracht worden zonder bijmenging eener vloeistof,
pastel; (scheik.) bereiding, ontleding eener stof tangs
drogen weg, zonder aanwending eener vloeistof;
(zie aldaar) ; (scherts.) een droog cog—drogedestilatie,
nacje, onaangelengd; (zeew.) droge naad, sponning;

(fig.) zonder lets dat op gevoel of verbeelding
werkt, (en vandaar) saai, vervelend: eene droge opsomming van feiten ; hij vindt de wiskunde eene droge
wetenschap; eene droge studie ; — droogweg, op drogen
toon antwoorden, zonder 't onaangename van 't antwoord door toon of gebaar te verzachten; — een
clroge vent, saai, vervelend, (ook) koud, onvriendelijk.
DROOGBEKKEN, o. (-s), een klein huis- of keukengereedschap voor het drogen en het strijken van
't linnen.
DROOGBLOEM, v. (-en), tweehuizig roerkruid, een©
samengesteldbloemige plant, ook kattevoet, kattepootjes, zevenjaarsbloem en rozenkransjes geheeten.
DROOGBUIS, v. (...buizen), buis met eene hygroscopische stof gevuld waar men gassen doorheen
laat strijken om ze droog to maken.
DROOGDOEK, m. (-en), afneem-, vaat-, wrijfdoek;
...HAARD, m. (-en), droogplaats.
DROOGHEID, v. het droge; dorheid; afgetrokkenheid, onvriendelijkheid.
DROOGHOUDEN, o. beveiliging tegen het indringen
van vocht.
DROOGJE. o., op een droogje zitten, ergens zitten,
zonder dat iets (tot verversching) aangeboden wordt.
DROOGJES, bw. op eene droge wijze.
DROOGKAMER, v. (-5); ...KAS, v. (-sen), kamer, kas
waarin iets gedroogd wordt; ...KOMIEK, m. iem.
die met een ernstig gezicht komiek tracht to zijn;
ook als bn.; ...KOORD, o. als stofnaam; —, v.
(-en), als voorwerpsn.: koord, of koorden, lijnen (bij
papiermakers, boekdrukkers enz.) waarop iets te

drogen gehangen wordt ; ...LAT, v. (-ten), lat waarop
lets gedroogd wordt.
DROOGLEGGEN, (legde, leide droog, heeft drooggelegd, -geleid), plassen enz. droogleggen, het water
eruit malen, droogmaken; — gronden droogleggen, van
't overtollige water bevrijden, draineeren.
DROOGLIJN, v. (-en), lijn om de wasch to drogen;
...LIJST, v. (-en), zeker werktuig der vuurwerkmakers.
DROOGLOOPEN, (liep droog, is drooggeloopen), bij
het afloopen (ebben) van het water droog komen,
boven water komen: deze plaats, die polder loopt bij

laai water droog.
DROOGMACHINE, v. (-s), machine waarin het natte
goed in eene zeer snel ronddraaiende trommel gelegd wordt en zoo door centrifugale beweging de
waterdeeltjes weggeslingerd worden.

DROOGMAKEN.

DROPSTEEN.

(maakte droog, heeft drooggemaakt), een meer, een plas enz. door uitmaling in
land veranderen. DROOGMAKING, v. het droogmaken: de droogmaking van het Haarlemnzermeer.
DROOGMAKERIJ, v. (-en), het droogmaken of uitanalen van • een waterplas; het drooggemaakte
land: de Nieuwkoopsche droogmakerij; de droogmakerfjen in Overijsel.
DROOGMALEN, (maalde droog, heeft drooggemalen),
-door malen (een meer, een plas enz.) droogmaken.
DROOGMALING, v.
DROOGOVEN, m. (-s) ; ...PLAATS, v. (-en).
DROOGPERSEN, (perste droog, heeft drooggeperst),
-(papierfabr.) person en drogen der natte veilen.
DROOGPOETSEN, (poetste droog, heeft drooggepoetst), schoon of blinkend maken door het wrijven
met poeder of eenige andere droge stof.
DROOGRAAM, o. (...ramen) ; ...REK, o. (-ken), raam,
rek waarop de wasch to drogen wordt gehangen;
raam waarop 't gevolde laken gedroogd wordt;
...SCHEERDER, m. (-s), lakenbereider; ...SCHEREN,
o. het lakenbereiden.
DROOGSCHUREN, (schuurde droog, heeft drooggeschuurd), schoon of blinkend maken door het schuren of wrijven met poeder of eenige andere droge
stof.
DROOGSCHUUR, v. (...schuren), schuur voor 't drogen van iets (tabak, turf) bestemd; ...SLIJPEN, o.
het slijpen op den drogen steen; ...SPINNEN, o. het
spinnen van den drogen draad.
DROOGSMONDS, bw. met drogen mond, nuchteren.
DROOGSTAAN, (stond droog, heeft drooggestaan),
(van eene koe) geen melk meer geven : reeds zes we,ken vodr het kalven heeft doze koe drooggestaan.
DROOGSTOK, m. (-ken), zolderstok waaraan nat
waschgoed wordt opgehangen; ...STOOF, v. (...stoven), inrichting voor het drogen van zout, meekrap

dat men kans ziet op bevrediging : die jbngen droomt
nog • steeds van een rywiel; verstrooid zijn (van gedachten): die jongen droornt voortdurend onder 't work;
(fig.) wat staat gij daar to droomen, suffen; — wie zou
dat gedroomd hebben! gedacht, verwacht; zich vergissen: kom, kom, gij droornt; ik kan dat boek wet
droomen, ik weet al wat erin staat op mijn duimpje.
DROOMER, m. (-5), DROOMSTER, v. (-5), die droomt;
(fig.) slaperig, afgetrokken mensch.
DROOMERIG, bn. bw. (-er, -st), slaperig, onnoozel,
afgetrokken: een droomerig kind; droomerig uit zone
oogen zien. DROOMERIGHEID, v.
DROOMERIJ, v. (-en), het droomen; (fig.) verwarde
voorstelling als in een droom, begoocheling, hersenschim.
DROOMGEZICHT, o. (-en); ...GOD, m. (myth.) de
god des slaaps en der droomen, Morpheus.
DROOMIG, bn. bw. (-er, -st), (fig.) als een droomende,
stil, peinzend, druiloorig.
DROOMUITLEGGER, ...VERKLAARDER, m. (-s);
...UITLEGSTER, ...VERKLAARSTER, v. (-5) ; ...UITLEGGING, ...VERKLARING, v. (-en); ...UITLEGKUNDE, -v.; ...WAARZEGGER, m. (-s); ...WAARZEGSTER, v. (-5); ...WAARZEGGERIJ, v.
DROOMWERELD, v. wereld, zooals men zich die kan
droomen fantastisch, onwerkelijk: de droomwereld
der sprookjes.
DROOP, v. ziekte aan de uiers van koeien, waardoor otter uit de spenen druipt.
DROOPEN, (droopte, heeft gedroopt), bedruipen,
besproeien. DROOPING, v.
DROOPPAN, v. (-nen), druippan.
DROOPSEL, o. (-s), (Zuidn.) droopvet.
DROOPVET, o. (Zuidn.) vet van gebraden vleesch.
DROP, DRUP, m. (-pen), droppel (zie aldaar): ze
hadden geen drop water meer; het in druppels neervallen eener vloeistof; — in den drop staan, zoo dat
de druppels op iem. vallen ; (spr.) van den regen in den
drop komen, nit de eene onaangenaamheid in eene
andere die weinig minder is; pijnlijke zwelling en
ontsteking der borsten bij jonge kraamvrouwen,
melkklonter ; borrel; — reel van den drop houden, aan
den drank verslaafd zijn; — ik heb nog geen drop
geproefd, niets. Dropje, o. (-5), slokje.
DROP, v. gestold aftreksel van zoethout, zwarte
drop, witte drop.
DROPBAD, o. (-en), stortbad, stuifbad.
DROPPEL, DRUPPEL, m. (-s, -en), afgescheiden
bolvormig vochtdeeltje : de regen valt bij droppels;
geen droppel blood word gestort; zij gelijken elkander
als twee droppels water; vgl. bloeddruppel, dauwdruppel, regendruppel ; 't is een droppel aan den emmer,
zie EMMER; (bouwk.) bijwerk onder kapiteelen;
(apoth.) droppels, geneesmiddel dat bij droppels toegediend wordt, ook droppels. Droppeltje o. (-s), kleine
droppel.
DROPPEL, m. (-s) borrel, ook drop.
DROPPELEN, DRUPPELEN, (het droppelde, druppelde, heeft gedroppeld, gedruppeld), in droppels vallen: uit die insnijdingen druppelt een zoet vocht; droppels laten neervallen: droppel er wat azfjn op. DROPPELING, DRUPPELING, v.
DROPPELINGS, DRUPPELINGS, bw. (w. g.). bij
droppels.
DROPPELPIS, v. pijnlijke waterloozing.
DROPPELSGEWIJZE, ...GEWIJS, DRUPPELSGEWIJZE, ...GEWIJS, bw. droppel voor droppel..
DROPPELSWIJS of DRITPDROPPELSWIJZE,
PELSWIJZE. DRUPPELSWIJS, bw. in den vorm
van droppels.
DROPPEN, (dropte, heeft gedropt), (meer dicht. clan)
droppelen: 't word stiller, 't groen tiet of van droppen.
DROPS, mv., perendrops, eene soort van gesuikerde klontjes.
DROPSTEEN, o. als stofn.;
m. (-en), als voorwerpsn.; kegels aan het gewelf of op den bodem
van grotten voorkomend on ontstaan door doordruppoling van vloeistoffen waarin zouten (voorname-

DROOGMAKEN,

euz.
DROOGSTOPPEL, m. (-5), saai, vervelend mensch;

•ook iem. zonder eenig hooger streven, scheldnaam
,die vooral gehoord wordt sedert de verschijning van
Multatuli's Max Havelaar.
DROOGTE, v. (-n), gebrek aan regen, droog weer:
•door de langdurige droogte zal de oogst schraal worden;
:zandbank, plaat: op eene droogte verzeilen.
DROOGTOUW, o. (-en), drooglijn; ...TROMMEL, v.
inrichting om geverfde goederen to drogen.
DROOGVOETS of DROOGSVOETS, bw. zonder de
Toeten nat to maken:
kwamen droogvoets aan de
overz ode.
DROOGZOLDER, m. (-s), plaats (boven in het huis)
-waar waschgoed gedroogd wordt; —
droogzoldertje
, spelen, linnengoed ergens in huis to drogen hangen.
DROOM, m. (-en), eigenaardige werkzaamheid van.
•den geest eons slapende, waardoor levendige voor-stellingsreeksen (vaak in een grillig spel) gevormd
worden, zoodat de persoon meent iets to beleven:
sets in den droom zien; eene in dien toestand gevormde voorstellingsreeks: ik heb een grappigen, een benauwden droom gehad; droomen zn bedrog ; een schoonen droom droomen; (bij uitbr.) overpeinzingen, gewaarwordingen, begeerten die door hare onbepaald.heid, hare weinige orde aan droomen doen denken:
-een droom van liefde, van geluk; mijn droom ging in
-vervulling ; datgene wat den geest bezighoudt zonder
werkelijkheid to zijn: rechtvaardigheid, ze is een droom,
-een Adele waan; — was het geen droom ? was het werkelijkheid? ; het leven is een droom; — iem. uit den droom
helpen, hem beter onderrichten. Droampje, o. (-s).
DROOMBEELD, o. (-en), beeld, beeltenis die men in
den droom gelooft gezien to hebben; (fig.) hersenschim, begoocheling, ideaal, ongegronde onderstelling; ...BOEK, o. (-en), dat de droomen uitlegt.
DROOMEN, (droomde, heeft gedroomd), een droom
hebben: ik droom zelden als ik slaap; ik heb dezen nacht
',war gedroomd; (als tegenspraak) je hebt het zeker ge.alroornd; — ik heb -van u gedroamd, u in mijn droom
:gezien, een stork verlangen naar iets hebben zonder
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DROPSTEENACHTIG.

DRUK.

kalkzouten) zijn opgelost, stalactieten en stalag•
mieten. (Gewoonlijk druipsteen).
'DROPSTEENACHTIG, bn. (-er, -st), naar dropsteen
gelijkende.
DROPWATER, o. aftreksel van zoethout, zoethoutsdrank ; water waarin drop is opgelost.
DROPWIJN, m. lekwijn.
DROSOMETER, m. (-s) ; DROSOSCOOP, m. (...copen),
dauwmeter; zie aldaar.
DROSSAARD, m. (-s), drost, baljuw, (historische
term); ...SCHAP, o. waardigheid, gebied des drossaards.
DROSSELBANK, v. (-en); ...MACHINE, v. (-s), waterspinmachine.
DROSSEN, (droste, is gedrost), (zeew.) wegvoeren,
medevoeren : de stroom drost het schip; aan den haal
gaan, met de noorderzon vertrekken: hfj is gedrost,

neervallen: de goot druipt; mine kleerendropen;todit
ik thuis kwam, droop ik (van den regen); (veroud.)
hangen, zakken, vallen (vgl. nog druipstaarten, afdruipen); zeker knikkerspel waarbij men twee knikkers op den grond laat vallen; — 't geld druipt door de singers, wordt gauw verteerd; (zeew.) doorzakken; (fig.) door de mand druipen, klappen, tot bekegtenis komen ; (fig.) er niet doorkomen (NJ een examen) ;
vermageren; — h# ziet er
—dordekledrendruipen,
uit, alsof hfj van de galg gedropen was, hij ziet er uit
als een aartsschelm; (ook) hij ziet er mager, bleek,
ziekelijk uit. DRUIPING, v. (-en).
DRUIPER, DRUIPERD, m. (-s), 2ekere venerische
ziekte, zaadvloed; (meubelm.) ornament onder houtverbindingen.
DRUIPKORF, m. (...korven), korf of mand voor
't pas bereide zout; ...LIJN, v. lijn die van onderen
het dak begrenst, tegenst. noklfjn.
DRUIPNAT, bn. zijpnat, zoo nat, dat het water uit:
dekleeren druipt of zijpt.
DRUIPNEUS, m. (...neuzen), *druipende neus;
m. en v. (...neuzen), die een druipenden neus heeft..
DRUIPOOG, o. (-en), leepoog;
m. en v. (-en), leep-
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voor de val der firma bekend werd.
DROST, m. (-en), drossaard, baljuw, (alleen als
historische term) : de drost van Muiden, van Sallant,
zie BALJUW; ...AMBT, o. drossaardschap.
DROSTENDIENST, m. (-en), heerendienst voor den
drost verricht.
DROSTSCHAP, o. ambt, gebied van een drost.
DRUIDE, m. (-n), priester der oude Kelten, die een

grooten invloed had.
DRUTDENDIENST, m. eeredienst, door de Drulden
onderwezen; ...LEER, v.; ...TEMPEL, m. (-s);
...WOUD, o. (-en).
DRUIF, v. (druiven), vrucht van den wijnstok
(Vitis vinifera) : witte, blauwe druiven; tafeldruiven
en wijndruiven, de druif wordt door de zon gestoofd; —
druiven lezen, garen ; — druiven persen (om wijn te verkrijgen); (spreekw.) dat is eene druif uit min mond,
daar scheid ik noode van (bij 't geven van iets) ; -de druiven zijn me te zuur, (aan de bekende fabel
ontleend); (gemeenz.) je bent ook eene fijne druif, een
mooie vent; knop (aan een kanon); knop aan een
bootshaak ; (op oorlogsschepen) kogeis op eene ijzeren
plaat gerangschikt en in zeildoek genaaid, vroeger
ook akerkloot genoemd.
DRUIFBOL, m. (-len), het bolvormig gedeelte van
de druif aan een kanon.
DRUIFHYACINT, v. (-en), in 't wild groeiend bolgewas met bijna kogelronde, tot een tros vereenigde
blauwe bloempjes, Muscari botryades.
DRUIFKRUID, o. eene soort van geneeskruid, piment ;
een varengeslacht waarvan slechts eene soort in
Nederland gevonden wordt : het maankruid, Botrychium Lunaria; ...VAREN, v. (-6).
DRUIFLUIS, v. (...luizen), insect dat zeer schadelijk
is voor den wijnstok (in 1863 ontdekt), Phylloxera
vastatrix.
DRUIFVLIES, o. (...vliezen), derde oogvlies.
DRUIFVORMIG, bn. den vorm van eene druif hebbende.
DRUIL, m. (-en), (zeew.) bootszeil, broodwinner.
DRUIL, m. sluimering: in den druil.
DRUIL, m. en v. (-en), talmer, talmster.
DRUILEN, (druilde, heeft gedruild), talmen; sluimeren. DRUILER, m. (-s). DRUILSTER, v. (-s).
DRUILING, v.
DRUILERIG, DRUILIG, bn. (-er, -st), druiloorig; —
druilig weer, mistig, regenachtig.
DRUILOOR, na. (-en), talmer, slaper.
(druiloorde, heeft gedruiloord),
DRUILOOREN,
druilen.
bn.
(-er, -st), talmend, slaperig, lusDRUILOORIG,
teloos. DRUILOORIGHEID, v. slaperigheid, luste•
loosheid.
DRUILSRA, v. (...rags), (zeew.) ra voor den druil.
DRUIP, na. (w. g.) het druipen.
DRUIPBAD, o. (-en) ; ...BERRIE, v. (-s), eene soort
van draagbaar waarop men de geverfde zijde laat
uitdruipen.
DRUIPEN, (droop, heeft en is gedropen), in druppels
nedervallen, doorzijgen: het •ocht droop nit het vat;
het tweet droop van zijn voorhoofd; druppels laten

oog die roode, waterige oogen heeft.
DRUIPSTAART, m. (-en), dier dat den staart tusschen de pooten laat hangen.
DRUIPSTAARTEN, (druipstaartte, heeft gedruipstaart), den staart tusschen de beenen laten hangen
(van angst); (fig.) druipstaartende wegloopen, verlegen,
teleurgesteld wegsluipen.
DRUIPSTEEN, m. (-en), als voorwerpsn.; — o. ale
stofn., zie DROPSTEEN; —GROT, v. (-ten); —VORMING, v. (-en).
DRUISCHEN, (druischte, heeft gedruischt), met geraas zich (tegen iets) bewegen (vgl. gedruisch, aandruischen, indruischen).
DRUIVEBLAD, o. (-eren); ...BOOM, m. (-en), (w. g.)
wijnstok; ...KERN, v. (-en), druivekorrel; ...KORREL, v. (-s) ; ...PITJE, o. (-s).
DRUIVELAAR, m. (-s), (Zuidn.) wijnstok.
DRUIVENBLOED, o. druivensap ; ...CONFITUUR, v.
(...turen); ...GELEI, v. (-en); ...DRAGER, m. (-s);
...DRAAGSTER, v. (-s), werker, werkster bij den
wijnoogst; ...GOD, m. (myth.) Bacchus, de god des
wijns; ...KORF, m. (...korven), korf van de wijnoogsters;....KRUID, o. (plantenk.); zie DRUIFKRUID;
...LEZEN, o. inzamelen der druiven; ...LEZER, m.
(-5); ...LEESSTER, v. (-5), die de druiven inzamelt;
...LEZING, v.; ...NAND, v. (-en); ...MOER, v. wijnmoer; ...MOES, o.; ...NAT, o. druivensap; ...00GST,
m. wijnoogst; ...PERS, v. (-en), wijnpers ; ...PERSER,
m. (-5); ...PERSSTER, v. (-5); ...PLUK, m. druivenoogst; ...PLUKKER, m. (-5) ; ...PLUKSTER, v. (-5);
...RANK, v. (-en), wijnrank ; ...KIST, v. (-en), druiventros.
DRUIVENSAP, o. (dicht.) wijn ; ...SOORT, v. (-en);
...STEEN, m. (-en), een druiventrosvormig mineraal,
ook botryt, botryoliet ,--feheeten ; ...STEKER, m. (-5),
(nat. hist.) naam van een insect dat de knoppen
der wijngaarden afvreet, en daarom ook knoppenbijter geheeten; ...SUIKER, v. suikersoort in planten
en ook bij ooze spijsvertering uit zetmeel ontdextrose; ...TREDEN, o.; ...TREDER,
staande,
...TRAPPER, m. (-s); ...TREEDSTER, ...TRAPSTER, v. (-s), die met de voeten de druiven perst
in de kuip ; ...TROS, m. (-sen), (ook) zeker vroeger
gebruikt projectiel, bestaande uit een zak met kogels ;
...VAREN, (plantenk.) zie druifkraid; ...VOCHT, 0.;
...WIJN, m.; ...ZIEKTE, v. ziekte der druiven;
o. (scheik.) isomeer van -wijnsteenzuur ;
...ZUURZOUT, o. (scheik.).
DRUIVEPIT, v. (-ten); ...SCHIL, v. (-len); ...STEEL,
m. (...stelen).
DRUK, na. (-ken), drukking, persing : een druk op

dit knopje vet de machine in werking; gas onder eel?,
Brack van Brie atmosferen: stoomwerktaig suet hoogen
drA. ; vgl. naclruk; (fig.) de clock der belastingen; (fig.) onderdrukking: onder den druk der

DRUK.

DUBB ELEN.

slavernfj gebukt gaan; (fig.) in den druk zijn, in de

ten), plaat met waste letters, stereotype; ...POMP,
v. (-en), perspomp ; ...PROEF, v. (...proeven), voor
loopige afdruk van een zetsel waarop na eene of meer
correcties het definitieve afdrukken volgt; ...ROL,
v. (-len), inktrol; ...SCHRIFT, o. (-en), gedrukte tekst.
DRUKSEL, o. afdruksel; ...STAAL, o. drijfijoor.
DRUKTE, v. (-n), overvloed van bezigheden: door
de drukte heb ik de bestelling vergeten; vertier, leven:
de kermis brengt hier groote drukte; 't bewegen van
eene groote menigte, gedrang: in de drukte is hem
zijn horloge gerold ; — veel drukte van iets maken, veel
ophef, beweging; overdreven beweeglijkheid (in gebaron, spreektoon): wat hebt ge of wat maakt gfj eene

benauwdheid, in ellende; het drukken, afdruk (van
letters) : een fraaie druk; een onduidelijke druk; —
de derde aflevering is reeds in druk verschenen, gedrukt; een vel druks; — in druk geven, uitgeven, openbaren (door den druk); uitgave, oplage ; de eerste druk,
tweede druk, (van een werk); vgl. afdruk, overdrukje.
DRUK, bn. (-ker, -st), zie DROK.
DRUKBAL, m. (-len), drukkersbal; ...BOOR, v.
(...boren), klein zakboortje; ...BANK, v. (-en);
...DOEK, m. (-en), doek bij het afdrukken gebezigd ;
...FEIL, ...FOUT, v. (-en), fout in het drukken; —
lijst van drukfouten, errata; ...INK T, m. inkt voor
't drukken gebruikt.
DRUKKELIJK, bn. (Zuidn.) treurig.
DRUKKEN, (drukte, heeft gedrukt), eene kracht op
de oppervlakte eons voorwerps uitoefenen, waardoor dit voorwerp voortgestuwd wordt (als een
weerstand het niet belet) : de lucht drukt op de aarde ;
druk maar even op dit knopje ; door 't aanwenden
eener drukkende kracht iets doen bewegen, ergens
brengen: de stoom drukt den zuijer voortcaarts ; eene
kurk op eene flesch drukken; een cachet of zegel op

en brief drukken; (fig.) zUn zegel op iets drukken,
het goedkeuren, bevestigen; — zijn stempel op iets
drukken, er zijn eigenaardig kenmerk aan geven;
—fern.letsophet arduken.
inprenten als iets dat
hij betrachten, waar hij aan denken moet ; — iemands
coetstappen drukken, hem navolgen; knellen, persen :

mine schoenen drukken mij ; — iem. aan het hart
drukken, hem omarmen en tegen zich aandrukken
(als betuiging van liefde, vriendschap); — ion. de
hand drukken, diens hand in de zijne nemen (bij afscheid, weerzien enz.); — het gemoed bezwaren:

die ondankbaarheid drukt mij; het geheim drukte hem; —
op woorden, lettergrepen drukken, ze met klemtoon
uitspreken (vgl. nadruk); papier (katoen enz.) door
middel eener pers met letters, teekeningen voorzien; een boek drukken; tce beginnen haast te drukken;

gedrukte katoentjes ; het stoat, is gedrukt; — hij liegt
alsof het gedrukt was, liegt buitengewoon good; —
(jagerst.) waar is het haas gaan drukken ? zich gaan
neerleggen. DRUKKING, v. (-en), het dringen; person ;

de drukking der lucht.
DRUKKEND, bn. bw. (-er, -st), dringend, persend;

drukkende belastingen, te zware ; — eene drukkende hitte,
groote warmte; 't is drukkend.
DRUKKER, m. (-s), die drukt; (inz.) boek-, plaatdrukker; (werkt.) knop, trekker; (fig.) geef hem maar een
fikschen drukker, eene goede fooi; zoen, omhelzing.
DRUKKERIJ, v. (-en), werkplaats der boekdrukkers.
DRUKKERSBAL, m. (-len), halfrond leeren kussen
tot 't opbrengen van inkt of verf (verouderend);
...KAS, v. (-son), letterkas; ...GAST, m. (-en), bookdrukkersknecht; ...JONGEN, m. (-s); ...KLOPPER,
m. (-s), werktuig der boekdrukkers om het zetsel gelijk to kloppen; ...KNECHT, m. (-5); o.
(...ramen), raam waar het zetsel in geplaatst werdt:
...ROL, v. (-len), inktrol; ...WERK, o.
DRUKKINGSMETER, m. (-5), een werktuig tot meting van de samenpersbaarheid der vloeistoffen;
...PUNT, o. (-en), plaats waar de bewegingskracht
van een werktuig is vereenigd.
DRUKKOSTEN, m. my. kosten voor het drukken
van iets: drukkosten voor rekening van den schrijver ;
...KUNST, v. boeddrukkunst, typographie ; ...LA_PJE,
o. (-s), drukdoek, kompres; ...LETTER, v. (-s), letter,
door Karen vorm en stand bepaald geschikt om gedrukt to worden; (ook) gedrukte letter; (tegenst.
schriffletter); type; ...LOON, o. (-en), werkloon des
boekdrukkers; ...MACHINE, v. (-s), snelpers; ...MEDIAAN, o. mediaan waarop men drukt; ...MODEL,
o. (-len), ...PATROON, o. (...patronen), (van katoendrukken); ...PA.PIER, o. (-en), papier, bereid om er
op to drukken: ...PERS, v. (-en), kunstig samengesteld werktuig tot drukken (van boeken); (fig.) alles
wat in een land gedrukt wordt, (inz.) dagbladen (Zie
PERS); de vrijheid der drukpers; ...PLAAT,v. (...pla-
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drukte.
DRUKVEER, v. (-en), springveer; ...VORM, m. (-en),
drukraam; ...WALS, v. (-en), inktrol; ...WATER, o.
water dat in eene hydraulische pers de drukking
overbrengt ; ...WERK, o. (-en), gedrukt work; gedrukte
stukken : als drukwerk verzenden, tegen verminderd
tarief.
DRUMMEL, m. (-s), zie DREUM, DROMMEL, DREUMEL.
DRUP, m. zie DROP.
DRUPPEL, m. zie DROPPEL.
DRUPPELEN, zie DROPPELEN.
DRUPPELINGS, zie DROPPELINGS.
DRUPPELSGEWIJZE, ...GEWIJS, bw. droppelsgo.
wijze; ...WIJZE, ...WIJS, bw.
DRUPPEN, (drupte, heeft on is gedrupt), droppelen,
druipen.
DRYADE, v. (-n), boschnimf, boomnimf.
DUALIS, o. dubbeltal; (in de Grieksche spraakkunst) tweevoud: eene eigen taalvorm voor twee
vereenigde dingen.
DUALISMS, o. ieder leerstelsel dat twee ongelijksoortige, oorspronkelijke, en niet van elkander of to
leiden beginselen aanneemt; inz. de leer volgens
welke men twee eerste of grondwezens aanneemt:
een goed en een kwaad waarvan het eene de oorsprong van het geode, het andere de bron van al
het kwade is; ook de leer volgens welke eenige nitverkorenen zalig en alle overige menschen verdoeind
worden (de predestinatie-leer).
DUALIST, m. (-en), een aanhanger van het dualisme;
(nat.) een aanhanger der theorie volgens welke er
twee aan elkander tegenovergestelde electrische
vloeistoffen bestaan. DUALISTISCH, bn.
DUBBEL, ook DUBBELD, bn. bw.tweevoudig: een

horloge met dubbele kart; stof van dubbele breedte; dubdel gevoerd; — eene dubbele deur, met tochtdeur ; — een
dubbele tand, een oude met een nieuwen achter elkaar ;
— eene dubbele roos, anjelier, gevuld; — dubbel bockhouden, zie BOEKHOUDEN; — de dubbele standaard,
gouden en zilveren; — dubbel blok, met twee schijvon; — dubbele exemplaren, waarvan men er twee
heeft; — met dubbel krifi schrijven, eene to hooge rekening samenstellen; — eene vergadering in dubbelen
getale, met tweemaal zooveel leden als gewoonlijk ;
(anisetten enz.), van bijzondere sterkte
—dub el ikeuren
on fijnheid ; (wev.) dubbele stolren, met dubbelen ketting; tweemaal: de vijand was dubbel zoo sterk ; (zonder bepaalde meting eenvoudig eene hoogere mate
uitdrukkend): dat lachje maakte haar dubbel verleidelijk ; dat is dubbel (zoo) erg; — hi,j heeft zoo aandeel al
dubbel en dwars gekregen, al meer dan dat.
DUBBEL, o., hij vroeg mej het dubbele van den prijs; —
de dubbelen, gelijke exemplaren in eene verzameling
vgl. doublet).
DUBBELAAR, m. (-s), iem. die dubbelt.
DUBBELBREKING, v. (nat.) het broken van een
lichtstraal in twee stralen; ...BREKEND, bn. (nat.)
dubbelbrekende kristallen, waarin dubbelbrekingplaats
heeft.
DUBBE LEEREN, (dubbeleerde, heeft gedubbeleerd),
dubbel afdrukken, doordrukken; — deze pers dubbeI eert stork, doet de letters dubbel to voorschijn komen;
zie ook DOUBLEERE.T.
DUBBELEN, (dubbelde, heeft gedubbeld), verdub-
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DUBBELGANGER.

DUIGHOUT;

belen; — een schip dubbelen, het een dubbel bekleedsel
geven; (schoenm.) met een dubbelen draad naaien.
DUBBELING, v. het dubbelen; —, (-en), (zeew.) kielbekleeding: een schip met koperen dubbeling.
DUBBELGANGER, m. (-s), iem. dien men tegelijk
op twee verschillende plaatsen ziet of meent to
Zion; iem. die zoozeer op een ander gelijkt, dat hij
voor dozen kan doorgaan.
DUBBELHAAK, m. (...haken), (vest.) oud vuurwapen
met de dubbele lading eener baakbus.
DUBBELHARTIG, bn. (-er, -st), geveinsd, verraderlijk, valsch. DUBBELHARTIGHEID, v.
DUBBELHEID, v. bijgeloovig begrip van dubbel
bestaan; tweevoudigheid ; ...HOUWIG, bn. (van
wijlen) met twee (kruiselings gelegen) rijen van
groeven.
DUBBELHUID, v. (.en), (zeew.) dubbele bekleeding
van een schip ; ...KLOK, v. (-ken), (nat. hist.) geslacht
der buiskwallen, Diphyes.
DUBBELKELK, v. (plantk.) Helminthia.
DUBBELKRUID, o. een piantengeslacht tot de familie
der kruisbloemigen behoorende, Diplotaxis; het dunbladige dubbelkruid, het muur-dubbelkruid.
DUBBELLOOF, o. varenplant met tweeerlei loofbladen, vruchtbare en onyruchtbare, Blechnum Spicant.
DUBBELPUNT, v. (-en), leesteeken (:) dat geplaatst
wordt voor zinnen of zinleden die iets vermelden
hetwelk ter opheldering of verklaring, of toelichting van het to voren gezegde dient.
DUBBELSCHADUWIGEN, m. my. (aardr.) volken
die tusschen de keerkringen wonen, en wier schaduw op den middag nu eens naar het zuiden, dan
weer naar het noorden valt.
DUBBELSLACHTIG, bn. (plantk.) met aan den
stamper vastzittende meeldraden; — klasse der dubbelslachtige planten, thans helmstijligen genoemd;
...SNITSBOOR, v. (...boron), metaalboor met twee
snijdende ribben.
DUBBELSPAATH, o. zekere gekristalliseerde koolzure kalk, IJslandsch kristal; ...STERREN, v. my.
sterren die zoo dicht bij elkander staan, dat men
met het bloote oog maar eene ziet; ...TAL, o. (-len),
tweetal.
DUBBELTJE, o. (-s), tweestuivers-, tiencentstukje; —

DUBLOEN, [Spaansch doblOn], m. (-en), Spaansche
goudmunt, dubbelpiaster, sinds 1864 met eene waarde

de dubbeltjes, het geld; 't is om de dubbeltjes te doen; -zoo ziet men weer hoe een dubbeltje rollen kan, welk
eene onverwachte wending eene zaak, iemands lot
nemen kan; — 't is een dubbeltje op zijn kant, 't is
een waagstuk, er is niet de minste zekerheid van
slagen, (ook) 't hangt geheel van 't toeval af. DUB.
BELTJESKWESTIE, v. (-s), 't is eene dubbeltjeskwestie,
't hangt van 't geld af, is erom te doen; ...JAGER,
m. (-5), iem. die er alles op zet om geld te verdienen.
DUBBELTONGIG, bn. bw. (-er, -st), met twee monden sprekend en daardoor onvertrouwbaar. DUBBELTONGIGHEID, v. valschheid, onoprechtheid.
DUBBELWEEGKRAAN, v. (...kranen), (w. g.) kraan
met eene tweede doorboring loodrecht op de gewone.
DUBBELZIEN, o. het zien van twee voorwerpen,
waar er slechts den is ; ...ZICHTIGHEID, v.
DUBBELZINNIG, bn. bw. (-er, -st), voor twee uitleggingen vatbaar : de godsspraken waren meest seer
dubbelzinnig ; — een dubbelzinnig gedrag, eene dubbelzinnige houding, waarvan men niet weet wat men er
aan heeft. DUBBELZINNIGHEID, v. (...heden), vat.
baarheid om op twee wijzen te worden verklaard
of verstaan ; woordspeling.
DUBBELZOUT, o. (-en), (scheik.) zout waarin twee
metalen voorkomen, b.v. aluin dat kaliutn en aluminium bevat.
DUBBEN, (dubde, heeft gedubd). (veroud.) twijfelen,
aarzelen; (gew.) mijmeren, peinzen, en dan gewoonltjk DUPPEN uitgesproken. DUBBENING, v. (-en).
DUBBLET. [het Fransche doublette], o. twee oogen
(in het dobbelspel): een doublet gooien.
DUBIEUS, bn. (dubieuzer, -t). twijfelachtig.
DUBJE, o. (-s), (gemeenz.) dubbeltje.

van 25,95 franc.
DUCDALF, DUC D'ALVE, m. Zie DUKDALF.
DUCHTEN, (duchtte, heeft geducht), (dicht.) vreezen
voor de komst van iets: de stall ducht 's vjjands
dwinglandfj, maar vreest zone kogels niet; or is geen

gevaar te duchten.

DUCHTIG, bn. bw. (-er, -st), geducht, erg: hij word
duchtig afgerost; ik heb hem duchtig de les gelezen;
krachtig: de stall heeft duchtigen weerstand geboden.
DUCHTIGHEID, v.
DUEL, o. (-len), tweegevecht; — een Amerikaansch

duel, waarbij eene der beide partijen, daartoe door
het lot aangewezen, zich van het levee berooft.
DUELLEEREN, (duelleerde, heeft geduelleerd), duelleeren met, een tweegevecht hebben met iemand;
duelleeren op het pistool, den degen.
DUELLIST, m. (-en), die duelleert; voorYechter.
DUENNA, v. (-'s), eene bejaarde opzichtster over

jonge juffers; kuischheidbewaakster ; eerebehoedster.
DUET, o. (-ten), DUO, o. ('s), lied, muziekstuk door
twee personen uit to voeren,
DUF, bn. bw. (-for, -st). DUFFIG, bn. bw. (ier, -st),
muf, vochtig, met een benauwenden, schimmelachtigen reuk (smaak): verlaat het cluffe studeervertrek;
(fig.) duffe boekenwfisheid; (fig.) het ziet er duf uit, de

zaak is slecht.
DUFFEL, o. soort van grove wollen stof die waarschijnlijk haar naam ontleent aan het Zuidned. dorp
m. (-s), eene jas van duffel :
draagt zijn
Duffel;
duffel al.
DUFFELSCH, bn. van duffel gemaakt: eene duffelsche jas.
DUFHEID, DUFFIGHEID, v. vochtigheid, schimmel,
mufheid (van brood enz.); (fig.) slechte staat.
DUFSTEEN, m. (-en), als voorwerpsn., v. als stofnaam. Zie TUFSTEEN.
DUIDELIJK, bn. bw. (er-, -st), gemakkelijk to begrijpen, to verstaan, te lezen: eene duidelijke uiteenzetting,
verklaring ; duidelijk spreken; duidelijk schrift; — het
is mij duidelijk geworden, ik heb het begrepen; — 't is
daidelijk, dat..., ieder ziet het in; zoo, dat er geene
vergissing, geene dwaling mogelijk is: ik kan het schip
nu duidelijk zien; zijne stem heb ik duidelijk gehoord.
DUIDELIJKHEID, v.
DUIDELIJKHEIDSHALVE, bw. ter bevordering van
de duidelijkheid.
DUIDEN, (duidde, heeft geduid), wijzen (met den
vinger) : de stuurman duidde op een wolkje aan den
gezichtseinder; (fig.) dat duidt op mij, doelt op mij:
(fig.) verklaren, ophelderen: de wet duiden; — iem. iets
ten kwade duiden, ten kwade uitleggen, kwalijk nemen. [Ten goede duiden wordt niet gezegd, wel ten
goede houden.] DUIDING, v.
DUIF, v. (duiven), vogelgeslacht, Columba, (zonder
nadere bepaling de tamme duif); wijfjesduif; (fig.)
eene gebraden duif, een onverwacht geluk; (spreekw.)
gebraden duiven vliegen niemand in den mond, men
meet ervoor werken; — onder iemands duiven schieten, hem onderkruipen, op zijn gebied komen;
duiven melken, zie IvIELKEN, (spreekw.) kraaien en
duiven vliegen nooit samen ; — onnoozele duif, onnoozel meisje; zoo zachtaardig als eene duif. Duifje, o.(-s),
kleine duff; (fig.) jong meisje ; — min duifje! mijn liefje
engeltje ; — een duifje zonder gal, onschuldig, onergdenkend meisje.
DUIFHUIS, o. (...huizen), duiventil.
DUIFSTEEN, m., zie DUFSTEEN.
DUIG, v. (-en), stuk wagenschot, tot het samenstellen van vaatwerk bestemd; — duigen blakeren, doen
krimpen; — tot of in duigen vallen, uiteenvallen; (fig.)
mislukken, instorten: helaas! zijn geluk viel in duigen;
't plan viel in duigen.
m. (-len),
DUIGENMAAT, v. (...maten), (kuip.);
(kuip.).

DUIGHOUT, o. vathout, klaphout, kuiphout, wagonschot.
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DUIK.

DUIST.

DUIK, m. (gew.), (kaartsp.) kaarten die bij het geven
overblijven en die met de keerzijde naar boven op
een hoopje worden gelegd. Bij het eene spel blijft
deze duik onaangeroerd, bij een ander weder mag
hij die nieuwe kaarten meent noodig te hebben om
er zijn spel mee te verbeteren, er van den duik afnemen. Vgl. stok.
DUIKEEND, v. (-en), (nat. hist.) Fulix.
DUIKELAAR, m. (-s), lischdodden, een zeer algemeen geslacht van waterplanten, door twee inlandsche soorten vertegenwoordigd, Typha latifolia en
migustifolia. [Plaatselijke namen donzen, bulpezeriken,

pjes; — Klein Duimpje, held van zeker sprookje, (vandaar scherts.) klein kind.
DUIMBEKLEEDSEL, o. (-s), wat client om den duim
te bekleeden.
DUIMBREED, o. de breedte van een duim; — geen
duinibreed waken, palstaan; (fig.) niet toegeven;
...BUIGER, m. (- s), (ontleedk.) spier die den duim buigt;
...ROLLER, m. (-s); ...SPIER, v. (-en); ...STREKKER,
m. (-s).
DUIMELEN, (duimelde, heeft geduimeld), opsteken,
tot zich halen. Vgl. beduimelen.
DUIMELING, m. (-en), duim van een handschoen
of want; ook afzonderlijke (lederen of wollen) duim;
(zee -w.) haakring; duimbekleedsel, duimleder, duimring.
DUIMGEWRICHT, o.; ...HANDSCHOEN, m. (-en),
want; ...HENGSEL, o. (-s), hengsel, bestaande uit
eene veer en een bout met daarop staande pen;
...IJZER, o. ( s), hanger, hengsel eener deur;
...KLEPPERS, m. my. castagnetten, klepperhoutjes of ijzertjes; ...KRUID, o. (fig.) geld: mijn duim(te verdienen).
kruid is op; daar is duimkruid
DUIMLEDER, DUIMLEER, o., zie DUIMELING.
DUIMRING, m. (-en), ring, aan een ander voorwerp
vast om er den duim in te steken: lederen duimring ;
(ook) ring aan den duim ; ...SCHROEF, v. (...schroeven ),
(oudt.) schroef tot pijniging der verdachten aan den
duim aangelegd ; (fig.) ion. de duimschroeven aanleggen, aanzetten, hem door vragen in het nauw brengen; ...SPIJKER, m. (-5); ...STEEN, m. (-en), stuk
hardsteen waarin de duim eener deur is vastgegoten ; ...VLEUGEL, m. (-s), (nat. hist.) veeren aan den
duim ingeplant; ...STOK, m. (-ken), maatstok, in
duimen verdeeld: ...ZWEER, v. (...zweren).
DUIMSHOUT, o. van een duim dikte.
DUIN, v. (-en). als voorwerpen.,— o. als verzamelende
stofnaam; heuvels van fijn zand, door den wind
samengestoven langs de l ee: de duinen zijn bier zeer

duivelsknoppen, raboorden, waterknotsen, zwezeriken,
doetebolten, hanenbolten, pommels, dullen, douterkousea,
pollen, biezebrassen, sneelings, kannewassc hers en
doedels.]
DUIKELAAR, m. (-s, ...laren), die duikelt; zeker
kinderspeelgoed, een van onderen bezwaard poppetje dat gnat staan, hoe men 't ook neerwerpt.
DLTIKELAARSTER, v. (-s), zij die duikelt.
DUIKELEN, (duikelde, heeft geduikeld), over het
hoofd buitelen : achterover cluikelen, 7...00rover duikelen ;
(gemeenz.) druipen voor een examen: (zwemk.)
(onder water) duiken, (w. g.). DUIKELING, v. (-en).
DUIKEN, (dook, heeft en is gedoken), zich met eene
benedenwaartsche beweging in jets verbergen, in
iets hullen : hij is onder (le scot gedoken ; z zaten gedoken in duffel en boot; — in gedoken houding, neergehurkt, gebukt; — onder water duiken, zwemmende onderduiken; — naar een voorwerp duiken, het
duikende zoeken; (fig.) zwichten, de minste zijn;
(kaartsp.) eene lagere kaart spelen om den slag
niet te halen ; — lent. duiken, met het hoofd tegen
de borst van den tegenstander drukken en hem
achteroverwerpen. DUIKING, v. (-en), het duiken;
(sterrenk.) verlaging van de kim, door het innemen
van een hooger standpunt.
DUIKER, m. (-s), egelskop, een plantengeslacht, tot
de familie der lischdodden behooronde, Sparganium
do getakte duiker, de ongetakte duiker, de kleine duiker, de vlottende duiker, en de drijvende duiker.
DUIKER, m. (-s), iem. die duikt, die er zijn beroep
van maakt, naar gezonken voorwerpen te duiken:
die iem. duikt, achteroverwerpt; geslachten van
zwemvogels, Colymbus, Podiceps, Mergus; (waterb.)
koker onder een dijk of dam door; (fig.) de duiker
Cartesiaansch duikertje
dui velsch ! Duikertje, o. (-s) ;
of duiveltje, in eene flesch met water gedompeid
figuurtje dat men door drukking op een vlies kan
laten zinken.
DUIKERHELM, m. (-en), metalen omhulsel door
duikers om 't hoofd gedragen; ...KOSTUUM, o. (-s).
DUIKERKONING, m. (-en), (nat. hist.) een ijsvogel.
DUIKERSCHIP, o. (...schepen), (w. g.) onderzeesch
vaartuig; ...SLUTS, v. (...sluizen), duiker met schuif.
DUIKERSKLOK, v. (-ken), klokvormig toestel waarin
men onder water kan afdalen om to arbeiden en
voorwerpen van den bodem der zee op te halen, ook
duikerklok. DUIKERSTOESTEL. o. m. (-len).
DUIM, m. (-en), kortste en dikste vinger van de
hand, die tegenover de andere wingers geplaatst
kan worden : een zeere duim; (fig.) onder den duim
houden, bedwingen; gedeelte van een handschoen
waarin de duim gestoken wordt; — hij heeft Glen duim
in de hand, hij heeft het in zijne macht te handelen,
zooals hij goedvindt; — jets nit zijn duim zuigen, verzinnen. liegen ; — hij kan op zijn duim fluiten, heeft den
nakijk; rechthoekig omgebogen stift waarvan de
eene zijde als spijker aangepunt is (voor 't ophangen van schilderijen enz.); (in 't bijz.) de duimen der
deur, om welker stift de hengels draaien; zekere
lengtemaat, aangewezen door het teeken ("); (oudt.
van verschillende lengte : Amsterdamsche duimen,
Rijnlandsche duimen; thans een centimeter) ; — een
vierkante duim, (vlaktemaat); — geen duim gronds wfjken, afstaan, niets. Duimpje, o. (-s), kleine duim; (fig.)
jets op zijn duimpje weten, terdege, in den grand
kennen; klein haakje: een kapstok met koperen duiin-

hoog en breed; de konU nen schuilen in het duin; (Zuidn.)
landduinen, zan dstuiv ingen.
DUINAARDAPPEL, m. (-s, -en), fijne zandaardappel.
DUINACHTIG, bn. (-er, -st), naar duin gelijkende;
...BEPLANTING, v. (-en), beplanting van een duin
om het verstuiven tegen to gaan.
DUINBEZIEBOOM, m. (-en). (gew.) wegedoorn, kruisdoorn.
DUINDOORN, m. (-s), ook kattendoorn geheeten : een
heester die op de duinen van Holland en Zeeland
groeit, Hippophae rhamnades: ...DUIKER, m. (-s),
(nat. hist.) gewone tapuit.
DUINENRIJ, v. (-en), eene rij van duinen.
DUINGEZICHT, o. (-en), gezicht op het duin;
...GROND, m. (-en); ...HELM, v. soort van struisgras, zie HELM; ...HOL, o. (-en); ...HOOGTE, v.(-n);
...KANT, m.; ...MAAIER [DUINMEIER], m. (-5),
bosch-, veldwachter der duinen; ...PIEPER, m. (-s),
een zangvogel, Anthus rufescens; ...PAN, v. (-nen),
laagte door de duinen ingesloten.
DUINREEP, v. een der volksnamen van de in 't wild
voorkomende kruipende tarwe (tritium repens), ook

kweek, kweekgras, peengras, kruipkoorn, hondsgras,
leedgras, lidgras, puingras, pijnen, grondpein, strekgras
en trekgras geheeten.
DUINROOS, v. (...rozen), Rosa pimpinellifolia;
...STRAND, o. (-en); ...STREEK, v. (...streken) ; ...TOP,
m. (-pen); ...VALLEI, v. (-en); ...VERPLAATSING,
v. verplaatsing van het duin landwaarts in (door
den wind); ...VOET, m. voet van het duin: 't afslaan
van den duinvoet ; ...WATER, o. water, verschaft door
eene waterleiding uit de duinen.
DUINWATERIJS, o. ...WATERLEIDING, v. (-en).
DUINWILG, m. (-en), kruipwilg, Salix repens;
...ZAND, o.
DUIST, v. een lastig onkruid, tot het geslacht vossestaart, Alopecurus. Het draagt ook den naam van

zwartgras, wildkoorn, wild gras, wintergras, zaadgras,
landvluis en smeelen.
DUIST, o. stuifmeel, fijne kafbolsters.
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DUIVENHALS.

DUISTER.

DUISTER, bn. bw. (-der, -st), zonder licht, donker,

eene. duistere kamer; een duistere nacht; het licht of de
Jcaars brandt duister, slecht; (fig.) de toekomst is nog
duister, men kent haar nog niet; — 't is me nog even
duister, ik begrijp het nog niet; (fig.) onduidelijk, vero. duisward: een duistere stjl; duistere woorden;
ternis : hij ziet in het duister [ook : in den (twister];
in het duister rondtasten, (fig.) in volslagen onzeker-

heid verkeeren, handelen.
DUISTERACHTIG, bn. eenigszins donker.
DUISTERHEID, v. donkerheid; (...heden), (fig.)
onduidelijkheid, verwardheid.
DUISTERLING, m. en v. (-en), die den mensch gaarne
dom en onwetend houdt, domper; (ook) oningewijde.
DUISTERLINGE, v. (-n).
DUISTERNIS, v. donkerheid; — eene Egyptische duisternis, volslagen duisternis; tijdperk van domheid
en bijgeloof: de duisternis der middeleeuwen.
DUIT, m. (-en), oude Holl..koperen munt, het achtste
deel van een stuiver; — h j wil ook een duit in 't zakje
doen, een woordje meespreken; — hp" is mij geen duit
schuldig, niets ; dat is geen duit waard; dat kost znij
geen rooden duit; (gew.) vreemde of niet meer gangbare munt; (fig.) geld: hij heeft duiten, hoe zal ik aan
mfjne duiten komen; — dat heeft hem een heelen duit gekost, veel geld. [In: zfj gelfjkt hem op 'n duit is op 'n
duit eene verbastering van op ende uit. Dit duit wordt
soms tuit door den invloed eener voorafgaande t :
zij kennen hem uit 'n tuit voor uit ende uit, d. i. volkomen]. Duitje, o. (-s).
DUITBLAD, o. eene der algemeenste waterplanten
van Nederland, ook kikkerbeet of kikkerkruid genoemd,

Hydrocharis Morsus ranae.

vrek, gierigaard ; ...PLADUITENDIEF, m.
TER, m. (-s), iem. voor wien alles eene geldkwestie is.
DUITJE, o. (-s), duit; eene som gelds : hfj heeft een
aardig duitje opgespaard; (gew.) duitje-op spelen, kruis
of munt spelen.
DUITSCH, bn. bw. van Duitschland: de Duitsche
o. de
taal, de Duitsche (of Teutonische) orde;
Duitsche taal; vroeger ook voor de Nederlandsche
taal gebruikt : of rijm ik, dat een boor dit Duitsch niet
kan • verstaan; ook Dietsch (nog bij Vlamingen); vgl.
Nederduitsch, Hoogduitsch; — eene Duitsche, eene
Duitsche vrouw.
DUITSCHER, m. (-s), inboorling van Duitschland.
DUIVEBEK, m. (-ken); ...KOP, m. (-pen); ...POOT,
m. (-en) ; ...VOET, m. (-en).
DUIVEKATER, wat du,ivekater ! Wat duivel.
DUIVEL, m. (-en, -5), (theologie en volksgeloof) een
booze geest, voorgesteld als de oorzaak van het
kwade, in 't bijz. het opperhoofd dier geesten, Satan,
Beelzebub: verzoeking van Christus door den duivel;
(naar de verschillende ondeugden), de duivel van den
hoogmoed, den nod enz.; — hi] is van den duivel bezeten, de duivel werkt in hem, (fig.) hij is dol ;
bezweren, uitdrijven; (spreekw.)
—denduivelban en,
men 9naakt den duivel altijd zwarter clan hij is, men
schildert iem. (lets) altijd erger dan hij is; (spreekw.)
wie schuldig is, droomt van den duivel, zijn geweten
plaagt hem; — den duivel inhebben, woedend zijn;
daar heeft hij een handje
—darspeltde uivelme,
in, dat is toch een drommelsch work; verder in tal
van verzekeringen, verwensclaingen, uitroepen: de

cluicel hale mil, als 't niet waar is; loop near den
doivel; Icon?, bier, voor den duivel, wet cluicel! dat meg
de duivel weten (ik weet het stellig niet); — om den
duivel niet, stellig niet; (vgl.) Bonder, drommel; een
duivelachtig wezen : hij is een (114h-el in menschengedaante ; een duivel; (ook vaak in medelijdenden
zin, misschien naar aanleiding van vele middeleeuwsche sagen on spelen waarin de duivel vaak
bedrogen, afgerost word), een arme, donne, goede
duivel; machine tot het reinigen van ongesponnen
wol, katoen, ook wolf genoemd; (clierk.) mandril;
(Zuidn.) clorschwerktuig. Duireltje, o. (-5), het duireltje
in mijn binnenste, mijne kwade neigingen; Cartesiaansch duireltje, zie DUIKERTJE.

DUIVELACHTIG, bn. (-er, -st), als (van) eenduivel-

een duivelachtig genoegen. DUIVELACHTIGHEID, v.

(...heden).
DUIVELARIJ, v.

(-en), boosheid; bedrog; list,

loosheid.
DUIVELBANNER, ...BEZWEERDER, m. (-s);

STER, ...BEZWEERSTER, v. (-5); ...BANNERIJ,
...BANNING, ...BEZWERING, v. (-en).
DUIVELEN, (duivelde, heeft geduiveld), (gew.) mishandelen, treiteren, vloeken.
DUIVELIG, bn. (-er, -st), (w. g.) duivelachtig. DUIVELIGHEID, v. (...heden).
DUIVELIN, v. (-nen), boos, kwaadaardig wijf, helleveeg.
DUIVELJAAGSTER, v. (-s), tooverheks.
DUIVELJAGEN, (duiveljaagde, heeft geduiveljaagd),
den duivel bezweren; (fig.) een groot geraas maken;
last, drukte veroorzaken; vgl. donderjagen.
DUIVELJAGER, m. (-s), duivelbanner, toovenaar;
eene rending van een kwartcirkel met twee insnijdingen (aan balken); zekere schaaf daarvoor gebruikt.
DUIVELS, bw. in hooge mate: duzvels aardig; —
tw. wel duivels !
DUIVELSADVOCAAT, m. (...caten), hij die bij de
behandeling van eenig leerstuk van den godsdienst
of de zedenleer, de tegenwerpingen voordraagt, of
die bij heiligverklaring in de Kath. kerk tegen de
heiligverklaring (canonisatie) pleit. De verdediger
der heiligverklaring wordt bij tegenstelling Godsadvocaat geheeten.
DUIVELSBEET, v. schurftkruid, Scabioba. DUIVELSBOOM, m. (-en), een kleine boom op de boschrijke bergen van Zuid-Amerika, uit welks langen,
knoestigen wortel de wilden knotsen maken, knotsboom; ...BOON, v. (-en), (plantenk.) ezelsoog;
...BROOD, o. eene soort van paddenstoel, uitwas
(aan boomen).
DUIVELSCH, bn. bw. van, als een duivel: met duivelschen wellust zpne prooi martelen; verwenscht:

die duivelsche jongen; dat is een duivelsche geschiedenis; woedend: dat is om duivelsch to worden. Vgl.
dondersch, drommelsch.
m. (...naren), satanskind;
DUIVELSDIENAAR,
...DREK, m. (gen.) zekere gomhars; zekere schermplant; ...GEWELD, o. helsch leven; groote moeite;
...KERS, v. (plantenk.) varkenswortel, hondskers;
...KIND, o. (-ers -eren), boos kind; (fig.) boos
mensch; ...KLAUW, v. volksnaam van de wilde
of gemeene valeriaan; ...KLAUW, m. (-en), balkhaak; zekere schelp, bootshaak, chiragra; ...KNOPPEN, m. my. zie DUIKELAAR; ...KOP, m. (-pen),
kop van een duivel; dikke uitwas aan een boom;
...KUNSTENAAR, m. (-5), toovenaar, goochelaar:
zeer handig mensch; ...KUNSTENARES, v. (-son),
toovenaarster; ...KUNSTENARIJ, v. (-en), hekserij,
zwartekunst; ...MELK, v. een der volksnamen van
het kroontjeskruid; ...MOLEN, m. (-s), molen waarin
men veen tot turfstrooisel fijnmaalt; ...MUNT, v.
(-en), naam van fossiele zee-producten die op munten gelijken; ...NAAIGAREN, o. een der yolksnamen van de ruige wikke; ...00G, o. (-en), (plantenk.)
adonisbloem, adonisroosje, vuurroosje; ...PENNING,
m. (-en), (delfst.) linzenpenning- of yruchtsteen: eene
versteende kamerslak; ...STREEK, m. (...streken),
slechte daad; ...TOEJAGER, m. (-5), iem. die zoo
wat voor allerlei diensten gebruikt wordt; (zeew.)
zekere bout; ...WERK, o. een zeer zware.moeilijke
arbeid ; een yerwenscht work ; ...WOLKJE, o. (-s),
(zeew.) stormwolkje, een klein onregelmatig wolkje,
als voorbode van storm beschouwd.
DUIVELVISSCHEN, m. my. visschenfamilie, Pediculati, waartoe o. a. de Zeeduivel behoort.
DUIVENBOON, v. (-en), kleine soort boon, voedsel
der duiven; ...DREK, m.; o. (-ers, -eren); ...GAT.
0. (-en); ...KIJKER, rn. (-s), een gat of opening, in
een muur (of -wel in een duivenliok) aangebracht,
dat tot doorgang van de duiven client; ...HALS, m.

DUIVENHOK.

DUN.

...HALSMONDSTUK, o. (-ken), eene soort
van mondstuk voor het paard; ...HOK, o. (-ken),
...KOT, o. (-ten, ook ...koten), ...SLAG, o. (-en), ...TM,
v. (-len), hok waarin men duiven houdt; ...HOUDER,
m. (-s) ; ...KERVEL, v. zekere plant, Fumaria
gemeene kervel, ook aardrook, grfjzekom of koegras geheeten; ...KRUID, o. (plantenk.) eene plant
met zwarte, zachte bessen die op den Libanon veelvuldig wordt aangetroffen; ...LAT, v. (-ten), zeer
dunne lat; ...MAND, v. (-en); ...MARKT, v. (-en);
...MELKER, m. (-s), opkweeker van, handelaar in
duiven, zie MELKEN ; ...MEST, m. duivendrek;
...NEST, o. (-en) ; ...POST, v. (-en), 't verzenden van
briefjes door middel van postduiven; ...VLUCHT,
v. een aantal duiven, to zamen vliegende ; (ook) duivenslag.
DUIVER, m. (-s), (Zuidn.) doffer.
DUIVIN, v. (-nen), (Zuidn.) duif.
DUIZELEN, (duizelde, heeft geduizeld), zekere draaiende beweging in het hoofd ontwaren vergezeld van
eene neiging om te vallen : mo duizelt; het duizelt ?no;
ik duizel ervan; eene duizelende hoogte (beter duizelingwekkend), eene hoogte die duizelen doet ; (fig.) men,
duizelt, als men aan zulke afstanden denkt, het verstand staat ervoor stn. DUIZELING, v. (-en),
draaiing in het hoofd : eene duizeling krijgen, door

den aangetroffen: slangen- of adderwortel; veenwortel
of papenkwaad, ook wilde wilg; knoopige duizendknoop;
bleeke duizendknoop; losse duivelknoop; perzikbladige
duizendknoop; zachte duizendknoop ; waterpeper, ook
bittertong ; kleine duizendknoop ; varkensgras, ook barg egras, zwijnen- of mottengras, weg- en kreupelgras
geheeten; zwaluwentong, ook zwarte winde, ronken en
reng geheeten; heggeduizendknoop ; boekweit, en
franschmannen, ook wilde-, zee- of Fransche boekweit
geheeten.
DIJIZENDKOREN, o. (plantenk.) duizendgrein, kleine
weegbree; breukkruid, duizendgraan (herniaria);
...KRUID, o. (plantenk.) duizendguldenkruid.
DUIZENDMAAL, bw., tienduizend is duizendmaal zooveel als tien ; (niet bepaald) duizendmaal dank; ik heb

r...halzen),

eene duizeling bevangen worden.
DUIZELEND, bn. (fig.) eene duizelende hoogte, eene
duizelingwekkende hoogte (van roem, eer b.v.).
DUIZELIG, bn. (-er, -st), draaierig, bedwelmd als ik
van een toren near beneden kok, word ik duizelig. DUIZEL1GHEID, v. het onderhevig zijn aan dulzelingen.
DUIZELINGWEKKEND, bn., duizelingwekkende afstanden, hoogten; ...WEREND, bn. (geneesk.), duizeling
voorkomend.
DUIZELKRUID, o. eene plant, tot de samengesteldbloemigen behoorende, Senecio vulgaris.
DUIZEND, telw. een getal, 10 maal 100; als bijzonder groot getal: duizend dankjes ;
o. (-en), duizend
als eene eenheid samengevat: de duizenden staan op
de vierde plaats; zij vielen bij duizenden; duizenden,
menschen.
DUIZENDBEEN, o. (-en), (nat. hist.) duizendpoot;

veelvoet; naam van eene zeespin, van eene krab,
van een Amerikaansch insect; (zeew.) eene schildpad met een aantal schijven.
DUIZENDBLAD, o. een plantengeslacht Myriophyl1 um, waarvan in Nederl. drie soorten gevonden worden: het aardragend duizendblad, het kransdragend
duizendblad en het wisselbloemige duizendblad.
DUIZENDBLAD, o. een plantengeslacht (Achillea)
dat tot de samengesteldbloemigen behoort. In Nederl.
heeft men de drie volgende soorten: het gemeene
duizendblad, ook duizendtak, hazengerwe, hazengerf;
hazengras of hazenkervel on hondenklaar geheeten,
het edel duizendblad en het smalbladig duizendblad.
DUIZENDERHANDE, ...LEI, onverbuigb. bn ., soortget.;
duizendsoortig.
DUIZENDGRAAN, v. een plantengeslacht, dat tot de
familie der vlasachtigen behoort. Men treft in Nederl.
slechts eene soort aan : de gemeene duizendgraan
(Radiola millegrana) ; een plantengeslacht dat tot
de fam. der paronychia-achtigen behoort, on waarvan eveneens maar eerie soort in Nederl. gevonden
wordt: de onbehaarde duizendgraan (Herniaria glabra).
DUIZENDGREIN, o. (plantk.), zie DUIZENDKOREN.
DUIZENDGULDENKRUID, o. een plantengeslacht dat
tot de familie der gentiaanachtigen behoort, Erythraea; drie soorten; schoon duizendguldenkruid,
groot duizendguldenkruid, strandduizendguldenkruid.

De beide laatste soorten worden onder den naam van
kleine santorie in 't wild verzameld on als genees-

rniddel verkocht.
DUIZENDJARIG, bn. (godg.) het duizendjarig rfjk, een
duizendjarige geluksstaat op deze aarde.
DUIZENDKNOOP, v. (-en), een .plantengeslacht, tot
de familie der veelknoopigen behoorende, Polygonum,
waarvan er veertien soorten in ons vaderland wor-
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het hem wel duizendmaal gezegd.
DUIZENDPONDIG, bn. van duizend pond.
DUIZENDPOOT, m. (-en), klasse der gelede dieren,
Illyriapoda ; de gewone duizendpoot, Lithobius fortificatus ; zekere borstelworm, Nerds; ...SCHOON, v.

(-en), een der vijf soorten van anjelieren welke in
Nederl. in 't wild voorkomen, Dianthus barbatus.
DUIZENDSTE, bn. (ranggetal); o. (-n), duizendste
deel: de duizendsten staan in eene decimale break op
de &le plaats na het decimaalteeken.
DUIZENDTAL, o. (-len) ; ...VOET, m. (-en), (plantenk.)

naam voor den Japanschen brijappelboom.
DUIZENDVOUD, ...VOUDIG, bn. bw., ik zal 't u
duizendvoud vergelden.
DUIZENDVOUD, o. duizendmaal iets; (rek.) een ge-

tal dat door duizend deelbaar is.
DUIZENDWERF, bw. duizendmaal.
DUKAAT, m. (dukaten), oud-Holl. gouden munt
(= f 5.50 meer of min); — een zilveren dukaat, Holl.
rijksdaalder (= f 2,50); thans nog in gebruik als
negotie-penning.
DUKATENGOUD, o. goad van het Nnste gehalte;
...KAKKERTJE, o. (-s), zeker kinderspeelgoed.
DUKATON, m. (-s, -nen), oud-Holl. zilveren munt,
ook zilveren rijder genaamd
f 3,15).
DUKDALF, m. (...dalven), zwaar aaneengeklonken
paalwerk, op verschillende punten van havens,
rivieren en andere binnenwateren ingeheid om er
de schepen aan vast to leggen.
DULCINEA, v. ( 25), liefje, beminde.
DULDBAAR, bn. duldelijk, to dulden.
DULDELIJK, bn. bw. geduld, verdragen kunnende
worden; houdbaar.
DULDELOOS, bn. bw. (...loozer,
niet to verdra
gen: eene duldelooze pin. DULDELOOSHEID, v.
DULDEN, (duldde, heeft geduld), verdragen, verduren : dat is niet langer te dulden; toelaten : duld dat
ik u zegge; — het papier duldt alles (het papier is geduldig), men kan er alles op zetten wat men wil, wat
waar of niet waar is, wat men meent of niet meent ;
—ikdul hemhiernietlanger,
ik wil niet dat hij bier
blijft ; — we worden geduld, men zou ons hover zien
heengaan. DULDING, v. verdraagzaamheid; geduldig lijden.
DULDER, m. (-5); ...STER, v. (-5), die (veel, doch in
stilte) lijdt of verdraagt.
DULLEN, v. my. een der volksnamen van de lischdodden of duikelaars.
DUN, bn. bw. (-ner, -st), (van vlakke voorwerpen
en staafyormige lichamen), waarvan de kleinste
afmeting (afmetingen) klein is (zijn) : dun papier,
dunne stof, dun glas, dun garen, eene dunne twig;

(ontleedk.) dunne darmen, het spijskanaal van maag
tot karteldarm (met of z onder den 12-ving. darm):
zich tot eene geringe hoogte over iets uitbreidend:
een dun laagje sneeuw, een dun vernisje; — eene boterham
dun smeren, er weinig boter op doen; (fig.) het zit
er dun op, hij weet er niet veel van; met groote

tusschenruimten tusschen de verschillende deelen
(voorwerpen); de boomen staan hier te dun; eene dun
bevolkte streek; dun zaaien; (fig.) eerlijke menschen zijn
dun gezaaid, er zijn er niet veel; in hooge mate

vloeibaar, met te weinig vaste bestanddeelen: dunne

DUN.

DUURTE.

loslijvig zijn ; (van
gassen) iji, met gering specifiek gewicht : in hoogere
lagen is de lucht dunner; (gemeenz.) ho is dun, gierig,
schriel, — het dunne, de dunne zijde van lets, (ook)
het dun.
DUN, o. het wit; (meest scherts.) tegenstelling van
het dik (bij koffie) enz.; het dun van een el; (fig.)
door dik en dun gaan, zich om niets bekommeren.
DUNBEEN, m. en v. (-en), die dunne beenen heeft.
DUNBEENIG, bn. met dunne beenen.
DUNBIER, o. scharbier, gemeen, gering bier.
DUNBLADERIG, bn. met dunne bladeren.
DUNBUIK, m. en v. (-en), (w. g.) die een mageren
bulk heeft; ...BUIKIG, bn.
DUNDOEK, o. vlaggedoek; — Neerlands dundoek, de
rood-wit-en-blauwe vlag.
DUNHARIG, bn. dun van haar. DUNHARIGHEID, v.
DUNHEID, het dun zijn: de dunheid van eene stof is
nog geen bewijs van slechte kwaliteit; magerheid, geringe lijvigheid; (fig.) schaarschheid, schrielheid.
DUNK, m. datgene wat men aangaande eene zaak
denkt; meening; — ik heb er geen grooten dunk van,
ik stel er mij niet veel van voor, ik heb er geen

hier beneden; — deze, appclen kunnen duren, blijven
goed; — h kan hier niet duren, niet blijven, vindt
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soep, inkt, melk; — dun afgaan,

hooge gedachten van ; een goeden dunk, een slechten
dunk van iets hebben. Vgl. eigendunk.

[k n.) dunkt, mij dacht en docht),
eene meening hebben (over lets): wat dunkt u er
(vaak slechts als beleefdvan?, dunkt, dat
DUNKEN, (mij

heidsvorm); (evenzoo) naar mij dunkt; — die zaak
dunkt mij goed, komt mij goed voor; (veroud.) zich
laten dunken, gelooven, meenen, zich inbeelden. (Vgl.
laatdunkend), zie DENKEN.
DUNKOP, m. (-pen), ingewandsvorm, Trichocephalus.
DUNLIJVIG, bn. (-er, -st), loslijvig; mager, schraal.

DUNLIJVIGHEID, v.
DUNNEGE, v. (gew.) slaap
DUNNEN, (dunde, heeft en

van het hoofd.
is gedund), dun maken ;

dun worden; — het haar dunnen, knippen; — zijn
haar begint al te dunnen, uit te vallen; — boomen
dunnen, snoeien; — een bed groenten dunnen, (uitdunnen), er een deel der planten uitnemen ; — de
gelederen waren sterk gedund, er waren velen gevallen; — de nevel dunt, begint op te trekken; — de vergadering dunt, vele leden gaan been; dun afsnijden
(het leder); schaven, afschaven. DUNNING, v. het
dunnen.
DUNNETJES, bw. flauwtjes, weinig, schaars;
niet zeer uitstekend; — we
—'twasma rdun etj s,
zullen dat feestje nog eens dunnetjes overdoen, op
meer bescheiden wijze, (meest scherts.).
DUNNIGHEID, v. dunheid; dun.
DUNSEL, o. jonge, eerste (krop)salade (gew.: verdunsel.
DUNSELBAK, m. (-ken); ...BED, o. (-den).
DUNTE, v. (-n), dunheid. DUNVLOEIBAAR, bn.
zeer vloeibaar.
DUO, o. (-s); zie DUET.
DUODECIMO, o. (-'s), kleinste boekformaat (12mo),
van 24 bladzijden op een vel druks.
DUPE, m. en v. (-s), bedrogene, gefopte ; — h is de
dupe van de historic, hij betaalt het gelag.
DUPEEREN, (dupeerde, heeft gedupeerd), bedriegen ;

er laten inloopen.
DUPLICAAT, o. (—eaten), eensluidend afschrift; het

dubbel van eene akte, van een geschrift.
DUPLIEK,

v. (-en), (recht.) wederantwoord (van

een advocaat na eene pleitrede) : an re. en dupliek.
DUPLO, v., in

duplo, in twee gelijken, van een

inhoud.
DURABEL, bn. (-er, -st), duurzaam, blij vend ; (Yolkstaal) wat hooge kosten veroorzaakt.

(taalk.) intensief.
DURATIEF, o.
DUREN, (duurde, heeft geduurd), een zekeren tijd

aanhouden: 't gesprek duart Tang; het verloopen
van een zekeren tijd, een iets geschiedt: het daunt
nog een jaar, een ik meerderjarig ben; — dat zal nog
wel 'teat dunce, dat gebeurt vooreerst niet; bestendig, onveranderd blijven voortbestaan : niets daunt

Kier geene rust. DURING, v.
DURFAL, m. en v. (-len, -s), die alles durft (doen,
ondernemen) ; ...NIET, m. en v. (-en), lafaard.
DURK, m. (-en), (zeew.) pompzode, hoosgat, plaats
in een schip, waar het vuil vergadert.
DURVEN, (dorst, durfde heeft gedurfd), zich verstouten, den moed hebben, wagen: niemand durfde
hem togenspreken; — ik durf niet, ik heb er den moed
niet toe; — hfj is iemand, die durft, die niet benauwd
is om lets to wagen; hij heeft niet gedurfd. [In dezen
zin en dergelijke kan men ook zeggen: hij heeft het
niet durven doen. her vervangt de onb. wijs het
verleden deelw., gelijk o. a. bij meer andere wijzigende hulpwerkw.: kunnen, mogen, moeten, bij het
hulpwerkw. van den volm. tijd : wezen, het hulpwerkw. van de gebied. wijs : laten, het geval is: kif
heeft het kunnen, mogen, moeten doen; ho is het wezen.
doen, ik heb het laten doen, enz.]; mogen, kunnen:
durven wtj u dit toevertrouwen ? Zie DORREN.

DUS, voegw. bw ., dat eene gevolgtrekking inleidt
(al of niet met de rechte woordschikking) : de drie-

hoek is gelijkzijdig, dus zijn de hoeken (dus de hoeken
zijn, de hoeken zfjn dus) zestig graden;
bw. op
deze wijze, aldus: dus sprak de held, terwfjl hij zone
speer drilde.
DUSDANIG, bw. (w. g.) zoodanig: de zaak is dusdanig geregeld, dat ieder kan meedoen;
aanw. vnw.
zulk, zoodanig: met dusdanige menschen kan men niet

klaar komen.
DUSVER, ...VERRE, bw., tot dusver, tot zoover als
de zaak nu gevorderd is, als we nu zijn: ik kan
tot dusverre nog niets zekers meedeelen.
DUT, m. (-ten), sluimering, korte slaap : een dut (ook
een di4e) doen; (fig.) dwaling : iem. uit den dut helper,
in den dut laten; ingeslagen teeken. Dutje, o. (-5).
DUTS, m. en v. (-en), (gew.) sukkelaar, sukkelaarster; ziekelijk mensch; onnoozel mensch.
DUTSCHELLING, m. (-en), schelling met een dut,
voormalige Nederl. munt (= 30 cent).
DUTSEN, (dutste, heeft gedutst), (gew.) loopen, sukkelen.
DUTSTOEL, m. (-en), luierstoel.
DUTTEN, (dutte, heeft gedut), stempelen met een
munt- of ijkstempel: om de wichtige schellingen van,
de lichte to onderscheiden, dutte men ze; een gedutte
achtentwintig. Daarom zegt men soms nog van een
meisje dat haar 28ste jaar heeft bereikt: zo is gedut.
DUTTEN, (dutte, heeft gedut), een kort, licht slaapje

doen.
DUTTER, m. (-s), DUTSTER, v. (-5), slaper, slut-

meraar; slaapster, sluimeraarster.
DUUMVIRAAT, o. tweemanschap (als de consuls to

Rome).
DUUR, m. tijdruimte die iets beslaat : de duur van den
dagelijkschen arbeid mag niet boven acht our gaan;
het lecen is kort van duur; de vreugde was van korten
duur; lange tijdruimte: kleeren op den duur maken,
zoo dat ze lang mee kunnen; — dat is op den duur
niet uit te houden, wanneer het lang duurt ; — rust noch
duur hebben, nergens kunnen blijven (uit ongeduld,

ook door een kwaad geweten).
DUUR, bn. bw. (-der, -st), hoog van prijs: het vleesch
is choir; dat is veel te duur; (bij uitbr.) de markt was
claw; (fig.) zi,in lecen duur verkoopen; waarop men
hoogen prijs stelt (gewoonlijk Bier of dierbaar); — hij

zwoer een duren eed, dat hij den dood zijns vriends
zone wreken, een eed Bien men stellig houden
(gemeenz.) een dune, plaatsvervanger in het leger.
DUURBAAR, bn. (Zuidn.) dierbaar.

DUURKOOP, bn. hoog van prijs, alleen in tegenst.
met goedkoop; — goedkoop is duurkoop, als men goedkoope waren zoekt te krijgen komt men vaak nog
bedrogen uit.
DUURTE, v. hooge prijs: de duurte der levensmid-

(Lien; in tijden can duurte: — dot zal de duurte nict
auebreegen, zal het niet duur maken.

DUURZAAM.
DUURZAAM, bn. (...zamer, -st), geschikt om te duren : deze stof is zeer duurzaam, kan lang mee ; een
dunrzamen vrede sluiten. DUURZAAMHEID, v.
DUW, m. (-en), stoot.
DUWEN, (duwde, heeft geduwd), door drukking
doen voortbewegen : eene handkar duwen; iem. in een
hoek duwen; duw maar toe !; stooten geven, dringen
duw zoo niet!
DWAAL, v. (dwalen), (veroud.) tafellaken ; lijkkleed.
DWAALBEGRIP, o. (-pen), valsch begrip, verkeerd
inzicht; ...GEEST, m. (-en), dwalende geest; ketter;
...LEER, v. (-en), valsche leer, heterodoxie; ...LEERAAR, m. (-s, ...leeraren); ...LICHT, o. (-en), blauwachtige beweeglijke vlammen boven moerassen en
kerkhoven, ontstaan door langzame verbranding van
phosphorwaterstofgas: zich door een dwaallicht van
het spoor laten leiden; ...PAD, o. (-en), doolpad, verkeerde weg; (ook fig.).
DWAALREDE, v. (-nen), valsche redeneering ; ...REDENAAR, m. (-s, ...naren), drogredenaar, sophist.,
...SPOOR, o. (...sporen), verkeerde weg : op een dwaalspoor geraken; iem. op een dwaalspoor brengen; (ook
fig.); ...STAR, ...STER, v. (-ren), planeet.
DWAALTUIN, m. (-en), doolhof; ...WEG, m. (-en),
verkeerde weg, dwaalpad; (ook fig.) iernand op den
dwaalweg brengen of leiden.
DWAALZINNIG, bn. bw. (-er, -st), w. g.. die verkeerd of valsch denkt. DWAALZINNIGHEID, v.
DWAAS, bn. bee. (dwazer, -t), (van woorden, handelingen) wat aan iemands verstand doet twijfelen.
onverstandig, zot: een dwaas gedrag ; dwaze woorden;
dwaas handelen; (van personen) die onverstandige,
gekke dingen doen of zeggen, (ook) die een wonderlijk
uiterlijk hebben: de wijze en de dwaze maagden; wat
voor een dwazen vent had je daar bij je (meer gewoon
gek); je zult toch zoo dwaas niet zyn (dat je het
doet); — 't is te dwaas, 't kan niet waar zijn, is onuitvoerbaar; — tusschen mal en dwaas zijn, in de
bakvischjaren. DWAASHEID, v. (...heden), het
dwaze van iets; een dwaze handeling, uiting; welk
eene dwaasheid ; dwaasheden begaan.
DWAAS, m. en v., DW AZE, v. (dwazen), iem. die
dwaas is, dwaze dingen doet: gekken en dwazen
schrijven hun namen op hekken en glazen; dwaas die
't bijz.) krankzinnige.
ik was; de arme dwaas;
DWAASHOOFD, m. en v. (-en), dwaas, verdwaasde.
DWALEN, (dwaalde, heeft gedwaald), op een verkeeraen weg aijn of voortloopen; (vgl. afdwalen,
verdwalen); zonder bepaald doel rondloopen : w
dwaalden twee uren in het bosch; (nat.) de magneet
dwaalt, wijkt al; (fig.) eene valsche meening van
iets hebben, zich vergissen : gij dwaalt, mijn vriend ;
het kwade doen : vergeef mif, Heer, indien ik gedwaald
o. dwaling. DWALING, v. (-en), het dwalen ;
heb;
verkeerdheid, valsch begrip : in dwaling verkeeren,
dat is eene grove dwaling; verkeerde daad : de dwalingen zijner jeugd; (bijb.) de dwalingen onzes weegs.
DWALEND, bn. dolend; (bijb.) gij zult dwalende op
de aarde zijn. DWALER, m. (-s). DWAALSTER,
v. (-s).
DWANG, ra. machtsuitoefening waardoor men
iem. tot iets noodzaakt (vgl. Iffsdwang,nooddwang):
voor dwang bukken, dwang op iem. oefenen, uitoefenen.
DWANGARBEID, m. (recht.) gedwongen arbeid
waartoe men bij rechterlijk vonnis veroordeeld
wordt; ...ARBEIDER, m. (-5); ...BEVEL, o. (-en),
(recht.) rechterlijk bevelschrift (tot gevangenneming
enz.; een bij deurwaarders exploit beteekend bevel
tot betaling van achterstallige belasting ; ...BUIS, o.
middel om in razernij verkeerende krankzinnigen ongevaarlijk to maken; (ook) kleedingstuk
voor gevaarlijke misdadigers in den kerker; ...GEZAG, o. willekeur, despotisme; ...JAK, o. (-ken),
dwangbuis; ..MIDDEL, o. (-en), rechterlijk dwangmiddel; m. (-s), gemeentemolen (oudt.)
ten plattelande; ...NAGEL, m. (-s), pijnlijke uitzetting
der huid aan den nagel; ...PERS, v. (-en), (w. g.) eene
pers die aan het dwangrecht of gedwongen gebruik

DWARSSLAG.

425

o. (-en), middeleeuwsch
onderworpen is;
beerenrecht; ...RIEMEN, m. my.; ...ROK, m. (-ken),
vgl. dwangbuis; ...UITGIFTE, v.
DWAPEN, (veroud.) dwepen.
DWARREL, m. dwarreling ; dwarrelwind.
DWARRELEN, (het dwarrelde, heeft gedwarreld),
min of meer draaiend •heen en weer zweven: de
sneeuwvlokken dwarrelden Tangs min venster; dwarrelende gele bladeren; opstuiven: 't stof dwarrelde
aan alle kanten. DWARRELING, v. (-en), het dwarrelDen.
w
ARRELSTROOM, m. (-en), maalstroom ; ...WIND,
m. (-en), draaiende valwind, wervelwind van korten
duur.
DWARS, bn. bw. (-er, -t), eene richting loodrecht
op eene andere (de hoofdrichting) of althans die
andere onder een bijna rechten hoek snijdend: een
insect met dwarse banden over 't achterqff ; — eenedwarse
doorsnede, loodrecht op de lengteas; — er was een
touw dwars over den weg gespannen, van den eenen
kant naar den anderen; iem. dwars door het l f steken;
dwars over eene rivier zwemmen; — iem. dwars in den
weg, dwars voor de voeten komen, hem verhinderen
voort te gaan, (ook) hem op zijn weg aantreffen,
(ook fig.); — dat zit me nog dwars in de maag, daar
mok ik nog over; — daarvoor zet ik geen voet dwars,
doe ik geen moeite; — iem. den voet dwars zetten, hem
tegenwerken; (fig.) eigenzinnig: een dwars gemoed;
die man is altod zoo dwars. DWARSHEID, v.
DWARSARM, na. (-en); ...BALK, m. (-en), arm,
balk loodrecht staande op de richting van het geheel; ...BEKKEN, m. my. onderorde der kraakbeenvisschen (haai, rog enz.); ...BOOM, m. (-en), sluitboom, sluitbalk.
DWARSBOOMEN, (dwarsboomde, heeft gedwarsboomd), tegenwerken: iem. dwarsboomen in iets.
DWARSBOOMER, m. (-s); ...BOOMSTER, v. (-5);
...DOORSNEDE, v. (-en), dwarse doorsnede.
DWARSDRAAD, m. (...draden), (wev.) inslag.
DWARSDRAADS, bw. dwars over den draad.
DWARSDRIJVEN, (dwarsdrijfde, heeft gedwarsdrijfd), (in persoonsvorm, w. g.) tegenspreken, bedillen, tegenwerken; dwarsboomen. DWARSDRIJVING, DWARSDRIJVERIJ, v. (-en), domme tegenspraak, tegenstribbeling.
DWARSDRIJVER, m. (-5); ...DRIJFSTER, v. (-s),
bediller, bedilster ; domme tegenspreker, -spreekster.
DWARSEN, (dwarste, heeft gedwarst), (gew.) dwarsdrijven.
DWARSFLUIT, v. (-en), fluit die men overdwars
tegen den mond houdt; (scherts.) altijd de dwarsfluit
spelen, dwarsdrijven. Dwarsfluitje, o. (-s).
DWARSGAANDE, bn. (w. g'.) in dwarse richting
gaande.
DWARSHOOFD, m. en v. (-en), dwarsdrijver; koppig mensch.
DWARSHOUT, o. (-en), lat, blok, dwars opgespijkerd,
aangebracht. Dwarshoutje, o. (-s).
DWARSKIJKER, m. (-5), spion, stills verklikker;
(scherts.) bijzitter bij een examen; verslaggever;
...KOERS, m. (zeew.) schuinsche richting, koers;
...KOP, m. en v. (-pen), dwarshoofd; ...LAAG,
(...lagen), (mets.) dwars gemetselde rij steenen; in
het algemeen eene dwars liggende laag; ...LIGGER,
m. (-s), balken of ijzeren staven waarop de rails
eener spoorbaan vastgehecht zijn; ...LIJN, v. (-en);
...LIJST, v. (-en), (van snijwerk) ; ...LOOP, m. (-en),
(zeew.) schuine vaart; ...NAAD, m. (...naden), (naaisterst.) een naad om het inscheuren der opeilingen
to beletten; ...NET, o. (-ten), een net over een water
of hollen weg gespannen ; ...00R, Y. (...00ren), eene
Vespertilio barbastellus;
inlandsche vleermuis,
...PAAL, m. (...palen),. ...PAD, o. (-en); ...PLANK,
v. (-en).
DWARSSCHEEPS, bw. ; ...SCHEEPSCH, bn., in eene
richting loodrecht op de scheepsas.
DWARSSCHUTTEN, o. my. (zeew.) houten dwarsbeslag; ...SLAG, m. (-en), (w. g.) slag met den rug
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E.

DWARSSLEE.

der hand; ...SLEE, v. (-6n), ...SLEDE, v. (-n), (zeew.)
slede waarop men een schip droog zet; ...SLOOT,
v. (-en); ...SNEDE, v. (-n); ...SPAR, v. (-ren); ...SPIER,
v. (-en), (ontl.); ...STEEG, v. (...stegen); ...STIJL, m.
(-en) ; ...STOK, m. (-ken); ...STRAAT, v. (...straten),
wog een dwarsstraatje omloopen, een weinig; ook dat
verschilt nog een dwarsstraatje; ...STREEP, v. (...strepen); ...STROOM, m. (-en).
DWARSSTROOMS, bw., dwars op de stroomrichting. DWARSTE, v. eene dwarse richting.
DWARSSTUK, o. (-ken), alles wat dwars op of aan
iets gezet is; ...UIT, bw. in eene dwarse richting,
ook fig.; ...WEG, m. (-en), zijweg; (fig.) verkeerde,
dwaalweg; ...WIND, m. (zeew.) halve wind die dwars
overwaait; ...ZALING, v. (-s), (zeew.).
DWARSZEES, bw. dwars over of door de zee; dwars
op de golvenrichting.
DWASELIJK, bw. dwaas.
DWEEPACHTIG, bn. (-er, -st), dwepend, geestdrijvend. DWEEPACHTIGHEID, v.
DWEEPSTER, v. (-5), geestdrijfster (inz. in den godsdienst); (ook minder ongunstig) die veel met jets op
heeft (met eene kunst b.v.): zich door eene lieve dweepster laten overtuigen.
DWEEPZIEK,

bn. (-er, -st), dweepachtig (steeds on-

gunstig).
DWEEPZUCHT, v. zucht

tot dwepen (sterker dan

dweperij) (inz. in het godsdienstige).
DWEEPZUCHTIG, bn. (-er,
DWEIL, v. ( en), wollen of

-er), dweepziek.
grof linnen dikke doek
waarmede vocht (gewoonlijk water) van den vloer
(stoep enz.) wordt opgenomen, of natgemaakt, dient
om er het vuil van of te nemen; (fig.) morsige vrouw
dronkaard, zuiplap.
DWEILEN, (dweilde, heeft gedweild), met eene dweil
schoonmaken; dronken langs de straat loopen.
DWEILSTOK, m. (-ken), (zeew.) stok van den zwabber.
DWEPEN, (dweepte, heeft gedweept), overdreven
begrippen koesteren (in godsdienst, staatkunde,
kunst enz.): scharen van dwepende monniken ; (ook minder ongunstig) veel met iets of iem. ophebben : ze dweept
met zulke boeken, dweept met Wagner. DWEPER, m. (-s),
iem. die dweept. DWEPERIJ, v. (-en), geestdrijverij.
DWERG. m. (-en), — 7 o. (-5), onnatuurlijk klein
mensch, het tegenovergestelde van reus; (ook) die
klein, rnachteloos staat tegenover iets groots: wat
zult g?j, dwergen, u tegen Gods almacht verzetten !
Dwergje, 0. (-s).
DWERGACHTIG, bn. (-er, -st), als een dwerg; zeer
klein, laag : eene dwergachtige plantengroei.
DWERGBOOM, m. (-en), boom die steeds laag blijft
(...BERK, ...DEN, ...EIK, ...PALM enz.); ...DIER, o.
(-en), een dier dat ver beneden de natuurlijke grootte

blijft.

DWERGKLEIN, bn. zeer, uiterst klei i.
DWERGKRUID, o. een plantengeslacht,

tot de sleutelbloemigen behoorende, Cintunculus; ...MUIS, v.
(...muizen), Mus minutes; ...SPITSMUIS, v. (...muizen), Sorex pygmaeus; ...VLEERMUIS, v. (...muizen),
Vespertilio mystacinus.
DWERGPAARD, o. (-en), dwergpaardje, o. (-s), hit.
DWINGBAAR, bn. (-der, -st), (w. g.), vatbaar voor
dwang, voor opsluiting.
DWINGELAND, m. (-en), onderdrukker, tiran; (fig.)
een kleine dwingeland, stout kind.
DWINGELANDIJ, v. (-en), onderdrukking, tirannie.
DWINGELANDSCH, bn. (w. g.) verdrukkend, tirannisch.
DWINGELIJK, bn. (w. g.) door dwang, gewelddadig.
DWINGEN, (dwong, heeft gedwongen), tot iets noodzaken' (vgl. afdwingen, bedwingen) : dwinyt hen om in
te gaan; hfj was ertoe gedwongen (anders had hij
't niet gedaan); de omstandigheden hebben mtj gedwongen; als de nood dwingt tot handelen (vgl. dringen), (van
kinderen) lastig zijn om iets to krijgen : die jongen
dwingt om een koekje, dwingt den heelen dag ; met

moeite in iets brengen : de stop is erin gedwongen;
(van iets dat in elkaar gezet is) door persing, trekking (in 't voorwerp zelf) uit elkaar dreigen to
gaan.
DWINGEND, bn. dringend, noodzakend, gebiedend;
dwingerig. DWINGER. m. (-5). DWINGSTER, v. (-s).
DWINGERIG, bn. (-er, -st), een dwingerig kind, dat
altijd dwingt. DWINGERIJ, v. (-en).
DYNAMICA, v. (werktuigk.) leer der bewegingsver-

schijnselen.
DYNAMIET, o. hoogst ontplofbare stof, voornaamst
bestanddeel nitro-glycerine; —AANSLAG, m. (-en);

—BOM, v. (men); —PATROON, v. (...tronen).
DYNAMISCH, bn. de dynamica, de beweging betreffend; — dynamische krachtseenheid, kracht die aan
de eenheid van massa de eenheid van versnelling
meedeelt; (muz ) dynamische teekens, voordrachtsteekens (forte enz.).
DYNAMISME, o. wijsgeerig stelsel dat de kracht
als oorspronkelijk aanneemt (tegenst. atomisme dat
de stof als eerste beginsel aanneemt).
DYNAMO, v. (-'s), (werktuigk.) dynamo-electrische
machine of dynamo, verbeterd inductie-toestel voor
sterkere stro omen.
DYNAMOMETER, m. (-s), (werktuigk.) krachtmeter.
DYNASTIE, v. (-en), regeerende famine, vorstenhuis.
DYNASTIEK, bn. de dynastie betrefiend: oorlogen
om dynastieke belangen.
DYSCRASIE, v. (geneesk.) slechte vochtmenging in
het lichaam.
DYSENTERIE, v. (geneesk.) hevige buikloop.
DYSPEPSIE, v. (geneesk.) slechte spijsvertering.

E.
E, v. (-s), vijCde letter van het alphabet;
(ee); de zachtheldere e (e);—descherphebt re—
de gezamenlijke woorden of namen in een adres
of woordenboek. die met e beginnen; —
(in de muziek), 3e toon der diatonische en 5e der
chromatisehe toonsehaal ; (ook) vierde vingerligging
op de greepplank der viool; —
(nat.) electriciteit (± E, positieve; — E. negatieve); —
(seheikunde) teeken voor het element erbiam; —

E. A.
E. G. A.
E. H. A.
E. G. All.
EE. RH.
e.k.
Ent.
enz.
e. o.
e. t. q.

zie aldaar; —
— edelachtbaar
— eclelgrootachtbaar; —
— eclelhoogachtbaar; —
— edelgrootmoyend; —
edelinogende heeren;
— eerstkomende; —
— eminentie; —
enzoovoorts ; —
— ex officio — ambtshalve; —
— et tutti quanti — en alien zamen ; —

ECHTSCEIENDING.

E.
(in Eng. de titel voor alle
staatsbeambten, van den vrederechter af,
voor doctoren en pleitbezorgers; ook
wel, bij misbruik, de titel van een aanzienlijk burger die van zijne renten
leeft, zooveel zeggende als Weledel Heer.
't Wordt doorgaans achter den naam
door Esq. uitgedrukt).
Etc. — et cetera; — enzoovoorts;

Esq. — Esquire —

v. — eerstcolgende; —
Exc. — excellentie ; —
Exod. — Exodus; — tweede boek van Mozes; —
Extr. — extractum; — extract, uittreksel;
v., eau de Cologne, Keulsch reukwater,
—EAU, bestaande uit eene oplossing van aetherische olien
(bergamot-, citroen-, oranjebloesem, rosmarijn-, lavendelolie enz. in wijngeest; — eau de lavande, laven•delwater; — eau de la reine, koninginnewater, lodde— eau de jai:elle, kalium-bleekwater; — eau des
v
Carmes, Karmelietenwater (tegen pijn in 't lijf).
EB, EBBE, v. het afloopen der zee na den vloed; —
.daar gaat ebbe, het water valt; — eene zware eb, met
,snellen afloop; — halve eb, in snellieid afgenomen;
het is zeer afwisselend,
—betkomtalseb envloed,
nu veel, dan weinig, (gew.) komt onverwacht, plot.seling; — wereldsch goal is eb en vloed, op het ondermaansche is niet te vertrouwen; — eb in den handel,
,aan de beers, weinig omzet, niet veel drukte.
EBAUCHEEREN, (ebaucheerde, heeft geebaucheerd),
schetsen, vluchtig ontwerpen, aanleggen; (eene schil•derij of teekening); (bij beeldhouwers) het waken
van een model in was of klei voor een beeld in
marmer of metaal; (bij steenhouwers en architecten)
de zijden van een voetstuk of kolom aangeven, eer
men tot het afronden overgaat.
EBBEBOOM, m. (-en), zekere boom der heete luchtstreek, welks bout door schrijnwerkers en draaiers
veel gebruikt wordt.
EBBEN, bn. van ebbenhout.
EBBEN, (het ebde, heeft geebd), (van de zee) afloopen na den vloed; — hij is aan het ebben, hij gaat
hard achteruit (in zijne zaken, in kennis enz.);
hij ligt op sterven.
—hetlvenisanhet ben,
EBBENHOUT, o. eene harde houtsoort van fraai
zwarte kleur, groot soortelijk gewicht, dat zich good
bewerken en polijsten laat; (fig.) zoo glad als ebbenhout, zeer glad.
EBBENHOUTEN, bn. van ebbenhout.
EBBENHOUTWERKER, m. (-s), of EBBENIST, m.
kunstdraaier ; schrijnwerker in. ebbenhout.
EBDEUR, v. (-en), eene der deuren van eene sluis
die naar binnen opengaan; vgl. vloeddeur. .
EBONIET, o. bij hooge temperatuur gevulcaniseerd
caoutchouc, zwart van kleur; men vervaardigt er
- kammen, penhouders enz. van.
ECARTE, o. zeker kaartspel dat door 2 personen
met 32 kaarten wordt gespeeld, waarbij meestal
de omstanders weddingschappen aangaan.
EBURINE, o. surrogaat van ivoor, bestaande uit
ivoorpoeder, beendepenmeel en een bindmiddel.
ECARTEEREN, (ecarteerde, heeft geecarteerd), op
_zijde schuiven ; verhinderen ; (spel) kaarten ter zijde
leggen om ze door andere te vervangen.
ECARTELE, bn. (herald.) in vieren gedeeld (een
schild); ontspringen de deellijnen uit de hoeken van
het schild, dan noemt men het ecartele en sautoir.
ECCE HOME, zie den mensch; — 7 o. beeld van den
lijdenden Christus.
ECCLESIA, v. de kerk; — ecclesia mater, de moederkerk.
ECCLESIARCH, m. (-en), hoofd der kerk.
ECCLESIASTISCH, bn. kerkelijk.
ECHANGE, v. (-5), wissel, ruiling.
ECHAPPEMENT, o. (-en), (in een horloge, pendule)
dat gedeelte van het work, waar de onrust met spiraalveer op het schakelrad werkt; (in een slingeruurwerk) dat gedeelte van het work dat de beweging
van de veer regelt en op den slinger overbrengt.
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ECHARPE, v. (-n), sjerp, lijfgordel, eeregordel.
ECHEC, o. schaak; (fig.) echec Loden, goon succes

hebben, ook echec hebben.
ECHELLE, v. (muz.) toonladder; handel- en stapelplaats (in de Levant).
ECHELON, m. (-5), troepen of een Leger en echelon opstellen, wanneer zij geene aaneengeschakelde slagorde
vormen, maw afzonderlijk staan, zOO dat zij elkander kunnen steunen en flankeeren.
ECHELONNEEREN, (echelonneerde, heeft geechelonneerd), troepen of legerafdeelingen en echelon opstellen; — een leper longs een weg echelonneeren, de verschillende division on brigades op halven of heelen
dagmarsch elkander doen volgen.
ECHELONSWIJZE, bw. (oorl.) en echelon.
ECHINIETEN, m. my. versteende overblijfselen van
zeedieren; als koet-eieren, zee-egels, zee-appels of zeeklitten
bekend; in grooten getale komen zij voor in de juraformatie en in de krijtgebergten.
ECHO, v. (-'s), geluidsweerkaatsing, duidelijker dan
een weergalm; plaats waar eene echo gehoord kan
worden ; — iemands echo ziin, zijne woorden, meeningen herhalen, nazeggen; — geene echo geven, niet
antwoorden op.
ECHODICHT, o. (-en), (w. g.) dichtvorm waarbij het
laatste woord van een regel als echo herhaald wordt.
ECHT, m. huwelijk: in (door) den echt verbonden
worden ; — in den echt treden, huwen.
ECHT, bn. en bw. (-er, -st), uit een (wettig) huwelijk
gesproten: een echt kind; wettig: zijne echte vrouw; —
in den echten staat verbinden, in den staat van den echt;
geloofwaardig: de echte handteekening ; zuiver, niet
valsch: echt good, echte paarlen ; (taalk.) echte f, s, vgl.
onecht; oprecht: een echte vriend ; onvermengd, onvervalscht echte win, echt spul; onverbasterd, alle vereischte hoedanigheden bezittende : hij is van echt bleed,

van het echte ras; dat is nog eens echt goedje; een echte
vleier, heidenfig tff; een echt paardje; deugdelijk: een
echt belt. Us; in optima forma: een echte fat, schelm,
proever ; — neen, die is echt! die grap, die ui, die nabootsing enz. is eenig, niet to verbeteren! — dat is
echt wear, werkelijk. ECHTHEID, v. geloofwaardigheld; zuiverheid (van rnetalen)
ECHTBREEKSTER, v. (-5), eene gehuwde vrouw die
overspel pleegt.
ECHTBREKEN, (alleen in de onbepaalde wijs gebruikelijk), huwelijksontrouw plegen: yid zult niet echtbreken.
ECHTBREKER, m. een gehuwde man die zich aan
overspel schuldig maakt.
ECHTBREUK, v. het doen van overspel door een
der echtelieden. ECHTEBED, o.
ECHTELIEDEN, m. my. man en vrouw, gehuwd paar.
ECHTELIJK, bn., de echtelijke waning verlaten, die der
echtelieden; — de echteloke staat, huwelijksstaat; —
echtelijke gemeenschap, omhelzing, die van man en
vrouw; bw. wettiglijk, deugdelijk.
ECHTELING, m. en v. (-en), wettig kind. ECHTELINGE, v. (-n).
ECHTELINGEN, m. mv. echtelieden.
ECHTELOOS, bn. ongehuwd; het echtelooze leven,
celibaat. ECHTELOOSHEID, v. ongehuwde staat.
ECHTEN, (echtte, heeft geecht), wettig verklaren;
een voor het huwelijk geboren kind
—e nkindechten,
als wettig aannemen; — eene vronev echten, zijne bijzit
trouwen. ECHTING, v. (van een onecht kind).
ECHTER, voegw. bw . (dient om to verhinderen dat
er eene verkeerde gevolgtrekking wordt gernaakt)
niettemin, evenwel; (veroud.) bw. daarna, later.
ECHTGAREEL, o. (dicht.) huwelijksband; ...GENOOT, m. (-en), gehuwde man; ...GENOOTE, v. (-n),
gehuwde vrouw; ...KOETS, v. (dicht.) huwelijksbed,
bruidsbed.
ECHTSCHEIDEN, o. ECHTSCHEIDING, v. (-en), ontbinding van 't huwelijk op de bij de wet voorgeschreven wijze echtscheiding aanvragen; akte van echt-

scheiding.

ECHTSCHENDER, m. (-5), (w. g.) echtbreker;
...SCHENDSTER, v. (-s); ...SCHENDING, v.

428

ECHTSTAAT.

EEDAFNEMER.

ECHTSTAAT, m. huwelijksstaat; ...SCHENNIS, v.
echtbreuk ; ...VERBINTENIS, v. (-sen) ; ...VERBOND,
o. (-en); ...VEREENIGING, v. (-en), viffentwintig-ja-

Mar. EDELACHTBAARHEID, v., Uwe Edelachtbaar

rige echtvereeniging.
ECHTVERKLARING, v. het echten van een buiten
huwelijk verwekt kind.
ECLAIREER-ESKADRON, o. (-s), eskadron dat op
verkenning uit is.
ECLAIREUR, m. (-s), (mil.) enkele manschappen
of kleine troepenafdeelingen die op verkenning uitgaan; scherpschutter.
ECLAT, o. glans, luister; opzien, gedruisch;
ruchtbaarheid ; — eclat maken, opzien opschudding

barer.
ECLATANT, bn. (-er , -st), schitterend ; opzienbarend : eene eclatante voldoening (van jets) vorderen.
ECLATEEREN, (het eclateerde, is geeclateerd), ruchtbaar worden, aan den dag komen.
ECLECTICUS, m. (...ci), wijsgeer die zich aan geen
stelsel bindt, maar van alle stelsels datgene uitkiest, wat hem aannemelijk voorkomt.
ECLIPS, v. (-en), verduistering (van een hemellichaam door tusschenkomst van een ander).
ECLIPSEEREN, (eclipseerde, heeft en is ge6clipseerd), verduisteren, verdonkeren; (fig.) zich weg-,
zich uit de voeten maken (van een persoon).
ECLIPTICA, v. (sterrenk.) de cirkel aan den hemel
dien de zon in een jaar schijnt to doorloopen; de
dierenriem; de aardbaan.
ECONOMIE, v. zuinigheid ; bezuiniging; huishoudkunde; landhuishoudkunde ; staathuishoudkunde:
(fig.) de geheele economie der wet, de beginselen der
wet, zooals zij zijn toegepast in de artikelen.
ECONOMISCH, bn. spaarzaam, huishoudelijk ; — de
economische politiek, die handelt over de voortbrenging on verdeeling van den arbeid; — een economisch
beginsel, staathuishoudkundig.
ECONOMISEEREN. (economiseerde, heeft geeconomiseerd), besparen, bezuinigen, overleggen.
ECONOMIST, m. (-en), huishoudkundige, spaarzaam
mensch; naam van een bekend tijdschrift.
ECONOOM, m. (...nomen), landhuishoudkundige;
landbouwer; staathuishoudkundige.
ECRASEUR, m. (-s), (heelk.) een stalen kettinkje
met vrij scherpe kanten om ziekelijke deelen of
gezwellen door afsnoering to verwijderen.
ECTOPARASIETEN, m. my. woekerdiertjes die op
de oppervlakte van dieren leven, in tegenstelling
der entoparasieten, die inwendig leven.
ECTYPON, m. een indruksel van een gedenkpenning,
zegel of ring of een afdruk van een opschrift of ander
oud gedenkstuk.
ECU, m. (-'s), kroon, Fransche daalder.
ECUSSON, m. (-s), (wapenk.) klein schildje in een
wapen.
EDDER, m. (-s), (gew.) uier; elder of wier.
EDEL, bn. en bw. (-er, -st), voortreffelijk, uitmuntend, wars van alle laagheid : een edel mensch, eeo
edel hart, edele gevoelens, (laden, bedoelingen; verli even: eene edele ziel, roeping, karakter ; als vereerende
toevoeging, vgl. UEdele, TVeledel, Edelachtbaar; uitstekend, voortreffelijk in zijne soort: een edel ras,
paard, dier ; — edele metalen, die niet roesten;
edelgesteente ; — eene edele plant, ver—ed leste ne ,
odeld, teer, niet bestand tegen ons klimaat; adellijk, van adel, doorluchtig: van edele geboorte, edelman; — edel, arm en rijk maakt de dood gel k, de
dood spaart niemand; grootmoedig: edel denken,

handelen, to week gain; dat is nog eens edel van v,
grootmoedi g.
EDELAARDIG, bn. (-er, -st), edel van aard; grootmoedig : edelaardige gezindheid, n-tenschen. EDELAARDIGHE1D, v.
EDELACHTBAAR, bn., edelachtbare heeren, titel van
burgemeesters en wethouders, leden van den gemeenteraad; van de leden der arrondisementsrechtbank, van den kantonrechter; ook aan den

Edelachtbaren Raad dezer genteente; vgl. weledelach'-

heid.
EDELDOM, m. adeldom.
EDELEN, m. mv. de adellijken, lieden van adel,
aanzienlijken.
EDELGEBOREN, bn., hoogedelgeboren, weledelgeboren r
(titel); zie aldaar.
EDELGESTEENTE, 0. (-n), kostbare steen met sterken, levendigen glans, bijna volkomen doorzichtigheid en kleurloosheid of fraaiheid van kleur en
groote hardheid.
EDELGROOTACHTBAAR, bn., edelgrootachtbare heeren, titel der leden van gerechtshoven, van curatoren eener Hoogeschool; staten eener provincie enz.
EDELHEID, v. uitmuntendheid, voortreffelijkheid;
Uwe edelheid, zijne edelheid, UEd. (als titel).
EDELHERT, o. (-en), het hert.
EDELHOOGACHTBAAR, bn. titel der leden van den
Hoogen Raad.
EDELKNAAP, m. (...knapen), dienaar ten hove;
...MAN, m. (...lieden), man van adel; — het is bo hen,
de edelman of de bedelman, nu eens doen zij zich
zeer groot voor, dan weer zeer behoeftig.
EDELMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), braaf, blijk gevende
eene edele inborst to hebben : een edelmoedig persoon:
ook eene edelmoedige daad (besluit). EDELMOEDIGHEID, v.
EDELMOGEND, bn., de edelmogende heeren, titel der
Staten-Generaal; vgl. Hoogedelgestreng. EDELMOGENDHEID, v. titel der edelmogende heeren: Uwe

Edelmogendheden.
EDELROOS, v. (...rozen), Rosa gallica L.
EDELVALK, m. (-en), bijzondere soort van valk.
EDELVROUW, v. (-en), vrouw van adel.
EDELWEISZ, o. bloempje dat op vochtige plaatsen
op aanzienlijke hoogten in de Alpen groeit; om
haar lange, witte, wolachtige haren en haar groote
zeldzaamheid is deze plant zeer gezocht.
EDEN, 0. paradijs; (ook fig.) 't is hier een waar Eden.
EDICT, o. (-en), landsvordering, vorstelijk bevelschrift, plakkaat; (gesch.) het eeuwig edict, waarbij
Willem III, Prins van Oranje, werd uitgesloten van
de waardigheden zijner voorouders; — het edict van
Nantes, waarbij den Protestanten in Frankrijk vrijheid van geloof werd toegekend; (thans) algemeene
verordening van vorsten of magistraatspersonen,
in den vorm van openbare bekendmakingen gesteld.
EDICTAAL, bn., edictale citatie, gerechtelijke, openbare dagvaarding, indaging.
EDIK, m. azijn.
EDITIE, v. (-s,
uitgave, druk (van een boekof plaatwerk).
EDOCH, vw. zie DOCH.
EDUCATIE, v. (-s), opvoeding: geene educatie ge-

noten hebben.
EDUCT, o. (-en), (scheik.) zekere uit eene verbinding afgescheidene stof.
E-DUUR, v. (muz.) duur- of groote terts-toonschaal
met 4 kruisen.
EED, m. (-en), plechtige bevestiging, onder aanroeping van God, van eene verklaring of belofte;
die verklaring of belofte zelve : een plechtigen, dureit

eed zweren ; een eed (leen, afteggen; ion. een eed ofnonen; — onder eede stain, door zijn eed g.ebonden,
zich bij eede verbinden, verklarings-eed, belofte-eeel,zuiveringseeel, in plicht en eed nonen onder cede hooren,
zijn eed breken; — beslissende eed, (voor het gerecht)
door eene der partijen aan de andere opgedragen
tot beslissing van een betwist punt; — suppletoire
eed, door den reciter ambtshalve opgelegd, ten eindo
het aanwezige, dock niet geheel voldoende bewije
aan to vullen; (fig.) ion. in den eed nonen, hem be-

driegen, voor den zot houden; — clot is een Fransche
eed, eene lichtzinnige belofte, (Zuidn.) een kleed van
den ouden eed, van de oude mode; — ion. van doa
ouden eed, een braaf man.
EEDAFLEGGING,

v. (-en); ...AFNEMER, m. (-s);

EEDAFNEMING.

EEND.

...AFNE3LEING, v.; ...BREKER, m. (-s); ...BREEKSTER, v. (-s).
EEDBREUK, v. schennis van een eed.
EEDGENOOT, m. (-en), bondgenoot bij eede; samenzweerder; ...GENOOTE, v. (-n).
EEDGENOOTSCHAP, o. (-pen), bondgenootschap ;
—hetZwitserche dgenotschap,
de republiek Zwitserland; ...GESPAN, o, eene vereeniging van samenzweerders.
EEDPLICHTIG, bn., een eedplichtig leen, waarvoor
de eed van getrouwheid moet afgelegd worden.
EEDSCHENDER, m. (-s); ...SCHENDING, v. (-en);
...SCHENNIS, v.
EEGA, (eegaas), EEGADE, (-n), m. en v. echtgenoot, echtgenoote.
EEK, m. zie EDIK.
EEK, v. eikenschors.
EEK, m. (-en), (w. g.) eik, ook in samenstellingen
en afleidingen.
EEKEN, o. (zeew.) achter of voor een eeken vastzitten,
als het schip voor of achter vastzit.
EEKHAKKER, m. (-s), die de eikenschors in stukken
hakt, voordat ze gemalen wordt; ...HANDEL, m.
EEKHOREN of ...HOORN, in. (-s), (ook in de volkst.
EIKHOREN, INKHOREN) zeker knaagdier van ranken lichaamsbouw, met ruig behaarden staart en
ylugge bewegingen, dat veelal in eikenbosschen
leeft, Sciurus; — de vliegende eekhoorn, de ledematen
zijn door eene huiduitbreiding verbonden, dat als valacherm dient, als het dier springt. Eekhoorntja, o. (-s).
EEKHORENAAPJE, o. (-s), (nat. hist.) spookdier.
EEKHOORN-MARMOT, v, (-ten), diertje tot de familie der eekhoorns behoorende, heeft wangzakken
en leeft in zelfgegraven holen; ...VLINDER,
tot de familie der rugtandvlinders behoorende; de
rups heeft een monsterachtig opgezwollen achterlijf.
EEKMOLEN, m. (-s), waar de eikenschors gemalen
wordt; ...1Y1OLENAAR, ...3/ULDER, m. (-s).
EEKSCHILLER, m. (-s), die het eikenhout van de
schors ontdoet; ...SCHUUR, v. (...schuren), schuur
-waarin eikenschors bewaard wordt ; ...ZAK, m. (-ken),
grove, vuile zak.
EEL, bn. zie EDEL.
EEL, m. zie ALE, bier.
EELT, o. hardigheid aan handen en voeten; verdikking der opperhuid, met gevoelloosheid ervan
gepaard; — men zou hier eelt aan zijn gat zitten, gemeenzaam gezegd als men ergens lang moot blijven
zitten.
EELTACHTIG, bn. (-er, -st), naar eelt gelijkende;
de verbinding tusschen de beide
—e ltachtiglicha m,
halfronden der groote hersenen. EELTACIITIGHEID,
v. vereeltheid.
EELTERIG, bn. (-er, -st). EELTERIGHEID, v.
EELTIG, bn. (-er, -st), eeltachtig; waaraan eelt zit.
EELTVORMING, v. (-en), de verdikking der opperhuid tot eelt, door aanhoudende drukking of wrijving.
EELTZWEER, v. (...zweren), (heelk.).
EEMTER, m. (-s), zwenghout.
EEN, (telw. met den klemtoon), by. een man, eene
vrouw, den kind; e'en keer is geen keen een man is
geen man; het kost slecht e'en gulden, (geen twee); er
is een God en Mohammed is zfjn profeet; — meer dan
een brief schreef ik hem, verscheidene; — dat eene
boek wil ik nog lezen, geen ander meer dan het bepaalde; — te(n) eenen male, geheel en al;
(zelfst.) den miner vrienden; (bijb.) Christus is geworden onzer den, is mensch geworden; — meer clan
een heeft het mij gezegd, verscheidene personen;
.daar twee wedden moet er e'en verliezen ; twee weten,
(zien) meer dan den; — dat is een van de negen en
negentig, 't is een onderwijzer ; — niet een heeft er een
woord over gesproken, niemand; — geen den, geen
enkel; — e'en voor e'en, geregeld na elkander;
den van bride : of gaan, of blYven; yen van heiden heeft
het gezegd; — elke stem is er eene, eene stem meer of
minder kan van grooten invloed zijn; — 't is een dfjk,
eene straat, niet afgebroken, doorloopend; — dit ge-

bouw is den huis, wordt door eene familie bewoond;
na de doorbraak was het terrein eene zee; bij uitbreid.
voor abstracta en stofnamen: 't is lone moeite; de
straat is e'en modder, al modder; ook een en at modder; in e'en adem, zie ADEM; — aan elken vinger den,
scherts. gezegd om to kennen to geven, dat men
wel een vrijer (of vrijster) kan krijgen; — daar loopt
er e'en van de vf)f te kuieren, hij is niet good wijs; —
beter een dan glen, (b. v. ding, vriend); — honderd
tegen (om) e'en, er bestaan honderd kansen dat het
niet gebeurt tegen eene kans dat het wel zoo zal
zijn; — hi] ziet er twee voor e'en, is door den drank beneveld; — het is b# eenen (vgl. b j zessen, achten), bijna
Eon uur; — kj deed het in eenen, in een keer, in
een sprong enz.;
koning Willem I, de eerste; — een zijn, (bij een wedstrijd, bij een spel) de eerste; de eerste speler; —
een aankomen, de eerste zijn die aankomt; — nummer
e'en trekken, het laagste nummer; — hy past op nummer een, schenkt de grootste aandacht en zorg aan
zijne zaken; — hij is bang voor nummer een, voor
zijn 'even;
ik ben een' zei de hond, gezegd tegen
een kind dat zich zelf het eerst noemt;
in tegenstelling met ander duidt een de eerst genoemde of aangeduide aan : de een(e) wil dit, de andere
deft; de eene advocaat gaf dit, de andere dat advies,
doze en gene; de een of ander, iemand; men kan het
eerie doen en het andere niet laten; — van het een kwamen we op het andere, het eerst genoemde of bedoelde bracht ons tot iets anders; het een en (of)
ander; ten eenre en ten andere zijde; mijn eene hand
doet mij zeer, (de andere niet) zie ANDER,— zij zijn van
eene moeder, van dezelfde moeder; op een dag geboren;
onder een clak wonen; dat is een en dezelfde persoon,
(starker dan) dezelfde; de betrekking van burgerneester
en secretaris wordt door een en denzelfden persoon vervuld; —
een Joel hebben, hetzelfde, een ion trekken;
(onbep. voornw. zonder nadruk): er is een voor u geweest, iemand; — een van zijne vrienden, (zonder dien
nader to noemen); — je bent er me (ook) een, ook een
grappenmaker;
't is er een van het jaar nul, (van een
persoon) die zijn tijd verre ten achteren is, (van cone
zaak) reeds lang achter de mode; (gew.) hij is getrouwd met eene van de familie A, met eene zekerejuffrouw tot die familie behoorende ;
't was eene meneer
A, een zekere meneer A.;
lidwoord van onbepaaldheid, ook wel van eenheid,
ook onbepaald, niet-bepalend lidwoord genoemd, bijna
toonloos: een man, eene vrouw, een kind; een tezware
strUcl, ook te zwaar een strijd; hij is een geleerde(vgl.
hid' is professor, waar de waardigheid vermeld wordt);
ook in verbinding of samenstelling met andere woorden voorkomende: zoo een, wat een; dusdanig, welk
een, wet voor een, een iegelok, een ieder ; elkeen, iedereen,
menigeen, zie die woorden, zie AANEEN, BIJDOOR-, INEEN.
EEN, als bn., den zon, blijven, niet to scheiden; man
en vrouw zUn an; een en onverdeeld bl(jven; — de eenen ondeelbare republiek, naam van de eerste Fransche
Republiek, (ook) van de Bataafsche republiek.
EEN, v. (-en), een merk of stip (op kaarten, dobbelsteenen enz.) zU wierp twee eenen; de steen of kaart
waarop (of op een gedeelte daarvan) din merk of stip
staat: dubbel e'en, blank om den; cijferletter: dat is
eene groote een; eenheid: bij het optellen en aftrekken
meet men de eenen onder elkander zetten.
EENARM, m. (-en), iem. met den arm; — het is witte
mon nit juirrouw Eenarm, water uit de pomp.
EENARMIG. bn. (van een hef boom) een arm hebbende; ...BLADIG, bn. (kruidk.) met din blad;
...BLOEMIG, bn. (kruidk.) met eene bloom; ...BROEDERIG, bn. (plantenk.) eenbroederige planten, eene
klasse van planten bij welke de meeldraden van
onder in den bundel zijn samengegroeid.
EEND, v. (plantenk.) oeverzegge.
EEND, v. (-en), (Anas) familie der zwemvogels met
breeden snavel die voorzien is van eene hoornachtige
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punt en gekartelden rand; de pooten staan naar

taktische om deze laatste gemakkelijker van de
eene formatie in de andere te doen overgaan; —
administratieve eenheid, onder eene zelfde administratie staande; (opvoedkunde) methodische eenheid,
onderdeel der leerstof dat op zich zelf een min of
meer afgerond geheel vormt; den, eenig en onver-deeld bestaan; alleenheid, afgezonderdheid (in daden);
(fig.) eensgezindheid, overeenstemming, harmonie:
er heerschte geene eenheid; eenheid van beginselen; (in
tooneelstukken) eenheid van tjjd,plaats en handeling ; —
eenheid eener schilderfj, dat een zelfde denkbeeld in
de voorstelling heerscht, (vaak) dat er een hoofdgroep aanwezig is.
EENHELMIG, bn. (plantenk.) eenmannig, met een
meeldraad.
EENHOEVIGEN, m. my. orde der zoogdieren, met.
een enkelvoudigen hoef, waartoe o. a. behooren het
paard, de ezel en de zebra.
EENHOOFDIG, bn. monarchaal: eene eenhoofdige repeering; — eenhoofdige armspier, met eene pees verbonden aan de beenderen.
EENHOORN, ...HOREN, m. (-s), (nat. hist.) een fabelachtig dier met een langen rechten hoorn midden
op het voorhoofd; (ook) een sterrenbeeld; Russische
Lange houwitser van 10 —11 kaliberslengte met kegelvormige kamer wier monding dezelfde middellijn
heeft als de ziel. EENHOORNIG, bn. (nat. hist.).
EENHOORNKEVER, m. (-5), (nat. hist.) eon kever .
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achteren, waardoor zij een waggelenden gang hebben; groep vogels dezer familie met schopvormigen
snavel en vrijen achterteen ; — de gebraden eenden
vliegen hem in den mond, hij is buitengewoon voorspoedig; — er is eene vreemde eend in de bit, zie
BIJT, — het zfin wel mooie woorden, (zinspeling op
woerd, mannetjeseend), maar de eenden leggen de
eieren, aan beloften alleen heeft men niets ; — 't is
eene (domme) eend, een domme vent; (fig.) valsche
tijding (some opzettelijk verspreid om de lichtgeloovigen te foppen), canard. Eendje, o. (-s).
EENDAGSVLIEG, v. (-en), netvleugelachtig rechtvleugelig insect, ook haft, overaas geheeten.
EENDE, (w. g.) eerste : honderd en eende.
EENDENBIER, o. (gew.) het water waarin de eenden zwemmen; — /to ligt in het eendenbier, van iem.
die in het water is gevallen.
EENDEBOUTJE, m. (-en), een boutje van eene eend.
EENDENDOODER, m. (-s), vischarend.
EENDENEI, o. (-eren); ...GROEN, o. zie EENDENIalitOOS, ...HAGEL, m. grove hagel voor de eendenjacht ; ...HEMELTJE, o., wat een eendenhemeltje is dat,
gestadig met den bek in het nat! het is daar het beloofde land voor de drinkebroers; ...JACHT, v.;
...KOM, v. (-men), soort van vijver waarin eenden
zwemmen; ...KOOI, v. (-en), inrichting om wilde
eenden te vangen : een uitgestrekt water of vijver
met eene heining omringd en met geboomte omplant,
waarin eene partij roep- of kwaakeenden.
EENDENKROOS, o. eenjarige plantjes aan de oppervlakte van stilstaande wateren met korte waterworteltjes, dient tot voedsel van watervogels en
varkens en tot grondbemesting. EENDENKROOSACHTIGEN, v. my. Lemmaceae.
EENDENMOSSEL, v. (-s), schaaldier met4 gepaarde
stukken en 1 ongepaard stuk schelp langs den rug;
lichaam eindigt in een langen vingerachtigen
steel, buiten de schelp uitstekende; ...NEST, o. (-en);
...ROER, o. (-s, -en), vuurwapen om op eenden to
schieten; ...SCHELP, v. (-en), schelpdier aan onze
kusten voorkomende, tot de familie der gaperschelpen behoorende.
EENDER, bn. bw. de-, hetzelfde, gelijk: dat is eender; vogels van eender veeren; een paard van eender
kleur; op dezelfde wijze: it?). deed het eender .

EENDRACHT, v. eenstemmigheid, eensgezindheid; — eendracht maalct macht, oud-Nederl. spreuk.
EENDRACHTELIJK, bw. eendrachtiglijk.
EENDRACHTIG, bn. bw. (-er, -st), eensgezind, vreedzaam. EENDRACHTIGHEID, v. EENDRACHTIGLIJK, bw.
EENDVOGEL, m. (-s), elk schot is geen eendvogel, 't is
niet altijd raak (inz. van den bijslaap) ; zie EEND.
EENENMALE (TEN), bw. uitdr. geheel, volkomen.
EENERHANDE....LEI, bn. bw. (onverbogen), dezelfde,

hetzelfde, van dezelfde soort; (ook)

het is mij eenerlei.
EENGESTREEPT, bn. (muziek) eengestreept octaaf,
dat op het klein-octaaf volgt; — e'engestreepte c. d.

enz. de c, d van genoemd octaaf.
EENGREPIG, bn. van eene lettergreep.
EENHALM, v. rietgras, Phalaris are nclinacea.
EENHANDIG, bn. eene hand hebbende.
EENHEERSCHER, m. (-s), w. g. zie ALLEENHEERSCHER.
EENHEID, v. (...heden), de willekeurige maat die
men heeft aangenomen om daarmede andere grootheden van dezelfde soort te vergelijken; — concrete eenheld, eene bepaalde grootheid : eene el, den dag, een
; — eene verzamelende
jaar enz.; — abstracte eenheid,
eenheid, eene hoeveelheid die men als nieuwe eenheid
aanneemt ; — samenstellende eenheid, eenheden waaruit
de verzamelende samengesteld is; — de imaginaire
eenheid is — 1; (krijgswezen) strategisehe eenheid, groote legerafdeeling uit verschillende wapens
samengesteld; — taktische eenheid, een bataljon
eskadron; — evolutie-eenheid, onderdeel van eerie

vantwijfelchgbs.
EENHOORNVISCH, m. (...yisschen), narwal.
EENHUIZTG, bn., (plantenk.) eenhuizige planten,

eeneklasse van planten met gescheiden mannelijke en
vrouwelijke bloemen, doch op dezelfde plant voorkomende.
EENIG, (onbep. telw. zelfst. en bijv.) een onbepaald
(meestal klein) aantal, hoeveelheid aanduidende: beweren het, anderen ontkennen het; — eenige enig
vrienden van hem, niet alle vrienden; eenige kleedingstukken heeft hij gekocht; — eenig geld, een weinig;
een weinig;
—e nigeho pheb en,
(onbep. voornw.) de een of ander, zeker; — zonder
eenige moeite, bij eenigen goeden wil; ik heb het niet
aan, eenig persoon medegedeeld; — ten eenigen doge,.
op de een of anderen dag; — zijn eenig kind, geen
andere kinders hebbende; — eenige zoons behoeven
geen soldaat to warden, die geen broers hebben; —
h is de eenige die het kan, niemand anders dan
hij ; — clot is mine eenige hoop, ik heb geene andere;
eenig, geen tweede van dien aard —is
datvo rbe ldis
hij is eenig
aan to wijzen; onvergelijkelijk,
op zoo'n part, niemand overtreft hem; een eenige
vent is het; dat is eenig! dat is eenig in zffne soon;
(gew.) ze zUn het eenig geworden, het eens geworden; — bw. (gew.) hij ivoont er zoo eenig, eenzaam;
slechts voor
—enig alenvorcheftijhegdan,
u, zonder ander doel.

EENIGERHANDE, ...LEI, by. onverbogen, van eene
zekere soort.

EEN1GERMATE, ...WIJZE, ...WIJS, bee. eenigszins,
weinig, min of meer.
EENIGGEBOREN, bn., Jezus, Gods eeniggeboren zoon.
EENIGHEID, v. overeenstemming (van gevoelens);
eenzaamheid; (ger. kerk.) de drie formulieren van
eenigheid, de drie geschriften die achtereenvolgens
van de gereformeerde kerken bier to lande zijn nitgepaan, t. w. de Belijdenis de Catechismus en de Leerrepels.

EENIGLIJK, bw. slechts, alleen.
EENIGST, bn. overtreff. trap van eenig, hetzelfde
bet. als eeitig, en vooral gebruikt als men met nadruk spreekt: zijwzs zijn eenigst kind; 't geluk der

liefde eileen, ziedaar het eenigst hell.
EENIGSZINS, bw. eenigermate.

EENJARIG, bn. den jaar oud: een eenjarig paard; —
eenjarige planten, een jaar durend.
EENKAMERIGEN, mv. eene groep der wortelpootige
vorrnlooze dieren, in alle zees n. voorkomende; de
grootte -wisselt of van 1 mM. tot 5 cll.
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op eons ontsfcnd er eene groote verwarring ; 00144 toen
EENKENNIG, bn. (-er, -st), alleen aan een persoon
hij zag, kwam hif in eens op mij af, regelrecht,
gehecht en bang voor vreemden (van zeerjonge kin zoovoort; — nauwelijks hadden wij een pear wo ,rden
deren). EENKENNIGHEID, v.
met hem gesproken, of h stelde zich in eens aan ons
EENKLANK, m. (-en), samenklank van twee tonen
voor, dadelijk; (ter versterking) ik heb het hem eens
van gelijke hoogte.
bn.
van
eene
kleur.
goed gezegd, zal het hem eens goed zeggen, flunk, terEENKLEURIG,
dege, voor goad; dat is nog eons een tlinke borst; —
EENKNOOP, m. eene grassoort met weinig of geen
It had niets eens tijd afscheid to nemen, zelfs niet;
knoopen in den stengel, Enoclium.
—nu
eens — dan weer, bij tussehenpoozen, afwisse:
EENKOORN, o., Triticum monococeum, waartoe de
I lend; —, bn. het eens zijn of worden over iets, daartarwe behoort.
over in gevoelen of meaning overeenstemmen; ook:
EENLETTERGREPIG, bn. (van een woord) uit eene
wij konden het over hem niet eens worden, dachten
lettergreep bestaande; (fig.) eene kwijnencle, schier eenniet gelijk, hoe hem te beoordeelen, wat voor hens
lettergrepig geworden conversatie.
het baste was; — het eindelfjk met zichzelven ems
EENLING, m. (-en), individu, enkeling.
zijn, tot een besluit gekomen zijn.
EENLOBBIGEN, v. inv. de Oenlobbige planten, planEENSCHADUWIGEN, m. my. bewoners der gematen die met eerie zaadlob ontkiemen, waarvan er in
tigde luchtstreken wier middagschaduw altijd
Nederl. achttien familien worden aangetroffen, MonoEENLOBBIG,
bn.
(plantenk.)
slechts
naar eerie zijde (naar het noorden of zuicotylen.
den) valt.
EENLOOPEND, bn. niet gehuwd: een eenloopend
EENSCHALIG, bn. (nat. en kruidk.) van eene schaal
persoon.
voorzien; ...SCHELPIG, bn. (nat. hist.).
EENMAAL, bw. een keer: eenmaal, andermaal, derEENSDEELS, voegw. bw . (verdeel. aaneenschakedemaal (bij verkoopingen) ; een- en andermaal, zie
lend) in eensdeels — anderdeels, voor het eene gedeelte;
ANDERMAAL ; — dat is nu eenmaal zoo, daaraan is
niet
eens.
in de eerste plaats; zie ANDERSDEELS.
niets te veranderen ; (germ.) niet eenmaal,
EENSDENKEND, bn. op dezelfde wijze denkend.
EENMANNIG, bn. (plantenk.) klasse der eenmannige
EENSGESTEMD, bn. overeenstemmende in.
planten, een plantengeslacht, welks bloemen slechts
EENSGEVEND, bn., eensgevend geld, als de prijs van
een meeldraad hebben. Monandria.
geldswaardige papieren niet pereentsgewijze, maar
EENMANTELIG, bn. (plantenk.), een bloemdek hebin een aantal guldens is aangegeven.
bende; — eenmantelige planten, wier bloemen slechts
EENSGEZIND, bn. van dezelfde gezindheid, eeneen bloemdek of geheel geen bloembekleedsel hebben.
drachtig. EENSGEZINDHEID, v.
EENMANTELIGEN, v. my. de eenmantelige planten,
EENSKLAPS, bw. plotseling, onverwachts.
alle tot de tweelobbigen behoorende.
EENSLACHTIG, bn. (plantenk., nat. hist.) eenslachEENMIDDELPUNTIG, bn. in den middelpunt nittige dieren of planten, Of manlijk, Of yrouwitjk.
loopende.
EENSLAGSSLOT, o. (-en), waarbij de sleutel een
EENMOED, (gew.) waar het hem eenmoed is, zet hid
keer orngedraaid behoeft te worden; vgl. tweeslagshet door, wanneer hij het in zijn hoofd heeft.
slot.
EENOOG, m. en v. (-en), die maar een oog heeft;
—in
EENSLUIDEND, bn. gelijkluidend, gelijk van inhoud ;
het land der blinden is eenoog koning, onder domooren is iemand met een beetle verstand al een
— voor eensluidend afschrift, formula der schriftelijke
heele piet; (nat. hist.) vrijzwemmend kuifpootig
verklaring die de daartoe bevoegde persoon op ean
schaaldier, 1 mM. groot, bij ons algemeen in slooten,
afgesehreven stuk stelt en met zijde naamteekevijvers, regenbakken en goten voorkomende, het
ning bekrachtigt, ten bewijze dat de inhoud hens
wijfje draagt hare eieren in twee zakken aan het
gebleken is getrouw overeen te komen met het
aehterlijf.
oorspronkelijk stuk. EENSLIJIDENDHEID, v, gelijkEENOOGIG, bn. een oog hebbende. EENOOGIGluidendheid.
HEID, v.
EENSNITSBOOR, v. (...boren), zekere metaalboor,
EENOOGIGE, m. en v. (-n), iem. met den oog.
(vgl. dubbelsnitsboor).
EENOOR, (gew.) Jan eenoor, een sul.
EENSPAN, o. (-nen), rijtuig met een paard; (gew.)
EENPARIG, bn. en bw. (-er, -st), eenparig van gelemoen.
voelen, in het oordeel zijn, onderling overeenstemEENSPIERIGEN, my. orde der schelpdieren wier
men in; — met eenparige stemmen een besluit nemen,
schelpkleppen met e'en groote sluitspier gesloten
met algemeene stemmen, uit de stemming bleak
worden; hiertoe behooren de oesters.
dat de laden overeenstemden ten opzichte van die
EENSTEMMIG, bn. en bw. hetzelfde willende, canzaak; — eene eenparige warmte, gelijkmatig, gestadrachtig, eenparig ; van denzelfden inhoud; —
dig; — eene eenparige beweging, gelijkmatige, met
eenstemmig ward hiertoe besloten, met algemeene
dezelfde snelheid voortgaande; — eenparig versnelstemmen; (muz.) een eenstemmig liedje, dat slechts
lend, vertragend, (van eene beweging) in gelijkmatige
door eene stem gezongen kan worden. EENSTEMsnelheid, regelmatig toe- en afnemend in snelheid,
MIGHEID, v.
—enparigwodbesltnafwijzendtbschikenop,
met
EENSTOKSKUIL, m. (-en), (veenderij) veenkuil
eenparige stemmen. EENPARIGLIJK, bw.
waaruit het te bewerken veen 1 M. diep of minder
EENPARIGHEID, v. in het oordeelen; (van eene
opgegraven wordt.
beweging.)
EENTJE, o. (-s), kleine 1 (cijfer); (fig.) hij is me er
EENPONDER, m. (-s), een klein stuk geschut waareentje!, het is een kereltje! een mooie jongen;
mee kogels van den pond geschoten worden.
nog een borreltje drinker; — —noge ntjepak en,
EENRE (TER), bw. uitdr., aan de eene zijde: de ondeed het op zijn eentje, zonder hulp; — h zat, liep
dergeteekende ter eenre (in een contract), vgl. ander. I in zUn eentje, alleen, zonder gezelschap.
EENS, bw. eenmaal, den keer: ik zeg het maar
EENTERM, m. (-en), algebralsch getal dat niet beeens; eens voor alt#d, (bij eene vermaning); dat is
staat uit de som van twee andere getallen.
eens, nu niet weer; — ;neer dan eens, dikwijls, — ik
EENTONIG, bn. bw. (-er, -st), denzelfden toonhoukrijg nu eens van u (bij het spel), eenmaal den inzet zijt
dende, zonder afwisseling; (fig.) vervelend, lasti,g.
ge mij schuldig; — ik heb (hood) eens op hem, hij heeft
EENTONIGHEID, v.
mijne wraak te wachten ; — doe het eens !waag het niet;
EENVERVIG, bn. van eene, van dezelfde kleur;
hij deed het examen in tweemaal, dock zijn broer deed
...VOETIG, bn., eene eenvoetige tafel, eene tafel met
het in eons; de belasting in eens betalen; ik heb hem
een voet of poet.
eens gezien; op zekeren tijd, eene reis (in het verEENVORMIG, bn. van denzelfden vorm;
(-er,
laden) : er was eens een koning ; eens op een dag ; (ook
-st), eentonig. EENVORMIGHEID, v. EENVORMIGin de toekomst) wanneer ik eens rijk word; ik kom
LIJK, bw.
eens bij u aanloopen; plotseling, geheel onverwachts:
EENVOUD, o. (taalk.) (w. g.) enkelyoudig getal.
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enkelvoud;

m. in allen eenvoud werd hfj begraven,

zonder veel praal; natuurlijkheid, ongekunsteldheid:
eenvoud is het kenmerk van het ware; — htj zeide het
in zOn eenvoud, (eenvoudigheid), in de oprechtheid
suns gemoeds; — het eenvoud van een getal, dat getal

eenmaal.

EENVOUDIG, bn., bw. (-er, -st), niet samengesteld;
(w. g.) (spraakk.) een eenvoudige of enkelvoudige vetzin; — eene eenvoudige breuk, waarvan teller en noemer uit heele getallen bestaan; ongekunsteld, natuurlijk, het eenvoudige is het kenmerk van het ware,
gewoon: een eenvoudige boerenjongen; — eene eenvoudige
familie, burgerlijk, niet van opschik houdende; bescheiden; nederig; oprecht; niet overdadig, niet
weelderig: een eenvoudige disch, maaltod, (tafel); —
een eenvoudig kleedje, niet opzichtig; — dat is het eenvoudigste, het gemakkelijkste, het minst omslachtige; bw. op eenvoudige wijze; — 't is eenvoudig
onzin, zonder meer; — ik doe het eenvoudig niet, beslist niet; ik zei eenvoudig waarop het stond; — ga
eenvoudig naar de politie, zonder iets anders te doen ;
zonder tegenstribbelen.
—doehtenvoudiganders,
EENVOUDIGHEID, v. ik deed (zei) dat zoo in min
eenvoudigheid (in eenvoudigheid des harten), zonder
kwade bedoelingen.
EENWERF, bw. eenmaal, een keer, vaak eenderwerf, voor eenerwerf, op verkoopingen.
EENWIJVIG, bn. (plantenk.) eenwijvige planten, die
slechts een stijltje of stampertje hebben.
EENWINTER, m. (-s), een dier van een jaar, enter.
EENZAAM, bn. bw. (eenzamer, -st), alleen, van anderen verwijderd: eenzaam wonen, Leven, een eenzaam
huisje; — het is mij daar zoo eenzaam, ongezellig; eenzaam en verlaten,; onbezocht (van plaatsen), stil.
EENZAAMHEID, v., de eenzaamheid zoeken.
EENZELVIG, bn. bw. (-er, -st), gelijk, een en hetzelfde (zijnde); gelijkwaardig; (fig.) vervelend : dat is
zoo eenzelvig; — hij is erg eenzelvig, stil, afgetrokken;
(ook) bemoeit zich weinig met anderen en stoort
zich ook weinig aan hunne meeningen ; eenzelvig
Leven. EENZELVIGHEID, v.
EENZIJDIG, bn. bw. (-er, -st), eene zijde hebbende;
(fig.) partijdig: niet onbevooroordeeld: een eenzodig
oordeel; bekrompen, niet alzijdig: eene eenzijdige ontwikkeling; (gew.) een eenzijdig el, dat lang op eene
zijde heeft gelegen en daardoor minder goed is. EENZIJDIGHEID, v.
EENZINNIG, bn. (-er, -st), (gew.). EENZINNIGHEID,
v. Zie EIGENZINNIG.
was
eer dan ik,
EER, bw. vroeger, eerder:

hoe eer, hoe liever, hoe eerder; — des te beter; veeleer :
zijn vader is eer arm dan r k, hij is volstrekt niet
rijk ; liever: ik zou dat nog eer doen; bw. voegw. voordat, alvorens: ik wou liever, eer ik dat deed; eer dat
de kieswet er is, meet er nog wat water door den Rijn
loopen.
EER,

v. (ook SERE) achting die men geniet om

zijn moed, zijne deugden, zijne talenten (syn. roem,
aanzien); iem. in zijne eer herstellen ; tot eere komen; —
iem. in eere houden, hem achten, (ook) hem erkentelijk
zijn; (bij uitbr.) een dag, een gebruik in eere houden,
blijven vieren, blijven volgen; — iemands eer to net
komen, de achting, die hij geniet, trachten to verminderen ; (ook) dat komt mine eer te no, zoo'n daad
reken ik beneden mij ; — iets op (14) zone eer verzekeren, zijne eer als 't ware tot onderpand stellen; op
mijne eer! (op) nzijn woord van eer! — er is geene eer
aan te behalen, gezegd van een lastigen jongen, een
ondankbaar mensch, een werk dat niet vlotten wil;
er achting door verwerven ; —e rmeti sinleg en,
geene voldoening (door er—gen ervanietshben,
kenning van anderen); — de eer aan zich houden, zelf
bedanken, eer men bedankt wordt; — zone eer °pilot&
den, zijn goeden naam niet verliezen; die riders

hebben de eer van Nederland opgehouden;
datgene wat iem. eer verschaft: ik reken het mij
tot eene eer, nooit voor ienuoul gekropen te hebben; eene
halve seconde corder aan to komen is eene groote eer ;

EERBIEDIGEN.
ha•
dat strekt u niet tot eer; — de man is de eer van
huis, geeft het gezin aanzien, stand; — die daad doet
uw hart eer aan, is een bewijs van uw goed hart;
—datisgendoenmet re,
dat is niet te doen, zonder

zijne eer te kort te doen, (ook) dat is geene fatsoenlUke manier van doen; — zich met eere van eene opdracht kwOten, zoo dat men er eer mee behaalt; (in
beperkter beteekenis) wat iem. als lid der maatschappij (van zijn stand) doet achten, zonder dat hij
zich nog onderscheidt: wie dronken Tangs de straat
loopt, gooit zone eer te grabbel; — arm met eere, kan
niemand deren, eerlijk arm is gbene schande; koopmanseer, kr Ogsmanseer ; wat als passend (fatsoenlijk
enz.) beschouwd wordt: 's lands ?kip, 's lands eer;
met God en met eere door de wergild komen, zijne kinderen groot brengen: — de eer is bewaard, 't geld bespaard, gezegd wanneer men iem. welstaanshalve

heeft uitgenoodigd en doze bedankt, (scherts.) wanneer iets niet is geschied wat men zich had voorgenomen; in alle eer en deugd een deuntje vrijen, een
kus in eere kan niemand deren; — ik ben er met eere
af, ik ben blij dat ik er af ben (van eene verplich-

t ing enz.) ; kuischheid, ongereptheid van een meisje,
huwelijkstrouw der vrouw (als zaken waarom zij
geeerd worden) : een meisje hare eer ontnemen, haar
schenden; zij is hare eer kwyt;
uiterlijke bewijzen van achting, hulde, vereering:
den overwinnaar alle eer bewijzen, geven; iem. met eer
overladen; eere, wien eere toekomt; eere zij God!; — iem.
de laatste eer bewijzen, zijne uitvaart bijwonen; — met
militaire eer begraven worden, met het ceremonieel

dat voor de begrafenis van militairen is vastgesteld
(muziek, saluutschoten enz.); — hij is op 't veld (het
bed) van eer gevailen, in den strijd (ook fig.); (scherts.)

de tafel eer aandoen, de noodige eer bewUzen, goed
eten; — zulk eene moeilijke opdracht is eene groote eer,
onderscheiding (waaruit de achting blijkt); der kind Yen eer is de kroon der ouders; (als beleefdheidsvorm)
net wien heb ik de eer (te spreken); ik heb de eer u to
melden, het zal me eene eer zijn...; begrippen omtrent
hetgeen eer verschaft: militairen houden er soms eene
wonderlijke eer op na; — kinderen hebben ook hunne
eer, hunne zaken, die ze als eervolbeschouwen; een
punt, eene kwestie van eer; gevoel voor het aangename van achting enz., en 't streven om die to verkrijgen: op de eer werken, een beroep doen op iemands
eer (beter eergevoel).
EERAMBT, o. (-en), ambt dat meer aanzien dan
geld geeft.
EERBAAR, bn. (-der, -st), kuisch, zedig eene eerbare
dochter ; — eene eerbare vrouw, fatsoenlijk. EERBAARHEID, v., aanranding der eerbaarheid,onkuische handoling.
EERBETOON, o. bewijs, blijk van vereering; ...BETUIGING, v. (-en); ...BEWIJS, o. (...bewijzen), een
eerbewijs voor zedeltjk gedrag en vlijt, getuigschrift
ter belooning aan leerlingen bij het verlaten der
school uitgereikt; ...BEWIJZING, v. (-en).
EERBIED, m., eerbied voor iemand gevoelen, de hoogste mate van hoogachting; — iem. eerbied betoonen,
bewijzen, hulde en eer om de hoogere plaats die zoo
iemand inneemt (hierbij kan zelfs alle achting ontbroken); eerbied voor het gezag; met verschuldigden eerbled; — eene akte van eerbied, akte die men passeert
voor den kantonrechter, indien men tusschen 23 on
3,)jaren tegen den wil der ouders een huwelijk aangaat.
EERBIEDENIS, v. vereering, achting : de lof, de dank,

de eerbiedenis zij Hem, die was en eeuwig is, toegebracht.
EERBIEDELIJK, bw. met eerbied, vol eerbied.
EERBIEDIG, bn. bw. (-er, -st), blijk gevende van
eerbied: een eerbiedig verzoek, (toon, teal) ; kinderen,
tceest tech eerbiedig onder het bidden; met eerbied:
eerbiedig verzoeken. EERBIEDIGLIJK, bw.
EERBIEDIGEN, (eerbiedigde, heeft geeerbiedigd),
eerbied gevoelen voor ; eerbied bewijzen aan: gaarne

,erbiedigen we onzen directeur ; — de meening van anderen moet men eerbiedigen, niet beleedigen, niet bespotten. EERBIEDIGING, v., met eerbiediging van 71241
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gevoelen, formule aan het begin en ook aan het einde
-van een ofticieel schrijven.
EERBIEDIGHEID, v. de hoedanigheid van eerbiedig
te zijn; eerbiedige gedraging.
EERBIEDSHALVE, bw. uit eerbied, als een bewijs
van eerbied.
EERBIEDWAARD, EERBIEDWAARDIG, bn. (-er,
-st), achting en eerbied afdwingende : een eerbiedwaardig grosaard; zijn eerbiedwaardig hoofd, een eer
ibiedw aardig gebruik. EERBIEDWAARDIGLIJK, bw.
EERBIEDWEKKEND, bn. wat ons eerbied afdwingt.
EERDAAGS, bw. eerstdaags.
EERDER, bw., hfj was er eerder (of eer) dan ik, 'k wil
eerder (lieyer) sterven, dan het te doen ; kom, hoe eerder,
.hoe liever, d. i. hoe eerder (spoediger) gij komt, hoe
Ziever ik het heb.
EEREBLIJK, o. (-en), blijk van hoogachting ; ...BOOG,
m. (...bogen), boog opgericht voor een overwinnaar,
een jubelaris of bij optochten; ...BURGER, m. (-s),
.eeretitel door een gemeentebestuur verleend.
EEREDEGEN, m. (-s), staatsiedegen.
EEREDICHT, o. (-en), lofdicht; ...DIEF, m. (...die-yen), eerroover, lasteraar.
EEREDIENST, m. (-en), de naam der vormen onder
welke de verschillende kerkgenootschappen het Opperwezen vereeren; kerkdienst, godsdienstoefening;

o. (-en), eeresabel, eeredegen; (plantenk.) Engelsche
zwaardlelie, een pronkgewas met bolwortels.
EERGENOOT, m. (-en), ...GENOOTE, v. (-n), die in
de eer eens anderen deelt.
EERGERICHT, o. (-en), gericht om den officieren
hunne eer te waarborgen.
EERGEVOEL, o. het helder besef van hetgeen de
eer eischt; het gevoel van eerbied voor zich zelf:
op iemands eergevoel werken, hem tot iets overhalen
door hem op rnogelijk te verkrijgen eer te wijzen.
EERGIERIG, bn. (-er, st), begeerig naar eer, lof;
zeer gesteld op zijne eer. EERGIERIGHEID, v. het
streven eer te verwerven en te behouden.
EERGISTEREN, bw. den dag vOOr gisteren; — hjj is
niet van eergisteren, hij is nog al bij de hand.
EERLANG, bw. weldra, binnenkort, spoedig.
EERL1JK, bn. bw. (-er, -st), van edele beginselen
blijk gevende, oprecht, deugdzaam: een eerlYke jongen; — een eerlijk man, die zich nooit misdragen heeft,
rechtschapen; — arm maar earl jk, te vertrouwen, te
goeder trouw jegens anderen; zoo eerlok alsgoud; —
eene eerlijke meid, die nooit onzedelijk is geweest;
(van een paard) eerlok en zonder gebreken, mak, vertrouwbaar; — eene eerlijke behandeling, niet slinksch;
billijk: dat is eerlijk; — eerlfjk duurt het langst, met
een goed gedrag komt men het verst; fatsoenlijk,
deftig: eene eerlijke begrafenis ; — iets eerlijk verdeelen,
juist zooals het behoort; — eerlok met elkander omgaan, oprecht; 't is eerlijk waar, stellig waar; ook
(pew.) eerljks tcaar; (gew.) een eerlijksche vrijer, een

minister van onderwijs en eeredienst.
EEREGORDEL, m. (-5), sjerp, lijfgordel; ...KRANS,
m. (-en); ...KROON, v. (...kronen), dog was zijne eerekroon; ...KRUIS, o. (-en), ridderkruis.
EERELEGIOEN, o., legioen van eer, eene door Napoeon I ingestelde orde tot belooning van uitstekende diensten en ter erkenning Nan buitengewone
talenten.
EERELID, o. (...leden), iem. wien wegens zijne verdiensten enz. als blijk van achting het lidmaatschap
eener vereeniging is aangeboden; ...LIDMAATSCHAP, 0.; ...LINT, o. ridderlint.
EEREN, (eerde, heeft ge6erd), achting, hulde, eer
bewijzen, eerbied bewijzen : iem. eeren; Pert uw racier
•en uwe moeder; vereeren, hoogschatten : dat eer

ik in hem; — waar men niede verkeert, wordt men
?nede geeerd, men wordt vaak beoordeeld naar hem
met wien men omgaat.
EEREPALM, m. (-en), palmtak iemand ter eere
aangeboden; — iem. den eerepalm toewozen, toPkennen,
.als overwinnaar erkennen, begroeten; ...PLAATS,
v. (-en), de beste plaats, eergestoelte; ...POORT, v.
eereboog.
EEREPOST, m. (-en), eerambt;
m. (...prij.zen), hoogste onderscheiding (bij wedstrijden enz.).
EEREPRIJS, v. bevallig eenjarig plantje wier
bloempjes eene blauwe vierbladige bloemkroon dragon, gewoonlijk Veronica geheeten; in ons land alleen
komen meer dan 20 soorten voor.
EERERECHTEN, o. my.; ...SABEL, v. (-s), sabel als
eene eervolle onderscheiding aan militairen vereerd :
-de eeresabel met de gesp; ...SALUUT, o. (...saluten);
...SCHOT, o. (-en), los schot ter eere van iemand
gelost ; ...STOEL, m. (-en) of EERGESTOELTE, o. (-n),
de zitplaatsen voor het bestuur enz.; ...TEEKEN, o.
(-s, -en), onderscheidingsteeken, vereerend kenmerk:

eereteeken voor belangrfike krogsverrichtingen; ...TEMPEL, m. (-s), tempel aan beroemde mannen gewijd,
pantheon; ...TITEL, m. (-s), ter onderscheiding verleend; ...TOMBE, v. (-n), eeregraf; ...VOORZITTER,
In. (-s), voorzitter eershalve; ...WACHT, v. (-en),
troepenafdeeling die de wacht betrekt voor het gebouw door een regeerend vorst, een pries bewoond;
troepenafdeeling die een vorst op straat omgeeft om
den luister te verhoogen; eenige personen, gewoonlijk te paard, die bij eene feestelijke gelegenheid
den jubelaris afhalen en in optocht omringen;
...WAPEN, o. (-s), als belooning voor schitterende
wapenfeiten ontvangen.
EEREWIJN, m. (bij gelegenheid van een wedstrijd,
-congres, optocht aangeboden) ; ...WOORD, o. woord
Tan eer: op zijn eerewoord verzekeren; ...ZWAARD,
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eehte; dat jongentje heeft al een eerlijksch horloge. EERLIJKHEID, v., zijne eerliikheid is bekend; billijkheid:
de eerltjkheid gebiedt dat in aanmerking te nemen.
EERLOON, EERELOON, o. loon dat niet bepaald
als wedde of bezoldiging te beschouwen is, honorarium.
EERLOOS, bn. (...loozer,
zonder eer: de openbare achting, de achting verbeurd hebbende ; (fig.)
laag, veil, omkoopbaar; (ook) eene eerlooze daad, die
getuigt van gebrek aan eergevoel; — eerloos verklaard

worden (bij rechterlijk vonnis) uit zijne burgerschapsrechten ontzet worden. EERLOOSHEID, v. laagheid;
schanddaad.
EERMETAAL,

o. (fig.) eerepenning. [In Zuidned.
gebruikt men het in het my. in de bet. van eeremedailles, die bij festivals, boldersfeesten enz. aan
de opgekomen muziek- en zangvereenigingen of societeiten, en ook aan de overwinnaars worden uitgereikt]; ...NAAM, m. (...namen); ...ROOF, m. vuige
laster om iem. te schandvlekken; ...ROOFSTER, v.
(-5). EERROOVEND, bn.
EERROOVER, m. (-5), die een ander schandelijk belastert om hem te schande te maken;
DER, m. (-s).
EERSHALVE, bw. als bewijs van eer: honoris causa.
EERSTE, rangtellv. (bij v. en zelfst.) en bw. in betrekking tot den tijd, de ruimte, den rang; het
tegenovergestelde van laatste : de eerste dag der
week; op den eersten (dag) der maand; — in de eerste
vier dagen, weken blifft hij thuis, in de eerstkomende,
eerstvolgende; — de eerste wacht op een zeeschip, die
van acht uur tot middernacht; — ik zeg het u voor
de eerste en de laatste maal, maar eons; —
de eerste bank, die vooraan staat, niet de achterste; — de eerste straat aan uwe linkerhand, die gij
het eerst bereikt; van doze acht huizen heeft hij de
eerste vier en zljn broader ,de laatste vier gekocht; —

can dit boek bevallen mij de tier eerste hoofdstukken
het best, de andere minder goed, vier hoofdstukken
de vier eerste jongens uit de
voor uit het boek ;
klasse, vier van de jongens die vooraan zitten;
in rang onder den com—de rsteoficeranbord,
mandant, doch boven de andere officieren; — de eerste onderwijzer, plaatsvervangend hoofd ; ook onderwijzer, in rang onder het hoofd der school dock
boven het andere personeel;
hij kreeg den eersteit
prijs, den hoogsten, niet den tweeden prijs ; — de eerste
viool, niet de tweede; —
28
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de eerste dokter der stad, de kundigste, — tot de
eerste familia behooren, tot de aanzienlijksten ; — de
directeuren der drie eerste handelshuizen, voornaamste
grootste; — ht bekleedt hier de eerste plaats, is hier
de voornaamste; — een eerste deugniet, aartsdeugniet; — de eerste de beste gelegenheid, die zich het
eerst aanbiedt; — de eerste de beste die komt, die het
eerst van alien komt; — h# was de eerste die het
wist, hij wist het, voordat de anderen het wisten;
—de rstdieankomt,rgdenprijs;—datmeisj
is de eerste van de klasse, overtreit de andere leerlingen;
eersten der stad, de aanzienlijksten;
(bijb.) vele hoogge—vel rstenzulendlatsenzij,

voile vermelding, militaire belooning, als iemand zich
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plaatsten zullen achterstaan (in het Godsrijk) bij
hen die de minsten schenen te zijn; — koeien en scha-

pen zijn nuttige dieren: de eerste(n) geven ons melk, de
laatste(n) wol, de eerstgenoemde; gene - deze; — dat
is het eerste wat ik hoer, dat verwondert mij in hooge
mate ; — in het eerst, in den beginne; — voor het eerst,
niet eerder, voor den eersten keer ; — ten eerste, vooraf;
voor al het andere, ook: in de eerste ptaats; (gew.) zeg
hem dat hij ten eerste komt, ook met den eersten, zoo

spoedig mogelijk, zoodra de gelegenheid er gunstig
voor is; — h# zag den brand het eerst, voor dat anderen dien zagen; h# was het eerst over de streep; —
eerst was hij verlegen, in den beginne, aanvankelijk; — eerst in de boot, keur van riemen, zie BOOT;
die eerst komt, eerst maalt, zie MALEN ; — g# moet
eerst b# mij komen, voor dat gij anderen bezoekt,
voordat gij iets anders doet; — dat is nog eerst een
flinke jongen, flunk boven alle andere jongens; — het
ziet er beter uit dan eerst, dan vroeger, dan in den
beginne; — hij kan eerst morgen hier zijn, niet vroeger, ook morgen eerst; — weet gij dat eerst nu (nu
eerst), niet eerder dan nu pas; — dan eerst, na dit
gedaan to hebben; — dan eerst? niet eerder?; —
voegw. bw ., (rangschikkend of voortzettend), eerst
werken, dan spelen; ten eerste werd h# gepasseerd, ten
tweede (daarna) op pensioen gesteld.

EERSTAANWEZEND, bn. de eerste, voornaamste
onder zijns gelijken: de eerstaanwezende ambtenaar,

ingenieur, officier van gezondheid.
EERSTBARENDE,

v. (-n), vrouw welke voor de eerste

maal baart.

EERSTBEGINNENDE, m. en v. (-n), hij of zij die
eene kunst of wetenschap begint te leeren : een leer-

boek voor eerstbeginnenden.

EERSTDAAGS, bw. een dezer dagen, spoedig.
EERSTELIJK, EERSTENS, bw. ten eerste, in

de

eerste plants.

EERSTELING, m. en v. (-en), eerste vrucht; eerstgeborene; eerste pennevrucht. EERSTELINGE, v. (-n).
EERSTGEBOORTE, v., recht van eerstgeboorte, het
recht dat men als oudste telg op de nalatenschap
heeft; —RECHT, o.
EERSTGEBOREN, bn., zijn eerstgeboren kind, het
eerste.
EERSTGEBORENE, m. en v. (-n), de oudste van de
kinderen.
EERSTKOMEND, bn. die het eerst komt; aanstaand,

ophanden (zijnde) : den tweeden Januari eerstkomende
(e. k.)
EERSTVOLGEND, bn. eerstkomend.
EERTIJDS, bw. vroeger, voorheen, voormaals.
EERVERGETEN, bn. (-er, -st), in het geheel geen

gevoel van eer meer hebbende ; in hooge mate

schaamteloos, eerloos, onbeschaamd: een eer- en
plichtuergeten mean; ook van eene daad gezegd.
EERVERGETE_NHEID, v. eerloosheid, schaamteloosheid, laagheid.
EERVOL, bn. bw. (-ler, -st), eene eervolle betrekking.
waarin men zich eer verwerven kan; — een eervolle
aftocht, waarbij de eer niet te kort wordt gedaan;
overeenkomstig zijn
—datwsniet rvol rhem,
eer; overeenkomstig de begrippen van eer levende;
Oink, met onder—vied rvolgedra n,oderschiden,
scheiding; — eene eervolle loopbaan adder rich hebben.
eene
eerwaarin men zich onderscheiden heeft; —

bijzonder onderscheiden heeft, zonder nog eene ridderorde to verkrijgen, (ook bij wedstrijden) eene
kleine onderscheiding; — een eervol ontslag, gewoneterm, als er niets op het gedrag als ambtenaar aan
to merken viel.
EERWAARD, bn. titel eens geestelijken: eerwaarde
varier; — (wel)eerwaarde heer, titel van een predikant; — hoogeerwaarde, de titel eons bisschops.
EERWAARDIG, bn. (-er, -st), eer, achting verdienende, inz. van personen op leeftijd gezegd : een eerwaardig grijsaard, onze eerwaardige burgemeester. EERWAARDIGLIJK, bw.
EERWAARDIGHEID, v. titel van kerkelijke personen: Zfjne Eerwaardigheid zag het anders in.
EERZAAM, bn. bw. (...zanaer, -st), deugdzaam,.
zedig: eene eerzame vrouw; (ook) een eerzaam leven
leiden. EERZAAMHEID, v.
EERZUCHT, v. zucht dorst naar eer of roem.
EERZUCHTIG, bn. (-er, -st), door eerzucht gedreven: een eerzuchtig mensch, karakter ; (ook) een eerzuchtige daad, die uit eerzucht voortvloeit. EERZUCHTIGLIJK, bw.
EERZUIL, EEREZUIL, v. (-en), gedenkzuil; (fig.)daarmee heeft h# zulk eene eerzuil (in
opgericht.

alter harten)-

EEST, m. (-en), oven tot het drogen van mout,,
drooghaard voor vlas ; droogplaats voor tabak, thee.
EESTEN, (eestte, heeft geeest), drogen in een oven.
of op een verhitten vloer. EESTING, v. het eesten..
EETBAAR, bn. gegeten kunnende worden; to nuttigen. EETBAARHEID, v.
EETBAK, m. (-ken), krib (voor dieren).
open-tafel, restauratie,,
EETHU!S, o.

gaarkeuken; ...KAMER, v. (-5); ...KETEL, m. (-5),
blikken bus of ketel waarin men middageten wegbrengt; soepketel der soldaten; ...LEPEL, m. (-5);
...LUST, m. trek, lust in eten; ...MAAL, o. (...malen),.
(zeew.) rantsoen; ...PARTIJ, v. (-en); ...REGEL, m. (-s),
(w. g.) vaste regel van te eten, wat tijd, hoeveelheid.
en hoedanigheid betreft, dieet; onderdeel van een
leefregel; ...TAFEL, v. (-s); ...WAAR, v. (...waren), rnondbehoeften, levensmiddelen; ...ZAAL, v.
(...zalen).
EETSTER, v. (-s), zij is eene goecle eetster, eet goed..
EEUW, v. (-en), tijdvak van honderdjaren; — ik heir
ze in geene eeuw gezien, geruimen tijd niet; — als men
moet wachten duurt een sour sores eene eeuw, zeer lang ;
tijdvak, in de geschiedenis beroemd door de regeering van groote vorsten, b. v. de eeuw van Augus-

tus, de eeuiv van Lodewijk

; — de gouden eeuw,

beroemdste tijdvak in de geschiedenis van een land;
(ook myth.) de tijd van Saturnus, waarin de menschen volkomen vrij waren, zonder wetten en regeerders; zij behoefden niets te doen en hadden volop
to eten ; bovendien was het altijd zomer; — de verlichte eeuw, de 19e eeuw; — de ?)Zeren eeuw, tijdperir
van ruwe kracht en geweld; — papieren eeuw, waarin
papier de hoofdrol speelt, deze eeuw.
EEUWENHEUGEND, ...OUD, bn. zeer oud.
EEUWFEEST, o. (-en). feest ter viering van het.
honderdjarig bestaan van jets; ...GEEST, en. de heerschende begrippen in een bepaalden tijd; ...GETIJ
DE, o. (-n), eeuwfeest.
EEUWIG, bn. bw., begin noch einde hebbende:
God alleen is eeuwig; altoosdurende, geen einde
nemende, bestendig, duurzaam: de eeuwige gelukzaligheld; — tot eene eeuwige ballingschap veroordeelen, tot
levenslange ballingschap veroordeelen; — zich een
zich onsterfelijk maken; tot
eeuwigen naam
in eeuwigheid: vaar eeuwig wel; — de eeuwige bruid,_
een meisje dat wel ondertrouwd is, maar waarvan
het huwelijk niet is doorgegaan; — eeuwige rente, onaflosbaar; eeuwig en erfelijk; — het eeuwige aardijs,
onderaardsche ijsbodem, waar de zomerwarmte niet
in staat is, den bevrozen bodem tot op aanzienlijke
diepte te ontdooien; — het duurt eewwig tang, buitengew'oon; — ik heb er eeuwig het land aan, in hoogo
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mate; — hij is eeuwig OM nzfj heen, altijd door.EEUWIGLIJK, bw.
EEUWIGDUREND, bn. bw. voortdurend; altijd door.
EEUWIGHEID, v. (...heden), wat eeuwig duurt;
ging hij de eeuwigheid in, stierf hij ; — in der eeuwig—zoo
heid niet, nooit (zeer sterk uitgedrukt) ; — hij trekt
wissels op de eeuwigheid, hij betaalt nooit ; — van eeuwigheld tot amen, zonder ophouden, al maar door, allervervelendst lang.
EEUWSPEL, o. (-en), dat om eene eeuw plaats had ;
...ZANG, m. (-en), gedicht ter viering van een eeuwfeest.
EFENDI, m. (-'s), titel van een staatsdienaar, (ook
in ruimeren zin) mijnheer (in Turkije); het wordt
direct achter den naam van het ambt gevoegd, by.
hakim-effendi, lijfarts des sultans.
EFFECT, o. (-en), schuldbrief door Staten, provincien enz. of bijzondere personen uitgegeven, bewijs
van deelgerechtigheid in handelsondernemingen; een
effect daalt, rest, de waarde ervan; — effecten, goederen,
vermogen, have; wissels, geldswaardig papier;
zijn danig aan het claim, hij gaat voort—zone fecten
durend achteruit (in zijne zaken, invloed, gezondheid
effect
soyook
dat
had
effect;
enz.); groote uitwerking:
teeren; — effect maken, opzien baren, verbazen ; — jach t
op effect maken, voortdurend iets bijzonders willen.
dat de algemeene aandacht trekt; — effect aan iets
ontleenen. daardoor op den voorgrond geplaatst warden; — iets buiten effect stellen, been gevolg hebben:
(biljartspel) een bal effect geven, door den stoot net
de keu de richting van den bal aangeven; een bal

zonder effect.
EFFECTENHANDEL, m. handel in geldswaardige pa
pieren, effecten; ...BEURS, v. (...beurzen); ...HOEK,
m. de handelaars in effecten ; (ook) de bezitters ervan ;
...SOCIETEIT, v. (-en); ...TROMMEL, v. (-s), blikken
trommel waarin men zijne effecten en andere papieren van waarde bewaart.
EFFECTIEF, bn. bw. werkelijk, wezenlijk; — in den
effectieven graad overgaan, iiiel langer in naam dien
graad hebben; — effectief verntogen, de nuttige arbeid
't is effectief waar,
dien een werktuig leveren kan;
stellig waar.
EFFECTIEF, o. werkelijk aanwezige hoeveelheid
(b. v. van geld, van dienstdoende manschap); he.l effec-

tief des legers.
EFFEN, bn. en bw. (-er, -st), gelijk, vlak, glad, niet
hobbelig: eene effen vlakte, baan; — de effect zee, de kalme
zee, (ook) een effen lecenszee ; (ook) 't is daar altijd
niet effen, vgl. oneffen; (fig.) vereffend : once reke-

ning is effen; — leen my nog 3 gulden, dan is het joist
een effen getal, een rond getal; uitgestreken, deftig
(van gelaat) : een effen gezicht zetten, trekken, niet

vriendelijk, blijk geven dat iets minder aangenaam
is; eenvoudig (zonder bijwerk of bloemen) : effect rood,
zonder andere kleuren; — eene effen stof, niet gekleurd ; — een effen kleedje, niet met kant, lint, strooken afgezet; — effen is kwaad treffen, het is moeilijk
het iedereen naar den zin te maken; — iets effen
doen, (gew.) vereffenen (eene rekening, een twist enz.);
koel, teruggetrokken zijn : ik ga er vooreerst niet ?neer

heen, zij deed zoo effen; — iets effen drinker, (gew.)
door een gemeenschappelijken dronk vereffenen (een
twist b. v.); — iets effen maken, (gew.) (een twist) vereffenen (door eene kloppartij b. v.), vereffenen door
(hoewel men de beleedigde partij is) toe to geven,
iets effen praten, (gew.), (eon misververzoenen;
stand) door praten uit den weg ruimen ; (een geschil)
door een (vaak vrij ernstig) gesprek (of door bevredigende inlichtingen) vereffenen; — iets effen rekenen,
(gew.) eene rekening vereffenen; (ook fig.); —, bw.
eventjes; ternauwernood: hij is er effen geweest, zie
ook EVEN
EFFENEN, (effende, heeft geeffend), effen-, gelijk-,
vlak-, gladmaken ; verevenen, sluiten (eene rekening,
nalatenschap, inboedel). EFFENING, v. gelijkmaking;
verevening.
EFFENHEID, v. gelijkheid.
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EFFENTJES, bw. eventjes.
EFFENTREDJE, o. (-s). (gew.) een meisje dat nuffig
en met kleine posies loopt.
EFFIGIE, v. beeltenis; — in effigie, in beeltenis;

—envrodel inefgvrbande,ophange,t
pronk stellen, hem deze straffen in beeltenis doen
ondergaan.
EG, v. (-gen), zie EGGE.
EGAAL, bn. (...egaler, -st), gelijk, effen, gelijkmatig;
onverschillig, eenerlei, om het even.
gelijkmaking, verefEGALISATIE, v. (-s,
fening.
EGALISEEREN, (egaliseerde, heeft geegaliseerd),
gelijkmaken, vereffenen.
EGARD, m. (ook in het mv, gebruikelijk, eg ards),
bewijs van achting, beleefdheid: de e" g arels tegenover
iem. in acht semen, hem goedgunstig behandelen.
EGEL, m. (-5), zeker insectenetend verscheurend
zoogdier; de huid is met stekels bezet, de pooten
zijn kort, de staart ontbreekt geheel of bijna geheel;
in gevaar rolt hij zich als een bal te zamen en zet
de stekels overeind, Erinaceus; (bij het kaarden)
arbeidsrol, arbeider, (zie aldaar).
EGELANTIER, m. (-s, -en), wilde rozelaar (boom).
EGELANTIERBEZIE, v. (-s, ...riGn); ...BLOEM, v. (-en);
...BOOM, m. (-en); m. (-pen; ...ROOS, v.
(...rozen); ...STRUIK, m. (-en); ...TAK, m. (-ken);
...WORTEL, m. (-s).
EGELEGGE, v. (-n), soort van ploeg zonder schaar,
maar met ijzeren pennen als eene egge voorzien.
EGELGRAS, o. eene grassoort met stekelharige
kafjes, Panicum Gras Galli, ook panikgras, vogelgras,
franiegras, wild panikkroon, wildgras en hanepoot geheeten ; soort van ranonkel.
EGELKOLEN, v. eene vrij algemeen voorkomende
soort van ranonkel, die van Juni tot Augustus
bloeit; ...KRUID, o. (plantenk.) zekere Amerikaansche plant.
EGELSKOP, m. (-pen), de kop van een egel.
EGELSKOPPEN, m. mv. een plantengeslacht (Sparganium), tot de familie der lischclodden, behoorende; ze worden ook duikers geheeten; in Nederl.
de vijf volgende soorten: de getakte, de ongetakte,
de dr&ende, de kleine en de vlottecule egelsko_ppen.
EGELSVOET, m. (bij paarden) verouderde zweer
die zich tot aan de waai uitstrekt.
EGELVISCH, m. (...visschen), een geslacht van
visschen tot de beenige, vastkakige, naakttandigen
behoorende; de geheele- huid is met stekels bezet
en in gevaar kunnen zij het lichaam als een bal
opblazen; zij komen veel in warme zee6n voor;
...VOGELBEKDIER, o. (-en), wagons zijne borstelige
haren en lichaamsvorm op den egel gelijkende,

Echidna hystrix.
EGGE, v. (-n), EG, v. (-gen), landbouw-werktuig,
bestaande uit een houten of ijzeren raam waarin
in eene schuine richting houten of ijzeren pennon
zijn gestoken, die den grond losmaken; dient ook
tot 't vernietigen van onkruid, 't onder de aarde
brengen van het zaad, het verdeelen van kluiten
en halfvergane zoden enz.; (gew.) die kan zijne egge wel
aanwaren, weet wel voor zich zelf te zorgen; zelfkant (van laken enz) ; het scherp van een mes; aanslijping van een beitel, ook foot genoemd; schuine
kant van eene lichtopening in een muur: een boogvenster met afzettende eggen. Egyetje, egje, o. (-s).
EGGEN, (egde, heeft geegd), (landb.) met de egge
arbeiden; — er is met hem te eggen noch te ploegen,
men kan 't hem nooit naar den zin maken. EGGING,
V. (landb.) het eggen. EGGER, m. (-s), die egt.
EGGERIG, bn. (-er, -st), wrang, zuur, scherp. EGGERIGHEID, v. wrangheid, zuurheid, scherpte.
EGGETAND, m. (-en), een tared van eene egge.
EGGIG, bn. (-er, -st), stomp geworden (van tanden).
EGGIGHEID, v. stompheid (der tanden).
EGO, ik, dat is zijn alter ego, gelijkt sprekend op
hem (in uiterlijk, in doen en laten, enz.); zie ALTER
EGO.
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EGOISME, o. zelfzucht, baatzucht.
EGOIST, m. ( en), zelfzuchtige, baatzuchtige, eigenbelangzoeker.
EGOISTISCH, bn. zelf-, baatzuchtig, eigenbatig.
EGRAAM, o. (...ramen), het houten geraamte van
een eg waarin de ijzeren pennen zijn bevestigd.
EGRENEEREN, o. het ontkorrelen van katoonpitten.
EGSMID, m. (...smeden), grofsmid, een smid die
eggen maakt; ...TAND, m. ( en), tand eener egge,
ook eggetand.
EGYPTE, o. land waaruit Mozes de Israelieten bevrijdde; zij hunkeren naar de vleeschpotten van

EICEL, v. (-len), eerste eel waaruit een organisch
wezen ontstaat.
EIDEBAAR, m. ( s, ...baren), (dicht.) ooievaar.
EIDERDONS, o. de zachte, kostbare borstvederen
van de eidergans; ...EEND, v. (-en), (nat. hist.);
...GANS, v. (...ganzen) ; ...VOGEL, rn. (-5), eene soort
van eend, in grootte tusschen ooze tamme ganzen
en eenden, aan noordelijke kusten voorkomende.
EIDOGRAAF, v. (...grafen), eene machine, dienende
om afbeeldingen to copieeren, in 1821 door Wallace
uitgevonden.
EIERBOER, m. (-s), boer of koopman die de eieren
levert.
EIERBROEIERIJ of EIERENBROEIERIJ, v, (-en),
inrichting tot kunstmatig uitbroeden van eieren.
EIERBROOD, o. zacht wittebrood, gebakken van
deeg waarin eieren zijn gekneed.
EIERDOOIER, m. (-s), het gele in het ei, het binnenste van het ei; ...DOOP, v. eiersaus; ...DOP, m.
(-pen), schaal waarin het ei besloten is; ...DOPJE,
o. (-5), porseleinen bakje waaruit een gekookt ei
gegeten wordt; ...ETEN, o., dat is het rechte eiereten
niet, dat is de kwestie, het wezenlijke van de zaak
Met; ...GEBAK, o. waarin veel eiers zijn.
EIERGESTEENTE, o. zekere delfstof: kuitsteen;
...GEWAS, o. (plantenk.) eierdragende nachtschade;
melanzaanappel; ...KANAAL, o. (...kanalen), (ontl.)
eileider ; ...KOEK, m. (-en), (plantenk.) zaadkoek; ook
...KOEKJE, o. (-5), koek, koekje, gebakken van zeer
fijn deeg waarin eieren zijn gekneed; ...KOKER, m.
(-5), toestelletje met spriritus verwarmd om eiers
in te koken; ...KOOPER, m. (-s); ...KOOPSTER, v.
(-5); ...KORF, m.. (...korven), korf waarin de vogels

-

-

Egypte ; — hjj eet uit den grooten pot van Egypte mee,

b. v. van een kind of vreemde gezegd die (zonder
vergoeding) mede eet.
EGYPTIENNE, v. zekere kemelharen stof ; bijzondere
soort van dikke drukletter.
EGYPTENAAR, m. (...naren, -s); (gew.) hij heeft Egyptenaren, luizen. EGYPTISCH, bn., eene Egyptische duisternis, eene volslagen duisternis; — Egyptische oogontsteking, besmettelijke ontsteking van het slijmvlies der oogen, kan tot volslagen blindheid leiden.
El, o. (-ers, -eren), (plantenk.) onontwikkeld zaadje ;
(dierk.) de vrouwlijke voortbrengende eel waaruit
(na de bevruchting door het manlijk zaad doorgaans)
het embryo ontstaat; vogelei, inz. kipei; eieren leggen; — altijd een ei of een kieke,n, altijd wat; — zij gaat
alsof zff op eiers gaat, gaat langzaam en voorzichtig ;
is trotsch, nuffig; (fig.) die kakelen wil moet eieren leg gen, wie veel praats wil hebben, moet ook wat uitvoeren; — als dat ei breekt, zal het ruiken (stinken),
dat is eene ingewikkelde zaak, vol gemeenheden;
ook gezegd om aan te duiden dat er wat fraais aan
het licht zal komen, indien twee personen die nogal
eens wat hebben uitgehaald, ruzie krijgen; —
wil
er ei of kuiken van hebben, hij wil weten, hoe het met
de zaak staat; — het is koek en ei met hen, zij zijn
dikke vrienden ; — dat zyn Lucas-eieren, er komt niets
van te recht; — het ei van Columbus, ter aanduiding
van iets dat iedereen kan, alleen als een ander het
voorgedaan heeft; — het ei wil wfizer zijn dan de hen,
kinderen, jongelui willen het beter weten dan volwassenen; — elkander gelijken als het eene ei het andere,
elkander gelijken als twee droppelen water; — hij
slaat er naar, als de blinde naar het ei, hij raadt er
naar; (gemeenz.) het is er zoo vol als een ei, er kan
niemand meer bij (in eene zaal); — de hen die gouden,
eieren legt, slachten, in eens te veel voordeel willen
hebben en daardoor zichzelf nadeel berokkenen;
—betr nhalfei,dane ldigeop,
beter wat, dan
niets; — een ongelegd ei, een onzeker ei, aan beloften
heeft% men niet veel; — hij kiest eieren voor zijn geld,
hij is met minder dan hij verlangde tevreden;
—vorenapel ne i,
uiterst goedkoop, bijna voor
niets; — het ei is vuil bij haar, (gemeenz.) zij moet
hij
kreeg
de
kip
met
het
ei,
bevallen, —
van een man,
die eene weduwe met een kind huwt; (gemeenz.)
men kart hem wel een ei in het gat gear braden, schertsend gezegd van iemand die in hooge mate ongerust, bevreesd is; (gemeenz.) .z# loopt road als eene
hen die een ei meet leggen, weet niet wat to beginnen, is nu hier dan daar; (gew.) den boel van eiers
maken, iets breken en daardoor iets vuil maken, bederven; — dat is het eieren-eten niet, zie aldaar; —
met eiers gooier, (met Paschen in eene weide). Eitje,
o. (-s, eiertjes).
El, tw. uitroep van vreugde, van verlangen, verwondering enz.
EIBENBLOEM, [beter EIBERBLOEM], v. (-en), een
der volksnamen van de gele of moerasliscli, ookpinksterbloon, ooievaars?loern, visschestaart en tydlelie
geheeten.
EIBER, m. (-s), (vooral dicht.) ooievaar.
EIBERBEK, m. (-ken), de eenige schermbloemige
plant met langgesnavelde vruchten (Scandix Pecten
Yeneris), ook ooierearsbek [hetzelfde ais eiberbek,kranebek, en nealciekervel geheeten.

-

leggen, waarin men eieren vervoert; — hij is bang
voor zijn eierkorf, hij is bezorgd 'voor zijne gezondheid,

voor zijn leven; ...KRANS, m. (-en), eierstok.
EIERLEGGEND, bn.•, ...LEGSTER, v. (-s), hen die
eieren legt; ...LEIDER, m. (-s), (ontl.) oviductus.

EIERLEPELTJE, o. (-s), waarmee een ei gegeten
wordt; (ook) een klein lepeltje: alle uren een eierlepeltje, b. v. van medicijnen, (ook) alles met mate;
...LIJST, v. (-en), (bouwk.) lijstversiering in Griekschen en Romeinschen stij1; de eieren zijn in het
profiel uitgesneden ; om het ei bevindt zich eene
soort van eierschaal en tusschen twee eieren is eene
pijlspits of eene slangentong aangebracht.
EIERMAND, v. (-en), eierkorf; ...MELK, v. het witte
vocht in een ei, dat naar eisch gekookt is om uit
den dop gegeten to worden; ...NEST, o. (-en), eierstok; ...NETJE, o. (-s), waarin de eiers gekookt
worden, (gew.) een sierlijk netje waarin met Paschen
de kinderen de gekleurde eieren enz. dragen ; ...OLIE,
v. donkergele, dikvloeibare olie uit de dooiers van
hardgekookte eieren bereid ; zij maakt de huid zacht
en lenig en wordt veel gebruikt bij de vervaardiging van glace-handschoenen.
EIERPANNEKOEK, m. (-en), eierkoek, eierstruif;
...PLANT, v. (-en), eene plant (solanum esculentum),
die vooral in Zuid-Europa geteeld wordt, waar haar
min of meer eironde besvruchten als toespijs gegeten worden ; ...PRUIM, v. (-en), groote soort van
vleezige pruimen; ...REKJE, o. (-s), toestel waarop
men in de keuken de eieren bewaart.
EIERSAUS, v. (-en); ...SCHAAL, v. (...schalen), eierdop; zeer dun porselein ; ...SCHAALTJE, o. (-s), eierdopje; ...SLAK, v. (-ken), (nat. hist.) eene slak in de
Middellandsche Zee : ...SOEP, v.; ...STAAF, v. (...stavan), eierlijst; ...ST0K, m. (-ken), (ontl.) plants waar
het ei in het vrouwlijke dier gevormd wordt; vruchtbeginsel, onderste deal van den stamper in eene
bloem; ...STRUIF, v. (...struiven), zeker gebak:
eenige geklutste eieren; ...TAART, v. (-en); ...VLA,
v. (...vlaas). eierkoek; ...VROUW, v. (-en), eierverkoopster; ...WINKEL, m. (-s).
EIGEEL, o. het geel van een ei.
EIGEN, bn. (onverbogen) niet aan anderen, doch

aan ons zelven toebehoorende: die boer count op
eene eigen pleats; — eigen equipage, niet gehuurd,
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eigen haard is goud waard, zie HAARD; een eigen
zelfstandig naamwoord, in tegenstelling met gemeen,
eigennaam;
(als versterking van bezittelijke voornaamwoorden) zone eigen vrouw ; zOn eigen vader ; — zijne eigene
kinderen, (ook), niet aangetrouwd ; — bemoei u met uwe
(-igen taken, niet met die van een ander; — ik heb
het uit zijn eigen mond, van hem zelven; het waren

eene eigenaardige strekking of geschiktheid hebben.] EIGENING, v.
EIGENERFDE, ...GEERFDE, m. en v. (-n), ook EIGENGEERFDE, grondeigenaar in een polder; ook bn.: de
eigenerfde boeren, die een eigen erf hebben, niet-huurhoer.
EIGENGEBAKKEN, bn. eigengebakken brood, zelf gebakken; ...GEMAAKT, bn. zelf vervaardigd, bereid;
took) eigengemaakte schoenen, geene koopschoenen;
...GERECHTIG, bn. op eigen gezag oordeelende.
EIGENGERECHTIGHEID, v.; ...GEREED, bn. in huis
vervaardigd; eigengereed linnen; (fig.) (gew.) eigengereid, zonderling, dwars, eigendunkelijk, zijn eigen
hoofd volgende, hoogmoedig: het is sulk eigengereid

zijn eigen woorden; — zijn eigen. heer en meester zijn,
van niemand afhankelijk, — zijn eigen dood sterven.
een natuurlijken dood; — met (z n) eigen geld tatkomen, (uit de loterij) zonder winst of verlies;
niet voor rekening enz. van een
—zijnezakendrijven,
ander;

(doet den dienst van een bezittelijk voornw.) : hij
heeft dat meisje als eigen kind aangenomen, voedt het
op, alsof het zijn kind was; zaken voor eigen rekening
driven; — ik, zag het met eigen oogen. heb het zelf gezien; op eigen gezag; uit eigen zak; — in eigen kring,
zonder Irreeniden, — op eigen wieken dr Oven, zelfstandig optreden, in zijne behoeften voorzien;
er is sneer gelijk dan eigen, gelijkenis bewijst nog
geene identiteit; — nit zOn eigen iets doen, (nit eigen
beweging), zonder 'door anderen aangespoord te zijn;
(gew.) op zOn eigen goon wonen, op zichzelven; —
zijn eigen nagaan, bij zich zelven; ook in de yolkstaal: ik heb het hem eigens gezegd, zelf;
dezelfde, hetzelfde: op het eigen nor, in de eigen
stall ; de eigen kogel doorboorde beiden; (versterkt) dat

is de eigenste man, op het eigenste nor;
natuurlijk, aangeboren: het is den rogels eigen te
vliegen, met de hem eigen vriendelOkheid; gewend,
thuis, op zijn gemak: hij is hier al eigen:
(-er, st), vertrouwelijk: zij sijn zeer eigen met
elkander, niet vreemd; met iem. gauw eigen worden; —
zich met iemand eigen maken, gemeenzaam, vertrouwd; — zich eene vreemde taal eigen maken. bane
goed leeren, zoodat men zich er flunk in uitdrukken kan; — zich een, schrijeer eigen maken, hem grondig bestudeeren, zie LIJFEIGEN en VRIJEIGEN,
EIGENA AR, m. (-s, ...naren), de persoon wien iets
toebehoort. EIGENARES, v. (son).
EIGENAARDIG, bn. en bw. een eigen, een bijzond.
karakter dragend : een eigenaardigen stijl (schrijren) ; —
een eigenaardige jongen, die iets bijzonders heeft;
iets bijzonders, ook
—iets genardigshefti)*overzich,
een eigenaardig karakter; een eigenaardigen stempel
dragen; passend, geschikt: dat is geen eigenaardig

geschenk voor hem; op oudejaarsavond nit te gaan rind
ik niet eigenaardig; opmerkenswaard door iets bijzonders: een eigenaardig gezegde, gebruik; eigenaardige
gewoonten; 't is wel eigenaardig; — toch eigenaardig !
het verdient de aandacht; op eene bijzondere wijze:

zich eigenaardig uitdrukken ; hij kan zoo eigenaardig
handelen. EIGENAARDIGHEID, v. (-en), hij heeft zulke
eigenaardigheden, gewoonten hem kenmerkende.
EIGENBAAT, v. zelfzucht, eigenbelang, ten koste
van anderen (ongunstiger dan eigenbelang).
EIGENBATIG, bn. (-er, -st), belangzuchtig, selfzuchtig.
EIGENBELANG, o. het bevoordeelen van zich zelven
met verwaarloozing van de belangen van anderen:
het eigenbelang spreekt altOdbij hem; —ZOEKER, m. (-s).
EIGENDOM, o. (-men), bezitting, have : dit huts is
m.eiendomsrecht:
bet eigendom van min wader;

er bestaat twist over den eigendom van die eigendommen ; de bewijzen van den eigendom liggen ter inzage; —
in eigendom hebben, bezitten.
EIGENDOMSBEPERKING, v. (-en), beperking van het
verkrijgen van eigendommen; ook van de vrije beschikking over zijne goederen; ...OVERGANG, m.
(recht.); ...RECHT, o.
EIGENDUNK, m. hoog denkbeeld van zich zelven.
EIGENDUNKELIJK, bn. bw. (-er, -st), op eigen gezag,
eigenmachtig. EIGENDUNKELIJKHEID, v.
EIGENEN, (eigende, heeft geeigend), toeeigenen. [Eigenen, rich eigenen in de bet. van voegen, passen is een
germanisme, evenals tot iets geeigend zOn, tot iets

volk, dat niemand ermee kan omgaan.

EIGENHANDIG, bn. en bw. zelf (geschreven): een
eigenhandig schrOcen ; eigenhandig geschreven; aan

iem. zelven (over to geven).
EIGENHEID, v. (...heden), hoedanigheid.
EIGENLIEFDE, v. aangenaam gevoel dat ontstaat,
als men aan eigen weizijn en eigen goede eigenschappen denkt.
EIGENLIJDEND, bn. alleen en op zichzelf lijdende.
EIGENLIJDIG, bn. EIGENLIJDIGHEID, v. (geneesk.)
plaatselijke ziekte van een lichaarnsdeel zonder het
medehlden der andere deelen.
EIGENLIJK, bn. en bw. waar, echt den naam verdienend tot eene zaak behoorende, in tegenstelling
heeft geen eigenlijk
met wat men denkt of meent:
beroep, geene bezigheid die beroep kan heeten; zijn

eigenlok beroep is timmerman, dit zOn, afschriften,
de eigenlijke stukken liggen in het archief, de ware,
echte; — dit zOn maar station, het eigenlOke lads staat
girds, het huis; — de eigenlijke reden is, de ware; —
het eigenlijke van de zaak is, het ware, echte; — dat
is de eigenlOke vrfjer eerst, de ware; — de eigenlijke
kooper, voor wien het is gekocht; — mijne eigenlidke
bedeeting is, mijne ware bedoeling; letterlijk, niet
iiguurlijk : de eigenlOke beteekenis van een wooed; in
zin ; (taalk.) eigenlijke samenstelling, zie dit
laatste woord; — eigenlOke vraag, waarop een antwoord verwacht wordt; — eene eigenlijke break, die
Met als een geheel getal voorgesteld kan worden;
bw. werkelijk, in derdaad: inzonderheid tegenover
wat het schijnt: eigenlok is de zaak deze; 't is eigenlOIe
een leugen ; — ik kern daarom eigenlijk niet, dat is niet
de reden van mijne komst; — eigenlijk gezegd (gesproken), als ik de waarheid wil zeggen; — eigenlijk samengesteld, zie SAMENSTELLING.
EIGENLOF, m, lof van zichzelven; (spr.) eigenlof

stinkt.

EIGENMACHTIG, bn. bw. (-er, -st), een eigenmachtig
optreden, (daad); eigenmachtig handelend, zonder order

of machtiging van de daartoe bevoegden. EIGENMACHTIGHEID, v.
EIGENN A AM, m. (...namen), (taalk.) naam waardoor men eene zelfstandigheid van andere der zelfde
soort onderscheidt, in tegenstelling met gemeeng

naam.

EIGENSCHAP, v. (-pen), hoedanigheid, onderscheidend kenmerk, in het wezen der voorwerpen gelegen: de algemeene eigenschappen der lichamen: eigenschappen der meetkunde ; (gew.) dat heeft geene eigenschap, dat past niet.
EIGENSTE, bn., de eigenste, dezelfde. Zie EIGEN.
EIGENWAAN, m. verwaandheid.
een eigenwOze vent,
EIGENWIJS, bn.
die alles meent beter te weten dan anderen; verwaand,
pedant. EIGENWIJSHEID, v. verwaandheid,pedanterie.
EIGENWILLIG, bn. bw. (-er, -st), willekeurig, op
eigen gezag. EIGENWILLIGHEID, v. willekeur, vrije
beweging.
EIGENZINNIG, bn. bw. (-er, -st), die zijn wit tracht
door to drijven tegen de waarschuwingen van anderen: kinderen zOn meestal eigenzinnig ; een eigenzinnige jongen. EIGENZINNIGHEID, v. EIGENZINNIGLIJK, bw.
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EIK of EEK, m. (-en), inlardsche krachtige boom
die zeer duurzaam hout levert; de bast dient gemalen voor de leerbereiding, Quercus; boom der vrijheid; zinnebeeld van kracht; — eik van _Karel LT, zeker
sterrenbeeld.
EIKEBAST, m. (-en), (w. g.) de bast van een elk;
...BLAD, o. (-en, -eren), blad van een eik; vlinder,
tot de familie der spinners behoorende, heeft 9 cM.
vrucht; stilzittende gelijkt hij volkomen op een
bundel dorre bladeren; ...BOOM, m. (-en); (fig.) eikeboomen der gerechtigheid, beproefde rechtzinnigen,
EIKEKRANS, m. (-en), krans van eikebladeren,
Romeinsche burgerkroon; ook Eikenkrans.
EIKEL, m. (-s), vrucht van . den eikeboom; (ontleedk.) top van het mannelijk lid, roedehoofd.
EIKELAAR, m. (-s), eik.
EIKELBAST, m. (-en) , schil of bast van den eikel;
[v. als storm]; ...BLIEREN, v. my. (ontl.); ...KOFFIE, v. fijngemalen gebrande eikels ; aftreksel hiervan gebruikt als surrogaat voor koffie of als geneesmiddel; ...MUIS, v. (...muizen), (nat. hist.) eene
groote hazelmuis ; ...00GST, m.; ...SPEK, o. spek
van een met eikels gemest varken, akerspek;
...STEEN, m. (-en), versteende zeeeikel; ...SUIKER,
v.; ...VARKEN, o. (-s), akervarken; ...VLOED, m.
(-en), (geneesk.) slijmige vloeiing uit den eikel of
het roedehoofd.
EIKE- EIKENLOOF, o. loof van een eik of van
meer eiken.

geene haast om weg to gaan; — hij vaari tusschen
de eilanden door, weet de moeielijkheden to vermijden; vgl. koraaleiland, schiereiland. Eilandje, o. (-s).
EILANDBEWONER, m. (-s); ...BEWOONSTER, v. (-s).
EILANDENGROEP, v. (-en), eenige eilanden bij elkander gelegen.
EILANDER, m. (-s), eilandbewoner.
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EIKELVORMIG, bn. den vorm van een eikel hebbend.
EIKEN of EEKEN, bn. van eikenhout, van den
eikeboom;
hij liegt door eene eiken plank, hij liegt
op de onbeschaamdste wijze.
EIKENAPPEL, m. (-s), (gew.) galappel ; ...BAST, v. gemalen eikenbast, eek, eikenschors; ...BLADROLLER,
m. (-s), insect uit de familie der bladrollers waarvan de poppen zich in een opgerold blad verpoppen ;
...BOSCH, o. (...bosschen); ...DREEF, v. (...dreven);
...GALWESP, v. (-en), eene soort van galwesp die
haar eitje legt in het blad van den eikeboom, waardoor er eene zwelling ontstaat, galnoot genaamd,
waarin de larve zich ontwikkelt ; ...HAKHOUT, o.
akkermaalshout, eiken kreupelhout; ...ROUT, 0.;
...KROON, v. (...kronen), orde van de Eikenkroon,
Luxemburgsche ridderorde, in 1841 door Willem II
gesticht; ...LAAN, v. (...lanen).
EIKENHOUTEN, bn. van eikenhout;
m.
(-s), (plantenk.) eene vrucht van den marentak, die
oudtijds door de Drulden hoog vereerd en met veal
plechtigheid gesneden ward; ...MOS, o.; ...MOT, v.
(-ten), (nat. hist.); ...SCHORS, v. schors van den
eikeboom; ...VAREN, v., de gemeene naaktvaren,
eene der in Nederl. voorkomende soorten van naaktvaren, ook boomvaren en enge7zoet geheeten; ...VLINDER, m. (-s), metaalglanzende dagvlinder, op eiken
levende ; ...WOUD, o. (-en); v. (-men), eene
groep van zwammen, of op zand- en leemgrond groeiende onder den boom, Of op rottende boomstammen.
EIKER, m. (-s), eene soort van vaartuig, vracht-•
schip.
EIKERN, v. (-en), de kern, de voornaamste eel van
een ei.
EIKESCHAAL, v. (...schalen), eerste of laatste plank
die van een eik gezaagd wordt; m. (-men);
...STOBBE, v. (-n), het onderste gedeelte van een
eikeboom (inz. als he stam afgezaagd of afgehakt
is); ...TAR, m. (-ken) ; ...TELG, m. (-en), jonge eikeboom ; m. (-s).
EIKHOREN, m. Zie EEKHOREN.
EIKSCHiLLEN, o.; ...SCHILLER, m. (-s). iemand die
eikenhakhout van den bast ontdoet voor de runbereiding.
EILAAS, tw. helaas! ach!
EILAND, o. (-en), land aan alle zijden door water
omringd;
een eilanclje iau >>>, zeker spel; — zoo
groot als can eiland, zeer groot; —
zWen bier op
geen eilcnal, we zijn bier niet van alle gerneenschap
afgesloten, we hebben het bier zoo kwaad niet,

EILANDZEE, v. (-6n), (w. g.) archipel.
EILEIDERS, m. my. (ontl.) trompetten van Fal-

lopius.

EILIEVE, tw. och!, kom!, wees zoo goed!
EILOOF, o. (plantenk.) een der volksnamen van

het gewone klimop, ook boomveil en ifte geheeten.
EILOOFBLOEM, v. (-en), (plantenk.) een der volksnamen van de gemeene koekoeksbloem, ook pinksterbloem, kraaienbloem, wilde lychnis, haanderikebloem en
rood steerntje geheeten.
EILOOFKRANS, m. (-en), krans van eiloof.
EINDBESLISSING, v. (-en), laatste beslissing waardoor eene zaak definitief geregeld wordt; ...BESLUIT, o. (-en); ...BLOEM, v. (-en), aan den top van
den steel, zooals bij tulpen, papavers, ...CIJFER, o.
(-s), (op rapporten) dat cijfer dat uit andere cijfers

ten slotte verkregen wordt; (bij eene begrooting) het
cijfer waarop zij wordt vastgesteld; ...DOEL, o. een
doel dat men door eene reeks van handelingen ten
slotte wil bereiken.
EINDE, EIND, END(E), o. (-n), gedeelte van eene
ruimte waar iets eindigt, ophoudt, (tegenoYergestelde begin): aan het einde der baan; het einde van

een weg; uiteinde : een stok heeft twee einden; — die
kaars brandt aan beide einden, gezegd van iem. die
op dwaze wijze verkwist; — aan het langste einde
blijven, trekken, het meeste voordeel hebben, de
grootste macht bezitten; (ook) aan het slechtste eind
zijn, in de ongunstigste positie; — zij trekken eene
lijn, maar ieder aan een einde, schijnbaar gaan zij
samen, maar inderdaad werken zij elkander tegen;
—nietw nwarhetind(an)vasti,
niet den rechten grond weten, geen begin kunnen krijgen; — hij
heeft het aan (bi)) het rechte eind, begrijpt, pakt de
zaak goed aan; —
weet de einden niet aan elkaar
to knoopen, komt altijd to kort; uiterste grens: hij
woont aan het einde der stad; — aan het einde van de
wereld wonen, (fig.) zeer ver weg; het einde van een
bosch; — van alle einden der wereld waren er afgevaardigden, van alle plaatsen; begin : het paard kon niet
van het einde (der baan) komen; punt: het einde van
de tafel; het einde van een spijker is scherp; vgl. overeind ;
stuk, gedeelte: iem. een eind (van den weg) vergezellen; een eind gaan loopen; een eind touw; een eind hoist ;
(van den tijd, van handelingen enz.) (tegenover

aanvang,begin) : het einde van het jaar, van den zomer ;—
het eh,de van de wereld, bij den ondergang van de
wereld; — de wereld loopt ten einde, gezegd bij het
zien of hooren van vreemde, wonderlijke zaken;
—en idanietsmaken,
beslissen, afmaken; ten

einde brengen; jets tot een good eind brengen; — een
eind nemen, ophouden to zijn, to bestaan ; — in het
eincle, ten slotte, eindelijk; — van het begin tot het
einde, geheel en al; — aan alto ding komt een eind, (als
troost, vermaning); — het is een begin render einde,
het duurt buitensporig lang; eene vertelling zonder
einde; — einde (iced, alles goed, als de zaak maar good
uitvalt (eindigt), vergeet men de zorg daaraan besteed; — zijn geduld loopt ten einde, hij wordt ongeduldig; — ten einde read zijn, niet meer weten wat
to moeten doer, — can het einde (bij het einden) van
de markt, bij het sluiten; het elude van het feest, van
den maaltijd ; — het einde van de verkooping, afloop ;
er Poem geen einde Clan zijn gelamenteer, dat hield niet
op ; — er kontt, geen eind aan den optocht, de stoet is
stelen en rooven, clear is het eind van
zeer groot;
weg, het is niet to zseggen; — het eind zal den last wel
drageo, later komen de onaangenaamheden, de gevolgen blijven niet nit; (gew.)
meet altod scat
niewes bij het eind hebben, begint telkens met wat
nieuws, houdt van verandering;
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armoede is het einde, voorultzicht; — het einde (van
het liedje) is de dood, de dood volgt zeker ; — het einde
Tan de besprekingen is geweest..., de uitslag, het
resultant;
dood: zijn einde vinden in de golven; — aan
eind komen, sterven; — zijn einde voelen naderen, be•seffen dat de dood nadert; — iem. aan zijn eind brengen, voor zijn onderhoud zorgen, hem in de laatste
levensdagen verzorgen; — hij kon met dat kapitaaltje
zijn eind niet krijgen, kon niet tot zijn dood in zijne
behoeften voorzien;
doel, bedoeling: tot dat einde; te dien einde; ten
einde, (voegw.). Eindje, o. (-s), zie aldaar.
EINDELIJK, bw. wat op het eind of ten laatste
plaats heeft: ten laatste, ten slotte, kortom. [Het
verdient geene aanbeveling eindelfjk bijvoeglijk to
gebruiken. Men schrijve dus b. v. niet: dit was de
eindelfjke afloop der zaak, rnaar: dit was eindelijk (ten
•slotte) de afloop der zaak. EINDELINGS, bw. (w. g.)
EINDELINGSHOUT, o. kopshout. Zie aldaar.
EINDELOOS, v. (plantenk.) (gew.) zee- of moorkruisdistel.
EINDELOOS, bn. bw. zonder einde, oneindig : eindeloose ruimte ; dat eindelooze vragen, getob. EINDELOOSHEID, v. wat goon einde heeft; eindelooze ruimto.
EINDEN, zie EINDIGEN.
EINDENBRANDER, m. (-s), (w. g.) zuinigje, profijtertje: veer in een pijpkandelaar, welke men op en
neder kan schuiven.
EINDIG, bn. eon einde hebbende; beperkt: ens eindig verstand kan het oneindige niet omvatten; (wisk.)
•eindige getallen, reeksen, niet oneindig (zie aldaar).
EINDIGEN, (eindigde, heeft geeindigd), een einde
hebben: de spoorweglfjn eindigt aan den Hoek van
Holland; zijne grens hebben : hier eindigt Leiden en
begint Zoeterwoude; — de reeks eindigt, vindt een einde;
(van den tijd) het jaar eindigt den 31 Dec. ; — hiermee
eindigt het boek, dit maakt het einde uit; uitgaan
op: dit woord eindigt op een klinker ; — de onderhandelingen eindig den, worden niet voortgezet; — de school
eindigt om twaalf uren, gnat uit; — eon einde aan
iets geven, ten einde brengen, (vgl. beeindig en): zfjn
werk eindigen; ook: zijn levensloop eindigen ; hfj eindigde zfjn brief ?net eene verwensching ; de spreker
eindigt (zijne redo) met de verzekering ...; — ik eindig
(mijn brief, opstel); — om te eindigen, ten slotte, tot
besluit. EINDIGING, v.
EINDJE, ENDJE, o. (-s), het uiterste stukje, het
laatste overblijfsel (van eene kaars, van een touw),
een sigaar ; — een stevig endje, een stevige persoon ;
een korte afstand; — zijn eindje
—e neindjewegs,
rasthouden, zijne zaak verdedigen, zijne mooning volhouden.
EINDKLANK, m. (-en), slotklank ; ...KLINKER, m.
(-s), sluitklinker; ...KNOPN m. (-pen), knop aan het
uiteinde van een stengel (zoowel blad- als bloomknop); ...LETTER, v. (-s), laatste letter, sluitletter;
...LETTERGREEP, v. (...grepen); MEDEKLINKER,
m. (-s), laatste medeklinker; ...00GMERK, o. (-en);
...00RDEEL, o. (-en), het oordeel uit verschillende
overwegingen ten slotte verkregen; eindvonnis;
...00RZAAK, v. (...zaken); ...PAAL, m. (...palen),
grens; grenspaal; (bij wedstrijden) het punt dat
bereikt moot worden; (fig.) de eindpaal des levens ;
...RIJM, o. (-en); opgegeven eindrijmen;
v. (-en), laatste regeling (van lets); ...SNELHEID,
v. (nat.) snelheid aan het einde van eene tijdruimte
door eon bewegend lichaam verkregen; ...SPREUK,
v. (.en), slotspreuk eener redo; ...STATION, o. (-s),
het laatsto station van cone spoorweglijn; (fig.)
eindstation van het leven; ...STEMMING, v. (-en), de
laatste stemming (b. v. over eene wet); ...TEEKEN,
o. (-s), (muz.); ...VERLENGING, v. (-en), verlenging
van een woord door toevoeging van cone letter of
lettergreep: paragoge, die men o. a. aantreft in
bur cht (burg), adelb or st, (gew.) g as t, w egt (gas,
weg); ...VONNIS, o. (-son), uitspraak in het hoogste
beroep.

EINSE, v. (-n), (oudt.) Friesche vlaktemaat.
EINZE, ENZE, v. (-n), (gew.) hengsel, oor.
EIROND, bn. langwerpig rond, ovaal; — een eirond
blad, in het bovenste deel smaller dan in het on-

derste en hoogstens dubbel zoo lang als breed.
EIROND, o. (-en), ovaal.
EYS, v. (muz.) toon, een halven toontrap hooger
dan e.
EISCH, rn. (-en), verlangen, vraag: een eisch doen;
na den eisch komt het antwoord; som die men voor
lets verlangt: op dien eisch laat zich zeker wet afdingen ; het aanspraak maken op, vordering: hfj heeft
geene eischen ; billfjke eischen stollen; — aan de eischen
van een examen voldoen, wat gevraagd, verlangd
wordt; — Haar de eischen des tads ingericht, zooals
alley moot zfin eisch
men dat in dozen tijd wenscht;
hebben, moot gedaan worden zooals het noodig, behoorlijk is; — 't is near den eisch, zooals het behoort;
(recht.) het eischen; wat geeischt wordt: een eisch tot
schadevergoeding teg en iem. instellen; — iem. zijn eisch
toewjjzen, ontzeggen, hem ten aanzien van zijn eisch
in het gelijk, ongelijk stollen; een incidentieele, een,
principale eisch; de vordering van het openbaar ministerie, requisitoir: de eisch was (luidde) levenslang,
drie jaren, (eene straf voor dien tijd).
•
EISCHAAL, v. (...schalen), eierschaal.
EISCHEN, (eischte, heeft ge6ischt), vragen, bestellen: een borrel eischen; verlangen, vorderen: wat

eischt ge voor het paard? verlangen, vorderen op
grond van een of ander recht dat iem, iets geeft,
lots doet: iets van iem. eischen; rekening en verant?voording van den penningmeester eischen; de overwinnaar eischte voor alles onderwerping ; de examinator
was toegeellfjk, dock hij eischte eene goede uitspraak,
(dat de candidaat die had); hfj eischt nog wel, dat ik hem,
als bloedverwant zal helpen; de wet eischt gehoorzaamheld ; contante betaling eischen; aanspraak maken op:
ik eisch eene goede behandeling (van u) ; — iem. voor
den degen eischen, uitdagen; (rechtst.) iem. voor den
kantonrechter eischen, ontbieden, laten roepen; — het
Openbaar Ministerie eischte levenslang, drie jaren, eene
straf voor dien tijd; — lets in rechte eischen, vorderen als hem toekomende; schadevergoeding eischen;
noodig zijn, maken, behoeven, vereischen: dat eiseht
overleg, eene goede behandeling ; alles eischt zijn tijd;
(scheepst.) dat touw eischt, t. w. gevierd, gestoken to
worden ; — het anker eischt, houdt vast in den grond,
vgl. of-, op-, vereischen.
EISCHER, m. (-5), die eischt (inz. in rechten).
EISCHERES, v. (-son).
EIVLIES, o. (...vliezen), vlies om eon planten- of
een dierenei.
EIVORMIG, bn. eirond.
EIWIT, o. wit van het ei, dat den dooier omgeeft:
dierlfjk eiwit, planteneiwit, verbinding van stikstof,
koolstof, zuurstof, waterstof en zwavel.
EIWITACHTIG, bn. (scheik.), eiwitachtige lichamen,
de lichamen die met eiwit in eigenschappen on samenstelling overeenkomen.
EIWITSTOF, v. (nat.) albumine, eiwitachtige
lichamen.
EIWITTEN, (eiwitte, heeft geeiwit), (boekb.) een
band met eiwit wrijven of bestrijken om er glans
aan to geven; (met behulp van eiwit) klaren (wijn),
zuiveren (stroop en suiker), vergulden (bout), kleuren (leer).
EJUSDEM, b. v. ejusdem anni, van hetzelfde jaar.
tKEL, m. zie HEKEL.
EKSTER, ook AAKSTER, v. (-s), een inlandsche
vogel met zwarte on witte veeren, tot het geslacht
Pica behoorende; — zoo bent, zoo vlug als eene ekster,
zeer bont, vlug; klappen als eene ekster; vgl. twin- of
klapekster.
EKSTERNEST, o. (-en), nest van eene ekster,(meestal

van dorens, hooge boomen); (gew.) g a nog niet peen;
ge zit hier beter dan in een eksternest: [de dorens zullen u niet prikken].
EKSTEROOG, o. (-en), likdoorn.
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EKSTEROOGENSNIJDER, m. (-s-); ...ZALF, v.
EKSTERSPRONG, m. (-en), (van een paard) rare

sprong.
EL, bw. (veroud.) Zie ELDERS.
EL, v. (-len), ELLE, v. (-n), lengtemaat; — Nederlandsche el, meter; — vierkante el, vierkant van eene
el lang en eene el breed; eenheid der Vierkantsmaat; — kubieke el, kubus waarvan de afmetingen
eene el zijn; — iets met de el uitmeten, sterk overdriiyen, aan de onderdeelen (van een twist, een geschil)
to veel gewicht toekennen; — Iaij heeft een gezicht
van eene el lang, omdat het hem niet naar den zin
is; een ridder van de el, zie ELLESTOK ; (oudt.) onderarm, vgl. elleboog.
ELABORATIE, v. (-5,
afwerking, bearbeiding.
ELAND, m. (-en), het grootste beet, zoo greet als
een paard, met lange pooten, horizontalen pals,
ruwe bruin behaarde huid, manen in den nek en
een stork veel vertakt gewei ; —HERT, o. (-en), eland.
ELANDSHOORN, ...HOREN, no (-s), [o. als stofnaam]; ...KLAUW, m. (-en); ...VEL, o. (-len).
ELASTICITEIT, v. veer-, span-. springkracht.
ELASTICITEITSMETER. ELATEROMETER, m. (-s),
zeker werktuig, door Smeaton uitgevonden, om de
volstrekte spankracht van gassen on dampen to
bepal en.
ELASTIEK, ELASTISCH, bn. (-er, -st), veerkrachtig, zeor rekbaar.
ELASTIEK, o. (-en), stof die zeer elastisch of rekbaar is, caoutchouc; een stuk dozer rekbare stof:

in plaats van touwtjes en koordjes doet men tegenwoordig veelal een elastiekje om de pakjes; geweven
bandje waarvan de schering uit elastiek bestaat:

plat elastiek; — rond elastiek, koord met eene kern
van elastiek; — een pear elastieken, (met of zonder
gesp), om kousen op to houden; in doze bottines
moeten nieuwe elastieken gezet worden; — gom-elastiek,
ylakgom, — zijn geweten is van elastiek, in hooge mate
rekbaar. Elastiekje, o- (-5).
ELASTIEKEN, bn. van elastiek gemaakt: een elastieken popje, hondje, bal, buffs; — de elastieken man, die
zeer lenig is, inz. van acrobaten gezegd; — h# heeft
eene elastieken maag, verbazend veal kan hij eten.
ELATERIET, o. -veerkrachtig aardpek, zwart- of
roodbruin van kleur en met een stork bitumineuzen
geur, ook mineraal caoutchouc geheeten.
ELATIET, o. versteend dennenhout.
ELDER, m. (-s), (gow.) uier.
ELDERS, bw. op eene andere plaats, niet hier.
ELDORADO, 0. een fabelachtig land in Zuid-Ame-

rika, waar goud en ecielgesteenten langs den wog
liggen; goudland, luilekkerland, fabelachtig paradijs ;
heerlijk en gelukkig verblijf; eigenlijk DORADO.
ELECTIE, v. (-s,
.verkiezing, keus, keur:

ter electie.

ELECTOR, m. (...toren), kiezer; keurvorst.
ELECTORAAL, bn. keurvorstelijk; — electorale-wol,

zeer fijne schapenwol; — de electorale kwestie, in zake
de kieswet.
ELECTORAAT, o. waardigheid van keurvorst; hoedanigheid van kiezer; keurvorstendom.
ELECTRICIEN, m. (-s), iemand die studio maakt of
gemaakt heeft van de electriciteit on hare toepassingen; werktuigkundige op electrisch gebied.
ELECTRICITEIT, v. eene vorm van kracht of energie,
evenals warmte, scheikundige working, mechanische kracht, enz., vroeger barnsteenkracht geheeten,
omdat zij bet eerst bij gewreven barnsteen opgemerkt word. Zij kan opgewekt worden door scheikundige working: chemische of galvanische electriciteit; door warmte als in de thermokolom; door wrijving: wrijvings-electriciteit (de oudst bekende); en
door magnetische inductie: inductie - of geinoluceerde
electriciteit; — atmospherische electriciteit, die in den
dampkring aanwezig is on als bliksem algemeen
bekend; — positieve electriciteit, van derizelfden aard
als die in glas door wrijving wordt opgewekt; de

negatieve of years-electriciteit.

ELECTRO-METEOREN.
m. (-s), electrophoor;
...METER, m. (.5), werktuig om het verbruik van
electrische energie to meten; ...SPANNING, v. (-en),.
de aanwezige electrische energie.
ELECTRIEK, ELECTRISCH, bn. electriciteit,voortbrengende: een electrisch element, batter#, machine,
keten, visschen ; electriciteit bewarende : eene electrische.
flesch, pleat; door electriciteit voortgebracht, ontstaan: electrisch Licht, energie, schok, figuren, stroom
reuk, magneet; door middel van electriciteit bewo-gen: een electrische slinger, trein, tram, naald, pistool „
vlieger ; door middel, met behulp van electriciteit:
electrische telegraphie, thermometer, kabel. [Zie bij al
die genoemde woorden] ; bliksemsnel.
ELECTRISEEREN, (electriseerde, heeft geelectriseerd), electriciteit opwekken, mededeelen; (geneesk.) ions. electriseeren, een of meer electrische
stroomen of wisselstroomen door een of meer
lichaamsdeelen van den patient doen pan; (fig.)
iem. onverwachts schokken; doen ontstellen (van
vreugde of droefenis) ; in sterke mate aanvuren r
prikeln,owt.ELCTRISNG,vhet.
electriseeren.
ELECTRISEERMACHINE, v. (-s), toestel om op gemakkelijker wijze dan door het wrijven van glazen
staven enz., eene groote hoeveelheid electriciteit.
op to wekken ; (ook) zeker sterrenbeeld aan den,
Zuidelijken hemel.
ELECTRO-ACUSTISCH, bn., elcctro-acustische tele-,
graaf, toestel tot het overbrengen van het geluid.
ELECTRO-BALISTISCHE SLINGER, m. (-s), instrument dienende om de aanvankelijke snelheden der
kanonkogels to meten.
ELECTRO-BIOLOGIE, v. kennis der electrische verschijnselen die zich bij het levende dier openbaren.
ELECTRO-CHEMIE, v. de leer waarin men de scheikundige verschijnsels als een gevolg van de working der electriciteit beschouwt.
ELECTRICITEITSDRAGER,

ELECTRO -CHEMISGH,

bn., electro-chemische

tele-

graaf.
ELECTROCUTIE,

v. (-s,

terdoodbrenging

door middel van electriciteit: in Amerika wordt de

electrocutie toegepast.
ELECTRODE, v. (-n), de positieve of de negatieve ,

polenrctishbaj,wrmedn
samengestelde stoffen ontleedt.
ELECTRO-DIAMAGNETISME, o. het ontstaan van
diamagneten door galvanische stroomen, zonder tusschenkomst van een electromagneet.
ELECTRO-DYNAMICA, ...DYNAMIEK, v. leer van
het op elkaar inwerken van electrische stroomen.
ELECTROLYSIS, ELECTROLYSE, v. ontleding van
samengestelde lichamen door den galvanischen
stroom. Ook komt voor een w. w. electrolyseeren.
ELECTROLYT, o. (-en), de vloeistof die door electrolyse oiitleed wordt; de bestanddeelen die aan de.
polen optreden, heeten ionen.
ELECTRO-MAGNEET, m. (...magneten), een stuk
zacht ijzer, tijdelijk magnetisch gemaakt door den
invloed van een electrischen stroom die door een
daar omgewonden gel soleerden draadgeleider gaat,.
een door electriciteit gevormde magneet.
ELECTRO-MAGNETISCH, bn., electro-magnetische multiplicator, galvanometer; electro-magnetisch geluid; —
electro-magnetische telegraaf, toestel, door middel
waarvan door metaaldraad op verbazend snelle wijze
berichten worden overgebracht.
ELECTRO-MAGNETISME, o. het door electriciteit
voortgebrachte magnetisme.
ELECTRO-METALLURGIE, v. toepassing van dochemische working der electriciteit tot het afscheiden van metalen uit hunne ertsen, tot de afscheiding van magnetische en niet-magnetische ertsen,
tot smelting door den stroom en tot electrolyse van
metaalzouten, inz. koper.
ELECTRO-METEOREN, m. my. algemeene benaming
voor de electrische verschijnselen in den dampkring
als weerlicht, elmusvuur, enz.

ELECTROMETER.
ELECTROMETER,

m. (-s), werktuigje om te onder-

zoeken of een lichaam geelectriseerd is, en de grootte
van spanning der electriciteit to meten; de eenvoudigste vorm is een paar vlierpitballetjes, aan linnen
of zijden draden opgehangen.
ELECTROMOTOREN, m. my. lichamen die door wederzijdsche aanraking electriciteit opwekken.
ELECTRO-MOTORISCH, bn. electro-motorische kracht,
kracht die de spanning aan den electrischen strooni

geeft.
ELECTROPHONOSCOOP, m. (...copen), een werktuig

om door electriciteit voorwerpen op verren afstand
to zien.
ELECTROPHOOR, m. (...phoren), een instrument
om de daarin opgewekte electriciteit langen tijd to
bewaren, bestaande uit een ronden harskoek in
een blikken bak met daarop passend gelsoleerd

deksel.
ELECTROSCOOP, m. (...copen), instrumentje tot het

aanwijzen van geringe electrische spanningen.
ELECTRO-STATICA, v. leer van de wetten der elec-

triciteit in den toestand van rust.
ELECTRO-TECHNiCUS, m. (...ci), beoefenaar van

de electro-techniek.
ELECTRO-TECHNIEK,

v. aanwending der dyna-

mische of der galvanische electriciteit in de worktuigkunde: electrische verlichting en bedrijfskracht
(voor spoorwegen, werktuigen), opwekking van
warmte, galvanoplastiek, telephoon, phonograaf,

enz. enz.
ELECTRO-THERAPIE, v. toepassing der electriciteit

in de geneeskunde, met good gevolg aangewend bij
spierkramp, verlammingen, schijndood, verzwkking
der zenuwen enz.
ELECTRO-VEGETOMETER, m. (-s), planten-electri-

citeitsmeter.
ELECTUARIUM, o. iikkepot: een half week, half
hard geneesmiddel, gewoonlijk uit -verdikte plantensappen of planten-extracten met poeder en stroop

of honig bestaande.
ELEFANT, m. (-en), zie OLIFANT.
ELEFANTIASIS, v. ziekelijke verdikking van de huid

en het onderhuids-bindweefsel, vooral aan de beenen welke seer opzwellen; de genezing is uiterst
moeilijk.
ELEGANT, bn. en bw. (-er, -st), bevallig, net, keu-

rig: eene elegante jongedame; een elegante elegante
vormen.
ELEGANTIE, v. sierlijkheid, netheid, bevalligheid.
ELEGIE, v. (...gie0'1), eene lyrische dichtsoort

waarin de aangename herinnering van hetgeen

men vroeger bezat afwisselt met treurigheid om
het verlies.
ELEGISCH, bn. treurend, klagend, weemoedig.
ELEMENT, o. (-en), beginsel; (bij de opvoedkundi-

gen) kennis en ontwikkeling waarop het verder
onderricht meet voortbouwen; (bij de sterrenkundigen) de gegevens die ons de grootte, gedaante en
ligging der loopbaan van een hemellichaam doen
kennen; (bij de natuurkundigen) toestel waarin men
galvanische of chemische electriciteit kan opwekken, zie CEL ; (bij de scheikundigen) enkelvoudige
stoffen die men niet verder ontleden kan : zij worden verdeeld in metalen en metallolden; vroeger
noemde men vuur, lucht, aarde en water de vier
elementen ; — de str(jd der elnnenten, hevige storm,
branding of brand; — nu is hij in zijn, element, nu
is hij in zijn schik; (ook) nu kan hij zich op zijn
voordeeligst doen kennen, op dat veld van wetenschap is hij geheel thuis; — de jacht is ziln element,
zijne geliefkoosde bezigheid; — het Europeesche,
element in Indie, do Europeanen.
ELEMENTAIR, bn., elementair onderwijs, het lager
onderwijs voor beginnenden; — elemnentaire analyse,
onderzoek uit welke enkelvoudige stoffen eon
lichaam bestaat en in welke gewichtsverhouding
doze voorkomen.
ELIMI, o. ELEMI-HARS, GUMMI-ELEMI, o. bars

ELFT.
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van den elemi-struik in Oost-IndiO, Zuid-Amerika
ens., als wondzalf on ook tot vernissen gebezigd.
ELEVATIE, v. (...thin), verheffing, verhooging:
hoogte, verhevenheid; ...HOEK, m. (-en), hock dien
de as der ziel of uitboring van een kanon met een
horizontaal vlak maakt.
ELEVATOR, m. (-s), werktuig om lasten op to hef-

fen; eon heel meesterswerktuig om ingedrukte plaatsen van do hersenpan weder op to heffen.
ELEVE, m., v. (-s), kweekeling, leerling (van eene
muziokschool enz.).
ELEVEEREN, (eleveerde, heeft geeleveerd), ver-,
ophetien, verhoogen: (kooph.) het protest eleveeren,
een geprotesteerden wissel met de eerste post laten

terugleopen.
ELF, lioofdtelw., 't heeft de waarde van een ranggetal (elide) in: hoofdstuk XI; Lodew(jk XI, hij is

van lief iaar elf; elf Maart; elf is het gekkennommer ; —
hij behoorde in rammer elf te zitten, hij is gek. ELVEN, het telw. ELF, beschouwd als een zelfst. gebruikt bn. in het meerv.: elf personen : een gezelschap
van elven, deel dit onder u elven, zij waren met hula
[voor hen] elven, we zfjn met zijn [voor ons] elven; de
elf deelen van hetzelfde geheel : iets in elven breken ;
elf wren: op slag van elven; — de post van elven, van
elf uur; — hij deed het in elven, in elf achtereenvolgende malen; (gew.) 't is elf oogen, het is mis, de
boel is in de war; — 't is elf oogen met haar, zij
moot bevallen.
ELF, v. (elven); eene Romeinsche elf (XI).
ELF, m., ELFE, v. doorgaans my. ELFEN, oorspronk. waarschijnlijk berggeest, vervolgens vloeth
of watergeest, in de Noorsche mythologic kleine
ronclzwervende natuurgeesten die Of als goede on
schoone wezens in den hemel, Of als kwade en
leeltjke onder de aarde wonen.
ELFDAAGSCH, bn. elf dagen durende; om de elf
dagen.
ELFDE, bn. (ranggetal), gij zit de elide, de elfde
persoon; — Lodewijk de .Elide van Frankrijk, de elfde
Koning van dien naam van Frankrijk; — hij is geboren den elfden Maart, den elfden dag van die
inaand; — ten elfde, in de elfde plaats; — een elfde, een
elfde deel; — te elfder ure, zeer laat, bijna to laat.
ELFDEHALF, telw. tien en een half: die kamer is
elfdehalven voet lang.
ELFDERHANDE, ...LEI, onverbuigbare bn., ook
soortgetallen genoemd: van elf soorten.
ELFDUIZEND-MAAGDENMARKT, m. (gew. nog) eene
kermis in het laatst van October to Steenwijk.
ELF-EN-DERTIGST, alles op zijn elf-en-dertigst hebben, afdoen, op zijn gemak, kalm; — het gaat hier
op z(jn elf-en-dertigst, zeer langzaam ; (Zuidn. scherts.)
zë waren wel met elf-en-dertig op die vergadering, met
seer weinig leden.
ELFHELMIG, bn. (plantk.) elfhelmige planten, plan-

ten wier bloemen elf meeldraden hebben.
ELFHOEK, m. (meetk.) plat vlak door elf zijden
ingesloten; — regelmatige elfhoek, een elfhoek waarvan alle beckon en alle zijden even groot zijn. ELFHOEKIG. bn .
ELFHONDERD, telw. duizend en honderd.
ELFJARIG, bn. elf jaren tellende (van levende
wezens), elf jaren durende of geduurd hebbende
(van tijdruimte, toestanden enz.).
ELFMAAL, bw. elf keeren.
ELFMANNIG, bn. (plantk.) = ELFHELMIG.
ELFPROEF, v. (rekenk.) middel om door het restgetal voor elf de juistheid eener hoofdbewerking
na to gaan, zie RESTGETAL.
ELFRANK, v. (.en), als stofn. (plantk.) een der
volksnamen van het bitterzoet (Solanum Dulcumara)
tot het geslacht en de familie der nachtschaden behoorende, zie DOLBESSENHOUT.
ELFSTIJLIG, bn. (plantk.) planten met elf stijltjes.
ELFT, m. (-en), zekere zeevisch, de grootste soort.
van het geslacht haring, wordt 1 M. lang; zwemt
tegen den paartijd de rivieren op; wordt versch ea

ETFTAL.

ELLIPTICITEIT.

gerookt gegeten (Alosa vulg aris); [v. als stofnaam:
lust
elft?j, —NET, o. (-ten), net om elft to vangen.
ELFTAL, o. (-len), eene verzameling van elf.
ELFTALLIG, bn., elftallig stelsel, (rekenk.) die wijze
van tellen waarbij iedere verzamelende eenheld
bestaat uit elf samenstellende eenheden van den
rang lager.
ELFTEN, v. my. (nat. hist.) engerling, kwatworm:
het masker van den meikever.
ELFUURTJE, 0. (-s), de koffie, een borrel om elf
uur gedronken (ten plattenlande).
ELFVOUD, o. (-en), elfmaal zooveel.
ELFVOUDIG, bn. en bw. elfmaal zooveel bedragende.
ELFWIJVIG, bn. (plantk.) elfstijlig.
ELGE, v. (-n), aalsteker.
ELGER, m. (-s), aalgeer, work om aal to steken,
vgl. aalelgeer.
ELGJESHOUT, o. (plantk.), zie DOLBESSENHOUT.
ELIDEEREN, (elideerde, heeft ge6lideerd), uitlaten,
wegwerpen (b. v. eene letter uit een woord).
ELIMINEEREN, (elimineerde, heeft geelimineerd),
uitwerpen, verwijderen; (stelk.) eene in onderschei,dene vergelijkingen voorkomende grootheid daaruit
w egwerken.
ELISABETH, v. St.-Elisabethsletter, (boekdr.) zekere
lettersoort van Gotischen vorm (ook kerkletter).
ELISIE, v. (...sign), (taalfiguur) uitlating, afwerping
van een klinker, thuis voor tehuis, thans, voor
tehands; liefd' voor liefde.
ELITE, v de keur, het uitgelezen gedeelte: de elite
der stad, van een gezelschap.
ELIXIR, ELIXER, o. (-s), geestrijk vocht waarin
artsenijmiddelen of bittere plantenstoffen zijn opgelost; inz. dit laatste om bitter to maken; ook maagetixer ; een glaasje elixer.
ELK, ELKE, onbep. voorn., ieder (bijv.) : elk vorst, elke
,brief ; elk ge cal, van elke twee een, om den andere;
(zelfst.) elk van hen, hunner; (gew.) van elks drie, van
iedere soort.
ELKANDER, gemeenz. ELKAAR, MALKANDER,
MEIK A AR, wederzijdsch voorn. de een den ander,
wederkeerig: in den trein groeten de menschen
.elkander niet; in elkanders gezelschap; (ook) men
vliegt elkander in het hear; meestal met voorzetsels
verbonden: w# wandelden met elkander; samen; —
zij zitten naast elkander, de een naast den ander;
twee touwen aan elkander binden; de landertjen grenzen aan elkander; — twee personen aan elkander
brengen, maken dat ze twist krijgen of handgemeen
worden; — z#' maakt het achter elkander af; b elkander Icomen, samenkomen, elkander bezoeken, omgang
hebben, — de kinderen loopen door elkander, niet in
rijen; — die beteekenissen van dat woord, ook die woorden
loopen door elkander, zijn niet streng gescheiden; —
alles ligt door elkander, overhoop ; niet uitgezocht ;
niet elk afzonderlijk ; — hoe zit
—dorelkandergnom,en
dat in elkander ? hoe is het samengesteld, hoe is het
ermee gesteld?; zij moeten dat ander elkander maar
maken, onderling; — op elkander liggen; — op elkander
gepakt zfjn als haringen in eene ton, zeer ongemakkelijk zitten, liggen; — twee vljanden tegen elkander opzetten ; — voor elkander loopen, de een voor den ander ;
(gew.) iets niet voor elkander kunnen krffgen, brengen,
het in orde brengen, klaar spelen; — net de arisen
over elkander zitten, ze gekruist over de borst hebben ; niets doen; moedeloos zijn; zie AANEEN, ACHTEREEN, BIJEEN, DOOREEN, INEEN, ONDEREEN.
ELKEEN, onbep. voornw. (zelfst.) iedereen. ELKENDEEN, ELKENEEN.
ELLEBOOG, m. (...bogen), sterk, knopvormig uitsteeksel van de ellepijp, een der voorarmbeenderen;
gewricht tusschen beneden- en bovenarm (bij menschen en dieren) ; — hij heeft de ellebogen vrij, hij is
vrij in zijne handelingen; — zijne ellebogen good kunnen roeren, in goeden doen zijn; (ook) zijne handen (link weten to gebruiken; — tot de ellebogen
in het geld tasten, schatrijk zijn; — h heeft het adder
de ellebogen, hij voert in 't geheim leelijke streken
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nit; — iets achter den elleboog houden, lets achterwege
houden; deel van de mouw (in een kleedingstuk)
dat den elleboog bedekt;
dat veeg ik aan min elleboog af, daar goof ik niets om, daar stoor ik mij niet
aan; — zijne ellebogen hangen erdoor, zijne mouwen
zijn ter hoogte der ellebogen stuk; benedenarm, met
den elleboog op iets rustende, opgericht om het
hoofd to dragon: het hoofd op de ellebogen oaten rusten,
moedeloos het hoofd laten hangen; ook ten teeken
van verzet, koppigheid: zie ik weer een elleboog? ik
verkies hier goon ellebogen, koppigheid, verzet duld ik
hier bocht in eene pijp of buis of straat of muur;
gebogen buis; vgl. kromelleboogsteeg ; een stuk kachelpUp met eene bocht; werktuig uit twee stukken
bestaande die onder een hook samenkomen; zekere
lengtemaat bij de ouden, waarschijnlijk 0,45 M. lang,
(zeew.) elleboog in een ankerketting, rondo slag, ontstaan wanneer het schip tweemaal zwaait, terwij1
het voor anker ligt.
ELLEBOOGSBEEN, o. (-en), (ontl.) ellepijp; ...GROEF,
v. (...groeven), groove in het elleboogsgewricht;
...GEWRICHT, o. (-en); ...KNOKKEL, m. (-5), (ontl.)
knopvormig uitsteeksel van de ellepijp; ...LENGTE,
v. (-n), zoo lang als een benedenarm plus een flauw
gebogen hand; ...MOUW, v. (-en), halve mouw;
...SPIER, v. (-en), (ontl.); ...ZENUW, v. (-en), (ontl.)
zenuw die door de elleboogsgroeve loopt.
ELLEGOED, o. (...goederen), ellewaar; ...WINKEL,
m. (-s), ellewinkel.
ELLEMAAT, v. (...maten), het maten bij de el;
(ook) eerie el lang; lengtemaat in ellen.
ELLEN, ELLENS, my. soort van juffers, dunne
balken.
ELLENDE, v. (-n), ramp, onheil; armoede, groote
tegenspoed, treurigheid: wat eene ellende is er in de
wereld !
ELLENDELING, m. on v. (-en), iem. die het zeer
armoedig heeft (in dien zin yerouderd); slecht
mensch; beroerling. ELLENDELINGE, v. (-n).
ELLENDIG, bn. bw. (-er, -st), rampzalig, ongelukeen
kig; armoedig; slecht; het ziet er ellendig nit;
ellendige boel, nare boel; — wat gaat dat ellendig,
langzaam, treurig; (fig.) deerniswaard. ELLENDIGLIJK, bw.
ELLENDIGE, m. on v. (-n), ongelukkig mensch.
ELLENDIGHEID, v. ongelukkige toestand, narigheld.
ELLENIJKER, m. (-s), ijker der lengtematen; ...MAKER, m. (-s).
ELLEPIJP, v. (-en), dikste been in den benedenarm,
aan de zijdo van den pink.
ELLER, m. (-s), een der volksnamen van den els.
ELLESTOK, m. (-ken), waarmee gemeten wordt in
manufactuurwinkels enz. ; — zoo mager als een ellestok, zeer mager; — ridder van den ellestok (van de
el), (scherts.) manufacturier, diens bediende enz.
ELLEWAAR, v. (...waren), goederen die bij de el
verkocht of uitgemeten worden; ...WINKEL, m. (-s),
winkel, waar bij de el verkocht wordt, kleine manufacturierwinkel.
ELLIPS, v. (-en), (meetk.) eene der kegelsneden,
niet evenwijdig aan het grondvlak, doch alle beschrijvende lijnen snijdende ; (taalk.) wog-, uitlating
van een of moor woorden in een volzin, die er door
den hoorder of lezer gemakkelijk bijgedacht kunnen
worden: inz. in spreekwoorden, spreuken, leuzen
enz. ; eind good, al good; een man, een man, een woord,
een woord !; de ellips is ook eene rhetorische figuur,
vooral waar ze op effect is berekend; ook ellipsis,
ellipse genoemd.
ELLIPSOGRAAF, m. (...grafen), werktuig om eene
ellips to beschrijven.
ELLIPSOIDE, v. (-n), (meetk.) lichaam ontstaande
door het wentelen van eene ellips om eene harer
assen.
ELLIPSOMANIE, v. overdreven zucht om de uitlatingen in de taal to verklaren on to beno , )men.
• ELLIPTICITEIT, v. (meetk.) uitkomst der deeling

443

ELLIPTISCH.

EMENDATIE.

Tan de beide ellips- of ellipsoldeassen (door de
ELLIPTISCH, bn. ellipsvormig, langwerpig rend;
(spraakk.) waarin eene ellips is: Geen roosje zonder

LEERDER, m , (-5), die ijzeren keukengereedschappen emailleert.
EMAILLEERSEL, o. brandschilderwerk. EMAILLEERTANGETJE, o. (-s), cone kleine tang der email-

dorens; Heil den overwinnaar.

loerders.

groote as).

ELMUSVUUR, (St.-), o. zwakke lichtbundel aan de

toppen der masten en andere puntige voorwerpen,
ontstaan door eene zachte uitwisseling van aardeen lucht-electriciteit.
ELOGE, m. (-s), lofrede, lofspraak, lofschrift.
ELONGATIE, v. (sterrenk.) verschil in lengte tusschen eene planeet en de zon; halve schommelwijdte
van eon clinger.
ELOQUENT, bn. (-er, -st), welsprekend, welbespraak t.
ELOQUENTIE, v. welsprekendheid, welbespraaktheld.
ELP, o. elpenbeen. ELPEN, bn. van elp : elpen troon,

elpen
ELPENBEEN, o. ivoor, olifantstand. ELPENBEENEN, bn. van ivoor.
ELS, m. (elzen), eon bekende boom met bruin°
.schors, tot de berkachtigen behoorende; hij groeit in
vochtigo heistreken en op veengronden; hot taaie,
.duurzaine hoot wordt veel bij kribwerken gebruikt,
.Alnus glutinosa; de gemeene of kleverige els; de grfjs-

witte els.
ELS, v. (elzen), (schoenrn. en letterz.) priem; (fig.)

.zoo scherp ale eene els, zeer scherp. Elsje, o. (-s).
ELSVORMIG, bn., den vorm van eene els hebbende.
ELSEN, ELSEM, m. (-s), (gew. en veroud.) els;

(schoemn.) prieni.
ELST, m. (-en), (plantenk.) eon der volksnamen van
den els.
ELUCIDATIE, v. (-s, ...Win), (van eon tekst) ophel.derin g, toelichting.
ELUDEEREN, (eludeerde, heeft geeludeerd), ontwijken, doen mislukken, verijdelen; misleiden.
ELUL, m. (Hebr. woord) twaalfde maand van den
Israa ker.kelijken kalender.
ELYSEE, o. naam van eon paleis to Parijs; tijdens
Lodewijk Napoleon president der Fransche republiek
was, word de regeering van dien Staat onder den
naam van het elysee aangeduid; — les champs elysees,
groote publi eke wandelplaats to Parijs.
ELYSIUM, o. of DE ELYSE1SCHE (vaker elyzeesche,
ook elysische) VELDEN, het verblijf der gelukzaligen,
de hemel, het paradijs (der ouden); (fig.) verrukkelijk
verblij f.
ELZEBAST, m. (-en), de bast van eon els.
ELZEBLAD, o. (-en, -eren); ...BOOM, m. (-en);
...LOOP, o.
ELZEN, bn. van elzenhout: eene elzen sliet.
ELZENBAST, v. als stofna,am.
ELZENBOSCH, o. (...bosschen); ...HAAG, v. (...hagen); ...HAANTJE, o. (-s), eene bladkeversoort die
bij millioenen op onze elzen voorkomt; ...HEG, v.

(-gen); ...ROUT, o., rood haar en elzenhout groeien niet
op eon goeden grond.
ELZENLAAN, v. (...lanen); ...LOOP, 0.; ...SCHORS,

v. schors van elzen, door haar stork looizuurgehalte
ook tot looien geschikt; de Laplanders bereiden er
eene roode verfstof uit.
ELZENPUIST, v. (-en), (gew.) blauwe kuikendief.
ELZESTAM, m. (-men); ...STRT_JIK, m. (-en); ...TAK,

m. (-ken); ...WORTEL, m. (-s); ...ZAAD, o.
ELZEVIERS, m. my. onder dozen naam worden seer
schoone voortbrengselen van de drukpers der Elzeviers aangeduid. eon beroeind Anisterdamsch en
Leidsch bookdrukkersgeslacht der Le eeuw.
EMAIL, 0. smeltbaar glas, sineltglas, brandverf;
glazuur op de tanden, en als bekleeding van vele
metalen; (herald.) de metalen en kleuren van eon
schild.
EMAILLEEREN, (emailleerde, heeft geOmailleerd),
email op metaal brengen, brandschilderen, het overtrekken van ijzeren keukengereedschappen met eon
ondoorschijnend gekleurd laagje glazuur. EMAIL-

EMAILLEUR, m. (-s), die emailleert.
uitvloeiing, onzichtbare
EMANATIE, v. (-s,

nitstrooming ; (in de theologie en philosophie) leer van
de uitvloeiing der Bingen uit eon hoogst beginsel:
de Godheid; (Christelijke dogmatiek) de leer dat de
Zoon en de Heilige Geest eeuwige uitvloeisels van
den Vader zijn; openbaarmaking, afkondiging;
—LEER, v. (-en): —STELSEL, o. (-s).
EMANATHIETHEORIE, v. leer van Newton, volgens
welke de lichtstralen uitvloeiende of uitstroomende
(ioeltjos zijn van de lichtgevende lichamen, thane
geheel verdrongen door de golvings-theorie.
EMANCIPA TIE, v. (-s,

vrijverklaring (van

shaven, lijfeigenen enz.); toekenning van gelijke
rechten, gelijkstelling voor de wet: de emancipatie

van minderjarigen; de emancipatie van de vrouw;
ontheffing van vroeger bestaande beperkende bepalinger': de emancipatie van den onderw#zer is het doel
ran, den Bond van Nederlandsche Onderwijzers.
EMANCIPEEREN, (emancipeerde, heeft geomanciPeerd), (slaven) vrijmaken; ontheffen van bepaalde
verplichtingen, gelijkstellen voor do wet (minderjarigen) ; vgl. geemancipeerde.
EMANEEREN, (emaneerde, heeft en is ge6maneerd),
uitvloeien, uitgaan, afkomstig zijn; — chit besluit emaneert van hem, hij is de oorzaak, dat dit besluit genomen word, (ook) dit besluit is door hem genomen.
EMBALLAGE, EMBALLEERING, v. verpakking,
inpakking; pak-, bindloon: de emballage wordt extra
terekend (handel).
EMBALLEEREN, (emballeerde, heeft gemballeerd),
inpakken. omwikkelen.
EMBARCADERE, v. (-s), aanlegplaats, hoofd, steiger;
spoorwegstation (ook de.barcadere genaamd).
EMBARGO, o. beslag op schepen of handelsartike•
4en van den vijand, die bij het uitbreken van den
oorlog zich in de havens van eon staat bevinden om
hun het uitloopen to beletten.
EMBARQUEEREN, (embarqueerde, heeft ge6mbarqueerd), (de troepen) inschepen: rich embarqueeren,
laden.
EMBLEMA, o. (-s, -ta), ...BLEEM, o. (...blemen), zinnebeeld dat met eene bijbehoorende spreuk eon denies
vormt; (bij de Ouden) ieder los metalen beeld aan

vazen of ander huisraad.
EMBLEMATISCH, bn. zinnebeeldig.
EMBOLUS, m. kolf, stempel, zuiger (in spuiten en
luchtpompen).
EMBONPOINT,

o.

zwaarlijvigheid, gezetheid,

lichaamsdikte.
EMBOUCHURE, v. (-5), mond (van eene rivier, van
eon kanon enz.); mondstuk (van eon blaasspeeltuig ; —
eene goede embouchure hebben, eon blaasspeeltuig wel
weten aan den mond to zetten, zuiver en good

blazon.
EMBOUTE, bn. (wapenk.), aan het einde van

eon

ring voorzien, by. eon steel van eon learner.
EMBRASSE, v. (-s), band van stof, passementwerk
om gordijnen bijeen to binden.
EMBRASURE, v. (-s), schietgat in eene borstwering.
EMBROUILLEEREN, (embrouilleerde, heeft geembrouilleerd), in de war brengen, verwarren, ingewikkeld maken; — zich ernbrouilleeren, den draadzijner

gedachten verliezen.
EMBRYO, o. (-'s), dierlijk of plantaardig organisme
in zijne eerste ontwikkeling na de bevruchting.
EMBRYOLOGIE, v. wetenschap die zich bezig houdt
met de ontwikkeling van ei tot vrucht, vooral bid
(heron.
EMELT, v. eon der volksnarnen van den engerling;
(ook) langbeenige mug of hamel, die veel schade aan
cia ,jonge graanplantjes toebrengt.
EMENDATIE, v. (-s, ...ti6n), het aanvullen, verbe-
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teren van een gebrekkigen onduidelijken tekst; die
verbetering zelve.
EMENDEEREN, (emendeerde, heeft geemendeord),
emendaties maken, voordragen.
EMERITAAT, o. (van een predikant, hoogleeraar),
zijn emeritaat aanvragen, nemen, ontslag om te rusten ;
pensioen.
EMERITUS, bn. rustend (van predikanten, hoogleeraren enz.), eigenlijk: een uitgediende, een van den
dienst ontslagene, een emeritus predikant.
EMERSIE, v. het te voorschijn treden van eene
planeet uit de schaduw eener andere; het zichtbaar
worden van eene ster.
EMEU, m. (-5), drieteenige struisvogel op NieuwHolland.
EMIER, m. (-s), Arabisch opperhoofd, ook Emir.
EMIGRANT, m. (-en), uitgewekene dio zijn of
haar land ontvlucht; landverhuizer. EMIGRANTE,
v. ( - s).
EMIGRATIE, v. (-s, „Alen), uitwijking; landverhuizing.
EMIGREEREN, (emigreerde, is geemigreerd), uitwijken; het land verlaten om elders zijn geluk to beproeven.
EMINENT, bn. bw. (-er, -st), uitstekend, voortreffelijk.
EMINENTIE, v. (...tien), verhevenheid; — Zone eminentie, titel der kardinalen.
EMISSAIRE, m. (-s), EMISSARIO, m, (-'s), zendelingbode; kondschapper, spion verspieder.
EMITTEEREN, o. het plaatsen van eene leening.
EMITTENT, m. (-en), die het plaatsen van eene
leaning op zich neemt, die emitteert.
EMMER, m. (-s), vat met een hengsel, of 66n handvatsel; voor verschillende doeleinden gebruikt:
water-, salade- schepemmer, zie aldaar; vuilnisemmer ;—
den emmer halen, het vat uit de bestekamer; —
melkemmer, waarin gemolken of waarin de melk
weggebracht wordt; — een boer heeft (krijgt) graag
veel in den emmer, wil graag veel melk van zijn vee
hebben; — met den emmer loopen, de melk aan de
huizen verkoopen; — baggeremmer, (van een emmerbaggermolen); — het is of mij een emmer koud water
over het if wordt gegoten, gezegd door iem. die plotseling koud wordt, huivert of wiens geestdrift voor
iets op eons verkoelt; — het regent of het met emmers
uit den hemel gegoten wordt, het regent verschrikkelijk hard; — een lederen emmer, eon brandemmer ;
(oudt.) zeker vaartuig; — een emmer water, een
emrner vol water; — 't is een druppel in een emmer,
het heeft niets to beteekenen; (oudt.) eene zekere
maat. Emmert,
o. (-5), een kleine emmer: een paar
emmertjes net een jukje ; — dat plannetje viel juist in
't emmertje, was naar zijn zin.
EMMERBAGGERMOLEN, m. (-s), hand- of stoommoddermolen, in hoofdzaak bestaande uit een ketting zonder einde (waarop de ijzeren emmers met
verstaalden rand en gaten in den bodem voor het
wegloopen van het water vastgemaakt zijn), welke'
of loodrecht Of hellend in een gestel of emmerladder
loopt. Daze geheele toestel loopt in eene breede
sleuf van het baggervaartuig.
EMMERLADDER,v. (-5), zie EMMERBAGGERMOLEN.
EMMERZEIL, o. (-en), (zeew.) loggerzoil, vierhoekig zeil waarvan de ra op een derde van hare
lengte door den mast wordt opgehouden.
E-MOL, v. moltoonschaal met een kruis.
EMOLLIENTIA, v. my. geneesmiddelen, gebruikt
ter verzachting of ontspanning van verschillende
weefsels.
EMOLUMENTEN, o. my. bijkomende verdiensten
(boven de vaste); buitenkansjes, vervai, voordeeltjes.
EMOTIE, v. (-5., eene verschillende gernoedsbeweging; volksgisting.
EMPALEEREN, o. wreede Turksche strafoefening.
EMPHASE, v. nadruk, klem: met emphase spreken;
zekere stijlfiguur.
EMPHA TISCH, bn. nadrukkelijk, met klem, krachtig.
EMPIRICUS, m. (...ci), man der ervaring; geleerde

(inzond. geneesheer) die zijne kennis alleen aan de
ondervinding ontleent.
EMPIRIE, v. de ervaring, de ondervinding.
EMPIRISCH, bn. op ervaring gegrond en daaruit
voortvloeiende: de empirische wetenschappen; de empirische wijsbegeerte, methode.
EMPIRISME, ...MUS, o., leer, dat ervaring de eeniger
bron is van alle kennis.
EMPLACEMENT, o. (-en), terrain (inz. bij een sta-

tion).
EMPLOOI, o. (-en), ambt, crienst zonder vast emplooi
verrichting; soort van rol die een acteur speelt.
EMPLOYE, m. (-'s), bediende, beambte (in dery
handel).
EMPLOYEEREN, (employeerde, heeft geemployeerd),
aanwenden, gebruiken, gebruik maken van.
EMPYREUM, o. verblijfplaats der zaligen.
EMULATIE, v. naijver, wedijver.
EMULSIE, v. (...sign), eene op melk gelijkende vloeistof; gewoonlijk water waarin olieachtige bestanddeelen door plantenslijm of gom gesuspendeerd is,
inz. amandel-, zaad-, plantenmelk.
EMULSINE, v. eiwitachtige stof in de bittere amandelen. ook synaptase geheeten.
EN, aaneensch. vw. verbindt woorden en zinnen;
vaakt wordt en gebezigd aan het begin van zinnen
die eene verrassing of teleurstelling uitdrukken,
waarbij een andere zin aan to vullen is : en waarone
doet ge het niet? en ik heb het zoo streng verbodenl en
'1k heb het zelf gezien 1 als vraag En? (wat antwoord
brengt ge?); vaak als stopwoord: pas op (en) val
en niet; na en is inversie of to keuren; vroeger ender
nog over in opentop (op end' op) en op 'n duit (op
ende uit), geheel en al;
EN, bw. ontkenning, oudtijds ne, ni, komt than%
alleen in samenstellingen en in de spreektaal voor:
niets, nimmer, nooit , tenzij (het en zij = zij het niet),
tenware (het en ware = ware het niet) ; hiy* zegt, dat
h# het niet en doet; — voorz. (gew.) twee en twee
gaan, aan.
EN, (Fr. woord); — en avant, voorwaarts, vooruit, — en badinant, schertsend; — en bagatelle, als
eene kleinigheid beschouwd; — en bloc, voetstoots;
alles bij elkander; gezamenlijk;
en corps, gezamenlijk, in corpore; — en depot, in bewaring; — en detail,
in het klein (verkoopen); — en echelon, (mil.) eche_
Ions-, laddersgewijze; — en face, tegenover, van
voren; — en famille, in den kring van het huisgezin; — en front, van voren op den voorgrond;
in het groot (verkoopen); — en gala, in
—en Bros,
feestgewaad; — en miniature, in het klein; — en
passant, in het voorbijgaan : — en pastel, met droge
verf; — en profit, van ter zijde gezien; — en retraite,
in afzondering; op pensioen; — en suite, achter
elkander, achtereenvolgens; — en vogue, in zwang,
in de mode, gezocht, in trek; — en train, in aantocht,
aan den gang; in zwang.
ENAKSKIND, o. (-eren, -ers), een reus van een kerel.
ENCADREEREN, (encradeerde, heeft geOncradreerd),
(plaat) omlijsten, in eene ltjst vatten; insluiten,.
(milit.) rekruten in de kaders verdeelen; eene troepenaf dealing tusschen twee officieren of onder-offlcieren plaatsen.
ENCANAILLEEREN [ZICH], (encanailleerde zich,
heeft zich geencanailleerd), zich met menschen beneden zijn stand of rang gemeenzaam maken.
ENCAUSTIEK, v. was-schilderkunst waarbij de
kleuren warden ingebrand; de kunst om muurschilderingen zoo met was to bestrijken, dat de kleuren
moot bewaard bleven.
ENCEINTE, v. (-s), hoofdwal eener vesting.
ENCLAVE, v. (-s), land dat door vreemd grondgebied ingesloten is.
ENCOURAGEEREN, (encourageerde, heeft gegncourageerd), iem. aanmoedigen, aanwakkoren, opwekken.
ENCYCLIEK, v. rondgaande brief, inz. pauselijke
brief aan alle bisschoppen, bevattende eene veroordeeling van dwalingen in godsdienst of staatkunde,
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•of den weg aanwijzende, hoe in groote maatschapvelijke vraagstukken to handelen; eene bul heeft
eene scherper begrensde strekking.
ENCYCLOPEDIE, v. (...dieen), (lett.) het geheel ; woordenboek van alle kunsten en wetenschappen: algemeene encyclopedie; bijzondere encyclopedie, bevat
maar eenige wetenschappen; — systematische ency-

ENFILEEREN, (enfileerde, heeft geenfileerd), (oorl.)
in de lengte beschieten (met geschut).
ENFILEER-BATTERIJ, v. (-en); ...-VUUR, o.
ENFIN, bw. eindelijk, in het kort, kortom.
ENG, bn. bw. (-er, -st), to goring van wijdte of
ruimte: die jas is mil te eng; — eene enge poort, zeer
nauw ; (oorl.) een enge pas, nauwe doorgang; (ook

fig.) eng behuisd, zeer klein behuisd; — 't is mij hier
zoo eng, bang ; aaneengesloten : eng kantonnement; —
in engeren zin, in meer beperkte beteekenis; enge
begrippen hebben; (veroud.) de enge raad, het tegepik rind het
overgestelde van een breeders raad;
hier een eng huis, om bang to worden; enge oogen
opzetten; ile ben er eng van, het doet je zoo eng aan.

.elopedie, behandelt de wetenschappen stelselmatig:
alphabetische encyclopedic — die man is eene wandelende encyclopedic, is een veelweter.

ENCYCLOPEDISCH, bn. algenieen wetenschappelijk.
ENCYCLOPEDISTEN, m. my. de bearbeiders en uit-

gevers van het groote woordenboek van Diderot en
d'Alembert, van 1751-1772 in 28 deelen te Parijs
uitgegeven; zij die het eons waren met de daarin
.ontwikkelde denkbeelden.
END, o. zie E1NDE.
ENDELDARM, m. (-en), (ontl.) het dichtst aan den
stars gelegen gedeelte van het darmkanaal; ...HOEKmy. (nat. hist.) spleten onder de oogen der
JES,
herten, waaruit de tranen dozer dieren vloeien.
ENDELINGSHOUT, 0. in de richting van de vezels

,

ENGAGEEREN, (engageerde, heeft ge6ngageerd), als
lid van een gezelschap aannemen (inz. artisten);
zich ver—zichenga renbijdHolandscheopra,

.geplaatst.
ENDELKOEK, m. kant-, pondkoek.
ENDELOOS, v. zie EINDELOOS.
ENDEMISCH, bn. inheemsch; — endemische ziekten,

.ziekten die het gevoig zijn van oigenaardige plaat'selijke omstandigheden, by. tusschenpoozende koort'son, in vochtige, moerassige landen.
ENDELSTE, (gew.) aan het einde zittende.
ENDERMATISCHE METHODE, v. de aanwending van
geneesmiddelen op de door blaartrekkendepleisters
ontvelde huid; thans door onderhuidsche inspuitin.gen vervangen.
ENDIOMETER, m. (-5), meridiaanmeter, instrument
tot het bepalen van den meridiaan.
ENDOGEEN, bn. (geologic) zekere formatie; —
.endogene rotsen, rotsen die in een weeken of halfvloeibaren toestand zijn uitgebroken.
ENDOSMOSE, v. (nat.) de in- of opzuiging eener
minder dichte vloeistof door eene dichtere, door mid.
del van een vlies dat de vloeistoffen scheidt: het
tegenovergestelde van exosmose.
ENDOSSANT, m. (-en), (kooph.) overdrager van een
wissel op een ander.
ENDOSSEEREN, (endosseerde, heeft ge6ndosseerd),
den eigendorn van eon wissel aan een ander overdragen, door op de rugzijde de onderteekende
.gedagteekende clausule to schrijven: voor mil aan
iV.N. of order en waarde genoten of waarde in rekening
ENDOSSEMENT, o. (-en). [ook INDOSSEMENT, INDOSS()) verklaring van het endosseeren op de rugzijde; doze is alleen geldig als zij bevat: twee handteekeningen. den datum van overdracht en de geno.
'ten waarde ; — endossement van order, overdracht met
het recht, den wissel weder aan derden over to
dragen; een blanco-endossement, zie BLANCO.
ENERGIE, v., (van de zieh krachtig en volhardenj,
streven om een doel te bereiken; geestkracht; veerkracht; nadruk; klem; arbeidsvermogen; — electrisehe
-energie, arbeidskracht der electriciteit. tot yerlichting, voor kracht of beweging, is evenredig aan de
•stroomsterkte en zijne spanning; — de energie in het
heelal is standvastig, er gaat geen arbeidsvermogen
verl oren.
ENERGIEK, bn. (-er, -st), ENERGISCH. bn . (-er.-st):
handelend: een energiek jongmensch, oak een
energieke daad (optreden), beslist.
ENFANTS PERDUS, m. mv. (oorl.) uiterste voorposten, aan zich self overgelaten, daar zij op geene
ondersteuning of veiligen aftocht kunnen rekenen ;
waaghalzen. ENFANT TERRIBLE, m. iemand (gewoonlijk een kind) die door ondoordachte uitingen
verlegenheid doet ontstaan of sommiger belangen
in gevaar brengt.
ENFILADE, v. (-s), versterkingswerken die door het
vljandelijke vuur geheel in de lengte kunhen bestre
ken worden.
,

.

binden bij; ook aannemen (bij werklieden); — sick
engageeren met, zich verloven met.
ENGAGEMENT, o. (-en), verbintenis bij een of ander
gezelschap: een engagement aangaan; de daad, ook
de duur van het engageeren; een eeuwigdurend engagement. ENGAGEMENTSTIJD, m.
ENGBLOEM, v. (-en), de gifwerende engbloem, eene
in Nederl. seer zeldzame plant, tot de famine der
asclepias-achtigen behoorende.
ENGBORSTIG, bn. kortademig. ENGBORSTIGHEID, v.
ENGEL, m. (-en), (bijb.) bode of gezant van God;
geest van eene hoogere afkomst; — de engelen des
hemels; de engelen des lichts; — de engel der duisternis, de duivel; de engel des verbonds; de val der engelen; (fig.) iem. dien men zeer liefheeft; min engel!

inz. van kinderen ; een toonbeeld van een mensch:

hfj was
een engel van een man ; zij is een engel;
my een reddende engel, redder uit den flood; — gfj
komt als een engel uit den hemel, juist to goeder
ure; — de engelen schudden hun beddeken nit, (schertsend) het sneeuwt; — het was of er een engel(tje) in
lmjn mond kwam, het was seer lekker; — zfin goede
repel, zij r. bescherrnheilige; een gelukkig tooval;
spreekt als een engel en doet als een bengel; —
inenschen zijn geen engelen, zijn niet zonder gebreken.
Enyeltje, o. (-s), zie aldaar.

ENGELACHTIG. bn . bw. (-er, -st), als een, als van
een engel. ENGELACHTIGHEID, v.
ENGELENBAK, m. (-ken), de geringste plaats in
een schouwburg, gewoonlijk het hoogst in 't gebouw; (ook) zij die daar zitten ; ...GEDULD, o. zeer
greet geduld ; ...GEZICHTJE, o. (-5), een lief gezicht:
o. (-s), (ook fig.)
...KOOR, o. (...koren);
ENGELENRE1, m. (-en), rei van engelen; ...STEM,
v. (-men) ; ...TAAL, v. (fig.) verheven, welwillende
taal: ...ZANG, m., de engelenzang in de velden van

Bethlehem.

ENGELHAAI, m. (-en), (nat. hist.) een •isch die

inzond. in de Middellandsche Zee gevonden wordt.
ENGELIN, v. (-nen), beminde zeer goede vrouw.

ENGELINNETJE, o. (-s).

ENGELKRUID, o., het Wilde engelkruid, eene der

algemeenste schermbloemige planten in Ned., met
dubbelgevinde bladeren, ook engelwortel geheeten.
ENGELREIN, bn. zoo rein als een engel.
ENGELS, o. (oudt.) goud-en-zilvergewicht: 1/20 van

eon oud-Hollandsch ons (= 1.538 Ned. wichtje): een
mark heeft 160 engels.
ENGELSCH, bn. (veroud.) van een engel, van engelen: de engelsche groetenis, de groetenis van den engel
(aan Maria); — de engelsche natie, het engelendom.
ENGELSCH, bn. van, uit Engeland; — de Engelsche
of Anglikaansche kerk, de staatskerk in Engeland;
heeft hij geld? — een Engel—sprekthijEngelsch?
schen brief schrijven, een dutje doen; — Engelsch

draven, zeer snel draven; — het is Engelsch gaar,
Engelsch gras, fijn plantje met lUnhalf gaar;
vormige blaadjes op zilte klei groeiend, Statice
Limoniuue; — Engelsche klink, eene bijzondere steak
Engelsche mill 1609 Meter; —
in eon touw;

ENGELSCH.

ENTERLUIK.

Engelsch epleister, taf met eene oplossing van
vischlijm en benzatinctuur bestreken, diem om
wonden of te sluiten; — dat is met den Engelschen schroevendraaier gedaan, gezegd als eene
schroef met den hamer in het hout geslagen is;
schroefsleutel die wijder en nau—Engelschesleut l,
_Engelsche stem, eene kleiwer kan gezet worden;
soort, tot schuren en polijsten van metalen gebezigd;
Engelsch zadel, soort van rijzadel; — Engelsche ziekte, rachitis; — Engelsch soot, bitterzout of
zwavelzure magnesia, als laxeerm del aangewend; — Engelsch tweet, eene zweetziekte die den
dood gewoonlijk ten gevolge had.
ENGELSCH, o. de Engelsche taal.
ENGELSCHE, v. Engelsche vrouw.
ENGELSCHMAN, m. (my. Engelschen).
ENGELTJE, o. (-5), (scherts.) een lief, aanvallig
kind; — een engeltje in den &mel, een gestorven
kindje; — engeltjes maken, zie ENGELTJESMAAKSTER; (gew.) onze-lieveheersbeestje.
ENGELTJESETEN, o. een der volksnamen van de
witte doovenetel.
ENGELTJESMAAKSTER, v. (-5), vrouw die voor
zekere geldsom de verzorging van zeerjonge kinderen, vooral buiten huwelijk verwekt, op zich neemt
en ze daarna door stelselmatige verwaarloozing

coke) om mjj te plagen, alleen, louter; — enkel komt h5
bij ens, nu on dan, zelden.
ENKELHOUWIG, bn. (van eene vi.j1) met OOn houw.
ENKELING, m. en v. (-en), individu.
ENKELVOUD, o. (-en), (taalk.) (van zelfst. woorden)
die vorm van een woord, die aanduidt, dat er maar
eene zelfstandigheid van die soort wordt bedoeld,
(van bijv. woorden en werkwoorden) de overeen-stemmende buigingsvorm: een woord stoat in het enkelvoud of meervoud.
ENKELVOUDIG, bn. (taalk.) wat in het enkelvoud
staat; niet samengesteld : (taalk.) enkelvoudige tijden;
(rek.) enkelvoudige grootheid; (nat.) enkelvoudige lichamen, elementen.
ENKHUIZER, m. (-s), inwoner van Enkhuizen; (zeew.)herhaalde slag van eenkabel em de beting: een enkhuizer op het touw leggen; almanak, te Enkhuizen gedrukt.
ENKLAUW, m. (-en), (ontl.) enkel bij een dier, inz.
bij eon paard; (veearts.) voetgal, gezwel aan de achterpooten van een paard.
ENLEVAGE, v. etsdruk (in katoendrukkerijen).
ENLUMINEEREN, (enlumineerde, heeft genlumineerd), met kleuren afzetten, dekken; kleuren.
ENORM, bn. bw. (-er, -st), bovenmatig; bijzonder
greet; ongehoord; afschuwelijk.
ENORMITEIT, v. bovenmatigheid; het ongehoorde;
gedrochtelijke grootte.
ENQUETE, v. (-n, -5), onderzoek, op last of door
tusschenkomst van eene der staatsmachten• onder'
zoek van wege en tot voorlichting der volksvertegenwoordiging betreffende onderwerpen die aan
hare beslissing onderworpen zijn; —COMMISSIE,
v. (...sien); —VERSLAG, o. (-en), de enqueteverslagen
omtrent de arbeiderstoestanden in Nederland vormem
ruim 20 folio-deelen.
ENROLEEREN, (enroleerde, heeft getinroleerd), (mil.>
nanwerven, in dienst nemen.
ENSEMBLE, o. het geheel, alles to zamen, alien
bijeen; (in de kunst) de samenwerking der enkele
deelen tot een harmonisch geheel; muziekstuk veer
piano en strijk- of blaasinstrumenten; gedeelte eener
groote composite, door twee of meer personen gezongen, in tegenstelling van de solo's.
ENSILAGE, v. het inkuilen van groenvoeder.
ENT, v. (-en), boomtak of spruit die in een anderen
boom wordt gehecht om te groeien.
ENTABLEMENT, o. (-en), (bouwk.) rollaag; archi,
traaf.
ENTAMEEREN, (entameerde, heeft geentameerdj,
(eene kwestie) aanvangen, openingen doen (b.v.tot.
het voeren van onderhandellingen).
ENT E, (herald.) een schild waarvan de stukken,
met golvende lijnen of op het .einde verbreede bochten in elkander sluiten.
ENTEN, (entte, heeft geent), de ent van een veredelden boom bevestigen in de spleet die men in
een wilden of anderen boom gemaakt heeft, opdat.
zij zich innig met dien stam verbinde en er alzoo ,
op een wilden stam endlbomrtsa;
enten; in de spleet, enten; (ook flg.) in Engelandwaar
de Angel-Saksische beschaving geent was op den Britschen stem ; vgl. inenten. ENTING, v. het enten.
ENTER, m. (-s), (gew.) een dier (inz. een paard).
van een jaar, gewoonlijk van den winter; vgl. twenter, tweejarig; — het is daar enter onder de twenter,
alles onder elkaar.
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langzaam laat sterven.
ENGELTJESMAKERIJ, v. (-en), het bedrijf van een

engeltjesmaakster.
ENGELWORTEL, v. wortel van het engelkruid;

deze plant zelf.
ENGELZOET, o. (plantenk.), zie EIKENVAREN.
ENGELZOET, bn. (-er, -st), zeer zoet (van kin-

deren).
ENGERLING, m. (-en), masker van den meikever,
kwatworm, elft, emelt.
ENGHARTIG, bn. (-er, -st), kleinhartig, bekrompen;
niet moedig. ENGHARTIGHEID, v.
ENGHEID, v. hoedanigheid van hetgeen eng is.
ENGTE, v. (-n), nau we doorgang (ter zee of te land);
enge weg, pas; zeeengte, landengte, bergengte; (fig.)
verlegenheid, klem: in de engte gebracht zijn.
ENGYMETER, m. (-5), afstandsmeter (werktuig).
ENGYSCOOP, m. (...copen), vroegere benaming van
den micro s co o p.
ENHARMONISCH, bn. (muz.) enharmonische tonen,
die anders genoemd en geschreven worden, maar
toch even hoop; klinken, by. cis en des; — enharmonische accoorden, accocrden op enharmonische tonen ;
enharmonische toonschaal, toonschaal met alle verhoogingen en verlagingen, by. c, cis, des, d, dis, es, e,
enz.; — enharmonische verwisseling, verwisseling van
enharmoni sell° tenon.
ENIGMATISCH, bn. raadselachtig, zonderling, dubbelzinnig.
ENJAMBEMENT, o. het voortloopen van een versregel in den volgenden. zonder rustteeken.
ENK, m. (-en), eerie omlieinde of aigeslotene streek
bouwland, dat veelal aan onderscheidene eigenaars
toebehoort.
ENKEL, m. (-5), (ontl.) de knokkel aan beide zijden

van het been boven den voet.
ENKEL, ook ENKELD, onbep. telw. bn . bw. niex
dubbel: eene stof van enkele breedte; enkel port; -eene enkele rocs, met een krans bloemblaadjes; —
bloemen met een enkel bloemdek, met een krans; — de
enkele standaard, (in het muntwezen) waarbij de
standpenningen of uit goud of uit zilver wordengeslagen; — enkel boekhouden, (handel) boekhouden dat
zich enkel bepaalt tot het beschrijven der betrekkingen met personen (vooral in zaken van minderen
omvang); — eene /mart enkele reis, geen retour ; eenige:
enkele huizen staan nog buiten de poort; enkele
opmerkingen maken, terloops eenige; — enkelen weten
het, weinig personen; — een enkel dubbeltje, slechts
een; — ik heb niets dan enkele centen, geen zilvergeld;
in losse vellen; bw. ik
—enboekineklev len,
heb hem enkel gezien, niet gesproken; — hfj doet het

ENTER. m. (-5), die boomen ent.
ENTERBIJL, v. (-en), bij1 met scherpe punt tegenover het seherp, ...DREG, v. (-gen), ...DREGGE, v.
(-n), zeker oorlogswerktuig (op schepen).
ENTEREN, (enterde, heeft geenterd), een vijandelijk schip aan boord klampen en beklimmen om het.
to veroveren; klimmen in het want. ENTERHAAK,
m. (...haken). ENTERING, v. (-en), het enteren.
ENTERIJ. v. (-en), boornkweekerij.
ENTERLUIK, o. (-en), luik veer in den bak of achter in de kajuit van een schip ; ...NET, o. (-ten)p
vinkennet, vgl. achterrinkennet.

ENTERSCHAAP.

EPITHEET.

ENTERSCHAAP, o. (...schapen); ...STIER, m. (-en),

zie ENTER.

maan.

ENTHOF, m. (...hoven), boomkweekerij; ...LOOT,

v. (...loten), entrijs;
o. (-sen); ...RIJS, 0. zie
ENT; ...SCHILDJE, o. (-s), schildje
oog om to
enten; ...SPLEET, v. (...spleten), eene voor het enten
gemaakte spleet; ...TAKJE, o. (-s), entrijs.
ENTHUSIASMEEREN, (enthusiasmeerde, heeft gam
thusiasmeerd), geestdrift verwekken, ontylammen,
in gloed brengen.
ENTHUSIASME, o. geestverrukking, vervoering.
ENTHUSIAST, m. (-en), hartstochtelijk bewonderaar ; dweper; — hij was geheel en al enthusiast, vol

geestdrift.
ENTOMOLIET,
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eersten Januari verloopen is sedert de vorige nieuwe

m. (-en), insectensteen; fossiele

insecten.
ENTOMOLOGIE, v. kennis van den bouw, de leef-

wljze, de gedaanteverwisselingen en de systematische rangschikking der insecten.
ENTOMOLOGISCH, bn. tot de insectenleer behoo-

rende.
ENTOMOLOOG, m. (...logen), insectenkenner.
ENTOPTISCH, bn., entoptische verschjnselen, die bij

het inzien (in een spiegel enz.) waargenomen worden; — entoptische kl,ai .en, de gewone t rverschijnscion, ter ondersc ► eiding van de dioptrische.
EN-TOUT-CAS, in. kleine paraplu die tevens tot
parasol kan dienen.
ENTR' ACTE, 111. (-s), pauze tusschen twee bedrijven ;
tusschenstukje (ballet of een muziekstuk); kleine
sigaar die men in de pauze kan oprooken.
ENTRE-DEUX, o. middelstuk, tusschenwand; tusschenzetsel (bij gordijnen, japonnen en schortjes);

tusschenruimte.
ENTREE, v. (-s), ingang, toegang;

zijne entree ma-

ken, intrede; vestibule; voorkamer; intreegeld; (muz.)

voorspel, introductie; de eerste dans.
ENTREEGELD,
o. (-en); ...BILJET, o. (-ten);
...KAART, v. (-en), bewijs van toegang; ...PRIJS,
m. (...prijzen).
ENTREFILET, (-s), ingeschoven, meest kort artikel
in eene kraut, van de redactie afkomstig.
ENTRE NOUS, bw. uitdr., tusschen-, onder ons, in
vertrouweii.
ENTREPOT, o. (-s), pakhuis, magazijn, stapelplaats;
inz. waar van de opgeslagen goederen geen inkomende rechten betaald behoeven to worden, voor
zij binnenslands uitgeslagen worden;
publiek entrepot, van wege de regeering opgerieht, met sluiting
van de administratie en de eigenaars; — particulier
entrepot, particulier pakhuis, ook met wederzijdsche
sluiting van de administratie en den eigenaar;
fictief entrepot, opslag van goederen in eigen pakhuis, onder eigen toezicht en zonder sluiting van
de administratie.
ENTREPOT-DOK, o. (-ken), dok waarin een geheel
schip met de lading in entrepOt kan worden gesteld.
ENTREPOT-ORDER, m. (-s).
ENTRESOL, m. (-s), tusschenverdieping ; insteek-

kamertje.
ENTRETENUES, my. (herald.) gezegd van twee of

weer sleutels waarvan de oogen door elkander gevlochten zijn.
ENTWAS, o. was om de entingsplaats van de lucht
of to sluiten, bestaande uit 2 deelen gele was, 1 bars
en 1 terpentijn ; ook wel deeg van versehen koemest,
klei of loom en terpentijn met koehaar tot betere
verbinding dooreengemengd.
ENVELOPPE, v. (-s), omslag (voor brieven), omhulsel; (krijgsk.) samenhangende linie der contre-

garden en couvrefacen.
ENVIRONS, m. my. omstreken, omtrek.
ENZ., verkorting van EN ZOO VOORT.
EOCENE LAGEN, my. de oudste lagen van het ter-

tiaire tijdvak waarin de eerste sporen van thans
nog bestaande diersoorten worden aangetroffen.
EO IPSO, van zelf; juist daarvoor.
EPACTA, m. (...ten), het aantal dagen, dat op den

EPAULEMENT, o. (-en), borstwering van opgeworpen aarde, schanskorven, zandzakken enz. tot dekking tegen het vijandelijke vuur.
EPAULET, v. (-ten), (mil.) schouderbelegsel, -kwast;
(fig.) de epaulet, de militairo stand.
EPENTHESIS, v. inschuiving van eene letter of
lettergreep in een woord (gramm. figuur.)
EPENTHETISCH, bn. ingeschoven, ingelascht (van
eene letter b.v. de d in hoenders).
EPHEMEER, bn. een dag durende; kortstondig,
voorbij gaand.
EPHEMERIDEN, m. my. (nat. hist.) dag-insecten;
vliegen die slechts den dag leven; geschriften die
voor een bepaald tijdvak geldig zijn, astronomisehe
jaarboeken, tafels die den stand van zon, maan en
eenige sterren en de voornaamste verschijnselen
aan den Hemel voor iederen dag opgeven; dagbladen, tikischriften, vermelding van merkwaardigo
gebeurtenissen op elken dag van hot jaar (in een
s , theurkalender).
EPHETEN, m. my. zekere rechters to Athene, ten
getale van 51, die over burgerlijke rechtszaken oordee Wen.
EPHOOR, m. (ephoren), de hoogste overheidspersoon in Sparta, die de macht der beide koningen
matigde en in evenwicht hield.
EPICURISCH, bn. weelderig, wellustig, zwelgend.
EPICURISME, o. neiging tot zinnelijkheid en wellust.
EPICURIST, m. (-en), zinnelijk mensch, wellusteling;
iem. die verfijnde genoegens bemint.
EPICYCLOIDE, v. (-n), (meetk.) zekere kromme lijn
die beschreven wordt door een punt in den omtrek
eens cirkels die op den omtrek eens anderen cirkels
omwentelt; ligt het beschrijvende punt binnen of
buiten den bewegenden cirkel, dan heeft men eerie
verkorte of eene verlengde epicyclade.
EPICYCLUS, m. (in de oudere sterrenk.) bijcirkel.
EPIDEMIE, v. (...mieen), heerschende, besmettelijke
ziekte.
EPIDEMISCH, bn. bw. algemeen heerschend en
meestal; eene epidemische ziekte; de mazelen zijn epide-

misch verklaard ; die ziekte heerscht hier epidemisch.
EPIDERMIS, m. opperhuid van het dierlijk lichaam,
bestaande uit eene slijmlaag en eene hoornlaag.
EPIGONEN, m. my. personen die op het gebied
van kunsten on wetenschappen goon nieuw stelsol
uitvinden, maar op den bestaanden grond.slag, voortbouwen; het nageslacht.
EPIGRAAF, v. (...grafen), opschrift, zinspreuk op
monumenten.
EPIGRAM, o. (-men), puntdicht, kort hekeldicht.
EPIGRAPHISCHE ZIJDE, v. (-n), (in de count- en
penningkunde) die zijde waarop het beeld on hut
opschrift staan.
EPILEPSIE, v. vallende ziekte.
EPILOOG, v, (...logen), na-, slotrede.
EPISCH, bn. tot het heldendicht behoorende: eene

epische stof, een episch gedicht.
EPISCOPAAL, bn. wat tot den bisschop of diens
ambt behoort: episcopate kerk.
EPISCOPAAT, o. bisdom; bissehoppelijke waardigheid.
EPISCOPALEN, m. my. aanhangers
leden der
bissehoppelijke kerk in Engeland.
EPISODE, v. (-5, 41), stuk uit de geschiedenis, ingelascht verhaal.
EPISODISCH, bn. ingevlochten, ingelaseht.
EPISTEL, m. (-5), brief; boetpredikatie ; zendbrief
der Apostelen; po6tisehe brief, vooral door leer- en
hekeldiehters gebruikt.
EPISTYLUS, m. EPISTYL, o. (bouwk.) kroon
bovenste eener zuil, architraaf.
EPITAPHIUM, o. (...phia), grafschrift; grafsteen,
tombe.
EPITHEET, o. (...theten), epitheton; toenaam;
scholdwoord.
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EPITHESIS.

EPITHESIS, v. toevoegsel.
EPITHETON, o. (...ta), bijvoeglijk woord ; epitheet ; —

epitheton ornans, bijvoeglijk naamwoord ter versiering.
EPIZOEN, my. insecten die op of in de huid van
dieren leven, zooals luizen en mijten.
EPIZOOTIE, v. besmettelijke veeziekte, sterfte onder het vee.
EPOPEE, EPOS, o., epische dichttrant, episch dicletstuk.
EPOPTICA, v. do leer van de kleurspeling op doorzichtige bladeren (een gedeelte der kleurenieer).
EPOPTISCH, bn., epoptische kleuren, kleuren welke
men in sommige gevallen op de oppervlakte der
lichamen ziet.
EPOQUE, v. (-s), tijdstip; (fig.) gedenkwaardige
dag; — epoque maken, groot opzien verwekken., (zich
of zijn tijd) beroemd maken.
EPOS, o. zie EPOPEE.
EPPE, v. (plantenk.) eene moesplant, gewoonlijk sel{lerij en ook wel juffrouwmerk geheeten; —K.R UID, o.
EPSOMZOUT, o. bitterzout.
EQUATIE, v. (-s,
verevening, gelijkmaking ;
alge bralsche vergelijking.
EQUATOR, m.; zie AEQUATOR.
EQUILIBRE, o. evenwicht.
EQUILIBRIST, m. (-en), koordedanser; kunstenmak er.
EQUINOX, m. nachtevening, dag- en nachtevening.
EQUINOXIAAL, bn. tot de dag- en nachtevening
behoorende.
EQUIPAGE, v. (-s). eigen rijtuig met al wat er toe
behoort (paarden, bedienden enz.): equipage houden ;
alles wat tot den reisstoet van aanzienlijke personen
behoort; uitrusting van een officier (in tijd van oorlog); scheepsbemanning. EQUIPAGEMEESTER, m.
(-s), kwartiermeester.
EQUIPEEREN, (equipeerde, heeft geequipeerd), uit-,
toerusten, van het noodige voorzien; bemannen.
EQUIPEMENT, o. (-en), uitrusting (kleeding en wapens) van een krijgsman, of van een schip; — equipementstukken, voorwerpen die tot de uitrusting eens
militairs behooren.
EQUIVALENT, bn. gelijkwaardig.
EQUIVALENT, o. (-en), iets dat dezelfde waarde heeft
iets anders; wat iets vervangen kan: daarvoo•
Jient een equivalent gezocht te worden; belasting die
eene andere afgeschafte vervangt.
EQUIVOQUE, bn. dubbelzinnig.
o. dubbelzinnig.
heid; dubbelzinnig gezegde; onzedelijke woordspeling.
ER, bw. (enclitische vorm van der, daar) daar, op
de aangewezen, aangeduide plaats: wie waren er
(b. v. in de kerk, op het concert, in he vergadering,
.aan de deur); dat boek is or niet, (b. v. in de bibliotheek); — ik zal er even aangaan aanloopen, (bij den
doktor, op de gemeente-secretarie); in hij is er kan er
eene bepaalde plaats b.v. aan den eindpaal aanduiden, figuurlijk beteekent er zijn, b. v. het doel bereikt
hebben, geslaagd, gereed zijn met een werk; — ik ben
or al, ben reeds opgestaan, ben ter plaatse ; in onbepaalde beteekenis, zonder aan eene plants to denken :
niemand was er te vinden die het doen wilde; zoo iem.
ieeft er niet; — dat is er niet, bestaat niet; inzonder_
heid: er was eens een koning ; er leefde in lien tijd een
wonderdokter; er woonde daar (in die stad) een rifle
man; er bleek uitzien;
(vooral aan het begin van zinnen in den lijdenden
vorm) : er wordt alhier een gekkenhuis gebouwd, ook : er
wordt gepraat, gelachen;
(in verbinding met bijwoorden) ter vervanging van
een persoonlijk of aanwijzend voornaamwoord met
een voorzetsel (vooral voor zaken), (ook wel in
een woord geschreven) : ik heb er niets van gehoord
daarvan, van dat, dit (het); er voor (ervoor) bedanken ;
er mede opgescheept zitten ; er toebijdragen; (in de spreektaal ook van personen gezegd) : ik ga er niet mee om,
net hen, haar enz.; yank vormt het bijwoord eene

ERFELIJK.
samenstelling met het werkw,, waardoor er in. eig.
of fig. zin eene plaats aangeeft: de verf is er afgegaan (b. v. van de deur) ; hij was er in een oogenblik
fgesprongen (van het paard); — zijn goeden naam,

zfjn leven er of brengen (b. v. uit een dreigend gevaar); —
het er goed, slecht afbrengen, (b. v. bij een wedstri.jd,
onderzoek) zie AFBRENGEN; doe er een gulden af.
(van den prijs); er slecht, met eene boete afkomen, (van
de aanklacht) zie AFKOMEN; gij moogt er niet aankomen, (aan dat voorwerp); houd er (van dit geld) tien
stuivers af; hij kan er (van zijn tijd) geen uur afnemen ; den beet er doordraaien; — hij is er doorgekomen,
zie op DOORKOMEN, -GAAN, -KUNNEN, -ZIJN),
hy is er leelijk ingeloopen, ingevlogen (in de val, in
zijne straf); die vro•w leapt er vaak uit, (uit het hubs);
tien aandeelen worden er jaarlijks uitgeloot;
(met van inz. ter vervanging van een bezitt. voornaamw. of aanw. vnw.: hij heeft het mooie veulen en

zijn buurman de moeder ervan gekocht; zijn neef heeft
de oudste dochter van den rijken koopman getrouwd en

h# is verloofd met de jongste er van (met diens jongste
dochter);
der, er, 'r worden yank als bezitt. vnw. (haar,
heur) gebruikt: zij pasten op er tad; ze kregen op er
('r) gezicht; zonder voorzetsel (oude 2 nv. van het
pers. vnw.) beteekenende van hem, van die, daarvan,
ervan): geef mij een pear sigaren, zfjn er nog vele in
het kistje? ik ken er ee•igen, er zijn er (van hen) die
zoo iets niet zouden doen; er zjjn er velen.
ERACHTEN, o. alleen nog gebruikelijk in mfins,
zijns erachtens enz., naar mijne meaning, zijne meaning die niet zonder grond is.
ERBARMELIJK, bn. bw. (-er, -st), erbarmen, medelijden opwekkende, naar: het ziet er erbarmelfik uit;
het is er erbarmelfjk mee gesteld. ERBARMELIJKHETD, v.
ERBARMEN MICH], (erbarmde zich, heeft zich erbarmd), medelij den gevoelen en bereidwillig zijne hulp
verleenen; zich ontfermen: erbarm a onzer (ook
over ons), o Heer ! ERBARMING, v. mededoogen, bereidwilligheid tot verleenen van hulp, ontferming.
ERDSCHELLE, v. (-n), (plantenk.) een der vele volksnamen van de paardenbloem, ook hondsbloem, honnebloem, hondenbloem, hondetong, kettingbloem, molsla,
papenstoel, pissebloem, pissehed, beddezeeker, wilde suikerij on leeuwentand geheeten.
EREBUS, m. (fab.) de hel, onderwereld.
EREIS, bw. eene reis: een keer, eens.
EREMIET, m. (-en), zie HEREMIET.
ERENTFESTE, bn. (oudt.) grootachtbare (eeretitel).
ERETHISMUS, ERETHISME, o. (gen.) prikkeling
der zenuwen, overspanning, prikkelbaarheid.
ERF, v. (plantenk.) een der volksnamen van de gemeene muur, ook murik, hoenderbeet on vogelkruid ge-

heeten.

ERF, ERVE, o. (erven), nalatenschap, erfdeel; —
huis en erf, stuk grond dat bij het huffs behoort;

onbebouwd stuk grond bij eene boerenwoning; afgesloten ruimte, grondgebied : ieder is baas op zijn eigen
erf; vaste goederen: h# nwest zijne have en erf verkoopen ; boerenplaats; — het erf voor de pacht later
iggen, met de noorderzon vertrekken; — heerschend
erf, walks eigenaar rechten heeft op een ander erf,
dat dan dienstbaar of lijdend erf genoemd wordt; — m.
my. erfgenaam : wie zijn zijne erven? gedrukt en uitgegeven bij de erven J. J. TA to Zwolle ; nerf (van leder).
ERFBEZIT, o. erfelijke bezitting; ...BEZITTING, v.;
...CIJNS. m. (...cijnzen), erfelijke rente van een vast
goed, erfpacht; ...DEEL, o. (-en), erfportie, aandeel in
eene nalatenschap : zffn, wettelijk erfdeel; ...DIENSTBAARHEID, v. (...heden), last waarmede een erf
bezwaard is ten bate van een ander erf, by. het
recht van overpad, van uitwatering, verbod om bebouwd te worden, enz.: heerschende en lodende erfdienstbaarheden; ..:DOCHTER, v. (-s), die later erven
moat.
ERFELIJK, bn. bw. wat als erfenis overgaat, wat
gegrfd wordt: erfelijk recht overge6rfd: erfeltYke ziekte

ERFELIJK.
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bij wijze van erfenis; — eeuwig en erfelok, zonder ophouden, voortdurend, gedurig. ERFELIJKHEID, v.

men erven moot; zeer oude tante, ...TOCHT, m.
(-en), lijftocht, vruchtgebruik; ...VIJAND, m. (-en),
gezworen vijand, doodvijand; ...VIJANDIN, v. (-nen);
...VIJANDSCHAP, v.
ERFVOLK, o. (-en), (H. S.) het uitverkoren yolk,
het yolk Israels; ...VORST, m. (-en); ...VORSTIN,
v. (-nen); ...VORSTENDOM, o. (-men) ; ...WACHTER,
m. (-s), (w. g.) vermoedelijke erfgenaam; ...ZIEKTE,
v. (-n), ziekte die erfelijk is in eene famine; ...ZONDE,
v. de zonde die den mensch door zijne geboorte aankleeft, als gevolg van den zondeval van het eerste
menschenpaar: het leerstuk der erfzonde.
ERG, bn. bw. (-er, -st), slecht, boos, slim; het
is meer clan erg; — op het ergste voorbereid zijn, het
slimste verwachten; — zoo erg is het niet; — wat hij
yedaan heeft is nog erger, nog slechter; — 't wordt
hoe langer hoe erger, d. i. hoe langer het duurt, hoe
slimmer het wordt; — van kwaad tot erger vervallen,
zich steeds meer aan het kwaad overgeven; — het
is er erg mede gesteld, zeer treurig;
hij ligt zeer
erg, zeer ziek; — 't is een erg weir, zeer slecht weder; — de regen is nu op zijn ergst, op zijn heyigst ;
—e nergeviand,
een groote vijand; — het staat u erg
leelfjk, zeer leelijk; — zij zijn erg arm, zeer arm;
—hetwa iterg,
hevig; — h# is erg op den penning, zeer
gierig, inhalig.
ERG, o., zonder erg, niet opzettelijk, zonder kwade
bedoeling, onwillekeurig; — h(j heeft er geen erg in,
hij ziet er niets kwaads in, (ook) hij is er niet op
verdacht; — erg hebben, opletten: heb toch erg bij wat
ye doet; — (gemeenz.) h(j doet het net een ergje, met
zeker oogmerk.
ERGDENKEND, bn. (-er, -st), achterdochtig, argwanend, wantrouwend. ERGDENKENDHEID, v.
ERGENS, bw. op zekere, niet bopaald aangewezen
plaats: daar ergens; waar ergens?;(in verbinding
met een bijwoord) iets: ergens mei pronken; hfj zocht
ergens naar; sprak ergens van?
ERGEREN, (ergerde, heeft geergerd), aanstoot geven,
vertoornen, met weerzin vervullen: die zaak ergert
rnfj, die jongen ergert mfj door zijn onbeschoft gedrag ; —
zich ergeren, zich boos maken, met weerzin aan iets
denken of iets zien : zich aan (over) tal van misbruiken ergeren; — mensch! erger-je niet, (schertsend) vermanend gezegd tegen iemand die spoedig kwaad
wordt; — h?j ergerde zich dood, doodelijk, buitengemeen, in den hoogsten graad. ERGERING, v. aanstoot.
ERGERLIJK, bn. bw. (-er, -st), waaraan men zich
ergert: de ergerlijke verwaarloozing der hoogste belangen; 't is ergerlok; in strijd met de goede zeden: een
ergerlijk levensgedrag. ERGERLIJKHEID, v. (...heden).
ERGERNIS, v. (-son), aanstoot, kwetsende, beleedigende gewaarwording: ergernis verwekken, geven;
tot groote ergernis van.
ERGJE, o. zie ERG.
ERGO, bw. bijgevolg, dus, derhalve, alzoo.
ERGOTISMUS, o. kriebelziekte, ziekelijke aandoening ten gevolge van het gebruiken van tarwe
waarmee moederkoorn vermengd is.
ERICA, v. (-'s), altijdgroene heesters met naaldvormige bladeren, dikwerf uitgestrekte vlakten bedekkende, heideplantjes.
ERIN, o. Ierland: het groene Erin.
ERINNEREN, (w. g.), zie HERINNEREN.
ERINNYEN, v. my. (fab.) wraakgodinnen, furien.
ERIOMETER, m. (-s), werktuig om de fijnheid van
de wol to bepalen.
ERIS, v. (fab.) godin der tweedracht.
ERKAUWEN, (w. g.), zie HERKAUWEN.
ERKENNEN, (erkende, heeft erkend), kunnen, onderscheiden: er is geen spoor van studie in dat stuk to
erkennen; toestemmen dat iets terecht een zekeren
naam draagt : iem. als koning erkennen; een document
als echt erkennen; de waarheid van iets toegeven:
ik erken, dat ik gedwaald heb; openlijk voor jets uitkomen: zfjn, misslag erkennen; — een natuurlfjk kind
crkennen, voor het zijne verklaren, waardoor het

v. (-son), wat men van een overledene
eene erfenis aanvaarden (under voorrecht van
boedelbeschroving), - verwerpen. ERFENISJE, o. (-s),
kleine erfenis; een erfenisje krijgen.
ERFGARF, v. (...geven); ...GAVE, v. (-n), (w. g.)
achenking bij uiterste wilsbeschikking, legaat.
ERFGELD, o. geld dat men geerfd heeft.
ERFGENAAM, m. en v. (...namen); ...GENAME, v.
hij of zij op wien of wie eene nalatenschap
of een deel er van overgaat: natuurl ijke erfgenaam,
universeele erfgenaam ; medeirfgenaam; — erfgenaam
bfj versterf, volgens onze wetgeving eerst de bloedverwanten tot in den l2den graad, daarna de langstlevende echtgenoot en eindelijk de staat.
ERFGENOOT, m. (-en). ERFGENOOTE, v. (-n), (w. g.)
anedeerfgenaam.
ERFGIFT, v. (-en), (w. g.) legaat; ...GOED, o. (-eren),
rbezittingen die bij erfenis overgaan: het vaclertfjk
.erfgoed; — in het erfgoed vervallen, kunnen erven;
o. (...graven), erfelijk graf, familiegraf;
...GROND, m. (-en); ...GRONDRECHT, o.
ERFHUIS, 0. (...huizen), huis waar de inboedel van
-overledenen ten verzoeke van de erfgenanien wordt
verkocht, boelhuis ; — erfhuis houden, aan de meest-biedenden verkoopen; —130EK, o. (-en), catalogus
Tan een inboedel ; —GELD, o. opbrengst der publieke
verkooping van een nagelaten inboedel; —MEESTER, m. (-s), afslager, ondernemer van publieke
verkoopingen; —RECHT, o.
ERFHUISWIJZE, bw. bij opbod: erfhuiswoze ver.koopen.
ERFHUUR, v. erfpacht.
ERFKONINGSCH AP, o., erfelijk koningschap; ...KOITINKRIJK, 0. (-en), koninkrijk waar de heerschappij
,bij erfenis overgaat.
ERFLAND, o. (-en), de Oostenrfjksche erflanden.
ERFLATER, m. (-s); ...L.A.ATSTER, v. (-s), die laat
-erven, in tegens telling met erfgenaam. ERFLATING,
-v. (-en), wat men van een overledene erft, hetzij
covereenkomstig de wet, hetzij bij uitersten wil.
ERFLEEN, 0. (-en), erfelijk leen; —GOED,o.(-eren);
—HEER, m. (-en); —MAN, m. (-nen), vazal.
ERFLOOS, bn. (w. g.) zonder erven.
ERFMAKER, m. (-s); ...MAAKSTER, v. ( s), (w. g.) die
ibij uitersten wil beschikt ; ...MAKING, v. (-en), legaat.
:schenking bij uitersten wil.
ERFOOM, m. (-s), een (ongehuwd) persoon van
wien men erven kan; ...OPVOLGING, v., erfopvolsing b# versterf, erfopvolgingsoorlog.
ERFPACHT, v. (-en), een stuk grond in erfpacht uitgemen, het afstaan van een onroerend good (gewoonklijk aan eene gemeente of staat behoorende) tegen
► etaling van eene zekere pacht (in geld, voortbrengselen of yruchten) voor een tijd van tien tot negen
-en negentig jaren; ...PA CHTER, m. (-s); „YACHTSBECHT, o. (-en); ...PORTIE, v. (...tien, -s), gedeelte
-dat iemand van eene erfenis toekomt.
ERFPRINS, m. (-en), de toekornstige troonopvolger
van een hertog of vorst; ...PRINSES, v. (-son).
ERFRECHT, o., hot recht waarbij het erven gerregeld is; het recht om to erven: zijn erfrecht doen
.gelden; ...RENTE, v. (-n), eon vaste (meestal jaarlijksche) rente, die niet met den dood van den renteheifer vervalt; ...SCHEIDER, m. (-s), (w. g.) rooimeester; ...SCHULD, v. (-en), schuld die overgaat
-op hem die de nalatenschap van eon overledene
.aanvaardt; ...STADHOUDER, m. (-s), vermoedelijke
-opvolger in het stadhouderschap der voormalige
republiek der Vereenigde Nederlanden; ...STADHOUDERSCHAP, o.
ERFSTELLING, v. (-en), beschikking bij uitersten
erfstelling over de hand; ...STUK, o. (-ken), voorwerp dat men geerfd heeft; zeer ouderwetsch voorwerp, lots waarop men een familiezwak heeft;
....TANTE, v. (-s), rijke ongehuwde tante waarvan
ERFENIS,

e rft;
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verschillende kinderrechten verkrijgt; belijden: den
waren God erkennen; dankbaar zijn voor: genoten
weldaden erkennen. ERKENNING, v. (-en).
ERKENTELIJK, bn. bw. (-er, -st), dankbaar, gaarne
bereidwillig tot wederdienst. ERKENTELIJKHEID,
v. dankbaarheid.
ERKENTENIS, v. erkenningsvermogen: tot erkentenis komen, brengen; gevoel van erkentelijkheid ; dankbaarheid.
ERKER, m. (-s), (bouwk.) arkel, uitbouwsel aan een
huis, [een in den jongsten tijd uit het Hoogd. overgenomen woord].

bevat, dat het er met voordeel uit kan worden gescheiden; (industrie) eene soort van brons ; —ADER,
v. (-s, -en).
ERTSARM, bn. (w. g.), arm aan erts, weinig erts
bevattende.
ERTSASCH, v. zinkkalk, zinkbloemen; ...BEDDING,.
v. (-en), eene opeenhooping van erts in den grond;
...BLOEM, v. spaath; ...GANG, v. (-en), ertsader, opvulling van spleten en kloven in rotsen met efts;
...GROEVE, v. (-n); ...MOEDER, v. ertsbloem ; ...MOLEN, m. (-s).
ERTSRIJK, bn. (-er, -st), rijk aan erts, veel erts bevattende.
ERUDITIE, v. geleerdheid.
uitbarsting (van een vulERUPTIE, v. (-5,
kaan enz.).
ERUPTIEVE GESTEENTEN, my. gesmolten stoffen,
die door bovenliggende gesteenten gedrongen on
daarover heen gevloeid, afgekoeld on verhard zijn.
ERVAREN, bn. (-er, -st), bekwaam; rijk aan ondervinding: een ervaren veldheer, in jets ervaren zon.
ERVARENHEID, v. bedrevenheid.
ERVAREN, (ervoer, heeft ervaren), ondervinden,
door de ondervinding leeren: gfj zult nog veel moeten
ervaren; — bjj toeval ervoer ik, vernam ik. ERVARING,
v. ( - en), veel ervaring hebben, rijke ervaringen, iets bij
ervaring weten; — tot de ervaring komen, ervaren.
ERVARINGSLEER, v. kennis op juiste waarnemingen, zinnelijke indrukken gegrond.
ERVE, o. zie ERF.
ERVE, v. (veroud.) erfenis: Eli heeft ons bekwaam
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ERLANGBAAR, bn. verkrijgbaar.

ERLANGEN, (erlangde, heeft erlangd), verkrijgen,
verwerven, bekomen. ERLANGING, v.
ERLANGER, m. (-s). ERLANGSTER, v. (s).
ERNST, m. overeenstemming tusschen hetgeen
men in woord of daad uit, met hetgeen men meent
of wil : jets in ernst zeggen (tegenst. scherts); — 't is
mmi heilige ernst, ik meen het ten voile; — ernst met
iets maken, een doel met inspanning van alle krachten zoeken to bereiken; — met ernst studeeren, gezet,
ingesparmen, — iem. jets met ernst onder 't oog brengen, met nadruk, met klem zeggen; — nu wordt het
ernst, nu zal het er spannen, zullen we ons moeten
inspannen; —
die eigenschap van iets, waardoor het de gedachte
aan scherts, aan iets lichts uitsluit: de ernst des

levens; de ernst der tfjden gevoelen; aan den ernst
zjjner woorden vigil niet te twijfelen; —
datgene in iemands uiterlijk, gebaren enz. waaruit blijkt, dat hij niet schertst, of dat hij vervuld is
van het gevoel, naar iets gewichtigs to streven:

de onverstoorbare ernst zijner gelaatstrekken; een gelaat dat mannelijken ernst uitdrukt; (bij uitbr.) gelaatsuitdrukking enz. van iemand die zelden lacht;
dichtsoort, genre van voordragen, waarbij niet op
het grappige gewerkt wordt: ernst en luim; den eersten prfjs voor ernst bfj een rederfjkerswedstrijd.
ERNSTELIJK, bw. ernstig: jets ernstelijk verzoeken.
ERNSTHAFTIG, bn. bw. (van het uiterlijk enz. van
personen) van ernst getuigende ; (vooral) met zijn
ernst to koop loopende.
ERNSTIG, bn. bw. met ernst, in ernst: meent gfj
dat ernstig ?; ernstig studeeren ; door ernst (in de verschillende bet.) gekenmerkt: een ernstig verwijt, een
ernstige strijd, ernstige tfjden; een ernstig gelaat; ernstige dichtstukken; kfjk tech niet zoo ernstig, zoo
strak ; — een ernstig woord met iem. spreken, hem nadrukkelijk op jets verkeerds wijzen; — eene ernstige
ziekte, zwaar, gevaarlijk ; (ook) een ernstige zieke ; hij is
ernstig ziek. ERNSTIGHEID, v. ERNSTIGLIJK, bw.
ERNSTVUURWERK, o. (w. g.) oorlogsbehoeften die,
enkel uit buskruit of andere ontvlambare of brandbare stoffen samengesteld, bestemd zijn om ten
nadeele van den vijand to worden aangewend.
ERODEEREN, (erodeerde, heeft geerodeerd), wegbijten, wegknagen ; uitslijpen (door stroomend water).
EROS, m. (Grieksche mythologie) god der liefde.
EROTISCH, bn. op de liefde betrekking hebbende;
verliefd : erotisch gestemd zfjn; erotische gedichten, minnedichten, liefdedichten.
EROTOMANIE, v. gemoedsziekte waarbij men voortdurend met de geest bij een geliefd onderwerp is.
EROZIE, v. die werkzaamheid van het stroomende
water, waardoor de gesteenten uitgehold worden.
EROZIEKETEL, m. (-s), kom- of cylindervormige
diepte, in de rots uitgehold door het voorbijstroomende water en de meegevoerde steenen (bij draaikolken, langs berghellingen).
ERRARE HUMANUM EST, dwalen is menschelijk.
ERR ATISCHE STEENEN, my. zwerfblokken, deelen
van rotsen, verro verwijderd gevonden van de gesteenten waarvan zij deel uitmaakten.
ERRATUM, o. (...ta), fout, drukfeil; — errata, lijst van
drukfouten.
ERT, v. zie ERWT.
ERTS, o. (-en), -iedere delfstof die zooveel metaal

gemaakt om deel te hebben in de erne der heiligen in het
licht.
ERVEN, (erfde, heeft gedrfd), door erfenis verkrijgen : het Koninkrfjk der Ilemelen erven, deelachtigworden; erfgenaam zijn.
ERVER, m. (-s), erfgenaam. ERVING, v. het erven.
ERWT, [gew. ERWET, ERT], v. (-en), zekere welbekende plant, tot de familie der vlinderbloemigen
behoorende; de vrucht van deze plant; eene spijs
van deze vrucht; doperwt, groene erwt, grauwe

erwt, witte erwt, vale erwt, Spaansche erwt; hij heeft
z#ne erwtjes in het green gegeten, hij heeft zijne verdiensten reeds van to voren verteerd; — hfj is in de
boonen en plukt erwten, hij is geheel in de war; — eene
verwantschap die men met erwten meet uittellen, zoo.
ver; (ook) gezwel aan de voetzool van een paard.
ERWTBEENTJE, o. (-13), (ontleedk.) beentje in den
handwortol.
ERWTBOON, v.-(-en), ook ERWTEBOONEN, soort
van ronde, eivormige kievitsboonen, ook eiboontjes
geheeten ; (ook hetz. als) boonerwten, spikkelboonen.
ERWTEBAST, m. (-en); ...PEUL, v. (-en); ...SCHIL,
v. (-len).
ERWTENBED, o. (-den), tuinbed waarop erwten
groeien; ...BLADROLLER, m. (-s), insect tot de
bladrollers behoorende; ...BROOD, o. brood van erwtenmeel gebakken,• ...KEVER, m. (-s), grauwzwarte
kever, tot de familie der zaadtorren behoorende, die
zijne eitjes in de jonge zaden der erwten legt,
...MEEL, o. ; ...NAT, o. water waarin erwten gekookt
zijn ; ...PIKKERTJE, o. (-s), (gew.) grasmusch ; ...RIJS,
o. (...rijzen), takje, waartegen de ranken der erwten
worden opgeleid [als verzam. stofnaam geen mv.:
geef me eens wat erwtenrijs]; ...SOEP, v. soap van
groene erwten gekookt, snert; ...STEEN, m. (-en),
zekere delfstof; ...STROO, o.; ...UIL, m. (-en);
...WORM, m. (-en); ...WORST, v. (-en), voedingsmiddel, bestaande uit erwtenmeel, rundervet, varkensvleesch, uien en specerijen.
ERYTHEMA, v. (geneesk.) ontsteking der huid, zich
openbarende in roodheid en jeukte.
ES, v. (-son), (muz.) toon, een halve toontrap lager dan e; — 't is in de es, in orde.
ESCALADE, v. (-s), beladdering van vestingwerken.
ESCALADEEREN, (escaladeerde, heeft ge6scaladeerd), met stormladders beklimmen (muren, verdedigingswerken).

ESCAMOTEEREN.
ESCAMOTEEREN, (escamoteerde, heeft geescamo-

teerd), goochelkunstjes doen; wegmoffelen.
ESCAPADE, v. (-s), missprong van een paard; kwalijk overlegde handeling; moedwillige streek.
ESCARP, v. (-en), binnentalud eener gracht (in den
vestingbouw) ; —MUUR, m. (...muren), bekleeding
van het binnentalud eener droge gracht.
ESCH, m. (esschen), zekere boom met zeer taai hout,
dat veel door timmerlieden gebruikt wordt.
ESCHATOLOGIE, v. leer der laatste dingen; in de
dogmatiek : al wat geleerd wordt aangaande 's menschen lot na den dood.
ESCHDOORN, m. (-en); ...DOREN, m. (-s), een plantengeslacht (Acer) waarvan twee soorten: de gemeene eschdoorn, ook wel Schotsche lindeboom, luitenboom en violenboom geheeten, en de kleine eschdoorn,
ook wel booghout en Spaansche aak genoemd, in
bosschen, kreupelbosschen en heggen, zoowel wild
als gekweekt, in Nederl. worden aangetroffen.
ESCHDOORNACHTIGEN, m. my. familie van statige
woudboomen met een vast hout en eene aan looistof rijke schors, algemeen in de noorder gematigde
luchtstreek voorkomende.
ESCHLOOK, o. (plantenk.) sjalotte, sauslook, schalonge: eene in reuk en smaak naar knoflook gelijkende bolplant.
ESCORTE, v. en o. gewapend geleide, bedekking,
gevolg.
ESCORTEEREN, (escorteerde, heeft geescorteerd),

begeleiden, onder bedekking uitgeleide doen.
ESCOUADE, v. (-n), rot soldaten onder een korporaal.
ESCURIAAL, o. naam van een koninklijk lustslot
nabij Madrid.
ES-DUUR, v. (muz.) duur-toonschaal met drie mollen.
ESITO-WAREN, v. my. (kooph.) uitvoerartikelen.
ESKADER, o. (-s), smaldeel, van minder dan 12

oorlogsschepen; vlootafdeeling, onder een vlag-officier staande.
ESKADRON, o. (-s), afdeeling ruiterij, 2 of 4 pelotons onder bevel van een ritmeester.
ES-MOL, v. (muz.), mol-toonschaal met zes mollen.
ESP, m. (-en), een hoogstammige boom met langgesteelde bladeren die zich met den minsten wind
ratelend bewegen; ook ratel-, klater- of trilpopulier,
ratelaar genoemd.
ESPAGNOLETTEN, v. my. op- en nedergaande ijzeren stangen aan tuindeuren, draairoede tot venstersluiting; (ook) soort van fijne wollen stof.
ESPALIER, m. (-s), leiboom ; latwerk, staketsel.
ESPARCETTE, v. het hanekammetje: een plantengeslacht uit de familie der vlinderbloemigen; de gemeene esparcette, eene schoone plant met oneven
gevinde en vrij groote roode bloemen; is een nuttig
voedergewas.
ESPARTO of SPAANSCH GRAS, o. (plantenk.)
Spaansche brem, draad- of vlechtgras waarvan de
draadvormige taaie bladeren, evenals hennep, inz.
in Spanje tot vervaardiging van karpetten, sandalen, touw en allerlei vlechtwerk worden aangewend.
Thans als grondstof in de papierbereiding zeer
gewild (sparte-papier).
ESPEBAST, m. (-en); ...BLAD, o. (-en, -eren);
(fig.) htY trilt als een espeblad; ...BOOM, m. (-en).
ESPEN, bn. van espenhout.
ESPENBOSCH, o. (...bosschen) ; ...HOUT, 0.; ...HOUTEN, bn. van espenhout.
ESPENLAAN, v. (...lanen); ...LOOF, o.
ESPESTOBBE, v. (-n), stronk van een esp ; ...TAK,
m. (-ken); ...WORTEL, m. (-s).
ESPLANADE, v. (-n), voorplein, vlakte, opene plaats;
exercitie-plein.
ESPRIT, m. (-s), geest (als tegenovergestelde van

domheid) ; — bel-esprit, fraai vernuft ; — esprit de corps,
kameraadschappelijke geest, nauwe aaneensluiting
der leden; — esprits, oplossingen van etherische
olien in alcohol.
ESQUIRE, m. (eig. schilddrager, schildknaap); titel
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in Engeland (weledele heer), doorgaans verkort (Esq.)
achter den naam geplaatst.
ESSAAI, o. ESSAI, onderzoek (van goud en zilver);
bepaling van het zilver- en goudgehalte van munten enz.
ESSAAIBRIEFJE, o. (-s); ...KANTOOR, o. (...toren);
...KROES, m. (...kroezen); ...LOON, o.; ...OVEN, on, (-s).
ESSAI, m. proef; proeye; verhandeling.
ESSAIEEREN, (essaieerde, heeft geessaieerd), (het
gehalte van goud of zilver) onderzoeken, toetsen.
ESSAIEUR. m. (-s), de door het rijk aangestelde
controleur van het gehalte der goud- on zilverwerken en‘munten.
ESSCHEBAST, m. (-en); ...BLAD, o. (-en, -eren);
...BOOM m. (-en), esch.
ESSCHEN, bn. van esschenhout.
ESSCHENBOSCH, o. (...bosschen); ...ROUT, 0.;
...HOUTEN, bn. van esschenhout.
ESSCHENKRUID, o. (plantenk.), kruidachtige plant
uit de familie der ruitachtigen; veel in tuinen als
sierplant aangekweekt; ...LOOF, o.
ESSCHESTOBBE, v. (-n), stomp van eenen esch;
...TAK, m. (-ken); ...WORTEL, m. (-s).
ESSEER, m. (-s), zie ESSENERS.
ESSENCE, v. geest (aftreksel door koking of distillatie); aromatische olie (die door overhaling uit
vruchten, kruiden enz. verkregen wordt).
ESSENERS, my. godsdienstsecte onder de Isra6lieten vddr J. C., ascetische broederschap met gemeenschap van goederen.
ESSENTIEEL, bn. (...tieeler, -st), wezenlijk, volstrekt noodzakelijk ; (als zn.) het essentieele (het ware,
het eigenlijke) der zaak.
ESSONIET, HESSONIET, m. kaneelsteen, edele granaat van geelachtig bruine kleur.
ESTACADES, v. my. stroom-, rivier- of havenver-

sperringen om het binnenvaren van vijandelijke
schepen to beletten.
ESTAFETTE, m. (-n), rijdende postbode, koerier,
renbode.
ESTAMIJN, v. zeefdoek, vlaggedoek, haardoek, eene
fijn geweven stof; ook stamfin, stramijn, stramien,
stremijn, estemjjn, ettemijn.
ESTAMINET, o. (-5), (Zuidn.) herberg, bierhuis van
minderen rang; koffiehuis.
ESTERTJE, o. (-s), estrik.
ESTRADE, v. (-n), verhoogde plaats, verhevenheid
aan het einde van eene zaal; optred (voor een praalbed, een troon enz.) ; uitstek.
ESTRIK, m. (-ken), gebakken vloertegel. Estrikje, estertje, o. (-s).
ETABLISSEMENT, o. (-en), vestiging, b. v. van een
handelshuis; grondlegging; gesticht, inrichting:
handelsetablissement; nederzetting.
ETAGE, v. (-5), verdieping (van een gebouw);
—17 UUR, o. vuur uit kazematten en kazernes met
verschillende verdiepingen; achter elkander gelegen
borstweringen waarvan de achterste de voorgaande
kommandeert.
ETAGERE, v. (-s), een stuk huisraad, bestaande
uit boven elkander geplaatste horizontals plankjes
om daarop mooie pulletjes, beeldjes enz. to plaatsen;
ook het bovenstuk van een hoekkastje, boeken-etagere; —KIST, v. (-en), monsterkist met verschillende
verdiepingen; —TAFEL, v. (-s), pronktafeltje met
verschillende plankjes boven elkaar; —TASCH, v.
(...tasschen).
ETALAGE, v. (-s), het etaleeren; het geotaleerde;
—KAST, v. (-en).
ETALEEREN, (etaleerde, heeft ge6taleerd), uitstal-

len, ten toon stellen; (scherts.) uitkramen (zijne
wij sheid).
ETALLONNEEREN, (etallonneerde, heeft ge8tallonneerd), (krijgsk.) een leger met gelijke tusschenruimten, op gelijke afstanden verdeelen.
ETAPE, v. (-n), (krijgsk.) stapelplaats; proviand-

ma gazijn, rustplaats ; nachtkwartier; afstand van
een dagmarsch; —KAART, v. (-en), kaart waarop
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do etapeplaatsen en de voor de troepen geschikte
wegen nauwkeurig zijn aangewezen; —KOMMANDANT, 'Ti. (-en); —PLAATS, v. (-en), eindpunt van
een dagmarsch; —WEG, m. (-en), militaire weg
tot onderhoud der geregelde gerneenschap van een
Ieger op zijne operatielijn met zijne basis of zijne
rnagazijnen.
ETAT-MAJOR, m. algemeene staf (in een leger);
al de officieren (aan boord van een oorlogsbodem).
ET CETERA, en zoo voorts; bij verkorting: etc.
ETEN, (at, heeft gegeten), nuttigen, voedsel nemen; — iemands brood eten, bij iemand in dienst
zijn; — het genadebrood bij iem. eten, uit me'delijden
van hem den kost krijgen; — hij kan meer don brood
den, hij weet veel; hij kan meer elan men hem
zou aanzien; — zijn woord eten, zijn gezegde intrekk en, - terugnemen; (ook) zeer onduidelijk spreken; —
aar kan men niet van eten, aan beloften heeft men
niets; — wiens brood men eet, diens woord men spreekt;
— het zijn profeten, die brood eten, zie BROOD; — men,
zou er wel van kunnen eten, gezegd als jets buitengewoon schoon is (b. v. eene stoop, eene gang) ; — de
kaas zich niet van het brood laten eten, zie BROOD ;
veel gelezen hebben; —vel tersg etnheb n,
daar is geen verlies bij to wachten,
—date ge nbro d,
het kost niet aan onderhoud.
ETEN, o. spijs, voedsel; maaltijd; — na den eten, na
den maaltijd; — onder den eten, tijdens den maaltijd.
ETENSBAK, m. (-ken); ...KAS, v. (-sen), ...KAST,
v. (-en), kast waarin het eten wordt weggezet, spinde;
...TIJD, m.; ...UUR, 0. (...uren).
ETER, m. (-s). EETSTER, v. (-s), iemand die eet;
(ook) die duchtig kan eten: zoo'n eter merkt men
in den pot; — 't is een kleine eter, iemand die weinig eet.
ETERSBAAS, m. (...bazen), eon groote eter, iemand
die veal eet.
ETGARDE, v. (gew.) etgroen: de koeien naar -, in de

ETSGROND, m. (-en), de gesmolten compositie 01'
de plaat, waarin de teekening ingekrast wordt met
een etsnaald on een etsifzer ...IJZER, o. (-s); ...KALK,
v. kalk door verhitting uit koolzure kali verkregen; ...KUNST, v.; ...LOOG, v.; ...NAALD, v. (-en);
...STIFT, v. (-en).
ETSTOEL, m. voormalig hoogste gerechtshof in
de provincie Drente, in 1791 ontbonden.
ETSVOCHT, o. het verdunde zuur waarmede men
etst; ...WATER, 0.; ...WERK o.
ETTELIJKE, onbep. telw. eenige, verscheidene.
ETTEN, (ette, geet), (gew.) (een land) beweiden,
laten afgrazen.
ETTER, m. het door eene ontsteking veroorzaakte
Tocht in het dierlijk lichaam; goede otter is geelach-
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etgarde brengen;

o.
ETGROEDE, v. (gew.) etgroen.
ETGROEN, o. het grasgewas dat na het maaien

van de eerste (ook wel na de tweede) snede,
wordt geet, nagras; —HOOI, 0. hooi van het tweede
of derde grasgewas gewonnen.
ETHER, m. zie AETHER.
ETHERISCH, bn. zie AETHERISCH.
ETHIEK, ETHICA, v. praktische wljsbegeerte, de
voorschriften van 't zedelijk gevoel; de wijsgeerige
leer van den geest in 't algemeen; (bij Spinoza) het
geheele stelsel zijner philosophie.
ETHISCH, bn. tot de ethica behoorende.
ETHNOGRAAF, m. (...grafen), volksbeschrijver.
ETHNOGRAPHIE, v. volksbeschrijving.
ETHNOGRAPHISCH, bn., etnographisch museum, verzameling van voorwerpen, afkomstig van vreemde
volken en uit verafgelegen oorden der wereld.
ETHNOLOGIE, v. volkenkunde, de zeden on gewoonten der volken beschrijvende.
ETHNOLOOG, m. (...logen), volkenkundige.
ETIOLEEREN, (etioleerde, is geetioleerd), verbleeken, geel worden der planten door gebrek aan licht
(b. v. van gras onder bakken).
ETIQUETTE, v. (-n), briefje of strookje papier dat
op eene llesch of dons (of op een book) geplakt wordt
en den inhoud da,arvan vermeldt; de door voorschriften en overlevering geregelde vormen in de
samenleving; vooral ten hove (horetiquette), de etiquette in acht nemen. ETIQUETJE, o. (-s).
ETLAND, 0. (gew.) grasland dat beweid wordt,
weiland.
ETMAAL, o. (...malen), tijdsverloop van vier en
twintig uren.
ETS, v. (-en), eene door etsen verkregen plaat.
ETSJE, o. (-s).
ETSEN, (etste, heeft geetst), met sterkwater eene
teekening op eene metalen of kalksteenen plaat laten
inbijten; — etsen met de droge naald, graveeren. ETSER,
in. (-s). ETSING, v.

tig, lichtgroen, dik, vet, kleverig en reukeloos, en
onmisbaar voor de genezing; kwade etter is dunner,
meer bruin, stinkend en niet genezend.
ETTERACHTIG, bn. (-er, -st), naar otter gelijkende.
ETTERACHTIGHEID, v. hoedanigheid van jets dat
overeenkomst met otter heeft.
ETTERBLAAS, v. (...blazen); ...BORST, v. (-en),
zwerende moederborst ; ...BREUK, v. (-en); ...BUIL,
v. (-en) ; ...CEL, v. (-len), etterlichaampje; ...DRACHT,
v. met een bepaald doel kunstmatig voortgebrachte
verzwering om eon edeler deel van het lichaam afleiding to bezorgen.
ETTEREN, (etterde, heeft geetterd), naar buiten
komen van etter, otter vormen of maken, dragon
(van wonden). ETTERING, v.
ETTERGAT, o. (-en), nauwe en dichte etterwond.
ETTERGEZWEL, o. (-en), gezwel, gevormd door eene
uitstorting van otter in eene besloten ruimte;
...GOOT, v. (...goten), ettergat.
ETTERIG, bn. (-er, -st), etterachtig, vol otter.
ETTERLICHAAMPJE, o. (-s), ettercel; ...00G, o.
(-en), een ooglid dat ontstoken is; ...POMP, v. (-en);
...PROP, v. (-pen); ...SERUM, o. vloeistof waarin de
ettercellen drijven; ...SLIJM, o., etter; ...SPUIT, v.
(-en); ...STOF, v. (-fen); ...WOND, v. (-en); ...ZAK,

in. (-ken), groot ettergezwel.
ETTING, v. het etten, recht van beweiding, zie

DIJK-, GRASETTING.
ETUDE, v. (-s), studio, oefening; (schild.) oefeningsstuk, schets ; rnuzikale composite, ter belening of beproeving der technische vaardigheid van
den speler.
ETUI, m. (-5), koker, foedraal; scheede; zakdoosje
met eenig gereedschap veer dagelijksch gebruik:
een etui met scharen, sigarenpfjp-etui.
ETWEIBLOEM, v. (-en), zie BIGGENKRUID.
ETWEIDE, v. (-n), (gew.) eene weide, gebruikt om
er het vee in to laten grazen (in tegenst. met hooiweide).
ETYMOLOGIE, (taalk.) die wetenschap welke de geschiedenis en den oorsprong der woorden opspoort;
woordafleiding; de etymologie van een woord geven,
- zoeken.
ETYMOLOGISCH, bn. op de woordafleiding betrekking hebbende, afleidkundig : een etymologisch woordenboek.
ETYMOLOGISEEREN, (etymologiseerde, heeft geetymologiseerd), de geschiedenis en den oorsprong der
woorden onderzoeken en in 't licht stollen.
ETYMOLOGIST, m. (-en), ETYMOLOOG, m. (...logen),
woordafleider.
EUCHARISTIE, v. (R.-K.) heilig avondmaal; sacrament; de monstrans met den ouwel.
EUCHLORINE, v. (scheik.) chloor-oxydegas.
EUDIOMETER, m. (-5), toestel om het zuurstofgehalte der lucht to bepalen; ...METRIE, v. deel der
scheikunde, dat zich met het onderzoek der gassen
door meten bezighoudt.
EUMENIDEN, v. my. (fabell.) plaaggeesten, furitin.
EUNUCH, m. (-en), EUNUQUE, (-n), EUNUK, (-en),
bedbewaarder; gesnedene, ontmande vrouwenoppasser (in een serail).
EUPHEMISME, o. (-n), verzachtende omschrijving
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van iets onaangenaams of aanstootelijks, als: ontslapen voor sterven, kinderziekte voor pokken.
EUPHEMISTISCH, bn. verschoonend, verzachtend,
verbloem end.
EUPHONIE, v. welluidendheid.
EUPHONISCH, bn. welluidend, aangenaam klinkend; voor de welluidendheid ingevoegd: eene euphonische e.
EURAZIERS, m. my. in Britsch-Indii; de afstammelingen van een Europeeschen vader en eene
Indische moeder.
EUROPEAANSCH, bn., dat is echt Europeaansch, zooals eon Europeaan doet.
EUROPEESCH, bn. als in Europa, van Europa; —
Boerhave genoot eene Europeesche vermaardheid, was
door geheel Europa bekend; — Europeesch en Azialisch Rusland.
EUSTACHIAANSCHE BUIS, v. (...buizen), (ontl.) verbindingsbuis tussehen keel holte on tronnnelholte.
EUTERPE, v. eene der negen zanggodinnen; naarn
van vele zangvereenigingen.
EUVEL, o. (-en), kwaad; kwaal, ziekte, ongesteldheid, gebrek: hij gaat aan dat euvel mank, is nog
niet van dat euvel genezen.
EUVEL, bn. bw. (-er, -st), kwaad, slecht ; — in euvelen
moede, met boos opzet, in arren moede; ten kwade:
iets euvel opnemen, iem. iets euvel duiden, iets ten
kwade duiden, iets kwalijk nemen, over iets boos
zijn.
EUVELDAAD, v. (...daden), snood° daad.
EUVELMOED, m. baldadigheid, onbeschaamdheid.
EUVELMOEDIG, bn. (-er, -st), (w. g.) onbeschaamd.
EVA, v. (-s), volgens het bijbelsch verhaal de
eerste vrouw; vrouw die zeer nieuwsgierig is: eene
dochter Eva's; — de Eva-natuur afleggen, de vrouwelijke karaktertrekken; — evaatje, kleine lo)ezelaar
die over een anderen gedragen wordt.
EVACUEEREN, (evacueerde, heat geeyacueerd),
(troepen) wegzenden; (zieke militairen) naar eene
plaats zenden tot herstel.
EVANGELIE, o.
de leer van Jezus Christus, de blijde boodschap; ieder der vier boeken
van het Nieuwe Testament, waarin het leven en de
leer van JO2US zijn besehreven; die vier boeken
samen; gedeelte daarvan gelezen in de mis; — wet
h# zegt, is juist geen Evangelie, men kan niet
alles gelooven, wat hij zegt; — het Evangelic verkondigen; — ztjn, woord is mij een Evangelie, ik geloof
hem in alles; — mijn woord is mijn Evangelie, wat ik
heb gezegd of beloofd, daar blijf ik bij.
EVANGELIEBLAAN, o. mv. (dicht.); ...DIENAAR,
m. (-s, ...naren), predikant; ...DIENST, m.; ...LEER,
v.; ...PREDIKER, m. (-s); ...PREDIKING, v. (-en);
...STOF, v. (-fen), onderwerp, aan het Evangelic ontleend; ...VERKONDIGER, m. (-5); ...VERKONDIGING, v. (-en); ...WOORD, o. het Evangelie.
EVANGELISATIE, v. onderwijzing-, verbreiding van
het Evangelic.
EVANGELISCH, bn. overeenkomstig het Evangelic:
de evangelische godsdienstrichting; Evangelischeen evangelisch predikant.
Luthersch;
EVANGELIST, m. (-en), de schrijver van eene der
Evangelies; verkondiger van het Evangelie.
EVASIE, v. (-5, ...si6n), ontwijking; uitvlucht, voorwendsel.
EVEL, bw. (gew.) evenwel.
EVEN, bw. uitdrukkende dat eene hoedanigheid bij
twee zelfstandigheden of twee hoedanigheden bij eene
zelfstandigheici in gelijke mate aanwezig zijn: hij is
even rijk als ik; de man was even, dom als lui: hij
handelt uit een even edel beginsel, uit even gdel een beginsel; — doen even alsof...., juist alsof; een weinig,
lichtelijk: ik raakte hem even aan; 't eten is even aangebrand; een weinig tijd: 't is even voor v#ven;
kwam even over den tijd; voor enkele oogenblikken:
ik ga even near buiten; kom even bij me; drukt uit,
dat men voor de working korten tijd noodig heeft:
gooi hem even de deur uit; — (even daarom, in den zin

EVENREDIGHEID.

453

van juist daarom is een verwerpelijk germanisme);
bn., een even getal, twee of een veelvoud van
twee; — twee is even, drie is oneven; — de even plaatsen, de tweede, vierde, zesde, enz. ; — de even nummers, in eene rij huizen, soldaten; (bij het radon)
even of oneven; — oin het even, onverschillig: om het
even wet het is, het is mij om het even.
EVENAAR, m. (-s, ...naren), naald, tongetje (eener
weegschaal), (ook) de balans zelf; (fig.) de evenaar
slaat door ten gunste van, de kans, de stemming verklaart zich voor; (aardr.) evennachtslijn; (wev.) een
werktuig dat de draden van de sobering geleidt en
nit elkaar houdt, leesbord, (gew.) effenaar.
EVENAARDIG, bn. overeenkomend, van denzelfden acrd. EVENAARDIGHEID, v. overeenkomst,
EVENALS, vergel. voegw., drukt overeenstemming uit: de man is evenals zfin vader een mislukt
genie.
EVENAREN, (evenaarde, heeft geevenaard), gelijken, overeenkomen met; op zijde streven; (w. g.)
vereffenen, gelijkmaken. E VENARING, v. gelijkmaking, vereffening.
EVENBEELD, o. (-en), wat sprekend op iets gelijkt
zij was het evenbeeld harer moeder.
EVENEENS, bw. op dezelfde wijze: doe eveneens;
ook : mijn lust is weg, en mijn geld eveneens.
EVENEEUWIG, bn. (godg.) mede-eeuwig.
EVENEMENT, o. (-en), gewichtig felt, merkwaardige gebeurtenis.
EVENEN, (evende, heeft ge6vend), zie EFFENEN.
EVENING, v., zie EFFENING; (aardr.) dag - en nachtevening, equinox.
EVENGELIJK, bn. bw. (versterking van) gelijk.
EVENGELIJKHEID, v.
EVENGOED, bw. in even hooge mate, evenzeer:
gij zit evengoed schuldig als uw broeder.
EVENHOOGEN, my. houten torens of aarden hoogten, opgericht om over de muren heen in eene belegerde plants to kunnen schieten.
(oorspr.) gelijke in geEVENKNIE, m.
boorte, rang, stand; — iemands evenknie zf)n, hem
in kunst of wetenschap op zijde streven.
EVENMATIG, be. gelijkmatig: een evenmatig deel,
een deel dat, een zeker geheel aantal malen genomen, gelijk is aan het geheel. EVENMATIGHEID, v.
EVENMENSCH, m. (-en), medemensch, natu urgenoot.
EVENMIDDELPUNTIG, bn. concentrisch.
EVENMIN, bw. ook niet: ik kom niet en mfjne vrouw
evenmin (als ik); — /to is evenmin geleerd als verstandig, het eene niet en het andere ook niet.
EVENNAASTE, m. en v. (-n), evenmensch.
EVENNACHTSLIJN, v. (aardr.) equator, linie.
EVENREDIG, bn. bw. (-er, -st). EVENREDIGLIJK,
bw. in verhouding tot elkaar gelijk ; een evenredig aandeel in iets hebben; 't loon is niet evenredig aan de inspanning; van gelijke waarde; (wisk.) twee grootheden
zijn evenredig af hankelijk,• als het eenige malen
grooter of kleiner worden van de eene tengevolgo
heeft, dat do andere evenveel malen grooter of kleinor wordt; — omgekeerd evenredig, als hot grooter
(kleiner) worden van de eene een evenveel malen
kleiner (grooter) worden van de andere tengevolge
samengesteld evenredig afhankelijk heet
heat;
cone grootheid met twee of moor andere, als ze
ovenredig is met elk van die andere .
EVENREDIGEN, (evenredigde, heeft ge6venredig*.
evenredig maken ; voorn. in 't volt. deelw.: geevenredigd aan, in eene behoorlijke verhouding staande tot.
EVENREDIGHEID, v. (...heden), gelijke v erhouding
tot elkaar: de evenredigheid der artikelen van dit woordenboek laat veel to wenschen over, de plaats die elk
woord beslaat in verhouding tot zijne waarde;
(wisk.) eene meetkundige evenredigheid bestaat nit
de geltjkheid van twee verhoudingen, meetkundige
redens. Zijn de verhoudingen A : B on C D beide
= q, dan is A : B : C D eene meetk. evenredigheid;
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contra-geometrische evenredigheid: (A B) : (B —C) :
C : B, of ; (A—B) : (B—C) : B : A; — harmonische
evenredigheid: (A —B) : (C—D) : : A : D ; — gedurig
harmonische evenredigheden: A: C: (B —A) : (C —B);
(A —B) (B —C) :—contra-h mon:ische vnredigh d:
C : A; — eene rekenk. evenredigheid bestaat uit de
gelijkheid van twee rekenk.redens:A—B...C—D,
contra-arithmetische evenredigheid: (A—B) (A—C) : :
C : B; — arithmetisch-geometrische evenredigheid:
(A —B) : (A — C) : : C : A; — aaneengeschakeide meetk.
evenredigheid: A: B : :C:D::E:F;;G; H; —
aaneengeschakelde rekenk. evenredigheid : A —B •.• C —D
.•. E—F .•. G—II; — samengestelde evenredigheid :
(A X B) : (C X D) : (E X F) : (G X H).
EVENTJES, bw., eventjes aanraken; hij is eventjes
hier geweest; wacht eventjes. Zie EVEN.
EVENTUALITEIT, v. (-en), iets wat mogelijk gebeuren kan, het gebeuren van een mogelijk geval: tegen

eventualiteiten gewaarborgd zijn.
EVENTUEEL, bn. bw. in voorkomend geval,mogelijk: hfj zal eene eventueele benoeming aannemen; bij

eventueele moeiVeheden; — eventueel voorkomende gevallen, die mogelijk, wellicht voorkomen.
EVENVEEL, bw., ieder krijgt evenveel, een gelijk
getal, eon gelijk stuk; — het is mil evenveel, onverschillig.
EVENVEELTJE, o. (-s), soort van gebakjes die in
vorm van elkaar verschillen, maar alien evenveel
wegen.
EVENWEL, bw. echter, nochtans.
EVENWICHT, o. gelijkheid van gewicht; stand
waarbij een voorwerp zich niet ondee de werking
van krachten beweegt: in evenwicht houden; het even-

wicht bewaren; het evenwicht verliezen, verbreken; twee
krachten doen elkaar evenwicht; (schild.) het evenwicht
der lichamen, dat het eene voorwerp zich niet to veel
opdringt ten koste der andere; — het evenwicht tusschen ontvangsten en uitgaven, dat zij tegen elkander
opwegen.
EVENWICHTIG, bn., even zwaar: 20 evenwichtige
kazen, van hetzelfde gewicht; in evenwicht.
EVENWICHTSLEER, v. wetenschap die het evenwicht der lichamen tot onderwerp heeft, statica;
...PUNT, o. (-en).
EVENWIJDIG, bn. bw. (meetk.) overal even wijd
van elkander; parallel: de evenwijdige lijnen worden aangeduid door het teeken I. EVENWIJDIGHEID, v.
EVENZEER, bw. in even hooge mate, even zoo goad:
dat betreur ik evenzeer (als het andere).
EVENZOO, vw. eveneens.
EVER, m. (-s), wild zwijn; (gew.) zeker vaartuig,
vrachtschip, smak.
EVERDOEK, o. kanefas, eene soort van zeildoek.
EVERLAST, o. zekere wollen stof, dicht en stark;
o. a. gebezigd voor dames-laarsjes. EVERLASTING, o.
EVERWORTEL, m. (-s), als voorwerpsn.; v. als stofnaam, witte distel.
EVERZWIJN, o. (-en), ever, wild zwijn.
EVIDENT, bn. (-er, -st), blijkbaar, zonneklaar.
EVIDENTIE, v. klaarblijkelijkheid, onomstootelijke
zekerh eid.
ontwikkeling; tactische
EVOLUTIE, v. (-s,
beweging van troepen, zwenking: de evolutien,
groote manoeuvres van krijgsvolk of van eene vloot ;
—LEER, v.; —THEORIE, v. leer der langzame ontwikkeling, der geleidelijke voortschrijding naar het
betere (zekere wereldbeschouwing).
EX (Lat. voorz), uit; ex abrupto, plotseling, onverwachts; — ex animo, van harte, opzettelijk; — ex capite,
uit het hoofd; — ex cathedra, op meesterachtigen
teen; — ex dividend, ex coupon (in den effectenhandel),
zonder dividend-bewijs, zonder coupon; — ex off cio,
uit plicht, ambtshalve ; — ex professo, beroeps-, ambtshalve; — ex post, achteraan, naderhand; — ex tempore, veer de vuist, onvoorbereid, niet vooraf opgesteki ; — ex usu, buiten gebruik, in onbruik ; — ex vote,
naar wensch, krachtens eene gelofte; — (in samenst.,

om een vroeger ambt aan to duiden) gewezen:' ex-

burgemeester, ex-minister.
EXACT, bn. bw. (-er, -st), stipt, nauwkeurig, volkomen; — de exacte wetenschappen, de wis- en natuurkunde.
EXALTATIE, v. geestvervoering, overspanning.
EXALTEEREN, (exalteerde, heeft geexalteerd), tot
overspanning brengen; een geexalteerd persoon; verrukken, wegsleepen.
EXAMEN, 0. (-s, ...mina), onderzoek (naar de geschiktheid of bekwaamheid van iem.), ondervraging:

een examen afnemen, afleggen; examen doen; verge*
kend examen.
EXAMENGELD, o. (-en), geld dat men moet voldoen alvorens tot een examen to worden toegelaten, of som die men betalen moet voor eene verkregen acte; ...OPGAVE, v. (-n), werk dat men op
een examen opgeeft; ...STUDIE, v. (-n), bekrompen
studie, uitsluitend met het doel een examen of to
leggen; ...TIJD, m. (-en); ...VRAAG, v. (...vragen);
...VREES, v. angst voor of tijdens een examen.
EXAMINANDUS, m. (...di), die het examen moet
ondergaan.
EXAMINATOR, m. (-5, -en), die examineert, ondervraagt.
EXAMINEEREN, (examineerde, heeft geexamineerd),
(iem.) onderzoeken. ondervragen; (iets) nauwkeurig
beschouwen,— een geexamineerd muziekonderwfjzer; —
examineerend vragen, vragen om iemands kennis en
bekwaamheid to onderzoeken.
EXAMINEERTROEP, v. (-en), (krijgsk.) onderofficier
met eenige manschappen om de personente ondervragen enz., die aan de linie der voorposten willen
binnengelaten worden.
EXARCH, m. (-en), stadhouder der voormalige
Grieksche keizers in Italie; bij de Grieken: afgevaardigde van den patriarch, welke in diens naam
de bisschoppen en kerken bezoekt.
EXARCHAAT, o. (Grieksch keizerrijk) stadhouderschap in Italie, loaarvan Ravenna de hoofdstad
was; waardigheid, ambt van een exarch.
EXARTICULATIE, v. het wegnemen van een lid
des lichaams door het openen en doorsnijden der
gewrichtsbanden, terwi.jl bij de amputatie het been
doorgezaagd wordt.
EXAUDI, m. naam van den Zondag, die het Pinksterfeest voorafgaat, naar de plaats van den Latijnschen bijbel: Exaudi, Domine, vocem tneam etc., d. i.:
Verhoor, o neer I mijne stem enz,, welke op dien
dag in de R.-K. kerk wordt Voorgelezen.
EXCEDENT, o. (-en), wat boven het bepaalde is;
overschot (eener rekening), batig slot.
EXCELLEEREN, (excelleerde, heeft ge6xcelleerd),
uitmunten, zich onderscheiden.
EXCELLENT, bn. (-er, -st), voortreffelijk, heerlijk,
uitmuntend.
voortreffelijkheid;
EXCELLENTIE, v. (-s,
titel van ministers en andere hooge staatsdienaren.
EXCENTRICITEIT, v. (-en), afwijking van het naiddelpunt, (in eene ellips) de halve afstand der brandpunten; (ook) de brandpuntsafstand gedeeld door de
groote as; (fig.) zonderlingheid, eigenaardigheid: de
excentriciteiten . eens Engelschmans, zijne eigenaardige
manieren of handelingen.
EXCENTRIEK, bn. bw. (-er, -st), uitmiddelpuntig,
van de baan afwijkende; (fig.) raar, vreemd, grillig:

een excentriek heer, een excentriek karakter; hfj kan
zoo excentriek doen.
EXCENTRIEK, o. (-en), toestel om bij werktuigen
eerie ronddraaiende beweging in eene op- en neergaande to veranderen en omgekeerd ; het bestaat doorgaans uit eene schijf die zich om een punt buiten
hare middellijn beweegt; —KRUK, v. (-ken); —RING,
m. (-en), ring om het excentriek, waaraan de stang
verbonden is; —STANG, v. (-en).
uitzondering: eene exceptie
EXCEPTIE, v. (-s,
met iem. (iets) makers; bfj exceptie; (recht.) de uit-

EXCEPTIE.
vlucht, tegenspraak, tegenwerping; het verantwoordingsschrift des beklaagden ; eene exceptie opwerpen,
exceptie van onbevoegdheid; (eens rechters) dilatoire
exception: de exceptie van gewffsde zaak; de exceptie

van dading.
EXCEPTIONNEEL, bn. bw. bij wijze van uitzondering, eene uitzondering bevattende : een exceptionneel

geval.
EXCERPEEREN, (excerpeerde, heeft geexcerpeerd),
een uittreksel maken (van een opstel, een boek,
een brief enz.); bepaalde aanteekeningen maken (uit
.een geschrift).
EXCERPT, 0. (-en), uittreksel, het uitgetrokken sap
of krachtig bestanddeel uit plantenstoffen, uit artseiiijen enz.; het uit een geschrift, een boek, eene
rekening samengevatte, de aanteekeningen daaruit:
afschrift: een excerpt maken.
EXCES, o. (-sen), overmaat, uiterste, buitensporigheid, daad van geweld.
EXCITATIE, v. (-s,
opwekking, aansporing,
prikkeling.
EXCITEEREN, (exciteerde, heeft geexciteerd), opwekken, aansporen, prikkelen; aanleiding geven tot.
EXCLAMATIE, v. (-5, ...ti6n), uitroep, uitroeping,
geschreeuw.
EXCLUSIEF, bn. bw. (exclusiever, -st), uitsluitend,
bij wijze van uitsluiting.
EXCLUSIVISME, o. stelsel van uitsluiting, alzondering.
EXCOMMUNICATIE, v. (-s, ...ti6n), (het uitspreken
van den) kerkban.
EXCOMMUNICEEREN, ...NIEEREN, (excommuniceerde of -nieerde, h eeft geexcommuniceerd of -nieerd),
(fem.) in den kerkban doen, van de kerkgemeente
tsiuiten.
EXCREMENT, o. —EN, my. uitwerpselen des
liehaams; stoelgang, afgang, ontlasting.
EXCRETIE, v. (-s,
uit-, afscheiding (van
voor het lichaam onbruikbare stollen, zooals pis,
zweet).
EXCURSIE, v. (-5, ...sign), uitstapje, pleiziertochtje;
eene botanische excursie; —TREIN, m. (-en), pleiziertrain.
EXUSABEL, bn. (-er, -st), verschoonbaar.
EXCUSEEREN, (excuseerde, heeft geoxcuseerd),
(iem., lets) verontsehuldigen, verschoonen; (ook) zich
excuseeren; geexcuseerd zijn, rechtmatig excuus
hebb en.
EXCUUS, o. (...cuses, ...cusen), verontschuldiging,
reden van verschooning: zijn excuses maken, aanbie-

,

den; excuus vragen.
EXECUTANT, m. en v. (-en), (bij concerten enz.) lam.

die op eene uitvoering meezingt of meespeelt.
EXECUTEEREN, (executeerde, heeft geexecuteerd),
uitvoeren, voltrekken; door rechtsdwang noodzaken; — h# is geexecuteerd, zijn inboedel is door zijne
schuldeischers verkocht ; zich executeeren, zich insolvent verklaren, zijne balans overleggen (in den effectenhandel).
EXECUTEUR, m. (-5, -en), uitvoerder, volbrenger; —
executeur-testamentair, uitvoerder van een testament
of laatsten wil.
uitvoering, voltrekking
EXECUTIE, v. (-s,
(van een vonnis), strafvoltrekking; openbare terechtstoning van een veroordeelde; uitwinning van een
schuldenaar: bfj wanbetaling geschiedt de invordering bij

dwangbevel, medebrengende het recht van parate executie;
— parate executie houden, een vonnis terstond ten
uitvoer leggen, (ook) een ondeugenden jongen, die
op heater daad betrapt wordt, terstond het verdiende
pak slaag toedienen;
fiscale executie, op last van
den fiscus.
EXECUTIE-DETACHEMENT, o. (-en), detachement
soldaten belast met de voltrekking van eene militaire
straf, met name de doodstraf; —PARADE, v. (-n),
parade waarop vonnissen aan militairen worden ten
uitvoer gelegd.
EXECUTOIR, bn. uitvoerbaar, wat op rechterlijk

EXPEDITEUR.
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gezag kan ten uitvoer gelegd worden, invorderbaar;

een vonnis een belastingcohier executoir verklaren.
EXECUTORIAAL, bn. (rechtst.)bij executie : een executoriale verkoop; executoriaal beslag.
EXEGEET, m. (...geven), bijbel-, schriftverklaarder.

EXEGESE, v. (-n), bijbel-, schriftverklaring ; — grammatische exegese, gegrond op de beteekenis der woorden; — historische exegese, steunende op de geschiedenis van den tijd waarin de betreffende gebeurtenissen
voorvielen;
bij de logische exegese denkt men zich
in den geest des schrijvers, in zijne begrippen en
gedachtengang in.
EXEMPEL, o. (-s), voorbeeld; voorschrift; model.
EXEMPLAAR, o. (...plaren), afdruk ; (ook) stuk, b. v.
vier exemplaren, vier stuks (van .eenig voorwerp);
(scherts.) een mooi exemplaar ! een mooie jongen.
EXEMPLAIR, bn. bw. voorbeeldig, waarschuwend:

eene exemplaire straf; dit verdient exemplair gestraft
to worden.
EXERCEEREN, (exerceerde, heeft ge6xerceerd), oefenen (inzond. in den wapenhandel).
oefening, wapenoefening.
EXERCITIE, v. (-s,
EXERCITIEHUIS, o. (...huizen); ...LOODS, v. (-en);
...PLAATS, v. (-en); ...PLEIN, o. (-en); ...REGLEMENT, o. (-en); ...VELD, o. (-en), eene plaats, waar
de soldaten in den wapenhandel geoefend worden.
EXHALATIE, v. (-s, uitdamping, uitwaseming.
EXHAUSTER, m. (-5), toestel in fabrieken om de
stof of de verbruikte lucht op to zuigen, centrifugaal-ventilator; ook exhaustor genoemd.
EXIL, o. verbanning, ballingschap.
EXISTEEREN, (existeerde, heeft geOxisteerd), bestaan, zijn : het existeert.
EXISTENTIE, v. bestaan, werkelijkheid.
EXMISSIE, v. (-s, ...sign), (recht.) uitzetting.
EXODUS, m. uittocht; naam van het tweeds
boek van Mozes.
EXORBITANT, bn. bw. (-er, -st), bovenmatig, overdroven, to ver gaande, to veel eischende.
EXORCISEEREN, (exorciseerde, heeft ge6xorciseerd),
den duivel bannen.
EXORCISMUS, ...ME, o. duivelbezwering.
EXORDIUM, o. begin -, inleiding eener redo.
EXOSMOSIS, EXOSMOSE, v. (nat.) de strooming
van eene vloeistof naar eene minder dichte, waarvan zij door een poreuzen tusschenwand is gescheiden; het tegenovergestelde van de ENDOSMOSE.
EXOTISCH, bn. buitenlandseh, uitheemsch; exotische gewassen, inz. die in eene broeikas moeten gekweekt worden.
EXPANSIE, v. uitzetting, verwijding; uitzettingsvermogen van den stoom waarbij de spankracht
afn emit ; — factor van expansie, gemiddelde spanning
gedurende den geheolen zuigerslag, als de stoom.
toevoer op een, zeker gedeelte van den zuigerslag
afgesloten wordt.
EXPANSIEF, bn. expansieve kracht, uitzettingsvermogen, spankracht.
EXPANSIE-K LEP, v. (-pen); ...SCHUIF,v. (...schuiven),
toestel mn den stoomtoevoer to wijzigen zonder
veranderingen to brengen in den afvoer ; ...VOEGEN,
inv. verbinding tusschen lange buizen om het kromtrekken door temperatuursverhooging to verhin(toren.
EXPECTANT, m. (-en), die op iets wacht, den afloop
van zekere zaak afwacht; edel (of ridder-)expectant,
adspirant bij de Duitsche orde, baAje van Utrecht.
EXPECTORATIE, v. (-5,
(geneesk.) opgeving
van slijmen; (fig.) ontboezeming.
EXPEDIEEREN, (expedieerde, heeft ge6xpedieerd),
af-, verzenden; (fig.) van kant maken: iem. naar de

andere wergild expedieeren.

EXPEDIET, bn. bw. (-er, -st), vlug, voortvarend:

dat gaat expediet.
EXPEDITEUR, m. (-s, -en), (kooph.) afzender (van
goederen); (ook) iem. die zich belast met het doen
vervoeren van koopmanschappen on goederen.
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EXPEDITIE, v. (-s,

(kooph.) verzending van
goederen en alles wat daarvan het gevolg is (het
gereedmaken van geleibiljetten, het schrijven der
facturen, rekeningen enz.); reistocht; krijgsonderneming: op expeditie gaan; de expeditie naar
Lombok; onderneming: dat is een heele expeditie; afschrift van een vonnis of eenige andere rechterlijke
beschikking.
ExPEDME-BUREAU, o. (-'s); ...KANTOOR, o.
(...toren); ...ONDERNEMING, v. (-en).
EXPEDITIONNAIR, bn., expeditionnaire troepen, die
op expeditie zijn.
EXPEDITIONNAIR, m. (-s); ...DIRNT, m. (-en), afzender; uitvaardiger; hulpschrijver.
EXPENSEN, v. my. kosten (proceskosten enz.).
EXPENSIEF, bn. (expensiever, -st), duur, waaraan
vele uitgaven verbonden zijn.
EXPERIENTIE, v. (-s, „Alen), ervaring, ondervinding.
EXPERIMENT, o. (-en), proefneming.
EXPERIMENTAAL, ...TEEL, bn. proefondervindelijk : experirnenteele methode, wijsbegeerte.
EXPERIMENTEEREN, (experimenteerde, heeft geexperimenteerd), eene proef met iets nemen, beproeven
(bij de natuurkunde).
EXPERT, m. (-s), deskundige, gezworene (die geroepen is om uitspraak te doen of advies te geven, inz.
in den handel).
EXPERTISE, v. onderzoek door deskundigen.
EXPIRATIE, v. (-s, uitademing; dood; vervaltijd, afloop (van een termijn).
EXPIREEREN, (expireerde, heeft en is geexpireerd),
uitademen; sterven; vervallen : de ternron expireert.
EXPLICATIE, v. (-s, uitlegging, ophelde-

ring.
EXPLIQUEEREN, (expliceerde,
EXPLICEEREN,
heeft geexpliceerd), uitleggen, ophelderen, ontvouwen, uiteenzetten.
EXPLODEEREN, (explodeerde, heeft en is geexplodeerd), ontploffen: explodeerende stoffen.
EXPLOITATIE, v. (-s, ...tien), het exploiteeren : de
exploitatie van een mijn; iets in exploitatie brengen.
EXPLOITATIE-MAATSCHAPPIJ, v. (-en), maatschappij belast met de exploitatie der staatsspoorwegen.
EXPLOITEEREN, (exploiteerde, heeft geexploiteerd),
(landb. en industr.) winstgevend maken, door goad
beheer voordeelig doen zijn : een stuk grond, een bosch
exploiteeren; een mijn exploiteeren, ontginnen: de mb.nen van Peru werden in den beginne door middel van
vuur geexploiteerd; een spoorweg een fabriekszaak -,
een schouwburg exploiteeren, beheeren; partij trekken
(van lets, van iemands onkunde of onnoozelheid):
zfj exploiteeren hem, trekken voordeel van hem.
EXPLOOT, o. (exploten), aanzegging van den deur'waarder (gerechtelijk of buiten het gerecht om);
(recht.) exploot doende en sprekende met; de akte
waarin die aanzegging vervat is; exploot van dagvaarding; een exploot beteekenen.
EXPLOSIE, v. (-s, ...sien), uit-, losbarsting; knal,
schok.
EXPONENT, m. (-en), (stelk.) machtsaanwijzer, getal
dat aanwijst uit hoeveel gelijke factoren een product bestaat.
EXPONENTIAALVERGELIJKING, v. (-en), (stelk.) eene
vergelijking waarin de onbekende als exponent vow kom t.
EXPORT, m. exporthandel, uitvoer: goederen voor
export; er was weinig export; —EN, my., uitgaande
waren, - goederen; goederen die uitgevoerd worden.
EXPORTATIE, v. (-s, ...tien), uitvoer (van goederen).
EXPORTEEREN, (exporteerde, heeft geexporteerd),
uitvoeren, uitvoerhandel drijven.
EXPORTEUR, m. (-s), koopman die uitsluitend goederen naar het buitenland zendt.
EXPORTHANDEL, m. handel naar het buitenland,
uitvoerhandel, ...SLACHTERIJ, v. (-en), slachterij
waar men alles verzendt naar andere plaatsen of
landen.

EXTRACTIEFSTOF.
EXPOSANT, m. (-en), inzender van voorwerpen op

eene tentoonstelling.
EXPOSE, o. uiteenzetting, openlegging (van een

✓

zaak, van feiten enz.): een expose geven.
EXPOSEEREN, (exposeerde, heeft geexposeerd), ten

toon stellen, vertoonen; inzenden op eene tentoonstelling.
EXPOSITIE, v. (-s, ...tien), tentoonstelling, uiteenzetting.

EXPRES, bn. her., eerie expresse bestelling, buiten de•
gewone bestelling em; — een expres-trein, sneltrein;.
met opzet, vitdrukkelijk: hff deed dat expres.
EXPRESSE, in. (-n), bijzondere bode, boodschapper
per expresse.
EXPRESSIE, v. (-s, ...sign), uitdrukking, gezegde:
een vreemde expressie.
EXPRESSIEF, bn. (...siever, -st), nadrukkelijk, met.
veal gevoel of uitdrukkihg.
EXPROPRIATIE, v. (-s, ...tien), onteigening, afkoop.
EXPROPRIEEREN, (exproprieerde, heeft gegxproprieerd), onteigenen, uit het bezit stellen.
EXPULSIE, v. (-s, ...seen), uitzetting, uitdrijving,
verjaging (uit een land) ; (verlosk.) opzettelijke afdrijving der vrucht.
EXQUIS, EXQUISIET, bn. uitgelezen, voortreffelijk,
uitnemend.
EXSTIRPATIE, ...PA TOR, ...PEEREN, zie EXTIRPATIE, enz.
EXTASE, v. verrukking, geestvervoering: in extase
ger aken.
EXTEMPORE, o. (-'s), eene onvoorbereide, voor de
vuist uitgesproken rede in poezie of in proza.
EXTEMPOREEREN, (extemporeerde, heeft geextemporeerd), voor de vuist, onvoorbereid spreken (in
proza of poezie), zingen, spelen enz.
EXTENSIE, v. uitbreiding, omvang.
EXTENSIEF, bn. uitgestrekt; uitstrekkend ;
extensieve grootheden, ruimte-grootheden; — extensieve cultuur, die weinig kosten eischt voor een greet terrain.
EXTERIEUR, bn. uiterlijk, uitwendig; o. het
uiterlijke; de buitenzijde.
EXTERN, bn. niet inwonend: externe leerlingen, een
extern secondant.
EXTERNE, m. (-s, -n), leerling die eene kostschool
bezoekt, zonder er gehuisvest to zijn.
EXTERRITORIALITEIT, v. volkenrechtelijke fictie,
waardoor vorsten en gezanten in een vreemd land
geacht worden daar niet to zijn, dus ook niet onderworpen to zijn aan de rechtspraak van het rijk waar
zij vertoeven.
EXTINCTEUR, m. (-s), soort van bluschmiddel bij
een binnenbrand.
EXTIRPATIE, v. (-s, -Alen), het uitroeien met wortel on tak.
EXTIRPATOR, m. (-s), (landb.) bovengrondwoeler:
zeker veelscharig werktuig om den grond los to
woelen, van onkruid to zuiveren, poedervormige
meststoffen met de bovenste aardlaag to verrnengen,
enz.
EXTIRPEEREN, (extirpeerde, heeft geextirpeerd),
uithalen, uitroeien; een likdoorn extirpeeren; (fig.) een
misbruik extirpeeren.
EXTRA, bn. bw. buitengewoon, bijzonder: extrabled, extra-borrel, extra-correctie, extra-post, extra-tijding, extra-trein; zeer: extra-schoon, extra-fin; buitendien, daarenboven: een gulden extra.
EXTRAATJE, o. zie EXTRATJE.
EXTRACT, o. (-en), uittreksel (van een geschrift,
een boek enz.) : voor extract (ender aan stukken); het
extract uit de notulen; een extract-vonnis; een extract
uit den burgerlfjken stand; aftreksel, afkooksel (van
kruiden enz.) : vleesch-extract.
EXTRACTIEFSTOF, v. (-fen), donker gekleurde be- ,
standelibjhvrampenltfkooksels achterblijven, on waaraan in de meeste
gevallen de smaak en de geneeskracht der planten
moeten toegeschreven worden (ook van vleesch, b. v.
in bouillon).

EXTRAHEEREN.

F.

EXTRAHEEREN, (extraheerde, heeft ge6xtraheerd),

v. (-s), witte wegdistel; ...DRIJVER, m. (-s), ...DRIJFSTER, v. (-s), persoon die den
ezel voortdrijft.
EZELEMENT, 0. (gew.) ezel, stommeling.
EZELEN, (ezelde, heeft gedzeld), hard arbeiden,
als een ezel werken; vgl. werkezel.
EZELHOEDER, m. (-s), (w. g.) ezeldrijver.
EZELEN, v. (-nen), wijfje van den ezel; EZELINNETJE, o. (-s). EZELINNENMELK, v. de melk van
de ezelin.
EZELPENNEN, v. my. de pinnen in een schildersezel; ...PLANK, v. (-en), de dwarsplank van een
schildersezel.
EZELSBRUG, v. (-gen), (fig.) hulpmiddel waardoor
een werk al to gemakkelijk wordt gemaakt;
...DRACHT, v. tijd gedurende welken cone ezelin
draagt; (fig.) lange dracht (van eene vrouw); (ook)
last van eon ezel.
EZELSFEEST, o. (-en), naam der ceremonien die
vroeger in de R.-K. kerk op Palmzondag plaats
hadden, ter herinnering aan den intocht van Jezus
op een ezel in Jeruzalem; ...HOOFD, o. (-en), hoofd
of kop van een ezel ; (zeew.) zeker scheepsblok boven
aan den mast, waardoor mast on steng verbonden
worden; ...HUID, v. (-en); ...JUK, o. (-ken), (fig.) vervelende, lastige, telkens terugkeerende arbeid.
EZELSKINNEBAK, v. (-ken) ; ...KOMIJN, v. (plantenk.) ; ...KOMKOMMER, v. (-s), (plantenk.) wilde
komkommer; ook de naam van 't verdichte sap van
de vrucht Bier plant; ...KOP, m. (-pen), kop van
een ezel; — m. en v. (-pen), (fig.) domoor; ...KRUID,
o. (plantenk.) prangwortel, stalkruid; ...KRUIS, o.
(van een paard); ...LIPPEN, v. inv. (plantenk.) roode
ossetong, orcanet: eene verfplant; ...MELK, v. (plantenk.) vliegenvanger.
EZELSOOR, o. (-en), oor van een ezel; (fig.) omgevouwen hook van een blad in een book; (plantenk.)
smeerwortel, gevulde ridderspoor; ...POOT, m. (-en),
poot van een ezel; (plantenk.) hoefblad; ...RUG, m.
(-gen), bij metselwerken eene schuine vlechting,
waarmede de bovenkanten van beeren enz. gedekt
worden; ...VEL, o. vel van een ezel; eene
soort van leer of andere stof waarvan men het
met potlood geschrevene weder kan uitwisschen;
...VEULEN, o. (-s); ...WERK, o. zeer moeilijke

uittrekken; een uittreksel maken; lichten (een vonnis enz.).
EXTRAJUDICIEEL, ...CIAAL, bn. buitengerechtelijk.
EXTRANEUS, m. (...nei), (eig.) vreemdeling; iern.
die eindexamen aan een gymnasium of hoogere burgerschool doet, zonder die inrichting bezocht to
hebben.
EXTRAORDINAIR, bn. bw. buitengemeen, buitengewoon.
EXTRATJE, (EXTRAATJE) o: (-s), lets bijzonders;
buitenkansje, meevallertje.
EXTREME, o. het uiterste, het hoogste; — de extremes, de uitersten, twee tegenovergestelde zaken;
overdrijvingen.
EXTREMITEIT, v. uiterste verlegenheid; laatste
toevlucht; — de extrimiteiten, de ledematen.
EZEL, m. (-s), zeker lastdier, tot de eenhoevigen
behoorende; (fig.) dom mensch, domoor: een ezel van

een vent; wat ben ik tech een ezel, dat ik daaraan niet
denk ; vgl werkezel; schilderswerktuig waarop het
doek geplaatst wordt; zulk een werktuigje in 't klein
om paneeltjes, portretten enz. to dragen; gestel
waarop een verplaatsbaar schoolbord staat; (bij de
papierbereiding) stet of juk op de schietplank;
(waterb.) een ijzeren toestel waarop de broekbalk
eener draaibrug rust, on dat door het omdraaien
van een hefboom van hoogte verandert; — van den
os op den ezel springen, van den hak op den tak
springen, zich niet bij OOne zaak bepalen;
een
ezel stoot, zich niet tweemaal aan een steen, heeft men
eens lets nadeeligs ondervonden, dan vermijdt men
de herhaling; — de eene ezel heet den anderen langoor; — een ezel kent men aan zone ooren ; een gouden
zadel maakt geen ezel tot paard, geld alleen kan iemand
hij slacht Bileam's ezel,
niet voornaam maken;
hij antwoordt voordat hem lets gevraagd wordt;
—menvidtmenig zelmtwebn (ok:znder
Lange ooren) ; — het gaat met hem als met de ezels
die haver dragen en hooi eten; — men meet den ezel
den rug niet stale rijden, (fig.) niet te veel verlangen.
EZELTJE, o. (-5), kleine ezel; — een ezeltje-schiggeld, een
winstgevende zaak.
EZELACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als een ezel, overeenkomst hebbende met een ezel ; (fig.) dom, onnoozel. EZELACHTIGHEID, v. (...heden), domheid,
botheid, onbeleefdheid.

F, v. (-s), zesde letter van het alphabet; — er is
maar eene f in het a b c en die is moeilijk te tre fro?,
men kan het niet altijd eons zijn (vooral gezegd,
wanneer men vaak met eon lastig persoon verschil
van meening heeft); —
de gezamenlijke woorden of namen in een adres-,
in een woordenboek die met f beginnen; —
(in de muziek) benaming van den vierden toon
er diatonische on van den zesden toon der ciaomatische toonschaal, van c; —
(verder in afkortingen):
F.
fecit — heeft (dit) gemaakt (op schilF
.T

derijen enz., naast den naam van den
maker); —
(op recepten) 't wordo gereel
gemaakt; (op wissels enz.), betaling
kan geschieden; —
— Fahrenheit (op thermometers); —

-- fiat —
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EZELDISTEL,

ZWAGEN,
m. (-s); ...ZADEL, m. (-s).
dL
beiE
arE

F.; FF. — fijn; suprafijn (in den handel, op prijscouranten); —
F.; FF. — forto, stork; fortissimo, zeer stork (in
muziek) ; —
F. C. 0. — finis coronet opus — het einde kroont
het werk; —
F. S. 31. — finis sanctifiat media, het doel heiligt
de middelen; —
F. S. N. — favente summo numine, onder bescherming van het Opperwezen; —
I+", Fol. — folio, op bladzijde...; —
Fo.—r°. — folio . . . recto, op bladzijde ... voorzijde; —
F°. — v°. — folio . . . verso, op bladzijde .
keerzijde; —
— fluorium (in de scheikunde); —
Fl.
florin, gulden (in prijsopgaven); f., fl.
- figuurlfjk; figuur ; —
fig.
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FACILITEIT.

F.

fr.
— frank (de Fransche count, in prijsopgaven); —
fr.
— franco, vrachtvrij (op pakketten); —
fut. futurum, toekomende tijd (in de spraakkunst).
FA, v. (-'s), (muz.) vierde toon der diatonische en
zesde toon der chromatische toonschaal, uitgaande
van den grondtoon.
FAAL, v., zonder faal, (w. g.) zonder feilen, zonder
mankeeren.
FAAM, v. (fab.) godin die de daden der helden
uitbazuinde, afgebeeld als eene vrouw met vleugels
en eene menigte oogen, ooren en neuzen; — de
faam gaat, het gerucht, de mare gaat; — (dicht.)
naam, vermaardheid; — to goeder naam en faam bekend staan, gunstig bekend zijn.
FAARZEN, (faarsde, heeft gefaarsd), (Zuidn.; gew.
ook FAZEN) opstoppen, farceeren (van gevogelte).
FAAS, v. (fazen), (wapenk.) dwarsbalk, een band
die dwars over het wapenschild ligt: Borselen voert
een zilveren fans in sabel (zwart).
FAAS, v. schuine kant, fout (van eon beitel) ; zie
FACE.
FABEL, v. (-s, -en), verdichtsel -w aarin men de
een of andere waarheid, die men niet openlijk wil
uitspreken, aanschouwelijk wil voorstellen, en
waarin men aan dieren en voorwerpen toedicht,
wat op de menschenwereld toepasselijk is; — de
fabel van een gedicht, van een tooneelstuk, de zakelijke inhoud daarvan; (fig.) verdichtsel, logen: al wat
gfj daar zegt is slechts eene fabel. FABELTJE, o, (-s).
FABELACHTIG, bn. bw. (-er, -st), naar eene fabel
gelijkende; het is fabelachtig schoon, zeer schoon; —
alles tot fabelachtige prijzen uitverkoopen, ongelooflijk
laag. FABELACHTIGHEID, v.
FABELBOEK, o. (-en), verzameling van fabelen;
...RICHTER, m. (-s); ...EEUW, v. grijze oudheid.
FABELEN, (fabelde, heeft gefabeld), fabels vertellen; ongegronde meeningen zeggen; kletsen.
FABELKUNDE, v. kennis der oude fabelen, der
mythen; mythologie; ...LEER, v. godenleer,mythologie; ...WERK, o. (-en), fabelboek.
FABLIAUX, my. in de oude Fransche letterkunde
eene soort van kleine vertellingen over 'irerdichte
of wezenlijke voorvallen uit het dagelijksch leven.
FABRICAGE, v. het fabriceeren; — commissie van
fabricage, die commissie uit een gemeenteraad die
advies uitbrengt, inz. over kwestien van bouwkundigen aard.
FABRICEEREN, (fabriceerde, heeft gefabriceerd), bewerken, vervaardigen (door middel van werktuigen);
(fig.) maken : een woordenboek fabriceeren; verdichten:
dat geheele verhaal is gefabriceerd. FABRICEERING,
v. het fabriceeren.
FABRIEK, v. (-en), inrichting waarin door samenwerking van talrijke arbeidskrachten, onder uitge
breide toepassing van de verdeeling van arbeid en
in den regal ook door middel van machines, voorwerpen enz. gemaakt worden: machine-, kaarsen-,
sigarenfabriek, gasfabriek ; inrichting van nijverheid,
waarin gelijktijdig en op geregelde uren een aantal
arbeiders buiten hun woningen in besloten ruimten
arbeid yerrichten ; (in de Katholieke streken) fabriek
eener kerk, de bijzondere kas voor den bouw, de herstelling en de versiering der kerk; (ook) het bestuur
van zulk eene kerkfabriek; — dat is eene vertelling
van zone eigen fabriek, die heeft hij zelf verzonnen.
FABRIEKEN, (fabriekte, heeft gefabriekt), (gemeenz.)
maken; slordig on haastig maken, herstellen; knutselen.
FABRIEKER, m. (-s). FABRIEKSTER, v. (-5), die
in eene fabriek arbeidt; inz. in cone katoen-, linnen-, of wolfabriek.
FABRIEKGOED, o. zie FABRIEKSGOED.
FABRIEKMATIG, bn. in fabrieken : al die zaken
maakt men thans fabriekmatig ; — dat fabriekmatige bevalt mf) niet, dat eenvormige, juist geregelde, waarbij
geene denkkracht vereischt wordt.

FABRIEKMEESTER, m. (-s), beheerder eener kerk-

fabriek.
FABRIEKSAARDAPPEL, m. (-s, -en), aardappels waar-

uit men aardappelmeel bereidt; ...ARBEID, v.;
...ARBEIDER, m. (-s); ...BAAS, m. (...bazen); ...BEVOLKING, v. bevolking welke bijna geheel in fabrieken arbeidt of daarvan leeft; ...EXAMEN, o. (- 's),
examen aan fabriekskinderen afgenomen om to zien
of zij voldoend lager onderwijs hebben genoten om
op de fabriek toegelaten to worden.
FABRIEKSFONDS, • o. (-en), bedrijfkapitaal eener
fabriek; ziekenfonds van de arbeiders eener fabriek;
...GAST, m. (-en); ...GEBOUW, o. (-en), gebouw
waarin eene fabriek is; ...GOED, o. (-eren), goed
dat machinaal vervaardigd is; (ook) slecht goed, op
een koopje gemaakt.
FABRIEKSINDUSTRIE, v.; ...INSPECTEUR, m. (-s),
iemand die de inrichting en de machines der fabrieken moot nagaan•, ...JONGEN, m. (-s); ...KIND,
o. (-eren), jongen, kind op eene fabriek werkzaam;
...KLEUR, v. bleeke kleur der fabrieksarbeiders;
...KRACHT, v. (-en), kracht waarmede in eene fabriek
gewerkt wordt; (ook) fabrieksarbeider.
FABRIEKSLEVEN, o. het leven in eene fabriek;
...MEESTER, m. (-s), opzichter eener fabriek; ...MEID,
v. (-en), ...MEISJE, o. (-s), meid, meisje op eene fabriek
werkzaam ; (ook) ruwe, onbeschaafde meld; ...MENSCHEN, my. fabrieksarbeiders; ...MEEK, o. (-en), teekens waarvan de fabrikanten hunne waren voorzien,
om de herkomst, vaak ook qualiteit en hoeveelheld, aan to duiden.
FABRIEKSMETER, m. (-s), iem. aan eene fabriek
belast met het nameten der gemaakte goederen;
instrument om aan to wijzen, hoeveel electrische
energie eene fabriek verbruikt heeft; ...MEUB,ELEN,
v. my. machinaal vervaardigde meubelen;
VERHEID, v.; ...PRIJS, m. (...prUzen), prijs der goederen aan de fabriek : tegen fabrieksprjjzen uitverkoopen (b. v. winkelgoederen); ...REGLEMENT, o. (-en).
FABRIEKSSCHOOL, v. (...scholen), school door de
fabrikanten bekostigd, waar de jeugdige fabriekers
hunne kennis kunnen of moeten vermeerderen;
...STAD, v. (...steden), stad waar de bevolking geheel of bijna geheel van fabrieksntiverheid leeft;
...STREEK, v. (...streken); ...TIJD, m. (-en) ; ...TURF,
m. (...turven), [als verzamelnaam v.], turf die men
in fabrieken verstookt, gewoonlijk grooter en zwaarder dan de gewone turf.
FABRIEKSVOLK, o.; ...VROUW, v. (-en); ...WERK,
o. fabrieksgoed; ...WERKER, m. (-s); ...WERKSTER,
v. (-s); ...WET, v. (-ten); ...WETGEVING, v. ( - en),
arbeidswetgeving; ...WEZEN, o.; ...WONING, v.
(-en), woning voor een fabrieksarbeider en aan de
fabriek behoorende.
FABRIKAAT, o. (...katen), het bewerkte (in eene
fabriek) : een nieuw fabrikaat in den handel brengen ; —
schoenen van een slecht fabrikaat, niet goed vervaardigd.
FABRIKANT, m. (-en), eigenaar, ondernemer eener
fabriek.
FABRIKEUR, m. (-s), (w. g.) fabrikant; papierfabri-

keur.
FABULEUS, bn. fabelachtig.
FACADE, v. (-n), voorgevel van een gebouw.
FACE, v. voorzijde, gezicht: en face, bw. uitdr.

recht tegenover, (van een portret) van voren; (yestingb.) de naar den aanyaller gekeerde zijde van een
uitspringenden hook van een bastion; vgl. FAAS
(ale art.).
FACETTEN, v. mv. ruiten, vlakken (op geslepen
edelgesteenten); geslepen hoeklijsten (aan spiegels);
vlakjes der samengestelde oogen bij de insecten.
FACIE, o. gezicht, tronie.
FACIEL, bn. gemakkelijk, inschikkelijk: hij was
zeer faciel.
FACILITEIT, v. (-en), gemakkelijkheid ; — iem. eenige
faciliteiten toestaan, toegevend tegenover hem zljn
bij iets.

FALIEKANT.

FACIT, o. (-s), som, uitkomst.
FAcONNEEREN, (faconneerde, heeft gefaconneerd),
fatsoeneeren.
FAcONSTAAF, v. (...staven), eene staaf ijzer, gecleeltelijk machinaal bewerkt tot hoefijzer.
FACSIMILE, o. (-'s), nauwkeurige nabootsing, reproductie (door middel van steendruk, photographie
enz.) van een handteekening, handschrift of zeldzame prent.
FACTA, o. my. feiten, gebeurtenissen.
FACTEUR, m. (-s, -en), brievenbesteller (inz. bij hot
leger); zie FACTOOR.
FACTIE, v. (-s, ...tien), partij, vereeniging met politieke bedoelingen : de Loevesteinsche facile.
FACTIEUS, bn. (...euzer, m eest -), opre eri g, muitend.
FACTION, v. het schilderen; (gew.) hid staat op faction, hij staat op de loer, eig. hij staat op schildwacht.
FACTISCH, bn. werkelijk, metterdaad, door feiten
bewezen.
FACTO, o., de facto, feitelijk; de jure et de facto, rechtens en feitelijk.
FACTOOR, FACTOR, m. (...tonen), handelsgemachtigde, zaakwaarnemer: graanfactor; brievenbesteller
(inz. bij bet leger). FACTOORSCHAP, o.
FACTOR, m. (-en), (rek.) een der samenstellers van
een product : een getal in factoren ontbinden; oorzaak
van, aanlei ding tot sets: dat was een voorname factor. —
Zie FACTOOR.
FACTORIJ, v. (-en), handelskantoor; kantoor van
een spoorweg- of stoombootmaatschappij; groote
neerzetting of vestiging van den handel in vreemde
landen.
FACTOTUM, m. (-s), algemeen zaakwaarnemer, vertegenwoordiger; iem. die alles in alles is; duivelstoejager; dat was zijn factotum.
FACTUUR, v. (...turen), rekening van den eenen
koopman aan den anderen wegens afgezonden goederen, ook bevattende plaats en datum der aflevering,
termijn van betaling, opgave der wijze van vervoer,
enz.: de goederen zullen binnen een paar dagen wel
komen: ik heb de factuur reeds ontvangen; (in Indio)
bezending : de tokohouder heeft eene groote factuur blikgroenten ontvangen. FACTURENBOEK, o. (-en).
FACULTATIEF, bn. aan eigen verkiezing overgelaten, niet verplicht: facultatief zijn; sets facultatief stellen, het in de keuze laten, zoodat de belanghebbende het recht heeft het to doen of to laten:
het schrijven van eene juridische dissertatie is facultatief gesteld.
FACULTEIT, v. (-en), bevoegdheid; tak van wetenschap (aan eene hoogeschool); — de vhf faculteiten:
godgeleerdheid, rechtsgeleerdheid, geneeskunde, letteren, wis- en natuurkunde; een hoogleeraar in de
medische faculteit; college van hoogleeraren eener
faculteit: een proefschrift voor de faculteit verdedigen;
de studenten die tot dezelfde faculteit behooren, in
dezelfde faculteit studeeren : de praeses der faculteit.
FACULTEITSBESTUUR, o. (...besturen); ...KAMER,
v. (-s), de kamer in het universiteitsgebouw, waar
de faculteit vergadert on examen afneemt; ...KLEUI?.
v. (-en), de kleuren die het symbool zijn der verschillende faculteiten (daze zijn niet aan alle Unjversiteiten dezelfde); ...VERGADERING, v. (-en);
...VERSLAG, o. (...verslagen), het j aarlijksch verslag
in den studenten-althanak omtrent de in de verschillende faculteiten gegeven colleges enz.
FAECAAL-EXTRACT, o. poeder of dikko brij, verkregen door verdamping van faecalien, met zwavelzuur besprenkeld on tot 120° C verhit; ...GUANO,
v. faecaal-extract vermengd met beenderenmeel-superphosphaat, ammoniak, kali en Thomasslakken
(uitnemende bemestingsstoffen).
FAECALIEN, FAECES, FECES, v. mv. uitwerpselen,
drekstoffen; (ook) grondsop, moor, droesem; faecale

een zachten, aangenamen bastoon; — quart-fagot,
4 tonen lager; — contra-fagot, 7 tonen lager.
FAGOTBLAZER, m. (-s). FAGOTTIST, m. (-en), die
op de fagot speelt.
FAHLERTS, o. donkergroen tot zwart mineraal,
uit verbindingen van koper, antimonium, arsenicum,
zink en ijzer met zwavel bestaande en vaak ook
zilver bevattende.
FAIENCE, v. eene soort van plateel of aardewerk,
gleiswork, onecht of half porselein, zoo geheeten naar Faenza, waar een beroemde fabriek hiervan was.
FAILLEEREN, (failleerde, is gefailleerd), bankroet
failliet gaan.
m. (-en), die in
FAILLIET, o. (-en), faillissement ;
staat van faillissement verkeert.
FAILLIET, bn. bankroet: h# (de zaak) is failliet;
uit een faillieten boedel; failliet gaan (ook scherts.).
FAILLIETVERKLARING, v. (-en), vonnis waarbij
(iem.) in staat van faillissement wordt verklaard.
FAILLISSEMENT, o. (-en), de staat waarin een
koopman (of vennootschap) verkeert die zijne betalingen heeft gestaakt en tengevolge daarvan
door de rechtbank van het beheer zijner zaken is
ontheven: het faillissement uitspreken, opheffen; in
staat van faillissement.
FAIR (Eng.), bn., bw. voegzaam, net, naar eer en
plicht: dat is geen faire handelwoze handelt niet
fair, niet zoo als men van een fatsoenlijk man
verwachten zou.
FAIT (Fr.), felt, daad ; — fait accompli, eene gebeurtenis die niet to herroepen is : iem. voor een fait accompli
plaatsen; — au fait, eig. bij de zaak, NI de daad,
bij de werkelijke toedracht der zaak, en vandaar
(fig.) au fait zijn, op de hoogte van sets zijn, het door
on door kennen, weten, begrijpen: h# is geheel en at

stoffen.
•
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FACIT.

FAGOT, v. (-ten), baspijp, een in 1539 door Afranio
to Pavia uitgevonden houten blaasinstrument met

au fait.
FAKIR, m. (-s), Mahomedaansche boetende bedelmonniken; Indische kluizenaars die zich zelven op
velerlei wijze pijnigen.
FAKKEL, v. (-s), flambouw, toorts met hars, teer
en pektouw aan een stok bevestigd; licht dat daze
bij verbranding geeft on dat weerstand aan den wind
kan bieden (inz. bij avondoptochten gebruikt); (fig.)
iem. die veel licht verspreidt in eene of andere
wetenschap; — de fakkel der wetenschap hoog houden,
de studio bevorderen, zooveel men kan•, wat evenals vuur verwoesting aanricht: de fakkel der tweedracht; vgl. oorlogsfakkel. FAKKELTJE, o. (-s).
FAKKELBOOM, m. (-en), (plantenk.) toortsboom,
een boom die in Guinea gevonden wordt.
FAKKELDANS, In. (-en), een reeds bij de eerste
Christenkeizers (in de 4e eeuw) gebruikelijke ceremonieelo ridderdans, met prachtige, plechtstatige
muziek; ...DISTEL, v. (-s) cactusplant met zuilvormigen stam, die in drogen toestand als fakkel gebrand wordt; ...DRAGER, m. (-s), die bij een optocht
cone fakkel draagt; ...LICHT, o. licht van fakkels;
serenade bij fakkellicht; ...OPTOCHT, m. (-en), optocht
met fakkellicht.
FALBALA, v. (-'s), (w. g.) een ruim geplooid boordsel;
afhangende versierde zoom aan vrouwenkleederen,
gordijnen, enz.
FALBALEEREN, (falbaleerde, heeft gefalbaleerd),
met strooken beleggen, bezetten.
FALDISTORIUM, o. bisschopsstoel in de R.-K. kerk.
FALEN, (faalde, heeft gefaald), in gebreke blijven,
to kort schieten: hij faalde wel eens; het mis hebben, missal; — zijne voorspelling faalde, kwam niet
uit; — dat kan niet falen, missen; — at mine pogingen faalden, waren vergeefsch; — zonder falen, zonder mankeeren, voorzeker. FALING, v. (-en).
FALIE, v. (-s, ...lien), mantel met kap (der yrouwen); (gew.) sluier; (gew.) hij heeft op zfine faire
(faalje) gehad, slaag gehad.
FALIEKANT, ...KANTIG, bn. bw. verkeerd, mis;
de zaak loopt mis; — datkomt fatie—hetisfaliekant,
leant uit, de rekening sluit niet; — (gew. ook zelfst.

FALIEKANT.

FANTA SIKHOED.

nw.) : daar is geen faliekant bij, dat is in orde; (ook)
zonder faliekant, zonder fout.
FALIEVOUWEN, (fall evouwde, heeft gefalievouwd),
(fig.) vleien, kruipen, veinzen; femelen, knoopendraaien.
FALIEVOUWER, m. (-s), vleier.FALIEVOUWERIJ,
v. (-en).
FALKONET, o. (-ten), klein veldstuk (in de 16e
eeuw) waarmee men kogels van 1 tot 3 pond schoot ;
—KOGEL, m. (-s); —SCHOT, o. (-en).
FALSARIS, m. (-sen), die valschheid in geschrifte
pleegt; valschaard, oplichter.
FALSET, o. zie FAUSSET.
FALSIFICATIE, v. (-s, ...ti6n), vervalsching.
FALSITEIT, v. (-en), (recht.) valschheid, nagemaakt
handschrift, valsche handteekening.
FAMA, v. zie FAAM.
FAMEUS, bn. bw. (fameuzer, -t), beroemd, berucht;
verbazend, bijzonder: dat is fameus mooi, warm; zij

den geslacht uitgeoefend: in die stad heerscht een familieregeering, den familie heeft er alle macht;
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heeft famous gezongen; 't is famous.
een
familiare kerel; familiaar met iem. zijn, familiaar met
iem. omgaan; — iem. familiaar kennen, seer van
nabij; — niet zoo familiaar voor zoo weinig kennis,
FAMILIAAR, bn. bw. (-der, -st), gemeenzaam:

terechtwijzing aan iem. die to vrijpostig is.
FAMILIARISEEREN IZICH], (familiariseerde zich,
heeft zich gefamiliariseerd), zich gemeen maken,
vertrouwelijk aanstellen.
FAMILIARITEIT, v. (-en), gemeenzaamheid.
FAMILIE, v. (-s, FAMIELJE, v. (-s), gezin;
bloedverwantschap, maagschap; geslacht; de familie
A.; de beer en mevrouw B. en familie, en huisgenooten ;
een groote familie, een groot gezin; eene uitgebreide familie, een wijdvertakt geslacht; — hij is nog familie
can me, is een bloedverwant ; — het is nog in de familie,
wij zijn nog aan elkaar verwant; — familie van
Adamswege, bloedverwantschap die men niet of bijna
niet kan uittellen; — van je familie meet je't hebben,
vol bitterheid gezegd, als familieleden elkander benadeelen of belasteren; — het zit in de familie, is een
familiezwak; — kb' behoort tot de familie van Jan
Tabak, hij vertoeft gaarne Lang onder het rooken van
zijn pijpje; — hij is van de familie van Kleef, is zeer
inhalig ; (nat. hist.) geheel van geslachten (van planten en dieren) die in hoofdzaak met elkaar overoenkomen.
FAMILIEBAND, m.; ...BETREKKING, v. (-en), bloedverwantschap; bloedverwant.
FAMILIECONGRES, o. (-sen), samenkomst van leden
eener vorstelijke familie ; ...DAG, m. (-en), dag waarop
men zich aan zijno familie wijdt, de familie elkander opzoekt, ens.; ...FEEST, o. (-en); ...GEBREK, o.
(-en), gebrek dat den meesten leden eener familie
min of meer aankleeft.
FAMILIEGEK, m. (-ken), die bijzonder veel van de
leden zijner familie houdt.
FAMILIEGOED, o. (-eren), onvervreemdbaar familiegoed, erfgoederen waarbij den erfgenaam de verplichting wordt opgelegd om het geheel of ten deele, na
verloop van zekeren tijd of na zekere omstandigheden, weder aan een derde, een lid van de familie
waartoe hij behoort, of to staan.
FAMILIEGRAF, o. (...graven), een afgezonderd stuk
grond op een kerkhof om er de leden eener familie
to begraven; ...KOEK, In. (-en), een groot langwerpig gebak, bij deelen aan vrienden en verwanten
rond to zenden; ...KRING, m. (-en); ...KWAAL, v.
(...kwalen), familiegebrek; ...LEVEN, o., het familieleven is daar stork ontwikkeld, men gevoelt daar den
familieband in sterke mate; ...LID, o. (...leden);
...LUST, v. (-en), geslachtsregister; ...NAAM, m.
(...namen), geslachtsnaam, in tegenstelling met doop-,
voornaam; de naam van eene familie van planten
en dieren.
FAMILIERAAD, m. (...radon), bijeenkomst-, vergadering van leden eener familie; familieraad beleggen
(tot het benoemen van een toezienden voogd b. v.);
...REGEERING, v. (-en), dynastic; heerschappij door

...RELATIE, v. (-s), familiebetrekking; ...SCHAAL,
v. (...schalen), eene soort van veerunster voor huiselijk gebruik, ook wel moederschaal genoemd;
...STUK, o. (-ken), schilderij, voorstellende leden
eener familie; (ook) voorwerp door eene familie of in
een gezin in eere gehouden; erfstuk; ...TREK, m..
(-ken), gelijkenis van familieleden onder elkander (eig_
en fig.); ...TROTS, m.
FAMILIEVERDRAG, o. (-en), verdrag, door de leden.
eener vorsten-familie onderling gesloten; ...VEETE,
v. (-n), erfelijke haat van eene familie tegen eene
ander°, (oak) onderling ; ...WAPEN, o. (-s), geslachtswapen; ...WONING, v. (-en), zeer groote woning
waarin alle leden eener familie wonen; (bij uitbro

groot huis waarin verscheidene familien wonen.
FAMILIEZIEK, bn. genegen tot -, overdreven ingenomen met zijne bloedverwanten.
FAMILIEZIEKTE, v. (-n), ziekte, erfelijk in een geslacht; ...ZWAK, o. klein familiegebrek.
FAMILISTEN, my. liefdebroeders, naam eener Protestantsche secte in het midden der 16de eeuw in
Nederland en Engeland.
FANAL, FANAAL, m. kustlicht; seinlicht aan den
mast van een schip; vuursignaal om berichten of
bevelen to geven aan troepen die over eene groote
oppervlakte verspreid zijn.
FANATICUS, m. (...ci), dweper; ijveraar.
FANATIEK, bn. bw. (-er, -st), dweepzuchtig, harts-

tochtelijk (inz. met betrekking tot den godsdienst).

FANATISCH, bn. fanatiek.
FANATISME, o. dweepzucht, blinde ijver.
FANCHON, m. (-s), een soort van damesmuts met

slippen.
FANCY-FAIR, v. nagebootste kermis; verkooping
van meestal gratis afgestane artikelen door dame
tot een liefdadig doel.
FANDANGO, m. een Spaansche volksdans voor twee
personen, met pantomimen en castagnetten.
FANFARE, v. (-s, -n), vroolijk trompetgeschal: iem.
(ook eene toespraak) met fanfares begroeten; een klein,
voor de ruiterij bestemd, op trompetten en pauken
uit to voeren, prachtig muziekstuk; een vroolijk
jachtstuk voor de waldhoorns; geraas, groote ophef; — de fanfaren, (Zuidn.) fanfarecorps.
FANFARECORPS, o. (-en), ...GEZELSCHAP, o. (-pen),
een muziekgezelschap walks leden alleen koperen
instrumenten bespelen (in tegenst. met eene har-

monie).
FANFARON, m. (-s), pother, praler.
FANFARONNADE, v. (-s), pocherij, pralerij, groot-

sprekerij.
FANION, v. (-s), richtvlag ter vervanging van he
vaandel bij die bataljons welke daarvan niet voorzien zijn.
FANTASEEREN, (fantaseerde, heeft gefantaseerd),
ook PHANTASEEREN, zich aan het spel der verbeelding overgeven; zich bij het scheppen van een
kunstwerk door de verbeelding laden leiden; op een
muziekinstrument improviseeren; bazelen; ijlen in
de koorts. FANTASEERING, v. (-en).
FANTASIE, v. (-On), ook PHANTASIE, inbeelding,

verbeelding; gril, kuur; een muziekstuk dat voor
de vuist gecomponeerd en gespeeld wordt zonder
bepaalden vorm; (ook) uitweiding over bestaande
motieven en thema's : eene fantasie voor piano; (in
het algemeen) alles wat niet gekleed, niet in stijl,
niet echt is (van stoffen, meubelen, snuisterijen enz.):
dat is fantasie, maar deze armbanden zfjn echt. FANTASIETJE, o. (-5), fantasieplaatje.
FANTASIE-ARTIKELEN, o. my. snuisterijen, in

tegenst. met sieraden van edel metaal en met echte
steenen: in dien winkel zjn alleen fantasie-artikelen
to krijgen ; ...GAREN, o. kamgaren uit een mengsel
van wol met katoen of zijde gesponnen; ...GOED,
o. fantasie-artikelen: dat is allomaal fantasiegoed;
...HOED, m. (-en), lage rondo vilten hoed, in tegenst-

FANTASIEKLEUR.
tnet den hoogen hoed; ...KLEUR, v. (-en), kleur die
effen is; ...KOSTUUM, o. (-5), fantasiepak ; ...LET'TER, v. (-s), bijzondere drukletter voor boektitels
enz.; ...MEUBEL, o. (-en, -s), meubels die niet geheel
in stip bewerkt zijn; ...PAK, o. (-ken), eon pak
kleeren van eene gekleurde stof, een niet gekleed pak ;
...PLAATJE, o. (-s), prentje met eon gefantaseerde
voorstelling; ...PORTRET, o. (-ten), niet naar de wer.kelijkheid, ...STOP, v. (-fen), gekleurde, niet-zijden
.stoffen voor damesjaponnen: wilt u zwarte of fanta.siestoffen zien?
FANTAST, in (-en), iemand met eene sterke
fantasie.
FANTASTISCH, bn. en bw. niet werkelijk, voortgebracht door de fantasie; tooverachtig: eene fantas4ische verlichting, een fantastisch schouwspel.
FANTASMAGORIE, v. zie PHANTASMAGORIE.
FANTOOM, o. (...tornen), spook; schim.
FARADISME, o. inductie-electriciteit.
FARCE, v. (-s), klucht; (keuk.) vulsel.
FARCEEREN, (farceerde, heeft gefarceerd), vullen,
:stoppen (een stuk gevogelte).
FARIBOLEN, v. my. wisjewasjes, praatjes voor den
vaak.
FARIZEER, PHARIZEER, m. (-s, of ...zeen),
partij onder de Israiilieten; (fig.)
schijnheilige, huichelaar.
FARIZEERSGEZICHT, o.; ...STREEK, o. (...streken).
FARIZEESCH, bn. als een farizeOr.
FARM, m. (-s), (in Amerika) klein landgoed; geamurd stuk bouw- of weiland. FARMER, m. (-s), eigemaar van een farm; pachter ervan.
FARO, m. eene soort van zwaar Brusselsch bier.
FARO, o. zeker kaartspel; een hazard- of kansspel
met Fransche kaarten, aldus geheeten omdat oorspronkelijk op eene der kaarten de Pharao was afgebeeld, die in de geschiedenis van Jozef voorkomt.
FARO-CLUB, m. (-s), ...GEZELSCHAP, o. (-pen),
-club of gezelschap, gevormd met het doel samen
faro to spelen; ...TAFEL, v. (-s), tafel waarvan faro
gespeeld wordt.
FAS, o., fas et nefas, recht on onrecht, rechtvaar41ige en onrechtvaardigo middelen; — per fas et nefas,
met recht on onrecht, door allerlei middelen, langs
.allerlei wegen.
FASCINE, v. (-s, -n), (oorl.) bundels rijshout, door
buigzame rijsbanden bijeengehouden, gebezigd als
bekleedingsmiddelen voor batterijen, borstweringen,
tot het traceeren van aardwerken (traceerfascinen),
tot het dempen van grachten (zinkfascinen), tot dekking (blindeeringsfascinen) enz.; ook bij dijkwerken
-en glooiingen gebruikt.
FASCINENBANK, v. (-en), eenige gekruiste palen
waarop de fascines worden gemaakt; ...DAM, m.
(-men); ...MES, o. (-sen), gewoon hakmes, aan de
scherpe zijde cirkelvormig uitgehold, somtijds met
zaagyormig ultgevijIden rug.
FASHION, v. mode; fijne teen.
FASHIONABEL, bn. bw. naar de mode, naar den
laatsten sinaak, overeenkomstig den bon-ton.
FAT, m. (-ten), FATJE, o. (-5), modegek,modepoP;
:zotje.
FATA, o. my. lotgevallen.
FATAAL, bn. bw. (fataler, -st),noodlottig; (gemeenz.)
beroerd: eene fatale historie.
FATALISME, o. het geloof aan de leer van eon on. vermijdelijk noodlot; de leer der voorbeschikking
,(tot de zaligheid of de verdoemenis).
FATALIST, m. (-en), aanhanger van het fatalisme.
FATALITEIT, v. (-en), voorbeschikt ongeluk ; ramp.
FATA-MORGANA, v. (zeew. en nat.) atmospherische
straalbreking, waardoor men op zeo on aan do kust
-de kusten van een land bespeurt, die anders door
•de kromming der aarde onzichtbaar zijn, opdoeming.
FATIGANT, bn. bw. (-er, -st), vermoeiend.
FATIGEEREN, (fatigeerde, heeft gefatigeerd), veranoeien, afmatten.
FATS, v. (-en), (zeew.) klein zeil,. bonnetten, aan-
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gezet om meer vaart to maken; ook fots genoemd; —
hij is op de fatsen, op den loop.
FATSEN, (fatste, heeft gefatst), (Zuidn.) spijbelen, gaan wandelen of spelen in plaats van naar
school to gaan, achter de haag loopen.
FATSOEN, o. (-en), vorm, snede: het fatsoen van
dien rok bevalt mij wel; het fatsoen van een schip, van
een hoed; iets weer in zijn fatsoen brengen ; vorming,
bewerking (inzond. bij goud on zilver); hoeveel kost
het fatsoen van die lepels ?; waardeeren buiten het fatseen; voor owl en half fatsoen; (fig.) behoorlijkheid,
gemanierdheid, de goede manieren: een man van
fatsoen; von fatsoen bewaren; houd uw falsoen een
weinig; — menschen van fatsoen, die rechtschapen en
welgemanierd an; — op zijn fatsoen gesteld zijn, zich
altijd gaarne netjes voordoen; — met goed fatsoen
Pan men er niet buiten, men kan er zich moeilijk
aan onttrekken; — het fatsoen kost het meeste geld,
om zijn fatsoen to houden, maakt men vaak to
groote of onnoodige kosten; — dat is een vreemd
fatsoentje, die stelt zich vreemd, buitensporig aan ;
loopt met haar fatsoen te koop; — zijn falsoen te
grabbelen gooien, zich minder netjes gedragen. FATSOENTJE, o. ( - 5).
FATSOENEERDER, m. (-s), bewerker, vormer;
...STEM, v. (-5), vormster, bewerkster.
FATSOENEEREN, (fatsoeneerde, heeft gefatsoeneerd), vormen, bewerken (inz. van kleedingstukken,
stukken bout enz.); (fig.) iem. fatsoeneeren, hem opvoeden on vormen. FATSOENEERING, v. vorming, beworking. FATSOENEERIJZER, o. (-s).
FATSOENLIJK, bn. bw. (-er, -st), overeenkomstig
het fatsoen, - de goede manieren, gemanierd; behoorlijk, welvoeglijk; de fatsoenloke stand; een fatsoenlijk
man; Been fatsoenlijk woord hoort men van hem; fatsoenlijk handelen, spreken; h# ziet er fatsoenl(jk uit;
zindelijk: dat kind is nog niet fatsoenlijk; eerbaar:
een fatsoenlijk . meisje. FATSOENLIJKHEID, v. deftigheid; welvoeglijkheid, betamelijkheid.
FATSOENSHALVE, bw. om der wille van het fatsoen.
FATTIG, FATTERIG, bn. bw. (-er, -st), ingebeeld,
laf, modeziek. FATT(ER)IGHEID, v.
FATUITEIT, v. dwaasheid, ingebeeldheid.
FATUM, o. het Lot, Noodlot (als god).
FAUFILEEREN [ZICH], (faufileerde zich, heeft zich
gefaufileerd), zich faufileeren in iets, door list of kuiperij zich in iets mengen; (ook) zich onvoorzichtig
met iets inlaten.
FAUN, m. (-en), bosch- en veldgod der Romeinen;
wellusteling.
FAUNA, v. alle dieren die in een bepaald land of
een bepaald geologisch tijdperk voorkomen: de fauna
van Nederland, de fossiele fauna; eene opsomming
of beschrijving van die dieren.
FAUSSET, FALSET, o. (muz.) hooge stem, hoofdstem: fausset zingen. FAUSSETTONEN, m. my.
waarbij slechts de binnenrand der stembanden trilt.
FAUTEUIL, m. (-s), leuning-, armstoel; (fig.) voorzitterstoel; stoel lidmaatschap der Fransche academie: een fauteuil inneinen.
FAVEUR, v. (-s), gunst; — een faveurtje, buttonkansje. FAVEURDAGEN, my. (kooph.) respijtdagen,
na den vervaldag van een wissel.
FAVORI, in. (-s), FAVORIETJE, o. (-s), bakkebaard.
FAVORIET, m. (-en), gunsteling, lieveling (bij wedstrijden: van een paard waarvan men verwacht
dat het den prijs zal winnen en waarop men wedt).
FAVORIETE, v. (-n), begunstigde, lievelinge; bijzit
(van een vorst) ; (kaartsp.) troetaas.
FAVORIET, bn. gelief koosd, lievelings ..; — de sultane favoriete, de meest begunstigde vrouw van het
serail, wier noon den sultan opvolgt.
FAVORISEEREN, (favoriseerde, heeft gefavoriseerd),
(iem., lets) begunstigen, bevoordeelen.
FAZANT, m. (-en), zekere fraaie hoenderachtige
vogel; goudlakensche on zilverlakensche fazanten, ook
pond- en witte of zilverfazanten geheeten; de gewone
fazant; (le 9 ing fazant.
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FAZANTENEI.

FAZANTENEI, o. (-ers, -eren); ...HAAN, m. (...hanen); ...HEN, v. (...nen); o. (-ken); ...HOND,
m. (-en), hond, op de fazantenjacht afgericht; ...HOUDER, m. (-s), die fazanten kweekt en verkoopt;
...JACHT, v.; ...NEST, o. (-en); ...PARK, o.;
...STAART, m. (bij een paard) ; ...TUIN, m. (-en),
plaats waar men fazanten houdt.
FAZANTEVEER, v. (-en), veer van een fazant.
FAZEL, v. (-s), (gew.) rafel.
FAZELEN, (fazelde, heeft gefazeld), (Zuidn.) prevelen.
FAZEN, (faasde, heeft gefaasd), (Zuidn.) zie
FAARZEN.
F-DUUR, (muz.) duur-toonschaal met f tot grondtoon, dus met eene mol.
FEBRUARI, m. Sprokkelmaand, tweede maand van
het jaar (van 28 dagen en in een schrikkeljaar van
29 dagen); — Februari-revolutie, de Fransche omwenteling van 1848.
FEDERALISME, o. stelsel van onderling statenverbond (inzond. bij gemeenebesten).
FEDERALIST, m. (-en), aanhanger van het federalism(); — de federalisten, zij die voor de federatie of
tegen de afscheiding zijn.
FEDERATIE, v. zie CONFEDERATIE.
FEE, v. (fee6n), toovergodin (in sprookjes): men
heeft goede en booze feeen; zij staan onder eene feeenkoningin en bewonen het feeenland.
FEEKS, v. ( - en), vrouw die kwaad, driftig, lastig en
Wig is, helleveeg.
FEEKSIG, bn. ( - er, -st), als eene feeks. FEEKSIGREID, v.
FEERIE, v. (- s), tooneelstuk waarbij decoraties,
tooverachtige tooneelveranderingen, balletten, enz.
de hoofdzaak vormen.
FEEST, o. (-en), plechtige viering van eene (inz.
godsdienstige) herinnering; plechtigheid, wijding;
het feest der Drie Koningen; het Kerstfeest; herdenking van een heuglijk feit: verlovingsfeest; het zilveren feest vieren; de lustrumfeesten; maaltijd, gastmaal: ter feest gaan, noodigen; vreugde, genoegen,
genot: het is een waar feest voor mj, u to zien; het
lean niet altijd feest zijn; vreugdebetoon: zulk een feest
is eenig. FEESTJE, o. ( - s).
FEESTBOEK, o. (-en), boek met feestliederen; book
uitgegeven ter herinnering aan een feest; ...BUNDEL, m. (-s), boek waarin een aantal ter eere van
zeker feest vervaardigde opstellen, liederen enz. zijn
bijeengebracht: den jubilaris werd door zone leerlingen een feestbundel aangeboden; ...CATALOGUS, m.
( - sen); ...COMMISSIE, v. (-5, ...siCn); ...DAG, m.(-en);
...DINER, o. (-s); ...DISCH, m.; ...DOS, m. feestgewaad; ...DRONK, m. (-en).
FEESTELIJK, bn. bw. (-er, -st), als bij een feest, plechtig: een feestelijk gewaad; feestelfjk uitgedost zjn; —
ik bedank er feestelijk voor, ik bedank er hartelijk
voor, ik doe het niet, onder geen beding; — vroolijk: een feestelijke stemming. FEESTELIJKHEID, v.
(...heden).
FEESTELING, m. en v. (-en), die feest viert of helpt
vieren. FEESTELINGE, v. ( - n).
FEESTEN, (feestte, heeft gefeest), feestvieren.
FEESTGAVE, v. (-n), feestgeschenk.
FEESTGEDRUISCH, 0.; ...GEJUICH, 0.; ...GEROEP,
o., gejuich, gedruisch, vreugdgeschal bij een feest.
FEESTGENOOT, m. (-en), deelnemer aan een feest.
FEESTGENOOTE, v. (-11).
FEESTGESCHENK, o. (-en); ...GEWAAD, o. (...waden); ...GEZANG, o. (-en); ...GIDS, m. (-en), feestwijzer; ...GROET, m. (-en), betuiging van instemming
van elders wonenden met een feest; ...KLEEDIJ, v.;
...KLEEDING, v. (-en); ...LIED, o. (-eren); ...LOKAAL,
o. (...kalen); ...MARL, o. (...malen); ...MARSCH, m.
. (-en); ...STEMMING, v.; ...TERREIN, o. (-en), plaats
waar een volksfeest gehouden wordt ; ...TIJD, m. (-en).
FEESTVIEREN, (vierde feest, heeft feestgevierd),
eene heuglijke gebeurtenis herdenken; zich vermaken.
FEESTVIERING, v. (-en). FEESTVIERDER, m. (-s).

FENEGRIEK.
FEESTVREUGDE, v.; ...WEEK, v. (...weken), week
in welke een feest plaats heeft; ...WIJZER, m. (-5),
boekje dat aanwijzingen geeft omtrent de feestelijkheden, feestgids; ...ZANG, m. (-en).
FEIL, v. (-en), misslag, overtreding, fout; gebrek ;

hier is eene feil ingeslopen; iem. zone feilen toonen;
geen mensch is zonder feilen; zone feilen verbeteren.
FEILTJE, o. (-s).
FEIL, v. (-en), dweil; zoo not als eene feil; (gew4
een laag, gemeen mensch; dronkaard.
FEILBAAR, bn. onderhevig aan vatbaar voor dwaling, vergissing: de mensch is feilbaar; ons feilbaar verstand. FEILBAARHEID, v.
FEILEN, (feilde, heeft gefeild), falen; mistasten.
FEILEN, zie DWEILEN.
FEILLOOS, bn. zonder feilen. FEILLOOSHEID,
FEINT, m. (-en), (gew.) vent.
FEINTHUIS, o. (...huizen), (gew). schaftlokaal aan
eene groote steenfabriek, waar ook het ver weg
wonende tichelvolk 's nachts slaapt.
FEIT, o. (-en), wat heeft plaats gehad, wat werkelijk is; eene werkelijke gebeurtenis, daad: het is een

feit, dat ...,• de feiten spreken uwe bewering tegen; de
feiten spreken voor zich zelf; feiten linemen; — voor
het feit staan, geplaatst worden, geene keuze hebben,
zich moeten schikken in; — het woord vragen wegen&
een persoonlok feit, naar aanleiding van een of ander
voorval of gezegde, den spreker en niet de vergadering
betreffende; geschiedkundige gebeurtenis: zone ken-

nis der geschiedenis is beperkt tot feiten en jaartallen;
vgl. helden-, wapenfeiten; — iem. op het feit.betrappen r
op de daad; misdrijf: voor die feiten werd hj vr'jgesproken.
FEITEL, v. (-s), borstdoekje, morsdoekje, kwijlbab
(van jonge kindertjes).
FEITELIJK, bn. bw. werkelijk : de feitelijke toestand; —

feitelijk heeft hjj ongelijk, feitelfjk is ht* de schuldige,.
inderdaad, in werkelijkheid; handdadig, vijandig:
iem. feitelijk aanranden. FEITELIJKHEID, v. (...heden), handdadigheid, vijandelijkheid, aanranding.
FEITENKENNIS, v. de kennis der feiten, inz. van
geschiedkundigen.
FEL, bn. bw. (-ler, - st), hevig, sterk: een felle slag.

fel weerlichten, een felle wind, een felle brand, een
felle koorts; gevoelig, nijpend: eene felle koude; ook
een felle regen, eene felle bui, verschrikkelijk, onstuimig; ruw, boosaardig, onmeedoogend: hfj kan zoo
fel zOn in zone woorden; felle woorden; — een fell&
strjd, hevig, verbitterd; ook iem. fel aanvallen; snelwerkend: een fel vergif; (gew.) sterk, kloek, moedig:
't is een felle kerel; tuk (op), begeerig (naar), verzot:
op) : hij is fel op postzegels, dat kind is fel op de borst.
' FELHEID, v. hevigheid, ruwheid, geweld; de felheicf
der koorts.
gelukwensch, gelukFELICITATIE, v. (-s,
wensching, heilwensch.
FELICITEEREN, (feliciteerde, heeft gefeliciteerd),,
(iem.) gelukwenschen.
FELLAH, m. (-in, -5), naam der landbouwende bevolking in Egypte en Arabic.
FELOEK, v. (-en), (zeew.) oorspronkelijk eene kleiner
galei met van vier tot tien riemen, een mast en
(-)On groot driehoekig zeil; nu een grooter vaartuig
(vooral op de Middellandsche zee).
FELONIE, v. (...nieon), (verouderd), (leenst.) trouwbreuk; (in Engel.) meineed, staatsmisdaad.
FELP, o. zie FULP.
FELZEN, (felsde, heeft gefelsd), ook VELZEN, (smed.).
blikwerk of ijzeren platen omvouwen on met ijzeren
pennen vastslaan : de bodem van een ijzeren bak felzen.
FEMELAAR, m. ( - s), FEMELAARSTER, v. ( - s),
schijnheilige, kwezel die temend spreekt; vg1. FIJMELAAR.
FEMELEN, (femelde, heeft gefemeld), den vromo
uithangen; kwezelen met vroorn geteem; huichelen.
Vgl. FIJMELEN.
FEMELGAT, o. femelaarster.
FENEGRIEK, o. (plantenk.) een sterk riekend genees-

FENEGRIEK.

FIEKRUID.

krachtig kruid, op venkelkruid gelijkende, wordt
ook bokshoorn en hoornklaver genoemd.
lid van een geheirn genootschap
FENIAN, m.
dat, in 1859 in Noord-Amerika ontstaan, zich over
Ierland en Canada heeft uitgebreid en zich de bevrijding van Ierland van de Engelsche heerschappij
an de stichting eener Iersche republiek ten doel stelt.
FENIANISME, o. eene geheime organisatie die de
republiek wil vestigen zoowel in Engeland als in

houden ; — iem. feteeren, feestelijk onthalen ; (ook) met
bijzondere ear en veal ophef behandolen.
FETIgCH, m. levenloos voorwerp van afgodische
vereering bij de Negers in Guinea en andere heiden
sche volken; —DIENAAR, m. (-s); —DIENST, m. het
aanbidden van een fetisch.
FETISCHISMUS, FETISCHISME, o. fetischdienst.
FEUDAAL, bn. tot het leenstelsel behoorende; het
feudale stelsel, leenstelsel; — eene feudale bezitting, een
leen, in tegenstelling van een allodium.
FEUILLETEEREN, (feuilleteerde, heeft gefeuilleteerd), doorbladeren, bladerig zijn (van gebak).
FEUILLETON, o. (-5), dat deel van een dagblad, hetwelk aan tooneel- of letterkundige beoordeelingen,
verhalen enz. is gewijd on gewoonlijk aan den voet
der bladzijden gedrukt staat; feuilleton-literatuur.
FEUILLETONIST, m. (-en), die uitsluitend met do
levering der feuilleton-artikelen is belast, schri.jver
van het feuilleton.
FEZ, v. hoofddeksel van Turken, Grieken en andere
oosterlingen: een rond kapje zonder klep, van roods
of witte kleur, met een neerhangenden kwast van
blauwe zijde, soms ook van zilver of goud.
FEZANT, m. (-en), zie FAZANT.
FEZIKEN, (fezikte, heeft gefezikt), (gew.) fluisteren,
praten. FEZIKER, m. (-s), (gew.) fluisteraar.FEZIKSTER, v. (-s).
FIACRE, v. (-s), huurkoets.
FIASCO, 0., fiasco maken, mishagen, uitgefloten
worden (van een tooneelspeler, een tooneelstuk),
ook fiasco loden (van eene onderneming) ; een jam-

Ierland.
FENIKS, ook PHOENIX, m. (-en), mythische vogel

die zich, naar de mooning der ouden, om de vijf
eeuwen verbrandde op een nest van geurige kruiden
en dan verjongd uit zijne asch verrees: als een feniks
asch verrozen ; (fig.) die eenig is in zijn vak,
uit
wiens gaven zeldzaam zijn: een feniks in de kunst.
FENIKSDICHTER, m. (-s), zeldzaam begaafd dichter;
...PENNEN, v. mv.; ...VLEUGELEN, m. my.
FENNE, v. (-n), (in Friesl.) yen, weide; PENNEBLOEM, v. (-en), (gew.) madeliefje.
FENTE(R)NEEL, v. (-en), (Zuidn.) vensterluik.
FEODAAL, bn. zie FEUDAAL.
FEP, v. dronkenschap.
FEPPEN, (fepte, heeft gefept), aanhoudend met
kleine teugjes drinken, zuipen ; lurken; likken, zoenen. FEPPER, m. (-s), zuiper.
FERLET, o. (-ten), een werktuig der boekdrukkers
en papiermakers, in den vorm eener T, waarmede
de vochtige (bedrukte) vellen op de drooglatten gehangen en na het drogen afgenomen worden: ook
kruk, kruis genoemd.
FERM, bn. bw. (-er, -st), vast, flksch, Oink: een ferm
pak slaag ; — eene ferme hand hebben, Oink schrijven;
ferme jongen; — eene ferme houding ; — dat is—een
Term ! , opperbest; — 't is een ferme kerel, een degelijke
kerel; — houd u ferm, houd u good ! ; ferm zijn plicht
doen, - voor zone meening uitkomen; — zich ferm gedragen, kranig; — iem. ferm de waarheid zeggen,
terdege.
FERMAN, [vaak, minder good: FIRMAN], m. (-s),
schriftelijk bevel, namens den Turkschen Sultan
door den grootvizier uitgevaardigd.
FERMATE, v. (-n), (muz.) rustpunt (het teeken verlengt de noot of rust waarboven het geplaatst wordt).
FERMENT, o. (-en), gistmiddel.
FERMENTATIE, v. gisting.
FERMENTEEREN, (het fermenteerde, heeft gefermenteerd), gisten. FERMENTEERSCHUUR, v.
(...schuren) (voor tabak).
FERMENTOLIE, v. (...lien), vluchtige oli6n die een
product zijn van de gisting van plantendeelen.
FERMETEIT, FER1V1ITEIT, v. vastheid, standvastigheid.
FERMETGUTS, v. (timm.) guts die van buiten naar
binnen is afgeslepen, ook schepguts geheeten.
FERMOOR, o. (...moron), groote scheepstimmermansbeitel.
FERNAMBUK, —ROUT, o. bruinhout, eene voortreffelijke, zeer zware houtsoort uit Brazilie in ZuidAmerika, van roodachtig gele kleur, en geheeten
naar de stad Fernambuco of Pernambuco en de landstreek van dien naam ; het laat zich voortreffelijk
politoeren; ook veel als verfhout gebezigd.
FEROCITEIT, v. wildheid, wreedheid.
FERTIEL, bn. vruchtbaar.
FERTILITEIT, v. vruchtbaarheid.
FES, v. (muz.) de door eene mol een halven toon
verlaagde f.
FESTIJN, o. (-en), gastmaal.
FESTINA LENTE (Lat.), haast u langzaam.
FESTIVAL, o. (-s), groot muziekfeest, volksfeest.
FESTIVITEIT, v. (-en), feestelijkheid.
FESTOEN, o. v. (-en), guirlande van groen, bloemen
en vruchten.
FESTONNEEREN, (festonneerde, heeft gefestonneerd), op zekere wijze borduren; met bloemwerk

versieren.
FETEEREN, (feteerde, heeft gefeteerd), vieren, feest
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merit* fiasco.
FIAT (Lat.), het zij zoo, het geschiede ; — fiat justitia,
het recht moot zijn loop hebben; — fiat insertio,
goedgekeurd de inlassching ; nu fiat, fiat er mee, vooruit dan maar, ik vind het good.
FIBRINE, v. (scheik.) plantenvezelstof: eene kleverige, taaie, grauwe stof die uit koolstof, waterstof,
zuurstof on stikstof bestaat; — dierlijke fibrine,
eene der twee stoffen waaruit de bloedkoek bestaat, bloedvezelstof; een hoofdbestanddeel van het
vleesch.
FIBROINE, v. zijdestof die het hoofdbestanddeel
uitmaakt van de spinnewebben en het spinsel der
rupsen.
FICHE, o. (-s), speelmerkje, beentje dat onder
het kaartspelen geld vervangt. FICHESDOOS, v.
(...doozen), waarin de fiches bewaard worden.
FICHU, o. (-'s), driekant halsdoekje.
verdichtsel, vinding : 't was
FICTIE, v. (-s,
maar eene fictie; het beschouwen van eene zaak of
vereeniging als persoon, in rechterlijken zin.
FICTIEF, bn. bw. (...ver, -st), kunstmatig, verdicht: eene fictieve (ingebeelde) winst; — een fictieve
persoon, eene vereeniging met rechtspersoonlijkheid.
FIDALGO, m. (-'s), lid van den la,gen adel in
Portugal [hetzelfde als Spa. HIDALGO].
FIDEEL, bn. bw. (-er, -st), getrouw, gemoedelijk:
een fideele kerel, fideel bffeenzitten, fideel kouten; flunk,
loyaal: fideel met iem. omgaan; een fideele vent.
FIDE-COMMIS, o. (-son), eene erfmaking waarbij
den erfgenaam de verplichting wordt opgelegd om
het erfgoed, of een deal daarvan, na verloop van zekeren tijd of onder bepaalde omstandigheden, weder
aan een derde of to staan: onvervreemdbaar stamof familie-erfgoed.
FIDEJUSSIO, v. (rechtst.) schriftelijke borgstelling.
FIDELITEIT, v. trouw, trouwhartigheid.
FIDIBUS, m. (-seri), papier, gevouwen of geknipt
om er eene pijp aan op to steken.
FIDUCIE, v. vertrouwen, geloof: ik heb geen fiducie
in (lets of iem.); fiducie in iem. stellen.
FIDUCIAIR, bn., fiduciair ruilmiddel, papiergeld dat

zijne waarde ontleent aan het vertrouwen dat de
staat of de installing geniet die het uitgeeft.
FIEKRUID, o. verkorting van sophiekruid, een der
volksnamen van de fijnbladige raket, ook vuurkruid
geheeten.
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FIELT.

FIELT, m. (-en), die met bedrog en list handelt;
schelm, boef.
FIELTACHTIG, bn. (-er, -st), van - 7 als een fielt.
FIELTACHTIGHEID, v.
FIELTENSTREEK, m. (...streken); ...STUK,o. (-ken),
gemeene, lage streek, schelmstuk, schelmerij.
FIELTERIG, bn. bw. (-er, -st), fieltachtig. FIELTERIGHEID, v.
FIELTERIJ, v. (-en), fieltenstuk; — hij hangt van
fielterijen aan elkander, het is een doortrapte fielt.
FIELTIG, bn. fieltachtig.
FIEMELEN, zie FIJMELEN.
FIER, bn. bw. (-der, -st), (van personen) hooghartig, zich met rechtmatigen trots verheffende op,
kranig: een fier karakter; h# is fier op zin afkomst;
fier in het strijdperk treden; een fiere houding; (van
paarden) welgevormd en levenslustig. FIERHEID,
v. trotschheid, hooghartigheid.
FIERTE. v. fierheid.
FIERTER, m. v. (-s), reliquieinkast.
FIETS, v. (-en), velocipede, rijwiel.
FIETSEN, (fietste, heeft en is gefietst), op de fiets
rijden.
FIGALE, v. (-n), Oostindisch roeivaartuig.
FIGARO, m. type van sluwheid, behendigheid en
kuiperij; barbier.
FIGEEREN, (figeerde, heeft en is gefigeerd), bevestigen ; tegen de hitte van het vuur bestand maken;
vaststellen, bepalen; stremmen, stollen.
FIGURAALSTEM. v. (-men), (muz.) stem die den
cantus firmus of de melodie vergezelt en versiert;
...MUZIEK, v. muziek met noten van verschillenden
duur, in tegenstelling met koraalmuziek; ...ZANG, m.
FIGURABILITEIT, v. eigenschap der lichamen om
zekere gedaante aan to nemen.
FIGURANT, in. en v. (-en). FIGURANTE, v. (-n),
(teen.) die eene rol vervult van iem. die niets of
bijna niets to zeggen of to doen heeft; (fig . .) nutteloos lid eener vergadering; — veer figurant dienen
(op eene voordracht), voor den vorm er op geplaatst
zijn. FIGURANTEN, my. de orgelpijpen in het front
van een orgel, daar alleen voor het oog geplaatst,
doch geen toon gevende.
FIGURATIEF, bn. alleen voor den vorm; beelden
voorstellende : de figuratieve schilderkunst, die alleen
enkele beelden voorstelt.
FIGUREEREN, (figureerde, heeft gefigureerd), tot
een beeld vormen; als stomme persoon optreden;
stopstuk zijn: op eene voordracht fig ureeren, zonder eenigen kans op eene benoeming; — zich figttreeren, zich verbeelden, - voorstellen.
FIGURENDOOS, v. (...doozen), speelgoeddoos om
figuren to leggen; ...SOEP, v. waarin figuurtjes van
vermicelli zijn.
FIGUUR, v. o. (figuren), de gedaante, de gestalte ;
(vooral van meisjes
—engoed, nmoifgurheb n,
en vrouwen gezegd) ; (ook) een aardig figuurtje, mooi
meisje; de afbeelding, de afteekening, het beeld,
model, patroon ; figuren in gebloemde stollen, in tegenst.
met den frond; de figuren zijn goed geteekend; (kaartsp.)
de hoer, vrouw on boor: een prentje; (dansk.) de
verschillende lijnen die men al dansende beschrijft,
de toeren: de figuren eener quadrille, het eerste figuur
degint; (wisk.) eene lijn, een vlak, een lichaam of
een samenstel van punten, lijnen, vlakken en lichamen; vlakke figuur, die geheel in een plat vlak
ligt; figuur in de ruimte, die niet geheel in den
plat vlak ligt; (schilderk. en beeldh.) de voorstelling van een persoon of beeld; (muz.) eene korte
muzikale gedachte, motion rhytmische figuren, triolen, quintolen en sextolen, melodische figuren, de voorslag en de triller; — een misselijk figuur maken, eene
leelijke rol spelen; (fig.) een goed, een sot, een gek, een

mal figuur maken; — welk figuur moet ik daar maken ? hoe zal ik daar optreden?; — figuur maken,
eene zekere rol spelen, opzien baron; — het is een
ridder van de droevige figuur, het is een Don-Quichot; — Bismarck is eene groote figuur; — eene nobele

FIJNIGHEID. '
figuur, persoon met karakter; (redek.) de figuren van
de gedachte; de rhetorische figuren, de st(jlfzguren.
(spraakk.) grammatische figuren, de veranderingen
die de woorden, buiten de vervoeging of verbuiging,
ondergaan door aanwinst of verlies van een letter,
door samentrekking, letterkeer enz. FIGUURTJE,
0. (-s).
FIGUURLIJK, bn. bw. oneigenlijk: eene figuurltYke uit-

drukking, - beteekenis, - sin; zich figuurlific uitdrukken, ook figuurlijk spreken; — figuurlijke getallen, die
gevormd worden door de leden van alle rekenkunstige reeksen van hoogere orden, welker eerste lid
de eenheid is. FIGUURLIJKHEID, v. zinnebeeldige
spraakwending.
FIGUURPLOEGEN, o. eene bijzondere wijze van
ploegen; ...SNIJDER, m. plaatsnijder.
FIGUURZAAGJE, o. (-s), fijn zaagje om zeer dun
hout in figuren uit to zagen, fineerzaagje.FIGUITRZAGEN, 0. het zagen van figuren uit zeer dun hout;
men vervaardigt aldus portretlijsten, etageres enz.
FIGUURZA.A GROUT, o. zeer dunne planken voor
het figuurzagen.
FIJ, tw. fool; (spr.)
gaat van de hei in de fij, van
het eene uiterste tot het andere; 't is „hei!" of „Air

net hem.

FIJK, v. (gew.) fijt.
FIJMELAAR, m. (-s). FIJMELAARSTER, v. ( - s),

wolkaarder, wolkaardster; schijnheilige, kwezel,
vroom zusje.
FIJMELACHTIG, bn. (-er, -st), schijnheilig, huichelachtig.
FIJMELARIJ, v. (-en), schijnheiligheid, kwezelarij.
FIJMELEN, (fijmelde, heeft gefijmeld), wol kaarden;
beuzelen; temend spreken, den vrome uithangen
(in dozen zin ook FIEMELEN, FEMELEN).
FIJMELKOUS, v. (-en), teutkous.
FIJN, bn. bw. (-er, -st), niet grof: fijn zand, fijne
keien; klein: fijn schrift; — eene fijne pen, pen voor
klein schrift; — dit is met eene fijne pert beschreven,
zeer nauwkeurig, op eene voortreffelijke wijze; afgewerkt, voortreffelijk: fijn laken, linnen; eene fijne teekening, schilderY ; keurig, schoon: eene fijne taille, een
Ain figuur; good in orde, in de puntjes: eene fijne kleecling, een fijn toilet, er fijn uitzien; kostelijk, lekker
van smaak: fijne wijn, fijne groenten en vleeschspfjzen; eene fijne flesch (wijn); zuiver, onvermengd:
fijn goud, - silver, - metaal; — fijn staal, met zorg
gegoten voor instrumenten; — zooveel deelen
van het zuivere metaal; voortreffelijk, volmaakt,
net : een fijn gedrag, fijne wdorden; welgemaakt, van
aanzienlijken stand: een fijn heer, eene fijne dame;
(ook iron.) op wier gedrag veel aan to merken valt;
het is hier een fijne boel, zie BOEL; zacht, liefelijk:
fijne tonen; een fijn getinte schilder fj; juist gevoelend,
ontvankelijk: een fijn gemoed, karakter; — een fijn
leven leiden, waarop niets aan to merken valt (ook
iron.); vroom, godvruchtig, orthodox: zfj zjjn fijn (ook
wel ragfijn); de fijne dominee, de predikant der Christelijk Gereformeerden; uiterlijk godsdienstig: een
fine kwezel, - fijne zus; den fijne uithangen, uitwendig
zeer vroom zijn; geoefend, zeer nauwkeurig: een fijn

penseel, een fijne pen, fijne ooren, eene kwestie fin uit
elkander zetten; scherpzinnig: dat is eene fine onderscheiding ; een fijn verstand; scherp, nijpend : het is fijn
koud; — een fijn kindje, dat er zwakjes uitziet ; — het
fijne van de zaak, de ware toedracht; (bij het quadrille-spelen) de kleur die bovengekeerd is: de fjnen
troef maken, het was in de fijnen.
FIJNAARD, m. •s); ...BAARD, m. ( - en), fijmelaar.
FIJNBEK, m. (-ken), (nat. hist.) zie FIJNSNA-

VEL.
FIJNGOOIEN, (gooide fijn, heeft fljngegooid), lets
zoo gooien, dat het fijn wordt, aan stukken valt.
FIJNHAKKEN, (hakte fijn, heeft fijngehakt), fijnkapp en, door hakken fijnmaken.
FIJNHEID, v. (...heden), het fijn zijn; wat fijn Is
(in alle bet.).
FIJNIGHEID, v. (...heden), fijnheid.

FIJNKAPPEN.
FIJNKAPPEN, (kapte fijn, heeft fijngekapt), (gew.)

ifijnhakken.
(kauwde fijn, heeft fijngekauwd),
(loor kauwen fijnmaken. FIJNKAUWING, v.
FIJNKNIJPEN, (kneep fijn, heeft fijngeknepen), door
knijpen fijnmaken, (gerneenz.) ik zal je fij nknfjpen.
FIJNKORREL, bw., een vuurwapen fijnkorrel richten,
over de punt van den vizierkorrel richten.
FIJNMAKEN, (naaakte fijn, heeft fijngemaakt). FUNMAKING, v.
FIJNMALEN, (maalde fijn, heeft fijngemalen), door
malen fijnmaken. FIJNMALING, v.
FIJNPROEVER, m. (-s), iemand die fijn proeft, lekkerbek.
FIJNSCHAAL, v. (...schalen), inheemsch zoetwaterschelpdier, tot de familie der gaperschelpen behoo•ondo.
FIJNSCHILDER, m. (-s), kunstschilder.
FIJNSLAAN, (sloeg fijn, heeft fijngeslagen), door
slaan fijnmaken.
FIJNSMIJTEN, (smeet fijn, heeft fijngesmeten), iets
zoo smijten, dat het fijn wordt, aan stukken valt.
FIJNSNAVEL, na. (-5), (nat. hist.) fijnbek, naam van
eon seer talrijk geslacht van kleine vogels die zich
door een rechten, smallen, stiftvormigen snavel onderscheiden; ...SNAVELIG, bn.
FIJNSNIJDEN, (snood fijn, heeft fijngesneden), door
snjjden fijnmaken.
FIJNSPINNER, m. (-s), arbeider in eene spinnerij
die diner work verriclit.
FIJNSPRIETEN, v. my. eene wantsenfamilie die
vooral op boosters en kruiden voorkomt.
FIJNSTAMPEN, (stampte fijn, heeft fijngestampt),
door stampen fijnmaken.
FIJNSTOOTEN, (stootte stiet fijn, heeft fijngestooten), door stooten fijnmaken. FIJNSTOOTING, v.
FIJNSTRAAL, v. (...stralen), een plantengeslacht.
tot de samengesteld bloemigen behoorende, waarvan
in Nederl. twee soorten voorkomen : de Canadasche
en de scherpe fijnstraal.
FIJNTE, v. (-n), fijnheid.
FIJNTJES, bw. op eene fijne wijze: dat is fijntjes gedean, fijnties lq7pen; doordringend: 't is fijntjes koud.
FIJNTRAPPEN, (trapte fijn, heeft fijngetrapt), door
trappen fijnmaken.
FIJNVROOM, bn., (w. g.) sclaijnheilig.
FIJNWRIJVEN, (wreef fijn, heeft fijngewreven), door
wrijven fijnmaken. FIJNWRIJVING, v.
FIJI, v. bindweaselontsteking on ettervorming
aan de binnenvlakte dor vingertoppen. [In sommige
streken luidt dit woord vet, ftjk, fie/4
FIKFAKKEN, (fik(akte, heeft gefikfakt), (gew.) beuzelen, talmen. FIKFAKKER, m. (-s), beuzelaar, talmer. FIKFAKSTER, v. (-s).
FIKFAKKERIJ, v. (-en), (gew.) gebeuzel, getalm,
.gezeu r.
FIKS, bw. (-er, -t), op fiksche, flinke wijze; dit heeft
fiks gedaan; fiks geschilderd; fiks eten; zich fiks
houden.
FIKSCH, bn. (-er, -t), behoorlijk, vlug; krachtig,na-drukkelijk: een fiksche klap ; — fiksche lijnen, krachtige, juist getrokken lijnen ; flink : een fiksche jongen;
eene fiksche meid; welyarend, gezond : ik ben niet at
to fiksch. FIKSCHHEID, v. vlugheid, behendigheid,
knapheid; welvarendheid.
FILAGRAM, o. (-men), (papierm.) de koperen draadletters of figuren, op den papiervorm aangebracht,
waarvan de aftlruk op het vel papier het watermerk vormt.
FILAMENT, o., FILAMENTUM, o. de vezel, het vezeltje (aan planten en dieren); (in bloemen) de helmdraden.
grooten toeloop nioet men „en file" gaan
FILE, v. rij:
staan, in de rij ; een file van rijtuigen.
FILEEREN, (fileerde, heeft gefileerd), garenspinnen;
heengaan, afdruipen; (in het kaartspel) eene kaart
wegmoffelen; (ook) de kaarten langzaam een voor
on openleggen.
FIJNKAUWEN,
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FINEEREN.

FILET, o. network, allerlei gemaasde stof, open

kant; (rijsch.) trens, zeker paardebit; zeker gebak;
lendestuk van een os, ossenhaas, ruggestuk van
eon hert enz.; my. FILETEN, (boekdr.) metalen
lijnen tot scheiding van hoofdstukken, kolommen
enz.; (boekb.) de rechte of gebloemde lijnen of lijsten
op den band van eon book; ook do stempels welke
dienen om ze er op to zetten.
FILETIJZER, o.(-s); ...STEMPEL, o. (-s), ijzeren stempel om de fileten op den band van boeken to zetten,
ook streep- of draadstempels geheeten.
FILIAAL, bn. bw. kinderlijk; afhankelijk.
FILIAAL, o. (filialen), tak van een handelshuis op
eene andere plaats dan waar het hoofdkantoor gevestigd is: bijkantoor; bijwinkel, depOtwinkel.
FILIAALBANK, v. (-en), bijbank, succursale; ...KERB,
v. (-en), bijkerk die door de geestelijken van eene
andere kerk Onoederkerk) bediend wordt.
FILIGRAAN, ook ...GRAIN on ...GREIN geheeten, o.
fijn zilver- of gouddraadwerk ; inz. zilverwerk, vervaardigd uit koordvormig gedraaid en daarna geplet
zilverdraad waaruit krul- of lofwerk on arabesken
enz. gebogen worden; —DRAAD, m.; —WERK, o.
FILOMEEL, ...MEELE, v. (...meelen), nachtegaal;
dame die zeer schoon zingt.
FILOSELLE, FILOZEL, v. grove zijde, floretztjde.
FILOZELLEN, bn. van floretzijde.
FILOSOOF, m. zie PHILOSOOF.
FILTER, 0. m. (-s), FILTRUM, o. (...tra, -s), doorzijgdoek; toestel om vloeistoffen to zuiveren door
middel van doorzijging.
FILTERBAAS, m. (...bazen), (bij eene waterleiding);
...KAARS, v. (-en), porceleinen kaars van een Cham
berland-waterfilter.
FILTREER, v. (-en), filter, filtreertoestel.
FILTREERDOEK, m. (-en), doorzijgdoek.
FILTREEREN, (filtreerde, heeft gefiltreerd),

eene

vloeistof van vaste, daarin onoplosbare stoffen zuiveren, door de vloeistof door eene poreuze stof te
laten trekken.
FILTREERKAN, v. (-nen); ...MACHINE, v. (-s'f;
...PAPIER, o. eene soort van doorzijgpapier; ...TOESTET, m. o. (-len).
FINAAL, bn. bw. wat om to eindigen, to sluiten
client; finale uitverkoop; — de finale toewozing (bij
eene verkooping van onroerende goederen); volkomen, ten eenenmale: het is mt./ finaal onmogeljjk,
dit te doen.
FINALE, v. slotstuk, einde van een uitvoerig
muziekstuk dat den totaal-indruk krachtig en duidelijk aangeeft: de finale eener opera.
FINANCIEEL, bn. de geldzaken, het geldwezen betreffende; — een financieele crisis, geldnood; de financieele commissie.
FINANCIEEL, o. de golden; — het financieel is in
orde, de geldmiddelen staan geed.
FINANCIEKAMER, v. (oudt.) kantoor van 's rijks
schatkist.
FINANCIEN, v. my. geldwezen, geldmidde).en, — de
financien, inkomsten; departement van financien;
minister van financien; 's lands financien.
FINANCIER, m. (-5, -en), geldbezitter; beheerder
van golden; — hij is een goed financier, weet zljn
geld met voordeel to beheeren.
FINANCIEWEZEN, o. geldwezen.
FIN-DE-SIECLE, bn. bw. modewoord om aan to duiden alles wat overdreven en onnatuurlijk is in de
levenswijze on levensopvattingen van het einde der
19de eeuw.
FINE (van Lat. finis), ten (ter) fine van rapport, - van
advies, ten einde daarop to berichten; (Oost-Indio) in
fine dezes ontvangt u, met het einde dozer maand.
FINEER, o. zeer dunne blaadjes van mahonie-, kersen-, notenhout om daarmede kastjes, tafels enz.
van witwerk op to loggen; ook fourneer, forneerhout

geheeten.
FINEERDER, m. (-s), die fineert.
FINEEREN, (fineerde, heeft gefineerd), goud, zilver
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louteren; houtwerk met fineer beleggen; aan zeer
dunne b]aadjos zagen.
FINEEROVEN, m. (-s), oven waarin goud of zilver
gelouterd wordt; ...PLAATJE, o. blaadje fineer.
FINEERZAAGJE, o. (-s), dun klein zaagje, van een
houten rug of handvat voorzien, door do meubelmakers gebruikt om langs eene lineaal fineerplaatjes door te zagen; figuurzaagje.
FINEERZAGER, m. (-5), iem. die fineer, fijn bladhout kan zagen.
FINESSE, v. (-s), list, sluwheid; het fijne.
FINGEEREN, (fingeerde, heeft gefingeerd), verdichten, voorwenden; — gefingeerde winst, ingebeelde
winst; — een gefingeerde naam, een valsche naam.
FINITO, (kooph.) afsluiting van eene rekening.
FINT, v. (-en), (w. g.) list, uitvlucht.
FINT, v. (-en), (gew.) zekere visch : eene soort van
voorn.
FIOOL, v. (fiolen), flesch met langen hals en
kleinen buik; (ook) apothekersfleschje; — de fiolen
van zijn toorn over iemand uitgieten, iem. ten volle
zijn toorn laten govoelen; — fiolen laten zorgen, zich
nergens om bekommeren.
FIORITUREN, my. (muz.) versieringen van den zang.
FIRMA, v. (-'s), naam waaronder een koopman of

waterglas, zoodanig vermengd met natrium-kiezelvocht dat het niet moor opaliseert; het beste fixeermiddel voor waterverven.
FIXUM, o. vastgesteld bedrag; vast inkomen.
FJORD, v. (-en), zeer smalle, diep in 't land dringende, zich vaak vertakkende zeeinham in Noorwegen en Denemarken; —KUST, v. (-en), kust rijk aan
fjorden.
FLAB, FLABBE, v. (gew.) flop, soort van hoofddoek.
FLAB, o. dekenvlag: zekere waterplant, tot de
wieren behoorende, waarvan er verscheidene soorten
in Nederl. gevonden worden.
FLABBEREN, (flabberde, heeft geflabberd), suizen,
spelen (van den wind in de zeilen enz.).
FLACON, m. (-s), kleine flesch van glas, kristal,
porcelein voor reukwaters, likeuren enz.; langhals,
wijnflesch; — op de flacon gaan, zijne betalingen staken, bankroet gaan. FLACONNETJE, o. (-s).
FLADDEREN, (fladderde, heeft gefladderd), heen en
weder-, op en neer vliegen (in ongelijke wendingen);
de bij fladdert om de bloemen; de vogel fladderde in het
rond; wat fladderen de linten van haar muts; (ook
fig.) dartelen.
FLADDERMUTS, v. t=one, zeker vrouwen-huismutsje
met breede strooken, ook floddermuts geheeten.
FLAGELLANTEN, m. my. middeleeuwsche brooderschap, wier laden zich uit vroomheid geeselden.
FLAGEOLET, v. (-ten), octaaffluitje, hoogfiuit: eene
soort van bekfluit van ivoor, palm- of ebbenhout;
(op orgels) een open register dat de tonen der flageoletfluit nabootst; —BLAZER, —SPELER, m. (-s),
—TOON, m. (...tonen), bekfluittoon; toon als die eener
flageolet, welke op de viool enz. voortgebracht wordt,
door de snaar onder het toongeven in de eerste barer
trilknoopen slechts even aan to raken.
FLAGRANT, bn. tastbaar, handtastelijk, duidelijk,
blijkbaar: dat is eene flagrante leugen; flagrante delicto, en flagrant delit, op heater daad.
FLAKFLUIT, v. zeker pijpwerk in het orgel.
FLAKKEREN, (flakkerde, heeft geflakkerd), bij opvlamming branden ; flikkeren.
FLAMBARD, m. (-s), soort van slappen vilten hoed
met broaden rand.
FLAMBEEREN, (flambeerde, heeft geflambeerd), heen
en weer gaan, zengen, roosten, vlammen; over do
vlam houden of laten gaan; (zeew ) met een sein (vlag
of schot) berispen, omdat een schip niet op zijn post
is, of een gegeven bevel niet good uitgevoerd wordt.
FLAMBOUW, v. (-en), fakkel, toorts, vuurwerk tot
verlichting in de open lucht, bestaande uit losgedraaid touw, in een mengsel van bars en terpentijn
gedoopt, waarna het geperst en met kardoespapier
omwikkeld wordt. —DRAGER, m. (-s).
FLAMINGANT, m. (-en), (Zuidn.) oorspr. de naam,
dien de Walen aan de Vlamingen geven ; nu: aanhanger der Vlaamsche beweging.
FLAMINGO, m. (-'s), een groote watervogel met
eetbaar vleesch, die in de beide Indi6n aangetroffen
wordt on tot de familie der breedsnavelige steltloopers behoort; ook korkorre en becharoe geheeten.
FLAMMETTE, v. (-n), (heelk.) werktuig waarmede
men na het zetten der koppen de noodige insnijdingen maakt.
FLANEEREN. (flaneerde, heeft geflaneerd), drentelen, rondslenteren.
FLANEL, 0. [ook wel v.] lichte en losse, weinig
gewalkte stof, met een glad of gekeperd weefsel,
vervaardigd van gekaarde e chap enw ol : gezondheidsflanel, zeker soort van flanel; kleedingstuk uit deze
stof vervaardigd, hemd van flanel: een flanelletje
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vennootschap handel drijft.
FIRMAMENT, o. uitspansel.
FIRMAN, m., zio FERMAN.
FIRMANT, m. (-en), deelgenoot eener firma.
FIS, v. (muz.) de door een kruis met een halven

toon verhoogde f ; —DUUR, v. de groote toonschaal,
met fis tot grondtoon; —MOL, v. de kleine toonschaal op fis.
FISCUS, m. de staat als heifer van belastingen env.:
de fiscus meet er niet bij te kort komen; schatkist.
FISKAAL, bn. bw. de hooge rechtsmacht , (ins.)
de belastingwetten betreffende: deze wetten zijn zuiver fiskaal; — fiskale rechten, in- en uitvoerrechten
die tot stijving van de schatkist worden geheven;
—e n fiskale xecutie,
wegens verschuldigde belasting; — advocaat- fiskaal, (oudt.) rijks-advocaat.
FISKAAL, m. (...kalen), een openbaar aanklager;
de ambtenaar die voor de naleving der wetten,
inzond. voor de rechten van den fiscus waakt
en, bij schending daarvan, als eischer in rechten
optreedt.
FISTEL, v. (-s), (heelk.) diepe etterwonde, rijpe
zweer; (ook) etterafleider. FISTEL ACHTIG, bn. (-er,
-st), naar cone fistel gelijkende : een fistelachtig gezwel.
FISTELKRU1D, o. een der volksnamen van het
moeras-kartelblad, eene plant, tot het geslacht kartelblad en de familie der rinkelbloemigen behoorende.
FISTELMES, o. (-son); ...SNEDE, v. (-n); ...SNIJDING, v. (-en); ...WONDE, v. (-n); ...ZWEER, v.
(...zweren).
FITS, v. (-en), eene soort van otter; soort van
scharnier met uitstekende bladen.
FITTEN, (fitte, heeft gefit), (scheepsb.) meten hoe
diep de gaten zijn die men geboord heeft; (zeew.)
nauwkeurig de bocht van de kiel onderzoeken, alvorens het schip to dokken; pasklaar maken. Vgl.

VITTING.
FITTER, m. (-s), een werkman in eene gasfabriek,
belast met het nazien en repareeren der geleidingen
ens.; ook gasfitter genoemd.
FITTING, m. (gew.) fret, fretboortje.
FIXE, bn. vast, juist: prix fixe, vasto prijs, waar
niet op afgedongen mag worden; idee fixe, een vast-,
onveranderlijk denkbeeld (der krankzinnigen); (nat.)
bestand tegen het vuur.
FIXEEREN, (fixeerde, heeft gefixeerd), vestigen,
vastmaken; (fig.) vaststellen ; — iem. fixeeren, de oogen
of een kijker onafgewend op iem. govestigd houden ;
zoo bewerken, dat het niet
—en teknigfixern,
moor vlakt, onuitwischbaar maken.
FIXEERMIDDEL,

o. (-5, -en) ; ...SPUITJE, o. (-s),

spuitje om eene fixeerstof op eene teekening to
brengen; ...STOF, v. (-fen); ...WATERGLAS, o. kali-

dragen.
FLANELLEN, bn. van flanel: een flanellen borstrok.
FLANELSTEEK, m. (...steken), (naaist.) kruis-

steek; —NAAD, m. (...naden).
FLANEUR, m. (-s), iemand die flaneert.
FLANK. v. (-en), zijde, vleugel van een gebouw,
zijde, deal van den buik van een paard: gesloten of
gevulde flanken, wanneer de afstand tusschen de ach-
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terste rib en den uitwendigen heupknobbel zeer
kort is; deel van een schip ; (vestingb.) zijlijn van
eene lunette, elke lijn die ten opzichte eener andere
een inspringenden hook maakt en doze dus bestrijkt; (mil.) rechts uit de flank !eene kwartwending
rechts en in de nieuwe richting doorgemarcheerd!
op zijde aanvallen; —denviadin eflankvalen,
—indeflankvalen,
(gew.) in den smaak vallen, naar
den zin zijn: de wieuwe dokter valt erg in de flank; —
in de flank staatt, zetten, (gew.) (van schalen en
schotels op een gedekte tafel) zoo staan, - zetten dat
ales een harmonisch geheel vormt.
FLANKAANVAL, m. (-len); ...BATTERTJ, v. (-en),
escarpmuur der flanken van de bastions waarachter contreforts aangebracht zijn als steunmuur
voor gewelven en van aanraseeringen voorzien of
met eene laag aarde bedekt; ...BEWEGING, v. (-en),
zijwaartsche beweging; ...DEKKING, v. (-en).
FLANKEEREN, (flankeorde, heeft geflankeerd), ter
zijde dekken, bezetten of bestrijken; zich in de flank
bevinden; dienst als flankeur verrichten; ter zijde
van iets staan. FLANKEERING, v. zijdelingsche
dekking.
FLANKEN, (flankte, heeft geflankt), (gew.) in de
flank staan, een harmonisch geheel vormen (van
gelijksoortige voorwerpen die tegenover elkaar geplaatst zijn) : die schaaltjes flanken
FLANKEUR, m. (-s), soldaat, aan het uiteinde van
het gelid geplaatst, vleugelman; tirailleur bij de
cavallerie ; —LINIE, v. (-s, gevormd door
flankeurs.
FLANKHOEK, m. (-en), strijkhoek; hook welken,
bij een gebastionneerd stelsel, de flank on do courtine samen vormen ; ...KORPS, o. (-en), naast de
hoofdmacht; ...MARSCH, m. (-en); ...REDOUTE, v.
(-s); ...RIJ, v. (-en), rij waarin men achter elkander
staat; ...SCHOT, o. (-on), dat den vijand in de flank
treft; ...STELLING, v. (-en); ...VUUR, o. vuur tegen
de flank eener troepenafdeeling; vuur van eene borstwering ter bestrijking eener andere.
FLANS, v. (-en), (w. g.) het neergeworpene.
FLANSEN, (flanste, heeft geflanst), (w. g.) smijten,
werpen: iets op den grond Hansen; zonder zorg in
elkander gooien, - maken: hij heeft dat bock maar
in der haast bij elkaar geflanst, vgl. aaneen-, semenflansen.
FLAP, m. (-pen), slag, schop: hij gaf hem een flap,
dat hij neerviel; (ook tusschenw.) flap! daar lag hi/.
FLAP, v., flapkan; — hfj is aan de flap, aan den
drank zie FLEP.
FLAPBANDEN, m. my. (zeew.) affuitringen; (artill.)
tappendekplaat.
FLAPHOED, m. (-en), hoed met breedon slappen rand.
FLAPKAN, v. (-nen), kan met deksel; veldflesch;
kan voor drank.
FLAPPEN, (flapto, heeft geflapt), klappen, slaan,
een klappend geluid maken: de deur flapt; hfj flapte
hem em de ooren; met geraas werpen: iets op den
grand flappen; — near binnen flappen, (een glas)
leegdrinken; (gemeenz.) hfl flapt er maar alles uit,
hij zegt alles wat horn voor den geest komt, of 't past
of niet; hij zegt ronduit wat hij denkt.
FLAPPER, m. (-s), flapkan ; flapzoen.
FLAPUIT, m. on v. (-en), die van zijn hart geen
smoorkuil maakt, doch er alles uitflapt: 't is een
rechte flapuit.
FLAPUIT, bw. rondweg: ik zeide het hem flapuit in
het a angezieht.
FLAPZOEN, in. (-en), zoen die een klappend geluid maakt.
FLARD, m. (-en), afgescheurde lap, lomp: aan flarden scheuren; het zeil weed (tan [larder?, geschoten; —
de Harden hangen er b , hij ziet er erg haveloos nit,•
(ook) eene flarde, v. slordigo vroui,v, slons.
FLATER, m. (-5), grooto fout, misslag, rnisgreep.
FLATERTJE, o. (-s).
FLATTEEREN, (flatteerde, heeft geflatteerd), (iem.)
vleien; flikflooien; bevallen; — die kleur flatteert je

bfjzonder, die kleur staat je bij uitstek good; — dit
portret is wel wet geflatteerd, iets schooner dan het
origineel; — zich flatteeren, zich vleien.
FLAUW, bn. en bw. (-er, -st), niet zout of hartig,
to weinig gezouten of gekruid : dit vleesch is -, deze
aardappelen zfjn flauw, (ook) een flauwe aardappel; —
boonen ztjn, een flauw eten, zonder veel smaak; niet
geurig of stork gekruid, zonder veel working : een
flauwe wijn, dit bier is flauw; een flauw drank je; —
een flauwen smaak in den mond hebben, niet den
gewonen smaak hebbende, ten gevolge van eene
ongesteldheid of van een gevoel van honger; flauw
van den honger; flauw zijn, - worden, - vallen, in bezwijming, in onmacht liggen, vallen; —
niet krachtig, niet stork: een flauwe tegenstand;
een flauw koeltje; een flauw afdruksel, afschrift; —
flauwe kleuren, niet duidelijk; de verven flauw aanleggen; een, flauwe inkt; (ook) een flauw geluid, eene
flauwe stem, zwak; — een flauw antwoord, koel;
minder: zone liefde wordt flauw, vgl. verflauwen;
(handel) rogge flauw; de markt sleet flauw; de handel in tabak was flauw, er word niet veel omgezet,
de handel was niet levendig; — een weg met eene
flauwe bocht, met weinig kromming; eene flauwe
gloating, niet steil; — onder een flauwen hock, niet
scherp, flauw in het verstek; een flauw lieltt, mat,
zwak; — geen flauw begrip hebben van, het volstrekt
niet begrijpen, inzien; — een flauw vermoeden van
iets hebben, niet stork, eenig; — een flauw bew(js, zeer
goring; —
laf, niet flunk of geestig : eene flauwe grap, aardigheid; een flauwe streek, zet; eene flauwe redeneering,
praat, kost; — dat is flauw, geesteloos; — dat is flauw
van hem, getuigt niet van zijn mood, geest; — een
flauwe jongen, kerel, niet geestig of moedig, niet
flunk; —
iem. flauw behandelen, niet farm, kleingeestig;
eene zaak
koel, onverschillig;
—flauwantwo rden,
flauw aanvatten, niet flick; flauw onderscheiden, niet
duidelijk; — flauw gebogen, glooiend, hellend, zacht.
FLAUWELIJK, bw. flauw.
FLAUWEN, (veroud. en gew.) flauw worden (van
het licht, den dag), zie VERFLAUWEN.
FLAUWERD, m. (-s), flauw, laf mensch.FLAUWERIK, m. (-en).
FLAUWHARTIG, bn. bw. (-er, -st), moedeloos, beschroomd, bloode. FLAUWHARTIGHEID, v. moedeloosheid, blooheid.
FLAUWHEID, v. (...heden), lafheid; zouteloosheid;
(ook fig.).
FLAUWIGHEID, v. (...heden), flauwheid.
FLAUWITEIT, v. (-en), flauwe, Ian daad.
FLAUWTE, v. bezwijming, toeval: in een flauwte vallen; eene flauwte krfjgen, van eene flauwte bekomen
of bfjkomen.
FLAUWTJES, bw. flauwelijk.
FLAUWZOET, bn. bw. weinig zoet.
FLEB, v. (-ben), FLEBBE (-n), (gew.) flop.
FLECHE, v. (-s), (krijgsk.) open veldwerk met een
uitspringenden hook.
FLEEMEN, (fleemde, heeft gefleemd), al lief koozende en streelende iets vragen (vooral van kinderen
gezegd).
FLEEMER, m. (-s), FLEEMSTER, v. (-s), vleier,
vleister (inz. van kinderen) : o, gfj kleine fleemster!
FLEEMERIJ, v. (-en), het fleemen.
FLEEMKOUS, m. en v. (-en); ...TONG, m. on v.
(-en), fleemer, fleemster.
FLEER, m. (-en), klap, slag.
FLEER, v. (-en), FLEERE, v. (-n), oud, leelijk en
lui wig; gemeene straatnaeid; hoer.
FLEERDER, m. (-5), FLEERSTER, v. (-s), (gew.) die
fleert; zie FLEREN.
FLEERIE, v. (-5), fleer, gemeen vrouwspersoon.
FLEERLINGS, bw. (Zuidn.) eensklaps, onverwachts.
FLEERS, m. (fleerzen), klap, draai om de ooren.
FLEGMA, o. het waterig vocht dat na de distillatie van geestrijko stoffen overblijft; het slijm;
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(geneesk.) waterige vloeistof, inz. in het bloed; (fig.)
rust, kalmte, traagheid, gemis aan opgewektheid,
aangeboren onverschilligheid : met onverstoorbaar
flegm a.
FLEGMATIEK, bn. (-er, -st), onverschillig, ongevoelig, koud, koel; traag, lamlendig.
ongevoelig,
FLEGMATISCH, slijnierig,
onverschillig, koud, koel: het flegmatisch temperament; (sterrenw.) flegmatische teekens, de Kreeft, de
Schorpioen en de Visschen.
FLENEL, o. zie FLANEL.
FLENS, v. (flenzen), (vissch.) groote reepen spek
waarin een gevangen walvisch gekapt wordt ; meestal
in -verkl. FLENSJE, o. (-s), dun pannekoekje; (gew.)
oorveeg: iem. een liens geven.
FLENS, v. (flenzen), de uitstekende sluitrand met
gaten, aan gas- en waterleidingsbuizen of pijpen.
FLENSPIJP, v. (-en), pijp, waarvan eerie liens gegoten is.
FLENSSTUKKEN, o. my. (vissch.) groote stukken
walvischspek.
FLENTER, m. (-s), Hard, afgescheurde lap.
FLENZEN, (flensde, heeft geflensd), (vissch.) het
spek van walvisschen, robben enz. aan stukken
snijden.
FLEP, v. (-pen). FLEPJE, o. (-s), (gew.) soort van
vrouwenhoofdcloek; driehoekig kinderhoofddoekje
order het mutsje; ook Pleb, flebbe en flab genoemd.
FLEP, v., aan de flep zijn, aan den drank zijn.
FLEPPEN, (flepte, heeft geflept), feppen, met kleine
teugjes drinken, zuipen; aan de geslachtsdrift toegeven.
FLERECIJN, o. [gew. FLEURECIJN], jicht, podagra.
FLEREN, (fleerde, heeft gefleerd), (gew.) op slordige
wijze afwrijven met een drogen of natten doek:
fleerde (sleepte) er met zone mouw langs; (gew.) lanterfanten, rondslenteren.
FLESCH, v. (flesschen), hol glazen voorwerp met
cylindervormigen bulk en nauwen hals, dienende
om vloeistoffen in op to nemen: wijn-,jenever-, medi-

schen to reinigen; ...GLAS, o. waarvan flesschen
geblazen worden; ...KELDER, m. (-s); ...KELDERTJE, o. (-s), klein kistje met vakken, om flesschen
to bevatten; ...KORF, m. (...korven); ...MAKER, m.
(-s); ...MAND, v. (-en); ...POST, v. (-en), (zeew.)
scheepsberichten, door middel van in zee drijvendo
flesschen afgezonden ; ...REK, o. (-ken), om flesschen
op to zetten.
FLESSCHENRIJP, bn. (inz. van bessenwijn) gereed
om gebotteld to worden (wanneer hij de stille gisting of nagisting volkomen doorloopen heeft).
FLESSCHENSCHILDJE, o. (-s), metalen plaatje met
opschrift (cognac ens.), dat met een kettinkje om
den hals eener flesch gehangen wordt.
FLESSCHENTREKKER, m. (-s), oplichter; iem. die
koopt met het plan om niet to betalen; ...TREKKERIJ, v. oplichterij.
FLETS, v. (-en), (Zuidn.) eierpannekoek.
FLETS, bn. (-er,
dof, verdoofd, kleurloos; flauw.
FLETSHEID, v. dofheid, kleurloosheid.
FLEUR, m. bloei, bloeitijd: de fleur der gezondheid,

cOnflesch, zuig- kookflesch; be ugel-, kogel-, stop-, kelder flesch, zie die woorden; het kind is aan de flesch, wordt
met de flesch grootgebracht, zie ZUIGFLESCH; op
flesschen doen, - tappen; wijn op flesschen; uit eene flesch
drinken; — van de flesch houden, veel drinken;
op eene flesch fijnen wijn trak—en fijneflschgevn,
teeren; — eene flesch opentrekken, ontkurken; (Zuidn.)
iem. op flesschen trekken, beetnemen; (fig.) op de flesch
zon of raken, - gaan, (van personen) alles verteerd

vleien, kruipen; aanhalen, liefkoozen.
FLIKFLOOIER, m. (-s). FLIKFLOOISTER, v. (-s),
lage vleier, kruiper, kruipster. FLIKFLOOIERIJ, v.
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hebben, in slechten financieelen toestand verkeeren of
komen; failliet zijn, gaan; (van eene zaak) verloopen en daardoor opgeheven zijn; als maat: de inhoud
eener flesch, gewoonlijk sets minder dan een liter;
(nat.) de Leidsche flesch, flesch met metalen binnenen buitenbekleedsel bij electriciteitsproeven gebruikt; — de Woulfsche flesch, een flesch met twee
of drie halzen die bij chemische proeven wordt
gebruikt; gegoten ijzeren of houten randen waarin
vormzand wordt vastgestampt voor een to gieten
voorwerp; (zeew.) eon der roostertjes voor de kraanpijpen van de spoelpompen buiten boord ; (gew.) kauwoerde, soort van pompoen. FLESCILIE, o. (-s), kleine
flesch.
FLESCHAPPEL, m. (-s, -en), (plantenk.) (gew.) kauwoerde; ...BOOM, In. (-en), een boom die op de Antillen gevonden wordt.
FLESCHJES-WATERPAS, o. (-sen), (nat.) zeker werktuig (toepassing van het evenwicht van vloeistoffen in communiceerende buizen), waarvan men zich
bedient bij waterpassen.
FLESCHKINDJE, o. (-s), kind dat met de flesch
grootgebracht wordt.
FLESCHSTEEN, m. (-en), een steen die den vorm
van eene flesch heeft.
FLESSCHEBAKJE, 0. (-5), houten of metalen schotufty) waarop eene flesch geplaatst wordt.
FLESSCHENBLAZER, en. (-s); FLESSCHENBLAZER1J, v. (-en); ...BORSTEL, m. (-s), om wijnfles-

in den fleur zoner jaren; — h# is recht in z(jn fleur,
heeft het naar zijn zin, (ook) gevoelt zich daarin
geheel thuis; in den vollen fleur.
FLEUR, v. (-en), (vissch.) zetlijn aan den top van
den hengel, voorzien van een klosje met opgewon-

den lijn, die afloopt als de visch het aas grijpt
(voor snoek en andere riviervisch).
FLEUREN, (fleurde, heeft gefleurd), met de fleur
visschen; (gew.) sierlijk schaatsenrijden.
FLEURET, v. (-ten), floret, schermdegen ; floretzijde.
FLEURIG, bn. (-er, -st), bloeiend, blozend, gezond:
er fleurig uitzien ; opgewekt, vroolijk. FLEURIGHEID, v. blos, gezonde kleur.
FLEXIE, v. het veranderen van de vormen der
woorden tot aanduiding der gramm. betrekkingen
waarin se voorkomen; de vormen zelf.
FLIETE, v. (-n), laatvlijm waarmede men bij dieren
aderlatingen verricht.
FLIKFLOOIEN, (flikflooide, heeft geflikflooid), laag

lage vleierij, kruiperij.
FLIKJE, o. (-s), zeer kleine ronde chocolade-koekjes,

chocolaadjes (naar den eersten maker, Casper Flick,
zoo genoemd).
FLIKKEN, (flikte, heeft geflikt), lappen, verstellen;
schoenen flikken ; (gemeenz.) dat heeft Ito netjes geflikt,
dat heeft hij er knaphandig afgebracht; vgl. schoe-

nenflik.
FLIKKER, m. (-s), lapper, versteller ; (dansk.) kunstmatige sprong waarbij men de kuiten tegen elkander slaat: een flikker slaan, een dansje doen. FLIKSTER, v. (-s), lapster (van schoenen enz.).
FLIKKERBUIS, v. (...buizen), (nat.) zekere glazen
buis, ongeveer eene el lang, waarin men slingersgewijze, over de geheele lengte, op zeer geringen afstand van elkander, een aantal stukjes bladtin heeft
geplakt, in den vorm van parallelogrammen. Brengt
men deze buis in aanraking met den conductor eener
geladene electriseermachine, dan springen daar,
waar de slingerlijn afgebroken is, onophoudelijk vonken over, die, vooral in het donker, eene schitterondo lichtstreep voortbrengen.
FLIKKEREN, (flikkerde, heeft geflikkerd), (ins. van
sterren) schitteren, fonkelen; — het flikkert, het weerlicht; — de lamp flikkert, (wanneer de vlam op- en
neer gaat). FLIKKERING, v. (-en), glinstering.

•
FLIKKEREND, bn., de flikkerende sterren.
FLIKKERFLESCH, v. (...flesschen), (nat.) eene
Leidsche flesch, zoodanig samengesteld, dat, wanneer zij aan den conductor eener geladene electriseermachine gehangen wordt, lange, heldere vonken
over hare geheele oppervlakte glinsteren; ...GLANS,
m. (...glanzen).
FLIKKERIJ, v. lapperij; (gew.) dot is eene mooie
een voordeelig zaakje.

FLIKKERLICHT.
o. (-en); ...VLAM, v. (-men);
...VUUR, o. (...vuren), kunstmatig flikkerend vuur;
...VUURTJE, o. (-s), vreugdevuurtje.
FLIKKERTJES - AVOND, M. (-en), (gew.) de eerste en
tweede Zondagavond van de kermis.
FLINK, bn. bw. (-er, -st), vlug, fiksch, ferm; kloek;
een flinke kerel; zeide hem ilinkweg wat dacht;
e ice zaak flick aanpakken. FLINKITEID, v.
FLINK, m. (-en), (gew.) spreken, kuren: hfj heeft
flinken; (Zuidn.) slag.
FLINK EN, (flinkte, heeft geflinkt), (Zuidn.) slaan,
\verpen.
FLINS, v. oar of vlijm, eene soort van beekbezinking.
FLINT, m. (-en), eene zeevischsoort; (gew.) keisteen,
vuursteen.
FLINTGLAS, o. (nat.) eene zeer doorschijnende glassoort, in Engeland vervaardigd uit witzand, gezuiverde koolstofzure potasch, rood loodoxyde of rnenie,
wat salpeter en borax, en zeer belangrijk voor do
vervaardiging van achromatische glazen voor astronomische kijkers; ...LENS, v. (...lenzen),...PRISMA,
0. (-'s, -ta), lens, prisma van flintglas vervaardigd
en daardoor achromatisch.
FLIP, v. een Eng. drank, uit bier, brandewijn en
sulker bereid.
FLITS, In. (-en), pijl, spies; bliksemschicht.
FLITSBOOG, m. (...bogen), (w. g.) pijlboog; ...KOKER, m. (-s), (w. g.) pijlkoker.
FLOBERT, m. (-s), eene soort van licht goweer,
waarmede men joist kan treffen.
FLODDER, m. modder, slijk.
FLODDER, v. (-s), slordige vrouw ; (gemeenz.) zieltje
zonder zorgen.
FLODDERAAR, m. (-s); FLODDERAARSTER, v. (-s).
FLODDERBROEK, v. (-en), zeer wijde kniebroek;
...BOKSE, v. (-n), (gew.) flodderbroek.
FLODDEREN, (flodderde, heeft geflodderd), door de
modder waden; los om iets heen slingeren, fladderen; (fig.) onzeker zijn.
FLODDERIG, bn. bw. fladderend, slordig, to ruin].
(van kleedingstukken): een flodderige hoed; 'wat zit die
broek flodderig.
FLODDERKLEED, o. (-eren), zwaaiend, al to wijd
kleed; ...KOUS, v. (-en), zakkende kous; (fig.) sloegemeene meid; ...MADAM, v. (-s), slordig
vrouwspersoon.
FLODDERMIJN, v. (-en), eene soort van mijn, van
2 tot 4 el diep, die met buskruit gelation en daarna
met aarde dichtgemaakt wordt; soms doet men er
ook bommen in; ...MOER, v. (-s, -en), slonzig wig;
...MUTS, v. (-en), groote, ruime vrouwenmuts; fladdermuts, over het oorijzer gedra gen; ...NOS, m. (-son),
morsige kerel, sloddervos.
FLOERS, o. (-en), fijne uit wol of zijde los geweven
stof die door koken in water (krippen) een eigenaardig uiterlijk verkrijgt; het wollen [leers wordt tot
rouwfloers en het zfjclen floors tot gewone kleeding
voor dames gebruikt; (fig.) in fibers hullen, met fibers
overdekken; als een fibers over de oogen, zoodat men
niet holder Meer ziet (door tranen b. v.) ; — het fibers
van den dood, rouwkleur; de haartjes op den grond
van het fluweel; (veroud.) mv. (-en), sluier, voile.
FLOERSEN, bn. van floors.
FLOERSVLIEG, v. (-en), (nat. hist.) gaasvlieg, stinkvlieg.
FLOK, bn. (Zuidn.) slap, krachteloos, mat.
FLOKHOUT, o. (Zuidn.) hout van den kurkeik of
kurkboom; kurk.
FLONKERBAG, v. (-gen), (w. g.) edelgesteente, dia.
mant.
FLONKEREN, (flonkerde, heeft geflonkerd), rustig
flikkeren, schitteren. FLONKERING, v. (-en).
FLONKERLICHT, o. flonkerend, schitterend licht;
...STAR, ...STER, v. (-ran), schitterende star; (fig.)
iem. van groote verdiensten; ...STEEN, m. (-en).
FLORA, v. naam van de godin der bloemen; alio
planten die de vegetatie eener bepaalde streek vorFLIKKERLICHT,
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men; eene opsomming of beschrijving van die gowassen: de flora van Nederland.
FLOREAL, m. bloeimaand, de 8ste rnaand van het
jaar der eerste Fransche republiek, van 20 April tot
19 Mei.
FLOREEN, m. (florenen), (oudt.) Friesche gouden
munt, goudgulden (f1.40), waarmede in den aanyang der 16e eeuw voor het eerst in Friesland
zekere grondbelasting werd betaald. [Thans is het
floreenstelsel nog do grondslag van de hefting der
golden, noodig tot het onderhoud van dijken enz.].
Zia FLORIJN.
FLOREENONTVANGER, m. (-s); ...PLICIITIG, bn.
FLOREENPLICHTIGEN, m. my. de belastingschuldigen die de floreenrente moeten opbrengen: de
floreenplichtigen hebben het recht tot verkiezing van predikanten ; ...RENTE, v.; ...STELSEL, o.
FLOREEREN, (floreerde, heeft gefloreerd), bloeien.
FLORENTIJNSCH, bn. van of uit Florence. FLORENTIJNSCHE FLESCH, v. (...flesschen), eene flesch van
glas of metaal, waarin dicht bij den bodem eene
S-vormige buis is bevestigd, die tot aan den hals
reikt; zij wordt bij het distilleeren van aetherische
oli6n gebruikt. FLORENTIJNSCH LAK, o. fraaie,
roode kleurstof, uit cochenille bereid en bestaando
uit eene verbinding van karmijnzuur met aluinaarde
en tinoxyde.
FLORENTINE, v. Florentijnsche zijde, taf.
FLORET, v. (-ten), schermdegen.
FLORET, o. halfzijde, filozel.
FLORETBAND, o. floretlint; ...GAREN, 0. (-s), eene
soort van vlosgaren; ...LINT, o. (-en), lint vroeger uit
floretzijde vervaardigd, thans ten deele uit katoen.
FLORETTEN, bn. van floret.
FLORETZIJDE, v. filozel.
FLORETZIJDEN, bn. van floretzijde.
FLORIJN, m. (-en), Oostenrijksche gulden, ter waarde
van f 1.20. [FLORIJN, hetzelfde als FLOREEN, beteckent eigenlijk bloom- of leliegulden, eene gouden
munt die in do lie eeuw door de stad Florence
geslagen werd. Uit dozen floreen ontstond de goudgulden der middeleeuwen en do gulden der latere
tijden, waarvoor men nu nog, bij verkorting, f of fl.
schrijft].
FLORISSANT, bn. (-er, -st), bloeiend.
FLOSZIJDE, VLOSZIJDE, v. ongetweernde borduurzijde.
FLOTILLE, FLOTIELJE, v. (-s), kleine vloot, eskader van lichte oorlogsvaartuigen, voor de kustverdediging.
FLOUS, v. (flouzen), onwaarheid; uitvlucht; —
Been flousjes verkoopen, nu geene uitvluchten zoeken.
FLOUW, v. zie VLOUW.
FLUCTUATIE, v. (-s, ...thin), dobbering; weifeling;
golving; de fiuctuatie der beursprijzen; na eenige fluetuaties bleef de koers als gisteren.
FLUCTUEEREN, (fluctueerde, heeft gefluctueerd),
dobberen; rijzen en dalen (inz. der beursprijzen):
de beurs heeft sterk gefluctueerd; aarzelen, weifelen;
veranderlijk zijn.
FLUIDITEIT, v. vloeibaarheid.
FLUID MEAT (Eng.), o. vloeibaar vleesch, oplossing van de in pepton omgezette eiwitstoffen van
vleesch, tot voeding van zieken.
FLUIM, v. (-en), slijmachtige opgegeven stof; fluimen opgeven, - loosen; (fig.) een fluim van een vent,
mispunt. FLUIMPJE, a. (.5).
FLUIMACHTIG, bn.
FLUIMEN, (fluimde, heeft gefluimd), fluimen spuwen, - opgeven.
FLUISTERAAR, m. (-s). FLUISTERAARSTER, v. (-s).
FLUISTEREN, (fluisterde, heeft gefluisterd), zacht
nauwelij ks hoorbaar spreken. FLUISTERING, v. (-en).
FLUISTERGAANDERIJ, v. (-en), ...GEWELF, o. (...gewelven), ellipsvormig gebouwd gewelf, met twee
brandpunten voor do geluidsstralen ; (in het eene
kan men duidelijk verstaan wat in hot ander° gefluisterd wordt, elders niet).
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FLUIT,

FLUIT.
v. ( en), zeker blaasinstrument; (zeew.) een
-

soort van spreekbuis waardoor men bevelen geeft;
zeker vaartuig, ook fluitschip; lang, hoog glas, ook
fluitglas; (gemeenz. plat) vrouwelijk srhaamdeel;
(plantenk.) loot; (gew.) eene soort van langwerpig
brood, ook fluitbrood. FLUITJE, o. (-s).
FLUIT-ARIA, o. (-'s), eene aria voor do fluit of met
nabootsing der fluit to zingen ; ...BAS, v. (-son);
...BEKKEN, m. my. een visschengeslacht tot de
famine der grondels behoorende, waarvan de kaken
tot eon lange, smalle Buis zijn verlengd; ...BEK-

VISCH, m. (...visschen); ...BLAZER,m.(-s); ...BOEI,
v. (-en); ...BROOD, o. (-en), een langwerpig brood;
...EEND, v. (-en), (nat. hist.).
FLUITEN, (foot, heeft gefloten), door de samentrekking der lippen een scherpen, soms welluidenden

klank uitbrengen: een deuntje fluiten; (ook) die vogel
fluit liefel k; — de locomotief fluit, de stoomfluit
doet een schel geluid hooren, voortgebracht door
uitgelaten stoom; — de storm fluit door het tuig ; (fig.)
iem. laten fluiten, tevergeefs laten roepen of wachten ; — daar kun-je naar fluiten, dat krijg-je nooit
terug; (plat) wateren.
FLUITENMAKER, in. ( - s).
FLUITER, m. (-s), iem. die fluit; een hier to lande

voorkomende boschzanger: de tu,influiter, de regenen bergiluiter (de wuip). FLUITSTER, v. (-s).
FLUITGLAS, o. (...glazen), hoo-g, dock smal wijnglas.
FLUITIST, ni. (-en), fluitspeler.
FLUITORGEL, o. (-s);
o. (-s), (orgel);
...SCRIP, o. (...schepen), eene bijzondere soort van
vraclitschip met drie masten, gewoonlijk 300 lasten
metende; ...SPEELSTER, v. (-s); ...SPEL, o.; ...SPELER, m. (-s).
FLUITSTEM, v. (-men), deel eener composite, voor
de fluit bestemd; ...WEIR, o. al de fluitstemmen
in een orgel samengenomen; zekere registers, den
toon der fluit nabootsende.
FLUKS, bw. (-er,
dadelijk, met spoed.
FLUKSCH, bn. (-er,
spoedig, vaardig.
FLUORESCEINE, o. een rood poeder dat in verdonde oplossing cone groeno fluorescentie vertoont,
gemakkelijk in alcohol, nether en houtgeest oplost
en ter bereiding van verfstoffen dient.
FLUORESCENTIE, v. (nat.) do eigenschap van sommige lichamen dat het doorgelaten licht geheel of
bijna geheel complementair is aan het teruggekaatste licht, zoodat zij dus verschillend gekleurd
schijnen bij opvallend en doorgelaten licht.
FLUORIDEN, v. mv. zouten van fluorwaterstof.
FLUORIUM, o. (nat.) zeker metallolde, alleen in
verbindingen bekend.
FLUORMETAAL, o., ...WATERSTOF, v. verbindingen met floor.
FLUS, FLUSJES, bw. (gemeenz.) straks: adieu, tot
flus ; zooeven, zoo aanstonds.
FLUWEEL, o. (-en), fijn geschoren stof, voorn. uit
zijde, maar ook uit katoen en wol vervaardigd, vroeger fulp genoemd, bestaande uit een grond en daarin
geweven fibers.
FLUWEELACHTIG, bn. (-er, -st), als fluweel; (ook)
zacht op het gevoel. FLUWEELACHTIGHEID, v.
zachtheid op het gevoel.
FLUWEELBLOEM, v. (-en), amarant; ...BOOM, m.
(-en), een boom met fluweelachtige bladeren ; ...EEND,
v. (-en), (nat. hist.) mooreend.
FLUWEELEN, bn. van flowed-1; — h
heeft eene
fluweelen tong, weet heel mooi to praten; — iem.
met fluweelen woorden, paaien, met zoete, vleiende
woordon.
FLUWEELGRAS, o. (plantenk.) hazostaart.
FLUWEELIG, be. (-er, -st), fluweelaelitig.
FLUWEELMAKER, m. (-s); ...MES, o. (-son), droget;
...MALUW, v. (-en), (plantenk.) snort van malve;
...PAPIER, o. gevelouteerd papier; ...RUPS, v. (-en),
(nat. hist.) zekere cups; ...SLAK, v. (-ken), (nat. hist.)
naaktkieuwige zeeslak in de Middellandsche zee.
FLUWEELSCHEERDER, m. (-s), workman die het

FOKKERIJ.
fluweel scheert; ...WERKER, m. (-s); ...WERKSTER,
v. ( - 5); ...WEVER, m. (-s).
FLUWIJN,

o. (-en), bunzing; —, v. (-en), (gewest.)

kussensloop.
FLUXIE, v. ( - s, ...xien),
loop; (wisk.) differentiaal.
FLUXIE - REKENING,

vloeiing; zinking ; bulk-

v. (wisk.) [wat Leibnitz diffe-

rentialen noemde, noemde Newton fluxien].
FLYSCH, v. zeker schilferkalkgosteente.
F-MOL, v. (muz.) de mineur toonschaal met f tot
grondtoon, met 4 mollen.
FNAZEL, m. ( - 5), rafel, vezel van geweven stoffen.
FNIEZEN, (fniesde, heeft gefniesd), niezen.
FNUIKEN, (fnuikte, heeft gefnuikt), (oudt.) een vogel
de slagpennen uittrekken, kortwieken; (fig.) ver(jdelen, ten onder brengen : iemands trots fnuiken. FNUIKING, v. (-en).
FOCUS, m. brandpunt.
FOEDRAAL, o. (...dralen), scheede ; bekleedsel;
huisje. FOEDRAALTJE, o. (-5).
FOEF, v. (foeven), grap, voorwendsel: 't is maar
een foefje.
FOEI, tw. uitroep van verachting, van afkeer of
afsehuw.
FOEILEELIJK, bn. zeer leelijk.
FOEKEPOT, m. (gew.) rommelpot : met den foekepot
loopen.
FOELIE, v. (...lien), het netvormig vlies over den eersten bast van de muskaatnoot; dun geslagen metaal,
bladgoud, bladzilver, bladtin; (juw.) ieder dun metaal of gekleurd papier dat men onder doorschijnende stoffen, zooals edele steenen, legt om den
gloed to verhoogen.
FOELIEACHTIG, bn., (plantenk.) foelieachtigeplanten,
die op den muskaatbooni gelijken.
FOELIEN, (foeliede, heeft gefoelied), (spiegels) aan
de eene zijde met foelie (bladtin) bedekken.
FOELIESEL, o. (spieg.) foelie, bladtin achter spiegels.
FOETEREN, (foeterde, heeft gefoeterd), (gemeenz.)
zweren; knorren, mopperen• uitvaren.
FOETUS, m. dierlijke vrucht in een eenigszins gevorderden staat van ontwikkeling.
FOEZEL, m. (-s), (gew.) zeker vischnet dat langs
den grond wordt voortgeschoven.
FOEZEL, v. ongezuiverde, foezelolie bevattende
brandewijn.
FOEZELOLIE, v. mengsel der hoogere alcoholen,
ontstaan bij de gisting van suikerhoudende stoffen;
het heeft een onaangenamen reuk en smaak, waarom
men het uit jenever en brandewijn afzondert.
FOHN, ln. hevige Zuiden- of Zuidoostenwind in de
Alpendalen.
FOK, v. (-ken), (zeew.) het onderste razeil aan den
voormast van groote schepen; het driekante voorzeil op kleine vaartuigen, tusschen den mast en
den boegspriet geheschen; de fok laten vallen, - bijzetten, voor de fok aflenzen, zie AFLENZEN ; (fig.) bril :
de fok er btj opzetten; — iemand de fok opzetten, iemand
beetnemen, misleiden.
FOK, v. het fokken, de teelt (van vee).
FOKHENGST, m. (-en), springhengst.
FOKJE, o. (zeew.) verzameling van draden, niet moor
dan een vadem lang, dienende om lets ruw en uit de
hand to beslaan.
FOKKEBOELIJN, v. (-en), (zeew.) do boelijn der fok;
...BRAS, In. (-sen); ...MAST, m. (-en).
FOKKEN, (fokte, heeft gefokt), aankweeken (van
vee) ; (gemeenz.) het fokt daar goed, zij krijgen veel
kinderen; (ook) brillen, een bril gebruiken: z(j

fokt al.

FOKKEN, (fokte, heeft gefokt), wegzeilen, zich wegmaken. FOKKING, v. (-en), het fokken; fokkerij.

FOKKENHALS, m. hals van de fok; —
hij trekt aan den fokkenhals, krijgt stank voor dank.

FOKKER, m. (-s), aankweeker van ye(); (fig.) een
rake fokker, gierigaard.
FOKKERA, v. (...raas), (zeew.) de ra der fok.
FOKKERIJ, v. (-en), het fokken (lste art.).

FOKKERUST.

FORCEPS.

v. (-enj, (zeew.) de rust der fok;
_..SCHOOT, m. (-en); ...STAG, o.; ...WANT, o.
FOKLAM, o. (-meren), lam dat gefokt wordt;
....SCHAAF, o. (...schapen).
FOKSIA, v. (-'s), fuchsia.
FOKSIE, v. (-s), (zeew.) ineengedraaide einden kabelgaren, seizing.
FOKSTIER, m. (-en); ...VEE, o.
FOLEN, (foolde, heeft gefoold), plagen, sollen, kwellen; stoeien, gekheid maken ; kwetsen, mishandelen.
FOLIANT, m. (-en), book van het grootste formaat,
in folio.
FOLIEEREN, (folieerde, heeft gefolieerd), de bladzijden merken, nommeren. FOLIEERMACHINE, v. (-s).
FOLIO, o. (-'s), papierformaat waarbij het vel papier
slechts eens wordt toegevouwen en vier bladzijden
heeft; een boek in folio; groot-folio, klein-folio; blad(jde (in koopmansboeken enz.): het staat op folio 3;
(fig.) een zot in folio, een aartsgek ; (gew.) 't was er in
folio, uitstekend goed, de pret was er zeer groot.
[Wanneer het woord attributief moet gebezigd worden, wordt het met znw. vereenigd en vormt daarmode een koppeling: folio-uitgave, folio-bijbel, folio-vel].
FOLKETHING, o. de Tweede Kamer van den Deenschen rijksdag.
FOLKLORE, o. en v. het geheel van de oude zeden
en gebruiken, volksoverleveringen, het bijgeloof en
de vooroordeelen zooals die onder het yolk voortleven, volkskunde. FOLKLORIST, m. (-en), iemand
die studio maakt van het folklore.
FOLTERAAR, m. (-s). FOLTERAARSTER, v. (-s).
FOLTERBANK, v. (-en), pijnbank.
FOLTEREN, (folterde, heeft gefoltord), met uitgezochte wreedheid pijnigen, martelen; kwellen.FOLTERTNG, v. (-en).
FOLTERKAMER, v. (-5); ...KOORD, o. (-en); ...TUIG,
o. (-en), toestel om to pijnigen.
FOMENTEEREN, (fomenteerde, heeft geefomenteerd),
stoven; met warme pappen behandelen; (fig.) opstoken, bewerken (een oproer).
FOMMELEN, (fommelde, heeft gefommeld), frommelon. FOMMELING, v.
FONCE, bn, donker van kleur.
FOND, o. grond: het patroon komt prachtig nit tegen
het lichte fond (van behangsels, stoffen enz.); in dien
man zit een goed fond, de grondtoon van zijn karakter is good; — a fond, au fond, grondig, in den grond.
FONDAMENT, FONDEMENT, FUNDAMENT, o.
(-en), grondslag ; onderbouw van een muur of huis;
dat waarop iets steunt; — het heeft geen fondament,
het zweeft in de lucht; (gemeenz.) achterste.
FONDAMENTO, (muz.) de generale has.
FONDANTS, FONDANTJES, my. zeker suikergoed,
dat in den mond wegsmelt.
FONDATIE, FUNDATIE, v. (-s, „Alen), stichting:
de fondatie van een gebouw; de fundatie van Yrouwe A.
ten voordeele der kerkvoogdU.
FONDATIEBALK, m. (-en), ...PLAAT, v. (...platen),
(bouwk.) balk, plank van eene fondeering.
FONDEEREN, (fondeerde, heeft gefondeerd), grondvesten, stichten. FONDEERING, v. (-en), fondament.
FONDEERINGSBALK, m. (-en), ...PLAAT, v. (...platen), (bouwk.) fondatiebalk, -plaat.
FONDS, o. (-en), geld, kapitaal; waarborg voor een
getrokken wissel bij den betrokkene; vereeniging
met het doel om door ingebracht kapitaal onderling
hulp to bieden: ziekenfonds, begrafenisfonds; (boekh.)
bezit, voorraad van al de uitgegeven werken : zfjn
fonds verkoopen, het recht van eigendom op zijne uitgegevene werken; — hij heeft geen fonds, geen verstand.
FONDSARTIKEL, o. (-s), (boekh.) eon der werken
door een boekhandelaar uitgegeven en waarop hij
recht van eigendom heeft; ...CATALOGUS,m.(-sen),
fondslijst.
FONDSEN, o. my. effecten, staatspapieren: incou rante fondsen; in fondsen handelen, - speculeeren; do
fondsen rtjzen, - dalen; — zijne fondsen beginnen to

rijzen, zijne zaken gaan goed; (ook) hij heeft meer
kans van slagen.
FONDSENBEURS, v. (...beurzen); ...HANDELAAR,
m. (-s); ...HOUDER, m. (-s), bezitter van fondsen;
...MAKELAAR, m. (-s); ...MARKT, v. effectenbeurs.
FONDSLIJST, v. (-en), catalogus der werken eens
uitgevers; ...VEILING, v. (-en), ...VERKOOPING,
v. (-en), verkooping van het fonds eens uitgevers.
FONKELEN, (fonkelde, heeft gefonkeld), schitteren,
blinken : zijne oogen fonkelden van vreugde; de sterren
fonkelen. Zie VONKELEN. FONKELING. v. (-en). het
fonkelen.
FONKELNIEUW, bn. splinternieuw, geheel nieuw,
pas van de naald; zoo nieuw, dat het blinkt van
nieuwheid.
FONTANEL, v. (-len), etterdracht op borst of arm,
om schadelijke vochten of to leiden; vlies waarmode de opening in de hersendoos (tusschen voornoofdsbeen en de beide wandbeenderen) bij jonge
kinderen gesloten is.
FONTANGE, v. (-n), een lintstrik op den hoofdtooi
der dames; (veroud.) eene soort van hoog kapsel.
FONTEIN, v. (-en), springbron; meer of minder
greet bekken van metaal of steen, waaruit men
water kan laten opspringen; — de fontein in 't luchtledige dient om de spankracht der lucht to bewijzen; —
de fontein van Heron [Heron leefde 120 j. v. C. to
Alexandria] berust op do spankracht der lucht;
met geld kan men haast
—geldis efontei dslevns,
alles doen, geld heeft men overal bij noodig; — fonteintje, o. (-s), zie aldaar.
FONTEINADER, v. (-5), onderaardsche waterstroom;
...BAK, m. (-ken) ; ...BUIS, v. (...buizen).
FONTEINKRUID, o. zekere waterplant, Potamogeton.
In het my. FONTEINKRUIDEN, zekere plantenfamilie, Potamogetonaeen, waartoe o. a. het fonteinkruid
behoort.
FONTEINPIJP, v. (-en), de pijp waaruit de waterstraal eener fontein omhoogspringt.
FONTEINTJE, o. (-s), waschbakje met kraan (soms
van de waterleiding); drinkglas voor vogels.
FONTEINWATER, o. bronwater; ...WERK, o. (-en),
toestel tot kunstmatige springbronnen.
FONTENEL, v. (-len), fontanel.
F001, v. (-en), drinkgeld ; gift in geld aan een dienstbare (voor gedane moeite); — de fooi geven, afscheid
geven, uit den dienst ontslaan; — hij heeft de foot
beet, gezegd wanneer een vogel iemands kleeren bezoedelt; — dat is ook een fooitje, dat is me wat lekkers, dat hij mij daar gebakken heeft; — op de bonne
fooi, op goed geluk ; (gew.) feest dat de boar na
afloop van den oogst aan zijne arbeiders geeft, ook
zaadfooi genoemd.
FOOR, v. (foren), (Zuidn.) jaarmarkt.
FOP, m. het foppen.
FOPPAGE, v. fopperij.
FOPPEN, (fopte, heeft gefopt), misleiden, voor den
gek houden, verschalken; — hi] werd leelijk gefopt,
betrapt.
FOPPEPEER, v. (...peren), (gew.) eene zeer schoone
stoofpeer.
FOPPER, m. (-s), misleider, verschalker. FOPSTER,
v. (-s).
FOPPERIJ, v. (-en), bedrog, misleiding, verschalking.
FOPSPEEN, v. (...spenen), eon looze speen aan een
ivooren ring, waarop men kleine kinderen laat
zuigen.
FORCE, v. kracht, geweld; — par force, met kracht
en geweld; — force majeure, oyermacht waartegen
niets to doen valt, zooals watersnood, ijsregen, pest,
opstand enz.
FORCEEREN, (forceerde, heeft geforceerd), (iem.)
noodzaken, dwingen ; (iets) met geweld doordrijven:
een huwelijk forceeren; openbreken (eene afsluiting);
(krijgsk.) zich met geweld een doortocht banen
verkrachten (een meisje).
FORCEPS, v. (geneesk.) yerlostang.
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FOR:EST, o. (-en), (w. g.) woud.
FOREL, v. (-len), FOBELLE, v. (-n), zekere fijne
riviervisch the vooral in koudo bergwateren gevonden wordt. FORELLETJE, o. (-s).
FORELLENNET, o. (-ten); ...VANGST, v.
FORELSCHIMMEL, m. (-s), een wit paard, met roode
plekjes geteekend, als de forel.
FORENSEN, m. mv. uitwonenden; inz. zij die zich
aan eene hooge gemeentelijke belasting onttrekken,
door elders hun domicilie to nemen.
bw. uitdr. bij den hoop, in eons;
FORFAIT
voetstoots (bij aanbestedingen).
FORFANTERIE, v. (...rieen), grootsprekerij, snoeverij.
FORFEIT (Eng.), o. (-5), (sport) boete, to betalen
wanneer een ingeschrevene niet in de baan verschijnt.
FORKET, m. (-ten), (krijgsk.) musketvork. FORKETSTOK, m. (-ken), forket.
FORMA, v., pro forma, bw. uitdr. voor den vorm,
- schijn; — in optima forma, in den besten vorm,
volkomen naar eisch.
FORMAAT, o. (...maten), vorm, hoogte en breedte
(inz. van papier en boeken); (boekh.) zakformaat,
dat geschikt is om in den zak to dragen, portatief
(van boeken).
FORMAATGOED, 0.; ...HOUT, o. hout geschikt tot
vormen, tot modellen; ...ZEGEL, o. (-5), zegel voor
akten enz. (in tegenstelling van wisselzegel).
FORMALISEEREN (ZICH), formaliseerde zich, heeft
zich geformaliseerd), zich beleedigd achten ; (ook)

voorbeeId, schema; bedrukt stuk papier of karton
dat men invullen moot: postwissel-formtilier.
FORMULIERBOEK, o. (-en); ...GEBED, o. (-on).
FORMYL, o. (scheik.) radicaal, samengesteld ult.
koolstof, waterstof en zuurstof, dat in vele verbindingen voorkomt.
FORNEER, FOURNEER, FORNEERHOUT, o. zieFINEER.
FORNUIS, o. (...nuizen), stookplaats, vuuroven;
kookkachel.
FORNUISBAK, m. (-ken); ...GAT, 0. (-en), opening
in een fornuis; ...PIJP, v. (-en); ...PLAAT, v..
(...platen); ...ROOSTER, m. (-s).
FORSCH, bn. bw. (-er, -t), krachtig, geweldig, hard:

geformaliseerd zijn.
FORMALIST, m. (-en), die aan de uiterlijke vormen

hangt.
FORMALITEIT, v. (-en), uiterlijko vorm, wat voor-

geschreven is: de formaliteiten in acht nemen; die man
is vol formaliteiten; 't is een bloote formaliteit.
FORMATIE, v. (-s, ...ti6n), vorming, schepping; (van
eene legerafdeeling) indeeling, getalsterkte: boven de
gewone formatie; (in de aardkunde) groep van aardlagen of gesteenten, tot een zelfde tijdperk van vorming behoorende of onder gelijke omstandigheden
ontstaan : de tertiaire formatie, sedimentaire en erup-

tieve formaties.
FORMEEL, bn. bw. vormelijk, naar den vorm;
(paed.) wat slechts op den vorm der leerstof betrekking heeft; (fig.) bepaald, duidelijk: hij heeft het

hem formeel geweigerd.
FORMEEL, o. (-en), houtwerk waarop een boog of
gewelf gemetseld wordt en dat na het aanbrengen
van den sluitsteen wordt weggenomen.
FORMEERDER, m. (-s), vormer, schepper; — de
eeuwige formeerder, God.
FORMEEREN, (formeerde, heeft geformeerd), vormen: een drietal formeeren; samenstellen: een kabinet formeeren; een gedaante geven aan, scheppen:
voor dot iets was geformeerd; beschaven : hij is ruw,
hij meet nog geformeerd worden; (een lager) opstellen.
FORMEERING, v. vorming, schepping.
FORMEERIJZER, o. (-s), een ijzer om ledervverk te
strepen of to groeven.
FORMENOPHOON, v. (...phonen), toestel om de aanwezigheid van mijngas to constateeren, bestaande
uit twee gelijkgestemde orgelpijpen; hoe moor mijngas, hoe meer zwevingen in denzelfden tijd.
FORMIDABEL, bn. (-er, -st), geducht, vreeselijk: eene

formidabele krijgsmacht, - vesting, . vloot.

FORMULE, v. (-5), (wisk.) in letters uitgedrukte algemeene uitkomst of regel, grondslag van berekeningen: algebraische formule; de overeengekomen
bepaalde vorm: eon vaste formule; 't is maar eene

formule.
FORMULEEREN, (formuleerde, heeft geformuleerd),
(een voorstel, zijde eischen) beknopt en zakelijk
mededeelen, (ook) zone gedachten formuleeren, onder
woorden brengen.
FORMULIER. o. (-en), voorschrift, bepaalde bewoordingen waarin iets vervat moet zijo; (gedg.) de formulieren van eeniyheld (in de liervormde kerk);

een forsche kerel, een forsche lichaamsbouw. een forsche
maatregel; eene forsche stem; eene zaak 7forsch aanpakken,• een forsch behandelde teekening; op geweldige
wijze : forsch te werk gaan. FORSCHHEID, v. krachl,
geweld, hardheid: welk eene forschheid in die stem!
FORT, o. (-en), sterkte, vestingwerk, schans; —
gedetacheerd fort, dat onder het bereik ligt van het
geschutvuur van den hoofdwal eener vesting; —
ge/soleerd fort, wanneer het geheel op zich zelf ligt.
FORTENGORDEL, m. (-s), kring van forten om eene
stad of vesting; ...LINIE, v. (-s, ...nion).
FORTE-PIANO, v. (-'s), zeker toetsen-instrument,
piano-forte.
FORTE-PIANO-KLAVIER, o. (-en), een toetsen-instrument dat door middel van pedalen als klavier en
als forte-piano gebruikt kan worden.
FORTIFICATIE, v. (-s,
versterking, vestingwerk; —OPZICHTER, m. (-s), genie-opzichter, in rang
tussehen den officier en den onder-adjudant in.
FORTISSIMO, bw. (muz.) zeer stark, allersterkst.
FORTO, bw. (muz.) stark.
FORTUIN, v. de geluksgodin; (fig.) lot: de wisselvalligheden der fortuin; — de fortuin dient hem, hij is
voorspoedig,.— de fortuin draait sneller dan een weerhaan, is zeer wisselvallig; — de fortuin heeft hem den
nek toegekeerd, alles loopt hem tegen; — de fortuin
lacht hem toe, hem staat een groot geluk tewachten;
—defortuinloptdaropkuen,
zij zijn daar niet
voorspoedig: wat zij ook ondernemen, ales loopt
hun tegen; — hij treedt de fortuin met voeten, laatopzettelijk de goede gelegenheden om vooruit to
komen voorbijgaan; o. (-en), toevallig, onvoorzien
geluk; op fortuin (avontuur) varen; — op good fortuin,
zooals het toeval wil; — eon soldaat van fortuin, die
door den krijgsdienst tot hooge eerambten is geraakt; gevaar, wisselvalligheid: alle fortuinen der
see (in assurantie-polissen); vermogen, kapitaal: for-

twin zoeken, fortuin maken; er is een fortuin mee te
verdienen.
FORTUINLIJK, bn. bw. door de fortuin begunstigd,

voorspoedig.
FORTUINSKIND, 0. (-ors, -eren), door de fortuin be-

gunstigde.
FORTUINZOEKER, m. (-s), gelukzoeker. FORTUIN-

ZOEKSTER, v (-5), gelukzoekster.
FORTUNA, v. godin van het toeval, zoowel van
het geluk als van het ongeluk.
FOSSIEL, bn. gedolven (uit den grond); op versteeningen betrekkelijk, versteend: fossiele planten;m. (-en), fossiele planten of dieren.
FOSSILIEN, v. mv. delfstoffen; versteeningen.
FOTSE, v. (-n), FOTS, (-en), (Zuidn.) boos vrouw-mensch; oude lap; — voor een fots, voor niets. Vgl.
FATS.
FOUGADE, v. (krijgsk.) steen-, granaat- of bornmenmijn, door buskruit aangestoken.
FOUILLEEREN, (fouilleerde, heeft gefouilleerdY,
iem.'s zakken en kleuren onderzoeken, om te zien
of hij verboden zaken bij zich heeft.
FOULARD, m. (-s), eene met kleuren bedrukte stof,
uit ongetweernde ruwe zijde en floretzijde geweven;
doek hiervan gemaakt; zakdoek.
FOULE, v. menigte, volkshoop; eene foule van men-

schen.

FOURAGE.
FOURAGE, v. voeder, voor paarden en vee; (krijgsk.)

voedering, (oorl.) op fourage uitgaan, om levensmiddelen.
FOURAGE-ARTIKELEN, o. my. (kooph.) voedergoed:
hi)* dreef veel handel in fourage-artikelen.
FOURAGEERDER, m. (-s).
FOURAGEEREN, (fourageerde, heeft gefourageerd),
voeder inhalen; op fourage uitgaan.
FOURAGEGELD, 0.; ...STRIK, m. (-ken), touw om
hoof en stroo samen to binden.
FOURAGEUR. m. (-s), die fourageert; — aanval „en
fourageur", aanval der cavallerie in verspreide orde.
FOURGON, m. (-s), eene soort rijtuig met een gaffeldissel; kleine overdekte legerwagen voor bagage.
FOURIER, m. (-s), onder-officier (met de fourage,
inkwartiering enz. belast).
FOURNEEREN, (fourneerde, heeft gefourneerd), verschaffen, voorzien: hij fourneert alles; bijbetalen,
eene reeds betaalde som aanvullen; een loterobriefje
fourneeren, zooveel betalen bij hetgeen men getrokken heeft, dat men weer een nieuw heeft; (schrijnw.)
zie FINEEREN.
FOURNEERWERK, o. (schrijnw.) inlegwerk; fineerwerk.
FOURNISSEMENT, o. (-en), betaling, storting (van
geld); vernieuwing (van loterijbriefjes); verschaffing,
bezorging, levering.
FOURNISSEUR, m. (-s), leverancier.
FOURNITURE, v. (0, toebehooren (inz. van kleederen).
FOUT, v. (-en), misslag, feil, gebrek: eene fout maken of begaan; een opstel met fouten; geen mensch
zonder Pout; iem. op zone fouten wizen; ik kom zonder Pout, zeker, bepaald ; (wisk.) het verschil eener benaderende waarde met de nauwkeurige; schuine
kant aan zekere werktuigen, b. v. aan een beitel:
eene korte en lange foot, ook faas genoemd. FOUTJE,
o. (-s).
FOUT, bn. niet in orde: die som is font, de oplossing is niet goad; failliet: die zaak is font.
FOUTIEF, bn. bw. gebrekkig : een foutief opstel, met
taal- of stijlfouten; — foutief handelen, verkeerd te
work gaan.
FOVILLA, o. my. stuifmeelkorrels uit de meeldraden
der bloemen.
FOX-TERRIER, m. (-s), soort van jachthond; ook
bij verkorting fox, als hondennaam.
FOYER, m. (-s), koffiekamer (in een schouwburg);
verzamelplaats tusschen en na de vertooning voor
de tooneelspelers, voor het publiek.
FRA, verkorting van frater, broader (vOOr den naam
der geringere monniken).
FRAAI, bn. bw. (-er, -st), sierlijk, mooi : fraaie letters;
een fraai span paarden ; een fraai twig; een fraaie
twin; — de fraaie handwerken, in tegenstelling met
de nuttige handwerken; (iron.) eene fraaie geschiedenis! — dat is me ook fraai! — dat staat a lang niet
fraai, daarop behoeft ge niet trotsch to zijn.
v. schoonheid; (ook in het my. ...heden), fraaie
dingen, sieraden.
FRAAIIGHEID, v. fraaiheid; (iron.) wat moois!
is eene gedwongen fraaiigheid, 't is wel mooi,
—dat
maar geschiedt met tegenzin.
FRAAITJES, bw. liefjes; voor goed: ik heb het
hem eens fraaitjes gezegd.
FRAAS, v. (frazen), (w. g.) geplooide halskraag;
zie FREES.
FRACTIE, v. (-s,
(rek.) breuk; straalbreking; (fig.) deal eener politieke partij ; de liberale
f•actie, de liberale laden eener wetgevende vergact ering.
FRACTUUR, FRACTURE, v. breuk, braking (van
eenig lichaamsdeel); eene soort van letter: de hoekige Gothische drukletter, het letterschrift der 16de
en 17de eeuw.
FRAGIEL, bn. (-er, -st), breekbaar, bros.
FRAGILITEIT, v. breekbaarheid, broshe:d ; (fig.) vergankelijkheid.
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FRAGMENT, o. ( - en), brok, deal, vooral van een

letterkundig voortbrengsel; inz. gedeelten van ver, loran geraakte handschriften uit de klassieke oud' heid.
FRAGMENTARISCH, bn. bij brokken, gedeeltelijk.
FRAISE, v. (-n), (vest.) stormpaal onder een hoek
van 4:5° in den grond gestoken, deal eener fraiseering;
zie FREES.
FRAISEERING, v. (-en), (vest.) rij van fraisen op de
helling van een talud, in eene gracht enz., die! nende om een toegang of te sluiten of de stormvrijheid van een verdedigingswerk te vermeerderen.
FRAK, v. (-ken), korte jas, rok.
FRAMBOOS, v. (...bozen), zekere fijne vrucht, in de
tuinen veredeld tot vele groote verscheidenheden,
in verschillende streken in Nederl. in het wild voorkomende, en ook wel bramboos an heiningbes geheeten.
FRAMBOZEBOOM, m. (-en); ...STRUIK, m. (-en),
(plantenk.) een heester, tot de fam. der roosbloemigen behoorende.
FRAMBOZENAZIJN, m.; ...GELEI, v.; ...IJS, o.;
...JAM, v. marmelade; ...KOEKJE, o. (-5); ...LIMONAPE. v.; ...NAT, o.; ...STROOP, v.; ...TAART,
v. (-em.
FRANC, m. (-s), zilveren munt, ongeveer 47 1 9 cent
waard; de eenheid in het Fransche, Zwitsersche en
Belgisehe muntstelsel, ook door de Latijnsche muntcon ventie aangenomen.
FRANcAISE. v. (-s), Fransche (vrouw); zekere dans:
gewone quadrille.
FR ANCHEMENT, bw. ronduit, ruiterlijk.
FRANCHISE, v. vrijdom van vracht; (ook) vrijdom
van rechten bij invoer van goederen.
FRANCIJN, o. (w. g.) perkament; (Zuidn.) een perkament vol kleine gaatjes die het dessein afbeelden,
dat de speldewerkster in hare kant naniaakt, ook
fransijn geschreven.
FRANCISCAAN, m. (...canen), een minderbroeder
of minoriet: een monnik van de orde des heiligen
Franciscus van Assisi, gesticht in 1208.
FRANCISCANERKLOOSTER, o. (-s); ...MONNIK, m.
(-en); ...ORDE, v.
FRANCISEEREN, (franciseerde, heeft gefranciseerd),
verfranschen.
FRANC-MACRON, m. (-5), vrijmetselaar.
FRANC-MAcONNERIE, v. vrijmetselarij.
FRANCO, bn. bw. vrij, vrachtvrij: franco aan wal,
franco in huis; postvrij, portvrij, gefrankeerd.
FRANCS-TIRE URS, rn. my. vrijschutters; min of
meer georganiseerde vrijwilligers-korpsen die in den
oorlog van 1870 tusschen Frankrijk en Duitschland
den guerilla-oorlog voerden.
FRANIEGRAS, o. zie EGELGRAS.
FRANJE, v (-s), eene soort van geweven of geknoopt boordsel (tot sieraad) : met franje beleggen
of omzetten; (scherts.) de franjes hangen erbij, 't is kapot, uitgerafeld ; (fig.) beuzelpraat kom, kom, allemaal
franjes!; wat tot sieraad dient: hij heeft er nog veel
franjes bij gemaakt. FRANJETJE, o. (-s).
FRANJEACHT1G. bn. op franje gelijkende ; (plantenk.)
van een blad gezegd, dat aan den rand in vele smalle
slippen uitlo opt.
FRANJEMAKER, m. ( - 5), ...MAAKSTER, v. (-5), die
franje maakt.
FRANJEPOOTEN, m. my. geslacht der strandloopars bij welke de drie voorteenen door een gelobd
of glad vlies omzoomd zijn; — de rosse franjepoot,
hier to lando wel eens voorkomende.
FRANJEWERKER, m. (-s), ...WERKSTER, v. (-5),
die franje maakt.
FRANK, bn. bw. (-er, -st), onbeschroomd, vrijmoedig, vrijpostig; onverholen; — vrfj en frank (versterking van) vrij.
FRANK, m. (-en); de Franken bestonden uit eene
vereeniging van Germaansche volksstammen in het
noorden an noordwesten van Duitschland, welke
eerst in de derde eeuw na Christus aan den Bene-
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FRIEZEN.

• FRANK.

den-Rijn optreedt; algemeene naam der Europeanen
in de Levant; zilveren munt, zie FRANC.
FRANKEEREN, (frankeerde, heeft gefrankeerd), het
postgeld, het porto, de vracht bij de verzending betalen. FRANKEERING, v. (-en).
FRANKEERKOSTEN, m. my.; ...STELSEL, o. (-s);
...ZEGEL, o. en m. (-s).
FRANKISCH, bn., de _D•ankische koningen, koningen
der oude Franken.
FlihNKLIN, v. (-s), eene soort van open haard, ook
franklfjn genoemd.
FRANKRIJK, o. het land waarin de Franschen wonen; — h# leeft als God in Frankrijk, doet wat hij
wil; (gemeenz.) wie kent m•fjpi gat in Frankrjjk?
waarvoor zou ik mij geneeren? niemand kent mij
hier.
FRANS, m., leven als vroolfjke Frans, het er van
nemen; het is een vroolfjk Fransje, het is een vroolijke jongen.
FRANSCH, bn., het Fransche leger, het leger van
Frankrijk; (ook) het leger dat tegen Frankrijk
strijdt ; — Fransche brandewijn, cognac; (ook) brandewijn, uit wijnmoer enz.bereid; — hij betaalt met Fransche complimenten, paait met mooie woorden; —
maakt een Fransch compliment, verwijdert zich ongemerkt uit een gezelschap; — het is een Fransche eed,
lichtzinnige belofte_ die men niet denkt to vervullen ; — het zifn maar Fransche gedachten, losse gedachten, meeningen die nimmer bewaarheid worden;
haastig, zonder de
—metdnFraschenslagetsdon,
noodige zorg; (ook) hij legt er de Fransche sweep over;
zich met den Franschen slag van iets afmaken; — ergens
den Franschen slag in slaan, een ongegrond oordeel
vellen, eene ongerijmde meening uiten ; — de Fransche
stand (bij paarden), als bij smalborstige paarden de

beenen naar onder wijd uit elkander staan en de
hoeven naar buiten gesteld zijn; — de Fransche titel
(van een boek), de verkorte titel vOOr den eigenlijken
titel, voorhandsche titel; — zijn hemd in de Fransche
wasch doen, het omkeeren; — dat is eene Fransche
verschooning, als men alleen een schoon boordje om
doet; — (boekb.) een Fransche band, in kalfsleer gebonden.

FRANSCH, o. de Fransche taal ; — hi/ kent Fransch
,a7,s eene koe Spaansch, hij kent niets van het Fransch; —
wij sullen hem dat Fransch praten wel afleeren, dat
drukte hebben en praatjes maken.
FRANSCHEN, m. my. menschen die in Frankrijk
wonen; — loop naar de Franschen, verwensching.
FRANSCHEN. (franschte, heeft gefranscht), (Zuidn.)
de voeten uitwaarts zetten, den Franschen stand
hebben : dat peerd franscht.
FRANSCHJE, o. (-s), Fransch broodje, kadetje.
FRANSCHMANNEN, rn. my. een der volksnamen van
de Wilde-, zee- of Fransche boekiceit.
FRANSIJN, o. zie FRANCIJN.
FRAPPANT, bn. bw. (-er, -st), treffend, verrassend;

eene frappante gelYkenis, gelijkt frappant op zone
moeder.

FRAPPEEREN, (frappeerde, heeft gefrappeerd), treffen; bevreeniden, indruk maken: dat fr«ppeert mid' in
de hoogste mate; in of met ijs afkoelen (vooral van
wijn en limonade gezegd).
FRASE, v. zie PHRASE.
FRATER, m. (-s), kloosterbroeder.
FRATERNISEEREN, (fraterniseerde, heeft gefraterniseerd), zich verbroederen, broederschap, drinker.
FRATERTJE, o. (-s), Fringilla montium, snort van
bruinzwart vinkje, van onderen wit, dat bij ons als
trekvogel in den winter voorkomt, (gew.) bane of
grauue bairn genoemd.
FRATSEN, v. my. grillen, beuzelarij, praatjes maak

zooreel fratsen niet.

FRATSENMAKER, m. (-s). FRATSENMAAKSTER,
v. (-s).

FRAUDE, v. valschheid; bedrog: wegens fraude yeroorcleeld worden; smokkelarij.

FRAUDEEREN, (fraudeerde, heeft gefraudeerd), be-

driegen, misleiden, slecht, verkeerd handelen smok.
kelen.
FRAUDULENT, bn. bw. frauduleus.
FRAUDULEUS, bn. bw.(...leuzer,-t),bedrieglijk:een
frauduleus bankroet; (recht.) frauduleus verklaren.
FREDON, m. (muz.) triller, tremulant.
FREES, v. (freezen), ook FRAISF‘ geplooide halskraag der vrouwen; (vest.) stormpaal; (werkt.) cirkelvormige stalen schijf met fijne inkervingen, die
door de freesmachine in working wordt gebracht;
...MACHINE, v. (-s), soort van schaafmachine:
FREETRADER, m. (-s), voorstander van vrtjen
handel (van Eng. freetrade, vrijhandel).
FREGAT, o. (-ten), snelzeilend oorlogsschip met een
of twee verdekken, voerende van 20 tot 60 stukken.
FREGATSCHIP, o. (...schepen).
FREGATVOGEL, m. (-5), (nat. hist.) een tusschen
de keerkringen verblijvende zwemvogel,. met eene
vlucht van drie tot vijf ellen. [Wegens de snelheid
zijner vaart heeft men hem genoemd naar het snelzeilend fregat].
FRENESIE, v. razernij, dolheid.
FRENETIEK, bn. razend, krankzinnig.
FREQUENT, bn. bw. (-er, -st), veelvuldig, stork bezocht:

eene frequente straat; dit gebeurt frequent,

dikwijls.
FREQUENTATIEF, o. (...tieven), (taalk.) werkwoord
van herhaling, iteratief.
FREQUENTATO, bw. (muz.) met de gewone stem.
FREQUENTEEREN, (frequenteerde, heeft gefrequenteerd), vaak bezoeken, omgaan met.
FREQUENTIE, v. het aantal van eenige regelmatig
herhaalde bewegingen in een zekeren tijd: de fre-

quentie van den, hartslag, van de ademhalingsbewegingen.
FRESCO, bn. bw., al fresco, in fresco, op versche,
natte kalk; in fresco schilderen •, eene fresco-schilderfj.
FRESCO, o. (-'s), muurschildering met waterverf
op eene versche laag kalk.
FRESCOSCH1LDER, m. (-5); —KUNST, v.
FRET, o. (-ten), een roofdier met witte haren

en

roode oogen, dat tot de halfzoolgangers behoort en

gebruikt wordt om op de konijnen te jagen.
FRET, o. (-ten), (timm.) kleine schroefboor met
scherpe schroefdraden; —BOOR, v. (...boren), fret.
FRETTEJACHT, v. (-en), jacht op konijnen met een
fret.
FRETTEN, (frette, heeft gefret), met het fret jagen;
(fig.) onderzoeken.
FREULE, v. (-s), adellijke jonkvrouw. FREULETJE,
o. (-s).
FRICANDEAU, m. (-x), gelardeerd kalfsstuk; stuk
varkensvleesch.
FRICASSEE, v. (...en), gerecht van gehakt vleesch_
schotel van onderscheidene spijzen.
FRICT1E, v. (...tien), wrijving.
FRIES, v. (friezen), (bouwk.) hoofdlijst eener zuil;
eene soort van franje; beleg§tuk van een kanon;
bovenstuk eener tooneeldecoratie.
FRIES, m. (Friezen), FRIEZIN, v. (-nen), een bewoner of bewoonster van Friesland; — een Fries op den
d clan ziet men het geheele rOk, gezegd wanneer
een Friesche boor en zijne vrouw in vollen dos op de
met een fier paard bespannen prachtige sjees zitten.
FRIES, o. (gew.) eene wollen stof; van gekeperde
fries onderscheidt zich duffel door dikker spinsel,
steviger volling, en eenigszins korter geschoren haar:

blainv fries, rood fries; jichtfries,

FRIESCH, bn. wat op Friesland of de Friezen betrekking heeft; — de Friesche tool, de taal der Friezen; — er zit een Friesche Jeep op, hij is zeer stijfhoofdig; — Friesehe ruiters, (krijgsk.) vier-, zes- of achthoekige balken van 2 is 3 M. lengte, met ijzeren of
houten pennen. em ingangen te versperren ; Frieschgroen, zekere verfstof.
FRIESCH. o. de Friesche taal.
FRIEZEN, ook. FRIESCH, bn. van fries: eene friesche
jets.

FRIJNEN.
FRIJNEN, (frijnde, heeft gefrijnd), (steenh.) uitdrij-

yen, uithakken, fijn bewerken. FRIJNER, m. (-s).
FRIK, v. (gew.) boel, warboel.
FRIKKADEL, v. (-len), ook FRIKKEDIL, gehakt
vleesch.
FRIKKADELKOEK, m. (-en).
FRIMAIRE, m. volgens de tijdrekening der Fransche
republiek van 1793 de maand van 22 November tot
21 December.
FRISCH, bn. bw. (frisschen, -t), een frisch gezicht,
lustig, flunk, opgewekt ; — eene frissche meld, levenslustig, jong, van een goed uiterlijk; — frisch uit de oog,n
zien, levenslustig; — wij zijn nog gezond en frisch; —
lie ben, - voel me niet erg frisch, een weinig onlekker ;
onverwelkt; — met frisschen moed con
—fris chebloem n,
het werk, met nieuwen moed; — frissche dranken, koel,
in
de
buitenin
de
frissche
lucht,
verfrisschend; —
lucht; — eene frissche koelte, een frissche morgen, koud,
.gezond, versterkend; — ik wensch je frisschen morgen,
heildronk bij een bittertje; (gemeenz.) frissche morgen! dat kun-je denken.
FRISCHEN, o. frisschen, loutering, het bewerken
van het broze gietijzer tot staafijzer.
FRISCHHAARD, m. (-en), (techn.) haard voor het
frisschen.
FRISCHHEID, v. het frisch zijn; het ververschende;
koelte.
FRISCHJES, bw. frisch: 't is frischjes (koel) vandaag •
FRISEEREN, (friseerde, heeft gefriseerd), kappen,
het haar doe* krullen.
FRISEERIJZER, o. (-s), waarmede men friseert;
...LAMP, V. (-en), waarin men een friseerijzer warm
maakt ; ...TANG, v. (-en), friseerijzer.
FRISEUR, m. (-s), kapper.
FRISKET, ook VERSCHET, o. (-ten), (boekdr.) raam
aan het timp aan.
FRISOLET, FRISOLETLINT, o. vloszijden lint.
FRISSCHEN, (frischte, heeft gefrischt), (techn.) gietijzer in de dampkringslucht smelten en in smeedijzer veranderen; ook frischen, louteren en pnddelen
genoemd; fijnscheren. FRISSCHER, m. (-s), fijnscheerder.
FRISSONNEEREN, (frissonneerde, heeft gefrissonneerd), huiveren, trillen, rillen.
FRIT, FRITTE, o. (glasbl.) gesmolten glasmassa.
FRITTEN, (fritte, heeft gefrit), de stollen waarvan
men glas wil vervaardigen aan eene sterke gloeihitte blootstellen. FRITTING, v. het fritten. FRITTER, m. (-s).
FRITVLIEG, v. (-en), schadelijke vliegensoort die de
bladeren en halmen van het koren geheel doorknaagt,
FRIVOLE, bn. bw. (-r, kinderachtig ; nietig,
ijdel; lichtzinnig, wispelturig.
FRIVOLITEIT, v. (-en), nietigheid, kinderachtigheid,
ijdelheid.
FROBELBEWAARSCHOOL, v. (...scholen), bewaarschool volgens de beginselen van Frobel ingericht;
...BLOKKEN, o. mv.; ...DUOS, v. (...doozen), welke
de kinderen op zulk eene inrichting gebruiken.
FROBELEN, (frObelde, heeft gefrobeld), jonge kinderen op eene aangename, ontwikkelende wijze
spelende bezighouden.
FROBELINRICHTING, v. (-en), frObelbewaarschool;
...LEER, v.; ...LEERMIDDELEN, o. mv.;
THODE, v.; ...SCHOOL, v. (...scholen).
FROMMEL, m. (-s), kreuk.
FROMMELEN, (frommelde, heeft gefrommeld), kreuken, verdrukken (in de hand).
FROMMELING, v. het frommelen; (gew.) iem. een
frommeling geven, vastgrijpen en worstelende een of
meer kussen geven.
FRONDE, v. (-s), slinger; (gesch.) staatspartij in
Frankrijk gedurende de minderjarigheid van Lodewijk XIV.
FRONK, (-en), een met koehaar gevuld stuk leer
op het achterbelegstuk van het pakkussen van een
veldartillerie-paard.
FRONS, v. (-en), rinapel, plooi.

FUGA.
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FRONSEL, v. (-s), frons.
FRONSELEN, (fronselde, heeft gefronseld), fronsen;

(gew.) frommelen, kreuken.
FRONSEN, (fronste, heeft gefronst), tot rimpels
sarnentrekken (het voorhoofd). FRONSING, v. (-en).
FRONT, o. (-en), voorzijde van een gebouw; ook
van eene troepenafdeeling of scheepsmacht: veer het
front (voorste gelid) komen, (ook fig.); front malcen,
pal staan, zich verzetten; van front veranderen, (fig.)
van houding, richting veranderen; halfhemdje, linnen of katoenen kleedingstuk waaraan de halsboord
bevestigd is; (gew.) front schoppen, slaan, door zijne
kleeding veel vertooning maken. FRONTJE, o. (-s).
FRONTAAL, o. (...talen), een hoofdsieraad (der
paarden b. v.); hoofdpranger: een vroeger foltertuig, bestaande in een touw met knoopen, dat om
het voorhoofd werd aangetrokken; (geneesk.) een
voorhoofdverband; een altaardoek; mv. frontalien
de behangsels der hoogaltaren.
FRONTAANVAL, m. (-len); ...BATTERIJ, N. (-en);
...BEWEGING, v. (-en).
FRONTIEREN, v. my. grenzen; — op de frontieren
komen, to voorschijn treden.
FRONTIERPLAATS, v. (-en), grensplaats.
FRONTISPICE, o. (-n), FRONTISPIES. o. (-en), voorstuk, voorgevel ; (bouwk.) kroonlijst op het kalf; titelblad van een boek: het frontispice van het werk (doorgaans met een vignet).
m. (...muren).
FRONTMARSCH, m. (-en) ;
FRONTON, o. (-s), boog boven eene deur; (ook)versiering boven een spiegel.
FRONTPIJP, v. (-en), (van het orgel) figurant.
FRONTRIJ, v. (-en), rij waarin men naast elkander
staat, met het front gelijk ; ...SCHOT, o. (-en); ...VERANDERING, v. (-en); ...WACHT, v. (-en).
(frotteerde, heeft gefrotteerd),
FROTTEEREN,
wrijven.
FRUCTIDOR, m. vruchtmaand; tijdens de Fransche
republiek van 1793 de maand van 18 Augustus tot
16 September.
FRUCTIFIEEREN, (fructifieerde, heeft gefructifie3rd), vrucht dragen, bloeien, (ook fig.).
FRUCTUARIUS, m. (recht). vruchtgebruiker.
FRUGAAL, bn. (...galer, -st), sober, matig.
FRUIT, v. o. (-en), vruchten, ooft.
FRUITBEN, v. (-nen), vruchtenmand; ...BOOM,
m. (-en), (w. g.) vruchtboom.
FRUITEN, (fruitte, heeft gefruit), in de pan bakken,
braden, stoven: vleesch fruiten. FRUITING, v.
FRUITHOORN, m. (-s) ; ...JAGER, m. (-s), snelvarend
schip in de Middellandsche zee, dat fruit vervoert;
...KELDER, m. (-s) ; ...KOOPER, m. (-5); ...KOOPSTER, v. (-s); ...NAND, v. (-en); ...MARKT, v. (-en);
...MES, o. (-sen), zilveren of hoornen mes om fruit to
snijden; ...PAN, v. (-nen), braadpan; ...SCHAAL,
v. (...schalen) ; ...SCHAALTJE, o. (-5); ...SCHEPPER,
m. (-s), zilveren lepel om fruit op to scheppen;
...SCHILDER, m. (-5); ...SCHOTEL, m. (-s); ...STUK,
o. (-ken), schilderij waarop vruchten zijn afgebeeld;
...VENTER, in. (-s); ...VROUW, v. (-en), vrouw die
fruit verkoopt; — hY is er gezien als een rotte appel
bij eene fruitcroutc, men ziet hem liever niet, dan
wel; ...VERKOOPER, m. (-5); ...VERKOOPSTER v.
( s); ...WINKEL, m. (-51.
FRUSTREEREN, (frustreerde, heeft en is gefrustreerd), verijdelen, teleurstellen.
FUCHSIA, FOKSIA, v. ( 2 s), een fraai heestergewas, met donkerroode bloempjes of klokjes, aldus
genoemd naar den botanicus Leonhard von Fuchs
(16de eeuw).
FUCHSINE, v. roode kleurstof uit aniline, waarmede
men wijn eene fraaie kleur weet to geven.
FUCIETEN, mv. versteende wieren.
FUGA, v. (-s), (muz.) zeker twee-, drie-, of meerstemmig stuk, waarin, nadat eene der partijen het hoofdthema heeft aangeheven, de andere, elk op hare beurt,
6ene twee of meer maten later, dit, hetzij in de quint,
de kwart of in een ander interval, opvat en voort-

FUGA.

FUZIEK.

zet, en in ales de vOOrgaande stem zooveel mogelijk

onder de muiterij van het Spaansche krijgsvolk na
den dood van Requesens (1576) in onze geschiedenis
bekend is; Vlaanderen, Brabant on Limburg hadden daardoor veel te lijden, — de Fransche furie, deg
onverwachte aanval in Vlaanderen (Jan. 1583) van
den her tog van Anjou met het doel om aan de -beperking van zijn gezag een einde to maken; (myth.)
eene wraakgodin, naam der drie vreeselijke halfgodinnen die -de boozen in de onderwereld tuchtigen, in het Griek sch Erinnyen en Eumeniden geheeten, nam. Tisip hone, Megaera on Alecto; (oneig.)
een buitengemeen toornig, boosaardig wijf.
FURIEUS, bn. woedend:
FURIOSO, bw. (muz.) stork, krachtig.
FURORE, v. de levendige, luide goedkeuring of toejuiching; — furore maken, luiden bijval inoogsten.
FUSAIN, m. (-s), (schild.) houtskoolschets.
FUSELIER, FUSILIER, m. (-s), een licht voetsoldaat met een gew eer gewapend.
FUSIE, V. (-5, fusign), smelting, gieting; (fig.) ineensmelting (van partijen, volksrassen, geslachten): de
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stipt tracht te.volgen en na to bootsen.
FUGARA, v. een register in oudere orgelwerken:
eon open fluitwerk, 4 b, 8 voet lang.
FUIF, v. (...ven), drinkpartij, gezellig samenzijn
naar aanleiding van eene heuglijke gebeurtenis: eene
gloeiende fuif geven.

FUIK, v. (-en), langwerpig vischtuig van teenen,
zijde of garen, met verschillende afdeelingen, tot
het vangen van aal ; — hfj zet fuiken uit, legt fuiken
in het water; (ook) tracht iemand te verschalken,
to vangen ; — hij is in de fuik geloopen, hij is in de val
goloopen ;
hjj licht eens anders fuiken, gaat met de
voordeelen strijken, waarvoor een ander de moeite
heeft gedaan; — hij zocht in eens anders fuiken
te visschen, trachtte anderen de voordeelen of to
winnen;
hij praat rich in de fuik, praat zich
vast; — in de fuik zijn, verloofd, getrouwd zijn;
huweloksfuik.

FUIKENGAREN, o., ...ZIJDE, v. garen, zijde om fuiken van to breien: een party getaande fuikenzijde.
FUIKHORENSLAK, v. (-ken), eene soort van wulk
of kinkhoren.
FUIKSTOK, m. (-ken), (vissch.) stok waarmede de
fuiken worden vastgezet.
FUIVEN, (fuifde, heeft gefuifd), op eene fuif zijn;
met eene fuif herdenken.
FULGURIET, m. (-en), bliksembuizen, donderbeitels,
buisvormige ophoopingen van kwartskorrels, door
den bliksem half gesmolten, die in sommige oorden
aan de helling van heuvels vaak loodrecht in het
zand staan.
FULMINEEREN, (fulmineerde, heeft gefulmineerd),
uitvaren, vloeken (tegen).
FULP, FELP, o. (w. g.) fluweel.
FULPEN, bn. van fluweel; (ook fig.): een fulpen tong.
FUMAROLEN, v. my. rook- en dampzuilen, uit een
vuurspuwenden berg (voor eene uitbarsting), of uit
openingen in den grond in vulkanische streken.
FUMI, my. teekeningen, op met roet zwartgemaakt
porcelein uitgevoerd, waarna men er afdrukken van
neemt.
FUMIGATIE, v. (-s, „Alen), (geneesk.) berooking,
dampbad; (scheik.) het doordringen van een metaalachtig lichaam met de dampen van het cementpoeder.
FUN, m. (-nen), (veroud.) eene pots, grap, guitenstreek; een guit, potsenmaker, schelm.
FUNCTIE, v. (-s,
ambtsverrichting; ambtsplicht; — in functie treden, eene betrekking aanvaarden; nog in functie (dienst) zijn; — de functies van de
verschillende deelen van ons lichaam (b. v. van de maag,

furie der vooruitstrevende liberalen met de radicalen.

FUSILLADE, v. (-s), het doodschieten met geweren.
FUSILLEEREN, (fusilleerde, heeft gefusilleerd), ter
dood brengen door middel van den kogel.
FUST, o. (-en), houten bergingsmiddel; vat, (ook)
vaten : wijn op lust; sigarenkistje : in een sigarenwinkel etaleert men veel met leeg

lust.

FUSTAGE, v. emballage, vooral vaten en kisten;
(ook) de daarvoor berekende prijs.
FUSTEIN, o. zekere stof met eene linnen schering
en een katoenen inslag.
FUSTI, o. (kooph.) aftrek of rabat dat een verkooper zich laat welgevallen voor het onzuivere in
de door hem verkochte waren.
FUSTIEK, —HOUT, o. geelhout, geel Braziliehout,
van den verfmoerbezieboom in Brazilie, Mexico en
op de Antillen, dat eene gele kleurstof bevat on gebruikt wordt tot ingelegd work; ook Hongaarsch
geelhout, eene verfstof van eenen in Hongarije in
het wild wassenden struik.
FUT, v. niets, wiss ewasjes; (zegsw.) 't is fut, het beteekent niets, heeft niets to beduiden; vuur, levendigheid: de fut is er nit; — er zit gem fat in, er is
gem voortgang in; pittigheid: die sigaar is zonder fut;

drukte, branie: wat een fut heeft die op zon lijf.
FUTSELAAR, m. (-5, „Jaren). talmer. FUTSELAARSTER, v. (-5), talmster. FUTSELARIJ, v. (-en), beuzelarij, talmerij.

FUTSELBOEK, o. (-en), (fig.) beuzelkraam; — het
futselboek zoeken,

het hart), working, verrichting; (wisk.) eene veranderlijke grootheid die van eene andere afhangt.
FUNCTIONNARIS, m. (-sen), die eene betrekking
waarneemt.
FUNDAMENT, o. zie FONDAMENT.
stichting, gesticht; bears,
FUNDATIE, v. (-s,
fonds (tot zeker doel aangewezen), zie FONDATIE.
FUNDEEREN, zie FONDEEREN.
FUNGEEREN, (fungeerde, heeft gefungeerd), waarnernen, verrichten; — fungeeren als (-roor),
dienst verrichten van, de werkzaamheden verrichten van.
FUNUS, o. plechtige begrafenis, inz. het deelnemen
van een studentencorps aan de lijkstaatsie van e€ n
hoogleeraar of corpslid: de familie van den over-

om den pot draaien, heen en
weer loopen zonder iets uit to voeren.
FUTSELEN, (futselde, heeft gefutseld), zich met
beuzelingen ophouden ; beuzelen; knoeien (in zedelijken zin). FUTSELING, v. (-en).
FUTSELHOUT, o. (bij het schaven) plankje met
aansiag.
FUTSELWERK, o. beuzelarij.
FUTURUM, o. (spraakk.) de toekomende tijd.
FUUM, m. (gemeenz ) zekere verheffing van zelfwaan, ijdelheid.
FUUT, m. (futen), een onzer merkwaardigste inheemsche zwemvogels, ook gew. keizer, zanddrijver
en satijnduiker geheeten ; hij wordt van jaar tot
jaar zeldzamer, daar hij aanhoudend wordt vervolgd
om zijn satijnachtig wit ondergedeelte, dat als bont
naar Engeland uitgevoerd en duur betaald wordt ;

leden2 heeft voor het aangeboden fuuuus bedankt.

de roodhalsfuut; de geoorcie fuut.

FURIE, v. (-s,
gmv.]; (gesch.)

razernij, woede [in deze bet.
Spaansche fztrie, benaming waar-

FUZIEK, o. (-en), Zuidn.) geweer. [Eene verbastering van het Fr. fasil].
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G.
0, v. (-'s), 7de letter van het alphabet; al de woorden, namen in een adres- of woordenboek, die met
g beginnen; —
(in de muziek) benaming van den vijfden toon
•der diatonische, en van den achtsten toon der chromatische toonladder, van c uitgaande; naam der
'hoot welke dien toon voorstelt; benaming der toon-soort waarvan g de grondtoon uitmaakt: eene sonate
in g; laagste snaar eener viool waarop men klein g
voortbren gt; —
in natuurkundige formules meestal: versnelling
per seconde door de zwaartekracht aan eenig vallend lichaam medegedeeld, gravitatie; —
(in verkortingen):
— geld — (op wissels achter den koers)
g.
geboden geld, vgl. A; - goed of gezien — inz. onder of door
•g.
schoolwork; —
G. (Gr.)
— gram of wichtje; op recepten: grein; —
G. of GG. — gummi — (op recepten) gom; —
— gr. gem. d. — grootste gemeene deev. g. d.
ler; -G. M.
geogr. M. — geographische mijl; —
Glor. Mem. — gloriosae memoriae —
G. M.
roemrijker gedachtenis;
— gallium — (in de scheikunde);
— Genesis — het eerste bijbelboek;
—Gen. —
.gp07.
— geologisch;
— goudgulden; —
Gglcl.
Gl. of Gld. — gulden; —
— groot 2 1 '2 cent.
Gr.
GA, m. en v. zie GADE.
GAAF, v. (gaven), al wat gegeven wordt, gift,
:geschenk; (inz. in bijbelstijl) indien dan gij die boos
zift, weet uwen kinderen goede gaven te geven, hoe veel
e meer zal uwe Vader, die in de hemelen is, goede
gaven geven dengenen, die ze van hem bidden; — giften en gaven maken nichten en magen, door geschenken krijgt men betrekkingen;
giften en gaven
breken zelfs de steenrotsen, tegen geschenken is niets
'bestand, zelfs niet het stugste gemoed; — neem de
ogunst voor de gave, neem den goeden wil voor de
daad; — op tijd resolveeren is eene gave Gods, het is
ceen zegen op den goeden tijd een kloek besluit to
nemen (vooral bij kooplieden met betrekking tot
koop en verkoop) ; (oudt.) gave Gods, pest; —
offerande aan de Godheid, aalmoes aan de armen:
made gaven offeren; gift, geschenk der Godheid of
•der Natuur; Natuur deed op uw growl z#n, (beter
haar) eelste gaven stroomen; — (dicht.) Apollo's ( Phoebus') gave, het dichterlijk genie; — Bacchus' gave, de
wijn;
onder de gaven van Silenus, onder een vroolijk drinkgelag; — gaven van Venus en de Gratien,
schoonheid en bevalligheid; —
de eene of andere uitstekende hoedanigheid, als
schoonheid, kracht enz.; zij was schoon, versierd met
de gaven die natuur en opvoeding eene maagd kunnen schenken; eene begaafdheid of talent, veelal in
tegenstelling van de door oefening of inspanning
.aangeworven bekwaamheden: matigheid in voorspoed
en geduld in tegenspoed zijn twee uitstekende gaven;
hij bezat de gave der welspreken dheid; — ik hoor dat u
_zoo mooi vioolspeelt, tail u ons uwe gaven eens doen
hooren?; — naar de gave zijner hand, naar evenredigheid van zijn vermogen.
GAAF, bn. bw. (gayer, •st), ongeschonden, onbeschadigd: gaaf porselein; de meubels hebben van de
reis niets geleden en zijn geheel gaaf; ongeschonden,
in een onbedorven staat zijnde, zonder gebrek in
.eenig deal; — het kind werd gaaf geboren en had dus

niets van den val geweten, zonder uitwendig letsel;
een rotte appel in de mand, maakt de gave fruit to
schand; de visch is heel gaaf, hebt ze netjes gebakken; — die jas is nog gaaf, zonder scheur of glee;
(veroud.) (van personen, als hunne lichamen vertegenwoordigende) gezond en frisch van lijf en laden,
of, in toepassing op eene getrouwde vrouw of maagd,
ongerept; (plantenk.) (van den rand der bladeren)
glad, effen, zonder min of meer diepe insnijdingen;
(veroud.) (van iemands hart, gemoed, karakter
enz.), niet ontaard door verkeerdeninvloed of bedorven door zondige hartstochten, rein, zuiver: hetkost
toch veel moeite zelfs roar een man, om zijn karakter
gaaf te bewaren; (van denkbeelden en voorstellingen)
volkomen, volledig, zonder dat er eenig belangrijk
onderdeel aan ontbreekt : een gaaf en geheel deckbeeld; (van de wijze waarop men eene zaak beschouwt of aanneemt, van toe- of instemming,
goed- of afkeuring ens.) volledig, volkomen, zonder
eenig voorbehoud: ooms gave toestemming maakte
bw. (van
't haar nu nog moeilijker dan te voren;
wijze) : ten voile, geheel en al; het zij ver, dat ik iets
dergelyks zoo gaaf you durven aannemen; gaaf en glad
iets aannemen; de rentmeester bleek niet in staat te zfin
gaaf rekening te doen en werd dienvolgens ontslagen.
GAAFHE1D, v. de hoedanigheid van gaaf, de ongeschondenheid, volledigheid; de gaafheid van het porselein; het fruit heeft nog een volkomen gaafheid.
GAAFRAND1G, bn. (plantenk.) (van den rand der
bladeren) glad, effen, zonder insnijdingen.
GAAI, m. en v. (-en), (dicht.) wine (en ook wel
mannetje) van vogels, inzonderheid van (tortel)dui.
van, zangers enz.; (veroud.) wijfje van visschen.
GAAITJE, GAAIKE, GAAIKEN, o. (-s).
GAAI, v. (-en), boschvogel, tot de famine der kraalachtige vogels behoorende, wiens grootte afwisselt
tusschen die van eene kauw on eene groote lijster,
meerkol; Vlaamsche gaai. GAAITJE, o. (-s).
GAAI, m. (-en), (eigenl.) houten vogel, op een hoogen staak of mast geplaatst, waarnaar nog op onderscheidene plaatsen, inzonderheid in Brabant en
Vlaanderen, volgens oud vaderlandsch gebruik met
kruis- of handboog geschoten wordt of waarnaar,
op eene ijzeren pen aan het boveneinde van een
hellend vlak geplaatst, met kleine platronde bollen
met forschen gooi geworpen of „gebold" wordt; het
vermaak self heat naar den gaai schieten en naar
den gaai bollen, of in den woord gaaischieten of gaaibollen; (bij uitbr.) de houten staak, wip of schutsboom waarop de vogel staat.
GAAIBOLLEN, o. (Zuidn.) het bollen naar den gaai;
...BOLLER, m. (-5), (Zuidn.); ...BOLLING, v. (-en),
(Zuidn.) het gaaibollen; gaaibollersfeest.
GAAIEN, zie GADEN.
GAAIING, zie GADING.
GAAIKE, GAAIKEN, zie GAAI (le art.).
GAAISCHIETEN, o. (Zuidn.) het schieten naar den
gaai; ...SCHIETER, m. (-s), (Zuidn.);
v. (-en), het gaaischieten; gaaischietersfeest.
GAAL, v. (galen), (weverij) kale streep of open
stee in laken, zijde of andere geweven stoffen, ontstaan door dat bij het woven een to groot aantal
draden tusschen de stiften van het weefblad ingestoken zijn, waardoor hier eene opeenhooping vay.
draden, en daarnaast eene kale streep wordt gevormd :
rietstreep; (van breiwerk) dunne stee in gebreido
voorwerpen, veroorzaakt hetzij door dunte van katoen of wol, hetzij door to los breien of wel ontstaan door het vallen van steken: door afbreien warden galen voorkomen.
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GAAL, v. (gew.) : heete gaal, een heestergewas, tot
het geslacitt Ononis (stalkruid of kattedoorn) en de
familie der vlinderbioemigen behoorende.
GAAN, (ging, heeft en is gegaan), zich te voet voortbewegen : ik ben dat eind maar gegaan, een rfjtuig
was mij te duur ; het kind kruipt, eer het gaan (gewoner
loopen) kan; — niet gaan of staan kunnen, bedlegerig

zijn — gaande en staande zfjn, ziekelijk zijn, zonder het
bed to moeten houden; — zooals h# gaat en staat,
zooals hij is, er uitziet; — waar ik ga of sta, waar ik
mij wend of keer, overal; die weg is een uur gaans;
rechtuit ver gaan ; vlug, langzaam, met bedaarden tred
gaan; — in den pas gaan, bij het marcheeren gelijken
tred met iem. houden (inz..soldaten); — uit den pas
gaan, den gelijkmatigen tie
d
— niet uit
zon tred gaan, zich nooit haasten; (fig.) altijd bij
zijne gewoonte blijven; hij is de grootste schelm die
er op twee beenen gaat; — op zfjn muiltjes gaan,
zijn

gemak ervan nemen, het kalmpjes en bedaard opnemen; — met (op) looden schoenen (voeten) gaan,
schoorvoetend en behoedzaam; — op rozen gaan,
in voorspoed leven; — hand aan hand gaan, gepaard gaan; —
zich voortbewegen en zoo van plaats veranderen:

de trein gaat niet, maar staat nog stil; naar huffs gaan;
tangs de straat gaan; in 't bijzonder met eene nadere
bepaling van de wijze, hoe men gaat: naast, voor,
achter iem. gaan; trotsch als een pauw gactn, semen,
alleen gaan; te voet, per spoor, met de boot gaan; —
zich laten gaan, zich laten meesleepen (door zijn gevoel, door drift, hartstochten); — in het grijs, in het
zwart, stemmig, opzichtig gekleed gaan, zoo gekleed
zijn; in uniform gaan; —
vertrekken, weggaan : de trein gaat om seven uur;
willen bl#ven of qaan? er is een tad van komen
en een van gaan; — met hem is het altod komen en
picot, hij vertoeft altijd zeer kort;
gaan en komen,
heen en weer, of en aanloopen; — iemand liever
(wee zoo lief) zien gaan dan (als) komen, op zijne
tegenwoordigheid niet gesteld zijn; — de gaande en
komende man, toevallige bezoekers (inz. in herbergen
en winkels, in tegenstelling van de vaste klanten); —
iemand laten gaan, toelaten dat hij vertrekt; (ook)
hem wegzenden; (ook) hem laten handelen, zooals
hij verkiest;
zijns weegs gaan, weggaan; — uit
elkander gaan, zich van elkander verwOeren; — ga
uit min oogen, verwijder u, liefst zoo vlug mogelijk;
uit den weg gaan, ter zijde wijken, plaats
maken; (plat) uit de broek gaan, zijn gevoeg doen;
(ook) gemeenschap met eene vrouw hebben ; — uit
reizen, uit visschen, uit werken, wit schoonmaken gaan,
eigenlijk uitgaan om te visschen enz. ; uit het leven
scheiden, sterven : toen de cholera heerschte, zijn er
vrif wet mee gegaan; — gaan en komen, sterven en
geboren worden; —
de beweging voorgesteld als aflegging van ruimte:
door de wereld gaan, zus of zoo door de wereld
komen, op deze of gene wijze het leven doorbrengen; — door den wind gaan, (schipp.) over stag
gaan; (fig.) aan den zwier zijn;
recht door zee
gaan, recht op zijn doel afgaan, zonder zijwegen
of slinksche middelen;
over een zieke gaan,
hem onder geneeskundige behandeling hebben; —
over zaken (zoowel voorwerpen als dieren) goon, de
zorg er voor hebben, onder zijn zorg en behandeling
hebben: de stalknecht gnat over de paarden; de huisvrouw ging zelf over het linnengoed; — von weg goon,
op den ingeslagen weg voortgaan; — den koninklijken
weg, slinksche wegen, den weg van alle vleesch gaan
enz., zie WEG; het verkeerde pad gaan; zOn gang
gaan, zifn gooi gaan; zo hebben vandaar zes urea gegaan; zijn goddelijken driehoek gaan, zie PAD, GANG,
GOOI, DRIEHOEK; —
de beweging voorgesteld als richting naar een punt :
deze trein gaat naar Haarlem; naar school goon;
ergens gaan noch komen, er zich nooit bevinden;
—waar ik
kom of ga, waar ik mij ook bevind; gee eyz
zeg hoar dot zry het doet;

GAAN.
gaan gevolgd door een voorzetsel: naar z#,4
graf gaan, den dood to gemoet gaan;
naar zijne
vaderen, voorouders (ad patres) gaan, sterven;
naar
zee gaan, een zeereisje maken; (ook) in zeedienst
treden; — naar den grond, naar de haaien, naar den,
kelder gaan, in de diepte wegzinken, verdrinken of
verloren gaan ;
iemand gaan, in zijne nabijheid;.
(ook) naar zijne woning om hem to spreken of ter
bezoeken; (ook) bij hem gaan in.wonen;
gaan in, gevoerd of gebracht worden binnen da
grenzen eener ruimte : hij ging in de kamer ; de koger
ging hem in het been; in de diepte, de hoogte, de rondte
gaan; (bijb.) in Gods wet gaan, naar Gods wet handelen; — in een klooster gaan, zich van de wereld.
afzonderen on monnik of non worden; — in het vet&
gaan, gaan jagen; — in de wereld gaan, in gezelschappen komen; — in zich zelven, in zijn boezem.
gaan, een blik in zich zelf slaan, tot inkeer komen ; in
ballingschap gaan; — in het gericht gaan met iemand,
hem voor den rechterstoel dagen; (Zuidn.) in tweegevecht gaan met iemand, met hem een tweegevecht
aangaan; — in zijn tiende jaar gaan, tien jaar
worden; — er gaat ook suiker en zout in de salade,
er moet suiker en zout bijgevoegd worden; —
op zfjde gaan, zijdelings uitwijken, (ook) aan Una
zijde gaan overhellen; — op de flesch gaan, zijn vermogen kwijtraken, bankroet gaan; — op school gaan, om
er to leeren; — op het tooneel gaan, tooneelspeler worden — op zee gaan, in zeedienst treden; — op weg
gaan, vertrekken; — op visite gaan, bezoeken afieggen; — op reis gaan, de reis aanvaarden; — op devlucht gaan, beginnen to vluchten; —
aan wal gaan, het schip verlaten; (ook van een.
schipper of diens familie) niet langer varen; — aantafel gaan, om to eten; can den kant gaan ; aan de.
muziek, aan het Engelsch gaan, dit beginnen te lee-ren; — aan het werk gauss, daarmede aanvangen;
—bijzndo gandezgoedrna zOnvrouws.
familie, komen in haar bezit; — dat gnat hem aan
de zinnen, aan het verstand, verbijstert zijn ver-stand; — dat gaat hem aan het hart, aan de ziel,.
deert hem, doet hem leed; — aan iemands eer gaan,
ze to na komen; — als de nood aan den man gaat,.
als de nood het eischt; —
tot iem. gaan; — tot God gaan, zich in gebede totGod richten; — tot zone vaderen gaan, sterven;
—tebd,rke,trmakt,egastngrave n;—
te gronde gaan, in de diepte wegzinken; (ook) geruineerd worden; — to roer gaan, zich aan het roer .
to water gaan, zich to water begeven (om steln;—
iem. to tiff
to varen, to strijden of to zwemmen);
gaan, hem aanvallen; bij iem. ten eten gaan; — ten
clans gaan, (fig.) ten strijde trekken ; — bij -, met iem.
to rade gaan, hem raadpiegen; — ter rust gaan, gaan
slapen; (ook) de eeuwige rust ingaan, sterven ;

kooi gaan, naar bed gaan ; — ion. -, iets to keer
—te
groan, zie KEER; — clot goat mij ter harte, wekt
mijne belangstelling, (ook) mijne deernis;
onder veil gaan, zeilende afvaren (van schepen of
schepelingen); (ook) insluimeren; — onder een ander
gaan, dienstbaar worden; — onder dienst, ceder de
huzaren gaan, dienst nemen bij het leger, bij de huzaren ; — voor den kantonrechter goon, verschijnen ;
tabak, one den dokter goon; — om eene rroun gaan,
hare hand vragen; — em eene boodschap goon, zich
ergens heen begeven om eene boodschap to doen ;
—omze pgo n,
sterven; —
in verbinding met eene onbepaalde wijs client gaan
om uit to drukken dat men zich ergens heen begeeft
om eene handeling to verrichten: eene boodschap goon
doen, gaan rijden, roeien, fietsen; Of dat men zich in
beweging stelt om iets te doen: gaan zitten, slopen; of
dat men zich gereed maakt tot: een brief gaan schrijyen; Of dat men begint: gaan spelen, rentenieren ; —
zullen: ik, ga het a eens uitleggen ; (Zuidned.) ik, voelde,

dot ik vallen ging ;
beweging zijn : de pomp goat niet, geeft geen
water; — mijiz horloge goat niet, Let raderwerk duet.
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geen dienst; — het gaande werk (van een uurwerk),
het werk dat de klok of pendule doet loopen of
slaan ; evenzoo de raderen, assen en spillen van een
molen ; — de klok gaat voor, achter, wijst later, vroeger
aan dan de tijd werkelijk is; — de belgaat, er wordt
gescheld; — de viool gaat in alle herbergen, wordt er
bespeeld; — er ging eene hooge zee, het water golfde
stark; heen en weer bewegen, rollen: wat gingen

zjne oogen, toen hij al die kostbaarheden voor rich zag;
(Zuidn.) het deeg begint to gaan, to rijzen; — de tijd
gaat als een snelle stroom, verloopt, verstrijkt; — er
gaan hier allerlei geruchten, verspreiden zich, worden
verteld ; —
verzonden worden: met Sinterklaas gaat er altid
reel goed, vooral per spoor; — hiernevens goat, gewone
term in een begeleidend schrijven; — het scheepje ging
veer wind en stroom, zeer voorspoedig; —gaan voor
iets, in rangorde voorgaan, (ook) de voorkeur verdienen: het zien gaat voor het zeggen; plicht goat voor
alles; —
(van verschillende voorwerpen, die aan, op of om
iets bevestigd of in lets besloten zijn) er van of er uit
verwijderd worden, er van of er uit geraken: het touw

ging uit zijne handen; die stop goat niet van de
fesch; afgeschoten worden van, uit lets: de pifl gaat
van den boog; daar ging de kogel uit den loop; hoor
daar gaat een schot; — het schuren goat u slecht van de
hand, daarin hebt ge nog geene handigheid; — uit
het lid gaan, ontwricht warden (van ledematen gezegd); — het ging er van leer, er ward met messen
gevochten; — dat goat goed van stapel, eigenlijk van
schepen; —
(fig. van plannen, ondernemingen) tot uitvoering
komen; verdwijnen, wegraken, weggaan: z n goede

naam is er door gegaan; de winter ging, de zonzer kwam ;
(van woorden, klanken, kreten enz.) geuit worden,
aan lippen of mond ontsnappon; (van denkbeelden,
gedachten, begrippen) vergeten worden : is u dit reeds

uit het geheugen gegaan; zijn oog over iets laten
gaan, nauwlettend er naar zien; (ook) er toezicht
op houden; zich in zekere richting uitstrekken:

deze zenuw gaat tangs de ruggegraat; een weg die door
het bosch gaat; — een rilling, huivering, schok, schrik
ging er door zijne leden, gevoelde hij; — die tiding
ging mij pijnlijk door het hart, door de ziel, deed mij
smartelijk aan; — een denkbeeld ging hoar door het
hoofd, door de ziel, kreeg zij plotseling; — alles is mid'
door het hoofd gegaan, ik heb aan alles gedacht, (ook)
ik ben alles vergeten; — zijne gedachten over iets
laten goon, er in den genet made bezig zijn, niet ernstig en gezet or over denken; —
(van een drank) dat gaat ter eene, op de gezondheid
van iem. of iets; daar ga je!; — in e'en teug ging het
naar binnen, ward het glas leeggedronken; — die
verzen goon mij te hoog, begrijp ik niet; — zone voorstellingen goon laag bij den grond, verheffen zich niet
boven het alledaagsche; — dot schip goat diep, ondiep, strekt zich beneden den waterspiegel veel of
weinig uit; — dat goat mine eer te na, schaadt se
in een of ander opzicht; — van hand tot hand gaan,
rondgegeven worden; — het praatje ging van niond
tot mond, ward overal rondverteld; —
buiten de gis gaan, tegen de verwachting uitvallen; — dat gaat boven min vermogen, dat kan ik niet
doen, niet betalen; — over e'en kant gaan, op zijde
gaan, overhellen; — het huis goat tegen den grond,
wordt afgebroken; — om kort te gaan, in korte woorden (gezegd); — zeker gaan, zeker to werk gaan; —
gerust gaan op iets, daaromtrent in gerustheid verkeeren; — ledig gaan, zonder bezigheden zijn; — vast
gaan, zeker van zijne zaak zijn; — zwanger (in de
volkstaal ook groot, zwaar) gaan, in gezegende omstandigheden verkeeren; — van plannen -, voornemens
zwanger gaan, deze bij zich omdragen am se tot uitvoering to brengen; —
plaats hebben, geschieden: dat gaat van zelf, - ge-

makkelijk, het werk goat slecht; — in zijn werk gaan,
toegaan, zich toedragen op de wijze als in de bepa-
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ling genoemd is: het gaat raar in zijn werk; mogelijk
zijn: of dat zal gaan, weet ik niet; het kan zoo gauw
niet gaan; geoorloofd zijn, betamelijk zijn, er door
kunnen: eerst ons nieuwsgierig maken, en dan niets
vertellen... dat gaat niet; redelijk, tamelijk, draaglijk
zijn : l#dt hi] reel pYn? dat gaat, dat gaat, zoo nog
al een beetje; gewoonlijk plaats hebben, in den regal
het geval zijn : dat gaat meestal zoo; zeker beloop
hebben, gesteld zijn (van stoffelijke en onstoffelijke
zaken met betrekking tot den toestand, waarin
zij verkeeren) : zone zaken gaan goed, binnen weinige

jaren zal hi)" schatrijk

zon, alles goat naar wensch;
in zekeren toestand komen of geraken: pas op,
dat ding zal nog aan Harden gactn, aan stukken
goon; driemaal daags gaat de bak vol turf; — te
niet gaan, to gronde gericht worden, vernietigd
worden; — verloren goon, (eigenl.) zoekraken, niet

vernomen worden, (fig.) uit het oog verloren worden, to gronde gaan; — in de war gaan, in een
verwarden toestand geraken; —
gewis (wis) gaan, zeker zijn, aan geen twijfel onderhevig zijn; — dat gaat vast, is aan geen twijfel onderhevig; (bij weddenschappen, overeenkonisten, het
sluiten van een troop) dot goat, dat geldt, is aangenomen; — goon voor iets, voor iets doorgaan, als
zoodanig beschouwd worden: hun goedhartigheid ging
voor smaak en kennis; — op iemands naam gaan, voor
het werk van iemand doorgaan, zoodanig beschouwd
worden; odes goat op naam van zfjn broer, op rekening van ; — (rek.) gaan op iets, begrepen zijn op iQts:

zes goat driemaal op achttien; er gaan zoo ongeveer honderd turven op eene ton; (scherts.) tegen iemand opwegen: wat slimheicl betreft, gaan twee Chineezen op een
Yankee; — goon in lets, begrepen zijn in iets, er in
kunnen geborgen warden en daarbij het voorwerp
vol of de maat voltallig maken; —
als onpers. werkw. (van eene beweging) geschieden als in de bepaling is uitgedrukt: het ging blik-

semsnel; ineens ging het in vollen drat', de wind kwanz
'in de zeilen en stroomafwaarts ging het; het was een
vermoeiende tocht, want het ging aardig near de
hoogte ; — het goat (iemand) voor wind en stroom, het
goat (iemand) voor den wind, het gaat gezegend onder
begunstiging van alle omstandigheden; — het gaat
hem naar den vleesche, voorspoedig; — (fig.) het gaat
over de hooge schoenen, het gaat alle maat to buiten,
het loopt de spuigaten nit; — het goat er overheen,
het overschrijdt alle perken; —
beginnen: het gaat regenen, het gaat waaien; — geeft
men hem niets, clan gaat het op een schelden, begint hij
to schelden; — zus of zoo goat het, zoodanig klinkt het,
zoodanig geluid heeft het als in de bepaling is uitgedrukt: bons ging het en daar lag het kind; — het goat zus
of zoo, het geschiedt zus of zoo, heeft aldus plaats,
gaat aldus toe: zoo is het gegaan; 't gaat weer Lus-

tig, babbelend, lachend: 't is of bffenzwermen gonzen;
het moge er gaan hoe het wil; — hoe het (er) ga, het
ga hoe het ga, wat er ook gebeure; gelijk (zooals)
enz.) gaat,
het altijd (veelal, somtijds, gewoonlijk
gelijk het altijd (veelal enz.) geschiedt; — het goat
iem. zus of zoo, zoo iets gebeurt of overkomt hem,
heeft met hem plants: het goat hem als den vos met
de druiven; zoo goat het met menig jongmensch; — het
goat (met iemand of lets), het is mogelijk, het kan
geschieden, (bij uitbr.) het lukt, het heeft kans om
to slagen: het goat goed met den nieuwen onderwYzer ; — het goat, het is geoorloofd, betamelijk, het
kan er door; — het goat, het is redelijk, tamelijk,
draaglijk; — het goat zoo, het pleegt zoo to geschieden, het is in den regel zoo het geval: het goat roar
in de wereld; — het goat zus of zoo, het is aldus gesteld, het staat er zus of zoo mode: het zal w el beter
gaan; — het gaat breed, het is er flunk mede gesteld;
(in toepassing op iemands lichamelijken welstand):
hoe goat het? het goat goed, redelijk, enz.; hoe goat
het u? — het ga je goed, ik wensch u voorspoed toe.
GAANDE, (onvolt. deelw. van GAAN), gaande houden, in beweging houden, in working houden; —
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iemand gaande houden, hem bezighouden, (zeew.) het
lood gaande houden, voortdurend blijven peilen, doorlooden; — de pompen gaande houden, in beweging houden, doorpompen; — het gaande houden, het uithou-

gevat, van zessen klaar, bij de pinken.: dat is eerst

den, volhouden, zijne zaken voortzetten; (zeew.)
het over denzelfden boeg gaande houden, over denzelfden boeg blijven liggen; — het tegen den stroom gaande
houden, tegen den stroom in opzeilen; — het met een
(ander) schip gaande houden, het (andere) schip al
zeilende bijhouden; — het onder klein zeil gaailde houden, met weinig zeilen zooveel mogelijk op dezelfde
plaats heen en weder varen; — een gesprek gaande
houden, aan den gang houden, doen voortgaan; —
iemand gaande maken, (w. g.) hem opwekken of

aansporen, of wel, hem in een opgewekten toestand
brengen, opwinden; (van gemoedsaandoeningen, driften, hartstochten, neigingen enz.) : ze gaande maken,
maken dat zij in werking komen, ze opwekken; —
(zeew.) het schip raakt gaande, raakt in beweging,
drijft van zijne plaats door het doorzetten van het
ander; — het tuig (de mast, de boegspriet, een kanon, de
lading) raakt gaande, het tuig enz. raakt los en in
beweging, door het sterk werken ; slingeren en stampen van het schip; — gaande raken of worden (van gemoedsaandoeningen, driften, hartstochten, neigingen,
enz.), opgewekt worden: dan zal de spotlust gaande
worden; onze nieuwsgierigheid raakt gaande; —
gaande zijn, aan den gang zijn, bezig zijn met iets
goeds of kwaads uit te richten ; — als h gaande is,
kan hij niet weer ophouden, als hij eens aan den praat
is, kan hij er niet mee uitscheiden; er is iets gaande,
er is wat gaande, enz., (vroeger ook : er is (wat) gaans),
er is wat aan de hand, er is wat te doen; daar heb
je het leven (het leventje, het spel, het ding enz.) gaande,
(of wel) daar heb je het gaande, daar heb je het leven
(het spel, het ding enz.) aan den gang, daar zijn de

poppen aan 't dansen.
GAANDERIJ, v. (-en), zie GALERIJ.
GAANDEWEG, bw. (van tijd) van lieverlede, allengskens, langzam erhand : gaandeweg vonden zone raadgevingen ingang; (zeew.) gaandeweg afhouden, langzamerhand het schip meer vOOr den wind brengen.
GAANKRUK, v. (-ken), (Zuidn.) gaanstok.
GAANSTOK [ook GASTOK], m. (-ken), (Zuidn.)
wandelstok.

GAAP, m. (gapen), de daad van gapen, een geeuw;
wat een gaap! scheur je mond niet uit het lid!

GAAPBEEN, o. (-deren, -ders), been in de keel, aan
welks uiteinden bijzondere spieren vastzitten, thans
gewoonlijk tongbeen (os hyoide,$). GAAPBEENDERGESTEL, o. het geheel der gaapbeenderen.
GAAPSCHELP, v. (-en), schelpdier dat in alle zeeen
wordt aangetroffen, waarvan de schelp hetzij aan
de eene zijde. hetzij aan beide zijden stork gapende
is; tot de orde der tweespierige voetschelpdieren beIioorende,
GAAPSTER, v. (-s), zij die gaapt.
GAAPSTOK, m. (-ken), (veroud.) iem. die in gezelschappen of openbare samenkomsten de aanwezigen
stokstijf en stom zit aan te gapen; iem. die lui en
werkeloos thuis zit te gapen.
GAAR. bn . bw. (-der, -st), (van spijzen die, alvorens genuttigd te worden. eene toebereiding op het
your behoeven) genoeg gekookt, gestoofd, gebakken
of gebraden, en daardoor tot het gebruik gereed:

een gare kerel: hij sleet er zich altijd door; /to isgoed
gaar voor zijne zaken; —
wij waren half gaar gebraden op den zonnigen weg,
eer wij het doel van onzen tocht bereikten, min of moor

verschroeid door de brandende zonnestralen; door
langdurige vermoeienissen, benauwdheid enz., afgemat, geheel op: 't is geen wonder dat ho half gaar
is: hij is nu at in geen drie dagen uit de kleeren geweest; —

bw. van graad (gew.) geheel en al, ganschelijk:
ik ben er gaar niet geweest, in het geheel niet;
en gaar, (ook) gaar en gansch en glad en
—gansch
gaar, geheel en al.
GAAR, bw. zie GADER.
GAARBAK, m. (-ken), vergaderbak waarin men in
eene fabriek allerlei afval bewaart, of het overtollige water laat loopen; (fig.) eene verzamelplaats
van allerlei soort van yolk : dat kwartier is een gaarbak van allerlei schuim en geboefte; geen fatsoenlfik
mensch zal er zich in wagen.

GAARBOEK, o. (-en), gaarderboek.
GAARBOORD, o. (-en), de naaste planken aan de
kiel van een schip, met het aanzetten waarvan men
een begin maakt bij den bouw van het boord, en
die de deelen als 't ware samengaren. Thans verouderd en vervangen door kielgang of zandstrook.
GAARD, m. (-en), (dicht.) omsloten stuk grond met
bloemen, boomen en andere gewassen beplant, lusthof, tuin.
GAARD, GAARDE, zie GARD.
GAARDE, v. (-n), gaard.
GAARDEN, (gaardde, heeft gegaard), (veroud.) stroopen, het land afloopen; inz. van bandelooze krijgsknechten gezegd, die bij gebrek aan soldij in troepen het land afliepen en van huis tot huis herberg
en voedsel zochten, waarbij zij vaak tot ruw geweld
hunne toevlucht namen.
GAARDENIER, [oudt. en gewest. ook GARDENIER], m. (-en, -5), (dicht.) hovenier, tuinier. GAARDENIERSTER, v. (-s).
GAARDENIERSWONING, v, (-en).
GAARDER, m. (-s), beambte, belast met de inning
van accijnzen, imposten, pachten enz. ; ontvanger,
rentmeester [bijna alleen als historische term on
in dichterlijken stip]; verkorting van brievengaarder
of tolgaarder.
GAARDERBOEK, o. (-en), (bij waterschapsbesturen)
book of register dat tot grondslag dient voor de
invordering van de omslagen der ingelanden, on
naar welks uittreksel de gaarder de bundergelden int.
GAARHAARD, m. (-en), (in de kopersmelterij) haard
waarin het koper gaar gemaakt, gezuiverd of gelouterd wordt.
GAARHEID, v. de hoedanigheid van gaar; de toestand van iets dat voldoende toebereid, inz. genoeg
gekookt, gestoofd, gebakken of gebraden is : de gaarheid van koper ; vlas nog niet tot volkomen gaarheid

gekomen; gaarheid van aardappelen, brood, groenten.

GAARKEUKEN, v. (-s), keuken, waar warme spijzen worden toebereid en verkrijgbaar gesteld; (bij

uitbr.) spijshuis, ordinaris, huis waar open tafel
wordt gehouden ; (scherts.) eene keuken waarin
ailerlei warme spijzen worden bereid tot uitdeeling
gaar vleesch; gare so,:p; gore aardappels; gaar brood; can de armen.
gaar koken; gaar sloven ; het brood moet gaarder geGAARKEUKENHOUDER, m.(-s),...HOUDSTER,v.(-s).
GAARKOK, m. (-s), kok die warme spijzen bereidt
bakken; — iem. in zijn eigen vet (sop) lctten gaar koon verkoopt; (bij uitbr.) houder van eene gaarkeuken.
ken (braden), hem geheel aan zich zelven overlaten,
zich niet met hem bemoeien : —
GAARKOOKSTER, v. (-s), vrouw die warme spijzen verkoopt, houdster van eene gaarkeuken.
(van versehillende zaken die zekere toebereiding
in het vuur behoeven, alvorens zegereed zijn); koper
GAARKOPER, o. [my. (-s). in de bet. van soorten
van gaarkoper], (in de kopersmelterij) koper dat
dot nog niet genoegzaamgaar is, zie GAARKOPER; —
het porcelain is gaar g,liakken, heeft een voldoenden
door smelting van zilver, lood en andere bestandgrand van hardheid; — leder gaar maken, naar den
(1eelen gezuiverd is.
GAARMARKT, v. (-en), (veroud. eigenl.) markt,
looien; (van vlas en hennepl in voldoenden
staat van rotting verkeerende, zoodat het lint los
waar uitsluitend gare of toebereide vleeschsp(js
Is van den stoppel: het rlce.s tco•dt gaar; (geineenz.)
wordt verkocht; (bij uitbr.) vloeschniarkt.

GAARNE.
GAARNE, ook GAARN, GAREN, GEERNE, bw.

(van omstandigheid) met genoegen, met lust: ik zie
gaarne vroolffke menschen; ik wilde u gaarne spreken; — dol gaarne, met zeer veel genoegen; — van
harte gaarne, met een hartelijk genoegen, met heel
veel genoegen; — niet gaarne, met tegenzin, liever
niet; — iem. of iets gaarne mogen (lijden), v4e1 van
den persoon of de zaak houden, er veel mee op
hebben; — iets gaarne zien, het met genoegen zien,
het aangenaam vinden; of wel, wenschen dat het
zoo zijn zal; (Zuidn.) iem. of iets gaarne zien, veel
van iem. houden; (fig.) iets gaarne hebben, er op gesteld zijn, het zeer begeeren of willen (van zaken, toestanden of feiten waarin men zeker behagen schept
of genoegen vindt); (fig.) bereidwillig, zonder zwarigheden te maken : ik neem het gaarne aan, ik geloof
beken het gaarne.
GAAROVEN, m. (-s), (in de kopersmelterij) oven
waarin het koper gaar gemaakt, van de vreemde
bestanddeelen gelouterd wordt.
GAARSLAK, v. (-ken), (in de kopersmelterij), slakken, onzuivere bestanddeelen die zich bij het smelten van het gare, gelouterde koper afzonderen.
GAARSLAKKENKOPER, o.
GAARSLAKKENSTEEN, v., onder het smelten van
icoper wordt de gaarslakkensteen daar afgenonien, die
men versmelt tot gaarslakkenkoper.
GAARTE, v. de hoedanigheid van gaar; gaarheid.
GAARVAT, o. (-en), vat waarin men vloeistoffen
vergadert; (bij de kaasbereiding) het vat waarin
men de uit de kaas geperste wei laat loopen.
GAAS, o. [mv. (gazen), in de bet. van soorten van
gaas], een luchtig en doorschijnend weefsel van
garen, zijde, goud-, zilver-, ijzerdraad enz., waarschijnlijk alzoo genoemd naar de stad Gaza in Palestina, vanwaar de stof afkomstig was ; (bij uitbr.)
voorwerp van gaas gemaakt, als gazen kleedingstukken, sluiers, gordijnen, zeven enz.; (fig.) luchtige,
doorschijnende sluier, dienende om eenig voorwerp
to bedekken on het gedeeltelijk aan het oog to ontrekken: hem wiens dwaasheid zich door het gaas
.zoner eigenliefde als verstand vertoont; der sterren
goud wordt met een gaas van dampen overdekt; (fig.)
volksbenaming van eene soort van netvleugelige
insecten, aldus genoemd naar de gaasachtige vleugels.
GAASACHTIG, bn., gaasachtige stoffen.
GAASDOEK, o. kamerdoek ; ...HORRE, v. (-n), raamliorre van metaalgaas gemaakt; ...MAKER, m. (-s).
GAASJE, o. (-s), verkleinw. van gaas in de bet. van
insect.
GAAST. zie GEEST (2de art.).
GAASVLIEG, v. (-en), benaming van zekere soort
van insecten, tot de orde der netvleugelige behoorende, aldus genoemd naar de gaasachtige, fijne on
doorschijnende vleugels, en tot welke de pareljuffers,
‘de mierenleeuw enz. gebracht worden.
GAATACHTIG, bn. gaten hebbende.
GAATELS, v. (...elzen), (zadelmakerswerktuig) els,
dienende tot het steken van gaten in lederwerk dat
genaaid of gestikt moet worden; ...HOUT, e. (Zuidn.)
ritshout der timmerlieden.
GAATJE, zie GAT.
GAATRING, m. (-en), ijzeren ring, bij smeden in gebruik, waarop men het ijzer legt om er gaten in to
slaan; ...SCHIJF, v. (...schijven), ijzeren plaat met
gaten, bij smeden, blikslagers enz. in gebruik, dienende om gaten van de vereischte grootte in ijzer,
blik enz. to slaan.
GAATSTEMPEL, m. (-s), (bij schoen- on zadelmakers) werktuig, dienende tot het maken van gaten
in zwaar leder.
GABAAR, GABARE, v. (...baren), eene soort van
schuit, praam, plat roeivaartuig; een lichter; eene
modderschuit; eon klein slagnet der visschers.
GABBE, v. (-n), (gew.) eene gapende wond, door
eene snede of een houw veroorzaakt.
GABBEN, (gabde, heeft gegabd), (gew.) gappen, wegkapen.
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GABBEREN, (gabberde, heeft gegabberd), (gew.)

babbelen, wauwelen, beuzelpraat uitslaan : met al
uw gabberen is uwe pip uit; (Zuidn.) snateren, van
't geluid van den kalkoen gezegd : de kalkoen gabbert;
spottend of schertsend lachen: die verbrabbelde boeren bleven met opene monden staan, gabberden en bespotten mij nog toe; gekheid maken, boerten en kortswijlen: veel met het manvolk te boerten en te gabberen,
is vrifsters niet te raden; (gew.) gappen, wegkapen.
GABBRO, v. korrelachtige rotssoort, wegens de
verschillende kleuren der bestanddeelen veel voor
ornamenten gebezigd.
GABEL, v. (-len), (eigenl.) belasting op het zout;
(bij uitbr.) tol, en ook de plaats, waar de tol geind
of geheven wordt; thans alleen als benaming van
een tolhuis aan 's rijks wegen, waar van paarden,
rijtuigen enz. weggeld wordt geheven.
GADE, [in saamgetrokken worm GA], m. en v. (-n),
gelijke, wedergade; — zonder gade, zonder gelijke,
weergaloos; (oudt.) geen gade hebben of kennen, ongeevenaard zijn; echtgenoot, echtgenoote: gade en
kroost, gade en spruiten, vrouw en kinderen; gade
en moeder was hun ontvallen; (dicht.) het mannetje
of wijfje van eenig dier, inz. van vogels, als duiven,
musschen enz. [thans moor gaaike on gaaitje gezegd].
GADELOOS, GALOOS, bn. zonder gade of echtgenoot;
ongepaard: vroeger werd de ongepaarde borstader gadelooze of paarlooze geheeten; weergaloos, onge6venaard,
eenig in hunne soort: Gods gadelooze goedheid; 't gadeloos penseel van Rembrandt; onschatbaar: geleerdheid
strekt op aarde een gadeloos gewin. GADELOOSHEID, v.
GADEN, GAAIEN, (gaadde [gaaide], heeft on is
gegaad [gegaaid]), (veroud.) bij elkander behooren,
samen een paar uitmaken, (inz. in figuurlijke toepassing) : Alva en Vargas, (niemand vinde vreemd, dat
ik dit paar, gegaaid door zin en wit, in e'e'nen adem
noem) ; (veroud.) bij elkander behooren, en daardoor
overeenstemmen: bloemen die wel gaaien; (Zuidn.)
iem. (3 n.) gaden (gewoonlijk tot gaan samengetrokken), overeenstemmen met iemands lust of neiging,
hem bevallen, lijken : morqen om tien uur kom ik bti
it; gaat (eig. gaadt) u dit?
GADER, [samengetrokken GAAR], TE GADER, bw.
(van omstandigheid), vereenigd, to zamen: geluk met
veiligheid te gader woont b den huiselijken haard;
(gew.) de handen gaar doen, vouwen om to bidden; —
beide gaar, allebei; gelijkelijk, evenzeer: de nagedachtenis van uw doorluchten wader en 't dierbaarste belang
van Portugal te gader, vereischen, dat uw hand de teugels klemm' van 't rijk; to gelijk, op hetzelfde oogenblik: twee schichten snorden of te gader, twee dierbare
offers storten neer.
GADEREN, GAREN, (gaderde [gaarde], heeft en is
gegaderd [gegaard]), verschillende voorwerpen bijeenbrengen, hetzij om er eene verzameling van to
maken, hetzij om ze tot een geheel to vormen, of
wel om ze tot zeker doel aan to wenden, vergaderen, verzamelen : de naneef gaart zich wet z fjn vaadren
voor hem kweeken; maar och ! de bloemen, die de jonkbald gaarde, verwelken ras; een tuiltje gaderen; gotta
garen; — stemmen of stembriefjes gaderen, opnemen;
innen; — zfj garen al
—tolgaren,blastinge aren,
hunne kracht, verzamelen; — zich lauweren, room, eer,
lof gaderen, behalen, inoogsten ; zich op den hals
halen, berokkenen (schande, oneer, smaad); (gew.)
collecteeren in de kerk; (veroud. zegsw.) dat is gegaard, dat hebt ge beet, dat is raak; (dicht.) zicis
gaderen, zich verzamelen, zich vereenigen; vgl. been-,
op-, samengaderen. GADERING, GARING, (gew.)
GAARDERING, v., een tol bij gaardering verpachten,
eene plaats waar tol geheven, tol gegaard wordt.
GADERGELD, o. bedrag eener inzameling, collecte;
...MEESTER, m. (-s), (oudt.) beambte, belast met de
inning van golden, inz. van de omslagen van Widen on polders.
GADESLAAN, GASLAAN, (sloeg gade, heeft gadegeslagen); — iem. of iets gadeslaan, ze oplettend beschouwen, er met belangstelling en aandacht den
31
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blik op gevestigd houden; een wakend oog houden op.
GADING, v. (-en), (veroud.) de paring, vleeschelijke
vereeniging van een paar (bij menschen: van man
en vrouw; bij dieren: van mannetje en wine);
(veroud.) vereeniging van met elkander gadende of
overeenkomende voorwerpen, (bij uitbr.) soort;
—datis(let)narminegading,
dat is naar mijn
zin, dat lijkt mij; — zone gading vinden, datgene
waar men zin in heeft;
dat is allemans gading
niet, niet ieder kan dat betalen ; lust om to koopen,
vraag: er was heden reel gading naar vlas; gewilde
koopwaar: veelal kwamen de kooplieden in persoon op

de door hen uitgeruste schepen hun gading zoeken.
GADOLINIET, o. zwart mineraal waarvan de hardheid ligt tusschen die van veldspaath en kwarts
en het s. g. ruim 4 is; het kristalliseert zuilvormig.
GAFFEL [gew. GAVEL], v. (-s), stok, in twee armen of tanden hoeksgewijze uitloopende : het stroo

op den dorschvloer met eene gaffel opschudden;
tweetandige vork, dienende tot het opsteken van
hooi, graanschooven, mest, of tot andere doeleinden;
inz. hooivork; — hjj zal dat hooi wel op zone gaffel
krijgen, hij zal daar wel mee klaarkomen, bij zal er
wel in slagen; — van de gaffel in de greep, van den
tweetand in den drietand, van kwaad tot erger; —
veel op de gaffel en weinig voor de koe, veal hebben
en weinig kunnen. afstaan; —
(in de artillerie) werktuig, bestaande uit een houten steel met twee ijzeren armen of tanden die door
een huisje verbonden zijn, en dienende om de kogels
in den gloeioven to schikken; (in de bakkerij) stang
of vork met een ijzeren blad, dienende om het hout
in den oven to schikken; zeker tempelgereedschap
bij de Israelieten; (bij uitbr.) drie- of meertandige
vork, inz. (dicht.) drietand van Neptunus; (fig.) de
gaffel (van Neptunus) zwaaien of voeren, de heerschappij over de zee voeren; —
gaffelvormige stam of tak: ga maar op de gaffel
zitten, dan kunt ge hooger reiken bij het plukken;
in de weverij) gaffelvormig stuk hout, aan de spil
bevestigd, dienende om den draad to kunnen leiden
waar men wil; (in de pijpenm.) gaffelvormig worktuig waarop de werklieden onder het bewerken van
den pijpekop den pijpeschenk (den steel) laten rusten ;
(in den scheepsb.) gaffelvormig rondhout, in schuins
opwaarts gaande richting aan den achterkant van
een mast uitstekende, en waaraan een bezaan of
ander zeil gevoerd wordt; (in de wapenk.) gaffelvormige figuur op het wapenschild, zoowel rechtstandig 'a's omgekeerd en ook verkort voorkomende.
GAFFELANKER, 0. (-s), tuianker; ...BOK, m. (-ken),
driejarige reebok, aldus genoemd naar zijn gaffelvormig gewei; ...BOOM, m. (-en), boom met een in
twee takken vorkswijze opschietende stam; ...DIESEL, m. (-5), disselboom aan een wagen of rijtuig
voor den paard, in den vorm van eene gaffel.
GAFFELER, m. (-5), (jagerst.) een driejarig hert,
aldus genoemd naar zijn gaffelvormig gewei, [Hd.
gabeler]; ...HERT, o. (-en), gaffeler.
GAFFELKANON, o. (-nen), klein stuk geschut dat,
op eene ijzeren om eene spil beweegbare gaffel rustende, in alle richtingen kan bewogen worden.
GAFFELKRUID, o. (plantenk.) volksbenaming van
een kruid uit de familie der samengestelden, afdeeling der buisbloemigen, met diepdriedeelige tladen
en rechtopstaande bloemkorfjes, ook vorken, boelmansvork, waterboelkenskruid en wild wormkruid genoemd.
GAFFELSNEDE, v. (-n), (wapenk.) verdeeling van
het wapenschild in drie vakken door eene gaffelvormige lijn.
GAFFELSTENG, v. (-en), plantengeslacht met rechtopstaanden gaffelvormigen stengel, behoorende tot
de familie der Sileneen; vele soorten worden als
sierplanten aangekweekt.
GAFFELTAND, m. en v. (-en), iem. wiens voorste
tanden ver vooruitsteken.

- GAL.
GAFFELTOPZEIL, o. (-en), gewoonlijk verkort tot

gaftopzeil, (scheepst.) zeil dat achter de kruissteng
boven de bezaan, het brik-, achterschoener- of kotterzeil geheschen wordt, hetzij in den vorm van een
trapezium welks bovendeel aan eene gaffel, of, naarde wijze van een emmerzeil, aan eene ra is vastgehecht, ketzij van een driehoek die met den scherpsten hook in de hoogte staat, terwijl zich aan het.
vOorlijk eene spriet bevindt.
GAFFELTUIG, o. (scheepst.) tuig, bestaande
een mast, zonder stang, die slechts een gaffelzeil,.
stagfok en kluiver voert.
GAFFELVAL, o. (-len), (scheepst.) val of touw, dienende om de gaffel, wanneer zij geheschen is, in
haren schuinschen stand to houden.
GAFFELVORMIG, bn. bw. den vorm hebbende van
eene gaffel, de gedaante hebbende van eene tweetandige vork: een gaffelvormige tak; een gaffelvormig
werktuig;
bw. (van wijze) in den vorm of de gedaante van eene tweetandige vork: een van boven
gaffelvormig uitgesneden stok.
GAFFELZEIL, o. (-en), (scheepst.) trapeziumvormig zeil dat aan de gaffel bevestigd wordt, en dat op
driemastschepen, aan den bezaansmast geheschen,
bezaan, aan den grooten mast grootbarkzeil, aan den
fokkemast voorbarkzeil genoemd wordt; terwijl het
op brikken en schoenerbrikken aan den grooten
mast brikzeil, aan den fokkemast barkzeil of vo6r
schoenerzeil, op schooners aan den grooten mast,
achterschoenerzeil, en aan den fokkemast vOOrschoe
nerzeil hoot.
GAGE, v. (-s), loon of mall van krijgsvolk en zeevarenden in 't algemeen, vroeger inz. van het.
scheepsvolk in dienst der Oostindische Compagnie,.
officieren zoowel als matrozen; thans alleen in den
zin van soldij van het scheepsvolk. GAGE-DAGEN,
m. my, dagen waarop de gage uitbetaald wordt.
GAGEL, m. (-s), [v. gmv. als stofn.], (plantenk.) benaming van een heestergewas, ten onzent slechts
in eene soort voorkomende op moerassige on veenachtige heidegronden en tot de afdeeling der katjesdragenden, de kiasse der tweehuizigen behoorende; ook
post, possem, Brabantsche mirt, Drentsche thee, luisof vlooienkruid genoemd; (gew.) struiken, laag kreupelhout in 't algemeen.
GAGEL, o. (-s), (gew.) verhemelte; (ook) tandvleesch.
GAGELACHTIG, bn., gagelachtige gewassen, de Myriceae.
GAGELEN, zie GAGGELEN.
GAGELKRUID, o. (-en); ...LAND, o. (-en); ...TAK,
m. (-en), tak van den gagel, waarvan men zegt dat,
die insecten kan verdrijven; ...VELD, o. (-en).
GAGEMENT, o. (-en), soldij der soldaten.
GAGGELEN, [ook wel GAGELEN], (gaggelde, heeft
gegaggeld), snateren, kwaken (gewoonlijk van ganzen, bij dichters ook van andere vogels gezegd);
(veroud.) (van menschen) schaterlachen, uitgelaten.
lachen.
GAHNIET, o. een donkergroen of blauw, regelmatig kristalliseerend mineraal, harder dan kwarts,
met een s. g. van 4,3; het is een zink-aluminaat
on wordt ook automoliet genoemd.
GAILLARDE, v. (boekdr.) zekere lettersoort; zie
GALJARD.
GAL, v. (in het menschelijk lichaam) de door de
lever afgescheiden vloeistof (in gezonden toestand
donkergeel of groen van kleur en bitter van smaak);
(in 't bijz.) de benaming der vloeistof in toepassing
op den invloed dien zij op gemoedsstemming en
karakter oefent, en wel als hoofdoorzaak beschouwd
van den natuurlijken aanleg tot opvliegendheid,
drift, toorn, wrok enz.; vooral aan het zoogenaamde
cholerische temperament eigen; —
(fig.) de gal bruist hem, komt bij hem boven, komt
hem door 't bloed, loopt hem over, ontsteekt hem, de
drift of toorn komt op, ontsteekt; — iemands gal
wekken, - ontsteken, iemands drift of gramschap op-
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wekken; — overloop van gal, kortstondig ziekteverschijnsel waarbij het geheele lichaam met jeukende
bultjes overdekt is; (ook fig.) uitbarstende toorn,
gramschap, boosaardigheid; — veel gal hebben, gezonder gal, zonneigd tot toorn, gramschap enz. ;
der bitterheid, vol zoetheid, liefeiijk; — zijne gal
spuwen (uitspuwen,, braken, uitbraken, schieten), zich
van zijne gal ontlasten, zijne drift, gramschap of
boosaardigheid uiten met woorden of daden; — de
win maakt mal, maar weert de gal, de wijn voert
tot dwaasheden, maar verhindert toorn of boosheid; — zwarte gal, aan welke door Hippocrates en
Galenus het ontstaan der melancholie of zwartgalligheld, d. i. zwaarmoedigheid, droefgeestigheid werd
toegeschreven; (fig.) de toornige of wrevelige stemming bij den mensch, (bij uitbr.) toorn, wrevel,verbittering, wrok, haat enz.; —
(in het lichaam van dieren) de door de lever afgescheiden bittere vloeistof; — aan de gal zUn,aan
de gal liggen, de gal hebben, aan de galziekte lijden;
inz. van rundvee gezegd; (zegsw.) een duifje render
gal, een onschuldig meisje, zonder arglist of boos-

vochten; (van personen) to veel gal hebbende, door
de gal geplaagd: hij is bijzonder galachtig; (van het
lichamelijk gestel, verschijnselen in het lichaam,
enz.) blijken gevende, dat iemand door de gal geplaagd
wordt: een galachtig gestel; galachtige puisten; —
(fig.) (van personen) oploopend, gramstorig, of wel,
gemelijk, knorrig: zorg dat ge hem niet lastig valt,1 is
een galachtig ventje; (van het karakter, of voorstellingen, begrippen, opvattingen enz.) driftig, gemelijk,
naargeestig, somber : ik kon met dat galachtig karakter maar niet overweg ; wat een galachtige levensbeschouwing, alles zoo donker in te zien! GALACHTIGTTEID, v.
GALACTIET, m. (-en), melksteen, melkjaspis ; zekere
delfstof.
GALACTOMETER, m. (-5), melkmeter; ...PLANIE,
v. uitstorting van het zog in het bindweefsel. GALACTOSE, v. zie MELKSUIKER.
GALADAG, m. (-en), dag voor een hoffeest bestemd; ...DEGEN, v. (-s), staatsiedegen.
GALADER, v. (-5, -en), (veroud.) galbuis, galgang.
GALAFDRUKKER, m. (-5), (in de artillerie) een houten stang en ijzeren toestel dat met was bekleed
tegen het inwendige gedeelte der ziel of den stootbodem van een kanon gedrukt wordt, ten einde den
juisten vorm en mogelijke gallen of holligheden to
leeren kennen.
GALAFEEST, o. (-en), luisterrijk, deftig feest.
GALAFSCHEIDING, v. het zich afscheiden van gal.
GA LAGEWAAD, o. (...gewaden); ...KLEED, o.
(-eren); ...KLEEDING, v.; ..KOETS, v. (-en); ...KOSTUUM, o. (...kostumen), staatsiegewaad, enz.
GALANGAWORTEL, m. (-s), wortelstok van de
Oostindische plant genaamd galanga of galgant; zie

held; het venijn of gif van slangen, adders en ander
giftig gedierte; de bittere vloeistof, beschouwd als
dienstig voor verschillende doeleinden, inz. als goneesmiddel; zoo bitter als gal, bij uitstek bitter; —
benaming van bij uitstek bittere zelfstandigheden
en vloeistoffen die zoo bitter als gal worden voorgesteld: voor ons is het geld vergif en gal; — zonder
zegen wordt honig tot gal, zonder Gods zegen verkeeren de zoetste dingen in bitterheid; — die gal in den

mond heeft, kan geen honig spuwen, als men boosaardig
of toornig is, kan men geen zoete woorden spreken;
of honig (zoet) in
—honigpdelipnegalindek l
den mond, gal in 't hart, vriendelijke woorden op de
zijne
pen
in
gal
doopen,
lippen, boosheid in 't hart; —
gal in zon, inkt mengen, zijne woorden in gal doopen,
in de gal van zijn inktpnt wrneten, do hitterste, boosaardigste woorden kiezen (bij schrijven en spreken); — (iets) met gal en roet schilderen, met de don-

kerste, hatelijkste kleuren afmalen; —
(in den bijbel) de bittere vloeistof welke, met azijn
vermengd. aan Jezus, toen hij aan 't kruis hing, to
drinken werd gegeven; een bij uitstek bittere spijs
en drank, inz. met het bijdenkbeeld, dat het den
mensch opgelegd is die to gebruiken ; (fig.) bitterheid,
onaangenaamheid.
GAL, v. (-len), appelvormige uitwas aan de takken
en bladeren van verschillende boomen en planten,
ontstaan door den steek van verschillende insecten
die er hunne eieren in leggen, gewoonlijk galnoot of
galappel geheeten.
GAL, v. (-len), blaasachtig gezwel boven het kootgewricht van paarden, ontstaan door eene to groote
hoeveelheid lidvocht, hetwelk vaak kreupelheid veroorzaakt; — doorgaande gallen, zwellingen aan de

binnen- en buitenzijde van het spronggewricht bij
paarden; — zonder spat of gal, zonder gebreken; —
kleine holte in voorwerpen van gegoten User, als
vuurmonden, kogels, cylinders van stoomwerktuigen enz., ten gevolge van luchtbellen of onzuiver-

heden van den vorm bij het gieten ontstaan.
GAL, v. (-len), (gew.) benaming van een plantdier,
tot de orde der zeenetels behoorende; ook wel btgal,
doch gewoonlijk kwal geheeten.
GALA, o. hoffeest, luisterrijke partij ten hove; elke
schitterende en deftige partij in't algemeen; — groot
gala, bijzonder luisterrijke partij, (fig.) staatsiekleeding, door de etiquette voor het bijwonen van eon,
hoffeest of van eene deftige partij, en voor het afleggen van plechtige bezoeken voorgeschreven; hofkleedij, plechtgewaad, feestdos; — in (groot) gala, in
het door de etiquette of de mode voorgeschreven
feestgewaad.
GALABAL, 0. (-s), deftige danspartij, waarop men
in gala verschijnt.
GALACHTIG, bn. (-er, -st), (van vochten) op gal
gelijkende, of wel met gal doormengd: galachtige
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GALGANT.
GALANT, bn. bw. (-er, -st), hoffelijk, voorkomend
jegens de dames: een galant man; mijnheer is w:,,1
galant!; hU is altijd even galant jegens de dames;welle-vend, naar den Loon on de manieren der verfijnde
hofkringen, inz. zooals die vroeger aan het hof en
in de salons van Frankrijk heerschten: de luchtige
nonnen der 1?ijnsburgsche abdij, verzeld van de galantste edellieden nit den omtrek; behaagziek tegenover dames : nietsbeduidende, galante beuzelaars;
blijk gevende van fijne beleefdheid jegens het
schoone geslacht; wat van verfijnde manieren getuigt: een galant gedrag; galante manieren; een galante toon; galante bewoordingen; een galant complimentje; h heeft er den slag van, galante briefjes te
schrijven; erotisch: een galant avontuurtje,liefdesavontuurtje; een galant nieuwtje, een nieuwtje omtrent de
avonturen der galante wereld; — bw. op hoffelijke,
wellevende wijze : hoe galant weet hij zich altijd jegens
de dames te gedragen!; dat is recht galant gezegd!
GALANT, m. (-en, -s), aanstaand echtgenoot (minder stijf dan minnaar en verloofde, deftiger dan vrijer).
GALANT, (plantenk.), zie ALANT.
GALANTERIE, v. hoffelijkheid, voorkomende oplettendheid jegens de dames; — ridderlijke galanterie,
het fijne hoofsche gedrag jegens vrouwen, naar
het voorbeeld der middeleeuwsche ridderlijke manieren; de boofsche manieren van saletjonkers die

aan dames het hof maken door middel van valsche
liefdesbetuigingen, laffe vleierijen enz.; —,v. (galanterieen), galante uitdrukking, hoffelijk gezegde tot
dames gericht ; galant avontuurtje, liefdeshistorietje.
GALANTERIEEN, v. my. collectieve benaming voor
allerlei voorwerpen van weelde, artikelen van mode
en smaak, sierlijke snuisterijen enz., ter versiering
eener welingerichte woning, of ook tot opschik en,
tooi: koopman in galanterieen, magazon van galanteKeen.
GALANTERIEKRAAM, v. (...kramen), kraam waar
men galanterieen verkoopt; (ook) minachtend gezegd van allerlei galanterieen samen; ...MAGAZIJN, o. (-en); ...WAREN, v. my., ...WINKEL, m.
(-s); ...WINKELIER, m. (-s).
GALAPAK, o. (-ken), staatsiekleeding; ...PARTIJ,
luisterrijke, deftige partij.

GALAPPEL.

GALG.

GALAPPEL, m. (-s), galnoot.
GALAPPELEIK, m. (-en), galnoteneik.
GALARIJTUIG, o. (-en), galakoets; ...ROK, m. (-ken),

opgelegd, om als roeiers op de galeien dwangarbeid
to verrichten.
GALEIWACHTER, m. (-s), opziener, bewaker van
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staatsierok.

GALAVOORSTELLING, v. (-en), buitengewoon luis-

terrijke voorstelling in een schouwburg of circus;
voorstelling waarbij men in galakleeding verschijnt.
GALBEKER, m. (eigenl.) een met gal gevulde beker; (fig.) lijdensbeker, als zinnebeeld van bitter
lijden of grievende smart.
GALBITTER, bn. zoo bitter als gal (eig. en fig.).
GALBLAAS, v. (...blazen), (in de ontl.) blaas waarin
de door de lever afgescheiden en gedurende het
rusten der spijsvertering niet benoodigde gal vergaderd wordt; — de galblaas stort zich uit, outlast zich,
de gramschap geeft zich lucht.
GALBLAASFISTEL, v. (-s), galfistel.
GALBLAASGANG, v. (-en), (ontl.) de buis die de gal
uit de galblaas in de groote galgang overbrengt.
GALBLAASSLIJM, o. het slijm dat in de galblaas
aangetroffen wordt.
GALBRUIN, o. (scheik.) benaming van eene der uit
galsteenen bereide galkleurstoffen.
GALBUIS, v. (...buizen), (ontl.) algemeene benaming

voor de buizen welke de door de levercellen afgescheiden gal uit de lever afvoeren; (fig.) de overloopende galbuis, de overloop van gal, de gramschap,
booze luim.
GALEAS, GALJAS, v. (-son), groot Venetiaansch
oorlogsvaartuig uit den bloeitijd der republiek, met
Brie masten met latijnzeilen getuigd, maar ook ingericht om met riemen gedreven to worden, als hebbende aan weerszijden 32 roeibanken ; vOOr on achter
hoog opgebouwd, en voerende aan de voorzijde drie,
aan de achterzijde twee batterijen boven elkander;
groot vaartuig, inz. oorlogs- en roofschip; klein
koopvaardijschip, in de Noord- en Oostzee gebruikelijk, met platten spiegel, een grooten mast met steng
en een lichten bezaansmast, voert bijna alleen langscheepsche zeilen.
GALEI, v. (-en), lang en smal oorlogsvaartuig met
laag boord, voorheen in de Middellandsche Zee in
gebruik, hoofdzakelijk ingericht om met riemen gedreven to worden, doch ook, als zeilschip, van twee
masten met latijnzeilen voorzien; naar de rangorde
werden de galeien gewoonlijk onderscheiden in:
koninklijke galei, de voornaamste der galeien, hetzij
van den Pauselijken staat, hetzij van eene andere
onafhankelijke mogendheid; hoofd- of kapiteinsgalei; patroonsgalei, de tweede in rang in die staten,

bastaardgalei, met
-welke geen hoofdgalei bezaten;
breeden spiegel, in Frankrijk de gewone soort; lichte

galei, met smallen spiegel ; —
iem. tot de galeien veroordeelen (of verwfjzen), near
de galeien zenden, enz., hem veroordeelen tot dwangarbeid als roeier op de galeien; (gew.) naar het depOt
van discipline zenden; (boekdr.) eikenhouten plank,
van boven en aan eene der zijden gesloten waarop
'
de letterzetter de regels plaatst. die hij in den
zethaak gezet heeft; (distill.) groote gemetselde oven
waarin een aantal vaten of retorten in twee rijen
wordt geplaatst, voor de bereiding van sterki,va:er
of het overhalen van andere vloeistoffen.
GALEIBANK, v. (-en), bank op eene galei; — hij zit
op de galeibanken, ondergaat galeistraf; ...BOEF, m.
(...boeven), misdadiger, tot de galeistraf veroordeeld ;
...KETEN, v. (-s, -en), keten waaraan de galeislaaf
of galeiboef onder het roeien is vastgekluisterd;
...RIEM, m. (-en), roeispaan; ...ROEIER, m. (-s).
GALEISLAAF, m. (...slavers), slaaf die als roeier
op de galeien dienst doet ; — arbeiclen als een galeislaaf, zwaren en onafgebroken gedwongen arbeid
verrichten; — een leven leiden (of itebben) als een
galeislaaf, een hard en moeitevol leven hebben;
(scherts.) roeier in 't algemeen.
GALEISLOEP, v. (-en); ...STRAF, v. de straf, in
Frankrijk en elders voorheen aan veroordeelden

galeislaven.
GALEIWOLF, o. (...wolven), (scheepsb.) verouderde
benaming van het achterste spant als verlenging
der rantsoenhouten; ...ZEIL, o. (-en).
GALERIJ, GAANDERIJ [voorheen ook GAALDERIJ, GALLERIJ, GELLERIJ en GELERIJ. geheeten], v. (-en), lange overdekte gang, met of zonder
zuilen en bogen, buiten langs of door een gebouw
loopende, zuilengang; lange gang in een gebouw,
waarop de vertrekken uitkomen; soort van tribune
in eene kerk of schouwburg, gewoonlijk met eene
borstwering voorzien of door eene zuilengang afgeschoten, inz. de bovenste doorloopende tribune
waarin zich de zitplaatsen van minderen rang bevinden; (fig.) het publiek dat op de. galerij plaats
neemt, de toeschouwers van minderen rang : de luidruchtige galerfj dreigt machtiger te zfjn dan de bak;

(in andere openbare gebouwen) verhevene tribune
voor toeschouwers langs de wanden eener zaal;
omloop of gang aan de buitenzijde van een toren,
gewoonlijk met eene borstwering of balustrade voorzien, torentrans; —
langwerpig vertrek dat aan eene of aan beide

zijden geheel open of althans met vensters voorzien
is; inz. dienende tot het ten toon stellen van schilderijen en beeldhouwwerken: de galerijen van het
Louvre te Paris; (fig.) de druk- of plaatwerken, in.houdende gravures, houtsneden, etsen, photographische of andere afbeeldingen welke to zamen de
kunstschatten van eene galerij of van eene als zoodanig gedachte verzameling van kunstwerken voorstellen: een nieuw prachtwerk, de galerfj van meesterstukken der Nederlandsche schilclerschool; —
(scheepsb.) buitenbetimmering aan den spiegel
tegen de achtereinden der zijden van het schip, die
eene afgeslotene ruimte voor de geheime gemakken

vormt en uitwendig tot verbreeding en versiering
van den spiegel strekt; (in den vestingb. en het
krijgsw.) overdekte gemetselde gang, aan den buitengrachtsboord (de contrescarpe) eener droge gracht
aangelegd, en van schietgaten voorzien; ook gemeenschapsgalerij geheeten; de voornaamste onderaardsche gangen in een mijnenstelsel; (leerl.) rek in de
looierswerkplaats, aan welks latten het leer ter
droging wordt opgehangen.
GALFISTEL, v. (-s), fistel, aangebracht ter bepaling van de hoeveelheld der door de lever gevormde gal.
GALG, v. (-en), strafwerktuig tot het ophangen
van misdadigers, bestaande uit twee, drie of vier
door een dwarsbalk verbonden palen; — halve galg,
paal met een arm, tot galg dienende, en als zoodanig
de heift eener uit twee stijlen bestaande galg uitmakende; ook mikgalg of wel eenvoudig galg genoemd; — aan de (of eene) galg zfjn leven eindigen, stervon, eene smadelijke doodstraf ondergaan; — aan de
galg dansen, aan de galg hangen; — aan de galg

komen, (ge)raken, door de galg aan zijn eindkomen ;

door beschuldiging
—iem.nodegalhepn,-praten,
of getuigenis maken, dat hij tot de galg veroordeeld

wordt ; iem. verraden; (ook) zijn mond telkens voorbijpraten; — ion. van de galg helpen , verlossen, iem.
die tot de galg veroordeeld is of er gevaar van
loopt bevrijden, kwijtschelding van straf of vrijspraak voor hem verwerven ; — iem. van de galg verbidden, iem. van de galg bevrijden, door hem te
trouwen (een vroeger in sornmige landen bestaand
gebruik); —

iem. tot de galg veroordeelen, voorheen ook ter galge
veroordeelen (verwijzen, doemen), hem veroordeelen
om opgehangen to worden; — iem. naar de galg
(voorheen ook ter galge) zenden, hem tot de galg
veroordeelen; — loop naar de galg, platte verwenselling; — om de galg loten, er om loten, wie gehangen zal worden (naar de oude rechtspleging der

GALIGAAN.

GALL.
Godsgerichten); — voor of tot de galg geboren zijn, van
onverbeterbare deugnieten gezegd, die door hun
boozen aanleg als bestemd schijnen om eenmaal gehangen to worden; — die tot de gaig geboren is, verdrinkt niet, de booswicht ontgaat de hem toekomende straf niet; — voor de gaig (of voor gaig en rad)
opgroeien, van jonge deugnieten gezegd, wier opvoeding geheel verwaarloosd wordt; — die jongens zijn
de gaig ontwassen, zijn voor geene verbetering meer
vatbaar; — iem. (t. w. een kind) voor de galg opbrengen,
hem in ondeugd en boosheid grootbrengen;
een aantal litteekens (recht—galgenradvoer n,
hoekige en ronde) in 't gelaat dragen, in vechtpartijen gekregen; — de gaig ziet hem uit de oogen
(of de oogen nit), de schelmerij ziet hem de oogen
uit, hij heeft een uiterst ongunstig voorkomen ; — een
gaig in het oog hebben, krijgen, kwaad vermoeden
hebben, achterdocht opvatten; — hij ziet er uit, als
was hi,' van de galg gedropen, gevallen, hij ziet er uit
als een schelm van de ergste soort; — het (dat) is
boter aan de gaig, of boter aan de gaig gesrneerd,
voorheen ook al boter tegen de gaig gekletst, of botertje tot de gaig toe, alle moeite die men zich geeft
voor zijne zedelijke verbetering is ijdel; — zeven is
een gaig vol, ontleend aan het getal misdadigers
dat de groote op drie stijlen rustende gaig bevatten kon; — de gaig behoudt haar recht, vroeg of laat
komt een schelm aan de gaig, wordt het kwaad
gestraft; —
die zich dood werkt, wordt onder de gaig begraven,
die zich bij 't werken al to zeer inspant, heeft tocla
geen loon of dank to wachten; spottende ontleend
aan gehangen dieven, die zich in den eigenlijken
zin dood werken, d. i. in den strop doodspartelen, en
dan, wanneer hun lijk afvalt, onder de gaig hun
graf vinden; — die zich het stolen troost, troost zich de
galg, ieder moot de gevolgen van zijne handelingen
ondervinden; — het is beter onder de gaig gebiecht dan
nooit, beter laat zijn ongelljk erkend dan nooit; —
(fig.) doodstraf die aan de gaig voltrokken wordt:
daar staat de gaig op, daar staat het hangen op ; —
al stand er de galg op, trots alle verbod on straf; —
iets op de galg verbieden, iets verbieden op straffe van
hangen; —
(scheepsb.) houten stelling, bestaande uit twee
stijlen met een dwarsbalk, geplaatst op het opperdek vOOr of achter de masten; (veet.) toestel tot het
meten van paarden, bestaande in een Stijl of paal
waarin een dwarshout naar de grootte van het dier
hooger of lager met pennon vastgestoken wordt;
houten staak boven een put, voorzien van een beweegbaren arm of hefboom die tot het oplichten
van den emmer dient, putgalg; (houth.) een stellage in den vorm eener gaig om balken en planken
tegenaan to zetten; (bij het lithographeeren) eene
houten of ijzeren dwarsrichel met leer bekleed;
draagband (t. w. bij manskleeding), over de schouders gedragen en aan de brook bevestigd, om het
afzakken daarvan to beletten, bretel. GALGJE,
o. (-s).
GALGANG, v. (-en), algemeene benaming voor de
grootere on kleinere gangen of buizen welke de
door de levercellen afgescheiden gal naar de galblaas
voeren, waartoe hoofdzakelijk de levergang, de galblaasgang on de groote galgang behooren; ook galbuis, galkanaal of gaiweg geheeten.
GALGANT, m. (-en), (plantenk.) eene Oostindische
plant en haar aromatische wortel, die een voortreffelijk middel is ter bevordering der spijsvertering on
ook wel onder den naam van galangawortel aangewend wordt tegen de tandpijn.
GALGBEROUW, o. (eigenl.) het berouw dat een
misdadiger aan den voet der gaig on dus uit doodsangst aan den dag legt; valsch, onecht berouw dat
men uit vrees voor straf on to laat betoont; —
galgberouw is een arm beschut, als de straf niet kan
uitblijven, baat geen berouw moor.
GALGEBROK, m. (-ken), (eigenl.) brok, aan de gaig
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aas der vogels verstrekkende, (fig.) persoon,
waard om aan de gaig to hangen (scheldwoord).
GALGEJONG, o. (eigenl.) jong of kind der gaig;
Vlaamsche volksnaam voor de alruinplant (mandragoras) welke zich naar het Gernaaansche yolksgeloof aan den voet der gaig uit het zaad of de
urine van den gehangen dief ontwikkelde en, met
behoedzaamheid on inachtneming van zekere regelen uitgerukt, Karen bezitter geluk aanbracht en de
kracht bezat om het verborgene to ontdekken on de
toekomst to openbaren.
GALGEKAPELAAN, m. (-s), kapelaan die den veroordeelde naar de galg geleidt ; (spott.) beul.
GALGELAPPER, m. (-s), galgenaas.
GALGEMAAL, o. (...malen), (eigenl.) het laatste
maal dat een tot de gaig veroordeelde nuttigde, en
dat volgens het oude gebruik uit de spijzen zijner
keuze bestond; (fig.) het laatste maal dat men ergens
nuttigt, afscheidsmaal.
GALGEN, (galgde), [de samengestelde tijden niet
in gebruik], aan de gaig brengen; — het galgtbeter,
dan het burgemeestert, het brengt eerder aan de gaig
dan op het kussen (van handelingen gezegd, waarin
men meer gevaar dan voordeel ziet); — het moot
galgen of burgemeesteren, erop of eronder.
GALGENAAS, o. (...azen), (eigenl.) het lijk van een
gehangene, dat aan de galg tot aas der vogels verstrekt; gemeene deugniet (scheldwoord).
GALGENHUMOR, m. bittere scherts; scherts met
het bittere.
GALGEROT, o. geboefte dat de gaig verdient;
...SCHELM, m. (-en), galgenaas; (fig.) grappenmaker; ...STROP, m. (-pen), galgenaas; ...STUK, o.
(-ken), snood bedrijf, schelmstuk, waar de gaig op
staat.
GALGETREKKER, m. (-s), de rekbare, van elastiek
of spiraalvormig metaaldraad vervaardigde band
die de gaig of den broekdraagband optrekt; kort los
ondereinde van een bretel, dat men opgespen kan
om de brook omhoog to trekken.
GALGETRONIE, v. (-s), schurkentronie.
GALGETROOSTER. m. (-5), (eigenl.) de geestelijke
die den veroordeelde naar de gaig geleidt om hem
kerkelijken troost to verschaffen; (bij VONDEL, fig.
als schimpwoord) belijders van de leer der voorbeschikking (door hern galgleer genoemd), wier troost
den stervenden niet van de hem wachtende straf
bevrijden kan; ...VELD, o. (oudt.) veld waar de galg
was geplant.
GALGLADDER, v. (-s); ...LEER, v. (-en), ladder tegen
de galg opgericht.
GALGPAAL, m. (...palen), steunpaal eener galg;
...VOGEL, m. (-5), galgenaas.
GALGROEN o. (scheik.) de groene kleurstof der gal.
GALGWERK, o. (-en), (boekdr.) samengesteld ijzerwerk aan de oudhollandsche handpers, dat, van boven door een ring met den hals der spil verbonden,
door de brug liep en beneden met -vier haken aan
den degel bevestigd was, ten einde dozen naar den
eisch op to heffen of neder to drukken, ook speelwerk
genoemd; nagenoeg verouderd.
GALHARS, v. o. [mv. (-en) in de bet. van soorten
van galhars], (scheik.) bestanddeel van de gal, verkregen bij de behandeling der gal met zuren, on bestaande uit een mengsel van cholalzuur of cholzuur
on dylysine.
GALIGAAN, v. (...ganen), (plantenk.) benaming van
eene Aziatische, op Sumatra in het wild groeiende
plant, met breede, lancetvormige bladeren, tot de
familie der Scitamineao behoorende; onderscheiden
in groot galigaan on klein galigaan; (arts.) wortelstok
der galigaan in srnaak overeenkomende met de gember, on prikkelend werkende op maag en ingewanden, in de middeleeuwen vooral om den liefelijken
geur bekend; —
benaming van een der acht geslachten van de
farnilie der cypergrassen, weiks bloemaartjes zich
tot bundels vereenigen die gezamenlijk eene groote
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pluim vormen ; — grasachtig galigaan, grassoort tot
het geslacht der biezen en de familie der cypergrassen behoorende, gewoonlijk boschbiesgeheeten; —
wilde galigaan, verouderde benaming van de familie
der cypergrassen.
GALIGAANGRAS, o. (-sen), (plantenk.) benaming
van verschillende soorten van cypergrassen, met
name die der bies, knopbies en zegge; — wild gallga,angras, eene grassoort tot het geslacht der biezen en de familie der cypergrassen behoorende, ook
zeebies geheeten.
GALIMATIAS, o. brabbeltaal, wartaal, onzin.
GALINSECT, o. (-en), schildluis, zoo genoemd omdat de schildvormige, aan de planten vastgehechte
lichamen der gestorven wijtjes eenigszins op galappels gelijken.
GALJARD, GAILLARD, v. (-en), (boekdr.) eene lettersoort die het midden houdt tusschen garmond
en brevier.
GALJAS, v. zie GALEAS.
GALJETKOLEN, v. my. (Zuidn.) steenkoolstukken
van middelmatige grootte (van Fr. gaillette).
GALJOEN, o. (-en, -s), groot zeilschip met drie of
vier masten en hoog boord, in de 17de eeuw, inz.
bij de Spaansche marine gebezigd; (scheepsb.)
scheepssnuit of sneb welke de galjoenen voorheen
met de galeien gemeen hadden; lichte uitbouwing
aan den boeg van groote zeeschepen welke, aan
weerszijden der scheg door loopende, zich met het
uiteinde van deze vereenigt en er met eene spits
boven uitsteekt : een spits galjoen, een stomp galjoen;
roosterwerk onder het galjoen, waar zich de geheime
gemakken der matrozen bevinden; — opsnapper van
't galjoen, schertsende benaming van den schepeling
belast met het schoonhouden van 't galjoen, derhalve met het vuilste werk. GALJOENTJE, o. (-s).
GALJOENBOORD, o. (-en), het boord van het gal-

de Gallicaansche kerk, naam
der R.-K. kerk in Frankri
jk (in tegenstelling met de,
Ultramontaansche), die zich door grootere onafhankelijkheid van den Pauselijken Stoel onderscheidt.
GALLICISME, o. (-n), eigenaardige Fransche woordschikking of uitdrukking; de gebrekkige navolging
er van in eene andere taal.
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joen; ...GAPER, m. (-s), spotnaam dien men dikwerf
aan een scheepsjongen geeft; ...PIJP, v. (-en), pijp,
dienende tot afvoer der onreinheden van het galjoen.
GALJOENSKAPITEIN, m. (-5), (scherts.) schepeling,

belast met het schoonhouden van het galjoen of de
geheime gemakken der matrozen.
GALJOOT, v. (...joten, -s), platbodemd zeeschip
met twee of drie masten, breed van boeg an achterschip, en ondiep ; soort van kof met vaste verschansing, van 160 tot 500 ton metende; eertijds
Maine galeien met 16 of 20 riemen; — Barbarifsche
galjoot, de Barbarijsche lichte galei, met een mast
en 25 of 26 roeibanken; ...SCHIPPER, m. (-s), gezagvoerder eener galjoot.
GALKANAAL, o. (...kanalen), galgang.
GALKOORTS, v. (-en), maagkoorts waarmede bet
braken van gal en andere bittere zelfstandigheden
gepaard gaat; (bij het rundvee) koorts, toegeschrevan aan overrnaat of abnormale afscheiding van gal.
GALLE, v. (gew.) smalbladige boterbloem, ook bitterbloem, egelgras en kleime egelkolen geheeten.
GALLE, v. (-n), kale streep in laken (zie GAAL);
gebrekkige plaats of holligheid in de ziel van een
kanon (zie GAL).
GALLEGO, m. (-'s), Gallicier, bewoner der Spaansche provincie Gallicie; vandaar de van Gallici6
afwaaiende noordwestenwind, warme avondwind.
GALLEIDER, m. (-s), (veroud.) galgang.
GALLEINE, v. kleurstof voor wol en zijde.
GALLEN, (galde, heeft gegald), (van visch) ze bij
het schoonmaken van de gal ontdoen, van de gal
reinigen: de visch gallen; Mars, bet gallen; (veroud.)
er is een baars (of bot) te gallen, er is wat bijzonders
to doen; — de but kunnen (of weten te) gallen, voor
eene moeilijke taak berekend zijn, van zessen klaar
zijn voor iets.
GALLEN, (galde, heeft gep;a1d), (leerl.) (van leder)
het door een aftreksel of eene loog van galnoten
halen ; (zijdeverv.) (van zijde) ze met galnoten koken,
ze in een galnotenbad doen.

GALLICAANSCH, bn.,

GALLIG, bn. (.er, -st), to veal gal hebbende, door
de gal geplaagd: men kan wel aan zone kleur zien

dat *if gallig is; (gew.) hjj ziet er gallig uit, zeer slecht;
de schapen werden gallig en stierven bjj menigten.
GALLIG, bn. (-er, -st), schurftig; [eigenl. gaily, van
het oude gaal, schurftj.
GALLIGHEID, v. galachtigheid (van menschen): 't is
niets dan galligheid, dat u zoo onpleizierig maakt; (van
dieren, inz. schapen) ziekte, oudtijds verkeerdelijk
aan de gal toegeschreven, ontstaande door het weiden op moerassige an zure weiden of het gebruik
van bedorven voedsel in natte jaren, en zich kenmerkende door ontsteking van de keelgang, bloeding van het tandvleesch, opzwelling van den
buik an voortdurende vermagering waarvan doorgaans de dood het gevolg is, ook het ongans genoemd.
GALLISEEREN, (galliseerde, heeft gegalliseerd), bij
to weinig suiker bevattenden most, die een zuren
wijn zou leveren, water an zetmeelsuiker voegen
en er zoo een goeden wijn uit bereiden; eene bewerking door Chaptal uitgevonden an door Gall in
1828 ingevoerd.
GALLISMUS, o. schedelleer van Dr. Gall.
GALLITYPIE, v. eene methode om platen voor de
boekdrukpers te vervaardigen.
GALLIUM, o. wit hard metaal met een s. g. van
5,9 en een smeltpunt van 30° C.
GALLOMAAN, m. (...maven), hartstochtelijk be-

wonderaar van al wat Fransch is; ...AIANIE, v.
overdreven zucht voor al wat Fransch is.
GALLON, o. (-s), Engelsche inhoudsmaat van ruim

4,5 Liter.
GALLUSZUUR, o. plantenzuur uit koolstof, water-

stof en zuurstof bestaande, dat door ontleding van
de looistof (uit galnoten, run, thee enz.) verkregen
wordt.
GALM, m. (-en), helder, vol an zwaar geluid, dat
op grooten afstand hoorbaar is; (Zuidn.) luide kreet,
uitroep, als uiting eener gemoedsaandoening: van

tUd tot tad klom een eenzaam gekerm in de hoogte;
doch deze galmen der wanhoop gingen verloren in de
ruimte; de voile klank der krachtige stem van
een redenaar: de plechtige galmen der cede maakten
op de menigte een diepen indruk; toon, bij het zingen
met zekere volheid en kracht voortgebracht; (fig.)

clan juicht ons hart met reine galmen U eeuwig toe,
gemarteld Lam !; heldere, luide klank, volle weerklinkende toon, door muziekinstrumenten, klokken,
vogels voortgebracht: de palm eens booms schalde
in de verte; scat clunkt u van den gang, den galm, den
stijl deter verzen ?; alleen b poozen klinkt aan 't meer
des roerdomps aware gains; —
volheid en kracht van geluid: zone stem is dof en
heeft niets gees palm; (toonk.) klankweerkaatsing of
resonnance; de eigenschap van klankweerkaatsing
teweeg to brengen: wat een palm heeft dit vertrek;

wat men ook, al gedaan heeft door aware gordijnen en
anclere middele,n, het helpt niets om den lastigen, gales weg
te knjgen uit die zaal; (w. g.) de terugkaatsing van een
klank of geluid, onduidelijke echo. GALMPJE, o. (-5).
GALMBORD, o. (-en), klankbord boven een spreekgestoelte; houten bord boven een galmgat in een
toren.
GALMDAK, o. (-en), het dak eener muziektent, dat
op zoodanige wijze is ingericht als vereischt wordt
voor het galmen, of de behoorlijke weerkaatsing
der tonen.
GALMEI, o. (delfstofk.) metaalverbinding met zink,
onderscheiden in :inkgalinei of kiezelzuur zinkoxyde
en edc-1 galani (zinkspaat) of koolzuur zinkoxyde,

GALMEIBLOEM.
beide in salpeterzuur oplosbaar; —BLOEM, v. (-en),
(scheik.) lichte vlokken van zinkoxyde; —KOPER, o.
GALMEIROOSTING, v. het roosten of branden van
het galmei tot afscheiding van het koolzuur en
water, en ter verkrijging van zinkoxyde; ...STEEN,
v. (delfstofla.) benaming van het galmei, doch gewoonlijk kalamfjnsteen genoemd.
GALMEN, (galmde, heeft gegalmd), luid schreeuwen:
, langs den weg galmen; met eene bijzondere verheffing van stem en met vollen toon, en dus op plechtige, hoogdravende wijze spreken : laat schoone verzen
slad van effen lippen vloeien, maar gil, noch galm,
noch kwaak, noch bulder woest en luid; (dicht.) met
-eene voile, krachtige stem zingen : o, had ik thans
,die Tier, die tooverlier ! hoe zoude ik galmen (dicht.)
(van de echo) weerklinken; (van een schot, knal,
slag, voetstappen enz. gezegd, welke luid hoorbaar
:zijn) weergalmen, inz. in Zuid-Nederland gebruikelijk ;
,(dicht.) luid klinken (van verschillende voorwerpen,
als muziekinstrumenten, de snaren eener leer enz.);
galm of klankweerkaatsing (resonnance) voortbrengen: de zaal galmt zoo sterk, dat het hooren er lastig
volt; —
als een galm voortgebracht worden, luid weerklinken: btj hare verschijning galmde een kreet van
algemeene bewondering door de zaal; de droeve tonen
der klok galmen klagend door de ruimte; hoe galmt
Jet schel trompetgeschal; (fig.) zijn naam galmde nog
lang door Europa als een voorbeeld van deugd; met
volheid en kracht gezongen worden: haar stem galmde
reeds in de mastboomen; zU zong op vroolijke maat
een galmend vreugdelied; —
luidkeels uitroepen, uitgalmen, inz. bij verschillende gemoedsaandoeningen, als verbazing, ontsteltenis, schrik, verontwaardiging, geestdrift enz.: met
luider stemme galmde de gemeente het plechtige Amen;
met voile, krachtige stem zingen, inz. zangstukken
van plechtigen inhoud, als kerkgezang, treurzangen enz.: 't was een plechtig oogenblzk, teen de schare
het danklied galmde; (dicht.) (van muziekinstrumenten klokken enz.) tonen met een luiden en vollen
klank uitbrengen: maar de feestklok moog' het galmen,
icings de ontboeide Waal; doen weerklinken : de gewelven galmden de jubeltonen der schare; het boschgalmde
.den lof van 't vooglenkoor. GALMING, v. (-en).
GALMGAT, o. (-en), opening in een toren, waardoor
het geluid der klok naar buiten galmt; klank- of
geluidgat van een klokketoren.
GALMUG, v. (-gen), zekere soort van mug die haar
eitjes in plantendeelen legt, waardoor eene gal ontstaat.
GALNOOT, v. (...noten), ziekelijk uitwas, bij planten door den steek van insecten ontstaan, die er
hare eieren in leggen; men heeft inwendigegalnoten
in het weefsel der plant, en uitwendige er op; onderaardsche vindt men op eikewortels; de eenkamerige
bevatten slechts den eitje of larve, de veelkamerige
hebben er meer en worden gewoonlijk hondsrozenspons genoemd ; —
inz. nootvormig uitwas aan de bladeren van eikeboomen, ontstaan door den steek der galwespen,
cok galappel of gal geheeten; het uitwas, beschouwd
als dienstig voor verschillende doeleinden, inz. met
betrekking tot het looistofhoudend aftreksel, aangewend ter bereiding van den zwarten schrijfinkt;
het aftreksel zelf.
GALNOOTAFTREKSEL, o.; ...SAP, o.
GALNOTEBOOM, m. (-en), galnoteneik.
GALNOTENEIK, m. (-en), Aziatische eikeboom die
de bests ronde zware galnoten met bultige oppervlakte oplevert ; ...ZUUR, o. het zuur dat de galnoot
bevat.
GALON, o. lint- of koordvormig weefsel, inz. tot
het versieren van uniformen on livreien; gewoonlijk
van goud- on zilverdraad, doch ook van zijde, wol
enz. vervaardigd; o. (-nen, -s), zulk eene stof van
zekere lengte; — gevlochten galon, fres; (bij uitbr.)
passeraent van wol, zijde of andere stof, of vv-el in
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de stof geweven streep van andere kleur, dienende
als belegsel of sieraad b. v. langs den naad der broek:
eene lichtblauwe broek met een geel galon; (fig.) (in
de bouwk.) een met versiersels opgewerkte platte
band of lint ter omwinding van verschillende ornamenten.
GALONFABRIEK, v. (-en); ...FABRIKANT, m. (-en);
...MAKER, m. (-s), ...WEVER, m. (-s); ...WEVERIJ,
v. (-en).
GALONNEEREN, (galonneerde, heeft gegalonneerd),
met galon beleggen.
GALOOG, o., een galoog hebben, een oog hebben,
waarin het wit geel beloopen is, (bij uitbr.) verschijnselen der galziekte vertoonen (ook van het
rundvee gezegd).
GALOOS, bn. zie GADELOOS.
GALOP, m. (-s), (in de rijk.) de natuurlijke snelle
gang van het paard, uit eene reeks van afgemeten
sprongen bestaande, welke in drie tempo's plaats
hebben; — rechtsche galop, de galop waarbij het
linker achterbeen van het paard den last des lichaams
opneemt on tot den sprong voortbeweegt; — linksche
galop, de galop waarbij het rechter achterbeen van
het paard den last des lichaams opneemt en tot
gestrekte galop, de gaden sprong voortbeweegt ;
lop waarbij het paard bij elken sprong drie paardelengten afiegt, — gebroken galop, galop waarbij
het paard met de voorbeenen galoppeert, terwijl het
met de achterbeenen draaft; — in galop, op een galop,
al galoppeerende; — het paard in den galop brengen, het doen galoppeeren ; groote spoed : hij liep
in galop om vlug terug te zUn; — in galop (op een
galopje) gaan, met buitengewone snelheid in zijn
werk gaan; —
(in de dansk.) levendige dans van Hongaarschen
oorsprong, in twee tempo's, waarbij men zich met
zijsprongen schuivend voortbeweegt, en de achtervoet aanhoudend den voorvoet als 't ware voortdrijft: een wilde, woeste galop; — galop in de rondte,
wals, niet met den walspas, maar met den galoppas in twee tempo's gedanst; (muz.) muziekstuk
in tweekwartsmaat, ter begeleiding van den galop;
...MUZIEK, v.; ...PAS, m. (-son).
GALOPPADE, v. (-5), (rijk.) verouderde benaming
van den schoolgalop ; (dans on muziek) vroegere
benaming van den galop, thans bijna uitsluitend in
het meervoud gebezigd ter vervanging van het ongebruikelijke galops : hoeveel galoppades worden er gedanst?; op eens hoort men eene levendige galoppade.
GALOPPEEREN, (galoppeerde, heeft en is gegaloppeerd), (in de rijk.) zich in galop voortbewegen (van
het rijdier — paard, ezel enz. (bij uitbr.) ook van
den ruiter): zij hebben op hu,n ritje bijna altod gegaloppeerd; na eenige oogenblikken gerust te hebben, zjn
verder gegaloppeerd; (fig.) als recht op zjin,
paardje is, en in vollen fiver galoppeert, roept he uit,
dat...; —
(fig.) met buitengewone snelheid of overijling to
werk gaan, zich bijzonder haasten: nu de tad
heeft geleerd, dat ge in die zaak niet galoppeert; (fig.)
(in de dansk.) den galop dansen: hebt ge niet mee
gegaloppeerd ? — door de wereld galoppeeren, de wereldsche zaken luchtigjes opnemen, er maar op los
le ven.
GALP, v. zie GULP.
GALPEILER, m. (-s), (in de artillerie) een werktuig,
dienende ora een stuk geschut to peilen of to onderzoeken, bestaande uit een houten stang on een
met was gevuld bakje dat door middel van eene
veer in de gallen of holligheden gedrukt wordt, ten
einde de diepte daarvan to pollen.
GALPEN, zie GULPEN.
GALPEN, (galpte, heeft gegalpt), (gew.) (van menschen) schreeuwen, huilen: hij trok aan 't galpen,
aan 't gieren, aan 't huilen; (van dieren, als honden,
vossen enz.) janken, schreenwen, huilen, als uiting
van smart of pijn.
GALPER, m. (-s), (gew.) schreeuwer, huilebalk.

488

GALSIKKEL.

GANG.

m. (gew.) het uit den mond van
rundvee droppelswijs uitsijpelende galachtige
schuim, ook galzeever genoemd.
GALSLIJM, o. (ontleedk.) het in de gal aanwezige
slijm.
GALSPAT, v. (-ten), volksbenaming voor een zuchtig gezwel aan het spronggewricht van paarden, gewoonlijk bolspat geheeten.
GALSTEEN, m. (-en), (ontleedk.) steenachtige zelfstandigheid, in hoofdzaak uit cholesterine en galkleurstof met een weinig kalk bestaande, bij den
mensch en eenige dieren in de galblaas of de grootere
galgangen uit de gal gevormd; zij zijn nu eens wit
en kristallijn, dan weer geel, bruin of donkergroen;
—VORMIG, v.
GALSTERIG, bn. (van vette zelfstandigheden, als
gerookt vleesch of spek, boter, smeer, olie enz.) sterk
van smaak, ransig : alle vette dingen, als boter, smeer
en olie, worden licht ransig of galsterig. GALSTERIGHEID, v.
GALUITSTORTING, v. (-en).
GALVANISATIE, v. toepassing van den constanten
galvanischen stroom tot geneeskundige doeleinden.
door
GALVANISCH, bn., galvanische electriciteit,
scheikundige werking opgewekt; galvanischebatterfj,
- element, stroom enz.
GALVANISEEREN, (galvaniseerde, heeft en is gegalvaniseerd), (gen.) een lichaam aan den galvanischen stroom onderwerpen; vertinnen : gegalvaniseerd

wier steek op de takken of bladeren van planters
de galappels doet ontstaan.

GALSIKKEL,

jjzerdraad.
GALVANISMUS,

...NISME, o. galvanische electrici-

teit (in 1786 door Aloysio Galvani, hoogleeraar in

de geneeskunde to Bologna ontdekt).
GALVANOCAUSTIEK, v. afscheiding van een
lichaamsdeel, een poliep b. v. door een dunnenplatinadraad. welke koud aangebracht, dan door een galvanischen stroom gloeiend gemaakt on daarna aangehaald wordt.
GALVANOCHIRURGIE, v. toepassing van het galvanisme in de chirurgie; ...CHROMIE, v. het kleuren van metalen langs galvanischen weg.
GALVANODURE, v. het vergulden langs galvanischen weg; ...GRAPHIE, v. het vervaardigen van
koperdrukplaten door toepassing van het galvanism e.
GALVANOMETALLURGIE, v. het winnen en ver-

werken van metalen langs galvanischen weg.
GALVANOMETER, m. (-s), of ...SCOOP, m. (...scopen),
toestel om het aanwezig zijn van galvanische stroomen en hunne sterkte to onderzoeken.
GALVANOPLASTIEK of ...TECHNIEK, v. een opgelost metaal door middel van electriciteit op de oppervlakte van een ander metaal doen neerslaan tot
het vervaardigen van afdrukken, het galvanisch
vergulden on verzilveren enz.
GALVANOPLASTISCH, bn. met toepassing der galvanoplastiek.
GALVANOSCOOP, m. (...scopen), zie GALVANOMETER; ...STEGIE, v. het galvanisch vergulden,

verzilveren, enz.; ...TECHNIEK, v. zie GALVANOPLASTIEK; ...THERAPIE, v. geneeswijze met toe-

passing van den galvanischen stroom; ...TYPIE, v.
toepassing der galvanoplastiek tot het vervaardigen

van afdrukken van eene gegraveerde plaat, en tot
het maken van cliché's van houtgravures.
GALVAT, o. (-en), (ontleedk.) verouderde benaming

voor de galbuisjes of galgangen in de lever.
GALVET, o. (scheik.) vettig bestanddeel der gal en

hoofdbestanddeel der galsteenen, oplosbaar in alcohol, aether, chloroform en benzine.
GALVLIEG, v. (-en), benaming van zekere soort

van insecten, tot de orde der tweevleugeligen behoorende, welker maskers in het cellenweefsel van

planten eene soort van galappels vormen.

GALVOCHT, o. (ontleedk.) de vochtige zelfstandig-

held of vloeistof der gal.

GALWEG, m. (-en), galgang.
GALWESP, v. (-en), benaming van eene soort van

insecten, tot de orde der vliesvleugeligen behoorende,

GALZEEVER, v. (gew.) de galachtige kwijl of zee.ver aan den mond der koe.
GALZIEK, bn. (w. g.) ziek door overmaat van gal;
lijdende aan galziekte.
GA LZIEKTE, v. benaming eener ziekte bij menschen en dieren, welker oorzaak aan eene overmatige of abnormale afscheiding van gal wordt;

toegeschreven.

GALZODE, v. (gew.) benaming van het aan zieding of gisting der gal toegeschreven slijm bij een ziek.
rund.
GALZOEKER, m. (-s), (art.) werktuig, dienende om
een stuk geschut to onderzoeken, bestaande uit eon,
houten stang, van een bos stalen veeren met haken
voorzien, welke door middel van een ring tegen het
inwendige gedeelte van de ziel of den stootbodem
gedrukt wordt, ten einde de gallen of hollighederk
die in het metaal aanwezig mochten zijn, to ontdekken.
GALZOET, o. (scheik.) oude benaming van een der
bestanddeelen die in de ossengal worden aangetrof-

fen; het zoet in de gal aanwezig.
GALZUCHT, v. volksbenaming van de ziekelijk&
aandoening der gal, inz. van de geelzucht. GALZUCHTIG, bn.
GALZUUR, bn. (in de scheik.) met galzuur verbonden: galzure soda, galzuur met soda als basis verbonden.
GALZUUR,

o. (...zuren), het zuur dat in de gal wordt

aangetroffen, hetzij als glycocholzuur, ook cholzuur
geheeten, hetzij als taurocholzuur, ook choleInezuur
genaamd.
GAMANDER, v. een plantengeslacht tot de orde der
lipbloemigen behoorende, als maagsterkende en opwekkende middelen vroeger veel gebruikt; — de higgende gamander of bathengel, op hoog9 boschgronden
on heidevelden; — de knoflook- of watergamander, ook
waterlook genoemd, op moerassige, vochtige plaatsen, met knoflookachtigen geur ; — de wilde salie, met
bladen op die der salie gelijkende, vooral op boschachtige zandgronden; deze laatste komt het meest
voor on heet kortweg ook gamander.
GAMANDERLIJN, o. benaming eener plant, behoorende tot de familie der leeuwenbekachtigen en het
geslacht eereprUs, op open on beschaduwden gras-,
zand- of heigrond groeiende, met langgesteelde
hemelsblauwe bloemen.
GAMBAS, v. slingerplant op Java, waarvan de
langwerpig ronde vrucht voor toespijs bij de rijst
wordt gekookt en gegeten.
GAMBE, v. (-n), (muz.) knieviool, eene soort van
violoncel, met zes, later (1690) met zeven snaren;
thans in onbruik; naam van een orgelregister van
van acht voet, dat het geluid van het strijkinstrument nabootst.
GAMBIET, v. (-en), een thisleidende zet in het schaakspel door middel van een voor den raadsheer staanden looper of pion, den gambietlooper.
GAMBIR, o. afkooksel van zeker Indisch heestergewas (o. a. bij 't betelkauwen en het leerlooien gebruikt).
GAMEL, bn. zie GAMMEL.
GAMMA. v. (-'s), (muz.) benaming van het oude
toonstelsel van Guido van Arezzo, omdat het met
G (in het Grieksch gamma) begon.
GAMME, v. (-n), (muz.) (Fransch) toonladder, toonschaal.
GAMMEL, soms ook GAMEL, bn. (gew.) oud, vervallen, wrak: wet een gammele steel; er gammel
uitzien. slordig; (van visch) een of meer nachten
oud; zwak, ziekelijk; lusteloos, een flauw gevoel
hebbende ten gevolge van honger.
GANDER, m. (-s), het mannetje der gans; mannetjesgans of gent.
GANF, m. (-en), zie GANNEF.
GANG, m. (-en), de wijze van gaan van menschen
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of dieren die zich te voet voortbewegen: zijn gang
was traag, zijn stappen gerneten; de gang van den een
is levendig, van den ander deftig; de gangen van het
paard (de stap, de draf, de galop en de renloop; de
renloop, de snelste van alle gangen, is insgelfjks eene
opeenvolging van s,vrongen); een paard met mooien
gang; (fig.) het harte des menschen overdenkt zfjnen
weg, maar de Heere stiert z#nen gang; — zon (of
iemands) gang vertragen, belemrneren, verhaasten, bespoedigen enz., langzamer of sneller gaan loopen (of
iemand doen loopen); — gelijken gang met iemand houden, gelijken tred met hem houden; een snellen, langzamen, tragen gang gaan; —
aan den gang brengen of houden, in gaande bewe-

delen; — iem. aan den gang brengen, maken, hem
opwekken (of in staat stollen) om iets to doen, of
in een opgewekten gemoedstoestand brengen : als

ging brengen of houden, doen voortgaan of gaande
houden (in toepassing op rij- of lastdieren) ; (Zuidn.)
iemand in zijn gang volgen, hem achternaloopen;
gang komen, met een arbeid beginnen; —
—te
een tocht dien men te voet doet: ga nu, haal mij
nog eene flesch; breng er twee: het zal u eenen gang
sparen; — zijn gang is geen dokters gang, zijn tijd is
niet zoo kostbaar als die van een dokter, zoodat hij
wel eens een keer vergeefs kan loopen;
zijne beste
gangen gedaan hebben, zijn besten tijd gehad hebben ; —
(schermk.) in toepassing op een tweegevecht; een
der afzonderlijke aanvallen waarbij men op zijn
vijand afgaat, en waarbij men zekere handgrepen
naar de regelen der schermkunst moet verrichten:
een gangetje gaan met iemand; — voor een gang, voor
een keer, voor eenmaal ; — gang op gang, telkens;
—gangen,
schreden, treden, loop (in eigenl. en fig. toepassing, inz. in bijbeltaal): Hfj (de Heer) heeftmijne
voeten op een rotssteen gesteld, Hij heeft mine gangen
vastgemaakt (Psalm 40:3); zoo zal uw gunst misschien
min gangen onderschragen; — zijne gangen in boter
wasschen, gezegend zijn met het vette der aarde, in
de beeldspraak der Israelieten die gaarne rijkdom
met vettigheid vergelijken; — kwalfjk ter gang zijn,
kreupel gaan of niet al te best voortkunnen; —
zjjn gang gaan [in Zuidn. ook: zijne gangen gaan],
zijn weg vervolgen, voortgaan (onverschillig op
welke wijze); —
vlugge vaart : wat jagen die miters daar over den,
weg, daar zit gang in; — gang hebben, krOen, bekomen, spoed, voortgang: kom, rep je wat! als je geen
gang maakt, komen we er van avond niet; (fig.) zullen
de zaken vlotten, dan moet er een man aan het hoofd
staan, die gang weet te maken; — gang er achter yetten, sneller voortgaan, ook (fig.) spoed maken (met
eene handeling of met werkzaamheden) : zeg eens,
vrind, zet er wat gang achter, of ik loop maar vooruit;
Ce zult er gang achter moeten zetten, om met je werk
van avond klaar to zfjn; — geen klein gangetje gaan
(in iets), er niet traag mede te werk gaan, er flunk

wat aan doen; —
een bepaalde loop of tocht ergens been : iemands
gang en nagaan, bespieden, beloeren, kennen enz., nagaan
(of weten), waarheen hij vOOr of na gaat, waar hij
zich afwisselend bevindt; —
gedrag, handelwijze: zfjn gang gaan, de handeling
beginnen, welke men van zins of voornemens is to
doen, (ook) de handeling voortzetten, waarmee men
zich bezighield : we kunnen, niet langer met het eten
op hem wachten en zullen dus maar onzen gang gaan;
hij gaat zijn gang met fluiten, alhoewel het iedereen
hindert; — ga uw (je) gang, gebruikelijke zegswijze
waarbij men iemand verlof geeft of hem opwekt
om eene handeling to beginnen of er mode voort to
gaan; — iem. zijn gang laten gaan, hem laten begaan,
zijn opzet of voornemen laten volvoeren of vervolgen; — iem. zijn vrijen gang laten gaan, hem onbelemmerd laten begaan; — zfjn (of den) ouden gang gaan,
blijven handelen zooals men sinds lang gewoon
was; — zijn eigen gang gaan, zijn eigen zin doen
zonder zich aan anderen to storen; — eens anders
gang gaan, iemands handelwijze of gedrag volgen,
of wel, hetzelfde lot to gemoet gaan; — zijn gekken,
(dwazen, rotten) gang gaan, even dwaas blijven han-

het werk niet vlotten wil, zal ik u wel met eene enkele
terechtwfjzing aan den gang brengen; — terg hem niet
want is hfj eenmaal aan den gang gebracht, dan is er
goon houden aan (ook van driften on hartstochten
gezegd) ; iem. aan den gang houden; — kunnen wij aan
den gang gaan, of moeten wfj nog (anger wachten?,
met het werk beginnen; — goed aan den gang gaan,
zijn werk flunk aanvatten; — ik zal zien, dat hif
weer aan den gang komt, werk bekomt, (ook) zijn
best gaat doen; — met den vijand aan den gang komen,
met hem slaags raken (eig. en fig.) ; — aan den gang
raken, ongemerkt, allengs of na vele aangewende
pogingen aan den gang komen; — aan den gang
zijn, bezig zijn met een of ander work : zit gij at
aan den gang met het opmaken der balans ?; houd op
met dat geplaag: ge zit vandaag weer recht aan, den
gang; — met iem. aan den gang zijn, met hem aan

het vechten zijn (eig. on fig.), (ook) met iemand een
bedrijf, een handel samen doen; (Zuidn.) daags daarna
was Toon in gang, zijn boeltje in to pakken, was hij
daarmee bezig; — nu ben (kom, rack) ik goed op
gang, gaat het werk vlug van de hand, ben ik goed
op dreef; —
handelingen, gedragingen: gfj zorgt, dat ik in alles
van de gangen uwer huisgenooten onderricht worde;
ewe gehei'ine gangen zUn ontdekt, en de ontkentenis zal
u weinig baton; — rechte gangen gaan, den rechten
weg bewandelen, zich goed en eerlijk gedragen; —
kromme, slimme, verkeerde gangen gaan, den verkeerden weg bewandelen, zich slinks of verkeerd gedragen; — iemands gangen sturen, bestieren, richten, zijne
handelingen besturen, een wakend oog houden over
zijn gedrag; — iemands gangen nagaan, naspeuren
(of nasporen), uitvorschen, bewaken, volgen, bespieden,
op iemands gangen letten, enz., op zijne handelingen
nauwkeurig achtslaan, ze met een - wakend oog bespieden, iemand in handel en wandel nauwlettend
gadeslaan; —
(van stoff. voorwerpen) de beweging, de loop: hy
volgde den gang van den luchtballon met de oogen; de
gang der stoomboot word belemmerd; de gang van dit
uurwerk is zeer juist; — een gelijken gang gaan met
iem. of iets, zich met gelijke snelheid voortbewegen,
even snel of langzaam voortgaan (eig. en fig.); —
iets zijn gang laten gaan, het laten voortgaan, zonder het in zijne beweging to belemmeren of to stuiten; — iets aan den gang houden, maken of brengen,
in beweging, in werking brengen (een uurwerk, een
werktuig, een muziekinstrument); de train was at aan
den gang, toen ik in den wagon sprong ; wat al pennon
zfjn daarover aan den gang geweest! — hij weet den
inolen niet aan den gang to houden, hij verstaat de

kunst niet, om zijne zaken gaande to houden ; (Zuidn.)
iets in gang zetten, het in beweging brengen, aan

den gang brengen (van een werktuig gezegd); —
(van verschillende voorwerpen, als voer- en vaartuigen, werktuigen enz.) : zekeren gang hebben, zich
op doze of gene wijze voortbewegen : de diligence
had eon hotsenden gang; dat uurwerk heeft een ongeregelden gang; (in het schaakspel) de loop der stukken over een schaakbord: de gang van den koning
en de koningin is verschillend van die der kasteelen,
paarden en raadsheeren; (van hoogovens in de ijzersmelterij) de werking van den oven: goede of Bare
gang, waarbij er ijzer van voldoend koolstofgehalte
ontstaat, onderscheiden in den heeten gang en den
kouden gang; ruwe gang, de werking waarbij er
ijzer van weinig koolstofgehalte en eene stork ijzerhoudende slak gevormd wordt; —
de loop : daar vertraagt het glinsterend beekje zijnen
gang; (van eene schroef) de ronddraaiende beweging
eener schroef, waarbij geene gelijktijdige voorwaartsche beweging plaats heeft; de loop van een wisselbrief van den tijd der uitErifte tot den vervaldag, de omloop in den handel; (fig.) (van een tijd-
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ruimte) de loop, de voorwaartsche- beweging, (bij
uitbr.) het voorbijgaan, het verstrijken;
aan den gang gaan, zijn, (van handelingen, werkingen enz.) beginnen, bezig zijn verricht te worden
of to geschieden; — goed (of recht) aan den gang gaan,
met ijver, lust of drift aangevat of verricht worden; — de kermis is al aan den gang, begonnen;
vermaken zifn nog aan den gang, duren nog voort;

groefrollen. van de verschillende cylinderparen der
rekmachine vormen; (lintw.) gedeelte van het lintweversgetouw of den schuifstoel waarop telkens
den band of lint wordt afgeweven, ook loop geheeten; (in de lint- en boordselweverij) gedeelte van den
spin- of draadmolen waarop telkens den draad van
zijde of andere stof met laan omsponnen wordt; —
(in de fijnsmederij) draad en groef eener schroef,
winding: verheven gang, de rug of draad der
schroef; ingezonken gang, de groef der schroef;
(werkt.) het gedeelte van een uurwerk dat de beweging van den slinger regelt; ook ontsnappingswerk
(dchappement) geheeten; (waterst.) stel van watermolens die in verbinding met elkander hetzelfde
water uitmalen, bestaande uit een bovenmolen met
zijn ondermolen, ook wel met een of meer tusschenmolens welke elkander het opgemalen water toevoeren: de polder heeft drie gangen molens; (molenm.)
(gew.) een compleet stel van allerlei onderdeelen van
den molen: een gang kammen, zooveel stuks als er
voor een oriel benoodigd zijn, een gang schenen, een
gang hekkens; —
(zeewezen) breede, rechte geschilderde streep op
den buitenwand van het schip, tegen welks zwart
vlak hare witte, sours ook roode kleur helder afsteekt; (scheepsb.) zware plank, balk of legger,
welke langs of door zeker gedeelte van het schip
voortloopt, (in 't bijz.) zware plank van de buitenhuid van het schip, langs eene der zijden van voren
naar achteren voortloopende; (bij graafwerk) zware
lange plank van dennenhout, welke men bij aardwerken over slooten en grachten legt, of wel, op
schragen plaatst bij de vervaardiging van rustende
bruggen; (in de aardkunde) bergspleet met delfstoffen of steensoorten opgevuld; mijnader; dolende
gang, korte mijnader, die niet in eene bepaalde
richting voortloopt.
GANG, v. (-en), van weerszijden geheel of gedeeltelijk besloten en veelal overdekte weg, waarlangs
men van de eene plaats naar de andere kan komen;
doorloop : in de gangen van den Pietersberg meet ge u
niet zonder gids wagen; — onderaardsche gang, onder
den grond gemaakte doorloop in holen, keldergewelven enz.; een afgesloten pad in een gebouw
waarop verschillende deuren uitkomen: bovengang,
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daar heb je het levee (het leventje, het spel, het ding

enz.) aan den gang, of wel, daar heb je het aan den
gang, daar zijn de poppen aan 't dansen; (Zuidn.) in
gang brengen (van handelingen, werkingen enz.), ze
beginnen en doen voortgaan; — het feest is nog in volZen gang, wordt nog met opgewektheid voortgezet;
de geleidelijke voortgang, de vordering: de gang was
to traag voor zYn onverduldigen geest; — een zekeren
gang hebben, gaan, vorderen of ten einde gebracht
worden: zou het niet wenschelijk zon, dat de zaken een
sneller gang hadden?; zeker geregeld verloop (in toe-

passing op een ziekteproces dat uit eene reeks van
opvolgende verschijnselen bestaat) : de koorts heeft
dus hares gewonen gang zonder toevallen kunnen vol.
gen; — het schelden, zingen en uitjouwen ging steeds
.zon gang, duurde steeds voort; —

(van eene aaneengeschakelde reeks van handelingen en voorvallen) de geleidelijke voortgang, het geregeld beloop, de ontwikkeling er van : de gang der
geschiedenis, de gang der menschheid, de geregelde ontwikkeling der menschheid in den loop der geschie-denis van het menschdom; leergang, zie aldaar; —
{van kunstgewrochten op letterkundig gebied) de
geleidelijke voortgang en ontwikkeling der deelen,
waardoor zij een schoon en samenhangend geheel
vormen, dat de hoofdgedachte goed doet uitkomen:
er ztjn in dat heldendicht vele fraaie episoden, maar
.er is weinig gang in het geheel, er is in die redevoering
.geen gang; (van verzen, met betrekking tot den

rhythmus) de geregelde loop, het gemakkelijke voortvloeien, de welluidende opvolging der deelen : die
verzen zijn vreeselijk stroef en onwelluidend, men kan
ze niet dan met horten en stooten lezen: er zit geen
gang in; —
snelle voortgaande beweging, vlugge vaart: daar
zit gang in dien wagen; het schip had een flinken
gang; — dat gaat met gang, dat gaat met spoed, vordert snel; — het gaat een (zoo'n) gangetje, het gaat
zoetjes aan vooruit: de zaken gaan wel niet hard
vooruit, maar het gaat toch een gangetje; de wijze
waarop iets toegaat: die koopman mag tevreden zijn
-met den gang zijner zaken in dit jaar; de trage gang
van het werk ergerde hem in de hoogste mate; het be-

loop, de gesteldheid, de toestand van voorvallende
zaken: alien waren verheugd over den voortreffelijken
gang der zaken; de voor ons land ongunstige gang der
onderhandelingen deed het ergste vreezen; (Zuidn.) gang
hebben, Belden, in gebruik of in zwang zijn; —
een gang water (melk enz.), zooveel water (melk
enz.) als men in den gang of loop kan halen, d. i.
twee emmers; (in de scheepvaart) de streek die het
schip bij het laveeren over den eenen of den anderen
boeg aflegt: nog een paar gangen, en wij zon boven
den hoek; — een gang maken, eene streek laveerende
afleggen: met nog twee of drie gangen te maken, is
het schip boven dien hoek, als het schip nog twee of
drie malen over stag gaat, dan zal het wel boven
dien hoek zijn; (landb.) de lengte van den akker
die men bij zaaien, ploegen, wieden enz. telkens
been en weder gaande aflegt : als ik nog twee gangen
geploegcl deb, is het week af; —
(wev.) een gedeelte van den ketting, als eenheid
genomen en gewoonlijk uit 40 draden bestaande;
een zeker aantal draden in den ketting; (wev.) de
gezamenlijke inslagdraden in de lengte of hoogte
van een door voetwerk gei,veven patroon; (wev.)
twintigtal stiften, als eenheid beschouwd ter bepaling van de grootte of den omvang der blades van
het weefgetouw, (katoensp.) reeks van aan elkander
hangende rollers of cylinders welke gezamenlijk. de

benedengang, voorgang, achtergang, eene marmeren
gang, eene tochtige gang; — open gang, gang die aan
dine of wel aan beide zijden slechts gedeeltelijk besloten is, of wel waarvan de wanden niet tot aan
de zoldering zijn opgetrokken; — nauwe steeg, slop;
(mijnw.) uitgegraven weg onder den grond, dienende tot bereiking der zich in de aardschors bevindende delfstoffen; (vestingb. en krijgsw.) onderaardsche weg, dienende hetzij tot toegang eener
aangelegde mijn, hetzij om, onder den grond door, de
vijandelijke versterkingswerken to bereiken, galerij;
(Zuidn.) laan of pad in een toin: gansche dagen dwaalde

eenzaam en in sombere gedachten verzonken, door
de dwisterste gangen des tains; —

(scheepst.) plank die men op eene schuit of een
visschersvaartuig uitlegt om daarover van of aan
boord to gaan; — eene gang ijs, eene ijskorst van genoegzame dikte om er over te kunnen gaan; (stoomw.)
weg, buis waardoor vuur of rook in eene machine een
doorgang kan vinden, alleen in samenstellingen, als
rookgang, vuurgang; (in de physiologie) nauwe weg
of buis, eng kanaal in het lichaam van menschen
of dieren, waardoor vloeibare of meer waste stoffen
worden heengevoerd, alleen in samenstellingen, als
galgang, galblaasgang, gehoorgang, keelgang, enz. GANGETJE, o. (-s).
GANGBAAR, bn. (-der, -st), (van geld of geldswaardig papier) geldig als wettig betaalmiddel: Belgische

centen zn Bier te laude niet meer gangbaar; (fig.) gangbare mont, (eig. en fig.) overal geldig; — een karakter
dal maatschappelijk niet gangbaar is, onbestaanbaar
is; (van plaatsbiljetten, toegangskaarten enz.) geldig: bij de beneftetcuorstaling zijn de abonnements-
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Icaarten niet gangbaar; (van woorden, zegswijzen,
titdrukkingen, of wel, bij uitbreiding, van de taal
waarin zij vervat zijn) algemeen verstaanbaar en
in gebruik: is dat nu -gezond en gangbaar Hollandsch?; heeft zoo de gaaf niet, om eene bittere waarheid gangbaar te maken, de deugdelijkheid
ervan aan te toonen; (van verzoeken, beden enz.)
geldig, deugdelijk, en daardoor geschikt om aangehoord en gunstig opgenomen te worden; (van eene
handelwijze) deugdelijk ; —
(van koop- of handelswaren) gewild, in trek: op
de markt vandaag was het vlas weinig gangbaar; (van
gevoelens, meeningen, denkbeelden) algemeen heerschend, in omloop: er zfjn omtrent de betrekking der
gezindheden op den Staat denkbeelden gangbaar van
gevaarlffice strekking; (van geschriften) in den smaak
van het algemeen vallende, in de mode; (gew.) (van
een weg, een pad) begaanbaar.
GANGBAARHEID, v. geldigheid, deugdelijkheid: de
gangbaarheid van bankpapier, de gangbaarheid van
eene uitdrukking; de gangbaarheid van gevoelens, die
voor vijftig jaren als ketterfj werden gebrandmerkt.
GANGBOORD, o. (-en), loopplaats binnen langs het
scheepsboord naast het losse dek en de roef (alleen
op kleine vaartuigen), ook gangwaring of waring
genoemd; (zegsw.) wat doet ge (doe je) in 't gang?
(verkorting van gangboord), voorheen ook wat doe
je (daar te liggen) in het gangboord? wat staat ge
(ligt ge) in den weg?; (waterb.) een tuin op de buitenste wiepen van een zinkstuk.
GANGDEUR, v. (-en), kamerdeur op eene gang uitkomende.
GANGER, na. (-s), iemand die zich te voet voortbeweegt, voetganger. Thans alleen in samenstelling
kerk-, kermis-, kost-, ketting-, verlofganger, enz.
GANGKLOK, v. (-ken), groote Friesche klok die in
de voorgang staat; klok in eene gang opgehangen.
GANGKRUK, v. (-ken), de kruk of hefboom waarmode het voer- of drijfwiel van een stoomwerktuig
dat den gang der machine bevordert of regelt, wordt
rondgewenteld; de kruk of hefboom waarmede de
stoomschuif eener locomotief, welke den toevoer
van stoom en den daarvan afhankelijken gang der
machine regelt, in stand gewijzigd wordt.
GANGLAMP, v. (-en), lamp die eene gang bij avond
verlicht; inz. sierlijk hanglampje, daartoe dienende;
...LANTAARN, v. (-s).
GANGLIEN, of —KNOOPEN, m. my. zenuwknoopen; —CELLEN, v. my. of —KOGELS, m. my. zenuwcellen.
GANGLOOPER, m. (-s), smal tapijtwerk in eene
gang.
GANGMASSA, v. (-'s), (delftstofk.) de massa der
met het ijzer- of kopererts vermengde steensoort,
-welke een gang of mijnader vult.
GANGMAT, v. (-ten), vloermat in eene gang, ge-woonlijk voor de verschillende daarop uitkomende
deuren gelegd.
GANGMETER, m. (-s), (scheepv.) toestel waarmede
men den gang, de vaart van een schip meet: de gangmeter wees aan, dat het schip vhf mijien per uur liep.
GANGPAD, o. (-en), smalle weg in een dorp of op
een veld voor voetgangers bestemd; voetpad; (in
kerken, schouwburgen enz.) smalle doorgang tusschen blokken zitplaatsen : ale dominee A. preekt, is
de kerk zoo 'beset, dat zelfs de gangpaden vol met toehoorders zen; — zfjn gangpad schoon vegen, in scherts
ook schoon boenen, het pad voor den doorloop vrijma,ken, ruim baan maken.
GANGSPIL, o. (-len), staand windas, aan boord van
groote schepen aangewend om zware lasten, b.v.
ankers op to winden.
GANGSTEEN, v. o. de met het ijzer- of kopererts
vermengde steensoort, welke een gang of mijnader
vult.
GANGSTELSEL, o. (-s), stelsel bij verkiezingen om
ieder afzonderlijk in de gelegenheid to stellen,onge.zien van anderen, zijn biljet in to vullen en of te

geven, couloirstelsel; (bij de belasting) stelsel waarbij
men zijn aanslag betaalt, zonder dat dit door anderen
waargenomen kan worden.
GANGTRAP, v. (-pen), trap die op eene gang uitkomt.
GANGWARING, v. (-en), gangboord.
GANGWIEL, o. (-en), groot, zwaar wiel aan een
stoomwerktuig bevestigd, ten einde den regelmatigen gang der machine to bevorderen; ook voer- of
vliegwiel geheeten.
GANKELIJK, bn., iets gankelfjker maken, het moor
voortgang doen krijgen, bevorderen (van handelingen
of werkzaamheden).
GANNEF, m. (gannefen on ganneven), dief, schelm,
inz. als schimpwoord gebezigd ; (bij verzachting)
guit, looze vos, leeperd ; veelal in goedaardige scherts
van kinderen of knapen, die op behendige wijze het
een of ander weten meester to worden of weg te
kapen, of wel als spottende lief koozing gebruikt.
GANOIDEN, v. my. zekere visschen uit de voorwereld die met glanzende schubben bedekt waren.
GANS, v. (ganzen), watervogel, tot de familie der
gansvogels of eendachtige vogels behoorende, met
krachtig ineengedrongen lichaam, dikken hals,korten bek, en hoog op de pooten; — wilde of grauwe
Bans, in Groningen schierling genoemd, de trekvogel
van Noordoostelijk Europa, waarvan onze tamme
gans afstamt; — Canadasche gans, de in Canada on
het koude Noorden van Amerika inheemsche gans,
bruin van kleur, met zwarten hals en kop en een
witten kraag om het oor, ook minderjuist, Canadagans geheeten;
Egyptische gaits, vosgans; — Russische gans, roodhalsgans; — zij loopt als een vette
gans, zij heeft een waggelenden gang; zij loopen achter elkartder als de ganzen; — hij preekt voor de ganzen, hij preekt voor doovemans ooren; — maak dat
den ganzen was (vroed), maak dat onnoozelen wijs,
speld dat botterikken op de moues ; — ben ik niet
geroepen om ganzen te hoeden, laat het ganzekens
wezen, kan ik het hoogere niet bereiken, ik wil met
het lagere tevreden zijn; (Zuidn.) er zijn om de ganzen te hoeden, om niets to doen; — hfj is voorzien
van verstand, gelfjk een gans van een kam, hij heeft
evenmin verstand, als eene gans een kam heeft;
de gans blaast wel, maar Nit niet; (Zuidn.) het is niet
voor de ganzen gemaakt, (b. v. van bier, wijn gezegd)
laten wij het maar opdrinken; — de ganzen krtjgen
den kost, maar v.)* moeten ze plukken, men kan wel
zijn brood verdienen, maar men moot er work voor
doen• — men plukt de gans, zoolang zij vederen heeft,
men trekt
voordeel van iemand, totdat er niets moor
'
van hem to halen is; — de ganzen gelooven niet, dat
de kiekens hooi eten, zelfs bij domme menschen vinden ongerijmdheden geen geloof; — de gebraden ganzen komen iemand niet in den niond vliegen, zonder
moeite of inspanning krijgt men den kost niet;
—engasheftzowelfjnver nodigalsen
(de)
zwaluw, een rijke kan evenmin zijne groote, als de
arme zijne geringe inkomsten missen; — een vette
gans bedruipt zich zelve, eene winstgevende zaak behoeft geene ondersteuning; — (Vertellingen van)
3Ioeder de Gans, titel in het laatst der 17de eeuw
door Charles Perrault aan zijne kindersprookjes gegeven ; (Zuidn.) hij zal de gans gelden, het zal hem
duur to staan komen; —
(fig.) de figuur der gans, welke op dertien vakjes
van het zoogenaamde ganzenbord voorgesteld is: op
een gansje komen, door een gelukkigen worp met
de dobbelsteenen het muumer van zulk een vakje
treffen, waarop eene gans staat, waardoor dan het
getal oogen, dat men geworpen heeft, dubbel telt
on men aldus dichter bij den pot komt to staan;
dat treft (valt, loopt) op een gansje, die worp treft
een gansje, (fig.) dat treft gelukkig; —
oen jonge borst; (fig.) dom, onnoozel persoon, inz.
van vrouwen of meisjes gezegd en vaak door het
bn. dom voorafgegaan: een gans van een vrouw, domme
guns die ik was; zoo'n gansje, onnoozel meisje.
GANSJE, o. (-s).
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GANS [ook GANSCH, GANTSCII, GANTS en
GANGS], (veroud.) opzettelijke verbastering van
den 2den nv. van den naam God, als bepaling van
een volgend znw. gebezigd, en daarraede een uitroep vormende, als basterdvloek of a1 plat versterkingswoord: gans bloed! ook gants bokkebloed, bij
het bloed van JEZUS;
gansch bloemen (blornmen)!
verdere verbastering van gans 'Wed! — gansch bloe—

merharten (bloemerherten, bloemerhelten, blommerherten, blommerhelten enz.)! bij Gods bloedend harte!
bij den dood van JEzus! — gans duizend
—gansdo d!
popelency! God! Duivel ! vallende ziekte! met verbastering van apoplexie tot popelency; — gans eleweeken (eleweeke), of selleweke! enz., bij Gods heilige
week! — gans honden! (elders ook honderd!) bij Gods
onde, d. i. genade! — gans kracht, of - krachten! bij
Gods kracht! — gans kruis, of - kruiken ! bij het heilige
kruis! — gans lichters !bij Gods gewijde kandelaren!
bij het lijden van JEZUS — gans macht!
—ganslfjden!
bij Gods macht! — gans velten ! God ! St.-Velten!
ook - viffmenten! denkelijk ziende op de
—gansvf ven!
vijf wonden van JEZUS aan het kruis; — gans (sacker)
willigen! bij Gods (heiligen) wil ! — gans wonden! bij
de wonden van den Heer aan het kruis! [Gans als

basterdvloek werd in de volkstaal der 17de en18de
eeuw, vooral in de oude kluchtspelen, en, in navolging daarvan, ook nog door Bilderdijk gebruikt.
Soortgelijke woordverdraaiingen kept ook de hedendaagsche taal in menigte; verg. Gut, Grut, Gort,

Pots uit God; Jemeni uit Jezus Maria ; Blikslager uit
Bliksem; Duiker, Deksel uit Duivel enz.].
GANSCH, bn. bw. geheel, heel ; (onverbogen) : gansch
Amsterdam was op de been,
al de inwoners dier
stad, alle Amsterdammers ; maar: het gansche land;eene gansche redevoering; gansche streken staan onder
water; zijn gansche vermogen heeft hfj aan een achterneef gelegateerd; de gansche stad; het gansche yolk;
de taal is gansch het yolk; —
vol, geheel: eene gansche week, een voile week;
—gansche
dagen, geheele dagen; — de gansche wereld,
iedereon; gansch en gaaf, gezond, zonder lichaams-

gebreken (van personen), geheel ongeschonden (van
zaken; — van ganscher harte, met geheel het hart,
in voile oprechtheid; (w. g.) een gansch man (gemeenz. taal: een gansche kerel, vent), een voortreffelijk man, iemand die wat vermag of beteekent; —
bw. (van graad) geheel en al, in elk opzicht; met
de geheele ziei, met geheel het hart: gansch dichter,
schilder; geheel en al, volkomen, ten volle: iets
gansch verwoesten, vernielen, vermorzelen; zich gansch
aan iemand overgeven, onderwerpen; volkomen, in
elk opzicht : hfj zag wel, dat het leven niet gansch uit
het lichaam was verdwenen; — gansch Jong, heel jong ;
—ganschbescha fd,
volkomen beschaafd; — gansch vernuftig, in allen deele vernuftig; — gansch gelukkig,
in alle opzichten gelukkig; — gansch onverstandig
handelen, zeer onverstandig handelen; — gansch
omlaag, geheel omlaag; — gansch zoo, geheel, volkomen zoo ; — gansch en al, geheel en al, in alle
opzichten ; — gansch en gaar, geheel en al, ten eenenmale; volstrekt, alleszins: het is gansch noodig dat
de menigte te zamen kome; — gansch niet, volstrekt
niet, hoegenaamd niet, geenszins ; — het staat
gansch niet fraai, zeer leelijk ; — gansch niet aardiy.
zeer onaardig ; — zot ge het met mij eens? gansch
niet, volstrekt niet.
GANSCHELIJK, bw. (alleen in ouderwetschen en
min of meer deftigen stijl) gansch, geheel, heel ; —
ganschelijk niet, volstrekt niet.
GANSIR, m. (-s), aardkrekel op Java, die zich voedt
met de jonge wortels en bladeren der koffieboomen
en daardoor groote verwoestingen aanricht.
GANSKNUPPELEN, o. volksvermaak waarbij de
spelers, hetzij te paard, hetzij te voet, den kop eener
aan de pooten of in een korf opgehangen gans zoe-

ken af te knuppelen.
GANSOOGEN, (gansoogde, heeft gegansoogd), (ver-

oud.) als eene gans knipoogen: de oogen nu eens

GANZENMOSSEL.
open dan weder toe laten vallen, bij slaperigheici,
terwijl men half sluimert.
GANSRIJDEN, o. volksvermaak, waarbij de spelers
te paard gezeten onder het Wen den met zeep besmeerden kop eener aan de pooten opgehangen gans
zoeken af te trekken.
GANSSABELEN, o. oud volksvermaak waarbij de
spelers den kop eener aan de pooten hangende gans•
zochten af te sabelen.
GANSSLAAN, o. volksvermaak waarbij de spelers
den kop eener aan de pooten opgehangen gans
zoeken af to slaan.
GANSTREKKEN, o. volksvermaak waarbij de spelers, hetzij te paard, in een wagen of wel op schaatsen
rijdende, hetzij loopende of varende, den met vet
besmeerden kop eener aan de pooten opgehangen
gans zoeken af to trekken.
GANSVOGEL, m. (-s), algemeene benaming van de
tot het geslacht der ganzen behoorende watervogels; de familie der gansvogels bevat, behalve
het geslacht der ganzen, die der eenden, zwanen,
zaagbekken en flamingo's.
m. (-en), bout van
GANZEBEK, m. (-ken);
eene gans.
GANZEGAT, o. (-ten), (gew.) iem. met een dik ach-

terste en een waggelenden gang ; een domme, vergsetachtige vrouw; (oneig.) (in de studententaal) een
student in zijn eerste jaar, die wel reeds ontgroend
is, maar nog niet het recht heeft groenen te plagen:
wet verbeeldt zich dat ganzegat well
GANZEKIEKEN, ...KUIKEN, o. (-5) ; ...KOP, m. (-pen).
GANZELEVER,v.(-s); —PASTEI, v. (-en); —WORST,
v. (-en), pastei, worst van ganzelever gemaakt.
GANZENBLOEM, v. (-en), (plantenk.) benaming van
een plantengeslacht, ten onzent in vijf soorten voorkomende, tot de familie der samengesteldbloemigen
behoorende; naar men wil aldus geheeten, omdat
zij juist in den zomertijd op de weilanden begint to
bloeien, als de jonge ganzen daarop gedreven worden; — gele ganzenbloem, naar hare gele straal- on
schijfbloemen aldus genoemd, ook gele vokelaar,
pandhloem, wilde goudsbloem of stroobloem geheeten; — reukelooze ganzenbloem, die Tangs slooten, akkers, dijken, enz. voorkomt; — witte ganzenbloem,
wegens hare witte straalbloemen aldus genoemd,
ook groote madelief of wambuisknoopen geheeten.
GANZENBORD, 0. (-en), houten of papieren bord
waarop eene kringvormige, in vakjes afgedeelde,
voor het ganzenspel bestemde figuur is voorgesteld
(naar de onderscheidene daarop voorkomende afbeel dingen der gans aldus geheeten) : op het ganzenborct
spelen.
GANZENDISTEL, v. (-5), (plantenk.) volksbe,naming
voor de moesmelkdistel en de ruwe of stekelige melkdistel.
GANZENDREK, m.; ...DRIJVER, m. (-5); ...HOEDER, m. (-s).
GANZENEB, v. (-ben), neb eener gans, ganzebek.
GANZENEI, o. (-eren), ei eener gans; — men kan
hem wijsmaken, dat de kat ganzeneieren legt, men kan
hem de ongerijmdste dingen op de mouw spelden.
GANZENFEEST, o. (-en), oude benaming voor het
Kerstfeest en het Sint-Maartenfeest.
GANZENHAGEL, m. de grove hagel, waarmede men
op de ganzen schiet, of waarmede het ganzenroer
geladen wordt.
GANZENHALS, m. (...halzen), hals eener gans;
—enpardmet ngazenhals,
met een langgerekten,
schralen hals.
GANZENHOK, o. (-ken), hok voor eene of weer
ganzen.
GANZENJACHT, v. waarbij de jager meestal in
eene kuil of greppel zit met een wit Taken over Let
hoofd ...JAGER, rn. (-s).
o. g
GANZENKROOS, 0. eendenkroos;
enbloem, vijfblad, slangenkruid.
GANZENLEPEL.m.(-s), zeker heelmeesterswerk_tuE„,.
GANZENMARKT, v. (-en); ...MOSSEL, v. (-en, -s),
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eendenmossel; ...AMUR, v. (plantenk.) volksbenaailing der veldeereprijs of blauwe murik.
GANZENOOG, o. (-en), oog van eene gans; (fig.)
ronde, in servetgoed geweven figuurtjes : servetgoed
net of zonder ganzenoogjes ?; (boekdr.) aanhalingsteeken („).
GANZ ENORDE, v. schertsende benaming voor de
volgorde van personen, die een voor een achter
elkander loopen; het pad is nauw, vrinden ! we moesten
/molar de ganzenorde aannemen.
GANZENROER, o. (-en, -s), vuurroer met langen
loop, waarmede men wilde ganzen schiet; het geweer van een ganzenjager.
GANZENSCHELP, ...SCHULP, v. (-en), zeedier tot
de orde der kreeftdieren en de afdeeling der eendenmossels behoorende, met samengedrukte, vijfkleppige, gestreepte schaal; alleen hierin van de
-eendenschelpen verschillende dat de kleppen duidelijk gegroefd zijn met verheven sleuven.
GANZENSMOUT, o. ganzenvet.
GANZENSPEL, o. gezelschapsspel dat men met
.dobbelsteenen op het ganzenbord speelt; vooral bij
kinderen gebruikelijk; —, (-len), een ganzenbord met
toebehooren: de kinderen hebben een nieuw ganzenspel gekregen; waar verkoopt men ganzenspellen?
GANZENVELD, o. (-en), veld waarop ganzen gefokt
worden; ...VET, o.
GANZENWIJN, m. schertsende benaming voor
water, als den drank der ganzen, in tegenstelling
van wijn.
GANZEPEN, v. (-nen), pen of veder eener gans,
inz. als schrijfpen gebruikt.
GANZEPEPER, v. (-s), met peper en andere spacerijen sterk gekruide spijs, waarin de deelen van eene
gans het hoofdbestanddeel uitmaken; vgl. hazepeper.
GANZEPOOT, m. (-en), poet van eene gans; (fig.)
(in de suikerber.) ijzeren werktuig in den vorm van
een ganzepoot, waarvan men zich bedient bij het
plamuren, d. i. het gelijkmaken van den voet van
een suikerbrood in den vorm.
GANZERIK, m. (-en), mannetjesgans, thans gewoonlijk gent of gander geheeten.
GANZERIK, v. plantengeslacht (Potentilla) uit de
familie der roosachtigen; aardbeziebladige ganzerik;
xilverwitte ganzerik; kruipende ganzerik; liggende ganzerik, voorjaarsganzerik; rechte ganzerik.
GANZESCHACHT, v. (-en), de schacht of hoornachtige buis eener ganzeveder; (bij uitbr.) de ganzeveder zelve, inz. als schrijfpen gebruikt.
GANZETONG, v. (-en), tong van eene gans; (plantenk.) volksbenaming voor de herderstasch of het
taschjeskruid, wegens de gelijkheid der lepelvormige
bladeren met ganzetongen.
GANZEVEDER, ...VEER, v. (-s, -en), (in 't algem.)
veder van eene galls; (in 't bijz.) de veder der gans,
als schrijfpen gebruikt, ganzepen; ...VLERK, m. (-en).
GANZEVLEUGEL, m. (-s), vleugel van eene gans;
(zeew.) bezaansboom; (in de binneiivaart) schippersboom, waarmede men, voor den wind of ruimschoots
zeilende, den schoothoorn van het gaffelzeil uitzet.
GANZEVOET, m. (-en), voet of poot eener gans;
-(plantk.) plantengeslacht met groote, hoekige bladeren, Chenopodium; algoede ganzevoet, ook goede
_Hendrik geheeten; roode ganzevoet; stinkende ganzevoet; veelzadige ganzevoet, ook kruipend modderkwaad
genoemd; vijgbladige ganzevoet; witte of gladzadige
.ganzevoet, ook opgaand modderkwaad, wilde melde,
mel of milt, luismelde, stokmel of meien geheeten;
zeegroene ganzevoet.
GAPEN, (gaapte, heeft gegaapt), den mond wijd
-openen: laat dokter de tong eens kijken: kom, gawp
•eens; — tegen een oven gapen, bijzonder wijd gapen,
(ook fig.) vergeefsche moeite doen om iets te verrichten of tot stand te brengen; — tegen dien oven
*an ik niet gapen, tegen die mededingers (tegenstan-dere, bezwaren) kan ik niet op; — het gerucht gaapt
,altfjd wider dan de daad, het gerucht vergroot het
felt altijd; —
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honger of dorst, uit gulzigheid) den mond wijd
openen tot het nuttigen van spijs of drank (inz.
van dieren gezegd, of wel van kinderen die voor
den paplepel den mond wijd openen); — we kunnen
zone eischen onmogelijk inwilligen, hff gaapt te wijd,
eischt te veel; onwillekeurig en op krampachtige
wijze den mond openen en daarbij diep ademhalen,
als een gevolg van lusteloosheid, vermoeidheid, dommeligheid enz., en daardoor inz. een teeken van verveling of ledigheid : het is niet beschaafd, in gezeischap
te gapen; zitten of liggen te kijken en te gapen; (scherts.)
't is hier zoo heet, dat de musschen (op het dak
zitten te) gapen, 't is buitengewoon, drukkend heet;
—zichdenmoduithelidgapen,
den mond al gapende
zoo overmatig opensperren, dat deze uit het lid
raakt; (van roofdieren of monsters) met opgesperde
kaken of open muil eenig wezen dreigen to verslinden; (dicht.)•'t verderf gaapt om ens; —
met open mond vol verwondering naar iets staan
kijken: de gapende menigte, die zich met hunne verlegenheid vermaakt had, week uiteen; — aan de deur
gapen, in of uit het venster gapen, nieuwsgierig pondzien; met open mond en vol verbazing, ontsteltenis,
schrik, gramschap enz. naar iets of iem. staren: de
dorpelingen bleven hen gapend nazien, alsof er iets
wonderloks voor hunne oogen geschiedde (vgl. aangapen); met begeerlijkheid naar iets uitzien, dorsten,
hunkeren: lieden die altijd naar eer en glorie gapen
Lin deze bet. vooral in Zuidn. gebruikelijk]; —
wijd ontsloten zijn, eene wijde opening of ruimen
toegang hebben: wijd gapende portefeuilles; in'twfjd
9-Tend portaal; — het (dat) gaapt als een oven (als
een ovenmond), (van eene bewering enz.) het is zoo
duidelijk als iets; — het gaapt gelfjk een open vat, het
is zonneklaar; (van lichaamsdeelen, t. w. van den
mond of het oog) wijd geopend zijn: de gapende mvii
van een verscheurend dier; — met gapenden mond, met
wijd geopenden mond; — naar het geluid gapen, met
open mond en ingehouden adem vergeefs trachten
geluid to geven; (dicht.) op het kerkhof gaapt een
versch gedolven graf; — het (een) gapend graf, de (een)
geopende grafkuil, (fig.) de ons dreigende deed; —
(van voorwerpen die vaneengereten, gespleten,
gescheurd of gebarsten zijn) eene wijde opening
(reet, spleet, scheur, barst of gat) hebben: de planken gapen; zone moues gaapt; zwart gaapten vensters
zonder ruiten; ook eene gapende bres; (van wonden,
zweren of gezwellen) wijd openstaan, ten gevolge
eener belangrijke kwetsing of ernstige ontsteking:
eene gapende woad; (van den grond, de aarde, of van
de aardspleet, de aardkloof of den afgrond zelf) wijd
geopend zijn (ook met het bijdenkbeeld : tot verslinden gereed): gapende afgrond; wie weet, of niet somtijds de afgrond voor onze voeten gaapte?; (fig.) een eindelooze afgrond van schande, van armoede gaapt er
voor vise voeten.
GAPER, m. (-s), iemand die den mond wijd geopend
houdt; iem. die herhaaldelijk geeuwt; (in 't bijz.)
iemand die uit nieuwsgierigheid of uit min of meer
domme verwondering of verbazing met open mond
stokstijf staat to kijken; (fig.) een houten beeld van
een gaper, inz. de houten kop met gapenden mond
en vaak met uitgestoken tong, welke voor den
winkel van een drogist als uithangteeken geplaatst
is, veelal bent beschilderd an potsierlijk uitgedost;
(bij uitbr.) de winkel, waarvoor zulk een kop uithangt;
(nat. hist.) schelpdier aan onze kusten, waarvan
de schelp eivormig en aan beide eindeh gapend is:
gewone strandgaper ; stompe strandgaper, ook kussentje
genoemd.
GAPERD [in Zuidn. ook GAAPAARD], m. (-s),
minachtend of gemeenzaam voor gaper (persoon,
uithangteeken, drogistwinkel).
GAPERIG, bn. (-er, -st), herhaaldelijk neiging gevoelende om to gapen, telkens gapen: ik weet niet
wat me scheelt: ik ben zoo wee en gaperig, wat bens je
gaperig van avond!
GAPERSCHELP, v. (-en), (nat. hist.) gaapschelp.
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GAPERSKOP, m. (-pen), een houten kop, welke een
gaper voorstelt, inz. als uithangteeken voor den
winkel van een drogist; hetzelfde als het meer gebruikelijke gaper.
GAPERSWINKEL, m. (-s), de wink& van den drogist, waarvoor een gaper uithangt.
GAPING, v. (-en), wijde opening, gat, bres (inz. in
de gelederen eener krijgsbende): eene wijde gaping
was in de slagorde gemaakt; — eene gaping aanvullen,
eene opening in de gelederen door het tusscheninvoegen van soldaten vullen ; wijde opening, reet,
spleet, scheur, barst of gat; leemte, onvolledigheid
(inz. in toepassing op onvolledige gezegden, redeneeringen, betoogen, geschriften enz.) : in die geschiedboeken en kronieken zijn vele gapingen; (landmeetk.)
het verschfl, dat men bij het carteeren vindt tusschen de afstanden der onveranderde punten op
het terrein en die, welke de kaart daarvoor aangeeft,"waardoor bij het carteeren in den bestaanden
veelhoek volgens de gemetene afstanden een open
vlak in den veelhoek op de kaart overblijft.
GAPPEN, (gapte, heeft gegapt), [gewest. ook GABBEN], (gemeenz.) kapen, stolen: ik heb zyn potlood
gegapt; — niet gappen daar! (b. v. tegen vrijende
paartjes gezegd, die willen kussen).
GAPS, v. (-en), (gew.) een handvol, eene hoeveelheid, die men Of in eene hand, Of in de beide aan
elkander gehouden opene handen omvatten kan:
een gaps rogge; een gaps geld.
GARANCEEREN, (garanceerde, heeft gegaranceerd),
met meekrap verven.
GARANCINE, v. roode verfstof, uit meekrap bereid;
—FABRIEK, v. (-en) ; —FABRICAGE, v.
GARANDE, v. zie GRANDE.
GARANDEEREN, (garandeerde, heeft gegarandeerd),
borg blijven, - staan (voor), waarborgen; — de Staat
heeft eene winst van 5% gegarandeerd, wat aan de
5 pert. mocht ontbreken, wordt door den Staat aangevuld; eene gegarandeerde leening; — gegarandeerd
edit goud, van het merk van echtheid voorzien.
GARANT, m. (-en), borg, waarborg.
GARANTIE, v- waarborg, borgstelling, borgtocht,
verzekering, vrijwaring: een leening onder garantie
van het gouvernement; — een koopen met een
jaar garantie, zoodanig dat mogelijke herstellingen
in 't eerste jaar nog voor rekening van den verkooper komen.
GARD, v. (-en), GARDE, v. (-n), (eigenl.) een bosje
rijshout, vroeger tot ka.stijding van kinderen gebezigd; (fig.) plak en gard ontwassen zUn, eene schoolmeesterlijke leiding kunnen ontberen; — hi] moot de
yard nog hebben, hij moet nog onder de plak, onder
opzicht staan; (inz.) de gard die op Sinterklaasavond aan ondeugende kinderen, in plaats van lekkernijen, uit naam van den heilige gegeven wordt:
pas op, of 5interklaas komt met de gard; — de gard
krijgen, verdienen, straf krijgen of verdienen, wegens
slecht gedrag; (veroud.) geeselroede; door de garden loopen, door de spitsroeden loopen (in toepassing
op krijgslieden).
GARDE, v. wacht van krijgslieden, met de bescherming van 's vorsten persoon belast, of van een
aanzienlijk staatsambtenaar of een staatslichaam;
keurbende, inz. bestemd voor de reserve, -welke in
groote veldslagen den beslissenden aanval doet, het
eerst door Napoleon I opgericht; — de oude garde,
de jonge garde, de beide afdeelingen van Napoleon's
garde, aldus geheeten naar gelang zij uit oud-gedienden of jongere soldaten bestond; (bij uitbr.) de
oude garde, een zeker aantal kamerleden, dat jaren
lang in het parlement zitting heeft gehad en eene
vast aaneengesloten politieke partij vormt: de oude
garde der conservatieven opende het debat; (ook) schrijvers, schilders enz. die tegenover een jonger geslacht aan de oude traditiin vasthouden: de oude
garde en de jongste school; — de nationale garde, de
burgerwacht of schutterij (in Frankrijk en sominige andere landen); — garde d'honneur, de door

Napoleon opgerichte eerewacht van aanzienlijken
uit zijne staten.
GARDE, na. (-n), (in 't algem.) soldaat tot de gardebehoorende; (gew.) veldwachter (het eerste deal van_
garde champetre).
GARDEBATALJON, o. (-s); ...COMPAGNIE,
(...ieen); ...KORPS, o. (-en).
GARDENIER, m. zie GAARDENIER.
GARDEOFFICIER, m. (-en); ...REGIMENT, o. (-en);
...SOLDAAT, m. (...daten).
GARDEROBE, v. (-s), kleerkamer, kleerkast; voorraad kleedingstukken die iemand bezit: er eene uitgezochte garderobe op na houden; de kleedkamer, bij
een tooneel.
GARDIAAN, m. (...dianen), opperste van een klooster; —SCRAP, o. waardigheid van gardiaan.
GARDIJN, v. zie GORDIJN.
GAREEL [in de volkstaal GREEL], o. (-en), lederen
halsjuk van een trekdier, halsgordel: een trekdier in
het gareel slaan, voor den wagon, den ploeg spannen; als zinnebeeld van slavernij, drukkende dienstbaarheid of afhankelijkheid in 't algemeen, juk,
boei, band, kluister: in 't strong gareel der staatzucht
afgesloofd; — slaafsch gareel, slavenjuk; — iem. in he
gareel slaan, hem noodzaken zich to onderwerpen
on diensten to bewijzen; — in het gareel zwoegen,
draven, enz., een moeilijk en kommervol Leven Leiden;
— een trekdier in het gareel spannen, het in het getouw, in de trekstrengen spannen, het aanspannen;
(bij uitbr.) gerei, tuig; iemand in 't gareel spannen,
hem in 't touw zetten, aan 't werk zetten; —
iemands gareel draven, hem slaafs gehoorzamen of
navolgen; — in hetzelfde gareel loopen, nauw aan
elkander verbonden zijn, (bij uitbr.) altijd samen zijn;
(art.) breede lederen riem die om de borst van een
trekpaard bevestigd wordt en waaraan de trekstrengen worden verbonden, borstriem; (jachtt.) touwen
strik waarmede in de vinkenbaan de lokvogels worden vastgemaakt ; (werktuigk.) het samenstel waarmode men een stoomwerktuig in gang brengt of
doet stilstaan.
GAREELBLOK [in de volkst. GREELDLOK],
(-ken), (zadelm.) het blok, waarop men het gareel
of halsjuk den vereischten vorm geeft, om het om
den hals on de schouders van het trekdier passend
to maken; ook haamblok genoemd.
GAREELBOOM [in de volkst. GREELBOOM], m. (-en),
de lange boom die de trekdieren van een twee- of
driespan scheidt en waaraan de gareelen of halsjukken door middel van riemen zijn bevestigd.
GAREELMAKER, m. (-s); ...MAKERSSTOK [in devolkst. GREELMAKERSSTOK], m. (-ken), (zadelm.)
de stok, waarmede de gareelmaker het vulhaar van
het halsjuk klopt.
GAREELNAGEL [in de volkst. GREELNAGEL],.
m. (-5), nagel of spijker not grooten ronden koperen
kop, zooals men op het gareel of halsjuk pleegt
aan to brengen.
GAREELTUIG, o. (-en), tuig met gareel; —MAKER,.
m. (-Si.
GAREN, o. [my. (-s), in de bet. van soorten van
garen] het nit vlas, hennep, katoen, wol, zijde of
haar gesponnen draad: katoenen, wollen, *den garen;
grof, fijn garen; borduur-, breigaren; — garen
of haspelen, het op den haspel winden ; garen tweernen of twijnen, het uit twee of meer naast elkander
gelegde Braden samenspinnen; — garen uithalen, ont-
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warren, (ook fig.) een vervelend, treuzelig work
onderhanden hebben; (bij uitbr.) er druilerig, verdrietig, bedrukt uitzien; —garen, verclubbelen (of eloit_
bleeren), de draden, welke getwijnd of getweernd
moeten worden, evenwijdig naast elkander op den
klos leggen; — gesponnen garen, het nit de korte
vezels van vlas. hennep, katoen of wol ineengedraaide garen, in tegenstelling van het getweernde
of getw(jimie garen, ook enkel garen geheeten; — machineed garen, in tegenstelling van handgaren; — (wee-

drawlsch, driedraadsch enz. gavot, het uit twee, drie

GAREN.
enz. draden samengesponnen of getweernde garen; —
twintiggangsch, dertiggangsch enz. garen, garen waarvan twintig, dertig enz. gangen op den ketting
gaan; — iem. draaien als een kluwentje garen, hem
geheel naar zijne hand zetten, met hem doen wat
men wil; — zijn eigen garen rokken, of zijneigengaren
trekken (d. j. uittrekken, tot eenen draad vlijen),
zichzelven alles toeschrijven, niemand ergens dank
voor weten; — met hem is het moeilijk garen spinnen,
is er moeilfjk garen te spinnen, met hem kan men
kwalijk wat aanvangen, hij is moeilijk te leiden;
nooit garen van gesponnen, daar is nooit iets
—da r is
van gekomen; — goed garen bij jets spinnen, ergens
veel voordeel van trekken, er veel bij winnen ;
garen van jets kunnen spinnen, niets goods
—ge n goed
of deugdelijks van jets kunnen maken; — zuiver
garen spinnen, zuiver en eerlijk handelen; — kwaad
garen spinnen, oneerlijk handelen; — het is goed spinnen van een andermans garen, van een andermans
leer goed riemen snijden; — men kan van alle vlas
geen goed garen spinnen, men kan niet alles ten
nutte aanwenden; — dat garen is maar van snuit
gesponnen, dat is geringe waar; — (gew.) het met
iem. in het garen hebben, krijgen, het met hem aan
(len stok. to kwaad krijgen ; —
gehv eernde linnen draden, inz. gebruikt om er mede
to naaien, te breien of te borduren : een klosje garen;
wit, blatur, rood garen; een kluwen garen; — garen en
band, garen, band en andere naaibenoodigdheden;
—ingaren band oen,
een garen-en-bandwinkel houden of met garen en band venten ; touw, dienende tot,
het vervaardigen van vischnetten, vogelnetten, strikken enz., (bij uitbr.) net, dat men uitspant um er
eenig le -vend wezen mede to vangen; (fig.) valstrik,
laag; — een garen spannen, een net of valstrik spannen, eene laag leggen; — iem. in het garen krijgen,
iem. in het net krijgen, hem verstrikken; — in het
garen gemaken, in verlegenheid, in 't nauw gebracht
worden; — in zijn (eigen) garen vallen, (w. g.) in zijne
(eigene) listen verward raken ; — voor het garen zijn,
op het punt zijn van gevangen te worden, van er
in to loopen; net waarmede men visch vangt, vischnet, inz. van fijn garen vervaardigd; net waarmede
men vogels, wild, inz. hazen of konijnen vangt:
vogel-, striknet; — een oude vos komt niet gemakkelijk
tweemaal in het garen, een slim mensch van veel
ondervinding laat zich niet gemakkelijk tweeraaal
op dezelfde wijze beetnemen; fijn net waarmede
men vlinders vangt.
GAREN, stoff. bn ., van garen vervaardigd: garen
handschoenen.
GAREN, (gaarde, heeft gegaard), zie GADEREN.
GAREN, bw., zie GAARNE.
GARENBALANS, v. (-en), (garenspinnerij) de balans,
waarop men eene streng garen weegt, ten einde de
fijnheid van de partij, waaruit de streng genomenis, te bepalen, sorteerbalans.
GARENBLEEK, v. (-en); ...BLEEKER, m. (.Si;
...BLEEKERIJ, v. (-en); ...BLEEKSTER, v. (-s);
...BOOM, m. (-en), (wev.) weversboom, waarom de
schering gewonden wordt; ...FABRIEK, v. (-en);
...FABRIKANT, m. (-en).
GARENG, v. (-s), vliegend insect in Ned. Indio, met
een stork sjirpend geluid, dat zich oij het
intreden van den Oostmoesson vertoondt, on daarom
als voorbode van den drogen tijd wordt beschouwd.
GARENHANDEL, m.; ...HASPEL, m. (-s) ; ...KETEL,
m. (-s), waarin men het garen kookt; ...KLOPPER,
m. (-5), die garen klopt; werktuig, waarmee men
het garen klopt; ...KLOS, m. (-son).
GARENKNOOP, m. (-en), (zeew.) bijzondere knoop
waarmede men de kabelgarens, alvorens ze tot een
kluwen te winden, aan elkander bevestigt.
GARENKRACHTMETER, m. (-s), (garenspinnerij)
werktuig waarmede men de kracht of stevigheid
van het garen opmaakt of meet.
GARENMOLEN, m. (-s), garenwinder; ...NOMMER,
o. (-s), een Engelsch garennommer moet men door 1,18
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deelen, om het met denzelfden graad van fijnte overeenkomende Fransche nommer te vinden; ...SCHACHT,
v. (-en), droogschacht.
GARENSORTEERMACHINE, v. (-s), werktuig waarmode men het garen samendrukt, ten einde de
fijnheid to bepalen on de partij to sorteeren; ...SORTEERSCHAAL, v. (...schalen), schaal der garenbalans; ...SPINNER, m. (-s); ...SPINNERIJ, v. het
spinnen van garen; het bedrijf van garen.spinnen,
werkplaats of fabriek waar garen gesponnen wordt ;
...SPOELSTER, v. (-s), vrouw die het garen op spoelen windt.
GARENSTROP, m. (-pen), (zee -w.) strop, bestaande
uit aaneengeknoopte kabelgarens, welke men tot
zekere dikte samenwindt en daarna door halve steken met een ander kabelgaren onderling verbindt.
GARENTABEL, v. (-len), tabel of rekentafel om
het fijnste nommer eener partij garen, waarvan men
eene streng gewogen heeft, to bepalen; ...TWIJNDER, m. (-s); ...TWIJNSTER, v. (-5); ...TWIJNDERIJ,
v. (-en), het twijnen van garen; de plaats waar dat
geschiedt; ...VERVERIJ, v. (-en); ...WIEL, o. (-en),
spoelwiel.
GARENWiNDER, m. (-s), werktuig waarover men
de strengen garen spant, om ze op een klos of tot
een kluwen to winden; (zeew.) eene soort van haspel waarop men het schiemansgaren windt, ook
schiemanswuit geheeten.
GARENWINKEL, m. (-s); ...ZAK, m. (-ken).
GARENZENGMACHINE, v. (-s), (katoenspinnerij) de
machine, waarmede men het garen door middel van
eene kleine gasvlam zengt, om het van de fijne
pluisachtige vezeltjes to zuiveren.
GARF, GARVE, v. (garven), (eigenl.) een bos afgemaaide on samengebonden graanhalmen, schoof:
in Gelderland maken vier garven een gast, vhf eiL
twintig gast een vimme; — garven opbinden, - binden,
dichterlijk ook samenvoegen enz.), de aren tot garven
amenbinden, het work der garvenbindster ; — zooden de garf van het land is, als het koren is binnengehaald ; (in den landbouw, inz. in Gelderland) de pacht
welke niet in geld, maar in een bepaald deal van
den naar de hoeveelheid der garven berekenden
graanoogst moot worden opgebracht: is de garf van
dat stuk land al betaald?; de lichte garf, de pacht
welke in een derde der geoogste garven bestaat;
de zware garf, welke twee vijfden van den graanoogst bedraagt; — op de garf bouwen, land bebouwen
op voorwaarde dat de pacht in een zeker gedeelte
der daarop geoogste garven zal worden opgebracht; •de garf geven, de pacht voor het gehuurde land in
korenschoov en opbrengen.
GARFBOER, in. (-en), (in deft landbouw, inz. in
Gelderland) boor die op de garf bouwt; ...GOEDEREN, o. mv, goederen in pacht gegeven tegen de
derde of vierde garf; vaste bezittingen der kerk
uit wier opbrengst de priesterkleeding en altaarversiering bestreden wordt.
GARFKAMER, v. zie GERFKAMER.
GARFLAND, o. (-en), (in den landbouw) land dat
op de garf wordt verpacht, in tegenstelling met het
hofland, dat tegen eene geringe geldpacht aan eon
garf boor ten gebruike wordt gegeven, om er tuinvruchten of veevoeder to telen.
GARFPACHT, v. [het my. (-en) w. g.], (in den
landbouw) de pacht of huur van een stuk land, die
niet in geld, maar in een bepaald deel der geoogste
garven wordt opgebracht.
GARFPACHTER, m. (-s), (in den landbouw) pachter die op de garf bouwt, garfboer.
GARFPLICHTIG, bn. (van personen) verplicht tot
het opbrengen der garfpacht: hoeveel garfplichtige
boeren wonen op zijn land ?; (fig.) van landerijen walker
huur den pachter garfplichtig maakt : welk eigenaar
zoude dulden, dat de pachter zijn mast naar de heid-e
bracht en aan het garfplichtig bouwland onttrok?
GARFSTER, v. (-5), zij die garft.
GARFZAAD, o. (...zaden), (in den landbouw, inz.,
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In Gelderland) het zaad van een garfland, dat door

de vorstin had een prachtig diamanten garnituur aanzulk een wekker kost 2 gulden en met het garnituur 5gki.
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den pachter in plaats van geld aan den verhuurder
wordt opgebracht.
GARM, ook GERM, v. (-en), (gew., vooral in Gelderland, Utrecht en Limburg) ooi die nog niet gelammord heeft.
GARMOND, v. (boekdr.) zekere lettersoort, ook
GARAMOND geheeten, en wel naar den lettergieter
Claude Garamond, overleden te Parijs in 1561.
GARNAAL [in de volkstaal ook GARNAAT, GORNAAT, GERNAAT, GARNEEL enz.], v. (...nalen),
[gmv. als collectieve stofnaamT; (in 't algem.) kleine
soort van zeekreeft, met ineengedrongen lijf, naar
beneden gekromden staart, paarsgewijs geplaatste
sprieten en over de pooten verdeelde scharen, tot
de familie der kreeften en de klasse der kreeft- of
schaaldieren behoorende; (in 't bijz.) de drie duim
lange zeekreeft, welke aan ooze kusten in menigte
gevangen en gekookt als lekkernij gegeten wordt;
een geheugen (memorie) hebben als een garnaal, een
heel klein, heel zwak geheugen hebben; — een verstand hebben als een garnaal, bijna geen verstand
hebben; — het hoofd van een garnaal hebben, een zeer
klein hoofd, niet veel verstand hebben; — een garnaal heeft 66k een hoofd ! hoe klein men ook is, men
toont toch zijn hoofd, blijft koppig op zijn stuk
staan; (oneigenl. spott.) persoon die bijzonder klein
of nietig van gestalte is.
GARNAAT, v. zie GARNAAL.
GARNALENBROODJE, o. (-s), broodje met gekookte
garnalen belegd, of waarin garnalen gobakken zijn;
...CROQUET, croquet waarin gekookte garnalen gebakken zijn; ...GEHEUGEN, o. zeer klein, zwak geheugen; ...KETEL, m. (-5), ketel om garnalen in te
koken; ...KORDER, m. (-5), ...KRUIER, m. (-s), man
die met een kor garnalen vangt.
GARNALENMAND, v. (-en); ...MARKT, v. (-en);
...MEISJE, o. (-s); ...NET, o. (-ten); ...PA STEITJE,
o. (-s); ...SAUS, v. (...zen); ...SCHOTEL, m. (-s);
...VANGST, v.
GARNALENVERSTAND, o. zeer klein verstand; iem.
die zeer bekrompen denkt en handelt; ...VLOOT, v.
(...vloten), eenige kleine visschersscheepjes, op de
garnalenvangst; (spottend) een aantal kleine vaartuigen; ...VROUW, v. (-en), ...WIJF, o. (...wijven),
verkoopster van garnalen; ...ZEGEN, v. (-5), een klein
sleepnet voor de garnalenvangst.
GARNEEREN [als scheepst. ook GARNIEREN],
(garneerde, heeft gegarneerd), (van kleedingstukken,
sieraden enz.) ze met een opnaaisel of boord van
eene andere, veelal fijnere of kostbare stof beleggen
of omzoomen: een kleedje net franje en zijde gegarneerd; een met fluweel en kantwerk gegarneerdejapon;
(scheepst.) (van de lading) ze garneeren, ze door eene
bedekking van planken tegen schade beveiligen, ze
net eene losse beplanking bedekken, om daarop
weder andere goederen te stouwen.
GARNEERING [als scheepst. ook GARNIERING],
v. (-en), de daad van garneeren; het garneeren, beleggen of omzoomen: fluweel en kantwerk ter garneering van japonnen; garneersel; (scheepst.) de losse
beplanking welke op de lading gelegd wordt, om
er andere goederen op to kunnen stouwen.
GARNEERSEL, o. (-s), de stof of het voorwerp,
waarmede men een kleedingstuk, sieraad enz. garneert; oplegsel, belegsel of boordsel: een zUden,
weelen, kanten garneersel.
GARNIEREN, GARNIERING, zie GARNEEREN,
GARNEERING.
GARNISAIR, m. (-en), soldaat bij een belastingschuldige ingelegerd, om dozen tot het voldoen van
het achterstallige to dwingen.
GARNITUUR, o. (...turen), garneersel : een garnituur
'van zijde; een buitenmodel sjako met verguld garnituur;
geheel of stel van verschillende bijeenbehoorende
voorwerpen, inz. van artikelen van mode of smaak,
die tot opschik of versiering dienen (in toepassing
op kleedingstukken, lijfsieraden en ameublement):

GARNIZOEN, o. (-en), legerafdeeling welke in eene
stad of vesting eene vaste standplaats heeft, bezetting: het garnizoen van Maastricht; — groote parade
en klein garnizoen, groote ophef en niet veel zaaks;
—garnizoenhouden,
gedurende eenigen tijd (ergens) in
bezetting liggen; — in garnizoen z(jn, liggen, bij eene
bezetting ingedeeld zijn, er toe behooren; — in garnizoen leggen, in bezetting leggen, plaatsen; — ergens
in garnizoen gaan, komen, ergens in bezetting gaan
liggen, komen te liggen; — naar zyn garnizoen gaan,
zich begeven, enz., zich begeven naar het legerkorps
waartoe men behoort; plaats waar eene bezetting ligt.
GARNIZOENSBAKKERIJ, v. (-en); ...BATALJON,
o. (-5); ...COMMANDANT, m. (-en); ...COMPAGNIE,
v. (...nieon), afdeeling soldaten, uitsluitend tot den
vestingdienst gebezigd en meestal bestaande uit
niet geheel .voor den velddienst geschikte manschappen. .
GARNIZOENSDIENST, m. (-en), dienst in de garnizoenen, waartoe detachementen, wachten, piketten
en werkbeurten behooren; ...DOKTER, m. (-s);
...HOSPITAAL, o. (...talen); ...INFIRMERIE, v. (-en),
ziekenzaal voor de militairen, hospitaal; ...KERK,
v. (-en), kerk waarin godsdienstoefening voor de
militairen gehouden wordt; ...KLEERMAKER, m.
(-s); ...LEVEN, o.; ...PLAATS, v. (-en), plaats waar
men in garnizoen ligt; ...VERANDERING, ...VERWISSELING, v. (-en), enz.
GARNT, v. en o. (gew.) collectieve stofnaam voor

garnalen.
GAROE, v. (artsenijmengkunde) de fijngestampte
bast van den garoeboom, als heelmiddel inz. in den
vorm van zalf aangewend; —BAST, m.
GAROEBOOM, m. (-en), benaming van een heestergewas, met fraaie lichtroode bloemen en roode bessen, tot de familie der blaarschorsigen behoorende;
ook peperboompje geheeten; ...ZALF, v. zalf uit den
bast van het peperboompje bereid.
GARRE, v. (-n), (gew.) reet: de garren van den vloer;
de deur staat op een garre, op een kier.
GARST, v. zie GERST en GAST (2de art.).
GARSTELEN, zie GORSTELEN.
GARSTEN, zie GASTEN (2de art.).
• GARSTIG, ook GASTIG, bn.bw.(-er, -st),(van vette
zelfstandigheden, als vleesch of spek, boter, smeer,
olie enz.) sterk van smaak en kwalijk riekend, ransig, galsterig: garstig spek; garstige boter; het garstig
ooerschot der geuren van de (uitgeputte) jeugd; (van
onstoffelijke zaken die den smaak of het gevoel
onaangenaam aandoen, walging of afkeer verwekken) walglijk, misselijk: eerie garstige waarheid;
bw. van wijze: op eene wijze die van garstigheid,
ransigheid getuigt: die boter smaakt garstig. GARSTIGHEID, v. ransigheid.
GARSTIG, bn. (van varkens) gortig, vinnig.
GARSTIGHEID, v. (van varkens) gortigheid, het
zich bevinden van talrijke op gerstekorrels gelijkende
knobbels in het vetweefsel van het geltorven dier;
het spek van aan die ziekte lijdende dienen heeft
een garstigen, walglijken smaak.
GARVE, v. zie GARF.
GARVEN, (garfde, heeft gegarfd), (landb.) het graan
in garven binden: de garven van het land voeren:
het landvolk was druk bezig met garven. GARVING, v.
GARVENBINDER, in. (-s).; ...BINDSTER, v. (-s).
GARVER, m. (-s), iemand die garft, die het graan
in garven bindt, of wel, de garven van het land voert.
GAS, v. (-sen), (gew., vooral in Gelderland) straat.
GAS, o. [mv. (-son), in de bet. van soorten van
gas], (in 't algem.) luchtvormige vloeistof (doze naam
word door den Brusselschen scheikundige J. B. van
Helmont (1- 1644) geheel willekeurig aan die stollen
gegeven), welker deeltjes (moleculen) de eigenschap
hebben van zich zooveel mogelijk van elkaar te
verwijderen en zich aldus in de ruimte, waarin zij
aanwezig zijn, to verspreiden; gasser ontwikkelen;

GAS.
gassen verbinden, vermengen, verbranden enz.; — vloeibare gassen, de gassen welke tot vochten verdicht
zijn; — volkomen, ware of pern anente gassen noemde
men vroeger die gassen, welke men niet kon verdichten, thans is dit met alle gelukt; (in 't bijz.) de
inz. uit steenkolen gestookte luchtvormige brandbare
-vloeistof, welke tot verlichting of verwarming wordt
aangewend, lichtgas: gas bereiden, branden, stoken
enz.; het gas aansteken; gaslicht:
vreest, dat het
gas zijn oogen bederven sal; gaslamp: het gas op-,neerdraaien, enz.
GASACHTIG, bn. luchtvormig.
GASBAD, o. (-en), het behandelen van een lijdend
lichaamsdeel met koolzuur; ...BALLON, m. (-s),
luchtballon.
GASBATTERIJ, v. (-en), (natuurk.) batterij of Voltasche toestel waarin de electrische stroom wordt
, opgewekt door de scheikundige werking van gassen,
, die in aanraking zijn met metalen verzamelplaten
'of electroden.
GASBEL, v. (-len), kleine hoeveelheid gas die in
eene vloeistof opstijgt of aan de oppervlakte ervan
een bobbel vormt; ...BEK, m. (-ken), bek- of tuftvormig mondstuk eener gasbuis, van porselein,
wetaal of speksteen vervaardigd en van een of meer
gaatjes voorzien, waardoor men het gas ter verbranding doet uitstroomen; ...BOEI, v. (-en), drijvende boei, des avonds met gas verlicht, om het
-vaarwater aan te wijzen.
GASBRANDER, m. (-s), voorwerp aan het uiteinde
eener gasbuis, waardoor men het gas ter verbranding doet uitstroomen; ...BUIS, v. (...buizen), de Luis
of dunne pijp waardoor het gas ter bestemder plaatse
geleid wordt.
GASCOGNER, m. (-s), praalhans, snoeshaan, pother.
"De Gascons, bewoners van de landstreek Gascogne
in Frankrijk, gaan algemeen voor bluffers, pothers
of grootsprekers door.]
GASCOKES, mv. de cokes van steenkolen, waaruit
gas bereid is; ...COMPAGNIE, v. (...nieen), maatschappij tot levering van lichtgas.
GASCONADE, v. (-s), pralerij, snoeverij, grootspraak.
GASDICHT, bn. hetzelfde als luchtdicht.
GASDOUCHE, v. (-s), het toepassen van een koolzuurstroom van hooge drukking op een lijdend
lichaamsdeel; ...FABRIEK, v. (-en), fabriek tot bereiding van lichtgas; ...FITTER, m. (-s), zie FITTER.
GASGLOEILAMP, v. (-en), gaslamp met een voor-werp
(kousje) boven den brander, dat in de gasvlam gloeit; ...LICHT, o. het licht van zulk eene
lamp; het is witter en geeft eene ruime besparing
van gas.
GASHAARD, m. (-en), haard die met gas verwarmd
-wordt; ...HOUDER, m. (-5), groote ijzeren cylinder,
alleen van onderen geopend, waarin men het toe bereide gas houdt of bewaart, alvorefis het door pijpen
ter bestemder plaatse te leiden (bij gasfabrieken).
GASHOUDERKUIP, v. (-en), de gemetselde of ijzeren
kuip, waarin de ijzeren gashouder eener gasfabriek
op teer of water drijft.
GASKACHEL, v. (-s), kachel die met gas verwarmd
-wordt.
GASKALK, v. kalk uit de zuiverings-apparaten der
gasfabrieken; aan de lucht blootgesteld verandert
zij in gips ; zij dient tot mest, het aanleggen van
wegen, het ontharen van huiden, het winnen van
ammoniak enz.; ...KOMFOOR, o. (...foren), komfoor
slat met gas verwarmd wordt; ...KOOKPLAAT, v.
(...platen), plaat om op to koken boven gas.
GASKOOL, v. [my. (...kolen) als voorwerpsn.,] de
kool welke zich bij de distillatie van steenkolen
in de bereiding van lichtgas aan de bovenzijde der
retorten in zware en harde stukken afzet.
GASKRAAN, v. (...kranen), de kraan, tap of stop,
waarmede men den stroom van het lichtgas in de
geleidingsbuizen afsluit of doorlaat.
GASKRACHTMACHINE, v. (-s), gasmachine.
GASKROON, v. (...kronen), kroonvormige luchter,
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van de zoldering van een vertrek afhangende, met
twee of meer armen, dienende tot gasverlichting.
GASLAMP, v. (-en); ...LANTAREN, v. (-s); ...LEIDING, v. (-en); ...LEVERING, v. het leveren van gas
door een gasfabriek.
GASLICHT, o. het licht of schijnsel van brandend
gas: het heldere gaslicht; —, (-en), gasvlam, als lichtgevend voorwerp beschouwd : hoeveel gaslichten branden er in de zaal?
GASLICHTSPEL, o.
zeker kinderspel, waarop
de gasverlichting is afgebeeld; ...ZON, v. (-nen), de
door gaslicht gevormde figuur van een zon of stralenkrans.
GASLUCHT, v. lucht of reuk van gas, inz. van
lichtgas.
GASMACHINE, v. (-s), machine door middel van
brandbaar gas in beweging gebracht; evenals bij de
stoommachine wordt in een cylinder een zuiger
omhoog bewogen door een mengsel van steenkolengas on lucht, dat telkens aangestoken on verbrand
wordt, waarna de dampkring den zuiger telkens
naar beneden drukt.
GASMAKER, m. (-s), (glasbl.) gemetselde cylindrische kuip, waarin men uit turf of bruinkolen het
gas maakt of bereidt, dat daarna door buizen naar
den glas- of smeltoven ter verbranding geleid wordt.
GASMEESTER, m. (-5), meesterknecht in eene gasfabriek; ...MELK, v. kalkmelk waardoor gas ter
zuivering gestroomd is; ...MENGSEL, o. (-s); ...METER, m. (-s), toestel om de hoeveelheid van het uit
de hoofdkraan uitgestroomde gas to meten of to
bepalen; ...MOTOR, m. (-5, -en), gasmachine.
GASONTPLOFFING, v. (-en) ; ...ONTWIKKELING,
v.; ...ORNAMENT, o. (-en), fraaie gaslamp of gaskroon.
GASPELDOORN, m. (-en), GASPELDOREN, m. (-s),
benaming van een doornig heestergewas met tweespletigen kelk. tot het geslacht doornstruik on de
familie der vlinderbloemigen behoorende; in Zuidn.
genste, ginste geheeten.
GASPIJP, v. (-en), de pijp of buis, waardoor het
gas uit den gashouder ter bestemder plaatse geleid
wordt; ...PIT, v. (-ten), het spitse buisje aan het
uiteinde eener gasbuis, waaruit zich de vlam van
het ontstoken gas ontwikkelt.
GASPOEDELING, v. (ijzersm.) het poedelen of omroeren van het door middel van gas gesmoltenruwijzer in den poedeloven; ...POMP, v. (-en), de zuigen perspomp, waarmede het gas uit de retorten
opgezogen en naar de zuiveringstoestellen voortgestuwd wordt; ...PRIJS, m. (...prijzen), de prijs van
het lichtgas; ...RETORT, v. (-en), gasvormer.
GASSEN, (gaste, heeft gegast), (katoensp.) het zengen van het ruwe weefsel door middel van eene
gasvlam, hetwelk na het weven of bleeken plaats
heeft, ten einde de stof van de pluisachtige vezeltjes
te ontdoen en aldus to gladden.
GASSIG, bn. als gas.
GASSLANG, v. (-en), gasbuisje van gomelastiek of
caoutchouc.
GASSTOKER, m. (-s), (in 't algem.) iemand die
gas stookt, in een kachel, oven of ander verwarmingstoestel; (in 't bijz.) persoon, belast met het
stoken van den oven in eene gasfabriek, welke de
retorten, waarin het gas bereid wordt, verhit.
GASSTOKERIJ, v. (-en), werkplaats van een gasstoker.
GAST, m. on v. (-en), iemand die, na daartoe uitgenoodigd to zijn, aan tafel medeeet; dien men feestelijk ontvangt; dien men gedurende eenigen tijd in
zijn huis opneemt on huisvesting verleent, logeergast: gasten zeitnoodigen, ontvangen, hebben; — een
welkosne gast, dien men gaarne ontvangt; iem. dien
men heeft uitgenoodigd ter bijwoning van eene uitvoering enz.: iemands gast zon; — een hooge gast, een
aanzienlijk, voornaam persoon, als gast; — een
vreemde gast, vreemdeling dien men aan zijn tafel
ontvangt of huisvest; (ook) fern. die zich buiten32
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sporig gedraagt; ongenoode gasten zffn zelden welkom,
of set men buiten achter de deur, wijst men de deur;
bij iemand gaan eten of feestvieren; —tegastga n,
—die kwflstega oilgan,moetdik jlsnode,
die
ingast
moet ook uitgasten; — etende en dra(gew.)
gende gasten, die ook nog mee naar huis nemen;
er lekker van smullen, zijn hart
—opiets egastga n,
er aan ophalen; in de wereld te gast zijn, een aangenaam en gemakkelijk leventje hebben; (ergens)
slecht te gast geweest zijn, (ergens) slecht onthaald
wie gekken noodt (noodigt), heeft wisse gasten,
gin;
—

—

—

—

wie gekken bij zich ontvangt, zich met dwazen
inlaat, kan moeilijk van hen afkomen; —
iemand die aan eene openbare tafel eet; iemand
die eene herberg bezoekt, of wel, als vreemdeling
in een logement zijn intrek neemt : de herberg was
vol gasten; in 't hotel waren zooveel gasten dat gees
kamer meer te krifgen was; — zooals de waard is, vererouwt htj zone gasten, men beoordeelt anderen naar

zichzelven; vreemde, niet tot het vaste schouwburgpersoneel behoorende tooneelspeler (...speelster), die
slechts tijdelijk in enkele rollen optreedt; —
jonkman, forsche kerel, flinke of ferme borst;

een kloeke, stoute, dappere, ondernemende gast; een

wakkere, flinke gast; — een ruwe gast, een
ruwe vent, die zich grof of lomp gedraagt; — een
Wilde gast, wilde kerel, wiDesteling, — een ongure
gast, schrikwekkend manspersoon; — een slimme,
sluwe, looze gast, slimme vos, sluwe vogel, leeperd ;
losse, vroolfjke gast, jolige vent; — een jonge gast,
—een
een jonge borst, een jong mensch; —
(in 't bijz.) knecht van een ambachtsman of fabrikant; gezel, werkknecht, vooral in samenstelling
als: poldergast, polderjongen; spuitgast, bediener
der brandspuit, enz.; (zeew.) knap, ervaren matroos,
inz. in samenstellingen gebruikelijk : baantjesgast,

rappe,

bootsmansgast, bramzeilsgast, kabelgast, marsgast,
ruimsgast, schiemansgast enz., matroos, geplaatst

aan den bootsmans-, schiemans-, bootsmansmaatsof schiemansmaatsbak. GASTJE, o. (-s).
GAST, v. (-en) (in Gelderland), GARST (in OverUse!), een vier- of zestal garven gemaaid graan, tegen
elkander aan gezet om te drogen, een hok: hetkoren
staat al in de gasten; viertal, inz. van eieren.
GAST, v. zie GEEST (2de art.).
GASTDING, o. (-en), (in het vroegere rechtsw.) geding of proces, waarin eene der beide partijen ter
plaatse, waar het gevoerd word, gast of vreemdeling
was; in tegenoverstelling van poor ter sding,
waarin beide partijen poorters waren.
GASTEBOD, GASTGEBOD, o. (-en), (veroud. gew.)
(eigenl.) uitnoodiging tot een gastmaal; (bij uitbr.)
gastmaal, gasterij, feestmaal.
GASTEEREN, (teen.) gastrollen geven, als acteur
optreden op een tooneel waarbij men geene vaste
verbintenis heeft.
GASTEN, (gaste, heeft gegast), (eigenl. gew.) te
gast gaan, een gastmaal bijwonen: uit gasten gaan,
in- en uitgasten; (bij uitbr.) brassen, slempen; thans
verouderd en door gastereeren vervangen; gasten en
brassen, slempen.
GASTEN, (gastte, heeft gegast), (in Gelderland), GARSTEN (in Overijsel), (landb.) de garven vier aan vier
(of wel zes aan zes) tegen elkander plaatsen, hokken.
GASTENBAK, m. (-ken), (scheepst.) de bak of afdeeling der matrozen op een oorlogsschip waarvan de
bootsman, de schieman, de bootsmansmaat of de
schiemansmaat het hoofd is on aan de gemeenschappelijke tafel van de gasten, die er toe behooren, voorzit.
GASTENDAG, m. (-en), dag waarop men gasten
ontvangt ; — vastendagen zijngastendagen, op vastendagen ontvangt men doorgaans gasten, geeft men
gastmalen; schertsend gezegd om to kennen to
geven, dat men heel good kan smullen, al onthoudr,
men zich van vleeschspijzen.
GASTERD, m. (-s), (gew.) gemeene kerel: het is een
echte gastercl.

GASTEREEREN [ook GASTREEREN], (gastereerde
[gastreerde], heeft gegastereerd [gegastreerd]), een
gastmaal houden, aan een feestmaal deelnemen;
slempen, brassen, lekker eten en drinken.
GASTERIJ, v. het overdadig en onmatig- brassen
of slempen; het deelnemen aan gastmalen of feestba.nketten; —, (-en), overvloedig, weelderig gastmaal.
GASTGEBOD, o. zie GASTEBOD.
GASTHEER, m. (-en), de heer des huizes die Ionian&
als gast bij zich ontvangt; ...HOF, o. (...hoven),
(Zuidn.) logement; ...HOUDER, m. (-s), ...HOUDSTER, v. (-s), (w. g.) logementhouder, -houdster;
waard, waardin.
GASTHUIS, o. (...huizen), (veroud.) huis ter verpleging van gasten of vreemdelingen; liefdadig gesticht, inz. tot huisvesting en verzorging van oude
lieden ingericht, oude manners- of -vrouwenhuis, of
wel, proveniershuis; — dat is de weg naar het gasthuis, dat is een gereed middel om arm to worden;
ziekenhuis ter verpleging van onvermogenden, hospi't gasthuis liggen; —
taal: binnen- en buitengasthuis;
het is daar geheel -, net een gasthuis, zij liggen daar
hetzelfde
gasthuis ziek, hij
ligt
in
alien ziek; —
lijdt aan dezelfde kwaal, verkeert in 't zelfde ongeval, of heeft hetzelfde gebrek; — ik heb ook in dat
gasthuis ziek gelegen, ik heb ook aan die kwaal gesukkeld, (bij uitbr.) ik heb ook die dwaasheid begaan,
heb er ook van gelust, weet er van mee te spreken.
GASTHUISKERK, v. (-en); ...KERMIS, v. (-sen) ,,
(veroud.) kermis, ingesteld tot viering van den dag
van den heilige, aan wien een gast- of godshuis
gewijd was.
GASTHUISLIEDEN, m. my. personen die in het
gasthuis verpleegd worden; ...MAND, v. (-en), mand
waarmede men lijders en lijken van en naar een
gasthuis brengt; ...MEESTER, m. (-s), bestuurder
van een gasthuis; ...MOEDER, v. (-s), bestuurderes
of moeder van een godshuis of ziekenhuis; ...MIN,
v. (-nen), eene min of zoogster, aan een gasthuis, hetzij godshuis of hospitaal, verbonden ter
verpleging van zuigelingen.
GASTHUISNON, v. (-nen), non of geestelijke liefdezuster die in een gasthuis, hetzij godshuis of hospitaal, zieken verpleegt; ...OPZICHTER, m. (-s), gasthuismeester; ...PREDIKER, m. (-5); ...VADER, m.
(-5), het hoofd, de vader van een gasthuis;
m. en v. (-n).
GASTJE, o. (-s), kleine gast; inz. een levendig, guitig, snaaksch, oolijk kind, zoowel van jongens als van
meisjes gezegd ; in scherts ook op jongelieden van
rijper leeftijd toegepast.
GASTMAAL, o. (...malen), maaltijd waarop men
gasten noodigt; feestmaal, banket.
GASTRECHT, o. (in het oude rechtsw.) het recht
of de wettelijke bepalingen, ten opzichte van gasten
of vreemdelingeft geldende ; het recht, dat eon gast
heeft op verpleging en bescherming van de zijde
van zijn gastheer (inz. in het oud-germaanscho
volksleven).
GASTREEREN, zie GASTEREEREN.
GASTRILOOG, m. (...logen), buikspreker.
GASTRISCH, bn. betrekking hebbende op de spijsvertering in de maag, of daaruit voortkomende:
gastrische koorts2n.
GASTROL, v. (-len), de rol, waarin een vreemd
tooneelspeler als gast optreedt; — eene gastrol vervullen, in een tooneelstuk als gast optreden.
GASTROLOGIE, v. de h oogere kookkunst ; ...MANIE, v. overdreven zorg voor den buik, het leiden
van een onmatig levee; ...NOOM, m. (...nomen),
lekkerbek, smulbroer.
GASTROSCOOP, m. (...scopen), (geneesk.) electrisch
verlichtings-apparaat, met welks behulp men de
maag bezichtigt. GASTROSCOPIE, v.
GASTTROUW, v. (w. g.), de trouw, die gast en
gastheer elkander schuldig zijn en die hen onderling als eon heilige band verl ■ indt, inz. volgens de
oude opvatting der gastvrijheid.
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GASTVRIEND, m. (-en), persoon met wien men door
den band van verleende of genoten gastvrijheid als
vriend verbonden is.
GASTVRIJ, bn. bw. (-er, -st), (van personen) .mild
of gul in het onthalen of herbergen van gasten, herbergzaam: hij is voor vreemden en bekenden steeds

huis of de kamer to verlaten; — het is met hem uit
inn gat en in min gat, hij loopt bij mij uit en in,
is altijd bij mij over den vloer ; (door houthakkers
gezegd) het gat niet te veel in het gat hakken, er genoeg spaanders uithakken, zoodat men de big flunk
bewegen kan; — het gat van een oven, de mond van
den oven; (veroud.) dat gat zult ge niet boren of dat
gat boort ge niet, ge zult het niet gedaan krijgen, het
niet klaarspelen, er niet in slagen; —
iemand een gat vernagelen, hem iets beletten, zijn
plan verijdelen; — het gaatje is naar den spijker, het
een past bij het ander; — voor elken spifter een gat
of voor elk gat een spijker weten, op alles een afdoend
antwoord bij de hand hebben, op alles eene uitvlucht weten; — weet de een een gat, de ander weet
een spijker (nagel), of wel, weet de een een spijker
(nagel), de ander weet een gat, weet de een iets aan
to voeren, de ander heeft terstond een antwoord of
uitvlucht gereed ; — zooveel gaten, zooveel spijkers,
evenveel antwoorden of uitvluchten, als tegenwerpingen; — er is geen gat zoo klein, of er past een spijker in, of wel, er is geen spijker zoo klein, of men vindt
er wel een gaatje voor, er is niets zoo klein of onbeduidend, dat niet ergens voor dienen kan; — als het

even gastvrij; (fig.) een gastvrij huis, dak; eengastvrife
disch; herbergzaam : een gastvrij oord, land, strand;
een gastvrij onthaal, gul en mild onthaal van een
gast; — bw. (van wijze) op gastvrije wijze, iemand
gastvrij ontvangen, onthalen, opnemen; welwillend:
het gastvrij te Amsterdam opgenomen kroost van Israel.
GASTVRIJHEID, v. gulheid in 't onthalen of herbergen van gasten; herbergzaamheid: de plicht, de

deugd der gastvr#heid; gastvrijheid aanbieden,bewijzen,
genieten, verleenen.
GASTVROUW, v. (-en), de vrouw des huizes die
iemand als gast onthaalt of huisvest.
GASVERBRUIK, 0., het gasverbruik neemt voortdurend
toe; ...VERBRUIKER, m. (-s), iemand die gas tot
verlichting of verwarming verbruikt.
GASVERDICHTER, m. (-5), toestel in eene gasfabriek, bestaande uit verscheidene loodrechte, op omgekeerde u's gelijkende buizen, waarin men het gas
afkoelt en verdicht, ten einde het van water, teer,
oli6n en ammoniakzouten te zuiveren (condensor);
...VERLICHTING, v.; ...VL 411, v. (-men), vlam van
brandend gas.
GASVORMER, m. (-s), aarden of ijzeren pijp in eene
gasfabriek, waarin men het gas uit steenkool stookt;
ga sretort.
GASVORMIG, bn. in gasachtigen toestand zijnde,
als gas voorkomende : het gasvormige kcolzuur; —
gasvormige toestand, de toestand van een lichaam dat
in den worm van een gas voorkomt. GASVORMIGHEM, v.
GASVULKAAN, m. (...kanen), vulcanische plek op
de aarde, waar zich waterstofgas uit den bodem
ontwikkel
t en dientengevolge brandende lichten en
vuren gezien worden.
GASWATER, o. (in de gasfabriek) het met vluchtige
olien, ammoniakzouten en vrije ammoniak vermengde water, dat na de zuivering van het gas in
de cokescylinde
rs of waterbakken achterblijft.
GAT, o. (-en), open plaats in eene vaste stof of in
een voorwerp, opening, vaak door geweld, door bederf of door slijting ontstaan: een gat in het dak, in

den vloer, in eene ruit; een gat in een kleed of kleedingstuk; — een gat in een dijk, plaats waar een gedeelte
van den dijk is ingezakt of door de kracht van het
water weggeslagen; — er is al een mooi gat in de
turf, wij hebben al heel wat verbrand (verkocht,
verscheept);
hij kijkt door een plank, waar geen
gat in is, meent zelfs het verborgene to kunnen zien
of doorgronden, meent alles to weten; (ook) hij ziet
alles;• — ergens geen gat in zien, (fig.) geene uitkomst
in iets zien, geen middel zien om uit de verlegenheid to geraken; — (schorts.) een gat in den dag (- morgen) slapen, laat opstaan; — een gat in zon goed maken,
een deel zijner geldmiddelen opofferen of verkwisten; — een gat in de lucht slaan, vol verbazing met
de armen in de lucht slaan; — groote gaten in het
(zijn) hoofd hebben, het hoofd vol groote plannen
hebben; — de vorst heeft een gat, de vorst is niet fel
meer, de kracht der koude is gebroken ; — praatjes
vullen geen gaatjes, door to praten in plaats van to eten
kan men zijn maag niet vullen, zich niet verzadigen,
(bij uitbr.) met praatjes richt men niets nit; —
opening in onderscheidene stoffen of voorwerpen
met opzet aangebracht, ten einde ze voor een bepaald doel to gebruiken: een gat in een luik; een
bloempot, schotel enz. met gaten; eene reef met fljne
gaatjes; — het gat van eene deur, de vierkante opening
in eene woning, welke tot doorgang dient en door
eene deur gesloten wordt; (Zuidn.) het gat uitgaan,
uittrekken, de deur uitgaan, vertrekken, (fig.) sterven; — iemand het gat van de deur (het vierkante gat)
:Often, hem verzoeken of gelasten onmiddellijk het
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zeil (hemd) scheurt, dan heeft het (is het) een gat,
schertsende aanmaning om zich niet, vOOrdat een
ongeluk treft, noodeloos bekommerd to maken; — een
cent met een gat, brengt altijd wat, brengt voordeel; —
opening in een kleedingstuk, dienende om er
hetzij hoofd, hals, armen of beenen, hetzij knoopen,
of wel andere voorwerpen door to steken; vooral
in de samenstellingen : armsgat, halsgat, hoofdgat,
knoopsgat; opening om door to kijken, kijkgat; (zeew.)
opening in het schip, aan het tuig of in een zeil,
vooral in samenstelling, meest in meervoudsvorm:

bovengat, kluisgat, rifgat, slotgat, soldatengat, spuigat,
voorgat; open plaats of vaarwater tusschen kusten
of banken, waardoor men van eene reede of uit eene
rivier naar zee kan komen, zeegat: het Brielsche gat,
Goereesche, Tesselsche, Yeersche gat; —
(krijgsw.) opening in het standvizier van eon vuurwapen, waardoor men in staat wordt gesteld er de
vereischte richting aan to geven, ten einde het doel
to treffen; — iemand in de gaten hebben, (eigenl.) hem
in het vizier hebben, (fig.) horn in 't oog hebben, op
horn scherp acht geven, met zijne gedragingen en
bedoelingen bekend zijn,.— dat loopt in de gaten, men
zal er op gaan letten, dat begint de aandacht to
trekken; — iets in de gaten krfjgen, bemerken; opening,
door den vijand gemaakt, hetzij in een muur of wal,
hetzij in de gelederen eener aaneengeslotene legerschaar; bres, gaping; (jachtt.) de opening of mond
van een der pijpen of gangen van een hol, waarin
dassen, vossen of konijnen zich ophouden; — hij is
voor an gat niet to vangen, of wel, voor geen gat te
vangen, hij is niet gemakkelijk, of wel, in 't geheel
niet to vangen; welgat; open plek of wonde ten gevolge van verwonding, verzwering enz. ontstaan:
een gat in het hoofd, in den vinger, in het been, in den
voet enz.; doorgestoken opening in het oorlapje, inz.
aangebracht tot het dragon van oorringen: gaatjes
in de ooren; gaatjes boren; —
tekort: een gat stoppen, een tekort in de geldmiddelen aanvullen door het verstrekken der benoodigde
gelden; eene schuld dekken; — een gat maken om een
ander gat te stoppen, eene schuld aangaan om eene andere dekken; — net geld kan men veel gaten stoppen,
met geld kan men vele moeilijkheden to boven komen, zich uit vele ongelegenheden helpen; —
holle plaats in eene vaste stof of in een voorwerp,
holte, holligheid: gaten in hout; een gat in een boom;
een gat in een tand of kies; een gat doppen, zie DOPPEN; plaats waar iets verborgen kan worden, schuilhook; — alle gaten omzoeken, alle verborgen plaatsen
doorzoeken, om iets dat men verloren heeft to yinden, overal omzoeken; — zijn hoofd in alle gaten steken, overal zijn neus in steken, zich met alles bemoeien; — een oude rat vindt licht een gat, een slim

GAT.

GATSTOPPER.

persoon van ondervinding weet zich licht uit ongelegenheid te redden; —Wed ding vindt licht een gat,
kan later wel ergens voor dienen (vult wel eene
leemte); — de lui uit alle hoeken en gaten bfjeenscharrelen, overal vandaan halen; hoek, kant, streek,

van botheid van een mes; dat is bjj zijn gatje at
hij heeft zich nog bijtijds weten te bergen, voordat
hem een ongeluk of onheil overkwam; dat lijkt er
op als min gat op een kommetje seep, dat lijkt er niet
het allerminst op; (gemeenz.) met het gat op den loop
zijn, (van eene vrouw) manziek; — hjj heeft geen nagels om zijn gat te krabben, hij is doodarm en mist
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inz. in samenstellingen als stinkgat, stinkhoek, tochtgat, tochthoek, regengat, waaigat, enz.; holle, min of
meer diepe plaats in den grond, kuil : een gat in den
grond graven; het duin is daar vol gaten; wat een gaten zijn er in den weg!; holle, of wel, uitgeholde

plaats in den grond, waarin zich een dier ophoudt,
hol, leger ; — een gat van een huis, een ellendig krot;
stil, onaanzienlijk, vervallen stadje of dorp (met
minachting gebezigd) : wat doe je in dat gat te wonen 7;
TVoerden is een stad, Oudewater is nog wat, maar
Montfoort is een gat; —

het onderaardsche hol van een kerker, (bij uitbr.)
de kerker, de gevangenis : iemand in het gat werpen,
sinfjten; — in het gat zitten, in de gevangenis zitten,
(fig.) in angst verkeeren; holle, nauwe weg of gang
in den grond, door een dier gegraven,. (Zuidn.) nauwe
straat of weg: dat is een vuil gat, een donker gat;
nauwe weg, veelal met eene uitwendige opening,
in het menschelijk of dierlijk lichaam, waardoor
vaste of vloeibare stoffen worden heengevoerd,
gang; inz. in samenstellingen gebruikelijk, als keelgat, neusgat, oorgat enz.: de gaten van den neus; het
gat van het linker oor; het gat der keel; zijne tong in
zfin gat trekken, zijne woorden intrekken, her-

roepen; (papierfabricage) stampgat in den hamerbak; (timmerm.) groef voor eene zwaluwstaartverbinding; (bij de verbinding met pen en gat) langwerpige, vierhoekige uitholling in het eene stuk hout,
waarin de pen of tap van het andere past. GAATJE,
o. (-s).
GAT, o. (-ten), (eigenl.) de uitwendige opening van
het darnikanaal, aarsgat; (bij uitbr., in de volkstaal),
het achterste, de billen ; of wel, in toepassing op
dieren, het achterlijf: op zijn gat vallen; iemand op
zijn gat slaan, enz.; — zfht gat aan iemand (of iets)
vegen, iemand of iets met de diepste minachting
behandelen; er volstrekt niet om geven, zich de
zaak niet aantrekken; op zijn gat zitten ( liggen), (van
bedrijven, takken van nijverheid enz.) in kwijnenden
toestand verkeeren; (van ondernemingen) mislukt
zijn en niet doorgezet kunnen worden; — voor het
(zfjn) gat krijgen, voor de billen krijgen, (bij uitbr.)
slaag krijgen; (ook) verliezen lijden; beknord worden; — iemand wat voor zijn gat geven, hem eene dracht
slagen op zijn achterste toedienen ; — iemand het gat
(iemands gat) likken, hem op walglijke, lage wijze
vleien en naar den mond praten; hem gatlikken;
hem op verachtelijke wijze
—iemandhetgatoedraien,
het achterste, den rug toedraaien; — iemand achter
hem
altijd
achternaloopen,
hem
overal
het gat loopen,
gedienstig volgen; — iemand in het gat kruipen, hem
op slaafsche, kruipende wijze vleien en dienen: ik
zou hem liever in zfjn gat kruipen, gezegd tegen iem.
die zich laag gedienstig aanstelt; ergens zijn gat
goed ingedraaid hebben, er goed aangeland zijn;
aan zijne aanmatiging of
—iemandopzijngatze n,
grootspraak een eind maken; — iemand een voet onder
het gat geven, hem wegjagen, de deur uitzetten; —
iets (t. w. een werk of taak) voor het gat schoppen„
slaan of lappen, het slordig, achteloos behandelen,
afraffelen; (ook) het voor een appel en een ei verkoopen; — geen zit in 't gat hebben, niet lang achtereen kunnen blijven zitten, ongedurig zijn, ook geen
zittend gat hebben; op zijn gat! (ter aanduiding dat
iemand in zijne verwachting of in zijn hoogen dunk
van het een of ander teleurgeste-id zal worden) : dat
kan hij denken! dat zal hem erg tegenvallen! dat
mocht wat!; — Jan Gat, een nietsbeduidende sukkel; —zijn (het) gat jeukt hem, (nl. naar slaag), in schertsende toepassing op ongehoorzame kinderen, die zelf
gevoelen welke straf zij verdienen; (ook) hij kan niet
blijven zitten; je /cunt er wel met je gat op naar Kellen
rijden, in scherts, ter aanduiding eener hooge mate

zelfs het onontbeerlijkste; — die zfjn gat brandt,moo
op de blaren zitten, die een fout of misslag begaat
moet er voor boeten; — men kan wel een, ei in haar
gat gaar koken, zij zit vreeselijk in den angst, in de
benauwdheid; — iemand jets aan het gat zetten, hem
oplichten, geldelijk benadeelen; — van achteren ziet
men de koe in het gat, later- ziet men de gebreken;
- (gew., Zuidn.) iets in von gat willen zien, nauwkeurig
willen onderzoeken; — (gew.) jets op zijn gat laten
afloopen, het aan zijn lot overlaten; — de boomen
moeten met een zwart gat gehakt worden, een weinig
beneden den stam, beneden den grond; —
lichaam of lijf in 't algemeen: hij zal zijn gat wel
bergen, er heelshuids of zonder schade at weten to
komen; — berg je (gat) ! platte, schertsende waarschuwing, om nit den weg te gaan; — zYn gat vol
schulden hebben, diep in schulden steken; — zijn
gat vullen, zijn maag of buik vullen; — von gat vol
zuipen, zich zat drinken, zich bezuipen; —
(kleerm.) het gat van eene broek, het deel van eene
broek, dat het achterste omspant; (zeew.) het achterste deel van het schip : een breed gat, een plat gat,
het breede of platte gedeelte onder den spiegel;
het ronde achterdeel van een schip,
—eenrondgat,
dat geen zoogenaamden spiegel heeft; — een schip
op zijn gat doen (laten) doordraaien, een schip door
het tegenhalen der zeilen doen achteruitgaan, en
vervolgens door het verkeerd aan boord leggen van
het roer in zekere richting doen draaien; — het schip
op zijn gat zetten, een schip met den achtersteven
op het droge zetten; — een schip in zijn gat leggen,
het van achteren diep doen gaan ; — dat schip ligt te
veel in zijn gat, ligt van achteren to diep, heeft te
veel stuurlast; het achtereind van een touw, waar•

door men het viert of aantrekt: het touwwerk op zijr
gat zetten, het zooveel mogelijk doorheen of stijf .

zetn.GATJE,o(-s)

GAT, verbastering van den naam van God in
volksuitroepen.
GATEN, (gaatte, heeft gegaat), van een of 'nee'
gaten of openingen voorzien : Ozer, leder gaten; —
eene parel gaten, er een gaatje in boron ; — een ge.
gate lepel, een lepel met gaatjes, in de lettergieterij.

GATENPLATEEL [Zuidn. GATENPATEEL, in onze
volkstaal GATEPETIEL], platte aarden schotel
met gaten of openingen, waardoor men water van
groente, visch of andere spijzen laat wegloopen,
doorslag; — hij is zoo dicht als een gatenplateel (gatepetiel), hij kan niets verzwijgen, flapt er alles uit.

GATENTEIL, v. (-en), een diepe schotel met gaten,
in de keuken in gebruik voor soortgelijke doeleinden als een gatenplateel.
GATERIG, bn. vol gaten.
GATJE, o. (-s), verkl. van gat (van den aars, het
achterste); — iem. een gatje geven, hem een zetje of
duw onder het gat geven, ten einde hem op to
wippen; (gew.) iemand met kromme naar buiten
gebogen beenen.
GATLIKKEN, (gatlikte, heeft gegatlikt), iem. gatlikken, hem uit gunstbejag op eene lage, kruipende
wijze vleien.
GATLIKKER, m. (-s); ...LIKSTER, v. (-s) die iem.
gatlikt; ...LIKKERIJ, v. (-en), het gatlikken.
GATNAALD, v. (-en), (zeilem.) kromme naald, dienende om een gat to steken in een touw, dat gesplitst moet worden, marlpriem.
GATSCHELPEN, v. my. een geslacht van schelp.
dieren, waarvan de onderschaal bij de spits eene
opening heeft.
GATSTOPPER, m. (-s). iem. die een gat of opening
stopt; persoon, wiens diensten men slechts tijdelijk

GEALTEREERD.

GATSTOPPER.
en bij gebrek aan beter gebruikt, noodhulp: voor
gatstopper dierten.
GAUCHERIE, v. linkschheid, lompe manieren, ge-

brek aan goede manieren.
GAUFREEREN, (gaufreerde, heeft gegaufreerd), fijn
plooien: fi gui en Op stoffen persen.
GAUW, bn. bw. (-er, -st), (van personen, menschen of
dieren) het vermogen bezittende om zich met snelheld to bewegen, vlug; — lent. te gauw zijn,vlugger
zijn dan hij; (ook) slimmer, behendiger zijn; (ook)
iemand de loef afsteken; — yaw als water, zeer
vlug; vlug, gezwind, rap : onderdanig, gauw en goed,
dat is 't parool I; vlug, behendig, vaardig (in 't verricbten van iets): hij is niet een van de gauwsten;
1,(1 is gauw met de pen; — een, gauwe vogel, een looze
guit, een slimmerd; (w. g.) (van de hand) vlug,
gezwind, behendig; inz. in het grijpen of vangen;
(van het bloed) snel door de aderen stroomend.
snel omloopend, inz. als het kenteeken van een
opgewekt on levendig gestel, of als een gevolg van
verschillende gemoedsaandoeningen, als onrust, gejaagdheid, opgewondenheid enz.: ik kan niet teach-

ten. gees lodeljjkheid! het lecen is er to kort en min
blued te gauw voor; — bw. (van wijze) op eene
vlugge, behendige -wijze: iets gauw in orde brengen;
iem. gauw helpen; iets gauw vatten, raden enz.;
spoedig, fluks: gauw wegloopen; gauw spreken; game
antwoorden; — te gauw oordeelen, overijld oordeelen,
een voorbarig oordeel vellen; — zoo gauw niet! niet
zoo haastig! zacht wat! langzaam aan!, — gamy!
of gauw! gauw! waarmede men iem. aanspoort of
gelast spoed to maken; bw. (van tijd) binnen
korten tijd: ik hoop, dat gij maar gauze thuis komt;

het kon eens heel gauw met mij gedaan zijn; — zoo
gauw, zoo spoedig, spoediger dan men wenscht of
wel denken zou: jammer dat de pret zoo gautv voorbi)
is; — zoo gauw niet, nauwelijks : zoo gauw had ik
hem niet gezien, of ik herkende hem.
GAUWDIEF, m. (...dieven), een dief die op behendige, listige wijze to werk gaat ; geslepen, doortrapte
dief; (bij uitbr.) een schelm, schurk, een cieugniet,
(scherts.) een snaak, guit, potsenmaker: 't is een
aardige gauwdief; een slim, oolijk kind, guit, schalk.
G.A_UWF IEFJE, o. (-5).
GAUWDIEFSCH, bn., op zijn gauwdiefsch, op de
wijze van een gauwdief, als gauwdief.
GAUWDIEVENTAAL, v.; ...DIEVERIJ, v. (-en),
schelmerij.
GAUWERD, m. (-s), vlug, behendig man, inz. die
anderen verschalkt of bedriegt: die gauwerd leeft van
zijn kunstgrepen aan de speeltafcl; sluw, listig, geslepen man; een vlug, slim kind: een gauwerdje,
een slim ventje, een platje, (spott.) een langzaam,
traag of talmachtig man: daar heeft me die gauwerd

een heel uur zoekgebracht met eon paar laarzen te
poetsen!, iem. die lang niet snugger is, een domkop
of sukkel.
GAUWERIK, ook GAUWRIK, m. (-en), (w. g.) schran
der, slim man, slimmerd.
GAUWHEID, v. vlugheid, behendigheid, slimheid.
schranderheid; (...heden), eene handeling, die
daarvan getuigt, gauwigheid.
GAUWIGHEID, v. gauwheid; — in de gauwigheid,
inderhaast, door vlug to werk to gaan; vlugheid.
behendigheid: 't is maar eene gauwigheid;
den), eene handeling, die van behendigheid of slimheid getuigt; een behendige greep, een slimme streek;

zij was doorleerd in velerlei grillige gauwigheden;
met een gauwigheid, met eene vlugge beweging, met
een behendigen streek.
GAUWTE, v. vlugheid, behendigheid; — in de
gauwte, inderhaast; — met de gauwte, (Zuidn.) gauw,
vlug, gezwind.
GAVE, v. zie GAAF.
GAVEL, v. zie GAFFEL.
GAVIAL, m. (-s), (nat. hist.) snavelkrokodil, met
een langen cylindervormigen bek, in Indie (vooral
in den Ganges).
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GAVOTTE, v. (-s), muziekstuk ter begeleiding van

zekeren ouderwetschen dans; die dans zelf.
GAZEL, v. (-len), GAZELLE, v. (-n), zoogdier tot
de orde der herkauwende dieren en het geslacht
der antilopen behoorende; inz. de in Noord-Afrika
on zuidwestelijk Azi6 voorkomende gewone gazel
(Antilope dorcas); zij is bekend door hare vlugge en
bevallige bewegingen en hare fraaie donkere oogen
en wordt vaak in beeldspraak aangewend bij de
schildering van vrouwelijk schoon.
GAZELLENOOGEN, o. my. (fig.) schoone, donkere
vrouw en o ogen.
GAZEN, stoffel. bn ., van gaas vervaardigd: een
gazen stof; een gazen sluier, gewaad, doek, zeef enz.;
gazen gordijnen; (fig. dicht.) uit eene lichte, dunne
on doorschijnende stof, welke met gaas vergeleken
wordt, bestaande : de vlinder, rondfladderende op zon,

gazen vleugelljes.
GAZET, v. (-ten), (Zuidn.) courant, dagblad.
GAZETTIER, m. (-s), (Zuidn.) dagbladschrijver, -uit

gever.
GAZOMETER, m. (-5), gasmeter.
GAZON, o. (-s), grasperk.
GE, pers. vnw. zie
GEAARD, bn. (van personen) van zulk een natuur

of inborst, als in de bepaling wordt uitgedrukt:

slechtyeaard, welgeaard, rechtgeaard; — (w. g.) van
nature geschikt tot: sommige districten in den polder
van Schouwen zn tot de meekrapteelt zoo wel geaard,
dat enz.
GEAARDHEID,

v. (...heden), natuur, aard, inborst:

eene beminneloke, goede, liefderijke geaardheid ; eene
booze, slechte geaardheid; eene sombere geaardheid;
onderscheidene geaardheden; — innerlijke geaardheid,
iemands aard, voor zoover deze het innerlijk wezen
van zijn persoon uitmaakt, inz. in tegenstelling van
den schijn, dien hij aanneemt.
GEAARZEL, o. het aarzelen.
GEABONNEERD, vd. ik ben op dat werk geabonneerd,

ik ben er op ingeteekend.
GEABONNEERDE, m. en v. (-n), die zich verbonden
heeft door inteekening; een abonnement hebbende.
GEACCEPTEERD, vd., een geaccepteerde wissel, wissel door den betrokkene geteekend (aangenomen to
betalen).
GEACCREDITEERD, vd. kredietwaardig: een, geaccrediteerd huis, een firma waaraan men krediet verleent, die to goeder naam en faam bekend staat;
toegelaten: de bij het Nederlandsche hof geaccrediteerde

gezanten.
GEACHEVEERD, vd. bn. voltooid, gee'indigd, (fig.)
volkomen, zorgvuldig afgewerkt; een geeacheveerde
oproeding, waaraan niets ontbreekt; een geacheveerd
spel, keurig, in de puntjes uitgevoerd.
GEACHTHEID, v. (w. g.) het geacht zijn; ze noemen

hem een geacht schrijver, nu op die geachlheid valt
wel wat of te dingen.
GEADERD, bn. (van personen) van aderen voorZion: blauwgeaderd; (w. g.) (van bladeren van planten) voorzien van aderen on fijne vezels; generfd;
(van marmer, hout of andere vaste stoffen) voorzien van aderen of bochtige strepen, die in loop
en gedaante op aderen gelijken.
GEADOPTEERD, vd. aangenomen (als kind).
GEAFFECTEERD, bn. bw. gemaakt, gekunsteld,
onoprecht.
GEAFFECTEERDE, m . (-n), de geaffecteerden bij het
brandwezen, de brandspuitgasten.
GEAGGREGEERDE, m. (-n), toegevoegd ambtenaar;
iem. die bij afwezigheid van den chef als hoofdambtenaar fungeert on wiens handteekening als
zoodanig van kracht is.
GEALIMENTEERD, vd. bedeeld, ondersteund.
GEALIMENTEERDE, m. en v. (-n), bedeelde, armlastige.
GEALLIEERDEN, m. my. bondgenooten.
GEALTEREERD, bn. ontroerd, ontsteld (gew. v eraltereerd); (muz.) gealtereerde dissonanten.

GEANKERD.

GEBAZEL.

GEANKERD, bn. van een of meer ankers voorzien;
een of meer ankers hebbende; (wapenk.) (van een
kruis, welks armen gespleten en in den vorm van
een anker omgebogen zijn) ankervorraig: een wapen-

lei onbeduidende clinics; inz. uit aangeborenpraat- .
het gebabbel der kinderen; het gepraat in zucht:
ongunstigen zin, het kwaadspreken, achterklap:
het gebabbel der menigte, praatjes.
GEBAF, o. het gedurig of aanhoudend baffen of
blaffen; het gebas of geblaf.
GEBAK, o. het gedurig of aanhoudend bakken:
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schild met een geankerd kruis.

GEAPPELD, bn. (van de huid van een paard) van
appelgrauwe kringen voorzien.
GEARMD, bn. van zoodanige armen voorzien, als
door het bepalende bijwoord wordt aangewezen,
alleen in samenstellingen gebruikelijk, als: dikgearmd, kortgearmd, langgearmd enz.; gearmd gaan,
loopen, enz., arm in arm gaan, loopen, enz. ; zfj wandelen altjjd gearmd; met wie loopt hjj daar gearmd
over straat 7 — 11# is ook al gearmd, van eene dame

voorzien, (bij uitbr.) verloofd.
GEASSOCIEERDE, m. ( n), vennoot.
GEASSORTEERD, bn. ruim voorzien (van koopwaren); (ook) blj elkander passende.
GEASSUREERD, vd. verzekerd (tegen brandschade
enz.).
GEASSUREERDE, m. en v. (-n), die verzekerd is.
GEAUTORISEERD, vd. bn. van volmacht voorzien,
gemachtigd; bevoegd verklaard.
GEAVANCEERD, vd. bn. vooruitgekomenrgeplaatst,
gevorderd, bevorderd ; vooruitstrevend : de geavanceerde part, de vooruitstrevenden, ook geavanceerde
richting ; geavanceerd in zijn denkbeelden; geavanceerd
-

liberaal.

GEAZIJND, bn. (van spijzen, inz. van salade) met
azijn begoten, toebereid.
GEBAAND, bn. (van een weg) begaanbaar gemaakt
door het gelijkmaken van den grond en het uit den
weg ruimen van hindernissen; geeffend.
GEBAAR, o. geschreeuw, getier, misbaar (van menschen); de wijze, waarop men zich aanstelt of voordoet; vaak in tegenstelling met iemands innerlijke
geest- of gemoedsgesteldheid: blfj, vriendelijk, vroolijk
gebaar; uiterlijk vertoon, glimp : door uiterlijk gebaar

van gedienstigheid weet gfj u overal door te helpen;
drukte, beweging: uw ronden lack, uw luide kreten,
uw drok gejoel en wild gebaar; — houding en gebaar,

de uiterlijke kenmerken van iemands persoonlijk- heid; (gebaren), eene beweging van het lichaam
of zijne deelen, inz. aangezicht, handen, armen of
schouders, waardoor men op nagenoeg onwillekeurige wijze uit, wat in den geest of het gemoed omgaat; gebaarde: levendige, sprekende gebaren ; driftige
gebaren ; een gebaar van afgrfjzen, ontzetting, tevredenheid, verbazing enz.; — sprekende gebaren, lichaamsbewegingen, waarmede men op sprekende of bijzonder duidelijke wijze zijn bedoeling of gemoedstoestand uitdrukt; dergelijke bewegingen waardoor
men aan zijne woorden kracht bijzet, geste, mime:
allerlei gebaren maken ; duidelijke, geheimzinnige gebaren; (ook) waarvan men zich als van eene taal
bedient om de gedachten of gemoedsbewegingen
van den persoon, dien men voorstelt, op duidelijke
welke potsier-wijze te uiten, gebaarde, gesticulatie :
loke gebaren maakt die redenaar ?; de gebaren der
tooneelspelers laten soms reel te wenschen over; —
stomme gebaren, gebaren, waardoor men zonder to
spreken zijne gedachten of gemoedsbewegingen op
duidelijke wijze uit.
GEBAARD, bn. (van personen) van een baard voorzien, een baard hebbende; eene vrouw gebaard, is van
kwaden aard.
GEBAARDE, v. (-n), gebaar in concrete beteekenis (het woord wordt in den gewonen stijl liefst
vermeden).
GEBAARMAKER, m. (-s); ...MAAKSTER, v. (-s), die
gebaren maakt.
GEBAARMAKING, v. (w. g.) het maken van bewegingen tot uitdrukking der gedachten; inz. in betrekking tot doofstommen wier taal in bepaalde
vingerbewegingen bestaat; het maken van gesten
of mimen bij het declameeren of acteeren, gesticuI atie, mimiek.
GEBABBEL, o. het onophoudelijk praten over aller-

het gebak in de poffertjeskramen hulde de kermisgasten in een dikken rook; eene onbepaalde veelheid

van gebakken voorwerpen, inz. lekkernijen, als taarten, pasteien, banket, suikergoed enz.: versch, oud,

overheerlfjk gebak ; na het gebraad word het
gebak
voorgediend; (in 't bijz.) zooveel brood als to gelijk
gebakken wordt, een baksel: daar de oven te heet
gestookt was, is het gebak verbrand;
(- ken), eene

spijs die gebakken is (lekkernijen).
GEBAKJE, o. (-s), taartje, pastijtje: gebakjespresenteeren; hij had zich de maag bedorven aan gebakjes; —
het is me een gebakjel, ter aanduiding van een lastig

of ondeugend kind, een deugniet.
GEBAKKEN, bn. (van steen of steenen voorwerpen,
als bouwsteenen, dakpannen, tichels, potten en pannen, enz.) door bakken in den vereischten vasten
toestand gebracht, inz. in tegenstelling met gegraven, gebrande of in de lucht gedroogde steensoorten
of steenen voorwerpen: gebakken steen, baksteen.
GEBAK(S)MAND, v. (-en), ...SCHAAL, v. (...schalen),
...SCHOTEL, m. (-s), ...SCHOTELTJE, o. (-s), een
kristallen of porseleinen bak, schaal, schotel, schoteltje voor gebakjes.
GEBALANCEERD, vd. in evenwicht gehouden, wederzijds opgewogen- afgesloten (van rekeningen).
GEBALDER, o. het telkens of aanhoudend balderen; het gebulder, inz. van grof geschut: in de verte
hoorde men het gebalder van het geschut des vijands.
GEBALK,

o. het telkens of aanhoudend balken,

het geschreeuw van een ezel: het gebalk van den
ezel is een onaangenaam geluid;
toepassing op
kinderen) : dat vervelende gebalk van die kinderen.
GEBALLAST, bn. van ballast voorzien (inz. van
schepen); — de spoorweg is niet aangelegd en geballast
voor snel vervoer, niet zwaar genoeg voorzien.
GEBANVLOEKT, bn. (dicht.) door den pauselijken
banvloek getroffen en daardoor van de kerkelijke
gemeenschap uitgesloten; (bij uitbr.) vervloekt.
GEBAREN, (gebaarde (zich), heeft (zich) gebaard),

(uitsluitend Zuidn.), zich aanstellen, op zekere wijze
zich voordoen, to work gaan: ik zag hoe de kapitein
voor den kolonel geweldig met armen en beenen gebaarde
en zijne sabel ten gronde stiet; hi)" gebaarde zich als een
uitzinnige ; — van niets gebaren, niets laten blijken,
zich houden alsof men van eene of andere zaak
niets of weet; — hij gebaarde te slapen, veinsde to
slapen, hield zich slapende; —
gebaart, dat hij ziek
is, houdt zich ziek; — zich gebaren (alsof, of), zich
houden, daen als(of).
GEBARENKUNST, v, (w. g.) de kunst, om vereischte
gebaren, hetzij gesten of mimen, bij het declameeren of acteeren to maken; ...SPEL, o. de gesten of
mimen van een tooneelspeler; eene opeenvolging
van gebaren, hetzij gesten of mimen, waarmede men
zijne woorden doet vergezeld gaan of zijne gedachten uitdrukt: een wisselen van gedachten door veelbeteekenend gebarenspel; — een stem gebarenspel, eene opeenvolging van gebaren waardoor men zonder to
spreken uit, wat in den geest of het gemoed omgaat.
GEBARENSPELER, m. (-s), (w. g.) tooneelist, wiens
spel in het maken van stomme gebaren of mimen
bestaat; ...SPRAAK, v., ...TAAL, v. de taal of gedachtenuiting, welke in gebaren, hetzij gesten of
mimen bestaat.
GEBAS, o. (van honden) het telkens of aanhoudend
bassen; het geblaf, gebaf; (fig.) (van menschen) getier, gescheld, gedreig.
GEBAUW, o. het aanhoudend bauwen.
GEBAZEL, o. het telkens of aanhoudend bazelen
of spreken waarvan een ander niets begrijpt; (ook)
het beter willen weten; (ook) het doorslaan in

GEBAZEL.
bet spreken; (gew,) het telkens of aanhoudend nden
baas spelen," van kleine kinderen gezegd: dat ge-

GEBETEREN.
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GEBEENTE, o. (-n), het samenstel der beenderen
van het menschelijk of dierlijk lichaam, het been-

hazel over den suikerpot moet nu uit zyn.
GEBBE, v. (-n), (vissch.) zeker vischtuig, een schep-

dergestel: fffn, grof, zwaar van gebeente; — als men
van den duivel spreekt, dan rammelt z#n gebeente,

net, dat aan een gaffelvormigen stok bevestigd is,
-en waarmede men op de binnenwateren kleine visch
vangt, aldus genoemd naar den gapenden vorm van
-den tweetandigen stok.
GEBBETJE, o. (gew.) grapje, gekheid, dwaas gebaar: gebbetjes maken.
GEBED, o. (-en), (minder gewoon dan) beds, dringend verzoek: heeft het gebed uws vaders dan geen
de minste macht op sew gemoed ?; het bidden, het aanroepen der Godheid, als middel van vereering, dankzegging of smeeking : een ernstig, krachtig, ootmoedig,

(schertsend) als men van iem. spreekt die onverwacht aankomt; — wee je gebeente!, bedreiging van
een pak slaag of gestrenge straf; het innigste, binnenste van 's menschen lichaam, beschouwd als de
zetel van verterend zielelijden, hevige aandoeningen
of diep ingewortelde gebreken : die gedachte verteerde
hem het gebeente, maakte hem ziekelijk en uitgeput; — de ondeugd zit hem in (of tot in) het gebeente,
is diep bij hem ingeworteld; —
de beenderen van een of ander lichaamsdeel: het

vurig, warm gebed; gebeden tot de goden; — het gebed
.des Heeren, het Onze Vader; — eene bffeenkomst met
gebed openen en sluiten; een huis des gebeds, een
bedehuis; — de ure des gebeds, de tijd waarop vol.
ens een godsdienstig voorschrift gebeden wordt;
in het gebed, in het bidden : in den
—in(den)geb de,
gebede voorgaan; — ten gebede, tot het gebed, om to
bidden; — in zone gebeden iem. gedachtig (of indachtig) zijn, onder het bidden aan iemand gedenken,
niet alleen voor zich zelven, maar ook voor hem
bidden; — een gebed (gebeden) opzenden, uitspreken, ten
hemel zenden; ook verhooren, aannemen; — (in den
bijbel) een gebed bidden; een gebed opheffen, een gebed
‘opzenden, t. w. ten hemel of tot God; — eon gebed
zeggen, (in toepassing op kinderen) van buiten geleerde gebeden opzeggen; de kerkelijk vastgestelde
vorm van een gebed, het formulier, waarnaar gebeden wordt of dat in bepaalde gevallen als gebed
wordt uitgesproken: de liturgie der gereformeerde
kerken in Nederland bevat onderscheidene gebeden; —
het gedeelte der godsdienstoefening in de Prot.
kerk, dat de leerrede voorafgaat of sluit, en waarbij
•le predikant op luiden toon voor de gemeente bidt
of het gebed uitspreekt: een lang, kort gebed; veer-,
nagebed; (gew.) eene godsdienstoefening, die bestaat
uit eene korte rede en een uitvoerig bidden : welke

dominee zal heden het gebed doen?
GEBEDEL, o. het gedurig of aanhoudend aalmoe2en vragen: aan dat gebedel op straat mocht de politie
wel een eind maken; het herhaald ootmoedig smeeken om de eene of andere gunst.
GEBEDENBOEK, o. (-en), een boek dat gebeden bevat, inz. zoodanige, die een kerkelijk vastgestelden
of voor bijzondere gevallen voorgeschreven vorm
hebben; ...HUISJE, o. (-s), bidkapel; ...KAMER, v.
(-5), bidkamer, bidcel.
GEBEDENTELLER, m. (-s), bidsnoer, dienende om
het aantal gebeden, dat men gedaan heeft, to tellen. (bij de Katholieken in een kralensnoer bestaande en hetzij rozenkrans, hetzij paternoster genoemd).
GEBEDSRIEM, m. (-en), lederen riem door de Israelieten bij het ochtendgebed op de werkdagen gedragen.
GEBEEF, o. het aanhoudend beven.
GEBEELD, bn. van ingeweven figuren voorzien,
met beeldwerk doorweven: een gebeeld tafellaken;
van beeldwerk voorzien : zilveren gebeelde eaten; een
zilveren gebeelde beker.
GEBEELDHOUWD, vd. van beeldhouwwerk voorzien: een gebeeldhouwde stoel.
GEBEELDWERKT, bn. van zoodanig beeldwerk
voorzien, als door het bepalende bijwoord wordt aangewezen; alleen in samenstelling voorkomende:

fijngebeeldwerkt.
GEBEEND, bn. van zulke beenen voorzien als door
het bepalende bijwoord wordt aangewezen, alleen
in samenstellingen gebruikelijk : dikgebeend, kortgebeend, langgebeend; ook (scherts.) langgebeend: dat
heer is ook gebeend ! wat een stappen !; van zulke beenderen voorzien, als door het bepalende bijwoord
wordt aangewezen : dikgebeend, grofgebeend; grove of
uitstekende beenderen hebbende : de overige menschen-

handen z#n gespierd en gebeend, kloek en form gebeiteld.

dier greep haar rechter arm in zfin bek en deed het
gebeente kraken b# den beet van zijn scherpe tanden;
het geraamte, de doodsbeenderen: men heeft niets
van haar gevonden dan het verkalkt gebeente; (w. g.)
in het gebeente rotten, (van een menschelijk of dierlijk
lichaam) het geraamte er van opzetten; — in het
gebeente leggen, (van dieren, inz. wild of vogels, als
hazen, hoenders enz.) ze geheel en al opeten, zoodat er alleen bet gebeente van overblijft; (in betrekking tot gestorvenen) stoffelijk overschot: dood
en graf kent arm neck rijk; 't sand dekt beider koud
gebeente; — iemands gebeente beschreien, zijn dood beschreien; — iemands gebeente on vleesch zfjn, van gelijke afkomst zijn als hij, zijn bloedverwant zijn;
—kleingeb ente,
klein volkje, grist.
GEBEFT, bn. van een bef of halsslipje voorzien; —
gemanteld on gebekt, voorzien van mantel en bef, die
thans het kerkgewaad van den protestantschen
geestelijke uitmaken.
GEBEID, be. (van jenever) op beien ofjeneverbessen overgehaald: jenever, die niet gebeid is, wordt
in den handel moutwijn, maar in 't dageloksch levee

bloot jenever genoemd; dubbel gebeide jenever.
GEBEIER, o. het telkens of aanhoudend beieren of
spelen van den beiaard (carillon) ; het aanhoudende
klokkenspel.
GEBEKT, bn. (van vogels) van een bek of snavel
voorzien; — elke vogel (elk vogeltje) zingt zooals h#
(het) gebekt is, ieder spreekt of uit zich overeenkomstig zijn aard of den trap zijner beschaving;
good, wel gebekt zffn, of, bloot, gebekt zffn, den mond
tot zijn wil hebben, niet op zijn mondje gevallen
zijn; (gew.) op iets gebekt zffn, er op belust zijn, er
gretig naar zijn; — ergens op gebekt zijn , gaarne het
een of ander doen.
GEBEL, o. het telkens of aanhoudend bellen of
schellen; inz. aan de huisdeur.
GEBELD, bn. (van dieren) van eene bel of schel
voorzien een gebeld katje ; een gebelde hamel, belhamel;
(van personen) eene kleeding aanhebbende, waar
de bellen of flarden bijhangen, haveloos gekleed:

z# gaat altod gescheurd en gebeld; dat gescheurde en
gebolde ding, die havelooze schooier.
GEBELG, o. gedurige of aanhoudende verbolgenheid, spijtigheid.

GEBENEDIJEN, (Zuidn.) benedijen. GEBENEDIJING,
v. (Zuidn.) zegening, inwijding, heiliging.
GEBENGEL, o. het telkens of aanhoudend bengelen of luien van eene klok of schel; het zich als
een bengel gedragen: dat gebengel langs de straat
moot uit zijn, het aanhoudend (inz. wild en woest)
spelen op straat gelijk bengels doen.
GEBERGTE, o. (-n), eene groep van bergen, bergachtige landstreek : erts-, kr#t-, rotsgebergte; sneeuwgebergte; (in de aardrijksk.) een stelsel van bergen in
eene rij of in een kring gelegen, bergketen, berggroep:
het Karpathische gebergte; de gebergten van IJsland.
GEBETEN, bn. (van personen) verbitterd, vergramd, verstoord, nijdig, inz. uit wrok, afgunst of
haat: op iem. gebeten zijn; — fel gebeten, in hooge
mate verbitterd, zeer vergramd.

GEBETEREN, (alleen in de uitdr.) iets niet kunnen
gebeteren, het niet kunnen helpen, er geene schuld
aan hebben.
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GY,BIEDENIS.

.GEBEUK.

GEBEUK, o. het telkens of aanhoudend beuken,
het hevig gebons, geklop, gestoot, gerammel: de
deur bezweelc onder het gebeuk der geweerkolven; het
gebeuk der baren op de kust.
GEBEUL, o. het telkens of aanhoudend beulen,
hetzij martelen, hetzij door het vorderen van te
zwaren of langdurigen arbeid afraatten; gemartel,
gekwel: het vervoer van kalveren is meestal een ellendig gebeul; met al dat gebeul krijgt hfj den jongen toch
nooit door zfjn examen.
GEBEUREN, (gebeurde, is gebeurd), het gewone
woord in spreektaal en lossen schrijfstijl voor geschieden, voorvallen: in welk een korten tad zijn at
die dingen gebeurd !; — dat zal nooit gebeuren ! daar
zal niets van komen, het is onmogelijk, (of) ik zal
wat gebeurd is,
het beletten, voor zoover ik kan;
is gebeurd, kan niet weer veranderd worden, laten
wij er in berusten en er dus niet meer over spreken
of aan denken; — wat (er) oak moge gebeuren! onder
welke omstandigheden ook, in alle gevallen; — er
gebeurt iets (wat) of niets, er geschiedt iets (niets)
bijzonders, er heeft iets (niets) buitengewoons
plaats; — als ware er niets gebeurd, als ware er
niets bijzonders geschied, alsof de dingen hun gewonen loop hadden gehad; (Zuidn.) het gebeurende,
dat wat gebeurt, inz. in iemands nabijheid, zoodat
hij er middellijk of onmiddellijk bij betrokken is;
enz., er niet
—hetgburdev gten,la watheis,
meer aan denken, het uit zijne gedachten zetten,
(bij uitbr.) doen, alsof het niet gebeurd ware;
toekomstige dingen;
—dinge di geburenzulen,
(Zuidn.) plaats hebben, plaats grijpen: bij Ransbeek
gebeurde de veldslag; overkomen (aan iem.), zoowel
in ongunstige als gunstige opvatting: het zou a ook
kunnen gebeuren; hfj voorspelde de dingen, die ons
gebeuren zouden; is er een ongeluk met den trein gebeurd?; — het met iem. gebeurde, hetgeen hem overkomen is; (dicht.) te beurt vallen, ten deel vallen,
in gunstige opvatting: o! wat geluk may mij gebeuren!, ntocht ook mfj het heil gebeuren, dat zfjn zany
te beurte viel; gelukken, welslagen: of het mij gebeuren mocht, voor Nederlands verlossing een gedenkstuk
te helpen oprichten.
GEBEURLIJK, bn. kunnende gebeuren, mogelijk:
ge most die zaak niet als gebeurlfjk, voorstellen; maak
u niet ongerust: dat behoort niet tot de gebeurloke Bingen, mogelijk heden.
GEBEURLIJKHEID, v. (w. g.) de mogelijkheid: over
de gebeurltjkheid van die zaak moeten we maar niet
redetwisten; — (...heden), iets dat gebeuren kan, een
mogelijk geval: men moet op alle gebeurlOkheden, bedacht zon.
GEBEURTENIS, v. (-sen), iets dat gebeurt of geschiedt, een voorval: eene groote, Node, verrassende,
belangrijke, droevige, onbeduidende gebeurtenis; de loop
der gebeurtenissen ; iets belangrijks of bijzonders, dat
verwondering wekt of opzien baart; een belangrijk
voorval: de Fransche revolutie behoort tot de groote
gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis.
GEBEURTENISVOL, bn. rijk aan belangrijke gebeur•
tenissen: in den toen gevolgden gebeurtenisvollen tod.
GEBEUZEL, o. het gedurig bezig zijn met nietige
of onbeduidende dingen.
GEBIED, o. (w. g.) de daad van het gebieden of
heerschen, heerschappij, macht, gezag : het opperste
gebied, het oppergebied, de hoogste macht; de corst
heerschte met machtig en onbesproken gebied; — wider
iemands gebied komen, staan, stellen, brengen, onder
zijne heerschappij of macht; — (het) gebied voeren
(over, in, op), (de) heerschappij voeren, heerschen,
(van krijgslieden) het bevel voeren; (fig.) maar laat
de Deugd hoar luister stralen, Ban huldigt alles kaar
gebied, hare macht; —

de streek, het land of rijk waarover een persoon
heerscht: het gebied van een, vorst, zijn rijk, staat of
staten; — het gebied der Romeinen, het Rorneinsche
rijk; — het gebied eener stad, de landstreek- waarover
zij rechtsmacht oefent; grondgebied, rijksbudem:

het gebied der Nederlanden, het Fransche gelded; —
het gebied van eene rivier (of stroom), de streek of
streken waarvan zij het water afvoert, in engerea
zin,- het oeverland; vgl. stroomgebied; — het hemelsch
gebied, het hemelrijk; — het gebied der wolken, de.
wolkenhemel, het hemelruim; een land, eene streek
in 't algemeen: alles schier, wat vogel hiet, vlood, verschrikt naar vreemd gebied; een vak van wetenschap
of kunst: het gebied der geschiedenis, al wat betrek-king heeft tot de geschiedenis; — op het gebied der
kunst, in kunstzaken; wat betrekking heeft op het
verstand, het gevoel, de verbeeldingskracht: het .ge-bled der verbeelding, het geheel der voorstellingen,
die door de verbeelding of phantasie worden opge-wekt; het geheel eener tijdruimte : het gebied der
toekomst, de toekomstige tijd, de toekomst; (veroud.)
gebod, bevel.
GEBIEDEN, (gebood, heeft geboden), (veroud.) (van
een bevel of last, die uit naam van een rechthebbende
door een daartoe bevoegd persoon aan een derde
worden overgebracht) aanzeggen, bekendmaken;
(van een bevel, gebod dat een persoon als heerscher of
meester aan een ander geeft) bevelen, gelasten:
iemand iets gebieden; ik wil niet lunger verzoeken, waar
ik gebieden, kan; — waar liefde woont, yebiedt de Heer
den zegen, schenkt Hij zijn zegen ; (dicht.) hoboerschen: Hij die 't at gebiedt; maar h#, die 't weerloos
schip gebiedt, hfj strijkt geen vlag, hfj antwoordt niet;
(dicht.) vorderen, afdwingen : hfj zoeke in mij die
grootheid niet, die opzien of ontzag gebiedt; voorschrijven, bevelen: het is nog tad om te doen wet de plicht
gebiedt; (van abstracts begrippen, als eer, fatsoen,
betamelijkheid en andere, waarnaar men zijne handelingen richt, of wel, van levensomstandigheden,
die iemand dwingen op zekere wijze to werk to
gaan) voorschrijven, vorderen, t. w. als een plicht:
het fatsoen gebiedt mfj to zwijgen; de betamelijkheid gebood met de grootste omzichtigheid die zaak te behandelen; (veroud.) zich aan God gebieden, zich aan de
gunst, den bijstand of de ontferming van God aanbevelen; — zich aan iemand of in iemands gunst gebieden, zich in iemands gunst aanbevelen; —
een bevel (gebod) uitspreken of geven; bevelen:
gebied, en ik zal gehoorzamen; — een gebiedend beer, een
gebieder, heerscher; to bevelen hebben: hfj beschikt en
gebiedt over alles; — als meester gebieden, als meester
to bevelen hebben of heerschen ; heerschen (over een
land, een yolk); het bevel voeren (over een leger);
—overznhartsocen,drift andoeignofeigngen gebieden, die beheerschen, er meester over zijn.
GEBIEDEND, bn. bw. (-er, -st), (van woorden of gebaron) blijken gevende, dat hij, die spreekt of zulk
een gebaar maakt, daarmede gebiedt of beveelt: eeit,
gebiedende stem, toon, taal, bonding, oogopslag, teeken,
enz.; — /to heeft in handing en manieren jets gebiedends, iets dat fierheid on een vasten wil to kennen
geeft en ontzag inboezemt; (taalk.) gebiedencle was,
de vorm, waaronder de werkwoorden zich voordoen
in bevelen, geboden, verzoeken of raadgevingen, alsmede in toelatingen on wenschen betreffende mogelijke zaken; dus de vorm van het werkwoord, die
dient om den hoarder of lezer to verwittigen, dat
hij de gedachte als een bevel, gebod, verzoek, rand,
toelating of wensch, niet als de voorstelling eener
werkelijkheid, to beschouwen heeft. — 7 bw. (van
wijze) op de wijze van iem. die gebiedt, getuigencledat men een vasten wil uit en gehoorzaaniheid
eischt: jets gebiedend zeggen, toeroepen; gebiedend cie

hand uitstrekken; gebleclend naar jets wrizen.
GEBIEDENDERWIJZE, ...WIJS, bw. op eene gebie-

donde wijze.
GEBIEDENIS, v. (w. g.) de mondelinge of schrif
telijke verklaring, dat men zich in iemands gunst
gebiedt of aanbeveelt; eerbiedige of beieefde groet,
voorheen inz. als beleefdheicIsformule aan het slot.
van brieven: mijne gebiedeccis aan t(eve -L.- rotor; an
iemand zijne g,biedenis doen, bij het vertrek, hem een
afscheidsgruet brengen.
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GEBIEDER, m. (-s), heerscher, heer, meester, gezaghebber, bevelhebber. GEBIEDERES, v. (-sen), gebiedster.
GEBIEDSTER, v. (-s), heersch ere s, meesteres, bevelvoerster; beminde, uitverkorene : hY dr oeg zurre dichtregelen op aan zfin gebiedster (aan de gebiedster van
zijn hart).
GEBIEDSWAPEN, o. (-s), de heraldieke figuur in
het wapenschild van een worst opgenomen, waardoor zijn gezag over een land, staat, gewest of stad
wordt aangeduid; (bij uitbr.) het wapenschild van
een land, staat, gewest of stad.
GEBIEDVOERDER, m. (-s), die gebiedt.
GEBIES, o. (dicht.) (van slangen) het telkens of
aanhoudend biezen; het gesis, geblaas, geschuifel,
gesijfel.
GEBIJNAAMD, bn. van een bijnaam voorzien. Thans
verouderd en door bijgenaamd vervangen.
GEBIJT, o. geknabbel.
GEBIJTEEKEND, bn. van een paraaf of pennetrek
als handteekening voorzien, geparafeerd.
GEBIK, o. het voortdurend bikken.
GEBIL, o. het scherpen van een molensteen.
GEB1LD, bn. van dikke billen voorzien.
GEBINTBALK, m. (-en), (bouwk.) een balk, die in
de lengte op een muur rust en het gebinte of samenstel der dakstoelen dra agt.
GEBINTE, (-n), G EBINT, o. (-en), een samenstel van
balken die de hoofddeelen van een gebouw of getimmerte onderling verbinden, balkwerk : een prach-

ig gebouw, dat hecht en stevig schijnt in zone mores en
/gebinten; een samenstel van binten of dwarsbalken,
die een zoldering of vloer dragen; (bij uitbr.) zoldering, vloer ; het samenstel der dwarsbalken, waarop
het dak rust. de dakstoelen : de gebinten van een dak;
(bouwk.) verbindende dwarsbalk, hint; (waterbouwk.)
het samenstel van balken eener houten sluis, waarin
de deuren hangen; (tabakst.) de ruimte tusschen
de verbindingsbalken eener tabaksschuur : dc gebin-

ten zijn alle vol met tab ak.
GEBIT, o. (-ten), alle tanden en kiezen (van niensch
of dier): een stork, zwak, fraai gebit; een goed gebit
hebben; — een valsch gebit, een kunstgebit, ter vervanging der natuurlijke tanden en kiezen; —
het ijzeren mondstuk dat men een paard of ander
trek- of lastdier tus schen het gebit legt, en waaraan
de teugels bevestigd zijn, ook enkel bit; — iemand een
gebit in den mond leggen, hem tot zwijgen brengen;
(w. g.) het gebit op de tanden nemen, aan het hollen
slaan; (cavalerie en artillerie) het ijzeren mondstuk
aan de trans, dat uit twee gelijke, door een ring
verbonden deelen bestaat, en welks beide einden
voorzien zijn van een oog, waarin zich eon teugelring beweegt, trensgebit.
GEBITKETTINKJE, o. (-s), kinketting.
GEBITLAGEN, v. mv. (dierk.) de lagen of vlakke
bedekkingen uit spier- en zenuwweefsels bestaande,
die zich op de kaken tusschen de snijtanden en de
kiezen van een paard of ander trek- of lastdier bevinden on die het gebit of ijzeren mondstuk om•
sluiten; gewoonlijk enkel lagen genoemd.
GEBITTEUGEL, m. (-s), (caw. en art.) een teugel aan
het trensgebit.
GEBLAAR [ook GEBLEER], o. (van schapen, kalveren en geiten) het gedurig of aanhoudend blaren
(bleren), hetzij blaten, bulken of mekken; (overdr.)
het geschreeuw en gehuil van kinderen; (ook) het
schreeuwerige gezang van onbeschaafde lieden : de

liedjeszanger met zon vervelend geblaar.
GEBLAARD, bn. (w. g.) (van de huid van het
menschelijk of dierlijk lichaam) met blaren bezet;
(van paarden of koeien) van eene blaar, bles, kol
of witte plek aan het voorhoofd voorzien.
GEBLAAS, o. het telkens of aanhoudend blazen,
inz. van den blaasbalg en van den wind: van den
ochtend tot den avond hooren we het geblaas in de

smederU; het geblaas van den noordenwind; terry(( een
zacht geblaas de zeilen zccrpperen doet; het telkens

505

en met zekere kracht uitdrijven van den adorn door
mond of neus (bij menschen en dieren); het hijgend_
uitstooten van den adorn, tengevolge van overspanning, vermoeienis of benauwdheid: onder geblaas on gesteun sleepte hij zyn last voort; het telkensof aanhoudend spelen op eon blaasinstrument: datgetoet on geblaas van die straatmuzikanten maakt medol; het geblaas op eon horen; gesnoef, gepoch: ik kan.
dat gesnoef en geblaas niet (anger uitstaan; —
(werktuigk.) de door stoom in beweging gebrachteblaasbalgen, die dienen om het vuur van eenen
oven in eene fabriek aan to blazon, blaastoestel:

hapert er wat aan het geblaas, dat de oven niet trekt?
GEBLAAT [ook GEBLEET], o. het telkens of aanhoudend blaten of blaren van schapen en geiten,
hoe grooter
—hoescarfteschap,oehard geblat,
schelm, des to grooter of onbeschaamder schreeuwen.
GEBLADERD, bn. van bladeren voorzien: eene wed.-

derig gebladerde Uncle; een gebladerde boomtak.
GEBLADERTE, o. eene menigte bladeren ; (fig.) een
aantal bladvormige versierselen aan kolommen. -

kapiteelen,
zuilen.agbrcht,ofwek:
luchtig gebladerte bekroond; de gezamenlijke bladeren
van een of meer planten, inz. van boomen, het loof
of loover: apes rustle behalve het windeken, dat titanssuisde of popelde of ritselde door 't gebladerte; (bij
uitbr.) het geboornte, dat in blad staat.
GEBLAF, o. (van honden) het gedurig of aanhoudend blaffen; het gebaf, gebas.
GEBLAMEERD, vd. (van personen) belasterd, gelasterd; in opspraak gebracht; (zegsw.) niemancl ge-

noemd, niemand geblameerd.
GEBLASEERD, bn. ongevoelig (voor genot door
overmatig gebruik).
GEBLEER, o. zie GEBLAAR.
GEBLEET, o. zie GEBLAAT.
GEBLESSEERD, bn. gekwetst, bezeerd; geraakt, gekrenkt, beleedigd.
GEBLEIND, bn. (w. v.) (van de huid van het menschelijk of dierlijk lichaam) met bleinen of blares
bezet, geblaard.
GEBLIJKEN, (gebleek, is gebleken), (gew.) blijken„
duidelijk zijn: niets kart geblijken daar men schuld in_

vinden zal.
GEBLIKKER, o. (w. g.) het telkens of aanhoudend
blikkeren of flikkeren.
GEBLIKSEM, o. (dicht.) het telkens of aanhoudend
bliksemen of flikkeren; (plat) gezanik, gezeur, geharrewar: is dat gebliksem nu nit'
GEBLINDEERD, bn. van eene blindeering voorzien:

geblindeer de schepen.
GEBLOEMD, bn. (w. g.) van bloemen voorzien,
bloemen dragende ; (veroud.) de g,bloemde maand,
de bloeimaand, ook overdrachtelijk van den bloeitijd des levens gezegd; met bloemen doorweven,
bewerkt of versierd: eene gebloemde stof; eene deken

van gebloemde zijele; eene samaar -can gebloemd damast.
GEBLOEMLAAGD, bn. van eene bloemlaag (d. i.
eene laag van bloom of het puik eener koopwaar)
voorzien; gedekt met eene laag van de allerbestesoort (van haring van mindere snort gezegd, die op
die wijze gepakt en bedriegelijk als de beste soort
in den handel gebracht wordt): men pakt Schotsche

baring io Hollandsch fast, gebloemlaagd met haring
van ooze visscherij.
GEBLOEMTE, o. (dicht.) eene menigte bloemen:

rondoni de markt waren al de huizen met veelkleurig gebloemte versierd; — blauw gebloemte, ijdele verdichtsels, beuzeltaal; (w. g.) eene menigte bloemvormige
versierselen: zware, karmozon Ilaweelen gordijnen,
dicht met goad gebloemte doorstikt.
GEBLOK, 0. het aanhoudend blokken; met ijver
en inspanning studeeren, inz. als de studio bijzonder
zwaar \Tait en niet vlot.
GEBLOKKEERD, bn. ingesloten (van havens); OMsingeld (van vostingen).
GEBLOKT, bn. (wapenk.) (van een heraldiek stuk
of een zoom [blokzooni]) uit eenige in eene rij go-
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plaatste blokken of schakeeringsvakkenbestaande:
een gewoon kruis, geblokt van vier blauwe en vijf gou-den stukken.

GEBLOOS, o. (dicht.) het telkens of aanhoudend
blozen.
GEBLOOSD, bn. (w. g.) van een blos voorzien,
blozend.
GEBLUF, o. het telkens of aanhoudend bluffen;
gepoch, gesnoef.
GEBLUSCH, o. (w. g.) het telkens of aanhoudend
blusschen of uitdooven van vuur, inz. bij een
brand.
GEBLUSCHT, bn. (van kalk) door het begieten
.met water verhit en daarna in een toestand getracht, waarin zij het bijtend en warmtevoortbrengond vermogen verloren heeft.
GEBOCHELD, bn. een bochel op den rug hebbende,
gebuld : een gebocheld manneke; — van voren en van
ctchteren gebocheld zijn, een bult en eene hooge, uit-stekende borst hebben.
GEBOCHELDE, m. en v. (-n), een bultenaar.
GEBOD, o. (-en), de daad van het bekendmaken,
bekendmaking, inz. openbare wettelijke bekendmaking (van een voorgenomen huwelijk) voor de deur
van het gemeentehuis op twee achtereenvolgende
zondagen : de geboden hebben nog niet plaats gehad;
4gew.) de geboden zijn nog niet uit, de afkondiging is
nog niet twee malen geschied; de geboden aflezen;
de geboden stuiten (voorheen ook schutten), door het
inbrengen van bezwaren, bewerken, dat de huwelijksafkondiging zonder gevolg blijft, (de voltrekking van)
het huwelijk stuiten; het eerste, het tweede gebod; on-der (de) geboden staan, of zijn, ondertrouwd zijn; —
het gebodene of bevolene, bevel, last: het gebod van
een meester ; het gebod eens vaders, eener moeder ; iemands
gebod betrachten, naleven, nakomen, volbrengen, ter harte
nemen, ten uitvoer brengen, overtreden, verachten enz.;
de geboden Gods; een gebod van Christus; een heilig
gebod; een koninklijk, een keizerlijk gebod; een gebod
uitvaardigen ; een menschelijk gebod, geboden der menschen, in tegenstelling met de geboden Gods; —
het steeds nakomen;
iemands gebod bewaren,
bet ter harte nemen, er aan
—iemandsgebodhoren,
iemands
gebod
verzuimen, het niet
gehoorzamen; —
nakomen; (Zuidn.) iemand een gebod doen, hem een
bevel geven, iets gelasten; — op of tegen iemands gebad, overeenkomstig of in strijd met iemands bevel;
de tien voornaamste voorschriften
—detiengeboden,

der MozaIsche wet; (schertsend) de tien vingers:
met de tien geboden eten, met de vingers, zonder
lepel of work; iemand de tien geboden in het ge.zicht zetten, hem geducht in het gezicht krabben;
het eerste d. i. voornaamste voor—het ersteg bod,
schrift der wet; — van God noch zijn gebod weten,
van geen godsdienst of weten, zich gedragen als
eon goddelooze; — aan God noch zijn gebod denken, een goddeloos leven leiden; — op hoog gebod,
op hoog bevel, (bijb.) een gebod doen, het nakomen,
ten uitvoer brengon; (bijb.) tegen een gebod doen,
in strijd er made handelen; (bijb.) een gebod geven,
een bevel uitvaardigen; (veroud.) (van eene godheid of een goddelijk wezen als onderw.): over
jets gebod hebben, er over heerschen, er macht over
oefenen, inz. in toepassing op de elementen of de
natuurkrachten, die naar de heidensche voorstelling
aan eene godheid onderworpen waren; (veroud.) (van
krijgslieden als onderw., die als bevelhebbers over
iets gesteld zijn) : over jets gebod hebben, er bevel over
voeren, gezag hebben.
GEBODENMAAL, o. (...malen), (w. g.) maaltijd tot

viering van de geboden of den ondertrouw.
GEBODSDAG, m. (-en), (gew.) dag, waarop de afkondiging van een huwelijk geschiedt: eerste gebodsdag, tweeds gebodsdag.
GEBOEFTE, o. eene menigte boeven, gemeen, slecht
yolk ; menschen, waarop de spreker of schrijver met
verachting nederziet: er zwerft slecht geboefte genoeg•
Tangs den weg; — het groot geboefte, slecht yolk uit de

hoogere standen; (bij uitbr. schimp.) haveloos
kanalje: jaag dat geboefte voor de deur weg!
GEBOEGD, bn. (van schepen) van zulk een boeg
voorzien, als in de bepaling is uitgedrukt: deze baggerschuien zijn in dier voege gemaakt, dat het voor- en
achtereinde veel hooger geboegd is, clan het middenhol;
dat schip is hooggeboegd.

GEBOEHA, o. zetier, geraas.
GEBOEN, o. het telkens of aanhoudend schrobben
met een boender: dat eeuwige geplas en geboen!; het
telkens of aanhoudend glad en glimmend wrijven
van meubelen, inz. met boenwas.
GEBOER, o. het boar zijn, het boeren.
GEBOERT, o. herhaald of aanhoudend boerten,
schertsen.
GEBOF, o. het telkens of aanhoudend boffen of
bonzen; het gebons, gebeuk, gestoot; het op bijzondere wijze door de fortuin begunstigd worden.
GEBOGEN, bn. (-er, -st), krom: een gebogen rug;
flauw, sterk gebogen lijnen; (meetk.) (van vlakken)
zoo dat eene rechte lijn er niet in alle richtingen
op past; (ook) een kabinet met gebogen deuren,eengebogen kabinet.

GEBOGENHEID, v. het gebogen zijn; het gebukt
gaan onder iets (eig. en fig.).
GEBOLDER,. o. (w. g.) het telkens of aanhoudend
bolderen; geraas, rumoer.
GEBOM, o. (van muz iekinstrumenten) het telkens
of aanhoudend bommen of dof galmen: het gebom
van de Turksche trom; het gebom der pauken; het statig gebom van de groote klok.

GEBOMBAM, o. (van klokken) het dof gelui, het
gebom.
GEBONDEN, vd. bn . (-er, -st), (van personen) door
overdrukke bezigheden van beroep, bedrijf of ambt
geen vrijen tijd hebbende : ik kan u die betrekking niet

aanbevelen, ge zoudt zoo gebonden zijn, dat ge over
geen enkel uur voor u zelven zoudtkunnenbeschikken,
dat is de gebondenste betrekking die ik ken; — een gebonden levenswijze, kalm, bedaard; — door iets gebonden zijn, daardoor niet geheel vrij ; — gebonden
stijl, de stijl, die aan de regels van maat of rijm

gebonden is of er door beheerscht wordt; in tegenoverstelling van den ongebonden stol, het proza: in
gebonden stol schr oven, in versmaat schrijven, dichten; (natuurk.) niet uiterlijk waarneembaar: gebonden warmte, de warmte, die een lichaam schijnt
op to nemen, wanneer het uit den vasten in den
vloeibaren, of uit den vloeibaren in den dampvormigen toestand overgaat, doch die niet tot verhooging van temperatuur dient; aldus gen.oemd
naar de voorstelling, dat de warmte gedurende
hare a.anwezigheid in een vloeistof of damp in een
vasten of gebonden toestand verkeert; meer gewoon
verborgene of latente warmte geheeten; — gebonden
electriciteit, de electriciteit in den toestand, waarin
zij zich op de platen van een condensator bevindt,
aldus genoemd naar de voorstelling, dat zij aan
die plaats gebonden of daar aanwezig is. [Alleen
in de eerste bet. heeft gebonden trappen van vergelijking].

GEBONDENHEID, v. het gebonden of onvrij zijn

het gemis van vrijen tijd; — onder groote gebondenheid liggen, zeer gebonden zijn.
GEBONS, o. het telkens of aanhoudend bonzen of
met kracht on geweld kloppen of stooten; het geklop, gestoot, gebeuk.
GEBOOGD, bn. den vorm van een boog hebbende,
boogvormig: geboogde vensters,wenkbrauwen; met een
boog gewapend.
GEBOOGZAAM, bn. (... zamer, -st), (veroud.) (van
stoffelijke voorwerpen), buigzaam; (fig.) (van menschen) volgzaam, gewillig, meegaande; (van dieren)
gedwee, (bij uitbr.) gemakkelijk to temmen.
GEBOOMTE, o. een aantal boomen die op stam
staan, boomgewas: een plein met geboomte beplanten;
qicht, frisch, groen, hoog, laag, zwaar geboomte; de
gezamelijke boomen van een veld, een bosch, een
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hot enz.; —, (-n), (w. g.) eene groep of partij van
GEBOORTEAKTE, v. (-n), de akte of verklaring, die
boomen; een bosch: een heerlijk geboomte; de geboomdoor den ambtenaar van den burgerlijken stand of
ten des wouds.
een van rechtswege daartoe bevoegd persoon is opGEBOOR, o. het aanhoudend boren.
gemaakt, ten einde als wettelijk bewijsstuk to dieGEBOORD, bn. (van wegen of stroomen) aan weersnen van iemands geboorte in betrekking tot tlJd,
zijden bezet, beplant of begroeid met datgene, dat
plaats en ouders, benevens andere bijzonderheden,
.door het bepalende znw. met het voorz. met of
bij de wet omschreven; ook akte van geboorte gedoor wordt aangewezen: een breede en effen weg, aan
noemd.
beide Wen met tuinen en lusthuizen geboord (beter:
GEBOORTEDAG, m. (-en), de dag van iemands geomboord).
boorte; de dag waarop men zijne geboorte herdenkt,
GEBOORTE, v. (-n), (van menschen of dieren) het
de verjaardag : iemands geboortedag vieren, dien dag
geboren worden, het ter wereld komen: de geboorte
feestelijk gedenken.
van een kind; de geboorte van Christus; —bij iemands
GEBOORTEDEELEN, o. my. (veearts.) de deelen
geboorte, op het oogenblik, of ter gelegenheid dat
van bet lichaam van eene koe, merrie of ander wijfiem. geboren wordt; — van zone geboorte af, van het
jesdier, welke de geboorte of den weg van de baaroogenblik af dat iem. geboren is; — voor of na Christus'
moeder naar de uitwendige teeldeelen, de scheede,
geboorte (de geboorte onzes Heeren of van Christus),
uitmaken; de geslachtsdeelen.
de gewone formule bij de Christelijkejaartelling;
GEBOORTEDICHT, o. (-en), gedicht op iemands ge—hetkinds degbortegsikt,
gedurende het ge.
boortedag; ...ENGEL, m. (-en), iemands goede geest,
boren worden; (ook fig.) het kwaad is gesmoord in
zijn geleigeest.
zijne geboorte, het kwaad is in zijn begin, of zoodra
GEBOORTEFEEST, o. (-en); ...GROET, m. (-en);
het zich begon te vertoonen, gestuit; — een opstand,
...GROND, m. de grond waarop iem. geboren is,
oproer enz. in de geboorte smoren, ze onmiddellijk na
zijne geboortestreek, of wel, bij uitbreiding, zijn
de uitbarsting onderdrukken of dampen; — het kind
vaderland.
stoat in de geboorte, is op het punt van geboren te
GEBOORTEHALSTER, m. (-s), (veearts.) een halworden; —
ster of riem, dien men om den hals van een nog
een Hollander van geboorte, die in Holland geboren
ongeboren veulen, kalf of dier bevestigt, ten einde
is; — de dag, de tijd, het uur, de stond enz. van iemands
de geboorte er van to doen plaats hebben.
geboorte, zijn geboortetijd, -uur, -stond enz.; — het feest
GEBOORTEHEILIGE, m. on v. (-n), een heilige der
van iemands geboorte, het feest, waarmede iem. zijnen
Katholieke kerk, wiens (wier) naamdag wordt geverjaardag viert; de plaats zOner geboorte; — de aanvierd op den dag, dat iem. geboren wordt, en aan
gifte van geboorte, de door de wet voorgeschrevene
wiens (wier) bescherming de jonggeborene door de
aangifte of kennisgeving van iemands geboorte aan
ouders wordt opgedragen: hare geboorteheilige was
den ambtenaar van den burgerlijken stand; — de akte
St. Elizabeth.
van geboorte, de geboorteakte; (bijb.) het rad van
GEBOORTEJAAR, o. (...jaren), hetjaar, waarin iem.
iemands geboorte, iemands levensloop van zijne gegeboren
boorte af; —
GEBOORTEKRANS, m. (-en), krans van bloemen of
(van menschen) het geboren worden van iem. in
bladeren, gevlochten ter eere van iem., die zijn gebetrekking tot diegenen, die hem hebben voortgeboortedag viert; (fig.) een dichtstuk, dat iemands
bracht, t. w. tot zijne ouders, en veelal met verwijverjaardag bezingt on hem op dien dag als een eerezing op iemands hoogeren of lageren stand in de
krans wordt aangeboden.
maatschappij, die daarvan het gevolg is, rang,
GEBOORTELAND, o. het land waar iem. geboren
stand, afkomst: kan er liefde plaats hebben tusschen
is, in betrekking tot den persoon gedacht; (bij uitbr.)
personen, zoo ongelUk in geboorte ?; de baronnen beweerhet land, waar men geboren en waarvan men burden, wat hunne geboorte aangaat, gelijk te zijn aan ger is; het vaderland; (fig.) Belgie is het geboorteland
den keizer; de hooge adel vergat rang en geboorte; —
der vrijheid (CONSCIENCE).
doorluchtig van geboorte, wiens ouders doorluchtige
GEBOORTELIED, o. (-eren), geboortezang.
personen zijn; — een edelman van geboorte, wiens
GEBOORTENIS, v. (-sen), geboorte (eig. en fig.).
ouders edellieden zijn; — iem. van aanzienlijke,adelGEBOORTENREGISTER. o. (-5), het boek waarin
Joke, edele geboorte, wiens ouders aanzienlijk, van
door den ambtenaar van den burgerlijken stand of
adel zijn; — iem. van geringe of lage geboorte, wiens
een ander daartoe bevoegd persoon de namen en
ouders geringe lieden zijn; — van twffelachtige gevoornamen der pasgeborenen worden opgeteekend.
boorte, als vondeling van onbekende ouders gebomet yermelding van tijd, plaats, ouders en verdere
ren: zoodat de wettigheid der geboorte betwijfeld
bijzonderbeden, door de wet omschreven.
kan worden; — iem. van geboorte, van goede, edele
GEBOORTEPENNING, m. (-en), een penning, geslagen
of aanzienlijke geboorte; — van rang en geboorte, van
ter gedachtenis van iemands geboorte; ...PLAATS,
hoogen rang en aanzienlijke geboorte; — iem. van
v. (-en), de plaats waar iem.geboren is; (schertsend
Beene geboorte, van geringe geboorte, uit geringe
van planten) de plants waar zij ontsproten of geouders geboren; — iem. zonder geboorte, van onwetteeld zijn, de teelgrond; ...RECHT, o. het recht dat
tige, of wel, van geringe ouders geboren; (van zaken)
iem. krachtens zijne geboorte toekomt.
het ontstaan, de wording: aan welke overdenkingen
GEBOORTESONDE, v. (-n), (veearts.) eene stift met
de volgende verhandeling hare geboorte verschuldigd is; —
een oog, waardoor men een touw steekt, dat men
in de geboorte zijn (van plannen, ondernemingen enz.),
om den hals of den kop van een kalf of veulen in
in wording zijn, voorbereid worden: de zaak is nog
de baarmoeder wil bevestigen, ten einde het jong
in de geboorte, dus nog niet tot stand gekomen; —
in de ligging to brengen, welke voor de geboorte
(bijb.) nakomelingen, afstammelingen, zoowel van
vereischt wordt.
de kinderen, als van de verdere afkomelingen in
GEBOORTESTAD, v. (...steden), de stad van iemands
meer verwijderden graad gezegd: dit zijn de geboor- g eboorte; ...STER, v. gesternte, waaronder iem. geten van Noach; dit zOn de geboorten van Sem; sterven
b oren is; ...STOND, m. (-en), (dicht.) de stond van
zonder wettige geboorte na te /atm; (verlosk.) de weg i emands geboorte; het uur (de ure), waarop hij gevan den mond der baarmoeder naar de uitwendige b oren is; ...TIJD, m. (-en); ...UUR, o. (...uren).
opening der teeldeelen, langs welken een kind of
GEBOORTEVLIES, o. (...vliezen), een der vliezen,
een jong van een dier ter wereld gebracht of gebo- d ie het kind of het jong van een zoogdier in de
ren wordt, de scheede: in de geboorte komen, dringen,
b aarmoeder omgeven en bij de geboorte met den
schieten, liggen, goed of slecht in de geboorte zitten, gemoederkoek worden uitgedreven.
makkefijk of moeielijk geboren kunnen worden;
GEBOORTEWENSCH, m. (-en), verjaarwensch;
fen dier (of een lid er van) in de geboorte brengen. . ..ZANG, m. (-en) (in deftigen of hoogeren stijl) verGEBOORTEADEL, m. aangeboren of geerfde adel. j aardicht.

GEBOORTIG.

GEBRAL.

GEBOORTIG, bn. (van personen) van vaderszijde er
uit afkomstig: geboortig uit een edelen stam; afkomstig uit een land of plaats, daar geboren: ge-

of struikgewas: tusschen velerlei bloeiende heesters erk
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boortig van Rotterdam.
GEBOREN, vd. ter wereld gebracht of gebaard:gebo-

sierloke gebosschen verhief zich een lustprieel.
GEBOSSELEERD, bn. gedreven (van goud- of zilverwerk).
GEBOST, bn. (timm.) van eene bossing voorzien

ren worden; mfj is een zoon geboren; een zoon zal den
huize David geboren worden; waar zijt gij geboren ?; hij is
te Amsterdam geboren; wanneer zit gij geboren ?; blind,
doofstom geboren zijn; ik ben burger geboren; van geringe ouders geboren; uit een aanzienlijk geslacht geboren; uit eene moeder geboren, die een vorstentelg was;
een hengst uit edel ras geboren; — een dichter wordt
niet gemaakt, maar geboren, het dichten is eene gaaf,
geen aangeleerde vaardigheid ; —
wederom geboren worden, tot inkeer komen, het pad

geboste paneelen.

der zonde verlaten en een beter leven gaan leiden ;
zinspeling op den stoffelijken en
—uitsofgeborenzijn,
vergankelijken aard des lichaams; (bijb-) uit het vleesch
geboren zfjn, uit een vleeschelijk of stoffelijk levend
wezen ter wereld gekomen zijn, in tegenstelling met,
uit den geest geboren zijn, door den geest Gods wedergeboren of bekeerd zijn; (bijb.) uit water en geestgeboren
zijn, na het ontvangen van den doop en den geest
Gods wedergeboren of bekeerd zijn; (bijb.) uit God
geboren zfin, t. w. in geestelijken zin, door Gods
geest bekeerd en wedergeboren zijn, een kind Gods
geworden zijn; —
in zekeren stand geboren zon, van ouders, die tot
dien stand behooren, geboren of afkomstig zijn; —
ergens geboren en getogen zon, er ter wereld gebracht
en opgevoed zijn ; — met een helm . geboren zejn, met
een vliesachtig omhulsel van het hoofd ter wereld
gekomen zijn : volgens het bijgeloof een voorteeken
van geluk en voorspoed; — in zonden of in ongerechtigheid geboren, of wel, ontvangen en geboren zijn, als
zondig en boos schepsel ter wereld gekomen, of wel,
ontvangen en ter wereld gekomen zijn (naar het
dogma der erfzonde); —
hij is tot heerscher, tot advocaat geboren, vertoont er
eene bijzondere geschiktheid, aanleg voor; — tot (voor)
zekeren toestand geboren zijn, van de geboorte af door
eene gunstige of ongunstige lotsbeschikking bestemd
zijn om in dien toestand te verkeeren : de inensch

vesting; een groot, ruin gebouw, een aanzienljjk gebouw; een deftig, vroolijk, somber gebouw; btj-, hoofdgebouw; kerk-, landsgebouwen; — een militair gebouw,
een voor militaire doeleinden bestemd gebouw ; -een gebouw bouwen, het optrekken; — het hemelsche
gebouw, de hemel; —

wordt tot moeite geboren; ik ben tot genieten geboren;
(van zielshoedanigheden) de gevoeligheid wordt met
ons geboren, is ons aangeboren; (van zielshoedanig-

GEBOTS, o. het telkens botsen of met kracht tegen
iets aanstooten.
GEBOUW, o. het telkens of voortdurend bou
wen : het is hier een heele drukte met al dat gebouw;
—, (-en), een groot vaststaand bouwwerk, voor
zooverre het tot woning of samenkomst of tot.
verschillende andere maatschappelijke verrichtingen of doeleinden dient, en meer of min in kunstvorm is opgetrokken: de gebouwen eener stad, eener

(fig.) (van instellingen, stelsels, beweringen, meeningen, ondernemingen, plannen, verwachtingen)
het kunstmatig samenstel : het gebouw zijner ver-

wachtingen stortte ineen; het gebouw zilner verbeelding (dat alleen op zijne verbeelding rustte) mistte
allen degelijken grondslag; — een gebouw to hoog optrekken (in toepassing op ondernemingen, plannen
enz.) ze op to breede schaal opzetten, to wijd
strekken; — het gebouw stort in als een kaartenhuisje, van die ondoordachte plannen komt niets.
te recht; — op de fondamenten steunt het gansche
gebouw, elk work behoort op goede, deugdelijke
grondslagen to rusten; — zooals de grondslagen zUn,
is het geheele gebouw, van den aard der grondslagen.
hangt de deugdelijkheid van elk werk of elke onderneming af; (scherts.) vogelnest. GEBOUWTJE, o. (-s)..
GEBOUWD, bn. (van personen, inz. van menschen)
zulk een lichaamsbouw of gestalte hebbende, als.
in de bepaling is uitgedrukt; alleen in samenstellingen: forschgebouwd, goedgebouwd, grofgebouwd,

kloekyehouwd, sterkgebouwd, welgebouwd, zwaargebouwd enz.; (van schepen) zulk een maaksel, vorm
of samenstel hebbende, als in de bepaling is uitgedruk t, alleen in samenstellingen: lichtgebouwd, rankgebouwd, welgeboawd enz.

heden, gewaarwordingen, hartstochten of toestanden
van den geest of het gemoed) opkomen, ontstaan :

GEBOUWSEL, o. (-en, -5), (Zuidn.) iets dat gebouwd
-is, een bouwwerk : een gebouwsel maken dat voor

awe bekoorlUkheden waren alleen in staat om in min
hart eene eerliike liefde te doen geboren worden; — de
scheikunde is uit de alchimie geboren, voortgekomen;

eene fabriek moet dienen.

(dicht.) (van tijdseenheden of tijdruimten) aanbreken, verschijnen, km-nen een betere tijd was Coen ge-

GEBRAAD [in de spreektaal ook GE13RAAI], o.
het telkens of aanhoudend braden.
GEBRAAD, o. (in 't algem.) gebraden vleesch, ins.
wild of wildbra..t.d of gebraden vogels: overheerluk

boren, de gelegenheid doen geboren warden: —

gebraad; kotal, warm gebraad; de reek van gebraad;

een geboren Nederlander, - Amsterdammer, die in
Nederland, in Amsterdam geboren is; — een geboren
dichter, iem. die van nature dichter is, iem. met
dichterlijken aanleg; — dat boek is geboren misdrak,
het cal weinig verkoclit worden (wegens te hoogen
prijs, weinig uitlokkenden inhoud enz.).
GEBORENE, m. en v. (-n). (dicht.) kin. 1 , kroost.
GEBORG, o. het borgen.
GEBORGEN, bn., hij is geborgen, bezorgd, lieeft (voor
de toekomst) niets meer te vreezen.
GEBORNEERD, bn. Leperkt, begrensd; (fig) bekrompen, kleingeestig; niet genoeg ontwikkeld.
GEBORREL, o. (van vloeistol•en, inz. van water)
het telkens of aanhoudend borrelen of opbruisen:
het telkens of aanhoudend borrels of slokjes cirinken; (14 uitbr.) het herhaaldelijk of voortdurend
gebruiken van sterken drank.
GEBORST, be. clika.eborst.
GEBORSTEL, o. het telkens borstelen.
GEBORSTELD, bn. (van een swijn of zijne fluid)
van borstals of ruige Karen voorzien : de gebors,1,1e

de gezamenlijke gebraden vleeschspijzen, die bij een
maaltijd worden opgedischt: het gehalc, was voortrefmaar het gebraad liet reel te wenschen ocer; eert
stuk gebraden vleesch, ins. een gebraden stuk wild

hiti, 1 van het ?cdile zwija.

n.
(Zuidn.) e,11 nienigte,
humvan booinen ot'struik•n:

GEBOSCH,

eon

of een gebraden vogel: een, lekker gebraad; — word(
snot het spit geslagen (of gesnieten), zohder van het gobrawl gegeten te hebbeit, hij wordt valschelijk van
iets besehuldigd of beticht; — aan de kat, die het
spit lilt, nioet men lic-t gebraad niet toecertroitieen,
111011 inoet het toezieht of de bewaring van lets
niet overlaten aan ieinand, die er zelf seer begeerig
naar isGEBRAAK, o. het braken; (landb.) vlas of hennep
braken: ik()ekb.) koekoleeg braken.
GEBRABBEL, o. het telkens of aanhoudend onverstaanbaar of veruvard spreken: is dat Fransch spreken het is niets dolt een (t inizalig gebrabbel; onverstaanbare of verwarde taal: ?eat uPn gebrabbel shat
Icy iiit ?; (scherts.) woorden van Nv einig beteekenis. onbeduidend geschrip': c.,:rschoon, (lit gebrabbel,
mhar ik 1,01(1 gem, tijd oh, it een behoorlijken brief to
schrlicen.
GEBRAL,

Pralen of

i0.

het telkis‘ns of aanhoudend
niefile, n of put:hen.
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GEBRAND.

GEBROED.

GEBRAND, bn., gebrande stroop, koffiestroop; — gebrande kalk, watervrije of ongebluschte kalk ; — ge-brand op jets zijn,, er op gesteld zijn, heet er op zijn.
GEBREEK, o. het telkens breken: dat gebreek van
die meiden weet toch wat, voortaan snoet je de schade
snaar vergoeclen!
GEBREI, o. het telkens of aanhoudend breien:dat
.eeuwige gebrei begint me te vervelen; jets dat gebreid

ergerlijke wijze bat vieren; — van een gebrek genezen
worden, - zich beteren, van eene ondeugd afgebracht
worden, ze afleggen; — voor iemands gebreken de oogen
sluiten, iemands ondeugden voorbijzien, ze niet tellen; — iedereen heeft zijn gebrek of zone gebreken,

,

is, een breisel.
GEBREK, o. het niet of niet genoegzaam aanwezig zijn, gemis: (des) broods gebrek hebben, broodsgebrek hebben, honger lijden; gebrek hebben aan, van

olagelilksch brood, van verstand, van onciervinding; —
bij gebreke van nakomelingen, bij ontstentenis; — bij
.gebrek aan -, van tijd, wegens het ontbreken van
tijd; —
b gebrek van (aan) beter, bij gemis van jets beters
moot men zich in geval van flood met wat minder
geschikt of bruikbaar is behelpen: ik schreef moor
up gemeen papier, bij gebrek van beter; ik zal clien suk-

kel maar bij gebrek can beter in mijn dienst nemen; —
bij gebrek van brood eet men korstjes van pasteien, bij
.gemis van eene geringe zaak, waaraan men behoefte
heeft, is men genoodzaakt jets van veel meer waarde
in de plaats to gebruiken; — gebrek aan water, aan
geld, aan kunde, aan vertrouwen; (veroud. gew.) aan
.iem. geen gebrek hebben, hem niet noodig hebben; (gew.)
ik zal je oak gebrek hebben, (iron.) ik bedank hartelijk; — geen gebrek (schertsend), in overvloed, volop:

(tan geld, aan vrienden, aan vrijers geen gebrek; — aan
.klagen en schreien, aan kilven en schelden geen gebrek;
gemis of schaarschheid van leeftocht, ()lathering, behoeftigheid: het nOpendste gebrek; van gebrek omkomen; daar heerscht gebrek; — gebrek hebben, (Oen, in
behoeftige omstandigheden verkeeren; — tot gebrek
komen, tot behoeftigheid of armoede vervallen;
gebrek (en schande) gedoemd zijn, een behoeftig
--tot
-(en schandelijk) leven leiden; (bijb.) iemands gebrek
vervullen, in iemands behoeften of levensonderhoud
voorzien; — iem. aan het gebrek overgeven of prUsgeyen, door niet in zijn levensonderhoud te voorzien
hem ellende laten lijden; (bijb.) iemands gebrek,
iemands nooddruft ; — in gebreke blijven, nalaten, verzuimen, t. w. jets waartoe men verplicht is of zich
verbonden heeft; -, (-en), eene onvolkomenheid, een ongemak, eene
.kwaal aan het lichaam van mensch of dier: een ver-

•ouderd, een ongeneeslijk, een lastig, hinderlijk, een nit-wendig, inwendig, een heimelijk gebrek ; een paard zontier gebreken; — hij krijgt het gebrek weer, krijgt weer
•een aanval van vallende ziekte; — de liefde kent vlek
noch, gebrek, de liefde is blind; — de ouderdom karat
-.met gebreken, de ouderdom brengt allerlei ongemakken en kwalen mode; —
(in betrekking tot den geest, het gemoed, de ziel
of de vermogens en hoedanigheden er van) onvolkomenheid, verkeerdheid, slechte hoedanigheid, font :

,cen hatelijk, een groat, een gering, verschoonbaar gebrek;
,grove gebreken; vol gebreken zijn; iem. een gebrek ten
Taste leggen; — de gebreken des menschdoms, der menschelfjkheid, de verkeerdheden, die de menschelijke
een natuurlijk gebrek, eene vernatuur aankleven;
keerdheid, die hem aangeboren is; — voor iemands
,(zijne) gebreken blind zijn, iemands .zijne) verkeerdheden niet zien, of ze niet tellen: iedereen is blind
voor zijne eigene gebreken; — iem. zone gebreken onder
,het oog brengen, hem op zijne verkeerdheden opmerkzaam maken; — slechts (maar) een gebrek hebben,
slechts een voornaam of hinderlijk gebrek hebben,
-of wel, slechts in een opzicht niet zOO zijn, als door
-een ander gewenscht wordt; — iedereen heeft zijne gebreken, of wel, alle menschen hebben hunne gebreken,
(ook) elke gek heeft zone gebreken, niemand is volmaakt; — niemand is zonder gebreken, zonder zedelijke
eene
- zwakheid of ondeugd; — een menschelijk gebrek,
zwakheid den mensch eigen; — eon gebrek voeden, niet
tegengaan, er aan toegeven; — zijne gebreken de beest
daten spelen, zijne booze hartstochten of ondeugden op

iedereen heeft zijne ondeugden; onvolkomenheid,
slechte toestand, fout, waardoor een voorwerp niet
bruikbaar is, of, niet geheel aan zijne bestemming
beantwoordt: een gebrek aan een huis, een werktuig;

een gebrek, verhelpen; het uurwerk is zonder gebreken;
een gebrek in eene schilderij; een gebrek in een kunstwork aanwijzen; het beeld had het gebrek van niet te
gelijken; (in toepassing op voortbrengselen van het
denkvermogen, van kunst of smaak, enz.) onvolkomenheid, leemte, font: een gebrek in een betoog,

een dichtstuk, een boek; in die methode kon men grove
gebreken aanwijzen; (van handelingen, die niet in
alien deele naar behooren plaats hebben) font: een
gebrek in eene voordracht; een gebrek in de uitspraak
eener taal. GEBREKJE, o. (-s).
GEBREKKELIJK, bn. en bw. (-er, -st), (van menschen of dieren) gebrekkig, mismaakt; (van -verschillende stoffelijke on onstoffelijke zaken) een gebrek, onvolkomenheid, leemte of fout hebbende:

de beeltenissen, die hij onder het oog had, 'waren gebrekkelijk en slecht; iemands gebrekkelOke zijde, zijne
zwakke zijde; (in het vroegere rechtswezen) (van
den eigendom) onvolkomen, het tegenovergestelde
van vollen eigendom; — (bijw. van wijze) (Zuidn.)
op eene onvolkomen of gebrekkige wijze:
ver-

stond het Fransch tamelOk wel, maar sprak het maar
gebrekkelijk.
GEBREKKELIJKHEID, v. gebrekkigheid.
GEBREKKIG, bn. bw. (-er, -st), (van menschen of
dieren) met een of meer gebreken of lichamelijke
ongemakken behept, gebrekkelijk, mismaakt: een

gebrekkig mensch; een gebrekkig paard; gebrekkige
lieden Leven het langst; (van werktuigen, toestellen,
machines enz.) een of moor gebreken, onvolkomenheden of fouten hebbende: een gebrekkig toestel; wat
een gebrekkig gereedschap !; onvolkomen, onvolmaakt,
onvolledig: een gebrekkig betoog; een gebrekkig plan;
een gebrekkig opstel; eene gebrekkige teekening; een
gebrekkig beeld; teal en still waren zeer gebrekkig;
zone kennis is gebrekkig; — iemands gebrekkige zijde,
zijne verkeerdheden of zwakheden, zijne zwakke
zijde; — iem. van een gebrekkigen kant beschouwen,
alleen op zijne gebreken letten; (van verrichtingen
of aandoeningen van het lichaam of den geest) on
volkomen, onvolmaakt, gebrekkelijk : een gebrekkige

gang; eene gebrekkige voordracht, - uitspraak, - berekening; de werking der machine was zeer gebrekkig;
het verkeer tusschen die plaatsen is nog zeer gebrekkig,
laat nog veel te wenschen over; (spraakk.) gebrekkig
werkwoord (verbum defectivum), een werkwoord, dat
eene onvolkomen vervoeging heeft, waaraan sommige vorm.en ontbreken; — hY is een gebrekkige teekenaar, hij teekent slecht; — bijw. (van wijze) op een
gebrekkige wijze : gebrekkig spreken, denken; zich

gebrekkig uitdrukken; gebrekkig schroven; — hjj loopt
gebrekkig, loopt kreupel of mank. GEBREKKIGHEID, v.
GEBRIESCH, o. het gedurig of aanhoudend brieschen; (van paarden) het gehinnik, (van leeuwen)
het gebrul.
GEBRILD, bn. (van personen) eene bril ophebbende,
dragende.
GEBROD, GEBRODDEL, o. het telkens of aanhoudend broddelen of slordig werken.
GEBROED, o. (van vogels) de gezamelijke uitgebroede jongen, het broedsel; (bij uitbr.) jong gedierte ; (oneigenl.) kleine kinderen, jong volkje;
(scherts.) iemands gebroed, zijne kinderen; (overdr.)
eene menigte kleine, inz. lastige of schadelijke dieren, gedierte; slecht of gemeen yolk, gespuis, geboefte: gemeen, vuig, veil, venijnig,• laf, hoogmoedig
gebroed; — vreemd gebroed, gehate, snoode vreemdeling;en.

GEBROEDERLINGEN.

GEBRUIK.

in. en v. my. (w. g.),broederskinderen, voile neven en nichten.
GEBROEDERS en GEBROEDEREN, m. my. broeders, in betrekking tot elkander gedacht degebroe-

GEBROUWT, o. zooveel bier, als te gelijk gebrou
wen wordt: een brouwsel.
GEBRUGD, bn. van eene brag voorzien.
GEBRUI, o. gekwel, hinderlijke wijze van doer,
waardoor men ieni last, moeilijkheid of ongemak
veroorzaakt; (scherts.) geplaag, gemaal, gezanik;
getwist, gekijf, krakeel ; geraas, lever; allerlei zaken,
die iem. hinderen of storon, of wel, waarover hi)
op half schertsenden, half minachtenden toon zijne•
mindere ingenomenheid of bevreemding uit,
boel, malle waar, verbruid tuig.
GEBRUIK, o. de daad of de wijze van het gebruiken,
van het zich bedienen van iets, inz. met het bijdenkbeeld van duur of herhaling : het gebruik van pen en
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GEBROEDERLINGEN,

ders De Witt; zij zijn gebroeders; het schip De twee
Gebroeders; inz. als benaming eener handelsfirma:
de Gebrs. N. N. in tabak en sigaren.

GEBROEDERSCHAP, v. (-pen), eene vereeniging van
gebroeders; eene geestelijke broederschap: de broe-

derschap der Heilige Maagd.

GEBROEDSEL, o. (-s), (van vogels) de gezamenlijke
nitgebroede jongen het broedsel; hetzelfde als het
, jong, aardig gebroedsel;een kip
meer gewone gebroed:
met haar gebroedsel; jong gedierte, gebroed: hoe aar.
dig speelt de kat met haar jong gebroedsel l; (oneigenl.)
kleine kinderen, jong volkje, gebroed; (overdr.) eene
menigte dieren, gedierte: het gebroedsel van adders;
wild, venfjnig gebroedsel; schadelijk gebroedsel; eene
menigte menschen, waarop de spreker of schrijver
met minachting nederziet, gering of onbeduidend
yolk.
GEBROEKT, bn. eene (of de) broek aanhebbende;
(won.) zfj is ook niet eventjes gebroekt, zij heeft ongemakkelijk veel praats; — een gebroekt paard, met
zware gladronde billen.
GEBROKEN, bn., gebroken, dubbel gebroken ztjn, een
of twee breuken hebben; (rekenk.) een gebroken getel, eene breuk; — gebroken land, waarin vele plasgebroken weide, tot bouwsen en moerassen zijn;
land omgeploegd; (artill.) gebroken batterfj, batterij,
welker borstwering niet doorloopt, maar uit twee
of meer deelen bestaat, die met elkander slechts
door een bedekten, gang in gemeenschap staan;
(wapenk.) gebroken wapens, wapens met een breuk,
(brisure), d. i. een der veranderingen, die jongere
zonen en bastaarden in het vaderlijke wapen aanbrengen, om zich to onderscheiden van den oudsten
tak, die het voile wapen voert; — een gebroken paard,
met een gespleten kruis : een holte of sleuf in de verlonging van de ruggegraat en den staart; — met
gebroken woorden, stem, op gebrekkige of stamelende
wijze en met tusschenpoozen voortgebracht, als een
gevolg van gemoedsaandoeningen of lichamelijke
uitputting of krachteloosheid; gebrekkig, zonder
de noodige vaardigheid: hfj sprak haar in gebroken
Fransch aan; — (artill.) gebroken buskruit, buskruit
dat uit gebroken, stukgevallen of gestooten en
daarna ontledigde projectielen of uit gebroken kardoezen is voortgekomen; (wapenk.) een gebroken
fans, waarvan de schacht met splinters is afgebeeld; — gebroken van smart, geheel overweldigd;

hart, zie BREKEN.

—gebroken-o gen,-

v. (bijb.) (van het hart) het zich
voor God vernederen in ootmoed en berouw.
GEBROKENHEID,

GEBROM, o. het telkens of aanhoudend brommen;
dof, verward geluid (van eene menigte menschen);
(van menschen) dof gemompel, inz. als teeken van
gaf door een
misnoegdheid, ontevredenheid enz.:
dof gebrom zone ontevredenheid te kennen; gegrom,
geknor: het gebrom van honden; de beer liet een dof
gebrom hooren; (van insecten) gegons : het gebrom van
bijen; (van den wind) dof, hol of zwaar geruisch, gesnor: het gebrom van den Noordenwind ; (van muziekinstrumenten, die een doffen, hollen of zwaren
klank geven, als trommels, zware orgelpijpen, pauken enz., inz. van klokken) dof of zwaar gegalna,
gebom: het st«tig gebrom der groote klok; geschreeow,
gegil, gebrom van hoornen wed en zijd; geknor, gegrom, gepruttel, gemor: de ondeugende knaap was
bang voor het gebrom, dat hen thuis wachtte; schel
toch uit met dat eeuwig gebrom en gegrom; het gebruik
van klinkende, niets zeggende woorden (van redenaars en dichters): licht zouden zij weten, dat snorkend
gebrom van gespierdheid verschilt.
GEBROOD, bn. (gew.) hi] is gebrood, heeft zijn bestaan, kan Leven.
GEBROUILLEERD, bn. in onmin zijnde: zij zijn (met
elkaar) gebrouilleerd, hunne vriendschap is verbroken.

inkt; het gebruik van iemands hulp en dienst; een
Zang, kort gebruik; een goed, verkeerd, gepast gebruik,.
door het gebruik afslijten, doordat iets gebruikt wordt;
— ten gebruike geven, afstaan,laten,toevertrouwen enz.,
iets geven, afstaan, laten, toevertrouwen enz. om

het to gebruiken, om er zich van to bedienen ;
of voor zeker gebruik, om op zekere wijze, in zeker
—tot
geval of voor zeker doel to gebruiken; — van veelvuldig gebruik zfjn, tot vele doeleinden gebruikt
worden of strekken; — van geen gebruik zfjn, tot
niets dienen, van geen nut zijn; de wijze van behandeling: bekend zijn met het gebruik van een werktuig, h# verstaat het gebruik van degen en sabel;
het gebruik van ossenhuiden tot het
—hetbezigen:
dempen van wellen; het gebruik van kool tot het zuiveren van drinkwater; het gebruik van lompen tot vervaardiging van papier; het gebruik van vlas tot hat
maken van linnen; het gebruik van olie in de sla; (van

spijs of drank) het eten of drinken er van, het genot
er van : het gebruik van vleesch; na het gebruik van
een bordje soep; het gebruik van sterken drank;
(van
geneesmiddelen) het gebruiken er van tot zeker
doel, hetzij uitwendig of inwendig: het gebruik van
vliegend tout; het gebruik van eene Spaansche vlieg;
het gebruik van chinine; — tot of voor inwendig of nitwendig gebruik, (van gene esmiddelen gezegd) bestemd
om inwendig of uitwendig gebruikt to worden; —

(van hulpmiddelen of vermogens) de aanwending er van: het gebruik van een ongeoorloofd middel is
onzedelijk; het gebruik zijzzer gaven ten dienste eener
slechte zaak; (van den tijd) de besteding er van: de
meeste menschen denken niet na over het behoorlijke
gebruik van hun tijd; —
(van woorden, benamingen, grammaticale vormen, redenen, bewijsgronden, spreekwoorden enz.)
het bezigen er van : het 'oda gebruik van Gods naam
is ongepast; het gebruik van spreekwoorden is bij het
yolk weer gewoon; (rechtsw.) het gebruiken van eene
zaak, die een ander toebehoort: het gebruik van bosschen en beplantingen, aan eenen bijzonderen persooa
toegestaan; — het recht van gebruik. het recht om
zich van eens anders zaak te bedienen zonder de
baten er van te genieten, minder omvangrijk dal"
vruchtgebruik ; —
(van personen, menschen of dieren) het gebruiken,
of zich bedienen er van tot zeker doel: het gebruiA7
van een loods, tolk, girls ens. ; het gebruik van ossen
als trekdieren; — tot of voor iemands gebruik, one
door hem gebruikt te warden; — voor eigen gebruik, ten einde het zelf te gebruiken; — gebruik van
iets maken, zich van iets bedienen, iets gebruiken: van
zone vermogens een vlijtig gebruik maken; van zijnq
macht en invloed ijverig gebruik maken,; — van idsgeen gebruik maken, het niet gebruiken; — iets in
gebruik nemen, gaan gebruiken; —
van eene tail gebruik maken, er zich van bedienen,
ze spreken of schrijven; — van de gelegenheid, van
zeker oogenblik gebruik maken, zich de gelegenheid,
het oogenblik to nutte maken; — van eene gebeurtcvis gebruik, maken, (t. w. als schrijver) er zich van
bedienen als stof veer een geschrift; — van iemands
aanbod, beleefdheid, (Foist, uititoodigirty.rrienclelijkIvjel
enz. gebruik, makeit, ze aannemen of zich laten welgevallen on er zoodoende partij van trekken; — con.

GEBRUIK.
iemands gastvroheid, herbergzaamheid enz. gebruilc maken, ze zich laten welgevallen en genieten, zich
laten onthalen of herbergen; — geen gebruik van
iets hebben, het niet gebruiken; (van lichaamsdeelen
of geestelijke vermogens) het vermogen er zich van
to bedienen, de beschikking er over : het gebruik der

handen, voeten enz. missen; het gebruik der rede hebben; heeft het gebruik der spraak verloren; (van
ruimte-uitgebreidheden) het recht of de bevoegdheid om er zich van te bedienen tot het doel, waartoe zij geschikt of bestemd zijn: het gebruik van den

twin was hem toegestaan;

(-en), de gewone wijze om iets to gebruiken of
zich van iets te bedienen: een oud, Jong gebruik; een
eerbiedwaardig gebruik, een was, dwaas, vreemd, zonderling gebruik; een gebruik invoeren, in zwang brengen, afschaffen, doen vervallen, veranderen, wijzigen;
aan een gebruik gehecht zijn; de ondervinding van alle
tijden leert, dat in alle volksmaatschappijen, door lang
tffdsverloop, vele zaken, die voormaals meer op g ewoonten of gebruiken berusten, rich tot rechten en verplichtingen vervormen; zij klinken met
den kroes, naar vaderlandsch gebruik; naar of volgens
we (recht) en gebruik, volgens eene wettelijk vastgestelde (rechtmatige) gewoonte; de algemeene,
heerschende gewoonte of wijze van doen : het gebruik

brengt dit zoo mede; — in, buiten gebruik zijn, komen,
raken, in zwang, in de mode; (van rechten) -van
kracht; — het gebruik van goede (der beste)schrOvers,

de door goede (de beste) schrijvers algemeen aangenomen wijze van schrijven: door het gebruik van
goede schrOvers heeft het woord omgeving het burgerrecht gekregen; (rechtsw.) : een door de wet erkend gebruik, eene gewoonte, door de wet als geldig erkend
en dus tot het gewoonterecht behoorende : een vast
gebruik; een plaatselijk, stedelijk,gewestelOk gebruik; —
het gebruik, de van oudsher bestaande gewoonte.
GEBRUIKELIJK, bn. (-er, -st), tot het gebruik behoorende; in gebruik zijnde; door het gebruik gevorderd, gewoon: hif legde den gebruikeloken eed af;

de gebruike4jke plichtplegingen; op de gebruikelfjke wOze,
op de gewone wijze; — zooals gebruikelijk is, zooals

de gewoonte het medebrengt; in gebruik zijnde, gebruikt wordende : het onderzoeken der thans meest ge-

bruikelfjke schoolboekjes; allerlei physische instrumenten
en toestellen, tot chemische proefnemingen gebruikelijk;
(rekenk.) een gebruikelfike breuk, eene breuk wier
teller kleiner is dan de noemer, eene echte breuk.
GEBRUIKEN, (gebruikte, heeft gebruikt), zich bedienen van, gebruik maken van : een stok, een stuk

papier gebruiken; een kussen, een leuningstoel gebruiken ;
een regenscherm, een mantel gebruiken voor den regen;
neem dit maar van me aan, als ge het gebruiken
kunt, er mede gediend zijt; — de koopman vroeg ons
herhaaldelljk of we niets konden gebruiken, niets noodig hadden; — iets best (opperbest) kunnen gebruiken,
er zeer veal aan hebben: voor de kinderen kan zij
alles best gebruiken; (van werktuigen) er mode verrichten, waartoe zij bestemd of dienstig zijn: hamer
en nijptang gebruiken; vork en mes gebruiken; de agenten moesten de wapenen gebruiken om de zeal te doen
ontruimen; — een werktuig weten te gebruiken, er zich
goed van kunnen bedienen, het weten to hanteeren ;
—zijnepnwetnegbruiken,
met de pen weten om
to gaan, een goeden stijl of schrijftrant hebben; —
hij weet zijne handen te gebruiken, zich goed van zijne
handen to bedienen, zijne handen flunk uit de mouw
to steken, ze to reppen; — zene tong weten te gebruiken,
zijne tong tot zijn dienst hebben, goed ter taal
zijn; — zone oogen gebruiken, goed rondkijken om alles
op to nemen; — zijne eigen oogen gebruiken, uit eigen
oogen zien, met zijn eigen oordeel to rade gaan; zich
van iets bedienen om er wat van to maken of er
mede toe to bereiden : drie el laken voor eene jas ge-

bruiken; olie in de lamp gebruiken; wat gebruikt die
maid een turven !; — vleesch gebruiken, eten; — veel koffie
gebruiken, drinken; — chinine gebruiken, innemen;
ge ook iets gebruiken ? het een of ander nuttigen,
—wilt
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inz. als verversching ; — een maal (het ontbet,middagmaal, avondmaal enz.) gebruiken, het nuttigen;
aan het heilige avond—hetavondmalgebruiken,
maal deelnemen; — de baden gebruiken, eene badkuur ondergaan ; een geneesmiddel inwendig of uitwendig gebruiken; — geld gebruiken, het besteden, uitgeven; — reel geld in den handel gebruiken, in het groot
inkoopen; — een pakhuis gebruiken, zich er van bedienen; een schuur, zolder, vliering enz. gebruiken- eene
gang gebruiken; — iemands diensten , iemands help gebruiken, zich er van bedienen; raLplegen: een woordenboek, een atlas gebruiken; welke bronnen hebt gjj
bij de samenstelling van uw werk gebruikt ?; — zfjn
verstand gebruiken, behoorlijk nadenken; — rede gebruiken, naar rede willen luisteren, redelijk zijn;
—iets
als middel gebruiken tot zeker doel, het daartoe
aanwenden ; — geweld gebruiken, tot geweld zijne toevlucht nemen, om iem. tot iets to dwingen of om
zijn voornemen in spijt van iemands tegenstand te
volvoeren; — list (bedrog) gebruiken, listige (bedrieglijke) middelen bezigen; —
(macht, gezag, rechten, invloed enz.) tot bereiking
van zeker oogmerk aanwenden; bij de rechtspraak
toepassen, rechtspreken volgens zeker recht: in

kerkelijke zaken gebruikt men er nog het canonieke
recht; hoe lang zal men ten onzent nog het Fransche
recht gebruiken?; —
geduld, lankmoedigheid of lijdzaamheid gebruiken,
geduld, lankmoedigheid of lijdzaamheid aan den
dag leggen of betoonen; — men meet geduld gebruiken in tegenspoed; — gestrengheid gebruiken, met gestronghold to work gaan; —
(van gunstige gelegenheden, omstandigheden, toestanden enz.) ze zich ten nutte maken, er partij
van trekken: zijn tad goed, kwalijk, slecht gebruiken
aanwenden, besteden; — hi heeft zone vacantie goed
gebruikt, en is nu klaar voor zin examen; (woorden,
namen, uitdrukkingen, zegswijzen enz.) er zich van
bedienen, ze bezigen; — weinig, reel woorden gebruiken, karig, mild zijn met zijne woorden, of wel,
kort, lang over iets spreken of schrijven : hij
gebruikte weinig woorden, wist het kort en bondig
to zeggen; — iemands woorden gebruiken, zich met
iemands woorden uitdrukken, iemands woorden
tot de zijne maken; — iemands naam gebruiken, als
aanbeveling bij anderen, om ergens toegelaten to
worden ; — Gods naam ijdellijk gebruiken, Gods naam
lichtvaardig en zonder eenig doel aanroepen, dien
misbruiken; —
(van redenen, bewijsgronden, voorbeelden, spreekwoorden, gelijkenissen enz.), er zich van bedienen, ze
bijbrengen of aanvoeren; (van personen) een dokter,
een kapper gebruiken, van hunne diensten gebruik
maken ; — iem. weten te gebruiken, van zijne bekwaamheld, macht of invloed partij weten to trekken,
(ook) weten welke arbeid voor hem de geschikste
is; — zich laten gebruiken, zijne diensten ten baste
geven ; meest in verachtelijken zin, zich tot lijdzaam
werktuig in de hand van anderen verlagen; — zich
tot alles laten gebruiken, zich tot allerlei lage en vernederende diensten leenen; — hengsten, stieren of
andere mannetjesdieren gebruiken, ze tot de voortteling
doen dienen, ze doen dekken, springen enz.; — een
meisje, een vrouw enz. gebruiken, er zich van bedienen, t. w. tot den bijslaap, thans alleen in verachtelijken zin gezegd : een meisje dat zich gebruiken
loot, dat de hoer speelt.
GEBRUIKER, m. (-s), degeen, die iets gebruikt or
zich van iets bedient, inz. werktuigen of boeken:

bij dit werk mocht wel een bladwozer gevoegd worden.die zou den gebruikers van grooten dienst zijn; (rechtsw.)
een persoon, die iets van een ander in gebruik
heeft, meestal huurder van een huffs, een erf, een
land enz.: de gebruiker mag zijn recht aan geen ander

afstaan of verhuren. GEBRIJIKSTER, v. (-sl.

GEBRUIKSAANWIJZING, v. (-en), voorschrift tot
het behoorlijk gebruiken van het een of ander; een
stuk papier, zulk een voorschrift behelzende: de
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cacao words in blikken bussen met gebruiksaanwfizing
verpakt.
GEBRUIS, o. het voortdurend bruisen, borrelen en
schuimen van kokende of gistende vloeistoffen; ook
van sneistroomende en sterk golvende watermassa's; het gebruis der baren; het woestegebruis van
-een bergstroom; het gebruis van den waterval; (van
-den wind, inz. den stormwind) geruisch, gehuil;
:(Zuidn.) dof, verward geluid of geraas: het geknal
=der geweren, het gehuil der gekwetsten, de stem der
-oversten, het aanjagend krijgsgeschreeuw der beide
legerscharen, dit alles versmolt tot een vervaarl#k gebruis; (van een aantal verwarde kreten, uitroepen
.of stemmen) gegons, getier: men hoorde een onbeschrofeWk gebruis van stemmen.
GEBRUL, o. het telkens of aanhoudend brullen,
het schorre en vervaarlijke geluid van leeuwen,
-tijgers, beren enz.; (van andere dieren, die in angst,
pijn of woede verkeeren) vervaarlijk gehuil, geloei
.enz.; (overdr.) vervaarlijk, woest geschreeuw of getier van lieden, die in een opgewonden toestand,
inz. in razernij of woede verkeeren : onder het gebrul
.der menigte werd
nedergesmeten in de vest; (overdr.)
schor, woest gezang van onbeschaafde
geloei van den stormwind of eene onstuimige zee of
hare golven.
GEBUIKT, bn. (van menschen of dieren) een dikken buik hebbende; steeds min of meer schertsend:
.dat heer is ook behoorlijk gebuikt; — het schip is gebuikt, de zijden zijn sterk uitgebouwd; (van de zeilen van een schip, die, als zij ruim gesneden en
genaaid zijn, in den wind een bollen vorm aannemen): gebuikt staan, bol staan.
GEBUIL, o. het telkens of voortdurend builen.
GEBUILD, bn. (w. g.) (van de huid van het menschelijk of dierlijk lichaam) met builen of huidopzwellingen bez et.
GEBUISD, bn. (art.) (van holle projectielen) van
,,een buis of koker, als ontstekingswerktuig, voorzien: eene gebuisde granaat; een buis dragende: die
-aap van een jongen is al gebuisd en gebroekt.
GEBULDER, o. het telkens of aanhoudend bulderen
-of een zwaar donderend geluid geven (van den storm,
de onstuimige zee of hare golven, de branding, grof
geschut en de stem).
GEBULK, o. (van runderen) het telkens of aanhoudend bulken of zwaar loeien; (van ezels) het
.gebalk; (van menschen) met opgeblazen trots of
verwaandheid spreken; het luide geschreeuw en
.gehuil van kinderen.
GEBULT, bn. (van den grond) bulten of oneffenheden vertoonende, oneffen; 'een bult of bochel op
den rug hebbende, gebocheld: een gebult manneke.
GEBUREN, (gebuurde, heeft gebuurd), (Zuidn.) naast
4of in de nabijheid van iem. wonen: hij gebuurtgoed
met alien die er rend wonen, gaat met zijne buren
goed om, leeft in goede verstandhouding met hen;
een buurpraatje gaan houden.
—ga ngeburen,
GEBURGERD, bn. (w. g.) (door een langdurig verblijf in eene vreemde plaats) tot de burgers gerekend worden; ergens goed bekend zijn.
GEBURIG, bn. (Zuidn.) (van landen, steden, volken,
vorsten) naburig, er dicht bij staande: daar staat een
dat zich van alle geburige woningen door zone
-bouwvalligheid onderscheidt.
GEBURIN, v. (-nen), (bijb.) gebuurvrouw, buurvrouw.
GEBUST, bn. (zeew.) (van gaten, in blokken of
spuigaten) met metaal bekleed of gevoerd, zoodat
bet gat het voorkomen van eene bus of een metalen koker heeft: de spuigaten zijn met load gebust om
.het inwateren to voorkomen; — gebuste blokken, waarvan het nagelgat in de schijf met metaal bekleed is.
GEBUUR, m. en v. (...buren), GEBURE, v. (-n),
iemand die naast, in de nabijheid of in de buurt van
fen ander woont, buurman of buurvrouw; — de geburen, de menschen die in dezelfde buurt wonen:
.rrienden en gebaren, bekenden en geburen; in den need
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is een trouw gebuur beter dan een broeder, die v3rre
is; — kwade geburen moet men bezuren, van slechte
geburen heeft men veal last; — sparen en Buren zon
goede geburen, wat men spaart (weinig of zuinig gebruikt), duurt Wig; — geburen, naburige volken; iem.
die bij eene gelegenheid naast of in de nabijheid
van een ander zit.
GEBUURKIND, o. (-eren, -ers), een kind van een gebuur, buurkind; — al de gebuurkinderen weten het wel,
iedereen weet het; ...MAN, m. (-nen of ...lieden),
(Zuidn.) buurman.
GEBUURSCHAP, v. (-pen), buurt;
gmv. omgang
met buren.
GEBUURTE, v. (-n), plaats, waar iemands geburen
wonen; de nabij iemands woning gelegen huizen,
iemands buurt; — de gebuurte, de huizen, die in de
nabijheid staan; de personen, die in iemands of in
elkanders gebuurte wonen, de gezamenlijke geburen,
de buren of buurt; zeker aantal naast of nabij elkander staande huizen, die eon bepaald deel van eene
stad of een dorp vormen, wok of buurt: Leiden is
verdeeld in negen waken, die seeder in 39 afdeelingen,
gebuurten genaamd, gesplitst zfjn; — heer der gebuurte,
buurtmeester; — knecht der gebuurte, persoon van
wiens diensten de heer der gebuurte in zijn werkkring gebruik maakt; — raad der gebuurte, persoon
die den buurtmeester als raad ter zijde staat en
hem bij ontstentenis vervangt; eenige weinige bij
elkander gelegen huizen op het land, gehucht, buurtschap.
GEBUURVROUW, v. (-en), (Zuidn.) buurvrouw.
GECACHETEERD, vd. verzegeld.
GECOIFFEERD, bn. sterk ingenomen met.
GECOLLATIONNEERD, bn. (van officieele en notarieele stukken, van uitgaven naar handschriften)
met het oorspronkelijke vergeleken en er naar verb eterd.
GECOMMITTEERDE, m. (-n), lasthebber, gevolmachtigde; (bij een examen) gemachtigd toeziener; (ook)
lid van een dijks- of polderbestuur.
GECOMPLICEERD, bn. (-er, -st), ingewikkeld.
GECOMPROMITTEERD, vd. in opspraak -, in verlegenheid gebracht.
GECONCESSIONNEERD, vd. bewilligd, ingeruimd,
geconcessionneerde 7,ijnen,
toegestaan, vergund;
spoorwegen aan bijzondere maatschappijen toebehoorende (in tegenstelling met staatsspoorwegen).
GECONDITIONNEERD, bn., goed geconditionneerd, in
goeden toestand, goed onderhouden (van boeken,
andere voorwerpen enz.).
GECONFEDEREERDEN, m. mv. verbondenen, bondgenooten; (in 't bijz.) (gesch.) de elf zuidelijke Staten, die zich in den burgeroorlog in de Vereenigde
Staten van N.-Amerika in 1861 van de Unie afscheidden, om eene onafhankelijke Confederatie to
vormen.
GECONSERVEERD, vd. bewaard, onderhouden; —
deze dame is goed geconserveerd, men kan het haar
niet aanzien, dat zij reeds bejaard is; geconserveerde
vruchten, groenten, vleeschspYzen.
GECONSOLIDEERD, bn., geconsolideerde schuld, consolidatie.
GECONSOLIDEERDEN, o. my. fondsen of schulden,
voor welker rentebedrag zekere staatsinkomsten
zijn aangewezen, gevestigde schuld (inz. in Engel and).
GECONSTERNEERD, bn. ontsteld, onthutst, verbaasd, uit het veld geslagen.
GECONTRARIEERD, vd. tegengewerkt, gedwars
boomd.
GECOSTUMEERD, vd. bn. naar behooren gekleed;
(meestal) in zekere kleederdracht (van ouden tijd)
gedost, verkleed: een gecostumeerd bat; een gecostuineerde optocht.
GECOSTUMEERDE, m. on v. (-n), die verkleed is:
de zaal was vol gecostumeerden.
GEDAAGDE, m. en v. (-n), degeen, die gedaagd of
voor de rechtbank geroepen is; de gedagvaarde,
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hetzij verweerder of verweerster, in tegenstelling
anet den eischer of eischeres.
GEDAAN, bn. (van personen of hunne lichaamsdeelen) (alleen in samenstelling) er zOO uitziende
‘of zulk een voorkomen hebbende, als door de bepaling wordt aangewezen : welgedaan.
GEDAAN, vd. zie DOEN; verricht, volbracht; —
i(fig.) geeindigd, afgeloopen, uit: het is met hem gedaan, hij is dood, hij ligt op het uiterste; gedane
.zaken nemen geen keer, wat gedaan is, laat zich niet
.ongedaan waken; — gedaan geven, krOgen, uit het
werk ontslaan, ontslagen worden; — gedaan nemen,
•ergens niet langer in 't werk blijven.
GEDAANTE, v. (-n), (van menschen of dieren) het
uiterlijk voorkomen, het uiterlijk, zooals dit zich
.openbaart in gelaat, gestalte, houding, figuur enz.;
eens anders uiterlijk
-ensadersgdanteanemn,
voorkomen aannemen, zich in diens uiterlijk vertoonen; — in (under) eens anders gedaante, onder eens
anders uiterlijk: een mensch in de gedaante van een
,weerwolf; — in zijn eigen gedaante, in de gedaante die
iem. van nature eigen is; — van (voorheen ook in)
gedaante veranderen, verkeeren of verwisselen, of wel,
veranderd of verwisseld worden, een ander uiterlijk
aannemen of krijgen : zo was schoon zeer leelOk van
.gedaante, zag er schoon, zeer leelijk uit; —
de uiterlijke vorm, zooals die zich in zijne omtrekken vertoont: in zOne natwurlijke gedaante, in zijne
natuurlijke gestalte of vorm, levensgroot; de uiterlijke vorm, waarin een dier, inz. een insect, zich
gedurende een bepaald tijdperk zijner ontwikkeling
vertoont: de eerste gedaante der meeste insecten is de
larve; de vorm, waarin lets zich uiterlijk vertoont:

toestand is die van het volkoinen insect; — eene onvolkomene gedaanteverwisseling, waarbij het insect in
ale toestanden eene vrije beweging heeft en reeds
van den beginne af de gestalte van het volkomen.
insect.
GEDACHT, o. (-en), (Zuidn.) gedachte.
GEDACHTE, v. (-n), de daad van het denken aan
iets: de gedachte aan vrouw en kind sterkte hem in
den levensstrijd; het blijvend aandenken, de gedachtenis: de gedachte(n) van iets bewaren, voortdurend
er aan gedenken; — in (eeuwige) gedachte(n) blOven,
in (eeuwige) gedachtenis blijven; het nadenken of
peinzen : zfj was vol gedachten; — in gedachte(n) zfjn,
in gepeins zijn, in zichzelven gekeerd zijn, inz. met
het bijdenkbeeld, dat men daardoor in een toestand
van afgetrokkenheid verkeert on misslagen begaat:

de gedaante van een huis, eene kerk, een boenkorf; de
• edaante van den schedel, het dObeen; het uiterlijk dat
aan lets van den beginne af aan of vroeger eigen
was: zijne vorige gedaante herkrfjgen; aan iets zone

vorige gedaante teruggeven; — eene andere gedaante aannemen, van voorkomen veranderen; — de gedaante
.der woorden, de wijze waarop zij worden voorgesteld
of gespeld; — een plein in de gedaante van een rechtitoek, met zulk een vorm; aan een park een halvemaanvormige gedaante geven; — de spraakkunstige gedaanten
•eener teal, de spraakkunstige vormen er van; — de
vedaante der volken, hun maatschappelijke toestand ;
de zaken hebben
—dezaknsovangedantevrande ,
een ander voorkomen gekregen, doen zich anders
voor; — de zaken buiten hare ware gedaante plaatsen,
ze in een valsch licht stellen; (bijb.) uiterlijk voorkomen, dat iem. aanneemt ter bedekking van zijne
innerlijke gezindheid, valsche schijn, masker : net
,

eene gedaante van vriendschap vermomd; — onder de
gedaante van iets, onder den schijn van iets; (bijb.)
=eene verschijning, die het uiterlijk voorkomen heeft
van de zaak, die in de bepaling is uitgedrukt: in

den avond was over den tabernakel als eene gedaante
,des vuurs; —
het uiterlijk voorkomen van een persoon : eene
schoone, eene reusachtige gedaante; nevelachtige, on•duidelijke menschengestalte : ik heb daar een gedaante
door het bosch zien sluipen; eene verschijning of een
beeld in menschelijken vorm : een spookachtige gedaante,
-eon spook of geest; voorkomen, vorm (van zaken):

de gedaanten der heuvels waren scherp van omtrek.
GEDAANTEVERANDERING, v. (-en).
GEDAANTEVERWISSELING, v. (-en), de verwisse-

ling van gedaante, hetzij uiterlijk voorkomen of
vorm; (myth.) de vormverandering of herschepping
van een mensch in een dier, plant of levenlooze
stof, door de macht eener godheid bewerkt: de ge.
daanteverwisselingen van Ovidius; (in betrekking op
dieren, inz. insecten), de natuurlijke overgang van
eene volkomene ge, den eenen vorm in den anderen:
daanteverwisseling, waarbij men drie verscheidene
toestanden opmerkt: de insecten worden alsdan in
-den eersten toestand of de eerste gedaante maskers
of larven genoemd ; in den tweeden toestand dragen
- zij den naam van
nimf of pop; en eerst de derde

diep in gedachten zOn; — in gedachte(n) staan of sitten, in eene onbeweeglijke, hetzij staande of zittende
houding in zichzelven gekeerd zijn, in gepeins staan
of zitten; — in diepe gedachten vcalen, verzinken enz.,
in diep nadenken vervallen, zich verdiepen in een
bepaalden kring van voorstellingen die den geest
geheel bezighouden en van de buitenwereld aftrekken ; — sick in (zOne) gedachten verliezen, er zich geheel in verdiepen, zoodat de geest zich met een
bepaald onderwerp bezighoudt en van de buitenwereld wordt afgetrokken; — verloren in gedachten,
geheel in zichzelven gekeerd; — aan zOne gedachten,
den teugel vieren, den vrijen loop laten, zonder ze to
stuiten of to richten; — lets in gedachten doen, iets
in een toestand van afgetrokkenheid doen, het doen,
terwijl men aan lets anders denkt, on dus hetzij
werktuiglijk, hetzij zonder erg of opzet; overweging,
het bedenken: de gedachte, dat gO door uw slecht ge-

drag uw ouders verdriet doet, moest u van het kwade
terughouden; de daad van het denken, het oordeelen
of redeneeren: wear de pers aan banden ligt, is ook
de gedachte 'niet vrfj; de daad van het denken of
overleggen, overleg, beraad: iets in (zOne) gedachte(n)
nemen, het in overweging nemen, met zichzelven
er over to rade gaan ; —
eene voorstelling van den geest, hetzij zonder
invloed der buitenwereld door de werking van de
geestvermogens, inz. het verstand, gevormd, hetzij
door onze gewaarwordingen opgewekt : eene gedachte

vormen, opwekken, doen ontstaan; een gedachte uiten;
gedachten en gewaarwordingen; — de schakel der gedachten, de aaneenschakeling van voorstellingen, die
door eene ongestoorde werking der geestvermogens
worden opgewekt; — de kring van iemands gedachten, de omvang der voorstellingen van iemands
geest, die geringer of uitgebreider is naarmate van
zijne ontwikkeling; — de gedachten binnen in iem.,
de gedachten die in zijn binnenste ontstaan; — zich
geene gedachte van iets kunnen maken, er zich geene
voorstelling of geen denkbeeld van kunnen vormen;

eene kortstondige, snelle, vluchtige gedachte; eene aangename, blOde, drukkende, sombere, treurige gedachte;
gekke, duivelsche, wereldsche, wellustige gedachten enz.;
— iemands innigste gedachten, zijne geheimste of verborgenste gedachten; — eene gedachte van hoop, liefde,
troost enz., eene hoop gevende, liefderijke, troostrijke gedachte; de tad van veertien dagen was als eene
gedachte omgevlogen, -verbazend snel; — dat aril op
zijne gedachten bediend wezen, op zijne wenken; —
(w. g.) zekere gedachten voeden, die koesteren; — zone
gedachten roar sick houden, ze niet uitspreken, op
geenerlei wijze uiten of to kunnen geven wat men
denkt ; — gedachten zijn slechts (of maar) gedachten,
of wel, het zfjn slechts (of maar) gedachten, het zijn
maar voorstellingen die niet aan de werkelijkheid
beantwoorden; — gedachten zfjn tolvrij, ieder heeft
de vrijheid om to denken wat bij hem opkomt; —
eene voorstelling van den geest in betrekking tot
den inhoud gedacht, een denkbeeld : de gedachte

alleen dat gij het zoudt willen doen, knaagt aan min
hart; ik u bedriegen! welk eene gedachte; hoe kan sulk
cen? gedachte bfj opkomen ?; — sick met deze of gene
33
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gedachten bezighouden, zijn geest met deze of gene

voorstellingen bezighouden; —
het denk- of voorstellingsvermogen; de som van
iemands gedachten of voorstellingen: de vreugd, de
verrukking boeien mfine gedachten, overstelpen mij geheel; — in zijne gedachte(n), in zijn geest, in zijne verbeelding, (ook) bij zichzelven, in zijn binnenste : zich in
gedachten verplaatsen naar; in (mijne) gedachten druk
ik u h,artelijk de hand; vloekt den koning niet, zelfs in
uwe gedachten; — met zffne gedachten in eene ideale
wereld leven, met de voorstellingen van zijn geest,
in Quo verbeelding; — hij is met zijne gedachten afwezig, hij is afgetrokken ; — waar zjn uwe gedachten?,

waarmede houdt uw geest zich bezig? waar denkt
gij over?; — zijne gedachten zOn elders, hkj denkt aan
andere dingen, enz. ; — dat gaat mijne gedachten te
boven, mijn bevattingsvermogen; — iets in zijne gedachten nemen, er aan gaan denken, het in zijn hoofd
krijgen; — jets in zijne gedachten houden, er voortdurend aan denken; — uit de gedachten gaan, uit het
hoofd gaan; — nooit uit de gedachten zijn, voortdurend
voor den geest staan; — in de gedachten komen, voor
den geest komen; — in iemands of iem. in de gedachten (op)komen, in zijn geest opkomen, bij iem. opkomen (van plannen of voornemens gezegd, die iem.
in het hoofd krijgt) ; — zijne gedachten met iets bezighouden, er zijn geest mede bezighouden; — zijne gedachten verzamelen, alle aandacht van den geest op
een punt richten; — zijne gedachtenbij elkander houden,
zijn geest niet laten afdwalen, rustig en kalm voortdenken; — zijne gedachten bj jets houden, er zijne geheele aandacht aan wijden; — zijne gedachten over
jets laten gaan, er zijn geest of denkvermogen over
doen werken, er over denken; afgetrokken van gedachten (van geest); verstrooidheid van gedachten (van
geest); —
eene voorstelling van den geest, inz. door het denkvermogen opgewekt (inz. in betrekking tot letterkundige gewrochten) : eene treffende, juiste, belangrijke
qedachte: zone gedachten ontwikkelen; ik verbaas mij
steeds over den rijkdom zOner gedachten; de woorden
dienen om gedachten te uiten; eene bloemlezing van al(in
lerlei gedachten uit de werken der beste schrOvers;
betrekking tot voortbrengselen van schilderkunst,
muziek enz.) het gronddenkbeeld, dat er in is uitgedrukt: dat heerlijke landschap van Ruisdael ademt
slechts eene gedachte, die van rust; dit lied geeft de
gedachten des dichters voortreffelijk weer;
—
overlegging: iemands gedachten, zijne overleggingen; — de gedachten des harten, datgene wat in het,
hart, als den zetel der overleggingen en gewaarwordingen, omgaat; overlegging, hemming, (bij uitbreiding) voornemen, plan: op de gedachte komen,
op het denkbeeld komen, zich voornemen ; — op
twee gedachten hinken, in twijfel staan of men het
een dan wel het ander zal kiezen, (ook) zich zelven
niet gelijk blijven; — van gedachte zijn, van plan
zijn; — van gedachte (gedachten) veranderen, van plan
veranderen; — iem. tot andere gedachte brengen, hem
van plan doen veranderen; — (Zuidn.) zijne gedachte
hebben, zijn plan gevormd hebben; — (Zuidn.) zijn
gedachte volgen, aan zijn voornemen gevolg geven ; —
(Zuidn.) eene gedachte volbrengen, een voornemen ten
uitvoer brengen; — Gods gedachten, Gods raadsbesluiten; — (bijb.) eene zekere gedachte denken, zich
iets voornemen, iets voorhebben; — (bijb.) eene
gedachte (gedachten) over iem. denken, zich voornemen op eene of andere wijze ten opzichte van
hem te handelen; — (bijb.) eene gedachte (gedachten)
tegen iern. denken, jets kwaads tegen hem in den zin
liebben; —
meaning, gevoelen, oordeel, beschouwing, zienswijze : ieder drukte vender de nzinste omzichtigheid zidne
gedachten nit; — ik was in de gedachte dat, ik meende; —
van gedachte zijn, van gevoelen of oordeel zijn, oordeelen; — van zekere gedachte(n) zijn, van dat gevoenaar
len zijn, op die wijze over lets oordeelen;
d ma ads gedachte(n), naar iemands meening, gevoe-
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len of zienswijze, volgens hetgeen hif denkt ofoordeelt,
naar alle gedachten, naar alle waarsehijnI.Ukheid, zooals het zich laat aanzien; — bij zijne
gedachte(n) blifven, bij zijne meening of zijn gevoelen
blijven, ze niet laten varen; — in zijne gedachte(n)
versterkt worden, in de juistheid of gegrondheid van
zijne meening of zijn gevoelen bevestigd worden; —
in gedachten met of van iem. verschillen, andere meeningen hebben of anders over iets denken of oordeelen dan hij; — tegen zone gedachten spreken, iets
anders zeggen dan hetgeen men over iets denkt; —
iem. tot andere, betere enz. gedachten brengen, hem van
het verkeerde van zijne meening of zienswijze overtuigen en zoodoende tot een ander inzichtbrengen;
—

-

(ook) tot inkeer brengen; (Zuidn.) iemands meening
omtrent hetgeen hem to doen staat, bedoeling, oogmerk : gij wilt mij niet verstaan, het is mijne gedachteniet iem. te beletten vreemde talen to leeren;
—deme ni g,die
men aangaande een persoon
of
eene zaak heeft, waardeering, schatting, dunk : eene
goede, slechte, gunstige, ongunstige gedachte (ofgedachten) van of over iem. of jets hebben, geven enz.; — betere
gedachten van iem. hebben, to gunstig over hem oordeelen, dan dat men hem tot zoo jets in staat zou
achten; — eene groote, hooge, kleine, geringe enz. gedachte (of gedachten) van iem. of jets hebben, er een

grooten of geringen dunk van hebben, ze hoog of
laag schatten, of wel, er zich veel of weinig van
voorstellen; — eene groote of hooge gedachte (of wel,.
gedachten) van iem. of iets opvatten of vormen, er zich
een hoog denkbeeld van maken, er zich veel van
gaan voorstellen; — eene groote, hooge, kleine, geringe
enz. gedachte (of wel in het my. gedachten) van iem..
of iets geven, inboezemen, verwekken enz., er een grooten of geringen dunk van doen ontstaan, maken dat
men er groote of geringe verwachtingen van koestert; — zich in iemands goede gedachten aanbevelen,
zich in iemands gunstige mooning of welwillendegezindheid aanbevelen; —
vermoeden: geen gedachte op jets hebben, er geen
vermoeden op hebben; de herinnering, het geheugen : dat huis gaat nooit uit mijn gedachte. GEDACH-

TETJE, o. (-5).

GEDACHTELOOS, bn. (...loozer, -t), (van personen)
het denkvermogen niet inspannende, onnadenkend:
zij praten elkander gedachteloos na; door ontroering
of ontsteltenis overweldigd en als versuft: gansch
verdwaald tat eels gedachteloos en met stille tranen
in de oogen; achteloos, onwillekeurig, of wel, worktuiglijk, als een gevolg van afgetrokkenheid van
geest: zij ontbladert gedachteloos de bloem in hare hand;
niet behoorlijk nadenkende over hetgeen men doet,
onbezonnen een gedachteloos los meisje; (van zaken,
als handelingen, toestanden enz.) getuigenis of blijk
gevende van werkeloosheid van geest, van onnadenkendheid of verstrooidheid : de meeste weesmeisjes
blikten met gedachtelooze nieuwsgierigheid op hetgeen
er geschiedde.
GEDACHTELOOSHEID, v. de hoedanigheid van gedachteloos in de verschillende beteekenissen des
woords, werkeloosheid van geest, onnadenkendheid,
achteloosheid, afgetrokkenheid.
GEDACHTENBEELD, o. (-en), de voorstelling eener
zaak, die zich als een beeld aan de gedachten of
den geest voordoet, denkbeeld: hij bleef meer behagen
vinden in de bepaalde gedachtenbeelden van zijn eigen,
brein dan in de algemeenheden van wetenschap, hem
door anderen medegedeeld; droombeeld, phantasie,
hersenschim clot zijn ?naar gedachtenbeelden!
GEDACHTENGANG, m. de gang of opeenvolging
der gedachten of voorstellingen van den geest ; hetzelfde als getiachtenloop, dat voorheen het gewone

woord was.
GEDACHTENIS, v. (-sen), het gedenken aan iem. of
lets, de voortdurende herinnering er van: in iemands
gerlachtenis Leven; in gedachtenis houden; — ter (tit,
ge , iachtenis van iem. of jets, om iem. of iets te gedenken ; (bp.) jets in gedachtenisbrenuen, er aan doer:,
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gedenken; (bijb.) zich lets in gedachtenis brengen, he t voor hen bidden; lets wel bedenkende of in aanzich herinneren, er aan gedenken ; —
merking nemende, met het doel om zich daarnaar
het voortleven of voortbestaan van iem. of let
in doen of laten to richten : ik gaf het ontslag haar
in de gedachten van anderen: om zijne gedachteni
eervol, gedachtig aan de diensten, bewezen aan min

bij de nakomelingschap te bewaren; (bijb.) iemands ge
dachtenis uitdelgen of uitroeien, zijn naam der verge
telheid prijsgeven; — bij de gedachtenis van..., zegs

wijze, waarbij men het aandenken van een dierbaren
afgestorvene op plechtige wijze voor iemands gees t
brengt, den doode als het ware aanroept met he t
doel om den persoon, tot wien men spreekt, tot be
zinning of betere gedachten te brengen: bij de ge

Huis.
GEDAKT, bn. (van orgelpijpen) gedekt.
GEDAMD, bn. (van dock of stukken dock, inz.
bedgordijnen), als een dambord geruit: een gedamd

gordijn.

GEDAMP, o. het telkens of aanhoudend dampen:

het gedamp der schotels; wat een gedamp, 't is of men
in een bokkinghang is; als men zelf niet rookt, onder
aanhoudend gedamp te moeten zitten, is niet alles.

dachtenis uws vaders, keen in u zelven !; iem. bij de ge dachtenis van een afgestorvene bezweren, t. w. om lets t e
GEDANG, o. (-5), eene 0.-I. inhoudsmaat (vooral
doen; (bijb.) de gedachtenis van lets stichten, er aan doen
voor peper in gebruik) van ongeveer 4 K.G.
gedenken; (bijb.) in eeuwige gedachtenis zijn, eeuwig
GEDANS, o. het telkens of aanhoudend dansen:
in aandenken blijven: de rechtvaardige zal in eeuwig e
het blfjde gezang en gejuich en gedans der menigte;
gedachtenisse zijn; — ter eeuwiger gedachtenis, om
(fig) het gedans der muggen om de ooren.
eeuwig in aandenken to blijven; — min vader, moe GEDARMTE, o. (-en), de gezamenlijke darmen, de
der zaliger (gedachtenis), wijlen mijn vader, moeder ; ingewanden.

een voorwerp, bestemd om de gedachtenis van iem .
GEDARTEL, o. het telkens of aanhoudend darteof lets levendig te houden, aandenken: iem. een ' len; lustig gehuppel of gestoei.
kleine gedachtenis uit Parijs meebrengen; een gedach
GEDAST, bn. een das of halsdoek omhebbende:
tenis van iem. aan iets hebben; ik geef a (lit tot eene
wat, ben-je al gerokt era gedast voor van middag ?; in
gedachtenis.
samenstellingen: wit-, zwartgedast.
GEDACHTENKRING, m. kring van gedachten; het
GEDAUWEL, o. het telkens of aanhoudend daugebied, waarover de werkzaamheid van den geest
welen, het getalm of gezeur.
zich uitstrekt en die ruimer of anger is naar mate
GEDAVER, o. het telkens of aanhoudend daveren,
van iemands ontwikkeling: met het toenemen onzer
zwaar dreunen of druischen.
kennis en ervaring breidt zich onze gedachtenkring alt;
GEDEBAUCHEERD, bn. ongebonden, verdierlijkt.
de omvang der gedachten of voorstellingen, die tot
GEDECIDEERD, bn. bw. besloten, beslist, vastberahet gebied van eene kunst behooren: de poezij. wier
den. stout, koen.
gedachtenkring oneindig ruimer is dan die van eenige
GEDECOLLETEERD, bn. met ontbloten hals; (van
andere kunst.
eene japan) laag uitgesneden, l (fig.) schaamteloos.
GEDACHTENLEZER, m. (-5), iemand die door midGEDECOREERD, vd. met een ordelint versierd, gedel van een medium (tusschenpersoon) de gedachten
ridderd; (van eene zaal enz.) versierd.
van anderen raadt en lets dat verborgen is vindt:
GEDEELD, bn. (wapenk.) (van een schild) door eene
de gedachtenlezer Cumberland.
loodrechte lijn in twee gelijke vakken gedeeld: het
GEDACHTENLOOP, m. de loop of opeenvolging der
wapen is gedeeld van goud en lazuur.
gedachten of voorstellingen van den gust, gedachGEDEELTE, o. (-n), deal, stuk in tegenoverstelling
tengang.
van het geheel of de andere deelen er van : het boGEDACHTENREEKS, v. eene reeks of geregelde opvenste, middelste, onderste, voorste, achterste gedeelte;
volging der gedachten of voorstellingen van den
het beste, slechtste gedeelte van 'lets; hij weet niet het
geest.
honderste gedeelte van wat gij weet; het grootste geGEDACHTENSPRONG, m. (-en), de sprong of snelle,
deelte van het jaar; men speelde het eerste gedeelte
niet geleidelijke overgang der gedachten of voorder vijfde symphonie van Beethoven; met het domme
stellingen van den geest tot een ander onderwerp:
gedeelte des yolks is niets te beginnen; — iemands binwelk een forsche gedachtensprong!
nenste gedeelte, zijn binnenste ; —
GEDACHTENSTREEP, v. (...strepen), een teeken in
voor het grootste gedeelte, voor het grootste deal,
den vorm van eene streep, dienende om een korvoor het meerendeel; de bijwoordelijke zegsw. voc*
ten stilstand in den gang der gedachten aan to
het zooveelste gedeelte, of wel, het zooveelste gedeelte,
geven, en dus hetzij om de deelen van eenen volaan bn. toegevoegd, geeft to kennen, dat de bedoelde
zin, hetzij om een of meer volzinnen van daarop
hoedanigheid aan iem. of iets in een zooveelmaal
volgende to scheiden.
geringeren graad toegekend wordt als zij aan een
GEDACHTENSTROOM, m. de snelle opvolging van
ander of iets anders eigen is; bij gedeelten, in deelen
eene menigte gedachten, figuurlijk met een stroom
gesplitst, gescheiden of afgedeeld; (w. g.) (scherts.)
vergeleken.
(van hoedanigheden) hoeveelheid, dosis: voorzie u
GEDACHTENWENDING, v. (-en), eene wending die
dan van een groat gedeelte zedigheid en goede trouw.
men aan zijne gedachten geeft; eene afwijking in
GEDEELTELIJK, bw. (van graad) voor een gedeelte,
den gedachtengang, waardoor men tot een ander
niet ten voile: een schuld gedeeltelijk aflossen; zijn
onderwerp overgaat.
voorbeeld vend slechts gedeeltelijk navolging; de rust
GEDACHTENWISSEL1NG, v. (-en), wisseling van
werd gedeeltelijk hersteld; ik sprak aldus gedeeltelok
gedachten of meeningen over een onderwerp; de bemet het doel om mij to rechtraardigen; ik was gedeelhandeling van een onderwerp door twee of meer
telijk achter het geheim, niet bn. (van onpersonen, die elkander hunne gedachten er over monstoffelijke zaken, inz. handelingen of toestanden)
deling of schriftelijk mededeelen.
niet geheel, onvolkomen: eene gedeeltelijke aflossing
GEDACHTIG, bn. (praedicatief gebruikt) aan lets
van schuld, eene gedeeltelfjke vergoeding veer geleden
of iem. denkendeP, veelal met het bijbegrip dat dit
schade; eene gedeelteltike vrijspraak van schuld.
van invloed is op iemands daden: aan iem. of iets
GEDEGEN, bn. (van metalen) niet met andere megedachtig zijn; (veroud.) wees onzer gedachtig; — aan
talon verbonden, zuiver: gedegen goud, silver, kwik
iets gedachtig warden, er aan indachtig worden; in
enz.; metalen in gedegen toestand.
woorden of daden blijk gevende, dat men aan iets of
GEDEGRADEERD, vd. in rang verlaagd, uit een
iem. denkt: er aan gedachtig zijn, (van zonden, zondige
ambt, van eene waardigheid ontzet.
daden, misdaden enz.) er aan gedenken, ze niet verGEDEKT, bn. (muz.) (van de pijpen van een fluitgeten en vergeven of ongestraft laten;
aan hen
register in een orgel, of, bij uitbr., van het flblitre(hunner) gedachtig zijn, door gunstbetoon, hulp of
gister zelf) van boven gesloten of met deksels (hoebijstand doen blijken, dat men aan hen denkt; —
den) voorzien on daardoor een dieperen toon gevende,
aan hen (hunner) in zone gebeden gedachtig zijn,
gedakt: gedekte pijpen; is het fluitregister gedekt?;
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GEDEKT.

GEDEPONEERD.

nering of gedachtenis van iem. of iets : wiens leven
(suikerraff.) gedekte stroop, uit suikerbrooden gelekt,
hij der gedenkenisse heeft bevolen; — ter gedenkenis
die gedekt, d. i. met eene bijzondere soort van aarde
begoof
lek
van,
ter gedachtenis van ; het voortbestaan van
voorzien
of
met
dekklaarsel
(dekaarde)
iem. of iets in de gedachten van anderen, de
ten zijn: (wapenk.) (van een burcht of een kasteel
gedachtenis ; een voorwerp, bestemd om het gedenin een wapen) met een vierkant dak afgebeeld;
ken aan iem. of iets levendig to houden, gedachtepuntig gedekt, met een puntig dak afgebeeld.
nis: gij zult het erfdeel behouden, het door arbeid verGEDELEGEERDE, m. (-n), een door de regeering
meerderen, het sparen als eene gedenkenis onzer liefde;
aangewezen persoon ter beoordeeling van eene zaak ;
gedenkteeken, monument; gedenkschrift.
gedelegeerde der Staatsloter#, verkooper in 't klein.
GEDENKJAAR, o. (...jaren), het jaar, waarin men
o.
(-en),
blad
papier,
waarop
een
of
GEDENKBLAD,
telkens na een bepaald tijdsverloop, inz. eene eeuw,
meer belangrijke zaken, inz. gebeurtenissen, ter geeene merkwaardige gebeurtenis gedenkt of de gedachtenis of voortdurende herinnering opgeteekend
dachtenis er van viert.
zijn of als zoodanig gedacht worden: in de gedenkGEDENKNAALD, v. (-en), obelisk, opgericht ter gebladen der Geschiedenis des Vaderlands staat zijn luidachtenis van eene heuglijke gebeurtenis of een
sterryke naam voor eeuwig opgeteekend.
beroemd
persoon, naaldvormig gedenkteeken.
GEDENKBOEK, o. (-en), boek waarin zaken ter herGEDENKOFFER, o. (-s), een reukoffer, bij de oude
innering opgeteekend worden of zijn; ook in den
Israelieten, dienende om God aan de beloften, hun
verkleiningsvorm gedenkboekje, aanteekenboekje,
gegeven, to doen gedenken.
agenda; book waarin merkwaardige zaken, inz. geGEDENKPENNING, m. (-en), penning, geslagen ter
beurtenissen, ter duurzame herinnering opgeteekend
gedachtenis van eene heuglijke gebeurtenis, een bezijn; (fig.) het gedenkboek of de gedenkboeken (der geroemd
persoon enz., medaille.
schiedenis, van een yolk enz.), de geschiedboeken, de
GEDENKROL, v. (-len), rol van perkament of papier,
geschiedenis.
waarop merkwaardige gebeurtenissen ter gedachteGEDENKCEDEL, v. (-s), cedel of lijst waarop zaken
nis opgeteekend zijn; inz. (fig.) geschiedrol.
ter herinnering aangeteekend zijn; (bijb.) stukken
GEDENKSCHRIFT, o. (-en), een geschrift, waarin
perkament, die de oude Israelieten aan het voorgeschiedkundige gebeurtenissen ter gedachtenis ophoofd of de armen bonden. en waarop de Wet Gods
geteekend zijn, geschiedboek; een geschrift opgesteld
geschreven stond, om daaraan ten alien tijde te geter gedachtenis eener heuglijke gebeurtenis; gedenkdenken.
schriften, een geschrift, waarin de schrijver merkGEDENKDAG, m. (-en), de dag waarop men jaarlijks
waardige gebeurtenissen of voorvallen, die hij zelf
op plechtige of feesteluke wijze een beroemd of
bijgewoond heeft of waarin hij zelf betrokken is
merkwaardig persoon of eene heuglijke gebeurtenis
geweest, voor zich of anderen ter gedachtenis opgegedenkt of er de gedachtenis van viert: de gedenkteekend heeft.
dag ran den slag bij Waterloo.
GEDENKSPREUK, v. (-en), eene spreuk of zinrijk
aan
iets
of
GEDENKEN, (gedacht, heeft gedachtl,
gezegde, dienende om aan de daarin uitgedrukte
er
aan
denken,
zich
herinneren;
iem. gedenken,
waarheid of stelregel to doen gedenken.
of er aan gedenken, ze zich bij voort—zakenged nken
GEDENKSTEEN, m. (-en), een min of meer kunstig
during herinneren, ze in zijne gedachten houden,
bewerkte steen, opgericht ter gedachtenis hetzij van
ze niet vergeten : gedenk den Sabbatdag, dat gij dien
een persoon, inz. een afgestorvene, hetzij van eene
heiligt; — eener zaak doen gedenken, de gedachtenis
merkwaardige gebeurtenis.
er van doen bewaard blijven; ook aan iem. (zOner)
GEDENKSTUK, o. (-ken), een work, hetzij een ge(van
zonden,
zondige
daden,
misdaden
gedenken;
schrift, hetzij een gewrocht der bouw- of beeldhouwenz.) : el aan gedenken of ze gedenken, ze niet vergekunst, waardoor men aan iem. of iets doet gedenten on vergeven, ze niet ongestraft laten: gedenk
ken; (fig.) of het mij gebeuren mocht voor Nederlands
niet der zonden mijner jonkheid, noch moiler ocertreverlossing een gedenkstuk te helpen oprichten; allerlei
dingen, o Heere; — iemand (aan iem., zijner) in zone
zaken waarmede men aan iem, of iets doet gedengebeden gedenken, niet alleen voor zich, maar ook
ken: op dien houten bak staan twee letters ingesneden.
voor hem bidden, in zijne gebeden hem indachtig
J-S. Zij beteekenen Jan-Siska en zijn een gedenkstuk
het
heugt
mij,
ik
heriets
gedenkt
mO,
zijn; (dicht.)
zijner eerste en innige liefde; (fig.) zie de volkeren met
inner het mij; —
hoogmoed wizen op de gedenkstukken van den roem
(van personen , inz. geliefde betrekkingen, vrienden,
huns vaderlands; (ook) een voorwerp dat oud, uit
afgestorvenen) hen gedenken of aan hen gedenken, aan
de mode is.
hen terugdenken, ze zich herinneren; (ook) ze voortGEDENKTAFEL, v. (-en, -s), (bij de Romeinen) eene
durend in gedachtenis houden, ze niet vergeten;
beschilderde tafel of schilderij door iem. als blijk
niet vergeten melding van hem to
—iem.ged nken,
zijner dankbaarheid aan de goden on ter gedachmaken, mondeling of schriftelijk; (ook) hem hulp,
tenis van zijne redding in een tempel opgehangeri.
bijstand verleenen; — iem. in zOn testament gedenken,
GEDENKTEEKEN, o. (-en, -5), iets dat tot teeken
hem er in bedenken, hem bij zijn uitersten wil iets
dient, dat men van een persoon of zaak de gedach(eene gedachtenis) vermaken; (van zaken, die tot het
snijdt gedenkteekens
tenis
wil bewaard houden:
verledene behooren) er aan terugdenken, ze zich herzijner liefde in het hout dezer tafel; een gewrocht der
inneren (van belangrijke of treflende gebeurtenissen)
bouw- of beeldhouwkunst ter gedachtenis van een
blijk geven, dat men ze in herinnering houdt, door
persoon of eene merkwaardige gebeurtenis opgericht,
betoon van vreugde of rouw de gedachtenis er van
inz. een gedenksteen of standbeeld, monument.
levendig houden : op den 3den October gedenkt men
GEDENKWAARDIG: bn. (-er, -st, of meer meest -),
Leidens ontzet; iets wel bedenken, nooit vergeten :
waardig om herdacht to worden of in duurzame hergedenk, dat ik eens voor u eene moeder was; het plan
innering to blijven, der gedachtenis waardig: eene
koesteren, voornemens zijn iets to doen : na de plechgedenkwaardige gebeartenis; eene gedenkwaardige daad;
tigheden van morgen gedenken wij de verloofden elkaneen gedenkwaardige dog. GEDENKWAARDIGHEID,
der voor te stellen ; iets meenen, waarschijnlijk achv. (...heden).
ten : ik gedenk nog aan die erfenis te komen; —
GEDENKZUIL, v. (-en), zuil, opgericht ter gedachmij gedenkt of het gedenkt mij, (Zuidn.) ik gedenk
tenis van een beroemd persoon of eene merkwaardaaraan, het heugt mij: nu gedenkt het mij, dat
dige
gebeurtenis, zuilvormig gedenkteeken, eerezuil;
gezegd heeft, dat g ook onder de soldaten zit;
(bij uitbr.) gedenkteeken.
—(Zuidn.)
gedenk, u , herinner u.
GEDEPONEERD, vd. nedergelegd, overgelegd ; in beGEDENKENIS, v. (-son), (Zuidn.) het gedenken aan,
waring gegeven; afgeleverd bij de overheid ; van
de herinnering van iem. of iets: dat waren dagen
rechtswege erkend : een wettig gedeponeerd fabrieksop e'en our vielen er dooden genoej z•)or vele jaren; die
gedenkenis doet rnY becen; de voortdurende herin- , merle.
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GEDEPORTEERDE, m. en v. (-n.), die gedeporteerd,
naar eene (overzeesche) strafkolonie overgebracht is.
GEDEPUTEERD, vd., de gedeputeerde staten of de
gedeputeerden, het uit de leden der provinciale staten
verkozen dagelijksch bestuur eener provincie aan
het hoofd waarvan de commissaris der koningin
staat.
GEDEPUTEERDE, m. (-n), volksafgevaardigde, lid
eener wetgevende vergadering ; lid van gedeputeerde
staten (titel); (ook) lid van een dijks- of polderbestuur.
GEDERANGEERD, bn. niet wel bij het hoofd, verbijsterd van zinnen; in ongunstige financieele omstandigheden.
GEDESIGNEERD, vd. benoemd, aangewezen.
GEDESILLUSIONNEERD, vd. in zijne verwachtingen
teleurgesteld; uit den waan geholpen.
GEDETACHEERD, vd. losgemaakt; (mil.) van het
hoadkorps afgezonderd, tijdelijk ergens een verblijf
aangewezen.
GEDETINEERDE, m. (-n), die in arrest gehouden
wordt, gevangene.
GEDEUN, 0. zwaar geluid, sterk geraas, gedaver:
het gedeun van eenen donderslag; (w. g.) klank, gegalm: het gedeun uwer liederen ; geneurie: zijngedeun

GEDIJEN, (gedijde, heeft en is gedijd), (van dieren,
inz. vee) voorspoedig groeien, dikker, vetter of z waarder worden : de varkens gedoen, niet op dien kost;
(scherts.) (ook van menschen gezegd): je hebt een

hindert me rerschrikkelijk bY min werk.
GEDEVOLVEERD, vd. vervallen, overgegaan op (van
eene erfenis enz.).
GEDICHT, o. (spott.) het telkens of aanhoudend
dichten: die prulpoeet ken zYn tijd wel beter besteden
dan met dat gerijmel en gedicht; —, (-en), een in dichtof versmaat, of wel, in dichterlijken stij1 opgesteld
stuk, dichtstuk, viers: de gedichten van Vondel; een

gedicht maken, vervaardigen, voordragen, aan iem. opdragen.
GEDICHTSEL, o. hetgeen men denkt of overlegt,
de gedachten, de overleggingen (in bijbeltaal) : het

gedichtsel van 's menschen harte is boos van zijne jeugd
aan;
(-s, -en), (w. g.) hetgeen verdicht of verzonnen is, verdichtsel, verzinsel: dat is maar een gedichtseltje.
GEDIENDE, m. (-n), iem. die geruimen tijd gediend
heeft; een geoefend soldaat; een gewezen militair,
een oudsoldaat.
GEDIENSTIG, bn. (-er, -st), (van personeel) geneigd
om anderen van dienst te zijn, dienstwillig, voorkomend: de vrouw des huizes was welwillend en gedienstig; een gedienstige geest, een dienstbare; — gedienstig voor, diensten willende bewijzen aan; — gedienstige
'vrienden, hovelingen, personen die ons een slechten
dienst doen door het meedeelen van booze praatjes,
laster, enz.; menschen, die ten uiterste gedienstig zijn,

om aan anderen at wat zij ongunstigs van hen hooren
over te brengen; (van handelingen of wat deze vertegenwoordigt) van dienstvaardigheid blijk gevende
of getuigende: eene stem vroeg, of daar logement was?

dit net gedienstig ja beantwoord wordende, enz,
GEDIENSTIGE, m. en v. (-n), dienstbode.
GEDIENSTIGHEID, v. dienstvaardigheid, voorkomendheid; de gedienstigheid zelf zijn, in de hoogste
mate gedienstig zijn; ondertusschen is deze gedienstigheid (t. w. in het overbrengen van booze praatjes
enz.) doorgaans de grootste ondienst voor hem, aan
wien zfj bewezen wordt;
(...heden), eene handeling,
die van dienstvaardigheid getuigt; dienst, voorkomendheid: de lastige gedienstigheden moest ik zonder

ophouden beantwoorden met diepe buigingen.
GEDIENSTIGLIJK, bw. dienstvaardig, behulpzaam;
(veroud.) onderdaniglijk.
GEDIERTE, o. de dieren in het algemeen: men spreekt

van ons gevoel, maar zijn grootmoedigheid, liefde en,
dankbaarheid aan het gedierte onbekend ?; de gezamenlijke dieren van, in of op een veld, een woud, een
hof enz.: het gedierte in den hot', het gedierte der woe(-n), een dier:
stYn; wild gedierte; het tam gedierte;

wat een wonderlijk gedierte kruipt daar op den vloer;
trap dood dat vies gedierte!; (schimp.) ondier, onmensch,
slecht mensch.

leventje als een prins, geen wonder dat je wel gedyt;
(van planten) welig opgroeien: het graan gedot hier
goed; zou het koren niet beter gedijen als het land dieper omgeploegd was ?; (van personen) voorspoed hebben, welvaren: die wel gedijt, die wordt benijd; (van
geld of hetgeen dit vertegenwoordigt) door toe to
nemen of vruchten op te leveren voordeel aanbrengen: onve beste zeelui gingen uit ter kaapvaart, och,

het geld zoo gewonnen, heeft nimmer gedijd; dat men
zelf u:int, gedijt best; onrechtcaardig goed gedijt (of bedijt) niet; (van handelszaken, bedrijven of dergelijke
ondernemingen) bloeien, voordeel aanbrengen: de
onderneming gedijde niet; —
(van voedsel in betrekking tot den persoon die
het gebruikt) tot iemands groei, gezondheid of lichamelijken welstand bevorderlijk zijn: h eet als een
dyker, maar het wil bij hem maar niet gedijen; (van
onstoffelijke zaken, inz. handelingen of ondernemingen) een goeden uitslag of gunstigen afloop hobben, gelukken: sender Hem gerlyt geen cooed, geene
macht; strekken tot: tot eer, glorie, heil, nut, troost,

voordeel gedoen, ten goede, ten nutte, ter zaligheid geclijen; tot schade, zonde gedijen, ten kwade gedYen.
GEDING, o. (-en), (w. g.) het pleiten voor de rechtbank; het voeren van een rechtsgeding of proces:

't geen de gemeene man met de daad wreekt, bewerken
de anderen door ocerleg of geding; (fig., w. g.) strijd,
inz. bij dichters in toepassing op de strijd met de
elementen, inz. de zee; —
rechtszaak, rechtsgeding, ook in toepassing op
strafzaken; (in de burgerlijke rechtspraak) geschil
in rechten, proces, rechtsgeding, (fig.) geschil. inz.
zulk een als aan een scheidsrechter ter beslissing
overgelaten wordt.
GEDISCIPLINEERD, bn. (-er, -st), aan orde en tueht
gewend: gedisciplineeerde troepen. GEDISPONEERD,
vd. bn . beschikt (over iem., over geldsommen); (fig.)
hoe zijt g gedisponeerd ?, zijt gij goed of kwaad geluimd?; ik ben er vandaag niet toe gedisponeerd, gestemd.
GEDISSEL, o. gekibbel, gestribbel.
GEDISTILLEERD, vd. bn. overgehaald, gestookt; —
gedistilleerde wateren, sterke dranken.
GEDISTILLEERD, o. geestrijke vochten.
GEDISTINGEERD, bn. (-er, -st), onderscheiden; aanzienlijk, voornaam, zeer fatsoenlijk : een gedistingeerd

publiek; eene gedistingeerde plaats.
GEDOBBEL, o. het telkens of aanhoudend dobbelea (met dobbelsteenen spelen, grof spelen, speculeeren).
GEDOE, o. (spottend) allerlei dingen die men doet;
inz. allerlei stoffelijke en onstoffelijke zaken to zamen genomen, die iem. moeite, last, kwelling of
ergernis veroorzaken, gebrui; (gew.) drukte, opschudding, beweging ; (gew.) iemands zaak, nering, bedrijf,
hetzelfde als gedoente.
GEDOEN, ww., iets kunnen gedoen, het kunnen
doen; — het yonder iets wel kunnen gedoen, (eigenl.)
het (t. w. wat men voorheeft) zonder dat wel kunnen doen of verrichten, (fig.) het zonder iets wel
kunnen stellen, het kunnen missen of ontberen;
het met iets
—zichmet sofiem.(wl)gedonku e,
of iem. (wel) kunnen doen of stellen, er zich (wel)
mede kunnen behelpen.
GEDOEN, o. spottende collectieve benaming voor
allerlei dingen die men doet, en welke de spreker
minachtend slechts in 't algemeen aanduidt; iemands
zaak, nering of bedrijf, met al wat daartoe behoort,
vooral in toepassing op het bedrijf van een boer,
zijn land, zijne hofstede : h zit daar in een goed gedoen.
GEDOENSEL, o. (Zuidn.) iemands zaak, nering, bedrijf: zijn gedoensel kivijtraken.
GEDOENTE, o. de gewone wijze van doen of bezig
zijn; de bezigheden of het bedrijf, waaraan men ge-

GEDOENTE.

GEDRAGSLIJN.

woon is: in zjjn eigen gedoente, in zijn eigen gewone
bezigheden, in zijn eigen doen, (bij uitbr.) men kan

deelen) van puntige stekels voorzien, die met doornen vergeleken worden: de gedoornde egel.
GEDORSCH, o. het dorschen.
GEDRAAF, o. het telkens of aanhoudend draven:
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niet in de stad gaan, zoo als men buiten in zfin eigen
gedoentetje (pakje, plunje) loopt; drukte, opschudding,
beweging, getier: wat een gedoente!; iemands zaak,

nering of bedrijf, met inbegrip van de gebouwen,
den grond en al wat tot de uitoefening of het drijyen er van vereischt wordt, gedoen, doen : die boor
zit hier in een goed gedoente; die brouwer wint veel geld
met zljn, gedoente; de suikerfabriek is een gedoente dat
veel geld gekost heeft.
GEDOETJE, o. (-s), (volkst.) gij zjt mfj een lief gedoetje, een ondeugend meisje.

GEDOEZEL, o. het doezelen.
GEDOMICILIEERD, bn. gehuisvest, woonachtig(te),
eene bepaalde woonplaats hebbende; — gedomicilieerd,e wissel, een op een andere stad betaalbaar gestelde wissel, indien de schuldenaar niet in eene
plaats woont waar wisselverkeer is.
GEDOMMEL, o. dof, verward geluid, gestommel,
rumoer, leven: nauwelijks waren wfj to bed, of wij
sliepen in, doch eenig gedommel hoorende, stonden wi,5
op; (van een aantal menschen, die te zamen op zach-

ten Loon of to gelijk spreken) gemompel, verward
geluid van stemmen; (Zuidn.) (van geraasmakende
werktuigen) dof geluid, gestamp, geklop : in het nevenliggende gebouw donderde het gedommel van den oliemolen; (van muziekinstrumenten) gebom, dof geluid,
(van het water) gebruis, gemurmel: daar het aanhoudend geruisch van de kaskades en beekjes een aangenaam gedommel veroorzaakte; (Zuidn.) (van den donder) gerommel: ik hoor het naderend gedommel des
donders in de verge; (Zuidn.) (van grof geschut) gebulder: van ver een dof gedommel van kanonnen; (van

zaken, die in het verschiet gezien worden) geschemer: en daarachter, in neevlig gedommel, Amsterdam.
GEDONDER, o. het gedurige of aanhoudende geluid
des donders: we hoorden het indrukwekkende gedonder
in het gebergte; (fig.) het gedonder van een heftig rodenaar; het gedonder van den storm; gebulder van zwaar
geschut: heeft het gedonder der kanonnen en de rook
van het buskruit u niet een beetje verschrikt?; (fig.)
daar heb je het gedonder ire de glazen (voorheen ook
in den toren!), daar heb je het leven gaande! daar

breekt de born los! —
het telkens of voortdurend donderen of gebruiken
van bet woord donker als vloek : om at .je gebliksem
en gedonder goof ik geen vier; geduivel, gebrui, gedoe,
gezanik, enz dat gedonder daar moest ophouden; schei
nit met je gedonder.

GEDOOGEN, (gedoogde, heeft gedoogd), (lijden, wederwaardigheden, onheilen, rampen, moeielijke omstandigheden enz.) verduren; (van wederwaardigheden, rampen, smaad, hoon enz.) ze met lijdzaamheid
verduren, verdragen, ze zich laten welgevallen:
waarom gedoogen wij die vernedering ?; — net gedoogen,
met lijdzaamheid; zich niet verzetten, iets dulden.
door de vingers zien, het tegenovergestelde van verhinderen of tegengaan: ik kan volstrekt niet gedoogen,

dat gU u nog in den donker op weg volt begeven,' een
godsdienst gedoogen, het openbare belijden er van
dulden, of wel, oogluikend toelaten; (van kwaad,
jammeren, verkeerdheden, misda den, wanbedrijven,
strafwaardige daden enz.) ze gedoogen, ze lijdelijk
aanzien, toelaten ; dulden: ik zit alleen aan 't bed,
waar kb' geen vriend gecloogt; het toelaten, mogelijk
maken: hi] werkt zoo hard, als zijne krachten het naar

eenigszins gedoogen; zijne betere natuar,zijneeer,zijne
eerzucht gedoogt niet, dat...; de korte tijd, Bien men ons
lief, gecloogcle niet, over die zaak in bijzonderheden te
treden.

GEDOOL, o. het telkens of aanhoudend Bolen, gedwaal (opzettelijk of onwillekeurig) : het eerrukkelijk gedool ire, (lain en bosch.

GEDOORND, GEDOREND, bn., (w. g.) (van planten,
boomgewassen enz. of hunne deelen) van doornen
of stekelachtige organen voorzien: een gedoornd Wad;
een gedoorncie (v an dieren of hunne licl,aams-

het gedraaf van paarden; het was een gedraaf en een
gedruisch, alsof de gansche bevolking op de been ware.

GEDRAAI, o. het telkens of aanhoudend draaien,
hetzij zich omwentelen, hetzij zich omwenden of in
het rond bewegen: het gedraai van een wiel; het gedraai van molenwieken; van dat gedraai word ik duizelig; min n,ek is stiff van dat gedraai; (fig.) het tel-

kens of aanhoudend (als een windwijzer) draaien
of veranderen van gevoelen, mooning of partij: voet
bij stuk houden! geen gedraai!; het politick gedraai
van menig staatsman; het zich telkens of aanhoudend schikken of plooien naar anderen: de vergevingsgezindheid zou, dunkt mij, wat moor afdoen, dan
al dat gedraai on geplooi; (overdr.) omhaal, drukte,
beweging: niet veel gedraai maken, niet veel omslag

maken, weinig complimenten maken.
GEDRAAL, o. het telkens of aanhondend dralen
of talmen, getalm: ze moesten eindelijk eons spijkers
met koppen slaan, met dat getalm on gedraal gnat de
beste tijd verloren.

GEDRAG, o. (gedragingen), de wijze waarop iem.
zich gedraagt, zijn handel on wandel, zijne -wijze
van doen: iemands gedrag bill ken , prijzen, of keuren,
Laken, veroordeelen, wraken, verschoonen, enz.; de bekoringen van een heusch gedrag in den dagelijkschen
wandel; zfj heeft uwe vriendschap to noodig voor haar
zeer dubbelzinnig gedrag; — iemands gedrag en wandel, zijn handel en wandel, doen on laten; — iemands
huiselijk gedrag, de wijze waarop iem. zich to huis
of in het huiselijk been gedraagt; — het gedrag,
dat iem. houdt, of wel, zfjn gehouden gedrag, de wijze,
waarop hij zich gedraagt of gedragen heeft; — de
In van gedrag, de gedragslijn; — op school worden aanteekeningen gegeven voor gedrag, vlijt en vorderingen; —
een slecht gedrag; van een ongunstig gedrag zfjn; eon
getuigschrift van good zedelijk gedrag.

GEDRAGEN, (gedroeg (zich), heeft (zich) gedragen),
zich aan of tot iem. gedragen, zich aan zijn oordeel
houden of in zijne uitspraak berusten en dienvolgens
handelen, zich op hem beroepen; — zich aan een bevel,
order of instelling gedragen, zich er aan onderwerpen
en daarnaar to werk gam; — zich aan het oordeel of
de uitspraak van iem. gedragen, zich er naar richten,
zich er op beroepen, de zaak waarvan sprake is er
aan onderwerpen, er door laten uitmaken of beslissell; — zich aan iets gedragen (t. w. aan iets dat men
vroeger gezegd of geschreven heeft), zich er als
het ware op beroepen, er naar verwijzen, t. w. met het
doel om hetgeen men zegt of schrijft, daardoor to
bevestigen of daarmede in verband te brengen: ons

gedragende aan onze missive van den zooveelsten;
—inzijnewijzevandoen,inzijnhandel nwandel zijn, annals in de bepaling wordt aangegeven:

zich goed, wel gedragen; zich slecht gedragen; zich uitnemend, voorbeeldig, onberispelijk gedragen; zich in eene
zaak was, voorzichtig, moedig, dapper, eciel gedragen;
er zich dwaas, onvoorzichtig, lafhartig, laag in gedragen; het kind gedroeg zich ordelijk op school; ho gedroeg
zich in die zaak niet als een braaf man betaamde; —
zich naar (volgens) zekeren road, zeker bevel, besluit enz.
gedragen, dienovereenkomstig zijne handelingen inrichten of to werk gaan: gij gedraagt u omtrentuwe
moeder onvergeerlijk, gisteren hebt gij u jegens mij niet
goed gedragen; (w. g.) zich op doze of gene manier
aanstellen of houden: 1k zal letten hoe zij zich gedraagt, of zij verlegen, of zij beschaamd, of zij bedroefd wordt.

GEDRAGING, v. (-en), de wijze waarop iem. zich
gedurende zekeren tijd of bij verschillende gelegenheden gedraagt: die dame schynt allerzonderlingste
manieren enz gedragingen te hebben.

GEDRAGSLIJN, v. de vooraf vastgestelde wijze
waarop men zich hetzij to gedragen heeft of gedraagt (inz. in gegeven omstandigheden), om een

GEDRAGSLIJN.

GEDUCHT.

zeker doel te bereiken : zekere gedragslijn volgen,
er van afuliken; iem. of zichzelven een gedragslifn afbakenen of voorschrijven.
GEDRAGSREGEL, m. de regel, hetzij voorschrift of
beginsel, waarnaar men zijn gedrag inricht, gedragslijn hij ontcouwde daarin de tocdracht der zaak en
den gedragsregel dien hij gevolgd had.
GEDRANG, o. het telkens of aanhoudend opeen- of
samendringen, inz. van een volksmenigte of yolkshoop; eene menigte menschen, die op elkaar aandringen of elkander voortdringen: in het gedrang
z ijn, uit het gedrang komen, raken; fern. uit het gedrang
1.elp9n; (fig.) in het gedrang komen, in groote verle4;enheid, in een benarden toestand komen.
GEDREIG, o. het telkens of aanhoudend dreigen,
inz. het uiten van bedreigingen of dreigementen.
GEDRENTEL, o. het telkens of gedurig drentelen,
been en weder loopen.
GEDRESSEERD, bn. afgericht (van dieren) ; gedrild,
goed geoefend (van soldaten).
GEDREUN, o. het herhaaldelijk of aanhoudend
, dreunen, door eene min of meer hevige beweging
in eene sterke trilling gebracht worden, welke met
.een dof geluid vergezeld gaat : het gedreun van den
grond onder de zware kanonnen; het gedreun van den
vloer bij het voorbijgaan der artillerie; dof weerklinkend geluid: het gedreun van den eentonigen voetstap
der soldaten; gebulder: 't gedreun des storm -winds door
het woud; gebulder: gedreun der kanonnen; (van muviekinstrumenten, die een doffen of zwaren klank
leven) gebom : 't gedreun van trommel en trompet;
betrekking tot de wijze waarop men spreekt,
t. w. met eene gelijke, eentonige verheffing en daling
van stem, inz. bij eene voordracht, rede, preek enz.)
, eentonig gegalm: deze preek ging alzoo onder een bestendig en zwaar gedreun voort; (van muziek of een
muziekinstrument, dat bespeeld wordt) eentonig
geluid: het luide getangel en gedreun van den ganielan;
eentonig gedeun, geneurie (van liedjes); (w. g.) gozeur, gezanik.
GEDREVEN, bn. (van goud- en zilverwerken) met
drijfwerk, hoog opgewerkte figuren versierd.
GEDRIBBEL, o. het telkens of aanhoudend dribbelen, met kleine en vlugge schreden loopen.
GEDRIEEN, [veelal in samengetrokken vorm GEDRIEN], telw., drie to zamen, drie in getal zijnde:
-ons (u, hun) gedrieen, met ons (u, hun) drieen.
GEDRIEHOEKT, bn. den vorm van een driehoek
hebbende.
GEDRIL, o. het telkens of aanhoudend drillen of
trillen, het getril, zachte beweging van het loover,
4bij uitbr.) geritsel: 't was een weder yonder wind, in
-de boomen geen gedril; het africhten voor exameus,
voor den krijgsdienst.
GEDRINK, o. het telkens of aanhoudend drinken.
GEDROCHT, o. (-en), een afzichtelijk of schrikverwekkend wezen, als een draak, helsch ondier en
-andere dergelijke in bet volksgeloof bestaande monsters; booze, afschuw verwekkende hartstochten,
-die als monsters worden voorgesteld : die verschrikkelijke gedrochten, die monsters! vervloekte wellust! gedoemde zonde!; een dier, dat door zijn afzichtelijk of
vervaarlijk uiterlijk afgrijzen of schrik verwekt:
toen de oxygeenmicroscoop u de verschrikkingen van
een droppel water vertoonde en sidderen deed voor de
afgrijselUke gedrochten, die er rich in bewogen; een
wanschapen of misvormd dier : een kalf 'met twee
koppen en dergelijke gedrochten waren op de kermis
to Zion; (scherts.) is dat je hond ? wat een gedrocht.r;
(w. g.) een bovenmatig woest of wreed en dus schrikwekkend dier, monster; (fig.) een wanstaltig of mismaakt mensch, wanschepsel : dat kleine gedrocht (die
kleine gebrekkelijke knaap) sal er voor boeten!; (fig.)
een ontaard mensch, onmensch : een zedelijk gedrocht,
een door en door onzedelijk en dus afschuwelijk
mensch, snoodaard.
GEDROCHTELIJK, bn. (-er, -st), (van dieren of hunne
afbeeldingen) op een gedrocht of monster gel(jkende:

een gedrochtelok dier; (van dieren of menschen) wanstaltig, wanschapen, misvormd, mismaakt: een gedrochtelijk kalf met twee koppen en zes pooten; een
gedrochtelfike dwerg; onnatuurlijk : gedrochtelijke voorstellingen; door eene bijzonder sterke afwijking van
de natuur het schoonheidsgevoel kwetsende: gedrochtelae teekeningen; op onnatuurlijke wijze gevormd
(van een verbond, eene vereeniging van personen of
partijen, wier beginselen onderling in strijd zijn);
(van hoedanigheden van menschen) in hooge mate
snood of onmenschelijk, met de menschelijke natuur
in strijd: onaandoenlijkheid is iets gedrochtelijks.
GEDROCHTELIJKHEID, v. monsterlijkheid, wanstaltigheid, misvormdheid, wanschapenheid, monsterachtigheid: de gedrochtelijkheid eener teekening.
(...heden), iets dat gedrochtelijk of monsterachtig is
of als zoodanig wordt voorgesteld, inz. een hoedanigheid, eigenschap, karaktertrek enz., die van een
als 't ware misvormden geest of wonderlijk vreemden aanleg getuigt.
GEDROMMEL, o. geduivel, gebrui, gezanik.
GEDRONGEN, bn. (van personen) gedrongen zitten
(staan, liggen enz.), op eene zoo nauwe plaats zitten
(staan, liggen enz.), dat men door anderen in de
minste bewegingen belemmerd wordt ; (van iemands
gestalte) kort en breedgebouwd; (van den stijl, eene
vertaling enz.) de gedachte al to beknopt en daardoor min of meer onduidelijk uitdrukkende : zUn stij/
is gedrongen en zone gedachten zijn daarom niet altijd
gemakkelijk to vatten, eene gedrongen uitlegging of ver(daring, waarbij men aan de woorden en uitdrukkingen beteekenissen die zij niet hebben als 't ware
opdringt. GEDRONGENHEID, v.
•GEDROOM, o. het telkens of aanhoudend droomen,
inz. in de beteekenis van zich overgeven aan ijdele
bespiegelingen of gepeinzen.
GEDRUISCH, o. dof geluid of geraas ; rumoer, leven:
een gedruisch van voetstappen; midden in 't gedruisch
der stad; het gedruisch der wereld, of wel, dichterlijk,
het aardsch gedruisch, het woelige, drukke leven der
wereld of op aarde; (van een aantal verwarde, inz.
luide kreten, uitroepen of stemmen) verward geluid,
gegons, getier: een donderend gedruisch verhief zich
bij deze woorden in de hoogte; (van golvend of sterk
stroomend water) geruisch: het gedruisch eener fontein; een gedruisch als dat van de golven der zee; (van
den donder) gerommel; — met gedruisch, met geraas,
op luide of luidruchtige wijze: met vrij wat gedruisch,
met tamelijk veel geraas, rumoer of leven; met bl#
gedruisch, met eene van blijdschap getuigende luidruchtigheid.
GEDRUKT, bn. (-er,-st), een gedrukt voorhoofd, ineengedrongen schijnende (het tegenovergestelde van
ruim, hoog on breed); (bouwk.) een gedrukt gewelf, een
vlak gewelf, dat bij eene groote spanning weinig
hoogte heeft; eene gedrukte spiraalrits, eene spiraalrits, welker lijnen niet wijd uiteenloopen; (van personen, hun gemoed, hunne stemming enz.) door zorgen, kommer, moeielijke omstandigheden of ziekelijke
toestanden bezwaard, zwaarmoedig, neerslachtig
(het tegenovergestelde van opgeruimd of opgewekt):
ik verwachtte van die blYcle tiding eene gunstige werking
op zijn gemoedstoestand, maar vond hem gedrukter dan
to voren; mijne allereerste jeugd was uiterst gedrukt
on treurig; eene gedrukte stemming; (fig.) (van de
markt of hare stemming, of van handelswaren) blijk
gevende van gemis aan kooplust en vertrouwen
(het tegenovergestelde van willig, opgewekt of koopgraag): daar men algemeen voor oorlog vreesde, was de
markt gedrukt; koffie gedrukt, thee willig; de prifzen
der ko,ffie waren tegen alle verwachting zeer gedrukt.
GEDRUKTHEID, v.
GEDUCHT, bn. bw. (•er, -st), (van personen) gevreesd, of wel, te duchten of to vreezen, met zooveel
macht of kracht voorzien of toegerust, dat men gevreesd wordt of to vreezen is, vrees of ontzag inboezemend, ontzagwekkend, ontzaglijk: een geducht
medeminnaar; zone geduchte tegenstander, Lodewijk
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een geducht leger; de geduchte Armade; (van zaken)
gevreesd, vreeselijk, verschrikkelijk, ontzaglijk: het
geducht en woest element der zee; het noodlot is geducht; —
er geducht uitzien, een ontzagwekkend voorkomen
hebben; — zone geduchte vuist; eene geduchte degen;
eene geduchte stem; — zijn naam, geducht maken, zijn

naam gevreesd maken, zoodat elk ontzag voor hem
heeft; (van vermogens of hartstochten enz.) machtig in hare gevolgen of uitwerking : geduchte wreak
nemen; machtig : het geduchte Rome; een geduchte
ramp; een geducht onheil; —
op een geduchte wijze, op eene ontzagwekkende. of

wel, vreeselijke wijze; (van handelingen) geweldig:
iem. een geduchten slag geven ; een geducht pak slang
krijgen, een geduchte les ontvangen of geven, eene ge-

weldige bestraffing ontvangen of geven; (oak fig.)
(van voorvallen, gebeurtenissen, natuurverschijnselen enz., die op hevige of geweldige wijze plaats
hebben) geweldig, hevig: eene geduchte emwenteling;
eene geduchte aardbeving; onder eengeduchteregenbui;

(van schade, nadeel, verliezen enz.) bijzonder groot,
zwaar of erg: een geduchte schade aanrichten; iem.
een geducht nadeel toebrengen; door verschillende bankroeten heeft dit handelshuis eene geduchte schade geleden; geweldig groot, breed, diep enz.: een geducht
stuk touw ; een geduchte portie vleesch; wet een geducht
end weg I; eene geduchte grootte; dat is .een geduchte
afstand!; iem. van een geduchte lengte; —

bw. (van wijze of graad) op eene geduchte, hetzij vreesverwekkende of vreeselijke wijze: zichgeducht
ten stride toerusten; hij heeft zich geducht op zone
?Vanden gewroken; op eene geduchte of geweldige
wijze, of, in sterke mate: iem. geducht slaan; hij is
voor zone vermetelheid geducht gestraft; wat hebt ge ons
geducht doen schrikken; geducht schreeuwen; geducht
leelijk zfjn; een geducht dikke kerel!; in uitroepen, ter

uitdrukking van verwondering, meestal met het
bijbegrip van vrees en schrik: geducht! wet dondert
het dear !; wel geducht ? wat ben jij mooi vandaag !

GEDUCHTHEID, v.
GEDUINTE, o. (dicht.) de gezamenlijke duinen, het
duin.
GEDUIVEL, o. het telkens Of voortdurend gebruiken
van het woord duivel als vloek: om al dat gebliksem
en geduivel geef ik geen zier; gebrui, gedoe, gezanik
enz.: ik hoor liever een schreeuwenden jongen, dan dal
geduivel met boenders en schrobbers; jij bent de eenige
oorzaak van at dit geduivel.
GEDULD, o. kalme berusting in het lijden (van rampen, lead, ziekte, pijn, smaad, hoon, enz.). lijdzaamheld: daar zijn op aarde schepselen, in wier wezen

zooveel geduld en goedheid is te lezen; geduld in tegenspoeden; met geduld kwellingen dragen, op eene geduldige wijze; — het geduld van Job of een Job's geduld,
eene voorbeeldige lijdzaamheid, gelijk die door Job
in zijn rampspoed betoond is ; — te reel geduld dat is met
schuld, al to groote lijdzaamheid is at te keuren; —
kalme en bedaarde volharding in het verduren van
allerlei verdrietige zaken, inz. in het wachten op
iets of in het volbrengen eener langdurige en min
of meer onaangename taak: een taai, onuitsprekelffk
geduld; veel, weinig geduld ; geduld hebben, geduldig
zijn; geduld maar!; met iem. geduld hebben, hem inschikkelijk oftoegevendheid betoonen; met iem. geduld
kunnen hebben, hem kunnen lijden of uitstaan: geduld oefenen, nemen, vinden, zich geduldig betoonen
of gedragen; het geduld nemen om iets te doen, de
moeite nemen om iets te doen, waartoe bedaarde
volharding vereischt wordt; — iemands geduld op de

proef stellen; veel van iemands geduld vergen; — zijn geduld is ten einde, is nitgeput; — geduld overwint alles.
GEDULDEN, ww., dat kan ik niet gedulden, dulden,
toestaan, gedoogen, daarin kan ik niet berusten.
GEDULDIG, bn. bw. (-er, -st), (van personen) kalm
berustende in het lijden, lijdzaam: zij klaagt nooit,
en is altUd even lijdzaam en geduldig: blijk gevende
van geduld of lijdzaamheid : geduldige onderwerping
aan het smartelijke; (van personen) kalm en bedaard

GEDUURZAAM.
volhardende in het verduren van allerlei verdrietige
zaken, of in het volbrengen eener langdurige en
min of meer onaangename taak: ze zfjn standvastig
en geduldig in 't bevorderen van hunne belangen; —
het papier (perkament enz.) is geduldig, al wat men

wil, zelfs de grofste onwaarheden of ongerijmdheden,
kan men op het papier brengen; blijk gevende van
kalme berusting of bedaarde voiharding, met geduld verricht wordende: een geduldig wachten ; geduldige arbeid; met de geduldigste voiharding; —
bw. (van wijze) op eene geduldige wijze, met geduld, met bedaarde volharding: het geduldig afwachten van hetgeen de toekomst baren sal; een kunstwerk,
zoo netjes en zoo geduldig afqewerkt, dat men er verbaasd van staat. GEDULDIGHEID, v.
GEDULDIGLIJK, bw. geduldig.
GEDULDSPIER, v. (-en), (ontl.) de aan de dwarse

uitsteeksels der bovenste halswervels ontspringende
spier, die den binnenstbovensten hoek van het schouderblad naar boven trekt.
GEDULDWERKJE, o. (-s), een werkje waarbij geduld:
eene hoofdvereischte is; een peuterig werkje.
GEDUREN, (alleen in de onbep. wijs), (w. g.) voortduren; — dat kan niet geduren, blijven, standhouden.
GEDURENDE, voorz. van het begin tot het einde
eener aangewezen tijdruimte (van een handeling,
werking of toestand) : gedurende het gansche jaar ;ge
durende zes weken; gedurende de wandeling; gedurende
mine ziekte; binnen de aangewezen tijdruimte, t. w.
zoo dat juist niet de geheele duur daarvan, van het
begin tot net einde, bedoeld wordt, maar alleen een
gedeelte van den tijd die binnen de aangewezen
grenzen besloten is, tijdens, to midden van, onder:

gedurende de vergadering is hij tweemaal in slaap gevallen; gedurende de wandeling keek hij meer dart,
eens om.

GEDURIG, bn. bw. zonder ophouden, voortdurend,
aanhoudend (van handelingen, werkingen of toestanden): eene gedurige kalmte beware n; menschen tvier
leven een gedurige maaltijd is; — een gedurig gebed, een
aanhoudend gebed, (bij uitbr.) een dringend, ijverig,
vurig gebed; (bijb.) het gedurig brood, de twaalf toonbrooden, welker voortdurende aanwezigheid op de
toontafelen door de oude Israelietische wet was
voorgeschreven; (rekenk.) een gedurig product, een
product van meer dan twee factoren, ter onderscheiding van een product dat slechts uit twee factoren
bostaat. aldus genoemd, omdat men de opeenvolging
van drie of meer factoren als voortdurend beschouwde: het gedurig product van 2, 3 en 4 is 24; — eene gedurige evenredigheid, eene evenredigheid waarvan domiddelste termen aan elkander gelijk zijn, b. v.
5 : 15 = 15 : 45; met korte tusschenpoozen telkens
herhaald (met de bijgedachte dat dit veelvuldig herhalen onaangenaam is): zone gedurige bezoeken vervelen mil; de gedurige veranderingen van het weder; die.
gedurige pijn; — eene gedurige bron van oneenigheid,
waaruit bij herhaling oneenigheid voortvloeit.:
—bw.
(van omstandigheid), zonder ophouden, steeds,.
voortdurend: hij bleef haar gedurig aanstaren; — hff
wordt gedurig starker, hoe langer hoe starker; — er
kwamen er gedurig meer, hoe langer hoe meer; —
gedurig aangroeien, voortdurend in groei toenemen,-,
telkens: gedurig opstaan; gedurig op de klok zien;

komt gedurig hier; — zijn huis gedurig grooter maken,
vergrooten, het telkens grooter maken; — eene song
gedurig verminderen, ze telkens verminderen: — gedurig aan, telkens weder, onophoudelijk: hij komt
mij gedurig aan lastig vallen.
GEDURIGLIJK. bw. (van omstandigheid), (w. g.)
voortdurend. teikens.
ergens niet geduurGEDUURZAAM, bn. bw. (w.
zoom zijn, het er niet kunnen uithouden. er rust
noch duur hebben: voortdurend. aanhoudend, gedurig; duurzaam: wie jets geduurzaams zoekt, die heir
bw. (w. g.) bij voortduring: is
zijn hart omhoog ;

het niet wonderi(jk dat alles zoo geduurzaain samentoopt, om mij in deze reis te vervolgen:

GEDUURZAAMHEID.

GEELBLOEM.

GEDUURZAAMHEID, v. (w. g.) volharding; duurzaaraheid, (bij uitbr.) duur : de meerdere geduurzaam-

dan van geven; zijn deel te geef of te neem stellen,(in_
het vroegere rechtswezen, in betrekking tot goad
dat twee personen gemeenschappelijk in eigendom
hebben of bezitten, en waarvan aan elk van beiden
een gelijk deal toekomt) zijn deelgenoot de keus laten
het Of te geven of te nemen voor den prijs, dien
men zelf bepaald heeft; — te geef, bijwoordelijke uit-drukking, voor niet, om niet: oude laden, die op de

held der huwelijken.
GEDUW, o. het aanhoudend duwen.
GEDWAAL, o. het telkens of aanhoudend dwalen,

gedool: na lang gedwaal vonden wij den rechten
weg; wat al gegis en gedwaal in een zoo eenvoudige zaak!
GEDWARREL, o. het voortdurend of telkens dwar-

relen.
GEDWARSBALKT, bn. (wapenk.) met dwarsbalken
bedekt: het schild is gedwarsbalkt van zes stakken,
sabel en goud, het is door horizontale lijnen in zes
gelijke gedeelten verdeeid, die beurtelings zw art en
goud zijn.
GEDWEE, bn. bw. (gedweer, gedweest), (w. g.)
(van verschillende voorwerpen of stoffen) geen of
weinig weerstand biedende bij drukking of buiging,
zacht, week, lenig; van metalen, smijdig; (veroud.)
(van het weder) zacht: men gevoelt somtUds de felste

koude in November en December, terwijl de maanden
Januari, Februari en Mari gedwee, of, zoo men 'dote lande zegt, wak weer hebben; (van menschen in
betrekking tot anderen of tot eene hoogere macht,
als persoon voorgesteld) zich met onderworpenheid
voegende naar den wil van een ander of de beschikking dier hoogere macht, onderworpen, meegaande,
volgzaam: men moet zich gedwee onderwerpen aan

noodlot en plicht; gedwee het veld ruimen; gedwee zich
laten leiden; h# had zich te gedwee getoond roor zijn
eischen en bevelen; (w. g.) zachtzinnig, met zachtheid
te werk gaande; (van dieren) gemakkelijk te leiden
of te beheerschen, gewillig, zachtzinnig, mak: zoo
gedwee als een lam; (fig. ook van hartstochten of
driften): dat groote begaafdheden door geene gedweee
driften verzeld worden; —
bw. (van wijze) : op eene wijze, die blijk geeft
van gedweeheid of onderworpenheid: gij nioet zone
nukken niet zoo gedwee verdragen. GEDWEEHEID, v.
GEDWEEP, o. het telkens of gedurig dwepen, geestdrijverij of dwepende ingenomenheid met iem. of
iets: h is afkeerig van overdreven godsdienstijver en

gedweep; wat een gedweep met dien dominee!
GEDWEIL, o. het voortdurend of telkens dweilen
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verkoopingen bijna te geef en als brandhout verkocht
worden, te geef zijn, niets kosten: al dat genot hebben
zff te geef, daarvoor behoeven zij niets te betalen;
—ietsniet ge fheb en,
er veel voor moeten betalen;
bijzonder goedkoop, schandekoop : het is schandekoop,
waarlOk het is te geef.
GEEFSTER, v. (-5), zij die geeft.
GEEIGEND, bn., geeigend aan, geschikt voor, [een

Germanisrne].
GEEL, bn. (geler, -st), de heldere, lichte kleur, die in
het zonnespectrum tusschen oranje en groen in ligt,
toeyallig of als kenmerkende eigenschap hebbende:

een gele kat, kanarievogel enz.; een gele bloem; gels
tanden, handschoenen ; heerliike boter, zoo geel als goud;
zoo geel als saffraan; zijn vel is zoo geel als een citroen;
het (alles) wordt iem. groen en geel, of wel, geel en'
green voor de oogen (het gezicht), alles draait hem voor
de oogen, als gevolg van overmatige gezichtsinspanning, of wel, van eene plotselinge duizeligheid, bedwelming enz. ; (van het hoofdhaar) goudgeel, geelblond; — hij ziet geel van nijd; zij ziet er uit als de gels
n
[naar de velksmeening kenmerkt zich het aangezicht van nijdige of kwaadaardige menschen door
eene gele kleur, tengevolge van de werking der gal];
— de gels stem, het Mongoolsche menschenras; — de
gele koorts, zie KOORTS; (ook van oude verkleurde
voorwerpen en stoffen) het papier was geel geworden-

en de inlet verbleekt; degele blacleren (het gele gebladerte),
de oude bladeren die vOOr het afvallen die kleur
hebben aangenomen.
GEEL, v. (-en), [samentrekking van gedel] (in Limburg) een werpnet waarmede men in rivieren of
binnenwaters vischt.
GEEL, o. de gale kleur: het geel is eene der kleuren

van het door een prisma ontlede zonlicht; geel en blauw
geven semen groen; gele kleederen: zich in het gee? .

(eig. en fig.).
GEDWING, o. het aanhoudend of telkens dwingen.
GEDWONGEN, bn. bw. (-er, -st), (van uitleggingen,

verklaringen, vertalingen enz.) gewrongen, gezocht,
onnatuurlijk: Van der Palm berispt vaak de gedwongen vertalingen der Spreuken; de natuurlijke losheid
missende, stijf: die redevoering is een model van wansmaak door den gedwongen stijl en de gezochte beeldspraak; te veal blijk dragende van arbeid en inspanning: er is reel goeds in die schilderij, maar de figuren
zon wat gedwongen en stiff; (van opschik, tooi enz.)
de vereischte losheid missende; (van handelingen,
hoedanigheden, stemmingen enz.) niet uit den aandrang van iemands natuur voortkomende, onnatuurlijk, gemaakt, (bij uitbr.) stijf:
groette de gezellen

met eenen gedwongen glimlach; eene gemaakte, eene
gedwongene, eene aangeleerde nederigheid; gedwongener
dan ooit was de stemming; (van iemands voorkomen,
houding, manieren, toon van spreken enz.) blijk gevende, dat zij met zekeren dwang of moeite zijn
aangenomen, gemaakt, stijf: de teen was hartelijk,

maar er lag over het geheel lets gedwongens, iets minder natuurlijks in; in het begin was het gesprek wel
wet gedwongen en stiff; —
bw. (van wijze): op eene gedwongene wijze, de
jonge worst boog zich eenigszins gedwongen; gedwongen
lachen.
GEDWONGENHEID, v. het gedwongen zijn, gezochtheid, gemaaktheid, stijf heid, gemis aan natuurlijke
losheid.
GEECHAUFFEERD, vd. bn. verhit, warm geworden ;
(fig.) driftig, boos.
GEEF, m., hij is van Kleef, hij houdt meer van den
heb, dan van den geef, hij houdt meer van hebben,

kledn;htg iamebjzondrg;—
is geen gek zoo eel, of hij draagt groen of geel [verbastering van het oude en echte: er is geen gek no
(noch) eel enz.], (eigenl.) eene satire op lieden van
adel die het spreekwoord met hofnarren gelijkstelt,
om de groene en gale kleederen die beiden oudtijds
plachten to dragon; de gele kleur- of verfstof: een

pot met holder geel; dat is prachtig geel; — Indisch
geel, eene uit India aangevoerde gele verfstof, eene
gele stof; — chemisch geel, eene verbinding van
chloorlood met lood, met eene veranderlijke hoe-veelheid loodoxyde, meer gewoonlijk mineraalgeel
geheeten ; — het geel van een ei, de dooier.
GEELACHTIG, bn. (-er, -st), naar het gele zweemonde, min of meer geel: eene geelachtige kleur, tint
enz.; een geelachtig paar handschoenen. GEELACH-TIGHEID, v.
GEELBALLEN, m. my. eene soort van kleiaardappelen, wegens de lichte of geelachtige kleur en bolronden norm aldus geheeten.
GEELBEK, m. (-ken), een jonge vogel, die nog niet
geschikt is om to paren, om de gale kleur van den
bek of snavel aldus geheeten, m. en v. (plat) iem.
met een gelen bek of gale gelaatskleur.
GEELBESSEN, v. my. de bessen van verschillende
soorten van wegedoorn of Rhamnus, inz. die van
de in het Zuiden van Frankrijk groeiende Rhamnus
infectoria L., waaruit eene gele kleurstof bereid
wordt; in den laatsten zin hetzelfde als Avignon--

b essen.
GEELBLEEK, bn. geelachtig bleek.
GEELBLOEM. v. (-en), (gew.) winterkoolzaad, we-

gens de goudgele kleur der bloemen aldus geheeten; — welriekende geelbloem, het reukgras.

GEELBLOND.

GEEN.

GEELBLOND, bn. geelachtig blond.
GEELBORSTJE, o. (-s), volksbenaming van den

of geel geheeten; (oneigenl.) begeerte naar geld of
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spotvogel, om zijne citroengele borst aldus geheeten.
GEELBRUIN, bn. geelachtig bruin.
GEELBUIKJE, o. (-s), geelborstje.
GEELGIETEN, o.; ...GIETER, m. (-s), ambachtsman
of fabrikant, die gietwaren uit geelkoper of messing vervaardigt; ...GIETERIJ, v. (-en), het geelgieten; het bedrijf van den geelgieter; de werkplaats van den geelgieter; de fabriek waar men
geelkoper verwerkt.
GEELGORS, v. (-en), de in Europa meest gewone
soort van gors, om hare gele kleur aldus geheeten,
-ook geelgierst, gierstvink, gerstkneu, bij Barneveld geelgarsje, in Gelderland geelkneus genoemd.
GEELHAAR, o. (gew.) de taaie, oneetbare geelachtige zenuwstrengen in het vleesch; elders langhaar
genoemd.
GEELHART, o. (ook) GEELHARTHOUT, o. het
Lout van een in West-Indi6 groeienden boom, naar
4e kleur van het hart of het binnenste van den
boom aldus geheeten; een fraai meubelhout, inz.
-door draaiers gebruikt.
GEELHEID, v. de hoedanigheid van geel, de gele
kleur : de geelheid van het good.
GEELHOOFDIG, bn., de geelhoofdige bijeneter, zekere
•ogel.
GEELHOUT, o. het hout van eene soort van Westindischen en Amerikaanschen moerbezieboom, ci-troenhout; het hout van eene in Hongarije en Dalmati6 groeiende plant, ook fisethout of fustiekhout
.geheeten.
GEELIJZERSTEEN, v. (delfstofk.) benaming van
-een ijzererts, dat uit ijzersteen en klei bestaat en
bij een zachte gloeiing gele oker geeft, waarom het
<ook wel, schoon minder juist, gele oker, gele klei of
_gele aarde geheeten wordt.
GEELKEELTJE, o. (-5), (nat. hist.) eene soort van
vijgeneter, zeker vogeltje; ...KOP, m. (-pen), naam
dien men bij Haarlem aan een ouden gewonen
.zeearend geeft, om zijnen lichtgelen snavel.
GEELKOPER, o. algemeene benaming van een
allooi van koper en zink, hetzij messing of tombak;
inz. messing, dat een grooter zinkgehalte heeft dan
bet tombak.
GEELKOPEREN, stoff. bn . van geelkoper: een geel,ko_peren kandelaar.
GEELKRUID, o. (gew.) zekere plant, wouw.
GEELPELD, bn. (van kippen) van gele pellen of
vlekken voorzien, geelgevlekt: zes geelpelde kippen
onet men blauwpelden haan.
GEELROOD, bn. geelachtig rood.
GEELSCHIMMEL, m. (-5). zeker soort van paard.
GEELSEL, o. kleurstof dienende om tegelen of geel
to verven, inz. door kalk, stijfsel en als verf: niatten
met geelsel verven.
GEELTJE, o. (-5), een dier met eene gele huid, inz.
zulk een hond of vogel: is dat geeltje een reu of een
teef?; wat zingt dat geeltje (die gele kanarievogel)
aardig!; een goudstuk, een dukaat, gouden tientje
enz.; een van ouderdom geel geworden geschrift:
een geeltje van de plank nemen, (van predikanten ge,
zegd) eene oude preek van de boekenplank nemen
of houden.
GEELVINK, In. (-en), eene soort van oink met kor-

rijkdom, gouddorst; —WORTEL, v. de wortelstok
der kurkuma, in de oudere geneeskunde gebezigd
als middel tegen de geelzucht.
GEELZUUR, o. (scheik.) xanthisch zuur, dat vele
metaalzouten geel nederploft.
GEEMANCIPEERD, vd. vrijgelaten, vrijgemaakt,
vrijverklaard, gelijkgesteld (voor de wet); hjj heeft
zich geemancipeerd, hij handelt reeds zelfstandig; —
geemancipeerde dames, die zich in haar doen en laten
op den lijn stellen met de heeren.
GEEMPORTEERD, bn. oploopend, driftig.
GEEMPRESSEERD, bn. haast hebbende, drok bezig.
GEEN, bepaald hoofdtelwoord waarin eene ont-

naar huffs, want mijn geelvinkjes zijn, haast gevlogen.

kenning ligt opgesloten (zelfst. en bijv. gebruikt;
in deze beteekenis heeft het den vollen toon); ontkennend onbepaald vnw. (zelfst. gebruikt); bij uit-breiding ook als ontkennend lidwoord der eenheid
of als bijwoordelijke ontkenning gebezigd; niet eenig,
niet een: er is geen levend wezen, geen sterveling te
zien; er kraait geen haan naar, niemand zal het
verraden, aan het licht brengen ; nergens, nergens,
voor geen venster is zij te zien; hfj heeft geen moeite
gespaard, geen gevaar ontzien; (in uitdrukkingen die
eene versterkte ontkenning vormen) geen aasje;
geen greintje; geen duit waard zfjn; geen sikkepitje,
geen zier, geen snars; — er is geen mensch, die dat weet,
niemand; —
dat is van nul en geener waarde (verbasterd uit
nul en van geener waarde), nietig; — in geenen deele,
volstrekt niet; — te geener tad, ore, nooit; niet eenig,
geenerlei : zfj weten van geen wijken, zij wijken op
geenerlei wijze; daar is geen praten tegen, daar valt
volstrekt niet tegen to praten; in het geheel, zelfs,
volstrekt, bijna, hoegenaamd geen; (w. g.) gansch geen,
in het geheel gem; — geheel geen, in het geheel geen,
volstrekt pen; — geen ander, niet eenig ander, niet
een ander, of wel, niet een ander: ik heb geen andere
jas dan deze; (ook elliptisch) het hof van min prins
was zoo aardig als geen; — geen ander, niemand
anders; — ik heb anders geen bezwaren dan die ik
genoemd heb, geene andere; — ik heb geen enkele
reden om ontevreden op hem te zijn, niet een enkele; -geen een, niet den, geen enkel.
zelfstandig bepaald hoofdtelwoord en onbepaald
vnw. niemand : geen onzer, uwer, hunner, geen van
beiden, geen van allen (ens, u alien) ; ach, geene, geene,
rind ik ooit, die zoo me heft, als gij; —
ontk. lidw. van eenheid : is het geen opstand tegen
zijn rijksgebied ?; zoude ik aan Hem geen dank verschuldigd zijn ?; geen aanvang nemen, niet aanvangen; geen begrip hebben van, niet begrijpen; geen
geheim maken van, niet verbergen enz.; de walvisch is geen visch; hij is geen Vondel, geen dichter als Vondel; kent ge ook een professor .1? neen,ik
ken geen professor X; dat is geen Rembrandt, geen eta
of schilderij van Rembrandt, (ook) geen schilder als
Rembrandt; is dit geen Elzeviertje? geen boek door
Elzevier gedrukt; ik rind hier geen Gothe, niet de
werken van GOthe; — nog geen, minder dan: na
nog geen tien minuten; een kind van nog geen drie
jaar; —
niet de, niet het : de ouden kenden geen kompas, kenden het kompas niet, waren onbekend met het kompas; — h heft geen recht, dat te doen, heeft niet het
recht; — ik wil er geen hand naar uitsteken, er niets
van nemen, (ook) er niet aan helpen; ik heb den
heelen dag geen knie gebogen, de knieen niet gebogen,
geen oogenblik gezeten; — ik kan geen oog toedoen,
ik kan mijne oogen niet toedoen, den slaap niet

GEELWORTEL, v. de wortelstok van eene in Azie
groeiende plant, waaruit eene gale kleurstof bereid
wordt, kurkuma.
GEELZUCHT, v. benaming eener ziekte bij menschen, die zich uiterlijk kenmerkt door de gale kleur,
die de huid aanneemt ten gevolge van de opneming
ler galkleurstof in het bloed, in de volkstaal ook
galzocht, galziekte. geluw, en yoorheen ook gels : tic&

vatten wegens to groote drukte, onrust, overspanning enz. ; — hij heeft geen vin verroerd, niets gedaan,
onbeweeglijk blijven zitten; — toen bestond er nog
geen Bataafsche republiek, bestond de Bataafsche
republiek nog niet; —
(als bloote ontkenning) zijn, dat geen uilvluchten?;
dat zijn geen lengens; (voor namen van stollen of
abstraete begrippen) hij heeft geen geld; hij kan geen

ten snavel en gale en groene hoofdkleuren, waarop
zwarte lengtevlekken; (fig.) een geeltje of goudstuk,
Liz. in het my. voor geld in 't algemeen: ik moat
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GEEN.

GEESELBANK.

urijn verdragen; hij kent geen eer; iemand geen kwaad
doen; geen rust of dour hebben; geen honger, geen
Borst hebben; geen werk van jets maken; geen zin in
jets hebben; —
(voor eigennamen) Jan zou het pakje bij mij afgeven,
maw- , hoelang ik ook wachtte, er kwam geen Jan, Jan
kwam niet; gij geeft hem een verkeerden naam, hij
Meet geen Piet, hij heet niet Piet, maar anders; — h#
verstaat geen Latin, maar wel Grieksch; —

(wapenk.) driehoekig yak, walks basis tegen den
rand van het schild geplaatst is; (gew.) geerakker.
GEER, v. (-en), (gew.) zotte kuur: een geer hebben,
een slag van de molen beethebben.
GEER, v., wilde geer, naam dien men in N.-Brabant
aan het zevenblad of Geerardskruid geeft.
GEERAKKER, m. (-5), (gew.) een akker die geert,
d. i. waarvan een of meer zijden schuins loopen,
zoodat hij aan het eene einde breeder is dan aan
het andere.
GEERARD, v. GEERARDSKRUID, o. (in N.-Brabant)
zevenblad.
GEERDE, v. (-n), (zeew.) een touw dat aan de nok
van de gaffe" bevestigd is en aan weerszijden tegen
het scheepsboord vastgezet wordt om de gaffe' in
bedwang to houden; op een binnenvaartuig ook een
touw om de giek vast to zetten.
GEEREN, (geerde, heeft gegeerd), eene schuinsche
of scheeve. richting hebben, hetzij a an eene, hetzij
aan meer zijden, schuin loopen, gieren: dat huffs

in eenige zegswijzen in ongunstigen zin gebezigd:

dat is geen mensch, dat is een snood, ontaard mensch,
een onmensch; dat is geen kost, een slechte kost;
dat is geen manier van handelen, een slechte manier,
dat is geen spelen, valsch spelen; dat zijn, geen manieren, slechte manieren; — dat is geen leven, een zeer
ongelukkig leven, het is niet uit to houden; — het
is geen weer, het is slecht weer, of wel, in zwakkere
opvatting, geen goed weer; —
(bijwoordelijke ontkenning) ik voel geen de minste
opgewektheid em dat feest mede te vieren, volstrekt
geen opgewektheid.
GEENERHANDE, onverb. bn . (w. g.) geen van welke
soort ook, geen hoegenaamd, geenerlei: geener-

hands dobbelspel behaagt mfg. ; in geenerhande manier,
-op geenerhande wijze, op geenerlei wijze.
GEENERLEI, onverb. bn . in het minst geen, vol.
strekt geen: daartegen baat geenerlei tegenspraak; hij

,heeft m geenerlei verwtjten gedaan; op geenerlei wijze,
op geene wijze hoegenaamd, op geene enkele wijze,
in het geheel niet.
GEENGAGEERD, bn. verloofd; verbonden, aangenomen.
GEENGAGEERDE, m. en v. (-en), die gengageerd is.
GEENHUIZEN, o., die jongen is een echte jonker van
Geenhuizen, 't is een rechte Geenhuizen, het is een
recite vernielal.
GEENLAND, o. schertsende naam voor een land
dat niet bestaat (verg. Xergenshuizen); in de zegsw.
Beer van Geenland, ter aanduiding van een kalen
bloed; — heeren van Nergensfinizen in Geenland, lieden
van onbekende afkomst, maar die zich vrij wat
aanm at] Ben.
GEENSZINS, bw. van ontkenning, in geenen deele,
in het minst niet, volstrekt niet : zoo zU dat bedoelde,

dan werd haar oogmerk geenszins bereikt; dit beklaag
ik mij geenszins; ik wil dit geenszins ontkennen; dat
is geenszins voordeelig.
GEEP, GEEPE, v. (geepen), [gmv. als stofnaam],
soort van zeevisch, tot de familie der snoekachtige
visschen behoorende en gekenmerkt door de elstvormige punt, waarin hetzij alleen de onderkaak,
hetzij beide kaken uitloopen: de geep dient als aas

om kabeljauw te vangen.
GEEPSCH, bn. (gew.) (van personen) ziekelijk,
bleekgeel of flets van kleur: wat ziet dat mensch er

geepsch uit.
GEER, GERE, m. (Zuidn.) begeerte, lust: de kok

zal het vleesch braden naar uwen geer.
GEER, v. (-en), een naar boven spits uitloopende
lap of strook waarmede men een kleed van onderen
verwijdt of uitlegt, tong: het hemd is coder de armsgaten te nauw, er moeten geeren in worden genet; eene
der naar boven schuin toeloopende banen van een
rok eener japon, waardoor de breedte van onderen
verkregen wordt: hoeveel geeren zou ik noodig hebben
voor een rok?; (zeew.) een stuk doek dat men aan
zeil zet om het van onderen to verbreeden;
,een
de schuinsche of scheeve zijde van een gebouw,
kamer of stuk land: die kamer heeft een geer; (gew.)
een langwerpige hoop hooi, die uit drie kidden is
samengeharkt: de geeren warden tot oppers opgezet;
-(zeew.) de schuine lijn, die gevormd wordt door de
regelmatige opvolging der gegilde (schuins afgesneden) kanten der aaneengenaaide kleeden (banen)
van een zeil : een geer wordt gevormd door de gillingen
,der kleeden aan het voorlijk van een gaffelzeil; (zeew.)
eene strook hout of plank, dienende ter aanvulling
eener ruimte in het gaarboord of de zandstrook;

geert; eene /canter die geert; — een kleed, inn. een hemd,
geeren, er eene of meer geeren of zulke lappen inzetten, om het ruimer to maken; een rok geeren,
dien met geeren of zulke banen naaien of maken.
GEERFD, bn. (gees.) van een erf voorzien; een erf
hebbende.
GEERFDE, In. en v. (-n), (gew.) eigenaar of eigenares van een erf of stuk grond: de geerfden van een

mark.
GEERIG, bn. (garensp.) geerige Braden, waarvan een
der getweernde draden in wijde, ongelijke schroeflijnen om de andere heen loopt, zoodat geen zuiver
ronde draad ontstaan is.
GEERNE, zie GAARNE.
GEERS, GEERZE, v. (geerzen), (gew.) zekere landmaat, meestal het derde van een morgen.
GEERTELSEL, m. (-s), het mannetje van eene in
Noorwegen inheemsche valkensoort, den giervalk,
waarvan het wijfje giervalk geheeten wordt.
GEERTEN, (geertte, heeft gegeert), het kaartspel
dat ook wel verkeerdjassen geheeten wordt spelen,
verkeerdjassen: zullen we geerten of kruisjassen?; we

hebben den heelers avond zitten geerten.
GEERVALK, m. (-en), hetzelfde als giervalk; het
wijfje van daze in Noorwegen inheemsche valkensoort.
GEESEL, m. (-s, -en), strafwerktuig tot tuchtiging
van misdadigers of tot zelfkastijding, bestaande uit
smalle riemen of touwen, aan het einde voorzien
van knoopen, looden kogeltjes of ijzeren prikkels,
en dienende om den rug on de lendenen ten bloede
toe to slaan; tuchtzweep ; — den geesel met den schorpioen verwisselen of in den schorpioen veranderen, tot
stranger maatregelen van tucht overgaan [bijbelsche
uitdrukking ontleend aan 2 Kron. 10:11]; werktuig
waarmede men zich zelf kastijdt, tot boete voor bedreven kwaad (bij R. K. monnikorden) ; (fig.) wat den
mensch tuchtigt: de geesel van het geweten, van den
smaad; — den geesel der satire zwaaien, hekeltaal en
bijtenden spot bezigen, om gebreken, ondeugden enz.
vinnig door te halen; (fig.) zwaar onheil of ramp,
noodlottige gebeurtenis of natuurverschijnsel enz.
als plaag, bezoeking of kwelling voorgesteld: een mach-

tige orkaan huilde in de verte, het loof der boomen bewoog weinig, het sidderde slechts, als bevangen van
angst bij den naderenden geesel; de geesel der verwoesting, der oneer, der ellende; de geesel des hangers; Attila, bijgenaamd de Geesel Gods; Napoleon was de geesel
zijner onderdanen.
GEESELAAR, m. (-s, ...laren), iem. die de gebreken van anderen geeselt, op vinnige wijze hekelt:

Yondel was een krachtig geeselaar van kerkelijke heerschzucht en aanmatiging; iem., die zichzelven geeselt,
die zich tot zelfkastijding met geesels tuchtigt; benaming eener dweepzieke sekte of geestelijke broederschap, de flagellanten.
GEESELBANK, v. (-en), (in den landbouw, vooral
in Noord-Holland, Zeeland en Vlaamsch Belgie)
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houten bank waarop men met de hand de graanschooven uitslaat, om de korrels uit de aren te
geeselen of te kloppen, ook geeselpaard genoemd.
GEESELBROEDER, m. (-s), een broeder of lid van
de sekte of broederschap der geeselaars.
GEESELBROK, m. (-ken), (w. g.) iem. die waard is
om gegeeseld te worden: een gemeene geeselbrok van

en fig.): zjjne woorden zgrt geeselslagen, die wonder;
geen geeselslagen, niets kon u 't geheim ontwringen;
(fig.) vlijmend scherp woord of gezegde, dat de ziet
kv, etst: Kate, die hare meesteresse zoo dikwerf tergen

een vent.
GEESELEN, (geeselde (zich), heeft (zich) gegeeseld),

op men de graanschooven geeselt of slaat, om het
graan uit de aren to kloppen.

iem. met een geesel, met tuchtzweep of tuchtroede,
op rug en schouders slaan als strafoefening, inz.
gezegd van de straf, die op die wijze aan misdadigers in het openbaar voltrokken placht to worden
(sedert 18.54 uit de Nederlandsche strafwet verdwenen); ten bloede toe geeselen; geeselen en brandmerken;
(fig.) iem. met schorpioenen geeselen, hem met de gestrengste tuchtmiddelen kastijden; — daar is eene
begin te geeselen, daar is jets aan de hand, waarbij
men tegenwoordig moot zijn als bij een belangwekkend schouwspel ; — is er een begin te g eeselen? vraag
heeft
waarmede men nieuwsgierigen afscheept; —
er een hond (hondje), of ook, een begin zien geeselen, hij
heeft daar jets verschrikkelijks gezien, dat hem die
plaats doet mijden; inz. in vragenden vorm gebezigd,
als een schertsend verwijt, dat iem. aan een ander
doet, die hem in lang niet bezocht heeft ; met geweld
of met woede er op slaan of beuken: de leeuw geeselde

GEESELSTRAF, v.; ...VAART, v. (-en), benaming
van de vaarten. omgangen of processii4n der Geese ,laars in de 13de on 14de eeuw, waarbij zij zich in
het openbaar met geeselslagen tuchtigden.
GEESELZWEEP, v. (-en), (dicht.) zweep, waarmedemen iem. geeselt (eig. on fig.).
GEEST, m. (-en), datgene wat in den mensch
denkt, gevoelt en wil, als eene onstoffelijke zelfstandigheid beschouwd, in tegenstelling van het
lichaam, het stoffelijk omhulsel er van : de mensch

h on en voor elken geeselslag, dien zfj ontving, een speldeprik teruggaf.
GEESELSTEEN, m. (-en), (gew.) (landb.) steen waar-

hand op een houten bank of steen uitslaan, om de
korrels uit de aren to kloppen, ze op de geeselbank
uitkloppen: zijn de schooven tarwe al gegeeseld ?; (van
gebreken, ondeugden enz.) op vinnige wijze hekelen,

is niet alleen geest, maar ook lichaam; den (iemands)
geest beschaven, ontwikkelen, veredelen, vormen; — stumperds naar den geeste, in betrekking tot de vermogens van den geest; — over zfjn geest heerschen,
zelfbeheersching hebben; — de menscheloke, 's menschen geest, de geest van den mensch in het algemeen; — (bijb.) een nieuwe, een vernieuwde geest
kwam over hen, nieuwe gedachten, neigingen, lusten; — hoedanigheden, vermogens, verschijnselen van
den geest, die moor of minder van die des lichaams
verschillen; — de geest is wel gewillig, maar het
vleesch is zwak (ontleend aan den bijbel), de goede
wil komt niet altijd tot uitvoering, — tegenwoordigheld van geest bezitten, bij alle voorkomende moei-

scherp doorhalen : al zone werken geeselen den vermeend
verderfelfjken invloed der vreemde letterkunde en zeden;

lijke omstandigheden dadelijk weten, hoe to hande
len; het levensbeginsel, de ziel: Vader, in Uwe han-

(dicht.) (van een natuurverschijnsel of eene natuurkracht, als wind, storm, orkaan, hagel, sneeuw,
regen, golven enz.) iets of iem. met geweldige kracht
treffen, beuken, teisteren : hagel en regen geeselden

den beveel ik mijnen geest; den geest (Gode) geven, den
laatsten adorn uitblazen, sterven; —
het denk- of voorstellingsvermogen, als orgaan

den grond met zfjn staart; de walrus geeselt met zfjn
staart de noorderbaren; (van graanschooven) ze met de

kletterend den geschokten grond ; de zee door den orkaan
gegeeseld; hevig kwellen, teisteren, folteren: hfj, door
eenen geeselenden angst gedreven, liep haar achterna; —
zich geeselen, zich met den geesel tuchtigen, zich tot
zelfkastijding den rug en de schouders met geeselriemen slaan ; — op iem. of lets geeselen, op iem. of
iets met een geesel slaan, (bij uitbr.) er duchtig op

los slaan: de beul geeselde er duchtig op; — in jets geeselen, met vernielend geweld er in rondslaan, er in
omwoeden : de rukvlaag geeselt in 't gebladert.
GEESELING, v. (-en), de daad van geeselen, de strafoefening met de geeselroede : eene geeseling ondergaan;
iem. eene duchtige geeseling toedienen; (fig.) tuchtiging,
kastijding, inz. met woorden: h# heeft in die satire
aan de prulpoeten eene duchtige geeseling toegediand.
GEESELKOORD, o. v. (-en), koord, touw, waarmede

men geeselt; ...MONNIK, m. (-en), een monnik van
de sekte of broederschap der Geeselaars; ook geeselbroeder genoemd.
GEESELPAAL, m. (...palen), paal waaraan de tot
geeselstraf veroordeelde misdadigers gebonden
worden.
GEESELPAARD, o. (-en), (landb.) geeselbank.
GEESELRIEM, m. (-en), lederen riem waarmede
men geeselt.
GEESELROEDE, v. (-n), roede welke gebezigd wordt
tot tuchtiging van misdadigers of tot zelfkastijding,
tuchtroede; (fig.) plaag, ramp waardoor de menschen
worden getroffen; de woorden, waarmede men iem.
tuchtigt, hekelt : de geeselroede der critiek snerpt ook
tegenwoordig zoo in de nabijheid
eene vreeselijke
plaag, bezoeking, kwelling, al of niet gedacht als
eene tuchtiging, waarmede God de zonden der menschen straft; persoon, voorgesteld als werktuig in
de hand der Godheid, bestemd om het menschdom,
volken en landen te tuchtigen: ho was in 's Hemels
hand der volkeren geeselroede; ook van personen die
een land, een yolk meedoogenloos kwellen. plagen.
GEESELSLAG, m. (-en), slag der geeselroede (eig.

van het denken: den geest bezighouden, boeien, inspannen, vermoeien, opbeuren, verstrooien, benevelen enz.;
voor den geest blUven, komen, oprfjzen, schieten, staan
enz.; iemand of jets voor den geest brengen, halen,
houden, roepen enz. ; — ik zie het reeds voor de oogen
van min geest, in mijne verbeelding; — voedsel voor
of van den geest, al wat strekt tot ontwikkeling van
het verstand; — een bekrompen geest, klein verstand, iem. van weinig ontwikkeling; — den geest
verheffen, naar boven voeren, van het alledaagsche
afwenden; —
de zetel der gedachten, de plaats waar de voorstellingen of begrippen gevormd worden of aanwezig zijn: al die vrag en verdrong en zich in min geest; —

die sombere gedachten kan ik maar niet uit min geest
verdrfiven, verbannen, worden mij ieder oogenblik
bewust, ik denk er onwillekeurig telkens aan; —
daar speelt mij jets door, in, voor den geest, komt mij
to binnen; —
de som of het geheel der voorstellingen en begrippen: een yek, die zijn geest uitlaat (ontleend aan
den bijbel), die alles zegt, wat hij denkt, is een
gek; — den geest verwijden, den gedachtenkring uitbreiden; — ik volgde hem overal met, naar den geest,
met de gedachten; — in den geest verwijide hij
zone gelieren thuds, in zijne gedachten; —
het gevoelende in den mensch, in betrekking
hetzij tot verschillende indrukken, aandoeningen of
gewaarwordingen, hetzij tot de gemoedstoestanden
of stemmingen die worden opgewekt : eene bitterheid

of kwelling des yeestes; — met een blUden, kalmen,
kinderliiken geest, in zulk eene stemming ; — God
aanbidden in geest en waarheid, in oprechte gezindheid. in tegenstelling met een bloot vormelijken
eeredienst: —
gezindheid, aard. karakter: een edele, onbuigzame,

onafhankelijke. zachtmoedige, stille geest; de arme, de
i?ederige ran geest; — de Geest Gods of des Heeren, de
scheppende, levenwekkende, bezielende kracht die
in den mensch werkt; — de Heiliye Geest (Gods), vol-
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gens het kerkelijk leerstuk der Drieenheid, de
-derde persoon der Godheid; — de geest, de geest
Gods, de heilige geest; — een man des geestes, een
profeet, als vervuld met Gods geest; de van iemand
uitgaande, bezielende kracht : de geest van Christus;
-de geest van den Booze werkte in hem; —
buitengewoon helder, werkzaam denkvermogen,
-vernuft, zich in oorspronkelijke, puntige, verras.sende gedachten uitende: met veel geest begaafd zjn;

oplossing van koolzure ammonia met een weinig
brandige olie; — geest van zout, zoutzuur; —
in de vroegere physiologie on geneeskunde : de
fijne, onzichtbare on vluchtige vloeistoffen, die naar
men onderstelde, zich langs de zenuwen door het
geheele lichaam verspreiden on het eigenlijke beginsel uitmaken, hetzij van gevoel (inz. hartstochten en begeerten) on beweging, hetzij van het leven:

van geest verstoken zijn; zijn geest doen schitteren; een
,boek vol geest en oorspronkelUkheid; —
kracht die iemand aandrijft en doet handelen:

de geest der jaloezie, der wraakzucht; een geest van
weldoen en van liefde; een booze geest van wrevel;
,eene geest van vervolging; zucht, begeerte: geest van
-orde; gave: geest des onderscheids; stemming, gezindheid: de geest des oproers, der tweedracht; een geest
van onverschilligheid; er heerscht een goede geest onder
.het werkvolk; —
meeningen, denkwijzen, beginselen, gezindheden
waardoor personen, partijen, volken of tijden zich
kenmerken: de geest van Luther, van Voltaire; zoo

handelt DJ in den geest uzcs vaders; de geest der liberalen, der modernen, — de verkiezingen zyn in clericalen geest 'uitgerallen, ten voordeele der clericalen; —
bezwaren tegen den geest der eeuw; — hoe is de geest
in deze stad?, hoe zijn de hier heerschende denkbeelden? — in iemands geest geschreven ziln (van
geschriften), de uitdrukking zijn van zijne gevoelens, meeningen of gezindheid; — de geest van een
geschrift, de bijzondere aard der daarin uitgedrukte
.gevoelens; — de geest van een bevel, voorschrift, wet,
de strekking, de bedoeling er van; (in de schoonheidsleer) karakter van eene versiering, smaak,
bijzondere trant : in welken geest is de zeal gemeubeld
eigenaardige wijze waarop men to werk gaat: eene

wet in een milder geest uitvoeren; in welken geest
.heeft h j geschreven ?; —
een onstoffelijk persoonlijk wezen : God is een geest;
inz. in menschelijken vorm zinnelijk waarneembaar
gedacht: de geesten der afgestorvenen oproepen, bezweren; het rijk of de wereld der geesten; een gestorvene als spookachtige verschijning; — een geest des
.ongeluks, eene onheil aanbrengende verschijning;
—eruitzenalsengest,
zeer mager en bleak; —
volgens de bijbelsche voorstelling: God, de eeuwige
Geest; — de geesten, de engelen; — gevallen, kwade,
booze, onreine geesten, de duivels, die den mensch
.allerlei kwaad berokkenen, of hem slecht doen handelen ; — een onreinen geest hebben, er door bezeten zon,
.geheel er door beheerscht worden; — booze geesten
iemand er van genezen; wat
, bezweren, uitbannen,
een booze geest in den mensch uitwerkt: (bijb.) een

doove, stomme, waarzeggende geest; de geest des be4drogs; —
,

volgens de mythologie of het volksgeloof: een
godheid van minderen rang; — een goede geest, die den
mensch ten goede leidt of bestuurt, een goede genius; — een gedienstige geest, een hemelbode; (ook)
een kaboutermannetje ; (ook) dienstbode; (ook) iem.
die zich bij een ander welgevallig wil maken;
een duivel, een nikker; (ook) een
—,e nbo zege st,
schuldeischer ; (ook) eene onbetaalde rekening; —
een persoon, beschouwd ten opzichte van zijne
hoedanigheden, geaardheid, karakter, inborst of zijn
verstandelijken aanleg: een sterke, waste, werkzame

geest; een denkende, onderzoekende geest; — een uitmuntende, een fijne geest, uitblinkende op het gebied
een groote geest, per- van wetenschap of kunst; —
soon met groote begaafdheden; — hoe grooter geest,
groote
begaafdheden
gaan vaak
.hoe grooter beest,
met eene liederlijke levenswijze gepaard; (oudt.)

een fraaie geest, een smaakvol beoefenaar der fraaie
letteren of schoone kunsten; (oudt.) de geesten, de
rederijkers, —
in de scheikunde: vluchtige stoffen, spiritus; —
rliegende geest, geest van ammoniak; — geest van
.brandewijn, wijngeest; — geest van hertshoorn, eene
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de dierlijke geesten; zijne geesten waren gansch uitgeput; — zijne geesten stellen, tot bezinning of bedaring
komen.
GEEST [gew. GAAST, GAST], v. (-en), (w. g.) hiooge
zandgrond, in tegenstelling van lage veen- on poldergronden; (in Noord-Holland) bouwland: hi)" gaat
near de geest, naar het bouwland; vooral in aardrijkskundige eigennamen: Endegeest, Poelgeest, Uitgeest, Gaasterland, Gaastmeer, Grootegast, enz.
GEESTACHTIG, bn. (-er, -st), (van vochten) met
geest of eene vluchtige, door overhaling afscheidbare vloeistof doormengd; (bij uitbr.) uit geest bestaande; geestrijk : een geestachtig vocht.
GEESTBESCHAVING, v. ontwikkeling van het verstand en verzachting der zeden.
GEESTDOODEND, bn. (-er, -st), (van een werk, dat
zoogoed als werktuiglijk door den geest verricht
kan worden) den geest of het denkvermogen verstompende: een geestdoodende arbeid.
GEESTDRIFT, v. krachtige aandrift van den geest,
van het gevoel; meer dan gewone gevoelsverheffing of gemoedsbeweging, ontstaande uit blakenden ijver voor eene schoone, edele of verheven zaak,
en tot daden van mood, van toewijding enz.opwekkende,, of voortkomende uit hartstochtelijke vereering van een persoon (edeler, kalmer en gematigder dan vervoering, welke niet zelden tot onbezonnenheid leidt): de geestdrift aanblazen, ontvlammen,

opicekken, ten top voeren, teweegbrengen; de geestdrift
koelen, uitdooven; iem. in geestdriftbrengen,(doen)ontsteken, ontvlammen, ontvonken, hem er toe opvoeren;
eene bl jde, dankbare geestdrift; eene sterke, levendige,
warme, heete, gloeiende geestdrift; eene godedienstige,
hemelsche, verhevene, zoete geestdrift; geestdrift voor de
kunst; geestdrift voor wetenschap; — de geestdrift van
het oogenblik, oogenblikkelijke on voorbijgaande gevoelsverheffing of vervoering; — vol geestdrift, van
geestdrift vervuld; — in geestdrift, in een toestand
van gevoelsverheffing of vervoering ; — van geestdrift, ten gevolge van gevoelsverheffing of vervoering: wij/ 't hart van geestdrift blaakt; — met geestdrift, met gevoelSverheffing of vervoering: hij omhelsde hem met geestdrift; — de vlam, gloed of glans
der geestdrift, in dichterlijken stijl, ter aanduiding
van de uitdrukking eener gloeiende geestdrift in
iemands gelaat of voorkomen: die blik, van geest-

drifts vlam doorgloord.
GEESTDRIFTIG, bn. (-er, -st), (van onstoffelijke taken, inz. handelingen) van geestdrift of vervoering
getuigende, met geestdrift gepaard gaande, of wel,
met geestdrift geuit: hij scheen niet bijzonder door

de geestdriftige toejuiching des yolks getroffen.
GEESTDRIJVEND, bn. (meer meest -), (w. g.) door
dweepzucht of blinden geloofsijver gedreven.
GEESTDRIJVER, m. (-5), een persoon, die, naar hij
meant of voorgeeft, door den geest Gods gedreven
of met onweerstaanbaren drang bewogen wordt;
een dweper, een door geloofsijver of dweepzucht
verblind persoon; (in betrekking tot zaken, die den
godsdienst niet betreffen) een vurig dweper. GEESTDRIJFSTER, v. (-5).
GEESTDRIJVERIJ, v. blinde geloofsijver, of wel,
vurige dweepzucht, hetzij op het stuk van godsdienst, hetzij in andere opzichten.
GEESTELIJK [ook GEESTLIJK], bn. bw. op den
geest betrekking hebbende, het tegenovergestelde
van stoffelijk: vriendschap is eene geheel zuivere, geestelijke, fijne zielsliefde ; — de geestelijke wetenschappen,
de wetensehappen, die de kennis van den geest ten
doel hebben; het tegenovergestelde van lichamelijk of
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zinnelijk: hff was nederig en welwillend voor wie zijn
geestelijk overwicht erkenden; — geesteljk voedsel, voed-

sel voor den geest, het verstand, lectuur; —
met een geest bedeeld, onstoffelijk: w j groeien
niet alleen op als lichamelYke, maar ook als geestelijke
wezens; in betrekking tot den geest gedacht, veelal
in tegenstelling van vleeschelijk: zoo was hem dat
yolk meer dan een broederschaar, het was zijn geestelijk
bloed; in de gedachten bestaande, in tegenstelling
van werkelijk of stoffelijk: een geestelijk samenzijn,
een samenzijn in den geest; —
(bijb.) (van zaken) op den geest of het goddelijk
beginsel des christendoms betrekking hebbende:
'overt om de geesteljjke gaven; dat g j moogt vervuld
worden met de kennis van Zijnen wil, in alle wijsheid
en geesteljk verstand; — een geesteljk gezang of lied,

een godsdienstig gezang of lied; van het goddelijk
beginsel des christendoms doordrongen: de geestelijke mensch onderscheidt wel alle dingen; betrekhebbende op 's menschen denken, gevoelen en
willen, in verband met zijne behoefte aan godsdienstige overdenkingen, het tegenovergestelde van
wereldsch of aardsch : de meeste uren van den dag en
avond werden door hen aan geestelijke oefeningen gewijd; — het geestelijke leven, het inwendige leven, de
inkeering in zichzelven; haar geesteljk welzijn; —
het geestelfjke, de zaken die den godsdienst betreffen; —geestelffice lectuur, stichtelijke lectuur; aan de
kerk behoorende, er aan gewijd enz., kerkelijk : een
geestelijk gesticht, goed enz.; — de geestelijke ban, de
kerkban, de excommunicatie, of wel, het interdict;
het kerkelijke of canonieke
—hetge stelijker cht,
recht; — een geestelijk persoon, een persoon, die zich
aan den dienst der kerk wijdt; — een geestelijk heer,
een geestelijke, inz. van hoogeren rang; (w. g.) een
geesteljk man, een geestelijke; — eene geestelfjke dochter, een vrouwelijk persoon die tot eene kerkelijke
orde behoort; — geestelijke dames, vrouwelijke personen, die zich aan de kerk wijden; —
op de kerk en hare belangen betrekking hebbende,
aan den dienst of de belangen der kerk gewijd, door
de kerk ingesteld: eene geestelijke broederschap of orde;
of
een geesteljk gerechtshof; eene geestelijke ridderorde
ridderschap; — de geestelijke staat of stand, de staat
of stand van een geestelijk persoon, de priesterlijke
staat of stand; — het geesteljk kleed (gewaad), het
priesterlijk kleed (gewaad); — de geestelijke stand, de
gezamenlijke geestelijken, beschouwd als een afzonderlijken stand in de maatschappij, in tegenstelling

van andere standen; (van de beteekenis of den zin
van bijbelsche gezegden, uitdrukkingen enz.) in den
geest er van liggende, maar van de letterlijke opvatting afwijkende; (bijb.) geestelijke boosheden, booze

geesten; —
bw. (van omstandigheid) in betrekking tot den
geest: wanueer de vrienden mij voor geestelijk doof
door
houden, dan doen z j limners monnikenwerk ;
middel of met behulp van den geest of het goddelijk beginsel des christendoms: de natuurliike mensch

begrijpt niet de dingen, die des geestes Gods zijn,
kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden
bw. (van wijze): zinnebeeldig, in tegenworden;
overstelling van letterlijk: de Schrift geestelijk uitleggen.

GEESTELIJKE, m. (-n), een dienaar der kerk, inz.
van de katholieke kerk; een kerkleeraar, een bedienaar van den godsdienst, een priester; naar gelang
van het kerkgenootschap hetzelfde als pastoor, dominee enz.
GEESTELIJKHEID, v. de gezamenlijke geestelijken
van een land of eene kerk als eene eenheid beschouwd: de geestelijkheid van Engeland; de Belgische
geestelijkheici, de Roomsche, de Protestantsche geestelu'kheld; de hoogere, lagere geesteliikheid.
-t), zonder geest
GEESTELOOS, bn. bw.
of verstand, onnoozel, born: geeste7,oze kinder-m; geen
verstand of geest uitdrukkende. dof: geestelooze trekken; (van een arbeid, werk, enz.) z(56 eenvoudig en

onbeduidend, dat tot het verrichten er van geen
verstand vereischt wordt: een geestelooze arbeid;
—zondergestofvernuft:
een geesteloos man; een
geesteloos schrijver; een geesteloos work, geschrift; hoe
kunt ge u met zulke geestelooze lectuur bezighouden?;
van gemis van geest of vernuft blijk gevende: een
geestelooze sleur; — 7 bw. (van wijze) op eene geeste-

looze wijze.
GEESTELOOSHEID, v. gemis van geest of vernuft:
de geesteloosheid van - een persoon, een schrfiver enz.;
hij is de geesteloosheid in persoon.
GEESTENBANNER, m. (-5), een persoon, die, naafi
de meening van bijgeloovige lieden, de macht heeft
om geesten of spoken to bannen, door tooverformulieren en toovermiddelen to verdrijven,
NERIJ, ...BANNING, v. (-en), geestenbezwering.
GEESTENBEZWEERDER, m. (-5), een persoon, die
naar de meening van bijgeloovige lieden, de macht
heeft om geesten to bezweren, door tooverformulieren
en andere bovennatuurlijke middelen to doen verschijnen of op to roepen; ...BEZWEERSTER, v. (-s),
...BEZWERING, v. (-en).
GEESTENDOM, o. de engelen, hoogere wezens, afgestorvenen enz.: looft Hem, zalig geestendom !; zoa
't geestendom mag neerzien op deze aard;
naar de
voorstelling aan het bijgeloof ontleend, de geesten,
hetzij onpersoonlijke hoogere wezens, hetzij spoken:

tree deez' cirkel binnen, terwill ik 't geestendom bezweer; 't spokend geestendom.
GEESTENDROM, m. (-men), ...HEIR, o. (-en), of
...HEER, o. (...heron), (dicht.) een geordend leger, of
wel, eene menigte van geesten.
GEESTENLEER, v. de leer of het geheel der leerstellingen aangaande het wezen en den werkkring
der geesten of onstoffelijke persoonlijke wezens; (in
het bijz.) de leer van het spiritisme.
GEESTENRIJK, o. het rijk of gebied der geesten,
de geestenwereld; ...UUR, o. het uur, waarop, naar
het bijgeloof, *de geesten of spoken verschijnen: het
uur van middernacht.
GEESTENWERELD, v. (dicht.) de wereld der geesten of onstoffelijke persoonlijke wezens; de geesten
to zamen als eene geordende eenheid beschouwd,
of wel, het geestenrijk.
GEESTENZIENER, m. (-s), een persoon die, volgens.
het bijgeloof, de gave heeft van geesten to kunnen
zien en zich met hen in gemeenschap to stellen.
GEESTESARBEID, m. arbeid van den geest; ...GAVEN, v. gaven of aangeboren begaafdheden of talon-ten van den geest: net uitstekende geestesgaven bedeeld zijn; ...RICHTING, v. (-en), richting van den
geest.
GEESTGESTELDHEID, v. (...heden), de gesteldheid
van den geest of zijne vermogens: dit dorre werk -

voegt bUzonder wel aan die blokkende geestgesteldheid;
menschen wier du:are verlegenheden het gecolg zijn, van
beuzelarij en zwakke geestgesteldheid; gemoedstoestand: een sombere, vroolijke geestgesteldheid.

GEESTGROND, m. (-en), eene streek, die uit geest
of hoogen zandgrond bestaat; in tegenstelling van
lage veen- en poldergronden.
GEESTIG, bn. bw. (-er, -st), begaafd met levendig
vernuft, dat zich in oorspronkelijke, fijne en puntige
on verrassende gedachten uit: een geestig man; eene
geestige vrouw; een geestig schrip)er, see calergeestigst
meisje; — hij is geestig, aardig door zijn k -winkslagen ; —
hij is geestig ten koste van zi j n broer, hij zegt allerlei
aardigheden die zijn broer in een bespottelijk licht
stellen; — hij is weer geestig op zUn manier, haalt
weer flauwe, weerzinwekk.ende grappen nit; — dat
is ook eene goedkoope manier van geestig to zijn, het
zijn flauwe aardigheden; —
waaraan men ban zien, dot iem. geestig is, geest,
vernuft uitdrukkende; zijne Plebes, moor geestige

ooyen; zija ,fijn en geestig gelaat; geestige lipjes en
oogjes vol creaud; zijn geestige oogopslag; hoar fijngevormde mond piooide zicli tot een geestig lachje; vol
geest of vernuft: geestige gezegden,
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verhalen, gesprekken, scherts, kout, waarin iemands
vernuft en fijne geest aan den dag komt; geestige
predikatien, boeken; menig geestig blijspel; dat geestige
gedichtje; —
waarin geest of vernuft doorstraalt: een geestige
inval; een geestig plan; eene geestige wereldbeschouwing ;
(van handelingen) op vernuftige wijze verricht: de
Camera Obscure is de geestige wraakoefening geweest
van ion., die zich misplaatst gevoelde in den kring,
waarin hij geboren werd ; met gemakkelijkheid
zeker speelsch vernuft behandeld : een geestig schilderstukje : een, recht geestige teekening ; (inz. van vrou-

de verstandelijke vermogens of het verstand im
't algemeen gebezigd : tem. van beperkte, zwakke geest-

wen en meisjes gezegd) lief, aanvallig, aardig;
(dicht.) (van voorwerpen of gewrochten van kunst
of smaak) smaakvol, sierlijk, bevallig, fraai: de

groote of St. -Walburg s kerk te Zutfen is een overond
kruisgebouw van een geestig maaksel; door natuurlijk
schoon of bevallige schakeering een aangenamen
indruk makende, bevallig, liefelijk, aardig: een borduurder, die de geestigste kleuren op sluices en sjerpen
moist te mengelen; 't geestig spel der zonnestralen met
de schaduw onder 't lot; —
geest of alcohol bevattende, geestrijk (van wijnen); (gew.) (van hout) niet uitgewerkt, zoodat het
nog krimpt en trekt; —
bw. (van wijze) op eene wijze, die van geest
of levendig vernuft getuigt: iets geestig vertellen; het

verhaal is zeker geestig bedacht; — dat stukje stilleven is
geestig geteekend, geschilderd, met gemakkelijkheid
en zeker speelsch vernuft; op eene bevallige, lieve
en aardige, of wel, fraaie, smaakvolle en sierlijke
wijze : hoe geestig is die tuin aangelegd.
GEESTIGHEID, v. (...heden), de hoedanigheid van
geestig; deels van personen die met geest of levendig
vernuft begaafd zijn, deels van zaken die daarvan
blijken dragen: de geestigheid van Voltaire; de geestigheld van een gezegde; een woord of gezegde, dat geestig
is of eene oorspronkelijke, fijne of puntige en verrassende gedachte bevat, (ook) eene aardigheid: ore

eene geestigheid lachen; gewaagde, ongeposte geestigheden; goedkoope, flauwe geestigheden uitkramen, stiften,
debiteeren, plaatsen, aan den man brengen enz.
GEESTIGLIJK, bw. geestig.
GEESTKRACHT, v. kracht van den geest, zich

openbarende door zelfbeheersching, vastheid van
karakter en een volhardend streven naar een bepaald doel, waarvan men zich door geenerlei bezwaren laat afschrikken : eene groote, geweldige geestkracht;

met geestkracht bedeeld zijn; eene groote geestkracht
hebben, aan den dag leggen, enz.
GEESTLAND, o. (-en), een land uit geest of hoogen
zandgrond bestaande, in tegenstelling van lage veenen poldergronden.
GEESTRIJK, bn. (-er, -st), rijk aan geest, begaafd
met zeer veel levendig vernuft, dat zich in oorspronkelijke, fijne of puntige en verrassende gedachten
uit: een geestrijk man; eene geestrifke vrouw; een geestrifk schrifver; zeer veel geest of vernuft uitdrukkende: geestrijke oogen; geestrijke gelaatstrekken ; vol
van oorspronkelijke, fijne, puntige en verrassende
gedachten: een geestrtjk betoog ; een geestrijk boek, gedicht enz.; geestrijke tonen; —
rijk aan (wijn)geest: een geestrIjk vocht, een geestrijke drank, een vocht of drank die veel alcohol
bevat, als brandewijn, jenever, rum, zware wUn,
zwaar bier enz.
GEESTVERHEFFEND, bn. (-er, -st), (van onstoffelijke
zaken, inz. bezigheden, gedachten enz.) de eigenschap
hebbende van den geest to verheffen, de gedachten
van lagere onderwerpen of te trekken, aan de werking van het denkvermogen eene andere, hoogere
richting to geven : eene g eestverheffende gedachte.
GEESTVERHEFFING, v. (dicht.) de verheffing, van
den geest, de opwekking van hooge of verheven
gedachten: de geestverheffing zweeft en lispelt door de

bladeren!
GEESTVERMOGEN, o. (-s), (in het meerv.) de vermogens die iemand heeft om zich to ontwikkelen,

vermogens; de geestvermogens oefenen, ontwikkelen, verstompen enz; (in het enk.) (w. g.) talent, genie: ben6,
hemnit,wszldagevrmonwdig
en verbazing wekt.
GEESTVERRUKKING, v. geestvervoering; ...VERSCHIJNING, v. (-en), eene verschijning van een geese
of spook, spookverschijning: het gesprek was gevallen

op de geestverschijningen en hetgeen daarmede in verband staat ; ...VERSTROOIING, v. verstrooiing ut
afleiding van den geest of de gedachten.
GEESTVERVOEREND, bn. (-er, -st), (van onstoffelijkezaken) de eigenschap bezittende van den geest tecervoeren, in verrukking of in hartstochtelijke opgewektheid te brengen.
GEESTVERVOER1NG, v. buitengewoon sterke gevoelsverheffing of gemoedsbeweging, van voorbijgaanden aard, die, door een hartstochtelijken ijver
of eene veelal aan dweepzucht grenzende vereering
voor eene verheven zaak opgewekt, iem. buiten
zichzelven brengt, soms wel tot buitensporigheden
doet overslaan: eene vaderlandsliefde die aan geest-

vervoering grensde; geestvervoering baren, opwekken,
teweegbrengen enz.; iem. in geesteervoering brengen r
enz.; — het vuur der geestvervoering, het ontsek
vuur of de gloed, door eene sterke gemoedsbeweging ontstoken of opgewekt.
GEESTVERWANT, m. (-en), iemand die in denken, gevoelen en streven met een ander overeenstemt, een gelijkgezinde; iemand van eene zelfde
staatkundige of godsdienstige richting als een ander
partijgenoot, medestander. GEESTVERWANTE,
v. (-11).
GEESTVERWANTSCHAP, v. de betrekking die er
bestaat tusschen geestverwanten, gelijkgezinden of
partijgenooten.
GEESTVERZWAKKING, v. verzwakking van den
geest.'
GEESTVOL, bn. vol geest of vernuft, volgeestig:

eerie geestvolle vrouw; ongezochte, geestvolle scherts; bezielde geestvolle trekken.
GEEUW, m. (-en), de daad van geeuwen, een gasp:

een geeuw onderdrukken, bedwingen.
GEEUWEN, (geeuwde, heeft gegeeuwd), onwillekeurig den mond zeer wijd openen en daarbij min
of meer diep ademhalen, als uiting van lusteloosheld, luiheid of verveling ; —
iets geeuwen, daardoor
toonen, dat men zich verveelt; — hij kan nokken neck,geeuwen, hij is voor alles onverschillig; — als er eengeeuwt, zoo geeuwen ook de ancleren, geeuwen is aanstekelijk.
GEEUWER, m. (-s), GEEUWERD, m. (-s), fem. diedoor geeuwen teekenen van slaperigheid of verveling geeft; — een geeuwer maakt ook ancleren aan het
gapes; in minachtenden zin: wat ben jij van avond,
een vervelencle geeuwerd! GEEUWSTER, v. (-s).
GEEUWERIG, bn. (-er, -st), herhaaldelijk neiging
gevoelende om to geeuwen: je bent zoo rekkerig en,
geeuwerig, je hebt zeker de koorts ; vervelend, saai:

ooze tad is een vadsige, geeuwerige, flauwe, ziekelijke
tad van spitsvikdige en opgezochte toestanden. GEEUWERIGHEID, v.
GEEUWHONGER, m. eig. een gauw opkomende,
plotselinge honger; een zenuwtoeval of flauwte,.
waarbij de lijder herhaaldelijk den mond krampachtig wijd opent on met geweld sluit, zelden is
gebrek aan voedsel de oorzaak; gewoonlijk is het
een gevolg van overmatige gevoeligheid der maagzenuwen; (scherts.) den geeawhonger van iets krifgen,
er naar beginnen to watertanden; (fig. scherts.) dela_
geeuwhonger in de beers hebben, zeer schraal
kas zijn.
GEEUWZUCHT, v. voortdurende trek tot geeuwen.
GEEVENREDIGD, bn. evenredig samengesteld, eene
gelijke verhouding of juiste evenredigheid der deelen onderling vertoonende : vein beiden had Job een

genoeg view?, en evenredi aantca: hij was de gellikkige.
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-varier van zeven zones en drie dochters; — aan iets
rgeevenredigd, daaraan evenredig, er mede overeenkomende, er aan beantwoordende : even natuurl#k
is 't, dat in Wen, teen de zeden nog vraj wat ruwer
daaraan
waren dan tegenwoordig, ook de vermaken
,•geevenredigd waren.
GEFARCEERD, bn. opgevuld kvan vleeschspijzen);
•gefarceerde snoek, fijngehakte, toebereide snoek.
GEFEMEL, o. liefelijk gevlei, zoet gekoos; gekwezel, huichelachtig geteem : dat vroom gefemel is niet
aan te hooren.
GEFER 0. geflep.
GEFIGUREERD, bn. versierd : gefigureerde letters.
GEF1JMEL, GEFIEMEL, o. het telkens of aanhou-

-dend fijmelen of femelen; het. gefemel, gekwezel:
-die ellendige huichelaar denkt met dat geffjmel de two-

:men te bedotten.
GEFLADDER, 0. het telkens of aanhoudend flad-deren: het gefladder van vleermuizen, uilen, vlinders;
door het gefladder van zon mantel kon hij haast niet
tegen den wind opkomen; het gefladder der zeilen,'t is
•aardig dat gefladder van al die jongeheertjes om dat
.mooie meisje te zien.
GEFLAKKER, o. (dicht.) het telkens of aanhoudend

.flakkeren of opvlammen (van vuur, vlammen enz.).
GEFLAP, o. het telkens of aanhoudend flapper',
het dof geklapper, inz. van zeilen, vlaggen enz.
GEFLEEM, o. gevlei : ze denkt iedereen met haar geIleem in te pakken; gekwezel, gefemel.
GEFLEP, o. het gedurig of aanhoudend fleppen,
_het aanhoudend bij kleine teugjes drinken.
GEFLIKFLO01, o. het telkens of aanhoudend flikflooien; laf of kruipend gevlei.
GEFLIKKER, o. het telkens of aanhoudend flikkeren, het geglinster van een heen en weder bewegend licht.
GEFLODDER, o. gefladder: hoe kun-je dat geflodder
-

van die lange haren om je hoofd velen?; geplas, geploeter: het geflodder door water, silk of modAr.
GEFLOERST, bn. (w. g.) bedekt met een dun
weefsel van fibers of krip, inz. van zwart fibers of
krip, ten teeken van rouw: mannen met gefloerste
.hoeden.
GEFLONKER, o. het telkens of aanhoudend flon-

keren, het stralen van een zacht schitterenden
glans: het geflonker der gouden vlam; 't geflonker der

.starren; 't vreeslijk geflonker van 's vreemdelings blik.
GEFLUISTER, o. het herhaaldelijk fluisteren, nauw
hoorbaar, vertrouwelijk, teeder of geheimzinnig
praten: als jelui praten wilt, doet het dan hardop, dat
:

gefluister zou mij wervelziek maken; stof tot gefluister,

stof tot heimelijk gepraat; geheimzinnig gelispel:
hoort gewis der geesten heimnisvol gefluister; (dicht.)
(van windjes, golfjes enz.) zacht lispelend geruisch,
als van iem. die fluistert: men hoorde slechts het
zachte gefluister van 't koeltje door de bladeren; 't gefluister der golfjes.
GEFLUIT, o. het telkens of aanhoudend fluiten:
hij had van uit zone schuilplaats het bekend gefluit
zijns rneesters gehoord; het gefluit van den vogelaar,

.(ook fig.) de lokstem des verleiders; als teeken van
afkeuring, waardoor men iem. uitfluit: de acteur

'tcerd door een laid gefluit en gesis verhinderd voort te
,groan; — het gekir, gefluit en getjilp der vogels; (dicht.)
de vogels die fluiten: het gepiep en gefluit vlood been
naar mildere luchtstreek; een fluitend geluid: het get1 dat een aankomenden spoortrein voorafgaat; een
scherpe nachtwind teisterde de vlammen en hitste ze
aan met sissend gefluit; het gespeel op de fluit,
als iets onaangenaams of eentonigs voorgesteld.
GEFOETER, 0. het telkens of voortdurend foeteren; geknor, gegrom, gescheld: die vent met zijn eeuwig
:

:

geknor en gefoeter.
GEFONKEL, o. het telkens of aanhoudend fonkelen, het stralend geschitter het gefonk,1 der sterren,
der oogen, can diamanten.
GEFORCEERD, vd. bn . gedwongen, genoodzaakt:
net ge-

geforceerde huwelijk,en zijn zelden gelukkig;

GEGIEGAUW. •
weld of met bovenmatige inspanning volbracht of
verricht: geforceerde marschen.
GEFORTUNEERD, bn. vermogend, rijk.
GEFRAKT, bn. in een frak of gekleeden rok gedost:
men ziet tegenwoordig weinig gefrakte heeren meer: men
draagt nu meer rokken of gekleede jassen.
GEFRONS, o. het telkens of aanhoudend fronsen,

het voortdurend samentrekken der wenkbrauwen
en rimpelen van het voorlioofd.
GEFUTSEL, o. het telkens of aanhoudend futselen;
gebeuzel, getalm, geknoei.
GEGAAP, o. het telkens of aanhoudend gapen of
geeuwen, het gegeeuw: door je vervaarlfjk gegaap
rnaak je ons ook aan den gang.
GEGAASD, bn. (w. g.) van een luchtigen, doorschij-

nenden sluier voorzien, dienende om iets te bedekken en gedeeltelijk aan het oog te onttrekken.
GEGABBER, o. het telkens of aanhoudend gabberen,
schertsend of spottend lachen; gewauwel, gesnater.
GEGADIGDEN, m. en v. my. zij, die gading in iets
hebben, die neiging of lust hebben om iets to koopen of te pachten, een werk of eene levering aan
te nemen, naar eene of andere, inz. openbare, betrekking te dingen, belanghebbenden: de gegadigden
oproepen; de boedel heeft bijna niets opgebracht, daar
er zeer weinig gegadigden waren.
GEGAFFELD, bn. (plantenk.) bij de geledingen zich
telkens in twee vertakkingen splitsende; een gegaffelde stengel.
GEGALM, o. het telkens of aanhoudend galmen:
het gegalm van dies acteur is niet aan te hooren; h•
werd met laid gegalm als overwinnaar begroet; 'truw
gegalm van 't vrooltjk lied; gegalm van rouse en zege
en dood.
GEGALOPPEER, o. het galoppeeren.
GEGALVANISEERD, vd., gegalvaniseerd Ozer, ijzer

dat met een laagje zink is bedekt, om het voor
roesten te beschutten, inz. van ijzerdraad, vlechtwerk voor berastering en gasbuizen.
GEGANTEERD, bn. met handschoenen aan.
GEGEERD, bn. (wapenk.) (van een wapenschild)
met acht geeren bedekt, t. w. met acht gelijke driehoekige vakken, welker basissen tegen den rand
van het schild geplaatst zijn; of ook wel, met minder of meer, als zes, tien, twaalf, zestien, zulke driehoekige vakken bezet: een gegeerd schild.
GEGEEUW, o. het telkens of aanhoudend geeuwen,
het gegaap.
GEGENEERD, vd. belemmerd, onvrij: een vreemde
over den vloer is zeer gegeneerd (omdat men zich dan
niet vrij gedragen kan).
GEGESPT, bn. (van verschillende voorwerpen, inz.
schoenen) van een gesp of van gespen voorzien.
GEGEVEN, bn. (wisk.) (van hoeveelheden of grootheden) bekend ten opzichte van hare grootte, en
dus dienende ter oplossing van een vraagstuk : een
gegeven getal in de tweede macht verheffen; twee rechte
lijnen gegeven zijnde , vraagt men hare gemeene maat
bij benadering te vinden; (van eene tijdseenheid of
ruimte-uitgebreidheid) vooraf vastgesteld, bepaald:

op eon gegeven oogenblik iets doen; op een gegeven punt
samenkomen; — in de gegeven omstandigheden, in de
omstandigheden, zooals zij door den loop der dingen bepaald an of zich voordoen, in dezen staat
van zaken; in het gegeven geval, in dit geval.
GEGEVENS, o. mv. (wisk.) bekende hoeveelheden
of grootheden, beschouwd als middelen ter oplossing van een vraagstuk : een vraagstuk met drie gegeyens eat eene onbekende ; bekende gevallen of feiten,
waaruit men gevolgtrekkingen kan waken, die leiden
ter oplossing van een vraagstuk : we hebben geene
gegevens om dot te beslissen; bet ontbrak aan de noodige

gegeceus r57ra te beoordeelen in hoecerre zone aanspraken
gegrond zva•eit.
GEGIEGAAG, GEGIEGAUW, 0. het gebalk, het geschreeuw van den ezel; bet giegelen, het gesmoord
gelach; bet hijgend praten, het met moeite uitstooten van geluiden.

GEGIEGEL.

GEGROND.

GEGIEGEL, ook GEGIGGEL en GEGICHEL, o. gesmoord gelach : een gegiegel als van iem. die op het
punt staat het uit te proesten; het gegaggel, gesnater: het gekir, het gegichel, het wiekgeklep, de wildzang,

GEGOTEN, bn., gegoten Ozer, ijzer dat of onmiddellijk uit den hoogoven, Of door omsmelting van het
ruwijzer of gietijzer verkregen is, in tegenstelling
van gesmeed of geslagen ijzer.
GEGRAAF, o. het aanhoudend graven.
GEGRAASD, bn. (gew.) gegraasde boter, de eerste
boter van koeien die in het voorjaar weder begonnen zijn te grazen (in tegenstelling met hooiboter,
knollenboter enz., boter van koeien die 's winters op
stal met hooi, knollen enz. gevoederd zijn) ; ook gras•
boter en graasde of begraasde boter genoemd.
GEGRABBEL, o. het telkens of aanhoudend grabbelen.
GEGRADUEERD, bn. een academischen graad heb-

al te zamen stelden een concert daar.
GEGIER, o. het luid, uitgelaten gelach: het was
daar een gelach en gegier, waaraan geen eind scheen
, te komen; het hevig geloei, gehuil van den wind.

GEGIJZELDE, m. en v. (-n), die in de gijzeling is.
GEGIL, o. het telkens of aanhoudend gillen ; scherp
.en doordringend geschreeuw, inz. als uiting van
pijn of angst (van menschen, maar ook van sommige dieren gezegd).
GEGINNEBAB, GEGINNEGAP, o. het telkens of aanhoudend ginnegabben, halfgesmoord spottend of
-dwaas gelach.
GEGLANS, o. (dicht.) het telkens of aanhoudend
glanzen of glinsteren, het geglinster, geschitter :
het helle geglans der sneeuwtoppen verblindde onze oogen.
GEGLANSD, bn. (van verschillende stoffen of
fabrikaten) glanzend gemaakt, met een glans overtown: geglansde zijde, taf, papier; eene voering van
geglansd katoen.
GEGLEUFD, bn. met gleuven of groeven voorzien,
gegroefd; van vuurwapenen hetzelfde als getrokken.
GEGLIM, o. het telkens of aanhoudend glimmen
of met een zachten glans blinken; een zacht blinkend licht (van brandende, lichtgevende of weerspiegelende voorwerpen gezegd) : het geglim der
kolen in den haard.
GEGLINSTER, o. het telkens of aanhoudend glinsteren; geflikker, geschitter: het geglinster der sterren, het geglinster van al die diamanten.
GEGLUUR, o. het telkens of aanhoudend gluren
of kijken, hetzij lonkend, hetzij ter sluik of met
half gesloten oogen geschiedende, gelonk, of geloer:
, om dat gegluur aan de overzij to doen ophouden, moest
je het gordfjn maar laten vallen.
GEGOED, bn. (meer meest - en gegoedst), ergens
gegoed zijn, er vaste goederen bezitten; tamelijk
rijk, welgesteld, bemiddeld: gegoede lieden (lui); —
de gegoede stand (burgerstand), de bemiddelde lieden
(burgerlieden), als een afnonderlijke stand beschouwd: hij behoort tot den gegoeden stand.

GEGOEDEN, m. en v. mv, de bemiddelde lieden.
GEGOEDHEID, de hoedanigheid van gegoed, welgesteldheid, bemiddeldheid : hij had zich twintig jaren
afgesloofd in slaafschen kantoorarbeid, en was op die
wijze tot eene zekere gegoedheld gekomen; vermogen.

GEGOLF, o. het telkens of aanhoudend golven:
het kabbelend gegolf eener beek; het onstuimig gegolf
der zee; (overdr.) een kleed van witgewaterd saton vial
-in vloeiend gegolf achter haar ten gronde.

GEGOLFD, bn. den vorm van golven hebbende;
—gegolfd ha r,
haar dat golft ; — (plantenk.) gegolfd blad,

een blad met ronde plooien, zoodat de oppervlakte,
-evenals bij golvend water, afwisselend hooger en
lager ligt, (ook) golfswijze-ingesneden; — gegolfd glas,
geribt glas.

GEGONS, o. het telkens of voortdurend gonzen,
ruischen, brommen; het geraas van verwarde stemmen:

het gegons, dat nit de kinderschare opsteeg;

•(overdr.) gezeur van menschen: denk jij, dat ik alle
dag dat gegons aan den kop wil hebben; — een ijdel
gegons, eene ijdele beuzeltaal, (ook) nietsbeteekenende
woorden; gebrom: het dof gegons des kevers; dof
brommend of suizend geluid, inz. van het water en
-den wind : het gegons van een spinnewiel; het gegons
van kokend water; het gegons van den Oostenwind.

GEGOOCHEL, o. het goochelen.
GEGOOI, o. het telkens of gedurig gooien of werpen, gesmijt: het gegooi met sneeuwballen; schei uit
-met dat gegooi, kwajongen I; — daar heb je het gegooi
in de glazen, daar heb je het leven gaande ! daar

breekt de born los!
GEGORGEL, o. het aanhoudend gorgelen, een ratelend of rochelend keelgeluid: een heesch gegorgel

iratelde eensklaps in zone keel.
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GEGRADUEERDE, m. en v. (-n), iem. die tot een
academischen graad is bevorderd.
GEGRAUW, o. het telkens of aanhoudend grauwen
of snauwen, gesnauw, norsche of bitse wijze van
bejegening : .vat een brombeer van een kerel ! den heelen
dag hoor je nets dan gegrauw en gesnauw!
GEGREMELD, ook GREMELD ; daarnaast GEGRIMMELD, bn. (gew.) gevlekt, gestippeld (van koeien
en schapen).
GEGRIJN, GEGRIEN, o. het telkens of aanhoudend
grijnen of krijten, klagend geschrei, gekrijt.
GEGRIJNS, o. het telkens of aanhoudend grijnzen,
de gelaatsspieren vertrekken, inz. als teeken van
knorrigheid, nijd, haat enz.: het gegrons van een aap;
een gegrijns van haat; een valsche lach, grijnslach:
,,vergeef mij," zeide hi); met een gegrfjns, dat voor een lach
moest doorgaan.
GEGRIM, o. het telkens of aanhoudend grimmen,
het dreigen met grimmigen of toornigen blik.
GEGRIMMELD, bn. zie GEGREMELD.
GEGRINNIK, o. het telkens of aanhoudend grinniken, spottend gelach.
GEGROEFD, bn. (van verschillende voorwerpen)
van eene of meer groeven of gleuven voorzien, gegleufd : eene gegroefde pilaar; een kanon met gegroefde
(getrokken) ziel; — bij het leggen van een vloer gebruikt
men liefst gegroefde (geploegde) planken, die vaster
aaneensluiten; (fig.) van het gelaat, het voorhoofd, de
wangen enz.) met diepe rimpels geplooid, diepgerimpeld.
GEGROEPT, bn. (van een aantal menschen) in een
of meer groepen bijeenstaande, groepswijze vereenigd: een kring van soldaten, eenige schreden verder
gegroept; om iem. of lets gegroept zijn of staan; tot
een of meer groepen vereenigd, onderling harmonisch
vereenigd of verbonden : heerlfjke boomen, bevallig
gegroept, omgaven het park; het was geene sierlijke welsprekendheid, geene ronding van volzinnen, geene beziging
van figuren, bevallig gegroept.
GEGROL, o. (Zuidn.) een dof, brommend geluid: een
akelig gegrol ratelde in zone keel; zif hoorden eensklaps
een akelig gegrol van wilde dieren, en zagen• drie wolyen; als een verwijderd gegrol van stortende wateren;
gekrol (van katten): je kunt hier nauwelijks slapen
van dat gemiauw en gegrol in de buurt; het schrollen of ontevreden smalen op iem. of iets: dat gegrol
van dien brompot begint mfj te vervelen.

GEGROM, o. (van menschen) dof gebrom of geknor,
inz. als teeken van misnoegdheid, ontevredenheid

enz.: mijn beleefden groet beantwoordde hij met een

norsch gegrom; gebrom, geknor (van dieren): het gegrom van een beer; het gegrom van een boozen hand;

(van zaken die een dof brommend geluid voortbrengen) doffe of holle klank, gerommel, (van menschen)
geknor, gebrom, gepruttel, gemor.
GEGROND, bn. (-er -st, meer meest -), (van gedachten, meeningen, oordeelvellingen, onderstellingen, vermoedens, bedenkingen enz.) op goede gronden of redenen steunende; (van gemoedsaandoeningen, werkingen van het gevoel, gezindheden en
soortgelijke begrippen) door wettige redenen gerechtvaardigd; (van eene aanklacht, beschuldiging, verwijt, eisch, aanspraak enz.) op feiten of rechten
84
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steunende, geldig, waar, billijk; deugdelijk, bondig,
juist : allen erkenden, dat de redenen gegrond waren;
hoogst gegrond schfjnt tnfj uw reden; (w. g.) (van mededeelingen, berichten, tijdingen, geruchten enz.) op
waarheid rustende, waarheid behelzende, juist: deze
Wing kan valsch, maar ook gegrond en waar zijn; (van
onstoffelijke begrippen) eene overtuiging gegrond op
een nauwkeurig onderzoek, daarop steunende ; zwakheden die gegrond zfjn in goedhartigheid, daarvan het
gevolg of het uitvloeisel zijn.
GEGRONDHEID, v. de hoedanigheid van gegrond
te zijn, van op goede en deugdelijke gronden te
steunen, deugdelijkheid, juistheid, geldigheid, waarheid, t. w. van meeningen, beweringen, aanspraken,
redenen enz.: opmerkingen, welker gegrondheid en
fijnheid hij erkennen Invest; een onderzoek in te stellen
naar de gegrondheid der gedane klachten.

bn. (van wangen) (w. g., dicht.) eene
.grubbe, een kuiltje hebbende.
GEHAAI, o. (gemeenz.) het telkens of aanhoudend
haaien of rumoermaken, getier, geraas.
GEHAAKT, bn. van een haak of van haken voorzien: de Indianen gebruiken gehaakte pijlen, aan
weerszijden met haken voorzien.
GEHAARD, bn. (van menschen of dieren of hunne
lichaamsdeelen) met haar begroeid, behaard; (w. g)
(van planten of hare deelen): vele onzer inlandsche
GEGRUBD,

gewassen zijn gehaard.
GEHAAST, o. het telkens of aanhoudend zich haasten, het haastmaken, als iets noodeloos, overdrevens of lastigs voorgesteld : dat was me een gehaast

en gejacht om binds klaar te komen.
GEHAAST, bn. (van personen) uit gejaagdheid, om
drukke bezigheden of andere redenen zich haastende,
door haast gedreven: wat ben je weer gehaast, je hebt

nog tad genoeg.

GEHAAT, bn. (gehater, -st), (van personen, wien
men haat toedraagt of vijandig is) haat opwekkend,
hatelijk, het tegenovergestelde van bemind; — zich
door zijn gedrag bfj iem. gehaat maken, diens haat
opwekken; — een gehate tOding,belasting, naam, haat
of hevigen afkeer opwekkend.
GEHAK, o. het voortdurend of telkens hakken.
GEHAKKEL, o. het telkens of aanhoudend hakkelen of stotteren, het gestotter, gestamel.
GEHAKKETEER, o. het telkens of aanhoudendIak-

keteren, het gekibbel, geharrewar.
GEHAKT, bn. van hakken voorzien: de dames clragen tegenwoordig gehakte laarsjes; schoenen otlaarzen
met hakken of hooge hielstukken aanhebbende: wel,
jongen, wat ben je gehakt!
GEHAKT, o. fijngehakt vleesch, tot een bal gekleed:
een bal gehakt; koud, warm gehakt; een boterham met
gehakt. GEHAKTJE, o. (-s), een balletje gehakt.
GEHAKT-MACHINE, v. (-s),hekmachine voor vleesch.
GEHALSBAND, bn. (van dieren, inz. van honden),
een halsband dragende : een gehalsbande hond; is de
hond wel volgens model gehalsband?
GEHALSD, bn. (van menschen of dieren) zulk een
hals hebbende als in de bepaling is uitgedrukt,
alleen in samenst.: dikgehalsd, kortgehalsd, kromgehalsd ; een langen hals hebbende: sakkerloot, dat beer
is ook behoorlijk gehalsd I; (van flesschen) zulk een
hals hebbende als in de bepaling is uitgedrukt,
alleen in samenst.
GEHALTE, o. (-n), het betrekkelijk bedrag van een
bestanddeel in een of ander mengsel, inz. van luchtsoorten en metalen : het gehalte der lucid ace zuurstof bepalen; wit of grauw ijzer met behoorlijk gehalte
aan koolstof, een hoog, een laag gehalte ace good of
zilver, het gehalte onzer zilveren standpenningen aan
koper is 55 duizenclsten; (muntw.) het gewicht can
edel metaal in een standpenning: het gehalte onzer
ziiceren Sta 11,(1p , i2 ingen i,s c: ► 45 duizendsten;
(fig.) de innerlijke waarde, de degelijkheid: het gehunner gosprekken is al heel larig (van letteT.
kundige gewroclyten of kunstwerken) de innerhike
waarde, de kunstwaarde: van dien reels,:hrijco' is

iedere volgende roman van geringer gehalte; — het
ware gehalte van iets, de juiste aard en waarde er
van; — het ware gehalte aan iets geven, het, met betrekking tot zijn inhoud, op zijne juiste waarde
schatten, — die gedachten hebben het ware gehalte,
munten uit door juistheid en degelijkheid ; — dat zffn
aardigheden van verdacht gehalte; — aan een kunstwerk zeker gehalte geven (van den kunstenaat ge-

zegd), er zekere kunstwaarde aan geven, het z66
bewerken, dat het aan zekere eischen der schoonheidsleer voldoet; — gehalte hebben, waarde hebben,
gewaardeerd of op prijs gesteld worden;
gehalte
aan iets geven, zekere waarde aan iets toekennen,
de waarde er van bepalen; — zfjn wfjnkelder is van
een uitmuntend gehalte, is voortreffelijk ; — iemand
van zon gehalte, met hem van gelijk karakter, stre-

ven, inzichten enz.
GEHAMER, o. het telkens of aanhoudend hameren,
geklop met den Kamer.
GEHANDSCHOEND, bn. (van personen) handschoenen aanhebbende, inz. zulke als in de bepaling is
uitgedrukt: hij is alt0 onberispelijk gehandschoend;

fijn-, witgehandschoend.
GEHANG, o. (wev.) de gezamenlijke, over katrollen
loopende en van deze afhangende koorden of snoeren, aan wier uiteinden de schachten en wippen

vastgehecht zijn.
GEHANGENE, m. en v. (-n), iem. die gehangen is.
meest -),ten gevolge
GEHARD, bn. (-er, -st, meer
van oefening, opvoeding, gewoonte enz. sterk geworden en daardoor bestand tegen, geschikt tot het verduren van ontberingen, vermoeienissen, ruw weder
en soortgelijke ongemakken: een gehard zeeman;
geharde krijgslieden; (van een land- of luchtstreek):

men weet ook wel, welke reuzen uit het geharde Noorden
zfjn opgetreden; —
tegen de koude, tegen de ongemakken van den oorlog
gehard zijn, die kunnen verduren, er tegen bestand
zijn; — hij is in weer en wind gehard, door gewoonte
van in de open lucht te leven tegen de guurheid van
het weer bestand; — in gevaren (het krijgsgevaar enz.)gehard zijn, door herhaaldelijk in zulke gevaren verkeerd to hebben er gevoelloos voor zijn, er niet voor
vreezen ; door wilskracht, opvoeding, gewoonte enz.
in zekere mate ongevoelig voor verschillende, inz.
onaangename of smartelijke, aandoeningen of de
working van datgene waardoor zij worden opgewekt:
treffen onverwachts de slagen, duldt ze met geharden
moed.
GEHARDHEID, v. door oefening, gewoonte enz. verkregen lich-amelijke geschiktheid tot het verduren
van allerlei ongemakken, als ontberingen, vermoeienissen enz., die Of uit het zinsverband blijken Of in
eene bepaling zijn uitgedrukt: zone gehardheid tegen
allerlei vermoeienissen, bij dien zwaren bergtocht Loon
den de troepen eene groote gehardheid; (fig.) door wilskracht, gewoonte enz. verkregen geschiktheid tot
het verduren van onaangename of smartelijke aandoeningen; het bestand zijn tegen smart, kwelling
enz.: gehardheid tegen 't leed.
GEHARNAST, bn. een harnas (of harnassen) dragende: een geheel in 'ifzer geharnaste suitor; eene geharnaste r citerbende ; (fig.) (dicht.) (van dieren) bekleed
met schubben, schalen ens., die bij een harnas worden vergeleken: de geharnaste donclerpad; (scheepsb.)
(van schepen) van buiten met een harnas of pantser bekleed. met eene dubbeling van gestagen
ijzeren platen gedekt, geblindeerd, gepantserd: in

den laatsten tad is het bouwen van geharnaste schepen
sterk to,genomen.
GEHARREWAR, o. het telkens of voortdurend harrewarren, kleingeestig getwist, gekibbel. gekrak eel.
GEHASARDEERD, bn. gewaagd. gevaarlijk. vermetel.
GEHASPEL, 0. (in betrekking tot een work of
eene -werkzaamhekh nnhandig gesukkel, geknoei,
gemorrel: ?cat een gehospel ern een fle,ch te trekken (in betrekking tot gedachtenuitingen. het spreken of schrijven) ver ward gepraat of geschrijf, go.
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brabbel; (in betrekking tot redetwisten) het omhalig
volkomen; — geheel anders, volkomen. in elk opzicht
of verward redetwisten, geharrewar; (in betrekking
anders — geheel en al, gansch en al; bw. (van voor
tot geschillen van anderen aard) verward getwist,
stellingswijze of modaliteit) geheel geen, hetzelfde als
gekrakeel, gekijf, geharrewar: wie weet welk een gein 't geheel geen, dat thans de gewone zegswijze is.
haspel zij daar beneden gemaakt hebben, welk een kaGEHEEL. o. (-en), eene zaak, gedacht als eene eenbaal?, de moeite, last, drukte of onaangenaamheid, ' held, als de vereeniging harer gezamenlijke deelen,
die men van iem. of iets ondervindt, het gemaal:
en beschouwd in tegenstelling van die deelen afzonderlijk : een geheel in zijne deelen splitsen; h# is niet
gehaspel van vrijers over mijn vloer zou niet aanstaan.
tevreden met een gedeelte, hij wil het geheel hebben;
GEHASSEBAS, o. het telkens of voortdurend has(wisk.) eene grootheid of hoeveelheid, als eene eensebassen, hevig getwist, gekijf: dat vervloekte gehasseheid gedacht, in betrekking tot kleinere grootheden
bas van die twee woven duurt maar zoo den heelen
of hoeveelheden, die ten opzichte van haar als
dag; de hoofdbrekende moeite, last of drukte, die
deelen beschouwd worden: het geheel is grooter dan
men van iem. of iets ondervindt: ik heb een hoop
een zijner deelen; het geheel is gelijk aan de som zijner
gehassebas met mijn meiden.
deelen; — een ondeelbaar (ondeelig) geheel, eene ondeelGEHECHT, bn. (meer meest -), door banden van
bare eenheid, eene zaak, wier deelen zoo innig saliefde, vriendschap of warme genegenheid zich aan
menhangen of verbonden zijn, dat zij niet te scheieen ander verbonden gevoelende (minder sterk dan
den is: is de ziel een ondeelig geheel, of bestaat zij uit
verknocht, minder standvastig dan verkleefd) : een kind
deelen ?; een geheel uitmaken, vormen, tot een geheel
is aan zijne ouders of leermeesters, een vriend aan zijn
verbinden, samenvoegen, versmelten enz., in het geheel
vriend, een meester aan zijn trouwen dienaar gehecht; heb ik honderd gulden schuld, alles samengenomen;
— hij zeide in het geheel niets, volstrekt niets; — 11#
de olifant is zeer aan zOn kornak gehecht; hond en
paard waren aan elkander gehecht; — aan iets gehecht,
kwam in het geheel niet in aanmerking, in 't minst
zich zoozeer er aan verbonden gevoelende, dat men
niet; zij kan in 't geheel geen kwaad van hem hooren;
er noode afstand van zou doen, hetzij uit liefde of
— over het geheel genomen is Ito nog zoo kwaad niet,
waardeering, hetzij, in zwakker opvatting, door
als men niet let op enkele bijzonderheden; de som
neiging en gewoonte: aan zijn vaderland gehecht zijn;
der gezamenlijke deelen van eene stoffelijke of onhij is veer gehecht aan zone geboorteplaats, aan die stad, stoffelijke zaak, als eene eenheid gedacht: het geheel
aan dat dorp; ieder mensch is aan het leven gehecht; van iemands vermogen; het geheel van iemands bezitzij is zeer aan den godsdienst, aan deugd, plicht enz.
tingen, kundigheden enz.; — in deze bloemlezing staat
gehecht; men meet niet al te zeer aan zijne gewoonten
het gedicht in zijn geheel, met alle deelen, zonder dat
gehecht zijn.
den deel ontbreekt; in zOn geheel is deze roman eene
GEHECHTHEID, v., gehechtheid aan iem., de liefde,
zonderlinge mengeling van mystiek en naturalisme, alle
vriendschap of warme genegenheid, waarmede men
deelen samengenomen; — lets in zijn geheel laten, er
zich aan iem. verbonden gevoelt: innige, oprechte,
niets aan veranderen, zoodat al de deelen dezelfde
overdreven gehechtheid; — gehechtheid aan iets, de liefde
blijven; — eene zaak in haar geheel laten en de zaak
of neiging, waarmede men zich aan iets verbonden
blifft in haar geheel, eene zaak voorloopig onbeslist
gevoelt, en die ten gevolge heeft, dat men er noode
laten, de zaak blijft voorloopig onbeslist; de overafstand van zou doen: groote, sterke gehechtheid.
eenstemming of samenwerking van verschillende
GEHEEL, bn. b -w. gaaf, ongeschonden, in het bezit
stoffelijke of onstoffelijke zaken, waardoor zij to
van al zijne deelen (minder deftig dan gansch); in de
zamen eene eenheid vormen : hoe verdienstelok enke'e
gewone spreektaal doorgaans heel; — geheel Amsterdeelen der schilderop zich zelve ook mochten zOn,toch
dam was op de been, al de bewoners dier stad, alle
maakte het geheel weinig of geen indruk; de uitvoering
Amsterdammers; de veldslag van Leipzig maakte in
der symphonie voldeed niet: er was geen geheel in; het
weinige dagen geheel Duitschland vrij; de geheele stad,
geheel zijner wezenstrekken getuigde van zone Gerhet geheele land; de geheele som gelds; een geheele redemaansche afkornst; het geheel zijner uitdrukking geroering; onder het lezen geheele zinnen overslaan; een tuigde van woeste blodschap; — zeker geheel uitmaken,
geheel huisgezin; een geheel leger; geheele gewesten kwavormen enz., op zekere wijze overeenstemmen en
men in opstand; geheele stroomen van denk,beelden or,rdaardoor zekeren indruk maken.
meesterden mijn geest; — mijn geheel humeur is er door
GEHEELAL, o. (w. g.) heelal.
bedorven, mijn humeur is er geheel en al door beGEHEEL-ONTHOUDER, m. (-s), iemand die zich gedorven; — het eind is tech wat ver om geheel te loopen,
heel onthoudt van het gebruik van sterken drank,
het geheele eind al loopende of to leggen ; — een geafschaffer. GEHEEL-ONTHOUDING, v. het zich
heele week, een voile week; — geheele dagen, gansche
geheel onthouden.
dagen; (ook) de geheele week, het geheele jaar, in beGEHEI, o. het telkens of aanhoudend heien of intrekking tot den ganschen dour; —
kocht den
drijven van heipalen in den grond.
geheelen Vondel, al de dichtwerken van Vondel;
GEHEIBEI, o. getwist, gekrakeel, geharrewar: dat
—hwasgeh lin'tzwart,
van het hoofd tot de
was me een geheibei tusschen die twee haneveeren;
voeten; — iets geheel opeten, het geheele voorwerp ;
overmatige drukte : ik ben niet voor dat geheibei en
(rek.) een geheel getal, een getal dat een zeker aantal
gesGnEoHr.
malen eene eenheid bevat zonder dat er zich deelen
bn. (-st, meest -; [de vergrootende trap
dier eenheid bij bevinden, het tegenovergestelde
van &me breuk; — de geheele wereld, iedereen; —
bw. (van graad) in elk opzicht, volkomen, met de

geheele ziel, met het geheele hart: geheel dichter;
geheel schilder; geheel de awe (gewone vriendschapsbetuiging aan het slot van brieven), in elk opzicht
de owe, gansch, volkomen de uwe ; ik ben geheel twijfel
wat ik doen meet; — geheel gehoor zYn, met de grootste

opmerkzaamheid luisteren; zijn vermogen geheel verkwisten; een plan geheel opgeven; iets geheel loochenen;
Gnze hueneuren loopen geheel uit elkander; zijnekracht
week geheel; ik ben geheel genezen; een geheel ootmoedig
en dankbaar gebed; y zult hier geheel vrfj leven; —
niet geheel, niet in elk opzicht, niet in alien deele,
niet volkomen, niet ten voile; — geheel en volkomen,
geheel en al, ten eenen male; — geheel ander, gansch
ander, volkomen ander; — niet zoo geheel, niet zoo

is niet in gebruik]), aan den dienst van God of eene
godheid toegewijd, heilig. gewijd: de geheilig de paarden
der oude Germanen; de Belgen oefenden hunnen gods-

dienst in geheiligde bosschen ; (bijb.) de geheiligde dingen,
de aan God gewijde voorwerpen of goederen, als
heilig erkend en dus als zoodanig to eeren; den
hoogsten eerbied verdienende, heilig : geheiligde reliquieen; geheiligde instellingen, rechten, waarheden;
(dicht.) de geheiligde Schrift, de Bijbel.
GEHEIM, bn. bw. (-er, -st), voor anderen verborgen
gehouden, het tegenovergestelde van openbaar: eene
geheime zaak; dat, meet geheim blOven, verborgen
blijven; (van gedachten, bedoelingen, oogmerken,
gemoedsaandoeningen, gewaarwordingen, stemmingen enz.) voor anderen dan den persoon dien zij
betreffen verborgen, doordien men ze niet uit of
daarvan niets laat blijken; —
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in het verborgen plaats hebbende, hetzij zonder
medeweten van anderen, hetzij zonder getuigen:
een geheime minnarfj; eene geheime bijeenkomst, een
geheim mondgesprek ; — de Tweede Kamer was in geheim
vergaderd, hield eene zitting met gesloten deuren; eene geheime zitting; — een geheime dienst, een
dienst in het verborgen bewezen, inz. op staatkundig gebied; — een geheim huwelfjk, een geheime echt; —
een geheime kunstgreep, zet enz., een kunstgreep, zet
enz., in het verborgen aangewend, on dus zonder
dat iem. ze ziet of bemerkt; — een geheim teeken,
een geheime wenk enz., een teeken of wenk enz., voor
anderen, dan de personen, wien zij aangaan, verborgen; — een geheim verhoor, een verhoor dat niet in
het openbaar, maar alleen in tegenwoordigheid der
daarbij betrokken personen wordt afgenomen;
of tiding, eene boodschap of
—en gehimebodschap
tijding, iem. in het verborgen overgebracht; niet
voor openbaring bestemd : een geheim plan, ontwerp
enz.; een geheim testament; een geheime brief; een geheim verdrag; geheime artikelen (inz. van een vredesverdrag of ander staatsstuk), zoodanige punten, die
om bijzondere redenen niet openlijk bekendgemaakt
worden ; eene geheime betrekking met iem. aanknoopen
of hebben; —
eene geheime wetenschap, eene wetenschap wier
inhoud voor het algemeen verborgen en slechts aan
weinige ingewijden bekend is, als benaming, hetzij
van de cabbala der Israeieten, hetzij van de alchemie, de sterrenwichelarij en soortgelijke, inz. in de
middeleeuwen beoefende, ijdele wetenschappen;
eene venerische ziekte (omdat
—e neg heimeziekt ,
men ze, als schandelijk, zorgvuldig verborgen
houdt); — iemands geheime geschiedenis, de geschiedenis van zijn bijzonder leven ; — geheime gedenkschriften; — de geheime geschiedenis van iemands hart, hetgeen in het verborgen in iemands hart omgegaan
is; — een geheim geneesmiddel, een geneesmiddel,
welks samenstelling verborgen gehouden wordt, on
dat dus niet naar het voorschrift van een geneeshoer toebereid is; — eon geheim slot, een slot met
eene geheime of verborgen sluiting, een veiligheidsslot; —
aan slechts een of weinigen bekend en voor anderen verborgen : eene geheime la in een secretaire; eene
geheime kast; een geheime veer, knop eener deur, schel
enz.; een geheim vertrek; eene geheime trap; eene geheime weg; eene geheime deur ens.; eene geheime speelbank; (fig.) de geheimste schuilhoeken des gemoeds; —
geheim gemak, heimelijk gemak, bestekamer; in het
verborgen werkzaam: h# had in hem een geheimen
beschermer ; zone geheime vijanden belaagden hem voortdurend; hfj is een geheim agent der Internationale; de
geheime politie; — geheime genootschappen, die haar
doel on werkzaamheden, soms haar bestaan zelfs
geheim houden; —
de geheime raad, (in 't algem.) het staatslichaam
bestaande uit vertrouwde dienaren van een vorst,
die hem in gewichtige, inz. geheime aangelegenheden als raadslieden ter zijde staan, (in 't bijz.) het
staatslichaam door Karel V in de Nederlanden ingesteld on belast met het oppertoezicht over de
politie; verborgen, duister, in oorzaak of working niet
gemakkelijk to begrijpen of to doorgronden : geheime
oorzaken, krachten; waarvan men de oorzaak niet
weet: vrouwelijke schoonheid werkt op onze zinnen met
eene geheime kracht; geheime benauwdheid; een geheime
schrik; een geheim voorgevoel deed haar een schrikkelijk ongeluk vermoeden; wat de geheime stem in mij
zeide, was waarheid; wetende to zwijgen, geheimhoudend, achterhoudend: ik meet zeggen, dat mijn
broers vrouw heel geheim is; hoe openhartig kij anders
is, omtrent zone kunst is hij zeer dikwijls geheim; —
bw. op eene geheime of verborgen wijze: h# heeft
de geheime zaak seer geheim beha.n,cleld; de briefwisseling is al zeer geheim in het work gegaan.
GEHEIM, o. het geheim (van iets), (w. g-.) het ver-
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borgen zijn er van, het onbekend zijn aan anderen, —
in het geheim,• in het verborgen, niet in het openbaar : iem. in het geheim begunstigen,benadeelen,tegen-

werken; iem. in het geheim beminnen, hater, vreezen,
enz.;
in diep geheim, in het vertrouwen of onder
—

boding dat de zaak volstrekt geheim zal blijven:
ik zal het u in diep geheim vertellen; — het diepste
geheim over iets bewaren, het zoo zorgvuldig mogelijk geheimhouden, er volstrekt niets van doen blijken of vertellen; -, (-en), iets dat verborgen meet blijven, dat niet
algemeen bekend mag worden : een gewichtig geheim;
een groot geheim; een vreeselfjk, ontzettend geheim; een
toot geheim, dat is een diep geheim, spreek er met geen
sterveling over; — een publiek geheim, eene zaak die
eigenlijk verborgen moest zijn, maar toch algemeen
bekend is; —
bij zonderheden aangaande het leven van iem., eene
familie of een kring van personen : de geheimen van
het hof van Lodewfjk XI V; de geheimen der dynastic
van Napoleon; — hij kende al de geheimen van haar
hart, voor hem had zij niets verborgen gehouden;
—hetg imvaniemandsgeborte,
de verborgenheid
zijner afkomst, de vraag, van welke ouders hij geeen geheim van staat, een staatsgeheim;
boren is ;
een geheim afluisteren, mededeelen, ontdekken, toevertrouwen, uitbrengen, verklappen, verraden; — een
(iemands) geheim bewaren, het aan niemand openbaron; — een geheim met zich in het graf nemen, het
tot zijn dood aan niemand openbaren; — ergens goon
geheim van maken, het vrijuit mededeelen ; — een
diep, een groot geheim van iets maken, er eon diep
stilzwijgen over bewaren; — geheimen voor iem. hebben, zaken voor hem verborgen houden; — geene geheimen voor iem. hebben, niets voor iem. verborgen
houden; — in iemands geheimen dringen, op eene
onbescheiden wijze achter iemands geheimen komen; — in iemands geheimen ingewikkeld zijn, er bij
betrokken zijn; — in iemands of in zeker geheim zijn,
er deelgenoot van zijn, er mode bekend zijn; — dat
is, blifft een diep, een eeuwig geheim; — dat kan geen
geheim blijven, dat moot uitkomen;
dat is min geheim, schertsend gezegde waarmede men al to nieuwsgierigen afwijst; — dat is min geheim niet, dat is
het geheim van een ander, ik mag het dus niet
meedeelen; — de draad, de sleutel, de sluier, het zegel
van een geheim; — het geheim drukt hem zwaar op
het hart, is hem een last; — het geheim lekt uit, wordt
openbaar; — het geheim brandt hem op de tong, hij
kan het haast niet verzwijgen; — (spreekw.) als
pastoor en koster kijven, kunnen de geheimen in de
kerk niet blijven; al sift gij slim bij booze daden, een
muisje kan 't geheim verraden; geheim van een weet
God alleen, geheim van twee wordt licht gemeen, geheim
van drie weet iedereen; zoo min hemd maar min geheim wist, ik smeet het terstond in 't vuur; —
het geheim der mis, het gebed over de avondmaalsbestanddeelen, hetwelk de priester, met uitzondering
der laatste worn-den (per omnia secula seculorum),
die zeer luide uitgesproken worden, in het geheim
of in stilte leest, en dat in het Latijn secreta genoemd wordt; (scherts.) dat is het geheim van de mis,
dat is het fijne van de zaak, dat niet ieder weet; eene
niet algemeen bekende kunst : Pericles verstond het
geheim om met het yolk om te gaan; spaarzaamheid
is het geheim om rijk te worden ; matigheid is het geheim om lang te leven; geheimenis, verborgenheid:
't geheim des levens !; — de geheimen eener kunst, het
alleen den ingewijde bekende of hoogere gedeelte
er van; — in de geheimen van zekere kunst ingewijd
zijn, er grondig mode bekend zijn; — de geheimen
der natuur, hare verborgen of alleen ingewijde bekende krachten of wetten; — het geheim, de geheimen der toekomst, het voor den mensch verborgene,
dat de toekomst bevat of brengt; eene voor den
mensch ondoorgrondelijke of onbegrijpelijke zaak,
die op God of den godsdienst betrekking heeft, en
alleen door of ten gevolge van eene goddelijke open-

GEHEIM.

GEHEIMZINNIG HETD.

baring kan geweten worden, of van kerkelijke
feerstukken, die het menschelijk verstand te boven
:gam; — Gods geheim, de zaak die God voor den
mensch verborgen houdt, inz. in den meervoudsvorm : Gods verborgen raadsbesluiten; — een geheim,
een geheim slot, een veiligheidsslot met geheime
sluiting. GEHEIMPJE, o. (-s).
GEHEIMBEWAARDER, m. (-s), vertrouweling; ...BEWAARSTER, v. (-5), vertrouwelinge.
GEHEIMBOEK, o. (-en), (kooph.) een afzonderlijk
boek, waarin boekgehouden wordt van het eigen

GEHEIMLETTERSCHRIFT, o. g chrift dat alleen door
ingewijden gelezen km worden; —STELSEL, o. (-s).
GEHEIMMIDDEL, o. (en), (geneesk.) geneesmiddel,
waarvan de samenstelling geheim wordt gehouden.
GEHEIMRAAD, m. (...radon), een vertrouwd dienaar van een vorstelijk persoon, die hem in geheime
aangelegenheden als raadsman ter slide staat; inz.
lid van den geheimen raad van een vorst; eeretitel,
ter belooning voor bijzondere verdiensten aan staatsdienaren gegeven
geheimrath) : heeft den titel

vermogen van den koopman, het handelskapitaal
en de vermeerdering of vermindering daarvan, enz.
GEHEIMELIJK, bw. (van wijze) (Zuidn.) op geheime
wijze, in het geheim, heimelijk: alles werd geheimelijk

to den aanslag bereid.
GEHEIMENIS, v. (-sen), (dicht.) verborgenheid; geheimzinnigheid; geheime zaak; — iemands geheimenis eerbiedigen, zijn geheim; — de geheimenis welke

hare geboorte omhulde; daar schuilt eene geheimenis
in, onder, achter ; eene verborgen, moeilijk te doorgronden, duistere zaak (inz. in hoogeren stip): de
geheimenissen eener kunst, der natuur, der toekomst,
der wijsheid Gods, zie GEHEIM ; — Gods geheimenis, de
zaak die God voor den mensch verborgen houdt, inz.
Zijne verborgen raadsbesluiten; — de geheimenis(sen)
des altaars, der mis, de verborgen zaak (zaken),
waarop het sacrament des altaars, het opdragen der
mis betrekking heeft, t. w. dat bij de mis Christus
niet alleen figuurlijk, maar werkelijk in het brood
en den wijn des altaars tegenwoordig en naar den
aard zijner goddelijke natuur werkzaam is.
GEHEIMENISVOL, GEHEIMNISVOL, bn. bw. (van
zaken, hetzij stoffelijke of onstoffelijke) vol geheimenissen of verborgenheden, veel geheime of verborgen zaken bevattende, geheimvol: misschien heeft

de geheimnisvolle nacht een wraakroepende misdaad
gezien; (van onstoffelijke zaken in betrekking tot
hare beteekenis of natuur) moeilijk of niet te doorgronden of te begrijpen, veal duisters of onverklaarbaars bevattende : dat het insectenrijk het wonder-

baarste, het meest geheimnisvolle der natuur is; —
bw. (van wijze) op eene geheimnisvolle wijze, geheimzinnig: alles schijnt hem geheimnisvol nu tegen
te fluisteren.
GEHEIMHOUDEN, (hield geheim, heeft geheimgehouden), (van zaken) ze niet openbaren, er niets
van doen blijken of er niet over spreken.
GEHEIMHOUDEND, bn. (-er, -st), wetende te zwijgen,
een geheim kunnende bewaren : g tj kunt hem de zaak
gerust mededeelen, hij is seer geheimhoudend; achterhoudend: de Javanen waren een listig, doortrapt en
seer geheimhoudend yolk. GEHEIMHOUDENDHEID, v.
GEHEIMHOUDING, v. de daad van iets geheim to
houden; (fig.) lets met den sluier der geheimhouding
bedekken, er als het ware een sluier over spreiden,
die het voor anderen bedekt houdt, maken dat het
verborgen blijft; stilzwijgendheid: ik vertrouw, dat gif

nro de volstrekte geheimhouding zoudt beloven; — onder
het zegel der geheimhouding, onder de voorwaarde het
geheim ongeschonden te bewaren — een verbintenis,
eed, belofte enz. van geheimhouding, een verbintenis
eed, belofte, enz. om iets geheim to houden; — onder
belofte (verzekering enz.) van geheimhouding, onder eede
van geheimhouding, met de belofte (verzekering enz.),
met den eed, dat men iets geheim zal houden;
enz.) van geheimhouding,
—onderv plichtng(vorwa de
met de verplichting (voorwaarde), dat men iota geheim zal houden; — onder geheimhouding, met de
belofte iets geheim to zullen houden.
GEHEIMKAMER, v. (-s), verborgen of afgezonderd
vertrek, kabinet.
GEHEIMKIJKER, m. (-5), kijker, waarvan men zich
in 't geheim bedient; als benaming van een werktuig, waarmede men, zonder door den vijand gezien
to worden, over de borstwering eener vesting de
uitwerking der kogels in het vijandelijk lager waar
kan nemen ; ook spion genoemd.
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van geheimraad gekregen.
GEHEIMSCHRIFT, o. schrift met geheime letters,

cijfers of teekens, walker beteekenis door twee of
moor personen onderling vastgesteld is, on dat alleen
kan gelezen worden door den ingewijde, die in het
bezit is van den zoogenaamden sleutel.
GEHEIMSCHRIJVER, m. (-s), (inz. in den historischen
stiji), een persoon, belast met de geheime of bijzon-

dere briefwisseling van vorsten, staatscollegien enz.;
secretaris. GEHEIMSCHRIJVERSCHAP, o. (-pen).
GEHEIMVOL, bn. vol geheimen of verborgenheden, een geheimvol vertrek; moeilijk of niet to doorgronden of to begrijpen : wonderzoete, geheimvolle too-

vermacht der liefde !
GEHEIMZEGEL. o. (-5), oorspronkelijk de benaming
van het zegel, dat op gesloten brieven, van vorsten
on openbare machten gedrukt werd, in tegenstelling
van het groot of authentiek zegel, dat aan open brieven werd gehangen; doch later, bij ruimere toepassing van het gebruik dozer zegels, ook op andere
kleinere zegels of tegenzegels toegepast.
GEHEIMZINNIG, bn. bw. (-er, -st), (van woorden,
gezegden, spreuken enz.) een geheimen zin, eene verborgen beteekenis hebbende, raadselachtig, duister:

uwe woorden zijn zoo geheimzinnig ; het geheimzinnige
boek (de Openbaring) ; een geheimzinnig verband tusschen lichaam en ziel; de onderscheidene figuren aandachtig beschouwende, verklaarde er de geheimzinnige
beteekenis van aan de vergadering ; — het geheimzinnige, het vreemde, het onverklaarbare van iota; eene
geheime beteekenis of bedoeling hebbende: de meesten zaten in geheimzinnig gefluister te zamen; het geheimzinnig gedrag des edelmans; hjj sprak op geheimzinnigen teen; — het geheimzinnige (van iets), het raadselachtige, onverklaarbare (er van); raadselachtig,
duister, vreemd: een geheimzinnige klank ; een geheimzinnige schrik doet mij beven ; des nachts, wanneer alles
met een geheimzinnig en bovennatuurlijk leven wordt
doordrongen; (van plaatselijke uitgebreidheden) den
indruk makende, dat zij iota verborgens bevatten,
of wel, tot een verborgen, duister verblijf dienen : er

lag over dit geheimzinnig verbl(jf een toon van verval;
(fig.) een schaduwrijk prieel, waar des avonds geheimzinnige duisternis heerschte; — op geheimzinnige

heimelijk, stil; —
(van personen) voor anderen blijkbaar geheimhoudend wie men is, inz. van een vreemdeling gezegd,
aangaande wiens persoon men in het onzekere verkeert: een geheimzinnige vreemdeling ; allengs naderde
de geheimzinnige verschijning; zich niet of niet duidelijk uitlatende, gesloten, achterhoudend:
is ge-

heimzinnig als een commies van staat; glj zit zoo geheimzinnig; — den geheimzinnige spelen, zich geheimzinnig voordoen, blijven zwijgen; —
bw. (van wijze) op geheimzinnige wijze, op eene
wijze die getuigt, dat de persoon bij zijne woorden
of daden eene geheime bedoeling heeft.
GEHEIMZINNIGHEID, v. duisterheid, raadselachtigheid, onverklaarbaarheid : de geheimzinnigheid van

iemands woorden, daden, handelingen; de geheimzinnigheid die den Eeuwige omhult; het heimelijk to
work gaan, of wel, de behoedzaam.heid, die iem. aan
den dag legt om iota in het geheim to doen of to
zeggen : ik mocht niets er van weten, deze geheimzinnigheld bewfjst alleen, dat gij mff poogt te bedriegen ; (van
personen) hunne onbekendheid, als iota verborgens
of raadselachtigs beschouwd : het verlangen, door de

geheimzinnigheid der verschijning geprikkeld, om de
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(van personen) geslotenheid,
achterhoudendheid, of wel, duisterheid in uitdrukking: bedekte geheimzinnigheid is in geenen deele de

onbekende terug te zien;

doorgaande eigenschap van een man van verstand;
altijd open van karakter, kon hij zelfs den schtfn van
zijn geheimzinnigheid niet dulden.
GEHEIMZINNIGLIJK,
GEHELMD, bn. een

bw. op geheimzinnige wijze.
helm hebbende, een gehelmd

krfjgsman; de gehelmde en geharnaste zware ruiterfj;
't gehelmde hoofd; (dicht.) (van duingrond) met helm

of duingras beplant.
GEHEM, o. bet telkens of aanhoudend hemmen,
het voortbrengen van het kuchend geluid hem! voordat men begint te spreken : na het gebruikelijke gekuch en gehem nam de redenaar het woord.
GEHEMELTE, o. (-n), de gewelfde bovenwand der
mondholte, waardoor doze van de neusholte gescheiden wordt; hetzelfde als verhemelte, dat in de taal
van het dagelijksch leven het gewone woord is;
(ontleedk.) het harde gehemelte, het voorste, harde gedeelte van het gehemelte, gevormd door de gehemelteuitsteeksels der bovenkaakbeenderen en de horizontale platen der gehemeltebeenderen; het zachte gehemelte, het achterste, weeke gedeelte van het gehemelte, bestaande uit spieren, die aan de bogen- an
ondervlakte met een slijmvlies bedekt zijn; — een
verwend (minder gewoon ook verzot) gehemelte,
iemands gehemelte of smaak, te veel aan lekkernijen
gewoon; — het gehemelte streelen, den smaak aangenaam prikkelen (Yan lekkere spijzan of dranken gezegd); hemel van een ledekant, een troon, een
draagzetel enz.: een soort van draagzetel, waarover

een, kostbaar gehemelte gespannen was; het lijk word
onder een prachtig gehemelte ingevoerd.

o. my.; ...BOGEN, m.
my. de twee bogen waarin de huig het zachte geGEHEMELTEBEENDEREN,

hemelte verdeelt.
GEHEMELTELETTER, v. (-s), medeklinker tot de
klasse der schuringsgeluiden (fricatieven) behoorende
an gevormd met vernauwing van het mondkanaal
tusschen het voorste gedeelte der tong an het harde
gehemelte : het beschaafde Nederlandsch heeft twee ge-

hemelteletters, de harde, voorgesteld hetzij door sj in
Nederlandsche woorden als sjouwen, huisje, enz., hetzij
door ch in vreemde woorden als machine, chocolade,
en de zachte, als g geschreven, in vreemde woorden
(gelei, gendarme, horloge, enz.) en in den bastaarduitgang -age (bagage, plantage, pluimage, enz.).
GEHEMELTESPIER, v. (-en); ...UITSTEEKSEL, o.
(-s); ...ZENUW, v. (-en).
GEHENG, o. (-en), (aan eene deur of een openslaand
venster) een plat ijzer, aan het einde voorzien van een
rond oog, dienende om de deur of het venster aan
duimen op te hangen en te doen draaien, hengsel;
het oor van de kan, aan hetwelk een scharnier
bevestigd is, waarom het deksel draait, an dat dient
om de kan op te hangen, hengsel.
GEHENGEL, o. het telkens of voortdurende hengelen (eig. an fig.).
GEHENGEN, (gehengde, heeft gehengd), toelaten,
gedoogen, dulden (alleen in hoogeren of dichterlijken
stij1) iets moeten gehengen, het lijdelijk moeten aanzien; (w. g.) iets van iem. gehengen, het van hem dulden, verdragen; (van God gezegd, in betrekking tot
kwaad, misdaden, jammeren, leed, wederwaardigheden, rampen enz.): ze gehengen, ze gedoogen, toelaten, niet verhinderen wet ramp de Hemel moog
gehengen!, — iem. ergens gehengen, toelaten of dulden,
dat hij zich op die plaats bevindt, hem er laten blijven; — iem. als zijn meerdere gehengen, dulden, dat die
persoon zijn meerdere is ; — iets gehengen, het gedoogen, toelaten, mogelijk maken ; (dicht.) toestaan,
veroorloven. goedvinden: tk nil het gehengen; wil
God het gehengen; — o. Gods gehengen, Gods gcedvinden, Zijn wil.
GEHENGENIS, v. (veroud). toelating, vergunning,
bewilliging, goedvinden thans alleen in hoogeren
stijl gebezigd en uitsluiteod van God gezegd, in be.

GEHEUGENLOOS.
trekking tot rampen, wederwaardigheden, leed enz.,
die Hij laat geschieden of den mensch toezendt : door
Gods gehengenis, door Gods beschikking, of wel, met
Zijn wil.
GEHENNA, v. [Hebr. ge hinnOm] oorspronkelijk het
Ben-Hinnoms-dal bij Jeruzalem, waar de Israelieten
hunne kinderen den Moloch offerden; vervolgens de
hel, de helsche poel, het verblijf der goddeloozen.
GEHEUGEN, (geheugde, heeft geheugd), (Zuidn.) zich
herinneren, er aan gedenken: geheugt (ook wederk.
geheug u), dat awe arme dorpsgenooten zfjn; (van
zonden) ze gedenken, ze niet vergeten en vergeven;
(gew.) help mio dat geheugen, help me dat onthouden,
herinner er mij aan.
GEHEUGEN, o. het gedenken aan iets, de herinnering, of wel, de voortdurende herinnering, de gedachtenis: in mfj is geen haat, geen geheugen zelfs van het
loden; geheugen van iets hebben, er herinnering van
hebben, het zich herinneren ; geheugen behouden voor
iets, het zich blijven herinneren, er aan blijven denken; het geheugen van iets herroepen, de herinnering
er van weder opwekken, het weder voor den geest
roepen; het geheugen van (of aan) iets verliezen, de
herinnering er van verliezen, het vergeten; het blijvend aandenken, de gedachtenis : (w. g.) in (oud) geheugen, zfjn, als iets dat lang geleden is in de gedachtenis voortleven; het vermogen om voorstellingen van den geest te bewaren : een goed, sterk, uitmuntend, zwak geheugen hebben; zijn geheugen begint
te verzwakken, te verminderen; — een getrouw geheugen,

een herinneringsvermogen, op welks juistheid men
vertrouwen kan, of wel, dat iem. niet begeeft ;
—geh ugenheb en,
een goed geheugen of herinneringsvermogen hebben; — (fig.) zUn geheugen
op de pijnbank zetten, zich zwaar inspannen om
zich iets te herinneren; al de voorstellingen in
den geest welke men zich kan bewust maken: een
verstandig geheugen, een geheugen van logische association; een mechanisch of werktuiglijk geheugen,
de reproductie van werktuiglijke association; — een
rok geheugen, een geest rijk aan herinneringen; —
in het geheugen liggen (dichterlijk zweven enz.), als
herinnering voor den geest staan, zweven enz.;
het zich herinneren ; — iets in
—iets ngehugenheb n,
het geheugen prenten (inprenten), het vast in den geest
prenten, ten einde het niet te vergeten ; — iets in het
geheugen bewaren, het zich bij voortduring herinneren, het onthouden; — iets voor het geheugen brengen,
het weder your den geest brengen; zich iets in het
geheugen brengen, roepen, het weder voor den geest
roepen of weder in de gedachten brengen; — uit het
geheugen, uit de herinnering, uit het hoofd; (dicht.)
(w. g.) iets, dat men zich herinnert, eene herinnering:

geliefd geheugen, wok! en, dierbaar beeld, vaarwel!
GEHEUGENIS, v. (-sen), het geheugen, de herinnering, of wel, de voortdurende herinnering, de gedachteals : in de geheugenis van haars vaders trouw zal
zö krachten vinden, om dien slag te dragen; — naar
min beste geheugenis, voor zoover ik het mij nog
good herinner; — geheugenis van iets hebben, er
geheugen van hebben, het zich herinneren;
herinnert zich
—endrikeborheftgnehugnis,
niets; — geheugenis van iets houden, het in herinnering houden; — iets in geheugenis bewaren, het
in herinnering houden, het niet vergeten ; (w. g.)
het voortleven of voortbestaan van iem. of iets in
de herinnering van anderen, het blijvend aandenken, de gedachtenis, de heugenis; — bijde geheugenis van..., bij de gedachtenis van; — iets van versche
geheugenis, iets dat niet lang geleden is en dat men
zich dus nog levendig herinnert; — in versche geheugenis ztjn, als iets dat niet lang geleden is in de
gedachtenis voortleven, nog levendig voor den geest
staan.
GEHEUGENKUNST, v. de kunst of leerwijze om
naar bepaalde regels een greet aantal zaken gemakkelijk to onthouden ; ...LEER, v. geheugenkunst.
GEHEUGENLOOS, bn. (...loozer. -t), zoogoed als

GEHEUGENLOOS.
geen geheugen hebbende, uiterst verzwakt van geheugen : de ouderdom maakt den mensch soms suf en
geheugenloos; vergeetachtig: een geheugenlooze bediende; wat zit ge vandaag weer geheugenloos!
GEHEUGENOEFENING, v. (-en), het vormen van
logische en kunstmatige betrekkingen tusschen de
voorstellingen en de reproductie er van.
GEHEUGENWERK, o. werk, dat uitsluitend berust
op het herinneringsvermogen, en waarbij niets op
het verstand of het oordeel aankomt : op die school
worden de kinderen met geheugenwerk overladen.
GEHEUPT, bn. zulke heupen hebbende als in de
bepaling is uitgedrukt: fiergeheupt, zwaargeheupt;
buiten samenstelling hetzelfde als zwaargeheupt: die
vrouw is ook behoorlijk geheupt.
GEHEUVELTE, o. (dicht.) de heuvels, als een samenhangend geheel gedacht; (bij uitbreiding) de
heuvelachtige landstreek.
GEHEVELD, bn. gedeesemd, gezuurd (van broodbakkersdeeg).
GEHIELD, bn. zoodanige hielen (hakken of hielstukken) hebbende als in de bepaling is uitgedrukt:
dikgehield, kortgehield ; hooggehielde, laaggehielde schoenen; zo draagt altijd keurig gehielde laarsjes; (van
personen) schoenen of laarzen met hooge hielstukken aanhebbende, gehakt: kerel, wet ben je gehield !
GEHIJG, o. (van menschen of dieren) het telkens
of aanhoudend hijgen, het hoorbaar en met moeite
ademen, als teeken van benauwdheid of verrnoeienis: onder aanhoudend gehijg en geblaas klom ho het
steile pad op.
GEHIK, o. het telkens of aanhoudend hikken.
GEHINKEL, o. het hinken, voortdurend hinkelen.
GEHINNIK, o. (van paarden) het gedurig of aanhoudend hinniken of brieschen, het gebriesch.
GEHITS, o. het telkens of aanhoudend hitsen
of aanhitsen, het voortdurend aanzetten of opruien.
GEHOB, o. het telkens of aanhoudend hobben,
getob, gesukkel: wfj hebben met den zieke wat een
gehob en getob gehad; na reel gehob en getob heeft
dan tech zejn examen gedaan.
GEHOBBEL, o. het op en neer gaan, het geschommel: het zacht gehobbel van een bootje; dat gehobbel met
een boerenwagen op dien slechten weg is ver van plezierig; het telkens of aanhoudend rijden op een hobbelpaard : zal dan dat eindelooze gehobbel de jongens
nooit vervelen ?
GEHOED, bn. een hoed ophebbende, inz. zulk een
als in de bepaling is uitgedrukt: hooggehoed, witgehoed, zwartgehoed; buiten samenstelling altijd in min
of meer schertsenden zin : de heeren waren alien gehoed en gerokt; die (lap van een jongen is ook al gehoed.
GEHOEFD, bn. (van dieren) hoeven hebbende.
GEHOEFSLAAGD, bn. (in den historischen stijl),
gehoefslaagd zijn ( in een dijk, een weg enz.), verplicht
gn tot het onderhoud van eene bepaalde lengte
van dien dijk of weg, ter zake van het bezit van
land door dien dijk beschermd of aan dien weg gelegen: een ingeland, die voor vijf roeden in dien dijk
gehoefslaagd was; zie HOEFSLAG.
GEHOEFSLAAGDE, m. en v. (-n), een ingeland, met
het onderhoud van eene lengte dijks belast.
GEHOEKT, bn. hoeken of scherpe kanten hebbende, hoekig: een gehoekte steer; (dicht.) (van het gelaat,
het voorhoofd, de wangen enz.) hoekig : dat magere,
gehoekte gelaat; (w. g.) van eon hoek of weerhaak
voorzien : een hoekige vischhengel.
GEHOEPEL, o. het telkens of aanhoudend hoepelen of spelen met den hoepel.
GEHOEPELROKT, bn. (scherts.) een hoepelrok aanhebbende.
GEHOEST, o. het telkens of aanhoudend hoesten.
GEHOEZEE, o. het telkens of aanhoudend hoezee
roepen, hoezeegeroep.
GEHOL, o. het telkens of aanhoudend hollen, in
de verschillende opvattingen des woords.
GEHOMMELTE, o. eene menigte hommels bij elkan-
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der, een zwerm hommels; in verachteltjken zin ook
op menschen toegepast.
GEHOMPEL, o. het telkens of aanhoudend hompelen of strompelen, de moeilijke beweging van iem.,
die kreupel gaat, het gestrompeL
GEHOOFD, bn., gehuisd en gehoofd zin, huis en hof
hebben.
GEHOOR, o. de werking van het hooren, het vernemen van geluiden : het zintuig van het gehoor, het
zintuig waarmede men hoort; r gehoor krijgen, gehoord worden, inz. als men roept, klopt of belt;
—enblidehrkntdemnscheop tgehor(af),
door het gehoor geleid; —
het vermogen om to hooren, als een der vijf zinnen: een goed, scherp, fijn gehoor ; een slecht, zwak gehoor; hij is seer scherp van gehoor; sedert zone ziekte
is hij seer zwak van gehoor; zwakheid van gehoor; —
muzikaal gehoor, de gave, het vermogen om de tonen
in de muziek juist to onderscheiden: (geen) muzikaal gehoor hebben, of ook bloot (geen) gehoor hebben,
met die gave al of niet bedeeld zijn; de gewaarwording door middel van het hooren teweeggebracht,
bij uitbreiding ook opgevat als geluid: zfj zin dear
weer bezig vijlen aan te zetten, dat is een afschuweltk.
gehoor; dat krassen op de lei is een akelig gehoor; —
het hilisteren, het opletten op hetgeen men hoort,
oplettendheid, aandacht : een onbevooroordeeld, een welwillend, een gunstig gehoor; — iem. gehoor geven, schenken, vergunnen, verleenen enz., hem zijne aandacht
schenken, naar hem luisteren; — iem. gehoor weigeren, weigeren naar hem to luisteren, hem niet willen aanhooren; — gehoor (ook wel om gehoor) vragen,
verzoeken, gehoor eischen enz., vragen enz. om gehoord
to worden, de aandacht verzoeken;
gehoor hebben
voor iem. of iets, aandacht hebben voor iem. of lets,
er naar willen luisteren; — geheel gehoor zijn, met
onverdeelde aandacht, met de grootste oplettendheld toeluisteren; — te reel aan iem. of iets gehoor
geven, to veel naar iemands woorden luisteren en
daarnaar handelen, tot nadeel van zichzelf; — aan
de inspraak des harten, aan de inblazingen (inboezemingen) van iets enz. gehoor geven, er naar luisteren
en er naar handelen; — aan aandoeningen, driften,
hartstochten, opwellingen van het gevoel enz. gehoor geyen, er zich door laten leiden of beheerschen;
(van een raad ens.), aangehoord en
—geho rverk ijgen
opgevolgd worden; —
de gelegenheid aan iem. geven om gehoord to
worden : ik bid slechts van u een kort gehoor; (in betrekking tot vorsten, hooge staatsambtenaren, besturen enz.) plechtige ontvangst, waarbij men een
of meer personen bij zich toelaat, die iets hebben
mede to deelen of to verzoeken, audientie: iem. eon
gehoor geven, toestaan, weigeren enz.; om een gehoor
verzoeken; het gehoor is afgeloopen; hoeveel gehooren
heeft de minister dezen winter verleend ?; — gehoor
oragen (bij iem), (iem.) om gehoor vragen, verzoeken
bij hem toegelaten to worden; — gehoor verkrijgen
(erlangen) (bij
(bij hem) toegelaten worden;
—iem.gehorvel ne,
hem ontvangen, hem to woord
aaent
stb
; zi—
ntuig, waarmede men hoort, het oor: met het
gehoor zult gij hooren, en geenszins verstaan; — het
gehoor treffen, streelen, kwetsen, beleedigen enz., het
oor aangenaam of onaangenaam aandoen ; — in het gehoor klinken, door het gehoor krassen enz. in de ooren
klinken, door de ooren krassen enz.; (jagerst.) de
uitwendige deelen der ooren van het grofwild: de
jager had het hert in het gehoor getroffen; de gezamenlijke personen die vergaderd zijn om iem. to
hooren, de vergaderde toehoorders : dominee A. heeft
altijd een goed, een mooi, een talrijk gehoor (veel toehoorders); ik kwam, was, sat onder zijn gehoor.
GEHOORBEEN, o. (-deren), algemeene benaming
van de beenderen, die zich in het oor van mensch
on dier bevinden; de gehoorbeentjes, de drie in de
trommelholte van het oor aanwezige beentjes,t w.
de hamer, het aanbeeld on de stijgbeugel.

GEHOORBUIS.

GEHOORZAMEN.

(...buizen), (ontl.) algemeene benaming van de buizen die zich in het oor van
mensch en dier bevinden, ook gehoorgang en gehoorweg geheeten: de gehoorbuis van Eustachius, het
naar Eustachius genoemde kanaal, dat de trommelholte en de keelholte verbindt; (ook) zeker instrument, hoorbuis; ...GANG, v. (-en), gehoorbuis: de

TUIG, o. (-en), het werktuig van het gehoor, het
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uitwendige en de inwendige gehoorgang zijn door het
trommelvlies gescheiden.
GEHOOR4ESTEL, o. (-len), (w. g.) het gehoororgaan

als een uit verschillende deelen samengesteld zintuig
beschouwd; ...GEVLNG, v. het gehoorgeven, het
luisteren naar lem. of iets, om in overeenstemming
daarmede te handelen; (veroud.) het geven van de
gelegenheid aan iem. om gehoord te worden, inz.
het geven van een gehoor, van eene plechtige ontvangst.
GEHOORHOORN, ...HOREN, m. (-5), eene hoorn- of
trechtervormige buis door hardhoorigen of dooven
gebruikt om beter te kunnen hooren.
GEHOORIG, bn. (-er, -st), (van personen) (w.g.)een
goed muzikaal gehoor hebbende, fijn van gehoor,
met een zuiver gevoel voor welluidendheid bedeeld;
(van huizen, kamers enz.) z66 gelegen of zOO licht
gebouwd, dat het geluid van hetgeen in de nabijheid
of in de verschillende deelen van het gebouw plaats
heeft, daar hoorbaar is : de huizen hier zijn zoo gehoorig, dat we de gesprekken onzer buren woord voor
woord volgen kunnen; — het is er (hier) gehoorig, men

kan er hooren. wat in de nabijheid plaats heeft. GEHOORIGHEID, v.
GEHOORKAMER, v. (-s), de kamer waarin men
personen ontvangt om hen aan te hooren, audientiekamer; (w. g.) algemeene benaming voor de ruimten
of holten in het oor van mensch of dier.
GEHOORKUNDE, V. ...LEER, v. kennis van de eigenschappen der geluiden.
GEHOORMETER, m. (-s), een werktuig om de uitgestrektheid van 't gehoor te meten; o.
(-en), geneesmiddel voor een verzwakt gehoor: camille-

bloemen, rozemarfjnbloemen, karweizaad zouden, naar
men wil, gehoormiddelen zfjn.
GEHOORND, ook GEHOREND, bn. horens dragende;
het gehoornde vee; fig. en schertsend van bedro-

gen echtgenooten, wien door hunne vrouwen hoornen worden opgezet, hoorndragers; (van verschillende
dieren) hoornvormige uitwassen aan den kop hebbende: de gehoornde kikvorschen werden slechts in het
heete Amerika en in den Indischen Archipel waargenomen; van de maan die, wassende of afnemende,

den vorm eener sikkel vertoont, wier punten met
horens vergeleken worden ; (scherts.) van bisschoppen
gezegd, in betrekking tot hunne met twee punten
uitstekende mijters : al de H. gehoornde bisschoppen
waren vergaderd.
GEHOOROPENING,

v. (-en), de opening der uitwendige gehoorgang; ...ORGAAN, o. (...organen), het
orgaan van het gehoor, het zintuig, waarmede men
hoort; ...PLAATS, v. (-en), plaats waar gelegenheid
gegeven wordt om een spreker aan te hooren.
GEHOORSCHELP, v. (-en), schelpvormige kraakbeenige plaat van het uitwendig oor; meer gewoonlijk oorschelp geheeten ; ...SPIER, v. (-en), (ontleedk.)
algemeene benaming van de spieren, die zich in het
oor van mensch en dier bevinden; ...TRECHTER,
m. (-s), het trechtervormige binnenste gedeelte van
de uitwendige gehoorgang, inz. van dieren.
GEHOORVERTREK, o. (-ken), het vertrek waarin
men personen ontvangt om ze aan to hooren, gehoorkamer, audientiekamer ; ...VLEUGEL, m. (-s),
(ontleedk.) de vleugelswijs uitstekende oorschijf of
oorlepel van dieren; ...VLIES, o. (...vliezen), de vezelige plaat, die de uitwendige gehoorgang van de
trommelte scheidt; hetzelfde als trommelrlies, dat in
de ontleedkunde thans de gewone benaming is,
terwiji gehoorvlies veelal in de gewone spreek- en
schrijftaal gebezigd wordt.

GEHOORWEG, m. (-en), gehoorgang; ...7■TERK .

gehoororgaan.

GEHOORZAAL, v. (...zalen), openbare zaal, bestemd
fot het houden van voordrachten en redevoeringen,
muziekuitvoeringen enz.; eene zaal, bestemd tot het
geven van academische lessen; de zaal, bestemd
voor openbare academische plechtigheden, als proredevoeringen enz.; de zaal waarin een gerechtshof zitting houdt en de personen die het v66r
zich doet verschijnen aanhoort, gerechtszaal; de
zaal waarin gehoor wordt gegeven, waarin een vorst,
minister enz. de personen ontvangt, die hem iets
hebben mede to deelen of to verzoeken, audientiez aal.
GEHOORZAAM, bn. (...zamer, -st), gewillig of bereidwillig de bevelen van een meerdere opvolgende, inz_
gezegd van kinderen in betrekking tot hun ouders
of van menschen in betrekking tot God: men moet
Gode meer gehoorzaam zffn dan de menschen; ook van
dieren, inz. honden on paarden, gezegd: iem., aan
Lem. gehoorzaam zijn; — uw gehoorzame dienaar (dienares), beleefdheidsformule aan het slot van brieven

of hoffelijke plichtpleging bij het begroeten of afscheidnemen gebezigd jegens iem., die tot den hoogeren stand behoort; een gebod, bevel of last gehoorzaam ztjn, er aan gehoorzaam z#n, het gewillig opvolgende of nakomende: een kind dat niet weet wat
het is gehoorzaam te sin aan den wil van ouders, (van
zaken, inz. natuurkrachten, voorgesteld als onderworpen aan de macht van God of een met goddelijk
gezag bekleed persoon) : Hem gehoorzaam, naar de
uitspraak van Zijnen wil werkende : hoedanig een is
deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam
zijn?
GEHOORZAAMHEID, v. het gewillig opvolgen van

iemands gebod, bevel of last, het volbrengen van
zijnen wil in een bijzonder geval of als blijvende
gezindheid: gehoorzaamheid aan God; de gehoorzaamheld laat bij dezen onderulzer veel te wenschen over,
zijne leerlingen zijn tamelijk ongezeglijk; beveelt
stilte, kalmte en gehoorzaamheid; hij hield van gehoorzaamheid van de zijde zffner ondergeschikten; den
christen siert gehoorzaamheid; het dier weigerde degewone gehoorzaamheid aan gebit en sporen; gehoor
zaamheid betoonen (toonen) (aan iem.), ze aan den dag
leggen; iem. de gehoorzaamheid opzeggen; iemand tot
gehoorzaamheid dwingen; — het klokje van gehoorzaamheld, het uur waarop de kinderen naar bed moeten;

(ook) het uur waarop men 's avonds van eene gezellige bijeenkomst, een partijtje enz. naar huis pleegt
to gaan, het gewone uur van scheiden; het onderworpen zijn aan het gezag van anderen : het juk der
gehoorzaamheid afwerpen; onder zone gehoorzaamheld brengen, onder zijn gezag brengen, onderwerpen;
onder iemands gehoorzaamheid staan, aan zijn gezag
onderworpen zijn ; (fig.) (dicht.) de tong tot zijne gehoorzaamheid hebben, ze tot zijn wil hebben, er zich
behoorlijk van kunnen bedienen.
GEHOORZAMEN, (gehoorzaamde, heeft gehoorzaamd), gehoorzaam zijn, van kinderen tegenover
hunne ouders of leermeesters, van bedienden tegenover hunne meesters, van ondergeschikten tegenover
hunne meerderen; van menschen tegenover God:
iem. of aan iem. gehoorzamen; — iem. in iets gehoorzamen, in dat opzicht zijn wil doen; zich doen gehoorzamen, zijn gezag handhaven ; ook h# wil gehoor
zaamd worden, zijn; hij wordt slecht gehoorzaamd;
bereidwillig zijn in het opvolgen, nakomen, volbrengen van een bevel, last of gebod (door een meerdere
gegeven): iets of aan iets gehoorzamen; (ook van dieren in betrekking tot hun naeester): h riep den
hood terug, die onwillig gehoorzaamde; — aan hartstochten, driften, booze of zondige lusten gehoorzamen,
er aan gehoor geven of toegeven, zich er door laten
meeslepen; — het schip gehoorzaamde niet meer aan
het roer, luisterde er niet meer naar. [Gehoorzamen
bezit de eigenschap dat de 3de naamv. van den bedrijvenden vorm in den lijdenden vorm als onderw.

GEHOORZAMEN.
lste naamv. optreedt: men gehoorzaamde hun ;
en niet hun word gehoorzaamd]. werdnghozam
GEHOORZAMING, v. (w. g.) het gehoorzamen.
GEHOORZAND, o. (ontleedk.) de zandachtige korrels, bestaande uit kalkkristallen, die zich in het
vliezig doolhof of het inwendige oor bevinden;
...ZEN1TW, v. (-en), de zenuw, welker prikkeling
geluidsgewaarwordingen veroorzaakt.
GEHOREND, bn. zie GEHOORND.
GEHOS, o. zie GEHOTS.
GEHOSSEBOS, o. het telkens of aanhoudend hossebossen, hotsen en botsen, gehots, gehort, gestoot,
geschok, inz. van een rijtuig: het gehossebos van een
boerenwagen.

GEHOT, bn. ineengeloopen, geschift (van melk).
GEHOTS, GEHOS, o. het telkens of aanhoudend hotsen of stooten (van voorwerpen); (van personen die
rijden) gestoot, geschok, gehossebos ; (van personen
die zich al springende en dansende voortbewegen)
springend, hortend en stootend gedans : het Wilde
gehos van een troop kermisgasten.
GEHOU, bn., (w. g.) iem. gehou, hem welgezind of

genegen, goedgezind (ten aanzien van vorsten of
gebieders) ; bijna uitsluitend nog gebruikelijk in:
iem. - of aan iem. gehou en getrouw (bij dichters ook
wel gehou en trouw), hem met trouwe gezindheid
aanhangende en daarvan blijken gevende, hem in
de gezindheid en daden getrouw.
GEHOUDEN, bn. verbonden, verplicht: gehouden
zijn tot, verplicht zijn; wettelijk verplicht: de verkooper is gehouden om de hoeveelheid, bij de overeenkomst uitgedrukt, te leveren; de makelaars zijn gehouden,
onmiddellijk na het sluiten van elke handeling, dezelve
in hun zakboekje op te teekenen; de verzekeraar is niet
gehouden tot vergoeding van schade, veroorzaakt door
het omvallen van lampen; — zich gehouden achten (rekenen enz.), zich verplicht achten; voorheen ook:
in ids gehouden zijn, staan, tot iets verbonden;
hem aan zich ver—iem.nzichgeoudenmaken,

plichten.
GEHOUDENHEID, v. de toestand van gehouden te
zijn : onder gehoudenheid (van iets te doen, of iets to doen),
onder verplichting van, onder die voorwaarde, dat
men gehouden of verplicht is tot datgene, wat in
de bepaling is aangewezen.
GEHOUDENIS, v. gehoudenheid.
GEHUCHT, o. (-en), een zeker aantal bij elkaar
staande huizen en hoven, woningen en erven, op
het platteland: een buurtschap, klein dorpje zonder
kerk. GEHUCHTJE, o. (-s).
GEHUICHEL, o. het telkens of aanhoudend huichelen.
GEHUICHELD, bn. (van uitingen van den geest of
het gemoed) geveinsd, niet gemeend, onoprecht: yehuicheld medelijden; gehuichelde zedepreeken.

GEHUIFD, bn. (van vrouwen of haar hoofd) eene
huff ophebbende: de vrouwen waren voorheen gehuifd;
(van valken of hun kop) eene huif of kap ophebbende, gekapt: de valken worden gehuif d op de jacht
meegenomen; een valk met een gehuifden kop; (w. g.)

(van wagons) van een huff voorzien, met een linnen kap overdekt: een gehuifde boerenwagen, eene
huifkar.
GEHUIKT. bn. (van vrouwen eene huik, een
wijden mantel met eene kap dragende.
GEHUIL, o. (van menschen die in angst, pijn,
smart of woede verkeeren) klagend of woedend
schel geschreeuw : men hoorde niets meer dan het gebulder der kanonnen, het gehuil der gekwetsten; een
afgrijselijk gehuil van smartkreten on wraakgeroep;

(van dieren) een langgerekt schel of hol geschreeuw :
een vervaarli)k gehuil en gejank van de honden; (fig.)
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luid geschrei of geklaag : kleinzeerige jongen, hou opmet je gehuil. GEHUILEBALK, o. geschrei, gedrensGEHUISD, bn., bekrompen, ruim, ilecht,groot gehuisd
zOn, zulk een huis bewonen als in de bepaling is
uitgedrukt; — gehuisd en gehoofd z(jn, huis en hof
hebben, eene mooning hebben; — ergens gehoofd engehuisd z/jn, er huis en hof bezitten, er gezeten burger zijn, (bij uitbr.) er metterwoon gevestigd
GEHUISVEST, bn. woonachtig.
GEHUMEURD, bn., wel, slecht, trroolP, good gehumeurd zijn, zulk een humour hebben als in debepaling is uitgedrukt, in zulk eene gemoedsstemming verkeeren, zoo geluimd.
GEHUNKER, o. het telkens of aanhoudend hunkeren, aanhoudend rusteloos verlangen : het voortdu.rend gehunker naar genot; dat kleingeestige gehunker
naar eer on lof; (Zuidn.) gehinnik, gebriesch: 't gehunker van de rossen.

GEHUPPEL, o. het telkens of aanhoudend huppelen, het dansen met kleine en vlugge sprongen:
hoe aardig is dat gehuppel der kleinen; het dartel gehuppel der geitjes.

GEHURK, o. het telkens of aanhoudend hurken,
het aanhoudend op de hurken zitten.
GEHUTSEL, o. het telkens of aanhoudend hutselen of been en weer schudden.
GEHUWD, bn. (van personen) in den echt verbonden, getrouwd; de gehuwde staat, de burgerlijke staat
van personen die gehuwd zijn, de huwelijksche staat:
hfj is sedert kort in den gehuwden staat.

GEHUWDEN, m. en v. my. gehuwde personen.
GEI, v. (-en), (scheepst.) een loopend touw, waarmede men een zeil bijeenhaalt, inkort of gordt, als
men het niet langer bij wil houden, als men het.
bergt: een zeil in de gei, een zeil door de geitouwen
bijeengehaald; een zeil in de gei laten vallen, het
door de geitouwen bijeenhalen.
GEIBLOK, o. (-ken, -s), (scheepst.) blok of katrol,.
waardoor de gei loopt.
GEIEN, (geide, heeft gegeid), (scheepst.) (van zeilen) ze inkorten of gorden door het doorhalen van
de daartoe bestemde touwen (geitouwen), en zoodoende den wind beletten er langer op to werken.
GEIJKT, bn. (eigenl.) (van maten en gewichten)
met den ijk voorzien, nadat zij bij vergelijking met
den standaard erkend zijn de vereischte grootte of
zwaarte to hebben; (fig.) (van zegswijzen, termen,
uitdrukkingen enz.) als algerneen gangbaar en gel-dig erkend, het burgerrecht in de taal verkregen
hebbende; in zekere toepassingen onveranderd gebruikt en daardoor den gloed der nieuwheid on
oorspronkelijkheid missende: een vorst groet altfjci
„minzaam", dat is zoo de geokte term.

GEIL, bn. bw. (-er, -st), eon sterke geslachtsdrift
gevoelende, in hooge mate wellustig, dartel, wulpsch:
het geil geboefte; geile bokken (ook fig. voor: overmatig
wulpsche mannen) ; (ook) het geile Zuiden ; — hij is geil
op die meld, is met eene hevige geslachtsdrift voor
haar verv-uld, geil op iets zijn, het hartstochtelijk begeeren, er verzot op zijn (inz. in toepassing op spijzen,
waarop iem. verzot is) : hi/ is geil op oesters; (van zaken
die een persoon betreffen, als iemands leven, aard,
zeden enz. of wel de lichaamsdeelen, de leden, de mond
enz.) blijken gevende, dat de persoon in hooge mate
wellustig is, dartel, wulpsch; (van handelingen, gedachten, gezegden, geschriften enz.) van een wellustigen zin getuigende, dartel, wulpsch: wat hoort
men hem al geile on voile deuntjes zingen; geile gedachten; (van min, minnebrand, lust, tochten enz.) wel-

lustig, wulpsch; (van stoffelijke zaken die hartstochten opwekken, als tooisels, sieraden, sterke
dranken en spijzen, enz.) tot wellust of wulpschheid
prikkelend, wulpsche gedachten opwekkend; —
(van een grond) zeer, of wel, overmatig vet, inz.
wegens het bevatten van to veel meststof, al te
welig: h heeft zone tarwe in een zeer geilen akker

(van den wind, een storm, orkaan enz.) gegier, geloei: de wind gierde met een akelig gehuil door de
dorrencle takken; (Zuidn.) (van snelbewogen voorwerpen, die een huilend geluid maken, inz. van kogels)
een langgerekt, op huilen gelijkend gefluit: ik hoorde

gezaaid; de grond is al to geil on to zwaar bemest;

niets dan het gefluit der kogels, het gehuil der ballen;

(van gewassen, boomen, planten, of hunne takken,
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loten enz.) te weelderig groeiende, to hoog opschie-

tende, en daardoor weinig of geen vruchten voortbrengende: die boomen staan te geil en moeten terdeeg
gesnoeid worden; het koren staat geil; (van vleesch,
visch, boter) zeer vet, zoowel in een goeden als in
een kwaden zin genomen: heerlijke geile boter; dat
spek is te geil; (iron.) een geile vent, hfj ziet er geil uit,
wager; —
bw. (van wijze) op eene geile wijze, wellustig,
wulpsch; weelderig, al te welig : wat groeit de
haver geil; die heesters zin veel te geil opgeschoten.
GEIL, o. benaming van eene sterkriekende olie.achtige zelfstandigheid, welke sommige dieren, inz.
-de bever, in twee samenhangende zakjes onder den
staart dragen; aldus genoemd, omdat in het yolks.geloof die zakjes als de balzakken van het dier
warden beschouwd. Bijna uitsluitend gebezigd in
-de samenstelling bevergeil.
GEIL, o. (gew.) kruipwilg, welke inz. in de duinen
veelvuldig groeit: 'waarschijnlijk aldus genoemd naar
-de geilheid van haren groei.
GEILEN, (geilde, heeft gegeild), (alleen in de platte
spreektaal) geil zijn, eene sterke geslachtsdrift gevoelen, een hevigen prikkel hebben tot den bijslaap
of tot paring (uitsluitend van dieren gezegd) ; geilen op
:(naar) iem. of iets (t. w. een lichaamsdeel), er geil
op zijn, ze met wellustige blikken verslinden: wat
.zit je weer op die mooie meid te geilen!; hartstochtelijk verlangen naar, ergens heat op zijn: ik geil

at weer op een reisje in den zomer.
GEILHEID, v. (van dieren; gemeenz. ook van men.schen) wulpschheid, dartelheid, wellustigheid; (van
-den grond) groote of overmatige vetheid, inz. door
te zware bemesting: door de geilheid van dien grond
schiet alles er te welig op; (van gewassen, boomen,
planten, of hunne takken, loten enz.) te weelderige
groei: de geilheid van graan; uwe rozen zullen niet
bloeien door te groote geilheid van die waterloten; (van
vleesch, visch, boter) groote of overmatige, meest
walglijke vettigheid: dat spek is onsmakelok door

zijn geilheid.
GEILIG, bn. (-er, -st), (van menschen, in slechten
.zin) wellustig, dartel, wulpsch; (van vee, in goeden
zin) dartel, speelsch; (van vleesch, visch, boter) al
to vet, walglijk vet : dat spek is te geilig.
GEILIGHEID, v. (van zuivel) walglijke vettigheid.
GEILKUIP, v. zie GIJLKUIP.
GEILLIMITEERD, bn. onbeperkt.
GEILLUSTREERD, bn. met platen enz. voorzien:

,een gefllustreerd werk.
GEIMPLICEERD, bn. mede (in iets) betrokken.
GEYNCRIMINEERD, bn., het geincrimineerde artikel,

-een dagbladartikel, dat aanleiding gegeven heeft
tot eene gerechtelijke vervolging.
GEINDISCIPLINEERD, bn. zonder tucht; niet geoefend; ongeregeld.
GEINDISPONEERD, bn, ongenegen, ontstemd, in
kwade luim; ongesteld.
GEINTERESSEERD, bn. belang hebbende bij: ergens
by geinteresseerd von.
GEISOLEERD, bn. afgezonderd, op zichzelf staande.
GEIN, GEINBLOK, GEINLOOPER, zie GIJN enz.
GEISER, ook GEYSER, m. (-s), periodieke warme
springbron op IJsland, Nieuw-Zeeland en in NoordAmerika ; verwarmingstoestel voor eene badkuip.
GEISTIEK, v. aardkunde, beschrijving der vaste
deelen der aarde, in tegenstelling met hydrographie.
GEIT, v. (-en), een geslacht van holhoornige herkauwende dieren, zich vooral kenmerkende door de
samengedrukte, vier- of driehoekige en naar achteren gekromde horens, en door de lange haren aan
de onderkaak — den zoogenaamden board —, en dat
als tam huisdier over de geheele aarde verspreid
is; inz. het wijfje er van; — hzj slacht de geit: heeft hij

's morgens lets goeds bed acht, des aconds stort hij 't al
omver, hij is een lichtzinnige dwaas, die telkens het
goede weder bederft, dat hij pas verricht heeft;
—degitschrafeltzo ng.clefkzaijlgt,
door te
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veel scharrelen bezorgt de geit zich een slecht
leger; — hfj heeft het huppelen van drie geiten, hij
heeft de woeligheid van drie geiten, maar komt
niet verder, veal geschreeuw, maar weinig wol;

—hijlatdegitndewijngardlopen,
hij vertrouwt de kat bij de visch, hij vertrouwt iem. bij
iets daar hij niet to vertrouwen is; — het geitje huppelt in het groen, en zoo zal ook haar jonge doen, zoo
moeder, zoo kind; — het geitje loopt zoo dikwijls in
de kool, totdat het er hare yacht laat, de snoepers

komen er ten laatste bedrogen af. GEITJE, o. (-s).
GEITACHTIG, bn. op eene gait gelijkende: de geitachtige antilopen hebben veel overeenkornst met de geiten.
GEITANTILOPE, v. (-n), eene soort
GEITEBAARD, m. (-en), de baard

van antilope.
van eene gait;
(plantenk.) benaming van eene plant met witte puntige bloemtrossen, waarin men eene gelijkenis met
den baard van eene gait meende to zien, reinette.
GEITEBOK, m. (-ken), het mannetjesdier van het
geslacht der geiten, gewoonlijk enkel bok genoemd.
GEITEBOKJE, o. (-s).
GEITEBORST, v. (-en), (van paarden) eene to smalle
borst waarvan tevens het borstbeen to ver naar
achteren ligt.
GEITELEDER, o. zie GEITELEER.
GEITELEER, ...LEDER, ook GEITENLEER, ...LEDER, o. leder van de huid der gait vervaardigd.
GEITELEEREN, ook GEITENLEEREN, stoff. bn. uit
geiteleer vervaardigd : geiteleeren handschoenen.
GEITENBLAD, o. benaming van een in struiken en
boomen klimmenden heester met bevallige welriekende bloemen, gewoonlijk kamperfoelie geheeten
naar Lat. caprifolium, d. i. geitenblad.
GEITENBOTER, v. boter van geitenmelk.
GEITENHAAR, o, (...haren), een haar van eene gait:
twisten (harrewarren enz.) om (of over) een geitenhaar,
om eene nietige beuzeling; (geen mv.) het haar van
geiten; de uit het haar van geiten gesponnen of
geweven stof.
GEITENHAREN, bn. van geitenhaar vervaardigd.
GEITENHOEDER, m. (-s); ...HOEDSTER, v. (-s), die
geiten hoedt.
GEITENKAAS, v. kaas van geitenmelk; ...KLAVER,
v. geitenblad; ...MELK, v. melk van geiten.
GEITENMELKER, m. (-s), iem. die geiten melkt; (inz.)
een nachtvogel, tot de familie der zwaluwachtige
vogels behoorende, die in vele soorten in verschillende werelddeelen voorkomt, ook nachtzwaluw an
dagslaper genoemd; aldus geheeten naar het bij
vroegere natuurkundigen voorkomende verhaal, dat
daze vogels 's nachts de geiten uitmolken, waardoor
de uier verdroogde en de gait blind ward.
GEITENOOG, o. (-en), oog eener gait; (geneesk.) oog
met eene witte vlek.
GEITENWOL, v. wol van geiten, geitenhaar: twisten
om de geitenwol, om een ijdele beuzeling twisten.
GEITEPOOT, in. (-en), de poot van eene gait ; (plantenk.) volksbenaming van het zevenblad, in Zuidn.
ook geitevoet geheeten.
GEITESTAL, GEITENSTAL, m. (-len), stal voor een
of meer geiten.
GEITEVEL, o. (-len), ook GEITJESVEL, het vel van
eene geit.
GEITEVELLEN, stoffel. bn . van een of meer geitevellen vervaardigd: hij draagt een geitenvellen buis.
GEITEVLEESCH, GEITENVLEESCH, o.
GEITEVOET, m. (plantenk.) (Zuidn.) geitepoot; (ook)
een hef boom der papiermakers.
GEITOUW, ook GIJTOUW, o. (-en), (scheepst.) een
loopend touw, waarmede men een zeil bijeenhaalt,
als men het bergt.
GEITOUWBLOK, o. (-ken, -s), (scheepst.) blok of
katrol, waar het geitouw door loopt; ...LAP, m.
(-pen), (scheepsw.) lap van een geitouw, eene verdubbeling bij de leuvers der geitouwen op een gaffel-. emmer- of stagzeil.
GEJA AG, o. het telkens of aanhoudend op de jacht
gaan, als iets lastigs en onaangenaams voorgesteld•
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het aanhoudend hard rijden; (van den pols en den
adem) de aanhoudende snelle beweging van den
pols of van den adem, het heftig kloppen van den
pols, of de versnelde ademhaling: dat gejaag van
den pols is onrustbarend; het gejaag van den adentlyff
de arme zieke.
GEJAAGD, bn. bw. (-er, -st), (van personen) door
haast, onrust, angst en soortgelijke aandoeningen
als 't ware voortgedreven, haastig, onrustig, zenuwachtig; (van den pols of de polsslagen) onrustig
jagende, met versnelde kracht kloppende, als,teeken
van onrust, angst, drift enz.: de pols is gejaagd, je
bent niet in je normalen toestand; (van den ziel, het
gemoed, het geweten, of van aandoeningen die de
gemoedsstemming aanduiden, als onrust, vrees,
schuwheid enz.) onrustig, angstig: niets kan het gejaagd gemoed van den misdadiger rust geven; iets yejaagds hebben, blijken geven, dat men gejaagd, dat
men haastig, onrustig, angstig, zenuwachtig, niet
kalm of bedaard is; — bw. (van wijze) op eene wijze
die blijken geeft, dat de persoon gejaagd is, dat hij
gehaast, onrustig, angstig, zenuwachtig enz. de bandeling verricht : hij speak gejaagd ; yejaagder nog klonk
hare stem.
GEJAAGDHEID, v. de toestand van gejaagd te zijn;
de zenuwachtige onrust van iem., die door haast,
verklaarde zijn geangst enz. gedreven wordt:
jaagdheid uit de ontzaglgke drukte zyner zaken; kenteekenen van de vreeselijkste gejaagdheid op het gelaat;
zenuwachtige gejaagdheid; met anystige gejaagdheid
ging zy voort; met koortsige gejaagdheid liep hijde learner
op en neer, in zulk eene onrustige gemoedsstemming.
GEJACHT, o. het haastmaken, druk en driftig gehaast: het was een geweldig gejacht om den trein nog te
halen; (fig.) het veelvuldig geloop en gedraaf om
jets te verkrijgen : scat een gejacht is er weer bij den
minister geweest om dat baantje!
GEJAKKER, o. het telkens of aanhoudend jakkeren, of beulend gerij: door z#n gejakker heeft hey dat
span paarden lettertijk afgebeuld.
GEJAKT, bn. een jak aanhebbende; — gejakt en yerokt, een jak en rok aanhebbende : vroeger waren de
dienstmeisjes gejakt en gerokt.
GEJAMMER, o. het telkens of aanhoudendjammeren, bitter geweeklag.
GEJANK, o. (eigenlijk, van honden of andere dieren) het telkens of aanhoudend janken, eentonig
klagend gehuil; (fig.) (van menschen, inz. van kinderen) vervelend gehuil of geklaag.
GEJAST, bn. eene jas aanhebbende: de heeren waren meest gejast, maar een paar waren gerokt.
GEJEUK, o. het telkens of aanhoudend jeuken of
prikkelen der huid, inz. ten gevolge van scherpheid
van het blond, gekrieuwel, jeukte.
GEJEUZEL, o. (gew.) het telkens of aanhoudend
jeuzelen, gezeur, gezanik, gebeuzel: gebeuzel en gejeuzel.
GEJOECHJACH, o. het telkens en aanhoudend
joechjachen, verward geschreeuw, dooreengemengd
geroep, inz. als uiting van uitgelaten pret.
GEJOEDEL, ook GEJUDEL, o. het telkens of aanhoudend joedelen, het eigenaardig gezang van bergbewoners, inz. Tirolers, waarbij de borststem
telkens in de hoogere tonen van de falsetstem
overgaat.
GEJOEL, o. het telkens of aanhoudend joelen; vroolijk en dartel getier; (ook) druk en verward geraas.
GEJOK, o. (dicht.) gescherts, dartele boert; het
telkens of aanhoudend onwaarheid spreken, het
vertellen van allerlei leugentjes.
GEJOUW, 0. het telkens of aanhoudend jouwen
of smadelijk beschimpen, hoonend en sinadelijk geschimp.
GEJUBEL, o. het telkens of aanhoudend jubelen,
blij feest- of vreugdegejuich.
GEJUDEL, o. zie GEJOEDEL.
GEJUICH, o. het telkens of aanhoudend juichen,
luid on jubelend vreugdegeroep ; — die met tranen

zaaien, zullen met gejuich maaien, na lijden komt
verblijden, wat in 't ongeluk begonnen is, wordt
dikwijls in vreugde voleind.
GEJUIL, o. het telkens of aanhoudend juilen, luid,
uitbundig geschreeuw en getier, hetzij van vreugde,
hetzij van opgewondenheid, woede enz.
GEJAKT, bn. (van trekvee, inz. ossen, en van
andere dieren) een juk om de horens of op de
schouders hebbende: een yejukte os; (ook fig. van
menschen); (van schepen) met binten, balken of
planken aan elkaar verbonden.
GEJUWEELD, bn. (w. g.) met juweelen versierd;
of wel, met zoodanige juweelen versierd als in de
bepaling is uitgedrukt (van zaken en personen,
maar in het laatste geval in scherts en met zekere
afkeuring van den al to fraaien opschik): een rijk
gejuweelde kroon; een schitterend gejuweelde boezem;
wat was zij gisteren gejuweeld !
GEK, bn. bw. (-ker, -st), van het verstand beroofd,
krankzinnig; gek zijn, worden; — dat gezeur zou mij
gek maken, het verstand doen -verliezen on tot onzinnigheden of buitensporigheden doen overslaan ;
—zich( alf)gekzoek n,
lang on ijverig, doch vruchteloos, naar iets zoeken; — het is om gek te warden, nl.
door hevige ergenis, afmattende zorgen, overmatige
drukte, waarbij iem. het hoofd omloopt; —
in woorden of daden blijken gevende van gemis
van gezond verstand, onnoozel, dwaas, zot: een geleerde yek is veel gekker dan een onwetende; hij zou
kans hebben voor die betrekking ! is hfj gek — gansch,
volstrekt niet gek zijn, zeer goed zijn verstand hebben;
yek yenoeg ztjn iets te doen; — hij is zoo gek, niet, als
hij er wel uitziet, hij is verstandiger dan men zou
vermoeden; — hU is te yek om alleen te loopen, het is
een groote dwaas ;
wel goed, maar niet gek, wel
goedhartig, maar niet dwaas of sullig; mal, bespottelijk: wat zie je er yek, uit net dine hoed op!; door
allerlei dwaasheden of grappen, koddige gezegden,
kwinkslagen, kluchtige invallen enz, anderen vermakende on aan het lachen brengende, grappig,
kluchtig: je moet vooral kennis met hem maken: het
is de gekste vent van de wereld en je zult je slap lachen
Om
uien en dwaasheden; — gek met iem. of iets
zijn, eene buitensporige, overdreven,liefde of genegenheid voor hem betoonen, er erg mal men zijn;
of naar iem. zijn, smoorlijk op iem. verliefd
—yek op
on daardoor tot allerlei dwaasheden in staat; dwaas,
mal, zot, onzinnig: gekke redenen; gekke waan; gekke
gedachten, een gekke inval, een gekke uitdrukking; gekke
praat, malle taal, zottepraat, onzin, meer gewoonlijk
yekkenpraat geheeten; dat zulke aerstandige vrouwen
ook eens iets geks doen; gekke streken begaan, uithalen;
(van onstoffelijke of stoffelijke zaken die een persoon betreffen) door ongerijmdheid, zonderlingheid
of buitensporigheid een dwazen indruk makende,
bespottelijk, dwaas, mal, zot: ik had teen de loffelfjke
gewoonte van met alles te lachen, dat mij zoo gek voorkwam; ik wil
aan uwe gekke (malle ongepaste)
scherts niet meer storen;
dat is al to gek, dat (te
doen of to gelooven) is al to dwaas of to ongerijmd; — dat is te gek om van (of over) to spreken,
dat is te gek em alleen, em los te loopen, in gewestelijke spraak ook wel: dat is te gek om op een hek fe
zetten, enz., gemeenzame zegswijzen om to kennen
to geven, dat men hetgeen een ander mededeelt,
voorslaat of opwerpt, als volstrekt ongerijmd verwerpt; — een gek figuur maken (of slaan), door zijn
optreden, houding of doen een belachelijken indruk
maken; — slechts nu en dan heeft hij gekke kuren; —
het gekke (van lets), het bespottelijke van iets; den
spot, lachlust opwekkende: gekke kapsels; wat een
weergaschen gekken hoed heb jtj op ! ; —
een gek geral, een geval waarop men niet gorekend had, en waar men mooi mede inzit; — zich
in een gekken toestand geplaatst zien, in een neteligen,
lastigen, moeilijken toestand; — kunnen wfj er niets
aan doen? dat is yek dat komt leelijk; — dat ziet
er gek nit, dat is een leelijk, een netelig geval; —
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bw. (van wijze) op eene gekke wtjze, dwaas,
bespottelijk : iets gek doen, zeggen enz. ; — ge hebt
daarin al heel gek gehandeld; gek kfiken,opkijken of
opzien, gek staan - of zitten Won, vreemde oogen
opzetten, verwonderd opzien; bespottelijk: zet toch
dien hoed niet op, die je zoo gek staat; er gek afkomen,
er leelijk of slecht afkomen; gek uitkomen, verkeerd
uitkomen; — dat komt gek, of dat treft gek, dat treft

slecht, dat komt leelijk.
GEK, m. (-ken), iem. die aan zinsverbijstering lijdt,
een krankzinnige ;
zulke gekken zitten er in het
dolhuis niet, grooter gekken bestaan er niet; iemand
die in woorden of daden blijken geeft van gemis van
gezond verstand, die erg onnoozel is of aan inbeelding en eigenwaan lijdt, een zot: hij is een gek, maar
hij is toch goed ; elke familie heeft haar eigen soort van
gekken; twee half geleerde gekken; een groote gek; een
verwaande gek; een volkomen, volslagen gek; een halve
gek; een dubbele, driedubbele gek; (schimp.) omdat die
gekken mt . zoo noemen, moet daarom een verstandig
jongmensch hun voorbeeld volgen?; een (de, die) oude
gek, in toepassing op dwaze, stijfhoofdige of onredelijke oude lieden, inz. als schimpwoord; een hoofsche gek, een verwaande, belachelijke pronker met
hoofsche vormen; een gek in folio, een overgroote
gek; — als een gek (gelijk een dwaas) handelen, zich gedragen enz.; — als een gek kfjken (staan, zitten enz.),
onnoozel, wezenloos of beteuterd ; — zoo bifj als een gek,
dolblij, uitgelaten. blij ; — hansje mffn gek, spottende

benaming voor een zotskap, met wien men zich
vermaakt of den draak steekt; iem. voor den gek
houden, den spot met hem drijven, hem beetnemen,
zich te zijnen koste vermaken; — met iemand den
gek steken, scheren, jagen, hem voor den gek houden,
met hem den spot drijven, zich to zijnen koste
vermaken; — met iets den gek steken, scheren, jagen,
er den spot made drijven, er zich vroolijk made
maken, of wel, de zaak niet in ernst behandelen,
niet ernstig opnemen; (gew.) scheer m# den gek stel
je nu niet bespottelijk aan, loop naar de pomp ; — ge
moet er den gek niet mee steken, de zaak is zeer ernstig; — met den gek gebruid zijn, niet recht wijs zijn ;

—diekwajongeslatndemlwatvorgeknarde
bel loopen, voo; niets; — laten jelui me hier voor gek
staan ?, voor niemendal; — voor het gekje loopen, tot

spot van anderen rondloopen, voor den gek gehouden worden ; — alle gekken op een stokje, alle scherts ter
zijde; — ik, zei die gek, scherts. toegepast op lieden
die gaarne hun ik, hun eigen persoon, bij alles to
pas brengen; — op den eersten April zendt men de
gekken waar men wil, op den eersten April houdt
men de lieden voor het lapje ; — allemans vriend is veelmans-gek, die iedereen to vriend wil houden, wordt
door menigeen beetgenomen; (Zuidn.) menigmans
vriend is allemans gek; — al te goed is buurmans
(andermans of allemans) gek, die al to goed is, wordt
door anderen of door iedereen beetgenomen; —
de gekken krijgen de kaart, den dwazen loopt het
geluk mode; den gek kan meer vragen dan honderd
wizen kunnen beantwoorden; — gekken en dwazen
schrijven hun namen op deuren en glazen, of gekken
en kwasten schrijven ;tun namen op tafels en kasten,

het zijn dwazen die hun naam overal opschrijven;
—hetmo enwilzhandzij, egknwelzascheren, er behoort veel verstand toe om met dwazen
om to gaan; — honderd schoolmeesters (of kosters),
negen en negentig gekken, of wel, honderd en een gekken, want er is een dubbele by; — kinderen en gekken
zeggen (of spreken) de waarheid, uit den mond van

kinderen en gekken kan men de waarheid hooren; — veel beloven en weinig geven doet de gekken in
vreugde leven, dwazen laten zich met ijdele beloften
paaien ; —
moor gek spelen, voor potsenmaker of hansworst
spelen, door allerlei dwaasheden. zotternijen of koddige scherts anderen aan het lachen brengen; de
nar, dien vorsten of adellijke heeren er op nahielden om zich met zijne dwaasheden, grappen en

boertige taal to vermaken; de nar in een
inz. de komiek der vroegere rederijkers, die in de
kluchten eene hoofdrol vervulde en de toeschouwers
door zijne grappen en boertige taal vermaakte; de
hansworst, die een kwakzalver of goochelaar vergezelde en door zijne grappen en snakerijen de
menigte lokte; — gekken, de laden van een aan
Momus, den god der dwaasheid, gewijd narrengild
of narrengezelschap in vroegere eeuwen ; — zich van
den gekken (den dommen) houden, zich dom en onnoozel houden, doen alsof men van de zaak niets
afweet of iemands bedoeling niet vat (omdat men
zich niet wil uitlaten of zich van lastige wagers
en indringers wenscht of to maken) ; —
iemand die voor een persoon of eene zaak een bijzonder zwak heeft, er buitensporig op verzot is,
meest in samenstellingen gebezigd, als jongensgek,
kindergek, meisjesgek, vrouwengek, boekengek, modegek; — die oude gekl, van een grijsaard gezegd die
van de vrouwen houdt ; — het is zooveel waard als
een gek er voor geven wil, in toepassing op zaken

wier waarde alleen afhangt van den veelal buitensporigen prijs, dien een liefhebber er voor bieden
wil; gekstok, gekskolf, staf der narren, met een
Momuskop versierd, dien zij behendig in hun wijde
mouwen wisten to verbergen, om hem onverwachts
to voorschtjn to brengen hij draagt den gek in de
moues, hij verbergt zijne dwaasheid; de gek (het
gekje) ktjkt (of springt) (hem) uit de mouw(en), zijne
dwaasheid komt voor den dag, zijne kuren worden
merkbaar. GEKJE, o. (-s.)
GEK, m. (-ken), (bouwk.) beweegbare, met den wind
meedraaiende kap, die men op een schoorsteen plaatst
om het rooken to beletten en welke tevens als windwijzer dienst doet; sluiting eener deurklink, die
belet dat de deur van buiten kan worden geopend,
(aan eene pomp, inz. op zeeschepen) de knie of mik
aan het boveneind eener houten pomp, waarop de
stok of hefboom steunt, die den zuiger op on neer
beweegt.
GEKAART, o. het telkens of aanhoudend kaarten
of kaartspelen.
GEKAATS, o. het telkens of aanhoudend kaatsen
of slaan met den bal, het balslaan.
GEKABBEL, o. (van stroomend water) het aanhoudend kabbelen of met zachten golfslag stroomen.
GEKAKEL, o. het telkens of aanhoudend kakelen,
het geluid van wijfjeshoenders; inz. van hennen,
als ze een ei gelegd hebben: wel gekakel, maar geen
eieren, wat een drukte om niets; (fig.) ijdel gesnap,
gesnater (vooral van vrouwen of meisjes gezegd).
GEKAL, o. gebabbel, gepraat, inz. in ongunstigen zin.
GEKALEFATER, GEKALFATER, o. het telkens of
aanhoudend kalefateren of herstellen van een
vaartuig: hij heeft al wat gekalefater aan zijn schip
gehad.
GEKAM, o. het telkens of aanhoudend kammen,

het aanhoudend ontwarren van haren of wol door
middel van een kam.
GEKAMD, bn. met een kam (op kop of rug): een
gekamde haan; een haan met een gekamden kop; een
gekamde hagedis; eene slang met een gekamden rug;
(van een helm) van een helmkam of kamvormig
uitstekend sieraad voorzien : ik zag de veders zwieren
om zYn gekamden helm; (van golven) kamvormige
toppers hebbende, gekuifd: het strand, waar de bran-

ding bruiste en de gekamde golven aanrolden.
GEKAMERD, bn. (van eene vrouw, die met een man
in geheime betrekking leeft) op eene kamer gezet,
die zij op kosten van haren minnaar bewoont:
heeft dear ergens een gekamerd modemaakstertje; in
die buurt wonen reel gekamerde meisjes.
GEKAMERDE, v. (-n), eene gekamerde bijzit.
GEKAMP, o. het telkens of aanhoudend kampen
of strijden, (fig.) na veel gekamp met allerlei bezwaren
is eindelijk de zaak tot stand gekomen.
GEKANEELD, bn. (van spijzen of dranken) met kaneel toebereid of vermengd.

GEKANT.
GEKANT,

bn., tegen iets gekant zijn, zich er tegen

verzetten.
GEKANT, bn. (w. g.) met kantwerk versierd.
GEKANTEELD, bn. (van de muren van vestin-

gen, kasteelen, torens enz.) van kanteelen of tandsgewijze uitstekende tinnen voorzien, die gezamenlijk eene borstwering uitmaken, en van elkander
gescheiden zijn door gelijke tusschenruiraten, die
tot schietgaten dienen : de gekanteelde torens van het
slot; de gekanteelde muren der vesting; (wapenk.) (van
balken en lijnen in een wapenschild) van kanteelen
of tandsgewijze uitstekende figuren voorzien, getinneerd: in zilver twee gekanteelde dwarsbalken van keel.
GEKANTRECHT, bn., (houth.) gekantrechte delen,
delen zonder wankant.
GEKAPT, bn. (van personen, inz. monniken) eene
kap dragende of ophebbende, inz. eene monnikskap
dragende; (wapenk.) (van een wapenschild) van eene
kapvormige figuur voorzien: verdeeld door twee
schuine lijnen, van de beide benedenhoeken uitgaande en elkander in het midden van den bovenrand ontmoetende (Fr. chape): een zilveren veld, gekapt met purger.
GEKAPT-GEKOUST, bn. (wapenk.) zie GEKOUST.
GEKARBONKELD, bn. met karbonkels of hoogroode
robijnen versierd: eene rijk gekarbonkelde kroon; met
karbonkels of roode puisten bezet: een mijnheer met
een dikken gekarbonkelden neus.
GEKARN, o. het telkens of aanhoudend karnen.
GEKARTELD, bn. (van de randen of kanten van

verschille nde voorwerpen, of van die voorwerpen
zelve) van ronde inkepingen of insnijdingen voorzien: geldstukken met gekartelde randen; (van bladeren) aan den rand van stompe rondachtige tan, den voorzien, z(5(5 dat de uitspringende hoeken
afgerond, de inspringende spits zijn.
GEKAST, bn. gezet (van diamanten).
GEKAUW, o. bet telkens of aanhoudend kauwen

of malen met de tanden; gezanik, geleuter.
GEKEELD, bn., (van menschen of dieren) goed of
de keel goed tot zijn wil hebben,
.een behoorlijk geluid er mode kunnen voortbrengen.
GEKEF, o. (van honden, inz. jonge en kleine
hondjes) het telkens of aanhoudend keffen, het schel
geblaf; (fig.) (van menschen, bij uitbreiding ook van
.geschriften) schel getier, vinnig maar machteloos
gescheld: dat gekef van dien recensent trek ik mfj
gekeeld zfjn,

'Met aan.
GEKEGEL, o. het telkens of aanhoudend kegelen

of werpen naar kegels.
GEKELKT, bn. (van bloemen) kelkvormig : een heesler met gekelkte bloemen.
GEKEPERD, bn. (van geweven stollen) met een

keper geweven, t. w. zoodanig, dat de draden van
den inslag zich niet rechthoekig, maar schuins
vertoonen, in tegenstelling van effen: gekeperde stoffen; (wapenk.) (van een wapenschild) met kepers
bedekt: het wapen van Egmond is gekeperd van twaalf
-stukken, goud en keel, bestaat uit twaalf kepers, die
beurtelings goud en rood zijn.
GEKERF, o. het telkens of aanhoudend kerven.
GEKERM, o. het telkens of aanhoudend kermen,
-droef steunend geweeklaag.
GEKETEL, o. (dicht.) gekittel.
GEKEURSD, bn. een keurs of rijglijfje aanhebbende:
-zij is altijd even netjes gekeursd.
GEKEURSLIJFD, bn. gekeursd (doch deftiger

dan
dit woord en daardoor min of meer spottend) : wat

is dat juffertje weer stijf gekeurslijfd.
GEKEUVEL, o. het telkens of aanhoudend keuvelen, gezellig praten of snappen over min gewich- tige onderwerpen.
GEKHEID, v. (van personen) onverstand, dwaasheld; — van gekheid niet weten wat men doen zal,

z66 dwaas zijn dat men tot allerlei buitensporigheden in staat is; — die gekheid zaait, zal dwaasheid
oogsten, wie in zijne jeugd niet wijs tracht te wor, den, zal er later voor boeten; (w. g.) ongerijmdheid,
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dwaasheid : de gekheid (of: het gekke) van dat verhaal
kept in 't oog ; om de gekheid, uit gekheid, voor de
aardigheid;
(...heden), (in toepassing op gezegden, gedachten, meeningen, plannen en andere uitingen of werkingen van den geest) dwaasheid: dat prachtige plan
is niets dan een overgroote gekheid, waar ik geen deel
aan zal nemen; eene dwaze handeling, inz. een
dwaze streek, een lichtzinnige stap: men vergeeft
eenen jongeling meer dan eene gekheid; gekheden doen,
begaan, bedroven; — een andermans gekheid koopen,
huizen, schepen, enz., die anderen voor veel geld
hebben laten bouwen, voor betrekkelijk weinig geld
koopen; —
eene ongerijmdheid, dwaasheid: stet die gekheid uit
uw hoofd!; de jongen is bedorven door zijne zwakke
moeder, maar we sullen hem zone gekheden wel afleeren, die grillen, kuren, nukken, dwaze aanwendsels; wat is dat voor gekheid!, hoe kunt ge zoo

dwaas handelen ! wat is dat voor een zotte streek!,
ik naar publieke vermakelijkheden! ik geef niet meer
om die gekheid, 't is gekheid aan spoken te gelooven,
het is iets ongerijmds, ijdels of hersenschimmigs;
of wat gekheid!, om te kennen te geven, dat
—gekheid!
men hetgeen gezegd is, als ongerijmd of althans
geheel onjuist, ijdel of hersenschimmig verwerpt:
„s, U zouclen zich die zaak aantrekken ? gekheid, het kan
hun niets schelen ; —
iets grappigs of kluchtigs, eene aardigheid: schei
toch uit met die gekheid; je gooit er alttjd gekheid onder,
en dat past niet aan een man van je stand; — zonder
gekheid, zonder jokkernij, in ernst; — gekheid ter zijde,

(apart). scherts ter zijde, in ernst gesproken; —
alle gekheid op een stokje !, laat ons de zaak in
ernst behandelen ; — gekheid maken met iem.. door
dwaasheden, plagerijen, boert of scherts zich met
iem. vermaken, malligheid met hem maken: met
een meisje gekheid maken; — geen gekheid verdragen
kunnen, niet verdragen kunnen, dat men met ons

schertst, geen scherts verstaan, ze kwalijk nemen ;
(van), of dat wordt gekheid, daar
—da rkomtgekheid
(daaruit) ontstaan moeilijkheden, inz. in toepassing
op gevallen, waarvan twist, ruzie, of andere onaangenaamheden het gevolg kunnen zijn. GEKHEIDJE, o. (-s) : hij houdt wel van een gekheidje, van
scherts.
GEKIBBEL, o. het telkens of aanhoudend kibbelen,
getwist over beuzelingen.
GEKIELD, bn. eenen kiel aanhebbende: ik mag graag
die zoo net gekielde Fransche handwerkslui zien.
GEKIELD, bn (van schepen) van eene kiel voorzien,
eene kiel hebbende: dat schip is te zwaar gekield; (fig.)

(plantenk.) (van bladeren) als 't ware eene kiel hebbende, met het middelste gedeelte overlangs uitstekende als de kiel van een schip.

GEKIESKAUW, o. het telkens of aanhoudend kieskauwen, het langzaam kauwen van iemand die als
met tegenzin eet : dat gekieskauw van dat kind is niet
aan te zien; (fig.) het telkens of aanhoudend herkauwen van een onderwerp, gezeur, gezanik.
GEKIETEL, o. het telkens of aanhoudend kietelen,
het zachtjes streelen van gevoelige plaatsen van
het lichaam.
GEKIJF, o. het telkens of aanhoudend kijven, hevig,
nijdig getwist; (spreekw.) een schoon wiff, veel gektf;
— broeders gekijf komt om ziel en lflf, broedertwisten
storten ziel en lichaam in 't verderf; — twee hanen in
een huffs, de kat met de muis, een owl man en een Jong
wij f, geeft eeuwig gek f.

GEKIJK, o. het telkens of aanhoudend kijken of
zien : dat eeuwige gek k van onze overburen begint

lastig te worden.
GEKIR, o. het telkens of aanhoudend kirren, inz.
van tortelduiven.
GEKITTEL, o. (dicht.) gekietel, (ftg.) het gekittel der

begeerlffkheden.
GEKJAGEN, ww. en zn. o. (gew.) gekscheren.
GEKKELIJK, bn. bw. bespottelijk: een gekkelijk zwak

542

GERKELIJK.

voor iem. of lets hebben; — dat meisje is nog al gekkelfjk,

schertst gaarne met jongens; — bw. (van wijze) op
eene gekkelijke wijze, dwaas, mal, of wel, belachelijk, potsierlijk : ik vrees, dat ik mij gekkelfjk verpraat
heb. GEKKELIJKHEID, v. dwaasheid.
GEKKEN, (gekte, heeft gegekt), gekheid of malligheid maken, schertsen, boerten, jokken: hfj gekt, hij
schertst, hij meent het niet in ernst; — alle gekken
op een stokje! alle scherts ter zijde ! laat ons de zaak
in ernst behandelen!, — net iem. gekken, gekheid
met hem maken, met hem schertsen, of wel, hem
voor den gek houden; — met lets gekken, de zaak
niet ernstig opnemen, er mede spotten, ze niet tellen; — daar is geen gekken mede, dat is eene emstige of gewichtige zaak, die niet lichtvaardig behandeld moet worden.
GEKKENDAG, m. (-en), de dag der gekken of dwazen, benaming van den isten April, waarop men,
naar het aloude gebruik, elkander voor den gek
houden en beetnemen mag.
GEKKENFEEST, o. (-en), (hist.) (in 't algem.) een in de
middeleeuwen en op sommige plaatsen nog wel in
later tijd gevierd feest, veel overeenkomst hebbende
met de bekende carnavalsoptochten, waarbij men
zich, op potsierlijke wijze uitgedost, met allerlei
dwaasheden en uitgelatenheden vermaakte; (in 't
bijz.) een door een narrengilde of gekkenorde aangelegd feest, aan Momus, den god der dwaasheid,
gewijd: de gekkenfeesten in Frankrijk werden tusschen
Kerstmis en Driekoningen gevierd.

GEKKENGENOOTSCHAP, o. (-pen), (hist.) gekkengezelschap.
GEKKENGETAL, o. alleen in de zegsw. elf is het
gekkengetal; zie GEKKENNOMMER.
GEKKENGEZELSCHAP, o. (-pen), (hist.) een gezelschap van gekken of narren; een genootschap, in de
middeleeuwen veelal uit adellijke heeren bestaande,
dat deels afzonderlijk vergaderde, deels openbare
optochten hield, met het doel om zich, als narren
verkleed, door allerlei gekheden, spotternijen, bijtende scherts enz. te vermaken.
GEKKENHUIS, o. (...huizen), (alleen in de volkstaal)
krankzinnigengesticht, een huis of gesticht ter verpleging van gekken of krankzinnigen; — hij moet
naar het gekkenhuis of dat is er ook een uit het gekkenhuis, hij stelt zich dwaas aan, handelt gek.
GEKKENNOMMER, o. schertsende benaming van
het getal elf, als woordspeling met het mann. znw.
elf, een bijvorm van elf, in den zin van gek, zot of
dwaas: elf is het gekkennommer.

GEKKENORDE, v. (-n), (hist.) een gekkengezelschap,
dat uitsluitend uit adellijken bestond en door een
vorst tot eene ridderorde verheven was: de bekendste
gekkenorde was de Kleefsche, door graaf Adolf den
12 November 1381 gesticht.
GEKKENPRAAT, m., ...TAAL, v. praat zooals gek-

ken, of lieden die niet bij hun verstand zijn, plegen
uit te slaan : dat is gekkenpraat, dat is onzin, zotteklap; ...WERK, o. werk, dat geschikt is voor gekken, voor zotten of dwazen. maar dat niet past voor
verstandige lieden.
GEKKENZAAD, o. (gew.) huttentut.
GEKKER, m. (-s), spotter.
GEKKERNIJ, v. gekheid, scherts, jokkernij: meent
ge werk,elijk wet ge zegt, of is het gekkernij?; (w. g.)
spotternij ; —, (-en), eene gekke of dwaze handeling,
waarmede men zich vermaakt, zotternij.
GEKKIGHEID, v. (...heden), dwaasheid: wet is dot
voor gekkigheid?
GEKKIN, v. (-nen), een gek, mal vrouwspersoon,
eene zottin. GEKKINNETJE, o. (-5).
GEKKO, m. ('-s), eene familie der hagedissen, met
eene korrelig schubbige hold. grooten kop met groote
oogen en teenen met eene Platte. breede geplooide
h uid.
GEKLAAG, o. (van personen) het telkens of aanhoudend klagen, geweeklaag. gejammer beloon zijne
zorg niet door onrechtvaaraig ec kinderachtig gekiaag;

GEKLEP.
een bang geklaag; (fig., dicht.) 't dof geklaag der
n'tjaarsstormen; het telkens of aanhoudend klacht uiten : dat alles toont toch duidelijk, hoe ongegrond
dat geklaag is over slecht bestuur.

GEKLAD, o. morsig gevlek, inz. met inkt of met
verf: jongen, je moest je schamen over dat geklad in je
schrjjfboek; geknoei, gebroddel, slordig werk: het geklad van een broodschrover.

GEKLAG, o. (dicht.) het telkens of aanhoudend
klagen, het uiten van smart of droefheid door middel van woorden; (bij uitbr.) gejammer.
GEKLAK, o. het telkens of aanhoudend klakken,
het geluid van een herhaalden klak of slag, geklikklak : het geklak van Japanneezen op hunne muiltjes.
GEKLANK, o. (dicht. en bijb.) klank: geklank van
wapens, slag en stoot; het geklank ewer harpen; op
't heldere geklank der zilveren trompetten; (bijb.) een
gebroken geklank, de afgebroken, ongelijke tonen

der bazuin of der trompetten, waarop door de priesters geblazen werd bij het verzamelen der gemeente,
het uittrekken ten strijde enz.: in 't verzamelen van
de gemeente, zult gij blazen, doch geen gebroken geklank
maken (Num. 10 : 7); (bijb.) de bazuin of de trompetten
des geklanks, de bazuin of de trompetten waarop

door de priesters naar het voorschrift der wet geblazen werd; (bijb.) een dag des geklanks, een dag
waarop naar het voorschrift door de priesters og
de bazuin of de trompetten geblazen werd.
GEKLAP, o. het herhaaldelijk of voortdurend klappen: het geklap van een dorschmachine; het geklap der
zweep; handgeklap; gebabbel, beuzelpraat, onbeduidende of ijdele taal; gelaster: kwaad geklap bederft
goede zeden.

GEKLAPPER, o. het telkens of aanhoudend klapperen: het geklapper van het veil tegen den mast; het
geklapper van eene openstaande deur.

GEKLATER, o. (dicht.) het telkens of aanhoudend
klateren, het voortbrengen van een hetzij helder,
hetzij dof en weergalmend geluid, verschillend naar
gelang van de verschillende voorwerpen: het geklater
der zweep; b 't yacht geklater van bron en ruischend
loot*, het ontzettend geklater van het nederstortende
water; geklater van trompetten ; de donder gromt met
forsch geklater.

GEKLAUTER, o. het telkens of aanhoudend klauteren of klimmen met handen en voeten, geklim.
GEKLAUW, o. het telkens of aanhoudend klauwen,
gekrab: schei nit met dat geschurk en geklauw, jongen! wet moeten de menschen wel denken!

GEKLAUWD, bn. (van dieren) klauwen hebbende.
GEKLAVERTE, o. (dicht.) de gezamenlijke klaverplanten waarmede een veld begroeid is, de klaver.
GEKLEED, bn. gereed met zich te kleeden, en dus
zijne kleederen (inz. de bovenkleederen) aanhebbende,
zoodat men zich in het openbaar kan vertoonen;
ik sta al een 'our te wachten, ben je nog niet gekleed?;
hij was zeer slordig gekleed; altijd netjes gekleed;
in '1 zwart, in 't wit gekleed; zulk eene kleeding dragende, zoodanig uitgedost, als het fatsoenvoorschrijft
bij het deelnemen aan openbare of bijzondere feestelijke of plechtige bijeenkomsten: wel, wat ben je vandaag ye/deed!, ik heb voor die party bedankt, omdat
ik daarvoor gekleed moest zijn en ik sniff?, galapak op
reis niet had weegenomen; (van kleederen of de kleeding in 't algemeen) van zulk eene stof en zulk een
maaksel als het fatsoen voorschrijft bij feestelijke
of plechtige bijeenkomsten: een gekleede rok; een gekleed rest; een gekleed pak; zoo die jas wel gekleed
z?'jn,?; gekleed staan (van kleederen gezegd), aan den
persoon, die ze draagt. het voorkomen geven van
iernand die naar den eisch gekleed is. [in deze bet.
met de trapp. vergel.: gekleeder, gekleedst, sneer
en sneest gekleedj; doe een witte das o7n, clot stoat go',geed; trek ±?_v witte handschoenen aan: dot stoat gekleedo -; (spott.) hid heeft op zone kaartjes een
kroontje laten
dat, strtat gekleed.
GEKLEP, o. bet telkens of aanhoudend klopp , n,
een schel of Leider geluid maken (inz. van den
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hebbende; (wapenk.) (van rozen, enz.) met een hart
van een andere kleur dan de bladeren der bloem:
in zilver een roode roos, geknopt van goud.
GEKNOR, o. het telkens of aanhoudend knorren:
het geknor van een varken; de hond liet een boos geknor
Jworen; gegrom (als teeken van ontevredenheid):
al min geknor geeft niets, de jongen blijft even ondeugend.
GEKNOT, bn. (wapenk.) (van palen en balken) van

den eenen schildrand uitgaande, en niet tot den
tegenovergestelden doorloopende, maar kort bij het
uitgangspunt ophoudende : in zilver drie geknotte
=carte palen; (wapenk.) een geknot vogeltje, adelaartje,
een vogeltje, een adelaartje, voorgesteld zonder bek
en pooten; (wisk.) een geknotte piramide, kegel, waarvan de top afgesneden is door een vlak, al of niet
evenwijdig aan het grondvlak ; (van wol) in knotten
gedraaid : geknotte wol.
GEKNUFFEL, o. het telkens of aanhoudend knuffelen, ruw schudden; (ook) lekker pakken (inz. van
kleine kinderen en meisjes gezegd).
GEKNUTSEL, o. het telkens of aanhoudend knutBolen, het werken aan kleine of fijne dingen, die op
zichzelf niet veel beduiden, maar veel geduld en tijd
vorderen.
GEKOER, o. gekir (van duiven).
GEKOESTER, o. het telkens of aanhoudend koesteren.
GEKOETER, GEKOETERWAAL, o. het telkens of
aanhoudend krom en gebrekkig spreken, gebrabbel,
kromspraak (van vreemdelingen gezegd, die de taal
des lands slecht of gebroken spreken).
GEKOKEREL, GEKOKKEREL, o. het telkens of
aanhoudend kokerellen of koken, het druk bezig
zijn met allerlei kookseltjes : ze is 's morgens altfjd
bezig in de keuken; ze houdt nogal van zoo wat gekoJcere2.
GEKOMMANDEER, o. het telkens of aanhoudend

kommandeeren (met minachting gebezigd).
GEKONKEL, o. het telkens of aanhoudend konkelen,
gebabbel; het in het geheim bepraten en bedisselen
van allerlei zaken.
GEKOOK, o. het telkens of aanhoudend koken.
GEKOOP, o. het telkens of aanhoudend koopen.
GEKOORD, bn (van kleedingstukken) van koord
of koorden voorzien, met koord belegd.
GEKOOS, o. het telkens of voortdurend koozen,
met zoete vertrouwelijkheid praten : met zoet gekoos ;
geliefkoos, gevlei.
GEKOOT, bn. (in samenst.) zulke koken hebbende
als de bep. aangeeft: een kort-, lang-, steil- of rechtgekoot paard.
GEKOOZEL, o. (dicht.) gekoos, inz. van kleine kin-

deren.
GEKOPPEL, o. het koppelen (in verachtelijken zin).
GEKOPPELD, bn. (muz.) (van de beide klavieren

of tastaturen van een orgel, t. w. het handklavier
of manuaal en het voetklavier ofpedaal) door zeker
werktuig op zulk eene wijze onderling gekoppeld of
verbonden, dat bij het neerdrukken der toetsen van
het voetklavier ook de daaraan beantwoordende
toetsen van het handklavier nedergaan, waardoor
dus beide to gelijker tijd toon geven: een orgel met
gekoppelde klavieren; (waterbouwk.) eene gekoppelde
sluis, eene sluis met twee of meer schutkamers, die
onderling gekoppeld of aaneengevoegd zijn.
GEKOR, o. gekoer.
GEKORNET, bn. (w. g.) (van vrouwen) eene kornetmuts dragende : wel, wel, al zoo vroeg gekornet van
-morgen?
GEKORST, bn. met eene korst omgeven of bedekt:
steenen, die door de zee in dier voege afsliften, dat zij
de gedaante van een gekorst brood aannemen.
GEKORVEN, bn., (nat. hist.) gekorven dieren, insec-

ten, de dieren welke de eerste klasse vormen van
de afdeeling der gelede dieren, en gekenmerkt zijn
door drie wel onderscheidene hoofddeelen van het
lichaam, t. w. den kop, het borststuk on het ach-

terlijf, alsmede door drie paar gelede pooten, en
die (alleen onder de gelede dieren), ofschoon niet
alle, van vleugels, gewoonlijk en ten hoogste twee
paar in getal, voorzien zijn ; aldus geheeten naar
de ringen of gordels, waardoor hun lichaam verdeeld is, on die den vorm van inkervingen vertoonen.
GEKOTS, o. het telkens of aanhoudend kotsen,
overgeven, gebraak.
GEKOTER, o. het telkens of voortdurend koteren.
GEKOUST, bn. (w. g.) kouson dragende of aaxihebbende, of wel, zulke als in de bepaling is uitgedrukt:
gekoust en geschoeid zfjn; (fig.) (Zuidn.) (van vogels)
pluimen om de pooten hebbende, ruigpootig: eene
gekouste duif; sea gekouste haan; (wapenk.) (van een
wapenschild) door een omgekeerde keperlijn in twee
deelen verdeeld, doch zoo dat de punt der keperlijn
den onderkant van het schild niet raakt (Fr. chausseD;
gekapt-gekoust, (van een wapenschild) gekapt en gekoust, zoodat de keperlijnen elkaar to halverwege,
bij het midden der schildzijden ontmoeten (Fr.
chape"-chausse).
GEKOUT, 0.

het telkens of aanhoudend kouten,
gezellig, onderhoudend gepraat, gekeuvel: men leert
dikwijls de praters uit hun gekout, als de auteurs uit
hun geschrijf kennen.
GEKRAAGD, bn. een kraag om den hals dragende:
de oude heeren waren altijd met zorg gepruikt, gekraagd en gebeft; — gekraagde eend, eene fraaie soort

van eenden met een dubbelen witten halskraag, ook
kraageend geheeten; — gekraagde tortelduif, eene soort

van tortelduiven met een zwarten met wit omzoomden nekband, ook ringtortel of lachduif geheeten;
—gekra gde gelvisch,
eene soort van egelvisschen, wier
stekels aan de zijden van het lijf en op den rug eene
soort van kraag of band vormen.
GEKRAAI, o. (van hanen) het telkens of aanhoudend kraaien, het schelklinkend natuurlijk geluid
van den haan; (overdr.) schel geroep, luid geschreeuw
(van menschen inz, van kinderen) als teeken van
uitgelaten vreugde: dat was me een pret! eengekraai
en geschreeuw van die uitgelaten jongens!
GEKRAAK, o. het telkens of aanhoudend kraken:
een dof, hevig, oorverdoovend gekraak; het gekraak van
een nederstortende stellage; het gekraak van een wagen;
het gekraak van een paar nieuwe laarzen; het gekraak
van noten met de tanden.
GEKRAB, o. gekrabbel: het gekrab van een hond
aan de deur; het gekrab van de poes; geschraap, geschrap met een puntig of scherp voorwerp: wat een
gekrab om die inktvlek uit het papier to krfigen!,
(overdr.) slordig schrift, gekrabbel: wat een onleesbaar gekrab.
GEKRABBEL, o. gekrab, het voortdurend met de

nagels aan lets krauwen; slordig of achteloos gesehrijf; slordig schrift.
GEKRAKEEL, o. het telkens of aanhoudend krakeelen, getwist, gekijf.
GEKRAKKRAK, o. het telkens of aanhoudend voortbrengen van het geluid krak krak, hetzij van krakende voorwerpen gezegd, hetzij van het krassend
geschreeuw van papegaaien on andere vogels : het
gekrakkrak der ijsschotsen, 't scherp gekrakkrak der
papegaaien.
GEKRAS, o. geschrap : het gekras van eene graveerstift in eene plaat; het geluid van scherpe werktui-

gen, waarmede men in of over harde voorwerpen
schrapt: alles is stil: ik hoor niets dan 't gekras
miner pen; het snijdende geluid eener viool, die op
ruwe of slechte wijze bespeeld wordt: moet dat
gezaag en gekras vioolspelen h,eeten?; het rauw on
snijdend keelgeluid, dat sommige vogels doen hooren,
inz. raven, kraaien, uilen enz.: 't schril gekras van
raaf en uil; het gekras van een nachtvogel.
GEKRAUW, o. het telkens of aanhoudend

krau-

wen, zacht gekrab.
GEKREUN, o. het telkens of aanhoudend kretinen,

zacht on dof gekerm, als uitdrukking van pijn, inz.
van gewonden of zieken gezegd.
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ooievaar); het slaan met de klep, om bets ter algemeene kennis to brengen : de verordening zal met het
gebruikeloke geklep worden bekendgemaakt; het geluid
dat de klok maakt, als de klepel herhaaldelijk tegen
eenen wand van de klok stoot: het machtig geklep

bn. (scheepsb.) uit verschillende op
elkaar geplaatste stukken of kluchten samengesteld: een gekluchte mast.
GEKLUIF, o. het telkens of aanhoudend kluiven;
(ook) vervelend praten.
GEKLUISD, bn. in den vorm van een gewelf gemetseld, overwelfd : eene sombere, gekluisde, zeer ouderwetsche kamer; een gekluisd venster, geboogd venster,
boogvenster.
GEKLUNGEL, ook GEKLONGEL, o. het telkens of
aanhoudend klungelen of den tijd met nietigheden.
zoekbrengen, gebeuzel: ik begrfjp niet, hoe je zoo'n
heelen dag met dat geklungel kunt doorbrengen; slordig
naaiwerk, inz. verstelwerk.
GEKNAAG, o. het telkens of voortdurend knagen
of knabbelen, inz. van dieren : het geknaag van muizen, rotten, wormen enz.; het geknaag van een hond
op een been; (fig.) verterend gekwel: nu zit ge

der stormklok.
GEKLEPPER, o. het telkens of aanhoudend klepperen, herhaald geklep : het geklepper van een molen,

van een ooievaar; zet het luik toch vast bY zoo'n wind:
dat geklepper is niet aan te hooren.
GEKLETS, o. het telkens of aanhoudend klotsen,
een klets of klap geven : laat dat geklets met die

boeken, kwajongen I. het geklets der zweep; het geklets
van den regen op de straatsteenen; onbeduidend gebabbel, ijdel geklap: het geklets der politieke tinne
gieters; hou je mond, je geklets verveelt me.
GEKLETTER, o. het telkens of aanhoudend kletteren: het gekletter der zwaarden; het trippelend ge-

kletter der dorschvlegels; het gekletter van den hagel
tegen de ramen; (minachtend) al die sentimenteele
romans en dat gekletter (gerammel) op de piano.

GEKLEURD, bn. eene bepaalde kleur hebbende on
dus niet kleurloos of wit, zwart of grijs: gekleurde

stolen; eene gekleurde z#den japon ; gekleurde handschoenen; (plantenk.) niet groen; gekleurde insectan,
kleurrijk ; gekleurde glasruiten, beschilderde vensters ;
— gekleurde wangen, hooggekleurde wangen, wangen
. met een blos; — dat verhaal is sterk gekleurd, het

is mooier gemaakt dan het werkelijk is, men heeft
er heel wat bijgeborduurd; (kaartsp.) gekleurd zijn,
kleur hebben, drie kaarten van gelijke kleur (drie
ruiten, harten, schoppen of klaveren) in banden hebben (bij het commerce spelen of kleuren).
GEKLIK, o. het telkens klikken.
GEKLIKKLAK, o. het telkens of aanhoudend klikklakken, het eentonig geklapper of gekletter van
voorwerpen, die telkens tegen andere aanstooten.
GEKLIM, o. het telkens of aanhoudend klimmen.
GEKLING, o. (dicht.) het teLkens of aanhoudend
klingen, het gelui van klokken: maar by 't gekling
der vesperklokken, buigt hfj de knieen, vroom en vroed.
GEKLINGEL, o. het telkens of aanhoudend klingelen, het helder klinkende geluid van schelletjes
of belletjes die bewogen worden: het geklingel der
bel, die om den hals eens hamels hing.
GEKLINK, 0. het telkens of aanhoudend klinken
of een klank geven, geklingel; het aanstooten van
glazen of bekers.
GEKLINKKLANK, ook GEKLINGKLANG, o. het
telkens of aanhoudend klinken, geklink: 't geklinkklank der bellen; het zinledig klinken (van woorden
in verzen).
GEKLOK, o. het telkens of aanhoudend klokken, een
hob keelgeluid, inz. bij gulzig of slokkend drinken:

wat is dat coor onhebbelijk geklok ? kun je niet fatsoenlijk
je glas uitdrinken ?; de holie klank van vocht dat uit
eene flesch geschonken wordt : een dof gerucht als het
geklok van een vocht dat langzaam eene flesch vloeit;
het geluid, dat hennen maken, die kuikens hebben:

het geklok der hennen en het gekraai van den haan.
GEKLONGEL, o. geklungel.
GEKLONKEN, bn., het is tusschen hen geklonken, het
(de bedoelde zaak) is tusschen hen afgedaan, zoodat
alles geschikt en geregeld is (inz. van eene verloving); het is geklonken, het is gedaan, het is uit.
er is abets meer aan te doer, alles is verloren;
het is net hem geklonken, hij is overleden.
GEKLOP, o. het telkens of aanhoudend kloppen;
inz. op eene deur, om ingelaten te worden, om fem.
te wekken of te waarschuwen.
GEKLOTS, ook GEKLOS. o. het telkens of aanhoudend klotsen, het loopen met zware en plompe stappen: woest geklos Ph gedraaf bangs trap en gauges;
het telkens of aanhoudend klotsen, het geluid van
water. dat in eene sterk golvende beweging is of
met min of moor kracht tegen den oever of eenig
voorwerp aanslaat: het ?cild gel-lots der baren, het

gelijkinatig geklets van het water.
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GEKLUCHT,

van pin en al 't geknaag der zorgen.
GEKNABBEL, o. het telkens of aanhoudend knabbelen of met de voorste tanden bijten : het geknab-

bel van muizen; het eeuwig geknabbel op die harde
scheepsbeschuit begon ons op de reis mooi te vervelen.
GEKNAL, o. het telkens knallen, een korten, zwaren, doordringenden slag geven; het geluid van lets
dat ontploft: het gedonder der kanonnen en het ge-

knal der musketten.
GEKNAP, GEKNAPPER, o. het telkens of aanhoudend knappen, een knappend geluid geven.
GEKNARS, ook GEKNERS, o. het telkens of aanhoudend knarsen, het stroef en krassend geluid van.
harde voorwerpen die tegen elkander schuiven of
schuren: het fijn geknars btj het doorsnijden van een-

kurk, 't geknars der tanden.
GEKNAUW, o. het telkens knauwen.
GEKNERS, o. geknars.
GEKNETTER, o. het telkens of aanhoudend knetteren : het geknetter der vlammen; (w. g.) gekletter.
GEKNEVELD, bn. een knevel hebbende.
GEKNIEL, o. het telkens of aanhoudend knielen,
inz. als teeken van godsdienstige vereering: dorpels

uitgehoold van 't onverpoosd gekniel.
GEKNIES, o. het telkens of aanhoudend kniezen,
verdrietig gemor, ontevreden gemok.
GEKNIJP, o. het telkens of aanhoudend knijpen.
GEKNIK, o. het telkens of aanhoudend knikken,
inz. in den zin van met een knik toewenken, t. w.
als greet of als teeken van instemming of goedkeuring: met een vriendelijk geknik beantwoordde
7/2 ijn

groet.

GEKNIKKEBOL, o. het telkens knikken met het
hoofd (van iem. die zit to sla,pen).
GEKNIKKER, o. het voortdurend knikkeren.
GEKNIKT, bn. (plantenk.) (van een stengel) van
knievormige geledingen voorzien, de geknikte Vosse-

staart heeft een van onderen duidelfjk geknikten stengel.

GEKNIP, o. het telkens of aanhoudend knippen
(vooral van het op on neder bewegen der oogleden):
leg die schaar toch weg, kind; met dat geknip zul-je
je nog bezeeren; dat geknip net je oogen meet je afwennen.
GEKNIPOOG, o. het telkens of aanhoudend knipoogen, inz. als teeken van vertrouwelijkheid of heimelijke verstandhouding.
GEKNOEI, o. het slordig werken, gebroddel: schei

t)ch ?tit net dat geknoei; ik Pan datgeknoeiniet relen;
slordig werk, knoeiwerk, gebroddel: id zaljegeknoez
maar stakscheuren: ?cerk alles maar weer over; het
bedrieglijk to werk gaan, t. w. in den laandel, met
betrekking tot levensmidcielen en andere waren,
vervalsehing: het geknoei net de melt wordt op vele

pluatsen door natockettrig onclerzoek ?YU wat tegengegaan; het oneerlijk en met streken te werk gaan,
gekuip: door reel geknoei heeft h einclelijk dat postje
weten, te krUgen, dat geknoei bij de rerkiezingen.

GEKNOOP, o. het herhaaldelijk of voortdurend
knoopen.
GEKNOPT, bn. (van boomen of planten) knopper

GEKRIEBEL.

GEKSTEKEN.

GEKRIEBEL, o. zacht gekrab of gestreel, gekittel,
zejeuk: iem. streelen met een zacht gekriebel; ik heb
_zoo'n gekriebel in min nek; heel klein schrift, ondui..clelijk gekrabbel: zijn gekriebel is zonder vergrootglas

werktuigen, inz. van ijzer) schel, scherpsnijdend
geluid: het scherp gekrijsch der pomp; bij het minste

inz. van boomen) een kruin, een top hebbende, of
wel, zoodanigen top hebbende als in de bepaling is
uitgedrukt : een statig gekruinde eik.
GEKRUIST, bn. elkander kruisende: gekruiste wandelingen; van gekruist ras, (van dieren) van een ras
ontstaan door kruising van twee rasserr; (wapenk.)
kruiselings over elkander geplaatst: in zwart twee
gekruiste zilveren doodsbeenderen; (plantk.) (van bloemen) kruiselings tegenover elkander staande bloembladen hebbende: de muurbloem heeft gekruiste bloemen; (van verschillende voorwerpen, als geldstukken
enz.) van een kruis voorzien, met een kruis versierd.
GEKRULD, bn. (van haar, inz. het hoofdhaar van
menschen, of van het haar van dieren) krullend,
krulswijze golvend, krullig:
heeft mooi gekruld
hear; een poedel met glanzend gekruld haar; • (van menschen en dieren, of van hun hoofd; bij dieren ook
van de huid en andere lichaamsdeelen) met krullend haar bedekt: wat is die hond mooi gekruld; een
hoed met een langen gekrulden staart; (van verschillende voorwerpen) zich in eene krul of kromming
uitstrekkend, krulsgewijze gebogen : bladeren met

sekr#sch des weerhaans boven het gebouw.

gekrulde randen; een gekruicl bled; gekrulde zuring,

GEKRIJT, o. geschreeuw, klagend geschrei, geklaag,
gejammer.
GEKRIKKAK, o. het telkens of aanhoudend voortbrengen van het geluid krik krak (van krakende
voorwerpen gezegd), gekraak.
GEKRIOEL, o. het telkens of aanhoudend krioelen,
gewoel, gewemel, gekriel, hetzij van een troep kleine
diertjes, hetzij van eene groote en dooreenweinelende
menschenmenigte gezegd.
GEKROESD, bn. (van haar, inz. het hoofdhaar van
menschen, of van de wol van dieren) kroes gemaakt,
dicht ineengekruld, krullend: gekroesd haar; ge-

zuring met gekrulde bladeren.
GEKSCHEERDER, m. (-5), grappenmaker, pretmaker. GEKSCHEERSTER, v. (-5).
GEKSCHEREN, (gekscheerde, heeft gegekscheerd),
met iem. of iets den spot drijven, er zich vroolijk
over maken : hoe is het. wil je met mij gekscheren ?;
niet met iets gekscheren, er niet den spot mede drijven, het opvatten als eene ernstige zaak, die ernstig behandeld dient te worden; niet met zich laten
gekscheren, zich niet voor den gek laten houden,
zich niet laten bespotten; schertsen, boerten, jokken : g gekscheert, oom.
GEKSCHEREN, o., het is (maar) gekscheren, het is
(maar) kortswijl, gekheid, geen ernst; dat is geen
gekscheren, dat is geen gekheid, geen kleinigheid,
dat is van belang; zonder gekscheren, in ernst;
peen gekscheren cerstaan (verdragen enz.), geen spot
dulden, maar eischen dat ernstige zaken ernstig behandeld worden.
GEKSKAP, v. (-pen). de bonte, veelal met bellen
versierde kap, welke de gekken of narren droegen,
zotskap, narrenkap: de gekskap en de keuvel kwellen hem, hij draagt de kenteekenen van een gek of
nar, hij is een dwaas; m. en v. (fig.) (eigenl.) de
nar (aldus genoemd naar de bonte kap, waarmede
hij getooid was); (overdr.) een gek, gekkin, een zot
of zottin, een zotskap. GEKSKAPJE, o. (-s).
GEKSKEUVEL, GEKSKOVEL, v. (-s), (veroud.) de
keuvel of kap van een nar, gekskap, zotskap.
GEKSKNA AP, m. (...knapen), de knaap of helper
van den gek of nar, de hansworst van een kwakzalver of goochelaar.
GEKSKOLF, v. (...kolven), de kolf of staf welken
de narren, als een teeken van hunne waardigheid,
als een schepter voerden, en die veelal van boven
met een narrenkop en met bellen voorzien was:
zotskolf, geksstaf, geksstok, marot.
GEKSKOVEL, v. zie GEKSKEUVEL.
GEKSMAAR, v. (...maren), (veroud.) praatje van
een gek of een dwaas, gekkenpraat; (bij uitbr.)
dwaasheid, beuzelarij; (fig.) het onderwerp van de
praatjes van gekken of dwazen, het voorwerp van
algemeenen spot, relletje: een geksmaa7 bij het yolk,
voor de lieden, door (of in) de stud zijn, ten algemeenen
spot strekken.
GEKSSPEL, o. (oudt.) spel van gekken of narren,
feestelijke bijeenkomst van narren, met het doel om
zich met allerlei gekheden en spotternijen to vermaken; gekk.e vertooning, zotheid, dwaasheid, in
't algemeen (inz. in tegenstelling van ernst).
GEKSSTAF, m. (...staven), ...STOK, m. (-ken), gekskolf.
GEKSTEKEN, o., 't is allemaal geksteken, 't is allemaal gekheid; 't is geen geksteken, 't is geen gekheid, het is wel degelijk ernst, het is meenens;

Met te lezen.
GEKRIEL, o. het telkens of aanhoudend krielen,
•druk gewoel, gewemel, gekrioel, hetzij van een troep
kleine diertjes, hetzij van eene groote en dooreenwemelende menschenmenigte gezegd: kijk dat gekriel

van die mieren eens; een gekriel en gedrang van menschen.
GEKRIEUW, o. het telkens of aanhoudend krieuwen
of kibbelen, gekijf, gekrakeel (alleen van kinderen
gezegd): dat is me daar onder die jongens een ge-

icrieuw en gekibbel yonder eind.
GEKRIEUWEL, o. gekriebel, gekittel, gejeuk: een

zacht gekrieuwel; een gekrieuwel in den nek.
GEKRIJSCH, o. schel, scherp geschreeuw: het kind

.hief een oorverscheurend gekr#sch aan; 't gekrijsch des
zeemeeuws; het gekrijsch der nachtrave; (Zuidn.) (van

kroesde wol.
GEKROEZELD, bn. (w. g.) gekroesd.
GEKROL, o. gegrol, gelol, het geluid van krolsche
katten: hoor me dat gekrol van die katten eons
GEKROMD, bn. gebogen, krom: een .news, gekromd

als die van een sperwer; een oud man met gekromden
rug; gekromd gaan of - loopen, met een gekromden
of krommen rug gaan of loopen; — gekromd gaan
onder iets, er onder gebukt gaan, als onder een drukkenden last.
GEKRONKEL, o. het telkens of voortdurend kronkelen.
GEKROOKT, vd. geknakt, gekrenkt: het gekrookte

net zal hi)* niet verbreken.
GEKROOND, bn. eene kroon dragende : een gekroond
vorst ; zijn gekroond hoofd stak boven alle omstanders
uit; een gekroond hoofd, een regeerend vorst;
—e ngekro ndel uw
(in wapens); — de gekroonde
ijbel, de gekroonde haring, enz. (op uithangteekens);
is de gekroonde naarheid, 't is naar, ellendig in
hoogen graad ; (van paarden) gekroonde knieen, knieen
met kale plekken of wooden; (ook) het paard is gekroond, heeft gekroonde knieen.
GEKRUI, o. gmv. het rijden met den kruiwagen:

laten de kinderen toch ophou,den met dat gekrui in de
gang; het voortdrijven en opeenschuiven van het
ijs : door het gekrui van het #s is veel schade aan bruggen en kribben toegebracht.
GEKRUIFD, bn. (van laken of wollen stoffen) gekruld, met noppen opgehaald, zoodanig bewerkt,
dat het niet met den draad neergestreken haar in
ontelbare kleine bosjes of knotjes ineengedraaid is,
gefriseerd, geratineerd; (plantk.) gekruifde zaden, met
een kuif of aanhangsel van haren voorzien.
GEKRUIMEL, o. het kruimelsgewijze verbreken van
brood enz.: de kleine jongen heeft zich braaf vuil gemaakt door het gekruimel met zifn boterham; het kleingeestig en bekrompen handelen, inz. het uitzuinigen
van kleinigheden:
heeft met zijn gekruimel een

aardigen duit overgewonnen.
GEKRUIND, bn. (w. g.) (van personen, inz. katholieke priesters en monniken) eene geschoren priesterkruin dragende; (van verschillende voorwerpen,
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met hem is het geen geksteken, met hem valt niet te
spotten.
GEKSTOK, m. (-ken), de stok of hefboom aan den
gek eener houten pomp, de arm aan de knie of mik,
die den zuiger op en neer beweegt.
GEKUCH, o. het telkens of aanhoudend kuchen,
kort on droog gehoest (hetzij als gevolg van prikkeling in de keel, of wel als middel gebezigd om
iemands aandacht te trekken).
GEKUIER, o. het telkens of aanhoudend kuieren,
op zijn gemak en zonder bepaald doel wandelen,
gedrentel.
GEKUIFD, bn. van eene kuif voorzien, eene kuif
of uitstekenden haarbos hebbende: wat is dat mannetje mooi gekuifd; het haar opgestreken en gekuifd;
(van sommige vogels of hun kop) van eene kuif of
uitstekenden vederbos voorzien: een gekuifde arend;
een gekuifde reiger; (van sommige visschen of hun
kop) eon kam van vinnen hebbende : de gekuifde

een kwak nederkomen (altijd met het bijdenkbeeldl
van woestheid, geweld of moedwil); gekwaak.
GEKWAKKEL, o. het telkens of aanhoudend kwakkelen of sukkelen, gesukkel: wjj hebben vrfj wat gekwakkel met de kinderen gehad; het afwisselend vriezen on dooien : wat een gekwakkel van den winter!
GEKWALIE, o. het telkens of aanhoudend kwali6n r

zeeleeuwerik; de gekuifde lintvisch; visschen met een
gekuifden kop; (van boomen) van eene kuif of uitste-

kenden bos bladeren of takken voorzien, een kuifvormigen top hebbende: de siert& gekuifde boomen;
een gekuifde abed; (van zaden) van eene kuif of uitstekend bosje haren voorzien : de verschillende soorten,
van basterdwederik zen o. a. ook aan hare gekuifde
zaden wel te onderscheiden; (dicht.) (van golven) aan
den top met schuim bedekt, gekamd: het getintel van
het Licht in de gekuifde golfjes.

GEKUILD, bn. met een of meer kuilen of gaten.:
wat is de grond hier gekuild; (van de wangen of de
kin) een kuiltje hebbende: de wangen, donzig en zacht
gekleurd als een perzik, waren gekuild, evenzoo het
kinnetje.

GEKUIP, o. het handwork van den kuiper, het geklop bij het ineenvoegen van houten vaatwerk : het
gekuip in de buurt is voor den zieke zeer hinderlfjk;

het aanhoudend bejag van ambten, invloed enz.,
kuiperij : hij was wars van al dat gekuip in de politiek.
GEKUISCHT, bn. (-er, of meer meest -), (van
iemands taal, stijl, woorden, gezegden enz., of wel,
van iemands smaak), zuiver en kiesch, fijn, keurig,
blijk gevende dat de persoon fijnbeschaafd is: de
taal van dien redenaar is niet zeer gekuischt; gekuischte
zeden; eene gekuischte eeuw. GEKUISCHTHEID, v.
GEKUL, o. (platte volkst.) het bedriegen.
GEKUNSTELD, bn. bw. (-er, -st), (van letterkundige
en andere kunstwerken, taal, stijl, beelden, figuren,
sieraden enz.) te veel blijken dragende van kunstmatige bewerking on daardoor de natuurlijke losheid en den waren eenvoud missende, gedwongen,
gemaakt, onnatuurlijk een gekunsteld gedicht; gekunstelde teekeningen; een gekunstelde stijl; zone gedichten zfjn overladen met gekunstelde beelden en figuren; (van uitleggingen, verklaringen, vertalingen
enz.) gewrongen gezocht: uwe uitlegging van die plaats
is veel te gekunsteld; de vertalingen van de meesterstukken der oudheid zijn gewoonlijk te veel gekunsteld
en missen daardoor de bekoorlijke frischheid van het
oorspronkelfike; (van handelingen of wel van hoedanigheden, voor zoover zij uit iemands handelingen blijken, van houding, voorkomen, manieren,
toon van spreken enz.) zonder natuurlijken eenvoud,
gemaakt, stijf: het minst gekunstelde vermaak is altij ,1
het plezierigste geweest; — bw. (van wijze) op eene
gekunstelde wijze, op eene wijze die blijk geeft van
vertoon van kunst, onnatuurlijk, gemaakt: gekunsteld
spreken. GEKUNSTELDHEID, v. onnatuurlijkheid,
gemaaktheid, stij f eid.
GEKUS, o. het telkens of aanhoudend kussen: een
zoet gevlei, geliefkoos en gekus.

GEKWAAK, o. het telkens of aanhoudend kwaken.
het geluid van ganzen, eenden en kikvorschen ; (fig.)
ijdel gesnap, gezeur; (fig.) het eentonig geluid van
een blaasinstrument: doe die cerwenschte kla•inet ophouden met haar versehrikkelijk gekwaak.

GEKWAK, o. het telkens of gedurig kwakken, het
gooien of smijten met voorwerpen, zoodat ze met

geteem, gezeur, temndobuigeprat,
gezanik: dat gekwalie van die oude woven is niet aam
te hooren.

GEKWALSTER, o. (w. g.) het telkens of aanhoudend kwalsteren of uitspuwen van fluimen, gerochel
GEKWANSEL, o. het telkens of aanhoudend kwanselen, het ruilen of handelen met kleinigheden (al--

tijd in gunstigen sin).

GEKWARTIERD, bn. (wapenk.) met andere wapens
samengevoegd in den schild, gekwartileerd : Henegouwen voert Vlaanderen gekwartierd met Holland.

GEKWARTILEERD, bn. (wapenk.) (van een schild
door twee loodrecht op elkander staande lijnen in
vier gelijke vakken of kwartieren verdeeld: een vankeel en goud gekwartileerd schild; gekwartileerd met
een ander schild, in vier kwartieren verdeeld, waarvan het eerste on vierde het eigen wapen, het tweedeen derde dat van een verwant geslacht vertoonen._
GEKWAST, bn. (w. g.) (van hout) kwasten of knoesten hebbende, kwastig, knoestig : gekwast hout.
GEKWAST, bn. (w. g.) (van kleedingstukken ens.),
een sierlijk gekwaste hoed; de -metkwasnvrid:
uniform is veel te bent en gekwast.
GEKWEEK, GEKWEK, o. het telkens of aanhoudead kweken of kwaken, het geluid van ganzen,
eenden on kikvorschen : reeds in de verte hoort menhet gekweek (gekwek) der ganzen; (overdr.) ijdel
vervelend gesnap, gezetir : dat vervelend gekweek
(gekwek) van die oude woven.
GEKWEEL, o. het telkens of aanhoudend kweelen,
liefelijk, min of meer klagend gezang: in 't boschje
ruischt gekweel van vogelenkoren.
GEKWEK, o. zie GEKWEEK.
GEKWEL, o. het aanhoudend kwellen, geplaag,
plagerij : ik wil hier ten minste vrij zfjn van het laffe gekwel eener oude dweepzieke vrouw; (van onaangename gemoedsaandoeningen die iem. kwellen) aanhoudende kwelling, pijniging, foltering: geen meerder
gekwel dan jaloezie; op 't vroolfik spel volgt slechts
gekwel.
GEKWETEL, o. (Zuidn. on gew.) gekweel.
GEKWETSTE, m. on v. (-n), iem. die gekwetst is..
GEKWETTER, o. gesnap, gesnater, gekakel: zal die
vervelende snapper dan nooit ophouden met zijn gekwetter !; (Zuidn.) aanhoudend gekweel, luid gezang (van
vogels).
GEKWEZEL, o. gesnap over allerlei onbeduidende
dingen, ijdel gekeuvel, schijnheilig gefemel, vroom
geteem.
GEKWIJL, o. het telkens of aanhoudend kwijlen
of laten loopen van de kwijl, gezeever.
GEKWIKT, bn. van kwikken, strikken, linten en
dergelijken kleinen opschik voorzien, in de uitdrukking: gestrikt en gekwikt, met strikken en kwikken uitgedost of versierd (van personen of hunne
kleederen).

GEKWINK, GEKWINKELEER, o. het telkens of aanhoudend kwinkeleeren of zingen met trillenden
gorgel, liefelijk trillend gezang, inz. van kleine zangvogels, maar ook van rnenschen gezegd.
GEKWISPEL, o. het telkens heen en weder slaan
met een kwispel (een langen en zachten kwast):
let gekwispel met een wijwate•kwast; (ook van eenig
ander lang en buigzaam voorwerp) het gekwispel met
cult zweep, eene roede, een wandelstokje enz., (ook van
den staart van eenig dier) het aanhoudend kwispelstaarten: als thais koint, moet je het gekwispel van
de hoild,, n, tens zien.
GELAARSD, bn. laarzen aanhebbende, laarzen dragende: de Gelaarsde Kat. de bekende kat nit, de vertellingen van Tdoeder de Gans; — gelotarsd en gespoord,
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met laarzen en sporen aan, geheel reisvaardig; (fig.)
een hoentje gelaarsd en gespoord, een gebraden hoentje.
dat leant en klaar is, dat opgedischt wordt met al
wat er bij behoort; iem. een vat wijn gelaarsd en
gespoord vereeren, iem. een vat wijn schenken zonder
hem iets voor vracht of belasting te laten betalen.
GELAAT, o. (eig.) de wijze waarop iem. zich gelaat,
voordoet, er uitziet; het voorkomen, het uiterlijk;
(bijb.) de uitdrukking die er op iemands gezicht
ligt: het gelaat des aangezichts; (bijb.) een schoon
gelaat toonen, zich mooi voordoen; (bijb.) het uiterlijk voorkomen van zaken; —
(van menschen) het voorste gedeelte van 's menschen hoofd, het aangezicht, in betrekking tot de
uitdrukking der gelaatstrekken: een onbeduidend,

aangezicht is verspreid, en die er eene eigenaardige
uitdrukking aan geeft.
GELAATSSPIER, v. (-en), (ontl.) algemeene benaming van de spieren, die zich in het aangezicht bevinden en door hare beweging daaraan de eigenaardige uitdrukking geven; ...TINT, v. de tint van
het gelaat, de eigenaardige gelaatskleur; ...TREKKEN, m. my. de trekken of lijnen van het aangezicht, die aan het gelaat zijn bijzonderen vorm on
zijne eigenaardige uitdrukking geven.

een afzichtelijk gelaat, een bleek, een koud, een aanvallig gelaat; ik heb in lang syn gelaat niet aanschouwd,
hem in lang niet gezien; —
het aangezicht als uitdrukking van 's menschen
aard, karakter of aandoeningen: haar gelaat had

eene uitdrukking van zachten ernst; zijn gelaat droeg
de blifken van zijne gemoedsaandoeningen; een zedig,
een schrander, eve, open gelaat; een onbewogen (onbeweeglijk, strak, effen) gelaat, een aangezicht, dat door
geenerlei beweging der spieren te kennen geeft wat
er in het binnenste omgaat; een blfj, een h,ffelijk
gelaat toonen; het gelaat vertrekken, door beweging
der aangezichtsspieren het eene andere uitdrukking
doen aannemen; (w. g.) een goed gelaat houden, zich
goed houden en geen spoor van eene onaangename
ewaarwording op het aangezicht laten blijken;

net vriendelijken ernst, met de onschuld, nut blijdschap, met angst, met unrest op het gelaat, met een
aangezicht, welks trekken die aandoening of die
geaardheid doen blijken; —
het gelaat spreekt (op zekere
het laat (op die
wijze) do gernoedsaandoeningen duidelijk blijken;
hij heeft cen sprekend gelaat, waarop de aandoeninden duidelijk te lezen staan; iets (t. w. cone aandoening of geaardheid) spreekt nit het gelaat, is er
zoo duidelijk 'd uitgedrukt, dat leder het moet opmerken: (ook) lets teekent zich of op het gelaat. of
staat cc op (a0geteekend, (dicht.) yeschibiercl, uoprent
enz., is er voor iederen aanschouwer duidelijk op
uitgedrukt; nt.5 (t. w. eene aandoening of geaard.
held) stoat (1) het golaat te lezen, staat er duidelijk
voor ieder op uitgedrukt; — het gelaat fronsen

fronselen), plooien, ontfronsen, ontplooien; een gefronst,
geplooid. ontfronst, ontplooid gelaat; eene plooi in
of op) 't gelaat enz., in welke uitdrukkingen de
plooien of fr,asen (rimpels) in het aangezicht als
het zinnebeeld van ernst, zorg of bekommering
worden opgevat; — het gelaat betrekt, klaart op, heldert op enz. of lets
w. eene aandoening) betrekt,
bewolkt enz. het gelaat, in welke uitdrukkingen de
nevel of wolk als zinnebeeld van bekommering of
droefheid, het opklaren enz. als het terugkeeren der
opgeriiimdheid wordt opgevat; —
(dicht.) het aanschijn der hemellichten, inz. van
Zon en Maan, alsmede van den Dageraad, die als
godheden worden voorg,esteld, en aan welke als
zoodanig een gelaat wordt toegekend: de moan rUst

boven duin en baren, haar rood gelaat is donkerrood;
(van andere levenlooze dingen) het aanschijn, het
voorkomen, het uiterlijk er van: wanneer de lentestralen hun gulden tinter over 't schoon gelaat der
clalen verspreiden.
GELAATKENNER, m. (-s"), kenner van het menschelijk gelaat, iem. die de kunst verstaat om nit de
gelaatstrekken der menschen hun karakter te leeren kennen; ...KUNDE, v. de wetenschap die zich
de kennis van het menschelijk gelaat ten doel stelt
en uit de gelaatstrekken naar vastbepaalde mark.teekenen het karakter der menschen meant te kunnen opmaken; ...KUNDIGE, m. en v. (-n).
GELAATSHOEK, m. (-en), de hoek van het gelaat
met betrekking tot den schedel; ...KLEUR, v. de
kleur van het gelaat, de kleur of tint die over het
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GELAATSTYPE, o. het type van het gelaat, het
grondbeeld, de grondvorm van het aangezicht, inz.
zooals die zich in bepaalde trekken openbaart als
eigenaardig P enrnerk van verschillende rassen.
GELAATSUITDRUKKING, v. de uitdrukking van het

gelaat, de eigenaardigheid der gelaatstrekken, waarin zich iemands geaardheid of gemoedsaandoening
openbaart; ...VORM, m. (-en), de vorm van het gelaat, de gedaante, het fatsoen van het aangezicht.
GELAATSZENUW, v. (-en), algemeene benaming
van de zenuwen, die zich in het aangezicht bevinden.
GELAATWICHELAAR, m. (-s), een wichelaar, die

uit de gelaatstrekken der menschen hun lot voorspelde.
GELAATWIKKER, m. (-s), (w. g.) gelaatkenner.
GELACH, o. het telkens of aanhoudend lachen:
muziek vergezelt het gelach; een luid, een uitbundig,
een schaterend gelach; in een luid gelach uitbarsten.
GELADEN, vd. zie LADEN; (fig.) (oneig.) het op
iem. geladen (gemunt) hebben, boos op hem zijn.
GELAG, o. (-en), de vertering die gemaakt is door
een aantal personen in eene herberg: het gelag betalen, zijne eigene vertering of die van het gezelschap
waarmee men heeft aangezeten bekostigen; (fig.) de
straf voor anderen dragon, boeten, hetzij voor hetgeen men met anderen misdreven heeft, hetzij voor
datgene, waaraan alleen anderen schuld hebben,
en \vel zOO dat daze vrijblijven; voor het gelag bljjven (oak blijven zitten), (eigenl.) van iem. gezegd, wien
zijne gezellen (t. w. door zich ongemerkt te verwijderen) voor het gelag of de betaling der vertering
laten zitten, (fig.) aansprakelijk gesteld worden,
om de kosten to betalen, of om eene schuld to
boeten, omdat alleen op hem verhaal is; (w. g.) de
spijs of drank, waaraan men zich bij een gemeenschappelijk maal of eene drinkpartij to goed doet:

de schare zet zich aan 't geroofd gelag (TOLLENS); vrij
gelag, vrije vertering (in eene herberg); (gew.) 't is
daar berekend gelag, men kan erjuistrondkomen; —
eene bijeenkomst van personen, die in eene herberg, kroeg, tapperij enz. samen aanzitten om zich
aan eten of drinken to goed to doen, meest van
eene drinkpartij gezegd, en veelal met het bijdenkbeeld, dat het op gemeenschappelijke kosten geschiedt: aan het gelag deelnemen; van het gelag zyn,
made aanzitten; gelagen rotten, drinkpartijen aanrichten of er gelegenheid toe geven, (bij uitbr.)eene
kroeg houden : een koffiehuis, bierhuis, societeit, - tapperij of in het algemeen elke inrichting waar men gelagen set; een staand gelag, van personen, die in eene
herberg of kroeg staande aan de toonbank een slokje
nemen ; spreek in uw eigen gelag, (eigenl.) spreek
tot de personen, met wien gij aanzit, tot uw eigen
gezelschap, (bij uitbr.) bemoei u' met uw eigen
zaken.
GELAG, 0., een hard gelag, een hard lot, een harde
noodzakelijkheid, inz. in toepassing op toestanden
of lotwisselingen, waardoor men genoodzaakt wordt
tot iets dat hard valt (een maatregel, handeling enz.);
(w. g.) een zzcaar gelag, een lot dat zwaar to dragen is.
GELAGHOUDER, m. (-s), kastelein.
GELAGKAMER, v. (-s), de algemeene kamer in eene
herberg, tapperij, kroeg enz., waarin de bezoekers
bijeenkom-en om to eten of to drinken, het vertrek
waarin de gasten bediend worden.
GELAKT, bn. (van verschillende voorwerpen) met
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lag vernist, met een blinkende laklaag bedekt : gelakt ffzerioerk; een gelakt tafeltje; een gelakte hoed.

GELAMBRIZEERD, bn. (bouwk.) van houten beschotwerk voorzien: de wanden waren bruin gelembrizeerd,
met gouden listen.

GELAMENTEER, o. het telkens of aanhoudend
lamenteeren, geklaag, geweeklaag, gejammer.
GELAND, bn. eigenaar zijnde van een of meer stukken grond; alleen in de uitdrukking: geland zijn,
land in eigendom hebben: naar het oude dokrecht
was niemand verplicht te dan die onder den
dijk geland was.

GELANDE, m. en v. (-n), eigenaar of eigenares van
land, t. w. binnen eene aangewezen ruimte; vooral
in de uitdr. de naaste gelanden, de eigenaars der
naastbij gelegen landerijen ; vgl. aang eland, ingeland .
GELANG, zn., in de uitdr. naar gelang van, naar mate
van, in verhouding tot, in evenredigheid met: ieder
betaalt in de belasting naar gelang van zijn vermogen;
de werklieden worden betaead naar gelang van hunnen
arbeid; ik zal handelen naar gelang van de omstandigheden; — naar gelang van zaken, naarmate de loop
der zaken medebrengt; — naar gelang dat,naarmate

dat, in verhouding tot, in evenredigheid met hetgeen in den bijzin is uitgedrukt: naar gelang dat
wij onder werden.

GELARDEERD. bn . net spek doorschoten, met spek
gekruid : een gelardeerde haas.
GELASTEN, (gelastte, heeft gelast), iem. iets gelasten, hem den last opdragen dat te doen, het hem
bevelen, gebieden; — gelast word,-n, gelast zjn (iets
te doen), den last daartoe ontvangen (ontvangen
hebben), belast worden (zijn) met de taak om datgene te doen wat in de bepaling is uitgedrukt: een
officier werd gelast den brief aan den bevelhebber over
te brengen.

GELD.
halen door eene waterige oplossing an fijne weinig
gekleurde lijm (gelatine).
GELATINEFABRIEK, v.
fabriek waar gelatine
wordt bereid; ...PLAAT, v. (...platen),(phot.)glazen
plaat overtrokken met eene emulsie van broomzout
en zilvernitraat en een waterachtige gelatineoplossing, en dienende om het lichtbeeld op te vangen.
GELAUWERD, bn, met lauweren versierd, met een
laurierkrans getooid (als zinnebeeld van zege en
room) : de gelauwerde overwinnaar ; een gelauwerd dich,

ter ; zifn gelauwerd hoofd.

GELD, o. het ruilmiddel en de waardemeter in het
maatschappelijk verkeer, bestaande in gangbaar gemunt metaal, inz. goud, zilver of koper, of wel, in
papier dat eene bepaalde hoeveelheid gemunt metaal
vertegenwoordigt en van staatswege als wettig betaalmiddel erkend is: geld slaan; geld munten, aanmunten; papieren geld ; gemunt geld; geld leenen, opnemen, beleggen; om geld vragen ; om geld verlegen aan;
de waarde van het geld niet kennen; baar geld, gereed
geld, klinkende munt of papieren geld ; — het goede
(goeie) geld, ter aanduiding van de waarde die het
geld voor den bezitter heeft: denk je dat ik min goeie
geld in die onzinnige onderneming zal steken ?; — goed
geld naar kwaad geld gooien (werpen, smijten), kosten
maken in de ijdele hoop verloren geld daardoor
terug te krijgen (als oninbare posten, een onwinbaar
proces, een kwade onderneming enz.); dear is kwaad

geld bij, in toepassing op bezittingen of zaken die
met schulden bezwaard zijn; (ook) is er ook kwaad geld
bij?, valt er van den gevraagden prijs ook iets of te
dingen?;
klein geld, kleine geldstukken, t. w. als
pasmunt; (fig.) iets op klein geld geven, het in bijzonderheden verklaren; — groot geld, (eigenl.) groote geldstukken, hetzij standaardpenningen of veelvouden
daarvan, (bij uitbr.) groote geldsommen, veel geld ;

GELASTIGDE, m. en v. (-n), iem. die, hetzij door
een regeerend of bevelvoerend persoon, door een

grof geld, (eigenl.) groot geld, (fig.) veal geld: kij
heeft er grof geld voor moeten geven; — licht geld, in

staat, een gewest, eene gemeente, vereeniging enz.,
hetzij door een bijzonder persoon, alleen of met
anderen, is aangesteld en gemachtigd om een bepaalden last to volbrengen of in naam van den lastgever to handelen; vgl. zaakgelastigde.

toepassing op munten die het vereischte gewicht
niet hebben: licht geld, lichte waar, voor weinig
geld kan men niets goods koopen ; — vuil geld, geld
dat op vuile, oneerlijke wijze verkregen is : men moet

GELATEN, bn. (-er, -st), (van personen) aan Gods
wil overgegeven, onderworpen, in Gods beschikking

(van eene waarde gezegd) in klinkende munt of papier bestaande: hij had tienduizend gulden bij rich. non

in den handel ook het rude geld aannemen ;

aan geld,

berustende; berustende, lijdzaam, kalm (in toepassing op personen die rampen en wederwaardigheden, verdriet, leed enz. met kalmte en zonder mor-

diamanten en aan geld; — een geschenk in geld, in
klinkende munt of papier; — iets te gelde (ook wel tot
geld) maken, het verkoopen, zoodat men er geld

ren verduren) : gij hadt hem moeten zien, zoo gelaten
en zoo opgeruimd in zi jn ongeluk; iets gelaten afwachten (wachten), het met kalme berusting afwach-

voor in de plaats krijgt;
het ruilmiddel in den handel enz.: geld leenen, be-

ten; (overdr.) (w. g.) (van iemands gezindheid of
van de handelingen, die daaruit voortvloeien) blijk
gevende van de lijdzaamheid van den persoon, van
kalme berusting getuigende: hare gelatenebewilliging.
GELATEN [ZICH], (geliet zich, heeft zich gelaten),
voorgeven, veinzen: rich yelaten jets te doen (of te zijn);
hfj geliet rich, alsof er niets van geloofde, nam dien
schijn aan; zich gelatende als merkte hij het niet,
veinzende i]ets te merken; h geliet zich, of hij het
met mij eens was, deed alsof; (Zuidn.) rich in lets gelaten. zich aan iets (t. w. aan eene harde noodzakelijkheid) gewillig onderwerpen, er in berusten.
GELATENHEID, v. onderwopenheid aan Gods
berusting in Gods beschikking ; (bij uitbr.) berusting,
lijdzaamheid, kalmte, bedaardheid (t. w. in rampen,
wederwaardigheden of moeilijke omstandigheden):

de gelatenheid, waarmede zij hoar wederwaardigheden
droeg; eene wijl bleef er kalmte en gelatenheid op Naar
aangericht; — met gelatenheid, met stille berusting.

GELATINE., v. een zeer zuivere, kleur- en reuklooze
lijm, look) een soort van geleiachtig praeparaat,
inz. gedroogd in den vorm van bladen papier: gelatine gebruikt men vaak om puddingen stiff te doen
worden; van gelatine heeft men tegenu;oordig transpararaten roar de rotten van winkels, van tramwagens, enz.

leggen, ujtzetten, op hand geven ; geld schieten, bieden;
het geld is overvloedig, schaarsch; — dat is te reel, te
weinig geld, te duur, te goedkoop; — die ondernemingen geven goed geld, zijn zeer winstgevend;
geld verdienen, met het bijdenkbeeld,
—geldmaken,
dat men daartoe al zijne krachten inspant, en dus
veelal in afkeurenden zin; — geld in jets steken (t. w.
in eene zaak, eene onderneming enz.), het aan de
kansen daarvan wagen; — geld uit iets slaan, er
geld aan weten te verdienen; —goede woorden kosten
geen geld, goeden raad of troost kan men geven zonder
dat men in den buidel behoeft te tasters (inz. met
het bijdenkbeeld dat men daarmede dus guller is
dan met financieele hulp); — koopen, lost geld, wie
koopen wil, moat geld hebben ; — kYken kost geen
ne studie kost geld, hander vol
zone
geld, kost fiats;
(of met) geld, kost zeer veel; — iemand geld nit den
zak kloppen, geld van hem weten te krijgen;
!_t 'ld seal kunnen tellen, niet veal geld hebben,
zo.iat het in kosten tijd te tellen is; — goed roar
het 1 , 1 z, rijk genoeg zijn om het geld, dat men
schilidig: is, to kunnen voldoen; (ook) eerlijk zijn; —

vow . geLl en goede woorden kan men ()cowl terechtkomen, wie genoeg geld to zijner beschikking heeft
en beleefd is wordt overal voortgeholpen; — dot is
geld waard, dat heeft veal waarde, of wel, brengt
veal op, (fig.) dat is kostelijk, prachtig, buitenge-

GELATINEEREN, (gelatineerde, heeft gegelatineerd),
glanzeial maken van gekleurd papier door dit te J woon aardig (van gezegden, aardigheden enz.); —
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dat riekt naar geld, dat is duur; — geld als water
verdienen, zooveel geld verdienen als men maar
wil; — bulken van het geld, tot over de ooren, tot aan
de ellebogen in het geld zitten, schatrijk zijn; — met
zfjn geld geen weg weten, zooveel geld hebben dat
men niet weet wat er mede te doen; — geld in het
water werpen, het verspillen aan eene roekelooze of
dwaze onderneming; — eieren (appels) voor zijn geld
kiezen, zich met minder tevreden stellen dan men

GELDAFPERSER, ...AFZETTER, m. (-s), knevelaar;
...AFPERSING, ...AFZETTING, v. (-en), knevelarij.
GELDBAKJE, o. (-s), bakje, dienende tot het bewaren van geld; ...BANK, v. (-en), bankiersinstelling.
GELDBELEGGING, T. (-en), het beleggen van geld,
het zetten van geld op renten : eene goede (beste, ,uitstekende, slechte, kwade enz.) geldbelegging, eene goede
wijze om zijn geld op renten te zetten.
GELDBEURS, v. (...beurzen), eene beurs, dienende
om er geld in te bewaren; ...BEZORGER, m. (-s),
een persoon die anderen geld bezorgt, die maakt dat
zij geld krijgen, b. v. op hypotheek; ...BOETE, v.
(-n), eene boete waarbij iem. een bepaalde som geld
betalen meet.
GELDBUIDEL, m. (-s), een buidel of tasch, dienende
om er geld in te bewaren, geldzak, geldbeurs; (bij
uitbr.) (minachtend) iemand die veel geld heeft, een
rijkaard; ...BUS, v. (-sen), bus, dienende om giften
op te zamelen of er geld in te bewaren.
GELDCRISIS, v. crisis, veroorzaakt door het in
onvoldoende hoeveelheid voorhanden zijn van beschikbaar kapitaal.
GELDDORST, m. de dorst of hevige begeerte naar
geld; onmatige geldzucht; ...DRAGER, m. (-s),
(eigenl.) iem. die voor anderen geld draagt of op de
schouders vervoert; (bij uitbr.) iem. in dienst van
een kassier om wissels enz. te incasseeren; (bijb.)
kooplieden en hunne bedienden, die geld met zich
voeren om handel te drijven.
GELDDUIVEL, m., de geldduivel, de geldzucht. voorgesteld als een booze geest, die in den mensch is
gevaren en hem tot schraapzucht en alle kwaad
aanzet: van den geldduivel bezeten zijn; —, (-5), een
vrek of schraapzuchtig persoon, die anderen uitzuigt.
GELDELIJK, bn. op geld betrekking hebbende,
geld of geldzaken betreffende: vrees voor geldelijke
sehade; geldelijke opofferingen; geldeijk vermogen ; in
geld bestaande: geldelfjke onderstand; een geldelijke

aanvankelijk eischte (om althans iets to krijgen);
ik moet voor het
—hetgldroeitmjnietopdenrug,
geld hard genoeg werken, ik kom er zoo gemakkelijk niet aan; — als het schip met geld maar kwam,
scherts. verzuchting als men te weinig geld heeft;

ik zal het doen wanneer mijn schip met geld aankomt?
de boodschap!, ieder vraagt alleen naar geld; —geld is
koopman ziet graag geld, is blij dat men hem betaalt;
—de
—geld bij de visch! zegswijze, waarbij men op contante
betaling doelt of aandringt; — daar geeft de lommerd
geen geld op, dat is niets waard, in figuurlijke opvatting, van vertelsels, die geen waarheid bevatten;
— vandaag voor geld, morgen voor niet, bekende aardigheid als opschrift van herbergen, kroegen, winkels enz. ; — geld baart onrust, aan het bezit van
geld is veel zorg verbonden; — geld is goede waar,
men moet zijn geld op prijs houden, er niet to los
mee omspringen ; — geld is maar slijk, scherts. wanneer iem. to hooge waarde aan het bezit van geld
toekent; — geld maakt alles goed ; — geld maakt crien-

den; — geld verzoet den arbeid; — het geld dat stem
is, maakt recht dat krom is, en sneeg dat dom is, mismaaktheid (of onrecht) en domheid worden over 't
hoofd gezien bij iem. die geld heeft, (bij uitbr.) geld
maakt alles goed ; — het geld dat plat is, maakt droog
wat nat is, met geld kan men indijkingen en droogmakingen tot stand brengen; — het geld regeert de wereld,
(of) het geld is de ziel der negotie, het is de spil waarom
alles draait; — het geld vermag alles; — koperen geld,
koperen zielmissen, zoo geld, zoo waar; — men meet
al zijn geld niet op eene kaart zetten, men moet zijn
geheele vermogen niet in eene onderneming of in
een fonds steken; — tad is geld, wie met den tijd,
dien hij heeft, zijn voordeel weet te doen, kan geld
verdienen; — wear geld is, wil het geld wezen, ook
geld zoekt geld, of geld wint geld, wie eenmaal geld
bezit, kan er gemakkelijk nog meer bij verkrijgen
of winnen; —
geldelijk vermogen, geldmiddelen, vermogen,middelen: (geen) geld hebben; een meisje tronwen om hear
geld; — iem. van (veel) geld, iem. die (zeer) bemiddeld
is; — iem. zonder geld, iem. zonder middelen, die geen
vermogen heeft; — ben je schelm, of ben je dief,
heb je geld, ik heb je lief; geen geld hebben, onbemiddeld zijn; — van zijn geld leven, van zijne renten
leven ; -, (-en), eene zekere hoeveelheid geld, eene geldsom : hier is het geld dat ik u schuldig was; zijn die
gelden reeds verrekend ?; de hoeveelheid geld die iets
kost, de prijs: hier is het geld van de jas; kinderen
betalen half geld, den halven prijs; het volle geld, de
volle prijs, de voile waarde; — voor geen geld, of
veer (em) geen geld ter wereld, voor geen prijs hoegenaamd, in geen geval; — te licht voor het geld zijn,
(eigenl.) in toepassing op slechte waar of onvoldoend werk, die het geld, den prijs die er voor gevorderd wordt niet waard zijn, (fig.) in toepassing
op personen, die een lichtzinnig leven leiden; — dat
heb ik voor hetzelfde geld, dat kost mij evenveel, of
wel, dat kost mij even weinig, t. w. niets; — elle
waar is near haat. (zijn) geld, de deugdelijkheid
eener waar is evenredig aan haren prijs. GELDJE,
o. zie aldaar.
GELD, bn. (gew.) niet drachtig, gust, vaar (in toepassing op dieren, die men niet laat bevruchten,
ten einde ze te vetweiden of te mesten): eene gelde

koe; eene gelde zeug; een geld schaap; geld vee.
GELDADEL, m. aanzien, alleen door rijkdom ver-

kregen.

schadeloosst elling
GELDELOOS, bn. zonder geld: ik raakte in weinige
dagen geldeloos; — die geldeloos is, zijne vrienden zijn
dun ; geldeloos, vriendeloos. GELDELOOSHEID, v.
GELDEN, (gold, heeft gegolden), (van zaken die
verkocht worden) dien prijs opbrengen, dien prijs
kosten, kosten, de waarde hebben van: het rogge-

brood, dat niet meer dan een striver mocht gelden,
gold er thans zeven; (w. g.) doen verkrijgen : herhaal
die schoone lofrede straks voor de koningin, dat geldt
zeker een pensioen of een riddergoed; (van stoffelijke
zaken) zulk eene waarde hebben als in de bepaling
is uitgedrukt, zooveel waard zijn: „zware stukken,"

sprak hij, tertajl eene dubbele pistolet op de hand
woog, „wat geldt zoo een ?"; — niets, luttel enz. gelden,
niets of weinig beteekenen, uitrichten, baton; —
iets vermogen, iets beteekenen, gezag, kracht of
invloed hebben, of wel, in een bepaald geval te pas
komen, van toepassing zijn: hier geldt des vorsten
stem; (van wetten, regels, rechten, bewijzen, meeningen enz.) van kracht zijn, gezag hebben, heerschen, of
wel, van toepassing zijn (t. w. in een bepaald geval):
het Fransche strafwetboek gold in 1881 nog altod in

Nederland; die wet geldt hier niet; de meeste stemmen
gelden; (in 't algerneen): hetzelfde geldt van hem, is
op hem van toepassing ; die uitspraak zal wel niet
alleen van Duitschland gelden; — die worp (met den
bal), die stoot (op het biljar9 geldt niet, telt niet mee;
gewaardeerd worden: dat geldt hem meer dan rang
of schat; goed en gaaf geldt meer dan rijk en slecht,
wordt hooger geschat; niets (niet) gelden bij iemand,
voor niets door hem geacht worden, geene waarde
hebben in zijne oogen; zijn smack gold voor onberispelijk, werd als zoodanig beschouwd; zijne stem gold
dear voor niets, werd als nul on geener waarde aangemerkt; — zijne macht (zijn gezag, zijn invloed enz.)
doen (of laten) gelden, ze doen erkennen, ze feitelijk
doen gevoelen; — rechten, aanspraken, eischen enz.
doen (of laten) gelden, ze doen erkennen, ze in hunne
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'waarde en wettigheid doen eerbiedigen, (ook) er
gebruik van maken, er gevolg aan geven; redenen
doen (of laten) gelden, ze bijbrengen ale wettige bewijsgronden of overredingsmiddelen; een bewjs, eene
reden, aanmerking enz. (door een ander bijgebracht
of gemaakt) laten gelden, als wettig erkennen, als

gegrond aannemen; —
(van personen) zekere waarde hebbende in de schatting van anderen: geldt uw kas niet veel, dan geldtge
ook b# de wereld weinig, dan wordt ge weinig geacht
of gegerd; — rich doen gelden of laten gelden, zijn
aanzien, gezag of invloed feitelijk doen gevoelen, (ook)
zich aanstellen als een persoon van gewicht, een
hoogen toon voeren: h# lid rich golden alsof h# over
alles meester was; —
(van vijandige handelingen of gezegden, gevaren, gesprekken, uitingen enz.) gericht zijn tegen, doelen op :
die zaak gold de eer van Zweden, Zweden's eer was
er mode gemoeid, stond er bij op 't spel; die aanmerking geldt hem, doelt op hem is op hem gemunt ; het gold eene zaak van gewicht, betrof
,
een hoogst
belangrijk lets; —
(Zuidn.) betalen: als iedereen ids geldt is de som
Wm; ik heb nog lets te gelden b# den bakker; — h#
sal de gans ielden, (fig.) het duur moeten bekoopen.
GELDEND, bn. kracht hebbende, gezag hebbende,

als wettig •rkend (van wetten, regels, bewijzen,
redenen enz.) ; (scherts.) geldende redenen, d.1. geldige,
wettige redenen, maar met de bijgedachte, dat die
redenen de ge/dquaestie betreffen.
GELDERSCH, bn. uit Gelderland afkomstig of zooals men lets daar aantreft: een Geldersche meld; oudGeldersche gastvrijheid; Geldersche worst,
gepeperde
vleeschworst; Geldersche waren, worst, spek, boter,
eieren enz.; de Geldersche winkel, waar men Geldersche waren verkoopt; (plantk.) Geldersche roos,
sneeuwbal, balroos.
GELDGEBREK, o. gebrek aan geld, gemis van het
noodige geld.
GELDGEVER, m. (-s), geldschieter.
GELDGIER, m. (-en), een uiterst hebzuchtig mensch,
geldwolf.
GELDGIERIG, bn. (-er, -st), geldzuchtig, hebzuchtig.
GELDGIERIGHEID, v.
GELDGOD, in. de god van het geld, als verpersoonlijking van den rijkdom, naar het voorbeeld van den
Griekschen Plutus, inz. voorgesteld als de godheid,
aan wiens dienst zich geldzuchtige lieden wijden,
de Mammon van het Nieuwe Testament.
GELDHANDEL, m. de handel in geld, hetzij muntspecie, hetzij geldswaardig papier, wissels enz. (een
voorname tak van het bankiersbedrijf); ...HANDELAAR, m. (-s, ...laren), bankier.
GELDHARK, v. (-en), eene hark, t. w. een lange
steel met een dwarshout aan het uiteinde, waarvan men zich bedient om geld of muntstukken naar
zich toe te strijken, inz. aan speeltafels.
GELDHEFFING, v. (-en), heffing of vordering van
geld als buitengewone belasting ; (bij uitbr.) het recht
om geld te heffen, om buitengewone belasting te
vorderen of op to leggen.
GELDHUUR, v. zio GELDPACHT.
GELDIG, bn. (-er, -st), (van zaken, in betrekking
tot haren koopprijs) veel geldende, een hoogen prijs
kostende, kostbaar, duur: dat is nogal geldig; (van
wetten, regels, rechten, bewijzen, uitspraken, redenen enz.) geschikt om te gelden, van kracht zijnde,
wettig, aannemelijk, deugdelijk: die wet is niet meer
geldig, is niet meer van kracht; die regel is hier
niet geldig, geldt hier niet; dat bewos is niet geldig,
gaat niet op; (in de toepassing op plaatsbriefjes,
toegangsbewijzen en dergelijke papieren die zeker
recht geven), waarde hebbende, van kracht zijnde,
t. w. binnen den bepaalden tijd, waarvoor zij uitgegeven zijn: retourbiljetten zijn voor twee dagen geldig;
dat kaartje is niet meer geldig. GELDIGHEID, v.
GELDJE, ook GELLETJE, GELLEKE, o. het lieve

geld; iemands vermogen: hij is silo geldje kwifi; —

GELDPACHT.
die trouwt het vellelje om het gelletje, verliest het gelletje

en houdt het velleUe, wie een huwelijk sluit alleen

om in het bezit van geld to komen, komt bedrogen uit; — als het huwel#k is om't gelletje, dan wordt
het vaak een helletje.

GELDJESDAG, m. gemeenzame benaming voor den
dag waarop men zijn loon of bezoldiging moot ontvangen, betaaldag.
GELDKANTOOR, o. (...kantoren), kantoor waar geld
uitbetaald, of wel, waar handel in geld gedreven
wordt.
GELDKAS, v. (-son), de kas of kast, waarin men
geld, inz. het geld van een kantoor, bewaart: de
geldkas is ledig, is good voorzien, enz. ; (bij uitbr.) de
gezamenlijke golden, die voorhanden zijn en beschouwd worden de kas uit to maken, of in kas to
zijn, hetzij in eon kantoor, hetzij in ruimere toepassing op de geldmiddelen van een staat of van
een bijzonder persoon.
GELDKAST, v. (-en), kast, dienende tot het bergen
of bewaren, hetzij bepaaldelijk van geld, hetzij (bij
uitbr.) van iemands geldelijk vermogen; ...KIST,v.
(-en), kist dienende tot het bergen of bewaren van
geld; (fig.) zfjne geldkist vullen, zich eon aanzienlijk
vermogen verwerven.
GELDKOERS, m. (-en), de koers van het geld, de
stand der rente van het geld (kapitaal), die door de
dagelijksche omzettingen ter beurze bepaald wordt;
(ook) de koers van vreemde muntspeci6n, ...KOFPER, m. (-s), koffer, dienende tot het bergen of bewaren van geld of geldswaardige papieren.
GELDLADE, v. (-n), eene lade in eene kast, een
lessenaar of ander meubel, bestemd tot het bergen
of bewaren van geld, inz. de lade in eene toonbank,
bestemd tot het bergen van het geld, dat in den

winkel ontvangen wordt; ...LAATJE, o. (-5.), geldlade; ...LASTEN, m. my. (gewoonlijk alleen lasten
genoemd) belasting of schatting, die in geld worden
opgebracht.
GELDLEENING, v. (-en), leening van geld; inz. het
opnemen van geld tegen interest: de geldleening van
43 millioen in 1878; ...LICHTING, v. (-en), (w. g.)
lichting of heffing van geld; (ook) geldleening.
GELDMAKING, v. het to gelde maken van bezittingen: een geforceerde geldmaking (ten einde plotseling to voorzien in gebrek aan geld) ; ...MAN, m(-non), financier; (ook) een schatrijk man; ...MANDJE,

o. (-s), mandje, dienende tot het bewaren van geld,
inz. van kleine sommen voor huishoudelijke uitgaven, in toonbankladen en op (wissel)kantoren;
gewoonlijk van metaalgaas on door tusschenschotjes
in vier, zes of acht hokjes verdeeld; ...MANGEL,

o. (w. g.) mangel of gebrek aan geld, geldgebrek;
...MAR KT, v. (-en), de handel in geldswaardig papier
effecten, wissels enz.) en de omzetting ter beurze;
(bij uitbr.) de plaats, waar die handel gedreven wordt.
GELDMIDDELEN, o. my. de geldelijke middelen die
voor het levensonderhoud of voor eenig ander doel
vereischt worden, het (daartoe benoodigde) geld: hij

was sunder geldmiddelen en van alles ontbloot; hem
ontbraken de noodige geldmiddelen tot het oprichten
eener fabriek; de financi6n (inkomsten en uitgaven)
van een vorst, een land, eene vereeniging: de geldmiddelen stonden goed; de toestand der geldzaken,
hetzij van een persoon, hetzij van een staat: zijn verwarde geldmiddelen herstellen.
GELDMUNT, v. (-en), eene bepaalde soort van ge-

munt geld, eene geldsoort ; een gemunt stuk metaal.
als geld dienende, geldstuk; ...NOOD, m. nood of
nijpende behoefte aan geld, het in onvoldoende hoeveelheid voorhanden zijn van beschikbaar kapitaal.
groote geldverlegenheid.
GELDOPNEMER, m. (-s), ...OPNEEMSTER, v. (-s),
een persoon die geld opneemt of op bepaalde voor-

waarden van een ander leent.
GELDPACHT, v. pacht van land, die in geld voldaan wordt (in tegenstelling, van garfpacht of zaacipacht, die in een bepaald deel van den oogst wordt

GELDPACHT.

GELEEND.

opgebracht), ook geldhuur geheeten in die gewesten,
waar huur ook in toepassing op landerijen, en dus
in den zin van pacht gebezigd wordt.
GELDPOST, m. (-en), eene som die in contant geld
ontvangen of uitbetaald wordt; ...POT, m. (-ten),
pot waarin men geld bewaart; ...QUAESTIE, v.
-s), geldvraag; geldzaak; ...RIEM, m. (-en),
riem of lederen gordel, die men op het lijf draagt,
-en waarin men geld wegbergt om het veilig bij
zich te dragen.
GELDSCHAAL, v. (...schalen), schaal, dienende tot
het wegen van gemunt geld; ...SCHAARSCHTE, v.
gebrek aan geld.
GELDSCHIETER, m. (-5), ...SCHIETSTER, v. (-s),
-een persoon, die geld schiet of op bepaalde voorwaarden aan een ander leent; ...SCHIETING, v.
GELDSCHOPJE, o. (-s), schopje, dienende om geld
of gemunt metaal naar zich toe te halen of naar
anderen toe te schuiven; ...SCHULD, v. (-en), schuld
Nan geldelijken aard, verplichting tot het betalen
van eene bepaalde hoeveelheid geld.
GELDSNOEIEN, o. het afsnijden van een gedeelte
Nan den rand van munten, met het doel zich te beToordeelen ten koste van het algemeen ; ...SNOEIER,
m. (-s), ...SNOEISTER, v. (-s).
GELDSOM, v. (-men), eene som of bepaalde hoeveelheid geld. [Het verkl. een geldsommetje is niet in
gebruik, omdat men met geldsom eene som van eenig
aanbelang bedoelt; in dien zin zegt men een somtnetje geld.]
GELDSOMLOOP, m. de omloop, de circulatie van

GELDWINNING, v. (w. g.) de daad van het geldwinnen, het verdienen van geld; —, (-en), eene zaak,
inz. eene handelszaak waarin ruim geld gewonnen
of verdiend wordt : het is geen kostwianing maar een
geldwinning.
GELDWISSELAAR, m. (-s), een persoon, die zijn beroep maakt van geld to wisselen, de eene geldsoort
tegen de andere to ruilen; ...WOLF, m.
een uiterst hebzuchtig mensch, iem. die altijd op

geld, het omgaan van het geld van hand tot hand.
GELDSOORT, v. (-en), ...SPECIE, v. (-s, eene
bepaalde soort van geld of gemunt metaal.
GELDSTAPEL, m. (-5), een stapel geldstukken, eene
hoeveelheid gelijksoortige muntstukken, in een stapel op elkander geplaatst; ...STRAF, v. (-fen), eene
straf, bestaande in het betalen van eene zekere
geldsom als boete; ...STROOM, m. (-en), (dicht.) een
renigte geld, die iem. toestroomt of toevloeit;
...STUK, o. (-ken), een stuk geld, een stuk gemunt
metaal, muntstuk.
GELDSWAARDE, v. de waarde van eene zaak in
geld, de geldelijke waarde, de prijs; (ook) alles wat
geld waard is, wat verkoopbaar, te gelde to maken
is. GELDSWAARDIG, bn. geldswaarde hebbende:
geldswaardig papier, papier dat eene waarde in geld
of zekere geldsom op wettige wijze vertegenwoordigt:

effecten, .wissels en ander geldswaardig papier.
GELDTASCH, v. (...tasschen), eene tasch, zak of bui-del, dienende om er geld in te bewaren, geldzak,
geldbuidel; ...TROMMEL, v. (-5), eene trommel, dienende om er geld in te bewaren; ...UITVOER, m.
de uitvoer van geslagen muntspecien naar het buitenland.

-

GELDVEREERING, v. (w. g.) de vereering of hoogschatting van het geld ; —, (-en), (w. g.) eene ver-eefing, een geschenk in geld.
GELDVERKWISTER, m. (-s), ...VERKWISTSTER,
v. (-s), iem. die geld verkwist, roekeloos doorbrengt;
...VERKWISTING, v. (-en), het roekeloos doorbrengen en verspillen van geld.
GELDVERLEGENHEID, v. (...heden), het tijdelijk verlegen zijn om geld, gebrek hebben aan geld; ...VER.
LIES, o. (...liezen), verlies van geld, de schade die
men lijdt door zijn geld kwijt te raken.
GELDVERSPILLER, m. (-s), ...VERSPILSTER, v. (-s),
iem. die zijn geld verspilt; ...VERSPILLING, v. (-en),
het nutteloos uitgeven van geld; ...VERTERING, v.
(-en), het verteren van geld, het geldverbruik.
GELDVRAAG, v. (...vragen), eene vraag het geld
betreffende, inz. in betrekking tot uitgaven en inkomsten, hetzelfde als geldquaestie, dat in de spreektaal meer gewoon is

GELDWEZEN, o. het gezamenlijke begrip van alles
wat de geldmiddelen van eenen staat betreft, de
financien, ...WINKEL, m. (-s), (scherts.) een effectenkantoor of eene dergelijke inrichting.
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geld aast, als een wolf op zijne prooi.
GELDZAAK, v. (...zaken), eene zaak van geldelijken aard, die geld betreft, eene geldelijke aangele-

genheid.
GELDZAK, m. (-ken), een zak, dienende tot het bewaren van geld, hetzij in 't algemeen, hetzij in 't bijzonder tot berging van eene bepaalde som gelds op
een kantoor, in eene bank enz.; (fig.) een persoon
die veal geld heeft, een rijkaard, doch in minachtenden zin : hij is een rechte geldzak.
GELDZORG, v. (-en), de zorg die aan het winnen
van geld verbonden is, bekommering omtrent geldzaken.
GELDZUCHT, v. zucht of sterke begeerte naar geld,
geldgierigheid. GELDZUCHTIG, bn. (-er, -st), (van
personen) met geldzucht of sterke begeerte naar
geld behept, geldgierig: de geldzuchtige Farizeers;
(van menschelijke lusten, begeerten enz.) blijk gevende van geldzucht, van sterke begeerte naar geld:
geldzuchtige eigenbaat. GELDZUCHTIGE, m. en v.
(-n), een geldgierig persoon.
GELEDEN, verl. deelw. van lijden (in de veroud.
bet. van voorbijgaan) : geleden zijn (vergezeld van eene
tijdsbepaling ter aanduiding dat er sedert dat voorval zooveel tijd verloopen is): de moord van Prins

Willem I is no meer dais drie eeuwen geleden; het is
geen uur geleden; niet lang geleden, kort geleden,
vOOr korten tijd, onlangs.
GELEDING, v. (-en), (dierk.) de onderlinge verbinding of aaneensluiting der verschillende laden van
het dierlijk lichaam, door welke de beweging mogelijk gemaakt wordt: (plantk.) de verbinding tusschen een beweeglijk of afvallend deal eener plant
on het deal waarop het is ingeplant: bij onze boomen

en heesters, wier bladen alle gesteeld zin, is de geleding duidelijk waar te nemen; (van gesmede voorwerpen, inz. van wapenrustingen) de plaatsen waar
de verschillende deelen aan elkander zijn verbonden, zoodat de vrije beweging mogelijk gemaakt
wordt voor hem die ze draagt: de geledingen van een

helm, van een ijzeren handschoen, van scheenstukk,en
enz.; (aardr.) de kustontwikkeling van een land of
de insnijdingen welke de zee in de kust maakt; —
lid: (dierk.) een lid van het dierlijk lichaam, dat
met andere laden beweeglijk verbonden is : de sprie-

ten der plooivleugelige insecten zin nit weinige geledingen samengesteld; (plantk.) het tusschen twee knoopen vervatte gedeelte van den stengel eener plant,
hetzelfde als het meer gewone lid: de geledingen van
het riet; de geledingen van een bamboe-rotting.
GELEED, bn., gelede dieren, benaming van eene der
afdeelingen van het dierenrijk, omvattende alle
ongewervelde dieren, wier lichaam uit verschillende
door geledingen met elkander verbonden laden bestaat (schaaldieren, spinachtigen, gekorvene dieren,
wormen, raderdiertjes); (plantk.) uit verschillende
laden samengesteld, d. i. uit stukken die in de lengte
aan elkander gevoegd en door tusschenliggende
knoopen of door insnoeringen van elkander gescheiden zijn; ook gezegd van vruchten, die zich bij rijpheid in zoodanige stukken scheiden, of wel, van
deelen die door middel van eene geleding aan een
ander deal gehecht zijn: een gelede stengel, het gelede

riet; eene gelede peul.
GELEEN, o. het aanhoudend leenen.
GELEEND, bn. (van hoedanigheden of van zaken
die aan een persoon of eene zaak zekere hoedanigheid bijzetten) aan iem. of iets niet van nature of
door zichzelf oigen, maar van elders ontleend, van

GELEEND.

GELEGENHEID.

buiten aangenomen (in tegenstelling van eigen): ge-

veel studio en belezenheid getuigt (in toepassing op schrijven en spreken).
GELEERDE, m. en v. (-n), iem. van uitgebreidestudio en kennis in wetenschappeltike zaken, of dieleven geheel aan de beoefening der wetenschap
wijdt : een groot, een beroemd geleerde; — dat mogen degeleerden beslissen, daarover durf ik goon uitspraak_
doen, dat last ik aan de mannen van 't yak over;
—grote lrdenzi ldengrotehilgn;
(minachtend) iem. die zich op zijn kennis to veel laat,
voorstaan, of die, bij al zijne wetenschap, weinig
oordeel, smaak of verstand toont, of in de dingen der wereld als eon dwaas handelt: eon droog, stiff,pedant -
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leende mood, geleende tooi, geleerde glans.
GELEERD, bn. van eene ladder voorzien, aan of
met eene ladder afgebeeld (schertsende volksuitdiukking op voormalige uithangborden, met onverholen toespeling op geleerd in den zin van met kennis toegerust) : het geleerde varken, het varken aan
de leer; de geleerde man, beroemde herberg aan
den staatweg tusschen Haarlem en Hillegom, tegenover de Bennebroekerlaan ; daar hing boven de
deur, vroeger op 't uithangbord, later op 't glas geschilderd, de man uit die, deftig in 't zwart gekleed,
en met eon book in de hand, eon geleerde voorstelde, doch, daar hij het hoofd door de sporten van
eon leer (ladder) stak, dubbel geleerd was.
GELEERD, bn. (-er, -st), bekwaam, ervaren, geoefend : liff is was en wel geleerd, die alle ding ten
beste keert, die alles ten goede weet to duiden; (van
dieren) gedresseerd : in andere spellen zag men geleerde
dieren; een geleerd aapje; —
in eene of meer wetenschappen bijzonder ervaren,
met uitgebreide kennis toegerust, t. w. in toepassing op de kennis die uit boeken geput wordt: een

geleerd schrover ; een zeldzaam geleerd man; de geleerdste
philologen ; — die geleerd wil worden, moet vroeg opstaan,
moot vlijtig arbeiden; — de geleerde stand, de stand

der geleerden, der personen die zich aan de beoefening der wetenschappen wijden; — de geleerde wereld,
gezamenlijke benaming voor de personen, die zich
aan de beoefening der wetenschappen wijden, de
wereld der geleerden; — een geleerd genootschap, eene
geleerde maatschappij,
een genootschap of maatschappij ter bevordering van wetenschappelijke
kennis; (ook in ongunstigen zin, van iem. die ondanks alle belezenheid on verzamelde wetenschap
toch weinig oordeel, smaak of verstand toont, of
in de dingen der wereld als een dwaas handelt):
de geleerdsten zin de wijsten niet; geleerde lien, verkeerde lien; hoe geleerden, hoe verkeerder of hoe geleerder, hoe gekker; —

(van boeken, betoogen, gesprekken on soortgelijke
uitingen van den geest) tot het gebied der wetenschappen betrekking hebbende: geleerde boeken; een
geleerd betoog ; een geleerde verhandeling ; zij waren verdiept in een geleerd gesprek; (van boeken, betoogen,

gesprekken enz.) blijken dragende van de uitgebreide
belezenheid en kennis van den schrijver of spreker,
rijk aan wetenswaardige zaken, met veel studie uit
boeken opgezameld : het geleerde opstel uws vriends;
geleerde dissertation; (van zaken waarover men schrijft

of spreekt) tot het gebied der wetenschappen behooschrijft alleen over geleerde onderwerpen;
rende:
over welk geleerd onderwerp spreekt g# daar ?; een geleerd vraagstuk; —
(van zaken waarover men schrijft of spreekt) veel
kennis vereischende om good begrepen to worden,
niet gemakkelijk to verstaan, ingewikkeld, moeilijk,
zwaar: van zulke geleerde dingen begrop ik niets; —
er geleerd uitzien, er uitzien als iets dat alleen lieden
van studio verstaan kunnen, als iets dat van belezenheid en kennis getuigt; — dat ziet er geleerd
dat is een moeilijk geval, dat is een leelijke historie; — dat is mij te geleerd, dat gaat mijne kennis to
boven, dat kan ik met mijn eenvoudig verstand niet
begrijpen, (ook) in scherts gezegd van zaken die niet
te hoog zijn, maar die men te vreemd of te ongerijmd vindt om ze te kunnen begrijpen; —
eene geleerde opvoeding, eene opvoeding, bestemd
om een jongmensch tot de beoefening der wetenschap voor to bereiden; — de geleerde talen, de talon
die alleen door lieden van wetenschap plegen beoefend to worden, voorheen inz. gezegd van de classieke talon der oudheid; —
een geleerd hoofd, of een geleerde kop, een hoofd dat
door de trekken van het gelaat, door de uitdrukking der oogen enz. getuigt, dat de persoon iem. van
veel studie en kennis is; —
bw. op eene geleerde wijze, op eene wijze die van

geleerde, zoo'n echt geleerde, en dus al heel vervelend.
GELEERDHEID, v. uitgebreide kennis in zaken van
wetenschap, door studio on belezenheid verkregen:
de . geleerdheid waait iem. zoo niet aan, is niet zonder inspanning en moeite to verkrijgen; — een man vangeleerdheid, een geleerd man ; (minacht.) dorre, droge-

Odele, onvruchtbare geleerdheid;

(...heden), iets dat geleerd is, meest als collectieve benaming van geleerde zaken in schrift or
woord, t. w. zaken die tot het gebied der wetenschap
behooren, of die van de uitgebreide kennis van den
schrijver of spreker getuigen: wat een omhaal`
van geleerdheid !; val mij niet lastig met al die geleerd-held; je duizelt hier van al die geleerdheden; — zfjnegeleerdheid luchten (te luchten hangen, uitstallen, uitpakken, ten toon spreiden enz.), allerlei geleerde za-

ken to berde brengen, een ijdel vertoon maken van
alles wat men weet.
GELEES, o. het telkens of aanhoudend lezen, hetlezen (als iets onaangenaams of vervelends voorgesteld).
GELEEUWD, bn. van een leeuw voorzien, met een
leeuw versierd : hot geleeuwde Nederlandsche wapen,- van iem. gezegd die ridder van den Nederland- o k
schen Leeuw is : er waren heel wat geleeuwden aan
wezig.
GELEGEN,

bn. liggende of eene plaats innemende:

Rotterdam is gelegen aan de Maas; het huis wasgelegen op een van de meest gezochte gedeelten van de
Keizersgracht; — staande en gelegen, van huizen of-

panden gezegd, in notarieele stukken of aankondigingen van verkoop ; — in iets gelegen zin, er in
besloten of to vinden zijn, er in bestaan: het hoofd-

oogmerk onzer schepping is zeker niet gelegen in orazen
tijd te verbeuzelen; —
aan Godes zegen is alles gelegen, alles hangt daarvan af; — daaraan, aan hem is veel (niet veel, weinig)
gelegen, dat, hij beteekent veel (niet veel), dat, zijn
invloed is van veel (weinig) belang; — wat is daaraan gelegen ?, wat komt dat er op aan ?; — er is
(voor) veel aan gelegen, het is voor mij van groot
belang; — zich aan ion. of iets laten gelegen zin (of
liggen, in de volkstaal ook leggen), er belang in stellen of zich er om bekommeren, of wel, zich er mede
bemoeien, t. w. om er zorg voor te dragen, (bij
uitbr.) zich (het lot van een persoon) aantrekken,
(eene zaak) ter harte nemen ; — het is met iem. of
iets (zus of zoo) gelegen, het is er zoo mode gesteld;
(-er, -st, of meer meest -), (van plaatsen of
plaatselijke uitgebreidheden) eene ligging hebbende,
die gunstig of geschikt is voor datgene waarvan
sprake is: te gelegener ure en plaatse ; (fig.) (ook in
toepassing op eene tijdruimte, die als eene ruimteuitgebreidheid wordt voorgesteld): kies een gelegener

ooyenblik als ye iets te vragen hebt; ik had u dit later
willen zeggen en op een meer gelegen tijdstip: te (of ter)
gelegener ure, te (of ter) gelegener tad (of tide), op een
geschikt tijdstip; iets tot gelegener ure (of tijd) uitstallen,
tot een geschikter uur of tijd; dat komt niij niet
gelegen, schikt mij niet; kom ik a gelegen?, komt
mijn bezoek (mijne komst) u gelegen?
GELEGENHEID, v. (...heden), ligging, plaatselijks•
gesteldheid : de gelegenheid can een land, eene streek;

zij was door en door bekend met de geleyenheden des
huizes, de inrichting er van; —

GELEGENHEID.
een gebouw, eene woning met betrekking tot de
gesteldheid er van: voor eene winkelnering is dat hoek-

huis eene beste gelegenheid; zoo'n buitentje vlak b# de
stad is een aardige gelegenheid; eene plaats die voor
eenig doel gunstig gelegen is : gij hebt hier voor het
raam eene goede gelegenheid, den stoet te zien voorbijtrekken; —
eene toevallige omstandigheid of gesteldheid van
zaken die voor het een of ander gunstig is: de
behandeling der naamvallen zal ik voor eene andere
gelegenheid bewaren; plaats, tad en gelegenheid waren
geschikt om den maaltijd aan te vangen; eene schoone,
goede, gunstige, geschikte, slechte gelegenheid; er is gelegenheid om te dansen, te slapen, te logeeren, enz.; een
kamer met gelegenheid om te stoken; veel, weinig gelegenheld hebben, om uit te gaan; bij de eerstegelegenheid de
beste kwam hij bezoeken; breng bij gelegenheid
dat boek eens mee, als u dat eens gelegen komt;
gelegenheid zal ik er over spreken, als ik daartoe aanleiding vind; ik had geene gelegenheid hem op zijne
fouten te wijzen, de omstandigheden waren daartoe
niet gunstig; ik moet wachten tot er zich eene gelegenheid voordoet; nam alle gelegenheden te baat, um
haar te zien en te spreken; de gelegenheid b de haven
grtjpen, ze gretig aangrijpen, er onverwijld gebruik
van maken; hij was (beyond) zich in de gelegenheid een
goed huwelyk te doen; iemand in de gelegenheid stellen,
om..., tot iets in staat stellen, (of) er aanleiding toe
geven; — de gelegenheid maakt den diet', ook toegepast
op het bedrijven van kwaad in 't algemeen; — gelegenheid maakt genegenheid, uit de gelegenheid, die een
jonkman en een meisje hebben om elkander te ontmoeten, ontsta at genegenheid of liefde; —
gunstige reisgelegenheid : ik vond daar gelegenheid
met de stoomtram naar Naaldwijk te gaan; de mogelijkheid om iets to verzenden : per eerste, per vriende tyke gelegenheid; middel van vervoer : met de eerste

gelegenheid reisde hij naar Leiden terug; — op eigen gelegenheid keerden de feestvierenden naar huis, op zich
zelf, niet gezamenlijk.
bepaalde omstandigheid, voorkomend geval: wij

ziin op elke gelegenheid voorbereid ; — die was is, schikt
zic?. naar tad en gelegenheid naar de tijdsomstandigheden; samenloop van omstandigheden, een feit of
voorval in verband met eene daarmede samentreffende of er uit voortvloeiende handeling:
daze

(te dozer) gelegenheid liet hij zich niet onbetuigd; een
gekleed pak draag ik alleen bfj gelegenheden; eene feestelijke gelegenheid ; feestlied ter gelegenheid van het vifftigjarig bestaan onzer vereeniging.
GELEGENHEIDSDICHTER, m. (-s), iemand die bij of
ter eere van eene bepaalde gelegenheid een gedicht
vervaardigt; ...GEDICHT, o. (-en), dichtstuk ter eere
van een feestelijke gelegenheid.
GELEGENHEIDSGEZICHT, o. (-en), gezicht dat
iemand zet bij eene bepaalde gelegenheid, inz. een
droevig, plechtig of uitgestreken gezicht: set niet

zoo'n gelegenheidsgezicht.

GELEGENHEIDSLEERREDE, v. (-nen), ...LIEDJE, o.

(-s), ...PREEK, v. (-en), ...REDE, v. (-nen), een leerrede, liedje, enz., voor eene bepaalde gelegenheid
gemaakt; ...STUB, o. (-ken), opstel, gedicht, tooneelstuk, muziekstuk enz. bij of ter eere van eene bepaalde gelegenheid vervaardigd; ...VERS, o. (...verzen), gelegenheidsgedicht (doch gemeenzamer).
GELEI, v. (-en), het gekookte sap van vleesch of
van andere dierlijke zelfstandigheden, tot eene weeke,
lillende stof gestold: gelei voor zieken, gelei van kalfsbeenderen, gelei van hertshoorn; gestold sap van met
suiker gekookte vruchten: aalbessengelei, appelgelei;
(ook) rumgelei, punchgelei, rum (of punch) met suiker, door gelatine stijf gemaakt; eene dikke, weeke
zelfstandigheid in 't algemeen. GELEITJE, o. (-s).
GELEI, o. samentrekking van GELEIDE ; zie aldaar.
GELEIACHTIG, bn. (-er, -st), op gelei gelijkende.
GELEIBAAN, v. (...banen), (stoommach.) sleuf waarlangs de geleiblokken zich bewegen.
GELEIBILJET, o. (-ten), biljet, het verlof inhoudende
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GELEIDER.
tot vervoer van accijnsgoederen, met aanwijzing yam

den to volgen weg, en van de kantoren, waar het,
biljet ter afteekening moet worden vertoond.

GELEIBLOK, o. (-ken), (stoommach.) een der blokken welke den kop van de zuigerstang noodzaken,_
zich in de richting der as des cylinders to blijven_
bewegen; (zeew.) een enkel of dubbel blok (katrol),
om loopend touwwerk door to steken en zoo de
richting er aan te geven; ...BOOM, m. (-en), (houtz.)
de lange balken aan weerskanten langs de slede r

warme-htzgouindjserchtvo
de zaag gebracht wordt, ook leider genoemd.
GELEIBRIEF, m. (...brieven), (oudt.) bewijs van vrijgeleide : een goed gelaat is de beste geleibrief, is overal
de beste aanbeveling; een brief die men bij het verzenden van goederen mode afzendt om de noodige
inlichtingen te geven : het pak is ontvangen maar de

geleibrief is zoekgeraakt.
GELEIBUIS, v.
buis waardoor water of
eene andere vloeistof ergens heen gdleid wordt.
GELEIDBAARHEID, v. (nat.) geleidingsvermogen.
GELEIDE, o. het vergezellen on leiden van een persoon, hetzij eershalve of uit beleefdheid, hetzij om
hem den weg to wijzen of to beschermen: iemand"

geleide doen, aanbieden, verleenen; onder iemands geleide; in Gods geleide, in Gods hoede; op Gods geleide,
in vertrouwen op zijn hulp; onder geleide van God .
onder hunne bescherming; (dicht.) enZijHlg,

op, in iemands geleide, onder zijne leiding; (muz.) begeleiding, accompagnement; —
de personen die iemand geleiden : de vrouwen reisden

zonder mannelijk geleide; onder stark onder gewapend"
geleide, in gezelschap van gewapende personen ter
bescherming of om toe to zien en ontvluchten onmogelijk to maken; (ook van oorlogsschepen die koopvaarders vergezellen of beschermen): zij kregen drie
fregatten tot geleide; geleide verleenen, oorlogschepen
met koopvaarders doen meevaren, ter bescherming;
(bij uitbr.) een aantal onder geleide varende schepen:
een geleide van twintig koopvaarders; —
(oudt.) schriftelijk verlof om te mogen komen en
gaan onder belofte van bescherming, paspoort; —
(in den samengetrokken vorm GELEI) benaming
van sommige deelen van werktuigen, gewoonlijk
geleiders genoemd: het gelei van een ploegschaaf, het.
uitstek aan de eene zijdo.
GELEIDELIJK, bn. bw. (-er, -st), (w. g.) gemakkelijk
geleid kunnende worden: het meisje is gewoonlijk seer
zacht en geleidelyk; geregeld voortgaande, zonder
afwijkingen of sprongen: geleidelYke hervorming is beter dan plotselinge verandering ; geleidelijk onderricht;
een geleidelijke overgang ; — bw. op geleidelijke wijze,
ordelijk en geregeld: iets geleidelijk vertellen; alles ging
geleidelijk en bedaard toe. GELEIDELIJKHEID, v.
GELEIDEMERK, o. zie GELEIMERK.
GELEIDEN, (geleidde, heeft geleid), met iemand

medegaan, als eerbewijzing of als maatregel van
veiligheid en voorzorg: eene dame geleiden; iemandz
naar huis geleiden; een doode, een lijk geleiden, terbegrafenis medegaan, de laatste ear bewijzen ; eene
vrouw naar het altaar geleiden, een huwelijk net
haar aangaan; iem. met zone wenschen geleiden, hem
in gedachte volgen en de beste wenschen voor hem
koesteren; iem. op den levensweg geleiden, hem met
raad on daad bijstaan; dat God u geleide, behoede,
bescherme; —
leiden, voeren: een sierlijk hek geleidde tot de opriflaan; in zekere richting sturen, besturen on leiden
(van den geest, het vernuft, de reden): het oordeel
meet de liefde geleiden; begeleiden: een geleidend
schrijven; (nat.) warmte of electriciteit geleiden, op aangrenzende deelen der stof of op eene andere stof gemakkelijk laten overgaan; geluid geleiden, het in eenebepaalde richting van de eene plaats naar de andere
overbrengen.
GELEIDER, m. (-s), persoon die iemand geleidt;
algemeene benaming van verschillende deelen van
werktuigen, die dienen om eon ander deel in zijne
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beweging to geleiden; goot of buis om water to doen
afvloeien; leider van het stag- en het razeil; uitstek
aan de eene zijde van eene ploegschaaf; (nat.) stof
die weinig of geen weerstand biedt aan de verspreiding van warmte of electriciteit: men verdeelt
de stoffen in geleiders en niet-geleiders.

GELEIDERES, v. (-son), (dicht.) geleidster.
GELEIDIER, o. (-en), algemeene benaming van de
laagste diersoorten, die een week, geleiachtig lichaam
hebben, zooals afgietseldier tj es, kwallen, zakpfjpen enz.
GELEIDIERTJE, o. (-s).
GELEIDING, v. het geleiden: niet alle stoffen zijn
geschikt ter geleiding der electriciteit; —, (-en), dat wat
geleidt, inz. de metalen draad waarlangs electriciteit,
warmte of geluid wordt overgebracht; (ook) het
toestel waarlangs een bewegend deel van een werktuig in de juiste richting wordt voortbewogen.
GELEIDINGSVERMOGEN, o. de meerdere of mindere
geschiktheid eener stof om warmte en electriciteit
over te brengen.
GELEIDRAAD, m. (...draden), metalen draad om
electriciteit of geluid te geleiden.
GELEIDSTER, v. (-s), eene vrouw die iem. geleidt
of vergezelt (hetzij eershalve, hetzij om den weg
te wijzen); (ook) die iem. met raad en daad bijstaat,
op den levensweg geleidt.
GELEIDSTER, ...STAR, v. (-ren), min gebruikelijke
benaming voor leidster.
GELEIENGEL, m. (-en), een engel die iem. op den
levensweg geleidt, om hem voor afdwaling en gevaren te behoeden ; (overdr.) eene vrouw die iemands
goede engel is.
GELEIFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men gelei
maakt, inz. vruchtengelei.
GELEIGEEST, m. (-en), goede genius, beschermengel.
GELEIGELD, o. (-en), het geld dat oudtijds de koopvaardijschepen betaalden voor het hun meegegeven
geleide van oorlogsschepen; — verlof- en geleigelden,
inkomende en uitgaande rechten door de schepen
te betalen, licenten en konvooien.
GELEIGLEUF, v. (...gleuven), gleuf waarlangs een
onderdeel van een werktuig been en weer wordt
bewogen.
GELEIIG, bn. (-er, -st), geleiachtig.
GELEIKORST, v. (-en), (nat. hist.) geslacht van aansenverbonden kleine weekdieren, tot de orde der
manteldieren behoorende, wier gemeenschappelijk
lichaam eene geleiachtige, doorzichtige korst vormt.
GELEIMERK, ook GELEIDEMERK, o. (-en), (zeew.)
ten teeken (ton, boei enz.) dat den zeeman aanwijst,
hoe hij moet sturen bij het invaren van een zeegat.
GELEIPIJP, v. (-en), pijp, waardoor gas of water
binnen een gebouw ter bestemder plaatse wordt
geleid.
GELEISCHIP, o. (...schepen), oorlogsvaartuig dat
aan koopvaarders tot geleide strekt, konvooier;
...SPIL, v. (-len), zware schroef in eene schroefsnijmachine, dienende om de slede voort te bewogen,
waarin het mes is aangebracht; ...SPOOR, o. (...sporen), ijzeren spoor waarlangs het eene of andere
deel van een werktuig been en weer wordt bewogen;
...STANG, v. (-en); ...STUK, o. (-ken),benaming van
verschillende onderdeelen van werktuigen, waardoor
een bewegend deel in de juiste richting wordt geleid.
GELEITAART, v. (-en), zekere soort taart met gelei.
GELEITOON, m. (...tonen), (muz.) iedere toon in een
akkoord, die doet verlangen naar een overgang in
een anderen, die een halven toon hooger of lager ligt;
...VLOOT, v. (...vloten). eene vloot van oorlogsschepen, die tot geleide strekt aan koopvaarders en
transportschepen.
GELEIVORM, m. (-en), glazen of metalen vorm,
waarin men gelei laat stollen; ...WIER, o. (-en),
(plantk.) eene soort van wieren of aigen, die nit een
slijmerig of geleiachtig weefsel bestaan.
GELEIZEIL, o. (-en), (seheepst.) min gebruikelijke
benaminu. voor

GELIEFKOOSD.
GELEK, o. het voortdurend of herhaaldelijk lekken.
GELEL, o. (gemeenz.) het telkens of aanhoudend
lellen, babbelen, vervelend snappen.
GELEMMERD, bn. (in samenst.) (dicht.) zulk een
lemmer hebbende als in de bepaling is uitgedrukt:
het breedgelemmerd steal.
GELEN, (geelde, heeft en is gegeeld), (dicht.) geel
worden : het gelende loover; de gelende korenhalmen,
aren, bladeren; (dicht.) geel doen worden (inz. van
plantendeelen); geel ma,ken, met geelsel verven.
GELEP, GELEPPER, o. het telkens of aanhoudend
leppen, met kleine teugjes drinken.
GELETTERD, bn. toegerust met letterkundige kennis: een geletterd man; — eene geletterde opvoeding, bestemd om een jongmensch tot letterkundige beschaving op te leiden. GELETTERDHEID, v.
GELETTERDE, m. en v. (-n), iemand van letterkundige beschaving.
GELEUTER, o. het telkens of aanhoudend leuteren, onbeduidend en vervelend gepraat; (ook) getreuzel.
GELEZEN, bn. (meer-, meest-), veelgelezen (van
schrijvers en hunne werken); een gelezen auteur;
(van boeken) druk gelezen, zoodat de sporen daarvan
zichtbaar zijn: te koop een part] gelezen romans; gelezen tijdschriften.
GELFSCH, bn. (bouwk.) met scheeve hoeken: gelfsche of schuinsche pluiken.
GELID, o. (gelederen), lid, gewricht: mijne hand is
uit het (ge)lid, ik heb mime hand verstuikt; (bijb.)

een menschengeslacht, elke opeenvolgende geboorte
in een geslacht in de rechte lijn: tot in het derde en
vierde gelid; —
(krijgsw.) eene aaneengesloten rij soldaten, schouder aan schouder geschaard: het bataljon stond op

drie gelederen; in het gelid staan, scharen, schikken,
rich stellen, rich aansluiten enz.; de gelederen openen,
sluiten, herstellen; — opsluitend gelid, een achter het
tweede gelid geplaatste rij van geoefende manschappen, om in den strijd de gelederen to kunnen aanvullen en desertie tegen te gaan; — ho is in de gelederen, dient in het leger; (fig.) de gelederen der liberalen,
der democraten, hunne strijdkrachten, vertegenwoordigers; ook in het algemeen van alle personen die
met eenig doel in eene rij staan: de dansers stelden

rich in het gelid; — in het tweede gelid komen, in de
tweede plaats, achteraan.

GELIDBEENTJE, o. (-s), (w. g.) een der beentjes of
kootjes in de vingers en teenen; ...KNOOP, m. (-en),
knoop die de geledingen der planten (inz. der grassen) scheidt.
GELIDSLUITER, m. (-s), (mil.) laatste man van een
gelid.
GELIDWERVEL, m. (-s), (ontl.) beenachtig uitsteeksel, wervel aan een gelid.
GELIEFD, bn. (-er, -st, of meer meest -), bemind,
met innige genegenheid geOerd: mijne geliefde echtgenoote; geliefde broeders en zusters, gewone aanspraak in leerredenen; (van zaken) dierbaar : het
geliefde vaderland, een geliefde naarn; zijne geliefde studie
is letterkunde, die studie waartoe hij zich het meest
voelt aangetrokken ; hare geliefdste bloemen, boeken,,
die waaraan zij de voorkeur geeft; mine meest geliefde schrijvers, van wie ik bij voorkeur iets lees;
(effect.) een geliefd fonds, een soort van effecten, dat
door het publiek algemeen begeerd wordt.
GELIEFDE, m. en v. (-n), beminde, uitverkorene; —
geliefclens kUven doet liefde beklijven, wanneer twee
geliefden hebben getwist, wordt gewoonlijk hunne
liefde door de verzoening nog inniger; geliefde echtgenoot ; lieve bloedverwanten: mijn, geliefden.
GELIEFHEBBER, o. oppervlakkige, beuzelachtige
en zelfbehaaglijke beoefening van eene wetenschap
of kunst.
GELIEFKENS, GELIEVEKENS, o. my. (Zuidn.) geliev en.
GELIEFKOOSD. bn . geliefd, dierbaar: een geliefkoosd
meest geliefd: zUn geliefkoosd eten, dat
oo•cl,
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waarvan hij het meeste houdt; hare geliefkoosde
dichter, haar lievelingsdichter.
GELIEVEN, m. my. een minuend paar: de gelieven

treinen kwamen juist gelijk aan; dadelijk, meteen:
het begint gel& weer; — bw. (van graad), (gew.) in
dezelfde mate, evenzeer: zfj zfjn gelffic arm; (bijb.)
gelfjk als, even als.
GELIJK, o. het bn. zelfstandig gebezigd: gel& met
gelijk vergelden, iets met gelijke munt betalen; — gelijk mint (of zoekt) geljk, al wat onderling overeenkomt, gevoelt zich tot elkaar aangetrokken; — er is
meer gelijk dan (als) eigen, gelijkenis bewtjst nog geen
identiteit of yerwantschap; — men ziet daar boom
noch booms gelfjk, geen enkelen boom; — iets in 'tgeWe, spreken, het goed praten, misverstand wegnemen;
(ook) iets vergoelijken; (gew.) gij moet in 't gelffic
spreken, onpartijdig oordeelen of uitspraak doen;
—ietsinhetgelijkbrengen,
het in 't effen brengen,
redderen : h# zal dat verwarde zaakje wel in 't gelfjk
brengen; — in het gelfjk breien, (van breiwerk) een der

rocken de eenzaamheid; — brieven van gelieven zfjn
met boter verzegeld, op minnaarsbeloften is niet to

vertrouwen.
GELIEVEN, (geliefde, heeft geliefd), believen: hij
wil iedereen gelieven; goedvinden, willen: de knecht
kwam vragen, hoe laat h# geliefde uit te rjden; (inz.
als beleefde vorm voor een verzoek of bevel) : gelief
tnfj te volgen; UEd. gelieve te zenden ....; gelieve de ontvangst dezes to berichten; gelieve te betalen
(formule

op handelspapier).
GELIG, bn. (-er, -st), een weinig geel, naar het
gele zweemende (inz. van iets dat oorspronkelijk
een heldere kleur had, die niet zuiver bewaard is
gebleven) : die papieren zijn gelig geworden; dat linnen ziet gelig.
GELIGGEN, (gelag, is gelegen), (gew.) in de kraam
komen, bevallen : van een kind geliggen; — van iemand
geliggen, bij hem in de kraam komen.
GELIJK, bn. bw. (-er, -st, of meer -,meest -),geheel
met elkander overeenkomende wat betreft zekere
hoedanigheden: met gelfjke wapenen strijden; beide
iegers waren gelijk in macht en in mood; zij was een
duifje gelijk, zoo onschuldig; — gelijken gang (tred,
koers) met iem. of iets houden, even snel voortgaan,

iem. of iets in zijne beweging bijhouden, (ook fig.);
—gelijk moniken,glfjke apen,
menschen van eene
soort hebben dezelfde eigenaardigheden; — iemand
met gelfjke munt betalen, hem op een dergelijke wijze
bejegenen, als hij het den ander gedaan heeft; overeenk)mende in rang, stand of macht: de menschen zijn
niet gelijk, er is meer en minder; gelfjke huwelijken,

huwelijken tusschen personen van denzelfden
stand; een gelfjke strod, een strijd tusschen personen
die tegen elkander opgewassen zijn; overeenkomende in rechten en plichten: alle burgers zijn voor
de wet gelijk; gelfjke schuldeischers, zij die bij een
faillissement geen voorrecht boven andoren hebben; (van uurwerken) overeenkomende met den
waren tijd, den juisten tijd aanwijzende: mijn horloge
is gelijk, (ook) ik ben precies gelfjk;
onderling gelijk, even groot, dezelfde, hetzelfde:
in gelfjke mate, in even groote mate; op gelfjken
voet, op denzelfden voet; zaken van gelijke waarde,
dezelfde waarde; zfj krijgen een gelijke portie, evenveel; van gelijk gewicht, even zwaar, even belangrijk; te geloker tad, terzelfdertijd; het is mij
gelfjk, geheel hetzelfde, om het even, onverschillig;
zich zelven steeds gelfjk blfjeen, in al zijn doen en
laten dezelfde blijven; (wisk., van twee grootheden,
waarin eene gemeene maat evenveel malen is begrepen): driehoeken met gelfjke basis en gelijke hoogte
son gelyk van inhoud, hebben denzelfden inhoud;
twee begrensde vlakken die elkaar geheel bedekken zijn
gelfjk en gelfikvormig; tweemaal twee is gelfjk vier
(2 X 2 = 4), evenveel als vier; —
effen, vlak, vrij van oneffenheden: de weg is allesoehalve gelfjk, er zfjn groote kuilen in ; die steenen liggen niet gelfjk, een gelfjke draad, die overal even
dik is; — met den grand gelijk maken (van gebou-

wen, vestingwerken enz.), ze slechten, sloopen, tot
op den grond afbreken; — gelijk van humour, altijd
hetzelfde humour bezittende, zonder luimen of
grillen; —
bw. (van wijze) op gelijke wijze: die kinderen zfjn
gelijk gekleed; de viool is gelijk gestemd met de piano;
gelijkelijk: gelfjk deelen, gelijk op deelen; — gelijk op
spelen, niets winnen on niets verliezen ; — bunderbundersgetyk, pondpondsgelijk (bij het aanslaan in dijks-

of polderlasten), in verhouding tot, naar mate van
het aantal bunders dat ieder bezit, of het aantal
schotponden waarop hij gezet is; — bw. (van plaats)
op hetzelfde punt, even ver in verhouding tot elkaar:
de hardrifders bleven Lang met elkander gelijk; de schepen
zijn nu nog gelfjk, maar dat zal niet zoo blijven;
—bw.(vantijd)openzlfd tij,ogelijk:
de twee
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naalden juist tot op de helft afbreien, zoodat men
het werk behoorlijk kan oprollen; —
gelijk hebben, groot deugdelfjk -, volkomen gelfjk hebben, in een gegeven geval de billijkheid vOOr zich
hebben, billijk en verstandig handelen : hij heeft groot
gelfjk, dat hfj het niet doet; (ook) eene mooning uiten,
die met de waarheid overeenkomt: gfj hebt gelffic,
mijn oordeel was overifid; je hebt het grootste gel(
van, de vischmarkt, spottend gezegd tegen iem. met
wien men niet langer wil redetwisten; — hfj wil altijd
gelljk hebben, nooit toegeven dat hij zich misschien
vergist; — iemand (groot) gelfjk geven, erkennen dat

hij in het gegeven geval goed of naar behooren
handelt; — de uitkomst heeft hem in 't gelfjk gesteld,
bewezen dat hij gelijk had; — hfj kreeg van iedereen
yeti*, alien stenaden met zijne bewering in;
—bij gelijke,
(Zuidn.) bij voorbeeld; — van gelfjke(n),
van 's gel#ken, evenzoo, op dezelfde wijze; inz. bij
het beantwoorden van een wensch of groat: (ik
wensch hetzelfde; — te gelfjk, to gelijker tijd, op
hetzelfde oogenblik: men kan geen twee dingen te gelfjk
doen; ze schreeuwden allen to gelfjk; laat slechts e'en
persoon te gelfjk binnen.
GELIJK, vw. evenals, als: bleek gelijk de dood; stamelen gelY7e een kind; hij is zenuwachtig, gelijk zijn
vader was; gelijk in den hemel alzoo ook op de aarde;
als 't ware: hfj kwam gelijk op vleugelen aangesneld;
(Zuidn.) terwijl, to gelijk dat: gelijk ik nu door de
duisternis mfj voortspoedde, zag ik twee vurige oogen op
?no gericht.
GELIJKAARDIG, bn. van gelijken aard, natuur of

hoedanigheid (van personen en zaken). GELIJKAARDIGHEID, v.
GELIJKBAAR, bn. (dicht.) gelijkgesteld of vergeleken kunnende worden met iets anders; ...BEDUIDEND, bn. (van woorden en uitdrukkingen) gelijkbeteekenend.
GELIJKBEENIG, bn. (meetk.) een gelfjkbeenige driehoek, een driehoek met twee gelijke ztden,gelffkbeenig trapezium, een trapezium waarvan de niet evenwijdige zijden aan elkaar gelijk zijn. GELIJKBEENIGHEID, v.
GELIJKBETEEKENEND, bn. (van woorden en uitdrukkingen) hetzelfde of nagenoeg hetzelfde beteekenend.
GELIJKBREIEN, (breide gelijk, heeft gelijkgebreid),
(van een breiwerk) eene der naalden tot op de helft
afbreien, zoodat men het werk behoorlijk kan oprollen en een poos laten rusten.
GELIJKDRAADSCH, bn. (van garens, katoen, touwwork enz.) uit een gelijk, een even groot getal draden gesponnen.
GELIJKDRACHTIG, bn. (-er, -st), (van touwwerk)
over de geheele lengte dezelfde draagkracht hebbende: patenttouw is gelfjkdrachtiger dan uit de hand
gesponnen touw. GELIJKDRACHTIGHEID, Y.
GELIJKDRADIG, bn. gelijkdraadsch;
(-er, -st),
(w. g.) (van schrtilletters) met neerhalen van gelijke
dikte geschreven : fraai, gelfjkdradig schrift. GELIJKDRADIGHEID, v.
GELIJKE, m. en v. (-n), persoon die iem. evenaart
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in rang, stand of macht, in bekwaamheid of talent
enz.: met zone gelijken omgaan; uwe gebreken hinderen niemand: noch uwe meerderen, noch uws gelificen, en
minst van al uwe minderen; — al is Jan Pieters dood,
daar leeft nog zijns gelijke, al is een der wakkerste

staders gevallen, er blijven nog kloeke mannen ter
verdediging des vaderlands over; — zons gelfjke niet
hebben (of vinden), door niemand geevenaard worden; — kwade woven zjjn zonder gelfjken, er is niets
ergers dan een kwaad wig; — roer den duim bfj uws
gelfjken, maak dat een ander wijs.
GELIJKELIJK, bw. op gelijkmatige wijze:gelijkelific
deelen, verdeelen, zoodat ieder evenveel krijgt; op denzelfden tijd, te gelijk: alien stoven gelokelfjk op; in
dezelfde mate, evenzeer: twee klippen zijn hier geldkeifjk te mijden; poezie die en gevoel en smaak en oordeel gelfftelfjk bevredigt.
GELIJKELIJKHEID, v. gelijkmatigheid: voor de gelijkeifjkheid zal ik ook maar een taartje meeproeven.

GELIJKEN, (geleek, heeft geleken), (dicht.) gelijk
zijn (aan iera. of iets), geheel (er mode) overeenkomen, evenaren : geen naam, die dezen naam gelfjkt of
schooner in 't geschiedboek prijkt; doch wie gelijkt dien
held in kracht en dapperheid I; in vele opzichten, of,
in zekere mate overeenkomen : de zieke geleek wel een
geraamte ; de wei gelijkt een groen tapijt; die jongen
gelfj4 naar zfjn vader, heeft dezelfde karaktertrekken; zij gelfjken op elkaar als twee druppels water, zij

hebben zoo veel van elkander dat er niet het minste
verschil te entdekken van; ze gelijkt sprekend op hare
moeder; ook in toepassing op portretten: je gel jkt
goed; dat portret is niet gel ilkend; (Zuidn.) gelfjken aan,
gel tjken op : Vlaanderen geleek aan een gistenden vuurber g ; — wat (of heel wat) gelijken, er uitzien als iem.
of iets van belang (maar alleen in schijn), uiterlijk
wat vertoonen: zffne kennis gelijkt heel wat, maar
heeft niets om het lijf; —
ik zag niets dat naar huis of schuur geleek, ik zag
schijn noch schaduw van een huis; — het gelijkt er
(in de verste verte) niet naar, het is volstrekt niet
zoo ; het begint er al mooi naar te gelijken, het begint er iets van te krijgen; — het gelajkt (of lijkt)
nergens naar, dat komt in 't geheel niet te pas, is in
de hoogste mate verkeerd of onbetamelijk: zijn gedrag
gelijkt nergens naar; dat opstel gelijkt naar niets,
is

een prul van de eerste soort; —
overeenstemmen met iemands lust, neiging, behoefte, hem aanstaan, bevallen: dat huis gelijkt mij
net, past mij juist; dat zou mij wel, goed, best, slecht,
allerminst geltjken; —
(dicht.) geltyken bjj of met, vergelijken : de invloed,
dien gij op mijn hart hebt, is nergens bij te gelken,
wel foei! gelijkt gij hem met mij?

GELIJKENIS, v. (-sen), overeenkomst in uiterlijken
vorm: zijn schrift heeft groote gelijkenis met dat van
zfjn vader; er is een sterke gelijkenis tusschen haar en
hare dodder; de gelekenis van dat portret is voortreffelijk; (bijb.) voorbeeld, model: de mensch is naar
Gods beeld en gelijkenis geschapen; (bijb.) afbeelding:
gij zult a geen gesneden beeld, noch eenige gelijkenis
maken: zinnebeeldig verhaal, inz. die waarvan Jezus
zich bediende bij zijne evangelieprediking : de gelid%
kenis van den Verloren Zoon; dichterlijke vergelij-

king.
GELIJKERWIJS,

bw. op gelijke wijze,
eveneens; — vw. evenals, gelijk (inz. in bijbeltaal):

hij riep met een groote stemme, gel#1cerwijs een leeuw
br uit.

GELIJKGAAN, (ging gelijk, heeft gelijkgegaan), even
snel gaande, denzelfden tijd aanwijzende (als een
ander uurwerk): die twee pendules gaan altrjd gelUk;
mijn horloge gaat gelijk (t. w. met de klok die den
juisten tijd aangeeft).
GELIJKGESCHOEID, bn. een gelijk schoeisel dragende, (fig.) overeenkomende in zeden en manieren,
van gelijke beweging; ...GEZIND, bn. van gelijke
gezindheid, dezelfde denkwijze toegedaan (meest van
godsdienstige overtuigingen),

GELIJKMATIG.
GELIJKGRONDS, bw. gelijkvloers.
GELIJKHEID, v. (van personen en zaken) volkomea
overeenkomst: gelijkheid van opvoeding, van smaak,.
van inborst, van karakter; gelfjkheid van rang en stand;

de gelijkstelling in rechten van alle burgers in staat
en maatschappij : de leus der Fransche revolutie was.vrijheid, gelijkheid en broederschap; op (den) voet van,.
gelijkheid met iemand omgaan, hem als gelijke be-

handelen; (wisk.) de overeenkomst tusschen groot-heden die gelijk aan elkaar zijn; (ook) een geval
waarin gelijkheid bestaat (in dezen zin ook in het
my. ...heden); gelijkmatigheid (van karakter, geest,
gemoed, de stem enz.); effenheid, vlakheid (van een
weg, straat enz.).
GELIJKHEIDSTEEKEN, o. (-s), (w. g.) teeken van ge-lijkheid, gelijkteeken: =.
GELIJKHOEKIG, bn. (wisk.) (van een meetkunstige-figuur) gelijke hoeken hebbende ; (van weer danOenemeetkunstige figuur) de overeenkomstige hoekea
twee aan twee gelijk hebbende : gelfjkvormige veelhoeken zfjn gel&hoekig. GELIJKHOEKIGHEID, v.
GELIJKIGHEID, v. (Zuidn.) gelijkheid.
GELIJKJARIG, bn. van gelijke jaren, van denzelfden
leeftijd.
GELIJKKLOPPEN, (klopte gelijk, heeftgelijkgeklopt),.
door kloppen vlak, effen, gelijk van oppervlaktemaken.
GELIJKKNIPPEN, (knipte gelijk, heeft gelijkgeknipt),.
door knippen de oneffenheden aan den rand wegne-men; inz. om een bepaalden vorm te verkrijgen:
zijne nagels gelfjkknippen; door knippen aan iets.
denzelfden vorm geven als iets anders heeft.
GELIJKKOMEN, (kwam gelijk, is gelijkgekomen), op.
hetzelfde punt, op dezelfde hoogte komen als iemand.
(of iets) anders, (eig. en fig.) : in twee maanden was ik met hem gelijkgekomen, had ik hem met de studioingehaald.
GELIJKLASTIG, bn. (van schepen) vOOr en achter
even zwaar belast en daardoor overal denzelfdea
diepgang hebbende.
GELIJKLOOPEN, (liep gelijk, heeft gelijkgeloopen),.
(van uurwerken) geregeld loopen, steeds den juisten
tijd aanwijzen; (van wegen, vaarten enz.) dezelfde
richting volgen: de weg loopt gelfjk met de rivier;
gelijkloopende linen , evenwijdige lijnen; (van schoeisel) aan den onderkant overal gelijk slijten (het
tegenovergestelde van scheefloopen); (van oppervlakten, vloeren, gangen enz.) overal dezelfde hoogte.
hebben, horizontaal zijn.
GELIJKLUIDEND, bn. bw. gelijk van klank : mijne
viool is niet gelijkluidend met de piano, ik zal haar
even stemmen; onze namen zijn wel gelijkluidencl, maariv?:j zijn geen families gelijkluidende woorden, homoniemen; van denzelfden inhoud, woordelijk over-eenstemmende: gelijkluidende plaatsen, plaatsen in
v.erschillende geschriften, waar een zelfde woord,
uitdrukking of volzin voorkomt; von- gelijkluidend afschrift, formule der schriftelijke verklaring die de
daartoe bevoegde persoon onder een afgeschreven
stuk plaatst en onderteekent, ten bewijze dat het
afschrift in alien deele joist is; — bw. (van wijze)
met gelijke beteekenis, in denzelfden geest. GELIJKLUIDENDHEID, v.
GELIJKMAKEN. (maakte gelijk, heeft gelijkgemaakt),
geheel vlak of ellen maken: een veld, een twin, een
pad gelijkm,aken. GELIJKINIAKER. m. (-s), waterpasser. GELIJKMAKING, v. (-en), het effenen (van
een veld enz.); afkanting (van hout, steen, metaal
enz.); (wisk.) de methode der gelijkmaking, een der
wijzen om vergelijkingen op te lossen, waarbij men
de eerste leden gelijk maakt.
GELIJKMATIG, bn. bw. (-er, -st), (Zuidn.) van gelijke
afmetingen, even groot of even klein (als een andere
persoon of zaak); voortdurend of overal gelijk (in
graad - van sterkte, kracht, snelheid enz.) : eene gelijkmatige dr tikki,w; een gelokmatige drat': ge7ijkmatig van
kle?cr: eep, gelijkinatige stijl, die geregeld in denzelfden toon voortgaat, zonder verheffing of daling;
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gelijkmoedig, niet onderhevig aan hartstochten of
grill n: een gelijkmatig karakter; h is gelijkmatig van,
humour, van geest; — bw. (van wijze) op eene gelijkniatige wijze: de raderen worden gel(jkmatig rondgedreven. GELIJKMATIGHEID, v.
GELIJKMIDDELPUNTIG, bn. (van cirkels en andere
kromme lijnen) hetzelfde middelpEnt hebbende,
concentrisch.
GELIJKMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), (van personen en
hun karakter) voortdurend dezelfde kalme _2;ernoedsgesteldheid bezittende, kalm gestemd, gecluldig onder
smart en beproeving; bw. (van wijze) op eene
wijze die van kalrnte, geduld of lijdzaamheid getuigt.
GELIJKMOEDIGHEID, v.
GELIJKNAMIG, bn. denzelfden naam dragende;
,(wick.) gelf]knamige grootheden, getallen, die uit eonheden van denzelfden naam zijn samengesteld; gekknamige breulcen, die denzelfden noerner hebben;
geltiknamige machten, wortelgrootheden, met denzelfden
exponent; (natuurk.) geloknamige polen (van magneten), geliiknamige electriciteiten, polen, electriciteiten, die denzelfden naam liebben,d.i.hetzij positief,
hetzij negatief zijn. GELIJKNAMIGHEID, v.
GELIJKROLLEN, (rolde gelijk, heeft gelijkgerold),
door rollen gelijkmaken.
GELIJKSCHAVEN, (schaafde gelijk, heeft gelijkgeschaafd), gladschaven, door schaven gelijkmaken.
GELIJKSCHEREN, (schoor gelijk, heeft gelijkgeschoren), (van wollen en andere stoffen) de oneffenheden
wegscheren, om eene gladde, gelijkmatige oppervlakte te verkrijgen; (fig.) gelijkmaken: er is een nit-

GELIJKSTEMMEN, (stemde gelijk, heeft gelijkgestemd), (van muziekinstrumenten) ze zoo stemmen
dat de overeenkomstige tonen even hoog zijn.
GELIJKSTEMMIG, bn. (muz.) (w. g.) denzelfden toon
gevende, gelijkgestemd.
GELIJKSTOOTEN, (stootte gelijk, heeft gelijkgestooten), (papierni. en boekdr.) papier gelijkstooten,
een bundel papier door stooten op eene tafel aan
de eerie zijde gelijkmaken.
GELIJKSTRAATS, bw. op gelijke hoogte als de straat,
beneden : gelfjkstraats wonen ; eene kamer geltYkstraats.
GELIJKSTRIJKEN, (streek gelijk, heeft gelijkgestreken), door strijken met de hand, met een strijkhout
of strijkijzer vlak- of effenmaken.
GELIJKTANDSCH, bn. (van paarden) gelijke tanden
hebbende: met het zevende of achtste jaar is een paard
gewoonlijk gelijklandsch, zijn de hoektanden even groot
geworden ale de andere tanden.
GELIJKTEEKEN, 0. (-s), benaming van het teeken
dat in de wiskunde gebezigd wordt om de gelijkheid
van twee grootheden aan to duiden.
GELIJKTIJDIG, bn. bw. uit denzelfden tijd: gelfjktijolige schr(jvers, gebeurtenissen, in denzelfden tijd
levende, geschiedende, (aardk.) gelijktijclige vormingen, in betzelfde tijdperk ontstaan; op hetzelfde tijdstip geschiedende : een gelijktijdige oorlogsverklaring;
bw. (van tijd) in hetzelfde tijdvak; to gelijker
tijd. GELIJKTIJDIGHEID, v.
GELIJKTONIG, bn. bw. (w. g.) (van snaarinstrumenten), gelijken toon gevende, gelijkgestemd.
GELIJKTREKKEN, (trok gelijk, heeft gelijkgetrokken), (van vlas) het door eene kam trekken, om do
dooreengewarde stengels in rechte en gelijke richting te brengen; (van blik) het gelijk of eden van
oppervlakto maken.
GELIJKVIJLEN, (vijlde gelijk, heeft gelijkgevijld),
(van nietalen) ze met de viji effen- of vlakmaken.
GELIJKVLAKKIG, bn. (meetk.) gelijke vlakken hebbende: de regelmatige lichamen zijn gelijkvlakkig ;
...VLEUGEL1G, bn. (van insecten) zoowel vliezige
voor- als achtervleugels hebbende.
GELIJKVLOEIEND, bn., (spraakk.) geljjkvloeiende
werkwoorden, zwakke werkwoorden.
GELIJKVLOERS, bw., GELIJKVLOERSCH, bn. op
dezelfde hoogte als de vloer, beneden (van de bonedenverdieping in een gebouw); (fig.) van eene redo
of een geschrift) laag bij den grond, zonder eenigo
verheffing.
GELIJKVORMIG, bn. gelijk van vorm of uiterlijke
gedaante; (aardk.) gel(jkvormige ligging, (van steensoorten in de aardkorst) eene ligging waarbij de
lagen der eene soort in strekking en honing met
die eener andere soort overeenkomen; (meetk.) van
vlakken of lichamen) in vorm met elkaar overeenkomende, gelijk b. v. driehoeken wier gelijkstandige
zijden evenredig zijn; gelfjk en gelfikvormig, congruent,
van inhoud en vorm gelijk, zoodat men ze zOO kan
plaatsen dat zij elkander volkomen bedekken; —
(van personen) op iemand of iets gelijkende, er
innerlijk mode overeenkomende: zich iem. gelijkvormi g wenschen (inz. in bijbelstijl); (van zaken) er overal
gelijk uitziende (in dozen zin met de trapper van
vergelijking -er, -st) : men moot de ruwe klei van onrein-

wendige beschaving en een algemeene kleeding, welke
Loppervlakkig alle standee geWkscheert.
GELIJKSLAAN, (sloeg gelijk, heeft gelijkgeslagen),
door slaan gelijkmaken.
GELIJKSLACHTIG, bn. (-er, -st), (Zuidn.) van dezelfde
soort, gelijksoortig; overal op gelijke wijze samengesteld, geheel van dezelfde hoedanigheid ; (stelk.)
een gelijkslachtige veelterm, woarvan alle termen van
denzelfden graad zijn; (spraakk.) (w. g.) gelijkslachtige
naamwoorden,, zelfslachtige naamwoorden. GELIJ KSLACHTIGHEID, v.
GELIJKSLIJPEN, (sleep gelijk, heeft gelijkgeslepen),
door slijpen gelijkmaken.
GELIJKSNEDIG, bn. bw. (-er, -st), (w. g.) (van schrij fletters) overal met denzelfden vasten vorm, met
dezelfde kracht op het papier gezet: zuiver, gelijksne-

dig schrift.
GELIJKSNIJDEN, (sneed gelijk , heeft gelijkgesneden), door snijden gelijkmaken (in lengte, hoogte
enz.) ; de oneffenheden wegsnijden.
GELIJKSOORTIG, bn. van dezelfde soort. UELIJKSOORTIGHEID, v.
GELIJKSTAAN, (stond gelijk, heeft gelijkgestaan),
in rang, stand, aanzien,bekwaamheid,bevoegdheid,
geschiktheid enz. overeenkom en: vele onderwiyzers

staan met het hoofd der school gelijk in bevoegdheid en
in kennis; dezelfde beteekenis, dezelfde waarde hebben, gelijk zijn: de kansen staan dat staat niet
gelijk.
GELIJKSTALTIG, bn. (w. g.) gelijk van gestalte, van
gedaante.
GELIJKSTAMPEN, (stampto gelijk, heeft gelijkgestampt), door stampen gelijk- of effenmaken.
GELIJKSTANDIG, bn. (bouwk. en meetk.) ten opzichte van den stand met elkander overeenkomende:
gelijkstandige hoeken, zijden, diagonalen ens. GELIJKSTANDIGHEID, v.
GELIJKSTEKEN, (stak gelijk, heeft gelijkgestoken),
door steken gelijkmaken; inz. met den steekbeitel
oneffenheden. wegnemen.
GELIJKSTELLEN, (stelde gelijk, heeft gelijkgesteld),
(van personen) ze even hoog stellen wat rang, larizien, kennis, bekwaamheid betreft; iemand met ern
cinder gelijlcstellen, hem behandelen als de gelijke
van dezen; zich met iemand gelijkstellen, zich met hem
'op gelijken voet plaatsen; (van zaken) ze van gelijke
waarde achten. GELIJKSTELLING, v. (-en).
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heden ontdoen en haar dooreenmengen en gelijkvormiger
maken. GELIJKVORMIGHEID, v. GELIJKVORMIGHEIDSPUNT, o. (-en).
GELIJKWAARDIG, bn. gelijk van waarde [een
Germanisme]. GELIJKWAARDIGHEID, v.
GELIJKWRIJVEN, (wreef gelijk, heeft gelijkgewreyen), door wrijven ell•n-, vlakmaken.
GELIJKZETTEN, (zette gelijk, heeft gelijkgezet), (van
uurwerken) de wijzers zoo stellen, dat zij denzelfden
tijd aanwijzen als een ander uurwerk: ik heb min
horloge met de torenklok gelijkgezet; (van barometers)
den lossen wijzer op hetzelfde punt zetten als do
wijzer die de drukking aanwijst, om na verloop van
eenigen tijd de verandering in luchtdruk to kunnen
waarne,men.

L

GELIJICZIJDIG.

GELOOFSBRIEF.

GELIJKZIJDIG, bn. (meetk.) zijden van gelijke lengte
hebbende: een gelftzfjdige driehoek, veelhoek. GELIJKZIJDIGHEID, v.
GELIJKZWEVEND, bn., (muz.) gelijkzwevende temperatuur, zie TEMPERATUUR.
GELIJND, bn. (van papier) van lijnen voorzien, gelinieerd: gelijnd schriffpapier ; een geltjnd kasboek.
GELIJST, bn. in eene lijst gevat; (van den spiegel
en de galerijen van schepen) met lijsten of bewerkte
randen versierd (meest in samenst.): een schip met

waardigheid van een verhaal, enz.: zijn geloof in de
eerljkheid der menschen is geschokt; ik sla (of hecht)

witgelfisten spiegel.

GELIK, o. het telkens of aanhoudend likken, onwaardig vleien van personen, wier gunst men wil
bejagen; het voortdurend zoenen.
GELIKDOORND, bn. (scherts.) met een of meer likdooms gekweld.
GELIKT, bn. gladgemaakt, glanzend. GELIKTHEID, v.
GELIND, GELINT, o. (-en), zie GLINT.
GELING, v. (gew.) geelzucht.
GELINIEERD, bn. gelijnd.
GELINT, bn. met linten getooid : gelint en gestrikt.
GELIPT, bn. (scherts.) met dikke lippen.
GELISP, o. (w. g.) gelispel.
GELISPEL, o. het telkens of aanhoudend lispelen
(de letters s en z met een eigenaardig zacht gesis
uitspreken); bet zacht en fluisterend spreken ; (dicht.)
het zacht ritselend geruisch van den wind, van het
gebladerte of van een kabbelend beekje.
GELLETJE, o. (-s), een gedeelte der ingewanden
van den haring, nl. het hart dat, vlak bij de kieuwen
gelegen, bij het kaken mede wordt weggenomen: die
haring is niet goed gekaakt, het gelletje hangt er nog aan.

GELLETJE, o., (gew.) voor een gelletje loopen, een
voorwerp van bespotting zijn; iemand tot een gelletje maken, hem voor het lapje houden.
GELLETJE, o. geldje; zie GELDJE.
GELLIG, bn. (gew.) gallig: een gellig schaap, een
schaap dat aan de galligheid lijdt; hi" is erg gellig
van humeur, korzelig, gemelijk, kregel; wat ziet hij
er gellig uit, bleek, geel. GELLIGHEID, v.
GELLIG, bn. (w. g.) (jag.) een gellige haas, een haas
wiens geslachtsdeelen met een roosachtigen uitslag
bezet zijn. GELLIGHEID, v.
GELLING, v., ook GELLINGHENNEP, m. de manljjke plant van den hennep, in tegenstelling van de
vrouwelijke die het zaad bevat en zaailing heet.
GELOBD, bn. (plantk.) (van bladeren) aan den rand
door diepe insnijdingen verdeeld in eenigszins afgeronde lobben of slippen.
GELOEI, o. het telkens of aanhoudend loeien (van
rundvee, roerdompen, olifanten enz.; ook van den
bulderenden storm en de golven der zee); (w. g.) het
brullende geluid van iem. die woedend is.
GELOER, o. het telkens of aanhoudend loeren.
GELOFTE, v. (-n), plechtige belofte waarbij men
zich vrijwillig tot eene offergift of tot zekere handeling verbindt: de gelofte tot een bedevaart; eene gelofte
doen (of afleggen); *le gelofte breken ; (R. K.) de plechtige belofte van gehoorzaamheid en kuischheid, enz.
die bij de priesterwijding of de intrede in een geestelijke orde wordt afgelegd; het vaste besluit om
iets to doen : hij deed bij zichzelf de heilige gelofte van
nooit to zullen trouwen.
GELOFTEGIFT, v. (-en), (R. K.) eene gift, voortspruitende uit eene gelofte.
GELOFTENIS, v. (-sen), gelofte.
GELOKT, bn. zware, bevallige lokken hebbende,
lokkig: zij schudde het gelokte hoofd; blondgelokte, zwartgelok to schoonen.
GELOL, o. het geluid van katten, gekrol ; het zeurig
opdreunen van iets dat min of meer op gezang
gelijkt; onbeschaafd en hard gezang.
GELOMMER, o. (dicht.) lommer.
GELONK, o. het telkens of aanhoudend lonken, inz.
van verliefde personen.
GELOOF, o. vertrouwen in de waarheid van eens
anders beweringen en beloften. of in de geloof-

geen geloof aan zifrie beweringen; hi/ verdient geen
geloof, is onbetrouwbaar; de zaak vond geen geloof,

werd niet geloofd; —
het vast en onwankelbaar vertrouwen op God en
Gods woord: het geloof is eat vaste grond der dingen

die men hoopt, en een belays der zaken die men niefr
ziet (Hebr. 11: 1); met een vurig geloof bezield; een geloof dat bergen verzetten kan, waaruit men de kracht

kan putten, om alle moeilijkheden to boven to komen; geloof, hoop en liefde; het geloof in God, in Christ' u s ;
het geloof in het bloed, in het kruis enz. van Jezus, het
vast vertrouwen op de zegenrijke gevolgen van het
lijden en sterven des Heilands voor het menschdom ;
(bij uitbr.) geloof in de wetenschap, in de deugd, in de
menschheid, het vertrouwen op den heilzamen invloed
der wetenschap, op de zegepraal der deugd, der betere
natuur van den mensch; —
het gelooven, in tegenstelling van het weten: het
geloof aan God, aan de goddeliike openbaring, aan het
leven hiernamaals, het vast vertrouwen dat God

werkelijk bestaat, dat de bijbel Gods woord bevat,
dat de mensch tot een eeuwig leven bestemd is;
het geloof aan spoken, de overtuiging dat er werkelijk spoken bestaan; een blind geloof, waarbij men
blindelings anderen volgt;
(...looven), geloofsbelijdenis, geloofsovertuiging:
hj durft niet voor zijn geloof uitkomen ; twee gelooven
in een huis, dat is een groot kruis, of twee gelooven op
e'en kussen, dear slaapt de duivel tusschen, als man
en vrouw niet hetzelfde geloof hebben, is dit licht
oorzaak van moeilijkheden; het Roomsche, het Gereformeerde, het Luthersche geloof, de christelijke waarheid naar de voorstelling der Roomschen, Gereformeerden, Lutherschen; het oude en het nieuwe geloof,
de Roomsche en de Protestantsche godsdienst; van
geloof veranderen, tot een anderen godsdienst overgaan; het alleenzaligmakend geloof; het ware geloof; een
broeder in den geloove, een geloofsgenoot; de twaalf
artikelen des geloofs, de zoogenaamde apostolische.
geloofsbelijdenis, het credo, als formulier in verschillende christelijke kerkgenootschappen in gobruik; —
het vertrouwen in geldzaken, krediet: kwaad geluk maakt kwaad geloof, loopt het iemand tegen, dan
gaat zijn krediet achteruit; het beste geloof is gereed
geld, geen beter krediet dan gereede betaling; „Van
owls 't Geloof", naam van herbergen, waar men aan
de vaste klanten krediet placht to verleenen; — op
goed geloof, op good vertrouwen.
GELOOFBAAR, bn. (-der, -st), geloofd kunnende
worden, aannemelijk. GELOOFBAARHEID, v.
GELOOFELIJK, bn. (-er, -st), geloof verdienende,.
aannemelijk. GELOOFELIJKHEID, v.
GELOOFSARTIKEL, o. (-en), eene grondstelling desgeloofs, inz. gezegd van eene der twaalf uitspraken,
waaruit de apostolische geloofsbelijdenis (de twaalf"
artikelen des geloofs) bestaat; (bij uitbr.) eene of
andere stelling die men erkent als een der beginselen zijner partij of die men voor zichzelf uit vaste
overtuiging aanneemt; ...BEGRIP, o. (-pen), begrip,
of denkbeeld, dat deel uitmaakt van eene bepaalde
godsdienstige overtuiging.
GELOOFSBEKENTENIS, v. (-sen), ...BELIJDENIS,,
v. (-sen), verklaring die men aflegt omtrent zijne
godsdienstige overtuiging; bij uitbr. ook van iemands
staatkundige of letterkundige overtuiging: een politieke geloofsbelijdenis; ...BEPROEVING, v. (-en), de
beproeving van de oprechtheid on de kracht van
iemands geloof door de verzoekingen en wederwaardigheden, waaraan hij is blootgesteld.
GELOOFSBRIEF, m. (...brieven), oorkonde, afgegeven door een vorst of regeering, waaruit blijkt dat
de houder gemachtigd is tot het -volbrengen van een
bepaalden last bij een anderen vorst of staat; (bij
uitbr.) de schriftelijke bewijsstukken, die een afgevaardigde bij een vertegenwoordigend lichaam (Sta-

GELOOFSBRIEF.
ten-Generaal, gemeenteraad enz.) moat overleggen,
om to doen blijken dat hij op wettige wijze gekozen is en dat er tegen zijne verkiezing geen bezwaren zijn.
GELOOFSDWANG, m. dwang, onderdrukking, die
iemand wordt aangedaan ter zake van zijn geloof;
...GENOOT, m. (-en), ...GENOOTE, v. (-n), een belijder
(belijdster) van hetzelfde geloof; aanhanger van
dezelfde politieke partij; ...GESCHIL, o. (-len), twist
over geloofszaken; ...GETUIGE, m. en v. (-en), martelaar, martelares; ...GRONDEN, m. my. gronden
waarop het geloof rust; ...HAAT, m. haat wegens
verschil van godsdienstig geloof, godsdiensthaat.
GELOOFSHALVE, bw. ter wille of ter zake van het
geloof: de ongelukkigen die geloofshalve vervolgd en
verdrukt worden.
GELOOFSHELD, m. (-en), iemand die, sterk door
het geloof, hel-e-ehaftige of groote daden verricht;
...IJVER, m. de ijver die iem. bezielt voor zijne
godsdienstige overtuiging en de begeerte om deze
to verdedigen en to verbreiden; ...KRACHT, v.
kracht die men put uit zijn geloof.
GELOOFSLEER, v. de leer van het godsdienstig
geloof, de leerstellingen waarin de inhoud des geloofs wordt uiteengezet ; ...LEUS, ...LEUZE, v. (...leuzen), de leus waarin de aanhangers eener godsdienstige gezindte hun gemeenschappelijk hoofdbeginsel hebben uitgedrukt; ...LEVEN, o. het hoogere
leven van den mensch, voor zoover dit door zijne
godsdienstige overtuiging bepaald on beheerscht
wordt.
GELOOFSONDERWIJS, o. onderwijs in den godsdienst; ...ONDERWIJZER, m. (-s), catechiseermeester; ...ONDERWIJZERES, v.(-sen); ...ONDERZOEK,
o. onderzoek aaar de rechtzinnigheid van iemands
geloof, inquisitie; ...ONDERZOEKER, m. (-s), inquisiteur; ...OVERTUIGING, v. (-en), vast en onwrikbaar godsdienstig geloof; de leerstellingen die den
inhoud van het overtuigd geloof uitmaken.
GELOOFSPUNT, o. (-en), een der punten (onderdeelen) des geloofs, een leerstuk; ...RECHTBANK, v.
(-en), inquisitie; ...RECHTER, m. (-s), rechter in zake
het geloof; ...REGEL, m. (-s), regal, richtsnoer, voorschrift des geloofs.
GELOOFSSCHILD, o. (dicht.) het godsdienstig geloof dat den mensch beschermt in den strijd en de
verleidingen des levees; ...STUK, o. (-ken), grondstelling, artikel des geloofs; ...TWIST, m. (-en), godsdiensttwist.
GELOOFSVERANDERING, v. (-en), overgang tot een
anderen godsdienst ; ...VERSTERKING, v. het krachtiger worden van het godsdienstig geloof; ...YEETROUWEN, o. vast en innig vertrouwen, gegrond
op het geloof in God; ...VERVOLGING, v. (-en), onrechtvaardige of liefdelooze vervolging ter zake van
het geloof; ...VERWANT, m. (-en). ...VERWANTE, v.
(-n), geloofsgenoot, iem. die eene verwante geloofsovertuiging heeft.
GELOOFSVERZAKING, v. ontrouw aan, afval van
het godsdienstig geloof dat men tot dusver beleden
heeft; m. (-en), de eigenaardige vorm
waarin iemands geloof zich openbaart; ...VRAAG.
v. (...vragen), vraagpunt betreffende het geloof;
...VREDE, m. vredesverdrag, waarbij de geloofszaken worden geregeld, godsdienstvrede; ...VRIJHEID,
v. vrijheid van godsdienst; ...WA_ARHEID, v. (...waarheden), stelling betreffende het godsdienstig geloof,
die door de belijders als waar erkend wordt; ...ZAAK,
v. (...zaken), eene zaak die het geloof betreft.
GELOOFWAARDIG, bn. (-er, -st, meer- en meest-).
geloof verdienende, betrouwbaar: geloofwaardige
schryvers, betrouwbaar ten opzichte hunner mededeelingen; eon geloofwaardig getuige; dat verhaal is
veer geloofwaardig. GELOOFWAARDIGHEID, v.
GELOOP, o. het telkens of aanhoudend loopen:
wat een geloop en gestommel door huis; er is daar veel
geloop, het is er druk, er komen veel menschen.
GELOOVE, o. (dicht.) geloof.

GELUID.
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GELOOVEN, (geloofde, heeft geloofd), vertrouwen

stellen in iemand ten opzichte van zijne beweringen,
verzekeringen of beloften : iemand gelooven; ik geloof
hem op zijn woord, zijne bloote verzekering is mij
reeds genoeg; wat geeft het of ik het al zeg, ik word
toch niet geloofd; — zijne oogen (of ooren) niet durven (of
kunnen) gelooven, zijn oogen of ooren niet vertrouwen, niet durven aannemen wat men ziet of hoort; —
vast vertrouwen op God on Gods woord, overtuigd
zijn van Gods bestaan en van de waarheid van de
goddelijke openbaring: ik geloof; zij gelooven in God,
in Christus, in den naam van Jezus; vast overtuigd
zijn dat iem. of iets niet alleen in de verbeelding,
maar in werkelijkheid bestaat:
gelooft niet aaneen persoonlijken God; aan spiritisme, aan spoken gelooven; ik geloof niet aan zijn invloed; — er aan moeten
gelooven, (eig.) tot erkenning moeten komen, dat lets
onvermijdelijk is: je zult er aan moeten gelooven, ge
zult u moeten onderwerpen aan het onvermijdelijke r
gemoathdn, geamhtokis;
zyn laatste gulden heeft er aan moeten gelooven, heeft
hij moeten uitgeven ; —
(lets) voor waar houden: geloof die praatjes niet; ik
geloof er geen woord van; ik kan het niet gelooven; ik
geloof dat hfj een eerlijk man is, ik houd hem voor
eerlijk; geloof mij steeds uwen toegenegen A, (aan het
slot van brieven) beschouw mij als u steeds toegenegen; meenen, denken; het is, geloof ik, twee war;
gelooft ge, dat het zal gaan regenen ?; hi] geloofde zich
tot groote dingen bestemd; dat geloof ik! dat zou ik
denken, ja zeker; — gelooven op gezag, lets voor waar
houden op gezag van anderen, zonder eigen onderzoek.
GELOOVIG, bn. bw. (-er, -st), vast en innig geloovende, vertrouwende op God en de goddelijke waarheld (ook van belijders van andere godsdiensten dan.
het Christendom): eene geloovige Christin; met eengeloovig hart; een geloovig gebed; voor de geloovige Muzelmannen is de Koran het volmaakste boek; — bw. op
eene wijze die van geloof getuigt. GELOOVIGHEID, v.
GELOOVIGE, m. en v. (-n), de belijder van een bepaald godsdienstig geloof, inz. van den Christelijken
of Mohammedaanschen godsdienst.
GELP, bn. bw. (gew.) (van boomen en planten)
welig groeiende, tierig : de rogge staat gelp; gelpe tarwe;
een gelp land, een vruchtbare akker.
GELT, bn. (van vrouwelijk vee) onbevrucht, gust y
een gelt varken; (jag.) ook van hinden, moer- var:
hazen enz. die to oud zijn oin jongen voort to brengen; vroeger ook van visch, ter aanduiding van het
mannetje, en van de manlijke hennepplant of gelling;
vgl. GELD (2de art.).
GELTE, v. (-n), (gew.) Jong wijfjesvarken, inz. een
dat gesneden is; soms ook van ander vrouwelijk
vee dat onvruchtbaar is gemaakt of geworden.
GELTE, v. (-I1), (hist.) benaming van eene oude wijnen biermaat, houdende vier pinten.
GELTEN, (geltte, heeft gegelt), (w. g.) een zwijn
snijden, onvruchtbaar maken; soms ook van andere
dieren gezegd.
GELTHARING. m. (-en), een mannetjesharing, hornerd.
GELUBDE, m. (-n), iem. die ontmand is, gesnedene,
castraat.
GELUI, o. het telkens of voortdurend luiden van_
eene klok of schel ; (spoor`.) het eerste, tweede, derde
gelui, de achtereenvolgende seinen met eene bel, om_
de reizigers to waarschuwen dat het vertrek ophanden is.
GELUID, o. (-en), de door het gehoorwerktuig waargenomen trillende beweging der lucht: het geluid
ivordt door de lucht voortgeplant; de bepaalde soort
van klank die door een persoon of zaak wordt
voortgebracht: een zacht, een schel, een doordringeni
geluid; verdachte geluiden; het geluid van stemmen;
de waarheid heeft een schoon getoid, is aangenaam
om to hooren; — geluid geven, een zekeren klank
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GELULD.

v-oortbrengen: die viool geeft een mooi, een rond
brengt voile tonen voort; ledige eaten geven het
_meeste geluid, ijdele en oppervlakkige menschen
.hebben het meeste praats; (van personen) zfj kon
seen geluid geven, - uitbrengen, (van aandoening, benauwdheid enz.) geen kik geven, geen woord spreken; ik riep, maar hij gaf geen geluid, hij antwoordde
niet; ik heb zfjn geluid nog niet gehoord, ik heb zijn
stem nog niet gehoord. GELUIDJE, o. (-s), zacht
geluid : de kleine maakte allerlei geluidjes.
GELUIDBREKER, m. (-s), een stukje hout of karton
•dat men bij sommige snaar- en blaasspeeltuigen
aanwendt tot demping van het geluid; ...DEAFER,
...DOOVER, m. (-s), geluidbreker.
GELUIDGEVEND, bn. wat geluid geeft;
v. het geven van geluid (met de stem).
GELUIDKUNDE, v. gehoorkunde.
GELUIDSBRON, v. (-nen), de bron van een geluid;
...GOLF, v. (...golven), golving in de lucht bij de voortplanting van het geluid ; ...LEER, v. de wetenschappelijke uiteenzetting van alles wat het geluid
betreft.
GELUIDSNELHEID, v. (...heden), de snelheid waarmede het geluid zich voortplant; ...STERKTE, v.;
...STRAAL, m. (...stralen).
GELUIDSTRILLING, v. (-en), de trillingen in de lucht
,bij de voortplanting van het geluid.
GELUIER, o. het voortdurend luieren.
GELUIMD, bn. in eene zekere luim of stemming
verkeerende : hoe is hij vandaag geluimd ; hoe komt
-

:

ge toch zoo slecht geluimd

GEL UKKIGHEID.
blijde gebeurtenis : het was een geluk voor hem, dat
er juist iemand was, die hem helpen kon; hjj had het
geluk het kind van een wissen deed te redden; er is
geen ongeluk zoo groot, of er is nog een geluk bfj, wat
een geluk, dat ik dien brief nog niet heb verzonden!;
het was zijn geluk dat hjj zwemmen Icon, anders was
hfj zeker verdronken; — bfj geluk, door een gelukkig
toeval, gelukkigerwijze; — het geluk hebben (beleefd-

heidsformule), het voorrecht -, het genoegen hebben:

ik hoop nog vaak het geluk to hebben u bfj mfj te zien;

GELUKJE, o. (-s), een klein geluk, een buitenkansje:
er moet een gelukje bfj, het moot wat meeloopen; ik
mocht ook wel eens zoo'n gelukje hebben; —

het behaaglijk gevoel van dengene, die al zijne
redelijke wenschen bevredigd ziet en zich verheugt
over de hem ten deel gevallen zegen: zfjn gelaat
blonk van geluk; dat waren dagen vol geluk; was zfj
nu maar hier, dan was min geluk volkomen; (scherts.)
je geluk hangt er niet van af, ge behoeft er u niet

zoolang over te bedenken, het is zoo gewichtig niet.
GELUKKEN, (gelukte, is en heeft gelukt), een voorspoedigen afloop hebben, wel slagen: do zaak sal wel

gelukken; de poging gelukte niet; die teekening is goal
gelukt, goed geslaagd, goed uitgevallen; het is mfj
niet gelukt, het heeft mfj niet mogen gelukken, ik heb
er niet in mogen slagen; dat zal hem niet gelukken,

hij zal er niet in slagen (inz. met het bijdenkbeeld:
ik zal het hem beletten) ; —
(Zuidn.) slagen (van een persoon) : .wij zullen het u
honderdmaal vergelden, als wij gelukken; ergens in gelukken, er in slagen: hfj gelukte in al zijne voornemens.

GELUISTER, o. het telkens of aanhoudend luisteren, inz. uit ongepaste nieuwsgierigheid.
GELUK, o. de fortuin, het blinde toeval, inz. van
een gunstigen loop der omstandigheden, de voorspoed die iemand zonder eigen toedoen te beurt
valt: het geluk client hem, is met hem ; het geluk begun-

GELUKKIG, bn. bw. (-er, -st), voorspoedig, fortuinlijk: hfj is gelukkig in al zijne ondernemingen; men
meet maar gelukkig zijn! (gezegd als het iem. buitengewoon meeloopt); ongelukkig in het spel, gelukkig in
de liefde (schertsend gezegd om ongelukkige spelers
to troosten); een gelukkig jaar ; een gelukkige oorlog;

stigt min oogmerk; hetgeen wfj hier verdienste noemen,
is vaak het werk van 't blind geluk (de geblinddoekte
Fortuin); — hij heeft zn geluk vergooid, eene gunstige
gelegenheid ongebruikt laten voorbijgaan; — dat is
meer geluk dan wfjsheid, voorspoed die niet aan eigen

met een gelukkig schot velde hij het dies ter neder;
ik beschouw dit als een gelukkig voorteeken —g;unstig:
zijn lot nam eene gelukkige wending, eene wending
ten goede; hij zal die zaak wel tot een gelukkig einde
brengen, goed volvoeren; de gelukkige afloop van zon
examen; onder een gelukkig gesternte geboren zijn, een

overleg to danken is, inz. gezegd wanneer iets tegen
verwachting goed afloopt; — dat is sneer geluk als
(dan) eigen (of als z#n eigen), dat is een bijzonder
buitenkansje; — hfj may nog van geluk spreken, het
had nog slechter kunnen afloopen; — het geluk ligt
op een klein hoekje, men kan noolt weten hoe het
ons onverwachts kunt begunstigen; — het geluk is de
wereld nog niet uit, (scherts.) wanneer aan iemand,
die groote verwachting had, eene kleinigheid ten
deel valt; — beter een ons geluk dan een pond wi9sheid
(of verstand), geluk brengt iemand verder dan wijs
overleg; —
voorspoed bij hetgeen men onderneemt: hij heeft

geluk in zone zaken, geluk in het spel ; zij streden met
afwisselend geluk, nu eens was de zege aan de eene
zijde, dan weer aan de andere; zijn geluk beproeven,
een kans wagon; — op goed geluk (af), in de hoop op
een goeden uitslag, doch in volslagen onzekerheid
omtrent den goeden of slechten afloop der onderneming; —
voorspoed, de aangename toestand waarin men verkeert, wanneer men al zijne redelijke eischen bevredigd ziet : het aardsch, het wereldsch geluk, de vergankelijke voorspoed; het huiselOk geluk, de zegen
die huisgenooten met en door elkander genieten ;
in iemands geluk deelen, zich met hem daarover verheugen hij maakte mij deelgenoot van zijn geluk, verhaalde mij het hem ten deal gevallen geluk; iemand
geluk wenschen, hem veel geluk toewenschen, hem alle
hell en zegen toewenschen, vgl. GELUKWENSCHEN ; geluk er mee I (zegenwenscl; bij het toeslaan
van een koop), moge het (gekochte) u geluk aanbrengen ; geluk op rears! goede reis; (fig.) van geliefde
personen, in wier bezit men zich geiukkig rekent:
:O. was ?neje troost, man geluk; —
een gunstig toeval, een aangenaam voorval, eene

gelukskind zijn; —
welgeslaagd, goed uitgevallen, goed: een gelukkig

portret; een gelukkige keuze; lad koos een gelukkig (geschikt) tOdstip voor zOn bezoek; de verontschuldiging,
die hij aanvoerde, was nietbejzonder gelukkig; hfj kreeg
een gelukkige gedachte, een goede ingeving ; —
voorspoedig, zoodat men reden heeft zijn geluk to
prijzen : /lc acht mij gelukkig, a dozen dienst te kunnen
bewifzen, ik beschouw dat als een geluk; iemand
(zich) gelukkig prOzen, hem (zich) voor gezegend houden: men prijst zich gelukkig om het bezit van verstand;
wie is de gelukkige?, aan wie(n) valt dat geluk to
beurt? (inz. van het winnen van de liefde eener
vrouw of van een prijs uit de loterij) hij is de gelukkige winner, de gelukkige bezitter er van, hij heeft het
geluk dat to hebben gewonnen, het te bezitten; een
gelukkig temperament, humour enz., een aangenaam,
gemakkelijk temperament, enz.; een gelukkig geheuyen, een goed, betrouwbaar geheugen; —
geluk genietende, tevreden in het behaaglijke gevoel van bevredigde wenschen: ik gevoel mij volmaakt

gelukkig; de gelukkige wader drukte zejn zoon aan het
hart; geld maakt iemand niet gelukkiger; ik ben zoo
gelukkig, hie ik hear jawoord heb; een gelukkig lot; de
yelukkigste oogenblikken zOns levees ; —
bw. (van wijze) op eene gelukkige wijze: ze)ne woor(len waren gelukkig gekozen; dat treft gelukkig ; hij
bw. (van omstandigheid)
ylimlachte zoo gelukkig;
bij geluk, gelukkigerwijze: gelukkig was het nog niet
te leat.
bw. (van omstandigGELUKKIGERWIJS,
held), gelukkig, bij geluk : gelukkigerwijze was ik juist

voor de onweersbui th?tis.

GELUKKIGHEID, v. (gemeenz.) het zich gelukkig
voelen, innig gelukkig zijn.

GELUKSBODE.

GEMAKKELIJK.

GELUKSBODE, m. en v. (-n), ...BODES, v. (-sen),
(w. g.) die eene gelukkige tijding brengt; ...GODIN,
v. (-nen), (fab.) Fortuna; ...HANS, m. (...hanzen),
gelukskind.
GELUKSKANS, v. (-en), kans van de fortuin; ...KIND,
-o. (-eren), iem. 5vien alles medeloopt, troetelkind der
fortuin; ...RAD, o. het rad der fortuin.
GELUKSPINNETJE, o. (-s), een soort van kleine spin,
aardspinnetje, aan welks verschijning men eene gelukkige beteekenis toeschrijft.
GELUK(S)STAAT, m. de meer of minder gunstige
toestand waarin iem. verkeert ten opzichte van zijn
wereldsch geluk ; de volmaakte zaligheid der hemelingen.
GELUKSSTER, ...STAR, v. (-ren), het gesternte, dat
iemands voor- of tegenspoed bepaalt; ...STOOT, m.
(-en), (bilj.).
GELUKSVOGEL, m. (-s), iem. die in alles gelukkig
is; ...ZON, v. (fig.) zOne gelukszon is opgegaan, zijn
geluk heeft een aanvang genomen; zone gelukszon
.begint te tanen, het begint hem tegen te loopen.
GELUKWENSCH, m. (-en), mondelinge of schriftelijke betuiging van belangstelling en blijdschap over
het geluk dat iem. to beurt is gevallen, felicitatie.
GELUKWENSCHEN, (wenschte geluk, heeft gelukgewenschtl, feliciteeren, complimenteeren: iem.
zijne pronzotie gelukivenschen, zijne heilwenschen aanbieden bij gelegenheid daarvan; iem. met zOne promotie gelukwenschen, zich met hem verheugen over
die gebeurtenis. GELUKWENSCHING, v.
GELUKZALIG, bn w. (-er, -st), het hoogste geluk
deelachtig, uiterst inz. in toe -passing op
het godsdienstig en
'ell,* leverr
, elukner kzni
.zalig achten, noemen;
dat
iemand in de hoogste
g egw.s'.).t
: oo

voorgewend, gehuicheld: een gemaakte lach ; gemaakte
angst; eene gemaakte boodschap, eene voorgewen.de
boodschap om een doel to bereiken, dat men vooreerst geheim evil houden;
(-er, -st), gekunsteld, gezocht, geaffecteerd:een

iemand een gelukzalig niet
gelukkig jam. ; (Zuidn.) ee:

een

,glimlach van innig geluk; bw. op eene wijze die blijk geelt

ak:

.iemand gelukzalig toelachen.
GELUKZALIGHEID, v- (...heden), de hoogste op
van geluk: haar hart was vol gelukzaligheid, verb 'd
van innig geluk; de aardsche gelukzaligheid, . A
grootste geluk, dat hier op aarde bereikt kan w
den ; de hemelsche, toekomstige, eeuwige gelukzalighed,
de volmaakte zaligheid in het leven hiernamaal
de gewesten der gelukzaligheid, de hemel; iets dat g
lukzalig maakt : de bron van eindelooze gelukzalighedei
GELUKZEGGER, m. (-s), (Zuidn.) waarzegger,
...ZEGSTER, V. (-s).
GELUKZOEKER, m. (-s), fortuinzoeker, avonturier,
iemand die zich met alle (ook oneerlijke) middelen
fortuin en aanzien tracht te verwerven; ...ZOEK8TER, v. (-5).
GELUL, o. (gemeenz.) vervelend gepraat, geleuter,
gebeuzel; (Zuidn.) eentonig en halfverstaanbaar ge.zang; (ook) gemompel, gepruttel.
GELUNDER, o. (gew.) dralerij, getalm.
GELURK, o. het telkens of aanhoudend lurken.
GELUSTEN, (gelustte, heeft gelust), gelieven. behagen, aangenaam zijn: gelust het u bij te konzen

eten?; doe zooals of zal gelusten; zich iets laten gelusten, er behagen in scheppen.
GELUW, ook GEELW, bn. (-er, -st), (Zuidn., gew.)
geel, geelachtig: geluwe peren; een geelwe bloem.
GELUW, o. (Zuidn., gew.) de gele kleur, geel.
GELUWEN, (alleen in den tegenw. tijd on het verl.
.deelw. gegelu -wd), (dicht.) geel worden: 't graanveld
geluwt in het dal; geel doen worden (van vruchten
.en van den hemel bij op- on ondergaande zon): het

gegeluwde Oosten.
GEMAAI, o. het telkens of aanhoudend maaien;
het gemaaide gras of graan: de boeren hebben dit jaar

-een goed gemaai.
GEMAAKT, bn. bw. kunstmatig vervaardigd: gemaakte bloemen, kunstbloemen ; gemaakte kleeren, kleedingstukken die men kant on klaar in den winel
in tegenstelling van kleederen op maat.
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gemaakte stem; h# was gemaakt in woorden en gebaren; —
bw. (van wijze) op eene gemaakte wijze: gemaakt
spreken; ztj glimlachte gemaakt. GEMAAKTHEID, v.
gekunsteldheid.
GEMAAL, m. (-5, ...malen), man, echtgenoot (vooral
van vorsten on in hoogere kringen) : een gemaal harer
waardig; (scherts.) komt uw heer gemaal ook?; —
Prins Gemaal; ter vertaling van Eng. Prince Consort,
titel van wijlen den echtgenoot van Koningin Victoria van Engeland.
GEMAAL, o. het telkens of aanhoudend malen
(van molens en waterwerktuigen) ; het graan, dat
tot meel gemalen wordt: belasting op het gemaal;
(bij uitbr.) de belasting zelf: de pachter van het ge-

maal;
(...malen), een molen of samenstel van molens,
dienende tot het op peil houden eener polder.
GEMAAL, o. vervelend gezeur, gezanik: hou toch
op nut dat geniaal; lastig gekijf, overlast, onaangenaamheden: gemaal met iem. hebben (of krijgen).
GEMAAN, o. het manen (om betaling van eene rekening of een geleende som).
GEMACHT, o. de schaamdeelen. GEMACHTJE, o.
GEMACHTIGDE, in. en v. (-n), iemand aan wie(n)
door een ander de bevoegdheid is verleend om in
zijn naam to handelen, zaakgelastigde, (rechtst.) bij
gemachtigde(n), niet in persoon, maar bij vertegenwoordiging door een ander: de schuldeischers, in per-

soon of bij gemachtigden in de vergadering verschenen.
GEMAK, 0. de aangename rust on kalmte, die men
geniet, wanneer men vrij is van alle zorg en inspanning: als 1k thuds ben, heb ik graag mijn gemak;
gemak (er van) nemen, het zich gemakkelijk
inaken, (ook) in eene gemakkelijke houding gaan
zitten, hood or gemak, geef u geene moeite (ova
iem. uit to laten b. v.), (ook) bewaar uw kalmte,
word niet driftig; lid enoet zijn gemak houden, rust
semen (van iem. die overspannen of ziek is); ik ben
erg op ?non gemak gesteld, ik ben geen vriend van
inoeite on inspanning; — die zijn gemak moede is,
neme een wijf, het huwelijk is vol moeiten en zorg;

—opzOngemakzijn,chop ngemakbvinde,gvoelen enz.. kalm on gerust zijn, niet vreesachtig
zijn: ik g6voe/ m tegenover hem nooit op rnOn gemak,
heb in zijne tegenwoordigheid altijd een onrustig,
;ejaagd gevoel; iemand op zOn gemak zetten, hem
-)or een vriendelijke bejegening kalmeeren;
—
op zijn gemak, op gemakkelijke wijze: hid zat op
gemak een pijpje te rooken; op zijn gemak kunnen
genoeg geldmiddelen bezitten om zonder zich
to spannen to kunnen leven; zonder zich te overI sten: hij kwam op con gemak aanloopen; hij deed
11
9 zOn dooie gemak; — met gemak,
gemakkelijk,
kom lnet gemak klaar; hij doet het
z( aer moeite:
in grootste gemak; — voor het gemak, om de zaak gem
-.elijker to maken: voor het gemak heb ik maar
leelte weggelaten; —
eer
.kkelijkheid: ik bewonder het gemak, waarmede
I

ngewikkeldste vraagstukken oplost; -

en), gerief, iets dat van dienst kan zijn om

ling on moeite uit to winnen : een vulkachel
is t groat gemak; een huis met vele gemakken, met
vele „s3rietelijkheden; de gemakken des levens; — geld
is een grout gemak in een huishouding, is onontbeerlijk
om to kunnen huishouden; — vr#en order e'en dak,
is een groot gemak, het is voor gelieven zeer aangenaam als ze in hetzelfde huis woven; —
(gew.) kamer, een (heimelijk, geheim) gemak of gemakje, de bestekamer, sekreet.
ins-,

GEMAKHUISJE, o. (-s), (gew.) gemakje, bestekamer.
GEMAKKELIJK, ook GEMAKLIJK, bn. bw. (-er, -st),
op zijn gemak gesteld: ik word op mijn ouden dag
26
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wat gemakkelijk; gemak opleverende: een gemakkelijke
stoel; ik plaatste mij in eene gemakkelijke houding;
een gemakkelijk leven(tje), een leven vol gemak en
rust; het zich gemakkelijk maken, in eene ongedwon-

gen, min of meer luie houding gaan zitten, of wel,
zich van hinderlijke kleedingstukken ontdoen; (ook)
zich minder moeite voor iets geven dan wel betamelijk is; —
niet moeilijk, licht: het werk valt hem gemakkelijk;
een gemakkelijke overwinning; een gemakkelijk raadsel,
dat licht te raden is; een gemakkelyke les, die spoedig te
leeren is; gemakkelijk spel met iemand hebben, zonder

moeite van hem gedaan kunnen krijgen wat men
wil; hij heeft het in die betrekking al heel gemakkelijk,
niet veel te doen; de lichtgeloovige is gemakkelijk te
bedriegen ; hij is niet gemakkelfjk, het is hem moeilijk
naar den zin te maken; —
bw. (van wijze) kalm, behaaglijk, zonder bezwaar
of inspanning: gemakkelffk liggen; dat huis is gemakkelijk ingericht ; dat gaat zoo gemakkelijk niet, het kost
meer moeite dan men zou denken; hfj spreekt gemakkelfik, vloeiend en blijkbaar zonder inspanning; —
bw. (van omstandigheid) licht: hij zal er met gemakkelfjk afkomen, hij zal zwaar voor het bedrevene
moeten boeten. GEMAKKELIJKHEID, v.
GEMAKKOFFERTJE, o. (-s), stilletje.
GEMAKSHALVE, bw. voor het gemak,orn het zich
gemakkelijk te maken: een knaap, dien wiy gemakshalve Piet znllen noemen; gemakshalve had hij zijn
jas losgeknoopt.

GEMAKZUCHT, v, de zucht of sterke begeerte naar
gemak: wit gemakz ucht vat hi) zijn taak reel te itch!
op. GEMAKZUCHTIG, bn. zijn gemak zoekende:
hij is zeer gemakzuchtzg.

GEMAL, 0. het telkens of aanhoudend mallen, ge
dartel en gestoei houd op met dat gemal, staak dien
zotteklap, wees zoo lastig niet.
GEMALIED, bn. uit malien of metalen ringetjes
samengesteld : gem alzede pantsers; van malien of nestels voorzien: gernaliede veters.
GEMALIN, v. (-nen). gade, echtgenoote (inz. van
hooggeplaatste personen).
GEMANGEL, 0. het telkens of voortdurend mangelen.
GEMANIERD, bn. (-er. -st), (goede) manieren hebbende, in samenst.: welgemanierd, ongemanzerd ; gemaakt, gekunsteld, gemaniereerd : hij heeft lets gema •
nerds; sea gemanierde wijze van uitdrukken; (scheepst.)
een goed (of wel) gemanierd schip, een schip waarop
de stand en hoeveelheid der zeilen en der lading
goed geregeld is, zoodat het zich gemakkelijk laat besturen en niet zwaar stampt. GEMANIERDHEID, v.
GEMANIEREERD, bn. gemanierd, gekunsteld.
GEMANTELD, bn met een mantel gekleed gemanteld en gebeft; (wapenk.) (van een schild) door eene
kepervormige lijn in tweeen verdeeld, doch zoodanig
dat het bovengedeelte (dat bij een mantel wordt vergeleken) veel grooter is dan het benedengedeelte.
GEMAR, o. getalm, gedraal.
GEMARINEERD, vd. (van visschen) in gekruiden
azijn ingelegd: gemarzneerde haring.
GEMARMERD, bn. (van bout, papier) geverfd als
gevlekt of geaderd marmer; er uitziende als marken.
mer: mijrz armen zijn geheel gemarmerd van de
GEMARTEL, 0. het telkens of voortdurend mar
telen (oudt. als strafoefening): wreede behandeling
(van dieren); getob.
GEMASKEERD, bn. bedekt, voor het oog verborgen
GEMASKERD, bn. een masker voorhebbende:
was niet gemaskerd; een gemaskerd bal. eene geinaskerde optocht. waarbij de deelnemers gemaskerd zijn
en meestal tevens eene vreemde kleedij dragen.
(plantk.) (van eene tweelippige binemkroon)de keel
door een uitpuilend deel toe:ze1 ,-, ten
GEMASKERDE, m. en v. (-n). iemand die aemas•
kerd is.
GEMATIGD, bn. bw (-er, •stl, tot een zekere maat
beperkt, niet overdreven : eene gematigde icarmte; he
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gematigde luchtstreken,

de aardgordels tusschen de
keerkringen en poolcirkels, waar eene middelmatige
warmte heerscht; binnen de perken blijvende,kalm,.
bezadigd : een gematigde houding; he gematigde regeering van Frederik Hendrik; het is een gematigd man.
GEMATIGDHEID, v.
GEMAUW, o. het telkens of voortdurend mauwen
van katten. .

GEMBER, v. de wortelstok van verschillende tropische planten, die, gedroogd, en veelal gekonfijt,
als toespijs en geneesmiddel client, en bekend is
wegens zijn prikkelenden smaak: witte gember, zwarte
gember; een pot met gember; een stukje gember.
GEMBERACHTIGEN, v. my. de plantenfamilie waartoede gember behoort.
GEMBERBIER, o. een verfrisschende drank uit
gember, suiker, citroensap, honig en water toebereid; ...KOEK, m. (-en), waarin stukjes gember gebakken zijn; ...OLIE, v. een vluchtige olie uit gember getrokken: ...PLANT, v. (-en); ...POT, m.(-ten),.
waarin gember wordt aangevoerd; ...STROOP, v..
het stroopachtige nat van geconfijte gember;
...THEE, v. aftreksel van gember; ...YORK, v. (-en),
waarmede men zich aan het dessert van gember
bedient; ...WORTEL, v. gember.

GEMEEN, bn. bw. (-er, -st), gemeenschappelijk, aan,
meer dan een eigen of toebehoorende: voor gemeene

rekening, op gemeene kosten, voor gemeenschappelijkerekening, op gezamenlijke kosten; gemeene muren,
gemeene slooten enz. waarop de eigenaars van belen-dende erven gelijk recht of gelijkelijk betrekking
hebben; gemeene zaak met iemand maken, met hem
gemeenschappelijk handelen, zijne partij kiezen,
gemeene averij, averij die ten laste komt van schip..
vrachtpenningen en lading gezamenlijk; (wisk.) een
gemeene deeler, gemeene maat, gemeen veelvoud, eery
deeler, maat enz., die aan twee of meer grootheden
gelijkelijk eigen is; (hist.) breeders (zusters, breederschap) des gemeenen levees, benarning van zekerevrije kloosterlijke vergaderingen, tot aa.nkweeking van persoonlijke en onderlinge vroomheid, omstreeks
1330 te Deventer door Geert Groote en later ook
elders gesticht; de gemeene vijand, met wien twee
of meer personen of volken to gelijk twist hebben:
de eerste Christenen hadden alles gemeen, leefden in
gemeenschap van goederen; hij heeft niets met zijnenbreeder gemeen, zij verschillen in alle opzichten ; wj
hebben niets gemeens meer met elkander, het is geheel
uit tusschen ons, alle betrekkingen zijn afgebroken;
het meertje, het land ligt gemeen met de zee, heeft gemeenschap met de zee, het zeewater kan er vrijelijk
k omen; —
algemeen: gemeene weiden, landen waarop alle bewoners van een of meer gemeenten het recht hebben hun vee to laten weiden ; de gemeene weg, de
openbare weg; die begrippen en denkbeelden zijn th,ansgemeen goed geworden, algemeen eigendom; lets doorden druk gemeen maken, onder ieders bereik bren
gen; de gemeene regeering, het landsbewind; he gemeene lasten, de lasten die alle leden van den staat
gezamenlijk moeten dra.gen, be gemeene zaak, het
algemeen belang, de staat; —
gezamenlijk de gemeene ingelanden, (van een polder)
het gemeene land van Rijnlancl, al het land dat tot
het gebied van het waterschap Rijnland behoort; —
(gew.) gemeenzaam: h?:j is een gemeen man, vriendelijk tegen zijne minderen; zich te gemeen maken
met zijne dienstboclen; (Zuidn.) h j heeft zich he teeken
kunst gemeen gemaakt, er zich mede vertrouwd ge
maakt; —
niet boven anderen uitstekende, gewoon, alledaagsch : de gemeene man. de gewone. onaanzienlijke
burger; het gemeene volk, de groote menigte; een gemeen soldaat. gemeen matroos, gewoon soldaat, matroos. zonder eenigen rang; het gemeene gevoelen. genieene oordeel, de gewone manier -van opvatten of
redeneeren; in het gemeene leven, in het dagelijksche
leven, gemeenlijk; die naam is bij ons zeer gemeen,
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zeer gewoon, komt veelvuldig voor; een gemeene
houten stoel, een alledaagsche, zeer eenvoudig gemaakte houten stool; iemand van niet gemeenen
aanleg, van niet alledaagsche, bijzondere begaafdheld; —
onbeduidend, gering, slecht in zijn soort: gemeene
sigaren, gemeen papier enz. ; gemeen weer, heel slecht,
onaangenaam weder ; laag, verachtelijk : een gemeene
streek, een gemeene behandeling; dat is gemeen (van je),
dat is een lage handelwijze; plat, onkiesch:gemeene
taal, gemeene praatjes, een gemeen liedje; laag, slecht,
verachtelijk: een gemeene kerel; een gemeene meid, je
bent een gemeene jongen; —
bW. (van wijze) op eene gemeene wijze : hij schrfift
gemeen, in hooge mate leelijk; ik ben gemeen behanziet er gemeen uit, slecht,
deld, onrechtvaardig ; z
onfatsoenlijk; het doet gemeen zeer, akelig veel pijn.
GEMEENTJES, zie aid.
GEMEEN, o. de lagere volksklassen, het gepeupel:
het groote, doch vaak miskende deel onzer natie, dat
men het gemeen noemt; het dom, het laag, het wispelturig gemeen; —
in het gemeen, gemeenschappelijk (het tegenovergestelde van in het bijzonder): dingen in 't gemeen
bezeten, worden van elkeen vergeten, op gemeenschappelijk bezit stelt niemand bijzonderen pas; in het
algemeen, zonder op de uitzonderingen to letten
er is in 't gemeen niets nieuws onder de zon; gemeenlijk : een ezel stoot zich in 't gemeen, geen tweemaal aan
denzelfden steen.
GEMEENEBEST, o. (-en), eene staat die niet door
een alleenheerschend vorst wordt bestuurd, republiek; inz. de Republiek der Vereenigde Nederlanden, na de afzwering van Filips II; —GEZINDE.
m. en v. (-n), (w. g.) republikein, voorstander, voorstandster van den republikeinschen regeeringsvorm.
GEMEENGOED, o. gemeen goed, goed dat aan alien
toebehoort; inz. van denkbeelden enz. die algemeen
zijn verspreid.
GEMEENHEID, v. (...heden), ruwheid, slechtheid,
laagheid: op ziln gelaat ligt een uitdrukking van gemeenheid; waar leeren de kinderen toch die gemeenheden?, ruwe manieren en uitdrukkingen.
GEMEENIGHEID, v. (...heden), gemeenheid, ruwe,
lage, onzedelijke handeling of taal: gemeenheden doen,
uitslaan.
GEMEENITEIT, v. (-en), gemeenigheid.
GEMEENLANDSHUIS, o. (...huizen), het gebouw
waarin het bestuur van het waterschap is gevestigd
en waarin de dijkgraaf, heemraden en ingelanden
hunne vergaderingen houden.
GEMEENLIJK, bw. gewoonlijk, in den regel: zooals
het gemeenlijk gaat; sulks duurt gemeenlijk tot den
laten avond.
GEMEENMAKING, v. de handeling waardoor men
aan twee of meer personen het gemeenschappelijk
bezit of gebruik van iets geeft : de gemeenmaking van
een scheidsmuur, van een jachtveld enz.; (in het oude
dijkrecht) de gemeenmaking van een dijk, het brengen
der kosten van onderhoud aan het geheele land, dat
door den dijk beschermd wordt, zoodat deze niet
meer gedragen worden door de geerfden alleen.
GEMEENPLAATS, v. (-en), een alledaagsch, veelvuldig gebruikt gezegde waarvan men de oorspronkelijke kracht haast niet meer gevoelt.
GEMEENSCHAP, v. het gemeen hebben van iets:
de gemeenschap van belangen; (bijb.) het deelhebben
der geloovigen aan de zegeningen van Christus en
den Heiligen Geest: de gemeenschap des Heiligen
Geestes 4 met u alien; het brood dat wij breken, is
dat niet een gemeenschap des lichaams Christi ?; in gemeenschap, gezamenlijk, samen : zij handelen in gemeenschap; (rechtst.) gemeenschap van goederen. de
vermogenstoestand tusschen echtgenooten, wanneer
er geene huwelijksche voorwaarden zijn gemaakt:
huwen in gemeenschap van winst en verlies, zoodat
ieder blijft in het bezit van zijn eigen good, terwiy
dat wat staande het huwelijk gewonnen of verloren
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wordt samen wordt gedeeld, huwen in gemeenschap
van vruchten en inkomsten, een nog meer beperkte
gemeenschap, die alleen de winst, niet het verlies,
omvat ; (rechtst.) iets in gemeenschcp brengen, het ten,
gemeenen behoove doen strekken; (Zuidn.) in gemeenschap met iemand treden, zich in gemeenschap met hem
vereenigen, een vennootschap met hem aangaan; —
betrekking, omgang, verstandhouding: ongeoorloofde gemeenschap met den viand; gemeenschap met
iemand hebben (of houden), tot hem in betrekking
staan; geslachtsomgang tusschen man en vrouw:
geslachtelke, vleeschelijke gemeenschap; —
verkeer, verbinding : de gevangene was van de gemeenschap met de laitenwereld afgesloten; de telegraphische gemeenschap is verbroken; het huis had door
eene gang gemeenschap met het klooster, stond door eene
gang met het klooster in verbinding; middelen van
gemeenschap, de hulpmiddelen van het verkeer, de
wegen en vervoermiddelen; -, (-pen), de gemeenschappelijke bezitting, inz.
van huwelijksgoederen: de gemeenschap omvat alle de
roerende en onroerende goederen der echtgenooten; de
gezamenlijke personen die tot elkaar in gemeenschap
staan : de gemeenschap der heiligen, der geloovigen, de
gezamenlijke geloovigen; de gemeenschap eener kerk,
de vereeniging van alle leden van een kerkgenootschap ; eene wettelijk geregelde vereeniging van personen: zaken aan eene gemeenschap toebehoorende zijn
de zoodanige die het gezamenlijk eigendom zijn van een
zeciel#k lichaam.
GEMEENSCHAPPELIJK, bn. bw. aan meer dan den
persoon in gemeenschap toebehoorende: een gemeenschappelijke kamer; twee huizen met een gemeenschappelyken taint gemeenschappelijk eigendom, bezit; gezamenlijk: op gemeenschappelijke kosten; gemeenschappeli)ke pogingen, studien, maalt#den, met gemeenschappelijk overleg, met onderling beraad; (boekhouden)
gemeenschappelijke rekening, conto a meta; tot meer
dan den persoon in dezelfde betrekking staande:
onze gemeenschappelijke vriend; —
bw. in vereeniging met elkander, to zamen: wijbezitten dat kostbare work gemeenschappelfjk.
GEMEENSCHAPSGALERIJ, v. (-en), (vestingb.) een
overdekte gang met schietgaten aan de contrescarpe
eener droge gracht; ...GANG, v. (-en), (vestingb.)
loopgraaf die de parallellen onderling verbindt;
...MIDDELEN, o. my. middelen van verkeer; ...OEFENING, v. de omgang tusschen vrome zielen onderling of tusschen deze en God.
GEMEENSLACHTIG, bn. (spraakk.) van beide geslachten : gemeenslachtige zelfst. naamw. zijn dezulke
die m. zijn als een manlfjk en v. als een vrouwelijk persoon beteekenen, als bode, wees, getuige.
drenkeling enz. GEMEENSLACHTIGHEID, .v.
GEMEENSMAN, m. (...lieden), (hist.) een lid van de
gezworen gemeente, het college dat de burgerij bij
het stadsbestuur vertegenwoordigde; (Rom. gesch.)
volkstribuun.
GEMEENTE, v. (-n), gemeenschappelijk grondbezit,
communaal bezit, inz. van weiden, heidegronden of
bosschen die de bewoners van eenig dorp in gemeenschappelijken eigendom hebben, (gew.) meente
of mient geheeten; (hist.) de gem eene burgerij van
stad of dorp, in tegenstelling van de regeering;
(hist.) de gezworen gemeente, het college der gemeenslieden; de god gemeente, het yolk dat goed van vertrouwen is en zich goedwillig door zijne regeerders
allerlei lasten laat opleggen, (ook) het goedgeloovige, onontwikkelde yolk, het groote publiek; de
geringe, schamele, smalle gemeente, de geringe burgerij, het mindere yolk; de spraakmakende gemeente,
gezegd van het yolk, dat in de taal de hoogste wetgever is. en die woorden in gebruik neemt welke
het verkiest; —
(hist.) de burgerij eener stad, door den landsheer
als eenheid erk end on met bepaalde rechten on vrijhedon begiftigd (later ook van dorpen) : de opkomst
(toeneming in macht) der gemeenten in Vlaanderen

564

• GEMEENTE.

in de 12de eeuw; schout, schepenen, raden en burge-

meesters der gemeenten; — het Huis der Gemeenten,

het Engelsche Lagerhuis; —
een zelfstandlg onderdeel van den staat, onder
het bestuur van een raad, een burgemeester en
wethouders : de gemeente Leiden ; eene gemeente van
5000 zielen (inwoners) ; het hoofd der gemeente, de burgemeester; de rechten, de geldmiddelen, de huishouding
eener gemeente; de grenzen, de uitgestrektheid der gemeente, t. w. van het grondgebied der gemeente;
de bestrating, de verlichting der gemeente; een huffs,
een stuk land in de gemeente Hilversum; — het woord

komt in dezen zin in tallooze samenst. voor, in
verschillende opvattingen, als: van de gemeente:
gemeenteadministratie, gemeentebegrooting, gemeentebelang, gemeentebestuur, gemeentehuishouding, gemeenteinkomsten, gemeenteraad, gemeenterekening, enz.; (van
eigendommen der gemeente) : gemeentebosch, gemeentegoederen, gemeentegrond, gemeentepark, gemeenteplein,
gemeenteweg, gemeenteweide, enz.; (van ambtenaren
in dienst der gemeente) : gemeentearchitect, gemeentearchivaris, gemeentebode, gemeentegeneesheengemeenteontvanger, gemeentepolitie, gemeentesecretaris, gemeentevroedvrouw, enz.; (van instellingen onder beheer der
gemeente): gemeenteapotheek, gemeentebrandweer, gemeentegasfabriek, gemeentereiniging, gemeenteschool,
gemeentewerf, gemeenteziekenhuis, enz.; betreffende de
gemeente: gemeentewet, gemeentezaak, enz.; vanwege
de gemeente : gemeenteaccijns, gemeentebedeeling, gemeentebelasting, gemeentelasten, gemeenteopcenten, gemeenteverordening, enz.; alleen die samenst., wier

beteekenis toelichting behoeft, zijn onder een afzonderlijk hoofd opgenomen; —
(bijb.) het gezamenlijke yolk der geloovigen: de
gemeente Gods (of des Heeren), Israel, als het uitverkoren volk; de gezamenlijke geloovigen die op eene
plaats vergaderd zijn: de gansche gemeente nu boog
haar ?leder ; —
de gezamenlijke geloovigen der algemeene Christelijke Kerk : Christus is het hoofd der gemeente; de
vereenigde gezamenlijke leden der Kerk of van een
bepaald kerkgenootschap: de gemeenten van Christus
groeten ulieden; Paulus ... aan de gemeente der Thessalonicensen; hij is lid van de Hervormde, van de Luthersche gemeente te A.; de predikant bij de Remonstrantsche gemeente te B. ; zij die onder e'en kerkelijk
opzicht, hetzij van eenen, hetzij van meerdere leeraren,
doch onder e'en en denzelfden kerkeraad staan, maken
een afzonderl#ke gemeente uit; bij de gemeente komen,
tot lidmaat aangenomen worden; de Doopsgezinde gemeenten, de autonome vereenigingen van Doopsgezinden; de Vrije Gemeente, eene vereeniging van Prates.
tanten van de moderne richting te Amsterdam, die
zich niet konden voegen naar de kerkorde der Hervormde Kerk; (scherts.) een broeder (of een lid) van
de natte gemeente, een vriend van den drank, een
dronkaard; de gezamenlijke personen die eene godsdienstoefening bijwonen: de gemeente ging op naar

het bedehuis ; de gemeente gelieve te zingen van Psalm, 42
het eerste vers.
GEMEENTEARMEN, m. en v. my. armen die op

kosten der gemeente worden onderhouden; ...BEHEER, o. het beheer der gemeente: het raaclsl id
laakte het gemeentebeheer ; beheer vanwege de gemeente: iets (een, gasfabriek, enz.) onder gemeentebebeer brengen; ...BESTUUR, o. (...sturen), plaatselijk
bestuur, bestaande uit raad, burgemeester en wethouders (in Zuidn. schepenen); ...BLAD, o. (-en), een
periodiek blad waarin alle gemeenteverordeningen
worden afgedrukt ; _BORT), o. (-en), een door de gemeente geplaatst bord, waarop kennisgevingen enz.
warden aangeplakt: o. (...huizen). gebou
waarin het bestuur eener (burgerlijke) gemeente
gevestigd is, raadiiuis. stadlauis, ...HAS, v. (-sell , ,
de geldmiddelen die de gemeente to barer beschikking lieeft.
GEMEENTELEVEN, o. het onderling vericeer en de
sainenwerking op godsdiensth.;• gabled van de leden

GEMELIJKHEID.
eener kerkelijke gemeente ; ...LID, o. (...leden),
maat eener kerkelijke gemeente.
GEMEENTELIJK, bn. eene (burgerlijke) gemeente
betreffende: het maken of herstellen van wegen en

dijken of andere openbare of gemeentelijke werken.
GEMEENTENA AR, m. (...naren), ingezetene eener
gemeente; gemeentelid.
GEMEENTEOORLOGEN, m. my. (hist.) de strijd om
het gezag tusschen de Vlaamsche gemeenten on
hunne graven (1280-1384).
GEMEENTERAAD, m. (...radon), het door de burgerij
gekozen lichaam, waaraan het bestuur eener gemeente is toevertrouwd; de leden heeten in Noordn.
gemeenteraadsleden, in Zuidn. gemeenteraadsheeren.
GEMEENTERAADSVERKIEZING, v. (-en).
GEMEENTERECHT, o. (hist.) het recht, in de middeleeuwen door den landsheer aan de burgerij eener
stad verleend, waardoor zij als gemeente erkend en
onder eigen bestuur gesteld word; —, (-en), privilege eener gemeente.
GEMEENTEREINIGING, v. alles wat de reiniging,
het zindelijk houden eener gemeente betreft. GEMEENTEREINIGINGSDIENST, m.
GEMEENTEREKENING, v. (-en), staat van ontvangsten eener gemeente over een bepaald jaar;
...SCHOOL, v. (...scholen), openbare school; ...WAPEN, o. (-s), het door den Hoogen Raad van Adel

geregistreerde wapen eener gemeente.
GEMEENTEWEGE (VAN), bw. uitdr. vanwege de
gemeente: de weg zal van gemeentewege worden opgehoogd, door, op kosten der gemeente.
GEMEENTEWERF, v. (...werven), werkplaats van
de gemeente voor het uitvoeren van timmerwerken
enz.; ...WERKEN, o. my. publieke werken, ondernomen vanwege eene gemeente; ...WET, v. (-ten),

de staatswet waarbij het bestuur der gemeenten
geregeld is; ...WEZEN, o. alles wat de gesteldheid,
het bestuur, het beheer enz. der gemeenten betreft;
...ZAAK, v. (...zaken), eene zaak, de huishouding
eener gemeente rakende, eene aangelegenheid van
plaatselijk belang.
GEMEENTJES,

bw. nogal gemeen, vrij leelijk: het

ziet er gemeentjes uit.
GEMEENZAAM,

bn. bw. (...zamer,

als gelijke

met iem. omgaande, familiaar, vertrouwelijk, minzaam: een gemeenzaam vriend, vertrouwd vriend;

is gemeenzaam jegens iedereen; zo was al te gemeenzaam met den baron, al to vrij ; gemeenzame (vertrouwelijke) omgang ; een gemeenzaam gesprek; gemeenzame (ongedwongen) taal; eene gemeenzame uitdrukking, een alledaagsche, niet deftige uitdrukking;
gemeenzaam net iets zijn, er made vertrouwd zijn; —
bw. op eene wijze die blijk geeft van gemeenzaamheld, vertrouwelijk: gemeenzaam, met iemand omgaan;
zich gemeenzaam aanstellen, zich vrijpostig gedragen.
GEMEENZAAMHEID, v. vertrouwelijkheid, vertrouwelijke toon in den omgang: ik, verwonderde n2ij over
zone gemeenzaamheid ; met gemeenzaamheid, zonder
omslag of plichtplegingen; vertrouwdheid: eene niet

alledaagsche gemeenzaamheid met de Russische letterknnde;
(...heden), gemeenzame handeling, bejegening:

ik ben op die gemeenzaamheden niet gesteld.
GEMEESMUIL, o. het telkens of aanhoudend moosmuilen, spottend glimlachen.
GEMEET, o. het telkens of aanhoudend meten;
(glasbl.) het mengsel der in een bepaalde verhouding
afgepaste gxondstoffen, waarvan het glas vervaardigd wordt.
GEMEK, o. het telkens of aanhoudend mekken of
blaten van schapen en geiten.
GEMELD, bn. zoo even genoemd, hierboven genoemd: gemelde percent; de geinelele zwarigheden.
GEMELIJK, bn. bw. (-er, -st), misnoegd, knorrig,
zonder dot daar een geldige reden voor bestaat:
hrj was gemelijk en
oude en zieke liF den ,:rjn
1 , ,i h , eft, 'cult er mats
oitgeda•ig: als hij eene
met hem te beginnen. GEMELIJKHEID, v.

GEMOET.

GEMELK.
GEMELK, o. het telkens of voortdurend melken.
GEMENGD, bn. uit een mengsel van verschillende
stoffen of uit onderling ongelijksoortige deelen bestaande : een boek van gemengden inhoud, waarin verschillende onderwerpen worden behandeld; een gemengd gezelschap,. gemengd publiek, dat bestaat uit
mannen en uit vrouwen, of uit personen van verschillenden rang, stand, leeftijd enz.; eene gemengde
commissie, bestaande uit personen -uit verschillende
kringen of uit verschillende natien gekozen ; gemengde
huwelijken, huwe]ijken tusschen personen van verschillend kerkgenootschap; gemengd nieuws, gemengde
berichten, (in dagbladen) verschillende kleinere
nieuwstijdingen; een gemengd gevoel, eene gemengde
aandoening, waarbij men te gelijk op verschillende
wijzen wordt aangedaan; een gemengd yenot, een genot dat niet onverdeeld is; gemengde rechtsrardering,
eene rechtsvordering die te gelijk persoonlijk en
zakelijk is, zooals b. v. die tot verkrijging eener
erfenis, die tot boedelscheiding, die tot afpaling van
bij elkander gelegen erven.
GEMENGEL, o. (dicht.) mengeling.
GEMERKT, vtiv. (w. g.) naardien, aangezien: gemerkt hij niet verschenen is; in aanmerking genomen,
wegens: gemerkt de greets droogte staat het gewas niet

g unstig.
GEMESTLANDSH001,

o. hooi, afkomstig van be-

most land.
GEMET, o. (-en), een oude vlaktemaat, gelijkstaande
met een half morgen; de grootte is niet overal
dezelfde. Een Rijnlandsch gemet = ,1 2 Rijnl. morgen
300 Rijnl. roeden = 42b8 M 2. Vgl. den naarn van
het eiland Tien Gemeten.
GEMETSEL, o. het metselen, metselwerk.
GEMEUBELTE, o. (w. g.) ameublement, huisraad.
GEMEUBILEERD, vd. bn. van meubels voorzien:

gemeubileerde kamers te huur; een yemeubileerd bed,
bed met toebehooren; (scherts.) een gemeubileerde
boterham, met vleesch, worst, ham of iets dergelijks
belegd.
GEMIAUW, GEMIAAUW, o. het telkens of aan-

houdend miauwen, gemauw.
GEMIDDELD, bn. bw. die maat, waarde, grootte
hebbende, die in het midden ligt degemiddelde waarde

van eenige getallen is hun som gedeeld door hun aantal; de gemiddelde prijs was f 6; een werkpaard van
gemiddelde sterkte; — bw. dooreengenomen : het land
stond gemiddeld een voet onder water.
GEMIDDELDE, o. (-n), de gemiddelde waarde.
GEMIER, o. geleuter, gezanik : dat gemier van dien

vent verveelt me.
GEMIJMER, het telkens of aanhoudend mijmeren,
half onbewust, min of meer droefgeestig gepeins.
GEMIJTERD, bn. een mijter dragende, als teeken
der bisschoppelijke waardigheid.
GEMINATIE. v. verdubbeling.
GEMIS, o. het niet bezitten van iets dat men noode
mist, inz. van het verlies van betrekkingen of vrienden: haar dood is mij een groot gemis; dot gemis is
niet te vergoeden, kan niet door iets anders worden
goedgemaakt; bij geniis van, bij ontstentenis van,
bij gebrek aan: bij gemis van beter meet ye u hiermee

maar behelpen.
GEMISSEN, (gemiste, heeft gernist). (Zuidn.) missen, kwijt zijn: ik had riff boeken, no gemis ik er

eenen.

GEMMEN, v. my. (van Lat. gemma), gesneden steenen, edele of halfedele gesteenten, waarop of waarin
figuren of letters zijn uitgesneden.
GEMODDER, o. het voortdurend modderen, baggeren ; (fig. ook van het modderen in staatkundige,
kerkelijke of maatschappelijke zaken) : hij is een vij-

and van alle gemodder en yeknoei.
GEMODEREERD,

bn. gematigd : een gemodereerd

man.
GEMOED, o. (-eren), het binnenste van den mensch,
zijn geestelijk gevoel, zijne neigingen, hartstochten
en zielsstemmingen: de innerlyke gezindheden des ge-
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moeds; met verruimd gemoed ; opgewekt van gemoed;
in gemoede meenen, overtuigd zijn, inwendig, in het
diepste van zijne ziel van meening zijn, de overtuiging hebben; ik raad het u in gemoede af, ernstig,
oprecht; dat treft mij tot in het binnenste van min
gemoed, dat treft mij in de hoogste mate; men meg
niet tegen zijn gemoed spreken, tegen zijn innerlijke
overtuiging; de gemoederen beheerschen, de harten, de
gezindheid der menschen ; de gemoederen waren verdeeld, de gevoelens liepen uiteen; de gemoederen
geschokt, de lieden zijn in hun gemoed geschokt,
hun vertrouwen is geschokt, zij weten niet waaraan zich te houden; de gemoederen zijn aan het gisten, er broeit iets bij het yolk; —
de zetel van alle hoogere, teedere aandoeningen,
het hart (in tegenstelling van het koel berekenende
verstand): een rein, edel, onbedorven gemoed; een ontvankelijk gemoed, dat vatbaar is voor goede indrukken; min gemoed schoot vol, ik werd door aandoening overstelpt; dat spreekt tot het gemoed, maakt
indruk op het hart; iemand in het gemoed grilpen,
zijn hart treffen; op iemands gemoed werken, de stem
van zijn geweten wakker maken; in iemands gemoed
lezen, hens doorgronden; hebt ye nog iets op het gemoed?, op het hart, wilt ge nog iets anders vragen?; —
aandoenlijkheid, gevoeligheid van hart: zifn verzen getuigen bovenal van gemoed; —
borst, boezem steek die rocs maar op je gemoed;

wat heeft die meld een gemoed.
GEMOED, bn. gestemd, to moede, alleen in samenst.:

blijgemoed, welgemoed.
G EMOEDELIJK, bn. bw. (-er -st), handelende naar
of zich latende leiden door de inspraak van het gemoed: eene ye moedelijke, godcruchtige vr ouw ; een gevoelvol, gemoedelijk clichter ; aandoenlijk, gevoelig. goedig : de gemoedelijke uncle schudden het hoofd; hi)" wordt,
als hij te reel gedronken heeft, altijd gemoedelijk; uit
het gemoed voortkomende : eene gemoedelijke preek;

onderhield mid' met gernoedelfiken ernst over het roorgevallene. GEMOEDELIJKHEID, v. (...heden).
GEMOEDER, v. (-5), (Zuidn.) doopmoeder, doophef-

ster.
GEMOEDIGD, bn. (dicht.) bemoedigd, vastberaden:

kora trees wij dan gemoedigd voort, in vast vertrouwen op Gods woord; hij droeg zljn feed gemoedigd, met
berusting. GEMOEDIGDHEID, v.
GEMOEDSAANDOENING, v. (-en), elke indruk dien
het gemoed ontvangt, en die eenig gevoel daarin
opwekt ; ...AARD, m. inborst, karakter ; ...BESTAAN,
o., het wezen van iemands gemoed, zijn inborst;
...BEWEGING, v. (-en), verstoring van de gemoedsrust, als gevolg van sterke indrukken of aandoeningen; ...BEZWAAR, o. (...zwaren), een bezwaar
dat door de stem van het gemoed wordt ingebracht
tegen het verrichten of toelaten van eenige handeling: hij heeft gemoedsbezwaren om dat te doen;
...DRIFT, v. (-en), aandrift van het gemoed (sterker
dan neiging, zwakker dan hartstocht); ...GESTELDHEID, v. de bijzondere toestand waarin het gemoed
verkeert; ...KRACHT, v. geestkracht.
GEMOEDSLEVEN, o. het hoogere leven van den
mensch, met betrekking tot het godsdienstige en zedelijke ; ...NEIGING, v. (-en), neiging, aandrift van het
gemoed ; ...RUST, v. rust, bedaardheid van gemoed
en geest, als gevolg van een goed geweten; ...STEMMING, v. (-en), stemming, gezindheid van het gemoed ; ...TOESTAND, m. ode toestand, gesteldheid van
het gemoed; ...VERANDERING, v. (-en), verandering
van gezindheid.
GEMOEID, zie MOEIEN.
GEMOET, o. alleen in de bw. uitdr. te gemoet:
iemand te gemoet gaan, komen, loopen enz., in zulk
eene richting gaan dat men hem ontmoet; (Zuidn.)
iemand te gemoet, in 't gemoet komen, hem toevallig
op zijn weg tegenkomen; (fig.) ik was verlegen hoe ik

hem mpn verzoek zou voordragen, maar hij kwam
met de grootste bereidwillzgheid to gemoet, maakte het
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mij gemakkelijk; iemands geheugen te gemoet komen,
zijn geheugen to hulp komen, hem lets helpen herinneren; de kosten van het werk zen zeer groot, maar
het I.& sal ons wat te gemoet komen, financieel bijstaan, aan bezwar en, grieven, wenschen te gemoetkomen,
ze althans gedeeltelijk verhelpen, inwilligen; —
iets te gemoet zien, eene gebeurtenis zien aankomen,
afwachten: ik zie uw antwoord met verlangen te gemoet; — te gemoet stralen, schitteren, klinken, tegenstralen, -schitteren, -klinken: een helder licht straalde
ens te gemoet.

GEMOETEN, (gemoette, heeft gemoet), (Zuidn.) bij

toeval ontmoeten : ik heb hem op de straat gemoet.
GEMOFFEL, o. het telkens of aanhoudend moffelen,
ter sluik wegstoppen of verschikken.
GEMOK, o. misnoegd en wrevelig gepruil van een
ontevredene, die niet zeggen wil, wat er aan scheelt.
GEMOKKEL, o. het telkens of aanhoudend mokkelen, pakken en zoenen (van een lekker kind of
van gelieven).
GEMOLLIG, bn. (-er, -st), (Zuidn.) mollig, zacht en
poezelig : dat goed is seer gemollig; gemollige armen;
een gemollig

GEMOM, GEMOMMEL, o. verward, dof en eentonig
gemompel, gegons, gerommel.
GEMOMPEL, o. het telkens of aanhoudend binnensmonds en onverstaanbaar spreken, inz. als teeken van goed- of afkeuring, van ontevredenheid,
teleurstelling enz., die men uit vrees of bescheidenheid niet luide durft uitspreken: een gemompel van
teleurstelling een dof, een onderdrukt gemompel.

GEMOND, bn. voorzien van een mond; welbespraakt:
hij is goed (of wel) gemond, hij heeft den mond goed

tot zijn wil, kan goed praten.
GEMOPPER, o. gepruttel.
GEMOR, o. het telkens of aanhoudend morren, uit
misnoegdheid of ergernis; half onderdrukte uiting
van ontevredenheid ; in Zuidn. ook van andere aandoeningen: een blo gemor.
GEMORREL, o. (gemeenz.) het telkens of voortdurend morrelen of wroeten in lets; (fig.) onhandig
en doelloos met lets bezig zijn, geknoei.
GEMORS, o. het telkens of aanhoudend morsen of
vuilmaken; (fig.) knoeien, oneerlijk handelen: het
geknoei en gemors in de politiek.
GEMOTST, bn. (van de ooren van paarden), buitengemeen kort (van nature, of door verminking).
GEMS, v. (gemzen), klipgeit, zeker herkauwend
zoogdier met kleine, rechte, aan den top naar achteren, gekromde horens, dat de hooge gebergten van
Zuid-Europa bewoond; —BAL, m. (-len), gemskogel;
—BOK, m. (-ken), mannetjesgems; —GEIT, v. (-en),
wijfjesgems; —HOORN, —HOREN, m. (-s), hoorn
eener gems; ook zeker fluitwerk in het orgel, bestaande uit pijpen die naar boven spits toeloopen;
—KOGEL, m. (-s), een klomp die zich in de maag
der gemzen uit onverteerbare stollen vormt (eertijds een geneesmiddel); —LEDER, —LEER, o. gemzeleer; —LEDEREN, bn. van gemsleer vervaardigd.
GEMUILBAND, bn. (inz. van honden) van een mullband voorzien.
GEMUIT, o, muiterij.
GEMUL, o. (Zuidn.) puin, gruis, spaanders, krullen
en andere afval, stof, pulver; (gew.) veel gemul met
lets hebben, veel beslommering, veel getob.
GEMUMMEL, o. het telkens of aanhoudend mummelen, binnensmonds praten ; (ook) eten met de kevels
(van oude menschen die geen tanden meer hebben).
GEMURMEL, o. het voortdurend murmelen (van
kabbelend water); gemompel, geprevel.
GEMUTST, bn. eene muts op het hoofd hebbende ;
(fig.) wel of kwalijk, gemutst zijn, in eene goede of
slechte luim zijn.
GEMUURTE, o. (-n), muurwerk, bijeenbehoorende
muren of stukken van muren.
GEMZE(N)LEER, o. leer uit gemzenhuiden vervaardigd. GEMZE(N)LEEREN, bn. van gemze(n)leer gemaakt.

GEMZENHAAR, o., ...JACHT, v. (-en); ...JAGER,

m. (-s).

GEMZEPOOT, m. (-en), enz.
GENA, v. zie GENADE.
GENAAI, o. het telkens of voortdurend naaien.
GENAAKBAAR, bn. ( - der, -st), toegankelijk, to na-

deren; (fig.) niet trotsch, minzaam, spraakzaam,
vriendelijk. GENAAKBAARHEID, v.
GENAAMD, bn. den naam dragende van: is zone
moeder niet genaamd Maria?, • een man, genaamd
Zacheus; (in persoonsnamen) gezegd: Gansneb genaamd Tengnagel.
GENACHT, em goeden nacht: iemand genacht zeggen.

GENACHTE, o. en v. (-n), (Zuidn.) zitting van het
gemeentebestuur ; (ook) nadienst van eene plechtige
uitvaart ; (ook) een der drie Zondagen na een plechtigen lijkdienst, waarop de bloedverwanten van
den overledene ter offerande gaan.
GENADE, ook GENA, v. goedertierenheid (van God
en Christus): uit genade; door Gods genade; het schip
drift op Gods genade, is ten spel aan weer en wind,
kan niet meer bestuurd worden; keizer, koning bjj
(door) Gods genade, bij de gratie Gods; sea, kunstenaar,
een dichter van Gods genade, een geboren kunstenaar,
dichter ; het leerstuk der vrije genade (kerkelijk dogma);
de vergevensgezinde goedertierenheid door God
aan zondaren bewezen : Gods oneindige genade; de troon
der (eeuwige) Genade, de troon van God; in de genade
van Christus staan,

de genade in Christus deelachtig

zijn ; iemand in genade aannemen, hem vergiffenis
schenken; genade verwerven, vergiffenis verkrijgen• —
de goedertieren vergevensgezindheid van vorsten,
rechters of krijgsbevelhebbers jegens misdadigers
of overwonnenen: hi). is zonder genade, toont niet de
geringste barmhartigheid; rich op genade of ongenade
overgeven, onvoorwaardelijk, zoodat men zich geheel
afhankelijk stelt van de barmhartigheid des overwinnaars; genade voor recht laten gelden, uit barmhartigheid iem. zijn straf kwijtschelden; vergiffenis:
genade schenken; om genade smeeken; — genade, elliptische uitdr. waarmee men smeekt om kwijtschelding
van straf enz.; — Uwe Genade, titel van vorstelijke
personen, in Engeland ook van aartsbisschoppen; —
vergevensgezindheid, barmhartigheid, van allerlei
andere personen: van iemands genade moeten (even,
afhangen; aan iemands genade overgeleverd zijn, aan
zijn willekeur prijsgegeven; iemand weer in genade
aannemen, het gebeurde vergeven en vergeten ; genade
vinden bij iemand, in iemands oogen, gunst bij hem
vinden, hem welgevallig zijn, (ook) gespaard worden, niet versmaad worden; (gew.) gena krijgen,
verlichting van pijn of ziekte; gunstbewijs: genade
voor genade ontvangen, telkens een nieuw gunstbewijs ontvangen; (tusschenw.) lieve hemel 1: wel goeie
genade! wet is dat een domme streek!
GENADEBRIEF, m. (...brieven), brief, waarbij kwijtschelding van straf wordt verleend ; ...BRON, v. (fig.)
God, van wien de genade komt.
GENADEBROOD, o. brood dat men uit barmhartigheid ontvangt, zonder er eenigen dienst voor to
doen; — het genadebrood eten, door anderen worden
onderhouden (met het bijdenkbeeld van vernedering).
GENADEGIFT, v. (-en), geschenk dat men slechts
aan genade heeft te danken, waarop men geen de
minste aanspraak heeft; ...KRUID, o. zekere plant,
klein vingerhoedskruid, bekend als geneesmiddel
tegen koorts en als zuiveringsmiddel van de spijsverteringswerktuigen,. ...LEER, v. (godg.) leer der
goddelijke genade.
GENADELIJK, bw. vol genade, genadig.
GENADEMIDDEL, o. (-en), ieder middel waarvan
God zich bedient, om den mensch de genade dealachtig te doen warden; — de genademiddelen der Berk,
(R. K.) de Sacramenten waarvan de sterveiaden warden voorzien.
GENADERIJK, bn. (-er, -st), rijk aan, vol van genade.
GENADESLAG, m. de slag, waarmee de beul een
elude maakte aan de martelingen van den gefolterde,
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de laatste, beslissende slag: iem. den genadeslag geven;
(fig.) de iaatste ramp, die iem. geheel te gronde richt:
slat was de genadeslag voor hem.
GENADESTOEL, m. de rechterstoel van God, wiens
wezen genade is; ...STOOT, m. genadeslag; ...TROON,
genadestoel; ...VERBOND, o. (godg.) het Nieuwe
Verbond, dat op de genade in Christus is gegrondvest.
GENADIG, bn. bw. (-er, -st), goedertieren: God is
genadig ; genadige hemel!, genadige goedheid! (uitroep
van verwondering); God z# u genadig, de Hoer bescherme u; vergevensgezind: 0 God, wees mij zondaar
genadig; goedgunstig: een genadig vorst; de examinatoren zon genadig geweest; een genadige (niet to
strenge) straf; iets voor een genadigen prijs koopen,
niet te duur; (als titel) genadige Heer, onze genadige
Vrouwe; uit de hoogte: wat was ze genadig; een genadig knikje; —
bw. (van wijze) op genadige wijze: de Hemel moog'
hun schuld genadig hun vergeven; iemand genadig behandelen, hem met toegevendheid behandelen; hij is
eor genadig afgekornen, beter dan men naar de omstandigheden zou verwachten ; (Zuidn.) het was genadig koud, erg, hevig. GENADIGHEID, v.

niemand, stoort zich aan niemands tegenwoordigheid ; zich schamen, er verlegen onder zijn : ik geneer
m# om in deze jas over straat to gaan; ik zou me geneeren, hem om geld to vragen.
GENEESBAAR, bn. te genezen, voor genezing vatbaar. GENEESBAARHEID, v.
GENEESDRANK, m. (-en), (hoogere sti.j1) drankje;
...GREIN, o. (plantk.) paradijskorrels, het zaad van
een aan de gember verwant gewas.
GENEESHEER, m. (-en), arts, geneeskundige die de
praktijk uitoefent.
GENEESKRACHT, v. de genezende kracht, het ziektegenezend vermogen dat aan sommige stoffen eigen
is. GENEESKRACHTIG, bn. (-er, -st), een genezende
kracht hebbende : geneeskrachtige planten.
GENEESKRUIDEN, o. my. (w. g.) geneeskrachtige

GENADIGLIJK, bw. genadig.
GEN AGELD, bn. voorzien van nagels; (wapenk.)

afgebeeld met nagels van eene andere kleur dan het
dier zelf: in good een roode leeuw,getongd en genageld

:van lazoor ; (plantk.) een genageldbloemblacl, een bloomblad -welks vlakke deel (de pleat) plotseling in een
a teelachtigen voet (de nagel) overgaat.
GENAKEN, (genaakte, is genaakt), iernand of iets
naderen, nabijkomen: wfj genaakten de pleats des onheils; God genaken, tot Hem bidden; niet te genaken
zijn, geen toegang tot zich verleenen, ongenaakbaar
min; (van een voorval, eene gebeurtenis) ophanden,
aanstaande zijn: het uur genaakt.
GENAN, m. on v. (-s, -nen), ook GENANT, m. (-en),
GENANTE, v. (-n), (w. g.) naamgenoot (die denzelfden
voor- of doopnaam draagt). GENANTJES, o. mv.
(gewest.) makkers, kameraden, deelgenooten in ongunstigen zin): dear kwam aan met al zone genantjes.
GENANT (Fr.), bn. hinderlijk, een gevoel van verlegenheid wekkende: wees nu niet zoo genant, onbescheiden, in dringerig ; geen gordijnen op de slaapkarner,
dat is wel wat genant, onvrij.
GENDARME (Fr.), m. (-s, -n), veldwachter (inz. ten.
plattelande). GENDARMERIE, v. het korps der gendarmen.
GENE, aanw. vn . die (in tegenstelling met deze):
Maurits en Frederik Hendrik hebben zich grootenroem
verworven: deze (de laatstgenoemde) als stedendwinger, gene (de eerstgenoemde) als veldheer; aan gene
z#de, aan den overkant; aan gene zijde des grafs,
hiernamaals; — doze en gene, dozen en genen, somrnigen, eenigen: deze en gene van zijn vrienden heft
het hem afgeraden; ik zie dear al dezen en genen aankomen; — deze of gene, de een of andere: h zal wel
in deze of gene herberg te vinden zijn.
GENE (Fr.), v. dwang,belemmering; sans gene, zon-

der complimenten, ongegeneerd.
GENEALOGIE, v. (...gieen), geslachtrekenkunde;
geslachtlijst. stamboom. GENEALOGISCH, bn. geslachtrekenkundig: genealogische onderzoekingen, - tabellen. GENEALOOG, m. (...logen), geslachtkundige,
iem. die de afstamming en verwantschap van eene
familie naspoort.
GENEANOMIE, v. leer van het overerven van eigen-

schappen des lichaams en des geestes.
GENEEREN, (geneerde, heeft gegeneerd), hinderen:

het geneert u toch niet?; zijn gezelschap geneert me, is
mij onaangenaam; gegeneerd zijn, zich gegeneerd gevoelen, verlegen, niet op zijn gemak zijn; — zich geneeren, zich ontzien om to doen wat men wil : ge meet
u niet geneeren, geneer je niet, handel naar welgevallen, doe alsof ge thuis waart, spreek zooals ge wilt,
(ook iron.) wees maar yrijpostig; h geneert zich om

planten en gewassen.
GEN EESKUN DE, v., de wetenschap die zich ten doel
stelt de kennis van den aard en de oorzaken der
ongesteldheden van het menschelijk lichaam, on van
de middelen om die to genezen: een doctor in de geneeskunde; de geneeskunde uitoefenen, ze in praktijk

brengen als levensberoep; (in tegenstelling met de
heelkunde en de verloskunde) leer der inwendige
ziekten.
GENEESKUNDIG, bn. op de geneeskAnde betrekking
hebbende: eon geneeskundig tijds-hrift. GENEESKUNDIGE, m. en v. (-n), iem. die de wetenschap der gelieeskunde heeft bestudeerd en de wettelijke bevoegdheid heeft verkregen om de geneeskunde uit
to oefenen.
GENEESKUNST, v. geneeskunde; praktijk der geneeskunde ; —OEFENAAR, m. (...naren), (w. g.) prakr_iseerend doctor.
GEN EESLIJK, GENESELIJK, bn. (-er, -st), to genezen, vatbaar voor genezing. GENEESLIJKHEID, GENESELIJKHEID, v.
GENEESMEESTER, m. (-s), geneesheer; ...MIDDEL,

a. (-en), artsenij, medicijn; ...MIDDELLEER, v.kennis der medicijnen, ...POEDER, ...POEIER, o. (-s),
poeier waardoor men genezing zoekt to bewerken;
...VLEESCH, o. heelvleesch: good geneesvleesch heb-

ben, gezond vleesch hebben, waarin verwondingen
spoedig genezen; ...WIJS, ...WIJZE, v. (...wijzen),
de handelwijze die men toepast ter genezing van
eene ziekte of kwaal.
GENEGEN, bn. (-er, -st), neiging, lust tot iets hebbende: htj is tot medewerking genegen; gevraagd een
keukenmeid, ook genegen eenig huiswerk to verrichten,
daartoe bereid; iemand genegen zijn, hem toegenegen zijn, welwillend, gunstig jegens hem gesternd
zijn; een genegen oor, een goedgunstig oor; een welwillend gehoor: zijn verzoek vond een genegen oor.
GENEGENHEID, v. (...heden), het genegen zijn, geneigdheid : genegenheid tot het goede; welwillende gezindheid, liefde: genegenheid voor iemand gevoelen,
hem genegenheid toedragen; iemands genegenheid verofferde al hare genegenwerven, verliezen; neiging:
heden op aan z(jne liefde.
GEN EIGD, bn. (-er, -st), een natuurlijken trek tot
iets hebbende : de mensch is geneigd tot zondigen, zijn
aard brengt dat mode; neiging tot iets gevoelende:
ik ben niet geneigd het toe te staan. GENEIGDHEID,
v. (...heden).
GENERAAL, bn. algemeen: generale waarheden; in
t generaal, in het algemeen; generale repetitie, algemeene repetitie, laatste herhaling vOOr de eigenlijke
uitvoering; (muz.) generale pauze, algemeene rust,
wanneer alle stemmen of partijen in een meerstemmig muziekstuk gelijktijdig rusten; (muz.) generale
bas, de basstem van een toonstuk, waarbij de harmonie-aanyulling der melodie wordt aangegeven

door cijfers on signaturen boven de noten; (krijgsw.)

generale marsch, signaal waarbij de troepenmarschvaardig op de verzamelplaats worden geroepen;
(krijgsw.) generale staf, die officieren welke de krijgsverrichtingen voorbereiden en den legeraanvoerder
behulpzaam zijn ;(ook in samenst.) Staten-Generaal,

GENERAAL.

GENIETEN.

generale of algemeene staten, de vertegenwoordiging van het geheele land (in tegenstelling van
de Provinciale Staten), de Eerste en Tweede Kamer ;

GENEURIE, o. het telkens of aanhoudend neurien,
zachtjes en binnensmonds zingen.
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admiraal-generaal, advocaat-generaal, directeur-generaal, gouverneur-generaal, kapitein-generaal, secretaris-generaal, enz.
GENERAAL, m. (-s), tot den hoogsten militairen
rang behoorende officier; als titel afkorting van
luitenant-generaal, generaal over eene divisie, en
generaal-majoor, generaal over eene brigade; veldheer, krijgsoverste: Napoleon was een uitrnuntend
generaal; (R. K.) het opperste hoofd eener geestelijke orde: de generaal der Jezufeten. GENERAAL-

SCHAP, o. het generaal zijn, de rang van generaal.
GENERAALSRANG, m.; ...UNIFORM, v. (-en);
...VROUW, v. (-en), enz.
.GENERALISATIE, v. algemeenmaking.
GENERALISEEREN, (generaliseerde, heeft gegeneraliseerd), algemeen maken, bijzondere gevallen
onder een algemeen hoofd samenvatten : hij generaliseert to veel, en daardoor wordt zone voorstelling minder juist. GENERALISEERING, v.
GENERALISSIMUS, m. opperveldheer.
GENERALITEIT, v. (hist.) de Staten-Generaal

van.

GENEUSD, bn. van een neus voorzien; zulk een
neus hebbende als door de bepaling wordt uitgedrukt: een spitsgeneusd, breedhandig dier (de mol).
GENEVEN, m. my. (Zuidn.) twee of meer neven.
GENEVEN, GENEVENS, vz. (gew.) nevens, naast:

geneve de kerk.
GENEVER, v. zie JENEVER.
GENEZEN. (genas, heeft en is

genezen), beter wor
den, herstellen, heelen (van eene ziekte, van wonden,
enz.): h# is genezen, weer gezond; zijn been genas,
verdriet geneest door den tad; (fig.) •tj is nog spoedig;
niet van hoar clwaasheid genezen, er nog niet van

bevrijd; —
beter maken, doen herstellen : geneesmeester genees
u zelven, (scherts.) maak voor u zelf gebruik van
den goeden raad dien gij anderen geeft; kinine ge-.
neest de koorts; iem. van eene hebbelijkheid genezen, hem
er van afhelpen. GENEZING, v. (-en).
GENIAAL,

bn. bw. (...nialer, -st), bedeeld met genie:

een geniaal kunstenaar ; (van zaken) blijk gevende
van genie, vernuftig: een geniaal denkbeeld.
GENIALITEIT,

v. genie, vindingskracht, oorspron-

de Republiek der Vereenigde Nederlanden, als ver-

kelijkheid.

tegenwoordigers der staatsmacht van dat gemeenebest. GENEItALITEITSLANDEN, o. my. de door
Prins Maurits en Frederik Hendrik veroverde gedeelten der republiek, die tot geen der zeven provincien werden gerekend, maar in naam der Generaliteit door de Algemeene Staten geregeerd werden,
t. w. het kwartier van 's Hertogenbosch (de meierij
van den Bosch en het land van Kuik) ; het kwartier van Antwerpen (de baronie van Breda, de heerlijkheden Willemstad, Prinsenland, Steenbergen en
het markiezaat van Bergen-op-Zoom); Staats-Vlaanderen (het Vrije van Sluis on de Vier-Ambachten);
Staats-Limburg of het land van Overmaze; het overkwartier van Gelderland (Venloo, Sint-Michiel en

GENICHTEN, v. my. (Zuidn.) twee of meer nichtem
GENIE, o. de aangeboren gave van groote geesten,
die hen in staat stelt iets buitengewoons to scheppen, vindingrijk, oorspronkelijk vernuft: iemand van
genie, een geniaal persoon; dichterlijk, muzikaal genie;
zij bezitten geen vonk, geene sprank van genie, hoegenaamd niets er van; (gemeenz.) genie in iemand (of
iets) hebben, er zin in hebben;

Stevenswaard).
teling, voortbrenging;
GENERATIE, v. (-s,
menschengeslacht: iedere volgende generatie draagt
het hare bij tot de ontwikkeling van den menschelijken
geest; zij behooren tot dezelfde generatie, het zijn tijdgenooten.
GENERATOR, m. (-s, -en), eon soort van stoomketel of oven, waarin door stoken gas wordt ontwikkeld, b. v. voor het verhitten van smeltovens.
(genereerde, heeft gegenereerd),
GENEREEREN,
telen, verwekken.
GENEREN [ZICH], (geneerde zich, heeft zich geneerd), zich onderhouden, den kost winnen (met) : hij
geneert zich met visschen ; zich behelpen: wie niet rtjk
is, meet rich generen met het weinige dat hij heeft.
GENEREUS, bn. (...reuzer, edelmoedig, mild, onbekrompen.
GENERFD, bn. (plantk.) van zware, duidelijk zichtbare nerven voorzien: generRie bladeren.
GENERISCH, GENERIEK, bn. op het geslacht of
de soort betrekking hebbende.
GENEROSITEIT, v. edelmoedigheid.
GENESELIJK, bn. zie GENEESLIJK.
GENESIS, v. het eerste der vijf boeken van Mozes.
zoo genoemd omdat er in behandeld wordt het oatstaan der dingen, de schepping.
GENET, o. (-ten), (eig.) een vlug Spaansch rijpaard ;
(dicht.) vurig ros: een fier, een brieschend genet.
GENETISCH, bn. het ontstaan en de ontwikkeling
eener zaak betreffende; genetische inethode, de wetenschappelijke methode die bij haar onderzoek vooral
op de wet der ontwikkeling let.
GENETKAT, v. (-tens, eene soort van civetkat, wier
huid als bontwerk wordt gebezigd.
GENEUGTE, v. en o. (-n), ook GEXEUGT, (-en).
(dicht.) genoegen, genot. vreugde: hetgenenut straall
haar de oogen uit; genieting: de genec±gt,n dozer

wergild.

GENEUL, o. (Zuidn.) getalm.

iemand die met genie begaafd is:
een oorspronkelift, een krachtig, een groot genie ; een
miskend genie, iemand wiens geniale denkbeelden de
wereld niet heeft willen aanvaarden. GENIETJE,

o. (-5).
GENIE, v. (krijgsw.) het wapen dat in oorlogs- on
vredestijd belast is met het aanleggen van alle militaire werken, inz. die betrekking hebben op de
bevestiging, den aanval en de verdediging van versterkte plaatsen: het wapen der genie; examen doen
voor de genie; het korps der genie (korps ingenieurs),
het officierskorps dat aan het hoofd staat van dit
wapen; —KORPS, o. (-en); —OFFICIER, m. (-en);
—OPZICHTER, m. (-s).
GENIEP, o., in het geniep, heimelijk, ter sluik, in
het verborgen.
GENIEPERD, m. (-s), iemand die in 't geniep handelt (altijd in ongunstig;e beteekenis).
GENIEPERIG, bn. bw. in hooge mate geniepig.
GENIEPIG, bn. bw. (-er, -st), ter sluik verricht wordende (uit plagerij of boosaardigheid) : een geniepige
streek; hij gaf hem een geniepige dew; gluipsche streken bedrijvende: een geniepige plaagyeest; — bw. op
eene gluipsche, slinksche wijze. GENIEPIGHEID, v.
GENIEPIGERD, m. (-5), genieperd.
GENIES, o. het telkens of aanhoudend niezen.
GENIESCHOOL, v. (...scholen), oefenschool der
geniesoldaten; ...SOLDAAT, m. (...daten), soldaat
bij het -wapen der genie.
GENIETBAAR, bn. (-der, -st), genoten
gebruikt
kunnende warden: door zijne ophelderingen 712 aakte

hip het book voor mij genietbaar.

GENIETELIJK, bn. to genieten, genet opleverende,
aangenaam : de oade heer eras gisteren nogal geniete7P.

GENIETEN, (genoot, heeft genoten), ontvangen. het
genot hebben van : zij genieten vele voorrechten: h 1j genoot een salaris van f 1500 golden; ik heb er nooit een
cent veer genoten; (kooph.) waarcle genoten, (op wissels), het bedrag (is door mij) ontvangen; hij geniet
de vracht van zijn arbeid; ik zal toonen. dut ik genoto erl,eanon; hij g ,a),1 d eer naast
ten tceldaden
de gastoronio to tcorden geplaatst;
een goede
opvoeding genoten; —
in het genot van iets zijn, de voordeelen er van

GENIETEN.

GENUS.

ontvangen, zich er in verlustigen: eene goede gezondheid genieten, bij voortduring gezond zijn; slaap, rust,
vrede genieten; iemands vertrouwen genieten, zich in
zijn vertrouwen mogen verheugen; 149' was joist

GENOEGLIJK, bn. bw. (-er, -st), genoegen verschaffende, aangenaam, pleizierig: een genoeglijk leven; een
genoeglijk avondje; blijk gevende van het genoegen
dat men ondervindt:
verkeerden in vie genoeglijkste
stemming; — bw. aangenaam. gezellig: zfj zaten genoeglfjk bij elicaar. GENOEGLIJKHEID, v. (...hedeR).
GENOEGZAAM, bn. bw. voldoen de, toereikend: hfj

bezig het middagmaal to genieten; het leven (het goede
des levees) genieten, gebruik maken van al wat het
leven aangenaams oplevert; de schoonhecien van een
gedicht genieten, er genot van smaken; Huyghens is
niet gemakkelijk te genieten, men moat zich inspan-

nen om genot van zijne gedichten te hebben; —
aangename gewaarwordingen ondervinden, genot
smaken: 't was een heerlffke reis, ik heb recht genoten;
wgj genoten van dc heerlijke muziek; zij mochten slechts

kort van elkander genieten.
GENIETER, m. (-s), GENIETSTER, v. (-s), iemand
die gen iet.
GENIETING, v. het smaken van genot; —, (-en), een
bepaalde vorin van genot, iets dat iem. kan doen
genieten: hi). is onvatbaar voor hoogere genietingen; de

genietingen des vleesches, dezer wereld.
GENIJG, o., GENIJP, o., GENIK, o. het telkens of
voortdurend nijgen, nijpen, nikken.
GENITALIEN, v. my. (ontl.) de geslachtsdeelen.
GENITIEF, in. (-s), (spraakk.) tweede naamval.
GENIUS, m. (genidn), beschermgeest, schutsengel:

de genius der menschheid; h# is mijn goede genius,
mijn beschermer; (als term in de beeldende kunsten)
de afbeelding van een genius in de gedaante van
een gevleugelden jongeling.
GENOEG, onb. telw. zooveel als noodig is, voldoende: ik heb genoeg; hij heeft genoeg om van te
leven, een voldoend vermogen of inkomen; voor dat
doel heeft hrj aan f 1000 genoeg; ik heb (ik krtg) er
genoeg van, ik heb (krijg) er mijn bekomst van, wil
er niets meer van weten; het is genoeg, of genoeg
(daarvan), zwijg, daarvan is nu genoeg gezegd, inz.
als uitroep van ongeduld waarmee men een ander
in de rode valt; hy 'is zich zelf genoeg, gevoelt geen
behoefte aan den omgang, het gezelschap, den steun
van anderen; er is eten genoeg, meer dan voldoende;
hij had last genoeg van ons, meer dan wenschelijk,
aangenaam was; er zfjn al slachtoffers genoeg, veel
te veel; —
bw. (van graad) genoegzaam, in voldoende mate:
kij is oud en was genoeg om op zichzelf te passen ;

wfj hebben nog tads genoeg ; ik heb lang genoeg getcacht;
hij is mans genoeg daarvoor, er wel toe in staat;
vreemd, zonderling, gek genoeg.
GENOEGDOENING, v. voldoening, herstel (van eer),
schadeloosstelling (voor geleden onrecht); (godg.)
de genoegdoening van Jezus Christus, Jezus' sterven
tot delging van de zonden der menschen.
GENOEGEN [ZICHJ, (genoegde (zich), heeft (zich) genoegd), (w. g.) zich vergenoegen, zich tevredenstellen
(met iets) : ik genoeg mij daarmede; genoeg zijn, bevredigen: ht. heeft wat hem genoegt; wet heeft hfj te

zorgen, dien 't kleine genoegt.
GENOEGEN, o. voldoening, bevrediging: ten genoegen of naar genoegen (van iemand), op zoodanige
wijze dat hij voldaan, tevreden is: het is tot algemeen
genoegen afgeloopen, tot ieders tevredenheid; genoegen met (of in) iets nemen, er zich mede tevredenstellen; dat wat genoegzaam is, voldoende hoeveelheld (van iets, vooral spijs of drank): ztn genoegen
eten of drinken, zooveel als men lust; ik heb vanmiddag min genoegen niet gehad, ik ben nog niet
verzadigd;
(-s), welgevallen, aangenaam gevael, genot: ik

had er mt. zooveel genoegen van voorgesteld; een bloc,
een glans van genoegen, lag op zijn gelaat; iemand
(een) genoegen doen, (een) pleizier; de genoegens der
jeugd, de genoegens ceener groote stad, de genietingen;
ik zag het met genoegen, met vreugde; met genoegen,
(als beleefdheidsformule) met pleizier, gaarne ; ik
heb het genoegen u mede te deelen. dat..., (in brieven)
het is mij aangenaam; — tot het genoegen (u weer te
zien), beleefdheidsformule bij het afscheid nemen.
GENOEGENTJE, o. (-s).
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ondervond geen genoegzame medewerking om zfjn plan te
kunnen volvoeren; een genoegzaam bewijs, een bewijs dat
krachtig en overtuigend genoeg is; — bw. (van graad)
in voldoende mate : de zaak is hiermede genoegzaam
toegelicht; zoo goed als, nagenoeg: die streek is genoegzaam onbewoond. GENOEGZAAMHEID, v.
GENOEMD, bn. zoo even genoemd, gemeld: de ge-

noemde heeren hebben de benoeming aangenomen; genoentrie persoon is niet aanwezig.
GENOFFEL, v. (-5), ook JENOFFEL on GINOFFEL,
(plantk.) anjelier.
GENOK, o. (dicht.) krampachtig en luid gesnik.
GENOMEN, vw. aangenomen, gesteld, ondersteld:

genomen uwe middelen waren niet toereikend, wat zoudt
ge don doen?
GENOOD, o., GENOODIG, o. het telkens of herhaald
noodigen.
GENOODIGDE, m. on v. (-n), iemand die genoodigd is.
GENOOT, m. (-en), iemand die met een ander aan
iets deal heeft, to zamen iets bezit, deelgenoot, thans
alleen in samenst. als ambtgenoot, bondgenoot, echtgenoot, geloofsgenoot, heilgenoot, huisgenoot enz.; makker, gezel ; gelijke (in rang en stand). GENOOTE, v. (-n).
GENOOTSCHAP, o. (-pen), eene vereeniging, eene
maatschappij, aan de bevordering van wetenschap
of kunst gewijd: het .Aardrijkskundig Genootschap;

de leden van het Historisch Genootschap.
GENOOTSCHAPPELIJK, bn. op het genootschap betrekking hebbende : het genootschappel ijk jaar, de
jaarkring van een genootschap, beginnende op een
daartoe vastgestelden dag (in tegenst. van het burgerlUk jaar, dat met 1 Jan. begint).
GENOOTSCHAPSJAAR, o. (...jaren), genootschappelij k jaar; ...WERKEN, o. my. werken die vanwegeeen genootschap worden uitgegeven.
GENOT, o. het genieten: een verstandig genot hunner

rijkdommen, het genot van zone bezittingen, het genot
der burgerlijke rechten; hij bleef in het genot van *vie
vrifheicl; wat iemand aangenaam aandoet, genoegen,
vreugde, wellust: een rein, een onvermengd genot;
zinnel
?jk genot; hetiis een waar genot, dat bock to lezen;
oncler het genot van een goed glas win; — zich in genot
bad,n, kwistig en overdadig leven. GENOTJE, o.
(-s). 't is me een, genotje, (iron.) 't is niet bijster pleizierig.
GENOTRIJK, bn. (-er, -st), veel genot verschaffende,
alleraangenaamst; ...ZIEK, bn. overdreven begeerig
naar of gesteld op genot.
GENOTZUCHT, v. de zucht, begeerte naar genot.
GENRE, o. soort: het komische genre; deze boeken
calico in hetzelfde genre; — (schild.) het genre, een der
soorten van schilderkunst, de voorstelling van tafereelen uit het dagelijksche leven (drinkende boeren
in een herberg, vrijende visschers, binnenhuizen
enz.); —SCHILDER, m. (-5), die genrestukken schildert; —STUK, o. (-ken), —STUKJE, o. (-5), schilderstuk, dat iets .nit het dagelijksche leven voorstelt.
GENST, v. (plantk.) zie GINST.
GENT, m. (-en), mannetjesgans, ganzerik.
GENTIAAN, v. (...tianen), een plantengeslacht met
schoone blauwe of violetkleurige bloemen.
GENTIANINE, v. een bittere stof, uit de gentiaan
bereid en als maagsterkend middel gebruikt.
GENTIL (Fr.), bn. (-er, -st), aardig, lief, keurig;
wellevend, innemend.
GENTLEMAN (Eng.), m. (gentlemen), iemand die zich
als een beer, als een fatsoenlijk man gedraagt.
GENUGTE, v. (-n), (dicht.) geneugte.
GENURK, o. (gewest.) geknor, gebrom, gekijf.
GENUS (Lat.), o. geslacht, soort.
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GEOCCUPEERD.

GEOCCUPEERD, bn. bezig, bezet met work: ilc . ben
zeer geoccupeerd, met werk overladen.
GEOCENTRISCH, bn., (stern) geocentrische breedte,

waardoor de plaats van een hemellichaam bepaald
wordt als men de aarde als middelpunt van den
hethelbol aanneemt.
GEOCYCLISCH, bn. op den omloop der aarde betrekking hebbende: de geocyclische machine, toestel
tot het aanschouwelijk maken van de omwentelingen
der aarde, de afwisseling der jaargetijden, hit lengen
en korten der dagen enz.
GEODEET, m. (...deten), iem. die zich met de hoogere geodesie bezighoudt.
GEODESIE, v. landmeetkunde.
GEOGNOSIE, GEOGNOSTIEK, v. de wetenschap
die den tegenwoordigen toestand en de samenstelling der vaste aardkost bestudeert. GEOGNOST, m.
.(-en), beoefenaar der geognosie.
GEOGONIE, v. leer van het ontstaan en de worming der aarde.
GEOGRAAF, m. (...grafen), aardrijkskundige.
GEOGRAPHIE, v. aardrijkskunde, aardrijksbeschrijving. GEOGRAPHISCH, bn. aardrijkskundig: de geographische meridiaan (eener plaats), het vlak, dat
door deze plaats en de beide polen der aarde gaat;
.geographische breedte Teener plaats), de boog van den
geogr. meridiaan tusschen den evenaar en die plants;
.geographische (of Duitsche) mil, 1115 van een graad,
een afstand van 7420,438 Meter; het geographisch net,
-de elkaar kruisende lijnen over eene aardglobe of
-een wereldkaart, die de meridianen en parallellen
voorstellen.
GEOLIE, o. het telkens of aanhoudend insmeren
met one.
GEOLOGIE, v. aardkunde. GEOLOGISCH, bn. de
.aardkunde, inz. de kennis der aardvorming betreffende. GEOLOOG, m. (...logen), een keener van de
.aardvorming.
GEOMBER o. het telkens of aanhoudend omberen.
GEOMETRIE, v. meetkunst. GEOMETRISCH, bn.
•op de geometrie betrekking hebbende.
GEONOMIE, v. wiskundige aardrijkskunde; (ook)
de kennis van de groeikracht der onderscheidene
aardsoorten.
GEOOGD, bn. voorzien van oogen; (in samenst.)
zulke oogen hebbende als door de bepaling is uitgedrukt: zwartgeoogd.
GEOORD, bn. voorzien van ooren : de geoorde duiker, zekere watervogel, fuut, met een kraag van
veertjes ter hoogte van het gehoororgaan, die op
een oor gelijkt; (ook van zaken) geoorde kopjes, kopjes met een oor; (plantk.) (van een blad) aan den
voet voorzien van oortjes of uitspringende lobben.
GEOORLOOFD, bn. (-er, -st), toegelaten, niet verboden (noch door de wet der zedelijkheid, noch bij
wet of verordening der wettige overheid): is het ge.

,

oorloofd hier te rooken ?; een geoorloofd vermaak,

een

vermaak waarvan de genieting niet verboden is;
een geoorloofd middel, een middel dat men vrij mag
aanwenden of toepassen. GEOORLOOFDHEID, v.
GEOPHAAG, m. (...phagen), aardeter [het eten van
aarde of klei is bij verschillende onboschaafdo volkeren in gebruilq.
GEOPHYSICA, v. natuurkunde der aarde, de wetenschap die de natuurkundige eigenschappen der aarde
(warmte, dichtheid, magnetisme enz.) bestudeert.
GEORGEL, het telkens of aanhoudend orgelen.
GEOSTATICA, v. leer van het evenwicht der vaste
lichamen.
GEOTHERMISCH, bn. op de aardwarmte betrekking hebbende; geothermische gradient, de afstand
tusschen twee chtonisothermen, die 1° C. in temperatuur verschillen.
GEOTHERMOMETER, m. (-s), thermometer ter bepaling der teinperatuur in groote diepten der aarde.
GEPAAI, 0. het telkens of aanhoudend paaien,
met ijdele belofton tevredenstellen.
GEPAALD, bn. (wapenk.) (van het schild) geheel

GEPEPERD.

bedekt met paien, door evenwijdige verticale lijnen
in een effen aantal gelijke stukken verdeeld, die
beurtelings van metaal en van kleur zijn.
GEPAAR, o. het voortdurend of bij herhaling zich
paren.
GEPAARD, bn. (van personen) in paren afgedeeld:
de gasten kwamen gepaard de feestzaal binnen; gehuwd, tot eon echtpaar vereenigd (ook van dieren,
inz. van vogels, die met hun wijfje aan nest bewonen); (nat. hist.) de gepaarde dennen-basterdrups, een
groengele rups, die twee aan twee aan de dennenaalden vreet; (plantk.) gepaarde bladeren, paarsgewijze, twee aan twee bij elkander geplaatst.
GEPAK, o. het telkens of aanhoudend pakken, het
inpakken in kisten, koffers enz.
GEPALMD, bn. (van geweven stollen) met palmbladen doorweven : een gepalmde cachemiren sjaal.
GEPANTSERD, bn. van een pantser voorzien, met
een metalen harnas gedekt : gepantserde ruiterfj;
(fig.) met een stevige bedekking bekleed, die men
bij een pantser vergelijkt: (nat. hist.) (van verschillende geschubde dieren) de gepantserde hagedis, de
gepantserde zeehaan; (krijgsw.) een gepantserd schip,
met eene dubbeling van geslagen ijzeren platen gedekt, een gepantserde kazemat, een aan de zijde van
den vijand door stalen platen beschermde bomvrije
geschutstand; een gepantserde batterij, eene aaneenschakeling van zulke kazematten.
GEPAP, o. het telkens of onafgebroken pappen, om
verzweringen to doen doorbreken.
GEPARELD, bn. parelvormig, in gedaante op parels
gelijkende: een meubel met geparelde listen, waarvan
de lijst met gebeeldhouwde parels of kogeltjes is
versierd; geparelde gerst (of gort), parelgerst, gort die
tot ronde korrels is afgeslepen; (muz.) (van een spel
of voordracht waarbij alle tonen op zich zelve zeer
duidelijk en helder worden gehoord) geparelde tone's;
de techniek van den pianist is correct, helder en gepareld.
GEPARENTEERD, bn. vermaagschapt.
GEPARFUMEERD, bn. geurig, welriekend.
GEPAS, het telkens of aanhoudend passen.
GEPASPORTEERD, bn. zijn paspoort hebbende: een
gepasporteerd militair, een militair, die na volbrachten diensttijd eervol is ontslagen.
GEPASSIONNEERD, bn. zich hartstochtelijk voor
iets interesseerende, er zeer op verzot: een gepas-

sionneerd schaakspeler.
GEPAST, bn. bw. (-er, meest -), geschikt, berekend
naar het doel: een gepaste handbeweging ; hij had geen

gepaster woorden kunnen kiezen; h peinsde op een
gepast middel om weg te kornen; betamelijk, voegzaam: een gepaste hulde; hij gaf een gepast antwoord.
GEPASTHEID, v.
GEPATENTEERD, bn. van patent voorzien (tot het
uitoefenen van eenig beroep of bedrijf); (fig.) een
gepatenteerd leugenaar, een greet leugenaar.
GEPEESD, bn. (van menschen en dieren) van pezen
voorzien; sterke, krachtige pezen hebbende; (van
een boog) met een pees of koord.
GEPEIL, o. het telkens of voortdurend peilen.
GEPEINS, o. het diep en ernstig denken over iets:
(...peinzen), eene innerhij zat in gepeins verzonken ;
lijke gedachte: zwaarmoedige gepeinzen vervulden zijn

gerst.
GEPEIS, o. (dicht.) gepeins.
GEPELSD, bn. met een pals gekleed, gehuld in eene
met bont gevoerde jas.
GEPEN, 0. het telkens of aanhoudend pennen, geschrijf: main hand is lain ran al dat gepen.
GEPEND, bn. voorzien van pennon of puntige spitsen, prikkels of stekels.
GEPENNINGD, bn. (van paarden en herten) op de
huid voorzien van rondo vlekken.
GEPENSIONNEERDE, m. en v. (-n), iemand die ge. ensioen gesteld is.
pensionneerd, op p
GEPEPERD, bn. (van spijzen en dranken) met peper
toel , ereid: (van den stijl) met sterke uitdrukkingen
gekruid. scherp, pikant.

GEPERS.

GEPURPERD.

GEPERS, o. het telkens of aanhoudend persen.
GEPETRIFIEERD, bn. versteend (inz. van fossielen).
GEPEUPEL, o. het gemeene yolk, de groote hoop,
het grauw: het gepeupel wierp met ste,enen,een oploop
van he gepeupel; (Zuidn.) gemeen yolk, gespuis,
janhagel: dat er nog e,ens sulk gemeen gepeupel over

GEPOOK, o. het aanhoudend poken in het vuur.
GEPOORTERD, bn. (hist.) het burgerrecht eener
stad hebbende.
GEPOOT, o. het telkens poten.
GEPOOT, bn. van pooten voorzien; (wapenk.) met
pooten van een andere kleur dan het lichaam zelf:

mijnen dorpel komel

GEPEUR, o. het telkens of aanhoudend peuren of
hengelen.
GEPEUTER, o. het herhaaldelijk of voortdurend
peuteren, kleingeestig geknutsel; gemorrel, geknoei.
GEPEUZEL, o. het telkens of aanhoudend peuzelen,
langzaam en met smaak eten 'bij kleine beetjes.
GEPIEP, o. het telkens of aanhoudend piepen: het
gepiep van eene deur ; het gepiep der muizen.
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in goud een roode adelaar, gebekt en gepoot van blauw.

GEPOPEL, o. het telkens of aanhoudend popelen,
angstig of onrustig kloppen van het hart.

GEPOR, o. het herhaaldelijk of voortdurend porren.
GEPORTEERD, bn., geporteerd voor iemand zijn, zich
iemands zaak zeer aantrekken, iemand op alle wijzen

trachten to bevoordeelen.
GEPOSEERD, bn. (-er, -st), een goede maatschappelijke positie hebbende; (ook) bezadigd, bedaard: een

geposeerd man.
GEPIJGERD, bn. (slag.) (van schapen) een natuurlijken dood gestorven: een gepijgerd lam, - schaap.
GEPOT, o. het voortdurend potten of sparen.
GEPIJND, bn. geperst: gepijnde honig.
GEPRAAL, o. pralerij, gepronk.
GEPIJNIG, o. het telkens of aanhoudend pijnigen.
GEPRAAT, o. het telkens of voortdurend praten,
GEPIK, o. het herhaaldelijk pikken van vogels;
babbelen; praatjes.
(gemeenz.) het ijverig naaien.
GEPRACH, o. (w. g.) het telkens of voortdurend
GEPIKT, bn. met pik ingesmeerd; (fig.) hij is geprachen, aanhoudend gevlei om iets to verkrijgen.
pikt en gedreven, hij is reisvaardig, klaar, uitgerust.
GEPRANG, o. het telkens of aanhoudend prangen
of drukken, knellen.
GEPIKT, bn., (gemeenz.) van een meisje gepikt zijn,
min of meer verliefd op haar zijn.
!
GEPREEK, o. het herhaaldelijk preeken; (ook) het
GEPIMPEL, o. het telkens of aanhoudend pimpelen
iemand de les lezen.
of drinken (van wijn of sterken drank).
GEPREMEDITEERD, bn. voorbedacht, opzettelijk.
GEPLAAG, o. het telkens of voortdurend plagen,
GEPREOCCUPEERD, bn. vooringenomen.
kwellen, lastig vallen.
GEPRESCRIBEERD, bn. verjaard.
GEPLAK, o. het telkens of aanhoudend plakken,
GEPRESSEERD, bn., gepresseerd zijn, haast hebben.
GEPREUTEL, o. (Zuidn.) gepruttel.
vastplakken; (ook) het lang ergens blijven zitten.
GEPREVEL, o. het telkens of aanhoudend prevelen.
GEPLANT, o. het telkens of aanhoudend planten.
GEPRIK, o. het telkens prikken. GEPRIKKEL, a.
GEPLAS, o. het telkens of aanhoudend plassen in
het telkens of aanhoudend prikkelen van scherpe
of van het water; het overdreven schoonmaken, het
of bijtende stollen.
morsen met water.
GEPRIKT, bn., van iemand geprikt zijn, zoo wat
GEPLEIT, o. het telkens of aanhoudend pleiten
verliefd op hem of haar zijn; vgl. GEPIKT.
(inz. voor het gerecht).
GEPROEF, o. het telkens of aanhoudend proeven.
GEPLEKT, bn. van plakken voorzien en daardoor
GEPROEST, o. het telkens of aanhoudend proesten.
ongelijkmatig van kleur, bont.
GEPLISPLAS, o. herhaaldelijk geplas.
GEPROFEST, bn. (Zuidn.) kloostergelofte afgelegd
hebbende.
GEPLOETER, o. het telkens of voortdurend ploeteren of verward en' onhandig werken, (ook) geplas
GEPROMOVEERD, bn. bevorderd, tot den doctorsgraad verheven. GEPROMOVEERDE, m. en v. (-n),
in water of OA.
iemand die den graad van doctor heeft verkregen.
GEPLOF, o. het telkens of aanhoudendneerploffen
GEPRONK, o. het telkens of aanhoudend pronken.
van zware voorwerpen.
GEPLOMP, o. het herhaaldelijk plompen.
GEPRONONCEERD, bn. bw. duidelijk uitkomend,
beslist : geprononceerde trekken, gelaatstrekken, die
GEPLONS, o. het telkens of voortdurend plonzen.
duidelijk een karakter, of de natie waartoe men beGEPLOOI, o. het telkens of aanhoudend plooien;
(fig.) het schikken, het met elkander overeenbrengen
hoort, doen uitkomen; zi) heeft een geprononceerde
wipneus; zij is geprononceerd leel k.
van tegenstrijdige beginselen of belangen.
GEPRONSEL, o. gekwansel, gebroddel.
GEPLUIMD, bn. (van vogels) voorzien van pluimen,
gevederd; van een pluim voorzien: een gepluimde
GEPROPORTIONNEERD, bn. ge6venredigd, naar
,nuts; sierlijk gepluimde bloemen.
juiste verh ouding.
GEPLUIMTE, o. het gevederte, de pluimage van een
GEPROPT, bn. volgestopt, heel vol; rood, kort en
vogel; het gepluimd gedierte, de vogels; (w. g.) de
gedrongen van gestalts.
pluimen waarmede een hoofddeksel is versierd.
GEPROTECTEERD, bn. beschermd.
GEPLUIS, o. het telkens of aanhoudend pluizen.
GEPROTEGEERD, bn. beschermd; (door machtige
GEPLUK, o. het telkens of aanhoudend plukken.
vrienden) begunstigd, voortgeholpen.
GEPRUIKT, bn. eene pruik dragende; (fig.) een geGEPLUNDER, o. het telkens of aanhoudend plunpruikte stijl, een gekunsteld deftige en daardoor verderen.
GEPOCH, o. pocherij, grootspraak.
velende stijl.
GEPOER, o. gepeur.
GEPRUIL, o. het telkens of aanhoudend pruilen,
GEPOETS, o. het telkens of aanhoudend poetsen.
stil misnoegen toonen.
GEPOF, o. het telkens poffen, op den borg koopen,
GEPRUIM, o. het telkens of aanhoudend pruimen,
verkoopen.
tabak kauwen; (ook) smakelijk eten.
GEPOFT, bn. (van kleedingstukken on deelen daarGEPRUTTEL, o. het pruttelend koken (van pap,
van) van poffen voorzien.
koffie enz.); gemor, gemopper.
GEPOLARISEERD, bn., gepolariseerd licht, licht waarGEPS, v. (gew.) gaps.
bij de trillingen der aetherdeeltjes zich niet, als bij
GEPUF, o. het telkens puffen of blazon van afmattende warmte; (ook) grootspraak.
gewoon licht, in alle mogelijke richtingen loodrecht
op den lichtstraal voortplanten, maar allen liggen
GEPUL, o. gepooi, gedrink.
GEPUNT, a aan een of meer uiteinden puntig toein een on hetzelfde door den lichtstraal gaande vlak.
GEPOLITOERD, bn. gepolijst, geboend.
loopende in een punt eindigende: een gepunte tans;
gepunte bladeren; (wapenk.) (van rozen) zoodanig afGEPOMP, o. het telkens of aanhoudend pompon.
ge beeld dat de puntige uitspruitsels tusschen de blaGEPOOG, o, (Zuidn.) het telkens of aanhoudend
deren eene andere kleur hebben dan de bloom zelve:
pogen, streven naar lets.
in silver een roode roos, geknopt en gepunt van goud.
GEPOOI, o. het herhaaldelijk pooien of drinken
(van wijn of sterken drank).
GEPURPERD, bn. purperkleurig; (van vorstelijke

GPURPERD.

GERECHTIG.

personen) een purperen gewaad dragende, met purper bekleed.
GEPUT, o. het telkens of aanhoudend putten.
GEQUALIFICEERD, bn., gequalificeerde diefstal, diefstal onder verzWarende omstandigheden.
GERAADSEL, o. (-en, -s), (Zuidn.) raadsel. GERAADSELTJE, o. (-s).
GERAADZAAM, bn. (...zamer, -st), (Zuidn.) raadzaam.
GERAAKT, bn. (-er, -st), beleedigd, verstoord, boos :
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borden, met een vergulden of gekleurden rand; ge rande servetten, met een aangeweven rand; met een
ongeschonden rand, niet gesnoeid: gerande dukaten.

hij
zij was blijkbaar geraakt over zijne onbeleefdheid;
antwoordde op geraakten toon; (gew.) door een beroerte

getroffen, verlamd.
GERAAKTHEID, v. verstoordheid ; verlamming door
beroerte, beroerte : door (of met) eene geraaktheid geslagen, getroffen worden, eene beroerte krijgen.
GERAAMTE, v. (-n), het samenstel van die vaste
deelen van een voorwerp waaraan het zijn worm
ontleent: het geraamte van een huis, van een schip,
van een werktuig; het plan, de hoofdtrekken van
een werk, het schema: het geraamte van een roman;
de gezamenlijke beenderen van het lichaam (van
mensch of dier), voor zoover zij, van vleesch en
ander° deelen ontdaan, een samenhangend geheel
vormen; (fig.) een zeer mager mensch: het is een
wandelend geraamte.
GERAAS, o. het telkens of aanhoudend razen of
tieren; rumoer, gedruisch.
GERAASKAL, o. dwaas, onzinnig gepraat.
GERADEN, (geraadde, heeft geraden), (Zuidn.) raden,
gissen: geraad een keer wat ik ga doen.
GERADEN, bn. raadzaam, dienstig : het is niet gera-

den bij onweder onder een boom te schuilen;ik vond (of
achtte) het geraden mij er niet tegen te verzetten; het
is u niet geraden dat te doen.
GERADIG, bn. (-er, -st), (Zuidn.) raadzaam, geraden.
GERAFEL, o. het telkens rafelen.
GERAFFEL, o. het voortdurend raffelen, slordig

spreken, lezen, schrijven enz.; (ook) dat wat slordig
geschreven is: dat geraffel kan ik niet lezen.
GERAFFINEERD, bn. gezuiverd: geraffineerde sulker;
geslepen, doortrapt: hij is een geraffineerdebooswicht,
GERAK, o. (gew.) gerief, het noodige voedsel, kleeding, verpleging: de beesten hebben hun gerak, hebben
het noodige, zijn gevoederd; het kind krijgt zijn gerak
niet, niet genoeg voedsel ; iem. gemak en gerak geven,
hem van al het noodige voorzien.
GERAKEN, (geraakte, is geraakt), zonder opzet
ergens komen:' hij geraakte in het water ;het vaartuig
geraakte aan den growl; het boek is toevallig in rnzine
harden geraakt; er in slagen ergens te komen : na reel
moeite geraakten wij in de zaal; h j zal wel tot zijn
doel geraken; ongemerkt in zekeren toestand komen:
geraakte in moeilijkheden; 1k geraakte met hem in
gesprek; buiten zich zelven geraken (van woede, van
drift), woedend worden; op zwart zaad geraken, tot
armoede vervallen; nit zijn load geraken, het hoofd
verliezen ; om halo, om het leven geraken, om het leven
komen; in onbruik geraken, buiten gebruik gesteld.
ongebruikelijk worden; aan den man geraken, (van
een meisje) een man vinden, huwen, (van taken)
zijn man vinden, koopers vinden: er in slagen in
zekeren toestand to komen: hijwi,,,t tot eer en aanzien

te geraken; eindelijk is lir" achter het geheini geraakt; in
een onderwerp van studie te huis geraken, er gemeenzaam mede worden; (Zuidn.) ik zal wel klaar geraken, gereed komen.
GERAMASSEERD, bn. kort, kloek en sterk, stevig

en gedrongen van gestalte.
GERAMMEI, o. het telkens of aanhoudend rammeien.
GERAMMEL, o. het geraas dat veroorzaakt wordt
door het tegen elkander aan stooten van vonrwer.
pen: het gerammel ran ketenen; het gerammel cap Fen
hotsenden, woven; het haastig en aanhoudend gepraat
van een persoon, waar goon spell tusschen te krijgen is.
GERAND, bn. van een rand voorzien: gergnde tafel-

GERANIUM, v. (-s), een talrijk plantengeslacht, met
fraaie heldere bloemen, waarvan verschillende soorten als sierplanten in tuinen worden gekweekt,
—OLIE, v. eene etherische olie, die uit eenige geraniumsoorten wordt bereid en als surrogaat en ter
vervalsching van de rozenolie client; —PLANT, v.
(-en): ...SOORT, v. (-en).
GERANSEL, o. het telkens of aanhoudend ranselen
of duehtig en onbarmhartig slaan.
GERANT (Fr.), m. (-en), verantwoordelijk beheerder
(van commanditaire vennootschappen, hOtels, dagbladen enz.).
GERARDSKRUID, o. zie GEERARDSKRUID.
GERASP, o. het telkens of aanhoudend raspen;
het schrapen van de keel.
GERATEL, o. het telkens of aanhoudend rafelen
(van ratels, rijtuigen, den donder enz.); het snel en
zonder tusschenpoozen spreken, gerammel, (Zuidn.)
gereutel (in de keel).
GERAVOT, o. het telkens of aanhoudend ravotten.
GERDEN, (gerdde, heeft gegerd), (bijb.) de beenen
van elkander zetten.
GERDOE, o. (-'5), wachthuis op Java; —KEREL,
m. (-5), inlander die in een gerdoe de wacht houdt;
—VOLK, o. wachtvolk.
GERECHT, o. (-en), alle spijs die te gelijk wordt

opgedischt, hetzij uit een of uit meerdere schotels
bestaande: gfj krUgt slechts e'en gerecht; er was keur
van gerechten. GERECHTJE, o. (-s).
GERECHT, (in hoogere stiji) GERICHT, o. (-en),
(veroud.) het recht, de gerechtigheid : het hemelsche
gerecht, de gerechtigheid Gods; de verpersoonlijking
van het recht, Thernis: 't Gerecht heeft wel den blind-

doek voor, als het moet vonnis vellen, maar . . .; (veroud.)
staatsmacht waaraan de rechtspleging is toevertrouwd, de justitie; —
rechtsprekend lichaam, college van rechterlijke
ambtenaren: iemand aan het gerecht overleveren;
is voor het gerecht gedaagd; de rechterlijke macht be-

staat uit de volgende gerechten: 1p, de kantongerechten,
2° de arrondissements-rechtbanken, 3° de provinciale
gerechtshoven, 4° den hoogen read; het gerecht komt om
de goederen te verzegelen; —

(veroud.) rechtsgebied; (veroud.) plaats waar het
gerecht zijne vonnissen voltrekt; —
(bijb.) rechtshandel, al datgene wat voor en door
den rechter geschiedt : zoo wie te onrecht op zonen
breeder toornig is, die zal straf boar zyn door het gerichte; — het jongste gericht, het laatste oordeel
een
—meti and hetgrichegan(kome,trdn),
rechtshandel met hem beginnen (waarbij ook God
soms als een der partijen wordt voorgesteld) — in
het gerichte bestaan, zich daarin staande houden, het
geding niet verliezen: wie kan voor U in het gerichte

bestaan?
GERECHT, bn. (-er, -st of meest -), behoorlijk, rechtmatig: de gerechte her; het gerechte deel, het deel dat
iem. van rechtswege toekomt; gerechtvaardigd, gewettigd: gerechte haat, gerechte wreak; h j zal zija
gerechte straf niet ontloopen; rechtvaardig: gerechte
Hemet. gerechte God! (ook, met verzwakte bet., als
tusschenwerpsel).
GERECHT, ha. (Zuidn.) een recht hebbende op iets:

er zijn Brie personen gerecht in dat erfdeel.
GERECHTELIJK, bn. bw. op het gerecht betrekking
een gerechtelijke raadsman; gerechtelijke geneeskande, dat deel Per geneeskunde, dat van nut
is bij het onderzoek van strafzaken (medicine forensis);
voor het gerecht. in rechten geschiedende : een gerechteVo akkoord, gerechtelijke boedeischeiding ; een gerechtelUk vortnis;
bw. in rechten: iemand gerechtelijk verrolgen.
GERECHTIG, bn. bw. (-er, -st), rechtvaardig: den
niet dooden (Eyed.
onschirtiligen en gerechtigen volt
23:
; eene go- echtige zaak; — bw. billijkerwijze.
hebbende

GERECHTIGD.

GERESERVEERD.
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GERECHTIGD, vd. een recht hebbende in of op iets :
bevoegd: hij is gerech(of reken) mfj dear-

hield de schaal
houden), iets in gereedheid houden:
gereed om het bloed te kunnen opvangen; zich gereedhouden, zich klaarhouden, zoodat men als dat noodig
is bij de hand is: houdt u gereed, ik zal u straks roepen.

GERECHTIGDE, m. en v. (-n), die gerechtigd is,
wettig belanghebbende.
GERECHTIGEN, (gerechtigde, heeft gerechtigd),
iemand het recht toekennen tot het verrichten van
eene bepaalde handeling, hem de bevoegdheid daartoe
verleenen, rechtigen.
GERECHTIGHEID, v. rechtvaardigheid (Latjustitia):
in gerechtigheid zult g# uw naaste richten; (bij persoonsverbeelding) de arm, het zwaard der Gerechtigheid; het gerechtig zijn: de gerechtigheid Gods, zijne
rechtvaardigheid in tegenstelling van zijnegenade;

GEREEDKOMEN, (kwam gereed, is gereedgekomen),
klaarkomen : het werk komt van den zomer gereed.
GEREEDLEGGEN, (legde en leide gereed, heeft
gereedgelegd), klaarleggen, voor de hand leggen:

zay zijn gerechtigd in die mark;

tigd om onderwfjs te geven; ik acht
toe gerechtigd.

zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid;
iemand gerechtigheid laten wedervaren, hem rechtvaardig behandelen, hem of zijn werk de eer geven die
er aan to ekomt;
(...heden), (bijb.) uiting van gerechtigheid, goede
werken: als de rechtvaardige zich afkeert van zijne

gerechtigheid en onrecht doet, al zijne gerechtigheden,
die hi; gedaan heeft zullen niet gedaelit worden; recht,
privilege: aloude cUnsen en gerechtigheden; het gebied
waarbinnen zekere rechten en wetten van kracht
zijn: binnen deze stad en hare gerechtigheid; voartsgerechtigheid, de vaart met de daarbij behoorende dijken,
jaagpaden enz.; wegsgerechtigheid, de weg met de
daarbij behoorende aanschotten; (gew.) dat waarop
men recht heeft: die slechte winkelierster geeftlemand
nooit zijne gerechtigheid, wat hem toekomt, zooVeel
waar als hij hebben moet.
GERECHTSBODE, m. (-n), een bode in dienst van
het gerecht, deurwaarder; ...DAG, na. (-en), dag
waarop een gerechtshof zitting houdt of waarop
eene bepaalde zaak voor de rechtbank dient;
NAAR, ra. (-s, ...naren), een agent van politie, een
diender.
GERECHTSHOF, o. (...hoven), zeker rechterlijk
college, waarvan er sedert de wet van 1875 vijf in
one land zijn; het gebouw waarin bet gerecht zitting houdt; ...KOSTEN, m. my. kosten- van een geding ; vacatiegeld en.
GERECHTSOEFENING, v. (-en), rechtspleging;
...PLAATS, v. (-en), plaats waar het gerecht zijne
vonnissen voltrekt; ...SCHRIJVER, m. (-s), (w. g.)
grifher ; ...ZAAL, v. (...zalen), het vertrek waar
rechtgesproken wordt.
GEREDDER, o. het telkens of aanhoudend redderen,
opredderen.
GEREDEKAVEL, o. het telkens of aanhoudend
redekavelen, redeneeren.
GEREDENEER, o. het redeneeren (vaak in tegenstelling met het handelen).
GEREED, bn. bw. (-er, -st), bereid: hfj is steeds gereed
om te helpen; klaar: ik ben tot de reis gereed; zij is

nooit op tad gereed; zit ge gereed met uw werk?; het
huis is gereed; hij zag hierin een gereede aanleiding
om zijne diensten aan te bieden, een geschikte, een
voor de hand liggende, ongezochte aanleiding; zijn
voorstel vond een gereed gehoor, gereeden ingang, er
werd geenerlei bezwaar tegen gemaakt;
gereede
betaling, gereed geld, eene betaling die onmiddellijk
na den koop geschiedt, geld waarover dadelijk kan
worden beschikt; — bw. gereedelijk: het slechte vindt
gereeder ingang dan het edele en goede; ik geloofde het
(des) te gereeder, omdat hij het mij vertelde, des to
eerder, met to minder bezWaar.
GEREEDELIJK, bw. (-er, -st), bereidwillig, zonder
aarzeling: ik stem het u gereedelijk toe; hfj werd gereedelfjk geloofd; gemakkelijk: h# was niettegenstaande

zijne vermomming gereedelijk te herkennen.
GEREEDHEID, v. de toestand van klaar to zijn :
alles is in gereedheid, het is gereed; iets in gereedheid
brengen (of maken), het klaarmaken; (w. g.) bereidwilligheid: hij is van een buitengewone gereedheid om

iemand te helpen.
GEREEDHOUDEN, (hield gereed, heeft gereedge-

ik zal de boeken gereedleggen, dan kunt ge
geven als ze gehanld worden.

ze mede-

GEREEDLIGGEN, (lag gereed, heeft gereedgelegen),
klaarliggen: de missives liggen gereed.
GEREEDMAKEN, (maakte gereed, heeft gereedgemaakt), klaarmaken: eten gereedmaken; zich gereedmaken tot iets, er toebereidselen of aanstalten toe
maken.
GEREEDSCHAP, o. (-pen), de gezamenlijke werktuigen van een handwerksman: goed gereedschap
maakt een goed werkmait; (ook in het mv.) de timmerman heeft zone gereedschappen laten liggen; al hetgeen
men noodig heeft om eenige bezigheid to verrichten:

keuken-, schrijf-, teekengereedschaTh; tafelgereedschap,
lepel, York en mes; —
(Zuidn.) gereedschap tot iets maken, toebereidselen
of aanstalten maken.
GEREEDSCHAPSKIST, v. (-en), ...MAND, v. (-en),
...ZAK, m. (-ken), kist, mand of zak waarin gereedschap wordt bewaard.
GEREEDSTAAN, (stond gereed, heeft gereedgestaan), klaarstaan: wU stonden gereed (om) naar de
kerk to gaan; het rUtaig staat gereed, mag ik u ver-

zoeken in te stappenI
CEREEDZETTEN, (zette gereed, heeft gereedgezet),
klaarzetten.
GEREFORMEERD, bn. hervormd. GEREFORMEERDE, m. en v. (-n), iemand die tot de Llervormde
Kerk behoort.
GEREGELD, bn. bw. (-er, -st of meest -), geordend:
geregelde troepen, een geregelde krugsmacht, behoorlijk
georganiseerd; ordelijk: een geregeld huishouden; een
geregelde gang van taken; een geregeld gesprek, dat
niet telkens wordt afgebroken, maar geleidelijk
voortgaat; een, geregeld lean leiden, een leven waarin
dezelfde bezigheden regelmatig terugkeeren; inz. een
leven waaraan alle ongebondenheid on uitspatting
vreemd is; regelmatig: na den eten is eene wandeling

zijne geregelde uitspanning; hij is een geregeldbezoeker
van alle concerten; — bw. op eene geregelde wijze:
geregeld vertellen; ik was te vermoeid om geregeld te
kunnen nadenken; regelmatig: hij komt geregeld te
kerk. GEREGELDHEID, v. regelmatigheid, orde.
GEREI, o. al wat men tot het verrichten van eene
bezigheid of de uitoefening van een bedrijf noodig
heeft, gereedschap: pak al dat gerei maar elkaar,

naaigerei, poetsgerei, keukengerei.
GEREIS, o. het telkens of aanhoudend reizen: een

voortdurend gereis en getrek,
GEREK, o. het telkens of aanhoudend rekken, het
zich uitrekken (als gevolg van slaperigheid of lusteloosheid).
GEREKEN, o. het telkens of aanhoudend rekenen.
GEREKT, bn. (jag.) (van het gewei van grof wild)
aangegroeid en daarop van den ruigen bast ontdaan.
GEREKT, bn. bw. (-er, -st), vrij lang aangehouden
(van geluiden on de rust tusschen opeenvolgende
geluiden) : het stuk eindigde met een zeer gerekt akkoord;
langdradig, wijdloopig: eene gerekte verhandeling;
—bw.openlagdriewjz.GERKTHEID,v.
GEREL, o. het telkens of aanhoudend rellen, druk
gepraat, gerommel; (ook) drukte: 't is altoos een

gerei en een lawaai op de bears.
GEREN, o. het telkens of aanhoudend rennen.
GERENOMMEERD, bn. (-er, -st), vermaard, gunstig
bek end staande.
GERESERVEERD, bn. bw. (-er, -st), terughoudend:
hij is zeer gereserveerd in 't spreken, hij laat niet veel
uit; eene gereserveer de houding aannemen, eene afwachtende houding.
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- • GERESOLVEERD.

GERESOLVEERD, bn. resoluut, spoedig besloten,
doortastend, vastberaden, flunk: een geresolveerde
persoonlVeheid.

GEREUTEL, o. het rochelend keelgeluid eens stervenden; (ook) gebabbel, geleuter.
GEREVEL, o. geleuter, gezeur.
GERF, v. zie GERWE.
GERFKAMER, v. (-s), (gew.) consistoriekamer, kerkekamer; ...SCHAAF, v. (...schaven), (timm.) een blokschaaf, dienende tot het ruw schaven van planken.
GERGEL, ook GIRGEL, m. (-s), (kuip.) de inkeping in
de duigen, waarin de bodem wordt vastgemaakt,
kroos; —IJZER, o. (-s), —KAM, m. (-men), —MES,
o. (-son), kuipersgereedschappen om den gergel in
de duigen to trekken.
GERIBD, bn. voorzien van ribbetjes, evenwijdige,
smalls verhoogingen: geribd katoen; geribd glas; een
geribd patroon (voor breiwerk); (plantk.) (van bladen,

stengels, vruchten) voorzien van overlangsche verhevenheden.
GERICHT, o. zie GERECHT.
GERICHTSDAG, m. (-en), dag waarop God een strafgericht houdt over 't menschdom; ...OEFENING, v.
( en), het houden van een gericht; rechtspleging
(ook GERECHTSOEFENING).
GERIEF, ook GERIJF, o. voordeel, genot, gemak:
gerief van jets hebben; er staat een karat water ten
-

gerieve van de dorstigen.

GERIEFELIJK, ook GERIJFELIJK, bn. (-er, -st), gemakkelijk, voordeelig in het gebruik: eene geriefelijke
toning; (w. g.) (van personen) dienstvaardig, inz. van
vrouwen: een man ten dienste staande, onkuisch.
GERIEFELIJKHEID, ook GERIJFELIJKHEID, v.
(...heden), het geriefelijk of gemakkelijk zijn : de geriefelfikheid van dat huffs laat wel wat to wenschen
over; een gerief, een gemak: de geriefelijkheden des
'evens.

GERIEVEN, (geriefde, heeft geriefd), ook GERIJVEN,
(gerijfde, heeft gerijfd), iemand gerieven, hem bijstaan,

helpen: hij zal u gaarne gerieven, als gij zijn hulp
noodig hebt; kan ik a daarmede soms gerieven ?, van
dienst zijn; (Zuidn.) iemand van jets gerieven, horn
zooveel er van geven, als hij noodig heeft; iemand
hem jets geven (in Zuidn. vooral van
winkelwaren die men in den winkel vraagt).
GERIJ, o. bet telkens of aanhoudend rijden: gerj
en geros; rijtuig : zij hebben eigen gerij.
GERIJF, o. zie GERIEF.
GERIJFELIJK, bn. zie GERIEFELIJK.
GERIJG, o. het telkens of voortdurend rijgen.
GERIJM, GERIJMEL, o. het rijmen; rijmelarij,
slechte verzen.
GERIJTE, v. (-n), (bouwk.) eene soort van blinds
bogen in de wandversiering.
GERIJVEN, zie GERIEVEN.
GERIKKEKIK, GERIKKIK, o. gekwaak (van kikvorsch en).
GERIKKETIK, o. het voortdurend tikken van een
uurwerk.
GERIL, o. het telkens of voortdurend rillen.
GERIMPELD, bn. rimpels, groeven hebbende: een
gerimpeld voorhoofd; een oude vrouw met
gerimpeld
vel; (plantk.) gerimpelde bladeren, netvormig geaderde
bladeren, waarbij de aderen de bladmassa zoodanig
samentrekken, dat doze zich rimpelig vertoont.
GERING, bn. bw. (-er, -st), onaanzienlijk van rang
of stand : geringe burgers, geringe lieden; onbeduidend,
niet gewichtig: een gering verschil; dat is van geringe
beteekenis; een geringen dunk van iets hebben, er weinig verwachting van hebben; klein: ik ben u geen
geringen dank verschuldigd; een gering aantal;hif bleef
op een geringen afstand staan; dit is slechts in geringe
mate op hem toepasselfjk, voor een klein deel; in het
geringste niet, volstrekt niet.
GERINGACHTEN. (achtte gering, heeft geringgeacht),
van weinig waarde achten, niet hoogachten. GERINGACHTING, v.
GERINGD, bn. van een of meer ringen voorzien.
jets gerieven,

GERONNEN.
GERINGHEID, v. onaanzienitjkheid; kleinheid;
(...heden), eene zaak die geringe waarde heeft.
GERINGSCHATTEN, (schatte gering, heeft goringgeschat), van weinig beteekenis achten, minachten.
GERINGSCHATTING, v.
GERINKEL, o. het telkens of aanhoudend rinkelen.
GERINKINK, o. het gerammel van glaswerk.
GERIST, bn. voorzien van risten, met risten beladen (van vruchtboomen); tot risten gebonden:

geriste uien.

GERITSEL, o. het telkens of aanhoudend ritselen,
zacht geruisch : het geritsel van een muisje, van het
gebladerte; bij het minste geritsel schrikte zif op;

(Zuidn).
gepiep (van den krekel).
GERM, v. zie GARM.
GERMAAN, m. (...manen), de naam die door Kelten

on Romeinen gegeven word aan de volksstammen
tusschen Noordzee, Rijn, Donau en Weichsel; thane
bij de geleerden ook ter aanduiding van andere
volkeren van denzelfden stam, als Scandinaviers,
Engelschen on Gothen; (in beperkter opvatting)
Duitscher.
GERMAANSCH, bn. betrekking hebbende op de
Germanen: de Germaansche volkeren; de Germaansche
talon.

GERMANIA, GERMANJE, GERMANJE, v. Duitschland: de blonde dochteren van Germanie.
GERMANISME, o. (-n), een woord of uitdrukking
uit het Duitsch in een andere taal overgenomen o1
nagvolgd (meestal met het bijdenkbeeld dat die
uitdrukking in strijd is met het taaleigen).
GERMANIST, m. (-en), een geleerde die zijne studio
maakt van de Germaansche talon, oudheden of
rechtsgeschiedenis (in tegenstelling van Romanist).
GERMANIUM, o. (scheik.) een element, zeker grauw
wit metaal met een s. g. van 5,469.
GERMANOMANIE, v. voorliefde tot alles wat
Duitsch is.
GERMINAL, m. kiemmaand, de eerste lentemaand
in den kalender der Fransche republiek van 1793,
loopende van 21 Maart tot 19 April.
GERMINATIE, v. (kruidk.) het kiemingstUdperk.
GERMINEEREN, (germineerde, is gegermineerd),
ontkiemen, ontspruiten; (fig.) broeien, dreigen uit
to barsten.
GEROCHEL, o. het rochelend keelgeluid van stervenden. gereutel.
GEROEI, o. het telkens of aanhoudend roeien.
GEROEKOEK, o. het telkens of aanhoudend roekoeken, het geroep van duiven.
GEROEM, o. het telkens of aanhoudend roemen of
uitweiden in iemands lof; (ook) het zich verheffen
op iets.
GEROEP, het telkens of aanhoudend roepen: het geroep van brand trof m#n oar; op min geroep kwam
de vrouw aanloopen.
GEROER, 0. het telkens of voortdurend roeren;
(ook) het zich roeren, bedrijvige inspanning, moeite.
GEROEZEBOES, GEROEZEMOES, o. druk gewoel,
bedrijvige drukte.
GEROFFEL, o. het roffelen op de trom.
GEROKT, bn. eon rok dragende: zfj waren gejakt
en gerokt als dienstmeisjes; hij is gerokt, is gekleed
in zwarten rok; (plantk.) gerokte bollen, bollen die
geheel, of nagenoeg geheel, omgeven zijn door de
bladachtige deelen; gerokte knollen, knollen die gehuld zijn in droge, perkamentachtige rokken.
GEROL, o. het telkens of aanhoudend rollen: het
gerol van een bal. van een vat; het gerol van den donder; (gemeenz.) het aan den zwier zijn: dat gerol
van hem duurt nu al eene week.
GEROMMEL, o. het rommelen (van een dof, zwaar
geluid); (gemeenz.) het overhoophalen.
GEROND, bn. rood, bevallig, niet hoekig, niet
mag,er: heerliike, g ,ronrie vormen.
GERONK. 0. zwaar gesnork; gesnoef.
GERONNEN, bn. dik geworden, gestremd:geronnert

bloed, geronnen nielk.

GESCHAARD.

GERONSEL.
GERONSEL, o. het telkens of aanhoudend ronselen,
gekwansel.
GERONTEN, m. mv. (hist.) (in Sparta) de raad
der oudsten, die naast de koningen en ephoren de
hoogste macht in den staat bezat.
GEROOK, o. het telkens of aanhoudend rooken.
GEROS, o. het telkens of voortdurend rossen:

gerij en geros.
GEROUTINEERD, bn. geoefend, bedreven, ondervinding hebbende: een geroutineerd handelsreiziger.
GERRE, v. (-n), (Zuidn.) Barre.
GERRIDON, m. zie GUERIDON.
GERRIT, m. mansnaam (ook gebezigd als naam
voor eene kraai of ekster); gierige Gerrit, (scherts. ■
gierigaard: men lean alle dagen geen hondsvot wezen,

zei gierige Gerrit, en hij gooide een duit te grabbelen: —
het zijn blinde Gerrits grepen, er wordt in den blinde
rondgetast.
GERS, o. (gew.) gras.
GERST, ook GAHST, v. zeker welbekend graangewas; bet zaad van dit gewas. GERSTJE, o. (-s),
gerstekorrel.
GERSTAAR, v. (...aren), eene aar van de gerst;
...AKKER, m. (-s), akker waarop gerst verbouwd
wordt; ...ANGELS, m. mv. gerstebaarden.
GERSTEBAARDEN, m. my. kafnaalden der gerstekorrels; ...BIER, o. bier uit gerst gebrouwen; ...BRIJ.
v., ...BROOD, o. (-en), brij, brood van gerst of gerstemeel bereid; ...DRANK, m. (-en), aftreksel van gerst.
GERSTEKOEK, m. (-en), een van gerst gebakken
kook; ...KOFFIE, v. een drank, bereid van geroosterde
en tot poeder gemaakte gerst, die wel wat van koffie
heeft; ...KORREL, ook GERSTKORREL, v. (-5), eene
korrel van gerst; klein gezwel aan de oogen, strontje;
zeker soort van witte goederen (zoo genoemd naar
het daarin geweven patroon): gerstkorrel voor hando. gemalen gerst.
doeken;
GERSTEN, o. (Zuidn.) gerstebier: een glas gersten.
GERSTENAT, o. (scherts.) gerstebier.
GERSTENOOGST, m. de oogst der gerst.
GERSTEPAP, v. gerstebrij; ...STROO, o. het stroo,
de gedorschte halmen van de gerst; ...SUIKER, v.
eene zoete stof, bereid uit suiker en een aftreksel
van gerst; ...VELD, o. (-s), gerstakker ; ...WATER.
o. afkooksel van gerst in water (een ontspannend
geneesmiddel); ...WIJN, m. geestrijke drank uit
gerst getrokken.
GERSTGRASSEN, o. mv. eon onderfamilie der grassen, waartoe de gerst en de zandhaver behooren;
...HAUW, v. (-en), (gew.) gerstaar; ...KORTER, m.
(-s), een landbouwwerktuig, dienende om de gerstkorrels van de baarden to ontdoen; ...LAND, o. (-en),
gerstakker; ...MAAND, v. veroud. benaming voor
September; ...PELLERIJ, v. (-en), fabriek waarin
gerst wordt gepeld, gortfabriek; ...SCHOONDER, m.
(-s), gerstkorter; ...ZWELDER, m. (-s), (leer(.) de met
een bijtmiddel aangemaakte kuip, waarin de vooraf
met kalk behandelde huiden moeten zwellen.
GERUCHT, o. (-en), geroep: vergeefs niet heeft de

fctam, met onvermoeid gerucht, Oranjes naam herhaald,
geschald in elke lucht (TOLLENS) ; wat onder de menschen gesproken wordt omtrent iemand of lets, de
faam: het gerucht van hem ging nit door het geheele
omliggende land; hit staat in een goed gerucht, er gaat
een gunstige roep van hem uit; wee den wolf, die in
een kwaad gerucht staat (komt, is)!, wie een kwaden
naam heeft wordt niet meer vertrouwd, vindt geen
geloof meer; een mare, een praatje dat in omloop is :

een valsch gerucht; een gerucht verspreiden; er liepen
allerlei tegenstrodige geruchten; ga niet of op losse geruchten, praatjes die nog door niets bevestigd zijn;
het gerucht ging dat de koning gestorven was; —
geluid, geraas: een luid gerucht van menschenstemmen en paardenhoeven; behoedzaam, zonder gerucht te
maken slopen zij verder; zij luisterde bij het minste gerucht dat zij hoorde; — hij is voor geen klein gerucht
(of geruchtje) vervaard, hij laat zich niet spoedig vrees
aanjagen; — gerucht (veel geruchts) maken, opschud-
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ding teweegbrengen, gepraat veroorzaken: die zaale

maakte veel gerucht. GERUCHTJE, o. (-5).
GEHUCHTMAKEND, bn. geraasmakend; opzienbarend.
GERUGD, bn. (van personen) breedgerugd; (van
zaken) van een rug, eene rugleuning voorzien.
GERUIK, o. het telkens of aanhoudend ruiken.
GERUIL, o. het telkens of aanhoudend ruilen.
GERUIM, bn. vrij lang: een geruime tad, eene geruime

poos.
GERUISCH, o. het telkens of aanhoudend ruischen
(van den wind, stroomend water, het gebladerte,
zijden japonnen enz.).
GERUISEL, o. (dicht.) geruisch.
GERUIT, bn. van ruiten voorzien, met ruiten bedekt: een geruite japon; een blauwgeruite doek; (wa.
penk.) (van het schild) door elkaar kruisende lijnen
in ruiten verdeeld, die beurtelings van metaal of
kleur zijn: geruit van zilver en rood.
GERUK, o. het telkens rukken.
GERUST, bn. bw. (-er, meest-), rustig, kalmgestemd:

zij slaapt gerust; een gerust en onbezwaard geweten;
(Zuidn.) iemand gerust laten, hem met rust, met vrede
laten; rustig, omdat men niet behoeft to vreezen
voor onheil, straf of zelfverwijt; ik ben niet gerust,
zoolang h niet thuis is; wees gerust, maak u niet bezorgd; hi] heeft geen gerust uur ; — gerust zon op iemand
(of icts), onbevreesd zijn, gesteund door het vertrouwen daarop, er zich op verlaten; (ook) er vast op
rekenen. dat lets gebeuren zal of Vast overtuigd zijn,
dat lets waar is: ik ben er volmaakt gerust op, dat
hij zijn woord zal houden; door niets yerontrust,
veilig, vreedzaam: ergens gerust (even; hij bleef in het
gerust bezit van zone schatten ; —
bw. rustig, niet gejaagd, bedaard: de zieke haalde
geraster adem; zonder bezwaar, onbevreesd, vrij:

laat hem gerust goon; g kunt het gerust gelooven;

zeker, stellig: ik zal het gerust doen, gij kunt er vast
op rekenen; het is gerust waar.
GERUSTELIJK, bw. rustig, kalm: zone dagen vloden.
gerustelyk kenen; zonder bezwaar, zonder vrees: ge

Punt het gerustelijk doen.
GERUSTHEID, v. ongestoorde kalmte: gerustheid
van gemoed; onbezorgdheid, zorgeloosheid: met gerust
heldzie' ik de toekomst tegen; iemand gerustheid
inboezemen, inspreken, hem yertrouwen inboezemen,
hem geruststellen ; een reden tot onbezorgdheid;
geruststelling: het is eene groote gerustheid voor mfj i .

dat gij er bij zijt.
GERUSTSTELLEN, (stelde gerust, heeft gerustgesteld), iemands vrees of bezorgdheid wegnemen: dit

alles was niet bijzonder geschikt om mij gerust te stel
len; h# stelde dienaangaande gerust; op dat punt
weed ik gerustgesteld; stel u gerust, wees onbezorgd..
GERUSTSTELLEND bn. (meer -, meest -), een geruststellende tijding, wij krfjgen nu meer geruststellendeberichten van den zieke. GERUSTSTELLING, v. (-en).
GERVEN, (gerfde, heeft gegerfd), (Zuidn.) leertouwen, leerlooien. GERVER, m. (-s).
GERWE. ook GERVE, GERF, v. (plantk.) duizend-.
blad, Achillea millefolium.
GES, v. (muz.) benaming van den een halven klank-trap verlaagden toon g.
GESABBEL, o. zie GEZABBEL.
GESABEL, o. het telkens of aanhoudend sabelen.
GESAMMEL, o. het telkens of aanhoudend sam-melen.
GESAR, o. boosaardig geterg.
GESATINEERD, bn. (van papier, leer) satijnachtig,.
zeer fijn geglansd.
GESCHAAF, o. het telkens of voortdurend scbaven.
GESCHAAK, 0. het telkens of aanhoudend schaken.
GESCHAAKT, bn. (wapenk.) (van het schild) door
horizontale en verticale lijnen verdeeld in een aantal even groote blokjes van afwisselend email, ge
schakeerd.
GESCHAARD, bn. (van messen enz.) schaarden,
blutsen hebbende in het scherp : dat ones is geschaarcl-
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GESCHACHEL, GESCHACHER, o. het telkens of
aanhoudend schacheren, als verachtelijke benaming
voor handel drijven met goederen van geringe, en
soms twijfelachtige waarde.
GESCHAKEERD, bn. (wapenk.) geschaakt.
GESCHAL, o. geroep, gezang, kreten: een verward

geschal van vreugderoepen vervulde de kamer ; feestgeschal, treurgeschal; het geschetter van koperen
blaasinstrumenten: het geschal der trompetten,bazuingeschal, klaroengeschal.
GESCHAPEN, bn. in eene zekere gesteidheid verkeerende : de zaak staat zoo geschapen, het is zoo met
de zaak gesteld;. met de groote menigte is het gansch
anders geschapen, heel anders gesteld.
GESCHAPENDOM, o. al het geschapene, de schepping.
GESCHAPENHEID, v. (w. g.) gesteidheid: de ware
geschapenheid van eene zaak, de ware toedracht, de
ware beteekenis; natuurlijke gesteldheid: wezens
wier geschapenheid zelfs het peil van ons denkvermogen

to boven gaat.
GESCHARREL, o. het telkens of aanhoudend
scharrelen.
GESCHATER, o. schaterend gelach: een laid geschater weerklonk; (Zuidn.) (van vogels) druk gekweel
of geschetter.
GESCHEELD, bn. (van het hoofdhaar) eene scheiding
hebbende.
GESCHEEPT, bn. aan boord gebracht, - genomen:
de gescheepte goederen, de vracht die men scheep heeft.
GESCHEER, o. het telkens of aanhoudend scheren; — (Zuidn.) veel gescheer en luttel wol, veel geschreeuw en weinig wol.
GESCHEL, v. het telkens schellen, het gebel aan
de huisdeur.
GESCHELD, o. het telkens of aanhoudend schelden,
uitvaren tegen iemand.
GESCHELPT, bn. met schelpen bestrooid of hard
gemaakt : geschelpte tuintjes; geschelpte paden, wegen.
GESCHEMEL, o. (Zuidn.) geflikker.
GESCHEMER, o. flauw schijnsel, schemerlicht; het
zitten in de avondschemering.
GESCHENK, o. (-en), een yoorwerp dat men iemand
ichenkt als bewijs van eer, onderdanigheid, hoogachting, genegenheid enz.: een fraai gesch:enk, iets

ten geschenke aanbieden, geven, zenden; kinderen zon
een geschenk des Hemels; — geschenken aannemen, emkoopbaar zijn. GESCHENKJE, o. (-s).
GESCHEP, o. het telkens of aanhoudend scheppen.
GESCHERM, o. het schermen; gescherm met (groote)
woorden, gezwets, snoeverij.
GESCHERMUTSEL, o. het telkens of aanhoudend
schermutselen.
GESCHERTS, o. jokkernij.
GESCHETTER, o. het schetterend geluid van vogels
of koperen blaasinstrumenten; gesnoef, gez wets.
GESCHEURD, bn. (heelk.) eene breuk hebbende:
die man is gescheurd; (landb.) omgeploegd, tot bouwland aangemaakt: eene gescheurde weide.
GESCHICHT, o. (-en), (dicht.) geschiedenis; — BOEK,
o. (-en), (w. g.) geschiedboek; —KUNDE, v. (w. g.)
gesch edkunde.
GESCHIEDBOEK, o. (-en), boek waarin de gesclaie-denis van het verleden is opgeteekend; BRON, v.
(-nen), authentieke gegevens, waaruit de geschiedvorscher putter. kan.
GESCHIEDEN, (geschiedde, is geschied), gebeuren,
voorvallen: wet is er geschied ?; het geschiedde yonder
mijne toestemming; wedervaren, overkomen: u zal
(leen leed geschieden; gedaan, verricht worden : Uw

soil geschiecle; hem geschiedt daarmee geen ondienst.
GESCHIEDENIS, v. (-sen), het gebeurde, voorval:ik

gal u morg en de geschiedenis vertellen; de vow - naamste
yeschi,7enissen van cord-Arederland; verhaal van iets
tat gebeurd is, (ook) verdicht verhaal. sprookje: de

;geld deter geschiedenis; de geschiedenis can Klein
Juimpje ; het is 07tU,1 clezelfde geschiedenis. het is
,iltijd het oude liedje, het komt altuos op heczelfde

GESCHIMP.
neer; het geregeld verhaal van hetgeen in vroeger
tijd is gebeurd met betrekking tot het leven en verleden van de menschheid, van een yolk of van een
persoon of zaak, historie : de algemeene, de vaderland-

sche geschiedenis; de Romeinsche, de bffbelsche geschiedenis; de geschiedenis der menschheid; de geschiedenis
der letterkundige kunst, der geneeskunde, der .Fransche
revolutie; de geschiedenis van Amsterdam; dat behoort
tot de geschiedenis, die zaak is al lang afgedaan; toff
kennen, de geheime geschiedenis van haar hart niet; (als
een voorwerp en yak van wetenschap beschouwd) een
hoogleeraar in de geschiedenis; het onderwffs in de geschiedenis; (bij persoonsverbeelding) een der zeldzaamste
mannen, wier naam de geschiedenis bewaard heeft;
een (zonderling, lastig, netelig) geval: dat is eene
gekke (leelyke) geschiedenis voor hem, ik ben benieuwd
hoe hij er zich uit zal redden; (gemeenz.) iets dat men
niet bij den waren naam wil of kan noemen: het
was een akelig gezicht toen hij werd verbonden: de
heele geschiedenis kwam bloot; toen zij viel, zag ik de
heele geschiedenis. GESCHIEDENISJE, o. (-s).
GESCHIEDENISBOEK, o. (-en), book waaruit leerlingen de geschiedenis leeren; ...LES, v. (-son), eene
les of hoofdstuk uit het geschiedenisboek; het uur
waarin onderwijs gegeven wordt in de geschiedenis;
...LEERAAR, m. (-s, ...raren),...ONDERWIJZER, m.
(-5). iem. die les geeft in de geschiedenis.
GESCHIEDKUNDE, v. de wetenschap die zich de
kennis der geschiedenis ten doel stelt. GESCHIEDKUNDIG, bn. betrekking hebbende op de geschiedenis, historisch: eene geschiedkundige verhandeling;

de geschiedkundige waarde van dit boek is niet groot,
de waarde er van voor de geschiedenis. GESCHIEDKUNDIGE, m. on v. (-n), iemand die de geschiedkunde beoefent.
GESCHIEDROL, v. (-len), (dicht.) het geschiedboek;
...SCHRIJVER, my. (-s), een schrijver over geschiedenis; ...VERHAAL, v. (...halen), een verhaal waarin
een greeter of kleiner gedeelte der geschiedenis
wordt medegedeeld; ...VORSCHER, m. (-s), een geleerde die geschiedkundige nasporingen doet.
GESCHIET, o. het telkens of aanhoudend schieten.
GESCHIK, o. het herhaald of aanhoudend schikken.
GESCHIKT, bn. bw. (-er, -st of meest -), (van personen) (veroud.) niet ongeregeld, ordelijk, zedig;
(thans) aangenaam in den omgang, anderen niet ergerend door onbeseheidenheid on ongemanierdheid:
hij is een heel geschikt man; het zon geschikte lui; voor
iets passende, voor iets bekwaam of bruikbaar:

hij is voor alles geschikt; hij koos de geschiktste personen
uit; dit huis is niet geschikt om bewoond te worden;
het is nu een geschikte tijd om heen te gaan ; ik vind
het geschikt, ik hob er geene bezwaren tegen; — bw.
op eene geschikte wijze : htj heeft die zaak heel geschikt
geregeld. GESCHIKTHEID, v. neiging, aanleg voor
lets; hebbelijkheid, begaafdheid; de hoedanigheid
van voor iets to passen.
GESCHIL, o. (-len), verschil, oneenigheid, twist tusschen twee partijen over een bepaald punt: zy heb-

ben geschil, ik versta niets van politieke geschillen; een
hangend geschil. een twist die nog onbeslist is; hij
poogde het geschil b‘Z) te leggen (te beslechten), er eon
einde aan to maken, de partijen to verzoenen. GEo. (-s).
GESCHILD. bn . van eene schil voorzien: (gew.) het
apprltje is toch zoo dun yeschild, zoo dun van schil
(fig. van iem. die lichtgeraakt is, of van een kind
dat bij de minste aanleiding in tranen dreigt uit to
barsten).
GESCHILD, bn. eon schild dragende: een heir van

duizend Janitzaren, gehelind, geschild, in stolen wapenpracht.
GESCHILDER, o. het voortdurend schilderen (van
den schilder of van den schildwacht).
GESCHILPUNT, o. (-en), een punt waarover geschil
bestaat. waarover men het niet eons kan worden.
GESCHIMMELD, bn. (van paarden) schimmelkleurig.
GESCbIIMP, o. het telkens of aanhoudend schirnpen.

o. het geflikker of de flikkerende

Nveerkaatsing van licht. GESCHOFFEL, o. het telkens
.schoffelen (met eene schoffel of met de voeten).
GESCHOFT, bn. (in samenst.) zulke schoften of
schouders hebbende als door de bepaling is uitge•drukt: een breedgeschofte stier.
GESCHOK, o. het telkens of aanhoudend schokken.
GESCHOMMEL, o. het telkens of aanhoudend schommelen (op den schommel, in een vaartuig enz.).
GESCHOOI, o. gebedel. GESCHOP, o. het aanhou-dend schoppen.
GESCHOREN, bn. (w. g.) het staat er slecht (of leelijk)
_geschoren, is er leelijk mee gesteld ; — ergens
mee geschoren zitten (of zijn), er gek of leelijk in zitten,
,er mee verlegen zijn.
GESCHOT, o. lendengeschot, het schot, stekende
pijn in de zijde; (Zuidn.) schot, belasting.
GESCHOUDERD, bn. breede schouders hebbende;
vooral in samenst. : een breedgeschouderd man.
GESCHRAAP, o. het telkens of voortdurend schrapen. GE.- CHRANS, o. het veel of smakelijk eten.
GESCHRAP, o. het telkens of aanhoudend schrappen.
GESCHREEUW, o. het telkens of aanhoudend
-schreeuwen: houdt dat kind nooit op met zijn vervelend

geschreeuw ?; (fig.) reel geschreeuw over iets maken,
veel ophef, veel misbaar maken; — reel geschreeuw
en weinig wol (of vollediger: reel gescheeuw, maar
weinig eel, zei de drommel en he schoor zone vark,ens),
-

veel heweging om niets.
GESCHREI, o. geschreeuw : de lucht weergalmt ran

woest geschrei; krOsgeschrei, vreugdegeschrei, wraakseschrei; meer of minder luid geween (inz. van vrouwen en kinderen) : z kwam op het geschrei toeloopen.
GESCHRIFT, o. (-en), datgene wat geschreven is,
reik,te het geschrift over; bij
•een geschreven stuk:
geschrifte, in geschrift(e), schriftelijk ; (rechtst.) valschheid in geschrifte, vervalsching van geschreven stukken; een geschreven werk, dat al of niet door den
druk gemeen gemaakt is: de gcschriften van Cicero;
.het geschrift handelt, over de bouwkunst; (Zuidn.) schrift,
schrijf boek. GESCHRIFTJE, o. (-s).
GESCHRIJF, o. het telkens of aanhoudend schrijven
de zaak gaf aanleiding tot reel geschrof en gewriff, tot
eene levendige wisseling van gedachten; dat wat
men schrijft (brieven, boeken enz.): rergeef me de

moeite die ik u geef om men geschrijf to lezen.
GESCHROB, o. het telkens of aanhoudend schrobben. GESCHROK, o. het gulzig en onbetamelijk
-eten. GESCHROL, o. geknor, bedilziek gevit.
GESCHUBD, bn. met schubben bedekt: vele risschen
zen geschubd; geschubde hagedissen; (van wapenrustingen) met op schubben gelijkende dunne metalen
plaatjes belegd: een geschubd pantser; (plantk.) een
geschubde bol, een bol die slechts voor een klein gedeelte door de bladachtige deelen wordt bedekt.
GESCHUD, o. het telkens of voortdurend schudden.
GESCHUIER, o. het telkens of aanhoudend schuieren. GESCHUIF, o. het voortdurend schuiven. GESCHUIFEL, o. het telkens of aanhoudend schuifelen
met de voeten ; (ook) het gesis der slangen.
GESCHUINBALKT, bn. (wapenk.) (van het schild)
bedekt met een even getal schuinbalken, die van
rechts naar links loopen.
GESCHUIND, bn. (wapenk.) (van het schild) door
-eene schuin van rechts naar links loopende lijn in
twee gelijke deelen verdeeld.
GESCHUT, o. alle oorlogstuig waarmee men, met
behulp van buskruit, kogels of ander scherp op
den vijand afschiet: klein geschut, snaphanen, roers,
musketten enz.; prof geschut, kanonnen, mortieren
-enz. ; een stuk geschut, een vuurmond ; hetgeschut, de gezamenlijke kanonnen: het geschut bulderde; men liet
het geschut spelen op het fort, beschoot het fort; het
geschut planten, het in gereedheid stellen; het geschut
to boord halen, het geschut in de geschutpoorten
halen (als men zich tot een zeegevecht gereed maakt),
(fig.) zich op iets moeilijks voorbereiden; het geschut
rernagelen, het onbruikbaar maken; grof, zwaar ge-
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GESCHITTER,

schut, (fig.) de uiterste hulpmiddelen waarvan men
zich in woord of daad tegenover anderen bedient,
groote woorden die schrik aanjagen : nu begirt

met grof geschut.
GESCHUTBALK, m. (-en), balk waarop het geschut
ligt; ...BEDDING, v. (-en), steenen of houten °riderlaag waarop het geschut staat tijdens een gevecht,
of ligt op de werf; ...BOOR, v. (...boren), boor die in
de geschutgieterijen tot het uitboren der vuurmonden
wordt gebezigd; ...BRONS, o. legeering van koper
en tin, waarvan geschut gegoten wordt.
GESCHUTDEK, o. (-ken), scheepsdek waarop het
geschut geplaatst is ; ...GANG, m. (-en), dat gedeelte van de buitenhuid van een schip, dat besloten
is tusschen den onderkant van het rahout en den
bovenkant van het berghout; ...GAT. o.(...gaten),
geschutpoort; ...GIETER, m. (-s), die geschut giet;
...GIETERIJ, v- (-en), fabriek waar geschut vervaardigd wordt.
GESCHUTKAAG, v. (...kagen), vaartuig waarop geschut wordt vervoerd; ...KRA BBER, Zn. (•s), een
dubbel touw waarinee men een grout kanon aan
boord vastzet; ...LADING, v. (-en), de hoev eelheid
buskruit, waarmede het werptuig uit het geschut
gedreven wordt; ...LANTAARN, v. (-5), lantaarn bij
de benedenbatterijen van een schip; ...LEDGER, m.
(-s), houten of ijzeren geschutbalk ; ...LENG, v. en o.
(-en), een long of strop van zeer dik touw waarmee
men kanonnen verscheept.
GESCHUTMEESTER, m. (-s), (oudt.) artillerist van
hoogeren of lageren lang ; ...00R, o. (-en), een der
handvatsels boven op een stuk geschut; ...PARK,
PERK, 0. (-en), artilleriepark. gesch utwerf ; ...POORT,
v. (-en), schietgat, op oorlogsschepen; ...ROL, v. (-len),
rol, lijst van de indeeling der officieren en bemanning van een oorlogsschip voor de verschillende
diensten gedurende het gevecht.
GESCHUTSPAAK, v. (...spaken), handspaak die bij de
bediening van het geschut wordt gebruikt ;
m. (-en), elke bedekte of open plaats waar een of
meer vuurmonden ter verdediging worden opgesteld;
...STELLING, v. (-en), geschutbedding; (ook) geschutstand; ...TAME, v. (...lies), talie waarmee men
het geschut in on uit de geschutpoorten brengt en
het vastsjort ; ...TOREN, m. (-s), een ijzeren toren
waarin men geschut plaatst (op pantserschepon);
...VUUR, o. het vuur uit kanonnen (in tegenstelling
van geweervuur); ...WAGEN, m. (-5), het onderstel
van een kanon; ...WERF, v. (...werven), artilleriepark.
GESCHUUR, o. het telkens of aanhoudend schuren.
GESIDDER, o. het telkens of aanhoudend sidderen.
GESIGNALEERD, bn. uitgeduid, kenbaar gemaakt:
een gesignaleerde misdadiger, wiens persoonsbeschrijving overal is rondgezonden.
GESIS, o. het telkens of voortdurend sissen.
GES!TUEERD, bn. gelegen, liggende; hoe is he daar
gesitueerd?, hoe woont hij daar? hoe heeft hij zich
daar ingericht?
GESJOK, o. het telkens of voortdurend sjokken.
GESJOR, o. het aanhoudend sjorren. GESJOUW, o.
het telkens of aanhoudend sjouwen of torschen van
zware pakken; gezwoeg; (ook) losbandigheid.
GESLAAF, o. het telkens of aanhoudend slaven,
zich aftobben. GESLABBEP, o. geslobber.
GESLACHT, o. het geslachte vee: de belasting op

het gemaal en het geslacht.
GESLACHT, o. (-en), de gezamenlijke personen die
uit een gemeensehappelijken stamvader zijn gesproten, stamhuis, familie dit is het boek van Adams
geslacht (Gen. 5 : 1); adellijke geslachten; he behoort

tot een oud geslacht; hij is de room van zen geslacht;
de mensch is van Gods geslacht, omdat God hen geschapen heeft naar Zijn beeld;
wezens die van nature tot dezelfde soort behooren : het gansche menscheleke ges l acht; (plantk. en
dierk.) een groep van verwante soorten: het geslacht

der honclen omvat verscheidene soorten;
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de gezamenlijke personen die op een bepaald tijdstip uit het geheele menschdom voortkomen, eene
generatie: alle de geslachten van Abraham tot David

GESLEPEN, bn. (-er, -st), scherpzinnig, loos, listig
(in ongunstigen zin): hij is zeer geslepen; een geslepen,
gauwdief. GESLEPENHEID, v.
GESLETEN, bn. (Zuidn.) gescheurd, eene breuk
hebbende : die mensch is gesleten.
GESLEUR, 0. het voortdurend sleuren. GESLIJP,
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zjjn veertien geslachten; het tegenwoordige geslacht; een
nieuw geslacht; het opkomend geslacht;
kunne, sekse: een kind van het manlijk geslacht;
het schoone (teedere, zwakkere) geslacht, de vrouwen;

(taalk.) de bepaalde soort van een naamwoord met
betrekking tot zijne verbuiging: het manlfjk, het
vrouwelijk en het onzijdig geslacht; het spraakkunstig
of grammatisch geslacht, het geslacht dat men in
de wetenschap aan de woorden toebedeelt, in tegenstelling van het natuurljk geslacht, het natuurlijk
onderscheid tusschen manlijke en vrouwelijke
wezens.
GESLACHTBOOM, ook GESLACHTSBOOM, m. (-en),
stamboom, de afbeelding van een geslacht in den
worm van een boom, aan welks wortel de naam
van den stamvader is geplaatst, terwijl de namen
der afstammelingen in rechte lijn langs den stam,
en die der overige op de takken van den boom to
vinden zijn; (bij uitbreiding) geslachtlijst, geslachtsregister.
GESLACHTELIJK,

bn. het geslacht betreffende:

tusschen deze planten bestaat geslachtelijke verwantschap, zij behooren tot hetzelfde geslacht; geslachtelfike gemeenschap, vereeniging, sexueele omgang,
bijslaap.
GESLACHTKUNDE, v. de wetenschap die zich ten
doel stelt de verwantschapsbetrekkingen tusschen
de leden van een of meer geslachten na to sporen,
genealogie. GESLACHTKUNDIGE, m. (-n). iem. die
de geslachtkunde beoefent.
GESLACHTLIJST, v. (-en), lijst der leden van een

geslacht, genealogie ; (taalk.) lijst van naamwoorden
met opgave van hun geslacht.
GESLACHTLOOS, bn. (van lagere dieren on van
sommige planten wier bloemen stampers noch meeldraden hebben) zonder geslacht.
GESLACHTNAAM,
o. zie GESLACHTS3AAM,
...REGISTER, o. zie GESLACHTSREGISTER; ...REKENING, v. geslachtlijst, genealogie, ...REKENKUNDE, v. (w. g.) genealogie, geslachtkunde; ...REKENKUNDIG, bn. (w. g.) genealogisch.
GESLACHTSBOOM, m. zie GESLACHTBOOM.
my. schaamdeelen;
GESLACHTSDEELEN, o.
...DRIFT, v. de natuurlijke aandrift van levende
wezens om to paren; ...KENMERKEN, o. my. de
uiterlijke bijzonderheden waardoor wezens van het
manlijk en vrouwelijk geslacht zich van elkander
onderscheiden.
GESLACHTSNAAM, ook GESLACHTNAAM, m.
...namen), familienaam, van, achternaam (in tegenstelling met doopnaam, voornaam); (nat. hist.) de
wetenschappelijke naam waarmede de geslachten
van planten en dieren worden aangeduid (in tegenstelling van den soortnaam).
GESLACHTSOMGANG, m. Yleeschelijke gemeenschap tusschen man en vrouw.
GESLACHTSREGISTER, ook GESLACHTREGISTER, o. (-s), een register waarin iemands geslacht,
iemands afstamming beschreven staat, geslachtlijst,
genealogie, ...TAFEL, v. (-s), een vel papier of perkament waarop de afstamming van een geslacht
graphisch is voorgesteld, geslachtboom.
GESLACHTSWAPEN, o. (-s), het wapen dat door
een geslacht, eene Camille wordt gevoerd.
GESLAGEN, bn., een geslagen vijand, een onver-

zoenlijke, een gezworen vijand: zij zijn yeslagen,
vijan(len; hij is een geslagen rijand van wanaelen, hij
heeft een of keen van wandelen; (Zuidn.) eon geslagen nor, een our dat ,geheel verloopen is, een vol
uur: ik zit hier al een gesloyen nor to wachten.
GESLANGD, bn. (van somlnif.-ze geweven stoffen) met

een slangvormig., een golvend patroon : g eslanyde keper.
GESLEEP, o. het telkens of aanhoudend sleepen.
GESLMIP, o. gebras. GESLENTER, GESLENTER, o.
het telkens of aanhoudend sienteren.

o. het telkens of aanhoudend slijpen. GESLINGER,
o. het telkens of aanhoudend slingeren. GESLOBBER, o. het telkens of aanhoudend slobberen. GESLOF, o. het telkens of aanhouden sloffen. GESLOOF, o. geslaaf, gezwoeg. GESLORP, ook GESLURP, o. het telkens of aanhoudend slorpen.
GESLOTEN, bn. (-er, -st), dicht, achterhoudend, geheirnzinnig: h# is zeer gesloten, houdt zich gesloten,
hij vertelt niets, laat niets los, men kan niets uit
hem krijgen; hij is zoo gesloten als een oester, als het
graf, hij is zoo dicht als een pot; geene gemoedsbewegingen verradende, koel, ingetrokken: een koud,
gesloten gelaat. GESLOTENHEID, v.
GESLUIERD, bn. een sluier dragende, door een
sluier bedekt; (fig.) (van de toekomst) gesluierd is
de dag van morgen.
GESLUIK, o. het telkens of aanhoudend sluiken_

GESLUIMER, o. sluimering. GESLUIP, o. het telkens,
of aanhoudend sluipen. GESLURP, o. zie GESLORP.
GESMAAL, o. smadelijk geschimp. GESMAK, o.
het telkens of aanhoudend smakken (met de lippen);
(ook) gesmijt. GESMEEK, o. het biddend vleien, oot-

.

moedig om iets yragen. GESMEER, o. het telkens

of aanhoudend smeren. GESMEUL, o. het aanhoudend smeulen.
GESMIJDE, o. (w. g.) sieraden, kleinoodi6n van
(gesmeed) edel metaal.
GESMIJDIG, bn. (-er, -st), (w. g.) smijdig, smeedbaar; lenig, buigzaam, week. GESMIJDIGHEID,
(w. g.) smijdigheid, lenigheid, buigzaamheid.
GESMIJT, o. het telkens of aanhoudend smijten.
GESMOKKEL, o. smokkelarij. GESMOOK, o. het
aanhoudend smoken. GESMUL, o. het smullen.
GESNAARD, bn. van snaren voorzien: de harp is
een gesnaard instrument; (fig.) bereid, in gereedheid
gebracht: nu ben ik weer gesnaard, weer voorzien
van het noodige; daar is hij mede gesnaard, dat kan
hij best gebruiken, dat had hij juist noodig; op jetsgesnaard zijn, er op gesteld, er mede ingenomen zijn.
GESNABBEL, o. (Zuidn.) gesnap. GESNAK, o. hijgend verlangen (inz. naar versche lucht). GESNAP,
o. gebabbel, ijdel geklap; (ook) lasterpraat, achterklap. GESNATER, o. het stemgeluid van ganzen;
(ook) onzinnig gebabbel, geschetter. GESNAUW, o.
het telkens of aanhoudend snauwen, bitse, norsche,

bejgniwarm edfschpt.
GESNAVELD, bn. (van vogels) gebekt.
GESNEDENE, in. (-n), ontmande, vrouwenoppasser

in een harem, eunuch.
GESNERK, o. (Zuidn.) gesnerp (van wonden). GESNEEP, o., het telkens of aanhoudend snerpen. GESNIK, o. het voortdurend snikken. GESNOEF, o. gepoch, gezwets. GESNOEI, o. het telkens of aanhoudend snoeien. GESNOEP, o. het telkens of aanhoudend snoepen.
GESNOERD, bn. (wapenk.) (van jachthoorns) voorzien van een snoer, anders van kleur dan de boom
zelf.
GESNOR, o. een snorrend geluid (van een spinnewiel, van rijtuigen, van machines); (ook) ijdel geraas,
onzinnige praat, geleuter; (ook) beuzelingen, nietigheden.
GESNORK, ook GESNURK, o. het zwaar snuiven
in den slaap ; gepoch, grootspraak. GESNOTTER, o.
(gemeenz.) heftig gesnik. GESNUF. o., het aanhoudend snuffen. GESNUFFEL, o. gesnuif: het snuffelend naspeuren. GESNUIF. o. het telkens of aanhoudend snuiven, zwaar ademen door den neus.
GESNUIFEL, o. (dicht.) het telkens snuiven (van
een strijdros). GESNURK. o. gesnork.
GESOEBAT. o. het vleiend bedelen om iets. GESOES, o. het telkens of aanhoudend soezen. GESOL,
-

GESOP.
0. het telkens sollen, het naar den gril van het
oogenblik met iem. of iets omspringen. GESOP, o.
het voortdurend soppen (van brood).
GESORTEERD, bn. in soorten bijeengevoegd; gesorteerd zfjn (van winkeliers), ruim voorzien zijn, keuze
hebben: hij is goed gesorteerd in waaiers.
GESP, m. (-en), een metalen ring met tong, die aan
het eene einde van een riem enz. bevestigd is en
waardoor het andere eind gestoken wordt, dat dan
door de tong in den ring vastgehouden wordt; bij
uitbreiding ook andere soorten van metalen sloten of
knippen, dienende om vast to maken of to verbinden :
een juweelen gesp, een gesp, met een of meerjuweelen versierd ; broekgesp, schoengesp; (in den bruggenbouw) een ijzeren beugel waarmede een leuningstijl
aan het bruggedek wordt bevestigd. GESPJE, o. (-s).
GESPAN, o. span paarden : het vlug gespan alt snuivend voort; twee personen die samen een span vormen, b. v. in de boekdr. twee drukkers die aan
dezelfde pers werken; (zegsw.) hoeren en boeven zijn
den gespan, behooren bij elkander; schare, gevolg:

de graaf met zijn gansche gespan van hocelingen en
vleiers ; (dicht.) het uitspansel.
GESPAN, m. on v. (-nen), (dicht.) makker, gezel:

'ik ben wel geen jonge springer meer, maar als ik een
gespan begeer, clan jong en liefst wat mooi.

GESTARND.
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GESPREK, o. (-ken), mondeling onderhoud waaraan
. door twee of meer personen wordt deelgenomen:

een onbeduidend, een onderhoudend, een levendig gesprek; met iemand in gesprek zfjn, met horn spreken;
zich in een gesprek mengen, er aan gaan deelnemen;
een andere wending aan het gesprek geven; het gesprek
gaande houden. GESPREKJE, o. (-s).
GESPRENKEL, o. het telkens of aanhoudend sprenkelen.

GESPRENKELD, bn. (gew.) gespikkeld: een gesprenkelde koe.
GESPRIEM, m. (-en), een riem die met een gesp
wordt vastgemaakt.
GESPRING, 0. het telkens of aanhoudend springers.
GESPROKKEL, o. het sprokkelen van dor hout.
GESPUIS, o. gebroed : dat kleine gespuis, kleine kinderen, het kleine grut; geboefte, gemeen yolk: zakkenrollers en ander gespuis; gepeupel, janhagel: het
gespuis begon de glazen in te smijten ; (gew.) getier,
geraas.
GESPUIT, o. het telkens of voortdurend spuiten.
GESPUUG, o., GESPUW, ook GESPOUW, o. het
telkens of voortdurend spuwen.
GEST, v. zie GIST.
GESTAAG, bn. bw. zie GESTADIG.
GESTAALD, bn. eene stalen punt hebbende.
GESTAAR, o. het telkens of aanhoudend staren.
GESTAART, bn. voorzien van een staart: de ge-

GESPANSEL, o. (dicht.) uitspansel, alleen in samenst. als luchtgespansel, wolkgespansel.
GESPARKEL, o. geschitter. GESPARTEL, o. het
telkens of voortdurend spartelen. GESPAT, o. het
telkens of aanhoudend spatten.
GESPEEL, o. het telkens spelen.
GESPEEL, m. en v. (...spelen), (dicht.) speelgenoot,
makker, gezel : het lam zal met den wolf verkeeren als

staarte Chineezen.
GESTADIG, bn. bw. (-er, -st), ook in den vorm GESTAAG, zonder ophouden, voortdurend: gestadige arheid ; h ie•k,,rt ire gestage zorg ; het aantal nam gestadig
toe; bestendig: het weer is van den zomer al zeer gestadig ; de markt was gestadig, er kwam geen verandering

gespeel; de bruid met hare gespelen.
GESPEN, (gespte, heeft gegespt), met een of meer

in de prijzen; met korte tusschenpoozen voortdurende, telkens herhaald : de gestadige koortsen had-

gespen vastmaken (van kleedingstukken of wapenen). GESPING. v. (-en).
GESPENFABRIEK, v. (-en), fabrick waar gespen
worden gemaakt; ...MAKER, m. (-s).
GESPENS, o. (-en), (w. g.) spook.
GESPIERD, bn. (-er, -st of meest -), sterke, krachtige
spieren hebbende, krachtig, sterk: zijn gespierde arm;
een gespierde worsteling, die van de groote spierkracht
der strijders blijk geeft ; (fig.) (van den stijl) krachtig,
kernachtig, niet gerekt : gespierde verzen. GESPIERD
HEID. v.
GESPIKKELD, bn. van spikkels voorzien een gespik-

den haar zeer verzwakt; dat gestadig spreken vermoeit;
hij zag gestadig om ; — een gestadige jager vangt het wild
(of wint het veld), de aanhouder wint; (Zuidn.) niet
grillig, bezadigd, ernstig: een gestadig man. GESTADIGHEID, v. (w. g.) standvastigheid, bestendigheid,

kelde bond.
GESPIN, o. het telkens of aanhoudend spinnen ;
(ook) het vergenoegd gebrom eener kat. GESPIT,
o. het voortdurend spitten.
GESPITST, bn. (plantk.) (van bladeren) naar den
top zoozeer versmald, dat men eene min of meer
afgescheidene, elsvormige spits kan onderscheiden.
GESPLETEN, bn. eene spleet hebbende: dieren met
gespleten hoeren; een paard met een gespleten rug, met
een rug die in het midden eene diepe groeve heeft,
loopende van de schoft tot aan den staartwortel;
(plantk.) gespleten bladeren, bladeren wier omtrek verdeeld is door indeelingen die tot omstreeks halfweg
het deel loopen.
GESPLITSTAART, bn. (wapenk.) (van leeuwen) met
een gespleten staart, waarvan de beide gedeelten
sierlijk om elkaar zijn gewonden.
GESPOEL, o. het telkens spoelen.
GESPOOK, o. (w. g.) spookverschijning; het spoken,
geraas, gedruisch, drukte : het gespook van den storm;
hij maakt heel wat gespooks over die zaak, veel ophcf,
onnoodige drukte.
GESPOORD, bn. van sporen voorzien (van een miter,
van een haan); (zegsw.) gelaarsd en gespoord, kant
en klaar; (plantk.) gespoorde bloemen, bloemen met
een hol, kegel- of draadvormig uitsteeksel aan den
voet der bloemblaadjes.
GESPOT, o. geschimp. GESPOUW, o. gespuw.
GESPRAAKZAAM, bn. b w. (w. g.) spraakzaam, vriendelijk, minzaam. GESPRAAKZAAMHEID, v.

volharding. GESTADIGLIJK, bw. gestadig, voortdurend.
GESTAFD, bn. (dicht.) een staf dragende (als teeken
van wereldlijke of geestelijke waardigheid).
GESTALTE, v. (-n), uitwendige gesteldheid, gedaante: het Avondmaal onder de beide gestalten (nl.
van het brood en van den wijn); de uiterlijke vorm
waarin iets zich aan ons voordoet: in een cylinder-

spiegel heeft alles eene zonderlinge gestalte; de vier gestalten (of schijngestalten) der maan; hij viel op de
knieen en bleef langen tad in die gestalte, in die
houding ; —
lichamelijke gedaante: hij was rijzig van gestalte;

het nauwsluitend gewaad deed haar slanke gestalte
nog beter uitkomen; eene gedaante: een lange gestalte
naderde; eene lichte huivering bering hem, teen hjj die
geheimzinnige gestalten voorbij zag trekken.
GEST ALTENIS, v. (-sen), (w. g.) gestalte.
GESTAMEL, o. het telkens of aanhoudend stamelen.
GESTAMER, o. (w. g.) gestamel.
GESTAMP, o. het telkens of aanhoudend stampen,
getrappel (van dieren ; of van menschen als teeken
van uitbundige gePstarift of woede). GESTAMPVOET, o. het telkens stampvoeten (uit verontwaardiging of woede).
GESTAND, zn. alleen in de uitdr. iets (3de nv.) gestand doen, bestendigheid geven (aan een gegeven
woord, eene belofte enz.), zijn woord, zijne belofte
houden, nakomen: ik zal min woord gestand doen;

een eerlijk man is gewoon zone beloften gestand te doen;
(ook bij uitbreiding-) aan iets getrouw blijven, het
niet verzaken: hij achtte het niet geraden, in het open-

baar zijn lastertaal gestand te doen.
GESTAND, bn. alleen in de uitdr. iets (3de nv.) ge_
stand blij ven, bestendig aan iets getrouw blijvende:
blijft awen eed gestand; hi)" bleef zij nen pltcht gestand.
GESTARND, bn. zie GESTERND.

GESTARNTE.

GESTRATIFICEERD.

GESTARNTE, o. zie GESTERNTE.
GESTE, v. (-n, -s), gebaar,' beweging met het hoofd,

huwelijk sluiten om maatschappelijk vooruit te gaan;
toestand waarin iem. of iets verkeert, gesteldheid: hij
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de armen, handen of schouders, als een middel om
gedachten of gemoedsaandoeningen uit te drukken:
maakte onder het spreken allerlei gestes; een sprekende geste.
GESTE, v. (-n), (hist.) de oude verhalen of liederen

van de roemruchtige daden van het voorgeslacht:
de historie van 't groote kruis van Keizer Constantin,
van Helena, en wat er meer vermaarde gesten zijn;
iemands leven en bedrijf, zijne daden: ik durf hem
niet nader beoordeelen, alhoewel ik zijn persoon en
gesten vrif goed kenne.
GESTEELD, bn. een steel hebbende: gesteelde bladeren (in tegenstelling met zittende, die onmiddellijk

bij den stengel aansluiten).
GESTEEN, o. gesteun, zacht gekerm.
GESTEENTE, o. (-n), collectieve benaming voor
edele, kostbare steenen: zij was bekleed met purper,
en versierd met goud en kostelijk gesteente; een dolk
van keurige bewerking en net gesteenten omzet; de
diadeem schitterde van edele gesteenten; eene in de

natuur voorkomende soort van steen, steenachtige
delfstof: agaat is een zeer hard gesteente; (in 't bijz.
in de aardkunde) een in groote hoeveelheid voorkomende delfstof die als een samenstellend deel
der aardkorst beschouwd kan worden: graniet is een
gesteente dat bestaat uit een mengsel van veldspaath,
kwarts en glimmer ; (dicht.) grafsteen, grafteeken,
graftombe : grafgesteente, lfjkgesteente, praalgesteente.
GESTEENTENKENNER, na. (-s), geleerde die zijn
studie maakt van de verschillende steensoorten
waaruit de aarde bestaat; ...LEER, v. de kennis der
gesteenten.
GESTEIGER, o. het telkens steigeren (van paarden).
GESTEL, o. (-len), een samenstel, een geheel van
bij elkander behoorende deelen: het gestel van het
heelal; (ook) benaming van verschillende toestellen
of onderdeelen van werktuigen, inz. die welke dienen
om de deelen van het werktuig bijeen te houden:
het gestel van een stoommachine, het geraamte of
raamwerk, waarmede de machine wordt vastgezet; —
het samenstel van het menschelijk lichaam of
van enkele organen daarvan: het verwonderlijk gestel

van 's menschen lichaam ; zfjn zenuwgestel is in de

war; de gesteldheid van het lichaam, als een gevolg
van de eigenaardige samenstelling en van de eigenschappen der deelen, complexie: mijn gestel is niet
geschikt voor geestrijke dranken; h# heeft een hartstochtelijk, een prikkelbaar, een taai, een zwak gestel;
zij is gezond van gestel; zijn gestel ondermijnen, het

telkens meer uitputten door overmatigen arbeid, uitspattingen enz.: de vermoeienissen waren to stork voor
zon ondermijnd gestel; gemoedsaard: een verliefd gestel.
GESTELLETJE, o. (-s).
GESTELD, bn. in die gesteldheid verkeerende, welke
door de bepaling wordt aangeduid: het is er bedroefd
mee gesteld, het staat er treurig mede ; hoe is het
met de zieke gesteld?, hoe gaat het met haar?; —
op iets gesteld syn, het uitdrukkelijk verlangen :
ik ben er op gesteld, dat g mode gaat; — op lets gesteld zijn (met de trappen v. vergelijking : meer
meest -), aan iets hechten, veel van iets houden,
(ook) er op verzot zijn : zid is machtig op het decorum

gesteld, nien is erg op zijn gezelschap gesteld; ik hen
meer gesteld op een kop thee dan op koffie; op iets niet
gesteld son, het zeer onaangenaam vinden: ik ben er
nets op gesteld, dat hij komt.
GESTELD, vw. aangenomen, genomen, ondersteld:

gesteld dat hij niet 'cat suit ge clan doen?
GESTELDHEID, v. (...heden), staat, toestand. waarin
iem. of lets zich bevindt : de gesteldheid des lichaa?ns,

des geestes; de gesteldheid van het zceer.

GESTELTENIS, v, (-sen), (Zuidn.), de wijze waarop
iets geplaatst is, plaatsing: de gesteltenis der starren
roorspelt zceinig goeds; (Zuidn.) de plants die iemand in
de maatschappij inneemt. zijne positie: hij heeft (kw
,ne schoone gesteltenis; troutven cow - de gesteltenis, een

onderzocht vluchtig zfin gesteltenis en beyond dathet hart
van den drenkeling nog klopte; 's lands gesteltenis; de
gesteltenis van het weer.
GESTEMD, bn. in eene zekere stemming verkeerende: hij is goed (kwalijk) gestemd, geluimd; ik ben
er nu niet toe gestemd, mijn hoofd staat er nu niet
naar. GESTEMDHEID, v. (dicht.) stemming.
GESTEN, (gestte, heeft gegest), gisten.
GESTERND, ook GESTARND, bn. (dicht.) met sterren (sterren) bezaaid : het gesternde uitspansel; then

gestarnden band, die 's hemels middellgn in schuinschen
zwaai omspant.
GESTERNTE, ook GESTARNTE, v. (-n), (dicht.) al

de sterren : 't gestarnte spiegelt zich in 't meer, waarop
geen windje blaast; sterrenbeeld: de sterren des hemels
en zijne gesternten zullen haar licht niet later lichten;
constellatie, de onderlinge stand van bepaalde sterren
op een bepaalden tijd, iets waarvan men den loop
der gebeurtenissen op aarde afhankelijk achtte:
onder een gelukkig gesternte geboren zijn, een gelukskind zijn.
GESTEUN, ook GESTEEN, o. zacht gekerm (inz.
als teeken van smart of pijn) : het gesteun van den zieke.
GESTICHT, o. (-en), een deftig, aanzienlijk, groot gebouw; een gebouw voor een of ander doel gesticht,
inz. gezegd van kerken en kloosters, of van instellingen van liefdadigheid (huis voor krankzinnigen,
verbeterhuis enz.). GESTICHTJE, o. (-5).
GESTICHTIG, bn. (-er, -st), (Zuidn.) stichtelijk, voorbeeldig, braaf.
GESTICULATIE, v. (...tien, -s), het gesticuleeren,
gebarentaal, gebarenspel; geste, gebaar : wat een onbeholpene gesticulaties (van een redenaar).
GESTICULEEREN, (gesticuleerde, heeft gegesticuleerd), gestes, gebaren maken (vooral van redenaars,
tooneelspelers enz.).
GESTIE, v. (...steen), het beheer, de uitvoering, de

leiding van zaken.
GESTIG, bn. gistig.
GESTIJF, o. het telkens of voortdurend stijven.
GESTIK, o. het onafgebroken stikken (van naaisters).
GESTING, v. gisting.
GESTIPPEL, o. het telkens of aanhoudend stippelen.
GESTOEI, o. het telkens of voortdurend stoeien, gedartel.
GESTOELTE, o. (-n), eene zitplaats voor verschillende personen (inz. in eene kerk), zitbank, kerkbank; vooral een eenigszins kunstig bewerkte bank,
als zetel veer aanzienlijke of achtbare personen,
ook wel voor een persoon: de hooge gasten werden

naar het voor hen bestemde gestoelte geleid; de rijk ttitgesneden eikenhouten gestoelten; het Pauselijk gestoelte.

GESTOF, o. het telkens of aanhoudend stoffen, stof
afnemen; (ook) gebluf, gesnoef: het gestof op rijkdom.
GESTOFFEERD, bn. van het noodige huisraad voorzien : gestoffeerde kamers te hour.
GESTOLEN, bn. (w. g.) steelsch, heimelijk : hij wierp

een gestolen blik op het beeld.

GESTOMMEL, o. dof, onregelmatig geraas, b. v. het
leven dat iem. maakt die in het donker telkens met
de voeten tegen iets stoot: wat een gestomnzel op de
trap. GESTOMP, 0., GESTOOF. o., GESTOOK, o. het
telkens of aanhoudend stompen, stoven, stoken.
GESTOORD, bn. (Zuidn.) verstoord, vergramd, boos :
hij was gestoord over de onderbreking zijner redo; zit
gij gestoord op nzir? GESTOORDHEID, v.

GESTOOT, 0., GESTOP, o., GESTORM, o., GESTOTTER, o. het telkens of aanhoudend stooten, stoppen,
stormen. stotteren.
GESTRAALD, bn. (plantk- .) straalswijze geplaatst
(van bladeren).
GESTRATIFICEERD, bn. (delfst.) laagsgewijze; (nat.)
Iaagvormig: g,stratific6erd electrisch licht, de lichtbundel in het zoogenaamde electrische ei, wanneer
hij d,,or tA1 groot aental donliere dwarsstrepen gescheiden wordt.

GES.TREEL.

GETATER.

GESTREEL, o. het telkens of aanhoudend streelen:
het zacht gestreel met haar poezele hand; (fig.) het gestreel der zinnen.
GESTREEPT, bn. voorzien van strepen. gestreepte
stoffen; de gestreepte ezel of zebra; (muz.) (in de oude

GET, v. (-ten), (Zuidn.) slobkous.
GETAAND, bn. taankleurig.
GETABBAARD, GETABBERD, bn. gekleed in een
tabbaard, inz. als het ambtsgewaad van hoogleeraren, rechters, advocaten en somtijds ook van geestell) ken.
GETAH-PERTJA, v. zie GUTTAPERCHA.
GETAKT, bn. voorzien van takken : het getakte gewei
van (en hert.
GETAL, o. (-len), eene veelheid, aantal: het getal

tabulatuur, van de door letters aangeduide noten,
die voor de verschillende hoogere octaven met een
of meer streepjes werden voorzien) de gestreepteoctaaf,
die volgt op de kleine octaaf; de twee-, driemaal
gestreepte octaaf, telkens een octaaf hooger.
GESTREKEN, bn., (zeew.) gestreken dek, glad dek,
een dek dat onafgebroken van voor tot achter doorloopt.
GESTREKT, bn. (jag.) (van het lichaam van jachthonden) lang, uitgerekt; (zeew.) (van een schip) goed
gestrekt, wanneer de verschansing van voren tot
achteren in eene nagenoeg rechte lijn doorloopt;
(van paarden) de gestrekte stelling, of het paard staat
gestrekt van voren, als de voorbeenen te veel naar
voren zijn geplaatst (evenzoo van de achterbeenen,
als die te ver naar achteren staan); gestrekte draf,
gestrekte galop, waarbij het paard zoo groote stappen of sprongen doet als mogelijk is (in tegenstelling
van kort draven of galoppeeren). GESTREKTHEID, v.
GESTRENG, bn. bw. (-er, -st), streng, onverbiddelijk jegens zich zelven of anderen, zich stipt houdende aan wetten of regelen: • men railer was steeds
zeer gestreng en nauwgezet; een gestreng rechter; blijk
gevende van de strengheid van den handelenden
persoon: gestrenge woorden; een gestrenge bilk; hij

verbood het op een gestrengen toon; een gestreng oordeel vellen; door vaste en onwrikbare regels bepaald
en beheerscht: het geheele kunstwerk is in denzelfden
gestrengen stijl uitgevoerd; in alle strengheid toegepast, volstrekt, volledig: een gestreng onderzoek instellen; zij leeft in gestrenge afzondering : hard, fel:
een gestrenge winter; — bw. op eene strenge wijze,
onverbiddelijk.
GESTRENGD, bn. (van wol) met van elkaar afgezonderde strengen (wanneer de verschillende strengen van de yacht geen neiging hebben om zich in
hunne geheele lengte met de naastliggende to verbinden).
GESTRENGELIJK, bw. gestreng.
GESTRENGHEID, v. strengheid, onverbiddelijkheid ;
(...heden), uiting van gestrengheid.
GESTRIBBEL, o. het telkens of aanhoudend stribbelen. GESTRIJ, o. het hardnekkig staande houden van zijne meening. GESTRIJK, o. het telkens
of aanhoudend strijken.
GESTREKT, bn. met een of meer strikken getooid.
GESTROMPEL, o. het strompelend loopen (vooral
van oude lieden). GESTROOI, o. het telkens of aanhoudend strooien. GESTROOK, o. gestreel.
GESTROOMD, bn. (van honden) met golvende strepen overdekt: een gestroornde Duitsche dog.
GESTROPT, bn. met een strop omlegd : een gestropt

blok (katrol).
GESTRUIKEL, o. het telkens of voortdurend struikelen.
GESTRUIVELD, bn. (Zuidn.) golvend: hoar blond

gestruiveld haar.
GESTUDEERD, bn. gestudeerd hebbende, aan een
hoogeschool gevormd: gestodeerde personen. GESTUDEERDE, m. en v. (-n). fens. die gestudeerd heeft.
GESTUIF, o., GESTUUR, o. het telkens of aanhoudend stuiven. sturen.
GESUBORDINEERD, bn. ondergeschikt.
GESUF, o. het telkens of aanhoudend suffen,peinzen.
GESUIKERD, bn. met suiker bestrooid of zoet gemaakt; (fig.) een gesuikerd gezicht, een suikerzoet
gelaat; eene gesuikerde terechtwijzing, eene berisping
met zachte, lieve woordjes.
GESUIS, o. een aanhoudend zacht geruisch. GESUIZEL, o. (dicht.) gesuis. GESUKKEL, o. het sukkelend voortgaan. GESUS, o. het telkens of aanhoudend sussen.
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der aanivezigen was zeer groot; drieduizend voetknechten boron het gewone petal; de gasten waren slechts
drie in getal; zij kwamen in grooten getale, in groot
aantal; ten getale van vijf, vijf in aantal; bij getale
tegen korting, bij twaalftallen, twintigtallen enz.
worden (de boeken) met 20% korting geleverd; —
(rekenk.) een benoemd, een concreet getal, eene hoeveelheid wier samenstellende eenheden met name
worden genoemd (in tegenst. van een onbenoemd, een
abstract getal); gelijknamige getallen, die uit eenheden
van denzelfden naam zijn samengesteld (in tegenst.
van ongelijknarnige getallen) ; gelijksoortige getallen, die
samengesteld zijn uit eenheden die wel niet denzelfden naam dragon, maar toch onder een naam gebracht kunnen worden, (algebr.) produkten die alleen
in coeffici6nt verschillen; ongelijksoortige getallen,
(algebr.) producten die niet geheel dezelfde letterfactoren hebben; een even getal, dat deelbaar is door
twee (in tegenst. van een oneven getal); een geheel getal,
de eenheid of eene verzameling van eenheden; een
gebroken getal, bestaande uit een gedeelte der eenheid, een breuk; een gemengd getal, bestaande uit
een geheel getal en eene breuk; wortelgetallen,waarnit een (vierkants)wortel getrokken kan worden (in
tegenst. van wortellooze getallen); een deelbaar getal,
dat een veelvoud is van een ander getal dan de
eenheid (in tegenst. van een ondeelbaar getal); rekenkundige getallen, waarbij niet op den positieven of
negatieven toestand wordt gelet ; algebraische getallen,
waarbij men dit wel doet; tegengesteldegetallen, twee
getallen van tegengestelden toestand, die evenveel
eenheden bevatten (b. v. + 4 en — 4) een imaginair
getal, een getal welks tweede macht een negatief
getal is; reeele getallen, de positieve en negatieve
getallen; een complex getal, de som van een reeel en
een imaginair getal; onmeetbare getallen, waarden
die men niet kan voorstellen door een geheel, gebroken of gemengd getal (b.v. V 2) ; —
de voorstelling eener getelde, bepaalde hoeveelheid
door middel van woorden, cijfers enz.: de getallen van
1 tot 10; 365 is een getal van drie ciffers; een road getal,
een getal waarvan de laatste cijfers nullen zijn;
GETALLETJE, o. (-Si; —
(spraakk.) de getallen, enkelvoud en meervoud (bij
naamwoorden en bij werkwoorden).
GETALLENLEER, v. cijferkunst, rekenkunde.
GETALLETTER, v. (-s), letter die (gelijk een cijfer)
een zeker getal aanduidt.
GETALM, o. geleuter, gezeur, getreuzel.
GETALMERK, o. (-en), cijfer; ...STERKTE, v. (van
een leger) het aantal manschappen.
GETAND, bn. (van menschen en dieren) tanden in
den mond hebbende; (van zaken) met puntige nitsteeksels: een getand rad, een kamrad; een getande
bergkam, een bergreeks met steil uitstekende toppen; de getande naad tusschen de platte beenderen
van een schedel; (plantk.) getande bladeren, die zoodanig ingesneden zijn, dat de tanden scherp on de
inhammen uitgeschulpt zijn ; dubbelgetand, als elke
tand weder getand is; (wapenk.) (van verschillende
stukken in wapens) uitgetand: een getande faas.
GETANGEL, o. getjingel (minachtende benaming
voor muziek).
GETAPT, bn., getapte melk, ook tapte melk, afgeroomde melk; — getapt zijn, (van personen) gezien,
in trek zijn: 't is een getapte vent, men mag hem
graag. zoekt zijn gezelschap; hij is er erg getapt.
GETARN, o. getorn. GETATER, o. (Zuidn.) gesnap,
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gebabbel. GETATEWAAL, o. het krom en gebrekkig
spreken (van kinderen). GETEEKEN, o. het telkens
of voortdurend teekenen.
GETEEKEND, bn. (van menschen) zich van anderen
onderscheidende door een bijzonder teeken aan het
lichaam (inz. van bultenaars, kreupelen, roodharigen,
eenoogigen). GETEEKENDE, m. en v. (-n), die geteekend is : wacht u voor de geteekenden, mismaakten zijn niet te vertrouwen.
GETEEM, o. gefemel.
GETEMPERD, bn. bedaard, verminderd.
GETEPELD, bn. (plantk.) van kleine, vleezige verhevenheden voorzien.
GETERG, o. boosaardig gesar. GETEUT, o. gemelijk gezeur, gevit; getreuzel. GETEUTEL, o. geteut.
GETIENEN, telw. (Zuidn.) tien te zamen: zij hebben
hens getienen gevochten tegen vijftig vijanden.
GETTER, o. luid geschreeuw (als blijk van uitgelatenheid, heftige smart, woede) : een verschrikkelijk

getier; gevloek en getier.
GETIERELIER, o. vroolijk gekweel der vogels.
GETIJDE, o. (-n), ook GETIJ, in Zuidn. GETIE,

eene bepaalde tijdruimte: de vier getijden (of jaarge*ten), lente, zomer, herfst en winter; wat zit gfj
(het Haagsche bosch) schoon in elk getfj; (Zuidn.)
elk der vier deelen van den dag, die door een maaltijd gescheiden zijn, (ook) het maal zelf: een getie
is 2V2 uur werkens; het getie nadert; tijdstip, tijd:
geen uitkomst naakte in 't bang getij; (gew.) hij is er
wel zijn getfj geweest, hij heeft er zeer lang ver-

toefd; —
het regelmatig afwisselen van ebbe en vloed, tij:
hoog, laag en vallend getfj; dood getfj, de zwakste
vloed; — als 't getfj verloopt verzet men de bakens,
zie op BAAK; — het getij waarnemen, bij gunstigen
waterstand uitzeilen; — ieder vischt op zijn gettj,

iedereen neemt de gelegenheid waar om voordeel
te behalen, let op zijn eigen voordeel; —

(R. K.) de gebeden die op bepaalde uren van den
dag of den nacht gelezen worden: zone getijden lezen.
GETIJDENBOEK, ook GETIJBOEK, o. (-en), (R. K.)
een gebedenboek waarin de getijden staan, een
brevier.
GETIJGERD, bn. gevlekt als een tijger, gespikkeld :
getijgerde koeien ; een getijgerd paard.
GETIK, o. het telkens of aanhoudend tikken. GETIKTAK, o. getik.
GETIMMER, o. het telkens of voortdurend timmeren.
GETIMMERTE, o. (-n), al wat getimmerd is, timmerwerk.
GETINGEL, o. het voortdurend tingelen of tjangelen, vervelende eentonige muziek: dat getingel op
die piano. GETINKEL, o. getjingel : in de verte hoorde
men het getinkel van de belles der kudden.
GETINNEERD, bn. van tinnen of kanteelen voorzien : eene getinneerde poort; (wapenk.) gekanteeld:
twee getinneerde fazen.
GETINTEL, o. geflonker (van licht); (ook) het van
koude tintelen.
GETITELD, bn. een (adellijken) titel voerende: ver.
scheidene getitelde heeren ; (van een boek) tot titel
dragende, genaamd: een roman, getiteld Akbar.
GETJANGEL, o. getingel. GETJANK, o. gejank
(van jonge honden). GETJENGEL, o. getingel; (ook)
dwingerig geschrei (van kleine kinderen). GETJEUTER, o. gefluit (van sommige vogels). GETJILP,
o. het geluid van musschen. GETJINGEL, o. het
telkens of aanhoudend tjingelen, het eentonig geluid van speeltuigen met metalen snaren (piano's
enz.) of van schellen en belletjes.
GETOB, o. het voortdurend tobben, onrustig en
bezorgd zijn, of sloven: er komt geen einde aan hoar

getob; wij hebben heel wat rp, tob gehacl net de zieke;
dat getob met onze meid,n, de voortdurende tobberij
met de dienstboden, haar telkens veranderen van
dienst. enz.

GETOET, 0. het blazen op trompetten of liorens:

het getoet van den bakker kondigde aan, dat het brood
gereed was. GETOETER, o. getoet.
GETOGEN,

bn. grootgebracht, alleen in de uitdr.

ergens geboren en getogen zijn : hjj kept die stad door
en door, hij is er geboren en getogen.
GETOKKEL, o. het tokkelen van snaarinstrumenten.
GETOL, .0. het telkens of voortdurend tollen.
GETONGD, bn. van eene tong voorzien; (wapenk.)
met eene tong van eene andere kleur dan het
lichaam: in good eene roode leeuw, getongd en genageld

van blauw.
GETOON,

o. (Zuidn.) het weerklinken van geluid:

het getoon van een hoorn. GETOOVER, o. het telkens
of voortdurend tooveren; (ook) 't is een heel getoover,

't is een heele toer (b. v. om iets in elkaar te zetten, om een knoop uit een touw to zoeken, enz.).
GETOPT, bn. (dicht.) (in samenst.) zulk een top
hebbende als de bepaling aangeeft: hooggetopte boo-

men. GETOREND, bn. (dicht.) voorzien van torens.
GETORN, ook GETARN, o. het telkens of voortdurend tornen.
GETOUW, o. (-en), het toestel waarop men weeft,
weefgetouw: iets op het getouw (of touw) zetten, (eig.
van de schering die wordt opgespannen) een plan
opzetten, iets ondernernen; het staat op het getouw,
het is in bewerking; het stuk gaat van het getouw,
het werk is gereed, gaat de wereld in.
GETRAAN, o. (Zuidn.) het tranen storten, geween.
GETRAIND, bn. geoefend (inz. voor wedstrijden).
GETRALIED, bn. voorzien van tralien : een getralied
venster; getralied vlas, to velde staand en met een
houten traliewerk gesteund vlas; een getralied hek,
een hek dat uit traliewerk bestaat.
GETRAP, o., GETRAPPEL, o. het telkens of aan-

houdend trappen, trappelen.
GETRAPT, bn., (w. g.) een getrapte verkiezing, eene
verkiezing met eenen trap (gelijk b. v. die van laden
van de Eerste Kamer); (gew.) een getrapte gang, eene
gang met wanden die uit trapsgewijze over elkander
gelegde planken bestaan.
GETREITER, o. het telkens of aanhoudend treiteren.
GETREK, o. het telkens of voortdurend trekken:

wat een gereis en getrek; —, (-ken), (Zuidn.) gevolg:
de prins kwam daar met een groot getrek; gerei, gereedschap, toestel: getrek om te jagen, om te visschen;
het getrek van een student, zijne boeken, papier enz.;
een oud getrek van een huis; ook als gemeenzame
benaming voor een persoon: hij heeft een aardig

getrek van een dochter; wel wet botte getrekken dat
tech zijn.
GETREUR, o. het telkens of aanhoudend treuren,
roues, verdriet: gejammer en getreur; het land kwam
in groot getreur. GETREUZEL, o. geteut, getalm.
GETRIL, o. het telkens of aanhoudend trillen. GETRIPPEL, o. het trippelend loopen. GETROETEL,
o. gestreel, geliefkoos. GETROGGEL, o. vleiend
gebedel.
GETROKKEN, bn. (van geweerloopen on schachten
van vuurmonden) van binnen voorzien van gleuven
of trekken, (Zuidn.) (van het aangezicht) uitgerekt,
smal, mager: zijn wangen waren bleek, en gansch zijn

aangezicht getrokken en vermoeid.
GETROMMEL, o. het telkens of aanhoudend trommelon.
GETROOST, bn. (-er, meest -1, moedig, niet angstig,
vastberaden iets doende of ondergaande:hfj wachtte
getroost zijn lot of; ik ben den dood getroost. ik heb
moed om to sterven. ik onderwerp er mij zonder
vrees aan: wees getroost, houd goeden moed.
GETROOSTEN [ZICH], (getroostte zich. heeft zich
getroost), moed scheppen om iets to doen of to
ondergaan, of, met gelatenheid zich in iets schikken: alles ken ik one getroosten, maar tcw afzijn is

voor mij ondraajlijk; zich opofferingen, offers getroosten, die gewillig en geiaten brengen; h getioostte
er zich reel moeite roar, gaf zich veal moeite; z zal
zich icel in haar lot getroosten, zich er wel in
schikken.
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GETROPT, bn. (plantk.) vele deelen op eene plaats
bij elkander, in een trop (troep) hebbende.
GETROST, bn. (van bloemen en vruchten) met
-trossen beladen; in trossen bijeenhangende.
GETROUBLEERD, bn. (van personen) niet wel bij
diet hoofd.
GETROUW, bn. bw. (-er, -st), trouw, aanhankelijk:
getrouwe vrienden; (van dienaren) zijn plicht nauw:gezet vervullende: een oude, getrouwe dienstbode;
(van huisdieren) met onbezweken trouw gehecht
.aan zijn meester: een getrouwe hold; (van echtgenooten) de huwelijksgelofte niet schendende: zfjn
.getrouwe gade; zich stipt houdende aan zijn woord,
bleef aan zijn afspraak geaan het geloof, enz.:
trouw; een getrouwe zoon der Kerk; die getrouw is in 't
, rninste, die is ook in 't groote getrouw (Luc. 16 : 10);
(van God) Zijne beloften gestand doende: God is
,getrouw; (van zaken) betrouwbaar : een getrouw
relaas van het gebeurde; eene getrouwe vertaling, die
het oorspronkelijke nauwkeurig teruggeeft; een getrouwe spiegel; —
bw. met onbezweken trouw en ijver; vast, onveranderlijk.
GETROUW, o. het telkens trouwen, in den echt
treden.
GETROUWD, bn. gelmwd: hij is gelukkig getrouwd;
gene getrouwde vrouw (in tegenst. van een jong
meisje); het getrouwde levee, de gehuwde staat. GE.
'TROUWDE, m. en v. (-n), iem. die getrouwd is.
GETROUWE, m. en v. (-n), een getrouwe dienaar
of aanhanger: 't is een oude getrouwe, een oude ge•3iende; de graaf met zone getrouwen.
GETROUWELIJK, bw. stipt, nauwgezet, nauwkeurig: hij volgde getrouwelfjk de bevelen op.
GETROUWHEID, v. trouw, onveranderlijke gehechtheid of gehoorzaamheid: hij legde de eed van getrouwheid af; betrouwbaarheid: de vertaling laat aan
getrouwheid te wenschen over.
GETROUWIG, bn. bw. (Zuidn.) getrouw. GETROU(...heden), uiting,
WIGHEID, v. getrouwheid;
•daad van getrouwheid.
GETUIG, o. (Zuidn.) tuig, gereedschap: het getuig
van een peerd; timmermansgetuig ; ook als gemeen:zame benaming voor een persoon : een aardig getuig
van een ventje.
GETUIGD, bn. van een tuig of toom voorzien: een
getuigd paard; van tuigage voorzien: getuigd als een
-brik; een hooggetuigd schip.
GETUIGE, m. en v. (-n), iemand die tegenwoordig
is bij eene handeling, om later to kunnen bevestigen, dat deze heeft plaats gehad: het huwelijk wordt
voltrokken in tegenwoordigheid van vier getuigen;nota-rieele akten worden verleden voor een notaris in het bfjzfjn van twee getuigen; iemand waarop men zich beroept: iemand tot getuige nemen (of reepen); God is
infin getuige, dat ik waarheid spreek; iemand die voor
den rechter eene verklaring aflegt betreffende het
rechtsgeding: hij werd als getuige opgeroepen; getuigen
a charge, die verzwarende verklaringen afleggen, in
tegenst. van getuigen a decharge, die ten gunste van
den beschuldigde zijn; een getuige wraken, zijn getuigenis afwijzen; den getuige is geen getuige (bij verkorting an is geen), den getuige is met voldoende
om daarop een vonnis to vellen; iemand die bij een
bepaalde omstandigheid tegenwoordig is: ik was ongenterkt getuige van hunne ontmoeting ; ik hoop dat gij
nog lang getuige zult zijn van ons gelak ; iemand zonder getuigen spreken, onder vier oogen; h herhaalde
zijn belofte ten aanhooren van getuigen, in het bijzijn van anderen; een wolk van getuigen, een overvloed van personen die (omtrent een bepaalde zaak)
getuigenis zouden kunnen afleggen: ik zou een wolk
van getuigen kunnen bijbrengen; (bijb.) martelaar.
GETUIGE, o. (-n), getuigenis, inz. verklaring die iem.
geeft omtrent ondergeschikten: iemand, van goede
getuigen voorzien; van eene meid getuigen geven, vragen ;
die vervolgingen zijn getuigen van de heerschende onverdraagzaamheid, zijn er een bewijs van ; alleshier draagt

getuige van overvloed, draagt de kenmerken, getuigt
er van; —
getuige zfj, als bewijs strekke: getuige zij de groote
belangstelling die het niag ondervinden; getuige het
groote aantal bezoekers, valt het tooneelstuk zeer in den
smaak.
GETUIGEN, (getuigde, heeft getuigd), als getuige
eene verklaring afleggen, verklaren, bevestigen: velen
getuigden valschelijk tegen hem; de schare getuigde dat
hy Lazarus uit het graf geroepen had; alles getuigt
tegen haar, spreekt te haren nadeele; daarvan kan
ik getuigen, ik weet er van mee to spreken; de geest
getuigt, de Heilige Geest spreekt, bezielt, men is
ge•inspireerd: (vaak scherts.) hoe is het, wil de geest
niet getuigen'? je zoudt een liedje zinger; toonen, blijk
geven: dat een nieuwe druk noodig is, getuigt hoezeer
het boek gewaardeerd wordt; die daad getuigt van moed.
GETUIGENGELD, o. geld dat de getuigen (bij eene
rechtszaak) krijgen als schadeloosstelling voor hun
tijdverlies.
GETUIGENIS, o. en v. (-sen), eene verklaring die
men aflegt omtrent een persoon of zaak: getuigenis
van iemand geven; op uw getuigenis neem ik dit gaarne
eon ; gij zult geen valsche getuigenis spreken tegen uwen
naaste; de getuigenissen der heiligen, de door hun dood
of marteling bezegelde belijdenis des geloofs; (bijb.)
eene openbaring van God aan de menschen: welgelukzalig zijn zfj die zone getuigenissen onderhouden;
dit evangelic des koninkrijks zal in de geheele wereld
gepredikt worden tot eene getuigenis alien volkeren; de
twee tafelen der getuigenis, de tien geboden; kenteeken, bewijs: dit alles kan tot getuigenis strekken
van ztjn uitnemend talent; de ontvangst legde get uigenis
af van de onb,krampenheid des gastheers.
GETUIGENVERHOOR, o. (-en), het verhoor van getuigen door den rechter.
GETUIGSCHRIFT, o. (-en), een stuk waarin door
een gezaghebbend persoon of een gezaghebbend
lichaam een getuigenis wordt gegeven omtrent
iemands bekwaamheid of hoedanigheden, attest:
de leerlingen krijgen iedere maand een getuigschrift
van hunne vorderingen; hif heeft van zfjn vorigen
patroon een zeer gunstig getuigschrift ontvangen.
GETUIMEL, o. de min of meer draaiende beweging
waarmede iets naar beneden stort. GETUISCH, o.
gedobbel, gekwansel. GETUIT, o. geruisch (in de
ooren); (Zuidn.) getoet op blaasinstrumenten.
GETULBAND, bn. (van oosterlingen) een tulband
op het hoofd dragende.
GETUUR, o. het telkens of aanhoudend turen.
GETWAALVEN, telw. (Zuidn.) twaalf to zamen.
GETWEEEN, ook GETWEEN, telw. (Zuidn.) twee
te zamen, met zijn tweeen: zij hebben het hens getweeen gedaan.
GETWIJFEL, o. het telkens of voortdurend twi.jfelen.
GETWINTIGEN, telw. (Zuidn.) twintig to zamen.
GETWIST, o. het telkens of aanhoudend twisten,
g ekijf.
GEUL, v. (-en), een smal en meestal diep water,
een smal kanaal waardoor de stroom zich een weg
baant; (ook) het diepste gedeelte van een vaarwater,
(of) een nauwe doorvaart tusschen twee banken in
zee; een smal afvoerkanaal voor vloeistoffen, greppel, goot; een smalle gleuf (in vaste lichamen).
GEULTJE, o. (-5).
GEUR, m. (-en), aangename reuk: wat heeft die
roos een heerlUken gear; zoete geuren; iets in geuren
on kleuren vertellen, iets verhalen met vermelding
van alle bijzonderheden; er is geen geur of heerlijkheid aan, er is niets (goon smaak) aan; (fig.) (w. g.)
in een geur van heiligheid, in een reuk van heiligheid. GEURTJE, o. (-s), reukje, parfum : hij heeft altfkl
zulke geurtjes bfj zich; — er is een geurtje aan, er is
een luchtje aan, het riekt niet zuiver.
GEUR, znw. (w. g.) kuur, malle grap : geuren in
het hoofd krijgen.
GEUREN, (geurde, heeft gegeurd), geur van zich
geven, welriekend zijn: wat geuren die bloemen heer-
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lffk, het geurende hooi; — (gemeenz.) met iets geuren,
er mee pronken : wat geurt hi, met zljn nieuwen wandelstok.
GEURIG, bn. (-er, -st), geur van zich gevende, welriekend: geurige frambozen; een geurige sigaar ; (dicht.)
het geurige Oosten, een geurige nacht, waar, waarin
de lucht met geuren is vervuld; (gemeenz.) een geurig heer, een beroerde vent. GEURIGHEID, v.
GEORM, o. het aanhoudend urmen, kleinzielig
klagen.
GEURMAKER, m. (-s), windmaker, iem. die altijd
met iets wil geuren : 't is zoo'n geurmaker. GEURMAKERTJE, o. (-s).
GEURSTOF, v. (-fen), (w. g.) reukwerk, parfum.
GEUS, m. (geuzen), (hist.) de partijnaam sinds
1566 gedragen door de edelen van het Verbond en
later door alle vijanden van de regeering van Koning
Filips in de Nederlanden; wilde geuzen of boschgeuzen,
die geuzen welk zich in bosschen en duinen onthielden; watergeuzen, die de Spanjaarden te water
afbreuk zochten te doen; (ook) scheldnaam der
Protestanten, inz. der Calvinisten; (Zuidn.) een Katholiek die den eeredienst niet onderhoudt.
GEUS, v. (geuzen), (scheepst.) een kleine vlag die
van de boegsteng waait. GEUSJE, o. (-s).
GEUS, v. [van Fr. gueuse], (smed.) gieteling, een
prismatisch lichaam van gegoten ruw ijzer, zooals
het uit den hoogoven vloeit.
GEUS(CH), bn. (hist.) tot de partij der Geuzen behoorende, hun leer toegedaan zijnde: Paapsch of
Geusch; Amsterdam werd in 1578 geus; — htj zal het
wel betalen, als de Paus geus wordt, d. i. nooit.
GEUSSTOK, m. (-ken), (zeew.) vlaggestok waaraan de geus gevoerd wordt.
GEUT, v. goat; (smed.) gieteling, geus.
GEUZEN, (geusde, heeft gegeusd), (hist.) een Geus
zijn, met de Geuzen meedoen ; (Zuidn.) niet RoomschKatholiek zijn.
GEUZENLIED, o. (-eren), een vrijheidslied der Geuzen; ...PENNING, m. (-en), een penning met de af beelding van den bedelzak, zooals die door de verbonden

edelen werd gedragen, ...VLAG, v. (-gen), de vlag
der Geuzen, waaruit de latere Nederlandsche vlag
is ontstaan.
GEVAAR, o. (...varen), de mogelijkheid, de kans
van naderend onheil, ongeluk of nadeel: er is geen
gevaar, er is niets kwaads to duchten; de toestand

is niet zonder gevaar; er is grootgevaar voor eene doorbraak; h hop gevaar van te verdrinken; stel u niet
noodeloos aan gevaren bloot; geen gevaar zien, niet
voor kwade gevolgen beducht zijn; die knaap ziet
geen gevaar, stelt er zich roekeloos aan bloat; onheil, ramp: van dien kant dreigt het gevaar; een dof
geluid onderrichtte hem van het nakende gevaar; hij
tart het gevaar; (w. g.) kwade kans : op mijn gevaar,
voor mijn risico; een hachelijke toestand: h verkeert in gevaar; redt uit het gevaar; de video is buiten gevaar, wordt niet meer onmiddellijk door den
dood bedreigd; eene bank of klip in zee: die bocht
was vol gevaren.
GEVAAR, o. het telkens of aanhoudend varen;
(...varen), (gew.) rijtuig, wagen: jets Dzet gevaar near

de stad brengen, per as.
GEVAARLIJK, bo. bw. (-er, -st), (van zaken) gevaar
met zich brengende: een gevaarlUke reis; gevaarWke
woorden; de wood is niet gevaarlrjk; (van personen)
gevaar opleverende voor anderen: een gevaarlU'ke
viand, die niet gemakkelijk te overwinnen is; een
gevaarlUk sujet, een arglistig persoon, iem. voor wien
men zich in acht moot nemen; in levensgevaar
verkeerende sedert gisteren is de zieke geraarl IA;
hi/ is gevaarlijk ziek; be. (van om—bw.(vanwijze):
standigheid): wat stoat die vaas daar gevaarlijk, in
gevaar van omgeworpen te worden. GEVAARLIJKHEIL), v.
GEVAARTE, o. (-n), lets dat door buitengemeen
groote afrnetingen en sorns vreernden vorm den
mensch vervult met verl -, azing, eerbied, entzetting

(van rotsen, groote gebouwen, schepen, machines
enz.) : wat een gevaarte!; —
(Zuidn.) ook GEVEERTE, stoet, optocht : de prins
net geheel zijn geveerte, den geheelen trein, nasleep,
gevolg; Lutgardis volgde het droevig gevaarte, hoorbaar
snikkende; (Zuidn.) gerei, gereedschap : een jager met
zijn geveerte.
GEVAARVOL, bn. bw. vol gevaars, met veel gevaar verbonden: eene gevaarvolle onderneming.
GEVADER, m. (-s), doopvader, peet, peter: de Keizer zelf stand als gevader over dat kind.
GEVADERSCRAP, o. peetschap.
GEVAL, o. (-len), een voorval, iets dat iemand
overkomt: het geval veroorzaakte groote ontsteltenis;
een treurig, een vreemd geval; dat is een gek geval,.
eene gekke geschiedenis; wat een vreeselijk geval met
die stoomboot, dat die stoomboot is overkomen; (ook)
de gesteltenis, de toestand waarin men ten gevolge.
van wat iemand overkomt geraakt: maar nu moes-ten wij terug en dat was een moeilijker geval; het geval
ligt er toe, het is nu eenmaal zoo, er is niets meer
aan to veranderen; in uw geval zou ik het nooit doen,
als ik in uwe plaats was ; ik ben (ik verkeer) in hetzelfde geval, of hetzelfde is met mij het geval, ik verkeer in diezelfde omstandigheden; haar voorhoofd
was hooger dan gemeentijk bij vrouwen het gevalis, bij
haar voorkomt; —
eene voorkomende omstandigheid: ik stel mij het
geval voor, dat de vader ziek wordt; in dat geval is
het
gezin broodeloos; ik doe het in geen geval, in alien gevalle, wat er ook gebeuren moge, in geval van nood,.
wanneer dat noodig mocht wezen; (ook) de bijzon-dere omstandigheden waarin een algemeen verschijnsel plaats heeft: eene taalwet, die in een groot

aantal bfjzondere gevallen van toepassing is; bY de optelling van breuken heeft men twee gevallen; in deze
gevallen is door de wet niet voorzien; een der bijzondere vormen van een ziekteverschijnsel, ziektegeval: een geval van cholera; twee gevallen met doode

lijken afloop ; de dokter werd geroepen voor eenernstiggeval; GEVALLETJE, o. zie aldaar; —
toeval: het geval wilde, dat hij denzelfden naam
droe g ; — bij geval, bij toeval: goon ding goat bij geval, want God bestuurt het al; (ook) wellicht, soms:
hebt ge bij geval een potlood voor one to leen ? —
iemands behagen, zijn welgevallen, alleen in deuitdr. ten (of te) gevalle van iemand, of iemand ten
gevalle, ter wille van iemand, to zijnen pleiziere:
hU deed het to haren gevalle; ten gevalle van mijn oom
maakten wij ook nog een spelletje.
GEVALLEN, (geviel, is gevallen), voorvallen, gebeuren: het geviel dat, ter inleiding van een verhaal of eene mededeeling, (w. g.) bevallen, behagen:
hoe gevalt het u ?; zich laten gevallen, zich laten welgevallen, er genoegen mee nemen: hij laat zich alles

gevallen.
GEVALLEN, o. (w. g.) genoegen, behagen: h vond
er geen gevallen in.
GEVALLETJE, o. (-s), iets dat men niet nauwkeurig wil of kan omschrijven: zal se ook zoo'n gevalletje gebruiken ?, zoo'n koekje, of iets dergelijks; wateen raar gevalletje, wat een zonderling voorwerp.
GEVALLIG, bn. bw. (w. g.) toevallig, bij toeval gebeurende: een gevallige samenloop van omstandigheden;
gevallig trof ik hem ergens aan. GEVALLIGHEID, v.
(...heden), (w. g.) toevallige gebeurtenis.
GEVALLIG, bn. bw. (-er, -st), behaaglijk, aangenaam: ik hoop dat a dit gevallig is; z sloofcle zich
Of. oitl win leder coat gevalligs te zeggen. GEVALLIGHEIL), v. (...heden), eene handeling waarmede men
(ern. welgevallig is of tracht te wezen, eene vriendelijkheid.
GEVALLIJK, bn. bw. (Zuidn.) van het toeval af hangende. niet geregeld of regelmatig: van tad tot tad

er een gecallijke wind door het gebladerte, het
geialtijke Leven rensThrikt a niet. een onzeker levee
schrikt a niet af; — bw. bij toeval, toevallig: ik hob
het ger,71111,-

GEVANG.
GEVANG o. (Zuidn.) gevangenis: in 't gevang zit. ten (of steken).
GEVANGEN, bn. gevangengenomen, gevat, van de
vrijheid beroofd : nu zijt gij (een) gevangen man, gevangene, (ook) nu zijt ge genoodzaakt te doen wat
wij
iemand gevangen houden, hem in gevangenschap houden, hem niet in vrijheid laten gaan.
GEVANGENBEWAARDER, m. (-s), cipier. ...BEWAARSTER, v. (-s).
GEVANGENE, m, en v. (-n), iem. die gevangen is
genomen, die van zijn vrijheid is beroofd : gij zijt
men gevangene; (ook) iem. die in verzekerde bewaring wordt gehouden: de gevangene zuchtte in den

kerker.
GEVANGENGEVEN [ZICH], (gaf zich gevangen,
heeft zich gevangengegeven), zich overgeven ; zichzelf aangeven om naar de gevangenis gebracht te
worden; (fig.) zyn oordeel gevangen geven, zich bij iets
neerleggen, bekennen dat men ongelijk heeft.
GEVANGENHOK, o. (-ken), een hok ter opsluiting
van gevangenen.
GEVANGENHOUDING, v. het gevangen houden.
GEVANGENHUIS, o. (...huizen), een gebouw waarin
gevangenen worden opgesloten, gevangenis.
GEVANGENIS, v. gevangenschap : op strut' eerier gevangenis van drie tot zeven dagen; (bijb.) ballingschap :
de kinderen der gevangenisse, de in ballingschap levende IsraMeten,
(-sen), het gebouw waarin de gevangenen in
verzekerde bewaring worden gehouden : in de geran-

genie zitten; iemand naar de gevangenis brengen;
(wetb.) de gevangenissen worden onderscheiden in strafgevangenissen, huizen van bewaring en passantenhuizen; —STRAF, v. de straf die bestaat in het
opgesloten worden in eene gevangenis, inz. de straf
die men ondergaat in eene strafgevangenis; —WEZEN, o. alles wat de inrichting en het beheer der
gevangenissen betreft.
GEVANGENMAKEN, (maakte gevangen, heeft gevangengemaakt), gevangen nemen (van krijgsgevangenen): het geheele leger werd ingesloten en gevan-

gengemaakt.
GEVANGENNEMEN, (nam gevangen, heeft gevangengenomen). vangen, in hechtenis nemen. GEVANGENNEMING, v. (-en).
GEVANGENPOORT, v. (-en), eene poort die als gevangenis wordt gebruikt; ...ROL, v. (-len), procesverbaal, aangevende den dag sedert welken, de
oorzaak waarom, en den persoon op wiens last iem.
gevangenzit.
GEVANGENSCHAP, v. de toestand waarin een gevangene verkeert.
GEVANGENWAGEN, m. (-5), de wagen waarin gevangenen worden vervoerd.
GEVANGENZETTEN, (zette gevangen, heeft gevangengezet), in de gevangenis zetten, kerkeren. GEVANGENZETTING, v. (-en).
GEVANGENZITTEN, (zat gevangen, heeft gevangengezeten), in de gevangenis zitten. GEVANGENZITTING, v.
GEVANKELIJK, bw. op de wijze, in den toestand
van een gevangene of gevangenen, als gevangene :

werd gevan•elfjk weggevoerd.
GEVAT, bn. bw. (-ter, -st of meest -), (w. g.) op lets
gevat zon, er op gewapend, voorbereid zijn: een man

wiens doorzicht hem nimmer verlegen laat en die gevat
is op alle voorkomende zaken; (ook) verstand van iets
hebben, er van weten: ik ben op die zaak niet zeer
gevat; vlug van bevatting, geestig, terstond gereed
met een gepast en treffend antwoord : wet is dat
meisje gevat; een gevat antwoord, een snedig, verrassend, treffend antwoord; — bw. op eene snedige
wijze: het kind antwoordde zeer gevat op die ongepaste
vraag. GEVATHEID, v.
GEVECHT, o. het telkens of aanhoudend vechten;
—, (-en), een treffen, eene vijandelijke ontmoeting
tusschen twee legermachten te land of ter zee: een

hevig, een bloedig gevecht; het voetvolk was (kwam) in
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gevecht met den viand, nam aan den strijd deel; meer
dan tweehonderd soldaten waren buiten gevecht gesteld,_
gedood of zOO verwond, dat zij niet meer aan den
strijd konden deelnemen; (in tegenstelling met veldslag) een strijd waaraan slechts een paar afdeelingen
van het lager deelnemen : de veldslag vervalt weder in.

een aantal gevechten, die naast en na elkaar pleats
vinden; een strijd of worsteling tusschen enkele personen of dieren: na een kort gevecht viel he door den
dolk des moordenaars; er ontstond een verwoed gevecht tusschen den leeuw en zen aanvaller; (ook in samenst.)
stiereng evecht, hanengevecht; vuistgevecht. GEVECHTJE,
o. (-s).
GEVECHTSAFSTAND, m. (-en), (krijgsw.) de onderlinge afstand der stukken van eene batterij, wanneer daze is opgesteld ; ...LEER, v. de leer, de wetenschappelijke studie van het gevecht; ...REGELEN,
m. my. de regelen waarnaar een gevecht gevoerd
wordt ; ...STELLING, v. (-en), de stelling die een lager
of legerafdeeling inneemt bij het gevecht.
GEVEDEL, o. het telkens of aanhoudend vedelen,
strijken op eene viool.
GEVEDERD, bn. van vederen voorzien, gepluimd:

de gevederde zangers van het woud; het gerederd koor,
de vogels; een gevederde pen, een ganzeveer; een gevederde hoed, een hoed met vederen, inz. als staatsiedracht.
GEVEDERTE, o. (dicht.) de gezamenlijke vederen
van een vogel, pluimage.
GEVEEG, o. het telkens of aanhoudend vegen.
GEVEERTE, o. zie GEVAARTE.
GEVEINS, o. veinzerij.
GEVEINSD, bn. (-er,meest-),voorgewend, gehuicheld:
geveinsde gramschap, geveinsde nederigheid; niet eerlijk gemeend: de viand zocht door geveinsde onder-handelingen td te winner ; huichelachtig: geveinsde
crienden. GEVEINSDE, m. en v. (-n), huichelaar.
GEVEINSDHEID, v.
GEVEL, m. (-s), voorgevel, de voormuur van een
gebouw; (ook) buitenmuur van een gebouw in 't algemeen; een vliegende gevel, een gavel die een weinig
vooroverhelt;
een goede gevel versiert het huis,
scherts. gezegd van iemand die een grooten neus.
heeft. GEVELTJE, o. (-s).
GEVELDAK, o. (-en), (bouwk.) een dak waarvan de.
voorzijde opgemetseld is en tot den gavel behoort;
...GRAUW, o. eene snort van helderklinkenden,
harden baksteen voor gevels; ...KLINKER, m. (-s),
een klinker van gevelgrauw; ...LUST, v. (-en), lijst
langs den gevel van een huis, het onderste gedeeltevan de kroonlijst.
GEVELOUTEERD, bn., gevelouteerd papier, fluweelpapier, papier dat met geverfd wollig pluis overtrokken is.
GEVELSPITS, v. (-en), de spitse top van een puntgevel; (ook) de gedraaide spits die in sommige streken op den geveltop geplaatst is ; ...STEEN, m. (-en),
de steen in den gevel waarin de naam van het huis
in schrift en in beeld staat uitgebeiteld; ...TOP, m.
(-pen), de top van een puntgevel.
GEVEN, (gaf, heeft gegeven), lets aangeven, aanreiken of in iemands nabijheid plaatsen, zoodat hij
er over beschikken kan: iemand een glas water geven;

hij gaf mij een stool; geef In wat van den podding;
een book te lezen geven; hij gaf zijn koflertje aan het
station in bewaring; iemand iets op zijn brood geven,
hem van de taart get-en (ook van de lat, van de leep
geven, of hens er van icings geren), hem slaag geven,
of hem beknorren, hem de les lezen; — iemand den
zak geren, (fig.) hem uit zijn dienst ontslaan, (ook)
hem afwijzen (van een minnaar); — van iets den brui
geven, er den dronimel van geven, er niet meer mee
to doen willen hebben; — iets er aan geven, het laten
varen:
heeft de negotie er aan gegeven en gaat me
rentenieren; — iemand de hand geven, om afscheid te
nemen, of om eene verzekering to bekrachtigen, (ook
fig.) hem steunen of helpen; — iemand een (den) arm
geven, tot steun, of om hem to geleiden of zich door
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&iem te laten geleiden; — iemand jets in den ,mond (of
in de pen) geven, hem er ongemerkt toe brengen een
bepaald denkbeeld te uiten of neer te schrijven; —
toedienen: h# gaf mij een duw ; een klap, een slag
seven; iemand voor zijn broek, voor de biller geven, hem
•daarop een pak slaag toedienen; ik sal je op je gezicht, op je kop geven, slaan; iemand den doodsteek
.geven, (fig.) hem den laatsten slag toebrengen, hem
voorgoed rampzalig maken; iemand een kus (een
.zoen) geven; een paard de sporen geven, met de sporen
tot spoed aanzetten; (van jets dat gekocht, dat besteld wordt) geef een pond suiker; geef m# een glas
bier; (van jets dat als geneesmiddel wordt toege•diend) men geeft kinine tegen de koorts; (bij het kaartspel) de kaarten ronddeelen : wie moet geven ?; —
verstrekken, verschaffen, bezorgen : hi] gaf Willem
een plaats naast Chrisje; iemand den kost geven (of te
eten geven), hem levensonderhoud verschaffen; voedsel geven aan een gerucht, aan een praatje, het meer
geloofwaardig maken; — iemand geven wat hem toekomt, (ook) hem de noodige eer of onderscheiding
betoonen; — weten te geven en te nemen, voorkomendheid weten te vereenigen met de zorg voor eigen
belang; —
iemand . bericht, inlichting geven, verstrekken; h#

het geeft niet, het baat niet; wat geeft het of men u
raadt: ge luistert toch niet; dat geeft ook wat!, om te
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Jieeft ons kennis gegeven van zijne verloving ; iemand

belet geven, hem doen weten dat er belet is, dat hij

kennen te geven dat het niets baat of schaadt; dat
dat oefent volstrekt geen
invloed nit; — het geeft pas, het betaamt, is gepast:

geeft niet en neemt niet,

het geeft geen pas om 's avonds zoo laat buiten te boopen; (ook) dat geeft geen houding, is niet betame-

lijk; —
betalen, of aanbieden te betalen, bieden : ik geef
er een, gulden voor; — om jets geven, er wat voor over
hebben, er waarde aan hechten: h# geeft niet om
kunst; (ook) er zich om bekommeren : ik geef geen

zier om al zijn gebrom; — niet om iemand geven, zich
niet aan hem storen, ongehoorzaam zijn; —
iemand iets toekennen, toeschrijven : ik geef er hem
de schuld van; men zou hem nauwelfjks vifftig jaren
geven en h# is in de zestig; —

schenken (als gunst of als een bewijs van goedheld): geef ons heden ons dagelijksch brood; de Heer
heeft gegeven, de Heer heeft genomen: de naam des
Heeren z# geloofd; God geve u zijn zegen, zegene
gave God dat z# herstelde, mocht het Gode behagen;
het was hem niet gegeven zifn stervenden vader nog
levend te zien, het was hem niet vergund; geef m#
uw dochter tot vrouw; eens gegeven, blfift gegeven, wat

men heeft weggeschonken mag men niet weer terug-

eischen; een gegeven paard moet men niet in den bek
niet kan gewacht worden; men moet een goed voorzien, een geschenk mag men niet te nauw beoorbeeld geven; h gaf het teeken tot vertrek,
het sein om
deelen; iemand jets ten geschenke (present, cadeau)
te vertrekken ; h# heeft nog geen bewifzen van bekwaamgeven, het hem schenken; dat geef ik je present, (ook)
heid gegeven; ik geef u vierentwintig uren beraad, laat
minachtend van jets waar men geen waarde aan
hecht: die heele redeneering geef ik je present; geven
u 24 uren tijd om te overleggen; ik heb u nooitreden
,tot ontevredenheid gegeven; aanstoot geven,
ergernis met de warms hand, bij zijn leven geld of goed wegveroorzaken; iemand werk geven, hem werk verschafschenken: het geven met de warme hand rooft de schatkist duizenden guldens aan successierechten; iemand zijn
fen, hem eene taak opgeven; iemand moeite (verdriet,
gaf hem
sin geven, aan zijn verlangen voldoen;
last enz.) geven, bezorgen, aandoen; zich (veel) moeite
haar hart (haar liefde, het jawoord); iemand de eer
voor jets geven, zich er voor inspannen; hij gaf zich
de moeite het boek self te komen brengen, nam de moeite
van jets geven, hem de verdienste er van toekennen; iemand vrijheid, verlof, rechten geven; de dokter
om dat te doen; —
een bevel geven, last geven em jets te doen, het begeeft hoop, op herstel; niets geeft a het recht zoo tot mij
to spreken; dat geeft den burger moed, scherts. gezegd
(van
wetgever
zijn;
gegeven,
wetten
geven,
velen;
wetten) uitgevaardigd: gegeven te 's-Gravenhage,
van al wat moedeloosheid kan te keer gaan: drink
een glas win, dat geeft den burger mood; —
3 Mei 1895; iemand antwoord geven, hem antwoorden;
een feest, een gastmaal, een bad geven, aanbieden aan
iemand eene verzekering geven, hem jets verzekeren; .
zijn woord
.iemand zijn woord (zijn eerewoord) geven,
zijne gasten; een concert, een tooneelvoorstelli ng geven,
als 't ware aanbieden aan het publiek: vanavond
van eer verpanden; ik heb min woord gegeven, ik ben
wordt de Faust gegeven, vertoond; iemand een genoeniet meer vrij; wie durft meenen dat wij ons gegeven
gen geven, verschaffen; (als beleefdheidsformule) ik
onze belofte schenden;
woord zouden intrekken ?,
geef mij het genoegen (de eer) u een exemplaar van
.-iemand een goed woord geven, vriendelijk zijn : 't is een
mijn werk aan to bieden ; zijn tad (ziin moeite) aan
-brompot, nooit geeft hij iemand een goed woord ; iemand
iets geven, besteden; zich (geheel) acre jets geven, zich
een lesje geven, hem de les lezen, berispen; les (of
er aan wijden; —
lessen) geven, onderwijs geven; den toon geven, den
iemand jets schenken als een weldaad, waarvoor
toon aangeven; zich eene heading geven, jets doen
men Beene vergelding verlangt: het is zaliger te geven
waardoor bij anderen het vermoeden wordt tegenelan to ontvangen; wilmoesen geven; men moet zoo
gegaan, dat men in eene zonderlinge positie vergeven, dat men gevende kan bloren; die geeft (van) wet
keert; zich airs (of een air) geven, zich gemaakt aanheeft, is waardig dat hij leeft; van geven valt min
stellen, (ook) zich op jets laten voorstaan; —
haar uit, zegswijze van hem die geen lust heeft
aan zijn gemoed lucht geven (ook zich lucht geven),
iets to geven ; — lets ten beste geven, ten voordeele
met kracht uiten wat in zijn binnenste omgaat;
van anderen, ten algemeenen nutte: aan het slot
,een vorm (een gedaante) aan iets geven, iets in een
van zijne roordracht gaf de spreker nog eenige opmerbepaalden vorm brengen; een draai aan jets geven,
kingen ten beste; —
zie DRAAI; aan lets zijn eisch geven, er de betameovergeven, van zich geven, opgeven: geef hier
lijke zorg aan besteden; aan iets gevolg geven, het
dat potlood I; raden, rekenschap, verklaring van iets
ten uitvoer brengen: hij gaf gene gevolg can zijn
geven, afleggen; iemand gelijk geven, getuigen dat hij
plan om op reis te gaan; ik gaf gevolg aan de eitnoogelijk heeft, zie GELIJK; het spel (lets) gewonnen geven,
diging, nam die aan; —
verloren geven, het opgeven; zich gewonnen geven,
een kwade jongen geeft zijn racier heel wat te doen,
ongelijk bekennen ; zich gevangen geven, zich (aan den
bereidt hem heel wat moeite en zorg; 'iemand iets
vijand, aan het gerecht) overgeven; zich bloot geven,
te raden geven, het laten raden: ik, geef het je in zessen
zich niet gedekt houden in den strijd, (fig.) onvoor(te raden), (eig. gij moogt zesmaal overraden), dat
zichtig zijn tegenover zijne bestrijders enz.; een werk
raadt ge nooit; iemand lets te verstaan (te kennen)
in
het licht get:en, doen verschijnen, uitgeven; ten
geven, het hem kenbaar maken; clot verdant geeft to
prooi, ten prOs, ten spa geven, opgeven, overgeven;
denken; een pear heldere oogen gaven een levendige
(Zuidn.) zich ten. onder geven, zich onderwerpen; —
uitdrukking aan het gelaat; —
van zich geven. van zich doen uitgaan: de son geeft
opleveren: de eene kraan geeft koud, de andere 2cro . ni
licht; de kachel yeeft veel warmte; den geost geven, den
water ; eene onderneming die geld geeft; een nielk yela(ttsten snik geven. sterven; een schreeuw geven; vuur
vende koe; de appelboomen geven dit jeer rZjic(-1U 1,•,zcat
ye? en, een schot lossen (met een vuurwapen).
sal de toekomst geven?; dit angered gaf uroot 000nthowl; —

GEVENSGEZIND.
GEVENSGEZIND, bn. goedgeefsch, mild. GEVENS-

6EZINDHEID, v.
GEVER, m. (-s), die iets geeft of schenkt; (spraakk.)
vroegere benaming voor den datief of derden naamval. GEEFSTER, v. (-s).
GEVEST, o. (-en), dat gedeelte van een degen, Babel
of dolk, dat men in de hand houdt.
GEVESTIGD, bn. gegrondvest, vaststaande: eene
gevestigde meening; eene gevestigde zaak, een sinds
jaren bestaande, bloeiende zaak; (geldw.) gevestigde
schuld, een schuld die door een staat, gemeente,
waterschap of maatschappij is aangegaan voor langen duur, en waarbij al dan niet aflossingstermijnen
.zijn bepaald (in tegenst. van vlottende schuld, die
spoedig wordt afgelost).
GEVEZEL, o. (Zuidn.) gefluister.
GEVIEREN, telw. (Zuidn.) vier te zamen: zfj kunnen

duns gevieren die ,:-racht niet opheffen.
GEVIERENDEELD, bn. (wapenk.) (van het schild)
door een staande en liggende lijn in vier kwartieren
verdeeld, gekwartileerd: gevierendeeld van :liver en
zwart, het eerste en vierde kwartier van zilver, het
tweede en derde van zwart.
GEVIJL, o. het telkens vijlen.
GEVIND, bn. van vinnen voorzien: men heeft gevinde en ongevinde visschen; (plantk.) gevinde bladeren,
samengestelde bladeren wier algemeene bladsteel
aan beide zijden met blaadjes bezet is.
GEVINGERD, bn. (van menschen en dieren) vingers
hebbende; (plantk.) gevingerde bladeren, samengestelde bladeren, aan de punt van wier algemeenen
bladsteel verschillende blaadjes bevestigd zijn.
GEVISCH. o. het telkens of aanhoudend visschen.
GEVIT, o. het vitten of aanmerkingen op iets maken.
GEVLAG, o. het uitsteken van een vlag of van
vlaggen (als vreugdebedrijf).
GEVLAKT, bn. gevlekt.
GEVLAMD, bn. golvingen vertoonende die aan de
tongen van flikkerende vlammen doen denken: fraai

yerlarnd hoot; gevlamd satijn.
GEVLAS, o. het telkens of voortdurend vlassen
op iets.
GEVLEESD, bn. vleesch hebbende: zijn gelaat was
niet zeer gevleesd, wager; een welgevleesd man; (ook)
welgedaan, dik en vet, mollig: een frissche, gezonde,
gevleesde meid; zich in vleeschelijke gedaante vertoonende : de gevleesde duivel, de duivel in menschen-

gedaante.
GEVLEI, o. het vleiend om iets vragen, tot iets

aansporen; het laaghartig prijzen (van hooger geplaatsten).
GEVLEKT, bn. met vlekken, geplekt: de gevlekte toger,
de luipaard.
GEVLERKT, bn. (Zuidn.) vlerken hebbende, gevleugeld: de gevlerkte rangers, de vogels.
GEVLEUGELD, bn. vleugels hebbende: gevleugelde
insecten; de gevleugelde bewoners van het woud, de
vogels; de gevleugelde Pegasus; (plantk.) een gevleugelde stengel, die in de lengte bezet is met een vliezig
of bladachtig aanhangsel; een vrucht met gevleugelde
ribben, een droge vrucht met dergelijke uitsteeksels ;
(dicht.) (van pijlen en andere werptuigen die snel
voortvliegen) 't gevleugeld lood; — gevleugelde woorden,
kernachtige gezegden, die om hunne treffende kracht
terstond door ieder worden overgenomen en ont-

houden.
GEVLEUGELT(E), ook GEVLOGELT, o. (dicht.) de
beide vleugels, of ook, het gevederte, het gepluimte
van een vogel; (ook) gevogelte.
GEVLIEG, o. het telkens of aanhoudend vliegen;
(fig.) het bedrijvig heen-en-weerloopen of -reizen van
de eene plaats naar de andere.
GEVLIJ, o., (w. g.) in 't gevlfj spreken, tot verzoening spreken, twistenden trachten to verzoenen;
(ook) je behoeft hem niet in 't gevlY te praten, zijn gedrag to verschoonen, te vergoelijken; — iemand in
't gevlij komen, hem voorkomend behandelen, genieyen, inz. om iemand die boos is weer in eene goede

GEVOEL.
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luim to brengen: de vrijhandelaren hopen dat de
nieuwe Kamer hun in 't gevlij zal komen, hun ter
wille zal zijn; — daar gaat veel gevlij in een zakje,
als men wil, als men goed overlegt, kan men veel
gedaan krijgen.
GEVLOEK, o. het telkens of aanhoudend vloeken
(als uiting van drift of onbeschoftheid) : 't was een

gevloek en geschreeuw
GEVLOGELT, o. (dicht.) gevleugelte.
GEVLOGEN, bn. (gew.) dat is gevlogen, dat treft

uitmuntend, dat valt heerlijk mee ; (gew.) een Leven
van gevlogen, een helsch lawaai.
GEVLOKT, bn. vlokkig, vlokken hebbende.
GEVOED, bn. doorvoed, sterk : een gevoedpaard. GEVOEDHEID, v. sterkte, kracht.
GEVOEG, o., zijn gevoeg doen, zijn behoefte doen,
afgaan; — (gew.) ik heb mijn gevoeg, ik ben verzadigd (van eten en drinken).
GEVOEGLIJK, bn. bw. (-er, -st), (Zuidn.)betamelijk,
gepast : een bode wend vooruitgezonden om een gevoeg-

lijk huis to huren; een gevoeglijk antwoord ; — bw.
(Zuidn.) op eene betamelijke wijze, behoorlijk : er

waren geen musketiers genoeg om de schepengevoeglfjk
te kunnen bemannen; naar behooren, inz. zoo dat de
handeling niet ongepast of vreemd kan gevonden
worden: hiermede zouden wij gevoegli9k kunnen eindigen; men kan het gevoeglijk . niet laten, niet zonder
onredelijk to schijnen. GEVOEGLIJKHEID, v.
GEVOEGZA AM, bn. bw. (...zamer, -st), (Zuidn.) geneigd om zich naar anderen to voegen, inschikkelijk, gedienstig: een gevoegzaam mensch. GEVOEGZAAMHEID, v.
GEVOEL, o. het vermogen om te gevoelen (lichamelijk en innerlijk): het gevoel is een der viif zintuigen; ik kan het op het gevoel of wel vinnen, op den
tast, zonder er bij to zien; —
dat wat men gevoelt, de gewaarwording van het
gevoelen: het gevoel van lief en leed; een gevoel van
verlichting; een onbeschrijfelrjk gevoel van angst; een
wee gevoel, eene gewaarwording van onpasselijkheid ; ik heb geen gevoel meer in mijn vinger, mijn winger is ongevoelig, al knijp of snij ik er in, het doet
geen pijn; besef, bewustheid : het innerlijk gevoel zegt

hun, hoe verre de natuur gaat boven de leer; leugenen
veinzerij nam h te haat, somtUds uitsevoel van zwakheid; doorgaande stemming van het gemoed, gezindheid: ik heb voor hoar geen ander gevoel dan achting;
—hetvrmogenvadenm schomzedlijkhed
en schoonheid gewaar to worden en to waardeeren:
het zedelijk, het godsdienstig gevoel; gevoel voor het
schoone, voor het verhevene; het gevoel van eer, het holder besef van hetgeen de eer eischt; het gevoel van
eigenwaarde, de fierheid die den mensch vervult bij
het besef van zijn rang als zedelijk wezen; (ook)
een gepast gevoel van eigenwaarde, zekere mate van
egoisme, die vergefelijk wordt geacht: wees Loch niet
tevreden met zoo'n gering salaris, toon een gepast gevoel
van eigenwaarde; muzikaal gevoel hebben, het vermogen bezitten om de schoonheid in de muziek to beseffen; voor mijn gevoel is die handelwijze ongepast,
ik kan er geen bepaalde redenen voor bijbrengen,
maar mijn gevoel zegt het mij ; hij heeft geen gevoel,
hij is zonder gevoel, hij is niet vatbaar voor menschelijke aandoeningen, hij is hardvochtig; —
de gemoedsbewegingen, waardoor bij den kunstenaar natuurlijker wijze de scheppingskracht wordt
gaande gemaakt: in dat kunstwerk is al ztjn gevoel
neergelegd; —
alle gemoedsbewegingen, die niet het onmiddellijk
gevolg zijn van zinnelijke gewaarwordingen : het gevoel van een warm hart bedwelmt wel eens den geese;
hij tracht te werken op het gevoel; bij haar spreekt het
gevoel sterker dan het verstand; hij heeft die verzen
met gevoel voorgedragen ; waar, rein gevoel ; een fijn,
een warm gevoel; natuurlijk gevoel, niet gemaakt,
maar volkomen oprecht on menschelijk; sentimentel gevoel, ziekelijk, al to zeer verfijnd; tranen van
gevoel, door aandoening opgewekte tranen.
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GEVOELBAAR.

GEVOELBAAR, bn. (-der, -st), gevoeld kunnende
worden, duidelijk merkbaar: Gods gevoelbare nabfjheid; ik moet hier nog iets bijmegen om de grootheid
der ouderlfjke smart gevoelbaar te maken, to doen beseffen. GEVOELBAARHEID, v.
GEVOELEN, (gevoelde, heeft gevoeld), voelen, met
het zintuig van het gevoel gewaarworden : eene aangename warmte gevoelen; hfj gevoelde geen pin meer;
een innerlijk gevoel van iets hebben: medelfjden, berouw gevoelen; neiging, lust, belangstelling tot iets gevoelen; liefde, genegenheid voor iemand gevoelen; ik gevoel
niets voor hem, hij Jaat mij geheel koud, is mij onverschillig; ik gevoel er veel voor, ik stel er veel belang
in, (ook) naar mijne meening is er veel voor te
zeggen; hij gevoelt niet fijn, niet diep; ik zal hem min
wraak doen gevoelen; —
zich gevoelen, het gevoel hebben dat door de nadere
bepaling wordt uitgedrukt (vaak in bet. gelijk aan
zfjn): ik gevoel mfj onwel; ik gevoelde mfj beschaamd
en diep getroffen; hij gevoelde zich daar niet op zOn
gemak; ik gevoel mfj verplicht u dit mede te deelen;
zich (zich zelven) gevoelen, met zelfvertrouwen vervuld zijn; —
beseffen (met het gevoel en met het verstand):
hfj gevoelde, dat zone tegenwoordigheid hinderlijk was;
hfj gevoelt zfjn waarde; de waarheid van iets gevoelen,
begrijpen, inzien.
GEVOELEN, 0. (-s), een bepaalde gezindheid waaraan uiting wordt gegeven: zulke gevoelens verdienen
belooning ; gevoelens van deugd en vaderlandsliefde;
met gevoelens van hoogachting, met bekende gevoelens
(beleefdheidsformule aan het slot van brieven);
(Zuidn.) gemoedsbewegingen : het vermaak en de smart,
dat zulke onderscheiden gevoelens zfjn, —
oordeel, mooning: ik geef min gevoelen gaarne voor
een beter ; ik zal u rondborstig mijn gevoelen zeggen ;
ik ben van een ander gevoelen, verschil met u van gevoelen; wat is uw gevoelen omtrent die zaak ?; naar het
algemeen gevoelen, het gewone gevoelen, volgens de publieke opinie ; (ook van leerstellingen in geloof, wijsbegeerte of wetenschap): de gevoelens der Protestanten.
GEVOELIG, bn. bw. (-er, -st), aandoenlijk, zeer vatbaar voor gewaarwordingen: het oog is het gevoeligste
deel des lichaams ; hfj heeft een gevoelig zenuwgestel;
iemands gevoelige zUde, zijne zwakke zijde; bf)" iemand
eene gevoelige snaar aanroeren, eene zaak aanroeren,
waarover hij liefst niet hoort spreken; (van instrumenten) zeer kleine verschillen aanwijzende: eene
gevoelige balans; een gevoelig weerglas, —
ontvankelijk voor aandoeningen van schoonheid,
teederheid en liefde: gevoelige, deugdzarne menschen;
een gevoelig hart; hy is gevoelig row* eenblyk van vriendschap; dankbaar, erkentelijk: ik ben zeer gevoelig voor

uw bereiciwilligheid;
lichtgeraakt, prikkelbaar: met hem is niet oon te
gaan, hij is zoo natewnemend en zoo gevoelig; rnisnoegd:
ik cavil niet ontkennen datik er eenigermate gevoelig over

ben; —
duidelijk voelbaar, hevig, heftig, krachtig enz: eene
gevoelige koude; een gevoelige klap ono de ooren; eene
gevoelige nederlaag; hij gaf hem een gevoelige terechtwYzing; dat is een gevoelige les; —
bw. op eene gevoelige wijze : zij neemt gecoelig deel
in anderer lot; hij speelt wel gevoelig, maar het stoic
is hem te

GEVOELIGHEID, v. aandoenlijkheid (van lichaam
en geest) : eene ziekel?Jke gecoeliyheid root- kotale, overgroote gecoeligheid des hasten leidt zoo licht tot zwaarmoediglieid; prikkelbaarheid: iemands gevoeligheid ontzien, hem sparen.

GEVOELLIJK. bn. bw. (-er. -st), (Zuidn.) gevoelig.
GEVOELLOOS, bn. bw. (...loozer, -t of meest -),
geen gevoel liebbende, levenloos: een yecoelloos stoic
hoot; (ook) bewusteloos: geroelloos lag de kranIce neer;
onaandoenlijk van gemoed : ere geroelloos mensele:

kowl, • g croeliooze natItren; yieriglIcN inaakt den »2eiSCil
coor alle edele aandoeningen geroelloos;
hartvochtig: hij spotte geroelloos net ons Teed.

GEVONKEL.
GEVOELLOOSHEID, v. ongevoeligheid, onaandoenlijkheid.
GEVOELSLEVEN, o. het leven van het innerlijk
gevoel, al wat daarop betrekking heeft; ...MENSCH,
m. (-en), iemand die in zijn doen en laten meer bestuurd wordt door het gevoel, dan door het koele
verstand; ...ZENUW, v. (-en), eene zenuw die de
indrukken van buiten overbrengt naar de hersenen
on het ruggemerg (ook fig.); ...ZIN, m. zintuig des
gevoels.
GEVOELVERMOGEN, o. het vermogen om te gevoelen, een der vijf zinnen.
GEVOELVOL, bn. bw. vol van gevoel, in hooge
mate gevoelig on teeder, innig : een gevoelvol dichter;
op een vriendelfrnen, maar gevoelvollen toon.
GEVOGELTE, o. de gezamenlijke vogels: het gevogelte dos hemels ; (in tegenst. met wild, vleesch en
visch) de vogels, voor zoover zij genuttigd worden:
kregen vleesch en gevogelte van allerlei soort; keur
van gevogelte.
GEVOLG, o. de gezamenlijke personen die een
vorst of ander hooggeplaatst persoon volgen of
begeleiden: een groot, een talrijk, een schitterend gevolg; de Prins net zijn gevolg; —
het volgen van, het gehoor geven aan eene oproeping : ik zal gaarne aan uwe vriendelijke uitnoodiging
gevolg geven; voortgang: geen gevolg geven aan eene
zaak, ze niet voor den rechter brengen; aan een.
plan, een besluit gevolg geven, het volvoeren, ten uitvoer brengen ; -, (-en), wat uit iets volgt, voortvloeit: de ziekte was
een gevolg van overspanning ; nu ondervindt hij de gevolgen van zijn gedrag ; denk aan de gevolgen; een noodwendig, natuurlijk, onvermljdelUk gevolg; de poging had
niet het gewenschte gevolg; hij heeft met good gevolg
examen gedaan, met goeden uitslag; die onvoorzichtigheid had schrornelijke gevolgen kunnen hebben; kleine
oorzaken hebben soms groote gevolgen; heeft een
professor geraadpleegd, doch zonder gevolg; ik vrees,
dat die zaak gevolgen zal hebben, bedenkelijke gevolgen na zich zal sleepen; iemand voor de gevolgen
aansprakeltjk stellen, hem verantwoordelijk stellen
voor de nadeelen die uit iets kunnen voortvloeien;

aan de gevolgen van iets overlijde», aan de nawerking
er van; scheiding van tafel en bed heeft alt0 de scheiding van goederen ten gevolge, brengt die mede; ten

gevolge van 's konings bevel moest hij het land ruimen,
uit hoofde van, naar aanleiding van; —
(wisk.) eene waarheid die onmiddellijk voortvloeit
uit eene bewezen stalling of uit een der onderdeelen van haar bewijs.
GEVOLGLIJK, ook GEVOLGELIJK, bw. dientengevolge: h(j is zeer net )nY tecreden en ik gevolglijk ook
met hem; bij gevolg: de termijn is cerstreken,gecolge-

lijk is hij verplicht to betalen.

GEVOLGTREKKING, v. (-en), het opmaken van een
besluit uit hetgeen gegeven is : dat is een wel wat,
stoute gevolgtrekking, dat vloeit niet bepaald uit het
gegevene voort; wat men uit eenige gegevens afleidt, besluit: ik begreep welke gevolgtrekking men uit
min stilzw(jgen zou maken; de gecolgtrekking ligt voor
de hand, is door ieder gemakkelijk te maken; ik
maakte mijne gecolgtrekkingen, uit wat ik hoorde en
zag maakte ik mijne besluiten omtrent wat ik niet
vernam.
GEVOLGZAAM, bw. (...zamer, -st), (w. g.) gewillig:

vol hem. die gecolgza am luistert naar eons antlers wijzen rand.

GEVOLMACHTIGD, bn. van eene volrnacht voorzien om in bepaalde gevallen in naam van een
ander te handelen : de rechthebbende of een door hem
gerolmachtigd persoon; (diplom.) gecolmachtigd minister. minister-plenipotentiaris, als titel der gezanten
bij vreemde haven : buitengewoon gezant on gerolmachtigrl minister. GEVOLMACHTIGDE, m. (-en), (recht.
on di1 , 1 , ,naj iemand die gevolmachtigd is.
GEVONK. GEVONKEL, o. (dicht.) her telkens vonken schieten.

GEWAS.

GEVORDERD.
GEVORDERD, bn., een gevorderde leeftijd, een vrij

hooge leeftijd: iemand van meer gevorderden leeftijd,
een bejaard man; in gevorderden staat van ontbinding
verkeeren (van lijken), reeds sedert eenigen tijd aan
ontbinding zijn blootgesteld.
GEVORKT, bn. (plantk.) (van takken en bladeren) aan
den top in twee tegenovergestelde deelen verdeeld.
GEVORMD, bn. een zoodanigen vorm hebbende
als uit de bepaling blijkt: zijn netts is goed gevormd;
fijngevormde handen; den vollen vorm hebbende, volledig ontwikkeld : een reeds volkomen gevormdkarakter.
GEVOUW, het telkens of aanhoudend vouwen.
GEVRAAG, o. het telkens of aanhoudend vragen.
GEVRAAGD, bn. (kooph.) begeerd, gezocht : een gevraagd artikel, waarnaar meer vraag dan aanbod is.
GEVREESD, bn. (-er, meest -), vrees inboezemende:

een gevreesd criticus; hij heeft zich gevreesd geniaakt;
het gevreesde oogenblik nadert, het tijdstip dat men vol
vrees te gemoet ziet.
GEVREET, o. het gulzig eten.
GEVRIENDEN, m. my. (Zuidn.) vrienden: een maul

cinder gevrienden.
GEVRIJ, o. het vrijen, de vertrouwelijke omgang

tusschen geliefden of verloofden.
GEVULD, bn. vol: (van lichaamsdeelen) eengevulde
boezem, een gevuld gelaat, gevleescht, niet mager;
(van hyacinten) dubbel en gevuld, met veel bloomblaadjes; (van boomen) een gevulde voet, waarbij de
grootst mogelijke hoeveelheid wortels onmiddellijk
bij den stam zich ontwikkelen; (banketb.) gevuld
met een bepaalde zelfstandigheid: gevulde roomsoezen, die met room gevuld zijn (in tegenst. met room soezen, waarbij dit niet het geval is); gevulde koek,
boterkoek die met een soort van marsepein gevuld
is. GEVULDHEID, v.
GEWAAD, o. (...waden), kleeding, kleedij : haar ge-

m-cad was van lichtblauwe zijde; hij droeg een Turksch
gewaad: een lang, een eenvoudig, een armoedig gewaad;
(fig.) het kleed waarin men een schrijver, die vertaald wordt, steekt: Shakespeare in een ATederlandsch
gewaad; dos, omhulsel, tooi : het boek is in een kenrig gewaad gestoken, fraai gedrukt en gebonden; de
aarde in het liefelfjk gewaad der lente; —
zekere eenheid waarmee kooikers en poeliers rekenen. gelijkstaande met een eendvogel: de prijs der
eenden was f 75 per 100 gewaad.
GEWAAGD, bn. (-er, -st, of meest -), een waagstuk
zijnde, gevaarlijk, hachelijk : een gewaagde sprong;
eene gewaagde onderneming; gewaagd spel spelen, veel
wagen; een gewaagd beeld, eene gewaagde omschrijving, die niet volkomen juist of gepast zijn; eene
gewaagde stelling, een stout beweren; eene gewaagde
toespeling, een gewaagde aardigheid, die kwetsend kan
zijn voor een persoon of voor de welvoeglijkheid,
-dubbelzinnig; — aan elkander gewaagd zijn, elkander staan, niet voor elkaar onderdoen. GEWAA GDHE'D, v.
GEWAAI, o. het telkens of aanhoudend waaien;
-(ook) beweging, drukte: (Zuidn.) de bladeren en takken van een boom : die appelboom heeft to veel gewaai.
GEWAAK, o. het wakker zijn als anderen slapen.
GEWAAND, bn. ten onrechte voor iets gehouden
wordende, vermeend: een gewaande vriend; wise

den gewaanden prins te ontmaskeren.
GEWAARDIGEN [ZICH], (gewaardigde zich. heeft
zich gewaardigd), (w. g.) zich verwaardigen: hij ge-

waardigde zich niet eens, mij te antwoorden.
GEWAARSCHUW, o. het telkens waarschuwen.
GEWAARWORDEN, (werd gewaar, is gewaarge-
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drukken van buiten of van inwendige aandoeningen : ik zeg het bjj eigen gewaarwording;
(-en), wat
men gewaarwordt: zinnelijke gewaarwordingen; eene

onaangename gewaarwording; eene gewaarwording van
weerzin en spit; zij werd door hare gewaarwordingen
overmeesterd.
GEWACHT, o. het telkens wachten.
GEWAG, o. melding, vermelding: ails couranten

maken gewag van de zaak; hij maakte er geen gewag
van, sprak er niet over, deelde het niet mede ; (ook)
het aanslaan van een hond : toen de inbrekers naderden, maakte de hond gewag, begon hij to blaffen.
GEWAGEN, (gewaagde, heeft gewaagd), (dicht.) met
ophef van iets gewag maken, den lof er van verkondigen: dan snag der barden zang der vorsten roem
gewagen; — van iets gewagen, er gewag, melding van
maken: ik zal van de daarop volgende gebeurtenissen

niet gewagen; de geschiedenis gewaagt van zfjn heldendaden; (ook) veel ophef, groot gewag van iets maken: de wereld zal er van gewagen, het zal overal
groot opzien wekken.
GEWAGGEL, o. het onvast gaan of staan. GEWALM, o. het telkens of aanhoudend walmen. GEWALS, o. het telkens of aanhoudend walsen. GEWANDEL, o. het voortdurend wandelen.
GEWANDHUIS, o. (...huizen), (hist.) (gew.) het gildehuis der lakenkoopers, lakenhal.
GEWANGD, bn. zulke wangen hebbende als in de
bepaling is uitgedrukt: een frissche, roodgewangde

boerendeern.
GEWANKEL, o. het telkens of voortdurend wankelen; (ook) geweifel.
GEWAPEND, bn. van wapenen of eene wapenrusting voorzien: een gewapend krUgsman; gewapende

boeren; 'was van top tot teen (van het hoofd tot de
voeten) gewapend ; (scherts.) met regenjas en paraplu
gewapend, daarmede toegerust; (fig.) een gewapend
verzet, een verzet met de wapenen; eene gewapende
neutraliteit, waarbij de onzijdige mogendheid troepen
op de been houdt om desnoods haar grondgebied
en hare rechten to kunnen beschermen; een gewapende vrede, een vrede waarin de legers nagenoeg
op voet van oorlog worden gehouden (omdat de
vrede ieder oogenblik dreigt verbroken to worden);
ergens op gewapend zijn, er op zijn voorbereid; een,
gewapend oog, dat versterkt is met een bril of een
vergrootglas; een gewapend hoofd hebben, een hoofd
vol kennis; een gewapende sloep, een sloep die van
gewapende rnanschappen of van geschut voorzien
is; een gewapende tuinslang, een caoutchouc-slang die
met metaaldraad omwonden is om het slijten tegen
to gaan.
GEWAPENDERHAND, bw. met de wapens in de
hand, met oorlogsgeweld: de stad werd gewapender-

hand ingenomen.
GEWAPPER, o. het wapperen (van een ylag of zeil).
GEWAR, o. het telkens of aanhoudend warren,
dooreenwoelen of kibbelen; (ook) verwarde toestand,
weifeling. GEWARREL, o. het telkens of aanhoudend warrelen of dooreenwoelen.
GEWARIG, bn. waakzaam onze hond is zeer gewarig.
GEWAS, o. (van menschen, dieren en planten)
wasdom, groei, gestalte: de aardappelen bleven klein

ran gewas;
(-sen), (van planten) al \vat er groeit: het gewas
des velds; er waren geen boomen, alleen wat dennestruiken en ander laag gewas; eene bepaalde soort
van plant : een vreemd gewas; uitheemsche, inheemsche
gewassen: dat wat op een bepaalden tijd of op een

worden), bespeuren, bemerken : tv# werden hem van

bepaalde plants to velde staat of geoogst wordt:

verve gewaar ; men dreef den spot met hem, maar
werd het niet gewaar; (gew.) to weten komen: hoe
ben-je dat gewaargeworden ?; gevoelen. ondervinden:
zal mijn wraak gewaarworden ; dat zul-je gewaarworden, (als waarschuwing of bedreiging) daarvan

het gewas staat goed; de boeren hebben dit jaar een
slecht gewas; vruchten van eigen gewas, die in eigen
moestuin zijn gekweekt; (zegsw.) vroeg zomer, kwaad
gewas; (inz. van den wijnoogst) win van het voorlaatste gewas; gewas 1878; wYnen op fast in verschillende prijzen en gewassen; plant, sierplant: de trap
was met zeldzame bloemen en gewassen versierd. GE-

zult ge de (kwade) gevolgen ondervinden, (ook) dat
zult ge zien. bemerken.
GEWAARWORDING, v. het gewaarworden van in-

WASJE, o. (-s); —

GEWAS«

GEWELDENARIJ.

uitwas, gezwel; (inz. bij jag.) het onderdeel, de

geweerschot in den arm; de afstand dien eon geweerkogel gewoonlijk aflegt: ik was er geen twee geweerschoten van verw(jderd; ...SLOT, o. (-en), het toestei
op zij van den loop, door middel waarvan de lading
wordt ontstoken ; ...STOP, v. (-pen), een houten stop
met laken bekleed, die in de tromp van het geweer
wordt gestoken, om deze voor vocht on roost te
bewaren; ...VUUR, o. het vuur van geweren; ...WINKEL, m. (-s), waar men geweren verkoopt; ...ZAK,
m. (-ken), foedraal voor het geweer.
GEWEI, o. (-en), de gezamenlijke horens van herten, reebokken enz.
GEWEIDE, GEWEI, o. het ingewand (van wild en
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wortel van het gewei.
GEWASCH, o. het telkens of aanhoudend wasschen.
GEWAST, bn. met was bestreken of doortrokken,
om jets glanzend of ondoordringbaar voor water to
maken: gewast linnen; gewaste taf.
GEWATERD, bn. golvingen vertoonende als het

water: de hemelsblauwe samaar vloeide in gewaterde
vouwen om haar rijzig lichaam; (van stollen) golvende,
glinsterende kleurschakeeringen vertoonende: gewaterd satin; gewaterd lint, moire; (van spiegelglas)
dat spiegelglas is gewaterd, het deugt niet; (van diamanten) van zulk een water, van zoodanigen glans
als de bepaling uitdrukt: een schoongewaterdediamant;
(van hout) gedurende eenigen tijd in water gelegd
om uit to loogen: een schfffloop gemaakt van goed gewaterd iepenhout.

GEWATTEERD, bn. met watten opgevuld (van
kleedingstukken en dekens).
GEWAUWEL, o. gebabbel, gezeur.
GEWEEF, o. weefsel ; het weven, het weversbedrijf.
GEWEEFSEL, o. (Zuidn.) weefsel.
GEWEEG, o. het telkens of aanhoudend wegen;
(ook) het overwegen: dat gewik en geweeg. GEWEEK,
o. het voortdurend weeken. GEWEEKLAAG, o. het
weeklagen, gejammer. GEWEEN, o. het weenen,
geweeklaag; (dicht.) de tranen die men vergiet:
rich baden, versmelten in geween.

GEWEER, o. wapentuig ter verdediging; in 't geweer, onder de wapenen: de stad is in 't geweer; de
troepen kwamen in 't geweer- hij is in 't geweer gestorven, met de wapens in de
' hand; blank geweer,

alle wapens die geene vuurwapens zijn; (ook) getrokken sabel of degen; met verdekt geweer, met neerwaarts gerichte, onder den arm gedragen wapenen
(ten teeken van rouw);
(...weren), een draagbaar vuurwapen, dat met
twee handen wordt afgeschoten: het geweer gaat
het geweer weigert, ketst; een geweer van groot, van
klein kaliber, een geweer met wijden of met nauwen

loop, on dus voor groote of voor kleine kogels bestemd; een dubbel geweer, met twee loopen. GEWEERTJE, o. (-s), een klein geweer all kinderspeelgoed.
GEWEERBANDELIER, m. (-s, -en), geweerriem;
...DOLK, m. (-en), bajonet; ...FABRIEK, v. (-en);
...FABRICATIE. v.; ...FABRIKANT, m. (-en).
GEWEERHAAKT, bn. (van pijlen, angels enz.) van
een of meer weerhaken voorzien.
GEWEERHAGEL, m. schiethagel voor een geweer;
...HANDELAAR, m. (-s), die geweren verkoopt;
...KAMER, v. (-s), dat gedeelte van de ziel van een
geweer dat bestemd is om de lading to bevatten;
...KIST, v. (-en), kist, dienende om geweren in to
verzenden• ...KOGEL, v. (-s), kogel die uit een geweer geschoten wordt; ...KOLF, v. (...kolven), het
onderste gedeelte der geweerlade; ...KRUIT, o. buskruit voor klein geweer.
GEWEERLADE, v. (-n), houten schacht, waarin de
loop van het geweer is vastgemaakt; ...LOOP, m.
(-en), de holle ijzeren of stalen pUp op de geweerlade, waarin de lading gebracht wordt; ...MAKER,
m. (-s), iemand die handvuurwapens vervaardigt,
onderhoudt of herstelt; ...MANTEL, m. (-s), kleine
tent, dienende om in legerplaatsen van tenten de
geweren van een peloton of eene sectie tegen den
regen to beveiligen; ...RAK, ...REK, o. (-ken), houten stelling, waarop in de magazijnen de geweren
m. (-en), waaraan het gegeplaatst worden;
weer over den schouder gedragen wordt; ...ROT,
o. (-ten), drie of vier geweren, die met de kolven op
den grond staan on met de bajonetten tegen elkander steunen.
GEWEERSABEL, v. (-s), soort van bajonet, b. v. bij
de mariniers in gebruik; ...SCHOEN, m. (-en), eene
soort van schoen aan de ruiterzadels, waarin de
karabijn rust; ...SCHOT, o. (-en). het losbranden der
lading on de daardoor veroorzaakte knal: men hoorde
geweerschoten; de afgeschoten lading: hij kreeg een

tam gedierte); (jag.) de uitwerpselen van het loopond en vliegend klein wild : hier speurde hjj den
voet van een haas, daar het gewei van hoenders.

GEWEIFEL, o. het telkens of aanhoudend wei-

felen.

GEWEL, o. (jag.) een gedraaide of gerolde bal van
werk, katoen, haren, veeren, die aan jachtvogels•
(haviken, valken) wordt ingegeven, en, door hen
weder uitgebraakt, hunne maag zuivert.
GEWELD, o. macht: ik was in zffn geweld; kracht:
hij zocht de stad met geweld van wapenen te hernemen;.
groote hoeveelheid: wat heeft die koe een geweld van
vet afgelegd, buitengewoon veel vet opgeleverd; van
geweld, ge-weldig, krachtig, zeer groot : dat was een
buitenkansje van geweld; —, (-en), (dicht.) strijdkracht,
krijgsmacht: ook Egmond levert zijn gewelden: 't zijn
in den krijg vergrijsde helden; —
hevigheid, onstuimigheid : alles werd door het geweld van den stroom meegesleurd; hij rukte met geweld'
de deur open,. wilde met alle geweld naar huis,

volstrekt; —
sterk gedruisch, leven, drukte: het was een geweld,.
dat hooren en zien je verging; een donderend geweld;
maak niet zoo'n geweld ; — geweld over jets maken,
er

beweging, drukte over maken; —

onrechtmatig gebruik van macht, onrecht, gewelddadigheid : geweld plegen ; geweld gebruiken; zijn toevlucht nemen tot geweld; iemand geweld doen (of aandoen), gewelddadig tegen iem. handelen; een meisje
geweld aandoen, haar verkrachten ; zich zelven geweld'
aandoen, met kracht van geest zich tot jets dwingen,
zich beheerschen, zijne driften beteugelen; zijn geweten, zone overtuiging geweld aandoen, in strijd daarmee handelen; woorden geweld aandoen, er een gewrongen uitleg aan geven; voor (het) geweld zwichten,
voor overmacht bukken; met, door geweld, door ge-

welddadige middelen of door dwang: met geweld
verschafte hij zich toegang; niet door geweld, maar door
list zocht hij zijn doel te bereiken; de opstand werd met
geweld onderdrukt; (ook) zachte aandrang: ik trachtte
hem met zocht geweld daartoe te overreden; (bij persoonsverbeelding) de dwingelandij : het geweld dienen,
gewelddadig handelen; —
(rechtst.) wederrechtelijke handeling tegen personen of goederen, daad van geweld: diefstal, vooraf-

gegaan, vergezeld of gevolgd van geweld of bedreiging
met geweld tegen personeee.

GEWELDDAAD, v. (...daden), daad van geweld.
GEWELDDADIG, bn. bw. (-er, -st), in, door zijnedaden geweld plegende: een, gewelddadige hand heeft het
beeld vernield; met geweld geschiedende: een geweld
dadige aanslag ; hij is een yeweldcladigen dood gestoryen, een onnatuurlijke dood, door geweld vooroorzaakt; —
bw. op gewelddadige wijze: zijn beurs werd hem

gewelddadig uit de hand gerukt.

GEWELDDADIGHEID, v. (...heden), gewelddaad:
geu.eld(larligheden.

GEWELDDADIGLIJK, bw. gewelddadig.
GEWELDENAAR, m. (-s, ...naren), iem. die geweld
pleegt, dwingeland, overheer- , her, tiran.
GEWELDENARIJ, v. dwingelandij. : verdrukking en
geweldenarig. ; —, (-en), een daad van geweld: zij had-

den van den overh,erscher vele geweldenarijen to verduren.

GEWELDIG.
GEWELDIG, bn. bw. (-er, -st), (van vorsten, staten,
regeeringen) machtig : een geweldig koning; sterk,
krachtig: Nimrod was een geweldig Jager; hevig,
heftig, onstuimig: de schok was geweldig; geweldige
slagen; eene geweldige veete, eene heftige vijandschap;
geraas makende: een geweldige stormwind; gewelddadig: geweldige maatregelen; groot, sterk, verbazend:

met geweldige inspanning; een geweldige som; wat
krijg-je een geweldige kleur .r; —
bw. hevig, met kracht en geweld: de ziekte woedde
geweldig; in hooge mate: zfj is geweldig slordig; hij
verveelt mil geweldig; (als uitroep) geweldig wel verbazend!
GEWELDIGE, m. (-n), iemand die geweldig is: zij
vreesden den geweldige; (bijb.) rijksgrooten, satrapen:

de koning Belsazar maakte een grooten maaltijd zijnen
duizend geweldigen; (hist.) (mil.) geweldige provoost,
politiebeambte, belast met het handhaven der tucht,
met de arrestatin en het toezicht op de gevangenen.
GEWELDIGER, m. (-s), (bijb.) geweldenaar; (hist.)
geweldige provoost.
GEWELDIGERHAND, bw. (w. g.) met geweld. GEWELDIGLIJK, bw. geweldig.
GEWELDMAKER, m. (-s), levenmaker, rumoermaker; ...PLEGING, v. (-en), het plegen van geweld.
GEWELF, o. (...welven), ook GEWULF, holgebogen
zoldering, meest van steen, inz. bij kerken: de wan-

den en het gewelf waren wit gepleisterd; het blauw, het
azuren gewelf, de hemel; —
(bouwk.) boogvormige muur, op een boog gebouwd
metselwerk (bij bruggen, sluizen, ovens enz.): eene

brag met Brie gewelven ; een streksch, vlak, plat gewelf.
viak gemetseide overdekking, waarvan de binnenwelflijn viak is; cirkelvormig, kegelvormig gewelf, overdekking naar het beloop van een cirkel, een
omgekeerd gewelf, holgemetselde bodem (b. v. bij eene
sluis, een tunnel, een dok); —
door een gewelf overdekte ruimte, gewelfd vertrek (inz. van kerken, grafkelders en kerkers) : hun

voetstap klonk, door de gewelven; een onderaardsch gewelf. GEWELFJE, o. (-s).
GEWELFD, ook GEWULFD, bn. boogsgewijze, in
den worm van een gewelf gebouwd: een gewelfde
soldering; (van vertrekken) van een gewelf voorzien: een gewelfde gang; (bij uitbr.) gebogen: een ge-

welfd voorhoofd; schoongewelfde wenkbrauwen.
GEWELFRUG, m. (-gen), de bolronde buitenzijde

van een gewelf.
GEWELFSEL, o. (-s), (dicht.) gewelf.
GEWEMEL, o. het aanhoudend been- en -weergaan,
het door elkander woolen en krioelen van een groot
aantal personen of zaken: het was er eon gekrioel on

een gezvemel, een bont gewemel van kleuren; het aardsch,
het ondermaansch gewemel, de ijdele bedrijvigheid der
wereld.
GEWEN, ook GEWIN, v. (-nen), (gew.) vleeschuitwas, gezwel, inz. aan den hals van menschen; ook
wen en win geheeten.
GEWEND, bn. gewoon: ik ben dat rumoer wel gewend; hfj zal er wel mee tevreden zijn, hijis thuis niet
reel gewend, niet verwend wat de levenswijze betreft; zij zijn het goed gewend, zijn gewoon aan alle
gemakken en geriefelijkheden ; wat was hij vriende-

lijk : dat zfjn we niet van hem gewend; — jong gewend,
oud gedaan, goede hoedanigheden, die men zich op
jeugdigen leeftijd eigen maakt, blijven iemand
steeds bij.
GEWENK, o. het telkens of aanhoudend wenken.
GEWENKBRAUWD, bn. (in samenst.) zulke weekbrauwen hebbende als de bepaling aangeeft:zicart-,

zwaargowenkbrauwd.
GEWENNEN, (gewende (zich), heeft (zich) en is gewend), gewoon maken: gewen uw kind aan onbe-

paalde gehoorzaamheid; hfj wil zich gewennen om vroeg
op to staan; gewoon worden: men gewent aan alles;
aan iemand gewennen, aan den omgang met hem
gewoon raken; ergens gewennen, zich daar thuis gaan
gevoelen: ik ben er nog niet gewend.

GEWETENSTW1JFEL.
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GEWENSCH, o. het telkens of aanhoudend wen-

sch en.
GEWENSCHT, bn. (-er, meest -), waarnaar verlangd,
wordt of is: zone paging had het gewenschte gevolg;
welgevallig, welkom, aangenaam: een gewenschte
gast; zeer gewenschte toehoorders I (aan het begin eener
redo); wenschelijk: hij achtte het niet gewenscht, het

gesprek langer voort to zetten; het ware gewenscht, dat
die jongen wat beter zfjn best deed.
GEWENTE, v. (-n), (Zuidn.; in Noordn. alleen dicht.)-

gewoonte.
GEWENTEL, o. het telkens of aanhoudend wente-len. GEWERK, o. het telkens of aanhoudend vv'erken.
GEWERVELD, bn. (nat. hist.) de gewervelde dieren,
een der hoofdafdeelingen van het dierenrijk, de die-ren die eene ruggegraat hebben (zoogdieren, vogels,
kruipende dieren en visschen).
GEWEST, 0. (-en), landstreek, oord: een onbekend"

gewest; vreernde gewesten; naburige gewesten; — betere„
zalige, andere gewesten, de oorden der zaligen, het
hiernamaals : zij hoopt hare afgestorvenen in betere.
gewesten weer to zien; — hij verkeert in hoogere gewesten, in hoogere sferen, hij is afgetrokken, (ook)
hij soest; —
een landstreek als gedeelte van een land of rijk:

de burgeroorlog ontvlamde in alle Vlaamsche gewesten; het gewest werd door den v(jand bezet; provincie:
de (wren) Vereenigde Gewesten, de Republiek der Vereenigde Nederlanden; de Noordelijke, de Zuideltjke ge-westen, Noord-, Zuid-Nederland.
GEWESTELIJK, bn. betrekking hebbende op eon ,
het gewesteltjk bestuur, het.gewst,nprovic:
bestuur eener provincie : de gewesteltjke staten, provinciale staten; gewestelijke belangen (in tegenst. met.
algemeene belangen); (van woorden, uitdrukkingen
enz.) slechts in eene bepaalde streek gebezigd -wor-dende, niet in de algemeene taal gangbaar, dialec-tisch: een gewestelijk wooed; (ook als bw.) gewestelijk bekend zijn, gezegd, gebruikt worden, slechts in een:
of weer gewesten, niet in de algemeene taal.
GEWESTSPRAAK, v. (...spraken), streekspraak,.
tongval, dialect.
GEWETEN, o. (-5), innerlijk besef van good en
kwaad: als het geweten spreekt, moot men die stem ,

volgen;zfjwtisapegn,krchud;.
de stem, de inspraak van het geweten volgen, smoren; —
een good geweten, een kwaad geweten hebben, een go-voel van schuldeloosheid, van schuld; (zegsw.) een
good geweten is een zacht oorkussen, wie deugdzaam
is kan rustig slapen; — iets op zfjn geweten hebben,.
den last eener schuld dragon, lets misdreven hebben; — iemand yonder geweten, in wien het gods-dienstig en zedelijk gevoel niet spreekt;
eon ruim,
een rekhaar geweten hebben, het zoo nauw niet nemen,
niet strikt eerlijk zijn; (zegsw.) hij heeft een geweten zoa.
groot als een hooischuur, of door zfjn geweten kan wel

een koets met vier paarden rondrfjden; — tusschen
bears en geweten geplaatst zfjn, tusschen eigenbelang
en strikte eerlijkheid moeten kiezen (b. v. bij het.
doen van opgaven voor de inkomstenbelasting); —
vrtjheid van geweten, vrijheid van godsdienstige overtuiging ; — strfjden roar het geweten, voor vrijheid van.
godsdienstige overtuiging ; — naar plicht en geweten
handelen, volgens iemands beste overtuiging; — iets
niet met sin geweten kunnen, overeenbrengen, bij overweging bevinden, dat het met de eischen van het,
zedelijk gevoel in strijd is.
zonder ge-GEWETENLOOS, bn. bw. (...loozer,
weten, zonder gevoel van zedelijke verantwoorde-lijkheid: een gewetenlooze schurk; welk een gewetenloose plichtverzaking. GEWETENLOOSHEID, v.
GEWETENSANGST, m. (-en), wroeging;
ZWAAR, o. (...zwaren), gemoedsbezwaar.
GEWETENSDWANG, m. verbod van vrije gedachte ,
enblijds,gofwa.
GEWETENSHALVE, bw. om zedelijke of godsdien-

stige beginselen.
GEWETENSKNAGING, v. (-en), .wroeging, ...TWIJ-•

GEWETENSVRAAG.

GEWIN.

TEL, m. twijfel die het geweten drukt; ...VRAAG,
v. (...vragen), eene vraag op het geweten af, ...VRIJREID, v. het recht van vrije gedachte en belijdenis, geloofsvrijheid ; ...WROEGING, v. (-en) ; ...ZA AK,
v. (...zaken), zaak waarin het zedelijk of godsdien:stig gevoel is gemoeid: van iets eene gewetenszaak
.maken, het doen of laten er van als een plicht beschouwen.
GEWETTIGD, bn. gerechtvaardigd: het vermoeden

len. GEWIEG, o. het telkens heen- en -weerwiegen
GEWIEGEL, o. het zich zachtjes heen- en -weerbewegen (op den wind .of op den stroom).
GEWIEKST, bn. gewikst.
GEWIEKT, bn. vleugels hebbende (van vogels, fabelachtige wezens, engelen, pijlen, enz.) : de gewiekte
zangers van het woud; de gewiekte zonnepaarden; (fig.)
(dicht.) zich verheffende, vlug: wat pocht gy,trotsche
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is gewettigd, dat het geheele verhaal verzonnen is.
GEWEZEN, bn. voormalig, ex.: daar ontmoette ik
-mijn gewezen buurman; (inz. van ambten of titels)
-een gewezen minister.
GEWICHT, o. (-en), zwaarte: het heeft een gewicht
van 2 KG.; dat handschrift is zijn gewicht in goud
-waard, het is uiterst kostbaar; die waar wordt b#
.het gewicht verkocht, in afgewogen hoeveelheden;
(nat.) soorteljjk (of specifiek) gewicht, de verhouding

tusschen het gewicht van eene stof en die van een
.gelijk volumen water; —
een zware massa, last: de plank boog door onder
het gewicht; daar' is gewicht aan?, dat is zwaar; —
kleine willen dragen groote gewichten weg, iemand kan
veel, indien hij maar wil; (fig.) zij ging gebogen onder
.het gewicht der smart; het gewicht der jaren, de ouder•dom; —
een metalen of steenen voorwerp, dat een bepaalde zwaarte heeft en dat men gebruikt om de
:zwaarte van andere voorwerpen te bepalen: mates
en gewichten; een gewicht van 25 kilo; — medicinaal ge.gewicht, het stelsel van gewichten voor het afwegen
van medicijnen; (fig.) hij werpt zijn gewicht in de schaal,
doet zijn invloed gelden; dat legt gewicht in de schaal,

dat geeft den doorslag; (ook) een zwaar voorwerp,
door welks zwaarte men andere lichamen in beweging brengt : de gewichten eener klok; het gewicht van
eene deur, waardoor deze dicht valt; GEWICHTJE,
o. (-s); —
gewichtigheid, belang: hi)* is doordrongen van het
gewicht der zaak; die tiding was voor hem van greet
,gewicht, zijn antwoord is van het hoogste gewicht; een
man (een persoon) van gewicht, iemand van invloed,
van gezag; een zaak (een punt) van gewicht, iets belangrijks ; gewicht aan iets hechten, waarde hechten,

belang toekennen aan jets.
GEWICHTIG, bn, bw. (-er, -st), wichtig, zwaar:
(scherts.) een gewichtig persoon, iemand die zwaarlijvig is; —
van gewicht, van belang, van beteekenis: een gewichtig ambt; een gewichtig vraagstuk; gewichtige gebeurtenissen; de gewichtigste stop des levees, het huwe_
lijk; onder dankbetuiging veer cle vele en gewichtige
diensten, den laude bewezen, formule bij het ontslag
van hooge staatsambtenaren een gewichtig personage,
een hooggeplaatst persoon; h zette een gewichtig gezicht, hij keek deftig, zelfvoldaan ; —

bw. op eene wijze die blijk geeft van het voile
keek heel gewichtig.
besef van eigen gewicht
GEWICHTIGHEID, v. het air van gewichtig te zijn :
hij antwoordde met groote gewichtigheid. GEWICHTIGHEIDJE, o. (-s), een parmantig klein kind: 't is zoo'n
gewichtigheidje.

GEWICHTSDEEL, o. (...deelen), (bij het bepalen van
de verhouding, waarin stoffen met elkaar worden
vermengd) een gewogen hoeveelheid: men acme 8
gewichtsdeelen hays en 4 gewichtsdeelen terpentijn, hays
en terpentijn in de verhouding van 3 tot 4, dus 3
onsen bars op 4 onsen terpentijn; ...EENHEID, v.
(in het decimale stelsel) de eenheid waarnaar het
gewicht berekend wordt: het Kilogram of Ned. pond,
en het wichtje of gram; ...THERMOMETER, m. es),
(nat.) thermometer die de rijzing der temperatuur
niet bepaalt door middel van eon verdeelde schaal,
maar door middel van het gewicht eener uitgevloei ie
hoeveelheid kwik ; VERLIES, o. verlies, vermindering in gewicht (door uitwasemin2; of uitdroging,
door onderdornpeling in vloeistolfen. enz 1.
GEWIEBEL, o. het telkens of aanhoudend wiebe∎

geest, op uw gewiekt vernuft en uw gescherpt verstand;
vlug, snel voortgaande, vluchtig: gewiekt als een
droom.

GEWIEL, o. het telkens of aanhoudend wielen,
draaien (inz. van water). GEWIEMEL, o. het aanhoudend heen-en-weerbewegen (van kinderen die
niet kunnen stilzitten).
GEWIJD, bn. geheiligd: op het gewijd altaar; de gewijde band des huwelfjks, het heilige huwelijksverbond ; volgens de gebruiken der R. K. Kerk gezegend: gewijd water, wijwater; gewijde aarde, gewfjde
grond, begraafplaats, kerkhof: zijn gebeente rust niet
in gewijde aarde; (bij uitbr. ook van zaken die geen
eigenlijke wijding hebben ondergaan) de gewode
Schrift, de gewode bladen, de Bijbel; de gewifde geschiedenis, de bijbelsche geschiedenis; een gewijde stof,
een godsdienstig onderwerp; gewijde muziek, kerkmuziek ; een gewijde handeling, eene kerkplechtigheid;
een gewijde plek, die door herinneringen aan personen of gebeurtenissen geheiligd is; een gewde stond,
een heilig, plechtig oogenblik.
GEWIJSDE, o. (-n), vonnis, inz. zoodanige uitspraak
van den rechter, waartegen men niet in hooger beroep kan komen; een in kracht van gewijsde gegaan
vonnis, een vonnis dat onaantastbaar is geworden
(inz. door het verstrijken van den termijn van beroep) en dat dus ten uitvoer gelegd kan worden.
-GEWIJZE, ook -GEWIJS, in samenst. als bw. uitdr.
op de wijze van: trapsgewijze, steelsgewijze, krulsgewijze; (ook distrubutief) : paarsgewijze, bij paren,
stuksgewoze, stuk voor stuk, enz.
GEWIJZIGD, bn. veranderd: een gewijzigd voorstel.
GEWIK, o. het telkens of aanhoudend wikken:
met al dat gewik en geweeg komt gij niet reel verder.

GEWIKST. ook GEWIEKST, bn. (-er, meent -), slim,
bij de hand, glad: een gewikste vent. GEWIKSTHEID, v.
GEWILD, bn. (-er, -st), begeerd, gezocht, in trek:
in gezelschap is hid' zeer yewild, hij wordt er gaarne
gezien; koffie was heden gewild, -willig, er was veel
vraag naar op de markt ; gewilde waar, een gezocht artikel ; gewild vleesch, bemind vleesch : zij is
gewild vleesch, boast iederen avond wordt ze uitgevraagd.

GEWILLIG, bn. bw. (-er, -st), bereidwillig, gehoorzaam, volgzaam: een gewillig kind; de bevolking was
gewillig; zich gewillig toonen, zijn bereidvaardigheid
toonen; de geest is wel gewillig, moor het vleesch is
zwak, zie op GEEST; niet afgedwongen. gaarne toegestaan : een gewillige toestemining ;vrijwillig aanvaard:
gewillige armoede; —
bw. zonder verzet, gaarne: hi] ging gewillig mede;
(ook) vrijwillig; (Zuidn.) ruins. iets meer dan: gewillig ref frank. GEWILLIGHEID, v.
GEWILLIGLIJK, bw. gewillig.
GEWIMPELD, o. (van schepen) van een of meer
wimpels voorzien.
GEWIMPERD, bn. (plantk.) (van bladeren enz.) met
eene rij van parallelle haven longs den rand : de bladen ran het haislook zijn gewirnperd.

GEWIN, o. geldelijk voordeel, winst, inkomen: op
hoop can getyin; groot. klein gewin, ruime. schrale
verdienste; tail of cuig) gelcin, op oneerlijke, onzedelijke wijze verkregen winst; — klein gewin brengt
rijk,lom in. of licht gewin maakt zware bearzen, veel
kleintjes rnaken een groote; — het eerste gewin is
Litt,ngespin, wat bij 't begin van 't spel gewonnen
moet men later weer verliezen; — h doet
gncin ass JI-qarten. die gat' drie await, schapen voor
e'en ac it. hij meent een voordeelige roil te doen maar

GEWIN.

GEWRICHT.

lbenadeelt zich; — het gewin der btjen, de was en
lionig die de bijen in een zomer verzamelen; (ook)
'voordeel in 't algemeen, aanwinst, winst: het ster-yen is mij gewin; —
(dijkw.) enkel, dubbel gewin, het enkel, het dubbel
bedrag der kosten van herstellingen aan dijken,
waarop de dijkgraaf recht had ter vergoeding van
xisico bij zijne uitschotten; —
(Zuidn.) een boerenbedrijf, een pachthoeve.
GEWIN, o., zie GEWEN.
GEWINNEN, (gewon, heeft gewonnen), verwerven:

manier van spreken, van doen; de gewone loop van taken; hjj volgt de gewone sleur; gewone denkbeelden en
begrippen, die algemeen verspreid en bekend zijn
de gewone beteekenis van een woord, de meest gebrui-

-wat baat het een mensch, zoo hij de geheele wereldge-wint, en lijdt schade aan zone ziel; verwekken, telen:
Abraham gewon Isadc en Isadc gewon Jacob; ergens
gewonnen en geboren zijn, er thuis behooren, er door
+n door bekend zijn; (w. g.) bereiken: te vergeefs zocht
zfjn schuilplaats te gewinnen; met moeite verweryen, erlangen: iemands gunst, liefde gewinnen; (w. g.)
winnen, vooruitgaan : de zedespreuk gewint hierdoor
in schoonheid. GEWINNING, v.
GEWINZIEK, bn. (-er, -st), tuk op winst, zijn voor-deel zoekende.
GEWINZOEKEND, bn. op gewin, op eigen geldelijk
-voordeel bedacht : gewinzoekende kwakzalvers.
GEWINZOEKER, m. (-s); ...ZOEKSTER, v. (-s), baat2uchtig mensch.
GEWINZUCHT, v. buitensporige zucht naar winst.
'GEWINZUCHTIG, bn. (-er, -st), gewinziek.
GEWIP, o, het telkens of aanhoudend wippen (op
een wipplank, op een stoel, enz.)
GEWIS, bn. bw. (-ser, meest -), wis, waar, werkelijk
plaats hebbende: ik houd (ik acht) het your gewis;
gewis gaat voor ongewis, men moet het wisse voor
het onwisse nemen; stellig zullende plaats hebben:
•een gewisse dood; een gewisse ondergang ; (van teekenen,
blijken, stellingen) betrouwbaar, stellig: een gewisse
belofte; krachtig, stellig: een gewissen invloed uitoefenen; zeker, vast: gewisse schreden; zeker, waar, betrouwbaar 't is zeker en gewis; een gewis man, iemand
waarop men zich verlaten kan ; hij is zijn zaak gewis,
is zeker dat hij de zaak in zijn macht heeft; —, be'.
op eene gewisse wijze, zeker: wat ouderwetsch toilet,
.dat heeft gewis hear moeder al gedragen; — gewis! (als
uitroep), zeker! ongetwijfeld! GEWISHEID, v.
GEWISSE, o. (w. g.) het geweten.
GEWISSEL, o. het telkens of aanhoudend wisselen.
GEWISSELIJK, bw. zekerlijk, met zekerheid, voorzeker.
GEWIT, o. het aanhoudend witten (van muren). GEWOEKER, o. het woekeren.
GEWOEL, het woelen; het dooreenwoelen van een
menigte; drukte; onrustig streven: het gewoel der

wereld, der hartstochten.
GEWOLD, bn. wol hebbende, wollig (van dieren en
hunne yacht, van kleedingstukken); (dicht.) donzig
(van vruchten).
GEWOLKT, bn. bedekt met op wolken gelijkende
•Dlekken: gewolkte zijde; gewolkt glas.
GEWOLKTE, o. (dicht.) de wolken, het zwerk.
GEWONDE, m. en v. (-n), iemand die gewond is.
GEWOON, bn. bw. -st of meest-), gewend
.aan, gemeenzaam, vertrouwd met: ik ben het zoo ge--woon, het aldus gewend; hij is aan zwaren arbeid ge-

woon; wij waren aan elkander zoo gewoon geraakt;
/49' was het rooken niet gewoon, hij rookte zelden; ik
ben niet gewoon, mij te laten beleedigen, dat strijdt tegen
mijne natuur, is mij ondraaglijk; hij was gewoon na
had die gewoonte; —
, den eten een dutje te doen,
waaraan men gewend is : dat is mine gewone plaats,
waar ik iederen dag zit of sta; hoesten is zon gewone
is hem eigen; haj ging weer ace zijn gewone
, kwaal,
bezigheden, die hij dagelijks verricht; zijne gewone
rondreize, die regelmatig op gezette tijden plaats
vindt; met zijn gewone onbeschaamdheid, de hem
.eigene; mijn gewone dokter, dien ik altoos raadpleeg;
eindelijk ben ik weer gewoon, in mijn gewone stem-

gebruikelijk, algemeen aangenomen: de gewone
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kelijke; van de meest voorkomen de, de meest bekende
soort: de gewone mol; de gewone asperge komt in het
wild in onze duinen voor; —
in tegenstelling met buitengewoon: gewone leden
e, ;ter vereeniging; eene gewone vergadering ; gewone uitgaven; de bijeenkomst heeftplaats op don gewonen 4d,
gewone
—nietuseknd,ale gsch,ordina:
stoelen; het gewone levee; gewoon verstand, eenvoudig
menschenverstand; een gewoon mensch, een gewoon
sterveling, w._tarvan niets bijzonders te zeggen is,
een mensch als ieder ander; geen eigen vernuft
hebbende, vulgair: it is een braaf man, maar ver-

schrikkelyk gewoon; —

bw. op de gewone, gebruikelijke wijze: jongen, ga
toch gewoon zitten; in de gewone mate: zij is meer
dan gewoon begaafd; ronduit, eenvoudig: dat vleesch
is gewoon niet te eten.
GEWOONHEID, v. het gewoon zijn aan iets;
(...heden), alledaagschheid, platheid.
GEWOONLIJK, bn. bw. overeenkomende met gewoonte of gebruik, gewoon: op de gewoonlijke mabw. gemeennier; dit was zYn gewoonlyke groet;
eten gewoonlijk om vhf uur ; hij
lijk, doorgaans:

was nog bleeker dan gewoonlijk; stuur mij een kistje
sigaren als gewoonlijk, als ik gewoon ben te ontvangen.
GEWOONTE, v. (-n), wat men gewoon is, de toestand waarin men komt, door herhaaldelijk hetzelfde te ondervinden of te Nerrichten: het is zijn
gewoonte ern vroeg near bed te gaan; de 7nacht, de

kracht der gewoonte; een slaaf der gewoonte; — de gewoonte is eon ttveede natuur; — gewoonte maakt wet; —
eenmaal gedaan is nog geene gewoonte; —
het telkens doen van datgene, waaraan men gewoon is, hebbelijkheid, aanwensel: eene oude, een

ingewortelde gewoonte ; een goede, slechte, lastig gemoet u die gewoonte afleeren; 14 heeft de
woonte;
doet
gewoonte om op alles aanmerking te maker;
het uit gewoonte ; ouder gewoonte was hij weer te teat;
tegen zijne gewoonte kwam hY niet ter vergadering ;
14 is bekend met de gewoonten aan
—het gebruik:
boord; eene oude vaderlandsche gewoonte; zeden en gehoed
in
de
/mz#n
woonten; het is geen gewoonte om
iner op te houden; die gewoonte is afgeschaft; naar
(of volgens) gewoonte, zooals gewoonlijk.
GEWOONTERECHT, o. het recht, dat niet door
eene wetgevende macht is ingevoerd, maar dat
wortelt in de rechtsovertuiging van het yolk, het
ongeschreven recht.
GEWOONWEG, bw. gewoon, ronduit gezegd: uw

schrift is gewoonweg onleesbaar.
GEWORDEN, (gewerd of gewierd, is geworden), ten
deel, te beurt vallen: zij hebben eene belooning ver-

diend en die zal hun geworden ; uw brief is ma)* geworden, heb ik ontvangen; ik zal u het boek doen geworden, doen toekomen; —
klaarkomen: ik /can er niet mee geworden, ik kan
er niet mee terecht; niemand kon met dien deugniet
geworden, hem aan, hem gehoorzaamheid afdwingen;
iemand laten geworden, hem zijn gang laten gaan:
teat m maar geworden, laat mij begaan; —
(Zuidn.) wat zal, goat van iemand (ofiets) geworden?,

wat zal er van worden, terechtkomen?
GEWORMTE, o. ongedierte, wormen en allerlei
insecten.
GEWORSTEL, o. het telkens of aanhoudend worstelen.
GEWORTELD, bn. (van boomen en planten) met
wortels in den grond vaststaande; (fig.) (van neigingen, gewoonten, meeningen enz.) vastgegroeid in
geest of gemoed: dat vooroordeel is zoo vast geworteld,

dat het niet uit to roeien is.

GEWRICHT, o. (-en), (dierk.) beweegbare verbinding
van twee of meer beenderen: het gewricht van den
schouder ; 14 heeft ptin in de gewrichten; — hij is niet
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wijs genoeg om het gewricht van het kapoen te vinden
(t. w. bij het voorsnijden), hij weet niet, hoe hij de
zaak moet aanpakken; — hij pakt de zaak in 't gewricht, hij pakt de zaak op de juiste wijze aan; (fig.)
(van den tijd) een iiidsgewricht, een tijd van over-

lijk gezag; het gezag der Berk; een kind staat onder
het wettig gezag zijner ouders of voogden; zijn vaderljjk gezag doen gelden, zijne macht als vader; nett
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gang van den eenen toestand in den anderen. GEWRICHTJE, o. (-s).
GEWRICHTSBAND, m. (-en), beursband, die de gewrichtsoppervlakken omsluitend verbindt; ...110LTE, v. (-n), ruimte binnen de gewrichtsbanden;
...OPPERVLAK, o. (-ken), vlak uiteinde van een been,
waarmede het in het gewricht met een ander verbonden is; ...RHEUMATIEK, v. verstijving, pijn in
de gewrichten; ...SLIJM, o. kleverig vocht in de
gewrichtsholte; ...SPLEET, v. (...spleten), de spleet
tusschen de samenkomende gewrichtsoppervlakken ;
...VERBAND, 0., VERBINDING, v. verbinding
door middel van gewrichten; ...VERSTIJVING, v.
vergroeiing der gewrichtsoppervlakken na ontsteking der gewrichten; ...VOCHT, o. gewrichtsslijm;
...WOND, v. (-en), wond waarbij de beursband geopend is; ...ZIEKTE, v. ziekte der gewrichten.
GEWRIEMEL, o. het telkens of voortdurend door
elkander krioelen, inz. van kleine dieren; (ook) onrustige bedrijvigheid der menschen; gekrieuwel;
gepeuter, gebeuzel aan iets.
GEWRIJF, o. het telkens of voortdurend wrijve-n:
veel gewriff en geschrgf, herhaalde wisseling van gedachten. GEWRING, o. het aanhoudend wringen:
handgewring, wringen der handen.
GEWROCHT, o. (-en), een voortbrengsel der beeldende kunst: een kunstig gewrocht; voortreffelijke gewrochten der schilderkunst; (ook) een onstoffelijk voortbrengsel van het menschelijk genie: de grootsche
gewrochten van dicht- en toonkunst; schepping: ons
karakter is grootendeels een gewrocht van ons zelven;
een schepsel van God of de natuur: de mensch, het
schoonst gewrocht, dat ooit de schepping zag; uitwerksel, gevolg: er is geen gewrocht zonder oorzaak.

GEWROET, het telkens of aanhoudend wroeten.
GEWROK, o. het telkens of voortdurend wrokken
of mokken.
GEWRONGEN, bn. (-er, -st), verwrongen, opzettelijk verdraaid : dat is met een gewrongen hand geschre-

yen ; (van gemoedsuitingen) niet ongedwongen, niet
vrijrnoedig : ik antwoordde op hare onstuimige vrag en
met een gewrongen ja of neen; gezocht, onnatuurlijk
een gewrongen stiji; die redeneering is gewrongen. GEWRONGENHEID, v.

GEWUIF, o. het telkens of aanhoudend wuiven
(met hoed, hand of zakdoek, als groet); het zacht,
langzaam en bevallig heen-en-weerwuiven (van
boomen, takken. vederen).
GEWULF, o. gewelf.

GEWULFD, bn. gewelfd.
GEWURM, o. getob, gesloof.
GEYSER, m. zie GEISER.
GEZAAG, o. het telkens of aanhoudend zagen (van
den timmerman) ; (ook) het vervelend krassen op
een strijkinstrument; (Zuidn.) gezeur, gezanik.
GEZAAGD, bn. (plantk.) (van bladeren) voorzien
van tanden als die eener zaag, wier top gericht is
naar den top van het blad; — dubbelgezaagd, als
iedere zaagtand wederom gezaagd is.
GEZAAI, o. het telkens of aanhoudend zaaien:
(ook) het te veld staande gewas. dat uit zaad is
opgekomen; (gew.) zooveel bouwland als men met
eene zekere hoeveelheid graan bezaait: een schepels

gezaai is omtrent 11 10 bunder.

GEZAAIDE, o. wat gezaaid is: het onkruid vast
weliger dan het gezaaide; het to veld staande gewas:
in lien tijd ging Jesus op een Sabbatdag door het gezaaide.
GEZAAISEL, o. hetgeen men gezaaid heeft.
GEZABBEL, ook GESABBEL, het telkens of aanhoudend zabbelen, kwijlend belikken. GEZABBER,
o. gezabbel; (ook) gezoen, gelik.
GEZAG, o. macht, bewind over anderen : het konink-

zijn macht gebruiken om den voortgang van iets to stuiten; met gezag bekleed zijn, macht hebben; op gezag, met ma chti-

zljn gezag tusschenbeide komen,

ging, autorisatie van hoogerhand: Academisch Proef-

schrift, op gezag van den Rector Magnificus in het
openbaar te verdedigen (op den titel eener dissertatie); op eigen gezag, eigenrnachtig, zonder de vereischte machtiging : hfj deed het op eigen gezag;

—der ge ring,deoverheidofdelichameno personen die haar vertegenwoordigen: het openbaar,
het politiek, het militair gezag, de landsregeering, (la
burgerlijke, de militaire overheid; het bevoegd gezag,
de competente overheid; vreemd, uitheemsch gezag,.
eene vreemde mogendheid; —
invloed, overwicht, autoriteit : een man van gezag;
het gezag van een schrover, het gewicht dat men aan
zijn oordeel, zijne uitspraken hecht; iets op iemands
gezag aannemen, het gelooven, zonder eigen onderzoek, alleen omdat h ij het gezegd heeft: men hecht
veel gezag aan zone uitspraken, veel gewicht: het gezag
van den Bijbel : de vaststaande autoriteit van de H.
Schrift; het gezag eener uitgave, de grootere betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, in vergelijking met
andere uitgaven van hetzelfde werk.
GEZAGHEBBEND, bn. met gezag bekleed; overwicht of beslissend gewicht hebbende (van personen en hunne uitspraken, meeningen): een gezaghebbend schrover.

GEZAGNEBBER, m. (-5), iemand die met gezag be
is (hetzij als hoofd of in ondergeschikte betrekking); ...VOERDER, m. (-s), iemand die door
eene regeering met gezag bekleed is; bevelhebber
op een koopvaardijschip, kapitein, schipper.
GEZAGVOL, bn. veel gezag hebbende.
GEZAKT, bn., gepakt en gezakt, met pak en zak
beladen, reisvaardig.
GEZALFDE, to. (-n), iemand die gezalfd is on zoo
tot eenig ambt gewijd, in den bijbel als benaming van den hoogepriester en van den koning der Israelieten, inz. van den beloofden koning uit het geslacht
van David, den Messias; (ook) de gezalfde des Heeren.
GEZALIGDE, m. en v. (-n), zalige afgestorvene,.
hemelburger.
GEZAMENLIJK, bw. bn. samen, met elkander: z?,:j
gingen gezamenlijk op weg ; — bn. de gezamenlijke burgers, alle burgers; de gezamenlijke werken van een
schrover, zijne complete werken ; met gesamenlijke
krachten, met vereende krachten; een, gezamenlijkeoorlog, die gemeenschappelijk gevoerd wordt.
GEZANG, o. het zingen: vroolijk gezang weerklonk;
(-en),
het gezang der vogelen; meerstemmig gezang;
zangstuk, lied, inz. een lied dat bij de godsdienstoefening gezongen wordt: de Evangelische gesangen._
een bundel liederen bij de Hervormden in gebruik.
GEZANGETJE, o. (-5).
GEZANGBOEK, o. (-en), book met liederen, inz. een
kerkboek waarin de Evangelische gezangen staan;
...BUNDEL, m. (-s), een bundel (kerkelijke) gezangen.
GEZANIK, o. getalm; (ook) geleuter.
GEZANT, m. (-en), iemand die door een vorst of
staat met eene bepaalde opdracht naar een anderen
vorst of staat wordt gezonden: gezanten afvaardigen;
de Engelsche, de Fransche gezant, de vertegenwoordiger van de Engelsche, de Fransche regeering aan
een hof of op een congres; (in 't bijz.) de diplomatieke ambtenaar die in rang volgt op den ambassa
deur : buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister,
thans de hoogste rang bij het Nederlandsche corps
diplomatique ; —
een boodschapper, zendeling, bode : een dienstknecht
is niet meerder clan sUrt beer, nosh een gezant clan die
hem gezonden heeft; Gods gezant, Jezus: hoe barmhartig
heeft God sick getoond, als hij ons Z'nen soon en gezant gezonden heeft.

GEZANTSCHAP, o. (-en) : het ambt van gezant een
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staatkundige zending: Koenraad van Beuningen nam.
deel aan verscheidene gezantschappen; de gezant (of
gezanten) met al de hun toegevoegde personen: het
gezantschap van den Sultan werd schitterend ontvangen; de gezant aan een vreemd hof met zijne onderhoorigen, ambassade, legatie : ons gezantschap te
Par #s.
GEZANTSCHAPSHOTEL, o. (-s), woning van een
gezant, het gebouw waarin het gezantschap gevestigd is; ...RAAD, m. (...raden), raad van legatie,

aangenaam, hupsch, onderhoudend: een gezellig
mensch; een gezellige prater; genoeglijk, prettig: een
gezellige part; gezellige kout; een gezellig bezoek; een
gezellig uurtje, avondje; aangenaam in het gebruik,
vroolijk: evn gezellig zaaltje, waar men zich op zijn
gemak gevoelt; er brandde een gezellig vuur in den
haard; eene kamer gezellig maken, er een prettig voorkomen aan geven; (gemeenz.) aardig : een gezellig
boek, behaaglijk naar inhoud en voorkomen; wat heb
_if)* een gezelligen mantel om; —
bw. niet afgezonderd: herten en gemzen zijn gezellig
levende dieren, leven in troepen bij elkander; vertrouwelijk, aangenaani, genoeglijk: w j zaten gezellig
bid elkander.
GEZELLIGHEID, v. aangenaam verkeer, genoeglijk
samenzijn: Ivo houdt van gezelligheid; zijn komst verhoogde de gezelligheid, maakte het samenzijn nog
aangenamer ; het aangenaam. behaaglijk zijn : ik hood
veel van gezelligheid in een kamer.
GEZELLIN, v. (-nen), die een ander vergezelt:geen
vriendelijker gezellin dan de hoop; (ook) echtgenoote:
hij zocht een here gezellin.
GEZELSCHAP, o. (-pen), het bijzijn van anderen:
uit verveling zoeken gezelschap; hif is zijn gezelschap
waard, hij is onderhoudend; iemand gezelschap houden, voor de gezelligheid bij hem blijven; ik ben niet
op zij n gezelschap gesteld, op zijn bijzijn: ik hoop niet,
Pat ik a met min gezelschap lastig vat; h# is gaarne
in het gezelschap van dames; —
de persoon (of de personen) waarmede men samen
is : leU had niemand tot gezelschap; dat is geen gezelschap veer u; goed gezelschap maakt korte miflen, een
aangename reismakker doet den tijd spoedig omvliegen ; een jaffroaw van gezelschap, die eene andere

...SECRETARIS, m. (-sen), secretaris van legatie.
GEZEEF, o. gezift.
GEZEEGD, bn. (scheepsb.) een zeeg of kromming

hebbende: die barghouten zijn te sterk gezeegd.
GEZEEGD, bn. van een zeel voorzien; net zelen
verbonden.
GEZEEVER, o. gekwijl; (Zuidn.) geleuter.
GEZEG, o. (w. g.) gepraat : daarover valt veel gezegs,
er wordt veel over gesproken.
GEZEGD, bn. genaamd: Simon, gezegd Petrus; zooeven genoemd, gemeld, bedoeld : de o udste zoos van

gezegden Hertog; op het gezegde our kern ik u afhalen,
op den bepaalden tijd; — eige nlijk gezegd, strikt genomen: eigenlijk gezegd is het niet waar.
GEZEGDE, o. (-n), wat iemand zegt; een uitgesproken gedachte: een onbeduidend gezegde; wat zijn dat
voor malle gezegden ?; ik ben niet gewoon, dat iemand
aan, de waarheid mijner gezegden twijfelt; een gebruikelijke zegswijze, een spreekwoord: door het aanhalen van een kort gezegde kan men vaak een Lange redeneering uitwinnen; (spraakk.) het praedicaat, dat wat
van het onderwerp gezegd wordt.
GEZEGELD, bn. van een zegel voorzien: een gezegelde oorkonde, met een uithangend of opgedrukt
zegel in was of lak; gezegeld papier, papier waarop
door stempeling het rijkswapen is aangebracht: een
verzoekschrift op gezegeld papier.
GEZEGEND, bn. bw. (-er, -st), geloofd, geprezen:
gezegend is hij die komt in den naam des 1-leeren; gezegend het teed, de moeite en het verdriet; in gezegend
aandenken bltiren, van afgestorvenen; zegenrijk: de
gezegende invloed die van hem uitgaat; begenadigd,
beweldadigd, gelukkig: leef gezegend; een gezegende
streek ; een gezegend huisho aden; in gezegende omstandigheden verkeeren, in blijde verwachting, zwanger
zijn; hij overleed in den gezegenden ouderdom van
tachtig jaren, op dien hoogen leeftijd; (gemeenz.) hij
heeft een gezegend eind te loopen, heel ver; — bw. op
eene gelukkige, voorspoedige wijze: hij had zich erg
Jeanne n bezeeren, maar het is gezegend afgeloopen.
GEZEGGEN, [alleen in de onbep. wijsj, zich laten
gezeggen, zich laten overreden, naar raad, naar goede
woorden luisteren, (van kinderen) gehoorzamen : laat
u gezeggen ; ik liet mij gezeggen, want ik voelde dat ik
ongelijk had.
GEZEGLIJK, bn. (-er, -st), zich latende gezeggen,
onderworpen, inschikkelijk, gehoorzaam: het kind is
heel gezeglijk. GEZEGLIJKHEID, v.
GEZEIL, o. het telkens of voortdurend zeilen.
GEZEL, m. (-len), makker, reisgenoot, medestander;
(in den kalender als vaste benaming van hen, die
met een Heilige gemarteld zijn) H. H. Placidus en
Gezellen, 5 October; (eert. bij de gilden) iemand die,
ofschoon geen leerjongen weer, nog niet den rang
van meester of baas had verworven; (thans) handwerksman, die als knecht onder een baas werkt; —
manspersoon, jonkman: de gezel, tot wien hij sprak,
was een stevig jonkman ; een eenloopend gezel, een vrijgezel, een ongehuwd man.
GEZELLIG, bn. bw. (-er, -st), neiging hebbende om
met anderen te verkeeren : hij is gezellig van aard ;
de mensch is een gezellig Bier, heeft behoefte aan gezelschap; het gezellige leven, de gezellige omgang, de
samenleving, het verkeer met anderen; een heer
zoekt kost en inwoning met gezellig verkeer, met huiselijk verkeer, opneming in den huiselijken kring;
gezellige bijeenkomsten, kringen, waar men met elkander verkeert; —

dame tot gezelschap dient; een aantal personen die
bijeen zijn: er was een groot gezelschap bijeen, hij

roegde zich bij het gezelschap; een uitgelezen gezelschap,
een uitgezochte kring van personen; een gemengd

gezelschap, dat uit heeren en dames bestaat; kwaad,
slecht gezelschap, van slechte menschen; ik was gisteren met hem in gezelschap, in een kring waar ook
hij zich beyond; gezelschap zien, menschen bij zich
ontvangen, (ook) partijen geven; bijeenkomst tot
gezellig verkeer, partij : hij komt slechts zelden in gezelschappen; een besloten gezelschap, dat niet voor het
publiek toegankelijk is; kw aele gezelschappen bederyen goede zeden; mag ik ook van het gezelschap zijn?,
van de partij zijn, meedoen; al de personen die
iemand vergezellen, stoet, gevolg: de hooge vorsten
die het gezelschap van Keizer Maximiliaan uitmaakten; de gouverneur van Curacao met bfjhebbend gezelschap; (ook van zaken) de karaffen met hun bijbehoorend gezelschap van glazen; —
eene vereeniging van gezellen, een troep kunstenaars of kunstenmakers : het gezelschap van de Fransche Opera; een tooneelgezelschap ; hedenavond optreden
van een geheel nieuw gezelschap (van kunstenmakers
enz.); hij is de clown van het gezelschap, (bij uitbr.)
die persoon onder de aanwezigen die vermakelijk
is voor de anderen; een genootschap, vereeniging:

een dichtlievend gezelschap; een muziekgezelschap; dispuutgezelschappen (onder studenten), waar stellingen
worden verdedigd, verhandelingen gelezen, enz.
GEZELSCHAPHOUDER, m. (-s), ...HOUDSTER, v.

(-s), iemand die een ander gezelschap houdt.
GEZELSCHAPPER, m. (-5), gezelschaphouder; iem.
die geschikt is voor gezelschappen: h# is een aangename gezelschapper.
GEZELSCHAPSBILJET, o. (-ten), reisbiljet (inz. op
den spoorweg) voor een geheel gezelschap;
FER, v. (-5); ...JUFFROUW, v. (-en), juffrouw die tot
gezelschap van eene alleen wonende dame dient;
...KRAAI, v. (-en), (nat. hist.) de roek, eene soort van
kraai die zijn nest bouwt in de nabijheid van andere
nesten en dus in gezelschap leeft; ...LIED, o. (-eren),
een lied, bestemd om door een aantal personen gezamenlijk te worden gezongen.
GEZELSCHAPSREIS, v. (...reizen), refs die door
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eenige personen onder een gemeenschappelijken gids
wordt ondernomen; ...REKENING, v. (rek.) de beworking waardoor men een gegeven getal in een
zeker aantal deelen verdeelt, die • tot elkander in
eene gegeven verhouding staan; ...SPEL, o. (-en,
-len), een spel dat door een aantal personen gezamenlijk wordt gespeeld, m. (-s), (nat. hist.)
eene soort van papegaaien, waarbij het mannetje
en wijfje van elk paar onafscheidelijk aan elkander
gehecht zijn, inse'parables, ...ZAAL, v. (...zalen),
receptiezaal.
GEZEMEL, o. gezeur, geteem.
GEZENUWD, bn. (in samenst.) zulke zenuwen of
de sterkspieren hebbende als de bepaling uitdrukt:
.,
gezenuwde Romeinen.

GEZENUWTE, o. het zenuwgestel.
GEZESSEN, telw. (Zuidn.) zes te zamen.
GEZET, bn. bw. (-ter, -st of meest-), bepaald, vastgesteld, vast: een gezette term#n, dag, die vooruit
bepaald is; op gezette tijden, vaste tijden; gezette hoogtfjden, geregeld terugkomende.godsdienstige feesten
geregeld: de gezette lazing van den bijbel;
bezadigd, kalm: een man van gezette jaren, van gezetten leeftfjd, waarop de mensch bezadigd wordt;
een gezet onderzoek, een nauwgezet; die brief eischt
een gezet antwoord, waarbij men bedaard moot overleggen; gezette arbeid, gestadige arbeid; —
op iets gezet zijn, er op gesteld zijn : hij is seer gezet
op een eerbiedige bejegening; —
goed gevleescht, zwaarlijvig, corpulent: een gezet
man; hfj is den laatsten tad nog gezetter geworden;
gezet ter kerke—bw.reglinatg,op ezt ijden:
gaan; met bedaardheid, kalmte : ik heb er gezet over
nagedacht.

GEZETEN, bn. gevestigd, welgesteld, fatsoenlijk:
de gezeten workman; een gezeten burger, een gezeten

man, iem. die bemiddeld is; —
(Zuidn.) uitgegist, uitgewerkt: gezeten gist; (ook)
bezadigd, bedaard: een gezeten jongeling.
GEZETHEID, v. bedaardheid: hij heeft nooit geen gezetheid, zit nooit rustig of bedaard, loopt altijd herof derwaarts; regelmaat, ernst: met gezetheid studeeren; voorliefde voor iets: de groote gezetheid der
inw oners op dozen drank; zwaarlijvigheid, corpulentie.
GEZEUR, o. eentonig, vervelend geluid: het gezeur
gezanik, geleuter;
van water dat aan de kook raakt;
(Zuidn.) bedrog in het spel.
GEZEVENEN, telw. (Zuidn.) zeven to zamen.
GEZICHT, o. (-en), het zien: op (of bfj) het gezicht
dier ellende word hij met weemoed vervuld; op het eerste gezicht, bij het voor het eerst aanschouwen: op
het eerste gezicht hield ik het vraagstuk voor onoplosbaar; op het eerste gezicht iets spelen (of zingen), zonder van to voren dat muziekstuk to hebben bestudeerd; —
het zintuig waarmede men ziet, de oogen: hfj is
good van gezicht; ik heb een slecht gezicht; bij oude

lieden begint het gezicht te verzwakken; hij heeft het
gezicht verloren, is blind geworden; zoover het gezicht
reikt, zoover men zien kan; —
de ruimte die men overzien kan: bergen beperkten aan den eenen kant het gezicht; het schip Teed schipbreuk in het gezicht der kust, er dicht bij; iets in het
gezicht krijgen, het bespeuren; iemand in het gezicht
staan, zOO voor hem staan, dat hem het vrije uitzicht wordt benomen; het staat voor het gezicht, valt
terstond in het oog; hij is uit het gezicht, zoo ver weg,
dat men hem niet meer zien kan; iemand uit het gezicht verliezen, hem niet moor kunnen zien, (fig.)
gaandeweg onbekend raken met zijn lot; —
eene gewaarwording van het oog, of datgene waardoor die gewaarwording is opgewekt: zij kan niet

tegen het gezicht can blood; 't was een aardig gezicht
al die cersierde vaartuigen; dat is geen gezicht?, dat
is niet orn aan te zien, dat staat niet; een droomgezicht, een visioen: zij klaagde, dat zij cerschillende
vree ihde gezichten en droomen gehud hod; een landschap dat men ziet: wat een cerrukkelijk gezicht;

GEZICHTSVELD,
Madden het gezicht op de spoorbrug,
zagen daarop
nit; (ook) de afbeelding van zulk een gezicht: een
gezicht op Venetig;een stadsgezicht ; eenwintergezicht; —
gezicht op iets (of iemand) hebben, er kijk op hebben,

het (of horn) uit het ware oogpunt weten to beschouwen; —
aangezicht:
verborg haar gezicht achter den
waaier; hfj heeft een blozend gezicht; een gezicht zonder uitdrukking; ik vertrouw hem op zfjn eerlfjk gezicht, een anderen waarborg verlang ik niet; ik vie
hier veel vreem,de gezichten, gezichten die ik niet ken,
onbekende personen; zfj heeft een lief gezichtje, zij
ziet er aardig uit; iemand op zijn gezicht geven (slaan
ens.), hem afranselen; een klap in 't gezicht, fig. van
beleedigingen; iemand in het gezicht vliegen, hem aanvliegen; (Zuidn.) iemand in het gezicht loopen, hem
tegenkomen, hfj keek mfj strak in het gezicht,zagmij
strak aan; de non schfint mij juist in het gezicht; ik
zeide het hem in zijn gezicht, ronduit; het kost mfj
soms moeite hem niet in zfjn gezicht uit to lachen, in
zijne tegenwoordigheid; ik ken hens enkel van gezicht,

van uiterlijk, ik heb hem nooit gesproken; het gelaat dat iemand op een bepaald oogenblik vertoont:
gij hadt zon gezicht moeten zien; wat zet je een benauwd
gezicht; met het onnoozelste gezicht van de wereld; wat
een zuur gezicht; hfj zette eon Lang gezicht, als teeken
van teleurstelling of ergernis; je hebt een gezicht als
een oorworm, een boos, gemelijk gelaat; een gezicht
van ouwe lappen, huilerig, leelijk; gezichten trekken,
zijn gelaat vertrekken, grijnzen ; hfj trekt een gezicht
als een boor die kiespijn heeft, hij kijkt leelijk. GEZICHTJE, o. (-5).
GEZICHTEINDER, ook GEZICHTSEINDER, m. horizon, de lijn waar hemel on aarde elkander schijnen to raken, waar het vergezicht wordt begrensd;
(ook) de streken aan den hemel en op de aarde in
de nabijheid dier lijn : aan den gezichteinder zag hj
het weerlichten; (fig.) de grenzen van het gebied der
geestelijke waarneming: dat ligt buiten onzen gezichtcinder, daarover kunnen we niet oordeelen; de politieke gezichteinder, de naaste toekomst in de politieke
aangelegenheden: aan den politieken gezichteinder
waren donkere wolken samengetrokken.

GEZICHTKUNDE, v. de wetenschap die datgene
naspoort wat op de waarneming door middel van
het oog betrekking heeft, optica. GEZICHTKUNDIGE, m. (-n), iemand die in de gezichtkunde bedreven is, opticus; inz. als titel dien brillenverkoopers zich geven.
GEZICHTSAFSTAND, m. (-en), de bepaalde oogafstand waarop men het duidelijkst kan zien, duidelijkheidsafstand; ...AS, v. (-son), die as in den oogbol, welke het middelpunt van het hoornvlies
verbindt met de achterste pool; ...BEDROG, o. bedrog van het gezicht waardoor het oog een onjuisten
indruk ontvangt: die toren lijkt vrij dicht maar

het is een gezichtsbedrog, w zljn er nog wel drie uren
vanclaan, ...HOEK, m. (-en), de hook, gevormd door
de stralen, die, van de uiterste grenzen van eenig
voorwerp uitgaande, elkander in een binnen in het
oog gelegen punt kruisen.
GEZICHTSKRING, m. (-en), de ruimte die binnen
den gezichteinder gelegen is; ...LIJN, v. (-en),
de lijn die, het onmiddellijk waargenomen punt
verbindt met bet midden van de gale vlek in
het netvlies; (sterrenk.) collimatielijn; ...METER,
m. (-s), optometer, een toestel waarmede men de
gezichtsafstanden bepaalt; ...ORGAAN, o. (...ganen),
het cog; ...PIJPEN, v. my. (aan een orgel) figuranten; ...PUNT, o. (-en), het oogpunt waaruit men
eene zaak beschouwt: nit welk gezichtspunt men de

zaak ook beschoutce, het blifft onverklaarbaar; een nieuw
gezichtspant openers.

GEZICHTSSCHERPTE, v. de scherpte van het gezicht; ...VELD, o. (-en), de ruimte die men met de
oogen tegelijk overziet, de projectie der retina; (evenzoo) de ruimte die men tegelijkertijd met een kijker
met een microscoop, in een spiegel kan overzien:

GEZICHTSVERMOGEN.

GEZONDHEID.

een goed microscoop moet niet al te klein gezichtsveld
opleveren; ...VERMOGEN, o. het vermogen om to

door geen lichaamsgebrek belemm.erd, kloek, stevig: hij is gezond en frisch; een dikke, gezonde sus;
dat is een gezonde broeder, een dikke, sterke kerel;
een paar gezonde wangen; —
welvarende, niet gekweld door ziekte: een gezonde

zien; ...VORM, m. (-en), gelaatsvorm; ..ZENUW, v.
(-en), de zenuw die, in het oog komende, zich uitbreidt tot het netvlies; ...ZINTUIG, o. (-en), het oog.
GEZIEN, bn. geacht, in aanzien: een gezien man;

min; hi' is zoo gezond als een visch; een gezond gestel;
hij heeft een gezonde borst; een gezonde maag hebben,
(scherts.) stevig kunnen eten; een gezonde boterham,
dik, stevig, voedzaam; de gezonde apotheek, voedzame
spijs on drank: hij houdt het met de gezonde apotheek
en laat den dokter thuis, (ook) een ververschingskraam op de kermis; een gezonde slaap, zooals iemand
geniet die gezond is; een gezonde kleur, een blozende,
frissche kleur; in gezonde dagen, als men gezond is;
niet ziek: hij is altljd gezond; ik was ziek, maar de
dokter heeft mij weer gezond gemaakt; bitter in den mon,d
maakt het hart gezond ; hij is gezond van hoofd en hart;
(bijb.) gezond in het geloof, zuiver in de leer, recht-

de dokter is zeer gezien; hij is niet gezien bij het yolk,

hij is impopulair.
GEZIFT, o. het telkens of aanhoudend ziften, zeven.
GEZIN, o. (-nen), (hist.) het gevolg, de stoet van
een aanzienlijk persoon; (w. g.) de gezamenlijke
dienaars die iem. als huisheer bij zich heeft inwonen,
de dienstboden; de personen die bij iemand inwonen
on hem ondorgoschikt zijn : de boer was juist met zijn
geheele gezin (vrouw, kinderen, meiden on knechts)
aan 't eten; vrouw on kinderen : hij gaat met zijn gekrijgt reeds een heel gezin;
zin op reis; het kroost:
de gezarnenlijke huisgenooten met inbegrip van den
man: het gezin bestaat uit vhf personen; het hoofd van
het gezin, de hoer des huizes; een Katholiek gezin;

zinnig; —
onbedorven : gezond verstand, het onbedorven, natuurlijk verstand (vaak in tegenst. met aangeleerde

een fatsowdok, een stil, een kinderloos gezin.

GEZIND, bn. eene bepaalde denkwijze hebbende,
in eene stemming verkeerende: hij is geheel anders
gezind dan zijn vader, heeft heel andere denkbeelden
on neigingen, hij is Roomschgezind, behoort tot de
Katholieken;
zfjn koningsgezind, republikeinschgezind, zijn aanhangers van den koning, van de republiek; zij waren elkander vfjandig gezind, koesterden
vijandige gevoelens voor elkander; —
neiging, lust tot iets hebbende : ik was niet tot
lachen gezind; zij zijn tot het goede gezind; bereid tot:

hfj is niet gezind mil voort to helpen; ik ben niet gezind zooveel geld te verspillen om niets; tot iemand
genegen, gunstig jegens hem gestemd: lib' is mfj niet
gezind; van zins, van voornemen: wat is hfj gezind
te doen?; hij is niet gezind te betalen.

GEZINDHEID, v. (...heden), gemoedsgesteldheid,
denkwijze, stemming : zijn edele g ezindlteid ; hieru i t
bleek hunne vijandige gezindheid; zone woorden drukten volkoonen den geest en gezindheid der meerderheid
uit; iemands gezindheden, zijne inborst; geneigdheid,
doorgaande neiging : ik ben overtuigd van uw goede
gezindheid to mijwaart; het komt niet slechts
aan op
onze (laden, maar ook op onze gezindheden; geloofsovertuiging : iemand van de Roomsche gezindheid; de
getuige doet hierna, naar de wijze zijner godsdienstige
gezindheid, den eed of de belofte; gezindte: de kerkbesturen der verschillende godsdienstige gezindheden binnen het rijk.

GEZINDTE, v. (-n), een gemeenschap van geloovigen, eene gezindheid: de verschillende Protestantsche
gezindten; hij behoort tot geene kerkelijke gezindte.

GEZING, o. het telkens of aanhoudend zingen.
GEZINKT, bn. met zink bedekt.
GEZINSHOOFD, o. (-en), hoofd van een gezin.
GEZIT, o. het telkens of aanhoudend zitten.
GEZOCHT, bn. (-er, meest -), gewild, in trek : die
kleur is tegenwoordig zeer gezocht ; een gezocht book. dat
algemeen gelezen wordt; hi)" is erg gezocht, gaarne
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kennis): hij heeft gem, greintje gezond verstand; een
gezond oordeel hebben, een degelijk oordeel; col gezond
hoofd, gezonde hersens, een helder verstand; een gezonde smaak, een onbedorven smaak ; gezonde begrippen, denkbeelden enz., juiste, heldere begrippen; gezonde total, verstandige taal ; een gezonde levensbeschouwing, een verstandige, niet ziekelijke levensbeschouwing; de zin is gezond, (bij eene tekstverklaring)
er ontbreekt niets aan de duidelijkheid; de zaak
is gezond, is in orde, alle bezwaren zijn weggenomen; —
gaaf, ongeschonden, deugdelijk : een gezonde vrucht;
tien last gezonde droge Odessa-mods, niet duf of bedoryen gezond to uwwerk, deugdzaam, stork; gezond hout,
gaaf, niet vervuurd; —
gesehikt om iemands welzijn to bevorderen, heilzaam: gezond voedsel; water is de gezondste drank;

een gezonde lichaamsbeweging ; een gezond huis; een
gezonde streek; een gezond leven; die straf is wel gezond
voor hem; —
bw. op een gezonde wijze: gezond woven, op een
gezonde kamer, in een gezonde buurt ; hij kan gezond
eten, stevig, Oink; fly is niet in staat om gezond te
redeneeren, op eene wijze die getuigt van helder

oordeel.
GEZONDENE, m. (-n), iemand die gezonden wordt,
gezant, bode.
GEZONDHEID, v. welgesteldheid, welzijn van het
lichaam: de openbare gezondheid, de volksgezondheid,
de welstand der burgers voor zooverre doze eene
zorg is van den staat; officier van gezondheid, dokter bij het leger, de schutterij of op de vloot; hem
is een verlof verleend tot herstel van gezondheid; het
drinken van slecht water is schadelijk voor de gezondheid; hij blaakt van gezondheid, is een toonbeeld van
gezondheid, ziet er zeer gezond uit; — overmaat (of
overlook van gezondheid, scherts. voor puistjes in het
gezicht; — gezondheid met lepels drinken, scherts.

gezien in gezelschap; —
opzettelijk, voor een bepaald doel bedacht: een
gezocht voorwendsel; gekunsteld, onnatuurlijk: gezochte

boven; —

geestigheden; gezochte beeldspraak; eene gezochte vergelijking, die er met de haren bijgesleept is. GEZOCHT-

(op) iemands gezondheid drinken, zone gezondheid
instellen, op zijn welzijn drinken, een heildronk op

HEID, v. gedwongeaheid, gekunsteldheid.

hem instellen; (...heden), heildronk, toast, conditie: h drank eene gezondheid op den president; de

GEZODEN, o. gekookte spijs, in de uitdr. gezoden
en gebraden (of gebraad), allerlei lekker eten.
GEZOEK, o. het telkens of aanhoudend zoeken.
GEZOEN, o. gekus.
GEZOLDERD, bn. (van vertrekken) voorzien van
eene zoldering.

GEZOND, bn. bw. (-er, -st), zonder lichamelijk letsel,
ongedeerd: ik ben hier gezond en wel aangekomen;
gezond van tiff en leden; bl?,j f gezond (heilwensch, inz.
bij Israelieten), vaarwel; op ztjn gezonde been strompelt h# voort, het andere kan hij niet gebruiken; tot in
het gezonde vleesch snUden, het gave, niet aangetaste
vleesch; —

voor voedzame spijs eten, of van al wat heilzaam
is; — gezondheid is de grootste schat, niets gaat daar-

groote feestbokaal, waar de voorna me gezondheden mee
gedronken werden; —

iemands min of meer gunstige lichaamsgesteldheid: hij geniet een goede gezondheid; hij heeft zijn
gezondheid verwoest; de staat van iemands gezondheid;
near iemands gezondheid vragen, vernemen ; hU heeft
ontslag gevraagd om redenen van gezondheid; men
moet voor zone gezondheid meer later dan doen;
—okinvelsamnt.wier dslienzakto
kennen geeft, wier gebruik de gezondheid bevorgezondheidsbed,
gezondheidsbitter,
gezondheiolsdert:
chocolade, gezondheidsflanel, gezondheidsgordel, gezond-
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heiclsgort, gezondheidsgras, gezondheidskoffie, gezondheidsmatras, gezondheidsmeel (revalenta Arabica), gehet rooken minder schadelijk
zondheidspop (die
maakt), gezondheidswatten, gezondheidszool enz.; —
het gezond zijn : de gezondheid van eene streek, van
eene stad, wafelen, pannekoeken en dergelijke kunnen
wat de gezondheid betreft niet bfj brood worden vergeleken ; —
(w. g.) een breeds gordel van baai of doek, om
het lijf warm to houden: hfj draagt 's winters een
gezondheid.
GEZONDHEIDSATTEST, o. (-en), officieel afgegeven
bewijs van gezondheid; ...CERTIFICAAT, o. (-eaten),
gezondheidepas; ...COMMISSIE, v. (-s, ...ion), commissie die met de zorg voor de openbare gezondheld belast is; ...CORDON, o. (-s), van overheidswege getrokken om een besmette plaats ; ...DIENST,
m. dat gedeelte van het gemeentebeheer, hetwelk
de openbare gezondheid betreft; ...GRAS, o. een
Oost-Indische grassoort met een bitteren, aromatischen wortel, dien men vroeger als geneesmiddel
aanwendde; ...LEER, v. .de wetenschap die regels
aangeeft om de .gezondheid te bevorderen of te bewaren, hygiene.
GEZONDHEIDSMAATREGEL, m. (-en), een maatregel in het belang der gezondheid; ...PAS, m.(-sen),
officieel aan den schipper uitgereikt bewijs dat zijn
schip uit eene niet besmette havenplaats komt en
dat er aan boord geene besmettelijke ziekte heerscht;
...POLITIE, v. die belast is met de zorg voor de
openbare gezondheid; ...REDENEN, v. my. redenen
van gezondheid ; ...REGEL, m. (-s, -en), leefregel,
dieet; ...TOESTAND, m. de staat der gezondheid
van een persoon, eene familie, eene stad enz.: de
algemeene gezondheidstoestand is gunstig; ...VERKLARING, v. (-en), eene officieele verklaring betreffende
den gezondheidstoestand.
GEZONDMAKERTJE, o. (-s), borreltje dat men in
den vroegen morgen gebruikt.
GEZONDMAKING, v. (-en), (bijb.) genezing.
GEZONKEN, bn., (scheepst.) een gezonken dek, een

gedeelte van het scheepsdek dat lager ligt dan de
overige deelen; (scheepst.) een gezonken luik , een
scheepsluik waarvan de sluiting in het dek is ingelaten; diep liggend: kleine, levendige, diepgezonken

oogen.
GEZOOLD, bn. (van schoeisel) van zulke zolen
voorzien, als in eene bepaling is uitgedrukt: ik

schopte min dubbelgezoolde laarzen uit.
GEZOUTEN, bn. bw. gepekeld: een party gezouten
koehuiden; kras, gekruid, pikant: dat was gezouten
taal; een gezouten vitter, een scherp, bijtend berisper.
GEZUCHT, o. het telkens of aanhoudend zuchten,
gehijg, gezwoeg; (vooral als uitdrukking van droefheid of verlangen) bang, zwaar gezucht, (ook) het
zachtjes blazen (van den wind).
GEZUIG, o. het telkens of aanhoudend zuigen. GEZUIP, o. het telkens of voortdurend zuipen, drinken,
zwelgen.
GEZULT, o. gepekelde of ingezouten spijzen.
GEZUSTERS, GEZUSTEREN, v. my. twee of meer
zusters: de drie gezusters; (inz.) in verbinding met
een geslachtsnaam, als benaming eener handelsfirma: de gezusters A. in garen en band; — alle harten
zijn gezusters, alle beurzen geen gebroers, men is milder
met vriendschapsbetuigingen dan met geld.
GEZWAAI, o. het telkens of aanhoudend zwaaien
(met de armen, van molenwieken, enz.); (gew.) zwad,
strook gemaaid gras; (gew.) omhaal, drukte; (gew.)
loof van boomen. GEZWABBER, o. het aanhoudend
zwabberen : het gezwabber van een dronloeman fangs

de street.
GEZWAGERS, m. mv. (w. g.) onderling zwagers.
GEZWATEL, o. gegons: een laid gezwatel ran stemmen. GEZWEEF, o. het telkens of aanhoudend
zweven.
GEZWEEPT, bn. (dicht.) als door zweepslagen
voortgejiagd.

GICHELEN.
GEZWEER, o. het zweren, vloeken.
GEZWEER, o.(...zweren), (w. g.) ettergezwe ,zweer.
GEZWEL, o. (-len), iedere plaatselijke vermeerde-

ring van de massa van eenig lichaamsdeel, die niet
met den normalen lichaamsgroei overeenkomt;
ziekelijke nieuwvorming. GEZWELLETJE, o. (-s).
GEZWELG, o. het telkens of aanhoudend zwelgen,
brassen. GEZWEM, o. het zwemmen. GEZWENDEL,
o. oplichterij.
GEZWENKT, bn., (bouwk.) een gezwenkt blad (als
ornament), een blad dat men gedeeltelijk van voren,
gedeeltelijk op den rug ziet.
GEZWERF, o. het telkens of aanhoudend zwerven.
GEZWERIE, o. het rondvliegen van insecten, inz.
van bijen. GEZWETS, o. het zwetsen, grootspraak.
GEZWIER, o. het telkens of aanhoudend zwieren,
zwierende beweging; (ook) (fig.) het gezwier van een
losbol.

bn. bw. (-er, -st), rap, vlug: het gezwinde
hem te vlug of zijn;
(van zaken) snel: met gezwinde pas (van soldaten),
108 schreden in de minuut; gezwinde lading (voorheen
bij de infanterie) de snelste wijze van laden; gezwinde lont (milit. vuurwerkerij), een soort van lont
die zeer gemakkelijk vuur vat en spoedig verbrandt;
GEZWIND,

hert; iemand te gezwind zfjn,

— bw. op snelle wijze: he liep er gezwind been; snel!
vlug!: scheer je weg! gezwind!; spoedig: ach, waarom
zoo gezwind ? GEZWINDHEID, v. vlugheid, snelheid,
spoed.
GEZWINDPIJPJE, o. (-s), (milit. vuurwerkerij) een
ontvlammingstoestel, van een penneschacht of papier vervaardigd, vooral gebruikt bij het doen van
saluutschoten.
GEZWOEG, o. het telkens of aanhoudend zwoegen.
GEZWOLLEN, bn. (-er, -st, of meer-, meest-), (van
lichaamsdeelen) opgezwollen, dik: gezwollen voeten,
door veel te loopen; haar oogleden waren rood en gezwollen van het weenen; (bouwk.) eerie gezwollen spiraalrits, welker lijnen zich, als het ware zwellend,
van elkaar verwijderen; (van muzikale tonen) vol,
breed, krachtig; (van den stip) overdreven, boinbastisch. GEZWOLLENHEID, v. het dik of opgezet
zijn; hoogdravendheid.
GEZWOREN, bn. met een eed bekrachtigd: gezworen trouw; een eed gezworen hebbende, beeedigd:
(hist.) de gezworen gemeente, het college der gemeenslieden; eertijds van verschillende ambtenaren: gezworen landmeter, gezworen keurmeesters; (fig.) een
gezworen vijand, iemand die gezworen heeft de vijand
van een ander to zullen zijn, geslagen, onverzoenlijke
vij and.
GEZWORENE, m. (-n), (bij polderbesturen) beeedigd
vertegenwoordiger der ingelanden, heemraad: dUkgraaf en gezworenen; (recht.) lid van een college van
be6edigde personen (meestal gezeten burgers), wier
beslissing (verdict) aan het door den strafrechter
uitgesproken vonnis ten grondslag wordt gelegd,
jury: de gezworenen spraleen het schuldig uit; recht-

bank van gezworenen.
GHASEL, GHAZEL, o. (-en), een Perzische dichtvorm, die door sommige nieuwere dichters is nagevolgd.
GHETTO, 6. (.'s), het jodenkwartier in Italiaansche
en Oostersche steden
GHIBELLIJNEN, m. mv. (hist.) de partij der Hohenstaufen, die den Keizer aanhing (in tegenst. met de
Welfen, de partij van den Paus).
GIAUR, m. (-s), ongeloovige (Turksche scheldnaam
voor alle niet-Mahommedanen).
GIBBON, m. (-s), een in 'lathe levend apengeslacht
zonder staart, met een naakt gezicht on lange armen.
GIBUS, m. (-sen), een cylinderhoed, die toegeklapt
en onder den arm .,redragen kan worden [geheeten
naar een hoedenmaker to Parijs].
heeft
halfgeGICHELEN,
smoord Lichen (inz. van meisjes gozegd) ; kakelen
(van sommige vogels, inz. kippen).
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GIDS. ,
LIDS, m. en v. (-en), leidsman, inz, iem. die er zijn
1eroep van maakt, aan reizigers den weg te wijzen:

-zwfj namen op onzen bergtocht een paar gidsen merle;
(fig.) hij was de gids en raadsman van zijn soon;
Shakespeare nam in at zone werken steeds de natuur
.zelve tot gids; dit boek is een betrouwbare gids voor wie
zich op den tuinbouw wil toeleggen; inz. als titel van
tijdschriften en boeken, die den lezer aangaande
de Gids; de
- verschillende onderwerpen voorlichten :

Indische, de Militaire Gids; Gids voor Machinisten;
Gids voor Arnhem en omstreken; reisgids, spoorweggids.
GIDSARTIKEL, o. (-en), artikel in het bekende tijdschrift de Gids; ...NUMMER, o. (-s), eene aflevering
van den Gids; ...REDACTEUR, m (-s, -en), ...REDACTIE, v. redacteur, redactie van den Gids.
GIEBEL, m. (-s), (nat. hist.) een bronskleurige zoetwatervisch, die veel overeenkomst heeft met den
steenkarper.
GIEBELEN, zie GIJBELEN.
GIEGAGEN, (giegaagde, heeft gegiegaagd), balken,
schreeuwen als een ezel; (ook) met moeite en hijgend
geluid uitbrengen.
GIEGAUW, znw. (-en), (bij het negenstukken of
molenspel) een (open) molen met eengiegaim, een zoo,danige gesteltenis van vijf schijven, dat men door
eene daarvan heen en weer te schuiven, telkens
drie schijven op een rij of een ,molen" heeft, zoodat men bij zet een voordeel behaalt; fig. ook
van andere gevallen waarin men twee voordeelige
kansen heeft, b. v. ale bij het whisten de speler en
zijn maat over en weer elkaars zwakke kaarten
troeven.
GIEGELEN, (giegelde, heeft gegiegeld), ook GIECHELEN, gichelen.
GIEK, v. (-en), lange smalle sloep, waarin op elke
roeier zit.
bank maar
GIEK, v. zie GIJK.
GIELER, m. zie GIJLER.
GIER, m. (-en), een bekende roofvogel, die zich met
krengen voedt, en waarvan eene soort, de gewone
of witkoppige gier, sours in ons land voorkomt; ook
als symbool van lage roofzucht; (fig.) een uiterst
hebzuchtig mensch : gulzige gieren, die op ons geld,
a/9 op een gewold aas, gretiglijk afkomen.
GIER, m. (-en), een gil (van uitgelatenheid of van
schrik): toen ye dat zag, gaf ze een gier.
GIER, m. (-en), plotselinge zwaaiende beweging:

een

de wagen nam een gier en geraakte uit het spoor; met
een gier kwam hi) op mij af; (van een schip) eene

zwenking waardoor de richting der vaart verandert:
een Oostindische gier, eene groote sierlijke zwenking,
-die een schip moat maken als het ten anker komt,
of eene sloep die zal aanleggen; een gier doen, een
geankerd schip met behulp van het roer doen gieren.
GIER, v. draf, spoeling voor de varkens; vloeibare
mest van het wee, (gew.) jier, ier.
GIER, o. (-en), (gew.) uier.
GIERACHTIGEN, m. my. (nat. hist.) de familie van
roofvogels, waartoe de gieren behooren.
GIERBAK, m. (-ken), bak waarin de meet der koeien
met water verdund wordt.
GIERBOOM, m. (-en), een boom met haak our sluisleuren open te trekken en te sluiten.
GIERBRUG, v. (-gen), een drijvende rivierbrug, bestaande uit een paar aan elkander verbonden schepen, die evenals een gierpont van den eenen oever
naar den anderen giert.
GIERBUIZERD, m. (-en), eene snort van roofvogel,
die in de tropische streken van Amerika voorkomt,

caracara.
GIEREN, (gierde, heeft gegierd), (w. g.) hevig begeeren, gretige blikken op iets slaan: 't aartsvyandig wolfgebroed, gierende om u aan te randen; (bijb.)
met gierigheid gieren, gierigheid plegen.
GIEREN, (gierde, heeft gegierd), schreeuwen, gillen: die het varken kelen wil, moet zich, het gieren getroosten, wie -lets onderneemt, moat bedenken wat
er op staat; hij gierde van de pijn; het kind ligt te
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gieren. huilen, (ook) kraaien van pleizier; hjj gierde
het uit van 't lachen; dat is om te gieren ► om te gillen van net lachen; (ook) het fluiten van den wind
of van snorrende werptuigen: de wind gierde door
de takken: een steen gierde hem langs het hoofd; knarsen: de deur stond open en gierde in hare hengsels
heen en weer.
GIEREN, (gierde, heeft gegierd), heen-en-weerzwaaien, -schommelen: hi' liet zich aan het touw heen-

en-weer gieren; de dronkaard gierde langs de straat;
(van een schip) geen rechte streak houden in het
zeilen, gedurig van de koerslijn afwijken door slecht
sturen, of, voor anker liggende, door den stroom
heen-en-weergaan: het schip giert op het anker, giert
over stroom; ook als naam voor de beweging eener
gierpont; (ook) met een zwaai wenden en dan in
een andere richting voortgaan; (van dansers en
schaatsenrijders) voortzwieren.
GIEREN, (gierde, heeft gegierd), (gew.) geeren, een
schuinsche richting hebben : die kamer giert.
GIEREN, (gierde, heeft gegierd), gier, vloeibare
mest op het land brengen ter bemesting: het land

gieren.
GIERENHALS, m. (...halzen), hals van een gier;
(fig.) buitengewoon lange, dunne hals; ...00G, o.
(-en), oog van een gier; (fig.) buitengewoon scherp
oog.
GIERIG, bn. bw. (-er, -st), begeerig, gretig, verlangend (vooral in samenst.): met gierige oogen; eergieleergierig, wraakgierig; overdreven begeerig naar
geld an goad, inhalig, vrekkig: iedereen heeft zijn ge-

brek, de een is te gierig, de ander te mild; hij is zoo
gierig als het graf, in hooge mate gierig; — bw. op
eene gierige wijze.
GIERIGAARD, m. (-5), een geldzuchtig, inhalig
mensch, een vrek; — de gierigaard is doof aan den
;cant waar de bears hangt, vraag een gierigaard niet
om onderstand of ondersteuning, daar is hij niet
van thuis; — die mild is geeft zich rijk, de gierigaard
neemt zich arm, de gierigaard heeft geen genot van
zijne schatten.
GIERIGHEID, v. geldzucht, hebzucht: nod en gierigheid; (bijb.) gierigheid plegen, bedrijven, door onzedelijke
middelen zich pogen to verrijken; vrekkigheid: het
is de gierigheid in persoon, het is een eerste gierigaard; — geld stopt geene gierigheid, een gierigaard
heeft nooit genoeg.
GIERIGLIJK, bw. (w. g.) op eene begeerige, hebzuchtige of vrekkige wijze.
GIERING, v. (-en), (scheepst.) gier, gierslag, de heenen-weergaande beweging van een schip (ins. door
den stroom); (ook) zwenking, snelle wending.
GIERKABEL, m. (-s), een kabel door middel waarvan eene gierbrug of gierpont wordt overgebracht.
GIERKAR, v. (-ran), een kar waarmede de gier over
het land wordt gebracht.
GIERKETTING, m. (-en), de ketting waaraan een
gierpont of gierbrug vastligt.
GIERKONING, m. (-en), (nat. hist.) eene in Amerika
voorkomende soort van gier, die aldus genoemd
wordt omdat de andere gieren vrijwillig voor hem
van het aas wijken.
GIERKUIL, m. (-en), kuil in den grond waarin gier
of ier wordt bewaard; ...POMP, v. (-en), pomp waarmade de gier in de gierkar wordt gepompt.
GIERPONT, v. (-en), eene pont op eene rivier, die
door de werking van den stroom langs een ketting
van den eenen never naar den anderen giert.
GIERPUT, m. (-ten), gierkuil.
GIERSLAG, m. (-en), (scheepst.) giering.
GIERSLEDE, v. (-n), eene slede waarmee men over
het ijs giert, prikslede: ffsfeesten voor kinderen met

giersleden en hoepels.
GIERST, v. zeker weinig verbouwd graangewas,
met losse overhangende pluimen an ronde zaden,
the coins, doch vroeger meer dan nu, worden gegeten; vandaar in verschilende samenst. die een van
gierst bereide spijs aanduiden: gierstebrU, gierstekoek,
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GIETVORJE

enz.; — hfj heeft
gierstemeel, gierstemelk, gierstepap,
hij is misselijk,
gierst gegeten, zjjn hoofd staat op zjj,
moat braken; (ook) gierstuitslag: roode gierst.

uitgehold werktuig met een langen ,steel, em water .
. of ergens over -teschpnomgtwer
te verspreiden; — hij geeft op als een gieter van zeven

GIERSTJE, o. (-s), gierstkorrel.
GIERSTACHTIG, bn. naar gierst gelijkende: gierst-

voet, hij braakt geweldig; — hjj ziet er uit, alsof kff;
uit een gieter gedronken had, misselijk, flauw, bleek;

achtige planten.
GIERSTEEK, m. (...steken), (nat. hist.) giervalk.
GIERSTGRAS, o. eene hoog opgaande grassoort,
met sierlijk neerhangende bloempluimen:

mig gierstgras; ruw gierstgras.
GIERSTKOORTS, zekere ziekte : die koorts, waarmede vaak de gierstuitslag gepaard vat; ...KORENTJE, o. (-s), (nat. hist.) zeker weekdier, voluta
miliaris; ...KORREL, v. (-s), eene korrel van gierst;
(ook) een klein rond gezwel op den rand van een
ooglid, waaruit een dikke, witte stof wordt afgescheiden.
GIERSTROOM, m. (-en), heftige, sterke stroom;
(Zuidn.) springtij, het hooge getij bij nieuwe en voile
maan.
GIERSTUITSLAG, m. zekere huiduitslag, bestaande
in kleine, half kogelvormige puistjes ter grootte van

gierstkorrels.
GIERSTVINK, v. (-en), (gew.) geelgors; ...VOGEL,
m. (gew.) grauwe gors.
GIERTELSEL, m. (-5), geertelsel.
GIERTIJ, o. (-en), gierstroom, springtij.
GIERTON, v. (-nen), ton waarin de gier of ier vervoerd wordt.
GIERTOOM, m. (-en), gierketting; ...TOUW, o. (-en),
touw waarmede eene gierbrug of gierpont geankerd ligt.
GIERVALK, m. (-en), zekere roofvogel, een groote
valkensoort; (ook) geervalk, het wijfje van den geertelsel.
GIERVOGEL, m. (-s), algemeene benaming van de

gieren.

GIERWAGEN, m. (-s), gierkar.
GIERZEEAREND, m. (-en), eene soort van zeearend,

die in Afrika voorkomt; ...ZWALUW, v. (-en), eene
soort van zwaluw met een schel geluid.
GIETBAD, o. (-en), stortbad; ...BUI, v. (-en),zware
regenbui, stortregen; ...CEDEL, v. (-en), (boekdr.)
letterpolis; ...COKES, v. my. eene soort van cokes.
GIETELING, in. (-en), een prismatisch stuk gegoten
ruw ijzer, zooals het uit den hoogoven komt, geus.
GIETELING, m. (-en), zwarte lijster of merel.
GIETEMMER, m. (-5), gieter, emmer met eene tuit,
waarop een trechter met sproeigaten kan geplaatst
worden.
GIETEN, (goot, heeft gegoten), een vocht uit eenig
vaatwerk laten stroomen, schenken of uitstorten:
water uit een emmer gieten; het regent alsof het met
bakken van den hemel wordt gegoten, (ook) het regent
dat het giet, een gietende regen, het stortregent; de
lentezon goot haar koesterend Licht in stroomen over de
aarde, (fig.) balsem in de wonde gieten, heul en troost
brengen ; — olie in het vuur gieten, voedsel geven aan
het vuur der hartstochten, het tegengestelde uitwerken van wat men bedoelt; — ik weet niet in wat
vat ik het gieten zal, ik ben met de zaak verlegen ; —
eene vloeibaar gemaakte stof in een vorm laten
stroomen, om er de verlangde gestalte aan te geven:

Ozer, lood, tin gieten; gips gieten; een standbeeld gieten;
kaarsen gieten• een gegoten kachel; de klok is gegoten,
(fig.) het work ' is beklonken; die kleeren zitten als (ann
het lijf) gegoten, passen keurig ; het is een man. uit een
stuk gegoten, iemanci van een vast karakter; Ia n weel
zone gedachten in een goeden corm te gieten, er eene
juice uitdrukking aan to geven; —
bespreeien, begieten : de bloonen, den tain gieten:
(zeew.) de zeilen gieten, ze met een gieter natgooien,
om ze rekkeliiker to maken en beter wind te doen
vangen. GIFTING, v. (-en).
GIETER. no. (-s), een workman in de gieterij, die
de gesmolten stof in den vorm ook in samensr.
ruicter,
letteigieter enz.; —
(bij schipper, en bleekers) een houten, gootyormig

—(alstuingerdschap)gietmr,bloengitr;
—hij ziet er
uit, alsof ho uit een gieter gedronken en de-droppels op zijn gezicht gekregen had, hij is pokdalig-

GIETERTJE, o. (-s).
GIETERIJ, v. de handeling van gieten: bronsgietertY,
loodgieterty enz. ; —, (-en), de werkplaats waar het:
gieten geschiedt; al de gebouwen en werkplaatsen.
die tot het bedrijf van den metaaigieter behooren.
GIETGAT, o. (-en), opening van voren aan den smeltoven, waardoor het gesmolten metaal naar den_
vorm kan vloeien; gat aan het gietraam of den gietvorm waardoor het gesmolten metaal naar binnen
vloeit; ...GLEUF, v. (...gleuven), gietloop ; (ook) geul'
aan den lettervorm, waardoor de letterspijs wordt ingegoten, ...HOOFD, o. (-en), overtollig uitsteeksel
aan een pas gegoten voorwerp; ...HUIS, o. (...hui-zen), gieterij in engeren zin; ...IJZER, o. ruw ijzer,
ijzer zooals het uit de hoogovens komt; ..KANAAL,.
o. (...nalen), geul, waardoor het gesmolten metaal.
uit den oven naar den vorm vloeit.
GIETKLOMP, m. (-en), hoosvat of gieter der blee
kers, om het waschgoed to bevochtigen; zeker werk-

tuig der wassmelters.
GIETKNOP, m. (-pen), giethoofd van een gegoten
drukletter die voor het slijpen er afgebroken wordt;
...KROES, m. (...kroezen), vat van aarde, graphiet enz,
waarmede gesmolten metaal of glas in den vorm_
of op de vormtafel gegoten wordt ; ...KUIL, m. (-en),
in den grond gegraven en gemetselde kuil voor den smeltoven, waarin de vorm wordt geplaatst;
...KUNST, v. de kunst van gieten; ...LEPEL, m. (-s),,
groote lapel dien de loodgieters gebruiken; (ook) een
kleine, van een steel voorziene bak, waarin het gesmolten metaal wordt opgevangen (ongeveer 25 tot
30 pond ijzer in eons).
GIETLOGEN, m. en v. (-s), ook GIETLEUGEN, (w.
aartsleugenaar.
GIETLOOP, m. (-en), een gleuf in het vormzand,
die bij het gieten het gesmolten metaal naar den
vorm leidt; ...MACHINE, v. (-s), werktuig tot het,
vervaardigen van lettertypen ; (bij het muntwezen)
werktuig tot het gieten van reopen; ...MEESTER,
m. (-s), voorman in een metaalgieterij; ...NAAD, v.
(...naden), verhevenheid op gietwerk ter plaatsewaar de deelen van den vorm aaneensluiten; ...PAN,.
v. (-nen), ijzeren bak waarin het gesmolten metaal
wordt opgevangen en die 1 tot 2 centenaar kan
bergen; (lettergieterij) vaste ketel waarin de letter-spijs vloeibaar wordt gehouden; v. (-en),
werktuig der lettergieters, dat door eene perspomp ,
deltrspijngvomut;.POT,(-en)
(lettergieterij) gietpan ; ...RAAM, o. (...ramen), (messinggieterij) bak waarin zich de vormaarde bevindt;
...RAND, m. (-en), smalle, lage rand, die gegoten
wordt aan ijzeren voorwerpen, die dicht tegen elkander moeten sluiten.
GIETREGEN, m. (-5), stortregen.
GIETREGENEN, (alleen in de onbep. wijs) regenen
dat het giet, stortregenen.
GIETSEL, o. (-5), een gegoten voorwerp ; vloeibaar
gemaakte stof (metaal, gips) om made to gieten.
GIETSTAAL, o. staal dat tot kleine stukjes gekapt
on in graphieten kroezen gesmolten is; —FABRIEK,
v. (-en), waar men gietstaal maakt.
GIETSTER, v. (-5), vrouw die giet.
GIETSTUKKEN, o. my. voorwerpen van gegoten
metaal; ...TAFEL, v. (-s), gladde plaat van messing,
brons of gegoten ijzer, waarop spiegelglas gegoten
wordt; ...TAP, m. (-pen), giethoofd.
GIETTRECHTER, m. (-s), de trechter met sproeigaten aan een tuingieter.
GIETVORM, m. (-en), de vorm waarin het gesmolten metaal enz. gegoten wordt om het de verlangde
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GIETWAAR.
gedaante te geven; ...WAAR, v. (...waren), alle voorwerpen die door gieten vervaardigd zijn; ...WERK,
o. (-en), gietwaar; ...ZAND, o. vormzand.
GIF, v. zie GIFT (2de art.).
GIFBEKER, GIFBOOM, enz. zie GIFTBEKER, enz.
GIFFARD, v. (-s), ook GIFFARDPOMP, v. (-en), eene
door Giffard uitgevonden voedingspomp voor stoomketels.
GIFT, v. (-en), de hoeveelheid van een geneesmiddel die een zieke ineens wordt ingegeven, dosis:
opium moet in des te kleiner gift worden toegediend,
naarmate de lijder jonger is; —
geschenk: een milde gift; giften en gaven; (rechtst.)
schenking (het schenken, zoowel als het gesehonkene): de giften van hand tot hand (waarbij de overeenkomst wordt voltrokken door de overlevering
van de zaak) vereischen geene akte; liefdegave, aalmoes, inz. in aanvragen waarin een beroep wordt
gedaan op de weldadigheid: eene gift ineens of een

jaarlijksche bijdrage; giften worden ingewachtbij N. N.;
een gunst of gave van hoogerhand : geld is een gift,
een hemelzegen, die tranen stelpt en wonden
GIFTJE, o. (-s).
GIFT, ook GIF, o. (giften), vergift, venijn: het gif

eener slang; (fig.) het gif der tweedracht, — gift en gal
spuwen, zijn nijd lucht geven.

GIFTANGEL, m. (-s). angel van sommige dieren, die
vergift bevat; ...APPEL, m. (-s, -en), (plantk.) de
vrucht van den manzanilla-boom in Amerika, waarmede de Indianan hunne pijlen vergiftigen.
GIFTBEKER, ook GIFBEKER, m. een beker, gevuld
met een vergiftigen drank: den gif tbeker drinken,
ledigen, een vorm van de doodstraf; ,..BLAASJE, v.
(-s), blaasje bij sommige insecten, waarin een door
klieren afgezonderd vergift wordt verzameld, dat
door middel van den angel in eene toegebrachte
wonde geraakt; ...BOOM, In. (-en), benaming voor
verschillende boomen, wier deelen een vergiftig sap
inhouden, dat gebruikt wordt om pijlen te vergiftigen;
...BOON, v. (-en), de uiterst vergiftigde mode zaadkorrel van een Indische plant (Abrus precatorius).
GIFTBRIEF, m. (-en). akte van eene schenking (in
toepassing op schenkingen in vroeger tijd, en meest
van onroerend goed).
GIFTIG, bn. (-er, -st), (van wapentuig) met gif bestreken: giftige. pijlen; (fig.) giftige dolksteken, bijtende
gezegden; (van dieren) gif bij zich hebbende en daarmede kunnende kwetsen: giftige slangen, spinnen;
(fig.) een giftige tong, een lasterende, kwaadsprekende
tong; (van menschen) venijnig, nijdig: toen hij dat
hoorde, werd h# giftig; vergiftige bestanddeelen bevattende: giftige planten; (dicht.) giftige adem (van
monsters die gift spuwen). GIFTIGHEID, v.
GIFTKLIER, v. (-en), klier waaruit gift wordt afgescheiden (bij verschillende soorten van dieren aanwezig); ...MENGER, m. (-s), ...MENGSTER, v. (-s),
iemand die spijzen of dranken met vergift vermengt,
om iemand daarmede te dooden; ...TAND, m. (-en),
hole tand der giftige slangen, waardoor het gift
uit de giftklier zich in de wondeuitstort; ...VISCH,
m. (...visschen), zekere visch in de Middellandsche
zee, wiens vleesch vergiftig is.
GIFTWEREND, bn., een giftwerend middel, om de uitwerking van ingenomen vergift tegen te gaan, tegengif.
GIFTWERKTUIGEN, o. my. die organen der giftige
dieren, welke het vergift afscheiden en in eene toegebrachte wonde uitstorten; ...ZAKJE, o. (-s), giftblaasje dat sommige spinnen in de bovenkaken
hebben.
GIG (Eng.), v. (-gen), een opene tweewielige disselwagen; eene lichte boot voor de kanaalscheepvaart
[hetz. woord als ons giek].
.GIGA (It.), ook GIGUE (Fr.), v. een oude Fransche
dans in tripelmaat; (ook) de muziek daarvoor.
GIGANTEN, m. my. (tab.) geduchte reuzen, die Bergen op elkander stapelden om den Olympus te bestormen, maar door de goden met behulp van Hercules overwonnen werden.
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GIGANTESK, GIGANTISCH, bn. reusachtig.
GIGO-NET, o. (-ten), (vissch.) in Zeeland een net dat

met een toestel in den vorm eener A wordt te water gelaten, en dat als schrobnet en als stelnetwordt gebruikt.
GIGOT (Fr.), m. (-s), schapenbout; (ook) wijde mouw*
aan een vrouwenkleed.
GU, ook GE, pers. vnw. 2de pers. enk. en mv_
[het enk. du is nog slechts in enkele streken, inz.
in Friesl. bekend]; 2de nv. tower, uwes, uws, 3de en
4de nv. u; vgl. GIJLIEDEN. De worm gijbehoort tot
de algemeene schrijftaal, doch wordt in de spreektaal
alleen gehoord in Z.-Nederland, Staats-Vlaanderen,
N.-Braband, Limburg en een deel van Gelderland.
Elders zegt men jil en je, en als dit te gemeenzaam
klinkt U, afgekort uit Uwe, Uwe, d. i. Uwe Edelhei&
GIJ, GIJBLOK, GIJEN, GIJTOUW, zie GEI, enz.
GIJBELEN, (gijbelde, heeft gegijbeld), ook GIEBE-LEN, (gew.) bedwongen lachen, gichelen.
GIJGEN, (gijgde, heeft gegijgd), ook GIEGEN,
(Zuidn.) gichelen, lachen : hij doet niets dan gfjgen en.
gachen; vgl. GIEGAGEN.
GIJK, ook GIEK, v. (-en), (scheepst.) spriet tot hetuitzetten der lijzeilen ; (op binnenvaartuigen) de ,
stokdienrabzvsti,omdeu
te zetten; in de samenst. achtergijk, voorgijk: keertouw waarmede men de bakspier dwars buiten het
schip zet; dwarshout aan een wegwijzer of wegpaal; —IJZER, o. (-s), ijzer aan de gijk; —ZEIL, o.
(-en), eene soort van lijzeil.
GIJL, v. zie CHIJL.
GIJL, o. (brouw.) gist die zich vormt in het eerste
tijdperk der gisting van het bier: het bier staat nog
in 't gifi, is nog niet uitgegist; gisting van versch
bier in vaten.
GIJL, bn. (brouw.) gistend: het bier is gijl genoeg-

om getond te worden.
GIJLBIER, o. bier in de gijlkuip, dat in het eerste
tijdperk der gisting is.
GIJLEN, (guide, heeft gegijld), (veroud.) (van bier)
gisten, schuimen. GIJLING, v.
GIJLER, GIELER, m. (-5), (w. g.) schooier, bedelaar. GIELERSTAAL, dieventaal, bargoensch.
GIJLIEDEN, ook GIJLUIDEN, pers. vnw. 2de pers.
mv., koppeling van gij en lieden, om uitdrukkelijk
het meervoud aan te wijzen in gevallen waarin
gij alleen daartoe niet voldoende is; in de spreektaal zegt men jullie, jelui, in Zuidn. gijlder.
GIJLKUIP, v. (-en), (brouw.) gistkuip, kuip waarin
het brouwsel uit den koelbak gepompt en met gist
vermengd wordt.
GIJMP, v. zie GIMP.
GIJN, ook JIJN, o. (-s, -en), een takel, bestaandeuit twee blokken met drie of meer schijven, tothet hijschen van zware vrachten; (ook) de soort
van touw die in het gijn wordt gebezigd.
GIJNBALK, m. (-en), balk waaraan het gijntouw is
vastgemaakt; ...BLOK, o. (-5, -ken), een zwaar blok
met drie of meer schijven, van tamelijk vierkanten vorm, en voorzien van twee neuten, omdat het
een dubbelen strop krijgt; ...LOOPER, m. (-s), het
zware touw dat door de gijnblokken wordt geschoren; ...SCHINKEL, m. (-s), strop van een gijnblok;.
o. (-en), takel.
GIJP, v. (zeew.), het gijpen: wacht u voor de gip,.
pas op voor de gip, neem u in acht voor het plotseling omslaan van het zeil, (fig.) wacht u voor dewisselvalligheid der fortuin; — met een gijp, met eene
zwenking: hij kwam met een gip op mij af.
GIJPEN, (gijpte, heeft gegijpt), (scheepst.) omslaan
van de bezaan, bij het voor den wind zeilen, ten
gevolge van een schielijk omloopen van den wind
of door het sterk gieren: het zeil gijpt; wie in den
wind opzeilt heeft geen gevaar van gUpen, (van omstandigheden, gezindheden) omslaan, veranderen.
GIJPEN, ook GIEPEN, (alleen in de onbep. wijs),
met open mond naar adem snakken: liggen te gijpen,
of op het gfjpen liggen, liggen to zieltogen; (Zuidn.>
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(ook) gapen, .den mond openen: dat is voor u maar
.een gapen en een giepen, dat is voor u zeer gemakkelijk te doen.
GIJS, GIJSJE, mansnaam, verkorting van Gajsbert,
in verschillende zegswijzen: een hongerige, een hollebolle Gds, een schrok, een veelvraat; — hij slacht
Gijsje aan de Hoornbrugge: die troef de wel acht dagen
na, hij komt erg achteraan.
GIJZELAAR, m. (...laren, -s), iem., die met zijn per-soon borg blijft voor het vervullen van zekere voorwaarden; inz. in oorlogstijd een voornaam persoon,
die genomen of gegeven wordt als onderpand voor
de nakoming van gestelde krijgsvoorwaarden.
GIJZELEN, (gijzelde, heeft gegijzeld), iem. als onderpand namen voor het nakomen van beloften of
voorwaarden; inz. iem. gevangenzetten voor schulden; (dicht.) binden, boeien, ketenen ; (ook) het zwaard
in de scheede gffzelen, bannen.
GIJZELING, v. (-en), gevangenzetting voor schulden; (recht.) iemand in gijzeling aanbevelen, bij de
bevoegde macht zijne gevangenzetting ter zake van.
:schulden verzoeken; gevangenschap wegens schulden of wegens weigering van eed, belofte of verklaring: iemand in gfjzeling houden, stellen, (ook) de
voor gegijzelden bestemde gevangenis : in de gijzeling
.zitten, gevangenzitten voor schulden.
GIJZELKAMER, v. (-s), ...PLAATS, v. (-en), verblijfplaats der gegijzelden.
GIJZELRECHT, o. het recht van den schuldeischer
.om zijn schuldenaar tijdelijk van de vrijheid te berooven, recht van lijfsdwang.
GIKA, m. wijn, dien men in Noord-Amerika uit
mais stookt.
GIL, m. (-len), een kort, hoog, schel geluid; een
schelle, doordringende kreet (inz. van een vrouw of
een kind) : een luide, een rauwe gil; zij gaf een gil van
blijdschap. GILLETJE, o. (-s).
GILD, o. (-en), ook GILDE, o. (-n), (hist.) benaming
van middeleeuwsche broederschappen of vereenigingen tot onderlinge hulp en het houden van gezellige
bijeenkomsten; men had o. a. geestelyke gilden van
priesters en leeken, die zich inzonderheid met de
.zorg voor de begrafenis en het zieleheil der gestorven broeders of zusters, met ziekenverpleging of
.armenzorg belastten: het gilde van het H. Sacrament;
de buurgilclen tot onderhouding van goede gebuurschap, vooral door de jaarlijksche buurmalen (nog
bier en daar, b. v. in Gelderland en Groningen); de
narren-, gekken-, vastelavondsgilden, drinkgezelschappen van mannen of vrouwen met het doel om gezanienlijk feest te vieren, inz. op vastelavond of met
kermis (nog in Zuidn.); de gilden der schutters, wier
doel was zich te oefenen in het hanteeren der wape.nen (nog in het Zuiden) ; de gilden der rhetrosonen,
kaisers van rhetorica; de ambachtsgilden, vereenigingen van burgers eener stad, die hetzelfde beroep
als meesters en volgens vaste bepalingen uitoefenden,
met uitsluiting uit dat bedrijf van alwie niet tot
het gild behoorde: het hoedenmakersgild ; de deken van
het gilde der goudsineclen; het gild winnen, door het
vervaardigen van een proefstuk en het betalen van
het inkomgeld het meesterrecht verwerven, als
gildebroeder aangenomen worden; (bij uitbreiding)
een kring van personen die elkanders genooten genoemd kunnen worden : het groote gild, de gehuwden:
hij is nu ook in het groote gild; het edele gild der dieven;
hij is van ons gild, een vakgenoot.
GILDEBEKER, na. (-s), beker waaruit op de gildemalen word omgedronken; ...BIER, o. feestmaal van
een gild, inz. bij de aanneming van een nieuw lid;
...BODE, m. (-n), gildeknecht; ..BOEK, o. (-en), het
boek met de keuren en statuten van het gild, de
namen der leden en leerlingen on de geschiedenis
van het gild; ...BUILD, o. (-en), een houten hood
met teksten on gedichten of met de attributen van
het gild, dat in het gildeperk in de kook word
opgehangen: ...BUS, ...BUS, v. (-seri), kas van een
gild, voornamelijk ter ondersteuning van oude,

zieke of arme gildebroeders; ...BRIEF, m. (...brieyen), de brief waarbij van overheidswege de rechten en keuren van een gild werden vastgesteld of
bekrachtigd; het bewijs van lidmaatschap dat aan
een gildebroeder werd afgegeven.
GILDEBROEDER, m. (-s), lid van een gild; vakgenoot, collega; ...BROEDERSCHAP, o.
GILDEDEKEN, m. (-5), deken, overman, bestuurder
van een gilde; ...HAL, v. (-len), (in de Vlaamsche
steden) het gebouw dat tot markt en beurs voor
een of meer gilden diende ; ...HEER, m. (-en), oudste,
eerste bestuurder van een gild; ...HOORN, m. (-s),
met zilver of koper beslagen drinkhoorn, waaruit
op het gildemaal werd gedronken ; ...HUTS, o. (...huizen), het vereenigingsgebouw van een gild: ..KALF,
o. (...kalveren), een kalf, dat op kosten van een
gild was vetgemest en op het jaarlijksche gildemaal
werd gegeten; (ook) een bijzonder vet kalf; ...KAMER, v. (-s), vergaderzaal van een gild; ...KLEED,
o. (-en), lijkkleed, bij de begrafenis van een gildebrooder door het gild gebruikt; ...KNAAP, m. (.. knapen), ...KNECHT, m. (-5), dienaar van het gild.
GILDEMAAL, o. (...malen) of ...MAALTIJD, o. (-en),
de gemeenschappelijke maaltijd op of omstreeks
den naamdag van den patroon van het gild, -waaraan door alle gildebroeders en -zusters werd deelgenomen ; ...MEESTER, m. (-s), deken van het gilde;
...PATROON, m. (-s, ...tronen), de beschermheilige
van een gild, naar wien het veelal genaamd word;
...PENNING, m. (-en), penning der gildebroeders
als bewijs van lidmaatschap; ...PERK, o. (-en), dat
gedeelte eener kerk waar zich het altaar (later het
bord), het graf enz. van een gilde bevonden;
...PROEF, v. (...proeven), het vervaardigen van het
meesterstuk, waarmede iemand het meesterrecht
verwierf; (ook) het proefstuk zelf.
GILDERECHT, o. (-en), het recht dat men als lid
van een gilde had om een bedrijf uit to oefenen;
(ook) gildebrief; (ook) een college, belast met de
handhaving der keuren betrekkelijk de gilden.
GILDESLAG, o. (-en), hoefslag, yak van den stadswal en de stadsgracht, waarvan de bewaking en
het onderhoud aan een bepaald gilde was opgedragen; (ook) een kwartier of wijk eener stad, voornamelijk- door de leden van een gild bewoohd;
...SPRAAK, v. (...spraken), vergadering voor den
noon van alle gildebroeders in het gildehuis, ter
bespreking van de aangelegenheden van het gilde;
...STAF, m. (...staven), staf van een gildedeken;
...TEEKEN, o. (-s), blazoen van een gilde; ...WEZEN, o. alles wat op de gilden betrekking heeft;
...ZUSTER, v. (-s), zuster, lid van een gilde.
GILDHOOFD, o. (-en), ...HOOFDMAN, m. (...lieden,
...luiden), overman, bestuurder van een gilde.
GILDIG, bn. bw. (Zuidn.) groat, stork, kloek. geweldig: een gildige kerel; een gildige verkoadheid; het

donderde g ildig
GILDOS, m. (-son), os of rund, dat voor rekening
van een gilde vetgemest en op den gildemaaltijd
gegeten werd, nadat het, met bloemen en linten
opgeschikt, was omgeleid (ook belderom geheeten);
(ook) een bijzonder vet slachtbeest, dat door den
slager versierd word rondgevoerd, paaschos; — de
g lidos wordt omgeleid, het is feest, het is „boter tot
den boom."
GILLEN, (glide, heeft gegild), een hoog en schel
geluid boon hooren; de locomotief stoat gillend voorb; schelle kreten doen hooren: het kind ligt al een

kwartier te gillen; gil niet zoo !, gillen als een varken dat
gekeeld ?v). rdt; — het is om can te gillen, om het uit
to gieren van het lachen, zoo gek ; gillend roepen
of uitroepen: o, neen, neen' glide zU, terwifi zij beide

handen voor de oogen hield.
GILLEN, (elide, heeft gegild), in schuinsche richting afsnijden: (zeilm.) een zeil, van onder breed en
wel gegild; (scheepsb.)planken (of balken) gillen, schuin
afzagen.
GILLER,

m. (-s), GILSTER, v. (-s), die gilt.

GILLING.
GILLING, v. (-en), (zeilm.) de schuins afgesneden
kant van de kleeden van een zeil; (scheepsb.) het
schuins naar omlaag afgezaagde einde van een balk
of eene plank; (ook) die balk of plank zelf; de gebogen lijn, de ronding van een doorloopend scheepsboord; (w. g.) de welving aan den spiegel, waarin
zich het hennegat bevindt.
GILLINGKLEED, o. (-en), (zeilm.) schuin afgesneden
baan in een zeil; ...PUNT, v. (-en), die scherpe hoek
aan den neg van een zeilbaan, waar de gilling ten
einde loopt.
GIMP, ook GIJMP, v. eene soort van passement,
draad met gekleurde zijde omsponnen; —, (-en),
boordsel of belegsel van gimp; *—MOLEN, m. (-s),
spinmolen, ingericht tot het vervaardigen van gimp.
GINDER, ook GINTER, bw. (van plaats) dad'', op
die plaats (op eenigen, soms op grooten afstand
van den spreker): h woont yielder ; ginder in het

groene dal; ner broeder is in Indi', hoe bevalt het hem
.ginder?; hier hour ik wet, daar boor ik wat, ginder
yang ik iets op, en dat alles vertel ik dan op noon
beurt; — bier en ginder, bier en daar, (ook als uitroep, ter vermijding van ergerlijke woorden) voor
den dit en den dat: wel bier en ginder!
GINDERHEEN, bw. (w. g.) derwaarts.
GINDS, bw. daarheen : ginds en herwaarts, nu daarheen, dan hierheen: zwarte oogen, die ginds en herwaarts in hover hoofd onzwierven ;— ginds en weer, been
en weder, heen en terug: wij liepen ginds en over
door de straten; (ook) voor een oogenblik, eventjes:
hij is er maar ginds en weer geweest; —
ginder, dadr: ginds verheft zich een heurel; wie

loopt daar ginds ?
GINDSCH, bn. gene: het gindsche huis, het huis daar
ginder; aan gindschen kant, aan gene zijde.
GINGANG, o. (-s), een gekleurd, meestal katoenen
weefsel met strepen, ruiten of blokjes.
GINNEGABBEN, ook GINNEGAPPEN, (ginnegabde
en ginnegapte, heeft geginnegabd en geginnegapt),
min of meer ongemanierd en spotachtig lachen,
gichelen, grinniken: ze zitten weer te ginnegappen.
GINNEGAPPER, m. (-s), GINNEGAPSTER, v. (-s),
die ginnegapt.
GINNIKEN, (ginnikte, heeft geginnikt), grinniken,
hoonend lachen; (ook) hinniken (van paarden).
GINOFFEL, v. zie GENOFFEL.
GINSENGWORTEL, m. (-s), als stofnaam v. gmv.,
zekere kruidige, prikkelende plantenwortel, een in
Oost-Azie hooggeschat geneesmiddel.
GINST, ook GENST, v. (plantk.) een heesterachtig
gewas, gaspeldoorn; (Zuidn.) brem.
GINSTER, v. (plantk.) brem; —KRUID, o. ginster.
GINTER, bw. zie GINDER.
GIOOL, ook GIOLE, v. (giolen), (Zuidn.) vogelkooi;
(veroud.) gevangenhok, kerkerhol.
GIORNO (A), verlichting a giorno, eene wijze van
illumineeren, met guirlandes van lampions.
GIPS, o. (-en), (delfst.) zeker mineraal, zwavelzure
kalk: gebladerd gips, dicht gips, korrelig gips; gips
branden, het door verhitting van het kristalwater
ontdoen; gebrand gips, watervrij gips in poedervorm,
gipsmeel; —
met water aangemengd gipsmeel, gipsbrij om mede
te gieten of te pleisteren, pleister: voor stukadoor.

work gebruikt men gips; de beeldhouwer vervaardigt
eerst een model nit gips, klei of eras.
GIPSACHTIG, bn, op gips gelijkende.
GIPSAFDRUK, m. (-ken), ...AFGIETSEL,

o. (-s), afbeeldsel van een voorwerp, verkregen door dit in
gips af te gieten; ...ALBAST, o. gewoon albast, een
melkwitte soort van gips; -...BEELD, o. (-en), beeld
van gips gegoten ; ...BRANDER, m. (-s), iem. die gips
tot pleister brandt; ...BRANDERIJ, v. (-en), werkplaats van den gipsbrander; het branden van gips;
...BRIJ, v. met water aangemengd gipsmeel.
GIPSEN, bn. van gips vervaardigd, in pleister gegoten: een gipsen beeldje; een gipsen masker, afgietsel
van het gelaat van een afgestorvene.
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GIPSEN, (gipste, heeft gegipst), met gips bestrijken,
pleisteren: het plafcmd laten gipsen.
GIPSGIETER, m. (-s), iem. die door gieten voorwerpen van gips maakt; ...GROEVE, v. (-a), waar
gips uit den grond wordt gegraven; ...KRUID, o.
(plantk.) gaffelsteng, eene soort van steenbreek.
GIPSMEEL, o. gebrand gips in poedervorm ; ...MIJN,
v. (-en), gipsgroeve; m. (plantk.) gipskruid ; ...MODEL, o. (-len), model in pleister; ...OVEN,
m. (-s), oven om pleister te branden; ...SCHAAR,
v. (...scharen), (heelk.) schaar om een gipsverband
te verwijderen; ...SPAATH, o. gekristalliseerd gips;
...STEEN, m. het gips als delfstof; —, (-en), soorten
van gipssteen.
GIPSVERBAND, o. (-en), (heelk.) een verband van
in gips gedoopte windsels, die hard worden en dus
maken dat het verbonden deel niet bewogen kan
worden; ...VORM, m. (-en), gietvorm van gips; (ook)
vorm om gips in te gieten; ...WERKER, m. (-s),
gipsgieter; ...WINDSEL, o. -en), ...ZWACHTEL,
m. (-s), een windsel waarmede een gipsverband
wordt gelegd.
GIPSY, m. en v. (-'s), heiden, heidin, Zigeuner.
GIRAFFE, v. (-s, -n), een hertachtig, herkauwend
dier met zeer langen hals, dat in Midden-Afrika
leeft en een hoogte van 6 M. bereikt; —HALS, m.
(...halzen), —NEK. m. (-ken), (ook) bijzonder Tango
hals (van menschen); —PIANOFORTE, v. (-s), een
opstaande vleugelpiano die den vorm van een giraffenhals heeft.
GIRANDE, v. (-s), springfontein die een kring van
stralen uitwerpt; (ook) een vuurwerk waarbij eene
menigte raketten tegelijk naar alle richtingen worden uitgeworpen.
GIRANDOLE, v. (-s), armblaker, kandelaar met
armen; (ook) een soort van vuurwerk, een rad van
vuurpijlen, girande.
GIRASOL, v. zekere edele steen, het in prachtige
kleuren spelend of opaliseerend adulaar-veldspaath,
ook zonnesteen geheeten.
GIREEREN, (gireerde, heeft gegireerd), (kooph.)
een wissel schriftelijk op een ander overdragen,
endosseeren.
GIRGEL, m. zie GERGEL.
GIRO, v. wisseloverdracht, endossement; (veroud.)
eene soort van beurs waar vooral de kooplieden
die wisseloperatin doen bijeenkomen.
GIRO-BANK, v. (-en), disconto-bank: eene bank,
waar alleen door overschrijving geldsommen van
den een op den ander worden overgedragen.
GIRONDIJNEN, ook GIRONDISTEN, m. my. (hist.)
de gematigde republikeinsche partij tijdens de Fransche revolutie (1792), zoo geheeten, wijl hare hoofden
uit het departement Gironde afkomstig waren.
GIRSEN, (girste, heeft gegirst), (w. g.) een gierend,
knarsend, snijdend geluid maken (meest van scherpe,
ijzeren werktnigen gezegd): de zeisen girst door 't gras.
GIS, v. gissing : bij de gis, bij gissing, bij raming:
ik heb het maar bij de gis afgepast, zonder to meten; —
naar gis, naar gissing, zonder het met zekerheid to
kunnen zeggen: het is naar gis een jaar geleden; — op
de gis, zonder vaste berekening: doe het maar op de
gis af; — dat gait buiten de gis, dat loopt (of valt) uit
de gis, komt anders uit dan men gedacht had.
GIS, v. (muz.) de noot die een halven klanktrap
hooger is dan g.
GISP, v. (-en), (w. g.) dunne roede, smalle riem.(als
strafwerktuig).
GISPELEN, (gispelde, heeft gegispeld), (gew.) geeselen ; (ook) het water door een slag doen opspatten.
GISPEN, (gispte, heeft gegispt), (veroud.) met eene
gisp slaan, geeselen (als strafoefening); (Zuidn.) in
het water slaan en het daardoor omhoog doen spatten: hij gispte het water in min aanzicht; (ook) het
gispt, van een kortstondige regenbui; —
iemand of iets doorhalen, hekelen, laken: hij ver-

diende streng gegispt te worden; de redenaar gispte de
dwaasheden van cozen tad. GISPER, m. (-5), GISP-

GISPING.
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STER, v. (-s), iem. die gispt. GISPING, v. (-en), vinnige, hekelende berisping.
GISSEN, (giste, heeft gegist), de verschillende
mogelijkheden overwegen, raden naar jets: kun-

GIT, o. een schoone, zwarte delfstof die zeer hard
is en voornamelijk gebezigd wordt tot het vervaardigen van sieraden (ook zwart agaat, zwart barnsteen.
en bergwas geheeten): zoo zwart als git, (vooral van
de oogen gezegd) glinsterend zwart; -, v. (-ten), sieraad, langwerpige koraal van git
vervaardigd, of, in nabootsing daarvan, van zwart
glas: een mantel, met gitten gegarneerd. GITJE, o. (-s).
GITAAR, v. (...taren), zeker snarenspeeltuig, oorspronkelijk met vijf, doch sedert het laatst der vorige
eeuw met zes snaren, die met de vingers der linkerhand gegrepen en met de rechter getokkeld worden;
—HARP, v. (-en), zeker muziekinstrument;
o., het spelen op de gitaar; —SPELER, m. (-5) r
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nen naar de oorzaak gissen, die kennen doen wfj echter
niet; al pratende en gissende wet voor geluid het mocht
zfjn, kwamen wij bfj het huis; — gissen doet missen,
men kan licht mis raden; —

eene gevolgtrekking maken, vermoeden, raden:
een man van naar ik gis vfjftig jaar ; ik kan niet gissen wat ge bedoelt; (zeew.) een bestek gissen, uit een

vroeger bestek en de gezeilde koersen en afstanden
de plaats opmaken, waar een schip zich bevindt;
evenzoo gegiste lengte, breedte enz.; gissen buiten boord,
door waarneming van het schuim ; dat langs het
varende schip loopt, de vaart bij benadering bepalen.
GISSENDERWIJZE, bw. bij gissing.
GISSER, m. (-s). GISSTER, v. (-s), iem. die gist.
GISSING, v. (-en), datgene wat gegist wordt, eene
onderstelling: het is niet meer dan eene gissing; eene
bloote, eene loutere gissing, wier juistheid niet is te
betoogen; zich in gissingen verdiepen, allerlei mogelijkheden stellen; oordeel zelf of mine gissing gegrond
is, of wat ik gis waarschijnlijk is; (in de wetenschap)
eene gissing, een conjectuur of eene hypothese. GISSINKJE, o. (-5).
GIST, ook GEST, v. zeker plantaardig organisme
dat ontstaat in vloeistoffen, wanneer suikerdeelen
daarin zoodanig worden omgezet dat er alcohol
wordt gevormd; zoowel datgene wat naar boven
werkt als schuim (bovengist), als wat als droesem
bezinkt (ondergist): de gist, die men gebruikt 0?'76 brood
en ander gebak te doen rfjzen, wordt meest verkregen
in de branderijen, — droge gist, de gedroogde of ge-

perste gistplantjes.
GISTBOER, m. (-en), (gew.) kleinhandelaar in gist.
GISTEN, (gistte, heeft gegist), ook GESTEN, schuimen, opbruisen (van bier, wijn en andere stoffen,
waarbij gisting (fermentatie) plaats heeft) ; (fig.) bruisen, ontsteld zijn van hartstocht: zijn bloed begon te
gisten; de gemoederen waren aan 't gisten, de bevolking was misnoegd, onrustig.
GISTER, bw. zie GISTEREN.
GISTERAVOND, bw. op den avond van gisteren,
op den vorigen avond: ik heb hem gisteravond nog
gesproken.

GISTEREN, ook GISTER, bw. op den dag v6Orheden:
zfj is gisteren vertrokken; de dag van gisteren, de
vorige dag; van gisteren, eerst sedert zeer korten tijd

in wezen (ter kenschetsing van den onbelangrijken
duur van ons bestaan): wij menschen zon van gisteren,
wij! maar, eer het aardrijk was, was Hij I; (scherts.
van iem. die „pas komt kijken") zonder ervaring:
hij is niet van gisteren, hij is wel ingelicht, goed op
de hoogte; (ook) bij de pinken, bij de hand; —, o.
het gisteren, iemands gisteren, het verleden: het heden

wordt gisteren.

GISTERMIDDAG, ...MORGEN, ...NACHT, ...00HTEND, bw. op den middag, morgen enz. van den
dag van gisteren.
GISTIG, ook GESTIG, bn. (w. g.) gistend, onklaar
(van vochten) : gistig bier.
GISTING, v. (-en), het gisten; in de scheikunde
spreekt men van alcoholische, melkzure, boterzure,
rottende gisting, enz.; (fig.) min bleed geraakt in
gisting; woeling onder het yolk: de gistingen onder
Leicester.

GISTINGSPROCES, o. (-sen), het onstaan, het verloop en de gevolgen van het gisten; ...V ERSCHIJNSEL, o. (-en, -s), die zich tijdens het gisten voordoen.
GISTKELDER, m. (-5), kelder waarin men het bier
laat gisten; ...KUIP, v. (-en); ...METER, In. (-5),
(scheik.) afmeter der verschillende graden van
gisting; ...PERS, v. (-en), waarmede men de natte
gist droog perst; ...PLA_NTJE. o. (-s), o.
(-men), de zwam die het hoofdbestanddeel is van de
gist en waardoor eigenlijk de omzetting van suiker
in alcohol wordt teweeggebra cht.

—SPELTR,v.(-5)
GITANO (Sp.), m. (-'s), Heiden, Zigeuner. [Het vr.
van GITANO is GITANA.]
GITGALON, o. galon, met gitten gegarneerd; ...GARNITUUR, o. (...turen), een garnituur, een stel damessieraden (broche, oorbellen enz.) van git.
GITTEGOM, v. zie GUTTEGOM.
GITTEN, bn. van git vervaardigd: een gitten armband; met (echte of valsche) gitten gegarneerd:
gitten franje; als git zoo zwart: gitten pracht van
haar.

GITSTEEN, m. (-en), git (als delfstof).
GITZWART, bn. zoo zwart als git: gitzwarte.00gen;
een gitzwart paard, een glanzig zwart paard.
GLAASJE, o. (-s), een stukje glas : bij het kienen
legt men een glaasje op de nummers die opgelezen zfjn;
figuren leggen van gekleurde glaasjes; —
een klein glas, hetzij drink- of kijkglas : een glaasje
win drinken, onder een glaasje zitten,
eene flesch
samen ledigen; — een liefhebber van een glaasje zon,
van een glaasje houden, wel een glaasje lusten, veel
van sterken drank houden; — hij is afschaffer van
de kleine glaasjes, hij heeft hover een groot dan een
klein glas, 't is een drinkebroer; — een glaasje tot
afscheid, op de valreep, aan den wagen, een laatste
glaasje voor het vertrek; — hij heeft (wat) te diep in
het glaasje gekeken, hij is beschonken.

GLAASSTER, v. (pijpenm.) een vrouw die de pijpen
glaast.
GLACEEREN, (glaceerde, heeft geglaceerd), met een
gladde oppervlakte overdekken, glanzend maken:
geglaceerd papier; met een laag suiker overdekken
(van gebak); doen bevriezen of verstijven: een geglaceerde podding.

GLACEETJES, o. my. glacOhandschoenen: een paar
glaceetjes.
GLACEHANDSCHOEN, v. (-en), handschoenen van
glanzig leder: zwarte glace ndschoenen; ook bij
verkorting glace's: een pear witte glace's; ...P APIER,
o. geglaceerd papier: visitekaarten op Ain glacePapier.
GLACIS, o. (vest.) aardglooing op het voor-,
terrein van een fort, eene vesting enz.; —PLAAT,
v. (...platen), (scheepsb.) gesmeed ijzeren platen, in.
doorsnede den vorm hebbende van een trapezium,
die om de openingen van den toren op pantserschepen zijn aangebracht.
GLAD, bn. bw. (-der, -st), glibberig (van oppervlakten waarop men niet, of met moeite. kan staan):
een gladde parketvloer; nieuwe matten rijn erg glad;
't is glad buiten; — de stoep is dear glad, 't is er een
glad stoepje, schertsend als er verscheidene meisjes
uit hetzelfde gezin kort na elkaar trouwen ; — rich op
glad ijs wagon, zich op gevaarlijk terrein begeven,
een onderwerp aanroeren waarvan men niet geheel
op de hoogte is; — hij is op een gladden weg, op een
gladde baan, (fig.) hij loopt gevaar te struikelen of
to vallen. hij gaat zijn verderf te gemoet ; —
glibberig (van dieren op Wier naakte huid men
geen vat heeft): een gladde slang (paling, aal);
gladdol, aal bij den staart hebben, jets hachelijks
—(en
ondernemen: (ook) met trouwelooze lieden te doen
hebben; — hij is zoo glad als een ace, men heeft geen
vat op hem. hij weet zich door zijne slimheid uit
alle ongelegenheden to redden; (van personen) gauw,
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de pinken, gewikst: een glad ventje, een gauwerd;

&car ben-je niet glad genoeg voor; .—
glanzig en effen: gladde meubels, die gewreven zijn;
.een gladde jas, die door slijten kaal en glimmend is
geworden, gladde koeien, met glanzige huid, als blijk
van gezondheid; (gew.) een glad kind, een gladde meid,
gezond en frisch; —
effen, zonder ongelijkheden: een gladde steen, zon-der ruwigheden; zware, gladde boo?nstammen; zUn
Actar was zoo glad gekamd, alsof het uit een stuk was;

een gladde gouden ring; een sloep met gladde buitenhuid, die niet overnaads bewerkt is; (van den stijl,
van verzen enz.) gelikt, beschaafd: gladde, maar
krachtelooze verzen; zonder rimpels en plooien: gladde
glaceetjes ; een glad en effen voorhoofd; een gladde
japan, zonder opmaaksels of plooisels; gladde wollen
stoffen (in tegenstelling met lakenachtige, gekeperde,
fluweelachtige stoffen) ; een glad geweer, glad kanon,
niet getrokken, zonder gleuven in den loop; de gladde
/mai, gladde rog, zonder schubben, zonder stekels;
•een gladde zee, met effen waterspiegel; een glad dek
(op schepen), een dek dat onafgebroken van voor
tot achter doorloopt; (zeew.) een gladde battery of gladde
laag, gladdeksbatterij, batterij van een schip dat
slechts geschut op het bovendek heeft; de gladde
laag geven, uit alle stukken van eene zijde gelijk 7
tijdgvuren;(f.)mtvloedanwr
of verwijten overstelpen; —
niet ruw of ruig (van de huid), kaal: een gladde
schedel; hij is zoo glad als een aal, zoo kaal als een
luis, geldeloos, platzak; een gladde steenrots, een
naakte, kale rots; baardeloos, (behoorlijk) geschoren: een gladde kin; hij heeft een glad gezicht, geen
baard; niet ruig behaard: mijn breeder Ezau is een

harig man, en ik ben een glad man; —
hij heeft een gladde tong, is welbespraakt (ook in
ongunstigen zin van bedriegers of vleiers) ; een gladde
boedel, die onbezwaard, onbekommerd is; een gladde
weduwnaar, eon gladde vrijer, met wien te huwen
.geen bezwaren heeft (in het eerste geval bepaal.delijk met de bet.: zonder kinderen); een gladde pols,
die gelijkmatig klopt; er waait een gladde koelte, een
flinke, gelijkmatige wind; (gemeenz.) dat is nogal
glad?, dat spreekt tamelijk wel van zelf, dat zal wel
uitkomen!; —
bw. op onbelemmerde wijze, vlug, vlot: het mes

,ping er glad door ; de verzen vloeiden hem glad van de
,lippen; het gaat hem glad af, hij heeft er geen moeilijkheden mede; dat loopt glad van stapel, zonder belemmeringen, het gaat als van een leien dakje; dat
zit hem niet glad, dat zit zoo glad niet, dat lukt hem
niet, dat gaat nog zoo gemakkelijk niet; (effect.)
glad terugnemen, aan de beurs effecten terugnemen
zonder report te berekenen. GLADJES, zie aldaar ; —
geheel, volstrekt: ik ben het glad vergeten; m(jn

hoed is door den regen glad bedorven; 't was glad uit;
.dat is glad onmogelijk ; ge hebt het glad mis; hij was
: glad van de w0s, was geheel in de war.
GLADACHTIG, bn. een weinig glad.
GLADAF, bw. rondweg, volstrekt: hij weigerde het
!

gladaf.
GLADAKKER, m. (-s), slecht paard, oude knol; ge'moon, liederlijk persoon.
GLADARIG, bn. (van graven) gladde aren hebbende:

gladarige tarwe.
GLADBEEK, GLADBEK, zie KLABBEEK.
GLADBEITEL, m. (-s), gereedschap der draaiers.
GLADBEK, m. (-ken), vlasbaard, melkmuil.
GLADBOENEN, (boende glad, heeft gladgeboend),

door boenen glad, glanzig of glimmend maken.
GLADBORSTELEN, (borstelde glad, heeft gladgeborsteld), iets zoolang borstelen tot het glad is:

een vilten hoed gladborstelen.
GLADCYLINDER, m. (-s), (papierm.) werktuig om
papier to gladden. glansmachine.
GLADDEKSBATTERIJ, v. (-en), (zeew.) batterij van
-een schip dat slechts geschut op het bovendek
heeft; ...KORVET, v. (-ten), ...SCRIP, o. (...schepen),
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korvet, schip met slechts eene batterij (in tegenst.
met een kuilschip, dat er twee boven elkaar heeft).
GLADDEN, (gladde, heeft geglad), polijsten, glan.zen, schuren, poetsen: klingen kan men het best glad-

den of bruineeren op houten schijven• papier gladden;
effenen, gladstrijken : toen de jeugd dit voorhoofd gladde,
nu van alien glans beroofd; gegladde tonen, zoetvloeiend, niet ruw; de keel gladden, de heeschheid
er van wegnemen.
GLADDIG, bn. tamelijk glad: 't is gladdig op straat.
GLADDIGHEID, v. glibberigheid: veel menschen vielen door de gladdigheid (der straten), onbehaardheid;
welbespraaktheid.
GLADHAMEREN, (hamerde glad, heeft gladgehamerd), met den hamer slechten, vlakken, planeeren.
GLADHARIG, bn. (van dieren, inz. van honden) van
gladde, glanzige Karen voorzien (in tegenst. met
ruigharig). GLADHARIGEN. m. my . menschen wier
hoofdharen cylindervormig zijn (in tegenstelling met
de kroes- on wolharigen).
GLADHEID, v. het glad zijn (in alle bet.)
GLADHOUT, v. (-en), gereedschap der wevers en
schoenmakers, waarmede men iets glad wrijft, likhout; (ook) gepolitoerd bout. GLADHOUTEN, bn.,
gladhouten meubelen, van gepolitoerd hout.
GLADIATOR. in. (-en), (hist.) zwaardvechter, kampvechter (bij de Romeinen).
GLADIOLUS, v. (-sen), (plantk.) zwaardlelie, zekere
sierplant met in een eenzijdige aar staande purperroode bloemen.
GLADJES, bw. glad: 't is gladjes op straat.
GLADKAMMEN, (kamde glad, heeft gladgekamd),
door kainmen gelijkmaken.
GLADLOOP, m. (-en), ook GLADLOOPSGEWEER,
o. (...geweren), geweer met niet-getrokken (gladden)
loop.
GLADMAAIEN, (maaide glad, heeft gladgemaald),
kort afmaaien (vooral van grasperken).
GLADMACHINE, v. (-s), werktuig tot het gladden
of glanzen van geverfde on gedrukte katoenen stoffen, evenzoo van papier, glansmachine.
GLADMAKEN, (maakte glad, heeft gladgemaakt),
gelijk, effen maken: met een hamer platkloppen
(van metalen voorwerpen) ; gladschuren, polijsten;
often strijken; glanzig, glimmend maken. GLADMAKING, v.
GLADMANGEL, v. (-5), mangel om het gewasschen
goed to gladden.
GLADMUIL, v. (-en), rund met blauwachtig gladden
muil of neus.
GLADNEUZEN, my. (nat. hist.) eene familie der
insectenetende vleermuizen, zonder aanhangsel op
den neus: onze gewone vleermuis behoort tot de glad-

neuron.
GLADPAN, v. (-nen), werktuig der wit- on zeemlooiers, dienende om glad to strijken.
GLADPLOOIEN, (plooide glad, heeft gladgeplooid),
met platte plooien vouwen; (ook) netjes plooien (inz.
van overhemden). GLADPLOOIER, m. (-5); ...PLOOISTER, v. (-s).
GLADROND, bn. met gelijkmatige ronding: dat

paard is gladrond van billen.
GLADSCHAAF, v. (...schaven), eene schaaf met
dubbelen beitel, om iets zeer glad to schaven, blokschaaf, zoetschaaf.
GLADSCHAVEN, (schaafde glad, heeft gladgeschaafd), met de schaaf effen maken (ook fig.). GLADSCHAVER, m. (-s).
GLADSCHEREN, (schoor glad, heeft gladgeschoren),
door scheren gladmaken: een gladgeschoren gelaat.
GLADSCHEERDER, m. (-s).
GLADSCHUBBIGEN, m. mv. (nat. hist.) visschen
met gladde schubben.
GLADSCHUREN, (schuurdo glad, heeft gladgeschuurd), door schuren effen of blinkend maken:
eene plank gladschuren (met puimsteen of zandpapier);
een gladgeschuurde ketel. GLADSCHUURDER, m. (-5),
...SCHLTURSTER, v. (-5).
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terend : het glansijjk licht der maan; luisterri.jk,
GLADSLAAN, (sloeg glad, heeft gladgeslagen), platprachtig : een glansrijk feest; het glansroke Pransche
kloppen (inz. van blik).
hof roemrijk,, schitterend: glansrijke daden; een.
GLADSLAGER, m. (-s), (w. g.) iemand die het tinne•
glansrjke
overwinning; — bw. op glansrijke wijze:
goed glad slaat of klopt.
GLADSLIJPE N, (sleep glad, heeft gladgeslepen),
hij is de moeilijkheden glansrijk te boven gekomen.
GLANSRIJKHEID, v.
door slijpen effen on blinkend maken, polijsten : gladgeslepen staal.
GLANSSCHUBBIGEN, m. my. (nat. hist.) visschen
met glanzige, glimmende schubben.
GLADSTEEN, m. (-en), (papierm.) een onderdeel van
GLANSSTEEN, m. (-en), een gladde steen, waarde gladmachine.
GLADSTRIJKEN, (streek glad, heeft gladgestreken),
mede men glanst (b. v. in papierfabrieken en pijpenmakerijen).
door strijken glad of effen maken (ook fig.).
GLADTAFEL, v. (-5), (papierm.) een onderdeel van
GLANSSTER, v. (-5), vrouw die in de pijpenfabrieken de pijpen glanst.
de gladmachine; ...TAND, m. (-en), boekbindersgereedschap.
GLANSSTIJFSEL, v. stijfsel die het linnengoed
GLADTE. v. (Zuidn.) gladheid.
glanzend maakt; ...VERF, v. glanzende verf (voor
huisschilders)
: glansverf in bussen.
GLADVIJL, v. (-en), fijne vijl, zoetvijl.
GLANZEN, ook GLANSEN, (glansde, glanste, heeft
GLADVIJLEN, (vijlde glad, heeft gladgevijld), met
de yip effen maken.
geglansd of geglanst), stralen, flikkeren, fionkeren:
GLADWEG, zonder voorbehoud, geheel, volstrekt:
daarboven glansen millioenen sterren; glimmen, blinken: een glanzend geschuurde ketel; de vergulde koegladweg bekennen, ronduit, gul bekennen; gladweg
vergeten, totaal vergeten.
peldaken glansden in het zonlicht; (fig.) zijn gelaat
GLADWERKSSLOEP, v. (-en), (zeew.) eene sloep
glansde van blijdschap, de vreugde glanst in ieders
oog; —
die een gladde buitenhuid heeft.
glans aan iets geven, glad en glimmend maken
GLADWRIJVEN, (wreef glad, heeft gladgewreven),
door wrijven effen en glanzig maken: gladgeu;reven
(van weefsels, metalen, papier, buskruit, rijst, strijkstoelen.
goed enz.): papier glanzen met een liksteen; geglansd
GLADZAK, m. (Zuidn.) iem. die platzak is, een arme
katoen.
kerel.
GLANZER, m. (-s), een werkman die stoffen glanGLAND, o. (gew.) gloed, gloeiend zaagsel.
zig maakt; (ook) een werktuig (o. a. van den leerGLANDIG, bn. (gew.) vurig, heet; (fig.) dartel, weltouwer) waarmede men glanst. GLANZERIJ, v. (-en),
lustig.
het glanzen; werkplaats waar, of de machine waarGLANDULEUS, bn klierachtig.
mede men glanst.
GLANS, m. (-en), schittering, schijnsel: de glans der
GLANZIG, bn. (-er, -st), glans hebbende, blinkend:
sterren• de zilveren glans der maan; het lampje omglanzig als sat#n; glanzig hear; het glanzige vee, dat
ringde 'hem net een flauwen glans; schijn, weerschijn :
blinkt van gezondheid. GLANZIGHEID, v.
de glans van satin, van zijde; hij liet zich door den
GLANZING, v. het glanzen, inz. eene bewerking
glans van het goad verblinden, bezweek voor de vervan het buskruit, waardoor de korrels rond worden
leiding van den rijkdom; oogen zonder glans, die niet
en glans krijgen.
flikkeren; er kwam een glans op zijn gezicht, zijn geGLARIEN, (glariede, heeft geglaried), (Zeeland en
met
een
glans
van
genoegen,
van
laat verhelderde;
Zuidn.) glinsteren, schitteren (van iets glanzigs
tevredenheid op het gelaat; GLANSJE, o. (-s), er zit geen
waarin verschillende kleuren en tinten spelen) : de
glansje op (van meubels b. v.), het glimt volstrekt
oogen van katten glarien; een glariende zUden stof;
niet; —
(van het oog van een zieke of van iem. die buiten
luister: eens zal de waarheid zich aan ons in al
zich zelven is van woede), glazig staan, verwilderd,
haren glans openbaren; zij kwam binnen in eel den
staren.
glans van schoonheid en gezondheid; praal, pracht,
GLARIOOGEN, (glarioogde, heeft geglarioogd),
weelde: de glans van het hot', ijdele glans, nietige
(Zuidn.) met wijdgeopende glazige oogen staren.
schijn, ijdele praal; aiterlijke praal en glans; wereldGLAS, o. zekere harde, broze, doorschijnende stof:
sche eer, aanzien, glorie: de glans van een geslacht,
fijn, gemeen glas; Boheemsch, Yenetiaansch glas; gevan een Imam; met glans, met eere: hY is die moeikleurd glas ; een-, twee-, vier-, twaalf-, veertigtafelig glas,
ltjkheden met glans te boven gekomen; ik heb de wedaldus onderscheiden naar het aantal platen of tafels,
dat
er in een schok gaat; eon staalgravure achter
denschap met glans gewonnen; heeft met glans
examen gedaan; —
glas; in, op glas snijden, schrijren, graveeren, er met
een middel om te doen blinken of glimmen, glanseen diamant figuren op teekenen; op glas schilderen,
middel, poetsgoed: glans voor hoedenmakers; vooral
er kleuren inbranden ; geblazen glas (t. w. broeiglas,
vensterglas, kristalglas); gegoten glas (spiegelglas,
in samenst. glasglans, kachelglans, stijfselglans.
GLANSEN, zie GLANZEN.
geribd en gegolfd glas); gesponnen glas; gebrand glas,
GLANSERTS, o. (delfst.) zilverglans; ...GAREN, o.
knappen, springen als glas; zoo broos als glas; zoo
geglansd garen.
helder, klaar, zuiver als glas, zeer doorzichtig: die
GLANSHOUT, o. (-en), een bout om iets glanzend
ever is zoo helder als glas, (ook) klaar, begrijpelijk:
to wrijven, likhout, wrijfhout ; ...HUIS, o. (...huizen),
de zaak is zoo klaar als glas, (ook) helderklinkend:
onderdeel van een buskruitfabriek, waar de korrels
hear stem is zoo zuiver als glas; —
de vloeibare massa waaruit men het glas vergeglansd worden; ...KALANDER, v. (-s), werktuig
in de katoenfabricatie.
vaardigt: het glas wordt bij een temperatuur van ongeGLANSKOOL, v. eene soort van steenkolen die zonveer 5000' C. verwerkt;
der vlam verbrandt, anthraciet.
(glazen), voorwerp van glas vervaardigd ; glaGLANSLOOS, bn. zonder glans, niet glimmend:
zen plaat: het riles van een spiegel; een tooverlantaren
zijn oogen waren dof en glansloos; (fig.) zonder fleur,
met de du, rij behoorende glazen; vensterruit: de glasaai, eentonig: allengs begun zij het lecen aan zone
zen wasschen; Cornelis had een gigs gebroken roor aan
zf)de glansloos te vinden.
de street ; de glazen insmWen, inwerpen, met steenen
GLANSMACHINE, v. (-s). (papierm.) een pletmastukgooien; — den boel, het huis door (it glazen gooien,
chine om het papier te glanzen; ...MIDDEL, o. (-5,
het buds in rep en roer brengen, ruzie maken, (ook)
-en), een middel om iets glanzend to maken.
meer verteren dan men heeft ; — zijn eigen glazen inGLANSPEER, v. (...peren). ijspeer.
smijten (of i oslaan), zijn eigen zaak roekeloos on
GLANSPUNT, o. (-en). het schoonste of schittemoedwillig bederven; — gekken en dwazen schrrjren
rendste gedeelte van of in lets: dit was het glanshun nan,sn op deuren en glazen, zie GEK (2de art.); -punt son den aconcl.
als de glazen (eene uitdr. om volkomen gezondheid
GLANSRIJK, bn. bw. (-er, -st), rijk aan glans, schitto kennen to geven) : „zit ge weer geheel gezond
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„ja, als de glazen!" — het glas (of de glazen), (ook) het
geheele venster, het raam: zfj stood voor 't glas; er
lag veel moois voor de glazen (van een winkel) ; kerkraam, kerkvenster: een geschilderd gins ; de beroemde
Goudsche glazen; het raampje van eene koets : hij
poogde het glas van het portier te laten vallen; —
glazen vat: (w. g.) flesch, kolf; (tuinb.) groengla-

teit (in tegenst. met harselectriciteit); ...ERTS,
(nat.) glanserts, zwavelhoudend silver; ...FABRIEK,_
v. (-en), waarin glas gemaakt wordt; ...FRITTE, v.
(glasbl.) aaneengebakken, gecalcineerde glasmassa,.
...GAL, v. (glasbl.) meer of minder dunvloeiend&
zoutmassa, die zich aan de oppervlakte van degesmolten glasmassa afscheidt; ...GLANS, m.
(glasbl.) strooiglas; ...GORDIJN, o. raamgordijn (in
tegenst. met overgordijn); inz. dunne gordijntjes die
aan een roede voor het benedengedeelte van het,
raam hangen.
GLASGROEN, bn. zoo groan als glas (nl. als gemeen
flesschenglas).
GLASGRUIS, o. (glasbl.) gestooten glas, fijn glas;
...HANDEL, m. de handel in glas.
GLASHARD, bn. zoo hard als glas, seer hard: (art.)granaten met glashard gegoten ijzeren punt (van deugdelijker ijzer en voller gegoten dan die met gewoon
gegoten ijzeren punt).
GLASHARMONICA, v. (-s), een muziekinstrument
der oostersche volken, bestaande uit een aantal aan
een ijzeren staaf geregen glazen kommen, die bij
het aanslaan een verschillenden toon geven; (ook)
zeker kinderspeelgoed, bestaande uit 8 of 16 op twee
gespannen draden rustende glazen plaatjes, waarop
men door middel van een kurken hamer de tonen
van een of twee octaven kan laten hooren.
GLASHELDER, bn. bw. zoo helder als glas, volkomen doorzichtig, duidelijk: een glashelder betoog ; dat
is glashelder, dat lijdt geen tegenspraak; (ook) helderklinkend: een glasheldere stem; — bw. op volkomen duidelijke wijze: hfj zette de zaak glashelder

zen klok om meloenen enz. te trekken en tegen
koude te beschutten; (w. g.) zandlooper: het glas
keeren; het glas is uitgeloopen; inz. op schepen een
zandlooper die in een half uur uitloopt, halfuursglas;
(vandaar) de tijdsruimte van een half uur: het schip
zeilde Brie mijlen in acht glazen; inz. als onderdeel
van de wacht: het etmaal wordt aan board verdeeld
in zes wachten van vier uren elk, elke wacht in acht
glazen; vier glazen in de hondetracht. twee uur na
middernacht ; de glazen slaan, door een of meer slagen
op de klok kenbaar maken, hoeveel halve uren er
in de wacht verstreken zijn; (ook) een kleine zandlooper bij het loggen in gebruik, loggias; —
glazen beker, kelk, roamer enz. waaruit men drinkt:

een blad met glazen; het glas, de glazen vullen, eelschenken; een glas ledigen, ornslaan, te diep in 't glas
kigken, zich bedrinken; hij kan geen voile (of geen
leege) glazen zien, 't is een drinkebroer; (ook) het
glas met zijn inhoud: champagne per glas; een glas
bier bestellen; een gins win inschenken; jets bespreken
under een glas (w n), terwijl men met elkaar een
flesch ledigt; iemand een glas (glaasje) brengen, toedrinken, hem een dronk toewijden; een glaasje op Z01
tad houdt de mot nit de maag, matig drinken kan
geen kwaad; (ook) de inhoud van het glas: zij drinken een glue, zij pissen een Alas, en laten de zaak zoo ale
zij was (schertsend van vergaderingen waarop niets
wordt uitgevoerd) ; een lekker glas, een goed glas (wijn),
van een goede soort (van wijn enz.); er werd een goed
(een sterig, een slordig) glas (wijn) gedronken, een behoorlijke hoeveelheid, wel wat to veal; zie verder
GLA.A SJE, —
als benaming Your verschillende voorwerpen van
glas, die alleen in het verband glas kunnen heeten,
en anders met eene samenst. genoemd worden; horlogeglas: een nieuw glas op zijn horloge laten zetten;
lampeglas: draai de clam wat neer, het glas zal springen; lens: een verrekijker bevat vhf glazen; er is een
glas nit min bril gevallen; weerglas, barometer: het

glas is gezakt.
GLASAAL, m. (...alen), (nat. hist.) zekere visch
met uiterst kleine vinnen, bandaal.
GLASACHTIG, bn. als glas, op glas gelijkende:

glazuur is een glasachtig bekleedsel; het glasachtig oog
van een drenkeling, dat wezenloos glinstert; (ontl.)
glasachtig lichaam, de geleiachtige massa in het oog,
die de ruimte achter de kristallens volt; glasachtig
vlies, het vlies dat het glasachtig lichaam omgeeft.
GLASBAK, m. (-ken), (glazenm.) stopbak; ...BEHANGSEL, o. (-s), (w. g.) raamgordijn.
GLASBLAZEN, o. het blazen van het glas tot den
vereischten vorm.
GLASBLAZER, m. (-s), ambachtsman die door blazen voorwerpen van glas vervaardigt; ...BLAZERIJ,
v. (-en), de werkplaats van den glasblazer, glasfabriek; (ook) het blazen van glas.
GLASBLAZERSBANK, v. (-en), een houten schabel
of voetbank met twee opstaande randen, waarop
de glasblazer zit te werken; ...KOSTUUM, o. in de
zegsw. in glasblazerskostuum, met bijna geen kleuren
aan het lijf; ...LAMP, v. (-en), smeltlamp, _PUP.
v. (-en), blaaspijp; ...TANG, v. (-en), tang waarmede
het in bewerking zijnde glas wordt gefatsoeneerd.
GLASCYLINDER, m. (-s); (glasbl.) een glazen cylinder, die overlangs doorgesneden is, en in een strijkoven tot eene glasplaat of tafel wordt uitgespreid;
...DEUR, v. (-en), (bouwk.) glazendeur; ...DOEK, m.
(-en), om vensterruiten meO of to nemen; ...DROPPEL, m. (-s), (glasbl.) glastraan; ...ELECTRICITEIT,
v. (nat.) de electriciteit die het glas aanneemt, als
het met zijde gewreven wordt, positieve electrici-

uiteen.
GLASHOUT, o. (-en), (bouwk.) het kalf van een
venster of een deur met bovenlicht, de horizontale
roede tusschen onder- en bovendorpel; ...HUIS, o.
(...huizen), huis van glas, broeikas, wintertuin;
...HUT, v. (-ten), glasblazerij ; ...KERN, v. (-en), glasknoop; ...KLANK, m. klank als van glas, heldere
klank; ...KLEUR, v. de kleur van het glas, eenekleur als van glas; —, (-en), smelt- of porseleinkleur,
metaaloxyde tot het kleuren en beschilderen van
glas; ...KLOMP, m. (-en), (glasbl.) klomp van gesmolten gias aan de blaaspijp; ...KNOOP, m. (-en),
ossenoog, middelste gedeelte van een cirkelvormig
geblazen plaat; ...KOOPER, m. (-s), koopman in
glaswaren; ...KOP, v. (nat.) door de natuur gevormd
hard en vast ijzeroxyde; (ook) benaming voor een
glazigen aardappel; ...KORAAL, ...KRAAL, v.(...koralen, ...kralen), nagemaakte koraal, holle glazen
bolletjes (die aangeregen worden); ...KORF, m.(...korven), mand waarin de schijven glas met stroo ge
pakt worden; (ook) glas, met mandwerk omvlochten; ...KOZIJN, o. (-en), (bouwk.) kozijn van een
raam; ...KRAMER, m. (-s), glaskooper; ...KROES,.
v. (...kroezen), (glasb.) smeltkroes voor de glasmassa;
...KRUID, o. (plantk.) zekere plant met zeer brozen stengel, behoorende tot de familie der netelachtigen: het groot en het klein glaskruid.
GLASLICHAAM, o. (ontl.) het glasachtig lichaam
in het oog; ...LIJM, o. lijm om stukken glas te
verbinden; ...MAND, v. (-en), glaskorf; ...MASSA,
v., ...MENGSEL, o. (-s), de bestanddeelen van het glas
in gesmolten toestand; ...MOZA1EK, o. mozaiek van
kleine stukjes gekleurd glas (voor gevelversiering),
...NAGEL, m. (-5), (boui,vk.) soort van spijkers, ruwe
rondhoofden; ...00G, v. (-en), glazen oog; (van een
paard) een oog waarvan de oogbol blauwachtig of
wit is; ...OVEN, m. (-5), smeltov en voor de glasmassa; ...PAPIER, o. papier dat met glasgruis isbestrooid, schuurpapier; (ook) een doorzichtige stof,
verkregen door opgeloste gelatine net zuringzuur,
wijngeest en suiker op een glazen plaat uit te gieten
en te laten drogen, eene soort van calqueerpapier;
(ook) doorschijnend gekleurd papier, eene nabootsing van gebrand glas; ...PAREL. v. (-s, -en), valsche,
onechte pare); ...PIJPEN, v. my. zeker in zee leveed_
dierengeslacht.

GLASRAAM.

GLIBBERIG.

GLASRAAM, o. (...ramen), houten gestel waarin

huis met al to veel vensters : ik zou in zoo'n glazenkast niet willen wonen.
GLAZENMAKEN, (glazentnaakte, heeft geglazenmaakt; in Noordn. alleen in de onbep. wijs), vensterruiten inzetten.
GLAZENMAKER, m. (-s), ambachtsman die ruiten
inzet, die gebroken vensterruiten door andere vervangt; (nat. hist.) zeker insect, libel, juffertje.
GLAZENMAKERSBEITEL, m. (-s), loodmes; ...DIAMANT, m. (-en), stukje diamant in een steel gezet,
om er 't glas mede to snijden; ...HAMER, m. (-s),
kleine klauwhamer met ronden kop; ...LOOD, o.
vensterlood.
GLAZENSPONS, v. (-en), spons om de vensterglazen mede to reinigen; ...SPUIT, v. (-en), houten of
koperen spuit om de glazen to wasschen; ...WASSCHER, m. (-5), workman in dienst van een glazenwasscherij ; (ook) een soort van bezem of boender
aan een langen steel, waarmede de natgespoten
glazen worden gewasschen ; ...WASSCHERIJ, v.
het glazenwasschen; —, (-en), eene maatschappij
die zich belast met het schoonmaken van vensters
en puien.
GLAZERIG, bn. (w. g.) glazig: glazerige aardappelen.
GLAZIG, bn. (-er, -st), op glas gelijkende, glasachtig; (van oogen) strak, wezenloos: de dood staarde
uit zfin glazig oog; (van aardappelen) doorschijnend
en hard: eels aardappelen doorwassen worden ze glazig
en oneetbaar. GLAZIGHEID, v.
GLAZUREN, (glazuurde, heeft geglazuurd), verglazen, met glazuur bedekken.
GLAZUUR, o. (...zuren), eene glasachtige, glinsterondo laag, waarmede aardewerk on metalen kookgereedschap overtrokken wordt, verglaassel; (ook)
het email der tanden; —LAAG, v. (...lagon), (op
eon paardenhoef) de zeer dunne deklaag van den
hoornwand.
GLAZUURSEL, o. glazuur.
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vensterruiten bevestigd worden; (ook) het raamwerk met de ruiten; ...ROEDE, v. (-n), de dunne
.spijlen of kruishouten in een glasraam; ...RUIT, v.
4-en), vensterruit; ...SCHERF, v. (...scherven), een
brok glas, een stuk van een gebroken glazen voorwerp; ...SCHIJF, v. (...schijven), cirkeironde glasruit;
{ook in 't algemeen) glasruit.
GLASSCHILDER, m. (-s), kunstenaar die kleurstoffen in glas, inbrandt en daardoor tafereelen vervaardigt; ...SCHILDEREN, o.; ...SCHILDERIJ, v.
-en o. (-en), tafereel dat uit samengevoegde stukken
,gebrand glas bestaat, of wel, waarvan de verschillende kleuren in een zelfde glazen plaat zijn ingebrand; ...SCHILDERKUNST, v.
GLASSCHRIJVER, m. (-s), graveur, teekenaar op
: glas; ...SCHUIM, o. glasgal; ...SLAG, o. (Zuidn.) glassponning; ...SLAK, SLEK, v. (-ken), vuile stof in
gesmolten glas; ...SLANG, v. (-en), eene Amerikaan:sche slangensoort met bijzonder brozen staart;
...SLIJPER, m. (-5), iem. die glas slijpt, bij het makers
'van brilleglazen, spiegelglas enz.; ...SNIJDER, m.
(-s), een werktuig met diamanten punt om glazen platen op de vereischte grootte of to snijden; ...SPECIE,
v. glasmengsel; ...SPINNEN, o. het uittrekken van
glas tot zeer lange, fijne, buigzame draden ; ...SPONNING, v. (-en), (bouwk.) uitholling in het ringhout
on de roeden van een vensterraam, waarin de vensterruiten passen; ...STEEN, m. (-en), zekere door.zichtige Italiaansche steen.
GLASTAFEL, v. (-5), glazen plaat waaruit men
vensterruiten snijdt; ...TRAAN, m. (...tranen), snel,
afgekoelde en daardoor zeer broze glasdroppel;
...VENSTER, o. (-s), (w. g.) raam dat van glazen
ruiten voorzien is; ...VERZEKERING, v. verzekering
togen schade, veroorzaakt door het breken van glasruiten; ...VLIES, o. (...vliezen), (ontl.) glasachtig vlies
in het oog; ...VLOED, m. een door toevoeging van
verschillende stollen gekleurd glasmengsel, waarvan onechte edelgesteenten worden vervaardigd;
...VOCHT, o. (ontl.) glaslichaam; ...VORM, m. (-en),
vorm van klei, hout enz., waarin de glasmassa door
blazen of person de verlangde gedaante krijgt;
...WAREN, v. my. voorwerpen van glas; ...WERK,
0. voorwerpen van glas, inz. glazen, karaffen enz.;
(ook) al de ruiten van een gebouw ; ...WINKEL, m.
(-5), waar glas wordt verkocht; ...WORM, m. (-en),
,(glasbl.) een Bros, wormvormig glazen voorwerp;
...ZAND, o. (glasbl.) zand dat bij de glasbereiding
gebruikt wordt; (ook) glasgruis; ...ZIJDE, v. een
-

glanzige, op zijde gelijkende stof, van gesponnen
glas vervaardigd; ...ZOUT, o. (glasbl.) glasgal.
GLAUBERZOUT, o. zekere kristalliseerende, kleurlooze stof, bestaande uit zwavelzure soda en water,
die als geneesmiddel gebruikt wordt [genoemd naar
GLAUBER (1- 1668), die de samenstelling dozer stof
ontdekte].
GLAZEBAKJE, o. (-s), bakje of schoteltje onder
, een wijnglas voor het morsen.
GLAZEN, bn. uit glas vervaardigd: een glazen oog,
kunstoog; — in een glazen huis wonen, door zijne
levenswijze aan het oordeel van een ieder blootstaande; — hij is op 't glazen bruggetje geweest, hij
heeft zich aan iets hachelijks gewaagd, is in doodsgevaar geweest; — h heeft glazen beenen, hij is al
to voorzichtig, durft niets aan ; (Zuidn.) hij is dronken; — een glazen boterham, (Zuidn.) een glas jenever; —
glazig: iemand met glazen oogen aanzien, met glazige, starende oogen.
GLAZEN, (glaasde, heeft geglaasd), (pijpenm.) de
pijpen polijsten met een agaatsteen.
GLAZENBLAADJE, o. (-s), kelkenblaadje.
GLAZENDEUR, v. (-en), deur in welker bovengedeelte witte of gekleurde ruiten zijn aangebracht;
...KA ST, v. (-en), kast tot berging van huishoudelijke zaken (borden, schotels, glazen enz.), met glasuiten in de deuren; (veroud.) pronkkast; (ook) een

GLEE, v. (-en), (gew.) dunne, gesleten, doorschemerende plek (in kleedingstukken of linnengoed):

er is een glee in het tafellaken; (pijpenm.) kleine overlangsche scheur in een Goudsche pijp, plek waar
het laagje klei to dun is; (kuip.) gergel, kroos.
GLEI, o. glui.
GLEIERGOED, GLEIERWERK, ook GELEIERCOED, GELEIERWERK, o. (Zuidn.) fijn aardewerk:

schotels en taljoren van gleierwerk.
GLEIS, ook GELEIS, o. eene soort van pottenbakkersklei; —WERK, o. verglaasd aardewerk.
GLEIWERK, ook GELEIWERK, glinsterend aardework, faience.
GLEIZEN, bn. van gleis vervaardigd: een gleizen

schotel.
GLETSCHER (Hd.), m. (-s), een uitgestrekt, onder
sneeuw bedolven ijsveld in het hooggebergte, dat
door zijn eigen zwaarte langzaam naar beneden
glijdt.
GLEUF, ook GLEUVE, v. (gleuven), lange, smalle
uitholling of insnijding, sleuf, groef (met een scherp
werktuig in een voorwerp gemaakt); (ook) een geul
(door de natuur of door menschen gemaakt), greppel; (ook) spleet, kloof. GLEUFJE, o. (-s).
GLIBBERBAAN, v. (...banen), (gew.) glijbaan.
GLIBBEREN, (glibberde, is geglibberd), herhaaldelijk uitglijden op een gladden of glibberigen weg:
in die halfgesmolten sneeuw glibbert men voortdurend;
(fig.) (op den levensweg) struikelen: al glibbert hun
de voet, zij blijven echter staan: (ook) glijdend voortschuiven (van iets dat glibberig is): de slang glib-

berde door het gras,
GLIBBERGLAD, bn. (dicht.) zeer glibberig: de baan
is gliblierglad.
GLIBBERIG, bn. (-er, -st), glad (van alles wat vet,
smerig, modderig of slijmerig is): een glibberige visch
e, ,u2 y7 ibberige ?caterplant; (ook) een glibberig gevoel
ale men iets glibberigs aanraakt ; gemakkelijk door
de wingers glijdende : een glibberige aal; —
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(van den grond) glad, zoodanig dat men er licht
op uitglijdt (fig. ook van den levensweg, het pad
41er deugd enz.) : een steil en glibberig pad ; (ook) nu
zon wO op een glibberig terrein, in toepassing op lastige of dubbelzinnige onderwerpen, punten van gesprek enz. die men liever vermijdt. GLIBBERIGHE ID, v.
GLID, o. zie GLIT.
GLIDKRUID, o. (plantk.) plantengeslacht behoorende
tot de familie der lipbloemigen, scutellaria: gemeen
glidkruid, blauwe godsgenade ; spiesbladig glidkruid;

klein glidkruid.

men kolen, kolen die glimmen, inz. doove kolen die
weder aangegloeid zijn; —
in het licht met gestadigen glans blinken: een rok
met glimmende knoopen; glimmende laarzen; de tafel
glimt als een spiegel ; alles glimt hier tegen je aan, alles
blinkt en schittert (inz. van goed onderhouden meubels); glimmen als een kaarsenmakerskat in den mane.
schon, helder glimmen, (ook) schertsend van personen die op hun paaschbest zijn gekleed; die koeien
glimmen van het vet, van gezondheid, welgedaanheid; (ook) schitteren, glinsteren, blinken (ten gevolge van gemoedsaandoeningen) : hunne copes

GLIJBAAN, v. (...banen), smalle, spiegelgladde baan
op ijs of sneeuw, waarop kinderen zich vermaken
met glijden. GLIJBAANTJE, o. (-s).
GLIJBANK, v. (-en), (in een giek) roeibank die onder
het roeien voor- en achteruitschuift, Eng. sliding-

glommen van blOcischap ; in zipt oogen glom een traan;
hi] glimt van ',lazier.
GLIMMEND, bn. (-er, -st), wat gilmt, blinkt: glimmende zOde; (ook in samenst.i gliminend-zwarte
paar de n.
GLIMMER, rn. (.5), (gew.) zekere soort van aard-

seat.
GLIJDEN, (gleed, heeft en is gegleden ► , langs een

gladde oppervlakte voortschuiven, sullen, inz. over
ijs of sneeuw: de jongens hebben na schooltOd nog een

kwartiertje gegleden en zijn toen naar huis geglede it;
op de billen glfjden, zeker kinderspel, ook postivagenroden genoemd; uitglippen : mijn coet kwain te ylOden
en ik viel op den grond; gemakkelijk over lets voortschuiven: de slede gleed over het ijs; de pen glijdt over
het papier; zet de ladder niet zoo schutn, anders gant
ze gloden, z j liet het goed vlug door hare vingers
den; de boot gleed over het water; zich licht, vlug voortbewegen, over lets heenzweven enz.: door het let en
glijden, gemakkelijk, onbezorgd of zorgeloos door
het leven gaan; een schaduw gleed langs den muter ;
zijn blik gleed van het een naar het ander ; -langs eene helling vanzelf naar beneden schuiven,
afzakken (door eigen gewicht, bij gebrek aan steunpunt): van de trap, van den stoel op den grond glijden;
de mantel gleed van haar schouders; die spijzen (of dranken) gljden 'never binnen, worden gemakkelijk doorgeslikt; h j liet het geld in zOn zak glOden; laat u
sonar langs het touw naar beneden gloden; —
ontglippen, ontsnappen, ontschieten: het geld glijdt
mo door de vingers, ongemerkt wordt het uitgegeven;
het boek was uit haar hand gegleden, onwillekeurig
losgelaten en gevallen; geen klacht gleed over zone
lippen, hij uitte geen klacht; dat is hem van den
duim gegleden, tegengevallen, tegengeslagen (van
omstandigheden die niet meer in remands macht
.staan); lets laten glijden, het latex' glippen, laten
schieten.
GLIJGEWICHT, o. (-en), loop- of sleepgewicht aan
,een weefgetouw, waardoor men aan den geschoren
ketting de noodige spanning geeft.
GLIM, m. (Zuidn.) glimp, korte, voorbijgaande glans:

een glint van blodschap.
GLIMHOUT,

o. verrot hoot, dat in het donker

appelen.
GLIMMER, o. (delfst.) een der bestanddeelen van
het graniet en het gneis: eene delfstof bestaande
uit kleine, glimmende, buigzame schubjes, die gemakkelijk gescheiden kunnen worden, mica; ook
kattenzileer, kattengoud en illoskovisch glas geheeten
m. (-s), een stuk van dit gesteente: een groote,
mooie glimmer; (ook) een der soorten van glimmer;
AARDE, v. aarde die glimmer bevat; —BLAD,
o. (-en), dunne doorschijnende plaat van glimmer;
in Rusland voor vensterruiten gebruikt, elders voor
ruiten in vuurovens, in vul- en reguleerkachels,
voor plaatjes boven lampeglazen enz.; —LEI, o.
een schilferig gesteente, bestaande tilt glimmer en
kwarts; —PLAAT, v. (...platen), glimmerbiad.
GLIMMEREN, (glimmende, heeft geglimmerd), (dicht.)
vonkelen, schitteren, blikkeren.
GLIMP, m. (-en), flauw schijnsel, flikkering, vonk:

er is gent glimp van vernuft in zijn geschrOf te ontdekken; er lag cot glimp van vergenoegdheid op haar
gelaat; ho was al roorbij, maar ik zag nog een glimp
van hem, nog een zweem; (ook) een schijnglans, een
bedrieglijke schijn: zich vergapen aan den talschen
glimp; hO zocht vergeefs een glimp van waarschijnlOkheld aan zijrt verhaal te geven; een glimp aan lets geven,
jets anders voorstellen of doen voorkomen dan het
werkelijk is: verontschuldigingen en uitvluchten kun-

nen can een begane fout wel zekeren glimp geven, maar
houdt daarom niet op een lout te zon; (ook) schijn,
onder een schoonen glimp
ran vriendschap; dit was slechts een glimp, om gelegenheid te vinden mij alleen te spreken. GLIMPJE, o. (-5).
dekmantel, voorwendsel:

GLIMPEN, (glomp, heeft geglompen), (w. g.) glimmen:

het glimpend kouter; glimpend geschuurde emmers.
GLIMPIG, bn. (-er, -st), (w. g.) schoonschijnend: hij
liet zich door glimpige beloften om den twin leiden.
GLIMPLACH, m. (-en), (w. g.) glimlach; geveinsde

glimt.

lath.

GLIMKEVER, m. (-s), (nat. hist.) zekere lichtgevende
for (het mannetje der insectensoort, waarvan het
wijfje glimworm heet).
GLIMLACH, m. (-en), een lachende trek op het gelaat, een lachje: een welwillende, een znnemende, een

GLIMWORM, m. (-en), (nat. hist.) zeker schildvleugelig insect, dat in het donker een zwak phosphorisch
licht verspreidt (inz. van het wijfje, dat geen vleugels heeft: het mannetje beet glimkever); (ook) scheldnaam voor een politieagent. GLIIVIWORMPJE, o. (-5).
GLINSTER, m. (-5), glinsterende yank: de blaasbalg

spottende glimlach, een glimlach speelde door haar
iranen heen ; ho zag hear met een ntedelodenden glimlack aan, met ironisch medelijden, met een gevoel
van meerderheid; met moeite onderdrukte h een
om zijne lippen speelde (zweefde) een glimlach.
GLIMLACHJE, 0. (-s).
GLIMLACHEN, (glimlachte, heeft geglimlacht), het
gelaat tot een glimlach plooien (als uiting van welwillendheid, vergenoegdheid, w eemoed, meerderheid,
glintlachte vriendelok; ik moest
spot, ironie enz.):

om zijne onnoozelheid glimlachen; 14j zeide glimlachend,
dat dit niet aanging.
GLIMMEN, (glom, heeft en is geglommen), branden

zonder vlam, gloeien: cot glimmend vuurtje; oogen
als glimmende kolen; een flauwen, gestadigen glans
van zich geven: verrnolind /tout glimt in het donker;

.de starren glommen aan den henteltrans; — geglom-

zuchtte en lichtende glinsters omkransten de gloeiende
kolen; glans, schittering: de mean wierp can zilveren
glinster over het landschap
GLINSTEREN, (glinsterde heeft geglinsterd), schitteren, tlikkeren met onzekeren glans : tallooze sterren

glinsterdeet aan den hem el , vroolyk speelde de lentezon
op de glinsterende daken, , de bevroren ruiten glinsterden in het maanlicht, er glinsterde een traan in haar
oog ; ik zag aan zOne glinsterende oogen, dat mOn var.
haal Item trof.
GLINSTEREND, bn. (-er, -st), glinsterig; (ook in
samenst.) de muren wuren glinsterend-wit.
GLINSTERIG, bn. (-er, -st), (w g.) vonkelend, schitterend : als glinsterig marmer blinkt het quilt.
GLINSTERING, v. (-en), het glinsteren, flikkering,
glans: de glinstering rein het goad, van de oogen.
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GLINT, ook GELINT, GELIND, o. (-en), (gew.) een

uit palen en latwerk bestaande heining, dienende
om weiden af to deelen of twee erven van elkaar
te scheiden; (ook) latwerk ter omrastering van boomen of ander gewas.
GLINTING, v. (-en), hek om de stoop van een huis;
latwerk om vruchtboomen to ondersteunen of leiboomen langs to leiden. GLINTINKJE, o. (-s).
GLIP, m. (-pen), (w. g.) spleet eener pen; (ook)gnpende snede (b. v. met een schaar in een stuk
linnen).
GLIPPEN, (glipte, heeft geglipt), (w. g.) eene spleet
in eene pen maken.
GLIPPEN, (glipte, is geglipt), op een glibberig
oppervlak uitglijden: min voet glipte op den gladden
vloer ; (ook) snel voortglijden: men zag tal van sleetjes
glippen over het 'ifs; glipte vlug door de menschen
heen, —
ontglijden, ontschieten : hi] liet het glas uit de harden glippen; geen zucht glipte van haar lzppen; toen
vatte z.zz.fj den draad van het gesprek, then hg had laten
glippen, weder op; de gelegenheid laten glippen, die
ongebruikt laten voorbijgaan; iemand of lets laten
glippen, laten schieten, aan hun lot overlaten; —
ontsnappen, vluchten hij is gaan glippen, hij heeft
zich uit de voeten gemaakt; iemand laten glippen,

toelaten dat hij ontvlucht. GLIPPING, v. (-en).
GLIPPER, m. (-5), (hist.) tijdens de Spaansche troebelen, benaming der uit de steden van Holland uitgewekene Spaansch- en Roomschgezinden; —
een glipper(tje) maken, heimelijk een ongeoorloofd
uitstapje doen.
GLISSADE, v. (-n, -s), het uitglijden van den voet;
(ook) zekere danspas: pas glisse.
GLISSEN, (gliste, heeft en is geglist), glijden: de
jongens zon aan 't glzssen op een baantje; de weg was
zoo glad, dat ik al glissende (door telkens een eind Yoort
to glijden) hierheen ben gekomen; ik liet mij tangs een
plank naar beneden glissen; mijn jas zs van den stoel
geglist, van den stool op den grond gegleden.

GUT, ook GLID, o. een loodoxyde, verkregen bij
de afscheiding van zilver uit lood door smelting in
de open lucht, en bestaande uit glinsterige schubben ;
gewoonlijk loodglit geheeten, of wel, naar de roodgele
of witte kleur, good- of zilverglit; —GAT, o. (-en), het
gat in den drijfhaard waardoor het glit wegvloeit.
GLOBAAL, bn. bw. niet tot in bijzonderheden
nauwkeurig berekend, ruw : een globate begrooting;
globale ciffers; — bw. bij raming, bij overslag: cte
verkooping heeft globaal f 3000 opgebracht.
GLOBE, v. (-5, -n), wereldbol, hemellichaam: al die
globen zonder tal, die in 't oneindige oinzweven; een
bol (van koper, bout of papier) die in een zoogenaamden steel om zijne as beweegbaar is en waarop hetzij de oppervlakte der aarde(aardglobe),hetztj
de sterrenhemel is afgebeeld (hemelglobe).
GLOBULEUS, bn. kogelvormig, uit kleine bolletjes
bestaande.
GLOBULINE, v. (scheik.) zekere eiwitachtige stof
in de bloedbolletjes.
GLOED, m. hitte, warmte, die van een vurige
massa uitstraalt: de felle gloed der ion; (ook) het
vuur zelf: z() konden den gloed niet blusschen; (gew )
gloeiend zaagsel, waarmede de bakkersoven word c
gestookt; (ook) de warmte in het dierlijk lichaarn:

's levens gloed; de koorts scheen eindelijk haar hoogsten
gloed te hebben bereikt, (fig.) vuur, bezieling, vervoe.
ring: in gloed geraken; hij sprak met glued, met vuur,
hartstochtelijk ; de gloed der hartstocht; —
afschijnsel van vurige of lichtgevende voorwerpeu• de gloed van den brand teas wren ver te zien , de
lucht stand in gloed, gloorde; een donkere gloed kleurde

sine wangen, hij word schaamrood, (ook) schittering: de levendtge gloed van zyn sprekend cog; eon,
gloed van kleuren; do roode gloed der I onkel ende rot 13nen; (ook) de glans (inz. die der nieuwheid) op gewoven stollen. er ligt een prachtige gloed op dat
floweel, de gloed der nieuwheid is er af.

GLOEISTAAL.
GLOEDNIEUW, bn. fonkelnieuw, waar de gloed der
nieuwheid nog op ligt: een gloednieuwebroek; (fig.) dat
denkbeeld is gloednieuw ; ...ZWART, bn. (van paarden) donkerzwart met zeer glanzig haar.
GLOEIBAK, m. (-ken), (goudsm.) bak van dun ljzer

waarin men lets gloeit op het vuur.
GLOEIEN, (gloeide, heeft gegloeid), (van zaken)
door vuur enz. tot rood- of witziens toe verhit zijn:
gloeiend Ozer; de kachel staat gloeiend; zeer warm
zijn : het duinzand gloeide order onze voeten; hare wangen gloeien van inspanning; mfin geheele vinger gloeit
en klopt (ten gevolge eener verzwering); zonder vlam
brander: het gloeiende vuur in den haard; (fig.) een
koortszg vuur gloeit door zene aderen; hij gloeide van
liefde voor het vaderland, blaakte er voor; gloeien van
toorn, van verontwaardiging, van eerzucht; hij sprak
in gloeiende bewoordingen, vurige taal; —

schijnen, schitteren, een roodachtig licht verspreiden : on 't westen gloeide de avondzon; rood gekleurd
zijn, in gloed staan: het gloeien der Alpen (bij het
ondergaan der ion); gloeiende wangen, door een blos
gekleurd; fonkelen, vlammen: zijn groote donkere
oogen gloeiden in de holle kassen; de wijn gloeide in
het glas; —
sterk verhitten , gloeiend maken: het draad van staca
wordt van tiycl tot tad flauw-rood gegloeid;
(fig.) doen
ontgloeien, doen biaken : verrukking gloeide ons 't hart;
(ook) doen biozen, kleuren: de geestdrift gloeide z#ne
wangen. GLOEIING, v.

GLOEIEND, bn. bw. (-er, -st), tot gloeiens toe verhit: met gloeiende tangen nfjpen, een gloeiende kogel,
tot roodgloeihitte gebracht projectiel; 't is eengloeiende
spijker, (scherts.) van eene slecht brandende lantaren of lamp; dat valt op een gloeienden steen, eig. van
een verkwikkenden dronk, doch meestal gezegd als
men lets (b. v. geld) ontvangt op een oogenblik dat
men er juist zeer verlegen om is; brandend hoot:

pas op, de soep is gloeiend; een gloeiende hitte, zeer
groote hitte, lets met gloeiende kleuren schilderen, met
grooten gloed; een gloeiende blos, een kleur als vuur;
vurig: gloeiende blikken; gloeiende tool; een gloeiende
toast; hij drukte een glocienden kus op haar wangen; een
gloeiend feest, een opgewonden partij ; heftig, krachtig: gloeiende geestdrift; een gloeienden hekel aan iemand
hebben; ook ter aanduiding van een hoogen graad:
is een gloeiende deugniet, een aartsschelm; —
bw. in hooge, in de hoogste mate : zich gloeiend
vervelen; hij was er gloeiend boos over; gloeiend rood,
van een vurig roode kleur.

GLOEIENDHEET, bn. buitengewoon hoot, kokendheet : een gloeiendheete aardappel.
GLOEIENDIG, bn. (-er, -st), (gew.) gloeiend, heat,
vurig.
GLo
EIERIG, bn. eon onaangenaam gloeiend gevoel
oebbende: ik hen zoo gloeierig, ik heb zeker koorts;
gloeierige wangen.
GLOEIHAARD, In. (-en), (metaalw.) haard waarin
men metalen verhit.
GLOEIHITTE, v. (techn.) de warmtegraad waarbij
and oorschijnende lichamen beginnen to gloeien: een
rnelauldraad tot do gloeihitte verwarmen; roode, witte
waarbij de voorwerpen roodgloeiend of
witgloeiend warden; (ook) zeer sterke hitte: een

gloeihitte,

Afrikaansche gloeihitte.

GLOEILAMP, v. (-en), lamp waarin de lichtbron
een door een electrischen stroom gloeiend gemaakt
voorwerp, b. v. een bamboevezel, is: electrische gloeilampjes; ...LICHT, o. het licht van eene of moor
gloeilampen.
GLOEIOVEN, m. (-s), (metaalw.) oven waarin de
smeedijzeren of stales platen tot gloeihitte wooden
gebracht; oven om projectielen (kogels enz.) to
gloeien; ...PAN, v. (-nen), gloeibak; ...ROOSTER, m.
(-s), rooster waarop projectielen worden gegloeid.
GLOEISPAAN, m. (-en), (smed.) afschilferende, onder
het gloeien geoxydeerde i.jzerdeelen, hamerslag,
...STAAL, o. eene op een buzondere wijze bereide
soort van staal.
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GLOEPE, v. (-n), (gew.) eendenkooi; (ook) een fuikvormig latwerk in de eendenkooi. Vgl. GLUIP.
GLOMMEN, (glomde, heeft geglomd), (gew.) glimmen : een glommend kooltje.
GLOOI, m. glooiing, helling: langs den glooi der
heuvelen.
GLOOIEN, (glooide, heeft geglooid), met eene flauwe
helling afloopen: de weg glooide een weinig.
GLOOIEND, bn. bw. niet steil, met een flauwe helling: een zacht glooiend pad; — bw. op zacht hellende
wijze : de zitplaatsen liepen glooiend op.
GLOOIING, v. (-en). helling: de glooiing eener hoogte;
(waterb., vest.) helling der zijde van een weg, dijk
of kade, talud: steenen glooiingen aan de zeedJken;
—HOEK, m. (-en), hellingshoek, standhoek van het
glooiings- en het waterpasvlak; —METER, m. (-s),
hellingsmaat, —VLAK, o. (-ken), hellend vlak.
GLOOP, v. (glopen), (bouwk.) zeker ornament tot
vulling van venstertraceeringen: een nauw toelooloopende holte in den vorm van een cirkelsegment,
een peer, een hart of een puntboog, waarvan er
doorgaans drie of meer naast elkaar worden aangebracht.
GLOOR, m. gloed, glans, schijnsel : de gloor van een
smeulende turf; de laatste gloor van 't West verbleekt;
(fig.) in vollen gloor, in vollen luister.
GLOP, o. (-pen), (gew.) slop, nauwe doorgang tusschen twee hooge voorwerpen: er is een glop tusschen
die huizen; (ook) een doodloopende, nauwe steeg,
keerweer; open ruimte, gat: dit maakt een glop in
mine beurs; een groot glop, een open, onbebouwd vak
in eene rij huizen; hier is een glop in de historie, eene
gaping, lacune. GLOPJE, o. (-s).
GLOREN, (gloorde, heeft gegloord), glimmen, glanzen: er gloorde geen sprankje vuur in den haard;een
zacht, glanzend schijnsel geven, lichten: de ochtend
begon te gloren; flikkeren: er gloorde iets wilds in zfin
oog; gloeien, blaken: zij doet mijn boezem gloren;
(dicht.) doen glimmers, doen gloeien: wees welkom,
heilrzjkst licht, dat ooit de dagkim gloorde.
GLORIA, v. (R. K.) het begin van het tweede deel
der gezongen mis; glorie: lang zullen ze leven in (de)
gloria !
GLORIA-PARAPLU, v. (-'s), eene paraplu van gloriazijde ; ...ZIJDE, v. zeker sterk, niet verkleurend,
goedkoop weefsel.
GLORIE, v. roem, eer: aardsche glorie; in glorie, in
beroemdheid, in eere; hij stelt er zijn glorie in, alom
bekend te zijn; ik liet hem de glorie der overwinning;
ook in tallooze samenst.: gloriebaan (de weg tot
roem), gloriedaad (roemrijke daad), gloriekrans, gloriekroon, glorieteeken, gloriezucht (begeerte naar room)
enz., —
het zich beroemen op lets: vol glorie vertelde de
knaap wat h# gedaan had; -, (glorin), iets om zich op to beroemen, roem,
sieraad : zijn zoon is zfjn glorie; hij is de glorie van
z#n land; —
eer en prijs, heerlijkheid: God, Wien alle glorie toekomt; glorie zij den Vader, en den Zoon, en den Heiligen Geest; pracht, praal: in voile glorie, in vollen
luister; hemelsche heerlijkheid: wanneer gij nevens
den troon des Heeren in eeuwige glorie zult gezeten
zijn; —
(R. K.) stralenkrans, lichtkring om het hoofd van
heiligen en hemelingen, aureool, nimbus : de Maagd
Maria wordt afgebeeld met eene glorie van gouden
sterren; eene voorstelling van den geopenden hemel
met God den Vader, Christus, de Engelen en de Gezaligden: het kind Jezus in glorie.
GLORIEDRONKEN, bn. (dicht.) dronken van roem;
...RIJK, bn. bw. roemrijk: zin glorierijke naam;
een glorierfjke overwinning; heerlijk: Gods gloriertjke
troon; verheerlijkt, zalig: U looft het glorieroke koor
der apostelen.
GLORIETTE, T. (-s), prieeltje, tuinhuisje.
GLORIEUS, bn. (glorieuzer), roemrijk.
GLORIEVOL, bn. roemrijk: een glorievolle dood;

prachtvol, luisterrijk: de robffnen schitterden in glorievollen luister.
GLORING, v. gloor:
zagen aan de glaring van de
lucht, dat er ergens brand was.
GLOS, ook GLOSSE, v. (glossen), (als term in de
wetenschap) een woord dat door den lezer of gobruiker van een handschrift tusschen de regels of
op den kant word geschreven, ter verduidelijking,
of als vertaling, van een woord in den tekst: een
Grieksch handschrift met Latijnsche glossen, (in gedrukte werken) verklarende aanteekening op den
kant der bladzijde; (in ruimeren zin) verklarende
uitlegging, commentaar: de tekst is klaar, men behoeft hier geen glossen, hij geeft hem den tekst met de
glos, doet hem tekst on uitleg, vertelt alles tot in
bijzonderheden; — glossen op iets maken, aanrnerkingen, spottende opmerkingen over lets maken.
GLOSSARIUM, o. (...ria), eene lijst van glossen in
alphabetische v olgorde ; (ook) verklarende woordenlijst op een ouden schrijver.
GLOSSEEREN, (glosseerde, heeft geglosseerd),
met aanteekeningen voorzien; (ook) aanmerkingen
maken.
GLOSSEN, (gloste, heeft geglost), (w. g.) glossen,
stekelige aardigheden op iets zeggen.
GLOSSENMAKER, m. (-5), ...MAAKSTER, v. (-s),
die glossen, aanmerkingen op jets maakt.
GLOSSITIS, v. (geneesk.) tongontsteking.
GLUCOSE, ook GLYCOSE, v. druivensuiker.
GLUT, ook GLEI, o. dekriet; (ook) gezuiverd roggestroo ; (-en), bos riot of roggestroo.
GLUIP, v. (-en), (gew.) root, spleet, nauwe opening:
de deer staat op eene gluip, op een kier; — ter gluip,
tergluips, g.) tersluiks : zij keek ter gluip naar hem.
GLUIPEN, (gluipte, heeft gegluipt), loeren, iemand
bedektelijk zien to benadeelen: de moord gluipte uit
het akelig woud; van terzijde naar iets of ism. loeren, valsch of huichelachtig kijken: met gluipende,
terneergeslagen oogen; hi gluipt door de deur, gluurt
door een kier; (ook) van onder zijn hoed of pet naar
iemand kijken of met de pet diep voor de oogen
getrokken loopen; sluipen: hij sloop gluipend road;
een gluipende voetstap.
GLUIPEND, bn. gluiperig, valsch, geveinsd: gluipende huichelaars; gluipende list.
GLUIPER, ook GLUIPERD, m. (-5), iemand die met
slinksche streken omgaat, valschaard, huichelaar:
die jongen is een gluzper; (ook) iemand die niet Oink
uit de oogen kijkt, maar van onder zijn diep op de
oogen gedrukten hoed rondgluurt.
GLUIPERIG, bn. bw. (-er, -st), gluipend, huichelachtig, niet eerlijk, niet open: valsche gluiperige oogen;
ziet er gluiperig uit; een gluiperige streek. GLUIPERIGHEID, v.
GLUIPERTJE, o. (-s), (gew.) een gluipertje maken,
stilletjes uit school wegblijven, spijbelen.
GLUIPHOED, m. (-en), ook LUIPHOED, hoed met
breeds, rondom neergeslagen randen, sombrero, huilebaik.
GLUIPSCH, bn. bw. (w. g.) gluiperig: een gluipsch
mensch.
GLUISCHOOF, v. (...schoven), een bos glui.
•
GLUNDER, bn. bw. (-der, -st), glanzig, holder, frisch,
opgewekt: een glundere boerendeern, een frissche,
heldere meid; wat ziet er glunder uit, opgewokt,
met een glans van genoegen of voldoening op het
gelaat; — bw. op eene wijze die blijk geeft van
vergenoegdheid, voldoening: zjj lachte zoo glunder.
GLUNDERHEID, v.
GLUREN, (gluurde, heeft gegluurd), ter sluik, met
nieuwsgierigen, onderzoekenden blik kijken: om een
hoekje gluren; zij gluurde door een reet van de deur;
hij gluurde over haar schouders; (fig.) komen uitkijken (inz. tusschen boomen of gebladerte): de roods
daken der huisjes gluurden uit het groen. GLURING,
v. (-en).
GLUTEN, o. (scheik.) kleefstof, een product dat bij
de stijfselmakerij uit de tarwe of mais wordt ver-
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kregen, en dat bestaat uit de eiwitachtige deelen
der graankorrels.
GLUUR, m., op den gluur staan, op de loer staan;
(gluren), ook GLUURNET, o. (-ten), (vissch.) eene
soort van palingfuik, die naast een hoek van het
land wordt uitgezet.
GLUURDER, m. (-s), GLUURSTER, v. (-s), die gluurt
of loert.
GLUURNET, o. zie GLUUR.
GLUUROOGEN, (gluuroogde, heeft gegluuroogd),
gluren: zfj gluuroogt door een heg, of neef komt aan-

hij heeft zijn
wensch verkregen, is gelukkig geweest; — o (groote,
goede) goden schertsende uitroep van verwondering,
(ook) als basterdvloek: groote goden, west zal er nu
gebeuren!; (in het 0. T., in tegenst. met Jehova)
valsche godheid, afgod, leugengod: gij zult geen andere

getreden.

de beheerscher der tegenwoordige wereld, (later) de
verpersoonlijkte Tijdgeest, de geest van ongeloof en
twijfel; (ook) van menschen of zaken die men bij
godheden vergelijkt of die men vergoodt : (hist.)
aardsche goden, vorsten en regeerders als de van God
gestelde geordineerde Machten, (ook) de grooten der
aarde; de mindere goden, de personen die niet de
voornaamste plaats bekleeden, inz. met betrekking
tot kunst en wetenschap, de minder begaafden;
verbeeldt zich dat hfj een klein godje is, dat ieder hem
op zijn wenken moat dienen; iemand als een (halven)

v. (scheik.) een kleur- en reuklooze,
stroopachtige vloeistof met zoeten srnaak, die tot
verschillende doeleinden wordt gebruikt, oliezoet.
GLYCOSE, v. zie GLUCOSE.
GLYPHIEK, v. glyptiek.
GLYPHOGENE (Fr.), v. een bljtmiddel om op staal
te etsen : salpeterzuur met wijngeest en helschen
steen.
GLYPHOGRAPHIE, v. houtsneegravuren door middel van galvanoplastiek nabootsen op koperen platen, die op de boekdrukpers gebruikt kunnen worden.
dLYPTIEK, v. de kunst om met beitel of graveernaald in steen te beeldhouwen of to snijden.
GNAP, bn. bw. (gew.) knap.
GNEIS, o. (delfst.) zeker gesteente, bestaande uit
kwarts, glimmer en veldspaath: grauw gneis bevat
. GLYCERINE,

weinig kwarts, rood gneis veel.
GNIEP, GNIEPERIG, GNIEPIG, GNIEPIGERD, zie
GENIEP, enz.
GNIFFELEN, (gniffelde heeft gegniffeld), onderdrukt lachen : zij zaten to gnitfelen.
GNOE, o. (-s), (nat. hist.) zekere soort van antilope
in Afrika, ook het wilde beest, hertepaard en hertestier
geheeten.
GNOKKEN, (gnokte, .heeft gegnokt), ook GNUKKEN, (gnukte, heeft gegnukt), (gew.) zeurend vleien,
met de oogen bedelen: als ik wat eet, zit die hond
,

te gnokken.
GNOMEN, v. my. leerrijke spreuken, zinspreuken.
GNOMISCH, bn., gnomische dichters, gnornici, dichters
van gnomen.
GNOMON, o. (-s), (sterrenk.) een toestel (zuil) om
de hoogte der zon te bepalen, eene soort van zonnewijzer. GNOMONICA, v. de kunst om zonnewijzers
te vervaardigen.
GNOOM, m. (gnomen), aardgeest, kabouter.
GNORREN, (gnorde, heeft gegnord), (gew.) knorren:

een gnorrend zwijn.
GNORTEN, (gnortte, heeft gegnort), (gew.) gnorren:
varkens worden al gnortende vet.
GNOSIS, v. (godg.) de diepere kennis aangaande

de godsdienstige waarheden. GNOSTICISME, v.
(godg.) het systeem, de leer der gnostieken. GNUSTIEKEN, m. my. (godg.) theosophen in de 2de — 5de
eeuw n. Chr., die door middel van kosmogonische
bespiegelingen en Oostersche mythen een diepere
verklaring omtrent het wezen der dingen meenden
to kunnen geven.
GOAREES, m. (...reezen), inwoner van Goa in VoorIndi.
GOBBELEN, (gobbelde, heeft gegobbeld), (gew.)
gulperi, gutsen : de melk gobbelt uit den emmer, draag
tech voorzichtiger ; (Zuidn.) braken, overgeven.
GOBELIN, o. (-s), behangseltapijt uit wol of zijde,
of wel uit beide, met ingeweven kleurrijke voorstellingen en figuren [geheeten naar den Parijschen
verver GOBELIN] ; —STEEK, m. (...steken), (tapiss.)
zekere soort van vlakken steek, die over twee of
drie draden van het gaas gewerkt wordt.
GOD, m. (-en, goOn), godheid, bovenmenschelijk,
machtig en aanbiddelijk wezen (bij heidensche volkeren): de goden der oude Egyptenaren; (bij de Grieken en
Romeinen) God Jupijn ; Mars, de god (1( s oorlogs; de god
van den slaap; een halve god, een heron, held, uit
een god en eene vrouw geboren, (ook) godheid van
lageren rang; bij de goden zweren; de goden aanroepen;

hij heeft heden een goeden god gediend,

goden voor min aangezicht hebben; de goden der vol.
keren, de goden der heidensche volkeren, de uitheem-

sche goden; (ook) beeltenis eener godheid (van hout,

steen, metaal) die vereert wordt, afgodsbeeld: een
houten god; (in het N. T.) de god dezer eeuw, de Booze,

god vereeren, met hem dwepen, hem vergoden; de
eene mensch is den ander een god, de een wordt door
den ander afgodisch vereerd; — van den buik zijn god
maken, zich alleen bekommeren om lekker eten en
drinken; — de ronde goden, (scherts.) het geld; — by
zit bij de goden, hij is bezig zijn geld to tellen; —
(ook) van iets geduchts, dat met ontzag vervult: zie
je dien knuppel wel ? als je een kik geeft, is dat je god
(of de god, daar je aan zult gelooven); GODJE, o. (-s); —

(zonder meerv.) (bij Joden en Christenen) het Opperwezen: er is e'en eenig God; in den beginne schiep God

hemel en aarde; geeft den keizer wat des keizers is, en
Gode wat Godes is; eere zij God in den hooge; (bijb.)
de Heere God (of God de Heere), ter vertaling van
Jehova (Jahwe); God is liefde; de almachtige, eeuwige,
genadige God ; Gods goedheid ; Gods alomtegenwoordigheid; (in tegenst. met andere goden) de God der goden,
de hoogste, machtigste God; de God _Abrahams, Isadcs
en Jacobs, Jehova, de God van Israel; de God onzer
vaderen; de God van Nederland, God wiens zichtbare
bescherming en leiding in Nederlands geschiedenis
blijkt; (met epitheton ornans) de God der heirscharen;

de God der genade, des levens; —
God loven; God aanbidden; God vreezen; Gode (God)
danken, dienen; aan God gelooven; — de wijsheid dezer
wereld is dwaasheid bij God, in Gods schatting; — in
God zullen wfj kloeke daden doen, in Gods gemeenschap, met zijne hulp ; — get met God, (bij een afscheid)
in Gods hoede; — min ziel dorst naar God; — naast
God ben ik u min leven verschuldigd; (als formule in
zeevrachtbrieven) ik A .. schipper naast God van min
schip enz.; — op God betrouwen; — tot God bidden; vertrouwend opzien tot God; — de liefde is uit God, van
God uitgegaan, in Zijnen geest; — van U zijn alle
dingen, van U, o God! alleen, van Uwentwege, door
U beschikt; — genade vinden voor God, voor Gods aangezicht, in Zijn oog; voor God en vaderland, ter wille,
ter verdediging van; —
(met betrekking tot het leerstuk der Drieeenheid)
de drieeenige God: God de Vader, God de Zoon, God
de Heilige Geest; (met toepassing op God den Zoon)
Christus: de Moeder Gods, de Alaagd Maria; God die

aan het kruis voor ons gestorven is; Gods vleesch en
bloed, (met betrekking tot het R. K. leerstuk der
transsubstantiatie) het brood en de wijn die in de
Mis aan God worden opgeofferd; —
(in tal van min of meer vaste uitdrukkingen): hij

vreest God noch Zijne heiligen, hij weet van God noch
Zijn gebod, 't is een goddeloos mensch; — waar God
eene kerk sticht, daar boo wt de duieel eene kapel,
schertsend gezegde omdat men bij de iedere kerk
eene herberg vindt; — men ziet er God noch goed
mensch, (scherts.) het is er eenzaam, zeer afgelegen; —

hi)* haalt eon eon potscherf (; orl en de wereld overhoop,
orn de minste beweegt hij hemel en
aarde; — dat zullen 'it'll God en den inolenuar late

GOD.
scheiden : die scheiden zooveel, gezegd als men jets
onbeslist laat; God als de almachtige, die alles beschikt: de mensch wikt, maar God beschikt; — zooals
het Gode behaagt, als uiting van berusting in Gods
wil; — zoo God wil (en w# leven), als vroom voorbehoud bij uitgesproken beloften en voornemens;
bij
—als'tGodbelift,zoregnthmealwinde,
God is alles mogelijk; God als de Algoede: bij God
is genade, maar bij hem niet, gezegd van een streng,
onbarmhartig man ; — aan Gods zegen is alles gelegen; — God geneest en de dokter trekt het geld; God
als helper: God z# met ons, bescherme ons; — wien

God bewaard is wel bewaard; — met Gods help sal
ik het volbrengen; — met God en met eere, langs eerlijken weg, zonder schande; — dertig met God, gezegd
bij het tellen, naar men meent ter bezwering van
het kwaad dat men, denkende aan het Judasloon,
met het getal 30 verbonden achtte; — elk voor zich en,
God voor ons allen, men moot niet alles op de voorzienigheid laten aankomen, maar zich zelf zien te
helpen; God als alwetend, rechtvaardig rechter:

men kan God niet bedriegen; — het schreit tot God, het
is God geklaagd, het is een schreeuwend onrecht;
—Godkastij lenhjifet;—Godbetal ewkn
niet, maar hij betaalt eons op het einde, de vergelding
Gods komt niet dadelijk, maar blijft niet uit; (in
andere opvattingen) : daar is nieonand volmaakt clan
God alleen, alle menschenwerk is onvolmaakt (gezegd om eigen tekortkomingen to verontschuldigen); — 't ware te wenschen, dot God no maar toetradt, (van een zieke voor wien de dood eene verlossing zou zijn) dat onze Lieve Heer hem nu maar
haalde; - leven als God in FrankrUk (of lijk God in
Saksen), zie FRANKRIJK; — den pot, een God, of z2)
zijn pot en God, (eigenl. van kloosterlingen die geloofs- en tafelgenooten zijn) zij zijn geheel een, onafscheidelijk (van vrienden gezegd) ; — (Zuidn.) goed in
God zijn, good van vertrouwen, lichtgeloovig zijn; —
(Zuidn.) de ton gaat te gode (of te go), gaat onder; —

Wilhelmina, bij de gratie Gods koningin der Nederlanden, bij, door Gods genade; — op Gods genade,
zie GENADE; — in Gods naam, om Gods wil, zie
GODSNAAM, GODSWIL; — kerk houden onder Gods
blauwen hemel, onder kerktijd wandelen; in Gods
vr#e natuur wandelen; — Gods water over Gods akker
laten loopen, de zaken aan Naar beloop laten, fiolen
laten zorgen; — Gods lieve eten, (Zuidn.) het broodje
Gods, het kostelijke, door God geschonken dagelijksch
brood; —
Gode z# dank!, God zij gedankt, vgl. GODDANK; —
mag God (wel op zijn bloote knietjes) clank-en, (gemeenz.) hij moot erg dankbaar zijn, mag wel van geluk spreken; — God geve (gunne) ..., of (bescheidener
uitgedrukt) gave God!, in wenschen ; — God hebbe zijn
ziel, zij zijner ziele genadig, als men melding maakt
van een overledene; — iemand in Gods heilige bescherming bet•6.18n, aan Gods hoede toevertrouwen
(bij het afscheid nemen) ; trees Gode bevolen, (aan het
slot van een brief) vaarwel!;
God helpe u, sta
bij (als groet): het is wel gezegd : „God helpe u", maar
de bedelaars hooren het niet gaarne, schoone woorden
alleen baton niet; — zoo waarlijk helpe mij God almachti g ! in het eedsformulier; (gemeenz.) zoo

moet mij God helpen, God zal me lief hebben, God vertroost' me, bekrachtigingen bij eede van hetgeen men
zegt, of uitroepen van verbazing; — God Toone het je,
als dankzegging voor eene aalmoes; — God zegene
u!, als heilwensch (inz. bij het drinken of als men
niest); — God beware me, God vergeve me!, (ook) als
uitroep van schrik, verbazing, verontwaardiging;
ter afbidding, bezwe—datverhode, atker God!,
ring van onheil; — God betere het, God beter't (eigenl.
als vrome wensch bij de vermelding van een ramp)
God geve hierin verbetering, (meestal als uitroep
van verontwaardiging) o schande! ergerlijk genoeg!
(ook als halve vloek) waarachtig, zoo waar l;
als bevestigingsformule, waarbij men
—God we t.
God tot getuige neemt: God weet, dat ik waarheid
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spreek; (ook) als uiting van onzekerheid, om to ken
nen to geven dat men iets volstrekt niet weet : God
weet waar die sleutel gebleven kan zjjn I, God mag
weten waartoe dat client; —
(in zegswijzen ter bekrachtiging der waarheid, ook
ais vloek)
God!, b# God almachtig!; — God strafe
(plage) m#, indien het niet zoo is; — God (ver)doeme
mfj, Godverdomme, Goddome! — een Jantje Goddome,
een ruwe, onverschillige kerel ; (in uitroepen als
uiting van plotselinge aandoeningen, vaak als tusschenw.) God!, o God!, och God!; goeie God!; wel God

al(le)machtig I; God in den kernel!, God in den Haag!;
(Zuidn.) God hemelsche deugd!; Jezus God Loch!;
—(inverschilndeopztlijkevrominge):och
gut!; gort!; gunst !, goeie gruffer', I; gomme(s) !; gossiemijnel; godverdikkeme I; Jandoppie! ; Jandorie !, pots!;
potclorie ! ; potverdomme I; gouwe-doozen-met-blikkenranden ! enz. ; vgl. GANS (2de art.); —
(als versterking) 't is godsliederlijk vervelend,
uiterst vervelend ; zie GODGANSCH, GODSJAMMERLIJK; — ik weet er Gods ter wereld niets van, niets
hoegenaamd; hoe is het Gods ter wereld mogelfjk ! als
uiting van sterke verwondering: —
(in de bespiegelende wijsbegeerte) de eeuwige oorzaak van al het bestaande, het Absolute.
GODBEHAAGLIJK, bn. zie GODEBEHAAGLIJK.
GODDANK, tw. [eigenl. God z# dank
uitroep van
blijdschap of voldoening goddank dat die Wen voorbij
zUn; — goddank, de korf is red, het is klaar.
GODDELIJK, ook GODLIJK, bn. bw. (-er, -st), de
natuur van eene godheid hebbende: goddelijke wezens;
onze goddelijke meester, Jezus ; aan eene godheid eigen :

de gocldelijke voorzienigheid; aan de Romeinsche keizers
werd na hun dood goddelijke eer bewezen ; wat de uiting
van eene godheid is: door goddelijke openbaring; het
goddelijk Woord, de bijbel ; eene bedienaar des goddeltjken Tfroords, een predikant; door God gezonden of
bezield: een goddelijk dichter; door God verleend:
het goddelijk, recht der Overheid; 1?embrandts goddelijk
genie; als van God, hemelsch, verrukkelijk : goddelijke
muziek ; wat een goddeli)k weder; een goddelUk meisje;
soms als bloote versterking: ga je goddelijken gooi,
ga je goddelfjken driehoek, gamy gang, volg uw zin; —
bw. op goddelijke wijze: de liefde, waarmede God
ons godlijk wil beschenken ; overheerlijk:
zingt goddelijk, 't is een goddelUk schoone avond.
GODDELIJKHEID, v. goddelijke natuur: 's Heeren
goddelijkheid; goddelijke oorsprong: de goddelijkheid
der H. Schrift; zij hadden een onwankelbaar vertrouwen in de goddel#kheid hunner zaak; in het good
recht, de heiligheid der zaak die zij voorstonden.
GODDELOOS, ook GODLOOS, bn. bw. (...loozer, -st),
aan goon god (of goden) geloovende: een godloos
mensch, een atheist; God niet dienende, ongodsdienstig, zedeloos, snood: zfj leven als ongeloovigen en

goddeloozen; het grondsop is voor de goddeloozen,
(scherts.) als men iemand het laatste van eene
flesch uitschenkt (vgl. Ps. 75: 9); een goddelooze stad;
een goddeloos leven leiden; goddelooze woorden; (ook)
ter aanduiding van een hoogen graad: wat een goddeloos leven, een heidensch kabaal; —
bw. op zondige, misdadige wijze : goddeloos handelen; in zeer hooge mate, gruwelijk : ik heb mi j godde-

loos verveeld ; 't is hies alles goddeloos dour; —
tw. (als uitroep van verbazing) goddeloos! wat een
leven!
GODDELOOSHEID, v. ongodsdienstigheid, boosheid,
verdorvenheid: de goddeloosheid dezer wereld;
(...heden), zondige daden: de goddeloosheden eener

diepbedorvene maatschappij.
GODDELOOSLIJK, bw. (w. g.) goddeloos.
GODEBEHAAGLIJK, ook GODBEHAAGLIJK, bn.

godgevallig: een godebehaaglijk leven.
GODEGELIJK, ook GODGELIJK, bn. gelijk aan, gelijkende op God. GOD(E)GELIJKHEID, v. gelijkheid
aan God: de godegelokheid van Jezus.
GODENBEELD, o. (-en), afgodsbeeld; ...DIENST, m.
o. de gezamenlijke goden: heel
afgodsdienst;
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• GODENDRANK.
...DRANK, m. de drank der Olym-

pische goden, nectar; (fig.) heerlijke, hemelsche
drank: dat smaakt als godendrank; ...LEER, v. leer
aangaande de goden, fabelleer, mythologie ; ...MAAL,
o. (...malen), ...MAALTIJD, m. (-en), (fig.) een bijzonder heerlijk maal; ...SPIJS, v. de spbs der goden,
het ambrozijn ; (fig.) dat is (een) godenspijs, dat smaakt
overheerlijk ; ...TAAL, v. goddelijke, hemelsche taal,
hemelval; ...TEELT, v. kroost der goden, godengeslacht; ...TELG, m. (-en), afstammeling der goden,
of van een god; ...TIJD, m., o.mythisch
tijdperk, gouden eeuw; ...ZANG, m. (-en), hemelsch,
verheven lied; ...ZOON, m. (...zonen), afstammeling
van een god; (fig.) een vorst, held, dichter, die zijn
macht, moed, bezieling aan de goden ontleent.
GODES, ook GODESSE, v. (godessen), vrouwelijke
godheid, godin; (fig.) de godes van min hart.
GODEWAARDIG, bn. overeenkomstig de majesteit
Gods, Gode betamend.
GODGANSCH, GODGANSCHELIJK, bn. gansch
(doch sterker dan dit woord) : ik heb er den godganschen morgen near gezocht, en het toch niet gevonden;
hjj voert den godganschelijken deg niets uit.
GODGEHEILIGD, bn. (dicht.) godgewijd: blakend in
godgeheiligd vuur; ...GEKLAAGD, bn. voor God geklaagd, ergerlijk in hooge mate: 't is godgeklaagd, zoo
baldadig als die straatjongens zijn.

GODGELATEN, bn. (dicht.) gelaten, berustend in
Gods beschikking : het lijden maakt geduldig en godgelaten. GODGELATENHEID, v.
GODGELEERD, bn. bekend met alles wat op den
godsdienst betrekking heeft: een godgeleerde schrijver;
op de godgeleerdheid betrekking hebbende, theologisch: Godgeleerde Bijdragen; hfj wijdt zich aan godgeleerde studien. GODGELEERDE, m. (-n), iemand die
een uitgebreide kennis bezit aangaande God, Zijn
wil, Zijne geboden; een geleerde die zijne studie
maakt van al wat op den godsdienst betrekking
heeft, een beoefenaar der godgeleerdheid, theoloog,
theologant : de godgeleerden zijn het hierover niet eens.
GODGELEERDHEID, v. de kennis van God en Zijne
geboden; de wetenschap van den godsdienst, theologie: een hoogleeraar in de godgeleerdheid.
GODGELIJK, bn. zie GODEGELIJK.
GODGETROUW, bn. (dicht.) getrouw aan God. GODGETROUWHEID, v.
GODGEVALLIG, bn. welgevallig aan God: een godgevallig werk; ...GEVLOEKT, bn. door God gevloekt:
godgedoekt gespuis; ...GEWIJD, bn. (dicht.) aan God
geheiligd : een godgewijd Leven; ...GEZIN D. bn. (dicht.)
vroom, godsdienstig: de kring der godgezinclen.
GODHEID, v. (...heden), goddelijkheid, goddelijke
natuur : de godheid van Jezus 3rkennen,loochenen; een
-goddelijk wezen, een god: velen zoeken de hezdensche

godheden ale natuurkrachten to verklaren; de Godheid,
het Opperwezen, God.
GODIN, ook GODINNE, v. (godinnen), vrouwelijke
godheid (ook van nimfen, van de Muzen en allegorische personen): de godin Diana; Minerva, de godin
der wijsheid; de godin van den vrede; (fig.) aangebe.
den vrouw: mijit godin! GODINNETJE, v. (-s).
GODLASTEREND, bn. God onteerend of hoonend,
godslasterlijk : godlasterende zinnelijkheid; ...LIE VEND, bn. God liefhebbend, godvreezend : een tzg

en godlievend gezin.

GODLOF, tw. [eigenl. God zij lof uitroep van dankbaarheid • Godlof' hij is gereci '
GODLOOCHENAAR, m. (-s), iemand die het bestaan
van God ontkent, atheist GODLOOCHENARES, v.
(-sen). GODLOOCHENING. v. atheisme.
GODMENSCH, m. Jezus Christus, het Vleeschgeworden Woord, de vereeniging van goddelijke en
menschelijke natuur in een persoon. GODMENSCHE•
LIJK, bn aan den Godmensch eigen, goddelijk en
menschelijk tevens: de godmenschelijke natuur van
Jezus.

GODONTEEREND, bn. de majesteit Gods kwetsende: een godonteerende voorstelling van Gods liefde.

GODSDIENSTOEFENING.
GODSADVOCAAT, m. (...caten), (bij het onderzoekingsproces dat aan eene heiligverklaring voorafgaat) de persoon die, tegenover de beweringen van
den Duivelsadvocaat, in het licht heeft to stellen,
wat vOot de canonisatie pleit; (bij uitbr.) iem. die
tegenover de schaduwzijde eerier zaak, het goede
daarvan bepleit; ...AKKER, m. (-s), begraafplaats,
kerkhof; ...BEGRIP, o. (-pen), de voorstelling die
men zich over of van den godsdienst maakt; ...BELOFTE, v. (-n), toezegging van Godswege, van God:
de Messias werd door het geloovig Israel op grond van
c)alsbeloften verwacht; ...BESTIER, ...BESTUUR, o.

de leiding der aardsche zaken door God; ...BETROUWEN, o. vertrouwen op God; ...BEWUSTZIJN, o.
besef aangaande het bestaan van God; ...BODE,m.
(-n), godsgezant; ...DEEL, o. (Zuidn.) geschenk, fooi
die met Kerstmis of Nieuwjaar aan de huizen wordt
opgehaald: om het godsdeel gaan; het godsdeel geven.
GODSDIENST, m. godsvereering: de Zondag is den
godsdienst toegeeigend; uiterlijke godsdienst, het waar-

nemen van godsdienstige plichten zonder er met
het hart aan deel to nemen; de ceremonign, die in
daarvoor bestemde gebouwen door de geestelijkheid
verricht worden, de eeredienst: de uitoefening van

den openbaren godsdienst; een bedienaar van den godsdienst, geestelijke, priester, predikant; de gemeenschappelijke godsdienstoefening: hij is van morgen
in den godsdienst geweest, hij is ter kerke geweest; -, (-en), het geheel der plechtigheden en leerstellingen, uitmakende den vorm van godsvereering
van een yolk, eene sekte, een kerkgenootschap: de

godsdienst van Israel; de geschiedenis der godsdiensten;
de Christelifke, de Roomsche, de Hervormde godsdienst;
(ook) de gezamenlijke leerstellingen van een yolk
of een kerkgenootschap, geloof, belijdenis : een ande-

ren godsdienst aannemen; de heerschende godsdienst,
de godsdienst van den staat, de door een staat met
uitsluiting van elke andere, erkende belijdenis, welke
het hoofd van den staat en alle ambtenaren moeten zijn toegedaan; verschil van godsdienst, onderscheid in belijdenis; de bel(jders der onderscheidene

godsdiensten genietert alien dezelfde burgerlijke en burgerschapsrechten; zijn godsdienst leeren, zijne belijdenis, zijn catechismus leeren; —
de betrekking van den mensch tot God, (ook) het
ingeschapen gevoel van afhankelijkheid van God:
geen mensch kan buiten den godsdienst; godsvrucht,
vroomheid: de mensch heeft somtijds meer godsdienst
dan hij weet; — zaakwaarnemen is ook godsdienst, het
behartigen van amiermans belangen is ook eene
zaak van het geweton.
GODSDIENSTBEGRIP, o. (-pen), godsdienstige meening of overtuiging, godsbegrip ; ...GEBRUIK, o. (-en),
de ceremonien die bij den godsdienst in zwang zijn;
...GESPREK, o. (-ken), twistgesprek over geloofszaken; ...HAAT, m. geloofshaat.
GODSDIENSTIG, bn. bw. (-er, -st), God (of eenen
god) dienende, godvruchtig, vroom:
bezit eene
godsdienstige moeder ; wat den godsdienst betreft, op
den godsdienst betrekking hebbende : een godsdienstige tegenstander (in tegenst. met staatkundige); het

godsdienstig (even onzer vaderen; godsdienstige plichten,
handelingen, ritueel ; een godsdienstige samenkornst,
aan den godsdienst gewijd; vroom, heilig:godsdienstzge overdenkingen, godsdienstige lectuur, stichtelijke
lectuur; — bw. op godsdienstige, vrome wijze: deugdzaam en godsdienstig Leven. GODSDIENSTIGHEID, v.

GODSDIENSTIJVER, m. geloofsijver; ...LEER, geloofsleer, ...LEERAAR, m. (...raren), geestelijke,
predikant, pastoor, rabbijn.
GODSDIENSTLOOS, bn. zonder godsdienst, ongodsdienstig, (inz. van het openbaar onderwijs) voor
geen geloof partij kiezende, neutraal.
GODSDIENSTOEFENING, v. het verrichten van, of
het deelnemen aan godsdienstige of kerkeltjke plechtigheden: vrijheid van godsdienstoefening ; — 7 (-en),
eeredienst, kerkdienst: in een Protestantsche godsdienstoefening is de preek, hoofdzaak.
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GCDSDIENSTONDERWIJS, o. onderricht in de getoofsleer, ...ONDERWIJZER, m. (-s), die godsdienstonderwijs geeft, catechiseermeester; ...ONDERWIJZERES, v. (-son).
GODSDIENSTOORLOG, m. (-en), oorlog ter zake van
het godsdienstig geloof; ...PLECHTIGHEID, v. (...heden), plechtige, openbare godsdienstige handeling,
eeredienst, kerkdienst; ...PLICHT, m. (-en), plicht
door geweten en geloof voorgeschreven; godsdienstige verrichting, door de kerk verplicht gesteld: zijne
godsdienstplichten waarnemen.
GODSDIENSTSTICHTER, m. (-s), stichter van een
nieuwen vorm van godsvereering, of van een nieuwe
leer; ...VORM, m. (-en), wijze van godsvereering ; uiterlijke godsdienstige verrichting; samenstel van geloofsbegrippen; ...VRAAG, v. (...vragen), een vraagstuk aangaande het godsdienstig geloof; ...VREDE,
m. vredesverdrag, vergelijk tusschen partijen ten
opzichte van het godsdienstig geloof: de Augsburgsche godsdienstvrede van 1555; (w. g.) tijdperk, vrij van
godsdienstoorlog of geloofsvervolging; ...VRIJHEID,
v. het recht om het geloof zijner keuze te belijden;
...WAANZIN, m. krankzinnigheid, veroorzaakt door
godsdienstige dweperij; ...WETENSCHAP, v. de
wetenschap die, zonder van eenige openbaring uit
to gaan, den godsdienst tot voorwerp van haar
onderzoek maakt; ...ZAAK, v. (...zaken), geloofszaak ;
...ZIN, m. neiging tot godsvrucht, godsdienstige zin.
GODSDRACHT, v. (R. K.) processie met het H.
Sacrament des Altaars; ...GAVE, v. (-n), geschenk
van God; .. GEBOD, o. (-en), inzetting ' van God;
...GEBOUW, o. (-en), tempel, kerk; godshuis,liefdadigheidsgesticht; (fig.) de Kerk van Christus; ...GEMEENSCHAP, v. vertrouwelijke omgang met God;
...GEMEENTE, v. gemeenschap van geloovigen,
christengemeente.
GODSGENADE, v. (plantk.) genadekruid; blauwe
godsgenade, glidkruid.
GODSGERICHT, o. (-en), oordeel, vonnis van God;
(ook) plaag, bezoeking van Godswege; (hist.) godsoordeel; ...GESCHENK, o. (-en), geschenk van de
goden, van God; ...GETUIGE, m. (-en), getuige voor
de waarheid van de goddelijke openbaring, bloodgetuige, martelaar; ...GEZANT, m. (-en), profeet,
apostel, godsman (ook in toepassing op Jezus).
GODSHUIS, o. (...huizen), gebouw, dienende tot
godsvereering, tempel of kerk; (ook) liefdadigheidsgesticht, waar ouden van dagen, weezen, kranken
enz. om Godswil worden verpleegd.
GODSJAMMERLIJK, bn. bw. (-er, -st), in de hoogste
mate jammerlijk, droevig, deerniswaard : godsjammer£jjke wreedheden ; (gemeenz.) ellendig, beroerd : een godsjammerlijke vent; — bw. (gemeenz.) allerverschrikkelijkst: waj hebben godsjammerlijk hard geloopen.
GODSKIND, o. het kind Jezus, Gods Zoon als kind;
(Zuidn.) iemand die zich om zijne deugdzaamheid
on goedheid beminnelijk maakt; dat dochtertje is een
godskind; (ook) 't is een godskind, hij is onnoozel,
simpel; ...KRACHT, v. (-en), goddelijke kracht, goddelUk vermogen; .. LAMP, v. (R. K.) altijdbrandende
lamp die voor het altaar brandt.
GODSLASTERAAR, m. (-s), die God lastert, hoont,
smaadt; ...LASTERING, v. (-en), beschimping van
God; (ook) vloekwoord; ...LASTERLIJK, bn. bw. lasterlijk ten opzichte van God : godslasterlijke taal..
GODSLOON, o. goddelijke vergelding (in tegenst.
met stoffelijke belooning door menschen); (ook) geringe geldelijke vergoeding, karig loon: voor zoo'n
godsloontje beul ik me niet af; (Zuidn.) om een godsloon, voor niet, om Godswil; ...MAN, m. (-nen), godsgezant, profeet, heilige (ook in toepassing op Christus).
GODSNAAM [IN], bw. uitdr. in den naam van God,
onder aanroeping van Gods hulp: (bij het overboord
zetten van een lijk op zee) een, twee, drie, in Godsnaam!; gewoonlijk als uitroep, wanneer men na lang
beraad met moeite on weerzin tot iets overgaat:
nu, in Godsnaam! ik zal het dan maar doen; (ook)
als uitroep van aandrang, als men ongeduldig of

wanhopig is : wordt toch in Godsnaam wakker; (ook)
als uiting van verbazing: hoe is het in Godsnaam
mogelijk!
GODSOORDEEL, o. (-en), (hist.) (in de middeleeuwen)
gerechtelijke proof, ten einde door goddelijke tusschenkomst de waarheid aan het licht to brengen,
indien de gewone bewijsmiddelen faalden (vuurproef,
waterproof enz.); ...OPENBARING, v. (-en), het zich
openbaren van God in den Zoon: het feest der godsopenbaring, het Epiphanienfeest, de bekendmaking,
verkondiging van Gods wil on woord.
GODSPENNING, ook GOODSPENNING, GOOSPENNING, m. (-en), handgeld dat de kooper of huurder
ontvangt tot bevestiging van het koop- of huurcontract; (ook) handgeld dat een dienstbode, die zich
verhuurd heeft, ontvangt (veelal Wi o van de huur,
vroeger altijd 3 gulden): den goospenning geven, een
mondeling huurcontract met een dienstbode sluiten.
GODSREGEERING, v. de onmiddellijke heerschappij
van God over Israel, theocrat* (ook) Gods albestuur; ...RIJK, o. het koninkrijk Gods; ...SCHEL, v.
(Zuidn.) schel waarmede de koster voor het Sacrament uitgaat.
GODSSPRAAK, ook GODSPRAAK, v. (...spraken),
antwoord, uitspraak vanwege de godheid, orakelspreuk; (ook) het orakel dat antwoord geeft; (ook)
voorspelling onder goddelijke inspraak, profetie: de
godsspraken der profeten; goddelijk bevel: de boeken in
?vier bladen de hemelsche godspraken vervat zijn; inwendige godsstem: de godspraak in ons binnenste.
GODSSTAD, v. de stad Gods, Jeruzalem; (ook) het
nieuwe Jeruzalem, de hemel; ...STEM, v. goddelijke
vermaning; het geweten : gehoorgeven aan de godsstem; ...VEREERING, v. aanbidding van het Opperwezen; ...VERTROUWEN, o. vertrouwen op God;
VLOEK, m. vervloeking door God; (ook) het rnerk
dier vervloeking, KaIns-teeken: met den godsvloek op
het voorhoofd; ...VREDE, m. (hist.) (in de middeleeuwen) schorsing van vijandelijkheden, wapenstilstand, op bepaalde ttjden van het jaar door geestelijkheid on keizer geboden; ...VREES, v. godsvrucht;
...STRUCHT, v. godvreezendheid, vroomheid : reins
godsvrucht; (Zuidn.) met godsvrucht, met devotie: de
graaf van Egmond ontcing de hulp des priesters met
godsvrucht.
GODSWEGE [VAN], bw. uitdr. uit naam van God,
uit kracht van Zijn bevel: 't is voor den mensch niet
genoeg rich van Godswege te hooren verkondigen dat de
zonde vergeven is.
GODSWIL [OM], bw. uitdr. ter wills, ter liefde van
God, om Gode welgevallig to zijn: om Godswil, een
kleinigheid, Meneer! (smeekbede van een bedelaar);
het is wel besteed, wat men om Godswil geeft, wat men
aan de armen wegschenkt ; (Zuidn.) om Godswil gaan,
gaan bedelen; zonder loon, kosteloos, om niet: eene
vrouw neemt geen ouden man om Godswil, niet om
niet, maar om het geld; (ook) als uitroep van aandrang, bij een dringend verzoek : ga toch om Godswil
niet heen I; als uitroep van verwondering : hoe is 't om
Godswil mogelijk!
GODSWOORD, o. (-en), woord van God, goddelijke
uitspraak; (ook) bijbeltekst: het godsu;oord, dat wif
aanhaalden.
GODTERGEND, bn. God tot toorn verwekkende:
't godtergend ongeloof.
GODVERGETEN, bn. bw. (-er, -st), aan God niet
moor denkende, goddeloos, snood : godvergeten boosbw. (gemeenz.) in zeer hooge mate, gruweurichten;
lijk : hij heeft mij godvergeten slecht behandeld. GODVERGETENHEID, v. GODVERGETENSCH, bn. bw.
(gemeenz.) goddeloos, in zeer hooge mate : die jongen
is zoo godvergetensch storn! GODVERGETER, m. (-5),
die God vergeet.
GODVERHEERLIJKEND, bn. die, of, wat God verheerlijkt, grootmaakt: een schoone god verheerljjkende
psalm; ...VERLATEN, bn. door God verlaten: een
godverlaten booswicht.
GODVERLOOCHENAAR, m. (-s), godlooehenaar,
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atheist; (ook) geloofsverzaker, afvallige, renegaat;
...VERLOOCHENEND, bn. God afzwerende, van God
afvallig; ...VERLOOCHENING, v. ongeloof, atheIsme.
GODVERWATEN, bn. door God vervloekt: met Godverwaten hand.
GODVERZAKEND, bn. God verloochenend, geen God
erkennend; ...VERZAKER, (-s), godloochenaar ;
...VERZAKING, v. ontrouw aan God, godloochening.
GODVERZOENEND, bn. den mensch, de wereld met
God verzoenende, den toorn Gods bevredigende: het
godverzoenend schuldoffer, van Jezus.
GODVREEZEND, bn. met ontzag en eerbiedjegens
God vervuld, godvruchtig, vroom : een rechtvaardig
en godvreezend mensch; blijk gevende van godsvrucht:
een godvreezend gedrag. GODVREEZENDHEID, v.
GODVRUCHTIG, bn. bw. (-er, -st), godvreezend, godsdienstig, vroom een godvruchtige vrouw ; blijk gevende
van godsvrucht, vroom : een godvruchtig (even; (Zuidn.)
ascetisch : een godvruchtige schrpver; — bw. vromelijk: hij sloeg godvruchtig een kruis; (Zuidn.) met
nauwgezetheid : godvruchtig zjjn plicht vervullen. GODVRUCHTIGHEID, v.
GODZALIG, bn. bw. godvruchtig, vroom : een godzalig man ; (ook iron.) een godzalige broeder, een schijnvrome; blijk gevende van godsvrucht : een godzalige
levenswandel. GODZALIGHEID, v. GODZALIGLIJK,
bw. op godzalige, vrome wijze.
GOEBOTER, v. (gew.) beste soort van boter (in
tegenst. met weiboter).
GOECHELEN, (goechelde, heeft gegoecheld), (gew.)
halfgesmoord lachen, gichelen.
GOECHELTJE, o. (.$), in de gew. uitdr. goecheltjes
maken, ginnegappen.
GOED, bn. bw. (beter, best), (van personen) zoodanig zijnde als men kan verlangen: een goed huisvader; een goed zoon; hij is een goed ruiter ; weder goede
vrienden worden, zich met elkaar verzoenen; — een
goede buur is Nter dan, een verre vriend, men heeft
meer dienst van een bereidwilligen buurman dan
van een bloedverwant die to ver weg is om spoedig
te kunnen helpen; de knaap kan met het leeren van
talen niet overweg, maar in de wiskunde is hij zeer
goed, daarin is hij thuis, is hij knap; katten zijn goed
tegen de muizen, daartoe dienstig, nuttig; h# is goed
voor zfjn brood, hij is zijn kost waard; —
goed voor, in staat om te betalen: h# verteert heel
wat, maar zijn vader is er goed voor, zal het, zoo noodig, wel betalen; hij is goed voor zijn geld, hij is soliede;
die koopman is voor geen honderd gulden goed, men
kan hem geen f 100 krediet geven; de huisheer onderzocht, of zijn nieuwe huurder wel goed was, op zijn
tijd betaalde; — goed voor ieinand spreken, verklaren
dat men zijn borg wil zijn; — niet zoo goed zijn of .. ,
zich iets moeten getroosten, er niets aan kunnen
doen: ik was zoo goed niet, of ik moest nog eens betalen; —
zeer geneigd tot dat wat de bepaling uitdrukt: de
boerin was goed praats en vertelde van allerlei; zij is
goed arms(ch), milddadig jegens de armen; een good
kerksch man, een trouwe kerkganger ; zie ook GOEDGEEFSCH, GOEDLACHSCH, GOEDLEERSCH; —
eerbaar, hetrouwbaar: goede mannen, goemannen,
(oudt.) scheidsrechters, arbiters; eerzaam, weldenkend, fatsoenlijk : de goede gemeente, de goede burgers,
(ook wel) goed van vertrouwen; braaf, rechtschapen:

hij is een goed mensch; h was te good VOW' doze aarde,
deze wereld (van jonge dooden gezegd); — de goeden
moeten het met de kwaden ontgelden, de onschuldigen
moeten medelijden your het kwaad dat door anderen
is gedaan ; — alle menschen, de goeden niet to no gesproken, zijn dieren in hurt, nering, zonder kwaad to
willen zeggen van alle rechtschapene en eerlijke
lieden, met uitzondering van alien omtrent wie het
tegendeel van het beweerde mocht blijken: — hij is
er niets to good veer, hij is er we] toe in stoat (t. w.
tot eene slechte daad); —
goedhartig, goedig, voorkomend enz.: een goede sal;
'I is een goed mensch, een goedhartige sloof; (met

GOED.
eenige geringschatting) de goede jongen (de goede man)
maakte een heel gek figuur; TIP is goed

voor de beesten,

behandelt de dieren vriendelijk; gjj zit al te goed,
gj zijt wel voorkomend (beleefdheidsformule); wees
zoo goed plaats te nemen, heb de goedheid; doe maar
open: 't is goed yolk, het zijn welgezinden, geen kwaadwilligen ; — al te goed is buurmans gek, zie GEK (2de
art.); —
het tegenovergestelde van kwaad, boos: ik ben
boos op je geweest, maar nu ben ik weer goed op je,
die kwaad wordt, heeft dubbel werk wit hp weer goed
worden; —
gezond: hij heeft een pacer dag en te bed gelegen, maar
hP is nu weer goed; ben je niet goed ? je ziet zoo bleek;
ze is onderweg niet goed geworden, onwel, ongesteld;
de zieke is sinds eergisteren wat beter, minder ziek;
er is geen hoop dat hi)" beter wordt, herstelt; hou je
goed, (bij het afscheid nemen) blijf gezond, vaarwel;
—niet goed,
(ook) niet wel bij het hoofd, in de uitdr.
ben je niet goed?, ben-je gek, wat bezielt je!, —
flink: zich goed houden, zich niet door aandoening
laten overmeesteren: het huilen stond hem nader dan
het lachen, maar hield zich' goed; kon zich niet
goed houden, zijn lachlust niet bedwingen; (ook) zijn
best doen: jelui hebt je vandaag goed gehouden; (ook)
mild zijn: hij heeft zich goed gehouden, hij heeft een
groote gift geschonken; —
er goed uitzien, (van vrouwen) er aardig uitzien:
die winkeljuffer ziet er good uit; — beter (van lets) worden, er beter op worden, er op vooruitgaan (in geldelijk opzicht) : van die negotie in steenkolen is hi)" ook
niet beter geworden; — is goed van hart, heeft eon
goed hart, is goedhartig; goed van vertrouwen zijn,
lichtgeloovig zijn; — hp is een goede veertiger, ruim
veertig jaar oud; —
(van God en hoogere wezens) genadig, goedertieren:
de goede God; een goede geost, een gunstig gezinde
hoogere macht, beschermengel; (gemeenz.) goede
Hemel .r goede genade! enz., als uitroep van verbazing; —
(van zaken) deugdelijk, zooals iets behoort te zijn:
een goede boom brengt goede vruchten voort; beproeft
alle dingen en behoudt het goede; een good gebruik van
van jets maken; een goede vertaling; hij is aan het
eene oog blind, maar het andere is nog good; zich van
zijn goeden kant laten kijken, zich op zijn gunstigst
voordoen; een goed horloge; die lamp geeft goed
goed papier, van goede qualiteit; goed brood; goede
kaas; — goede wijnbehoeft geen krans, deugdelijke waar
behoeft men niet aan teprijzen; — in goede aarde vallen,
(fig.) (van een voorstel, een denkbeeld) gunstig ontvangen worden;
• geld gooien, zie
goed geld naar kwaad
GELD (iste art.); — iets voor goede must opnemen, zie
MUNT (lste art.); — goede rekening , het bedrag dat men
van een ander to vorderen heeft : een song bjj iemand ter
goeder rekening hebben, die van hem to vorderen
hebben ; iemand voor f 1000 ter goeder rekening boeken,
hem voor f 1000 crediteeren ; — goed voor, (op bons)
geldig voor, ruilbaar tegen: goed voor veertig tureen; —
bruikbaar, geschikt: het vinden coat een good onderwerp is vaak de grootste moeite voor een spreker; dat
mes is niet goed om fijn work to maken; zij zou een
goede party voor hem zUn, een passende echtgenoote,
vgl. PARTIJ ; dienstig, nuttig: het is niet goed zooveel
thee to drinken; dat is een goede road; Weest gaarne
een good book; dat is nergens good voor, client tot niets;
voldoende, genoegzaam, betrouwbaar: h heeft er eene
goede reden voor ik zeg het op goede gronden; ik heb
het bericht nit eene goede hand, van betrouwbare zijde;
raadzaam, verkieslijk: beter hard geblazen dan den
mond gebrand ; naar genoegen het is DIU good, of,
eiliptisch, goed !, ik heb er niets tegen ; (ook) wel
goed.', ook, good.', ik zal er in berusten; alles goed en
best, laat dat zoo wezen, maar ..; ik
wel, maar
kan het vandaag niet goed bij je waken, niets naar uw
zin doen; gunstig: hij heeft een goeden kans; met den
eersten goeden ?rind zeilen ?cif nit; het huts rerkeert in
goeden stoat, alles is good onderhouden ; hi/ is in goe-
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len doen, welgesteld; zj hebben het goed, verkeeren
in vrij gunstige omstandigheden; (gemeenz.) 't is
bier een goeie boel, gezellig, jolig, royaal; dat is een
goede tiding, goed nieuws, een verblijdend bericht;
gewenscht, geschikt: te(r) goeder ure, juist van pas;
(ook) op een goeden dag, op een goeden keer, op een
zekeren dag; voorspoedig: met goed gevolg, met goeden
uitslag examen doen; einde goed, at goed; een goed jaar,
een overvloedig, gezegend jaar; de zieke heeft een
goeden nacht gehad, niet ongunstig; iemands goede
tad, goede dagen, het tijdperk van zijn bloei, (ook)
de tijd van weelde, voorspoed: zone goede dagen zijn
voorbY; hij scheidt er van als een monnik van de goo
dagen, t. w. even noode; de goede oude tijd, de schoone
dagen van weleer; mijn day is goed, (van een koop-

voorhouden; ten ,goede gezind zijn; eerlijk, oprechtmet een goed hart, van goeder harte, in oprechtheid,
zonder eenige bijgedachte: 't is u van goeder harte
vergeven; eerlijkheid en goede trouw (in tegenst. met
kwade trouw) ; to goeder trouw handelen, zonder arglist, zonder boos opzet; to goeder trouw zyn, niet
beter weten; rechtvaardig, billijk: zfjn goed recht
verdedigen; —
bw. op een goede wijze: goed oppassen, zich niet
misdragen; zoo goed en zoo kwaad als het ging, schikte
hij zich in zijn lot; goed zoo! (als aanmoediging)
Oink zoo! zoo behoort het!; je praat goed, maar je
eet beter, schertsend gezegd om een veelprater den
mond to snoeren; op een gepaste wijze: die woordon
zijn goed gekozen; op gemakkelijke wijze, zonder
rnoeite of bezwaar: ye kunt heel goed om twaalf uur
thuis zijn; nauwkeurig: hij heeft alles goed onthouden; pas goed op uw tellen, let op; duidelijk, z66
dat men niet twijfelt: men kon goed zien, dat de
handschoenen gewasschen waren; iets kort en good zeggen, zonder omwegen; gunstig, gelukkig: dat komt,
dat treft goed; voorspoedig, gunstig: hij maakt het
goed, is welvarend; hij heeft het er goed afgebracht,
zie AFBRENGEN; (kooph.) de markt is good gestemd,

man) ik heb mijn kostje verdiend, (ook) ik kan voor
vandaag tevreden zijn; iemand goeden dog zeggen,
wenschen, (eigenl, hem toewenschen dat zijn dag gelukkig moge wezen) iemand gemeenzaam groeten;
(ook elliptisch) goedenavond (genavend, 'navend), goe-

dendag (goendag, gedag, 'dag), goedenntorgen ('morgen)
enz., als begroeting of zegenwensch ; (ook ironisch)

hij had vast beloofd ono tien uur te komen, maar goeie
morgen ! one half elf was hff er nog niet; voordeelig:
hij maakt goede zaken, verdient veel geld; /to heeft
een goed huwelijk gedaan, een rijk huwelijk; gemakkelijk: hij heeft goed praten, hij heeft gemakkelijk
praten, daar de zaak hem niet aangaat, het er voor
hem niets toe doet; het is goed riemen sniklen nit een
andermans leer; in troebel water is het goed visschen ; —
aanmerkelijk, niet al to klein of gering: een goede
som; ik heb er een goeden stuiver mede verdiend, vrij
wat geld mode gewonnen; hy is een goed jaar op reis
geweest, ruim een jaar; een pacer goede boterhasnmen,
stevige sneden brood; eon goede wandeling ?waken,
een heel eind wandelen; 't is een goed eind weg, een
aanmerkelijk eind; doe maar goed wat zout in de soep,
een behoorlijke hoeveelheid; niet goring van stand,
deftig: hU is van goede familte, van goeden huize; zij
dient in goede huizen, (van een diensthode) bij deftige
familien; beschaafd, welgemanierd: hij heeft goede

manieren; men kan bemerken, dat zij een goede opvoeding heeft genoten; —
zonder fouten, zuiver, in orde: zij heeft een goed
figuur, regelmatig, niet mismaakt; die sommen zijn
goed, zonder fouten; hij heeft een goed geweten, rein,
onbesmet; alles getuigde van eon goeden smaak, van
een smaak die zuiver is; hij schrfjft een goede hand,
schrijft net en duidelijk; 't is daar niet goed, niet in
orde, niet pluis; — de goede week, goede Vrijdag, de
heilige week, de week, de Vrijdag vOOr Paschen; —
(van gezindheden en de uiting daarvan) gunstig
voor iemand: goede gedachten van iemand koesteren;

iemand een goed hart toedragen, hem met goede oogen
aanzien, het goed met hem meenen; een goed oogje
op iemand hebben, huwelijksplannen hebben ; iemands
goede naam, de gunstige mooning die men in de
maatschappij omtrent iemand heeft: zUst goeden naam
te grabbel gooien; hij staat to goeder naam on faano
bekend ; hij is in een goede luim, waarin men vriendelijk
is voor anderen; een goeden indruk maken, een indruk
waarvan een gunstige stemming het gevolg is; een
goed woordje voor iemand doen, een woord to zijnen
voordeele spreken, voor hem in de bres springen;
—engoedwordvinte goedplants,
met vriendelijkheid kan men veel gedaan krijgen; — in een good
blaadje iemand staan, gunstig bij hem staan aangeschreven; — in het goede, in een welwillende stemming: laten wij eons in 't goeie over de zaak spreken,
zonder boos to warden; —
vroom, deugzaam, braaf enz.: hij heeft een goede
inborst; iemand van goed gedrag; ik ben van uw goeden wil overtuigd; een goed woord spreken, het gebed
aan tafel uitspreken, bidden; goede werken, daden die
het uitvloeisel zijn van een godsdienstig gemoed:

hij loopt geen gevaar den hemel door goede werken to
verdienen; een good work doen, zich verdienstelijk
maken; het goede, dat wat goed is: iemand het goede
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er is kooplust en bij de houders van koopwaren
genegenheid om to verkoopen; bevallig, mooi, niet
kwaad: die jas stoat it goed; op een wijze die het
gevolg is van welgezindheid: ik had het goed met
hem voor ; h meende het goed snot haar ; op een ruime
wijze: er good bij kunnen, het goed kunnen doen, rijkelijk kunnen leven; het er goed van nemen, zich niet
bekrimpen: zuiver: hij is goed Katholiek, zuiver in
de leer on getrouw in het nakomen der plichten van
de R. K. Kerk; good road, goed Zeeuwsch, openhartig,
rondborstig als de Zeeuwen; —
in een behoorlijke of een vrij hooge mate: hij was

goed tevreden; ik, heb er mij ditmaal beter vermaakt,
dan den vorigen Peer; hij is niet goed bij zijn verstand;
je bent nog niet goed wakker, niet geheel en al; hid' is
zoo goed als ik doof, in dezelfde mate, vgl. ZOOGOED
ALS. — Zie verder BETER en BEST.
GOED, o. de hoedanigheid van goed: het kind weet
nog gees?, verschil tusschen goed on kwaad; al wat
goed is: de boom der kennisse des goeds on des kwaads:
men moot kwaad met good vergelden; zulke taal doet
moor kwaad dan good ; er is geen goed aan to doen,
alle pogingen om het terecht to brengen zijn vergeefseh; ik lean daar geen goed sneer doen, al wat ik
doe wordt verkeerd opgenomen, ik heb er al mijn
invloed verloren; ik wensch a alles goeds. het beste;
hij heeft er niet reel goods geleerd, allerlei kwaad;
is niet lekker (lekkerbekkig), maar lust gaarne wat
goeds; —
iemands nut, voordeel: (Zuidn.) 't is voor uw eigen
goed, om uw bestwil; iets ten goede gebruiken, zich
er van bedienen tot nut van zich zelven of anderen,
inz. van spijs en drank die men nuttigt: we zullen

het restje nog maar ten goede gebruiken, anders bederft
het maar ; zich to goed doen, zijn hart ophalen, volop
genieten (van spijs en drank) : hij deed zich to goed
aan het warrne maal ; ten goede komen, to baat komen:
dat alles komt Vern, ten goede, hij heeft er het voordeal van; iemand iets ten goede houden, het hem niet
ten kwade duiden : hand my ten goede, zoo ik u steer;
to goed houden, iets op zijn credit hebben, van een
ander te vorderen hebben: ik heb op het oogenblik
geen geld bij mij, hand het dus maar to good; te goed
hebben, to vorderen hebben: van hem heb ik nog heel
teat geld to good, (ook) to verwachten hebben: wehebben een heerlfjk feestje to goed;
(-eren), bezittingen, vermogen : hij heeft veel geld
en good; hi] gaf al zyn goed aan de armen; onrechtmatig verkreyen goed gedUdt niet; hij had goed on blood
voor het vaderland veil, zijn bezittingen on zijn levee;
roerend on onroerenl goed, tilbare have (huisraad en
vee) en liggende have (huizen on land); vast good,
vaste goederen, grondbezit; genteenschap van goederen,
zie GEMEENSCHAP; het hoogstegoeci,het eeuwiy good,.
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de gaven, de zegeningen van God, het koninkrijk
Gods; aardsche goederen, tijdelijke, wereldsche bezittingen : h# is rjjk met aardsche goederen gezegend;

goeddoen met een assignatie op zonen hier wonenden

—enuitgesrktheidgronsdiemnbzit,landgood: zijn goederen liggen in Gelderland; een heerlok
goed, eene heerlijkheid; (Zuidn.) zwart goed, natiegoed,
grond die ten tijde van de Fransche revolutie aan
een kerk of klooster ward ontnomen; —
koopwaren, stoffen enz., die in het maatschappelijk verkeer van den een naar den ander worden
gezonden : goederen laden, lossen; goederen verzenden;

een goeddoende engel.
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verbeurdverklaarde, gesloken, gestrandegoederen; schip
en goed, schip en lading; het pakhuis zit vol goed; onverkoopbaar goed; —

linnen, katoenen, lakensche stoffen en daaruit gemaakte voorwerpen : witte goederen; alle soorten van
geweven en gebreide goederen; dat goed is ijzersterk;
lijfgoed : schoon goed aandoen, eene verschooning aandoen; vuil goed in de wasch doen, gedragen ondergoed
laten wasschen; het goed hangt op de vliering te drogen;
het stel kleeren dat men draagt, pak, plunje: hfj
heeft zi?, Zondagsche goed aan; —
pakkage, bagage : er was niemand om min goed te
dragen; breng het goed van de juffrouw op de logeerkamer;
allerlei voorwerpen : (zeew.) waarloos goed, rond-

hout, zeilen en touwwerk in voorraad; (papierm.)
ongerot goed, papierpap uit niet-gerotte lompen; (in
samenst.) fabrieksgoed, kleingoed, snoepgoed, suikergoed,
voddegoed enz.; iets dat men niet nader kan of wil
aanduiden: eet toch niet zooveel van dat zoete goed;

dat goedje stinkt leelijk; ik lust dat goed niet; er is heel
wat dun goed bij die paling; (van een huwbaar meisje)
zij heeft het goed nog niet, nog geen zaken, de maandelijksche stonden; (in samenst.)poetsgoed, knoeigoed,
zaaigoed enz.; huisraad, gerei, inz. aardewerk: al
het goed in de keuken is glimmend geschuurd; Delftsch,
Seulsch goed; Japansch goed; (in samenst.) keukengoed, kopergoed, theegoed, ontbijtgoed enz.; —
als collectieve benaming voor levende wezens:

kinderen is een aardig goedje; is het kleine goed al naar
bed ?, de kinderen ; muizen is lastig goed; — geen oolijker
goed dan menschen: men vangt er zelfs apen mede.
GOEDJE, o.
GOEDAARDIG, bn. bw. (-er, -st), goed van aard,
zacht van inborst, goedig, welwillend: een goedaardig

man; goedaardige oogen; (van ziekten) niet kwaadaardig, niet gevaarlijk : de mazelen heerschen, maar
1 is een goedaardig soort; een goedaardig gezwel;
op goedige wijze. GOEDAARDIGHEID, v.
—bw.
GOEDACHTEN, (achtte goed, heeft goedgeacht),
voor goed of dienstig keuren: ge kunt daarover wel

eens spreken, zoo ge het goedacht.
GOEDBEWERKT, bn. (beter-, bestbewerkt), doorwrocht: een goedbewerkte verhandeling.
GOEDBLOED, m. goede bloed, sukkel: 't is zoo'n

goedbloed; een Joris Goedbloed.
GOEDBORSTIG, bn. (Zuidn.) goed van inborst.
GOEDDADIG. bn . (w. g.) goedertieren, goedgunstig,

mild. GOEDDADIGHEID, v. (...heden), (w. g.) goede
daad; (ook) mildheid, liefdadigheid.
GOEDDEELS, bw. voor een goed, een groot deal:

heeft de hem voorgeschoten som reeds goeddeels terugbetaald.
GOEDDOEN, (deed good, heeft goedgedaan), wel-

doen, goede daden doen: Jezus ging het land door,
goeddoende; iemand beweldadigen, goed zijn voor
iemand: ik heb hem van jongsaf goedgedaan; liefdadig zijn: er is van den winter veel goedgedaan; baten,
kan ons noch, goeddoen, noch schavan nut zijn :
den; de Geldersche lucid zal hem goeddoen; verlichting
geven, aangenaam aandoen: zoo'n gias water doet
goed als men dorst heeft; dat woord van temoediging
heeft hear goedgedaan; —
(w. g.) goedmaken, vergoeden, het voorgeschotene
terugbetalen : zoo dear een of meer voile reizen buiten
's lands werden gedaan, zal de kapiten op al de tweede
losplaatsen twee derden der aan ons verdiende gelden

boekhouder (uit de monsterrol van een schip).
GOEDDOENDE, bn. liefderijk, goed: zsj scheen mjj
GOEDDUNKEN, (dacht en docht good, heeft goedgedacht en goedgedocht), noodig, nuttig voorkomen:
het dacht hem goed daar to bljven; behagen, aanstaan:

zij doet wat Naar goeddunkt; — naar, volgens goeddun-

ken, naar welbehagen, naar willekeur: handel naar
goeddunken.
GOEDDUNKEN, o. welbehagen : spreek naar uw goeddunken; behagen, willekeur: eindeliyk ward hun's vorsten goeddunken medegedeeld; meaning, gevoelen : ik
wenschte gaarne het goeddunken der laden van deze
vergadering te vernemen.
GOEDENAVOND,

GOED (1ste art.).

-DAG, -MORGEN enz., tw. zie

GOEDENAVONDZEGGEN, (zeide goedenavond, heeft
goedenavondgezegd of -gezeid), iemand een goeden
avond toewenschen, als groet.
GOEDENDAG, m. (-s), (hist.) een knots, aan het
dikke einde met ijzeren punten beslagen, in de middeleeuwen als wapen g'ebruikt.
GOEDENDAGZEGGEN, (zeide goedendag, heeft goedendag gezegd of -gezeid), iemand een goeden dag
toewenschen als groet; (fig.) afscheid van iets nemen, er den bons
aan geven.
'
GOEDENMORGENZEGGEN. (zeide goedenmorgen,
heeft goedenmorgen gezegd of -gezeid), iemand een
goeden morgen toewenschen: heb-je moeder al goeden-

morgen gezegd?
GOEDENNACHTKUSSEN,

(kuste goedennacht, heeft

goedennachtgekust), iemand een nachtkus geven.
GOEDENNACHTZEGGEN, (zeide goedennacht, heeft
goedennachtgezegd of -gezeid), iemand een goeden
nacht toewenschen.
o. (-x), goederenkantoor;
GOEDERENBUREAU,
...HANDEL, m., koop en verkoop van waren; ...KANTOUR, o. (...toren), vertrek waar beambten van eene
expeditie-maatschappij, eene spoorwegmaatschappij,
eene stoombootonderneming enz. voor de verzending der goederen zorgen; ...LOODS, v. (-en), overdekt, meestal hotiten gebouw, waarin waren worden
opgeslagen of geborgen; ...TREIN, m. (-en), spoortrein, uitsluitend bestemd tot het vervoer van koopwaren en bagage; ...VERVOER, o. het overbrengen

van koopmanswaren van de eene plaats naar de
andere; ...WAGEN, m. (-s), wagon tot het vervoer
van goederen, inz. van de gesioten bagagewagens
der spoortreinen.
GOEDERHAND [VAN], bw. uitdr. van vertrouwbare
zude: ik weet het van goederhand.
GOEDERTIEREN, bn. bw. (-er,-st), welwillend, goodgunstig: toon u goedertieren; (van vorsten en overheden) genadig: een rechtvaardig en goedertieren vorst;
(van God en Christus) barmhartig, lankmoedig:
goedertieren Vader ; (van het gemoed, de inborst)
zachtzinnig : een goedertieren karakter. GOEDERTIERENHEID, v.
GOEDERTIERIG, bn. (Zuidn.) zachtaardig, vriendelijk : een goedertierige moeder.
GOEDGEBOUWD, bn. welgevormd en tevens krach-

tig van lichaamsbouw.
GOEDGEBROEKT, bn. (van een paard) met zware
gladde billen: een goedgebroekt paard.
GOEDGEEFSCH, bn. geneigd tot geven, mild: zijis
altijd goedgeefsch. GOEDGEEFSCHHEID, v.
GOEDGEHUMEURD, bn. eon goed humeur hebbende,
opgeruimd.
GOEDGELOOVIG, bn. (-er, -st), goed van vertrouwen, lichtgeloovig: hij wist door zijne mooie praatjes
van verscheidene goedgeloovigen geld te kr(jg en; recht-

zinnig in de leer, orthodox.
GOEDGESCHREVEN, bn. (van boeken) in een aangenamen of keurigen vorm geschreven, opgesteld.
GOEDGEVORMD, bn. (beter-, bestgevormd), (van
het lichaam of zijne deelen) een goeden. bijna schoonen vorm hebbende: een goedgevormde (cost; op eene
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goede wijze tot stand gebracht : onze bestgevormde
besluiten.
GOEDGEZIND, bn. weldenkend, het wel meenende
met eene zaak, met eene partij, met de bestaande
orde van zaken; (Zuidn.) in een goede stemming
verkeerende, niet gemelijk of knorrig. GOEDGEZINDE, m. en v. (-n), die goedgezind is : alle goedgezinden moeten medewerken om dit kwaad tegen te gaan.
GOEDGUNNER, m. (-s), een persoon die jegens iem.
of iets welgezind is : hij heeft vele goedgunners, vrienden, begunstigers; (hist.) geheim medestander van
een persoon of van eene partij.
GOEDGUNSTIG, bn. bw. (-er, -st), welgezind, vriendelijk: de hertog beloofde goedgunstig te zullen zijn, als de
opstandelingen zich onderwierpen; de goedgunstige lezer,
de vriendelijke lezer (in voorredenen van boeken);
htj riep de goedgunstige beoordeeling zijner lezers in;
welwillend, genegen, minzaam : hij hoorde hare
—bw.
bede goedgunstig aan. GOEDGUNSTIGHEID, v. welwillende gezindheid; (...heden), blijk van welwillendheid: de goddelijke goedgunstigheden, Gods liefdeblijken. GOEDGUNSTIGLIJK, bw. op eene welwillende wijze.
GOEDHALS, m. (...halzen), goede hals, goedhartige
sukkel, sul: de goedhals wist van den prins geen kwaad.
GOEDHARTIG, bn. bw. (-er, -st), een goed hart hebbende, bet hart op de rechte plaats dragende; goeeen goedhartige jongen; goedhartige
dig,
scherts; op goedhartigen teen spreken, vriendelijk, meewarig. GOEDHARTIGHEID, v.
GOEDHEID, v. braafheid, rechtschapenheid : goedheid des harten ; zachtheid, zachtzinnigheid : men las
geduld en goedheid in haar oog ; welwillendheid, vriendelijke voorkomendheid: ik bedankte hem voor zone
goedheid; heb de goedheid, wees zoo goed, wil;
(...heden), blijk van welwillendheid of vriendelijkheid; tante overlaadde mfj met goedheden; toegeeflijkheid: hfj zocht misbruik te maken van mijne goedheid;
(van God.) barmhartigheid, genade: door Gods goedheid zfjn wij alien gezond en frisch; (ook als uitroep)
groote goedheid!, hemelsche goedheid lieve Hemel!
GOEDHEILIG, bn. vriendelijk en godzalig van wandel: Sinterklaas, goedheilig man.
GOEDHOUDEN, (hield (zich) goed, heeft (zich) goedgehouden), zich gezond en frisch houden, Oink blijven: grootvader houdt zich nog goed; vgl. zich goed
houden, op GOED (1ste art.) ; (Zuidn.) iem. datgene verschaffen wat hij noodig heeft, zoodat hij geregeld
door kan werken : die steendrager kon de metsers
(metselaars) niet goedhouden, hun geen steenen genoeg aandragen.
GOEDIG, bn. bw. (-er, -st), (w. g.) vriendelijk, liefderijk: gel#k een goedig vader zfjn kind kastijdt; (van
God) lankmoedig: zij loofden den Heere, dat hfj goedig
is; toegeeflijk, zachtaardig, inschikkelijk (met bijgedachte aan zwakheid van karakter) : een goedige
sukkel; wat is die hond goedig; (van het gelaat, de
oogen enz.) vriendelijk, goedhartig van uitdrukking:
zfj heeft zulke goedige oogen; — bw. op eene wijze die
blijk geeft van goedhartigheid : goedig kijken, kind,
sprak zij goedig, gfj moet dat zoo hoog niet opnemen.
GOEDIGHEID, v. goedheid, welwillendheid; (van
God) lankmoedigheid; goedhartigheid, toegeeflijkheid: jets uit goedigheid doen, uit louter welwillendheid, onverplicht; 't is eene goedigheid, jets waartoe
men allerminst gehouden is, maar dat men zoo goed
is van to doen.
GOEDJONSTIG, bn. (Zuidn.) goedgunstig.
GOEDKEURDER, m. (-s), ...KEURSTER, v. (-s), die
geen bezwaar tegen iets heeft, die het billijkt.
GOEDKEUREN, (keurde goed, heeft goedgekeurd),
na keuring verklaren dat iem. of iets aan de gestelde eischen voldoet: hij is goedgekeurd voor de
militie; het opgeleverde work is door den rfjksopzichter
goedgekeurd; verklaren dat er geen bezwaar tegen
bestaat: het handelstractaat met Frankrijk is door de
Staten-Generaal goedgekeurd; gezien en goedgekeurd,
het door eene handteekening bekrachtigde onder-

schrift van officieele stukken; kerkel#k goedgekeurd,
(op den titel van R. K. boeken) met goedvinden der
kerkelijke overheid gedrukt; geen bezwaar tegen
jets hebben, het billijken: hfj keurt alles goed wat
ik doe; uw gedrag in dezen is niet goed to keuren, een
goedkeurend oordeel over jets uitspreken, een oordeel
dat blijk geeft van goedkeuring.
GOEDKEURING, v. het goedkeuren : behoudens nadere
goedkeuring door den. Koning; betuiging van tevredenheid: een woord van goedkeuring; instemming:
dit voorstel droeg aller goedkeuring weg ; de vergadering gaf teekenen van goedkeuring; toestemming : met
goedkeuring van de Synode gedrukt, met approbatie,
met consent; —, (-en, -s), (op school) goedkeuringsteeken: hoeveel goedkeuringen heb je dozen maand?
GOEDKEURINGSTEEKEN, o. (-s), (op school) aantee-

kening door den onderwijzer gemaakt wegens ijver,
goed gedrag of behoorlijk gemaakt schoolwork van
een leerling.
GOEDKOOP, bw. bn. (-er, of beterkoop, -st), voor
weinig geld, voor geringen prijs: goedkoop koopen en

verkoopen; het vleesch is hier beterkoop te krfjgen dan
b0" u in de stad; er goedkoop afkomen, met geringe
onkosten, (fig.) zonder groote schade of last; —
bn. niet hoog in prijs, niet duur:eengoedkoopejas;
het is op een dorp goedkooper dan in een groote stad,
het leven is er minder duur; goedkoop, duurkoop,
alle waar is naar haar geld, de zuinigheid bedriegt
vaak de -wijsheid; duurkoop, goedkoop, het koopen
van duurdere, maar deugdelijke waar, wint uit; (fig.)
gemakkelijk to verkrijgen, van weinig waarde: een
goedkoop effect; een goedkoope aardigheid, eene geestigheid die laag bij den grond is; (van personen die
geen hooge prijzen vorderen enz.) niet duur: die kleermaker is goedkoop; den Haag is goedkooper dan Amsterdam, het leven is er minder dual. ; een goedkoope
winkel, waar men voor weinig geld terecht kan.
GOEDKOOP, m. en v. goedkoopte : zij gebruiken vet
in plaats van boter voor de(n) goedkoop; het gaat alles
op een goedkoopje, op een zuinigje, hij dingt tegen den
goedkoop, een lage prijs is hem nog niet laag genoeg.
GOEDKOOPHEID, v., GOEDKOOPTE, v. geringe
duurte : voor de goedkoopte brand ik petroleum.
GOEDLACHSCH, bn. spoedig lachende: zfj is erg
goedlachsch, bfj de minste aanleiding proest ze het uit.
GOEDLEERSCH, bn. (van kinderen) leerlustig en
vlug van bevatting.
GOEDLEGGEN, (legde of beide goed, heeft goedgelegd of -geleid), iemand of iets ZOO neerleggen als
het behoort: (tot een zieke) wacht, ik zal je eons
goedleggen, in een aangename, gernakkelijke Jigging
brengen.
GOEDLEVEN, m. , in de uitdr. een pater-goedleven,
iemand die een gemakkelijk en overdadig leven
leidt, die er welgedaan uitziet.
GOEDMAKEN, (maakte goed, heeft goedgemaakt),
(onkosten of uitgaven) dekken, bestrijden : de kosten
van die uitvoering worden niet door de ontvangsten
goedgemaakt; (bedreven kwaad) door andere daden
poogde zone onongedaan maken, doen vergeten :
beleefdheid weer goed to maken; (van een gebrek of
tekortkoming) vergoeden: hare lieftalligheid maakt
reel goed; (verkeerde handelingen) goedpraten: hfj kan
zfjn gedrag niet goedmaken, niet verschoonen; (beweringen) aannemelijk maken : ik zal hem 4) .n beweren
laten goedmaken, laten bewijzen; (beloften enz.) gestand doen, waar maken : hfj zal, als de gelegenheid
zich aanbiedt, zone bedreiging goedmaken. GOEDMAKING, v. dekking van uitgaven; (ook) bewijs.
GOEDMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), trouwhartig, goedhartig, onergdenkend : goedmoedige lieden, die zich
door fraaie woorden om den tuin laten leiden ; vriendelijk, trouw: hij zette een goedmoedig gezicht; goodaardig, onschuldig: goedmoedige scherts; — bw. op
onergdenkende wijze : hij liep goedmoedig in zfjn verderf. GOEDMOEDIGHEID, v.
GOEDPRATEN, (praatte goed, heeft goedgepraat),
jets door redeneering zoo weten voor to stellen, dat
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GOEDWILLIG, bn. bw. (-er, -st), gewillig, dienstvaardig: een goedwillige sloof ; — bw. zonder verzet
of tegenspraak : hij ging goedwillig mede; op welwillende wijze: hij luisterde goedwillig near hoar verzoek. GOEDWILLIGHEID, v. GOEDWILLIGLIJK,
bw. goedwillig.
GOEDZAK, m. iemand die met zich sollen That:

't is een rechte goedzak.
GOEDZALIG, bn. welzalig, gelukzalig: ik wensch u
een goedzalig nieuwjaar.
GOEIERD, m. (-s), goedhartig, trouwhartig persoon:
de goeierd liep voor ons het vuur uit de sloffen; —
goeiers, benaming eener goede soort van aardappelen.

(oudt.) een bloedwreker bij de Joden :
de naaste bloedverwant eens vermoorden, die het
recht had den moordenaar op to zoeken, om hem
to dooden; (bij de Christenen) de Holland.
GOELIJK, bn. bw. (-er, -st), (veroud.) schoon: een
goelijk meisje; goedaardig, vriendelijk: de goelijke mode
GOEL, m.

man; een goelijke aard; een goelijk voorkomen, dot
ieder aantrok; — bw. op vriendelijke wijze, goedig:
lachte goelk. GOELIJKHEID, v.
GOEMAN, m. (-nen), (hist.) scheidsman, bemiddelaar; (thans nog) commissaris bij eene harddraverij.
GOESTE, v. (Zuidn.) goesting: naar de laatste goeste
gekleed zijn, naar den laatsten smaak ; in de goeste
van, op de wijze van.
GOESTING, v. (Zuidn.) lust, trek, zin, smaak : zone

goesting doen, naar eigen verkiezing handelen ; ieder
zone goesting, ieder zijn ineug.
GOF, In. (-fen), (gew.) slag, klap; stoot; messnede,

jaap.
GOFFERD, ook GOFFER, m. (-s), groot en zwaar
persoon of kind: een gorferd van een jongen; een dikke

golferd.

GOM-ASPHALT.

GOEDPRATEN.

men er geen verkeerdheid meer in vindt: die handelwYze is nooit goed te praten.
GOEDROND, bn. bw. openhartig, rondborstig: de
Zeeuwen zijn goedrond; er lag in zin zvezen jets opens,
lets goedronds; oprecht, gul: goedronde pret. GOEDRONDHEID, v.
GOEDSCHIKS, bw. behoorlij k, betamelijk : dat kunt
ge niet goedschiks doen, welstaanshalve niet; — zoo
goedschiks mogelfik, zoo goed en zoo kwaad als het
gaat; —
uit vrijen wil, met genoegen, (ook) zonder tegenstreven : 11# ging goedschiks mede; goedschiks of kwaadschiks, met of tegen iemands zin.
GOEDSMOEDS, bw. uitdr. in bedaarde stemming,
in koelen bloede; welgemoed, opgeruimd : hij is altijd
goedsmoeds; met goed vertrouwen bezield, zonder
vrees: wees goedsmoeds, u zal geen leed geschieden.
GOEDSOORTIG, bn. van een goede, deugdelijke
soort: goedsoortige guste koeien golden 36 cents per pond.
GOEDSPREKEN, (sprak goed, heeft goedgesproken),
borg zijn, instaan voor iemand of jets: •iemand
wilde voor hem goedspreken.
GOEDSTIJDS, bw. vroeg, tijdig, bijtijds: hij ging met
zonsopgang van huffs, om goedstods op de markt te zijn.
GOEDTROUWIG, bw. (w. g.) ter goeder trouw: het
goedtrouwig uitgeven van valsche runt wordt niet als
misdriff aang erekend.
GOEDVINDEN, (vond goed, heeft goedgevonden),
goedkeuren : wat de een goedvindt, keurt de ander af;
dienstig, nuttig achten : handel zoo als g if het goedweer hun alles was te
vindt; lust hebben in jets:
maken wat ho goedvindt, wat hem lust, wat hij verkiest; geen bezwaar tegen jets hebben: zeg maar,
hoe g# het hebben wilt, ik rind alles goed; besluiten:
de gemeenteraad heeft goedgevonden de kermis af to
schaffen; wij hebben goedgevonden en verstaan, (in het
formulier van afkondiging der wetten), wij verordenen, decreteeren.
GOEDVINDEN, o. goeddunken, welbehagen: instellingen wier grondslag in hooger dan menschelijk goedvinden ligt; doe naar goedvinden; toestemming, welnemen: met onderling goedvinden; ik, heb het zonder
uw goedvinden niet willen doen.

GOJIM (Hebr.) [mv. van gol, Volk], de niet-Joden'
GOLF, v. (golven), baar, bolle verheffing op den

waterspiegel, meestal veroorzaakt door den wind:
er gingen hooge golven; de golven beukten het strand;
witgekuifde golven, met schuim bedekt; (zegsw.) geen
golf komt hem to hoog, hij meent dat hij voor niemand behoeft te wijken; (ook) de zee: het schip verdween in de golven, zonk, verging; (ook) van wat
zich als golven voordoet: golfjes in het haar maken; —
dikke straal van eene vloeistof, golp, gulp : met
groote golven braken; een golf van bloed sprong uit de
wonde; (nat.) eene voortschrijdende evenwichtsverstoring in de eene of andere middenstof; (timm.)
eene lijst waarvan de kromming in doorsnede half
hol, half bol is, ojief. GOLFJE, o. (-5).
GOLF, v. (golven), wijde baai, ruime zeeboezem:
de golf van Hapels. GOLFJE, o. (-5).
GOLFACHTIG, bn. op golven gelijkende; (van weefsels) met golven, gegolfd.
GOLFAGAAT, o. en m. (delfst.) agaatsteen met
fijne strepen, die een weinig gegolfd zijn; ...BREKER, m. (-5), een steenen hoofd, een strekdam enz.
dienende om de kracht der golven te broken; ...GEKLOTS, o. het geluid der tegen elkander klotsende
golven; ...LIJN, v. (-en), golvende lijn (van draperieen, ornamenten); (nat.) de lijn waardoor men de
golfbeweging tracht voor to stellen of af to beelden;
...LUST, v. (-en), (timm.) lijst met gebogen lijnen.
GOLFSGEWIJS, ...GEWDZE, bw. op de wijze van
golven, evenals golven: merino-wol is golfsgewfize gekr inkeld
GOLFSLAG, m. het slaan der golven: het strand
had reel to lijden van den golfslag; de op- en neergaande beweging van het water : sterke golfslag,
hooge zee; matige golfslag, rolling, defining.
GOLFSTILLEND, bn., het golfstillend vermogen van
olie, de eigenschap om de onstuimige beweging van
de golven der zee to doen ophouden.
GOLFSTROOM, m. zekere zeestrooming in den
Atlantischen Oceaan, zoo geheeten naar de Golf
van Mexico.
GOLFSWIJS, ...WIJZE, bw. golfsgewijs: (plantk.)
golfswos-geplooide, golfsw#ze-ingesneden bladeren.
GOLGAS, m. Turksch flanel, een lichte wollen stof.
GOLIATH, m. reus, reusachtig mensch [naar den
bekenden Filistijnschen reus Goliath]; (ook) ruwe
gast, ongelikte beer: 't is een rechte Goliath.
GOLP, v. (-en), zie GULP.
GOLVEN, (golfde, heeft gegolfd), beurtelings rijzen
en dalen, bewegen als de golven der zee: de wind
deed de wateren golven; het golvend groan, dat to veld
staat on door den wind heen-en-weerbewogen wordt;

golvende lokken, die golvend neervallen ; een zijden
kleed golfde om hoar loden; een golvende beweging,

rijzende on dalende als de golven ; stroomen, vloeien:
een nieuwe gedachtenstrown scheen door zone hersens
to golven ; —

een golvende lijn beschrijven, in eene golflijn voortloopen: een golvend terrein, dat ongelijk, heuvelachtig is; (plantk.) een golvend bleed, waarvan de tanden
en inhammen eene in 't zelfde vlak gelegen golvende
lijn vormen; (wapenk.) een golvende fees, een dwarsbalk die golft. GOLVING, v. (-en).
GOLZEN, (golsde, heeft gegolsd), (Zuidn.) slokken,
zwelgen: hij golsde het glas in een enkelen slok naar
binnen.
GOM, v. (-men), kleverige, doorschijnende vloeistof, die uit spleten of insnijdingen in sommige
boomen vloeit on in de lucht hard wordt; (ook) als
benaming van de gomhars en andere harssoorten:
.drabische gom, afkomstig uit acacia-soorten in
Arabie en Afrika. client als kleefstof, bij het bedrukken van geweven stoffen, ale geneesmiddel enz.;

gom-dragaiith, flOm-benzo'e', goin-copol, gom-anzinoniak
enz., verschillende soorten van gom.
GOMACHTIG, bn. (-er, -st), als gom, naar gom gelijkende: gomachtige sappen.
GOM-ASPHALT, v. jodenpek, jodenlijm.

GOOIEN.

GOMBAL.
balletje van gesuikerde AraGOMBAL, m.
bische gom, als geneesmiddel of als snoeperij;
...BOOM, m. (-en), de plant die het caoutchouc of
gom-elastiek oplevert; (ook) amberboom met langwerpige overhoeks gegolfde bladen.
GOM•ELASTIEK, ook GOMLASTIEK, o. zekere
veerkrachtige stof, het verdikte of gestolde melksap van den .gomboom, caoutchouc: een pop van
gom-elastiek; ruw of geprepareerd caoutchouc om
potloodschrift uit te wisschen : veeg het maar uit
met gom-elastiek; —, (-en), een stukje caoutchouc
voor dat doel : mag ik je gom-elastiekje leenen ?; een
band waarin caoutchouc ingeweven is (voor kousebanden, keelbanden enz.) : het kind ken in de haast

zfln gom-elastieken niet vinden; het gom-elastiekje van
haar hoed is te veel gerekt.
GOM-ELASTIEKEN, bn. van gom-elastiek (ook wel
van gutta-percha) gemaakt: een gom-elastieken bal.
GOMFLESCH, v. (flesschen), lijmpot, flesch voor
vloeibare gom. GOMFLESCHJE, o. (-s).
GOMHARS, o. (-en), mengsel van gom en hars, dat uit
spleten of insnijdingen van sommige boomen vloeit.
GOMHOUDEND, bn. (plantk.) gom bevattende: gomhoudende holten (in stammen of bladstelen).
GOMKWAST, m. (-en), kwast om mede te gommen.
GOMLAK, o. een roodgekleurde gom, die gevonden
wordt op bladeren en jonge takken van sommige
Indische planten, schellak.
GOMMEN, (gomde, heeft gegomd), iets met gom
bestrijken (om het te kunnen opplakken of dichtkleven): postzegels ztjn aan de achterzijde gegoind,
gegomde enveloppen, van een smal met gom bestreken randje voorzien; (om het glanzig te maken):
gegomd satijnen lint; (van boomen) gom laten uitvloeien: eene verhandeling over het gommen der kersenboomen. GOMMER, m. (-5), GOMSTER, v. (-5), die
gomt. GUMMING, v. het gommen.
GOMMIG, bn. taai en kleverig als gom ; vol gom.
GOMPAPIER, o. gegomd papier; ...POEDER, o. Arabische gom in poedervorm.
GOMRIJK, bn. (-er, -st), veel gom bevattende.
GOMSTEEN, o. en m. (-en), zekere delfstof; ...WATER, o. gompoeder met water aangemengd.
GONDE, v. (-n), (w. g.), kram, duim, waar een geheng op draait (Fr. gond).
GONDEL, v. (-5), Venetiaansch vaartuig van bijzonderen vorm, dat door twee personen in staande
houding geroeid wordt; (ook) in 't algemeen licht
vaartuig dat geroeid wordt. GONDELTJE, o. (-s).
GONDELFEEST, v. (-en), waterfeest in roeivaartuigen • ...LIED, o. (-eren), varenslied, inz. der Venetiaansche gondeliers.
GONDELIER, m. (-5), roeier van een gondel.
GONDELSTAD, v. Venetie; ...TOCHT, v. (-en),
VAART, v. (-en), tocht in (versierde) roeivaartuigen.
GONG, ook GONG-GONG, v. (-s), zeker muziekinstrument bij de Maleiers en Chineezen, een soort
van metalen bekkens, waartegen met een houten
klepel wordt geslagen.
GONIOMETER, m. (-s), (nat.) een werktuig om de
hoeken van kristallen te meten ; ...METRIE, v. (wisk.)
de meting van hoeken, de leer van de verhouding
der hoeken en bogen tot den daarbij behoorenden
sinus, cosinus, tangens, cotangens, secans en cosecans; ...METRISCH, bn. tot de goniometrie behoorende: de goniometrische verhouding van een hock.
GONJE, v. zekere uit Indischen hennep gewever.
grove stof, waarvan zakken gemaakt worden;
—ZAK, m. (-ken), zak van gonje vervaardigd, vooral
gebruikt voor export van suiker.
GONS, m. (w. g.) dof geluid, gebrom: iets bg den
yens lezen; gonzende klap : hij kreeg een gons om de

ooren; — een gons van den molen hebben, een gons weg
hebben, niet wel bij het hoofd zijn.
GONS, v. een praatzieke vrouw, een rammel.
GONST, v. kracht van den mest, na den oogst in

het bouwland overgebleven : de gonst is er uit.
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GONSTOL, m. (-len), bromtol.
GONZEN, (gonsde, heeft gegonsd), een dommelend
of suizend geluid maken : de dreun der kerkpsalmen

gonsde hem voortdurend in de ooren; het gonzen der
been; het gonzen (razen) van kokend water; een gonsend spinnewiel; de kogels gonsden door de lucht; hjj
lag mij voortdurend aan het hoofd te gonzen, te zeuren, te malen ; (gew.) gutsen : het tweet gonsde van zfjn
voorhoofd. GONZER, m. (-s), GONSSTER, v. (-s), die
gonst. GONZING, v. het gonzen.
GOO (in Oostergoo en Westergoo), zie GOUW.
GOOCHELAAR, m. (...laren, -s), iem. die door handige toeren op voor het oog bedrieglijke wijze voorwerpen te voorschijn brengt of doet verdwijnen.
GOOCHELAARSKUNST, v. de handvaardigheid van
den goochelaar; —, (-en), goochelkunst.
GOOCHELARIJ, v. de kunst van goochelen, het
goochelen; —, (-en), bedrieglijke kunstgreep, goocheltoer.
GOOCHELBAL, m. (-len), balletje dat de goochelaars gebruiken; ...BEELD, o. (-en), tooverbeeld,
verrukkelijk vizioen; ...BEKER, m. (-s), beker waaronder de goochelaars ballen doen verschijnen of
verdwijnen ; ...DUOS, v. (...doozen), doos waarin zich
de benoodigdheden voor verschillende goocheltoeren
bevinden, tooverdoos (kinderspeelgoed).
GOOCHELEN, (goochelde, heeft gegoocheld), vlugge,
voor het oog bedrieglijke toeren met de handen
verrichten, door handigheid de toeschouwers misleiden, tooveren : op die kinderpartij heeft iemand
voor de kleinen gegoocheld; goochelen met de kaart; op
handige of bedrieglijke wijze met iets omspringen:
goochelen met woorden en klanken.
GOOCHELKUNST, v. bedrevenheid in het goochelen ; — (-en), kunststuk van een goochelaar, goocheltoer. GOOCHELKUNSTJE, o. (-s).
GOOCHELSPEL, o. goochelarij; ...STUK, o. (-ken),
goochelkunstje; ...TASCH, v. (...tasschen), tasch,
zak, waar de goochelaar zijn benoodigdheden in
bergt, of waar hij voorwerpen uit te voorschijn
brengt of in laat verdwijnen; ...TOER, m. (-en),
goochelkunstje; ...WERK, o. duivelskunstenarij.
GOOCHEM, bn. (gemeenz.) slim, geslepen, gewikst:
een goocheme kerel, een gladde, gare vent.
GOODSPENNING, m. zie GODSPENNING.
G001, o. naam eener landstreek, zie GOUW.
G001, v. (-en), worp, smeet: bij het kegelen is alle

negen de hoogste gooi; h heeft een gelukkigen gooi gedaan, met de dobbelsteenen, (ook fig.) hij is gelukkig geweest; — een gooi naar lets doen, een kansje
wagen; (ook) zeker doel ten naasten bij bereiken:
zal er een heele gooi naar doen, hij heeft veel kans
van slagen. GOOITJE, o. (-s).
gang, vaart: ga (jU) je gooi, ga uw gang, doe wat
gij niet laten kunt; laat hij zijn gooi gaan, laat hem
zijn gang gaan.
G001-ARM, m., in de uitdr. ga uit min gooi-arm!,
maak ruimte, kom mij niet te na.
GOOIEN, (gooide, heeft gegooid), werpen, smijten:

hi) gooide een steer door de ruiten; sneeuwballen
iemand op den grond gooien; met steenen
gooien; geld in het water gooien, (fig.) het roekeloos
besteden ; het (hood) niet over den balk gooien, niet vet.-

gooien;

kwistend zijn ; (bij verschillehde spelen, met den bal
of met dobbelsteenen): wie moet eerst gooien ?; hij heeft
twee zessen gegooid; (zeew.) het lood gooien, het lichtlood met een zwaai in het water werpen om to
peilen ; het schip over den anderen boeg gooien, het
schip bij den wind omwenden, (vandaar) het over
een anderen boeg gooien, een wending aan het gesprek
geven, of, andere argumenten to berde brengen; iets
van zich gooien, van zich afwerpen, een nare gedachte van zich afzetten; iemand verwenschingen naar
het hoofd gooien, hem met verwenschingen overladen; iemand iets voor de voeten gooien, hem eenig
misdrijf verwijten; de schuld op iemand gooien, hem
als bewerker van het gebeurde kwaad aanwijzen;
er alles uit gooien, onbedacht, onvoorzichtig zeggen
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wat ons voor den mond komt; jets op het papier
gooien, in der haast of vluchtig neerschrijven; er
een grapje onder gooien, onder de gesprekken een

houten goten uit to schaven; ...SCHAAF, v. (...schaven), gootroffel.
GOOTSTEEN, m. (-en), hardsteenen bak onder eene.
pomp (b. v. in de keuken), met afvoerbuis naar de
goot of den zinkput; —KORFJE, o. (-s), mandje
waarin het vuil uit den gootsteen wordt opgevangen on dat dus het verstoppen der afvoerbuizen
voorkomt; —PLANKJE, o. (-s), plankje -op den rand
van den gootsteen, opdat men minder last van hetspatten heeft.
GOOTVORMIG, bn. (-er, -st), van den vorm eener
goot: (plantk.) een gootvormige blacisteel, die van eene
diepe overlangsche gleuf is voorzien.
GOOTWATER, o. water uit de straatgoot, uit den
gootsteen: is dat koffie? lfjkt wel gootwater.
GORD, v. (-en), ook GORDE, v. (-n), (scheepsb.)
ribbe, berghout van een schip; (bouwk.) dwarshout
tot koppeling van de kapgebinten van een hubs,
gording; (scheepst.) touw om een zeil to geien of
to gorden. •
GORDEL, m. (-s), band of riem, dien men om het
middel draagt om de kleederen bijeen to houden of
op to schorten, bij de vroegere kleedij ook gebezigd
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grap mengen.
GOOIER, m. (-s), GOOISTER, v. (-s), die gooit.
GOOIER, m. (-s), bewoner van het Goof (Gooiland)
erfgooier, erfelijk rechthebin het Z. van
ber op aandeel in het gebruik van de Gooische
heide en weiden; landgooier, benaming der bewoners
der Gooische dorpen in tegenst. met de inwoners
van Naarden.
GOOR, bn. bw. (-der, -st), (van land en water) modderig, slijkerig: goor land; (van spijs en drank) bedorven, onsmakelijk: gore melk; dat spek is goor;
weerzinwekkend, smerig, vuil: gore vingers; wat
ziet die meld er goor een gore vent; gore taal uitslaan, vuilbekken.

GOOR, o. slijk, modder; laag gelegen land, moeras.
GOORACHTIG, bn. (-er, -st), een weinig goor, zuurachtig: er is een goorachtige smack aan die melk.
GOORHEID, v. zuurheid, ranzigheid; vuilheid,smerigheid.
GOORNAT, o. (w. g.) wei, hui; ...PALING, m. (-en),
(Zuidn.) paling die in het slijk leeft.
GOOSPENNING, m. zie GODSPENNING.
GOOT, v. (goten), (gew.) GEUT, (-en), het gieten:
(metaalw.) open goot, het gieten in open vormen;
besloten of dichte goot, het gieten in vormkasten ; hone
goot, het gieten om een kern; zooveel als ineens
wordt uitgegoten, scheut, gulp, stroom : giet nog een
geutje azfjn op de salade; —
een houten of gemetseld afvoerkanaal voor water of
vloeibaar vuil, (ook) riool: eeng oot in de str aat ; (zegsw.)
zoo leef ik ale dagen, zei dronken Maarten, en hfj lag

in de goot; het zal regenen, want de goot stinkt (yolksweerkunde); een kanaal langs het dak van een huis
om het hemelwater op to vangen, dakgoot: de goot
is verstopt, loopt over; een Keulsche goot, die binnendoor over de bintbalken loopt, b. v. om het water
van de goot aan de eene zijde van het huis naar
die aan de andere to brengen ; — 't loopt niet altfjd
door een gootje, 't gaat niet altijd even gemakkelijk; — 't gaat er niet altfjd door een gootje, men leeft
daar niet altijd in vrede; — zoo loopen de gootjes als
het regent, zoo gaat het met zulk eene zaak in zulke
omstandigheden ; houten afvoerkanaal aan verschillende werktuigen (aan een tonmolen, bij de papierfabricage, stijfselmakerij enz.) ; gootvormige bak,
waarlangs men iets naar beneden laat glijden:puin
langs een goot in een schuit laden; gegraven geul in
den grond : groene goten, greppels in begroeiden grond
(in tegenst. met slfjkgoten in kwelders); vaargeul:
de Goot (een der monden van den IJsel); uitholling,

gleuf: de goot eener sabelkling; (boekb.) het gootje,
gleufje tusschen het bord en den rug van een boek;
holle buis, gootpijp, spijer (aan de daken van kerken en torens). GOOTJE, o. (-s).
GOOTBLOKJE, o. (-s), (bouwk.) houten blokje waarop de dakgoot (hanggoot) rust; ...BODEM, m. (-s),
(bouwk.) grondvlak van eene dakgoot; ...DISSEL,

m. (-s), (scheepsb.) dissel met holgebogen blad om
goten to hakken.
GOOTGAT, o. (-en), het gat in den muur waardoor het vuile water wegloopt (in de goot, in den
zinkput, in het water); — hij grinnikt als de duivel
voor het gootgat, hij trekt een leelijk gezicht; — zitten
als een uil voor een gootgat, onnoozel zitten kijken,
er voor spek en boonen bij zitten.
GOOTIJZER, o. (-s), ijzeren klauw tot ondersteuning eener hanggoot; (smed.) eene soort van smeedijzer in den vorm eener goot, U-ijzer; v.
(-en), (bouwk.) lijst onder langs eene dakgoot; ....PIJP,
v. (-en), looden of zinken afvoerbuis van eerie dakgoot; ...PLANK, v. (-en), plank waarmede eene
straatgoot wordt toegedekt; zonnebord in eene looden dakgoot; ...BECHT, o. het recht om eene goot
to hebben, liggende of uitkomende op eens anders
grond ; ...ROFFEL, m. (-s), timm.) roffelschaaf om

om er wapens, tasschen enz. aan to hangen of er
geldbeurzen tusschen to steken, soms ook alleen
dienende tot sieraad: een lederen gordel; (zegsw.)
iemand het (of een) hart onder den gordel steken, hem
moed geven; (ook) een kring, een krans van voorwerpen, die iets anders omgeven: het prachtig rjjk
van Insulinde dat zich daar slingert om den evenaar
als een gordel van smaragd; (bouwk.) eene soort van
lijst als gevelversiering. GORDELTJE, o. (-5); —
(aardr.) een der denkbeeldige banden of strooken,
waarin men het hemelgewelf on het aardoppervlak
verdeelt, zone: Humboldt heeft het aardoppervlak het
eerst naar den plantengroei in gordels verdeeld.
GORDELBAND, m. band die als gordel dient;
...BEURS, v. (...beurzen), geldbuidel die aan den
gordel hangt, beugeltasch ; (Zuidn.) een of twee geldbeurzen die men met een lederen riem om het lijf
gespt; holle gordel tot geldbeurs ingericht, geldgordel; ...BRASEM, m. (-s), (nat. hist.) zekere visch
(spares zonephorus); ...DIER, o. (-en), (nat. hist.) een
tandeloos zoogdier, welks lichaam bedekt is met
een pantser van beweegbare, hoornachtige schubben, die, in regelmatige rijen naast elkander geplaatst, als het ware gordels vormen.
GORDELEN, (gordelde, heeft gegordeld), gorden:
het luchtig gegordelde kleed deed at de schoonheid der
vormen uitkomen.
GORDELGESP, m. (-en), gesp aan den gordel;
...HAAK, ln. (...haken), haak waarmede een gordel
wordt vastgemaakt; (ook) haak waarmede iets aan
of in den gordel wordt gehangen ; ...HAGEDIS, v.
(-sen), eene soort van hagedis met gordels van
schabben om lichaam on staart; ...KEVER, m. (-s),
(nat. hist.) eene soort van kever (zonitis); ...KRUID,
o. (plantk.) aardmos; ...KWAL, v. (-len), (nat.
hist.) een langwerpige kwallensoort, Venusgordel;
...PANTSER, o. (-s), een stalen pantser, dat een oorlogsschip als een gordel omgeeft; ...RIEM, m. (-en),
riem die als gordel dient, band om het middel: de
sabel wordt gedragen aan een gordelriem van leder of
van singelband, met een gesp voor sluiting; ...ROOS,
v. zekere huiduitslag waarbij het middel, de borst
enz. als met een gordel van roode puistjes is omgeven, St.-Antoniusvuur; ...SLANG, v. (-en), (nat. hist.)
zekere slangensoort (dryophis madagascariensis);
...SPIN, v. (-nen), (nat. hist.) eene soort van spin
(salticus scenicus); ...STAAF, v. (...staven), (bouwk.)
staaf die van een of ineer ringen voorzien is ; ...WERVEL, m. (-s), (ontl.) benaming van den 12denruggewervel; ...ZUIL, v. (-en), (bouwk.) zuil die van een
of meer ringen voorzien is.
GORDEN, (gordde, heeft gegord), met een gordel
bevestigen: het golvende kleed, met een zilveren lint
om haar lendenen gegord; gordt uw zwaard aan de
heap; met een gordel omgeven: gordt awe lendenen
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(bijb.) iernand gorden, hem kracht geven, sterken:
ik zal u gorden; zich ten stride gorden, zich tot den
strijd toerusten; (zeew.) een schip gorden (als de inhouten dreigen los te gaan), het steunen door er
kabels onder te brengen; (zeew.) een zeil gorden, een
deel ervan door middel van de gordings ophalen,
en zoodoende inkorten.
GORDIAANSCH, bn., de Gordiaansche knoop, de kun
stig gelegde knoop aan den wagen van den Phrygischen, koning Gordius, die door niemand kon losgemaakt worden en die door Alexander den Groote
met zijn zwaard werd doorgehakt; (fig.) iets dat
slechts met geweld tot eene goede oplossing gebracht kan worden: den Gordiaanschen knoop doorhakken, door een beslissenden daad, een gewelddadige handeling, een voortvarend optreden eene zwarigheid uit den weg ruimen.
GORDIJN, ook GARDIJN, o. en v. (-en), een voorhangsel voor deuropeningen, vensters, boekenkasten,
om ledikanten, voor een tooneel, enz. ter afsluiting
of bedekking: een gordYn voor iets schuiven, (ook fig.)
iets bedekken, er niet verder over spreken; (evenzoo) het gordijn laten vallen; — achter de gordijnen
zjjn, te bed zijn; — gordfjntjes, zekere dracht van
het haar (van vrouwen), waarbij dit schuin over de
slapen is weggestreken (zoo genoemd wegens de
overeenkomst met halfopgenomen venstergordijnen); —
(vest.) de hoofdwal die twee bolwerken of bastions verbindt, courtine.
GORDIJNFRANJE, v , (-5), boordsel van dunne geweven tressen aan een gordijn; ...KANT, v. (-en), een
strook kant, dienende als tusschenzetsel bij effen
linnen venstergordijnen; ...KOORD, o. (-en), koord
om een staatsiegordijn mode open of toe to trekken:
soort van koord of touw, zooals gebruikt wordt
voor ophaalgordijnen ; ...LINNEN, o. (-5), soort van
linnen waarvan men ophaalgordijnen maakt; ...METTEN, v. my. bedsermoen: zij heeft hem de gordijnmetten gezongen; ...PREEK, v. (-en), bedsermoen:
...ROEDE, v. (-n), latje, of ijzeren of koperen staaf
waaraan een gordijn door middel van ringen is opgehangen en waar het langs been en weer kan
schuiven; ...SARI, o. soort van saai waarvan men
gordijnen maakt; ...STOP, v. (-fen), geweven stof
voor gordijnen : wollen en katoenen gordijnstoffen.
GORDING, v. (zeew.) het gorden, opkorten van een
zeil; —, (-en, -5), (bouwk.) een dwarshout dat diem
tot koppeling van twee gebinten, van een rij palen
enz., (ook) een gebogen stuk hout of ijzeren ring,
waarmede een samenstel van deelen in verband gehouden wordt (als de berghouten van een schip, de
ring die de armen en schoepen van een scheprad
in den juisten stand houdt enz.); (houth.) rib, spier,
geschikt om voor gording to dienen ; (zeew.) een
loopend touw, waarmede men zeker gedeelte van
ra- of gaffelzeilen tegen hunne rondhouten ophaalt,
om den windvang to verminderen; (ook wel) een
hijschtouw, dat niet dient om to gorden.
GORDINGBLOK, o. (-ken, -s, (zeew.) katrol waardoor
eene gording loopt.
GORDRIEM, m. (-en), riem om zich mode to gorden,
gordel.
GOREN, (goorde, is en heeft gegoord), zuur, ranzig
worden ; zuur maken tot bederf doen overgaan.
GOREN, (goorde, heeft gegoord), (Zuidn.) baggeren,
modderen: eenen vifter goren.
GORGEL, m. (-s), het strottenhoofd, de zetel der
stem: min krachtelooze stem die in min gorgel beeft;
den gorgel reppen, luidkeels zingen ; slokdarm; keel:
ik voelde op dit gezicht rittin gorgel toegeknepen. GORGELTJE, o. (-5).
GORGELDRANK, m. (-en), geneesmiddel, waarmede
men gorgelt, de keel spoelt.
GORGELEN, (gorgelde, heeft gegorgeld), eene yloeistof achter in de keel in beweging houden, een klokkend geluid doen maken, om zoodoende de keel to
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spoelen; (van vogels) rollend kweelen: het woud
weergalmt van 't schateren, fluiten, gorgelen; boor, hoe
de vogelen een hartellik deuntje gorg'len. GORGELING,
v. (-en).
GORGELPIJP, T. (-en), (veroud.) luchtpijp ; (nat. hist.)
zeker weekdier, eene soort van pijppoliep; ...WATER, o. gorgeldrank.
GORGONEN, v. my. (fab.) drie vrouwelijke monsters
in de onderwereld: Stheno, Euryale en Medusa, met
slangenharen, ontzaglijke tanden en metalen klauwen, wier aanblik den beschouwer in steen deed
veranderen.
GORIG, bn. een weinig goor, onzindelijk, smerig*,
(gew.) gorrig, gurg, onwel, onpasselijk, ziek. GORIGHEID, v. (...heden).
GORILLA, m. (-'s), een aap van de grootste soort,
die veel op een mensch gelijkt.
GORRIG, bn. zie GORIG.
GORS, v. (gorzen), (nat. hist.) het vogelgeslacht
emberiza, waarvan 8 soorten in Ned. worden aangetroffen: de grauwe gors, de geelgors, de ortolaan, de
cirlgors, de dwerggors, de rietgors, de ijsgors en de
sneeuwgors. De gorzen hebben in grootte en gedaante
veel overeenkomst met de vinken.
GORS, v. (gorzen), buitendijks aangeslibd land,
dat bij gewone vloeden niet meer onderloopt (inz.
langs de monden der groote rivieren in Zuid-Holl.;
elders schorren, kwelders en kardoezen genoemd);
—DIJK, m. (-en), kleine, lage dijk op eene gors, om
de aanslibbing to bevorderen; —LAND, o. (-en), aanwas, aangeslibd land.
GORT, v. en o. gepelde gerst, haver of boekweit,
die door den grutter op den molen gebroken wordt,
grut, grutten (ter onderscheiding ook wel fijne gort
genoemd) : boekweitegort, haverdegort; (gewoonlijk) gepelde gerst: Alkmaarsche gort, beste N.-Roll. gort:
wintergort, Donaugort enz., gort die van wintergerst,
Donaugerst enz. is gemaakt; parelgort, geparelde
gerst; (ook) kooksel, gerecht van gepelde gerst: we
eten gort met rozijnen; —, (-en), een gepelde gerstkorrel; — zoo droog als gort, zeer droog (ook van personen die in gezelschap niet zeer vermakelijk zijn);
of het in de gorten laten loopen,
—hetindegortjagen,
alles in het honderd sturen, het to bent maken;
van stukje tot beetje;
—ietsvanhvertogrtve ln,
ik ken zone familie van haver tot gort, tot in alle bijzonderheden, vgl. AVER; — h(j heeft een kop gort
noodig om hunne verwantschap uit te rekenen, zij zijn
familie van elkander, doch het is heel ver; — een
Jan-Gort, een Jan-Hen, een keukenpiet; — de gort
is gaar, er is ruzie, de poppen zijn aan het dansen; —
zo heeft gort gegeten, die zwelt in de buik, zij is zwanger; GORTJE, o. (-s);
o. benaming eener ziekto van het varken of
van een kwade eigenschap van varkensvleesch,
waarbij korrels in het vetweefsel voorkomen, gortigheid, vinnigheid; —
basterdvloek, een opzettelijke vervorming van God:
och gort!; gort, ja.
GORTBEULING, m. (-en), gortworst; (fig.) domkop;
...BUIK, m. ziekelijke opzwelling van den bulk, door
het eten van gort; ...BUS, v. (-son), blikken bus om
de gort die als ontbijt genuttigd wordt into koken.
GORTEBRIJ, v. van gort gekookte brij.
GORTENTELLER, GORTENTELDER, m. (-s), vrekkige, krenterige kerel; (ook) Jan-Hen.
GORTEPAP, v. gortebrij.
GORTER, m. (-s-, grutter; (ook) pelmolenaar. GORTERIJ, v. (-en), grutterij.
GORTEWATER, o. aftreksel van gepelde gerst, als
versterkingsmiddel voor zieken.
GORTGEZWEL, o..(-len), (heelk.) een beursgezwel,
waarvan de inhoud uit kleine korreltjes of kiompjes bestaat.
GORTIG, bn. (-er, -st), (van varkens en hun vleesch)
garstig, vinnig: een gortig varken, dat aan het gort
lijdt; dat seek is garstig; (ook) vuil, smerig (van varkens on van personen); — hiy" maakt het al te gortig,
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of htj heeft het gortig laten liggen, hij maakt het al
te bont. GORTIGHEID, v. garstigheid.
GORTKETEL, m. (-s), ketel om gort in te koken,
inz. de groote ketel aan boord van zeeschepen,
waarin gort voor de bemanning wordt gekookt:

in 't goud; — (iets) in goud beslaan, het in een gou-
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afin bloed kookt alsof de groote gortketel te vuur stond;

...MOLEN, m. (-s), gruttersmolen; ...PELLER, m. (-s),
fabrikant van gepelde gerst; ...PELLERIJ, v. (-en),
gerstpellerij ;
v. (gew.) tweekorrelige tarwe,
emer; ...SPAAN, v. (...spanen), een driehoekig
plankje met korten steel, dat door de matrozen
wordt gebruikt om de gekookte gort fijn to wrijven; ...WINKEL, m. (-s), grutterswinkel; ...WORM,
m. (-en), (gew.) meelworm; ...WORST, v. (-en), worst
waarin gort gekookt is.
GORZERIJ, v. gorzing.
GORZING, v. (-en), grasland, weide; buitendijks gelegen grasland, aanwas, gors.
GOTELING, m. (-en), gietijzer; een voorwerp van
gegoten ijzer (een groote ketel van gegoten metaal;
een soort van licht geschut op schepen; gieteling,
geus); (Zuidn.) zekere soort van pannekoek, die uit
den lepel op het ijzer gegoten wordt.
GOTHIEK, bn. tot de Gothiek, den Gothischen stijl
behoorende of daarin vervaardigd: een Gothieke kerk.
GOTHIEK, v. de Gothieke of Gothische bouwstijl,
de spitsboogstijl.
GOTHISCH, bn. aan de Gothen eigen, van de Gothen: de Gothische taal; — de Gothische bouwstijl, zekere
bouworde, die ten onrechte aan de Gothen werd toegeschreven, de ogivaal- of spitsboogstijl, in de 12de
eeuw in N.-Frankrijk ontstaan: een kerk in Gothischen stfjl, een Gothische kerkkroon, Gothisch smeedwerk,
in spitsboogstijl;
Gothische letters, benaming voor

het hoekige, opgesierde monnikenschrift, dat in de
latere middeleeuwen in gebruik kwam on ook in
de oudere gedrukte boeken word gebezigd, Duitsche
letter, bijbelletter: Gothisch schrift; een bijbel met Gothische letter. [Tegenwoordig schrijft men, daar de
wetenschap heeft uitgemaakt dat de naam van het
yolk der Gothen met t in plaats van th gespeld behoort to worden, wanneer er metterdaad van het
yolk der Gothen sprake is dikwijls Gotisch en
Goten; het is echter wenschelijk den traditioneelen
worm Gothisch to behouden in die gevallen waar
het woord gebezigd wordt van zaken, wier herkomst
men vroeger aan de Gothen toeschreef, maar bij
welke thans niemand meer aan de Gothen denkt.]
GOTHISCH, GOTISCH, o. de Gothische taal: de

klankleer van het Got(h)isch.
GOUACHE-SCHILDERKUNST, v. eene wijze van
schilderen, waarbij de met gomwater gewreven
verven (waterverf) zoodanig worden aangebracht,
dat de ondergrond (papier, zijde enz.) geheel wordt
onzichtbaar gemaakt.
GOUD, o. het voornaamste der edele metalen:
goud graven; goud wasschen, door spoelen het goud
uit het goudhoudende zand afscheiden; een klomp,
eene baar, een staaf good; gedegen goud, zuiver, niet
vermengd met andere metalen; fijn, goed, looter good,
van zeer zuiver gehalte; good van 14, van 18 karaat,
dat 14, 18 karaat zuiver goud bevat op het mark
van 24 karaten, ook good van 583, van 750 duizendsten genoemd; rood good, goud dat naar verhouding
met meer deelen koper dan zilver is gelegeerd of
gekarateerd; geel good, met meer zilver dan koper;
Engelsch good, eene legeering van 14 deelen goud
met 6 zilver en 4 koper; Fransch (of Parijsch) good,
bleekgeel bladgoud; Mannheimer good, eene soort van
tombak; geslagen good, met den hamer uitgesmeed
goud, (ook) tot zeer dunne blaadjes uitgeklopt goud,
bladgoud; gemunt goud, goudgeld; gemaakt en ongemaakt goud, al of niet tot voorwerpen of sieraden
verwerkt ; in good werken, gouden voorwerpen vervaardigen; (iets) in goud vatten (of zetten), het met
een rand, eene kas van goud oingeven ; — als een
parel(tje) in 't good zitten, (fig.) een uitnemende plants
hebben: ik zat tosschen mtjne nichten eels een, pareltje

den of met goud versierd omhulsel sluiten, gelijk
men reliquien doet; iem. in goud beslaan, hem vereeren als een reliek, hem in eere houden; (ook) ik
zou je in goud beslaan, als het een dubbeltje het pond
kostte, schertsend gezegd als men iemand gine dankbaarheid wil toonen; al was zij ook in goud beslagen
(of at stond zfj ook in 't goud), ik zou toch niet van
haar willen weten; — het is al geen goud, wat er blinkt,
schijn bedriegt; — een hart als (of van) goud, een
voortreffelijke inborst; — zoo eerlfjk als goud, ten
volste vertrouwbaar; — iets tegen goud (moeten) op.
wegen, er een zeer hoogen prijs voor (moeten) betalen; — eigen haard is goud waard, men moot het
huiselijk leven op hoogen prijs stollen; — dat is
goud waard, daar mag men wat voor over hebben;
—menka okhetgoudt urbetaln,
iets begeerlijks,
iets kostbaars kan to duur gekocht worden; — de
morgenstond heeft goud in den mond, vroeg opstaan
is profijtelijk ; —
wat uit goud bestaat

of daarvan gemaakt is : zij
pronkte met een schat van goud en juweelen; haar
gewaad was stiff van het goud, van gouden boordsels, gouddraad enz.; iemands naam met goud boek.
staven, met goud in het marmer schrijven, met gulden
letteren; (van boeken) goud op snede, op de snede
verguld; —
goudgeld: zfjn papieren geld tegen goud inwisselen;

honderd gulden aan goud; een tonne (ton) gouds,
100.000 gulden; (ook) geld in 't algemeen, rijkdom,
schatten: voor geen goud zou hfj het willen doen, voor
niets ter wereld; het is met geen goud te betalen,
onbetaalbaar; het goud vermag alles; —
gouden kleur: (wapenk.) een der zoogenoemde
metalen, vaak door geel voorgesteld : in good (op eel'
veld van goud) een roode leeuw ; (dicht.) het goud zfjner
haren; het golvende goud, een korenveld; vloeibaar
(vloeiend) goud, van de stralen der zon, (ook) van
fonk elend en rijnwijn.
GOUD, bn. (bij onz. woorden) gouden een goud
horloge, een good oorYzer, naar analogie van een goed
horloge, goed brood enz.
GOUDAARD, bn. met goudkleurige aderen: goud-

aard marmer.
GOUDAARDE, v. aarde, grond die goud bevat.
GOUDACHTIG, bn. (-er, -st), naar goud zweemende,
op goud gelijkende: goudachtig, blond haar.
GOUDADER, v. (-en, -s), met good gevulde adervormige holte in de aardkorst; ...AETHER, m. eene
oplossing van goudchloride in aether, gebruikt om
staal te vergulden; ...AMALGAAM, o. eene legeering van goud met kwikzilver; ...APPEL. m. (-s,
-en), goudkleurige, goudgele appel, inz. de gele guldoling, de gouden pippeling en de tomaatappel;
...AREND, m. (-en), arend met goudkleurige vederen,
steenarend; ...BAAR, v. (...baron), prismatisch stuk
goud, zooals het in den handel voorkomt; ...BAARS,
m. (...baarzen), (w. g.) goudvisch; ...BAD, o. (-en),
(phot.) onderdompeling in eene oplossing van goud;
...BERG, m. (-en), berg die goudmijnen bevat; eene
aanzienlijke hoeveelheid goud; ...BEURS, v. (...beurzen), beurs met goudgeld gevuld.
GOUDBLAD, o. (-en), zeer dun uitgeslagen goud,
bladgoud; —ELECTROSCOOP, m. (...scopen), (nat.)
een zeer gevoelig toestel, bestaande uit twee smalle
reepjes goudblad die aan een gelsoleerden draad
hangen, en dienende om to onderzoeken of een
lichaam electrisch is, en ook tot welke soort die
electriciteit behoort. GOUDBLAADJE, o. dun blaadje
goud; gouden loovertje.
GOUDBLIK, o. uitgeplette of uitgehamerde staven
goud.
GOUDBLOND, bn. goudkleurig, glanzig blond
(vooral van hoofdhaar gezegd).
GOUDBOEKJE, o. (-s), boekje, bundeltje bladgoud
ten gebruike van boekbinders en suikerbakkers;
...BORDITURSEL, o. (-5), borduurwerk van gouddraad ;
...BORSTJE, o. (-s), eene soort van vink; ...BRASEM,
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m.

(-s), een goudkleurige brasem; ...BROKAAT, ' vijftigjarig jubileum in 't algemeen. — Vgl. verder
...BROCADE, o. een met goud doorweven gebloemde
GOUD (2de art.) en GULDEN.
stof.
GOUDENREGEN, m. (-s), een boom met goudgele,
GOUDBRONS, o. met honig fijngewreven afval
bloemtrossen, die veel als sierplant wordt gekweekt.
van bladgoud; (ook) een mengsel van tin en zwaGOUDERTS, o. (-en), goudhoudend erts; ...ESSAAI,
vel ; — bn. van eene naar goud zweemende bronskleur.
o. (-en), onderzoek of proef ter bepaling van het
GOUDBRUIN, bn. glanzig, goudkleurig bruin:goudgoudgehalte; ...FAZANT, m. (-en), goudlakensche
bruine lokken; een goudbruin paard.
fazant; ...FOELIE, v. aan eene zijde vergulde zilGOUDCHLORIDE, o. (scheik.) eene tot droogworverfoelie; ...FOREL,. v. (-len), zekere visch, ridderdens toe uitgedampte goudoplossing van goud in
forel; ...FRANJE, v. (-s), gouden franje; ...GAAS,
koningswater; ...DELVER, m. (-s), iemand die good
o. zekere stof, waarop een goudglans ligt.
uit de aarde, uit de mijnen delft, goudgraver; ...DISGOUDGEEL, bn. goudachtig geel van kleur: het
TEL, v. (-s), een op de distel gelijkend gewas in
goudgele groan; goudgele lokken ; goudgele siersteen in
Z.-Europa en Afrika; ...DORST, m. onmatige betegenst. met lichtgele).
geerte naar rijkdom.
GOUDGEHALTE. o. de hoeveelheid zuiver of fin
GOUDDRAAD, m. en o. tot draad getrokken good,
goud in een allooi, gewoonlijk in duizendste deelen
inz. draad verkregen door het uitrekken van een met
uitgedrukt: werken wier good of zilvergehalte beneden
goud bekleede staaf zilver (echt gouddraad) of koper
de 250 duizendsten worden niet als gouden of
(valsch gouddraad); —MOLEN, m. (-s), waarop men
zilveren werken aangemerkt; (ook) het goudgehalte van
gouddraad vervaardigt; —TREKKER, m. (-s), de
den bodem loont de ontginning niet, er is niet zooveel
arbeider die good tot draad uitrekt ; (ook) de eigenaar
goud in den grond te vinden, dat het de moeite
eener gouddraadtrekkerij ; — TREKKERIJ, v. (-en), 1 oont, het er uit te graven; ...GELD, o. gouden munt;
gouddraadfabriek.
..GEAVICHT, o. gewichtseenheid om de zwaarte
GOUDDROPJE, o. (-s), (nat. hist.) benaming van
van het goud to bepalen : vroeger was het goudgewicht
twee soorten van kapellen, met gouden stipjes op
het halve pond Trooisch of de mark; stel van gewichde vleugels; ...DUIF, v. (...duiven), goudkleurige duif;
ten, waarmede goud gewogen wordt; goudbalans:
...DUIVEL, m. geldduivel, geldzucht: de goudduivel
dat is hem noodig, als een bedelaar het goudgewicht,
is in hem gevaren, hij is zeer gierig geworden; (Zuidn.)
het is hem nergens toe dienstig ; ...GLANS, m. gouvrek.
den gloed ; o. (delfst.) goudkleurig glimGOUDELINGSPEPPING, m, (-en), zekere soort van
mer of mica; ...GLIT, o. zie GLIT; ...GRANAAT, o.
appel, goudpepping, goudappel.
delfst.) goudkleurig granaat; ...GRAVER, m. (-s),
GOUDELIXER, o. (bij de alchemisten) de vloeistof
gouddelver; ...GROEF, ...GROEVE, v. (-n), plaats
door middel waarvan men onedele metalen in goud
vaar good uit de aarde gegraven wordt, goudmijn.
kan veranderen.
GOUDGROEN, bn. groen met een gouden glans,
GOUDEN, bn. van goud vervaardigd, uit goud begoudachtig groen:
droeg een goudgroen ondervest.
staande: een gouden ring; een gouden beker; gouden
GOUDGULDEN, m. (-s), (hist.) een gouden munten zilveren werken; een gouden tientje, tienguldenstuk ; s tuk: Overlandsche; Beiersche goudguldens; (ook) zede gouden standaard, uit goud geslagen standpenning
kere zilveren munt, ter waarde van f1,40, florin,
als grondslag van een muntstelsel, look) muntstelsel
met gouden standaardmunt; de gouden bul, een staatsGOUDHAANSETEN, o., ...VOEDER, o. (gew.) zekere
stuk dat van een gouden zegel voorzien is, inz. de p lant, de doove netel (zoo genoemd omdat daarop
door den Duitschen Keizer Karel IV in 1356 uitge- z ekere soort van goudhaantjes (het insect) leeft).
vaardigde rijkswet, waarbij de keizerskeuze geregeld
GOUDHAANTJE, o. (-5), (nat. hist.) zeker zeer klein
en het aantal keurvorsten op zeven gesteld wend;
N- ogeltje, ook goudsbloem- en St.-Maartensvogeltje gede gouden roos, een pauselijk gunstbewijs, dat sinds h eeten; (ook) zeker insect, een bladkever met als
1366 jaarlijks aan eene verdienstelijke vrouw wordt
g oud glanzende dekschilden:
blinkt als een goudgeschonken en bestaat in eene gewijde, uit goud
h aantje, hij ziet er keurig uit.
gesmede roos; — iemand gouden bergen (of koeien met
GOUDHAAR o. (plantk.) eene soort van immorgouden horens) beloven, hem rijkdommen of begeert elle of papierbloem.
lijke zaken voorspiegelen; — het gouden kalf aanGOUDHARIG, bn. met gouden, goudkleurige haren.
bidden, den Mammon, het geld vereeren, rijke lieden
GOUDHOUDEND, bn. goud bevattende (van ertsen
naar de oogen zien; — door den gouden keten verbonen grondsoorten).
den zijn, van echtgenooten die elkaar om het geld
GOUDISABEL, m. (-len), een paard met goudgeel,
genomen hebben; — met een gouden net (of een goug lanzend haar en witte manen en staart; ...KALK,
den hengel) visschen, zijne pogingen om iets gedaan v . goudpurper; ...KAM, v. (-men), (nat. hist.) zeker
te krijgen met geld of geschenken ondersteunen; — w eekdier, een kamkieuwworm; ...KARPER, m. (-5),
zich toegang verschaffen door middel van een gouden g oudvisch; ...KAS, v. (-sen), ...KAST, v. (-en), kast(je)
sleutel, door geschenken , omkooping; — een huis met
waarin goud of kleinoodien bewaard worden; (ook)
gouden balken, met een hypotheek; —
e uitstalkast van goudsmeden en kashouders;
met goud doorweven, van gouddraad vervaardigd:
..KEVER, m. (-s), zekere bladsprietige bloemkever,
gouden tressen, ep auletten ; verguld : een schilderfj in gouozenkevertje; ...KIEVIT, m. (-en), (-en), zekere soort
den list; glasmozalek op een gouden grond; (van veran kievit.
guide uithangteekens enz.) de gouden Dr uif, in den gouGOUDKLEUR, v. goudgele kleur; zekere verf of
den Wagen; (wapenk.) van gouden of gele kleur: in rood
k leurstof, Eng. goldpaint. GOUDKLEURIG, bn. in
een gou den arend ; een zwarte leeuw in yen gouden veld ; k leur op goud gelijkende.
(van hetgeen uiterlijk op goud gelijkt) een gouden
GOUDKLOMP, m. (•en), klomp of stuk goud; ...KOweerschijn; de gouden zonnestralen ; gouden vlieg, gouden
K ERTJE, o. (-s), een kokertje voor goudgeld;
vlinder, gouden tor, zekere glanzige insecten; —
..KOORD, o. koord dat met een platsel of laan van
(fig.) de gouden eeuw, (myth.) het tijdperk toen
g ouddraad is omwonden; ...KOORTS, v. koortsige
Saturnus op aarde gebood en allerwegen vrede, geluk o pgewondenheid bij goudzoekers en beursspeculanen voorspoed heerschten, (bij uitbr.) tijdperk van ten, overdreven zucht om spoedig rijk te zijn ; ...KORbloei en welvaart; ergens gouden dagen doorbrengen,
N ET, v. (-ten), plaatje goud voor het essaai: een
dagen van onbezorgd geluk; uitnemend, kostelijk:
t oestel tot uitkoken der goudkornetten in salpetergouden raadgevingen; een gouden spreuk; —
uur; ...KORREL, v. (-a), korrel goods; ...KRUID,
de gouden bruiloft, het gouden feest, feestelijke hero . (plantk.) goudwortel; ...KUSSEN, o. (-s), juchtdenking van een voor vijftig jaren gesloten huwe- 1 ederen kussen dat de boekbinders bij het op de
lijk: zijn gouden bruiloft vieren ; (ook) het gouden paar,
s nede vergulden gebruiken om er bet bladgoud op
le gouden bruid en bruigom; — het gouden feest, (ook) t e snijden; ...BUST, v. een deel der westkust van
40
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Afrika, waar goud wordt gevonden; ...KUUR, v.
geneeswijze voor drankzuchtigen, waarbij dozen met
eene goudoplossing worden ingespoten; ...LAAG, v.
.(...lagen), een laag van goud waarmede iets wordt
bedekt, b. v. bij het vergulden; ...LAK, o. goudkleurig lakvernis en zegellak; (ook) eene soort van muurbloem, goudlaken.
GOUDLAKEN, o. laken dat met goud doorweven
is; (-s), soort van goudlaken; (ook) eene soort
van muurbloem met gele, purper- of bruinrood gevlekte bloemen; (ook) goudkever: wat zijn hier een
goudlakens. GOUDLAKENSCH, bn. van goudlaken
gemaakt: een goudlakensch Need; (ook van vogels
wier vederkleed aan goudlaken doet denken) goudlakensche fazanten.
GOUDLAND, o. (-en), land waar men goud zoekt,
inz. California; (ook) eene fabelachtige streek in
Zuid-Amerika, waar goud en edelgesteenten in overvloed zouden te vinden zijn, (el)dorado.
GOUDLEDER, ...LEER, o. verguld leder, of leder
met vergulde figuren, tot behangsel van vertrekken.
GOUDLEDEREN, ...LEEREN, bn. van goudleder:
een goudlederen behangsel; (van vertrekken) met goudleder behangen: het goudleeren kabinetje.
GOUDLEGEERING, v. (-en), een metaalmengsel
waarin goud voorkomt; v. lijm met goud
vermengd, goudsoldeersel.
GOUDMAKER, m. (-s), alchemist, iem. die goudmaakt
of tracht te maken; ...MAKERIJ, v. alchemisterij.
GOUDMEERLE, v. (-n), ...MEREL, v. (-s), wielewaal; ...MES, o. (-son), mes met een lang, zeer buigzaam tweesnijdend lemmer, dat de bookbinder gebruikt voor het op snee vergulden.
GOUDMIJN, v. (-en), mijn waaruit gouderts gegrayen wordt: de goudmijnen van Peru; iets dat groot
voordeel, rijke winst oplevert: 't is een goudmijn,

de haringvisscherij werd een goudmffn voor de Nederlanden; (fig.) schatkamer, bron waaruit men naar
hartelust putten kan: dat bock is een goudmijn voor
wie citaten noodig heeft; (Zuidn.) zeker bloemkruid
(sedum acre).
GOUDMOL, m. (-len), soort van mol, in Zuid-Amerika
en op Madagaskar voorkomende; ...MOND, (nat.
hist.) zeker weekdier (turbo chrysostomus); ...MOP,
v. (-pen), zeker gebak : bekroonde Steenwijker goudmoppen; ...00G, m. (-en), (nat. hist.) gaasvlieg met
gouden of goudgroene oogen; (ook) zekere visch,
goudbrasem; ...00M, m. (-s), rijke erfoom; ...OPAAL,
m. (...palen), (delfst.) goudglanzige opaal; ...OPLOSSING, v. (-en), goud in koningswater opgelost;
...OXYDE, o. (scheik.) verbinding van goud met zuurstof; ...PAPIER, o. papier dat aan eene zijde verguld
is: loovertjes van goudpapier; ...PEER, v. (...peren),
goudkleurige peer, benaming van een paar peer-

soorten.
GOUDPELDE, bn. (van kippen) met goudachtige
vlekken : een toom goudpelde kippen.
GOUDPEPPING. ook ...PIPPELING, m. zekere appelsoort, gouden pippeling; ...FLEET, o. koperblik
waarop eene dunne laag goud is bevestigd en dat
daarmede to zamen is uitgeplet.
GOUDPLETTER, m. (-5), die goud tot dunne plaatjes
slaat; ...PLETTERIJ, v. het goudpletten; — (-en),
plaats waar goud wordt geplet.
GOUDPLUVIER, v. (-en), (nat. hist.) zekere Vogel,
de grootste in Europa voorkomende soort van pluvieren; ...POEDER, o. goud in poeder; goudzand,
goudkleurig strooizand; ...FURTER. o. zekere kleurstof, eene verbinding van eene goudoplossing met
eene tinoplossing, veelal 1 -mar den ontdekker peedpurper van Cassius genoemd; ...RANONKEL, v. (-s),
boterbloem; ...RENET, v. (-ten), benaming van twee
soorten van appelen.
GOUDRIJK, bn. rijk aan goud.
GOUDROEDE, v. (-n), (plantk.) zekere samengesteldbloemige heideplant: heidensch wormkruid: ...RUPS,
v. (-en). zekere kieuwdragende worm; ...SAFFRAAN,
v. knaigoud.

GOUDSBLOEM,

v. (-en), benaming van verschil-

lende planten met goudgele bloemen; wilde gouds.
bloem, gele ganzenbloem; —VOGELTJE, o. (-s), goud.
haantje.
GOUDSCH, bn. van, uit Gouda afkomstig: Goudsche
pljpen; Goudsche kaas.
GOUDSCHAAL, v. (...schalen), zeer gevoelige balans om goud te wegen; (fig.) zijne woorden op een
goudschaaltje wegen, zeer voorzichtig zijn in hetgeen
men zegt; ...SCHEIWATER, o. (scheik.) koningswater; ...SCHUIM, 0. goudglit; afval (vijlsel, schraapsel) bij de bewerking van goud; bladgoud.
GOUDSLAAN, o. het uitkloppen van goud tot zeer
dunne blaadjes.
GOUDSLAGER, m. ambachtsman die bladgoud ver-•
vaardigt. GOUDSLAGERIJ, v. het goudslaan. G OUDSLAGERSHUIDJE, o., ...VLIES, o. goudvlies.
GOUDSLIJP, o. het stof dat door den puimsteen
van het werk der goudsmeden afgewreven wordt.
GOUDSMEDEN, o. het bewerken van goud met den
hamer: een jongen op het goudsmeden doen, hem bij

een goudsmid in de leer doen. GOUDSMEDERIJ,
(-en), werkplaats van den
v. het goudsmeden;
goudsmid.
GOUDSMID, m. (...smeden), iemand die gouden en
zilveren voorwerpen Liaakt en verkoopt; — het fatsoen hangt bij den goudsmid, bits antwoord aan
iemand die er te veel op aandringt het fatsoen te
houden en (vaak) daartoe kosten te maken.GOUDSMIDSGEZEL, m. (-len), knecht die bij een baasgoudsmid werkt; ...JONGEN, m, (-s), leerling bij een
goudsmid; ...KNECHT, m. (-s), goudsmidsgezel;
...MERK, 0. (-en), eigen kenteeken dat iedere goudsmid op zijne waren meet aanbrengen; ...OVEN, m.
(-5), smeltoven van den goudsmid; ...STEMPEL,m.
(-s), stempel om het goudsmidsmerk mede te stellen;
...WERK, o. het fabrikaat van den goudsmid;
...WINKEL, m. (-s), juwelierswinkel.
GOUDSOLDEER, o. stof om goud (of zilver) to soldeeren, gewoonlijk eene legeering uit goud, zilver
en koper.
GOUDSPINNER, m. (-s), die goud spint• ...SPINNERIJ, v. het goudspinnen; (-en), plaats waar
goud wordt gesponnen.
GOUDSTEEN, m. en o. (-en), zeker op goud gelijkend
groenacbtig-geel gesteente, chrysoliet, inz. topaas;
(ook) zekere compositie van glas, die bruinrood van
kleur en vol gouden stippen is. GOUDSTEENTJE,

o. (-s).

GOUDSTOF, o. met goud doorweven stof of laken;
(ook) stofgoud; ...STROOM, m. (-en), rivier op wier
bodem stofgoud gevonden wordt; (fig.) een stroom
van goud; ...STUK, o. (-ken), gouden muntstuk;
...TINCTUUR, zekere goudoplosssng; ...TREKKER,
m. (-s), gouddraadtrekker.
GOUDVAAL, bn., goudvale paarden, paarden met
goudgeel, glanzend haar, zwarte manen en staart
en een aalstreep.
GOUDVEIL, o. (plantk.) zekere plant met goudgele
bloemen: wisselbladig en paarbladig goudveil; ...VELD,
o. (-en), veld, vlakte waar goud gevonden wordt:
de goudvelden van CaliforniO, ...VERF, v. gouden
kleur; tot poeder gewreven tombak, dtt bij het
bronzen en het vergulden van lijsten gebruikt wordt;
(bij vergulders) grond, verfstof om het bladgoud te
doen hechten; ..."VERNIS, o. zeker Leldeigeel gekleurd, glanzig vernis; ...VINGER, rn. (-s), benaming
van den vierden vinger, omdat men er den ring aan
draagt.
GOUDVINK, m. (-en), zekere vogel, een vink met
roode borst; (ook) eene snort van sierduiven:
(scherts.) een rijke vrijer of vrijster: 't is een goadvink; (ook) een goudstuk: zone goudvinken zUn gevlogen, zijn geld is op; — dat is de goudvink, (bij eene
openbare verkooping) het beste perceel.
GOUDVISCH, m. (...visschen), zekere uit China afkom,tige goudkleurige zoetwatervisch ; (fig.) het is
eon guudvischje, eene rijke vrijster ; —GLAS, o. (...gla-
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zen), glazen kom om goudvisschen in to houden;
—KOM, v. (-men), goudvischglas; (ook) goudvischvijver; (-s), vijver waarin men goudvisschen houdt.
GOUDVISSCHER, m. (-s), die in het zand eener
rivier goud zoekt; ...VLIEG, v. (-en), zekere goudachtig glanzende vlieg; ...VLIES, o. de dunne opperhuid van den blinden darm of der blaas van runderen, waartusschen de goudslagers de goudblaadjes
tot bladgoud uitkloppen; (heelk.) stukje goudvlies,
dat als hechtmiddel wordt gebruikt: leg een goudvliesje over de wond; ...VLINDER, zekere vlinder met
goudachtige vleugels; ...VOGEL m. (-s), (Zuidn.)
wielewaal; ...VOS, m. goudkleurige vos; (ook)
een paard met donkerrood haar met metaalglans
en manen en staart van dezelfde kleur; ...VUIL, o.
vijlsel, schraapsel en ander afval van 't goud bij
het bewerken.
GOUDWASSCHER. m. (-s), workman die door spoe
len het goud uit het goudhoudende zand of uit het
geklopte gouderts afscheidt; ...WA.SSCHERIJ, v.
(-en), plaats waar goud gewasschen wordt.
GOUDWERK, o. (-en), een uit goud vervaardigd
voorwerp, (ook collectief) gouden -werken; ...WERKER, m. (-s), die in goud werkt, gouden werken
vervaardigt; ...WESP, v. (-en), (nat. hist.) eene wesp
met gouden glans; ...WOLF, m.(...wolven),jakhals,
...WORM, m. (-en), (nat. hist.) zeker insect, prachtkever; ...WORTEL, m. (plantk.) witte affodille ; (ook)
schelkruid, stinkende gouwe (een plant waarvan de
wortels en stengels een goudgeel sap bevatten);
...ZAK, m. (-ken), zak om goud of goudgeld in to
bewaren; ...ZAND, o. met goudstof of goudkorrels
verrnengd rivierzand; (ook) goudkleurig zand oni
over versch geschreven schrift to strooien; ...ZOEKER, m. (-s), alchemist, goudgraver; fortuinzoeker;
avonturier; ...ZOUT, o. (in de apotheek) sal auri
Figuieri; ...ZUCHT, v. dorst naar goud; ...ZUUR, o.
(scheik.) in water opgelost goudhydroxyde (eon
geelrood poeder uit goudoxyde en verdund salpeterzuur verkregen) ; ...ZWAVEL, v. zeker antimonium,
roode zwavel.
GOULARD-WATER, o. (heelk.) zeker verkoelend en
opdrogend middel, een mengsel van loodazijn, alcohol
en water, eau de Gouiard [zoo geheeten naar den
uitvinder].
GOURMAND (Fr.), m. (-s), iemand die gaarne veel
en good eet. GOURM.ANDISE,v.vraatzucht;lekkerbekkerij.
GOURMET (Fr.), m. (-s), fijnproever.
GOUT (Fr.), m. smaak.
GOUTEEREN, (gofiteerde, heeft gegoirteerd), proeven: den wijn goitteeren; goedkeuren, met iets ingenomen zijn: dat kan ik niet goziteeren.
GOUVERNANTE, v. (-s), landvoogdes : Margaretha
van Parma was Gouvernante der Oostenrijksche Nederlanden; (ook) als titel van meer dan eene PrinsesWeduwe van Oranje als voogdes over een minderjarigen Prins; (ook) vrouw van den gouverneur eener
provincie; (inz.) eene vrouw aan wie de opvoeding
en het onderwijs van kinderen is toevertrouwd:
is gouvernante 14 de familie A.
GOUVERNEEREN, (gouverneerde, heeft gegouverneerd), besturen, beheeren, regelen.
GOUVERNEMENT, o. (-en), regeering, bestuur, inz.
dat over de Nederl. Overzeesche bezittingen; militair
commando over eene stad; provinciaal bestuur:
surnumdrair bij het gouvernement van Groningen; (ook)
het gebouw waar dit zetelt : op het gouvernement
schrijcen; landstreek, provincie: de 60 gouvernementen
van Ruslanr7; (in de Oost) grondgebied door een
gouverneur bestuurd: het Gouvernement van Celebes en
Onderhoorigheden.
GOUVERNEMENTSAMBTENAAR. m.(...naren), ambtenaar van de hooge regeering in N. 0.-I.; ...BESLUIT,
o. (-en), besluit van de hooge regeering in N. 0.-I.;
...BLAD, o. (-en), het officieel orgaan der Regeering
in West-IndiG; ...GEBIED, o. dat onder de souve-

reiniteit van de Nederlan.dsche regeering staat: Java
is verdeeld in het Gouvernementsgebied en de Vorstenlanden; ...GEBO1TW, o. (-en), waar de zetel van het
provinciaal bestuur gevestigd is; ...KLEP, v. (-pen),
veiligheidsklep aan een stoomwerktuig, onder toezicht van en verzegeld vanwege de regeering,
...KULTUUR, verbouwing van sommige gewassen
volgens het Kultuurstelsel; ...LAND, o. (-en), dat
tot het gouvernementsgebied behoort; ...MARINE, v.
marine van de hooge regeering in N. 0.-I.; ...ORGAAN, o. (...ganen), blad, krant waarin de regeering
hare denkbeelden laat ontwikkelen, of waaraan zij
hare berichten zendt; ...PAKHUIS, o. (...huizen),
.waarin de waren van de gouvernementskultuur
worden opgeslagen; ...SECRETARIS, m. (-sen), secretaris van het algemeen bestuur in Oost- of WestInd* ...SOLLICITEUR, m. (-s), procureur die voor
den Staat optreedt; ...VAARTUIG, o. (-en), regeeringsvaartuig.
GOUVERNEUR, m. (-s), bestuurder, landvoogd;
militair opperbevelhebber in eene stad of vesting;
titel van den vertegenwoordiger des Konings in
eene provincie, sedert 1848 officieel vervangen door
Commissaris des Konings; (in de overzeesche bezittingen) de vertegenwoordiger van het koninklijk gezag in Suriname en op Curacao; titel van sommige
hoofden van het gewestelijk bestuur in de Oost;
(ook) verkorting van den titel Gouverneur-Generaal; —
persoon, die belast is met de opvoeding en het
onderwijs van kinderen of jongelieden: de jonkers
gingen met hun gouverneur op reis; —
(stoomw.) eene inrichting om den stoomtoevoer
van eene machine zoo to regelen, dat doze een eenparige snelheid behoudt, centrifugaal-regulator.
GOUVERNEUR-GENERAAL. m. (-5- (of -en-)generaal),
titel van het hoofd van het bestuur der Ned. bezittingen in Oost-Indie.
GOUVERNEURSCHAP, o. het gouverneur zijn.
GOUVERNO, in de uitdr. a gouverno, per gouverno
of tot uw gouverno, (kooph.) tot naricht, tot richtsnoer, ten einde u daarnaar to richten.
GOUW, ook GOUWE, v. (gouwen), landstreek,
landschap: Nederland was in vroegere eeuwen in gouwen verdeeld; in de Dietsche gouwen, de Nederlanden.
[In Friesl. komt het woord voor in de vormen goo
en ga, elders vindt men in vele plaatsnamen gooi].
GOUW, v. (-en), (gew.) wog Tangs eene watering
of sloot; (ook) dat water zelf.
GOUW. v. (-en), (gew.) gele gouw, zekere vogel, goudmorel, wielewaal.
GOUW, ook GOUWE, v. (plantk.) naam van verschillende planten: stinkende (of groote) gouwe, goudwortel, schelkruid; kleine gouwe, speenkruid.
GOUWENAAR, m. (-s), Goudsche of lange pijp.
GOUWSPRAAK, v. (...spraken), dialect, streekspraak.
GOVER, m. (-s), (scheepst.) gei, loopend touw waarmede het zeil wordt aangehaald en ingekort.
GOVERT. m. mansnaam; ook als naam van zekeren reidans (waarbij een liedje behoort, beginnende:
hier hebben wij den Govert in dezen dans) : een Govertje
dansen. een Patertje dansen.
GOVERZEIL, o. (scheepst.) zeil met een gover.
GOVIE. v. (-5), (nat. hist.) grondel, (ook) eene soort
van knorhaan.
GRAAD, m. (graden), onderdeel van de schaalverdeeling van een thermometer, evenzoo van barometers, vochtmeters, vochtwegers enz. ; een graad
wordt aangeduid door het teeken °: de thermometer
guyst 80° Fahrenheit (d. i. naar de schaalverdeeling
van F.); het is tien graden kouder dan gisteren; hjj
heeft 41° koorts, als de koortsthermometer dat aantal graden als de lichaamstemperatuur aanwijst;
(meetk.) 1' 360 deel van den cirkelomtrek of 1 /90 deel
van een rechten hook : een hoek van 45 graden;
(aardr.) 11 ,0 deel van den evenaar of een der parallellen (lenitegraad) of van een der middagcirkels
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(breedtegraad) : Amsterdam ligt op 52° Noorderbreedte
en 4. Oosterlengte van Greenwich; —
rang, trap: de vrijmetselaars onderscheiden drie graden, die van leerling, gezel en meester; (mil.) kV heeft
den grand van sergeant-majoor; alle graden doorloopen
hebben, van den laagsten tot den hoogsten rang zijn

opgeklommen, trap van bloedverwantschap of zwagerschap : twee broeders bestaan elkander in den tweeden
graad, ooms en neven in den derden, voile neven in
den vierden; de overledene heeft geen nabestaanden in
den erfelijken graad, binnen den graad waarop men
erven kan, d. i. den twaalfden graad; zjj bestaan
elkaar in verboden graad, bestaan elkaar zoo na, dat

volgens de wet een huwelijk tusschen hen onmogelijk is, of dat zij voor het bekleeden van sommige
ambten of bedieningen ongeschikt zijn ; (bij de hoogescholen) rang die na afgelegd examen, verdedigde
stellingen enz. aan een studeerende wordt toegekend: de graad van candidaat, van doctor in de letteren; hjj heeft een academischen (of wetenschappelijken)
graad; trap, punt, stadium in eene reeks van gebeurtenissen of eene orde van zaken: bij de meeste
inseam neemt men verscheidene graden van ontwilckeling waar; de vader is pedant, maar de soon is het
nog een graadje erger; hoogte, mate: h# is in den
hoogsten graad onbeschaamd; men herhaalt deze bewerking eenige malen, naar gelang van den graad van
zuiverheid dien men wenscht te verkrOen; hij heeft
typhus in een hevigen (een lichten) graad; zuinigheid
en gierigheid verschillen slechts in graad, niet in wezen;
(algebra) de graad van eene stelkunstige vergeljjking
wordt bepaald door den hoogsten exponent van den
onbekende of van een der onbekenden; eene vergelfjking
van den derden graad ; (spraakk.) een bjwoord (eene
bepaling) van graad, waardoor de mate -van het voorhanden zijn eener hoedanigheid of van de kracht,
waarmede een handeling plaats heeft, bepaald wordt;
een bijzin van den, tweeden graad, een bijzin van een
bijzin. GRAADJE, o. (-s).
GRAADBOEK, o. (zeew.) boek met kaarten en tabellen voor de berekening van plaats en koers op zee;
...BOOG, m. (...bogen), een werktuig tot het meten
of construeeren van hoeken, bestaande uit een halven
cirkel van hoorn, koper, hout enz., waarop de graadverdeeling van den cirkel is aangebracht; (ook) de
in graden afgedeelde boog van een quadrant, sextant of octant; (eert.) een houten werktuig, waarmode men op zee de hoogte van hemellichamen
mat, ten einde eene breedtebepaling to doers (ook
St.-Jacobsstaf genoemd) : dat is een ladder met rare
sporten, zei de boer, en hi). z ag een graadboog ; ...METER,
m. (-s), persoon die eene graadmeting doet; werktuig
om het aantal graden te bepalen: schaal, graadboog, enz.; (fig.) werktuig om de mate van iets to
bepalen; ...METING, v. (-en), opmeting van een boog
van een meridiaan; ...VERDEELING, v. (-en), de
afdeeling in graden die op het een of andere instrument is aangebracht.
GRAAF, m. (graven), hoogste adellijke titel Kier
to lande; (hist.) ambtenaar vanwege den vorst, belast
met de opperste rechtspraak in een landschap, later
ook met het bestuur daarover: de graven van Holland; in den Frankischen tijd werd ons landbestwurd
door gouwgraven; (in samenst.) ambtenaar die met
het toezicht over iets is belast : dfjkgraaf, pluimgraaf.
GRAAFJE, o. (-s).
GRAAF, m. (graven), (gew.) GRAVEN, (-s), breede
waterloop, gracht, stadsgracht, burgwal ; uitgegraven
diepte, sloot, greppel: als 't aas ligt in den graven,
dan lachen alle raven.
GRAAF, v. (graven), ijzeren spade: Haarlemsche
graaf, die naar onderen spits toeloopt; Delftsche
graaf, met vierkant blad. GRAAFJE, o. (-s).
GRAAFIJZER, o. (-s), houweel, spit.
GRAAFJES, o. my. (gewest.) eene soort van beste,
vroege aardappelen.
GRAAFLIJK, bn., GRAAFLIJKHEID, v. zie GR A.FELIJK, GRA.FELIJKHEID.

GRAAN.
GRAAFNAGEL, m. (-5), benaming voor de bijzonder

gevormde nagels aan de voorpooten der mollen;
...POOT, m. (-en), de eigenaardig gevormde voorpoot der mollen.
GRAAFSCHAP, o. (-pen), landschap, gebied dat onder
een graaf staat : het graafschap Holland; (soms v.)
de Graafschap, het graafschap Zutfen: hjj komt uit
de Graafschap, —, v. de waardigheid van graaf.
GRAAFSCHOP, v. (-pen), soort van spade.
GRAAFSTER, v. (-5), zij die graaft.
GRAAFTIJD, m. tijd waarin men het hoogveen

vergraaft, gewoonlijk van Maart tot November;
...WERK, o. delfwerk, grondwerk: het graafwerk is
aan een ploegbaas uitbesteed; ...WESP, v. (-en), (nat.
hist.) zekere soort van wespen die buizen in den
grond graven.
GRAAG, bn. bw. (grager, -st), hongerig, begeerig
(naar spijs), gretig : gezonde kinderen, die veel loopen en
springen, zijn graag ; honger markt grage maken; he
dronk met grage teugen; hij is graag op visch, er op belust; is de eene traag, de andere graag, wat de een niet
wil, daar is de ander happig op ; iemand graag (naar
iets) maken, begeerig, kooplustig; iemand graag
houden, zijne begeerte niet terstond bevredigen, de
lust in hem levendig houden: wou-je met mij op reis ?
ik zal je graag houden, hoor, ge behoeft niet to denken, dat het gebeuren zal; een grage vrjjer, een
vrijer die gewild is; —
bw. op gretige wijze, gretig : het eten ging graag
naar binnen; gaarne, met genoegen, met lust: hij
doet een ander graag pleizier; zij is niet graag alleen
thuis; ik wil het graag hebben; niet of graag, met lust
of in 't geheel niet (niet met een halven zin of bij
wijze van gunst); ik ga dot graag mede; ik ging wel
zoo graag naar bed, liever;
zou graag zien, dat
wenschen dat het zoo geschieden mocht; iemand
graag niogen (lijden), met hem ophebben, hem goed
kunnen zetten; iets graag lusters, er veel van houden,
het lekker vinden; graag (of niet graag) hebben, al
of niet gesteld zijn op : ik heb graag, dat ge een praatje
bfj konit maken; zonder tegenstreven, gewillig:
dat wil ik graag gelooven, zonder tegenspraak aannemen ; ik erven graag, dat ik mij heb vergist.
GRAAGHEID, v. honger, etenstrek, appetijt.
GRAAGTE, v. graagheid: hij at met graagte; gretig
genoegen, begeerige ijver: de graagte waarmede het
aanbod werd aangenomen; zijne romans werden met
graagte gelezen.
GRAAIEN, (graaide, heeft gegraaid), (gew.) met de
handen ergens in rondtasten, rommelen: wat zit je
in die kist te graaien; (ook) wegkapen : hij zoekt altoos
iets te graaien; (gew.)•schoonmaken in den nazomer,
uithalen, (ook) de visschersschuiten afschrapen en
schoonmaken.
GRAAIEN, (graaide, heeft gegraaid), (gew.) greien,
schreien.
GRAAIIG, bn. (gew.) graag, een flinken eetlust
hebbende.
GRAAL, m. (in middeleeuwsche sagen en romans)
de schaal of schotel, waarvan Christus zich bij het
laatste avondmaal bediende en waarin Jozef van
Arimathea het bloed uit Jezus' zijde opving; —BURG,
m. (in de graalromans) het kasteel waarin de heilige
graal bewaard werd; —RIDDER, m. (-s), ridder die
uittoog om den graal to zoeken; —ROMAN, m. (-s),
(in de middeleeuwsche letterkunde) berijmde verhalen, handelende over het zoeken on vinden van
den graal (eene afdeeling der Keltische of Arthurromans).
GRAAN, o. (granen), de zaadkorrel van de eene of
andere korensoort: met graantje bij graantje krijgt
de hen de krop vat; — eengraantjepikken. een borreltje
d rinken; —
koren: een zak net graan; marktschoon graan, ge.
wand en gezuiverd, geschikt om aan de markt to
worden gebracht; — het graan op den halm verkoopen,
als het nog te veld staat; — alle graan heeft zijne
zentelen, alles heeft zijne schaduwzijde; —

GRAAN.
het te veld staande gewas: het graan heeft van den

bagelslag geleden; het gemaaide koren aan schooven:
het graan optassen; —
graansoort: een handelaar in granen en zaden; in
den handel rekent men ook boonen en erwten onder de
granen; —
(w. g.) korrel (in 't algemeen) : een graantje zout;
men breekt het diamant door zfjn vergruizeld graan.
GRAANTJE, o. (-s).
GRAANAKKER, m. (-s), stuk bouwland waar graan
op groeit; ...BERG, m. (-en), bewaarplaats van het
graan, graanschuur; ...BEURS, v. (...beurzen). overdekte graanmarkt, korenbeurs; ...BOUW, m. het verbouwen van graan; ...BOUWER, m. (-s), die graan
verbouwt; ...BREKER, m. (-s), werktuig om het
graan te broken, en daardoor beter tot veevoeder
geschikt to maken.
GRAANDER, m. (-s), (veroud.) graanzolder; (Zuidn.)
haverkist.
GRAANFACTOR, m. (-s), gemachtigde, tusschenpersoon bij den graanhandel; ...GEWAS, o. (-son), eene
plant die graan voortbrengt; het graan op den
akker; ...HALM, m. (-en), stengel der graangewassen, gewoonlijk met de aar; ...HANDEL, m. koop
en verkoop van graan; ...HANDELAAR, m. (-s),
koopman in granen; ...HARP, v, (-en), staande zeef
om het graan to ziften, korenharp; ...KEVER, m.
(-s), ...KLANDER, v. (-s), zekere kever, die op het
graan leeft; ...KLEED, o. (-en), een groot linnen
doek waarop men het gezuiverde graan giet;
...KNEUZER, m. (-s), werktuig dat de zaadhuid van
het koren kneust, om het beter te doen ontkiemen;
...KOOPER, m. (-s), graanhandelaar; ...KORIiEI., v.
(-s), vruchtkorrel van het een of andere graangewas.
GRAANMAAIER, m. (-s), persoon die graan maait;
(ook) zeker landbouwwerktuig dat dit maaien verricht; ...MAAIWERKTUIG, o. (-en), graanmaaier;
...MAGAZIJN, o. (-en), graanpakhuis; ...MAKELAAR, m. (-5), makelaar in granen; ...MARKT. v.
(-en), plaats waar de troop en verkoop van granen
plaats vindt; (ook) de marktprijs van het graan:
de graanmarkt bleef rijzende; ...METER, m. (-s), beeedigd persoon die graan meet; ...MIJT, v. (-en),
stapel van ordelijk gevlijde schooven graan; ...MOLEN, m. (-s), molen om graan to molen en to broken; ...MOT, v. (-ten), zeker insect dat op on van
het graan leeft; ...00G ST, m. (-en), het inoogsten van
graan; (ook) de opbrengst van den oogst, het geoogste
graan; ...OPPER, m. (-s), graanmijt; ...PAARD, o.
(-en), (gew.) graanharp; ...PACHT, v. vaste hoeveelheid graan, die als pacht voor het land opgebracht
moet worden; ...PAKHUIS, o. (...huizen), een gebouw waarin granen worden opgelegd; ...PRIJS, m.
(...prijzen), marktprijs van het graan: de graanprijzen zyn gedaald; ...RECHT, 0. (-en), belasting op den
invoer van koren.
GRAANRIJK, bn. rijk aan graan.
GRAANSCHOOF, v. (...schooven), school', garf van
eenig graangewas; ...SCHUUR, v. (...schuren), schuur
waarin de graanschooven liggen opgetast; ...STAPEL, m. plaats, stad, haven met stapeirecht voor
graan.
GRAANTJESPIKKER, m. (-s), drinkebroer.
GRAANVELD, o. (-en), veld waarop graan groeit,
korenveld; ...VLOOT, v. (...vloten), vloot van met
graan beladen schepen; ...YRUCHT, v. (-en), eene
droge. niet openberstende. enkelvoudige vrucht, met
eerie zaadkorrel, die geheel on al met het zaadhulsel is samengegroeid; ...WERKER, m. (-s), workman op de graanzoiders; ...WET, v. (-ten), wet op
den in- on uitvoer der granen, tot bescherming van
den inlandschen graanbouw; ...WORM, m. (-en),
larve van den graankalander, korenbijter, korenbout; ...ZEIL, o. (-en), graankleed; ...ZOLDER. m. (-s),
zolder, waar men graan bewaart; ...ZUIVERAAR,
m. (-s), ...ZI7IVERINGSMACHINE, v. (-s), zeker landbouwwerktuig, machinate wan.

GRACHT.
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GRAASDE, bn., graasde boter, grasboter; zie GE-

GRAASD.
GRAAT, v. (graten), scherp of kantig gebeente, inz.
van visschen: ik zal den haring schoonmaken en er
de graten uitzoeken; pas op, dat er geen graatje in je
keel schiet; er zitten geen graten in, (scherts.) van spijs
die gemakkelijk on snel naar binnen gaat; (ook) het
geheele geraamte van een visch, behalve de kop:
rood (of niet zuiver) op de graat, van visch die niet
voimaakt frisch moor is, (fig.) van personen die niet
geheel eerlijk, niet volkomen to vertrouwen zijn;
hfj is nog al fijn op de graat, strong rechtzinnig
het geloof, in de leer); men weet niet of men visch of
graat aan hem heeft, wat men aan hem heeft, of hij
al of niet van onze partij is; er is visch nog graat
aan hem, hij is tot niets geschikt; zoo mager als een
great, zeer "'lager; van de graat vallen, stork vermageren, (ook) van honger omkomen: eet nog wat,
anders val-je van de graat; (Zuidn.) te kale grate,
heelendal, tot het laatste: te kale grate iets opeten,
vers1(jten; GRAATJE. 0. (-s); —
scherpe kant van bekapt hout of behouwen steen;
diagonaalrib of kant van een kruisgewelf; braam
of draad op de snede van een mss.
GRAATACHTIG, bn. (van het beendergestel) week,
kraakbeeuig; (van visch) gratig. vele graten hebbende : sn ,,ek is een graatachtige visch; (van personen)
zoo mager als een graat: een graatachtige kerel.
GRAATBALK, m. (-en), graatspar; ...RIB, v. (-ben),
(bouwk.) diagonaalrib aan een kruisgewelf; ...SPAR,
v. (-ren), (bouwk.) hoekkeper bij een schilddak;
...TANG, v. (-en), (heelk.) tang om graten uit de keel,
beensplinters enz. to verwijderen, splintertang;
...VIScH, m. (...visschen), visch die (veel) graten
heeft; ...VLECHT, v. (-en), haarvlecht uit vijf strengen, die op een vischgraat gelijkt; (heelk.) zeker
in,trument, gratenvanger.
GRAATVORMiG, bn. in worm op een graat gelijkende: graatvormig rerband, (mets.) zekere wijze van
seliikking der steenen van eene halfsteensrollaag.
GRABAT, o. (timm.) rabat.
GRABBEL, v., iets te grabbel gooien, het op den grond

werpen, uitstrooien om er door anderen naar to laten
grabbelen (van geld, suikergoed enz.): bij de kroning
des konings werden strooipenningen te grabbel gegooid;
(ook) kwistig met iets leven, er zonder maat of beperking mode opspringen : zijn geld te grabbel gooien,
verkwistend leven; zone eer, zijn goeden naam, zijn
fatsoen te grabbel gooien, zichzelven niet ontzien, zich
in opspraak brengen.
GRABBELAAR, m. (-s), iemand die grabbelt ; (Zuidn.)
benaming van zeker gezelschapsspel. GRABBELAARSTER, v. (-s).
GRABBELEN, (grabbelde, heeft gegrabbeld), grijpen naar iets dat in den hoop is of wordt gegooid:
de kinderen grabbelden naar de pepernoten; zO'n geld
te grabbelen gooien, to grabbel gooien; rondtasten,
met de handen in iets woolen: met hear kleine handjes
grabbelde ze in het trommeltje. GRABBELING, v.
GRABBELSPEL, o. (-en), spel waarbij gegrabbeld
wordt. GRABBELSPELLETJE, o. (-s).
GRACELIJK, bn. bw. (-er, -st), bevallig, gratieus:
een gracelUkebeweging;
bw. op bevallige, aanvallige
wijze, met gratie: z boog zeer graceiijk; ergens gracelfjk voor bedanken, er stichtelijk voor bedanken,
het niet willen doen. GRACELIJKHEID, v. bevalligheid in houding on manieren.
GRACHT, v. (-en), uitgraving in den grond : indien
nu, de blinde den blinde leidt, zoo sullen zij beiden in
de gracht vallen; met water gevuld kanaal, verbindings-, spuikanaal; ringkanaal rondom eene sterkte,
eene vesting enz. als verdedigingsmiddel: natte en
droge (of doove) grachten; kanaal om of door eene
stad: Amsterdam is van grachten doorsneden, (ook)
de straat langs de gracht: een grachtje omgaan, een
straatje omloopen, eene kleine wandeling doen; (ook)
de bewoners senor gracht: de geheele gracht lisp uit;
(ook) (te Amsterdam) gedeelte van een der hoofd-
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grachten, tusschen twee dwarsstraten of bruggon
in: hjj woont nog een gracht verder; (Gron. en Zuidn.)
sloot in het land, tot afscheiding of tot ontwatering; — dat is van den oever in de gracht, van den
wal in de sloot. GRACHTJE, o. (-s).
GRACHTBIES, v. (...biezen), (Zuidn.) soortvan groote
biezen, die in slooten groeien; ...GALERIJ, v. (-en),
(vest.) eene overdekte, tot verdediging ingerichte
gang, die tot gemeenschap over eene vestinggracht
en tevens tot hare flankverdediging dient; ...PAAL,
m. (...palen), (Zuikt..) paal aan den slootkant.
GRACHTSBOORD, m. (-en), (vest.) rand van eene
vestinggracht: :mown- en buitengrachtsboord, escarp
en contrescarp.
GRACHTVAREN, v. (-s), (plantk.) (gew.) eene snort
van varenkruid, dubbelloof; ...WATER, o. water
uit de stadsgrachten.
GRACIE, GRACIEUS, zie GRATIE, GRATIEUS.
GRADATIE, v. (-s, ...tien), trapswijze opklimming.
GRADEEREN, (gradeerde, heeft gegradeerd), (zoutz.)

het zeewater op het voor de verdamping in de
zoutpannen vereischte gehalte brengen; (van metalen) het gehalte verbeteren door legeering: het goud
gradeeren, het eene hoogere kleur geven; (bij steenen beeldhouwers) fijne ribbetjes op den steen aanbrengen, frijnen. GRADEERING, v. het gradeeren.
GRADEERHUIS, o. (...huizen), (zoutz.) verdampingshuis, huis, ingericht voor de gradeering van zouthoudend water; ...IJZER, o. (-s), (beeldh.) zeker
werktuig, om steen to gradeeren; ...MACHINE, v.
(-s), ...TOESTEL, o. (-len), (zoutz.) machine ten einde
zout water to gradeeren; ...WERK, o. (-en), de geheele toestel van gebouwen, pompwerktuigen enz.
vereischt voor het gradeeren van zouthoudend water.
GRADIENT, m. (-en), (nat.) barometrische gradient,
de in mM. uitgedrukte verhooging of verlaging van
den barometerstand, die men verkrijgt als men zich,
loodrecht op de isobars, een geographische mijl van
een punt verwijdert; geotnermische gradient, zie GEOTHERMISCH.
GRADUALE, o. (R. K.) gradueel.
GRADUATIE, v. verdeeling in graden; (spraakk.)
het plaatsen in de trappen van vergelijking; (op
hoogescholen) de verleening van eene graad.
GRADUEEL, bn. bw. opklimmend; trapsgewijze, bij
opklimming.
GRADUEEL, m.

ook GRADUALE, o.

(-n), (R. K.) korte tusschenzang, die bij de mis gezongen wordt na het voorlezen van de epistel (tekst
uit de Brieven), terwijl de priester zich op de trappen (Lat. gradus) van het altaar bevindt; (ook) het

book waarin de door het koor gedurende de mis
voor to dragon gezangen staan.
GRADUEEREN, (gradueerde, heeft gegradueerd),
buizen of vaten van eene scbaalverdeeling voorzien,
in graden afdeelen, om er vloeistoffen tot elke verlangde hoeveelheid in to kunnen afmeten; het verleenen van een graad (aan eene hoogeschool).
GRAECISME, o. (-n), eene uitdrukking of zinswending die uit het Grieksch in een andere taal is overgenomen of nagevolgd.
GRAF, o. (graven), ruimte waarin een lijk begravon wordt, grafkuil, (ook) grafkelder: een enkel,een
dubbel graf, voor een of voor twee lijkkisten, naast
elkander geplaatst; een eigen graf, dat het eigendom
is van iemand of van eene familie; een graf koopen;

een graf openen, roeren, schenden; near zijn graf gaan,
sterven, het hoofd neerleggen; hij ligt in het graf,
is gestorven; z(jn eigen graf delcen, zich den dood
op den hals halen; een geheirn in het graf medenenzen,
het niet openbaren; zich in zun graf onikeeren, van
ergernis: als hi/ dat zag (of wist) zou hij zich in zU'n
graf omkeeren; —
plaats waar iemand begraven ligt, grafstede: hij
ging dik tcYls near het graf zijner moeder; het Heilige
Graf, de grafstede van Jezus: een bedecaart doen
near het Heilly Graf; (zegsw.) bij het Heilige Graf
waken, vergeefsche moeite doen; — ki j ce it Lein iTozes'
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graf, twisten over een zaak die aan beide partijen
onbekend is; — er loopt iemand (of een hood) over mffn
graf, gezegd als men eon plotselinge ruling over den

rug voelt gaan;
grafsteen, graftombe: het graf van Willem den
Z•oger, de kinderen speelden tusschen de graven;
rusten in het koele graf; een.
—dela tserustpla ts:
graf in de golven vinden, op zee omkomen; iemand
ten grave (of naar het graf) dragen, begraven; ten
grave dalen, gaan, begraven worden, (ook) overlijden;
iemand in het graf voorgaan, vOOr hem overlijden;
iemand (spoedig) in het graf volgen, kort na hem
overlijden; hij heeft een zoontje in het graf, door den
dood verloren; een kortstondige ziekte rukte (sleepte)
hem ten grave, veroorzaakte zijn dood; een ontijdig,
een vroegtodig graf vinden, een vroegen dood sterven; een hevige ziekte bracht hem aan den rand des
grafs, in de nabijheid van den dood; met den (eenen)
voet in het graf staan, hoogbejaard, den dood nabij
zijn; over het graf, aan gene zijde des grafs, hiernamaals; van de wieg tot aan het graf, van de geboorte

tot den dood, de geheele levensloop; —
(fig.) de dood: het graf alleen kan ons scheiden; de
ondergang, het einde van fats: de vriendschap van
twee meisjes vindt dikwols haar graf in het huwelijk
van een van haar; —

het graf als toonbeeld van stilte, stilzwijgendheid,

van duisternis enz.: een stilte als van het graf; zwij-

gen als het graf; vooruitzichten zoo duister als hetgraf;
hij is zoo gierig als het graf, zoo begeerig, zoo onverzadelijk, (ook) vrekkig, vasthoudend; —
(Zuidn.) put om aardappelen in to kuilen, (ook)
de put vOOr het fornuis in eene zoutziederij. GRAFJE,

o. (-s).
GRAFAKKER, m. doodenakker, kerkhof ; ...BLOEM,
v. (-en), die op of bij een graf is geplant; ...BOEK,
o. (-en), register van de graven in eene kerk of op
eene begraafplaats; ...BORD, o. (-en), ruitvormig
wapenbord, boven of nabij een graf in de kerk opgehangen; ...BOUQUET, m. (-ten), tuil van gedroogde
bloemen om op een graf to plaatsen; ...BRUILOFT,
v. (-en), vroolijke, luidruchtige maaltijd na eene begrafenis, doodmaal; ...DELVER. m. (-s), doodgraver;
...DICHT, o. (-en), berijmd grafschrift, (ook) lijkdicht ;
...DIEF, m. (...dieven), persoon die een graf of de
lijken daarin besteelt; ...DOEK, m. (-en), windsol,
dat een lijk in het graf orngeeft.
GRAFELIJK, ook GRAAFLIJK, bn. bw. aan een
graaf toekomende : het grafelijk beaded ; grafelijke goederen; een grafelijke titel; door een graaf aangesteld,
uitgevaardigd enz.: een grafelijk, ambtenaar; een grafelijke vrUbrief; het grafelUk todperk, teen er graven
regeerden, onder de graven; van een graaf afstammonde: hfj is van grafelUk bleed. GRA_FELIJKHEID,
v. de grafelijke macht; het grafelijk bewind; het
geheel der grafelijke rechten.
GRAFGANG, m. plechtig bezoek aan eene grafstede; ...GESTEENTE, o. (-n), graftombe, grafsteen,
grafzerk ; ...GEWELF, o. (...van), grark elder ; ...HEK,
o. (-ken), hek om een graf; ...HEUVEL, m. (-s), heuvel die over een graf is opgeworpen; ...KAPEL, v.
(-len), een kapel in eene kerk waarin zich eene
graftombe bevindt; ...KELDER, m. (-s), gemetseld
graf; ...KRANS, m. (-en), immortellenkrans die op
een graf wordt gelegd; ...KRUIS, o. (-en), houten
of ijzeren kruis op een graf; ...KUIL, m. (-en), kuil
die tot graf dient; het graf; ...LAMP, v. (-en), lamp
die bij eene grafstede, in een grafkelder brandt;
(hist.) aarden lampje dat de Ouden aan de lijken
in het graf medegaven; ...LEGGING, v. teraardebestelling, inz. die van Jezus; (-en), schilderstuk
dat dit voorstelt; ...LUCHT, v. de onaangename
gear die uit een graf opstijgt; ...MAAL, o. (...malen), doodmaal; ...MADE, v. (-n), made die in de
graven op de lijken leeft; m. die een
grafkuil maakt of spit; (Zuidn.) doodgraver: met
p- afmakersgeld in de hand loopen, niet lang meer to
even hebben.
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GRAFMONUMENT, o. (-en), gedenkteeken op een
graf; ...NAALD, v. (-en), naaldvormig grafteeken,
inz. een obelisk; ...NIS, v. (-sen), holte in den kerkmuur boven een graf; ...PLAAT, v. (...platen), marmeren plaat voor een graf; ...PLAATS, v. (-en), graf;
de plek waar lemands graf is; (ook) begraafplaats;
...RUIMTE, v. (-n), de plaatsruimte die voor een
graf benoodigd is; ...SCHENDER, m. (-s), iemand
die op baldadige en moedwillige wijze een graf beschadigt, vernielt of openbreekt; ...SCHRIFT, o.
(-en), opschrift op (of voor) een grafsteen of grafmonument; ...SPELONK, v. (-en), in de rotsen uitgehouwen grot, waarin lijken worden bijgezet;
...STEDE, v. (-n), ook ...STEE, (-n), gra fplaats; grafmonument; ...STEEN, m. (-en), grafzerk; grafmonument; ...STEM, v. dof en somber stemgeluid, alsof
sprak met een akelige
de stem uit het graf kwam :
grafstem.
GRAFSTIL, bn. doodstil.
GRAFSTILTE, v. stilte als in het graf, doodsche

—, v. een hol, bolvormig projectiel, dat met een
springlading wordt gevuld, en met de hand weggeslingerd of uit eon vuurmond geschoten wordt;

GRAFT, v. (-en), (gew.) gracht.
GRAFTEEKEN, o. (-5), gedenkteeken op een graf;

gedenktafel die bij een graf is opgehangen; ...TERP,
v. (-en), kleine aardheuvel, over een graf opgeworpen; ...TOMBE, v. (-5, -n), steenen grafmonument,
inz. een waarop de daaronder begravene levensgroot
ligt afgebeeld; ...TUIN, m. (-en), aanleg of plantsoen op een graf; ...VAAS, v. (...vazen), lijkurn;
(ook) sieraad op een grafteeken in den vorm eener
vans.
GRAFWAARTS, bw. naar het graf: zij droegen hun
vader grafwaarts.
GRAFWORM, m. (-en), grafmade (dikwijls fig.);
...ZANG, m. (-en), lijkzang; ...ZERK, v. (-en), zerk,
steen die een sluit of dekt; ...ZUIL, v. (-en),
eener zuil.
grafteeken in den
GRAGEN, (graagde, heeft gegraagd), hongerig
wat graagt tech de buitenlucht; — gragen op
ets, er op vlassen.
GRAM, bn. bw. (-mer, -st), boos, verstoord, (ook)
toornig, verbolgen : hij was gram to moede; gramme
blikken; zoo gram als een leeuw, zoo fel, zoo hardvochtig, (gew.) zfjn geld, zijn leven gram zfjn, het
ben zijn, er genoeg van hebben. GRAMHEID, v.
GRAM, m. (w. g.) gra.:aschap, toorn: vol gram zag
hfj rond; bitterheid, wreve:.
o. (-men of gram), eenheid van ons stelsel
van gewichten: de zwaarte van 1 clVI3 gedistilleerd
water op den hoogsten graad van dichtheid, wichtje:
5 gram kinine.
GRAMMAIRE (Fr.), v. (-5), grammatica.
GRAMMATICA, v. (-'s), spraakkunst, spraakleer.
GRAMMATICAAL, bn. bw. de spraakleer betreffende: hfj schrffft grammaticaal, overeenkomstig de
taalregelen; (muz.) grammaticaal accent, het accent
van het woord. GRAMMATICUS, m. (...ci), taalgeleerde.
GRAMMATISCH, bn. grammaticaal.
GRAMMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), gram, verstoord,
knorrig: zij was grammoedig; er kwam een grammoedige uitdrukking op zfjn gelaat. GRAMMOEDIGHEID, v.
GRAMMOTTIG, bn. grammoedig: wees nu niet zoo
grammottig.
GRAMPEL, v. (-s), (gew.) benaming voor de korte
kettingen die ter wederzijde aan den halsboog (klaaf )
van op stal staand rundvee bevestigd zijn, en die
met ringen om de koestijlen schuiven.
GRAMSCHAP, v. toorn, verstoordheid, wrevel zone
gramschap was geweken; edele gramschap, rechtmatige
toorn.
GRAMSTORIG, bn. bw. tot toorn geneigd, opvlieg end, korzelig; boos, kwaad : gramstorig worden;
iemand gramstorig maken; toornig, grimmig: een
yramstorige blik. GRAMSTORIGHEID, v.
m. graGRANAAT, v. (...naten), granaatappel;
naatboom; —

(ook) een met een springlading gevuld puntprojectiel voor getrokken geschut;
m. [als stofn. o. gmv.], zekere delfstof, die in
verschillende kleuren voorkomt en waarvan de
meest doorschijnende, donkerroode soort tot de edelsteenen wordt gerekend: een snoer granaten; bruine
granaat of ozergranaat; groene of gemeene granaat;
kunstmatig granaat, een als granaat gekleurde glasvloed. GRANAATJE, o. (-s).
GRANAATAPPEL, m. (-en, -s), de vrucht van den
granaatappelboom; (ook) de boom zelf; (nat. hist.)
zekere schelp uit het geslacht der stekelhorens,
—BOOM, m. (-en), granaatboom.
GRANAATBOOM, m. (-en), een struik of heester in
het zuiden van Europa en in Azle, met fraaie hoogroode bloesems en eene appelvormige vrucht, die
een groot getal roode zaadkorrels bevat.
GRANAATBUIS, v. (...buizen), (art.) met sas gevulde koker, die door het buisgat in de granaat gestoken is en dient om de ontbranding van den
inhoud to bewerken; ...FOUGAS, v. (-sen), open
granaatmijn; ...110K, o. (-ken), hok aan boord van
een schip waar de gevulde projectielen geborgen
zijn; ...KANON, o. (-nen), vuurmond waaruit granaten geschoten worden; ...KARTETS, v. (-en), cylindrisch, naar boven puntig toeloopend projectiel, dat
behalve de springlading nog een aantal kogels bevat.
GRANAATKERN, m. (-en), pit van een granaatappel.
GRANAATKIST, v. (-en), (art.) kist tot bewaring
van een of moor al of niet gevulde granaten;
...KLOS, m. (-sen), een houten klos, waarmede men
aan de granaat in den vuurmond de goede richting
geeft; ...KRABBER, m. (-s), krabber waarmede de
ledige granaat van ingevallen stoffen on roost gezuiverd wordt; ...LEPEL, m. (-s), (eert.) eene soort van
lepel dienende om handgranaten voort to werpen;
...MIJN,. v. (-en), met granaten gevulde mijn of gedekte kuil; ...PIJP, v. (-en), granaatbuis; ...PLAAT,
v. (...platen), zware gewalste platen, waarin een
groot aantal gaten geboord zijn, op de gepantserde
hoofden van een pantserschip; ook roosters genoemd.
GRANAATSCHIL, v. (-len), schil van den granaatappel, waaruit looistof bereid wordt.
GRANAATSCHOT, o. (-en), schot met eene granaat.
GRANAATSTEEN, m. (-en), zekere edelsteen, granaat.
GRANAATSTEENTJE, o. (-s).
GRANAATTASCH, v. (...tasschen), (art.) tasch van
zeildoek met draagband, waarin de kanonniers hunne
granaten bergen.
GRANAATVINK, m. (-en), zeker Braziliaansch vogeltje.
GRANAATVRIJ, bn. (van versterkingen of onderdeelen daarvan) gedekt tegen de uitwerking van
granaten: een granaatvrfje wacht.
GRANAATVUUR, o. (art.) beschieting met granaten.
GRANAATWIJN, m. een van den granaatappel bereid geneesmiddel.
GRANATEN, bn. uit geslepen granaten bestaande
of daarmede versierd : een granaten halsketting; een
granaten haarspeld.
GRANDE, ook GARANDE, GRAND, v. (gew.) wat
men rechtmatig to vorderen heeft, het iemand toekomende deel: hij komt iedere week zijn garande ophalen, zijn pensioentje; (gew.) zijn grande halen, den
lust om zich to wreken bevredigen, zijn mood koelen: ik zou aan jou wet min grande willen halen; hff
kan zijn grande niet krfjgen, hij is vol machtelooze
woede.
GRANDE, m. (-5), titel van den hoogsten adel in
Spanje: een Spaansche grande; —SCHAP, o. de waardigheid van grande.
GRANDIOOS, bw. grootsch, prachtig, schitterend:
zijn huis is grandioos ingericht.
GRANEN, (graande, is en heeft gegraand), (Zuidn.)
(van graangewassen) vrucht zetten, korrels krijgen:
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de tarwe begint to granen;

(Zuidn.) (van vee en hoen-

ders) met graan voederen.
GRANIET, o. (delfst.) zekere kristallijnen, korrelige
steensoort, ujt k warts, glimmer en veldspaath bestaande : rood, grauw, groen graniet; eer, zuil van
graniet; — 7 (-en), soort van graniet; —
een soort van gebakken aardewerk, blauwachtig
wit van kleur, en harder en fijner dan het gewone
steengoed (Eng. granite-ware) : tafelborden van graniet.
GRANIETACHTIG, bn. op graniet gelijkende:granietachtige gesteenten.

GRANIETBLOK, o. (-ken), ruw of behouwen stuk

graniet.

GRANIETEN, bn. van graniet : een standbeeld op
granieten voetstuk.

GRANIETROTS, v. (-en), rots van graniet ; ...STEEN,

o. het gesteente dat graniet genoemd wordt; m.
(-en), stuk of brok graniet.
GRANITO, ook GRANITTO, o. kunstmatige steen,
uit warmer en cement vervaardigd : Italiaansche granito-vloeren.

GRANULEEREN, (granuleerde, heeft gegranuleerd),
(metaalw.) korrelen, eon metaal in een korrelig
poeder veranderen : om gietijzer to granuleeren smelt
men het, en giet het doarna uit in water dat in beweging is; (gray.) greineeren.

GRANULEUS, bn. korrelig.
GRAP, v. (-pen), malle gril, kuur: we zullen je die
grappen wel afleeren; een snaaksch gezegde, een

kwinkslag: hi) zocht er zich met een grap van af te
maken; gij moet het zoo hoog niet opnemen, 't was maar
een grapje, er word niets kwetsends mee bedoeld;
jets vermakelijks: dat is lang geen grap, daar valt

niet mode to spotten, 't is hooge ernst; een guitenstreek: grappen uithalen; een grap met iemand hebben,

hem tot voorwerp maken van eene onschuldige
fopperij; een flauwe grap; uiting van vroolijkheid of
dartelheid, pots: hij zit vol grappen; grapjes maken
met de kinderen, met hen stoeien en schertsen; de
grappen en geestigheden van e-n paljas; een vermakelijk voorval, iets geks : ge er grappen van beleven,
vermakelijke, malle dingen van ondervinden, (ook)
allesbehalve aangename ondervindingen opdoen;
plagerij, onhebbelijk gedrag: schei net uit met die
grappen; een geval, geschiedenis : die grap is me dour
te staan gekomen; dat is een mooie grap, een onaangename historie; iets dat men op het oogenblik niet
kan of wil noemen : wil-je niet nog een taartje ? wel
its, geef m?,) nog zoo'n grapje; —
dat wat iets voor iemand aantrekkelijk, pleizierig
maakt, de aardigheid: als h niet meegaat, is er voor
mij de grap af; — nit (of voor) de grap, uit kortswijl,
zonder ernstige bedoeling, voor de aardigheid: ik
zei het maar uit de grap; laten we ons voor de grap
verkleeden. GRAPJE, o. (-s).

GRAPHICA, GRAPHIEK, v. schrijf en teekenkunst.
GRAPHIET, o. (delfst.) zeker dicht, schubbig of
aardachtig gesteente, bestaande uit koolstof, vermengd met ijzer, kiezelaarde en leem : van graphiet
maakt men o. a. potlooden.

GRAPHISCH, bn. op de graphica betrekking hebbende: de graphische kunsten, kopergravure, lithogra-

phic, houtsnijkunst, stereotypie; schriftelijk, teekenend : een graphische voorstelling, de afbeelding van
bepaalde statistieke gegevens door middel van een
lijn, (ook) de voorstelling van het verband tusschen
twee van elkaar afhankelijke grootheden door een
lijn, of die tusschen drie grootheden, waarvan een
afhankelijk is van de beide anderen, door een vlak.
GRAPHOLOGIE, v. de wetenschap die het karakter
van een persoon bepaalt uit zijn schrift.
GRAPPENMAKER, no. (-s), iemand die grappen
maakt, snakerijen zegt of doet. GRAPPENMAAKSTER, v. (-s). GRAPPENMAKERIJ, v. (-en), het
maken van grappen; vermakelijke vertooning.
GRAPPIG, bn. bw. (-er. -st), (van personen) vermakelijk, vol grappen hy is altijcl zoo grappig; lachwekkend, potsierlijk. kiuchtig,
't zcas een

GRASDUINEN .
grappig gezicht; een grappig boek; een grappige vergissing; — bw. op kluchtige, vermakelijke wijze.

GRAPPIGHEID, v. (...heden).
GRAS, o. zeker gewas, dat het begroeide oppervlak
onzer weiden vormt : er is dit jaar veel gras; de
koeien eten gras; het land aan gras leggen, het met
gras bezaaien, er grasland van maken; het regent
gras (of gras en boter), schertsend gezegd bij een
malschen voorjaarsregen; — hjj is nog zoo green als
gras, in alles onervaren;
er geen gras over laten
groeien, iets terstond ter hand nemen, niet uitstellen; —
kan het gras hooren groei,en, (iron.) hij is
verwaand, beeldt zich veel in; —
luistert of het
gras groeit, (scherts.) van iemand die ligt to luieren;

er is weinig drukte
—hetgrasgroeit rndestraen,
on vertier ; —
het gras op het veld, het grasgewas: de kinderen
spelen in het gras; het gras maaien; gras pachten,
verhuren; — te hooi en te gras, (eig. als middeleeuw-

sche tijdsbepaling voor rechtsdagen) in den hooitijd
on in de grasmaand, dus tweemalen 's jaars, (thans)
hoogst zelden, zoo nu en dan: to hooi en te gras komt
eens bij mij; ik lees die courant maar te hooi en
te gras, niet geregeld; — in het gras Wen, ter aarde
storten in het ge -l-echt, sneuvelen; — iemand het
gras voor de voeten wegmaaien, juist dat zeggen wat

de ander ook wilds zeggen, iemand met iets voor
zijn, hem een voordeel afsnoepen; — houd u aan
't gras, hou je maar aan 't gras vast, (als afscheidsgroet) houd u Oink, hou je maar taai; — op zijn
laatste gras loopen, niet lang meer to leven hebben ;
—vroeg ras,
vroeg hooi, vroeg rijp, vroeg rot; —
(-son), als soortnaam, de familie van gewassen
waartoe, behalve de grassoorten in de -weilanden,
ook de voornaamste granen behooren : de graan-

vrucht is eigen aan de grassen; het roggegras is een
der allerbeste grassen op onze weilanden; baardgras,
borstelgras, vlotgras enz.; wild gras, (gew.) egelgras,
(ook) duist; Spaansch gras, helmdraad (carex arenaria); Engelsch gras, zeestrandgras; —
halm van een grassoort, grasspriet: iemand geen
grasje in den weg leggen, geen stroobreed, horn in
niets hinderen of overlast doen; grasjes binden (of
knoopen), (sort.) een spelletje onder jongelieden, om
to zien -welke paren het eerst zouden huwen of
welke elkaar niet trouw zouden blijven, on waarbij
men een paar grashalmen aaneenknoopte; GRASJE,
o. (-s); —
(grazen), (gew.) zekere vlaktemaat voor grasland, eig. zooveel land als er voor het weiden van
een koe noodig is, geers: men rekent twee graven

doorgaans op een bonder.

GRASACHTIG, bn. op gras gelijkend: grasachtig
galigaan, zekere plant; tot de grassen behoorende:
grasachtige planter.
GRASANJELIER, v. (-en), (plantk.) de gepluimde
anjelier; ...BAND, m. (-en), (in tuinen) de rand van
graszoden om de perken en langs de paden;
m. (-en), grasvlakte; ...BEEST, o. (-en),
(Zuidn.) koe of os die vetgeweid wordt; ...BEZODING. v. het bekleeden met graszoden; ...BIES, v.
(...biezen), (plantk.) eene soort van cypergras, die op
vochtige, veenachtige gronden groeit: m.
(-s), de beide middelste snijtanden van een paard;
(gew.) graskalf; ...BLOEM, v. (-en), bloom die in het
gras groeit , veldbloem, inz. de kleine madelief; (ook)
de bloom der grassen ; ...BOOM, m. (-en), zeker ge-was in Nieuw-Holland (xanthorrhaea); ...BOTER, v.
boter, gemaakt van de melk van vee dat in de
weide loopt (in tegenst. met hooiboter, stalboter);
...BUIK, m. (-en), (van een paard) een buik die aan
beide zijden sterk uitsteekt (ten gevolge van het
eten van meer gras of hooi dan korenvoedsel), hooibulk; (ook) een Naas die. in de -weiden huizende,
zich met gras voedt en wiens vleesch minder geacht
wordt clan dat der duinhazen; ...DROGER, in. (-5),
(landb.) een \verktuig om het gemaaide gras to drogen.
GRASDUINEN, v. my. met gras begroeide duinen of
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hoogten, in de uitdr. in grasduinen gaan, (eig.) (van
Tee) op het gras van een goede weide to gast gaan,
(vandaar) zijn hart ophalen:
zullen er eons recht

GRASRIJK, bn. (-er, -st), rijk aan gras; met welig
gras begroeid : grasrijke weiden.
GRASROL, v. (-len), zware cylinder (meestal van.,
hardsteen) om de gemaaide grasperken effen to rollen; ...RUPS, v. (-en), (nat. hist.) een gladde glanzend donkerbruine rups, met vijf lichtbruine strepen
in de lengte, die zich aan de wortels van het gras
of koren ophoudt; ...SCHAAR, v. (...scharen),groote
schaar der tuinlieden om het gras te knippen;
...SCHEUT, m. (-en), ...SCHEUTJE, o. (-s),jong grassprietje.
GRASSEEREN, (grasseerde, heeft gegrasseerd), zich_
allerwege verspreiden, wooden, heerschen (van ziekten en epidemien): de koorts grasseert.
GRASSOORT, v. (-en), soort, varieteit van gras;
...SPIER, v. (-en), grasspriet; ...SPRIET, m. (-en),
...SPRIETJE, o. (-5), de stengel of halm van gras;
...TAPIJT, o. (dicht.) het graskleed der aarde, grasveld; ...VEILING, v. (-en), verkooping van het te
veld staande grasgewas; ...VELD, o. (-en), uitgestrektheid gronds waar gras groeit.
GRASVELLIG, bn., (gew.) dit is grasvellig, dit moot
voor schulden verkocht worden.
GRASVERPACHTING, v. (-en), verhuring van het
grasgewas; ...VILT, v. grasnerf; ...VLAKTE, v. (-n),
met gras begroeide vlakte, (ook) savanne, poeszta,
toendra; ...VOGEL, m. (-5), zekere Togel, poelsnip;
...WANTS, v. (-en), zeker insect, een parasiet die op
grashalmen leeft; ...WEDUWE, v. (-n), onbestorven
weduwe, gehuwde vrouw wier echtgenoot tijdelijk
afwezig is; ...WORM, m. (-en), (w. g.) grasrups;
... -WORTEL, m. (-s), wortel eener grasplant; (ook) de
worsteistok van het kruipend tarwegras (kweekgras), dat in de geneesk. als een losmakend en eenigszins purgeerend middel wordt aangewend; ...ZAAD,
o. z add van grasplanten; ...Z ODE, v. (-n), vierkant
afgestoken stuk van den met gras begroeiden
bovengrond.
GRATENBORD, o. (-en), bordje waarop men bij het
visch eten de afgekloven graten legt ;
m. (-5), zeker chirurgisch instrument.
GRATIAS, v. dankzegging na het H. Avondmaal;
dankgebed na het eten: korte benedictie, lange gratias,
een korte zegenspreuk voor, maar een lang dankgebed na den maaltijd; (op sommige gymnasia)
dankbetuiging aan Heeren Curatoren voor een ontvangen prijsgeschenk: eene gratias van buiten leeren.
GRATIE, ook GRACIE, v. bevalligheid, bekoorlijke
zwier in houding on manieren: hare bewegingen zijn
vol gratie; aantrekkelijkheid door innerlijk of uiterlijk schoon: zij mist alle gratie;
(...tien), (myth.) benaming van drie godessen,
gezellinnen van Venus : de drie gratien, Aglaja,
Euphrosyne en Thalia; —
goedgunstigheid, welwillende gezindheid, gunst: by
iemand in de gratie zijn, komen, bij hem in de gunst
zijn, komen; uit de gratie raken, in ongenade vervallen; bij de gratie, door gunst, met oogluiking: hi)

in grasduinen gaan.
GRASDUINEN, (grasduinde, heeft gegrasduind), naar
hartelust toetasten of te work gaan: wat zou ik

graag eens in die zilverkast grasduinen; /4 zit weer
in die kist met boeken te grasduinen.
GRASEGGE, v. (-n), zeker landbouwwerktuig.
GRASETEND, bn. zich met gras voedende: gras-

etende dieren (in tegenst. met vleeschetende).
GRASETTING, v. het recht om het gras van dijken,
wegen enz. door het vee te doen afgrazen; ...GANS,
v. (...ganzen), zekere vogel, rietgans; ...GAREN, o.
eene soort van garen (van blauw vlas), waarvan
vischnetten (b. v. schakels) gebreid worden; ...GELD,
0. de geldsom waartegen weiland wordt verhuurd;
--GEWAS, o. het to velde staand gras, al het gras
van een jaar: verpachting van grasgewas; —, (-sen),
eene plant die tot de grassers behoort.
GRASGROEN, bn. zoo groen als gras: een grasgroene

japon.
GRASGROND, m. (-en), grond die geschikt is om
gras op to telen, met gras begroeide grond: goede
en slechte grasgronden; (wapenk.) benaming voor de
afbeelding van wezenlijken grond aan den schildToet: het wapen van Monnikendam is van zilver met
een monnik op een grasgrond ; ...HALM, m. stengel van
eene grasplant; m. (-en), [als stofn. v.
gmv.], haring die dicht bij de kust gevangen wordt;
...HEGGE, v. (-n), (gew.) de lager gelegen zoom van
bouwland, die met gras begroeid is ; ...HOEN, o.
(-dors), zekere in Zuid-Amerika voorkomende hoendersoort; ...HOPPER, HUPPER, m. (-s), (gew.) sprinkhaan; ...JAAR, o. (...jaren), het jaar beschouwd ten
epzichte van het al of niet voordeelige beschot aan
gras: een goed, een schraal grasjaar ; ... KAAS, v.
(...kazen), kaas, gemaakt van melk van weidend
vee (in tegenst. met hooikaas); ...KALF, o. (...kalTeren), eon kalf, zoo oud dat het in de weide loopt
(in tegenst. met nuchtere kalveren); ...KAMP, m. (-en),
afgepaald stuk weiland; ...KANT, m. (-en), met gras
begroeide walkant langs een water; (Zuidn.) de met
gras begroeide zoom rondom een akker; ...KARSOETEN, v. my. (gew.) madeliefjes; ...KIKYORSCH,
m. (-en), zekere soort van kikvorsch; ...LAND, o.
(-en), grond voor grasteelt geschikt, wei- of hoofland (in tegenst. met bouwland).
GRASLINNEN, o. zeker op gewoon linnen gelijkend
weefsel van de vezels van het zoogenaamde Chineesche gras; bn. uit graslinnen gemaakt: gras-

linnen bedlakens.
GRASLOOK, 0. (plantk.) bieslook.
GRASMAAIEN, o. het afsnijden van gras met de
zeis: uit grasmaaien gaan; ...MAAIER, m. (-5), iem.
die gras maait, hannekemaaier, inz. bovenlanders
die daartoe tegen den hooitijd overkomen; (ook)
maaimachine voor gras; ...MAAIWERKTUIG, o.
o. (-en), maaimachine.
GRASMAAND, v. de maand waarin het nieuwe
gras uitspruit, April; ...MEST, m. zekere mestsoort
voor grasland; ...MOF, m. (-fen), schimpnaam voor
de grasmaaiers; ...MOSCH, ...MUSCH, v. (...musschen), (nat. hist.) zeker vogelgeslacht (sylvia), inz.
de hiertoe behoorende gewone grasmusch.
GRASNERF, v. de door grasplanten gevormde
bovengrond van grasland; ...00G-ST, m. hooioogst;
...PARKIET, m. (-en), zekere groene siervogel;
...PEEN, v. (...penen), (gew.) graswortel.
GRASPERK, o. (-en), een met gras begroeid yak in
een tuin, gazon; (ook) grasveld; —SCHEERDER, m.
(-s), werktuig waarmede een grasperk gelijkelijk
wordt afgeschoren.
GRASPIEPER, m. (-s), zekere vogel, veldleeuwerik;
...PLANT, v. ( - en), afzonderlijk plantje van eene,
grassoort; gras; ...PLEIN. o. (-en), grasveld:
m. (-en), grasmof; ...PREEK, v. (-en), (hist.) hagepreek.
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is bij de gratie door von examen gekomen,ternauwernood; het jaar van gratie, het tijdperk na het overlijden van een predikant, gedurende hetwelk zijne
weduwe of kinderen de inkomsten der vaceerende
plaats mogen blijven genieten (minus gratiae) : gedu-

rende het jaar van gratie moet de ring voor de predikantsweduwe in de vacature preeken; genade, goedertierenheld koning bij de gratie Gods, van Gods genade;
een, kunstenaar bij Godes gratie, een geboren kunstenaar; de slag van gratie, de slag waarmede de beul
den gefolterde afmaakt, de genadeslag; geheele of
gedeeltelijke kwijtschelding van straf: gratie vragen;
de koning heeft het recht van gratie; —
dankgebed: (Zuidn.) de gratie zeggen, danken (na
den maaltijd).
GRATIEUS, ook GRACIE-US, bn. (...euzer, -t), bevallig, innemend: eon gratieus meisje ; zif heeft een
gratieus figuurtje; — bw. met gratie : gratieus buigen;
OD beleefde, hoffeiijke wijze: eene uitnoodiging gra.
tieus aannemen. GRATIEUSLIJK, bw. gratieus: lets
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Iratieusltfic van de hand wfjzen, er beleefd voor be-danken.
GRATIFICATIE, v. (-s, ...ti6n), geschenk, vereering
In geld boven het bedongen loon, als bewijs van
• evredenheid van den patroon over de werkzaamheden zijner ondergeschikten, toelage.
GRATIFIEEREN, GRATIFICEEREN, (gratifieerde of
.gratificeerde, heeft gegratifieerd of gegratificeerd),
_genade schenken; (ook) iem. jets vereeren.
GRATIG, bn. (-er, st), vol graten: gratige visch. GRA'TIGHEID, v.
GRATIS, bw. om niet, zonder betaling, zonder gel-delijke vergoeding: entrée gratis, vrije toegang; het
bock is gratis verkrijgbaar, —VERSPREIDING, v. kostelooze verspreiding (van brochures, advertentie-bla-den enz.); —VOORSTELLING, v. schertsend voor een
.-of ander kluchtig voorval dat men toevallig bijwoont.
GRAUW, bn. (-er, -st), vaalwit, grijs: heb eerbied
voor mijn, grauwe haren; (fig.) het grauw verleden, het
,grijs verleden, lang vervlogen tijden; —
vaal, vaalzwart, donkergrijs: een grauwe lucht; de
grauwe sehemering ; grauwe monniken, Franciskanen,
grauwe zusters, Klarissen (zoo genoemd omdat zij
kleederen van een grauwe stof dragen); (zegsw.)
•bij nacht zijn alle katjes grauw, in den donker koriat
het er niet op aan met wie men vrijt, alle meisjes
-en vrouwen zijn dan even mooi ; grauwe erwten, zekere
soort van erwten ; grauw papier, ongelijmd papier
van donkergrijze kleur, pakpapier; grauwe steen, de
:hardste soort van baksteen; grauwe turf, een lichte
'soort van turf; (nat. hist.) de grauwe hagedis, muurhagedis; (geneesk.) de grauwe loop, eene soort van
, diarrhee; de grauwe staar, zekere oogziekte, cataract;
grauwe schildering. het schilderen in verschillende
tinten van eenzelfde kleur, niet in de natuurlijke
kleuren; het is grauw en blauw, van lets met onzekere,
,doffe kleuren; (Zuidn.) iemand grauw en blauw slaan,
hem bont en blauw slaan ; —
groezelig, niet recht schoon: dat linnengoed is

GRAUWERWTEN, v. my. gedroogde grauwe erwten,
als spijs : een maal van grauwerwten en ossevleesch.
GRAUWGEEL, bn. grijsgeel, vaalgeel.
GRAUWGORS, v. (...gorzen), zekere vogel, grauwe
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slecht gewasschen, het ziet grauw.
GRAUW, o. grauwe kleur: uit den grauwe, in
grauwachtige tint; in het grauw, grijsgekleed; —
zekere grauwachtige soort van metselsteen : onder

,grauw verstaat men de hardste soort van baksteen;
boerengrauw, gevelgrauw, hardgrauw, enz.; —
het gemeen, het gepeupel: het grauw riep hem op
:straat na; —
het grauw op iemand (of aan jets) hebben, het land,

een hekel hebben aan iem. of iets.
GRAUW, m. (-en), een paard (of ezel) met grauwe

haren: dat kan grauw niet trekken, door moet een
bruin voor wezen, dat is mij te duur, daar moet men
rijker voor zijn; vgl. GRAUWTJE.
GRAUW, m. (-en), onvriendelijk, bits woord, snauw

Pik kreeg een grauw tot antivoord.
GRAUW, o. hetgeen overbiljft bij het uitbraden
van vet, kanen.
GRAUWACHTIG, bn. (-er, -st), naar het grauwe
zweemende. GRAUWACHTIGHEID, v.
GRAUWACKE, ook GRAUWAK, v. (delfst.) zeker
gesteente : een zeer vaste zandsteen, van meestal
grauwe kleur, korrelig en van min of meer schilferachtige structuur.
GRAUWBAARD, m. (-en), grijsbaard; ...BROEDER,
m. (-s), Franciscanermonnik.
GRAUWBRUIN, bn. vaal-, dof bruin.
GRAUWEN, (grauwde, is gegrauwd), grijs, grauw

worden: al grattwcle zijn hoar, zijn levenslust was
niet vermindercl; de avond begint te grauwen, allengs
to verduisteren.
GRAUWEN, (grauwde, heeft gegrauwd), op onheuschen, grommenden of snauwenden toon spreken:

grauw zoo niet; ik hoor den heeten day niet clan grauwen en kijcen. GRAUWER, m. (-s), GRAUWSTER,
v. (-s), die grauwt.
GRAUWEN, (grauwde, is gegrauwd), (bij diamantslijpers) het springen of barsten van diamanten gedurende de bewerking.

gors.

GRAUWHEID, v. grauwe kleur.
GRAUWIG, bn. grauwachtig. GRAUWIGHEID, v.
GRAUWKEELTJE, o. (-s), zekere vogel, het ge-

streepte vliegenvangertje; ...SCHILDERING, v. (-en),
het schilderen in verschillende tinten van eene
zelfde kleur; • schilderstuk in die manier gedaan;
m. (-s), een grauw geschimmeld
paard; ...SPECHT, m. (-en), zekere vogel, spechtmees; ...STAMMEN, m. my. (gew.) eene soort van
aardappelen.
GRAUWTJE, o. (-s), benaming voor den ezel: alle
ezels heeten geen grauwtje, er zijn ook ezels op twee
beenen; (ook) grijs paardje; (ook) zekere vogel,
grauwe lijster; —
eene schilderij, die niet in de natuurlijke kleuren,
maar in verschillende tinten van eene zelfde kleur
is geschilderd.
GRAUWVINK, m. (-en), zekere vogel, ringmusch.
GRAUWWIT, bn. vaalwit; ...ZWART, bn. zwartachtig grauw.
GRAVAMEN (Lat.), o. (...mina), bezwaar, zwarighegiAVAMINEEREN, (gravamineerde, heeft gegrava-

mineerd), bezwaren maken.
GRAVE, bw. (muz.) ernstig, deftig, largo.
GRAVEEL, o. zekere ziekte, de steen, een kalkachtig
gruis dat zich in de nieren en de blaas vormt;
het graveel aan jets hebben, iets zeer onaangenaam
vinden.
GRAVEELACHTIG, bn. (-er, -st), aan het graveel
lijdend e.
GRAVEELIG, bn. (-er, -st), graveelachtig: hfj is gra-

veelig; (van spijzen en dranken) bevorderlijk om het
. graveel te krijgen, niet dienstig voor lijders aan
het graveel; (fig.) kostbaar, duur: dat is wel wat
graveelig. GRAVEELIGHEID, v. toestand van iem.,
die het graveel heeft; (fig.) kostbaarheid, duurte.
GRAVEELSTEEN, m. (-en), steen zooals bij lijders
aan het graveel in nieren of blaas gevormd wordt;
o. zekere steensoort, groenachtige jaspis, die
naar men meent dienstig is om het graveel of to
drijven; ...ZAAD, o. aveelzaad; ...ZAND, o. (gew.)
niergruis.
GRAVEERDER, m. (-s), plaatsnijder, graveur.
GRAVEEREN, (graveerde, heeft gegraveerd), met
de graveernaald in hout, steen, metalen enz. teekenen, figuren griffen, snijden of steken: jets in marmer graveeren; een wapen graveeren, in metaal of
steen uitsnijden voor een cachet of zegelring; eene
want graveeren, den stempel voor de matrijs daarvan vervaardigen; met de graveernaald teekeningen op houten blokken of metalen platen insnijden,
om daarmede vervolgens prenten to drukken: op
hout, in koper graveeren. GRAVEEREN, o. de kunst
van graveeren. GRAVEERING, v. (-en).
GRAVEERIJZER, o. (-s), gereedschap van den stempel- en plaatsnijder: een stalen staaf met in een
schuinsch vierkant afgeslepen punt, waarmede het
graveeren geschiedt; (ook) een werktuig der smeden voor het uitslaan van groefvormige of andere
versieringen, on het afslaan, openhakken enz. van
dunne stukken ijzer; ...KUNST, v. de kunst van
graveeren; ...NAALD, v. (-en), fijn graveerstaal.
GRAVEERSEL, o. (-en, -s), wat gegraveerd is, gegraveerde figuur; prent.
GRAVEERSTAAL, o. werktuig van den graveur, graveerijzer; ...STIFT, v. ( en), (dicht.) graveernaald.
GRAVEN, (groef, heeft gegraven), met een spade
of ander gereedschap in den grond delven, spitten :

poldergasten zon d ink aan het graven voor het
nicvwe (canard: een gat g raven; (zegsw.) die een kuil
graaft voor ten ander, valt er zelf in, die den ondergang van zijn naaste bedoelt, veroorzaakt zijn eigen
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val; (fig.) de ifverzucht groef eene kloof tusschen de
beide vrienden, verwijderde hen van elkaar; uitgraven, opgraven: goud graven; veen graven, er turf van
steken; (ook) met klauwen (of handen) of met den
snuit in de aarde wroeten: de molten graven gangers
ander den grond; uithollen, uitgraven: de zorg groef
rimpels in zijn voorhoofd; (Zuidn.) begraven: eenen
hoed graven; rapen en wortels graven, inkuilen. GRAVING, v. (-en).
GRAVEN, in de uitdr. jassen en graven, een zeker
kaartspel, klaverjassen.
GRAVEN, m. zie GRAAF (2de art.).
GRAVENHOED, m. (-en), het hoofddeksel dat een
graaf ten teeken zijner waardigheid droeg, een soort
van baret met gouden band en hermelijnen pluim;
(ook) het zinnebeeld van de grafelijke macht;
...HUIS, o. (...huizen), geslacht waarin de grafelijke waardigheid erfelijk is : over Holland hebben
v(jf verschillende gravenhuizen geregeerd; ...KROON,
v. (...kronen), kroon gelijk graven die gerechtigd
waren to dragon; (fig.) de grafelijke waardigheid en
macht; afbeelding eener gravenkroon boven het
wapen van den adel met het praedicaat van Graaf
(in ons land een gouden, met edelsteenen versierde
ring, waarop drie gouden bladeren en daartusschen twee paarlen; soms ook een ring met nemen
paarlen).
GRAVER, m. (-s), grondwerker, aardwerker ;
(krijgsw.) mineur of sappeur, schansgraver; (in.
veenderijen) hoofdman van eene ploeg van waldijkers; (w. g.) doodgraver. GRAVERIJ, v. (-en), het
graven naar of het vergraven van iets, inz. het vergraven van veen; de plaats waar gegraven worth.
GRAVEUR, m. (-s), zegelsnijder, stempelsnijder;
plaatsnijder.
GRAVIDITEIT, v. zwangerschap.
GRAVIMETER, m. (-s), (nat.) een zwaartemeter,
areometer, toestel om het soortelijk gewicht van
vloeistoffen te bepalen.
GRAVIN, v. (-nen), regeerende of tot de regeering
gerechtigde vorstin met den rang van een graaf:
Jacoba van Beieren was gravin van Holland en Zeeland; (oak) echtgenoote of weduwe van een graaf;
(in den hedendaagschen Ned. adel) titel der vrouwelijke nakomelingen van een Graaf; (ook) de echtgenoote van een Graaf.
GRAVINNEKRUID, o. (plantk.) de vindeelige weegbree of hertshoorn.
GRAVITATIE, v. (nat.) zwaartekracht, algemeene
aantrekkingskracht.
GRAVITEEREN, (graviteerde, heeft gegraviteerd),
tengevolge der zwaartekracht zich in zekere richting voortbewegen; (ook) door de zwaartekracht
een ander lichaam aantrekken.
GRAVITEIT, v. ernst, ernsthaftigheid, deftigheid.
GRAVURE, v. (-s), het graveeren; wijze van graveeren; gegraveerd stuk work (camee, zegel, stempel, gesneden plaat enz.); (inz.) de afdruk van een
gegraveerde houten of metalen plaat, gegraveerde
prent: een fraaie gravure. GRAVURETJE, o. (-s).
. GRAZELEN, (grazelde, heeft gegrazeld), grazen.
GRAZEN, (graasde, heeft gegraasd), in het gras
weiden : het vee later graven; grazende schapen;
(zegsw.) in eens anders land grazen, zich ruim bedienen van iets dat aan een ander toebehoort;
(veroud.) naar hartelust to work gaan, zijn hart ophalen; —
(w. g.) (dieren) met gras voeden; (veroud.) remand
in het hooiland onder het afgemaaide gras bedelvon, zeker vermaak; (gew.) iemand te grazen nemen,
horn te pakken nemen, bedotten. GRAZING, v.
GRAZIG, bn. (-er, -st), welig met gras begroeid,
grasrijk: grazige weiden; (van zuivel) naar gras
smakende, afkomstig van weidend vee : grazige boter,
grasboter. GRAZIGHEID, v. grasrijkheid; grazige
smaak.
GREB, GREBBE, v. (-n), smalle sloot of greppel,
dienende tot landscheiding, ontwatering enz.; (ook)

als naam van een kleine rivier bij Rhenen: de Grebbe;
—LINIE, v. voorpostenstelling tusschen Spakenburg
en de Grebbe.
GREED, v. (-en), zie GREID.
GREEL, o. (-en), zie GAREEL.
GREEN, m. (grepen), (w. g.) greneboom.
GREENHOUTEN, bn. grenenhouten.
GREENWICH-TIJD, m. de tijd van Greenwich, in
tegenst. met den plaatselijken tijd (dien van Amsterdam), welke 20 minuten verschilt.
GREEP, m. en v. (grepen), het grijpen; eene grijpende beweging, inz. om iets to omvatten, to bemachtigen: met een snelle wending ontging hij den
greep der uitgestokene handen; ho deed een greep in
den zak met geld; een blinde greep, een greep in het
wilde, op good geluk af; (muz.) de beweging waarmee men de snaren of toetsen van een speeltuig
aanslaat, (ook) bepaalde vingerzetting: daar zijn
veel grepen op de luit, die nog nooit gespeeld zijn, (fig.)
een schelrn weet altijd iets nieuws (een nieuwe
kunstgreep) te bedenken; in de greep liggen, (van
muziekstukken voor de viool enz.) geen bijzondere
kunstvaardigheid vereischen ; —
(fig.) de redenaar deed slechts hier en daar een greep
in de rake stof, bepaalde zich tot het aanroeren
van slechts enkele punten; dat was een gelukkige
greep van den schrUver, een greep ook in het hart zijner
levers, eene wending zoo treffend, dat zij den lezer
aangrijpt; — met een (of sea enkelen) greep, zonder
mistasten, terstond;
wijze van aangrijpen, manier van aanvatten, b. v.
van het hanteeren van het geweer, het manuaal,
de handgrepen: de greep leeren; (gymn.) wijze van
aanvatten van de -werktuigen: bovengreep, ondergreep; vaardigheid, handigheid: den greep van iets
weten (of weg hebben), de handigheid beet hebben,
het kunstje kennen; 't is maar een greep, een gauwigheid, een slag; iemand den greep alzien, de kunst
afkijken; listige grepen, looze streken;
v. de hoeveelheid die men in den keer kan
grijpen: neem maar een goede greep, een handvol;
een greep hooi; een greepje rout; (boekdr.) eenige door
den zetter to gelijk opgevatte regels die uit den
zethaak of van de galei worden opgenomen; -, v. datgene waarbij men een voorwerp aanvat,
handvat, heft enz.: de greep van een zeis, van een
beitel; de greep van cm degen, het gevest; de greep
van een geweer, het dunne gedeelte van de kolf; de
greep van een pistool, dat gedeelte van de lade dat
in de hand komt; —
(als benaming van allerlei gereedschap waarmede
men grijpt of steekt) mestvork: men heeft grepen
met drie en met vier tanden; (gew.) van de gavel in
de greep loopen, van kwaact tot erger komen; (Zuidn.)
een roostervormige schop der brouwers om het mout
in de brouwkuip om to roeren; (in veenderijen) een
eigenaardige turfschop voor het diepspitten. GREEPJE, o. (-5).
GREEPBEUGEL, m. (-s), beugel of staart aan den
loop van een pistool waardoor doze aan de greep
of lade wordt bevestigd; ..HUIS, o. (...huizen), het
huffs (d. i. de schacht of koker) van een mestvork,
waarin de steel steekt; ...PLANK, v. (-en), de toots,
het plankje op den hals van eene viool, gitaar enz.,
op hetwelk de snaren liggen en waarop zij met de
vingers van de linkerhand neergedrukt worden;
...SCHROEF, v. (...schroeven), klemschroef aan het
luchtpompjuk ; (ook) zekere schroef aan een vuurwapen; ...STEEL, m. (...stelen), steel aan een greep of
mestvork.
GREETNEUS, m. (...neuzen), (gew.) iemand die begeerig is, die alles wil hebben. GREETNEUZIG, bn.
begeerig, gretig, hebberig: ik houd niet van zulks
greetneuzige kinderen.
GREGORIAANSCH, bn., Gregoriaansch jaar, Gregori.
aansche kalender, Gregoriaansche of nieuwe stfil, het
jaar enz. volgens de tijdberekening, welke in 1582
door paus Gregorius XIII word ingevoerd ter vex.-
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vanging van den Juliaanschen kalender; (muz.) Gregoriaansch kerkgezang, het door paus Gregorius I in
de zesde eeuw ingevoerde eenstemmige koraalgezang (cantos planus) met noten die alien even lang
zijn, de zoogenaamde acht kerktonen.
GREI, m. (Zuidn.) lust, begeerte, welgevallen : geld

en goed dat is de grei van den vrek; het is geen grei,
het is kwd grei, het is niet aangenaam, er is geen
reden tot vreugde.
GREID , ook GREED, v. (-on), (gew.) grasland, weiland; —BOER, m. (-en), boor die greidland bezit
of in pacht heeft, veehouder; —GROND, m. (-en),
woidegrond, grasland; —HOEK, m. (-en), dat deel
eener provincie of gemeente (inz. in Friesland)
waar grasland gevonden wordt (in tegenst. met
den bouwhoek, de streek der hoogerebouwgronden);
—PLAATS, v. (-en), boerenplaats waarbij weiland
beho ort.
GREIEN , (greide, heeft gegreid), ook GRAAIEN,
(gew.) schreien.
GREIEN , (greide, heeft gegreid), (Zu idn.) behagen,
bevallen: dat antwoord greide hem niet.
GREIN , o. (-en), (voroud.) graankorrel: greintje b
greintje maakt allengs een grooten hoop, veel kleintjes
waken een groote; (ook als benaming van andere
zaadkorrels of daarop gelijkende stoff®n) paradijskoren, eene kleine, geneeskrachtige pepersoort ; (ook)
scharlakenbes (de verdroogde lichaampjes van de
cochenille, waaruit eene schoone roode verfstof
wordt boreid); (ook) kleine stukjes, van welken
worm ook: een greintje rout; (suikerfabr.) de korrelige substantie die bij het kristalliseeren uit de zede
in de koelpan gevormd wordt; korrel: het marmer
was grof van grein; (op eene gegraveerde plaat of
gravure) de uitwerking der elkander kruisende sneden, korn, korrel: het groin van een plaat; (ook) de
ruwe of geribde oppervlakte van teekenpapier, van
den lithographischen steen en de daarvan gemaakte
afdrukken enz.: dat papier heeft to weinig grein voor
teekenpapier; —
kleine gewichtseenheid, een onderdeel van het
medicinale pond, ' /20 scrupel : drie grein kinine; (ook)
een onderdeel van het mark Trooisch, bij de bepaling van het gehalte van goud en zilver, 1 /2RS daar-

van: goud van 21 karaat, 6 grein; —
een geringe hoeveelheid: h# heeft geen greintje gezond verstand, niets. GREINTJE, o. (-s).
GREIN , o. zekere stof, een weefsel van kernels- of
geitenhaar en wol; wollen groin, dat geheel uit wol
vervaardigd is, kamelot.
GREINEERBEITEL , m. (-s), (gray.) kartelbeitel.
GREINEEREN , (greineerde, heeft gegreineerd), (gray.)
eene oppervlakte ruw of oneffen makers, korrelen,
nerven, kartelen : een lithographischen steen greineeren.
GREINEERING, V.
GREINEERSTEEN , m. (-en), (gray.) steentje om den
lithographischen steen mede to greineeren.
GREINEN , (greinde, heeft gegreind), (gray.) korrel
op iets brengen, greineeren; korrel krijgen, onefi' n
worden: teekenpapier zoolang wasschen tot het begint
to greindn.
GREINEN , bn. van groin, kamelot vervaardigd:
een greindn mantel.
GREINEN , bn., GREINENHOUT, o. zie GRENEN,

GRENENROUT.
GREINIG , bn. (-er, -st), korrelig : broodsuiker die helder en greinig is; ruw van oppervlakte, korrelig :
preinig teekenpapier; (schild.) zoo geschilderd dat er
als 't ware een groin op ligt: het stick is hoogst nituoerig, grenig, korrelig gedoinmeld.
GRELING , m. (-en), zeew.) eene snort van touw,
die in zwaarte op het kabeltouw volgt en b. y. bij

het boegseereii gebruikt wordt.
GREMELD, bn. zie GEGREMELD.
GREMELEN, (gremelde, heeft gegremeld), (Zuidn. ^
grinniken; (ook) pruttelen, grommelen: zit niet me

to grereeien.
GREMELNEUS, m. (...neuzen), (gew.) gremelskop.

GRENS.
GREMELSKOP , m. (-pen), (gew.) schaap met bon.

ton neus, met zwart gevlekten kop.
GRENADIER, m. (-s), (eert.) een soldaat, die de hand
granaten wierp; keursoldaat der infanterie; (thane)
een legerkorps dat met de jagers vereenigd is: de
muziek van de grenadiers en jagers. GRENADIERSMUTS, V. (-en), hoofddeksel door de grenadiers gadragen; —SABEL, v. (-s); ...UNIFORM, v. (-en), onz.
GRENADINE , o. een halfzijden, gaasachtig weefsel;
(ook) stevige zijde voor zwarte kanten en passem ent.
GRENDEL , m. (-s, -en), ijzeren schuifbout ter smiting van poorten, deuren of vensters : hj sloeg ak

deur dicht en schoof den grendel et- op; achter de grendels, achter slot en grendel zitten, in verzekerde bewaring, in de gevangenis zijn; de grendels dooreten,
(van een sch uldenaar) zoolang op kosten van zijne
schuldeischers in gijzeling zitten tot zij het onderhoud niet langer gelieven to betalen. GRENDELTJE, o. (-s).
GRENDELBOOM , m. (-en), sluitboom over eons
deur, over vensterluiken enz.
GRENDELEN , (grendelde, heeft gegrendeld), met
eenen grendel sluiten: een deur grendelen.
GRENDELGAT , o- (-en), gat in een muur, een post
enz., waar de bout van een grendel inloopt; ...KNOP,
m. (-pen), de knop aan een grendel, waarmede men
dezen verschuift; ...KRAM, v. (-men), een der boogvormige krammen waartusschen een grendel ligt
en verschoven wordt: ...SLOT, o. (-en). eene sluiting
bestaande uit een grendel of een grendelboom; een
grendel die door een slot kan worden vastgezet;
...STEEN, m. (-en), (bouwk.) gehouwen Steen met
een gat, waarin de grendel van een deur of venster
wordt vastgezet.
GRENEBOOM , m. (-en), eene soort van pijnboom,
de zilverspar.
GRENEN , ook GREINEN, bn. van grenenhout: gre-

nen balken.
GRENENHOUT , ook GREINENHOUT, o. het hoot
van den greneboom : grenen- en vurenhout; ook wel
afgekort tot grenen. GRENENHOUTEN, ook GREINEN- en GREENHOUTEN, bn. van grenenhout.
GRENIER , ook GARNIER, o. (scheepst.) de planken die in het scheepshol onder, om on op de
lading van stortgoederen geplaatst worden; (ook)
de beplanking op de lading of den ballast om daarop andere goederen to stouwen, garniering.
GRENIKEN , zie GRINNIKEN.
GRENS , V. (grenzen), door paen of op andere wijz.
aangeduide lijn die het eene land van het andere
scheidt, akkerscheiding, grensscheiding tusschen
het gebied van staten, volken, gemeenten enz.:.

waar een sloot twee erven scheidt, loopt de grens ter
halrer sloot; de grenzen van i ederland; de burgemeester weed aan de grens der geineente door eene
eerewacht ingehaald; een natuurlijke grens, een grens
die als het ware door de natuur is aangewezen, b. v.
eene bergketen, eene rivier, eene zee; politieke, staatkundige grens, die het gevolg is van staatkundige
gebeurtenissen, niet van de natuurlijke gesteldheid
van den bodem; de grenzen, de lands- of rijksgrenzen: iemand over de grenzen brengen, zitten, hem uit
het land verwijderen ; iemand over de grenzen helpen,
zijne vlucht bevorderen ; —
uiterste rand of kant: z kwamen area de grens

van het wood: de grens der alt d greene loofboomen,.
de denkbeeldige lUn die dozen plantengordel bepaalt;
de grenzen wan rid begrip z jn inoeil ^ k to trekken, het
is moeilijk to bepalen waar het eindigt, wat het
wbl on wat niet omvat; het punt waar het gebied
van het eene ophoudt on dat van het andere begint: zone yr moedigheid stond son S op de grens der
brutaliteit: h(j stond op de grens van cDt leven, was
zijn einde nabij : —
afscheiding, scheiding : de grenzen tusschen hotgoede
r) het kwacle; beperking : z ne menschlievendheid Pent

geen grenzen; kiesrechtuitbreiding voor zoover die bin-

GRENS.

GR1EK.

ten -de grenzen der grondwet mogelfjk is; de grenzen
offner macht te buiten gaan, zijne macht of bevoegdheid overschrijden; alles heeft zijne grenzen, er is

waker van de landgrens; (ook) ambtenaar de]
douane; ...WEER, v. middel tot beveiliging on verde.
diging der landsgrens; ...ZUIL, v. (-en), grenspaal.

tiOnmaal eon einde, het uiterste moot niet geTergd
worden; —
(meetk.) punt waarin eene lijn, lijn waarin eon
vlak, vlak waarin eon lichaam eindigt; (wisk.) eene
standvastige grootheid waartoe eene veranderlijke
grootheid zoo dicht mogelijk kan naderen, maar
waaraan doze nooit gelijk kan worden : 1 is de grens
van 0, 9, (nat.) grens van veerkracht, waar de veerkracht niet meer in staat is het lichaam den vroegeren vorm to doen hernemen.
GRENS, v. in de uitdr. ergens een grens aan hebben,
zie GRIJNS.
GRENSBEELD, o. (-en), beeld van den grensgod
Terminus, op eene grensscheiding geplaatst; ...BEPALING, v. (-en), het vaststellen, uitbakenen eener
grenslijn (ook fig.); ...BEWONER, m. (-s), iemand
die op de grenzen van een land woont; ...BOOM,
m. (-en), boom die tot grenspaal dient; ...GEBIED,
o. (-en), landstreek in de nabijheid der grenzen;
...GEMEENTE, v. (-n), op de landsgrenzen gelegen
gemeente; ...GOD, m. een door de Romeinen als
beschermer der grenzen vereerde godheid, Terminus;
...HOEK, m. (-en), (art.) (bij het richten van geschut
aan boord van een schip) de grootste hoek dien de
richtlijn maken kan met het vlak van opstelling
van den vuurmond; (nat.) de grootste hoek dien
een invallende lichtstraal met de normaal kan maken, zonder terug te kaatsen.
GRENSKANTOOR, o. (...toren), kantoor der douane
aan de grenzen; LAAG, v. (nat.) bovenste of buitenste laag van een lichaam, eene stof, eene vloeistof; ...LAND, o. (-en), land dat aan de grenzen
(b. v. van een werelddeel) ligt; ...LIJN, v. (-en), lijn
die de grensscheiding van iets aangeeft; grens;
(fig.) afscheiding, scheiding; ...LINIE, v. (...nien),
grenslijn; ...MERK, o. (-en), grensteeken;
m. (...muren), muur die als afscheiding dient; (fig.)
scheidsmuur, afscheiding; ...PAAL, m.
paal die tot grensscheiding dient: een grenspaal die

GRENZEN, (grensde, heeft gegrensd), tegenaan gelegen zijn, palen aan, belenden:ihunne bezittingen

Gelderland en Utrecht scheidde; (fig.) dien gewichtigen
grenspaal, waar de rozenkleurige jeugd verbleekt en
de plicht des levens aanvangt ; grens: binnen de grenspalen bl(jven, de grenzen niet overschrijden ; de grenspaal van het menschelijk verstand ; ...PLAATS, v. (-en),

stad, dorp of vesting, in de nabijheid der landsgrenzen gelegen; ...PUNT, o. het punt, de plaats waar
de grens tusschen twee zaken is gelegen; ...REGELING, v. (-en), het regelen of bepalen der grenzen
tusschen twee staten, gemeenten enz.; ...RIVIER,
v. (-en), rivier die de grens vormt tusschen twee
staten.
GRENSSCHE1DING, v. (-en), de lijn die het eene
grondgebied van het andere scheidt,grenslijn; (ook)
het bepalen eener grensscheiding, grensregeling;
...SLOOT. v. (-en), sloot die eene grens vormt; ...ST.A
v. (...steden), stad aan de grenzen; ...STATION, o.
(-s), spoorwegstation op de grenzen; ...STEEN, m.
(-en), stuk steen of steenen paal ter afbakening van
eene grens; ...TEEKEN, o. (-s), het een of ander
mark ter aanwijzing eener grens; ...TRACTAAT, o.
(...taten), note van overeenkomst tusschen aangrenzende staten ten opzichte der gemeenschappelijke
grens; ...VERANDERING, v. de wijziging der bestaande grenzen van een grondgebied; ...VESTING,
v. (-en), versterkte plaats aan de grenzen; ...VLAK,
o. (-ken), (nat.) buitenvlak van een lichaam enz.;
...VLAKTE, v. (-n), (nat.) het denkbeeldige vlak dat
de grens tusschen twee lichamen vormt; ...VOLK,
0. (-en, -eren), volksstam die in de nabijheid der
rijksgrenzen woont; (ook) de grensbewoners;
...WAARDE, v. (-n), (stalk.) eene standvastige waarde
waartoe eene veranderlijke waarde zoo dicht mogelijk kan naderen, maar waaraan doze nooit gelijk
kan worden; ...WACHT, v. de personen die de landsgrens moeten bewaken; ...WACHTER, m. (s), be-
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grenzen aan elkaar; Nederland grenst ten Zuiden aan
Belgie ; (fig.) dat grenst aan het ongeloorlOke, is bijna
ongelooflijk; zijne smart grenst aan wanhoop, is haasl

aan wanhoop gelijk. GRENZING, v.
GRENZENLOOS, bn. bw. zonder grenzen, onmete.
lijk, eindeloos groot: een grenzenlooze zee van zanc.
van een woestijn gezegd, grenzenlooze ellende; een
grenzenlooze verwarring.
GREP, GREPPE, v. (greppen), ook GRIP en GRUP,

lange en smalle yore in den grond, greppel, smalle
sloot; (Zuidn.) open goat of riool langs de straat of
in den stal; (gew.) reet, spleet (b. v. in eene tafel);
(ook) spleet, split in een brook.
GREPPEDANSER, m. (-s), (Zuidn.) modejonIcertje,
fat; knol, slecht paard.
GREPPEL, ook GRIPPEL, GRUPPEL, v. (-s), smalle
en ondiepe uitgraving in landerijen, tot afleiding
van het overtollige water: greppels steken; (ook)
droge sloot; (ook) goot in een stal, groep. GREPPELTJE, o. (-s).
GREPPELEN, (greppelde, heeft gegreppeld), greppals maken, - steken, - slaan.
GREPPELGRAS, o. (plantk.) eene soort van bloombiezen, ook paddengras en mothaar geheeten.
GRETEN, (greette, heeft gegreet), (Zuidn.) mei
iemand greten, den draak met hem steken.
GRET1G, bn. bw. (-er, -st), begeerig, bolust op lets:
een vorst, zoo eerzuchtig, zoo gretig naar macht; gretige
toehoorders; met em gretig oor toeluisteren; — bw. op
gretige wijze: hj tastte gretig toe. at met gretigheid;
hij greep de hem aangeboden gelegenheid gretig aan,
met begeerigen ijver; het boek werd gretig gekocht en
gelezen. GRETIGHEID, v. begeerigheid, gulzigheid:
met de gretigheid van een wild dier del hij op het eten
aan; ijverige begeerte: hy nam het voorstel met gretigheid aan. GRET1GLIJK, bw. gretig.
GREUMELEN, (greumelde, heeft gegreumeld), (gew.)
gremelen, grommen, pruttelen.
GRIBBEL, v. (gew.) in (of op) de gribbel gooien, to
grabbel gooien.
GRIBES, GRIBUS, v. (-sen), (gemeenz.) bouwvallig of onooglijk verblijf: hi) woont in een grilus, (ook)
slecht huis, hoerenkast; (ook) gevangenis, cachot:
in de gribus zitten; (ook) douw het maar in de gribes,
pak het maar in, snaai het maar (van onbeheerd
goed, waar toch geen haan naar kraait).
GRIEBELS, m. my. fratsen, kunsten, grimasson:
maak tech zulke malle griebels niet.
GRIEF, GRIEVE, v. (grieven), lead, kommer: bezint
eer gij begird: de grieve volgt de grap; smartelijke ervaring, kwelling, ergernis: het gedrag van zijn zoon
is hem een dagelijksche grief; krenking, beleediging
van iemands teederste gevoelens: het verkoopen der
voorvaderlijke bezittingen was de hardste grief zijne
eerzucht aangedaan; —
bezwaar dat men tegen iets heeft: dit zijn mine
voornaamste grieven tegen het voorstel; reden tot misnoegdheid of ontevredenheid: de inwoners verzochten
em herstel van grieven, om wegneming daarvan;
hadden rechtmatige grieven tegen den landheer; wezenlijke en vermeende grieven; een persoonlijke grief, grond
van persoonlijken tegenzin of wrok; iemand eene
grief van iets maken, het hem ten kwade duiden,
verwijten, —
rimpel, yore: de gelatenheid, waarmede zij haar tot
droeg, had de grieven der smart van haar gelaatweggevaagd. GRIEFJE, o. (-5).
GRIEK, m. (-en), eon bewoner van Griekenland,
iemand die uit Griekenland afkomstig is; (fig.) een
Griek, een stuursch mensch, een knorrepot; (ook)
eon bedrieger, valsche speler; een oude Griek, een
schalk; een rare Griek, een zonderling, een rare
Chinees; —

GRIEK.

GRIF.

schuldbekentenis ten laste van den Griekschen
staat: blauwe, roode Grieken.
GRIEK, v. (gew.) de bovengrond van groenland,
grasnerf.
GRIEKENLAND, o. het land waar de Grieken wonen.
GRIEKSCH, bn. van de Grieken: de Grieksche ge-

wennaam Margareta : we moeten elkander geen Grieve
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schieclenis, de Grieksche bouwkunst; Grieksche letters,
de letterteekens in het Grieksch ; een Grieksche bijbel,
bijbel in het Grieksch; een Grieksch testament, (stud.)
eon kurketrekker ; uit Griekenland afkomstig: Grieksche win; Grieksch marmer; Grieksch vuur, zeker fel

brandend sas, dat zelfs in het water brandt en in
de oudheid door den Griek Callinicus ward uitgevonden; de Grieksche kerk, de Oostersch-orthodoxe
kerk (in tegenst. met de Roomsch-Katholieke of
Latijnsche kerk), waarvan de Czaar van Rusland
het hoofd is; een Grieksch kruis, een kruis met vier
even lange armen (in tegenst. met het Latijnsche
kruis); de Grieksche kalender, de tijdrekening met
het maanjaar, Juliaansche kalender.
GRIEKSCH, o. de Grieksche taal; dat was Grieksch
voor hem, dat verstond, begreep hij niet.
GRIEL, v. ( en), (nat. hist.) zekere in de duinen
voorkomende vogel, ook scharluip geheeten, die veel
overeenkomst heeft met de pluvier.
GRIEL, GRIELE, v. (grielen), (gew.) een zot, kinderachtig meisje ; (Zuidn.) een nijdig vrouwspersoon.
GRIELEN, (grielde, heeft gegrield), (Zuidn.) grabbeien: de kinderen grielen naar de pepernoten.
GRIELEN, (grielde, heeft gegrield), (gew.) krioelen.
GRIELEN, (grielde, heeft gegrield), (gew.)onophoudelijk lachen, kinderachtig zijn.
GRIELIG, bn. (-er, -st), (gew.) zot, mallotig. GRIE.
LIGHEID, v.
GRIEND, v. (-en), eene in of aan het water gelegen
zandige of kiezelachtige strook gronds, waard;
waard waarop rijshout geteeld wordt: de grienden
Tangs den Hollandschen IJsel; (ook) bosch van rijshout: de zoogenaamde grienden of wilgenhakbosschen;
rijshout: een schuit ?net griend; griend koopen; —BAAS,
m. (...bazen), eigenaar of huurder van griendland;
—GEWAS, o. het hout dat op eene griend groeit;
—HOUT, o. rijshout, teen, hoephout; —KADE, v.
( n), kade of zomerdijk om eene griend; —LAND, o.
( en), laag stuk land, dat men met rijshout laat
begroeien; —WAARD, v. (-en), uiterwaard waar
rijshout wordt geteeld.
GRIENEBALK, m. en v. (-en), iemand die telkens
grient, huilebalk.
GRIENEN, ook GRIJNEN, (griende of grijnde, heeft
gegriend of gegrijnd, ook: green, gegrenen), schreien,
dwingend pruilen (inz. van knorrige kinderen). GRIENER, m. (-s), een kind dat veel grient; (ook) iem.
die zeurt en lamenteert.
GRIENERIG, GRIENIG, bn. (-er, -st), bn. (van kinderen) dikwijls schreiende, huilerig, pruilerig: een
-

-

ondeugend, grienerig kind.

GRIEP, v. (-en), (gew.) greep, mestvork.
GRIEP, v. zekere ziekte: influenza, eene epidemische
aandoening der ademhalingswerktuigen; (ook benaming voor) met koorts en andere verschijnselen
gepaard gaande, doch niet epidemische verkoudheid ;
gastrische griep, als ook het darmkanaal is aangedaan.
GRIEPERIG, bn. (van eene ongesteldheid) op griep
gelijkende; (van personen) eenigermate aan griep
lijdende: ik ben w at grieperig.
GRIES, o. (veroud.) grof kiezelzand, gruis ; vandaar
een griesje, een griezel, een
geef me een
griesje saffraan; (ook) gebroken, maar niet geheel
fijngemalen graan, inz. van gerst en rijst: een paar
balen gries; rijstegries.
GRIESMEEL, o. niet geheel fijngemalen gepelde
tarwe of spelt; (ook) het daarvan gemaakte gerecht; —PODDING, v. (-en), podding, van griesmeel
gekookt.
GRIET, o. (w . g.) grofzand, steengruis.
GRIET, v. (-en), GRIETJE, o. (-s), de verkorte vrou-

noemen, elkander geen kool verkoopen, maar de dingen bij hun rechten naam noemen; — 't is een booze
Griet, een boos, kwaad wig; —

(ook) basterdvloek, eene opzettelijke vervormin.g
van God: wel groote Grid.; —
eene soort van appel, ook Margriet genoemd:
Zeeuwsche Grieten ; —
(scheepst.) grietje, het bramzeil van den bezaans-

mast, bovenkruiszeil.
GRIET, m. (-en), zekere vogel, grutto.
GRIET, v. (-en), zekere visch, ook kaan geheeten,
die veel overeenkomst heeft met de tarbot.
GRIET, v. (-en), (scheepst.) (gew.) smalle rib onder
langs de luiken voor het ruim van een binnenvaartuig.
GRIETENIJ, v. (-en), (hist.) (in Friesland) eene vereeniging van dorpen met hunne aanhoorigheden,
die gezamenlijk door een grietman worden bestuurd;
een Friesche landgemeente; —BESTUUR, o.(...sturen), het bestuur der grietenij, sedert 1851 door een
gemeentebestuur vervangen; —HUIS, o. (huizen),
raadhuis in eene grietenij; —RAAD, m. (...radon),
de raad die met den grietman het grietenijbestuur.
vormde.

GRIETJE, a. zie GRIET (2de art.)
GRIETJESBRAS, m. (-sen), (scheepst.) bras van de
grietjesra; ...PARDOEN, v. (-s), pardoen van de
grietjessteng; ...RA, v. (...raas), de ra waaraan het
bovenkruiszeil is aangeslagen; ...STAG, o. on v.
(-en), stag van de grietjessteng; ...STENG, v. (-en),
de bramsteng van den bezaansmast, bovenkruissteng; ...TOPPENANT, v. (-en), toppenant van de
grietjesra; ...VAL, o. (-len), het val van de grietjesra; ...ZALING, v. (-s), bramzaling van de bezaansmast.
GRIETMAN, m. (-nen), (hist.) (tot aan 1795) de
hoogste rechterlijke en burgerlijk-administratieve
magistraatspersoon in eene grietenij; (van 1815 tot
1851) titel van het hoofd eener Friesche landgemeente; (zegsw.) hij haalt veer niemand uit, al was
het ook de grietman, gezegd van iemand die buiten-

gewoon koppig is.
GRIEVE, v. zie GRIEF.
GRIEVEN, (griefde, heeft gegriefd), iemand bekom-

mernis veroorzaken, verdriet aandoen, krenken: hi,
heeft mij diep gegriefd; een grievende teleurstelling;
een grievende verdenking, die iemand in zijne eer
krenkt; het grieft mjj , doet mij leed; het griefde hem
in de ziel, dat hij haar zoo onrechtvaardig had behandeld, het speet hem innig; —
kwellen, plagen, pijnigen : de wanhoop die mfj
griefde; grievend zelfverwijt; (dicht.) kwetsen, verwonden: het grievend staal. GRIEVING, v.
GRIEVEND, bn. bw. (-er, -st), smartelijk, pijnlijk:
grievende gebeurtenissen; krenkend, beleedigend: grievende woorden; (Zuidn.) hartroerend, hartverscheurend : een grievende kreet; — bw. op griever wijze_
GRIEZEL, m. rilling van ontzetting of atkeer: er
gaat mij een griezel door de leden; afkeer, gruwel:
ik heb er een griezel voor.
GRIEZEL, v. (-s), gruizel, kleinigheid: geen griesel,
geen ziertje; onder al dat gepraat loopt wel eens een
klein klein griezeltje kwaad§prekery.

GRIEZELEN, (griezelde, heeft gegriezeld), huiveren,
rillen, ijzen (tengevolge van ontzetting, schrik of
of keer): ik griezel er van; het is em van to griezelen..
GRIEZELING, v. (-en).
GRIEZELIG, bn. bw. (-er, -st), huiveringwekkend,
ijzig: een griezelig gezicht; een gevoel van afgrijzen,
walging verwekkende: een griezelige wond; huiverig:

't is om er griezelig van to worden; het is griezelig weer,
koud, grillig; — bw.: 't is griezelig koud, om er van
to huiveren. GRIEZELIGHEID, v. (...heden).

GRIF, m. (dicht.) schrijfstift, graveernaald.
GRIF, bn. bw. vaardig, vlug, spoedig gereed: zit is
heel grif met haar tranen, heeft die terstond bij de
hand; h# is er niet grif in, niet bekwaam, onhandig;

GRIF.
fists grif hebben, er den greep, den slag van beet hebben;

— bw. vaardig, vlug : zijn vraag werd grif beantwoord,
terstond;
stemde grif toe, zonder tegenwerping ; het
gaat haar grif van de hand, zij is er vaardig in; de
geheele party werd grif verkocht, glad, vlot, vlug.
GRIFFEL, v. (-s), schrijfstift, inz. eene stift van
leisteen om daarmede op de lei te schrijven, grift:
*en punt aan een griffel slijpen; gouden griffels, die
met goudpapier zijn omplakt; (tuinb.) entlot, entrijs.
GRIFFELTJE, o. (-s).
GRIFFELBEEN, o. (-deren), (nat. hist.) priemvormige
beenderen in de achtervoeten van een paard; ...DOOS,
v. (...doozen), griftendoos.
GRIFFELEN, (grifielde. heeft gegriffeld), met eene
metalen schrijfstift schrijven, inkrassen, griffen: door
griffelde de dood zijn Memento Mori op den wand ; zijn
beeltenis was in Naar hart gegriffeld: —
(tuinb.) enten : appelboornen griffelen; peren op appelen griffelen. GRIFFELING, v. enting.
GRIFFELKOKER, m. (-s), griftenkoker; ...MES, o.
(-sen), entmes.
GRIFFEN, (grifte, gegrift), griffelen: er waren letters
in gegrift; die gebeurtenis is onuitwisbaar in zijn geheugen gegrift; (ook) enten.
GRIFFIE, v. (-s, ...fien), (w. g.) schrijfstift, griffel:
de ooden schreven met ijzeren grzIffien op looden of wassen tafeltjes; —
de secretarie van het een of ander college of
lichaam (de kamers der Staten-Generaal, de ProYindale Staten en de rechterlijke colleges) : de Provinciale Griffie in Utrecht; klerk, commies ter griffie; een
verzoekschrift ter griffie nederleggen (of deponeeren),
ter inzage van de leden, aan de leden der Kamers van
de Staten-Generaal gelegenheid geven er nader kennis van to nemen, (ook) het stuk ter zijde leggen,
de zaak in den doofpot" doen; een akte, een register ter griffie nederleggen (overbrengen, plaatsen), in het
archief (van den rechtbank) deponeeren.
GRIFFIER. m. (4), geheimschrijver, secretaris van
een college of van een bijzonder persoon, inz. bij de
Generale en Provinciale Staten, bij een gerechtshof,
eene rechtbank, een kantongerecht enz., chef der
griffie ; commies-griffier, ambtenaar onder den griffier
van een der beide Kamers der Staten-Generaal;
substituut-griffier, ambtenaar onder den griffier van
een rechtscollege, met een deel van diens bezigheden belast en aangewezen om hem bij ontstentenis
of afwezigheid to vervangen. GRIFFIERSCHAP, o.
(-pen), het ambt van griffier. GR1FFIERSPLAATS,
v. (-en), plaats van een griffier: er is een griffiersplaats vacant.
GRIFFIOEN, GRIFFOEN, m. (-en), grijpvogel, een
fabelachtig dier, met het bovenlijf van een adelaar
en het benedenlijf van een leeuw (thans vooral nog
bekend als heraldische figuur).
GRIFFON, m. (-s), eene soort van honden, ook
sm sbaarden geheeten.
GRIFHEID, v. het grif zijn, promptheid, vlugheid,
vlotheid: de grifheid waarmede alles aan een spoorwegstation wordt uitgevoerd.
GRIFMESJE, o. (-s), entmesje.
GRIFT, v. (-en), (gew.) een gegraven watergang,
vaart of kanaal: de Zeister Grift.
GRIFT, v. (-en), griffel; griften schrctpen, een punt
aan griffels slijpen. GRIFTJE, GRIFJE, o. (-s), een
stukje grift, een kleine griffel.
GRIFTENDOOS, v. (...doozen), ...KOKER, m. (-s),
doos, koker om griften in to bewaren.
GRIFWEG, bw. zonder moeite, met gemak, vlot:
ik kreeg het grifweg van hem gedaan.
GRIJM, o. (Zuidn.) los, poederachtig roet uit den
schoorsteen, aanslag van het vuur: de ijzeren pot
was zwart van het grim.
GRIJMIG, bn. (Zuidn.) roetig, vol roet.
GRIJN, m. (-en), kniezer, knorrepot, inz. een knorrig oud mensch.
GRIJN, m. (-en), (gew.) rozijn; (ook) zweer aan
den mond.
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GRIJNEN, zie GRIENEN.
GRIJNIG, bn. (-er, -st), grienig, knorrig.
GRIJNS, v. (grijnzen), een onaangename vertrek-

king van het gelaat, grijnslach: er kwam een akelige:
grins op zfjn gelaat; hij zag er naar met een grjjns;
(ook) mombakkes, masker: eene grijns voor het gezicht hebben, (fig.) niet oprecht, niet to vertrouwen
zijn; — ergens een grijns (grins, grens) aan hebben, er
een hekel aan hebben, met tegenzin iets doen: werken daar heeft hfj een grins aan.
GRIJNSBEK, m. (-ken), iemand met een grijnzenct
gezicht.
GRIJNSLACH, m. een hatelijke, schampere vertrekking van het gelaat, grimlach: een akelige grijnslack. GRIJNSLA.CHJE, o. (-s).
GRIJNSLACHEN, (grijnslachte, heeft gegrijnslacht),
het gelaat tot een grijnzenden lath vertrekken.
GRIJNSMUIL, m. (-en), (minachtend voor) grijnsbek.
GRIJNZAARD, m. (-s), grommer, knorrepot; (ook)
zekere visch, behoorende tot de hoornvisschen, met,
eon grijnzenden kop.
GRIJNZEN, (grijnsde, heeft gegrijnsd), het gelaat
tot een grijns vertrekken, inz. valschaardig lachen:
toen hfj dit gezegd had, begon hfj tegrfjnzen; grfjnzend
lachen; (zegsw.) hij grfjnst als de drommel tegen den
dageraad, gezegd van iemand die leelijk kijkt ; de hond
grfjnsde, toen de bedelaar naderde, liet de tanden
zien ; (fig.) van alle kanten grijnst het gevaar, het,
dreigt van alle kanten. GRIJNZING, v. (-en).
GRIJP, m. (-en), griffoen, grijpvogel: de vogel grip;
(fig.) een hebzuchtig, gierig mensch.
GRIJPACHTIG, bn. (-er, -st), geneigd om to grijpen,
begeerig.
GRIJPBAAR, bn. gegrepen kunnende worden, bereikbaar.
GRIJPEMMER, m. (-s), bak of emmer aan een baggermachine, waarmede de modder wordt opgescheptGRUPEN, (greep, heeft gegrepen), de hand uitstrekken om iets te vatten, iets met de hand beetpakken, om het vast to houden, to beniachtigen:
hfj greep near het mes, dat op tafel lag; de wouw
schoot neer en greep het kieken; voor het grfjpen liggen, in overvloed voor de hand liggen; jets voor het
grfjpen hebben, het zonder de minste moeite kunnen
verkrijgen; dat bericht is uit de lucht gegrepen, verzonnen; al wat hij grfjpen en vangen kon nam hij
mee, al wat hij maar bemachtigen kon; de lief werd
gegrepen, gevat, gevangen genomen; de machinist
werd door de machine gegrepen en onnzicldellijk gedood,
medegesleurd en verpletterd; beetpakken, om het
gegrepene tegen to houden: hfj greep het paard bij
den teugel; plotseling werd ik bij den arm gegrepen;
de gelegenheid bij de haren grfjpen, zie GELEGENHEID; (fig.) het greep hem in de ziel (in het gemoed),,
deed hem krachtig aan, ontroerde hem diep; vastgrijpen, om iets to redden of voor een gevaar te
behoeden: het kind was te water gevallen, als ik het
niet gegrepen had; de drenkeling greep de sloep, ens
zich drijvende to houden; jets aanvatten, met of zonder een bepaald doel hfj greep zijn hoed en ging
heen; hij greep haar hand en hield die langen tad in
de zone; naar het zwaard grijpen, zich tot den aanval (of tot zelfverdediging) gereedmaken; near de
pen grid:pen, zich tot schrijven zetten; het publiek
grijpt begeerig naar elken nieuwen roman van dezen
schrUver, koopt en leest het boek gretig; in lets grijpen, ergens in tasten, (ook) bij vergissing er de hand
in slaan : hij greep in de modder; aanraken, beroeren : men lean den regen haast grfjpen, gezegd als
het zal gaan regenen en de regenwolken zoo laag
hangers, dat men ze bijna met de hand kan aanraken; —
een tastende beweging met hand of arm maken:
de kleine begint al te grijpen; hij greep om zich heen,
tastte in het ronde; de ziekte grijpt steeds verder om
zich, woekert voort: —
vatten: het anker grfjpt, vat grond; (van deelen
van werktuigen) de tanden der raderen van een

chine grfjpen in elkaar; (van paarden) bij het draven
met den toon van den achterhoef het ijzer of de
ballen van den voorvoet rakers: het aanslaan, grijpen
,

-of in de #zers slaan kan verschillende kwetsuren veroorzaken; (Zuidn.) vatten, pakken, houden: inkt grfjpt
niet op geolied pallier; (fig.) noch smeeking, noch bedrei_ging gr#pt op z#n hart; (Zuidn.) (van bier) beginnen
to gisten, te gijlen: zoohaast het bier gegrepen is, doet
men het in tonnen; —
moed grijpen, moed vatten: grip moed, ?von kind; —
uit het leven gegrepen, aan de werkelijkheid ontleend:
.dat tafereeltje is uit het leven gegrepen; — stand grijpen,
zich vestigen, ontstaan: de verwarring die sedert had
stand gegrepen; — plaats griipen, plaats hebben, geschieden : eene vreesel#ke gebeurtenis heeft hier plaats
gegrepen. GRIJPING, v.
GRIJPEND, bn. verscheurend, roofzuchtig : de valsche
profeten, dewelke in schaapskleederen tot u komen, maar
van binnen zffn ze grfjpende wolven.
GRIJPER, m. (-s), iemand die grijpt, (ook) roover,
'die; (scherts.) de vingers: hif zit met zffne kleine
.gripers overal aan.
GR!JPERIG, bn. grijpachtig.
GRIJPIJZER, o. (scheepsb.) zeker stuk gereedschap:
.een korte dikke ijzeren staaf met aan de eene zijde
een breeduitloopend omgebogen blad met tanden.
GRIJPSTAART, m. (-en), een staart, waarmede men
zich vast kan grijpen, gelijk b. v. verschillende apen
bezitten.
GRIJPVOGEL, m. (-s), griffi.oen, (fig.) hebzuchtig,
-schraapzuchtig persoon.
GRIJS, bn. (grijzer, -t), lichtgrauw, witachtig vaal
van kleur: grijs haar; grffs teekenpapier; gr#ze kou,

sen; het weiland was grfjs van de ?lip; een grffze dag,
,

een nevelachtige dag; —
grijsharig: een 91-0 hoofd; de grifre landvoogd, de
hoogbejaarde: hy is in den dienst grijs geworden,
heeft er zijn leven in doorgebracht, er zijn beste
krachten aan gewijd; overoud, aloud: het gr#s verleden; de grffze oudheid, langvervlogen eeuwen; het
grijze Ifeulen, het eeuwenheugende Keulen; het gr#ze
slot; grijze verhalen, uit den ouden tijd afkomstig.
GRIJS. o. de grijze kleur; grijze kleederen:4 was
in 't
GRIJSAARD,

GRIMMELEN.
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m. (-5), iemand met grijs haar, oud

man: een afgeleefde grijsaard; een frissche, een groene
grgsaard, die nog helder en opgewekt van geest is;
ten jeugdig grijsaard, (scherts.) iemand die grijs is
voor den tijd.
GRIJSACHTIG, bn. (-er, -st), een weinig grijs, naar
het grijze trekkende: grfisachtige oogen. GRIJSACHTIGHEID, v.
GRIJSBAARD, m. (-en), iemand die een grijzen baard
heeft, inz. een oud krijgsman.
GRIJSBLAUW, bn. grijsachtig blauw van kleur.
GRIJSBOK, m. (-ken), (nat. hist.) eene soort van
Zuidafrikaansche bok met grijze huidkleur.
GRIJSBONT, bn. grauwgevlekt: een grUsbonte koe;
...BRUIN, bn. grijsachtig bruin; ...GRAUW, bn.
vaalgrauw; ...GROEN, bn. zeegroen.
GRIJSHARIG, bn. grijze haren hebbende: een paar
grijsharige mannen.
GRIJSHEID, v. het grijs zijn, grijze kleur; hooge
ouderdom: de grijsheid nadert met haar plagen.
GRIJSHOUT, o. zekere soort van grijskleurig hout.
GRIJSKOP, m. (-pen), oud man met een wit hoofd.
GRIJSKRUID, o. (plantk.) zekere welriekende plant,

eene der soorten van het kruiskruid.
GRIJSWIT, bn. vaalwit.
GRIJZEKOM, v. (plantk.) de gemeene duivenkervel.
GRIJZEN, (grees, heeft gegrezen), (Zuidn.) een leelijk

gezicht trekken, schreien, huilen: hij grees van spijt.
GRIJZEN, (grijsde, is gegrijsd), grijs worden: rife

kaar begon reeds te grijzen; een g•ijzende board; (dicht.)
langzaam grijsde de dageraad, weldra blauwde de margen. GRIJPING, v.
GRIJZIG, bn. grijsachtig: een grfjzige lucht. GRIJZ1GHEID, v. grijsheid.

GRIL, v. (-len), plotselinge inval, eene het brein
verontrustende of verwarrende gedachte, zonderling
idee: stel die grillen uit uw hoofd; plotseling opkomende lust of begeerte : 't is maar een voorbinaande
gril; vlaag van willekeur, eigenzinnigheid of wispelturigheid, kuur: ik ben niet van plan m# naar

zone grillen te schikken; de dwaze grillen van jonge
meisjes; grillen en grollen, zotte invallea, dwaashe-

den. GRILLETJE, o. (-s).
GRIL, m. (-len), rilling, huivering: b# de gedachte

gaat m# een gril over het lfff, alsof er iemand over
mijn graf liep.
GRIL, bn. bw. (gew.) huiveringwekkend, griezelig,
schril: 't is een gril gezicht; een grille man; huiverig,
guur (van het weder) : 't is grit vandaag; schel,
schril (van kleuren): een grille kleur, — bw. op een
grille wijze: gril kijken, met wijd opengesperde oogen
staren.
GRILKIJKER, m. (-s), (plantk.) (gew.) het driekleurige of wilde viooltje.
GRILLEN, (grilde, heeft gegrild), rillen, huiveren;
van iets grillen, er van gruwen, er een afkeer van
hebben. GRILLING, v. (-en), huivering, rilling.
GRILLERIG, bn. rillerig, huiverig: ik ben zoo grillerig,

ik heb zeker koorts.
GRILLIG, bn. bw. (-er, -st), aan luimen en nukken
toegevende, ongestadig: z# is zeer grillig; ik kon het

niet weigeren zonder grillig te schijnen, de grillige fortuin, de wisselvallige, veranderlijke fortuin ; onvoorzien, willekeurig: een grillige speling der natuur; ongewoon, zonderling van worm, fantastisch : grillige
linen, grillige figuren; — bw. op grillige wijze.
GRILLIG, bn. rillerig: grillig zijn van koude; het is
grillig weer, huiverig, koud.
GRILLIGHEID,

v. eigenzinnigheid, luimigheid: een

kleine grilligheid stoat aan m#n sekse vrij;
(...he.
den), nuk, kuur: hij gaf aan al haar grilligheden toe;
de grilligheden der mode.
GRILWERK, o. (-en), (w. g.) grillig, grotesk sehil.
derwerk.
GRILZIEK,

bn. (-er, -st), lastig, vol nukken en

kuren.
GRIM, v. woede, toorn, grimmigheid.
GRIM, v. (-men), (gew.) momaangezicht,
lederen halster met touw of ketting.
GRIM,

grijns; (ook)

bn. bw. grimmig, onvriendelijk: de grimme

Noordzeebaren.
GRIMAS, w. (-sen), grijnzende vertrekking van het
gelaat, ongewone lichaamswending, zonderling gebaar: grimassen maken; allerlei onoprechtheid, geveinsdheid, kunstenarij : dat zijn maar grimassen,
kunsten waarvan men niets meent.
GRIMASSEN, (grimaste, heeft gegrimast), gezichten trekken, leelijke gebaren maken.
GRIMASSENMAKER, m. (-s), ...MAAKSTER. v. (-s),
die grimassen maakt.
GRIMBEK,

m. en v. (-ken), knorrig, korzelig mensch,

(w. g.) huilebalk.
GRIMBEKKEN, (grimbekte, heeft gegrimbekt), de
tanden laten zien, grijnzen.
GRIMEEREN, (grimeerde, heeft gegrimeerd), het
gelaat van tooneelspelers enz. kleuren en beteekenen, en van pruik of baard voorzien, om er de voor
de rol vereischte uitdrukking aan to geven : de oude

vrek was uitstekend gegrimeerd.
GRIMEUR, nn. (-s), de persoon die grimeert.
GRIMLACH, m. onaangename, minachtende ver-

trekking van het gelaat, grijnslach; (w. g.) glimlach.
GRIMLACHEN, (grimlachte, heeft gegrimlacht), het
gelaat tot een onaangenamen, hatelijken lach vertrekken; (W. g.) glimlachen. GRIMLACHER, m. (-s),
...LACHSTER, v. (-5), die grimlacht.
GRIMMELD, bn. (gew.) gestippeld, gevlekt (van
koeien en schapen); vgl. GEGREMELD.
GRIMMELEN, (het grimmelde, heeft gegrimmeld),
wrienielen, krioelen, werneleft; het grirnmeit overal

van kraaien met twee been,en, m#n kop grimmelt van
zorgen; (Zuidn.) (van melk) hotten, schiften.

GRIMMELKOP.
GRIMMELKOP, m. (-pen). (gew.) schaap met bonten

neus, gremelneus; ...POOT, v. (-en), koe met zwarte
stippels op de pooten, grimmelde koe.
GRIMMEN, (grimde, heeft gegrimd), toornig zijn,
grimmig zien : de vorsten grimmen van verwoedheid,
bleek en stoma een grimmende beer; knorrige woorden uiten, grommen : de mannen moeten toch grim-

men, is het niet over de kinderen, dan is het over het
schoonmaken; (w. g.) onvriendelijk kijken, schreien,
pruilen (van kinderen). GRIMMER, m. (-s), die altijd
grimt, knort en pruttelt, knorrepot.
GRIMMIG, bn. bw. (-er, -st), hevig vertoornd, woedend: zij werden door hun grimmige vervolgers van

alle zijden bestookt; grimmig van spit bonsde hij tegen
de deur; vreeselijk om aan te zien, bar, fel: een
grimmig monster; het grimmig Noorden, het barre
Noorden; het grimmig noodlot; een grimmige beer
kwam op hem af; toornig, onvriendelijk: een grim,mige blik; een grimmig gelaat; bw. op eene wijze
die van woede blijk geeft:grimmig kijken, hij zag mij
grimmig aan; fel, hevig: 't is grimmig koud, vinnig
koud.
GRIMMIGHEID, v. heftige toorn, verbolgenheid;
(0. T.) de heilige verontwaardiging des Heeren:

daarom heeft hij over haar uitgestort de grimmigheid
mins toorns.
GRIND, ook GRINT, o. en v. de kleine keitjes, die
in groote menigte in diluviale gronden en op den
bodem der rivieren worden -aangetroffen, kiezels:
grind in den tuin laten brengen; (gew.) grof meel
dat, na de bloem, van de zemelen wordt gebuild:
het grind van tarwemeel; (ook) het tweede meel van
boekweit; (ook) gemalen doppen van rogge.
GRINDBAGGERMOLEN, m. (-s), baggermolen die
grind uit onze bovenrivieren opbaggert; ...BANK,
v. (-en), opeenhooping van grind in of onder het
diluviale zand.
GRINDDELVEN, o. het delven van grind.
GRINDDEPOT, o. (-s), hoeveelheid grind, van afstand
tot afstand langs een grindweg neergelegd, tot onderhoud en herstel van den weg; (ook) plaats waar
zoodanige voorraad ligt; ...DILUVIUM, o. diluvium
dat uit grind bestaat.
GRINDEN, ook GRINTEN, (grindde of grintte, heeft
gegrind of gegrint), met grind bestrooien: een weg
grinden; (ook) grind delven, uitgraven.
GRINDEWAL, m. (-len), (nat. hist.) eene soort van
dolfijn.
GRINDGROND, m. (-en), streek grond waar de grind
in heuvels of banken ligt; ...HORDE, v. (-n), ...HOR,
T. (-ren), houten, met dik ijzerdraad bevlochten raam
om grind door te ziften.
GRINDHOUDEND, bn. (van grond) veal grind bevattende.
o. (plantk.) gemeen kruiskruid;
GRINDKRUID,
...PAD, o. (-en), pad dat met grind is bestrooid;
...SCHIPPER, m. (-s), schipper die zijn beroep maakt
van het varen van grind; ...STEEN, o. conglomeraat van kiezelsteentjes; ...WEG, m. (-en), weg die ;
begrind, die met grind hard gemaakt is; ...ZAND, o.
zeer fijne grind.
GRINNIKEN, (grinnikte, heeft gegrinnikt), het gelaat tot een grijnzenden lach vertrekken : al grinnikende kwam zty reader; van genoegen glimlachen,
lachen met zeker knorrend keelgeluid : haj grinnikte
over zijn eigen aardigheid; (ook) hinniken: de paar-

• den begonnen te grinniken.
GRINS, v. zie GRIJNS.
GRINT, GRINTEN, enz., zie GRIND, GRINDEN, enz.
GRIOTTE, o. eene soort van roodachtig marmer:

griotte d'
GRIP, GRIPPE, v. zie GREP.
GRIPPEL, v. zie GREPPEL.
GRISETTE, v. (-s), naaistertje, meisje, los van zeden

(in Parijs).
GRISOU, o. ontvlarnbaar gas in de kolenmijnen,
uit koolwaterstof met eenige stik- en zuurstof bestaande.
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GROEI.
GRIS-PERLE

(Fr.), bn. parelgrijs: een gris-perle rfj-

broek.
GRISSEN, (griste, heeft gegrist), met snellen greep
iets bemachtigen, inz. het aan een ander afhandig
maken: hij griste maj het potlood uit de hand; heimelijk wegnemen, wegkapen : hij zoekt altijd wat te
grissen. GRISSER, m. (-s), GRISTER, v. (-s), the grist.
GRIT. m. (-ten), (gew.) zekere vogel, grutto.
GROBAK, m. (25), (op Java) zwaar gebouwde tweewielige kar tot vervoer van landbouwproducten,
handelsartikelen enz., gewoonlijk door stieren of
karbouws getrokken; —VOERDER, m. (-s), inlander
die den grobak ment of leidt; —VRACHT, v. (-en),
de lading van den grobak, (ook) het vervoerloon.
GROBBELEN, (grobbelde, heeft gegrobbeld), grabbelen, op good geluk tasters : wet grobbel je tech, is
er wet weg ?; in iets grobbelen, er in woolen, wroeten,
rommelen.
GROEDE, ook GROED, v. groan buitenland, begraasde aanwas, gors. GROEDLAND, o. grond die
uit groede bestaat, poldergrond ; —, (-en), stuk polderland.
GROEF, ook GROEVE, v. (groeven), greppel, sloot,
gracht: groeven om, het water af te leiden; kuil of
put: hj heeft een kuil gedolven, maar hij is gevallen
in de groeve, die gemaakt had : (inz.) grafkuil, graf:

de kist in de groove neerlaten; bij de geopende groove
hield de predikant een treffende lijkrede ; (gew.) te groef
gaan, mede ter begrafenis gaan; te groef bidden, ter
begrafenis noodigen ; (gew.) begrafenismaal ; open
ruimte waaruit de eene of andere delfstof gewonnen wordt, (ook) onderaardsche mijngang, mijnschacht: een groeve waar zandsteen gehouwen wordt;
steengroef, zoutgroef enz.; —
uitholling. inkerving : een groef in iets maken; de

groeven op een vijl; een pilaar met groeven; de zorg
had diepe groeven in haar voorhoofd geteekend; (timm.)
ingeschaafde sleuf in den kant eener plank, waar
de messing van een andere plank insluit, spooning.
GROEFJE, o. (-5).
GROEFBEITEL, m. (-Si, (bij draaiers) beitel om
groeven in de oppervlakte van hout te .draaien,
puntijzer.
GROEFBIDDER, m. (-s). (gew.) noodiger ter begrafenis, aanspreker.
GROEFLATJE, o. (-Si, (timm.) latje met eene groef,
dat als mal wordt gebruikt voor het afschaven der
stootborden van eene trap.
GROEFLEGER, o. de ligging van het gesteente in
de groef; (van gehouwen steen) het vlak waarop
en de richting waarin de steen in de groef gelegen
heeft : het is volstrekt noodzakelijk den Maastrichtschen

bouwsteen steeds op zijn groefleger te plaatsen, daar
anders zijn samenhang spoedig verbroken wordt.
GROEFMES, o. (-seri), (schoenm.) mes om langs den
zoom van de zool een root to snijden, waar het
spinaal in genaaid wordt; ...PLOEG, v. (-en), (tram.)
groefschaaf; ...SCHAAF, v. (...schaven), (timm.) eene
ploegschaaf waarvan de beitel is ingericht om groeven to schaven; ...VERBAND, o. (-en), (timm.) een
houtverband, verkregen door middel van groeven
en messingen: het zwaluwstaarts-groefverband.
GROEFWATER, o. het vocht dat aanwezig is in
gehouwen steen die pas uit de groef komt.
GROEFWERK, o. gecanneleerd work; ...ZAAG, v.
(...zagen), (timm.) eene zaag die gebezigd wordt bij
het inzagen van zwaluwstaartvormige groeven.
GROEI, m. het groeien, het toenemen in grootte:
de groei der planten; die knaap is in zjnen groei, in
zijn wasdom. de periode waarin hij groeit; een brook
die op den groei gemaakt is, to groot en to wijd genomen, ten einde ook bij toenemenden wasdom te
heeft den groei in de beenen, zeker
kunnen dienen;
pijnlijk gevoel in de ledematen, dat men aan het
groeien toeschrijit, die boom komt niet tot zijn vollen
groei, tot volkomen ontwikkeling; groeikracht: er
zit goon groei in dat kind, het gedijt niet, groeit niet;
wat door groeien ontstaat, uitspruitsel, schot (van
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planten):

GROEI.
snoei den toilden groei van dien heester

maar .af.

GROEIBAAR, bn. hetgeen groeien kan.
GROEIEN, (groeide, is gegroeid), in grootte (lengte
of omvang) toenemen, wassen : dat boompje wil niet

groeien; het gras is de laatste week hard gegroeid; hfj
groeit als kool, van een kind dat flunk gedijt; die jongen is uit von kracht gegroeid, overmatig lang ge-

worden, buiten verhouding tot leeftijd en lichaamskrachten; uit zfjn kleeren groeien, te groot worden
voor zijn kleeren; — iemand over het hoofd groeien,
langer worden dan deze is, (fig.) hem de baas worden ; — het kind moet er nog van groeien, m. a. w. laat
het dus maar eten als het trek heeft; — h j groeit
tegen de verdrukking in, in spijt van tegenspoed,
leed of vermoeienis gedijt hij; — ergens in groeien,
in eens anders seer groeien, zich verheugen over
andermans leed : ik groei er in, dat hij zijn sin niet
heeft gekre9en; — door zfjn haar groeien, (scherts.)
kaal op de kruin beginnen te worden; — daar groeit
een degelfjk mensch (enz.) van, die knaap wordt mettertijd een degelijk man enz.: die jongen is veel te
lui: daar groeit nooit iets goeds van; —
(van planten) wassen, opschieten, uit de aarde te
voorschijn komen: er groeit niets dan onkruid; bramen groeien in het wild; al het graan dat, in Nederland groeit is voor de eigen behoefte niet toereikend, het

graan dat de Nederlandsche bodem voortbrengt;
(zegsw.) dat is niet in uwen twin gegroeid, dat komt
niet uit uwen koker, dat hebt gij niet uit u zelven;
tieren, aarden: rogge groeit op hooge gronden; (van
vruchten enz.) hier groeien heerlfjke appels; op die
bergen groeit de Rfjnwijn; — het geld groeit mij niet op
den rug, ik heb het geld maar niet voor het grijpen,

er moet hard genoeg voor gewerkt worden; —
toenemen, maar worden, aangroeien : het aantal

nieuwsgierigen groeide voortdurend ; men zag den stapel
groeien, allengs hooger worden; mfjne achting voor u
groeit met iederen nieuwen brief. GROEIING, v.

GROEIKOORTS, v. (-en), koortsachtige aandoening
bij kleine kinderen, die, werkelijk of vermeend, met
den groei in verband staat: 't is maar een groeikoortsje; . ...KRACHT, v. kracht van een levend organisme om to groeien; het vermogen der natuur
om to doen groeien; ...LAAG, v. (...lagen), het laagje
waarmede een boomstam jaarlijks in omvang toeneemt, jaarring.
GROEISEL, o. (-s), wat gegroeid is; al wat groeit.
GROEISTEEN, o. (delfst.) zeker doorschijnend gesteente waarin een fijne mosachtige plant besloten
is, mosagaat; ...STUIP, v. (-en), stuip ten gevolge
van den groei (bij jonge kinderen): de kleine heeft last

van groeistuipjes.
GROEIZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), groeikracht
hebbende: groeizaam zaad; vruchtbaar: groeizame
akkers met welig gras; den groei bevorderende: een
groeizaam regentje; groeizaam weer. GROEIZAAMHEID, v.
GROEN, bn. (-er, -st), de kleur hebbende die in het
zonnespectrum tusschen geel en blauw in ligt: zoo

groen als gras; de smaragd is een groene edelsteen;
een groen gordijn, groene oogen; de groene zee; alles
wordt mij groen en geel voor de oogen, zie GEEL (lste
art.) ; een groene jager, soldaat van het korps der
Jagers (die eene groene uniform dragen); groene
erwten, groene seep, groene thee, zie ERIVT, ZEEP,
THEE; groen meel, zekere meststof, eene soort van
beendermeel met 5°/ s stikstof en 17./0 phosphorzuur; —
(inz. van planten on deelen daarvan) het groene
gras; hij rust onder de groene zoden, in het graf;
het groene veld, dat met gras is begroeid; green land,
grasland, (ook) niet ingepolderde, des winters gemeenlijk overstroomde landen; (waterst.) groene
rivier, rivierbed dat in gewone tijden droog ligt on
met gras is begroeid, doch dat bij hoogen waterstand een deel van het water eener rivier kan ontvangen ter bevrijding van de dijken; groene goot,

GROEN.
zie GOOT; een groene sloot, die met kroos enz. is
volgegroeid; (waterst.) groen duin, met helm begroeid
duin, (landb.) groene bemesting, bemesting door middel van daartoe gezaaide, den grond met stikstof

verrijkende (groene) gewassen (lupinen, brem enz.),
die vOOr het bloeien worden ondergeploegd; groen.
moeS, moes, spijs van groene kruiden; groene bladeren; het groene woud; de boomen worden weer groen,

krijgen bladeren; een groene Paschen, als de boomen
dan reeds blad hebben; het altfjd groene Oosten, waar
het geboomte nimmer bladerloos staat; een groene
veiling (van bloembollen), verkooping van to veld
staande bolgewassen; groen smaken, groen rieken,
smaken, rieken als groene plantendeelen : er is een
groen smaakje aan; —
(van het loof van planten) frisch, onverwelkt:
een groene krans, een krans van versch geplukte
bladeren; (zegsw.) een oude bok lust nog wel een groen
blaadje, van een oud man die met een jong vrouwtje

trouwt; (van hout) nog groen van bast, nog niet*
dor: groen hout brandt slecht; (van vruchten) nog
groen van kleur, onrijp: groen ooft; die groene peren
moeten nog een poos liggen, voor ze rijp zfjn; — rijp
en groen, (fig.) goad on slecht door elkaar, ongeschift: 't is rfjp en groen; hij leest at wat hem in handen komt: rjp en groen; — nog groen koren, op z
veld hebben, niet weton wat er van komen kan; —
zijn korentje groen eten, zijn verdienste van to voren

verteren; —
vasch: groen voeder, veevoeder in verschen staat
(in tegenst. met droog voeder) ; (gew.) groen spek,
rauw, ongekookt spek; groen vleesch, versch vleesch
(in tegenst. met gepekeld on gerookt vleesch) : groene
hammen; groene haring, groene zalm, versche visch,
haring en zalm die in verschen (niet gezouten) staat
wordt aangebracht; groene huiden, (leerl.) niet gedroogde of gezouten huiden; (metaalw.) groen vormzand, zand dat nat, vochtig is; (Zuidn.) de metserije
(het metselwerk) is nog groene, nog niet gedroogd;
(suikerfabr.) groene stroop, de eerste stroop die van
zelf uit de met suiker gevulde vormen lekt, ongedekte stroop; groene suikerbrooden, die zich in de
vormen gekristalliseerd hebben, maar nog geen
verdere bewerking hebben ondergaan ; —
(fig.) nog niet rib (van den geest) : (Zuidn.) groene
klap, malle praat; jong, onervaren: in iets nog geheel
groen zijn, ergens nog geheel groen voor staan, er geen
ervaring van hebben, niet weten hoe to handelen;
hij is nog erg groen (of zoo green als gras), onnoozel,
linksch; (van studenten die pas aan de academie
komen) nog niet ontbolsterd, vgl. GROEN (2de art.);
de groene jeugd, de groene tijd, de tijd waarop men
jong is; groen van jaren, grijs van zeden, van jongelieden die zich als oude mannetjes gedragen; jong
on levenslustig, dartel: een groene bui, een aanval
van jeugdigen lust bij bejaarde lieden; (ook) minziek: hfj is zoo green; — ergens niet green op ztjn, er
niet op belust of gesteld zijn: ik ben er niet green

op om alleen in huis te,blocen; — iemand green op het
vallen, twist zoeken; iemand green op het lijf
zon, hem haten; — het wordt mij green genoeg (of dat
is te green), het gaat to ver, is to erg, to grof; —
aan iemands groene zfjde, aan de linkerzijde, inz.
in toepassing op de zijde van geliefde of vrouw;
(in tegenst. met koperen, zilveren
—degroen bruiloft
en gouden broiloft), het feest bij het sluiten van eon
huwelijk; — (w. g.) groene Donderdag, witte Donderdag voor Paschen; — de groene tafel, (eig.) een
met groen laken bekleede tafel, inz. de tafel -waaraan de ministers of de bestuursleden eener vereeniging zetelen; (ook) de speeltafel; — een green zadl
krijgen, met paard en al in eene sleet vallen (en er
vol kroos uitkomen).
GROEN, m. (-en), iemand die nog onervaren en
linksch is, inz. pas aan de academie gekomen student, die zich van de oudere studenten allerlei plagerijen moet laten welgevallen, novitius: de graenen
donderen, hen duchtig onder handen nemen; h j is

GROEN.
nog groen, heeft zijn proeftijd nog niet doorstaan.
GROENTJE, o. (-s).
GROEN, o. de groene kleur: het groen is de kleur
der hoop; zfj was in 't groen (gekleed), droeg groene
kleederen; (plantk.) Juffertjes in 't groen, zeker sierplantje (nigella damascena) ; —
groene verf: Bremer groen, blauw koperhydroxyde,
vervaardigd uit keukenzout en kopervitriool; Friesch
groen, bereid uit salarnmoniak en koper; Spaansch
groen, azijnzuur koperoxyde; Parfjsch groen, bereid
uit Spaansch groen met arsenicum; Zweedsch groen
of groen van Scheele, arsenikzuur koperoxyde; —
het gebladerte der boomen: het onweder was afgegetrokken: het groen stond weer frisch; zij wandelden
in 't groen, onder het lommer; loof, takken met
bladeren: de kamer was met groen versierd; loof van
knol- en wortelgewassen: het groen van wortelen;
groene kruiden, gras: alles was met groen begroeid;
(plantk.) Spaansch groen, zeker gewas op kleigrond,
roode niuur of guichelheil; (Zuidn.) de groene takken en meien van Spaansch hout of ijf (taxes baccata); een hooge triumfpoort van Spaansch groen. Vgl.
GROENTJE.
GROENAARDE, v. (delfst.) benaming van zekere
door ijzeroxydule gekleurde silicaten, seladoniet,
groene verfaarde.
GROENACHTIG, bn. (-er, -st), een weinig groen,
naar het groen trekkende.
GROENBLAUW, bn. groenachtig blauw.
GROENBOER, m. (-en), warmoezier, buitenman die
groenten teelt en die op de markt of aan de huizen
verkoopt, koopman in groente.
GROENEN, (groende, heeft en is gegroend), groen
zijn of worden (van boomen, bladeren, velden enz.):
het beech groent al; het groenend grastapfjt; krachtig,
fleurig zijn, tieren: de rechtvaardigen sullen groenen

als loof; groen verven : een huis groenen.
GROENEN, (groende, heeft gegroend), iemand behandelen zooals men een groen aan de academie
doet: plagen, negeren, donderen.
GROENENKROEG, v. (stud.) plaats tot min of raeer
gezellige bijeenkomst van de groenen (novitii).
GROENERWT, v. (-en), groene erwt, zekere soort
van erwt. GROENERWTENSOEP, v. erwtensoep.
GROENGEEL, bn. groenachtig geel.
GROENGLAS, o. eene soort van gemeen Duitsch
glas; ...GROND, m. (-en), begraasd oeverland langs
de kleine rivieren en beken in ons diluvium; (ook)
de zavelachtige kleigrond, waaruit de groengronden
bestaan; ...HARING, m. (-en) [als stofn. v. gmv.],
versche haring, panharing.
GROENHART, o. het hout van een in West-Indio
groeienden boom, zoo geheeten naar de kleur van
het hart of binnenste van den boom; —ROUT, o.
groenhart.
GROENHEID, v. het groen zijn, groene kleur, frischheid; onervarenheid, linkschheid; wrangheid (van
onrijp o oft).
GROENHOUT, o. levend bout, (al te) versch, niet
droog hout.
GROENIG, bn. groenachtig. GROENIGHEID, v.
groenheid, iets groens.
GROENING, m. (-en), (gew.) groenvink; (ook) eene
soort van groene kookappel.
GROENINGER, m. (-s), (nat. hist.) zekere vogel, groenvink.
GROENINKEL, m. (-s), (gew.) groeninger.
GROENKAUWER, m. (-s), (van vee) een dier dat bij
het kauwen groen vocht uit den mond laat loopen;
...KELDER, m. (-s), kelder waar groenten verkocht
worden.
GROENKLEURIG, bn. eene groene kleur hebbende.
GROENKOOPER, m. (-s), koopman in groente.
GROENLAK, o. groen zegellak; (ook) flesch wijn
waarvan de kurk met groenlak verzegeld is, een
vrij goed merk.
GROENLAND, o. gras- of weiland (in tegenst. met
bouwland): een stuk groenlancl; (ook) groengrond;

GROENTJE. •
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(ook) zeker land nabij de Noordpool, welks kust
allerwegen met groen mos en kruid begroeid is.
GROENLANDSVAARDER, m. (-s), schip dat op de
Groenlandsche vaart is uitgerust, dat ter walvischvangst naar Groenland vaart.
GROENLING, m. (-en), (nat. hist.) groenvink, (gew.)
de groene boomkikvorsch.
GROENLOODERTS, o. (delfst.) phosphorzuur lood-

oxyde.

GROENLOOPEN, (liep groen, heeft groengeloopen),
(stud.) groen zijn, in het tijdperk van het novitiaat
zijn.
GROENMAKEN, (maakte groen, heeft groengemaakt),
(van straten, huizen, vertrekken) met groene takken
en melon tooien, opsieren.
GROENMAN, m. (...lieden), groenboer; ...MAND.
v. (-en), mand, waarin groenten bewaard of vervoerd
worden; ...MARKT, v. (-en), openbare verkoopplaats voor groenten; ...MEISJE, o. (-s), dat groente
vent.
GROENMOES, o. zeker gerecht: eene brijachtige
soep van karnemelk, waarin gort, worst, verschillende groenten, kervel, aalkruid, het blad van zwarte
bessen en rozijnen gekookt zijn.
GROENOOG, o. zeker gebrek aan het oog van een
paard, als de oogappel een groenachtigen weerschijn

heeft; —, m. en v. iemand die groene oogen heeft.
GROENOOGIG, bn. groene oogen hebben.
GROENPACHT, v. pachtsom die men voor groenland of grasland betaalt.
GROENPOOT-RUITER, m. (-5), zekere vogel met
groene pooten (totanus glottis).
GROENROK, m. (-ken), lem. die een groenen rok
aanheeft, b. v. een jager.
GROENSEL, o. (-s), wat groen is; (Zuidn.) groente,
moeskruid: groensel koken; iets om groen mode te
verven, inz. groene verfaarde ; (Zuidn.) groenvink.
GROENSELHOF, m. (...hoven), (Zuidn.) moestuin;
...SPIJS, v. (Zuidn.) soep met gekorven moeskruiden; o. (...wijven), (Zuidn.) groenvrouw.
GROENSPAAN, m. en o. zekere verfstof, Spaansch
groen; —FABRIKANT, m. (-en), die groenspaan
bereidt.
GROENSPECHT, m. (-en), zekere vogel, groene
specht; ...STEEN, m. [als stofn. o.], (delfst.) zekere
uitbarstingsgesteenten, die op eene versche breuk
eene groene kleur vertoonen, dioriet, doleriet enz.
GROENTE, v. het groen zijn, de groene kleur; het
groen van boomen en velden: gelfjk de os de groente
des velds oplekt; de met groen gewas begroeide grond,
inz. begroeid buitenland: het vee later loopen op de
groente; een goot in de groente, een soort van sloot in
den begroeiden buitengrond;
(-n), plantaardig voedsel voor den mensch,
moeskruid (rauw en gekookt): wat voor groente eten
we vanmiddag ?; de meld is bezig de groente schoon te
maken; groenten zaaien, telen ; jonge groenten; ingemaakte, gedroogde, verduurzaamde groenten.
GROENTEBED, o. (-den), tuinbed, waar groenten
op geteeld worden; ...BOER, m. (-en), groenboer;
...LEPEL, groote zilveren lepel om groente uit de
schaal op het eetbord to scheppen; ...MARKT, v.
(-en), groenmarkt; ...SCHUIT, v. (-en), schuit waarin
groente wordt aangevoerd; ...SOEP, v. soep waarin
verschillende groenten gekookt zijn; ...VROUW, v.
(-en), groenvrouw.
GROENTIJD, m. (stud.) het tijdperk van het groen.loopen, novitiaat.
GROENTJE, o. (-s), groene kleur: wat een helder
groentje; wat een groene kleur heeft: ik sal mjjn
groentje maar aantrekken, mijne groene japon; een
sappig (sapperig, sapperde, sopperde) groentje, zekere
soort van peer, bergamot; groen loof, inz. van de
stolen of blaadjes van rapen, wortelen, peterselie:
als je de groentjes niet lust, leg ze dan maar op den
kant van je bord; iemand die groen, d. i. onervaren
is, nieuweling bij het leger of aan boord, pas aangekomen student.
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• GROENTUIN.

GROEZE.

GROENTUIN, m. (-en), warmoezierderij.
GROENVINK, m. (-en), zekere groene vogel (fringilla
chloris); ...VOEDER, ...VOER, o. gras, lof van knol.
len, spurrie en ander veevoeder, dat groen aan het
vee wordt gegeven (in tegenst. met het gedroogde
hooi) : groenvoeder inkuilen, in een kuil inzouten.
GROENVROUW, v. (-en), vrouw die groente verkoopt.
GROENWERKER, m. (-s), mandenmaker die manden vlecht van ongeschilde twijg of teen (in tegenst.
met witwerker); ...WIER, o. (-en), (plantk.) eene bepaalde soort van gewassen, wieren van helder groene
kleur ; ...WIJF, v. (...wijven), groenvrouw.
GROENZAND, o. (delfst.) eene zandsoort waarin de
kwartskorrels met korrels van glauconiet (een groenkleurig mineraal) vermengd zijn; —STEEN, o. groenzand dat door een kalkachtig of kleiachtig cement
tot een hard gesteente verbonden is.
GROEP, v. (-en), (gew.) groeve, greppel; (gew.) de

GROEPSVERGADERING, v. (-en), bijeenkomst van
eene groep b. v. van kiezers, t. w. van de in eene
bepaalde stadswijk wonende leden eener kiesvereeniging.
GROES, v. zie GROEZE.
GROESKANT, m. (-en), (gew.) graskant langs bouwland, doorgaans dienende om over te rijden; ...TURF,
v. (gew.) turf die in broekland gestoken wordt.
GROET, m. (-en), ook GROETE, v. (-n), betuiging
van beleefdheid, vriendschap of eerbied door woord
of gebaar, begroeting: hij beantwoordde min groet

gemetselde goot in den stal achter de koeien, waarin
de uitwerpselen worden opgevangen; (gew.) de bak
order de maalsteenen in een pelmolen, waarin het
pelmeel wordt opgevangen.
GROEP, v. (-en), (schild.) onderscheidene, tot een
harmonisch geheel bijeengeschikte figuren: elk beeld
eener groep, schoon een harmonisch deel uitmakende
van het kunstwerk, dient toch op zich zelf een afgesloten geheel te vormen; (beeldh.) twee of meer plas-

tische figuren die te zamen eene voorstelling vormen : eene groep, voorstellende Amor en Psyche; min
of meer schilderachtige verzameling (hoop, klomp,
troep) van personen of zaken: de spelende kinderen
vormden een aardige groep ; een groepje pratende heeren ;
z stonden op een groep bfj elkaar; een groep boomen;
een verzameling, een troop van bij elkander zijnde
of behoorende zaken : een groep visschen, een school;
de groep der Molukken, de eilandengroep, de bij elkaar
gelegen eilanden der Molukken ; (in de aardkunde)
als benaming voor wegens overeenkomstige eigenschappen of hoedanigheden bijeenbehoorende vormingen: de primaire, de secundaire groep, groep van
primaire, secundaire vormingen; (plantk.) als benaming voor bijeenbehoorende afdeelingen van planten: zeker aantal klassen vormen eene afdeeling, zeker
aantal afdeelingen eene groep; (bij het classificeeren
van volken en talen) kleinere of grootere vereeni.
ging van volken of talen die zekere kenmerkende
hoedanigheden of eigenaardigheden gemeen hebben:
de groep der Maleiers; de Indo-germaansche talengroep;
afdeeling, onderdeel van een geheel: de conservatieve
groep der liberale part; (mil.) eene verzameling van

forten in eene verdedigingslinie ; (in 0.-I.) zeker aantal bijeenstaande manschappen, een onderdeel van
een sectie, escouade: de manschappen nummeren en
in groepen indeelen; (muz.) notengroep ter versiering
eener melodie. GROEPJE, o. (-5).
GROEPEEREN, (groepeerde, heeft gegroepeerd),
(schild.) figuren tot eene groep bijeenschikken:
wanneer de schilder groepeert, draagt hij zorg dat het
motief van zijn stuk zoo goed mogelfjk uitkomt; in groe-

pen vereenigen, afdeelen: de ciffers groepeeren, getallen, sommen (b. v. in begrootingen, in statistieken)
zoodanig schikken, dat zij in het gunstigste licht
komen; —
zich groepeeren, zich om iemand of iets heenplaatsen: de toehoorders groepeerden zich om den verteller;
zich tot eene groep, tot eene vereeniging van gelijkgezinden aaneensluiten: de ontevreden arbeiders begoninen zich te groepeeren en vereenigen. GROEPEERING, v. (-en).
GROEPEN, (groepte, heeft gegroept), in groepen
plaatsen, bijeenschikken, groepeeren: em den hoofdpersoon zijn een aantal anderen gegroept.
GROEPSCOMMANDANT, in. (-en), (mil.) bevelhebber
over eon, groep forten ; (ook) commandant van een
;roe]) i e helft of een vierde van eene sectie) soldaten.
GROEPSGEWIJS, ...GEWDZE, bw. bij, in, met
_1.roepen: cle yasten /acumen groepsgewfjze binnen.

met een stifvebuiging; een groet tot afscheid; een beleefde,
een vriendel&e, een koele groet; een lief groetje krtjgen, een vriendelijke hoofdknik (van een vrouw of
meisje) ; eene groet komen brengen, een kort bezoek
brengen, even aanwippen; een laatsten groet brengen

(aan een doode), een laatsten blik op het lijk, op de
lijkkist slaan ; iemands groeten overbrengen, ztjne complimenten doen; gfj meet de groeten hebben van mijn
vader; (als formule aan het slot van brieven) na beleefde groete verbliff ik ... ; met vriendelffken groet noem
ik tnij enz. ; een groet uit den vreemde, een betuiging

van toegenegenheid, uit den vreemde toegezonden.
GROETJE, o. (-5).
GROETEN, (groette, heeft gegroet) een heilwensch
tot iemand richten: wees (mij) gegroet, heil u !; met
een gebaar (hoofdknik, het lichten van den hoed enz.)
iemand eerbied of de burgerlijke beleefdheid betoonen: den pastoor groeten; bij het voorbijgaan groette
mij niet; met het vaandel groeten; goedendag wenschen: hfj groette mij vriendelijk; vaarwel zeggen: ik
heb de eer u (of het gezelschap) te groeten, beleefdheidsformule bij het afscheidnemen; ik groet je ik
wil niet verder met u praten; greet ze maar, die u
te machtig zijn, gezegde bij het kaartspel als men
een ingelegde troef niet kan overtroeven; (aan het
slot van een brief) ik groet u in den Heere; gegroet
van uw zuster A.; iemand doen groeten, hem door bemiddeling van derden de groeten laten doen, ten
blijk dat men hem of haar in liefde of met belangstellin g gedenkt: wees zoo goed u.w moeder van mfinentwege te groeten; ceder laat u groeten; (dicht.) begroeten, aanschouwen : men groette dra den mond der
Maas; iemand als (of voor) koning groeten, als zoodanig begroeten, erkennen: u groeten we als Monarch
des aardrijks; zalig zijn die vrede maken: treft hen ook
der enenschen spot, voor zijn kinderen greet hen God;
eene zaak veer zoo of zooveel groeten, in het ruwe op
zekere maat, op zekere waarde schatten. GROETING, v. (-en).
GROETENIS, v. (-see), groet, inz. aan of van iemand
die afwezig is: iemand de groetenis doen; de groetenis
thuis, beleefdheidsformule bij het afscheidnemen.
GROETLAND, o. zie GROEDLAND.
GROEVE, v. zie GROEF; —BIER, o. (-en), (gew.)
drinkgelag na eene begrafenisplechtigheid; —BOL,
m. (-len), (gew.) rend brood dat bij een begrafenismaal genuttigd wordt; —BROOD, o. (gew.) kleine
aan elkaar gebakken vierkante tarwebrooden, gelijk
die bij een begrafenis worden gegeten.
GROEVEN, (groefde, heeft gegroefd), (w. g.) graven:
zij groeft met hear nag els voor 't lijkje een graf; (timm.)
eene groef of sleuf in den kant van eene plank
schaven; graveeren, ingriffen: daar groeft de stift der

folterende sinarte steeds dieper nog haar harde levenswet;
de zorg had diepe rimpels in zijn voorhoofd gegroefd.
GROEVER, m. (-s), (steenh.) zeker gereedschap om
groeven of cannelures te maken, groefdrijver.
GROEVING, v. (-en), (timm.) groef, uitholling in
houtwerk; —PLOEG, v. (-en), soort van schaaf om
groeven te schaven.
GROEZE, ook GROES, v. (groeten), (Zuidn.)
lichaamsgestel: hij is 7-cloek van groeze; —
(gew.) met groen of gras bewassen land, (ook) begroeid buitenland, gors; (gew.) grasnerf: de groes afsteken, zoden steken ; (gew.) gescheurd en tot bouwland gemaakt weiland, driesch: eene groeze blfft
jaren Zang vrachtbaar z5n(1,'r gee est te ocorden; —

GROEZE.
(gew.) groen gewas, to veld staande of gemaaid:
de groeze, het jonge groen, het nieuwe gras; (Zuidn.)
1of, loof: de groeze van beeten en rapen wordt gretig
door het vee gegeten; de groezen van de aardappelen
waren door de ziekte geheel verdroogd, de struiken,

het groen.
GROEZELACHTIG, bn. vuil, raorsig: een smal,groezelachtig straatje.

GROEZELIG, bn. (-er, -st), vuil, smoezelig, beduimeld, niet schoon: een groezelige boezelaar; wat is
dat papier groezelig ge,worden; groezelige handen ; wat
ziet die meid er groezelig uit; morsig, onzindelijk:
nauwe, groezelige achterstraten; vaal van kleur : wat
heeft hij een groezelige, ongezonde kleur; (van eene
(gladde) oppervlakte) ruw, korrelig: de etser moet
voorkomen dat er stof of zand op den etsgrond
daar dit onder het bijten in het koper You dringen,
waardoor dit groezelig zou worden. GROEZELIGHEID, v.
GROEZIG, bn. (-er, -st), vuilgrauw, vaal: de tabak
gaf een slecht gewas, kort van blad en groezig van
kleur; —
(gew.) gruizig, schrokkig, gulzig : groezige bargen
groeien best, (het tegenovergestelde van) vieze varkens worden niet vet.
GROF, bn. bw. (grover, -st), groot, zwaar, niet tenger of rank: een grove jongen ; hij is grof van handen ; (zegsw.) niemand is dik en grof, of hij weet waar of
gezegd van iemand die veel eet, maar bij wien men
zien kan waar het blijft; grof wild, de grootere wildsoorten; grof geschut, grove artillerie, groot, zwaar
geschut; grof bosch, hoog geboomte, opgaand hout
(in tegenst. met kreupelbosch en hakhout); grof geld,
groot geld, zie GELD (lste art.); grove winst, grove
verdienste, groot, overmatig voordeel: er zit grove
winst op; grove verteringen maken, buitensporig veel
geld verteren; grof spel spelen, om grof geld, om
groote sommen spelen; — er met de grove bbl inhakken, ruw (driest, verkwistend enz.) to werk gaan;
op een graven kwast heeft men een scherpen beitel noodig,
tegen ernstige gebreken harde maatregelen; —
niet dun, niet fijn, dik, groot enz.: breed van schouders en grof van beenderen; grof garen; een grof
weefsel, dat van grove vezels of draden geweven
is; grof linnen; grove kousen; grof papier, grof van
vezel, ruw van oppervlakte; niet fijn, dik, groot:
een zaag met grove tanden, met groote, breede tanden
een grove vijl, met ver uit elkander liggende, diep
ingesneden groeven; een grove houtsnede, die grof
van snede is; grove suiker, die niet fijn.korrelig is;
grove cokes, ongeklopte cokes; —
niet van fijne grondstoffen bereid, gewoon, ordinair:
grof brood, van grof meel, niet van bloem van meel;
grove kost, gewoon eten; ruw van makelij: grof
aardewerk; een grove muurschildering, schilderwerk
dat niet met zorg is behandeld; grove bloemen, die
niet teer van deelen zijn; —
(fig.) niet fijn: een grove stem, een doffe, zware,
diepe stem; ruw : een werkmeid voor het grove work;
log, plomp, onbeschaafd: het grof gemeen; een grof
woord, een vloek; onbeleefd, onbeschoft, hondsch:
word grof; ongodsdienstig, losbandig (in tegenst.
met fijn, kwezelachtig) : de fijnen zijn de mijnen, zei
de duivel, en de groven komen van zelf; ruw, plomp:
een grof verstand; een grove smaak, die niet ontwikkeld is; grove aardigheden en gezochte beelden; een
grof bedrog, plomp, in het oog loopend; grof in zijn
eischen zijn, buitensporig veel eischen; groot, buitengemeen : de grove reparation aan een huis komen ten
laste van den eigenaar, niet van den huurder ; een grove
tegenstelling, kras, schril; iemand grof onrecht aandoen, schreeuwend onrecht; grove zinneligeheid, een
grove dwaling, een schromelijke vergissing; eene grove
Pout, een erge fout; grove nalatigheid, onvergeeflijke,
strafbare nalatigheid; het yolk pleegde de grofste buitensporigheden; dat is al te grof, dat is kras, onbeschaamd, hoe durft iemand het te zeggen (of te
doen); een grove leugen, een dikke leugen; — grof en

GROG.
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groot, hevig, verbazend, ontzettend : h# verteert zooveel geld dat het grof en groot is; het grof en groot
hebben, alles in overvloed hebben; —
bw. op niet dunne wijze, dik, niet fijn : grof schrij
ven, zoodat er dikke letters ontstaan; hij is grof gesponnen en los gedraaid, van iemand die er uiterlijk
stork uitziet, maar innerlijk zwak is; grof gestooten
peper, tot groote (niet fijne) korrels gestampt; op
ruwe, lonape, onbehoorlijke wijze: nu maakt hij het
to grof, to erg, te bont, gaat hij to ver; —
in hevige mate, danig, deerlijk: :rich grof vergissen;
grof liegen; grof spelen, om veel geld spelen.
GROFAAL, m, (...alen) [als stofn. v. gmv.], eene
soort van aal met stompen kop.
GROFACHTIG, bn. min of moor grof, niet zeer fijn.
GROFBAAN, v. lijnbaan waar grof touw wordt gemaakt: hennep voor de grofbaan; ...BAND, o. grof,
dik hoephout, zware kuipershoepels; (ook) vaatwerk
dat met grof band beslagen is; ...BOON, v. (in den
koffiehandel) koffie die grof van boon is; ...BOTTER,
m. (-s), iemand met grove botten, grof gebeente;
(ook) iemand die los in den mond is, die onvertogen
taal spreekt.
GROFDRAADSCH, bn. grof van draad, uit een groven draad bestaande: grofdraadsch breikatoen.
GROFDRADIG, bn. uit grove draden bestaande:
grofdradige weefsels.
GROFFELEN, (groffelde, heeft gegroffeld), (Zuidn.)
graaien, grabbelen.
GROFGEBOUWD, bn. van een groven lichaamsbouw, steviggebouwd; ...GEDAKT, bn. (van een gewoonlijk achtvoets-register in een orgel) een wijde
mensuur hebbende; ...GEKARTELD, bn. (plantk.)
(van een blad) aan den rand van grove kartels
voorzien; ...GESPIERD, bn. grove, stevige spieren
hebbende, krachtig: grofgespierde leden; ...GETAND,
...GEZAAGD, bn. (plantk.) (van een blad) aan den
rand grove (zaag)tanden hebbende.
GROFHEID, v. het grof zijn. in verschillende opvattingen: zwaarte (van garens) ; niet-fijnheid (van
weefsels); forschheid, kloekheid; ruwheid, plompheid; onbeschaafdheid; onbeschoftheid;
(...heden), iets grofs, een grove, onbeschofte
uitlating: z zeiden elkander allerlei grofheden.
GROFIJZER, o. groot ijzerwerk; ...KALK, v. (delfst.)
zeker tertiair kalkgesteente.
GROFKORRELIG, bn. (-er, -st), uit grove korrels
bestaande: grofkorrelig buskruit. GROFKORRELIGHEID, v.
GROFLIJK, ook GROVELIJK, bw. grof, op hevige
wijze: hij voer grovelijk tegen haar uit; schromelijk:
grollijk dwalen; het onderhoud van dien dik is grove1(k verwaarloosd.
GROFMEEL, o. grof, ongebuild meel; ...SCHLLDER,
m. (-s), huisschilder, verver; ...SMEDERIJ, v. (-en),
werkplaats waar de grofsmid werkt; (ook) fabriek
van groote, zware smeedwerken; ...SMID, m. (...smeden, -s), smid die de grovere, grootere, zwaardere
ijzeren voorwerpen (ankers, bouten enz.) vervaardigt (in tegenst. met kleinsmid); ...SNIJDER, m. (-s),
diamantsnijder die de grootere stukken diamant
bewerkt; m. (-5), arbeider in eene spinnerij die het grovere garen spint.
GROFTE, v. dikte, zwaarte, mate van fijnheid:bt
het koopen van linnen moot men letten op de grofte;
linnen garens van onderscheidene grofte.
GROFTIEND, o. (-en), tiend die in de opbrengst van
veldvruchten bestaat (in tegenst. met smaltiend);
...TREK, m. (-ken), (draadtr.) benaming van eene
groote draadtrekbank met sleeptangen; ...WERK,
o. uitgeplozen oud touw (in tegenst. met witwerk);
...WERKER, m. (-s), raffinadeur die alleen grovere
suikersoorten in den handel brengt; ...WILD, o. (jag.)
herten en reeen; ...ZAND, o. uit grove korrels bestaand zand op den bodem van het vaarwater.
GROG, m. zekere drank bestaande uit rum, arak.
cognac of jenever enz. met hoot (vroeger met koud)
water (vaak met suiker en eon schijfje citroen):

GROGSTEM.

GROND.

grog van cognac; rumgrog; punchgrog ; een grogje, een
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zakken tot men grond voelt; het schip is aan den grond
geraakt, is in to ondiep vaarwater vast komen to
zitten; aan den grond zitten, (van een schip) op een

glas grog; — STEM, v. (-men), eene stem die tengevolge van het gebruiken van grog heesch of schor
is geworden, schor stemgeluid.
GROL, . m. (-len), (Zuidn.) iemand die grolt, een
knorrepot.
GROL, v. (-len), dwaas vertelseltje, gebeuzel : groilen vertellen (of verkoopen) ; dwaze kunst, frats (inz.
in toepassing op tooverkunsten en duivelskunstenarijen) : de grollen van een duivelbanner; koddig gezegde, grap, aardigheid : ik moet lachen om zfin grollen; (gew.) gril, kuur : 't is maar een grol van hem;
dwaze inbeelding: grillen en grollen, zotte, onzinnige
invallen; beuzeling; slecht, onbeduidend boek.
GROLLEN, (grolde, heeft gegrold), (Zuidn.) een dof,
brommend of knorrend geluid maken: een grollend
zw(jn; wat grolt (krolt) die kat; grollen in den slaap,
snorken; (ook) morren, pruttelen: hij zit heele dagen
te grollen; (ook) rommelen (van den donder), rollen
(van de zee), enz.: de dander grolt; de wind grolt in
de schouw; het grollen van de zee.

•

GROLLENMAKER, m. (-s), grappenmaker.
GROLLIG, bn. (-er, -st), grappig, drollig, smaaksch:
een grollige vent.

GROLPOT, m. (-ten), (Zuidn.) brompot.
GROM, o. en v. het ingewand van visch; (ook) het
afval dat men bij het schoonmaken van visch wegwerpt; (gew.) bezhiksel, drab, moor, dik.
GROM, m. een grommend geluid, inz. ten teeken
van afkeuring of ontevredenheid : toen ik hem wat
vroeg, kreeg ik een grom tot antwoord.

GROMBAARD, m. (-en), iemand die in den baard
gromt, inz. een oudgediende, een veteraan.
GROMMELEN, (grommelde, heeft gegrommeld),
rollen (van den donder): in de verte grommelde de
donder; mompelen: wat grommelt hij toch ?; knorren,
mopperen : je moet niet zoo grommelen.
GROMMELIG, bn. (-er, -st), mopperig, knorrig, gemelijk : een oude grommelige dienstbode.
GROMMELIG, bn. (-er, -st), (gew.) vuil, leelijk,
morsig.
GROMMEN, (gromde, heeft gegromd), visch van
h_ et grom ontdoen, schoonmaken.
GROMMEN, (gromde, heeft gegromd), een dof
brommend geluid maken: de dander gromt; orkanen
gromden uit de wolken; (van dieren) knorren: een
grommende beer; de hond begon onze naderiruj te
grommen; (van menschen) binnensmonds morren,
liep grommend weg; iets zeggen op
pruttelen :
grommenden toon, brommen:
gromde wat tusschen
de tanden; op iemand grommen, op hem knorren,
hem berispen, bekijven.
GROMMER, m. (-s), iem. die visch voor de koopers
schoonmaakt.
GROMMER, GROMMERD, m. (-s), grompot. GROMSTER, v. (-s).
GROMMIG, bn. vuil: grommige visch, die nog niet
schoongemaakt is; (gew.) grommig water, dat troebel is.
GROMMIG, bn. (-er, -st), knorrig, gemelijk: de meld
was grommig; een grommig gezicht zetten,
zuur
kijken; — bw. op grommige, knorrige wijze: grommig kfjken. GROMMIGHEID, v. knorrigheid, kwade
luim.
GROMPARTIJ, v. (-en), grombui, gegrom, gekijf:
daar zit straks weer een grompartijtje op;
ik heb al
heel wat grompartijen bijgezcoond.

GROMPOT, m. en v. (-ten), iemand die veel gromt,
knorrig mensch.
GROND, m. het onderste, het ondervlak van iets
dat diep of hol is, de bodem : een glas tot op den grond
ledigen, geheel en al ledigen, schoon uitdrinken; op
den grond can het vat vindt men de hef, (fig.) de kwade
gevolgen komen achteraan; die kuil is zoo diep, dat
men met geen stoic den grond lean raken; —
de bodem onder het water, de bedding van een
rivier, een meer, de zee enz.: een in het water geworpen steen zinkt naar den grond; het peillood later

ondiepe plaats onbeweeglijk vast zitten, (fig. van
een persoon) in benarde omstandigheden verkeeren;
het schip raakt grand, raakt met de kiel den bodem
van het water; aan den grond zuigen, (van een schip)
door de nabijheid van den grond vertraging in de
vaart ondervinden: platte stoomschepen, die weinig diep

gaan, zuigen some zoo hard aan den grand dat ze in
het geheel niet sturen willen; grand peilen, met peil-

lood of taststok de diepte van het vaarwater onderzoeken; grand krijgen, hebben,met het dieplood den
bodem bereiken, bereikt hebben (op een ondiepe
plaats); grond voelen, (van wadende, badende of varondo personen) den bodem van het water onder den
voet, onder het vaartuig voelen, (fig.) genoeg gegeten en gedronken hebben, voelen dat men verzadigd
is, (ook) bespeuren dat men zich niet verder moet
wagen ; — in den grand (of te gronde), naar den bodem
van het water: een schip in den grond boren, het
doen zinken door er gaten in to boren of to schieten, door het aan to varen enz.; (fig.) iemand (of iets)
in den grond boren (of helpen), ru'ineeren, ten val, ten
ondergang brengen,- iemand (of iets) te gronde richten,
bederven, ruineeren; te gronde gaan, zinken : het lichte
kurkje staat boven, maar het geloode net gaat te gronde;

(inz.) (van drenkelingen en schepen) verdrinken,
vergaan, (fig.) ondergaan, in het verderf storten, to
niet gam: door zijn speculeeren zal hij nog te gronde
gaan; de eens zoo bloeiende stad ging te gronde; -, (-en), de bodem of een gedeelte van den bodem van
de zee of van andere wateren: schoone grond, zonder
klippen, riffen, ondiepten, wrakken enz.; vuile grand,
het tegenovergestelde daarvan: vuile gronden bederven de kabels, (fig.) kwaad verkeer bederft de zeden;
diepe grand, die diep gelegen is : stille waters hebben
diepe gronden, (fig.) in lieden, die zich weinig uitla-

ten, zit vaak meer (verstand, ondeugd, valschheid,
arglistigheid enz.) dan men naar den uiterlijken
schijn vermoeden zou; die wist of hij een vasten grand
had, eer hij het anker liet vallen, die was de slechtste
schipper niet; grond houden, (van een anker) vatten,
pakken, niet doordreggen; (fig.) die bewering houdt
geen grond, mist alle vastigheid, houdt geen steek;
grond breken, het anker lichten, onder zeil gaan;
goede ankergrond is de beste grond, men moot zijn
hoop en verwachting stellen op hetgeen vast is;
het is noch grond noch staal, noch vleesch noch visch,
men weet niet wat men aan hem heeft; —
het diepste, onderste gedeelte van iets: den grand
der dingen verstaan, het wezenlijke, de kern; dat
komt uit den grond zijns harten, uit het diepste van
zijn gemoed, is oprecht gemeend; iemands grond
peilen, zijne meening zoeken te weten te komen,
(ook) zijn geheime bedoeling doorgronden; in den
grond is hi) . goedhartig, hij is goedhartig van inborst,
van karakter; die wil kennen des mans grond, die sla
zone vrouw of zijnen hand; —
het vlak waarop een gebouw staat, datgene waarop het steunt, de fondamenten: en de diepe kolken
der wateren werden gezien en de gronden der wereld
werden ontdekt (Ps. 18: 16); den grond van een huis
leggen; een grond slaan, een fondeering van palen
inslaan; de grond is (on)besturven, als het metselwerk
er van (nog niet) gedroogd en hard is geworden;
grondslag: het geloof is een waste grond der dingen die
lnen hoopt; de gronden van een rechterlfjke uitspraak,
de overwegingen waarop de uitspraak steunt; dal
steunt op losse gronden, gaat niet van een degelijk
beginsel uit; die zaak heeft een grond van waarheid,
een beginsel van waarheid, er ligt lets waars aan
ten grondslag; iets op goede gronden beweren, met
degelijke bewijsmiddelen; gronden voor iets aanvoeren,
argumenten bijbrengen; er bestaat grond om te meenen
dat..., rechtniatige aanleiding ; owe verdenking is van

alien greed ontbloaL; niet sander grond was hij ontevreden, met reden; cs grand van, om reden van,
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wegens: op grond van de ongenoegzaamheid der stukken en verklaringen kan de ambtenaar weigeren een
huwelf)k te voltrekken; afgunst is de grand van veel
verdriet, de oorzaak; ik weet niet uit welken grond hfj
zoo handelt, welke beweegreden hij er voor heeft;
zijn vader onderwees hem de gronden der scheikunde,
,de grondbeginselen ; —
ondergrond, dat wat onder of achter lets anders is:
den grond van eene schilderij leggen, eene schilderij
aanleggen, doodverven, de eerste verfleggen; (verg.)
de kleefstof die op de zaak, welke verguld zal wor:den, wordt aangebracht ; (bij etsers) vernis op de platen die men etsen vlak van zekere kleur, waarop figuren van een andere kleur of tint zijn aangebracht: heldere kleuren komen het meest uit op een
donkeren grond ; goudborduursel op een satonen grond;
ondergrond van een weefsel: (bij fluweelachtige
stollen, tapijten enz.) het weefsel waar de overeindstaande draadjes (de pool) in worden aangebracht.
ingeklemd of -geknoopt, (bij piqué) het weefsel dat
de rechte kant vormt, (bij weefsels met een patroon)
het effen weefsel in tegenst. met de daarin gewevene figuren; de oorspronkelijke kleur van lets, inz.
de oorspronkelijke witte kleur van waschgoed : het
goed was zoo vuil, dat er geen grond in to krijgen
was, dat het niet weer schoon te wasschen was:
(wev.) het patroon, het plan waarnaar de wever
werkt; —
de bodem waarop wij levee, de oppervlakte der
aarde: eeuwenoude beuken met takken, die neerhingen
tot den grond; de grond was met bloemen bedekt; laag
bif den grond bljven, zich laag bij den grond houden,
(fig.) geen buitensporige dingen doen, (ook) geen
hoogvlieger zijn; de begane grond, de natuurlijke
oppervlakte van het terrein, het maaiveld; iets met
den grond gelijk maken, het slechten, sloopen; een
gebouw voor (of tegen) den grond gooien, het afbreken,
sloopen; de kerk brandde tot den grond toe af, geheel;
het vlak waarop men gaat of staat (de aardoppervlakte, of de vloer van een gebouw, een vertrek
enz.) : de grond, waarop de kerk staat, is wat hooger
clan het omringende land; hfj viel met een bons op den
grond; het kind zit op den grond te spelen; (Zuidn.)
ten gronde, op den grond, naar den vloer, ter aarde:
hij wierp zich met een blfjden schreeuw ten gronde;
zij staarde ten gronde; hfj stond als aan den grond
genageld, onbeweeglijk door ontzetting of verbazing ;
hij meende door den grond te zinken, van ontzetting,
schaamte enz. ; —
(schild.) benaming van de verschillende, telkens
schijnbaar verder weg gelegene onderdeelen van het
grondvlak eener schilderij of teekening, die gezamenlijk het wijken van het verschiet (de diepte) te
weeg brengen: een landschapje met vhf diepten of
gronden; —
een begrensd gedeelte van het aardoppervlak
(een veld, akker, terrein enz.), land: grond koopen,
verkoopen, verhuren; afstand van grond; ingepolderde,
verdronken, woeste gronden; een stuk gronds; een
mooie lap grond, een flunk of vruchtbaar stuk land;
geen duimbreed gronds willen afstaan; wij bevinden
ens op Stichtschen grond, op het grondgebied van het
Sticht; de vaderlandsche grond, de vaderlandsche
bodem; neutrale grand, onzijdig territoir; stuk land
dat iemand in eigendom of in gebruik heeft, erf:
vruchten, aardappelen van eigen grond; niemand mag
zonder toestemming vee driven over anderrnans grond;
liggende gronden, vaste goederen, goederen die bestaan in landeigendom; grond verliezen, (fig.) terrein
verliezen, de kans op slagen zien verminderen, zijn
positie niet kunnen handhaven; —
de opperste, vruchtbare laag van de aardschors:
in den grond graven; den grond ontginnen, openen,
den bodem ontginnen; het gezaaide komt uit den
grond, komt op; zij verriften als paddenstoelen uit
den grond, komen overal in groot aantal to voor• schijn; de aardappels zijn al nit den grond, zijn reeds
gerooid; hi,' is reeds tien jaar onder den grond, dood
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en begraven ; (gemeenz.) iemand onder den grond
stopper, hem begraven; de vaste grond, het land, de
aarde (in tegenst. met het beweeglijk vlak dat de
bodem van een schip oplevert); h(j is bij dat
eindelfjk weer vasten grond onder de voeten heeft, (van
een zeevarende) dat hij aan land is; een slappe, een
harde grond; de koude grond, de onbeschutte moesof tuingrond (in tegenst. met kunstmatig verwarmd
terrein, als broeiramen of trekkassen): aardbeien
van den kouden grond; (fig.) 't is een Latinist van
den kouden grond, die niet veel beteekent; gewfide
grond, aarde die gewijd is, het kerkhof voor hen
die als goede Katholieken gestorven zijn : hij rust
in gewfjden grond; aardlaag van een bepaalde grondsoort : rotsgrond, zandgrond; primaire, secundaire,
alluviale gronden; —
de stof waaruit de aardschors bestaat, aarde:
grond vergraven; grond kruien; schrale, vette, vruchtbare grond; (zegsw.) rood haar en elzenhout wordt op
geen goeden grond gebouwd; grond voor een (voor twee
enz.) man, aldus onderscheiden . naar de mate van
het gemak waarmede de grond zich laat vergraven:
de soort van grond waarvan e'en man per dag 15 kubieke el kan ontgraven, noemt men grond voor eon
man; —
in den grond, in het innerlijke wezen der zaak:
in den grond ben ik het met hem eens, in de hoofdpunten; in den grond heeft h# gelijk, in hoofdzaak;
iets in den grond verstaan; het door on door, volkomen machtig zijn; eene zaak in den grond onderzoeken, grondig; iemand in den grond bederven, geheel
on al. GRONDJE, o. (-s).
GRONDACHTIG, bn. (van water) met zwevende
gronddeeltjes bezwangerd, naar grond smakende,
grondig.
GRONDADER, v. (-en), smalls aardlaag van eene
bepaalde grondsoort; ...AKKOORD, o. (-en), (muz.)
stamakkoord: het akkoord, waarin de grondtoon
der toonsoort het onderst ligt; ...ANGEL, m. (-5),
(vissch.) een met lood bezwaarde vischhaak; ...ARK,
v. (-en), (gew.) opening naast eene molenstuw om
het overtollige water af to voeren; ...ARTIKEL, o.
(-en), fundamenteel artikel, hoofdartikel, hoofdpunt:
het geloof aan de onsterfelijkheid is een grondartikel van
den godsdienst; ...BAK, m. (-ken), drijvende bak voor
den uitgegraven grond bij het baggeren; ...BALK, m.
(-en), (bouwk.) een balk die op den bodem (van het
water) ligt, die den grondslag van iets uitmaakt;
...BEELD, o. (-en), oorspronkelijk beeld, prototype.
GRONDBEGINSEL, o. (-en, -s), beginsel waarop iets
berust of dat als regel of richtsnoer wordt aangenomen: de NI de Unie van Utrecht aangenomen grondbeginselen; dogma van eene godsdienst, een kerkgenootschap: zij was opgevoed volgens de grondbeginselen van het Protestantisme; grondslag voor 's menschen daden, stelregel voor het levensgedrag: goede
edele grondbeginselen; ik eerbiedig uw vaste grondbeginselen; in grondbeginsel ben ik er tegen, in principe;
de eerste regelen, de hoofdpunten van eenig stelsel
of eenig vak van wetenschap of kunst: de grondbeginselen der staathuishoudkunde; htj meent heel wat
van de muziek te weten en kent er niet eens de eerste
grondbeginselen van.
GRONDBEGRIP, o. (-pen), eerste, oudste begrip,primitieve voorstelling aangaande lets; begrip dat aan
andere begrippen ten grondslag ligt.
GRONDBELASTING, v. (-en ), belasting die van
grondeigendom geheven wordt.
GRONDBESCHOUWING, v. (-en), beschouwingswijze
waarvan men bij het beoordeelen van andere zaken
uitgaat ; ...BETEEKENIS, v. (-sen), oudste, oorspronkelijke beteekenis (van een woord) : de grondbeteekenis van slecht is: glad, effen, gelfjk.
GRONDBEZIT, o. het in eigendom hebben van
landerijen: gemeenschappelfjk grondbezit; grond die
in eigendom bezeten wordt; (ook) de gezamenlijka
grondbezitters : de verminderende macht van het groot
grondbezit en den adel; ...BEZITTER, m. (-s), grond-

GRONDBEZITTING.
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eigenaar; ...BEZITTING, v. (-en), stuk land, lande-

bodem van het water wordt gemaakt; (ook) gat in
den binnen- of buitengrond van een dijk.
GRONDGEBIED, o. heerschappij over den grond;
eene uitgestrektheid gronds waarover bewind wordt
gevoerd: een rijk, een heerlijkheid, een jurisdictie
enz.: latj werd buiten het grondgebied der stad gebracht;
wii bevonden ons op Pruisisch grondgebied; afstand of
ruiling van grondgebied, van een stuk rijksgrond;
vreemd grondgebied, waar een vreemde meester is;
neutraal grondgebied, dat niet in een strijd betrokken mag worden ; (fig.) terrein, veld : de huishouding
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GRONDBOEK, o. (-en), openbaar register waarin

alle binnen een bepaald gebied gelegen onroerende
goederen worden beschreven, met vermelditig van
den eigenaar en de zakelijke rechten daarop gevestigd; ...BOOR, v. (...boren), boorvormig werktuig tot
het onderzoeken van den bodem; ...BORING, v. (-en),
een onderzoek naar de hoedanigheid van den.bodem
door boren met de grondboor; ...BRAAK, v. (...braken), het instorten of eene instorting van grond,
inz. bij een dijk; ...BRIEF, m. (...brieven), bewijs
van eigendom (van onroerend goed); (ook) akte van
hypotheek ; ...CIJNS, m. (...cijnzen), grondrente;
...DEKKING. v. (-en), (in de veldversterkingskunst)
aarden hoogte, om zich to dekken tegen vijandelijk
vuur; ...DEPOT, o. (-5), voorraad of stapelplaats van
aarde bij verdedigingswerken, dijken enz.
GRONDDRAAD, m. (...draden), (wev.) draad in of
bestemd voor den grond van een fluweelachtig
weef5e1 (in tegenst. met pooldraad).
GRONDDUIKER, m. (-s), koker of buis om water
onder een dijk, onder de bedding van een kanaal of
rivier enz. door te leiden; ...EEKHOORN, m. (-s),
eene soort van eekhoorn in Noord-Amerika, die
meest op den grond leeft.
GRONDEEREN, (grondeerde, heeft gegrondeerd), (bij
het bedrukken van behangselpapier) het geven van
de veroischte kleur aan den grond, waarop daarna
de strepen of figuren worden gedrukt; (Zuidn.) den
bodem van het water met den peilstok onderzoeken,
peilen.
GRONDEIGENAAR, m. (...naren, -s), de eigenaar van
een stuk grond (in tegenst. met den huurder of
pachter); iemand die waste goederen bezit; ...EIGENDOM, m. het eigendomsrecht op grond ; het in eigendom hebben van grond, grondbezit; o. (-men),
een stuk grond, dat iemand in eigendom heeft,
landerijen.
GRONDEL, m. (-s), (nat. hist.) zekere familie van
visschen, de gohii : de kleine grondel, de inheemsche
soort dezer visschen; (ook) zeker zoetwatervischje
dat tot de familie der karpervisschen behoort (gobio
fluviatilis).
GRONDELING,

rivierdonderpad.

m. (-en), (nat. hist.) grondel; (ook)

bn.
-t), zonder grond,
bodemloos, oneindig diep: een grondelooze diepte; de
GRONDELOOS,

grondelooze oceaan ; bff hem verzinkt het geld als in
een grondeloozen put, hij heeft nooit genoeg, komt
altijd te kort; de grondelooze goedheid Gods, Gods onuitputtelijke goedheid; zonder vasten ondergrond:

de modderwegen, op het punt van grondeloos te worden,
heeft de winter hard gemaakt. GRONDELOOSHEID, v.
GRONDEN,

(grondde, heeft gegrond), den bodem

-van het water peilen: eindelooze diepten die niet to
gronden zijn; (fig.) iem. of iets doorgronden; —
(tram.) met de grondschaaf uitdiepen, verdiepen,

(van sponningen of groeven); —
grondvesten: een rUk, een troon gronden, vestigen;
het huis is niet gevallen, want het was op de steenrots
gegrond; baseeren: de Protestanten grondden hunn,
leer op het uitsluitend gezag van den bijbel; hij grondi
zijn gevoelen op de uitspraak van verschillende gezaghebbende personen; min eisch grondt zich op vroeyer
door u gedane beloften, vindt daarin zijn grond; —
(schild.) de eerste laag vent op het doek, op het
papier aanbrengen; (bij huisschilders) grondverven;
(bij leerbereiders) de grondkleur aan het leder geven:
(bij het etsen) eene laag vernis, den etsgrond op do
plaat, waarop men etsen wil, aanbrengen. GRONDING, v.
GRONDERF, o. (...erven), (recht.) stuk grond.
GRONDERIG, bn. (-er, -st), (van visch) naar den
grond smakende. grondig: wed is die boars gronderiy.
GRONDERIGI1E11). v.
GRONDGAT, o. (-en). (zeew.) hot gat dat door een
anker of een aan den grand zittend schip in den

behoort rechtens tot het grondgebied der vrouw; de redenaar kwam vervolgens op militair grondgebied,
han--

delde over krijgszaken. .
GRONDGEDACHTE, v. (-n), denkbeeld dat aan
andere denkbeelden ten grondslag ligt, hoofdgedachte: de grondgedachte van het Christendom is liefde;
gronddenkbeeld in een voortbrengsel van kunst:
de grondgedachte van ieder kunstwerk is van mathematischen aard ; ...GESTELDHEID, v. toestand van

den bodem van een land.
GRONDGEWAS, o. (-sen), de planten, de plantengroei op den bodem der zee; (ook) veldgewas (in
tegenst. met boomgewas); ...GOED, o. (vissch.) oesters
bestemd om op den grond van het water to worden
gezaaid, zaaigoed; ...GOLF, v. (...golven), golvende

beweging in de onderste waterlagen (b. v. in ondiep
water); (ook) golvende beweging van den grond (bij
eene aardbeving) ; ...HAAK, m. (...haken), schuitenvoerdershaak, kloet; ...HEEL, o. (plantk.) zekere
plant op moerassige weilanden, Jakobs-kruiskruid.
GRONDHEER, m. (-en), (hist.) bezitter van een allodiaal goed en gebieder over de daarop gezetenen,
landheer; (scherts.) grondheer zijn, dood en begraven
zijn. GRONDHEERLIJK, bn. aan een grondheer behoorende: het grondheerlijk goed was een staat in het
klein. GRONDHEERLIJKHEID, v. (...heden), het gebied van een grondheer of het land waarop grondheerlijke rechten gevestigd zijn.
GRONDHOEK, m. (-en), (meetk.) hoek aan de grondlijn, inz. in driehoeken.
GRONDHOORIG, bn. (hist.) hoorig aan, behoorende
op den door hen bewoonden grond (zekere toestand
van onvrijen onder het leenstelsel). GRONDHOORIGHEID, v.
GRONDHOUT, o. (schrijnw.) het hout van geringere
hoedanigheid waar men het fineer op bevestigt;
—, (-en), (gew.) balk op den bodem van een veestal,
vOOr het yea; (zegsw.) 14 zit aan het grondhout, hij
is aan lager w al.
GRONDHOUW, m. de eerste, onderste houw of
reeks van insnijdingen die op eene vij1 wordt aangebracht, en over welke de kruis- of bovenhouw
wordt ingesneden om de yip to voltooien.
GRONDHUUR, v. (...huren), huursom voor grond;
het bedrag dat een in huur gegeven stuk land opbrengt.
GRONDIG, bn. bw. (-er, -st), niet oppervlakkig, diepgaande, degelijk: grondig onderricht; een grondig ken-

ner en beoefenaar onzer letteren; een grondig onderrook; het wezen der zaak rakende. ingrijpend: eene
grondige verbetering was daarvan het gevolg; (Zuidn.)
de grondige dog, nachtenz., de geheele. de godgansche
dag enz.:
hebben den grondigen nacht gedronken en
geklonke n ; —
op goede gronden steunende, deugdelijk: hij heeft
er grondige redenen voor; —
(van water) met, gronddeeltjes bezwangerd, troebel: wat ziet dat ?rater grondig; (van visch) niet
genoeg geopeend, naar grond smakende: de boars

is wat grondig
bw. op grondige wijze, degelijk: hij verstaat zijn
talon grondig; diep, innig: het speet hem grondig; —
(Zuidn.) in zeer hooge mate : het is grondig valsch;
ik ?cos tech zoo kwaad. GRONDIGHEID, v.

GRONDIJS. o. Os dat naar alien schijn, op den
bodem (ter rivieren gevormd wordt: het water zal
morgt-n, ?eel gi?croren zUn, het grondijs loopt a7.
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GRONDKAP, m. (van eene vijl) grondhouw.
GRONDKEEREND, bn. (van een muur, enz.) den
oor verzakking of afkalving neerstortenden grond
keerende, terughoudende : de wal meet voorzien worden
van een houten beschoeiing of van een voldoenden,
grondkeerenden muur.
GRONDKLEUR, v. (-en), de eerste kleur die op iets
gebracht wordt om vervolgens door andere verflagen
to worden bedekt, de hoofdkleur, de ondergrond van
een behangsel, een tapijt, enz.; (ook) de meest in
t oog vallende kleur (bij vogels en visschen); oorspronkelijke kleur: een vaal behangsel waarvan de
grondkleuren moeilijk waren te herkennen.
GRONDKRACHT, v. (-en), fundamenteele of elementaire kracht, hoofdkracht, waarvan andere krachten
slechts uitingen of werkingen zijn.
GRONDKREDIET, o. het krediet door grondeigenaars
genoten; inz. het krediet dat aan landbouwers verleend wordt tegen onderpand van hun grond en
waarbij de staat of een vennootschap als bemiddelaar optreedt; (ook) de instelling die zoodanig
grondkrediet verleent of administreert.
GRONDKWEKWE, v. (gew.) zeker lastig onkruid:
kweek, grondpein; (zegsw.) hi] heeft gronclk,wekwe iiz
zijn land, er staat eene hypotheek op.

ten grondslag wordt gelegd, b. v. van ijzerwerk de
prijs van de grondstoffen en de ruwe bewerking,
in tegenst. met de verhoogingsprijs voor de verdere
afwerking, betere qualiteit enz.
GRONDPUNT, o. (-en), fundamenteel punt, hoofdpunt.
GRONDRECHT, o. (-en), het recht, de rechtsinstellingen waarop het overige of latere recht steunt;
die rechten welke niet voortvloeien uit den Grondwet, maar anterieur aan doze bestaan, rechten van
den mensch ; recht tot het gebruiken van den grond.
GRONDREGEL, m. (-en, -s), voornaamste regel of
voorschrift, hoofdregel: als een eerste grondregel op
refs geldt, dat men zich schikken moetnaar de gewoonten van het vreemde land; grondbeginsel: liefdeiseen.
der grondregels van de leer van Christus; hoofdbeginsel van het levensgedrag: hij is gewoon naar
grondregels te handelen; grondstelling, axioma.

GRONDLAAG,

v.

(...lagen), de onderste laag (van

een stapel kogels, in eene geologische forniatie, enz.);
(ook) de onderste iaag verf, de grondverf; —
laag van de aardkorst, een iaag die uit eene bepaalde soort van grond bestaat.
GRONDLASTEN, m. my. grondbelasting, belasting
op de gebouwde en ongebouwde eigendommen.
GRONDLEGGER, m. (-s), die de fundam.enten van
lets legt, oprichter, stichter: Willem de Zicijger is
de grondlegger onzer vrfjheid. GRONDLEGG1NG, v.
(-en), het leggen van den grondslag van lets, het

tot stand brengen of gebracht worden van rijken,
staten en andere instellingen: de grondlegging der
wergild; de grondlegging van ons volksbestaan.
GRONDLIJN, v. (-en), (meetk.) die zijde eener figuur,
die gerekend wordt horizontaal to loopen, basis;
(bouwk.) eene der hoofdlijnen van een bouwkundig
ornament; (art.) de koorde der boog, die de kogel
moot beschrijven; (fig.) hoofdtrek (in een karakter),
hoofdlijn (in een plan), enz.
GRONDLOOD, o. (-en), (zeew.) dieplood, peillood.
GRONDMUUR, m. (...muren), muur van een gebouw
in den grond, fondament.
GRONDNOOT, v. (...noten), (muz.) de laagste noot
van een akkoord.
GRONDNOOT. v. (...noten), aardnoot, Curacaosche
amandel. GRONDNOTENKOEK, m. (-en), veekoek

van grondnoten; ...OLIE, v. olie uit grondnoten
geperst.
GRONDOORZAAK, v. (...zaken), eerste oorzaak,
eerste aanleiding.
GRONDPAAL, m. (...palen), heipaal, paal voor de
fundeering van een gebouw, die geheel in den grond
wordt geslagen; ...PACHT, v. erfpacht; pachtsom
voor het gebruik van land; ...PAND, o. (-en), onroerende goederen, die een schuldenaar aan den schuldeischer tot zekerheid der schuld heeft verpand.
GRONDPAPIER, o. het papier dat de kamerbehangers op den muur of op het tengeldoek plakken en
waarover het behangselpapier wordt geplakt.
GRONDPEIN, v. (plantk.) zeker lastig onkruid,
kweek, kweekgras.
GRONDPIJLER, m. (-s), ...PILAAR, m. (...laren),
(dicht.) steunpilaar, (fig.) dat waarop een meening
enz. steunt.
GRONDPLAAT, v. (...platen), vlak van steep of
planken ale grondslag (van een stoommachine enz.),
fundatieplaat; (ook) de horizontaal onder den grond
geplaatste gegoten ijzeren plaat, waarop een telegraafpaal enz. rust; ...PLAN, o. (-s, -nen), grondteekening, plattegrond, (ook) oorspronkelijk plan
of ontwerp; ...POMP, v. (-en), (gew.) grondduiker.
GRONDPRIJS, v. (...prijzen), de prijs die aan lets

GRONDRENTE, v. eene jaarlijksche opbrengst in
geld of in voortbrengselen aan den grondeigenaar
voor het in gebruik hebben van zijn grond ; (staathuish.) de zuivere winst die de grondeigenaar gerekend wordt boven rente on loon te behalen als
vrucht van de voortbrengende kracht van zijn grond.
GRONDROERDER, m. (-s), landbouwwerktuig om
den grond dieper dan met den ploeg kan geschieden om to woelen.
GRONDROEREN, (grondroerde, heeft gegrondroerd),
(landb.) den grond omwoelen, omwerken. GRONDROERING, v.
GRONDSAP, o. grondsop.
GRONDSCHAAF, v. (...schaven), (timm.) schaaf tot
het schaven en opzuiveren van den bodem van
diepe sponningen, horletoet.
GRONDSCHARING, v. de verdeeling van in 't gemeen
bezeten grond of land; ...SCHEIDING. v. (-en), hog,
raster, sloot enz. waardoor erven van elkaar worden
afgescheiden.
GRONDSCHOT, o. (-en), schot in een schip onder
de waterlijn ; (zegsw.) dat is een grondschot, eene
onherstelbare ramp ; (wev.) de inslag voor den grond,
het grondweefsel bij sommige geweven stoffen.
GRONDSCHUIF, v. (...schuiven), (stoommach.) ver-

deelschuif.
GRONDSLAG, m. (-en), metselwerk in den grond

waarop een gebouw meet rusten, het fundament:

het leggen van de grondslagen; het huis beefde op zijn
grondslagen, (ook) de ondergrond waarop gebouwd
of aangehoogd wordt; (fig.) oprechtheid is de grondslag van alle deugden, aan het verhaal ligt een ware
gebeurtenis ten grondslag, het is op een ware gebeurtenis gebaseerd ; de Vrije Universiteit op Gereformeerden grondslag, op de beginselen der Reformatie gevestigd; de (zes) grondslagen, voor de belasting op het
personeel, de zes onderscheidene middelen van beoordeeling van iemands betrekkelijken -welstand waarop
de afzonderiijke aanslagen in die belasting gevestigd
zijn ; de Meter is de grondslag van ons metrieke stelsel,

de eenheid, waarop het stelsel rust, on waarvan
alle andere maten veelvouden of onderdeelen zijn;
de algemeene grondslagen van eene vereeniging, de
statuten ; datgene waardoor lets wordt in stand
gehouden: de grondslagen van godsdienst en deugd
worden ondermUnd; datgene waarmede men begint:

den grondslag (de grondslagen) leggen tot (van, voor)
lets, de eerste werkzaamheden verrichten die noodzakelijk zijn voor het tot stand komen eener zaak;
(w. g.) teekening van den grondslag van een gebouw,
grondteekening.
GRONDSLOOF, v. (...sloven), (waterb.) de onderste
sloof of gording, die tegen eene rij ingeheide palen
is aangebracht on tot steun dient van daarlangs
ingeslagen damplanken.
GRONDSOORT, v. (-en), soort van grond of aarde.
GRONDSOP, o. het vocht dat zich op den bodem
van lets bevindt, het bezinksel van een drank (in
een vat, eene flesch enz.), droesena, moor; (fig.) lets
bitters of onaangenaams dat op het aangename
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volgt: het grondsop is voor de goddeloozen, vgl. GODDELOOS.
GRONDSPECIE, v. (...cien), grondsoort.
GRONDSTEEN, m. (-en), een steen, behoorende tot
den grondslag van een gebouw, hoeksteen (ook fig.),
eerste steen.
GRONDSTELLING, v. (-en), fundamenteele stelling
eener leer, hoofdwaarheid; (ook) stelregel, grondregel; (wisk.) stelling die goon bewijs behoeft, axioma.
GRONDSTEM, v. (-men), (muz.) de baspartij of
laagste partij ; (org.) het geluid van de zwaarste
pijpen van een orgel; (ook) de pijpwerken waardoor
de grondstemmen worden voortgebracht.
GRONDSTEUN, m. wat iets als een grondslag ondersteunt, de grondslag van iets.
GRONDSTOF, v. (-fen), onbewerkt, ruw materiaal:
roles is de grondstof van linnen ; klei of was is de grondstof waaruit de beeldhouwer zone modellers vervaardigt;

het hoofdbestanddeel van iets: meel, boter en eieren
zjjn de grondstoffen van het meestegebak; (scheik.) een
lichaam dat in geene andere stoffen kan ontleed
word en, element.
GRONDSTUK, o. (-ken), (nat. hist.) . onderdeel van
den mond bij sommige insecten.
GRONDTAAL, v. de oorspronkelijke taal, de taal
waarin het eene of andere vertaalde work oorspronkelijk geschreven is; (ook) de taal die de oorsprong is
van eene bepaalde groep van talon.
GRONDTAKEL, m. on o. (zeew.) alle ankers, kettingen, touwen, enz. waarmede een ten anker liggend schip auk den grond wordt vastgelegd.
GRONDTAL, o. (-len), (rek.) het getal, dat den grondslag van een talstelsel vormt: den is het grondtal
van het tientallig stelsel.
GRONDTALIE, v. (-5), (zeew.) talie die in geval van

flood bezijden het roer wordt aangebracht, om dit
in bedwang to kunnen houden, noodtalie.
GRONDTEEKENING, v. (-en), horizontals projectie
van een gebouw of eene reeks van gebouwen, plattegrond, situatie-teekening.
GRONDTEKST, m. (-en), oorspronkelijke tekst, inz.
de Hebreeuwsche en Grieksche tekst van den bijbel.
GRONDTOON, m. (...tonen), (nat.) de laagste toon
die eenig lichaam kan voortbrengen; (muz.) de
laagste toon van een akkoord; (ook) de toon op
welken de scala eener groote of kleine terts-toonsoort gebouwd is; (ook) de toon welks schaal den
grondslag van een muziekstuk vormt; (fig.) uit een
anderen grondtoon spelen, van wat nieuws, wat anders
spreken ; de leidende gedachte . of het motief van
een dichtstuk, van een betoog, een gesprek enz.,
dat w at als het ware onder on door alles heen wordt
gehoord: de grondtoon van een gedicht; boete was de
grondtoon van zijn prediking ; de grondtoon onzer eeuw,
bet wezenlijke, eigenaardige, kenschetsende in de
denkwijze van onzen tijd; (schild.) de algemeene toon,
hoofdtoon van een schilderij: de grondtoon is bruin.
GRONDTREK, m. (-ken), hoofdlijn: de grondtrekken
ran iets aangeven, het in hoofdzaken schetsen, zonder
in bijzonderheden to treden; hoofdtrek van iemands
gelaat, kenmerkende gelaatstrek: men vindt bU de
dochter de grondtrekken van het gelaat harer moeder
weer; hoofdtrek van iemands gemoed: de grondtrek,
van zijn karakter was zelfzucht, zelfzucht straalde
in al zijne handelingen door.
GRONDVAST, bn. stevig, hecht in den grond gevestigd of bevestigd : het anker grondvast maken, in
den bodem doen vatten.
GRONIWERBETERING, v. verbetering van een slappen bodem voor fundeeringen enz. door het inbrengen van steviger specie ; (ook) verbetering van teelgrond door bemesting enz.
GRONDVERF, v. (...verven), (schild.) de verf waarmede een schilderij wordt aangelegd; de eerste verf
waarmede hout- of ijzerwerk bestreken wordt en
waarop later de eigenlijke kleur wordt aangebracht.
GRONDVERGADERING, v. (-en), (hist.) (bij de staatsregeling van 1798) vergadering van stemmende bur-

gers, waarin de kiezers aangewezen werden, die de
Volksvertegenwoordigers moesten kiezen; (scherts.)
(of zijn), van alles

naar de grondvergadering gaan

wat ter aarde valt of gevallen is, to water geraakt
enz.: indien gjj u vandaag in zee durft wagon, is er
alle kans om naar de grondvergadering to gaan, to
verdrinken.
GRONDVERVEN, (grondverfde, heeft gegrondverfd),
iets met grondverf schilderen, in de grondverf zetten; (van eene schilderij) doodverven.
GRONDVERZAKKING, v. (-en), verzakking van den
grond, inz. onder dijken on groote gebouwen; ...VERZET, o. bet verzetten of verplaatsen van aarde door
graven on kruien.
GRONDVEST, v. (-en), grondslag, fondament: Hj
heeft de aarde gegrond op hare grondvesten; de hevige
slag deed het gebouw op zijne grondvesten wankelen.
GRONDVESTEN, (grondvestte, heeft gegrondvest),

de grondslagen van of voor een gebouw leggen; een
gebouw stichten; (fig.) iets tot stand brengen, in
het Leven roepen: hij wilde een onafhankelijken staat
grondvesten; op (of in) iets gegrondvest zijn, steunen
op: hun verbintenis was op genegenheid gegrondvest.
GRONDVESTER, m. (-s), stichter, grondlegger;
...VESTING, v. (-en), het grondvesten; (ook) grondslag, fundament.
GRONDVLAK, o. (-ken), ondervlak, bodemvlak van
lets; (meetk.) ondervlak of basis van een lichaam;
het vlak onder een gebouw dat met den beganen
grond gelijk ligt; (landmeetk.) situatieplan; (ook)
vergelijkingsvlak ten opzichte waarvan men de
hoogte van verschillende punten aangeeft, (vest.)
vlak waarop achter eene borstwering, het geschut
of de manschap komt to staan.
GRONDVLAKTE, v. (-n), grondvlak, ondervlak: de
grondvlakte van een paardenhoef.
GRONDVORM, m. (-en), oudste worm waaruit zich
jongere vormen hebben ontwikkeld; kenmerkende,

eigenaardige, typische vorm ; type, voorbeeld, model.
GRONDWAAL, v. (...walen), kolkvormig gat in of
achter een dijk, tengevolge van eene doorbraak.
GRONDWAARHEID, v. (...heden), waarheid die ten
grondslag ligt aan andere waarheden; hoofdstelling,
hoofdpunt eener leer: de leer der erfzonde is een der
grondwaarheden van den Gereformeerden godsdienst.
GRONDWATER, o. water dat zich onder den grond
bevindt: zakwater, welwater, kwelwater.
GRONDWERK, o. de fondamenten van een gebouw ; —
de arbeid in of met den grond, het graaf- of delfwork ; (ook) een work dat in den grond wordt tot
stand gebracht, b. v. het graven van een kanaal,
het maken van dijken of vestingwerken enz. GRONDWERKER, m. (-s), arbeider die grondwerk verricht.
GRONDWERKSTUK, o. (-ken), (meetk.) het samenstollen eener figuur met behulp van passer of liniaal,
zonder dat men daarbij eene eigenschap behoeft to
gebruiken.
GRONDWET, v. (-ten), wet, die tot grondslag dient
voor de overige wetten; algemeene staatswot,
staatsregeling, constitutie: de grondwet van het ko-

ninkrijk der Xederlanden; (fig.) spaarzaamheid is de
grondwet van zijn bestuur. '
GRONDWETGEVER, m. (-s), die macht in den constitutioneelen staat, welke bevoegd is tot het geven,
het vaststellen van de grondwet.
GRONDWETSARTIKEL, o. (-en), afzonderlijke bepaling van eene grondwet; ...HERZIENING, v. (-en),
de herziening van de grondwet met het doel om
(lie door wijziging to verbeteren; ...SCHENNIS, v.
verkrachting van eene of moor bepalingen der
grondwet.
GRONDWETTELIJK, bn. tot de grondwet behoorende, in de grondwet omschreven, bij de grondwet
vastgesteld, enz.: de vtitvoering van grondwettelijke
coorschriften; constitutioneel : een gronclwettelijke sou-

vereinitett.
GRONDWETTIG, bn. Letgeen met de grondwet in
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overeenstemming is; constitutioneel: het grondwettig koningschap. GRONDWETTIGHEID, v.

verheven, edele naturen; (als bijnaam van vorsten)
de uitmuntende, de voortreffelijke: Karel de Groote;
in rang boven anderen verheven, machtig : de Heer

GRONDWOELER, m. (-s), (landb.) werktuig om den
grond los to maken en van onkruid to zuiveren.
GRONDWOORD, o. (-en), (taalk.) oorspronkelijk
woord, woord of woordvorm waarvan andere woorden zijn afgeleid, dus stamwoord, woordstam of
wortel ; (in eene vertaling) het woord dat in den
grondtekst staat.
GRONDWORTEL, m. (-s), plantenwortel die in den
grond dringt; (w. g.) zekere plant, heidebloem.
GRONDZEE, v. (-en), golf die tegen eene ondiepe
plaats wordt opgestuwd en dan plotseling breekt.
GRONDZEEP, v. de zeep die de voornaamste grondstof voor alle andere zeepen vormt.
GRONDZUIL, v. (-en), steunpilaar: recht is de grondsuit van den staat.

GRONINGER, bn. uit Groningen afkomstig, Groningsch : Groninger koek; de Groninger richting, leer,
die der zoogenoemde Groningers.
GRONINGER, m. (-s), iem. die uit de stad of provincie Groningen afkomstig is ; verbreider, voorstander of aanhanger der voorstellingen en begrippen aangaande den persoon en het schuldverzoenend
sterven van Jezus, de waarde van den Bijbel enz.,
die omstreeks 1837 het eerst door eenige Groninger
godgeleerden werden verkondigd, en die nogal van
de leer der Nederduitsch Hervormde Kerk afwijken.
GRONSEN, (gronste, heeft gegronst), (Zuidn.) knorren; (ook) iets op ontevreden toon uitbrengen.
GRONT, ook GRUNT, v. (-en), zekere visch, grondel
of grondeling. GRUNTJE, o. (-s).
GRONTENZAK, ook GRUNTENZAK, m. (-ken),
(vissch.) zeker zakvormig sleepnet om diepe gaten
of kuilen of to trekken.
GROOM (Eng.), m. (-5), bediende, rijknecht.
GROOT, bn. bw. (-er, -st), van meer dan middelmatige afmeting, niet klein: een olifant is een groot
dier; ik heb liever een grooten appel dan een kleinen;
een groote boom; (van personen) niet kort, lang van
gestalte : h# is greet en forsch; zfj is een hoofd grooter dan ik; die jongen is zoo lui als hij groot is, zeer
lui; hij is groot voor zfjn jaren, langer dan iemand
op dien leeftijd gewoonlijk is; kleine kinderen worden groot, de menschen veranderen, alles blijft niet
zooals men zich dat in de herinnering voorstelt;
to greet voor iets zfjn to oud zijn voor, t. w. voor
iets dat alleen kleine kinderen
'
past : kom, schrei nu
niet, omdat je je bezeerd hebt, daar ben je to groot voor;
volwassen: als ik greet ben, keep ik een paard; hear
kinderen zfjn reeds greet; iemands groote broer, zijn
volwassen brooder; de groote menschen, de volwassonen: als groote menschen spreken, moeten kinderen
zu;ijgen; (gew.) de groote knecht (of meid), (op eene
boerderij) de eerste, voornaamste knecht (of meid);
is een greet kind, gezegd van een volwassen persoon, die zoo kinderachtig of zoo onverstandig is
als een kind; kloek, zwaar, dik: een groote vrouw;
hij is greet van stuk; greet gaan, zwanger zijn: zij
gait greet; (dicht.) van kinde greet, zwanger;
zijnde wat door de bepa—inho gematedatgen
ling wordt uitgedrukt: h# is een greet liefhebber van
paardrijden, een greet keener van het Arabisch; een
greet eter, iemand die veel eet, een groote schelen; hij
is een greet viand van ruzie; 't is de grootste gek, die
op twee beenen rondloopt; in zijn soort boven anderen
uitmuntende, uitnemend: een greet redenaar; Rembrandt is een der grootste schilders, die geleefd hebben;
een greet koning; een greet held; een greet koopman,
die uitgebreider zaken doet dan andere kooplieden;
groote patroons (in tegenst. met kleine bazen), die
met uitgebreid personeel werken; een greet man,

iemand die om de eon of andere voortreffelijke hoedanigheid vermaard is: de groote mannen der wetenschap; hij is de groote man, de man aan wiens beleid of optreden iets to danken is, de ziel van eene

onderneming, de spil waar alles om draait enz.; hy

is groot van moed, uitstekend in mood; groote zielen,

uw God is een greet en vreeslfjk God ; de groote -Heer
(of de groote Turk), de Sultan van Turkije; hooggeplaatst : met groote heeren is 't kwaad kersen eten: zay
kiezen de grootste, en schieten met de steenen; aanzieneon
lijk, voornaam: hear dochter is kamenier
groote dame; de groote lui, de voorname lieden, de
rijken;
verkeert in de groote wergild, in de aanzienlijke kringen; greet zijn (of worden), in hoogen staat,
in aanzien zijn (of tot aanzien en vermogen geraken): Mordechai was greet in het huis des konings;
hy is in 't klein begonnen, maar langzamerhand is hif
greet geworden; zich to groot voor iets achten, zich to
voornaam achten om dat to doen; (hist.) greet burger, greet poorter, iemand die het voile burger- of
poorterrecht eener stad bezat; greet met iemand zijn,
zeer bevriend met hem zijn; — in samenst. met den

naam van een ambtenaar of waardigheidsbekleeder
staat greet- gelijk met upper-, de hoogste dignitaris
van de aangeduide soort : grootaalmoezenier, grootadmiraal, grootdignitaris (grootwaardigheidsbekleeder, bekleeder van een der hooge hofambten), grootkamerheer, grootkeukenmeester (opperkok ten hove),
grootmaarschalk, grootstalmeester enz.); —
(van zaken) van meer dan gewone, van eene aanmerkelijke grootte: een groote steen; woont in een
greet huis; een greet vuur; een greet schilderfj; schoenen met groote zilveren gespen ; hij droeg een jas, die
hem veel to groot was, to wijd, to ruim; een groote
letter, een kapitale letter, hoofdletter; de groote deur,
de hoofddeur (van een kerk, schouwburg, enz.);
groote deuren, openslaande deuren (b. v. eener suite);
de groote klok, de omvangrijkste der kerkklokken, die
btj begrafenissen, brand enz. wordt geluid; (zegsw.)
iets aan de groote klok hanger, het aan iedereen vertellen, het overal rondbazuinen; (van liehaamsdeelen) hj heeft een grooten news; zij zette groote oogen
op, keek zeer verbaasd; een grooten mond (of bek)
opendoen, onbeschaamd, brutaal zijn; op een grooten
voet leven, op royale, op rijkelijke wijze leven, (ook
scherts.) groote voeten hebben; (van plaats en
ruimte) uitgestrekt: een huis met grooten tuin; een
greet landgoed; Rusland is een greet rijk, de groote
plas, de zee; een groote stad, een uitgebreide stad,
inz. een hoofdstad, een middelpunt van beschaving,
van handel enz.: het leven in een groote stad; de bevolking van het platteland trekt meer en meer naar de
groote steden; een groote afstand; met groote schreden
liep hij op en neder, met wijde, lange stappen; een
groote weg, een hoofdweg; de groote weg, de konink-

lijke weg, de heerweg; (van tijdsruimten) van langen
duur, lang: de groote vacantie, de zomervacantie (in
tegenst. met de overige kortere vacanties); aanmerkel(jk, niet gering: een greet verschil; een groote hoeveelheid; een greet gezelschap, een talrijk gezelschap;
de groote hoop, de overgroote meerderheid, het gros,
(ook) het groote publiek, Jan on Alleman; een groote

som; een greet inkomen hebben; groote winst maken;
voor een greet deel, voor het grootste gedeelte, grootendeels, meerendeels; uitgebreid : de groote uitgave (van
een book), de (meer) volledige uitgave; het groote
Woordenboek, het door DE VRIES gestichte Woor-

denboek der Nederl. Taal (in tegenst. met de .bestaande minder uitgebreide woordenboeken);
een greet uur, ruim een uur; het greet honderd (van
maat en gewicht), 104 (soms 120) stuks, pond enz.:
het groot honderd pond aal, 104 W;
voornaam, belangrijk: (mil.) het groote hoofdkwartier, het algemeene, het voornaamste hoofdkwartier
van een leger; de groote kerk, de voornaamste kerk,
de hoofdkerk : de groote mast (op een schip), de voor-

naamste mast [ook het want, de zeilen enz. van
den grooten mast worden greet genoemd, ter onderscheiding van de gelijknamige deelen der fokke- en
bezaansmasten, b. v. het groote zeil, het grootbarkzeil,
de grootbramboelffn, de grootbovenbrambrassen enz.; de
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groote schoonmaak, de schoonmaak waarbij alles een
flinke beurt krijgt; de groote visscher#, de zoutharingvisscherij, de groote vaart, de koopvaardijvaart op
of naar alle werelddeelen; gewichtig: de groote dag,

brutaal is; (nat. hist.) een vogel met een bijzonder
grooten snavel, zekere soort van toekan.
GROOTBLOEMIG, bn. (plantk.) groote bloemen dragende.
GROOTBOEK, o. (-en), (boekh.) een der hoofdboeken
van den koopman, het boek waaruit geregeld kan
worden nagezien de stand der rekening van ieder
met wien hij zaken doet : de linkerzfide van het groot-

de

dag waarop iets belangrijks plaats zal hebben:

de groote dag nadert;_ de groote gebeurtenis, (vaak) een
aanstaande bevalling; hebt ge het groote nieuws reeds
gehoord ?; h# heeft groote plannen; hij heeft groote dingen tot stand gebracht; aanmerkelijk, van grooten
omvang: een groote verkooping van schilderffen,; groote
opruiming ; groot concert; groote parade; een groat feest,
een luisterrijk feest; hevig, buitengemeen : een groat
misbaar; er heerschte groote stilte in de zaal, het was
doodstil; ik heb grooten dorst; h# doet zijn ouders groot
verdriet aan; met groat genoegen, met zeer veel pleizier: die tiding verspreidde een grooten schrik; h#
heeft een grooten afkeer van werken; het gras is verdord door de groote droogte; zij leden groat gebrek; he
is aan een groat gevaar ontsnapt; buitengewoon, bijzonder: hij is iemand van groote bekwaamheden; men
heeft groote verwachtingen van hem ; het is een zaak
van groat belang ; het was een groat geluk, dat er iemand
in de buurt was om het kind te redden; een groat wonder, een buitengemeen, een verbazingwekkend iets;
een groat geheim, een diep geheim, iets dat in hooge
mate verborgen is; de groote vraag, de vraag bij uitnemendheid; voortreffelijk: een man van groote verdienste voor de meclische wetenschap; een ,groote daad,
een edele daad; he was in staat tot alles wat groat
en goed is; aanzienlijk, voornaam: h# voert een grooten
staat, leeft op bijna vorstelijke wijze; een groote naam,

boek is bestemd voor de ontvangsten, de rechterzjde
voor de uitgaven; een register waarin de schulden
van een staat zijn ingeschreven, inz. het Grootboek
der nationale schuld, de boeken waarin de schuld

van het koninkrijk der Nederlanden staat ingeschreven : kapitaal op het Grootboek zetten, een bedrag in
de registers der nationale schuld doen inschrijven;
eene inschr#ving op het Grootboek, het aangeteekende
bedrag, (of) het artikel in het Grootboek, bevattende
den naam van den schuldeischer en het aan hem
door den Staat verschuldigde bedrag; het Grootboek,
(ook) de administratie, de kantoren, het gebouw enz.
van het Grootboek; ik moet op het Grootboek wezen.
GROOTBRENGEN, (bracht groot, heeft grootgebracht), (van kinderen) ze door gestadige zorg van
zuigelingen tot volwassen personen doen opgroeien:
van al hare kinderen heeft zfj er maar e'en mogen
grootbrengen, al de andere zijn vroeg gestorven; er
behoort wat toe voor eene wed owe om hare kinderen
alleen groat te brengen; h was grootgebracht in het
Katholiek geloof, daarin opgevoed.
GROOTBURGER, m. (-s), (hist.) iemand die de voile
burgerrechten eener stad deelachtig is. GROOTBUR-

een voorname, (oak) een beroemde naam; —

GERSCHAP, o. de hoedanigheid of waardigheid van

de grootte van iets wordt uitgedrukt door eene
bepaling in den 4den nv. vOOr of achter het bn.: het

grootburger: Amsterdam bood aan De .Ruyter het
grootburgerschap aan.
GROOTDADIG, bn. (-er, -st), (w. g.) vermaard door
groote daden: grootdadige helden; (w. g.) heerlijk,
indrukwekkend: tot lof en glorie van Gods grootdadiger?, naam. GROOTDADIGHEID, v. (w. g.) heerlijkheld, grootheid: zij werden alien verslagen over de
grootdadigheid Gods.
GROOTE, in. en v. (-n), het bn. groot zelfst. gebezigd : de grooten (in tegenst. met de kleintjes), de

stuk land is een half bonder groat; een schip groat
40 tonnen; een wissel groat f 1000; (wisk.) grooter dan
wordt uitgedrukt door het teeken > ; —
bw. op groote wijze : groot schrijven, met groote
letters; er groat van Leven, het er ruim van nemen;
groat denken en diep voelen, op verhevene, edele wijze ;
het gaat weer groat, het gaat er weer erg op los, het

loopt de spuigaten uit; —
in aanzienlijke mate, zeer: het bevalt mij niet groat,
het staat mij niet bijzonder aan; groot van iemand
houden, veel houden van, gek zijn op ; ik heb het niet
groat op hem, ben niet stark op hem gesteld.
GROOT, m. (-en), het bn. zelfst. gebezigd : klein en
groat, kinderen en volwassenen, oud en jong: de
bleeke dood spaart klein noch groot; van den kleinste tot
den grootste, alien, niemand uitgezonderd; vgl. verder GROOTE; —
o. het groote, het belangrijke, het gewichtige enz.:
die getrouw is in 't minste, die is ook i n 't groote getrouw, die 't kleinste versmaadt is het groote niet
waard; — vele kleintjes maken een groot; — in het groot,

op groote, ruime schaal, op breede, niet kleinzielige
wijze: in het groat handel drijven, groothandel drijyen; hij verkoopt koffie in 't groot; hU doet alles in
noch in 't groot, noch in 't klein mode

't groot; ik, zeil er
te maken hebben, in 't geheel niet.

GROOT, m. (-en), (hist.) zekere vroegere count, ter
waarde van een halven stuiver; clrie groot, vhf groat,
de waarde van anderhalven stuiver, van 12 1 cent
(hier en daar in de volkstaal nog gebruikelijk); een
pond groot. een pond Vlaamsch, f 6.
- GROOTACHTBAAR, bn. groote achting of eerbied
wekkende, als eeretitel van de leden der Gerechtshoven en van die colleges zelf: Bit Edel Grootachtbaar College; (ook) van de Curatoren eener Rougeschool: de Eclelgrootachtbare Heeren Curatoren Bazar
Unicersiteit. GROOTA.CHTBAXEREID, v.
GROOTACHTING, v. (w. g.) hoogst gunstige meening die men jegens iemand koestert: zijite daden

vervullen alien met grootachting coor zijn

p6ISOC:12.

GROOTBAZUIN, v. (org.) 32-voets stem in bet orgel
(in tegenst. met de bazuin van 1.6 voet).
GROOTBEK, m. (-ken). iemand met eels ; .i‘rooten

mond. (ook) iemand die een grooten mond opzet,

oudere leerlingen op eene school; (ook) de groote
lui, de aanzienlijken : (zegsw.) zvanneer het op de
grooten regent, druipt het op de kleinen ; (inz.) de adel,
de regeerders van een rijk: de koning beraadslaagde

met de grooten zUns rijk,s, de grooten der aarde,

de

machtigen of aanzienlijken naar de wereld.
GROOTEDELACHTBAAR, bn. omzetting van edelgrootachtbaar, zie GROOTACHTBAAR.
GROOTELIJKS, bw. in groote mate, ten zeerste,
hevig: het strekt grootelijks tot eere; zUn antwoord

verbaasde m grootelijks ; gij doet mij grootelijks onrecht.
GROOTELUISKIND, o. (-eren), een kind van groote,
aanzienlijke, rijke lieden (in tegenst. met armeluis-

kind).

GROOTEMENSCHENBEDTIJD, m. de tijd waarop
groote menschen (volicassenen) naar bed gaan (in
tegenst. met kincierbedtijd), ...POST, m. de spijs die
voor volwassenen (niet voor kinderen) deugt.
GROOTENDEELS, bw. uitdr. voor het grootste gedeelte: de Hollanders zijn grootendeels Protestant; het

eertijcis woeste veld is titans grootendeels bebomcd;
het oitge/uk is grootendeels zijn eigen schuld.

voornamelijk, hoofdzakelijk:

GROOTERD, m. (-5), iemand of iets dat groat of
lamp van afmetingen is: ik heb een appel gekregen:

kijk ems ze at een grooterd.
GROOTHANDEL, m. handel in het groot, koop on

verkoop bij groote (of althans bij grootere) partijen:
GROOTHANDELAAR,
m. (-s). iemand die in het groat handel drijft.
GROOTHANS, rn. (...hanzen). groote bans, aanzieno0ho?«7 Been' isl inlians 't recht als
lijke:
groothaRs oio,cht Boot, klein Halisken boet wat Hans

hij drijft groothan(lel in sztiker.

inisdoet: wok', trotschaard.
GROOTHARTIG, bn. bw. er, stl een verhevene,
,

GROOTNEUS.
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edele inborst hebbende, edelaardig, edelmoedig: een
groothartig man; groothartige zelfverloochening; — bw.
.op groothartige wijze: hij stelde het algemeen welzijn
groothartig boven zijn, eigen belang. GROOTHARTIG_HEID, v. grootheid van gemoed, zielegrootheid.
GROOTHEER, m. (-en), (Zuidn.) grootvader.
GROOTHEID, v. het -groot zijn: grootheid van,
.

.lichaam gaat dikwijls gepaard met kleinheid van ver-

stand; ik zal, door de grootheid uwer goedertierenheid
in uw huis ingaan; hoogheid, verhevenheid, aanzien: de aardsche grootheid is onbestendig; heerlijkheld, luister: de grootheid Gods; verhevenheid, hoogheid van geest of gemoed: ware grootheid had hij
nooit bezeten; niets is grooter en verhevener dan de
zedelijke grootheid, dan nobelheid van karakter;

(...heden), (wisk.) iedere zaak, in zooverre die
voor vermeerdering en vermindering vatbaar is:

indien men bij gel#ke grootheden gelijke of dezelfde
grootheden optelt, dan zon de sommen gelijk ; negatieve en positieve grootheden; gelfjk- en ongelijk,soortige
.grootheden, een bekende grootheid, eene grootheid
wier waarde men kept; een onbekende grootheid, die
uit gegeven bekende grootheden moet berekend
worden; (fig.) een of ander weinig bekend, obseuur
personage.
GROOTHEIDSWAAN, v. inbeelding van grootheid,
ziekelijke zelfoverschatting. GROOTHEIDSWAANZIN, m. die vorm van ivaanzin of krankzinnigheid
die zich uit in grootheidswaan.
GROOTHERTOG, m. (-en), titel van sommige vorsten, die in rang tusschen den hertog en den koning
staan: de Groothertog van Luxemburg. GROOTHERTOGDOM, o. (-men), het gebied van een groothertog.
GROOTHERTOGELIJK, bn. van een groothertog:

de groothertogeltjke kroon is slechts door eene andere
voering van de koninklijke kroon onderscheiclen.
GROOTHERTOGIN, v. (-nen), de gemalin of weduwe
van een groothertog.
GROOTHOEKIG, bn. een grooten hoek hebbende
of makende: een groothvekige lens (b. v. voor een
photographietoestel).
GROOTHOUDEN [ZICH], (hield zich groot, heeft zich
grootgehouden), zich kloek gedragen (bij lichamelijk leed of ongemak): de operatie deed zeer reel pijn,
maar hij hield rich groot; zich houden alsof men lets
niet bespeurt of het zich niet aantrekt: hij bemerkte

wel dat die opmerking als een hatelijkheid bedoeld was,
maar h# hield zich groot; zich tegenover anderen
een houding geven, zijne houding bewaren, zich
kon wel niet anders
voor een gek figuur bewaren:

doen dan rich groothouden en gaf ook een rfjksdaalder
voor het goede doel.

GROOTHOUT, o. (gew.) gekloofde blokken hout ter
lengte van 36 cM., dus dubbel zoo lang als gewone
kachelblokken.
GROOTIGHEID, v. (.. heden), jets groots, jets belangrijks (in tegenst. met eene kleinigheid): met zulke
kleinigheden hunch hij zich niet op, hij benioeit zich
alleen met grootigheden.
GROOTJE, o. jets groots (in tegenst. met kleintje):
vele kleintjes maken een grootje.
GROOTJE, o.
grootmoeder: grootje is risk,
iemand naar zijn grootje sturen. hem van kant helpen,
hem daarheen sturen waar zijn voorgeslacht reeds
is; loop naar je grootje schertsende verwensching;
(ook) oude vrouw, oud moedertje, bestje: een oud,
knorrig grootje; het oude grootje, benaming van zekeren visch, de geharnaste donderpad of harnasman.
GROOTKANSELIER, m. (-s), titel van den opperzegelbewaarder bij sommige ridderorden: de groot-

kanselier van het Leg-loon van Eer.

GROOTKNECHT, m. (-s), (gew.) de voornaamste,
eerste knecht op eene boerderij.
GROOTKOP, m. (-pen), iemand of jets met een
grooten dikken kop, b. v. eene soort van Goudsche
pijp: twee manden grootkoppen; — de grootkopkikcorsch,
een kikvorsch op Java en Sumatra net bijzonder
grooten kop.
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GROOTKORRELIG, bn. uit groote korrels bestaande:
een grootkorrelige soort van Turksche tarwe.

GROOTKRUIS, o. (...kruizen), het versiersel verbonden aan de hoogste klasse (onder den Grootmeester) van verschillende ridderorden; (ook) iemand
die met het grootkruis eener orde begiftigd is: Grootkruis van den Nederlandschen Leeuw, (ook) BidderGrootkruis.

GROOTLUIK, o. (-en), (scheepst.) het luik vlak voor
den grooten mast, dat door alle dekken tot in het
ruim door gaat.

GROOTMACHTIG, bn. (-er, -st), zeer groot in macht
of aanzien; grootmachtig Opperwezen.
GROOTMAJOOR, m. (-5), (hist.) (in de 18de e.) een
niet-commandeerend hoofdofficier in een garnizoensplaats, die met de administratieve zorgen van den
dienst was belast; (bij de Belgische troepen omstreeks 1830) command eerend hoofdofficier, bataillonscommandant; (ook) benaming voor den officier die
officieel majoor heet (ter onderscheiding van den

sergeant-majoor).

GROOTMAKEN, (maakte groot, heeft grootgemaakt),
tot macht en aanzien brengen: de handel heeft .Holland grootgemaakt; verheerlijken, verheffen: komt!
maakt God met nifj groot! GROOTMAKING, v.
GROOTMAMA, ook GROOTMA, v. (-'s), grootmoeder.
GROOTMEESTER, m. (-5), titel van de opperbestuurder van sommige geordende vereenigingen,
b. v. de hoogste waardigheidsbekleeder bij eene ridderorde: de K_oning der .1Vederlanden is Grootaneester
der iVederlandsche orden; evenzoo bij een moederloge
van de orde der Vrijmetselaren: Provinciaal Grootmeester ; Grootmeester-Xationaal, de grootmeester der
gezamenlijke loges in een zelfde rijk of land; (veroud.)
Groottheester der artillerie (of van het geschut), opperbevelhebber der artillerie; (ook) een der grootofficieren bij het huis des Konings ; (fig.) de voornaamste persoon in een bepaalden kring, de toongever naar -wiens voorbeeld de anderen zich richten;
(ook) het hoofd en voorbeeld van de beoefenaars
van eenig yak van wetenschap of kunst: Vondel,
de Grootmeester der Xederlandsche taal. GROOTMEESTERES, v. (-sen), opperbestuurderes eener geordende
corporate; eerste vrouwelijke beambte bij de hofhouding van een vorst of eene vorstin; (scherts.)
de grootmeesteres van de kleedkamer, de kamenier.
GROOTMEESTERSCHAP, o. (-pen), de waardigheld, het ambt van grootmeester.
GROOTMOEDER, v. (-5), ook GROOTMOE, GROOTMOES, iemands vadersmoeder of moedersmoeder:
112,01, grootmoeder van waders zfjde is overleden; de
kleinkinderen komen grootmoeder gelukwenschen; je
grootmoeder!, gezegd om to kennen to geven dat men
er volstrekt niet aan denkt het to doen: hem geld
leenen ? ja, zijn grootmoeder.', dat kan hij donken!;

took) oude vrouw, moedertje. GROOTMOEDERTJE,
o. (-s).
GROOTMOEDERLIJK, bn. van eene of als eene grootmoeder: met grootmoeclerlUken trots beschouwde zfj haar

eerste kleinkind.

GROOTMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), edelmoedig, onzelfzuchtig: een grootinoedige (lewd, de overwinnaar
was grootmoedig en liet den gevangene leven; — bw.
op grootmoedige wijze : h schonk haar grootmoedig
cergi/7enis. GROOTMOEDIGHEID, v. edelmoedigheid.
GROOTMOEDIGLIJK, bw. grootmoedig.
GROOTMOEI, v. (-en), oudtante.
GROOTMOGEND, bn. zeer machtig, inz. eertljds als
titel van de leden (en van het college) der Staten van
Holland on West-Friesland : de Edel Grootmogende
Heeren Staten.

GROOTMOGOL, m. (-s), titel van den beheerscher
van het in 1505 in Hindostan gestiehte Mongoolsche
Keizerrijk, ook de groote mogol genoemd.
GROOTMOND, m. en v. (-en), iemand met een
grooten mond; (ook) zeker weekdier, eene soort van
platworm.
GROOTNEUS, m. en v. (...neuzen), iemand die een

GROOTNEUZIG.

GROS.

grooten neus heeft. GROOTNEUZIG, bn. met een
grooten neus.
GROOTOFFICIER, m. (-en), een der grootwaardigheidsbekleeders bij het huis van een vorstelijk persoon (de Opperkamerheer, Opperceremoniemeester,
Opperjagermeester enz.); (ook) titel van de opperste
waardigheidsbekleeders bij de orde der Vrijmetselaren (de Groot-Opzieners, Groot-Redenaar, GrootSecretaris enz.);• (ook) benaming van een der hoogste rangen bij sommige ridderorden, tusschen grootkruis en kommandeur in: Groot-officier van de Oranje-

(-n), groote, meer dan gewonen omyang (breedte, lengte enz.): de polder heeft een groats
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Nassau-orde.
GROOTOOG, m. en v. (-en), iemand die groote oogen
heeft. GROOTOOGIG, bn. groote oogen hebbende.
GROOTOOM, m. (-s), oudoom.
GROOTOOR, m. en v. (-en), iemand die groote
ooren heeft; (ook) zekere soort van vleermuis, die
zich kenmerkt door zeer groote ooren.
GROOTOUDERLIJK, bn. van (iemands) grootouders
afkomstig, aan (iemands) grootouders toebehoorende: de grootouderlfjke nalatenschap.
GROOTOUDERS, m. my. iemands grootvader

en
grootmoeder: zijn grootouders van vaderszijde leven
nog; (ook) iemands voorouders, zijn voorgeslacht.
GROOTPAPA, ook GROOTPA, m. (-'s), grootvader.
GROOTSCH, bn. bw. (-er, meest -), heerlijk, prachtig, luisterrijk: een grootschen staat voeren, weelderig
levee; verheven, indrukwekkend: een grootsche waterval; in Zwitserland is de natuur veel grootscher dan
in ens vlakke land; een grootsche plechtigheid; een

grootsche gedachte; een grootsche onderneming ; trotsch,
fier, (ook) hooghartig: hfj is grootsch op zijn zoon;
ik ben niet weinig grootsch op min nieuwen hoed; h#
is te grootsch om iemands hulp te vragen, is daartoe
to fier, heeft to veel eergevoel, (ook) is to hooghartig; zij is te grootsch om met haar minderen om te
rum; 't is grootsch yolk, het zijn lieden die zich op
hun rijkdom, stand enz. laten voorstaan; — bw.
op grootsche wijze: een grootsch aangelegd park.
GROOTSCHEEPS, bw. op deftige, statige of prachtige wijze: hif heeft zijn huis grootscheeps ingericht;
bij hem gaat alles grootscheeps. GROOTSCHEEPSCH,
bn. statig, zwierig, op grooten voet ingericht: een
grootscheepsche huishouding; op zt'n grootscheepsch
leven, op deftigen voet.
GROOTSCHHEID, v. het grootsch zijn, weelderigheld: droomen van geluk en grootschheid; indrukwekkendheid: de stills, plechtige grootschheid van dit wintergezicht; fierheid, trots, hoogmoed : zjj doet het uit
grootschheid.
GROOTSCHIG, bn. grootsch, trotsch. GROOTSCHIGHEID, v.
GROOTSCHILD, o. (-en), (nat. hist.) zekere familie
van insecten, met een groot schild op het achterlijf,
schildwants.
GROOTSCHRIFT, o. schrift waarvan de letters
grooter zijn dan die van het gewone schrift (kleinschrift); ...SP ANT, o. (-en), (scheepst.) het spant dat
de grootste wijdte van het schip bepaalt, gewoonlijk
omtrent het midden van het schip; ...SPLIT, o.
(vissch.) benaming van een der jonen (bakentonnen)
bij de beugvisscherij, waaroi: et:,n splitvlag staat.
GROOTSPRAAK, v. grootsprekende taal, snoeverij:
wat hij zeide was Been grootspraak ; zonder grootspraak
mocht hfj zeggen, dat dit alles voornamelijk zijn werk
was; overdrijvende taal, overdrijving: de schrtjver
vervalt dikwfjls tot grootspraak. GROOTSPRAKIG, bn.
vol grootspraak: een grootsprakige heildronk.
GROOTSPREKEN, o. snoeven, pochen: hij kan het
grobtspreken niet laten. GROOTSPREKER, m. (-s),
pocher, bluffer: ik stopte den grootspreker den mond ;
(zegsw.) ik heb alles van good en zilver, zelfs midis
koperen ketels, zei de grootspreker. GROOTSPREEKSTER, v. (-s).
GROOTSTEEDSCH, bn. zooals in groote steden gebruikelijk is (in tegenst. metkleinsteedsch): het grootsteedsche leven; de straten en winkels zijn fraai, maar
yonder karakter, op zijn modern grootsteedsch.

GROOTTE, v.

van bffna 300 bunder; stukken van verschillende grootte,
sterren van de eerste (tweede enz.) grootte, naar de in-

deeling der sterren naar haar,graad van helderheid;
(fig.) hij is een ster van de eerste grootte, een bJj nitnemendheid voortreffelijk khnstenaar enz.; die josgens zijn gel& van grootte, hebben dezelfde lengte . —
het is in de grootte niet gelegen, anders zou de koe ;len
haas wel vangen.
GROOTVADER,

m. (-s), iemands vadersvader of

moedersvader, iemand die kleinkinderen heeft: n4n,
grootvader is nu een man van tachtig jaar; grootvaders *len, de oude tijd, de dagen van olim, langvervlogen dagen; (ook) hoogbejaard, stokoud man.

GROOTVADERTJE, o. (-5).
GROOTVADERLIJK, bn. bw. van (iemands) grootvader, zooals een grootvader eigen is.
GROOTVISSCHERIJ, v. de zoutharingyisscherij,
(bij uitbr.) de zeevisscherij.
GROOTVIZIER, m. (-s, -en), titel van den hoogsten
ambtenaar in Turkije en andere Mohammedaansche
rijken, minister-president en zegelbewaarder.
GROOTVORST, m. (-en), een vorst die in macht
boven andere vorsten staat, opperste beheerscher
van een rijk; (fig.) de grootvorst van Europa's stroomen, de Rijn; (inz.) eertijds de titel van sommige
souvereine heerschers in deelen van Rusland, thans
de titel van den Czaar in sommige deelen van zijn
gebied : de grootvorst van Moscovie; titel der prinsen
van het keizerlijk huis in Rusland : de grootvorsttroonopvolger, de Russische kroonprins; (ook) de prins
in eenig yak van kunst of wetenschap: Rembrandt,
de grootvorst onzer schilders. GROOTVORSTENDOM,
o. (-men), het gebied van een grootvorst: het voormalige grootvorstendom Moskow. GROOTVORSTIN, y.
(-nen), gemalin van een grootvorst; keizerlijke prinses in Rusland; (fig.) o Java, grootvorstin dier landen,
die als met zaamgevlochten handen zich siing'ren over
d' Oceaan.
GROOTWAARDIGHEID, v. (...heden), (w. g.) hooge
waardigheid, hoog aanzien; (als titel) zfjne Grootwaardigheid de SaTtselier. GROOTWAARDIGHEIDSBEKLEEDER, m. (-5), dignitaris, hot of staatsambtenaar van den eersten rang; (R. K.) titel der bekleeders van de hoogste geestelijke waardigheden
(kardinalen, aartsbisschoppen on bisschoppen).
GROOTWATERSCHAP, o. (-pen), eene vereeniging
van polders of waterschappen, die gemeenschappelijke belangen hebben : het grootwaterschap van
• Woerden.
GROOTWERKER, m. (-s), een kleedermaker die
alleen jassen of rokken maakt.
GROOTZEGEL, m. (-s), het groote, voornaamste
zegel van een persoon, lichaam of staat. GROOTZEGELBEAVAARDER, m. (-s), een der hoogste ambtenaren in den staat, de bewaarder van het grootzegel of staatszegel.
GROOTZEIL, o. (-en), (scheepst.) het grootste zeil
op een schip.
GROP, v. (-pen), (gew.) groep, greppel, stalgoot.
GROS, o. het grootste aantal, do meesten: het gros
van het publiek was zeer voldaan; hij verhief zich niet
boven het gros zYner bekenden, stood in ontwikkeling
enz. niet boven hen; de groote hoop: menschen die
zich boven het gros pogen te onderscheiden door het gebruik, van Fransche woorden; het voornaamste gedeelte van eene strijdmacht, in tegenst. met de
daarvan met een bepaald doel afgezonderde detachementen: het pros van een leper, van een vloot (in
tegenst. met de legerkorpsen of smaldeelen die
afzonderlijke operaties volgen); het gros eener colonne
(in tegenst. met hare voor- en achterhoede); —
een groot, onbepaald aantal van candidaten voor
eene betrekking. wier namen men bijeenbrengt, om
daaruit een twaalftal, zestal of drietal op to waken:

een pros maken; hij Point op het gros voor; —
(w. g.) in het gros, in het groot: een koopman in 't
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gros (Fr. en gros), groothandelaar; in het geheel,
alles bij elkaar, in totaal: hij roept en schreeuwt over
zone aardappelen en h# heeft er wel drie mud in 't
gros.
GROS, o. (-sen), twaalf dozijn of 144 stuks van
sommige waren: drie gros pfjpen; een gros stalen
pennen. GROSJE, o. (-s).
GROS-DE-TOURS, o. zekere
GROS-DE-NAPLES,
zware , zijden of halfzijden geweven stoffen.
CHEN (Hd.), m. (groschen), zekere eertijds in
GROS
Duitschland en Polen gangbare zilveren pasmunt,
van verschillende waarde ; een silbergroschen was
f0,06. Vroeger was de munt bij ons bekend onder
deb vernederlandschten vorm gros (ray.grossen).
GROSLIJST, v. (-en), eene lijst welke een gros namen bevat van personen die voor de eene of andere
candidatuur in aanmerking komen, voorloopige
naamrol van candidaten.
GROSSE, v. (-n), een in het net, met groote duidelijke letters gesteld afschrift van het een of andere
officieele stuk (in tegenst. met de minute); (inz.)
afschrift van eene authentieke akte, in den vorm
waarin zij kan worden ten uitvoer gelegd; afschrift
der minuut van een notarieele akte; tweede (enz.)
grosse, nieuw afschrift van de oorspronkelijke akte,
in geval de (eerste) grosse verloren gaat.
GROSSEEREN, (grosseerde, heeft gegrosseerd), een
stuk overschrijven of in dien vorm overbrengen,
waarin eene akte mag worden uitgegeven, een vonnis mag worden ten uitvoer gelegd; een grosse van
een akte maken.
GROSSIER, m. (-5), een koopman in het groot (in
tegenst. met den verkooper of slijter in het klein,
den winkelier), de tusschenhandelaar die de goederen uit de eerste hand overneerat om ze aan de
kleinhandelaren over to doen: hij is grossier in kruidenierswaren. GROSSIERDERIJ, v. (-en), bedrijf of
winkel van een grossier.
GROT, v. (-ten), een verborgen, onderaardsche
ruimte, een door de natuur gevormd hol of de nabootsing daarvan: de Blauwe grot (bij Napels); in
het park is een grot gemaakt. GROTJE, o. (-5).
GROTESK, bn. fantastisch, grillig, wonderlijk:
een groteske versiering. GROTESKEN, v. my. grillige,
fantastische figuren, krullen waarin dieren- on menschengedaanten zijn verwerkt, die geschilderd of in
beeldhouwwerk on pleister uitgevoerd worden.
GROTWERK, o. zoodanig werk waardoor men het
uiterlijk van de wanden eener grot tracht na te
bootsen: men bepleistert soms de buitenmuren met
grotwerk; —, (-en), nabootsing eener grot: eene buitenplaats met fraaie grotwerken.
GROUWEL, GROUWELEN, zie GRUWEL, GRU-

(gruizen), brokje, korreltje, zandje: er is geen
gruisje meel meer in het vat; een gruisje, een griezeltje.
GRUIS, v. en o. (gruizen), (glazenm.) gruisijzer.
GRUISACHTIG, bn. op gruis gelijkende.
GRUISBAK, m. (-ken), ijzeren bak voor het steenkolengruis, die nevens de kachel staat; ...HANDEL,
m. handel in steenkolengruis; ...HANDELAAR,
m. (-s).
GRUISIJZER, o. (-5), (glazenm.) een werktuig, waarmede men de kanten van het glas gelijk maakt,
afgruizelt.
GRUISWAL, m. (-len), moraine, een wal, dijk of rug
van steengruis, op zijde en aan den voet van een
gletscher; ...WATER, o. (gew.) aftreksel van zemelen; ...WORTEL, m. (-s), zekere geneeskrachtige
wortel uit Z.-Amerika, die inz. tegen het graveel aangewend wordt; ...ZAND, v. grofkorrelig, grof zand.
GRUIT, v. (veroud.) zeker plantaardig, kruidend
toevoegsel aan het tot bier bestemde brouwvocht
(in de 14de e. door de hop vervangen), waarvan in
de middeleeuwen de alleenverkoop aan den landheer toekwam: het recht van de gruit, het doorgaans
verpachte recht van het verkoopen van de gruit
aan de brou -wers, (later) een belasting op het gebrouwen bier ; (veroud.) heffe, droesem; (gew.)
slordig work; (fig.) de gruit in iets brengen, iets
bederven.
GRUIZEL, v. (-s, -en), een zeer klein brokje, gruisje,
griezel: het bord viel aan gruizels, aan scherven, aan
diggelen; de bom sloeg alles in den omtrek te gruizel.
GRUIZELEMENTEN, ook GRUIZEMENTEN, o. my.
splinters en scherven, gruis: daar ligt me de schotel
aan gruizelementen.
GRUIZELEN, (gruizelde, heeft gegruizeld), gruizen,
tot gruizels slaan: de mokers gruizelen het trotsche
gebouw; in gruis, in puin soorten: 't ontwricht gemuurte wijkt en gruizelt. GRUIZELING, v. (-en).
GRUIZEN, (gruisde, heeft gegruisd), vergruizen, tot
gruis maken: het kruit vat vuur en gruist het hecht
arduin; (glazenm.) de kanten van glasruiten door
afbrokkeling gelijk maken, afgruizelen; tot gruis
worden, to niet gaan: al gruizen koninkrijken,...
GRUIZIG, bn. bw. (-er, -st), vol gruis; gruisachtig:
gruizig bergzand; (gew.) niet kieschkeurig op het eten,
graag, gretig, gulzig: h# is zoo gruizig, altod lust
hij wat; de paarden zijn gruizig op de haver, er fel
op; — bw. op gruizige, gretige wijze:
eet gruizig.
GRUIZIGHEID, v.
GRUNT, v., GRUNTJE, o. zie GRONT.
GRUP, GRUPPE, v. zie GREP.
GRUPPEL, v. zie GREPPEL.
GRUT, v. en o. gruis, de een of andere zaak in fijn
verbrokkelden of verbrijzelden toestand: teen plantte
zffn grof geschut en schoot de halve stad tot grut;
allerlei waardelooze kleinigheden, uitschot, ontuig:
't is maar grut, 't is alles klein grut, b. v. van vruchten (appels, peren) die niet uitgegroeid zijn; klein
grut, het kleine goedje, kleine kinderen: wat is daar
een klein grut over den vloer; (gew.) oud grut, kleine
stukjes oud ijzer; -, (-ten), graan (inz. boekweit en haver) dat op
den molen verbrijzeld is, boekweitegort, haverdegort : gort bestaat nit heele, grutten uit gebroken korrels; (ook) kooksel, gerecht van grut: grutten eten;
zijn mond gaat als een pot met grutten die op het vuur
staat en kookt; grutjes met stroop; (w. g.) gepelde
gerst, gort; GRUTJE, o. (-s); —
basterdvloek, eene opzettelijke vervorming van
God : grut nog toe !; och lieve grutje!
GRUTMOLEN, m. (-s), molen waar graan tot grut
of grutten wordt gebroken, gortmolen; ...STEEN,
m. (-en), de steen in een grutmolen, waar de boekweit enz. tot grutten verbrijzeld wordt.
GRUTTEN, (grutte, heeft gegrut), grut of grutten
maken, boekweit on haver pollen en brijzelen;
(w. g.) gerst pollen, gort maken.
GRUTTENBRIJ, v. brij van grutten gekookt; ...BUS,
v. (-sen), gortbus; ...KOST, m. grutterskost ;

WELEN.
GROVELIJK, bw. zie GROFLIJK.
GRUB, v. (gew.) greppel, yore; (ook) kuil.
GRUIS, o. onregelmatige, ruwe, kantige brokken,

de een of andere vaste stet' in verbrijzelden, verbrokkelden toestand : de meid liet het theeservies aan
gruis vallen, het huis is in puin gestort en het puin is
gruis geworden; grofkorrelig keizand, (ook) brokkelig
gesteente (op den grond): het rosse blinkende zand
of gruis; (ook) graveel of niergruis; steenkolen in
tamelijk fijn verbrokkelden toestand: gruis met water stokers; stukkolen zonder gruis; de gebroken korrels van de gepelde rijst, eene der mindere soorten
van rijst, in grofte in staande tusschen de middel
en het fijn: een paar balen gruis; (gew.) fijngemalen
kruidnagelen of piment: vet met peper en gruis; (gew.)
de grove bestanddeelen van het meel, die bij het
builen van het meel achterblijven, het grovere meel
met de zemelen, (ook) de zemelen: (zegsw.) de fijnste
blom wordt gruis genoemd, zoo die door een hateling
gebuild wordt, een ontevredene heeft op alles iets
aan to merken; dat is gruis van den drommel: het
bakt niet, gezegd van iets dat niet aanslaat, niet
bedijdt; (timm.) benaming voor sommige kleinere
soorten van spijkers of nagels; groot en klein gruis; —
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meel van boekweitegrutten gemalen, boekweitemeel; ...STEEN, m. (-en), grutsteen; m.
(-s), grutterswagen.
GRUTTER, m. (-s), iemand wiens bedrijf het is te
grutten, boekweitegrutten te maken; (ook) winkelier in gort, meel, boonen, erwten enz.
GRUTTERIJ, Y. (-en), plaats waar de grutter zijn
bedrijf uitoefent; (ook) grutterswinkel.
GRUTTERSKAR, v. (-ren), grutterswagen; ...KOST,
m. kost of eten van grutterswaar bereid: we eten
vanmiddag grutterskost; ...MOLEN, m. (-s), grutmolen; ...WAAR, v. (...waren), waar die de grutter
verkoopt: boekweitegort, haverdegort, rijst, meel,
enz.; ...WAGEN, m. (-s), de wagon waarmede de
grutter zijn waren vervoert; ...WINKEL, m. (-s), de
winkel waar de grutter zijn waren verkoopt.
GRUTTO, m. (-'s), (nat. hist.) zekere strandvogel,
griet, marel.
GRUTWERK, o. het maalwerk in den grutmolen ;
...ZOLDER, m. (-s), maalzolder in een grutterij.
GRUW, m. (Zuidn.) gruwel, afschrik: ik heb eenen
0.

gruw van de hel.
GRUWBAAR, bn. bw. afschrikwekkend: een gruwbear monster; afgrijselijk, ontzettend: een gruwbre
straf; — bw. op afschuwelijke wijze.
GRUWEL, ook GROUWEL, m, afschuw, hoogste
afkeer: een gruwel van iets hebben; —, (-en), lets
waarvan men gruwelt, waarvan men een afschuw
heeft: het is een gruwel; wat hoog is onder de
menschen is een gruwel voor God; afgrijzelijke misdaad: gruwelen bedrilven.
GRUWEL, o. (gew.) broodwater, gerstewater, gortebrij, dunne gort, met bessensap en krenten, of met
een scheut azijn er in [vgl. Eng. gruel, Fr. gruau].
GRUWELDAAD, v. (...daden), afgrijselijke misdaad.
GRUWELDADER, m. (-s), bedrijver van een gruweldaad, boosdoener.
GRUWELEN, (gruwelde, heeft gegruweld), gruwen,
huiveren; ik gruwel er van.
GRUWELIG, bn. (gew.) bang voor spoken.
GRUWELIJK, ook GROUWELIJK, bn. bw. (-er, -st),
afgrijselijk, afschuwwekkend : een gruwelijkemisdaad;
geweldig, verschrikkelijk, erg : ik heb een gruwel ken
hekel aan hem; — bw. op gruwzame wijze:
werd
gruwelijk mishandeld ; verschrikkelijk erg, ten zeerste :

ik moest tech zoo gruwelijk, lachen; scat komt hi)* gruwelfjk lava; er is gruwelijk reel regenwater gevallen.
GRUWELIJKHEID, v. (...heden), afschuwelijkheid;
gruwel.
GRUWELKAMER, v. (in een panopticum) eene kamer waarin de beelden der grootste misdadigers
tentoongesteld zijn; ...STUK, o. (-ken), gruweldaad.
GRUWELWATER, o. (gew.) zekere spijs, eene pap
gekookt van gort, bessensap, krenten en sulker;
vgl. GRUWEL (2de art.).
GRUWEN, (gruwde, heeft gegruwd), een gevoel van
afgrijzen hebben, eenen afschuw hebben van: ik
gruw bij de gedachte aan al die ellende; het is om van
.te gruwen, te ijzen; zij gruwt voor spoken, is daar
bang voor.
GRUWZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), gruwelijk, afschuwelijk, verschrikkelijk: een grugvzuaat diet; eat
gruwzaam lot; een gruwzame flood. GRUWZAAMREID, v. verschrikkelijkheid ; wreedheid; (...beden), lets gruwzaams, akeligheid: een levee vol ellende

en grwiczaamheden.

GUACHARO, m. (-'s), (nat. hist.) de vetvogel. eon
nachtvogel in Z.-Amerika, welks vet aan de Indianen olie verschaft.
GUAJAKHARS, o. een bruingroen hays, dat door
uitbranding uit pokhout gewonnen wordt en als
geneesmiddel client; ...ROUT, o. pokhout.
GUANO, v. zekere hulpmeststof, bestaande nit den
verdroogden mest van zeevogeis, die op onbewoonde
eilanden en klippen in den loop der eeuAven tot
dikke lagen is opeengehoopt; de beste soort is de

Peraaansche g aan,
GUARANA, v. zekere op ehoeolade gelijkende stof,

GUIT.
die door de Indianen in Z.-Amerika als cacao wordt
gebruikt, en in Europa als middel tegen hoofdpijn,
GUARANINE, v. (scheik.) zeker alcaloide in koffie
en thee.
GUAVES, v. my. (in Oost- en West-Indio) de smakelijke, saprijke vruchten van den guavenboom, die
oorspronkelijk in Amerika thuis behoort.
GUELFEN, m. my. zie WELFEN.
GUERIDON, ook GERRIDON, m. (-s), eene soort van
hoogen lichtstandaard of kandelaar; (ook) een hoog
tafeltje op een in drie pooten eindigenden voet, b. v.
dienende om een bloempot op te plaatsen; (ook)
een stuk huisraad waarin het komfoor voor het
theewater wordt geplaatst.
GUERILLAS, m. my. (in Spanje) uit landlieden,
herders enz. gevormde lichtgewapende troepen, die
bij vijandelijke invallen en burgeroorlogen den „kleinen oorlog" (guerilla) voeren; yandaarguerilla-oorlog,
waarbij dergelijke ongeregelde benden den vijand
telkens afbreuk doen.
GUICH, ook GUIG, v. (w. g.) grimas, gezicht, bespotting : iemand de guig nasteken, hem bespotten.
GUICHELEN, (guichelde, heeft geguicheld), gekheid
maken, schertsen, spoiten, lachen: hij wil met iedereen guichelen; lachen en guichelen. Vgl. GOECHELEN.
GUICHELHEIL, ook GUICHELKRUID, o. (gew.)
zeker onkruid met fraaie roode bloemen, ook roode
basterdmuur geheeten.
GUICHELSPEL, o. gekheid, zinsbegoocheling, schijnvertoon: 't is maar guichelspel; ...STREEK, m. (...streken), bedrieglijke streek.
GUIDE (Fr.), m. (-s), (mil.) de manners (onderofficieren) die op de vleugels der pelotons of der division
geplaatst zijn en die de frontlijn hunner afdeelingen
moeten aangeven of het peloton geleiden; guides,
in verschillende staters (o. a. BelgiG) eene soort van
ruiterij.
GUIDON (Fr.), m. vizierkorrel op den loop van
een geweer; (muz.) notenwijzer, teeken op het einde
van een bladzijde dat de eerste noot van den volgenden regel aanwijst.
GUIG, v. zie GUICH.
GUIL, m. paard, inz. een oud, slecht paard, knol.
GUILLOCHEEREN, (guillocheerde, heeft geguillocheerd), eene versiering van dooreengevlochten
lijnen aanbrengen (op horlogekasten, wijzerplaten,
juwelierswerk enz.), (ook) het graveeren van zulke
lijnen op platen voor den druk van geldswaardig
papier (bankbilletten, wissels enz.). GUILLOCHEERMACHINE, v. (-s), de op eene draaibank gelijkende
machine waarmede men guillocheert.
GUILLOTINE (Fr.), v. (-s), valbijl, een tijdens de
Fransche revolutie (1791) in gebruik gekomen onthoofdingstoestel [genoemd naar den arts GUILLOTIN,
op wiens voorstel de valbijl werd ingevoerd].
GUILLOTINEEREN, (guillotineerde, heeft geguillotineerd), met de guillotine onthoofden.
GUINEESVAARDER, m. (-5), een vaartuig dat op de
kust van Guinea vaart.
GUINJE. v. (-s), (eert.) Engelsche goudmunt, ter
waarde van ruim f 12,50, Eng. guinea [zoo genoemd
onidat de eerste guinjes geslagen werden van goud
uit Guinea].
GUIPURE-KANT, v. zekere soort van kant, waarbij
een dikke draad of een mal uit stijf papier, die den
ointrek der kant aangeeft, met zijde of garen wordt
omwonden.
GUIRLANDE (Fr.), v. (-s), slinger van groen en
bloemen, bloemfestoen: de octal ,c a s met vlaggen en

guirlandes versierd.
GUIT, rn. (-en), landlooper, schavuit, booswicht:

cern' ye goiters hebben bij den burgemeester de glazen ingesmeten; een booze gait; (inz.) deugniet, ondeugd (zonder ongunstige bijbeteekenis) : als ik den gait te pakken krijg, zal ik het heat betauld zetten; die kleine
g it. sehelmsche jongen ; Schalk, iemand die guiten•
streken uithaalt, grappenmaker: o, het is Z0952, gait;
daar heeft t to die gait mij n hoed verstopt. G-UITJE, o.(-s).

GUITAAR.
GUITAAR, v. zie GITAAR.
GUITACHTIG, bn. (-er, -st),

schelmachtig; schalkachtig. GUITACHTIGHEID, v. (...heden).
GUITEN, (guitte, heeft geguit), (veroud.) spotten,
den gek steken, schelden: (gew.) schreien, drenzen:
dat kind loopt den heelen dag fe guiten; (ook) huilen,
gieren van den wind: wat quit die wind in den
schoorsteen.

GUITENSTREEK, m. (...streken), guitige streek,
schelmerij (zelden in ongunstigen zin): die jongen
itaalt altijd guitenstreken uit;
o. (-ken), guitenstreek: hij brengt iedereen aan het lachen als hij

zone guitenstukken vertelt.
GUITERIJ,

guitigheid.

v. (-en), schelmerij, boevenstuk; (ook)

GUITIG,

bn. bw. (-er, -st), schalksch, schelmsch:
itY heeft zoo'n guitig gezicht; een guitige knaap, een
aardige jongen, die vol guitenstreken zit; een guitig
ontwoord; — bw. op guitige wijze: hij kijkt zoo guitg, hij heeft zeker iets in den zie. GUITIGHEID, v.

,...heden).

GUITZAK,
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openstaan : zijn broek gulpt.
GULUIT, bw. gulweg.
GULWEG, bw. ronduit,

zonder omwegen: hij be-

kende gulweg zijn ongelijk.
GULZIG, bn. bw. (-er, -st), begeerig, gretig, vraatzuchtig, snel en onmatig spijs of drank verorberende

wees niet zoo gulzig; met gulzige teugen ledigde
zijn
glas; met gulzige blikken keek hjj naar het brood;
— bw. op een gulzige wijze: gulzig eten.
GULZIGAARD,

slokop.

m. (-5), iemand die gulzig is, vraat,

GULZIGHEID, v. vraatzucht: gulzigheid is een leelijke
eigenschap; daar heeft hij zich door zijn gulzigheid al

verslik,t.

m. (-ken), (gew.) guit, schelm: die guit-

zakken hebben min geld gestolen.
GUL, bn. bw. (-ler, -st), bol: een guile wind; zacht,
murw, los: in het gulle zand loopen, het mulle zand;
zonder toevoeging, enkel: gullen wijn drinken, wijn
drinken zonder er jets bij to eten; onder de guile zon,
in de barre zon; slap, vloeibaar: guile boter; guile
brij, dunne pap; (van personen) zachtaardig, goedig.
vrijgevig, mild: hij is gul van aard; gul zijn, met jets ;
een guile gastheer, die gastvrij ontvangt; laten wij
wizen gastheer dankest voor zijn gul onthaal; guile tofelvreugd, ongedwongen vroolijkheid bij een maaltijd; er heerschte een guile toon, een hartelijke toon;
een guile lack, een goedmoedige, hartelijke, rondo
lach; — bw. op guile wijze:
ontving 7nj gul; gul
aangeboden, gul aangenomen, gezegd als men een
van harte gemeend aanbod zonder bedenken aanneemt; ronduit: ik meet gul bekennen, dat ik me vergist heb.
GUL, v. (-len), zekere visch die sterk op schelvisch gelijkt. ook gulk en gulletje geheeten.
GULAARDIG, bn.
GULDELING, in.

poling.
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zijn glas ?nelk met een paar gulpen leeg; (gemeenz.1
split (voor in een mansbroek): je gulp staat open.
GULPJE, o. (-5).
GULPEN, (gulpte, heeft gegulpt), gutsen, plotseling
met een dikken straal to voorschijn komen: het
bleed gulpte uit de wonde; met groote teugen drinken,
zwelgen :
gulpt dat bier zoo maar naar binnen;

(-er, -st), gulhartig.
(-en), zekere appel, gouden pip-

bn. gouden: zfj aten uit gulden schalen;
de orde van het Gulden vlies, zie VLIES; (fig.) de
gulden eeuw, de goudei eeuw, zie GOUDEN; een
gulden les, een les die veel waard is, een voortreffelijke raadgeving; (rek.) de gulden regel, de regel
van drieen; de gulden middelmaat, het juiste midden.
GULDEN, m. (-s en gulden), zeker zilveren muntstuk, ter waarde van 100 cents: een gulden wisselen;
GULDEN,

een zak guldens; de guldens laten rammelen; het kost
vhf gulden; dat stuk land is 2000 gulden waard. GULDENTJE, o. (-5). [De gulden was oorspronkelijk een
gouden munt, zie FLORIJN en GOUDGULDEN.]
GULDENBOEK, o. het rijk gebonden boek waarin
vorstelijke en hooggeplaatste bezoekers van een
museum, eene tentoonstelling enz. hunne handteekening plaatsen; ...GETAL, o. (tijdr.) het getal dat
aanwijst welk jaar van den maancirkel aangebro-

ken is; ...ROEDE, v. zekere heideplant, goudroede.
GULDENSGOED, e. oesters ter grootte van een
gulden: het guldensgoed bracht op f 5,50.
GULDENWATER, o. fijne brandewijn, waarin men
geslagen goudbiaadjes doet; ...WEIT, v., Australische gu,ldenweit, eene soort van reuzentarwe.
GULHARTIG, bn. bw. (-er, -st), openhartig, harte-

lijk, welgemeend: evn gulhartige raadgeving. GULHARTIGHEID, v. gmv. openhartigheid, oprechtheid.
GULHEID, v. het gul zijn. (inz.) mildheid, vrijgevigheld, hartelijkheid ;
(...heden), bewijs van mildheid.
GULK, zie GUL (1ste art.).
GULP, v. (-en) [gew. GOLP, GALP], dikke straal,
stroom, die plotseling to voorschijn komt of over
jets wordt uitgestort: er kwam, in eens zoo'n gulp
water uit de pomp; groote teug of siok: hi/ drostk

GUMMI, o. gom: gummi Arabicum, Arabische gom;
(inz.) als verkorting van gummi-elasticum, gomelastiek, caoutchouc, in vele samenst. ter aanduiding dat het bedoelde voorwerp van gummi is gemaakt: gummi-tafelkleedem; gummi-banden (om de
wielen van rijtuigen, wagens enz.); gummi-poppen, enz.
GUNNEN, (gunde, heeft gegund), gaarne zien dat
een ander lets heeft of ontvangt, niet benijden:

iemand alles goeds gunnen; ik gun hem dat buitenkansje van /torte; hij gunt niemand iets; ik gun je

pret! (of dat gun ik je !), van iets onaangenaams dat
men gaarne aan den ander overlaat; uit gunst verleenen, schenken: gunt mij uwe welwillende aandacht;
Set is u van harte gegund, gezegd als men jets aan
een ander afstaat; toestaan:
gunde rich den tad
niet om, to eten; eene aanbesteding gunnen, de uitvoering van het werk aan iemand toewijzen; de levering
is hem, gegund; het perceel is niet gegund, niet toegewezen. GUNNER, m. (-s), GUNSTER, v. (-5), die

gunt. GUNNING, v. het gunnen; inz. de toewijzing
van eene leverancie, aanbesteding, een bed: de gunning is aangehouden.
GUNST,

v. (-en), gunstige gezindheid, genegenheid:

ik verheug mij in zone gunst; ik beveel mij aan in
owe gunst; b iemand in de gunst staan, in de gratie
zijn; begunstiging: het is sneer gunst dan kunst,
gezegde om aan to duiden dat benoemingen dikwijls
aan gunst to danken zijn; 'verzoeke om de gunst en
recommandatie, om de klandizie en aanbeveling;
blijk van eene gunstige gezindheid: iemand eene
gunst bewijzen.
GUNSTBEJAG,

o. het aanwenden van (niet altoos

eeriijke) middelen om in iemands gunst to geraken;
...BETOON, o. het betoonen van gunst,gunstbewijs;
...BEWIJS, o. blijk van eene gunstige of
welwillende gezindheid; ...BRIEF, m. (...brieven),
uit guest verleende brief, privilegie of open brief

eons vorsten.
GUNSTELING, m. (-en), GUNSTELINGE, v. (-n).
iemand die begunstigd wordt, die bij een ander in de
gunst staat: een gunsteling des kortings ; (ook) een beweldadigde, die daardoor van zijn weldoener afhankelijk is, werktuig, creatuur.
GUNSTELOOS, bn. (w. g.), zonder gunst, uit de
gun
GUNSTGENOOT,
UstN
m. (-en), (bijb.) die deelgenoot is
van iemands gunst, gunsteling; ...GODINNEN, v.
my. (fab.) de drie Gratien.
GUNSTIG, bn. bw. (-er, -st), goedgezind, welwil1 end: God zij u gunstig; het voorstel vend een gunstig
o nthaal, vend bijval; good, voordeelig: de wind was

g unstig; het weir is gunstig voor het gewas; een gunstig
jaar, waarin voordeel word behaald; een gunstige
gelegenheid, een geschikte gelegenheid; een gunstig
voorkomen, een aangenaam, innemend voorkomen;
— bw. (van wijze): hij was gunstig gestemd; hij is
mij gunstig gezind; het boek wera gunstig ontvangen,
42
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vond een goed onthaal; een toinkelhuis, gunstig gelegen op een der beste standen der stad ; het oordeel luidde
niet gunstig, ongunstig, nadeelig. GUNSTIGHEID, v.

GUNSTRIJK, bn. bw. (-er, -st), rijk in het bewijzen
van gunst, goedgunstig: o, gunstrijk Opperheer !
GURKJE, o. (-s), augurk.
GUST, bn. (van vee) niet drachtig: een guste hoe;
(fig.) dat is guste kost, schrale, magere kost, zonder
vleesch of spek.
GUTS, v. (-en), (tram.) een beitel die in dwarsdoorsnede een gebogen vorm heeft, een beitel met
hollen bek; —BEITEL, m. (-s), guts.
GUTSEN, (gutste, heeft gegutst), (timm.) met eene
guts uitsteken, uithollen.
GUTSEN, (gutste, heeft gegutst), tappelings neerstroomen : het zweet gutst langs zyn voorhoord ; het bloed
gutste uit de wond ; het regent dat het gutst, dat het giet.
GUTTAPERCHA, v. (eig. getah-pertjah,. d. i. gom
van Sumatra), het in de lucht tot een taaie, lederachtige stof verdroogde melksap van zekeren Indischen boom; guttapercha is lucht- en waterdicht en
wordt voor slangen, drijfriemen, schoenzolen en vele
andere doeleinden gebruikt; —PAPIER, o. ondoordringbaar papier tot afsluiting van inmaakpotten,
voor het bedekken van wonden enz.
GUTTEGOM, ook GITTEGOM, v. een roodachtig
gele, harde en blinkende gomhars, die verkregen
wordt van zekeren boom in Siam; dient als verfstof, en in de geneesk. als afdrijvend middel.
GUTTURAAL, bn. tot de keel behoorende : de gutturale letters, (of als zn.) de guttaralen, de keelletters.
GUUR, bn. (-der, -st), (van personen) (w. g.) stuursch,
onvriendelijk: een guur mensch; (van het weder)
koud, onaangenaam: het is guur weer; de noordenwind is guur; een gure najaarsdag ; de gure wintervlagen. GUURHEID, v.

GYMNASIAAL, bn. op het gymnasium betrekking
hebbende, daartoe behoorende: gymnasiaal onderwijs.

GYMNASIAST, m. (-en), leerling aan een gymnasium. GYMNASIUM, o. ( sia, -sign), waar de beoefemng van het Grieksch en Latijn gepaard gaat met
het onderricht in de nieuwere talen, wis- en natuurkunde enz.
GYMNAST, m. (-en), iemand die de gymnastiek
beoefent als vak of als uitspanning. GYMNASTIE,
v., GYMNASTIEK, v. de kunst en leer der stelselmatige lichaamsoefeningen, waardoor de spierkracht,
gezondheid en schoonheid van het menschelijk
lichaam bevorderd worden; (ook) die oefeningen zelf:
gymnastiek doen, gymnastiseeren; naar de gymnastie gaan, op de gymnastie zijn, naar, op de gymnastiekles gaan of sun; ook in talrijke samenstellingen die op het onderwijs of de beoefening der gymnastiek betrekking hebben: gymnastiekleeraar, -lee,
-cursus-, -school, -zaal ; gymnastiektoestellen (waaraan
de gymnastische oefeningen worden verricht) ; gymnastiekschoenen (die men bij het gymnastiseeren
draagt); gymnastiekvereeniging, -verbond (vereeniging,
bond van gymnasten); gymnastiekuitvoering (voorstelling gegeven door gymnasten), enz. GYMNASTISCH, bn. tot de gymnastiek behoorende : gymnastische oefeningen. GYMNASTISEEREN, (gymnastiseerde, heeft gegymnastiseerd), de gymnastiek
beoefenen, bepaalde lichaamsoefeningen uitvoeren.
GYMNOSOPHISTEN, m. my. de oude Indische wijsgeeren, die zich door onthouding en strenge levenswijze onderscheidden (Brahmanen enz.).
GYNAECEUM, o. (...cea), vrouwenverblijf, harem.
GYNAECOCRATIE, v. vrouwenregeering.
GYNAECOLOGIE, v. (gen.) leer der vrouwenziekten.
GYROMANTIE, v. het waarzeggen uit magische
kringen. GYROMETER, m. (-s), instrument waarmode men de omdraaiingssnelheid van de as van
machines berekent. ,GYROSCOOP, m. (...scopen),
zeker toestel waarmede men de ronddraaiende beweging der aarde kan aantoonen.
-

H.
H, v. (-'s), 8ste letter van het alphabet; de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek, die met h beginnen; —
Romeinsch cijfer voor het getal 200; —
in afkortingen:
— Heilig — (voor den naam van een
Heilige); —
— hydrogenium — waterstof (scheik.); —
— herba (kruid) of hora (uur) — (op recepten);
hoog — (in bestekken enz.); HA. of H.A. - hectare; - Hoogstdezelve enz. ;
?D.
Hoogduitsch; Hd. of Hgd.
- hoc est — dat is;
it. e.
Hun-Edelachtbaren; H. E. A.
- Hun-, Haar-Edele — (op adressen),—
H-Ed.
— Hoogedelgestrenge;
H. E. G.
Hoog-Edelgrootachtbure; H. E. G. A.
- Her vormd ; —
fiery.
Ha. of H. G. — hectogram; —
— hydrargyrum — kwik (scheik.); —
Hg.
— Hare Hoogheid;
H. H.
— de Heilige — (voor de namen van
Heiligen) ;
— de Heeren ; —
IL
H.

HH. KK HH. — Hunne (of Hare) Koninklijke Hoogheden;
KK. MM. — Hunne (of Hare) KoninklYke Makse
— Hunne —(of Hare) Majesteiten; HH. MM.
- Hare Koninklijke Hoogheid; H. E. H.
- Hare KeizerlYke en Koninkljjke
H. KK. H.
Hoogheid; —
— Rare Koninklijke Majesteit; —
H. K. M.
HL. of H. L. — hectoliter; —
— hoc loco — to dezer plaatse; —
h. l.
— hora locoque consueto — op gewoh. l. q. c.
nen tijd en plaats (bij aankondigingen van promoties, officieele
plechtigheden enz.); —
— Hare Majesteit; —
H. M.
H.11. of H. M. — hectometer; —
— Heilige Roomsche Rik; —
H. R. R.
— Heilige Schrift; —
H. S.
H.S. of Hs. — handschrift ; —
— hoc tempore — op dezen tijd; —
h. t.
— Hoogwelgeboren.
H. W. G.
tw.
uitroep
om verschillende gemoedsaanHA,
doeningen te kennen te geven: ha, ha ! (om het
lachen uit te drukken); ha! daar is hi j ! (uiting van,
vreugde of blijdschap); ha ! hoe stuiptrekt die vervloekte ,
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schelm in zfin bloed ! (uiting van wreeden lust) ; ha! i die in elkaar geslagen kunnen worden en die dienen
ik heb het gevonden! (uiting van blijdschap).
om kleedingstukken te sluiten : die japon wordt niet
HAAG, v. (hagen), heg, heining van struikgewas:
dichtgemaakt met knoopen, maar met haken en oogen;
eene dichte haag; — het roer in de haag steken, wegzet er maar een haakje aan; (fig.) er zijn veel haken
loopen, deserteeren; (gew.) achter de haag loopen,
en oogen aan die zaak, de zaak is niet eenvoudig of
(van leerlingen) heimelijk de school verzuimen, spijto wikkelen, geeft aanleiding tot allerlei geharrebelen; (Zuidn.) achter de haag trouwen, in verboden
war ; de wereld is vol haken en oogen, vol wederwaaromgang levee; (dicht.) laag boschje; den Haag (verdigheden, vol twist en tweedracht; een gebogen
korting van 's-Gravenhage); (gew.) stuk land dat
ijzer dat met een oog aan een muur, een deur, een
door eene haag is omgeven; (steenb.) tas van ongeraam enz. zit en welks punt in een ander oog kan
bakken steenen, zoo opgebouwd dat de wind er door
geplaatst worden ten einde die deur enz. vast to
spelen kan. HAAGJE, o. (-5).
zetten, windhaak: zet de deur op den haak, anders
HAAGAPPEL, m. (-s, -en), vrucht van den haagwaait hij toe; een metalen omgebogen punt die in
doom; —BOOM, m. (-en), zekere heester, haagdoorn.
den muur enz. wordt geslagen om er iets aan op
HAAGBES, v. (-sen), ...BEZIE, v. (...zien), haagto hangen : sla een haak in den muur voor het schilappel; (ook) wilde bes, braam.
derij ; ik, heb min jas maar aan een van de haken yeHAAGBEUK, m. (-en), eene soort van beuk, die het
hangers; omgebogen punt van een anker enz., bek:
meest voor heggen gekweekt wordt. HAAGBEUeen anker met twee haken; (muz.) enkele en dubbele
KEN, bn. van haagbeukenhout: haagbeuken kammen
haken, achtste en zestiende noten, zoo geheeten naar
(in een rad). HAAGBEUKE:N - HOUT, o. het hout van
den weerhaak waardoor zij in het notenschrift warden haagbeuk, dat wit en zeer hard is.
den aangeduid; —
HAAGBOSCH, o. (...bosschen), struikgewas, kreueen stok waaraan een ijzeren haak is bevestigd,
pelbosch.
bootshaak, puthaak enz.: het schip met den haak aan
HAAGDOORN, HAAGDOREN (ook HAGEDOORN),
den w al halen; haal die balken met den haak hier
m. (...doornen en ...doyens), zekere heester die veel
naar toe; —
tot heggen wordt gebruikt, meidoorn.
(timm.) winkelhaak, een ijzeren of houten werkHAAGEIK, m. (-en), (plantk.) lage eikeboom, steentuig in den vorm van eon rechten nook : het hout in
eik; ...EKSTER, v. (-s), zekere vogel, tuinekster.
den haak schaven, zoodanig afschaven dat het in
HAAGHUIS, o. (steenb.) loods waar de , den haak past, rechthoekig is ; dat is niet in den
gevormde, reeds gedeeltelijk droge steenen op latten
haak, niet haaksch, (fig.) er hapert iets aan, het is
worden gelegd om winddroog te worden.
niet in orde; het is buiten den haak, het komt to
HAAGMES, o. (-sen), snoeimes; ...PUIT, m. (-en),
onpas; —
(Zuidn.) boomkikvorsch.
een schrapjo in den vorm van een haak dat de
HAAGSCH, bn. van 's-Gravenhage: het Haagsche
leerling, die leert schrijven, ter oefening op het pabosch; Haagsche bluf, Haagsche wind.
pier moet zetten: hij leert beentjes en haakjes schriyven,HAAGSCHAAR, v. (...scharen), een groote schaar
Linz.) benaming voor de haakvormige schrapjes waarom de hagen to snoeien; ...VORSCH, m. (-en), haagtusschen men een in den zin ingeschoven opmerking
puit; ...W.EDUWE, v. (-n), (Zuidn.) ongehuwde moeplaatst, ( ): iets tusschen haakjes zetten ; tusschen twee
der; ...WINDE, v. (plantk.) eene der drie soorten
haakjes, in parenthese; (fig.) tusschen twee haa7cjes.
van het geslacht winde, die in Ned. in 't wild worik ben getrouwd, laat ik dat even opmerken; (wisk.)
den gevonden.
de schrapjes waartusschen een samengestelde vorm
HAAI, m. (-en), (nat. hist.) zekere groote roofvisch,
wordt geplaatst om hem als een getal to doen bedie ook menschen aanvalt: er zUn haaien op de kust,
schouwen: de haken wegwerken, door bepaalde be(fig.) er is gevaar; hy is naar de haaien (of die is voor
-werkingen den vorm zoo herleiden dat de haken
de haaien), hij is verloren; (zeew.) schuldeischer;
onnoodig worden. HAAKJE, o. (-5).
(gew.) een vrouw of meisje, die wat aandurft, die
HAAKACHTIG, bn. naar een haak gelijkende.
niet op haar mondje is gevallen.
HAAKBAND, m. (-en), band -, ring met haken;
HAAIBAAIEN, zie HEIBEIEN.
...BEENTJE. o. (ontl.) een der beenderen van den
HAAIEBEK, m. (-ken), bek van een haai; (scheepst.)
handwortel, van de voorknie van een paard enz.;
langwerpige insnijding in het doek der kampagnetent ;
(ook) een (beenen) staafje met een haak, waarvan de
...MAAG, v. (...magen), enz. maag enz. van een haai.
haaksters zich bedienen; ...BLOEM, v. (-en), (gew.)
HAAIEN, (haaide, heeft gehaaid), den baas spelen,
haaklelie; ...BLOK, o. (-5, -ken), een blok of katrol
zich met alles bemoeien, (ook) rumoer maken.
met een haak; ...BOEKJE, o. (-s), boekje, waarin het
HAAIENVANGST, v. het vangen van, het jacht
haken wordt geleerd; ...BOUT, m. (-en), bout die
maken op haaien; ...VEL, o. de bereide huid van
met een haak voorzien is; ...BUS, v. (-son), (eert.)
den haai, segrijn.
eene soort van vuurwapen, dat een haak aan de
HAAIROG, m. (-gen), (nat. hist.) eene soort van rog,
schacht had; ...GAREN, o. soort van garen om mode
ook spitsmuil geheeten; ...VISSCHEN, m. my. (nat.
to haken; ...KNEVEL, m. (-s), een groote omgebohist.) eene groep van kraakbeenige zeevisschen.
gen kneyel of snort ...LASCH, v. (...lasschen), (timm.)
HAAK, m. (haken), een gebogen voorwerp van een
haakswijs gemaakte lasch of houtverbinding; ...LEof ander metaal, dienende om iets vast to houden.
LIE, v. (...lien), (gew.) zekere plant, lelie-narcis;
to grijpen, tot zich to trekken, aan op to hangen
...MORTIER, m. (-s), (eert.) een kleine handmortier
enz.: een touw met een haak; (scheepst.) scherpe haken,
voor granaten ; ...NAALD, v. (-en), stalen haakkleine, puntige haken aan een touw of long om
beentje; ...NOOT, v. (...noten), (muz.) noot met een
kisten mode op to hijschen; de haak van den heugel,
haakje, een achtste of zestiende foot; ...PATROON,
waar de waterketel aan hangt ; (slag.) de haak waar
o. (...tronen), (handw.) voorbeeld om na to haken;
het vleesch aan hangt: het vleesch kost nab schoon
...PEN, v. (-nen), ...PENNETJE, o. (-s), haakbeentje;
aan den haak 30 cents, geslacht on van het vuil ont...PLOEG, m. (-en), eene soort van ploeg met een haak.
daan ; aan den haak slachten, in plaats van zelf te
HAAKS, bw., HAAKSCH, bn. (timm.) volgens (of
slachten, van den slager rookstukken enz. koopen;
in) den (winkel)haak, rechthoekig: een balk haaks
het hangt nog aan den haak, is nog niet afgedaan,
afwerken; dat bout is niet haaksch.
nog niet beslist; iets aan den haak hangen, de zaak
HAAKSCHOT, o. (-en), (slotenm.) een ijzer met een
opgeven, (ook) op de lange baan schuiven; (vissch.)
haak dat de sluiting grijpt: een insteekslot met haakhook, aan een hengel: met den haak visschen, henschoten voor schuifdeuren; ...SCHRAP, v. (-pen),
gelen; hi/ is aan den hack, is gevangen; een meisje
...SCHREEF, v. (...schreven), (timm.) de lijn - die
teen vrijer) aan den haak krijgen (of pikken), aanklamhaaks op de hartschreef wordt gezet; ...SLEUTEL,
pen, machtig worden om mee uit to gaan; (naaist.)
m. (-s), looper, slothaak (bij slotenmakers on dieven):
haken en oogen, kleine koperen haakjes on ringetjes,
...SLUITING, v. (-en), (aan kleedingstukken) eene

HAAKSPIJKER.

HAAR.

sluiting door middel van haken en oogen; ...SPIJ- KER, m. (-s), omgebogen spijker; ...STANG, v. (-en),
(stoommach.) een werktuig met een weerhaak, dat
gebezigd wordt om de riemen zonder einde in een
fabriek op de draaischijven to werpen;
m.
(...steken), (handw.) een steak zooals men die maakt
bij het haken; (zeew.) knoop die met het eind van
een talreep om den hoek eener talie geslagen wordt.
HAAKSTER, v. (-s), iemand die haakt.
HAAKSWIJS,
bw. (timm.) behoorlijk naar
den (winkel)haak: haakswfjs werken.
HAAKTAND, m. (-en), (bij een paard) op zichzelf
staande kegelvormige tanden aan weerskanten van
het gebit; ...TANG, v. (-en), tang met haken, nijptang.
HAAKVORMIG, bn. den vorm van een haak hebbende.
HAAKWERK, o. zeker vrouwelijk handwerk, dat
door haken wordt uitgevoerd; (ook) het werk waaraan men bezig is to haken: ik heb min haakwerk(je)
laten liggen; ...WORM, m. (-en), zekere ingewandsworm; ...ZEEL, o. (-en), haketouw.
HAAL, v. on o. (halen), heugel, ijzeren haak met
ketting waaraan de ketel boven het vuur hangt:

o. water dat men, in tijd van schaarschte, van elders
gehaald heeft; ...WIJN, m. slijterswijn.
HAAM, m. (hamen), (vissch.) een soort van schepnet aan een langen steel; (gew.) een op den haam
gelijkend net waarmede kinderen musschen vangen; —
(gew.) een bekleedsel van dikke stevige stof om
den bovenrand van zakken: zakken me/i. hamen;
[gew. m.] een lederen of houten juk om den
hals van trekpaarden, gareel; (gew.) een netvormig
samenstel van touwtjes om den kop van een paard,
dat men daaraan voortleidt. HAAMPJE, o. (-s).
HAAMBLOK, o. (-ken), gareelblok; ...HOORN, m.
(-s), het uitsteeksel aan weerskanten van het haam.
waarover de strengen en riemen loopen; ...HOUT,
o. (-en), dwarshout of zwengel aan een wagen, waar
de trekstrengen van het paard aan vastliggen:
...KUSSEN, o. (-s), het opgevulde deal van het haam
dat op den hals van het paard rust.
HAAN, m. (hanen), het mannetje bij de meeste
hoenderachtige vogels, inz. dat van het tamme hoen:
zes kippen met een haan; een gesneden haan, een
kapoen; hi" is baas in 't kippenhok als de haan er
niet is, schertsend van iemand die weinig to zeggen
heeft; — dear kraait geen haan naar, daar zal niemand ooit jets van hooren; — geen twee hanen op
eene werf, niet twee hoofden in eene zaak; — zijn
haan kraait koning, hij overwint, hij krijgt zijn zin;
(scherts.) laat hem
—engoed hankraitwe ker,
nog maar eens roepen (wanneer men niet terstond
komt als men geroepen wordt) ; — 't is kippetjespraat,
cle haantjes lachen er one, 't is beuzelpraat, gekkenpraat; — hij stapt als een haan van een stooter,
schertsend gezegd als iemand parmantig loopt; —
(len gebraden haan spelen, den grooten heer uithangen; — den rooden haan laten kraaien (of op het dak
zetten), een huffs, een dorp enz. in brand steken;
een bijdehand persoon, iemand die
—eenha ntje,
zich de kaas niet van het brood laat eten, een nijdig
ding: 't is zoo'n, haantje; — hij is altUd haantje-devoorste, altijd vooraan als er iets uitgehaald most
worden; —
een windwijzer in den vorm van een haan: de
haan van, den toren; (aan vuurwapens) een gebogen
beweegbaar gedeelte bij de pan, dat vroeger den
on nu op slaghoedje of slagpin
-vuursteen droeg
neerkonat en zoo het schot doet afgaan : den haan
overhalen, spannen; den dean in rust zetten; (aan
een kraan) de sleutel, die dient om het al of niet
uitstroomen van de vloeistof (of van den stoom)
to regelen; (in de schijf van een blok of katrol) een
vierkant stukje koper waarover de schijf loopt.
HAANDER, m. (-5), (gew.) gevlochten korf om
vruchten in to zamelen.
HAANDERIKKEBLOEM, v. (-en), (gew.) de gemeene
koekoeksbloem.
HAANSTEEN, m. (-en), ingewandssteen der hanen.
HAANTJE, o. (-s), zie HAAN.
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kort de heal wat in: de pot hangt te dicht op het vuur.
HAAL, m. (halen), de daad van halen, een trek,
een ruk: een heal met de zaag ; met een flinken heal
trek hij het schip aan den wal; de heal was te sterk :
het touw brak ; nog een haaltje en we zijn er, nog een
ruk; eene sigarette in een pear halen oprooken; hij dronk
het glas in e'en heal leeg, in eene thug; (gemeenz.)
een slag met een touw, een stok enz.: hfj gaf hem
een haal; (met de schrijfpen) een trek: ho schrijft
met dikke halen; hij maakt een mooien heal aan zfin
hoofdletters; ophaal, neerhaal; HAALTJE, o. (-s); —
aan den heal gaan (of zijn), op den loop gaan (of zijn).
HAALBAAR, bn. (kaartsp.) ik heb geen haalbaren
trek in min hand, ik kan geen trek halen.
HAALBIER, o. schraal, dun bier.
HAALBOOM, m. (-en), ijzeren stang, dwars door

den schoorsteen, waaraan de (keuken)haal wordt
opgehangen.
HAALBOOM, m. (-en), (papierm.) een boom of staak
van 12 voet lengte, waarmede de papierpers wordt
aangedraaid; ...BOTER, v. boter, die men in den
winkel haalt; ...ENDJE, o. (-5), (zeew.) kleine touwties tot het aanhalen van een dikker touw, jaaglijntje.
HAALDER, m. (-5), haler, iem. die haalt: ik zie
liever brengers dan haalders, gezegd tegen iemand
die geld komt ophalen; (ook) haaltouw.
HAALKAN, v. (-nen), kan, gebruikt tot het halen
van drank, olie enz.: bier bo de haalkan.
HAALKETTING, m. (-en), de ketting waaraan de
schoorsteenha al hangt.
HAALKETTING, m. (-en), de ketting aan het achtereinde der balans van een ophaalbrug, die diem
om dit naar beneden to trekken als men de val of
klep der brug wil ophalen; ...MES, o. (-sen), een
sikkelvormig mes aan een langen houten steel.
waarmede de boeren het riet uit de sloot op het
land halen; (bij kuipers, wagenmakers enz.) een
snijmes met twee handvatten, boommes.
HAALOVER, m. en v. (w. g.) iemand die alles tot
zich haalt, die alles regeeren wil, bans, manwijf:
heeft zoo'n haalover van een vrouw ; (ook) jong
zeeman.
HAALPEN, v. (-nen), een zware pen met ronden
kop, die in de dekzerken van een sluismuur worth
vastgegoten en waarom de schippers hun haak of
touwen slaan, bolder; ...STEE.N, m. (-en), een vierkante gehouwen steen, in de muren eener sluis.
met een uitgeholde kom. waarin zich eon zware
ijzeren ring aan een vastgegoten ringbout bevindt,
en dienende om de schippers de doorvaart gemakkelijk to maken; (ook) een steen op eene trade, waarin
een ijzeren ring is bevestigd, om er To schepen aan
vast to leggen; ...TOUW, o. (-en), een touw dienende
em jets aan to halen of op to trekken ; ...WATER,

HAANTJEPIK, m. heintjepik, de duivel.
HAAR, pers. vnw., v. enk. on mv., 3de on 4de n.:
zeg het haar; hU gaf hear een kus (aan haar); ik zie
decor; roep haar, zie ZIJ;
bez. vnw., v. enk. en mv. HARE: haan racier.
hear kind, hare rester; z?..j heeft Karen man verloren,

dit zijn hare bloonen.
HAAR, o. de fijne, buigzame, in de lederhuid gewortelde buisjes, die het lichaam van menschen on
hoar, grof haar, haar van
dieren bedekk- en
meerdere of mindere dikte; zacht haar; lang hear;
/-its net haid en hoar opeten. geheel en al ; het haar
(de kleur van het haar) heeft incloed op de schoonheid

en waarde can het paard; (jag.) haar en reeren, viervoetig wild en gevogelte; hoar of pluienen can jets
hebben. (fig.) willen weten hoe de zaak staat;
haar op de tancicn 1,6bben, (eig. van een roofdier dat
in den bek heeft en zich dien niet wit
buit
zijn
laten ontrukken) niet vervaard zijn, van zich of
turven spreken ; (van menschen inz.) het hoofd-

HAAR.

HAARKIES.

haar: hij heeft rood haar; zljn haar is grUs (bruin,
blond enz.) ; 71# zit goed in 't hear, heeft een mooi
hoofd met haar, veel haar; valsch hear, haar van
een ander dat men op het hoofd bevestigt (in tegenst.
met eigen hear) ; zen haar laten knippen (of snijden),
het doen korten; het haar opmaken, zich kappen;

breed; het scheelde geen haarbreed, of hy was overreden.

bloemen jn 't haar steken; zich het haar nit het hoofd
rukken, vol spijt zijn, wanhopig zijn; met de handen
in 't hoar zitten, niet weten wat te doen; iemandin
het hear vliegen (of zitten) hem aanvliegen, (ook)
met hem twisten; pijn in 't hear hebben, katterig
zijn; (ook) eene hoeveelheid afgesneden hoofdhaar:

een pond hear; de handel in hoar; flood hear, haar
dat niet van een leveed hoofd is afgenomen, maar
van een lijk;
(haren), een afzonderlijke haarvezel: zoo fijn
als een hear, zeer fijn, zich een haar uittrekken; er
is een hear in de seep; zorg meakt grijze haren, zorgen verouderen den mensch; ik, heb zooveel berouw

als haren op mlinhoofd,z liepinet loshangende haren;
zfin, hoed op e'en haartie (of op zeren haartjes)dragen,
los, zwierig, scheef op het hoofd dragen, (ook) een
haren die
haren,
weinig loszinnig zijn;
groeien op een plants waar ze niet hooren (b. v. in
neus en ooren) : wild haar in den ours hebben, (fi•.)
moeilijk te regeeren zijn; els Iti'j ender .?cordt, zullen
de icilde haren wel nib:viten, zal hij wel bezadigder
worden, zijn jeugdige loszinnigheid laten voren;

—envaserlitwezijnhare,marnietzu',srekn,
slechte eigenschappen hebben een taai (even; —
gekrulde haren, gekrulde zinnen, gezegde om een vooroordeel tegen krulhaar uit to spreken; — mn haren
rezen, te beige, gingen rechtop staan (van schrik, van
angst enz.); — jets er met de haren bU steepen (of
trekken), lets met geweld, op gezochte wijze er bij to
pas brengen (b. v. in een gesprek); — jets op horn;
en snares zetten, er alle krachten voor inspanneu.
alle zeilen bijzetten; —
gene hoar, niet een enkel haar: geen haar op Mid. / 1.
hoofd dat er aan dcnkt, ik denk er volstrekt niet
aan; iemand geen hear krenken, hem volstrekt geen
leed of schade doen; geen verkeerd hear hebben, door
en door good zijn; er is geen haar goed aan, er deugt
niets van, hij deugt in het geheel niet; — geen hew•,
niets: hij is een deugniet, ?near zfjn broer is geen haar
bete?; ik geloof er geen hear van; er is geen hear van
aan, er is niets van waar; — een hear, een kleinigheld, nagenoeg niets: het scheelde ?near een haar, of
hij was over board gevallen; — op een hear, nauwkeurig, volkomen: jets op een haar(tje) weten, op een
prik, haarfijn; zij gelfjken elkaar op een hear; —
(plantk.) de op haren gelijkende aanhangsels op
de opperhuid van planters: 'met haren begroeide bladen
en stengels; (ook) de haarvormige vezels aan de
wortels der boomen; —
(oliesl.) de uit paardenhaar vervaardigde omslagen,
waartusschen de met lijnmeel gevulde builen warden
geperst, zoodat de olie er uit loopt on het meel tot
koeken wordt samengedrukt.
HAAR, v. en o. (haven), (landb.) haarspit.
HAAR, bw. zie HOT (lste art.).
HAARACHTIG, bn. naar haar gelijkende, harig.
HAARBAL, m. (-len), een bal van haar die in de
maag van herkauwende dieren gevormd wordt.
bezoar; ...BAND, m. (-en), lint dat in de haren
gevlochten wordt; haarwrong: (anti.) de straalvormige band van het adervlies (van het oog);
...BEKLEEDING, v. (zeew.) een vermenging van
dierenhaar met teer, papier enz. die men op de romp
van een schip aanbrengt tusschen de buitenhuid ell
de houten dub beling; ...BEZEM, m. (-s), een bezem.
van haar vervaardigd; ...BLES, v. (-son), een vlok
haar op het voorhoofd; ...BORSTEL, m. (-s), schuier
met handvat om het hoofdhaar uit to borstelen;
...BUS, m. (-son), bos haren; (ook van dicht hoofdhaar): wet heeft h een, haarbos op zoo hoofd.
HAARBREED, o. in de uitdr. geen hea•breed, niet
de breedte van een haar, niets: hij week geen haar-
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HAARBUIS, v. (...buizen), ...BUISJE, o. (-s), (nat.)
zeer nauw buisje: in de haarbuisjes doen rich bijzon-

dere versch(jnselen voor, die men capillariteit noemt;
...CYLINDER, m. (-s), (ontl.) dat gedeelte van een
haar, dat buiten de opperhuid steekt.
HAARD, m. (-en), erf, wooing, in de zegsw. eigen
haard is goud waard; —
stookplaats (met rooster): er lag nog asch op den

heard; gezellig om den haard zitten; in hethoekje van
den heard, bij den haard, (bij uitbr.) in het gezellig
huisvertrek; (evenzoo) can den huiselijken heard; de
gemeene heard, de haard in eene herberg, de gelagkamer; —
(bij -verschillende takken van nijverheid) verwarming;stoestel voor het smelten van ertsen, User,
glas, ter verwarming der papierstof enz.; (bij vulkanen) onderaardsche ruimte, waar sterke verhitting
plaats vindt; (in kamers) eene soort van kachel die
van voren open is : een Engelsche heard; een gashaard,
die met gas gestookt wordt. HAARDJE, o. (-s).
HAARDASCH, v. gewone asch; ...BEZEM, m. (-s),
om den haard schoon to vegen; ...DORPEL, m. (-s).
(waterb.) een ciorpel dwars over den voorhaard van
een door het water gedreven melon.
HAARDFRISSCHEN, o. (smed.) het frisschen in den
haard In tegenst. met dat in een puddeloven).
HAARDFRISCHIJZER, o., STAAL, o. welijzer, staal
dat op doze wijze verkregen is.
HAARDGELD, o. (-en), belasting op de haardsteden:
...GIETERIT, v. (metaalw.) het gieten in open vormen in tegenst. met het gleten in flesschen of vormkasten); m. mv. ( hist.) huisgoden;
o. (-5), brandijzer; (ook) ijzer rondom den haard;
(ook) ijzeren staaf om het vuur op to rakelen, haardstok; ...KOEK, m. (-en), (gew.) zeker gebak, plaatkoek ; ...KOLK, v. (-en), haardkuil; ...E100L, v. (...ko
len), eene soort van Engelsche steenkool ; ...KUIL, rn.
(-en), de hull onder de baardplaat, waar de asch in valt.
HAARDOEK, o. een weefsel van paardenhaar, dat
b. v. gebruikt wordt voor zeven, als bekleedsel van
stoelen enz.; m. (-en), (bij kappers) doek om het
g.esneden haar op to vangen.
HAARDPAAL, m. (...palen), (waterb.) een der palen
waarop de voorhaard van een door het water gedreven molen rust; ...PLAAT, v. (...platen), plaat
(rooster) waarop het haardvuur ligt.
HAARDSTEDE, v. (-n), stookplaats: een huis met
vier haardsteden; huis en erf: voor haardsteden en
altaren 'redden, voor zijn vaderland strijden; naar
zijne haardstede wederkeeren. HAARDSTEDENGELD,
o. sehoorsteengeld, belasting op de haardsteden.
HAARDSTEEN, na. (-en), voor den haard liggende
stem; ...STOK, in. (-ken), (smed.) een ijzeren staat
voor het uithalen van sintels, om het vuur los to
stooten en op to rakelen, enz.; ...STOLP, v. (-en).
vuurstolp; ...VUUR, o. het vuur dat in den haard
brandt.
HAARFIJN, bn. bw. zoo fijn, zoo dun als een haar:
haarfijne buisjes, lijnen;
bw. uiterst nauwkeurig:

zij moest altos haarfijn weten; jets haarfijn uitleggen.
HAARGEZWEL, o. (-(en), (veearts.) een beursgezwel,
dot een grauwe, met haren vermengde massa bevat;
o. (plantk.) zekere taaie grassoort, die op
vochtige gronden groeit en ook hear of haardeheet.
HAARHAMER, m. (-s), (landb.) een hamer om de
zeis seherp to kloppen op het haarspit.
HAARHYGROMETER. m. (-s), (nat.) hygrometer van
Saussure: een werktuig, dat dient om den vochtigiieidstoestand der lucht to bepalen, en waarbij een
,2;espannen haar onder den invloed der vochtigheid
een wijzer in beweging brengt; ...KAM, m. (-men),
kam om de haren in orde to brengen; ...KIEM, v.
(anti.) een korte kegelvormige verhevenheid op den
haarzak; ...KIES (Hd.), o. (scheik.) eene verbinding
van nikkel on zwavel, aldus genoemd naar de naaldfijne, haarvormige kristallen waaruit het bestaat.
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HAASTEN.

HAARKLEIN;

HAARKLEIN, bw. in alle bijzonderheden: alles haw-

klein vertellen.

HAARKLOOVEN, (haarkloofde, heeft gehaarkloofd),
kleingeestig onderzoeken, nietige verschillen opsporen, uitpluizen, vitten. HAARKLOOVER, m. ( a),
iemand die over kleinigheden valt, muggenzifter,
vitter. HAARKLOOVERIJ, v. (-en), muggenzifterij.
HAARKNIPPEN, o. het afknippen van het hoofdhaar. HAARKNIPPER, m. (-s), haarsnijder, kapper.
HAARKNOL, m. (-len), ...KNOP, m. (-pen), (ontl.)
het weeke, knolvormige ondereinde van den haarwortel; ...BOP, m. (-pen), (nat.) een kop met haar
om proeven mede te nemen: een electrische haarkop
op standaard met isoleerbankje; ...BRANS, m. (-en),
(ontl.) geplooide kring van het adervlies naar het
regenboogvlies, straalvormig lichaam; ...KROON, v.
(plantk.) zaadpluis; ...KRUL, v. (-len), krul in het
haar; ...KRULLER, m. (-s), (bij kappers) werktuig
om het haar te doen krullen.
HAARLEMMER, m. (-s), een inwoner van Haarlem.
HAARLEMMER, bn. van Haarlem : Haarlemmer
HAARLEMMERDIJKSCH, o. de tongval die in den
omtrek van den Haarlemmerdijk te Amsterdam
wordt gesproken; (gew.) h# spreekt hoog-Haarlemmerdijksch, van iemand die een gemaakt of onnatuurlijk
Hollandsch spreekt.
HAARLING, m. en o. (Zuidn.) vezel van boom- of
plantenwortels.
HAARLINT, o. (-en), een lint dat men om het
hoofdhaar bindt of er doorheen vlecht; ...LOK, v.
(-ken), bosje haar, haarvlok, krul.
HAARLOOS, bn. zonder haar, beroofd van haar,
kaal.
HAARMES, o. (-son), (landb.) mes om boter to haren.
HAARMOS, o. (plantk.) vedermos, vrouwenhaar;
...NAALD, v (-en), een in den vorm van een
passer omgebogen stuk ijzerdraad, dat men in het
haar steekt om dit bijeen to houden; (ook) een
speld met versierden knop die als hoofdtooisel
dienst doet; ...NETJE, o. (-s), netje om de haren in
to houden; ...OLIE, v. (...olien), olie om het haar
mede to zalven; ...PASSER, m. (-5), een passer die
door middel van een fijne schroef zeer nauwkeurig
gesteld kan worden; ...PIJN, v. het onaangename
gevoel dat men heeft na eon dag of nacht in brasserij doorgebracht to hebben, katterigheid; ...PLUIS,
o. (plantk.) zaadpluis; ...POEDER, o. (-5), om het
hoofdhaar mode to poederen; ...RING, m. (-en),
(plantk.) ring van haartjes in de buis van sommige
bloemen.
HAARROOK, m. veenrook, heidamp.
HAARSCHEI, v. (-en), ...SCHEIDING, v. (-en), scheiding in het hoofdhaar; ...SCHIMMEL, v. (plantk.)
-

eene soort van schimmelplant (penicillium glaucum); ...SCHROEF, v. (...schroeven), de zeer fijne
schroef aan een haarpasser; ...SCHUIER, m. (-5),
haarborstel.
HAARSNIJDEN,

o. haarknippen. RA.ARSNIJDER,

m. (-s), kapper.
HAARSNIP, v. (-pen), (nat. hist.) zekere vogel,
strandloopertje; ...SNOER, o. (-en), haarband;
...SPELD, v. (-en), haarnaald.
HAARSPIT, o. (landb.) een klein aanbeeld om de
zeisen to haren, bestaande in een ijzeren pen met
verstaalden kop.
HAARSTEEN, o. (delfst.) eene soort van agaat;
...STENG, v. (plantk.) zekere waterplant met een
duidelijke steng, waaraan kleine tegengestelde bladen: de moerashaarsteng, de voorjaarshaarsteng enz.;
...STER, (-ren), (w. g.) staartster, komeet; ...TANGETJE, o. (-s), (heelk.) pincet.
HAARTJE, o. (-s), zie HA AR (lste art.).
HAARTOER, v. (-en), kunstig ineengedraaide haarvlok; ...TOOISEL, o. (-si. kapsel, coiffure; ...TRENS,
v. (...trenzen), (w. g.) haarvlecht; ...TUIT, v. (-en),
(w. g.) haarvlecht.
HAARVAT, o. (-en), benaming der zeer fijne bloedvaatjes. die den overgang tusschen aders en slag-

aders vormen. HAARVATENNET, ...STELSEL, o.
de gezamenlijke haarvaten.
TJE, o.
haar, haarHAARVEZEL, v. (.5),
cylinder; ...VISCH, m. (...visschen), (nat. hist.) zekere
visch; ..VLECHT, v. (-en), eon strong van gevlochten hoofdhaar; ...VLOK, v. (-ken), eon vlok haar, lok.
HAARWERK, o. het bewerken van haar, het maken van vlechtwerk, van kunstige figuren (voor
medaillons en lijstjes) enz. van hoofdhaar; —, (-en),
wat uit haar vervaardigd is. HAARWERKER, m.
(-s), iemand wiens beroep het is haarwerken te vervaardigen. HAARWERKSTER, v. ( s).
HAARWERVEL, m. (-5), wervelachtige kringetjes
in het haar van dieren, inz. een kringsgewijze haarplek op het voorhoofd van paarden; dubbele haarwervel, als de kring excentrisch en concentrisch is;
...WORM, m. (-en), (nat. hist.) eene soort van haarfijne wormpjes (nematoden); —, v. zekere huidziekte,
eene soort van schurft: natte en droge haarworm;
...WORTEL, m. (-s), (ontl.) het in de huid verborgen
gedeelte van eon 'mar; ...ZAK, m. (-ken), (ontl.) inzinking der lederhuid, waarin de haarwortel is geplant; ...ZIEKTE, v. (-n), (geneesk.) ziekte waardoor
het haar wordt aangedaan; ...ZIJDE, v. (lederb.) de
buitenzijde der huiden; ...ZWAM, v. (plantk.) fijn
zwam op de schors van dood bout.
HAAS, m., bij jagers o. (hazel), zeker bekend knaagdier: z# liepen als hazen, gingen snel op de vlucht ; —
veel honden zfjn der hazen dood, voor overmacht
moot men bukken; — met onwillige honden is het kwaad
hazen vangen, met onwilligen komt men niet ver—

-

der; — men kan matt weten, hoe een koe eon haas vangt,
men weet maar niet wat een onverwacht gelukje
doet; — (mil.) haas vreten, bang zijn voor het vuur
(voor het kruit), lafhartig zijn; —
(fig.) een bloodaard; (gew.) '.een slimme rot: 't is
een haas. HAASJE, o. (-5).
HAAS, m., (slag.) de uitgesnedenlap vleesch achter
het nierbed van een geslacht rund, een der beste
deelen: een stuk van den haas; ossenhaas, biefstukhaas.
HAASJE-OVER, o. in de uitdr. haasje-over springen,
zeker jongensspel, waarbij elks speler op zijn beurt
over al de anderen, die voorovergebogen, met de
handen op de knie, op een rij staan, heenspringt.
HAAST, v. snelheid in het uitvoeren van iets, inz.
to groote snelheid, overUling: de haast, waarynede
Ng* alles doet, maakt dat zijn werk slordig is; hoe weer
haast, hoe minder spoed, hoe haastiger men to werk
gaat, des to minder vordert men; dat heb ik in der
(of de) haast vergeten, doordat ik mij to veel haastte;
in vliegende haast kwam hij aangeloopen, in allerij1;
in haast (verontschuldiging op vluchtig of slordig
geschreven brieven); —
spoed: er meet haast met de zaak gemaakt worden,
men meet voortmaken; er is haast bij, het moot
spoedig gedaan worden, kan geen uitstel lijden; die
brief heeft haast, is spoedeischend ; haast hebben, geen
tijd hebben, gehaast zijn: ik heb haast en kan dus
maar even bluven, maak toch niet zoo'n haast, haast
u niet zoo, blijf nog wat.
HAAST, bw. spoedig, weldra: komt ge haast?; haast
wordt het weer lento; cult ge haast uit uw bed komen.
eindelijk eons opstaan?, bijna: hij was haast gevallen; ik kan het haast niet doen; het regent haast niet;
(zegsw.) haast is nog niet half.
HAASTELIJK, bw. haastig: zij stonden haastelijk op;
ziet, ik kom, haastelijk.

HAASTEN, (haastte, heeft gehaast), tot haast aanzetten: ge meet niet zoo haasten, we hebben nog tad
genoeg; zij die gelooven haasten niet, de geloovige
wacht geduldig af; gehaast zijn, geen tijd hebben,
gepresseerd zijn: vergeef in dat ik niet banger blijf :
ik ben wat gehaast; haast hebben: ..zal ik het boek
inorgen terugbrengen, P „o, dat &cast niet"; —
zich haasten. zich spoeden, ijlen: ge meet u wet
haasten, enviers komt ge nietklaar, haast ulangzaam.
doe alles met overleg; haast je wear niet, gezegd
als men tot speed aangezet wordt.

HAASTIG.
HAASTIG, bn. bw. (-er, -st), in haast uitgevoerd,
overijld: een haastige handdruk; — haastige spoed is
zelden goed, overijling schaadt; —
licht in haast handelende, driftig: tvees niet zoo
haastig in den mond, denk eerst goed na voor ge
haastige lui
spreekt, praat uw mond niet voorbij;
zijn geen verraders, wie driftig van aard is, gebruikt
geen omwegen; —
bw. op haastige wijze, in haast: hij lisp er haastig
been; ik heb nog haastig afscheid van hem genomen;
ho is wat haastig gebakerd, hij is wat voortvarend,
wat driftig van aard; overijld: daar zit ge te haastig
geweest, met die zaak hebt ge u overijld; niet te
haastig!, kalmpjes aan. HAASTIGHEID, v. overijling, drift, haast.
HAASTIGJES, bw. (w. g.) haastig.HAASTIGLIJK,
bw. haastelijk.
HAAT, m. een gevoel van diepen afkeer voor iemand,
gepaard met de begeerte om dien persoon leed te
doen: haat tegen iemand opratten, voeden; een blinde,
een machtelooze haat; (bij uitdr. ook tegenover zaken
of begrippen) hfj haatte al die vreemde gebruiken met
een onverzoenlijken haat; —'t is haat noch nod, maar
eigen profit, hij doet het niet uit haat of afgunst,
maar enkel om zijn voordeel.
HAATDRAGEND, bn. (-er, -st), wrokkend, wraakzuchtig: een haatdragend mensch, die steeds hat
lijft voeden. HAATDRAGENDHEID, v. wrok,
wraakzucht.
HAATSTER, v. (-s), die haat, vijandin.
HABERDOEDAS, m. klap om de ooren, slag: pas
op, of je krfjgt een haberdoedas.
HABIJT, o. (-en), gewaad, kleeding, inz. geestelijk
gewaad.
HABILE, HABIEL, bn. bekwaam, behendig (van.
Fersonen). HABILITEIT, v. bekwaamheid, behendigheid.
HABITUDE (Fr.), v. gewoonte. HABITUE, m. (-'s),
gewoon bezoeker (in een koffiehnis, een schouwburg enz.). HABITUEEL, bn. bw. tot een gewoonte
geworden, gemeenzaam, gewoonlijk.
HABITUS (Lat.), m. de uiterlijke gedaante, houding, kleur enz. bij mensch, plant en dier.
HACH, v. (veroud.) gevaar, waagstuk, vgl. hachelek; (gew.) gevaar voor verlies, risico : 't is een heele
hach; iets op zgn eigen hach koopen.
HACHEE, o. zeker gerecht, bestaande nit gehakt
vleesch, met uien, azijn, kruidnagelen enz. gekookt.
HACHELIJK, bn. bw. (-er, -st), gevaarlijk : een hachelijk stuk bestaan, een waagstuk; de toestand is hachelijk. HACHELIJKHEID, v.
HACHJE, o. (-5), een baldadig kind, waaghals: 't is
een hachje.
HACHJE, o. (-s), in de uitdr. er het hachje bij inschieten, het met den dood bekoopen; het hachje
laten varen, de prooi loslaten, het opgeven; vgl.
HACHT.
HACHT, m. (-en), brok, goed stuk : een hacht brood,
spek; hij houdt wel van een goed hachtje, een flunk
stuk vleesch enz.; vgl. HACHJE (2de art.).
HADIK, m. (-en), zekere plant, de wilde vlierboom.
HADZJI, m. (-'s), een Mohammedaan die een bedevaart naar het H. Graf te Mekka heeft gedaan.
HAEMORRHOIDEN, v. my. (geneesk.) aambeien.
HAERESIE, v. ketterij.
HAFT, v. (-en), (aan een geweer) een vierkantig
stukje staal dat in den loop wordt gesoldeerd en
dat dient tot bevestiging der bajonet.
HAFT, o. (-en), (nat. hist.) zeker netvleugelig insect,
op zeer kleine vliegjes gelijkende, oeveraas (ephemera).
HAGEDIS, v. (-sen), zeker langstaartig kruipend
dier: de gewone hagedis; de muurhagedis; de kleine
hagedis. HAGEDISSEN, v. mv. (nat. hist.) eene orde
der kruipende dieren (sauria).
HAGEDOORN, m. zie HAAGDOORN.
HAGEL, m. water dat in den dampkring bevriest
en als ronde of hoekige korrels neervalt: het graan
heeft van den hagel geleden; hagelbui: in den hagel

HAK.

663

loopen; (fig.) een hagel van kogels, een hagelbui van
kogels; —
gegoten looden korrels, waarmede men schiet:hel
geweer was met hagel geladen. HAGELTJE, 0. (-s),
hagelkorrel.
als basterdvloek : wat hagel !
HAGELACHTIG, bn. naar hagel gelijkende.
HAGELBU1, v. (-en), dichte vlaag van hagelsteenen;
(fig.) eene hagelbui van pijlen, van steenen.
HAGELEN, (het hagelde, heeft gehageld), het vallen
van hagel: wat hagelt het; ik hoor het op de miter
hagelen; als hagel in dichte massa neervallen: het
hagelde slagen op zijn lfjf; het hagelde steenen.
HAGELFABRIEK, v. (-en), fabriek van jachthagel;
...KORREL, v. (-5), hagel; (geneesk.) een klein rond
gezwel aan het ooglid, strontje; ...SCHADE, v.
schade door hagelslag veroorzaakt: verzekering tegen
hagelschade; ...SLAG, m. het neerslaan van het te
velde staande gewas door den bagel: de hagelslag
heeft groote schade veroorzaakt;
...SNOER, o. (-en),
(nat. hist.) de gekronkelde witte draad boven en
onder den dooier van een ei (chalazae); ...STEEN,
m. (-en), een stukje hagel: de ramen der broeikast
zijn door de hagelsteenen verbrYzeld,
...TASCH, v.
(...tasschen), (jag.) lederen tasch om den jachthagel
in to bewaren.
HAGELWIT, bn. zoo wit als hagel, helder wit:
het linnen ziet hagelwit; hag elwitte gordonen.
HAGELZAK, m. (-ken), zakje waarin men den jachthagel bij zich draagt; ...ZAKJE, o. (-5), (gew.) zekere
vogel, de kleine duiker of dodaars.
HAGEN, (haagde, heeft gehaagd), (gew.) behagen,
aanstaan: dat haagt me niet.
HAGENAAR, m. (-5, ...naren), inwoner van 's-Gravenhage; (gew.) zeker soort van vrachtschip voor
de binnenvaart: te koop een overdekte Hagenaar.
HAGEPREEK, v. (-en), (hist.) predikatie in het open
veld ten tijde van de vervolgingen der Protestanten
in den eersten tijd der Hervorming.
HAGER, m. (-5), arbeider aan eene steenbakkerij,
die de haag opbouwt.
HAG1OGRAFEN, HAGIOGRAPHEN, v. mv. (godg.)
een deel der boeken van het 0. T. (Job, Spreuken,
Psalmen, Hooglied, Prediker, Ruth, Klaagliederen,
Esther, Esra, Nehemia, Kronieken en Daniel).
HAK, m. het hakken, de tijd waarin het hout
wordt gehakt: het is thans in den hak van het hout; -, (-ken), houw, slag: nog een paar hakken met
den bill en het is door; een door hakken ontstane
kerf of snede: er is een heele hak uit de tafel; —
een hak op iemand hebben, hem bij elke gelegenheld zien to kwetsen of to benadeelen, den pik op
hem hebben; — iemand een hak zetten, het op hem
gemunt hebben, hem een poets bakken; — van den
hak op den tak springen, van het eene op het andere
overgaan, geen voet bij stuk houden, onbestendig
zijn; — yolk van hak en zfjn, gemak, gemeen yolk, Jan
Rap en zijn maat.
HAK, v. (-ken), werktuig om te hakken, houwool: geef de hak even aan; de grond met een hak
losmaken.
HAK, v. (-ken), hiel: iemand op de hakken zitten,
hem achternazitten, (fig.) hem narijden (bij den arbeid); (van een paard) spronggevvicht; dikke hakken ;
(geneesk.) eene zwelling aan den hiel, kakhiel; —
een halfrond stuk leder of bout dat onder het
schoeisel is aangebracht ter plaatse van den hiel:
schoenen net hooge hakken; pantoffels zonder hakken;
Fransche hakken, zeer hooge, smal uitloopende hakken onder dameslaarsjes; —
benaming voor verschillende uitsteeksels, die bij
een hak vergeleken worden, b. v. de afgeronde onderkant van het dikke uiteinde of vierkant van een
handspaak (in tegenst. met den teen); een uitsteeksel
onder aan den bak van sommige geweren, dat den
bak en loop van het geweer in de lade steunt; (bij
timm.) een uitgehakte hoek waarmede twee stukken hout op elkaar rusten: tot meerder stevigkeid
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z fin de spaken van een wentelas daarin met een hak
bevestigd.
HAKBAAR, bn. wat gehakt kan worden: hakbaar
hout, bout dat voor het hakken gereed is.

een hak of homy- doen : met een damascener kling
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hakt men door Ozer; (fig.) op iemand (zitten) hakken,
op hem afgeven, op al wat hij zegt aanmerking

maken.

HAKKENEI. v. (-en), (w. g.) telganger, damespaardje.
m. (aan eene schaats) hielband;
HAKKER, m. (-s), remand die hakt; (aan een kaard...BANK, v. (-en), bank om op te hakken (b. v. bij
machine)
kam die het gekaarde katoen afslaat.
slagers) ; ...BEITEL, m. (-s), (timm.) een zware steekHAKKETEERDER, m. (-s), HAKKETEERSTER, v.
beitel voor het inhakken van gaten en het afhak(-s), die hakketeert.
ken van de wankanten van planken; ...BIJL, v.
HAKKETEEREN, (hakketeerde, heeft gehakketeerd),
(-en), bijl om mede te hakken, inz. vleeschhakken,
kibbelen, krakeelen:
zitten altoos te hakketeeren.
koekhakken; ...BLOK, o. (-ken), een zwaar blok
HAKKETEERING,
v. (-en), twist, kibbelarij.
hout waarop men hakt (bij slagers, kuipers, in hakv.
(...kramen),
kraam op de kermis,
HAKKRAAM,
kramen enz.); ...BORD, o. (-en), zeker keukengerel,
waar men kan koekhakken. HAKKRAAMPJE, o. (-s).
een houten plankje om vleesch of groenten fijn te
HAKLEDER, HAKLEER, o. hielleder.
hakken-, (ook) hakkebord; ...BOSCH, o. (...bosschen),
HAKMACHINE, v. (-s), machine om het vleesch
kreupelbosch, bosch van hakhout.
fijn te hakken (voor huiselijk gebruik en bij de
HAKEN, (haakte, heeft gehaakt), met een haak.
worstfabricage),
(ook) machine tot het fijnmaken. •
in
de
grijpen of blijven hechten: de doornen haakten
van ijzer en hout, enz.; ...MES, o. (-son), een breed
wollen yacht der schapen; dat haakt niet goed in elkaar ;
mes om mode to hakken, kapmes; o. kleinhfj bleef met zijn jas aan een spijker haken; (fig.) zoo
gehakte groente; ...PAP, v. lepelkost; ...PLOEG, v.
lang die dingen nog haken, is er niets aan to doen,
(-en), eene soort van ploeg, waarmede de bovengrond
zoolang de zaak nog niet ontward is; —
wordt losgewerkt, maar niet omgeworpen.
(handw.) knoopen door middel van een beenen,
het
HAKSEL, o. dat wat fijngehakt is: het haksel is
houten of stalen staafje met een weerhaakje aan
nog niet fijn genoe g ; inz. fijngehakt stroo of hooi,
een
kantje
haken;
een
gehaakt
mutsje;
—
eene uiteinde:
als veevoeder ; —BANK, v. (-en), houten gestel waarop
(fig.) naar iets haken, er stork naar -verlangen, er
hot stroo gesneden wordt; —KIST, v. (-en), waarin
naar streven: htj haakt naar roem en eer. HAKING,
het gesneden stroo bewaard wordt; —SNIJDER,
v. (-en).
m. (-5), een werktuig om het stroo kort te snijden
HAKER, m. (-s), (gew.) zekere vogel, gierzwaluw.
en beter geschikt ter vermenging met ander veeHAKETOUW, o. (-en), een touw of lijn met een
I voeder to maken.
hook aan het eene uiteinde.
HAKSTAL, m. (-len), hakkraampje. HAKSTALHAKFERMOOR, o. (...moren), (ti-mm.) een groote
LETJE, o. (-5).
beitel om mee te hakken; ...GELD, o. geld dat voor
HAKSTOELSTUK, o. (-ken), (aan eene sluis) de
het hakken (van hout, van vleesch enz.) betaald
hardsteenen sponningstijl in den sluismuur, waarin
wordt; ...HAMER, m. (-s), (smed.) een bankhanier
de
achterkant der sluisdeur draait. Vgl. HARSTOEL.
geboomte,
waarmet ronden 1)01; ...ROUT, o. laag
HAKSTROO, o. stroo, bestemd om er haksel van
van het hout geregeld gekapt en tot brandhout
HAKBAND,

gehakt wordt.
HAKIG, bn. (plantk., nat. hist.) van haakvormige

uitsteeksels voorzien.
HAKKEBORD, o. (eert.) zeker muziekinstrument:
een vierkante doos, met 5, later met 6 snaren bespannen, die met hamertjes werden geslagen ; (thans)
scheldnaam voor een slechte piano; —
(bouwk.) (uitgehakte) bovenlijst, fries; (scheepst.)
het bovendeel van den spiegel, dat uitgehakt is in
verschillenden worm, ten einde het schip to onderkennen.
HAKKEL, m. (-5), door hakken ontstane kerf, keep,
insnijding: een staaf ijzer , een lat met hakkels.
HAKKELAAR, m. (-5), HAKKELAARSTER, v. (-s),
die hakkelt. stottert.
HAKKELBOUT, m. (-en), (timm., waterb.) een ijzeren
bout met hakkels, om beter to hechten in het hout
waar hij ingesiagen wordt; —
(gew.) hakkelaar, stamelaar.
HAKKELEN, (hakkelde, heeft gehakkeid), uithakken, insnijden, inkepen: een gehakkelde bout; een stak
meubelsits met gehakkelden rand; —
(gew.) klein hakken : tiff hakkelt alles Port en klein;
klein scheuren, aan flarden scheuren, in de uitdr.
met gehakkelde (gescheurde) kleeren loopen; —
stotteren, stamelen, niet vlot spreken of lezen:

zijn toast ging eerst riot, maar al heel gauw begon hij
te hakkelen. HAKKELING, v.
HAKKELGAREN, o. (-5), (Zuidn.) garen dat in de
war is; hakkelgarens maken, niet opschieten met zijn
werk ; ...KEES, m. (...keezen), hakkelaar, stanselaar :
TONG, m. en v. hakkelaar, bakkelaarster.
HAKKEN, (hakte, heeft gehakt), houwen, met den
scherpen kant van een werktuig (bijl, mes, houweel enz.) op iets slaan en dit daardoor splijten.
verdeelen of fijnmaken: hout hakken; vleesch hakken:;
andfjvie hakken ; fig.) den nand in as pan hakken,
over de Piing jagen, geheel vernietigen: door hakken
doen ontstaan: een bit hakken, met de bij( een gat
in 't ijs maken ; den grond met den hak lesmak(:n

den growl, den hof hakken; —

to maken.
HAKSTUK, o. (-ken), (schoenm.) hielstuk ; (ook) lapjeachter op den schoen.
HAKTIJD, m. de tijd waarop het hakhout wordt
gekapt; ...VLEESCH, o. vleesch om gehakt van to
maken ; ...VRUCHT, v. (-en), benaming voor die teelgewassen, waarbij men den grond tijdens den groei
hakt (d. i. met den hak bewerkt) : een als hakvrucht
geteeld wortelgewas.
HAL, v. (-len), een wijde, overdekte ruimte, waar .

kopwarenduitgsloverkch;in
samenst. vleeschhal, lakenhal; ruime zaal, ridderzaal.
HAL, o. on v. bevrozen plek in den grond onder
de ontdooide bovenkorst: het is moeilyk het hal te
bewerken; de hal zit nog in den grond.
HALBANK. v. (-en), bank of staanplaats in de hal,.

...BEWAARDER, m. (-s), opzichter der hal.
HALEN, (haalde, heeft gehaald), trekken: het schip
aan den oral halen; aan een touw halen; haal beter,
al stover (commando aan boord); halen! (commando
bij het hijschen aan een takel, aan een heiblok, bij
het trekken aan het touw van een brandspuit enz.);
de halende part, (bij takels en blokken) het touw
waaraan men trekt; de bocht uit een kabel halen, door
trekken er uit maken; een draad door het oog van.

een naald halen; het onkruid uit den grond halen,
z'Un zakdoek, uit den zak halen; etude koeien uit de sleet
halen, (fig.) halfvergeten, onaangename dingen weder
oprakelen; de dekens over zich been lzalen, diep onder
de wol kruipen: (emend het vet over de ooren halen,
(fig.) meer geld van hem eischen dan billijk is, hem
snijden, afzetten; den heelen boel overhoop halen, alles
onderstboven werden om iets to zoeken; zich iets
(ems ziekte, eene berisping enz.) op den hals halen, zich
lets onaangenaams berokkenen. (ook) zich lastige
taken aantrokken: er can alles bij halen, er allerlei
bijzonderheden bij te pas brengen, bij vertellen;

zcett cerr okkelijke toner: uit zijn instrument te haler:,
or aan te ontlokken; een streep dooi• jets holes, er
een streep overheen trekken, het doorschrappen;

dat handle een leelijke streep door de rekening,

HALEN.
deed de berekeningen falen, maakte dat de verwachting of hoop niet werd vervuld; —
iets tot zich trekken, het machtig worden, verkrijgen enz.: alles aan zich halm, - tot zich halen, alles
inpalmen, zich van alles meester waken; hy zorgt
wel dat hij er bij is, als er iets te halen valt, als er
wat is buit to waken, to krijgen enz.; bij hen is niets
te halen, niets to bemachtigen, zij bezitten niets;
er is geen eer b# te halen, bij to verwerven; (kaartsp.)
een slag halen, dien maken, - nemen; een nat pak
halen, natte kleederen krijgen, nat regenen; den
eersten prijs halen, de hoogste onderscheiding behalen, met den hoogsten prijs bekroond worden; een
graad halen, een (academischen) graad verwerven;

hij heeft de akte voor wiskunde gehaald; nummer een
halen, bij een examen de beste zijn;
iets of iemand van elders naar een bepaalde plaats
(b. v. de plaats waar men zelf is) brengen : het book

ligt boven, maar ik zal het even gaan halen; water
halen, van elders aanbrengen ; een aangeteekencle brief
van de post halen; waar haalt hij die wfjsheid vandaan? (of waar haalt hi). het?), hoe komt hij er aan,
(ook) hoe verzint hij het; (van winleelwaren) koopen: hail even een pond suiker; roar haul ,j(j ,je
koffie?; les by iemand halen, les nemen; tot zich
nemen: Onze Lieve Heertje heeft hem gehaald. hij is
gestorven; de duivel hale je (vervloeking); athalen:

iemand van den trein halen; de kinderen nit school
halen; laten komen, ontbieden: den dokter halm;
de politie halen; — een kind halen, (van eene vrouw)
bevallen: zij heeft een flood kindje gehaald; dat kind
is zwaar gehaald, de bevalling was moeilijk: (ook)
welke dokter. heeft het kind gehaald?, de vrouw verlost? —
iets bereiken, het tot iets brengen: ik vrees, dat
de zieke den avond niet zal halen, niet tot den avond
zal blijven leven; de oude man heeft zijn pensioentie,

en als de kinderen wat helpen„ zal hij zijn eindje wel
halen, zal hij voor zijn dood geen gebrek lijden:
hij haalt geen honderci pond, brengt het 'net tot dat
gewieht, weegt geen 100 E" het kereltje haalde nog
geen vier voet, was geen 4 voet grant; zyn kaas heeft
een goeden prijs gehaald, hij heeft er eon flinken prijs
voor gemaakt; het haalt er niet bij, het komt er
niet mee in vergelijking, het is veel minder grout
(belangrijk, goed enz.); ik, ken den trein (de boot) nog
juist halen, nog juist tijdig genoeg bereiken; loop
maar niet zoo hard, je haalt het tech niet, ge komt
toch to laat.
HALER, m. (-s), die haalt; vgl. HAALDER.
HALF, bn. bw. Wat de helft van iets (het eene
der beide gelijke deelen waarin men iets verdeeld
heeft of zich verdeeld denkt) is: een halve cirkel;

een half pond; een halve gulden; twee en een halve cent,
twee centen en een halve cent; een half roggebrood;
(scheepst.) halve balken, dekbalken die de halve
scheepsbreedte tot lengte hebben; (rijsch.) een halve
wending, waarbij de ruiter slechts half wendt;
(kooph.) voor halve rekening, van zaken of speculaties
die door twee kooplieden ondernomen worden en
waarbij elk een gelijk aandeel in winst en verlies
heeft; (ook) ter aanduiding van het midden eener
tijdruimte : omstreeks half October, omstreeks het midden der maand October; de klok slaat heels en halve
wren; 't is half elf; (bij verkorting) 't is al half (nl.
een, twee enz.); (mtz.) een halve noot, die half zoo lang
als een heele noot wordt aangehouden; de halve
tonen, de tonen die (zooals fis, des enz.) tusschen de
hoofdtonen inliggen, (ook) de halve afstand tusschen
hoofdtonen : een halven toon to hoog inzetten; — een
goed begin is het halve werk, een zaak die men goed
aanpakt, is reeds zoogoed als half gedaan; —
(zonder op de nauwkeurige verhouding 1 : 2 te
letten) een groot deel van iets: de halve stad spreekt
er van, hij zit halve nachten to blokken ; —
het midden houdende, den overgang vormende
tusschen twee zaken: halve roust, tusschen rouwkleeding on gewone kleeding; halve tinter, tusschen
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de zware en lichte . partijen van eene schilderij, eene
gravure enz.; halve laarzen, tusschen laars en
schoen ; —
niet geheel, niet volkomen, gedeeltelijk: iets wet
een half woord aanduiden, het terloops noemen; een
goed verstaander heeft aan een half woord genoeg,
behoeft slechts een gedeelte van wat men zeggen
wil to hooren, om de bedoeling to vatten ; met halven
wind zeilen, met dwarswind; (zeew.) een halve steek,
de eenvoudigste wijze om een touw vast to maken;
ik zal het wel even in elkaar timmeren, ik ben toch
zoo'n halve timmerman, ik doe wel eons wat aan
timmeren; ki). is nog een halve geleerde, iemand (een
dilettant) die zich allerlei wetenschappelijke kennis
heeft eigen gemaakt; halve kennissen, personen die
men van tijd tot tijd spreekt, maar die men tech
niet tot zijne bekenden rekenen kan; een hairs
broeder (in tegenst. met een vollen brooder), vie
HALFBROEDER; halve snaatregelen nemen, maatregelen die niet genoeg ingrijpen en daardoor het
doel missen; iets met een half oog zien, niet nauwkeurig; ik, ben maar een half mensch, van iemand
die zich door vermoeidheid, door de warmte. door
een lichte ongesteldheid niet geheel lustig gevoelt;
halve menschen, menschen die besluiteloos, niet doortastend zijn, modderaars; halve kennis, onvolledige,
niet toereikende kennis: halve kennis is gevaarlijker
dais, onwetendheid; —
(zelfst. gebruikt) twee halven maken een heel; — ten
halve, voor de helft: iets ten halve doen, slechts
ten deele, niet goed; op de helft, halfweg: beter
ten halve gekeercl clan ten heele gedwaalcl; vgl. verder
HALTJE; —
bw. voor de helft: een glas half volschenken ; min

,reek is half at. ; het hek is half wit en half green
gevella; hij is half gek; die ,:lieger is maar half zoo
groot ale de mrjne, beefy de halve grootte van den
MUM.); dal roid,dcl helpt niet half zoo goecl; hij is niet
half zoo rr'jk ale zijn broer, bij lange na niet zoo
rijk; (van mengsels) half orn, half nemen, van elk der
beide bestanddeelen de helft; voor een deel: de deur
stood half open; ik was al half van plan het to doen,
dacht er reeds over het te doen; half en half tot
iets besloten zijn, het besluit er toe reeds bijna genodeels
hij
men nebben; half ..., half ..., deels
i'Lwani, half nit nieuwsgierigheid, half uit belangstelling;
half lachend,• half schreiend, tusschen schreien en
lachen in; niet geheel: half wakker zUn; hij kwam
half gekleed beneclen; lets half weten, niet goed; ik ben
er maar half over tevreden, vrij ontevreden; het staat
cmfj maar half aan, is volstrekt niet naar mijn zin;
dat is maar halfhalf, 't is maar zoozoo, ik vind het
maar half goed, het bevalt mij maar half.
HALFACHT, bw. een half uur na zevenen: ele ver-

gadering begint om halfacht.
HALFAPEN, m. my. (nat. hist.) eene orde van vierhandige zoogdieren, in de warme zone (inz. op Madagascar) voorkomende; ...BAD, o. (-en), zitbad.
HALFBAKKEN, bn. niet volbakken, halfgaar; (fig.)
't is zoo'n halfbakken vent, die niet weet wat hij wil;
halfbakken wosheid; een halfbakken geleerde, een geleerde die dien naam eigenlijk niet verdient.
HALFBAL, m. (-len), term hi) het biljartspel.
HALFBEWIJS, o. (recht.) een begin van bewijs.
HALFBLANKSHEER, m. een mooi aangekleede
schooier, zondagsheer.
HALFBLOED, bn. (veet.) van half ras, afstammende
van een volbloed paard enz. en een dier van niet
zuiver ras: (van personen) afstammende van een
Europeaan en een inlandsche vrouw.
HALFBRILJANT, m. (-en), een geslepen diamant.
waaraan de onderste helft ontbreekt en door glas
vervangen is.
HALFBROEDER, m. (-s), brooder, gesproten nit een
ander huwelijk van denzelfden vader of dezelfde
moeder; ook halve brooder.
HALFCIRKELVORMIG, bn. in den vorm van een
halven, cirkel.

HALFDEK.
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HALFDEK,

0. (scheepst.) de eene helft van het koe-

TT A LFWINNER.
HALFMAROKIJNEN, bn. half van marokijn : een boek

brugsdek.

in halfmarokenen band,

o. eene soort van licht, weinig gewalkt laken, demi-drap [Hd. halbtuch].
HALFDONKER, o. schemering.
HALFDOOD, bn. (bij overdrijving) bijna dood: hj

marokijn.

HALFDOEK,

was halfdood van angst; halfdood van schrik.
HALFDRIE,

bw. een half uur na tweeen: het is

halfdrie.
HALFDRONKEN,

bn. een weinig dronken : hij kwath

halfdronken thuis.
HALFEBBE, v., 't is halfebbe,

halverwegen het eb-

getij.
bn. (hist.) alleen door zijne moeder of
door zijn vader van adellijke geboorte zijnde.
HALFEEN, bw. een half ulir na twaalven.
HALFELF, bw. een half uur na tienen : de klok
slaat halfelf. HALFELFJE, o. (-s), (gew.) het drinken van koffie des morgens om half elf.
HALFGELEERD, bn. alleen halve kennis bezittende.
HALFGELEERDE, m. (-n), oppervlakkig geleerde.
HALFGEOPEND, bn. voor een gedeelte geopend:
...GESLOTEN,
hij zat voor het halfgeopende venster;
bn. gedeeltelijk gesloten : met haTgesloten oogen;
...GESTEVELD, bn. (van paarden), pooten hebbende
waarvan het onderste gedeelte wit is, halfwitbeen.
HALFGEZICHT, o. (-en), (schild.) profiel.
HALFGOD, m. (-en), (myth.) sterfelijk mensch (held)
van goddelijke •afkomst, die na zijn dood onder de
goden wordt opgenomen; ...GOED, o. (pap.) halfstof;
...GOUD, o. eene soort van tombak.
HALFHEID, v. het half zijn: onvoldoendheid, besluiteloosheid enz.: ik erger mij altUd over zfjn halfHALFEDEL,

heid; met al die halfheid komt er niets blfivends tot
stand.

o. (-en), een heerenkleedingstuk: los
linnen borststuk met of zonder halsboord; (ook)
Engelsch hemd. HALFHEMDJE, o. (-s).
HALFHONDERD, o. vijftigtal.
HALFHOUT, o. (zeew.) wagenschot, dunne beplanking; (gew.) stuk gekloven hout, gekloven boomstam; (fig.) hjj is zoo lomp als een halfhout, 't is een
lomperd.
HALFHOUTS, bw. (timm.) ter halver dikte van het
hout: een, paar balken halfhouts verkepen, halfhouts
HALFHEMD,

over elkander lippen.
HALFJAAR,

o. (...jaren), een tijdruimte van zes

maanden: alle halfjaren lost hU een deel van die schuld
af. HALFJAARLIJKS, bw., ...LIJKSCH, bn. om de
zes maanden: te betalen in halfjaarlijksche termijnen.
HALFJARIG, bn. van zes maanden : een halfjarig
veulen.
HALFJE, o. de helft: ik heb er een gulden voor betaald, maar je kunt het voor het halfje krOen; ik wil
het vcor het halfje doen, voor de helft van wat een
ander er voor vraagt ; — 7 (-s), een halve cent: ik doe
alle halfjes die ik ontvang in een spaarpot ; een half
glas (wijn, jenever enz.): als je geen heel 'sneer hebben
wilt, laat ik je dan een halfje inschenken, aannemen!
nog een halfje; — het is maar een, halfje, het is niet
al te best, het is maar ten deele goed.
HALFKLINKER, m. (-s), (taalk.) benaming voor die
medeklinkers, welke op de grens staan van consonanten en vocalen, ook halfvocalen genoemd: de j

en w zjn, halfklinkers.

HALFLAARSJE, 0. (-s), een laarsje, dat slechts even
over den enkel komt; ...LAKEN, o. laken met
katoenen ketting en kaardwollen inslag.
HALFLEEREN, bn. half van leder: een boek, gebonden in hallleeren band, met leeren rug en hoeken.
HALFLINNEN, o. zeker weefsel, linnen met katoenen inslag.
HALFLINNEN, bn. half van linnen: h a7flinnen banden, bindwerk in half linnen, d. i. met sits op de
dekborden, en rug en hoeken van gekleurd katoen
of linnen.
HALFLUID, bn. bw. niet geheel overluid: jets halfluid zeggen, niet met voile stem, mompelend.

met rug en hoeken van

HALFNEGEN, bw. een half uur na achten.
HALF-OM-HALF, o. zekere liken; half uit curacao,

half uit bitter bestaande.
HALFPINT, v. (-en), een half pintglas; ...POND, o.
(-en), zeker gewicht, '/2 g of 1/4 KG.
HALFROND, o. (-en), (aardr.) de helft van den aardof hemelbol, hemispheer : het oostelek en westelji7c
halfrond, die gescheiden worden door het vlak van
den eersten meridiaan; het noordelijk en zuideljjk
halfrond, gescheiden door het vlak van den evenaar.
HALFROND, bn. den vorm van een halven cirkel
of bol hebbende: een halfronde v jl yip met een halven
cirkel tot doorsnede. HALFRONDBEITEL, m. (-s),
een beitel met halfronde snede, die op de draaibank
wordt gebruikt.
HALFSCHADUW, v. (schild., nat.) dat gedeelte der
schaduw, hetwelk eenig licht ontvangt.
HALFSCHEID, v. (-en), (gew.) helft.
• HALFSCHILDEN, o. my. (nat. hist.) voorvleugels
der kevers.
HALFSLACHTIG, bn. de kenmerken van twee geslachten vereenigende, tusschen twee soorten in
staande: halfslachtige menschen, die geen bepaalde
partij kiezen; een halfslachtig antwoord, een onbepaald, dubbelzinnig antwoord. HALFSLACHTIGREID, v.
HALFSLAG, o. wat niet voor vol kan gelden: zoo'n
,

kind van vifftien jaar is maar halfslag, ze kan toch het
zware werk niet doen; 't is maar een halfslag paard; —

(van een uurwerk) het slagwerk der halve uren:
,,slaat de klok heel ?" „neen, 't is halfslag."
HALFSLEETSCH, bn. halfsleten.
HALFSLETEN, bn. half versleten: een halfsleten rok.
HALFSTEEK, m. (...steken), (zeew.) halve steek.
HALFSTOF, v. (pap.) de draderige massa waartoe

de lompen eerst vermalen worden in den zoogenaamden halven (maal)bak, om daarna in den heelen
bak tot heelstof te worden gemaakt, waarvan het
papier wordt geschept.
HALFSTOK, bw. ter halver hoogte van den stok:
ten teeken van roues waren de vlaggen halfstok geheschen; er werd halfstok gevlagd.
HALFTIEN, ...TWAALF, ...TWEE, bw. een half
uur na negenen, na elven, na eenen.
HALFUUR, o. (...uren), een half uur : om het halfuur
een lepel. HALFUURTJE, o. (-s).
HALFUURSGLAS, o. (...glazen), (zeew.) een zandlooper die in een half uur is uitgeloopen.
HALFVASTEN, v. (R. K.) het midden der vasten,
de Donderdag van de derde vastenweek.
HALFVERGETEN, bn. bijna vergeten : halfvergeten
gebeurtenissen weer oprakelen; ...VERHEVEN, bn. een
weinig verheven: halfverheven beeldhouwwerk, waarvan de figuren ten deele uit het vlak naar voren
treden, bas-relief.
HALFVIER, ...VIJF, bw. een half uur na driePn, na
vieren.
HALFVLEUGELIGEN, m. my. (nat. hist.) eene orde
der insecten, waartoe o. a. de wantsen en luizen
behooren.
HALFVOCAAL, v. (...calen), (taalk.) half klinker.
HALFVRIJE, m. en v. (-n), (hist.) lijfeigene.
HALFWAS, m. (-sen), halfvolwalsen leerling, aankomend werkman: terstoad gevraagd een halfwas, tot

verdere opleiding in het vak.

HALFWEG, bw. op de helft van den weg. halverZU12, nog suet halfweg, ik kwam hem halfw-g tegen; (bij uitbr.) op de helft van een werk, van
een
d
htiaias.k zij zijn an halfweg met het bomcen van

wegen: ?Cij

HALFWIND, m. (-en), (zeew.) wind die van ter zijde
komt, dwarswind.
HALFWINNER, m. (-s), (Zuidn.) een pachter, die de
landerijen beboawt voor een gedeelte (oorspronk.
en gewoonl. veer de helft) der vruchten. HALF-

66 7

HA LFWINNING.

HALSBINDSE L.

WINNING, v. verpachting van landerijen voor de
helft (soms ook voor een derde) der opbrengst.
HALFWIT, bn. gedeeltelijk wit: halfwit brood, dat
tusschen wit en grof in staat.
HALFWITBEEN, bn. (van paarden) met pooten die
van den voet tot op de helft van de pijp wit zijn.
HALFZACHT, bn. (van gekookte eieren) tusschen
hard en zacht in (met gestold wit en zachten dooier).
HALFZES, ...ZEVEN, bw. een half uur na vijven,
na zessen.
HALFZICHTIGHEID, v. (w. g.) het half zien der
voorwerpen (inz. van zieken).
HALFZIJDE, v. een mindere soort van zijde, die
gesponnen wordt van den afval bij het bewerken
der betere zijdesoorten, floretzijde.
HALFZIJDEN, bn. half van zijde vervaardigd: halfzijden damast (voor kleedingstukken enz.).
HALFZOOLGANGERS, m. my. (nat. hist.) benaming
voor die roofdieren, welke bij het loopen de zool
van den voet gedeeltelijk op den grond zetten: de

of houden, hunne aanvallen afslaan; hals over kop,

wezel behoort tot de halfzoolgangers.
HALFZUSTER, v. (-s), zuster, gesproten uit een
ander huwelijk van denzelfden vader of dezelfde
moeder.
HALLEL, o. (-s), halleluja.
lofzang [woordelijk : looft den
HALLELUJA, o.
Heere]; het groote halleluja, bij de Israelieten de
113de tot en met den 117den psalm, omdat daarin
bjjzonder Gods weldaeten, aan het Joodsche yolk
bewezen, worden verheerlijkt.HALLELUJA-HOED,
m. (-en), schertsende benaming voor de groote hoeden
der vrouwelijke soldaten van het Leger des Heils.
HALLETJE, o. (-5), zeker gebak, een road en plat
koekje van gekruid deeg: Haarlemmer halletjes.
HALLUCINATIE, v. (-s, ...tien), zinsbegoocheling,
het gewaarworden (inz. door het gezicht of gehoor)
van in werkelijkheid niet voorhanden zaken: hij

heeft hallucinaties.

m. (-en), de meestal ronde, gelede stengel
der grassen: grashalm, korenhalm, stroohalm; de halmen tot schooven binden; het graan op (den) halm (of
op de halmen) verkoopen, terwijl het nog te velde
staat; (recht.) met mond en halm afstand van lets
doen, van zijn eigendomsrecht afstand doen [vgl. het
vroegere rechtsgebruik om door het wegwerpen van
een stroohalm aan te duiden, dat men afstand deed
van een verkocht of geschonken (inz. onroerend)
goed of van het recht op eene erfenis].
HALMDRAGEND, bn. (plantk.) halmdragende gewassen, de grassen.
HALMEESTER, m. (-s), opzichter over eene hal.
HALMER, ook HALMOER, v. en o. (gew.) heiningsloot, grensslootje tusschen twee stukken land.
HALMKNOOP, m. (-en), knoop of geleding van een
halm; ...STROO, o. uitgedorschte halmen;
v. (-en), (nat. hist.) eene soort van wesp, die in de
halmen der rogge en tarwe leeft.
HALOGENIUM, ook HALOGEEN, (...genes), o.
(scheik.) benaming voor de elementen die bij directe
-•_.
verbinding met metalen zouten vormen.
HALOMETER. m. (-s), een werktuig dat het zoutgehalte van eene oplossing aanwijst.
HALS, m. (halzen), dat deel van het lichaam, hetwelk het hoofd (den kop) met den romp verbindt:
zij heeft een langen hals; een bloote hals, die niet door
kleedingstukken bedekt is; een dock om den hals
HALM,

slaan; het yolk stond met uitgerekte halzen te kUken,
den hals breken, door een val de halswervels ontwrichten en dientengevolge sterven; (fig.) dat zal
u den hals breken, u 't verderf storten; de zaak
is niet waard om zooveel woorden den hals te breken,
om er zooveel over te zeggen; iemand (of zich) den
hals afsicijclen, de halsslagaders doorsnijden; iemand
om den hals vallen (of vliegen), hem (of haar) de
armen om den hals slaan, omhelzen; iemand aan
den hals krijgen, met hem te doen krijgen (inz. van

tegenstanders met wie men het te kwaad krijgt);
zich, de vijanden van den hals houden, hen van zich

(eig.) het onderste boven, (doch gewoonlijk) overhaast, in allay ijl: (gew.) alles gaat hals over kop,
over hoop; hiy" sprong hals over kop te water; zy nat.
men hals over kop de vlucht; (ook) nek, in de uitdr.
zich iets op den hals halen, zie HALEN; (fig.) het
leven: dat kost u -den hals, (eig.) daarvoor zult ge
onthoofd worden, (bij uitdr.) dat kost u het 'even;
iemand om hals brengen, hem ter dood brengen; om
hals raken, den dood vinden; son hals er aan wagen,
- er voor settee, zijn leven er voor in de waagschaal
stellen ; —
(van dieren) een haan den hals omdraaien, hem
door draaiing van den hals dooden; (scherts.) een
koe door den hals melken, haar goed voeren ; een paard
met fraaien hats; een gebroken (of uitgehouwen) hals,
een paardenhals met eene verdieping tusschen den
kam en de schoft; een ingetrokken hals, bij magere
paarden, ten gevolge van de aanhoudende drukking
van het haani; een verkeerde hals, waarbij de kam,
in plaats van een boog te vormen, meer of minder
is uitgehold; vgl. verder zwanenhals, hertenhals, ganzenhals, varkenshals; —
(van kleedingstukken) de opening waardoor de
hals steekt: een hals met een boordje; de hals van dal
hemd is wet te wed; een japon met laag uitgesneden
hals; (gew.) een halsje, halsdoek; —
(bij vergelijking) de hals van een flesch, het nauwer
wordende bovengedeelte; de hals van een viool, een
(Haar enz., het smalle bovendeel waarop de greep-

plank rust, op Welke de snaren onder het spelen
worden neergedrukt; de hals van het dijbeen enz., dat
deel van het been waar de gewrichtsknobbel in het
pijpvormig gedeelte overgaat; de hals van een zuil,
bij Dorische en Toskaansche zuilen het deel dat
den overgang tusschen schaft en kapiteel vormt;

de hals van een kanon, het dunne gedeelte achter

aan den loop, waaraan de druif zit en dat dienst
doet bij het lichten en verwerken van den vuurmond;
de hals van een bajonet, de verbinding tusschen de
kling en de schaft; (aan een geweer) de hals van den
haan, het omgebogen gedeelte tusschen den kop en
het lijf van den haan; (bij machines) de hals van
een as, een spit enz., het dunnere gedeelte waarom
de as draait; (in houtzagerijen enz.) de hals van de
kruk, de kromming of bocht in de kruk waardoor

de kolderstokken in beweging worden gebracht;
(scheepsb.) de hals van een knie, de kromming tusschen de einden van een knie; (zeew.) de hals van

een tonic, de ronde ring of kous aan het eene einde,

waarmede het touw bevestigd kan worden; (zeew.)
de hals (of halstalie) van een zeil, een touw dienende
om de loef-, fokke- of groote schoot vooruit to halen
als men bij den wind zeilt; tusschen twee halzen
ren, voor den wind varen, (fig.) de keus hebben
tusschen twee zaken die op hetzelfde neerkomen;
(plantk.) halzen, alle soorten van waterplanten, die
zich aan de vischnetten vasthechten of de zwemmars in hunne -vrije beweging belemmeren; —
onnoozel mensch, sukkel, bloed : zoo'n hals, om dat
alles te gelooven., , 't is een arms Ws; een goede hals.

HALSJE, o. (-s).
HALSADER, v. (-en, -5), (ontl.) de ader waardoor
het bloed van het hoofd wordt afgevoerd ; —GROEVE,
v. (-en), de kuil aan weerskanten van den hals van
een paard, waarin de halsaders gelegen zijn.
HALSBAND, m. (-en), (w. g.) halsketting; een metalen of lederen band om den hals van een hood:
een koperen halsband met den naam van den eigenaar;

(bouwk.) een ijzeren, in een muur of Stijl bevestigde
beugel, waarin de bovenhar van een deur draait
(b. v. bij een ijzeren hek, een sluisdeur enz.); (Zuidn.)
helpzeel.
HALSBEEN, o. (-deren), (ontl.) been in den hals,
halswervel; ...BEL, v. (-len), bel aan den hals van
koeien, schapen enz.; ...BIES, v. (...blazon), (gew.)
halsboordje..
HALSBINDSEL, o.

(-s), (scheepst.) kort touw waar-

IIALSBLOK.

HALZEN.

mede de hals van het zeil wordt aangebonden;
...BLOK, o. (-ken, -s), (scheepst.) blok of katrol aan
den hals van een zeil, waarin de schoot loopt.
HALSBOORD, m. (-en), aan den hals omgeslagen
deel van een kleedingstuk; (ook) een los, al of niet
omgeslagen stuk linnen, dat om den hals gedragen
wordt. HALSBOORDJE, o. (-s).
HALSBREKEND, bn. (-er, -st), waarbij men gevaar
loopt den hals te breken: halsbrekende toeren verrichten ; (fig.) zeer bezwaarlijk : een halsbrekende studie.
HALSDAS, v. (-sen), das om den hals; ...DOEK,
m. (-en), ...DOEKJE, o. (-s), doek dien men om den
hals draagt.
HALSGAT, o. (-en), (scheepst.) gat waar de hals
van een zeil doorgetrokken wordt.
HALSGERECHT, 0. (hist.) het hooge gerecht, de
bevoegdheid om het doodvonnis uit to spreken.
HALSGEWRICHT, o. (-en), (ontl.) gewricht tusschen
hoofd en hals; ...GEZWEL, o. (-len), (gen.) zweer
aan den hals; ...GORDEL, m. (-s), zeker paardentuig, gareel.
HALSHAAK, m. (...haken), (scheepst.) haak aan
den hals van een. zeil.
HALSHEER, m. (-en), (hist.) hij die over iemands
levee en dood beschikken kan. HALSHEERLIJKREID, v. (...heden), (hist.) eene heerlijkheid met
hoog en laag gerecht.
HALSHOEP, m. (-en), (kuip.) de tweede hoep of
hoepel om het vat; ...ROUT, o. (-en), (rijt.) dwarshout waaraan de halsriemen van een tweespan zijn
vastgemaakt; (molenm.) halsklos; ...JUK, o. (-ken),
gareel, haam ; ...KARKANT, m. (-en), karkant; ...KETEN, v. (-5), ...KETTING, m. (-en), keten die als
sieraad om den hals gedragen wordt.
HALSKLAMP, m. (-en), (scheepst.) klamp waar de
hals van een zeil wordt doorgehaald.
HALSKLIER, v. (-en), (ontl.) klier in den hals;
...KLOS, m. (-sen), (molenm.) benaming der vullinL2.stukken aan weerskanten van den hals van de
inolenas, waartusschen deze draait; ...KRAAG, m.
(...kragen), losse of vaste kraag om den hals;
...KRUID, o. (gew.) zekere plant, klokje (campanula
glomerata); ...KRUIS, o. (-en), kruisje tot sieraad aan
den hals gedragen; ...KWAB(BE), v. (-n), kossem
(van een rund).
HALSLENGTE, v. (-n), (sport) de lengte van een

losmaken, ontkomen, ontsnappen, (ook) de school
verzuimen.
HALSTEREN, (halsterde, heeft gehalsterd), (Zuidn.)
een paard den halster aandoen.

668

(paarden)hals: het paard won, met e'en halslengte;

was twee halslengten voor.
HALSMISDAAD,

v. (...daden), misdaad waarop de

doodstraf staat.
HALSRECHT,

o. (hist.) voltrekking van de dood-

straf: er wordt heden halsrecht yehouden.
HALSRECHTER, m. (-s), rechter die een doodvonnis kan
uitspreken. HALSRECHTERLIJK, bn. lijfstratfelijk.
HALSRIEM, m. (-en), een deel van het paardentuig; ...SIERAAD, o. (...raden), een keten van goud
of edele steenen die men tot sieraad om den hals
draagt; ...SLIPJE, o. (-s). bef; ...SNOER, o. (-en , .
halsketting; ...SPIER, v. (-en), (ontl.) spier aan den
hals.
HALSSTARRIG, bn. bw. (-er, -st), onbuigzaam, hardnekkig, stijfhoofdig: ye nwet islet zoo halsstarrig
wezen; hfj bleef halsstarrig b zijn lceigering. HALSSTARRIGHEID, v. het halsstarrig zijn. HALSSTARRIGLIJK, bw. halsstarrig.
HALSSTEEN, m. (-en), (molenm.) (marmeren) Steen.
waarop de hals van een molenas draait.
HALSSTRAF, v. doodstraf.
o. (-ken , .
HALSSTRENG, v. (-en), halsriem;
(naaist., kleerm.) dat deel van een kleedingstuk.
hetwelk bij den hals ligt; (slag.) een stuk vleesch
van den hals van het geslachte dier.
(scheepst.) hals, talie tot
HALSTALIE, v.
het stijf neerhalen van het voorlijk.
HALSTER, m. (-s), de strik of strop waaraan het
paard wordt geleid. lederen halsriem voor paarden:
het paard b den holster icicles: (1 ,, n 'mister ,f,y,rpeo.
afstroopen, afdoen; (gew.) den halster str I,ee . zicli

HALSTERGELD, o. (-en), het geld dat de kooper
van een paard betalen moet voor den halster
waaraan hij het paard huiswaarts kan leiden, (ook)
de fooi aan den knecht die het paard gedurende
de verkooping laat draven en vasthoudt: de kooper
zal geven zooveel touw- en halstergeld als er bij ieder
beest (koe of paard) aan plok wordt opgestoken; ...KETTING, m. (-en), ketting waarmede de halster van
het paard op stal is vastgelegd ; ...RING, m. (-en),
ring aan den halster; (ook) de ringers van touw, die
de stokken der samengekoppelde paarden dragon.
HALSVLECHT, v. (-en), (ontl.) zenuwvlecht aan
den hals.
HALSVRIEND, m. (-en), (w. g.) boezemvriend.
HALSWERVEL, m. (-s), (ontl.) wervel in den hals,
HALSZAAK, v. een (rechts)zaak die iemand den

hals kan kosten; (fig.) ik maak er geen halszaak van,
ik neem het niet zoo zwaar op, beschouw het niet
als iets ergs.
HALSZEEL, o. (-en), zeel dat een paard op den
hals heeft; (Zuidn.) helpzeel; ...ZENUAV, v. (-en),
(ontl.) zenuw in den hals.

tw. (commando) sta! sta still hood op!
IIALTE, v. (halten), (mil.) rusttijd (van
soldaten op marsch): halt houden; halt maken; (ook,
eene plaats zonder stationsgebouw, waar de spoortrein een oogenblik stilhoudt om reizigers uit te
laten en op to nemen.
HALTER, m. (-s), (gymn.) twee door een korte staaf
verbonden kogels, die men ter verzwaring der armbewegingen gebruikt.
HALTER, m. (-s), (gew.) halster.
-HALVE, (alleen in samenst.) van den kant van,
vanwege: mijnenthalve, nwenthalve, van mijn (van
HALT,
HALT,

uw) kant, wat mij (wat u) betreft ; ambtshalve, uit
hoofde van het ambt ; duidelijkheidshalve, eershalve,
lvelstaanshalve, om der wille van de duidelijkheid,
eer, welvoeglijkheid; derhalve, weshalve, behalve enz.
HALVEEREN, (halveerde, heeft gehalveerd), in twee
gelijke stukken deelen: ik zal dien appel maar ha7veeren; (rek.) door twee deelen.
HALVELING(E), HALVELINGS, bw. (Zuidn.) ten
halve: een halveling ontloken, bloem.
HALVEMAAN, v. afbeelding of nabootsing van een
halve maan (b. v. in wapens), inz. als symbool van
het Turksche rijk, dat een halve maan in de vaandels
en op de standaarden voert; (ook) zeker uit Set Oosten afkornstig instrument, bestaande uit eene groote
metalen halvemaan, op een stok bevestigil en van
een groot getal klokjes of schellet,jes voorzien, die
naar de maat geschud worden, gebruikelijk bij Turkeche of militaire muziek ; (vestingb.) een halvemaanvormig voorwerk, tot dekking van poorten, uitmoiidingen van grachten enz.; —IJZER, o. (-s), kort
hoefijzer dat sleehts het voorste gedeelte van den
draagrand bedekt; —STUKKEN, o. my. (molenm.)
de beide halvemaanvormige stukken hoot die het
hoofdbestanaleel van een bonkelaar (zeker Ivied
vormen ; pellerijen) de beide verschuifbare halvemaanvormige houden schijven op den maalzolder
rondom de steenspil; bn. den vorm hod.
ben van een halve mama.
HALVERWEGEN, bw. halfweg: hid" bleef halrerwegen
.eteken.
HALVEZOLEN, (halvezoolde, heeft gehalvezoold),
(schoenm.) eene halvezool op eenen sedoen leggen.
HALVEZOOL. v. (...zolen), (schoenm.) een stuk leer
outer de voorste delft van een schoen.
HALZEN, (halsde, heeft gelaatsd.), (gew.) slikken,
inz\velen: hij at zooce1 (173 kon: het regent
:09, gat de (foot het iiic t kap, 1,17,:e.0,: (fig.) 10:1 krugt
zooceel liezighe(7 , e. (lot Irij het inlet kan; (vandaar) tobiiwn. moeite doem wurmen: sop hebben er
laiig riewiey ,o 'er gehalsd; • —

669

HALZEN.

HAND.

(zeew.) voor den wind doen wenden: laten we het
schip halzen, we kunnen het met dien storm toch niet
door den wind krijgen.

HAMHOUDER, o. (-s), papieren of metalen handvat
om het hammebeen vast to houden.
HAMMEBEEN, o. (-en), de schenkel die in de ham
zit; ...SCHIJFJE, o. (-s), varkenskluifje van den
achtervoet: Fransche rapen met hammeschijfjes;
...VET, o. het vet van eene ham.
HAMSTER, v. (-s), zeker knaagdier in Middeleuropa.
HAND, v. (-en), het lichaamsdeel dat zich uitstrekt
van den pols tot het uiteinde der vingers: op handen en voeten kruipen (van een kind); zij liet het glas

HAM, in.. ( men), (gew.) afgeperkt of omheind stuk •
weiland.
HAM, v. (-men), achterschenkel van een varken
met het daaraan zittende vleesch, hesp : een Westfaalsche ham; hammen rooken in den schoorsteen; (ook)
een afgesneden stuk van dat vleesch: ham eten; een
broodje met ham. HAMMETJE, o. (-s).
HAM, m. (-men), bocht, kromming, in de samenst.
inham,, uitham en in verschillende aardr. namen: de
Ham; de Buikslooter Ham; Drogeham enz.
HAMBURGER, m. (-s), zekere visch, steenkarper;
(ook) eene soort van late aardappelen.
HAMEI, v. (-en), (w. g.) slagboom, sluitboom; (wapenk.) eene wapenfiguur, voorgesteld door drie verkorte fazen, die met kleine tusschenruimten boven
elkaar zijn gesteld; (bij kasteelen en poorten) een
ijzeren of houten sluithek met punten van onderen,
dat van boven af neergelaten werd om den toegang
te versperren; (gew.) een traliehek dat den ingang
van een buitenplaats of voornaam boerenerf afsluit:
(bouwk.) de verticale balk op de stijlen van een
ophaalbrug, waarop de balans rust; —GEBINT, o.
.(bouwk.) een gebint aan ophaalbruggen, bestaande
uit twee loodrechte stijlen die van boven door een
hamei vereenigd worden, ook wipgebint genoemd.
HAMEL, v. (-s), (nat. hist.) de made van de langbeenige mug, emelt.
HAMEL, m. (-s), gecastreerd mannelijk sehaap,
gesneden ram; —BOUT, m. (-en), schapebout;
—VLEESCH, o. schapevleesch.
HAMER, in. (-s, -en), zeker werktuig, bestaande
nit een zwaren houten of ijzeren kop aan een steel,
dat gebruikt wordt om to kloppen en te smeden:
een houten denier, een moker; spijkers inslaan met
den homer; tusschen hamer en aanbeeld zijn, (fig.) zich
in groote verlegenheid bevinden; iets onder den darner
brengen, hot in veiling brengen (waarbij het door
den hamer van den verkooper wordt afgeslagen);
(_!ew.) lefj steed als van den lamer geslagen, hij was
geheel verbluft; (ontl.) een der drie gehoorbeentjes.
dat in vorm op een hamer gelijkt; (in een klavier
benaming der houten werktuigjes die, door de toot.sen in beweging gebracht, tegen de snaren kloppen ;
(plantk.) de humertjes van een bloem, de meeldraden:
gals basterdvloek) wat, hamer! is dat. HAMERTJE,
o. (-s).
HAMERBAAN, v. (...banen), hamervlak.
HAMERBAAR, bn. door hamerslagen eene duurzame
verandering kunnende ondergaan: goud is hairierbaar. HAMERBAARHEID, v.
HAMERBIJL, v. (-en), kuipersdissel.
HAMEREN, (hamerde, heeft gehamerd), kloppen
met den hamer: de smid hamert er weer op los;
aanhoudend kloppen: ik heb zoo'n hoofdpUn, het hamert maar voortdurend in min hoofd. HAMERING,
v. (-en).
HAMERHAAI, m. (-en), hamervisch; ...MOLEN, m.
(-s), klopmolen; ...MOSSEL, v. (-s), (nat. hist.) zeker
weekdier dat in een schelp besloten is, die den vorm
van een hamer heeft.
HAMERSLAG, m. (-en), slag van den hamer: de

hamerslagen dreunden door de lucht; Immerslag houden, gelijkelijk op de maat smeden, (fig.) op de beurt
spreken.
HAMERSLAG, o. schilfers van ijzer, die er onder
het smeden afspatten, gloeispaan; (gew.) schapenwolkjes : hamerslag, regen met den derden dog (yolksrijmpje).
HAMERSTEEL, m. (...stolen), het houten handvatsel van een hamer; ...VISCH, m. (...visschen), (nat.
hist.) een geslacht van visschen dat overeenkomst
heeft met de haaien en zich kenmerkt door een kop
in den vorm van een hamer; ...FLAK, o. (-ken).
de vlakke kant, waarop de hamer bij het kloppen
13 eerkomt.

nit de hand vallen; met den hoed in de hand komt men
door het gansche land, met beleefdheid krijgt men
veel gedaan; scat heeft dat kind rude handen; de vlakke
(of de platte hand), de binnenzijde van de uitgestrekte
hand; de rug der hand, de buitenkant; het mooie
handje, de rechterhand; de hooge hand, de rechterhand, de eereplaats, het hoogereinde: iemand de hoogere hand geven, hem rechts laten loopen ; de winnende
hand is mild, iemand die geld wint is licht geneigd
iets van zijn winst af to staan; hij gaf met milde
hand, mildelijk; h laat niemand met leege handen
weggaan, hij is zeer mild; geven net de warine hand,
geld en good wegschenken bij het leven, zie op GEVEN ; goederen in de doode hand, zie DOOD (2de art.);
de laatste hand aan jets leggen, het voltooien; de
sterke hand, de hulp der gerechtsdienaars; het huis
zit in caste handen, in handen die het niet los zullen
laten, de eigenaar wil het in geen geval verkoopen;
een caste hand hebben, niet boven, krachtige lijnen
kunnen trekken; het rijk wordt met caste hand bestuurd, krachtig; zwaar van hand zYn, zijn hand
zwaar op iets laten drukken; von handen staan (veer
(dies) verkeerd, hij is onhandig, (ook) hij is niet in
staat eenig handwork to doen (inz. van iemand uit
de hoogere standen die nooit heeft leeren werken
en nu in de noodzakelijkheid komt dat to doen);
doen scat de hand rindt om te doen, het goede doen,
zoo dikwijls zich de gelegenheid daartoe voordoet;
men kan het
—menPagenyzrmethandebrd-en,
onmogelijke net doen; — beter e'en vogel in de hand
clan Lien in de lucht, men moot het wisse voor het
onwisse namen; — zijn handen in onschuld wasschen,
onschuldig zijn; — als de eene hand de andere wascht,
worden ze beide schoon, elkander bijstaan is voor
beide partijen nuttig; — twee handen op e61, buik, zij
zijn het in alles eons (inz. in kwaden zin); — hand
voor mond is gezond, met guur weer is het dienstig
de hand voor den mond to houden; — als men hem een
ringer geeft, grijpt 14j de heele hand, hij is inhalig;
met velar hulp is het,
—relhande makenlichtwerk,
work spoedig volbracht; — hand van de bank (vleeschbank), het vleesch is verkocht, schertsend gezegd als
iemand een verloofd meisje ten dans enz. vraagt;
(eig.) een worp die
—datisenkolfjenarzijnhad,
voor den kolver juist berekend is, (fig.) dat lijkt
hem ; —
iemand de hand drukken, hem de hand schudden
ter begroeting; de (of een) hand geven, als begroeting;
om de hand van een meisje vragen, haar ten huwelijk
vragen; zij schonk hem hart en hand, verloofde zich
met hem; de hand openen, geld geven, mild zijn; de
hand ophouden (nl. om een aalmoes to ontvangen),
bedelen; zich de handen laten stoppen, zich laten omkoopen ; iemand de handen cuilcn, hem omkoopen;
de handen vol hebben, veel to doen hebben; hij heeft
er zijn handen vol aan, heeft moeite om het klaar
to spelen; zich (of iemand) de handen binden, zich
(iemand) in zijn vrijheid van handelen belemmeren;
z n handen zijn gebonden, hij kan niet vrij handelen;
de handen thuis houden, iemand (of iets) met rust
laten, niet handtastelijk zijn; hij kon zijn handen niet
thuis houden, het stolen niet laten; iemand de handen
opleggen, hem zegenen, (R. K.) hem wijden; de hand
op iets leggen, er beslag op leggen, aanspraak op
maken; de politie legde de hand op den misdadiger,
arresteerde horn; de hand aan jets (een bevel, een voorschrift enz.) houden, het handhaven, zorgen dat het
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wordt nageleefd ; de hand met jets lichten, afzien van
de toepassing van eene (wettelijke) bepaling, jets
door de vingers zien, enz.; iemand de hand boven het
hoofd houden, hem beschermen; de hand van iemand
aftrekken, hem aan zijn lot overlaten; zfjn hand van
jets afhouden, er geen aanspraak op maken; de hand
aan iets slaan, er aan beginnen; de hand aan de
ploeg slaan, zich aanpakken, aan het werk gaan;
de schennende hand aan jets slaan, het schenden; de
handen aan zichzelf slaan, zelfmoord plegen; de hand
tegen iemand opheffen, zich gereed maken hem te
slaan, (ook) hem de gehoorzaamheid opzeggen, zich
openlijk tegen hem verklaren; zfjn handen uit de
mouw steken, ijverig werken ; geen hand uitsteken,
niets doen; met de handen in den zak loopen, met de
handen in den schoot zitten, werkeloos toezien; de
handen slap laten hangen, moedeloos zijn; de hand
in eigen boezem steken, zijn geweten raadplegen, zich
bedenken om tot inkeer te komen; met de hand op
het hart, in gemoede; met de hand over zfjn hart strfjken, (fig.) afschuiven, in den buidel blazers; de handen in de zfj zetten, zich in postuur zetten (om te
kijven); de handen in elkaar slaan, met elkaar samenwerken; iemand op de handen zien, hem op de wingers kijken, zijn doen en laten nauwkeurig gadeslaan; iemand op de handen tikken, hem bestraffen
(of beboeten) ; iets met beide handen aannemen (of
aangrfjpen), het zeer gaarne aannemen (of doen);
zich in de handen wrijven, ten teeken van tevredenheid, voldaanheid, vreugde; in de handen klappen,
applaudiseeren (als bijvalsbetuiging); hand aan hand
gaup, onder het gaan elkanders hand vasthouden,
(fig.) met elkaar gepaard gaan: dood en verderf gingen hand aan hand ; hand over hand, (eig.) de eene
hand over de andere: (zeew.) hand over hand een
touw inpalmen, daarbij telkens de hand verplaatsende, zonder rukken; (ook, omdat men weinig tijd
noodig heeft om de eene hand over de andere te
brengen) snel, schielijk: de ziekte nam hand over
hand toe; jets met hand en tand verdedig en, met alle
kracht, hardnekkig; van de hand in den tand leven,
dat wat men verdient terstond voor voedsel moeten uitgeven, schrale en niet vaste inkomsten hebben; —
aan de hand van, onder leiding, onder voorlichting
van: aan de hand van een schrfjver zfjn oordeel over
jets vellen; iemand aan de hand houden, hem niet
geheel en al laten schieten; iemand jets aan de hand
doen (of geven), iemand iets (een denkbeeld, een
onderwerp voor een geschrift, gelegenheid om iets
to verrichten, een beroep enz.) bezorgen, verschaffen ;
iets aan de hand laten, de makelaar (de tusschenpersoon die de zaak behandelt) met de order belast
laten; aan de hand (of aan het handje) zijn, gaande
zijn, gebeuren: wat you er aan de hand zijn, dat het

waarfn juist stond teat ik zocht; iemand jets in handen
geven, het hem (te lezen) geven : dat is geen boek om
aan kinderen in handen to geven; (ook) het iemand
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zoo druk is op straat ?; er is wat aan 't handje; — jets
achter de hand hebben, in reserve, in petto hebben,
(kaartsp.) achter de hand zitten (of zijn), het laatst
moeten uitspelen; — een blinde (een paard enz.) bij
de hand leiden, geleiden terwijl men hem (het) met
de hand vasthoudt; jets bij de hand nemen, ter hand
nemen, beginnen; bij de hand zijn, (eig. zoo gelegen

zijn dat men het met de hand kan grijpen) dichtbij
zijn : het is bij de hand; iets bij de hand hebben, het onmiddellijk te zijner beschikking hebben; is mevrouw bij de
hand ?, is zij te spreken; hi] is nog niet b de hand, nog
niet opgestaan, nog niet gekleed; bij de hand zijn,
zie BIJDEHAND ; bij de hand withalen (bij het rijdenl.
uithalen naar den kant waar men de teugels houdt,
d. i. links; — de teugels in de hand nen2en, het bewind
aanvaarden; met de wet in de hand zzin rechten handhaven, nit de wet bewijzende dat men recht heeft;
met bewijzen in de hand, de bewijzen toonende; het
valt ligr in de hand, het valt mij gemakkelijk, het
handt mij , (ook) het valt mee; iets in de hand werken,
het bevorderen ; (van zaken) iemand in handen kon6n
(of vallen), hem ter hand komen, (toevallig) geworden: van morgen viel X72 een tijdschrift in handen,

toevertrouwen: ik durf hem gerust m(jn geld in handen
te geven; jets in handen geven, het in rechten laten
vervolgen; in handen (op een brief die persoonlijk
overhandigd wordt, ter vertaling van Fr. en mains);
de courant is in handen, wordt door iemand gelezen
en is dus niet disponibel; — met de hand zfjn brood
winnen, met handenarbeid; — iemand naar zjjn hand
zetten (of wennen), hem leeren gehoorzamen, hem
zich naar zijn wil doen voegen; hfj zet alles naar zijn
hand, dwingt alles en alien naar zijn zin;
niets
om handen hebben, niet aan lets bezig zijn, niet door
iets in beslag genomen warden; — iets onder handen
hebben, er mee bezig zijn, het behandelen; iemand
onder handen nemen, hem een goede beurt geven
(b. v. van iem. die gewasschen wordt), (ook) iemand
over zijn gedrag onderhouden, hem berispen; hfj is
onder handen van den barbier, hij wordt geschoren;
onder de hand, onderwijl: we zaten te praten en rookten
onder de hand een sigaar ; (ook) in stilte, heimelijk:
ik zal er wel eens onder de hand naar vernemen; —
zwaar op de hand zijn, vermoeiend zijn, door druk
en langdradig redeneeren; iemand op de handen drag en, hem vereeren, hoog met hem wegloopen; op
handen (of op hand) zijn, naderen, weldra daar zullen
zijn: er is een groot feest op handen; de winter is op
hand; — het loopt mfj over de hand, het is mij te druk;
ik kan het niet alles bijbrengen; — iemand jets ter
hand stellen, het hem overhandigen; — jets ter hand
nemen, iets opvatten, ondernemen, beginnen; — een
boek uit de hand leggen, ophouden met er in te lezen;
nit de hand vallen, (fig.) uit de gis vallen, tegenvallen,
slechter uitkomen dan men dacht; jets uit handen
geven, het aan anderen leenen of toevertrouwen; uit
de hand verkoopen, ondershands, niet publiek: het
huffs is uit de hand te koop; jets koopen uit de eerste
hand, van den oorspronkelijken eigenaar (verbouwer,
fabrikant enz.), het koopen uit de tweede hand, van

een tusschenpersoon, die het uit de eerste hand
gekocht heeft; berichten uit de derde hand, berichten
die men niet rechtstreeks krijgt, maar door bemiddeling van anderen; — van de hand wizen, (een verzoek) weigeren; jets van de hand doen (of zetten), het
verkoopen, (ook) het opruimen, wegdoen; grit van
de hand gaan, (van goederen) vlot verkocht worden; —
voor de hand wegnemen, datgene nemen wat het
dichtst bij de hand ligt, zonder zoeken, op de rij at
wegnemen; jets voor de hand leggen, het zoo leggen

dat men er gemakkelijk bij kan; roar de hand liggen,
voor de greep, open en bloot liggen, (fig.) de gevolgtrekking ligt voor de hand, is gemakkelijk te maken;
(kaartsp.) voor de hand zitten (of zijn), het eerst
moeten uitspelen; —
(fig.) zijde, kant, partij: iets vernemen van goeder
hand, van betrouwbare zijde of personen; aan the
winnende hand zijn, vooruitgaan; op iemands hand
zijn, op zijne zijde zijn, tot zijne partij behooren,
hem gunstig gezind zijn; een bevel (eene aanwfizing
enz.) van hooger hand, afkomstig van, in naam van
den vorst, van de regeering; —
(fig.) wijze: langzamerhand, op langzame wijze;
wijze of manier van doen: een hand van iets hebben,
ergens het handje van hebben, neiging hebben om het.
te doen, het gewoon zijn te doen; wijze van schrijven: h# schrijft een fraaie hand; dat is een brief van
min coder, ik herken zijn hand; die hand ken ik niet,

ik weet niet wiens schrift h^t is ; een verdraaidehand, een opzettelijk veranderd handschrift; —
(fig.) macht: iets in zijn hand hebben, in zijn macht
hebben: gij hebt het in aw hand, kunt de zaak regelen,
schikken, sturen zooals ge verkiest; iemand in zijn
hand hebben, met hem kunnen doen wat men wil
's viands handen vallen, in de macht van den
vijand komen ; —
(fig.) bijstand, hulp : iemand een handje helpen, hem
behulpzaam zijn; iemand de hand reiken, hem de.
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behulpzame hand bieden, hem handreiking doen, hem
helpen; de hand bieden tot iets, bijstand verleenen;
de hand tot jets leenen, er toe medewerken, zich tot
jets laten vinden; iemand in de hand komen, hem
(of haar) helpen, van dienst zijn:
komt al mooi
in de hand, b. v. gezegd van een klein meisje dat
haar moeder helpt; —
(als middel tot het afleggen eener plechtige belofte of verbintenis) ergjns de hand op geven, het
plechtig beloven of verzekeren; iemand iets op de
hand beloven, bij handslag; —
(bij vergelijking) de hand van een anker, het driehoekig blad aan het einde van de armen; de handen
eener weegschaal; (bouwk.) een omgebogen uiteinde
aan een stuk ijzer: vieren met oingezette handjes;
(molenm.) derde handen, blokjes aan de einden van
tuitouwen, door welke men deze laat vieren of
sterker aanhaalt. HANDJE, o. (-s).
HANDAANBEELD, o. (-en), een draagbaar aanbeeldje
bij verschillende bedrijven; ...ATLAS, m. (-sen), beknopte atlas; ...BEKKEN, o. (-s), om de handen in
te wasschen; ...BERRIE, v. (-s, ...rien), die met de
hand kan gedragen worden; ...BIEDING, v. (recht.)
hulp der gerechtsdienaars; ...BIES, v. (...biezen),
handboord; ...BIJBEL, m. (-s), kleine bijbel;
v. (-en), kleine bij1; ...BOEI, v. (-en), waarmede de
handen geboeid worden (in tegenst. met voetboei);
...BOEK, o. (-en), boek waaruit men de gronden van
eenige wetenschap of kunst kan leeren, beknopt
leerboek dat tot dagelijksche raadpleging geschikt
is; ...BOOG, m. (...bogen), die met de hand gespannen wordt; ...BOOGSCHUTTER, m. (-s), die met den
handboog schiet; ...BOOM, m. (-en), boom of spaak
waarmede men de spil van windassen of kaapstanders orndraait ; (ook) de boom aan de beide uiteinden
der balans van een brandspuit, waaraan de manschappen pompen, pompstok; (ook) schippersboom.
vaarboom; ...BOOR, v. (...boren), kleine boor;
...BOORD, o. (-en), ...BOORDJE, o. (-5), (naaist.) rand
aan het uiteinde der mouwen van een kleedingstuk
(boezeroen, overhemd enz.).
HANDBREED, o. de breedte eener hand; (fig.) een
geringe afstand : hij wijkt geen handbreed terug. HANDBREEDTE, v. (-n), handbreed.
HANDBUIGER, m. (-s), (anti.) buigspier in de hand.
HANDBUS, v. (-sen), (eert.) zeker vuurwapen waarmede men uit de hand schoot; —SCHIETER, m. (-s),
een met de handbus gewapend soldaat.
HANDDADIG, bn. (van personen) schuldig aan een
delict of misdadig feit, (ook) medeplichtig. HANDDADIGE, m. en v. (-en), de dader van een strafbaar
feit, misdadiger, (ook) medeplichtige.
HANDDAG, v. (-en), (zeew.) dag (stuk touw) die
men in de hand houdt om er mee to straffen;
...DOEK, m. (-en), doek waarmede men zich het
gelaat wascht en de handen afdroogt; ...DREG, v.
(-gen), (zeew.) enterdreg die in het want geworpen
wordt; ...DRUK, m. (-ken), het drukken of schudden
van de hand (als begroeting, teeken van instemming enz.): een hartelijke handdruk; ...DRUKKING,
v. (-en), handdruk; ...DYNAMO, v. (-'s), (werkt.)
kleine dynamo.
-HANDE, (in samenst.) soort: eenerhande, van din
soort; tweeerhande, allerhande enz.
HANDEL, in. onderlinge koop en verkoop van goederen, waarden enz., het bedrijf dat ten doel heeft
den ruil der goederen naar de behoeften van vraag
en aanbod: handel driven, handelaar zijn, den handel
uitoefenen ; in den handel gaan, handelaar, koopman
warden; iets in den handel brengen, het verkrijgbaar
stellen; niet in den handel (van boeken), alleen voor
vrienden of belanghebbenden gedrukt; de wetten op
den handel, waarbij de verhouding tusschen keeper
en verkooper enz. geregeld is; eene pleats met veel
handel, waar veel handel gedreven wordt; de handel
bloeit, kwijnt, binnen- en buitenlandsche handel; de
handel op _Amerika, die op Amerika gedreven wordt;
de Engelsche handel, de geheele handel van Enge-

HANDELSKENNIS.

671

land; (ook collectief) de gezamenlijke handelaten:
de Amsterdamsche handel; (als bedrijf) de handel in
granen, in effecten; de geldhandel, wisselhandel; ae
koifiehandel; (ook) nering: wiinhandel, boekhandel;
handel in koffie en thee, in steenkolen; —
wijze van handelen, gedrag: remands handel en
wandel.
HANDEL, m. (-s), een handvat of hefboom aan
stoommachines, kanonnen enz. [Eng. handle].
HANDELAAR, m. (-s, ...laren),HANDELAARSTER,
v. (-s), die handel drijft, koopman, koopvrouw.
HANDELBAAR, bn. (-der, -st), inschikkelijk, meegaand : een handelbaar persoon; hij was nogal handelbaar; goed te bewerken, buigzaam: handelbaar
leder. HANDELB A.ARHEID, v.
HANDELDRIJFSTER, v. (.5), handelaarster; ...DRIJVEND, bn., een handeldrijvend yolk, een yolk dat
voornamelijk van den handel leeft; ...DRIJVER,m.
(-s), handelaar.
HANDELEN, (handelde, heeft gehandeld), doen: hij
weet niet hoe hij handelen zal; er meet gehandeld worden, er moet jets gedaan worden; in drift handelen;
handelend optreden, persoonlijk in de zaken ingrijpen ;
zich gedragen: slecht handelen; ge hebt braaf gehandeld; ik zal naar plicht en geweten handelen; —
over iets handelen, het behandelen, er over spreken
de recienaar zal handelen over de sterrekunde; waarover handelt dat boek ? —
handel drijven, goederen koopen en verkoopen:
hij handelt in lakens; onze firma handelt vooral op
Engeland; (w. g.) iets handelen, het verhandelen,
koopen of verkoopen : hebt ge jets te handelen?
HANDELING, v. (-en), daad, verrichting : een onrechtmatige handeling; handelingen die het licht niet kunnen
velen ; in het my. ook als titel van een geschrift of
book, waarin de verrichtingen van bepaalde personen worden beschreven of verslag wordt gegeven
van hetgeen verhandeld is op eene vergadering: de
Handelingen der apostelen, titel van het yijfde book
van het N. T. ; de Handelingen van het -17-Xste Taalen Letterkundig Congres.
HANDELMAATSCHAPPIJ, v. (-en), gezelschap van
handelaren onder dine firma; (inz.) de Nederlandsche
handelmaatschappij, opgericht in 1834 door koning
Willem I.
HANDELRIJK, bn. (w. g.) met veel handel.
HANDELSAARDRIJKSKUNDE, v. de aardrijkskunde,
beschouwd uit het oogpunt van handelsbelangen
en handelsbehoeften; ...BALANS, v. het verschil
tusschen den totalen invoer en den totalen uitvoer
van een land; (ook) de balans die iedere koopman
gehouden is op bepaalde tijden van zijne zaken op
te maken; ...BANK, v. (-en), eene bank wier bepaalde werkkring bestaat in het voor eigen of gezamenlijke rekening drijven van handel met door
aandeelhouders bijeengebracht kapitaal; ...BEDRIJF, o. elk rechtsgeldig bedrijf dat den ruil van
goederen of andere voorwerpen ten doel heeft;
...BETREKKINGEN, v. my. connecties tusschen
firma's in verschillende plaatsen of landen : zij hebben veel handelsbetrekkingen met Rusland; ...BLAD,
o. (-en), blad, aan de belangen van den handel gewijd; (ook) als naam van een welbekend dagblad:
Algemeen Handelsblad; ...BOEKEN, o. my. koopmansboeken; ...DOLLAR, m. (-s), een zilveren munt
in Japan, ter waarde van ± f 2,65; ...EFFECT, o.
(-en), papier dat handelswaarde bezit: schuldbrievan, wissels enz.• ...FIRMA, v. (-'s), handelshuis;
'
...GEEST, m. aanleg
tot het handel drijven, recht
begrip van den handel; ...GEWAS, o. (-sen), handelsplant; ...GOD, m. (fab.) de god van den handel,
Mercurius.
HANDELSHUIS, o. (...huizen), geyestigd huis dat
firma die handel drijft; (ook) de personen die aan
het hoofd daarvan staan; ...KANTOOR. o.(...toren),
kantoor van een handelshuis; ...KENNIS, v. de
kennis van waren en goederen, van de gebruiken
bij koop en verkoop op de verschillende beuizent
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van den loop der prljzen en koersen enz. ; ...ONDER-

NEMING, v. (-en), eene onderneming met het doel
om koophandel te drijven; ...PAPIER, o. (-en), geldswaardig credietpapier: wissels, banknoten, checks
enz.; ...PLAATS, v. (-en), plaats die vooral van den
handel bestaat, ...PLANT, v. (-en), plant die een
product voor den handel oplevert (indigo, hennep,
koffie enz.); ...POLITIE, v. de politie die zorg draagt
dat er geen overtredingen van de van staatswege
gemaakte bepalingen op den handel plaats vinden ;
...POLITIEK, .v. de politiek die een staat op handelsgebied volgt (nl. de vrijhandelspolitiek of het
beschermend stelsel); . ....PREMIE, v. (-mien), voorrechten, premien die aan sommige bedrijven, voortbrengselen (b. v. van den landbouw) enz. worden
verleend om een tak van nijverheid of handel to
ondersteunen.
HANDELSRECHT, o. het bijzondere recht waaraan
alle zaken, den handel betreffende, zijn onderworpen ;
...REIZIGER, m. (-s), iemand wiens beroep het is
voor eene handelsfirma te reizen, om aftrek te vinden voor hare goederen, commis-voyageur; ...SCHOOL,
v. (...scholen), inrichting van middelbaar onderwijs,
waar voornamelijk de handelswetenschappen worden onderwezen; ...STAD, v. (...steden), stad waar
veel koophandel is; ...TAK, m. (-ken), eon tak, een
branche van handel; ...TERM, m. (-en), eigenaardige
uitdrukking, in den handel in gebruik; ...TRACTAAT, o. (...taten), verdrag tusschen twee staten,
waarbij hunne wederzijdsche handelsbetrekkingen
geregeld worden; ...VERKEER, o. verkeer door den
handel: een levendig handelsverkeer, ...VRIEND, m.
(-en), iemand met wien men bevriend is geraakt
door den handel, dien men met hem drijft; ...WETENSCHAPPEN, v. my. de wetenschappen die voor den
koopman in zijn bedrijf dienstig zijn; ...WETGEVING, v. dat gedeelte der wetgeving hetwelk betrekking heeft op den handel; ...WINST, v. de
winst die men door den handel behaalt, het overschot van den verkoopsprijs der goederen enz. na
aftrek van den inkoopsprijs en alle onkosten;
...ZAAK, v. (...zaken), eene zaak van handel of die
betrekking heeft op den handel; (ook) een handelshuis.
HANDELWIJS, HANDELWIJZE, v. (...wijzen), wijze
van handelen, manier van doen: een nette handelwfjze.
HANDEN, (handde, heeft gehand), (voor de hand)
passen, geschikt zijn, handig gelegen of geplaatst
zijn: dat werk handt mij niet, ik kan er niet handig
mee to recht; ga never rechts staan, dot handt nqj
beter, dan kan ik het werk gemakkelijker verrichten;
dat mes handt mij niet, mijn hand staat er als verkeerd mee, ik kan er niet vlug en gemakkelijk mee
werken.
HANDENARBEID, m. het werken met de handen:

Icy leeft van handcnarbeid.
HANDENBINDER. m. (-s), die iemands handen bindt,
hem (of Naar) belemmert in zijne (hare) vrije bewegingen: kleine kinders zzjit handenbinders.
HANDENLOOS, bn. zonder handen; (fig.) onhandig.
HANDENLOOSHEID, v.
HANDENWERK, o. werk dat met de handen verricht of gemaakt wordt.
HANDEUVEL, o. jicht in de hand; ...FABRIEK, v.
4-en), papierfabriek waar het papier nog met de
hand geschept wordt, waar men Hollandsch papier
maakt; ...GAREN, o. garen dat uit de hand is ge•
sponnen.
HANDGAUW, bn. spoedig met de hand gereed om
te grijpen, te stelen enz.: hij is zoo handgauw, altijd
zoekt hij lets te krrpen; (ook) licht de handen gebruikende om to slaan, vechtlustig. HANDGALT -WHEID,
v. diefachtigheid; (oak) vaardigheid em te vechten.
HANDJEC-kI:Ve- .
HANDGEBAAR, o. (...baren), heweging met de hand.
neste; ...GEKLAP, o. bijvalshetuiging door in de
Vanden to klappen, applaudissement.
HANDGELD, o. (-en), geld dat men iemand op hand

geeft, als onderpand in de hand betaalt; (inz.) premie voor hen, die vrijwillig dienst nemen bij het
leger of de marine; (scherts.) handgeld krijgen (of

geven), een slag met de hand, een pak ransel ont-

vangen (of geven).
HANDGEMEEN, bn., handgemeen worden, beginnen
to vechten, elkander aangrijpen; ...GETROUW, bn.
getrouw op handslag.
HANDGIETER, m. (-5), lettergieter die niet met de
machine werkt.
HANDGIFT, v. (-en), handgeld; (ook) het eerste geld
dat een koopman op een dag ontvangt.
HANDGIFTEN, (handgiftte, heeft gehandgift).
(Zuidn.) iemand de handgift geven, de eerste zijn
die 's morgens iets van hem koopt.
HANDGRANAAT, v. (...naten), (art.) granaat die
met de hand wordt weggeslingerd.
HANDGREEP, v. (...grepen), zooveel als men met
eene hand grijpen kan, een handvol; m. (mil.)
de behandeling der wapens : eenen recruut de handgrepen leeren; eene behendigheid, handigheid: 't zs
maar een handyreep.
HANDGROOT, ook HANDGRUT, o. (vissch.) benaming voor schol en schar, die omstreeks zoo groot
als een hand is.
HANDHAAF, ...HAVE, v. (...haven), (gew.) handy atsel; ...HABILITEIT, v. handigheid, vlugheid met

de hand : de goochelaar verbaasde alien door zone
handhabiliteit; ...HAMER, m. (-s), hamer die met een
hand gehanteerd kan worden.
HANDHAVEN, (handhaafde, heeft gehandhaafd),
iem. of iets in stand houden, steunen, beschermen,
er voor waken: zfjn recht handhaven; de worst hand-

haafde den minister in strijd met de wenschen des yolks.
HANDHAVER, na. (-s), HANDHAAFSTER, v. (-s),
die handhaaft (altijd fig.) : een handhaver van het
recht; de handhaver van de kunst. HANDHAVING,
v. het handhaven, bescherming.
HANDHEFBOOM, m. (-en), hefboom die met de hand
in werking wordt gebracht; ...HET, v. (-en), een hei
die door den persoon met de hand gehanteerd wordt
en die dient om palen in te slaan, straatkeien gelijk to stampen enz.
HANDICAP (Eng.), o. (sport) wedren met paarden
van verschillende jaren en vlugheid, waarbij aan
de zwakkeren een voorsprong wordt gegeven.
HANDIG, bn. bw. (-er, -st), een of meer handen
hebbende, inz. in samenst.: eenhandig, tweehandig;
good met de handen terecht kunnende, behendig,
vlug, vaardig: een handig kind; zY is reel handiger
dan ik gedacht had; gemakkelijk to hanteeren, geschikt in het gebruik: een handig mes; een handig
zeilschip; een handig boek; een handig formaat;
bw.
op handige wijze : lets handig doen. HANDIGHEID,
v. behendigheid, bedrevenheid, vaardigheid.
HANDIGJES, bw. handig: heb ik dat niet handigjes

gedaan,
HANDIJZER, o. (-s), handboei.
HANDJE, o. (-s), zie HAND.
HANDJEGAUW, m. en v. (-s), iemand die handgauw is (inz. van kinderen) : o, 't is zoo'n handjegauw.
HANDJEKLAP, ook HANDJEPLAK, o. zeker spelletje waarbij men het kind zachte klapjes geeft op
de vlakke hand, onder het opzeggen van een rijmpje.
HANDJEVOL, o. een handvol, een klein aantal: een

hancljerol menschen.
HANDJICHT, v. handeuvel; ...KAART, v. (-en),
(kaartsp.) goede kaarten, die men bij sommige spelen in de hand houdt, terwijl men de overige voor
andere ruilt; (ook) bijkaart, hooge kaarten van
andere kleuren dan de troef: ik Pad weinig handknert, maar reel troef; ...KAR, v. (-ren), die met de
hand wordt voortgeduwd.
HANDKIJKER, m. (-s). kleine verrekijker. tooneelkijker ; (00k) iemand die waarzegt nit de lijnen van
de hand. chiromant; ILIJIiEPIJ. ...KIJKKU_NST,
v. chiromantie; ...KIJKSTER, v. (-s), waarzegster
uit de hand.

HANDKLAVIER.

HANDTEEKENING.

HANDKLAVIER, o. een der beide klavieren of tastaturen van een orgel, het manuaal; ...KLEPPERS,
m. my. klepperhoutjes, castagnetten; ...KORENMOLEN, m. (-s), kleine korenmolen, die door twee
man in beweging gebracht kan worden, en vooral
in belegerde vestingen wordt gebruikt.
HANDKOUD, bn. niet zeer koud.
HANDKRAAN, v. (...kranen), eene kraan of heftoestel waarbij de windas door mannen in beweging
wordt gebracht (in tegenst. met stoomkraan).
HANDKUS, m. (-sen), kus op de hand : tot den handkus worden toegelaten (bij eene vorstin).
HANDLANGER, m., ...LANGSTER, v. (-s), iemand
die een ander handreiking doet, hem helpt : de handhanger van een metselaar; (inz.) iemand die een ander
dient voor geld, hem behulpzaam is bij kwade
praktijken: hij zond er een van zijn handlangers op

die van zich afbijt, (ook) 't is een netelige zaak;
—iemandehandschoent werpn,
hem ten strijde
dagen, (ook) den strijd met hem aanvaarden; — den
handschoen voor iemand opnemen, zijne partij kiezen,
zijne verdediging op zich nemen.; — met den handschoen trouwen, huwen bij volmacht, waarbij de
vrouw het huwelijk sluit met den gemachtigde van
den afwezigen bruigom. HANDSCHOENTJE, o. (-s).
HANDSCHOENENDOOS, v. (...doozen), langwerpige
doos om handschoenen in to bewaren.
HANDSCHOENFABRIEK, v. (-en), waar (glace-)handschoenen worden vervaardigd; ...FABRIKANT, m.
(-en); o. zeemleder; ...MAKEN, o. het fabriceeren van handschoenen; ...MAKER, m. (-5),
...MAAKSTER, v. (-s); ...VERBAND, o. (-en), (heelk.)
pantserhandschoenen.
HANDSCHOL, v. (vissch.) benaming voor een der
kleinere soorten van schol, vgl. HANDGROOT.
HANDSCHRIFT, v. eigenhandig schrift, iemands
wijze van schrijven: dat is zijn handschrift niet; een
met opzet verdraaid handschrift; —, (-en), een geschreYen werk, manuscript (in tegenst. met een gedrukt
boek) : niiddeleeuwsche handschriften met miniatures;

a f ; de inbrsker is nog niet gevat, maar men heeft zifn
.handlangers.
HANDLANTAREN, v. (-s), die in de hand gedragen
wordt; ...LAP, m. (-pen), spinlap der garenspinners;
__LEDER, o. (-5), ...LEER, o. (-en), (schoenm. enz.)
leer ter beschutting der hand.
HANDLEIDING, v. (-en), leerboek, een boek dat tot
leiddraad dient bij de studio van eenig yak; ...LIGHTING, v. (recht.) ontheffing van minderjarigheid:
handlichting verleenen; ...LUX, v. (-en), lijnen, strepen
der hand; ...LIJST, v. (-en), (bouwk.) eene lijst langs
een trap, waaraan men zich bij het opklimmen of
afgaan met de hand kan vasthouden; ...LOB, ...LUB,
v. (-ben), een kanten lub aan het einde eener mouw,
die over de hand heenvalt; ...LOOD, o. (-en), een
klein peillood; ...MEEK, o. (-en), een teeken dat
den dienst eener handteekening doet (vroeger voor
iederen persoon van verschillenden vorm, thans een
_kruisje); ...MICROSCOOPJE, o. (-5), een kleine microscoop, dien men in de hand kan houden; ...MOLEN,
m. (-s), een molen die met de hand in beweging
wordt gebracht (b. v. een koffiemolen) ; (ook) zeker
kinderspeelgoed : eon molentje aan een stok, dat door
de kinderen in de hand gehouden wordt en dat
door den wind (of door hard te loopen) aan het
draaien wordt gebracht; ...MORTIER, m. (-en), (art.)
Coehoornniortier.
HANDOPENING, v. (-en), (kerk.) verlof om over to
gaan tot het beroepen van eenpredikant; ...OPLEGGING, v. (kerk.) wijding (eons priesters), inzegening
(van een predikant) door het opleggen der handen.
HANDPAARD, o. (-en), het bijdehandsche paard;
(zeew.) eind touw waaraan men zich vasthoudt als
het zeil hevig slaat; ...PALM, v. (-en), de palm der
hand, vlakke hand; ...PAPIER, o. (pap.) met de hand
geschept papier; ...PENNING, m. handgeld, goospenning; ...PERS, v. (-en), pers die met de hand
wordt aangedraaid (bij boekdr., boekb., pap. enz.);
...PIJL, m. (-en), werpschicht, ...PLAAT, v. (...platen), (zeilm.) soort van vingerhoed, die met een lederen riem aan de hand wordt vastgebonden, (ook)
-de handbeschutting van andere werklieden ; ...POMP,
V. (-en), kleine pomp, waarbij men de zuigerstang
met de hand aangrijpt; ...RASP, v. (-en), kleine rasp,
die men bij het raspen in de hand houdt.
HANDREIKEN, (handreikte, heeft gehandreikt),
iemand de hand reiken, hem helpen, bijstaan. HANDREIKER, m. (-s), HANDREIKSTER, v. (-s), die iets
met de hand toereikt. HANDREIKING, v. (-en). overgave met de hand; hulp, ondersteuning: iemand
,handreiking doen, hem helpen; den armen milde handreiking doen, weldadig zijn.
HANDSCHAAF, v. (...schaven), (dram.) kleine schaaf,
reischaaf; ...SCHAAR, v. (...scharen), metaalschaar
voor het knippen van dunne platen, kleine blikschaar; ...SCHERM, o. (-en), vuurscherm.
HANDSCHOEN, m. (-en), een kleedingstuk van leder,
Ajzer, zijde of garen, waarmede men de hand bedekt:

• handschoenen aantrekken; een paar witte handschoe, nen, — 't is geen katje om zonder handschoenen aan te
, ratten,
't is een vinnig, een nijdig persoon, iemand
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een groot kenner van handschriften; een handschrift
van Vondel; een bandel gedichten in handschrift, nog
onuitgegeven; (boekdr.) het manuscript van den
schrijver dat gezet moot worden, kopij.
HANDSCHROBBER, m. (-s), een kleine schrobber
lien men met de hand omvat houdt (in tegenst.
met straatschrubbers, met een steel); ...SCHROEF, v.
(...schroeven), eene schroef die met de hand wordt
aangedraaid; (snied.) eene schroef tusschen welks
bek men het werkstuk vastzet, olu beter gelegenheld te krijgen het met de hand vast to houden;
een schroef waarin de hand van een misdadiger
wordt bevestigd: iemand de handschroeLen aanleggen.
HANDSLAG, m. een slag met de hand (ter bekrachtiging eener belofte of mondelinge overeenkomst):
iets met handslag beloven; coder handslag verzekeren;
iets op handslag verkoopen.
HANDSLEDE, v. (-n), kleine slede die met de hand
wordt voortgeduwd, ijsslede; ...SPAAK, v. (...spaken), een houten of ijzeren spaak die met de hand
bewogen wordt en dient om zware lasten tot geringe
hoogte op to heffen, steenblokken (kanonnen, balken enz.) over den grond to verplaatsen, windassen
om to draaien enz.; ...SPADE, v. (-n), kleine spade;
...SPIER, V. (-en), (ontl.) spier van de hand; ...SPINNEN, o. het spinnen met het spinnewiel (in tegenst.
met de machinale spinnerij); ...SPRAAK, v. vingerspraak; ...SPUIT, v. (-en), eene brandspuit die op
de manier van een glazenspuit door een enkel persoon bediend wordt; ...STEEN, m. (-en), steen in
den vorm eener hand; ...STEUN, m. (-en), (schild.)
een stokje, waarop de hand of arm des schilders
rust; ...STOEL, m. (-en), (wev.) weefstoel der handwevers; (pap.) eon werktuig gelijkende op een stool
zonder leuning, dat gebruikt wordt bij het te drogen
handen en bij het opbinden van het papier; ...STOPPER, m. (-s), stoffer of veger met een korten steel,
dien men met 60:le hand hanteert.
HANDTASTELIJK, bn. (-er, -st), bevoelbaar, tastbaar, (inz. fig.) zeer duidelijk, klaarblijkelijk: eene
handtastelijke icaarheid; een handtastel(jk bewijs ; —
met de handen tastende, grijpende : handtastelijk
zijn, de handen niet thuis kunnen houden, niet van
iemand kunnen afblijven: als ge weer handtastelfjk
wordt, ga ik been, als ge mij weder aanraakt. HANDTASTELIJKHEID, v.
HANDTASTING, v. het aanraken, aangrijpen van
de hand, inz. ter bekrachtiging eener belofte : iets
bij handtasting beloven, bij handslag; iemand onder
handtasting ontslaan, onder de belofto om bij de
eerste oproeping dadelijk weer te verschijnen.
HANTEEKENEN, o. rechtlijnig teekenen: hij geeft
les in het handteekenen. HANDTEEKENING, v. (-en),
eigenhandige onderteekening, naamteekening : zijn

handteekening onder een stuk plaatsen.
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HANDTROUW, v. trouw, bij handtasting beloofd;
...VAARDIGHEID, v. behendigheid : de handvaar dig-

HANDZAAM, bn. (...zamer, -st), (van - perstlnen)
handelbaar: een handzaam man; (van het weder)
lijdelijk, niet hinderlijk: het weder is wel zoo handzaam als gisteren; een handzame wind, die den zeeman niet belemmert in zijne verrichtingen; (gew.)
handig, geschikt voor het gebruik: een handzame
beitel. HANDZAAMHEID, v.
HANDZEEF, v. (...zeven), zeef die met de hand
heen en weer bewogen wordt; ...ZWABBER, m. (-s),
(zeew.) zwabber die met de hand wordt gehanteerd.
HANEBALK, m. (-en), (bouwk.) de horizontale balk
die boven in den dakstoel wordt aangebracht ter
versterking der spruiten; — hfj woont in de hanebalken, zeer hoog, vlak onder de dakpannen.
HANEBOLTEN, v. my. (gew.) zekere plant, lischdodden.
HANEKAM, m. (-men), kam of kuif van een haan,,
(bij vergelijking) (ontl.) kamvormig uitsteeksel van
het zeefbeen; (hoofs.) een scherpe verhevenheid op
de bovenvlakte van den hoornstraal van een paardenhoef; (molenm.) zekere op eenhanekam gelijkende
klamp achter de roeden van een molen; (plantk.) benaming van verschillende planten, nl, van de celosia
cristata, eene sierplant met op een hanekam gelijkende donkerroode bloom, van de rhinantus crista
galli of ratels, die zoo geheeten is wegens hare grofgezaagde bladen on diepgezaagde schutbladen, en
van de esparcette (hanekammetjes).
HANEKLAUW, m. (-en), hanespoor; ...KLOOTJES,
o. mv. zekere plant met kleine knollen aan den
wortel, speenkruid.
HANENBEZIE, v. (...bezi6n), groote Engelsche aardbezie: o. (-eren), (fig.) een zeer klein ei, zonder
dooier, dat de kippen leggen, als de eierstok uitgeput is, en dat, naar men elkander wil wijsmaken,
door den haan is gelegd ; ...GEKRAAI, o. het kraaien
van den haan; ...GEVECHT, o. (-en), strijd van
hanen; ...MAT, v. (-ten), vechtplaats der hanen,
...PAS, m. (-son), (gew.) iemand den hanenpas leeren,
hem van achter bij de brook pakken on horn, terwijl men de brook zoo ver mogelijk naar boven
trekt, voort doen gaan.
HANEPOOT, m. (-en), de poot van een haan; (bij
vergelijking) (in havens) een loodrechte paal of
koning die gesteund wordt door 1, 2, 3 of 4 schoorpalen on slechts daarin van een dukdalf verschillende, dat de schoren niet symmetrisch zijn ge-
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heid van een goochelaar; ...VAT, o. (-ten), ...VATJE,
o. (-s), handvatsel; ...VATSEL, o. (-s), oor, steel enz.,
waarbij iets aangevat wordt, — elke zaak heeft twee
handvatsels, alles kan van twee zijden beschouwd
worden; ...VEGER, m. (-5), handstoffer; ...VEST, v.
(-en), oorkonde, inz. een door den landheer uitgevaardigde acte, waarbij eenig recht wordt vastgesteld of voorrechten worden verleend, privilegie.
HANDVLEUGELIG, bn., (nat. hist.) de handvleugelige
zoogdieren, de derde orde der zoogdieren, waartoe
o. a. de vledermuizen behooren.
HANDVOGEL, m. (-s), (jag.) valk, afgericht om op
de hand to zitten.
HANDVOL, v. zooveel als eene hand omvatten kan:
eene handvol noten, een handvol tout; (fig.) eene geringe hoeveelheid : eene handvol menschen; mv handen
vol: hij gooit het geld met handen vol weg; (gew.)
handvollen : uw vader gaf u twee groote handvollen;
verkl. handjevol, zie aldaar; (gew.) handvolletje: ik
kreeg maar een heel klein hand volletje.

HANDVORMIG, bn. (plantk.) (van bladen) den vorm
eener hand hebbende, verdeeld in slippen die uit een
punt ontstaan en aan den voet samenhangen.
HANDWAARZEGGER, m., ...-WAARZEGSTER, v.
(-s), handkijker, -kijkster; ...WAARZEGGERIJ, v.
(-en), chiromantie.
HANDWAGEN, m. —TJE, o. (-s), wagon die met
de hand wordt voortgeduwd; o. water
om de handen te wasschen, waschwater; (fig.) dat
haalt er geen handwater bij, dat is er niet bij te vergelijken.
HANDWERK, o. (-en), de bezigheid van hen die met
de handen en eenvoudige werktuigen grondstoffen
in bepaalde voorwerpen herscheppen, ambacht: een
,

handwerk, uitoefenen; hij wil liever een handwerk leeren, dan boer of winkelier worden; /4 is schoenmaker
van zijn handwerk; —
de vrouwelijke handwerken, vrouwelijke bezigheden
met de hand, welke onderscheiden worden in nuttige
(breien, naaien, stoppen, mazen, merken) en fraaie
handwerken (borduren, haken, knoopen enz.) : examen
doen voor de nuttige handwerken, om de bevoegdheid
to verkrijgen er onderwijs in to mogen geven; een
handwerk(je), iets dat tot de vrouwelijke handwerken behoort, haakwerk, borduurwerk enz.: zjj was
bezig aan een handwerkje; wat heeft z# een prachtig
handwerk gemaakt (b. v. een geborduurd kleed); —

(gmv.) wat met de hand vervaardigd is (in tegenst.
met machinaal werk): to koop een party sigaren, handwork.

HANDWERK, m. (-en), naam dien de valkeniers
aan de klapekster geven.

HANDWERKENWINKEL, m. (-s), winkel waar de
benoodigdheden voor vrouwelijke handwerken verkrijgba.ar zijn.
HANDWERKER, m. (-s), HANDWERKSMAN, m.
ambachtsman, (ook) iemand uit de
(...lieden,
lagere volksklasse. HANDWERKSTER, v. (-s). arbeidster; (ook) eene vrouw die in vrouwelijke handwerken bedreven is of daarvan haar beroep maakt.
HANDWEVER, m. (-s), wever die met de hand
weeft, inz. buiten de fabriek; ...WEVERIJ, v. het
weven met de hand (in tegenst. met het machinale
woven).
HANDWIEL, o. (-en), spinnewiel (voor het spinnen
in huis); ...WIJZER, m. (-s), wegwijzer, paal met
een uitgestrekte hand die de richting aanwtist;
...WINDEL. m. (-s), ...WINDSEL. o. (-s), (heelk.)
verband dat met de hand om iets heen gewonden
wordt; ...WOORDENBOEK. 0. (-en), beknopt woordenboek; ...WORTELBEENDEREN, o. my. (ontl.)
de beenderen van het midden der hand, waaraan
de vingers verbonden zijn, m. wuiving
met de hand : iem. met een hanclicitif groeten; ...ZAA G,
v. (...zagen), (timm.) zaag die met den hand wordt
gehanteerd.

Plaatst; (zeew.) een touw, met een ring in het
midden, welks beide enden op eenigen afstand van
elkaar zijn vastgemaakt: de hanepoot van de gaffe;

de zonnetent hangt aan een hanepoot onder het bezaansstag ; (plantk.) volksnaam van verschillende planten, als: het zevenblad (aegopodium podagraria).
de zeekraal (salicornia herbacea), het moederkoorn
en de landranonkel of boterbloem; waterhanepoot
de blaartrekkende boterbloem (ranunculus scelera
tits), (ook) het moeras-vijfvingerkruid (comarum palustre); schertsende benaming voor slecht schrift,
gekrabbel: hij maakt ?Vets dan hanepooten; ('t is)
hanepoot en baksteen, leelijk gevormde letters.

HANESCHOP, m. (-pen), zekere roofvogel, de gewone buizerd.

HANESCHREE, v. kleine afstand als de schrede
van een haan; ...SPAT, v. (-ten), zeker gebrek aan
den achterpoot van een paard, waardoor het dier
den voet krampachtig en hoog oplicht, ook hanetred
genoemd; ...SPOOR, v. (...sporen), het scherpe, uitstekende nageltje achter aan den voet van een
haan; (bij vergelijking) een volksnaam voor het
moederkoorn: ...STEEN, m. (-en), eene steenachtige
zelfstandigheid in de maag der hoenders; ...TRED,
m. (-en). trod of trede van een haan; ibij vergelij.
king) zeker gebrek van paarden, hanespat; (ook
de rondo geelwitte plek onder het dooiervlies in
een ei, het kiemblaasje (cicatricula); ...TREE, v
(...treden), hanetred : ...VEGER, v. (-s), ...VEER,
v. (-en), eene veer van een haan, inz. eene staart .
veers (fig.) een twistziek persoon (eig. een van de

HANEVOET.

HANGMOUW.

leden der ruiterbende die als symbool hunner dapperheid een haneveer op den hoed droegen); ...VOET,
m. (-en), voet van een haan; (bij vergelijking) als
naam van zekere planten, hanepooten of ranonkels;
bosch-hanevoet, bosch-anemoon.
HANG, m. (-en), een voorwerp van hout of ijzer
waaraan iets hangt; eene plaats waar iets kan
hangen, inz. om visch te rooken, b. Y. bokkinghang.
HANGBEUGEL, m. (-s), (bouwk.) een ijzer waarin
de tap van de val eener ophaalbrug draait; ...BLAKER, m. (-s), blaker met haak die kan hangen,
keukenblaker; m. (...bogen), (bouwk.) overhangende gewelfboog zonder rechtstand;
m. (-en), (molenm.) de verticale balk die het uiteinde der staart van een wipwatermolen met dat
van de trap verbindt; ...BORD, o. (-en), houten bord,
dat aan eenen staak hangt, uithangbord; ...BRUG,
v. (-gen), hangende brug, kettingbrug; ...BULK, m.
en v. (-en), iem. met een neerhangenden buik, dikbulk ; (ook) zeker gebrek van paarden, eene doorzakkende bulk; ...BUIS, v. (...buizen), hangende dakgoot.
HANGEBAST, m. (-en), galgebrok; —, v. zekere
karnemelksspijs, ook naar de wijze, waarop men de
karnemelk van de overtollige waterdeelen zuivert,
hangop, druptemelk en drup-in-'t-zak geheeten.
HANGEL, m. (-s), (gew.) voorwerp waaraan men iets
kan ophangen, hengsel, (ook) haal; (gew.) hengel.
HANGELOOREN, o. my. (gew.) benaming voor eene
soort van tuinboonen met zeer lange peulen.
HANGEN, (hing, heeft gehangen), lets aan een ander,
hooger gelegen voorwerp bevestigen, zoodat het
zweeft: den ketel over het vuur hangen; zyn jas aan
een spijker (of aan den kapstok) hangen; een keten o7n
den hats hangen; veel goud aan zfin lijf hangen, zich
met kleinoodion opschikken; de hulk naar den wind
hangen, zie HUIK; de her aan de wilgen hangen,
(fig.) ophouden met dichten; (van personen) ophangen, aan de galg hangen; men heeft den dief gehangen; (zegsw.) het is tusschen hangen en worgen, het
gaat tusschen twee dreigende gevaren, 't is een
netelige zaak; ik wil hangen als het niet wear is,
(als sterke verzekering); (ook zelfst.)
heeft het
hangen verdiend; hangen heeft geen haast (als het maar
vOOr 't worgen geschiedt), in scherts gezegd tot iemand
die met ongeduldige drift roept; (fig.) zijn hart aan
iets hangen, ergens zijn zinnen op stellen; —
hangende zijn, in zwevenden toestand verkeeren:
in den wind te drogen hangen; hij hing aan de galg ;
je hangt niet aan je oor, gezegd tot iemand die ongeduldig op lets aandringt; htj hing over de leaning;
zfin tong hing uit den mond; (fig.) hem hangt iets boven
het hoofd, dreigt een ongeluk (of lets onaangenaams);
het hangt in de lucht, is onzeker, heeft geen steun;
de zaak is nog hangende (of hangt nog aan den spyker), is nog onbeslist, nog niet afgedaan; zijn leven
hangt aan een zfjden draad, is in groot gevaar; een
zaak wear veel aan hangt, waar veel aan vast is,
veel aan gelegen is, lets van groot belang; daar
hangt veel geld aan, er zijn voor die onderneming
groote uitgaven gedaan; aan iemands lippen hangen,
met onverdeelde aandacht en belangstelling naar
hem luisteren;
hangt zeer aan zijn vrouw en
/cinders, is zeer aan hen gehecht; hi)" hangt overal
aan hem, verzelt hem overal; dat hangt als droog
nand aan malkander, er is volstrekt geen verband
in; aan iets blijven hangen, met de kleeren aan lets
blijven vastzitten; (fig.) hij is zeker ergens blijven
hangen, van iem. die onderweg is achtergebleven;
aan woorden moet men niet blijven hangen,
men
moet zich niet aan de doode letter houden; (ook)
bij eene verkooping niet door een ander overboden
worden, als men geboden heeft op lets dat men
eigenlijk niet wil hebben: ik ben aan die pendule
blijven hangen; hij bood op het huis, maar hij bleef
hangen; hij hangt, blijft aan het bad; (zeew.) aan
den wind hangen (van een schip); de lip laten hangen, pruilen; het hoofd laten hangen, den moed verliezen; iets laten, hangen, het niet wegnemen; vol

hangen, vol zijn met hangende voorwerpen : de boom
hangt vol peren; staan te hangen, (van personen) op
lets leunen, over iets hangen: sta niet zoo te hangen,
maar ga wat doen; op den grond hangen, tot op den
grond neerhangen : het tafelkleed hangt op den grond;
op zijde hangen, naar eene zijde overhellen; neerwaarts gebogen zijn, Kellen: de kiel van het schip
hangt; het hangen der masten; de hangende toren van
Pisa; in 't hangen van den berg, op de helling;
(yeearts.) het hangen van den rooster, eene zwelling
van het onderste gedeelte van den rooster (hard
gehemelte) van een paard; —
naar Jets hangen, er naar haken, naar verlangen,
in de algem. taal alleen in de uitdr. hangen en verlangen: (bij zeker pandspel) „ik hang en ilc verlang."
„near wie ?" „naar N. N."
HANGEND, bn. neerhangend: hangende ooren; hangende bor sten; met hangende lip, pruilende. schreiende;
(fig.) met hangende pootjes bij iemand komen, gedwee,
onderdanig; met hangende wieken te huis komen, beschaamd wederkeeren; de hangende tuinen van Babylon, (hist.) een der zeven wonderen der wereld:
groote terrassen, die op muren en kolommen rustten
en tot tuinen waren aangelegd. HANGENDE, bw.,
hangende het proces, terwiji het proces nog hangende
is, nog niet is afgedaan.
HANGENIERSBALK, m. (-en), (molenm.) (in molens
met stampers) de horizontale balk langs de stampers waaraan de schortkneppels door middel van
een blokje (hangeniersblok) zijn bevestigd.
HANGER, m. (-s), lets dat hangt, b. v. een oorhanger, oorbel; de neerhangende houten koker waardoor het regenwater uit de goten naar den regenbak wordt geleid, hangpornp, (molenm.) een hout
voor on achter aan de voeghouten van een molen,
waardoor voorkomen wordt dat do molenkap bij
harden wind wordt opgelicht; (scheepst.) stuk bout
dat tot verlenging client van de spanten van het
inhout; (ook) dat waaraan iets hangt, b. v. de haakriem van een degen; (scheepst.) strop waaraan een
blok wordt bevestigd; —BLOK, o. (-ken, -s), (scheepst.)
plat blok (katrol) voor den marsedraaireep.
HANGERIG, bn. neiging hebbende om to hangen,
op lets to leunen (inz. van iemand die • lusteloos is,
zich onwel voelt): kleine Jan is zoo hangerig vandaag,
hif is zeker met goed.
HANGGAREEL, o. (...relen), (molenm.) twee hangende stijlen met een dwarsbalk onderaan, waarop
lets (b. v. de as der luierij van een korenmolen, de
waterbak in een papiermolen, enz.) rust; .. GAT, o.
(-ten), (zeew.) een schip dat van achteren te zwaar
is uitgebouwd; m. on v. beuzelaar, -ster; ...GOOT,
v. (...goten), dakgoot die op uitstekende ribbetjes
of op gootijzers rust; ...HORLOGE, o. (-s), (w. g.)
hangend uurwerk, pendule; o. (-s), zeker
keukengereedschap: een vierkante rooster, die met
een groot hengsel aan den heugel boven het haardvuur wordt gehangen, om er een pot of pan op to
plaatsen; (zegsw ) dat is een heet hangiizer om aan
te vatten, het is een netelige zaak ; ...KAMER, v. (-s),
...KAMERTJE, o. (-s), eene soort van halve verdieping in eene hooge kamer, die haar licht ontvangt van het boyenste gedeelte der ramen, opkamer;
...KAP, v. (-pen), (bouwk.) een lage kapverspanning,
zooals b. v. die van de schuren van molens; ...KAST,
v. (-en), een kast waarin men kleedingstukken kan
ophangen ; ...KETTING, m. (-en), de ketting waaraan
de val eener ophaalbrug hangt; ...KLOK, v. (-ken),
hangend uurwerk; ...KOMPAS, o. (-sen), (zeew.) een
kompas dat aan de zoldering der kajuit hangt;
...KORF, rn. (...korven),. een korf, die op den rug
wordt gedragen of door den ezel op zijde, (ook wet)
een wand die onder aan den wagen hangt; ...LAMP,
v. (-en), lamp die opgehangen wordt; ...LIP, m. en
v. (-pen), iemand met een hangende onderlip ; ...MAT.
v. (-ten), een hangend net waarin men ligt of slaapt
(op schepen, in kazernes enz.) ...MOUW, v. (-en),
athangende mouw.
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HANGOOR, in. en v. (-en), iemand die hangende
ooren heeft, (fig.) sukkel, lobbes; opgeschoten jcnaap
of meisje : eerst menschen, dan hangooren, eerst de
ouderen, dan de kinderen, ieder naar rang en stand;
(ook) slordige vent of vrouw; (ook) een bond met
hangende ooren; (ook) een tafel met neerslaande
bladen.
HANGOP, v. zekere spijs, hangebast.
HANGPARTIJ, v. (-en), (kooph.) een partij goed
waaraan de kooper is blijven hangen; ...POMP, v.
(-en), afhangende koker die het water naar den
regenbak leidt, hanger.
HANGSEL, m. (-s), hengsel.
HANGSLOT, o. (-en), hangend slot (aan eenen koffer, op de deur van sommige pakhuizen, enz.), in
verkl. hangslootje; ...STELLING, v. (-en), een paar
planken op twee dwarsbalken gespijkerd, om langs
de buitenzijde van het schip uit te hangen als men
breeuwen of teren wil; ...STOEL, m. (-en), (pap.)
een driebeenig stoeltje, waarop men de Yellen papier
legt, welke opgehangen moeten worden, ook handstoel genaamd; ... STUK, o. (-ken), (aan eenen riem);
...WRAT, v. (-ten), (geneesk.) zeker gezwel; ...ZEEL,
o. (...zelen), band dien men om den hals hangt om
zware vrachten te kunnen dragen, helpzeel.
HANIG, bn. (-er, -st), geil, wulpsch; (ook) vinnig,
bijdehand: wees niet zoo hanig.
HANNEKEMAAIER, m. (-s), Westfaling of bovenlander, die in den hooitijd naar deze streken overkomt om het gras te maaien.
HANNEMAN, m. (-s), eene soort van deugdzamen
Gelderschen zoeten appel, aldus geheeten naar zekere
bouwhoeve.
HANNES, m. (-sen), een mansnaam, Johannes; een
Hannes, een lummel, een sukkel; een schele Hannes,
iemand die scheel kijkt. Vgl. lulhannes.
HANNIK, m. (-ken), (gew.) zekere vogel, Vlaamsche
gaai, roetaard, (ook) zwarte kraai.
HANS, m. (hanzen), een mansnaam, Johannes;
(zegsw.) wat Hansje niet leert, zal Hans niet weten;
Hansje in den kelder, schertsende benaming voor
het kind in den moederschoot, (ook) eene soort van
drinkschaal waaruit een poppetje te voorschijn komt
als zij met wijn gevuld wordt, en waarmede eertijds

gedronken werd op het welzijn eener aanwezige
aanstaande kraamvrouw; Hans met de bellen, een
sloddervos; een groote hans, iemand die door rijkdom
of aanzien uitmunt, inz. iemand die zich daarop
laat voorstaan.
HANSA, v. zie HANZE.
HANSOM (Eng.), v. (-s), zeker rijtuig op twee wielen
en met twee zitplaatsen, met een bok voor den
koetsier achteraan.
HANSSOP, m. (-pen), hansworst, Fr. Jean Potage;
(ook) een papieren pop met beweegbare armen en
beenen; —
zeker wijd kleedingstuk, waarmede het geheele
lichaam, met uitzondering van hoofd, handen en
voeten, wordt bedekt, en gelijkende op de kleeding
der hansworsten (inz. als nachtgewaad voor kinderen of mannen) ; eert. ook een dergelijke kleeding
die als dwangmiddel bij de krankzinnigen gebezigd
werd.
HANSWORST, m. (-en), potsenmaker (op de kermis of op het tooneel); (ook) een pop gelijk een
hansworst, als kinderspeelgoed; (fig.) iem. die handelt als een hansworst, een belachelijk, aanstellerig
persoon. HANSWORSTENPAK, o. (-ken), kleed of
gewaad van een hansworst. HANSWORSTERIJ,
v. (-en), potsen als die van een hansworst.
HANTEEREN, (hanteerde, heeft gehanteerd), met
iets omgaan, het behandelen: het zwaard hanteeren;
hij weet mes en vork goed te hanteeren, kan er vlug
mede te recht, hij eet Oink; ik, loan die zware feast
alleen niet hanteeren, help me even. HANTEERING, v.
het hanteeren, he behandeling van een werktuig:
(le hanteering der wapenen; —, v. (-en), handwerk,
bedrijf: neringen en hanteerlitgen.

ook HANSA, v. (hist.) een verbond van
buitenlandsche handelaars om elkaar te helpen en
te beschermen, koopmansgild; (inz.) het verbond
der Noordduitsche handelssteden (van de lPde tot de
17de eeuw), waartoe ook verschillende Nederlandsche en een Vlaamsche stad behoorden.
HANZEATEN, m. my. de leden' der Hanze. HANZEATISCH, bn. tot de Hanze behoorende.
HANZESTAD, v. (...steden), stad die tot de Hanze
behoorde; ...VERBOND, o. de Hanze; ...VLAG, v.
(-gen), vlag der Hanze.
HAP, m. (-pen), de daad van happen, beet: een hap
in iets doen; met den hap was het op; een afgehapt
stuk: hij nam een grooten hap uit den appel; er is een
heele hap uit dat boek, er is een hoek uitgescheurd,
het ziet er uit of er een hap uit genomen is; een
mondvol: een hap brood; wilt ge een hapje meeeten?
HAPJE, o. (-5), een kleine hap; (ook) een slokje,
een borrel: ik zal nog maar een hapje nemen; (ook)
een kleinigheid: hfj verdient er een hapje aan; (fig.) een
lief hapje, een deugniet; dat is geen hapje, niet iets
aangenaams, geen begeerlijk baantje.
HAPEREN, (haperde, heeft gehaperd), blijven steken, niet goed voortgaan, mankeeren : hfj zei het vers
HANZE,

zonder haperen op; hij betaalt prompt op zfjn tad, het
hapert ?twit; het roer hapert, stuit, werkt niet good;
wat hapert er aan? (of waar hapert het aan ?), wat
is er voor belemmering, wat mankeert er aan?; het
hapert hem aan geld, hij heeft gebrek aan geld; (ook)
aan iets vast blijven zitten: min rok haperde aan
een spijker. HAPERING, v. (-en).
HAPPA, bw. in de uitdr. het is happa, het is weg.
HAPPE, v. (-n), (Zuidn.) hakbijl, aks.
HAPPEN, (hapte, heeft gehapt), met den geopenden
mond naar iets grijpen, bijten: die hond hapt naar
alles; naar lucht happen, naar adem snakken; in een
stuk koek happen; de hond heeft het brood uit den
schotel gehapt.
HAPPER, m. (-s), die hapt; (gew.) eene benaming
voor den aal of paling.
HAPPIG, bn. (-er, -st.), begeerig, gretig: hfj is altoos
happig ; happig op iets zfjn, er begeerig naar zijn,
er zeer op gesteld zijn; ik ben er niet happig naar,
ik doe het niet zeer gaarne. HAPPIGHEID, v. gretigheid, gulzigheid.
HAPSCHAAR, ook HAPSCHEER, m. (...scharen,
...scheren), diender, dievenleider; (gew.) vrek, inhalige kerel; (ook) rare snuiter; (ook) iemand die
een grooten mond opzet en wartaal uitslaat. [Fr.
happe-chair].
HAPTISCH, bn. het gevoel of den tastzin betreffende: een haptische
HAR, HARRE, v. (harren), ook HER, HERRE, v.
(herren), duim van een hengsel: de har van een deur
(van een hek, van een sluisdeur); (gew.) kier: de deur
staat op een har. HARRETJE, HERRETJE, o. (-s).
HARANGEEREN, (harangeerde, heeft geharangeerd),
eene toespraak, eene redevoering houden.
HARASSEEREN, (harangeerde, heeft geharasseerd),
afmatten, vermoeien.
HARCEEREN, (harceerde, heeft geharceerd), (teek.,
gray.) arceeren. HARCEERING, v. (-en).
HARCELEEREN, (harceleerde, heeft geharceleerd),
voortdurend verontrusten, afmatten, plagen.
HARD, bn. bw. (-er, -st), het tegengestelde van
week, niet zacht, niet medegevend : zoo hard als
steen; de visch is zoo hard als een spUker; het brood
is hard; hard hoot; herds wegen, wegen die begrint
of bestraat zijn; een huffs met harde dekking, met
pannendak; een hard ei, waarvan dooier en wit door
koken hard zijn geworden; hard in den bek zfjn (of
een harden mond hebben), (van paarden) weinig gevoelig zijn voor de werking van het gebit; het gaat
hard legen hard (gew. 't is hard tegen onzacht), geen
van beide partijen wil toegeven, zij zetten het op
haren en snaren; (muz.) een harde drieklank, een
consoneerend accoord met zuivere prime (grondtoon),
groote terts en zuivere quint, volmaakt akkoord;

HARD.
hard zijn, (fig.) schraal bij kas zijn, slecht betalen;
ruw, onzacht: hard vel, een ruwe huid; hard water,
water met veal kalkzouten en daardoor minder
geschikt voor wasschen en koken; een harde stem,
een ruwe, luide stem; stijf, onbuigzaam: hard leder;
hard van hals zijn, (fig.) zich niet laten buigen,koppig zijn; stevig, weerstandsvermogen hebbende: een
hard paard, dat veal kan uitstaan; hevig, sterk in
zijn soort : een hard vuur ; een harde winter, die streng
en fel is; een harde straf, een zware, strange straf; een
harde strijd, een zware strijd; 't is een harde verkeerde,
iemand die volstrekt niet deugt; zwaar, moeilijk,
onaangenaam : het hard to verantwoorden hebben, erg
to lijden hebben; de arrmen hebben het dezen winter
zeer hard; het is (of valt) hard zifn kind te verliezen;
't is een harde zaak, een hard geval, iets dat moeilijk
te dragen is; een hard gelag, zie GELAG; wreed, gevoelloos, onmeedoogend: harde woorden, zie WOORD ;
een harde bejegening; met harde hand, meedoogenloos; —
bw. op harde wijze, sterk, fel: het waait hard; het
heeft vannacht hard gevroren; luid : hard roepen; hard
lachen; snel: hard loopen; het geed is hard gedroogd;
ten zeerste, zeer, terdege: hard werken; het water
kookt hard.
HARDACHTIG, bn. een weinig hard.
HARDARREN, o. wedstrijd met arresleden, harddraverij met paard en ar: het is morgen hardarren.
HARDBEKKIG, bn. (-er, -st), (van paarden) hard in
den bek. HARDBEKKIGHEID, v.
HARDBITTIG, bn. hardbekkig.
HARDBLOEM, v. (-en), zeker plantengeslacht, waartoe behooren de eenjarige en de overblijvende hard-

bloem (scleranthaceae).
HARDDRAVEN, (harddraafde, heeft geharddraafd),
rennen, snel loopen (inz. van paarden op een wedstrijd). HARDDRAVER, ill. (-s). paard dat snel loopt,
rent; (ook) de berijder er van. HARDDRAVERIJ, v.
het harddraven; —, (-en), wedloop van harddravende
paarden. HARDDRAVING, v. harddraverij.
HARDEBOL, m. (-len), stijfkop, eigenzinnig mensch.
HARDEBOLLEN, (hardebolde, heeft gehardebold),
met de hoofden tegen elkander stooten; (fig.) tegen
het noodlot hardebollen, zich daartegen verzetten.
HARDEN, (hardde, heeft gehard), hard maken:
staal harden, gloeiend staal plotseling afkoelen, om
er eene grootere hardheid aan te geven; sterk maken, zoodat men overal tegen kan : hij is gehard door
weer en wind; hij heeft zich van jongs of aan gehard;
uithouden, verdragen : hij kan het er best harden;
die fella koude is niet to harden; 't is hier niet to
harden van de warmte.
HARDER, m. (-5), (nat. hist.) zekere visch die op
den karper gelijkt (mugil capito); (gew.) herder.
HARDERWIJKER, m. (-s), iem. uit Harderwijk; (ook)
eene benaming voor bokking.
HARDGEEL, bn. schel, sterk geel van kleur.
HARDGIETERIJ, v. (metaalw.) het gieten van ijzer
in gietijzeren vormen, schaalgieterij.
HARDGRAS,. o. eene soort van glas, van groot
weerstandsvermogen en Lijzondere hardheid. HARDGLASFABRIEK, v. (-en).
HARDGRAS, o. zekere harde grassoort (glyceria
procumbens).
HARDGRAUW, bn. [als zelfst. nw. o.] benaming
van zekere harde, grauwachtige snort van metselsteen: hardgrauwe Waalsteenen.
HARDHANDIG, bn. (-er, -st), hard of ruw van hand;
(ook) ruw te werk gaande, geneigd om to slaan.
HARDHANDIGHEID, v.
(...heden), iets
HARDHEID, v. het hard zijn;
hards, inz. harde woorden: iemand hardheden zeggen.
HARDHOOFDIG, bn. (-er, -st), stijfhoofdig. HARDHOOFDIGHEID, v. stijfhoofdigheid, hardnekkigheid.
HARDHOOREND, HARDHOORIG, bn. (-er, -st),
moeilijk kunnende hooren, doof. HARDHOORIGHEID, v. doofheid.
HARDHOUT, o. eikenhout.
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HARDHUIDIG, bn. (-er, -st), hard van huid. HARD-

HUIDIGHEID, v.
HARDIGHEID, v. (...heden), hardheid.
HARDIJZER, o. zekere plant, eene soort van zuring,
ook ridderblad en ijzerhard geheeten.
HARDING, v. het harden.
HARDKELK, v. (-en), (plantk.) de kransdragende
hardkelk, een schoon plantje, dat op vochtige zanden heigronden voorkomt.
HARDLEEREND, HARDLEERIG,
leerende, log van begrip, dom. HARDLEERENDHEID, v. domheid, moeilijkheid van begrip.
HARDLEERSCH, bn. hardleerend.
HARDLIJVIG, bn. (-er, -st), een hard lijf hebbende;
de verteerde spijzen met moeite uitwerpende; (gemeenz.) vasthoudend. HARDLIJVIGHEID, v.
HARDLOOD, o. eene legeering van lood on antimonium, waaruit men letterspecie of jachthagel
vervaardigt.
HARDLOOPEN, o. het bedrijf van den hardlooper.
HARDLOOPER, m. (-s), die hard loopt: (zegsw.)
hardloopers zUn doodloopers, wie to hard begint, heeft
kans dat hij niet ten einde toe kan volhouden;
(gew.) 't is een hardlooper van luien Kees, hij is traag,
is bijna to lui dat hij gaat; 't is geen hardlooper, hij
vordert langzaam, (ook) hij is niet vlug in het leeren; (inz.) iemand wiens beroep het is hard te loopen, b. v. een dienaar die gebruikt wordt om spoedeischende boodschappen over te brengen; (ook) een
jongen die voor het rijtuig van zijn heer uit loopt
(in Oostersche landen); (ook) iemand die in het
openbaar (op kermissen b. v.) blijken geeft van zijne
vlugheid en onvermoeidheid in het loopen. HARDLOOPERIJ, v. (-en), wedloop van hardloopers. HARDLOOPSTER, v. (-5), eene vrouw die hard kan loopen.
HARDNEKKIG, bn. bw. (-er, -st), halsstarrig, onverzettelijk (van personen); (fig.) een hardnekkig gevecht,
dat tot het uiterste wordt volgehouden; een hardnekkige koorts, die van geen wijken weet; — bw. op
hardnekkige wijze : hij hield hardnekkig vol. HARDNEKKIGHEID, v.
HARDOP, bw. overluid: zeg het maar hardop.
HARDRIJDEN, o. het rijden om het hardst (op
schaatsen, met paarden of met rijwielen). HARDRUDER, m. (-s), die hard rijdt, inz. iemand die uit
liefhebberij of om geld te verdienen aan wedstrijden
op schaatsen deelneemt. HARDRIJDERIJ, v. (-en),
wedstrijd op schaatsen om te zien wie het hardst
rijdt; (oak) harddraverij.
HARDROEIER, m. (-s), iemand die hard roeit, inz.
roeier van een giek; (gew.) boot om hard to roeien.
HARDSCHILLIG, bn. hard van schil zijnde.
HARDSOLDEER, o. (smed.) soldeersel uit eene legeering van koper of messing, dat een hooger smeltpunt
heeft on vaster verbindt dan het gewone tinsoldeer.
HARDSTEEN, m. (-en) [als stofn. v. gmv.], zekere
harde bergsteen, arduin; blauwe hardsteen, Escaussijnsch arduin. HARDSTEENEN, bn. van hardsteen:

een hardsteenen steep.
HARDVALLEN, (vial hard, is hardgevallen), iemand
verwijten doen: ik zal u over het gebeurde maar niet

hardeallen.
HARDVOCHTIG, bn. (-er, -st), niet Licht geroerd,
ongevoelig, onaandoenlijk; (ook) meedoogenloos,
wreed: een hardrochtig mensch. HARDVOCHTIGHEID, v. ongevoeligheid, wreedheid.
HARDVRUCHT, v. zeker plantengeslacht, behoorondo tot de kruisbloemigen, waarvan in ons land
slechts eene soort wordt gevonden : de pluimdragende
hardvrucht.
HARDWORM, m. (-en), (gew.) de larva van den
meikever, engerling.
HARDZEILEN, o. wedstrijd in het hard zeilen van
boeiers enz. HARDZEILER, m. (-s), vaartuig dat
hard zeilt; (ook) de schipper in zulk een vaartuig.
HARDZEILERIJ, v. (-en), HARDZEILPARTIJ, v.
(-en), feest, gegeven door eene zeilvereeniging, waarbij om het hardst wordt gezeild.

HARE.
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HARE, vnw. zie HAAR (lste art.).
HAREM, m. (-s), (bij de Mohammedanen) het vrou-

wenverblijf, waartoe alleen de echtgenoot toegang heeft.
HAREN, bn. van haar: een haren boetekleed.
HAREN, (haarde, heeft gehaard), de zeis scherpen
op het haarspit, door er met den haarhamer op to
kloppen; (gew.) scherp zijn : het haart m# in de keel,
(van rook of mist, van scherpe spijs of drank enz.)
waardoor men aan het kuchen raakt.
HAREN, (haarde, heeft gehaard), het haar verliezen
de kat haart; (landb.) de boter harem met het haarmes eene kluit boter in alle richtingen doorsnijden,
om er de haren uit to halen.
HARENT [TEN], bw. uitdr. in haar huis: ze zal u
gaarne ten harent ontvangen.
HARENTHALVE,

bw. om harentwil: ik doe het

harenthalve.
HARENTWEGE,

bw. uitdr. namens haar, uit haar

naam: ik heb u harentwege een boodschap te doen.
HARENTWIL [OM], bw. uitdr. ter wille van haar:
doe het om harentwil.

HARMONIELEER.
m. de tijd van het jaar, waarin de haring gevangen
wordt; ...TON, v. (-nen), waarin de haring wordt

verpakt.

HARINGVANGER, m. (-s), die op de haringvangst
uitzeilt ; ...VANGST, v. het visschen van de haring;
...VISCH, m. (...visschen), (nat. hist.) het geslacht
van visschen, waartoe de gewone haring, de ansjovis, de sprot on de elft behooren; m.
(-s), ...VISSCHERIJ, v. haringvanger, ...vangst;
...VROUW, v. (-en), die haring verkoopt; ...WANT,
o. haringnetten; ...ZOUT, o. pekel.
HARK, v. (-en), een ijzeren of houten werktuig met
eene rij van tanden aan een langen houten steel, oni
het gemaaide gras bijeen to schuiven of de tuinpaden
van vuil to reinigen; (fig.) een (stiive) hark, een stijf,
houterig persoon : zij is een rechte hark. HARKJE,
o. (-s).
HARKEN, (harkto, heeft geharkt), met de hark
werken : den tuin harken; hark die bladeren wat bff,
elkaar. HARKER, m. (-5), HARKSTER, v. (-s), die
harkt.
HARKERIG, bn. als eon hark, stijf, houterig: een

HARIG, bn. (-er, -st), met haren bezet, ruig: harige
handen; een harige bloem. HARIGHEID, v. ruigheid,

harkerig persoon.

ruigte.

schraap+ is

HARIG,

bn. (-er, -st), (gew.) dampig, mistig, met

scherpen damp of novel vervuld : wat is de lucht
harig. HARIGHEID, v. het harig zijn van de lucht.
HARING, m. (-en) [als stofn. v. gmv.], zekere bekende zeevisch : eene school haringen; nieuwe haring,
haring die pas is aangevoerd, haring van de nieuwe
vangst; Schotsche haring, Hollandsche haring; een
voile haring, met de kuit; ijle (of leege) haring; haring
kaken, op een bepaalde wijze reinigen on inzouten;
haring drogen, tot bokking waken; als haring opeengepakt z#n (of zitten als haring in een ton), zeer dicht

opeen zitten; zijn haring braadt er niet, hij is erniet
gezien, hij heeft van dien kant niets to verwachten,
(ook) het gaat hem niet naar zijn zin; ik zal er
kuit of haring van hebben, ik moot weten hoe de
work in den steel zit; het tonnetje riekt altijd naar
de haring, men toont altijd van welke afkomst men
is, of welke opvoeding men gehad heeft; (mil.) piketpaal van een tent. HARINKJE, o. (-s).
HARINGBAND, m. (kuip.) zeker soort van band om
vaten to binden, hoepels van omtrent 5 voet length;
...BED, o. (-den), drijvende knit, die dikwijls groote
vlakten langs de oevers der zee bedekt en zich
reeds van ver als eene witachtige massa doet kennen; ...BEN, v. (-nen), mand waarin de haring verzonden wordt; ...BUIS, v. (...buizen), schip, ter
haringvangst uitgerust; ...DROGER, m. (-s), haringrooker ; ...DROGERIJ, v. (-en), haringrookerij;
...FUST, o. (•en), haringtonnetje ; ...JAGER, m. (-s),
een kleine schuit voor de haringvisscherij.
HARINGKAKEN, o. het kaken van de haring; ...KAKER, m. (-s), ...KAAKSTER, v. (-8), die het kaken
verricht.
HARINGKELDER, m. (-s), waar men haring verkoopt; ...KONING, m. (-en), (nat. hist.) een prachtige
visch, dien men vaak aan het hoofd der haringscholen aantreft; ...KOOPER, m. (-s), ...KOOPSTER, v.
(-s), die in haring handelt; ...MAN, m. (-nen), die
haring verkoopt; ...MARKT, v. (-en), waar de haring
wordt te koop geboden; ...NET, o. (-ten), om haring
te vangen.
HARINGPAKKER, m. (-s), die haring in tonnen verpakt; ...PAKKERIJ, v. (-en), plaats, waar haring
bereid en in tonnen gepakt wordt, of van waar zij
verzonden wordt; ...PAKSTER, v. (-s).
HARINGROOKER, m. (-s), bokkingrooker; ...R00KERIJ. v. (-en), bokkinghang; ...SCHAKEL, m. (-s),
schakelnet voor de haringvangst; ...SLA, v. zekere
spijs: salade van gekookte, in schijfjes gesnedene
aardappels enz. en fijngesneden haring, met olie
en azijn: ...SPEETJE, o. (-s), een houten speetje,
waaraan men de haringen rijgt, om ze in den rook
to hangen; ...STOKJE, o.(-s), haringspeetje: ...TIJD.

HARKSEL,

o. (-s), wat door de hark bijeenge-

HARLEKIJN, m. (-s), hansworst, een der personen in
vroegere balletten (Ital. Arlequino); (nat. hist.) eene
soort van vlinder, spanner (geometra grossulariae).

HA.RLEKIJNSOOG, o. (-en), een gebrek van paar
den, glasoog; ...PAK, o. (-ken), bont pak van gekleurde lapjes. HARLEKINADE, v. (-s), een soort
van ballet; (fig.) fopperij.
HARMATTAN, m. een warme, zeer scherpe on droge
wind op de kust van Guinea, die slechts enkele
dagen aanhoudt.
HARMEL,
HARMEN,

m. (-s), (gew.) zeker roofdier, hermelijn.
m. (-s), een mansnaam, andere vorm

van Herman: (zegsw.) met den tad komt _Karmen
in 't wambuis, langzaam gnat zeker; een stare Harmen, een houten Klaas; (gew.) (timm.) dommekracht.
HARMONICA, v. ('s), zeker instrument, -welks tonen..
worden voortgebracht door glazen klokken of door
glazen of metalen veeren ; bij de glasharmonica.
worden kurken hamertjes, die tegen de klokken
slaan, door middel van een voetpedaal in beweging
gebracht, bij de gewone harmonica brengt de lucht
bij het in- en uitschuiven van het instrument stalen
veeren in trilling; chemische harmonica, een verticale,
opene glazen buis, waarin een gasvlam tonen voortbrengt ; —TREIN, m. (-en), spoortrein waarbij de
wagens zoo aan elkaar aansluiten, dat men zonder
buiten to komen van den eenen wagon in den anderen
kan komen.
HARMONIE, v. (...nieen), overeenstemming, eenleven in de besteharmonie; (ook) als naam
dracht
van verschillende societeiten; (muz.) overeenstem.
ming der tonen, inz. een regelmatig verband of een
samenvoeging van onderscheidene tonen, die te zamen een akkoord vormen : bY die basnootbehoort doze
of die harmonic; een natace harmonies wanneer de
intervallen van een akkoord ver (b. v. een octaaf
of meer) van elkaar verwijderd zijn; (ook) de welluidendheid, het good klinken of vloeien van verschillende tonen in een akkoord en interval; (ook)
het volgen en de verbinding van verschillende akkoorden tot een good geheel, de volkomen overeenstemming van al de stemmen van een muziekstuk
(in tegenst. met de melodic): de melodie can dat stuk
is goed, maar de harmonic kon boter zWn; (ook) een
orkest van blaasinstrumenten.
HARMONIEEREN. (harmonleerde, heeft geharmonieerd), overeenstemmen : ae harmoniesren niet met
elkaar, kunnen het niet good met. elkaar vinden.
HARMONIEGEZELSCHAP, o. (-pen), muziekgezelschap dat alleen blaasinstrumenten bespeelt.
harmonieleer.
HARMONIEK, vHARMONIEKAPEL, v. (-len), harmonie :crezelsehap;
...LEER, v. (11111Z.) de leer van den card en betee-

HARMONIEMUZIEK.
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kenis der harmonie; (ook) de leer van de aaneen
HARPKLAVIER, o. (-en), (eert.) een soort van klaschakeling der harmonische toonreeksen, een eenigs
vier met darmsnaren; ...LIER, v. (-en) , zeker muziektins uitgewerkte leer over de bas; v
instrument.
compositi6n voor een orkest van blaasinstrumenten
HARPLUIS, o. (zeew.) pluis of werk van oude, gekook) de uitvoering van zulk een orkest ; ...SPRUNG
teerde touwen, om schepen te breeuwen.
m. (-en), (muz.) de opvolging van twee elkande r
HARPOEN, m. (-en), een lang ijzer met scherpen
vreemde akkoorden; ...WEDSTRIJD, m. (-en), wed
weerhaak, waaraan men zich bij de walvischvangst
strijd, concours van harm.oniegezelschappen.
bedient : den harpoen schieten, werpen.
HARMONISCH, bn. een harmonie vormende, me t
HARPOENEN, (harpoende, heeft geharpoend), met
elkaar overeenstemmende : het vormt een harmonisch
den harpoen werpen. HARPOENER, m. (-5), HARgeheel, alle onderdeelen passen bij elkaar; (wisk. ) POENIER, m. (-5), die den harpoen naar den walde harmonische reeks, de reeks der reciproque getal visch werpt.
Len 1, enz. wier som oneindig groot is ;
HARPOENREIGER, m. (-s), (nat. hist.) zekere vogel;
een harmonische evenredigheid, zie EVENREDIG
...SLOT, o. (-en), (slotenm.) zekere sluiting voor schuifHE'D; (nat.) de harmonische tonen, de reeks van
deuren met twee zijdelingsche haken aan den schietonen die ontstaan bij de trilling van
ter; ...WERPER, m. (-5), zeker in 1835 uitgevonden
enz. gedeelte der snaar van den sonometer; (van
werktuig der harpoeniers, om den harpoen met
tonen) welluidend : die toonreeks is niet harmonisch.
groote kracht wog te werpen.
HARMONIUM, o. (-s), een soort van draagbaar orge 1
HARPSPEELSTER, v. (-s), ...SPELER, m. (-s), die
met toetsen en registers.
op de harp speelt.
HARNACHEMENT, o. het tuig van een paard.
HARPUIS, o. (zeew.) gekookt hars, met zwavel of
HARNAS, o. (-sen), (hist.) dat deel van de wapen terpentijn gemengd, voor het smeren van stengen
rusting, hetwelk borst en rug bedekte: het harnas en rondhouten tegen den houtworm; —LEPEL, m.
aangespen, zich ten strijde toerusten; voor ieniand
(-s), om het harpuis made op te scheppen.
het harnas aantrekken, zijne verdediging op zich
HARPUIZEN, (harpuisde, heeft geharpuisd), met
nemen; iemand tegen zich in 't harnas jagen, hem
harpuis bestrijken.
zich tot vijand maken; (ook) ijzeren dubbeling. pant
HARRE, v. zie HAR.
ser van een oorlogsschip ; (bouwk.) het netwerk van
HARREL, v. (-5), (gew.) hennepvezel: kabelgaren
een gothisch venster; (aan rijtuigen, wagens, sle - wordt van harrels gesponnen; (gew.) een harreltje, een
den enz.) het dwarshout van den dissel, waaraan
kleinigheid, een ziertje.
de strengen of trekzeelen der paarden zijn vastgeHARREWARREN, (harrewarde, heeft geharreward),
maakt ; (wev.) de gezanienlijke rijen van aan koorden
krakeelen, kibbelen : net demand harrewarren. HARhangende lissen bij een weefstoel, waardoor men
REWARDER, m. (-5), HARREWARSTER, v. (-5),
de kettingdraden afzonderlijk of gezamenlijk kan
die harrewart. HARREWARRERIJ, v. (-en), gekibbel.
opheffen, ook broek geheeten; —MAN, m. (-nen),
HARS, v. en o. (-en) [als stofn. gmv.], ook HARST,
—MANNETJE, o. (-5), zekere visch, de geharnaste
zekere stof die uit den bast van sommige boomen
donderpad; —PLANK, v. (-en), (wev.) de waterpas
en struiken vloeit en in de lucht hard wordt: vloeiliggende plank waardoor alle • koorden der lissen
bare harsen, die veal aetherische olie bevatten zoovan het harnas gaan.
dat ze min of meer vloeibaar blijven, balsems ; s/ifin,HARNASSEN, (harnaste, heeft geharnast), eenharof gornharsen, die met gomachtige stoffen zijn vernas aandoen; (fig.) ergens tegen geharnast zijn, er op
mengd; gewone of gele liars, een harde hars die uit
gewapend, toegerust zijn; zich harnassen, (fig.) zich
denne- en sparreboomen verkregen wordt; maakt
wapenen, harden, sterken.
men doze door verhitting watervrij, dan heeft men
HARP, v. (-en), een muziekinstrument van driehoevioo/- of spiegelhars.
kigen vorm met snaren, die met de hand getokkeld
HARS, m. (-en), (gew.) zekere visch, hors.
worden : op de harp spelen; de harp slaan, tokkelen ; de
HARSACHTIG, bn. (-er, -st), op hars gelijkende.
Iersche harp, een kleine spitse harp met twee rijen
HARSBOOM, m. (-en), boom die veal hays levert.
ij zeren snaren die door een dubbelen klankbodem
HARSDRAGEND, bn. (van planten) veal hars bevatvan elkaar gescheiden zijn; de gewone of groote Da yidstende.
harp, een grootere en meer volkomen harp; de peHARSELECTRICITEIT, v. (nat.) de electriciteit die
daalharp, een harp waarbij men door middel van
ontstaat bij wrijving van hars, nagatieve electrici5-7 pedalen alle soorten van tonen met gelijke
teit (in tegenst. met glaselectriciteit).
vaardigheid spelen kan ; (Zuidn.) op de Fransche harp
HARSENEN, HARSENS, v. my. zie HERSENEN.
spelen, goon eten hebben; —
HARSGAS, o. gas, uit hars bereid, door daze in
een groote, meestal langwerpig-vierkante zeef
gesmolten toestand te laten druppelen op cokes,
waarop men graan, buskruit enz. uitzeeft. HARPJE,
die in een ijzeren cylinder gloeiend worden gehouo. (-5).
den; ...GUM, v. (-men) [als stofn. gmv.], gorahars.
HARP, v. (-en), HARPJE, o. (-s), kleine sluitwervel
HARSIG, bn. harsachtig.
aan den zijkant van een venster, die belet dat dit
HARSKOEK, m. (-en), (nat.) de ronde vlakke koek
van buiten of kan worden opengeschoven; (zeew.) de
van hars, die het hoofdbestanddeel van den electrosluitschalm in een kabelketting ; (art.) de beweegbare ' phoor uitmaakt; ...KWAST, m. (-en), kwast in het
beugel, aan weerskanten midden door den zijwang
hout waar hare uitloopt.
van het rolpaard van een kanon, dienende om de
HARST, v. en o. zie HARS (lste art.).
broeking op te houden.
HARST, m. (-en), een stuk gebraden vleesch, lenHARPAGON, m. (-5), vrek. [Naar den naam van
denstuk, dikke lende (van een rund).
den gierigaard in Moliere's blijspel l'Avare.]
HARSTEN, (harstte, heeft geharst), op den rooster
HARPEN, (harpte, heeft geharpt), (w. g.) op de harp
of op een heete plaat braden, roosteren: geharst
spelen; (ook) op de (koren)harp ziften : rogge harpen.
brood.
HARPENAAR, m. (...naren, -s), hauspeler: de koHARSTIJL, m. (-en), de stijl waarop de schutdeur
ninklijke harpenaar, koning David.
eener sluis draait; ...STOEL, m. (-en), de steen aan
HARPER, m. (-s), zifter.
eene sluis, waarin de spooning voor de deurposten is.
HARPHUIS, o. (...hulzen), het gebouw bij een busHARSVERNIS, o. eene oplossing van hars in terkruitfabriek, waar het kruit door middel van harpen
pentijnolie of spiritus, dienende om hout te verniswordt gesorteerd.
sen of touwwerk te drenken; ...WINDE, v. (plantk.)
HARPIJ, v. (-en), (fab.) benaming van zekere mypurgeerkruid; ...ZALF, v. vloeibare hars, balsam;
thische wezens in de gedaante van roofvogels met
...ZEEP, v. een praeparaat van hars dat o. a. tot
meisjesgezichten en met armen die in klauwen einvermenging met zeep gebruikt wordt; (ook) aldus
digen; ook als lleraldische figuur.
bereide zeep : gele harszeep.

HART.

HARTEKOLK.

HART, o. (-en), dicht. en in sommige uitdr. ook
HARTE, o. (m), (ontl..) een hone spier in de borst
van menschen en dieren, die met de bloedvaten in
gemeenschap staat en het uitgangspunt is van den
bloedsomloop : het hart van den mensch heeft de grootte
van eene vuist; (veearts.) het ledige hart, zekere kalverziekte, waarbij men na den dood van het dier
in het hart geen bloed vindt; het hart op de rechte
plaats dragen (of hebben), rechtschapen zijn; een kind
onder het hart dragen, zwanger zijn; zich het hart uit
het braken, (fig.) zeer misselijk zijn; het hart
breekt bij het gezicht van al die ellende,
(fig.) men
wordt met deernis vervuld; zijn hart trilde van vreug-

moeite en zorg aan; gii spreekt naar m#n hart, zooals
ik dat het liefste heb; het is iemand ?mar **hart,
naar mijn zin; zij waren den hart en een ziel, volkomen eensgezind; zich met hart en ziel op jets toeleggen, geheel en al, onverdeeld; alle harten naar
het zijne beoordeelen (of rekenen), naar zich zelven:
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de; zijn hart klopt warm voor armen en verdrukten,
hij heeft hart voor hen; haar hart klopte in de keel,

zij was niet op haar gemak, zeer ongerust, (ook)
zeer opgewonden; met kloppend harte, met angst;
mijn hart draait om in mijn lig, (fig.) het geeft mij
een hoogst onaangename gewaarwording (b. v. als
men iets afgrijselijks ziet of hoort); het wordt mij
wee om het hart, ik begin smart (deernis, berouw
enz.) te gevoelen; het hart bloedt hem, (fig.) hij is van
weemoed vervuld; het gaat van 's harten bloede (ook
verbasterd tot van sassen bloed), het gaat met de
grootste opofferingen gepaard; gezond van harte,
gezond en frisch; bitter in den mond maakt het hart
gezond, de medicijnen zijn bitter, maar men wordt
er beter van; een hart van goud, zie op GOUD (lste
alias.); hfj heeft een hart van steen, hij is hardvochtig;
zijn hart ligt hem op de tong (of op de lippen), hij
zegt alles wat hem op het hart ligt, wat in hem
opwelt; iets op het hart hebben, behoefte gevoelen
om iets, dat bezwaart of bekommert, te openbaren;
dat is een steen (of een pak) van het hart, dat geeft
verlichting, is een groote zorg minder; (ook) de
plaats waar het hart zit: met de hand op het hart,
met de hand over het hart strijken, zie HAND (2de
alias.); iemand aan het hart drukken,

hem (of haar)

omhelzen ; iemand iets op het hart drukken, hem jets
dringend• aanbevelen, met nadrnk voor iets waarschuwen; —
(het hart als zetel van alle gemoedsaandoeningen
en eigenschappen van de menschelijke natuur) gemoed: God kent (of proeft) de harten; het hart tot God
opheffen; zalig zin de reinen van hart; hij heeft een
goed hart, hij is deugdzaam (of goedig) van aard;
vroolOk van hart, opgeruimd, blijmoedig; met rouw
in 't harte, met rouw, weemoed vervuld; met hoop
in 't hart, hoopvol; waar het hart vol van is, vloeit
(of loopt) de mond van over, men spreekt lichtelijk
over datgene waarvan men vervuld is; het hart
dringt mij tot spreken, ik kan niet zwijgen; zin hart
uitstorten (of luchten), anderen deelgenoot maken van
datgene waarvan het hart vol is; ik maak van mijn
hart geen smoorkuil (smoorpan of moordkuil), ik zeg
ronduit wat ik denk of gevoel; zijn hart openleggen,

zijn binnenste blootleggen, zeggen wat er in het
gemoed omgaat; hij is een jager in zijn hart, geheel
en al jager, een hartstochtelijk liefhebber van de
jacht; uit den grond mijns harten, uit het diepste van
mijn gemoed; van harte, hartelijk, innig : het is u
van harte gegund; het gaat niet van harte, niet met
vollen zin; van ganscher harte, met geheel het hart.
oprecht; weinig maar uit een goed hart, 't is weinig
wat ik geef, maar het wordt van harte geschonken; jets niet over het hart kunnen verkr(jgen, er niet
toe kunnen besluiten, er niet toe kunnen komen;
het gaat mfj aan het hart, ik bekommer er mij over.
het begroot mij; het gaat mff na can't hart, het gnat
mij aan, is voor mij van belang ; gevoel: die man heeft
geen hart, geen menschelijk gevoel; hij loot zich Leiden
door zijn hart; min hart zegt mij, dat ik verkeerd heb
gehandeld; gezindheid: iemand een goed (of een ktcaad;
hart toedragen, hem gunstig (of ongunstig) gezind
zijn; hij heeft hart voor de zaak, is haar toegedaan,
heeft lust om haar to behartigen; reel hart voor iets
hebben, er veel voor voelen; het gaat mu* ter harte.
ik laat er mij aan gelegen zijn, besteed er alle

alle harten naar het mine gerekend, is het nu tijd om
naar huis te gaan, ik verlang naar huis; het hart
als zetel der liefde: hij weet den weg van het hart
to vinden, weet zich bemind te niaken, iemands hart
stelen (of tannen), zijn liefde winnen, zich bij hem
of haar aangenaam maken; zo is de godin van min
hart, mijn beminde; zijn hart staat in lichter laaie, hij is
smoorlijk verliefd; hij is zin hart kwijt, is verliefd;
iemand hart en hand schenken, zijne vrouw worden;
uit het oog, uit het hart (of uiter oogen, uiter harten),
de afwezigen vergeet men licht; mijn hartje, mijn

lieveling; het hart als zetel van lust en begeerte:
zijn hart op jets zetten, zijn zinnen op iets zetten;
zin hart van jets afzetten (of aftrekken), een wensch
uit het hoofd stollen; hij heeft alles wat zijn hartje)
begeert; son hart aan jets ophalen, zich aan (of met)
iets verlustigen; het hart als zetel van het denkvermogen: overdenkt deze dingen in uwe harten; in
den grond van min hart geef ik hem gelijk; jets ter
harte nemen, naar een gegeven raad of vermaning

luisteren, er zijn voordeel mee doen; het hart als
zetel van den mood: een hart in 't hebben, moedig zijn; het hart hebben, iets durven of wagon: heb
het hart niet het nog eens te doen ; daar heeft h# het
hart niet toe; iemand een hart onder den riem (den
gordel) steken (of iemand een hart in het lijf spreken),

zijn mood verlevendigen, hem mood inspreken; —
het midden, het binnenste van iets: het hart van
een boom, van een vrucht; de suiker moet geplant worden op dubbele roen, met een tusschenruimte van vhf
voet van hart op hart; in het hartje van Siberia; dat
raakt het hart der quaestie, het binnenste, het essentieele der zaak; in 't hartje van den winter, in het
ergste, het koudste gedeelte van den wintertijd;
het hart van een touw, een weinig gedraaide strong
van minder stork garen, waaromheen de eigenlijke
strengen van een kabel warden ineengedraaid; —
(bij vergelijking) lets dat den vorm van een hart

heeft: een hart van marsepein; zij draagt een lint
met een gouden hart om den hall; de harten (in het
kaartsp.), zie HARTEN; (aan een houten pomp) een
cylindervormig stuk hout, dat in de pomp wordt
geschoven boven de sluitklep, en -waarboven de
zuiger werkt, ook pomphart genoemd. HARTJE,
o. (-s), zie haven; een hartje zonder zorg, een zieltje
zonder zorg, een luchthartig, zorgeloos persoon.
HART, o. (-en), (gew.) hert.
HARTADER. v. (w. g.) slagader die met het hart
in rechtstreeksch verband staat; (fig.) iemand in zijne
hartarler treffen, een hartader van het verkeer; ...BEKLEMMING, v. ontsteltenis; ...BINDSEL, o. (-s),
(zeew.) bindsel, aangeslagen op de plaats waar twee
lijnen (toutcen) elkander kruisen, kruisbindsel.
HARTBLADIG, bn. (plantk.) met hartvormige bladeren.
HARTBOEZEM, ook HARTEBOEZEM, m. (-s), (ontl.)
benaming der beide benedenste holten van het hart:

de rechter en linker hartboezem.
HARTBREKEND, bn. (-er, -st), hartroerend, treffend.
HARTBREUK, v. (-en). (geneesk.) doorzakking van
het hart door het middelrif in de buikholte; ...DEEL,
v. (...delen), (laouth.) de middelste plank of de beide
middelste planken van een gezaagden boomstam.
HARTEBLAD, o. (-eren), (plantk.) zaadlob; ...BLOED,
bleed uit het hart; (fig.) smart. grievend Teed: dat kost
hartebloed, ...BLOK, o. (-s, -ken). (zeew.) een metalen
bloke of katrol met den schijf (b. v. aan den zijwang van het affuit van een kanon om dit aan
board to kunnen hijschen); ...BOEZEM, m. (-s). hartboezem ; ...DIEFJE, o. (-s), die iemands hart a,estolen
heeft: mijit hartedie, Fje, mijn engel. mijn schat; ...KAAIER, v. (-s), hartkamer; ...KOLK, v. (-en), hart-
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kolk; ...LAP, m. en v. (-pen), hartlap, ...LEED, o.

HARTKOLK, ook HARTEKOLK, v. (-en), (anti.) de
kleine uitwendig zichtbare verdieping beneden het
borstbeen; ...KUIL, m. (-en), ...KUILTJE, o. (-s),
hartkolk; ...KWAAL, v. (...kwalen), eene ziekte van

wordt verteerd door harteinnig leed, zielsverdriet:
leed, ...LIEFJE, o. (-s), liefste, hartjelief: min harteliefje.
HARTELIJK, bn. bw. (-er, -st), uit het hart komende,
innig, welgemeend, blijk gevende van belangstelling
in iemands wel en wee : hartelijke vriendschap; een

hartelijk woord; een hartelifice toespraalc; een hartelijke
brief; innig, vriendelijk, warm : een hartelijke ontrangst;
toonende hart voor anderen te hebben, gevoelvol : een
hartelijk mensch; — bw. van harte: ik wensch u
hartelijk geluk; ik hoop hartelijk dat gfj slagen zult;
met hart en ziel, innig: iemand hartelijk lief hebben;
oprecht, gul: hartelijk lachen; (ook iron.) ik dank er
hartelijk voor, ik bedank er voor, ik wil het volstrekt niet doen. HARTELIJKHEID, v.
HARTELOOS, bn. geen hart hebbende : de harte-

loozen, eene orde der kraakbeenvisschen, waartoe

o. a. de slakprik behoort; (fig.) hardvochtig, onmee-

doogend, geen gevoel hebbende : een harteloos mensch ;
laaghartig: een hartelooze daad; (w. g.) geen moed
hebbende, lafhartig. HARTELOOSHEID, v.
HARTELUST, m. in de uitdr. naar hartelust, zooveel
als het hart begeert, zooveel men wil: hi/ kon buiten
naar hartelust jagen en visschen.
HARTEN, o. my. benaming van een der vier kleuren in het kaartspel, voorgesteld door een roodgekleurde hartvormige figuur : harten troef maken;
een solo in de harten; het aas an harten; in samenst.
ter aanduiding van de verschillende kaarten van
die kleur : hartenaas, hartentwee, hartendrie enz. tot

hartentien, hartenboer, hartenrroww, hartenheer; een
hartenblad (of -blaadje), een kaarteblad van harten;
eene hartenkaart in de hand hebben, een spel waarvan

de kracht in de harten ligt.
HARTENAAS, o. (...azen), HARTENACHT, v. (-en),
HARTENBLAD, o. (-en), HARTENBOER, m. (-en),
enz., zie HARTEN.
HARTENET, 0. (-ten), (ontl.) vlies dat het hart
omgeeft ; ...PIJN, v. grievend leed. hartzeer ; ...PITJE,
ook ...PUTJE, o. (-s), lieveling, hartje: je bent non
hartepitje, ...PUT, m. (-ten), hartput; ...VLIES, o.
hartvlies; ...WEE, o. diepe smart; ...WENSCH, m.
(-en), innige wensch : zOn hartewensch werd vervuld;
het goat naar hartewensch, zooals men het wenschen
kan; ...ZAKJE, o. (-5), hartzakje.
HARTGEBREK, o. een gebrek aan het hart.
HARTGRONDIG, bn. bw. (-er, -st), uit het diepst
van het hart komende, oprecht : een hartgrondig
gebed; ik heb een hartgrondigen hekel aan hem;
iemand hartgrondig verachten.
—bw.

HARTHOUT, o. (timm.) het binnenste deel van
den boomstam, kernhout.
HARTIG, bn. bw. (-er, -st), pittig, zout, sterk gezouten: wat is die soep hartig; (fig.) gezouten, gepeperd (van vermaningen enz.) : ik zal er eens een hartig
woordje van zeggen, een ernstige vermaning geven;
Oink, duchtig: een hartige dronk; — bw. van harte,
hartelijk : hartelijk lachen. HARTIGHEID, v.
HARTJE, o. zie HART.
HARTJELIEF, o. hartediefje, liefje (Aileen in de
aangesproken persoon) : hartjelief, geef me een zoen.
HARTJESDAG, m. (-en), een feestdag in het laatst
van Augustus te Amsterdam en Haarlem, waarop
het yolk verkleed en met linten getooid rondloopt
of naar buiten gaat.
HARTJESKLAVER, v. zekere plant, schapenklav. (-en), (nat. hist.) een tweeschaver;
lige, hartvormige schelp.
HARTKAMER, ook HARTEKAMER, v. (-s), (ontl.)
benaming der beide bovenste holten van het hart:
linker en rechter harikam er; ...KLEMMING, v. hartb eklemming.
HARTKLEP, v. de sluitklep eener pomp.
HARTKLOPPING. v. het geregeld kloppen van het
hart; —, (-en), ziekelijke aandoening van het hart.

waardooi het overmatig klopt : aan hartklopvingen

het hart : hij lijclt aan eene hartkwaal.
HARTLAP, ook HARTELAP, m. en v. (-pen), lieveling, gunsteling: je bent mt'n hartelap. HART(E)LAPJE, o. (-s).
HARTLAST, m. (gew.) atlas, last, drukte: heb niet
zoo'n hartlast, maak niet zooveel noodelooze drukte.
HARTLIJN, v. (-en), (bouwk., werkt.) de middellijn
bij het uitslaan van een werk: de hartlijn van een
fundament; de hartlijnen eener machine, de lijnen
waarnaar men de plaatsing der deelen van de machine regelt; ...00R, o. (-en), (ontl.) aanhangsel van
den harteboezem; ...PAAL, rn. (...palen), (bouwk.)
de middelste zware heipaal voor een fundament,
die door palen van lichter soort wordt omgeven.
HARTPERZIK, v. (-en), eene soort van vroegrijpe
perzik; m. (-en), hartperzikeboom. HARTPERZIK(E)BOOM, m. (-en).
HARTPLANK, v. (-en). (houth.) hartdeel.
HARTPUT, ook HARTEPUT, m. (-ten), hartkolk.
HART(E)PUTJE, o. (-s); vgl. HARTEPITJE.
HARTROEREND, bn. bw. (-er, -st), treffend, aandoenlijk: een hartroerend gedicht; een hartroerend lied;
— bw. op treffende wijze : hartroerend smeeken.
HARTSCHEUR, v. (-en), (in hout) eene scheur of
barst die van het hart van het hout uitgaat;
...SCHILD, o. (-en), (wapenk.) een kleiner schild dat in
het midden van een wapen is geplaatst; ...SCHRAP,
v. (-pen). ...SCHREEF, v. (...schreven), (bouwk.) hartlijn, middellijn.
HARTSEEREN, (hartseerde, heeft gehartseerd),
(gray.) arceeren. HARTSEERING, v. (-en).
HARTSGEHEIM, o. (-en), een geheim dat het hart
(de liefde) betreft; (ook) een diep geheim.
HARTSHOORN, m. hertshoorn.
HARTSTEKEN. HARTSTEKENDOOD, ook HARTSTIKKEDOOD, bn. morsdood: h uiel tan den steiger

en was hartstekendood.
HARTSTERKEND, bn. bw. (-er, -st), opwekkend,
versterkend : een hartsterkend glas win. HARTSTERKING, v. jets (een geneesmiddel of een opv,ekkende.
drank) dat de levenskrachten versterkt : ik zal nog
maar een hartsterking nemen, een barrel; (fig.) bemoediging.
HARTSTOCHT, m. (-en), hevige gemoedsbeweging,
sterke begeerte die de ziel vervult, drift, passie:

de slaaf zyn van zone hartstochten, zich door zone
hartstochten laten medesleepen (of beheerschen), er aan
toegeven; zone hartstochten bedwingen (of beteugelen),
ze beheerschen; het spel is een verderfelifkehartstocht,
heeft een hartstocht voor de muziek.
HARTSTOCHTELIJK, bn. bw. (-er, -st), vol hartstocht, door hartstocht gedreven: hy is een hartstochtelyk jager, een vurig beminnaar van de jacht; ge
meet niet zoo hartstochtelijk zijn, u niet zoozeer door
uw hartstochten laten medesleepen, niet zoo driftig
zijn; — bw. met hartstocht: ik heb hear hartstochtelijk lief; hij sprak hartstochtelijk. HARTSTOCHTELIJKHEID, v. (...heden).
HARTSVANGER, m. (-s), een lang jachtmes in eene
scheede, dat op de hertenjacht gebruikt wordt; (in
't algem.) een mes dat op zijde gedragen wordt.
HARTSVRIEND, m. (-en), ...VRIENDIN, v. (-nen),
boezemvriend, -vriendin.
HARTVANG, m. (w. g.) bezwijming, doodelijke

flauwte.
HARTVERHEFFEND, bn. (-er, -st), wat iemands gemoed verheft. edel, schoon: een hartoerheffend gedicht;
...VERSCHEUREND, bn. (-er, -st), (fig.) treffend, jammerlijk : een hartrerscheurende kreet.
HARTVERSTERKING, v. hartsterking; ...VINGER,
m. (-s), (w. g.) ringvinger; ...VLIES, ook HARTE-

VLIES, o. (...vliezen), (ontl.) hartenet.
HARTVORMIG, bn. den vorm hebbende van een
hart : hartvormige bladen, met aan elke zijde van den

682

HARTVORMIG.

voet een afgeronde slip en een spitsen inspringenden hoek.
HARTWATER, o. (geneesk.) zeker vocht dat zich
in het hart vormt; ...WOND, ook HARTEWOND,
v. (-en), (fig.) zieleleed.
HARTWORTEL, m. (-s), die boomwortel, welke loodrecht in den grond dringt (in tegenst. met de overige
wortels, die zich in alle richtingen verspreiden).
HARTZAKJE, ook HARTEZAKJE, o. (-s), (ontl.)
hartenet.
HARTZEER, o. harteleed, zielesmart, innig verdriet
41 is van hartzeer gestorven; hartzeer van iets hebben,
er spijt over hebben.
HASP, ook HASPE, m. (haspen), (Zuidn.) haspel:
zoo zot als een haspe, zeer dwaas; (ook) strong garen.
HASPEL, m. (-s, -en), een werktuig waarmede men
touw of garen opwindt : bij het weven en spinnen
om het garen van de klossen tot strengen to winden (met een mechanische inrichting waardoor
de omwentelingen van den haspel geteld worden),
bij het vlieger oplaten om het vliegertouw to
laten vieren of in to korten, enz.; (zegsw.) op den
haspel passen, op Mae zaken letten, het oog op alles
houden; dat sluit als haspels in een zak, dat raakt
kant noch wal; (ook) een horizontaal geplaatste
windas, die door middel van spaken (kruisarmen)
wordt omgedraaid on zoodoende een touw opwindt,
waaraan een last hangt; bij vergelijking als benaming voor den Frieschen ruiter, een balk met lange
uitstekende punten die tot versperring bij vestingen
diende; (ook) de ziel eener viool; (fig.) een haspel van
een mensch, een sukkel, een zot, vgl. stoethaspel.
HASPELTJE, o. (-s).
HASPELAAR, m. (-s), die haspelt, garen afwindt;
(fig.) twistzoeker, kibbelaar ; (gew.) dwaas, zot. HASPELAARSTER, v. (-5). HASPELARIJ, v. (-en), ge.
haspel, kibbelarij.
HASPELEN, (haspelde, heeft gehaspeld), op den
haspel winden, met den haspel opwinden: garen
haspelen, garen afwinden; tonnen met aarde naar
boven haspelen; (fig.) (van paarden) een haspelende
draf, als bij het draven de voorbeenen hoog worden
opgenomen, maar niet behoorlijk gestrekt, zoodat
het paard weinig
w
vooruitkomt; onhandig bezig zijn:
wat zit je daar te haspelen ! laat ik je eons helpen;
alles door elkaar haspelen, dooreenwarren, door

elkander halen, de zaken ver ward voorstellen of
behandelen; over iets haspelen, twisten, kibbelen;
(gew.) mingenot plegen. HASPELING, v. (-en).
HASPELKNECHT, m. (-5), workman die door middel
van een haspel tonnen uit een put naar boven
windt; ...KRUK, v. (-ken), kruk waarmede een
(garen)haspel wordt rondgedraaid ; ...RAAM, o. (...ramen), eene soort van garenafwinder.
HASPELSTER, v. (-s), arbeidster in een katoenspinnerij die met het haspelen is belast.
HASPELWAGEN, m. (-s), eene soort van wagon
met eene spil, waarom de slangen van een brandspuit gewonden worden; ...WERK, o. (-en), knoeiwerk.
HASSEBASSEN, (hassebaste, heeft gehassebast),
kibbelen, vinnig kijven. HASSEBASSERIJ v. (-en),
kibbelarij.
HATELIJK, bn. (-er, -st). haat opwekkende, waard
gehaat te worden: een hatelUk mensch; afkeer inboezemende, afschuwelijk: onrein en hateWk gevogelte
(Openb. 18:2); onaangenaam: een hatelijke zaak ; het is

hatelijk, als er op alles wat men zegt, wordt nit;
iemand iets hatelijks zeggen. HATELIJKHEID, v. het
hatelijk zijn; (...heden), iets hatelijks. iets dat
onaangenaam of kwetsend is: het was niet als een
hatelijkheid bedoeld; hate?Ukheden, debiteeren, kwetsende
oprnerkingen maken.
HATELING, m. (-en), (w. g.) iemand die haat draagt,
ontevrodene; zie een zegsw. op GRUIS.
HATEN, (haatte, heeft gel at), iemand haat toedragen. eon gevoel van wrok of vijandschap tegen
heni koe.steren: ik haat he ; dip') zcel de egenen die

HA.VENHOOFD,
u

haten ; hjj wordt door iedereen gehaat;
afschuw
hebben van: men moet de zonde haten. HATER, m.
(-s), iem. die haat, vijand.
HAUSSE
v. (kooph., effect.) het rijzen•der
prijzen van effecten, wissels, muntspeci6n enz.: a la
hausse speculeeren, fondsen koopen om op een bepaalden dag to leveren, in de hoop dat de prijs dan
gestegen zal zijn. HAUSSIER (Fr.), m. (-s), die op
het oploopen der prijzen speculeert.
HAUTAIN (Fr.), bn. bw. hooghartig, van uit de
hoogte: het is belachelijk zoo hautain als hij optreedt.
HAUTE-FINANCE (Fr.), v. de voorname financiers,
de bankiers van den eersten rang. HAUTE-VOLEE,
v. de voorname, de hooge kringen:
behoort tot de
haute volde.
HAUW, v. (-en), (plantk.) een droge, overlangs
openberstende vrucht, met twee kleppen, on een
tusschenwand waaraan ter weerszijden de zaden
zijn vastgehecht; gelede hauw, die door dwarse wanden in hokjes is verdeeld. HAUWTJE, o. (-5), eene
hauw waarvan de breedte on de lengte ongeveer
gelijk zijn; dubbel hauwtje, dat uit twee eenzadige,
afgescheiden hokjes bestaat.
HAVANA, HAVANNA, v. (-'s), (verkorting van
havana-sigaar), sigaar uit Havana (op Cuba in WestIndi6): een havana opsteken; een kistje havanna's.
HAVE, v. wat iemand bezit, eigendom, goederen:
groote have, groot goad, groote bezittingen ; liggende
have, onroerend good; tilbare have, roerend goad, meubelen enz.; levende have, vee on huisdieren; (inz.)
roerende goederen: have en goad verliezen.
HAVELOOS, bn. (...loozer,
zonder have, zonder
geld en goad, arm: havelooze school (of school voor
havelooze kinderen), armenschool; slordig, met gescheurde kleeren: wat ziet hij er haveloos utt; een
havelooze bedelaar. HAVELOOSHEID, v.
HAVEN, v. (-s), eene tot ligplaats voor schepen
ingerichte ruimte aan de zee of aan den oever van
een rivier of moor, die beschutting aanbiedt tegen
stormen : de haven ligt vol schepen; een haven binnenvallen (of aandoen), er binnenloopen ; de haven nitzeilen ; een veilige haven, (ook fig.) een rustig toevluchtsoord, een schuilplaats ; h# is in behouden haven, hij
is buiten gevaar; hU is op een goede haven geweest,
op eene plaats waar hij het goad heeft gehad ; er is
-

geen haven met hem to bezeilen, zie BEZEILEN; alle
havens schutten geen wind, niet alles, waarvan men

dat verwacht, brengt voordeel aan; (ook) een stad
waar een haven is, havenstad : Amsterdam is een
der schoonste havens; (te Rotterdam, Dordrecht e. e.)
gracht. HAVENTJE, o. (-s), kleine haven, b. v. de
beschutte plaats waar een roeischuitje of boeier
wordt vastgelegd.
HAVENANKER, o. (-5), anker, dat altijd op dezelfde
plaats, inz. in de havens aan den oever bevestigd
is, om er de schepen met een touw aan vast
to maken; ...BOOM, m. (-en), slagboom waarmede men eene haven afsluit; ...BOOT, v. (-en),
...BOOTJE, o. (-5), havenstoomboot; ...DAM, m.
(-men), dam langs een haven tot keering van het
buitenwa ter; ...DIENST, m. politiedienst in een haven: een bootie sour den havendienst; ...DIJK, m. (-en),
dijk langs eene haven; ...DOK, o. (-ken), een kleine
haven in eene grootere.
HAVENEN, (havende, heeft gehavend), in een haven
ankeren of binnenloopen; (ook) in een haven brangen, goederen uit een schip bergen: die goederen
worden al/lean gelost om gehavend to worden.

HAVENEN, (havende, heeft gehavend), toetakelen,
besehadigen: zij 10-bben hem duchtig gehavend, hij is
er niet zonder kleerscheuren afgekomen; de tuin
ziet er no dint storm erg gehavend nit; wat is dat boek
gehavend, gescheurd, vernield. RAVENING, v.

HAVENFORT, o. (-en), fort ter beseherming eener
o. (-en), open havenfront, ligplaats
haven;
der schepen veer de stad; ...GELD, o. het geld dat
betaald rnoet worden voor het rocbt ern in do haven
o. (-en), zware steenen dam
to ankeren,

HAVENKETTING.

HAZELNOTESTRUIK.

die in zee uitsteekt, aan den ingang eener (zee)haven ;
...BETTING, m. (-en), tot afsluiting eener haven;
...KOM, v. (-men), de beschutte ruimte van eene
haven; ...LICHT, o. (-en), licht, dat 's nachts aan
den ingang van eene haven ontstoken wordt, vuurbaak.
HAVENMEESTER, m. (-s), ambtenaar die voor de
orde en veiligheid in eene haven zorgt en toezicht
houdt op de uitdieping, de kaaien, het paalwerk
enz. HAVENMEESTERSCHAP, o.
HAVENRECHT, o. het recht dat men voor het gebruik maken van de haven moet voldoen, havengeld; (ook) het recht dat door den havenmeester
wordt uitgeoefend; ...REGLEMEN T, o. (-en), reglement op het gebruik van de haven; ...STAR, v.
(...steden), koopstad die een haven bezit; ...STOOMBOOT, v. (-en), (te Amsterdam) kleine stoomboot
tot vervoer van passagiers en goederen, voor het verkeer binnen de stad en vandaar naar omliggende
gemeenten; ...TIJD, m. (-en), (zeew.) tijdsverschil
(voor eene bepaalde plaats) tusschen den hoogsten
waterstand en den doorgang van zon of maan door
den meridiaan; ...TON, v. (-nen), baak, boei om het
vaarwater in een haven aan te wijzen; ...TONG, v.
(-en), plankier voor het aanleggen der schepen;
...VUUR, o. (...vuren), havenlicht.
HAVER, v. zeker plantengeslacht behoorende tot
de familie der grassen, eene bekende korensoort
met groote, in pluimen vereenigde bloempakjes :
haver zaaien; de gewone haver, in verschillende verscheidenheden verbouwd dikke of brouwhaver,, wide
voerhaver, zwarte haver, zwarte presidentshacer, bonte
haver, fijne Friesche haver, Probsteier haver enz.; kleine
haver, een laag plantje op dorre hei- en zandgronden; wilde haver, een bekend onkruid in koren, oot;
(ook) de vrucht van de haver, als voedsel: een mud
haver; de paarden met haver voeren; — de paarclen die
de haver verdienen, krijgen ze niet, ware verdienste
blijft dikwijls onbeloond ; — een paard lange haver
geven, zweepslagen geven; (Zuidn.) korte haver geven
(of krfjgen), slaan (of geslagen worden) : zij krijgt
dikwills korte haver van haar man; — van haver tot
klaver, van ouder tot ouder, sinds onheuglijke tijden ;
— van haver tot gort (of tot garst), van stukje tot
beetje, zie AVER.
HAVERAAR, v. (...aren), eene aar van de haver;
...AKKER, m. (-5), waarop haver wordt verbouwd;
...ANGEL, m. (-s), kafnaald van de haverkorrels;
...BEZIE, v. (-s, ...bezien), eene soort van vroegrijpe
pruim; ...BIER, o. bier uit haver gebrouwen;
...BLOEM, v. bloem van havermeel; ...BREKER,
m. (-s), een werktuig, dat de haverkorrels breekt
door middel van stalen rollen met scherpe kanten
en groeven; ...BRIJ, • v. een gerecht uit haver gekookt; ...BROOD, o. (-en), brood van haver gebakken.
HAVERDEGORT, v. zie HAVERGORT.
HAVERDISTEL, v. (-s), (gew.) eene soort van distel,
stoke' (cirsium arvense); ...ESCH, m. (...esschen),
(gew.) zekere boom, lijsterbes (sorbus aucuparia).
HAVERGORT, ook HAVERDEGORT, v. gepelde
haver, gort van haver gemaakt: de grutter maakt
havergort; (ook) de daarvan bereide spijs: haverdegort eten. HAVERDEGORTEBRIJ, v. brij, gekookt
van haverdegort met melk.
HAVERGRAS, o. eene soort van gras met op haver
gelijkende pluimen, ook haverachtig langgras en
Fransch raaigras geheeten; (-sen), eene onderfamilie der pluimgrassen, waartoe o. a. het havergras
en de wilde haver behooren.
HAVERIJ, v. zeeschade, zie AVERIJ.
HAVERINE, v. (gew.) zekere in de duinen groeiende,
geneeskrachtige plant : duizendguldenkruid.
HAVERKAF, o. kaf van uitgedorschte haver;
...KIST, v. (-en), om de voerhaver in te bewaren;
...KLAP, m. in de uitdr. om een haverklap, om een
nietigheid, om iedere kleinigheid : z kibbelen om een
haverklap, alle oDgenblikken, ...KNEU, v. (-en), zekere
vogel, groene vlasvink; ...KORREL, v
), een kor-

rel, een graan van de haver; ...LAND, o. waarop
haver wordt verbouwd; o. fijngemalen
haver: Schotsch havermeel; havermeelkoken; ...MOUT,
o. mout van haver, (ook) havermeel; ...00GST, m.
de oogst der haver; ...PAP, v. haverbrij; ...SLAG,
v. haverklap.
HAVERSTROO, o. de uitgedorschte halmen van
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haver : een bos haverstroo ; een haverstroo, eon kleinigheld: zij twisten om een haverstroo, om niets, bij de
geringste aanleiding; —BONBONS, o. mv., —PASTILLES, v. my. een geneesmiddel tegen het hoesten,
balletjes met haverstroo.
HAVERVELD, o. (-en), stuk land waarop haver
wordt geteeld; ...WAN, v. (-nen), om de haver te
wannen; ...ZAK, m. (-ken), waarin haver wordt
bewaard.
HAVEZAAT, HAVEZATE, v. (...zaten), (in de oostelijke provincien) ridderlijk go ed of kasteel, ridderhofstede : de gemachtigden, van de ridderschap in de
Staten van Drente moesten bezitter zijn van een der
18 havezaten in dat gewest.
HAVIK, m. (-en), een bekende roofvogel, die bij dag
op prooi uitgaat. HAVIKJE, o. (-s).
HAVIKSBEK,m.(-ken),bek van een havik; ...BORST,
v. (een gebrek van paarden) een enge en magere
borst, waarbij de punt van het borstbeen stark
vooruitsteekt; ...KRUID, o. (plantk.) een zeer talrijk
plantengeslacht (hieracium), behoorende tot de samengesteldbloemigen: langharig havikskruid, muizenoor; kroonbloemig havikskruid, enz.; ...NEST, o.
(-en), waar de havik nestelt; ...NEUS, m. (...neuzen),
(fig.) een zeer stark gebogen neus, gelijkende op den
snavel van een havik hij heeft een haviksneus,
...STEEN, m. (-en), bij de Ouden een edeisteen, die
eenige overeenkomst had met het oog van een havik.
HAZARDEUS, bn. (...deuzer,
onzeker, gawaagd,
hachelij k.
HAZARDSPEL, o. (-en), dobbelspel, kansspel.
HAZE, v. (-n), (ontl.) kniepees, kniegewricht, knieboog.
HAZEBEEN, o. (-en), poot van een haas, (fig.) (Zuidn.)
zijn hazebeenen aandoen, zich snel wegpakken;
...BEENTJE, o. (-5), een lang beentje uit den poot
van een haas (de sprong), dat den rookers tot pijpekoter of tot sigarenpijpje client; ...BEK, m. (-ken),
bek van een haas; (gew.) benaming voor zekere
schermdragende plant, doorblad ; ...BLOOT, v. (...bloten), (gew.) hazevel dat van het haar is ontdaan;
...(N)DREK, m. uitwerpselen van een of meer hazen;
...HOOFD, o. (-en), (van een paard) een kop die van
boven breed is en wigvormig toeloopt; ...KOP, m.
(-pen), kop van een haas ; (fig.) domoor, botterik.
HAZELAAR, m. (-5, ...laren), zekere plant, de hazel.
notestruik. HAZELAARSBOSCH, o. (...bosschen),
boschje van hazelaren. HAZELAARSHOUT, o. het
hout van den hazelaar.
HAZELEGER, o. (-s), hol ligplaats van den haas.
HAZELHOEN, o. (-ders), zekere vogel in Noord- en
Middeleuropa en in Azle, behoorende tot de familie
der veldhoenders, met gedrongen lichaam on kleinen
kop en gevederde pooten ; ...MUIS, v. (-muizen), zeker
knaagdier in Middel- on Zuideuropa, eene soort van
bergmuis.
HAZELNOOT, v. (...noten), een kieine ronde noot
met harden bast; m. de struik die de hazelnoten
oplevert, hazelaar; —BEDERVER, m. (-s), —KEVER,
m. (-5), zekere kleine kever, die een gat boort in
de nog weeke hazelnoten on daarin zijn eieren legt
(belaninus nucum).
HAZELNOTEBOOM, m. (-en), hazelnotestruik.
HAZELNOTENHOUT, o. hout van den hazelaar;
...KRAKER, m. (-s), werktuig om den bast der hazelnoten to brek en ; (ook) eene benaming van de spechtmoos; ...OLIE, v. een vette olie die uit hazelnoten
wordt geperst; ...ROEDE, v. (-en), tak of twijg van
den hazelaar.
HAZELNOTESTRUIK. m. (-en), zekere tamelijk hooge
heester, die de hazelnoten oplevert, hazelaar.
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• HAZELWORM.

HAZELWORM, m. (-en), een tot de orde der hage-

dissen behoorend kruipdier zonder pooten, dat op
een slangetje gelijkt; ...WORTEL, v. zekere plant,
mansoor (asarum europaeum).
HAZENDISTEL, v. (-s), zekere plant die gaarne
door de hazen gegeten wordt, melkdistel; ...GERF,
ook ...GERWE, v. (gew.) hazengras; ...GRAS, o.
(gew.) benaming voor het gemeene duizendblad;
...HAAR, o. haar van den haas; ...HAS, m. (veearts.)
een eeltig gezwel aan de achterzijde van het spronggewricht van paarden; ...JACHT, v. het jagen op
hazen; ...KERVEL, v. (gew.) hazengras; ...KLAVER,
v. (gew.) de gewone klaverzuring ; ...LATUW, v.
(gew.) hazendistel; basterd-hazenlatuw, hazensla.
HAZENLIP, v. (-pen), eene lip als die van een haas,
een gespleten (boven)lip : hy heeft een hazenlip;
m. en v. iem. die zulk eene lip heeft. HAZENLIPPIG, bn. eene hazenlip hebbende. HAZENLIPPIG.
REID, v.
HAZENMOND, m. (-en), het gebrek dat gewoonitik
hazenlip heet; ...00G, o. (-en), oog van een haas;

(geneesk.) zekere oogziekte, opkrimping der oogleden; ...00R, o. (-en), oor van een haas; (bij vergelijking) (van een paard) lange, rechtopstaande, dicht
bij elkaar geplaatste ooren; (ook) zekere schermdragende plant.
HAZENPAD, o. (jachtt.) de weg, dien de haas heeft
ingeslagen; (fig.) het hazenpad kiezen, op den loop,
op de vlucht gaan.
HAZENPASTEI, v. (-en), pastei van haas bereid;
...SLA, v. (gew.) zekere plant, akkerkool (lapsana
communis).
HAZENSLAAP, m., ...SLAAPJE, o. (-s), (fig.) onvaste,
lichte slaap : een hazenslaapje doen, sluimeren, de
oogen een korte poos sluiten.
HAZENSPAT, v. (veearts.) (bij paarden) een beenuitwas achter aan het spronggewricht bij en aan
het griffelbeen; ...STRIK, m. (-ken), strik om hazen
to vangen; ...TUK, m., ...TUKJE, o.(-s),hazenslaap.
HAZENWIND, ook HAZENWINDHOND, m. (-en),
hond van bijzonder ras, inzonderheid geschikt om
op hazen to jagen.
HAZEPEPER, v. zekere gekruide spijs, van hazevleesch bereid ; ...POOT, m. (-en), poot van een haas ;
(ook) benaming van zekere plant, ruigarige klaver
(trifolium arvense) : er groeien veel hazepootjes; (Zuidn.)
de gemeene veldbies (luzula campestris); ...SPOOR,
o. (jachtt.) spoor (in de sneeuw) van den weg, dien
de haas heeft ingeslagen; ...SPRONG, m. (-en), de
sprong van een haas, een beentje uit den achterpoot, dat wel als sigarenpijpje of pijpekoter wordt
gebruikt; ...STAART, m. (-en), staart van een haas;
(ook) zekere plant, fluweelgras, ...STOOFSEL, o.
hazepeper.
HAZEVEL, o. (-len), huid van een haas; (Zuidn.)
het hazevel aantrekken. het hazenpad kiezen; ...VOET,
m. (-en), de voet van den haas; (fig.) (gew.) op hazevoeten gaan, op de kousen, kousvoeteling loopen;
(ook) zekere plant, hazepoot.
HE, tw. om verwondering, vreugde of teleurstelling to kennen to geven: he, dat is maul; he, dat
doet me pleizier; he, dat had ik nooit gedacht; he, wat
doet dat zeer. HE, tw. om de aandacht to trekken:
he, kern eens hier !, (bij eene vraag) om tot antwoorden aan to sporen: he, wet zeg je'?; (ook) om te kennen to geven dat men een bevestigend antwoord
verwacht: lad, je komt n2ers ook ?
HEB, m., in de uitdr. hi)* is van Kleef, lad houdt meer
van den heb dan van den geef ; (gew.) hij is voor den
heb, hij is hebzuchtig.
HEBACHTIG, bn (gew.) begeerig, inhalig: een hobachtig mensch. HEBACHTIGHEID. v.
HEBBEDING, o. (-en). een onbruikbaar, nutteloos
voorwerp : wat meet ik met dat hebbeding doen ?
HEBBELIJK, bn. bw. (-er, -st), (w. g.) zich goed gedragende, welvoeglijk, fatsoenlijk : wees toch hebbel?jk ;
overeenkomstig iemands aanleg, een uitvloeisel
zijnde van zijn wezen, eigen: het liegen is hem hebbe-

HEBBEN.
— bw. (Zuidn.) op hebbelijke

wijze: zich hebbciffic gedragen; ge moet u hebbelfjker kleeden; (Zuidn.)
zeer, geweldig: hjj was hebbeljjk gram; hjj kanhebb2lijk schreeuwen. HEBBELIJKHEID, v. (Zuidn.) fatsoon, deftigheid: h# past op zijnehebbelijkheid; (w. g.)

geschiktheid, bedrevenheid : men moet er de hebbelijkheid van bezitten;
(...heden), aanwenst, gewoonte :
kuchen is eene hebbelfikheid van hem; hfj heeft allerlei
hebbelfjkheden.
HEBBEN,

(heeft, had, heeft gehad), bezitten: 't is

wel mooi, maar ik zou het tech niet willen hebben; de
vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten;
heeft twee zoons; geld hebben, rijk zijn; hij heeft
veel haar, is good voorzien van haar; ik heb iets aan
min voet, daaraan eenig ongemak; hij heeft een hoed
op het hoofd, draagt een hoed; zv hebben geen etenin
huis; ik heb een goeden buur aan hem, hij is voor
mij een goede buurman; ik meet er niets van hebben,

heb er niets van noodig, (fig.) wil er niets mee to
maken hebben;
heeft een winkel, houdt een winkel; zfj hebben een groot huis, bewonen een groot
huis; de bakker heeft geen brood meer, zijn voorraad
brood is uitverkocht; mag ik dat boek hebben?, wilt
ge het mij in eigendom afstaan?; daar hebt ge het,
ik schonk het u; (zegsw.) hebben is hebben, maar
krijgen is de kunst, zalig zijn de bezitters ; gehad is
een arm man, die heeft is er beter an, gezegd als
iemand hoog opgeeft van iets dat hij vroeger had;
(van abstracts zaken) macht hebben, machtig zijn;
recht op iets hebben, er rechtmatige aanspraak op
kunnen maken; achting voor iemand hebben, voor hem
koesteren; dorst, honger hebben, gevoelen; de koorts
hebben; pleizier van iets hebben; verdriet hebben; ergens
split van hebben; twist hebben, in twist zijn; haast (of
geen hebben, gehaast zijn ; met kinderen most men
geduld hebben, geduldig zijn; —
(in bijzondere toepassingen) iets hebben, iets op het
hart hebben, iets hebben dat ons beklemt of dat
wij willen uiten : hij heeft iets, maar hij wil niet zeggen wat; hebt ge nog iets ? (nl. to vragen); hij heeft
heel wat gehad, allerlei verdrietelijks ondervonden;
ik heb nog altijd een boek van u, onder mijne berusting; ik zou u den brief wel toonen, maar ik heb hem,
niet hien hij is niet hier; nu korn je waar ik je hebben wil, waar ik wil dat ge komt (gezegd als iemand
bij een gesprek ingaat op wat de spreker bedoelt);
daar hebben we het (of het gedonder, het gegooi in de
glazen), daar breekt de born los, daar is het verwachte onheil; daar heb je het al, daar ziet men
reeds de droevige gevolgen; ik heb het, ik heb gevonden wat ik zocht; hoe laat heb ge het?, hoe laat
is het op uw horloge; —
houden, inhouden, bevatten: een kop heeft 10 maatjes; een gulden heeft 100 centen; die stall heeft 10000
inwoners ; iets met al zijn hebben en /louden, met al
wat er aan vast is, alles wat er bij behoort; vasthouden, to pakken hebben : kip, ik heb je (gezegd
als men iemand beetpakt); ze hebben den dief, hij is
gegrepen: we sullen hem hebben, hem wel vinden,
hem nailer spreken, hem bestraffen; daar heb-je
hem leel?jk mee, hebt ge hem erg mod to pakken,
daarmee hindert ge hem zeer; krijgen: hij sal min
dochter niet hebben, niet tot vrouw krijgen; snorgen
zult ge ow loon hebben; ik most nog een gulden van
hem hebben, hij is mij een gulden schuldig, ik verdien
er weinig wee, maar ik moot het er gelukkig niet van
hebben, het is niet de hoofdbron mijner inkomsten,
ik most er niet van leven; gekregen hebben: die
pantoffels heb ik van min vrouw; iets to leen hebben,
to leen gekregen hebben; zijn loon weg hebben, zijn
loon reeds ontvangen hebben; ontleemi hebben: ik
heb het niet uit mijzelven, weet het van anderen; van
icien hebt ge dat ?, wie heeft het u verteld ; hij heeft
het ait de eerste hand, zie HAND; — iets willen hebben,
begeeren dat het gebeurt: ik nil hebben, dat ge het
doet; (ook) beweren: menavil hebben, dat hij vermoord
is; lets niet willen hebben. het niet veroorloven: min
wader wil het niet hebben; — iets kunnen hebben, het
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kunnen verdragen, velen: dat liegen kan ik niet hebben; hfj kan niet veel hebben, kan weinig sterken
drank verdragen; — iets moeten hebben, het noodig hebben, er niet buiten kunnen: ik moet een nieuwen
hoed hebben; (ook) verlangen : wat moet je hebben ?; —
liever hebben, liever wenschen : ik had liever dat ge
het niet deedt, dat was mij aangenamer; — ik heb er
een broertje aan dood, heb er een grooten hekel aan;
— het heeft niets te beduiden, beteekent niets; — dagelijks met iemand te doen (of te maken) hebben, dage1ijks met hem omgaan, zaken met hem hebben;
met iemand te doen hebben, medelijden met hem
hebben; — ergens jets aan hebben, er dienst of nut van
hebben : doe die prullen maar weg, ik heb er toch
niets aan; wat hebt ge er aan, dat te doen?, welk
voordeel hebt ge er van, wat geeft het u ; — het over
jets hebben, er over spreken, — ergens van hebben, er op
gelijken : hij heeft veel van zijn vader; die twee broeders
hebben niets van elkaar; het heeft er jets van, of ge
mij voor den gek wilt houden; — jets tegen iemand (of
iets) hebben, hem (of het) om eenige reden niet mogen
lijden: wat kan hij loch tegen mij hebben ?, wat heeft
hij op mij aan to merken; ik heb er niets tegen, er
geen bezwaar tegen; —
het hebben, in een zekeren toestand verkeeren: hij
heeft het goed, verkeert in gunstige omstandigheden ;
zij hebben het kwaad genoeg, een hard lot; wijhebben
het goed met elkaar, kunnen het goed vinden; kunt
ge het nogal hebben?, gevoelt ge u nogal behaaglijk,
bevalt het u?; het weg hebben, koude gevat laebben:
gij hebt het leel?). k weg; hty heeft het op de burst, heeft
eene borstaandoening; — hebben te, behoeven: gij hebt
niets anders te doen clan te luisteren; (ook) reden
hebben om : ik heb niet te klagen; (ook) moeten : ge
hebt te doen wat ik zeg; je hebt te werken en niet te
luieren ; veel to duel' hebben, drukke bezigheden hebben,
(ook) een drukke nering hebben; —
als hulpwerkwoord, ter omschrijving van den
volmaakt verleden tijd bij transitieve en subjectieve
intransitieve werkwoorden : hij heeft het weggegeven;
ik heb hem geslagen; hij had gezwommen; zij hadden
gelachen.
HEBBERIG, ook HEBBIG, bn. (gew.) hebachtig:
wees niet zoo hebberig.
HEBBING, v. (gew.) wat men moet hebben : dat
kind heeft zone hebbing niet, niet wat het behoeft,
wordt niet behoorlijk gereinigd, gevoed; dat heeft
zone hebbing niet, wordt niet behandeld (gepoetst enz.)
zooals het zijn moest.
HEBE, v. (fab.) de schenkster der Olympische goden.
HEBRAISME, o. de oude Hebreeuwsche godsdienst
(in tegenst. met het latere Jodendom); — 7 (-n),eene
uitdrukking of zinswending die uit het Hebreeuwsch
in een andere taal is overgenomen of nagevolgd.
HEBREER, m. (-s, ...breen), de oude naam der Israelieten. HEBREEUWSCH, bn. tot de Hebreers behoorende: het Hebreeuwsche yolk; de Hebreeuwsche
letters. HEBREEUWSCH, o. de Hebreeuwsche taal;
(fig.) dat is Hebreeuwsch voor ntfj, ik begrijp er
niets van.
HEBZUCHT, v. gierigheid, inhaligheid : zijn hebzucht kent geen grenzen.
HEBZUCHTIG, bn. (-er, -st), gierig, inhalig: een
hebzuchtig mensch; een hebzuchtige gedachte.
HECATOMBE, v. (-n), (hist.) (eig.) een offer van
100 stieren, (later) ieder grout en plechtig offer.
HECHT, bn. bw. (-er, -st), vast: het rust op hechte
grondslagen; een hecht en weldoartimmerd huis; (fig.)
een hechte vriendschap, een hechte vrede, die duurzaam
is; — bw. het is hecht en sterk gebouwd.
HECHT, ook HEFT, o. (-en), handvatsel, datgene
waarbij men jets (b. v. een wapen) vasthoudt : het hecht
van een mes; (fig.) het heft in handen hebben, de macht
hebben; het heft uit handen geven, de macht uit handen geven; HECHTJE, HEFTJE, o. (-s); —
uitstekende punt onder water, waaraan men vast
blijft hechten (een wrak, boomstam enz.): het vischnet blijft aan een hecht zitten. Vgl. HAFT.

HEDENAVOND.
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HECHTDRAAD, m. (...draden), (heelk., veearts.) een
draad of smalle band, waarmede de naden eener
wond gehecht of genaaid warden; (plantk.) de op
wortels gelijkende draden, waarmede sommige loofplanten zich aan andere voorwerpen vasthechten.
HECHTEN, (hechtte, heeft gehecht), vastmaken,
verbinden : een prijsje (papiortje met den prijs van
het voorwerp) aan jets hechten; het is met draden
aan elkaar gehecht; een wonde hechten, de randen
er van aan elkaar naaien; waarde aan iets hechten,
er prijs op stellen, het van veel belang achten; zijn
zegel (zone goedkeuring) aan iets hechten, het goedkeuren; zich hechten aan, zich nauw aansluiten bij
iemand, verkleefd worden aan : hij heeft zich zeer
aan mij gehecht; —
vast blijven zitten, blijven steken : de pleister wit
niet hechten; zij bleef met haar rokken aan de takken
hechten; het rad hecht, wordt door een oneffenheid
tegengehouden; (fig.) aan iets gehecht zijn, er aan
verkleefd, er zeer op gesteld zijn : hy is zeer gehecht
aan zijn moeder; ergens aan hechten, er prijs op
stellen : hij hecht zeer aan vorsnen ; ik hecht daar niet
aan, vindt dat het niet zoo heel belangrijk is, ben
er niet bijzonder op gesteld.
HECHTENIS, v. berooving van vrijheid, gevangenschap: hij is 'veroordeeld tot een hechtenis van drie dagen; iemand in hechtenis nemen, hem gevangennemen;
iemand in hechtenis houden, hem gevangen houden.
HECHTHEID, v. het hecht zijn, stevigheid: de
hechtheid van een huis.
HECHTING, v. (-en), (heelk.) het hechten van wonden.
HECHTMACHINE, v. (-5), (boekb.) eene machine om
de bladen van dunne brochures, afleveringen enz.
met metaaldraad in plaats van met garen samen
te hechten; ...MIDDEL, o. een middel om jets to
hechten, b. v. een heclatpleister; ...NAALD, v. (-en),
(heelk.) een kromme naald, waarmede men wonden
hecht; ...PLEISTER, v. (-s), (heelk.) pleister voor
wonden; ...RANKJES, o. my. (tuin.) de fijne ranken
(van den wijnstok enz.), waarmede de takken zich
aan het lat- of rijswerk vastklemmen.
HECHTSEL, o. (-s), dat waarmede iets wordt vastgehecht.
HECHTSPIJKER, m. (-s), (timm.) spijker waarmede
de schotten van een houten huis voorloopig bevestigd worden; ...VEZEL, v. (-5), (plantk.) hechtdraad;
...WORTEL, m. (-s), (plantk.) luchtwortels waarmede
een plant zich aan jets vasthecht (zooals bij het
klimop).
HECTARE [HA.], v. (-s, -n), zekere vlaktemaat,
bunder (---= 100 are of 0 Ned. roeden, of 1000 0 meter).
HECTISCH, bn. teringachtig: een hectisch gestel.
HECTOGRAAF, v. (...grafen), een werktuig waarmede men van een met bijzonderen inkt geschreven
stuk een honderdtal afdrukken verkrijgen kan.
HECTOGRAFEEREN, (hectografeerde, heeft gehectografeerd), door middel van de hectograaf vermenigyuldigen: een gehectografeerd marktbericht.
HECTOGRAM [HG.], o. (-men), zeker gewicht, ons
(= 100 gram); ...LITER [HL.], m. (-s), zekere inhoudsmaat; voor natte waren 1 Ned. vat (= 100 liter of
kan), voor droge waren 1 Ned. mud (= 100 liter of
kop); ...METER [HM.], m. (-s), zekere lengtemaat,
100 meter of Ned. el.
HEDEN, bw. vandaag : ik ben heden jarig; de dag
van heden, deze dag; heden ten dage, (bij uitbr.) in
den tegenwoordigen tijd, in onze dagen, thans; (in
verschillende zegsw. om het wisselvallige dezer
wereld uit to drukken) heden verblijden, morgen Wen;
heden rood, morgen dood; heden geeerd, morgen verneerd; — (zelfst. gebruikt), o. het heden, de tegenwoordige tijd : het heden wordt gisteren; in het heden
ligt 't voorleden, in het nu, wat worden zal; —
als basterdvloek (eene opzettelijke vervorming van
Heere) : heden ! wat gebeurt daar ?; wel, heden min
tfjd f: heden nog toe!
HEDENAVOND, bw. op den avond van dezen dag,
vanavond: hedenavond (is er) concert.

HEDENDAAGS.

HEENSLUIPEN.

bw. heden ten dage, thans. HEDENDA.A.GSCH, bw. van den tegenwoordigen tijd, modem:

wond...KUNST, v. heelkunde; ...MEESTER, m.
heeler, chirurgijn; ...PLEISTER, v. (-s), pleister voor
wonden.
heelshuids; ...HUIDS,
HEELSHOOFDS, bw. (w.
bw. zonder letsel, ongedeerd, behouden: hij is er
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hedendaagsche schrjjvers; hedendaagsche manieren.
HEDENMIDDAG, ...MORGEN, ...NACHT, ...00HTEND, bw. vanmiddag, vanmorgen enz., op den middag, morgen enz. van dezen dag.
HEDJRA (Arab.), ook HEGIRA, v. de vlucht van
Mohammed van Mekka naar Medina (15 Juli 622),
het begin van de Mohammedaansche tijdrekening.
HEEDE, ook HEE, v. de grove bij het hekelen afgescheiden hennep- en vlasvezels, die tot grof touw
versponnen worden of als work worden gebruikt.
HEEF, m. (heven), (gew.) een schepnet aan een
langen, gaffelvormigen stole, gebbe.
HEEFDEEG, o. (Zuidn.) zuurdeeg.
HEEL, bn. bw. geheel, gaaf, ongeschonden en in
goeden staat : ik liet het glas vallen, maar het was

nog heel; heele en gebroken stoelen; ik sal het speelding
dan is het weer heel; geheel, onverdeeld, waaraan geen gedeelte ontbreekt: een heele appel; een
heel jaar; he is den heelen dag thuis; een heel glas is
me te veel; een heele flesch (in tegenst. met een halve
(lesch); een heel lot (in tegenst. met een half, kwart,
twintigste lot); een heel huis (in tegenst. met een bovenof benedenhuis); de heele stad (de heele wereld) spreekt
er van, iedereen; met heeler harte, van ganscher

harte, oprecht; groot, omvangrijk, belangrijk enz.
in zijn soort: zoo'n linnenkast is een heel ding, een
groot gevaarte; dat is een heele som, veel geld; hij
heeft daar &it
is een heele bol, een knappe kerel;
heele bezitting, een uitgestrekt landgoed; er is een heel
gat in dat kleed, een vrij groot, een duidelijk gat; 't is
een heel getob, erg tobben; —
(zelfst. gebruikt) beter ten halve gekeerd dan ten
heele gedwaald, zie HALF (5de alin.).
bw. gaaf: lets heel maken, het herstellen; geheel
en al, volkomen : men moet de dingen heel doen en
niet half; het is heel en al verkeerd; heel niet, in het
geheel niet, volstrekt niet: ik heb er heel niet meer
aan gedacht; (ook ter aanduiding van een verren
afstand) heel in de verte; hij woont heel aan het andere
einde der stad; waar zijt ge heel naar toe geweest?;
zeer: het is heel ver weg; ik was vanmorgen heel
vroeg op; dat beteekent heel weinig; een heel groot huis;
een heel treurige zaak; (in de spreektaal vOOr een
niet-onzijdig, attributief bn. in het enk. heele) een
heele lieve meid; een heele groote news.

HEELAL, o. al het geschapene, de oneindige ruimte
met al wat zij bevat.
HEELBAAR, bn. geneeslijk: heelbare kwalen. HEELBAARHE1D, v.
HEELBEEN, 0., schermbloemig heelbeen, benaming
van zekere tot de familie der muurbloemigen behoorende plant.
HEELBLAADJES, o. my. (gew.) zekere plant (pullcuria dysenterica).

HEELDER, m. zie HELER.
HEELEGAAR, bw. geheel en al: het is heelegaar stuk;
...GANSCH, bw. (gew.) heelegaar;
bw.
heelegaar: 14 is heelemaal in de war.
HEELEN, (heelde, heeft geheeld), gezond maken,
genezen : een wonde heelen; heel maken wat stuk is:
en hij heelde den altaar des Heeren, die verbroken was;
de leond wil niet heelen.—gezondworden,betrn:
HEELGOED, o. (pap.) heelstof.
HEELHEID, v. het heel zijn.
HEELHOOFDS, bw. (w. g.) heelshoofds; ...HOTJT,
0. (-en), (scheepsb.) een heele balk, inz. een kalf (in
tegenst. met ha/fhout); ...HUIDS, bw. heelshuids.
HEELING, v. genezing.
o. zekere
HEELKRACHT, v. geneeskracht;
geneeskrachtige plant (hero eleu nz); ...KUNDE, v., dat
deel der geneeskunde hetwelk langs mechanischen
weg (operatie) de genezing, van ziekten zoekt te verkrijgen, wondheelkunde, chirurgie; ...KUNDIG, bn.
op de heelkunde betrekking hebbende: hij is onder
heelkundige behandeling; ...KUNDIGE, m. en v. (-n).
die bevoegd is tot het uitoefenen der heelkunde;

heelshuids onder vandaan gekomen.

HEELSTER, v. (-s), eene vrouw die (gestolen goed)
heelt.
HEELSTOF, v. (pap.) de bereide, vloeibare massa,
waarvan het papier wordt gemaakt ; zie HALFSTOF.

HEELVLEESCH, o. geneesvleesch, vleesch dat lichtelijk heelt: he heeft goed (of kwaad) heelvleesch;
...WORTEL, m. (-5), (gew.) smeerwortel.
HEEM, o. zie HEIM.
HEEMRAAD, m. (...raden), lid van het dijks- of
polderbestuur: dijkgraaf en heemraden; —SCHAP, o.
het ambt van heemraad; —, (-pen), het gebied waarbinnen het dijks- of polderbestuur macht heeft.
HEEMST, v. zekere geneeskrachtige plant, witte

malve (althaea officinalis); —WORTEL, m. (-s), de
wortel der heemst, waarvan een afkooksel als middel tegen den hoest wordt gebruikt.
HEEN, o. (gew.) riot, bies: het heen wegspitten.
HEEN, ook HENEN, bw. van hier, hier vandaan,
weg (inz. in samenst.): ik ga heen (of henen); naar
toe, naar een bepaald punt: ik wil er niet heen; hjj

gaat nergens heen; de inkt spatte overal heen; elders
heen; hierheen, waarheen, daarheen (of -henen); h# is
al een heel eind (of heel ver) heen, een heel eind (ver)
gevorderd; (fig.) men moet ver hem zijn, om zoo lets
te doen, ver heen op den weg naar krankzinnigheid,
bijna gek; heen en terug, ergens naar toe en langs
denzelfden weg weer terug : ik ben heen en terug naar

_Noordwijk gewandeld; heen en weer, eerst in de eene

on dan in de andere richting : de vlag wappert heen

en weer; ik heb den heelen dag heen en weer geloopen,
her- en derwaarts; (gew.) heen en (of ende) weer, voor
een oogenblikje, even: mag ik heen ende weer uw boek
eens gebruiken?
HEENBRENGEN, (bracht heen, heeft heengebracht),
wegbrengen : breng het maar even heen.
HEENDRAVEN, (draafde heen, is heengedraafd),wegdraven, wegsnellen: de ruiters draafden heen.
HEENDRIJVEN, (dre,ef heen, heeft en is heengedreven), wegdrijven: het vee heel'? r1 rijven; de stroom deed
de vaartuigen langzaam heendrifven.
HEENGAAN, (ging heen, is heengegaan), weggaan,
vertrekken : gaat ge me reeds heen ?; •sterven: hy is
van ons heengegaan; hij gnat er mee heen, hij zal aan
die ziekte sterven; voorbijgaan, verloopen: de heels
comer gaat er mee heen; (ook ter aanduiding van het
begin eener handeling, vaak zonder dat er van gaan
sprake is) hij ging heen en sloot de deur; je kijkt of
het in orde is, en dan ga ,je heen en hecht de kous af ;
hij ging weer werken heen, began weer te werken.
HEENKOMEN, (kwam heen, is heengekomen), wegkomen, ontsnappen : waar is hij heengekomen?
HEENKOMEN, o. in de uitdr. een goed heenkomen
zoeken, zich wegpakken, op de vlucht gaan.
HEENLEIDEN, (leidde heen, heeft heengeleid),
iemand ergens brengen : en zij leidden Jezus heen tot
den hoogepriester.
HEENLOOPEN, (liep heen, is heengeloopen), wegloopen: boos liep hij heen; loop heen !, loop rond!, dat
meent ge niet, ik geloof er niets van.
HEENREIS, ook HEENREIZE, v. de reis of tocht
naar eene plants toe (in tegenst. met de terugreis):
ik het op de heenreis oponthoud gehad.
HEENRENNEN, (rondo heen, is heengerend), wegrende keen om de ancler6
snellen, hard -wegloopen:
jongens te roepen.
HEENRIJDEN. (reed heen. is heengereden), wegrijden : teen reed de sleet been.
HEENRIT, m. de rit naar eene plaats toe (in tegenst.
net den terugrit): op den beenrit was bet reelerp eac1,
tig. mane teen ?cij terugkeerden, begon bet to regenen.
HEENSLUIPEN, (sloop been, is heengeslopen), wegsluipen : zij s7open stilletjes heen.
-
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HEENSNELLEN.

HEERLIJK.

HEENSNELLEN, (snelde heen, is heengesneld), weg-

ken prfjzen, het yolk moet genoegen nemen met
wat de wetgevers bepalen; hfj moet voor de heeren
komen, voor de magistraat, voor zijne patroons
enz.; het zal wet wezen als het voor de heeren komt,

snellen : hfj snelde heen om zone ouders de blijde tiding
te brengen.
HEENSPOEDEN [ZICH], (spoedde zich heen, heeft
spoedden
zich heengespoed), met spoed weggaan :

zich heen.
HEENSTAPPEN, (stapte heen, is heengestapt), met
vasten tred heengaan : zijner waardigheid bewust stapte

hij heen.

HEENTREKKEN, (trok heen, is heengetrokken), wegtrekken, wegreizen : hfj trok heen naar een ver land.
HEENVAREN, (voer heen, is heengevaren), wegvaren: de boot voer heen.
HEENVLIEDEN, (vlood heen, is heengevioden), wegvlieden, wegvluchten: de winter vlood, heen.
HEENVLIEGEN, (vloog heen, is heengeviogen), weg.
vliegen, wegsnellen : hij vloog heen als een pijl nit

den boog.

HEENVLUCHTEN. (vluchtte heen, is heengevlucht),
wegvluchten : de diet vluchtte been.
HEENWEG, m. de weg ergens naar toe, de heen.reis (in tegenst. met den terugweg) : de heenweg lijkt

altijd longer elan de terugweg.
HEENWORTEL, rn. (-s), (gew.) oeverbies.
HEENZEILEN, (zeilde heen, is heengezeild), wegzeilen: de boeiers zeilden ?ceder been.
HEEP, v. (hepen), sikkelvormig mes, snoeimes.
HEER, m. (-en), (als titel van eerbiedwaardige en
van hooger geplaatste personen) de naam waarmede
God wordt aangeduid, in bijbelstijl ook in den vorm
HEERE: God de Beer; de Heere God; Onze Lieve Heer;
do Hoer is groat; het hair des Heerer. het bedebilis,
de kerk, de tempel; (ook) Gods zoon, Jezus: bet gebed des Heeren, het door Christus uitgesproken gebed, het Onze Vader; in het jaar ons Heeren 1672, in
het jaar 1672 na Christus' geboorte; hij is in den Heere
gerust, hij is ontslapen in het vaste geloof aan den
Zaligmaker; (scherts.) hij is in den Heere. hij is zalig,
hij is dronken; (zegsw.) h zou onzen Heer van het
kruis bidden, gezegd van iem. die hartstochtelijk
bidt; (ook) de hostie (als zijnde het lichaam van
Jezus) : men zou hem onz' Heer geven zonder biechten,

gezegde om te kennen te geven dat men weinig
verwachting van iets heeft; strenge heeren regeeren
niet lang, wie al te streng is, verliest spoedig zijn gezag, fig. ook van een zeer strenge koude, een hevigen
regen enz., om aan te duiden dat die niet lang aanhoudt; meester: niemand kan twee heeren dienen;

onze beer is zoo goed voor zjn onderhoorigen; de knecht
riep zijn heer; zoo beer, zoo knecht, deugt de heer
niet, dan is ook de knecht een verkeerde; bfj bards
heeren worden de knechten goed. HEERTJE, o. (-s).
HEER, ook HEIR, o. (heren, heiren), leger, krijgsmacht; (fig.) menigte: het heer der sterren.
HEERACHTIG, bn. (-er, -st), als een heer, deftig:

ziet er niet erg heerachtig uit. HEERACHTIG-

REID, v.
HEERBAAN, ook HEIRBAAN, v. (...banen),groote
wag, hoofdverbindingsweg van de eene streak naar
de andere; ...BAN, m. (hist.) de oproeping van de
gezamenlijke dienstplichtigen tot den krijgsdienst;
...BIJL, v. (-en), (w. g.) strijdbijl.
HEERBOER, m. (-en), heereboer.
HEERD, m. (-en), (Zuidn. en gew.) haard.
HEERE, m. zie HEER (lste art.).
HEEREBOER, m. (-en), een heer die het boerenbe-

drijf uitoefent.

de heer van ruiten; ik neem de vrouw met den beer;

HEERENBOON, v. (-en), spersieboon; ...DIENST,
m. de dienst die een lijfeigene of onderhoorige verplicht is to verriehten voor ziin heer; _GELD ; a.
belasting op de dienstboden;
een huis dat tot verblijfplaats kan strekken voor
een heer, een aanzienlijk woonhuis : te koop aangeboden een heerenhuis; (ook) gemeentehuis of vergaderplaats van het dijks- en polderbestuur; gmv.
de Eerste Kamer in Pruisen en Oostenrijk; ...HUIZING, v. (-en), heerenwoning. ; ...KNECHT, m. (-s),
lakei, livreibediende; ...LEVEN, o., ...LEVENTJE,
o. een leven als een heer: hij heeft een heerenleven;
...LOGEMENT, o. (-en), logement voor heeren, benaming van verschillende hotels; ...LOON, o. (-en), ruime
geldelijke belooning; ...MOLEN, m. (-s), (hist.) molen
van den leenheer, waar hij zijne vazallen dwong hun
graan te laten malen; ...PARTIJTJE, o. (-5), gezellige
samenkomst van heeren, zonder dames; ...PEER, v.
(...peren), zekere snort van peer; ...RECHT, o. (-en),
de bevoegdheid die een heer van rechtswege toekomt; ...SPEL, o. bij sommige kaartspelen een spel
met twee of meer heeren, waarmede slagen gehaald
moeten warden; ...INTONING, v. (-en), heerenhuis.
HEERGEWAAD, o. (hist.) de uitkeering (bestaande
in een witten jachthond, een sperwer, een paar kapoenen, witte handschoenen enz.) die de leenman
aan den leenheer deed bij het verheffen van zijn leen.
HEERIG, bn. (-er, -st), heerachtig: wat zie jfj er

(ook) een deftig persoon, iemand van goeden stand:

heerig uit.

een beer en een dame; 't is een heer, geen burgerman;
een heer zoekt gemeubileerde karners, zijn de heeren
present, elan zal ik de vergadering openen; de oude beer,
van een bejaard man : een deftige oude beer, (ook)
de vader: myn oude heer komt over; een fatterig heertje;
het heertje zijn, er als een heer uitzien, (ook) klaar
zijn, geholpen zijn: leen nib* dien hoogen hoed, clan
ben ik bet heertje; (ook) persoon (in 't algem.), in
dezen zin ook o. gebruikt: 't is een raar heer; een
onverschillig heer; —

HEERLEGER, ook HEIRLEGER, o. (-5), groot lager,
legermacht; (fig.) groote menigte: een heerleger van

zoo vroom is hij; (ook) als vloek: Heer ! hoe aardig ;
wel Heere, Heere !; Beers, mfjn tad I; .Heere Jeetje,
enz.; —
als titel voor aanzienlijke wereldlijke en geestelijke personen : Heer Gijsbrecht van Amstel ; Heer Meinardus Man, abt van Egmond; (ook) als beleefdheidstitel: uw heer vader; min beer gemaal; heer neef, hoe
vaart ge ?; Weledele Heer, Geachte Heer, aan het begin
van een brief; aan den Heer _Y. N. ; den, Weledelgeboren
Heer, den Heere N.N. enz., op adressen; —
aanzienlijk persoon : met groote heeren is het kwaad
kersen eten, zie GROOT (2de alin.); den grooten beer
nithangen, op grooten voet, als een aanzienlijk man
leven, ofschoon men dat niet is; (kaartsp.) de koning :

ongedierte; een heirleger van rampen.
HEERLIJK. bn . bw. (-er, -st), prachtig, schitterend,
kostelijk: een edelvrouw in een heerlijk gewaad; een
heerlijk gebouw ; uitmuntend. boven alles uitblinkend

o Heer, hoe heerlijk is Mc naam op de gansche aarde;
verrukkelijk, aangenaam : we loon zal heerlijk zijn;

landheer, vorst, iemand die over anderen te zeggen heeft: de beer des lands; geestelijke en wereldlijke
heeren, op 's heeren straten (of wegen), op den grooten
weg, den heerweg; eigenaar eener heerlijkheid:

een heerloke zomeravond; 't is heerlijk weer vandaag:
heerlijke muziek; een heerlijke verschijning, een schoon
meisje; zeer smakelijk, lekker: een heerlUk maal;
wat is dat een heerlijke taart ; —
van den heer. den heer toekomende : heerlijke rechten (b. v. heerlijk jachtrecht, waardoor het den pachters

Huygkens was Heer van Zuilichem ; de heer des huizes,

verboden is het wild op hun grand to verdelgen);

bet hoofd van het gezin; de heer der schepping, de
man; ik ben bier heer en meester, heb er alles te zeggen; (ook) de magistraat: nieuwe heeren, nieuwe wetten, ieder nieuw bestuur brengt verandering in de
verordeningen ; wat de heeren wizen, moeten de gek-

bw. op heerlijke wijze, prachtig: zij was heerlijk
getooid; verrukkelijk: ik heb heerlk genoten; lekker:
dat smaakt heerlijk; (ook ter versterking van een
zeer: 't is heerlOk mooi; heerlijk lekker.

een heerlijk goed, eene heerlijkheid; —
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HEERLIJKHEID.

HEERLIJKHEID,

v. pracht, uiterlijke staat of glans:

zjj stored daar in voile heerltkheid; hij toonde hem al
de koninkrtiken der wereld en hunne heerlfjkheid; de
heerlflcheid der sterren; (van God) majesteit, voortreffelijkheid: de heerlijkheid Gods; glorie, eer en lof:
Hem zjj de heerlfjkheid tot in alle eeuwigheid; gelukzaligheid: de eeuwige (of hemelsche) heerlijkheid; verrukking, vreugde: dat was een heerlijkheid toen h(j
thuis kwam ;
(...heden), iets heerlijks (fraais, lekkers enz.):
het kind keek zon oog en uit aan al die heerlijkheden;
de
—hetgbidvane hr,adelijkbezting:
heerlfjkheid van Kortenhoef.
HEERLOOS, bn. (w. g.) onbeheerd, zonder eigenaar:
het recht om heerloos goed te erven.
HEERMOES, v. zeker onkruid, zie HERMOES.
HEEROOM, m. (-s), pastoor.
HEERS, v. (gew.) zeker onkruid, zevenblad (aego-

podium podagraria); (gew.) gierst.
HEERSCHAAR, ook HEIRSCHAAR, v. (...scharen),
legerschaar : de Heer der heirscharen, der hemelsche
legermachten, der engelenscharen.
HEERSCHACHTIG, bn. bw. (-er, -st), heerschzuchtig;
(ook) meesterachtig. HEERSCHACHTIGHEID, v.
HEERSCHAP, o. (-pen), (gew.) de personen die
boven ons staan, bij wie men dient, meester en
meesteres: min heerschap is niet thuis; hoer, mijnheer: wat denkt zoo'n heerschap wel ? ; wel heerschap,
kunt ge me ook zeggen hoe laat het is?
HEERSCHAPPIJ, v. macht, regeering: rich van de
heerschapptj meester maken; een onbeperkte heerschappij; hfj voert heerschappY over vele volkeren; h#
heeft g een heerschappfj over zone hartstochten ; —VOERDER, m. (-s), heerscher.
HEERSCHEN, (heerschte, heeft geheerscht), macht
uitoefenen, heerschappij voeren: God heerscht over al
het geschapene; een streng koning zal over hen heerschen; (fig.) de vrede Gods heersche in uwe harten;
de bovenhand hebben : dat dan de zonde niet heersche
in uw sterflijk lichaam; (van ziekten, enz.) woeden:
de mazelen heerschen; er heerschte groote koude. HEERSCHEND, bn. heerschzuchtig, aanmatigend: op heerschenden toon spreken; een heerschende blik, als van
een heerscher; gangbaar, algenieen geldend: de heerschende meening ; de heerschende godsdienst, die door
de meeste inwoners des lands beleden wordt. HEERSCHER, m. (-s), HEERSCHERES, v. (-son), die
heerscht. HEERSCHING, v. (w. g.) het heerschen.
HEERSCHZUCHT, v. zucht of neiging om to heerschen: zone heerschzucht kent geen grenzen. HEERSCHZUCHTIG, bn. bw. (-er, -st), gaarne heerschende:
Fro is zeer heerschzuchtig. HEERSCHZUCHTIGHEID, v.
HEERVAART, ook HEIRVAART, v. (-en), (hist.)
krijgstocht: ter heervaart oproepen, den heerban uitschrijven; m. (-en), heerbaan.
HEERZE, v. (gew.) gierst; vgl. HEERS.
HEESCH, bn. (-er, meest -), (van personen) schor,
de stem niet tot zijn dienst hebbende: ik ben heesch ;
(van de stem) schor, niet holder: een heesche keel; zij
schreeuivde met een heesche stem. HEESCHACHTIG,
bn. (-er, -st), een weinig heesch. HEESCHHEID, v.
het heesch zijn. HEESCHKRUID, o. (gew.) zekere
plant, maagdenpalm.
HEESTER, m. (-5), struik; (plantk.) eene houtachtige plant, die in den regel niet meer dan een manshoogte bereikt on niet dikker wordt dan een arm,
on welker takken laag bij den grond ontspringen;
een halve heester, een lage heester, waarvan de jongste
takken des winters afsterven ; (gew.) lange stek voor
opgaande eiken of beuken. HEESTERTJE, o. (-s).
HEESTERACHTIG, bn. als een heester: een heesterachtig gewas.
HEESTERBOSCH, o. (...bosschen), (gew.) Bosch van
laag eikenhout; o. (-sen), heesterachtig
gewas.
HEET, bn. (-er, -st), zeer warm: een heet vuur ; heete
brij; een pannekoek, heet nit de pan, pas uit de pan;
heet van den rooster, (fig.) pas gereed, versch; op

HEFFEN.
heete kolen staan (of zitten), (fig.) in onrust zijn; een
heete dag, een zeer warme zomerdag, (ook fig.) een
dag waarop vinnig gevochten wordt, dag van een
hevigen veldslag; (fig.) een heet gevecht, een vinnige
strijd; heete tranen schreien (of storten), bitter weenen;
(fig.) vurig, stork : een heete drift; (ook met betrekking tot de geslachtsdrift) hitsig, geil : een heete meid,
eon meisje dat manziek is ; ergens heet op zijn, er

een storks begeerte naar hebben, er verzot op zijn hfj is heet op vreemde postzegels, op het schaatsenrijden;

een brandend gevoel veroorzakende: de heete stralen
der zon; heete peper; wat is die gember heet; versch,
pas gebeurd : op heeter daad betrapt worden, juist
terwijl de daad bedreven wordt; heet van de tumid,
(van een kleedingstuk) pas gemaakt; —
bw. op heete wijze, zeer warm: de zon brandde
heet; het ging er heet toe, er werd hevig gevochten
of gestreden.
bw. op heete wijze, zeer warm: de zon brandde
hest; het ging er heet toe, er werd hevig gevochten
of gestreden.
HEETEN, (heette, heeft geheet), heet maken: den
oven heeten.
HEETEN, (heette, heeft geheeten), gebieden : ik heb
hem geheeten dat te doen; —
noemen, een naam geven aan tem. of iets: hi)
heette hem *ten vriend; gfj heet _Mester en Heer,
en gfj zegt wel; gff zult zijnen naam heeten Johannes;
dat heet ik eten, dat is eerst terdeeg gegeten; dat
heet ik knap, dat is knap; met nadruk zeggen: ik
heet u welkom, roep u het welkom toe, zeg dat
gij welkom zijt; nadrukkelijk verklaren : iemand
heeten liegen, beweren dat hij liegt: dat heet ik je
liegen; —
genoemd worden: hoe heet ge? ik heet Jan; dit
eiland is Schouwen geheeten; menigeen heet gelukkig,
die het niet is; hij heet rijk, heeft den naam van rijk
to zijn; (bij uitbr.) heeten die aardappelen gaar?, beweert ge dat die aardappelen gaar zijn; moet dal
een hoed heeten ?, verbeeldt dat ding een hoed?
HEETHEID, v. hitte.
HEETHOOFD, m. on v. (-en), driftkop, iemand die
zich spoedig over iets warm maakt : de heethoofden
der part. HEETHOOFDIG, bn. (-er, -st), driftig,
vurig, voortvarend, overspannen : hij is zoo hesthoofdig. HEETHOOFDIGHEID, v.
HEETLOOPEN, (lisp heet, is heetgeloopen), (van
de deelen eener machine) door to groote wrijving
warm worden, zoodat er gevaar is dat het metaal
springt of smelt: de as loopt heet.
HEF, ook HEFFE, v. (gew.) gist: een koek zonder
heffe; grondsop, droesem, bezinksel van vloeistoffen: de hef van het bier ; (fig.) uitvaagsel : de heffe
des yolks, het laagste gemeen, het grauw.
HEFBOOM, m. (-en), (werkt.) een lichaam dat onder
de inwerking van twee of meer krachten om een
rechte lijn als as draaien kan, en dat inz. dient om
zware lasten met geringe kracht in beweging to
brengen of in evenwicht to houden; de gewone hefboom, een lange staaf of boomstam, die gedeeltelijk
onder een zwaar voorwerp wordt gebracht om dit
op to heffen of to verplaatsen; een gebroken hefboom,
een hefboom die niet recht loopt, maar een hook
heeft. HEFBOOMSARM, m. (-en), (werkt.) de afstand
van het steunpunt van den hefboom tot het aangrijpingspunt der krachten, gemeten langs de uit
het steunpunt op de richting der krachten neergelaten loodlijnen.
HEFBORD, o. (-en), (pap.) de schuin op den hefstoel geplaatste breeds plank waarop de heifer de
vellen papier legt; ...DEEG, o. (w. g.) zuurdeeg, gist.
HEFFE, v. zie HEF.
HEFFEN, (hief, heeft geheven), optillen, in de hoogte
brengen: hij hief den zak op zon schouder; hi) . heft
met gemak 100 kilo in de hoogte; ik zal u wel in den
zadel heffen; een kind ten doop heffen, het ten doop
houden, doopvader of -moeder zijn; (pap.) de geperste vellen papier een voor een van de vilten

HEFFEN.
opheffen en op een stapel leggen (in dezen zin,
althans in N.-Holl., hefte, heeft geheft); —
beuren, innen, in ontvangst nemen (van gelden,
boeten enz.) : belasting heffen; er wordt boete geheven
van ieder die deze bepalingen overtreedt; geld heffen,
geld beuren; renten heffen, rente nemen.
HEFFER, m. (-s), die heft; (pap.) de werkman die
het papier heft.
HEFFING, v. (-en), inning (van belastingen), schatting; (bijb.) inzameling: daar zal ik uwe hefoffers

eischen en de eerstelingen uwer heingen.
HEFHAAK, m. (...haken), (wev.) platine, een der

haken waardoor het harnas eener Jacquard-machine
wordt opgeheven; ...OFFER, o. (-5), (bijb.) offer der
eerstelingen van den oogst; ...SPIER, v. (-en), (ontl.)
optrekkende spier.
HEFSTER, v. (-s), die heft.
HEFSTOEL, m. (-en), (pap.) een soort van schragg
a tare', waarop de hefborden worden geplaatst.
HEFT, o. (-en), zie HECHT.
HEFTANG, v. (-en), een werktuig, bestaande uit

twee door een scharnier verbonden ijzeren armen
met omgebogen punten, dat aan een takel gehangen wordt en dienst doet bij het opheffen van zware
lasten, b. v. een vuurmond.
HEFTIG, bn. bw, (.er, -st), driftig, onstuimig (in
werd heftig; in heftiyen toorn
woord of gebaar):

gaf een heftig aniwoord; heftige gebaren;
bw. op heftige wijze: heftig spreken; hij veer heftig tegen my uit; het voorstel werd heftig bestreden,

ontstoken;

hevig, fel. HEFTIGHEID, v.
HEG, ook HEGGE, v. (heggen), haag, heining: de
hey snoeien; over heg en steg, door alles heen: over
heg en steg vluchten. HEGJE en HEGGETJE, o. (-s).
HEGEMONIE, v. (hist.) bij de oude Grieken de heerschappij van een der verbonden staten over de
anderen en de daaraan verbonden leiding der gemeenschappelijke aangelegenheden : de hegemonie van

Sparta.
HEGGE, v. (-n), zie HEG; —RANK, v. (-en), zekere
plant die vaak in heggen groeit, wilde wingerd;
—SCHAAR, v. (...scharen), schaar om de heggen te
snoeien, tuinschaar ; —WIKKE, v. (-en), zekere plant,
een overblijvende soort van wikke (vicia sepium).
HEGIRA, v. zie HEDJRA.
HEI, v. (-en), een toestel waarmee men een zwaar
blok naar boven hijscht en daarna laat neervallen op
een paal die in den grond moot geslagen worden : de
Hollandsche hei, een trekhei met stelling van losse
palen ; handhei, trekhei, klinkhei, stoomhei, zie die woorden ; aan de hei werken, (fig.) z waren arbeid verrichten;
(oliesl.) de zware houten stamper die telkens door
de wentelas wordt opgeheven en de olie uit het zaad
slaat.
HEI, v. zie HEIDE.
HEI, tw. om de aandacht te trekken, he : hei ! kom
eons hier I. hei daar !, (ook) als uitroep van verwondering of schrik: hei, dat is verkeerd; heila, niet zoo
haastig; (ook) als uitroep van vreugde: hei,'t was in
de Mei zoo blY; vgl. HEISA; — 't is alt yd „hei" of
„f j" ?net hem, hij valt altijd in uitersten, vgl. FIJ.
HEIAAL, m. (...alen), een kleine slang. die o. a. op

de Drentsche heiden voorkomt (coluber laevis);
...BAAN, v. (...banen), (in de aardkunde) eene strook
van zavel-, zand- of grintgrond in de kleilagen.

HEIBAAS, m. (...bazen), de aanvoerder der arbeiders aan een hei, die de maat aangeeft.
HEIBEI, ook HAAIBAAI, v. (-en), eene vrouw (of
een meisje) die zeer onbesuisd te work gaat; (ook)
een helleveeg, een kijfachtig wijf.
HEIBEIEN, (heibeide, heeft geheibeid), ook HAAIBAAIEN, (haaibaaide, gehaaibaaid), roezemoezen;
(ook) kijven, schelden: ste tech niet to heibeien als

een vischwiff.
HEIBEZEM, m. (-5), bezem van heide.
HEIBLOK, o. (-ken), een zwaar ijzeren of houten

blok dat met beide handers of door middel van
katrollen omhooggeheven wordt, en waarmede palen

HEIL.
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in den grond geheid of straatsteenen vastgestampt
worden.
HEIBOENDER, m. (-s), boender, schrobber van
heide; ...BRAND, m. brand in de hei; ...BREM, v.
zekere plant, stekende brem; ...DAMP, m. heirook.
HEIDE, ook HEI, v. (heiden), onvruchtbare, dorre
vlakte, onbebouwde zandgrond : schapen op de heide

de Luneburger heide, de Mookerhei; —

de plant die op de heide groeit, heidekruid, (inz.)
van

erica: de afgesneden heide dient tot het maken
bezems.

HEIDEACHTIG, bn. op heide gelijkende; (Liz.) als
benaming van eene plantenfamilie, de heideachtigen
(ericaceae), waartoe behalve de erica ook behooren
de rhododendrum, azalea, enz.
HEIDEBLOEM, m. (-en), ...BLOEMPJE, o. (-s), bloem
die op de heide groeit; ...GROND, m. (-en), grond
die uit heide bestaat; ...HUPPER, m. (-s), (gew.)
zekere vogel, de gewone tapuit; ...HYSOP, v. (gew.)
zekere sierplant, zonnekruid; ...KRUID, o. zekere
plant, erica.
HEIDEN, m. (-en), die niet in den waren God gelooft on niet gedoopt is, ongeloovige (in tegeast.
met Joden on Christenen): de afgoden der heidenen;

de zending onder de heidenen; den heidenen prediken,
het evangelic verkondigen onder de heidenen, (fig.)
to vergeefs aan booswichten de deugd prediken;
is aan de heidenen overgeleverd, hij is in de macht
van personen die hem niet zullen ontzien, hij heeft
het ergste to verwachten; men moot niet scheiden als
heidenen en Turk n.
aansporing om tot
afscheid nog een giaasje te drinken; (ook) iemand
die in het Christendom is opgevoed, maar met het
leerstellig geloof gebroken heeft, atheist: hij is helaas

geen Christen, maw- een heiden;
(-5), Zigeuner: de heidens vertoonden zich in het
begin der 1.5de eeuw voor het ecrst in West-Eunpa.
HEIDENDOM, o. de heidensche volkeren, de gezamenlijke heidenen: het geheele heidendom.
HEIDENSCH, bn. van de heidenen, tot de heidenen
behoorende, als de heidenen : heidensche gebruiken;

een heidensch yolk; op heidensche wyze leven; (fig.) een
heidensch geweld maken, 't was er een heidensch levee,
een verschrikkelijk lawaai; dat was nog in mijn
heidenschen tijd, in den tijd toen ik nog wilde baron
had, toen ik nog niet bezadigd leefde gelijk nu;
took in den naam van planten) heidensch wormkruid,

zekere heideplant, guldenroede (solidago virgaurea,
in oudere werken s. sarracenica).
HEIDEONTGINNING, v. het ontginnen van heidegronden; ...PLAG, v. (-gen), een stuk dat van de
heideschaal wordt afgestoken, om te dienen tot
brandstof, tot dekking van huizen of schuren, enz.;
...PLANT, v. (-en), plant die op de beide tiert;
...SCHAAL, v. de bovenste, begroeide aardkorst der
heide; ...SCHAAF, o. (...schapen), een klein schapenvas, dat op de heidevelden van N.W.-Europa thuis
eohoort; ...TUTER, m. (-s), (gew.) zekere vogel, wulp;
...VELD, o. (-en), uitgestrekte dorre vlakte, beide.
HEIDIN, v. (-nen), vrouwelijke heiden of Zigeuner,
Gitana ; waarzegster. HEIDINNETJE, o. (-5).
HEIDOORN, in. (-en), ...DOREN, (-5), (gew.) zekere
plant, gedoornd stalkruid (ononis spinosa).
HEIDUK, in. (-ken), (eert.) een lichtgewapend Hongaarsch soldaat, (ook) een dienaar in Hongaarsche
Kleederdracht.
HEIEN, (heide, heeft geheid), met een heiblok inof vaststampen : paten in den grond heien; zij zfjn
aan het heien voor het nieuwe huis, aan het palen
inslaan; men is nog niet met heien begonnen;hY staat
als geheid, gezegd van iets dat stevig staat.HEIER,
In. (-s), iemand die heit, heiwerker.
HEIGROND,

m. (-en), grond waarop men heit, palen

inslaat.
HEIGROND, m. ( - en), heidegrond; ...HAAS, m. (...hazen), haas die op de heide leeft (in tegenst. met
duinhaas); ...KREKEL, m. (-s), zeker insect, krekel.
HEIL, o. welzijn, welvaart, voorspoed: hij zorgt

44

690

NETT,.

voor het hail van den staat; iemand veel heil en zegen

wenschen; nut : tot hell der menschheid; moge het u
tot hell • strekken, heilzaam voor u zijn; voordeel.
baat : daar is geen hell bfj te halen; ik zie er geen hell

in, ik verwacht van die handelwijze geen doeltreffende uitkomst; redding uit gevaar: hfj zoekt zfjn
heil bfj God; zjjn hell in de vlucht zoeken, op de vlucht
gaan; ik moet min hell zoeken, (fig.) een onderkomen
zoeken (gezegd van iemand die niet in zijn eigen
wooing kan zijn, omdat er niemand thuis is, omdat
zijn kamer schoongemaakt wordt enz., en die nu
ti.jdelijk naar elders moot gam* (ook) . geestelijk
welzijn: voor het hell zijner ziel zorgen; den weg des
hells bewandelen, den weg die naar de eeuwige
gelukzaligheid voert; het leger des veils (Eng. salvation-cvrrny), eene in 1878 te Londen gestichte, als
een leger georganiseerde secte, die zich ten doel
stelt zondaren tot bekeering te brengen; dat wat
redding brengt, toeverlaat: God is min hell.
HEILA, bw. zie HEI (3de art.).
HEILAND, m. Zaligmaker: Jezus Christus, onze

HEILIGSCHENDER.
Ilk, de officieele naam van het Duitsche Rijk (9621806); heilige rechten op iemand hebben, een onschendbaar recht; heilige plichten, dure plichten; het heilige
moeten, schertsend gezegd om het onvermildelijke
van het moeten aan te duiden: als het heilige moeten
er bfj komt, zal hij wel aan het werk gaan, als hij

het doen moot omdat de honger of een andere floodzakelijkheid hem er toe dwingt; —
bw. ernstig, plechtig: ik heb het mfj heilig voorgenomen; ik verzeker je heilig, dat het waar is;
vast,
zeker : hij sal het heilig doen; ge leant er heilig op aan.
HEILIG, m. (-en), (gew.) heilige, prentje met heilige
voorstellingen : hij heeft op. de leering een heilig verdiend. FIEILIGJE, o. (-s).
HEILIGAVOND, m. (R. K.) de avond die aan de
viering van een kerkelijk feest voorafgaat, vieravond; ...BEEN, o. (ontl.) een der beenderen van het
bekken; ...DAG, m. (-en), (R. K.) een heilige dag,
kerkelijke feestdag: 't is vandaag heiligdag; (fig.) een
heiligdag (of heilige dag), een plek die bij het schilderen, teren of harpuizen is overgeslagen: de schilder

Heiland.

heeft vele heiligdagen op den muur gelaten.

v. (-n), zegenwensch.
v. (-ten), zekere groote zeevisch, behoorende tot de familie der schollen of platvisschen

HEILIGDOM, o. (-men), heilige plaats, tempel: het
brandoffer hebben zfj in het heiligdom aan den God
Israels niet geofferd; (ook) heilig voorwerp, een voorwerp van godsdienstige vereering, reliquie: het is
een ledige kas, het heiligdom is er uit gestolen; hij bewaart het als een heiligdom. HEILIGDOMSHUISJE,

HEILBEDE,
HEILBOT,

pleuronectes hippoglossus).
HEILDRONK, m. (-en), toast: een heildronk instellen,

voorstellen te drinkers op iemands welzijn; ...G0EDEREN, o. my. het eeuwige good, de hemelsche
gelukzaligheid.
HEILGYMNAST, m. (-en), die onderricht geeft in
de heilgymnastiek ; ...GYMNASTIEK, v. gymnastiek
die het herstel of de bevordering der gezondheid
ten doel heeft. [Eon sedert en.kele jaren in gebruik
gekomen Germanisme.]
HEILIG, bn. bw. (-er, -st), het ware zieleheil gevonden hebbende, deel hebbende aan God, geestelijk
volmaakt, onzondig: de heilige snartelaren; een heilig
man; (van God en Christus) de Heilige God; Heilige
Vader; de Trader, de Zoon en de Heilige Geest;
(van

hen die na hun dood zijn heilig verklaard, gecanoniseerd) de Heilige Augustinus; de Heilige Cecilia;
—(vanleswatmedniestvanGodiverband staat, of wat van God of zijn Heiligen wordt
gezegd) de Heilige kerk; het Heilig Avondmaal; het
Heilig ambt, de predikdienst; de Heilige Schrift, de
Bijbel; Gods Heilige naam; het Heilig _Hart van Jesus;
het Heilige land, Palestina; de Heilige stad, Jeruzalem; het Heilige graf, de plaats waar Jezus zou begraven zijn; de Heilige Stoel, de zetel van den Paus,
het Pauselijk gezag; de Heilige Vader, de Paus; een
heilige dug, dag die bestemd is voor de een of andere
,godsdienstige viering; de Zondag moet heilig worden
gehouden, voor den dienst des Heeren worden afgezonderd; een heilig huisje, kapelletje:
doet alle
heilige huisjes aan, (fig.) hij gaat geen herberg voorbij
zonder er binnen to treden; het heilige der heiligen,
een gedeelte van den tempel van Salomo, dat de
Hoogepriester slechts eenmaal 's jaars betrad, (fig.)
een vertrek dat in hooge eere gehouden wordt,
waar niet iedereen wordt toegelaten; (ook van
zaken die op de heidensche godsvereering betrekking hebben) cle heilige bosschen der Germanen ;
een heilig leven Leiden; een —opvro m,godvruchtig:
ziener (bisschop) meet zn ingetog en, rechtvaardig, hei-

lig, kuisch; zij 2 . 01, niet alien heilig, die veel te kerk
yaan; onberispelijk, goed, in uitdr. als: het weer is
slecht vandaag, maar het is nog heilig
gisteren, in
vergelijking met dat van gisteren is het nog goed
to noemen; ernstig, werkelijk gemeend: heilige voor-

neme ; het is )nY heilige ernst; ik was in de heilige
overttiiyirig , dat hU nog leefde, meende vast dat hij
nog in leven was; (van alles wat eerbied welt of
met eerbied wordt genoemd) een heilige stilte, eerbiedw ekkend, plechtig; een heilige pleats, die men
met eerbied betreedt; hjj sneer b alles wet hem
heilig was; hem is niets heilig, hij heeft nergens eerbied veer, hij ontziet niets; het Heilige Reemsche

o, (-s), (R. K.) sacristie; ...KAST, v. (-en), reliquieenkast.
HEILIGE, m. en v. (-n), (R. K.) iemand die door zijn
(of Naar) vroomheid on goede werken heeft uitgemunt
on daarom na zijn dood heilig verklaard is, sint: God
en zijn heiligen aanroepen; de heiligen komen om hun
was, om de belooning voor bewezen diensten, (fig.,
het is tijd om to betalen; hij is geen heilige: hfj sal
geen roode letter in den almanak krijgen, gezegd van

iemand die niet al to dougdzaam is.
HEILIGEN, (heiligde, heeft geheiligd), voor heilig
erkennen : gedenkt den sabbatdag, dat gfj dien heiligt;
Uw naam worde geheiligd; heilig, vroom maken:
heilig o Heer; onder het getal der heiligen plaatsen, canoniseeren : de Paus heel t hem zalig gesproken,
maar nog niet geheiligd; wijden aan God: heilig mg
alle eerstgeborenen; eene kerk, een altaar heiligen;

wijden: een geheiligde hostie; een geheiligde plaats;
zich heiligen, zich tot een heilige handeling voorbereiden: sta op, heilig het yolk, en zeg : heiligt u tegen
morgen; rechtvaardigen: het doel heiligt de middelen,

als het doel maar goed is, komt het op de middelen
waardoor men bet zoekt to bereiken niet aan, zijn
alle middelen geoorloofd.
HEILIGENDIENST, m. de vereering der Heiligen;
...LEVEN, o. (-s), verhaal dat het leven van een
Heilige beschrijft.
HEILIGGEEST, m. (Zuidn.) de liefdadigheid, het
armbestuur: van den heiliggeest trekken, gealimenteerd worden; door den heiliggeest gekleed warden.
IIEILIGGEESTGOEDEREN, o. mv.(Zuidn.)bezittingen van het armbestuur.
HEILIGHEID, v. het heilig zijn: de heiligheid Gods;

den Heer dienen in heiligheid en gerechtigheid; hfj staa
in een reek van heiligheid, wordt als zeer godvruchtig
beschouwd, ik was onder den indruk van de heiligheld der plaats; Zfine Ileiligheid, als titel van den
Paus; (w. g.) reliquie, in de zegsw.: de west en is
geen heiligheid , maar doet mirakel waar ze telt.

HEILIGING, v. het heiligen.
HEILIGJE, o. (-5), zie HEILIG (2de art.).
HEILIGKAS, v. (-son), reliquie6nkas, ...LENDEN-

SPIER, v. (-en), (ontl.) zekere spier bij de lendeneii.
HEILIGLIJK, bw. heilig.
HEILIGMAKER, m. die de mensehen heilig
tot volmaking brengt, nl. God; (ook) benaming van
eene soort van kook. zie HIJLIKMAKER.

HEILIGMAKING.v.heiliging: jaag de heiligmaking nu.
HEILIGSCHENDER, m. (-s), die de handen slaat
aan het heilige, k.erkroover, godlasteraar.
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HEILIGSCHENNEND.

HEKELEN.

HEILIGSCHENNEND, bn. heiligschennis plegende.
HEILIGSCHENNIS, v. de aanranding van het heilige, ontheiliging van iets, godslastering: heilig-

HEIRLEGER, o. zie HEERLEGER.
HEIROOK, m. scherpe damp of rook, die zich in
het voorjaar van het N.W. van Duitschland uit
tot op verren afstand verspreidt en die ontstaat door
het afbranden van den veengrond voor den boekweitbouw, veendamp.
HEIRSCHAAR, v., HEIRVAART, v., HEIRWEG, m.,
zie HEERSCHAAR, ...VAART, ...WEG.
HEISA, tw. uitroep van blijdschap of bemoediging: lustig!
HEISCHAAP, o. zie HEIDESCHAAP.
HEISTELLING, v. (-en), de toestel van palen waartusschen het heiblok hangt.
HEISTEREN, (heisterde, heeft geheisterd), (gew.)
gejaagd heen en weer loopen, veel noodelooze drukte
maken, alles overhoop halen : he, wat heister je weer !;
(ook) stoeien, luidruchtig zijn, wild spelen; (ook)
Oink wrijven en poetsen.
HEISTOK, m. (-ken), korte heipaal;
v.
(-en), de vuist (zeker uitstekend blok hout) aan de
hei in een oliemolen; ...WERK, o. het heien, het
inslaan der palen voor een gebouw : het heiwerk voor
het postkantoor is aanbesteed; (ook) de gezamenlijke
ingeslagen palen; ...WERKER, m. (-s), arbeider die
heit, het heiblok helpt optrekken.
HEK, o. (-ken), een lat- of traliewerk dat tot afsluiting dient: we moeten het land met een hek afschut-

schennis plegen; zoo iets schoons te verminken ware
heiligschennis.
HEILIGVERKLARING, v. (-en), (R. K.) canonisatie,
de kerkelijke handeling waarbij de Paus verklaart
dat een afgestorvene onder het getal der heiligen
is opgenomen en als zoodanig door de kerk moet
worden vereerd.
HEILLEUVER, m. ( s), (gew.) ooievaar.
HEILLOOS, bn. (...loozer, -st), wat zonder heil is,
verderfelijk, noodlottig: een heilloos plan; heillooze
raadgevingen; snood: een heillooze daad. HEILLOOSHEID, v.
HEILRIJK, bn. (-er, -st), zegenrijk, gelukkig: de zaak

had heilrfjke gevolgen.
HEILSLEGER, o. leger des heils, zie HEIL. REILSOLDAAT, m. (...soldaten), bekeerling van het leger
des heils.
HEILVOL, bn. heilrijk.
HEILWENSCH, m. (-en), gelukwensch : ik zend u

mjjn beste heilwenschen.
HEILZAAM, bn. (...zamer, -st), tot heil strekkende,

nuttig, het geluk of de gezondheid bevorderende: een
heilzame raad ; dat is een heilzame les voor hem ; een heilzame drank; een heilzaam middel. HEILZAAMHEID. v.
HEIM, ook HEEM, Fri. HIEM, o. (behalve in Friesl.
en in Limb. veroud.) woonplaats, erf; nog over in
samenst. als heimwee, heemraad, in afleidingen als
inheemsch, uitheemsch, heimelfjk enz., en in vele plaatsnamen, als Heemstede, Sassenheim, Arnhem, Ellekom,
Hilversum, Petten; —
(gew.) heining, heg.
HEIMACHINE, v. (-s), machine om te heien., ...MAST,
m. (-en), heipaal.
HEIMELIJK, bn. bw. (-er, -st), geheim, geheim gehouden, verborgen, aan het oog onttrokken: een
heimelijk gemak, geheime bestekamer; ik had een
heimelfjk verlangen om weer thuis to zfjn,
bw. in
het geheim, op steelsche wijze: ergens heimelijk
binnensluipen; hfj is heimelijk gevlucht. HEIMELIJKREID, v. verborgenheid, afzondering: eene in heime*kheid verrichte handeling;
(...heden), (veroud.)
sekreet, bestekamer (konat nog in de Staten-vertaling voor in Matth. 15:17 en Marc. 7 :19).
HEIMNIS, o. (-sen), (dicht.) geheimenis; —VOL, bn.
geheimzinnig: der geesten heimnisvol gefluister.
HEIMPJE, o. ( - s), zeker insect, huiskrekel (gryllus

domesticus).
HEIMWEE, o. zekere ziekte, een norm van melancholie, veroorzaakt door een sterk, onbevredigd verlangen naar den geboortegrond: zfj heeft het heimwee;
ik kreeg heimwee.
HEINDE, bw. dichtbij, in de nabijheid, in de uitdr.
van heinde en verre (of ver, veer) : van heinde en verre

kwamen de nieuwsgierigen opdagen.
HEINEN, (heinde, heeft geheind), (w. g.) een erf
afsluiten door eene heining; (gew.) de dichtgegroeide
heiningslooten schoonmaken en daardoor de landerijen weer van elkaar afscheiden.
HONING, v. (-en), schutting of haag, om een stuk
grond van een ander erf af te scheiden; (gew.) scheislootje. HEININKJE, o. (-s).
HEININGBES, v. (-sen), (gew.) Wilde framboos;
...SCHOUW, v. de jaarlijksche schouw op het schoonhouden der heiningslooten door dijkgraaf en heemraden; ...SLOOT, v. (-en), smalle sloot, die de grensscheiding tusschen landerijen vormt.
HEINTJEPIK, m. bijnaam van den duivel: gelfjk bij

gelfjk, zei Heintjepik, en hfj ging tusschen twee kolendragers in het bosch.
HEIPAAL, m. (...palen), paal, juffer, bestemd om
in den grond geheid te worden.
HEIR, o., HEIRBAAN, v., HEIRBAN, m., zie HEER,
—BAAN, —BAN.
HEIREEP, m. (-en), het touw waarmede het blok
eener trekhei naar boven getrokken wordt.

ten; een hek om een graf; een fraai gesmeed fjzeren
hek ; (zegsw.) de een mag een koe stelen en de ander
mag niet over het hek kfjken, voor den een is men

toegevend, voor den ander niet; (ook) een poort of
deur in een hek of die als hek dienst doet: het hek
openmaken; het hek sluiten, (fig.) de laatste zijn; het
hek is van den dam, (fig.) er is geen toezicht meer,
de kinderen (of de knechts) kunnen doen wat ze
willen, (ook) als het hek van den dam is, loopen de
schaapjes de wei nit (of waar het hek open is, loopen
de varkens in 't koren); de hekken zfjn verhangen,

de omstandigheden zijn veranderd; (scheepst.) dat
gedeelte van den spiegel, hetwelk zich bevindt
tusschen hekbalk en hakkebord; (wev.) hekraam.
HEKJE, o. (-s). Vgl. HEKKEN.
HEKBALK, m. (-en), (scheepst.) balk achter in het
schip die tot grondslag strekt aan hek en wulf en
waarop de enden der buitenboords-planken bevestigd
worden; ...BOOT, v. (-en), (scheepst.) de kleinste boot
aan boord, die aan het hek opgeheschen wordt; (eert.)
een soort van fluitschip met breeden voor- en achtersteven en kleinen spiegel; ...DAVITS, m. my.
(scheepst.) davits boven aan den spiegel van het schip.
HEKEL, m., in de uitdr. een hekel aan iets (of iemand)
hebben, er een afkeer van hebben: ik heb een hekel
aan hem; hfj heeft een grooten hekel aan draaiorgels.
HEKEL, m. (-s), een werktuig met een groot aantal te lood staande tanden, waarover men het vlas
of den hennep trekt, om dit van de scheven te
ontdoen : het vlas over den hekel halen; (fig.) iemand
over den hekel halen, hem doorhalen, hem over den
tong laten gaan, kwaad van hem spreken; met het
hoofd tegen den hekel loopen, zich teleurgesteld zien:
(ook) een soortgelijk werktuig, waarmede de borstelmakers het haar voor de borstels zuiveren; —
(bij poorten van vestingen of kasteelen) een soort
van houten of ijzeren hek met punters van onderen,
dat van boven af neergelaten werd om den toegang
te versperren, ook hamei genoemd.
HEKELAAR, m. (-5), werkman die (vlas of hennep)
hekelt; (fig.) gisper. HEKELAARSTER, v. (-s).
HEKELACHTIG, bn. (-er, -st), gaarne hekelende, vitterig. HEKELACHTIGHEID, v.
HEKELDICHT, o. gedicht waarin de zeden der tijdgenooten of de handelingen van een bepaald persoon worden gegispt. HEKELDICHTJE, o. (-s).
HEKELDICHTER, m. (-s), die hekeldichten schrijft.
HEKELEN, (hekelde, heeft gehekeld), (vlas of hennep, haar enz.) over den hekel halen: hennep hekelen;
(fig.) doorhalen, gispen, berispen : hij hekelde de ge-

broken van zijn tad.
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HEKELIG.

HEKELIG, bn. (-er, -st), hekelachtig, vitterig: times

niet zoo hekelig.
HE KE ING, v..(-en), gisping.
HEKELMAKER, m. (-s), die hekels vervaardigt.
HEKELPENNING, m. (-en), (naar het volksgeloof)
een muntstuk dat, hoe vaak ook uitgegeven, telkens
tot den eigenaar terugkeert, duivelspenning.
HEKELSCHRIFT, v. (-en), geschrift waarin iemand
of iets gehekeld wordt, schotschrift.
HEKELSTAAFJE, o. (-5), hekeltand; ...STOEL, m.
-en). schraag waarop de hekel bevestigd wordt.
HEKELTAAL, v. hekelende woorden.
HEKELTAND, m. (-en), tand van een hekel.
HEKELTEEF, v. (...teven), een heks, een boos wijf,
m. (Zuidn.) een lastige vent;
xant ippe ;
...VELD, o. (eert.) een veld waarop de heksen kwamen dansen (nog bekend als plaatsnaam to Amsterdam).
HEKELVERS, o. (...verzen), hekeldicht.
HEKELWERK, o. werk (afval) dat bij het hekelen
aan den hekel blijft zitten, heede.
HEKELZUCHT, v. de zucht of neiging om te hekelen, to gispen.
HEKGELD, ook HEKKENGELD, o. geld dat men
bij het passeeren van een tolhek moet betalen;
...IJZER, o. eene soort van gewalst smeedijzer dat
voor overlangsche verbindingen van hekwerken
wordt gebruikt.
HEKKEN, o. (-s), (gew.) hek: het hekken eener weide;
(molenm.) de latten aan een molenroede, die rechthoekig op de roede staan on die met de kruislings
er tegen gespijkerde achterzoomen het latwerk voor
de zeilen vormen: (zegsw.) geen wind door de hekkens
laten waaien, van alles partij trekken. HEKKENTJE,
o. (-s).
HEKKENGELD, o. hekgeld; ...SLUITER, m. zie
HEKSLUITER; ...SPRINGER, m. (-s), een -wildebras,
een woelige knaap; (ook van oudere personen) 't is
een rare hekkenspringer, een vreemde snaak.
HEKKEVUUR, o. (hist.) eene eertijds gebruikelijke
wijze van vuren bij de infanterie, waarbij de rotten
in bepaalde volgorde zonder commando vuurden.
[Hd. HECKENFEUER.]
HEKNAGEL, m. (-s), (timm.) zekere soort van gesmeden spijker, drieling; ...RAAM, o. (—lumen),
(wev.) een roostervormig raam, waarin de platinen
of hefhaken van den trommelstoel bevestigd zijn.
HEKS, v. (-en), eene vrouw die met tooverij om.gaat, die in staat is anderen onheil te berokkenen:
die vrouw is een heks; men moet een ledige eierschaal
breken, (enders varen de heksen er op near Engeland;
het geloof aan heksen is de wereld nog niet uit; dat is
heet, zei de heks, en zij werd verbrand; (ook) scheldwoord voor een oud wijf: zoo'n oude heks; (ook) een
meisje dat bijdehand of schalksch is : een heks van een
mend; die kleine heks ! HEKSJE, o. (-s).
HEKSCHEEDE, v. (-n), ook HEKSCHEI, v. (-en),
dwarslat van een houten hek; (molenm.) hekken.
HEKSEN, (hekste, heeft gehekst), tooveren, met
tooverij omgaan : heksen is geen allemanswerk; dat is
ook geen heksen, dat is al heel gemakkelijk.
HEKSENDANS, m. (-en), dans van heksen ; ...KRING,
m. (-en), een kring die zich soms op weilanden vertoont en die door het Yolk wordt toegeschreven
aan het dansen van heksen op die plaats, maar die
in werkelijkheid het gevolg is van de aanwezigheid
van zekere zwammen; o. het gele, poedervormige zaad van den wolfsklauw (lycopodium clavatum), dat o. a. gebruikt wordt als middel tegen
het smetten of ontvellen van zeer jonge kinderen ;
...MEESTER, m. (-s), die over de heksen gebiedt,
toovenaar; (fig.) hij is dear geen, heksenmeester in,
daar is hij niet knap in, daar weet hij niet veel.
van; ...!JELK, v. zekere plant, die een scherp melksap bevat, ook wolfsnzel.k geheeten (euphorbia esula
en gerardiana); ...PROLES, v. (-sen), (hist.) proces
tegen iemand die als heks was aangeklaagd ; ...TOER,
rn. (-en), hekserij, iets moeilijks : 't is peen heksentoer.

HELDENARM.
...VLECHT, v. (-en), (bij paarden) vlecht of knoop
van in elkander gestrengelde Karen, die zich (des
nachts) in de manen vormt, ...WERK, o. hekserij,
een moeilijk werk : dat is geen heksenwerk; ...ZIENER, m. (-s), iemand die, volgens het bijgeloof, in
staat is een lacks to onderkennen en dus aan to
wijzen.
HEKSERIJ, v. (-en), tooverij: er is zeker hekserij in
het spel.

HEKSLUITER, ook HEKKENSLUITER, m. (-s), (eig.)
hij die achteraanloopt en dus de hekken moot slui-

ten; (fig.) de laatste : z# zfjn de heksluiters; (ook) de
laatstgeborene der kinderen.
HEKSTUT, m. (-ten), (scheepst.) knievormige steunbalk aan het hek . van een schip; ...TJALK, v. (-en),
zeker vaartuig, tjalk met een soort van hekwerk
waardoor de stuurpen loopt; ...WERK, o. (-en), het
samenstel van latten on palen of van ijzerwerk,
waaruit een hek bestaat ; (scheepst.) het achterwerk
van het schip, het hek en wat daar bij behoort.
HEL, v. de onderwereld: als 't regent en de zon
schfjnt, is 't kermis in de hel ; het is er zoo donker als
de hel ; (inz.) de onderaardsche verblijfplaats der verdoemden, vooral als plaats der verschrikking, waar
de zondaar voor zijne boosheid wordt gestraft (in
tegenst. met den hemel) : zondaren komen in de hel;
in de hel zult gif nedergestooten worden; in de diepten'
der he); de weg naar de hel is met goede voornemens
geplaveid, al neemt men zich het goede voor, men
vervalt zoo licht weer tot de zonde; hij is bang voor
de hel ; dat is van het vagevuur in de hel, van kwaad
tot erger, van den wal in de sloot; (fig.) hij heeft een
hel op aarde, een diep rampzalig leven; als verblijfplaats der duivelen en booze geesten: eon monster
dat de hel heeft uitgebraakt; (ook) de gezamenlijke
bewoners der hel: de he) is er losgebarsten, de booze
machten zijn los, 't is er eon leven als een oordeel; — die man en vrouw bouwen de hel, zij leven als
kat on muis; —
(bij vergelijking) het aschgat onder den haard;
(in pel- on meelmolens) de onderste zolder, die zeer
laag on donker is; (scheepst.) een donkere ruimte
voor in het schip, waar allerlei dagelijksche behoeften bewaard worden; (kleerm.) de donkere ruimte
onder de tafels der kleermakers, waarin de overschietende lappen geworpen worden; (letterz.) het
vakje in de letterkast, waarin de afgesleten of gebroken letters worden geborgen.
-st), schel van toon, (ook) helHEL, bn. bw.
der klinkend: een hel geluid ; een helle stem; holder
schitterend: een helle gloed; — bw. helder: 't was er
hel licht, verblindend, schitterend licht.
HELAAS, tw. uitroep van smart of droefheid, eilaas:
helaas ! helaas ! hoe vlieden onze dagen; 't is helaas gebeurd, tot mijn spijt is het gebeurd.
HELBAKJE, o. (-5), (letterz.) de hel in de letterkast.
HELD, m. (-en), een dapper strijder, iemand die
streden als helden; gord uw
door mood uitblinkt:
zwaard aan de deep, o held !; de held van Waterloo;
hij is geen held, 't is een lafaard; als er „held" geroepen wordt, moet jij maar eens omkijken, ironisch
gezegd tegen iemand die niet moedig is; hij is een
eerste held als het op loopen aankomt; (ook van de
dapperen uit den voortijd, wier onsterfelijke daden
in sagen worden herdacht) heros (vgl. samenst. als
heldendicht, heldentijd); (ook) een krachtig strijder
voor het geloof: de helden Godes, de geloofshelden;
(bij uitbr.) iemand die ergens in uitmunt: de helden

der wetensehap, een held in het drink-en; 't is een held
met den mond, als men hem boort spreken lijkt hij
zeer moedig, maar als het op daden aankomt. is hij
dat niet; (ook) de persoon die het middelpunt der
handeling is in een roman, een tooneelstuk enz.: de

held van het stole; de schrijver weet bij den lezer belongstelling te wekken roar zijn held; (14 uitbr.) hij is de
held van den dug, van het feest, de hoofdpersoon, die
de algemeene belangstelling tot zich trekt.
HELDENARM, m. (-en), arm van een held, dappere
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arm; ...BLOED, o. bloed van helden: er werd veel
heldenbloed vergoten; (ook) afstamming van een held;
...DAAD, v. (...daden), dappere daad : zone heldendaad word met een ridderkruis beloond; (ook iron.)
de booswichten vertelden elkaar hunne heldendaden;
...DEUGD, v. (-en), de voortreffelijke hoedanigheden
van een held; ...DICHT, o. (-en), epos, een omstandig
dichterlijk verhaal, waarin de daden van een (mythischen) held bezongen worden; ...DICHTER, m.
(-s), schrijver van een heldendicht; ...DOOD, m. heldhaftige dood, inz. op het slagveld: den heldendood
sterven; ...EEUW, v. de tijd waarin de mythische
helden leefden; ...FEIT, o. (-en), heldendaad.
HELDENMOED, m. moed als die van een held,
groote dapperheid: zij streden met heldenmoed; (fig.)
met heldenmoed droeg hij zijn lot; ...OPERA, v. (-'s),
opera waarin helden handelend optreden ; ...ROL,
v. (-len), de rol van held in een drama: die tooneelspeler speelt de heldenrollen; ...SCHAAR, v. (...scharen),
schaar van helden, dappere legerschare: ...STUK, o.
(-ken), een heldendaad, iets zeer moedigs: hij heeft
een heldenstuk bestaan; ...TAAL, v. moedige taal;
...TEELT, v. (dicht.) geslacht van helden; ...TENOR,
m. (-s), zanger die de heldenrol in een opera vervult; ...TIJD, m., ...TIJDVAK, o. heldeneeuw;
...ZANG, m. (-en), heldendicht; ...ZANGER, m. (-s),
heldendichter.
HELDER, bn. bw. (-der, -st), luid, duidelijk klinkende, klaar: zij heeft een heldere stem; een heldere
loch; schitterend, glanzend, klaar (van licht of kleur) :
een heldere vlam; het heldere maanlicht; heldere oogen;
een heldere streep aan den hemel; een heldere kleur; er
zindelijk en frisch uitziende: een heldere vloer; fielder
linnengoed; een heldere meid; zij ziet er knap en helder uit; (zegsw.)
zal er niet fielder van afkomen,
niet zonder kleerscheuren vrijkomen, hij zal er van
langs krijgen; klaar, onbewolkt: een heldere, blauwe
lucht; het is fielder weer; klaar, doorzichtig: fielder
glass heldere jenever (of brandeu;i5n), jenever enz. zonder toevoeging van iets anders; gemakkelijk to
doorzien, duidelijk: een fielder betoog; die zaak is mij
niet fielder; klaar, scherp van verstand: hij heeft een
fielder oordeel; 't is een heldere kop, iemand met een
holder verstand; de krankzinnige heeft van tijd tot tor‘
heldere oogenblikken, waarin zijn geest niet verward
is •
bw. op helderen toon: zing mecca fielder op ;
zong
helder uit de borst; htj kreeg fielder voor zon broek,
een flunk pak slaag; met helderen glans : het vuur
brandt fielder; de zon schijnt fielder; (als nadere bepaling bij kleuren) fielder wit, fielder geef, fielder green.
HELDEREN, (helderde, is gehelderd), helder worden :
de lucht heldert tech wat.
HELDERHEID, v. het holder zijn, heldere klank:
eene stem vol helderheid; glans, klaarheid : de meerdere
of mindere helderheid eener vlam; zindelijkheid: er
heerscht netheid en helderheid; duidelijkheid : welk een
helderheid van denkbeelden.
HELDERING, v. (verg.) de rood- gele kleurstof waarmede men de grondkleur, die verguld moot worden,
verheldert.
HELDERTJES, bw. holder, zindelijk, naar behooren:
dat hebben heldertjes opgeknapt, schoongemaakt,
(ook) opgegeten.
HELDERZIEND, bn. duidelijk ziende, inz. de bovennatuurlijke gave hebbende van verborgen of toekomstige dingen to kunnen zien. HELDERZIENDHEID, v. clairvoyance.
HELDHAFTIG, bn. bw. (-er, -st), moedig, onversaagd,
dapper: een heldhaftig man; heldhaftige daden; — bw.
hij gedroeg zich heldhaftig. HELDHAFTIGHEID, v.
heldenmoed.
HELDIN, v. (-nen), vrouwelijke held; (ook) de hoofdpersoon in een roman enz.: de heldin van het boek;
zij was de heldin van den avond.
HELDONKER, bn. zoo donker als in de hel, pikdonker.
HELDONKER, o. (schild.) het half holder en half

donker zijn, Fr. clair-obscur, Ital. chiaroscuro;
...DUISTER, o. heldonker.
HELEN, (heelde, heeft geheeld), iets verbergen,geheim houden, verzwijgen : veer een roriend behoeft ge
niets to helen; aan iemands oogen onttrekken, inz.
gestolen goed opkoopen en verborgen houden: de
politie weet nog niet wie de gestolen gerst geheeld heeft.
HELENAFAZANTJE [ST.], o. (-s), zekere kleine kamervogel, die in Afrika inheemsch is (habropyga
astrild Cab.); ...VUUR, o. St. Elmus-vuur.
HELER, m. die heelt, opkooper van gestolen goed:
de heler is zoo good (even strafwaardig) als de steler.
HELFT, v. (-en), het eene der beide gelijke deelen
waarin men iets verdeeld heeft of zich verdeeld
denkt: de helft van tien is riff; geef m# de helft van
dien appel; Salomo zeide : doorsnijdt dat levende kind
in tweeen, en geeft de eene [vrouw] eene helft, en de
andere eene helft; voor de helft van den prijs, voor
den halven prijs; bij krijgt ge de helft meer veer
hetzelfde geld, eons zooveel ; de helft van wat hij zegt
is niet waar; (zegsw.) het scheelt zooveel als tweemaal
de helft, het lijkt naar niets; de andere helft is ook
zoo, de rest is eveneens; (ook van ongelijke deelen)
iets in twee ongeloke helften verdeelen; kiest
de grootste helft; het book is voor de grootste helft
grootendeels; — op de helft, op het midden: wij vin
an op de helft, halverwegen; (fig.) mijn betere helfi,
mijn wederhelft, mijn echtgenoote.
HELGOED, o. (letterz.) de afgesletene en gebrokene
letters, die in de hel warden geworpen, om later
to worden versmolten; ...HAAK, m. (...haken), een
ijzeren staaf met omgebogen punt, waarmede men
het vuur in den haard van fabrieken oprakelt of
uithaalt; ...HOND, m. (myth.) Cerberus, een hond
met drie koppen die den ingang der hel bewaakt;
(fig.) iem. die altijd scheldt en raast.
HELICON, m. (myth.) een gebergte in Griekenland,
dat als de woonplaats der muzen werd beschouwd.
HELING, v. (-en), het helen van gestolen goederen.
HELIOCENTRISCH, bn., (sterrenk.) de heliocentrische
lengte (of breedte), waardoor de plaats van een hemellichaam wordt bepaald als men de zon als middelpunt van den hemelbol neemt; ...CHROMIE, v. het
maken van photographische afbeeldingen in de
natuurlijke kleuren; ...GRAPHIE, v. het overbrengen van een photographisch negatief op een koperen
plaat, waarvan men dan afdrukken kan nemen;
...GRAVURE, v. (-n, -5), eene reproductie van schilderijen, enz. door middel der heliographie, hetz. als
photogravure; ...METER, m. (-5), een werktuig am
zeer kleine hoeken aan den hemel to meten;
...SCOOP, m. (...scopen), een verrekijker voor het
beschouwen van de zon; (oak) een toestel waardoor
het beeld van de zon op een scherm wordt weerkaatst; ...STAAT, m. (...staten), een werktuig waarbij
een spiegel eenen zonnestraal steeds in dezelfde
richting weerkaatst; ...TROOP, m. (...tropen), eon
werktuig dat de zonnestralen naar een ver verwijderd punt terugkaatst (bij graadmetingen tot het
gee en van seinen); (ook) zeker gesteente van blauw achtig groene kleur met roode stippen, eene verscheidenheid van het chalcedoon• —, V. (...tropen),
zekere bekende sierplant, met welriekende
'
paarschachtige bloemen (heliotropium peruvianum); (ook) als
benaming van eene kleur in de tint for bloemen
van de heliotroop ; ...TROPISCH, bn., (plantk.) folioteopische krommingen, ombuigingen van plantendeeien onder invloed van het (zon)licht; ...TRUPISME, o. (plantk.) de eigenschap van plantendeelen
om zich naar den kant, vanwaar het licht komt,
om to buigen; ...TYPIE, v. eene wijze van zincographeeroa waarbij de afbeelding door middel van
de photographic op het zink wordt overgebracht en
daarna geetst, ook photozincographie genoemd.
HELIUM, o. (scheik.) een element, zeker gas bereid
uit cleviet (een mineraal van Nordenskjold), dat o. a.
voorkomt op de zon.
HELLEBAARD, v.
(eert.) zeker wapen, waar-
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made gestoken en gehouwen kan worden, een strijdbij1 van bijzonderen worm aan een lange spies.
HELLEBAARDIER, m. (-s, -en), krijger die met een
hellebaard gewapend is: de poort werd door eenige

116n, waardoor men de voering ziet; een gesloten ham,
waaraan het vizier gesloten is; een aanziende (of
halfaanziende) helm, die recht (of schuin) is geplaatst, (fig.) (bijb.) neemt den helm der zaligheid en
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HELLEBROK, m. en v. (-ken), booswicht.
HELLEN, (helde, heeft geheld), overhellen, overhangen, schuin loopen: die paal helt naar links; de
muur helt; dat schip helt zwaar, hangt sterk over;
de vloer helt, loopt schuin af; (nat.) een hellend vlak,
een vlak dat met den horizon een scherpen hoek
maakt, en Waarlangs zware voorwerpen opgevoerd
kunnen worden door een kracht die aanmerkelijk
minder is dan hun gewicht; een hellend scheprad,
een scheprad met een as die onder een hoek van
56 tot 60° gesteld is (in tegenst. met een staand
scheprad); een hellende kettingmolen, een kettingmolen, waarbij het water opgevoerd wordt langs een
koker of goot, die onder een hoek van 20 tot 40°
tegen den horizon helt (in tegenst. met een loodrechten kettingmolen); (fig.) overhellen, neigen, zweemen (van kleuren): dat laken belt naar het groene;
zijn hoofd hellen; eene
—(Zuidn.)buigen,doenhlen:
bierton die bijkans ledig is, hellen om er de rest uit
te tappen.

het zwaard des geestes; h j trok gerechtigheid aan ale
een pantsier, en den helm des hells zette hjj op at*
hoofd; .—
(bij vergelijking) het vlies dat bij de geboorte het

hoofd van sommige kinderen omgeeft en waaraan
het bijgeloof vroeger bijzondere eigenschappen toeschreef: hif is met den helm geboren, 't is een gelukskind, (ook) bij heeft de gave om rampen (b. v. stodgevallen) vooruit to zien aankomen; (scheik.) het gewelfde deksel van een distilleerkolf. HELMPJE, o. (-5).
HELM, m. (-en), (pap.) de steel van den stamper
die de lompen week en klein maakt, ook vleugel
geheeten; (scheepst.) helmstok.
HELM, v. zekere duinplant, eene soort van rietgras (arundo arenaria L.) : de duinen met helm beplanten om het verstuiven tegen te gaan.
HELMBINDSEL, o. (plantk.) het tusschenschot dat
de knop van den helmdraad in twee hokjes ver-

deelt.
HELMBLOEM, v. (-en), (plantk.) zekere klimplant:
(corydalis claviculata);

de geklauwierde helmbloem

HELLENEN, m. my. de algemeene naam der oude
Grieken; in verheven stijl ook wel van het hedendaagsche Grieksche yolk. HELLENISME, o. (hist.)
de worm waarin de Grieksche beschaving zich in
Europa, Azle en Afrika vertoont na den val van
het rijk van Alexander den Groote. HELLENIST,
m. (-en), (hist.) benaming der in Egypte gevestigde
Joden, door wie het hellenisme tot bloei kwam;
(ook) geleerde die zijn studie maakt van de Grieksche oudheid, taal en letteren.
HELLEPIJN, v. (-en), pijn die de zondaar in de hel
verduurt; ...POEL, m. (-en), de helsche afgrond.
HELLER, m. (-s), (eert.) zekere kleine Duitsche munt,
ter waarde van 2 penning of s stuiver; (zegsw.)
't is een goed heller, die een pond inbrengt, waarmede
men een pond (f 6) verdient.
HELLESCHIPPER, v. (-s), (myth.) de veerman der
onderwereld, Charon; ...VAART, v. (in de Christelijke
dogmatiek) de afdaling van Jezus in de onderwereld
vOOr zijne opstanding ; ...VEEG, v. (...vegen), duivelin,
boosaardig, kwaadaardig wijf; ...VORST, m. de duivel, Satan; ...WACHT, m. (dicht.) de wachter der
hel, de helhond; ...WAGEN, m. (Zuidn.) het sterrebeeld de Groote Beer; ...WICHT, o. (-en), booswicht,
verdoemde, monster uit de hel.
HELLIG, bn. (-er, st), (gew.) wild, woest, zeer boos,
helsch (door jagen of plagen) : hij werd hellig. HELLIGHEID, v.
HELLING, v. het hellen, schuine stand: we moeten

...BOS, m. (-sen), (hist.) vederbos op den helm;
...DAK, o. (-en), (bouwk.) gewelfd dak.
HELMDRAAD, m. (...draden), (plantk.) de steel van
een meeldraad; (ook) zekere plant, eene soort van
zegge (carex arenaria).
HELMDUIKER, m. (-s), duiker met een duikerhelm
op het hoofd.
HELMET, o. (-ten), (dicht.) helm.
HELMHOED, m. (-en), stevig hoofddeksel der soldaten in India; ...KAM, m. (-men), een kamvormig versiersel op de helmen der Grieken en Romeinen;
...KLEED, o. (-en), (wapenk.) een in plooien neervallend kleed dat helm en schild omgeeft, dekkleed,
Fr. lambrequin [eig. een doek waarmede de ridders
het branden der zon op hun helmen afschutt'en];
...KNOP, m. (-pen), de metalen knop of spits op een
helm; (plantk.) het met stuifmeel gevulde knopje
boven aan den meeldraad.
HELMKRUID, o. benaming van zekere op vochtige
gronden groeiende planten : knoopig helmkruid, groot
speenkruid (scrophularia nodosa); water-helmkruid,
water-speenkruid (s. aquatica); ...PLANT, v. (-en),
eene plant van de helm; ...RIET, o. helm (de plant).
HELMSPITS, v. (-en), de punt van den helm.
HELMSTIJLIGEN, v. mv. (plantk.) die klasse van
planten waarbij de meeldraden aan den stamper
vastzitten; ...STIJLTJE, o. (-5), (plantk.) de stijl van
den stamper eener bloem, zaadstijltje.
HELMSTOK, m. (-ken), (scheepst.) het handvatsel

aan die plank een grootere helling geven; —, (-en),
afloopende schuinte, glooiing: op de hellingen der
bergen groeide de wijnstok, (scheepsb.) schuins afloo-

van het roer, roerpen.
HELMTEEKEN, o. (-5), (wapenk.) de boven op den
helm geplaatste figuur, die het kenmerkend teeken
van het geslacht is, eimier: het helmteeken der Nassau's
is een zittende leeuw tusschen twee olifantstrompen;
...VISCH, m. (...visschen), (nat. hist.) zekere visch;
...WRONG, v. (-en), (wapenk.) een wrong van in
elkaar gedraaide reepen stof in de kleuren van het
wapenschild, boven op den helm, rondom den voet
van het helmteeken.
HELOOT, m. (heloten), (hist.) (in Sparta) de van
hun vrijheid beroofde oorspronkelijke bewoners, die
als lijfeigenen van den staat verschillende plichten
to vervullen hadden; (fig.) een yolk van heloten, van
onderdrukten.
HELP, basterdvloek : lieve help !
HELPEN, (hielp, heeft geholpen), hulp verleenen,
bijstaan: tot hiertoe heeft ons de Heer geholpen; de
Heer helpt in den nood; zoo waarlijk helpe mij God
Almachtig (in het eedsformulier); broeders moeten
elkancler helpen ; hij werd door zijn vrienden geholpen;
help u zelcen, zoo helpt a God; hij is niet to helpen,
alle hulp is vruchteloos, er is geen redding rnogelijk ;
help help uitroep om hulp to vragen; ik Porn u

pende scheepswerf, plaats waar schepen gebouwd
of hersteld worden : het schip moet op de helling, moet
worden hersteld (ook fig. van ziekelijke personen).
HELLINGBAAS, m. (-s), scheepstimmerman, die
schepen herstelt.
HELLINGEN, (hellingde, heeft gehellingd), op de
helling herstellen: dat schuitje heeft al heel wet aan
hellingen gekost.
HELLINGSHOEK, m. (-s), (nat.) de standhoek die een
hellend vlak maakt met den horizon; ...MAAT, v.,
...METER, m. (-s), eene maat om de helling van lets
to meten (b. v. bij geweermakers).
HELM, m. (-en), zeker lederen of metalen hoofddeksel om in den strijd het hoofd te beschutten:
hij had een koperen helm op zUn hoofd zijn zwaard
kloofde den helm; helmen met wapperende pluimen ;
thans nog als hoofddeksel bij sommige legers in
gebruik, alsook bij de politie, brandweer enz.; (wapenk.) afbeeiding van een ridderhelm, met helmteeken on dekkleeden (7 ambrequins) getooid, boven
het wapenschild een Open helm, een :Helm met tra-

HELPEN.
helpen; ik zal hem wel een handje helpen, hem een
deel van het werk uit de hand nemen ; iemand helpen bfj zfjn werk; mfjn broer heeft mij aan min sommen geholpen, mij voortgeholpen bij het oplossen
er van; help mij even op (den) weg, geef mij de noodige
aanwijzingen, hoe ik de zaak moet aanvatten; kunt
ge mfj met 100 gulden helpen?, mij daa.rmede voorthelpen; (zeew.) een schip helpen, de werking van het
roer door die der zeilen ondersteunen; een kind helpen, het verschoonen, verdrogen, aankleeden enz.;
(in een winkel) bedienen : wordt u reeds geholpen?,
kunt ge mfj wat gauw helpen ? ik heb weinig tad; ik
zal je wel helpen, wel vinden, wel straffen; geen dokter kan hem helpen, hem genezen; men moet rich weten
te helpen, zich weten te redden; iets niet kunnen helpen, het niet kunnen gebeteren, er geen schuld aan
hebben: het spit me dat het stuk is, maar ik kon
het gerust niet helpen; — iemand-iets helpen dragen, hem
bij het dragen behulpzaam zijn; ik zal het u helpen
onthouden; help maar kfjken, let maar mede op, gij
zult het zien: hfj wordt weer beter : help maar kfjken; —
ik zal hem er wel door helpen, door mijn hulp maken
dat hij er door komt; iemand over de grenzen helpen,
hem behulpzaam zijn om over de grenzen to komen;
iemand uit den brand (of uit den nood) helpen, hem
uit de moeilijkheid redden; hij heeft mfj van den wal
in de sloot geholpen, in nog grooter moeilijkheid gebracht dan waarin ik was; hij helpt de menschen er
vaak genoeg in (nl. in nood), maar nooit uit; iemand
in de war helpen, hem in de war brengen; iemand
van leant (of naar de andere wereld) helpen, hem doen
sterven; zfjne waren aan den man helpen, er een
kooper voor vinden; een meisje aan den man helpen,
haar een man bezorgen, haar uithuwen; iemand aan
iets helpen, hem iets bezorgen, het hem verschaffen:
ik heb hem aan werk (aan eene betrekking) geholpen;
ik zal u wel aan dat boek helpen; ik kan er u niet
aan helpen, ik kan u het gevraagde niet verschaffen ; —
baten: het drankje heeft geholpen, den zieke gebaat; (zegsw.) alle beetjes helpen, zei de mug, en hij
pieste in de zee, al zfjn schreeuwen hielp hem niet;
daar helpt geen lievemoederen aan, het geeft niet of
ge er u tegen verzet, het moet gebeuren; het helpt
niet, ge moet mee, er is niets aan te doen: ge zult
medegaan; wat helpt het?, het geeft niets; het helpt
geen zier; dat zou hem niet veel helpen.
HELPER, m. (-s), die helpt: Heer, wees mij een helper !; de timmerman kwam met een paar helpers om
de zware kast te verplaatsen. HELPSTER, v. (-s), vrouw
die helpt: eene helpster op eene bewaarschool.
HELPZEEL, ook HULPZEEL, o. (-en), twee kruiselings over elkander genaaide stukken zeelband,
die men over de schouders hangt om daaraan gemakkelijk zware vrachten te dragon, draagzeel.
HELSCH, bn. bw. uit (of van) de hel: de helsche
machten; in de helsche verdoemenis; een helsche koude,
zeer strenge koude; helsche pfjnen, vreeselijke pijnen;
helsche steen, (geneesk.) gesmolten en in staafjes gegoten salpeterzuur zilveroxyde, waarmede men ziek
vleesch wegbrandt, wonders aanstrijkt, enz. (lapis
infernalis); een helsche machine, een met ontplofbare
stoffen gevuld voorwerp, dat door middel van een
uurwerk op een bepaalden tijd springt; (ook) duivelsch, afschuwelijk : een helsch plan; (ook) woedend,
boos: hij was er helsch over; hij werd hels§ch, — bw.
afschuwelijk, enz.: helsch liegen; 't is helsch koud.
HELSCHHEID, v.
HELSDEUR, v. deur van de hel, in de uitdr. 'k heb
het voor de helsdeuren weggehaald, met de grootste
moeite, onder hevigen tegenstand gekregen.
HELT, ook HILT, v. (-en), (gew.) greep, handvat
(van een spade, mestvork. kloet enz.); —GREEP,
v. (...grepen), (gew.) eene soort van greep (vork) met
breede, platte tanden.
HEM, pers. vnw., m. enk., 3de en 4de nv. van hij:
geef hem dat boek; geef het aan hem; het is van hem;
ik zie hem niet.

HEMEL.
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HEM, m. (-men), (gew.) buitendijksch land.
HEM, tw. uitroep om de aandacht to trekken:

hem ! hem ! Vgl. HUM.
HEMD, o. (-en), zeker kleedingstuk met mouwen (van
linnen, katoen, wol enz.), dat gewoonlijk op het '
bloote lijf wordt gedragen: een schoon hemd aantrekken; een flanellen hemd, een kort hemd dat onder
het gewone hemd wordt gedragen; een Engelsch
hemd, een overhemd van fijn linnen met plooisels,
waarvan de borst gestreken wordt; tot by het hemd
nat zfjn, doornat; het hemd is nader dan de rok, ieder
heeft geen hemd aan 't lfjf,
is zichzelf het naast;
(fig.) hij is doodarm; iemand tot op het hemd uitkleeden (of uitschudden), hem van alles berooven; iemand
in het hemd laten staan, (fig.) hem uitkleeden, hem
geheel beschaamd maken (van iem. dien men op
zijn plaats heeft gezet, dien men met woorden heeft
afgemaakt); het is beter een andermans hemd dan
geen, wat men zelf niet bezit, moot men zien te
leenen als men het noodig heeft; hfj vraagt iemand
het hemd van zfjn lfjf (of van het gat), hij hoort
iemand geheel uit; als het hemd scheurt dan heeft
het een gat, maak u niet noodeloos bezorgd (gezegd
als iemand allerlei denkbeeldige bezwaren oppert);
(bij vergelijking) den boer zijn hemd, schertsende benaming voor een vlies op gekookte melk; (metaalw.)
het model van loom dat om de kern van een gietvorm wordt gekneed en dat vOOr het gieten weer
verwijderd wordt, nadat de mantel er over is aangebracht. HEMDJE, o. (-s), ook HEMDETJE (in de yolkstaal hemm,etje), o. (-s), (Zuidn.) HEMDEKEN, o. (-s).
HEMDEKLEED, o. (-en), vervorming van hennek/eed,
zie aldaar.
HEMDELOOS, bn. zonder hemd; (fig.) zeer arm.
HEMDENKATOEN, ...LINNEN, o. katoen, linnen
voor hemden; ...NAAISTER, v. (-s), die hemden
vervaardigt.
HEMDJE-LICHT-OP, o. zekere drank, jenever op
een bepaalde wijze vermengd.
HEMDROK, m. (-ken), zeker kleedingstuk voor mannen, een borstrok of overhemd van wollen stof.
HEMDSBOORD, m. (-en), het halsboord van een
hemd; ...KNOOP, m. (-en), ...KNOOPJE, o. (-s), knoop
om het hemd dicht to maken; ...KRAAG, m. (...kragen), hemdsboord; ...MOUW, v. (-en), mouw van een
hemd: alle dagen een draadje is een hemdsmouw in
't jaar, veel kleintjes maken een groot; (inz.)mouw
van een overhemd: hij stond in zian hemdsmouwen
buiten, zonder jas aan; ...SLIP, v. (-pen), slip van
een manshemd.
HEMEL, m. het gewelf dat de aarde omsluit, het
uitspansel: in den beginne schiep God den hemel en
de aarde; de hooge hemel; de sterren aan den hemel;
de zon staat reeds hoog aan den hemel, het is reeds
laat; zij zfjn zoo ver van elkaar als hemel en aarde,
zeer ver; hij heeft er hemel en aarde om bewogen,
alles in het werk gesteld om zijn doel to bereiken;
tusschen hemel en aarde zweven, in de lucht; als de
hemel valt, krijgen alle menschen een blauwe slaapmats (of zfjn wfj allen dood, blffit er geen tuinstok
staan, enz.), maak u niet bang, dat zal zoo licht
niet gebeuren (gezegd als iem. bezwaren oppert on
op allerlei gebeurlijkheden wijst); onder den blooten
(eert. onder den blauwen) hemel slapen, in de open
lucht; het oog ten hemel he/fen, naar boven richten;
dat gedeelte van den hemel, hetwelk wij zien: een
bewolkte hemel; een donderslag uit een helderen hemel,
een onverwachte ramp; -, (-en), (naar de Joodsch-heidensche voorstelling
van verschillende (9, 7 of 3) hemelen boven elkander,
waarvan de hoogste Gods wooing was) : de hemelen
vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zfjner
handen werk; de zoodanige is opgetrokken geweest in
den derden hemel; hfj was in den zevenden kernel, op
het toppunt van gelukzaligheid; hij viel nit den
zevenden hemel, hij werd in zijn hooggespannen verwachtingen teleurgesteld; —
(als verblijf van God, Christus on de gelukzaligen):
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Once Vader die in de hemelen 40; de Seer behoutvt
uit den hemel en ziet alle menschenkinderen; zif zon
als engelen Gods in den kernel; de huweloken worden
in den hemel gesloten, hebben een goddelijken grond-

'slag; (als plaats waar de vromen na hun dood beloond worden, in tegenst. met de hel) : brave menschen komen in den kernel; hij heeft den kernel verdiend; elk heeft een hemeltje op eigen hand, ieder

maakt zich zijn eigen voorstelling van de hemelsche
gelukzaligheid, (fig.) 14 heeft een kernel op aarde, een
uiterst gelukkig leven ; (ook) de in den hemel tronende Godheid: de Hemel is mfin, getuige; gave de
Hemel dat zjj herstelde; ge moogt den _Hemel wel danken; de Hemel beware me, moge God inij behoeden

(vaak gebruikt als uitroep van verwondering, als
vloek); de Hemel weet waar hij is, (elliptisch) maar ik
niet; (ook) de gelukzaligen, de heiligen: de Hemel zal
voor u ten beste spreken, uw voorspraak zijn bij God; —
(als vloek) lieve hemel ; groote God in den hernel!;
kernel en aarde!,

(-s), (bij vergelijking) baidakijn van kostbare
stof: de keizer ging onder eenen, kernel; de kernel van
een troon; het bovenstuk van een rijtuig; de houten
overkapping waaraan de gordijnen van een ledikant
hangen; het dekstuk van een (boeken)kast; de
strooken linnen, die dwars over het tooneel gespannen zijn boven de coulissen, en die de lucht
of den zolder voorstellen.
HEMELAEQUATOR, m. de dagcirkel dien de zon op
21 Maart en 22 Sept. (bij de nachtevening) beschrijft;
...AS, v. de lijn waarom het hemelgewelf met alle
sterren schijnbaar rondwentelt; ...BESTORMER, m.
(-s), (myth.) benaming voor de Titanen; ...BEWONER, m. (-s), hemelgod; ...BODE, m. (-n), bode uit
den hemel, godsgezant; ...BOL, m. de geheele sterrenhemel; —, (-len), hemellichaam; ...BOOG, m.
hemelgewelf; ...BOOM, m. (-en), zekere uit Azi6
afkomstige boom (ailanthus glandulosa); ...BURGER,
m. (-s), gezaligde; ...DAUW, m. (dicht.) regen; ...DRAGONDER, m. (-s), schertsende benaming voor een
dweepziek geestelijke.
HEMELEN, (hemelde, is gehemeld), naar den hemel
vliegen, sterven: het kindje wil hemelen.
HEMELGEWELF, o. uitspansel; ...GLOBE, v. (-s),
globe waarop de sterrenhemel is afgebeeld; ...GOD,
m. (-en), (myth.) een der Olympisehe goden; ...GORDEL, m. (-5), zone van het hemelgewelf; ...HEER,
m., Heer des hemels, God; ...HEER, ...HEIR, o. de
engelenscharen; ...HOF, o. Gods hemelsch verblijf;
m. het paradijs, de hof van Eden.
HEMELHOOG, bn. bw. zoo hoog als de hemel, zeer
hoog: hemelhooge bergen; bw. de golven werden
hemelhoog opgezweept, iemand hemelhoog verheffen, hem
ten zeerste prijzen.
HEMELING, m. en v. (-en), HEMELINGE, v. (-n),
gelukzalige, engel; (ook) hemelgod.
HEMELKAART, v. (-en), sterrenkaart; ...KLOOT,
m. (-en), (w. g.) hemelbol; ...KRING, m. (-en), kring
dien men zich aan het hemelgewelf getrokken denkt
en op de hemelglobes teekent, ten einde er zich te
kunnen orienteeren; ...LICHAAM, o. (...lichamen).
een in het hemelruim zwevende bol (zon, maan en
sterren); ...LICHT, o. (-en), licht aan den hemel,
inz. gezegd van de sterren; (gew.) weerliclat; ...LOOP,
de loop der sterren aan den hemel; ...PLEIN, o.
planisfeer, de afbeelding van den halven sterrenhemel op een plat vlak; ...POORT, v. (-en), poort
die toegang geeft tot den hemel; ...RIJK, o. de
hemel, het verblijf der gezaligden; (zegsw.) des menschen zin is zijn hem el
eens menschen lust, eens
menschen levee; ...ROND, o. hemelgewelf: het riciim-

hemelrond vertelt met bloden mend Gods eer en heerlijkheid ; ...RUIN, o. luchtruina.
HEMELSBLAUW, bn, blauw als de hemel, lichtblauw, azuur: hemelsblauwe zijde;
o. de hemelsblauwe kleur; hemelsblauwe verf: ,)en stukje heinels-

bla,(w.
HEMELSBREED, bn. low. zoo breed als de hemel:

een hemelsbreed verschil, een zeer groot verschil, de
meeningen liepen hemelsbreed uiteen.
. HEMELSBROOD, o. (bijb.) manna.
HEMELSCH, bn. bw. wat tot den hemel behoort,
van of uit den hemel: de hemelsche Vader, God; de
hemelsche gelukzaligheid; de hemelsche machten; rein,
van een goddelijken glans vervuld: hemelsche oogen;
verrukkelijk, goddelijk: 't is een hemelsche verschjjning, van eene schoone vrouw gezegd; zij heeft een
hcmelsche stem; 't is hemelsch weer; — bw. op hemelsche wijze: hemelsch kfjken, met van gelukzaligheid
stralende oogen; verrukkelijk, heerlijk: het smaakt
hemelsch; 't is hemelsch mooi.
HEMELSCHGEZIND, bn. vroom, godvruchtig (in
tegenst. met aardschgezind).
HEMELSLEUTEL, m. (-s), de sleutel des hemels;
(ook) zekere plant, sleutelbloem (primula veris).
HEMELSNAAM [IN 'S-],

bw. uitdr. in Godsnaam:

ga in 's-Hemelsnaam we; hoe is het in 's-Hemelsnaam
mogelijk.
HEMELSROOSJE, o. (-s), zekere plant (lychnis coeli
rosa).
HEMELSTAND, m. (-en), (sterrenk.) de stand der
dagcirkels ten opzichte van eene plaats; de parallelle
hemelstand, als alle hemellichamen zich evenwijdig
aan den horizon bewegen; de loodrechte hemelstand,
als de dagcirkels aller hemellichamen loodrecht op
den horizon staan: de schuine hemelstand, als de
dagcirkels schuin op den horizon staan; ...STREEK,
v. (...streken), windstreek (Oosten, Zuiden, Westen
en Noorden); (ook) luehtstreek (met betrekking tot

het klimaat) : in alle hemelstreken.
HEMELSVUUR, o. (gew.) hemelvuur.
HEMELSWIL [OM 'S-], bw. uitdr. om GQdswil, in
Godsnaam: om 's-Hemelswil, doe het niet.
HEMELT, v. (-en), emelt, engerling, de larve van
den meikever.
HEMELTEEKEN, o. (-s), (sterrenk.) teeken van den
dierenriem.
HEMELTERGEND, bn. wat den hemel tergt, in de
hoogste mate ergerlijk: 't is hemeltergend een kernel-

tergend onrecht.
HEMELTOORTS, v. (dicht.) de zon.
HEMELVAART, v. het ten hemel stijgen van Jezus;
t ook) het ter eere daarvan gevierde feest (40 dagen
na Paschen); (R.K.) Maria hemelvaart, het feest der
hemelvaart van de H. Maagd (15 Aug.). HEMELVAARTSDAG, m. (-en), de Christelijke feestdag,
waarop Jezus' hemelvaart gevierd wordt.
HEMELVADER, m. onze hemelsche Vader, God;
...VAL, m. (dicht.) wat uit den hemel geacht wordt
neer te dalen, wat goddelijk klinkt: die leer was

hemelval, de tonen klonken mO als hemelval in de
ooren, als goddelijk gezang; ...VREUGD, v. de hem elsche zaligheid;
o. vuur aan den hemel,
inz. het weerlicht.
HEMELWAARTS, bn. naar den hemel: richt uw

blikken hemelwaarts.
HEMELWATER, o. regen: ik ben doornat van het

kernel water.
HEMISFEER, v. (...sfereh), een halfrond, de halve
aard- en hemelbol.
HEMMEN, (hemde, heeft gehemd), hem! roepen
(om de aandacht to trekkers); (ook) kuchen em de
keel to schrapen (vOOr men begint to spreken).
HEN, v. (-nen), het wijfje der hoenderachtige vogels,
inz. dat van het tamme hoer, kip : eene hen net
kiekens; een blinde hen vindt sours eene Parrot, ook
een onnoozele heeft wel eens een goeden inval; een
wuze hen legt wel eon ei in de brandnetels, de beste
kan zich verg.issen; het ei wil wijzer zrezen als de hen,
gezegd als een jong persoon eenen oudere tegenspreekt; '1 is een hen met sporen, een boos wijf.
HENNETJE, o.
HEN, pers. vnw., rn. mv., 4de nv. van zO: ziet ge hen
aankomen?; ik red hen eel vinden. [Ook in den 3den
nv. wordt dikwijls hen gebezigd; de grarnmatica's
schrijven daar eciiter het gebruik van Mtn voor.]

HEN.
HEN, bw., (gew.) niet hen of omtrent, niet bij of

omtrent, niet in de nabijheid. Vgl. HEINDE.
HENDRIK, m. (-ken), mansnaam: een brave Hendrik,
afkeurende benaming voor iemand die al te braaf
is, inz. voor een knaap die nooit aan kattekwaad
wil meedoen; goede Hendrik, zekere plant, algoede
ganzevoet (chenopodium bonus Henricus).
HENEKLEED, o. (-eren), (gew.) hennekleed.
HENEN, bw. heen. [Heen en henen worden door
elkaar gebruikt; soms heeft henen een deftiger
kleur. Evenzoo in de samenst.]
HENENBRENGEN, HENENGAAN, HENENLEIDEN,
enz. zie HEENBRENGEN, enz.
HENG, v. (-en), deurhengsel.
HENGEL, (gew.) HANGEL, m. (-s), zeker vischtuig,
een lange houten of rieten stok, aan welks eene
einde een snoer is bevestigd, dat in het midden
een verschuifbaren kurken dobber en aan het einde
een hoek heeft, hengelroede: er is tuk aan den
hengel, de visch bijt aan (ook fig.); ?net den gouden
hengel visschen, door omkoopen zijn doel zien te bereiken; — (gew.) hengsel. HENGELTJE, o. (-s).
HENGEL, v. zekere plant, geelbloemig zwartkoorn

(melampyrum vulgatuon).
HENGELAAR, m. (-s), die met den hengel vischt.

HENGELAARSTER, v. (-s).
HENGELEN, (hengelde, heeft gehengeld), met den
hengel visschen: hi). zit te hengelen; (fig.) naar jets
hengelen, pogingen doen om iets te krijgen: ze hengelt naar een man; (ook) naar iets visschen, bedektelijk naar iets vragen: hengel er maar Met zoo naar,
ik vertel het je toch niet; om jets hengelen, er om heen
draaien: de mug hengelt om de kaars.
HENGELGARDE, v. (41), (gew.) hengelroede ; elders
topgaarde geheeten.
HENGELKORF, m. (...korven), (gew.) hengselmand.
HENGELRIET, o. benaming veer Spaansch riet;
...ROEDE, v. (-n), hengel; ...SNOER, o. (-en), het
snoer van touw of paardenhaar, waaraan de hoek
van den hengel hangt; m. (ken), hengelroede.
HENGELTOUW, o. (-en), (gew.) het touw waarmede
de staart der op stal staande koeien opgehouden
wordt, staartlijn.
HENGSEL, ook HANGSEL, o. (-s), een voorwerp
waaraan jets hangt: het hengsel van een emmer (een
doofpot, een waterketel, een mend enz.), een gebogen
(metalen) handvat; het hengsel van een deur (een
luik, een venster), een scharnier, een ijzeren beslag
met oor, waarin de deur enz. hangt; (houtz.) het
ijzer waarmede de zagen van boven in het hoofd
van het zaagraam bevestigd worden; (scheepst.)
zekere ijzers aan de valpoorten. HENGSELTJE, o. (-s).
HENGSELIJZER, o. eene soort van gewalst smeedijzer, dat geschikt is voor het maken van deurhengsels, hetz. als hekijzer; ...KORF, m. (...korven),
...HAND, v. (-en), eene mand met hengsel en dek sel; ...POT, m. (-ten), pot met een hengsel; ...STOOP,
v. (...stoven), stoof met een hengsel.
HENGST, m. (-en), ongesneden mannelijk paard:

een Arabische hengst; de ridden reed op een zuarten
hengst; een rurige hengst; (fig.) een sterk en vurig
man : 't is een hengst; (ook) een groot haard- of vuurijzer.
HENGST, v. (-en), zeker binnenvaartuig.
HENGSTEBRON, v. (myth.) de bron op den Helicon, die door den hoefslag van den hengst Pegasus
ontstond en waarvan het water tot dichten bezielde,
Hippocrene: pit de hengstebron gedronken hebben, van
dichtvuur blaken.
HENGSTEN, (hengstte, heeft gehengst), hengstig
zijn (van merries); (gemeenz.) hard studeeren, blokken: hij zit te hengsten voor zijn examen.
HENGSTENBOSSEN, m, my., ook ...GRAS, o. (gew.)
zekere grassoort (deschampsia caespitosa) ; ...KEURING, v. (-en), keuring van hengsten; ...SNIJDER,
m. (-5), die hengsten castreert.
HENGSTEZEL, m. (-5), Riannetjesezel.
HENGSTIG, bn. (-er, -st), tochtig (van marries) : een

,HENZEN.
merrie moet gedekt worden eels zjj hengstig is.
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STIGHEID, v.
HENGSTVEULEN, o. (-s), mannetjesveulen.
HENKER, in. (-5), (gew.) beul; (ook) duivel.
HENNEBEI, v. (-en), ...BES, v. (-sen), (gew.) Wilde

framboos.
HENNEGAT, o. (-en), (scheepst.) de opening achter
in het schip waardoor de helmstok steekt; (ook) het
achterste afgeschoten gedeelte van de sloep, waar
de kwartiermeester zit, die het roer bestuurt.
HENNEKLEED, ook HENEKLEED, o. (-eren), (gew.)
doodskleed, lijkwade.
HENNENEI, o. (-eren), kippenei; ...HOOFD, o. (-en),
(geneesk.) klierachtig vleeschdeeltje.
HENNEP, m. zekere plant, van wier vezels men
touw en grof linnen vervaardigt (cannabis sativa):

hennep roten, braken, hekelen; braakhennep, schilhennep, benthennep, mannelijke, vrouwelijke en onzijdige
hennep; Bombay-hennep, Manilla-hennep, jute-hennep;
uitgedunde hennep, hennep waaruit men de kortee
vezels in hoofdzaak heeft verwijderd; schoongetrokken hennep, die geheel van de kortere deelen is
gezuiverd.
HENNEPAKKER, m. (-s), stuk land waarop hennep
wordt verbouwd ; us. (-5), hennepbraak ;
...BOUW, m. het verbouwen van hennep; ...BRAAK,
v. het braken van den hennep, waardoor de scheven
van de vezels worden afgescheiden; (...braken),
een houten werktuig am hennep te braken.
HENNEPEN, bn. van hennep gemaakt: door het
hennepen venster kijken, den strop om den hals krijgen,
opgehangen worden.
HENNEPGAREN, a. van hennep gesponnen garen,
waarvan b. v. zeildoek wordt geweven; ...HEKEL,
(-s), werktuig om hennep te hekelen; ...HEKELAA_R, m. (-5), ...HEKELAARSTER, v. (-s), die hennep hekelt; ...KAARDER, m. (•5), ...K.AARDSTER,
v. (-5), die hennep kaardt; ...KLOPPER, in. (-s), windinolen waarin de hennep wordt gel. -)eukt, beukmoler,;
...KOEK, m. (-en), uit hennepzaad geslagen veekoe.;
...LINNEN, o. grof linnen, van hennep geweven;
...NETEL, v. (-s), zeker plantengeslacht (galeopsis),
behoorende tot de lipbloemigen: de gemeene, de lichtgele, de smalbladige hennepnetel; ...OLIE, v. een uit
hennepzaad geslagen olie, die als geneesmiddel
wordt gebruikt; ...00GST, m. de oogst van den
hennep; ...PAKKING, v. hennep met vet doortrokken, gebruikt als pakkingstof voor luchtpompzulgers en voor de werkbussen der schroefkokers van
machines; ...PIK, v. (gew.) zekere grassoort, beemdgras (poa pratensis en trivialis); ...PLANT, v. (-en),
afzonderlijke plant van den hennep; ...ROOT, v.
(...roten), plaats waar de hennep in het water to
roten wordt gelegd; ...STOK, m. (-ken), waarmede
op den hennep geslagen wordt om dozen to broken;
...TEELT, v. het telen of aankweeken van hennep;
...VEZEL, v. (.5), de draden die uit den hennepstengel worden losgemaakt en waarvan garen gesponnen wordt; ...PINK, m. (-en), zekere vogel,
kneu (fringilla cannabina), ...WERK, o. afval van
gehekelden hennep, heede; ...ZAAD, o. (...zaden),
zaad van den hennep; ...ZEEL, o. (-en), een touw
of band van hennep; (fig.) htij is met een hennepzeel
geboren, hij is voor de galg geboren, 't is een onverbeterlijke deugniet.
HENNETASTER, m. (-5), bemoeial, albedil.
HENRI-QUATRE, m. benaming voor een korten
puntbaard.
HENS, v. my., in de scheepst. alle hens aan dek,
iedereen op dek; alle hens omlaag, alle manschappen
van dek.
HENSBEKER, ook HENZEBEKER, m. (-s), (hist.)
een groote baker die geledigd moest warden door
iemand die als lid in een gild of college ward opgenomen.
HENZEN, (hensde, is gehensd), (eig.) iemand in
eene vereeniging (hansa) opnemen; thans alleen
nog gewest. van iemand die voor het eerst eene zee

HENZEN.

HERDERSSP1N.

bevaart en bij die gelegenheid wordt ingewijd, of
van nieuwe dienstboden die bij het binnentreden
van het huis met water worden begoten.
HER, v. zie HAR.
HER, bw. hierheen: (van ruimte) in de samenst.
herwaarts, zie aldaar; hot en her, zie HOT (iste art.);
(Zuidn.) van her, opnieuw : van her beginnen; (van
tijd) van ouds her, sinds onheuglijke tijden tot nu
toe; dit is al van jaren her de gewoonte; daar spiegelt
in den breeden stroom een slot van eeuwen her, een
eeuwenheugend slot.
HERADEMEN, (heradernde, heeft herademd), weder
adem scheppen, bekomen, op zijn verhaal komen.
HERALDICUS, m. (...dici), beoefenaar der wapenkunde. HERALDIEK, v. wapenkunde. HERALDIEK,
bn. de wapenkunde betreffende, wapenkundig : heraldieke termen, de kunsttermen der wapenkunde; een
heraldiek stuk, herautsstuk. HERALDISCH, bn. heraldiek.
HERASSURANTIE, v. herverzekering.
HERAUT, m. (-en), de persoon die bij openbare
plechtigheden of feesten (het kronen van een vorst,
het begraven van een lid eener vorstelijke familie,
enz., evenzoo bij historische optochten) de afkondigingen doet; onschendbaar gezant die gewichtige
aankondigingen (b. v. oorlog of vrede) heeft te doen;
(hist.) ambtenaar, belast met het toezicht op het
voeren van wapens en het verleenen daarvan, wapenkoning.
HERAUTSSTAF, m. (...staven), staf, door den heraut
als teeken zijner waardigheid in de hand gehouden; ...STUK, o. (-ken), (wapenk.) die heraldieke
figuren welke alleen in de wapenkunde voorkomen
en gevormd worden door 1, 2 of meer lijnen, als
schildhoofd, schildvoet, faas, paal, kruis enz. (in
tegenst. met leeuwen, adelaars, rozen en andere
aan de werkelijkheid ontleende wapenfiguren).
HERBAKKEN, (herbakte, heeft herbakt), overbakken, nog eens bakken.
HERBARIUM (Lat), o. (...baria, -s), verzameling van
gedroogde planten ; (ook) kruidboek.
HERBENOEMEN, (herbenoemde, heeft herbenoemd),
opnieuw benoemen : de burgemeester is door den Koning
herbenoemd. HERBENOEMING, v. (-en).
HERBERG, v. (-en), (w. g.) logement, plaats waar
men vreemdelingen huisvest: stadsherberg; (zegsw.)
de waarheid kan geen herberg vinden; huis waar
drank in het klein wordt verkocht en waar men

(herboriseerde, heeft geherborl
seerd), planten zoeken voor een herbarium.
HERBOUW, m. het herbouwen.
HERBOUWEN, (herbouwde, heeft herbouwd), opnieuw bouwen: de verbrande kerk wordt herbouwd.
HERBOUWER, m. (4), HERBOUWSTER, v. (-s),
die herbouwt.
HERCULES, m. (fab.) een beroemde halfgod; (fig.)
't is een Hercules, een buitengewoon sterk en forsch
man; —KEVER, m. (-s), zekere zeer groote kever
met getanden hoorn, in Brazili6.14ERCULISCH, bn.
als van Hercules: een herculische gestalts; daar is
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ook andere spijs en drank verkrijgen kan: hij zit
alle avonden in de herberg. HERBERGJE, o. (-s).
HERBERGEN, (herbergde, heeft geherbergd), huis'vesten, iem. huisvesting of nachtverblijf verleenen:
ik kan zooveel menschen niet herbergen, in mijn huis
opnemen; (fig.) Adele gedachten herbergen; —
gehuisvest zijn of worden: deze weduwe, b welke
ik herberg; de stad was vol recht, gerechtigheid herbergde
daar, maar nu doodslagers. HERBERGING, v.
HERBERGIER, m. (-s), HERBERGIERSTER, v. (-s),
die eene herberg houdt, die van het herbergen van
vreemdelingen een beroep maakt, waard, waardin.
HERBERGZAAM, bn. (...zamer, -st), gastvrij : zit
herbergzaam jegens elkander; (van plaatsen) een goed
onderkomen verschaffende, bewoonbaar : het ziet er
hier niet zeer herbergzaam nit. HERBERGZAAMHEID, v.
HERBESTEDEN, (herbesteedde, heeft herbesteed),
opnieuw publiek aanbesteden. HERBESTEDING,
v. (-en).
HERBINDEN, (herbond, heeft herbonden), opnieuw,
nog eons binden.
HERBIVOOR, m. en v. (...voren), iem. die alleen
plantaardig voedsel gebruikt, vegetari6r.
HERBLOEIEN, (herbloeide, is herbloeid), opnieuw,
weder bloeien; (fig.) doze maatregelen deden den land-

bouw herbloeien.
HERBOORTESTIJL, m. (w g.) renaissancestijl.
HERBOREN, bn. wedergeboren : in Chrisi'ns herboren

worden.

HERBORISEEREN,

herculische kracht voor noodig.
HERDEELEN, (herdeelde, heeft herdeeld), opnieuw
deelen. HERDEELING, v. (-en).
HERDENKEN, (herdacht, heeft herdacht), zich iets
weder in de gedachten brengen: zjj herdacht het gebeurde; de herinnering aan iets vieren :
hopen
ons viffligjarig huwelijk feestelfik te herdenken; hulde
aan een afgestorvene of afwezige brengen: de held
werd plechtig herdacht; — (ook zelfst.) o.: er wordenplannen gemaakt tot het herdenken dezer gebeurtenis. HERDENKING, v. (-en), het herdenken.
HERDER, m. (-5), de bewaker of hoeder eener kudde,
inz. eener kudde schapen: koeherder, schaapherder;

als de herder doolt, dolen de schapen; een goed herder
sal de schapen wel scheren, maar niet villen, men

moet niet het onderste uit de kan willen hebben;
(fig.) (van God als hoeder der menschen) de Heer is
mijn herder, my zal niets ontbreken; (van Christus)
de goede Herder; (ook) geestelijke leidsman, priester,
predikant : Christus heeft gegeven sommigen tot apos-

telen, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot
herders en leeraars. HERDERTJE, o. (-s).
HERDERDOM, o. (w. g.) de gezamenlijke herders,

de herdersstand.
HERDERIN, v. (-nen), hoedster eener kudde. HERDERINNETJE, o. (-s).
HERDERINNENHOED, m. (-en), strooien hoed met
breeden rand en linten, gelijk herderinnen die dragen
of geacht worden te dragon; ...KOSTUUM, o. (...kostumes), een kostuum (voor een gemaskerd bal enz.),
nabootsende de kleederdracht der herderinnen uit
de herdersspelen en Arcadia's der 17de en 18de eeuw.
HERDERLIJK, bn. bw. wat op een herder betrekking heeft, van een herder: herderlijke tooneelen, gelijk

die, welke in herdersdichten worden geschilderd;
van een geestelijken herder: een herderlijke brief, een
schrijven door den Paus of een bisschop aan zijne
geloovigen gericht; (fig.) een herderloke raadgeving,
een gemoedelijke raad ten bate van iemands zielehell; — bw. op herderlijke wijze : iemand herderlijk
vermanen, van een geestelijke die een zijner leeken
over zijn gedrag onderhoudt.
HERDERLOOS, bn. zonder herder: herderlooze kudden; (fig.) zonder geestelijken leidsman: de gemeente
was jarenlang herderloos, maar nu heeft weder een
predikant.
HERDERSAMBT, o. (-en), het ambt van geestelijke:
hij bekleedt het herdersambt; ...DICHT, o. (-en),
...DICHTJE, o. (-s), een gedicht waarin de eenvoudige radon der herders geschilderd warden (modepozie in de 17de en 18de eeuw, in navolging der
klassieken); ...FLUIT, v. (-en), fluit van een herder:
(ook) benaming van zekere plant, waterweegbree
(alisma plantago); ...GOD, o. (fab.) de god der herders, Pan; ...HOND, m. (-en), een bepaalde soort
van hond, die ter bewaking der schaapskudden
wordt gebruikt; ...HUT, v. (-ten). waarin de herder
woont of voor het weder kan schuilen; ...JONGEN,
no. (-5), jonge helper van een herder; ...KNAAP,
no. (...knapen) jonge herder; _ROUT, m. gesprek
tusschen herders (in de litteratuur; ook in dichtmaat); ...LEVEN, o. het leven der herders; ...LIED,
o. (-eren), ...LIEDJE, o. (-s), lied dat de herders
zingen ; ...SPEL, o. ( en), (letterk.) soort van tooneelstuk waarin herders en herderinnen handelend optreden, pastorale; ...SPIN, v. (-nen), eene soort van

HERDER SSTAF.
Lange spin; ...STAF, m. (...staven), herdersstok;
(fig.) de staf van een geestelijken herder, bisschopsstaf; ...STOK, m. (-ken), een stok met een schopje
aan het einde, gelijk de herders dragen; ...TASCH,
v. (...tasschen), tasch van een herder; (ook) benaming van zekere plant, taschjeskruid (capsella bursa
pastoralis); ...VOLK, o. de herders en herderinnen;
—, (-en), een yolk van herders, nomaden; ...ZANG,
m. (-en), herdersdicht.
HERDISCONTO, o. (wisselh.) een wissel in herdisconto
geven, ten tweeden male disconteeren.
HERDOEN, (herdeed, heeft herdaan), nog eens
doen, overdoen.
HERDOOP, m. wederdoop.
HERDOOPEN, (herdoopte, heeft herdoopt), opnieuw
doopen, wederdoopen ; (ook) een anderen naam geven :
we hebben het schip herdoopt. HERDOOPER m. (-5),
wederdooper. HERD OOPIN G, v. (-en), het herdoopen.
HERDRUK, m. (-ken), nieuwe druk (van een boek):
zijn romans hebben verschillende herdrukken beleefd;
(ook) nieuwe oplaag : ook de herdruk is uitverkocht.
HERDRUKKEN, (herdrukte, heeft herdrukt), opnieuw drukken: een boek laten herdrukken.
HEREDITAIR, bn. erfelijk. HEREDITEIT, v. erfelijkheid.
HEREENEN, (hereende, heeft hereend), weder vereenigen: na een lange scheiding werden de gelieven
weder hereend; (ook) verzoenen.
HEREENIGBAAR, bn. wat te hereenigen is.
HEREENIGEN, (hereenigde, heeft hereenigd), weder
bijeenbrengen wat gescheiden was, hereenen: zij worden dour den dood hereenigd; zich hereenigen, weder
te zamen komen; (ook) verzoenen: hij zoekt de
tegenstanders te hereenigen. HEREENIGING, v. (-en),
het weder bijeenbrengen of -komen; (ook) verzoening.
HEREENIGINGSPUNT, o. (-en), plaats waar men
zich hereenigt; ...SEIN, o. (-en), sein voor de troepen
om zich te hereenigen.
HEREISCH, m. (recht.) tweede eisch; (ook) reconventioneele eisch.
HEREISCHEN, (hereischte, heeft hereischt), wedereischen; (recht.) een reconventioneelen eisch instellen. HEREISCHER, m. (-5), HEREISCHERES, v.
(-sen), (recht.) die hereischt. HEREISCHING, v. (-en),
het hereischen.
HEREMIET, m. (-en), kluizenaar.
HERENTEN, (herentte, heeft herent), opnieuw enten
(van een boom). HERENTING, v.
HERESIE, v. (-en), ketterij.
HEREXAMEN, o. (-s), een herhaald examen, een
tweede examen als het eerste niet geheel voldoende
is geweest: hij heeft na de vacantie herexamen in de
wiskunde.
HERFST, m. een der vier jaargetijden, de tijd
tusschen zomer en winter, het najaar: in den herfst
worden de appels en peren rip; (fig.) de oude dag, de
tijd waarin de levenskrachten afnemen: miin herfst
is aangebroken.
HERFSTACHTIG, bn. (-er, -st), als in den herfst:
't is herfstachtig weer vandaag.
HERFSTAVOND, m. (-en), avond in den herfst;
...BLOEM, v. (-en), bloem die in den herfst bloeit;
inz. als gewest. benaming van het langwortelig
biggenkruid (hypochaeris radicata); ...BOTER, v. boter
die in het najaar gemaakt is; ...DAG, m. (-en), dag
in den herfst; (ook) herfstige dag: 't is een echte
herfstdag, een gure, onstuimige dag; ...DRAAD. m.
(...draden), benaming der fijne, zijdeachtige draden
die in den herfst over velden en wegen zijn gespannen of in klompen door de lucht zweven, en
die het spinsel zijn van verschillende soorten van
kleine spinnen; ...GENTIAAN, v. zekere plant (gentiana amarella); ...HOEN. o. (-ders), (gew.) hoen dat
de pachter in den herfst aan zijn heer brengt;
...HOOI, o. hooi van nagras; ...HOUT, o. (plantk.)
dat gedeelte van het bout van een boomstam, hetwalk zich in het najaar vormt (in tegenst. met
voorjaarshout): het herfsthout heeft platte cellen.

HERHALINGSTEEKEN.
HERFSTIG, bn. (-er, -st), herfstachtig :
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het begint

herfstig te worden.
HERFSTKAAS, v. (...kazen) [als stofn. gmv.], kaas
die in den herfst is gemaakt; ...KWEEK, v. zeker
onkruid op zandgronden, en vooral in de rogge
voorkomende (agrostis stolonifera); ...LANDSCHAP,
o. (-pen), landschap zooals zich dit in den herfst vertoont; ...LUCHT, v. (-en), grauwe lucht in den herfst;
...MAAND, v. de maand waarin de herfst begint,
September; ...MANOEUVRES, v. my. legeroefeningen in het najaar; ...MIS, v. (-sen), najaarsmisjaarmarkt in het najaar; ...NACHTEVENING, v. (-en),
het tijdstip in het najaar (op of omstreeks 23 Sept.),
waarop dag en nacht even lang zijn; ...00FT, o.
vruchten die in het najaar rijp worden (appels,
peren enz.); ...PEER, v. (...peren), zekere zeer schoone
peer met dikke schil; ...PUNT, o. (-en), (sterrenk.)
het snijpunt van den aequator en de ecliptica,
waarop de zon bij de herfstnachtevening zich bevindt; ...ROOS, v. (...rozen), zekere plant, stokroos
(alcea rosea); ...TEEKEN, o. (-s), (sterrenk.) teeken
van den dierenriem, waardoor de zon gaat in den
herfst ; ...TIJD, m. herfst ; ...TIJLOOS, v. (...tijloozen),
zekere plant, gemeene tijloos (colchicum autumnale);
...TINT, v. (-en), de grauwe tint, waarin het landschap zich op nevelige herfstdagen vertoont;
...VISCH, v. benaming voor de platvisch die in
September doorvoed en vet uit zee terugkeert en
dicht onder de kust gevangen wordt; ...VRUCHT,
v. (-en), herfstooft; ...WEDER, guur
najaarsweder; ...ZON, v. door newels schijnende
zon.
HERGEVEN, (hergaf, heeft hergeven), opnieuw
geven, overgeven (bij het kaartspel) : ik heb een kaart
te reel, ge moet hergeven; (ook) teruggeven: deze wandelingen zullen u uwe krachten hergeven. HERGEVING, V.
HERGIETEN, (hergoot, heeft hergoten), opnieuw
gieten (van metaal enz.). HERGIETING, v.
HERGROEIEN, (hergroeide, is hergroeid), weder
groeien.
HERGROENEN, (hergroende, is hergroend), opnieuw
groen worden (van planten in de lente).
HERHAALD, bn. wat meer dan eens geschiedt: een
herhaald geklop op de deur deed mij wakker schrikken;
door herhaalde oefening heeft hij het zoo ver gebracht;
herhaalde malen, verscheidene keeren, meer dan eens:
1k heb u herhaalde malen gewaarschuwd. HERHAALDELIJK, bw. bij herhaling: hij moet herhaaldelfjk
school blifven.
HERHALEN, (herhaalde, heeft herhaald), nog eens
doen, overdoen, opnieuw hetzelfde doen : deze hewerking moet eenige malen worden herhaald; hij herhaalde
zone wandeling iederen dag; zichzelven herhalen, (van
een kunstenaar, schrijver enz.) hetzelfde onderwerp
meermalen behandelen : deze schilder herhaalt dikevffis
zichzelven; zich herhalen, nogmaals gebeuren, terugkomen: de koorts heeft zich niet herhaald; (ook) nog
eens zeggen, herzeggen, overzeggen : zif herhaalde
haar verzoek ; ik weet niet of het waar is, ik herhaal
alleen wat anderen mij hebben gezegd; ik herhaal, dat
ye u vergist. HERHALER, m. (-s), die herhaalt.
HERHALING, v. het nogmaals doeh: de politieheeft
maatregelen genomen one herhaling der ongeregeldheden
te voorkomen; bij herhaling, meer dan eens: dit is u
bij herhaling gezegd; (recht.) misdaad bij herhaling,
die meer dan eens door denzelfden persoon is gepleegd, recidive; —, (-en), hervatting van iets dat
men reeds vroeger gezegd of behandeld heeft: de
schrijver vervalt dikwifis in herhalingen.
HERHALINGSLES, v. (-sen), lesuur, gewijd aan het
herhalen van het vroeger geleerde; ...ONDERWIJS, o.
onderricht voor oudere personen om het vroeger op
school geleerde bij to houden; ...SCHOOL, v. (...scholen), school waar zulk onderricht wordt gegeven;
...TEEKEN, o. (-5), (muz.) een teeken, dat aanwijst,
dat het geheele muziekstuk of een gedeelte er van
moot herhaald worden ( 11).

HERHUWEN.

HERMENEUTIEK.

(herhuwde, heeft en is herhuwd),
(w. g.) hertrouwen.
HERIJK, m. het nog eens ijken: de herijk der maten

HERKRIJGEN, (herkreeg, heeft herkregen), weder,
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HERHUWEN,

en gewichten.

HERIJKEN, (herijkte, heeft herijkt), (maten en gewichten) opnieuw ijken. HERIJKING, v. (-en).
HERIK, ook HEDERIK, HERRIK, HERING, v.
(gew.) zeker onkruid, wilde radijs (raphanus raphanistrum), (ook) krodde (sinapis arvensis).
HERINNEREN, (herinnerde, heeft herinnerd), weder
te binnen brengen, in het geheugen terugroepen:
ik zal u het gebeurde herinneren; (ook) doen gedenken aan : ik herinnerde hem aan zUne belofte; — zich
herinneren, zich jets voor den geest halen, het zich
voorstellen: ik herinner mfj dat tooneel nog levendig;
herinnert ge u dien dag nog ?; kunt ge u hem nog herinneren?; ik herinner er mfj niets van; (ook) gedenken: Ire moet zich miner dikwijls herinnerd hebben;

herinner

u, dat ge een edelman zOt.

HERINNERING, v. het herinneren, het terugroepen

in het geheugen of de gedachten: mag ik u dit in
herinnering brengen?; aandenken, het terugdenken
aan jets dat verleden is : cle herinnering aan jets

levendig houden; deze herinnering kwelt mij dag en
nacht; gedachtenis: h# zal in de herinnering blijven
voortleven; ik heb er geen herinnering van, ik kan het
mij niet meer herinneren; — 7 (-en), wat men zich
herinnert: allerlei oude herinneringen kwamen bfj mij
op; (ook) als titel van boeken: lotgevallen en herinneringen; (ook) een voorwerp dat bestemd is om de
gedachtenis aan iem. of jets levendig te 'louden:

neem dit als eene herinnering aan ons:
HERINNERINGSVERMOGEN, o. het vermogen om

zich jets te herinneren, geheugen.
HERKAUWEN, (herkauwde, heeft herkauwd), (van
sommige dieren) andermaal kauwen, het gedeeltelijk
verteerde voedsel opnieuw verwerken : de koeien liggen te herkauwen; de herkauwende dieren, (nat. hist.)
de vijfde orde der zoogdieren, de viervoetige dieren
die hun voedsel herkauwen, waartoe ons vee, de
herten, kameelen en giraffen behooren; (fig.) herhaaldelijk over hetzelfde spreken, jets tot vervelens toe herhalen : de zaak is nu wel genoeg herkauwd.
HERKAUWER, m. (-s), herkauwend dier. HERKAUWING, v. (-en), het herkauwen.
HERKENBAAR, bn. wat te herkennen is: hij was

niet herkenbaar, zoo was hij toeyetakeld.
HERKENNEN, (herkende, heeft herkend), iem. (of
jets) weder kennen of zich herinneren, als men hem
(of het) terugziet of hoort: ik had hen in jaren niet

yezien, maar ik herkende hem dadelijk; It?). was niet
te herkennen, onkenbaar; herkent ye dit schrift ?; ik
herken zijne stem.
HERKENNING. v. (-en), het herkennen: g?). behoeft
niet bang te z jn voor herkenning, to vreezen dat men
u zal herkennen. HERKENNINGSTEEKEN, o. (-en),
teeken waaraan men lets kan herkennen; ...WOORD,
o. (-en), wachtwoord.
HERKEUREN, (herkeurde, heeft herkeurd), opnieuw
keuren. HERKEURING, v. (-en).
HERKIESBAAR, bn. geschikt, vatbaar om herkozen
te -worden: de afgetreclenen zijn weder herkiesbaar;
zich niet 'ceder herkiesbaar stollen, geen nieuwe candidatuur aanvaarden. HERKIESBAARHEID, v.
HERKIEZEN, (herkoos, heeft herkozen), opnieuw
kiezen (inz. denzelfden persoon); het kanierlid is niet
herkozen, niet weder naar de Kamer afgevaardigd.
HERKIEZING, v. (-en).
HERKOMEN, (herkwam, is herkomen), (w. g.) van
een vroegeren tijd tot op den tegenwoordigen komen,
herkomstig zijn: van de oudheid herkennen; wij eceten
niet vanwaar deze gewoonten z?jo herkoneen. HERKOMEN, o. (hist.) gebruik. gewoonte.
HERKOMST, v. afk.ornst, oorsprong: de herkomst

van dit verhaa7 is 0,1- )10,er no te gann.
HERKOMSTIG. bn . afkomstig: zijne familie is teit
Freenkrijk 1,:r1coinstig.
HERKOOP, m. wederinkoop:irzet reeht can herkoop.

krijgen, terugkrijgen : hjj heeft zfin vrfjheidhericregen
HERKRIJGING, v.
HERKRUIST, bn., (wapenk.) een herkruist kruis, een
kruis waarbij door de armen op eenigen afstand
van de uiteinden dwarsarmen gaan, en waarvan dus
ook iedere arm een kruis vertoont.
HERLAAR, m. (-5), (Zuidn.) zekere boom, haagbeuk

(carpinus betulus).
HERLEEREN, (herleerde, heeft herleerd), opnieuw
leeren, nog eens overleeren : zijn les herleeren.
HERLEIDBAAR, bn. wat herleid kan worden: (rek.)

die breuk is niet herleidbaar.
HERLEIDEN, (herleidde, heeft herleid), tot een anderen vorm terugbrengen : (wisk.) een break (een alge-

braIsche formule) herleiden, deze tot de eenvoudigste
gedaante terugbrengen, zonder dat bij die bewerking
de waarde verandert ; maten (gewichten, munten) her-

leiden, hunne waarde in een andere eenheid uitdrukken. HERLEIDING, v. (-en), het herleiden : de herleiding van franken tot guldens; (ook) een wiskunstig
vraagstuk, waarbij eene formule herleid moet worden : een moeilijke herleiding.
HERLEVEN, (herleefde, is herleefd), opnieuw leven,
tot het leven terugkeeren : de schijndoode herleefde;

de lentezon deed de natuur herleven; de ouders herleven in hun kinderen; tot den vorigen bloei terugkeeren : handel en scheepvaart heileefden; herademen,
bekomen: ik herleefde toen die vrees voorbtj was. HERLEVING, V. het herleven: de herleving der schilderku.nst.
HERLEZEN, (herlas, heeft herlezen), nog eens lezen,
overlezen : ik heb het boek gelezen en herlezen. HERLEZING, v. (-en), overlezing.
HERMAKEN, (hermaakte, heeft hermaakt), opnieuw
maken, overmaken. HERMAKING, v.
HERMALEN, (hermaalde, heeft hermalen), nog eens

malen, opnieuw malen. HERMALING, v.
HERMANDAD (Sp.), v., de heilige Hermandad, de
politie. [Oorspr. een verbond tusschen de steden van
Kastilie en Aragon tegen den roofzieken adel, dat
in de 16de eeuw tot een soort van gendarmerie
afdaalde.]
HERMANSKRUID, o. (gew.) zekere plant.
HERMAPHRODIET, m. en v. (-en), een mensch of
diet dat beide geslachten in zich vereenigt. HERMAPHRODITISME, o. het verschijnsel der tweeslachtigheid.
HERMELIJN, m. (-en), zeker roofdier, een soort van
wezel (mustela erminea), welks huid een fraai bont
oplevert ; HERMELIJNTJE, o. (-s);
o. het bont van den hermelijn (sneeuwwit
met een zwarte punt aan den staart): een purperen
mantel, net hermelijn gevoerd; (ook als pelswerk in
de wapenk., voorgesteld door een zilver (of Wit)
veld, bezaaid met zwarte hermelijnstaartjes of
-vlokjes) : in hermelijn een roode fans; het ?capen der

hertogen van Bretagne is een schild bezaaid met hermelUn.
HERMELIJNBONT, o. bont van den hermelijn.
HERMELIJNEN, ha. van herinelijn: een herneelijnen
mantel.
HERMELIJNSTAARTJE, o. (-s), (wapenk.) een zwart
vlokje van bepaalden vorm, gewoonlijk een zeer
spits toeloopend driehoekje met een punt aan de
basis en drie stippen on den top ; ...STEEK, m.
(...steden), (handw.) zekere steek bij het haken,
waarbij het witte patroon door zwarte moezen wordt
afgewisseld.
HERMELIJNSVEL, o. (-len), de huid van een hermelijn.
HERMELIJNVLOKJE, o. (-s), (wapenk.) hermelijnstaartje, ...VOET, m. (-en), (van paarden) een wit been
waarop donkere of zwarte stippen aanwezig zijn.
HERMENEUTIEK, v. de wetenschappelijk_e verkiaring der re2•el en en liulpinicidelen die bij de uitlegkunde gebruikt worden, de theorie der exegese, inz
der uitiegging des bijbels.

HERMESZUIL.
HERMESZUIL, v. (-en), (hist.) zuil met het borstbeeld van Hermes of andere goden, in de oudheid
in Griekenland langs de wegen geplaatst; (thans,
in de bouwk.) een naar beneden smaller toeloopende, vierkantige pijler, die ter versiering aan
bouwwerken of meubelen wordt aangebracht.
HERMETEN, (hermat, heeft hermeten), opnieuw
meten. overmeten. HERMETING, v. (-en).
HERMETISCH, bn. bw., in de uitdr. hermetisch gesloten en hermetische sluiting, zoodanig afgesloten dat er
geen lucht in kan doordringen, luchtdichte sluiting.
[Zoo genoemd naar den Egyptischen god Hermes
Trismegistus, aan wien men de kunst toeschreef
van door magische zegels schatten en vaatwerk
ontoegankelijk te kunnen maken.]
HERMIJN, m. (-en), (Zuidn.) herrnelijn.
HERMITAGE, v. (-s), kluizenaarshut, verblijfplaats
van een heremiet; (ook) zekere fijne (witte en roode)
Fransche wijn, afkomstig van het gebergte l'Hermitage aan de RhOne.
HERMOES, ook HEERMOES en HERINGMOES, v.
zeker lastig onkruid, akker-paardenstaart (equisetum

arvense).
HERMUNTEN, (hermuntte, heeft hermunt), opnieuw
munten, overmunten. HERMUNTING, v. (-en).
HERNEMEN, (hernam, heeft hernomen), wedernemen, terugnemen : de vesting werd hernomen; hervatten, het woord wader opvatten: hij hernam het
woord; en waartoe zou dat dienen? hernam ze. HERNEMING, v.
HERNHUTTER, m. (-s), zekere Christelijke secte,
afkomstig uit Herrnhut in Saksen, ook Moravische
broeders geheeten : het broeder- en zusterhuis der Hernhutters (te Zeist); (zegsw.) yij zit inners geen Herehutter?, gezegd als iemand niet laat afdingen; (ook)
benaming van zekere taartjes: wilt ye nog een
Bernhat tertje HERNHUTTERPAPIER, o. eene soort
van donker-gemarmerd papier.
HERNIEUWEN, (hernieuwde, heeft hernieuwd), vernieuv em. opnieuw maken of bouwen. HERNIEUAV (-s), die hernieuwt. HERNIEUWING, v. (-en).
HERNOMMEREN, (hernommerde, heeft hernommerd), ook HERNUMMEREN, opnieuw van nommere voorzien, overnommeren. HERNOMMERING,
v . (-en).
HERON, m my. zie HEROS.
HEROTEK, bn. bw. (-er, -st), heldhaftig hij now
cen herolek besluit; (fig.) een heraek middel, een geneesmiddel van groote kracht, van groote uitwerking.
HEROISME. o heldenmoed, heldhaftigheid.
HEROPENEN, (heropende, h eeft heropend), wederom
opened, opnieuw openstellen : de winkel wordt aanstaande week heropend. HEROPENING, v.
HEROS (Gr.), m. (heroen), vergode held der oudheid,
halfgod (als Hercules, Castor en Pollux, Theseus enz.).
HEROVERAAR, rn. (-5), die iets herovert.
HEROVEREN, (heroverde, heeft heroverd), opnieuw
veroveren, weder terugwinnen: de veldheer wilt de

verloren vesting seeder te heroveren; het vaandel werd
heroverd; hij zocht zijn oude plants te heroveren, weder
te verkrijgen. HEROVERING, v. (-en).
HERPES, m. (geneesk.) eene soort van huiduitslag.
HERPETISCH, bn. op herpes gelijkende: dauwworm
is een herpetisch, besmettelijk nitslag. HERPETOLOGIE,
v. (geneesk.) de kennis van den herpes; (nat. hist.)
de kennis en beschrijving der kruipende dieren.
HERPLAATSEN, (herplaatste, heeft herplaatst),
nog eens plaatsen, wederom plaatsen : eene wirertentie herplaatsen wegens misstelling; (mil.) op de
vroegere plaats brengen: herplaatst—geweer !, geweer
aan de linkerzijde. HERPLAATSING, v.
HERPLANTEN, (herplantte, heeft herplant), opnieuw
planten, overplanten. HERPLANTING. v.
HERPOTEN, (herpootte, heeft herpoot), herplanten.
HERPOTING, v.
HERPRIJZEN, (herprees, heeft herprezen), nog eens
prijzen, opnieuw prijzen: hij wordt van iedereen ge-

prezen en herprezen.

HERSENSCHUDDING.
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HERRE, v. (-n), zie HAR.
HERRIE, v. drukte, opschudding, verwarring: wat

is er een herrie op straat; maak nietzoo'n herrie; herrie
schoppen, opschudding maken; zakkenrollers hebben
van de herrie gebruik gemaakt om hun slag te slaan.
HERRIJZEN, (herrees, is herrezen), wederom oprijzen, herleven: hjj is uit den dood herrezen.
HERROEPBAAR, bn. voor herroeping vatbaar, herroepelijk. HERROEPBAARHEID, v.
HERROEPELIJK, bn. wat herroepen kan worden.
HERROEPELIJKHEID, v.
HERROEPEN. (herriep, heeft herroepen), weder
intrekken : een besluit (of een wet) herroepen; zij heeft
haar lastertaal herroepen, verklaard dat het beweerde
onwaar was; de ketter werd gedwongen zijn dwaalbegrippen te herroepen. HERROEPING, v. (-en), intrekking. HERROEPINGSTEEKEN, o. (-5), (muz.)
herstellingsteeken,
HERSCHATTEN, (herschatte, heeft herschat), opnieuw schatten. HERSCHATTER, m. (-5), die herschat. HERSCHATTING, v. (-en).
HERSCHEPPEN, (herschepte, heeft herschept), weder
opscheppen.
HERSCHEPPEN, (herschiep, heeft herschapen), van
gedaante doen veranderen : hij herschiep de zaal in

een bloementuin; de meisjes werden in feeen herschapen; de aarde was als in een parades herschapen.HERSCHEPPER, m. (-s), die herschept. HERSCHEPPING,
v. (-en), gedaanteverwisseling, metamorphose.
HERSCHOUW, v. tweede schouw vanwege het
polderbestuur.
HERSCHOUWEN, (herschouwde, heeft herschouwd),
opnieuw schouwen, ten tweeden male schouwen
(van dijken en wateringen).
HERSCHRIJVEN, (herschreef, heeft herschreven),
opnieuw schrijven, nog eens schrijven. HERSCHRIJVING, v.
HERSE, v. (-n), (Zuidn.) gierst, gierstplant; vgl.
HEERS.
HERSENBEELD. o. (-en), (w. g.) hersenschim; ...BEKKEN, m. (-5), hersenpan; ...BEROERTE, v. (geneesk.)
beroerte, ontstaan door aandrang van bloed naar
de hersenen ; ...BESCHERMER, m. (-s), (heelk.) zeker
werktuig, vroeger bij de schedelboring in gebruik:
...BREUK, v. (geneesk.) waarbij een deel der hersenen
uit den gewonen stand is verzakt.
HERSENEN, HER SENS, ook HARSENEN, HARSENS, v. mv. (ontl.) de in de schedelholte gelegene
weeke zenuwmassa, die het uitgangspunt is van
alle gewaarwordingen: de groote en kleine hersenen,
met het verlengde merg de hoofdafdeelingen der
hersenen; iemand de hersens inslaan, hem doodslaan;
(als zetel van het verstand) : 't is of ze geen hersens
heeft, van iem. die niet nadenkt; hoe kan het in ge-

zonde hersens opkonzen !, het scheelt hem, in de hersens,
(gew.) hi)* is in zUn hersens (gepikt), hij is krankzinn
H EiRgi ENHOLTE, v. (-n), (anti.) een der holten in de
hersenen; ...KLIER, v. (-en), (ontl.) pijnappelklier;
...KOORTS, v. (-en), (geneesk.) koorts tengevolge
van ziekte der hersenen; ...KRUID, o. zekere plant,
nieskruid (helleborus niger).
HERSENLOOS, bn. (...loozer, -t), zonder hersenen,
geen verstand hebbende : hersenlooze schrYvers, (ook)
blijk gevende van gemis aan verstand, onzinnig:

hersenlooze yedachten; een hersenloos boek.
HERSENONTSTEKING, v. (-en), (geneesk.) ontsteking der hersenvliezen of der hersenen zelf; ...PAN,
v. (-nen), dat deel van den schedel, hetwelk de
hersenen omsluit.
HERSCHENSCHIM, v. (-men), droombeeld, onberede-

neerde gedachte, iets dat alleen in de verbeelding
bestaat of mogelijk is: dat plan is niets dan eene
herschenschim. HERSENSCHIMMIG, bn. (-er, -st),
denkbeeldig, ingebeeld.
HERSENSCHUDDING, v. (-en), (geneesk.) eene aandoening der hersenen, tengevolge van geweld van
buiten (een slag op de hersenpan, een val enz.):

HERSENSPOOK.

HERTSHOORN.

...SPOOK, o. (...spoken), hersenschim ; ...VERKOUDHEID, v. (...heden), verkoudheid in het hoofd;
...VERWEEKING, v. (-en), (geneeslr.) gedeeltelijke
of geheele verweeking der hersenen, waarvan v erlamming en verstoring der zenuwwerking het gevolg is.
HERSENVLIES, o. (...vliezen), (ontl.) een der vliezen
die de hersenen omgeven: het harde, het weeke hersenrolies; —DRUKKER, m. (-s), (heelk.) zeker werktuig
om bij de schedelboring het harde hersenvlies neer
to drukken.
HERSENWOEDE, v. (w. g.) razernij, waanzin;
...ZIEKTE, v. (-n), (geneesk.) ziekte van de hersenen;
(ook) krankzinnigheid.
HERSMEDEN, (hersmeedde, heeft hersmeed), opnieuw smeden, oversmeden; (fig.) overmaken.
HERSMELTEN, (hersmolt, heeft hersmolten), opnieuw smelters, oversmelten. HERSMELTING, v.
• HERSPELEN, (herspeelde, heeft herspeeld), opnieuw
spelen, overspelen. HERSPELING, v.
HERSTEL, o. het herstellen : ik wensch u geluk met
1418 herstel; hij gaat naar buiten tot herstel van gezond-

HERTACHTIG, bn. op een hert gelijkende; (inz. zeffst.
gebruikt) de hertachtigen, een der groepen van herkauwende dieren, welke de herten en muskusdieren
omvat.
HERTE, o. (-n), (Zuidn.) hart.
HERTEBEEST, o. (-en), hert; (ook) in den worm
HARTEBEEST, eene soort van antilope in Z.-Afrika
(acronotus caama); ...BOUT, m. (-en), bout, een stuk
vleesch van de dij van een heft; ...BUFFEL, m. (-s),
zekere Afrikaansche antilope (antilope bubalus);
...BUIK, m. (-en), (van paarden) een buik die naar
achter steeds in omvang afneemt en bij de flanken
is opgetrokken; ...GEIT, v. (-en), (w. g.) gazelle, antilope; ...KOP, m. (-pen), kop van een hert.
HERTELLEN, (hertelde, heeft herteld), opnieuw tellen, overtellen. HERTELLING, v.
HERTENHALS, m. (...halzen), (van paarden) een
to lange pals waarvan de kam bijna recht en de
onderrand naar beneden gebogen is; ...JACHT, v.
(-en), het jagen op herten; op de hertenjacht gaan;
...KAMP, m. (-en), een afgeperkt stuk land, waarbinnen herten gehouden worden; ...NET, o. (-ten),
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heid;

zo

vroegen om herstel van grieven.

HERSTELBAAR, bn. wat herstellen kan of hersteld
kan worden, vatbaar voor herstel.
HERSTELLEN, (herstelde, heeft en is hersteld),
weder in den vorigen toestand plaatsen of terugbrengen: iemand in zijn eer herstellen; alles werd in
den vorigen staat hersteld; den vrede (de rust enz.) herstellen, maken dat er weder vrede (rust enz.) heerscht;
(mil.) de gelederen herstellen, de verdubbelde gelederen weder tot een terugbrengen; (ook) weder in
orde brengen, repareeren: het dak moet hersteld worden; die jas is niet meer to herstellen; zich herstellen,

zjjne bedaardheid herwinnen, van de schrik bekomen enz.: die tiding deed hem verbleeken, maar hfj
herstelde zich spoedig ; zich weder in slagorde stellen:
het overhoop geworpen korps herstelde zich op eenigen
afstand; —
weder gezond worden, genezen : zij zal wel niet
weder herstellen, niet beter worden; ik ben geheel hersteld; een herstellende zieke.

HERSTELLER, m. (.5), die herstelt, in den vorigen
toestand terugbrengt: de hersteller der vrijheid, eeretitel van verschillende vrijheidshelden (Willem I,
Washington e. a.); die lets dat gebroken is maakt,
repareert: hersteller van rijwielen.
HERSTELLING, v. (-en), het herstellen : herstelling
van eer, rehabilitatie; de herstelling der orde; reparatie : er zfin groote herstellingen aan het huis noodig;
genezing: wees gelukgewenscht net uwe herstelling.
HERSTELLINGSOORD, o. (-en), plaats waar zieken
genezing zoeken : een herstellingsoord voor zenuwtoders, ...TEEKEN, o. (-s), (muz.) het teeken waardoor in muziekschrift wordt aangeduid, dat de werking van een voorafgaand verplaatsingsteeken is
opgeheven
HERSTEMMEN, (herstemde, heeft herstemd), opnieuw stemmen, overstemmen tusschen twee candidaten, die bij de eerste verkiezing niet de volstrekte
meerderheid verkregen. HERSTEMMING, v. (-en),
het herstemmen : onze candidaat komt in herstemming.
HERSTEMPELEN, (herstempelde, heeft herstempeld), opnieuw stempelen, overstempelen. HERSTEMPELING, v. (-en).
HERT, o. (-en), zeker bekend zoogdier (cervus), behoorende tot de orde der herkauwers, dat in de
bosschen leeft en zeer rank van bouw en vlug van
bewegingen is; inz. heet het mannetje (dat een gewei draagt) hert, het wijfje hinde: jacht maken op een
hert; herten en retht; (nat. hist.) als benaming van

een der geslachten der hertachtige dieren, waartoe,
behalve het gewone of edelliert, o. a. gerekend worden het rendier, de eland, het damhert en de ree;
— vliegend hert, zekere groote kever, wiens bovenkaken op het
\\- ei van een hert gelijken (lucanus

cervus). HERTJE, o. (-6).

(jag.) net om herten to vangen; ...PAD, o. (-en),
(jag.) de weg dien het vluchtende hert gekozen
heeft; ...PASTEL v. (-en), pastei van herte(n)vleesch
bereid; ...VLEESCH, o. zie HERTEVLEESCH.
HERTEPAARD, o. (-en), zekere Afrikaansche antilope, gnoe (catoblepas gnu); ...POOT, m. (-en), poot
van een hert; (ook nagebootst) een vouwbeen met
een hertepoot; ...STIER, m. (-en), hertepaard.
HERTEVLEESCH,
ook HERTENYLEESCH, o.
vleesch van een of meer herten.
HERTEZIEKTE, v. zekere ziekte van paarden, ook
rechtstfjvigheid geheeten; ...ZWIJN, o. zie HERT-

ZWIJN.

HERTIMMEREN, (hertimmerde, heeft hertimmerd),
opnieuw timmeren. HERTIMMERING, v. (-en).
HERTOG, m. (-en), hooge adellijke titel in verschillende Europeesche landen, doch niet in Nederland: de Hertog van York; (ook) bestuurder van een
hertogdom, thans als titel van sommige regeepande
vorsten, in rang volgende op de Groothertogen: de
oude Hertogen van Brabant; de Hertog van SaksenCoburg; (hist.) legeraanvoerder. HERTOGJE, o. (-s).
. HERTOGDOM, o. (-men), landschap, gebied, dat
onder een hertog staat: het hertogdom Brunswijk.
HERTOGELIJK, bn. aan een hertog toekomende,
van een hertog: een hertogelijke kroon; het hertogelijk
slot; van een hertog afkomstig, door hem uitgevaardigd enz.: een hertogelijk besluit.
HERTOGIN, v. (-nen), gemalin of dochter van eenen
hertog.
•
HERTOGSKROON, v. (—kronen), eene kroon zooals
de hertogen die boven hun wapen voeren, in vorna
met een koningskroon overeenkomende, doch geheel
met purper gevoerd.
HERTOOIEN, (hertooide, heeft hertooid), opnieuw

tooien. HERTOOIING, v.
HERTREKKEN, (hertrok, heeft hertrokken), (kooph.)
opnieuw trekken, terugtrekken (van een wissel):
een van non-betaling geprotesteerden wissel hertrekken,
een herwissel trekken op den trekker van den niet

betaalden wissel. HERTREKKING, v.
HERTROUW, m. het hertrouwen.
HERTROUWEN, (hertrouwde, heeft en is hertrouwd), opnieuw trouwen, andermaal huwen : zijn

vrouw is overteden,

naar hij is hertroutcd. HER-

TROUWING, v.

HERTSGEWEI, o. het gewei van een hert; ...1100I,

o. zeker plantengeslacht (hypericum), waarvan in
ons land verschillende soorten voorkomen, o. a. het

doorboord hertskooi of St.-Jani,kruid.
HERTSHOORN, ...HOREN, m. (-en, -s), horen van
een hert; (oak) benaining van sommige planten, nl.
eene soort van weegbree (plantago maritime), oak zeehartshoorn geheeten, en kruipend hartshoorn, de heftshoornkers; — o. gmv. de stof waaruit de hertshoorn
bestaat : inesheften van hertsizoorn, geest van herts-
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HERTSHOORN.

HET.

hoorn, een vlugzout, uit hertshoorn bereid; olio van
hertshoorn, eene stinkende olie.
HERTSHOORNEN, bn. van hertshoorn.
HERTSHOORNGELEI, v. eene gelei van in water
opgelost, geraspt hertshoorn; ...KERS, v. zekere
plant, de gewone varkenskers; ...ZOUT, o. uit hertshoorn bereide koolzure ammonia.
HERTSLEDER, ...LEER, o. leder, van hertevel gemaakt.
HERTSLEDEREN, ...LEEREN, bn. van hertsleder:
(zegsw.) men maakt Been hertslederen broek van de
huid van een wild varken, men kan het onmogelijke
niet doen.
HERTSTONG, v. zekere plant, eene soort van tong.
varen (scolopendrium vulgare); ...TRANEN, m. mv.
eene gele vloeistof die uit de oogen der herten komt
en ads geneesmiddel voor de vallende ziekte gebruikt
wordt; ...VANGER, m. (-s), zie HARTSVANGER.
HERTZWIJN, ook HERTEZWIJN, o. (-en), eene
soort van varken, dat in Indie (o. a. op Celebes)
voorkomt (sus babirussa).
HERVATTEN, (hervatte, heeft hervat), weder opvatten, opnieuw beginners : de werkstakers hebben
het werk hervat; laten wij ons gesprek weder hervatten,
het gesprek, dat een oogenblik rustte, weder voortzetten; nog eens doen, overdoen : ge moet het eens
hervatten, uw bezoek herhalen, nog eens terugkomen.
HERVATTING, v.
HERVEILEN, (herveilde, heeft herveild), nog eens
veilen overveilen: het perceel wordt herveild. HERVEILING, v. (-en).
HERVERZEKEREN, (herverzekerde, heeft herverzekerd), (van assurantie-maatschappijen) een gedeelte
van het op een perceel verzekerde bedrag weder
btj andere maatschappijen verzekeren, om de risico
minder groot te maken, reassureeren : de fabriek is
voor f 100,000 verzekerd, maar er is f 50,000 van herverz,ekerd. HERVERZEKERING, v.
HERVINDEN, (hervond, heeft hervonden), terugvinden, wedervinden. HERVINDING, v.
HERVORMD, bn. van vorm vernieuwd, inz. van
den door Luther, Calvijn en andere hervormers gewijzigden Katholieken godsdienst: de Hervormde leer
(in tegenst. met de R. K. leer); (inz. van de door
de volgelingen van Calvijn beleden leer) Gereformeerd; de Hervormde Serk (in tegenst. met de Lutherschen, Remonstranten, Doopsgezinden enz.);
een Hervormd predikant; hij is Hervormd.
HERVORMDE, m. en v. (-n), iemand die de leer van
Calvijn is toegedaan, die lidmaat is van de Hervormde kerk.
HERVORMEN, (hervormde, heeft hervormd), iets
een nieuwen vorm geven, het veranderen, verbeteren (inz. gezegd van de Reformatie der R. K. kerk):
de kerk hervormen; (ook) reorganiseeren: het leger
(het tooneel, eene maatschappjj enz.) hervormen. HERVORMER, m. (-5), die hervormt : Luther, de groote
hervormer; Lycurgus was de hervormer van Sparta.
HERVORMING, v. het hervormen, inz. de Reformatie
der R. K. kerk in de 16de eeuw : de Hervorming is
begonnen in Zwitserland en Duitschland; de voorloopers
der Hervorming, Hus, Savonarola enz.; de geschiedenis der Hervorming; —, (-en), verandering, verbetering; de nieuwe minister bracht verschillende hervormingen in het bestuur.
HERVORMINGSDAG, in. (-en), de gedenkdag van
het aanplakken der stellingen van Luther aan de
slotkapel to Wittenberg, welk feit als uitgangspunt
van de Hervorming wordt beschouwd (31 October);
...FEEST, o. (-en), feest ter herdenking der Hervorming; ...PLAN, o. (-nen), voornemen tot het aanbrengen van hervormingen; (ook) ontwerp voor
hervormingen; ...TIJD, m. de jaren waarin de Hervorming tot stand kwam; ...WET, v. (-ten), wet ter
hervorming van iets.
HERVOUWEN, (hervouwde, heeft hervouwd), opnieuw vouwen, overvouwen.
HERVRAGEN, (hervraagde en hervroeg, heeft her-

vraagd), opnieuw vragen, andermaal vragen. HER.
VRAGING, v.
HERWAARTS, bw. hierheen : hjj komt herwaarts;
zif liepen her- en derwaarts, ginds on weer.
HERWEGEN, (herwoog, heeft herwogen), opnieuw
wegen, over wegen.
HERWINNEN, (herwon, heeft herwonnen), terugwinnen, wederom verkrijgen: de stad werd herwonnen; hid heeft min achting herwonnen. HERWINNING,
v. (-en).
HERWISSEL, m. (-s), (kooph.) wissel die op den
trekker hertrokken wordt, ter vervanging van een
geprotesteerden of niet betaalden wissel, onder verhooging van het bedrag met alle op den onbetaalden wissel gevallen kosten; —RECUT, o. het recht
om een herwissel to mogen trekken.
HERZAMELEN, (herzamelde, heeft herzameld), opnieuw bijeenzamelen, - bijeenbrengen. HERZAMELING, v.
HERZEGGEN, (herzeide, heeft herzegd en herzeid)
nog eens zeggen, herhalen. HERZEGGING, v.
HERZIEN, (herzag, heeft herzien), nauwkeurig overzien, ten einde de fouten te ontdekken en to verbeteren: ik heb min boek geheel herzien; nieuwe, herziene uitgave; eene wet herzien. HERZIENER, m. (-s),
die herziet. HERZIENING, v. (-en), het herzien, wijziging, verbetering : de herziening der grondwet.
HES, m. (-sen), bewoner van het landschap Hessen
in Duitschfand.
HES, v. (-sen), zeker kleedingstuk (van jongens),
kiel. ITESJE, o. (-5).
HESITEEREN, (hesiteerde, heeft gehesiteerd), aarzelen, in twijfel zijn wat to doen.
HESP, v. (-en), hieltje van eene ham; (Zuidn.) ham,
achterschenkelstuk van een varken.
HESPERIDEN, v. my. (fab.) de dochters van Hespenis (de Nacht), die in den tuin der goden in het
verre Westen de gouden appelen van Hera (Juno)
bewaakten.
HESPERIE, o. het avondland (bij de oude Grieken
Italie, bij de Romeinen Spanje).
HESSELING, m. (-en), zekere visch, die gelijkt op
elft en haring (cyprinus alburnus), ook esseling, nesteling en meun geheetert.
HESSELTER, m. (-5), (Zuidn.) zekere boom, haagbeuk (carpinus betulus).
HESSONIET, m. zie ESSONIET.
HET, ook 'T, pers. vnw. 3de pers., o. enk.1ste, 3de
en 4de nv.: het is uit; het z(j zoo; het was op een Zondag; het moet gebeuren; waar is het?; haar kind keep
honger, geeft het een stuk brood; wie zal het doen;
en de vogelen des hemels kwamen en aten het op; ik
heb het niet noodig; ook om iets aan to duiden dat
men niet nader kan of wil noemen : het doet me daar
zoo'n pin; hebt ge het at gehoord ?; daar hebben we
het; 14 maakt het te bent; aldus onafscheidelijk verbonden met allerlei werkwoorden: het aanleggen;
het afleggen; het verliezen; het gewonnen geven; het
moeten bezuren; het duur bekoopen; het besterven; het
uithouden; het verdraaien; het er bij laten; het eens
zijn met; het in het hoofd krijgen; het nets hebben; het
voorzien hebben op; het maken, enz.; ook als onbepaald
onderwerp der werking bij oneigenlijk onpers. ww.:
het verwondert mij; het gaat Mtn goed; het zal hem
vergaan; ook met volgenden verkiarenden zin: het verheugt mij, dat gfj komt; het is niet goed, dat de mensch
alleen zY; het is niet alles goud, wat er blinkt; als
praedicaat (dikwijls zonder overeenstemming in geslacht met het onderwerp) : het is een groot dier,
het was een oude man; het zijn mijn kinderen; het
waren moeilYke dagen; als aankondiger van het logische onderwerp van den zin (thans ongebruikelijk,
behalve in enkele uitdrukkingen, en door het bw.
er vervangen) : het waren twee koningskinderen, die
hadden elkander zoo lief; het zal vrede zin; het was
eb, vloed;
onbep. vnw. (als onbepaald onderwerp der werking bij onpers. ww.): het d,ndert; het regent; het
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fineeuwt, het heeft gevroren; het waait hard; het lekt,

enz.; —

bepalend lidw. (het o. van de): het vuur brandt;
het nieuwe huis; op het land; over het water; van het
begin tot het einde; met het grootste genoegen; men
moet het goede doen en het kwade haten; dit is het
mine; (in bw. uitdr.) ho was er het eerst; wie van
beiden is het grootst?
HETAERE, v. (-n), (hist.) (bij de oude Grieken)
vrouw die in vrijen omgang met mannen leefde,
boeleerster.
HETERARCHIE, v. heerschappij van den vreemdeling over den inlander.
HETERODOX, bn. van het leerstellig geloof afwijkende, onrechtzinnig (in tegenst. met orthodox):
heterodoxe stellingen. HETERODOXIE, v. onrechtzinnigheid.
HETEROGEEN, bn. ongelijksoortig (in tegenst. met

homogeen) : heterogene bestanddeelen.

bn. van verschillende gedaante:
HETEROMORPHISME, o.
(scheik.) de eigenschap van sommige stollen om in
twee of drie wezenlijk verschillende kristalvormen
to kunnen kristalliseeren.
HETGEEN, bepaling-aank. vnw. (o. van degene),
datgene wat: hetgeen gij ziet is het park van het kasteel; ik bljf bfj hetgeen ik gezegd heb; —
betr. vnw. hetwelk: hetgeen op hetzelfde neerkomt;
HETEROMORPH,

heteromorphe kristallen.

leve een gezelschap, dat niet onder het getal der graNen blijft, hetgeen niet boven dat der muzen gaat.
HETMAN, m. (-s), aanvoerder, hoofdman bij de
Kozakken.
HETTE, v. zie HITTE.
HETWELK, betr. vnw. (o. van dewelke), wat, hetgeen, dat : zone meening werd door niemand gedeeld,

hetwelk hem zeer ontstemde; een onosterdzaad, hetwelk
wel het minste, is onder al de zaden ; het evangelie hetwelk
van mij verkondigd is.
HETZELFDE, bepaling-aank. vnw., dat overeenstemming of identiteit uitdrukt (o. van dezelfde):

wonen in hetzelfde huis; ik ben van hetzelfde gevoelen.
HETZELVE, aanw. vnw. (o. van dezelve), (w. g.)
dit, het : niemand konde het boek openen, noch hetzelve
inzien; en als de ouders het kindeken Jezus inbrachten,
zoo nam hij hetzelve in zOne armen en loofde God.
HETZIJ, vw. of: hetzij hid wil of niet, het gebeurt
tech; hetzij warm of koud; hetzij dit, hetzY dat.
HEUG, v. lust, zin, in de uitdr. tegen heug en meug,
met tegenzin : iets tegen heug en meug opeten.
HEUGEL, m. (-s), haal (in den schoorsteen), de platte
ijzeren reep met tan den of gaten, waaraan het hangijzer of de waterketel door middel van een haak
gehangen wordt; (ook) een getande ijzeren reep, die
door raderwerk wordt voortgewonden (b.v. in een
dommekracht om aware lasten op te heffen, in
houtzagerijen om de slede met het zaaghout vooruit te schuiven, bij verstelbare balansen om de
balans hooger of lager to kunnen plaatsen enz.);
—HAAK, m. (...haken), een losse haak die door
den hengel wordt gestoken en waaraan de ketel
over het vuur wordt gehangen.
HEUGEN, (heugde, heeft geneugd), in het geheugen
zijn, in herinnering blijven : het heuyt nog als de

day van gisteren; den meesten onzer heugt het, hoe geheel Europa door de woecle des oorlogs yeteisterd is;
dat sal a heugen, daar zult ge nog lang een onaangename herinnering aan hebben, het zal n berouwen.
HEUGENIS, v. herinnering: ik heb er yeen heuyenis
van, ik herinner het nalj niet meer.
HEUGLIJK, bn. (-er, -st), verbl(jdend, tot blijdschap
stemmend een heuglijke gebeurtenis, een heugliike
soak, waarover men zich verheugt; een keuglijk
feest, dat met reden luisterrijk wordt herdacht.
IIEUGLIJKHEID, v.
HEUKEL, m. (-Si, (gew.) zekere heester met stokelige bladeren, hulst (ilex aptifolium); —DOORN, na.
.$), (gew.) zekere doornige heideplant, eene soort
van stekelbrem (yenista anglica).

HEURST.
(heukte, heeft geheukt), (gew.) in bet
klein verkoopen. HEUKER, m. ( - s), (gew.) iem. die
heukt : graan - of meelhandelaar die in het klein
aan winkeliers on bakkers verkoopt; (ook) slijter in
HEUKEN,

kruidenierswaren. HEUKERIJ, v. (gew.) het heuken.
HEUL, m. zekere plant, maankop : zwarte heul
(papaver somniferum); ridge heul (papaver argemone).
HEUL, o. hulp, toevlucht, troost: hij zoekt zijnheui
bij God; dat is min heul en troost; ik vind er gees
heal aan.
HEUL, v. (-en), opening in een dijk om gemeenschar
to brengen tusschen twee door dien dijk gescheiden
wateren, inz. een overwelfde of door een brug overdekte opening; (ook) kleine brug. HEULTJE, o.(-s).
HEULBLOEM, v. (-en), heul, maankop, klaproos;
...BOL, m. (-len), hen], maankop; (ook) de vrucht
van den heul, ook slaapbol geheeten.
HEULEN, (heulde, heeft geheuld), samenspannen:
met den vijand heulen, in verbinding staan met den
vijand en dozen hulp verleenen, (Zuidn.) te zamen (off
ondereen) heulen, het eons zijn : ze heulen ondereen

als de hond en de boeren.
HEULEN, (heulde, heeft geheuld), (eert.) een meisje
kussen bij het gaan of rijden over eene heul. [Zeker
oud-Zeeuwsch en -Hollandsch gebruik.]
HEULSAP, o. het inelkachtig sap uit het zaadhulsel van den heulbol, dat als slaapmiddel en eertijds
als geneesmiddel tegen allerlei kwalen werd gebruikt, opium; ...SIROOP, ...STROOP, v. een soort
van siroop, uit heulbloemen bereid on als middel
tegen den hoest aangewend; ...ZAAD, o. het zaad
van den heul of maankop, waaruit olie geslagen
wordt, maanzaad.
HEUMIG. ook HUMMIG, bn. (-er, -st), (gew.) vuns,
vunzig, muf: dat meet ruikt heumig, heumig vieesch.
HEUP, v. (-en), (ontl.) die deelen van het lichaam
welke het heupgewricht vormen en omgeven :. de
heap ontwrichten, wanneer het dijbeen uit de geleding gerukt wordt; (bijb.) uit iemands heup gesproten (of voortgekomen) zijn, van hem afstammen; inz.
als benaming your do ter weerszijden uitstekende
deelen van het lichaam, tusschen lendenen en dijen:
gord het zwaard aan de heup, (zegsw.) het op zajn
heupen hebben (of krijgen), slecht gehumeurd zijn,
opspelen ; (ook) een kussentje dat de vrouwen soms
op de heup dragon om de rokken op to houden.
HEUPJE, o. (-s).
HEUPBEEN, o. (-deren), (ontl.) het grootste been
van den romp, bestaande uit het darmbeen, schaambeen en zitbeen; ...BREUK, v. (-en), (geneesk.) het
breken van de heup; ...GEWRICHT, o. (-en), (anti.)
het gewricht dat zich in de heup bevindt on dat gevormd wordt door heupbeen en dijbeen; ...GORDEL,
m. (-s), (w. g.) een gordel dien men om de heup
draagt, draagband; ...JICHT, v. (geneesk.) zenuwpijn van de heup tot de voetzool; v. (-men),
(ontl.) de komvormige holte in het heupbeen waarin
het dijbeen sluit; ...PIJN, v., ...WEE, o. (...weeen),
(geneesk.) heupjicht; ...ZIEKTE, v. (-n), (geneesk.)
ontsteking van het heupgewricht.
HEUR, pers. en bez. vnw., v. enk. en my. (Zuidn.;
in Noordn. alleen dichterlijk en gewest.) haar: ik

sal het hear zeggen; — hour moeder; heure blauwe
oogen.

HEUREKA (Gr.), „ik heb het gevenden," uitroep bij
een plotseling gedane ontdekking, vreugdekreet als
men vindt wat men zoekt. [Naar den uitroep van
Archimedes bij het vinden van de naar hem genoemde hydrostatische wet.]
HEURISTIEK, v. de leer van het vinden, de wetenschap die Tangs methodischen weg tot ontdekkingen
of uitvindiugen leert komen. HEURISTISCH,
volgens de heuristiek : de Iteitritische methode (of
leervoron), die den leerling bij het onderwijs gelegenheld geeft uit zichzelf waarheden op to merken en
ontdekkingen te doen.
HEURST, na. (-en), (Zuidn.) een wagon, bestaando
uit een dissel en twee hooge wielen, om boomstarr.
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men, geschut en andere zware lasten te vervoeren,
mallejan.
HEUSCH, bn. bw. (-er, meest -), hoffelijk, beleefd,
wellevend: een heusch antwoord; heusche woorden;
een - heusche behandeling; (ook) echt: kleine jongens
met een heusche sigaar in den mond; hij had nog nooit
een heusch kasteel gezien; — bw. op hoffelijke wijze:
ik nerd er heusch ontvangen; (ook) werkelijk, echt:
het is heusch waar; ik heb het heusch niet gedaan,.
HEUSCHELIJK, bw. heusch.
HEUSCHHEID, v. hoffelijkheid, beleefdheid, vriendelijkheid: door zone heuschheid neemt ieder voor
zich in; hp. had de heuschheid mij naar huis te geleiden; (zegsw.) armoede doet heuschheid dalen, als iemand
arm is geworden, behandelt men hem niet meer zoo
hoffelijk als vroeger; — ,(...heden), een daad of woord
waaruit iemands heuschheid blijkt.
HEUSCHIG, bn. heusch, echt: een heuschige olifant.
HEUVEL, m. (-s, -en), een geringe verheffing van
den aardbodem, kleine berg: Saul nu zat op eenen
.heuvel onder het geboomte ; langs de helling der heuvelen;
(ook) eene door menschenhanden gemaakte verhevenheid: aan het eind van den tuin was een heuvel
met een koepel. HEUVELTJE, o. (-s).
HEUVELACHTIG, bn. (-er, -st), vol heuvels, oneffen
van bodem : een heuvelachtige streek.
HEUVELIG, bn. (-er, -st), heuvelachtig: een heuvelig
landschap.
HEUVELKLING, v. (-en), (dicht.) heuvel, heuvelrij;
...TOP, m. (-pen), top, kruin van een heuvel.
HEVEL, m. (-s), een omgebogen buis met beenen
van ongelijke lengte, door middel waarvan men
vloeistoffen van het eene vat in het andere overtapt; HEVELTJE, o. (-s); —
(wev.) een der korte draden in den weverskam,
waartusschen de schering wordt besloten (het aantal hevels wordt geregeld naar de breedte van het
weefsel): een kam van 45 hevels (voor de zeildoekweverij).
HEVELBAROMETER, m. (-s), een barometer, bestaande uit een omgebogen glazen buis, waarvan
het korte been aan het einde geopend is; ...POMP,
v. (-en), pomp die door middel van een hevel werkt
,(b. v. bij stoomgemalen om het water op te voeren); ...STANG, v. (-en), (bij blikslagers) een stang
om blik (blikken buizen) hoekig of kantig om te
buigen.
HEVELVORMIG, bn. den vorm hebbende van een

is een gedeelte uitgelaten of weggevallen, er ontbreekt iets. [Lat. hiatus.]
HIDALGO (Sp.), m. (-'s), edelman van lageren rang
in Spanje. Vgl. FIDALGO.
MEL, m. (-en), zeker lichaamsdeel, het achterste
gedeelte van den voet: stoot je hielen niet, gezegd
tot een grooten lomperd; iemand op de hielen zitten,
hem achterna zitten, (ook) hem aanzetten tot het
work, hem narijden; hij laat zijn hielen zien (of koken),
hij gaat op de vlucht; de hielen lichten, zich verwijderen : de baas had nauwelijks de hielen gelicht, of de
knechts zaten weer te luieren; (ook) vluchten : do kassier heeft de hielen gelicht; zij (of hij) begint reeds naar
haar (zUn) hielen te zien, al aan een vrijer (of vaster)
to denken ; dat is b0 de hielen gewerkt, het is achteruit, achterop gewerkt; (ook) dat deel van een kous
dat den hiel bedekt: er is een gat in den hiel; breisters onderscheiden : een groote hiel. een schnine
kleine hiel, een rechte of Engelsche kleine hiel, enz.;
(evenzoo) van een laars (schoen enz.) : een lapje op
den hiel zitten; (gemeenz.) ik lap het achter mijn hiel
(of ik plak het aan min hiel), die berisping trek ik
mij niet aan, het kan mij niets schelen; —
(bij vergelijking) als benaming van uitsteeksels
aan verschillende voorwerpen : het hieltje van een
ham, van een schapenbout, het gedeelte bij het been:
hi] kluift het hieltje van de ham, (fig.) zijn geld is
bijna op; de hiel van een pijpekop, het uitstekende
puntje bij den steel; de hiel can een geweer, het achterste bovemzedeelte van de kolf; de hiel van een
sabel, van een Ines, het onderste deel van den rug
van het lemmer; de hiel can een schip, het achterste gedeelte van de kiel, de hoek die deze met den
achtersteven maakt; de hiel van een mast, het ach.
terste deel van den voet; de hiel van eene steng (op
een schip), het onderste gedeelte van de steng,
waarin he schijf loopt; de hiel van een dakspant, de
schuine afsnijding aan het ondereinde daarvan;
de hiel van een dijk., in tegenst. met den teen; (Zuidn.)
het hielken van een brood, de eerste en laatste snede,
de punt. HIELTJE, o. (-5).
HIELBAND, m. (-en), achterste band aan eene
schaats; ...BEEN, o. (-deren), (ontl.) een der zeven
voetwortelbeenderen.
HIELEN, (hielde, heeft gehield), (schoenm.) laarzen
enz. van hielen voorzien; (zeew.) een kabeltouw hielen, het kroppen; —
(zeew.) met den hiel van het schip tegen den grond

hovel.

sto oten .
RIFLIN G , v. (-en), hiel: de hieling van masten en

HEVIG, bn. bw. (-er, -st), zwaar, in hooge mate zich

doende gevoelen: hevige pijnen; een hevige koorts; geweldig, erg: een hevige wind; een hevige knal; een
.hevige brand; fel, vinnig : een hevige koude; in het he-vigste van het gevecht; een hevige twist; — bw. op
hevige wijze, in hooge mate, erg : ik werd hevig be'mord; hy was hevig verontwaardigd; iemand hevig
aanvallen.
HEVIGHEID, v. het hevig zijn, geweld, felheid enz.:
met hevigheid viol hij mij aan; de storm nam nog in
hevigheid toe; de hevigheid van de koorts.
HEVIGLIJK, bw. hevig.
HEXAEDRUM, ook HEXAEDER, o. (-s), (meetk.)
regelmatig zesvlak, kubus, teerling.
HEXAGOON, m. (...gonen), (meetk.) zeshoek. HEXAGONAAL, bn. zeshoekig : de hexagonale pyramide.
HEXAMETER, m. (-s), (metriek) een vers, bestaande
uit 6 voeten, waarvan de eerste 4 een dactylus of
spondeus, de 5de een dactylus en de laatste een
spondeus of trochaeus moot wezen. [Het epische
vers der Grieken on Romeinen, dat ook door onze
,dichters word nagevolgd.]
HI, tw. om zeker lachend geluid weer to geven:
hi, hi, hi! grinnikte hY; (ook) het schreiend geluid
Tan kinderen: hi, hi, snikte ze.
HIAAT, m. (in de prosodic) het op elkander stooten van twee klinkers: in „kippenei" is eene n ingeo. (hiaten), gaping,
voegd om den hiaat te vermijden;
opening, leemte: hier is een hiaat in het handschrift,

stengen, het onderste gedeelte; de hieling van de
scheepskiel; de hieling van een kabeltouw; de hieling
der spanten van een deck; de hieling van eene schaats.
HIELINGSPLAAT, v. (...platen), (scheepst.) plaat
ter versterking van de hieling der Idol; ...STEEK,
m. (...steken), (scheepst.) een dubbele mastwerp;
...TOUW, o. (-en), touw aan den hiel eener schaats.
HIELLAP, m. (-pen), hielleder van eene schaats;
...LEDER, o. (-s), ...LEER, o. (-en), een lederen lapje
aan het achtereinde eener schaats; (ook) het schoeisel der barrevoetmonniken; ...RING, m. (-en), een
ring aan den voetkluister; ...STUK, o. (-ken),
(schoenm.) het achterste gedeelte van schoenen en
laarzen.
HIELTIK, m. zie HILTIK.
HIEP, bn. ingebeelde pijn hebbende, kleinzeerig,
hypochonder : wees tech niet zoo hiep.
HIEP, tw. uitroep van vreugde: hiep, hiep, hiep!
hoera !
HIER, bw. op doze plaats (die nadrukkelijk aangewezen wordt) : ik heb hier zoo'n pijn, hier is het
gebeurd ; wie woont hier ?, wie woont in dit huis;
(ook in ruimeren zin van de plaats waar de spreker zich bevindt) : ik hier; gij hebt hier niets te
maken ; wat moet die man hier?,, 't is hier koud; is er
hier wat te verdienen ?, (als vraag van een koopman)
kan ik hier iets verkoopen; hier gezegd en (hier) gezwegen, gezegd als men lets onder het zegel van ge45
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heimhouding vertelt; ik ben hier niet bekend, ik ben
vreemd in deze stad, deze streek; (met nadere bepaling) hier te lande, hier ter stede, in ons land, in
deze stad; hier in de buurt, in dezen omtrek; hier en
daar, op verschillende (of op enkele) plaatsen : ik heb

bw. onder doze' plaats: hieronder ztjn de graven der
monniken; onder deze zaak: hieronder versta ik
onder het genoemde of de genoemdent hieronder zijn
vele mannen van naam; ...OP, bw. hier bovenop:
hierop stand eon kruis; op deze zaak : hierop verlaat
ik mij, ik vertrouw er op; hierna, vervolgens : hierop
kwamen wfj in een bosch; hierop zeide 14; ...OVER,
bw. tegenover deze plaats, aan de overzijde: hi)* woont
hierover; over deze zaak: ik zal hierover maar zwijgen; ...TEGEN, bw. tegen deze zaak: er stored een
groot hek: hiertegen leunde hij; (ook) hiertegen wil ik
m(j niet verzetten; ...TEGENOVER, bw. tegenover
deze plaats: hiertegenover is de vischmarkt; ...TOE,
bw. tot deze plaats: tot hiertoe on niet verder; tot
deze zaak: wet heeft a hiertoe gebracht; hiertoe had hij

. 706

s

er hier en daar iets van gehoord; de redenaar 'leed
hier en daar een greep uit de rake stof ; (als basterdvloek) wel hier en ginder !; (ook van eene plaats in
een geschrift, of van het gesproken woord): hier
eindigt het verhaal; hier is een woord tveggevallen;
hier zweeg de spreker stil; (ook) op dit punt, in dezen:
hij heeft zich hier vergist; dat doet hier niets ter zake;
hier moet het lot beslissen; hier is geen redding mogelijk, (ook gezegd als men iets overreikt) hier !, hier
is het, hier hebt ge het, neem het; bier is de krant;

met een ww. van richting verbonden) hierheen:

geen mood, geen mood om dit to doen, ...TUSSCHEN,

kom hier !; ik ben hier gekomen om het u te vragen;
breng dat boek even hier; (in andere verbindingen

bw. tusschen de genoemde zaken, tusschen dit on
dat : hiertusschen raakte hij bekneld; ...UIT, bw. uit
deze zaak: ik ken hieruit niet was worden; hieruit

ook ter aanduiding van verwijdering van eene plaats)
ga hier vandaan; als ik om elf uur van hier vertrek,
ben ik om twee uur thuis.
HIERAAN, bw. aan deze zaak: hieraan valt niet te
denken, niet te twijfelen; hieraan is niets gelegen;

...ACHTER, bw. achter hetgeen genoemd of door
gebaren aangewezen is: hierachter ligt een groote tuin;
...AF, bw. (w. g.) hiervan : wat zal ik hieraf zeggen?
HIERARCHIE, v. priesterheerschappij; rangorde van
waardigheidsbekleeders (inz. van de geestelijkheid).
HIERATISCH, bn. priesterlijk, de priesters of den
eeredienst betreffende; (hist.) hieratisch schrift, eene
vereenvoudiging van het hiroglyphische schrift bij
de oude Egyptenaren.
HIERBENEDEN, bw. hieronder: hierheneden is de
kelder ; (fig.) hier op aarde, op deze wereld : er is niets
bestendigs hierheneden; ...BENEVENS, bw. behalve
dit, benevens dit: hierbenevens zend ik u een Wel;
...BIJ, bw. bij het genoemde : hierbfj komt nog,
dat ...; ik zal het hierbtj laten, er niet meer bijvoegen ;
bij dezen: hierbij bericht ik u, dat...; hierbtj ontvangt
gij uwen brief terug; ...BINNEN, bw. binnen het
genoemde of door gebaren aangewezene : hierbinnen
heeft de worst geen macht, binnen de genoemde stad,
landstreek enz.; hierbinnen klopt het warm, in mijn
gemoed; ...BOVEN, bw. boven deze plaats : hierboven
woont een officier; (fig.) in den hemel: zij is nu bij de
engelen hierboven; ...BUITEN, bw. buiten, zonder het
genoemde: hierbuiten kan hfj niet; ...DOOR,
bw.
door deze zaak: hierdoor ward ik opgehouden; (ook)
dientengevolge: hierdoor kwam h to laat.
HIERENBOVEN, bw. bovendien, daarenboven: en
hierenboven nog dit.
HIERHEEN, bw. hier naar toe: ik ga hierheen, waarheen gaat gij ?; ...IN, bw. in hetgeen genoemd is:
hierin kunt ge alles vinden, wat go noodig hebt; in
deze zaak, in dezen: ik ben heft hier in met u eens;
hierin heeft hi j gelijk ; ...LANGS, bw. langs deze plaats :
komt alle dagen hierlangs; ...MEDE, ...MEE, bw,
met deze zaak: wat moet ik hiermede doen ?; kan 1k
u hiermee dienen ?; hiermee is de zaak voldoende toeg elicht; hiermede eindig 1k, slot van eene redo of een
brief; ...NA, bw. na het genoemde: hierna ward de
podding rondgediend; na dezen: hierna betel. ; ...NA AR,
bw. naar deze zaak: dit is hiernaar gevolgd ; ...NAAST,
bw. naast dit: hij woont hiernaast;
bw.
na den dood, in de andere wereld: het leven hiernamauls ; (Zuidn.) later: de rest hiernamaals ; ...NEVENS,
bw. bij dezen: hiernevens zend ik a de gevraag de
muziek.
HIgROGLIEF, v. (-en), HIEROGLYPHE, (-n), letterteeken van het beeldschrift der oude Egyptenaren.
HIEROGLYPHISCH, bn. in hiCToglyphen: hierog1 yphisch schrift, (ook fig.) onduidelijk geschreven schrift.
HIEROM, bw. om deze reden: hierom blur' ik thuis;
hierom en daaron, om verschillende redenen
}TEEN. bw. om deze plaats been: hie romheen loopt
een g racht; ...03ATRENT , bw. bier in de buurt, in
den omtrek: h moet hierointrent wonen; omtrent deze
hieromtrent inlichten ?;
zaak : k t? itt ge

...VAN, bw. van deze
volgt, dat hij ongelijk heeft;
zaak: ik weet niet wat ik hiervan denken moet; ...VOOR,
bw. vOOr het genoemde: hiervoor stonden de zetels der
genoodigden; voor deze zaak : hiervoor behoeft ge niet
to vreezen; hiertoe: hiervoor zijn de noodige maatregelen reeds genomen.
HIERZIJN,
HIERZOO,

o. het zijn op deze aarde.
bw. (gemeenz.) hier: hierzoo is het; ik

woon hierzoo.
HIEVEN, (hiefde, heeft gehiefd), (scheepst.) opheffen,
optillen (bij het lossen van de lading van een schip):

stored aan
de balken worden uit het ruim gehiefd;
de her on hiefde toen hij niet moest hieven, met het gevolg dat hij een balk tegen zijn been kreeg. [Eng. to heave.]
HIGH-LIFE (Eng.), de groote wereld, de haute-Yolee.
HIJ, pers. vnw. 3de pers. enk.: hij heeft het gedaan;

wat moot - i ?; 2de nv. z2jns, .s. 'ner; 3de
enclitisch
zie aldaar; —
en 4de nv. hem, my.
(zelfst. gebruikt) het is een h on niet eene zij, eon
man on niet een vrouw; is die vogel een 14). of een
een mannetje of een wijfje.
HIJGEN, (hijgde, heeft gehijgd), zwaar ademhalen:
de zieke was benauwd on lag to hUgen; hij hijgde van
vermoeidheicl; zij kwarn hijgende aanloopen; (fig.) naar
iets hUgen, er stark naar verlangen. HIJGER, nl. (-s),
HIJGSTER, v. (-s), die hijgt.
HIJGERIG, bn. neiging hebbende om to hijgen: ik

ben zoo hogerig.
HIJLIK, o. (-en), (w. g.) huwelijk.
HIJLIKEN, (hijlikte, heeft en is gehijlikt), (w. g.)

huwen.
HIJLIKMAKER, ook HEILIGMAKER, m. (-s), eene
soort van kook, in den vorm van lange Platte reepen; some een peperkoek met kandij.
HIJMEN, (hijmde, heeft gehijmd), (gew.) hijgen.
HIJS, ook HIJZE, v. (hijzen), een stuk rookvleesch,
nagelhout.
HIJSCH, m. de daad van hijschen: 't is een heele
hijsch; — v. (scheepst.) gedeelte van de steng boven
het ezelshoofd tot aan den hemmer.
HIJSCHBALK, m. (-en), een uit een muur stekende
balk, waaraan men het hijschblok kan ophangen;
...BLOK, o. (-ken, -s), katrol met een of meer draaibare schijven, om vrachten op to hijschen.
HIJSCHEN, (heesch, heeft geheschen), in de hoogte
halen, naar boven trekken door middel van over
katrollen loopende touwen: het anker hijschen; een

kist naar boron hijschen; de vlag is in top geheschen.
HIJSCHER, m. (-s), die hijscht.
HIJSCHIJZER, o. (-s), ijzer aan een touw en katrol;
...KOKER, m. (-s), koker waardoor of waarlangs
jets wordt opgeheschen; ...MACHINE, v. (-Sc hijsch-werktuig; ..MOLEN, m. (-s), een hijschtoestel dat
in werking wordt gebracht door het ronddraaien
van een spil; ...TOESTEL, o. (-len), een werktu4_2.•
waarmede men lasten ophijscht of neerlaat:
o. (-en), het touw dat over het hijschblok
loopt, ...TUIG, o. )-en), hijschtouw, takel;
o. (-en), hijschtoestel.

HIJZE.
HIJZE, v. zie HIJS.
HIK. m. (-ken), een krampachtige aandoening van

het middelrif, waardoor een plotselinge uitademing,
gepaard gaande met een eigenaardig geluid, wordt
veroorzaakt: ik heb den hik. HIKJE, o. (-s).
HIKKEN, (hikte, heeft gehikt), den hik hebben,
plotseling den adem uitstooten: ik moet telk ens

h ikken.
HIL, ook HILLE, m. (hillen), (Zuidn. en gew.)
heuvel, hoogte.
HILARITEIT, v. vroolijkheid, gelach : zone opmer-

king veroorzaakte algemeene hilariteit; groote hilariteit.
HILD, HILDE, v. (hilden), ook HILT, HILTE, (hilten), (gew.) zoldering van losse planken boven een
stal, meestal tot berging van hooi gebezigd. [Vgl.
DILT, dat wellicht uit d' hilt is ontstaan.]
HILLETJE, o. (-s), (gew.) pompklep.
HILT, v. zie HELT en HILD.
HILTE, v. (-n), (Zuidn.) een van teenen gevlochten
vischfuik.
HILTIK, ook HIELTIK, m. (-en), (gew.) bikkel, koot.
HILTIKEN, (hiltikte, heeft gehiltikt), (gew.) spelen
met hiltiken, bikkelen (zeker meisjesspel).
HINDE, v. (-n), het wijfje van het hert: zoo vlug als
een hinde; —KALF, o. (—kalveren), het jong eener
hinde.
HINDER, m. wat iemand hindert, belemmering, overlast, onaangenaam gevoel enz.: als ge hinder can den

rook hebt, gooi ik m(in signer weg; ik heb seeer hinder can mijn been; hY is iedereen tot hinder.
HINDEREN, (hinderde, heeft gehinderd), belemmeren, tegenwerken : die wand aan min cost hindert
mij zeer in het loopen ; storen, ophouden: utvgepraat

hindert my; laat hem studeeren en hinder hens niet:
nadeel brengen, schade doen : wat hindert het, of ik
het vertel ?; o, dat hindert niet, ge kunt het zonder
bezwaar doen; een onaangenaam gevoel veroorzaken: myss, been hindert mij weer ; heeft allerlei dinyen die hem hinderen, verdrietige familieomstandigheden, zorgen enz. die hem zijn gemoedsrust benemen. HINDERING, v. (-en).
HINDERLAAG, v. (...lagen), (mil.) een bedekte stelling, door een troepenafdeeling ingenomen, om van
daar uit den vijand onverhoeds te overvallen: zich

in hinderlaag leggen; den vijand in eels, hinderlaag
lokken; in eene hinderlaag vallen; (fig.) yalstrik: ik
zag nog bYtYds welke hinderlagen men mid' had geleyd.
HINDERLIJK, bn. bw. (-er, -st), belemmerend, tegenwerkend: een hinderlijke snaatregel; die bepaling is
hinderlfjk voor den handel; storend, lastig : 't is hinder -

lyk, zoo als de zeal galmt; wees niet zoo hinderlijk;
onaangenaam, ergerlijk : zijn gedrag is hinderlijk, van
dien aard dat het den spreker ergernis geeft; — bw.
op hinderlijke wijze: schreeuw niet zoo hindertok; hfj

is hinderlYk pedant.
HINDERNIS, v. (-sen), belemmering, stoornis: ruins
de hindernissen nit den weg; een wedren met hindernissen, waarbij de harddravers over heggen, grach-

ten en andere belemmeringen moeten springen.
HINDERPAAL, m. (...palen), belemmering, beletsel:

iemand een hinderpaal in den weg stellen; hij is alle
hinderpalen te boven gekomen.
HINKEBAAN, v. (...barren), hinkelbaan.
HINKELAAR, m. (-s), HINKELAARSTER, v. (-s),

die ninkelt.
HINKELBAAN, v. (...banen), eene op den grond geteekende figuur met verschillende vakken, waarop
de kinderen hinkelen. HINKELBAANTJE, o. (-5).
HINKELEN, (hinkelde, heeft gehinkeld), op een been
voortspringen: hinkelend de straat oversteken; inz.
als kinderspel, waarbij de kinderen, al hinkelende,
een houtje van het eene yak der hinkelbaan naar
het volgende voortschoppen.
HINKEN, (hinkte, heeft gehinkt), mank gaan: hij

hinkt, want hij heeft zijn, voet verstuikt; niemand hinkt
van een andern2ans zeer, niemand kan de zorgen van
een ander beoordeelen; het hinkende paard komt
achteraan, de bezwaren komen achteraan; (fig.) dat
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hinkt, het sluit niet; op twee gedachten hinken, besluiteloos zijn; (ook) hinkelen.
HINKEPINK, m. en v. (-en), iemand die hinkt, inz.
als spotnaam: kYle eens, wat een hinkepink.
HINKEPOOT. m. (-en), iemand die kreupel is, mankpoot.
HINKPERK, o. (-en), hinkelbaan; ...SPEL, o. (-en),
het hinkelen.
HINNEBES, v. (-sen), (gew.) wilde framboos. Vgl.
HENNEBEI.
HINNIKEN, (hinnikte, heeft gehinnikt), brieschen
(van een paard).
HINT (Eng.), m. wenk, waarschuwing: hjj heeft
reeds den hint gekreyen om ontslag te vragen (in Indict).
HIPOCRAS, ook HIPPOCRAS, m. op kruiden getrokken roode of witte wijn, die als bruiloftsdrank
wordt geschonken.
HIPPELEN, (hippelde, heeft gehippeld), huppelen,
kleine sprongetjes doen: hippelen als een ekster.
HIPPEN, (hipte, heeft gehipt), huppen, springen:

hipten als bezetenen in de rondte.
HIPPIATRICA, ook HIPPIATRIE, v. een onderdeel

der veeartsenijkunde: de kennis van het paard.
HIPPISCH, bn. op de rijkunst betrekking hebbende:
de hippische sport; hippische feesten, bloemencorso,
ringrijden, kopsteken enz.
HIPPOCRAS, m. zie HIPOCRAS.
HIPPOCRATISCH, bn., Hippocratisch gezicht, de gelaatsuitdrukking van een stervende (volgens de kenteekenen, door Hippocrates aangegeven).
HIPPOCRENE, ook. HIPPOCREEN, v. (fab.) hengstebron.
HIPPODROME, ook HIPPODROOM, o.
renbaan.
HIPPOLOGIE, v. de kennis van het paard. HIPPOL000, m. (...logen), paardenkenner.
HIPPOPOTAMUS, m. (...potami), nijlpaard.
HIPPUURZUUR, o. (scheik.) zekere gekristalliseerde
kleurlooze stof in de urine van paarden en andere
grasetende dieren.
HIRS, v. (gew.) zeker onkruict, zevenblad ; (veroud.)
gierst. Vgl. HEELS.
HISPANIA, v. de Latijnsche naam van Spanje.
HISTOLOGIE, v. (ontl.) leer van den bouw der
weefsels en cellen in het lichaam van dieren en
planten, microscopische anatomie.
HISTORICUS, m. (...rici), geschiedkundige, geschiedschrijver.
HISTORIE, v. (...rien, -s), geschiedenis, hetgeen gebeurd is, voorval: de Nederlandsche historian werden
beschreven door Hooft; (ook) het geregeld verhaal van
hetgeen eertijds is geschied : de vaderlandsche historic :.
de beschrijving van het leven van een mensch of
dier, enz.: ik zal u z yrs historie vertellen; de natuurlijke
historie, de beschrijving der natuur en hare voortbrengselen (omvattende de delfstofkunde, aardkunde
palaeontologie, plantkunde en dierkunde) ; (oak) een
verdicht verhaal: de historie van Reintje de Pros, een

spookhistorie; scat er verder met hen gebeurde vermeldt
de historic niet; heeft de heele historie verzonnen;
(ook) het verleden: die zaak behoort al lang tot de
historic; (ook) een geval: 't is een rare historie; hy. is
de dupe van de historie, hij moet het gelag betalen;
dat is me een historie ! HISTORIETJE, o. (-s), verhaaltje, verdichtseltje: een aardig historietje; vertel
je mij historietjes?, liegt ge mij voor?
HISTORIEBLAD, o. (-en, ...blaan), (dicht.) eene bladzijde uit de geschiedenis; ...PENNING, m. (-en), penning, geslagen ter herinnering aan eenig feit;
...PRENT, v. (-en), prent, betrekking hebbende op
de geschiedenis; ...SCHILDER, m. (-s), schilder die
historiestukken schildert; ...SCHRIJVER, m. (-s),
geschiedschrijver; ...STUK, o. (-ken), schilderij dat
een geschiedkundig feit tot onderwerp heeft.
HISTORISCH, bn. geschiedkundig: een historische

schets; historisch onderzoek ; het Historisch Genootschap ;
een historische plaats, een plek waaraan historische
herinneringen verbonden zijn; een historische roman.
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ren roman, waaraan historische feiten ten grondslag zijn gelegd; een historische optocht, een optocht
die een overzicht geeft van historische gebeurtenissen of die een nabootsing is van een in vroeger
eeuwen gehouden intocht enz.; (ook) werkelijk gebeurd: het is historisch.
HIT, m. (-ten), een klein soort van paard, afkomstig van Hitland (de Shetlandsche eilanden bij
Schotland): span de hit voor het wagentje; (fig.) van
een aankomend dienstmeisje, loopmeisje: die kleine
hit zal er niet van bederven, of ze een keer extra naar
de deur loopt. HITJE, o. (-s).
HITSEN, (hitste, heeft gehitst), ophitsen, aanhitsenHITSIG, bn. (-er, -st), zeer vurig, driftig: hitsig van
aard ztjn; (ook) wellustig, wulpsch, heet (van menschen en dieren) : een hitsige meid. HITSIGHEID, v.
HITTE, ook HETTE, v. gloeiende warmte, heetneid : koude en hitte; de hitte der zon, van het vuur;
door te groote hitte verschroeit het gebraad; (van de
temperatuur van de lucht) er heerscht een ondraaglYke hitte; Clan de temperatuur van het bloed) de
kitty van de koorts; (fig.) (van hartstochten) vurige
drift, hevige begeerte enz.: in de hitte zijner jeugd;
(ook) in de hitte van den strYd, van de vervolging, in
het heetst van den strijd, van de vervolging; (techn.)
gloeihitte, de temperatuur waarop ijzer enz. begint
to gloeien: een staaf tot kersroode hitte verwarmen,
roodgloeiend maken.
HITTENWAGEN, m. (-s), kleine wagen waarvoor een
hit gespannen wordt. HITTENWAGENTJE, o. (-s).
HITTEPUISTJES; o. my. (geneesk.) brandende puistjes als gierstkorrels.
HITTIG, bn. (-er, -st), (w. g.) heat, hitsig : hittige
toorn. HITSIGHEID, v.
HM, tw. zie HUM.
HO, tw, uitroep om iemand te doen ophouden, om
een paard te doen stilstaan enz.: zeg maar „ho", als
•ik moat uitscheiden (met schenken enz.); de voerman
riep „ho !", en het paard hield stil; (ook) om de aandacht to trekken: ho, daar !, veerman ho!, als men
wil overgehaald worden.
HOBBEKAAS, v. (...kazen), (gew.) kaas van uitgeroomde melk, ordinaire kaas ; (ook) kaas die niet
goad gemaakt is en daardoor gebreken krijgt.
HOBBEL, na. het hobbelen: een schuitje aan den
hobbel brengen; — (gew.) in den hobbel, in de war:
het is er alles in den hobbel; hij brengt (of schopt) den
boel in den hobbel; — alles over den hobbel halen, alles
over hoop, door elkaar halen;
m. on v. (-s), iemand die hobbelt, waggelend
loopt: kijk daar eens een hobbel aankomen.
HOBBEL, m. (-5), bobbel, oneffenheid, kleine verhooging: de grond is hier vol hobbels. HOBBELTJE,

o. (-s).
HOBBELAAR, m. (-s), die hobbelt.
HOBBELEN, (hobbelde, heeft gehobbeld), zachtjes

op en neder gaan, been en weer wiegen, schommelend
bewegen: een bootje laten hobbelen ; hobbelen op een

hobbelpaard; een hobbelende beweging makes; hobbelend
loopen, way.:gelen ; (ook) sammelen, traag voortgaan:
om hierin tot van besluit te komen, hobbelde men jaar
en dag.
HOBBELIG, bn. (-er, -st), van hobbels voorzien,
oneffen : een hobbelige weg. HOBBELIGHEID, v. (...heden).
HOBBELING, v. (-en), schommelende, op- en nedergaande beweging.
HOBBELPAARD, o. (-en), een houten of met een
huid bekleed paard op twee halvemaanvorrmge
stukken hout, waarop de kinderen hobbelen;
...SCHUIT, v. (-en), zeker soort van vischschuit zonder bunnen, die in hobbelende beweging wordt gehouden on' de visch in het leven to houden;
...STOEL, m. (-en), schommelstoel.
HOBBEN, (hobde, heeft gehobd), (w. g.) hobbelen;
hobben en tobben, zich aftobben, allerlei beslommeringen hebben.
HOBBEZAK, m. on v. (-ken), (gew.) iemand die

lomp, onbehouwen in zijne bewegingen is, of die
lummelig, zoutzakkig loopt; (ook) iemand die onbeholpen is gekleed, die kleederen aanheeft welke
niet passen.
HOBO, v. ( 's), zeker blaasinstrument van palmboomhout, in den vorm van een buffs die aan bet
eene einde breeder is dan aan het andere, en met
een rieten pijpje als mondstuk. HOBOIST, m. ( en),
-

-

iemand die de hobo bespeelt.
HOCUS-POCUS. v. goochelarij, goochelkunst; (ook)
de tooverformule die de goochelaars uitspreken:
hocus-pocus ! en de zakdoek was weg; hif speelt hocuspocus-pas; (ook schertsend verlengd) hocus-pocus,
pilatus, platneus!
HODOMETER, m. (-5), een werktuig waarmede men
de lengte van den afgelegden weg bepaalt, pedometer.
HOE, bw. (vraagwoord in rechtstreeksche en afhankelijke vragen) op welke wijze: hoe kan ik u
genoeg danken?; hoe is het afgeloopen ?; hoe hebt ge dat
aangelegd ?; hoe maakt ge het?; hoe heat hij?; hoe zou
dat mogelfjk zin?; ik zal u zeggen, hoe gij doen moat;
waardoor: ik weet niet hoe het komt; op welken
grond, waarom: hoe zoo ? (of hoe dat zoo ?), waarom
meant .ge dat? ; hoe kunt ge dat van mij denken?,- op
welke voorwaarde: hoe wilt ge het mij laten?, op
welke conditie, voor hoeveel geld, wilt ge het mij
verkoopen?; (ook in bijzinnen, beantwoordende aan
een voorwerpszin met dat) : vertelde hoe 's nachts
een wolf in - de schaapskooi was gekomen en zeven schapen had gedood; bedenk, hoe uw lot in mijn hadden
is; (bij uitroepen) wat: hoe? zou hij dood zfin?; hoe
nu?, gaat ge ons verlaten ?; — (ook zelfst. gebruikt), o.:
het is een fait, maar het hoe en het wat weet ik nog
niet, het rechte van de zaak; —
in welken graad, in welke mate: hoe warm het was
an hoe ter; ge kunt denken hoe biz) hif was; hoe ver
ligt Amsterdam vein Parifs?; gij weet hoe zeer ik u
bemin; (bij uitroepen) hoe heb ik je dat nu al
gezegd !; hoe heb ik mij in hens vergist 1; hoe zou je
lachen I; hoe vervelend dat het nu is gaan regenen; (bij
een comparatief) hoe verder men komt, des te woester
wordt het landschap, al s naarmate men verder komt,
wordt de streek woester; het gaat hoe longer hoe beter,
al doende gaat het beter; hoe ear hoe liever, liefst zoo
. spoedig mogelijk; hoe ouder hoe gekker, gezegd als
oude menschen zich dwaas aanstellen; hoe later op
den avond, hoe schooner yolk, zie VOLK; hoe ... ook,
als uitdrukking van een onbepaalden graad: hoe gezond hij er ook uitziet, hij is tech niet stark, al ziet
hij er ook zeer gezond uit, toch is hij zwak; hoe
vreemd het ook schijne, 't is werkelijk zoo gebeurd; hoe
ik ook peins, ik /can het mY niet herinneren, hoe zeer
ik ook nadenk.
HOED, m. (-en), een hoofddeksel van zeer verschillenden vorm (voor mannen en vrouwen) : een hooge

zijden hoed; een vilten, een kastoren, een strooien hoed;
een slappe hoed; een hoed met veeren, met gitten; damesen kinderhoeden; zonterhoed, tuinhoed, strandhoed enz.;
(ook als hoofdbedekking van krijgslieden) stormhoed,
helmhoed; matrozenhoed, enz.; als teeken eener waardigheid: de hoed der keurvorsten, de gravenhoed, de
kardinaalshoed of de roode hoed), de doctorshoed, enz.;
als zinnebeeld her vrijheid: de Hollandsche maagd
draagt een vrijiteidshoed op een Speer; de pairs hadden
het recht in tegenwoordigheid hit niter vorsten den hoed
op het hoofd to houden; den hoed afnemen, oorspr. ten
bewijze van onderdanigheid, later als blijk van eerbied of als beleefdheidsgroet; daar neem ik den hoed
cool. af, daar heb ik grooten eerbied voor; met den
hoed in de hand komt men door het gansche land, beleefdheid is overal een goede aanbeveling; men moet
zijn hoed niet afnemen, voor men gegroet wordt, gezegd
als iemand een ander in de reden valt of antwoordt
voor hem lets gevraagd wordt; met den hoed zwaaien,
ten teeken van vreugde of van bijval; den hoed diep
in de oogen zetten, om zich onkenbaar te maken;
zijn heed op e'en haartje dragen, zie HAAR (?de art.,

HOED.
2de alin.); (van den hoed dien de goochelaars bij
han toeren gebruiken) : zif spelen onder een hoedje,
als twee personen zich met elkaar verstaan en
elkaar helpen, inz. alS hunne handelwijze niet volkomen eerlijk is; — h# is onder een hoedje te vangen,
gezegd van iemand die uit angst zeer benepen is en
zich lijdelijk alles laat welgevallen; — onder den hoed
verkoopen, eert. eene wijze van veilen, waarbij men
bieden kon zoolang het onder een hoed geplaatste
kaarsje brandde; (gew.) een (nieuice) hoed, als belooning voor den bemiddelaar van een huwelijk, of als
gift aan den pachter die vOOr zijn tijd de pleats
voor zijn opvolger ruimt, enz. (thans meestal een
som gelds): ik heb eenen hoed van f 25 ontrangen, omdat ik met Mei van de hofstede ben gegaan; omdat
den hoop overliet, kreeg hij een nieuwen hoed; (veroud.)
krans, vgl. ROZENHOED; —
(bij vergelijking) de hoeden van orgalpijpen, de deksels waarmede deze gedekt zijn; het hoedje van een
trekpot, een kapje dat over het theepotje wordt gezet om de thee warm te houden; (scheepst.) het
hoedje van een ra, de mat waarmede deze wordt bekleed; (plantk.) het hoedje van paddestoelen, het meestal
door een steel gedragen kapje; het hoedje van een
geweer of pistool, gewoonlijk slaghoedje genoemd; een
hoedje tin, een langwerpig biok tin met opstaanden
rand, de vorm waarin tin in den handel komt, ook
schuitje geheeten. HOEDJE, o. (-5).
HOED, o. (-en), (eert.) zekere inhoudsmaat voor
steenkool, kalk en graan, in verschillende plaatsen
verschillend van inhoud: een hoed steenkolen, (te
Amsterdam) 3S maten of -t- 11,72 HL.; een hoed kalk,
(te Amsterdam) 8 ton of 9,81 HL.; een hoed graan,
(te Rotterdam) k last of -t - 10,66 HL., (te Brugge)
4 maten of HL.
HOEDAAP, m. (...apen), zekere apensoort in OostIndiO (inuus sinicus).
HOEDANIG, vrag. vnw. welk een, wat voor een:
hoedanig een is deze, dat hem de winden en de zee gehoorzaam zijn?; hoedanig was *it voorkomen?; —
betr. vnw. zoodanig als : hoedanig de aardsche is,
zoodanige zijn ook de aardschen; en zone kleederen
werden wit als sneeuw, hoedanige geen roller op aarde
zoo wit maken kan; (ook bijv. gebruikt) een aanlokkend tafereel, hoedanig een wij gaarne op het doek vereeuwigd zouden zien.
HOEDANIGERWIJS, ook ...WIJZE, bw. op welke
wijze, hoe: hoedanigerwifze hij gestemd is, weet ik niet.
HOEDANIGHEID, v. qualiteit, gesteldheid. aard:
deze stollen zijn van dezelfde hoedanigheid; tabak van
goede hoedanigheid; qualiteit, waardigheid: ik kom
hier in de hoedanigheid van getuige; in n2ijnehoedanigheid van veldwachter gelast ik u mfj te volgen;
(...heden), eigenschap : hij heeft vele goede hoedanigheden; de hoedanigheden en voorwaarden, vereischt om
een huwelok te kunnen aangaan.
HOEDE, v. bewaking, bewaring, bescherming: God
neme u onder Zijne hoede; zorg : ik vertrouw haar aan
uwe hoede toe; —
voorzorg, behoedzaamheid: wees op uw hoede, neem
u in acht, houd een oog in 't zeil.
HOEDEBAND, m. (-en), band of lint aan een hoed,
waarmede men dezen om den kin vaststrikt; (ook)
boordsel van een hoed ; ...BOL, m. (-len), het bolvormige deel van den hoed, dat het hoofd bedekt;
...DOOS, v. (...doozen), kartonnen dons tot berging
van een hoed; ...KAP, v. (-pen), kapje van gaas enz.
waarmede een vrouwenhoed gevoerd is; ...LINT, o.
(-en), lint om eenen hoed.
HOEDEN, (hoedde, heeft gehoed), beschermen, bewaren, bewaken; de Heer hoede en bescherme er
lag een .draak voor het hol om den schat te hoeden;
(inz. van vee) het bewaken, er op passen: schapen,
vee, een kudde zwfjnen hoeden; een meisje, dat de ganzen hoedde; — zich hoeden, zich wachten, zich in acht
nemen: hoedt u veer de inblazingen der zonde; de
schrijver moet zich in 't vervolg hoeden voor al te groote
uitcoerigheid.

HOEFIJZER.
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HOEDENBAND, o. band of lint voor hoeden; gouden

(of zilveren) hoedenband, galon voor de hooge hoeden
van koetsiers en livreibedienden; ...BORSTEL, m.
(-5), hoedenschuier; ...FABRIEK, v. (-en), wear hoeden worden vervaardigd; ...FABRIKANT, m. (-en),
eigenaar eener hoedenfabriek; ...KOOPER, m. (-s),
koopman in hoeden.
HOEDENMAAKSTER, v. (-s), ...MAAKSTERTJE, o.
(-s), modiste. HOEDENMAKEN, o. het vervaardigen
van hoeden: zifn zoon op het hoedenmaken besteden.
HOEDENMAKER, m. (-s), workman die hoeden vervaardigt. HOEDENMAKERIJ, v. (-en), werkplaats
van een hoedenmaker. HOEDENMAKERSBOOG, m.
(...bogen), zeker gereedschap der hoedenmakers om
het haar of de wol dooreen to werken en in vilt te
veranderen, in vorm gelijkende op een grooten strijkstok, ook slagboog genoemd; ...KAARDE, v. (-n),
kaardebol om het vilt der hoeden to zuiveren.
HOEDENOPMAKER, m. (-5), de werkman, die het
fatsoen aan den hoed geeft en het vilt of haar glad
strijkt; (ook) die den hoed stoffeert: ...PEN, v. (-nen),
een lange stift, die dwars door hoed en haar gestoken wordt, om eon dameshoed to bevestigen;
...SCHUIER, m. (-s), zachte schuier om vilten of
zijden hoeden of to stoffen en glad to strijken;
...SPELD, v. (-en), hoedenpen; ...STOFFEERDER,
m. (-s), ...STOFFEERSTER, v. (-s), die hoeden stoffeert, van linten, veeren, boordsels voorziet ; ...VILT,
o. vilt om hoeden van to maken; ...WINKEL, m.
(-5), wear hoeden worden verkocht.
HOEDER, m. (-s), iemand die hoedt, bewaker: ben
ik mijns broeders hoeder? (ontleend aan Gen. 9: 4,
en bij uitbr. gezegd als iem. zijn naaste niet voor
de verderflijke gevolgen zijner handelwijze wil wearschuwen); oppasser van vee, inz. in samenst. veehoeder, zu;ijnenhoeder, enz.
HOEDJE, o. (-s), zie HOED (1ste art.).
HOEDJEBAL, m. zeker kinderspel, waarbij met een
bal gegooid wordt naar de op een rij neergelegde
hoeden of petten der spelers, terwijl hij, in wiens
hoed de bal terecht komt, daarmede een der anderen moot zien te raken: willen we hoefljebal
HOEDJESIJZER, o. (smed.) een der soorten van
gootijzer, waarvan de doorsnede den vorm van een
hoogen hoed heeft; ...RAILS, v. mv. spoorwegrails
van hoedjesijzer; ...TIN, o. tin dat in hoedjes gegoten in den handel wordt gebracht.
HOEDSTER, v. (-5), vrouw (of meisje) die hoedt,
inz. in samenst. reehoedster, ganzenhoedster.
HOEF, m. (hoeven), een hoornachtige massa aan
het einde van den voet van verschillende dieren:
gespleten en ongespleten hoeven; een platte, een weeke
hoef; (inz. van het paard) het ros sloeg met de hoeven
op den grond; een ver verwijderd geluid van hoeven;
(bij vergelijking) als benaming van zekere plant,
hoefblad. HOEFJE, o. (-s).
HOEF, v. zie HOEVE.
HOEFBEEN, o. (-deren), (ontl.) een der kraakbeenderen in den voet (van paarden enz.), dat door de
hoornige deelen van den hoof wordt bedekt; ...BESLAG, o. het beslaan der hoeven van een paard
met het hoefijzer; ...BLAD, o. zekere plant vier
bladen op een paardenhoef gelijken (tussilago farfara), ook hoevenbladen, hoeven of paardenklauw geheeten; het groot hoefblad, een dergelijke plant met
veel grootere bladen (tussilago petasites), ...BUFFER,
m. (-s), stootkussen dat tusschen hoef en ijzer wordt
aangebracht om het inscheuren van het hoorn to
voorkomen of to genezen; ...GETRAPPEL, o. het
getrappel van paarden : in de verte hoorde men hoefgetrappel; ...HAMER, m. (-5), hamer van den hoefsmid.
HOEFIJZER, o. (-5), een gebogen ijzer, in den vorm
van een cirkel waarvan een gedeelte ontbreekt,
waarmede de paardenhoef beslagen wordt: gebruikte
hoefijzers zyn het beste niateriaal om nieuwe ijzers van
te smeden; hoeffizers met of zonder kalkoenen; (zegsw.)
hij lacht als een boer die een hoefijzer vindt, hij lacht
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tevreden (naar het volksgeloof is het vinden van
uitspringende hoek, die grooter, een inspringende hoek,
een hoefijzer een gelukkig voorteeken); zich een hoefdie kleiner is dan een gestrekte, een rechte hoek, een
ijzer aandoen, (van een meisje) buiten huwelijk een
hoek welks beenen loodrecht op elkaar staan, een
kind krijgen; bij vergelijking van iets dat den vorm
hoek van 90-; een scherpe hoek, die kleiner, een stompe
van een hoefijzer heeft, b. v. van een tafel voor een
hoek, die grooter is dan een rechte; de lijnen snten
gastmaal, van een soort van rondo schansen (in
elkaar onder een hoek van 45'; overstaande hoeken, die
den vestingb.) enz.; —BOOG, m. (—bogen), (bouwk.)
in een meetkunstige figuur tegenover elkaar liggen ;
een boog in den vorm van een hoefijzer, in den
overeenkomstige hoeken, die met elkaar in grootte
•Arabischen bouwstijl; —DOORSLAG, m. (-en), de
overeenkomen, maar geen gemeenschappelijk hoekstempel waarmede de hoefsmid de nagolgaten in , punt hebben; vlakke hoeken, die in eenzelfde plat
vlak liggen; tweevlakshoeken, drievlakshoeken, die gehet hoefijzer slaat; —NEUS, m. (—neuzen), (nat.
hist.) eene soort van vledermuis, zoo genoemd naar
vormd worden door twee of drie vlakken; een drieden vorm van zijnen neus (rhinolophus ferrum equihoek, viyfhoek, veelhoek; (in de versterkingskunst)
num); —VORMIG, bn. den vorm van een hoefijzer
ceutrum- of middelpuntshoeken, keelhoeken, flankhoeken,
hebbende.
doode hoeken, schouderhoeken, tenaillehoeken enz. ; (bij
het schieten en werpen) elevatie- of verhoogingshoek,
HOEFKANKER, m. (veearts.) een boosaardige, invretende verzwering van den straal van een paardalingshoek, schootshoek, klimhoek, valhoek,
zie die
woorden;
denhoef, die zoowel de zool als den vleeschwand aandoet; ...KRUID, o. zekere plant, hoefblad; ...MAGde door een hoek gevormde uitstekende punt:
(van een straat, enz.) op de hoeken der straten; de bakker
NEET, m. (...magneten), magneet in den vorm van
een hoefijzer; o. (-sen), een mes van bijzonop den hoek, die heeft vannacht geblazen ; 't is het derde
deren vorm, waarmede de hoefsmid den paardenhoef
huis om den hoek; daar komt hij juist den hoek ont;
besnijdt, ook veegmes geheeten; ...NAGEL, m. (-s),
haj is (of goat) het hoekje om, (fig.) hij is dood (hij zal
lange nagels waarmede de hoefijzers aan de hoeven
sterven); ik zou wel eens om een hoekje willen kijken,
bevestigd worden; ...ONTSTEKING, v. (veearts.)
er ongezien een kijkje willen nemen; in het water
ontsteking der vleezige deelen van den paardenuitstekende landtong, kaap : de Hoek van Holland;
hoof; ...SLAG, m. (-en), (van een paard) slag met
om den hoek zeilen; het hoekje te boron zUn, (fig.) de
den hoef; (inz.) het spoor, het indruksel door het
moeilijkheid to boven zijn, het slimste achter den
slaan van den paardenhoef op den weg gemaakt:
rug hebben; uiteinde, uiterste punt: de stall werd
er is spoor noch hoefslag van to vinden, (fig.) er is niets
aan alle hoeken in brand gestoken ; en nadezen zag ik
van to ontdekken.
vier engelen staan op de vier hoeken der aarde; er
HOEFSLAG, m. (-en), (hist.) het aandeel waarvoor
stonden vazen op de hoeken van den schoorsteenmaneen ingeland in het onderhoud van een dijk of weg
tel; er is een h eele hock nit de krant gescheurd; punt,
is aangeslagen, dat gedeelte hetwelk hij in orde
oord, streek: het vriest van den winter nit alle hoeken,
moet houden (het onderhoud werd omgeslagen over
uit alle windstreken, bij elken wind; de wind zit
de verschillende hoeven of hofsteden, naar gelang
reeds lang in dien hoek; ik verwacht nog sneer storm
van hare grootte) ; (zegsw.) dat is buiten min hoefnit dien hoek; (fig.) nu weet ik nit wat voor hoek de
slag, dat gaat mij niet aan, dat is buiten mijne bewind waait, waaraan ik mij to houden heb, van
voegdheid; (ook) aangewezen staanplaats, post (van
welke zijde het verzet komt; nit welken hoek van het
troepen); (fig.) iets op zon hoefsloeg brengen, het op
land is hij vandaan?; de .Achterhoele, de bouwhoek en
de aangewezen, de juiste plaats invoegen.
de greidhoek (zie aldaar); 't was weer woelig in den
HOEFSMEDERIJ, v. het bedrijf van den hoefsmid;
effectenhoek, dat deel van de hours, waar de effecten
—, (-en), werkplaats van den hoefsmid.
worden verhandeld; de stale (of de drukke) hoek, (aan
HOEFSMID, m. (...smeden), smid die hoefijzers
een feestmaal enz.) dat deel van het gezelschap dat
smeedt en de paarden beslaat. HOEFSMIDSSCHOOL,

v. (...scholen), inrichting waar de militaire hoefsmeden hunne opleiding ontvangen; ...TANG, v.
(-en), zeker gereedschap van den hoefsmid; ...TASCH,

v. (...tasschen), ...ZAK, m. (-ken), lederen tasch of
zak waarin alle benoodigdheden voor het beslaan
der paarden aanwezig zijn.
HOEFSTAL, m. (-len), noodstal waarin men de
paarden beslaat, travalje; _STEMPEL, m. (-s), hoofijzerdoorslag; ...VERWIJDER, m. (-s), zeker werktuig om aan klemhoeven de normale wijdte to
geven, bestaande uit eene schroef, waardoor een
aan den hoef vastgenageld hoefijzer telkens een
weinig wordt uitgebogen; ...ZALF, v. (...zalven),
zalf tot genezing van een zieken hcef; ...ZOOL, v.
(...zolen), beslag dat onder den paardenhoef wordt
aangebracht.
HOEGENAAMD, bw. (steeds met ontk.) wat ook:
er is niets hoegenaamd (of hoegenaamd niets) van wear,
volstrekt niets hi] is hoegenaamd niet rerlegen, in
't geheel niet; ik heb er hoegenaarnd geen spit van,
in geen enkel opzicht, geenszins.
HOEGROOTHEID, v. de grootte van iets, bedrag,
omvang of inhoud: de hoeg rootheid der veer het regis-

treeren van akten verschuldigde rechten is bij ?vet vastgest e/ci. m.
(-en), de scherpe leant die gevormd wordt
HOEK,
door het samenkonien van twee vlakken of lijnen:

de hoek van, een hais; speelleaorten, met afgeronde
hoeken; (als -wetensehappelijke term) (meetk.) de
onbepaalde ruimte, begrepen tussehen twee rechte
lijnen of tussehen twee of moor vlakken, die elkaar
ontmoeten: een gestrekte hock. een hoek welks beenen
in elkaars verlengde liggen, een lioek van in : ern

het stilst (het drukst) is; hid' is in het hoekje wear
de slagen vallen, hij moot het ontgelden; hid' is in
den hoek (of in het hoekje), hij gaat ten onder, hij
gaat achteruit; plek: geen hoekje gronds was ongebruikt gelato?, ; —
de ruimte binnen een hoek: de /lode van een learner;
als je schreit, zet ik je in den hock; in den hoe* staan
(van een ondeugend kind); als plaats waar men
veilig of rustig zit, waar men niet terstond wordt
opgemerkt: in een hoekske met een boekske (de bekende spreuk van Thomas is Kempis), als uitdrukking van tevredenheid als men zich rustig in een
book kan verdiepen; in het hoekje van den heard,
in den gezelligen huiselijken kring; (inz.) een verborgen plaats, schuilhoek : 't is nit elle hoeken en
gaten gehaald, overal vandaan; z
zochten in alle
hoeken (of in alto hoekjes en gaatjes); van hoekje tot
can
hoeke
te
kante,
kantje, (Zuidn.)
van de eene plaats
doorzochten de stall van
naar de andere, glom:
hoelee to kante; ..tit den hoek, komen, voor den dag, to
voorschijn komen; (fig.) als ge het hebben wilt, moet
ye cinders uit den hock komen, hooger bieden; een ongelak ligt of zit) in een klein hoekje, een ongeluk kan
Heist gebeuren; zij icoet in 't hoekje, (van een zwangore vrouw) zij moet in de kraam; —
de hank aan een hengel enz., waaraan de visscher
het aas bevestigt : aan (of in) den hoek brjten. (van
vissehen) in het aas bijten on zich zoo laten vangen,
(fig. van mensehen) zich met iets (vooral met iets
haehelijks) inlaten; de ascii is can den hoek. (fig.)
hij (of zip is binnen, is gevangen, in het net; 11#
heeft den hoek, all in de keel, Ifig.) bij is verliefd.
HOEKJE, o. (-s). kleine hook. zie boven: ibij uitbr.)

een plank,e dat in een hock van de kanier wordt
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opgehangen en waarop men het rookgerei of andere
kleinigheden plaatst.
HOEK, vnw. (gew.) hoedanig, wat voor: hoekekousen draagt ze: witte of zwarte?
HOEKACHTIG, bn. bw. (-er, -st), hoekig, naar eenen
hoek gelijkende.
HOEKBALK, m. (-en), balk of keper aan een der
hoeken van een bouwwerk (b. v. bij een schilddak)
of den romp van een schip ; ...BAND, m. (-en), ijzeren
band ter versterking aangebracht aan hoeken van
kisten of koffers; ...BANK, m. (-en), (gew.) toonbank; ...BESLAG, o. beslag aan de hoeken van.
koffers; ...BLOK, o. (-ken), stukken hardsteen, waarmede de hoeken van de vleugel- en rechtstandshoeken eener sluis worden opgezet; ...BOOMEN, m.
my. groote boomen, die aanwijzen tot hoever een
woud omgehakt rnoet worden; ...BOOT, v. (-en),
hooker; ...BUFFET, o. (-en), kast in een hoek tot
berging van flesschen en glazen.
HOEKEN, (hoekte, heeft gehoekt), met een haak
vastmaken, inhaken: het haakblok wordt daarna in
den schinkel gehoekt.
HOEKER, m. (-s), zeker visschers- en transportvaartuig met twee masten; (eig.) een vaartuig dat
met hoekwant vischt, vroeger ook hoekboot genoemd.
HOEKGRAAD, m. (...graden), (meetk.) de eenheid
bij het bepalen der grootte van een hook, van
een rechten hoek; ...HUIS, o. (...huizen), huis op
den hoek eener straat.
HOEKIG, bn. (er, -st), met hoeken: een hoekige ion;
een hoekig gelaat; (fig.) een hoekig karakter, met scherpe
kanten, scherp geteekend. HOEKIGHEID, v.
HOEKUZER, o. (smed.) gegoten ijzer in den vorm
van een rechten hoek; (-s) op zijn plat omgezette ijzeren band ter versterking van hoekverbindingen; ...KAST, v. (-en), kast in den hoek van een
vertrek; (vestingb.) de kast aan het uiteinde eener
borstwering; ...KEPER, v. (-s), (bouwk.) hoekbalk,
graatspar; ...LIJN, v. (-en), (rneetk.) diagonaal;
...MAN, m. (-nen), (scheepsb.) mansbeeld dat tot
sieraad aan de hoeken van den spiegel wordt aangebracht; ...MEETKUNDE, v. (w. g.) goniometrie;
...METER, In. (-5), (meetk.) werktuig om hoeken to
meten, een koperen of hoornen boog, waarop de
graden zijn aangegeven on die gelegd wordt op den
hoek, dien men meten wil, rapporteur; (landm.)
astrolabium, graphometer; ...MUUR, m. (...muren),
groote hoeksteen aan een bruggenhoofd.
HOEKPIJLER, m. (-s), ...PILAAR, an (...pilaren),
pilaar aan den hoek van een gebouw; ...PLAAT, v.
(...platen), rechthoekig omgebogen ijzeren plaat ter
versterking van de hoeken van een balk on die
door een band wordt vastgelegd; ...PLEISTERINGEN, v. my. zeker stukadoorswerk; ...POST, m.
(-en), post, balk aan den hook van een bouwwerk;
...PUNT, o. (-en), (rneetk.) het punt dat aan de twos
beenen van een hoek gemeen is; ...RAAM, o. (...ramen), venster op den hock van een huis; ...REIER,
rn. (-5), (scheepst.) zeker touw, uithaler aan de hoeken der zonnetenten op een schip.
HOEKSCH, bn. in den vorm van een hook: eene
hoeksche houtverbinding; (hist.) tot de partij der
Hoekschen behoorende: de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten.
HOEKSCHE, m. en v. (-n), (hist.) bijnaam eener
partij in Holland in de 14de on 15de e., de aanhangers van gravin Margareta, in tegenst. met de Kabeljauwschen, de aanhangers van graaf Willem V,
baron zoon.
HOEKSNELHEID, v. de lengte van den cirkelboog,
die in een seconde wordt afgelegd door een punt,
dat den lengteeenheid verwijderd is van de as waarom het lichaam, welks snelheid men wil uitdrukken, draait; ...SPAR, v. (-ren), hoekkeper; ...SPIEGEL, en. (-5), twee of meer onder een hoek tegen
elkander sluitende vlakke spiegels, waardoor een
er tusschen geplaatst voorwerp symmetrisch wordt
vermenigvuldigd; ...STANDIG, bn., (plantk.) hoek-

standige bloemen, die juist haven een blad voor den
dag komen; ...STEEK, m. (...steken), (bij het haken)
steek zooals men die maakt op den hoek van het
haakwerk; ...STEEN, m. (-en), bind- of sluitsteen
aan den hoek van een bouwwerk ; (fig.) dat is een
hoeksteen om op to bouwen; (ook) steunpilaar, de persoon waarop alles rust : hij is de hoeksteen der firma;
...STEMPEL, m. (-s), (boekb.) stempel voor de hoeken der (lirmen) stempelbanden; ...STIJL, m. (-en),
(molenm.) zijstijl van het keuvelens van een molen;
(rijt.) stijl in de hoeken van een rijtuig; ...STOP, v.
(-pen), (naaist.) zekere soort van stop, in tegenst.
met randstop of kantstop.
HOEKSWIJS, ...WIJZE, bw. op de wijze van een
hoek.
HOEKTAND, m. (-en), oogtand; ...VATTER, m. (-s),
zeker werktuig der tandmeesters; ...VENSTER, o.
(-s), hoekraam; VISSCHER, m. (-s), visscher die
met hoeken vischt, b. v. om hot to vangen.
HOEKVORMIG, bn. de gedaante hebbende van een
hook.
HOEKVORST, v. (-en), (gew.) groote dakpan;
...WANT, o. vischnet met hoeken of angels, dat
b. v. bij de beugvisscherij wordt gebruikt; ...ZAK- ,
m. (-ken), een der zakken aan de hoeken van een
biljart; ...ZUIL, v. (-en), hoekpilaar ; ...ZWAARD, o.
(-en), (molenm.) gebogen bout dat de kruisarmen
van het scheprad van een watermolen verbindt on
waarin de schoepen worden bevestigd.
HOELANG [TOT], bw. tot wanneer, tot op welken
tijd: tot hoelang blifft ge 'weg?
HOE-LANGER-HOE-LIEVER, v. (gew.) zekere plant,
bitterzoet (solanum dulcamara).
HOELIE, v., ook HOELDJE, (Zuidn.) steenkolen. [Fr.
hots ille.]
HOEN. o. (-ders, -deren), benaming voor de boonderachtige vogels: de fazanten worden gerekend tot
de hoenders; het _Numidische boon, het parelhoen (nnmida cristata) ; (inz.) het tamme hoen, kip, hen : een
jong been; eel' gebraden hoentje; — met de hoendertjes
near het rek gaan. met de kippen op stok, vroeg
naar bed gaan; — zoo frisch als een hoen, gezond en
levenslustig. HOENTJE, o. (-s), HOENDERTJES,
o. m .
HOENDERACHTIG, bn., (dierk.) de hoenderachtige vogels, de vierde orde der vogels, waartoe behooren
de duiven, hoenders, duifhoenders, patrijsachtigen,
korhoenders, fazanthoenders en boomhoenders.
HOENDERBEET, v. (gew.) zeker onkruid, murik
(alsine media); (ook) eene soort van doovenetel (lamium amplexicaule); ...BORST, v. (-en), kippeborst;
...BOUT, m. (-en), ...BOUTJE, o. (-s), het bovenbeen
van een gebraden hoen, met het daaraan zittende
vleesch; ...DIEF, m. (...dieven), die hoenders steelt,
inz. van een vos gezegd; (oak) benaming van zekeren vogel, kiekendief; ...DREK, m. most van hoenders; o. (-eren), kippenei; ...FOKKERIJ, v. (-en),
plants waar hoenders warden gekweekt; ...HAKSEL, ©. stoofsel van jonge hoenders; ...HOF, m.
(...haven), hof of tuin waar hoeders warden gehouden; ...HOK, o. (-ken), kippenhok.
HOENDERIK, m. (-ken), (gew.) rondo mand met deksel, die even diep is als breed en omtrent 1 DL.
inhoudt.
HOENDERKOOPER, m. (-5), ...KOOPSTER, v. (-5),
die in kippen handelt; ...KORF, n1. (...korven), 'nand
waarin kippen warden vervoerd; v. (...luizen), zeker insect (philopterus); ...MAAG, v. (...magen),
kippemaag; (fig.) htj heeft eene hoendermaag, hij kan
to alien tijde eten; ...MAND, v. (-en), hoenderkorf;
...MARKT, v. (-en), waar kippen warden verkocht;
...A.IELK, v. een of meer versche eidooiers met
warm water on suiker gemengd; (gew.) zekere plant,
vogelmelk (ornithogalum pyramidale); ...MELKER,
m. (-s), kippenhouder; ...MEST, m. uitwerpselen van
kippen; ...PARK, o. (-en), plants waar men in 't groat
hoenders (inz. rashoenders) kweekt, meestal met
kunstmatige broederij ; ...PASTEI, v. ( - en), kippen-
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pastel; ...POOT, m. (-en), poot van een kip; ...REK,
o. (-ken), lat in het hoenderhok, waarop de kippen
rusten; ...SOEP, v. (-en), kippensoep; ...TEELT, v.
bet kweeken van hoenders.
HOENDERTJES, o. mv., zie HOEN.
HOENDERVLEESCH, o. vleesch van kippen; (fig.)
het hoendervleesch stond op zifn arm van de kou, hij
had kippenvel op den arm.
HOENEER, bw. (gew.) wanneer: hoeneer komt hij
terug?
HOEP, m. (-en), hoepel (om een vat, aan een fuik

of ander net, aan de yang in windmolens, enz.);
(ook) effen, gladde ring; (w. g.) wrong om het hoofd.
HOEPJE, o. (-s).
HOEPEL, m. (-s), (kuip.) teenen of ijzeren band om
vaatwerk, die de duigen bijeen houdt: eenen hoepel
om een vat leggen; zoo recht als eert hoepel, (iron.) van
lets dat krom is; (scheepst.) rondo merkel, houten
ring om den mast, waaraan het groote zeil vast
ligt; (kinderspeeltuig) groote houten of tjzeren ring
die met een hout wordt voortgeslagen, zoodat hij
over den weg voortrolt. HOEPELTJE, o. (-5).
HOEPELEN, (hoepelde, heeft gehoepeld), met den
hoepel spelen, een hoepel voortdrijven; — loop hoepelen !, loop rond! och, wat! (gezegd als men lets
niet gelooft); — (gew.) hij zal er wel van (of mee) gaan
hoepelen, hij zal er wel mee heengaan, aan sterven
(aan een ziekte enz.).
HOEPELHAAK, m. (...haken), (kuip.) klemhaak
voor het omleggen der laatste hoepels; ...IJZER,
o. (smed.) bandijzer, benaming voor de dunste staven van het platijzer (hoogstens 180 mM. breed en
. 6 dik); ...MAKER, m. (-s), hoepmaker;
v. (-en), hoepmakerij; ...ROK, (-ken), wijde rok die
door baleinen hoepels wordt uitgehouden; crinoline; ...STOK, m. (-ken), waarmede de hoepel wordt
voortgeslagen; ...TIJD, m. de tijd van het jaar
waarop de jongens hoepelen.
HOEPHOUT, o. wilgenhout, rijshout, waarvan men
hoepen maakt; ...LAND, o. (in Z.-Holl.) griendland;
...MAKER, m. (-s), die hoepen voor vaten maakt;
...MAKERIJ, v. (-en), werkplaats waar dit geschiedt ;
...NET, o. (-ten), (vissch.) een op een hoepel gespannen net aan een stok; ...RING, m. (-en), gladde ring,
ring zonder juweel; ...STOK, m. (-ken), (w. g.) hoe-

pelstok; ...TANG. v. (-en), (kuip.) hoepelhaak.
HOER, v. (-en), vrouw die zich voor geld aan mannen overgeeft, lichtekooi, veile deem: hij heeft al

wat hij had met hoeren en snoeren verbrast; ben je
hoer, ben je dief : heb je geld, ik heb je lief, den rijke
wordt om der wille van zijn geld veel vergeven;
(gew.) een slechte tol of top. HOERTJE, o. (-s).
HOERA, tw. hoezee! [Eig. een van de Kozakken
overgenomen strijdkreet.]
HOERACHTIG, bn. bw. (-er, st), zooals van de hoeren, wulpsch: hoer achtige oogen.
HOERDOM, o. hoererij: in hoerdom leven.
HOEREDOCHTER, v. (-s), meisje van onwettige geboorte, onechte dochter.
HOEREERDER, m. (-5), HOEREERSTER, v. (-s), die

hoereert.

HOEREEREN, (hoereerde, heeft gehoereerd), hoererij

bedrijven, in ontucht leven.
HOEREJONG, HOEREJONK, o. (...jongers), (gew.)
hoerekind; ...KIND, o. (...kinderen), onwettig kind;

(zegsw.) met leenen voile neef, met weeromgeven hoerekind, schertsend gezegd van iemand die Bever leent
dan teruggeeft; (fig.) gemeen persoon, listig mensch;
' (gew.) zekere visch, kolblei; (gew.) benaming voor

HOEVENAAR.
jacht maakt, de bordeelen naloopt; ...JANHAGEL,
v. eene soort van fijne kook; ...KOEK, v., ...KOEKJE,
o. (-s), zeker gebak: Haagsche hoetenkoekjes; ...KOT,
o. (-ten), bordeel; ...LOON, o. geldelijke belooning
van eene hoer; ...LOOPER, m. (-s), hoerenjager;
...ONTBIJT, o. eene soort van krentenbroodjes;
...PAK, o. losbandig gespuis; ...PRAAT,.m., ...TAAL,
V. onkuische taal; ...TRANEN, m. my. (fig.) krokodillentranen, geveinsde smart; ...VOOGD, m. (-en),
hoerenwaard; ...WAARD, m. (-en), ...WAARDIN,
v. (-nen), die een bordeel houdt; ...WINKEL, m. (-s),
bordeel.
HOERERIJ, v. (-en), ontucht, lijfsgemeenschap buiten huwelijk: hoererij plegen.
HOEREZOON, m. (-s, ...zonen), man van onwettige
geboorte, onechte zoon.
HOERHUIS, o.
bordeel.
HOERIG, bn. bw. (-er, -st), hoerachtig: hoerig kfficen.
HOERIGHEID, v.
HOES, v. (hoezen), linnen overtrek voor meubelen
om deze tegen stof en zon to beschermen (ook) het
blauw en wit geruite kleed om eene poppenkast.
HOESJE, o. (-s). [Fr. housse.]
HOEST, m. eene door prikkeling van het slijmvlies der luchtwegen veroorzaakte plotselinge uitstooting van lucht, die gepaard gaat met een eigenaardig geluid; inz. als ziekelijke aandoening : een
droge hoest; een schorre, een kuchende hoest; een losse
hoest, die los zit, die den lijder geen pijn doet; (fig.)
ik heb er den hoest van, ik heb er genoeg van, ik ben

het moede; (ook) ik goof er niet om. HOESTJE, o.
(-s), hoest, manier van hoesten: je hebt een raar
hoestje over je, ge hoest op een vreemde wijze.
HOESTBUI, v. (-en), aanval van hoest: zfj kreeg een
hevige hoestbui.
HOESTEN, (hoestte, heeft gehoest), den hoest hebben: hij hoest den heelen dag; die rook brengt mtj aan

't hoesten; hoestende den adorn uitstooten: hoest me
niet in min gezicht; (fig.) ik hoest hem wat, ik bekreun
mij niet om hem; gij hebt good binnengepakt, min
vriend ! ge zult nu geen nand hoesten.
HOESTER, m. (-s), HOESTSTER, v. (-s), die hoest.
HOESTMIDDEL, o. (-en), middel tegen den hoest.
HOESTSTILLEND,

bn. de borst verzachtende, den

aandrang tot hoesten wegnemende.
HOETELAAR, m. (-5), beuzelaar, broddelaar, iem.
die onhandig bezig is; (gew.) kleinhandelaar. HOETELAARSTER, v. (-s).
HOETELARIJ, v. (-en), broddelwerk.
HOETELEN, (hoetelde, heeft gehoeteld), onhandig

bezig zijn, broddelen; (gew.) in het klein handelen.
HOETELWERK, o. broddelwerk.
HOEVE, ook HOEF, v. (hoeven), boerderij,

boeren-

woning: eene hoeve pachten; (w. g.) een landelijke hoeve,
landhoeve; (in den naam van vele hoeven) Willemshoeve enz.; (hist.) een stuk land van bepaalde grootte,
nl. 16 morgen (Lat. mansum).
HOEVE, v. (-n), (dierk.) de muts of netmaag der
herkauwende dieren.
HOEVEEL, onbep. en vrag. telw. van welk aantal
of bedrag: hoeveel appelen hebt gij ?; hoeveel tegenspoed
hij ook hebbe, iv) b1 lift opgeruimd; (ook) hoeveel is het?
hoeveel Post dat bock ?; (ook zelfst.) met hoevelen waart

gij ?; ik weet niet met hun hoevelen zij zijn.
HOEVEELHEID, v. (...heden), grooter of kleiner aantal of menigte, quantiteit : een zekere hoeveelheid

water ; dit middel moet b kleine hoeveelheden gebruikt
worden; (rekenk.) eene verzameling van gelijksoortige eenheden: een concrete , een abstracte• hoeveelheid.

zekere schaaf, horletoet; (ook) een verlengstuk dot
op den heipaal wordt gezet bij het heien niet de
hand.
HOEREN, (hoerde, heeft gehoerd), hoereeren: hij

HOEVEELSTE, onbep. rangsch. telw. welke in rangorde : den hoeveelsten (dag) der maand hebben we I,
welke datum is het; de hoeveelste zit gij?, welk rangnummer hebt ge?
HOEVEN, (hoefde, heeft gehoefd), behoeven; dat

HOERENBANKET, o. zeker gebak; ...BOEL, m. een
ontuchtige boel: 't is er een hoerenboel; ...DOP, m.
(-pen), hoerenwaard; (ook) hoereerder; ...HUTS, o.
(...huizen), bordeel; ...JAGER, m. (-s), die op hoeren

hoeft niet; ik hoef er niets van te hebben; dat hadt ge
niet hoeven te doen.
HOEVENAAR. m. (-s, ...naren), pachter van eene

doet niets dan hoeren en snoeren.

hoeve, bouwman.

HOEVENBLADEN.
HOEVENBLADEN, o. my. (gew.) hoefblad.
HOEVER, HOEVERRE, bw. op welken afstand:

hoever z jn wij stervelingen van de volmaaktheid verwijderd!
HOEWEL, vw. ofschoon: hij gaf haar in alles geljjk, hoewel hij er nets van 9neende; hoewel het pas
Maart is, zijn de boomen reeds groen; hoewel aarzelend,
deed h# het toch.
HOEZEE, eertijds HOUZEE, tw. uitroep van
vreugde.
HOEZEER, vw. ofschoon, hoewel: hoezeer ik mede-

Wen meta heb, kan ik u toch niet helpen.
HOF, m. en o. (hoven), omheinde ruimte, tuin: de
bloemen in den hof; patientie is een good kruid, maar
het wast niet in alle hoven, niet iedereen bezit geduld; hij heeft in zijn eigen hof genoeg te wieden, heeft
met zijn eigen zaken genoeg te doen; (bijb.) de hof
van Eden, het paradijs; (gew.) boomgaard ; vgl. bloemhof, kruidhof, lusthof, hoenderhof, cloolhof; — o. (gew.)
kerkhof: de vrouwen gingen mee naar 't hof; (Zuidn.)
open ruimte bij een huis, binnenplaats, (ook) voorplein: de kinders mogen niet bniten het hof komen;
vgl. Binnenhof en Buitenhof; HOFJE. o. (-s);
- m. (gew.) houten heining om eene weide; (gew.)
kring om zon of maan: een hof em de maan, dat kan

nog gaan; maar een hof om de zon, dear schreien
vrouwen en kinderen em;
- o. besloten ruimte met woningen voor min,,zegoede, nude menschen: het St. Barbarahof. het Bethlehemshof; zie HOFJE; eertijds oak van kloosters,
enz.: het Oude Hof, to Alkmaar; begiinhof, enz.;
- o. (gew.) boerenwoning, hofstede, pachthoeve:
het hof van min noon is afgebrand; ook in plaatsnamen: Tienhoven, Achttienhoeen enz.; de grand waar
de waning op staat, in de uitdr. huis en hof, huis
en erf: h# is van huis en hof verdreven;
o. waning of verblijf van aanzienlijken, slot
(alleen nog als hist. term., als naam van plaatsen
waar een hof stand); (ook) aanzielilijke herberg,
gasthof, hOtel : het Hof van Holland, Keizershof, enz.;
open hof houden, open tafel houden, (fig.) zeer gastvrij zijn, velen bij zich noodigen; —
(inz.) het verblijf van een vorst, paleis: bal ten
hove; ten hove verschijnen; de personen die aan het
hof zijn, de vorst met zijn hooge omgeving: het hof

is naar het Loo vertrokken; het Engelsche hof; hij heeft
vele relaties aan het hof; — hij handelt alsof hij aan
het hof van Jan Vlegel is opgevoed, hij is zeer onbeschoft; — iemand het (of zijn) hof maken, hem eer
bewijzen, hem dienen : z
laat zich het hof maken,
laat zich door heeren vleierijen zeggen en attenties
bewijzen; —
in vele samenst. ter aanduiding van ambtenaren,
leveranciers en inrichtingen, die werkzaam zijn voor
het hof, als: hofapotheker, -apotheek, hofarts, hofbak-

ker, -bakkerij, hofbarbier, hofbehanger, hofdrukker,
hofkapelaan, hofkapper, hoflakei, hofphotograaf, hofprediker, hofschilder, hofstalmeester, hoftandmeester, hofzanger, -zangeres, enz. ; —
(hist.) plechtige terechtzitting, waar de vorst of
zijn verteeenwoordiger recht doet: hof holden; de
gezamenlijke rechters, het rechtsprekend lichaam,
gerechtshof: het hof is vergaderd; voor het hof pleiten;

het hof van justitie, van appal, van cassatie; (hist.)
het Hof van Holland, provinciaalgerechtshof van
Holland.
HOFAMBT, o. (-en), bediening aan een vorstelijk
hof; ...BAL, o. (-s), bal ten hove; ...BEAMBTE, m.
(-n), dienaar aan het hof.
HOFBED, o. (-den), tuinbed. bloemperk; ...BLOEM,
v. (-en), tuinbloem; ...BOUW, m. (Zuidn.) tuinbouw.
HOFCABAAL, o. (...cabalen), de kuiperijen, bedekte
praktijken, listen en lagen van het hof; ...CHARGE,
v. (-s), hofambt; (ook) een persoon die dit bekleed;
...DAME, v. (-s), eeredame eener vorstin; ...DIENDER, m. (-s), (gew.) zekere visch, de groote poon;
...DIENST, m. (-en), (hist) verplichte dienst jegens
een hof of heer; ...DING, o. (-en), (hist.) crimineele

HOFSCHANDAAL.
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' vierschaar, het door den heer of zijn vertegenwoordiger gespannen recht.
HOFEPPE, v. (gew.) zekere plant, peterselie.
HOFETIQUETTE, v. de etiquette aan het hof;
...FEEST, o. (-en), feest ten hove.
HOFFELIJK, bn. bw. (-er, -st), wellevend, beleefd:

een hoffelbk man; hoffelijke woorden; een hoffelijkebuiging. HOFFELIJKHEID, v. (...heden).
HOFFMANNSDROPPELS, m. my. zeker middel om
bezwijmden weer bij te brengen: een mengsel van
alcohol en zwavelaether. [Naar den Duitschen geneesheer F. Hoffmann, t 1742.;
HOFGEBRUIK, o. (-en), gebruik, etiquette aan het
hof.
HOFGEREEDSCHAP, o. (-pen), tuingereedschap;
...GEWAS, o. (-sen), wat in den tuin groeit.
HOFGEZINDE, o. (hist.) hofhouding, alle personen
die tot een hof behooren.
HOFHOND, m. (-en), hand die een hof of erf bewaakt, kettinghond : huilen als een hofizoncl, erbarmelijk schreeuwen. .
HOFHOORIG, bn. (hist.) tot een hof of hoeve behoorende en daarmede vervreemdbaar. HOFH00RIGE, m. en v. (-n), onvrije, die hofhoorig is. HOFHOORIGHEID, v. de toestand van hofhoorig te zijn.
HOFHOUDING, v. (-en), de geheele huishouding van
het hof, met de daarbij behoorende bedienden: zijn

schitterende hofhouding verslond schatten gouds;
...JACHTMEESTER, JA GERMEESTER, m. (-s), opzichter der jacht en der bosschen van den vorst.
HOFJE. o. (-s), binnenplein, random ingesloten door
huisjes met tuintjes, voor minvermogende oude
lieden (meestal een particuliere stichting): zij woont

op een hofje; ik heb ooze oude maid in een hofje gekocht. HOFJESBEWONERS, m. mv., —JUFFROUW,
v. (-en), die op een hofje woont; —WONING, v. (-en).
HOFJONKER, m. (-5). adellijk hofbeambte; ...JUNKVROUW, v. (-en), ...JUFFER, v. (-s), hofdame.
HOFKAMER, v. (-51, tuinkamer.
HOFKAPEL, v. (-len), kleine kerk in een paleis;
(ook) korps muzikanten voor muziekuitvoeringen
aan het hof; ...KLIEK, v. hofpartij (in minachtenden zin); ...KOETS, v. (-en), rijtuig voor de vorstelijke familie of hofhouding.
HOFKOMI.IN, v. zekere plant, wilde komijn, karwij.
HOFKRING, m. (-en), kring van personen die in
betrekking staan tot het hof.
HOFKRUID, o. (-en), moeskruid, tuingroente;
...LAAN, laan, wandelpad in den tuin.
HOFLAND, o. (-en), (gew.) land dat tegen een geringe geldsom aan den pachter ten gebruike wordt
gegeven (in tegenst. van garfland).
HOFLEVEN, o. het leven aan het hof; ...LEVERANCIER, m. (-s), iemand die zijne koopwaren levert
aan het hof (dikwijls alleen als titel).
HOFMEESTER, m. (-s), kastelein (op eene stoomboot); Groot-Hofmeester, een der grootofficieren bij de
Vrijmetselaars; (hist.) hofmeier.
HOFMEIER, m. (-s), (hist.) opzichter over eene hofhouding, inz. als titel der machtige beambten aan
het hof der Merovingen, die zich van het bestuur
over het Frankische rijk wisten meester te maken;
...NAB, m. (-ren), nar aan een hof, die den vorst
door zijne geestigheden vermaken moest ; ...PA_RTIJ,
v. (-en), staatspartij die de gezindheid van het hof
steunt; (ook) feest ten hove.
HOFPLAATS, v. (-en), (w. g.) groote hofstede;
...POORT, v. (-en), poort die toegang geeft tot den
hof, poort van eene buitenplaats.
HOFPOP, v. (-pen), courtisane; ...PREDIKER, m.
(-s), predikant die voor het hof optreedt; ...RAAD,
m. (...raden), titel in Duitschland (eig. lid van den
raad die beslist over aangelegenheden van het hof).
HOFRECHT, o. (hist.) het recht dat geldt voor de
hofhoorigen, dat hunne verhouding tot den beer
regelt.
HOFRIJTUIG, o. (-en), hofkoets; ...ROUW, m. rouw
door een hof aangenomen; ...SCHANDAAL, o.

HOFSLEEP.

HOLAARS.

(...schandalen), schandaal dat aan het hof heeft
plaatsgegrepen; ...SLEEP, m. het hof met zijn geheelen aanhang; ...STAD, v. residentie van den worst,
(in ons land) 's-Gravenhage.
HOFSTEDE, HOFSTEE, v. (...steden), hoeve, boerderij.
HOFSTEEANKER, o. •s), (scheepst.) een groot anker in eene haven of op de reede om de schepen
vast te leggen; ...VINK, m. (-en), (gew.) eene soort
van oink (fringilla coelebs).
HOFSTIPPEL, v. (-s), (plantk.) stippel die door een
kring of hof omgeven wordt, bij sommige cellen in
het hout: vezels met hofstippels, tracheide-vezels.
HOFSTOET, m. de gezamenlijke tot het hof behoorende personen.
HOFWACHTER, m. (-s), tuinbewaarder, tuinbaas;
...ZANGER, m. (-5), (gew.) zekere vogel, fitis (phylloscopos trochilus); groote hofzanger, tuinfluiter (sylvia
hortensis); (ook) zanger die voor het hof zingt.
HOG, m. (-gen), (veroud. scheepst.) werktuig met
schrobbers, varken.
HOGGEN, (hogde, heeft gelogd), (scheepst.) met
den hog het schip onder water afschrobben, var.
kenen.
HOK, o. (-ken), kleine afgeschoten ruimte tot berging van voorwerpen of stalling van dieren : een

zeggen; een holle stem, die klinkt alsof ze uit een
holle ruimte te voorschijn komt; — eene holle zee,
die door den wind is opgezweept, onstuimig is; de
zee staat hol; (fig.) het ging er hol (ruw) over heen;
het sal er hol gaan, het zal er ltistig toegaan, er zal
hevig getwist worden; —
(garensp.) los, geerig: een holle draad, waarbij de
in elkaar getweernde draden niet stijf en gelijk zijn
ineengedraaid; er zijn holle steeen in dat garen, het
heeft geerige plekken; (wev.) hol weefsel, waarbij
twee dicht boven elkaar geplaatste kettingen btj
ongeluk zijn samengeweven tot een zak- of buisvormig weefsel, of waarbij de patronen van verschillende kettingen zijn aaneengeweven : hol linnen
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leeg hok; breng de turf maar in het hok; de hoed is
in ztjn hok; steenkolenhok, kippenhok, varkenshok enz.;
ook als strafplaats voor kinderen) als je niet zoet
bent, set ik je in 't hok; (bij uitbreiding) kleine, ellendige woning: in zoo'n hok zou ik niet willen wonen;
(ook) gevangenis : hij zit in het hok; (scherts.) school:
morgen moeten we weer naar 't hok; (plantk.) afge-

schoten vakje voor het zaad, in het vruchtbeginsel
(of de vrucht) van eene plant; —
(scheepsb.) een schip in het hole halen, het op stapel
halen; —
(zegsw.) hij krijgt het hok b# hem in, hij wint zijn
vriendschap en vertrouwen. HOKJE, o. (-s).
HOK, v. (-ken), (gew.) hoop graan die op het veld
staat to drogen: het koren staat in hokken.
HOKDUIF, v. (...duiven), gewone duif, slagduif;
...GUTS, v. (-en), (timm.) eene soort van guts;
...HOND, m. (-en), kettinghond, waakhond.
HOKKEBAAS, m. (...bazen), (gew.) kleinhandelaar
in turf.
HOKKELING, m. en v. (-en), eenjarig kalf; (fig.) opgeschoten knaap of meisje, iemand in de vlegeljaren.
HOKKEN, (hokte, heeft gehokt), bij elkaar hokken,
dicht opeen zitten; lqj hokt altijd bU het vuur, zit
ineengedoken bij den haard, is kouwelijk; zij hokken
saineo, (van ongetrouwde lieden) leven als man en
vrouw; —
haperen, stuiten: daar hokt het; de /tamer hokte;
(bij sommige kaartsp.) het hokt, als de opvolgende
kaart ontbreekt; —
(gew.) het opzetten der hokken of schooven op
het land.
HOKKERIG, bn. (-er, -st), vol hokken of kleine vertrekken, onregelmatig gebouwd: een hokkerig huis.
HOKKERIGHEID, v.
HOKKETOUW, o. (gew.) soort touw bestemd om
de hokken of schooven vast te binden.
HOKKIG, bn. (-er, -st), hokkerig: 't is tier een hok-

kige boel.
HOKKONIJN, o. (•enl, tam konijn.
HOKSPEL, o. zeker kaartspel waarbij de kaarten
hokken, commersen.
HOKVAST, bn. zijn hok of huis weinig verlatende,
gaarne thuis zijnde : ik loop nist vaak, naar de societelt, ik ben royal talc rust; (ook) niet geneigd van
woonplaats te veranderen.
HOL, bn. bw. (-ler, -st), van binnen ledig, inwendig een ledige ruimte hebt ende : eeiie holle boom; een
hol vat; eeo holle maag; hone boizen; holle steen, Baksteen die hol is; (ontl.) holle aderen. zie HOLADER ;
fig.) ledig. waar niets inzit: b olls boofden, sander
.lenkbeelden; hfi77e 0). die niets;

is onsterk.

uitgehold, ingebogen of ingezonken : een holle weg,
ravijn, droge gracht ; een hone akker, met inzinkingen;
de holle hand, die gekromd is, zoodat er een holte
wordt gevormd: uit de holle hand drinken; holle
knieen (van een paard), die naar achteren ingebogen
zijn; holle wangen, die ingevallen, vermagerd zijn;
holle oogen, die diep in de kassen liggen; een hol geslepen brilleglas, ingebogen (in tegenst van bol, uitgebogen); een holle kling, die overlangs uitgeslepen
is, eene uitholling heeft; (glasbl.) hol gins, gebogen
glas, zie HOLGLAS; (timm.) een holle schaaf, waarbij
het blok hol is, ten einde bolle vlakken of rondhout
to kunnen afschaven; het holle mes, zie HOLMES;
holle gutsen, beitels met hollen bek; —
(zelfst.) het holle van de hand, van den voet, de ingebogen onderkant; in het holle (of gewoonlijk hoist)
van den nacht, in het diepst van-, midden in den nacht_
HOL, o. (-en), in de aarde ontstane, holle ruimte,
grot, spelonk: in de spelonken der rotssteenen en in
de holen der aarde; (inz. als woning van dieren of
menschen) deze volksstant woont in holen; de vossen

hebben holen en de vogelen des kernels nesten; 't is een
arme muffs die maar e'en hol heeft; zich wagen in 't hol
van den leeuw, (fig.) zelf het gevaar te gemoet loopen; (bij uitbreiding) donker, naar verblijf: een akelig
hol; de holen der ontucht; vgl. roovershol; —
holle ruimte, holte : het hol van een schip, het
ruim; een holletje openlaten, zich in het eten matigen,
nog wat etenstrek bewaren voor een volgend (beter)
gerecht; (Zuidn.) gat: er is een hol in uwe kons,
viel een hol in zijn, hoofd, (gew.) gat, achterste; — hol
over bol, pals over kop, op overhaaste wijze; —
uitholling: (timm.) het hol eener lijst, de uitgeschaafde holle groeve; (bouwk.) net hol en dol in
elkaar, zekere verbinding van hout of steen, waarbij de verschillende deelen door middel van een in
eene uitholling passend halvemaanvormig uitsteeksel aan elkaar worden gemaakt; (schoenm.) het hol
(van een schoen), het deel van de zool, gelegen tusschen den bal en den Kiel; hol of bol, zeker kinderspel waarbij een hoed of pet omhoog wordt gegooid,
terwijl men raden most of de holle of wel de bolle
kant boven zal komen; hol en bol, soort van dakpannen, waarbij beurtelings de holle of de bolle zijde
naar•boven ligt, zoodat er langs het dak van boven
naar beneden doorloopende gootjes worden gevormd.
HOLLETJE, o. (-s).
HOL, slow. m. het hollen: op (den) holgaan (raken,
slams, z(iid, (van paarden) aan 't hollen gaan, niet
meer naar den teugel luisteren: het paard sloeg op
hol; (fig.) zijn, hoofd is op hol, hij is zijn zinnen niet
meer meester, hij west niet meer wat hij doet; iemn.
het hoofd op hol maken (of brengen), hem (of haar)
van streek maken, inz. door mooie voorspiegelingen; op een holletje, op een draf, hard: hu. lisp er op
een Jaonstjc teen.

HOLA, HOLLA, tw. uitroep om iemand tegen to
houden of zijn aandacht te trekken : bola, mend, dat
peat zoo nisi, boor eens. zeg, wacht even; — 'Iola, Jan
gezegd als men iets gezamenlijk sal gaan
Tijssen
ophijschen. enz.
znw. no. zekere soort van
HOLAARS,
aPPel.

HOLAOHTIG.
HOLACHTIG, bn. eenigszins hol, met holligheden.
HOLADER, v. (-s, -en), (ontl.) eene ader waardoor

het bloed uit het lichaam in den rechter hartboezem wordt gestort; ...BEITEL, m. (-s), (timm.) guts.
HOLBEWONER, m. (-5), bewoner van een aardhol;
bij uitbreiding) iemand die zijn gewoon verblijf
onder den grond heeft, zooals b. v. de mijnwerkers
n Zweden en Polen.
HOLBOLLIG, HOLLEBOLLIG, bn. bw. (w. g.) grappig, kluchtig, onbollig : een holbollig mensch; (ook)
ongelijk, hobbelig: wat is de grond bier hollebollig.
HOLBOOR, v. (...boren), boor die hol is, en niet
den vorm van een schroef heeft; m. (-en),
zeker dier; (fig.) iemand die gulzig is, vraat.
HOLDERDEBOLDER. bw. onderstboven, pals over
kop (vaak met bijgedachte aan het geraas dat
daarbij gemaakt wordt) : alles vloog holderdebolder de

trap af; de wagon ging holderdebolder voorwaarts;
alles ligt or holderdebolder, over hoop.
HOLDRUKKER, m. (-51, (schoenm.) dat gedeelte van
het kampereur, dat op het hol van den schoen wordt
gelegd; ...FLUIT, v. (-en), (muz.) holpijp; ...GLAS,
o. collectieve benaming voor alle holle glazen voor.
werpen (flesschen, glazen, enz.), in tegenst. van

plaatglas.
HOLHEID, v. het hol zijn.
HOLIJZER, o. (-5), (timm.) guts; ...KEEL, in. en v.
(...kelen), sehreeuwer, schreeuwster; (ook) vraat;
—, v. (...kelen), (bouwk.) gootvormige uitholling ter
versiering van zuilen, balken, paneelen enz. Hoogd.
hohlkehle]; (hor.) holte, gaatje. HOLKEELSCHAAF,
v. (...schaven), (timm.) schaaf om lijsten te schaven.
HOLLA. tw . zie HOLA.
HOLLAND, o. de provincien Noord- en Zuid-Holland; (ook) Nederland: het koninkrijk Holland (18061810); Holland op zijn Smalst, (eert.) het smalle
deel van N.-Roll. tusschen Noordzee en IJ, dat voor
het Noordzeekanaal word doorgegraven, (fig.) kleingeestige Hollandsche zuinigheid; Holland is in last,
gezegd als aan iemand iets onaangenaams overkomt en hij niet weet hoe zich er uit te redden.
HOLLANDER, m. (-s), een bewoner van Holland;
(pap.) maal- of roerbak, waarin de lompen worden
fijngemaakt; (ook) zekere haaksteek.
HOLLANDSCH, bn. van (of tilt) Holland: eon Hollandsche jongen; de Hollandsche schildersehool: (nat.)
de Hollandsche kijker, kijker van Galilee, tooneelkijker, kijker met slechts twee glazen; (pap.) Hollandsch papier, geschept papier; —, o. de Hollandsche taal, Nederlandsch; (fig.) dat is goed Hollandsch,
dat is ronde taal.
HOLLEBLOK, o. (-ken), (gew.) holsblok.
HOLLEBOLLIG, bn. zie HOLBOLLIG.
HOLLEN, (holde, heeft en is gehold), hard loopen,
rennen: de kinderen holden voor ons uit; (inz. van
paarden) niet meer naar den teugel luisteren: aan
't hollen gaan (of slaanl ; een hollend paard, dat op
hol is; (fig.) 't is met hem hollen of stilstaan, hij
vervalt altijd van het eene uiterste in het andere.
HOLLIGHEID, v. (...heden), kleine holte, ruimte,
uitholling.
HOLMAL, m. (-len), (timm.) een holle mal (model)
met behulp waarvan men de afmeting en kromming der wrongstukken voor den gebogen boom
eener trap bepaalt; o. (-son), (timm.) trekmes met gebogen ijzer: ...HUNT, v. (-en). count van
goud- of zilverblik met een verheven stempel op de
eene zijde.
HOLOGRAPHISCH, bn, eigenhandig geschreven.
HOLOOGIG, bn. met holle oogen.
HOLOSTERIC-BAROMETER, m. (-s), aneroIde-barometer.
HOLOTHURIEN, v. my. (nat. hist.) familie der stekelhuidige straaldieren, met een lang rond lichaam
en lederachtige huid, zeekomkommers; voorkomende
in de Stille Zuidzee en door de Chineezen gegeten
als kruiderij (trepang).
HOLPASSER, m. (-s), een passer met naar buiten
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omgebogen spitsen, die dient om de inwendige mid.
dellijn van een hollen kogel to bepalen; ...PENNING,
m. (-en), gedenkpenning die aan de eene zijde, of
wel aan beide zijden, den stempel hol in plaats van
verheven vertoont; ...PIJP, v. (-en), (smed.) holle
buis; (orgelm.) eene niet gedekte orgelpijp van wijden omvang en zachten, vollen klank ; (gew.) zekere
plant met harde, holle stengels, pijphermoes (equisetum limosum); ...PUTS, v. (-en), (smed.) werktuig
om ronde koppen van bouten af te werken; ...ROLLER, m. (-s), eene soort van zingende kanaries.
HOLROND, bn. rond ingebogen: een holronde spiegel.
HOLRONDHEID, v.
HOLRUG, m. (-gen), paard met hollen rug, welks
rug doorzakt.
HOLSBLOK, o. (-ken), klomp. hulft; (fig.) log mensch.
HOLSPAATH, o. (delfst.) zeker mineraal, chiastholith, kruissteen; ...STEEL, v. (gew.) zekere plant,
moeras-andoorn (stachys paleestris).
HOLSTER, m. (-5), lederen pistoolfoedraal aan beide
zijden van het zadel; (ook) knapzak; (gew.) iemand
die een grooten mond opzet, ongemanierd, lomp
vrouwspersoon; —KAP, v. (-pen), die den holster
bedekt; —MAKER, m. (-5), fabrikant van holsters.
HOLTE, v. (-n), holle ruimte, uitholling, holligheid: de holte van een boom ; de holte onder den arm;

de holte der hersenen; oogholte, buikholte, borstholte,
enz.; (scheepst.) de holte van een schip, de diepte; de
holte der hand, de holle onderkant; de holte der wang,
het kuiltje; (in gietwerk)blaas: wat zijn er een holten
in dat Ozer; —DIEREN, o. my. (nat. hist.) de zesde
afdeeling van het dierenrijk, coelenterata, ook netel,
dier,n geheeten : tot de holtedieren behooren de zeenetels
on poliepen.
HOLWANGIG, bn. (-er, -st), met holle, ingevallen
wangen: een bleek holwangig meisje.
HOLWIT, o. (letterz.) de van binnen holle blokjes
lood, waaruit de marges of de witte vakken onder
aan eene bladzijde in den drukvorm worden samengesteld; ...WORTEL, m. (-5), (gew.) zekere plant

(aristolochia clematitis).
HOM, v. (-men), benaming van twee klieren in den
buik der mannetjes van de beenige visschen, zijnde
de voorttelingswerktuigen : heb je een baars met een
horn of met een knit?; met hom en knit, met alles en
alles. HOMMETJE, o. (-s).
HOM, v. (-men), (naaist.) strook (aan een overhemd).
HOMBAARS, m. (...baarzen), mannetjesbaars ; evenzoo hombokking, —haring, ...karper enz., mannetjesbokking, enz.
HOME-RULE (Eng.), o. zelfbestuur. HOME-RULER,
m. (-5), aanhanger der partij in het Engelsche parlement, die home-rule voor Ierland eischt.
HOMILEET, m. (...leten), kanselredenaar, predikant.
HOMILETIEK, v. leer der kanselwelsprekendheid,
predikkunde. HOMILIE, v. (...lien), kanselrede, uitlegging van een bijbeltekst in den vorm eener predicatie.
HOMMEL, v. (-5), eene soort van bijen (bombus);
(ook) homrnelbij; (fig.) klaplooper; (zegsw.) hij heeft
de hommel in het hoofd, hij is niet wijs. HOMMELTJE,
o. ( s).
HOMMEL. m. en v. (Zuidn.) hop (de plant).
HOMMELBIJ, m. (-en), mannetjesbij.
HOMMELEN, (hommelde, heeft gehommeld), gonzen,
een dof geluid maken (gelijk de bijen doen); (ook)
mompelen. HO3rIMELING, v.
HOMMELES, in de uitdr. 't is (er) hommeles, alles
is er in beroering, er is ruzie, de boel is in de war.
HOMMER, ook HOMMERD, m. (-s), mannetjesvisch,
homvisch. HOMMERTJE, o. (-s), hommer (inz. van
bokking).
HOMMER, ook NOMMER, m. (-5), (scheepst.) de
door de hommerstukken gevormde achthoekige
verdikking van den mast, onder den top der steng,
waarop de bramzaling en het tuig komt te rusten;
—GAT, o. (-en). gat boven in de toppen der marsstengen; o. (-ken), een der beide hlokken

HOMMERSTUK.

HONDENGEK.

die voor en achter tegen den mast gespijkerd worden, en die samen den hommer vormen.
HOMOEOPAAT, m. (...paten), aanhanger van het
homoeopathische stelsel. HOMOEOPATHIE, v. geneeswijze volgens het systeem van Hahnemann
(t 1843), waarbij men tegen eene kwaal als geneesmiddel aanwendt, dat wat bij een gezonde juist de
kwaal zou teweegbrengen. HOMOEOPATHISCH, bn.
overeenkomstig de homoeopathie, de h. betreffende

men licht kleinigheden toegeven [sommigen denken
hierbij aan de Bont of Wester-Schelde]; —
(veroud.) de oude hond, het oude bier of de oude
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de homoeopathische geneeswfjze; het homoeopathische stelsel, het systeem van Hahnemann.
HOMOGEEN, bn. van denzelfden aard of geest:
(wisk.) homogene grootheden, die door dezelfde eenheid gemeten kunnen worden; (nat.) homogeen licht,
licht dat door het prisma niet verder gesplitst kan
een
worden en geen spectum met kleuren geeft;
homogeen ministerie, dat een is in denkwijze. HOMOGENITEIT, v. het homogeen zijn.
HOMOLOGATIE, v. (-s, -ten), gerechtelijke bekrachtiging, goedkeuring (b. v. van het accoord van een
failliet).
HOMOLOGEEREN, (homologeerde, heeft gehornologeerd), bekrachtigen, goedkeuren : het accoord van

den gefailleerde is door de rechtbank gehomologeerd.
HOMOLOOG, bn. overeenstemmend, gelijknamig;
(ook) met elkaar samenvallende (van lijnen, punten, enz.).
HOMONIEM, bn. gelijkluidend (inz. van woorden,
die in beteekenis verschillen, als hart en hard, dog
en doch, enz.); o. (-en), gelijkluidende woorden
van verschillende beteekenis.
HOMOTONISCH, bn. (muz.) gelijk van toon; aanhoudend van toon.
HOMP, v. (-e4 dik brok: eene homp brood, vleesch
ens., HOMPJE, o. (-5); —
groot drinkglas, bokaal [Hoogd. humpe].
HOMPELAAR, m. (-5), iemand die kreupel is, die
hinkt. HOMPELAARSTER, v. (-s).
HOMPELEN, (hompelde, heeft en is gehompeld),
hinken, mank of kreupel gaan: hij hompelt; (ook)
struikelen. HOMPELING, v. (-en).
HOMPELIG, bn. (-er, -st), hinkend, kreupel.
HOMPELVOET, m. en v. (-en), hompelaar(ster).
HOMVISCH, m. (...visschen), hommer.
HOND, m. (-en), (nat. hist.) een geslacht van vleeschetende zoogdieren (canis), waartoe o. a, ook de wolf;
de vos en de jakhals beliooren; —

(inz.) het bekende huisdier, de tamme hond, waarvan tal van rassen bestaan : de jager met zijn bond;
een trouwe hond; kleine Jan loopt mij achterna als
een hondje; zoo dartel als een jonge hond; zoo moe
zijn als een bond, uitgeput van vermoeienis zijn;
hi/ is zoo ziek als een hond, door en door ziek; behandeld worden als een hond, met minachting, slecht;
als men een bond wil slaan, kan men licht een stole
(of knuppel) vinden, men kan altijd wel voorwendsels vinden om een zwakkere to onderdrukken; —
men moet geen slapende honden wakker maker, men
moet niet de aandacht vestigen op lets, waarvan men
onaangename gevolgen kan ondervinden; — docde
honden bYten niet (al zien ze leel(k), die dood is kan
geen kwaad meer doen; — blaffende honclenbUten niet,
van hen die dreigen heeft men zelden jets te vreezen; — als twee honclen vechten om een been, loopt er
de derde mee been, wanneer twee personen mu lets
twisten, raakt vaak een derde in het bezit er van; —
zij leven to zamen als kat en bond, zij twisten altijd;
bloode bond wordt zelden vet, vie al to beschroomd
—een
is, vaart daar zelden goed bij; — hi). is bekend als de
bonte bond (met den blauwen staart), is overal bekend; — bet bekomt hem, als den bond de worst (of
de knuppel na bet stolen van de worst), het bekomt
hem slecht; — den bond in den pot vinden, komen
als het eten op is; — van het hondje gebeten zijn,hoogrnoedig zijn; — burnt men over den hoed. clan komt men
ook over den staart, als men de Lrroote rnoeilijkheid
te boven is, don overwint men ook de andere. of,

stapt men over het hoofdbezwaar been, clan kan

wijn; (gew.) die van den hond gebeten is, moet van hetzelfde haar daar op leggen (of haar van denzelfden
hond op jets leggen), de gevolgen der dronkenschap
moot men door drank zien te verdrijven; — het is een
wrange bond, zei de boor, en hfj dronk bfj vergissing
een flesch wijnazfjn voor rijnwijn leeg; — op den hond
zfjn, (van personen) geheel aan lagerwal zijn : hij is
hoe Langer hoe meer achteruit gegaan, maar nu is hfj
geheel op den hond; — het is in den hond, het is verwaarloosd, naar de maan: als de kinderen zelf baas
zfjn over het speelgoed, is de boel gauw in den hond;
zfjn goed in den hond dragen, een kleedingstuk door
blijven dragon, hoewel het herstelling behoeft;
—hetzi rut,alsofhetui nhodzijncarsigehaald, gezegd van jets dat er verfrommeld, oud en
verfomfaaid uitziet; —
de bond zit hem op zfjn tasch, hij is gierig; — (Zuidn.)
zfjnen hond loslaten, zijn geld voor den daghalen; —
(Zuidn.) hfj heeft een dikken hond op z(jde liggen, een
goed voorziene beurs met geld ; — daar ligt de bond
begraven, daar schuilt de moeilijkheid, daar zit de

knoop; —
(fig.) een hondje, gezegd van alles wat klein on
lief is: min hondje!, lief kind; wat een hondje van een
kind, - van een armband, enz.; — een (gemeene) hond
van een kerel, 't is een ware hond, een verachtelijk,
vuilaardig mensch; —
(sterr.) de Groote en de Kleine Hond, benaming van
twee sterrebeelden; (nat. hist.) de vliegende hond,
soort van vledermuizen (in Afrika, 0.-Indio, Australie); —
(wev., aan een Jacquard-machine) een ijzeren haak
of arm, waardoor een schijfloop in beweging wordt
gebracht, ten einde de patroonkaarten voor den
weefstoel naar volgorde in werking to brengen; (bij
den bergbouw) soort van kleine wagon of bak op
vier wielen, tot vervoer van uitgegraven steen-

massa's.

HOND, o. zekere landmaat, ter grootte van 100 0
roeden: zes hond is een Rijnlandsche morgen.
HONDEBED, o. (-den), slecht en hard bed;
...(N)DREK, m. uitwerpselen van een of meer honden; ...FOK, v. (-ken), (scheepst.) soort van takel
met twee blokken, o. a. gebruikt om de watervaten
binnen boord to hijschen; ...JONG, o. (-en), het jong
van een hond.
HONDEKENSKRUID,

o. (gew.) zekere plant, honds-

kullekenskruid.
HONDEKAR,

v. (-ren), wagen die door een of meer

honden getrokken wordt; ...KETTING, m. (-en), om
een hond vast to houden; ...KEUTEL, v. (-s), stuk
drek van een hond; ...KLAMAAI, m. (gew.) hondedrek ; ...KOP, m. (-pen), kop van een hond ; ...KOT, o.
(-ten), hondenhok; (fig.) slechte woning; ...MUIL, m.
(-en), bek van een hond; (gew.) zekere plant, eene
soort van leeuwenbek (antirrhinum).
HONDEN, in de uitdr. het zal er honden, er zullen
stokslagen vallen.
HONDENBAANTJE, o. (-s), een zeer slecht baantje
een onaangename bezigheid; ...BEIEN, v. my. (gew.)
zekere plant met donkere bessen; (ook) de roode
boschbes; ...BEISHOUT, o. (gew.) zekere plant, bitterzoet (solanum dulcamara); ...BELASTING, v. belasting op het houden van honden; ...BLOEM, v.
(-en), (gew.) hondsbloem; ...BROOD, o. (-en), soort
van grof brood voor hondenvoedsel; ...DOKTER,
m. (-s), arts voor zieke honden; ...DOOD, v. (gew.)
hondsgras; ...DRAF, m. onregelmatige draf, (ook)
onregelmatige stap (van een paard); ...END, o.
(-en), (scheepst.) hondsend.
HONDENEST. o. (-en), een nest van jonge honden;
rn. (...neuzen), neus van een bond; (fig.) lay
heeft een hondenetts, hij ruikt scherp, hij weet to

radon waar hij zijne gading vinden kan.
HONDENGEK, m. (-ken), iemand die verzot is op

HONDENHAAR.
honden; ...HAAR, o. haar van een hond; ...HOK,
o. (-ken), houten hok voor een wachthond; ...HUIS,
o. (...huizen), groot hok waarin verscheidene honden (b. v. jachthonden) worden gehuisvest; ...JONGEN, m. (-s), oppasser van de honden; (ook als
, scheldwoord) deugniet; ...KLAAR, v. (gew.) zekere
plant, duizendblad (achillea millefolium); ...KOST,
m. slecht, onsmakelijk eten; (slag.) afval, afsnijdsel,
vellen, spieren, stukken staart enz.; ...KRUID, o.
(gew.) zekere plant, watermunt (mentha aquatica);
...LEDER, ...LEER, o. leer van de huid van honden;
...LEVEN, o. een ellendig leven: hij heeft een hondenleven; ...LUIS, v. (...luizen), hondsluis;
o. (-en), dat door honden in beweging gebracht wordt; ...NAAM, m. (...namen), naam die
gewoonlijk aan honden gegeven wordt : Hector is een
gewone hondennaam ; (ook) gemeene schimpnaara;
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HONDERDJARIG, bn. van honderd jaren: een hon-

derdjarige boom; de honderdjarige aloe, zekere plant

tot de familie der duitbladachtigen behoorende,
Amerikaansche aloe; het honderdjarig bestaan der
vereeniging werd feestelijk herdacht; een honderdjarig
feest, een eeuw feest. HONDERDJARIGE, m. en v.
(-n), iemand die 100 jaren oud is.
HONDERDMAAL, bw. honderd malen, (fig.) bij herhaling : honderdmaal op een dag vergist hij zich.
HONDERDMAN, m. (-nen), (hist.) hoofdman over
honderd, nl. soldaten (Lat. centurio); (ook) lid eener
vergadering van 100 leden.
HONDERDOOGIG, bn. met honderd oogen: (myth.)
de hondercloogige Argus.
HONDERDPONDER, m. (-s), (art.) kanon waaruit
men kogels van 100 pond schiet.
HONDERDSTE, bn. (ranggetal) : de honderdste psalm;

...00G, o. (-en), ...00R, o. (-en), oog en oor van een
hond; ...RAS, o. (-sen), ras of geslacht van honden;
...ROEP, m. (jag.) het terugroepen der honden;
...SALADE, v. (gew.) sla van hondenbloemen, mol-,sla; ...SLAGER, m. (-s), (hist.) persoon die aangesteld

het honderdste gedeelte van iets; niet het honderdste
part van wat hi] zegt is waar, zoo goed als alles is
gelogen ; ik probeer het nu al voor de honderdste meal,

Is om de losloopende honden dood te slaan; ...TEEK,
v. (...teken), hondsluis; ...VLEESCH, o. vleesch van
honden; (slag.) afval van vleesch dat aan de honden
gegeven wordt, hondenkost: ...WACHT, v. (zeew.)
de wacht van 's nachts 12 tot 4 uur: ...WEER, o.
veer slecht en onstuimig weder ; ...WERK, o. onaangenaam werk; ...ZEEP, v. om honden to wassch en ;
...ZIEKTE, v. zekere zenuwziekte van honden ; (fig.)
heeft de hondenziekte, hij is dronken; ...Z WEEP,
v. (-en), om honden te regeeren.
HONDEPENNING, m. (-en), belastingpenning aan
o. (scheepst.)
den halsband van een hond;
dubbel end touw tot vastbinden gebezigd, stopper;
(-en),
(scheepst.)
spitse
punt,
die men
,...PUNT, v.
!aan het einde van een touw maakt, om dit gemak'kelijker door de katrollen der blokken te steken.
HONDERD, telw. (hoofdgetal) 10 maal 10 : eene eeuw

derdsten staan 2n eene tiendeelige break op de 2de plaats
no het decimaalteeken.

heeft honderd jaren; een bankbiljet van honderd gulden; deze enveloppen kosten 80 cents de honderd (nl.
stuks); er zfht er over de honderel, weer dan honderd;
hij loopt near de honderd, is bijna 100 jaar; ik wed
honderd tegen een; numero honderd, de bestekamer
(die in hOtels dit nummer draagt); — ik doe het in
geen honderd jaar, nooit, in geen geval; — dat heb
ik je nu al honderd rnaal verboden, tallooze malen;
praat honderd (of viffhonderd) uit, zijn mond staat
—hij
niet; iemand uitmaken voor honderd en lien, hem
uitschelden voor al wat leelijk is; — het is er honderd
(of het is daar honderd en twintig), 't is homrneles,

men is slecht gemutst;
o. honderd stuks: deze pruimen kosten 25 cents
het honderd; (eert.) zekere maat voor grof zeezout,
404 maten of ruim 248 H.L., geld uitzetten tegen 5
ten honderd, tegen 3°/a , tegen f 3 voor elke f 100; —
(fig.) alles is (of de boel loopt) in het honderd, alles
is in de war; (gew.) 't is er kootje in 't honderd, een
verwarde boel; in 't honderd slaan (schieten enz.), in
het wild rondslaan enz.; -, (-en), honderdtal:
vielen bj honderden neer;
honderden hebben het gezien; zijit verlies loopt in de
.honderden (nl. van guldens).
HONDERDARMIG, bn. met honderd armen; ...BLADIG, bn. met honderd bladeren: honderdbladige
coos; ...DEELIG, bn. in honderd deelen verdeeld : de
honderddeelige thermometer, de in 100 graden ver,zleelde thermometer van Celsius.
HONDERDDUIZEND, telw. (hoofdgetal) 100 maal
1000: eene ton is honderdduizend gulden.
HONDERDDUIZENDSTE, bn. (ranggetal) : het hon-

-derdduizendste deel.
HONDERDERLEI, bn. van honderd verschillende
soorten : hij heett honderderlei schelpen.
HONDERDGRADIG, bn. in honderd graden verdeeld

de honderdgradige thermometer van Celsius.
HONDERDHOUT, o. benaming voor eikenhout van
-pen bepaalde afmeting, houten van fi M. lengte.

ik heb het al tallooze keeren beproefd;
o. (-n), het honderdste deel: (rekenk.) de honHONDERDTAL, o. (-len), een aantal van honderd:

zij lagen bij honderdtallen dood op het slagveld; (rekenk.)
de honderdtallen, de cijfers die de honderden aanwijzen: bij een petal staan de honderdtallen op de
derde pleats van achteren.
HONDERDVOUD, bn. honderdvoudig : een ander
deel (van het zaad) viel in de g oede aarde en gaf vrucht,
het een h,nderd-, het ander zestig-, en het ander dertigcoud; -, 0. (rekenk.) een getal dat door honderd deelbaar is, dat. een meervoud is van honderd: zeshonderd is een hondercicoad.
HONDERDVOUDIG. bn . honderd malen iets zijnde:

en opgewassen zijnde bracht het honderdvoudig vrucht
voort, honderdmaal zooveel als er zaad gezaaid was.
HONDERDWERF, bw. honderdmaal.
en. (-en), snuit van een
HONDESNOET,
hond ; (bij vergelijking) het hondesnuitje, de in de
scheede uitstekende punt van den hall der baarmoeder (bij paarden) ; ...STAART, m. (-en), staart van een
hond ; ...TONG, v. (-en), tong van een hond; (gew.) zekere plant, hondsbloem, paardebloem; (ook) hondsribbe, smalle weegbree ; ...VEL, o. (-len), vel van een
hond; (fig.) schavuit; ...(N)WAGEN, m. (-s), hondekar.
HONDJE, o. (-s), zie HOND (lste art); — (eert.) zeker
geldstuk, (veroud.) benaming voor een dubbeltje.
HONDJESHOUT, o. zekere plant, hondsboom.
HONDSAAP, m. (...apen), baviaan; ...BEET, m.
(...beten), beet van een hond; ...BEZIE, v. (...bezien),
(gew.) de roode boschbes (vaccinium vitis idaea);
...BLAAR, v. (...blaren), ...BLEIN, v. (-en), een soort
van gezwel ; ...BLOEM, m. (-en), benaming van verschillende planten paardebloem (leontodon taraxa-

cum); late hondsbloem, herfstleeuwentand (apargia
autumnalis); smalle weegbree (plantago lanceolata);
...BOOM, m. (-en), (gew.) zekere heester, gemeene
wegedoorn (rhainnas frangula); ...BOSSEN, m. en o.
mv. (gew.) zekere grassoort (deschanipsia caespitosa).
HONDSCH, bn. bw. (-er, meest -), als een hond,onvriendelijk, lomp een hondsche bejegening; schaamteloos: een hondsch mensch; inhalig, schrokkig : ge

moogt zoo hondsch niet zijn; (w. g.) cynisch: de
hondsche wffsgeer, Diogenes. HONDSCHHEID, v.

HONDSDAGEN, m. mv. dat deel van het jaar,
waarin de Hondsster tegelijk met de zon opkomt,
volgens onze almanakken van 19 Juli tot 18 Aug.
(in Duitsche almanakken loopen de Hondsdagen
van 23 Juli tot 23 Aug., in Engelsche van 3 Juli
tot 11 Aug.); de warmste tijd van het jaar: 't was
op een heeten dag in de hondsdagen; ...DISTEL, v.
(-5), (gew.) zekere plant, stinkende kamille (anthemis cotula); ...DOLHEID, v. zekere ziekte (lyssa,
rabies canina) die door een beet van den dollen hond

HONDSDOLBEID.

HONIGHEIDE.

ook op menschen en op andere dieren wordt overgebracht, ten onrechte ook watervrees geheeten;
...DOOD, v. (gew.) hondsgras; ...DRAF, v. zeker
onkruid, ook onderhave en aardveil geheeten (glechoma
hederacea); ...DRAVIK, v. (gew.) zeker vergiftig gewas, dolik (lolium temulentum).
HONDSEND, o. (-en), (scheepst.) Spaansche takeling, de verdikking aan het uiteinde der strengen
van eenig touwwerk, ten gevolge van het splitsen
daarvan, wat het uitdraaien der strengen belet;
...GESTERNTE, ...GESTERNTE, o. de Hondster;
...GRAS, o. (gew.) zekere grassoort, kweek (agropyrum repens); ...HAAI, m. (-en), (nat. hist.) eene soort
van haai (scyllium canicula); ...HAAR, o. zekere
plant; ...HONGER, m. (geneesk.) geeuwhonger;
...JONG, o. (-en), (w. g.) hondejong; ...KERS, m. (-en),
zekere plant, zwarte vogelkers (prunus padus); (soms)
de bes' van het bitterzoet (solarium dulcamara);
...KLOOTJES, o. my. zekere plant, mannelijk standelkruid; ...KNOPPEREN, v. mv. (gew.) hondsboom; ...KOP, m. (-pen), (nat. hist.) zeehond, zeekalf; ...KRAMP, v. zekere ziekte, een aanhoudende,
pijnlijke samentrekking van eenige spiergroepen
of van het geheele lichaam: het paard lijdt aan
hondskramp ; (ook) gemaakte grijns; ...KRUID, o.
(gew.) hondsgras: ...KRUIS, o. (-en), kruis aan den
halsband van een hond; ...KULLEKENSKRUID, o.
(gew.) hondsklootjes; ...LAPPENMOS, o. hondsmos;
...LETTER, v. de letter R; ...LOOK, o. (gew.) zekere
plant, wilde knoflook (al/turn vineale); ...LUIS, v.
(...luizen), zeker insect (trichodectes latus Burm.).
HONDSMELK, v. (gew.) zekere plant, ezelskruid;
...MOS, o. soort van korstmos (peltigera canina);
...NETEL, v. (-5), (gew.) witte doovenetel (lamium

gebrek aan voedsel ; (fig.) Onverzadelijke begeerte:
honger naar geld en goed ; (gew.) benaming van zekere
plant, die niet door het vee gegeten wordt, moeraskartelblad (pedicularis palustris).
HONGERBRONNEN, v. my. bronnen die niet altijd
water geven, maar gedurende het droge jaargetijde
opdrogen [Hoogd. hungerbrunnen]; ...DOOD, m. dood
ten gevolge van honger: den hongerdood sterven.
HONGEREN, (hongerde, heeft gehongerd), honger
lijden: die nooit at, hongerde nooit; m hongert, ik
heb honger; en als hfj 40 dagen en 40 nachten gevast
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album) ; ... OUR, o. (-en), (molenm.) schuingeplaatste
enkele steunbalk, slimkarbeel; ...PETERSELIE, v.
zekere vergiftige plant, wilde peterselie (aethusa
cynapium); ...PLOEG, m. (-en), soort van ploeg (o. a.
in Limburg gebruikelijk) ; ...RIBBE, v. (gew.) zekere
plant, smalle weegbree (plantago lanceolata); ...ROOS,
v. (...rozen), wilde roos (rosa canina); ...ROZELAAR,
m. (-s, ...laren), hondsroos; ...ROZENSPONS, v.
bedeguar, benaming voor de met op mos gelijkende
draden overtrokken galnoten der wilde rozen.
HONDSRUG, m. benaming van eene heuvelreeks
in Groningen.
HONDSSCHEEDE, v. (-n), (gew.) zekere plant (cynometra); ...SLANG, v. (-en), (nat. hist.) zekere niet
vergiftige slang in Amerika; ...STAR, ...STER, y.
(sterr.) een der sterren van den Grooten Hond, Sirius; ...TAND, m. (-en), tand van een hond; (ook)
oogtand; (plantk.) soort van gras in warme streken
(cynodon dactylum Rich.) ; ...TONG, v. (-en), tong van
een hond; (ook) zekere geneeskrachtige duinplant
(cynoglossum officinale); ...VENKEL, v. (gew.) zekere
plant, hondsdistel; ...VLEERMUIS, v. (...muizen),
(nat. hist.) soort van vleermuis (in Amerika en
Bengalen); ...VLIEG, v. (-en), (nat. hist.) galwesp;
...VOT,. m. (-ten), scheldwoord voor een laf en verachtelijk persoon [de eigenl. bet. is geslachtsdeel
van een wijsjeshond]; (zegsw.) men kali alle doyen

geen hondseot wezen, zei gierige Gerrit, en hij gooide
een duit te grabbelen; (ook) benaming voor het reepje
op den schouder van eene kapotjas ; ...WORM, m.
(-en), (nat. hist.) worm onder den tong van een hond;
...WORTEL, m. (-s), (gew.) hondsgras.
HONGAAR, m. (Hongaren), iemand uit Hongarije.
HONGAARSCH, bn. van of uit Hongarije: Lion-

gaarsche wijn;
o. de Hongaarsche taal.
HONGARIJE, o. een der Europeesche staten, waar-

over de Keizer van Oostenrijk koning is.
HONGER, m. natuurlijke behoefte aan spijs : honger
hebben; ik raminel van den honger, heb grooten trek;

honger maakt rotate boonen zoet (of honger is de beste
kok), aan iern. die honger heeft smaakt alles goed;
honger is een scherp zwaard, het is pijnlijk niet te
eten te hebben; can ;conger sterven, doodgaan van

had, hongerde hem ten laatste; (fig.) hongeren naar
jets, er een sterke begeerte naar hebben : zalig zifn
die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; —

(Zuidn.) honger verwekken, den eetlust gaande
maken : de scherpe noorderlucht hongert; 's winters
hongert het meer dan 's zomers.
HONGERIG,

bn. (-er, -st), honger hebbende, gretig:

ik ben hongerig ; hfj heeft een hongerige maag ;
vielen als hongerige wolven op het middagmaal aan;
(ook zelfst.) de hongerigen spijzen, de armen voeden;

(fig.) begeerig, inhalig. HONGERIGHEID, v. inhaligheid.

HONGERKUUR, v. (...kuren), (geneesk.) kuur waarbij men genezing zoekt to verkrijgen door vermindering der voeding : nu ondergaat een hongerkuur;
...LIJDER, m. (-s), iemand die honger lijdt : hfj ziet
er uit als een hongerlijder; (fig.) iemand die met een
zeer goring inkomen moet toekomen, pannelikker;
...SCHURFT, v. ziekte van paarden die slecht zijn
gevoed en onderhouden (herpes scabiosus malignus).
HONGERSNOOD, m. gebrek: twee zuivels op een
brood, dat geeft hongersnood, overdaad leidt tot armoede; (gewoonl.) gebrek aan voedsel in een geheele landstreek, ellende ten gevolge van een mislukten oogst: en daar Imam een hongersnood over

het geheele land.
HONGERWESP,

v.

(-en), zeker vliesvleugelig insect

(evania) ; ...WOL, v. fijne, zachte wol, die verkregen
wordt door de schapen aanhoudend karig te voeden.
HONIG, ook HONING, m. de door de bijen uit do
bloemen verzamelde geurige, zoete stof, die in hun
lichaam verwerkt en in de cellen der bijenkorf
uitgestort wordt: honig winnen ; inlandsche honig
tegenst. van Romeinsche, Mexikaansche, Bretagnehonig enz.); ongepinde honig, die nog niet uitgeperst
is, (ook) honig die na het uitsnijden der raten vanself uit de cellen vloeit (in tegenst. van gepijnde
honig, die door persen uit de eaten verkregen is),_
honig; stave honig; — zoo zoet als honig, zeer
zoet; het smaakt als honig (maar niet zoo zoet), het
is overheerlijk; — iemand honig en den n2ond smeren, hem vIeLen, — een land overcloeiende van melk
en honig, eene streek waar van alles overvloed is
(vgl. Exod. 13:5).
HONIGACHTIG, HONINGACHTIG, bn. (-er, -st), op
honig gelijkende.
HONIGBAKJE, HONINGBAKJE, o. (-5), (plantk.)
buis- of spoorvormig deel eener bloem, waarin.
honig wordt afgescheiden; ...BEER, m. (...beren),
zeker roofdier; ...BEWAARDEE, m. (-5), (plantk.)
honigbakje; ...BIJ, v. (-en), (nat hist.) het insect
dat de honig verzamelt en bereidt (apis mellifica):
...BLUETIT, v. (-en), zekere plant, bijenblad; Afrikaansche pimpernel; ...BUIK, In, (-en), (Zuidn.)
bijenkorf; ...DAS, m. (-sen), zeker roofdier, in Afrika
een kleverig sui(mellivora capensis);
kerachtig vocht, svaarmede des zomers de bladeren
en stengels bedekt zijn, en dat afgescheiden is door
bladluizen; ...DRANK, m. (-en), nit honig bereide
drank, mode; ...GEEL, bn. de kleur van honig
hebbende; o. die kleur; ...GEZAVEL. o. (-len).
(heelk.) een beursgezwel dat met gelen otter gevuld
is; ...GRAS. 0. zekere geurige grassoort (holcus
odoratus); ...GROERTE, o. (-s). (plantk.) kleine ver
dieping aan cone bloem, waarin honig -wordt afge
scheiden; ...HEIDE, v. zekere heidesoort. clopheide

(erica tetralix).
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HONIGKELK.

HOOFD.

HONIGKELK, HONINGKELK, m. (-en), (plantk.)
bloemkelk die honig bevat; ...KLAVER, v. zekere
welriekende soort van klaver (melilotus) : de gele (of

(honoreerde. heeft gehonoreerd ► ,
eeren : (kooph.) een wissel honoreeren, hem accepteeren.
betalen (wanneer men zelf de betrokkene niet is);
(ook) honorarium geven : zijne romans worden goea
gehonoreerd, hij ontvangt er veel honorarium voor.
HONORIS CAUSA (Lat.), eershalve: hij is honoris

gewone) honigklaver; de witte, de blauwe honigklaver;
...KLEUR, v. de kleur van honig; (-en), met
honig tot een deeg samengeknede verfstof, voor
waterverfteekeningen; ...KLIER, v. (-en), ...KLIERTJE, o, (-s), (plantk.) ronde verhevenheid op den
bloembodem, waarin de honig wordt afgescheiden;
...KOEK, m. (-en), koek die door middel van honig
zoet is gemaakt; ...KOEKOEK, m. (-en), (nat. hist.)
een kleine koekoek (in Afrika en 0.-IndiO, die aan
mensch of dier de nesten der wilde bijen aanwijst,
ten einde de maskers dezer insecten machtig to
worden; ...KRUID, o. (gew.) zekere plant, honigbloem; ...MENGSEL, o. (-s), mengsel van honig, b. v.
met azijn; ...PAP, v. pap van honig; ...PIL, v. (-len),
pil met honig doortrokken; ...PLEISTER, v. (-s),
(veearts.) pleister met honig besmeerd; ...PUIST,
v. (-en), honiggezwel; ...RAAT, v. (...raten), eene
met honig gevulde schijf uit een bijenkorf ; ...REUK,
m. de geur van honig.
HONIGRIJK, HONINGRIJK, bn. rijk aan honig.
HONIGSCHIMMEL, HONINGSCHIMMEL, m. (-s),
eene soort van schimmel, een paard van grauwachtig
geelbruine kleur, somtijds geappeld; ...SCHUBBE,
v. (-n), (plantk.) platte verhevenheid op den bloombodem, waarin de honig wordt afgescheiden:
...SMAAK, m. de smaak die aan honig eigen is;
...STEEN, m. (delfst.) zekere delfstof van honiggele
kleur, die een sterk zuur, het honigsteenzwur (acidam melliticunz) bevat; ...SUIKER, v. druivensuiker ;
...VAT, o. (-en), vat waarin honig is; ...VOGEL, m.
(-s), zekere Amerikaansche vogel, kolibri, suikervogel; ...VRETER, m. (-s), (nat. hist.l honigdas;
...WATER, o. water met honig gemengd; ...WESP,
v. (-en), zeker vliesvleugelig insect; ...WINNER, m.
(-5), bijenhouder ; ...WIJN, m. zekere drank, gekookte
honig dien men heeft laten gisten en daarna als
wijn heeft behandeld; ...ZALF, v. (...zalven), zalf
met honig; ...ZEEM, o. ongepijnde honig ; het zoetste,
het vetste van den honig.
HONIGZOET, HONINGZOET, bn. zoo zoet als honig; (fig.) honigzoete woorden, vleiende woorden ;
(zegsw-.) hohigzoete woordekens brengen geen haver in

de kast.
HONK, o. meet, uitgangspunt en vrijplaats bij kinderspelen : honk hebben, op de rustplaats zijn (b. v.
bij het stuivertje-wisselen een boom hebben); can
honk gaan, meet verlaten; (fig.) van honk zijn, van
huis zijn: als de katten van honk zijn, Jansen de muizen op tafel; hij is ver van honk, (ook) hij is ver van
zijn onderwerp afgedwaald; bij honk blijven, zich
niet ver van huis wagen.
HONKEN. (honkte, heeft gehonkt). op de rustplaats
uitrusten (b. v. bij het krijgertje spelen en stuivertjewisselen).
HONNET, bn. bw. fatsoenlijk, beleefd, net: 't is een

zeer honest mensch; h heeft nab honnet behandeld.
[Fr. /tonne:Ye.]
HONNEURS (Fr.), v. my. eerbewijzen: de honneurs
waarnemen, voor den gastheer tegenover de gasten
de beleefdheidsplichten waarnemen, de eer des huizes ophouden; (kaartsp., inz. bij het whisten) de
hoogste kaarten (aas, beer, vrouw, Boer en Lien
van troef). HONNEURDAGEN, ook HONORDAGEN,
m. mv. (kooph.) respijtdagen, uitsteldagen, die na
den vervaldag van een wissel worden toegestaan.
HONNIG, bn. (-er, -st), aardig, lief, snoezig: wat een

honnig kind; zoo'n honnig keteltje.
HONORABEL,

bn. bw. (-er, -st), eerbaar, eervol:

dit is veer honorabel; (ook) belangrijk: een honorabel
bedrag.
HONORAIR, bn., eon honorair lid, een eerelid; een
honorair ambt. een eereambt, dat niet bezoldigd wordt.
HONORARIUM, o. (...via), geldelijke vergoeding voor
geestesarbeid, schrijvers- of auteursloon: hij ontvangt

een honorarium van f 40.— per ye) druks.

HONOREEREN,

causa tot doctor in de letteren bevorderd.
HONTEUS, bn. bw. schaamte verwekkend, schandelijk: een honteuze zaak; beschaamd, verlegen: ik

ben honteus om het u to vragen; de honteuze armen,
huiszittende armen.
HONVED, m. (-s), benaming voor de Hongaarsche
landweer.
HOOFD, o. (-en), het bovenste deel van het menschelijk lichaam, dat door den hals met den romp
vereenigd is: en?, grout, een klein, een did hoofd; scat
heeft hij een oogen in zon hoofd, welke sprekende
oogen; iemand van het hoofd tot de roeten opnemen
(of bekijken), hem nauwkeurig opnemen; het hoofd
schudden, tot teeken van afkeuring of om lets to
ontkennen; het hoofd ontblooten, zijn hoofddeksel
afnemen als bewijs van eerbied; 't was er zoo vol

van niewwsgierigen, dat men wel over de hoofden kon
loonen; zich een kogel door het hoofd jagen, zich voor
het hoofd schieten, zich doodschieten; (scherts.) hij
had een sigaar in zijn hoofd, in den mond; (ook)
schedel: een kaal hoofd; zich een gat in het hoofd
vallen (stooten, enz.); ik heb het vreeselijk in ingn
hoofd, ik heb ergo hoofdpijn; (ook) aangezicht: hij
heeft een hoofd als een boei, zijn hoofd tcordt rood van
schaamte, hij heeft een kleur, hij bloost; —
zegsw.: het hoofd laten hangen, neerslachtig zijn,
den mood verliezen; — het hoofd opbeuren, mood
vatten; — met opgeheven (of opgerichten) hoofde, vol
zelfvertrouwen, her; — een zwaar hoofd in iets hebben, de zaak donkey inzien; — het hoofd staat hem
verkeerd of dwars, niet goed), hij is slecht geluimd; —
min
zijn, hoofdje stoat op zij, hij is good gemutst;
hoofd staat er niet naar, ik ben niet in eene stemer hangt hem iets boron het hoofd,
ming daarvoor;
hij heeft gevaar to duchten; — wat zal mil nog over
welke
ongelukken staan mij nog
het hoofd waaien,
to wachten; — dat is hem leelijk tegen zijn hoofd gewaaid, dat heeft hij leelijk moeten bezuren; — hij
heeft het hoofd gestooten, hij is in zijne pogingen niet
iemand voor het hoofd stooten, hem ongeslaagd;
vriendelijk bejegenen, hem kwetsen; — htj stond
als voor het hoofd geslagen, bedremmeld; — iemand
een verwifi (beschuldiging, beleediging) naar het hoofd
slingeren, hem verwijtingen doen, enz.; — zich het
hoofd niet met iets breken, er zich niet moeilijk over
maken, er niet over tobben; — brook one het hoofd
niet langer, plaag mij daar niet moo; — men kan
met zijn hoofd niet door den muur loopen, men kan het
onmogelijke niet doen; — iemand het hoofd bieden,
zich tegen hem verzetten; — het hoofd in den schoot
leggen, zich onderwerpen; — het hoofd boron water
houden, zich staande houden (als koopman), niet
(financieel) ten gronde gaan; — iemand boven het
hoofd groeien, grooter worden dan hij is; (ook) zijn
meerdere worden; die onderneming is mil over het
hoofd gewassen, gaat mijne krachten to boron. ik
kan haar Met moor meester blijven; — iets over het
hoofd zien, het vergeten, er niet op letten; — de
hoofden elkaar steken, zich onderling verstaan;
gezegd van perso—twehofdenoder nkaproen,
nen die het volkomen eons zijn, vooral als er sprake
is van een boozen toeleg; — zijn hoofd nederleggen,
sterven ; — het zal hem zijn hoofd kosten, het geldt
hoofd, zijn leven is er mode gemoeid; — ik revwed er mijn hoofd onder, gezegd als men niet twijfelt
aan de -waarheid van iets; — iemand het hoofd veer
de voeten leggen, hem het hoofd afslaan; — een hard
hoofd die het beleeft, het kan nog lang duren, eer
dat gebeurt; —
(het hoofd als zetel van het denkvermogen, enz.):
als het buikje vol is, clan is het hoofdje bl?j, als men
good gegeten on gedronken heeft, voelt men zich
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behaaglijk; — de wYn stfjgt (of vliegt) hem naar
het hoofd; — ik ben wat Licht in het hoofd, gevoel mij
flauw; — het hoofd loopt mfj om, de beslommeringen
overstelpen mij; — maal mij niet aan het hoofd, zeur
daar niet langer over; — die melodie maalt (of speelt)
mij door het hoofd, komt mij telkens in de gedachten; — hoe krfigt (of haalt) hij he in zon hoofd!, hoe
komt het bij hem op; — ik zal die gekheid wel uit
mijn hoofd laten, niet zoo dwaas zijn dat te doen ;
—datismjgeh ldorhet ofdgean
(of gewaaid),
het is mij uit het geheugen gegaan, ik heb er volstrekt niet om gedacht; — dat laat ik mfj niet uit
het hoofd praten, die gedachte houd ik vast, wat
men ook moge zeggen; — dat zou ik maar •uit mijn
hoofd zetten, uit de gedachten stellen, daarop zou
ik maar niet hopen; — hi)* heeft groote plannen in
zijn hoofd, grootsche voornemens; — zijn hoofd zit
vol malligheid, hij denkt alleedaan allerlei gekheid;
—hetwilhemnietnhet ofd,
hij kan het niet vatten,
niet begrijpen; — iets uit het hoofd leeren, - kennen, enz.,
van buiten; — hfj heeft een goed (een helder) hoofd,
een vlug verstand; — niet wel bij (of in) het hoofd
zijn, niet bij zijn verstand zijn; — hy is geraakt
(getroffen enz.) in zijn hoofd, hij is krankzinnig;
—datverlis heminhet ofdgesla n,
heeft hem
zijn verstand doen verliezen; — het hoofd verliezen,
niet weten hoe zich uit de moeilijkheid to redden,
en daardoor allerlei gekke dingen doen; — iemand
het hoofd op hol brengen, zie HOL (3de art.); — iemand
het hoofd warm maken, zijn driften gaande maken,
horn verbitteren; —
zijn eigen hoofd volgen, zijn eigen inzicht volgen,
niet naar anderen luisteren; — hij heeft een hoofd,
is koppig, eigenzinnig; — zijn hoofd toonen, koppig,
stijfhoofdig zijn; — zyn hoofd is gebroken, zijn koppigheid (of zijn drift) is voorbij; —
bij dieren heet het lichaamsdeel meestal kop, doch
bij paarden spreekt men ook wel van hoofd: een
paard met een recht hoofd, met een hazenhoofd, een
schaapshoofd, een oudwijcenhoofd, enz.; eertijds was
hoofd voor kop van een Bier gewoon, vgl. b. v. zwijnshoofd, hoofdkaas, en een zegsw. als : een garnaal heeft
ook een hoofd, scherts. gezegd als een kind zich koppig toont; —
(fig.) persoon : we moeten hoofden tellen, het aantal
personen tellen; — zooveel hoofden, zooveel zinnen,
hoe meer menschen, hoe meer verschil van mooning; vgl. 't is moeilijk alle hoofden in e'en zak te
krijgen, alien voor hetzelfde plan to winnen; — per
hoofd, voor ieder persoon: wij betaalden f 3 per hoofd ; —
een gekroond hoofd, een vorst; —
(van dieren) stuk vee : (Zuidn.) het beste hoofd, (eig.)
het beste stuk vee uit de nalatenschap, (thins)
successierecht: de erfgenamen hebben zes maanden
tad om het beste hoofd to betalen; het beste hoofd bedroeg f 800; —
(bij vergelijking) het hoofd van een spijker, (gewoner)
de kop; (molenm.) het hoofd van de as, het voorste
gedeelte van de as, waardoor de molenroeden gestoken zijn en waarop de dunnere hals volgt; (art.)
verloren hoofd, (bij het gieten van een kanon) een
dikke en hooge giettap aan de schacht, die tot verdichting van het metaal in den vuurmond dient
en vOOr de uitboring afgezaagd wordt; (plantk.) het
hoofdje, eene onbepaalde bloemgroep, waarbij de
verkorte en meestal verdikte bloemspil ongesteelde
bloemen draagt, ook korfje genoemd; (waterb.) het
hoofd eener brag, het in het water uitgebouwde

hoofden der luiken, de opstaande randen; (landb.)
het hoofd van den ploeg, het op den grond rustende

stuk, waarop de eigenlijke brug rust; (in een haven
enz.) het hoofd, de uitgebouwde steiger of losplaats,
waarbij de schepen aanleggen; (ook) pier, golf breker, ver in zee uitstekende waterkeering, b. v. aan
weerskanten van den haveningang ; (houtz.) de
dwarsbalk aan de beide einden van de slede die
het hout voor de zagen schuift, (ook) het uiteinde
van het zaagraam ; (touwsl.) dikke dwarsplank
met gaten, aan de voorstijlen van den uithaalwagon bij het slaan der strengen ; (scheepst.) de

stuk hout, waaraan de ploegschaar is bevestigd; —
het bovenste, het hoogste gedeelte van iets: de
steen dien de bouwlieden verworpen hebben, deze
is geworden tot een hoofd des hocks; (wapenk.) het bovenste
gedeelte van het schild (Fr. chef), ook als benaming
van zeker herautsstuk, het door een horizontals
streep afgescheiden bovenste derdepart van het
schild, meestal schildhoofd genoemd : in zilver een
(schild)hoofd van keel; (van geschreven en gedrukte
stukken) het hoofd van een brief, van eene rekening,
van eenen staat, van een folio in een grootboek, enz.,
het bovenschrift, enz.: ik zal hem een eigen hoofd in
het boek geven, het aan hem geleverde afzonderlijk
boeken ; zet het maar op v.:in hoofd, laat het op zijn
naam overschrijven; — uit dien hoofde, om die reden,
deswege : gij hebt mij belogen, uit dien hoofde ontsla
ik — uit hoofde van, wegens, op grond van: uit
hoofde van onze oude vriendschap doe ik een beroep op
uwe medewerking; —
wat vooraan is, het voorste deel van iets: hji
ging aan het hoofd der troepen (der colonne enz.), lisp
aan de spits; hU stelde zich aan het hoofd der beweging,
nam de leiding op zich; de koning staat aan het
hoofd der regeering ; (van personen) de eerste, de
aanvoerder, het opperhoofd: een inlandsch hoofd;
een aantal Indianen, waaronder verscheidene hoofden;
de Paus is het hoofd der R. K. Kerk ; hij is het hoofd
van zffn geslacht, de oudste afstammeling van den
oudsten tak; het hoofd van het gezin, de heer des
huizes; het hoofd der school, de hoofdonderwijzer; —
in tai van samenst. dient hoofd om aan to wijzen
dat het voornaamste, het belangrijkste in zijn soort
wordt bedoeld, b. v.: hoofdanker, hoofdas, hoofdbalk,
hoofdboog, hoofddeur, hoofddijk, hoofdg ang, hoofdgebouw,
hoofdgracht, hoofdgroep, hoofdingang, hoofdkrater,
hoofdkwartier, hoofdleger, hoofdlinie (van verdedigingswerken), hoofdmanuaal (van een orgel), hoofdmuur, hoofdplein, hoofclpoort, hoofdschans, hoofdspil,
hoofdstraat, hoofdwal, hoofdwapen, hoofdzeil, enz.; —
hoofdadministratie, hoofdafdeeling, hoofdbestuur, hoofdbureau, hoofdkiesdistrict, enz.; — hoofdaanvoerder,
hoofdagent, hoofdambtenaar, hoofdcommies (aan een
ministerie), hoofdcommissaris (van politiey, hoofdconducteur, hoofdconsul, hoofddeken (van eene kerk),
hoofdgetuige, hoofdingeland, hoofdingenieur, hoofdinspecteur, hoofdkon2mies (kommies lste klasse, bij de
belastingen), hoofdofficier, hoofdopzichter, hoofdredactear, hoofdschuldige, hoofdverpleegster, hoofdvijand,
ens.; — hoofdaanleiding, hoofdaanval, hoofdbedoeling,
hoofdbedriff, hoofdbeginsel, hoofdbegrip, hoofdbeschuldiging, hoofdbezigheid, hoofdbezwaar, hoofdbrandpunt,
hoofddenkbeeld, hoofddeugd, hoofcldwaling, hoofdgebeurtenis, hoofdgebrek, hoofdgedachte, hoofdgeschil, hoofdgrief, hoofclgrond (voornaamste reden), hoofdindruk,
hoofdinkomsten, hoofdleer (voornaamste leerstellingen), hoofdmiddel, hoofdneiging, hoofdondeugd, hoofdoognierk, hoofdoorzaak, hoofolverbintenis,hoofdvereischte,
hoofdzwarigheid, enz.
HOOFDAANLEGGER, m. (-s), de persoon die de
onderneming op het touw heeft gezet; ...ADER, v.
(-s, -en), slagader; (ook) voornaamste ader in een.
mijn; ...ADAIINISTRATIE, v. de leiders eener onderneming, (in Indi0 de lasthebber die de zaak exploiteert voor de (landbouw)onderneming; ...AGENT,
m. (-en), agent die het opzicht heeft over ander°
agenten : daar komt een hoofdagent aan, hoofdagent
van politie ; hij is hoofdagent roar Nederland van die
firma (van die verzek,eringmaatschappij enz.); ...AKTE,
v. (-n), akte voor hoofdonderwijzer: hij studeert voor
he hoofdakte, ...ALTAAR, o. (-s, ...altaren), misaltaar
in eene R. K. kerk; m. (...naren, -s),
titel van hooge ambtenaren (bij de ministerien enz.
to beginnen met den rang van hoofcicommies),
o. (-5), het voornaamste artikel (bepaling) in
een verdrag, contract enz.; (fig.) dat is bij een
hoofdartikel, een hoofdzaak ; het voornaamste opstel

HOOFDARTIKEL.
In een dagblad, het stuk waarmede dit begint; het
voornaamste handelsartikel: koffie is min hoofdartikel.
HOOFDBAD, o. (-en), (geneesk.) het baden van het
hoofd; ...BALSEM, m. (-s), balsem om het hoofd te
zalven; ...BAND, m. (-en), band, wrong om het
hoofd.
HOOFDBEDRIJF, o. (...bedrijven), voornaamste bedrijf dat iem. uitoefent; (ook) belangrijkste bedrijf
van een tooneelstuk; ...BEGINSEL, o. (-en), Principe; ...BESTANDDEEL, o. (-en), het voornaamste
der zelfstandigheden waaruit iets bestaat; ...BEWERKER, m. (-s), de voornaamste bewerker van
jets: hi9' is self de hoofdbewerker van zijn ongeluk; de
hoofdbewerker van een boek; ...BEWONER, m. (-s), de
voornaamste bewoner van een gebouw.
HOOFDBOOR, v. (...boren), (heelk.) trepaneerboor;
...BORSTEL, m. (-s), om het hoofd to borstelen.
HOOFDBREKEN, o. zware overpeinzing, geestelijke
inspanning: die kinderen kosten heel wat hoofdbreken.
HOOFDBREKEND, bn. (-er, -st), sterke inspanning
vorderende: een hoofdbrekend werk.
HOOFDBRON, v. (-nen), voornaamste bron; (fig.)
dronkenschap is een hoofdbron van ellende; dit boek is
de hoofdbron, waaruit de latere schrUvers over het
onderwerp hebben geput; ...BUIS, v. (...buizen), dikke
aanvoerbuis (van gas- en waterleiding); ...CIJFER,
o. (-s), voornaamste cijfer (van een balans, rekening ens.): noem alleen maar het hoofdciffer, de specificatie sullen we later wel zien; (letterz.) cijfer aan
het hoofd der bladzijden; ...PEEL, o. (-en), voornaamste deel; (w. g.) hoofdstuk.
HOOFDDEKSEL, o. (-s), kleedingstuk dat het hoofd
bedekt (hoed, muts, pet, kap).
HOOFDDIEP, o. hoofdvaart in veenderijen, waarop
de wijken uitloozen.
HOOFDDOEK, m. (-en), doek dien men om het
hoofd slaat, b. v. 's nachts; (eert.) zeker vrouwenkleedingstuk: eene uitstaande kap van wit good,
the in plooien op de schouders neerviel.
HOOFDDOEL, o. voornaamste doelwit : zijn hoofddcel is lid van de Kamer te warden; ...EIGENSCHAP,
v. (-pen), voornaamste eigenschap : (rek.) de hoofdeigenschap der meetkunstige evenredigheden is, dat het
product der utterste termen gelijk is aan dat der middelste.
HOOFDEINDE, o. (-n), hoofdeneinde.
HOOFDELIJK, bn. bw. per hoofd, per persoon: bij
hoofdeleke stemming (of omvraag), terwijl alle aanwezigen hun stem uitbrengen (of bij omvraag hun
bezwaren inbrengen); hoofdelfike omslag, het omslaan van het geheele bedrag der benoodigde golden,
kosten van een feest enz., over alle belastingplichtigen, deelnemers aan het feest enz.: voor hoeveel is
aangeslagen in den hoofdelijken omslag ?; hoofde•ijk onderwijs, waarbij les wordt gegeven aan ieder
kind afzonderlijk; (recht.) een hoofdelijke verbintenis,
solidaire verbintenis, waarbij elk der deelhebbers
voor de gezamenlijke andere deelnemers kan optre, den (zoowel van schuldeischers als van schuldenaren).
HOOFDELOOS, bn. zonder hoofd.
HOOFDENEINDE, o. dat deel van het ledikant
waar het hoofd Sgt (in tegenst. van het voeteneinde).
HOOFDGAT, o. (-en), gat (in een kleedingstuk) om
het hoofd door to steken.
HOOFDGEBOUW, o. (-en), het voornaamste gebouw
-eener groote inrichting (in tegenst. van de bijgebouwen); ...GEERFDE, m. (-n), voornaamste grond-eigenaar in een polder.
HOOFDGELD, o. (eert.) belasting of schatting, geheven per hoofd of van ieder hoofd van een gezin.
HOOFDGERECHT, o. (-en), voornaamste schotel
van een maaltijd; ...GETAL, o. (-len), (taalk.) telwoord dat de hoeveelheid der zelfstandigheden uitdrukt; ...GODSDIENST, m. (-en), een der voornaamste godsdiensten (zooals de Christelijke, de
Zoodsche, de Mohammedaansche, enz.).
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HOOFDHAAR, o. (...haren), de haren van het hoofd;

...HULSEL, o. (-s), muts, kap.
HOOFDIG, bn. bw. (-er, -st), eigenzinnig, stijf hoofdig, koppig : woes niet zoo hoofdig; (ook) naar het
hoofd stijgende, koppig: hoofdige wijn, hoofdig bier.
HOOFDIGHEID, v.
HOOFDIJZER, o. (-s), oorijzer, gouden of zilveren,
meestal breede band om het hoofd, onder de vrouwenkap.
HOOFDINGELAND, m. (-en), persoon die door zijne
mode-ingelanden is aangewezen om zitting to nemen
in het polderbestuur ; ...INHOUD, m. de voornaamste
inhoud, globale opgave van wat er in een boek (een
brief enz.) staat.
HOOFDJE, o. (-s), klein hoofd; zie HOOFD.
HOOFDJICHT, v. (geneesk.) prikkelbaarheid in het
hoofd; ...KAAS, v. fijngehakt on in het zuur gelegd
vleesch (van den varkenskop), dat in vormen wordt
verkocht.
HOOFDKABEL, m. (-s), geleidingskabel waardoor
de opgewekte electriciteit (voor electr. licht enz.)
naar het kabel- of draadnet wordt gevoerd, ...KERK,
v. (-en). kathedraal.
HOOFDKLEED, o. (-eren), (eert.) hoofddoek ; (Zuidn.)
som gelds die de pachter bij het aangaan van een
nieuwe pacht betalen moot boven de bedongen
pachtsom (eig. toegift voor het koopen van een
hoofdkleed).
HOOFDKLEUR, v. een der zeven kleuren van den
regenboog: rood en blauw zijn hoofdkleuren.
HOOFDKLIER, v. (-en), klier aan of op het hoofd.
HOOFDKRAAN, v. (...kranen), (bij gas- en waterleidingen) de kraan die de hoofdleiding afsluit.
HOOFDKUSSEN. a. (-s), kussen (in een ledikant),
waarop men met het hoofd rust; ...KWAAL, v.
(...kwalen), kwaal aan of in het hoofd; (ook) vooriiaamste kwaal.
HOOFDKWARTIER, o. (-en), verblijfplaats van den
bevelhebber met zijn staf: het hoofdkwartier van de
3de divisie (of brigade); het groote hoofdkwartier, het
algem. hoofdkwartier van het leger; (fig.) zijn hoofdkwartier ergens opslaan, er zich -vestigen; ...LEIDER,
in. (-5), voornaamste aanvoerder (van een opstand,
eene beweging enz.) ; ...LEIDING, v. (-en), de opperste
leiding (van een dagblad enz.) : de hoofdleiding op
rich nemen; (ook) de voornaamste toevoerbuizen
van gas- on waterleiding; ...LETTER, v. (-s), kapitale letter.
HOOFDLING, m. (-en), (hist.) in Gron. on Friesl.
voornaam landbezitter, die zitting had in de Staten.
HOOFDLUIS, v. (...luizen), zeker insect op het hoofd
(pediculus capitis).
HOOFDMACHT, v. de voornaamste krijgsmacht van
het leger, de meest geoefende of de sterkste troepen.
HOOFDMAN, m. (...lieden), (hist.) hopman, aanvoerder, bevelhebber van een troop soldaten, schutters
enz.: een hoofdman over honderd (Lat. centurio); (ook)
deken, opperste van een gild. HOOFDMANSCHAP, o.
HOOFDMETER, m. (-s), werktuig om het hoofd to
meten (b. v. van pasgeboren kinderen). HOOFDMETING, v. (-en), het meten van het hoofd.
HOOFDMIS. v. (-son), (R. K.) hoogmis.
HOOFDNAGEL, m. (-5) : (Zuidn.) spijker met een kop.
HOOFDOFFICIER, m. (-en), titel van de officieren
net den rang van majoor on hooger; (eert.) baljuw
eener stad; ...ONDERWIJZER, m. (-s), hoofd eener
school.
HOOFDPELUW, ...PEULUW, v. (-s), peluw waarop
het hoofdkussen ligt.
HOOFDPERSONAGE, o. (-5), hoofdpersoon; ...PERSOON, m. on v. (...personen), voornaamste persoon,
degeen om wien alles draait (ook in tooneelstukken en romans).
HOOFDPIJN, v. (-en), pijn in het hoofd; schele hoofdport, migraine.
HOOFDPLAATS, v. (-en), voornaamste plaats of
stad; ...PLANEET, v. (...planeten), v. planeet die
zich onmiddellijk om de zon beweegt (in tegenst.
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van blYplaneten of manen) ; ...PLANT, v. (-en), voornaamste plant, moederplant.
HOOFDPRANGER, m. (-s), (eert.) zeker folterwerktuig, frontaal.
HOOFDPRIJS, v. (...prijzen), hooge prijs in eene
loterij; ...PUNT, o. (-en), voornaamste punt, onderwerp, bepaling enz.; ...REGISTER, o. (-s), voornaamste register (ook van een orgel); ...ROL, v. (-len),
voornaamste rol in een tooneelstuk enz.: de hoofdrol spelen, (fig.) op den voorgrond treden.
HOOFDSCHEDEL, m. (-s), (veroud.) schedel;
—PLAATS, v., (bijb.) de plants, genaamd Golgotha,
welke is gezegd hoofdschedel-plaats.
HOOFDSCHILFER, v. (-s), soort van hoofduitslag.
HOOFDSCHOTEL, m. (-s), het voornaamste gerecht;
(fig.) het belangrijkste wat te genieten wordt gegeven: een tooneelstukje was de hoofdschotel van den,
avond; ...SCHOUT, m. (-en), (eert.) hoofdofficier,baljuw eener stad.
HOOFDSCHUB, v. (-ben), hoofdschilfer; ...SCHUDDEN, 0. het schudden met het hoofd, ten teeken
van ontevredenheid of weigering: een bedenkelijk
hooldschud,clen waarschuwde hem; ...SCHUIER, m.
(-s), hoofdborstel.
HOOFDSCHULD, v. (-en), voornaamste schuld ; (w. g.)
hoofdzonde, doodzonde ; m. en v. (-n),
de persoon die de meeste schuld aan iets (eene
misdaad enz.) heeft.
HOOFDSCHUW, bn. (w. g.) vreesachtig, beschroomd.
HOOFDSIERAAD, o. (...sieraden), iets (kleinood enz.)
waarmede men het hoofd tooit.
HOOFDSOM, v. (-men), kapitaal: de hoofdsom mag
niet worden aangesproken; rente en hoofdsom; (zegsw.)
een klein gewin houdt de hoofdsom samen.
HOOFDSPANSEL, o. (-s), (w. g.) een samenstel van
(ijzer)draad dat de vrouwenmuts uitgespannen houdt.
HOOFDSPANT, o. (scheepsb.) grootspant; ...SPIL,
v. (-len), voornaamste spil; (fig.) dit is de hoofdspil,
waar alles om draait; ...STAD, v. (...steden), de stad
waar de regeering van een land of gewest zetelt.
HOOFDSTEL, o. (-len), het tuig voor den kop van
een paard, bok enz.
HOOFDSTELLING, v. (-en), grondstelling.
HOOFDSTOF, v. (-fen), grondstof; (nat.) element.
HOOFDSTOFFELIJK, bn. (w. g.) tot de hoofdstotten
behoorende.
HOOFDSTRAAL, m. (...stralen), (nat.) straal die van
een voorwerp loodrecht op een hollen spiegel valt en
dus door het middelpunt van kromming gaat in
tegenst. van secundaire stralen); ...STREEK, v. (streken), een der vier voornaamste windstreken (noord,
oost, zuid en west); ...STUDIE, v. (...studien, -s),
voornaamste vak van studio : wiskunde is zin hoofdstudie; ...STUK, o. (-ken), afdeeling, kapittel (van
een boek of geschrift): het evangelie naar Matthews
heeft 28 hoofdstukken ; ik zal nog een hoofclstuk uit dat
boek voorlezen; (hist.) de drie hoofdstukk,en, het onderwerp van een kerkelijken twist in de 6de eeuw;
...SUIKER, v. een der soorten van suiker, zooals
die op de Indische suikermarkt wordt gebracht (in
tegenst. van de goedkoopere zaksuiker); ...T AK, m.
(-ken), een der voornaamste takken (van een boom,
eene rivier enz.) ; (ook) voorname branche van handel enz.; ...TELWOORD, o. (-en), hoofdgetal.
HOOFDT001, in. de tooi van het hoofd; ...TOOISEL,
o. (-s), hoofdsieraad.
HOOFDTOON, m. (...tonen), grondtoon (ook fig.);
...TOUWEN, o. mv. het staande want van een schip;
...TREFFEN, o. het algemeen gevecht der troepen;
...TREK, m. (-ken), voornaamste trek: lets in hoofd.
trekken mecledeelen, eene korte schets er van geven ;
de hoofdtrek van zijn karakter is eerzucht.
HOOFDTREKKER, m. (-a), zeker verloskundig werk-

HOOFDVERBAND, o. (-en), (geneesk.) verband om
het hoofd.
HOOFDVERDEELING, v. (-en), voornaamste indeeling (van een geschrift enz.); ...VERDIENSTE, v.
(-n), wat het meest verdienstelijk is in een persoon,.
een boek enz.; (ook) voornaamste inkomsten.
HOOFDVLAK, v. (Zuidn.) hoofdkaas; ...VLEESCH r
o. hoofdkaas; ...VLIES, o. (...vliezen), (ontleedk.)
helm van een pasgeboren kind; ...VLOED, m. (w. g.}
zinking in het hoofd, verkoudheid.
HOOFDWAARHEID, v. (...waarheden), grondwaarheid; ...WACHT, v. (-en), (mil.) de voornaamste
wacht van eene garnizoensplaats, die meestal door
een officier wordt. gecommandeerd; (ook) het gebouw waarin de wacht zich bevindt; (zeew.) de
wacht des nachts; ... WAL, m. (-len), (vest.) de wal,
of het geheele stelsel van wallen, waardoor het
binnenste gedeelte der vesting wordt omgeven.
HOOFDWASSCHING, v. (-en), het wasschen van
het hoofd; ...WATERTJE, o. (-s), (welriekende) vloeistof om het hoofd te wasschen.
HOOFDWERK, o. werk waarvoor men zijn hoofd
noodig heeft, dat veal nadenken vereischt; —, (-en),
voornaamste werk: de Aanbidding van het Lam is
het hoofdwerk der Van Eyken, hun voornaamste kunstwerk; het hoofdwerk van een ergel, het voornaamste
pijpwerk; zijn hoofdwerk van iets Timken, zich daarop
hoofdzakelijk toeleggen.
HOOFDWIND, m. (-en), wind die uit een der vier
hoofdstreken waait; ...WINDSTREEK, v. (...streken), hoofdstreek.
HOOFDWOND, ...WONDE, v. (...wonden), wonde
aan het hoofd; ...WORM, m. (-en), bolworm; ...WORTEL, m. (-s), (ontl.) halsbeen, waar het hoofd begint;
...WRONG, v. (-en), gedraaide lap, die op het hoofd
wordt gelegd, om daarop zware lasten te kunnen
dra gen.
HOOFDZAAK, v. (...zaken), voornaamste zaak: dat
is de hoofdzaak, al het andere is bUzaak; in hoofdzaak
ben ik het met u eens, wat de hoofdpunten betreft.
HOOFDZAKELIJK, bw. voornamelijk, vooral: zin
werk bestaat hoofdzakelijk in het schrijven van adressen; ik heb hoofdzakelijk het oog op u.
HOOFDZALF, v. (...zalven), hoofdbalsem.
HOOFDZEE, v. (-en), een der vijf wereldzeeen.
HOOFDZEER, o. ziekelijke uitslag op het hoofd.
HOOFDZEIL, o. (-en), voornaamste der zeilen op een
schip; ...ZETEL, m. (-s), voornaamste zetel of verblijf: de maatschappij heeft haren hoofdzetel naar Amsterdam verplaatst; ...ZIN, m. (-nen), (taalk.) een
zelfstandige zin, een zin die niet van een anderen
zin afhangt (in tegenst. van een bbzin); ...ZONDE,
v. (-n), doodzonde: de zeven hoofdzonden.
HOOFSCH, bn. bw. (-er, meest -), gelijk aan een
hof, wellevend, beleefd, (ook) vormelijk: hoofsche
manieren; een hoofsche bulging ; — bw. op hoofsche
wijze: iemand hoofsch groeten. HOOFSCHHEID, v.
gemaakte hoffelijkheid.
HOOG, bn. bw. (-er, -st), ver opwaarts reikende,
verheven (het tegenovergestelde van laag) : een hooge
berg; hooge boomen; een hooge toren; een huis net
hooge vertrekken; een hoog gevaarte; een stapel can
drie voet how; een slagorde van vhf man hoog, van
vijf gelederen; geweer hoog zeker militair commando; hoop wappert de ciriekleur, van een hooge
plaats; de hooge kernel; uit den hooge, van den hemel;
een hooge zee, die door den wind is opgezweept; het
water steal hoop, het is hoop water, het peil is boven
het gewone gerezen; dot land ligt hoog, steekt boven
het omringende land wit; een hooge akker ; hooge en
loge venen; ook in tal van plaatsnamen, als: HoopBlokland, Hoogeceen, Hoogland, _Hoog made, Hoogstade,
Hoog2coud, enz.; wij zitten hier hoop en droop, (eig.
wij hebben voor geen overstrooming to vreezen)
we zijn Bier veilig; het huffs staat hoop Hit den grond,

722

tuig.
HOOFDVAK, o. (-ken), voornaamste yak: op (lc
11. B. S. is wiskuncle een, der hoofdvakken; (ook) het yak

of beroep, waaraan men zich hoofdzakelijk wijdt:

gesehiecleitis is zijn hooldcak.

rust op pilaren die een eind boven het maaiveld
uitsteken; (ook van de geographische Egging van
eene gloats, naar de voorstelling op kaarten enz.,

HOOG.
waar het N. boven ligt: het hooge Noorden; — de
z9n stoat reeds hoog aan den hemel (of het is hoog dag),
de zon is reeds lang op ; het is hoog tad, meer dan
tijd; de hooge maanden, die waarin de zwangerschap
ver gevorderd is; een hoogen ouderdom bereiken, op
hoogen leeftOd sterven, zeer oud worden; — de thermometer staat hoog, een hooge thermometerstand, als
het kwik hoog gerezen is; hooge koorts hebben, hevige
koorts hebben, koorts waarbij de koorts-thermometer hoog rijst; een stoommachine van hooge drukking, waarvan de drukking die van vier atmosferen
overtreft; —
(van den lichaamsgroei) iemand van een hooge
gestalte, een lang, rijzig persoon; (van lichaamsdeelen) een hoog voorhoofd; een hooge rug, een bochel;
zU is wat hoog in de schouders, hare schouders staan
te veal naar boven; (fig.) het hoofd (of hart) hoog
dragen, fier, trotsch zijn; hij ging er op hooge pooten
(of beenen) heen, in voile verontwaardiging, met het
plan eens Oink de waarheid te zeggen; dat paard
is hong op de beenen, heeft lange pooten; —
(fig.) het ligt hem hoog, het gaat hem zeer ter harte;
het zit hem hoog, hij kan het niet verkroppen, is er
zeer verbitterd over; iets hoog opnemen, het zeer
kwalijk nemen; hoog met lentand (weg)loopen, hem
vereeren, op handen dragen; de kunst hoog houden,
in eere houden; de verwachting hoog spanner, veel
verwachting van iets hebben; zone eischen hoog
stellen, veeleischend zijn; hoog staan, een edel,nobel
mensch zijn; (ook) uitmunten in eenige kunst; hoog
aangeschreven staan, gunstig bekend staan, een goeden naam hebben; in hooge achting staan, algemeen
geacht worden, zeer gewaardeerd worden; niet hoog
tegen iemand opkOken, niet veel verwachting van
hem hebben; hooge gedachten ran iemand hebben,
zeer gunstig over hem denken; een hoogen dunk van
zichzelven hebben, een overdreven gevoel van eigenwaarde hebben, verwaand zijn; hU is hoog in zOn
wapen, hij is trotsch; niet hoog vliegen. laag bij den
grond blijven, inz. van iem. wiens kennis niet ver
timmert niet hoog, hij heeft weinig verreikt; h
stand; het gaat 2222j te hoog, het gaat boven mijne
bevatting, ik kan er niet bij, kan het niet volgen;
de twist rees hoog, ward hevig; hooge woorden met
iemand hebben, hoogloopende ruzie; het hoogste woord
voeren, een groot woord hebben, voortdtrend praten; het hooge woord moest er uit, het woord waarop
het aankwam, de bekentenis; hoog spreken, gemaakt
spreken; (muz.) de hooge tonen, die tonen, -welke de
meeste geluidstrillingen waken in de seconde; een
hooge stem, zangstem die hooge tonen kan grijpen,
(ook) een pieperige, schelle stem; die vioot is te hoog
gestemd, niet op de juiste toonhoogte; hooge deunen
zingen, luid en aanhoudend zingen.; op hoogen toon
iets eischen, op strengen, bevelenden toon; hooge
kleuren, donkere, harde kleuren (vgl. hooggeel. hoogrood); zO had een hooge kleur, zij zag rood (van de
warmte enz.); —
(van graad) groot, hevig, zwaar enz.: h werd ver-

oordeeld tot de hoogste straf ; het heeft hooge waarde;
een hooge som; het perceel werd hoog ingezet, de verkooper begon met er een hooge som voor te biecien;

een hoog bod; hij vraagt er een hoogen pros voor; hoe
hoog is dat huis getaxeerd ?; hij behoort tot de hoogst
aangeslagenen in de provincie, tot hen die de meeste
belasting betalen; de fondsen staan hoog. zijn voor
een hoogen prijs genoteerd; hooge ciffers, hooge kaarten, azen, heeren, enz. ; een hoog spel, (b. v. bij het
kaartsp.) waarbij men iets belangrijks annonceert;
hoog spel spelee, (fig.) iets gewaagds ondernemen;
ten zeerste, uitermate: gfj rot hoogst welkorn,
—ho gst,
hij was hoogst rerbaasd; — ten hoogste (of op zijn
hoogst), in het uiterste geval, op zijn meest : het kan
u ten hoogste een rOksdaalder kostan; —
uitstekende (in rang, macht enz.): hij is van hooge
geboorte, van aanzienlijke afkomst; de hoogere standen, de aanzienlijken (in tegenst. met het volk); een

hooge waardigheid; de kooge adel, de hooge geestelfjk-

HOOGELIED.
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heid, de aanzienlijksten onder de edelen en geesteliken; hooge gasten, aanzienlijke gasten; de Hooge
Road, het opperste gerechtshof, het hof van cassatie; de Hooge Raad van Adel, die over zaken betreffende den Nederl. adel wordt gehoord; een hoogere
macht, een macht die boven ons gesteld is; van hooger
hand, zie HAND ; op hoog bevel (verzoek enz.) op last
(verzoek enz.) van den vorst; een hooge ear; een hooge
onderscheiding; het hoogste goed, de hemelsche zaligh eid; een hooge feestclag, een belangrijk kerkelijk feast;
de hooge rechtspraak, (hist.) die de doodstraf kan uitspreken (in tegenst. met de loge rechtspraak, die
alleen kleinere misdrijven en civiele zaken berecht);
hooger onderwfjs, universitair onderwijs; eene hoogere
burgerschool; hoogere wiskunde, enz.; hoog goud, goud
van uitstekende qualiteit, dukatengoud.
HOOGAANZIENLIJK, bn. (-er, -st), van zeer hoogen
rang.
HOOGAARS, v. (...aarzen), een soort van vaartuig,
b. v. in gebruik voor de zalmvisscherij op de rivieren.
HOOGACHTBAAR, bn. als ambtelijke titel voor de
leden van den Hoogen Raad. HOOGACHTBAARHEID, v.
HOOGACHTEN, (achtte hoog, heeft hooggeacht),
hooge achting voor iem. hebben: wij achten u hoog;
ik heb de eer hoogachtend te noen2en (of te teekenen)
UEd. dienstw. dienaar, beleefdheidsformule aan het
slot van een brief. HOOGACHTING, v. groote achting: verblUve met hoogachting Uw dienaar N. N.
HOOGADELLIJK, bn. tot den hoogen adel behoorende: een hoogadellijke titel.
HOOGALTAAR, o. (...altaren), het voornaamste altaar in eene R. K. kerk.
HOOGBEDAAGD, bn. hoogbejaard; ...BEENIG, bn.
hooge beenen hebbende: een hooybeenig paard; ...BEJ.A_ARD, bn. zeer oud : een hoogbejaarde vrouw; ...BEROEMD, bn. zeer beroemd; ...BLAUW, bn. donkerblauw; o. de hoogblauwe kleur.
HOOGBOORD, o. (-en), schip met hooge boorden.
HOOGBOORDIG, bn. hooge boorden hebbende (van
een schip).
HOOGBOOTSMAN, m. (...lieden), (zeew.) de persoon
die na den opperstuurman het bevel heeft over de
matrozen (thans is de benaming door schipper vervangen). HOOGBOOTSMANSMAAT, m. (...maten).
(zeew.) onderbootsman.
HOOGBORSTIG. bn . een hooge borst hebbende;
(fig.) trotsch, verwaand.
HOOGDAG, m. (-en), (R. K.) groote kerkelijke feastdag: de vier hoogdagen van het jaar ziin Paschen, Pinksteren, Allerheiligen en Kerstdag ; (fig.) 't is hoogdag
vandaag, 't is feast.
HOOGDRAVEND, bn. (-er, -st), (fig.) gezwollen, opgesmukt (van den stip): een hoogdravende redevoering.
HOOGDRAVENDHEID, v.
HOOGDRUK, m. (boekdr.) eene wijze van steendrukken waarbij het geteekende door een bijzondere
behandeling van den steen relief verkrijgt.
HOOGDUITSCH, bn. Duitsch (in tegenstelling van
Middel- en Neclercluitsch): spreekt Hoogduitsch; de
Hoogduitsche taal, een der hoofddialecten van het
Duitsch, eigenl. de taal die in Z.-Duitschland gesproken wordt, doch sedert de bijbelvertaling van
Luther de hoofdtaal in het Duitsche Rijk; Hoog-

duitsche taalvorinen; een Hoogduitsch woo•&lenboek;
o. de Hoogduitsche taal: hij is leeraar in het
t tspci.
gdo,GiE
HoHoo
HOOGEDEL, bn. van hoogen adel zijnde: de hoogedele groat. ; —GESTRENG, bn. als titel van hoofdOjerGenEi RWAARD, bn. als titel van hooge geeste°ffic
FiO
lijken : Uw Hoogeerwaarde. titel van bisschoppen en
aartsbisschoppen; Hoogeerwaarde, Hooggeleerde Heer,
titel van hoogleeraren in de theologie.
HOOGEIND, ...ENDE, o. (gew.) het hooger gelegene deal der stad (in tegenst. van het laageind).
HOOGELIED, o. naam van een der bijbelboeken:
het hoogelied van Salomo, het lied der liederen.
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HOOGTE.

HOOGELIJK.

HOOGELIJK, ook HOOGLIJK, bw. ten zeerste,bij-

KER, m. (-s), zekere visch: de Surinaamsche hoog-

zonder: ge hebt 9n# hoogelijk verplicht; ik ben er hoog-

Weer (anableps gronovii).

lijk mee ingenomen.

HOOGLAND, o. (-en), (aardr.) eene uitgestrekte
verhevenheid der aardkorst, waarop zich weder
gebergten kunnen verheffen. HOOGLANDER, m.
(-s), iemand van de Schotsche hooglanden [Eng.
highlander]. HOOGLANDSCH, bn. van het hoogland
afkomstig: hooglandsche schapen, die in hooge streken tieren, zooals het merinoschaap.
HOOGLEERAAR, m. (...leeraren, -s), professor: de

HOOGEN, (hoogde, heeft gehoogd), hooger maken,

ophoogen: eenen weg eenen muur hoogen; een bod
hoogen, bij eene veiling hooger opbieden; (schild.)
de kleur aanzetten, het licht sterker doen uitkomen.
HOOGEPRIESTER, m. (-s), (bijb.) de opperpriester
der Israelieten, wiens waardigheid in het geslacht
van Aaron erfelijk was en die als bemiddelaar optrad tusschen Jahwe en zijn uitverkoren yolk.
HOOGEPRIESTERLIJK, bn. bw. den hoogepriester
toekomende, voegende enz.
HOOGEPRIESTERSCHAP, o. de waardigheid van
hoogepriester.
HOOGERE-BURGER, m. (-s), leerling eener HoogereBurgerschool. [Een schertsende afleiding van dit
laatste woord.]
zat aan
HOOGEREIND, ...EINDE, o. eereplaats :
het hoogereinde der tafel; ...HAND, v. eereplaats:
iemand de hoogerhand geven; ...HUIS, o. (in Engeland)
het huis .der Lords, die afdeeling van het Parlement
waarin de hooge adel zitting heeft (in tegenst. van
het Lagerhuis); ...WAL, m. de plaats vanwaar de
wind komt (in tegenst. met den lagerwal): het schip
zocht aan hoogerwal te komen.
HOOGESCHOOL, v. (...scholen), academie, univer-

siteit, plaats waar hooger onderwijs wordt gegeven.
HOOGFLUIT, v. (-en), (muz.) hobo.
HOOGGAAND, bn. hoogloopend, verregaand, buitengemeen: een hooggaande twist.
HOOGGEACHT, bn. zeer geacht: Hooggeachte Heer,
opschrift boven een brief.
HOOGGEBERGTE, o. (-n), (aardr.) gebergte met
toppen die hooger zijn dan 2000 M.
HOOGGEBOREN, bn. als titel van graven, markiezen, hertogen en prinsen (behalve die van den bloede
an van het H. Roomsche Rijk): Hooggeboren Heer de
Graaf; ...GERERD, bn. zeer ge6erd.
HOOGGEEL, bn. donkergeel: hooggeel lint; —, o. de
hooggele kleur.
HOOGGELEERD, bn. als titei van hoogleeraren:
bw. zeer geleerd: hooygeleerd
Hooggeleerde Heer;
kyken. HOOGGELEERDE, m. (-n), professor.
HOOGGEPLAATST, bn. een hoogen rang bekleedende: hooggeplaatste ambtenaren.
HOOGGERECHTSHOF, o. de hoogste rechtbank (in
In die).
HOOGGESCHAT, bn. op hoogen prijs gesteld, zeer
waard: hooggeschatte vriend; ... GESTEMD, bn. in een
verhevene stemming verkeerende: zijn hooggestemde
ziel en ernstig karakter ; GESTRKNG, bn. als titel
van opperofficieren; ... GEWAARDEERD, bn. zeer
gewaardeerd, hooggeschat; ...GEZIND, bn. hoogh.artig.
HOOGGROEN, bn. donkergroen;
o. de hooggroene kleur.
HOOGHARTIG, bn. (-er, -st), trotsch: zij is zeer hoog.
itartig, een hooghartig antwoord. HOOGLIARTIGHEID, v.
HOOGHEEMRAAD, m. (...raden), medebestuurder
van een hoogheemraadschap; —SCHAP, o. het ambt
van hoogheemraad; —, (-pen), een aantal polders
to zamen onder een opperste polderbestuur: het

hoogheemraadschap van ROtland.

HOOGHEID, v. het hoog zijn, hooge rang, aanzien:
heden in hoogheid verheven, morgen onder de aavde,
:lardsche grootheid is vergankelijk, fierheid (als gevoig. van hooge geboorte): er straalde een zekere
hoogheid in rune manieren door; hooghartigheid,
trots : hoogheid des harten; de hoogheid der menschen
vol gebogen worden; (...heden), eeretitel van vorsten, kardinalen enz.: Zijne Koninklb'ke Hoogheicl.
HOOGING, v. (-en), verhooging, ophooging; (ook)
hooger bed.
HOOGKAMER, v. (-s), (Zuidn.) opkamer, kelderkafiler; ...KERK, v. (Zuidn.) koor eener kerk; ...KIJ-

hoogleeraren in de faculteit der godgeleerdheid; hoogleeraar aan de Polytechnische School, aan de Rfficsacademie voor Beeldende Kunsten. HOOGLEERAARS-

AMBT, o. professoraat.
HOOGLIED, o. zie HOOGELIED.
HOOGLIJK, bn. bw. zie HOOGELIJK.
HOOGLOFFELIJK, bn. grooten lof verdienende,
verheven: hoogloffelfjker gedachtenis (toevoeging achter den naam van een overledenen vorst of Paus).
HOOGLOOPEND, bn. hooggaand, hevig: zij hebben
hoogloopende ruzW.
HOOGMIS, v. (R. K.) de hooge of groote mis (omstreeks 11 uur in den voormiddag).
HOOGMOED, m. trots, opgeblazenheid: hoogmoed

komt voor den val, op trots volgi dikwijls verne-

dering.
HOOGMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), vol hoogmoed,
trotsch, verwaand: hi) is zeer hoogmoeclig; een hoogmoedig gedrag; (ook zelfst. gebruikt) de hoogmoedi-

gen zullen vernederd worden. HOOGMOEDIGHEID,

v. (...heden).
HOOGMOGEND, bn. (hist.) als titel der StatenGeneraal en der Staten van Gelderland: Hoogmogende Heeren; (zelfst. gebruikt) Hunne Hoogmogenden,
de Staten.
HOOGMUIL, m. (-en), benaming van eene soort van
zalm; m. en v. (-en), (gew.) dikmuil.
HOOGNOODIG, bn. bw. dringend noodzakelijk: eene

hoognoodige verbetering; hij heeft het geld hoognoodig.
HOOGOVEN, m. (-s), een hooge, loodrecht opgetrokken smeltoven (voor ijzererts); —GAS, o. gas
dat zich in de hoogovens ontwikkelt.
HOOGPOOTER, m. (-s), (gew.) paard dat hoog op
de beenen is.
HOOGROOD, bn. donkerrood: de hoogroode astrilde,
o. de hoogzekere kamervogel (aegintha punicea);
roode kleur, (ook) sterke blos in het aangezicht:

het hoogrood bedekte hoar kaken.
iemand die een hoogen
HOOGRUG, m. en v.
rug heeft, gebochelde.
HOOGRUGGIG, bn. (-er, -st), een hoogen rug hebbende.
HOOGSCHATTEN, (schatte hoog, heeft hooggeschat), op hoogen prijs stellen, hoogachten: ik schat
hem hoog. HOOGSCHATTING, v.
HOOGSCHIEMAN, m. (-5), (zeew.) opperste schieman.
HOOGSEL, o. (-51, (schild.) wat dient om het licht
sterker to doen uitkomen : de hoogsels en diepsels.
HOOGST, bw. zeer, uitermate; zie HOOG (4de alias.).
HOOGSTAMMIG, bn. (-er, -st), een hoogen stam
hebbende (van planten).
HOOGSTAND, m. (-en), (gymn.) eene oefening,
waarbij de gymnast zich op de handen opzet en
het lichaam gestrekt naar boven brengt.
HOOGSTATELIJK, bn. bw. (w. g.) zeer deftig, vol
statie: een hoogstatelUke opkomst, vergadering; een

hoogstatelijk gerolg.
HOOGSTDEZELVE, aanw. vnw. hij, zij (als van
vorstelijke personen sprake is): Hoogstdezelve stond
mij genadig te woord; ...EIGEN, bn., in hoogsteigen
persoon, zelf.
HOOGTE, v. de afstand van een punt boven de
oppervlakte van de aarde tot aan die oppervlakte:

de hoogte ran een huis; doze bergen zijn van geringere
hoogte dan de zooeven genoemde; ter halver hoogte van
den toren; (iiieetk.) de loodlijn uit het hoogste punt
van eene vlakke figuur (of een lichaam) neergelaten
op de grondlijn (of het grondvlak) of het verlengc:e

HOOGTE.
daarvan: de hoogte van een driehoek, van een kegel;
(stern) de hoek gevormd door twee lijnen, gaande
van het oog des waarnemers naar den horizon en
eenig verheven punt (b. v. een ster of bergtop);
(ook) poolshoogte: hoogte nemen, bestek maken, de
geographische breedte bepalen (op zee); op de hoogte
van ..., (eig.) op dezelfde geographische breedte, (bij
uitbr.) nabij, omtrent : de vloot kruiste op de hoogte

van de Wielingen; ik ontmoette haar op de hoogte van
de kerk; —
de hoogte van een barometer, het verschil in stand
tusschen het kwikzilver in de buis en dat in het
bakje; het water rees tot een onyekende hoogte, zoodat

de gansche stad onderliep; de touwen warden losgelaten
en de ballon ging statig in de hoogte, naar boven; de
prilzen gingen in de hoogte, de markt tees; zij tilde
het kind in de hoogte; (fig.) iemand in de, hoogte steken, hem verheffen, prijzen; uit de hoogte op iets
neerzien, er met trots, met minachting op neerzien;
iemand uit de hoogte behandelen, hem met vernederenden trots bejegenen; zich van iets op de hoogte
stellen, er zich niede bekend maken, zich dienaangaande de noodige inlichtingen verschaffen; hij is
niet op de hoogte, is niet voldoende ingelicht; zich
op de hoogte van zUn, yak houden, zijn vak bijhouden;
op de hoogte van zijn tijd zijn, met zijn tijd medegaan en zich de nieuwe denkbeelden eigen maken;

hij heeft reeds een aanmerkelijke hoogte bereikt, hij is
ver in zijn yak, in de muziek, enz.; zij zUn op
dezelfde hoogte, zij zijn even ver gevorderd; hij heeft
de hoogte (of hij is behoorlijk op de hoogte, hij is op
de hoogte van part), hij is dronken; pus op, dat je
de hoogte niet krjgt, drink niet te veel;
(-11), eene verheffing van den bodem (gewoonlij k met het bijdenkbeeld dat zij onbeduidend is),
heuvel : de nand bezette de hoogte. HOOGTETJE, o. (-s).
HOOGTECIRKEL, m. (-s), (aardr.) horizontale cirkel
die door eenig hemellichaam gaat en waarvan het
middelpunt in de as ligt, breedtecirkel; ...GRAAD,
m. (...graden), (aardr.) 1/36o deel van den cirkel die
loodrecht op den horizont staat; ...LIJN, v. (-en),
(meetk.) loodlijn uit een der hoekpunten van een
driehoek op de overstaande zijde neergelaten; ...METER, m. (-s), werktuig tot het meten der hoogte
(van eene ster enz.) ; ...METING, v. (-en), het bepalen
der hoogte van voorwerpen, inz. van zulke waarbij
men geen rechtstreeksche meting in toepassing
kan brengen (bergen enz.).
HOOGTIJD, m. (-en), (R. K.) hoog kerkelijk feest,
inz. communie: hoogtijd houden; (ook) feast, bruiloft:

hoogtijd vieren.
HOOGVERHEVEN, bn. zeer verheven.
HOOGVERRAAD, o. verraad jegens het vaderland:

de korporaal werd beschuldigd van hoogverraad.
HOOGVLAKTE, v, (-n), (aardr.) hoog gelegen vlakte
(in tegenst. met laagvlakte).
HOOGVLIEGEND, bn. hoogdravend: een hoogvlie-

gende
HOOGVLIEGER, m. (-s), eene soort van duff, die
zeer hoog vliegt; (van personen) iemand wiens gedachten een hooge vlucht nemen (inz. met ontkenning) : 't is geen hoogvlieger, hij timmert niet hoog,
hij weet niet veal.
HOOGWAARDIGE, o. (R,. K.) de gewijde hostie.
HOOGWAARDIGHEID, v. titel van bisschoppen en
aartsbisschoppen: Zfjne Hoogwaardigheid de Bisschop

van Haarlem.
HOOGWELGEBOREN, bn. als titel van alle adellijken met geen hooger praedicaat dan Baron: den

Hoogwelgeboren Heere, Jhr.
HOOGWIJS, bn. zeer wijs : hoogwilze opmerkingen.
HOOGZAAL, o. en v. (...zalen), gaanderij voor de

zangers in eene kerk. [Vervorming van oksaald
HOOGZUINIG, bn. zeer zuinig.
HOOGZWANGER, bn. in de laatste maa.nden der
zwangerschap zijnde.
H001, o. gemaaid en op het land gedroogd gras:
het hooi aan oppers zetten, op stapels; het hooi binnen-
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halen, van het land in de schuur brengen;
heeft
het hooi binnen, (fig.) hij is dronken; voor- en nagrashooi, hooi van de eerste en van de tweede sneer te
hooi en to gras, zie GRAS; to veel hooi op zijn vork
nemen, meer willen doen dan zijn krachten toelaten ;
(gew.) 't is net zooveel als hooi gedorschen, het baat
niet; in het hooi slapen, in den hooiberg; (als voedsel voor het Yee) : het gaat hem als de ezels, die haver
dragen en hooi eten, hij moot zich met het mindere
tevredenstellen; er is nog hooi voor alle koeien, ieder
kan nog naar begeerte voorzien warden; 't hooi is
op en de koe is stood, er is niets meer to halen, (ook)
hij gooit het hooi niet over den balk, hij is
, t, is uit;
niet verkwistend.
HOOIACHTIG, bn. (-er, -st), naar hooi gelijkende.
HOOIARKE, v. (-n), (gew.) een dak op palen rustende,
waaronder hooi wordt geborgen, barg; ...BACIL, m.
(-ten), zekere bacillen, die in het hooi voorkomen
en met het stof uit de lucht warden ingeademd.
HOOIBERG, m. (-en), een hooge, vaste stapel hooi,
als winterprovisie voor het vee, inz. zulk een die
door een dak op palen wordt beschut; —KAP, v.
(-pen), dak van een hooiberg.
HOOIBINDER, m. (-5), (gew.) die het hooi in bossen
bindt; ...BLOEMKEN, o. (-s), (Zuidn.) zekere plant,
m. (-en),
koekoeksbloem (lychnis flos cuculi);
Boer die zich vooral op het winnen van hooi toelegt; ...Booli, v. (...boren), werktuig om den warmtegraad van het hooi in den berg to peilen; ...BOTER, v. najaars- of winterboter, gemaakt van melk
van koeien die net hooi gevoederd zijn (in tegenst.
met grasboter); , m. het inzanielen van het
hooi in den hooitijd; ...BROEI, m. het broeien van
hooi : de boerderij is verbrand ten gevolge van hooibroei;
...BUIK, na. (-en), (van paarden) een buik die naar
beide zijden uitsteekt (ten gevolge van het eten van
meer hooi en gras dan haver); ...DILT, o. (-en),
(gew.) hooizolder; ...DORSCHER, m. (-5), (scherts.)
iemand die bedrijvig bezig is, maar niets van belang uitvoert.
HOOIEN, (hooide, heeft gehooid), het gemaaide
gras omschudden, op stapels zetten en binnenhalen

de boer is aan 't hooien; — ye behoeft niet nit hooien
te gean, ge hebt zoo'n haast niet (bij het hooien
meet moet zich nl. reppen, ten einde het hooi droog
hooit er mee, hij verkoopt
binnen to krijgen); —
zijn waren tot to lagen prijs, hij kladt; —
het
hooit
vandaay
yoed, het weer is ge(onpers.)
schikt om het hooi to doen dragon.
HOOIER, m. (-5), iemand die uit hooien gaat (vaak
Bo venlanders).
HOOIGAFFEL, v. (-s), houten hooivork, ...GRAAF,
v. (...graven), spade om den hooiberg af to spitten;
...HAAK, m. (...haken), om het hooi van den hooiberg af to halen; ...HARK, v. (-en), om het op het
land liggende hooi bijeen to halen; de Schotsche
hooihark, werktuig door een paard getrokken, dat
dit work verricht; ...HOOP, m. (-en), (gew.) hooiopper; ...HUIS, o. (...huizen), (gew.) een gedekte en
betimmerde vierkante bergplaats voor heal; ...JAAR,
o, (...jaren), het jaar beschouwd ten opzichte van
de hooiopbrengst: een slecht hooijaar; ...KAAS, v.
najaar- of winterkaas (vgl. hooiboter); ...KLAMP, m.
(-en), (gew.) hooischelf; ...KOLDER, m. (gew.) zekere
ziekte van het paard, die toegeschreven wordt aan
het eten van heel, -waaronder zaad van dolik gemengd was; ...KROK, o. (gew.) graszaad; ...LADER,
m. (-5), een wagon om het hooi to vervoeren.
HOO!LAND, o. (-en), grasland dat gebruikt wordt
om hooi to winnen (in tegenst. van weiland) ; ...LUIZEN, v. my. (gew.) het zaad uit het hooi; ...MAAL,
o. (...malen), maaltijd dien de boer na afloop van
het hooien aan zijn arbeiders geeft; ...MAAND, v.
de maand Juli; ...MADE, v. hooiland; ...MIJT, v,
(-en), hooischelf, ...00GST, m. het inzamelen van
het gemaaide gras; (ook) al het hooi dat men
daarbij verkrijgt: de hooioogst was dit jaar schraal;
...OFFER, m. (-s), benaming van de kleine stapels,
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waarop men het hooi op het land zet, nadat het is
geschud; ...PERS, v. (-en), (landb.) werktuig waarmede men een voer hooi samenperst tot een klomp
van 1 313 , ...PONDER, m. (-s), (gew.) paal waarmede
het hooi op den wagen wordt vastgelegd; ...ROOK,
v. (...roken), groote stapel hooi op het land, gevormd
door een aantal bijeengeschoven oppers.
HOOISCHELF, v. (...schelven), een rondo of vierkante stapel stevig opgetast hooi; ...SOHUDDER,
m. (-s), iemand die het op het land liggende hooi
keert om het beter to laten drogen, hooier; (ook)
zeker werktuig dat dit work verricht; ...SCHUUR,
v. (...schuren), schuur waarin hooi wordt geborgen;
...SLEEP, v. (-en), (w. g.) paal waarmede het hooi
op stapels wordt gesleept; ...SNIJDER, m. (-s),
werktuig om hooi fijn to snijden; ...SPADE, v.
(-n), hooigraaf; ...STEKER, m. (-s), ambtenaar die
het hooi moet peilen on toezicht houden op bet
broeien van het hooi; ...STRENG, v. (-en), (ijzergieterij) band waarmede de kernen der gietvormen
omwonden worden; ...TAS, m. (-son), hooischelf;
...TIJD, m. de tijd waarin gehooid wordt; ...VELD,
o. (-en), hooiland; ...VLINDER, m. (-s), zekere vlindersoort (triphoena pronuba); ...YORK, v. (-en), tweeof drietandige vork waarmede het hooi wordt opge-aomen; ...WAGEN, m. (-s), wagon, waarmede hooi
wordt vervoerd; (nat. hist.) bastaardspin (phalangrum); ...WEER, o. wader dat geschikt is om to
hooien: 't is good hooiweer, gezegd als het weer fraai
is; ...WEIDE, v. (-n), grasland, waarop men van
het etgroen hooi wint (in tegenst. met etweide);
...WIPPER, m. (-s), (gew.) sprinkhaan; ...WISCH,
v. (...wisschen), (gew.) bundel hooi; ...ZAAD, o.
graszaad; ...ZAAG, v. (...zagen), zaag om het opgetaste hooi in stukken to zagen; ...Z AK, m. (-ken),
zak voor hooi; (fig). botterik; (ook) gewetonloos
mensch; ...ZOLDER, m. (-s), zolder in eene boerderij, waar hooi wordt geborgen.
HOON, m. smaad, beleediging, schimp: vol spot en
Noon.
HOONEN, (hoonde, heeft gehoond), smaden, met
verachting bespotten: iemand hoonen; h hoonde de
nagedachtenis 2nijns vaders; God hoonen, godslasteringen spreken.
HOONEND, bn. bw. (-er, -st), smadelijk: hoonende
woorden; hfj lachte hoonend.
HOONGELACH, o. smadelijk, spottend gelach;
...SPRAAK, v. (w. g.) hoonende woorden.
HOOP, m. (-en), een ongelijke stapel van voorwerpen of stoffen, die op elkaar zijn geworpen, gelegd
of uitgestort : een hoop steenen, rand, and goof
het hout maar op een hoop; het hooi op hoopen zetten;
alle dagen wat, maakt aan het einde des )(tars een
grooten hoop, veel kleintjes maken een groote; een
groote hoeveelheid (ook van zaken die geen stapel
kunnen vormen) : hi" heeft geld bij hoopen, veel geld;
ik heb een hoop gegeten en geclronken; er is van de
week een hoop water gevallen; 1k heb nog een hoop to
doen, nog veal werk; iets op den hoop toegeven, op
den koop toegeven, meer geven dan den kooper
toekomt; iets bY den hoop koopen (of verkoopen),voetstoots, ongemeten, zooals het daar ligt ; menigte,
schare, troep : een hoop menschen; een hoop kincleren;
de groote hoop, de groote massa, Jan en Alleman;
iets in den hoop gooien, het te grabbelen gooien; (ook)
gewapende schare: hi) deelde de driehonderd man in
drie hoopen; to hoop loopen, to zamen komen, samenscholen : het volk Pep to hoop, er ontstond een oploop,

men begon een opstand. HOOPJE, o. ( stapeltje:
een hoopje ascii; fig ..) seat wou zoo'n hoopje?, gezegd
van een klein kind.
HOOP, (client.) HOPE, v. vertrouwen op de toekomst, verwachting van iets goads, dat nog onzeker
is en in de toekomst ligt: ge/ , ,of, hoop en liefde; hoop
doet Jecen; hoop opeatten, - voeclen, - koesteren; de hoop
opgere;, , zijne hoop op iemand vestlyen; ik hfb hoop,
dot het yelukken zal; zijne hoop is in rook i.:reloyen,

hij zag zich in zijne verwachting teleurge,teld, zich
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met Ode hoop vleien;

zweeft tusschen hoop en vrees,

hij is in onzekerheid omtrent zijn lot; zoolang er
leven is, is er hoop, gezegd van een ernstigen zieke,
aan wiens genezing men nog niet wanhoopt; op
hoop van zegen, gezegd als men eene handeling onderneemt, waarbij men op hoogeren zegen hoopt;
op hoop van beter, in de hoop van beter to zullen
slagen; (wisk.) wiskundige hoop, het product dat men
verkrijgt, wanneer men eene som, die men hoopt
te winnen, vermenigvuldigt met de waarschijnlijkheid die men heeft om deze som to winnen; zedelijke
hoop, het product van de zedelijke waarde eener
som met de waarschijnlijkheid om die som to verkrijgen; —
de persoon op wien men zijn hoop heeft gevestigd :
Jezus Christus, die onze hoop is; hij is de hoop mans
ouderdoms, de hoop des vaderlands, Lat. spes patriae,
de jeugd.
HOOPEN, (hoopte, heeft gehoopt), op hoopen zetten,
opstapelen: het graan hoopen.
IIOOPLOOPER, m. (-5), (w. g.) scheepsjongen. [Eig.
iemand die hoopt op eene aanstelling, die in dienst
is als surnumerair.]
HOOPSGEWIJS, ...GEWIJZE, bw. hoop voor hoop,
bij hoopen of troepen: de gevangenen werden hoopsgewijze binnengebracht.
HOOPSTEE, v. (-en), (gew.) plaats waar de gestoken turf to hoop gezet wordt.
HOOPSWIJS, ...WIJZE, bw. (w. g.) op de wijze van
een hoop, op -, aan - of in hoopen.
HOOPVOL, bn. vol hoop: heden overload ons dochtertje in den hoopvollen leeftijd van twaalf jaren.
HOORBAAR, bn. bw. to hooren, gehoord kunnende
worden: het kloppen van zijn hart was hoorbaar; het
geluid was nauw hoorbaar, nauwelijks to hooren; h
is niet hoorbaar, hij least of spreekt niet duidelijk
genoeg om verstaan to worden. HOORBAARHEID, v.
gehoorbuis (voor hardHOORBUIS, v.
hoorenden).
HOORDER, m. (-5), die naar iets hoort, toehoorder:
mine hoorders!; geeerde waarde hoorders! HOORDERES, v. (-son).
HOOREN, (hoorde, heeft gehoord), zijn gehoor
hebben, niet doof zijn: hij hoort scherp, zeer good;
moeder hoort slecht, is wat doof; hij heart niet langs
dien kant, (Zuidn.) hij is aan dat oor doof (ook
fig.); — geen erger doove, dan die niet hooren wit; —
't is een leven, dat hooren on zien je vergaat, 't is een
verschrikkelijk lawaai; —
met het gehoor waarnemen: ik hoor muziek;
niemand hoorde hare angstkreten ; hoor, hoe het hagelt;
ik hoor liever een cello dan een viool; de beroemde
zangeres liet zich ook in onze stad hooren, heeft ook
hier gezongen; laat hooren, coat hebt ge to zeggen; dat
laat zich hooren, dat is aannemelijk ; hi) heeft in Lang
niets van zich laten hooren, in geruimen tijd niet
geschreven; ik heb het zelf gehoord; hij heeft altos van
hooren zeggen, hij weet het alleen bij geruchte; van
hooren zeggen liegt men 'reel, wie alle geruchten ge—
looft en oververtelt zal dikwijls
vernemen: hebt ge het groote nieuws al gehoord?;
van wien hebt ge dat gehoord ?; ik hoor, dat itY ziek
is (of near ik hoor is lqj ziek); ik heb reel van u
gehoord, dikwijls over u hooren spreken, ik hoor
niets dart goed van hem; (om verwondering te kennen
te geven) wet moet ik hooren ? (of ?cat hoor ik?);
inform eeren: ga eons hooren, hoe het met de zieke is; —
nit het gehoorde opmaken, bemerken: 't is best
to hooren, dat ge cerkouclen zijt, ik hoorde, dat hij uit
zijn hameur was; —
opletten. in aanmerking nenlen: men moet hooren
wie bet zegt, rninachtende opmerking om to kennen
te geven, dat men zich om het gezegde niet be-

kreunt; —
met opmerkzaamheid luisteren: spreek Heer, want
Liv knecht boort; bij bield den adem in, om to
kunn , n hooren ; boor naar a d); hoer eens, dat nncig
niet gebenren; (gew., ale stopwoord) 't is niet
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waar,, hoor; naar fem. of iets luisteren: een predikant
gaan hooren; eene lezing hooren; een rechter meet beide
partijen hooren; verhooren: getuigen hooren; —
naar raad luisteren, gehoorzarnen: go wilt nooit
hooren; — wie niet hooren wil, moet voelen, wie naar

einden; (timm.) de hoorn van eene schaaf, het uitsteeksel op het blok; (in plaatsnamen) in het water
vooruitspringende hoek lands : Hoorn, Uithoorn, enz.
(vgl. HORN) ; (gew.) hoorntje, schttilhoorntje, zeker
kinderspel: schuilhoekje, verstoppertje;
o. (als stofnaam) de stof waaruit beestenhoorns
bestaan: het hoorn is duur ; knoopen, uit hoorn gedraaid; een boekband van hoorn; hoornachtige zelfstandigheid: het hoorn van een paardenhoef;
, m. iets dat van hoorn gemaakt is: (Zuidn.)
de hoorn van een pijl, het beslag of dopje van hoorn
aan het dikste einde van den pip van een handboog:
men moet den pijl niet tot aan den hoorn trekken, het
niet tot het uiterste drijven ; (wev.) het hoorntje, een
hoornen randje aan weerskanten langs den tempel
om het weefsel to spannen. HOORNTJE, HORENTJE, o. (-5).
HOORNAANBEELD, HORENAANBEELD, o. (-en),
(smed.) speerhaak.
HOORNAAR, m. (-s), (nat. hist.) de grootste soort
van wespen, horzel (respa crabro), ook hoorntje goheeten.
HOORNACHTIG, HORENACHTIG, bn. (-er, -st), or
hoorn gelijkende.
HOORNBEEST, HORENBEEST, (-en), een stuk
hoornvee, inz. eene koe; (gew.) zeker insect, duizendpoot; (gemeenz.) hoorndrager; ...BLAD, o. zekere
waterplant (ceratophyllum); ...BLAZER, m. (-s), muzikant, die den hoorn blaast, (ook in 't algemeen)
die een koperen blaasinstrument bespeelt : een troe.p
hoornblazers; ...BLENDE, v. (delfst.) zeker mineraal,
ook amphibool genoemd, een silicaat van kalk, magnesia, ijzeroxydule met kleiaarde on ijzeroxyde, dat
in schuine ruitvormige prisma's kristalliseert;
...BLOEM. v. (-en), zeker plantengeslacht (cerastium),
waarvan in ons land verschillende soorten voorkomen: de gerneene hoornbloem, de bundelbloemige, de

geen raad hoort, moet daarvan de schadelijke of
smartelijke gevolgen ondervinden (ook kinderen, die
ongehoorzaam zijn, worden gekastijd);
verhooren: de Heer zal min gebed hooren; —
toebehooren: het hoort mij niet; dit huis hoort aan
min vader; h# hoort nog tot onze familie; —
behooren: er hoort moed toe, zoo te spreken ; je hoort

te werken, en niet te luieren; dat boek hoort hier niet,
is hier niet op zijn juiste plaats; 1k hoor hier thuis; —
het hoort niet, het past niet, betaamt niet: het hoort
niet, dat kinderen in alles hurt neus willen steh:en.
HOORENSWAARDIG, bn. (-er, -st, of meer meest -)

het hooren waard:

een seer hoorenswaardige reds-

voering.
HOORN, (-en, -s), ook HOREN, (-s), m. hard, spits
nitsteeksel aan den kop van verschillende dieren:

de runderen, geiten en schapen hebben /toile hoornen;
de horens der herten zijn gevuld en worden gewei genoemd; de rhinoceros heeft een hoorn op den netts;
buffelhoorns, gemzenhoorns enz.; de stier nam hem op
zijn horens; — hij neemt te reel op zn horens, hij
iemand de horens
laadt te veel arbeid op zich;
laten zien, zich vijandig toonen; — de horens opsteken, het hoofd opsteken, zich verzetten, trotsch
worden, zich op geld of macht laten voorstaan
enz.; — de koe bij de horens pakken, de zaak krachtig aanvatten, haar aandarven ; — zij heeft haar man
hoornen opgezet, hem tot hoorndrager gemaakt, ontrouw jegens hem gepleegd; — men brandt er horens,
't is er alles behalve aangenaam, 't is er niet uit
to houden ; — (bijb.) (fig. als zinnebeeld van kracht):

de Heer heeft den hoorn uwer tegenpartijders verhoogd;
min hoorn is verhoogd in den Heer ; te dien dage sal
ik den hoorn van het huis Israols doen uitsp•uiten;
—uitwasdopen horngelijkt:(bmensch)
een ziekelijk uitwas aan het voorhoofd; (bij insecten en slakken) voelhorens : slak, slak, steek je horens
nit, door kinderen gezongen om de slak uit haar
huis,je te lokken; (fig.) hij trekt de horens in, hij kruipt
in zijn schulp, krabbelt terug; —
voorwerp dat van eenen hoorn gemaakt is : zeker
blaasinstrument, aanvankelijk een beestenhoorn,
later ook eene nabootsing daarvan in hout of koper :

de bakker blaast op den hoorn als het brood gereed
is; den hoorn doen schallen ; jachthoorn, waldhoorn,
posthoorn, toethoorn enz.; (ook) drinkhoorn, later ook
van edel metaal vervaardigd: de kostbare hoorn van
het St.-Jorisgild; (zegsw.) hij meent, dat hij good sal
drinken uit een horentje, hij stelt zich er gouden
bergen van voor; (ook) een instrunlent, waardoor
men tot hardhoorigen spreekt, spreekhoorn : door den
hoorn spreken; (ook) een gereedschap van hoorn of
metaal om het aantrekken van schoenen to vergemakkelijken, schoenenhoorn; (ook) een hoorn als
bergplaats: toen zeide de Heer tot Samuel: vol toren
• hoorn met olie, en ga henen (t. w. om David tot
koning te zalven); vgl. inkthoor n, kr uithoor n ; de hoorn
des oreroloeds, de hoorn der geit Amalthea uit de
fabelleer, waarin men al wat men wenschte vond,
thans afgebeeld als een hoorn, overvloeiende van
bloemen en vruchten; —
(bij vergelijking) (nat. hist.) de eenschalige schelp
der weekdieren (de tweeschalige worden schelpen
genoemd) : horens en schelpen; het kind zocht horentjes
op het strand; (ook van verschillende, gelijk hoornen uitstekende punten): de hoorns van de maan, de
punten der halvemaan; (bijb.) de hoornen des altaars;
(smed.) de hoorn van een aanbeeld, het uitsteeksel
voor het ombuigen van staven, ringen enz.; (evenzoo) de hoornen van een speerhaak, de beide puntig
toeloopende uitsteeksels daaraan voor datzelfde doel ;
(scheepsb.) de hoorns van den bok (voor het oprichten de' marten), de boven de kruising uitstekende

vijfhelmige, de vierhelmige, de kleverige hoornbloem, de
akker- en de waterhoornbloem; ...BREUK, v. breuk
van den hoorn (van eene koe); ...CEL, v. (-len), de
cellen waaruit het hoorn bestaat; ...CELPOLIEP,
v. (-en), zekere poliep : de harige (de steenachtige enz.)
hoorivelpoliep.
HOORNDOL, HORENDOL, bn. (van hoornvee) razend; (fig. ook van menschen) iem. hoorndol maken.
HOORNDRAAIER, HORENDRAAIER, m. (-s), iemand
die knoopen en andere voorwerpen uit hoorn maakt
...DRAGER, m. (-5), bedrogen echtgenoot.
HOORNEN, bn. van hoorn gemaakt: een mes net

hoornen heft; hoornen boekbanden.
HOORNEN, (hoornde, heeft gehoornd), harden
(b. v. van caoutchouc) : gehoornd guttapercha.
HOORNERTS, HORENERTS, o. (delfst.) chloorzilver; ...GESCHAL, o. het weerklinken der (jacht-)
hoorns; ...GLAS, o. dunne hoornen plaat als vensterruit gebezigd ; ...HERT. o. (-en), (nat. hist.) hert(e)zwijn; ...HUID, v. (w. g.) hoornvlies.
HOORNIST, m. (-en), hoornblazer.
HOORNKLAVER, HORENKLAVER, v. zekere plant,
rolklaver (lotus corniculatus); ...KLOOF, v. (...kloven), (veearts.) een dwarse kloof in den hoornwand
van een (paarden)hoef; ...KROON, v. dunne band
van hoorn langs den bovenrand van een paardenhoef; ...KRUID, o. (gew.) zekere plant, vogelkruid.
HOORNLOOS, HORENLOOS, bn. zonder hoornen.
HOORNMUZIEK, HORENMUZIEK, v. muziek van
koperen blaasinstrumenten; (ook) de daarvoor bestemde composites; ...PAPIER, o. (w. g.) oud-Hollandsch schrijfpapier, met een posthoorn als watermerk; ...PERKAINIENT, o. het beste .perkament,
...SCHAAL, v. (...schalen), (nat. hist.) zeker schelp.
Bier: de gewone hoornschaal; de moeras-, de rivierhoornschaal; ...SCHELP, v. (-en), (nat. hist.) trompetschelp; ...SCHEUR, v. (-en), (veearts.) overlangsche scheur in den hoornwand van een (paarden-)
hoof; ...SCHOEN, m. het geheele hoornen omkleedsel
van eenen hoef; ...SL AK, ...SLEK, v. (-ken), (nat.
hist.) eene familie der slakken die in eene schelp
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wonen (helicocochlus), ...SLANG, v. (-en), Vea . hist.)

HOP, m. zekere vogel met een groote kuif op den
kop (upupa epops).
HOP, ook HOPPE, v. zekere plant, tot de netelachtigen behoorende 0/mu/us lupulus), wier vrucht-

zekere slang (o. a. in Egypte) met een hoornachtig
uitwas boven de oogen (cerastes aegyptiacus); ...SNAVEL, m. ( s), (nat. hist.) hoornvogel: een Indische
en Afrikaansche vogel met grooten, omgebogen en
gekerfden snavel, met een hoornachtig uitwas op
den wortel, soms zoo groat als de snavel zelf;
...STAART, m. (-en), (nat. hist.) een viervleugelig
insect, waarvan het • achterlijf in eene soort van
hoorn eindigt; ...STEEK, m. (...steken), (scheepst.)
soort van knoop om eenig staand want op to
korten, trompetsteek.
HOORNSTEEK HORENSTEEN, o., als voorwerpsn.
m. (-en), (delfst.) zeker kwartsgesteente, dat in verschillende soorten voorkomt; —PORFIER, o. porfier
waarvan de hoofdmassa uit hoornsteen bestaat.
-

HOORNSTRAAL, m. (...stralen), een der deelen van
den hoef: het elastische, taaie stuk hoorn, dat de
driehoekige ruimte tusschen de steunsels aan den
achterkant der zool opvult.
HOORNTJE, HORENTJE, o. (-s), kleine hoorn, zie
HOORN; (ook) hoornaar; (landb.) hoorntjes, eene
soort van vroege aardappelen, muisjes.
HOORNTOUWEN, o. my. (scheepst.) zware kabels
waarmede de bok voor het opzetten der m asten in
zijn stand gehouden wordt; ...UIL, m. (-en), uil met
op horens gelijkende vederbossen aan weerskanten
van den kop, steenuil ; ...VARKEN, o. (-s), (nat.
hist.) hert(e)zwijn; ...VEE, o. vee met horens, inz.
rundvee; ...VISCH, m. (...yisschen), (nat. hist.) zekere

visch, behoorende tot de orde der vastkakigen, naaldvisch (balistes capriscus); ...VLIES, o. (ontl.) het door-

schijnende vlies aan de voorzijde van den oogbal;
het ondoorschijnende hoornvlies, het zoogenaamde wit

m. (-s), (nat. hist.) hoornsnavel; ...WAND, m. (ontl.) de harde wand van

van het oog; ...VOGEL,

hoorn om den hoof; ...WEEFSEL, o. (nat: hist.) het
weefsel waaruit de nagels, de hoeven en horens,
het schildpad, het balein, het haar, de wol, de yederen enz. bestaan; ...WERK, o. (-en), (vest.) een
work, bestaande uit een eenvoudig gebastionneerd
front, dat door twee lange vleugels afgesloten is;
...WIER, o. (plantk.) soort van wier : het geknotte,
het bladvormige hoornwier; (nat. hist.) eene soort van
poliep; ...ZILVER, o. hoornerts; ...ZOOM, m. hoornkroon; ...ZWIJN, o. (-en) hoornvarken.
HOORSTER, v. (-s), hoorderes.
HOOS, v. (hoozen), wervelwind van zeer kleine
uitgestrektheid, ook windhoos genoemd; waterhoos,
hoos die zich als een draaiende zuil boven een
watervlakte bevindt en het water opzuigt; sandhoos, evenzoo boven zandvlakten.
HOOS, v. (hozen), (gew.) kous; (bij zeevisschers)
leeren laarzen die de voeten en bijna het geheele
onderlijf bedekken; (ook) overtreksel, hoes: den
boog in eene hoes steken. HOOSJE, o. (-s).
HOOSBAND, ook HOZEBAND, m. (-en), (gew.)
kouseband.
HOOSBL AD, o. (gew.) zekere plant, hoefblad (tus-

silago farfara).
HOOSBLOK, o. (-ken), (gew.) holsblok; ...GAT, o.
(-en), (op kleine schepen) het onderste van de kiel,
waar het water saraenloopt en naar buiten wordt
geloosd; ...NAP, m. (-pen), ...VAT, o. (-en), schepper
om te hoozen; (gew.) holsblok.
HOOVAARDIG, bn. bw. (-er, -st), trotsch, hoogmoedig : wees maur niet hoomardig op wat gij gedacm
hebt. HOOVAARDIGHEID, v. hoovaardij. H00VAARDIGLIJK, bw. op hoogmoedige wijze.
HOOVAARDIJ, v. trots, hoogmoed. de zucht om of
eigen voortreffelijkheid of aanzien te stollen.
HOOZEBAK, m. (-ken), een groote bak die van
voren open is en met touwen aan een bok har4_,)•t.
en die dient om groote hoeveelheden water over
een darn nit to werpen.
HOOZEN, (hoosde, heeft gehoosd), water nit een,
schuit werpen door middel van een honsvat. HodZEE. m. (-s), iemand die hoost: (ooki hoosvat.

kegels gebruikt worden om aan het bier een bideren, aromatischen smaak to geven.
HOP, o. (-pen), (gew.) een droge of bijna droge

inham, aanslibbing.
HOP, tw. uitroep bij het springen en dansen: hop
Marjannetje, nog een kannetje (dansliedje); (ook) bij
het draven: hop, hop, min paardje (in een kinderrijm).
HOPACHTIG,

bn. (-er, -st), naar hop gelijkende of

smakende.

akker waarop hop wordt verHOPAKKER, m.
bouwd; ...BEL, v. (-len), ...BOL, m. (-len), de vruchtkegel der hopplant.
HOPE, v. zie HOOP (2de art.).
HOPELOOS, bn. bw. zonder hoop: de toestand van
den zieke is hopeloos; een hopelooze poging. HOPELOOSHEID, v.
HOPEN, (hoopte, heeft gehoopt), vertrouwen hebben
op de toekomst, hoop hebben: ik hoop nog, dat hif
herstellen zal; hoop op God; hij hoopt op betere tijden,
laat ons er het beste van hopen; naar ik hoop gaat
het u goed.
HOPJE, o. (-s), eene hopbel: 't is een hopje in een
brouwketel, 't is zoo good als niets; —
Haag sche hopj es, zekere bonbons, zoo genoemd

naar den staatsman Jacob Hop (t 1725).
HOPKLAVER, v. zekere plant, hoppe-rupsklaver

(medicago lupulin,a);

...LAND, o. (-en), hopakker;

...MAAL, o. (...malen), onthaal aan de arbeiders,
die bij het oogsten der hop hebben geholpen.
HOPMAN, m. (-s, ...lieden), (hist.) kapitein, hoofdman over een legerafdeeling.
HOPPEBEL, v. (-len), hopbel ; ...BITTER, o. (scheik.)
de uit de hop afgescheiden bittere stof; ...BLOEM.
v. (-en), bloesem der hopplant; ...BOUW, m. het
teelen van hop ; ...KEESTEN, m. my. (Zuidn.) hoppespruiten; ...KETEL, m. (-5), (bierbr.) ketel waarin
mout en hop worden gezoden; ...KLAVER, v. hopklaver; ...KORREL, v. (-s), zaadkorrel van de hop.
HOPPEN, (hopte, heeft gehopt), (bierbr.) aan het
moutaftreksel hop toevoegen en dit laten koken:
het bier happen; gehopte wort, moutaftreksel dat
gehopt is.
HOPPEPIEKJE, o. (-s), (gew.) hoppespruit.
HOPPERD, m. (bierbr.) bier in den hoppeketel, eer
de hop er van afgescheiden is
v. sla van hoppespruiten;
HOPPESALADE,
...SCHEUTJE, o. (-5), ...SPRTJIT, v. (-en), jonge
wortelloten of uitspruitsels van de hopplanten, die
in het voorjaar als groente worden gegeten;
...STAAK, m. (...staken), stok waartegen de hopplant opgroeit; ...TEELT, v. de hopbouw; ...ZAK,
m. (-ken), waarin de hop wordt bewaard.
HOPPIG, bn. (-er, -st), hopachtig.
HOPPLANT, v. (-en), plant van den hop; ...RUTS,
v. (-en). (nat. hist.) zekere rups.
HOPSASA, tw. uitroep bij het dansen en springen.
HOPZAK, m. (-ken). hoppezak.
HOR, v. (-ren), in een raam gevat vlechtwerk, dat
voor een venster wordt gezet, om het inkijken to
beletten. HORRETJE, o. (-5).
HOR, v. (-run), een stukje karton of een dun
plankje, dat de kinderen aan een tou -wtje Minden
en snel ronddraaien, zoodat het een snorrend geluid
ma:1kt.
HORA (Lat.), v. uur: Nora est, het is tijd (aankondiging van den academischen pedel bij promoties
en examens); horae, my. de bidstonden (in kloosters).
HORDE, v. (-n). (gew.) HORT, vlechtwerk uit teenen enz., tot versiiiillende doeleinden, b. v. om iets
of to schutten of (bij de versterkingsk.) tot bedekking van hellingen, wegen enz.; (ook) grove teenen
zeof cm grind, cokes enz. to ziften; (pap.) houten
latw,r1: waarop de lompen worden uitgezocht;
(landb.) vlei•hts,verk dat over den akker gesleept

HORDE.
wordt om de aardkluiten fijn te maken, enz.
IIOR (lste art.).
HORDE, ook HORTE, v. (gew.) benaming van
sommige planten : horde, gele horte, boschkartelblad,
ook ratels genoemd (pedicularis sylvatica); ijzerhorde,
roode horte, moeraskartelblad (p. palustris).
HORDE, v. (-n), schare, inz. van zwervende Nomaden: horden van Tartaren overstroomden Europa;
(thans ook) ongeordende bende : een woeste horde.
HORDEN, (hordde, heeft gehord), op de horde ziften: grind harden voor tuinen; (ook) de horde over
het land sleepers.
HORDENMAKER, m. (-s), ...VLECHTER, m. (-s), die
horden vlecht; ...WAND, m. (-en), scheiding, van
horden gemaakt; ...WERK, o. gevlochten rijswerk.
HOREN, m. en o., zie HOORN.
HORIZON, ook HORIZONT, m. (horizonten), gezichtskring: de ware of astronomische horizon, die
groote cirkel aan het uitspansel, weiks polen het
zenith en het nadir zijn, en waaraan het vlak dus
door het middelpunt der aarde gaat; de schijnbare
of zichtbare horizon, de cirkel die gevormd wordt
door de aanraking van het uitspansel en de oppervlakte der aarde, de gezichteinder; (fig.) dat gaat
boven min horizon, boven mijn begrip, mijne bevoegdheid enz.
HORIZONTAAL, bn. bw. waterpas, evenwijdig aan
het vlak van den horizon : horizontale een
horizontaal defilement, (mil.) waterpas gelegene dekking tegen het vijandelijk vuur.
HORK, v. (-en), (gew.) wesp.
HORKEN, (horkte, heeft gehorkt), (gew.) nauwlettend luisteren: het is gemeenlijk beter te harken dan
te spreken.
HORLEMENT, m. in de uitdr. met al den horlement,
met de heele santekraam.

HORLEPIJP, v. (-en), zeker blaasinstrument, bestaande uit een houten fluitje met toongaten; (ook)
een Engelsche volksdans die op de tonen der horlepijp uitgevoerd: de horlepijp (loosen.
HORLETOET, v. (-en), (timm.) grondschaaf.
HORLOGE, o. (-5), uurwerk, inz. een zakuurwerk:
een gouden horloge; een staand horloge, ouderwetsche
staande klok; (nat. hist.) zekere houtworm, die een
geluid maakt als het tikken van een horloge.HORLOGETJE, o. (-s).
HORLOGEBANDJE, o. (-s), bandje waaraan het
horloge gedragen wordt; ...GLAS, o. (...glazen), glas
dat de. wijzerplaat van een horloge bedekt; ...HAN-

GER, m. (-s), een standaard enz. met haakje, waaraan men 's nachts het horloge ophangt; ...KAST,
v. (-en), het zilveren, gouden of nikkelen omkleedsel
van een horloge; ...KETTING, m. (-en), ketting
waaraan het horloge gedragen wordt; ...K.00RDJE,
o. (-s), horlogebandje; ...KUSSENTJE, o. (-s), horlogehanger, dien men aan den muur bevestigt;
...MAKEN, o. de kunst des horlogemakers : zijn zoon
m. (-s),
op het horlogemaken besteden; ...MAKER,
iemand die horloges vervaardigt; (ook) die horloges
herstelt, schoonmaakt enz.; ...SLEUTEL, m. (-s),
SLEUTELTJE, o. (-s), waarmede een horloge wordt
opgewonden; ...VEER, v. (-en), veer in een horloge,
die het werk doet gaan; ...ZAK, m. (-ken), ...ZAKJE,
o. (-5), vestjeszak.
HORN, m. (-en), in het water vooruitspringende
hoek lands, in vele plaatsnamen : Avenhorn, Koudehorn enz.; vgl. HOORN.
HORNPIJP, v. (-en), (w. g.) horlepijp.
HOROSCOOP, m. (...scopen), de uuraanwijzer of de
tafel der dag- en nachtlengten voor alle plaatsen:
(bij de sterrenwichelarij) het punt der ecliptica, dat
in iemands geboorteuur opkomt en waaruit zijn lot

o. in de uitdr. het horoscoop
is te voorspellen;
trekken, uit den stand der sterren bij iemands geboorte de toekomst lezen; (fig.) iemand den mantel
vegen; —TREKKER, m. (-s), sterrenwichelaar.
HORREL, m. (-s), (gemeenz.) kleine oneenigheid,

geschil.
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m. (-en), misvormde voet, stompvoet, paardevoot; m. en v. iemand met een horHORRELVOET,

relvoet.
HORREN, (horde, heeft gehord), een snorrend geluid maken (b. v. van een spinnewiel): laat het toieltje

horren, laat het radje snorren.
HORRETJE, o. (-5), zie HOR (lste art.).
HORREUR, v. (-s), afschuw; (ook) iets dat

afschuw
wekt, gruwel: hij is mij een horreur.
HORRIBEL, bn. bw. (-er, -st), afgrijselijk, gruwelijk:
is horribel.

(Lat.), het is verschrikkelijk
om to zeggen.
HORS, m. (-en), zekere visch, marsbanker (caranx
HORRIBILE DICTU

trachurus).
HORS D'OEUVRE (Fr.), o. iets overtolligs, bijwerk,
toegift; (ook) tusschengerecht.
HORST, v. (-en), (gew.) 'Dosch, kreupelhout, in vele
eigennamen : Bronkhorst, Beukenhorst, Ravenhorst
enz.
HORT, m. (-en), stoot, duw, schok : iemand een hort
geven; het goat met horden en stooten, met schokken,
ongeregeld; (gew.) een hortje, eene poos; blUf nog een

hortje.
HORT, v. in de uitdr. op de hort zijn, weg zijn, er
van door zijn.
HORT, v. (-en), zie HORDE (lste art.).
HORTE, v. zie HORDE (2de art.).
HORTEN, (hortte, heeft gehort), duwen, stooten:
zclj kicamen al hortende en stootende vooruit, langzamerhand, met schokken; haperen: in het lezen horten; — (gew.) horden.
HORTENSIA, v. (is), zekere halfheester met rooskleurige bloemen (hydrangea).
HORTICULTUUR, v. tuinbouw.
HORTOLOGIE, v. tuinbouwkunde. HORTOLOOG,
m. (...loges), die in den tuinbouw bedreven is.
HORTULANUS, m. (...lani), iemand die het toezicht
houdt op eenen hortus of tuin.
HORTUS, m. (-sen), academische plantentuin, hor-

tics botanicus.
HORZEL, v. (-s, -en), benaming der wespen van
de grootste soort, hoornaar.
HORZELEN, (horzelde, heeft gehorzeld), gonzen,
snorren (als de horzel); (fig.) gedruisch maken,krakeelen, kijven. HORZELING, v. gegons.
HORZELNEST, o. (-en), nest van horzels.
HOSANNA, tw. (bijb.) behoedt toch, Neil: hosanna

den zoon Davids; hosanna, gezegend is lzij die komt in
den naam des Heeren.
HOSPES, m. waard, herbergier: de welgedane hospes
stond achter het buffet.
HOSPITA, v. (is), juffrouw bij wie men op kamers

woont.

HOSPITAAL, o. (...talon), ziekenhuis, gasthuis: in
het hospitaal liggen; (mil.) het gebouw waar de zieke

on gewonde soldaten verpleegd warden; (vissch.)
kweekplaats voor jonge oesters.
HOSPITAALDIENST, m. (-en), dienst dien men verricht in het hospitaal; ...DOEK, o., ...LINNEN, o.
doek dat voor vocht ondoordringbaar is on onder
zieken wordt gelegd, om het bed to sparen; ...RID.
DER, m. (-5), ridder van St. Jan, lid van de Maltezer
orde, een machtige geestelijke orde in de middeleeuwen; ...SCRIP, o. (...schepen), drijvend hospitaal
der vloot.
HOSPITAALSKOORTS, v. (-en), ziekte die in slecht
geventileerde, overvolle ziekenhuizen voorkomt.
HOSPITAALSOLDAAT, m. (...soldaten), die tot den
hospitaaldienst behoort.
HOSPITALIER, m. (-5, -en), hospitaalridder.
HOSPITEEREN, (hospiteerde, heeft gehospiteerd),
eene lazing of academische les als gast bijwonen:

ik ga vanmiddag bij hem hospiteeren.
HOSPITIUM, o. (-5), huis voor vreemdelingen, inz.
de door monniken in de Alpen opgerichte verblijfplaatsen voor reizigers, b. v. die op den St. Bernhard
on den St. Gotthard; (ook) als naam van een tehuis
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voor studenten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
HOSPODAR, m. (-s), heer : titel van den vorst van
Montenegro, eertijds ook van de vorsten van Moldavie en Wallachije.
HOSSEBOSSEN, (hosseboste, heeft gehossebost),
hotsen en botsen, heen en weer schudden, schokkende loopen of rijden: ?Of werden afgehaald met

zijn gedrag nagaan; rekening met iets houden, het
meetellen, het in aanmerking nemen; —
in een zekeren toestand houden: tamboer, houd je
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een wagen zonder veeren, waarin we zaten te hossebossen; iemand hossebossen, hem schokkende heen

en weer bewegen.
HOSSEN, (hoste, heeft gehost), schokkende loopen,
springende en stootende zich een weg banen, inz.
in de volte : een troepje hossende kermisgangers.
HOSTIE, v. (hostien, -s), gewijde ouwel, uit ongezuurd tarwemeel gebakken schijf, waarvan men
zich in de R. K. Kerk bij het misoffer en in de Luthersche bij het Avondmaal bedient: de hostie toedienen.
HOSTIEKAS, v. (-sen), (oudt.) ciborie;
(-en), keLk die de hostie inhoudt.
HOSTIEL, bn. bw. vijandig.
HOSTIESCHOTELTJE, o. (-s), ...VAAS, v. (...vazen),
(R. K.) waarin de hostie zich bevindt.
HOSTILITEIT, v. vijandigheid; —, (-en), vijandelijkheid.
HOT, bw, (gew.) (bij voerlieden) rechts, in tegenst.
van haar, links: de voer»2an wilde hot en de paarden
haar; (fig.) de een wilde hot en de ander haar, de een
wilde zus en de ander zoo; hij weet van hot noch van
haar, 't is een echte domoor; hot en haar, her en
derwaarts : de boel lag hot en haar door elkander.
HOT, v. (-ten), (Zuidn.) draagkorf.
HOT, v. dik van zure melk; —, (-ten), (gew.) de
vaste deelen die zich afscheiden, als de melk bij het
koken schift.
HOTEL, o. (-s), voornaam woonhuis (inz. in Parijs);
groot logement: in een hotel logeeren; hotel garni,
hotel waar kamers worden verhuurd, maar geen
table d'hOte is; —HOUDER, m. (-s), hOtelier.
HOTELIER (Fr.), m. (-s), eigenaar van eon hotel.
HOTJE, o. (-5), (gew.) hortje, oogenblikje.
HOTSEN, (hotste, heeft gehotst), hossen, heen en
weer schudden.
HOTTEN, (hotte, heeft gehot), schiften, stremmen
(van melk) : de melk is by het koken gehot; — het wil
niet hotten, het wil niet gedijen, niet slagen; wel
kwalijk hotten, al (of niet) gelukken.
HOTTENTOT, m. (-ten), inboorling van Z.-Afrika,
een ras dat verwant is aan de Boschjesmannen;
(fig.) ruw, onbeschaafd, dom mensch.
HOTTENTOTSCH, bn. van de Hottentotten;
o.
he taal der Hottentotten; (fig.) onverstaanbare taal:
't lijkt wel Hottentotsch.
HOU, bn. in de uitdr. hou en trouw (of getrouw),
getrouw order alle omstandigheden.
HOU, tw. uitroep om stil to doen houden: houd
op ! sta stil!
HOUDBAAR, bn. vatbaar om vastgehouden, gehandhaafd te worden : de vesting is niet houdbaar;
eene houdbare theorie. HOUDB,A,ARHEID, v.
HOUDEN, (hield, heeft gehouden), verzorgen, onderhouden : vee houden; een hood houclen; paarcl en rid .tuig houden, eigen paard en rijtuig hebben; knechts,

dienstboden houden; eene maitresse houden; — iets er
op na houden, het hebben en er zich aan gelegen
laten liggen; —
zijn zorg wijden aan, zich bezighouden met: eene
school houclen; een hotel 'Louden; bezig zijn met: cer-

gadering (of zitting) howlen, krijuseaad houden; een
maaltUd houden; bruiloft kennis houden, vieren;
zondag (of sabbat) houden; eene reclevoering houden,
eene rode uitspreken; een gesprek, houclen, een gesprek voeren; de wacht houden, op de wacht staan;
voortdurend in acht nemen : ztjn, wooed (belofte, de
geboclen enz.) houden, nakomen; rust 'louden; — het
oog op iets houclen, er het oog voortdurend op gevestigd hebben. er op letten, zijne aandacht aan
wijden; Lrricciid in het uog houden, op hem letten. (fig.)

armen stiff, hood ze netjes aan je lijf, dat paard houdt
zfin kop fier; iets achterbaks houden; voet stuk houden, doorzetten; iets aan den gang houden, zorgen
dat het gaande blijft; eene zaak slepende houden,
haar niet afdoen; iets buiten gebruik (buiten dienst)
houden, het niet gebruiken; iemand ergens buiten
houden, hem er niet in betrekken, hem dienaangaande
niet inlichten; de zaken uit elkander houden, niet
dooreenwarren, ze onderscheiden; iemand de hand
boven het hoofd houden, hem beschermen ; iemand in
eere houden, hem eeren: iemand in toom (in bedwang)
houden; iemand kort houden, hem weinig vrijheid
laten, weinig zakgeld geven; hij houdt het ontzag er
in, doet zich ontzien; de aandacht geboeid houden,
de aandacht voortdurend boeien; de voeten warm
houden; het huis schoon houden; het huwelfjk rein houden; het vaderland hoog houden; —
vasthouden: het zwaard in de hand houden; iets
tegen het licht houden; een kind ten doop houden;
iemand aan zijn woord houden, hem daaraan binden;
hi)* is gehouden om het te doen, hij is er toe verplicht;
vasthouden, niet loslaten: ik kan het niet langer
houden, ik moet het laten vallen; tegenhouden, vastgrijpen: hood den dief !; terughouden: er is geen houden aan; als hij eenmaal begint, dan is hij niet to
houden; het eene zwaard houdt het andere in de scheede;
den mond houden, den mond van spreken terughouden, zwijgen; zijn lachen houden, met lachen; ik l'td
wat ik houden kon, ik kon mijn lachen (mijn trarfsn
enz.) haast niet bedwingen; zUn water houden, het

inhouden; —
behouden, bij voortduring hebben: ge moogt het
houden; heeft mijn boek gehouden, niet teruggegeven; laat het hem maar houden; die scat houdt, die
wat heeft, die wat bewaart, heeft wat; jets met al
zijn hebben en houden, zie HEBBEN (3de alin.); dat
boek houdt zijn waarde; vgl. prijshoudend, iets voor
zichzelf houden, het niet aan anderen weggeven; tots
voor zich houden, het verzwijgen; iets (aan iemand)
te good houden, het (van hem) te vorderen hebben;
iets aan zich houden, zich de beslissing voorbehouden; iets te leen houden, (hist.) (land) te leen hebben,
er als leenman over gebieden; houden van iemand
(of lets), veel ophebben met, lief hebben, beminnen:
ho houdt te veel van zichzelf; ik houd veel van mijne
moeder; zij houden niet van elkaar; zij houdt niet van
win; ik howl er niet van, dat . . . , ik vind dat niet
aangenaam ; —
inhouden, bevatten: hoeveel houtli dit vat?; het glas
houcit ' 2 liter ; (van maat) : dit stuk lionen houdt 20 M.;
die plank houdt 18 code; —
deze stole houdt kleur, verkleurt niet;
bewaren
(rekenk.) (bij het optellen) 6 en 8 is 14, 4 ik houd
er 1; iets in de gedachten houden, het niet vergeten;
moed 'louden, den moed niet verliezen; sleek 'louden,
proefhoudend blijken, het uithouden: dat houdt geen
stock, gaat . niet op, deugt niet; —
met den geest vasthouden, omvatten: ik houd
van ja (van neen), ik meen van wel (of niet); ik
houd 20 gulden, dat het niet waar is, ik wed om f 20;
ik houd drie gulden op zYn hand (in het spel);
iets ten goede houden, het hem niet kwalijk
—iemand
lemon; — houden voor, meenen, beschouwen als: ik

houd a voor den zegsman; h wordt algemeen 'Nor eon
eer1Wc. man gehoudeit: ?mar houdt ge mij voor voor
ik houd het voor
-welken booswicht ziet ge mij aan?;
ik head het er voor, dat ge gelk debt, ik meen,
dat ...; —
bewarem volgen: ge moot clezen weg houden; rechts
houden, den rechterkant volgen; (zeew.) bij den wind
kan gem, wijs !louhouden, bij den -wind zeilen;
den, de zangwijs niet volgen;
blijven op eene plaats, in een toestand; ergens cerolUf
mer houden, het
or vertoeven;
be(' 1,9,Q1e), de karner , bet bed niet mogen verlaten;
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zee houden, in zee blijven; ergens kantoor houden, zijn
kantoor hebben: hij houdt kantoor aan huffs ; te Delft
houdt een bataljon der grenadiers garnizoen;vertoeven
laten, herbergen: iemand b zich houden; ik, kan je

enz.; timmerhout, werkhout, brandhout, verfhout enz.;
green hout, versch hout; dor hout; deed hout; kwastig
hout; gevlamd hout; nat hout; hout hakken, klooven,
zagen, snOden; hout sprokkelen; met hout stoken; tafels
en banken van row hout; — hij is van het hout waarvan men helden maakt, hij heeft een he1dennatuur,
is een geboren held; — h is van green hout gemaakt,
dat in de zon is kromgetrokken, gezegd van iemand
die rnismaakt is; — alle hoot is geen timmerhout,

vandaag niet houden; ik wit die meld niet langer
houden; —
= zich houden, zich gedragen: zich goed houden,
zich kordaat gedragen ; zich taai houden, niet licht
toegeven, het lang uithouden; zich gezond houden,
gezond blijven; den schijn aannemen: hi)* hield zich,
alsof hij er niets van wist; houdt zich maar zoo;
zich doof ;louden, dom houden, ziek holden, den doove,
den onwetende spelen, doen alsof men ziek is; zich
richten naar: hood u aan wet ik, zeg; zich aan de
wet (eon voorschrift enz.) houden, niet in strijd daarmee handelen; zijn: zich overtuigd houden, overtuigd
zijn: zich stil houden, stil zijn, zwijgen; zich vasthouden: hij viol, maar hij wist zich nog aan een touw
te houden; zich inhouden, zich bedwingen: ik kon

m# niet langer houden; —
= vast blijven zitten, hechten: de loin hoodt niet,
het gelijmde voorwerp gaat los; de req. (of de kalk)
houcit niet, valt van den muur af; in elkaar blijven
zitten, in zijn geheel blijven: het ids houclt nog niet,
heeft nog geen weerstandsvermogen; —
verblijven, standhouden: (jag.) het wild houdt, blijft
op dezelfde plaats, vlueht niet weg; (Zuidn.) gelegen
zijn, zitten waar houdt het u ?, waar gevoelt gij pijn
of ongemak; —
het houden, het uithouden: de stad hield het lang;
ik kait het niet tegen hem houden, ben niet tegen hem
bestaml; 't is bier niet to houden van de warnite, —
het houdt heel scat, er is veel aan vast, het duurt
lang; het zal or eon houden of het zal hard houden),
het is de vraag of ..., het zal moeite inhebben;
ik wee( niet waar het hem aan hoticlt, waar het aan
ligt, wat de reden der vertraging enz. is; — het met
iemand houden, hem aanhangen, hem toegedaan
zijn; (ook) in een ongeoorloofde betrekking met
hem (of hair) leven.
HOUDEND, bn. (kooph.) geneigd om te houden: de
markt is houdend, als de verkoopers weinig lust tot
verkoopen toonen en althans geen lager bed dan
de vorige markt aannemen, zoodat de markt onveranderd blijft.
HOUDER, m. (-s), iemand die houdt: de houden van

eene bank can, leening; kostschoolhouder, hotelhouder,
stalhooder, reehouder, bijenhouder, stadhouder enz.;
(kooph.) de 'louder van een wissel, de persoon die in
den wissel wordt aangewezen als bevoegd om over
het bedrag to beschikken; howlers van aandeelen,
op wier naam de aandeelen in eene onderneming
staan; —
iets dat houdt: de pal die het krabbelrad in een
houtzaagmolen tegenhoudt; (ook) een keertouw;
(ook) vischkaar, gewoonlijk houwer genoemd.
HOUDERES, v. (-sen), vrouw die houdt: bewaar-

schoolhouder es.
HOUDING,

v. (-en), gestalte, voorkomen, stand:

een stave hooding; een onbevallige hooding; neem een
andere hooding aan; (fig.) dat heeft geen hooding, dat
staat niet, heeft geen stand; —
gedrag, manier van handelen: zOne hooding in doze

aanyelegenheid is onverklaarbaar; eon alwachtende
hooding aannemen, het beloop der zaak afwachten,
om daarnaar zijn gedrag te richten.
HOUGELD, o. (bilj.) zeker dobbeispel bij het potspelen, waarbij alle spelers lets inzetten en hij, die
het hoogste nummer trekt, wint; ...GROND, na.,
(zeew.) een goede hougrond, waar het anker houdt
en niet licht kan doorgaan; ...KIND, o. (-eren),zuigeling, wicht; ...PAARD, o. (-en), een jong paard,
veulen.
HOUR!. v. (-5), (volgens den Koran) meisjes uit het
Paradijs, ter verlustiging der gelukzaligen.
HOUT, o. het harde, door den bast bedekte gedeelte der stammen en wortels van boomen en
boosters: eikenhout, belikenhoot, grenenhoot, cljatiliout

niet iedereen bezit de vereischte geschiktheid,
men kan niet maar iedereen voor lets gebruiken; — dat snOclt geen hoot, dat doet geen werk af,
dat helpt niet; — van dik hoist zaagt men planken,
gezegd als men eene zaak krachtig aanpakt; — in
het hoot schieten, (van een boom) in plaats van
vrucht to zetten, nieuw bout maken; —
het hout, de boomen, (ook) het kreupelhout: opgaand

hoot; er staat reel hoog hoot; in het groene hoot; het
hert hield zich schuil in het hout; (ook) boschje,
Berkhout, Oosterhout, Veerhoot, XoordwOkerhout enz.; (in dozen zin ook m.)
de Haarlemmer Hoot, de .Alkmaarsche Hoot; in den
Hoot wandelen; (muz.) het hoot, de gezamenlijke houinz. in plaatsnamen:

ten instrumenten in een orkest (in tegenstelling
van het koper); (ook) die partituren welke door het
hout worden uitgevoerd; (scheepsb.) het schip staat
vol hoot, kiel, stevens en inhouten zijn geplaatst; —
o. (-en), stuk hout: gooi nog een paar hoiden op

het Incur; met houtjes stoken; hij is zoo mager als een
hout, zeer mager; iets dat van hout gemaakt is, inz.
het kruishout: de Heer ping aan het hout, aan het
kruis; een hoot aanbidclen, een houden beeld; (gew.)
hij is van het houtje, (schimpend) hij is RoomschKatholiek; — van het houtje gesproten zyn, van onechte geboorte zijn; — iets ep zijn eigen houtje doen,
(eig. zelf op zijn kerfstok aan het snijden gain) op
eigen gezag, zonder anderer raad iets verrichten.
HOUTAANKAP, v. (-pen), onderneming tot het geheel of gedeeltelijk vellen van bosschen in Indie;
....A_ANKAPPER, m. (-s), iemand die het recht om
bout to kappen en to verkoopen heeft gekocht;
...AARDE, v. aarde van vermolmd hout.
HOUTACHTIG, bn. (-er, -st), naar hout gelijkende:

de houtachtige stengels van het koolzaad.
HOUTAKKER, m. (-5), (w. g.) grand beplant met
boomen, die men later zal vellen; ...ASCII, v. asch
van verbrand bout; ...AZIJN, m. zure, bruine vloeistof, die uit hout wordt gestookt; ...BRAS, m.
(...bazen), (gew.) iemand die het akkermaalshout
koopt on laat verwerken; ...BEDERVER, m. (-s),
kever die het bout vernielt; ...BEITEL, m. (-s), (timm.)
kloofbeitel; ...BEREIDING, v. hout door middel van
creosoot enz. tegen bederf vrijwaren; ...BIJ, v. (-en),
soort van bij: de violette houtbij (xylocopa violacea);
...BLAD, o. (-en), (nat. hist.) zeker struikachtig gewas in Z.-Amerika; ...BOK, na. (-ken), (timm.)zaagbok; ...BRANDEN, o. het inbranden van teekeningen in bout door middel van een vlam; ...BUTOORTJE, o. (-5), (gew.) zekere vogel, de kleine
roerdomp.
HOUTCEL, v. (-len), (plantk.) cel in bet bout, in
den vorm van een hoekigen zuil; ...CELLULOSE,v.
een onder hoogen druk uit bout verkregen vezebge
massa, die tot. het maken van papier wordt gebezigd; ...CEMENT, o. een mengsel van teer met cement en zwavel, waarmede men daken bedekt;
...CEMENTRA_PIER, o. papier met houtcement tot
bedekking van daken; ...DEEG, o. fijne houtspaanders met dik lijmwater tot een soort van deeg gemaakt, waarvan men door middel van uitgeholde
vormen reliefwerk maakt; ...DIEF, m. (...dieven), die
bout steelt; ...DRAAIER, m. (-s), die op de draaibank bout bewerkt; ...DRANK, m. (-en), aftreksel
van sommige houtsoorten (guajakhout, zoethout,
sassefras enz.); ...DUIF, v. (...duiven), zekere vogel

(colu ► ba palumbus); kleine houtduif (columba oenas);
...EKSTER, v. (-5), (gew.) zekere vogel, Vlaamsche
gaai (garrylus glanclarios).

HOUTEN.

HOUTWERKEn,

HOUTEN, bn. van hout : een houten huis; een houten hamer, een moker; een houten pop, (fig.) een geesteloos mensch; een houten Klaas, een stijf, droog
persoon; ik zou het voor geen houten daalder willen,

v. (-en), (timm.) ijzeren werktuig met een ruwen
kant, om het bout glad of to werken.
HOUTRIJK, bn.
rijk aan hout, boschrijk.
HOUTRING, m. (-en), jaarring (aan boomen);
...RUPS, v. (-en), soort van rups die aan het hout
knaagt (phaloenus cossus); ...SCHIP, o. (...schepen),
vaartuig waarmede bout wordt aangevoerd;
...SCHROEF, v. (...schroeven), (timni.) ijzeren of
koperen schroef met wijden draad, die in het hout
gedraaid wordt ; ...SCHUIT, v. (-en), klein houtschip;
...SCHUUR, v. (...schuren), houtloods.
HOUTSKOOL, v. (...kolen) [als stofn. gmv.], verkoold hout: houtskool in stukken; gemalen, gestampte
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schertsend gezegd als men niet gaarne zou willen
dat het gebeurde; die geen houten neus heeft kan dat
wel ruiken, gezegd als iets erg riekt.
HOUTEN, (houtte, heeft gehout), (scheepsb.) met
hout bekleeden.
HOUTERIG. bn. (-er, -st), als een hout, (fig.)
stijf, harkerig: een houterig mensch. HOUTERIGHEID, v.
HOUTETER, m. (-5), (nat. hist.) algemeene naam
van eenige groepen van insecten, die tot de hootbedervers behooren (xylophag a); ...GAS, o. lichtgas
dat door verhitting uit hout bereid wordt ; ...GEEST,
m. (scheik.) methylalcohol, eene kleurlooze vloeistof die gebruikt wordt bij het maken van vernissen, politoer enz. ; ...GEWAS, o. het groeiende
hout: er is hier veel houtgewas, deze streak is houtrijk; ...GIETEN, o. het maken van voorwerpen uit
houtdeeg; ...GRANIET, o. samengeperst hoot;
...GRAVEERKUNST, v. de kunst van het graveeren in hout, ten einde platen te maken, waarvan
men afdrukken nemen kan op papier, linnen enz.;
...GRAVEUR, m. (-5), die houtgravures maakt;
...GRAVURE, v. het graveeren in hout; — 7 (-s), de
gegraveerde houten plaat; afdruk van zulk eene
plaat; ...HAK, m. het hakken van het hout: den
houthak besturen, het vellen der boomen leiden;
...HAKKEN, o. het omhakken van boomen ; ...HAKKER, m. (-s), man die in het bosch hout hakt;
(Zuidn.) zeker dier, veenmol; ...HANDEL, m. de
handel in hout (balken en gezaagd timmerhout);
...HANDELAAR, m. (-s), houtkooper ; ...HAVEN,
v. (-s), haven waarin balken worden bewaard, balkenhaven; ...HOK, o. (-ken), hok tot berging van
het brandhout.
HOUTIG, bn. (-er, -st), houtachtig; (fig.) stijf, geesteloos : een houtige toespraak.
HOUTING, m. (-en), zekere visch (coregonus).
HOUTJE, o. (-s), zie HO -UT.
HOUTKAPONDERNEMING, v. (-en), houtaankap ;
...KEVER, m. (-s), (nat. hist.) kleine kever, wiens
larva (de houtworm) gaatjes in meubelen enz. boort
(anobium striatum, en pertinax); ...KNECHT, m. (-s),
zeker werktuig van den schrijnwerker; ...KOOPER,
m. (-s), iemand die handel drijft in hout, die gezaagd
en ongezaagd hoot koopt en verkoopt; ...KRAAMPJE, o. (-s), zeker kinderspeelgoed, een kraam Nv a arin
allerlei withouten voorwerpen to koop hangen;
...KRAM, v. (-men), (timm.) zware kram die bij het
drijven en vastspijkeren van vloerdelen in den balk
geslagen wordt, waarna men wiggen slant tusschen
kram en delen; m. (-en), (schild.) spalter;
...LADER, m. (-s), iemand die hoot vervoert; (ook)
het vaartuig waarmede dit geschiedt; ...LAND, o.
streek waar veel hoot groeit; inz. als benaming
van het boschrijke deel van Vlaanderen ; ...LOODS, v.
(-en), open pakhuis voor hoot; ...LUCHT, v. reuk
van hoot, inz. van nieuw of brandend hoot: wet is
hier een houtlucht; ...LUIS, v. (...luizen), zeker.insect
(atropos pulsatorius), dat om zijn getik ook doodskloppertje beet.
HOUTMAAT, v. (...maten), bepaalde maat of raam
om hoot to meten: 1 wisse, st a re of M 3 ; ...MADE,
v. (-n), houtworm; ...MARKT, v. (-en), waar hoot
wordt verhandeld; ...HEEL, o. het poeder dat door
het knagen van den houtworm ontstaat ;
m. (-s), werktuig om den kubieken inhoud van onregelmatige stukken bout te berekenen; ...MIER,
-v. (-en), soort van ruler (formica filliginosa):...MIJT,
v. (-en), stapel bout ; (ook) brandstapel;
m. (-s), arbeider die bet bout aan mijten set; ...MOZ AiEK, o. inlegwerk van stukjes gekleurd hoot;
...PAPIER, o. dat nit houtstof is bereid; ...PLAATS,
v. (-en), bergplaats. werf voor bout: ...RAAPSTER.
v. (-s), ...RAPER, (-s). die bout sprokkelt :...RASP ;

houtskool; houtskool is noodig bij de bereiding van buskruit; eene teekening met houtskool schetsen; —IJZER,

o. staafijzer van zeer goede hoedanigheid, verkregen door het smelten van goede ertsen met behulp
van houtskool; —PUT, m. (-ten), cirkelvormige plek
grond, waarop de kolenbrander de houtmijt, die
verkolen moat, opricht.
HOUTSLIJP, o. (pap.) zeer fijn geslepen bout, houtstoHf.o
UTSNEDE, v. (-n), ook HOUTSNEE, (-en), houtgravure: een boek met houtsneden; ook in samenst.
houtsneefig uren ; de houtsneemanier, de manier waarop
eene houtsnede eene teekening weergeeft; de houtsneeschool, waar men het graveeren in hout kan
leeren. HOUTSNEETJE, o. (-s).
HOUTSNIJDER, m. (-s), iemand die uit bout beelden,
reliefs of ornamenten snijdt; (ook) houtgraveur;
...SN IJKUNST, v. houtgraveerkunst ; ...SNIJWERK,
o. snijwerk van hoot.
HOUTSNIP, v. (-pen), zekere vogel (scolopax rusticola); (fig.) een boterham met roggebrood en kaas;
...SOORT, v. (-en), een der soorten van hout: eiken-,
peren-, notenhout en andere houtsoorten; ...SPAANDER, m. (-s), spaander, afval van gekloofd hoot;
...SPECHTJE, o. (-s), (gew.) zekere vogel, boomkruiper (certhia familiaris); ...STEEN, m. (-en), (delfst.)
versteend hoot, hoot dat in hoornsteen is overgegaan; ...STEK, o. (-ken), (gew.) houtschuur, hearttuin ; ...STOF, v. mechanisch fijngemaakt hoot voor
de papierfabricatie; (plantk.) een der bestanddeelen
der plantencellen (lignose); ...TEELT, v. het winnen
van hoot; ...TELLER, m, (-s), iemand die van overheidswege het hoot, dat verkocht wordt, telt,
...TUIN, m. (-en), werf van een houtkooper, waar
het gezaagde hoot opgestapeld staat; ...VAT, o.
(-en), (plantk.) luchtvat in het hoot of het houtgedeelte der vaatbundels; ...VEILING, v. (-en), eene
verkooping van hout.
HOUTVESTER, m. (-s), ambtenaar die belast is
met de handhaving van het jacht- en boschrecht
in een bepaald district. HOUTVESTERIJ, v. het opzicht over de bosschen enz. HOUTVESTERSAMBT,
o.; ...SCHAP, o.
HOUTVEZEL, v. (-s), (plantk.) vezel in het hoot;
...VIJL, v. (-en), (timm.) werktuig met elkaar kruisende insnijdingen om hoot glad te vijlen, fijne hootrasp; ...VIM, v. (-men), (gew., Zuidn.) houtmijt;
...MINK, In. (-en), zekere vogel, eene soort van grijs
vliegenvangertje; ...VLIEG. v. (-en), zeker insect,
houtwesp: VLOT, o. (-ten), een aantal rijen aaneengebonden balken, die aldus langs de rivieren
worden vervoerd; ...VLOTTER, m. (-s). die een boutvlot voert; o. (...vuren), your van blokken
bout : ...VUURINIAKER, m. (-5), een bosje krullen of
spaanders, met bars of terpentijn besmeerd, om
your te maken (in tegenst. met karic•atcrmakers).
HOUTWAGEN, m. (-5), voor het vervoer van hout:
...WADED, v. niv. voorwerpen van bout Yeryaar1101,(1 , 1t, in
digd. hoot voor timmerlieden enz.:
holdwaren; ...WEEFSEL, o. (plantk.) de cellen enz.
waaruit het bout bestaat; ...WEEK, o. al wat van
hoot vervaardigd is : het houtwerk, afschrol)i)eit (de
beschotten. deuren. planken ens. in een
: iilge.
leg(1 hoowerk, met mosaiek ; ...WERKE
m. (-s),
iemand die geween bout tot meubels enz. verwerkt,

HOUTWERKER.

HUID.

cvitwerker; (ook) iemand die het akkermaalshout
suhilt voor de runbereiding en het overblijvende
talhout tot bossen bindt; ...WESP, v. (-en), benaming van zekere insecten, wier larven zich in het
hout ontwikkelen: de groote houtwesp (sirex gigas);
...WINKEL, m. (-s), waar houtwaren verkocht worden ; ...WOL, v. lange, krullende draden van hout,
die gebruikt worden voor verpakking en tot het
opvullen van matrassen en meubelzittingen ; ...WOLWATTEN, v. my. uit houtwol bestaande massa:
verpakt in houtwolwatten; ...WORM, m. (-en), de larve
van den houtkever; ...ZAAGMOLEN, m.(-s),fabriek
waarin de balken aan planken gezaagd worden;
stoomhoutzaagmolen, waarin stoom (en niet de wind)
de beweegkracht is; ...ZAGER, m. (-s), iemand die
hout zaagt; (ook) eigenaar van of knecht op een
houtzaagmolen; ...ZAGERIJ, v. het zagen van balken: hfj heeft reel geld verdiend met de houtzagery,
...ZA.GERSSCHRAAG, v. (...schragen), waarop het
hout, dat men zagen wil, wordt gelegd; ...ZOLDER,
m. (-s), waarop bet brandhout geborgen wordt;
...ZU17R, o. (scheik.) houtazijn.
HOUVAST, o. gelegenheid om vast te houden, in
de uitdr. ergens geen, houvast aan hebben, er geen vat
op hebben; —, (-en), een zware kram met een wigvornaige punt aan beide uiteinden, waarmede balken, delen enz. worden vastgelegd ; (ook) puntige
bout (met spijkergaten); —STEEN, m. (-en), metselsteenen met een verhooging langs de smalle zijden,
waardoor zij, op elkaar gelegd, elkander vastgrijpen.
HOUW, m. het houwen of hakken van bout : hout

HOUWHAMER, m. (-s), (w. g.) moker.
HOUWITSER, m. (-0, (art.) kort kamerstuk tot het
werpen van granaten en kartetsen : een houwitser is

van den tweeden houtc, ergens den vollen houw zinden, (fig.) van den ruimen overvloed rijkelijk kunnen
toetasten; — 7 (-en), een slag met een scherp werktuig: het is een house in de lucht, een slag in de
lucht, jets dat niet geeft; kleine houwen vellen groote
eiken, veel kleintjes maken een groot; vgl. sabelhouw; (ook) wonde door zulk eenen houw veroorzaakt: hij had een home over de rechterwang; (ook)
de underling evenwijdige kepen of groeven op eene
vijl: vijlen van graven (middelbaren, fijnen) houw.
HOUW, v. (-en), (kuip., enz.) houweel met korten
steel, dissel, om de binnenzijde van vatduigen, radvelgen en andere holle vlakken te bewerken; (mets.)
kalkkloet, kalkstok, kalkklopper.
HOUW, v. (veearts.) zekere oogziekte, waarbij een
hard vliesje uit den binnensten ooghoek over den
oogappel heen trekt, oogeelt.
HOUWAANBEELD, o. het aanbeeld waarop de vijlen
behouwen worden; ...BIJL, v. (-en), zware bijl om
te houwen (in tegenst. met kloof 4 .1); ...BLOK, o.
(-ken). (slag.) hakblok; ...BOSCH, o. (...bosschen),
dat bestemd is om te worden geveld: ...DEGEN,
m. (-s), degen om mede te houwen (in tegenst. met
stootdegen); (fig.) vechter, vechtersbaas.
HOUWEEL, o. (-en), een gekronad, scherp ijzer aan
een steel, om den grond los te maken en het onkruid
uit te houwen, boomen te kappen, steenkool enz. in
de mijnen los te hakken, enz.; (kuip.) houw (2de art.).
HOUWEELZAAD, o. (gew.) aveelzaad.
HOUWEN, (hieuw, heeft gehouwen), slaan met
een scherp voorwerp : met eene sabel (een zwaard,

eene bbl) houwen; jets in stukken houwen; er op in
houwen, met kracht toeslaan; (zegsw.) men is gehouwen of geslagen, hoe het ook gaat, men komt er
in ieder geval slecht af; vleesch houwen, het vleesch
van het geslachte dier naar de regelen der kunst

is kleinere stukken verdeelen; afhouwen: hfj hieuw
hem het hoofd van den romp; de takken van de boomen
it aticen; omhouwen, kappen : boomen houwen; uithouwen: een opschrift in een steen houwen; steenen
uit de rots houwen; houwend bewerken: gehouwen
steenen, behakte steen.
HOUWER, m. (-5), iemand die houwt,

vgl. beeld-

'tower, steenhouwer, rleeschhouwer; —
werktuig waarmede men houwt: sabel, degen;
(ook) snoeimes. HOUWERTJE, o. (-s).
HOUWER, m. (-s), vischkaar, zie HOUWER.
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korter en dikker dan een kanon, maar slanker dan
een mortier; —AFFUIT, o. (-en), sterk affuit waarop
de houwitser rust; —BATTERIJ, v. (-en), batterij
van houwitsers; —GRANAAT, v. (...granaten), projectiel voor houwitsers.
HOUWMES. o. (-sen), (w. g.) kort, breed mes, hakmes, keukenmes; ...ZAAL, o. (...zalen), een ijzAren
onderlaag, die op het aanbeeld wordt aangebracht
bij het behouwen van vijlen.
HOVEELZAAD, o. (gew.) aveelzaad.
HOVELING, m. (-en), iemand die aan het hof verkeort, die tot de omgeving van den vorst behoort:

de zaal was eel horelingen, die 's vorsten komst verbeiclden; (ook) iem. die zich hoofsch gedraagt; (ook
wei met ongunstige bijbeteekenis) vleier, kruiper:

gedienstige hocelingen brachten hem alles aan.
HOVELING, m. (-en), (hist.) hoofdling.
HOVEN, (hoofde, heeft gelloofd), feestvieren, eten,
alleen nog in de zegsw. waar Been brood is, is 't kwaad
hoven; —
een onderkomen verschaffen, alleen nog in de
uitdr. iemand huizen en hoven, zijn huis voor hem
openstellen, hem gastvrij ontvangen; —
(Zuidn.) de angst van den akker naar huis voeren:

gaunt morgen hoven; is de tarwe reeds gehoofd?
HOVENIER, m. (-s, -en), tuinier, iemand die zich

op den tuinbouw toelegt.
HOVENIEREN, (hovenierde, heeft gehovenierd), den
tuinbouw beoefenen, in den tuin werken.
HOVENIERSBOEK, o. (-en), handboek voor den tuinier; ...GEREEDSCHAP, o. de werktuigen (hark,
spade enz.), die de hovenier your zijn vak behoeft;
...KUNST, v. het yak van den hovenier, de tuinbouwkunde; ...LAND, o. dat voor den tuinbouw gebruikt wordt; ...MES, o. (-sen), snoeinees.
HOVING, v. (Zuidn.) de bij eerie woning behoorende
bloom- en moestuinen.
HOZEBAND, m. (-en), (gew.) hoosband, kouseband.
HOZEBEK, m. (-ken), zekere visch met wijden bek
en een fuikvormigen zak achter de kieuwen, zeeduivel (lophius piscatorius), soms ook hozemond geheeten.
HOZING, v. zie OZING.
HU, tw. uitroep van afschuw of om eene onaanhu! ik
gename gewaarwording to kennen te
griezel er van; hu! wat is het koud; (gew.) uitroep
om een paard te doen stilhouden. tigl. HUI (2de
art.).
HUBERTUSSLEUTEL, m. (-s), een ijzer in den worm
van een sleutel, om den beet van een dollen hand
bij dieren uit to branden.
HUGEN, (huugde, heeft gehuugd), (gew.) vleien,
schooien van kinderen, om van andere kinderen een
lekker beetje to bekomen.
HUGENOOT, m. (Hugenoten), (hist.) in de 16de en
17de eeuw naam van de aanhangers der Hervorming in Frankrijk.
HUI, v. wei (van gekarnde melk).
HUI, tw. hei, ho: hui! hui! hoar eens hier; (oak,
brr: hui! hid! wat is het bitter /cond. Vgl. HU.
HUIACHTIG, bn. (-er, naar hui gelijkende.
HUIBEN, m. (-s), (Zuidn.) steenuil, (gew.) huibke
of huipke; (fig.) sukkel, stommerik: zoo'n huiben.
HUICHELAAR, m. (-s....laren), iemand die huichelt,
schijnheilige. HUICHELAARSTER, v. (-5).
HUICHELACHTIG, bn. bw. (-er, -st), schijnheilig:

huichelachtige woorden.
HUICHELARIJ, v. (-en), gehuichel, schijnheiligheid.
HUICHELEN, (huichelde, heeft gehuicheld), zich
anders voordoen dan men is, inz. in woorden on
gebaren: gehuichelde woorden; ik vertrouw hem niet:
ik geloof dat h.fj huichelt; —
jets voorwenden: vriendschap huichelen; hij hui-

chelde, dat hi)* haar beininde.
HUID, v. (-en), het natuurlijke bekleedsel van het

HUID.

HUIS.

dierlijk lichaam, bestaande uit de lederhuid en de
opperhuid; (van menschen) vel: een zachte, eenruwe
huid; een perkamenten huid; hij heeft een harde (of
dikke huid), (fig.) hij is ongevoelig, hij laat zich de
grofste beleedigingen toevoegen; met huid en haar,
zie HAAR; zone huid jeukt hem, (fig.) hij verlangt
een pak slaag; iemand op zone huid konzen, hem
afrossen; hij is bang voor zone huid, beducht voor
slaag of voor zijn 'even; er de huid aan wagen, zijn
leven wagen; het met de huid betalen, er zijn leven
bij inschieten; zone huid dour verkoopen, zich tot
het uiterste verdedigen; iemand de huid vol schelden,
hem met scheldwoorden overladen; (van dieren) de
harige yacht: de gestreepte huid van een tfiger, runderhuid, leeuwenhuid enz.; de huid deelen, voor dat
men den beer geschoten heeft, over iets beschikken,
eer men het in zijn bezit heeft; de huid afstroopen
(of aftrekken), villen; (leerl.) huiden in het bloed, de
ongereinigde huid, zooals die aan den huidvetter geleverd wordt; versche, gezouten, gedroogde huiden; gelooide, getouwde huiden, enz. ; een huid(je), een bewerkte dierenhuid, die als vloerkleedje of dekkleed
wordt gebruikt; (in het algemeen) de dingen door de
huid zien, tot in het wezen der zaken doordringen;
(ook) het dunne bekleedsel van inwendige lichaamsdeelen, vgl. slijmhuid, (ook) het vezelachtige woofsel, dat sommige plantendeelen bekleedt: de huid
van kastanjes, van uien enz. ; (ook) de planken enz.
waarmede een schip van buiten bekleed is: een
schip met koperen huid. HUIDJE, o. (-s).
HUIDEELT, o. eelt op de huid : een geneesmiddel

ook als gevolg van andere ziekten (als mazelen -
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tegen huideelt.
HUIDEN, (huidde, heeft gehuid), (slag.) van de huid
ontdoen, villen : eene koe huiden.
HUIDENKOOPER, m. (-s), die in huiden handelt,
leerkooper ; ...MARKT, v. (-en), waar huiden worden
verhandeld.
HUIDIG, bn. van heden: ten huidige dage, thans;
tot den huidigen dag toe, tot nu toe; het huidige ge-

pokken, roodvonk, syphilis enz.).
HUIF, v. (huiven), zeker hoofddeksel voor vrouwen,

kap (in Zuidn. nog gebruikelijk als kleedingstuk
der nonnen, doch overigens verouderd) : (zegsw.)
iemand de huif aflichten, hem (of haar) aan de kaak
stellen; (bij valkeniers) de kap die men den afgerichten valk opzet; (bij vergelijking) de op bogen
rustende linnen bedekking van sommige karren;
(gew.) bijenkorf; (ontl.) darmnet; (ook) de tweede
maag der herkauwende dieren, netoraag, ook mots
geheeten. HUIFJE, o. (-s).
HUIFKAR, v. (-ron), ...WAGEN, m. (-s), kar of wagen met eene huif overdekt.
HUIG, v. (-en), (ontl.) het kegelvormig uttsteeksel
van het weeke gehemelte, aan den ingang van de
keel, het lelletje (lilletje) in de keel: de huig is gevallen; de huig hangt my, (ook als benaming van dit
ongemak): ik heb de huig; de huig lichten (gew. van
de huig -), de huig door aanraking met zout en leper
doen inkrimpen; (fig.) iemand van de huig lichten,
hem door bedrog zijn geld afhandig maken. HUIGJE,
o. (-s).
HUIK, v. (-en), zeker kleedingstuk, falie, een mantel die aan een kap op het hoofd hangt: de huik
naar den wind hangen, (fig.) zich naar de omstandigheden richten, als het getij verandert de bakens
verzetten; onder de hulk trouwen, trouwen met wettiging van voor het huwelijk geboren kinderen (bij
zulk een huwelijk placht men oudtijds die kinderen
onder de huik made to brengen); (bij vergelijking)
(gew.) de omhulling; van zeildoek, die om mast en
zeilen van een voor anker liggend binnenvaartuig
wordt geslagen, om het zeil droog to houden:
(plantk.) het huikje, het losse kapje of mutsje, dat
het deksel van de zaaddoos der bladmossen omhult.
HUIK, v. (-en), ook HUK, (-ken), (gew.) hurk : op
de huiken (of hukken) zitten.

HUIKEN, (huikte, heeft gehuikt), (gew.) op de buy-

slacht, de menschen van nu.

ken zitten.

HUIDKLIER, v. (-en), (ontl.) kliertje in de lederhuid; ...KOPER, o. (scheepsb.) dubbel koper ter
bekleeding van de buitenhuid van een schip;
...MONDJE, o. (-s), (plantk.) opening in de huid
der planten; ...ONTSTEKING, v. (geneesk.) ziekelijko
aandoening der huid; ...PAPIER, o. (scheepsb.) geteerd grauw papier, dat gebruikt wordt om naden
in de huid van het schip of to sluiten; ...PLANK,
v. (-en), (scheepsb.) een der delen waaruit de buitenhuid van het schip wordt getimmerd.
HUIDSKLEUR, v. kleur van de huid.
HUIDSMEER, o. (fig.) slaag, klappen: huidvmeer
krijgen; ...SPIER, v. (-en), (ontl.) eene spier aan den
hals; ...SPIJKER, m. (-s), (scheepsb.) lange spijker,
wormnagel; ...TEPELTJE, o. (-s), (ontl.) kleine verhevenheid op de lederhuid, gevoeltepeltje; ...UITSLAG, m. (geneesk.) uitslag op de huid; ...UITAVASEMING, v. de uitdamping van vocbt uit het lichaam
door middel van de huid; ...VAT, o. (-en), (ontl.) vat
van de huid; ...VERT, v. verf, waarmede de metalen huid van zeeschepen wordt bestreken, om den
aanwas van planten en schelpdieren tegen to gaan.
HUIDVETTEN, (huidvette, heeft gehuidvet), huiden
bereiden, leerlooien.
HUIDVETTER, m. (-s), leerlooier. HUIDVETTERIJ,
v. (-en), leerlooierij.
HUIDVLEK, v. (-ken), moedervlek; ...VLOO, v.
(...vlooien), zeker insect; ...W.ATERBLAASJES, o.
my. (ontl.) zekere blaasjes in de huid; ...WORM, m.
(-en), (geneesk.) draadworm. een worm die in heete
landen zich onder de huid der menschen ontwikkelt en eene ondraaglijke pijn veroorzaakt; (veearts.)
zekere besmettelijke paardenziekte, die zich door
builen on verzwering. en in de hold, den netts. de longen enz. kenmerkt; ...ZAKDIEREN, o. mc. (nat.
hist.) eene kiasse der weekdieren (ttzicata); ...ZENLIW, v. (-enl. (ontl.) zenliw van de laid; ...Z FE KTE,
v. (-n), (geneesk.) aandnenim_r van de hold,

HUIKEN, (huikte, heeft gehuikt), (zeew.) de zeilen
raven.
HUIKER, m. (-s), (gew.) die huikt; (fig.) botterik,
onnoozele blood. HUIKSTER, v. (-s).
HUILEBALK, m. on v. (-en), (eert.) gehuurde schreier
of schreister bij begrafenissen; (fig.) kind dat gedurig krijt en built; — 7 v. (-en), hoed met neergeslagen randen.
HUILEBALKEN, (huilebalkte, heeft gehuilebalkt),
aanhoudend huilen, schreien.
HUILEN, (huilde, heeft gehuild), een hoog en hol,
klagend, onaangenaam geluid doen hooren: wat ligt

die bond to huilen; hij flout net de wolven (waarmede
hip in 't bosch (is), hij schikt zich naar let gezelschap,
waarin hij zich bevindt ; de wind haat; (ook) met eene
luide on klagende stern weenen: hij iodide van de
pion; (in Holl.) schreien, weenen (zonder onaangenaam bijdenkbeeld): de man huilde als een kind; .huil

nu ?Racr niet longer, het zal zoo'n pin niet doen.

HUIKER, m. (-s), iemand die (gedurig) huilt. HUILSTER, v. (-s).
HUILERIG, bn. (-er, -st), huilend, schreiend : het kind
anttcoordde op een huller ig en Loon.
HUILMES, o. (-son), (gew.) die jongen trekt maul
dadelijk het Iluilines, valt maar dadelijk aan het
schreien.
HUIPKE, o. (-Si, zie HUIBEN.
HUIS, o. (huizen), gebouw om in to wonen: een
grout, een klein Thcis ; een end huis ; een vochtiy ha is:
een honten, een stamen h u ffs; een dubbel, een enkel. een
ande 'qa [sell dais. een lulls not ruime karners aan
weerskanton van de gang, aan den kant van de
gang, met kleine vertrekken aan den der beide
zijden een hail bonwen, koopen, hnien; eon, hqis net
tnin: lids en hof, zie HOF (4de alin.); icuis noel klais
ver i a T e , r6nddolen: ztj is het pals uitgejaagd;
hij trad het it tinn,rt: — met de de,o. in huis callen,
(fiEr.) re,,.!:elreLelit met de rodeo van zi_jne kornst (met
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-HUIS.

HU1SGEWAS.

zijn verzoek er z.) voor den dagkomen; — het geheele
huis was op szetten, ales was in rep en roer; — hij
sprong huizen hoog, hij was zeer verheugd; — dear is
dak op het huis, er is veel aan vast, het houdt heel
. wat eer het gebeurt; — elk huis heeft kruis, ieder
heeft zijn leed; — die in een glazen huis woont onoet
geen steenen op zijn bunrmans dak gooien, onderneem
niet iets, dat your u zelf kwade gevolgen kan hebben; — zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kasteelen,
de beoefening dozer deugden is de grondslag van
rijkdom; — hij houdt het huisje bij het schuurtje, hij is
.spaarzaam in het groote en in het kleine, gaat in
alles met overleg te work; —
(ter aanduiding van bepaalde soorten van huizen):
het huis des Heeren, de kerk of tempel, bedehuis,
godshuis; het huis, de woning van den beer van
het dorp, het kasteel: hif was op het huis genoodigd;
het Huis ten Bosch, het slot in het Haagsche Bosch;
weeshuis, arinenhuis, ziekenhuis enz.: de wader van

(bij vergelijking) een papieren huisje, een zakje uit
een opgerold stuk papier, peperhuisje; het huisje van
een brit, het kokertje of doosje er voor; het huis van
een bbl (schop, gaffel, houweel enz.), de ijzeren koker
of ring, waarin de steel sluit, ook oog of dille geheeten; het huis van een kompas, het omhulsel er
van op een schip; het huis van een weegschaal, het
bovenste deel, waarin het tongetje der balans been
en weer gaat; het huisje van een waterpas, de uitsnijding in het grondvlak in den vorm eener n ; (stern)
de oude benaming voor de teekenen van den dierenriem: de twaalf huizen der zon.
HUISANKER, o. (-s), hechtijzer voor de muren van
een huis; ...APOTHEEK, v. (...theken), medicijnkistje voor huiselijk gebruik; ...ARCHIEF, o.(...archieven), het archief van een (vorstelijk) geslacht:
het hoisarchief des Konings; ...ARMEN, na. en v. mv.
huiszittende arthen; ...ARREST, o. gevangenschap
in zijne woning: huisarrest hebben, (fig.) niet mogen
uitgaan wegens ongesteldheid; ...ARTS, na. (-en),
huisdokter ; ...BARS, m. (...bazen), huisheer ; ...BAK,
na. (-ken), (gew.) benaming van eene snort van
brood.
HUISBAKKEN, bn. to huis gebakken: huisbakken
brood, eigengebakken brood (ook brood dat men zelf
opmaakt, maar door den bakker laat bakken); (fig.)
onontwikkeld, bekrompen : een huisbakken oordeel
(beschouwing enz.).
HUISBEL, v. (-len), bel of schel naast de huisdeur;
...BESTIER, ...BESTUUR, o. het bestuur van het
huis, het huishoudelijk beleid; (ook) de bestuurders
van een huis of 2 .esticht; ...BEWAARDER, m. (-s),
...BEWAARSTER, v. (-s), die (tijdelijk) een huis voor
zijne meesters bewoont, ten einde het te bewaken;
...BEZOEK, o. (-en), bezoek dat een predikant aan
de leden zijner gemeente brengt, inz. om hen tot
deelneming aan het avondnaaal op to wekken: huisbezoek doer; ...BIJBEL, na. (-5), bijbel waaruit men
thuis het gezin voorleest, fanailiebijbel; ...BLAD, o.
vischlijm; ...BOEK, o. (-en), boek om dagelijks to
raadplegen, vademecum: huisboek voor den landman;
...BRAAK, v. diefstal met inbraak, met verbreking
van afsluiting.
HUISDEUR, v. (-en), deur aan de straat: ...DIEF,
m. (...dieven), bediende die zijne meesters besteelt;
...DIER, o. (-ren), tam dier (in tegenst. van wild dier):
de hond behoort tot de nuttige huisclieren; ...DIEVERIJ,
v. (-en), kleine diefstal door bedienden gepleegd;
...DOKTER, m. (-s), de geneesheer die bij voorkomende ongesteldheden in het gezin wordt geraadpleegd; ...DROP, m. de afwatering van het dak van
een huis, ozendrop: het recht van huisdrop, van afwatering op het erf van den buurman; ...DUIF, v.
(...duiven), tamme duif (columba domestica); (fig.) gij
zit net zoo'n huisduif, gij blijft altijd thuis, komt
nooit uit; ...EEND, v. (-en), tamme eend (arias do-

het huis; de onkosten werden door het Thus gedragen;
(gew.) huisje, gemakhuisje, sekreet: op het huisje
gaan; —
(als woning van dieren) : zelfs vindt de musch een
huis, en de zwalww een nest voor zich; (inz.) de horen
waarin de slak woont, slakkenhuis: de kinderen
zoeken de slak door zinger nit hear huisje te lokken;
(ook) het omhulsel der zUdewormen, cocon: van de
huisjes der zijderupsen wordt de zOde afgehaspeld ; (fig.
van het menschelijk lichaam) ons aardsche lads, ons
stoffelijk omhulsel; —
eene kap of afdak boven iets, inz. ter bescherming van een heiligenbeeld aan den weg, (ook) een
van voren geopend gebouwtje daarvoor: een huisje
voor Onze Lieve Vrouw; een heilig huisje, een kapelletje, zie HEILIG (2de alin.); —
woning, verblijfplaats (zonder dat bepaaldelijk aan
een gebouw wordt gedacht): te huis blOven, niet te
huis zOn, (zie verder THUIS); ik ga naar huis, naar
mijne woning; ik /cam van huis; hij is ver van huis,
ver weg. (ook) ver van zijn onderwerp afgedwaald;
van huis 'ctit (kortelings overgenomen uit Hoogd.
von haus aus), van ouder tot ouder, van geboorte on
aanleg: 't is van huis nit een goede jongen; (inz.) het
ouderlijk huis: zo kan niet van huis, als ze uit logeeren is, krijgt ze heimwee; ik heb near huis geschreven, naar ouders of familie; (ook) plaats vanwaar men afkomstig is: waar hoort hij te huis?, uit
welke stad, welk land is hij afkomstig; ik herinner
mij hem wel, maar ik kan hem niet te h u is brengen
(of ik wed hem niet te huis te brengen), ik kan mij
zijn naam maar niet herinneren; —
het huis als verblijf van het gezin: de beer (de
vrouw, de dodder) des huizes; de oudste dochter is in

huis, maar de anderen zijn nog op kostschool; hij is er
als kind in huis, wordt behandeld als een eigen kind;
(ten opzichte van het ontvangen van vreemden) een
gastvr# huis; mijn huis staat vow - a open, gij kunt
komen zoo vaak als ge wilt; ergens aan huis komen,
er bezoeken brengen, er ontvangen worden; (ten
opzichte van het huisbestuur) goed huis houden, met
overleg on zorg de belangen van het gezin behartigen; (fig.) er is geen huis met hem te houden, er is
niets met hem to beginnen; (veroud.) gastmaal, in
de uitdr. ergens huis houden, (eig. slempen) willekeurig en woest to work gaan; —
de gezamenlijke bewoners van het huis: het heele
huis was op de been; familie, afkomst: hy is can geeden huize; geslacht, inz. vorstelijk geslacht: een

aloud huis; het huis van Braganza ; het Habsburgsche
huis; het roemruchtig huis van Oranje; het Koninkl ?jk,
huis; de graven van Holland uit het Henegouwsche
huis; de gezamenlijke leden der hofhouding: het
Huis des Konings; de gezamenlijke afgevaardigden:
het Huis der Gemeenten (of Lagerhuis), het Huis der
Lords (of Hoogerhuis), in Engeland; het Pruisische
Heerenhuis; een belangrijke handelszaak, handelshuis: er is een, groot huts bankroet; de vertegenwoordiger van mOn Inn's zal a eerstdaags komen bezoeken; —

mestica).
HUISELIJK, ook HUISLIJK, bn. b -w. (-er, -st), tot
het huis behoorende of daarop betrekking hebbende!
huiselOke zorgen; het huiselOk lecen, het leven in
den familiekring; iemand in den huiselOken kring
ontvangen; ergens huiselijk komen eten; (recht.) huiselOke papieren, familiepapieren of huishoudelijke aanteekeningen: registers en huiselOke papieren leveren

geen be• Os op ten voordeele van dengene, die dezelve
geschrecen heeft; veel of gaarne thuis zijnde, (ook)
huishoudelijk: een huiselOk mensch. HUIS(E)LIJKHEID, v. het geregelde 'even; (ook) huishoudelijkheld.
HUISGEIT, v. (-en), tamme geit; ...GEMEENTE, v.
(-n), (godg.) benaming voor de eerste Christengemeenten, die in huizen en niet in kerken vergaderden; ...GENOOT, in. (-en), ...GENOOTE, v. (-n),medebewoner van hetzelfde huis; lid van hetzelfde gezin ;
(bijb.) de huisgenooten des geloofs, zij die deel hebben
aan het Christelijk geloof; ...GEWAAD, o. (...ge-waden), daagsche kleeding, ochtendgewaad; ...GEWAS, o. vruchten en groenten van eigen gesvas;

HUISGEZIN.

HUISVADERLIJK.

...GEZIN, o. de gezamenlijke leden van een gezin,
familie : een gelukkig huisgezin; ... GODEN, m. my.
<hist.) bij de Romeinen beschermgoden van huis en
familie, wier beeltenissen bij den haard stonden
(laren en penaten) ; ...HAAN, m. (...hanen), de gewone
haan; (fig.) de meester van het huis; (ook) hij die
het hooge woord in huis heeft; ...HEER, m. (-en),
•igenaar, verhuurder van een huis: de huisheer was
bereid het dale te laten herstellen; (w. g.) heer des huizes; ...HEN, v. (-nen), kip; (fig.) vrouw die altijd
thuis zit; ...HOND, m. (-en), hond die het huis bewaakt.
HUISHOUDBOEK, o. (-en), boek waarin de uitgaven
voor het huishouden worden geboekt. HUISHOUDBOEKJE, o. (-s).
HUISHOUDELIJK, bn. (-er, -st), zooais in een goede
huishouding past, spaarzaam, ordelijk: een kids-

korps muzikanten voor den afzonderlijken (kerk-)
dienst van een vorst; ...KAPELAAN, m. (...lanen),
priester voor den dienst in eene huiskapel, biechtvader van een vorst; ...KAT, v. (-ten), tamme kat
v. huisgewaad;
(felis domestica); ... KLEEDING,
...KLOK, v. (-ken), staande klok; ...KNECHT, m. (-s),
dienaar van het huis; (ook) knecht in een hotel;
...KRAKEEL, o. huiselijke twist; ...KREKEL, m.
(-s), in de huizen levende krekel, heimpje (gryllus
domesticus); ...KRUID, o. (gew.) huislook; ...LANTAARN, v. (-s), hanglantaarn in de gang of de
vestibule van een huis.
HUISLIJK, bn. zie HUISELIJK.
HUISLINNEN, o. linnen, dat men zelf in huis heeft
geweven; ...LOOK, o. benaming van verschillende
vetplanten, inz. van het daklook of donderblad (sempervivum tectorum); het omgebogen huislook of tripmadam (sedum reflexum); wit (of klein) huislook
(sedum album), enz.
HUISMAKEN, bn. (Zuidn.) thuis vervaardigd: huis-
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houdelijke vrouw; de helft weg te werpen, dat is niet
huishoudel#k; op de huishouding betrekking hebbende: huishoudelOke zaken; eene huishoudelijke vergadering, gewone vergadering eener vereeniging enz.,
waar de loopende zaken behandeld worden; gewoon,
alledaagsch : voor huishoudelijk gebruik. HUISHOUDELIJKHEID, v. spaarzaamheid, ordelijkheid.
HUISHOUDEN, o. het bestuur des huizes: de oudste
dochter neemt het huishouden waar; (-s), huishouding: zij gaat op in haar huishouden; 't is het Indshouden van Jan Steen (of van Keja), gezegd van een
huishouden, waar orde, netheid en tucht ontbreken; wat tot de huishouding behoort, huisraad:
al zon huishouden is voor schuld verkocht; huisgezin:
een aardig hui.4houden; 't is een man met een huishouden; dat Inds wordt door drie huishoudens bewoond.
HUISHOUDENTJE, o. (-s).
HUISHOUDEN, (hield huis, heeft huisgehouden),
het huis besturen, regelen : zuinig huishouden; vgl.
HUIS (6de alias.).
HUISHOUDER, m. (-s), die het huis bestuurt: goede

gezellen zijn kwade huishouders, wie veel met zijn
vrienden in de herberg zit, verwaarloost het huis-

bestuur.

o. geld ter bestrijding der kosten
van de huishouding.
HUISHOUDGELD,

HUISHOUDING, v. (-en), huisbestuur, regeling der

inwendige zaken van het huis: de huishouding besturen; (ook van eenen staat of eene corporatie) de
huishouding van staat; huisgezin: zij geeft sick geheel
aan hare huishouding. HUISHOUDINKJE, o. (-s).
HUISHOUDKAMER, v. (-s), huiskamer; ...KUNDE,
v. wetenschap van het inwendig bestuur, oeconomie:
londhuishoudkunde, staathuishoudkunde; ...SCHOOL,
v. (...scholen), waar aan meisjes gelegenheid wordt
gegeven de huishouding te leeren; ...SPONS, v. (-en),
spons voor huishoudelijk gebruik.
HUISHOUDSTER, v. (-s), zij die na den dood der huisvrouw de huishouding bestuurt: eene huishoudster
gevraag d .
HUISHOUDZEEP, v. zeep voor dagelijksch gebruik,
gewone zeep.
HUISHUUR, v. (...huren), huurprijs voor eene woning: h# kan de huishuur niet betalen; —INDEMNITEIT, v. (-en), tegemoetkoming in de kosten eener
woning: de Europeesche onderwUzers in Indie genieten

huishuurinclemniteit; de huishwurindemniteiten werpen
vastgesteld op 70, 60 en 50 gulden.
HUISJAPON, v. (-nen), japon die men in huis draagt,
ochtendjapon; ...JAS, v. (-sen), ...JASJE, o. (-s), jas
voor in huis, ochtendjas.
HUISJE, o. (-5), zie HUIS.
HUISJESMELKER, m. (-s), iemand die huizen, inz.
armelijke woningen verhuurt, en van de opbrengst
leeft; ...SLAK, ook ...SLEK, v. (-ken), slak die haar
huisje (of horentje) op den rug met zich draagt.
HUISJUFFROUW, v. (-en), juffrouw ter assistentie
in de huishouding; ...JURK, v. (-en), morsjurk voor
kinderen; ...KAMER, v. (-s), woonkamer, waar men
dagelijks in hoist; ...KAPEL, v. (-len), kapel of
kerk aan huis (inz. in paleizen of kasteelen); took)

maken lfjnwaad.
HUISMAN,

m. (...lieden), (veroud.) landman, boer:

hij west meer dan een huismans hen, hij is zoo dom
niet; (landb.) huismans, (gew.) benaming van zekere
soort van zoete appelen. HUISMANSWONING, v.
(-en), (gew.) boerderij.
HUISMARDER, ook ...MARTER, m. (-s), tamme
marter, steenmarter (mustela foina); ...MEESTER,
m. (-s), (veroud.) opzichter over eene huishouding;
(ook) gouverneur, huisonderwijzer; ...MEID, v. (-en),
werkmeid; ...MIDDEL, o. ...MIDDELTJE, o.
(-5), geneesmiddel dat men in huis heeft, inz. een
dat niet door den geneesheer wordt voorgeschreyen: Haar lemmer die en andere huismiddelen; (fig.)
redmiddel, waardoor men lets verhelpen kan: lifj
sal er wel een huismiddeltje op weten.
HUISMOEDER, v. (-s), de moeder van het gezin:

een huismoeder kan niet maar zoo uit hare huishouding loopen. HUISMOEDERTJE, o. (-s), meisje dat

in moeders afwezigheid de huishouding waarneeint.
HUISMOEDERLIJK, bn. van of als eene huismoeder.
HUISMOSCH, ook ...MUSCH, v. (...mosschen, ...mus-

schen), zekere vogel, gewone musch (fringilla domestica); (fig.) remand die altijd thuis zit; ...MUIS,
v. (...muizen), gewone muis (mus musculus); ...MUUR,
m. (...muren), muur van een gebouw; ...NUMMER,
o. (-s), het onderscheidingsnummer der huizen in
eene straat; ...ONDERWIJS, o. onderwijs dat aan
huis wordt gegeven (in tegenst. van schoolonderu(js);
...ONDERWIJZER, m. (-5), ...ONDERWIJZERES, v.
(-sen), die les aan huis geeft; ...OPZICHTER,m. (-5),
die het toezicht houdt over een huis ; ...ORDE, v.
(-n), benaming van sommige ridderorden ter belooning van diensten,' aan het vorstenhuis bewezen:
de Huisorde van den Witten Valk ran Saksen-Weimar;
...ORGEL, o. (-s), orgel voor huiselijk gebruik (in
tegenst. van kerkorgel); ...PLAATS. v. (-en), (gew.)
plaats in of bij de veenderijen (in Drente), die men
verhuurt om er eene woning of keet op te zetten;
...POMP, v. (-en), pomp in huis.
HUISRAAD, o. at wat tot de inrichting van een
huis noodig is (meubelen enz.), inboedel: in de villa
was ingebroken en het huisraad kort en klein geslagen;
(zegsw.) een kwaad iciff is het slechtste stack huisraad,
dat men hebben loan; ...RAT, v. (-ten), gewone rat
(mus rattus); ...REGISTER, o. (-s), register van de
bewoners der verschillende woningen, dat ten gemeentehuize wordt bijgehouden ; ...ROT, v. (-ten),
huisrat; ...SCHEL, v. (-len), huisbel; ...SCHILDER,
m. (-5), die de huizen verft (in tegenst. van kunstschilder); ...SLEUTEL, m. (-s), sleutel waarmede men
de huisdeur opensluit; ...SLOT, o. (-en), slot van de
huisdeur; ...SPIN, v. (-nen), soort van spin, kamerspin (tegenaria clomestica); ...TAX, v. (in Indie) belasting op de huizen; ...TWIST, m. (-en), huiskrakeel; ...VADER, m. (-s), vader van een gezin, hoofd
des huizes: sea eerzaam, huiscader.
HUISVADERLIJK, bn. van of als een huisvader.

HUISVESTEN.

HULPOFFICIER.

(huisvestte, heeft gehuisvest),
lemand een tijdelijk verblijf verschaffen, hem herbergen: ik kan hem niet huisvesten; de arme was daar
14 dagen gehuisvest en gevoed. HUISVESTING, v. verblijf, inwoning: ergens voedsel en huisvesting vinden.
HUISVLIEG, v. (-en), de gewone vlieg (musca domestica); ...VLIJT, v. industrie die in huis kan worden
uitgeoefend (mandenmaken, houtsnijden enz.): school
voor huisvlift, ...VOGEL, m. (-s), vogel dien men, in
eene kooi opgesloten, in huis heeft; ...VREDE, m.
de rust of vrede in huis: den huisvrede verbreken;
...VRIEND, m. (-en), vriend des huizes; ...VROUW,
iv. (-en), vrouw des huizes: de bezige huisvrouw liep
-af en aan; echtgenoote: de naam van Abrams huisvrouw was Sarai.
HUISWAARTS, bw. naar huis: de arbeiders keerden vermoeid huiswaarts.
HUISWERK, 0. werk dat men aan huis verricht
(in tegenst. met schoolwork enz.) : de kinderen worden
tegenwoordig overladen met huiswerk; (ook) werk dat
.dient om het huis schoon te houden en het huisraad to onderhouden : gerraagd eene keukenmeid, die
, 00k genegen is huiswerk te verrichten.
HUISWEVEN, bn. (Zuidn.) thuis geweven: huisweven lijnwaad.
HUISZAAK, v. (...zaken), zaak die het huis of het
buishouden betreft.
HUISZITTEND, bn. thuis blijvende: huiszittende armen, armen die door ziekte of lichaamsgebreken
verhinderd worden te bedelen.
HUISZITTENHUIS, o. (...huizen), benaming van een
armhuis to Amsterdam, voor de huiszittende armen.
HUISZOEKING, v. (-en), gerechtelijk onderzoek in
iemands woning : huiszoek,ing iemand doen; ...ZWALUW, v. (-en), de gewone zwaluw (hirundo urbica);
...ZWAM, v. (-men), eene soort van paddestoelen,
die het hout verteren (merulius lacrymans).
HUIVEN, (huifde, heeft gehuifd), eene huif opzetten: een valk huizen; (fig.) omhulleti: gehuifd in
wierookwalm en ambergeur.
HUIVERACHTIG, bn. (-er, -st), huiverig. HUIVERACHTIGHEID, v.
HUIVEREN, (huiverde, heeft gehuiverd), rillen, beyen (van koude of van de koorts): hij stolid te huiveren; (ook) ijzen: ik huiver (er van) als ik er aan
4enk.
HUIVERIG, bn. (-er, -st), licht rillende (van koude
-of koorts): dat koude, natte weer maakt iemand huiverig; (fig.) vreesachtig, aarzelend om iets to ondernemen: ik ben huiverig om het te doen.
HUIVERING, v. (-en), rilling, aandoening (van koude,
afgrijzen enz.) : eene huivering voer hem door de leden.
HUIVERINGWEKKEND, bn. (-er, -st), eene huivering
•opwekkende: eene huiveringwekkende gedachte.
HUIZEN, (huisde, heeft gehuisd), wonen: erg ens huizen; met iemand huizen; zij huizen elkander; huisfvesten, in de uitdr. iemand huizen en hoven, zie
HOVEN; (w. g.) huis houden, to werk gaan: de
Zweden hebben in die streken slecht gehuisd.
HUIZENDOOS, v. (...doozen), doos met houden huisjes als speelgoed; ...KANT, m. die kant van den
weg, waar de huizen staan (in tegenst. van walle4kant of grachtzijde): loop aan den huizenkant, dan
kun je niet in het water vallen.
HUIZING, v. (-en), ook HUIZINGE, huis, waning,
inz. in de samenst. heerenhuizing(e).
HUIZING, v. (zeilm., scheepst.) eene soort van bindtouw, van drie draden 3-hectograms-garen geslagen;
soms ook tweedraadsch.
HUK, v. (-ken), (gew.) hurk : op zijn hukken zitten.
HUL, v. (-len), eenvoudige linnen vrouwenmuts.
HULLETJE, o. (-s).
HULDE, v. eer, eerbetoon: iemand hulde brengen
-(of bewijzen); dat is een hulde aan zijnenagedachtenis ;
gezegd als men zijne instemming of bewon- ,hulde!,
dering voor iets, dat iemand gedaan of gesproken
heeft, to kennen wil geven; (fig.) om hulde aan de
waarheid te doen, om haar to erkennen; (hist.) hulde

doen, den leeneed doen, iemand als zijn leenheer

HUISVESTEN,
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huldigen.
HULDEBETOON,

o. het betoonen van hulde en
eerbied: de kunstenaar was seer geroerd door het
huldebetoon, dat hem ten deel viel; ...BLIJK, o. (-en),
bewijs van hulde: het aangeboden huldeblijk bestond
in een fraai gecalligrapheerd album.
HULDIGEN, (huldigde, heeft gehuldigd), hulde doen:
eenen vorst huldigen, hem inhuldigen ; hulde bewijzen:
de 70-jarige dichter werd door zijne vrienden gehuldigd;
erkennen, aankleven: de waarheid huldigen, waarheid
spreken; een stelsel huldigen, het toegedaan zijn.
HULDIGING, v. (-en), het huldigen; inhuldiging.
HULDIGINGSEED, m. (-en), de eed van gehoorzaarn-

held on trouw door de onderdanen aan den landheer
gedaan bij zijne huldiging.
HULFT, v. (-en), (gew.)• klomp, holsblok.
HULK, v. (-en), (eert.) een scort van groat on log
koopvaardijschip ; (thans dicht.) schip (in 't algemeen): de hulk zwalkte op de baren; het hulkje word
door den storm voortgezweept; de hulk van staat, (fig.)
de staat, het staatsbestuur; levenshulkje, sleek in zee,
(fig. van het leven). HULKJE, o. (-s).
HULLEN, (hulde, heeft gehuld), bedekken, omhullen, inhullen: hij was in eenen mantel gehuld; alles
was in rook gehuld; — zich hullen, zich kleeden in: zij
hulde zich in zUde en satin.
HULMAN, m. (-s), eene apensoort in Voor-Indio,
die als heilig wordt beschouwd (semnopithecus
entellus).
HULP, v. bijstand, ondersteuning: hulp verleenen;
hulp zoeken, vrcrgen enz. ; om hulp roepen; iemand te
hulp komen, hem helpen: zone hulp aanbieden; met
Gods hulp, indien God help t;
en v. helper, helpster: zij is mine trouwe
hulp;

—

- v. (-en), (rijsch.) de bewegingen, waardoor de
ruiter zijn wil aan het paard niededeelt: hierbij leert
de ruiter, behalve houding, het gebruik der helpen met
de teugels en de beenen; —
in samenst. met benamingen van gebouwen, bouwwerken enz. diem hulp- om aan to duiden, dat het
bedoelde gebouw ter nood dient, b. v. om tijdelijk een
ander to vervangen, als: hulpbeurs, hulpbrug, hulphaven, hulpkerk, hulppostkantoor, hulpstation enz.; in
samenst. met den naam van personen wordt daardoor aangeduid iemand die den genoemden ambtenaar tot hulp is toegevoegd, b. v. hulpbesteller (bij
de posterijen), hulponderwfjzer enz.
HULPAKTE, v. (-n), akte voor het geven van lager
onderwijs als hulponderwijzer of -onderwijzeres:
zone hulpakte halen.
HULPBEHOEVEND, bn. (-er, -st), hulp noodig hebbende: hi' laat zijne vrouw en kinderen hulpbehoevend
achter.
HULPBETOON, o. het betoonen van hulp:
sloofde
rich uit in hulpbetoon; ...BOEK, o. (-en), (kooph.)
book waarin geregeld de gegevens voor de hoofdboeken worden verzameld (kasboek, commissieboek
enz.); ...BRUG, v. (-gen), tijdelijke brug.
HULPELOOS, bn. (...looser,
zonder hulp, verlaten:
stond hulpeloos in de vreemde stad; de hulpeloose kleinen; in hulpeloozen staat verkeeren, zoodat
geene hulp baat. HULPELOOSHEID, v.
HULPGESCHREEUW, o. geroep om hulp ; ...KANTOOR, o. (...kantoren), kantoor dat dient om het
hoofdkantoor to helpen, filiaal : er is in het dorp een
hulpkantoor der posterijen; ...LEGER, o. (-5), leger
bestaande uit hulptroepen; ...LIJN, v. (-en), (meetk.)
een lijn die in de figuur getrokken wordt ten behoove van het bewijs: (took.) uitwischbare rechte
lijn, die getrokken wordt om het uitvoeren der teekening to vergemakkelijken; ...LOON, o. (-en), het
loon dat de helpers bij eene schipbreuk van rechtswege kunnen bedingen; ...MIDDEL, o. (-en), middel
dat de bereiking van een doel bevordert: het ontbreekt
mij hier aan hulpmiddelen om over dat onderwerp een
boek te schrifven; ...OFFICIER, m. (-en), (recht.) be47
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naming voor de ambtenaren (kantonrechters, bur-

HUMBUG, v. bluf, opsnijderij: wet een humbug!;
't is alles humbug. [Eene N.-Amerikaansche uifdruk-
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gemeesters, commissarissen van politie, waterschouten en officieren van de marechaussee), die in plaats
van den officier van justitie kunnen optreden;
...ONDERWIJZER, m. (-s), ...ONDERWIJZERES, v.
(-sen), die les geeft op de lagere school, onder toezicht van den hoofdonderwijzer; ...PERSONEEL, o.
het personeel dat iemand behulpzaam is, de dienstboden: ik heb tegenwoordig weinig hulppersoneel, want
de groote meid is ziek; (ook) personeel dat tijdetijk
in dienst is genomen; ...PREDIKER, m. (-5), tot
hulp aangestelde predikant; ...STELLING, v. (-en),
(meetk.) een theorema, dat medegedeeld wordt met
het oog op eene andere stelling; ...TROEPEN, v.
my. krijgsvolk dat te hulp komt.
HULPVAARDIG, bn. (-er, -st), bereid om te helpen,
gedienstig : een hulpvaardig mensch. HULPVAARDIGHEID, v.
HULPWAPEN, o. (-s), (mil.) benaming voor de technische troepen, pionniers en pontonniers; ...WERKWOORD, o. (-en), (taalk.) werkwoord dat dient om
eene bepaalde betrekking van andere werkwoorden
uit te drukken: hulpwerkwoorden van tad (hebben,
zijn, zullen), van wove (mogen, kunnen, laten), van
den lijdenden vorm (worden); ...ZEEL, o. (-en), helpzeel.
HULS, ook HULZE, v. (hulzen), (plantk.) eene
droge, tweekleppige, tweenadige vrucht, zonder
overlangsch middelschot, die aan beide naden openspringt en eene rij van zaden bevat, peul : de hulzen
van erwten, boonen, enz.; het gevlochten omhulsel
van stroo, waarin wijnflesschen verzonden worden;
(vuurwerkm.) het omhulsel van papier, bordpapier,
bout of blik, waarin het buskruit voor de schietpatronen of voor eenig vuurwerk wordt gedaan.
HULSEL, o. (-s), omhulsel, bedekking. HULSELTJE, o. (-s).
HULST, m. (-en), zekere altoos groene heester (ilex
aquifolium).
HULSTACHTIG, bn. naar den hulst gelijkende:
(plantk.) hulstachtige gewassen (aquifoliaceae).
HULSTBES, v. (-sen), ...BEZIE, v. (...bezien), vrucht
van den hulst; ...BOOM, m. (-en), hulst; ...BOSCH,
o. (...bosschen), een aantal bij elkaar groeiende
h u I sten.
HULSTER, m. (-s), (gew.) strooien omhulsel van
wijnflesschen, huls; (Zuidn.) omhulsel van een bed:
hulster noch bulster hebben, doodarm zijn.
HULSTERHOUT, o. (-en), (gew.) korteling, een der
korte balken die van de scheerhouten van een steiger
naar het rnetselwerk loopen en waarop de steigerplanken rusten.
HULZE, v. (-n), zie HULS.
HULZEBOOM, m. (-en), hulst.
HULZENBOSCH, o. (...bosschen), hulstbosch.
HUM, ook HM, tw. zeker geluid om de aandacht

te trekken of te doen bemerken dat men aanwezig
is; (ook) als uiting van twijfel of van nadenken:

hum! is dat awe 9neening !; hum .' dat verandert de
zaak ; (ook) als uiting van verwondering: hum: hum !,
ei, el!, dat geeft te denken!
HUM, o. schertsende verkorting van humeur, in
de uitdr.: hij is nit (of in) zijn hum, (niet) in zijn
schik. HUMMETJE, o.
HUMAAN, bn. bw. (humaner, -st), menschlievend,
welwillend: een humaan Inan; hij heeft mij humaan

behancleld.
HUMANIORA, o. my. de studin die iemand tot
mensch vormen, inz. als benaming voor de studie
der classieke talon en letterkunde.
HUMANISEEREN, (humaniseerde, heeft gehumaniseerd), tot een (zedelijkl mensch maken. veredelen.
HUMANISAIE, o. het stelsel van opvoeding en onderwijs. waarbij de studie der classieken het voornaamste hulpmiddel your de hoogere ontwikkeling
vormt. 1-ILMA ti I TT. m. (-en). aanhanger van het
;]umanisrne: (ook) iemand die de humanicra beoefent
en onderwijst. HITMAINITEIT, v. menschelijkheid.

king.]
HUMECTEEREN, (humecteerde, heeft gehumecteerd), bevochtigen.
HUMEUR, o. (-en), gemoedsgesteldheid, luim :
heeft een goed humeur, is steeds opgewekt; een lastig
humeur, dat dikwijls ontstemd is; in zijn humeur
zijn, goed geluimd zijn; alles werkt mee om me uit
min humeur te brengen, om mij te ontstemmen..
HUMEURTJE, o. (-s).
HUMEURIG, bn. (-er, -st), ongelijk van humeur,
dikwijls ontstemd: ze is erg humeurig.
HUMEURPIJN, v. scherts. voor kwade luim: zfp
heeft humeurpijn.
HUMIDITEIT, v. vochtigheid.
HUMILIANT, bn. vernederend.
HUMILIATIE, v. (...liatien), vernedering.
HUMMEL, m. (-s), (gew.) dreumes: zoo'n kleine
hummel. HUMMELTJE, o. (-s).
HUMMEN, (humde, heeft gehumd), hum roepen r.
hemmen.
HUMMIG, bn. zie HEUMIG.
HUMOR, m. de edelste vorm van het komische:
het boek vloeit over van humor; luimigheid, de uiting,
eener vroolijke levensopvatting: hU is steeds vol
humor; hoe het hem ook tegenloopt, de humor verlaat
hem niet.
HUMORESKE, v. (-n), humoristisch vertelsel.
HUMORIST, m. (-en), humoristisch schrijver.
HUMORISTISCH, bn. vol humor: de humoristischegeest, die in al zone werken doorstraalt; luimig: eene
humoristische opmerking; humoristische verhalen; ear
humoristische scheurkalender, met anecdoten.
HUMUS, m. teelaarde, de donkere door verrotting -

en vermolming van plantendeelen ontstane stof,
die voor de vruchtbaarheid van den grond onmisbaar is; —VORMING, v. het ontstaan van humus,
door het vergaan van organische stollen; —ZUUR„
o. (—zuren), benaming der zuren, die zich in den

humus ontwikkelen.
HUN, pers. vnw., m. mv., 3de nv. van htj: ik eat
het hun geven; hebt ge hen geschreven? Vgl. HEM

(2de art.).
HUN, bez. vnw. van den 3den pers., m. my.: hurtvaderland; hunne kinderen; hunne blfjdschap was
groat; dat zoo onze boek,en niet, naar de hunne; (zelfst.
hebben geen brood
gebruikt) de hunnen, hun gezin:
voor de hunnen.
HUNEBED, o. (-den), zie HUNNEBED.
HUNKEREN, (hunkerde, heeft gehunkerd), ruste--

loos verlangen, op zichtbare wijze zijn verlangen.
to kennen geven: hij hunkert naar roem, en eer ; zij
hunkert om weg te komen; de kinderen stonden te bunkeren voor den speelgoedwinkel; hip hunkert naar klappen, scherts. gezegd van een kind dat zich misdraagt;
(Zuidn.) hinniken: het paard hunkert. HUNKERING,.
v. (-en).
HUNNEBED, ook HUNEBED, o. (-den), benaming
der ult reusachtige steenen opgestapelde vOOrhistorische begraafplaatsen, die in Drente, Denemarken,
Engeland worden aangetroffen.
HUNNENT [TEN], bw. uitdr. in hun huis, bij hen::
7nen wordt ten hunnent gastrrij ontrangen.
HUNNENTHALVE, bw. om hunnentwil: loam Ent-

halve veil ik het doen; ...WEGE, bw. uit hunnen naam,
namens wegens hen: ik moet n hunnentwege g roeten : ...WIL [OK]. Ow. uitdr. ter wille van hen : als
gij het om uzelf niet nalaten wilt, laat het clan 010
hunnentwil.
HUNNER, pers. vnw., m. mv., 2de nv. van hij: gedenk holner wie zcil zich hunner erbarmen ?; die daccl
is hi nner ?ea
hunnerzijds
HUNNERZIJDS, bw. van hunne
is er (icon be:waar
HUPPELAAR, m. (-s). HUTPELAARSTER, v. (-s),.
iemand die huppelt. inz. een huppelend kind.
HUPPELDANS, m. huppelende dons.

HUPPELEN.

HUWELIJKSCH.

(huppelde, heeft en is gehuppeld),
kleine sprongen maken, springend loopen: de lam-

niet vernietgd; ik heb tot Mei huur aan het huis,
heb het tot Mei gehuurd huurtijd: de humr gaat
met November in; de huar is 0112; dienst, waar men
zich als meid of knecht verhuurd heeft: wanneer
gaat ge in uwe huur ?; die meid is daar in een goede
huur; in tien jaar heb ik maar twee huren gehad; (fig,)
de lange huur ingaan, huwen; min broeder is in zijn
tweede huur, voor de tweede maal getrouwd; (gew.)
in huur spelen, in de loterij spelen.

HUPPELEN,

meren huppelen in de weide; vroolijk happelende kinderen; zij huppelden van vreugde, toen hun dat verteld
werd.
HUPPEN, (hupte, heeft en is gehupt), (gew.) hippen, met tegen elkaar gedrukte voeten springen.
HUPSCH, bn. bw. (-er, meest -), net, voorkomend,
aardig, beleefd: een hupsch mensch; dat was niet
hupsch van hem. HUPSCHHEID, v.
HUREN, (huurde, heeft gehuurd), in dienst nemen
tegen geldelijke vergoeding: eene meid huren; gehuurde arbeiders; iets tegen betaling eener bepaalde
som tijdelijk in gebruik nemen: een huis, een rijtuig,

eene piano, eenen rok huren.
HURK, v. (-en), in de uitdr. op de hurken zitten, met
ebogen knie6n z(56 op den grond zitten, dat het
achterste op de hielen rust: ga inner op je harken
zitten; (ook) het kind zat op zijn hurkjes.
HURKEN, (hurkte, heeft gehurkt), op de hurken
kitten : zfj. zaten op den growl gehurkt.
HUS, m., (gew.) de heele hus, de heele troep of boel:

ik geef geen cent voor den heelen hus;
(-sen), (gew.) hussen met zinkhorens (of hussen
met prikken, hussen met sukenurie en wat water er
over), scherts. antwoord op de nieuwsgierige vraag:
eat zullen we eten?
HUSSELEN, (husselde, heeft gehusseld), zie HUTSELEN.
HUT, v. (-ten), bedekte, tegen het weer beschutte
p'aats: Jacob bouwde een huis voor zich, en maakte
batten voor zijn vee; de but van een schaapherder, waar
doze kan schuilen; kleine armoedige woning, van
hunt, riet, stroo of plaggen gebouwd: in hutten wohen; een leemen hut; de batten der armen; (ook) woning: treedt innnen in min nederige hut; (dicht.) de
hat miner sterfelfikheid, mijn lichaam ; (scheepst.) de
verblijfplaats der stuurlieden en mindere otficieren
aan board: als het in de kajuit regent. druipt het in
de hut, als meerderen er van liiden, krijgen minderen
ook hun deal (of als de kapitein bromt, knorren . 00k
de mindere officieren); (ook) nachtverblijf der passagiers aan board: eene but voor twee personen; HUTJE, o. (-s); —
(gew.) dear is het hutje en (of met) het mutje, de
geheele boel ; met hutje en mutje, met alles en alias.
HUTBEWONER, m. (-s), die in eene but woont.
HUTSELAAR, m. (-5), die hutselt.
HUTSELBEKER, m. (-s), beker waarin men de dobbelsteenen door elkaar hutselt, dobbelbeker.
HUTSELEN, (hutselde, heeft gehutseld), heen en
weer bewegen, door elkaar schudden: de gekookte

aardappelen hutselen; geldstukken (kaarten, dominosteenen enz.) door elkaar hutselen. HUTSELING, v.
HUTSEN, (hutste, heeft gehutst), hutselen.
HUTSPOT, v. zekere spijs, aardappelen, wortelen,

uien en (ossen)vleesch door elkaar: hutspot koken;

Geldersche Leidsche hutspot; (fig.) zij worden als
hutspot door elkander gegooid, van vijanden die in
verwarring geraken; we zullen er hutspot van maken,
hen in de pan hakken; hij ontdekt den geheelen hutspot, hij heeft alles gemerkt, is achter de knoeierij
gekomen; (slag.) afval, Yellen, spieren, vuil enz.:
een slag hutspot, een of weer KG. daarvan.
HUTTENTUT, v. zekere plant die oliezaad oplevert,
vlasdodder (myagrum sativum).
HUULSBLAD, o. (gew.) zekere plant, hoefblad (tus-

silago farfara).
HUUR, v. (huren), loon (voor bewezen diensten):

?riffle meid kri)gt f 100 huur; geldelijke vergoeding
voor iets, dat men huurt: de huur bedraagt f 5; hi/
betaalt f 500 huur voor dit huis; zij zitten op hooge
huur;. het haven: land in huar hebbm; eene huur
sluiten; iemand de huur opzeggen; een te huur
hangen (of slaan)•, een plankje aanslaan waarop staat :
dit huis is te hum -, of iets derg., ten einde het te huur
to bieden; koop breekt geen huur, aangegane huurcontracten worden door verkoop van het perceel
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HUURAKTE, v. (-n), ...CEEL, v. (-en), ...CONTRACT,
o. (-en), het geschreven stuk, ten bewijze van de
huurovereenkomst opgemaakt.
HUURDER, m. (-s), die huurt of pacht.
HUURGELD, o. (-en), huur, loon (van bedienden);
...GRAF, o. (...graven), gehuurd graf; ...HUTS, o.
(...huizen), gehuurde woning (in tegenst. met een
eigen huis); ...KANTOOR, o. (...kantoren), huur- en
verhwqrkantoor, waar men dienstboden kan huren,
bevragen enz.; ...KOETS, v. (-en), ...KOETSJE, o.
(-5), huurrijtuig; ...KOETSIER, m. (-5), iemand die
rijtuigen verhuurt of een huurrijtuig bestuurt;
...LAKEI, m. (-en), gehuurde lakei; ...LAND, o. (-en),
land dat men in huur heeft, verpacht land.
HUURLING, m. en v. (-en), iemand die een ander voor
geld dient (meestal in ongunstigen sin): de vizier

werd door huurlingen van den sultan uit den weg ger"iH'U
ndliRLOON, o. (-en), het loon waarvoor eene dienstbode of knecht gehuurd wordt; ...OVEREENKOMST,
v. (-en), de overeenkomst die men aangaat bij het
huren van een perceel; ...PAARD, o. (-en), gehuurd
paard; m. godspenning (die men bij
het huren geeft); —, (-en), de huur of pachtsom
voor eene wooing enz.; ...PRIJS, m. (...prijzen), de
prijs waarvoor men iets kan huren: het huis staat
mij wel aan, many de h u urprys is te hoop; ...RIJTUIG,
o. (-en), gehuurd rijtuig; ...SOM, v. (-men), pachtsom.
HUURSTER, v. es), vrouw die huurt of pacht.
HUURVEEN, o. (...venen), veen dat men in huur
heeft; ...VENER, en. (-s), vervener van huurveen;
...VRACHT, v. (-en), het, geld dat men voor het
huren van een vaartuig betaalt; ...WAARDE, v.
(-n), wat een perceel aan huur waard is: de huurwaarde van een huis; ...WAGEN, m. (-5), gehuurde
wagen.
HUWBAAR, bn. den leeftijd hebbende, waarop men
kan huwen, volwassen: een huwbaar meisje; den
huwbaren ouderdom bereiken. HUWBAARHEID, v.
HUWELIJK, o. (-en), echt, echtverbintenis, echtvereeniging: de wettige vereeniging van twee personen van verschillende kunne : een huwelYk sluiten;
in het huwelijk treden; zich in het huwelijk begeven;
een meisje ten huwelljk vragen; een gelukkig hawelijk;
een hawelijk nit liefde, in tegenst. van een huwelijk
uit berekening of om het geld; zjj doet een goed
huwt met iemand van aanzien en vermogen; 't is een huwelijk beneden zijn stand; zU brengt
niets mee ten huwelijk, zij heeft geen geld; een kind,
buiten huwelbk geboren, een onwettig kind; een morganatisch huwelijk, zie AIORGANATISCH.
HUWELIJK, bn. in de uitdr. de huwelijke staat, het
huwelijk: in den huwel?jken staat treden.
HUWELIJKSAANGIFTE, v. (-n), het laten aanteekenen van het huwelijk bij den burgerlijken stand,
de ondertrouw; ...AANZOEK, o. (-en), het ten huwelijk vragen van een meisje; ...AFKONDIGING, v.
(-en), het aflezen van de namen der ondertrouwden
voor de deur van het raadhuis; m. (-en),
band des huwelijks: zij von door den haweluksband
vereenigd; ...BED, o. het bed der echtgenooten als
zinnebeeld van het huwelijk: het hu•elijksbed rein
hoiden: ...BEKENDMAKING, v. (-en), de madedealing van een aanstaand huwelijk; ...BERICHT,
o. (-en), trouwbericht; ...BESPREK, o. (-ken), (Zuidn,)
huwelijksvoorwaarde; ...BOOTJE, o. als zinnebeeld
van het huwelijk : hij is in het huwelijksbootje gestapt,
in het huwelijk getreden.
HUWELIJKSCH, bn. het huwelijk betreffende : Ii tru e•

HUWELIJK SCH.

HYGROSCOPISCH.

lijksche voorwaarden, de overeenkomst tusschen toe-

woonlijk) de leer der practische toepassing van de
beweging van het water.
HYDRAULISCH, bn. waarbij van de hydraulica ge-
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komstige echtgenooten, regelende hunne rechten
op elkanders goederen of inkomsten; kantoor voor
huwelijksche zaken.
HUWELIJKSCONTRACT, o. (-en), het contract van

het huwelijk; ...FEEST, o. (-en), bruiloft; ...FUIK,
v. als zinnebeeld van het huwelijk: in de huwelificsfuik zfin; ...GELUK, o. geluk in het huwelijk; ...GEMEENSCHAP, v. bijslaap; ...GIFT, v. (-en), geschenk
aan de ondertrouwden; ...GOD, m. (fab.) de god des
huwelijks, Hymen; ...GOED, o. het vermogen dat
de vrouw ten huwelijk brengt of tijdens het huwelijk verkrijgt; ...HAVEN, v. (-s), als zinnebeeld van
het huwelijk: de huweljjkshaven binnenloopen (of in de
huwelijkshaven aanlanden), een huwelijk aangaan;
...LNSCHRIJVING, v. ondertrouw; ...KNOOP, m.
huwelijksband: den huwelijksknoop leggen, in het
huwelijk treden; ...KOETS, v. huwelijksbed; ...LEVEN, o. het leven van door huwelijk verbonden
persOnen: een gelukkig huwelijksleven; ...LIEFDE, v.,
...MIN, v. de liefde in het huwelijk; ...PANDEN, o.
my. de kinderen; ...PLICHT, m. (-en), de plicht die
de echtgenooten jegens elkaar to vervullen hebben,
...POEZIE, v. gedichten ter eere van een huwelijk ;
...REIS, v. (...reizen), ...REISJE, o. (-s), reis die de
jonggehuwden ondernemen; ...TROUW, v. de trouw
der echtgenooten; ...VOLTREKKING, v. (-en), het
voltrekken van het huwelijk; ...VOORWAARDE,
v. (-n), huwelijksche voorwaarde; ...ZEGEN, m. de
kinderen waarmede het huwelijk gezegend wordt.
HUWEN, (huwde, heeft en is gehuwd), een huwelijk
aangaan, in den echt treden, trouwen: hij huwt met
de dochter van zfjn patroon; ik ben gehuwd; een gehuwd paar; —
met iemand trouwen : hfj heeft een rake erfdochter
gehuwd; —
doen huwen, ten huwelijk geven, uithuwelijken:
zone dochter aan een braver man huwen; (fig.) paren,
vereenigen: naarstigheid huwen aan deugd.
HUZAAR, m. (huzaren), benaming voor de soldaten der lichte ruiterij in de meeste legers, met een
korte jas met tressen en een berenmuts (of kolbak),
en gewapend met sabel, pistolen en karabijn. [In
navolging der Hongaarsche ruiterij.]
HUZARENBOON, T. (-en), (scherts.) blauwe boon,
kogel: iemand een huzarenboon geven, hem doodschieten; ...MANTEL, m. (-s), mantel zooals de huzaren dien dragen; ...SABEL, v. (-s), lange, kromme
sabel der huzaren; ...SLA, v. zeker gerecht.
HYACINT, m. (-en) [als stofnaam o. gmv.], (delfst.)
zeker edelgesteente van geelachtig roode kleur;
—KRISTAL, o. (-len), een kristal van het hyacint.
HYACINT, v. (-en), zekere uit het Oosten afkomstige, zeer gezochte bolplant met fraaigekleurde,
geurige bloemen, die in tal van verscheidenheden
wordt gekweekt (hyacinthus).
HYACINTENBED, o. (-den), een bed of perk met
hyacinten; ...BOL, m. (-len), bol van de hyacint.
HYALIET, o. (delfst.) zeker witachtig, doorschijnend mineraal, eene verscheidenheid van het opaal,
glasopaal, glassteen; (ook) door middel van nikkeloxyde enz. zwart gekleurd glas, lavaglas.
HYBRIDE, m. en v. (-n), een hybridisch wezen,
bastaard.
HYBRIDISCH, bn. van tweeerlei afkomst : een muilezel is een hybridisch schepsel, want hij stamt of van
het paard en den ezel; een hybridisch woord, dat samengesteld is uit woorden van verschillende talon,
als baddokter, luchtballon, galavoorstelling enz.
HYDRA, v. (-'s), (fab.) waterslang, inz. de negenkoppige hydra van Lerna, die door Hercules word
gedood; (nat. hist.) zekere soort van poliep.
HYDRAAT, o. (hydraten), (scheik.) eene verbinding
van eenig lichaam, inz. een basis of zuur, met
water; —WATER, o. (scheik.) het water dat in een
hydraat voorhanden is.
HYDRAULICA, v. (nat.) de leer der vloeistoffen,
imvattende de hydrostatica en hydrodynamica; (ge-

bruik wordt gernaakt: hydraulische kalk (cement,
mortel, tras), metselspecie van gebluschte kalk, die
onder water hard wordt; hydraulische pers, waterpers, pers van Bramah, een toestel waarmede een
zeer sterke drukking kan worden uitgeoefend en
waarvan tal van toepassingen bestaan; hydraulische kranen, hfjschmachines, dommekrachten enz., waarbij
van den druk van het water gebruik wordt gemaakt; hydraulische ram, waterram, een toestel
waardoor men stroomend water tot eene aanzienlijke hoogte in een buffs kan doen opstijgen.
HYDROCYANZUUR, o. (scheik.) blauwzuur.
HYDRODYNAMICA, v. (nat.) leer van de beweging
der vloeistoffen.
HYDROGENIUM, o. (scheik.) waterstof.
HYDROGRAPHIE, v. (aardr.) de kennis van den
toestand van het water aan de oppervlakte der
aarde; (ook) de beschrijving van de zeeen,rivieren,
moron enz. met het oog op de belangen der scheepvaart.
HYDROKINETER, m. (-s), (stoomw.) toestel om het
water in den stoomketel to doen circuleeren, ten einde
overal eene gelijke temperatuur to verkrijgen.
HYDROLOGIE, v. leer van de samenstelling van
het water.
HYDROMECHANICA, v. hydraulica. HYDROMECHANISCH, bn. hydraulisch : de hydromechanische pers.
HYDROMEL, o. honigdrank, mode.
HYDROMETEOREN, m. my. de verschijnselen die
gepaard gaan met de afkoeling of condensatie van
den waterdamp in de lucht: mist, regen, hagel,
sneeuw enz.
HYDROMETER, m. (-s), vochtweger, araeometer;
(ook) werktuig om de snelheid van stroomend water
to meten.
HYDRO-OXYGEENGAS, o. (scheik.) een mengsel van
waterstof on zuurstof, knalgas.
HYDROPATHIE, v. (geneesk.) watergeneeskunde,
geneesi,vijze waarbij de patient met koud water behandeld wordt.
HYDROPHAAN, m. (...phanen), (delfst.) zekere verscheidenheid van het opaal, die in het water gelegd
kleur en glans verkrijgt, maar in drogen toestand
niet doorschijnend is, ook wereldoog genoemd.
HYDROPHOBIE, v. (geneesk.) watervrees, hondsdolheid.
HYDROPS, HYDROPSIE, v. (geneesk.) waterzucht.
HYDROSPHEER, v. het water op aarde (beschouwd
als een vloeibare band om den aardbol).
HYDROSTATICA, v. (nat.) leer van het evenwicht
der vloeistoffen.
HYDROSTATISCH, bn. op de hydrostatica berustende : de hydrostatische wet, de wet van Archimedes;
de hydrostatische balans, het door Galilei uitgevonden werktuig, waarmede men doze wet kan bewijzen; de hydrostatische pers, hydraulische pers.
HYDROTHERAPIE, v. (geneesk.) laydropathie.
HYDROXYDE, o. (scheik.) verbinding van een oxyde
met water, basis.
HYENA, v. (is), zeker roofdier met gevlekte of
gestreepte huid, dat op lijken aast: de gestreepte
hyena (hyena striatal, de gevlekte hyena (h. crocuta);
de Kaapsche hyena, strandwolf (h. brunnea); ...HOND,
m. (-en), zeker roofdier in Afrika (cants pietas).
HYGROMETER, m. (-s), werktuig dat de vochtigheld der lucht aanwijst. HYGROMETRIE, v. het
bepalen der hoeveelheid waterdamp in een bepaald
volumen lucht. HYGROMETRISCH, bn., de hygrometrische toestand der lucht. de verhouding van den
waterdamp, dien doze werkelijk bevat, tot de hoeveelheld, die zij zou bevatten, indien zij daarmede
verzadigd ware.
HYGROSCOOP, m. (...scopen), hygrometer, vochtmeter. HYGROSCOPISCH, bn., hygroscopische planten, planten die waterdamp uit de lucht opnemen.

HYMEN.

I.

HYMEN, m. (myth.) de god des huwelijks bij de
oude Grieken, afgebeeld als een jongeling met bruiloftsfakkel en sluier; (fig.) de echt, het huwelijk;
o. (ontl.) maagdenvlies.
HYMNE, v. (-n), loflied ter eere der goden of van
de godheid.
HYPERBOLISCH, bn. (redek.) den vorm van eene
hyperbool hebbende; overdreven, overdrijvend.
HYPERBOOL, v. (...bolen), (meetk.) eene kegelsnede
(doorsnede van eenen kegel), wier vlak evenwijdig
loopt met de as des kegels : een ongesloten kromme
lijn, wier verlengden tot in het oneindige voortloopen; —
(redek.) zekere rhetorische figuur: een overdrijvende, vergrootende uitdrukking, b. v. zoo snel als
de bliksem ; ik heb een honger als een paard, enz.
HYPERCRITIEK. v. to ver gedreven critiek.
HYPERMETROOP, bn. (geneesk.) verziend (van het
oog). HYPERMETROPIE, v. verziendheid.
HYPNOSE, v. de eigenaardige psychische toestand
van iemand, die gehypnotiseerd is.
HYPNOTISCH, bn. op de hypnose betrekking hebbende: hypnotische slaap, toestand enz.
HYPNOTISEEREN, (hypnotiseerde, heeft gehypnotiseerd), iemand in hypnotischen toestand brengen;
(ook fig.) hij hypnotiseert zone geheele omgeving.
HYPNOTISEUR, m. (-s), persoon die hypnociseert.
HYPNOTISME, o. het kunstmatig brengen van
iemand in een zenuwslaap, waarbij zijn wil geheel
onder den invloed komt van den hypnotiseur.
HYPOCHONDER, bn. hypochondrisch.
HYPOCHONDRIE, v. (geneesk.) zwaarrnoedigheid,
zekere zielsziekte, waarbij de lijder voortdurend op
zijn gezondheidstoestand acht slaat en zich daarover bezorgd maakt.
HYPOCHONDRISCH, bn. lijdende aan hypochondrie,
zwaarmoedig, vol luimen en kuren.
HYPOCHONDRIST, m. en v. (-en), iemand die aan
hypochondrie lijdt.
HYPOCRIET, m. (-en), huichelaar.
HYPOTENUSA, v. (-'s), (meetk.) de schuine zijde
van een rechthoekigen driehoek.

HYPOTHECAIR, bn. betrekking hebbende op de
hypotheek : hypothecair verband, de onderzetting van
vaste goederen; hypothecaire leening, het leenen van
geld onder verband van vaste goederen. •
HYPOTHEEK, v. (...theken), onderzetting, de schuld
die wordt aangegaan onder verband van onroerend
goed of van schepen: er staat een hypotheek op zijn
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huis; eene hypotheek nemen; het kantoor voor kadaster
en hypotheken, waar de hypotheekakten worden geregistreerd; —AKTE, v. (-n), notarieele akte die opgemaakt wordt bij het aangaan eener hypothecaire
schuld; —BANK, v. (-en), inrichting van crediet, die
geld op hypotheek geeft; —BEWAARDER, m. (-s),
de ambtenaar die aan het hoofd staat van een hypotheekkantoor; —HOUDER, m. (-s), die geld op
hypotheek heeft voorgeschoten; —KANTOOR, o.
(...kantoren), kantoor waar de hypotheken worden
geregistreerd ; —NEMER, al. (-s), die de hypothecaire
schuld heeft aangegaan, de bezitter van het tot
onderpand strekkende goed; —BECHT, o. het recht
van den hypotheekhouder.
HYPOTHEKEEREN, (hypothekeerde, heeft gehypothekeerd), als hypotheek of onderpand stellen.
HYPOTHESE, v. (-n), veronderstelling, het als
waarheid aangenomene, waarvan men uitgaat om
iets to bewijzen of to verklaren.
HYPOTHETISCH, bn. op veronderstelling berus•tende, niet zeker: een hypothetisch oordeel.
HYPSOMETER, m. (-5), (nat.) hoogtemeter, inz.
barothermometer. HYPSOMETRIE, v. hoogtemeting.
HYPSOMETRISCH, bn., de hypsometrische thermometer, een zeer gevoelige thermometer, die gebruikt
wordt bij het bepalen der hoogte van bergen door
de waarneming der spanning van den waterdamp.
HYSOP, v. zekere lipbloemige plant, die rijk is
aan aetherische olie en vroeger als geneesmiddel
werd gebruikt (hyssopus officinalis); —DRANK, m.
(-en), uit hysop bereide drank; —OLIE, v.
HYSTERIE, v. (geneesk.) zekere vrouwenziekte, die
zich uit in de gemoedsstemming, in verlamming,
kramp, zenuwachtigheid enz. HYSTERISCH, bn.
aan hysteria lijdende.

I.
I, v. (is), 9de letter van het alphabet; — de puntjes op de i zetten, iets zeer nauwgezet uitvoeren,
behandelen; —
de gezamenlijke namen of woorden in een adresof woordenboek, die met i beginnen; —
Romeinsch cijfer voor het getal 1; —
in afkortingen:
— Imperator — (in Romeinsche inscripI.
ties); —
ib., ibid. — ibidem — aldaar, op dezelfde plants, op
dezelfde bladzijde; —
— Iurisconsultus — rechtsgeleerde; —
/Ctus
— idem — hetzelfde;
id.
— id est — dat is;
e.

e. w. — in e'en woord ; —
I. H. S. — in hoc sal us — hierin [ligt] de zaligheld; - Jesus horninum salvator — Jezus, de

imp.

ber; —
— imprimatur — zie aldaar;
— indium — (scheik.) ; —
I N. D. — in nomine Dei of Domini — in naam
Gods of des Heeren; —
inf.
— infra — beneden, verder in het boek;
N. R. I. — Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum — Jezus
van Nazareth, Koning der Joden;
N. S. T. — in nomine Sanctae Trinitatis — in naam
der heilige Drieeenheid; —
— invenit — hij heeft het uitgevonden
inv.
(onder teekeningen, enz.);

impr.

i. p. 1.

inzonderheid; - in partibus infidelium — in het gebied

Ir.
it.
i. v.

of land der ongeloovigen (der niet
Roomsch-Katholieke Christenen; —
van bisschoppen, die slechts den titel
voeren, doch geen bisdom onder hun
beheer hebben) ; - iridium — (scheik.); - item — zie aldaar; - in voce — op dat woord.

inz.

heiland der menschen;

Iesus hortator sanctorum — Jezus, de
vermaner der heiligen;

in hoc signo [vinces] — in dit teeken
[zult gij overwinnen]; —

— imperator — de Keizer, de bevelheb-

IA.

IDUS.

IA, tw. klanknabootsing van het geluid, dat de

ben niet van dat idee; plan, vooniemen, ontwerp wet
een gek idee! [Ideeen zijn, volgens het wijsgeerig
taalgebruik, voorstellingen der rede, onderscheiden
in rede-ideeen en aesthetische ideeen. — Het vr.
geslacht van het woord idee is deftiger dan het onzijdige : Volgens het identiteits-systema van Schellinj
is het ideale en reale in de idee van het absolute e'en.
Daarentegen wordt in lossen stip en in het dagelijksch leven het woord onz. gebruikt]. IDEETJE,
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ezel maakt.
IAEN, (fade, heeft geiaad), schreeuwen van een
ezel of als een ezel.
IBIS, m.
een geslacht van vogels uit de
orde der steltloopers: heilige ibis (ibis religiosa), een
door de oude Egyptenaars godsdienstig vereerde
vogel.
ICARUS, m. (fig.) zinnebeeld van de onbezonnenheid der jeugd. [Icarus was (volgens de myth.) de
onvoorzichtige zoon van den wijzen Daedalus, den
bouwmeester van het vermaarde labyrint to Creta.
Met zijn vader daarin gevangen gehouden, ontvluchtte hij met dezen door middel van kunstvleugels, door den vader vervaardigd. Tegen het bevel
zijns vaders to hoog vliegende, smolt door-de hitte
der zon het was, waarmede de vleugels aan zijne
schouders waren gehecht en vond hij een ellendigen
dood in de zee, die naar hem later de Icarsche
ward geh eeten.]
ICHNEUMON, m. (-s), (nat. hist.) een naar den bunzing gelijkend dier, hetwelk de Egyptenaars vereerden, omdat het, met ongemeene gulzigheid, de
eieren der krokodillen, slangen enz. verslond, ook
spoor•ezel, pharaonsrat en spoorrat genoemd; eene
familie van insecten, bij ons sluipwespen geheeten,
welke meer dan 2200 soorten bevat. Zij leggen hunne
eieren in de maden of rupsen van andere gekorvene dieren, die daardoor sterven.
ICHNOGRAPHIE, v. (...graphieCn), plattegrond van
eon gebouw.
ICHTHYOCOLLA, v. vischlijm.
ICHTHYOGRAPHIE, v. beschrijving der visschen.
ICHTHYOLIET, m. (-en), versteeningen van visschen
ICHTHYOLOGIE, v. vischkunde, kennis der visschen.
ICHTHYOPHAGEN, m. my. vischeters; volken, wier
hoofdvoedsel visch is.
ICHTHYOSAURUS, v. (-sen), vischhagedis; zeker
dier uit de voorwereld, van 2-9 meter lang, hetwelk
den kop had van den dolfijn met de tanden van
den krokodil, de wervelbeenderen van een visch
en het borstbeen van het vogelbekdier met de
vinnen van een walvisch.
ICOSAEDER, o. (-s), (meetk.) twintigvlak : een der
vijf regelmatige lichamen, het icosae'drum,,,vaarvan
het oppervlak bestaat uit 20 gelijkzijdige driehoeken,
die vijf aan vijf in hoekpunten samenkomen.
IDEAAL, o. (idealen), voorstelling van jets in den
toestand van volkomenheid : het ideaal van vrortweijke schoonheicl; jets onbereikbaars, jets wat slechts
bij benadering verwezenlijkt kan worden : het ideaal
der wetenschap; jets wat men zich voorstelt als het
hoogste: het ideaal zyner jeugd was reeds officier to

worden.
IDEAAL, bn. wat aan het ideaal beantwoordt,
slechts in de gedachte of voor de verbeelding bestaande, denkbeeldig: cm, ideale stoat.
IDEALISEEREN, (idealiseerde, heeft geldealiseerd),
jets werkelijks zoo voorstellen of vormen, dat het
beantwoordt aan het ideaal (vooral zoo in de beeldende kunst) : de dicker heeft den toestand
seerci; jets gebrekkigs uit de werkelijkheid zich en
anderen als lets volkomens voorstellen.
IDEALISME, ...MUS, o. stelsel van hen, die denken.
dat wij de dingen alleen door onze eigen idee:Th of
verstandsbegrippen en niet door de zinnen kennen:
stelsel, dat aan de uitwendige voorwerpen geenerlei
zelfstandiglaeid toekent; levensopvatting, die niet
van werkelijkheid en ervaring, maar van de idee
en gedachte uitgaat.
IDEALIST, m. (-en), aanhanger van het idealisme.
IDEAUSTISCH, bn. bw. op de wijze van een idealist: eene idealistische lerensoprOt;
IDEE, o. v. (ideen), voorstellin:1:. begrip : dear heb
ik goon Noe van;
don or mid' go >r idee van matron.
verinon:
gedachte: dat is oot p%ludddj idee:
zcie is 9.2.) dat idee gokonen':', gevuelen, meaning :

o. (-s).
IDENTIEK, bn. identisch; (wisk.) van eene vergehiking, die waar blijft voor alle waarden, welke
men aan de daarin voorkomende letters wil toekennen.
IDENTIFICEEREN, (identificeerde, heeft geldentificeerd), twee zelfstandigheden als een en dezelfde
beschouwen : socialisme en communisme mogen niet
geldentificeerd worden.
IDENTISCi-I, bn. eenerlei, in een of ander opzicht
gelijk : beide gevallen zifn identisch; identische vormen,
woorden; de identische (gelijkgeplaatste) punten op de
netvliezen der oogen.
IDENTITEIT, v. eenzelvigheid, volkomen overeenstemming, persoonsgelijkheid : de identiteit van het
schrift met dat van den beschaldigde. IDENTITEITSBE WIJS, o. het bewijs van volkomen overeenstemming, van gelijkheid.
IDEOGRAPHIE, v. schrift, waarin geen klank-,
maar begripteekens worden gebruikt (zooals in hct

Chineesch en in het oude spijkerschrift).
IDEOLOGIE, v. ideeenleer, wetenschap van de gronden der kennis; (ook) de onvruchtbare bespiegeling
over practische vraagstukken.
IDEOLOOG, m. (...logen), theoreticus; droomer.
IDIO-ELECTRISCH, bn. (nat.) isoleerend, de electriciteit niet gel eidend: idio-electrische lichamen.
IDIOOM, IDIOMA, o. bijzondere eigenaardigheden
eener taal, taaleigen: het Duitsche idioom; dichterlific
idioom; tongval: het Vlaamsche idioom.
IDIOOT, m. (idioten), stompzinnige; iem. met een
zwak hersengestel, halve krankzinnige.
IDIOOT, bn. (idioter, -st), dwaas, krankzinnig: op

idiote eene idiote vraag; wat eene idiote veronderstelling is dat nu!
IDIOPATHISCH, bn. (gen.) oorspronkelijke, op zichzelf staande aandoening, die niet het gevolg is van
andere: een idiopathische hoest, een oorspronkelijke
hoest, die b. v. het gevolg is van prikkeling der
longen, in tegenoverst. van een sympathischen hoest,
die b. v. het gevolg is van prikkeling der maag.
IDIOSYNCRASIE, v. (...crasien), eigenaardige vatbaarheid voor zekere indrukken; b. v. het ontstaan
van krampen op het zien eener spin enz.; de aangeboren afkeer van zekere spijzen, dranken enz.;
het flauw vallen op het zien van bloed enz.
IDIOTENGESTICHT, o. (-en), gesticht tot verpleging
van idioten.
IDIOTENSCXOOL, v. (...scholen), school voor idioten.
IDIOTICON, o. (-51, woorclenboek van een idioom
of dialect : 1T-tainsch idioticon.
IDIOTISME, o.
eigenaardigheid van een idioom:
een Duitsch idiotisme: eon dicitterlijk
— toestand van geestelijke zwakte, stompzinnigheid.
IDOLAAT, bw. afgodisch.
IDOLATRIE, v. eig. elke godsdienstige vereering
van eenig stoffelijk voorwerp, b. v. van de zon. sommige dieren enz. Nauwkeurig: genomen is de idolatrie
onderscheiden van de
IDOLOLATRIE, v. de godsdienstige vereering van
kunstmatig vervaardigde afbeeldingen van stoffelijke of stofelijk gedachte wezens. Daar het zuivere
godsberip bestaat in de voorstelling, dat het Opperwezen een onstoffelijk denkend wezen is, zijn
zoowel de idolatrie als de idololatrie godsdienstvormen, tot het Heiclendom behoorendo.
IDUS, m. iicien), (bij de nude Romeinen) de 15de
dag der maonden Maart, NIei , Juli on October en de
13de dog der overige maanden.

IJLHOOFDIGHEID.

IDYLLE.

743

IDYLLE, v. (-n, -s), een poetische vertelling, die
IJDELLIJK, bw. zonder nut, buiten noodzakelijklet leven schildert van eenvoudige, haast onbedorheid : gfj zult den naam des Heeren niet uitspreken.
ven rnenschen, welke meestal in nauwe betrekking
met de natuur verkeeren: vroeger leverde het herdersIJDELTUIT, v. (-en), lichtzinnig vrouwspersoon.
leven de stof der idylle; alles wat aan zulk een dichIJDELTUITJE, o. (-s).
terlijke vertelling doet denken : het kinderleven is een
IJDELTUITEN, (ijdeltuitte, heeft geijdeltuit), lichtzinnig handelen, lichtzinnig zijn; los, onbedachtzaam
idylle.
leven; zich dom houden.
IDYLLISCH, bn. als van een idylle, landelijk, eenvoudig en onschuldig: een idyllisch verhaal; een
IJDELTUITERIJ, v. lichtzinnigheid.
idyllisch plekje.
IJDELTUITIG, bn. (-er, -st), dom; onbesuisd, los;
behaapgiek. IJDELTUITIGHEID, v. domheid, onbeIEBEBOOM, m. (-en), ijpeboom; taxis.
LEDER, onbep. vnw. elk: ieder mensch meet sterven; ' suisdheid, behaagzucht.
, (zelfst.) elk, elk n-iensch: ieder van ons, ieder onzer;
IJF, m. (ijven), taxis (taxis baccata). [De IJF is wel
te onderscheiden van den IJP.]
-een ieder, iedereen.
IJFEL,
m. (-s), ijf, taxis; boog van ijfelhout, ijveniedereen
kent
hem.
IEDEREEN, onbep. vnw. een ieder:
hout, ijbenhout.
IEGELIJK, onbep. vnw. ieder, wie ook: een iegelUk,
IJK, m. mark, dat op meet- en weegwerktuigen
inensch (bijy.); een(s) iegeloks belang (zelfst.); — elk en,
(platen, gewichten, strijkstokken) geslagen of geeen iegelUk, iedereen.
brand wordt, ten teeken dat zij beantwoorden aan
IEMAND, onbep. vnw. de een of andere persoon,
de bij de wet bepaalde eischen; plaats waar geijkt
wie ook maar: ik heb iemand gezien; een zeker iemand,
wordt.
een zeker persoon; iemand anders, een ander; iemand
IJKEN, (ijkte, heeft geijkt), meet- en weegwerktreemds, een vreemde; dat is me ook iemand, dat is
tuigen toetsen aan de gestelde eischen, ze indien
er me ook een.
noodig en mogelijk daaraan doen beantwoorden, an
IEP. Zie IJP.
ten bewijze daarvan er den ijk opzetten; (fig.) als
IER, m. (-en), inboorling van Ierland.
wettig erkennen, zie GEIJKT. IJKER, m. (-s), ambIERSCH, bn. van, uit Ierland; Iersch mos, eene
tenaar met het ijken belast: arrondissementstjker.
soort van wier (sphaerococcus crispus), dat als een
IJKING,
v. het ijken.
de
Iersche
slijmig geneesmiddel algemeen bekend is;
IJKERSPOST, m. (-en), post, betrekking van ijker.
zee, de zee tusschen Ierland en Engeland.
IJKERSPOSTJE, o. (-s).
IERSCH, o. de Iersche taal.
IJKGELD, o. (-en), geld, dat voor het ijken wordt
IERSCHE, v. vrouw uit Ierland. [In het my. Iersche
betaald; ...GEREEDSCHAP, o. (-pen), gereedschap
vrouwen].
bij het ijken in gebruik; ...GEWICHT, o. geIET, onbep. vnw. (veroud.) lets : als islet komt tot
wicht, waarmee het to ijken gewicht wordt vergelet, dan is 't alleinans verdriet, daar is niet erger dan
leken; ...HAZIER, m. (-s), Kamer, waarmee de ijk
een gek, die fortuin gemaakt heeft; of: als niet komt
wordt ingeslagen; o. (-s), huisje, waar
tot let, don kent het zichzelcen — let of teat, iets,
men ijkt ; ...IJZER, o. (-s), ijzer, waarmee de ijk wordt
eenigszins: dat is let of wat overdreven.
IETS, onbep. vnw. een onbepaalde zaak, een ongenoernd voorwerp : Hebt gij ook iets gehoord ? een
weinig, een gedeelte: ik zal je er iets van vertellen;
(bijw.) hij is iets beter; — dat wil jets zeggen, dat is
nog al van belang; hij bezit nog at lets, hij bezit
vrij veel.
IETWAT, onbep. vnw. lets: hebt glj nog ietwat te
zeggen? — (bijw.) een weinig, eenigermate : de zieke
is letwat beter.
!EWERS, bw. ergens. [Hoe -wel in de algemeene
taal verouderd, is het woord gewestelijk nog heel
goed bekend, ook in den vorm levers.]
IFTE, v. (plantk.) klimop (hedera helix); hondsdraf
(glechoma hederaceum).
IGNATIUS-BOON, v. (-en), bittere, vroeger als geneesmiddel gebruikte vrucht van den Ignatius-boom,
die op de Philippijnsche eilanden en in CochinChina groeit.
IGNORANTIE, v. onwetendheid, onkunde, domheid.
IGNOREEREN, (ignoreerde, heeft geIgnoreerd), niet
weten, niet willen weten, zich onkundig (van iets)

houden.
(JAR, m. (Hebr.) de achtste maand van den Israel.
kerkelijken kalender.
IJDEL, bn. bw. (-er, -st), ledig, niet vol [in daze
beteekenis samengetrokken tot IJL]; onnut, vruchteloos: Udele dingen; ijdele pogingen; ijdele hoop, die
niet vervuld wordt of kan worden ; ingebeeld, opgeblazen: een ijdel mensch; — zuiver, louter, fiats

dan : ijdel vertoon.
IJDEL, o. (veroud.) de ledige ruimte: het barometische 'ijdel.
IJDELDARM, m. en v. (-en), (fig.) veelvraat, gulzigaard.
1JDELHAVER, v. wilde haver.

ingebrand, ...KANTOOR, o. (...toren), kantoor van
den ijkrneester; ...KRING, m. (-en), kring van een
ijkkantoor.
IJKLOON, o. (-en), ijkgeld; ...MAAT, v. (...maten),

maat, waarmee de to ijken maat wordt vergeleken;
...MEESTER, m. (-s), ijker; ...MERK, o. (-en), teeken,
dat bij het ijken wordt ingeslagen of ingebrand;
...PLAATS, v. (-en), plaats, waar men ijkt; ...SCHAAL,
v. (...schalen), schaal, die de ijker gebruikt; ...TEEKEN, o. (-5), ijkinerk, ...TIJD, rn. tijd voor het ijken
vastgesteld; ...WET, v. (-ten), wet regelende den ijk;
...WEZEN, o. alles wat met ijken in verband staat:

inspecteur van het ijkwezen.
IJL, v. haast, spoed : in aller jl, met den grootsten
spoed; in der ijl, met haast.
IJL [samentr. van IJDEL] bn. (-er, -st), ledig, onbewoond (w. g.) : de ijle ruimte; ijle haring; eene fjle
landstreek; met ledige plaatsen, los, dun : 1)7 linnen,
ill Naar; fjle lucht; ijle rogge, (gew.), helm, helmriet;
los in het hoofd, niet in staat om geregeld of ernstig to denken : ik, ben zoo ij1 in mijn hoofd; (nat.)
porous.
IJLBODE, m. (-n), in alle haast afgezonden bode,

renbode.
IJLEN, (ijlde, heeft an is geijld), haast, spoed hebben; ijlings voortloopen: hij tjlde near huis.
IJLEN, Wide, heeft geijld), verward, onsamenhang,end spraken (vooral van eenen koortslijder) ; de

zieke heeft den ganschen nacht geijld, eene ijlende koorts,
eene koorts, waarin de zieke ijlt.
IJLGOED, o. (-eren), goederen, die op eenen spoorweg met den sneltrein vervoerd worden. IJLGOEDERENTARIEF, o. (-rieven), tarief voor ijigoederen.

held: de ijdelh,i (1 ran 't ondermaansche; bovenmatige
zucht naar ijdele dingen: de vrouwelijke jdelheid; to
hooge dunk van eigen voortreffelijkheid: zijne jdelheld kent geen grenzen; nietigheid, nietige zaak of

IJLHEID, v. losheid (van weefsels en dgl.) dunheid,
(nat.) poreusheid.
IJLHOOFD, m. en v. (-en), dolleman, onbesuisde:
handelen, als een ijlhoofd.
IJLHOOFDIG, bn. (-er, -st), W. in het hoofd; droomerig, onbesuisd. IJLHOOFDIGHEID, v. verwardheid in het hoofd; droomerigheid; (my.; — heden),

ding: de ijclelheden clezer wereld.

buitensporigheid, onbesuisde handeling.

IJDELHEID, v. (...heden), nietigheid, vergankelijk-

IJLINGS.

IJSPUNP.

IJLINGS, bw. in aller ijl, in groote haast; met veel
spoed.
IJLTUIT, v. enz. Zie IJDELTUIT.
IJM, v. (-en), imme, honigbij.
IJMKER, m. (-s), bijenhouder. Zie IMKER.
IJP, IEP, m. (-en), olm, een bekende boom, tot de
familie der ulmaceeen behoorende, waarvan in Nederland twee soorten gevonden worden : de gewone
of zachte
(ulmus campestris) en de harde of kurkfjp
(ulmus suberosa); — (Zuidn.) ijf.
IJPEBLAD, o. (-eren), blad van den ijp.
IJPEBOOM, IEPEBOOM, m. (-en). Zie IJP.
IJPELAAR, IEPELAAR, m. (-8), (dicht.) ijpeboom.
IJPELOOF, IEPELOOF, IJPENLOOF, IEPENLOOF,
o. loof van den ijp.
IJPEN, bn. van ijpenhout: open klossen.
IJPENBOSCH, IEPENBOSCH, o. (...bosschen), bosch
van ijpeboomen; ...HOUT, o. hout afkomstig van
den ijpeboom; ...HOUTEN, bn. van ijpenhout;
...LAAN, v. (...lanen), laan aan weerszijden met
ijpeboomen beplant; ...SPINTKEVER, m. (-s), een
kever, welks larven in gangen onder den bast en
in het spint der ijpen leeft en de ijpen doet kwijnen
en sterven: kleine fjpenspintkever (eccoptogaster mul-

(-s), een zwemvogel (colymbus glacialis); ...EEND, v..
(-en), een soort van eend (harelda glacialis).
IJSELIJK, bn. bw. (-er, -st), verschrikkelijk, afgrijselijk: een &elf* daad; zeer in hooge mate: fiseljjk -
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tistriatus).
IJPESTAM, m. (-men), stam van den ijpeboom;
...TAK, m. (-ken), tak van den ijpeboom; ...VEER,
v. (-en), dunne vedervormige takken van den ijpeboom, welke in onze kleistreken vaak gebruikt
worden voor het opbinden van erwten : breedgetakte
iepeveeren.
IJS, o. bevroren water : op, over het fis loopen ; ifs
en weder dienende; koud als ijs, zeer koud; het ifs
breken, (eig.) het vaarwater open maken; (fig.) de
voorganger, wegbereider zijn, met iets een begin
maken; beslagen of onbeslagen ten ijs komen, onvoorbereid voor iets zijn; hi)* gaat niet over ijs van &nen
nacht, hij is geen waaghals, hij wil in alles, wat hij
doet, zeker pan; op glad ijs staan, in gevaar verkeeren; zich op glad ijs wagen, zich met iets bemoeien, waarvan men weinig weet; op oud ijs vriest
het licht, een oude kwaal komt licht weer boven; —
andere door koude vastgeworden vloeistoffen;
(banketb.) zekere spijs uit suiker, melk, eiers en
kruiderijen of specerijen met ijs toebereid : vanille-ijs.
IJSBAAN, v. (...banen), geveegde vlakte op het ijs
voor de schaatsenrijders; ...BANK, v. (-en), opeengestapelde ijsschotsen (in eene rivier of in de zee),
die de vaart belemmeren; ...BEER, m. (...beren),
een witte beer, die de poolstreken der oude en
nieuwe wereld bewoont, en tot de familie der zoolgangers van de orde der roofdieren behoort (ursus
maritimus); zekere vogel, staartmees (parus caudam. (...beeren), ijsbok; ...BERG, m.(-en),drijtus);
vende ijsschotsen (opeengepakt en van ontzaglijke
grootte); ...BERICHT, v. (-en), berichten omtrent den
toestand der toegevroren rivieren; ...BLINK, v.
(zeew.) helderwitte glans aan den gezichteinder (een
gevolg van den weerschijn der ijsvelden); ...BOK,
m. (-ken), een stevig paaAverk, dat dient om brugjukken, pijlers en andere voorwerpen, welke in
stroomend water staan, tegen ijsschotsen of andere
drijvende lichamen, welke de stroom afvoert, te beschermen; ...BORD, o. (-en), een belegsel van planken aan een schip, om het tegen de botsingen der
ijsschotsen te beschutten; ...BREKER, m. (-s), vaartuig, dat er op ingericht is, om het ijs in de rivieren
te breken; houten of steenen pilaar tot het breken
der aandringende ijsschotsen, ter bescherming van
bruggen enz. ; ...BRUG, v. (-gen), brug om van den
wal op het ijs te komen; ...BUS, v. (-sen), ijscilinder.
US-CALORIMETER, m. (-s), (nat.) ijs-warmtemeter
zeker toestel, door Lavoisier en Laplace uitgevonden.
IJSCILINDER. ...CYLINDER, m. (-s), eene blikken
bus voor de bereiding van likeuren, die men als Us
of sorbet wil voordienen ; v. (-s), vereeniging tot bevordering van het ijsvermaak.
IJSDAM, m. (-men). Zie ITSBANK,
m.

koucl, ifselok leaf*. IJSELIJKHEID, v. (...heden),
verschrikkelijke, ijselijke daad;
is eene fjselfikheid,
't is verschrikkelijk, 't is zeer erg.
IJSELMOP, v. (-pen), eene soort van metselsteen,
die aan de oevers van den IJsel gebakken wordt.
IJSELSTEEN, in. (-en), als voorwerpsn., v. als stofnaam : steen, die langs den IJsel gebakken wordtIJSFEEST, o. (-en), feest op het ijs gegeven.
IJSGANG, m. het losgaan van het ijs, sterke drift
van het ijs; ...GLAS, o. ruw spiegelglas, dat wel in
vloeren wordt gebruikt, om eenig lioht door ter
laten; ...GOBS, v. (-zen), zekere vogel (emberiza lapponica); ...GROT, v. (-ten), natuurlijke holte in bergen, waarin het ijs gedurende het geheele jaar gevonden wordt.
IJSHAAK, m. (...haken), werktuig om de ijsschollent
op het ijs to halen; ...HAMER, m. (-s), werktuig
om het ijs los te maken; ...HEILIGE, m. (-n), een
heilige, wiens vierdag (hoewel reeds in Mei vallend)
soms zeer koud kan zijn: de Brie ijsheiligen zijn Pancratius, Servatius en Bonifacius; ...HOL,
hol of grot onder in den gletscher door afsmelting ontstaan.
IJSKAAS, m. (...kazen), als voorwerpsn., v. als
stofn., zekere spijs uit melk, eiers, suiker en ijs
toebereid in den vorm van eene kaas; ...KEGEL,
m. (-5), kegel van ijs; ...KELDER, m. (-s), kelder„
waarin ijs bewaard wordt (van de banketbakkers);
(fig.) een zeer koud vertrek : het is hier een ijskelder;
...KIST, v. (-en), kist, waarin men visch of vleesch
in ijs gelegd bewaart; ...KOEK, m. (-en), soort van
koek, dien men op het ijs verkoopt; ...KORST, v..
(-en), korst van ijs.
IJSKOUD, bn. zoo koud als ijs: mine handen zijib
ijskoud; (fig.) uiterst onhartelijk, hoogst ongevoelig:
eene ijskoude ontrangst; hij bleef ijskoud.
IJSKRAP, v. (-pen), eene soort van spoor onder deschoenen, om gemakkelijk op het ijs te kunnen
loopen; ...KRISTALLEN, my. krista]len, die zich
in bevriezend water vormen; ...KRUID, o. zekere
tuinplant (mesembryanthemum crystallinum).
IJSLANDSCH, bn. van het eiland IJsland; IJslandsche mos, eene soort van korstmos, dat niet alleen
op IJsland, maw ook in andere landen van Noorden Midden-Europa voorkomt en vooral overvloedig
is in het hooge noorden van Europa en Amerika,.
waar het een voornaam voedingsmiddel der bewoners is; 't wordt als een heilzaam werkend middel
in de geneeskunst gebruikt (cetraria islandica);
LIslandsch spaath, dubbelspaath; 1Jslandsche hued,
een voortreffelijk wachter der noordelijke bewoner&
voor de aanvallen der wolven op hunne kudden en
daarom ook wolfshond geheeten.
IJSLANDSCH, o. de IJslandsche taal.
IJSMACHINE, v. (-s), machine voor de bereiding
van kunstijs: ijsmachine ran Carre", ...MAKER, m.
(-s), bereider van ververschingsijs ; v(-en), ijsstormvogel, mallemuk; ...MOLEN, m. (-5),
werktuig om ijs fijn to malen (voor de verpakking
van visch); (gew.) zeker ijsvermaak; ...NAGEL,
m. (-s), zeer harde hoefnagel met bijlvormige snede
of met een punt in den vorm eener vierzijdige
pyramide on dienend tot winterbeslag der paarden.
IJSPEER, v. (...peren), glanspeer: eene soort van
zeer sappige winterpeer; v. (-en), ijsbord,
zie aldaar; ...PLANT, v. (-en), zekere plant, die als
met ijs bedekt is, oorspronkelijk van de Kaap de
Goede Hoop en o. a. op de Canarische eilanden on
aan de Spaansche kusten in het wild wassende. In
Nederl. wordt zij niet zelden gekweekt ; en in
Frankrijk vervangt zij vrij algemeen de spinazie
(mesembr yanthe ion); ...PLOEG, m. (-en), stoomwerktuig om een vaargeul in 't ijs to broken; ...PUNT, o.
Zie VRIESPU_NT.

IJSRANONKEL.
IJSRANONKEL, v. (-s), (plantk ) eene soort van
ranonkel, welke vooral in Zwitserland en Lapland
gevonden wordt; m. (-s), ijzel; ...SCHAAF,
v. (...schaven), werktuig om een ijsbaan glad te
maken; ...SCHOL, v. (-len), zwaar, in de rivieren enz.
drijvend stuk ijs; ...SCHOTELTJE, o. (-s), bakje,
waarop het ververschingsijs wordt toegediend;
...SCHOTS, v. (-en), ijsschol; ...SCHUITJE, o. (-s),
houten bak of schuit met mast en zeil, op een
onderstel van lange balken, waarmee men met groote
snelheid over het ijs zeilt; ...SLEDE, v. (-n), slede,
waarmede men over het Us of de sneeuw rijdt;
...SPOOR, v. (...sporen). Zie IJSKRAP: ...TAFEL,
v. (-s), een ijskolom met een zwaren steen gedekt
in een gletschergebied; ...TAP, m. (-pen), ijskegel;
...TIJD, m. periode van zeer lage temperatuur op
aarde in den diluvialen tijd.
IJSVELD, o. (-en), ijsvlakte; zeer groote ijsschots
in de IJszee; ...VERKOOPER,m....VERKOOPSTER,
v. (-s), iem. die ververschingsijs verkoopt; ...VERMAAK, o. (...maken), vermaak op het ijs;
m. (-en), ijsgors; ...VLAKTE, o. (-n), vlakte vanijs;
...VOGEL, m. (-s), een vogel, tot de orde der zangvogels behoorende, die zich met insecten en kleine
visschen voedt. welke hij vangt door langs de oppervlakte der wateren te zweven (alcedo ispida);
m. (-sen), poolvos, steenvos, ook witte vas geheeten, omdat hij des winters zijne blauwachtig grijze
kleur verliest en wit wordt (canis lagopus).
IJSWATER, o. water van gesmolten Us; water,
waarin smeltend ijs ligt; zomerdrank; ...WOL,
sephirwol, zekere wol voor dames-handwerken.
IJSZAAG, v. (...zagen), werktuig om het ijs stuk te
zagen; ...ZAK, m. (-ken), zak om ijs in te bewaren;
gutta-percha zak om ijs in te doen, dat op door
ziekte verhitte lichaamsdeelen gelegd moot worden.
IJSZEE, v. (-zeeen), zee om de polen : de Noordelijke
IJszee, om de Noordpool; de ZuldelYke IJszee, om de
Zuidpool.
IJVEBOOM, I TBEBOOM, m. (-en), ijf, ijfel.
IJVER, m. strke drift (bij de behartiging van iets),
hevig gevoel (voor jets), geestdrift, hartstocht : gods-

dienstover ; ijver voor yolk en vaderland; blinde fiver;
vurig streven (ter bereiking van zeker doel),
voortvarendheid : een zaak met ijver doorzetten; met

fiver can jets werken; met flyer en vlijt.
IJVERAAR, m. (...raren, -s), IJVERAARSTER, v.
(-s), vurig aanhanger, vurige aanhangster: een

iiveraar voor den, godsdienst; onbezonnen tjeeraars
benadeelen de goede zaak; ijveraars van de wet.
IJVEREN, (ijverde, heeft geijverd), eene sterke drift
(voor iets) toonen, jets met warmte voorstaan of
behartigen: hi] ijvert voor de goede zaak; h j ijvert
voor Gods eer; ijzeren tegen, zich met ijver tegen jets
verzetten, met vuur tegen iets opkomen : zijn gansche lever ijverde hij tegen de zonde; (veroud.) jaloersch
zijn op; iem. van ontrouw in zijne liefde verdenken
en daarover zijn misnoegen toonen : hij fivert over

zijne huisvrouw.

IJVERGEEST, m. (veroud.) geest van jaloerschheid

als over eenen man de ilvergeest zal gekomen zijn.
IJVERGLOED, m. ...HITTE, v. your van den ijver:

door ijvergloed verteerd worden.
IJVERIG, bn. bw. (-er, -st), vurig, driftig, hartstochtelijk een ijverig prediker; een ifterig christen; zijn
godsdienstplichten fjverig waarnemen; vlijtig, arbeidzaam, naarstig: een ijverig scholier; hij legt zich ijuerig
op de studie toe; (veroud.) naijverig, jaloersch : God

is een 'overly God.

IJVERLOOS, bn. bw. zonder ijver, achteloos, koel.
IJVERLOOSHEID, v.
IJVERVUUR, o. ijvergloed.
IJVERZUCHT, v. jaloezie, jaloerschheid; naijver:
mijn voorspoed maakte zijne ijverzucht gaande; de (jeer-

zucht zijner vrouw maakt hem ongelukkig.
IJVERZUCHTIG, bn. bw. (-er, -st), jaloersch, naijve-

rig: hij is ijverzuchtig op mijn voorspoed; hij is ijverzuchtig op zijne vrouw.
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IJZEBIJTER, m. (-s), (gew.) ijzegrim.
IJZEGRIM, m. (-s, -men), verdrietig, knorrig, korzelig mensch, ijzebijter.
LIZEGRIMMIG, bn. (-er, -st), gemelijk, knorrig,
norsch.
IJZEL, m. fijn, doorzichtig ijskleed, dat sours den.
grond bedekt: een fijne regen, die gevallen is nadat
de grond door eene dagen achtereen voortdurendekoude tot beneden nul graden is afgekoeld en welke
daardoor tot ijs gestold is.
IJZELEN, (het ijzelde, heeft geijzeld), het neervallen van fijnen regen, die op den grond tot Us stolt.
IJZELING, v. het ijzelen.
IJZEN, (ijsde. heeft geijsd), het ijs wegnemen of
broken; verstiiven, koud worden (van schrik).
IJZING, v. het ijzen.
IJZEN, (ijsde, heeft geijsd), beven van vrees; van
afgrijzen bevangen worden; koud worden (van
schrik) : ik ijs er van of voor.
IJZENHARD, IJZENKRUID. Zie IJZERHARD, IJZERKRUID.
IJZER, o. een onedel metaal, dat in groote hoeveelheid voorkomt en tot velerlei doeleinden wordt
gebruikt: gedegen ijzer, zuiver ijzer, niet vermengd
met andere stoffen; ruw ijzer, ijzer zooals het uit
de hoogovens konat, ilzer smeden, smelten, gloeien;
gegoten ijzer, geslagen 'fjzer ; zie nog GIET-, SPIEGEL-,
SMEED-, STAAF-, WEL-, BAND-, BLAD-, PLAATIJZER, enz.; — zoo sterk als ijzer, zeer sterk; nood
breekt ijzer (gewoner: nood breekt wet), als men in
nood verkeert, ontziet men niets; men Pan geen ijzer
met hander breke,n, het onmogelijke is niet te doen;
het (jeer smeden, ter u . rjl het beet is, eerie gunstige gelegenheid niet ongebruikt laten voorbijgaan; (fig.
ik, hob ljzer, ik houd het (eenig voorwerp) vast (in
een kinderspel) ; hij heeft een hart ran ijzer, hij is een
ongevoelig mensch; hij is van ijzer en steal, hij
zeer sterk, tegen alle vermoeienissen bestand;
(Zuidn.) zijne ton sleet, jzer , hij spreekt onduidelijk,
zijne tong slaat dubbel (van beschonken menschen); —
(mv. -s), allerlei voorwerpen van ijzer gemaakt,.
ijzeren plaat, blad. punt enz.: oud ijzer, oude ijzeren
voorwerpen handelaar in oud ijzer; het is load on
oud ijzer, de voorwerpen staan in waarde gelijk, het
eene is al niet veel beter dan het andere; het ijzer
van een werpspies of lane: het 'yzer van een vaarboom;
het paard heeft een 'User (hoefijzer) verloren; het kind.
(ijzeren beugels); iem. de ijzers (boeien) loptinjzers

aanleggen, in de ijzers slaan; dat is een beet fjzer,
om aan te vatten, dat is eene netelige zaak (vgl.
hangyzer); (Zuidn.) de ijzers keeren, sterven; zie
ook BRANDIJZER, BREEKIJZER, DUIMIJZER,
HAARDIJZER, enz. — IJZERTJE, o. (-s), klein voorwerp van ijzer vervaardigd.
IJZERAARDE, v. aarde met ijzerdeelen vermengd:

blauwe ijzeraarde.
IJZERACHTIG, bn. (-er, -st), als ijzer, op ijzer gelijkende: eene ijzerachtige stof.
1.1ZERADER, v. (-5), ader eener ijzermijn; ...ARM,
bn. arm aan ijzer: ijzerarme ertsen; ...ARTSENIJ, v.
-en), artsenij, waarin ijzer en ijzerroest zijn opgenomen; ...BALK, m. (-en), (molenm.) zekere balk
dwars door de kap van een molen, midden onder
de as, tusschen de beide voeghouten; ...BIES, v.
( -zen), (plantk.) de gestreepte bloembies; ...BLAD,
o . (-en), geslagen ijzer; ...BLENDE, v. zwavelijzer;
. ..BLIK, o. plaatijzer; ...BOOM, rn. (-en), (plantk.) een
der boomen, die het ijzerhout leveren (sideroxylon);
. „BROMIDE, ...BROMUUR, o. (scheik.) verbinding
van ijzer met bromium; ...BRON, v. (-nen), ijzerhoudende zure bron; ...CHLORUUR,
o . (scheik.) verbinding van ijzer met chloor;
. ..DRAAD, m. (...draden), als voorwerpsn., een draad
van ijzer getrokken; o. als stofnaam: dot is sterk

'zerdraad. gegalvaniseerd enkel en dubbel ijzerdraad;
. ..DRAADTOUW, o. (-en), touw van ijzerdraad;
..DRAADTREKKER, m. (-s), zeker werktuig our
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ijzerdraad te trekken; ...DRAADVERSPERRING,
v. (-en), (mil.) versperring van ijzerdraad; ...DROPPELS, my. (gen.) geneesmiddel, waarin ijzer is opgenomen.
IJZEREN, bn. van ijzer, uit ijzer vervaardigd : eene
ifzeren liniaal; ijzeren kist, geldkist; de ijzeren eeuw,
tijdperk van ruwe kracht en geweld; (fig.) zeer sterk,
vast, onwrikbaar: eene iizeren maag; een ifteren
varken, iem., die tegen ales bestand of gehard is;

eene #zeren gezondheid; een ijzeren wil.
IJZEREN-SPOORWEG, m. (-en), spoorbaan.
IJZEREN-WEG, m. (-en), (Zuidn.) ijzeren-spoorweg.
IJZERERTS, o. (-en), ijzer met andere stoffen verbonden; inz. die delfstoffen, welke het ijzer in zulke
hoeveelheden bevatten, dat dit zich daaruit met voordeel laat afzonderen; ...FABRIEK, v. (-en), fabriek,
waar ijzer verwerkt wordt; ...GAREN, o. zeer stork
naaigaren; ...GIETER, m. (-s), werkman in eene
ijzergieterij; ...GIETERIJ, v. (-en), plaats waar gegoten ijzeren voorwerpen worden gemaakt; ...GLANS,
o. verbinding van ijzer met zuurstof: een der ij z erertsen; ...GRAUW, bn. de kleur van ijzer hebbend;
...GROEF, v. (-ven), ...GROEVE, v. (-n), ijzermijn;
...HANDEL, m. handel in ijzer of ijzerwaren;
...HARD, bn. zoo hard als ijzer.
IJZERHARD, v. (plantk.) gemeene of wilde verbena,
ridderblad, ook hardijzer geheeten (verbena officinalis).
IJZERHORDE, v. (plantk.) moeras-kartelblad (pedi-

cularis palustris).
IJZERF: JUDEND, bn. ijzerdeelenbevattend; ...ROUT,
.0. zeer hard, donker bout voor verschillende werktuigen in gebruik en van verschillende boomsoorten
afkomstig; ...HOUTEN, bn. van ijzerhout; ...HUT,
v. (-ten), ijzergieterij, inrichting waar het ijzer uit
het ijzererts wordt getrokken; ...JODIDE, ...JODUUR, o. (scheik.) verbindingen van ijzer met
.jodium, ...KAST, v. (-en), de ruimte in hoogovens,
waarin het ruwe ijzer terecht komt; ...KIES, o.
dubbel zwavelijzer, zwavelkies; ...KLEUR, v. de
kleur van ijzer; ...KLEURIG, bn. de ijzerkleur hebbende; ...KLOOVERIJ. v. het klooven van bet
ijzer tot staven; ...KOEK, v. (-en), wafel, prauwe],
-oblie; ...KOOPER, m. (-s), ...VERKOOPER, m. (-s).
handelaar in ijzer; ...K13AANT, v. (...kramen), kraam
waar men ijzer verkoopt; ...KRAMER, m. (-s), ijzerverkooper.
IJZERKRU1D, o. zel: ere pl.ant, tot de familie der
ijzerkruidachtigen behoorende, ijzerhard (verbena
officinalis); (Zuidn.) knoopkruid (centaurea jacea).
IJZERKRUIDACHTIGEN, v. my. eene plantenfamilie.
welke veel overeenkomst heeft met de familie der
lipbloemigen, en waarvan maar eene soort, het
ijzerkruid, in Nederland gevonden wordt (verbena-

ceeen).
IJZERMAAL, v. (Zuidn.) eene vlek van ijzerroest.
IJZERMAALSPLEK, v. (-ken), (Zuidn.) ijzerplek.
IJZERMARMER, o. basalt; o. (-en), geneesmiddel, waarin ijzer- of staaldeelen komen:
v. (-en), groef in de aarde, waaruit ijzererts
wordt gehaald.
IJZERMIRT, v. (-en), (plantk.)
IJZEROER, o. een phosphorus bevattend ijzererts.
dat vooral in vlakke landstreken, in dalen en in
moerassige oorden, op geringe diepte onder de oppervlakte der aarde voorkomt; men noemt het ijzeroe•
oak zodenUzersteen, en onderscheidt het in nioer asof moddererts, I- of weide-erts, en poelerts ; I, et ijzer-

oer Levert zeer geed yLtijzer.
IJZEROKER, v. aardachtige ijzersteen : roode, gele,
aardachtige roode, gele, bruine
ijzersteen.
IJZEROXYDE, ...OXYDULE, o. (scheik.) verbinding
van ijzer met zuurstof; zwarelz qr uzeroxyd ale. ijzervitriool, groen -vitriool, koperrood;
o. sebeik.l hamerslap.
IJZERPAPIER. o. (Zuidn.) sehunrpapier. papier met
iizertijd.
ijzervijlsel belijmd;
IJZEFIPLEK, v. (-ken), ijzermaal, vlek van ijzerroest.

bruine ijzeroker,

IK-EN:JIJ-STEEK.
IJZERPLETTER, m. (-s), werktuig om ijzer to pletten: ...PLETTERIJ, v. (-en), fabriek waar het ijzer
geplet wordt.
IJZERPROEF, v. (-yen), onderzoeking van het ijzer;
(oudt.) zeker godsoordeel, waarbij de beschuldigde
een gloeiend ijzer in de hand moest dragen, een
gloeienden ijzeren handschoen moest aantrekken,
of blootsvoets over gloeiende ploegijzers moest loopen, waarna de geschroeide hand of voet door den
priester omwonden, het omwindsel verzegekl on na
drie dagen losgemaakt werd. Waren de gekwetste
deelen onbeschadigd, zoo werd de beschuldigde voor
onschuldig verklaard; was het tegendeel 't geval,
zoo verklaarde men hem voor schuldig en werd Lij
gestraft.
IJZERRIJK, bn. rijk aan ijzer: ifterreke ertsen.
IJZERROEST, o. de gewone naam voor tzeroxydehydraat.
IJZERSAFFRAAN, v. ijzeroker; ...SCHOOT, o. kleine
korrels en brokjes ijzer; ...SCHUIM, o. schuim van
ijzer dat gesmolten wordt; ...SINTELS, m. my.
(scheik.) zeker mineraal, eene verbinding van zwavel-, arsenigzuur en ijzer ; ...SLAG, o. hamerslag:
wat onder het smeden van het ijzer afvliegt;
...SLAKKEN, v. my. eene glasachtige massa, bij
het smelten der ijzerertsea in de hoogovens gevormd,
door eene verbinding der aardstoffen van het gangSteen (niet metaalhoudende steenstukken) met de
vloeistoffen of vloeimiddelen: kalk, mergel, klei,
kwarts, vloeispaath enz., die bij het ijzererts zijn
gevoegd om de smelting te bevorderen.
IJZERSMEDERIJ, v. (-en), plaats waar het ijzer
gesmeed wordt; ...SMELTERIJ, v. (-en), inrichting
waar het ijzer gesmolten wordt: ...SMET, v. (-ten),
roestvlek ; ...SMID, m. (...smeden), bewerker van ijzer;
...SPAATH, o. een ijzererts, sideriet of spaathijzersteen.
IJZERSTEEN, v. als stofn., m. (-en), als voorwerpsn.
een soort van bergsteen met veel ijzererts: roode
ifzersteen, ijzeroxyde; bruine ffrersteen, ijzeroxydehydraat; gele Uzersteen, ijzeroker : eene aardachtige
bruingele stof; ...STEENTEGEL, m. (-s), zeer hard
gebakken steenen tegel voor trottoirbestrating.
IJZERSTERK, bn. zeer sterk.
IJZERTIJD, m. ...TIJDPERK, 0. ijzerperiode, dat
tijdperk in de menschelijke ontwikkeling, waarin
men metalen uit moeilijk te zuiveren ertsen (vooral
ijzer) leerde winnen.
IJZERVARKEN, o (-s), (veroud.) egel.
IJZERVAST, bn. zeer vast, pinkvast.
IJZERVERKOOPER, m. (-5), hij die ijzer verkoopt;
...VIJLSEL, o. wat bij het vijlen van be: ijzer afvalt;
...VITRIOOL, o. zwavelzuur ijzeroxydule, koperrood;
...VONK, v. (-en), vonk van gloeiend ijzer; ...VRETER, m. (-5), (fig.) voorvechter, vechtersbaas; _WAREN, v. my. van ijzer gemaakte voorwerpen; ...WATER, o. ijzerhoudend water; ...WEEK, o. (-en),
allerlei ijzeren voorwerpen; m. (-s),
winkel, waar ijzerwaren worden verkocht; ...ZOUT,
0. (scheik.) verbinding van ijzer met een of ander
zuur; o. (scheik.) eene schoone roode-kerskleurige vloeistof, die bereid wordt door ijzeroxyde
te vermengen met vloeibare potasch en er dan
ch7o ,Drgas doorheen to drijven.
IJZIG, bn. (-er, -st), met ijs bedekt; zeer, scherp
koud ; hij cil door 't ijzig noord. near 't zenyearl
oosten been; een ijzige noordenzeind; (fig., van aardappels) glazig; (ook) ijzingwekkend: he, hoe ijzig.
—IJZIGHEID, v.
IJZINGWEKKEND, bn. (-er, -st), wat doetijzen: een

ijzingwekkend rerhoal.
0.: het ik; clot ongelukkige eigen
IK, pers. vnw.
tn . eefle ilo, mijn
', die ongelnkkige zelfzucht : 1}2
beste vriend, mijn eclItL'enoot. de personn. wiens
uiterlijk met bet miThe overeenkomt. IKHEID, v.
persoonlijkl]eid.
IK-EN-JIJ-STEEK, m. (...steken), (naaist.) eggesteek,
tafellakensteek.

IKKER.
IKKER, m. (- s). Zie bet betere NIKKER.
IKKERIG, bn. (-er, -st), trotsch, hoovaardig.
IKKERIJ, ...SCHAP, v. hoogmoed.
ILIADE, v. Zie ILIAS.
ILIAS, m. (Iliaden), naam van het heldendicht van
Homerus, waarin hij den Trojaanschen oorlog bezingt, aldus geheeten naar Ilium, d. i. Troje.
ILLEGAAL, bn. (...galer, -st), onwettig, onrechtmatig, wederrechtelijk.
ILLEGALITEIT, v. ( - en), onwettigheid, onrechtmatigheid.
ILLEGITIEM, bn. (-er, -st), onwettig, -lijk; onecht,
buiten echt verwekt.
ILLEGITIMITEIT, v. onwettigheid, afstamming uit
een illegitiem huwelijk.
ILLIBERAAL, bn. (...raler, -st), onedel; bekrompen,
karig; niet vrijzinnig.
ILLIBERALITEIT, v. onedelmoedigheid,bekrompenheid, karigheid, onvrijzinnigheid.
ILLICITE, bn. ongeoorloofd. verboden.
ILLICO, bw. terstond, dadelijk.
ILLIQUIDE, bn. nog niet verefi'end, nog niet te vereffenen (b. v. eene rekening).
ILLUDEEREN, (illudeerde, heeft geIlludeerd), eig.
met lets spelen, schertsen; hoonen, bespotten, voor
den gek houden; verijdelen; ontwijken.
ILLUMINATEN, m. my. verlichten: naam van vier
onderscheidene genootschappen : dat der alombrados
in Spanje op het eind der 16de eeuw ; dat der Guerinets
in Frankrijk omstreeks 1634 (dwepers en geestenzieners); in de 2de helft der 1Sde eeuw eene vereeniging van mvstieken in Belgic; inz. de illuminatenorde, 1 Mei 1776 door Weishaupt, hoogleeraar
te Ingolstadt gesticht, doch 22 Juni 1784 aanvankelijk en 2 Maart 178i bepaald door den keurvorst
van Beieren ontbonden. Haar doel was : bevordering
van godsdienstige en staatkundige verlichting door
onderrnijning van het kerkelijk leerstellig geloof,
door verbreiding van het deIsme of den natuurlijken
godsdienst enz.
ILLUMINATIE, v. (-s, -ten), feestelijke verlichting;
kleuring van platen.
ILLUMINEEREN, (illumineerde, heeft gelllumineerd),
feestelijk verlichten; kleuren, met kleuren afzetten
(pl aten).
ILLUMINEERGLAS, o. (...glazen), glas om te illumineeren, vetpotje.
ILLUSIE, v. (-5, -sien), verblinding, begoocheling;
zinsbedrog; hersenschim; maak u geene illusion,
verwacht geen dingen, die niet gebeuren kunnen.
ILLUSOIR, bn. bedriegelijk, denkbeeldig: dat voor-

deel is slechts 'illusoir.
opheldering, verklaILLUSTRATIE, v. (-s,
ring; glans; plaatwerk; (fig.) persoon die luister
over zijn land verspreidt; de buiteniandsche illustragen, de Fransche, Engeische, Duitsche enz.: tijdschriften met platen.
ILLUSTRE, bn. voortreffelijk, uitstekend; doorluchtig.
ILLUSTREEREN, (illustreerde, heeft ge'illustreerd),
ophelderen, verklaren; glans, luister (aan lets) bijzetten; verheerlijken; met afbeeldingen voorzien
(een boek) : eene geillustreerde uitgare van Tan Lennep.
ILOOT, m. (...oten). Zie HELOOT.
IMAGINAIR, bn. bw. denkbeeldig, hersenschimmig,
ingebeeld, vermeend; (algebra) imaginaire grootheid,
ook wel ingebeeide, of onbestaanbare grootheid
genoemd: de vierkantswortel uit negatieve getallen;
imaginaire winst, denkbeeldige winst, waarvoor zich
de koopman mag verzekeren bij goederen over zee.
IMAGINATIE, v. inbeelding, verbeeldingskracht.
IMAGINEEREN, ZICH (imagineerde zich, heeft
zich gelmagineerd), uitdenken, zich voorstellen, zich
inbeelden.
IMAM, m. (-5), (Arab.) eig. opperste, eerste enz.:
it z. weleer de beheerscher van Yemen in Gelukkig
Ai abie; de worst van Maskat aan de Perzische
golf; de twaalf imams van Irak: de nakornelingen

IMMERSIE.

747

van Ali, wier heerschappij te Medina naast het
kalifaat bestond; verder: een Turksch priester en
schriftgeleerde, het hoofd eener moskee enz.
IMAMAAT. o. het ambt van eersten moskeepriester
en geestelijk rechter.
IMBECIEL. bn . stompzinnig, onnoozel, wezenloos.
IMBECILITEIT, v. beperktheid van geestvermogens,
wezenloosheid, onnoozeiheid, stompzinnigheid.
IMITATIE, v. (-5, -tiai), navolging, nabootsing.
nadperij, het nagevolgde, kopie.
IMITEEREN, (imiteerde, heeft ge'imiteerd), navolgen, nabootsen, naapen.
IMKER, m. (-s), bijenhouder, van het oude imme,
honingbij.
IMMANENT, bn. inwonend, innerlijk 'bijblijvend;
aanklevend; het tegenovergestelde van transcendent.
IMMANUEL. rn. d. i. God met ons: de naam, dien
het kind moest dragen, dat geboren zou worden
binnen het tijdsbestek, aan Achaz aangewezen als
dat der verlossing van Jeruzalem (Jes. VII :14). De
naam is in zijne beteekenis ten voile op Jezus
Christus toepasselijk, geiijk hem die dan ook, voornamelijk in vele kerkliederen, gegeven wordt.
IMMATERIALISME, ...MUS, o. leer der onstoffelijkheid, leer van de geestelijke nattily: der ziel.
IMMATERIALIST, m. (-en), voorstander, belijder,
verdediger der onstoffelijkheidsleer.
IMMATERIEEL, bn. onstoffelijk, onlichamelijk.
IMMATRICULEEREN. (immatriculeerde, heeft geImmatriculeerd), inschrijven in do matricula [Hoogd.
Matrikel, Fr. matricule, naamlijst, naamrol, register
van de leden. waaruit een genootschap, eene societeit enz. bestaat], opnemen als lidmaat; zich laten
immatriculeeren, ale lidmaat opgenomen worden (bij
een kerkgenootschap); de geImmatriculeerden, de
lidmaten.
IMMATURITEIT, v. onrijpheid: de immaturiteit in
aanmerkiny genomen, overwegende, dat hij (of zij)
nog niet oud genoeg is om...
IMME, v. (-n), bij, honigbij; imonen houden. Zie
IMKER.
IMMEDIAAT, bn. bw. onmiddellijk, rechtstreeksch,
rechtstreeks, zonder tusschenkomst van eenen
derde.
IMMEDIATISEEREN, (imrn ediatiseerde, heeft geImmediatiseerd), onafhankelijk maken.
IMMEKER, m. (-8), bijenhouder. Zie IMKER.
INMENKORF, m. (...von), ...STAL, m. (-len), bijenkorf.
IMMENSITEIT, v. onmetelijkheid.
IMMENSURABILITEIT, v. onmeetbaarheid.
IMMER, bw. ooit, altoos, altijd; telkens, steeds,
aanhoudend; van dag tot dag; door alle tijden been:
hij zal zijne heginselen immer getrouw blilven; immer
hetzelfde; roar immer.
IMMERGROEN, o. (plantk.) duizendschoon, hanekam, fluweelkam.
IMMERMEER, bw. (w. g.) immer, voortdurend,voor
altijd: Ilij u immermeer getrouw.
IMMERS, bw. toch: gij komt immers morgen? dat
is immers niet wear ? (voegw. bw. ter verbinding
van twee zinnen, waarvan de tweede den grond of
de oorzaak inhoudt van hetgeen in den eersten beweerd wordt) want : terecht stellen vele ouders prUs

op het onderwijs hunner kinderen; immers door het
onderwijs wordt het verstand der kinderen ontwikkeld
en hun geest versierd met nuttige kundigheden.
IMMERSCHOON, v. (-en), eene soort van tulp.
IMMERSIE, v. (-5, ...sien), het begin der bedekking
van een hemellichaam door een ander, of de schaduw
er van, voor het oog des waarnemers. Zoo hoot het
oogenblik, dat de maanschijf eene ster beclekt, dat
der immersie; het oogenblik, dat de ster van achter
de maanschijf to voorschijn komt, dat der emersie.
Evenzoo heet, bij het begin eener maaneclips, immersie het begin der intrede van de maan in den schaduwkegel der aarde. Het spraakgebruik echter
noemt immersie en emersie alleen, wanneer er. door
eene geheele of gedeeltelijke verdwijning van het
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lichtgevend lichaam, eene werkelijke ontstentenis
plaats heeft van het aan de aarde toegeworpen
licht.
IMMIGRANT, m. (-en), landverhuizer, die reeds in
een vreemd land gevestigd is; hij, die zjjn land verlaat
om zich in een ander land neer te zetten, heet met betrekking tot het eerste emigrant, met betrekking tot
het laatste immigrant.

v. (-s, -tien), landverhuizing, vestiging in een land (met betrekking tot het land, waar
men zich vestigt).
IMMINENT, bn. (-er, -st), nakend, dreigend; het
IMMIGRATIE,

eminente hoofd van den Staat stelde zich aan een
imminent gevaar bloot.
IMMISSIE, v. (-s, ...si6n), gerechtelijke toewijzing.
IMMOBIEL, bn. (-er, -st), onbeweeglijk.
IMMOBILIEN, v. mv. immobilair eigendom, onroe-

rende vaste goederen (landerijen, huizen enz.).
IMMOBILITEIT, v. onbeweeglijkheid.
IMMODERAAT, bn. (...rater, -st), onmatig, overdreven.
IMMODEST, bn. (-er, -st), niet passend, onwelvoeglijk; niet bescheiden.
IMMOLEEREN, (immoleerde, heeft geImmoleerd),
opofferen.
IMMORAAL, bn. (...raler, -st). Zie IMMOREEL, dat
de voorkeur verdient.
IMMORALITEIT, v. onzedelijkheid.
IMMOREEL, bn. (-er, -st), onzedelijk, zedeloos.
IMMORTALITEIT, v. onsterfelijkheid
IMMORTELLE, v. (-n), naam voor verschillende
planten, vooral uit de familie der composieten, wier
„bloemen" uit strooachtige bladeren bestaan, die
bij het drogen niet veranderen: Wilde immortelle
of stroobloem (helichrysum arenarium), gele immortelle (helichrysum orientate); een krans van immortellen (een immortellenkrans).
IMMUNITEIT, v. (-en), ontheffing van openbare
lasten, vrijdom van rechten, voorrecht; kwijtschelding van afkeuringsteekens (op de gymnasia); onvatbaarheid voor een infectie-ziekte.
IMMUUN, bn. onvatbaar voor een infectie-ziekte.
IMPARDONNABEL, bn. (-er, -st), onvergeeflijk, onverantwoordelijk.
IMPARTIAAL, bn. (...tialer, -st), onpartijdig, niet
eenzijdig.
IMPARTIALITEIT, v. onpartijdigheid.
IMPASSIBILITE1T, v. ongevoeligheid, onvatbaarheid
voor lijden; (fig.) het terugstootende (in iem.), gestrenge ernst.
IMPEDIEEREN, (impedieerde, heeft gelmpedieerd),
verhinderen, beletten, belemmeren.
IMPEDIMENT, o. (-en), verhindering, hinderpaal, belemmering, beletsel.
IMPENDEEREN, (impendeerde, heeft geImpendeerd),
aanwenden, te koste leggen.
IMPENETR ABEL, bn. (-er, -st), ondoordringbaar; ondoorgrondelijk, onnaspeurbaar; waterdicht.
IMPENETRABILITEIT, v. ondoordringbaarheid; ondoorgrondelijkheid.
IMPENSEN, v, my. kosten, uitgaven, onkosten.
IMPERATIEF, IMPERATIVUS, m. (...tieven),(taalk.)
gebiedende wijs; (wijsb.) categorische imperatief, het
onvoorwaardelijk zedengebod, ook moralische, practische, onbepaalde imperatief geheeten ; (iron.) de stok.
IMPERATIEF, bn. (...ver, -st), gebiedend, gelastend,
bevelenderwijs.
IMPERATOR, m. (-5), (Rom. gesch.) titel die eertijds
aan de zegevierende veldheeren gegeven werd, wanneer zij hun zegepralenden intocht in Rome deden,
maar die door hen daarna weder werd afgelegd.
Toen Julius Caesar zich echter van een bijna onbeperkt gezag in Rome had meester gemaakt, werd
hem door den Senaat ook den naam van Imperator
gegeven. Het woord verloor daardoor zijne oorspronkelijke beteekenis en kreeg die van oppermachtig
bestuurder. in welken zin het ook aan de latere
keizers gegeven werd.

IMPERATORINE, v. (scheik.) zekere extractiefstof
in den meesterwortel.
IMPERATORISCH, bn. gebiedend; keizerlijk.
IMPERCEPTIBEL, bn. (-er, -st), onmerkbaar, niet
waar to nemen.
IMPERFECT, bn. onvolmaakt, niet voltooid, gebrekkig.
IMPERFECTIE, v. onvolkomenheid, gebrek.
IMPERIAAL, bn. keizerlijk ; statelijk, heerlijk; im-

periaal papier, papier van het grootste formaat;
imperiaal water, zeker gedistilleerd water: een

schoonheidsmiddel.
IMPERIAAL, v. (...rialen), het met zitplaatsen voorziene bovendeel van eene reiskoets, diligence enz.,
bedhemel; kinbaardje; zekere bloem : keizerskroon
(fritillaria imperialis).
IMPERIAAL, m. (...rialen), de groote drukletter IA)
de Duitschers; eene Russische gouden munt: vroeger een stuk van tien roebels, nu, sedert 1817, van
drie en vijf roebels; (gesch.) de imperialen of imperialisten, de keizerlijken.
IMPERIAAL, o. een verkoelende drank, bereid uit
water, suiker, citroenschillen en cremortart; het
imperiaal-spel: een kaartspel, dat veel naar het
piketten met 2 personen gelijkt.
gebiedend, heerschIMPERIEUS, bn. (...zer,
zuchtig.
IMPERIUM, o. in het algemeen: bevel, heerschappij;
opperheerschappij, oppermacht; rijk, keizerrijk; een
imperium in imperio, eene macht in eene macht
(b. v. het gezag der Kerk zich mengende in het
staatsgezag).
IMPERMEABEL, m. (-s), mantel waardoor het water
niet heendringt; regenjas.
IMPERTINENT, bn. (-er, -st), onbehoorlijk, ongeschikt; onbeschaamd, overmoedig, brutaal.
IMPERTINENTIE, v. (-5), onbetamelijkheid, onbeschoftheid; overmoed, ik laat mij van u geeneimpertinenties zeggen (niet beleedigen).
IMPETRANT, m. (-en), (recht.) eischer; verzoeker.
IMPETREEREN, (impetreerde, heeft geImpetreerd),

eischen, klagen, verzoeken, vorderen.
IMPETUEUS, bn. (...zer, -t), onstuimig, luidruchtig.
IMPETUOSITEIT, v. onstuimigheid, drift.
IMPIETEIT, v. (-en), goddeloosheid, snoodheid, zonde.
IMPITOYABEL, bn. (-er, -st), onmeedoogend, hard-

vochtig, onbarmhartig.

IMPLACABEL, bn. (-er, -st), onverzoenlijk; onverzoenbaar.
IMPLICATIE,

v. (-s, ...tien), verwikkeling, ver-

warring.
IMPLICEEREN, (impliceerde, heeft ge-impliceerd),
verwikkelen, (iem.) betrekken (in eene zaak).
IMPLICIET, bn. mede in betrokken, van zelf, stilzwijgend er in begrepen.
IMPLORANT, m. (-en), aanzoeker (om hulp enz.),
klager, eischer.
IMPLOREEREN, (imploreerde, heeft gelmploreerd),
afsmeeken (hulp), aanzoek doen (bij iem. om iets).
IMPONDERABILIEN, ...LIA, o. mv. (nat.) onweegbare vloeistoffen. [Volgens de vroegere meening de
oorzaak van de warmte-, licht-, electrische en mag-

netische verschijnselen].
IMPONEEREN, (imponeerde, heeft gelmponeerd),
opleggen (b. v. het stilzwijgen aan achting,
eerbeid, ontzag inboezemen, zich van de gemoederen
meester maken. ze overweldigen.
IMPOPULAIR, bn. (-der, -st), niet in achting, niet bemind bij het volk; te hoog, te verheven voor het Yolk.
IMPOPULARITEIT, v.; zone impopulariteit is groat,
het yolk heeft eenen afkeer van hem, wil niets van
hem weten.
IMPORT, m. in voer van koopwaren uit het buitenland. IMPORTEY, mv. (kooph.) invoerartikelen.
IMPORTABEL. bn . (-er, -st), invoerbaar, wat ingewarden.
voerd
IMPORTANT. bn. (-er, -st), gewiehtig, belangrijk,
van belang

IMPORTANTIE.
IMPORTANTIE, v. belangrijkheid,

gewicht: aanzien,

invloed.
IMPORTATIE, v. goederen-invoer.
IMPORTEEREN. (importeerde, heeft

geimporteerd),
vreemde waren invoeren; van belang zijn: deze zaak
importeert nab weinig, ik stel er weinig belang in.
IMPORTEUR, m. (-s), hij die er zijn beroep van
maakt, goederen uit het buitenland te betrekken.
IMPORTUNEEREN, (importuneerde, heeft geimportuneerd), lastig vallen, ongelegen komen.
IMPOSANT, bn. (-er, -st), ontzaginboezemend, eerbiedwekkend.
IMPOSEEREN, (imposeerde, heeft geimposeerd). Zie
IMPONEEREN en IMPOSTEEREN.
IMPOST, m. (-en), belasting, accijns op voorwerpen
van verbruik ; -verbruiksbelasting ; rechten ; (bouwk.)
uitstekende rand, waarop de boog van een gewelf
rust.
IMPOSTEEREN, (imposteerde, heeft gelmposteerd),
,belasten; een impost leggen op, heffen van.
IMPOSTLIJST, v. (-en), (bouwk.) impost.
IMPOSTMEESTER, m. (-5), ontvanger der belastingen, belastinggaarder.
-

IMPOTENT, bn. (-er, -st), onvermogend, onmachtig,
onbekwaam; ziek, sukkelende ; verminkt, gebrekkig, lam.
IMPOTENTIE, v. mannelijk onvermogen onmacht
om kinderen te verwekken (impotentia conjugalis);
onbekwaamheid ; onbevoegdheid ; zwakte.
IMPRACTICABEL, bn. (-er, -st), ondoenlijk, onuitvoerbaar ; onbegaanbaar (van eenen weg); moeilijk
te behandelen; wonderlijk in den omgang, oiiverdraaglijk.
bevruchting, beIMPR(A)EGNATIE, v. (-s,
zwangering ; (scheik.) verzadiging, oplossing.
IMPR(A)EGNEEREN, (impraegneerde, heeft gelmpraeg,neerd), bevruchten; doen doortrekken, inpersen: creosootolie in bout impregneeren; (scheik.) ver.zadigen, oplossen.
bn. onverjaarbaar (van
IMPR(A)ESCRIPTIBEL,
schuldvorderingen enz.).
IMPRATICABEL, bn. (-er, -st), onuitvoerbaar, ono enlij k.
verwensching, vloek.
IMPRECATIE, v. (-5,
IMPRESARIO, m. (-'s), ondernemer, inz. ondernemer
van concerten, opera's enz.
indruk ; invloed.
IMPRESSIE, v. (-s,
IMPRESSIEF, bn. (...ver, st), indrukmakend, indrukwekkend; krachtig.

IN.
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1844; ook dr. H. R. de Breuk, geb. te Haarlem, 26
Sept. 1814, overt. te Gouda, 24 Sept. 1861, bezat in hooge
mate de zeldzame gave der improvisatie, waarvan
meermalen de schitterendste bewijsen gaf.
IMPROVISATRICE, v. (-s), spreekster
dichteres

voor de vuist.

IMPROVISEEREN, (improviseerde, heeft geimproviseerd), in het algemeen het zonder voorafgegane
voorbereiding voordragen van eene geregelde gedachtenreeks over een bepaald onderwerp; in het
bijz. het voor de vuist uitspreken of ook wel zingen
van gedichten.
IMPROVISTE (A L'), bw. onvoorbereid, onverwachts,
plotseling.
IMPRUDENT, ,bn. onvoorzichtig.
IMPRUDENTIE, v. (-5,
onbeschaamdheid,

schaamtelooshei d.
IMPUGNA TIE,

v. (-s, ...tier), bestrijding, aanvech-

ting, aantasting, wederstreving.
IMPULS, m., IMPULSIE, v. aandrift, stoot, drang,
prikkel, a ansporing, beweeggrond.
IMPULSIEF, bn. aandrijvend, prikkelend, opwekIMPUNITEIT,

v. straffeloosheid, het uitblijven der

straf.
IMPUTABEL,

bn. toerekenbaar.

IMPUTATIE, v. (-s,
toerekening; aantijging;
opheffing, vereffening van wederzijdsche vorderingen.
IMPUTEEREN,

(imputeerde, heeft gelmputeerd),

toerekenen (iets aan iem.), ten laste leggen, aantijgen, wijten, de schuld geven.
IN, vz. van plants: om een zich bevinden in of
een komen binnen eene besloten ruimte aan te duiden : hij is in huis; hij woont in de stad; zip stand in

de deur; duizenden insecten dansten in de zoele lentelucid; zij goat in een klooster; de bliksem sloeg in den
toren; tien voet in de hoogte; het schip is in zee;
—okvaniets,da lspatsgedachtwordt:
in den
sin. in het hoofd hebben: hij heeft in de twintig koeien,
tusschen twintig en dertig; —
van tijd om een geschieden binnen zekere tijdsruimte uit te drukken: in de kerstweek; in den zomer;
zij deed het in hare jeugd; in den nacht van 4 Augustus 176'9 (vgl. op den dag van den slag van Waterloo);

zi] blecen been tot diep in den nacht (vgl. laat op den
dag); in twee dagen kan hij bier zijn, binnen den tijd
van ; zij is in de dertig, tusschen dertig en veertig

eigenl. het worde gedrukt,

jaar and; —
ter uitdrukking van een toestand waarin iem. of
iets is, of eene wijze waarop iets geschiedt: in arren

o. de vergunning of goedkeurende handteekening
van den censor voor den druk van een boek ; ook
-de op de drukproef geschrevene toestemming des
correctors tot het afdrukken van het blad.

moede handelen; in crede leven; in de boosheid wandelen; de stad was in rep en roer; de boomen staan
in bloei; hij is in de war; in 't geheini iem. tegenwerken; in 't openbaar verkoopen; in sijde gekleed gaan;

IMPRIMATUR, (boekdr.)

IMPROBABEL, bn. (-er, -st), onwaarschijnlijk.
IMPROBANT, bn. niet bewijzend.
of keuring.
IMPROBATIE, v. (-s,
IMPROBEEREN, (improbeerde, heeft geImprobeerd),

taken, afkeuren, verWerpen.
IMPROBITEIT, v. oneerlijkheid, slechtheid, godde-

loosheid.
IMPRODUCTIEF,

bn. (...ver, -st), niet voortbrengend,

niets opleverend, onvruchtbaar, schraal.
IMPROFITABEL, bn. onvoordeelig, geen genot of
voordeel verschaffende.
IMPROMPTU, o. (-'s), iets, dat zonder voorberei.ding, voor de vuist is gemaakt. eene snel opgevatte,

zinrijke gedachte, fijne of schrandere scherts, extempore; soms ook een onverwacht, even vlug beraamd,
als ten uitvoer gebracht feest, zeer snel bereide
maaltijd enz.
IMPROVISATIE, v. (-s, ...tien), voor de vuist gemaakt
•dichtstuk, niet vooraf op schrift gestelde toespraak
•of redevoering.
IMPROVISATOR, m. (-s, -en), dichter spreker voor
•de vuist; onder de improvisatoren onzer eeuw verdient

.als een der uitstekendste genoemd te worden Willem
ale Clercq, geb. te Amst. 12 Jan. 1795, overt. 4 Febr.

—okvanhetosanv e niuwetosand:

in vervulling gaan; in tweeen deelen; iets in (aan)
flarden scheuren; in (aan) stukken breken; — ook ter

uitdrukking van het middel waardoor, of den vorm
waarin iets is of geschiedt: in goud betalen; in olie

schilderen; een boek in folio; in gelijkenissen spreken; —

ter uitdrukking van de zaak met betrekking
waartoe of ten opzichte waarvan eene werking
plaats heeft of een toestand bestaat: hij handelt in
'User; hij werkt in goud; 110 steunt hem in zijn strevan; berosten in zUn lot; hij is zijn gelijke in kracht,
zijn meerdere in rang; hi). is hem in kennis vooruit;
h is ver in het Latin;

ter uitdrukking eener gelijktijdige handeling, bij:
in het loopen viel hy, in 't vertalen maakte hU nog al
wat fouten, —
in den wind (op), tegen den wind, vgl. invliegen
op iem. enz. —
bw. hij liep het huis in, was er eerst buiten; ik
ben er in, ik ben binnen; dat wil er mij niet in,
dat kan ik niet gelooven; hij is er in, ingeloot; hebt
ge de poeder al in? ingenomen ; ik heb dat boek er in,

in het hoofd, ik ken den inhoud.
IN in scheidbare samenstellingen met een werkw.
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tredend (klemtoon op in), beteekent: binnen zekere
ruimte, naar binnen (vgl. inzitten, indringen), of ineen
(vgl. inzakken), waaruit zich dan weer verschillende
andere beteekenissen hebben ontwikkeld, als: in
zijn bezit krijgen, verkrijgen (vgl. innemen), kleiner
worden (vgl. inbakken), (eenen afstand) kleiner maken (vgl. inrijden, inroeien, enz.); —
in samenstellingen met bn. en bw. doet het den
dienst van versterkende partikel met de bet. tot in
het binnenste toe, geheel en al, in hooge mate (inkoucl,
ingierig, enz.).
IN: in abstracto, in het algemeen, op zichzelf beschouwd ; in blanco of blanco, wit, onbeschreven, oningevUld; in bonis, bij kas, gegoed; in calculo, in de
berekening, in getal; in cas van, in geval van: in
cas van moord, overtreding; in casu, in casum, in
geval, in deze zaak; in causa, in de rechtszaak; in
concreto, in een bepaald geval, in werkelijkheid; in
continentie, dadelijk, op staanden voet, onverwijld;
in corpore, gezamenlijk ; in culpa, strafbaar, schuldig;
in curia, op het raadhuis, voor het gerecht; in deposito, in bewaring; in dorso, op de keerzijde, op den
rug (van wissels enz.); in dubio, in twijfel, te betwijfelen; in duodecimo, boekformaat van 24 bladzijden
per vel; in duplo, dubbel, twee; in efiigie, in beeltenis: in effigie verbranden; in extenso, volledig, uitvoerig; in facto, door de daad zelve, eigenmachtig;
in favorem, ter gunste; in fidem, ter bevestiging, ten
waarborg; in flagranti facto of delicto, op heeter
daad; in folio, in het boekformaat van 2 bladen of
4 bladzijden per vel; 't was er in folio, in orde, uitmuntend goed, uiterst plezierig, enz.; 't is een gek
in folio, een groote gek; in forma, in den (behoorlijken) vorm; in honorem, ter eere, uit achting; in
ipso termino, op den vastgestelden dag; in loco, op
de plaats, ter behoorlijke plaatse; in majorem (Dei)
gloriam, tot meerdere eere (Gods); in memoriam, ter
herinnering; in mandatis, in last, aJs bevel; in margine, op den rand of kant (van een blad); in natura,
in natuur, in den natuurlijken toestand; giften in
geld en in natura (in de voortbrengselen zelf en
niet in de waarde daarvan); in nomine, in naam;
in nomine Dei, in den naam Gods; in nostri casu, in
ons (tegenwoordig) geval; in obscuri, in het verborgen, ongemerkt; in octavo, in het boekformaat van
8 bladen of 16 bladzijden per vel; in optima forma,
in den besten vorm, volkomen; in originali, in het
oorspronkelijke schrift, in handschrift; in pace, in
vrede; in parenthesi, tusschen haakjes, tusschen beide,
terloops; in perpetuum, voor altijd; in petto, in de
burst, in den zin; in gereedheid, in voorraad; iets in
petto houden of bewaren (tot gelegener tijd); in pleno,
in voile vergadering; in pontificalibus, in feesttooi, in
priesterlijke ambtsbekleeding: in praxi, in de uitoefening, in 't gewone leven; in purls naturalibus,
geheel naakt; in quantum de jure, voor zoover de
rechten het veroorloven; in salve, in zekerheid; in
sedecimo, in het boekformaat van 16 bladen of 32
bladzijden per vel; in solidum, alien voor emn en
een voor allen (b. v. berg blijven, in de kosten veroordeeld warden); in spe, in hoop, toekomstig: in
statu quo, in den tegenwoordigen toestand; in summa,
in het geheel, te zamen genomen; in suspenso, in
twijfel, niet uitgemaakt, hangende; in termino, op
den bepaalden dag of termijn: in triplo, in drievoudig afschrift, in usu, gewoon; in gebruik; in vicem,
wederkeerig, onderling.
INACCESSIBEL, bn. ontoegankelijk, ongenaakbaar.
INACCURAAT bn. onnauwkeurig, slordig.
INACHTNEMING, v. waarneming; zorg (voor lets);
opvolgim2;, nakoming: met inachtneming van art. 50

can het Bnrgerlijk, Welboek.

INACTIEF, bo. werkeloos. ledig, in rust.
INACTIVITEIT, v. werkeloosheid, staat van rust..
INASEMEN, (ademde in. heeft ingeademd), met den
adem naar binnen brengen: e,ne cerpeste Milt inademen. INADEIING. v. (-en), het inademen; ademaeleintocht.

INADVERTENTIE, v. onachtzaamheid, achteloos-

heid, nalatigheid, zorgeloosheid, het verzien.
INAKKEREN, (akkerde in. heeft ingeakkerd), (Zuidn.)
inploegen : het onkruid inakkeren.
INALIENABEL, bn. onvervreemdbaar.
INALTERABEL, bn. onveranderlijk, niet aan bederf
onderhevig.
INAMOVIBEL, bn. onafzetbaar, onherroepelijk.
INAMOVIBILITEIT, v. de onafzetbaarheld van ambtenaren.
INANITEIT, v. ijdelheid, nietigheid.
INANITIE, v. uitputting, afmatting, krachteloosheld; hongerdood.
INANKEREN, (ankerde in, heeft ingeankerd), ankers.
in eenen muur bevestigen. INANKERING, v. het
inankeren : recht van inankering in eens anders muur.
INAPPELLABEL, bn. onbevoegd tot, niet vatbaar
voor hooger beroep.
INASEMEN, (asemde in, heeft ingeasemd). Zie IN-

ADEMEN.
INATTENTIE, v. onoplettendheid, achteloosheid,.
nalatigheid.
INAUGURAAL, bn. de inwijding betreffende: een.

inauguraal geschrift; eene inaugurale rede, rede bij

de aanvaarding van het hoogleeraarsambt gehouden.
INAUGURATIE, v. (-s,
plechtige bevestiging
in eene waardigheid, inwijding.
INAUGUREEL, bn. Zie INAUGURAAL.
INAUGUREEREN, (inaugureerde, heeft geInaugureerd), plechtig bevestigen, inwijden.
INBAAR, bn. invorderbaar, wat met recht kan geeischt worden: inbare schulden.
INBAKENEN, (bakende in, heeft ingebakend), met
bakens inperken. INBAKENING.
INBAKEREN, (bakerde in, heeft ingebakerd), in
luiers wikkelen: een kind inbakeren; (fig.) warm

kleeden, warm instoppen: ge moogt den jongen wel
warm inbakeren, als gij hem buiten stuurt. ZICH
INBAKEREN, zich warm kleeden: men moet rich.
's winters warm inbakeren. INBAKERING, v. het,

inbakeren.
INBAKKEN, (bakte in, is ingebakken), door bakken
in grootte verminderen, inkrimpen: het eene deep
bakt meer in dan het andere. INBAKKING, v. het.
inbakken.
INBALKEN, (balkte in, heeft ingebalkt), balken in
eenen muur bevestigen. INBALKING, v. het inbalken: recht van inbalking in eens anders muur.
INBALSEMEN, (balsemde in, heeft ingebalsemd),
met balsem insmeren; een inbalsemen, toebereiden om het tegen verrotting te bewaren.INBAL
SEMING, v. het inbalsemen.
INBANNEN, (bande in, heeft ingebannen), (kaartsp.)
met een troef een slag winnen.
INBARSTEN, (barstte in, is ingebarsten), met een.
barst, met geweld indringen; verder bersten. INBARSTING, v. het inbarsten.
INBEELDEN, (beeldde in, heeft ingebeeld), (w.
een beeld van lets indrukken; door beelden indrukken. ZICH INBEELDEN, zich lets voorstellen als
werkelijk bestaande of gebeurende : hij beeldt rich in,

dot h ziek is; een ingebeelde zieke; (fig.) verwaand
zijn, een overdreven gevoel van eigenwaarde hebben: wat beeldt gi) it wel in ?
INBEELDING, v. (-en), hersenschim: kom, kom, g

zit niet ziek; het is maar inbeelding; (fig.) vooringenornenheid (met zichzelven), verwaandheid. trotschheld : 'wat heeft die man eene inbeelding dwaze inbeelding can eigen verdiensten.
INBEGRIP, o. met inbegrip van, daaronder begrepen,
ingesloten: net inb,vrip can alle on kosten.

(beitelde in, heeft ingebeiteld),
INBEITELEN,
(beeldli.) inhotven: op bet roetst
can dot beeldhoqwer ingebeitold. INBEITELING, v.
het inbeitelen.
INBELLEN. (beide in , heeft inrzebeld), door bellen
doer_ inkomen. bellen one lent to roepen : bij dies
■ lokter

?cord e, (1, };(qi;',,t,:'n ach t c akcuti ing, beld; door

INBELLEN.

INBRENG.
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bellen breken, zeer hard en lang bellen : h# heeft

zen inboeten, die, welke stuk Kin, door nieuwe ver-

het huis ingebeld.

vangen; (Ned. Ind.) in de plaats van de doode planten nieuwe aankweeken, tusschenplanten, bijplanten (in koffieplantages enz.). INBOETING, v. het.
inboeten.
INBOEZEMEN, (boezemde in, heeft ingeboezemd),
(fig.) in iemands boezem of gemoed brengen,inprenten, iem. iets doen opvatten: eerbied, ontzag, vreesinboezemen; vertrouwen, wantrouwen inboezemen. INBOEZEMING, v. (-en).
INBONZEN, (bonsde in, heeft ingebonsd), iets door bonzen breken: h# bonsde de deur in; naar binnen
bonzen, smijten : h# bonsde het de deur in; iemand

INBERGEN, (borg in, heeft ingeborgen), bergen,
bewaren, wegsluiten: juist voor den regen had de
boer zijn koren ingeborgen; ingeborgen goederen, welke
in het magazijn liggen opgeborgen. INBERGING,
v. het inbergen.
INBERSTEN, Zie INBARSTEN.
INBESLAGNEMING, v. (-en), het onder gerechtelijke
bewaring stellen: de ambtenaar, die met de inbeslag-

neming der goederen was belast, werd door het publiek
lastig gevallen.
INBEUREN, (beurde in, heeft ingeboord), intillen,
helpers instijgen: iem. het rifluig inbeuren; geld ontvangen: hij beurt elke week aanzienlijke sommen in.
INBEURING, v. het inbeuren.
INBEWARINGHOUDING, v. het in bewaring houden.
INBEWARINGNEMING, v. het in bewaring nemen.
INBEZITNEMING, v. (-en), het in bezit nemen: de
inbezitneming der veroverde gewesten. INBEZITSTELLING, v. (-en), het in bezit stellen. INBEZITTREDING, v. (-en).
INBIJT, o. (veroud.) ontbijt; m. (Zuidn.) begin.
INBIJTEN, (beet in, heeft ingebeten), invreten: het

sleek water bit de metal,n in.
INB1JTEN, (bijtte in, heeft ingebijt); een schip de
haven inbfjten, (door in het ijs gehakte bijten binnenbrengen).
INBUTEND, bn. invretend (van scherpe vochten):

inbuten (1 rock t.
INBIJTING, v. (-en), invreting : de inb(jting der ertsen;
het brengen van een schip door het
INBIKKEN, (bikte in , heeft ingebikt), groeven in
eenen steen hakken.
INBINDEN, (bond in, heeft ingebonden), door middel van eenen band vereenigen, samenvoegen: jonge
boomer in stroo inbind-n; de vellen of bladen van
een boek tot een geheel binden: een bock in leeren
band laten inbinden; nauwer binden. verminderen,
inkrimpen : de zeilen inbinden; (fig.) men moet zone
driften oat
• inbinden, (beteugelen); lad zal moeten inbinden, een minder hoog woord voeren, een lageren
toon aanslaan. bakzeil halen zich inbinden. zich
matigen, zich inhouden : het kostte hem heel wat nzoeite
zich in te binden. INBINDING. v. (-en). het inbinden.
INBITTER, bn. bitter in den hoogsten graad; (fig.)
woedend. toornig.
INBLAASSTER, v. (s), (fig.) aanhitster.
INBLAUW, bn. zeer blauw.
INBLAZEN, (blies in. heeft ingeblazen), door blazon
inkomen: de wind blies den schoorsteen in; hr..). blies

het stof de kaiser in; God blies Adam, den levensaclem
in; door blazen doen instorten: de storm blies
het dak in; (fig.) inboezemen. ingeven: iem,. mood
inblazen; in het oor blazen, influisteren, aanhitsen;
vgl. inblazer. INBLAZING, v. (-en). het inblazen;
inboezeming; ophitsing: dat is eene inblaziJzj van
den booze; (med.) zekere geneeswijze bij een pasgeboren kind of een verstikte.
INBLAZER, m. (-s), (fig.) aanhitser.
IN3LEEK, bn. zeer bleek.
INBLIJ, ...BLIJDE. bn . innig verheugd.
INBLIJVEN, in iets blijven, niet uitkomen; min
nommer is ingebleven (niet uitgetrokken in de loterij);
(geneesk.) de breuk wil maar niet inblijren.
INBLINKEN, (blonk in. heeft ingeblonken), blinkend
inschijnen: de moan blinkt vriendelljk de kanzer in.
INBOEDEL, (-s), INBOEL, (-en), m. al het huisraad
in een gezin, de roerende goederen in een huis: de

geheele inboedel van het afgebrande huis was verzekerd.
INBOEDELTJE (INBOELTJE), o. (-s).
INBOEGEN, (boegde in, heeft ingeboegd), (een schip)
boegend in de haven brengen.
INBOEKEN, (boekte in, heeft ingeboekt), (koopmanst.) in het grootboek schrijven (posten, rekeningen enz.). INBOEKING. v. het inboeken.
INBOETEN, (boette in, heeft ingeboet), in de plaats
brengen van iets, dat vervangen moot worden : gla-

het huis inbonzen.
INBOOMEN, (boomde in, heeft ingeboomd), (een
vaartuig) door middel van den vaarboom ergens.
binnen brengen.
INBOORLING, m. en v. (-en), die geboren is in het
landof in de stad, waar hij woont; (inz.) iemand
van de inlandsche bevoiking van een land, waar
zich kolonisten hebben gevestigd: de inboorlingen
van .Afrika. INBOORLINGE, v. (-n).
INBOORLINGSCHAP, v. het zijn van inboorling.
INBOORLINGSRECHT, o. recht aan eenen vreemdoling toegekend, om met de inboorlingen gelijk to.
staan, naturalisatie.
INBOOS, bn. zeer boos.
INBOREN, (boorde in , heeft ingeboord), met een
boor een gat in iets maken; (fig.) doordringen: de
kogel boorde een heel eind den grond in. INBORING,
v. het inboren.
1NBOREND, bn.; inborende verdedigings- of strklinie, (vest.)
INBORST, v. geaardheid, aard, karakter: h# is van

eene zachtzinnige inborst.
INBRAAF, bn. zeer braaf.
INBRAAK, v. het inbreken (in een huis met het

doel om to stolen enz.) : diefstal met inbraak; verve-

kering tegen inbraak.
INBRADEN, (braadde in, is ingebraden), verkleinen,.
vernauwen, krimpen door braden : dat vleesch is heel

'teat ingebraden; versch spek braadt zeer in.
IC4BRANDEN, (brandde in, heeft en is ingebrand),
met een heet of gloeiend ijzer indrukken: een meek

op het ree inbranden; de kletter op maten inbranden,
verf door sterke verhitting in porselein branden:

inrichting tot het inbranden van beschilderde voorwerpen van porselein; door het branden, verminderen: de
kojfieboonen branden niet reel in; brandende indringen, zich verder uitbreiden (van eene vlam); naar
binnen branden: deze sigaar brandt in. INBRANDING, v. (-en), het inbranden: de inbranding geschiedde met een, gloeiend Ozer; merk of teeken, dat
door het inbranden ontstaat: de inbrandin,gen moeten

duidelijk zichtbaar zijn.
INBRANDER, m. (-5), damasceerder.
INBRASSEN, (braste in, heeft ingebrast), brassend

inhalen (van de zeilen).
INBREIEN, (breide in, heeft ingebreid), door breien
inhechten: ergens een stick inbreien; door breien verminderen: deze sajet breit zeer in; eenige steken op
eene naald breien: zoo kan ik het breiwerk niet wej-

leggen, ik moot eerst de naald inbreien.
1N3REKEN, (brak in, heeft ingebroken), zich met.
geweld toegang verschaffen, inbraak doen in een
huis: men heeft hier ingebroken (met -weglating van
het eigenlijke voorwerp huis); (ook met zijn vervoegd): er zijn dieven ingebroken (in het huis); zij

z#n door den tuin in het hicis ingebroken; op iem.
inbreken, met geweld op hem losstormen: de ruiterY brak op den :and in, trachtte in de gelederen van
den vijand te dringen; (veroud.) broken, doorbreken:

inbrekend #s, dat breekt, ais er een last op komt;
verbreken, schenden, vgl. inbreuk. INBREKING,
v. (-en).
INBREKER, m. (-s), INBREEKSTER, v. (-5), die zich
aan diefstal met inbraak schuldig maakt.
INBRENG, m. oat man of vrouw bij een huwelijk

INBRENGEN.

INCORPORATIE.

meebrengt; wat in eene spaarkas ter bewaring ingebracht of in eene bank van leening verpand
wordt; huis van inbreng, een pandjeshuis.
INBRENGEN, (bracht in, heeft ingebracht), naar
binnen brengen: den oogst inbrengen; medebrengen
een huwelijk: zone vrouw heeft een groot vermogen
ingebracht; voortbrengen, opleveren: dit brengt mij
honderd gulden 's jaars in; storten, bijschieten (om
deelgenoot eener handelszaak to zijn): hij heeft niet
reel geld in de zaak ingebracht; uittrekken (een post
.op eene begrooting) ; geld brengen om in de spaarkas
bewaard to worden; verpanden (in eene bank van
leening); indienen, inleveren (klachten, bezwaren);
aanvoeren, bijbrengen: wat hebt gij hiertegen in te
brengen? (hierop aan to merken) ; (zegsw.) (gew.) die
veel inbrengt, brengt er ook veel uit, wie in eenig huisgezin veel nieuws (niet zelden veel kwaads) van
anderen of uit andere huisgezinnen weet te vertellen, zal uit dit huisgezin wed er veel weten to
vertellen in andere. INBRENGING, v. (-en).
INBRENGER, m. (-s), inleider; bijschieter; die geld
in eene spaarkas legt; bank ,van-leening-houder
Onbrenger in de groote bank).
INBRENGST, v. (-en), inbreng.
INBRENGSTER, v. (-s), zij, die inbrengt.
INBREUK, v. (w. g.) geweldige breuk, het inbreken; (fig.) schending (van een recht); overtreding
(eener wet) ; inbreuk maken op de rechten en vrij-

INCIDENTIEHOEK, m. (-en), (wisk. en gez.) hook
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,heden van een ander; dat is een inbreuk op ons verdrag.
INBROKKELEN, INBROKKEN, (brokkelde, brokte
in, heeft en is ingebrokkeld, ingebroktj, kleine stukjes brood of beschuit brokkende in iets (drank of
spijs) doen ; (fig.) hij heeft er zijn geheel vermogen hij
ingebrokkeld (ingeschoten, verloren); wat in (de melk)
te brokken hebben, bemiddeld zijn; brokken laten
vallen: de dijk is hier al heel wat ingebrokkeld. INBROKK(EL)ING, v.
INBRUIN, bn. zeer bruin.
INBRUISEN, (bruiste in, is ingebruist), met geweld

.ergens binnenkomen : het water bruiste het huis in;
(f g.) op iem. inbruisen, met gebruis iem. naderen
INBRUISING, v. het inbruisen.
INBUIGEN, (boog in, heeft ingebogen), naar binnen
buigen, gebogen worden: ge meet dat Ozer nog wat
inbuigen: (met zijn) naar binnen gebogen worden
INBUIGING, v.
INBURGEREN, (burgerde in, heeft ingeburgerd), tot
burger maken, in eene natie als burger, als lid
opnemen, het burgerrecht of inboorlingsrecht geven ;
(fig.) basterdwoorden, die bij ons ingeburgerd zijn, die
.als inheemsch zijn geworden en als zoodanig worden
behandeld ; zich inburgeren, zich als burger vestigen,
zich als burger ergens voelen: ik heb mij hier reeds

geheel ingeburgerd.
INCAPABEL, bn. onbekwaam, ongeschikt.

INCAPACITEIT, v. onbekwaamheid, ongeschiktheid.
INCARCERATIE, v. (-s, „Alen), kerkering, opslui-

ting; (geneesk.) de inklernming (eener breuk b. v.)
INCARNATIE, v. (godg.) vleesch-, menschwording,
het aannemen van een menschelijk lichaam door
een hooger wezen, inz. de menschwording van J. C.,
den Zoon Gods, en in de Indische godsenleer de tien
gedaanten van dieren en menschen, die Vischnoe,
naar men beweert, heeft aangenomen.
INCARNATIE, v. (...tien), het incasseeren.
INCASSEEREN, (incasseerde, ge'incasseerd), omlijsten; geld innen, ontvangen. INCA_SSEERING, v. (-en).
INCASSO, o. kassiersloon voor het innen van
golden.
INCIDENT, o. (-en), —TIE, v. (-s,
voorval,
bijkomende omstandigheid, tusschenzaak ; (rechtsgel.) tusschenkomend geschil, waardoor de voortzetting van het geding voor korter of langer tijd
wordt geschorst, omdat van de beslissing van het
incident some afhangt, of het geding al dan niet
zal worden voortgezet.
INCIDENTIEEL, bn. (rechtsgel.) betrekking hebbende
.op eon tusschenkomend geschil : een incidentii2'ele eisch.

van inval.
INCIPIEEREN, (incipieerde, heeft geincipieerd), beginnen, aanvangen.
INCIPIENT, m. (-en), aanvanger, beginner, leerling.
INCISIE, v. (-s,
insnijding, snede.
INCIS1EMES, o. (-son), insnijdmes.
INCITABILITEIT, v. prikkelbaarheid der levenswerkzaamheid.
INCITATIE, v. (-s, „Alen), aanzetting, aansporing,
prikkeling; opruiing, ophitsing.
INCITEEREN, (inciteerde, heeft geinciteerd), aanzetten, aandrijven, aansporen, prikkelen, aanmoedigen,
aanvuren; opruien.
neiging, honing; de
INCLINATIE, v. (-s,
inclinatie der magneetnaald, de hook, dien eene hori-

zontaal zwevende magneetnaald maakt met het vlak
van den horizon ; (fig.) liefde, genegenheid : ik gevoel

geen inclinatie voor hear.
INCLINATIEKAART, v. (-en), (nat.) kaart waarop
door lijnen de plaatsen verbonden zijn, die dezelfde
inclinatie vertoonen; ...KOMPAS, o. (-son), of INCLINATORIUM, o. (nat.) zeker koperen toestel, dienende
tot het meten van de magnetische inclinatie.
INCLINEEREN, (inclineerde, heeft gelnclineerd), neigen, overhellen ; neiging tot iets hebben; inclineerenden (gegadigden, belanghebbenden) worden verzocht enz.
INCLUDEEREN, (includeerde, heeft geIncludeerd),
insluiten, in zich sluiten, bevatten.
INCLUIS, bn. medegerekend, met insluiting.
INCLUSIE, v. (-s, ...sien), insluiting.
INCLUSIEF, bw. met inbegrip van, er mode onder
berekend ; ingesloten.
INCOGNITO, bw. onder een vreemden naam; h,t

reist incognito.
INCOGNITO, o. het verbergen van naam of stand..

het incognito bewaren.
INCOHAERENTIE,

INCOHAESIE, v. gebrek aan

samenhang.
INCOMMENSURABEL, bn. onderling onmeetbaar;
geene gemeene maat hebbende.
INCOMMODEEREN, (incommodeerde, heeft geincommodeerd), lastig zijn, lastig vallen, ongelegen

komen, hinderen.
INCOMPATIBEL, bn. onvereenigbaar, onbestaan ,
baar (met).
INCOMPATIBILITEIT, v. onvereenigbaarheid, onbestaanbaarheid (met).
INCOMPENSABEL, bn. niet to vergoeden.
INCOMPETENT, bn. onbevoegd ; ongeldig; zich in-

competent verklaren.
INCOMPETENTIE, v. onbevoegdheid; ongeldigheid;
ontoereikendheid; ongeschiktheid.
INCOMPLEET, bn. (...pleter, -st), onvoltallig; (wisk.)
incomplete grootheden, zulke, die uit geene bijzondere,
door samentelling, aftrekking enz. verbondene deelen bestaan, en door een enkel teeken, b. v. a, x
enz. aangeduid worden.
INCOMPRESSIBEL, bn. onsamenpersbaar.
INCONFORM, bn. niet overeenstemmende, ongelijkvormig.
INCONSEQUENT, bn. (-er, -st), zich niet gelijk blijvende, zichzelven tegensprekend.
strijdigheid met
INCONSEQUENTIE, v. (-s,
vroegere beginselen, het zichzelven niet gelijkblijven.
INCONSIDERANTIE, v. onbedachtzaamheid.
INCONSISTENTIE, v. onvastheid, gebrek aan samenhang of verband.
INCONSTITUTIONEEL, bn. tegen, in strijd met de
grondwet, ongrondwettig.
INCONTESTABEL, bn. onbetwistbaar, onwedersprekelijk.
INCONTRIBUABEL, bn. niet schatplichtig, onbelastbaar.
INCONVENIENT, o. (-en), —IE, v. (-s. -tien), ongele:zenheid, zwarigheid. ongerief. ongemak.
inlijviiig (bij), opneINCORPORATIE, v. (-s,
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INCORPORATIE.

INDICIEN.

filing (in); de menschwording van Chr.; (apoth.) de
vermenging van droge en vloeibare stollen tot eene
pH- of pleistervormige massa.
INCORPOREEREN, (incorporeerde, heeft geincorporeerd), inlijven, opnemen (in jets).
INCORRECT, bn. (-er, -st), onnauwkeurig, gebrekkig:
incorrect spreken; afwijkende van de gestelde eischen : •

INDELVEN, (dolf in, heeft ingedolven), door delven
indringen: hoe diep men de aarde indolf, men vond
geen drinkbaar water; in de aarde begraven: eenen
schat in den grond indelven. INDELVING, v. het in-

incorrecte handeling; zich incorrect gedragen.
INCOURANT, bn. (-er, -st), niet gangbaar, niet verkoopbaar, zonder aftrek, uit de mode : incourante

fondsen; incourante artikelen.
INCREDULITEIT, v. ongeloovigheid, twijfelzucht.
INCREMENT, o. (stelk.) bet verschil der termen in

.eene opklimmende reeks.
INCRIMINEEREN, (incrimineerde, heeft geIncrimineerd), beschuldigen, als strafbaar beschouwen: de

,geincrimineerde woorden, feiten.
INCROYABEL, bn. ongeloofelijk.
INCROYABLE, m. (-s), modegek, modeheertje,

pronkertje ; ook een buitengewoon groote driekante
hoed.
INCRUSTATIE, v. (-s, ...tien), schorsachtig overtreksel. omhulsel of omkorsting van voorwerpen,
bestaande uit eene steenachtige zelfstandigheid,
- welke door vele kalk- of kiezelaarde be vattende
bronnen wordt afgezet [zoo heeft in Ned. het meer
van Rockanje, ook wel de Waal geheeten, op 't eiland
Voorne, de eigenschap, dat al wat er in geworpen
wordt, gelijk ook de zich daarin bevindende sten:gels van riet, biezen, mossen, waterplanten enz.,
met eene kalklaag omkorst wordt] ; invatting van
fijne steenen.
INCRUSTEERING, v. (-en), omkorsting met eene
.steenachtige zelfstandigheid.
beschuldiging. aanINCULPATIE, v. (-s,
klacht.
INCULPEEREN, (inculpeerde, heeft ge .inculpeerd),
beschuldigen, aanklagen, te last leggen, aantijgen.
INCUN ABEL, m. (-en), eerste beginsel; oudste voort'brengsel der boekdrukkunst, inz. een druk, welke
uit de 15de eeuw afkomstig is, wiegedruk.
INCURABEL, bn. ongeneeslijk, onheelbaar.
INDACHTIG, bn. aan jets denkende; aan jets indachtig
-

-

.zyn; iem. jets indachtig maken.
INDACHTIGMAKING, v. het indachtig mak en : onder
indachtigmaking, dat de veroordeelde het recht heeft
binnen drie weken van het vonnis in hooger beroep te
IN??? en.
INDAGEN, (daagde in, heeft ingedaagd), eenen af-

•wezige oproepen (voor de rechtbank enz.), dagvaarden. INDAGING, v. het indagen.
INDAGINGSBRIEF, m. (...ven).
.INDALEN, (daalde in, is ingedaald), naar binnen,
mar beneden dalen: kb' daalde het eerst de mon in.
INDAMMEN, (damde in, heeft ingedamd), met eenen
•dam of dijk omringen, water door dijken insluiten:
IN, een ondiep gedeelte van eene binnenzee indammen.
_DAMMING, v. (-en).
INDAUWEN, (dauwde in, is ingedauwd), dauwend
.vallen (in jets), indringen (als dauw) ; (fig.) (w. g.),
zacht of ongemerkt in den geest dringen.
INDEBITUM, o. betaling uit vergissing of zonder
-verplichting.
INDECENT, bn. (-er, -st), onwelvoeglijk, onbetamezedenkWetsend, oneerbaar, onkuisch.
onwelvoeglijkheid, onINDECENTIE, v. (-s,
,betamelijkheid.
INDECLINABEL, bn. (taalk.) onverbuigbaar.
INDEELEN, (deelde in, heeft ingedeeld), verdeelen,
in deeien splitsen, in klassen rangschikken : de rede-

-

delven.
INDEMNISATIE, v. (-s,

schadeloosstelling,

vergoeding.
INDEMNISEEREN, (indemniseerde, heeft geIndem-

niseerd), schadeloosstellen, vergoeden, vrijhouden.
INDEMNITEIT, v. schadevergoeding.
INDENKEN, (dacht in, heeft ingedacht), nadenken,
overdenken; peinzen over: ik heb deze zaak nader
ingedacht; — zich indenken, zijn gedachten met iets
gespannen bezig houden. door denken zich eene
juiste voorstelling van jets makers ik moet er mij

eerst indenken; het is moeilijk, zich in sulk eenen
toestand in te denken.
INDEPENDENT, bn. (-er,- st), onafhankelijk, zelf-

standig.
INDEPENDENTEN, m. en v. my. de aanhangers
eener kerkelijke partij, die in het begin der 17de
eeuw ontstond en vooral in Engeland uitgebreid is,
vanwaar zij ook naar Amerika is overgeplant, waar
ze zich met de Presbyterianen en Baptisten verbonden hebben. De eigenlijke stichter dezer secte is
John Robinson. Eene der hoofdstellingen der independenten is, dat elke Christelijke gemeente volgens
hare eigene wetten moet bestuurd worden, zonder
aan eenig hooger kerkelijk gezag onderworpen to
zijn; (gesch.) tijdens de regeering van Karel I van
Engeland eene partij in het Parlement, die den
koning geen gezag in kerkelijke zaken toekende
en meer en meer streefde naar het afschaffen van
de koninklijke waardigheid en het instellen van
een republikeinschen regeeringsvorm.
INDEPENDENTIE, v. onafhankelijkheid, zelfstan-

digheid.
INDERDAAD,

bw. werkelijk, wezenlijk

hij heeft

inderdaad gelijk.
IN DERH AAST, bw. met haast, met spoed: ik heb

dat inderhaast nog klaar gemaakt.
INDERTIJD, bw. vroeger, op een onbepaalden tijd
in het verleden (in tegenst. met dest0s, dat op een
bepaalden tijd betrekking heeft) hij heeft dat indertijd

wel gezegd, maar dat zal hij nu wel weer vergeten
zijn (vgl. van dat gecal west ik niets, ik was destUds
in het buitenland).
INDEUKEN, (deukte in, heeft ingedeukt), een deuk
in iets slaan: min hoed is op verscheidene plaatsen
ingedeukt. INDEUKING, v. (-en), het indeuken; holligheid, put.
INDEX, m. wijsvinger; (boekdr.) GO-, register, bladdit boek heeft geen index;
-wijzer, inhoudsopgave:
index librorum prohibitorum, lijst der door de Roomsche curie verboden boeken: deze werken zijn op den

index geplaatst.

'mar had zone retie in drieen ingedeeld; de planten
tcorden if volgens een natuurlijk of volgens een kunsttnatig stelsel ingedeeld; inlijven: de nieuwe lichtingen
indeelen; zon de miliciens al ingedeeld ? INDEELING,

INDIA-RUBBER, o. verbinding van caoutchouc met
120,0 zwavel, eene zeer veerkrachtige stof met hoog
smeltpunt: India-r ubber-stemp el ; India-r ubber .sponzen.
INDIAAN, m. (indianen),inboorling van verschillende
streken van Noord- en Zuid-Amerika, de oorspronkelijke bewoner van de Nieuwe Wereld, die tot een
afzonderlijk menschenras behoort, dat zich door
koperbruine huidskleur, sluik, zwart haar en laag
voorhoofd van de andere rassen onderscheidt.
INDIAANSCH, bn. van of als de Indianen.
INDICATEUR, m. (-5), (stoomw.) toestel aan een
stoomcilinder om den stoomdruk gedurende de zuigerbeweging aan to wijzen
aanwijzing ; (recht.) grond
INDICATIE, v. (-5,
van verdenking; inz. het kenteeken eener ziekte,
de ziekte-aanwijzing.
INDICATIEF, ...TIVUS, m. (...tieven), (spraakk.)
aantoonende wijs.

v. het indeelen.
INDELEBIEL, bn. onuitwischbaar.
INDELICAAT, bn. (...cater, -st), onkiesch, niet Ajngevoelig, ruw, grof.

moeden.

INDICEEREN, ...QUEEREN, (indic(qu)eerde, heeft
geIndic(qu)eerd), aanwijzen, aanduiden.
INDICIEN, v. my. kenteekenen, gronden van ver-
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INDICTIE.

INDOMPELEN.

v. (tijdr.) de Romeinsche indictie, tijdkring
van vijftien jaren, waarschijnlijk afkomstig van
zekere verordeningen, door keizer Konstantijn den
Grooten gemaakt ten opzichte der belastingen. Deze
tijdkring begint met het jaar 313. Om voor een
gegeven jaar het cijfer der indictie te vinden, voegt
men er 3 bij (omdat het jaar, waarin volgens de
gewone jaartelling de geboorte van J. C. gesteld
wordt, het derde van den indictiekring was) en
deelt de som door 15, alswanneer het overschot de
indictie voor dat jaar aanduidt. Gaat de deeling op,
dan is de indictie 15. In de middeleeuwen werd het
jaar der indictie dikwijls in openbare stukken vermeld, thans alleen nog in die, welke van het Pauselijk Hof uitgaan.
INDIE, o. (-n); de beide Indian; Britsch Indie.
INDIEN, vw. bijaldien, ingeval, wanneer : indien ik
van min leven trouw, uit Wjnsberg neem ik vast een
vrouw; — indien al, aangenomen, ondersteld dat:
indien hij al de schuldige is, zoo is hij nu tech buiten
uw bereik.
INDIENEN, (diende in, heeft ingediend), aanbieden,
onderwerpen, voorleggen; een ontwerp van wet indienen; een verzoekschrift indienen; zone bezwaren,
zone klachten indienen. INDIENING, v. het indienen.
INDIENNE, v. Oostindische katoenen stof, fijn gedrukt katoen, sits.
INDIER, m. (-s), inboorling van Indie.
INDIFFERENT, bn. (-er, -st), onverschillig; lauw;
ongevoelig.
INDIFFERENTISME, o. onverschilligheid, lauwheid.
INDIGENT, bn. (-er, -st), behoeftig, arm, nooddruftig.
INDIGESTIE, v. onverteerbaarheid, gebrek aan,
zwakheid van vertering.
INDIGNATIE, v. verontwaardiging, misnoegen.
INDIGNITEIT, v. (-en), onwaardigheid, beleediging.
INDIGO, v. eene verfstof van prachtig blauwe
kleur, die uit verschillende planten, maar in hoofdzaak uit de tropische indigoplant, wordt bereid:
groene indigo, indigo met een goring gehalte van
blauwe kleurstof en eene grootere hoeveelheid
indigobruin, indigorood en indigolijm; gereduceerde
indigo, indigo, waaraan de zuurstof is ontnomen,
waardoor zij kleurloos wordt en oplosbaar in kalk ; —
o. de donkerblauwe kleur: het indigo is een der kleuren van het door een prima ontlede zonlicht.
INDIGOBEREIDER, m. (-s), bereider van indigo;
...BLA_D, o. (-eren), blad van de indigoplant, waaruit
de kleurstof voornamelijk bereid wordt; ...BLAUW,
o. eene verbinding van koolstof, waterstof, stikstof,
en zuurstof, die ontstaat door het indigowit zooveel
mogelijk met de lucht in aanraking to brengen;
...BRUIN, o. bestanddeel van de indigo gedurende
de bereiding ten koste van 't indigoblauw gevormd;
...DRIL, o. soort van blauw katoenen japonstof;
...FABRIEK, v. (-en), inrichting voor de bereiding
van indigo; ...FABRIKANT, in. (-en); ...HANDEL,
m. handel in indigo; ...KARMIJN, o. blauw karmijn,
indigo zwavelzure potasch; ...LIEU, v. eene lijm-

oplevert : het indigowit bevat minder zuurstof dan he
indigoblau,wz ...ZWAVELZUUR, o. eene blauwe in
water oplosbare verbinding van indigoblauw met.
zwavelzuur.
INDIJKEN, (dijkte in, heeft ingedijkt), door eeners
dijk omgeven, afsluiten, indammen: langs deze rider is al heel wat land ingedOkt. INDIJKING, v. (-en),
het indijken; ingedijkt land.
INDIKKEN, (dikte in, heeft ingedikt), (apoth.) verdikken, dik of lijvig maken : eene siroop indikken.
INDIRECT, bn. bw. middellijk, niet rechtstreeksch,
door omwegen, zijdelingsch : indirecte belastingen,
verbruiksbelastingen, accijnzen; niet rechtstreeks,
zijdelings: iem. indirect schade toebrengen. INDIRECTELIJK, bw.
INDISCH, bn. wat betrekking heeft op, afkomstig is uit Indie : de Indische talen; ons dapper Indischleger; een Indisch officier; eene Indische tafel, maaltijd
zooals in Indie gebruikelijk is, rijsttafel.
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stof, welke in de indigoplant gevonden wordt;
...PLANT, v. (-en), eene tot de familie der papilionaceeen behoorende plant, die o. a. de indigo oplevert (indigofera); ...PLANTAGE, v. (-s), aanplanting, kweekerij van indigoplanten ; ...PLANTER, m.
(-s), eigenaar eener indigoplantage ; ...ROOD, o. zeker
bestanddeel van de indigo; ...RUPS, v. (-en), rups
die verwoestingen in de indigoplantages aanricht;
...STENGEL, m. (-5); (-en), eene plant,
tot de peulgewassen of vlinderachtigen behoorende,
welke sedert eenigen tijd op Java met good gevolg
wordt aangekweekt; ...TINCTUUR, v. een mengsel,
hoofdzakelijk bestaande uit water, indigozwavelzuur en vrij zwavelzuur ; m. (-en), ...VOGEL,
m. (-s), een glinsterend bruine oink uit Amerika
(frinyilla cyanea) ; ...WIT, o. kleurlooze indigo (in
de levende plant) ; het helder geel gekleurde vocht,
dat door eene soort gisting uit de indigobladeren
wordt verkregen en bij oxydatie het indigoblauw

INDISCIPLINE, v. gebrek aan tucht.
INDISCREET, bn. (...creter, -st), onbescheiden,

niet.
geheimhoudend.
INDISCRETIE, v. (-s), onbescheidenheid; praatzucht..
INDISPENSABEL, bn. (-er, -st), onmisbaar, volstrekt.
noodzakelijk.
INDISPONEEREN, (indisponeerde, heeft gelndisponeerd), misnoegd, wrevelig, boos maken, vertoornen,,
in eene kwade luim brengen.
INDISPONIBEL, bn. onbeschikbaar.
INDISSOLUBEL, bn. onoplosbaar.
INDIUM, o. wit week metaal met een s. g.van7,42'
en een smeltpunt van 170°.
INDIVIDU, m. o. (-'s), ondeelbaar, onscheidbaar ge-heel; afzonderlijk gedacht of beschouwd wezen;
persoon, enkeling, eenling. ['t Woord is vooral dan.
onz., wanneer men met minachting van iem. spreektj.
INDIVIDUALITEIT, v. het geheel der eigenschappen
en hoedanigheden, die een bijzonder enkel wezen,.
als een ondeelbaar voorwerp beschouwd, toebehooren, d. i. die eigenaardigheid, die het van alle andere.
voorwerpen onderscheidt; inz. de uitsluitend bijzondere eigenschappen of de eigenaardigheid in eng;e
ren zin.
INDIVIDUEEL, bn. bw. afzonderlijk, aan een enkel.
voorwerp eigen, persoonlijk; ieder can ons indiridu-

eel (voor of op zichzelven).
INDOEN, (deed in, heeft ingedaan), in (iets) steken,
leggen, brengen (w. g.): koren indoen (in de schuur
doen); — (Zuidn.) inkoopen, inslaan, opdoen: zUn gerief (wat men noodig heeft) indoen.
INDO-EUROPEAAN, m. (-anon), (Ned. Ind.) zoon van
een volbloed Europeaan on een inboorling.
INDO-EUROPEESCH, bn.; de Indo-Earopeescke talen,
de talon welke in het grootste gedeelte van Europa
en in een gedeelte van Azle worden gesproken on

die van eerie grondtaal afstammen; ook Indo-Gerrnaansche of Arische talen geheeten.
INDOLENT, bn. (-er, -st), onverschillig, zorgeloos,
traag.
INDOLENTIE, v. ongevoeligheid onverschilligheid r.
zorgeloosheid, stompzinnigheid, slaperigheid, slaph eid, traagheid.
INDOLOOG, m. (...logen), kenner van Indie; naam
van den student aan de Indische Installing te Delft.
INDOM, bn. zeer dom.
INDO-MEISJE, o. (-5). (Ned. Ind.) dochter van een
volbloed Europeaan en een inboorling.
INDOMMELEN, (dommelde in, is ingedommeld), insluimeren : ender het gesprek was leij Polio op zijn.

steel ingedomineld; (fig.) door voorspeed indommelen,
niet meer waakzaam zijn. INDOMMELING, v. het
indommelen.
INDOMPELAAR, m. (-s), hij, die bij de plechtigheid
des doops water op het hoofd des nieuwbekeerden
goot.
INDOMPELEN, (dompelde in, heeft ingedompeld),
in het water dompelen: een lichaam, dot in ?cater is-

ingedompeld, rerliest tooreel aan getricht, als het ge-

INDOMPELING.
wicht van het verplaatste water bedraagt. INDOMPELING, v. (-en), het indompelen : doop indoinpeling
(immersie).
INDOOPEN, (doopte in, heeft ingedoopt), (in saus
of eenig ander vocht, eenigen drank) stippen of steken: gO meet awe pen niet te diep indoopen. IND00PING, v. (-en).
INDOPPEN, (gewest., veroud.) indoopen.
INDOSSANT, m. INDOSSEEREN, INDOSSEMENT,
o. Zie ENDOSSANT enz.
INDOUWEN, INDUWEN, (d(o)uwde in, heeft inged(o)uwd), door douwen naar binnen brengen: zif
hebben hem letterlijk het huis ingedouwd; door douwen inbuigen of indrukken: in het gedrang is menige
ruit ingedouwd. INDOUWING, v. (-en), het indouwen.
INDRAAIEN, (draaide in. heeft en is ingedraaid),
door draaien in iets brengen: hi" draaide den wagen
heel handig den stal in; draaiende in iets geraken:

draaide met het rytuig de Waterstraat in; wat
draait ge toch nit en in.' zO heeft haar gat daar aardig ingedraaid, is daar handig weten in te komen,
heeft zich daar handig genesteld. ZICH INDRAAIEN,
ergens inkomen, zich ergens indringen : hij 'weet zich
overal in te draaien. INDRAAIII.CG , v. (-en).
INDRACHT, v. (veroud.) geweld. heftigheid.
INDRAGEN, (droeg in, heeft ingedragen), binnen,

in iets dragen, dragende binnenbrengen: men droeg

den drenkeling het huis in.
INDRAGER, m. (-5), jongen in een glasfabriek, die
de gemaakte voorwerpen in den koeloven draagt.
INDRANG, m. (w. g.) het dringen om ergens in te
komen (van eene saamgestroomde volksmenigte);
het dringen van eene of andere vloeistof in eenig
voorwerp.
INDRAVEN, (draafde in, heeft en is ingedraafd),
door draven dravende ergens binnenkomen: het paard draafde den stal in.
INDRIJVEN, (dreef in, heeft en is ingedreven), met
geweld inslaan, inkloppen : eene wigge indrOven; gij
meet die spOkers nog wat indrOven; vee in den stal
doen; graveeren: een opschrift in koper indrOven,
binnendrijven: het schip dreef bo hoog water de haven
in. INDRIJVING, v. het indrijven.
INDRILLEN, (drilde in, heeft ingedrild), door middel van een dril (in steen, ijzer enz.) een gat boren;
(fig.) drillend den wapenhandel leeren; (ook) met
inspanning, moeite iem. iets leeren; instampen: die
jaartallen meet men den jongens maar indrillen. INDRILLING, v. het indrillen.
INDRINGEN, (drong in, heeft en is ingedrongen),
dringend in iets brengen, indrijven: zij warden de

sleet ingedrongen; (fig.) iemand in een ambt indringen, hem door list of geweld een ambt bezorgen;
het leeren wordt niet ingedrongen. ZICH INDRINGEN,
zich door list, onbeschaamdheid enz. den toegang
bezorgen (vgl. zich indraaien, dat meer een gevolg
is van handigheid) : 145 dringt zich overal in, hif
dringt in alle gezelschappen in, hij verstaat de kunst
om zich overal ingang to verschaffen; in eene plaats
dringen : hij drong op den viand in ; (fig.) in de geheimen der natuur indringen, die doorvorschen en
opsporen.
INDRINGEND, bn. (-er, -st), zich door list enz. den
toegang bezorgend : die man is zeer indringend; indringende manieren. INDRINGENDHEID, v.
INDRINGER, m. (-s), INDRINGSTER, v. (-s), die
ergens binnendringt, zich in iets (een gezelschap,
eene familie enz.) indringt: een shave indringer.
INDRINGERIG, bn. (-er, -st), indringend.
INDRINGING, v. (-en), het indringen. INDRINGINGSVERMOGEN, o. (mil.) kracht, waarmede de indringing geschiedt : het indringingsvermogen der kogels

in hoot.
INDRINKEN, (drank in, heeft ingedronken), inzwelgen (drank); intrekken (van hout). in zich opnemen:

dat vloeipapier heeft al den inkt ingedronken; de aarde
dringt den regen in.
INDROEVIG, bn. zeer droevig.

INDUSTRIESYSTEEM.
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INDROGEN, (droogde in, is ingedroogd), opdrogen,

droog warden : zijn tweet laten indrogen; door opdrogen inkrimpen : dit leder is sterk ingedroogd; INDROGING, v. het indrogenl
INDROOG, bn. zeer droog.
INDROPPELEN, (droppelde in, heeft en is ingedroppeld). Zie INDRUPPELEN.
INDROPPEN, (dropte in, heeft en is ingedropt). Zie
INDRUPPEN.
INDRUIPEN, (droop in, heeft en is ingedropen),
indruppelen.
INDRUISCHEN, (druischte in, heeft en is ingedruischt), met geweld inkomen; (fig.) indruischen
tegen, in strijd zijn met, onvereenigbaar zijn met:

dat druischt tegen de waarheid in; dat druischt in
tegen den goeden smaak,, zich verzetten tegen: waaram zoudt daar tegen indruischen?
INDRUK, m. (-ken), merk, teeken, spoor, dat door
indrukking ontstaat: op de sneeuw waren de indrukken van menschenvoeten zichtbaar; (fig.) werking van
iets op het gemoed of den geest: een diepen, sterken

indruk maken; een goeden, onaangenamen indruk
achterlaten; vatbaar voor indrukken; een indruk van
iets krOgen.
INDRUKKEN, (drukte in, heeft ingedrukt), door
drukken naar binnen brengen; (fig.) een ingedrukt
gewelf, minder hoog dan de cirkelvorm; drukkende
induwen: eene ruit indrukken; een ei met den ringer
indrukken: den kop indrukken (eig. b. v. van een
vogel), (fig.) verstikken, dooden: het kwaad den kop
indrukken; drukken op of in iets : een zegel in was
indrukken; (fig.) inscherpen, inprenten : iem. de beginselen der deugd indrukken. INDRUKKING, v. (-en),
het indrukken, indruksel.
INDRUKSEL, o. (-s, -en), indrukking.
INDRUKWEKKEND, bn. wat indruk maakt, treffend,
aangrijpend : een indrukwekkend schouwspel.
INDRUPPELEN, (druppelde in, heeft en is ingedruppeld), droppelsgewijs inbrengen : alsof haar gif in
't hart werd ingedruppeld; droppelsgewijs inloopen:

het regenwater druppelde in door het armoedige dak.
INDRUPPELING, v. (-en).
INDRUPPEN, (drupte in, heeft en is ingedrupt), indruppelen.
INDUBITABEL, bn. (-er, -st), ontwijfelbaar, uitgemaakt.
INDUCEEREN, (induceerde, heeft geInduceerd), (nat.)
door inductie werken: geinelaceerde stroomen; induceerende stroomen; verleiden, misleiden, overroden;
een gevolg trekken, afleiden, besluiten.
INDUCTIE, v. (-5,
aanleiding; gevolgtrekking, besluit van het bijzondere tot het algemeene
(in tegenoverst. met deductie); (nat.) opwekking van
een secundairen, electrischen stroom; ...KLOS, m.
(-sen), toestel tot het opwekken van inductiestroomen;
...STROOM, m. (-en), electrische stroom, die in een
geleider ontstaat door middel van een electrischen
stroom in een tweeden geleider, of door invioed
van een magneet.
INDUIKEN, (dook in, heeft en is ingedoken), (veroud.) onder water houden: dan salt gij nab in de
gracht induiken (Statenb.); diep gaan (van schepen).
INDUIKING, v. (-en).
INDULGENTIE, v. (-5, ...tien), toegevendheid, verschooning; zachtzinnigheid; ontheffing van straf,
aflaat.
INDULT, o. vergund uitstel van betaling, respijt;
(kerk.) vergunning, vrijbrief, genadebrief.
INDUSTRIE, v. nijverheid, kunstvlijt; chevalier
d'industrie, gelukzoeker.
INDUSTRIEEL, m. (-en), eigenaar van eene groote
nijverheidsondernem•ng, fabrikant.
INDUSTRIEEL, bn. tot de industrie, tot beroepsnijverheid behoorende.
INDUSTRIESCHOOL, v. (...scholen), nijverheidsschool, technische school, handwerksschool.
INDUSTRIESYSTEEM, o. het staathuishoudelijk
leerstelsel van den Schot Adam Smith, volgens

INDUSTRIESYSTEEM.

INFIRME.

hetwelk vlijt, arbeid en spaarzaamheid de eerste
bronnen van alle aanwinst en bezit van goederen
zijn, gevolgelijk ook de eerste voorwaarde van yolkswelvaart en volksrijkdom, en waaruit drie rechtmatige belastingen voortvloeien, namelijk die op '
den grond, het bedrijf en de kapitalen.
INDUSTRIEUS, bn. nijver, bedrijvig; vindingrijk.
INDUTTEN, (dutte in, is ingedut), duttende in slaap
vallen. INDUTTING, v. het indutten.
INDUWEN, zie INDOUWEN. INDUWING, v. (-en).
INEEN, bw. het eene in het andere, samen, to
zamen, bij elkander. Ineen vormt met verschillende
werkw. scheidbare samenstellingen, die dan beteekenen: door de werking komen of brengen n den
toestand door ineen uitgedrukt. Voor de vervoeging
dier werkw. zie men bij de enkelvoudige.
INEENBRENGEN, het een in het andere brengen;
(zeew.) ineenzeilen; ...BUIGEN; ...DOEN; ...DOUWEN, DUWEN ; ...DRAAIEN ; ...DRIJVEN ; ...DRINGEN; ...DRUKKEN; ...FROMIELEN.
INEENGEDRONGEN, bn. kort en dik: een ineengedrongen ventje. INEENGEDRONGENHEID, v.
...KLEMMEN;
...HOUDEN;
1NEENGROEIEN;
...KLINKEN ; ...KRIMPEN ; ...KRONKELEN, samentrekken; ...KRUIPEN; ...LOOPEN, gemeenschap
met elkander hebben, naast elkander gelegen zijn:
deze twee kamers loopen ineen; stollen, dik worden:
de leb doet de melk ineenloopen, ...PERSEN; ...ROLLEN; ...SCHIETEN, in elkander voegen (van planken); ...SCHRIJVEN, dicht in elkander schrijven;

(etste in, heeft inge8tst),graveeren door
middel van sterkwater. INETSING, v. (-en).
INETTEREN, (etterde in, is ingeetterd), (heelk.) do( r
den etter verbeten worden: de wond ettert meer en
meer in, wordt door het etteren dieper en dieper;
(fig.) verergeren. 1NETTERING, v. het inetteren.
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...SCHROEIEN; ...SCHROEVEN; ...SCHUIVEN;
...SLAAN, in elkander slaan; de handen ineenslaan
(van verbazing, ontsteltenis); (ook fig.) samenwerken, elkander helpen, in overleg treden; ...SLINGEREN; ...SLUITEN, vast in elkander hechten, vast
in elkander gehecht zijn; ...SMELTEN, in elkander
smelten; amalgameeren, verscheidene soorten van
metaal door smelting vereenigen; zich oplossen;
(muz.) zich verliezen (van tonen); (taalk.) cleze twee
letters smelten ineen (vormen door de snelheid der
uitspraak slechts een geluid); ...SPINNEN; ...STAMPEN; ...STEKEN; ...STOOTEN; ...STORTEN, invallen (ran muren of gebouwen) ; (fig.) het rijk stortte
ineen; ...TOOVEREN; ...TRAPPEN, door trappers
breken; ...VLECHTEN; ...VLOEIEN; ...VOEGEN,
...VOUWEN; ...WASSEN; ...WERKEN; ...WIKKELEN; ...WRIJVEN; ...WRINGEN; ...ZAKKEN, inenstorten; ook van flauwte; ...ZEILEN, (zeew.),
zich zeilende zoo plaatsen, dat men twee punten
in eene rechte lijn ziet: om daar in het goede year-

water te komen moet men den toren en den korenmolen ineenzeilen; ...ZETTEN, in elkander zetten,
samenstellen: een uurwerk ineenzetten; ...ZINKEN;
...ZITTEN.
INEFFECTIEF,

bn. zonder kracht, zonder uitwer-

king.

INEGAAL, bn. (...galer, -st), ongelijk; veranderlijk.
INEGALITEIT, v. ongelijkheid.
INENTEN, (entte in, heeft ingeent), (tuin.) eene ent

inzetten; (gen.) verzwakte smetstof in het bloed
brengen (als voorbehoedmiddel tegen sommige infectie-ziekten): inenten tegen hondsdolheid; in Voor-

Indie beproeft men personen tegen cholera in te eaten;

inz. pokstof (van mensch of koe) in het bloed brengen (als voorbehoedmiddel tegen de kinderziekte),
vaccineeren: iem. de pokken inenten, iem. met koepokstof inenten. INENTER, m. (-s), INENTSTER, v. (-s),
die inent. INENTING, v. (-en), het inenten: de inen-

tingen van Ferran tegen de cholera boezeinden niet reel
vertrou?cen in; (fig.) inprenting. INENTSEL, o. (-s),
wat wordt ingeent; pokstof.
zotheid, ongerijmdheid.
INEPTIE, v. (-s,
INEPTIE, v. werkeloosheid; (nat.) traagheid. de
eigenscha p der lichamen om to volharden in den toestand van rust of beweging, waarin zij Zion bevinden.
INESSENTIEEL, bn. niet wezenlijk.
INETEN, at in, heeft ingegeten), zie IN VRETEN.
INETING, v. (-en).

INETSEN,

INEVITABEL, bn. (-er, -st), onvermijdelijk, niet to

ontgaan.
INEXACT, bn. (-er, -st), onnauwkeurig; onjuist.
INEXCUSABEL, bn. (-er, -st), onverschoonbaar, onverantwoordelijk, niet to verontschuldiged.
INEXORABEL, bn. (-er, -at), onverbiddelijk.
INEXPERIENTIE, v. onervarenheid.
INEXPLICABEL, bn. (-er, -st), onuitlegbaar, onver,
klaarbaar, onoplosbaar.
INEXPRESSIBEL, bn. (-er, -st), onuitsprekelijk
INEXPRESSIBLES, v. my. broek (eert. modeuitdrukking in Frankrijk).
INFAAM, bn. (...famer, -st), eerloos, snood; geschandvlekt.
INFAMANT, INFAMEEREND, bn. (-er, -st), onteerend, eerroovend enz.
INFAMIE, v. eerloosheid; schandelijke daad, schanddaad; laster; eerroof.
INFANT, m. (-en), oorspronkelijk de koninklijke

erfprins, kroonprins; prins van den bloede (in Spanje

en Portugal). INFANTE, v. (-5), eene koningsdochter,
koninklijke prinses in Spanje en Portugal.
INFANTERIE, v. (mil.) voetvolk.
INFANTERIST, m. (-en), soldaat te voet.
INFATIGABEL, bn. (er, -st), onvermoeibaar, onverdroten.
INFATSOENLIJK, bn. door en door fatsoenlijk.
INFATUATIE, v. (-s, ...tien), verwaandheid, belachelijke inbeelding; overdrevene, zotte voorliefde voor
iets.
INFAVORABEL, bn. (-er, -st), onvoordeelig; ongunstig, ongenegen.
INFECT, bn. aangestoken, besmet, verpest.
INFECTEEREN. (infesteerde, heeft geInfecteerd), besmetten, aansteken.
INFECTIE, v. aansteking, besmetting, verpesting.
INFECTIE-ZIEKTE, v. (-n), ziekte welke, hetzij direct, hetzij indirect van het eene levende organism°
op het andere kan worden overgedragen.
INFEREEREN, (infereerde, heeft geinfereerd), inbrengen; opdragen, offerers; besluiten, gevolg trekken. afleiden.
INFERIEUR, m. (-en), mindere, ondergeschikte,
lagere in rang. INFERIEURE, v. ondergeschikte,
mindere, lagere in rang.
INFERIEUR, bn. (-er, -st), lager, minder in rang of
stand, ondergeschikt: eene inferieure betrekking; minder in hoedanigheid of waarde, gering, slecht : inferi-

eur werk; van inferieure qualiteit.
INFERIORITEIT, v. minderheid (in rang, verdiensto

of waarde) ; toestand van ondergeschiktheid, het achterstaan bij anderen.
INFERNAAL, bn. helsch, duivelsch, afschuwelijk,
snood, boosaardig.
INFESTEEREN, (infesteerde, heeft geInfesteerd),
vijandig aanvallen, verwoesten, stroopen, uitplunderen; verontrusten, plagen, lastig maken, kwellen;
onveilig maken.
INFICIEEREN, (inficieerde, heeft geinficieerd), zie
INFECTEEREN.
INFIDEEL, bn. (-er, -st), ontrouw, trouweloos.
INFIDELITEIT, v. ontrouw, trouweloosheid.
INFINIET, bn. oneindig, onbegrensd.
INFINITEIT, v. oneindigheid, eindeloosheid.
INFINITIEF, INFINITIVE S, m. (...tieven), (taalk.)
onbepaalde wijs (de zelfstandig-naamwoordelijke
vorm van het werkwoord).
INFIRM, bn. z wak, krachteloos.
INFIRMATIEF, bn. (...ver, -st), de kracht ontnemende,
niet meer geldig makende.
INFIRME, m. (-n), militair, niet meer in staat om
to dienen, en hulpbehoevend.
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INFIRMERIE.

INGEREEREN.

v. (...rie6n), ziekenhuis (inz. voor
militairen); een ziekenvertrek in kloosters, op schepen; de plaats voor kwijnende planten in broeikasten.
INFLAMMABILIA, v. my. ontvlambare stoffen,
brandstoffen.
INFLAMMATIE, v. (-s, ...tien), ontsteking, brand;
(ook gen.).
INFLAMMEEREN, (inflammeerde, heeft gelnflammeerd), doen ontvlammen; tergen, verbitteren; ontvlammen.
INFLANSEN, (flanste in, heeft ingeflanst), ruw, in
het wild, ongeordend inbrengen: als h spreekt,
flanst h# telkens allerlei vreemde woorden in. INFLANSING, v. het inflansen.
INFLECTEEREN, (inflecteerde, heeft geInflecteerd),
buigen, ombuigen, veranderen.
INFLEXIBEL, bn. (-el) -st), onbuigzaam, hardnekkig.
INFLEXIE, v. (-s, -xien), buiging, afwijkin•. (der
lichtstralen); buiging (der stem); verandering (van
toon).
INFLEXIOSCOOP, m. (...scopen), werktuig tot waarneming van de verschijnselen der straalbuiging.
INFLICTIE, v. het opleggen (eener straf).
INFLIKKEN, (flikte in, heeft ingeflikt), lappen (een
zou er
kleedingstuk enz.), eenen lap inzetten:
ZICH INFLIKKEN,
maar ga?or een stukje
zich indringen (door vleierij enz.) : h weet zich oceral

insteken; (bijbelstijl) ingaan tot eene vrouw, haar bekennen, ingaan op een verzoek, op een voorstel, er in
treden, het inwilligen; nader' ingaan op eene kwestie,
ze nader behandelen; beginnen, aanvangen: zOn

INFIRMERIE,

in te flikken.
INFLORESCENTIE,

v. (-s,

bloeiwijze der

planten.
INFLUEEREN, (influeerde, heeft en is ge .influeerd),
invloeien, binnenstroomen; invloed hebben.
INFLUENCEEREN, (influenceerde, heeft ge•influenceerd), invloed hebben of oefenen (op iem. of lets),
van invloed zijn.
INFLUENTIE, v. invloed, inwerking; (nat.) de eigenschap, dat een electrisch lichaam, in de nabijheid
van een ge .isoleerden neutralen geleider gebracht,
daarin het electrisch evenwicht opheft. door de ongelijknamige electriciteit aan te trekken en de gelijknamige of to stooten.
INFLUENZA, v. zekere ziekte: epidemische aandoening der ademhalingswerktuigen, griep; cone
besmettelijke paardenziekte.
INFLUISTERAAR, m. (-s), die influistert; souffleur.
INFLUISTEREN, (fluisterde in, heeft ingefluisterd),
in het oor zeggen: koin bier, clan zal ik het je influistereo, want niemand anders ?nag het'weten. INFLUISTERING, v. het influisteren.
INFORMATIE, v. (-s, -tien), inlichting, onderzoek,
navorsching; mededeeling, bericht: informaties in-

winnen; information zOn te bekomen b . . . .
INFORMEEREN, (informeerde, heeft gelnformeerd),
berichten, kennisgeven, melden ; inlichtingen vragen,
bericht inwinnen, onderzoek doen: informeer er eens
near; ik heb er naar gelnformeerd. ZICH INFORMEEREN, inlichting vragen, enz.: ik heb mij bij ver•

scheidene personen geinformeerd.
INFORMES, v. my. de sterren, die niet tot eenig
sterrenbeeld kunnen gerekend worden.
INFRAAI, bn. zeer fraai; (Zuidn.) zeer braaf en
zachtmoedig: een infraai kind.
inbreuk (op), schending,
INFRACTIE, v. (-s,
afwij king.
bn.
(...zer,
-t), onvruchtbaar, onINFRUCTUEUS,
voordeelig ; vruchteloos.
INFUSIE, v. (-s, ...sign), aftreksel.
INFUSIEDIERTJE, o. (-s), afgietseldiertje: zeker
microscopisch diertje (in vloeistoffen).
INFUSORIEN-AARDE, v. opeenhoopingen van eenige
voeten dik uit de kiezelskeletten der diatomeeen.
INFUUS, bn. aangeboren, ingeschapen.
INGAAN, (ging in, heeft en is ingegaan), (w. g.) iem. in
het gaan achterhalen: ik heb hem niet kunnen ingaan;
binnengaan, binnentreden: ik zag hem het huis ingaan; deze degen gaat gemakkelijk uit en in, laat zich
gemakkelijk uit de scheede trekken en er weer

leertijd is heden ingegaan; het land wordt verhuurd
vow - vhf jaar, in te gaan 1. Mei 1896; (w. g.) aangaan,
(eene overeenkomst) sluiten.
INGAANDE, bn.; de in- en uitgaande rechten, belasting op den in- en uitvoer; ingaande Paasch, den
avond vOOr den eersten Paaschdag.
INGAARDER, m. (-s, -en), ontvanger, inner (van
gelden).
INGADEREN, (gaderde in, heeft ingegaderd), verzamelen, bijeenbrengen. INGADERING, v. (-en), het
ingaderen.
INGANG, m. (-en). het ingaan; binnengaan:
den ingang beletten; de opening; plaats waardoor
men binnentreedt: een nauwe, wide ingang; (fig.)
begin, aanvang: hem is ontslag verleend met ingang

can 1 April; (lit huis is gehuurd met ingang van 1
Mei; (fig.) indruk, geloof: mine woorden vinden 14)
hem weinig ingang; deze geruchten vinden nogal ingang. INGANGETJE, o. (-s).
INGAREN, (gaarde in, heeft ingegaard), Zie INGA-

DEREN.
INGASTEN, (gastte in, heeft ingegast), (gew.) gas-

ten noodigen.
bn. (-er, -st),
INGEBEELD, dw. Zie INBEELDEN,
slechts in de verbeelding bestaande, hersenschimmig; verwaand: een ingebeelde gek, iem. die to hoog
van ziclizelven denkt ; een ingebeeld (gewaand) geluk.
INGEBOREN, bn. (veroud.) in het land geboren:
een ingeboren vurst; aangeboren, ingeschapen: de

liefde tot

*it

land is leder ingeboren.

INGEBORENE, nl. on v, (-n), inboorling, inlander.
bn.; ingeINGEBRACHT, dw. Zie INBRENGEN,

brachte goederen (die tot den bruidsschat behooren:
ook die daarvan uitgesloten zijn en welke eene vrouw
zich als baron bijzonderen eigendom bedingt); geederen. die op een koopdag door andere personen,
dan de aanlegger van den koopdag, ten verkoop
words ingebracht.
INGEERFDE, m. en v. (-n), eigenaar, eigenares van
vaste goederen, grondbezitter, grondbezitster.
INGEESTEN, (geestte in, heeft ingegeest), (w. g.)
door den geest ingeven. INGEESTING, v.
INGEKANKERD, bn. diep ingeworteld, hij heeft een

ingekankerden hekel aan hem.
INGELAND, (-en), INGELANDE, m. (-n), INGELANDE, v. (-n), bezitter, bezitster van land in een
bedijkten polder; hoofdingeland.
bn.: een
INGELASCHT, dw. Zie INLASSCHEN.
ingelaschte dag, een tusschengevoegde dag (b. v. 24
Februari in een schrikkeljaar: Zie SCHRIKKELDAG); (timm.) ineengevoegd.
INGELEGD, dw. Zie INLEGGEN. —, bn.; ingelegd
werk, mozaiek; fijn schrijnwerk; werk met verdiepingen; een ingelegde vloer.
bn. voorgesteld
INGELEID, dw. Zie INLEIDEN.
(aan een hof enz.).
INGEMEEN, bn. door en door gemeen.
INGENIEUR, m. (-s), bouwkundige, vesting-, krijgs-,
waterbouwkundige: burgerlok of civiel-ingenieur;
ingenieur van den waterstaat (belast met het toezicht op den bouw en het onderhoud van dijken,
bruggen enz.).
INGENIEUS, bn. (...zer, -t), zinrijk, vindingrijk, vernuftig, geestig uitgedaCht.
INGENIUM, o. natuurlijke aanleg.
bn. (-er, -st),
INGENOMEN, dw. Zie INNEMEN.
ingenomen met, bijzonder gesteld (op), verzot (op),
bij uitstek houdende (van) : hi is zeer ingenomen met
zone nieuwe betrekking. INGENOMEN HEIR, v.
INGENUE, v. (-s), onschuldig, naief meisje (zekere
rol in tooneelstukken).
INGENUITEIT, v. openhartigheid, eenvoudigheid,
ongekunsteldheid.
INGEREEREN, (ingereerde, heeft ge•ingereerd), in-
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INHABITABEL.

INGEREEREN.

voeren. ZICH INGEREEREN, zich onbevoegd met
lets inlaten.
INGESCHAPEN, bn. door schepping ontvangen, aangeboren; ingeschapen kennis; ingeschapen denkbeelden;

de leugen is hem ingeschapen.
INGESCHREVEN, bn. (wisk.) binnen lets beschreven : ingeschreven veelhoeken, als de hoekpunten in
een cirkel liggen; ingeschreven cirkel.
INGESLOTEN, dw. Zie INSLUITEN.
bn. bw.;
de ingesloten brief, die hier bijgevoegd is; er onder
begrepen.
INGETOGEN, bn. bw. (-er, -st), zijne driften, begeerten, lusten wetende te beheerschen; zkch voor
bultensporigheden wachtende ; zedig, stemmig,
matig: een ingetogen leven leiden; ingetogen leven. INGETOGENHEID, v. zedigheid; (veroud.) afgetrokkenheid.
INGETROKKEN, bn. bw. (w. g.) teruggetrokken, in
zichzelf gekeerd : hjj leefde ingetrokken stil.
INGEVAL, vw. ter inleiding van eene voorwaarde,
waarvan de verwezenlijking als twijfelachtig wordt
voorgesteld : ingeval men u niet toelaat, moogt u

op mij beroepen.
INGEVEN, (gaf in, heeft ingegeven), (iem. lets) doen
nemen, naar binnen brengen: vddr den nacht moet
g(i den patient nog twee poeders ingeven; (fig.) het is
hem met den paplepel ingegeven, hij heeft van jongs
af aan niet anders gehoord en gezien; (w. g.) inleveren, indienen: een verzoekschrift, zUn ontslag ingeven; iem. lets in den geest brengen, in 't gemoed
geven, inboezemen, inspireeren, inblazen : de Heilige

Schrift is van God ingegeven; die gedachte heeft de
booze hem ingegeven. INGEVER, m. (-s), INGEEFSTER, v. (-s), die ingeeft. INGEVING, v. (-en), het
ingeven; wat ingegeven wordt: ingevingen van den

booze.
INGEVOLGE, vz. volgens, naar aanleiding van,
omdat: ingevolge uw verzoek.
INGEWAND, o. (-en), de inwendige deelen van het
lichaam van mensch en Bier ; gedarmte, de darmen;
(fig.) binnenste (van den mensch, van de aarde) : in
eigen ingewand wroeten (van een yolk, een genootschap enz.), door inwendige verdeeldheid zichzelf
verzwakken; (bijbelstijl) bulk, baarmoeder : van mijn
moeders ingewand aan zit Gij inn uithelper; (fig.)
kroost.
INGEWANDSDARM, m. (-en), gedeelte van de dunne
darmen: nuchtere darm en kronkeldarm ; ...KWAAL,
v. (...kwalen), ziekte der ingewanden; ...PIJN, v.
pijn in de ingewanden; m. (-en), naam
voor onderscheidene diersoorten, die zich in andere
levende dieren ophouden, zonder dat men daarom
hun verblijf juist altijd in de ingewanden of de
darmbuis moet zoeken, daar er sommige zijn, die
zich onder de huid of in het dusgenoemde cellenweefsel tusschen de spieren, en andere, die zich in
de spieren zelve ophouden; botachtige, doornhoofdige,
platte, ronde, reelmondige ingewandswormen; ...ZIEKTE, v. (-n) ; ...ZWELLING, v. (geneesk.) uitzetting
der ingewanden.
INGEWEIDE, o. ingewand (van een dier).
INGEWIJDE, M. en v. (-n), die met eene voor anderen geheime zaak bekend is: alleen de ingewoclen
werden in het huis toegelaten; bedrevene in zeker
yak; die op de hoogte is van zekere zaak : slechts

voor ingewUclen in de krijgskunde was de voordracht
te volgen.
INGEWIKKELD, dw. Zie INWIKKELEN.
bn.
bw. (-er, -st), verward, niet duidelijk een ingewikkeld vraagstuk,; een iegewikkeld process bedektelijk :
ingewikkeld te ken nen green. INGEWIKKELDHEID, v.
INGEWORTELD, dw. Zie INWORTELEN. ha.
diep zittende; eene ingewortelde kwaal; een ingewor-

teld kwoo(I.
INGEZETENE, m. en v. (-n), inwoner (iem. die e ,-_, ne
vaAe woonplaats heeft in een land of eene stad) :
tut de oitoefening von het kiesrecht tvordt coollan(lers uecw- (1,7 .,1, (101'
iedczctenen2'01: de 1),[p.-,: ,2-

tenen en opgezetenen, de

bewoners van de steden

en van het platteland.
INGIERIG, bn. zeer gierig.
INGIETEN, (goot in, heeft ingegoten), eene vloeistof storten in (iets); naar binnen doen stroomen:
ik zou het liever door een trechter ingieten; door gieten in iets bevestigen: in den steen ingegoten fjzeren
krammen; (fig.) met moeite (iem. iets) leeren, in
het hoofd prenten : men moet hem alles met den trechter ingieten; (gen.) infuseeren. INGIETING, v. (-en).
INGIJPEN, (gijpte in, heeft ingegijpt), (zeew.) de
zeilen inhalers en toebinden.
INGLIJDEN, (gleed in, is ingegleden), glijdende binnenkomen, invallen : die jongen gleed van den wal
af de sloot in; (fig.) ongemerkt indringen. INGLIJDING, v.
INGLIPPEN, (glipte in, heeft en is ingeglipt), naar
binnen glippen, heimelijk insluipen : de muis was
haar hol ingeglipt, voor ik ze had kunnen vangen; eon
glip in lets maken: eene pen inglippen. INGLIPPING, v.
INGLOED, m. (w. g.), hevige gloed.
INGLUREN, (gluurde in, heeft ingegluurd), inkijken:

hfj kon het huts niet voorbijgaan, zonder eens even in
te gluren.
INGOED, bn. zeer goed.
INGOOIEN, (gooide in, heeft ingegooid), met kracht
(lets) werpen in : iemand het huis ingooien; werpende
of gooiende breken: de glazen ingooien; (fig.) zijne
eigen glazen ingooien, zijne eigen zaak bederven.
INGOOR, bn. zeer goor.
INGORDEN, (gordde in, heeft ingegord), Zie INGIJPEN.
INGRAMMATICAAL, bn. niet taalkundig, in strijd
met de taalregelen.
INGRAVEN, (groef in, heeft ingegraven), gravende
in- of doordringen: men groef den grond tot vijftig
meters in; begraven: een schat ingraven; (zeew.) de
eaten in den ballast ingraven, ze geheel of gedeeltelijk in den ballast zetten. ZICH INGRAVEN, zich
verschansen. INGRAVING, v. (-en).
INGREDIENT, o. (-en), bestanddeel, inmengsel (b v.
van spijze, artsenij enz.).
INGREEP, m. het ingrijpen; gewelddadige aanma.
tiging (van gezag enz.); inbreuk (op een recht, eene
wet enz.).
INGRIFFELEN, INGRIFFEN, (griffelde, grifte in,
heeft ingegriffeld, ingegrift), met eene griffel insnijden : hij liet een schoon grafschrift op den steen ingritfelen; inenten.
INGRIJPEN, (greep in, heeft ingegrepen), in iets
grijpen; (van tanden van raderen enz.) vatten, invatten; (fig.) inbreuk maken (op de rechten van
iem.) ; zich bemoeien met, zich mengen in : in het

werkeloke leven der menschen ingrijpen; ingrejpen in
de verhouding tusschen vraag en aanbod; (-1 iep ing r
pen in iets, van grout gewicht zijn voor: clot grijpt
diep in het maatschappeltjk leven in. is van overwegenden invloed daarep. INGRIJPING, v. (-en).
INGROEIEN, (groeide in, is ingegroeid), al groeiende
in lets geraken: de angel is in het rleesch ingegroeid;

(fig.) de jas is hen? nu nog te wed, sonar hi] zal er
wel ingroeien, zoo groot worden, dat zij hem past;
ineengroeien. INGROEIING, v.
INGROEN, bn. zeer green.
INGROEN, (plantk.) berenoor.
INGROEVEN, (groefde in, heeft ingegroefd), met
groeven insnijden, uitgroeven: eene plank diep ingroeven.
INGROSSATIE, v. (-s), inschrijving in het register
der hvpotheken.
INGROSSEEREN, (ingrosseerde. heeft geIngrosseerd), inschrijven in het hypotheken- of pandboek.
INGULPEN, INGOLPEN, Igulpte in, heeft ingegulpt),
met groote teugen inzwelgen.
INHAALTALIE, v. (-s), (zeew.) achtertalio.
INHABILITEIT, v. onbekwaamlaeid.
INHABIT ABEL, ha. onbewoonbaar.

INHABITATTE.
INHAB1TATIE, v. inwoning, bewoning.
INHAEREEREN, (inhaereerde, heeft gelnhaereerd),

aanhangen, aankleven; volharden.
INHAERENT, bn. aanhangend, ingelijfd; samenhangende met, in verband zijnde met (in vonnissen).
INHAGELEN, (hagelde in, heeft en is ingehageld),
hagelend indringen, in zekere plaats hagelen: het
.heeft hier ingehageld; door den hagel breken: er zijn

INHULDIGINGSFEEST.
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in (iets) : hier moet het ontbrekende blad ingehecht warden. INHECHTING, v.
INHECHTENISNEMING, v. (-en), het in hechtenis
nemen, gevangenneming, arrestatie.
INHEEMSCH, bn. in het land zelf voorkomende,
niet van elders ingevoerd : inheemsche planten; die

ziekte is in dat land inheemsch ; een inheemsch gebruik;
inheemsche woorden, die tot de taal van het land zelf

vele ruiten ingehageld.

behooren, niet uit andere talen zijn overgenomen;

INHAKEN, (haakte in, heeft ingehaakt), met eenen
haak in iets vasthechten; (handw.) door haken
inzetten : een tusschenzetsel inhaken. INHAKING,
T. (-en).
INHAKKEN, (hakte in, heeft ingehakt), door hakken insnijden, inhouwen : een teeken inhakken (in
een boom); hakkende inslaan, breken enz.: de deur

vele oorspronkelijk vreemde woorden zijn ens inheemsch geworden, hebben geheel het karakter van

inhakken; ieee. den kop inhakken; op den viand inhakken, den vijand met woede aanvallen en niemand
sparen; (fig.) dat hakt er nog al in, van iets, waarveer men veel geld moet betalen.
inademing, inzuiging;
INHALATIE, v. (-5,
...TOESTEL, m. o. (-len), tot het inademen van
zouten of artsenij bevattende dampen, of van gassen.
INHALEEREN, (inhaleerde, heeft ge .inhaleerd), inademen.
INHALEN, (haalde in, heeft ingehaald), door halen
indragen of inbrengen, binnenbrengen: den oogst in-

halen; een schip de haven inhalen; een vorst, den burgenzeester inhalen, tegemoet trekken en in de stad
enz. leiden; het Trojaansche paard inhale'', oorzaak
zijn van zijn eigen ongeluk; tot, naar zich halen,
binnentrekken: de slak, haalt hare horens in; den
schouder inhalen; een touw, de ring inhalen; (zeew.)
de zeilen inhalen, naar beneden trekken ; eene groote
hoeveelheicl lucht inhalen, inademen; geld inhalen, bijeenbrengen; zijne woorden inhalen , intrekken. herroepen vat men gezegd heeft; ineen, in elkaar
halen: eene stof inhalen, rimpelen; (techn.) door hameren de middellijn van een hol voorwerp op eene
bepaalde plek kleiner maken: den halo one eene kon
inhalen; iein. inhalen, door snel loopen iem., die vooruit is, bereiken; sneller loopen dan een ander: als

gry hard loopt, /cunt gij hem nog wel inhalen; (fig.) ik
zal hem wel inhalen, zorgen, dat ik even ver kom
als hij (in het onderwijs, bij het biljartspel enz.);

Nederlandsche woorden aangenomen.
INHEET, bn. zeer beet.
INHEIEN, (heide in, heeft ingeheid), inslaan (palen
in den grond, door middel van een heiwerktuig).
INHEIING. v. (-en).
INHEILIGEN, (heiligde in, heeft ingeheiligd), (w. g.),
inwijden, inzegenen.
INHIBEEREN. (inhibeerde, heeft geInhibeerd), verhinderen, stuiten, verbieden.
(recht.) verbod om voort
INHIBITIE, v. (-s,
te gaan.
(heesch
in,
heeft ingeheschen),
INHIJSCHEN,
hijschende inbrengen.
INHOEKING, v. (-en), (wapenk.) driehoek van den
rand van het schild naar het midden toe loopend.
INHOLLEN, . (holde in. is ingehold), hollende inkomen: het paced holde den stal in; als een waanzinnige

kwam hij het dais inhollen.
INHOUD, m. (-en), wat in iets bevat is, wat eene
afgesloten ruimte bevatten kan : het vat was lek ge-

worden en de inhoucl er van liep over de street; hoeveel beclraagt de inhoud van dat vat? dit schip heeft
tweeli onclerd ton inhoud; alles wat in een boek, geschrift enz. begrepen in: kent gij den inhoud van
dezen brief? lijst van onderwerpen, die in een boek
zijn behandeld : zoek de bladzijde naar in den indeed
op; (wisk.) grootte van een figuur of lichaam: de
inhoud an een driehoek; de inhoud van een bol.
INHOUDEN, (hield in, heeft ingehouden), ruimte
hebben; in zijne lichamelijke ruimte bevatten; in
zich hebben: weet gij. hoeveel dat vat inhoudt? vermeld staan (in een brief enz.), behelzen: ik wist, wet
de brief infield; tegenhouden, terughouden ; matigen,
bedwingen, temperen : den adem inhouden; hij hield

het verzu imde inhalen, wat men vroeger heeft nage-

het paard met de grootste moeite in; hi j kon zijne vaart

laten doen, zonder dat de gewone bezigheden er
onder lijden; het verlorene inhalen, zich schadeloos
stellen, herkrijgen wat men verloren heeft.
INHALER, m. (-s), die inhaalt; (zeew.) touw om
een voorwerp mee aan boord te halen; touw om
de fok in te halen.
INHALIG, bn. (-er, -st), van elke gelegenheid gebruik makende, om er zijn voordeel mee te doen;
schraapzuchtig ; vrekkig. INHALIGHEID, v. schraapzucht.
INHALING, v. (-en), het inhalen (in alle bet).
INHALINGSKLASSE, v. (-n), klasse, waar jongens
en meisjes dat onderwijs kunnen ontvangen, dat zij
vroeger verzuimd hebben.
INHAM, m. (-men), zeetong, kleine bocht of baai.
INHANDELEN, (handelde in, heeft ingehandeld),
(w. g.) door ruiling verkrijgen; (fig.) in den handel
verliezen.
INHANGEN, (hing in, heeft ingehangen), in jets
hangen, hangende vasthechten : een renster inhangen;
binnen of in huis hangen, wat buiten hing: hang
die kleeren in; (fig.) dat hangt er in, dat is van belang; dat zal er inhangen, dat zal met geen kleinigheid afloopen.
INHEBBEN, (had in, heeft ingehad), in zijne macht
hebben; ingenomen hebben: die dokter heeft dear de
geheele praktijk in; aan boord, in zijn schip hebben:
de beurtman heeft ko,ffie en rest in; in zich bevatten,
inhouden; beteekenen; (fig.) dat heeft niets in, dat
heeft weinig of niets te beduiden; dat heeft wat in !
dat kost wat moeite en inspanning!
INHECHTEN, (hechtte in, heeft ingehecht), hechten

niet inhouden; *nen toorn inhouden, bedwingen;
terughouden. afhouden (bij eene betaling, om een
voorschot terug te krijgen, of om voor hem, die
ontvangt, lets to besparen) : hij hield wekelijks een
gulden van z?jit loon in, totdat de schuld was afbetaald; ik zal wekelfjks een gulden van utv loon inhouden, dan kunt g daarvoor kleeren koopen. ZICH INHOUDEN, (zijn gang) inhouden : hij liep van de steilte,
Icon zich niet inhouden en stortte in den stroom; (zijne
hartstochten, gevoelens) bedwingen: teen kon zij zich
niet langer inhouden en barstte in tranen los. INHOUDING, v. het inhouden, de beteugeling.
INHOIJDSMAAT, v. (...maten), maat om den inhoud
van droge of natte waren to bepalen; ...OPGAVE,
v. (-11). ...TAFEL, v.(s), lijst van wat in een boek
behandeld is.
INHOUT, o. (-en), (zeew.) ribben van een schip;
(fig.) hij is goed ran inhout of inhouten, hij is goed
gebouwd, heeft een sterk lichaamsgestel, is een
stevige klant.
INHOUWEN, (hieuw in, heeft ingehouwen), zie INHAKKEN.
INHULDIGEN, (huldigde in, heeft ingehuldigd), hulde bewijzen aan eenen vorst bij de aanvaarding
zijner regeering, hem den eed van getrouwheid zweren: het land rerkeerde in grooten nood, teen de nieuwe
vorst wend ingehuldigd; bevestigen (in een ambt),inwijden; erkennen (als opperheer enz.) : morgen wordt
onze nieuwe burgemeester ingehuldigd. INHULDIGING,
v. (-en), het inhuldigen.
INHULDIGINGSFEEST, v. (-en), feest ter gelegenheia
eener inhuldiging.

INHUMAAN.

INKNOOPEN.

INHUMAAN, bn. (...maner, -st), onmenschelijk,
wreed; onbeschaafd; onvriendelijk.
INHUMANITEIT, v. onmenschelijkheid, wreedheid,
enz.
INHUMATIE, v,
...tien), beaarding, begraving.
INHUPPELEN, (huppelde in, is ingehuppeld), huppelende inkomen : lachende kwam zij de kamer inhuppelen.
INHUREN, (huurde in, heeft ingehuurd), de huur
(van een huis enz.) verlengen : zij heeft hare meid
weder voor een jaar ingehuurd. INHURING, v. (-en),
huurverlenging.
INIJZEN, (ijsde in, heeft ingeijsd), laten bevriezen,
van ijs omgeven : de visch intijzen (voor de verzending).
INIMITABEL, bn. onnavolgbaar.
INIQUITEIT, v. onbillijkheid, hardheid; ongerechtigheid.
INITIA, o. my. eerste beginselen.
INITIAAL-LETTER, v. (-s) of INITIALE, v. (-n),
aanvangsletter, groote beginletter; (ook) de eerste
letter of voorletter van iemands naam (zonder dezen
voluit te schrijven).

INKEEREN, (keerde in, is ingekeerd), den weg verlaten en ergens zijn intrek nemen (w. g.) : in de herberg, waar ik inkeerde; tot zichzelven inkeeren, berouw
gevoelen, zijn handel en wandel overdenken en tot
bezinning komen.
INKELDEREN, (kelderde in, heeft ingekelderd), in
den kelder doen : bier inkelderen; — het keldert hier in,
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INITIATIE,. v. inwijding.
INITIATIEF, o. (...ven), inleiding, opening; het initia-

tief nemen, het eerst een voorstel tot iets doen, het
eerst eene zaak op touw zetten; .het recht van
initiatief, recht om voorstellen enz. te doen.
INITIEEREN, (initieerde, heeft gelnitieerd), inleiden,

inwijden; hij is van de zaak geinitieerd, hij weet er
alles van.
INJAGEN, (jaagde of joeg in, heeft en is ingejaagd),
naar binnen jagen, -drijven; jagende inhalen: wij
hadden den voorrijder spoedig ingejaagd; (fig.) uitstaande schulden door krachtige maatregelen innen;
jagende in iets komen: zij joegen de Houtstraat in.
INJECTIE, v. (-s, ...ten), (gen.) inspuittng, inwerping.
INJECTIE-POMP, v. (-en); (nat.) de injectie-pomp der
hydraulische pers, de perspomp, die het water in den
grooteren cilinder drijft; ...WATER, o. water, dienende om stoom te condenseeren.
INJECTOR, m. (-s), toestel tot het voeden van
stoomketels.
INJUNCTIE, v. (-s, ...tien), uitdrukkelijk, gerechtelijk bevel; inscherping; voorschrift.
INJURIE, v. (-s, ...rien), eerkrenking, beleediging,
scheldwoord, hoon.
INJURIEEREN, (injurieerde, heeft gelnjurieerd), beleedigen, hoonen, schelden.
INJURIEUS, bn. beleedigend, eerroovend, smadelijk.
INK, m. (-en), opening-, ingang eener vischfuik.
INKABBELEN, (kabbelde in, heeft ingekabbeld),
(w. g.) kabbelende indringen en uithollen of ondermijnen (van het water).
INKALKEN, (kalkte in, heeft ingekalkt), (landb.)
het zaaigraan in kalkwater weeken, om het gewas
voor brand te behoeden. INKALKING, v. (-en).
INKALVEN, (kalfde in, is ingekalfd), wegzakken
(van zand of aarde bij het graven van putten enz.).
INKANKEREN, (kankerde in, is ingekankerd), door
kanker ingevreten worden, die boom kankert hoe longer hoe ?neer in; (fig.) de boosheid kankert in (wortelt
zeer diep). INKANKERING, v. het inkankeren.
INKARNAAT, o. vleeschkleur, hoogroode kleur; kleur
tusschen kers- en rozerood : het inkarnaat der lippen.
INKARNATEN, onverand. bn . hoogrood, rozerood.
INKASSEN, (kaste in, heeft ingekast), edelgesteenten, parelen enz. in eene kas zetten, welker bodem
het ondervlak van den steen of de parel bedekt
heb eleven diamant bij den jeweller laten inkassen. INKASSING, v. het inkassen.
INKEEP, v. (...kepen), inkeping, inkerving. insnijding.
INKEER, m. intrek (w. g.) : ik vol bij zc m n inkeer
semen; berouw : tot inkeer komen. berouw hebben
over wat men gedaan heeft; tot ink,-er breo Jen.
veroorzaken, dat iem. berouw krijgt : deze verstandige

woorden brachten hem tot inkeer.

het wordt hier ondermijnd (door een stroomend
water b. v.). INKELDERING, v.
INKEPEN, (keepte in, heeft ingekeept), een keep
maken (in hout). INKEPING, v. (-en), het inkepen,
de keep; (zeew.) neuten, inlatingen.
INKERVEN, (korf in, heeft en is ingekorven), eene
kerf snijden (in iets); zich kerven; bersten: die zfjde
kerft geheel in. INKERVING, v. (-en).
INKIEZEN, (koos in, heeft ingekozen), (van personen, die als lid van een bestuur enz. aan de beurt
van aftreding zijn) ze opnieuw kiezen: de afgetredenleden zijn weer voor een jaar ingekozen. INKIEZING, v.
het inkiezen.
INKIJK, m. hier is veel inkijk, men kan van buiten alles zien wat binnen gebeurt.
INKIJKEN, (keek in, heeft ingekeken), inzien, in

iets zien, naar binnen zien : mag ik bij a inkijken?
in uw boek zien; in 't voorbijgaan keek hij even in;.

hebt gij dat boek al eens ingekeken?
INKIPPEN, Zie INKEPEN.
INKLAMPEN, (klampte in, heeft ingeklampt), door
klampen in (iets) hechten. INKLAMPING, v. (-en).
INKLAREN, (klaarde in, heeft ingeklaard), aangifte
doen van de ingevoerde voorwerpen on or de inkomende rechten van betalen : een schip inklaren; in
geklaarde schepen. INKLARING, v. (-en).
INKLAUTEREN, (klauterde in, is ingeklauterd), at
klauterende naar binnen gaan : den wagen inklauteren.
INKLEEDEN, (kleedde in, heeft ingekleed), (w. g.)
geheel kleeden; eenen monnik,, eene non inkleeden,
door het plechtig aandoen van het ordesgewaad in
de orde opnemen ; (fig.) in zekeren vorm gieten,
voordragen, voorstellen; opsieren, bedekken eene.

zaak goed inkleeden; h

wist zijn antwoord zoo aardig
in te kleeden, dat ik er niet boos em kon worden; het
verhaal is in den grond onkuisch, onaar het is zoa
ingekleed, dat men het kan lezen. INKLEEDING, v.
(-en), aanneming van het geestelijk gewaad in eon;
klooster; (fig.) wijze van voorstelling.
INKLEMMEN, (klemde in, heeft ingeklemd), in iota
klemmen : een metalen ring in een hollen cilinder
inklemmen.
INKLEPPEN, (klepte in, heeft ingeklept), (w. g.) door
kleppen indagen; den aanvang van iets door kloppen
bekendmaken.
INKLIMMEN, (klom in, is ingeklommen), klimmendeinkomen : de dieven zijn door het achterraam ingeklommen. INKLIMMING, v. (-en).
INKLINKEN, (klonk in, heeft ingeklonken), met,
door klinken inslaan; met geweld inslaan, (zoodat
het klinkt) : spijkers, bouten inklinken; beklinken,
verzinken, indrogen (van aardstoffen) ; wegzakken
(van den bodem in een droogmakerij). INKLINKING,
v. het inklinken; (bij aardwerken) het verschil tusschen den lichamelijken inhoud der uitgraving en
van de opgeworpen aarde.
INKLOPPEN, (klopte in, heeft on is ingeklopt), door
kloppen indrijven: een spijker inkloppen ; door kloppen
binnenroepen, intikken alS ge den dokter voorinj
ziet gaan, klop hem dan even in; door kloppen dunner
worden; door kloppen broken gij zult den Timer

nog inkloppen.
INKNAGEN, (knaagde in, heeft ingeknaagd), knagende bijten, ineten; (fig.) de roest knaagt het ijzer
sterk in. INKNAGING, v.
INKNIPPEN, (knipte in. heeft ingeknipt), door knippen in- of aanbrengen: knoopsgaten inknippen.
INKNOOPEN, (knoopte in, heeft ingeknoopt), door
knoopen inbinden; (fig.) bedwingen, intoomen: zone
drifter inknoopen; inprenten; dringend aanbevelen:
iem. iets inknoopen. INKNOOPING, v. (-en).

INKUIPEN.

INKOKEN.
INKOKEN, (kookte in, heeft en is ingekookt), door

koken indrijven; onder het koken verminderen,
verkoken.
INKOMELING, m. en v. (-en), INKOMELINGE, v.
(-n), vreemdeling.
INKOMEN, (kwam in, is ingekomen), binnenkomen

hij wilde juist vertrekken, toen ik de stad inkwam; de
belastingen enz. komen sleeht in, het gaat slecht met
de betaling er van; er is eene klacht tegen u ingekomen, ingediend; (bijb.) tot eene vrouw inkomen, Naar
bekennen; (zeew.) inzeilen, binnenloopen, ingebracht
worden: zijn er vandaag nog schepen de haven inge-

komen?
INKOMEN, o. het binnenkomen, het ingaan; —
(my. -s), de geheele som die iem. verdient; de som
die iem. jaarlijks kan verteren zonder achteruit te
gaan: hij heeft een, inkomen van 2000 gulden; inkomens

beneden 500 gulden zijn van deze belasting vrUgesteld.
INKOMEND, bn. inkomende rechten, rechten van
invoer.
INKOMST, v. ingang, binnenkomst: blijde inicomst.
(oudt.) een geschenk, dat door de staten van een
gewest den vorst bij zijne troonsbeklimminL.,, bij
zijn eerste bezoek aan het gewest, gegeven word;
de voorrechten en vrijheden van het gewest, welke
bij die gelegenheid door den vorst verleend en bezworen werden ; alleen mv. (-en), inkomen, renten:
van zijne inkomsten leven.
INKOMSTENBELASTING, v. (-en), belasting op de
inkomsten.
INKOOP, m. (-en), het inkoopen (van iets, inz. om
het weder tle verkoopen): hij belest rich met den
inkoop van allerlei artikelen; het ingekochte:

trachtte zijn, geheelen inkoop zoo spoedig mogelijk weer

van de hand te doen; inkoopsprijs : hoeceel bedraagt
de inkoop daarvan; recht dat men zich koopt om
in een gesticht opgenomen te worden. ...BOEK, o.
(-en), kantoorboek, waarin de inkoopen worden geschreven; ...REKENTNG, v. (-en), rekening of factuur van een gesloten koop.
INKOOPEN, (kocht in, heeft ingekocht), (goederen)
voor zich koopen; goederen, waren koopen met het
doel om die weder aan anderen te verkoopen: hij

heeft zijne waren te duur ingekocht; hij zal er bij den
verkoop dus niets op winnen; zijn huisraad werd voor
schuld verkocht, maar hij Net het zijn zwager voor
hem inkoopen; rich inkoopen, eene zekere som betalen, om ergens (in een genootschap, in een gesticht)
opgenomen te worden.
INKOOPER, m. (-s), ...STER, v. (-s), die inkoopt.
INKOOPSPRIJS, m. (-zen), prijs waarvoor iets wordt
ingekocht.
INKORTEN, (kortte in, heeft ingekort), door intrekken korter maken; verminderen : de teugels inkorten,

een touw inkorten; gij meet uw verhaal wat inkorten,
bekorten; eene schuld inkorten, allengs minder doen
worden; iemands gezag inkorten, het kleiner maken;
(fig.) beteugelen, in bedwang houden : hi)* meet ingekort worden, hij moet korter gehouden worden; kor_
ter worden: de dagen riin heel wat ingekort. INKORTING, v. (-en).
INKORVEN, (korfde in, heeft ingekorfd), in korven
doen; (fig.) de maag vullen. INK.ORVING, v. het
inkorven.
INKOSTELIJK, bn. zeer kostelijk.
INKOUD, bn. zeer koud, scherp koud.
INKRAAIEN, (kraaide in, heeft ingekraaid), (w. g.)
door gekraai het begin of bet verschijnen van iets
bekendmaken: de haan kraait den dag in.
INKRABBEN, (krabde in, heeft ingekrabd), met de
nagels (lets ergens) inwerken.
INKRASSEN, (kraste in, heeft ingekrast), door
krassen inwerken : een zoom inkrassen, met de nagels, de punt der schaar enz. eene lijn in het goed
krassen. om dat gemakkelijk te kunnen vouwen.
INKRIJGEN, (kreeg in, heeft ingekregen), naar binnen krijgen: 72en heeft hem die medicfjnen niet kun-

nen inicrijgen; het schip kreeg reel water in; (fig.)
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' ontvangen, innen (van geld) : het gaat niet gemakke -

lfjk, om van dit gezin de huishuur in te krijgen.
INKRIMPEN, (kromp in, heeft en is ingekrompen),
door krimpen dichter maken of worden : voordat gif

dit goed naait, meet gij het eerst inkrimpen; (fig.) de
slagorde inkrimpen, dichter bijeentrekken; kleiner
maken: zijne uitgaven inkrimpen; iemands gezag inkrimpen; minder vrijmoedig worden: bfj die bedreiging kromp hij in; (gen.) samentrekken (van de
zenuwen); (zeew.) slapper worden (van den wind):

de wind krimpt tegen de zon in; tegen den wind inkrimpen, tegen den wind houden, den wind afknijpen, oploeven, hoog zeilen; zich inkrimpen, (fig.) zijne
vertering inkrimpen, zijne uitgaven verminderen.
INKRIMPING, v. (-en), het inkrimpen, de vermindering.
INKROPPEN, (kropte in, heeft ingekropt), (w. g.)
in den krop du -wen; (fig.) verduren (eene beleediging enz.), zie verkroppen. INKROPPING, v.
INKROZEN, (kroosde in, heeft ingekroosd,) (kuip.),
eene kroos in de duigen van een vat maken. INKROZING. v. (-en), het inkrozen; kroos, gergel.
INKRUIEN, (krooi, kruide in, heeft ingekrooien, ingekruid), kruiende in- of binnenbrengen; (fig.) invoeren; kruiende, met een kruiwagen ingaan: hij kruide
die street in.
INKRUIPEN, (kroop in, is ingekropen), kruipende
in- of binnenkomen: op hander en voeten kroop
de homer in; ongemerkt binnenkomen; (fig.) insluipen: ho weet overal in te kruipen; ongemerkt in
zwang komen, ongemerkt toenemen: dit kwaad
kruipt hoe longer hoe nicer in. INKRUIPING, v. (-en).
INKRUIPSEL, o. (-s), misbruik.
INKT, m. gekleurde, inz. zwarte, vloeistof, waarmede men schrijft of drukt: awarte inlet; roode,
blouwe inkt: sympathetische inlet, waarmede men letters schrijft, die niet dadelijk zichtbaar zijn, maar
dat eerst door zekere bewerking (b. v. verwarming)
worden. Oostinaische inkt, eene duurzame inktsoort
door eene lijrnoplossing in vaster toestand gebracht
en gebruikt bij het teekenen en schilderen.
(-er, -st), op inkt gelijkende,
INKTACHTIG,
als van inkt: een inktachtige smaak.
INKTBAK, m. (-ken), een houten meestal met zand
gevuld bakje om den inktpot in te zetten; _BARJE, o. (-s); ...BOOM, m. (-en), zekere Amerikaansche
boom (semecarpus anacardium); ...FABRIEK, v. (-en),
waar inkt vervaardigd wordt; ...FABRIKANT, m.
(-en); ...FLESCH, v. (...flesschen); ...FLESCHJE. o.
(-5); ...HOORN, m. (-Si, inktkoker; ...KAN, v. (-nen);
...KLAD, v. (-den), inktvlak; ...KOKER, m. (-5), inktpot; inktstel: inktkoker, zandkoker enz. bij elkander; ...KRUIK, v. (-en); ...LAP, m. (-pen), om de pen
aan of to vegen; ...LAPJE, o. (-5); ...POEDER, o.
poeder, waarvan men door bijgieten van water inkt
maakt; ...POT, m. (-ten); ...ROL, v. (-len), (boekdr.)
waarmee de drukinkt op de vormen wordt gebracht;
...SCHOPJE, o. (-s), (boekdr.); ...STEEN, m. (-en),
als voorwerpsn., v. als stofnaam, eene steensoort
die ijzervitriool bevat en inktachtig smaakt; ...STEL,
o. (-len), schafgereedschap ; ...TAFEL, v. (-5), (boekdr.)
met inkt bedekte plaat, waarover de inktrol wordt
gerold om inkt op to nemen.
INKTVISCH, m. (...visschen), zeekat, koppootig
weekdier dat, wanneer het achtervolgd wordt, uit
eene blaas een zwart vocht afscheidt, hetwelk bij
de schilders onder den naam van sepia bekend is

(sepia).
INKTVLAK, v. (...ken), klad, vlek van inkt.
INKTWORTEL, m. (-s), als voorwerpsnaana,

v. als
stofnaam, valsche rabarber (morinda).
INKUILEN, (kuilde in, heeft ingekuild). in eenen
kuil doen of stoppen: de winteraardappels inkuilen,
ze in den grond begraven en met stroo en aarde
bedekken; (landb.) in een kuil inzouten : groenvoeder
inkuilen; de koeien aten het ingekuilde gras met graagte.
INKUIPEN, (kuipte in, heeft ingekuipt), in een vat
doen en dit sluiten. INKUIPING, v. (-en).
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INKWAKKEN.

INKWAKKEN, (kwakte in, heeft ingekwakt), met

geweld ingooien, insmijten.
INKWARTIEREN, (kwartierde in, heeft en is ingekwartierd), militairen bij burgers inlegeren; bij burgers ingelegerd zijn.
INKWARTIERING, v. (-en), huisvesting van militairen bij burgers: biljet van inkwartiering; zulke gehuisveste militairen: inkwartiering hebben. ...BILJET,
o. (-ten).
INLAAG, INLAGE, v. (...lagen), het inleggen; iets
dat ingelegd wordt; geldsom, tot zeker doel ingelegd: de winst naar verhouding der inlagen verdeelen;
(w. g.) ingesloten brief; (dijkw.) (veroud.) het verleggen van een dijk, die niet meer te houden is,
naar binnen; de ingelegde dijk zelf; (gew.) het land
tusschen den eersten en dien tweeden dijk gelegen
aan Schouwens zuidwestkust vindt men meer dan eene
inlaag.
INLAAGDIJK, m. (-en), (gew.) de dijk eener inlage.
INLAATDUIKER, m. (-s), duiker om water in te
laten (in een polder of een gedeelte daarvan).
INLAATSLOT, o. (-en), plaatslot, slot dat in de
•deur is ingelaten, zoodat de voorplaat met het
voorvlak van het hout gelijk komt en het overstekend deel van de slotplaat tegen het achtervlak van de deur valt.
INLADEN, (laadde in, heeft ingeladen), in een schip
.laden. INLADING, v. (-en).
INLADER, m. (-s), hij die inlaadt.
INLANDER, m. (-s), inboorling des lands.
INLANDSCH, bn. van, uit, in het land zelf: inland.sche oorlog, inlandsche n#verheid, inlandsche brandewijn, in Nederland gemaakt (in tegenstelling met
Fransche); eene inlandsche vrouw, inboorlinge; een
inlandsch meisje.
INLANGEN, (langde in, heeft ingelangd), (gew.)
aanreijcen aan iem., die binnen staat; inhalen: 't gaat
regenen, lang het linnen eens in, dat buiten hangt te
drogen; lang de vlag eens in.
INLAPPEN, (lapte in, heeft ingelapt), slordig en
als met lappen ineenvoegen; (fig.) (gemeenz.) inzwelgen: kJ* heeft er gisteren avond weer heel wat ingelapt,
heel veel gedronken.
INLASCH, m. (...lasschen), lasch, ineenvoeging.
INLASSCHEN, (laschte in, heeft ingelascht), met
lasschen inzetten; tusschenvoegen, invoegen : kunt
. ge dat nog in mcen brief inlasschen ? in een schrikkeljaar wordt tusschen 24 en 25 Februari een dag
ingelascht; (timm.) ineenvoegen. INLASSCHING,
v. (-en).
INLATEN, (liet in, heeft ingelaten), binnenlaten:
na tien wur wordt nieenand meer ail- of ingelaten;
versch water inlaten in een polder, eene gracht);
(timm.) inkepen, uitlaten : een, balk uitlaten om er
ribben in te laten; bouten met vierkante koppen, die
netjes zijn ingelaten, juist in eene inkeping sluiten;
de windpeluw (in een molen) wordt 3 a 4 duim, op
de voeghouted, ingelaten. — Zich inlaten met inn., be-

trekkingen aanknoopen met iem., die beneden ons
staat; zich inlaten net iets, zich bemoeien met iets,
dat beneden onze waardigheid is : met zulke kleinigheden laat ik niet in. INLATING, v. (-en), het
binnenlaten; de inkeping; bemoeiing.
INLAVEEREN, la-veerde in, is ingelaveerd), (zeew.)
laveerende inkomen.
INLEELIJK, bn. zeer leelijk.
INLEG, m. geld, dat ingelegd wordt (b. v. in eene
loterij, in een gezelschapsspel, in den handel enz.);
(naaist.) ingelegd gedeelte, zoom, plooi: de inleg eon
eene japon; (schoenm.) deel van den schoen (vaak
van papier in plaats van leer).
blad dat tusschen de
INLEGBLAD, o.
beide helften van het blad eener uittrektafel kan
worden gelegd; ...BoTER, v. die dient, om ingelegd
en bewaard te warden.
INLEGEREN, (legerde in, heeft ingelegerd), troepen
in garnizoen Ieggen; (ook) militairen bij burgers
doen huisvesten (b. v. als dwangmiddel tot betaling

INLIJSTEN.
der achterstallige belasting enz.). INLEGERING,
v. (-en).
INLEGGELD, o. (-en). Zie INLEG.
INLEGGEN, (legde, leide in, heeft ingelegd, Ingeleid), leggen in, bewaren in; (w. g.) insluiten: sea

brief inleggen; te zamen brengen (geld enz.) : ieder
moet 2 gulden inleggen, em dit geschenk te kunnen
koopen; opdoen (voorraad van iets): ik heb won voor
het gansche jaar ingelegd; (fig.) gij zult daar eer mee
inleggen, behalen; in 't zout leggen, pekelen, inmaken: vleesch inleggen; toebereiden (eetwaren om ze
lang good to houden): augurkjes, snijboonen inleggen;
konfijten: vruchten inleggen; (schrijnw.) met stukjes
inlijmen: deze tafel is fraai ingelegd; (tuinb.) eene
wongaardrank inleggen, in de aarde leggen, om haar
nieuwe wortels te doen schieten; tegen iem. inleggen,
zich (met woorden) tegen hem verzetten; naar binnen leggen ; enger, korter maken : de naden van eene
jas meer inleggen; eene broek, die te lang is, inleggen.
INLEGGING, v. (-en).
INLEGGER, m. (-5). ...STER, v. (-s). die inlegt;
(boekdr.) de jongen, die de vellen inlegt.
INLEGHOUT, o. hout voor inlegwerk; ...LIJST, v.
(-en), (timm.) losse lijst (bij paneelen) aan de vulling
en het raamhout en aan een van doze twee bevestigd.
INLEGSEL, o. (-s), wat in zout gelegd is; ingelegd
(schrijn-)werk. Zie verder BELEGSEL.
INLEGSTUK, o. (-ken), een stuk voor inlegwerk.
...WERK, o.
INLEIDEN, (leidde in, heeft ingeleid), binnenleiden,
naar binnen brengen : iem. in een gezelschap inletden; (fig.) beginnen on in gang brengen: deze vraag
zal op de algemeene vergadering ingeleid worden door
den Beer A., hij zal haar toeli.chten en er nadere
bespreking over uitlokken; (Zuidn.) bedotten.
INLEIDER, m. (-5), ...LEIDSTER, v. (-s), die inleidt.
INLEIDING, T. (-en), het binnenleiden; (fig.) aanyang, begin, voorafspraak (van een bookwork, van
eene verhandeling).
INLEKKEN, (lekte in, heeft ingelekt), iekkende indruipen: ik geloof dat het op zolder inlekt.
INLEVERAAR, m. (-5), INLEVERAARSTER, V. (-s),
bezorger, bezorgster; aanbieder, aanbiedster.
INLEVEREN, (leverde in, heeft ingelegerd), bezorgen, verschaffen, aanbieden: de leerlingen moeten
morgen hun vacantiewerk inleveren; aan de bevoegCe
macht doen toekomen : een verzoekschrift, eene klacl, t,
bezwaren, plannen, voorstellen inleveren. INLEVERING,
v. het inleveren.
INLEZEN, (las in, heeft ingelezen), (w. g.) inzamelen, inoogsten (vruchten). INLEZING, v. (-en).
INLICHTEN, (lichtte in, heeft ingelicht), met licht
ergens indringen, licht ergens brengen, licht geven
naar binnen (w. g.) (dicht.) : nauw licht de von ter
kamer in (fig.) eene zaak voor iem. duidelijk maken,
iem. over iets opheldering geven : le0 lichtte mij in

onttrent hetgeen er gebeurd was; fern. beter inlichten,
hem een zaak juister verklaren; gij zot beter ingelicht dan ik, gij zijt beter op de hoogte, weet er
meer van. INLICHTING, v. (-en), (fig.) het inlichten,
verklaring, uitlegging, opheldering: inlichtingen cra-

gen; inlichting verstrekken.
INLICHTER, m. (-5), die inlicht.
INLIEF, bn. zeer lief; innig lief; een inlief kind;

Naar, die ik zoo belief had.
INLIGGEN, (lag in. heeft ingelegen), (w. g.) gelegen
zijn in, besloten zijn in; (gewest.) in de kraam liggen; zu ligt in van haar derde kind.
INLIGGEND, bn.; inliggende brief; inliggend krijgsyolk ((fat in bezetting ligt).
INLIJMEN, (lijmde in, heeft ingelijmd), door lijmen
in iets vastmaken : de sporten can dozen steel zijn
enkel ingelijned. INLIJ111ING, v. (-en).
INLIJSTEN, (lijstte in, heeft ingelijst), (iets) in eene
lijst vatten, zetten: een pertret inlijsten : (fig.) in het
geslachtsregister opnemen; op eene lijst plaatsen.
INLIJSTING, v. (-en).

INLIJVEN.
INLIJVEN, (lijfde in, heeft ingelijfd), in, bij lets op-

nemen, iets met iets anders vereenigen : we zullen
deze leerlingen maar bY de tweede klas inlOven, als
lid van een genootschap aannemen; plaatsen (krijgsyolk bij regirnenten); grondgebied van eenen staat
bij dat van een anderen voegen : in 1810 werd Nederland bij Frankrok ingeliffd; in een register opschrijven. INLIJVING, v. (-en).
INLOEGEN, (loegde in, heeft ingeloegd), (gewest.)
invlijen. Zie LOEGEN.
INLOEREN, (loerde in, heeft ingeloerd), naar binnen
loeren: h kan hier niet voorbogaan, zonder eens even

in te loeren.
INLOKKEN, (lokte in, heeft ingelokt), lokkende naar
binnen brengen, doen inkomen: hi] beweerde, dat 12U
door eene vrouw was ingelokt. INLOKKING, v. (-en).
INLOODSEN, (loodste in, heeft ingeloodst), binnenloodsen, in de haven brengen (een schip). INLOODSING, v. (-en).
INLOOGEN, (loogde in, heeft ingelocgd), in de loog
zetten. INLOOGING, v.
INLOOP, m. het inloopen; plaats waar men binnenloopt: 't is hier een inloop voor iedereen, in dit
huis komt iedereen.
INLOOPEN, (liep in. heeft en is ingeloopen), inkomen, loopende binnenkomen, binnengaan: ?.cie komt

INNEMEN.

763

INMAZEN, (maasde in, heeft ingemaasd), mazende

inzetten : een stukje inmazen.
INMENGEN, (mengde in, heeft ingemengd), door
mengen in- of bijdoen; zich inmengen, zich (met iets)
inlaten, zich (met iets) Lemoeien; ik zou mij in de
zaken, die hem aangaan, liever niet mengen. INMEN-

GING, v. (-en).
INMENGER,

m. (-s). INMENGSTER,

v. (-s), die

inn,engt.
INMENGSEL, o. (-s, -en), hetgeen ingemengd is.
INMENNEN, (mende in, heeft ingemend), mennende
(ergens) in- of binnenvoeren. INMENNING, v.
INMETEN, (mat in, heeft ingemeten), door meten
inkrijgen; onder of door het meten verminderen:

op honderd kop heeft hij drie kop ingemeten; (fig.) ik
zal hem dat inmeten, gelijk met gelijk vergelden. IN-

invloeien (eig. van het water gezegd), overstroomd
worden : de gorzen ztjn hedennacht ingeloopen; tegen
iem. inloopen, loopende tegen hem stooten; tegen
elkander inloopen, naar elkaar toeloopen; tegen
elkander stooten; (fig.) aan elkaar tegenovergesteld
zijn: die beide meeningen loopen ltjnrecht tegen elkander in; door loopen breken: eene deur inloopen, ze
doen openspringen of breken door er met vaart
tegen aan te loopen; het schip is aan bakboordszij
ingeloopen, aangevaren; ineenloopen, in elkaar loopen, krimpen: deze letkens loopen, in (letterz.) dot
schrift loopt in , neemt minder rui Ike in dan men
had gedacht; inhalen met loopen: alsgij voortmaakt,

METING, v.
INMETSELEN, (metselde in, heeft ingemetseld),
door metselen invoegen: eene koperen plant inmetselen; dat kozon is slecht ingemetseld; met metselwerk
omringen:
heeft zijn schat ingemetseld; ik zit hier
als ingemetseld; opsluiten: een misdadiger inmetselen.
INMETSELING, v. (-en).
INMETSEN, (metste in, heeft ingenietst), (Zuidn.)
inmetselen.
INMIDDELS, bw. middelerwijl, in den tusschentijd
(ter aanduiding dat midden in het verloop van eene
handeling eene andere geschiedt) : 14j was inmiddels
reeds vertrokken; in afwachting van: ik zie uiw antwoord verlangend tegemoet en verblijf inmiddels enz.
(als slot van een brief).
INMIJNEN, (m((nde in, heeft ingemijnd), zijnen eigendom (bij openbare veiling) inkoopen. INMITNING, v.
INMOFFELEN, tmoffelde in, heeft ingemoffeld), goed
inwikkelen, warm toedekken: gij moet den jongen
maar warmpjes inmoffelen; bedektelijk naar binnenbrengen, - in lets doen, wegmoffelen: tee heeft dat
zoo game ingemoffeld? INMOFFELING, v. het inmofi el en.
INMONDEN, (mondde in, heeft ingemond), (w. g.)
de uiterste einden van lets in elkander steken of
voegen ; uitloopen in: de Schepper heeft de slagaderen

kunt g hem wel inloopen.

in de aderen doen inmonden.

daar zoo haastig de straat inloopen ? nadat hij deze
woorclen had gesproken, liep hi ij •oeclend het huts in;
door tegenwincl Ron het schip de haven niet inloopen;

INLOSSEN, (loste in, heeft ingelokt), door lossen

(weder) in zijn bezit krijgen; vrijkoopen; betalen
wat op een pand geleend is : een pand inlossen; zij

heeft hare juweelen weder ingelost; (fig.) zijn woord
inlossen, zijn belofte gestand doen. INLOSSING,
v. (-en).
INLUI, bn. zeer lui.
INLUIDEN, INLUIEN, (luidde en luide in, heeft

ingeluid), door klokgelui aankondigen (de kermis
enz.); iem. inluiden, de klokken ter eere van 'ern.
luiden; iem. laten inluiden, door klokgelui indagen;
(fig.) iem. inluiden, misleiden. INLUIING, v.
INLUISTEREN, (luisterde in, heeft ingeluisterd),
(veroud.) (iem. lets) in het oor luisteren; influisteren: wat staat gt:j malkander daar in te luistereni
INLUISTERING, v. (-en).
INMAAK, v. het inmaken; wat ingemaakt wordt:

vOOr nieuwjaar moesten we al aan den inmaak beginnen, moesten we het ingemaakte al gaan gebruiken.
INMAAKBUS, v. (-sen), bus voor verduurzaamde
groenten; ...FLESCH, v. (...flesschen), ...GLAS, o.
(...glazen), flesch om groente of vruchten in te
waken.
INMAAKSEL, 0. (-s), ingemaakte vruchten, konfituren.
INMAKEN, (maakte in, heeft ingemaakt), konfijten,
zouten, pekelen: abrikozen inmaken; vleesch inmaken;

groente inmaken; (fig.) een in(of uit)gemaakte guit,
een aartsschelm. INMAKING, v.
INMAKER, m. (-s). INMAAKSTER, v. (-s), die inmaakt.
INMANEN, (maande in, heeft ingemaand), door
manen invorderen (eene schuld). INMANING, v. (-en).
INMANER, m. (-s). ...MAANSTER, v. (-s), die inmaant.

INM001, bn. zeer moor.
INNAAIEN, (naaide in, heeft ingenaaid), eenen lap

in een kleed zetten; door middel van naaien bergen
of insluiten; hi] had zijn geld tusschen den band zijner
broek ingenaaid; door naaien enger maken: de mouwen kunnen wat ingenaaid worden; door naaien vereenigen, (boekb.) (tegenst. van inbinden) : de bladen
of vellen van een boek losjes vasthechten door
middel van naald on draad, zonder er een band om
to zetten. INNAAIING, v.
INNAAIER, m. (-s). ...NAAISTER, v. (-s), die innaait
(inz. boeken).
INNAGELEN, (nagelde in, heeft ingenageld), met
nagelen indrijven, vastmaken. INNAGELING, v. (-en).
INNAME, v. het innemen, de inneming: de inname
van Jeruzalem.
INNEMEN, (nam in, heeft ingenomen), naar binnen
nen-len, opnemen en in of naar binnen brengen:
neon het (wasch)goed in, want het regent; in huis
nemen: een reiziger innemen; niemand wilde hem innemen ; krfjgsvolk innemen ; de stad weigerde bezetting
in te nemen, binnen hare muren to ontvangen; laden: het schip moet nog steenkolen innemen; we moeten hier een pear passagiers innemen; tot zich nemen,
gebruiken (van geneesmiddelen): hU' neemt chinine
in; (iron.) hij is goed van innemen, kan smakelijk
eten; inwinnen: goeden raad innemen ; (zeew.) intrekken, inkorten : de zeilen innemen; (naaist.) innaaien, nauwer maken: den rug van deze jas n2oet gij
eens scat innemen; bezetten, beslaan: die tent neemt
de helft van het plein in; reel plaats innemen; eene
zitplaats innemen, willekeurig en eigenmachtig in

bezit nemen of met het verlof er tijdelijk van gebruik to maken; (fig.) vervullen: de droefheid neemt
zijn hart in; met geweld nemen, zich meester ma-
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ken (van), veroveren, bemachtigen: de viand heeft
de stad stormenderhand ingenomen; met zachtheid
winnen: hij wist haar voor zich in te nemen, hare
genegenheid te winnen; tegen zich innemen, ongunstig stemmen : door zone stugheid neemt htj iedereen
tegen zich in; voor of tegen iem. innemen, iem. ten
gunste of ten nadeele van een ander stemmen: men
heeft den minister tegen hem ingenomen; ingenomen
zfjn met, verzot zijn op : met zichzelven ingenomen

zon. INNEMING, v. het innemen, de inname.
INNEMEND, bn. bw. (-er, -st), bevallig, aanvallig, genegenheid opwekkende :
heeft een innemend voorkomen, een innemend karakter; voorkomend : op innemende wifre. INNEMENDHEID, v.
INNEMER, m. (-s); ...NEEMSTER, v. (-s), die inneemt.
INNEN, (inde, heeft geInd), invorderen, beuren:
belastingen, geld innen.
INNERLIJK, bn. bw. wat door de oppervlakte, het
uiterlijk voor het oog bedekt is, inwendig; wat in
het wezen der zaak ligt: de innerlijke waarde van
een muntstuk; hartelijk, oprechtelijk, in gemoede:
o. het bininnerlok overtuigd, innerlfjk verheugd;
nenste; het innertoke van den mensch, 's menschen
gemoed, karakter, geaardheid, wezen.
INNIG, bn. bw. (-er, -st), waar, echt: innige blfidschap; vurig: een innig gebed; oprecht: innige godsvrucht; innig mooi, innig waar, inmooi, inwaar. INNIGLIJK, bw,
INNIGHEID, v. warmte; godsvrucht; gemoedelijkheid.
INNOCENT, bn. (-er, -st), eenvoudig, onschuldig;
onnoozel, met beperkte of verzwakte geestvermo-

gens, krankzinnig.
INNOCENTIE, v. onschuld ; eenvoudigheid; onnoozelheid; zwakheid van geestvermogens.
nieuwigheid.
INNOVATIE, v. (-s,

(innoveerde, heeft geInnoveerd),
INNOVEEREN,
nieuwigheden invoeren.
INOBSERVANTIE, v. het niet opvolgen (van voorschriften); onachtzaamheid, zorgeloosheid; ongehoorzaamheid.
INOCULATIE, v. (-s, ...ti6n), inenting, inz. met menschelijke pokstof (in tegenstelling met vaccinatie).
INOCULEEREN, (inoculeerde, heeft gelnoculeerd),

inenten.
INODORES, m. my. gemak- en toilethuisjes op den
openbaren weg (pleinen enz.).
INOOGSTEN, (oogstte in, heeft ingeoogst), veldvruchten (in den oogst) inzamelen; (fig.) vruchten
plukken (van volbrachten arbeid); lof inoogsten, geprezen worden. INOOGSTING, v. (-en).
INOSINZUUR, o. (scheik.) vleeschzuur: eene kleurlooze, zure, stroopachtige vloeistof, die aangenaam
naar vleeschnat riekt en uit vleesch bereid kan
worden.
INOSIT, o. een reuk- en kleurlooze, kristalliseerbare zelfstandigheid met zoeten smaak, die gemakkelijk in water oplost en in 't hart, de longen,
nieren, lever, milt enz. voorkomt: spiersuiker.
INPAKKEN, (pakte in, heeft ingepakt), in een pak
doer, inwikkelen, binden, verscheidene voorwerpen
tot een pak maken: hebt g dat postpakket wel geed
ingepakt ? uitgestalde waren weder samenpakken,
in de kisten enz. bergen: de kermis is voorbij, de
kramers zijn al bezig met inpakken; (gemeenz.) zich
wegmaken: wilt ge wel eens gauze - inpakken, bretale
jongen ! (gemeenz.) eten : hij heeft ongemakkelijk ingepakt; (fig.) iem. inpakken, iem. voor zich innemen:
hij heeft mijne zuster door zijne moole woordei2, heel en
al ingepakt; laat u niet door hem inpakken (bepraten,
overhalen). INPAKKING, v. het inpakken.
INPAKKER, m. (-s). INPAKSTER. v. (.$). die inpakt.
INPALMEN, (palmde in, heeft ingepalmd), allengs
naar zich toehalen; (zeew.) een toiczc inpalmen; (fig.)
zich op min loffelijke wijze van jets meester maken :
nu heeft alles ingepalmd; een persoon inpabnen, hem
inpakken, hem voor zich winnen. INPALMING, v.

INQUISITEUR.

INPANDGEVING. v. (-en), het in pand geven.
INPASSEN, (paste in, heeft ingepast), (w. g.) meter

of iets ergens insluit: wilt ge dat eens even voor mff
inpassen?
INPEKELEN, (pekelde in, heeft ingepekeld), zouten,
in de pekel leggen : vleesch inpekelen.
INPENNEN, (pende in, heeft ingepend), (w. g.) enten;

vleesch door houten pennen bijeenhouden: dat •eesch
is niet goed ingepend. Zich inpennen, zich inrijgen (in
een corset) : dat meisje heeft zich vandaag weer flunk
ingepend; — inschrijven: ik zal eerst die opstellen
maar eens gaan inpennen.
INPEPEREN, (peperde in, heeft ingepeperd), met
peper bestrooien; (fig.) betaald zetten: dat zal ik
hem (geducht) inpeperen, hiervoor zal ik hem geducht
laten boeten. INPEPERING, v.
INPERKEN, (perkte in, heeft ingeperkt), in een perk
sluiten; schapen inperken, in 't veld kooien.
INPERSEN, (perste in, heeft ingeperst), door mid-

del van persing inbrengen, (techn.) impregneeren:

creosootolie inpersen (in hout); persende samendrukken ; dat meisje is zeer ingeperst (draagt een nauwsluitend korset). INPERSING, v. het inpersen.
INPIKKEN, (pikte in, heeft ingepikt), (zeew.) aanslaan (touwen) : aan elks zijde van het roer is eene
tape ingepikt, om in geval van nood daarmee het schip
nog te kunnen sturen; (gemeenz.) hoe zullen dat
inpikken ? aanleggen, inrichten; ge Punt het nooit zoo

inpikken, dat het sonar ieders zin is.
INPLANTEN, (plantte in, heeft ingeplant), in den
grond zetten; (fig.) inprenten, op het hart drukken:
God heeft den mensch die neiging ingeplant; men most
hem de waarheid inplanten. INPLANTING, v. (-en).
INPLOEGEN, (ploegde in, heeft ingeploegd), (landb.)
door ploegen in den grond brengen : meet inploegen;
onkruid, stoppels inploegen; (timm.) ingroeven : planken inploegen. INPLOEGING, v. (-en), het inploegen;
eene groeve, sponning.
INPLOFFEN, (plofte in, heeft en is ingeploft), met
een plof in (iets) werpen, vallen: ik heb hem de
sloot ingeploft; hij plofte de sloot in.
INPLOOIEN, (plooide in, heeft ingeploold), door
plooien nauwer of korter maken : eene japon in-

plooien.
INPLUKKEN, (plukte in, heeft ingeplukt), plukkende
aftrekken, inhalen; (zeew.) inpalmen.
INPOLDEREN, (poiderde in, heeft ingepolderd), tot
polder waken, bedijken: van den Biesbosch heeft
men al heel wat ingepolderd. INPOLDERING, v. het
inpolderen, het ingepolderde.
INPOMPEN, (pompte in, heeft ingepompt), door
middel van eene pomp inbrengen; (fig.) met moeite
inprenten, met nloeite iets leeren aan iem.: 't »wet
er btj dien jongen alles ingepompt worden. INPOMPING, v. het inpompen.
INPOTEN, (pootte in, heeft ingepoot), inplanten.
INPLANTING, v.
INPRANGEN, (prangde in, heeft ingeprangd), met
geweld indrukken.
INPRATEN, (praatte in, heeft ingepraat), door praten
in iemands gedachten brengen; (iem. iets) wijsmaken : dat laat ik niet inpraten. INPRATING, v.
INPREEKEN, (preekte in, heeft ingepreekt), inpraten.
INPRENTEN, (prentte in, heeft ingeprent), door
herhaalde leering diep indrukken : h
heeft zUn

noon van jongs of aan ingeprent, dat arbeid adelt.
INPRENTING, v. (-en).
INPRESSEN, (preste in, heeft ingeprest), met alle
kracht inbrengen. INPRESSING, Y. (-en).
INPRIKKEN, (prikte in, heeft ingeprikt), met een
scherpe punt insteken.
INPROPPEN, (propte in, heeft ingepropt), proppende
inprangen. met eene prop sterk induwen.
INPUILEN, (puilde in, is ingepuild) inzakken.
INPUTTEN, (putte, in, heeft ingeput), (met emmers)
puttend inbrengen of instorten.
INQUISITEUR. en. (-s, -en), ondervrager of rechter,
geloof's,n(lerzoeker.

INSCHIETEN.

INQUISITIE.
INQUISITIE, v. eene instelling van de R.-K. tot

onderzoek naar het gelcof bij•de leden der kerk en
het terechtwijzen en straffen der afvalligen.
INRAKELEN, (rakelde in, heeft ingerakeld), inrekenen (van vuur).
INREGENEN, (regende in, heeft ingeregend), regenend indringen; in zekere plaats regenen: het heeft
hier ingeregend, de regen is hier doorgedrongen.
INREKENEN, (rekende in, heeft ingerekend), vuur
met asch bedekken: als gij die kool gebruikt hebt,
most haar weer inrekenen; (fig.) (iem.) vastzetten,
in verzekerde bewaring brengen: de politic heeft
dien dronkaard heel gauw ingerekend; hij is voorgoed
ingerekend, het is met hem gedaan. INREKENING, v.
INRENNEN, (rende in, heeft en is ingerend), rennende inhalen: dit paard had den prijswinner op
rennend
het einde der baan nog haast ingerend;

inkomen, ingaan: als een waanzinnige kwam hij het
huis inrennen; op elkander inrennen, naar elkaar
toe: de beide ridders renden op elkaar in.
INREVEN, (reefde in, heeft ingereefd), (zee -w.) inhalen (de zeilen).
INRICHTEN, (richtte in, heeft ingericht). in orde
brengen: de oude kazerne wordt tot eene lakenfabriek
ingericht; (fig.) schikken, regelen, doen overeenstemmen: iets goed inrichten; g# moet het zoo zien in te
ridden, dat ik naast a loom te zitten; zone rede inrichten naar de vatbaarheid der toehoorders.
INRICHTER,

m. (-s). INRICHTSTER, v. (-s), die

inricht.

v. (-en), schikking, regeling; organisatie; rechterlijke inrichting,
regeling der rechtsmacht: de inrichting van den staat; instelling, gebouw of gesticht tot openbaar gebruik; inrichting
voor onderwijs; badinrichtivg; leesinrichting; melkinrichting, melkwinkel, melkslijterij, gebouw waar
melk verkocht wordt.
INRIGGED-BOOT, v. (-en), INRIGGED-GIEK, v. (-en),
(Eng.) boot of giek, waarvan de dollen op de boorden zijn aangebracht in tegenstelling met outrigINRICHTING,

ged-boot).
INRIGGER, m. (Eng.) inrigged-boot.
INRIJDEN, (reed in, heeft en is ingereden), te paard
of in een rijtuig inhalen : na een half uur hadden

wij hen reeds ingereden; op elkander inrijden,

naar
elkaar toe; rijdende (iets) benadeelen, door rijden
doen buigen: de staldeuren inrijden; rijdende in-,
binnenkomen: met eene vliegende vaart reed hjj den

stal in.
INRIJGEN, (reeg in, heeft ingeregen), (w. g.) in eene
rij vereenigen (koralen enz.); met een rijgsnoer intrekken: het keurslijf werd nog meer ingeregen; door
rijgen samenpersen: z rajgt zich te sterk in. INRIJGING, v. (-en).
INRIJTEN, (reet in, heeft en is ingereten), inscheuren.
INRIT, m. het inkomen te paard, het inrijden; de
plaats, waar men inrijdt: de inrit is wel wat smal.
INROEIEN, (roeide in, heeft en is ingeroeid), roeiende
inhalen, bereiken; roeiende inkomen: de haven inroeien; roeiend in iets brengen: w# hebben de schuit
de haven ingeroeid. INROEIING, v.
INROEPEN, (riep in, heeft ingeroepen), tot zich
inroepen, naar binnen roepen : ik zal hem inroepen,
als hij voorb#komt, (fig.) iemands hulp inroepen, zich
tot hem wenden, om hem zijne huip te vragen;
indagen; inluiden. INROEPING, v.
INROEPER, m. (-5),...ROEPSTER, v. (-s), die inroept.
INROEREN, (roerde in, heeft ingeroerd), roerende
inmengen.
INROESTEN, (roestte in, is ingeroest), door den
roest ingevreten worden: de kachel roest in; door
roesten vastklemmen: de degen zat in de scheede
ingeroest; (fig.) ingroeien, vastgroeien: dat krijgt goy
,er niet .meer uit, dat zit er bij hem ingeroest. INROESTING. v.
INROLLEN, (rolde in, heeft en is ingerold), tot eene
ml maken, inwinden: het waschgoed inrollen; zich
-
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warmpjes inrollen, in de dekens; rollende dunner
maken : rol het nog wat in, anders kan ik het in min
taschje niet bergen; rollende inbrengen, - inkomen:
heeft het vat de schuur ingerold; het vat rolde de
haven in.
INROND, o. (-en), rondo opening van binnen.
INROTULEEREN, (inrotuleerde, heeft geinrotuleerd),

nommeren naar volgorde en samenhechten (akten).
INRUILEN, (ruilde in, heeft ingeruild), door ruilhandel verkrijgen: zijn horloge tegen een nieuw inruilen; degen goudsmid /cunt gij uw oud goud inruilen.

INRUILING, v. (-en).
INRUIMEN, (ruimde in, heeft ingeruimd), plaats,
ruimte maken ten behoove of voordeele van anderen: aan iem. eene plaats inruimen; (fig.) toelaten,
toestemmen, vergunnen, dulden: iem. een recht in-

ruimen; wat zij sonar eenigszins voor zich konden behouden, wilden zij aan de tegenpart# niet inruimen.
INRUIMING,
gunning.

v. (-en), ontruiming; afstand; ver-

INRUKKEN, (rukte in, heeft en is ingerukt), (mil.)
met geweld binnenkomen; de vijand is de stad ingerukt; de troepen zijn weder ingerukt
(in de kazerne
teruggekeerd); ingerukt, marsch! (commando); (gemeenz.) ruk, in ! pak je voort!; (zeew.) de stukken
(geschut) scheepwaarts inrukken, binnen boord halen.
INRUKKING, v.
INSANIE, v. krankzinnigheid, waanzin.
INSCHAREN, (schaarde in, heeft ingeschaard), (gew.)
in de weide brengen (van vee).
INSCHELLEN, (schelde in, heeft ingescheld), inbellen.
INSCHENKEN, (schonk in, heeft ingeschonken),
schenkende ingieten; men schonk hem een kopje thee
in; schonk nog eens in; de glazen zijn ingeschonken.
INSCHENKING, v., het inschenken.
INSCHENKER, m. (-s), INSCHENKSTER, v. (-5), die
inschenkt.
INSCHEPEN, (scheepte in, heeft ingescheept), aan
boord van een schip laden: troepen inschepen. ZICH
INSCHEPEN, zich aan boord begeven : vele reizigers naar Indio' schepen zich eerst te Genua in. INSCHEPING, v. het inschepen.
INSCHEPINGSKOSTEN, m. my. kosten der inscheping.
INSCHEPPEN, (schepte in, heeft ingeschept), scheppende indoen.
INSCHEPPEN, (schiep in, heeft ingeschapen), door
de natuur ingeven; dit is hem als ingeschapen.
INSCHEREN, (schoor in, heeft ingeschoren), (zeew.)

een touw inscheren, het door de bloks of katrollen

halen en spannen.
INSCHERPEN, (scherpte in, heeft ingescherpt), (fig.)
in het gemoed prenten, nadrukkelijk aanbevelen,
met kiem gelasten: de lessen der deugd moeten den

kinderen vroeg ingescherpt worden; bij het afscheid heb
ik hem zijne plichten nog eens goed ingescherpt. IN-

SCHERPING, v.
INSCHEUREN, (scheurde in, heeft en is ingescheurd),
eene scheur maken : ik heb den nagel van min 'zinger ingescheurd; scheuren, vaneengaan: dit laken
scheurt overal in. INSCHEURING, v.
INSCHIET, m. (boekdr.) papier, dat nog boven de
voile oplaag berekend wordt, omdat altijd eenige
vellen worden bedorven (tot misdruk). INSCHIETPAPIER, o. inschiet.
INSCHIETEN, (schoot in, heeft en is ingeschoten),
schietend in iets brengen: hij schoot den pijl de lucht
in; met snelheid ergens inbrengen : het brood inschie-

ten (in den oven) ; (wev.) de schietspoel door de beide
helften van den ketting peen brengen, inslaan; inof tusschenvoegen : bladen inschieten; verliezen:
ergens het Leven bij inschieten; bij die onderneming heeft
hij de helft van zijn vermogen ingeschoten; door schieten verbrijzelen: de glazen inschieten; snel ingaan:
h# schoot voorover de sloot in; ingaan, vooruitkomen:
die balk schiet te diep in ; het achterhuis van mijn buurman schiet b# m# in; to binnen schieten, zich plot.

INSCHIETEN.

INSLAAN.

seling iets te binnen brengen, invallen: daar schiet
mfj juist een aardig voorbeeld in. INSCHIETING, v.
INSCHIFTEN, (schifte in, heeft ingeschift), (timm.)

trekken of inschuiven van losse zijstukken, of door
het aanbrengen of wegnemen van een los inle
gblad.
INSCHUIVEN, (schoof in, heeft ingeschoven), schuivende inbrengen: nu de menschen vertrokken zYn,
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groeven maken voor inschuiflijsten.
INSCHIJNEN, (scheen in, heeft ingeschenen), naar
binnen schijnen: het zonnetje scheen zoo vriendelfik in.
INSCHIJNING, v.
INSCHIKKELIJK, bn. bw. (-er, -st), toegevend : bij
onze onderhandelingen is hij zeer inschikkelijk geweest.

INSCHIKKELIJKHEID, v. (...heden).
INSCHIKKEN, (schikte in, heeft en is ingeschikt),
in iets schikken: als gij klaar zit met spelen, moet
gif alles weer netjes inschikken; schikkende inkomen;
inschuiven : kunt gij nog niet wat inschikken ? (fig.)
toegeven: bfj zoo'n drukte moet maar wat inschikken. INSCHIKKING, v.
INSCHIKKEND, bn. toegevend.
INSCHOON, bn. zeer schoon.
INSCHOPPEN, (schopte in, heeft ingeschopt), schoppende inbrengen: iem. de kamer inschoppen; (fig.)
iem. voorthelpen: iem. in eene betrekking inschoppen;
door schoppen breken : de deur inschoppen.
INSCHRAPEN, (schraapte in, heeft ingeschraapt),
geriglijk inhalen, schraapzuchtig zich toeigenen:
hy is er altijd op uit, zoo veel mogelijk geld in to schrapen. INSCHRAPING, v. (-en), vrekkigheid, knevelarij.
INSCHRAPER, m. (-s); ...SCHRAAPSTER, v. (-s),
die inschraapt.
INSCHRIFT, o. (-en), wat in iets geschreven is,
inscriptie: een boek met een inschrift op het titelblad;
zijn patroon vereerde hem een gouden horloge met inschrift. INSCHRIFTJE, o. (-s).
INSCHRIJDEN, (schreed in, is ingeschreden), met
groote schreden inkomen: langzaam en statig schreed
hij de zeal in.
INSCHRIJVEN,

(schreef in, heeft ingeschreven),
schrijven in (een boek, register enz.), op-, aanteekenen: als leerling eener school, als lid inschriften,
is deze post reeds ingeschreven ? inteekenen: (w. g.) ik
heb op die nieuwe uitgave niet ingeschreven; door het
inschrijven van zijnen naam zich verbinden tot het
betalen van zekere som of het schenken van iets
in natura: de heer A. heeft op de nieuwjaarslijst ingeschreven voor f 25; de landman B. voor drie zakken
tarwe en 50 mutsaards; (van aannemers) opgeven
voor welken prijs zeker werk zal gemaakt worden:
m in eigen timmerman Wilde naar dit werk niet inschrijven.
INSCHRIJVER, m. (-s), INSCHRIJFSTER, v. (-s), die
inschrijft (vooral bij eene aanbesteding): het werk
is a an den laagsten inschrijver gegund.
INSCHRIJVING, v. (-en), aan-, op-, inteekening: in-

schrijvingen in het grootboek der nationale schuld;
deelneming (aan eene leening enz.); aanbesteding
inschrijving; deze boomgaard wordt b inschrfjcing
verpacht.
INSCHRIJVINGSBILJET, o. (-ten), (bij eene aanneming) waarop de gegadigde de som heeft vermeld,
voor welke hij het werk wil uitvoeren of de levering
wil doen; ...LIJST, v. (-en), lijst, waarop men met
zijn naam het bedrag vermeldt, dat men aan iets
of iemand wil schenken : hij heeft op de inschryvingslijst voor de weduwe N. voor honderd gulden ingeschrecen.
INSCHROEVEN, (schroefde in, heeft ingeschroefd),
in iets vastschroeven: de schroeven worden met een,
schroevendraaier ingeschroefd. INSCHROEVING, v.
(-en).
INSCHROKKEN, (schrokte in, heeft ingeschrokt),
gulzig inslokken.
INSCHUDDEN, (schudde in, heeft ingeschud), door
schudden doen invallen.
INSCHUIFBLAD, o. (-en), een blad van eene inschuiftafel; ...LIJST, v. (-en), ingeschifte klanap. die
buiten het oppervlak der planken uitsteekt.
INSCHUIFSEL, o. (-s), wat ingeschoven wordt of is.
INSCHUIFTAFEL, v. (-s), uittrektafel; tafel. wier
blad verlengd of verkort kan worden door het uit-

hunt ge dat blad van de tafel wel weer inschuiven;
ineenschuiven, naar elkaar toe schuiven; als gji
awe stoelen nog wat inschuift, dan kan er nog gemakkelijk een zitten. INSCHUIVING, v. (-en).
INSCHULD, v. (-en), invorderbare geldschuld, actief.
INSCHULDENAAR, m. (-s), —STER, v. (-8), (veroud.).

schuldelscher(es).
INSCRIBEEREN, (inscribeerde, heeft geinscribeerd),
inschrijven, boeken; aan-, in-, opteekenen; opdragen,
toewijden.
INSCRIPTIE, v. (-s,
inschrift, opschrift.
INSECT, o. (-en), een door tracheeen ademend
geleed dier, welks lichaam in drie afdeelingen (kop,
borststuk en achterlijf) is verdeeld: de insecten worden gewoonlijk in tien klassen verdeeld.
INSECTENBESCHRIJVER, m. (-s), entomograaf.
INSECTENBESCHRIJVING, v. (-en), entomographie.
INSECTENDOOS, v. (...zen), doos om insecten in

to bewaren.
INSECTENETEND, bn. die insecten eet: insectenetende dieren, een der veertien orden, waarin de
zoogdieren verdeeld worden; insectenetende planten,
planten die in hare bladeren, welke bij aanraking
ineenrollen, insecten vangen on zich daarmee voeden.
INSECTENETERS, in. my. naam van eene familie
van zoogdieren (mollen, spitsmuizen, muskusratten, egels, gordeldieren) en ook van eene menigte
vogelen, die zich uitsluitend of grootendeels met
insecten voeden.
INSECTENKENNER, m. (-s), entomoloog, entomologist.
INSECTENKUNDE, v. entomologie.
INSECTENPOEDER, o. poeder, dat dient tot het ,
dooden van kleine insecten, en van ongedierte bij
menschen en vee.
INSECTENSTEENEN, m. my. entomolieten.
INSECTENVERZAMELING, v. (-en).
INSECTOLOGIE, v. leer der gekorvene diertjes:.

entomologie.
INSECURITEIT, v. onzekerheid.
INSEPARABEL, bn. cnafscheidelijk.
INSERAAT, o. (...raten), het ingelaschte; bijlage,
naschrift; dagbladbericht.
INSEREEREN, (insereerde, heeft geinsereerd), inlasschen; opnemen (in een dagblad).
INSERTIE, v. (-s,
inlassching, tusschenvoeging.
INSERTUM, o. Zie INSERAAT.
INSGELIJKS, bw. evenzoo, ook:
wenscht het en.
ik insgelijks; ?eel te rusten — insgelijks !
INSIDIEUS, bn. (...zer,
arglistig, verraderlijk,
met listen en lagen to werk gaande.
INSIGNE, o. (-s), ken-, onderscheidingsteeken; de

insignes eener ridderorde.
INSIJPELEN, (sijpelde in, is ingesijpeld), druppelend
of sijpelend invallen. INSIJPELING, v. (-en).
INSIMULATIE, v. (-s,
meer of minder ongegronde beschuldiging.
INSINUATIE, v. (-s.
gerechtelijke aanzegging,
kennisgeving; het indringen ; bedekte aantijging.
INSINUEEREN, (insinueerde, heeft ge1nsinueerd),
gerechtelijk beteekenen; bedektelijk aantijgen. ZICH
INSINUEEREN, zich in iemands gunst dringen.
INSISTEEREN, (insinueerde, heeft geInsisteerd), insiste'ren op, aandringen op, slaan op.
INSJOUWEN, (sjouwde in, heeft ingesjouwd), met
veel moeite binnenkrijgen.
INSLAAN, (sloeg in, heeft en is ingeslagenl, in iets
slaan; door slaan indrijven : sla dien pool nag oat
dieper in; in. tusschen iets brengen ovev.) den kettiny inslaan (zie inschieten), naar binnen slaan; omslaan, inleggen (kleerm., naaist.): als de mont•en to

lung zijn, /can ik ze wel wat inslaan: votacen ins7aan.
inleggen; voorraad opdoen (vooral van groote ho?-

INSLAAN.

INSPECTEEREN.

veelheden): bier, win inslaan; (gemeenz.) schielijk
en veel eten of drinken : toen hfj die flesch wOn had
ingeslagen, viel hy van zOn stoel; door inslaan breken
de glazen inslaan; (fig.) zone eigen glazen inslaan (zie

brief insluiten, dien in eenen anderen brief sluiten:

ingooien); iem. de hersens inslaan ; (fig.) iets den bodem
inslaan, eene zaak doen mislukken, een einde aan
iets maken : door den dood van zUn vader werd aan
zone verwachtingen de bodem ingeslagen; ingaan,
nemen, volgen: eenen weg inslaan; hi] sloeg de verkeerde straat in; in iets doordringen : de bliksem is
bier ingeslagen; de mazelen zfjn ingeslagen, naar bin-
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afsluiten, ontoegankelijk maken, omgeven, omsingelen: de viand heeft de vesting aan alle kanten ingesloten; begrijpen, bevatten, behelzen, inhouden : ens

land was bij den vrede niet mee ingesloten; de Christelijke liefde sluit alle andere deugden in; dit sluit niet
in, dat gij er recht op hebt, daaruit volgt niet enz.

INSLUITING, v. (-en), het insluiten.
INSLUITHAARD, m. (-en), open haard juist binnen
den schoorsteenmantel passende.
INSLUITINGSTEEKEN, o. (-5), teksthaakjes []; panen geslagen, naar binnen gedrongen, in plaats van ' renthesis 0.
zich uitwendig te vertoonen.
INSLURPEN, Zie INSLORPEN.
INSLAG, m. (-en), (wev.) inweefsel, draden, Welke
INSMAKKEN, (smakte in , heeft ingesmakt), met
door de schering worden ingeslagen : sergie wordt
geweld, kracht of drift. met een smak iets inwerook gemaakt met inslag van katoenen garen; (fig.)
pen; door gooien of werpen broken.
schering en inslag, hoofdbestanddeel : moraal is scheINSMEERSEL, o. (-s), vet, olie, zalf enz., waarmede
ring en inslag in *lie preeken; dot is schering en
men iets insrneert.
inslag bij hem, dat doet hij gestadig; (kleerm., naaist.)
INSMELTEN, (smolt in, heeft en is ingesmolten),
ingeslagen gedeelte: dien inslag kunt ge wel 'teat
door smelten inmengen ; door het smelten in zwaarte
breeder nemen, antlers is de moim to Lang; het inverminderen; (fig.) verminderen: zijn kapitaaltje is
slaan van waren, het opdoen van voorraad : in- en
door die onderneming aardig ingesmolten; het leger is
vitslag van goederen.
door zoo veel schermutselingen ingesmolten. INSMELINSLAGBOEK, o. (-en), (kooph.) boek der inkoopen•
TING, v. het insmelten.
...CEDEL, v. (-5), ...CEEL, v. (-en), ceel of lijst van
INSMEREN, (smeerde in, heeft ingesmeerd), smeingeslagen waren; ...DRAAD, m. (...draden);
rondo inwrijven, bestrijken (met vet, olie, zalf enz.).
o. (-5), draad, garen waaruit de inslag bestaat;
INSMERING, v. (-en).
...SPOEL, v. (-en), wevers-schietspoel; ...ZIJDE, v.
INSMIJTEN, (smeet in, heeft ingesmeten), in iets
zijde, die voor den inslag gebruikt wordt.
werpen; doen broken, stuk gooien.
INSLAGER, m. (-5), die inslaat; (ook) arbeider aan
INSNAPPEN, (snapte in, is ingesnapt), insluipen,
een pannenfatriek.
schielijk inloopen: hij was de kamer al ingesnapt.
INSLAPEN, (sliep in, is ingeslapen), aanvangen te
INSNEDE, v. (-n). Zie INSNIJDING; (muz., dichtk.)
slapen, in slaap vallen: nauwelfjks was ik ingeslaverssnede. maatsnede, caesuur.
pen, toen ik door geroep werd opgeschrikt; (fig.) sten
INSNIJDEN, (sne -A in. heeft ingesneden), eene snede
ven, ontslapen.
in iets maken: den bast ran een boom insnfjden; door
INSLECHT, bn. door en door slecht.
middel van insnijding graveeren : zijnen naam inINSLEEPEN, (sleepte in, heeft ingesleept), sleepende
snfjden; (heelk.) koppen zetten, kerven (de huid).
in-, naar binnen trekken. INSLEEPING, v. het inINSNIJDING, v. (-en), het insnijden, de snede.
sleepen.
INSNIJDMES, o. (.sen), heelmeesterswerktuig.
INSLENTEREN, (slenterde in, is ingeslenterd), slenINSNIJDSEL, o. (-s), het ingesnedene.
terend ingaan.
INSNORREN, (snorde in, is ingesnord), snorrende
INSLIJPEN, (sleep in, heeft ingeslepen), slijpende
inkomen, met gesnor invliegen : een meikecer snorde
in, op of bij iets brengen of zetten; zijn naaon is in
lungs mine ooren het huis in.
het glas ingeslepen; drinkglazen met ingeslepen figuren.
INSNUIVEN, (snoof in, heeft ingesnoven), door
INSLIKKEN, (slikte in, heeft ingeslikt), slikkende
snuiven in den neus optrekken : versche lucid insnuinaar binnenbrengen: hij slikte eene speld in; (fig.) hfj
yen. INSNUIVING, v. (-en).
moest heel veel van haar inslikken, slikken, verduren;
INSOCIABEL, bn. (-er, st), ongezellig, onverdraagdie predikant slikt altijd de laatste woorden van den
zaam; onvereenigbaar, niet to verbinden.
volzin in (laat die niet hooren); (fig.) zone woorden
INSOLATIE, v. het blootstellen aan de working der
u-eder inslikken, terugnemen wat men gezegd heeft.
zonnestralen, om te drogen, te verdampen; (geINSLIKKING, v.
neesk.) zonnesteek.
INSLINGEREN, slingerde in, heeft ingeslingerd),
INSOLENT, bn. (-er, -st), onbeschaamd, grof,lomp r
slingerende inwerpen: hem. met geweld de gracht inonbeschid,gmtroschvel.
slingeren; (fig.) inzwelgen.
INSOLENTIE, v. (-5, ...tien), onbeschaamdheid, grofINSLIPPEN, (slipte in, is ingeslipt), zacht en ongeheld, lompheid, beleediging, koene aanmatiging,
merkt binnensluipen.
overmoed.
INSLOBBEREN, (slobberde in, heeft ingeslobberd),
INSOLIDE, bn. bw. niet solide.
slobberende nuttigen.
INSOLVENT, bn. onvermogend om te betalen.
INSLOKKEN, (slokte in, heeft ingeslokt), gretig verINSOLVENTIE, v. onvermogen om zijne schulden
slinden, snel eten of drinken; (fig.) zich onrechtte betalen.
matig iets toeeigenen: doze staat slokte allengs alle
INSOPPEN, (sopte in , heeft ingesopt), in sop dookleine naburige staten in. INSLOKKING, v. (-en), het
pen; met sop inmaken. INSOPPING, v. (-en).
inslokken.
INSPANNEN, (spande in, heeft ingespannen), voor
den wagers spannen: de paarden inspannen; ik zal
INSLORPEN, INSLURPEN, (slorpte, slurpte in,
maar gaan inspannen; van het noodige voorzien:
heeft ingeslorpt, ingeslurpt), slorpende nuttigen:
ik heb hem behoorlijk ingespannen, toen hfj het huis uiteen versch ei inslorpen. INSLORPING, INSLURgi ny ; (fig.) al zone krachten inspannen, zijn best doen;
PING, v.
met iem. inspannen, samenspannen. ZICH INSPANINSLUIMEREN, (sluimerde in, is ingesluimerd), beNEN, zijn best doen, de uiterste pogingen aanwenginnen te sluimeren : eerst tegen den morgen ben ik
wat ingesluimerd; (fig.) (Zuidn.) overlijden. INSLUIden; ingespannen, zijn uiterste best doende : men kan
niet altihd ingespannen zijn; (bw.) ingespannen bezig
MERING, v. het sluimeren.
INSLUIPEN, (sloop in, is ingeslopen), sluipende inzijo. IN SPANNING, v. (-en).
komen; ongemerkt indringen; (fig.) ongemerkt in
INSPAREN, (spaarde in, heeft ingespaard),
zwang komen : een ingeslopen misbruik. INSLUIPING,
uitzuinigen.
v. het insluipen.
INSPATTEN, (spatte in, is ingespat), spattende inkomen; (fig.) onstuimig inkomen.
INSLUITEN, (sloot in, heeft ingesloten), in iets
INSPECTEEREN, ...SPICIEEREN, (inspecteerde of
sluiten, maken dat iets in een gesloten ruimte
inspicieerde, heeft geinspecteerd of gelnspicieerd),
komt: zij hebben hem op z(jne kamer ingesloten; eenen

INSPECTEEREN.

INSTIGEEREN.

bezichtigen, beschouwen, in oogenschouw nemen,
opzicht hebben over, onderzoeken.
INSPECTEUR, m. (-en, -s), opzichter: inspecteur der
registratie en domeinen; inspecteur van politie.
INSPECTIE, v. (-s,
onderzoek, toezicht, opzicht; wapenschouwing, rnonstering; 't is vandaag

instantanee, die in een onderdeel van eene seconde
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inspectie; de soldaten moeten heden inspectie maken;
gene oculaire inspectie (inspectio oculares), eene nauw-

keurige beschouwing, inz. ambtshalve; ambtsgebied van een inspecteur: voor het toezicht op het middelbaar onderwijs is het land verdeeld in twee inspecINSPECTIEREIS, v. (-en), reis, die men maakt,

om iets to inspecteeren.
INSPIJKEREN, (spijkerde in, heeft ingespijkerd),
door middel van spijkers inslaan.
bezieling, ingeving.
INSPIRATIE, v. (-s,
INSPIREEREN, (inspireerde, heeft geInspireerd), ingeven, inblazen, inboezemen, bezielen, aanvuren.
INSPIT, o. (zeew.) roerpen, helmstok.
INSPITTEN, (spitte in, heeft ingespit), door spitten
indringen.
INSPOEGEN, (spoegde in, heeft ingespoegd), (gew.)
inspugen.
INSPOELEN, (spoelde in, heeft en is ingespoeld),
spoelend indrijven; door spoelen inbrengen.
INSPONDEN, (sponde in, heeft ingespond), (w. g.)
inkepen, invoegen. INSPONDING, v. (-en).
INSPRAAK, v. ingeving, stem van binnen, in-wendig gevoel: de inspraak van het geweten, van het bloed;
tegenspraak, verzet (w. g.) : de zaak ging zonder

eenige inspraak door.
INSPREKEN, (sprak in, heeft ingesproken), door
spreken (iets) veroorzaken, teweegbrengen: moed

inspreken ; in de rode vallen.
INSPRINGEN, (sprong in. is ingesprongen), met een
sprong inkomen (b. v. bij het touwtje springen): gij

moogt eerst inspringen; (fig.) iem. vervangen : ge kunt
wel eens een dag uitgaan, dan zal ik wet voor je inspringen; springende breken; achteruitwijken, zich
naar binnen uitstrekken; (letterz.) insnijden (de
alinea's) : deze reg el meet meer inspringen; een insprin-

gende hoek, grooter dan 180°. INSPRINGING, v.
INSPUGEN, (spoog in, heeft ingespogen), inspuwen.
INSPUITEN, (spout in, heeft ingespoten), spuitende
inbrengen; (gen.) ik moet dagelijks min oor inspuiten
met dit vocht; door spuiten breken : de glazen inspuiten.
INSPUITING, v. (-en).
INSPUWEN, (spuwde in, heeft ingespuwd), in (iets)
spuwen.
INSTAAN, (stond in, heeft ingestaan), borg zijn
(vooral met het oog op zedelijke verantwoordelijkheid) : ik sta voor hem in; (gewest.) er zal iets van instaan, er zal iets to koop zijn, er zal wat om to doen
wezen, 't zal er haperen, spaanderen.
INSTAL, m. (-len), huts, als stal gebezigd; (fig.)
vuil, onordelijk huishouden.
plechtige bevestiging
INSTALLATIE, v. (-s,
in een ambt.
INSTALLEEREN, (installeerde, heeft gelnstalleerd),
(iem.) in een ambt of eene waardigheid plechtig
bevestigen.
INSTALLEN, (stalde in, heeft ingestald), den winkel sluiten, de to koop gestelde goederen naar binnen nemen; (fig.) stal naar in houd maar op!
INSTALLIG, bn. in een kwaden naam of een kwaden reuk : een huis installig n2aken, er zoo ongunstig
over spreken, dat niemand het huren of koopen wil ;
installig maken, bij iem. zooveel kwaad van
hem spreken, dat hij alle vertrouwen verliest.
INSTAMPEN, (stampte in, heeft ingestampt), door
stampen instooten, inbuigen en broken : de straatsteenen dieper instampen; den vloer i ostampen; door
stampen in eene kleinere ruimte brengen; (fig.) inprenten, met moeite (iets aan iem.) leeren: men meet
hem (ales instampen. INSTAMPIAIG, v. (-en).
INSTANDHOUDING, v. het in-stand-houden; handhaving. onderhouding.
INSTANTANE, bn. oogenblikkelijk: pi otographie

is . genomen, zonder dat het origineel in volkumen
rust behoefde to zijn.
INSTANTANE-OPNAME, v. (-n), opname door photographie instantanee; ...SLUITING, v. (-en), toestel
aan de lens van de camera, waardoor een snelle
opname mogelijk is.
INSTANTELIJK, bw. dringend, met aandrang, na-

drukkelijk.
INSTANTIE, v. (-s,
dringend verzoek; (recht.)
aanleg; rechtbank; ter eerste instantie, bij de eerste
rechtbank; in hoogere instantie, bij een hooger gerecht, in hooger beroep; een proces door alle instan-

tien winnen, verliezen; eene tegenwerping, tegen-

bewijs.
1NSTAPPEN, (stapte in, heeft on is ingestapt),
binnenstappen: kom, stap even in en rust wat; door
stappen inhalen.
INSTAURATIE, v. wederoprichting, hernieuwing,

herstelling.
INSTEEKBLAD, o. (-en), tafelblad ter aanvulling of
uitbreiding, verlengstpk; ...KAMER, v. (-s), hangkamer; ...PAKJE, o. (-s), brook on buis.
INSTEEKSEL, o. (-s), hetgeen ingestoken wordt.
INSTEEKSLOT, o. (-en), slot dat in de dikte-zijde

der deur wordt ingelaten on door de voorplaat, die
in de lengte aanmerkelijk oversteekt, met houtschroeven wordt bevestigd; ...TA.FEL, v. (-s), inschuiftafel.
INSTEEREN, Zie INSISTEEREN.
INSTEIGEREN, (steigerde in, heeft ingesteigerd),
steigerend inkomen.
INSTEKEN, (stak in, heeft ingestoken), in eene
opening steken : eenen draad insteken, (in het oog
eener naald); een boek insteken (innaaien); (zeew.) de
kabels insteken (in een ankerring); elkaar insteken,
gearmd loopen; (fig.) iem. iets insteken, ingeven,
influisteren, op de gedachte brengen, tot iets overhalen: dat hebt pt. hem weer ingestoken; iets in eene
verkooping steken: ingestoken goed. ZICH INSTEKEN, zich (in iets) mengen. INSTEKING, v. (-en).
INSTEKER, m. (-s), ...STEEKSTER, v. (-s), die insteekt.
INSTELLEN, (stelde in, heeft ingesteld), vaststellen,
invoeren, oprichten, tot stand brengen, stichten:

de orde van het Gulden Vlies is ingesteld door Philips
den Goeden; nieuwe bisdommen instellen; aanvangen,
beginnen : een gelling instellen; de gezondheid van iem.
instellen, eenen toost uitbrengen op; (recht.) opstellen, in schrift brengen; (Zuidn.) inzetten: op
eene verkooping het eerste bod ergens op doen.
ZICH INSTELLEN, dit spel stelt zich fraai in (begint

mooD.
INSTELLER, m. (-5), oprichter, stichter. INSTELSTER, v. (-5), oprichtster, stichtster.
INSTELLING, v. (-en), het instellen, op-, inrichting,
vaststelling : de instelling der Olympische spelen; wat
in gesteld wordt, inrichting alle openbare instellingen; (bijbelst.) verordening verklaar hun de instellingen en wetten ; naar de instelling Davids; stichting,
gesticht : instelling van liefdadigheid ; instellingen voor
weteoschap en kunst; begin, aanvang (van een proces).
INSTEMMEN, (stemde in, heeft ingestemd), met
iem. instenzmen, van hetzelfde gevoelen zijn; met jets
instemmen, zich aansluiten bij, zich or voor verklaren : ik stem, geheel in met wat de vorige spreker
heeft gezegd; inwilligen, (w. g.): een verzoek instemmen. INSTE -ZING, v.
INSTENDIGLIJK, bw. (w. g.), met aandrang, nadrukkelijk, instantelijk.
INSTEVENEN, (stevende in, is ingestevend), door
varen binnenkomen.
INSTIEREN, (stierde in, heeft ingestierd), insturen,
stierende of sturende inbrengen.
INSTIGATIE, v. aandrijving ; aansporing, opstoking,
ophitsing.
INSTIGEEREN, (instigeerde, heeft geInstigeerd), aanhitse n, opruien.

INSTIJGEN.

INTANDEN.

(steeg in, is ingestegen), stijgende
ingaan; in eon rijtuig stijgen : willen de heerenmaal-

ting; aanwtjzing van hetgeen gedaan moet worden
hoe gehandeld moot worden; voorschriften, welke
aan ambtenaren gegeven worden tot regeling van
hunne werkzaaniheden of van hunne handelingen
(recht.) voorbereidend onderzoek : rechter van instructie, rechter met het voorbereidend onderzoek van
een rechtsgeding belast; instruction, lastbrief.
INSTRUCTIE-BATALJON, o. (-s), een bataljon, dat
uit manschappen van alle regimenten infanterie van
een leger of een legerkorps bestaat, die van tijd tot
tijd afgelost worden, om de gelijkvormige opleiding,
die zij gekregen hebben, bij hunne troepen over to
brengen.
INSTRUCTIEF, bn. leerrijk, onderrichtend.
INSTRUEEREN, (instrueerde, heeft gelnstrueerd),
onderrichten ; eene gedragslijn voorschrijven; (recht.)
een proces instrueeren, ter behandeling voorbereiden,
onderzoeken.
INSTRUMENT, o. (-en), werktuig; muziekspeeltuig;
(heelk.) toestel, gereedschap; (recht.) geschrift, stuk,
document, oorkonde. bevy'ijssclarift, (gemeenz.) (fig.)
deugniet.
INSTRUMENTAAL, bn. door middel van (muziek-)
speeltuigen voortgebracht: instrumentaal concert; in-

1NSTIJGEN,

instijgen?
INSTIKKEN, (stipte in, heeft ingestikt), met de
stiknaald inwerken: zij heeft haren naam in degen
.zakdoek ingestikt; (naaist.) stikkende inzetten: dit

stukje moet worden ingestikt.
INSTINCT, o. natuurdrift; innerlijk werkende aan-

onafhankelijk van het bewustzijn: het instinct
-der dieren is vaak verwonderlijk; alleen uit instinct
.kandelde h#
geschiktheid.

ingeschapen neiging, aangeboren

INSTINCTIEF, bn. bw. instinctmatig.
INSTINCTMATIG, bn. bw. onwillekeurig, uit natuur.drift.
INSTIPPEN, (stipte in, heeft ingestipt), even indoopen.
INSTITUEEREN, (institueerde, heeft geinstitueerd),
instellen, stichten, oprichten.
INSTITUTEUR, m. (-s, -en), insteller; leermeester,
-onderwijzer, schoolhouder, kostschoolhouder. INSTITUTRICE, v. (-s), onderwijzeres. schoolhouderes,
kostschoolhouderes.
staats- en burgerlijke
INSTITUTIE, v. (-s,
instelling; het inzetten in een ambt.
o.
(...tuten),
instelling,
opvoedingsINSTITUUT,
opleidingsgesticht; school; kostschool; — my. dat
deel van het Corpus juris (verzameling van Romeinsche wetten van keizer Justinianus), waarin
de eerste beginselen van 't Romeinsche recht zijn
opgesteld.
INSTOMMELEN, (stommelde in, is ingestommeld),
met gestommel inkomen.
INSTOOMEN, (stoomde in, is ingestoomd), binnenstoornen (met een stoomboot of spoorwagen): het

station, de haven instoomen.
INSTOOTEN, (stiet, stootte in, heeft ingestooten),
naar binnen dringen, naar binnen duwen: zij stieten
hem de kamer in; door stooten broken: hij heeft eene

glasruit ingestooten; het schip is met ingestooten boeg
de haven ingeloopen; stootende aanloopen, aanvallen:
met den degen op den viiand instooten. INSTOOTING,
v. (-en).
INSTOPPEN, (stopte in, heeft ingestopt), stoppende
induwen; op-, volstoppen ; in iets (nl. kleederen) stoppen: gij moet het kind warm instoppen, als gij buiten
goat. INSTOPPING, v. (-en).
INSTORMEN, (stormde in, heeft en is ingestormd),
met geweld indringen: op iem. instormen; door storm
vernield worden: het gansche dak is ingestormd.
INSTORTEN, (stortte in, heeft en is ingestort),
stortende indoen, - doen invallen, ingieten : granen
instorten (in een zak, in eene maat); (fig.) inboezemen, ingeven : het krijgsvolk 7noed instorten; krakende en brekende ineenvallen, neerstorten (van hui•
zen, torens enz.); opnieuw ziek worden na aan de
beterhand te zijn geweest: den geheelen zomer is hij

vrfj goed geweest, maar in den herfst is hij weer ingestort; met geweld instroomen (b. v. van de zee),IN-

STORTING, v. het instorten.
INSTOUWEN, (stouwde in, heeft ingestouwd), induwen, stork indrukken, inpakken (de lading in een
schip). INSTOUWING, v. (-en).
INSTOVEN, (stoofde in, is ingestoofd), bij 't stoven
inkrimpen.
INSTREVEN, (streefde in, is ingestreefd), pogingen doen om in te komen.
INSTRIJKEN, (streek in, heeft en is ingestreken),
strijkende inbrengen, indoen; geld instrfficen, opstrijken ; haastig snel inkomen; (mets.) de voegen vullen (met kalk).
INSTROOIEN, (strooide in, heeft ingestrooid), strooi•ende indoen. INSTROOIING, v. (-en).
INSTROOMEN, (stroomde in, is ingestroomd), stroornende inkomen.
INSTRUCTEUR, m. (-s), ...TOR, m. (-en), leermeester, onderrichter; exercitiemeester.
onderwijs, onderrichINSTRUCTIE, v. (-s,
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str 14 mentale muziek.
INSTRUMENTDOOS, v. (...doozen), eene doos, waarin
de werktuigen liggen om natuurkundige proeven
te doen.
INSTRUMENTEEREN, (instrumenteerde, heeft gelnstrumenteerd), (muz.) voor speeltuigen zetten of
componeeren; (recht.) akten opmaken; instrumenteerende getuige, notari6ele getuige. INSTRUMENTEERING, v.
1NSTRUMENTIST, m. (-en), (muz.) instrumentbespeler.
INSTRUMENTKAS, v. (-son), ...KIST, v. (-en), kist
of dons ter bewaring van de speeltuigen; ...KOKER,
m. (-s), passerdoos; (heelk.) dons met chirurgische
werktuigen; ...KOOPER, m. (-5); ...MAKER, in. (-s),
vervaardiger van instrumenten voor heelkundigen,
wiskundigen enz.; ...TASCH, v. (...tass(then), eene
tasch van den geneesheer met chirurgische instrumenten.
INSTUDEEREN, (studeerde in, heeft ingestudeerd).
bestudeeren, leeren : eene rol instudeeren; een muziek-

stuk instudeeren.
INSTUIVEN, (stoof in, is ingestoven), met geweld,
met geraas inkomen.
INSTUREN, (stuurde in, heeft ingestuurd), sturende
inbrengen, naar binnen sturen : een schip de haven
insturen; uitzenden in eene plaats: zo had het kind
de stad ingestuurd; inzenden: een verzoekschrift aan

den gemeenteraad insturen.
INSTUWEN, (stuwde in, heeft ingestuwd), zie INSTOUWEN. INSTUWING, v.
INSUBORDINATIE, v. gebrek aan ondergeschiktheid ;
verzet in den dienst; weerspannigheid tegen hooger
geplaatsten. tegen de overheid.
INSUFFISANT, bn. ongenoegzaam, niet toereikende.
INSUIKEREN, (suikerde in, heeft ingesuikerd), met
suiker vermengen, in suiker inleggen, konfijten:

vruchten insu ikeren.
INSULAIR, bn. de eilanden betreffende.
INSULINDE, o. Nederlandsch Oost-Indio.
INSULLEN, (sulde in, is ingesuld), sullende inglij-

den.
INSULT, o. (-en). INSULTATIE, v. (-s, ...tien), beleediging, hoon.
INSULTEEREN, (insulteerde, heeft geinsulteerd),
beleedigen, hoonen.
INSURGENT, m. (-en), oproerling, opstandeling.
INSURRECTIE, v. (-s, ...tien), opstand, oproer.
INTABULEEREN, (intabuleerde, heeft geintabuleerd),
omranden, in eene lijst of tafel zetten.
INTACT, bn. onaangeroerd; rein; onverlet; ongerept.
INTANDEN, (tandde in, heeft ingetand), met de tanden invatten (van een rad): die raderen tendon niet
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goed in. INTANDING, v. het grijpen of vattell der
raderen in elkander (b. v. van horloges).
INTAPPEN, (tapte in, heeft ingetapt), tappende
indoen, vullen; inschenken: tap me nog mar een

glaasje in.
INTEEKENAAR, m. (-s, ...naren), INTEEKENAARSTER, v. (-s), die door inschrijving aan iets deel
neemt (zich verbindt tot het nemen van een boekof plaatwerk enz.).
INTEEKENBILJET, o. (-ten), bewijs van inteekening.
INTEEKENEN, (teekende in, heeft ingeteekend),inschrijven, door het teekenen van zijn naam op eene
lijst zich tot iets verbinden: op een werk inteekenen;
inteekenen voor eene som van honderd gulden. INTEE-

KENING, v. (-en).
INTEEKENINGSPRIJS, m. (...prijzen), prijs bij inteekening (van een boek).
INTEEKENLIJST, v. (-en), lijst van de namen der

inteekenaren, lijst, waarop men inteekent.
INTEGENDEEL, bw. (bij het tegenstellend zinsverband, als de inhoud van den tweeden zin staat
tegenover hetgeen in den eersten ontkend wordt):
11.0' heeft dit huffs niet to duur gekocht; integendeel
heeft er een koopje aan.

hif

INTEGRAAL, bn. op zichzelf bestaande, een geheel
uitmakend : integrale spoorwegen.
INTEGRAAL, v. (...gralen), werkelijke schuld (Nederlandsche staatsschuld).
INTEGRAALREKENING, v. (wisk.) het omgekeerde
van differentiaal-rekening: rekenwijze, die door vergelijking der oneindig kleine deelen de eindige grootheden weder voortbrengt, waaruit .de eerste ontstonden.
INTEGREEREN, (integreerde, heeft geIntegreerd),
eene eindige veranderlijke grootheid uit hare gegevene oneindig kleine deelen berekenen; volledig
maken; integreerend deel, deel, dat wezenlijk tot het
geheel behoort.
INTEGRITEIT, v. ongeschonden toestand, volledigheid; rechtschapenheid, onomkoopbaarheid.
INTEGUMENT, o. (-en), INTEGUMENTUM, o. (...ta),
hulsel, bekleedsel.
INTELLECTUEEL, bn. bw. verstandig, op het verstand betrekking hebbende, geestig, schrander; intellectueele vorming, de vorming, beschaving van den
geest of het verstand.
INTELLIGENT, bn. (-er, -st), vatbaar (in het leeren),
vernuftig, verstandig, schrander, ervaren, wijs.
INTELLIGENTIE, v. verstand, doorzicht, kennis;
bericht, tijding; (fig.) ik heb intelligentie hiervan, dit
is mij bekend.
INTELLIGIBEL, bn. verstaanbaar, begrijpelijk, klaar.
INTEMPESTIEF, bn. bw. (...ver, -st), ontijdig, ongepast, op een ongelegen oogenblik,
INTENDANT, m. (-en), eerste opziener, hoofdopzichter, bestuurder : intendant van het paleis; intendant van den hofschoutcburg; de intendant van het
Leger, de opzichter over de betaling, kleeding en verpleging der troepen.
INTENDEEREN, (intendeerde, heeft gelntendeerd),
op iets letten, iets in het oog hebben, beoogen, bedoelen.
INTENS, bn. bw. eene hoedanigheid in hoogen
graad bezittend ; zeer groot, levendig, sterk, hevig:

hoe intens laag en gemeen!
INTENSIE, v. inspanning, krachtsversterking; in-

nigheid, hevigheid, innerlijke kracht of sterkte; innerlijke deugdelijkheid.
INTENSIEF, bo. bw. innerlijk, sterk, levendig: een

intensief blauwe kleur, stork blauw; (landb.) intensieve
cultuur, met betrekkelijk veel arbeid en kapitaal;
intensieve werkwoorden (intensieren),
(taalk.) werkwoorden van during, die van andere zijn gevormd,
door het verscherpen van den slotmedeklinker des
stams.
INTENSITEIT, v. innerlijke kracht, sterkte; -werkzame kracht; hevigheid (der koude, der warmte).

INTENTIE, v. (-s, ..tien), oogmerk, bedoeling, voornemen.
INTENTIONNEEREN, (intentionneerde, heeft geln-tentionneerd), bedoelen; geintentionneerd (voomemens) zipz.
INTER, vz. tusschen, onder, gedurende, terwijl.
INTERCALATIE, v. (-s, „Alen), inlassching.
INTERCALEEREN, (intercaleerde, heeft ganterca-

leerd), inlasschen, tusschenvoegen.
INTERCEDEEREN, (intercedeerde, heeft geIntercedeerd), tusschenbeide komen, als bemiddelaar optreden; zich voor iem. in de bres stellen, een good
woord voor hem doen.
INTERCELLULAIR, bn. (nat., ontl.) intercellulaire

stof, tusschencelstof, verbindingsstof.
INTERCEPTEEREN, (intercepteerde, heeft geintercepteerd), onderscheppen, opvangen.
INTERCEPTIE, v. (-s, ...tien), onderschepping, opvanging.
INTERDICT, 0. (recht.) verbod, ontzegging (van
rechten); een door den paus of door een bisschop.
uitgevaardigd verbod tot het verrichten van kerkelijke handelingen (met uitzondering van den cloop.
en het toedienen van het laatste oliesel) over eert
geheel land (in tegenstelling met excommunicatia,
die slechts enkele personen treft).
INTERDICTIE, v. (-s, ...tien), verbod, ontzegging.
INTEREN, (teerde in, heeft en is ingeteerd), door
vertering langzamerhand minder maken of minder
worden : hij heeft reeds een aanzienlyk deel van zjn
kapitaal ingeteerd; in verval geraken, arm worden,
achteruitgaan. INTERING, v. het interen.
INTERESSANT, bn. bw. (-er, -st), aantrekkend, belangwekkend, bekoorlijk, behaaglijk, onderhoudend;
(gew.) inhalig; indringerig: 't is ook zoo'n interes-

sante vent; zij is altijd zoo interessant.
INTERESSEEREN, (interesseerde, heeft geinteres
seerd), tot deelnemer maken; de deelneming (van
iem.) opwekken; dat interesseert
dat boezemt
mij belangstelling in, ik stel daar belang in; rich
voor iemand interesseeren, iemands partij kiezen, zich
voor iem. in de bres stellen.
INTEREST, INTREST, m. (-en), belang; gewin,
winst, genot, rente (van uitgezet of belegd geld);

geld ep interest witzetten, interest van interest; interest
op interest; samengestelde interest;
(Zuidn.) schade,
verlies : slecht weder in den oogst is een groote interest
voor den boer.
INTEREST-REKENING, v. (-en), de bewerking, welke
ons den interest leert vinden van een kapitaal, dat
eenigen tijd tegen eenige percenteh heeft uitgestaan.
INTERFERENTIE, v. gelijktijdige werking van twee
bewegingen, die elkander belemmeren of versterken; (nat.) de interferentie van het licht, de wederzijdsche working der lichtstralen op elkander bij
het samentreffen; (fig.) inmenging; tusschenkomst.
INTERIM, o. tusschentijd; tusschenhandeling; drie ,
(interirnaire) voorstellen tot schikking vorlpige
der zaken tusschen de R.-K. en de Protestanten

uit den tijd der kerkhervorming: het Regensburger,
in 1541, het Augsburgsche, in 1548, het Leipziger mode
in 1548; ad interim, bw. uitdr.: voorloopig, voorshands, tijdelijk; minister ad interim.
INTERIMAIR,

bn. voorloopig; zie interim.

INTERIM-VREDE. m. voorloopige vrede, in 1532 teNeurenberg tusschen de leden van het Schmalkaldisch verbond en Karel V gesloten.
(taalk.) tusschenINTERJECTIE, v. (-s,
werpsel.
INTERLINEAIR, bn. tusschen de regels gesPlareven
of gedrukt: eene interlineaire vertaling, le—erlijke
tusschen de regels van den oorspronkelijken tekst
geplaatste vertaling.
INTERLINIE, v. (-s, ...nien), (letterz.) ruimte tusschen twee repels.
INTERLOCUTIE, v. (-s, ...tien), of INTERLOCUTOIR,
o. (-on), (recht.) tussehenuitspraak.

INTERLOCUTOIR.
INTERLOCUTOIR, bn.;

een interlocutoir vonnis, be-

slissing in eene bijzaak van het proces.
INTERLOCUTOR, m. (-en), iem. die zich in een gesprek mengt; twee interlocutoren, twee personen,
die samen spreken.
INTERLUDIUM, o. (...dia, -s), (muz.) tusschenspel.
INTERMEDIAIR o. tusschenkomst, bemiddeling: het

geschiedde door ziln interrnedi air.
INTERMEDIUM, o. tijd tusschen twee vervaldagen
of termijnen; (nat., scheik.) een stof, die den overgang of vereeniging van twee andere teweegbrengt.
INTERMEZZO, o. (-'s), tusschenspel, tusschenvoorstelling.
INTERMISSIE, v. (-s, ...sign), het uitblijven, nalaten;
tusschentijd.
INTERMITTEEREND, bn, uitblijvend; tusschenpoozend: eene intermitteerende koorts; eene intermitteerende

fontein; een intermitteerend bevel.
INTERN, m. (-en), inheemsche, inlander; (inz. op
opvoedingsgestichten) leerling, die kost en inwoning op eene school heeft.
INTERN, bn. innerlijk, inwendig: interne genees-

kunde.
INTERNATIONAAL, bn. tusschen de nation of vol.
keren bestaande. tusschen hen aangenomen of gebruikelijk; eene internationale tentoonstelling, waartoe
uit alle landen voorwerpen zijn ingezonden; het internationaal verkeer.
(plantk.) stenINTERNODIUM, v. (...dia,
gellid.
INTERNUNCIUS, m. (-son), pauselijke vertegenwoordiger in een kleinen vreemden staat.
INTERPELLANT, m. (-en), die interpelleert.
INTERPELLATIE, v. (-5, tusschenrede, afbreking der rede; (recht.) opeisching, bestrijding
van een bezit; vraag om inlichting (in eene vertegenwoordigende vergadering tot een of meer leden
van het bewind).
INTERPELLEEREN, (interpelleerde, heeft geInterpelleerd), in de rede vallen ; opheldering of inlichting vragen; voor het gerecht dagen, opeischen.
INTER POCULA, bw. uitdr. onder een glaasje.
INTERPOLATIE, v. (-s, inlassching (van
woorden, volzinnen enz.) in een handschrift; (wisk.)
tusschenvoeging van een gegeven aantal grootheden tusschen twee gegevene.
INTERPOLEEREN, (interpoleerde, heeft geInterpoleerd), inlasschen, tusschenvoegen.
INTERPONEEREN, (interponeerde, heeft gelnterponeerd), tusschen plaatsen; zich als bemiddelaar
aanbieden.
INTERPOSITIE, v. tusschenkomst, bemiddeling.
INTERPRETATIE, v. (-s, ...ti6n), uitlegging, verklaring; wetsinterpretatie.
INTERPRETEEREN, (interpreteerde, heeft geinterpreteerd), uitleggen, verklaren; vertolken.
INTERPUNCTIE, v. het plaatsen der schei- en zinteekens.
INTERPUNGEEREN, INTERPUNCTEEREN, (interpungeerde, interpuncteerde, heeft getinterpungeerd,
geinterpuncteerd), van zin- en scheiteekens voorzien.
INTERREGNUM, o. tusschenregeering; (Duitsche
gesch.) de tijd van den dood van Koenraad IV tot
aan de verkiezing van Rudolf I, 1254-1273.
INTERROGATIE, v. ondervraging.
INTERROGATIEF, bn. bw. vragenderwijs.
INTERROGEEREN, (interrogeerde, heeft geinterrogeerd), vragen, of-, uit-, ondervragen, verhooren.
INTERROMPEEREN, (interrompeerde, heeft gebaterrompeerd), in de rede vallen, storen.
afbreking, stoornis.
INTERRUPTIE, v. (-s,
doorsnijding, kruising;
INTERSECTIE, v. (-s,
snijdingspunt, snijpunt.
INTERVAL, o. (-len), tusschenruimte, tusschentijd;
gaping, opening : (muz.) afstand tusschen twee tonen,
toonverhouding.
INTERVENIEEREN, (intervenieerde, heeft gelntervenieerd), tusschenbeide treden of komen, bemid.

INTRANSITIEF.
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delen; (wisselh.) als intervenient bij een niet geaccepteerden of betaalden wissel optreden.
INTERVENIENT, m. (-en), hij die een wissel, waarvan de acceptatie door den betrokkene geweigerd
wordt, voor rekening van den trekker of een der
endossanten accepteert.
INTERVENTIE, v. tusschenkomst, bemiddeling;
(wisselh.) de acceptatie voor rekening van een ander.
INTERVIEUW, o. (-s), (Eng.) gesprek tusschen een
dagbladreporter on een ander, meestal beroemd, persoon over bijzondere of algemeene zaken.
INTERVIEUWEN,
(intervieuwde, heeft geintervieuwd), (Eng.) een of ander beroemd persoon ondervragen (door een journalist). INTERVIEUWER,
m. (-s), die intervieuwt.
INTESTAAT, m. (...taten), iem. die zonder testament gestorven is.
INTESTAAT, bn.; een intestaat erfgenaam, die geen
testament noodig heeft om erfgenaam to zijn; heres
ab intestate, natuurlijke, naaste, wettige erfgenaam.
INTEUGELEN, (teugelde in, heeft ingeteugeld), intoomen (door den teugel korter to nemen), beteugelen; (fig.) bedwingen (hartstochten enz.). INTEUGELING, v. (-en).
INTIEGEN, (toog in, heeft ingetogen), intrekken.
[Evenals tiegen verouderd. Men vindt alleen in den
onvolm. verl. tijd : ik toog in en het verl. deelw. ingetogen].
INTIEM, bn. (-er, -st), innig, nauw verbonden: intieme (boezem) vrien den.
INTIJDS, bw. tijdig: hi)" heeft mij intijds gewaar-

schuwd.
INTIKKEN, (tikte in, heeft ingetikt), door tikken
naar binnen roepen: als hij voorbUgaat, tik hem dan
even in.
INTILLEN, (tilde in, heeft ingetild), tillende in- of
binnenbrengen.
INTIMATIE, v. (-5, ...tien), (recht.) aanzegging.
INTIMIDATIE, v. (-s, ...tien), het bevreesd maken,
vreesaanjaging, ontmoediging.
INTIMIDEEREN, (intimideerde, heeft geIntimideerd),
bevreesd maken, schrik aanjagen.
INTIMITEIT, v. (-en), innigheid, vertrouwelijkheid.
INTOCHT, m. (-en), het in- of binnentrekken ; plechtige inkomst : de intocht van het leger in de veroverde

stad; de intocht des konings; zjjnen intocht houden.
INTOLERABEL, bn. (-er, -st), onverdraaglijk, onuit-

staanbaar.
INTOLERANT, bn. (-er, -st), onverdraagzaam (inz.

in godsdienstzaken).
INTOLERANTIE, v. onverdraagzaamheid.
INTONATIE, v. -(muz.) het aangeven der tonen, het

stemmen.
INTONEERIJZER,

o. (-s), zeker ijzer tot stemming

der orgelpijpen.
INTONEERMES,

o. (-son), zeker mes voor het be-

snijden der orgelpijpen, om ze to stemmen.
INTONNEN, (tondo in, heeft ingetond), in tonnen
leggen of gieten: aardappels, turf intonnen.
INTOOMEN, (toomde in, heeft ingetoomd), den toom
korter nemen; breidelen; (ook fig.) matigen, bedwingen: zone driften, hartstochten intoomen. INTOOMING,
v. (-en).
INTOOVEREN, (tooverde in, heeft ingetooverd), door
tooveren of goochelen inbrengen, (fig.) behendig on
als door tooveri.j inbrengen.
INTOXICATIE, v. (-5), vergiftiging, door doode giftige stoffen.
INTRA, bw. binnen, van binnen, inwendig, infra
muros, binnen de muren, binnenshuis.
INTRADE, v. (-s), (muz.) inleiding, voorspel.
INTRADEN, v. mv. staatsinkomsten.
INTRANSIGENTEN, m. my. de onverzoenlijken, benaming voor uiterste politieke partijen, die bij hunne
beginselen blijven on van geene onderhandelingen
met de tegenpartij willen weten.
INTRANSITIEF, bn. bw. (taalk.) onovergankelijk,
onzijdig intransitieve werkwoorden.
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IN TRAPPEN.

INTRAPPEN, (trapte in, heeft ingetrapt), door trappen in een kleiner bestek brengen ; met de voeten
intreden (aarde, zand enz.) ; trappende breken: de
deur intrappen; trappende in- of binnenbrengen: iem.
de deur intrappen. INTRAPPING, v. (-en).
INTREDE, INTREE, v. plechtige inkomst: Zondag
a. s. zal de nieuwe dominee zijn intree doen; aanvang:
bfj de intrede van het nieuwe jaar; entrée: vrije intree.
INTREDEN, (trad in, heeft en is ingetreden), binnengaan; hfj trad de kamer in; (fig.) hfj is zfjn twintigste jaar ingetreden, zijn twintigste levensjaar heeft
een aanvang genomen; wfj treen een nieuwen jaarkring
in; door treden inbrengen; door treden in omvang
doen verminderen ; door treden breken.
INTREEBILJET, o. (-ten), intreekaart, toegangsbiljet; ...GELD, o. geld, dat men betaalt om ergens
den toegang to hebben, entree; ...KAARTJE, o. (-s);
...PREEK, v. (-en), de eerste leerrede van een leeraar
in zijne eerste of in eene nieuwe gemeente, nadat
hij in zijnen dienst bevestigd is
INTREK, m. ingang; verblijf; bij iem. zijnen intrek
nemen, zijn verblijf vestigen.
INTREKKEN, (trok in, heeft en is ingetrokken),
trekkende inhalen, naar binnentrekken: den hals

intrekken; zfjn beenen intrekken; de voelhorens intrekken; naar zich halen : een draad, een touw intrekken;
in zich opnemen (eenig vocht) : vloeipapier trekt den
inkt in; afschaffen, herroepen, krachteloos verklaren

(onderstellende de rechtstreeksche tusschenkomst
der bevoegde macht, of ten minste van een bepaald
persoon) : eene wet, eene verordering, een wetsvoorstel
intrekken; terugnemen (wat gesproken is) : alles wat
ik toen gezegd heb, trek ik nu weer in; inkomen; ingaan: dieper het land intrekken; nauwer raaken: g
hebt den hals (van eenig kleedingstuk) niet genoeg
getrokken; nauwer worden; krimpen (van hout).
INTREKKING, v. herroeping, afschaffing; inzuiging
(van eenig vocht); samentrekking, inkrimping;
(zeew.) engte van den spiegel van een schip.
INTRENSIEK, bn. bw. innerlijk, wezenlijk.
INTREPIDITEIT, v. onversaagdheid, onverschrokkenheid.
INTRICAAT, bn. (...cater, -st), ingewikkeld, verward, moeilijk, netelig.
INTRIGANT, bn. bw. (-er, -st), indringend, vol listen
en streken, arglistig.
INTRIGANT, m. (-en), indringer, arglistig mensch,
vriend van kuiperijen. INTRIGANTE, v. (-n).
INTRIGE, v. (-s), verwikkeling; knoop (van een
tooneelstuk enz.); kuiperij, listige streek; hij gaat
met intriges om, hij maakt gebruik van slinksche
streken, omwegen, draaierijen.
INTRIGEEREN, (intrigeerde, heeft ge .intrigeerd), met
slinksche streken omgaan, verstrikken.
INTRIGE-STUK, o. (-ken), een tooneelstuk, welks
hoofdverdienste in het ingewikkelde der handelingen en de oplossing van den knoop ligt.
INTRODUCEEREN, (in troduceerde, heeft gelntroduceerd), inleiden, ingang verschaffen; medebrengen
(eenen vreemdeling) in een gezelschap enz.; voorstellen.
inleiding, invoering;
INTRODUCTIE, v. (-5,
het verschaflen van toegang; (muz.) inleiding tot
een muziekstuk, meestal van langzaam, ernstig
karakter.
INTRUSIE, v. het indringen, het insluipen (op oneerlijke wijze zich eene betrekking verschaffen).
INTUIMELEN, (tuimelde in, is ingetuimeld), tuimelende invallen; tuimelende inkomen.
innerlijke aanschouwing,
INTUTTIE, v. (-5,
zinnelijke (als ware het ingegevene) voorstelling;
onmiddellijke overtuiging van eerie waarheid, die
zich aan het verstand voordoet: er is eene zinnelijke

en eene onzinnelijke of verstandelijke
INTUITIEF, bn. aanschouwend, onmiddellijk gewaarwordend; de intuitieve faculteit, het aanschouwingsvermogen.
INTUSSCHEN, bw. midderwijl. in afwachting in-

middels: nu speel maar door; ik sat inius3chen
mine pip eens stoppers; (voegw. bijw.) echter, nochtans: ik geloof niet, dat gfj hem thuis zult treffen; yc
kunt het intusschen eens beproeven.
INTUSSUSCEPTIE, v. groei door tntussusceptie,

het
toenemen in omvang van lichamen door tusschenvoeging van stof bij de reeds bestaande stofdeeltjes; wederzijdsche inzuiging on samensmelting van
twee stollen, b. v. water en suiker; (geneesk.) intussusceptie van een gedarmte, de inschuiving van het
bovenste gedeelte daarvan in het onderste.
INULINE, v. (plantk.) alant-zetmeel, het alcalolde
van den alantwortel.
overstrooming; het onINUNDATIE, v. (-5,
der water zetten; (fig.) zwerm.
INUNDATtESLUIS, v. (-zen), sluis om in tijd van
nood (bij oorlog) een groot terrein onder water to
kunnen zetten.
INVAART, v. het binnenvaren, ook monding, ingang: de invaart der haven is te nauw.
INVAL, m. (-len), het invallen, instorten; plotselinge nadering, onverwachte komst des vijands:
een vijandelijke inval; een inval doen (in een land);
plotseling opkomende gedachte, denkbeeld: dat is
een goede inval; hfj kwam op den inval zijn huis te
verkoopen; een geestige, gelukkige, aardige, belachelfjke,
zotte inval; (nat.) hoek van inval,
de terugkaatsing,

de hoek dien een licht- of geluidsstraal (in 't algemeen elke lijn waarlangs eene beweging plaats
heeft) maakt met den verticaal op het punt van
inval; (fig.) de zoete inval, huis of plaats, voor ieder
open, waar men gastvrij onthaald wordt.
INVALIDE, bn. zwak, krachteloos, bouwvallig; gebrekkelijk, zwakkelijk; inz, uitgediend hebbende,
verder onbekwaam tot den dienst, niet meer bruikbaar; (recht.) ongeldig.
INVALIDE, m. (-n), oude soldaat, niet meer in staat
om dienst te doen; gebrekkelijk, verminkt soldaat.
INVALIDENHUIS, o. (...zen), huis, gebouw, waar
invaliden verpleegd worden: het invalidenhuis te

Bronbeek.
INVALIDITEIT, v. ongeschiktheid voor eenigen
dienst: verzekering teg en invaliditeit.
INVALLEN, (viel in, is ingevallen), vallende inkomen, in iets vallen; (ook fig.): het licht moet van

links invallen; de invallende lichtstralen; eenen inval

doen (in een land); plotseling verschijnen (in eene
woning); binnenloopen, binnenschieten (van schepen in eene haven); in de rede vallen; (muz.) bier
moet de bas invallen, zich eensklaps bij de andere
stemmen laten hooren; de dooi is onverwachts ingevallen, begonnen; een vroeg invallende .Paschen, een
Paschen, die vroeg in het jaar komt ; indringen (van
de zonnestralen); eenen inval krijgen: dit is net zoo
even ingevallen, deze gedachte is zoo even bij mij
opgekomen ; dat viel mij te laat in ; zfjn naam wil
mij near niet invallen, to binnen schieten; eene invallende gedachte; — ineenvallen, instorten: het huis viel
in; (fig.) de zieke is weer ingevallen; inzinken, inzakken: de vloer viel in; (fig.) hare wangen zijn ingevallen; ingevallen oogen; door vallen breken: het kind
viel de lursens in. INVALLING, v. het invallen.
INVALLEND, bn. plotseling tusschenkomend, incidenteel.
INVALSAS, v. (-sen), (bij terugkaatsing) de verticoal op het punt van inval; ...HOEK, m. (-en). zie
lanai; ...LIJN, v. (-en), lijn, waarlangs zekere beweging (ook lichtstralen enz.) een terugkaatsend voorwerp treft; ...PUNT, v. (-en), punt waar de invalslijn het terugkaatsend voorwerp treft.
INVAREN, (voer in, heeft en is ingevaren), door
middel van een vaartuig inbrengen; varende inhalen (een ander schip, dat reeds vooruit is); varende
binnenhalen; inkomen met een schip: hij voer de
haven in; (fig.) (veroud.) tegenspreken: hij voer hem
met stifve blken in; (gewest.) betrekken: een huis te
hour, oni net 1on. in te varen; ten hemel invaren, ten
home) varen. stijgen.

INVARIABEL.
INVARIABEL, bn. (-er, -st), onveranderlijk.
INVASIE, v. (-s, ...sien), vijandelijke inval, overval,
strooptocht.
INVATEN, (vaatte in, heeft ingevaat), in eaten doen.
INVATTEN, (vatte in, heeft ingevat), in iets doen
vast zitten, vasthouden; behelzen, inhouden, bevatten; zetten (edele steenen in metalen), monteeren.
INVATTING, v. (-en).
INVECTIVE, v. (-n), hoon, sinaad, grof scheldwoord,
schimpwoord.
INVEGEN, (veegde in, heeft ingeveegd), vegende
inbrengen.
INVENTARIS, m. (-sen), lijst van voorwerpen, aanwezig in een huis, op een schip enz.; zulk eene lijst,
door een bevoegd beambte opgemaakt; boedelbeschrijving; onder benefice van inventaris, onder voorrecht van boedelbeschrijving.
INVENTARISATIE, v. de opschrijving van een boedel
of nalatenschap.
INVENTARISEEREN, (inventariseerde, heeft gelnventariseerd), eenen inventaris opmaken.
INVENTIE, v. (-s, ...tien), uitvinding ; vinding; kunstgreep; verdichtsel.
INVENTIEHOREN, m. (-s), een door zoogenaamde
inzetstukken verbeterde boom, op welken dientengevolge uit alle toonsoorten kan geblazen worden;
...TROMPET, v. (-ten), een door inzetstukken verbeterde trompet.
INVERGIFTIG, bn. zeer vergiftig.
INVERSIE, v. (-s, ...sien), omkeering; (redek.) omzetting der woorden, waarbij deze hun logisch karakter behouden, b. v. God is rechtvaardig, rechtvaardig
is God; (krijgsw.) vorming der slagorde op eene
wijze, die van de gewoonlijk gevolgde afwijkt; (geneesk.) het buitenwaarts wenden van de binnenvlakte der oogleden.
INVESTEN, (vestte in, heeft ingevest), vast inzetten.
INVESTIGATIE, v. (-5, ...tien), opsporing, navorsching. onderzoek.
INVESTITUUR, v. (...turen), plechtige huldiging bij
de aanvaarding eener nieuwe waardigheid; plechtige aanbieding of omhanging van de onderscheidingsteekenen eener waardigheid : de nieuwe ridders

der Kousebandorde zullen morgen de investituur ontvangen; plechtige bevestiging in een ambt; (inz.) het
toereiken van den staf en den ring aan een nieuwbenoemden bisschop.
INVIDIEUS, bn. (...zer, -t), nijdig, af-, wangunstig.
INVIJLEN, (vijlde in, heeft ingevijld), door vijlen
inwerken, eene opening, eene groeve in iets maken.
INVIOLABEL, bn. (-er, -st), onschendbaar, onverbrekelijk, heilig.
INVIOLABILITEIT, v. onschendbaarheid, heiligheid.
INVISIBEL, bn. (-er, -st), onzichtbaar.
uitnoodiging.
INVITATIE, v. (-s,
INVITEEREN, (inviteerde, heeft geInviteerd), uitnoodigen, to gast vragen, verzoeken; aanlokken.
INVLAMMEN, (vlamde in, heeft ingevlamd), inbranden, door middel eener vlam met goud- en zilverdraden beleggen, damasceeren.
INVLAMMER, m. (-s), inbrander, damasceerder.
INVLAMSEL, o. (-5), wat ingevlamd wordt.
INVLECHTEN, (vlocht in, heeft ingevlochten), door
vlechten inbrengen; (fig.) sierlijk tusschenvoegen,
iets in iets anders opnemen: de reclenaar vlocht in

zone rede allerlei aanhalingen ?kit ends schrijvers in.
INVLECHTING, v. (-en), het invlechten.
INVLIEDEN, (vlood in, is ingevloden), vliedend ingaan.
INVLIEGEN, (vloog in, is ingevlogen), vliegende inof binnenkomen: de duiven vliegen uit en in; (fig.)
met veel snelheid naderen of binnenkomen : net voile

snelheid vloog de trein het station in; de lucht invliegen; op, tegen iem. invoegen, iem. met geweld aanvallen: de ruiterij vloog op den viand in; door vliegen breken: de duif heeft die ruit ingevlogen.
INVLIETEN, (vloot in, is ingevloten), vlietende
inkomen.

INVOUWEN.
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INVLIJEN, (vlijde in, heeft ingevlijd), vlijende indoen of invoegen; (fig.) inlasschen.
INVLOED, m. (-en), werking van de eene zaak op
de andere: de temperatuur der lucht heeft invloed op
de snelheid van voortplanting van het geluid; de drukking der lucht is daarop echter niet van invloed; zede-

lijke uitwerking van den eenen persoon op den
anderen, vermogen, gezag, overwicht; invloed hebben,
invloed oefenen of uitoefenen, van invloed zfin, zijnen
invloed doen gelden, aanuenden; als and vriend hebt
gij misschien nog invloed op hem; hfj heeft veel invloed
aan het hof, hij vermag daar veel; lrfj staat onder
den invloed zyner vroun.
INVLOEDRIJK, bn. (-er, -st), veel invloed hebbende:

heeft veel invloedrjke vrienden.
INVLOEIEN, (vloeide in, is ingevloeid), vloeiende
inkomen, naar binnenvloeien; overstroomd worden:
de polders zffn ingevloeid (vgl. inloopen); (fig.) opnemen, invoegen: een woord laten invloeien (in een gesprek enz.). INVLOEIING, v. plaats van samenvloeiing van twee rivieren, inloop, samenvloed.
INVLUCHTEN, (vluchtte in, is ingevlucht), vluchtende inkomen: de dief vluchtte het bosch in.
INVOCATIE, v. (-s, ...tien), aan-, inroeping, afsmeeking.
INVOEGE, vw.; invoege dat, in dier voege, zoodanig,
op zulk eene
INVOEGEN, (voegde in, heeft ingevoegd), inlasschen: wilt gij dat in uw brief nog invoegen ? deze

letter behoort niet tot den eigenlijken vorm van het
woord, maar is later ingevoegd; (mets.) met een voeg
verbinden, inlasschen: een steers tn sschen een anderen
invoegen; (timm.) inschieten, invatten, inzetten, eene
plank invoegen.
IN VOEGSEL, o. (-5, -en), het ingevoegde.
INVOER, m. (-en), het invoeren, de invoer van die
artikelen is verboden; ingevoerde goederen; de invoe.-

en uitvoer.
INVOERARTIKELEN, o. mv. handelsartikelen, die
van elders worden aangebracht.
INVOERDER, m. (-s), die invoert; inleider; binnenleider; ontwerper, uitvinder, stichter. INVOERSTER,
v. (-s).
INVOEREN, (voerde in. heeft ingevoerd), met een
rij- of vaartuig in- of binnenbrengen van buitenslands: deze artikelen worden van buitenslands ingevoerd; inleiden, in zwang brengen, in gebruik doen
komen, instellen : eene nieuwe wet invoeren; eene spreek-

wijze invoeren; een gebruik invoeren; sprekende invoeren (doen optreden); handelende invoeren (voorstellen).
INVOERING, v. het invoeren.
INVOERHANDEL, m. handel van aangebrachte
artikelen; ...MARKT, v. (-en), markt voor de van
elders aangebrachte artikelen; ...RECHT, o. (-en),
belasting op den invoer; ...WAARDE, v. bedrag in
geld der ingevoerde artikelen.
INVOLGEN, (volgde in, heeft ingevolgd), door vol.
gen inhalers; (fig.) opvolgen, nakomen, naleven, gehoorzamen; inwilligen, toegeven : iemands wil involgen. INVOLGING, v. het involgen.
INVOLLEN, (volde in, is ingevold), door vollen in
lengte en breedte verminderen en ten gevolge daarvan in dichtheid toenemen: het rune doek volt meer
of minder in, naar gelang het filer of zwaarder ge-

lNe

. EEREN, (involveerde, heeft geInvolveerd),
1..
Vn01s
tc
in-, verwikkelen, insluiten.
INVORDERAAR, m. (-s), INVORDERAARSTER, v.
(-5), hij of zij, die met de inning van geld belast is;
eischer, eischeres.
INVORDERBAAR, bn. inbaar; invorderbaar
dwang.
INVORDEREN, (vorderde in, heeft ingevorderd), inmanen, betaling eischen; innen (belastingen enz.).
INVORDERING, v, (-en).
INVOUWEN, (vouwde in, heeft ingevouwen), binnenwaarts vouwen: gij moet dezen zoom, nog wat
meer inroni•en. INVOU WING, v. (-en).

INVRETEN.

INWIPPEN.

(vrat in, heeft en is ingevreten), met
geweld ineten; doorvreten: de roest vreet het fjzer in;
bUtend of verterend indringen, zich uitbreiden : de

bewerking in (lets anders) brengen : deze bloemen
zfjn netjes ingeu'erkt (in zekere stof); in het gemoed
doen blijven; met moeite iets inbrengen; (geneesk.)
eene breuk inwerken; (germ.) werken op, invloed
hebben op : zwavelzuur op jjzer laten inwerken; zich
inwerken in iets, door werken zich op de hoogte
stollen van : het kost nifj moeite om mjj in dit vak
weer in te werken. INWERKING, v. (-en), het inwerken; (ook mets.) het metselen van eenen muur op
zoodanige wijze, dat hij van boven schuin bijloopt.
INWERPEN, (wierp in, heeft ingeworpen), naar
binnen werpen: ik zeg u, dat deze arme weduwemeer
clan alien heeft ingeworpen; door werpen inbrengen,
met geweld inbrengen; onverwachts doen ontstaan:
die tusschen broeders krakeelen inwerpt (statenb.) ; inboezemen, ingeven (eene gedachte enz.); door werpen
breken : de glazen inwerpen. INWERPING, v. het
inwerpen ; inboezeming.
INWERPSEL, o. (-5), het ingeworpene; (fig.) tegenwerping, bedenking.
INWEVEN, (weefde in, heeft en is ingeweven), door
weven inwerken, doorweven : bloemen inweven (in
zekere stof); (fig.) inlasschen, invoegen: hfj wist in
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INVRETEN,

kanker vreet geweldig in; (fig.) de burgertwist vreet in;
een invretend kwaad; (scheik.) inbijten. INBIJTING,

v. het invreten.
INVRIEZEN, (vroor in, is ingevroren), door de vorst
in eene plaats moeten blijven : de beurtschipper

is ingevroren; 't is gevaarlfjk 's winters . naar een
eiland te gaan; men kan er zoo licht invriezen. als

het ijs ons verhindert er weer of to komen; stuk
vriezen: deze turf is ingevroren (van turf, die in het
najaar to nat was, om binnen to halen).
INVRIJHEIDSTELLING, v. het teruggeven der
vrijheid.
INVULLEN, (vulde in, heeft ingevuld), een ledige
ruimte vullen; schrijven op eene in een geschrift
opengelatene plaats: zt'n de namen ingevuld ? de
opens plaatsen met het ontbrekende vullen: hfj moet
nog 25 belastingbiljetten invullen; (mets.) instrijken;
inlasschen : de voegen met kalk invullen.
INVULLINGSDAG, m. (-en), (tijdr.) schrikkeldag;
de dag, die in een schrikkeljaar tusschen 24 en 25
Februari wordt ingevoegd; ...HOUT, o. (-en), stophout.
INVULSEL, o. (-s), wat ingevuld wordt.
INWAAIEN, (waaide, woei in; heeft on is ingewaaid), door waaien binnenwaarts komen, door den
wind inkomen of ingebracht worden: al dat nand
is door de deur en de ramen ingewaaid; door den
wind omvergeworpen worden; door waaien breken:
'le tenten woeien in; het dak is ingewaaid.
INWAARTS, bw. binnenwaarts: inwaarts draaien.
INWAARTSCH, bn. binnenwaartsch : eene inwaartsche beweging.
INWACHTEN, (wachtte in, heeft ingewacht), wachten op (iets) : ik sal uw antwoord inwachten. INWACHTING, v. het inwachten : met toestemming

van onze geliefde ouders en onder inwachting van Gods
onmisbaren zegen hopen wfj met dkander een huwelijk
aan te gaan, waarvan enz.

1NWARM, bn. zeer warm.
INWASSEN, (wies in, is ingewassen), wassende
of groeiende in jets vastraken.
INWATEREN, (waterde in, heeft ingewaterd), van
doordringend of indringend water doortrokken worden; omdat de goot lekt, is de muur hier geheel ingewaterd; doorzijgen: boven op solder watert het in, de
regen sijpelt er door; vaatwerk (tot dichttrekken)
met water vullen. INWATERING, v.
INWEEFSEL, o. (-s), inslag (der wavers); (fig.) tusschenrede.
INWEEKEN, (weekte in, heeft ingeweekt), iets in
eene vloeistof leggen om het week to maken, in de
week leggen: voor de vervaardiging van aardewerk

wordt de klei behoorlijk ingeweekt

(in houten bakken

zone rede eene menigte vermakelijke anekcloten in te
weven; door woven korter worden: hoe strakker de
ketting is gespannen, des te minder weeft hij in. IN-

WEVING, v. (-en), het inweven; wat ingeweven
wordt, inweefsel.
INWIJDELING, m.

en v. (-en), die ingewijd wordt.
INWIJDELINGE, v. (-n).
INWIJDEN, (wijdde in, heeft ingewijd), plechtig
wijden (een gebouw enz.) tot zeker gebruik : het
huis des Heeren inwjjden; met plechtigheid voor
het eerst gebruik maken : een nieuwen schouwburg
inwijden; (scherts.) gij hebt uw nieuwen hoed aardig
ingewijd, als hij bij den eersten keer reeds veel heeft
geleden; inzegenen : een vaandel inw(den; plechtig instellen; bekend maken met de verborgenheden eener
orde : iem. in de verborgenheden van Ceres inwfjden;
iem. in de kunst inwijden, er mee bekend maken;
zij hebben hem in het geheim ingeunjd. 1NWIJDING,
v. (-en).
INWIJDER, m. (-5). INWIJDSTER v. (-s), die inwijdt.
INWIJDINGSFEEST, o. (-en), feest ter gelegenheid
eener inwijding; ...REDE, o. (-nen), rede bij eene
inwijding uitgesproken.
INWIJK, v. (-en), inham, kreek, kleine baai.
INWIJKEN, (week in, is ingeweken), in eene plaats
de wijk nemen: zij weken hoe langer hoe meer het
binnenland in; inbuigen, invallen : de pijlers van deze
brag waken in; de muur wijkt in.
INWIKKELEN, (wikkelde in, heeft ingewikkeld), in
eenen omslag doen, omwinden: in papier inwikkelen;
een kind warm inwikkelen ; (fig.) (iem. in iets) betrekken : ze hebben mij ook in die zaak ingewikkeld. ZICH
INWIKKELEN, zich (met lets) inlaten: in zulke

met water dik aangemengdl en door arbeiders met

zaken zoo ik mij mane niet inwikkelen.

INWEEKING, v.
INWELLEN, (welde in, is ingeweld), inzakken door
eene wel water onder den grond.
INWENDEN, (wendde in, heeft ingewend), (zeew.)

verzoek ingewilligd; willig tech in en vernacht hier.

de voeten getreden.

aanleggen : den boeg op den wal inwenden.
INWENDIG, bn. bw. van binnen; zich binnen in
iets bevindende: de inwendige deelen, van het menschelijk lichaam; dat doet den inwendigen mensch goed,
dat versterkt de krachten, wekt de levensgeesten
op; het inu:endige; de inwendige zending, (in tegenst.
met de zending onder de heidenen) het streven om
den christelijken godsdienst in ons land zelf en
vooral onder de lagere volksklassen te versterken
en uit te breiden. bw.
INWENKEN, (wenkte in, heeft ingewenkt), door
wenken naar binnen roepen : men heeft ingewenkt.

INWENTELEN, (wentelde in, heeft en is ingewenteld), wentelende inkomen of inbrengen ; (gewest.)
weder instorten (in eene ziekte). INWENTELING,
v. (-en).
INWERKEN, (werkte in, heeft Erewerkt) (lets) door

INWILLIGEN, (willigde in, heeft ingewilligd), toestemming (tot iets) geven: hfj heeft dadelijk min

INWILLIGING, v. (-en), toestemming, vergunning,
concessie : uiv verzoek is niet voor inwilliging vatbaar.
INWILLIGER, m. (-s), die inwilligt.
INWINDEN, (wond in, heeft ingewonden), in een
windsel doen, inwikkelen; (zeew.) opwinden, opha-

len : het ankertouw inwinden.
INWINDSEL, o. (-s), doek (of iets anders), waarin
iets gewikkeld wordt.
INWINNEN, (won in, heeft ingewonnen), herwinnen, het verlorene terugwinnen; inhalen (verzuim-

den tijd); (letterz.) door minder spatie tusschen woorden en reels te zetten meer schrift plaatsen; trachten te verwerven : ik sal information inwinnen. INWINNING, v.
INWIPPEN, (wipte

in, heeft en is ingewipt), door
of met eene wip inbrengen ; (gemeenz.) op handige
wijze ingooien; met eenen lichten sprong inkomen:
clog wipte z de kamer
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INWISSELEN.

INZOUTEN.

1NWISSELEN, (wisselde in, heeft ingewisseld), ruir.en, het een voor het ander oven: ik heb juist al
anon zilvergeld ingewisseld ; effecters inwisselen.
INWIT, bn. zeer wit: hij ziet inwit.
INWOEKEREN, (woekerde in, heeft en is ingewoekerd), door woeker winnen of verkrijgen; (fig.) weder
inwoekeren, door moeite en inspanning wederkrijgen,
herstellen : ik heb al min verloren tad weer moeten
inwoekeren; (fig.) door gewoonte in zwang komen,
zich uitbreiden, veld winnen: die kwade gewoonte
woekert van day tot dag meer in. INWOEKERING, v.
INWOELEN, (woelde in, heeft ingewoeld), met touw
omwinden, in (garen, band of touw) wikkelen. INWOELING, v.
INWONEN, (woonde in, heeft ingewoond), in zekere
plaats wonen; bij iem. gehuisvest zijn: zone ?Roeder
woont bfj hem in; (godg.) de inwonende yenade (zooals
men bij den heiligen doop ontvangt); eene inwonencle
(aanklevende) zonde. IN WONING. v. het inwonen:
kost en inwoning, voeding en huisvesting.
INWONER, m. (-s), ...WOONSTER, v. (-s), bewoner,
bewoonster.
INWORTELEN, (wortelde in, is ingeworteld), wortels in de aarde schieten; wortel vatten: deze boom
is goed ingeworteld; (ook fig.) het kivaad is reeds inyeworteld ; een ingewortelde (verouderde) haat. INWuRTELING, v.
INWRIJVEN, (wreef in, heeft ingewreven), met
wrijven in of op (iets) brengen ; wrijvende (met iets)
bestrijken: de stolen net was inwrijven; een arm,
lien men bezeerd heeft, inwrijven; (fig.) i/c zal het hem
acel inwrijven (betaald zetten). INWRIjVING. v. ( en).
INWRINGEN, (wrong in, heeft ingewrongen), wringende indraaien.
INZAAIEN, (zaaido in, heeft ingezaagd), (w. g.)
zaaiend in iets brengen: hebt gfj uw koren al ingezaaid ? (fig.) bijbrengen, in iem. doen ontstaan; nog
eens zaaien, opnieuw zaaien: ingezaaide boekweit.
INZ A_AIING, v.
INZAAT, ...'LATE, v. (gewest.) inzet; hoogste bod
op goederen (bij de eerste veiling): bericht van inzate.
INZAGE, v. het inzien; onderzoeking : een boek ter
image ontrangen; de lfjst ligt bij ma) ter inzage; inzaye
verleenen van de processtukken; (w. g.) ik heb er yeen
inzage in, ik begrijp het niet.
INZAGEN, (zaagde in, heeft ingezaagd), beginnen
te zagen; met eene zaag eene snede of kerf (in hout)
maken: deze balk is niet diep genoeg ingezaagd;
-(boekb.) kleine inhammen maken op den rug van
het boek voor het innaaien. INZAGING, v. (-en),
het inzagen, de snede.
INZAKKEN, (zakte in, is ingezakt), zakkende instorten, invallen: de ?nuur zakte in; de oever is hier
at heel wat ingezakt. INZAKKING, v. (-en), het inzakken, de verzakking.
INZAMELAAR, m. (-s), —STER, v. (-s), hij of zij,
die bijeen- of te zamenbrengt of haalt, die inoogst.
INZAMELEN, (zamelde in, heeft ingezameld), bijeenbrengen; inoogsten : vruchten inzamelen; gilten,
bijdragen inzamelen. INZAMELING, v. (-en), het inzamelen; eene inzameling van liefdegiften, collects;
de inzameling (inning) der belastingen.
INZEEPEN, (zeepte in, heeft ingezeept), met zeep,
met zeepsop besmeren: het waschgoed inzeepen; min
barbier had Tnfj al ingezeept en mu mil juist gaan
scheren. INZEEPING, v. (-en), het inzeepen.
INZEEPER, m. (-s), barbiersleerling.INZEEPSTER,
T. (-s), waschvrouw.
INZEGENEN, (zegende in, heeft ingezegend), door
zegenen inwijden: een huwelijk inzegenen. INZEGENING, v. (-en), het inzegenen, de plechtigheid van
het inzegenen.
INZEILEN, (zeilde in, heeft ingezeild), zeilende
in- of achterhalen: zij beproefden met hun jacht de
stoomboot in te zeilen; naar binnen zeilen, zeilende
inkomen : een haven inzeilen. INZEILING, T. het
inzeilen.
INZENDEN, (zond in, heeft ingezonden), naar bin.

nen zenden; toezenden, doen toekomen: goederen
inzenden op eene tentoonstelling; een verzoekschrift
inzenden. INZENDING, v. .(-en), het inzenden; het
ingezondene : na den len Mei warden geene inzendingen

meer aangenomen.
INZENDER, m. (-5), INZENDSTER, v. (-s), die inzendt.
INZET, m. (-ten), eerste bod bij eene openbare

veiling; inleg (bij het spel); de geheele inset, de pot.
INZETSEL, o. (-s), wat ingezet is, ingezette lap.
INZETSTUK, o. (-ken), een stuk om e1gens in te
zetten.
INZETTEN, (zette in, heeft ingezet), in eene plaats
zetten; tusscheninvoegen: tanden laten inzetten;
heeft de glazenmaker de ruit al ingezet ? (naaist.) een
lapje inzetten; het eerste bod doen: ik heb het huis
ingezet op -3000 gulden; geld inleggen: ik zet een gulden in; wie heeft nog niet ingezet? vaststellen, invoeren. verordenen : de inzettingen, die gij ingezet hebt
(bijbelst.); het huwelijk is ingezet, opdat enz.; (heelk.)
een verzwikt of gebroken lid herstellen: het kostte
heel mat moeite om zijnen arm weer in to zetten; (diamanten) in goud of zilver zetten; invatten, inlijsten; (timm.) inschieten (eenen balk) ; (zeew.) masten,
bemasten (een schip); demands gezondheid inzetten,
(instellen); een gezang instellen (beginnen); de voorzanger heeft te hoot' ingezet; te laag inzetten. INZETTING, v. (-en), het inzetten; instelling, verordening:
de insetting van het Pascha; Israel hoor naar de
inzettingen.
INZETTER, m. (-s), INZETSTER, v. (-s), die inzet.
heeft een
INZICHT, o. (-en), doorzicht, begrip:
goed inzicht in de zaak; tot inzicht komen of geraken;
meening: kent g zijn inzicht daaromtrent? naar min
inzicht; bedoeling, oogmerk, voornemen (w. g.) wet
inzicht sou htj daarmee hebben ? uit inzicht van, uit
hoofde van, in aanmerking nemende: /NJ zullen
hors daarvan vrijstellen uit inzicht van zone hooge
jaren.
INZIEDEN, (zood in, is ingezoden), door koken ver-

minderen.
INZIEDSEL, o. (-s), afkooksel.
INZIEN, (zag in, heeft ingezien), in iets zien : iedereen
u inzien?
kan hier zoo gemakkelijk inzien; mag ik
(in uw book); doorzien, een blik in iets slaan om
den inhoud ervan to kennen: een brief inzien; vergun
mij, even die rekening in te zien; als gij die stukken
ingezien hebt, send ze dan aan mij; bespeuren, vatten: h ziet zone dwalingen niet in; hij begint het in
te zien; begrijpen, bevatten: ik zie niet in, waarom
dat niet mogelOk is; beschouwen als, houden voor:
hij ziet de toekomst donker in; de dokter ziet het ernstig in; doordringen, onderzoeken : ik heb die zaak
niet genoeg ingezien; (fig.) verschoonen, door de wingers zien, vergeven, geduld hebben met: ik sal het
nog wat met hem inzien; wachten, talmen, opschorten, uitstellen: wet zijn besluit betreft, hij sal het

liever nog maar wat inzien.
INZINKEN, (zonk in, is ingezonken), door zinken
invallen: bijna onmiddellijk na de aanvaring zonk
het schip de diepte in; (techn.) ingezonken kop eener
schroef, die zoo is ingelaten, dat de kop niet boven
het hout of i.jzer uitsteekt. Zie ook BATTERIJ en
GANG.
INZITTEN, (zat in, heeft ingezeten), in (iets) gezeten zijn; (gew.) in huis zitten: min broer is sinds
een paar dagen inzittende; (fig.) er goed (of warm) inzitten, zeer bemiddeld zijn, goed kunnen leven; hij
zit et mee in, hij is verlegen met de zaak, ze baart
hem veel angst; hij zit er over in, hij is er bezorgd
over.
INZOET, bn. zeer zoet.
INZONDERHEID, bw. voornamelijk, vooral, in het
bijzonder: hij schijnt het inzonderheid op my gemunt
te hebben.
INZOUT, bn. zeer zout.
INZOUTEN, (zoutte in, heeft ingezouten), in het
tout leggen: vleesch inzouten, visch inzouten; (fig.)
voorgoed wegbergen, in verzekerde bewaring hou-
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INZOUTEN.

den: ik zal uw speelgoed maar inzouten.
v. (-en), het inzouten.

ISOLATOR.
INZOUTING,

INZOUTER, m. (-s), ...ZOUTSTER, v. (-s), die inzout.
INZUIGEN. (zoog in, heeft ingezogen), zuigende
intrekken, door zuigen inkrijgen : de spons zuigt het
water in, neemt het water in zich op (fig.) doortrokken zijn van : hij heeft deze begrippen dear ingezogen, dat heb ik met de moedermelk ingezogen. INZUIGING, v. (-en), het inzuigen.
INZUIPEN, (zoop in, heeft inr.,,ezoDen), zuipende
inzwelgen, inslurpen.
INZULTEN, (zultte in, heeft ingezult), in zout of
zuur inleggen, pekelen; (fig.), (w. g.), bekwaam of
bedreven maken. INZULTING, v. (-en), het inzulten.
INZWACHTELEN, (z wachtelde in, heeft ingezwachteld), in eenen zwachtel (langen band) wikkelen;
(fig.) inwikkelen. INZWACHTELING, v. (-en), het
inzwachtelen.
1NZWAK, bn. zeer zwak.
INZWART, bn. zeer zwart.
INZWELGEN, (zwolg in, heeft ingezwolgen), naar
binnen -, in de keel brengen, guizig eten of drinken: men staat er verbaasd van, zooveel als hfj kan
inzwelgen; inslikken, verslinden : een groote snoek
kan een karper ineens inzwelgen ; (fig.) yerzwelgen:
de zee heeft reeds onnoemelijke schatten in,gezwolgen,
(gewest.)
heeft hem ingezwolgen, zij bemint hem
afgodisch, zij ziet door geen andere oogen dan de
zijne, hij kan bij Naar geen kwaad doen. INZWELGING, v. (-en), het inzwelgen.
INZWELGER, m. (-s), ...ZWELGSTER, v. (-s), die
inzwelgt.
INZWEMMEN,

(zwom in, heeft ingezwommen),

zwemmende inkomen; zwemmende inhalen.
INZWEREN, (zwoor in, is ingezworen), door zweren
invreten: de wond is tot op het been ingezworen.
INZWERVEN, (zwierf in, is ingezworven), zich
zwervend in lets begeven.
INZWEVEN, (zweefde in, is ingezweefd), zwevende
in- of binnenkomen.
INZWIEREN, (zwierde in, is ingezwierd),zwierende,
waggelende inkomen.
INZWIERIG, bn. zeer zwierig.
10 (eig. Jovis), tw. hoezee!; io vivat !, de twee
eerste woorden van een onder dozen naam bekend
studentenlied.
IPECACUANHA, v. zekere kina-achtige plant, welke
in Zuid-Amerika wordt aangetroffen en ons den
welbekenden braakwortel verschaft; ipecacuanhakoekjes, geneesmiddelen.
IPSE, zelf; ipso facto, door de daad zelve, feitelijk;
ipso jure, door het recht zelf, rechtens.
IRADE, v. (-s), (Arab.) besluit van den Sultan aan
den grootvizier, die dit laat afkondigen.
IRASCIBILITEIT, v. prikkelbaarheid. geneigdheid
tot toorn, oploopendheid, opvliegendheid.
IRENISCH, bn. vredestichtend. bemiddelend : ethischirenische richting, zekere gndsdienstige richting.
IRIAS, v. (-sen), (plantk.) lischbloem, zwaarcilelie iris.
IRIDIUM, o. zeker zilverwit, glanzend metaal, in
1808 door Tennant in het platina ontdekt, met een
s. g. van 22.4 en een smeltpunt van 1950
IRIS, v. de regenboog ; (myth.) eene maagdelijke
godin, de gevleugelde bode en dienares der goden,
inz. van Juno; (ontl.) regenboogvlies (in het oog).
IRIS, m. (-sen), zeker edelgesteente. welks kleuren
gelijken naar die van den regenbeog.
IRIS, v. (-sen), (plantk.) de lischbloem.
IRISEEREN, (iriseerde, heeft ge .iriseerd), (techn.)
de kleuren van den regenboog ergens op- of inbrengen; het aldus kleuren van metalen langs g.alvanischen weg; (bij weefsels kleuren in schakeeringen
op elkaar laten volgen, die een langzamen overgang
van de eene hoofdkleur in een andere vormen.
IRISINE, v. (kapper.) een beste soon van poildre
de r . z.
IRONE, v. essence uit den iriswortel.

IRONIE, v. spotternij, bedekte scherts,

scherpe spot.
IRONISCH, bn. bw. spottend, schalk, fijn schertsend
of plagend.
IRRADIATIE, v. zeker optisch verschijnsel, optisch
bedrog (b. v. lichte voorwerpen op donkeren grond
schijnen grooter dan zij zijn, en omgekeerd).

IRRAISONNABEL, bn. bw. onverstandig;
onredelijk.
IRRATIONAAL, bn. (rek.) een irrationaal getal, dat
door een geheel getal of door een breuk slechts bij
benadering kan wonden aangeduid, by. V 2.
IRRATIONEEL, bn. bw. strijdig met de rede, met
het gezond verstand.
IRRECUSABEL, bn. onverwerpelijk, niet to wrakera.
IRREFUTABEL, bn. onwederlegbaar.
IRREGULIER, bn. onregelmatig; de irreguliere (ongeregelde) troepen (in tegenstelling van het lager).
IRRELEVANT, bn. onoplosbaar; onbeduidend, goring.
IRRELIGIEUS. bn. ongodsdienstig.
IRREMEDIABEL, bn. onherstelbaar, niet to verneipen.

IRREPARABEL, bn. onherstelbaar.
IRRESISTIBEL, bn. onwederstaanbaar.
IRRESOLUUT, bn. besluiteloos, weifelend, aarzelend.
IRREVOCABEL, bn. onherroepelijk.
IRRIGATIE, v. (-5,
bevochtiging, besproeiing,.

besprenkeling.
IRRIGATIE-WERKEN, o. my. bevloeiingswerken;
waterwerken, waardoor droog land van water wordt

voorzien.
IRRIGATOR, m. (-son), (gen.) toestel voor 't reinigen
van wonden on het uitspoelen van lichaamsholten.
IRRITABILITEIT, v. prikkelbaarheid (inz. der zenuwen). lichtgeraaktheid.
IRRITATIE. v. prikkeling; verbittering.
IRRITEEREN, (irriteerde, heeft geirriteerd), prikkelen; verbitteren, boosmaken, ergeren, tergen.
IRRUPTIE, v. (-s, ...tien), inval, overyal.
ISABELLA, v. (-'5),, De _Amerikaansche en koninklijke
orde der heilige Isabella, dames-orde in Portugal;
orde van Isabella de katholieke, Spaansche ridderorde.
ISAGOGISCH, bn. inleidend (inz. in de wetenschap).
ISAGONISCH, bn. gelijkhoekig.
ISATINE, v. oxydatieproduct van indigo en verdund salpeterzuur.
ISLAM, m. ISLAMISMUS, ISLAMISME, o. (Arab.).
eig. overgave; de Mohammedaansche godsdienst;
de Muzelmannen.
ISOBAREN, v. mv. lijnen welke plaatsen met gelijken luchtdruk verbinden.
ISOBAROMETRISCH, bn. (nat.) isobarometrische
zekere lijnen op de wereldkaart, getrokken door
plaatsen, waar de jaarlijksche barometerverancleringen even groot zijn.
ISOCHIMENEN, v. mv. lijnen, die op de kaart plaatsea op hetzelfde hal frond verbinden, welke gelijkegemicidelde winterkoude hebben.
ISOCHRONISCH. bm even lang durend, op gelijketijdstippen terugkeerende (b. v. van de schommelingen eens slingers).
ISOCLINISCH. bn . (nat.) isoclinische lijnen, die op
de wereldkaart de plaatsen vereenigen, waar dehelling eener in het zwaartepunt opgehangen magneetnaald even _.,rroot is.
ISODYNAMISCH, bn. (nat.) isodynamische linen, dieop de wereldkaart de plaatsen vereenigen, waarop
de sterkte van de magneetkracht der aarde even
grout is.
ISOGEOTHERMEN, v. my. chthonisothermen ; chthonSO1- 11 erinen boven de neutrale laag.
ISOGONEN. v. my . lijnen op de wereldkaart, diede plaatseii vereenigen, waar de afwijking der magneetnaald van den geographischen middagcirkel het
grootst is.
ISOLATIE, v. afzondering; omkleeding van een
electriciteitsgeleider met eene niet-geleidende stof.
ISOLATOR. m. (-5, -en), lichaam, dat de electric).

ISOLATOR.

JA.

teit niet of bijna niet geleidt; (inz.) de porseleinen
of glazen koppen aan telegraafpalen.
(SOLEEREN, (isoleerde, heeft geIsoleerd), afzonderen (b. v. lijders aan besmettelijke ziekten); op zichzelf plaatsen, - beschouwen; (nat.) een lichaam in
zulk eenen toestand brengen, dat het de daaraan
medegedeelde electriciteit niet door geleiding kan
verliezen. ISOLEERING, v. afzondering.
ISOLEMENT, o. afzondering, het afgezonderd zijn,
het alleen staan: in min isolement ligt mine kracht.
ISOMERISCH, bn. gelijk verdeeld, gelijkdeelig; isomerische lichamen, die bij volkomen gelijke chemische
samenstelling toch verschillende uitwendige eigenschappen hebben.
ISOMORPHISCH, bn. van dezelfde gedaante.
ISOPERIMETRISCH, bn.; isoperimetrische figuren, die
een gelijken omtrek hebben.
ISOPODEN, v. my. Zie PISSEBEDDEN.
ISORACHIEN, v. my. lijnen ter verbinding van de
punten der aarde, die op denzelfden tijd hoogwater

enz.). ITEMPJE, o. (-s) : er komt nog wel een itempje
bfj, nog wel wat bij (van ongerekende onkosten).
ITERATIE, v. (-s, „Alen), herhaling.
ITERATIEF, bn. herhalend, herhaaldelijk.
o.
(...ti even). werkwoord van herhaling, frequentatief.
ITINERARIUM, o. (...ria), reisboek; reisbeschrijving.
ITTEN, (itte, heeft geIt), (gew.) iem. tot een huwelijk overhalen.
IVOOR, o. olifantstand, elpenbeen; bewerkte olifantstanden; plantaardig ivoor, het hard ge xvorden
kiemwit van eene palmsoort uit Zuid-Amerika
(phytelephas macrocarpa), waarvan men allerlei
kleine voorwerpen als pijpekoppen, knoppen voor
wandelstokken enz. veryaardigt.
IVOORACHTIG, bn. (-er, -st), op ivoor gelijkend.
IVOORCELPOLIEP, v. (-en), (nat. hist.) boomyor-

hebben.
ISOTHEREN, v. my. lijnen die op eene kaart de
plaatsen op hetzelfde halfrond verbinden, die gelijke
gemiddelde zomerhitte hebben.
ISOTHERMEN, v. my. lijnen die op eene kaart de
plaatsen op hetzelfde halfrond verbinden, welke
een gelijke gemiddelde jaartemperatuur hebben.
ISRAELIET, m. (-en), (oudt.) man tot het Joodsche
yolk behoorende; (thans) belijder der Mozalsche leer.
ISRAELIETISCH, bn. van Israel; tot de Mozaische
leer behoorend: het Israelietische yolk; het Israelie-

tische rijk, een IsraU:etische feestdag.
ISTHMUS, In. landengte; inz. de langte van Co-

rinthe; (oudt.) de isthmische spelen, openbare kampspelen, die om de twee jaren op den isthmus of de
landengte van Corinthe in Griekenland gevierd
werden. Zij waren ingesteld ter eere van den God
Neptunus. De overwinnaars ontvingen een pijnboomkrans.
ITACOLUMIET, o. zekere delfstof, eene soort van
schilferglimmer.
ITALIAAN, m. (...lianen), inboorling van
ITALIAANSCH, bn. van, uit Italie : een Italiaansche

hemel; het Italiaansch of dubbel boekhouden. zie BOEKHOUDEN.
ITALIAANSCH, o. de Italiaansche taal.
ITALIAANSCHE, v. vrouw, meisje uit Italie. [In
het mv. zegt men Italiaansche vrouwen. dames enz.]
ITEM, bw. desgelijks, insgelijks, evenzoo.
ITEM, o. (-s), post (op eene begrooting. rekening
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mige, gelede, gaffelig verdeelde cellenstokken, die
op twee verspringende rijen buisvormige cellen

dragon, met een cirkelronden mond aan het einde:
de getande ivoorcelpoliep; de witte ivoorcelpoliep.
IVOORDRAAIER, ...WERKER, m. (-s), vervaardiger
van ivoren voorwerpen ; ...HANDELAAR, m. ( -5,
...laren); ...PAPIER, o. papier dat met witte mineraal-verfstoffen is besmeerd en met zorg is glad
gemaakt; ...VERKOOPER, m. (-s); ...WERK, o. vooronder afsluiwerpen uit ivoor gedraaid ;
ting der lucht gegloeid ivoor, dat een zwarte olieverf levert (gewoon surrogaat: beenztcart).
IVOREN, bn. van, uit ivoor; eene ivoren doos; (fig.)

blank: eene
ivoren tanden.
IXIA, v. ('s), eene plant, tot de familie for lischbloemen behoorende, welke om hare schoone bloemen zeer
gezocht is : het eerezwaard, de Engelsche zwaardlelie.
IXODEN, v. my. Zie TEEKMIJTEN.
IXION, m. (myth.) het rad van Ixion, eene altoosdurende marteling. [Ixion was een koning der Lapithen in Italie, die op Juno, de vrouw van Jupiter, den koning der goden, verliefde. Om hem daarvoor to straflen, slingerde Jupiter hem in den
Tartarus, waar hij hem met slangen aan een rad
liet boeien, dat eeuwig door den stormwind wordt
voortgedreven.]
IZABEL, bn. izabelkleurig (inz. van het haar van
paarden); — rn. (-len), geelachtig paard met witte
of geelwitte staart en manen : gewone, witte, gele

izabellen; goudizabel.
IZABELGEEL, bn. izabelkleurig.
IZABELKLEUR, v. geelachtig witte of bruinachtig

gele kleur; lichtgele kleur. IZABELKLEURIG, bn.
geelachtig wit, bruinachtig geel, lichtgeel.

J.
J, v. es), 10de letter van het alphabet; de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek; —
in afkortingen:
— jodium (scheik.); —
J.
Jezus Christus ; —
—
J. C.
J. U. D. — Purls utriusque doctor — doctor in de beide
rechten (het canonieke en Romeinsche); —
j9.
— jaargang; —
jhr.
— jonkheer ; —
jl.
— jongstleden;
— junior — de jongste; —
Jz.
— Janszoon, Jacobszoon enz.

JA, bw. uitdrukking van bevestiging, toestemming, inwilliging enz.: zit gij daar geweest? — Ja;
gait hij mede — Ja; ja knikken (toestemmend enz.);
ik geloof ja, ik geloof van ja, (dat het zoo is); ja
wel, ja zeker, zeer zeker, zonder twijfel; ja toch, (na
een ontkenning; met ongeduld of wrevel gegeyene
verzekering); soms (vooral in de spreektaal) met
een volgend vnw.: ja ik van ganscher harte (van

een predikant op de vraag van zijnen bevestiger);

bij ja en neon, op het woord van eer; (vragend) zoo?
is het waar ? ik heb hem gisteren gezien. — Ja ? ironisch, gelijk staande met neen : hij was er zeker op
tijd ? — ja, dat kunt gij denken !; (gei.y.) althans, ten
minste, wel, al: Cat is nog ja zoo goed, als wanneer

JA.

JACHT.

we lets anders deden; ik bleef ja zoo lief thuis; —
vw. bij het versterkend zinsverband: h dreigde, ja
(en zelfs, wat weer is) hfj deed het; hij wordt, ja is
reeds rek; (vaak nog versterkt door zelfs :) mannen,
vrouwen en gresaards, ja zelfs kinderen werden mishandeld; — o. bevestiging, toestemming : men ja is
zoo goed als zfin neen; uw ja ja, uw neen zfj neen.

renk.); ...DAG, m. (-en), verjaardag; ...DICHT, o.
(-en), den of meer versregels, of wel eene korte
spreuk, waarin de letters M, . D, C, L, X, V en I,
• als Romeinsche talletters beschouwd, bij samentelling zeker jaargetal geven, ook chronogram,jaartalvers, getalvers en tedvers geheeten; ...DIENST, m.
(-en), (R.-K.) zielmissen gedurende een jaar; ...FEEST,
o. (-en), viering eener verjaring, jaarlijksch feest;
...GANG, m. (-en), (w. g.) tijdsverloop van een jaar;
al de afleveringen (van een tijdschrift of eenig ander
work), die in een jaar zijn uitgegeven; ...GELD, o.
(-en), de jaarlijksche som, die aan iemand van wege
zijne verdiensten, uit genegenheid enz. wordt toegelegd : Spinoza ontving een jaargeld van Jan de Witt;
...GETAL, ...TAL, o. (-len), cijfer dat de rangorde
van het jaar in de tijdrekening aanduidt; aanwijzing hiervan op muntstukken; (w. g.) het aantal
jaren dat iemand leeft: men jaartal klom tot voile
som; ...GETIJ, o. (-en), ...GETIJDE, o. (-n), (w. g.)
de op een bepaalden tijd van het jaar wederkeerende dag : jaargetede van Oldenbarneveldt; telkens
wederkeerende tijd of gedeelte van het jaar, seizoen; tijd van het jaar, voor de eene of andere verrichting geschikt, of waarin het eene of andere
gewas rijp is; (R. K.) het boek der jaargetoden in de
Onze-Yrouwekerk, register, waarin de diensten beschreven staan en de wijze, waarop die gevierd
moeten worden enz., gesticht door of voor afgestorvenen.
JAARHUUR, v. huur voor een jaar; ...KAART, v.
(-en), kaart voor een jaar geldig; ...KLANT, m. en
v. (-en), klant, die zijne rekening een geheel jaar
laat doorloopen, en die aan het einde van elk jaar
betaalt; ...KRING, m. (-en), omloop van een jaar,
twaalf maanden :
tree'n een nieuwen jaarkring in;
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JAAGBAAR, bn. (jag.) nageloopen, ingeloopen kunnende worden: een jaagbaar hert.
JAAGBOUT, m. (-en), drevelbout.
JAAGGELD, JAAGLOON, o. loon voor den jager
eener trekschuit.
JAAGHOUT, o. (-en), (zeew.) verlengstuk voor den
boegspriet.
JAAGIJZER, o. (-s), (oliesl.) een der ijzers, die dienen
om de olie uit het zaad te slaan; ook jager en
lachtijczer geheeten.
JAAGLAND, o. (-en), land geschikt om te jagen.
JAAGLIJN, v. (-en), treklijn der trekschuiten;
(molenm. schip.) een touw, waarmede men lets
naar boven hijscht; ...PAARD, o. (-en), paard voor
eene trekschuit, jagerspaard; ...PAD, o. (-en), weg

voor den jager eener trekschuit.
JAAGPOORT, v. (-en), (zeew.) de voorste poorten
van een schip.
JAAGSCHUIT, v. (-en), trekschuit, schuit die aan
eene lijn door een of meer paarden voortgetrokken
wordt.
JAAGSTER, v. (-s), jageres, vrouw die jaagt; (fab.)
-de jachtgodin Diana.
JAAGSTUK, o. (-ken), (zeew.) kanon op het. voor-

schip, om op de schepen te schieten, waar men
jacht op maakt.
JAAGT-DEN-DUIVEL, v. (plantk.) (gewest.) doorboord
hertshooi, ook Sint-Janskruid geheeten (hypericum
p er for atum).

JAAGTROS, m. (-sen), (zeew.) boeglijn, boegseerlijn.
JAAP, m. (japen) (gemeenz.) slag; groote snede:
een jaap in 't gezicht; een jaap in den vinger; (ook)
verkorte mansnaam : Jakob. JAAPJE, o. (-5).
JAAR, o. (jaren), de omloopstijd der aarde om de
zon: burgerlfjk jaar of kalenderjaar, van 1 Jan. tot
-en met 81 Dec.; kerkelek jaar, sterrejaar of siderisch
jaar; tropisch jaar
of keerkringsjaar; maanjaar;
dienstjaar; schrikkeljaar; nieuujaar (zie op die woorden); in het jaar onzes Heeren (het jaar volgens de
Christelijke jaartelling); jaar op jaar; jaar uit jaar
in, het eene jaar uit het andere weder in, d. i. zon-

der met het jaar to eindigen, steeds doorloopende,

eene reeks van jaren achter elkander (ook: jaar in
jaar uit); van jaar tot jaar; van het jaar nul (zie
nul); (recht.) jaar en dag, wettige termijn van bezit,
verjaringstermijn (oudtijds : eon jaar, zes woken en
drie dagen): in de middeleettwsche steden vond men
naast de vrije burgers hoorigen, die zich evenwel na
een verblijf van jaar en dag als vrij konden beschouwen; (fig.) zeer lang: dingen, die sinds jaar en dag
voor genoegens zon aangenomen;
ook met betrekking
tot de temperatuur, den oogst: een warm jaar ; een
vruchtbaar jaar ; een goed tarwejaar;in 't algemeen
met het oog op alles, wat in een jaar voorvalt: ik
wensch u een goed, zalig jam.; deze boer is drie jaar
pacht achter, heeft gedurende drie jaar goon pacht
betaald; — my. ouderdom, leeftijd : een man van mine
jaren; hij is al op jaren, hij is al oud, al bejaard;
oud, jong van jaren; hij heeft de jaren er voor, hij is
or oud genoeg voor; in den bloei z(jner jaren, op
jeugdigen ouderdom; het verstand komt niet voor de
jaren.
JAARBLAFFERDS, m. my. jaarboek, geschiedverhaal; ...BOEK, o. (-en), kroniek; boek, waarin de
gebeurtenissen naar orde der jaren zijn opgeteekend:
de jaarboeken van Tacitus; zon naam staat met eere in
de jaarboeken clever Maatschappij vermeld; ...BOEKJE,
o. (-s), werkje, dat telken jars verschijnt (door of
van wage eene installing enz. uitreg.even en rneestal
van een kalender voorzien); ...BUEKSCHRIJVER,

m. (-s), kroniekschrijver; ...CIRKEL, m. (-s), (ster-

bepaald tijdsverloop van jaren, tijdkring; rondo
strepen op de horizontals doorsnede van boomstammen, die den jaarlijkschen aanwas of groei

aantoonen.

JAARLIJKS, bw. alle jaar, ieder jaar: ik kom daar
jaarlijks eenmaal; komt jaarleks meer te kort.
JAARLIJKSCH, bn. wat ieder jaar voorkomt: de
jaarleksche draaiing der aarde om de zon;jaarleksche
volkstellingen; een jaarlijksch inkomen.

JAARLING, m. (-en), dier (inz. van paarden en
rundvee) dat een jaar oud is: he heeft twee zwarte
jaarlingen op stal staan.
JAARLOON, o. (-en), jaarwedde, traktement; ...LOT,
o. het in een jaar gemaakte schot van een plant;
...MARKT, v. (-en), groote markt, die op een vasten
tijd in het jaar wordt gehouden, mis, kermis;
...MERK, o. (-en), tand, die bij de paarden hunnen
ouderdom aantoont; ...MIS, v. (-son), (R. K.) dagelijksche zielmis gedurende een geheel jaar; jaar.
markt; .REKENING, v. (-en), rekening die over
een geheel jaar loopt: op jaarrekening koopen, yewkoopen, zoodat men pas aan het einde van het jaar
betaalt of ontvangt; ...RING, m. (-en), (bij den boutgroei), zie jaarkring; ...SCHAAR, v. (veroud.) jaarlijksche oogst; ...SCHRIFT, o. (-en), vermelding van
do gebeurtenissen in zeker jaar voorgevallen; jaarboeken; ...SEIZOEN, o. (-en), jaargetijde; ...SLEDTEL, m. (tijdr.) (w. g.) epacta: getal, dat aantoont,
hoeveel dagen de laatste nieuwe maan vOOr het
begin van het jaar oud geweest is; ...TAL, o. (-len),
zie jaargetal; ...T AND, m. (-en), zie jaarmerk; ...TELLING, v. (-en), wijze, waarop men de jaren telt,
aera : de Christelijke jaartelling; de jaartelling der
.211ohammeclanen; ...TERMIJN, m. (-en), tijdsduur van
een jaar; ...VERS, 0. (-en), zie jaardicht;
v. (-n), de jaarlijksche bezoldiging (gewoonlijk van
ambtenaren van rang), tractement: de jaarwedde
van een minister, van een burgemeester; ...WEEK, v.
(...weken), (bijb.) tijdsverloop van zeven jaren;
vu. mv. koele winden, die jaarlijks op
de Aliddellandsche Zee gedurende de Hondsdagen
eeniLren tijd
JACHT, v. (-en), het jagen, vervolging;jacht maken
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op. vervolgen, nazetten : men maakte jacht op een
koopvaardijschip; (fig.) bejagen, Laken, dingen naar
iets: de redenaar maakte pog al jacht op effect; — (inz.)

JACHTSNEEUW, v. fijne sneeuw, licht wegstuivende sneeuwvlokjes.
JACHTSPIETS, JACHTSPIES, v. (-en), jachtspriet.
JACHTSPIN, v. (-nen), eene soort van spinnen, die
geen netten maken, maar op de insectenjacht nitgaan; zij loopen verwonderlijk hard en bemachtigen dikwijls hare prooi, door ze in to halen op de
wijze der jachthonden (dolomedes).
JACHTSPRIET, m. (-en), wapen, waarvan men zich
bij de jacht op wilde zwijnen bedient; ...STOET, m.
gezelschap jagers (van eenen vorst enz.); ...STUK,
o. (-ken), (schild.) afbeelding van eene jacht; zie ook
jagersstuk; ...TERM, m. (-en); ...TIJD, m. tijd, wanneer gejaagd wordt; ...TIJGER, m. (-s), zie jachtluipaard; ...TUIG, o. jachtgereedschap; ...YANG, m.
opbrengst der jacht; ...VERLOF, o. (...loven), zie
jachtakte ; ...VERMAAK, o. ; ...VOGEL, m. (-5), lokvogel; ...WAGEN, m. (-s), licht rijtuig; ...WET, v.
(-ten), wet, houdende voorschriften, betreffende het
jagen; ...WEZEN, o. al wat tot het jachtbedrijf behoort; ...WEIDE. v. (-n), (gew.) gelagkamer.
JACOBA-KANNETJE, o. (-s), naam van eene soort
van kannetje. dat ook door de ongelukkige gravin
Jacoba van Beieren zou moeten vervaardigd zijn.
JACOBIJN, in. (-en), (Fr. gesch.) naam der Dominikanermonniken te Parijs, naar de straat, waarin
hun klooster stond; — naam der medeleden of vrienden van het volksgenootschap der ergste yrijheidsdwepers, dat gedurende de Fransche revolutie ontstond, en zijne zittingen hield in het voormalige
Jacobijnen- of Dominikanerklooster to Parijs.
JACOBIJNENCLUB, v. (-s), (Fr. gesch.) eene vereeniging van omwentelingsgezinden, die de lagere
-volksklasse tegen de meer gegoeden ophitsten. Zij
ontleende hear naam aan eon voormalig klooster.
Zie JACOBIJN; ...MUTS, v. (-en), roode vrijheidsmuts.
JACOBINISMUS, o. vrijheidsdweperij.
JACOBSMANTEL, m. (-s), ook SINT-JACOBSSCHELP geheeten, eene schelp, die men in de Middellandsche Zee, en wel voornamelijk aan de kusten
van Spanje vindt. Doze soort van schelpen, of ook
wel eene daaraan verwante, we'd eertijds door de
bedevaartgangers voornamelijk die, welke van San
Jago de Compostella terugkeerden, op hunne hoeden
on mantels vastgehecht. Men treft de afbeeldingen
er van dan ook meermalen, als de heraldische figuren, in de wapenschilden aan.
JACONNET, o. zekere fijne geweven stof, Oostindisch mousseline.
JACQUARD, v. (-s), JACQUARDMACHINE, v. (-s),
(wev.), toestel aan eon weefgetouw tot het woven
van patronen; zoo geheeten near den uitvinder
Jacquard, to Lyon in 1752 geboren.
JACQUET, o. (-s, -ten), soort van jas; (ook) lijfje
voor vrouwen.
JADDER. o. (-s), (gew.) uier.
JADEN, (jaadde, heeft gejaad), (gew.) koeien op
den stal verzorgen.
JAGEN, (joeg of jaagde, heeft gejaagd), doen vlieden, doen voortgaan, vooruitdrijven : gj moogt die

het vervolgen van dieren om die to vangen en te
dooden, jachtbedrijf: de jacht op de wilde dieren is
yank geraarlijk; op de jacht gaan, gaan jagen; lange
jacht, het jagen met -windhonden; jachttijd: de jacht
is nog niet open; besloten jacht; jachtrecht; jachtgebied: de jacht verpachten; de jacht is hier %T o; eene
jacht te troop; schilderstuk, dat eene jachtpartij voorstelt; het verkregen wild; — haast, drift,
overijling: daar is jacht IV het werk; jacht 'waken,
zeer veel haast maken; (Zuidn.) aanjager, losse
dichte deur van eene open haard.
JACHT, o. (-en), zeker snelzeilend vaartuig met
een dek, voornamelijk in de noordelijke gewesten
van Europa onder die benaming bekend; inz. sportboot met een mast en veel zeil bij zeilwedstrijden;
adviesjacht, klein vaartuig, eene lichte batterij voerende tot eigen verdediging, aan de vloten toegevoegd tot het overbrengen van bevelen en berichten ; speeljacht, net, lichtgebouwd vaartuig, waarvan
men zich bedient bij het houden van speelvaarten.
JACHTAKTE. v. (-n), jachtbewijs: groote jachtakte,
volledige jachtpermissie; ...ARTIKELEN, o. my.
henoodigdheden voor de jacht; ...BEDRIJF, o. het
jagen ; ...BEWIJS, o. (...wijzen), vergunning om te jagen; ...BOSCH, o. (...bosschen), bosch, waarin zich
wild ophoudt; ...BROEK, v. (-en); ...BUIS, o. (...buizen); ...CLUB, v. (-s), vereeniging van liefhebbers
van zeilen en roeien; (ook) het vereenigingslokaal;
...DAG, v. (-en); ...DUIVEL, m. (-s), onvermoeid
jager; iem. die altijd haastig is.
JACHTEN, (jachtte, heeft gejacht), stork aanzetten,
haasten: als gfj hem zoo jacht. wordt hU zertmcachtig;
zich haasten, jacht hebben, grooten haast maken:

gi behoeft niet zoo te jachten, gfj suit toch wel klaar
komen; (fig.) jachten near nets, er driftig naar
haken.
JACHTENDUIVEL, v. (plantk.) doorboord hertshooi,
jaagt-den-duivel.
JACHTER, m. (-s), JACHTSTER, v. (-s), die anderen
haast; die self grooten haast maakt.
JACHTFLESCH, v. (...flesschen), veldflesch voor
jagers; ...FLUITJE, o. (-s), om de honden te roepen;
...GAREN, o. (-5), jagersnet: ...GERECHT, o. (-en),
rnaal der jagers; — (ook -gericht), o. (-en), rechtbank
ter beslissing van jachtovertredingen; ...GESCHREEUW, o. om het wild op to jagen; ...GEVOLG,
0. jachtgezelschap; ...GEWEER, o. (...weren), licht
geweer voor jagers; ...GEZEL, m. (-len); ...GEZELLIN, v. (-nen); ...GEZELSCHAP, o. (-pen); ...GODES,
...GODIN, v. (myth.) Diana; ...GROND, xn. (-en),
landstreek, voor de jacht bestemd of geschikt: de
jachtgronden der Roodhuiden; ...HAGEL, m.; ...HAVEN, v. (-5), plaats van bijeenkomst van liefhebbers
van roeien en zeilen, en waar de jachten (pleziervaartuigen) bewaard worden; ...HOND, m. (-en),
frond, die op de jacht gebruikt wordt; de jachthonden, zeker sterrenbeeld; ...HOORN, ...HOREN, m.
(-5), horen, waarop de jager blaast ; ...HUIS, o. (...huizen), een voor de jacht gebouwd huis in eon bosch.
JACHTIG, bn. bw. (-en. -st), haastig, driftig, ijlings.
JACHTIGHEID, v.
JACHTIJZER, o. (-5), jaagijzer; ...KLEED, o. (-eren);
...KLEEDING, v.; ...KRUIT, o.; ...LAND, o. (-en),
jachtgrond; ...LUIPAARD, m. (-en), (nat. hist.) een
soort van luipaard met een langen staart, jachttijger (felis jubata); ...OPZIENER, m. (-s); ...PAARD,
o. (-en); ...PARTIJ, v. (-en).
JACHTPOMP, v. (-en), trekpomp, zuigpomp.
JACHTRECHT, o. recht (dat iem. heeft) om op
zekere plaats to jagen; ...RIEM, m. (-en); ...RIJTUIG,
o. (-en), een licht wagentje; ...ROER, o. (-en), geweer; ...SCHIP, o. (...schepen), klein roeivaartuig;
...SCHOEN, m. (-en); ...SLOBKOUS, v. (-en); ...SLOT,
o. (-en), kasteel, waar de jagers bijeenkomen of nitrusten, vorstelijk jachthuis.

beesten niet jagen; ik sal er hem wel heenjagen; eene
trekschuit jagen, door middel van paarden doen vooruitkomen; drijven : iem. op de vlucht jagen; iem. op
kosten jagen, hem kosten veroorzaken; iem. een schrik
op het lijf jagen, hem piotseling verontrusten; iem.
den blos der schaamte op 't aangezichtjagen, hem doen
blozen van schaamte; (met kracht) indrijven: de
koeien in den stal, in de weide jagen; iem. den degen
door het lijf jagen , doodsteken; zich een kogel door
het hoofd jagen, zich voor 't hoofd schieten; door de
keel jagen, inzwelgen, verkwisten (van spijs en drank);
stork aanzetten, jachten: wie jaagt u? men heeft de
paarden zoo gejaagd, dat zij geheel stiff zyn; eon paard
doodjagen, door to hard rijden, doen doodvallen;
fig.) ik ben zoo gejaagd, zoo onrustig, zoo angstig,
zoo verlegen; op de jacht zijn, wild vervolgen: ik
heb dit jaar nog niet gejaagd; snel loopen, hard dra-
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ven, zicn snel door, naar enz. eene plaats begeven:
hfj jaagt als een dolleman door de straten; hevig kloppen, hevig slaan: zijn hart, ziin pols jaagt; hijgen:
wat jaagt dat paard ; jagen naar, haken naar, zoeken
to verkrijgen: ik jaag er naar, of ik het ook grfjpen

JALAPPE, v. (-n). Zie JALAPPEWORTEL.
JALAPPEHARS, o. v.; ...KNOL, m. (-len); Zie Jcs
lappewortel; ...PLANT, v. (-en); ...TINCTU UR, v.
(...turen); ...WORTEL, m. (-s), naam van de verdikte onderaardsche stengeldeelen (niet: de wortel) van
eene overblijvende plant, die in de schaduwrijke bergwouden der Mexicaansche Andes voorkomt en tot
de natuurlijke familie der winden behoort. De stapelplaats der gedroogde jalappeknollen is de stad
Jalapa of Xalapa, van waar ze over Vera-Cruz in
den handel komen. Men gebruikt in de geneeskunde
Of het poeder van den jalappewortel, Of het hars
Of een aftreksel van den jalappewortel, als een bekend, snel en zeker werkend purgeermiddel. Niet
zelden worden de jalappeknollen vervalscht met de
knollen van de bekende, mode uit Mexico herkomstige nachtschoone, daarom valsche jalappewortels
geheeten. In het dagelijksch leven spreekt men alleen
van jalap of jalappe.
JALOERSCH, bn. bw. (-er, meest -), naijverig, ijverzuchtig, met minnenijd: jaloersch z#n op iem. JALOERSCHHEID, JALOEZIE, v. ijverzucht, minnenijd.
JALOEZIE, v. (...zien), tralievenster, zonneblind:
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mocht; jagen naar eer.

JAGER, m. (-s), die op de jacht gaat of is; soldaat,
tot een jagerbataljon behoorende; jager te paard,
behoorende tot de lichte cavalerie, geleider van het
paard, dat eene schuit voorttrekt; schip, dat op een
ander jacht maakt; een haringjager: zeker snelzeilend vaartuig (nu eene stoomboot) dat de eerste
haring overbrengt; jagers, (zeew.) vooruitschietende
kanonnen; (nat. hist.) eene soort van meeuwvogels
(lestris) waarvan de vier bekende soorten ook in
ons vaderland worden waargenomen: de groote, de
middelste, de kleine en de kleinste jager; jachtplaat:
eene plaat, die men voor de schoorsteenen stelt, om
er jacht in te verwekken en ze zoo beter te doen
trekken; aanjager: ijzeren voorwerp, dat men voor
den vuurhaard van een franklin hangt. JAGERES,
v. (-sen), JAGERIN, v. (-nen), jaagster, vrouw die
jaagt; jachtgodin.
JAGERBATALJON, o. (-s), ...COMPAGNIE, v. (...ieen),
...KORPS, o. (-en), afdeeling krijgsvolk, dienende als
lichte troepen.

JAGERMEESTER, m. (-s), zekere waardigheid ten
hove; een voornaam ambtenaar, die het opzicht
heeft over een geheel jachtdistrict.
JAGERSBLAD, o. (-en), weekblad gewijd aan de
belangen van de jacht en de jagers; ...BUIS, o.
(...zen), kleedingstuk der jagers; ...FLUIT, v. (-en),
zie jachtfluit; ...GEWAAD, o.; ...GEZEL, m. (-len).
JAGERSHARING, v. de eerste haring, die door de
jagers wordt aangebracht.
JAGERSHOED, m. (-en); ...HOND, m. (-en); ...HUIS,
o. (...huizen); ...KLEED, o. (-eren); ...KLEEDING,
v.; ...KNAAP, m. (...knapen); ...KOST, m.; ...LEYEN, 0.; ...MAAL, o. (...malen), maaltijd na terugkomst van de jacht; ...MUTS, v. (-en); ...PAARD,
o. (-en); ...PET, v. (-ten); ...ROK, m. (-ken); ...STUK,
o. (-ken), stuk van eenig wild (b. v. van eenen haas,
een konijn) bezijden den staart; ...STUKJE, o. (-s),
muziekstukje, dat de jagers blazon; ...TASCH,
v. (...tasschen), weitasch; ...VROUW, v. (-en);
...WOORD, o. (-en).
JAGUAR, na. (-s), de Amerikaansche panter, eon
verscheurend dier, tot de vingerloopers of teengangers van de orde der roofdieren behoorende.
JAK, o. (-ken), kort vronwenkleed, (fig.) fern. wet
op het jak geven, iem. afrossen; 14j heeft het jak aan.
(van een dronkaard);
heeft het jak aan, (van een
ruwe vrouw. wanneer zij aan haar luimen toegeeft).
JAKJE, 0. (-s).
JAKHALS. m. (...zen), zeker roofdier, tot het hondengeslacht van de familie der teenr4-4- angers of vingerloopers behoorende (canis aureus) : (fig.) armzalig
mensch, schurk; een kale jakhals; knol, slecht, afgereden paard.
JAKHALZEN, (jakhalsde, heeft gejakhalsd), een
slecht oud paard berijden.
JAKKEN, (jakte, heeft gejakt), (gew.) hard loopen
of rijden: wat jakken die jongens toch ! jakken en jagers,
gestadig rijden.
JAKKEREN, (jakkerde, heeft gejakkerd), jagen,
voortdrijven; hard rijden.
JAKOB, no. (-s), mansnaam; ook verkort tot Jaap;
geen Jakobs stem bij .Eza a's harden, die bedriegen
wil, moot zorgen, dat hij zich niet verrade; — Orde
van den heiligen Jakob met het Zwaarcl, Portugeesche
en Spaansche ridderorde.
JAKOBIETEN, m. my. (Eng. gesch.) aanhangers
van Jakob I en Jakob II.
JAKOBSBLOEM, v. (-en), ...KRUID, o. (-en), (plantk.)
een soort van kruiskruid (senecio jacobaea); ...LADDER., v. de sterke einden touw. die als lad, iersporten
dienen om in 't want te klimmen: 't was een heel e jaloubslculder. eene heele raj met klachten. een verli,tal.

-.

binnenjaloezie, buitenjaloezie.

JALOEZIEKOORD, o. (-en), koord of touw, gebruikt
om jaloezieen op to trekken of neer to later, open
of dicht to zetten.
JALON, m. (-s), baken, bakenstok (bij 't landmeten).
JALONNEEREN, (jalonneerde, heeft gejalonneerd),
afbakenen (met stokkem, afpalen.
JAM, v. (-men), eene snort van aardappel: Friesche,
Zee uwsche jammen.

JAM, v. (Eng.) gelei van gekookte vruchten, konserf.
JAMBE, v., JAMBUS, m. (janaben), (dicht.) vers.
voet, die uit eene lange en eene korte lettergreep
bestaat.
JAMBISCH, bn. uit jamben bestaand: jambische
vers»zaat; (muz.) mannelijk: jambische insnede, wanneer het einde der melodische phrase met het einde
der harmonie gelijktijdig is.
JAMBOSA, m. (-'5), ook jambusbooin en jambuzeboom geheeten: een boom, die in tropisch
Afrika on Australi6 gevonden wordt, met den- of
tweezadige besvrucht. Van verschillende soorten
wordt de vrucht in Oost-Indi6 als een keurig oott
genuttigd. In onze tuinen worden enkele soorten
aangekweekt.
JAMMER, 0. (-en), het weeklagen, klacht, gejammer; diepe ellende : de jamnzeren des oorlogs; in jamme• en ellende; medelijden; droefenis: het is jammer,
het is te betreuren; 't is jammer van hem, hij verdient beklaagd to worden; wat is dat (een) jammer,
to betreuren; 't is zonde en .jammer.
JAMMER, tw. helaas: jammer, dat h er nu niet is I;

zU is schoon, zeer schoon ! mane. jammer ! zU meet het!

JAMMERDAAD, v. (...laden), betreurenswaardige
handeling; ...DAL. o. (fig.) tranendal, de wereld.
JAMMEREN, (jammerde, heeft gejammerd), wee
klagen, treuren: de zwakke moeder schreit en jammeet op een graf; jammeren om, (over) zijn ohgeluk; —
het jammert ntij van hem, ik hob medelijden met hem,
het spijt mij van hem.

JAMMERGESCHREI, o. klaaglijk geween, kreten
eons jammerenden: een jammergeschrei verwekken.
JAMMERHARTIG, bn. (-er, -st), armzalig. JAMMERHARTIGHEID, v.
JAMMERHOL, o. jammerdal; ...KLACHT, v. (-en),
weeklacht: no. (...kreten), jammergeschrei;
...LIED. 0. (-eren), treurzang.
JAMMERLIJK, bo. bw. (-er, -st), ellendig, deerniswaardig, hartbrekenci: hij is jamznerlijk, op eene jammerlijke w(jze, c ent led leren gekomen; een jammerlijk
geschrei; op jammerlij1,.cn toon; z zingt jamme•lijk,;
het ziq er jamrnerlijk

JAMMERNIS, v. kla4.1iten; ...POEL, m. (-en), afgrond
van ellende; ...RIJK. 0. dicht.) het rijk der ver-
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doemden, de hel, het vagevuur; ...ZANG, m. (-en),
klaagzang.
JAN, m. (-nen), een naansnaam; (sprw.) beter bloo
Jan dan doo Jan, het is beter maar wat voorzichtig te zijn dan schade te lijden; (fig.) een rechte Jan,
een zondagskind; een Jannetje, een opgeschikte snoever, een waaghals; dat is een jan (baas) van een
appel, een zeer groote appel; een paar jannen van
vazen; (fig.) boven jan zijn, de helft der punten hebben, die men maken moet of kan (in het kaartspel
enz.), (ook fig.) het moeilijkste punt te boven zijn;
iem. jan maken, iem. onder jan honden, zorgen dat
liij niet de helft der punten krijgt; Jan en alleman,
iedereen; Jan de wasscher of Jan poot-an), keukenklauwer, man, die zich met vrouwelijke bezigheden
benaoeit, (ook) domkop, uilskuiken; Jan klaassen,
hansworst (inz. in de poppenkast); Jan potage, hansspeelt er mee als Jan potage met zijne mats;
worst:
Jan(tje) contrarie, die altijd tegenspreekt of anders
handelt; Jan(tje) yonder erg, die nergens erg in heeft;
Jan kalebas: dat is eene rekening ran Jan kalebas,
die is niet te ontcijferen, er is niet uit wijs to worden; Jan-plezier, een pretmaker; (ook) een groot
plezierrijtuig : eene troop wasch•ronwen uit de stad
in een Jan-plezier; jan trilntje, een verwijfde; jan (of
juntie) rechtuit, die geen omwegen maakt, in alles
openhartig handelt; jan rap en zijn meat, het gemeene yolk, janhagel, gespuis; — de algemeene
eigenaam van den knecht in een koffiehuis, een
logement; Sint Jan, Johannes de Dooper; de 24e
Juni, de gedenkdag van dien heilige.
JAN, m. (-nen), (gew.) jam, eene soort van aardappel.
JANBOEL, m. ongeordend huishouden, verwarde
rommel: 't is hier een echte .janboel.
JANDOME. tw. basterdvloek voor God doeme mij,
verdoeme n4. Men hoort daarvoor ook jandomme,
,janrerdomme, jandorie, jandosie. Vgl. janstramme uit
Jan straf me, verbastering van God straf me !; janverstramme, janverdijd, janverdikke enz.
JANGAT, vu. (-5), een onnoozele, onhandige knecht,
een sul.
JANGELEN, (jangelde, heeft gejangeld), (ook: jengelen en tjengelen); janken.
JANHAGEL, v. eene soort van koek, welke de
koek- of banketbakker verkoopt in bladen, die den
norm van rechthoeken hebben : h vroeg twee bladen
janhagel.
JANHAGEL, o. de heffe des yolks, het gemeene
yolk.
JANHEN, na. (-nen), keukenklauwer.
JANITSAAR, m. een Turksch soldaat, behoorende
tot de in 1826 opgehevene bevoorrechte klasse van
-soldaten, die weleer de kern waren van het Turksche
voetvolk.
JANITSARENMUTS, v. (-en); ...MUZIEK, v. eigenlijk de woeste militaire muziek der Turken; in 't algemeen elke muziek, waarbij de blaasinstrumenten
door eene menigte geraasmakende speeltuigen, zoo.als de trommel, de bekkens en4., begeleid of, liever,
overstemd worden.
JANKEN, (jankte, heeft gejankt), klagende huilen:
de honden, vossen janken ; (fig.) schreeuwen, krijten
(van kinderen); lastig aanhouden om iets, plagen,
dwingen (vooral van kinderen); (iron.) die jongen
. jankt om klappen, zal slaag krijgen als hij niet ophoudt met janken; (veroud.) om een ambt janken.
op aanhoudende en vervelende wijze er om verzoeken. JANKING, v. het janken.
JANKER, m. (-s), JANKSTER, v. (-5), die jankt.
JANMAAT, m. de algemeene naam van den matroos.
JANOOM, m. (-s), (Zuidn.) lombard; woekeraar, be-drieger, afzetter.
JANSALIE, m. (-5), een droomerige jongen; iem.
zonder energie ; slap, traag, vadzig persoon.
JANSALIEACHTIG, bn. (-er, -st), vadzig, slap, zon-der energie. JANSALIEACHTIGHEID, v.
JANSALIEGEEST, m. geest van vadz:;.heid enz.

JANSENISME, o. leer der Jansenisten.
JANSENIST, m. (-en), naam, door de R.-K. kerk gegeven aan hen, die de onderteekening weigeren van
de bul van paus Alexander VII (1656), waarin vij1
stellingen worden veroordeeld, geleeraard door Cornelius Jansenius, bisschop van IJperen, overleden
in 1038. In Nederland heet men ze de R.-K. der bisschoppelijke clerezy.
JANSENISTENKERK, v. (-en).
JANSENISTISCH, bn. bw. van het Jansenisme, wat
betrekking heeft op het Jansenisme : jansenistische
leer, jansenistische gevoelens.
JANSTRAMME, tw. basterdvloek; zie JANDOME.
JANSUL, m. (-5), een onnoozele jongen.
JANUARI, m. eerste maand van het jaar, Louw.
maand (31 dagen).
JA'NUARWS, m. — Orde van den heiligen Januariu,
ridderorde van het voormalige koninkrijk der Beide
Sic; lien.

JANUS, m. aloude godheid der Romeinen o. a. ook
van den tijd, gewoonlijk afgebeeld met twee aangezichten; Janus-aangezicht, van een dubbelhartig
mensch, iem. met twee aangezichten.
JAN-VAN-GENT, m. (-s), eene soort van rotspelikaan, die vooral het Schotsche eiland Bass bij duizenden en duizenden bezoekt (sula bassana).
JAPANNEEREN, (japanneerde, heeft gejapanneerd),
aan het porselein een Japansch voorkomen geven.
JAPANNEES. m. (...zen). inboorling van Japan.
JAPANNEESCH, JAPANSCH, o. de Japansche taal.
JAPANNER, m. (-5), Japannees.
JAPANSCH, bn. van, uit Japan.
JAPANSCH, o. Zie JAPANNEESCH.
JAPEN, (jaapte, heeft gejaapt), een jaap geven,
snijden : kijk ik mij eons in de ringers gejaapt hebben.
JAPON, v. (-s, -nen), vrouwenkleed ; huisjapon, wijde
huisjas (der mannen). JAPONNETJE, v. (-s).
JAPONSCR bn. (gew.) van sits; een japonsche rok,
eene japonsche deken.
JAPONSTOF, v. (-fen), stof voor japonnen.
JARDINIERE, v. (-s), kostbare bloemenvaas of bak.
JARENLANG, bn. bw. gedurende vele jaren, zeer
lang: na jarenlange afivezigheid,
heeft
jarenlang trouiv gediend.
JARGON, o. onbeschaafde taal, koeterwaalsch;
dieventaal; gezwets, gesnap.
JARGON, m. (-s), kleine, goudgele, geelroode of
violetblauwe, naar den hyacint gelijkende steentjes van de grootte van Gen speldeknop, die van
Puy in Auvergne in den handel komen en tot
versierselen van velerlei galanteriewaren gebruikt
word en.
JARIG, bn. een jaar oud: een jarig kalf; jarig zijn,
een jaar geleden zijn, een jaar ouder zijn, verjaren:
daar het gebeurd is, is 't jarig, en die het 't laatst verteld heeft, leeft nog; hij is vandaag jarig; (gew.)
dronken.
JAS, v. (-sen), kleedingstuk (van mannen inz. en
van vrouwen), overrok; (sprw.) zooals de wind is,
waait zyn jasje, van iem. die met alle winden meewaait.
JAS, m. (kaartsp.) troefboer (in het jasspel).
JASKAART, v. (-en), eene kaart uit een stel van
52 kaarten; ...LEI, v. (-en), lei waarop men bij het
spelen de punten schrijft.
JASMIJN, v. (-en), een fraai heestertje (jasminum
herkomstig uit de gematigde streken van
Azie, dat om zijne zuiver witte, heerlijk riekende
bloemen sedert lange jaren in onze tuinen gekweekt
wordt ; een algemeen bekende, in Zuid-Europa tehuis
behoorende heester (philadelphas coronarius), geliefd
om zijne fraaie, welriekende bloemen.
JASMIJNACHTIGEN, v. mv. eene plantenfamilie,
waartoe alleen boomen en heesters behooren.
JASMIJNBLOEM, v. (-en), bloem van de jasmijn;
...BOOM, m. (-en), welriekend gewas, tot de familie
der jasmijnachtigen behoorende; ...GEUR, m.;
_OUR v. cone geurige olie, die verkregen wordt
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uit de bloemen van verschillende soorten van jasmijn (jasminum) en tot het bereiden van welriekende
pommades enz. gebruikt wordt; ...REUK, m.;
...STRUIK, m. (-en).
JASPEEREN, (jaspeerde, heeft gejaspeerd), besprenkelen of bespikkelen, het voorkomen van jaspis
geven, marmeren: de snede van een book jaspeeren.
JASPEERING, v. (-en), het jaspeeren.
JASPIS, m. (-sen), als voorwerpsn.; o. als stofn.:
eene tot het kwarts behoorende steensoort, volkomen ondoorzichtig, van geringen glans, met roode,
groene en bruine kleuren : bandjaspis, (met zeer
scherp vaneengescheiden strepen); kogeljaspis of
Egyptisch jaspis (met bruine of roode gelijkmiddelpuntige strepen).
JASPISAGAAT, m. (...agaten), als voorwerpsn.; o.
als stofn.: zeker edelgesteente; ...PORSELEIN, o.
zeer teeder doorschijnend porselein, uitgevonden
door Wedgewood.
JASSEN, (jaste, heeft gejast), zeker kaartspel spelen; (fig.) ijverig, vlijtig arbeiden ; aardappelenjassen,
schillen.
JASSER, m. (-s), JASSTER, v. (-s), die jast (zeker
kaartspel speelt); (ook) die aardappelen jast, schilt.
JASSES, tw. uitroep van afschuw [verbastering
van Jezus].
JASSPEL, o. (-len); ...SPELER, m. (-s).
JASZAK, m. (-ken), zak in eene jas.
JATAGAN, m. (-s), eene soort van Turkschen dolk.
JATIHOUT, JATTI-, DJATI-, DJATTIHOUT, o. het
om zijne goede eigenschappen vooral voor den
scheepsbouw gebruikte hout van Tectona grandis,
een zwaren boom, die op Java in uitgestrekte bosschen en ook op de Soenda-eilanden en in BritschIndia voorkomt. Vroeger (en ook nu nog wel) was
het bekend onder den naam kajaten- of kiatenhout,
terwijl het tegenwoordig gewoonlijk met den uit
het Engelsch ontleenden naam teakhout wordt genoemd.
JAVAAN, m. (...vanen), bewoner van het eiland
Java.
JAVAAN, m. (...vanen), meesterknecht, opziener
over de werklieden, onderbaas.
JAVAANSCH, bn. van, uit Java : de Javaansche
teal; dat is echt Javaansch; — o. de Javaansche taal.
Zij behoort tot die der Maleische volkstammen en
is zeer rijk en beschaafd. Het hoop-Javaansch wordt
gesproken tot meerderen, ook door aanzienlijken
tot hunne meerderen en tot huns gelijken, terwijl
de lagere stand zich van het laag-Javaansch bedient
en daarin ook wordt toegesproken.
JAVAASCH, bn. van Java : de Javasche bank.
JAVALIJN, v. (-en), werpschicht.
JAVELLE (EAU DE), o. zeker bleekwater; chloorwater, dat dient on vlekken uit het lijnwaad to
verdrijven. Het draagt zijn naam naar den molen
van Javelle, tusschen Parijs en Saint Cloud, waar
men het voor 't eerst vervaardigde.
JAWOORD, o. toestemming, inz. van eene maagd
enz. tot het aangaan van een huwelijk : om het jawoord vragen; iem. het jawoord geven.
JE, pers. vnw. gij, u.
JEAN POTAGE, m. hansworst.
JEE, JEMIE, JEMENIE, JEMINIE, tw. [JEE is
wel een verkorting van Jezus. Andere vormen, die
min of moor overeenkomen, zijn Zuidn. seemenis,
tseemenis of tsumes en in Holland jemich vaak nog
versterkt met kremich].
JEGENS, vz. ten aanzien van, tegenover: de plichten jegens God; vriendelijk jegens iem. zUn. [Jegens
wordt, in tegenoverstelling van tegen, gewoonlijk
in een gunstigen, vriendschappelijken zin gebruikt.]
JEGENSWOORDIG, bn. (veroud.) tegenwoordig.
JEHOVA, m. de Eeuwige, God. eigenlijk de onveranderlijke, die zijn zal hetgeen Hij was en is. Het
woord is eigenlijk een door misverstand geboren
basterdvorm van den waren naam Jahwe en komt
in den Statenbijbel niet voor.

JEUGD.
JEKKER, m. (-s), zeker manskleedingstuk, kortejas
JEKKERTJE, o. (-s). .
JELUI, pers. vnw. gij, gijlieden.
JENEVER, m. (-s), jeneverboom.
JENEVER, v. zekere sterke drank : brandewijn,
bedeeld met de vluchtige olien van jeneverbessen,
die in de jenever het aroma uitmaken.
JENEVERACHTIG, bn. (-er, -st), naar jenever smakende; (gew.) voor jenever, gaarne jenever drinkende.
JENEVERBEROERTE, v. (-n), beroerte, die veroor-zaakt wordt door misbruik van sterken drank.
JENEVERBES, v. (-son), ...BEZIE, v. (...zi6n), bes
van den jeneverstruik, ook dammerbes on dambeer,
dambezie geheeten. JENEVERBESSENOLIE, v. aetherische olie uit jeneverbessen gestookt.
JENEVERBOOM, m. (-en), een sours boomachtige
heester, die door geheel Europa on Noord-Azie op
dorre berg-, zand- on heidegronden gevonden wordt
en ook in Nederland, waar hij in Mei bloeit, niet
zeldzaam is (juniperus). Hij wordt op de Hollandsche
duinen, maar vooral op onze heidevelden in Drente,
Overijsel en Gelderland vrij algemeen aangetroffen.
Bekend is het gebruik der bitterachtig zoet, prikkelend en terpentijnachtig smakende, balsemachtig
en aromatisch riekende vruchten van den jeneverboom, als toevoegsel bij korenbrandewijn.
JENEVERBRANDER, m. (-s), die jenever uit graan
stookt. JENEVERBRANDERIJ, v. (-en), zulk eene
stookplaats; bedrijf des jeneverbranders.
JENEVERBUIK, m. en v. (-en), stork drinker;
...DRANK, m. jenever; ...DRINKER, m. (-s);
...DRINKSTER, v. (-s); ...FLESCH, v. (...flesschen).
flesch om jenever in to doen; (fig.) de jeneverflesch
heeft al wat ellende over de wereld gebracht; ...GLAS,
o. (...glazen), glas voor jenever; (fig.) er verdrinken.
er veel in 't jeneverglas; ...GLAASJE, o.(-5); ...GROG,
m. grog van jenever; ...KARAF, ...KRAF, v. (-fen);
...KOOPER, m. (-5); ...KUUR, v. (...kuren), geneeswijze door middel van jenever; ...LUCHT, v. reuk,
geur van jenever: de jeneverlitcht komt zijn mond uit;
...MOED, m. (fig.) mood, door het gebruik van jenever opgewekt; ...NEUS, m. (...neuzen), roode noun
(die het gebruik of misbruik van sterken drank
verraadt); m. en v. iem. met een jeneverneus;
...OLIE, v. olie uit jeneverbessen; ...SMAAK, m.
smaak van of naar jenever: de bessen moeten nog
wat trekken, er is nog to veel jeneversmaak aan; ...STOKER, m. (-s), jeneverbrander; ...STOKERIJ, v. (-en);
...STRUIK, m. (-en), een heesterachtig sterk vertakt
gewas, walks bessen in de jeneverstokerijen gebezigd wordt tot het bereiden van jenever; ...TON, v.
(-nen); ...VAT, o. (-en), vat om jenever in to doen;
(fig.) fern. die veel jenever drinkt; ...ZIEKTE, v.
ziekte veroorzaakt door het overmatig gebruik van
jenever; (fig.) onverzadelijkejeneverdorst ; ...ZUIPER,
m. (-s); ...ZUIPSTER, v. (-5).
JENGELEN, (jengelde, heeft gejengeld); zie JANGELEN.

JENNY-MACHINE, v. (-s), machine tot het spinnen
van gekaarde schapenwol, met eene pers tot het
uittrekken en met spillen zonder klos. Zij word
door den Engelschman HARGREAVES uitgevonden on
naar zijne dochter aldus door hem genoemd.
JENOFFEL, m. (-s), kruidnagel, Fr. girotlee.
JENT. bn . (-er, -st), net, sierlijk, keurig; bevallig,
vlug : een jent meisje.
JEREMIADE. v. (-s, -n), klaaglied; jammerklacht:

men hoort tan hem tegenwoordig niet anders dan,
allerlei jeremiudes.
JERUZALEMMER, m. (-s), JERUZALEMMERTJE,
o. (-s), eene soort van appal.
JEU, v. sap of nat (van gestoofde of gebraden
spijzen) ; vleeschnat; (fig.) er moot ()oh: ?cat jeu bij
er client een aardiEtheid, een grap (ook wat
op-chik enz.) bij. [Het woord wordt uitgesproken
als zjeo. Men hoort dwirvoor ook zju en zjusj.
JEUGD, v. de eerste, vro,gste leeftijd van den
n1 n-t.lr.
zijn, de jonkheid: in :bite jeugd..
lit

JEUGD.
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van zijne jeugd af, van jongs af; in zijneprille jeugd,
toen hij nog heel jong was; zalig hfj, die zijn juk in

JICHTIGHEID, v.

de
zijne jeugd draagt; eene zonde der jeugd; (fig.)
jeugd der volken, de eerste tijd van hun bestaan,
men zou er zich een jeugd aan eten, van spijs, die

JICHTKNOBBEL, m. (-s), (geneesk.): gezwel bij de
door jicht getroffen gewrichten; ...KOLIEK, o. koliek, die de jicht voorafgaat; ...KOUSEN, v. mv.;

kracht en sterkte geeft; —jeugdige personen,jongelieden: onderwijzer der jeugd; de studeerende jeugd,
schoolgaande kinderen; men klaagt steen en been

...SCHOENEN, m. mv., kousen, schoenen voor jichtlijders; ...MIDDEL, o. (-en); ...PIJN, v. (-en); ...PLEISTER, v. (-5); ...ZINKING, v. (-en), rheumatiek in
de gewrichten.

over de baldadigheden der jeugd; de bloem der
(spr.) jeugd heeft geen deugd,

jeugd:

in de jeugd valt he:

bedwingen der hartstochten moeilijk.
JEUGD, v. sap, nat: de jeugd van 't vleesch.
JEUGDELIJK, bw. jeugdig.
JEUGDIG, bn. bw. (-er, -st), jong, in de jeugd, dat
aan de jeugd eigen is of past: een jeugdig meisje;
op jeugdigen leeftfjd is zif overleden ; jeugdige onbezonnenheid; (fig.) wakker, levendig, vroulijk: die oude
vrouw ziet er nog zoo jeugdig uit.
JEUK, m. jeukte: het kind heeft jeuk op den rug;
jeuk leert klauwen en armoede leert huishouicen.
JEUKEN, JOKEN, (jeukte, jookte, heeft gejeukt,

gejookt), steken, prikkelen, krieuwelen : ik ben yisteren gevaccineerd en nu jeukt mijn arm; (fig.) lust
hebben (om iets te doen) mine handen jeuken om
hem een pak slaag te geven; zone vingers jeuken om
een humorist te zijn; de rug jeukt hem, hij wil slaag
hebben; de ooren jeuken hem, hij verlangt vurig jets
nieuws te vernemen; mine maag begirt te jeuken,
ik begin honger te krijgen; ik weet, waar het hem
jeukt, wat hem scheelt of waarmede hij geholpen
is; — krabben, krauwen: jeuk mij eens op den rug;
• moet aan dat puistje niet jeuken, anders gaat het
open. JEUKING, v. (-en), het jeuken, de jeukte.
JEUKERIG, JOKERIG, bn. (-er, -st), gejeuk veroorzakende : jeukte gevoelende; (fig.) begeerig: jokerig

naar den buit en de eer.
JEUKERIGHEID, v. gejeuk, jeukte; (fig.) begeerte.
JEUKKRUID, o. (plantk.) de blaartrekkende boterbloom, ook waterhanepoot, jichtkruid, kanker- of
kikkerbloempjes geheeten; ...POEDER, o. de harige
vruchtjes van den rozebottel, die hevige jeukte
veroorzaken.
JEUKTE, v. het jeuken, gejeuk: ik heb zoo'n jeukte

op den rug ; weelde en jeukte zijn kwalijk

te lUden.

JEUZELEN, (jeuzelde, heeft gejeuzeld), beuzelen,
onbeduidend praten; zeuren, zaniken, klagen: en
zoo jeuzelt Jetje voort, enz.; zij kan zoo ellendig

we?

jeuzelen.
JEZUYET, m. (-en), lid van de geestelijke orde (de
societeit, het gezelschap) van Jezus; (fig.) schijnheilige bedrieger, sluwe indringer.
JEZUTETENKERK, v. (-en); ...KLOOSTER, o. (-s),
...ORDE, v. monnikenorde, door den Spanjaard Ignatius de Loyola in 1534 gesticht on in 1540 door paus

Paulus bevestigd, door paus Clemens XIV in 1773
opgeheven, doch door paus Pius VII in 1814 weder
hersteld; ...STREEK, m. (... streken), gemeene streek.
JEZUTETISCH, bn. van de jezuieten, tot hen behoorende, naar hunne leer; schijnheilig.
JEZUTTISME, o. leer van Loyola; (fig.) schijnheiJEZUS-GRAS, o. (plantk.) een der volksnamen van
de knoopige, de bleeke, de losse en de perzikbladige
duizendknoop, onkruiden, welke op akkers en in bouwland gevonden worden, on ook den naam dragen
van platvoet, perzikkruid, Wilde wilg, roowilg, rood-

been, roodpoot, rits, roodschonk, wilgen, krodde
roode rister.

en

JEZUS-PAPIER, o. beroem de, Fransche papiersoort,
oorspronkelijk met den naam van Jezus als watermark.
JICHT, v. zekere lichadmskwaal: hevige pijn,
vooral in de gewrichten; vliegende jicht.
JICHTBAAI, v., ...FLANEL, o., ...FRIES of ...VRIEZE, v. baai, Hanel, fries, of duffel, welke gedragen
wordt tegen de jicht; ...GORDEL, m. (-s), gezondheidsband.
JICHTIG, bn. (-er, -st), door de jicht aangetast, er

aan onderhevig: min rader is nu oud en jichtig.

JIJ, pers. vnw. gij.
JUN, m. Zie GIJN.
JINGO, m. ('s), voorstander van oorlog, aanzetter
tot een oorlog.
JINGOBLAD, 0. (-en), courant die den oorlog voorstaat en daartoe aanzet; ...PARTIJ, v. (-en), voorstanders van den oorlog.
JINGOISME, o. het voorstaan van oorlog. het drijven tot oorlog.
JOB, m. naam van den lijder her oudheid in het
bijbelboek, dat naar hem is genoemd; zoo arm als
Job zUn; zoo ge,ialclig als Job : in het kaartsp.) Job
krgt op zijn kop, bij 't omberen, als klaverenheer
wordt zifgetroefd.
JOBBER, m. (-s), daglooner, handlanger; onder_
newer in 't klein. makelaartje, woekeraar; stockjobber, beursspeculant.
JOBSBODE. m. en v. (-n), ongeluksbode; ...GEDULD, o. zeer groot, taai geduld; ...POST, v. (-en),
kwade tij ding ; _113 DING, v. (-en), droevige tiding;
...TRAAN, m. (...tranen), (plantk.) traangras (coix
lacrimal ; ...VRIEND, m. (-en), schijnvriend, die, als
wij ongelukkig worden, ors ons ongeluk verwijt.
JOCKEY, m. (-5), rijknecht, voorrijder, de pikeur,
die bij wedrennen het paard berijdt; ook wel: rijof staljon:4en.
JOCKEY-CLUB, v.1 (-s), besloten gezelschap van
liethebbers van wedrennen of harddraverijen.
JOCRISSE, m. (-n), onnoozele bloed, hals, uilskuiken, domme knecht.
JODEN, (joodde, heeft gejood). sjacheren, laandelen:

wat debt jelui weer te joden ?
JODENASPHALT, o. v., zie aardpek,; ...BAARD,
m. (-en), moederplant; ...BEDROG, o.; ...BEURS,
v. (...beurzen); ...BROOD, o. (-en); ...BUURT, v. (-en),
buurt, wijk in eene stad waar in hoofdzaak of
uitsluitend Joden wonen.
JODENDOM, o. het Joodsche yolk, al de Israelieten; (fig.) de Mozalsche leer.
JODENDOORN, m. (-s), (plantk.) steekdoorn, Christusdoorn: eene soort van kruis- of wegedoorn.
JODENFOOI, v. (-en), geringe onbeduidende fooi;
een Bering loon; voor zoo'n jodenfooi aril ik geen heele
week werken. ...GELOOF, o. het Joodsche geloof.
JODENGENOOT, m. (-en), (bijb.) diegene, welke
den eenigen waren God met het geloof van den
Israeliet vereerde, zonder nochtans door de besnijdenis zich in de Joodsche natie te laten opnemen
of de voorschriften van het Mozadsme op te volgen.
De Jodengenooten heeten ook proselieten der voorpoort, omdat zij slechts in het voorhof des tempels
werden toegelaten. --E, v. (-n).
JODENHARS, v. o. jodenlijm; ...HOED, m. (-en),
hoed van bepaalden worm, zooals de Joden in de
middeleeuwen verplicht waren te dragen (als wapenfiguur in gebruik); ...HOEK, m., o.
(-en), jodenbuurt; ...KERK, v. (-en), synagoge: een

lever als in sea jodenkerk; het

lijkt wel een jodenkerk;

...KERKHOF, o. (...hoven); ...KOFFIE, v. koffie met
kaneel en suiker, boerenkoffie.
JODENKERS, v. (-en), eene in verschillende streken
van Midden- en Zuid-Europa in het wild groeiende
overblijvende plant, die tot de familie der nachtschadigen behoort, en `vier tweehokkige, veelzadige,
kogelronde, glinsterende, roode lessen krieken over

en winterkersen heeten,
en zuurachtig zoet van smaak zijn (physalis alkezee, jodenkersen, blaaskersen
kengi).
JODENKIND, o. (-eren), kind nit Isr,:lietische ouders
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• JODENKOEK.

geboren;
Jood (in verachtelijken zin); ...KOEKJE, o. (4); ...KOST, m.

JODENKRIEK, v. (-en), zekere vrucht : bonte Spaaneche kers.

JODENKRUID, o. (plantk.) gemeene wederik (lysimachia vulgaris).

JODENLIJM, v. asphalt of aardhars; (scherts.)
speekseL

JODENMALUWE, v. (plantk.)
JODENPIK, ...PEK, o. asphalt; ...SCHOOL, v.
(...scholen); ...STRAAT. v. (...straten), straat, meerendeels door Israglieten bewoond; ...WIJK, v. (-en),
jodenbuurt; ...TAAL, v. taal die de Joden spreken (met Hebreeuwsch vermengd); ...VERVOLGING,
v. (-en); ...WINST, v., ...WOEKER, m. ongeoorloofde
w!nst, woekerwinst.
JODIDE, o. (-n), JODUUR, v. (...duren), (scheik.)
verbindingen van het jodium met metalen.
JODIN, v. (-nen), Joodsche vrouw, Joodsch meisje.
JODINNETJE, o. (-s).
JODIUM, o. (scheik.) een metalloIde, door Courtois
(1811) ontdekt, dat nooit vrij, maar altijd in verbinding met metalen voorkomt. [Verwarmt men jodium
in eon klein wit fleschje, dan smelt het tot eene
bruine, vetachtig schijnende vloeistof, die bij eene
temperatuur van + 180° in damp van eene prachtige
violetkleur overgaat. Om deze eigenschap werd het
metalloide jodium: vioolkleurig, violetkleurig geheeten.]
JODIUMMETAAL, o. (...talen), (scheik.) verbindingen van het jodium met eenig metaal; de jodiummetalen behooren tot de haladezouten; jodiumpotassium, -kadmium, -lood, -zink, -zilver.
JODIUMSTIKSTOF, v. (scheik.) een bruinzwarte stof,
die spoedig ontploft.
JODIUMTINCTUUR, v. (scheik.) eene oplossing van
jodium in alcohol.
JODIUMWATERSTOF, v. (scheik.) kleurloos, in de
lucht sterk rookend gas.
JODIUMZUUR, o. (scheik.) eene verbinding van het
jodium met de zuurstof.
JODOFORM, o. eene verbinding van koolstof, waterstof en jodium, eene vaste gekristalliseerde gels
stof met eigenaardigen reuk; in de geneeskunde
vooral gebruikt bij wondbehandeling en operatie.
JOECHJACHEN, (joechjachte, heeft gejoechjacht),
verward schreeuwen, door elkaar roepen (ten gevolge van uitgelaten pret).
JOEDELEN, (joedelde, heeft gejoedeld), eene eigenaardige manier van zingen: met falsettonen inspringende intervallen.
JOELEN, (joelde, heeft gejoeld), een woest getier
maken : de kermisgasten hebben den ganschen nacht
zoo gejoeld, dat ik geen oog heb gesloten; vroolijk zijn,
drok door elkander loopen, pret hebben : 't is aardig
zooals die kinderen joelen.
JOFFER, v. Zie JUFFER.
JOHANNES, m. (-en); Orde van Johannes den Dooper,
van het Lateraan te Jeruzalem, Pauselijke ridderorde.
JOHANNESBLOED, o. Duitsche cochenille.
JOHANNESBLOEM, v. (-en), (plantk.) groote madelief, kalfsoog.
JOHANNESBROOD, o. de roodbruine, eetbare peul
van eenen in het Oosten en in Zuid-Europa wassenden boom (ceratonia siliqua).
JOHANNESKEVER, m. (-s), (nat. hist.) een bladsprietig kevertje, ook tuinkevertje en rozenkevertje
geheeten, verwant aan den meikever, doch kleiner
dan doze (rhizotrogus solstilialis).
JOHANNES-RIDDER, JOHANNITER-RIDDER, m.
(-s), lid eener Duitsche orde, welke tijdens de kruistochten in Palestina ontstond en wier doel was:
de bescherming der pelgrims, en de verdediging van
het Heilige Land tegen de engeloovigen. Hun patroon was de apostel Johannes.
JOHANNES-WORMPJE, o. (-5), glimworm. Zie aldaar.
JOHN BULL, volksnaam der Engelschen, het eerst
door Swift, die een geboren Ier was. uit nationalen

JONG.
haat tegen de Engelschen, in zwang gebracht; (fig.)
onbeschaafd mensch.
JOK, o. Zie JUK.
JOK, m. scherts, boert; uit jok (om niet) spelen.
JOKBEEN, o. (-duren); ...BOOG, m. (...bogen);
...BOOM, m. (-en), zie JUKBEEN, ...BOOG, ...BOOM.
JOKDORPEL, m. (-s), (waterb.) hardsteenen band
aan het einde der bemetseling van een sluisvloer,
waarover de deuren draaien.
JOKEN, (jookte, heeft gejookt). JOKING, v. Zie
JEUKEN.

JOKERIG, bn. (-er, -st). Zie JEUKERIG.
JOKKEN, (jokte, heeft gejokt), boerten, schertsen:

(vooral in kindertaal) verzachtondo uitdrukking voor: onwaarheid spreken, liegen.
JOKKEN, m. (-5), leugen. JOKKENTJE, o. (-5).
JOKKENAAR, m. JOKKENAARSTER. v. (-s), die
onwaarheid spreekt.
JOKKENBROK, m. en v. (-ken), grappenmaker, grapwat jokt, dat lokt,

penmaakster.
JOKKER, m.

-maakster.

JOKSTER, v. (-s), grappenmaker,

boert, scherts: gy moet het
niet kwaljjk nemen, 't was maar jokkerny.
JOKSPREUK, v. (-en), boerterij.
JOL, v. (-len), in het algemeen een klein, scherp
gebouwd vaartuig, dat gewoonlijk door riemen wordt
voortbewogen, doch ook tot het voeren van zeiltuig is ingericht; op de groote zeeschepen heeft men
de groote jol, die aan de sloepstutten of davits geheschen
wordt, op zffde van het schip, en de kleine jol of trekjob, die achter aan het schip komt te hangen. JOLLETJE, o. (-s).
JOLBLOK, o. (-ken), (zeew.).
JOLEN, (joolde, heeft gejoold), pret maken.
JOLIG, bn. bw. (-er, -st), prettig, opgeruimd (van
jonge lieden). JOLIGHEID, v. pret, losheid, vroolijkJOKKERNIJ, v. (-en),

heid.
JOLLEN,

(jolde, heeft gejold), een kreunend gelnid

maken.
JONASHAAI, m. (-en), (nat. hist.) een vreeselijk
zeemonster, 9 meter lang, vooral voorkomende aan
de kusten der Middellandsche zee en van den Atlantischen Oceaan (carcharius glaucus).
JONATHAN (BROEDER), m. spotnaam voor het
gezamenlijke yolk der Vereenigde Staten van NoordAmerika, zooals John Bull die is your de Engelschen.
[In den vrijheidsoorlog zeide generaal Washington
bij zekere gelegenheid, toen goede mad duur was:
„Wij moeten het brooder Jonathan vragen," met
wien hij zijn vriend Jonathan Trumbill bedoelde,
gouverneur van Connecticut. Aan dit zoggen, dat
later in m oeilijke gevallen tot een spreekwourd word,
heeft de volksnaam zijn oorsprong to danken].
JONG, bn. bw. (-er, -st), tegenstelling van oud,
jeugdig. nog weinig jaren tellend (van personen en
dieren) : jonge kinderen; jonge lieden; jong en oud was

op de been; een jong paard : een nest met jonge ratten;
(fig.) jong Holland, politieke of litteraire fractie, die
op nieuwe grondslagen wil bouwen; van ,jongs af,
van der jeugd af; op jeugdigen leeftijd : hij is jong
gestorven; zy was reeds jong getrouwd; wij kunnen
het niet jonger doen, van oude Loden. die zich een
vermaak veroorloven. dat beter aan de jeugd past;
jong gewend, and gedaan, wat men in zijne jeugd
leert, kan of kent men, als men oud is; sedert korten tijd in zekeren toestand verkeerend, onbedreven, onervaren: het jonge paar, pas gehuwde man
on vrouw; wat u. ou zoo'n jong broekje daar nu van
weten ? — (van planten) nog niet volgroeid: het jonge
hoot; jonge salade. (van dranken) nieuw, versch:
jonge wYn; .jong bier. (o , ,k) het bier, dat na de hoofdgisting in zeer koele kelders op de ligvaten wordt
gebracht met het oog op de nagisting; jonge melk,
melk van eene koe kort na het kalven (bijv. 14
dagen no de blest); jonge Rotas; wat bij iets jongs
hoort, aan jonge menschen eigen is : gij hebt jonger
beenen dun ik; zijn hart is nog jong; nog nieuw, nog

JONG.

JOODSCHAP.

den jongsten veldslag
.zijn vele officieren gesneuveld; de jongste berichten zfjn
niet verontrustend; de jongste dag, de laatste dag der
het jongste gericht, het laatste oordeel.
-wereld;
JONG, o. (-en), pas geboren dier : jongen werpen;
jongen krijgen; dieren, die levende jongen ter wereld
brengen; (sprw.) aap, wat hebt gfj mooie jongen, zie
aap; zoo de ouden zongen, piepen de jongen (of: zoo
de ouden pfjpen, zingen de jongen). de kinderen doers
als hunne ouders; sulk een tronk, zulk een jonk; ook
van kinderen, jongen : een aardig jong; een ondeugend
jong; (Zuidn.) meisje; (plat) met jong, zwanger.

die de beoefening van poezie en muziek als rniddel
van bestaan aanwendde (in tegenst met troubadour,
trouvere); muzikanten of speellieden, die de troubadours vergezelden; kunstenmaker, goochelaar.
JONGMAATJE, o. (-s), jongeling, die in eenig vak
opgeleid wordt.
JONGMENSCH, o. (,jongelieden, jongelui), jongeling.
JONGS. Van jongs af, bijw. uitdr. van de jeugd af.
JONGSKEN, JONGSKE, o. (-s), een zeer jong kind
van het mannelijk geslacht.
JONGSTLEDEN, bn. laatstleden : jongstleden Woensdag, verleden Woensdag; Woensdag jongstleden; in
Januari jongstleden, in de laatst verloopen Januarimaand.
JONK, v. (-en), Chineesch koopvaardij- en oorlogsschip van eenigszins plomp maaksel, gemeenlijk
met drie masten en zeilen van biezenmatten of vrij
dik katoen. De vaart der jonken strekt zich uit tot
in den Molukschen archipel. Men ziet ze ook op
Java en de Philippijnsche eilanden.
JONKER, m. (-5), vroeger een eeretitel voor prinsen en zonen van den hoogen adel; thans de zoon
uit een adellijk huis, niet enkel in zijne jongere
jaren, maar vaak, zoo hij ongehuwd blijft, zijn
gansche leven door; een kale jonker, een arme edelman; (sprw.) hoe kaler jonker, hoe grooter pronker.
JONKER, m. (-s), (plantk.) kale jonker, moerasvederdistel (cirsiunt palustre).
JONKERACHTIG, bn. (-er, -st). adellijk: iemand met
een jonkerachtig voorkomen; (fig.) jonkerachtig
wild, dat riekt.
JONKEREN, (jonkerde, heeft gejonkerd), ledig gaan.
straatslijpen.
JONKERPARTIJ, v. reactionnaire partij van den adel
in Pruisen.
JONKERVISCH, m. (...visschen), (nat. hist.) eene
soort van lipvisch, regenboogvisch of zeejonker

miet lang geleden, laatste:

JONGEDOCHTER. v. (-s). ongehuwde vrouw.
JONGEHEER. JONGENHEER, m. (-en), titel van
zoons van gegoede ouders; (scherts. en plat) mannelijk lid.
JONGEJUFFROUW, v. (-en), juffer, dochter van gegoede ouders.
JONGELING, m. (-en), jong manspersoon (b. v. van
12 tot 20 jaar).
JONGELINGSCHAP, v. leeftijd der jongelingen: ge-

denk aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap; (fig.) de jongelingen; de studeerende jongelingschap, de studenten.
JONGELINGSDROOM, m. (-en); wie kent de Jongelingsdroomen niet van den Zuidnederl. dichter Jan
van Beers ? ...JAREN, o. mv.; ...VEREENIGING, v.
(-en), vereeniging van jongelieden uit den arbeiders-,
ambachts- of handelsstand op godsdienstigen grondslag: christelfjke jongelingsrereeniging.
JONGEN, m. (-s), knaap, kind van het mannelijk
•geslacht: hi" heeft vier kinderen: drie jongens en een

.meisje, de jongens gaan na de meisjes nit de school;
.(fig.) knecht, knechtje; leerling (bij ambachten); de
laagste knecht op een oliemolen (onverschillig of
hij jong is of niet); looper, boodschaplooper; (fig.)
.een goede jongen, een eenvoudig, (ook) gewillig
rnensch; een gladde jongen, van iem. die zeer vlug is;
een jongen van Jan de Wit, een eerste snaak, ook
iem. die de wereld gezien heeft; (gemeenz.) kom,
ouwe (oude) jongen, help eens een handje; jongen ja,
jongen neen, wel ja, o ja enz.
JONGEN, (jongde, heeft gejongd), jongen werpen,
ter wereld brengen (van dieren) : onze kat heeft van-

daag gejongd.
JONGENSACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als eenjongen;
de hoedanigheden van een jongen hebbende: zich
jongensachtig aanstellen; (ook) verzot op jongens,
jongensgek : dit meisje is erg jongensachtig.
JONGENSGEK, bn. verzot op jongens (van een
meisje).
JONGENSGRAP, v. (-en), grap, die door jongens is
-uitgehaald; kinderachtige grap; ...MUISJES, o. my.
ruwe muisjes, die gegeten worden bij de geboorte
meisjesmuisjes,
- van eenen jongen (in tegenst. met
die glad zijn); ...PAK, o. (-ken), pak kleederen voor
.een jongen; ...STREEK, m. (...streken), streek van
een jongen: de jongensstreken zijn er bij hem nog niet
uit; ...WERK, o.
JONKER, m. (-s, -en), leerling, volgeling: de jongeren

van den Heere Jezus Christus; Jezus en zijnejongeren,
discipelen; leid mij tot nu; (van de eenvoudigheid)
klein gezin, als een trouwen longer in; (gewest.) my.
.jongers: kinderen.
JONGETJE, o. (-s), kleine jongen.
JONGGEBORENE, m. en v. (-n), pasgeborene; kind,
dat slechts eenige uren of dagen oud is: hoe zal de

jonggeborene heeten?
...GETROUWDE, m. en v. (-n),
die nog slechts zeer korten tijd gehuwd zijn: (le jongJONGGEHUWDE,

gehuwden zijn gisteren van hunne reds teruggekomen.
JONGGEZEL, m. (-len), ongehuwd man: hij is nog
jonggezel, maar ik denk, dat h wel spoedig zal gaan
trouwen.
JONGGEZELLENLEVEN, o. het leven als ongehuwd

man : het jonggezellenleven begint hem te vervelen.
JONGLEUR, m. (-s), (eig.) in de middeleeuwen in
_Frankrijk (inz. Provence) de naam van den dichter.
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(julis mediterraneus).
JONKHEER, m. (-en), mannelijk persoon, tot den
geringsten adel behoorende.
JONKHEID, v. jeugd: vlied de begeerlijkheden der

jonkheid; hfj heeft de geboden onderhouden van zone
jonkheid af; de jongelieden: als altijd was ook an de
jonkheid het luidrachtigst, och ja, zoo is nu eenrnaal
de jonkheid.'
JONKMAN, m. (jongelieden. jongeluil, jongeling.
ongehuwde van het mannelijk geslacht. [In het
dagelijksch leven hoort men niet zelden het meerv.

jonk,maits.]

JONKVROUW, v. (-en), eene ongehuwde vrouw van
den fatsoenlijken stand, doch eigenlijk niet van adel
gewoonlijk echter voor freule gebezigd: gelfjk een
jonkrnan eene jonkvrouw trouwt (statenb.).
JONKVROUW, v. (-en), ongehuwde adellijke juffer.
JONKVROUWELIJK, bn. maagdelijk: dat schokte diep

haar jonkvronwelUk gemoed; jonkerouwelUke schaanite.
JONNEN, bw. (veroud.). Zie GUNNEN.
JONQUILLE, v. (-n). tijloos, eene narcisachtige plant.
JONST, v. Zie GUNST.
JOOD, m. (joden), belijder van den Israelietischen

godsdienst: de Joden woonden eertiAs in Palestina; een
Portugeesche jood; de wandelende jood, legendarisch
persoon, die veroordeeld zou zijn tot het einde der
wereld rond to dwalen zonder ooit rust te vinden:
(vaak in ongunstigen zin en als scheldwoord) oude,
voile jood! hij is aan de joclen overgeleverd, hij is onder slechte menschen vervallen; dat kan nog geen

jood uithouden; ik woo, dat je door een dooden jood
gezoend waart, wanneer iem. iets doet of vraagt, dat
ons niet bevalt; geen josd ken er uit wfjs worden;
woekeraar, afzetter, bedrieger: ik zou bfj zoo'n jood
niet ?cillen koopen. JOODJE, o. (-s).
JOODSCH, bn. eenen Jood eigen; tot de Moza'ische
leer behoorende; het joodsche land, Judea; de joodsche
wandelaar, de wandelende jood; de joodsche almanak
of kalender.
JOODSCHAP, v. het Jodendom, de Joden, als een
yolk beschouwd; — 7 o. de eigenschap, Jood to zijn.
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'JOOL,.

JUDICEEREN.

- JOOL, m. (jolen), halve gek, druil, suffer : A? was

JOVIALITEIT, v. blijgeestigheid; gemoedelijkheict.
JOZEF, m. (-s), (fig.) kuisch, eerbaar jongeling
(naar den zoon van den aartsvader Jakob); (sprw.)
het zijn alien geen Jozefs, niet alien weten aan de
verzoeking weerstand to bieden; — Jozef, de man
van Maria: (sprw.) ale de rechte Jozef maar komt, tot
een meisje, dat zich nog niet wil engageeren.
JUBEL, m. (-s), jubelkreet: het yolk barstte in een.
luiden jubel uit. [Wordt JUBEL gebruikt in de beteekenis en als eene verkorting van jubelfeest, dan
is het natuurlijk onz.]
JUBELEN, (jubelde, heeft gejubeld), vreugdekreten
aanheffen: van blijdschap, van vreugde jubelen.
JUBELFEEST, o. (-en), feest ter . gedachtenis van
zekere gebeurtenis, na verloop van 25, 50 of 100
jaren.
JUBELJAAR, o. (...jaren), jaar, waarin een jubelfeest valt; (bij de oude Israolieten) het vijftigstejaar van de bebouwing eens akkers, wanneer de
velden onbebouwd moesten blijven, de lijfeigenen
hunne vrijheid kregen en de vervreemde goederen
weder tot den eigenaar terugkeerden; (R.-K.) 't eerste
jaar eener nieuwe eeuw; later werd elk vijftigste,
vervolgens elk drieendertigste en elk vijfentwintigste jaar voor een jubeljaar verklaard.
JUBELKREET, m. (...kreten), juichtoon: luide jubel-

Iflein-Duimpje; B? de Sparrewouwer Reus • C? was
een fool; de meisjes loopen als niets beduidende jolen
uit en in, en lijden dikwifis overlast.

JOOL, v. pret; joligheid; een•of ander (luidruchtig) feest; vgl. rijjool, studentenjool.
JOON, o. (jonen), (vissch.) boei- en bakenton op de
beug : de schipper heeft zich beklaagd, dat een kotter uit
Yarmouth te zonen nadeele op zee een joon heeft gestolen.

JOOP, v. (jopen), (plantk.) ook JEUPEN, de vruchten van den meidoorn; dorre rozeknop.
JOOSJE, m. een der volksnamen van den duivel.
[Ook in den waarschijnlijk verbasterden vorm
JOOST : dat mag Joost weten.]
JOOSJES-THEE, v. een zeer fijne soort van thee,
die tot zeer kleine balletjes is gekneed en die daarom ook buskruit- of parelthee wordt geheeten.
JOPENBIER, o. eene soort van bier, oudtijds ook
juppenbier geheeten, dat om gezondheidsredenen
wordt gedronken. Het is donkerbruin van kleur,
bevat zeer veel moutextract en is daardoor eenigszins dik vloeibaar.
JORDEN, m. (-5), een onnoozele. domme jongen;
(sprw.) dat is een voer hooi, zei Jorden, en het was
een wagen vol stroo.

JORIS, m. (-sen), mansnaam; (sprw.) het ;s een
al to mal of
niemendal (nu eens al liefde wat er aan is, dan
weder de grootste ruzie) ; (ook) naam van eon heilige,
Sint Joris of George, den patroon der krijgslieden en
boogschutters (vgl. St. Jorisdoelen); Orde van St. Joris,
Beiersche ridderorde, en voorheen ook eerie orde der
Beide Sicilien ; bij St. Joris in de kost zijn, voor niets
medeeten.
JOSEPH, m. eene soort van dun Fransch papier.
—, (-5), rijkleed, amazonenkleed der dames; een
vrouwenrok (in Engel,,rad).
JOTA, v. (25), de Grieksche letter I: de kleinste
letter in het Grieksche alphabet; punt, puntje, stippel, tittel; geen jota, niets, zelfs het allergeringste
niet: hij kent er geen jota meer van; (versterkt) geen
tittel of jota, in 't geheel niets: geen tittel of jota zal
domme Joris; het is Joris en T•ijn,

er aan ontbreken.

JOU, pers. vnw. (in de volkstaal voor) u.
JOUEN, (joude, heeft gejoud); iem. jijen en jouen,
iem. met jij en jou aanspreken, gemeenzaam met
iem. verkeeren.
JOUISSANCE, v. (-s), genot, genieting; vruchtgebruik.
JOUISSEEREN, (jou'isseerde, heeft gejouisseerd),
genieten.
JOUJOU, o. (-x), kinderspeelgoed; inz. het vOOr
eenige jaren zoo geliefC‘e speelgoed, bestaande in
eene houten schijf, die door een snoer uit en in de
hand werd gelaten, het op- en afrolspel.
JOUR (A), (eig.) open; (goudsm.) van edelgesteenten, die louter in een band,;e zijn gevat, dat het
onderste gedeelte van den steen onbedekt en oningesloten laat: de invatting der robijnen yeschiedt in
goud, deels a jour, deels mc, 1 een foelie ran ylanzeud
goud.

JOURNAAL, o. (...nalen), dagboek; dab-, week-,
maandblad; tijdschrift; (boekh.) het tusschenbuek
om den inhoud van het memoriaal over te brengen
in het grootboek.
JOURNALISEEREN, (journaliseerde, heeft gejournaliseerd), (boekh.) in het journaal schrijven.
JOURNALISME, o., JOURNALISTIEK, v. het dagbladschrijven en al wat er mede in verband staat;
al de periodieke geschriften van een land.
JOURNALIST, m. (-en), dagbladschrijver.
JOUW, m. bespotting.
JOUW, bez. yaw. (volkst.) my; het is het jouwe,
het uwe.
JOUWEN, (jouwde, heeft gejouwd), bespotten, beschimpen.
JOVIAAL, bn. bw. (...vialer, -st), blijgeestig, lustig,
opgeruimd, grappig; gernoedelijk.

kreten.

JUBILAEUM, (-s), JUBILE, o. (-'s), jubelfeest (inz.
kerkelijk), jubeljaar; de viering van een afgeloopen
tijdvak van 100 jaar, de helft, het vierde, of ook
wel het achtste gedeelte daarvan.
JUBILARIS, m. (-seri), iem. tot wiens eere een jubelfeest gevierd wordt.
JUBILEEREN, (jubileerde, heeft gejubileerd),juichen,
jubelen; zijne 25- of 50jarige echtverbintenis of ambtsbediening vieren, zilveren of gouden bruiloft houden.
JUCHT, JUCHTLEDER, JUCHTLEER, o. eene soort
van zeer week, lenig, waterdicht, sterk riekend leder,
aan de eene zijde rood en glanzig, dat in Polen. maar
vooral in Rusland, van de huiden van halfvolwassen rundvee, en ook wel van paarden, bereid wordt_
De vellen worden paarsgewtjs ['t Russische woord.
waarnaar het leder zijn naam draagt, beteekent
paar] met bast aaneengenaaid, zoo bewerkt en in
den handel gebracht. [Vroeger kwam jucht ook
voor in de beteekenis van huid en had dan natuurlijk een my.: een dekker (tiental) ossenhuiden of

juchten.

JUCHTEN, bn., (w. g.) juchtlederen. •
JUCHTLEDEREN, ...LEEREN, bn. van juchtleder
vervaardigd.
JUDA1SMUS, ...ME, o. het jodendom; Joodsch
stelsel; (ook) Joodsche uitdrukking (in het spreken
of schrij von).
JUDAS, m. (-sen); (fig.) verraderlijk mensch, valsche
vriend; kweller, plager: die jongen is een eerste judos.
JUDASBAARD, m. (-en), roode baard; ...BOOM, rn.
(-en), (plantk.) wild johannesbrood (cercis siliquastram); ...GROET, m. (-en), valsche groet; ...HAAR,
0. (...haren), rood, rosachtig haar:
m. (-sen).
verraderlijke kus; ...LACH, m. valsche lath; ...00G..
o. (-en), uitwas van den vlierboom; ...00R, o. (-en).
(plantk.) eene zwamsoort, die tot de afdeeling der
kiemvlies-zwarnmen behoort, en in Midden-Europa.
alsmede in Noord-Arnerika, in den herfst en in den
winter vooral op oude vlierstammen wordt aangetroffen; (scheepst.) de boveneinden der apostels;
zie apostel (Pe art.); m. (-en), eene
plant. die haar naam draagt naar hare vrucht, in
den vorm eener hauw, wier zijdeachtig wit middel
schot de zaden draagt (lunaria biennis); ...STREEK.
m. (...streken), verraderlijke streek.
JUDASSEN, (judaste, heeft gejudast), plagen, kwel
len: hij kan niet antlers clan zijne zusjes judassee.
JUD1CATUUR. v. rechterambt.
JUDICEEREN. ( judiceerde. heeft gejudiceerd), oordeelen, richten, vonnis vellen, uitspraak dc-en. be
sl ssen.

JUDICIEEL.
JUDICIEEL, bn. rechterlijk.
JUDICIEUS, bn.
-t), oordeelkundig, verstan-
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koppel (Statenb.): ik heb of juk ossen gekocht; zooveel land als met een juk ossen in een dag wordt
dig, wel overlegd.
geploegd, oude Nederlandsche vlaktemaat, (gew.)
JUDICIUM, o. (...cia, -s), vonnis, uitspraak; oornagenoeg een halve Hectare; houten werktuig om
deel der faculteit over het afgelegd examen aan
er iets (b. v. twee emmers of manden) aan to draeene universiteit.
gen; een horizontale balk rustende op een rij vertiJUF, v. (-s), (gemeenz.) verkorting van juffrouw.
cale : het juk eener brug ; (Rom. gesch.) spear of lans,
JUFFER, v. (-s, -en), jongedochter, juffrouw; beddie op twee opstaande lansen rustte en waaronder
warmer. JUFFERTJE, o. (-5), kleine, jonge juffer.
de Romeinen soms het overwonnen leger lieten doorJUFFER, v. (-s), lange en dunne paal of mast;
gaan; (scheepst.) aan het bovengedeelte van een
image staak; (bouwk.) Noordsch spiertje; (scheepst.) I roer aangebrachte stang, den dienst doende van de
blok met inkeping en met drie of vier gaten voorroerpen; (stoomm.) stuk ijzer dat dient om de bezien, waardoor de talreepen loopen.
weging van zeker deel op een ander deel over to
JUFFERACHTIG, bn. bw. (-er, -st), op de wijze eener
brengen, traverse : juk van den stoomzuiger; juk van
juffer.
den drefstang ; (bouwk.) balk onder een afdak of
JUFFEREN, (het jufferde, heeft gejufferd), welstaan,
luifel.
net zitten : een beetje scheef, dat juffert (of zwiert) wel;
JUKBEEN, o. (-en), (ontl.) een been aan het voorhet juffert zoo wat been.
hoofd, order het oog : linker, rechter jukbeen; ...BOOG,
JUFFERGEK, m. (-ken), meisjesgek.
m. (...bogen), slaapboog.
JUFFERLIJK, bn. bw. (-er. -st), als, van eene juffer.
JUKBOOK m. (-en), de haagbeuk of wielboom.
JUFFERLING. m. (-en), saletjonker.
JUKDRAGEND. bn. (Statenb.) die een juk draagt,
JUFFERSCHAP, v. de schoone sekse of kunne, het
dienende tot lastdier: een veulen zijnde een Jong eener
schoone geslacht.
jukdragende ezelin; het jukdragende stomme dier heeft
JUFFERSCHOENTJES, o. my. (plantk.) volksnaam
des Profeten dwaasheid verhinderd.
gemeene
of
gehoornde rolklaver, ook laarsjes,
van de
JUKGESPAN, o. een span ossen.
schaapsklaver en steenklaver geheeten.
JUKGORDEL, m. (-s); ...RIEM. m. (-en), buikriem.
JUFFERSHONDJE, o. (-s), schoothondje: (zegsw.)
JUKOS, m. (-sen), trekos, ploegos.
h beeft als een juffershondje; (fig.) lieveling.
JUKSPIER, v. (-en). (ontl.);
v. (-en), (ontl.).
JUFFERTJE, o. (-s), (plantk.) juffertje-in-1 groen
JULI, m. zevende maand van het jaar, Hooimaand
(nigelia damascena), eene sierplant, tot de familie
(31 dagen).
der nieskruidachtigen behoorende ; zekere likeur.
JULIAANSCH, bn.; Juliaansche periode, denkbeelJUFFERTJE, o. (-s), (nat. hist.) naam van de kleinere
dige tijdkring, genoemd naar Julius Scaliger, door
soorten van waternimfen of libellen.
wien hij uitgedacht is met het doel om, to midden
JUFFROUW, v. (-en), meisje, ongehuwde vrouw
der verschillende tijdrekeningen bij onderscheidene
uit den deftigen stand; (sprw.)
kregt eene kleur
volken, eene vaste en doorloopende jaartelling to
als eene jonge juffrouw; de pot is eene juffrouw : zij
hebben bij het vermelden van voorvallen in de gemoet op fed bediend worden; huishoudster, gouverschiedenis; door Juliaansche periode verstaat men het
nante, secondante, onderwijzeres: na den dood zener
product van een zonnecirkel, een maancirkel en den
vrouw woont he met eene juffrouw; de beide kinderen
indictiecirkel. Zij is des gelijk aan 28 x 19 x 15 = 7980
wandelden met hunne juffrouw; vandaag is er geen
jaren; — Juliaansche tijdrekening, eene tijdrekening
school, omdat de juffrouw ziek is; vrouw uit den
van Julius Caesar, die met behulp van den sterrenburgerstand, al of niet gehuwd: de verguldpartij
kundige Sosigenes het jaar op 365 1 , 4 dag bepaalde, en
juffrouw De Groot; juffrouw Mietje Dekker, de dochter
vaststelde, dat er elke vier jaar een schrikkeljaar
ran een deftigen kleedermaker.
van 366 dagen zou zijn, terwijl de overige jaren 365
JUFFROUWMERK, o. (plantk.) wilde selderij.
dagen zouden tellers. Deze tijdrekening werd in 1582
JUGEEREN, (jugeerde, heeft gejugeerd), oordeelen,
vervangen door de Gregoriaansche tijdrekening;
beoordeelen; vonnissen.
bij de Grieksche Christenen is zij echter nog in geJUICHEN, (juichte, heeft gejuicht), luidruchtig zijne
bruik, waardoor er tusschen hunne en de gewone
vreugde te kennen geven: juichend en jubelend trok
tijdrekening een verschil is van 12 dagen.
de. stoet naar de stad terug.
JULLIE, pers. vnw. jelui, gijlieden, gij.
JUICHENSSTOF, v. (dicht.) stof, reden tot juichen:
JUNCTIE, v. (-5, ...tien), vereeniging, verbinding.
't juicht alles en geeft juichensstof, en noodt: o dank
JUNCTUUR, v. (...turen), verbinding ; tijdsgewricht,
toch mede.
omstandigheid, toestand.
JUICHER, m. (-s), ...STER, v. (-s). die juicht.
JUNI, m. zesde maand van het jaar, Zomermaand
JUICHTOON, m. (...tonen), jubelkreet.
(30 dagen).
JUILEN, (juilde, heeft gejuild), (w. g.) huilen, luid
JUNIKEVER, m. (-s), (nat. hist.) schildvleugelig
schreeuwen en tieren van vreugde, opgewondenheid,
insect, grooter dan de meikever ; komt veel in duinwoede enz.; rommelen (van den donder). JUILING,
streken voor (ook Johanneskevertje geheeten).
v. het juilen.
JUNIOR, de jongere; de Heer A. Baas junior (de
JUIN, m. (-s), als voorwerpsn., v. als stofnaam,
jongere. de zoon); (nay. -es), (sport) roeier, die voor
(gew.) ajuin.
den I sten Januari van het jaar nog geen eersten
JUIST, bn. bw. (-er, meest), nauwkeurig, zooals
prijs heeft gewonnen (in tegenst. met senior).
het moet zijn, precies: de juiste maat; eene juiste
JUNO, v. De planeet Juno wordt aangeduid door
uitspraak ; het juiste antwoord; juist geraden; dat komt het teeken
; (myth.) de zuster en gemalin van
juist van pas; he komt juist op tijd; hij kwam juist,
Jupiter.
toen wij wear] ingen, op hetzelfde oogenblik, dat enz.
JUNONISCH, bn. naar de godin Juno gelijkende;
JUISTHEID, v.
trotsch, majestueus.
JUJUBE. v. (-s). eene steenvrucht, die versch geJUNTA, v. (-'s), vergadering; raadsvergadering (in
geten of bij het vervaardigen van het borstdeeg
Spanje, Portugal, Zuid-Amerika enz.) ; commissie.
(pate pectorale) gebruikt wordt.
JUPITER, m. (myth.) de dondergod: de planeet
JUK. o. (-ken), houten werktuig om er ossen in te
Jupiter wordt aangeduid door het teeken L.
spanners; (fig.) wat iem. wordt opgelegd als een last,
JUPON, m. (-5), korte vrouwenonderrok.
toestand van drukkende dienstbaarheid zalig he die
JURA, o. ['t my. van Ma] de rechten, de rechtszijn juk in zijn jeugd draagt, onder het Spaansche juk,
wetenschap.
onder de heerschappij of dwingelandij van Spanje;
JURE. DE —, bw. uitdr. van rechtswege, rechtens.
onder het juk brengen, onderwerpen; het juk afwerJURE, m. (-'s), gezworene, lid van eene jury.
pen, afschudden, zich vrij maken; zijn nek onder het
JURIDISCH, bn. overeenkomstig de leer van het
juk buigen; zooveel als in een juk gespannen wordt,
recht, rechtskundig.
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v. (-s), rechtsdwang; oorspr. recht•
spraak; nu ook rechtsgebied en rechtsmacht, dat
is: de .omvang binnen welken en de bevoegdheid
krachtens welke de rechtspraak wordt uitgeoefend.
JURISPRUDENTIE, v. oorspr. rechtsgeleerdheid; nu,
uitsluitend : de leer, door rechterlijke uitspraken
gehuldigd; de jurisprudentie van den _Mogen Raad;
de jurisprudentie der provinciale hover, enz.
JURIST, m. (-en), rechtsgeleerde.
JURISTENVEREENIGING, v. (-en).
JURK, v. (-en), zeker kinderkleedingstuk; (ook)
japon voor dames. JURKJE, o. (•s).
JURKENGOED, o. japonstof.
JURY, v. (-'s), rechtbank van gezworenen; cornmissie van beoordeeling (bij tentoonstellingen,prijsvragen enz.).
JURY-LID, o. (...leden), lid eener jury; ...TENT, v.
(-en), (bij een wedren) tent voor de juryleden.
JUS, o. het recht, de gerechtigheid, bevoegdheid,
aanspraak; de macht om recht te spreken; my.
jura, de rechten, de wetenschap van het recht: jus
studeeren; rechten; gerechtigheid; bevoegdheid.
JUS, v. o. krachtig vleeschnat, jeu.
JUSTEERBALANS, v. (-en), justeerschaal.
JUSTEERDER, m. (-s), vereffenaar (der muntplaatjes).
JUSTEEREN, (justeerde, heeft gejusteerd), juist
maken ; richten; afmeten, vereffenen; nauwkeurig

tinianus in de 6de eeuw bijeengebracht, ook corpus
juris geheeten; na-justiniaansch recht, het Romeinsche recht na de tijden der wetgeving van Justinianus.
JUSTITIE, v. het gerecht; rechtswezen; rechtsoefefling, rechtspleging; paleis van justitie.
JUT, v. (-ten), voor de vrucht, m. (-ten), voor den
boom : juttepeer; (zeew.) doove jut, een houten blok
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bepalen; ijken; echten of echt maken; inz. onderzoeken of de tot munten bestemde muntplaatjes het
juiste, wettelijke gewicht hebben.
JUSTEERSCHAAL, v. (...sch a len). eene schaal, waarop de muntplaatjes vOOr de stempeling gewogen
worden; ...Yin, v. (-en). de vijl, waarmede b. v.
munten naar de zoogenaamde liggers op eene balans
vergeleken en vereffend worden.
JUSTIFICATIE, v. (-s, ...tien), rechtvaardiging; verdediging. verontschuldiging.
JUSTIFICEEREN, JUSTIFIEEREN. (justifi(c)eerde,
heeft gejustifi(c)eerd), rechtvaardigen, verdedigen,
verontschuld i gen.
JUSTINIAANSCH, bn.;justiniaansche codex, het boek,
waarin alle Romeinsche wetten zijn opgenomen;
verzamel:ng van wetten, op bevel van keizer Jus-

K, v. (-'s), elfde letter van het alphabet; de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek, die met k beginnen; —
In afkortingen:
— kalium — zie aldaar; —
K.
— Knight of the Garter — ridder der
K. G.
Kouseband-order —
— Kilogram — Ned. pond; —
K. G.
K. G. M. — Kilogrammeter — zie aldaar; —
K. G. V. — kleinste genceene i:eelvoud — zie reel-

K. K.
K. JI.
h:. M.
e. k.
e. k.
l. k.
z. k.

rood; —
— keizerkoninkrijk — (b. v. OostenrijkHongarije); —
— keizerlijke, koninklijke Majesteit; —
— Kilometer — zie aldaar; —
— c:erstkomende; —
— cerste kwartier (van de Intim); —
— laatste k•artier (van de niaan); —
— .:onder kinderen (inz. in advertentien).

KA, v. verkortiog van kade, zie aldaar; verkortimz
van den meisjesnaam Catherine.

aan welks boveneinde een inkeping is om een schijf
in te zetten.
JUTE, v. een vezelstof uit de tropen, die gesponnen en geweven wordt tot gordijnen, vloerkleeden,
zakken enz.
JUTEZAK, m. (-ken), uit jute vervaardigde zak.
JUTMIS, JUTTEMIS, v. (misschien) de gedenkdag
van St. Judith, d. i. 17 Augustus; (sprw.) te (op)
Sint-Jutmis (als de kalveren op het fis dansen), nooit,
nimmer.
JUTTEPEER, v. voor de vrucht: zekere zomerpeer;
m. voor den boom.
JUWEEL, o. (-en), elk geslepen edelgesteente, inz.
een diamant: de juweelen der kroon; een gouden ring
met juweel; (fig.) een juweel, iets uitstekends, iets
voortreffelijks (van personen zoowel als van zaken);
een juweel van eene vrouw, eene uitmuntende, lieve
vrouw; een juweel van een kerel; een juweel van een
gedicht; juweelen, kostbaarheden, kleinoodien: handelen in juweelen; een kistje voor juweelen; (fig.) voorwerpen, waarop men trotsch is. JUWEELTJE, o. (-s).
JUWEELEN, bn. uit edelgesteenten samengesteld;
met edelgesteenten bezet: een juweelen ring.
JUWEELENDOOSJE, ...KISTJE, ...KOFFERTJE, o.
(-s), doosje, kistje of koffertje om juweelen in te
bewaren.
JUWEELPOEDER, o. diamantpoeder; ...TOR, v.
(-ren), de prachtkever in Brazilie. van het geslacht
der olifantjes of snuittorren, een der schoonste
dieren op aarde, zoo niet het schoonste (entimus
imperialis); ...WERKER, m. (-s); ...ZETTER, m. (-s),
juwelier.
JUWELIER, m. (-s), —STER, v. (-s). handelaar. handelaarster in juweelen; juweelwerker, juweelzetter:
die edelsteenen. paarlen enz. in goud en zllver zet.
JUWELIERSWERK, o.; ...WINKEL, rn. (-s).

KA, v. torenkauw.
KAABA, v. Mohammeds bedehuis in de heilige
moskee te Mekka, alzoo genoemd naar een, volgens
de overlevering, uit den hemel afkomstigen zwarteii
steer, die er bewaard en als heilig beschouwd ward.
KAAFIJZER, o. (-s), (zeew.), kapijzer.
KAAG, v. (kagen), platboomd, binnenlandsch vaartuig met een enkelen schuinen mast en een halved
boegspriet: het voert een sprietzeil en een of tvs - ee
fokkezeilen ; — de kaay is hog niet overgezconden, de
besprok.en zaak is nog niet gelukt; — smal en laag
dijkje langs een binnenwater.
KAAGJE. o. (-s), kleine kaag; eene soort van kook.
eig. kaakje.
KAAGMAN. in. (-nen), ...SCHIPPER, m. (-s), behet.r er van eene kaaz: ...SCHUIT, v. (-en).
v. (-en). laag dijk.;e hangs de zornerbreedte

der rivieren: geniet,elde oeverkanz langs een vaarwater oin meet ruinite en onmiddelijk eene grootere
whip liyt (/(t/ kaai: —
diepte te liebi)en :
schen de Coal en het scrip yaut er reel

er

KAAT.

KAAN.

blijft veel aan maat en strijkstok hangen; (Zuidn.)
kleine muur langs een water, om te beletten, dat
er kinderen invallen of wagens inrijden; straat
langs de kaai; huizenrij aan de kaai gebouwd: ik
woon op de Suez-kade; de door kaaien begre: sde ligplaats voor schepen: het schip ligt in de kaai; het
kind vigil in de kaai. KAAITJE, o. (-s).
KAAI, v. (-en), uitgesmolten stukje vet of spek;
ook kaan geheeten. KAAITJE, o. (-s).
KAAIBOEF, m. (...boeven), kaailooper.
KAAIDIJK, m. (-en), kleine dijk.
KAAIDRAAIEN, KADRAAIEN, (kaaidraaide. heeft
gekaaidraaid), met een klein bootje bij de schepen
rondvaren, om eetwaren te verkoopen.
KAA1DRAAIER, KADRAAIER, m. (-s), bootje waarmee men kadraait; man die met zulk een bootje
rondvaart.
KAAIDRAGER. m. (-s), ...LOOPER, m. (-s), kruier
of kraankind, die aan de kaai zijn kost zoekt te
verdienen; baliekluiver, straatslijper.
KAAIEN, (kaaide, heeft gekaaid), (zeew.) van richting doen veranderen, strijken of hijschen; — de
zeilen kaaien, reven, toppen; de ra kaaien, met de
kaailijn omhoog hijschen; — heimelijk wegnemen.
KAAIER, m. (-s). (zeew.) een, valsche kaaier, harde
schok of bons van een schip, doordat een golf er
tegen breekt en het op zijde duwt: joist als het

KAAK, v. (veroud.) (zeew.) ton; (ook) rukwind.
KAAK, v. (kaken), oorspronkelijk eene ton, later
eene houten of steenen verhevenheid, waarop misdadigers werden te pronk of ten toon gesteld ; (oudt.)
schandpaal; aan de kaak stellen, vroeger : op de kaak
zetten; (ook fig.) de schande (van iem.) bekend maken;
ten toon stellen.
KAAKBAND, m. (-en), (geneesk.) hoofdzwachtel,
halsterverband voor eene ontwrichting of breuk van
het onderste kakebeen.
KAAKGEWRICHT,. o. (-en), het gewricht tusschen
onder- en bovenkaak; ...KLIER, v. (-en), speekselklier niet ver van het kaakgewricht, in den mond;
...KRAMP, v. (geneesk.) eene aanhoudende kramp
in de spieren van de onderkaak en de keel, waardoor de onderkaak onbeweeglijk wordt.
KAAKMES, o. (-sen), bij het haringkaken gebruikelijk.
KAAKPOOT, na. (-en). ...SCHAAR, v. (...scharen),
(nat. hist.) voorste scharen of nijpers van den kreeft;
...SLAG, m. (-en), slag tegen het kakebeen; ...SHEET,
v. (...smeten), (Zuidn.) kaakslag; ...SPIER, v. (-en),
eene der spieren waarmede de onderkaak bewogen
wordt, kauwspier.
KAAKVORMIG, bn. (plantk.) kaakvorrnige bloemloroon,
de buis uitloopend in twee lippen, in dezelfde richting geplaatst, de keel open.
KAAKZAKKEN. m. my. wangtasschen (ruimte
in den mond van zekere dieren, tot berging van
voedsel).
KAAL, bn. bw. haarloos, onbehaard, geschoren:
een keel beefy; Petal warden, zijn haar verliezen;
plant met kaken stengel; (van yogels) zonder vederen;
(van planten) zonder bladeren: een kale boom; de
rupsen hebben de aalbessenboompjes kaal gerreten, (ook
van andere zak en) in 't algenieen: ontbloot van iets:
kale bergen. een kale landstreek, zonder plantengroei ;
een Paul schip, een schip zonder mast, een onttakeld
schip; een kale reede, waar geen schepenliggen; eene
kale ra, zonder zeilen; een kale boeg, zonder ankers;
de decree beginnen er kaal uit te zien, verveloos;
zone jos wordt kaal, raakt versleten; (het ontbrekende als geniis gevoelende) arm, armoedig, erbarmelijk: een kale jonker, een arme edelman; een kale
rot, iem. die niets heeft; zoo kaal als een leis, zeer
arm; iem. kaal retaken, hem alles afnemen; er kaal
afkomen, met ledige handen moeten heengaan.
(scherts.) zich veel hoofdhaar laten afsnijden; kaal
maar knap, armoedig maar zindelijk; sprw. kale jon-

scheepje een valsehen kaaier maakt, laat ik mij neervallen op de kitiel:n ran een der visschers; „Wet ?cas
dot dear voor een stool vraagt de heer Z „Och,
?veneer," antwoordt een oud matroos, ,dat heeft niks
te beduiden, 't is moor een valsche kaaier."
KAA!GELD, o. (-en), liggeld (voor vaartuigen).
KAAIHELLING, v. (-en), (zeew.) aanlegplaats aan
kaaien; (ook) eene helling, waarop men vaartuigen
}malt om ze te kalefaten, ook kielkade, sleephellieg
geheeten; ...LIJN, v. (-en), (zeew.), dun touw waarrnede men iets omhoog hijscht; kaallUn van een

eihmerzeil.
KAAIMAN. m. (-s, -nen), (nat. hist.) eene soort -van
krokodil, alligator, uitsluitend in Amerika thuis
behoorend; (Ned. Ind.) een soort van echten krokodil.

(crocodiles biporcatus).
KAAIMEESTER, m. (-s), die voor het onderhoud
der kaaien, voor het innen van het kaaigeld en
voor de ligplaats der schepen zorgt; ...MUUR, m.
(...muren), muur langs een vaarwater; ...RING, na.
(-en), ring aan de kaai bevestigd, waaraan de schepen kunnen gemeerd worden; ...STROPJE, o. (-s),
(zeew.) kousje met een stropje waardoor de uitholer
tot de reel) geschoren is; ...STUT, v. (-ten), om een
schip van de kade vrij to houden, als men geen
dwarstrossen over kan of mag hebben.
KAAIWERKER, m. (-s), sjouwer die de schepen helpt
laden en lossen; Rum die een kaai of dijkje heipt
maken.
KAAK, v. (kaken), (ontl.) beenderen van de mondholte, waarin de tanden en kiezen geplaatst zijn:

NY den n2,ensch onderscheidt meet eene boven- en eene
onderkaak: — iem. uit de kaken des doods redden, van
een anders wissen doodz alles door de kaken jagen,
doorbrengen, verkwisten; stiff in de kaken zijn, boud
spreken: iets met stb're !oaken beweren, onbeschroomd;
hij kan zone kaken goed roeren, hij kan flunk praten: —
wang: blozende, ingerallen kaken; met beschaanide
kaken staan, met den blos der schaamte op het gezicht; net beschaamde kaken aftrekken; — (techn.) de
kaken van eene nijptang, eene bankschroef, de kronagebogen deelen van den bek ; de kaken van eene I, aaf,
die deelen van het schaafblok, die ter weerszijden
van den beitel zijn. KAAKJE, o. (-s).
KAAK. v. (kaken), harde scheepsbeschuit. K AAKo. (-5), bros en droog koekje van meel, sulker
en water hoofdzakelijk, in alle vormen tot kinderspeelgoed gebakken en in fijnere soorten tot versnapering dienende: de kinderen spelen met kaalojes,

letterkaakjes, opzetkaakjes; vanieljeloactkjes; een bilk
kaakjes, een blikken kubieke dons vol met kaakjes.
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kers, groote pronkers; hoe Paler, hoe royaler; (fig.) een
kale uitvlucht, verontschuldiging zonder bewijs.
KAALACHTIG, bn. (-er, -st), een weinig kaal.
KAALHEID, v. haarloosheid; (fig.) fiauwheid, armoede, geldeloosheid.
KAALHOOFD1G, bn. (-er, st), zonder haar op het
hoofd. KA ALHOOFDIGHEID, v.
KAALK1N. m. (-nen), baardelooze knaap, melkmuil.
KAALX0r, m. en v. (-pen), die een kaal hoofd
heeft (schimpnaam); men kan geen kaalkop bij het
haar vatten ; (schimpend) kaalkop heeft boter gestolen.
KAALKOP, m. (-pen). (nat. hist.) naam van vogelen
met ongevederden, van visschen met ongeschubden
kop; (verbastering van Ned. Ind. k(th-,Jp) eene soort
van zeebaars. ongeveer zoo groot als een schelvisch

(lutes calearifer).
KAAL00:7, m. en v. (-en), kaalkop.
KAALPOOT, m. (-en), vogel met kale pooten; (fig.)
arme kerel.
KAAM, v. wit gerimpeld vlies op wijn bier enz.
gevormd door een spruit- of gistzwam.
KAAMACHTIG, bn. (-er, -st), met een weinig kaam
bezet.
KAAMSEL, o. (-s). Zie KAAM.
KAAN, v. (kanen), (nat. hist.) griet.
KAAN, v. (kanen), uitgesmolten vetstukjes, vetkorrels, reuzelkanen. Zie KAAI (2e art.); (gew.) gedroogd vuil in de hoeken der oogen. slapers. KAANTJE, o. (-s).

KAAN.

KAART.

KAAN, v. (kanen), eene soort van boot met vlakken bodem.
KAANKOEK, m. (-en), gestold vet in vormen.
KAAP, v. (kapen), voorland, vooruitstekend land
(in de zee), voorgebergte.; de kaap omzeilen; de kaap
zal de kaap niet
to boven komen, haar omzeilen; —
halen, de moeilijkheden niet to boven komen, van
zijne ziekte niet opkomen; inz. kaap de Goede Hoop:

toenvezels to kaarden; ...TROMMEL, v. (-8), holle
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dit schip doet de reis naar India nog om de Kaap.
KAAP, v.; ter kaap varen, op zeeroof, als kaper

varen (in oorlogstijd).
KAAP, m. (kapen), kaapstander.
KAAP, v. (kapen), eene baak op het land ten dienste
der zeevaart.
KAAP, v. (kapen), (gew.) zilvermeeuw.
KAAPSCH, bn. van de Kaap (de Goede Hoop); een
kaapsche ezel, zebra; kaapsche schildpad, zonneschildpad ; kaapsche win, waaronder constantia de bests is.
KAAPSCHIP, o. (...schepen), een schip, dat op roof
vaart.
KAAPSTANDER, m. (-s), (zeew.) een windas, waarvan de rol loodrecht op het onderstel of de voetstukken staat; men heeft vaste en vervoerbare kaapstanders; de eerste vindt men op de schepen, en ook op
sluismuren en kaaien, tot het ophalen van sluisdeuren
en het draaien der bruggen; de andere bezigt men b#
verschillende belangrijke werken; groote houten baak

op eene landpunt.
KAAPSTER, v. (-s). Zie KAPER.
KAAPVAARDER, m. (-s), iem. die naar de Kaap
de Goede Hoop vaart, of ook iem. die ter kaap
vaart.
KAAPVAART, v. vaart op de Kaap de Goede Hoop;
kaapvaardersbedrijf.
KAAPWIJN, m. wijn uit het Kaapland, Kaapsche
wijn; de bests wijn van de Kaap de Goede Hoop,
ook Constantia-wijn geheeten naar het landgoed van
dien naam.
KAAPWOLKEN, v. my. twee lichtwolken in de
Zuidpoolstreek van den hemel, uit eene menigte
telescopische sterren on nevelvlekken bestaande.
• KAAR, v. (karen), vischkaar, ben; (molenm.) tremel, bak waaruit het graan tusschen de steenen
valt.
KAARDDISTEL, v. (-s), kaardebol.
KAARDE, v. (-n), ijzeren wolkam ; rib, eetbare steel
van zekere planten, als artisjok, prei enz.
KAARDE, v. (-n), (plantk.) een der volksnamen van
het ruiterkruid, een plantengeslacht, tot de familie
der duitbladachtigen of waterkaarden behoorende
on dat in Nederland in ondiepe stilstaande wateren
on moerassen zoo menigvuldig voorkomt, dat het
soms drijvende eilanden (lcraggen of drijftillen) doet
ontstaan on de veenvorming bevordert. Het draagt
ook den naam van water-aloe, water-yucca, scheeren,
kaarten, watersterren, krabbeklauwen, stekelkruid, stiekelkreuzen, aalstiekels, water- en ruiterkruid.
KAARDEBOL, v. (-len), (plantk.) eene kaardachtige
plant, waarvan er twee soorten in Nederland in
't wild worden gevonden: de wilde kaardebol (dipsacus silvester) on de harige (dipsacus pilosus), waaraan
de weverskaardebol (dipsacus fullonum) is verwant,
walks echter niet in 't wild voorkomt on waarvan
men zich bedient tot het uitkammen van dekens
en andere wollen stoffen.
KAARDEBOL, m. (-len), bol eener kaarde.
KAARDEN, (kaardde, heeft gekaard), door middel
eener kaarde de vezeis van de to spinnen stof recht
on naast elkander leggen laken, wol kaarden.
(-s), weverskaardebol;
KAARDENDISTEL, v.
...MAAKSTER, v. (-s);
m. (-s); ...STEEKSTER, v. (-s); ...STEKER, m. (-5), workman in eene
wolkaarderij.
KAARDENKRUID, o. wilde kaardebol.
KAARDER, m. (-5); ...STER, v. (-5), die kaardt.
KAARDERIJ, v. het kaarden ; (my. -en), plaats, waar
wordt.
geka
KAY' RDMACHINE, v. (-s), machine om wol- of ka-

cylinder, welks omtrek met 12 of 16 dubbele rijen
kaarden is bezet, welke op rechte, evenwijdig aan
de trommel-as aangebrachte ijzeren stangen bevestigd zijn.
KAARDSEL, o. hetgeen uit de wol gekaard is.
KAARDWOL, v. (in tegenst. met kamwol) wol, die
tot het vervaardigen van lakenachtige gevolde stoffen geschikt is, d. i. van zoodanige stoffen, walks
door behandeling in den volmolen eene viltige bedekking op de oppervlakte verkrijgen.
KAARS, v. (-en), cilindervormige stang van vet of
was met eene pit in het midden om to branden:

getrokken, gegoten kaars; een eindje kaars; kaarsen
van zes in het pond; de kaars aansteken, uitblazen;
bfj de kaars werken; de kaars snuiten; iem. met eene
kaars nitlichten; hfj loopt zoo re _ cht als eene kaars;
(R.-K.) eene gewijde kaars (in de kerk); (sprw.) geen
zoo kleine sant, of hfj wil zijne kaars hebben; (oudt.)
zOO
iets met het uitbranden van de kaars verkoopen,
verkoopen, dat hij, die bij het uitgaan der kaars
aan het bod was; kooper bleef; verkoopen met e'en,
twee of drie kaarsbrandingen. [In dit geval werden
er achtereenvolgens, of met eene tusschenruimte
van 8 of 14 dagen, een, twee of drie kleine kaarsjes opgebrand]; (fig.) in de kaars vliegen, zich (eindelijk) aan rechtsvervolging bloot geven : om de kaars

vliegen, zich onvoorzichtig (aan gevaar) blootstellen;
het riekt naar de kaars, draagt blijk van groote inspanning; hy ging uit als eene kaars, hij had een zeer
zachten dood; — de kaars, die duister brandt, moet
men den news afnfjpen, den onbeschaamde moot men
met onbeschaametheid afwijzen ; de kaars nit, de
schaamte uit; — zijne kaars brandt in de pip, zijn
leven nadert het einde; — zij is schoon bij de kaars,
hare schoonheid moot niet al to nauwkeurig be-

keken worden; — Romeinsche kaarsen, soort vuurwork. KAARSJE, o. (-s), kleine kaars; (plantk.) de
langgesteelde vruchtkogel der paardenbloem.
KAARSEDIEF, m. (...dieven), een vezel van de
verkoolde pit eener kaars, die haar doet afloopen.
KAARSELADE, v. (-n), beurtschip (oudtijds alleen
tusschen Harlingen en Amsterdam).
KAARSENBAK, m. (-ken); ...FABRIEK, v. (-en);
...HANDEL, m.; ...KATOEN, o. katoen voor kaarsenpitten; ...KIST, v. (-en); ...KOOPER, m. (-s);
...KOOPSTER, v. (-s); ...LADE, v. (-n), bergplaats
voor kaarsen.
KAARSENMAKEN, o. beroep, ambacht des kaarsenmakers.
KAARSENMAKER, m. (-s), die kaarsen maakt.
KAARSENMAKERIJ, v. (-en), plaats, waar men
kaarsen maakt; het maken van kaarsen.
KAARSENWINKEL, m. (-s), waar men kaarsen verkoopt.
KAARSEPIT, v. (-ten), gedraaid of gevlochten katoenen draden in het midden eener kaars.
KAARSESNUITER, m. (-s), een soort van schaar om
de kaars to snuiten.
KAARSESNUITSEL, KAARSENSNUITSEL, o. (-s),
verbrande (gesnoten) pit van eene of meer kaarsen;
...VORM, m. (-en), tinnen, blikken of glazen vorm
voor het gieten van kaarsen.
KAARSKOOL, v. (...kolen), zekere steenkolensoort
(in Engeland en Schotland).
KAARSKRUID, 0. (plantk.) wolbloem, Jeruzalemsche
salie: eene sierplant (verbascum).
KAARSLEMMET, o. (-en). pit. katoen; ...ONGEL,
v. kaarsvet; ...LICHT, o. het licht eener kaars: bij
kaarslicht werken; een kaarslicht, schilderstuk een
kaarslicht voorstellende; 0.; ...VET, o.
grondstof voor het maken van kaarsen; ...WERK,
o. (-en), (fig.) werk, dat van groote inspanning blijk
draagt.
KAART, v. (-en), speelkaart: een spel kaarten; de

kaart geven, afnen,:n; de kaarten doorschieten, wasschen; de kaart ,:ergecen, valsch geven; eene movie
kaart hebben, voordeelig om to spelen; — de kaart

KAART.

KAASNAP.

leggen, waarzeggen uit de kaarten, kunstjes met de
kaarten doen; — in de kaart kijken of zien, (ook fig.)
iemands geheimen, plannen enz. doorschouwen;
zich in de kaart laten kijken, zijne geheimen voor
anderen niet weten to verbergen; — in de kaart der
tegenpartij spelen, de tegenpartij helpen; — met open
kaart spelen, niets verbergen; — alles op eene kaart
zetten, zijn geluk van een enkele handeling laten
afhangen; — dat was een doorgestoken kaart, een
afgesproken zaak; — (sprw.) de gekken krijgen de
kaart, die het minst weten, hebben vaak het meeste
geluk ; — een spel kaarten : eene bespeelde kaart,
waarnaede reeds gespeeld is; een nieuwe kaart; —
ook van andere spelen: kaarten van het schimmel-,
lfienspel: —
een stijf en glad, grooter of kleiner stuk kaartenblad (karton), gewoonlijk in den vorm van een
rechthoek gesneden en met 't een of ander bedrukt
of beschreven : deze kaart geeft toegang tot alle gehouwen der tentoonstelling ; ik heb nog geen kaart voor
de uitvoering van heden avond; vgl. spijskaart, staalkaart en kaartje; —
eene teekening van de aarde of een deel daarvan,
van den hemel enz.: topographische kaart; plaatsen
op de kaart aanwijzen; eene afgezette kaart, gekleurde;
eene blinde kaart, waarop de ligging der plaatsen,
rivieren enz. is aangegeven, zonder bijvoeging van
den naam; kadastrale kaart; (fig.) de kaart van het
land goed kennen, de toestanden, ge-,voonten enz.
van het land kennen; hij vaart maar op eene platte
kaart, zijn begrip reikt niet ver.
KAARTEBLAD, o. (-en), een der 52 speelkaarten.
KAARTEEREN, (kaarteerde, heeft gekaarteerd),
(wev.) het overbrengen van het monster of staal
op het patronenpapier, patroonteekenen.
KAARTEN, v. mv. (plantk.) Zie KAARDE.
KAARTEN, (kaartte, heeft gekaart), met de `kaart
spelen.
KAARTENBAKJE, o. (-s); ...DOOS, v. (...doozen).
KAARTENBLAD, o. een blad papier, waarvan kaarten of kaartjes gemaakt worden, karton; papier
om eene kaart op te teekenen.
KAARTENFABRIEK, v. (-en); ...FABRIKANT, m,
(-en); ...GELD, o. zeker (vast) geld, dat men voor
de kaart aan den kastelein of zijne bedienden betaalt.
KAARTENHUIS, o. (...huizen), een uit speelkaarten
gemaakt gebouwtje ; (fig.) iets wat gemakkelijk vernietigd wordt; een lichtzinnig ondoordacht plan;
het gebouw stortte in als een kaartenhuisje.
KAARTENKOOPER, m. (-5), ...KOOPSTER, v. (-s),
die in speelkaarten handelt; ...MAKER, m. (-s), die
speel- landkaarten enz. vervaardigt; ...PAPIER, o.
karton; ...VERKOOPER, m. (-5); ...VERKOOPSTER,
v. (-5); ...WINKEL, m. (-s), waar men speelkaarten
of aardrijkskundige kaarten verkoopt.
KAARTJE, o. (-s), kleine kaart;
visitekaartje: zijn kaartje afgeven; zijn kaartje ergens laten,
ten blijke dat men iem. heeft willen, bezoeken; toegangskaartje: hebt gij al kaartjes voor de komedie?
am op het perron te komen, meet gij een kaartje hebben ;
spoor- tramkaartje enz.: een kaartje tweede klasse;
ik zal eerst kaartjes gaan halen; — een kaartje maken,
leggen, kaart spelen.
KAARTLEGSTER, v. (-5), vrouw, die uit de kaart
iemands toekomst leest; ...SPEL, o. (-en), het kaartspelen: aan het kaartspel verslaafd zijn; een spel
kaarten; ...SPELEN, o. het spelen met kaarten;
...SPELER, m. (-5), ...SPEELSTER, v. (-s), die kaart.
speelt.
KAAS, v. als stofnaam, m. als voorwerpsnaam
(kazen), de uit melk bereide eetbare zelfstandigheid:
kaas maken; magere kaas, uit afgeroomde melk;
vette of zoetemelksche kaas, uit versche of weinig
ontroomde melk; groene kaas, zoo geheeten naar
de kleur; lebbige kaas, door 't gebruik van te veel
stremsel : verschillende soorten, naar de plaats van
herkomst: Leidsche, Gouclsche of Stolksche kaas ;
Edammer kaas; Limburgsche kaas; Zwitsersche

kaas; — het yolk van Jantje kaas, de Noord-Nederlanders (door de Zuid-Nederlanders in 1830 als
scheldnaam gegeven); — (zegsw.) kaas eten met of
b#, zich bij eene partij voegen; — hij heeft er geen
kaas van gegeten, hij behoort niet tot de ingewijden,
hij is in dit opzicht een onwetende; — hfj snijdt de
kaas, hij is een pronker, een geurmaker; — hij heeft
de boter en de kaas te dik gesneden, hij heeft alles
verteerd, opgemaakt; — hij verkoopt kaas, van iem.
die een opgevijzelde zaak als waarheid geeft; — hij
rijdt met kaas rond, hij is een oud man, die nog
naar de meisjes ziet; — hij zal zich de kaas niet van
het brood laten halen, wat hem toekomt, zal hij zich
niet laten ontnemen.
KAASACHTIG, bn. (-er, -st), als kaas, naar kaas
gelijkende; (gew.) voor kaas, van kaas houdende:
ik ben niet kaasachtig.
KAASBOER, m. (-en), Boer, die kaas maakt: om
Gouda wonen veel kaasboeren; koopman in kaas:
loop even bij den kaasboer aan om een stukje vette
kaas ; ...BOERIN, v. (-nen), boerin, die kaas maakt.
KAASBOOM, m. (-en), (plantk.) katoenstruik, een
uitlandsche struik, die boomwol of katoen draagt,
(bombax petrantum).
KAASBOOR. v. (...boren), werktuig om de qualiteit der kaas te leeren kennen, door er een cylindervormig stukje uit te boren; ...BORD, o. (-en),
bord of plank om er kaas op te leggen; ...DEELTJE,
o. (-5), deeltje der kaasstof in de melk; ...DOEK,
m. (-en), doek waarin de wei door wringen of persen uit de wrongel wordt verwijderd; ...GLAS, o.
(...glazen), glazen stolp om de kaas te dekken;
...HANDEL, m. ; ...HORDE, v. (-n), eene kleine horde
om er de kaas op te laten uitdruipen; ...HUIS, o.
(...huizen), eene plaats, waar kaas gemaakt of bewaard wordt; ...HUT, v. (-ten), eene vetweiderswoning op de Zwitsersche Alpen.
KAASJAGER, m. (-s), kaasboer; (fig.) oude verliefde.
KAASJE, o. (-s), kleine kaas; de vrucht van het
kaasjeskruid of kaaskruid.
KAASJESBLAD, o. (-eren), (gew.) kaasjesbloem.
KAASJESBLOEM, v. (-en), kaasjeskruid; de groote
kaasjesbloem (malva silvestris) en de rondbladerige
kaasjesbloem (malva rotundifolia) zijn in Nederland
inheemsch en beide als verzachtende middelen in de geneeskunde in gebruik.
KAASJESKRUID, o. (plantk.) volksnaam van de ge-
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meene maluwe. Zie MALVE.
KAASKAMER, v. (-s); ...KELDER, m. (-s), waar de

kaas bewaard wordt (op boerderijen); ...KETEL, m.
(-5), waarin de melk, gedurende de working van
het stremsel, op de noodige warmte wordt gehouden; ...KLEURSEL, o. (-s), om de kaas to kleuren
(wat bij vette kaas in den winter steeds moot geschieden) ; ...KOEK, m. (-en), een koek, waarin versche
kaas wordt gebakken; ...KOOPER, m. (-5),
STER, v. (-s), handelaar, handelaarster in kaas;
...KOP, m. (-pen) houten vorm, waarin de kaas wordt
geperst ; (fig.) domkop; ...KOPPENDRAAIER, m. (-s),
maker van zulke vormen; ...LEB, v. stremsel, getrokken uit de lebmagen van kalveren, die nog geen
vast voedsel hebben genoten; ...LEBEXTRACT, o.;
...LUCHT, v.; ...MADE, v. (-n), made van de kaasvlieg; ...MAKER, m. (-s), ...MAAKSTER, v. (-5), die
kaas maakt; ...MAKERIJ, v. het maken van kaas;
(my. -en), huis waar de kaas gemaakt wordt;
...MARKT, v. (-en); ...MAT, v. (-ten), kaashorde;
...MES, o. (-sen), groot mes om de vastgeworden
kaasstof te verdeelen en ze zoo van de inwendige
wei to scheiden; groot mes, waarmee de kaashandelaar de kaas snijdt; (fig. spottend) sabel; ...MESJE,
v. (-s), zilveren mesje om de op een diner of souper
voorgediende kaas of to snijden; ...MIJT, v. (-en),
die in groote menigte soms in kaas voorkomt (tyroglyphus siro).
KAASNAP, m. (-pen), eene soort van lekbak (in de
kaasmakerijen) ; kaasvorm; ...P A.KHUIS, o. (...huizen) ; ...PERS, v. (-en), werktuig om de wrongel in

KAASPERS.
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den kaasvorm te persen, of om de reeds gevormde

in de noordelijke zeeen der oude ep nieuwe wereld,
aan den ingang van het Kanaal, bij Ierland, en
voornamelijk in de omstreken van de bank van
Terre-Neuve (Newfoundland) in overvloed gevan-
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kaien een voldoende dichtheid te geven; ...REUK,
m.; ...RUNSEL, o. kaasleb; ...STOF, v. eene eiwitachtige stof in de melk, caseIne; ...STOLP, v. (-en),
kaasglas; ...STREMSEL, o. kaasleb; ...TOBBE, v.
(-n), stremvat; ... VAT, o. (-en), kaasvorm; ...VERF,
v. (...verven), om de korst der kaas te verven;
...VLIEG, V. (-en), zeker tweevleugelig insect, welks
made in de kaas leeft (piophila casei); ...VORM, m.
(-en), waarin kaas gemaakt wordt; ...WINKEL, m.
(-s); ...WRONGEL, v. gestremde kaasstof.
KAATJE, o. (-s), verkleinde vrouwennaam voor
Catharina; (spr.) gedaan met Kaatje, het is uit, er is
niets meer aan te doen; morgen, als Kaatje verjaart,
nooit; 't is een Hollandsch Kaatje, eene Hollandsche
vrouw of meisje.
KAATS, v. plaats, waar de (kaats)bal van; de
kaats winnen, de kaats teekenen, de kaats missen; (fig.)
hij weet de kaats wel te teekenen, hij weet wel in zijn
voordeel te rekenen; teeken die kaats, let daarop,

onthoud dat.
KAATSBAAN, v. (...banen), ruimte, waarin gekaatst
wordt; ...HOUDER, m. (-s), kaatsmeester; ...BAL,
m. (-len); ...DAK, o. (-en).
KAATSEN, (kaatste, heeft gekaatst), eenen bal heen
en weder of elkander toewerpen; (sprw.) wie kaatst,
moet den bal verwachten, wie schertst, moet scherts
kunnen verdragen. KAATSING, v. (-en), het kaatsen.
KAATSER. m. (-s), KAATSSTER, v. (-s), die kaatst.
KAATSMEESTER, m. (-5), houder, meester eener
kaatsbaan; ...NET, o. (-ten), raket; ...PALET, o.
(-ten); ...PLANKJE, o. (-s), palet; ...SPEL, o. (-len);
...ZEEF, v. (...zeven), eene soort van raket (op een
drievoet).
KABAAI, v. (-en), kamerjapon.
KABAS, v. (-sen), reismandje (met hengsel).
KABASSEN, (kabaste, heeft gekabast), listig stelen, wegmoffelen.
KABBELEN, (kabbelde, heeft gekabbeld), zacht
stroomen (van beken of rivieren); (Zuidn.) schiften
(van melk, soep enz.). KABBELING, v. (-en), zacht
stroomende beweging des waters; het kabbelen (van
melk enz.).
KABBERDOES, v. (...doezen), (Zuidn.) kroeg.
KABEL, m. (-s), dik touw, gewoonlijk uit drie dunnere touwen (trossen) ineengedraaid, die elk weer
uit drie strengen bestaan; scheepstros; ankertouw:
den kabel vieren; den kabel kleeden, bekleeden; den
kabel kappen, de kabel is onklaar, er is eene knoop
in; (fig.) er is een kink in den kabel, een beletsel,
eene onverwachte verhindering; dat is een kabel op
zolder, een middel, dat nog ver te zoeken is; er is
nog kabel op solder, er is nog voorraad; de derde
streny nwakt den kabel, zelfs na tweemaal rnislukt
te zijn, moet een goede zaak niet worden opgegeyen; (ook) de derde man brengt de praat aan; zoo
grof als een kabel, row, onbehabbeld, onbehouwen;
(gew.) lad kapt van den kabel, hij verteert meer
dan zijn inkomen bedraagt, hij teert in; — in elkaar
gedraaide metalen draden: de kal,e7 van hangende
bruggen; eleetrische kabel. geleiding van gevlochten
koperdraad in onderscheiding van enkele draadgeleiding); vgl. telegraafkabel; — zware betting, zie
kabelke'ting.
KABEL ARING, KABELLARGA, v. een kabeltoow,
minder dik dan het ankertouw, dat gebruikt -wordt
om het anker op te halen: ...ROL, v. (-len).
KABELEN. (kabelde, heeft gekabeld), aan kabels
vastinaken.
KABELGAREN. o. (-s), (toowsl.) dunce van hennep
gesponnen draad, -waarvan een zeker aantal (neong(draaid een streng vormen; garen der zeilmakers
enz.; rn. (-en), scheepsjongen; o.
(-en). ■ zeew.) berghok voor het touwwerk.
KABELJAUW. in (-en), als voorwerpsn.; v. als stofnaam: een visch. tot de orde der a eekvinnigen van
Hij \vordt
de groep der beenvisschen

gen; (spr.) eenen spiering uitgooien om een kabeljauur
te vangen, iets gerings opofferen om iets groots te
verkrijgen ; de spiering doet de kabeljauw afslaan, de
hoeveelheid van slechte waar is soms oorzaak dat
de goede voor een spotprijs moet verkocht worden;
er kan nog een kabeijauw onderdoor, er is nog genoeg
water onder de kiel; er is nog geld, wijn genoeg.
KABELJAUWSCH, bn. Zie HOEKSCH.
KABELJAUWSCHE, m. en v. (-n), naam der aanhangers van graaf Willem V. Zij worden alzoo genoemd naar de kleeding, die zij aan het hof droegen,
namelijk blauw en wit in schuinsche ruiten, naar
de kleuren, welke in 's vorsten geslachtswapen voork wamen.
KABELJAUWSKOP, m. (-pen); ...NET, o. (-ten);
...STAART, m. (-en).
KABELJAUWVANGST, ...VISSCHERIJ, v.
KABELKETTING, m. (-en), zware ketting met langwerpig rondo schalmen, waarin een gegoten ijzeren
dwarsstukje (mannetje), op zeeschepen in gebruik
in plaats van de hennepen ankertouw en; ...KLEED,
o (-en), (zeew.) bekleeding van een. kabel (uit oude
touwen enz. bestaande) op plaatsen, waar hij schuren kan; ...KNOOP, m. (-en), kabelstrik; ...KOT, o.
(-ten), kabelgat.
KABELKRUIS, o. (wapenk.) kruis met twee kabeleinden, of ook een met touw omslingerd kruis.
KABELMERK, o. (-en), (bouwk.) een schrap of teeken, dat de timmerlieden op ieder afgewerkt stuk
hout zetten om het to herkennen.
KABELNET, o. (-ten), samenstel van metalen of
andere geleidende stoffen, doorloopend verbonden
en geschikt tot geleiding van een electrischen
stroom.
KABELRAND, m. (-en), gekartelde rand (om een
muntstuk).

KABELSLAG, m. (-en), (scheepst.) het touwwerk
dat uit drie trossen van drie strengen bestaat; omslag, lis van den kabel.
KABELSLENGTE, v. (-n), voile lengte van den kabel;
een bij verschillende nation in afrneting uiteenloopende maat: voor Nederland vroeger 120 Amsterdamsche vademen (204 31,), thans 22-5 M.; voor
Duitschland 185 M.; voor Frankrijk 200 M.
KABELSPOORWEG, m. (-en), systeem van vervoer
door middel van wagentjes langs twee stalen rails
loopende of hangende aan stalen kabels, welke een
electrischen stroom geleiden voor het bewegen van
motoren in een of meer dozer wagentjes; ...STEL
LING, v. (-on), kabelgat; ...STRIK, m. (-ken); ...TOLW,
o. (-en), dik touw, ankertouw; ...TRAM, v. (-men).
zie kabelspoorweg: ...VOERING, v. (-en), ankervoering,
touw nvaarmede de ankerring omwoeld is.
KABINET, o (-ten), eene kast met boorden, laden
en schuiven: zeker gerieflijk huismeubel, weleer
het beste stuk huisraad in Nederland: een eikenholden kabinet: eene kast, waarin zeldzaamheden
worden bewaard; een vertrek, eene zaal of
galerij, waarin de zeldzaamheden aan de lief hebbers
en kunstkenners worden vertoond; (ook de verzameling van zeldzaamheden of kunstvoorwerpen;
kwastkabinet: een kabinet van schilderUen, kabinet van
penningen; geheim vertrek, inz. van een vorst: (fig.)
geheime staatsvergadering; de minister, de regeering van eenen staat, vooral met het oog op de
buitenlandsche betrekkingen: het kabinet van 's-Gravenhage, de Nederlandsche regeering; het geheele kabinet (al de ministers) is afgetreden. KABINET•JE,
o.
KABINETFORMAAT, o. (phot.) zeker formaat veer
portretten.
KABINETLADE, v. (-n), lade in een kabinet.
KAB!NETMAKER, M. (-5).
KABINETSBEVEL, o. ( - en), kabinetsorder; ...BRIEF

KABINETSBRIEF.
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m. (...ven), brief van den vorst des lands; ...FORMEERDER, m. (-s), samensteller van een ministerie ;
...KOERIER, m. (-s), koerier, in dienst der regeering;
...ORDER, m. (-s), bevel vanwege den koning;
...RAAD, m. vergadering der ministers.
KABINETSLEUTEL, m. (-s), sleutel van een kabinet;
...SLOT, o, (-en).
KABINETSQUAESTIE, v. (-s), een voorstel (of eene
omstandigheid), van welks (welker) beslissing het
al of niet aanblijven der ministers afhangt.
KABINETSSCHRIJVEN, o. brief, aanschrijving vanwege den koning of den vorst des lands; ...SCHRIJVER, m. (-5), iem. die op het kabinet schrijft.
KABINETSSTUK, o. (-ken), een stuk, dat van het
kabinet uitgaat; groote schilderij, fraai kunststuk.
KABINETWERK, o. schrijnwerk; (sprw.) 't is geen
kabinetwerk, 't behoeft zoo zorgvuldig niet.
KABINETWERKER, m. (-s), schrijnwerker, meubelmaker.
KABOUTER, m. KABOUTERMANNETJE, e. (-s),
aardmannetje: (vroeger volksbijgeloof) eene soort
van middelgeest, die des nachts in de gedaante
van een kleinen dwerg verschijnt, en allerlei diensten in huis be wijst, ook bergmannetje; (fig.) manneke, kleine dikke jongen; lent die weinig aanzien
heeft en zich door zijn gedrag bespottelijk maakt.
KABRIOOL, KAPRIOOL. v. (...olen), lucht-, kunst-,
bokkespr.ong.
KABUIS, v. (...zen). Zie KOMBUIS.
KABUISKOOL, v. (-en), wittekool, die, ingemaakt,
de bekende zuurkool levert.
KACHEL, v. (-s), ijzeren toestel ter verwarming
van vertrekken: de kachel stoken; blj de kachel zitten.
KACHELTJE, o. (-s).
KACHELBLOK, o. (-ken), stuk hoot. dat men in de
kachel stookt; ...DAMP, m. (-en), welke eene brandende kachel verspreidt; ...GLANS, m. poetsgoed
om kachels glimmend te maken; ...GRUIS, o. fijne
steenkool; ...ROUT, o. (-en), brandhout voor de
kachel: ...HOUTJES, o. my. kleine stokjes pout om
de kachel aan te maken; ...IJZER, o. (-s), pook;
...K_A_MER, v. (-s), oven; (gew.) vertrek waar eene
kachel staat; ...KOLEN, v. my. steenkolen, die in
eene kachel worden gestookt (in tegenst. met machinekolen); ...KNOP, m. (-pen), aan lade of deur eener
kachel; ...MAKER. m. (-5); ...OVEN, m. (-s), kachel;
...PIJP, v. (-en), pijp eener kachel; (scherts.) hooge
hoed: een burger met stalen pen aan en eene kachelpp op; ...ROOK, m.; ...ROOSTER, m. (-s); ...SMID,
m, (...smeden); ...TIJD, m. tijd, dat de kachels in
orde gebracht en gezet worden ; ...TURF, m. (...von),
als voorwerpsn., v. als verzam. stofnaam:...VUUR,
o. (...vuren); ...WEER, WEDER, o. weer om de kachel
to stoken; ...ZEIL, o. (-en), vloerzeil onder eene
kachel.
KAD, v. (-den), (Zuidn.) olieflesch.
KADASTER, o. grondbeschrijving; boek, register
van alle gronden en onroerende eigendommen in
een land: ambtenaar can het kadaster.
KADASTRAAL, bn. bw. tot het kadaster behoorende; de kadastrale omschrijving; kadastrale plans;

KADIJK, m. (-en). Zie KAAIDIJK.
KADRAAI, v. (-en), een vaartuig, waarin de zoetelaars bij de schepen op de reede hunne waren uitventen.
KADRAAIEN, (kadraaide, heeft gekadraaid). Zie
KAAIDRAAIEN.
KADRAAIER, m. , ...STER, v. (-s). Zie KAAIDRAAIER.
KADRAAIERSSLOEP, v. (-en), kadraai.
KADUL, bw.; de (zYne) tong slaat hem kadul, van
iem. gezegd, die te veel gedronken heeft en daardoor stamert, [Elders: zone tong slaat dubbel, of zone
tong slant ijzer. In sommige streken voegt men bij:
zone tong slant kadul, nog: alle uren eene boterham.1
KAF, o. afval van stroo, van gedorschte korenaren; (fig.) het kaf van het koren ziften, scheiden, goed
van kwaad scheiden; er is reel kaf onder het koren,
veel bij dat nutteloos is; er is geen koren zonder kaf,
er is geen goud zonder schuim; het zal als kaf verstuicen; kaf dorschen, nutteloozen arbeid verrichten;
zoo kort kloppen als kat', (Zuidn.) kort als kaf, zeer
kort; (fig.) oploopend; — de niet spinbare, zeer korte
haartjes van katoen; afval bij het kaarden van
katoen: het kaf van de fljnkaarde wordt met ander

een huis gelegen op de Hoogstraat, kadastraal bekend
Bettie A, N.. 519.
KADASTREEREN, (kadastreerde, heeft gekadastreerd), volgens het kadaster omschrijven, in het
schattinsregister opschrijven.
KADE. v. (-n). Zie KAAI (le aft.).
KADE, v. (-n). Zie KAAI (2e art.)
KADER, o. (-s), (mil.) dat deel van het leger, dat
steeds onder de wapenen blijft on waarbij in geval
van oorlog de reserve wordt ingelijfd; lijst, rand;
(fig.) dat past niet in het kacler.
KADERSTELSEL, o. verlagang. ers- ofreservestelsel.
KADET, v. (-ten), KADETJE, o. (-s), zeker klein
broodje.
KAM. m. (-s), een rechter of rechtsgeleerde: bij de
Moliammedanen de titel van een onderrechter, die
tot de hoogere 2.eestelijkheid wordt gerekend.
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katoen vermengd tot grove garens gesponnen.
KAFBLAADJES, o. my. (plantk.) de schutblaadjes
van de grasplanten, welke uit schubben bestaan,
die om een gemeenschappelijken bloemsteel geplaatst zijn.
KAFFA. o. eene soort van Indisch bont katoen.
KAFFAR, m. belasting op de vreemdelingen in
Turkije.
KAFFER, m. (-s), KA FFERSCHE, v. (-n), inboorling
van het Kafferland.
KAFJES. o. my . (plantk.) buitenste schutblaadjes,
kafblaadjes.
KAFNAALD. v. (-en), (plantk.) eene borstelvormige
verlenging van de middelnerf; ...SCHUBBEN, v.
mv. (plantk.) teere, vliezige lancetvormige tot haarfijne, meest bruinachtig gekleurde deelen der opperhuid aan de bladen (inz. aan de bladstelen) der
varens.
KAFT. o. (-en), omslag van een boek.
KAFTAN. m. Turksch opperkleed.
KAFTEN. (kaftte, heeft gekaft), (een boek) van een
omslag voorzien.
KAFZAK. m. (-ken), een zak, met kaf gevuld, die
onder het bed wordt gelegd.
KAI:. m. (-5), (veroud.) galeisloep; een klein vaartuig. in gebruik op de Zwarte zee; (te Konstantinopel) een bevallig en licht vaartuig, met een of
meer roeiers, zeer in gebruik.
KAINPANDJANG, v. (-s), (Ned. Ind.) eene lange dock,
waarvan de einden niet aaneen zijn gehecht en die
om het lichaam gewonden on ingestoken wordt.
KAJAK, v. (-ken), een Groenlandsch vaartuigje
voor de vischvangst.
KAJAPUTBOOM. m. (-en), Indische boom, van 't mirtengeslacht. welks takken en bladeren door stoking,
de kajaputolie opleveren (inz. melaleuca cajaputi).
KAJAPUTOLIE. v. eene kostbare aetherische olie,
uit de bladeren en takken van den kajaputboom
in Oost-Indi6 bereid.
KAJATENHOUT, o. Zie jatihout.
KAJUIT, v. (-en). scheepskamer, verblijf van den
kapitein; verblijf der passagiers.
KAJUITSJONGEN, m. (-5), knecht van den kapitein,
scheepsjongen; ...POORT, v. (-en), verlichting van
de kajuit; geschutpoort; ...RAAM, o. (...ramen), het
raam der kajuit; (sprw.) door de kajuitsramen aan
boord komen, (eig.) als bevelhebber aangesteld worden, zonder als ondergeschikte to hebben gevaren;
(fig.) in eene betrekking worden geplaatst. waartoe
men de noodige kennis mist; ...WACHTER, m. es),
oppasser van den kapitein.
KAK, m. (plat) menschendrek, uitwerpsel; achterlast. behoefte om of to gaan: grooten, kak heliben:
(fig.) (plat) kak maken, grootspreken, zich winderig
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aanstellen; er is kak aan den knikker, de zaak is
niet zuiver; hj heeft veel kak op zijn ljjf, maakt veel
wind, veel beslag; wat een kak, wet een kakje! wat
een beweging, praats !
KAKEBEEN , o. (-en), (ontL) been, waarin de tandkassen zitten, kinnebak. Zie KAAK.
KAKELAAR , m., KAKELAARSTER, v. (-s), prater,
praatster, babbelaar, -ster; (sprw.) kakelaars zjjn
goon vechters, blaffende honden bijten niet.
KAKELARIJ , V. (-en), babbelarij.
KAKELBONT , bn. (-er, -st), smakeloos bijeengebracht (van kleuren) : kakelbont kleed; (fig.) kakelbonte stjjl.
KAKELEN , (kakelde, heeft gekakeld), klokken (van

hoenders, als zij eieren leggen); (fig.) luid babbelen, snateren.
KAKEMENT , o. (-en), (gemeen ) hood je kakement,
houd je mond, zwijg.
KAKEN , (kaakte, heeft gekaakt), gevangen haringen inzouten, nadat men hun eerst de kieuwen
heeft uitgesneden.
KAKEN , o, haringkaken.
KAKER , m. (-s), haringkaker.
KAKERD , m. (-s), laatstuitkomend ei van een
broedsel, nestkuiken; bij uitbreiding: laatstgeboren
jong van een dier; (gemeenz.) laatstgeboren kind;
jongst of laatstaangenomen lid van een gezelschap.
KAKETOE , v. (-s), eene soort van papegaai, tot de
orde der klimvogels behoorende, met eon kuif op
den kop en een grooten, gekromden, scherpgepunten
en krachtigen snavel.
KAKHIEL, m. (-en), winterhiel, eeltige uitwas aan
den hiel; (fig.) met kakhielen loopen, er armoedig
uitzien.
KAKHUIS , o. (...huizen), (plat) sekreet, geheim
gemak.
KAKHUISBRIL , m. (len); ...DEKSEL, o.(-s); ...DEUR,
v. (-en); ...RUIMER, m. (-s); ...STANK, m.; ...VEGER,
m. (-s), nachtwerker.
KAKJE , o. (-s), kleine ka.kkerlak; (fig.) kale uitvlucht. Zie ook KAK.
KAKKEBED , m. en v. (-den), die zijn bed bevuilt.
KAKKEDOOR , m. (...doren), (Zuidn.) nachtstoel,
stilletje.
KAKKEMIK , bw. (veroud.) als kaks.
KAKKEN , (kakte, heeft gekakt), (plat) zijn gevoeg
doen; (fig.) ik kak er in, ik bekreun er mij niet om.
KAKKER , m. (-s); ...STER, v. (-s).
KAKKERIJ , v. buikloop, diarrhee : aan de kakker
aan, loslijvig zijn.
KAKKERLAK , m. (-ken), een vraatzuchtig insect,
tot de orde der rechtvleugeligen behoorende. Onder
de verschillende soorten is do Oostersche kakkerlak, donkey- of zwartbruin van kleur, het meest
bekend, daar hij in menigte op korenzolders on in
bakkerijen voorkomt; — albino; zie aldaar.
KAKKERNESTJE , o. (-s), (gew.) het kleinste jong
Evan een worp konijnen, biggen enz.).
KAKMAKER , in. (-s), windmaker, pocher, praalhans.
KAKS , als kaks, bw. uitdr. (veroud.) kwanswijs,
kwansuis.
KAKSCHOOL, v. (...scholen), k1einkinderschoo1.
KAKSCHOOLTJE, o. (-s).
KAKSEL, o. menschendrek.
KAKSTILLETJE, o. (-s); ...STOEL, m. (-en), kinderstoel; (sluisbouw) het gedeelte van een muur, waar
tegen de achterharren der puntdeuren draaien;
...SULLE, v. (-n), stilletje, kamergemak.
KAL, v. (Zuidn.) gesnap.
KALAMENT, V. (plantk.) wilde poiei, kattenkruid,
watermente, rietmente (nepeta cataria).
KALAMIJN, ...STEEN, m. (-en), als voorwerpsn., V.
als stofnaam, galmei (calamine).
KALAMIJNACHTIG, bn. (-er, -st), als kalamijnsteen.
KALAMINK , KALMINK, o. zekere wollen stof, aan
de eene zijde geglansd als satijn, meer gestreept
clan gebloemd.

KALF.
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KALAMINKEN, KALMINKEN, bn. van kalamink:
een kalaminken . rok.

KALANDER, m. ( -8), (nat. hist.) korenworm: eon
zwart insect, tot de orde der schildvleugeligen behoorende, dat het koren op de zolders verslindt (Calandra granaria).

KALANDER, v. (-s), eene soort van mangel, nit
twee of moor rollen bestaande, waartusschen men
de woefsols laat loopen onder sterke drukking, om
ze glad on glanzig to maken; stofglanzer; glans
(van stoffen).
KALANDERAAR, m. (-s), glanzer. KALANDERAAR.
STER, v. (-s), glansster.
KALANDEREN, (kalanderde, heeft gekalanderd),
glanzen, glad en glanzig maken.
KALANDERGELD , o.; ...LOON, o. (-en).
KALANDERIJ, v. (-en), glanzerij ; het glanzen.
KALj NDER - LEEUWERIK, m. (-en), (nat. hilt.) eene
fraai zingende leeuweriksoort, die de kusten der
Middellandsehe Zee bewoont, ook ringleeuwerik geheeten.
KALANDERMOLEN , m. (-s), werkplaats des kalanderaars; ...ROL, v. (-len), waterpas liggende cylinder
of rol in eene kalander; ...STEEN, m. (-en), voorworpsn., v. als stofnaam, glanssteen.
KALDERSTOK , m. Zie KANTERSTOK.
KALEBAS, KALBAS, v. (-sen), eene soort van pompoengewas : eene komkommervrucht.
KALEBASACHTIGEN , v. mv.; kalebasachtige planten,
oono plantenfamilie, waartoe alleen klimplanten
behooren, Welke zich door middel van ranken en
klauwieren aan andere voorwerpen vasthechten.
KALEBASBOOM , m. (-en); ...FLESCH, v. (...fiesschen), gedroogde holle kalebas; (ook) glazers fiesch
in dien vorm; ...PEER, v. (...peren).
KALEFATEN, ...FATEREN, KALFATEN, KALFATEREN, (kalefaatte, kalefaterde, kalfaatte, kalfaterde, heeft gekalofaat, gekalefaterd, gekalfaat,
gekalfaterd), breeuwen, tegen; (ook) herstellen (een
vaartuig); (fig.) laat mj dit maar kalefaten, in orde
brengen.
KALEGEZICHTEN; lig niet to kalegezichten, lig niet
to zaniken.
KAKEN , (kaalde, heeft gekaald), (zoew.) onttakelen,
aftakelen, aftuigen.
KALENBOEG , v. (-en), (veroud.) schip dat zijne
ankers verloren heeft. Zie BREEDBOEG.
KALENDER , m. (-s), almanak, aanwijzer van den
datum; vgl. wand-, scheurkalender; (fig.) tijdrekening: de Gregoriaansche kalender.
KALENDERBROEDER , m. ( - s), (gesch ) lid eener ver enigvastljken,dioprsten dag van elke maand bijeenkwamen, om to bidden voor do zielen der afgestorven bloedverwanten;
drinken, zuipen als een kalenderbroeder (of als een tempelier), zeer veel drinken.
KALES, v. (-sen), eene soort van opone koets;
(dicht.) wolkenwagen; — (veroud.) zeker vrouwenkleedingstuk, hoofddeksel, dat teruggeslagen kon
worden: kapstokken in eene kast, waardoor hoed en
jas en kales, mantel en boa van stof en smet yr
bleven.

KALE, o. (...von, ...vers, ...veren), jong van sommige viervietige dieren, b. v. van een hert beneden
het jaar; inz. jong eener koe: een nuchter kalf, dat
nog niet gezogen heeft, een kalf van 1-8 dagen;
(spr.) den put dempen ale het kalf verdronken is, to
laat hulp brengen, het kwaad uit den weg ruimon,
als het to laat is; (met St. Juttemis) als de kalveren
op bet is s dansen, van iets dat nimmer gebeurt: met
iemands kalf ploegen, achter iemands geheimen komen door verstandhouding met de zijnen; hoe komt
het kalf b zijnen meat! hoe wonderlijk men elkander ontmoeten kan'. zoo komt het kalfje weer b(j zjn
moer, zoo 1:oint het verlorene weer terecht; hetgouden kalf aanbidden, aan het geld de hoogste waarde
hechten;'t genzeste kalf slachten, feestelijk uithalen;
oecr koetjes en k ^ dfjes pratep, over a1ledaagsche za-
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ken; die de koe trouwt, heeft het kaif ook, van iem.
die eene zwangere vrouw trouwt; —
(fig.) onnoozele bloed: zoo'n kaif kunt ge alles was
maken; een Jong kaif, een vlasbaard; een gemest kaif,
een dikke kerel; hij is een kaif, een zeer goedaardig mensch, (ook) een flauwe, kinderachtigejongen,
een domme jongen; een kaif Mazes, een zachtmoedig
mensch; —
(bouwk.) glashout, regel tusschen deur en lichtraam of tusschen onder- en bovendorpel; (mil.)
dwarsstukken door welke de zijwangen der affuiten
aan elkander verbonden zip; (scheepsb.) stopstuk,
aanvullingsstuk, klamp, klessing : kalf tegen den
boeyspriet, plat, zwaar stuk hout tegen de stijlen,
die samen den oven vormen.
KALFAATBAKJE, o. (-s), (scheepsb.) waar het werk
enz., tot het breeuwen noodig, in zit; ...HA_MER,
m. (-s), breeuwhamer; ...IJZER, o. (-s), ijzer dat van
boven dik uitloopt en 'c an onder eindigt in een
breed kegvormig toeloopend blad; ...JONGEN, m.
(-s); ...KISTJE, o. (-s), (zeew.) waterbak; o.
KALFATEN, KALFATEBEN. Zie KALEFATEN.
KALFATERAAR, m. (-s ► , die kalefaat.
KALFATERING, v. (-en), het kalefateren.
KALFKOE, v. (den), drachtige koe.
KALFSBORST, v. (-en); ...BOUT, m. (-en); ...DRIL,
v. kalfsgelei ; ...GEBRAAD, 0.; ...GEHAKT, o; ...GELEI, v.; ...HUID, v. (-en). kalfsvel; ...KARBONADE,
v. (-s), kalfslapjes met been; ...KOP, m. (-pen), kop
van een kaif; (fig.) domoor, botterik; o.
zekere plant; ...KOTELET, v. (-ten), kalfsribbetje;
...LAP, m. (-pen).
KALFSLEDER, ...LEER, o. van kalfshuid bereid
leder; (boekb.) in kalfsleer gebonden; ...LEDEREN,
...LEEREN, bn. van kalfsleder: een kalfslederen
band.
KALFSLEVER, v. (-s); ...LONG, v. (-en); ...MAAG,
v. (...magen); m. (-en); ...NAT, o. bouillon;
...NIER, v. (-en); ...NIERSTUK, v. (-ken); ...OMLOOP,
In. (-en).
KALFSOOG, o. (-en), oog van een kaif; (fig.) groote
opengespalkte oogen; ongeklutste gebakken eieren,
spiegeleieren (eene soort van gerecht) ; m. en v.
(-en), iem. die groote oogen heeft.
KALFSPOELET, o. fijngehakt kalfsvleesch; ...FOOT,
m. (-en) ; ...RIB, v. (-ben); ...RIBBETJE, o. (-s),
kotelet; ...SCHIJF, v. (...schijven); ...SCHINKEL,
...SCHENKEL, m. (-5).
KALFSSNUIT, m. (-en), de snuit van een kalf;
(plantk.) roode kalfssnuit, eene plant tot de leeuwenbekken behoorende, in sommige streken een algemeen onkruid op zandige bouwlanden; kleine
leeuwenbek (antirrhinum orontium).
KALFSSOEP, v. soep van of met kalfsvleesch.
KALFSTAND, m. (-en), tand van een kaif; (bouwk.)
(my. -en), zekere versiersels aan de hoofden der
kolommen, welke, uit enkele uitsnijdingen voortkomende, den vorm van tanden vertoonen; ...TONG,
v. (-en); ...VEL, o. (-len), huid van een kalf; (fig.)
trom; het kalfsvel volgen, soldaat worden; aan 't kalfsvel deed ik eenmaal eed; 'k gehoorzaarn, als dat spreekt;
...VET, o.; ...VLEESCH, o. (sprw.) kalfsvleesch kan
Been pekel verdragen, van den jongeling, die zich
aan mannenwerk begeeft en daardoor zijne krachten krenkt; kalfsvleesch, half vleesch, kalfsvleesch is
weinig voedzaam.
KALFSVOET, m (-en), als voorwerpen., v. als
stofn., voet van een kaif; (plantk aronskelk, waarvan in Nederland twee soorten voorkomen : de gevlekte (arum maculatum) en de Italiaansche of gem arAmerde (arum italicum).
KALFSWORST, v. (-en); ...ZWEZERIK, m. (-en).
KALFWESP, v. (-en), (nat. hist.).
KALI, v. (scheik.) een witte, kristallijne, tamelijk
gemakkelijk smeltbare massa, die in de lucht vervloeit en in potasch overgaat:
KALIBER, o. vormwijdte, omvang; geschut can groot
kaliber; (fig.) gewicht, aanzien; man en vroute can

hetzelfde kaliber,
gehalte.
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van denzelfden stand, van een

KALIBERBOOR, v. (...boron), (artill.) geschutgietersboor; ...PASSER, m. (-s), werktuig om het gewicht
der kogels naar de middellijn te bepalen.
KALIBREEREN, (kalibreerde, heeft gekalibreerd),

(nat.) de juiste doorsnede eener buis onderzoeken;
de kogelmaat of geschutwijdte onderzoeken of bepalen met den kalibreerstok.
KALIBREERIJZER, o. (-s), ...STOK, m. (-ken), werktuig om te kalibreeren; ...STANG, v. (-en), kalibreerii zer.
KALIEF, m. (-en), eigenlijk plaatsvervanger (van
den Profeet namelijk) ; Abubekar was de eerstekalief
(plaatsbekleeder van den Profeet, in 632); (thans)
geestelijke titel van den Sultan van Turkije.
KALIFAAT, o. rijk, waardigheid der kaliefen;
Abdal Rhaman stichtte in 762 te Cordova het Westersch
kalifaat; Almanzor (753-774) sticht Bagdad en plaatst
aldaar den zetel van het Oostersch kalifaat.
KAL1S, m. (-sen), schooier, bedelaar, arme drommeL
KALISSIEDROP, o. kalissiesap; ...ROUT, o. zoethout; ...SAP, o.
KALIUM, o. (scheik.) potassium, potaschmetaal.
KALK, v. een koolzuurzout van het metaal calcium, dat in kalkspaath, mariner, krijt, mergel, schelpen enz. voorkomt; de door gloeiing van kalksteen
of schelpen ontstane zelfstandigheid (ongebluschte
kalk); het witte poeder, dat onder ontwikkeling van
veal warmte door de vereeniging van water en ongebluschte kalk is ontstaan (gebluschte kalk) en dat
hoofdzakelijk bij het metselen wordt gebruikt;
zwauelzure kalk, gips; hydraulische kalk, cement.
KALKAARDE, v. eene soort van kalk, door verhitting in kalkovens uit de koolzure kalk verkregen;
zij heeft eene grauwwitte kleur en bezit de eigenschap van dierlijke en plantaardige zelfstandigheden in korten tijd to ontbinden.
KALKACHTIG, bn. (-er, -st), als kalk.
KALKBAD, o. (-en), een vat, waarin de kalk met
water verwerkt wordt; ...BAK, m. (-ken), (mets.)
gooit den tro,1fel in den kalkbak, van iemand
(sprw.)
die zijn beroep vaarwel zegt, omdat hij er zooveel
mede verdiend heeft, dat hij van zijn rente kan
leven; ...BANK, v. (-en), ophooping van kalk door
het voortdurend zinken van allerlei schelpen (op
ondiepe plaatsen); ...BOEL, v. (-en), (Zuidn.) kalkloods; ...BRANDER, m. (-5), ...BRANDSTER, v. (-s),
die uit schelpen kalk gloeit ; ...BRANDERIJ, v. (-en),
het branden van kalk; kalkoven; ...BRIJ, v. de bezinking uit kalkmelk; ...BROK, m. (-ken), afgevallen stuk droge kalk.
KALKEN, (kalkte, heeft gekalkt), met kalk besmeren; (landb.) het zaaikoren kalken, in het kalkwater
weeken, om het gewas voor brand en honigdauw
te behoeden; (leerl.) de hoiden kalken, met kalkmelk
of kalkbrij behandelen, om ze ter pelling of ontharing geschikt te maken.
KALKGLAS, o. een samensmelting van kiezelzure
potasch of soda en kiezelzure kalk; ...GROEF, v.
(...groeven); ...GROND, m. (-en); ...GRUIS, o.
KALKHOUDEND, bn. kalkachtig, kalk bevattend:
een kalkhoudende bodem.
KALKHOUW, v. (-en), ...KLOET, m. (-en), roerstok
voor kalk; ...HYDRAAT, 0. gebluschte kalk ; ...KIES,
o. kalkhoudend kiezelzand; ...KLEI, v. zekere delfstof; ...KRISTAL, o., Boheemsch glas.
KALKKOKERWORM, m. (-en), soort van borstelwormen, die zich op voorwerpen in zee vastzetten en
een kalkachtigen koker afscheiden, waarin zij zich
geheel kunnen terugtrekken (serpula).
KALKKUIP, v. (-en), looikuip; ...LAT, v. (-ten), lat
op de buitenzijde der stijlen aangebracht om in het
muurwerk bemetseld te worden; ...LICHT, o., Drummonds-licht, dat verkregen wordt door een stuk krijt
to laten gloeien in de knalgasvlam; ...LOODS, v.
(-en), bergplaats voor kalk; ...LOOG, v.; ...HEEL, o.
gebluschte kalk; ...MELK, v. dikke brijachtige
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massa ontstaan door de vermenging van gebluschte
kalk en water; zeker ontsmettingsmiddel; witsel;
...MERGEL, v. een vette kalkachtige aarde, zeer
geschikt tot verbetering der gronden; ...METAAL,
o. zeker zilverwit glansrijk metaal, calcium.
KALKOEN, m. (-en), zekere vogel, tot de orde der
hoenders behoorende, iets kleiner dan de pauw en
oorspronkelijk zwart van kleur met purper- en koperglans.
KALKOEN, m. (-en), (smed.) omgebogen dee] aan
de uiteinden der hoefijzertakken; schroefkalkoen,
schroef met scherpe punt, welke in de hoefijzers
geschroefd wordt, om de paarden bij glad weer scherp
te zetten; valsche kalkoen, tegen den ijzertak voor
een steengal aangebracht, waardoor het achtergedeelte van den hoef geen drukking ondervindt.
KALKOENEBOUT, m. (-en).
KALKOENEDREK, KALKOENENDREK, m.
KALKOENENEI, o. (-eren, -ers); ...HOEDER, m. (-s);
...HOEDSTER, v. (-s); ...HOUDER, m. (-s); ...HOUDSTER, v. (-s); ...MELKER, m. (-s), ...MELKSTER, v.
(-s), die kalkoenen houdt; ...NEST, o. (-en).
KALKOENENVET, KALKOENEVET, o.
KALKOENENVLEESCH, KALKOENEVLEESCH, o.
KALKOENPOKKEN, v. my. zekere ziekte der kalkoenen.
KALKOENSCH, bn.; een kalkoensche haan, eene kalkoensche hen (sprw.) hij wordt zoo rood als een kalkoensche haan.

KALKOENTJE, o. (-s), groot plat drinkglas (eene
kwart flesch houdende).
KALKOVEN, m. (-s), oven, waarin kalk wordt gebrand; (sprw.) rooken als een kalkoven, zeer sterk
rooken; ...POT, m. (-ten), pot voor pleisterkalk;
...PUIN, 0.; ...PUT, m. (-ten), put voor gebluschte
kalk; ...ROOM, m. (scheik.) koolzure kalk;
...SPAATH, o. de gekristalliseerde verbinding van
koolstofzuur met kalk ; ...SPONNING, v. (-en), groef

aan de buitenzijde der stijlen, die bij het aanmetselen volgewerkt wordt; ...STEEN, v. als stofn.;
m. (-en), als voorwerpsn.: koolzure kalk, een meestal
sedimentair gesteente van dierlijken oorsprong;
...TOBBE, v. (-en); ...TON, v. (-nen); ...VAT, o. (-en);
...WATER, o. een verzadigde oplossing van kalk
in water; ...ZAK, m. (-ken).
KALLE, v. (-n), (Zuidn.) kerkkraai; kraai; ekster.
KALLEMOER, v. (-s), babbelaarster, praatjesmaakster.
KALLEN, (kalde, heeft gekald), praten, babbelen,
snappen. KALLING, v. babbelarij, praatzucht.
KALLER, m. (-s), babbelaar. KALSTER, v. (-s),
babbelaarster.
KALLEVAAR, m. ( s), babbelaar.
KALM, bn. bw. (-er, -st), stil, bedaard, zonder beweging: eene kalme zee; kalm weder; kalme dagen,
rustig, waarop niet veel gebeurt; een kalm leren;
een kalme pols, niet gejaagd; hij is zacht en kalm,
overleden; niet bewogen door innerlijke hartstochten. niet zenuwachtig: uses kalm; lean men daarbij

kaln blijren? kalm aatwoorden.

KALMAR, m. (-5), (nat. hist.) de eigenlijke inktvisch, een weekdier, tot de klasse der koppootigen
behoorende.
KALMEEREN, (kalmeerde. heeft gekalmeerd), stil.
len, doen tedaren, tot rust bren_2;en: de opgewoiiden
gemoederen kalmeeren; hY is heel cat gekalmeercl, heel
wat kalmer geworden.
KALMEI. v. Zie GALMEL
KALMINK. o. Zie KALAMINK.
KALMOEK. o. kalmuk, haardoek, langbarig doek.
KALMPJES. bw . zachtjes, bedaard.
KALMTE. v. bedaardheid, gerustheid: met 7:,7 rif

en berotiiqi zijit let drageit; kalinte op zee, wind-

stilte.
KALMUS. KALPIOES. m. (plantk.) eene plant. tot
de fanlike der aronskelken behoorende. ook Z \Vrlnenbr ,-, od geheeten. en wier arornatieke wortelstok
als geneesmiddel wordt ingezameld
cola. i fs).

KAMEELACHTIG.
KALMUSOLIE, v. eene aeterische olie nit den kalmuswortel; ...WORTEL, m. (-s).
KALOT, v. (-ten), deksel boven de onrust in een
uurwerk.
KALOT, v. (-ten), priestermutsje. KALOTJE, o. (-s),
klein mutsje of kapje, dat b. v. door oude menschen
enz. binnenshuis wordt gedragen.
KALPAK, v. (-s). Zie KOLBAK.
KALVEN, (kalfde, been gekalfd), een kalf werpen;
(gew. plat) braken.
KALVERACHTIG, bn. bw. (-er, -st), dartel, los; (ook)
onnoozel; laf, slungelachtig. KALVERACHTIGHEID, v.
KALVEREN,_ (kalverde, heeft gekalverd), braken,
spugen.
KALVERKNIEEN, v. my. gedraaide, kromme knieen.
KALVERLIEFDE, v. eerste vuur der liefde; dierlijke
lust; (sprw.) hij is de kalverliefde door.
KALVEROOG, o. (-en), (gew.) groote madelief, witte
ganzebloem (chrysanthemum leucanthemum).
KALVIJN, v. (-en), eene soort van kantigen appel,
ook rammelappel geheeten, met aardbeziensmaak,
m. (-en), de boom, die de kalvijnen draagt.
KAM, m. (-men), getand werktuig om het haar to
ontwarren of bijeen te houden: fijne kam, om het
hoofd te reinigen, meestal aan beide zijden van
tanden voorzien; wilde kam; (sprw.) hY is zoo veeg
als eene luis op den kam, hij is verloren; — alien
over een kam scheren, alien gelijk behandelen, geen
onderscheid maken tusschen; — zij zoo alien over
denzelfden kam geschoren, alien van hetzelfde gehalte,
alien even slecht; — overeind staande vleezige uitwas op den kop van sommige vogels, ook op den
kop van vele slangen en op den rug van den kamhagedis; (sprw.) een roodne kam hebben, boos zijn;
in den kam zitten, zich met scherpe woorden
—(em.
tegen hem verzetten; — den kam opsteken, zich
halsstarrig toonen, zich vei zetten; — de lijn die
men over de toppen van een gebergte kan trekken,
bergkam; — (techn.) draaiijzer met een aantal
spitse en scherpe tanden om schroefwindingen in
te snijden; — wolkam; weverskam; — tand van een
rad, houten blokje dat dwars door den rand van
het wiel wordt heengestoken ; — min of meer spits
toeloopend uitsteeksel op beenderen (b. v. op het
borstbeen van vele vogels); plaatvormig doornuitsteeksel aan den laatsten staartwervel der meeste
vogels, waarop de spieren zijn vastgehecht, die de
stuurpennen van den staart dragen; — versiersel
aan een helm, helmkain; — overeind staand houtje
onder de snaren van een strijkinstrument of gitaar; —
(scheepsb.) lang hout met gaten. dat onder de raas
is vastgespijkerd, om er de zeilen aan te rijgen;
fries van het galjoen; — (mil.) de kruin, het be yenvlak eener borstwering. KAMMETJE, o. (-s).
KAMBLAD, o. (-en). (\vev.) weverskam, die de kettingdradeo der stollen uit elkander houdt.
KAMBORSTEL, m. (-s), borstel om de kammen te
zuiveren.
KA7ADOUBLET, v. (-ten). (nat. hist.) zijdemossel,

dakmossel.
KAMDRAGEND, bn. (nat. hist.) van een kam voorzien (van dieren).

KAMDUIKER, m. (-s), (nat. hist.) kuifeen,l.
KAMEEL. m. (-en), een herkauwend zoogdier. dat
vooral in Azle gevonden wordt : de kameel (cordt het
schip der troestijn gelle /en.

KAMEEL. o. (-en), (zeew.) toestel, dienende om
zwaar geladen schepon over ondiepten to lichten,
nitgevonden door den Nederlander Meenwes Meindertz. Bakker, in 1641., hetwelk bestaat uit twee
halve. platte, met water gevulde vaartuigen. tis•
wordt bevestigd,
sclien welke het bevrachte slip
zoodat het rijst, naarmate het water nit de vaartuigen , d'dt gep -unpt.
behooKANIZELACHTIG. bn. 1,7arneelachtirie
rende tot de orris Per herkauwende dieren: tut 'le
∎
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KAMEELDRIJVER.

KAMERLING.

KAMEELDRIJVER, m. (-s).
KAMEELGEIT, v. (-en), (nat. hist) het Peruaansche
woldier.
KAMEELHALS, v. (-en), eene watergaasvlieg met
zeer verlengd borststuk.
KAMEELHOOI, o. (plantk.) baardgras.
KAMEELIN, v. (-nen), wijfje van den kameel.
KAMEELPAARD, o. (-en), ...PARDEL. m. (-s), giraffe.
KAMEELSHAAR, o. Zie KEMELSHAAR.
KAMEELSHAREN, onverand. bn . van kameelshaar.
KAMEELSMAAG, v. (...magen), maag van een kameel, zich van de magen der andere herkauwers
onderscheidende door het ontbreken der boekpens;
...RUG, m. (-gen), met een of twee vetbulten.
KAMELAAR, m. (zeew.) hofmeester.
KAMELEON, o. (-s), (nat. hist.) eene soort van hagedis, tot de geschubde hagedissen behoorende.
Wanneer het bevreesd of toornig is. blaast het zich
op en zijne doorzichtige grijze huid laat het bloed
doorschijnen; de huid wordt eerst groenachtig,vervolgens donkerder en eindelijk roodgevlekt; vandaar
KAMELEON, m. (-s), persoon, die vaak van stelsel
of partij verandert.
KAMELEONTISCH, bn. veranderlijk, ongestadig:

machinekamer; (inz.) bergplaats der kabels; — (mil.)

kameleontische politiek.
KAMELOT, o. stof, van geiten- of kemelshaar geweven; eene wollen stof, welke het kamelot nabij
komt
KAMELOTTEN, onverand. bn . van kamelot.
KAMELOTTEN, (kamelotte, heeft gekamelot). kamelot werken, vervaardigen.
KAMEN, (kaamde. heeft gekaamd), beschimmelen.
KAMENIER, v. (-s, -en), kamerjuffrouw, die haar
meesteres helpt kleeden en kappen ; volgjuffer eener
dame.
KAMENIEREN, (kamenierde, heeft gekamenierd),
eene dame helpen kappen en kleeden; als kamenier
{Herren.
KAMENIERSDIENST, m. (-en); ...WERK, o.
KAMER, v. (-s, -en), vertrek in een huis, geschikt
om in te woven of voor andere doeleinden ingericht
in deze kamer kan niet gestookt worden; gemeubileerde,
gestoffeerde kamers; hij woont op kamers, heeft eenige
kamers van een huis in huur; de /earner doen, ze
schoonmaken; zijne kamer houden, die wegens ongesteldheid niet verlaten; biljart-, loyeer-, slaapkaaeer enz., waarin men kan biljarten enz.; appelkamer,
rommelkamer, kaaskamer, enz. waarin men appelS
enz. bewaart; burgemeesterskamer, kabinet des burgemeesters op het raadhuis; —
vertrek of gebouw, waarin vergaderingen worden
gehouden over staats-, gemeente- en andere aangelegenheden: raadkamer, vertrek waar de raadsvergaderingen eener gemeente plaats vinden; vergadering eener rechtbank in raadkamer, om te beraadslagen, te beslissen of gerechtelijke handelingen to
verrichten; — vereeniging van personen, die met dit
.doel vergaderen, college: kamer van kooph,ndel en
fabrieken, in sommige gemeenten een lichaam, dat
voor de belangen van handel en nijverheid waakt ;
kamers van arbeid, college tot behartiging der belangen van den arbeid; kamers van rhetorica, rederijkerskamer; de Amsterdanzsche kamer In Liefde
Bloeiende"; rekenkamer (zie aldaar); kamer van vacantle. (recht.) gedurende, den vacantietijd van de
leden der rechterlijke macht, belast met de afdoening
der burgerlijke en handelszaken, die spoed eischen;
desolate-boeclelkamer, (oudt.) het college van commissarissen, belast met het beheer, de regeling en vereffening van insolvente boedels; (sprw.) de boel is
ace de kamer, is failliet, (fig.) is verloren; — (inz.)
het college van afgevaardigden ter Staten-Generaal :

de leden van de eerste en tweede kainer, de kamer ontbinden. Weenroepen; eene zitting der kamer bijzoonen;
het gebouw der eerste kamer heeft eene belangrYke restauratie ondergaan; —
(scheepst.) afdeeling op een schip, vgl. kroidkamer,
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eene vernau wing achter in de ziel van een geschut,
waarin de buskruitlading komt to liggen; — kamer
eener min, plaats waar het buskruit gelegd wordt,
waardoor men haar zal doen springen; — (ontl.)
holte in het menschelijk lichaam: oogkamers; de kamers van het hart, de beide holten in het onderste
gedeelte van het hart; — (waterb.) bij schutsluizen
de ruimte tusschen het beide paar sluisdeuren; —
(phot.) donkere kamer, een van binnen dof zwart geverfd houten kastje, waaraan zich aan de voorzijde
het objectief bevindt en dat van achter wordt gesloten door de geprepareerde glazen plaat. KAMERTJE, o. (-5).
KAMERAAD, m. en v. (-s, ...radon), metgezel, metgezellin, makker ; vriend, vriendin: hij en zijn kame-

raad; wacht maar, kameraad, we zullen je dat wel
betaald zetten.
KAMERAADSCHAP, o. broederschap, vriendschap;

kameraadschap drinken, door eenen dronk de vriendschap bezegelen.
KAMERAADSCHAPPELIJK, bn. bw., als kameraden,
vriendschappeAjk: kameraadschappelfjk met elkander

omgaan.
KAMERAADSCHE, v. (-n), (Zuidn.) gezellin.
KAMER AAR, m. (-5), kamerdienaar van den paus
of van eenen aartsbisschop.
KAMERARREST, o. (mil.) gedwongen verblijf op
eene kamer of in een huis; kan2erarrest hebben, tot
straf zijne kamer moeten houden; ...BAND, m.
(-en), (mil.) astragaal om een kanon, een ronde band
aan het bodemstuk der kanonnen met aan weerszijden een plat bandje; ...BASSIST, m. (-en), bijzondere baszanger van eenen vorst; ...BEHANGER, m.
(-s) ; ...BEWAARDER, m. (-s), deurwachter, huisbediende; ...BEZEM, m. (-s); ...BUKS, v. (-en), (oudt.),
achterlaadgeweer van klein kaliber met losse kamer.
die na met kruit te zijn gevuld in het geweer werd
geplaatst; ...DEIMAT, v. (-ten), (eert.) zekere Nederlandsche vlaktemaat; zie deimt; ...DEUR, v. (-en);
...DIENAAR, m. (-s, ...naren), lijfbediende van een
groot heer of vorst; ...DOEK, o. batist, fijn linnen
van Kamerijk ; zie cambrai; ...DOEKSCH, bn. van
kamerdoek.
KAMEREN, (kamerde, heeft gekamerd), kamers
laten bewonen (door eene vrouw, waarmede men
leeft); in eene kamer opsluiten: daar zaten gekamerd (opgesloten).
KAMERFLUITIST, m. (-en), bijzondere fluitspeler
van eenen vorst; ...GANG, m. stoelgang; ...GELEERDE, m. (-en), die weinig ondervinding heeft
van het praktische leven; ...GERECHT, o. (-en), eon
keizerlijk gerechtshof, in 1495 door Maximiliaan I
in Duitschland ingesteld, dat alle geschillen moest
beslissen en zoo een elude maakte aan het zoogenaamde vuistrecht, waarbij men zichzelven met geweld recht kon verschaffen, hetgeen niet zelden
aanleiding gaf tot oproerige bewegingen; ...GEWAAD, o. (...waden), dat men in huis draagt;
...GYMNASTIEK, v. geschikt om in huis to beoefenen; ...HEER, m. (-en), dienstdoende edelman
van een vorstelijk huis, chambellan; (R. K.) dienstdoend geestelijke aan het pauselijke hof, kameraar:
eervolle onderscheiding door den pans toegekend
aan verdienstelijke geestelijken ook buiten Rome:
eere-kanzerheer, geheim kanzerheer, ...HEERSCHAP, o.
waardigheid van kamerheer ; ...HUUR, v. (...huren).
KAMERIJKSDOEK, o. Zie KAMERDOEK.
KAMERJAGER, m. (-s), iem. die muizen, ratten enz.
uit de kamers daft; ...JAPON, v. (-nen), huis-, slaapjapon; ...JUIFER. v. (-s), kamenier; ...JUFFERTJE,
o. (-s), kameniertje; (toon.) soubrette; ...KAT, v (-ten),
nuffig kamermeisje ; gemainteneerd vrouwspersoon;
...KATJE, o. (-s); ...KRUID, o. zeker gewas
KAMERLID, o. (...leden), lid van eene der kamers
der Staten-Generaal.
KAMERLING, m. (-en), kameraar; de kardinaalvoorzitter der apostoEsche kamer. die met het hoog
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gezag is bekleed, terwijl de H. Stoel openstaat.
KAMERLINGSCHAP, o.
KAMERLUCHT, v.; ...MAAGD, ...MEID, v. (-en),
huts-, werkmeid; ...MEISJE, o. (-s); ...MUIL, v. (-en),
pantoffel; ...MUZIEK, v. zulke muziek, welke binnen de wanden eener gewone kamer, voor bijzondere
kringen, zonder veal orkest wordt uitgevoerd, in
tegenstelling met concertmuziek; ...PLANT, v. (-en),
die men in de kamer kan. houden; ...POT, m. (-ten),
nachtpot, nachtspiegel; ...ROK, m. (-ken), huisjapon,
nachtjapon; ...SLEUTEL, m. (-s), sleutel der kamerdeur.
KAMERSLUIS, v. (...sluizen), schutsluis.
KAMERSPEL, o. (-en), tooneelstuk v oor rederijkers;
...SPELER, m. (-s), bijzondere tooneelspeler van een
vorst; rederijker; muzikant, die zich niet op concerten laat hooren.
KAMERSPIN, v. (-nen), (nat. hist.) huisspin;
...STAARTSCHROEF, v. (...schroeven), trechter- of
vingerhoedvormig uitgeholde schroef aan het achtereinde van een geweerloop, die aan den bodem
van het zundgat voorzien is en in welker uitholling
een gedeelte van het kruid komt te liggen ; ...STOEL,
m. (-en), kinderstoel ; stilletje; ...STUK, o. (-ken),
schilderij, eene kamer of een binnenhuis voorstellende; voorwerp, dat tot het ameublement dient;
(mil.) (eert.) geschut, waarvan het bovenstuk eene
opening heeft, waarin de losse kamer wordt ingezet en door eene wig of schroef wordt bevestigd;
...TOON, m. de gewone stemming van de instrumenten, bestemd voor kamermuziek, een geheelen
toon lager dan de koortoon, of die der andere orgels; ...VERGADERING, v. (-en), bijeenkomst der
afgevaardigden; .:.VERSLAG, o. (-en), van wat in
de kamers gesproken wordt; ...VIOLIST, m. (-en),
bijzondere vioolspeler van eenen vorst; ...VOGEL,
m. (-5), huisvogel; ...WACHT, m. (-en), (mil.) een
man voor elke chambree, belast met de zorg voor
de zindelijkheid en de orde; ...WATER, o. oogwater,
dat de beide oogkamers vult; ...ZANGER, m. (-s),
...ZANGERES, v. (-sen), bijzondere zanger of zangeres van eenen vorst.
KAMFER, v. eene witte, doorschijnende en kristallijne stof met eigenaardig sterken reuk en heeten
smaak, die door destillatie met water nit den bast,
het hout, de bladeren enz. van den kamferboom
wordt verkregen; zij wordt ook kunstmatig bereid.
KAMFERACHTIG, bn. (-er. -st), als kamfer.
KAMFERBOOM, m. (-en), (plantk.) een boom, tot de
familie der laurieren behoorende, uit welks verschillende deelen, door destillatie, eene doorschijnende, vluchtige, sterk riekende, licht ontvlambare
harssoort wordt verkregen, die eene opdrogende,
bederfwerende, zweetdrijvende kracht bezit (laurus

camphora).

KAMFEREN, (kamferde, heeft gekaniferd), met kamfer bereiden of doortrekken.
KAMFERKRUID, o. (plantk.) zekere plant met sterke
kamferlucht (cainphorosma monspelica); ...LAURIER,
m. (-en), kamferboom; ...LUCHT, v. reuk van de
kamfer; ...OLIE, v. ; ...PAP, v. ; ...PIL, v. (-len);
...PLANT. v. (-en), kamferkruid ; ...PLEISTER, v. (-s),
pleister met kamfer bestreken; ...POEDER, POEIER,
o. (-s) ; ...REUK, m.; ...SPIRITUS, ...BRANDEWIJN,
m. eene oplossing van kamfer in slappen wijngeest ;
...ZUUR, o.; ...ZUURZOUT, o. (scheik.).
KAMGAREN, o. (-s), garen uit kamwol gesponnen;
de daarvan geweven stof.
KAMGAREN, bn. van kamgaren: eenkamgarenpak.
KAMGIER, m. (-en), zekere roofvogel, condor.
KAMGRAS, o. (plantk.) eene der algemeenste grassoorten in Nederland, welke op wei- en hooiland
nimmer ontbreekt en bovenden langs wegen, dijken
enz. voorkomt (cynosures cristatas).
KAMHAAR, o. haar, dat in den kam blijft zitten.
KAMHAGEDIS, v. (-sen), (nat. hist.) leguaan: eene
soort van hagedis, tot de geschubde hagedissen behoorende. welke Zuid-Amerika bewoont.

KAMHOORNIG, bn. (nat. hist.) kamhoornige insecten,
groep van bladsprietige kevers, waartoe o. a. het
vliegend hert behoort.

KAMHOUT, o. (zeew.) opvulling tusschen de slooi-knie6n, schegbord.
KAMHOUT, o. het Afrikaansche roodhout.
KAMHUISJE, o. (-s), foedraal voor eenen kam.
KAMIG, bn. (-er, -st), schimmelachtig.
KAMILBLOEM, KAMILLEBLOEM, v. (-en), bloom
der kamille; kamille; ...KNOP, m. (-pen).
KAMILLE. v. (-n), (plantk.) eene samengesteld-bloemige plant; gemeene kamille (matricaria chamomillet), de plant, welke de gewone kamille der
apotheken revert, in tegenoverstelling van de Roomsche kamille (afkomstig van de anthemis nobilis).
Van dit laatste plantengeslacht (anthemis) komett
Brie soorten in Nederland in 't wild voor: de gele,
de stinkende [ook stinkbloem, paddenbloem en koedille geheeten], en de akkerkamille; kamillebloem;
aftreksel van kamillebloemen :
meet kamille drinken; gij zit verkouden, drink

wat, kamille en viler.

KAMILLENAFTREKSEL, o. aftreksel van kamillebloemen.
KAMILLENOLIE, v. eene aetherische olie uit de
bladeren der kamille.
KAMILLEPOT, m. (-ten), pot, waarin men de kamillethee zet; ...THEE, v. aftreksel van kamillen.
KAMIZOOL, o. (...zolen), eene soort van borstrok;
vest, buis (zonder mouwen).
KAMIZOOLSKNOOP, m. (-en); ...MOUW, v. (-en);,
...VOERING, v.; ...ZAK, m. (-ken).
KAMKEVER, m. (-s), schallebijter; ...KLEED, a.
(-eren), witte dames-overrok, als ochtend- of avondkleed.
KAMKIEUWIGEN, v. mv., een groote afdeeling der
slakken, met een ademholte op den rug, waarin
een groote kamvormige kieuw en een kleinere bijkieuw (ctenobranchiata).
KAMKIEUWWORM, m. (-en), (nat. hist.) borstelworm. die nette sierlijke kokertjes uit zandkorrels,
en stukjes steen bouwt (pectinaria).
KAMKWAL, v. (-len), een klasse van altijd vrij
zwemmende enkelvoudi ge holzakdieren (ctenophorci).
KAMLAT, v. (-ten), (zeew.) eene lat onder eene ra.
KAMMACHINE, v. (-s), machine tot het kammen
van wol, inzonderheid der kortere soorten, als merinos.
KAMMEDOOS, KAMMENDOOS, v. (...doozen), kapcloos.

KAMMELING, v. de in de kam overgebleven korte
haartjes, afval bij het kammen van wol, die nog
voor lakens en lakenachtige stollen wordt gebruikt.
KAMMEN, (kamde, heeft gekamd), haren, wol ontwarren door middel van eenen kam.
KAMMENMAKER, m. (-s), die kammen maakt.
KAMMER, m., ...STER, v. (-5), die kamt.
KAMMOSSEL, v. (-en, -s), (nat. hist.) mossel met
eenen kam, tot de koplooze weekdieren behoorende,
welke zeer gezocht is om hare sierlijke en fraai
gekleurde schelp (pectinida).
KAMMOSSELDIER, o. (-en).
KAMNEUS, m. (...neuzen), (nat. hist.) eene soort,
van vledermuis.

KAMOES, KAMOESLEDER, KAMOESLEER, o.
kamuisleer. Zie aldaar.
KAMOEZEN, (kamoesde, heeft gekamoesd), tot
kamoesleer bearbeiden.
K A MOESLEDEREN, KAMOESLEEREN, bn. van.
kamoesleer.
KAMP, o. lager, legerplaats; een kamp bstrekken;
de oefeningen van het (camp bijworen, (fig.) er ontstonel
oneenigheici in het liberale kamp, in de liberale
partij; — (Ned. Ind.) wijk eener stad. waar Chineezen
en andere vreemde Oosterlingen wonen: het Chi-

neesche. Arabische /camp.

KAMP, m. (-en). afepaald veld : een kamp Weiland
die proud 7cordt b kampen geceild.

KAMP, m. strijd, g(ivecht, worsteling; zij hebben,
een

ZIC(17 , 0

(camp te , ri-ijfien, door te staan.

KAMP.
KAMP, bw. effen, gelijk; quitte

wij zij'n kamp;
kampop spelen, zonder to winnen of te verliezen; (fig.)
kamp geven, opgeven, verloren geven : hij is er de
man niet naar, om zoo spoedig kamp te geven.
KAMPAAN, v. (bouwk.) klokvaas; klokvormige
sieraden enz. [Het Fr. campaned
KAMPANJE, v. (-s), (zeew.) verdek boven de but
van een schip aan den achtersteven. Zie CAMPAGNE.
KAMPEEREN, (kampeerde, heeft gekampeerd), legeren, zich legeren : zij waren op hoogten gekampeerd.
KAMPING, v. het kampeeren.
KAMPEMENT, o. (-en), legering, legerplaats; —
(Ned. Ind.) iedere plaats waar troepen verblijven.
ook kazerne.
KAMPEN, (kampte, heeft gekampt), strijden, vechten, worstelen: tegen een viand kampen; heeft heel
wat to kampen gehad (tegen het noodlot); (fig.) wedijveren, een wedstrijd voeren: met ion. kampen om
den prijs. KAMPING, v. (-en), het kampen.
KAMPER, m., ...STER, v. (-s), vechter. strijder; (fig.)
verdediger. verdedigster.
KAMPERFOELIE, v. eene plant, met fraaie en aangenaam riekende bloemen, die tot de heesters en
tevens tot de slingerplanten behoort : wilde Pamper.
foeli (lonicera periclymenum); tuinkainperfoelie (lonicera
caprifoliu in).
• KAMPERFOELIEACHTIG, bn.; kamperfoelieachtige
gewassen, zekere snort van kruiden of heesters in
de gematigde luchtstreken van het noordelijk halfrond, caprifoliaceeen; ook wel vlierachtigen geheeten.
KAMPERFOELIEBLOEM, v. (-en), ...PLANT, v. -en),
eene plantenfamilie, welke veel overeenkomst heeft
met de meekrapplanten.
KAMPERNOELIE, v. eene soort van eetbaren paddenstoel, welke tot de natuurlijke groep der zwammen behoort.
KAMPERNOELIEBED, o. (-den), mistbed, waarop
men paddenstoelen teelt.
KAMPERNOELIESTEEN,
m. (-en), koraalspons,
zwamsteen, sponsvormige versteening.
KAMPERSTEUR, m. harde eieren met mosterd.
KAMPGEVECHT, o. (-en), kampstrijd.
KAMPHAAN, m. strijdhaan; kemphaan.
KAMPIOEN, m. (-en), (fig.) voorvechter, verdediger,
held; (sport) hij die in alle wedstrijden overwinnaar
is gebleven : hij is de kampioen van Europa op de
Lange baan; wereldkampioen. — KAMPIOENSCHAP,
o. het zijn van kampioen: om h I kampioenschap
rijden, houder van het kampioenschap.
KAMPOLIEP, v. (-en), (nat. hist.) een zoetwaterpoliep.
KAMPOP, bw. Zie KAMP.
KAMFONG, v. (-s), (Ned. Ind.) omheind erf, versameling van inlandsche woningen door paalwerk of
heggen omgeven; gehucht; buurt, wijk: in groote
steden als Batavia, Samarang enz. oindt men tusschen
of naast de Europeesche gedeelten een groot aantal
inlandsche kampongs verspreid; groote dessa's zijn in
verschillende kampongs gesplitst.
KAMPOT, m. (-ten), eigenaardige vuurhaard, waardoor de ijzeren platen verhit worden, waartusschen
men de tanden der kammen bij het handkammen
verwarmt.
KAMPPLAATS,
v. (-en), strijd-, vechtplaats;
...RECHT, 0.; ...RECHTER, m. (-s), rechter, opziener en prijsuitdeeler bij de oude worstelstrijden;
...SPEL, o. (-en), als spel ondernomen kampstrijd
om een uitgeloofden prijs; rn. (-en), waarin
twee partijen om een bepaald doel de zege trachten
to verkrijgen; m. (-s), vechter, strijder,
worstelaar; (fig.) verdediger . ...VECHTSTER, v. (-s).
KAMRAD, o. (-eren), rad of' wiel met kammen, die
in een rondsel grijpen.
KAMROL, v. (-len). Zie afnemer.
KAMSCHELP, v. (-en), (nat. hist.) kammossel; langs
ooze kust voorkomende arkschelp (pectunculus glycimeris).
KAMSCHELPDIER, o. (-en), (nat. hist.) kammosseldier.
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KAMSEL, o. kamhaar.
KAMSLAGER, m. (-s), vervaardiger van wolkammen.
KAMSP1ER, v. (-en), (ontl.) schaamdeelspier.
KAMSTEEN, m. (-en), (nat. hist.) versteende kam-

mossel.
KAMSTER, v, (-ren), (nat. hist.) een stekelhuidig
straaldier; de oranjekamster.
KAMTANG, v. (-en), zeker werktuig der kaarders.
KAMUIS, bn. plat, platgedrukt (van den neus).
KAMUIS, KAMUISLEDER, KAMUISLEER, o. zwart
geverfd gemzenleer of geitenleer.
KAMUISNEUS, m. (...neuzen), platgedrukte neus.
en v. die zulk een neus heeft.
KAMVIJL, v. (-en), een werktuig om kamtanden of
.
to ronden.
K AMVORMIG, bn. (plantk.) met zeer smalle, dicht
opeenstaande slippen: kamvormige bladeren.
KAMWIEL, o. (-en), kamrad.
KAMWOL, v. (in tegenst. met kaardwol), dienende
tot vervaardiging van gladde of effen wollen stoffen, waarbij de draden van het weefsel door geen
viltdekking verborgen worden (merinos enz.) en tot,
vervaardiging van wollen breigarens.
KAN, v. (-nen), een cilindervormig of zich in het
midden buikvormig verwijdend vaatwerk voor vloeistoffen (van metaal: good, zilver, tin, koper enz.,
van porselein, steen, aardewerk of hout) : gene kanmet melk ; nit de kan drinken; eene kan (kruik) bier;
(fig.) de kan aanspreken, (sterken drank) drinken; te
diep in de Pan kijken, te veel drinken; lief hebber
van de Pan (van drinken) zfjn; (sprw.) wie het onderste
nit de Lan nil hebben, dien valt het lid (d. i. deksel'
op den netts, wie te begeerig is krijgt niets, of: dien
berouwt het; als het bier (de 'win) is in den man,
clan, is de wfjsheid in de kan, een beschonkene weet
Met AN-at hij zwijgen of laten moet; do tulle Pan loopt
over, een dronkaard kletst veel; — (scherts.) wie geen
kan heeft, moet de leer gebritiken (ook : set de kan neer
en neon de leer), tot iem., die zest iets niet te kunnen, em hem aan te manen het te leeren; — inhouds11100 van een
maat voor vochten; eene Ned. kan,
Ned. vat = 1 Ned. kop = 1 kub. palm inhoud), liter
KANNETJE,
bessen.
(kop)
eene
kan
?cijn,
eene
Pan
(L);
o. (-5), kleine Kan.
pljp, buis: de kanalen in
KANAAL, o.
stooinketels; rookkanaal ; (ontl.) buisvormig orgaan,
waardoor zich vloeistoffen of vaste stollen een weg
gracht, gegraven waterleibanen : darmkanaa/,
ding: beide rivieren zijn door een kanaal verbonden;
het kanaal van Voorne; eene zeeengte in bet groot:
het Noorder-kanaal; het Zuider- of St. George-kanaal;
inz. de zeeengte tusschen Frankrijk en Engeland:
in het Kanaal hebben jaarlijks vele aanvaringen
plants; — (fig.) bron, oorsprong: uit welk kanaal hebt
gij datii van waar hebt gij dat gekregen of vernomen? ik heb het uit een goed kanaal, uit eene goede
bron; weg, middel: langs dit kanaal werd het (dit
nieuws) • verspreid; hij heeft overal zijne kanalen,
zijne middelen om iets to verkoopen of to verzenden, zijne de'bouche's; door ieniands kanaal, huip. —
KANAALTJE, o. (-s).
KANAALBRUG, v. (-gen), brug over een kanaal:
...HOOFD, o. (-en), steenen beer; ...RIF, o. (-fer)
koraalrif, door een kanaal van de kust gescheiden;
...SCHUIF, v. (...schuiven), (mach.) roosterschuif met
een doorloopend kanaal tusschen de twee sluitvakken ; ...SLUTS, v. (...sluizen), sluis in een kanaal;
...VISSCHER, m. (-s), eene soort van vaartuig, waarmede de visschers in het Kanaal visschen.
KANALISATIE, v. de aanleg of het graven van
kanalen: het bevaarbaar maken van rivieren door
kanalen.
KANALISEEREN, (kanaliseerde, heeft gekanaliseerd),,bevaarbaar maken door kanalen: eene rivier
kanaliseeren; van kanalen voorzien: men heeft voorgesteld deze heidestreek te kanaliseeren, ten einde haar
zoodoende vruchtbaar te maken.
KANALJE, o. gemeen yolk, gepeupel, janhagel: de
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m
politie heeft heel wat met het kanalje to stellen; —
en v. (-s), gemeen, laag persoon: een kanalje van een
wiff; een vischwjf, met haars geloke in krakeel, zal
deze een kanalje, een karonje en hare woning een kavalje schelden; die kanaljes van jongens hebben den
heelen boel afgebroken.
KANALJEACHTIG, bn. bw. (-er, -st), laag, gemeen:

zich kanaljeachtig aanstellen.
KANARIE, m. (-s). KANARIEVOGEL, m. (-8), zeker
bekend geel vogeltje van de Kanarische eilanden,
tot de orde der muschachtige of zingvogels behoorende (fringilla canaria). KANARIETJE, o. (-s).
KANARIEBOOM, m. (-en), een olie- en harsrijke
boom op de Molukken, uit welks nootvormige
vruchten men een smakelijk amandelbrood, bangea
geheeten, bereidt (canarium).
KANARIEGRASSEN, o. my. (plantk.) eene groep of
onderfamilie der grassen, waartoe behoort het
KANARIEGRAS, o. gewoon kanariegras, de moeder
van het kanariezaad (phaluris canariensis) ; rietachtig
kanariegras, ook e'e'nhalm en rietgras geheeten (phalaris arundinacea). Eene verscheidenheid van dit
laatste, met witgestreepte bladeren, in tuinen voorkomende, is het lintgras of Engelsch gras.
KANARIEKOOI, v. (-en), kooi voor kanarievogels.
KANARIEKOOITJE, o. (-5).
KANARIEOLIE, v. olie uit kanariezaad.
KANARIESEK, v. KANARIEWIJN, m. een zoete,
krachtige wijn van de Kanarische eilanden, eene
soort van Madera-wijn; (spott.) water.
KANARIESUIKER, v. zekere suiker van de Kanarische eilanden.
KANARIEVLUCHT, v. (-en), vogeltil voor kanaries.
KANARIEZAAD, o. als stofn.; my. (...zaden), in de
beteekenis van soorten van kanariezaad; wit vogeltjeszaad; klein kanariezaad; groot kanariezaad of
Fransch kanariezaad. Zie KANARIEGRAS.
KANASSER, m. (-s). KANASTER, m. (-s). Zie KNASTER.
KANDEEL, v. warme drank, bereid uit melk of
wijn met dooiers van eieren, suiker en kaneel (inz.
voor jonge kraamvrouwen).
KANDEELDAG, m. (-en). (Zuidn.) dag die volgt op
een of ander feest (kermis, huwelijksfeest enz.) en
waarop men een vreugdemaal geeft; ...KOM, v.
(-men), ...POT, rn. (-ten), wijde ondiepe kom of pot,
waarin men kandeel maakt; o. (...malen),
vreugdemaal naar aanleiding van de geboorte of bij
den doop van een kind; m. kandeel.
KANDELAAR, m. (...laren, -s), kaars of lichtdrager;
(fig., godg.) glorie, luister der kerk ; het licht stoat op
den kandelaar, de waarheid blinkt overal uit; (sprw.)

om den wille van het smeer likt de kat den kandeleer,

wanneer iem. ons vriendschap bewijst om eigen
voordeel; — rol of spil van een kaapstander. KANDELAARTJE, o. (-s).
KANDELAARSDOPJE, ...HOEDJE, o. (-s).
KANDELAARSPIJP, o. (-s).
KANDELAREN, (kandelaarde. heeft gekandelaard),
de takken van een ouden of ziekelijken Loom of
heester zoo korten. dat er slechts een klein gedeelte.
van een tot twee vingers lengte, overblijft, dat opnieuw uitschiet.
KANDELISEEREN. (het kandeliseerde, is gekandeliseerd). kristalliseeren.
KANDIJ. v. gekristalliseerde suiker, gewoonlijk
klonties geheeten.
KANDIJGRUIS, o. klontjesgruis: ...POT, m. (-ten),
waarin de suiker kristalliseert ; ...SIROOP. STRO(jp,
v. witte siroop; v. (...stoven), oven, waarin

de suiker gesmolten en tot kandij gekristalliseerd
worth: ...SUIKER, v. kandij: ...VAT, 0. (-en).
KANEEL, o. v. binnenbast van den kaneelboom,
eene b .kende aromatische zelfstandigheid. die haren
eigenaardig aang.nainen gear en sneak aan de in
iiaar bevatte kaneelolie to danken heeft:
kaneel; elk :qr.:it et• aan
--cherts-) rte were7,1 is een
∎

nii-t reel.

KANKERBLOEMPJE.
KANEELAPPEL, m. (-s, -en), de vrucht van den
Amerikaanschen flesscheboom; een appel met een

kaneelgeur.
KANEELBAST, v. bast van den kaneelboom;
...BLOEM, v. (-en); ...BLOESEM, m. (-5); ...BOOM,
m. (-en), een boom, uit Ceylon afkomstig, doch thans
op Java overgebracht, welks tweede of binnenbast
het welbekende verwarmende kaneel is (laurus cin-

namomum).
KANEELBRUIN, bn. bruin als kaneel; — o. de ka-

neelbruine kleur.
KANEELFRAMBOOS, v. (...bozen), sierstruik uit
Noord-Amerika, met groote, welriekende bloemen

(rubus odoratus).
KANEELGEUR, m.; ...HOUT, o.
KANEELIG, bn. bw. als kaneel: dit smaakt ka-

neelig.
KANEELKLEUR, v. kaneelbruine kleur.
KANEELKLEURIG, bn. de kaneelkleur hebbende.
KANEELKOEKJE, o. (-s), uit met kaneel vermengd

deeg gebakken; ...KOFF1E, v. zie boerenkoffte,
...KOST, m. zekere vogelspijs (lokaas).
KANEELLAURIER, m. (-en), kaneelboom;
v. zekere likeur als voorbehoedmiddel tegen cholera
aanbevolen; ...OLIE, v. eene welriekende olie, die
uit kaneelbast en kaneelbloemen wordt gewonnen.
KANEELPEER, v. (...peren), eene kleine suikerpeer.
KANEELPIJP, v. (-en), tot pijpje samengerolde kaneel;
...REUK, m.; ...ROOS, v. (...rozen), eene soort van
kaneelgeurige roos; ...SIGAAR, v. (...garen), sigaar,
waarvan het dekblad met kaneel doortrokken is;
...SMAAK, m.; ...SUIKER, v. kristalliseerbare uit
de kaneel getrokken zelfstandigheid; ...STEEN, m.
(-en), naar den hyacint gelijkend olijfgroen of bruin
edelgesteente; ...STOK, m. (-ken); ...STOKJE, o. (-s),
kaneelpijp; ...VOER, o. mengsel van kaneel, suiker
en reigermerg; ...WAFEL, v. (-s, -en), met kaneel
er in; ...WATER, o. op kaneel getrokken; ...WIJN,
m. met kaneel vermengd, hipocras; ...ZUUR, o. eene
fraai kristalliseerende zelfstandigheid, die in verschillende harsen en balsems gevonden wordt.
KANEFAS, o. als stofn.; (-sen), in de beteekenis
van : soorten van kanefas : zekere katoenen stof;
ruw lijnwaad, dat veel tot voering wordt gebruikt;
— mv. (-sen), eerste ontwerp, schets.
KANEN, v. my. Zie KAAN, 2e art.
KARENBROOD, o. brood, waarin kanen gebakken
zijn; (als voorwerpsn. mv. -en); ...KOEK, v. koek,
waarin kanen zijn gebakken; (als voorwerpsn.
m. -en).
KANGOEROE, v. (-s), (nat. hist.) springhaas, zeker
buideldier, met zeer korte voor- en zeer lange achterpooten en een zeer grooten staart, dat op NieuwHolland en ook op Tasmania en Nieuw-Guinea
s, v
N i mt.
v oKoAr w
(-sen), mand of korf, waarin visch wordt
bewaard en die met een deksel wordt gesloten;
(gew.) zekere mand voor verschillende doeleinden,

(scherts.) lichaam.
KANJER, no. (-s), iets dat groot is in zijn soort,
kokkerd : een kanjer ran een appel.
KANKER, in. eene woekervorinsel of gezwel op

eerie of andere plants van het lichaam, dat zich
voedt ten koste van de weefsels, waarin het ontstaat en die het vernietigt: echte /canker is ongeneeslijk; (ook) zekere ziekte van planten of boomen: clrie
der geplante booinen Wden aan kanker; zie ook ucuedappelziekte; — (fig.) een moreel kwaad, dat als kanker voortwoedt en ongeneeselijk is, een groot ongeneeselijk kwaad: interest is een inrretende kanker,
zoo bij nacht dag; de jenerer is de kanker onzer
lagere •olksklassen, is een volkskanker.
KANKERACHTIG. ha. (-er, -st), als van kanker: een
kanke•achhig gezteel.
KANKERBLOEM, v. (-en), de gemeene klaproos, ook
wel kournreee, koornheul en kollebloem geheeten:
(gew.) paardenbloeni; rupsenlcruid: bloernriet.
KANKERBLOEMPJE, o. (-s), tgew.) blaartrekkende

KANKERBLOEMPJE.
boterbloem, ook jeukkruid, waterhanepoot

-

KANT.
en kikker-

bloem geheeten.
KANKEREN, (het kankerde, is gekankerd), weg-,
invreten (door den kanker), (fig.) zich verspreiden
(van kwaad).
KANKERGEZWEL, o.
gezwel op het liciaaam
door kanker ontstaan.
KANKERKRUID, o. schorpioenkruid.
KANNEBERG, v. (plantk.) eene soort van boschbes :
eene moerasplant, waaraan eerie eetbare roode bes
groeit (vaccinium oxycoccus).
KANNEGELUK, o. onderste uit de kan, staartje.
[Vroeger l'honneur qu'on a de boire le pr e m i e r trait
du pot).
KANNEKENSKRUID, o. eene plant in Indi6 (vooral
.op Borneo) en Madagascar. Avelker breede bladstengels aan de spits in eene holte helder water bevatten (nepenthes).
KANNELID, o. [woordelijk: kannedeksel], (het mv.
.niet gebruikelijk), vast deksel eener kruik of kan.
KANNENGIETER, m. (-5), (fig.) politieke kannengieter,
[elders: politieke tinnegieter], iem. die zonder voldoende kennis over aller]ei staatkundige aangelegenheden zijn oordeel welt.
KANNEWASSCHER. m. (-5), ruig werktuigje, om
kannen of flesschen van binnen te wasschen.
KANNEWASSCHER, m. (-s), (plantk.) paardestaart,
- veegkruid, schaafkruid : eene bedekt bloeiende
plant; — een der volksnamen van de Wilde kaardebol; (ook) van de lischdodden of duikelaars.
KANNIBAAL, m. menscheneter, anthropophaag.
KANO, v. (-'s), Indiaansch bootje, schuitje van
boomschors.
KANOETVOGEL, m. (-s), eene grauwe leeuwerikensnip, een Noordsche strandlooper (tringa canatus).
KANON, o. (-nen), grof stuk geschut: een kanon
laden, afvuren: een getrokken, een glad kanon (zie
g(-trokken en glad); een 'canon vernagelen; als verzanielnaam: het geschut: buiten het lereik van het
kanon; — nu moeten de kanonnen beslissen, de oorlog
sal het uitmaken; — als de kanonnen spreken, in
-tAjd van oorlog. KANONNETJE, o. (-5).
KANON, m. (-s), zie CANON.
KANONBANK, v. (-en), eene verhooging, welke dient

om van daar met kanonnen en houwitsers over de
borstwering te schieten; ...BEDDING, v. (-en), zie
geschutbedding; ...BOOR, v. (...boren), geschutboor;
...FRIES, v. (...friezen), ringband aan den mond der
kanonnen; ...GEBULDER, o.; ...KELDER, m. (-5),
kazemat; ...METAAL, o. geschutbrons;
m. (-s), werktuig ter bepaling van het geschutkaliber.
KANONNADE, v. (-s), beschieting met kanon, hevig
en aanhoudend geschutvuur.
KANONNEERBOOT, v. (-en), snelvarend oorlogsvaartuig van geringen diepgang met den zwaar
stuk geschut en dienende tot kustverdediging;
...BRIK, v. (-ken); ...GALJOOT, v. (...joten), eene
soort van oorlogsvaartuig; ...SLOEP, v. (-en), (veroud.)
een klein met een of twee kanonnen bewapend
vaartuig.
KANONNEEREN, (kanonneerde, heeft gekanonneerd),

met kanonnen beschieten, bombardeeren. KANONNEERING, v. (-en), het kanonneeren.
KANONNENKOORTS, v. (-en), (in den oorlog) koorts
van benauwdheid: hfj heeft de kanonno'z.koorts, hij is
zulk een held, dat hij de koorts krijgt, als men te
veld zal gaan.
KANONNIER, m. (-s), die het geschut bedient; artillerist. KANONNIERSKAZERNE, v. (-n).
KANONPATROONTASCH, v. (...tasschen), eene
leeren tasch met overslaande klep, waarin men de
patronen van den voorwagen naar de affuiten brengt.
KANONREEP, m. (-en), touw tot voorttrekking van
het kanon.
KANONSBAL, m. (-len), kanonskogel;
(-s),
o. grof kruit.
KANONSCHOT, o. (-en); ...SPIJS, v. kanonmetaal;
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...STELLING, v. (-en), geschutstelling;
V U ukt, o.;
...WAGEN, m. (-s), wagen tot vervoer van battengeschut.
KANS, v. (-en), (eig.) worp bij het dobbelspel: eene
kans wagen, zijn geluk beproeven; — wisselvalligheid, geval, mogelijkheid, waarschijnlijkheid: de kansen der fortuin; zich op alle kansen wapenen, zich op
alle mogelijkheden voorbereiden; de kansen berekenen; ik zie geene kans om hem to redden; ik zie er
kans op (toe), ik acht het mogelijk; hij heeft kans
spoedig arm te zYn, hij loopt gevaar daartoe, de
mogelijkheid bestaat; — gelegenheid, uitzicht, gegronde hoop op goed geluk: goede, slechte kans hebben; de kans opgecen, de gelegenheid laten voorbljgaan; de leans stoat slecht, schoon, de gelegenheid is
ongunstig, gunstig; — gunstige gelegenheid, gunstig,
geschikt oogenblik : zone kans waarnemen, van eene
gunstige gelegenheid gebruik maken; de kans is verkeken, is voorbij, het gunstige oogenblik is er niet
meer; hij heeft de kans laten voorbijgaan. KANSJE,
o. (-s).
KANSBILJET, o. (-ten), (vroeger tot de uitgestelde
schuld der _Nederl. behoorende); ...BORD, o. (-en).
KANSEL, m. (-s), preek-, predikstoel : van den kansel,
aflezen (verkondigen): den kansel is hem ontzegd. hij
mag niet meer prediken; hij heeft aanleg voor den
kansel, er steekt een dominee in hem; — (fig.) de
kerk, het priesterschap : den kansel voor het zwaard

verzvisselen; de waardigheid van den kansel ophouden.
KANSELARIJ, v. (-en), griffie, kantoor (van regeeringsmachten, gezantschappen of consulaten); de
kanselarij van het (gerechts)hof; de kanselarij eener

riciclerorde.
KANSELARIJSTIJL, m.; ...TAAL, v. officieele stijl

en taal.
KANSELIER, m. (-s, -en), opzichter, hoofd eener
kanselarij, uitvaardiger van regeeringsoorkonden;

kanselier eener ridderorde; kanselier van de schatkist,
minister van financin (in Engeland); aartskanselier.
zekere Avaardigheid in het vroegere Duitsche Rijk
en in het eerste Fransche keizerrijk; staatskanselier,
eerste minister (in Rusland) ; rijkskanselier, de eerste
staatsdienaar in Duitschland (ook in Oostenrijk en
Rusland). Zie ook grootkanselier.
KANSELREDE, v. (-n), preek, predicatie.
KANSELREDENAAR, m. (-s), prediker.
KANSELSTIJL, m., ...T.AAL, v., ...UITDRUKKING,

v. (-en), stijl, taal of uitdrukking, zooals men op
den kansel bezigt.
KANSELWELSPREKENDHEID, v. eigenaardige wijze
van inkleeding en voordracht eener kanselrede.
KANSREKENING, v. (-en), (wisk.) -waarschijnlijkheidsleer; ...SPEL, o. (-en), hazardspel; ...SPELER,
m. (-5), hazardspeler.
KANT, m. (-en), scherpe rand, rand : de scherpe
kanten van iets afnemen, bijv. van planken, (fig.) iets
(bijv. een verslag) minder stootend maken, verzachten; hfj heeft zijn hoofd gestooten tegen den kant van
de tafel; (fig.) het vaatje, het glaasje op zfin kant zetten, het ledig maken, ledig drinkers; — smalle strook
aan of langs de grens van eenig vlak : aanteekeningen op den kant der bladzfjden maken; hi,* zit aan den
kant van het water; het schip ligt bij den kant,
den
never; (fig.) op 't kantje af, langs 't kantje heen, ternauwernood: h is door zijn examen gekomen, doch
het was maar langs 't kantje heen, het had niet veel
over; — daar is een kantje van aan, daar is wel lets
van waar; — (sprw.) dat raakt kant noch wal, dat lijkt
er niet op, dat is glad verkeerd; — van den kant (of
wal) in de sloot helpen, in nog slechtere conditie
brengen; —
de smalle zijvlakte van iets: deze steen moet op

zijn kant ingemetseld warden; iets op zfjn kant zetten,
overeind zetten; — dat staat op zijn kant, dat is
twijfelachtig; — het is een stuivertje op zfjn kant, het
is toevallig, gelukkig; — hij zet de schfjven op zijn
kant, hij pot, hij legt over; — een kant brood, eene
homp brood; —
51

KANT.

KANTOOR.

zjjvlak, zijde: de schuine kant; rechter- en linkerleant, voor- en achterkant, binnen- en buitenkant; de
goede, de verkeerde kant eener stof; aan dezen kant;
hjj is wat doof aan eenen kant; men kan er van twee
kanten inkomen; iets van alle kanten bezien, van alle

KANTEN, bn. van kant : een kanten kraagje.
KANTENDOOS, v. (...dooden), eene doos, waarir
men kant bergt; met de kantendoos gaan, kant aan,
de huizen verkoopen.
KANTENGAREN, o. garen om kant van to maken_
KANTENKLAUW, m. (-en), een soort van bankschroef, waarin de to bewerken voorwerpen scheef
komen to staan, zoodat men daaraan schuine karatvlakken kan vijlen.
KANTERKAAS, v. (...kazen), komijnekaas.
KANTERSTOK, m. (-ken), (zeew.) helmstok.
KANTHOUT, o. (-en), gezaagde balken, platen en.
krommers.
KANTHOUT, o. (plantk.) een zonderlinge struik
van Jamaica, Guiana on St.-Domingo, welks bast
naar kant of gaas gelijkt.
KANTHOUWEN, (kanthouwde, heeft gekanthouwd),
met scherpe zijden, good vierkant houwen.
KANTHOUWER, m. (-5), workman, die kanthouwt.
KANTIG, bn. bw. (-er, -st), hoekig, scherp behouwen; (fig.) zijn karakter, zone persoonlokheid was te
kantig (te hoekig, to scherp), om zich vele vrienden
te maken; fustig (van wijn), vaatsch; beschimmeld;
korstig. KANTIGHEID, v.
KANTJE, o. (-5), kleine zijde of rand; zeer small&
kant; (fig.) men most van ziln kantje blUven, men
mag hem niet aanraken, men mag hem niet te na
komen; hij kan zijn kantje keeren, hij is berekend
voor zijn taak; hij is gegoed; het zal op zijn kantje
staan (zie KANT, le art.) ; — kleine kant (zie KANT,
2e art.)
KANTJE, o. (-s), (haringv.) vaatje, dat ongeveer
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zijden beschouwen, het voor en tegen wikken; —
(fig.) dat mes snfjdt aan twee kanten, hiermee behaalt
hij dubbel voordeel; — van welken kant komt de
wind ? uit welken hoek; — hij is den kant van Belgic
opgegaan, in de richting van Belgic gegaan; — daar
is geen rechte kant aan, van iets dat moeilijk te bewerken is; — hij is aan den zuinigen kant, vrij zuinig; —
eene plaats, die van den gewonen weg afligt en
zich daardoor aan onze waarneming min of meer
onttrekt: aan (den) kant, op zijde, uit den weg: zet
die leege flesschen wat aan kant; — eene zaak aan
kant doen of zetten, ze van de hand doen, er mede
uitscheiden; — kom, jongen, speelgoed aan den kant
(opgeruimd) en aan het work ! — het werk aan kant
maken, gedaan maken; — is de kamer aan (den) kant?
in orde gebracht? is alles opgeruimd ? — haring in
't land, de dokter aan kant, als de haring er is kunnen do dokters wel wegblijven; —
iem. van kant helpen, om het levee brengen; zich
van kant maken, zich uit den weg maken, zich
verwijderen, vluchten, (fig.) zich dooden; van kant
raken, sterven.
KANT, v. (-en), fijn, licht weefsel met opengewerkte bloemen of teekeningen, dat tot versiering
van randen en boorden dient Mechelsche. Brusselsche

kant; kant van Alencon; met kant afzetten, ombooren nageden; kant dichten, stoppen, naaien; echte
maakte, valsche kanten.
KANT, bn. (timm., steenh.) scherpzijdig, met scherpe

kanten: kant zagen; kant houwen; — (zeew.) gespannen: de zeilen kant zetten; (zegsw.) zet je zeil kant,
(tot een dronkaard) houd je roer recht; — zich kant
zetten, zich scherp of schrap zetten; — (van wijn)
fustig: die wijn smaakt kantig; — gereed, ter zijde,
opgeruimd: alles is kant en klaar; — (gew.) net,
zindelijk, schoon: een kant wiff; (ook) flunk, groot,
een kante portie.
KANTALOEP,
KANTBEITEL,

v. (-en). Zie KANTELOEP.
m. (-5), steenhouwersbeitel; een bei-

tel, waarvan de egge aan de dikte-zijde is aange-

bracht en die dient tot het inhakken van smalle
gaten (bijv. in de ringhouten van deuren en ramen).
KANTBOORDSEL, o. (-s), rand, zoom van kant.
KANTEBOOM, m. (-en), eene Westindische daphne.
plant.
KANTEEL, m. (-en), getand metselwerk op oude
stads- en burchtmuren; schietgat, opening in de
vestingmuren om er de tromp van 't geweer door
te steken en op den vijand to schieten.
KANTEELEN, (kanteelde, heeft gekanteeld), uittanden, uitkepen, kerven, van kanteelingen voorzien; (munt.) randen.
KANTEELIG, bn. bw. in den vorm van een kanteel;
(wapenk.) kanteelig gedeeld, doorsneden.
KANTEELING, v. (-en). Zie KANTEEL.
KANTELAAF. v. (...laven), (bouwk.) de dagzijde van
het vooruitstekende muurwerk om een kozijn.
KANTELEN, (kantelde, heeft en is gekanteld), omkeeren, wenden : eenen steen kantelen; op zijde vallen: gij behoeft niet bang te zijn, dat de boot zal kantelen. KANTELING, v. omkeering, het op zijde wenden of vallen.
KANTELHAAK, m. (...haken), een groote haak met
daaraan vastgesmeed oog, waardoor een staak gestoken wordt en die men gebruikt om balken te
kantelen.
KANTELOEP, v. (-en), een meloen met uitstekende
zijden en knobbels, de knobbel- of wratmeloen (cu-

620 stuks haring bevat.
KANTJES, bw. netjes, lief: zU gaat kantjes gekleed.
KANTKLOPPER, m. (-s), ...KLOPSTER, v. (-s), kant--

worker, -werkster.
KANTKOEK, v. als stofn, m. (-en), als voorwerps
naam.

KANTKOOPER, m. (-s), ...KOOPSTER, v. (-s), handolaar, handelaarster in kanten.
KANTKUSSEN, o.

(-s), een kussen der kantwerk

sters.

KANTNAALD, v. (-en), fijne naald tot vervaardiging

van kanten dienende.
KANTON, o. (-s), afdeeling (van grondgebied), onderdeel van een arrondissement; (in Zwitserlandj provincie; (wapenk.) schildhoek.
KANTONGERECHT, o. (-en), laagste der bestaando
rechtscolleges, waarvoor burgerlijke zaken van goring belang en politie-overtredingen worden gebracht.
KANTONNAAL, bn. tot een kanton behoorende;
de kantonnale raacl (in Zwitserland).
KANTONNEEREN, (kantonneerde, heeft gekantonneerd), de troepen in verscheidene bijeengelegene
dorpen en steden verdeelen en aldaar inlegeren, om
to gemakkelijker hun onderhoud to vinden vOOr
't openen van een veldtocht of bij 't naderen van

den winter.

KANTONNEMENT, o. (-en), plaats, waar militairen

gelegerd zijn.

KANTONRECHTER, m. (-s), rechter voor een kantongerecht.
KANTOOR, o. (...toren), vertrek, kamer, waar een
koopman on zijne schrijvers, waar bestuurders, ontvangers, notarissen enz. hunne werkzaamheden
verrichten: mijnheer is op zUrr, kantoor; hetkantoor is
geopend van 9 tot 12 uur; (fig.) doze notaris heeft
een zeer druk kantoor, heeft zeer veal to doen; handelshuis, firma: dat is een der voornaamste kantoren
in de stad; factorij, nederzetting (van den handell:

KANTEN, (kantte, heeft gekant), kant maken of
houwen: een steen kanten. Lich kanten tegen, zich
verzetten tegen: hij was de eenige, die zich teyen clove

de Xederlanders hebben 11 kantoren ter kuste von
Guinea; (fig.) ik ben nog niet op min kantoor. ik ben
nog niet gereed, nog niet in orde; hij is clear op
zijn kantoor, in zijn element, naar zijn zin: hij is
aan het verkeerde kantoor, hij is, waar hij niet wezen
moot, waar men hem niet kan helpen; zij zit op
ho , o kantoor, is aan bet briefschrijven. KANTOOR.

verctncieringen kantte.

TJE, o. (-s).

eumus melo cantalupa).

KAPELMEESTER.

KANTOORALMANAK.
KANTOORALMANAK,

m. (-ken); ...BEDIENDE, m.

(-n), schrijver, klerk; ...BEHOEFTEN, v. my. al wat
tot het schrijven (op een kantoor) noodig is; ...BOEK,
o. (-en); ...CHEF, m. (-s), hoofd van het kantoor.
KANTOORHAND, v. fraaie schrijfhand.
KANTOORINKT, m. zeer goede schrijfinkt; ...JONGEN, m. (-s), loopjongen van een kantoor; ...KAMER,
v. (-s); ...KLERK, m. (-en), kantoorschrijver ; ...KLOK,
v. I-ken) ; ...KNECHT, m. (-s, -en); ...KRUK, v. (-ken);
...LESSENAAR, m. (-s); ...LOKAAL, o. (...kalen);
...LOOPER, m. (-s); ...PEN, v. (-nen), eene goede
soort van pennen, groote schacht; ...PERS, v. (-en),
kopi6er-machine; ...SCHEL, v. (-len), schel, die alleen
naar het kantoor gaat; ...SCHRIJVER, m. (-5);
o. (...uren), uur, waarop men op het kantoor is, kantoor houdt; ...WERK, o (-en); ...WERK
ZAAMHEDEN, v. my.
KANTRECHTEN, (kantrechtte, heeft gekantrecht),
(timm.) de kanten (van planken) hacks afzagen.
KANTSCHEUR, v. (-en), zeker gebrek in timmerhout; ...SCHOP, m. (-pen), eene soort van schop, om
den kant van gegraven kuHen juist of te steken.
KANTSCHUIF, v. (...schuiven), (bij vleugeldeuren),
eene schuif die, gelijk met het hout, in de dikte der
deur wordt ingelaten.
KANTSHAAK, KANTHAAK, m. (...haken), dreg;
ijzeren haak, om zware lichanien, die men kantelen
wil, aan een anderen kant aan to grijpen, vgi. balkhaak; (fig., gemeenz.) iem. bij ztjn kantshaken grijpen,
hem aanpakken.
KANTSTEEK, m. (...steken), steek om kant to
stoppen, te naaien; (naaist.) randstop, in tegenstelling met hoekstop.
KANTSTEEN, m. (-en), hoeksteen; (ook) steenen,
die ter gelijkmaking van metsellagen dienen; (olieslag.) de loopende steep in een oliemolen, looper.
KANTSTOPSTER, v. (-s), die kanten stopt.
KANTTEEKENAAR. m. (-s), iem. die kantteekeningen maakt; (zogsw.. daarover zijn de kantteekenaars
het niet eens, de geleerden verschillen er over in
meening.
KANTTEEKENING, v. (-en), aanteekening op de zijde
van een blad: bijbel met kantteekeningen; een Cicero
met kantteekeningen van....
KANTVISSCHERIJ, v. het vangen van platvisschen
in het zachte jaargetijde dicht langs de kust door
middel van schrobnetten, ook zomer- on schrobnetvisschery geheeten.
KANTVRUCHT, v. (-en), (plantk.) zekere vlinderbloemige plant; gemeene ka ntvrucht, de eenige soort,
welke in Nederland gevonden wordt (tetragonolobus
siliquosus); — de grootbloemige kantvrucht, de kleinbloemige kantvrucht, (specularia speculum en hybrida),
twee planten, tot de klokjesachtigen behoorende.
KANTWERK, o. (-en), werk in of van kant.
KANTWERKER, m. (-s), ...STER, v. (-s), die kant
maakt.
KANTWERKSCHOOL, v. (...scholen), school of inrichting, waar meisjes het kantwerken of speldenwerken leeren.
KANTZAAD, o. (plantk.) het zoetbladige kantzaad,
eene vlinderbloemige plant, die in bergachtige streken on ook in de omstreken van Nijmegen voorkomt (astragalus glycyphyllos).
KANTZUIL, v. (-en), driehoekige zuil; (nat.) prisma.
KANTZUILVRUCHT, v. (-en), (plantk.) het spiegelvormend klokje, ook vrouwenspiegel geheeten.
KANUNNIK, m. (-en), (R.-K.) een koor-, dom- of
stiftsheer; een wereldlijk geestelijke, die deel
maakt van het kapittel, of ook die eene prove of
prebende bezit; reguliere kanunniken, kloosterlijk
samenlevende kanunniken, in tegenstelling met wie
de andere dan seculiere kanunniken heeten. KANUNNIKES, v. (-seri).
KANUNNIKDIJ, v. (-en), eene stichtsplaats, domheersplaats.
KANUNNIKENBANK, v. (-en); ...PLAATS, v. (-en),
domheerschap.
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porceleinaarde, ontstaan uit de verweering van veldspaathsoorten.
KAP, v. (-pen), hoofddeksel, inz. van vrouwen en
van kloosterlingen; Noordhollandsche, Friesche kap;
KAOLIN,

zjj heeft hare kap afgezet; hare kinderen dragen in de
week (lirmen, katoenen) kappen, alleen des Zondags

(kanten, tullen) mutsen; de kap eener (monniks)po; —
(sprw.) iem. de kap sullen, hem om den tuin leiden,
foppen; de kap trekken, iem. eene poets spelen, (ook)
stout zijn (van kinderen); (iem.) de kap verzetten, hem
den mantel vegen, doorhalen, berispen; ze zitten
alien op zone kap, zij hebben 't allen op hem gemunt, hij heeft van alien to lijden; hij zal op zone
kap hebben, hij zal er van lusten, hij zal er van hebben; 't komt al op mine kap, ik krijg van alles de
schuld, 't wordt alles aan mij geweten; kap en keuvel verliezen, verteren, wagen, alles wat men bezit;
(oudt.) in de kap gaan, trouwen (van vrouwen);
kloostergelofte
—dekap nemn,zichndekapstekn,
doen; de kap op den tuin (de hage) hangen of over de
haag smijten, den monnikenstand verlaten, (ook) een
beroep vaarwel zeggen; er schuilt veel boerer# onder
de kap, onder het masker van vroomheid wordt
veel kwaad bedreven; gelijke monniken gelijke kappen,
men mag geen onderscheid maken; — (veroud.) met
de kap promoveeren, met de meeste staatsie; — lederen bedekking op het hoofd of de oogen der valken; —
het aangenaaide hoofddeksel van een vrouwenmanbinnenbekleedsel
tel: trek de kap over het hoofd;
van een hoed; —
allerlei zaken, die met eene kap worden vergeleken. bovendeel: (bouwk.) de kap van een schoorsteen,

houten of ijzeren tafel op een schoorsteen, om het
inregenen to beletten; de kap van een huis, het dak,
het houtwerk, waarop de pannen liggen; de kap van
een muur, het schuine dek; de kap van eon molen,
bovenste, gewoonlijk draaibare gedeelte, waarin de
molenas ligt; — (scheepst.) de kap van de achtertrap,
kapvormige bedekking van het luik, waardoor de
trap naar de kajuit leidt; — de kap eener wieg, de

huff: linnen kap van een vrachtwagen; leeren kap van
een rUtuig, — de kap van een preekstoel, het verhemelte; — (schoenm.) de happen van laarzen, afgescheiden (doorgaans gele) bovenstukken van manslaarzen (bij rijknechts); — de hap eens vogels. de kuif.
KAP, m. (-pen). houw, inhakking: de eerste kap op
eene vijl heet grondhap.
KAPBEENEN, o. my. (timm.).
KAPBEITEL, m. (-5), (smed.) in den vorm van een
hamer met scherpe baan voor het afslaan van ijzer;
...BLOK, o. (-ken), slagersblok; blok der kramers,
waarop men koek hakt; ...BORD, o. (-en), hakblok.
KAPDOEK, m. (-en), haardoek ; ...DOOS, v. (...doozen),
doos tot berging der benoodigdheden aan den kaptafel, poederdoos.
KAPEL, v. (-len), vlinder, familie van de schubvleugelige insecten: de kapellen zijn ranker dan de
uilen.
KAPEL, 'v. (-len), (R.-K.) kleinere bedeplaats, hetzij
in tegenstelling van, hetzij als onderdeel in eene
kerk; ook in een klooster, paleis enz.; bedehuisje
aan den weg; korps muzikanten (bij een vorst, tot
het opluisteren van den eeredienst; ook aan het
pauselijk hof) : de koninklijke kapel; de Sixtijnsche
kapel.
KAPEL, v. (-len), de helm van den distilleerketel;
(mil.) (veroud.) houten deksel tot bedekking van het
zundgat dienende.
KAPELAAN, m. (...lanen), (R.-K.) geestelijke, modehelper van een pastoor; geestelijke, verbonden aan
eene kapel; geestelijke, die de huiselijke godsdienstoefeningen leidt; — zekere visch (gadus minutes).
KAPELAANSCHAP, o. waardigheid van kapelaan.
KAPELEERING, v. Zie CUPELLEEREN.
KAPELLETJE, o. (-s), kleine kapel; vlindertje; (fig.)
legt aan alle kapelletjes aan, zie
kleine herberg:
aanleggen.
KAPELMEESTER, zn. (-s), hoofd van een korps
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(militaire) muzikanten; orkest-directeur; directeur
der pauselijke of eener vorstelijke kapel.
KAPELMUZIEK, v. kerkmuziek (in tegenstelling
van profane muziek).
KAPELSTIJL, v. zie capella.
KAPELVORMIG, bn. (plantk.) vlindervormig.
KAPEN, (kaapte, heeft gekaapt), rooven, stelen;
zeeroof plegen; (fig.) behendig wegnemen.
KAPER, m. (-s), KAAPSTER, v. (-s), die kaapt,
steelt.
KAPER, m. (-a), zeeroover, vrijbuiter; (ook) kaperschip; (spr.) er von kapers op de kust, er schuilt gevaar.
KAPER, v. (-s), eene soort van vrouwen- of kindermuts : een wollen kaper; geknepen kaper (of kapertje),
eigenaardig geplooide muts. KAPERTJE, o. (-s).
KAPERBRIEF, m. (...brieven), een lastbrief, vanwege het gouvernement in oorlogstijd uitgereikt,
om schepen te bemannen en den vijand ter zee
afbreuk te doen; ...GAST, m. (-en), matroos op een
kaperschip; ...KAPITEIN, m. (-s); ...SCRIP, o. (...schepen), schip, vaartuig, dat op zeeroof uit is; vrijbuiter (in oorlogstijd).
KAPGANS, v. (...ganzen), (nat. hist.) zekere gans
van Nieuw-Holland.
KAPGEBINT, o. (-en), dakstoel; ...GEWELF, o.
(...ven).
KAPHAMER, m. (-s), steenhouwershamer, bilhamer.
KAPHOED, m. (-en), (gew.) een vrouwenhoed in
sommige streken, waar men nog kappen draagt.
KAPHORENSLAK, v. (-ken), (nat. hist.); de ronde

KAPITEIN-INGENIEUR, m. (43-ingenieurs), een officier
bij de genie.
()faKAPITEIN-KWARTIERMEESTER, m. (-s•-s,
cie; bij de militaire administratie.
KAPITEIN-LUITENANT, m. (---s); kapitein-luitenant
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kaphorenslak; de langwerpige kaphorenslak.
hoofdsom, inlegsom, zekere
KAPITAAL, o.
geldsom: kapitaal en interest; een kapitaal uitzetten,
beleggen (op rente zetten); een dood kapitaal, dat geene

rente oplevert; vermogen, saldo tusschen bezitting
en schuld: een man van kapitaal, een vermogend
heeft zijn heele kapitaal in die zaak gestoken;
man;
van zijn kapitaal teren, zijn vermogen verteren. KAPITAALTJE, o. (-s).
KAPITAAL, v. (...talen), (vest.) hoofdlijn,denkbeeldige lijn, die den uitspringenden hoek van een bastion, ravelijn of andere werken middendoor deelt.
KAPITAAL, bn. (...taler, -st), voornaam, uitstekend;

een kapitaal gebouw; eene kapitale (hoofd-)letter; eene
kapitale fout, een groote misslag een kapitaal (hoofd-)
gebrek; hfj heeft zich kapitaal gehouden, voortreffelijk.
KAPITAALBAND, o. (boekb.) linnen of gekleurd
band om boeken te kapitalen.
KAPITAALSBELEGGING, v. (-en), het beleggen van
geld; ...REKENING, v. (-en); ...VERHOOGING, v.
(-en); ...VERZEKERING, v. (-en).
KAPITALEN, (kapitaalde, heeft gekapitaald),(boekb.)
aan de boven- en benedenzijde van den rug van een
boek een strookje linnen of gekleurd band vastlijmen, dat een weinig boven de snede uitsteekt.
KAPITALISEEREN, (kapitaliseerde, heeft gekapitaliseerd), eene rente voor kapitaal afkoopen; (ook)
verzilveren.
KAPITALIST, m. (-en), geldbezitter, rentenier, rijk
man.
KAPITEEL, o. (-en), (bouwk.) bovendeel eener
—RINGEN, m. my. ringvormige bandjes aan een
kapiteel.
KAPITEIN, m. (-s), hoofdman, officier, die gewoonlijk bestemd of bevoegd is, eene compagnie to cornmandeeren: kapitein der infanterie: hij is kapitein bij
het Indische leger ; (oudt.) hopman (bij de landmacht);
scheepsgezaghebber: hij is langen tad kapitein op een
koopvaardschip geweest; bevelvoerder: kapitein der
nachtwacht.
KAPITEIN-ADJUDANT, m. (-s-adjudanten), kapitein,
die als adjudant dienst doet.
KAPITEIN-GENERAAL, m. (-s-generaal); kapiteingeneraal en admiraal, (oudt.) titel der stadhouders
in Nederland.
KAPITEIN-GEWELDIGER, m. (-s-geweldiger), (oudt.)
opperste vcldrechter.

ter zee, hooge rang op de Nederlandsche vloot.
KAPITEINSCHAP, o. ambt, betrekking van kapitein; ambt van opzichter van een koninklijk slot; regeeringsambt in de Spaansche overzeesche bezittingen.
KAPITEINSDOCHTER, v. (-s); ...GALEI, v. (-en),zie
galei; ...JONGEN, m. (-5); ...KAJUIT, v. (-en), op een
schip; ...K AMER, v. (-5); ...MAATJE, o. (-s);
...PLAATS, v. (-en), rang, ambt van kapitein;
V. (-en); ...VROUW, v.
...RANG, m..
(-en); ...WEDUWE,
v. (-n); ..200N, m. (...zonen).
'
KAPITOLUNSCH, bn. tot, van het capitolium; de
kapitolfinsche berg (waarop het capitolium gebouwd
was); de kapitolijnsche Jupiter, Jupiter capitolinus;
de kapitolijnsche tempel.
KAPITOOL, o. versterkt raadhuis on tempel van.

het oude Rome; paleis voor het congres der Vereenigde Staten te Washington.
-s), kaft, zie koffertorie.
KAPITORIE, o.
KAPITTEL, o. (-s, -en), hoofdstuk, afdeeling; inz.
een hoofdstuk uit den bijbel: het zesde kapittel van
Mattheus, (sprw.) iem, het kapittel voorlezen, hem berispen, kapittelen; — onderwerp van gesprek (gewoner: chapiter) : zoekt het op een ander kapittel
to brengen; — (R.-K.) de vergadering, het lichaam
der kanunniken, die den raad des bisschops uitmaken; alle geestelijken tot eene dom- of collegiaalkerk behoorend; vergadering van afgevaardigden
eener kloosterorde, om gezamenlijk over de belangen der orde to raadplegen; vergadering der bewoners van een zelfde klooster ; (ook) plaats dier samenkomsten: kapittelkamer, kapittelzaal; (sprw.) stem in
het kapittel hebben, (fig.) ook een woordje mee to
spreken hebben.
KAPITTELDAG, m. (-en), dag, waarop een kapittel
gehouden wordt.
KAPITTELEN, (kapittelde, heeft gekapitteld), bestraffen (met woorden), den tekst lezen : ik heb hem
eens (link gekapitteld en ik denk wel, dat h# het nu
niet weer zal doen.
KAPITTELHEER, m. (-en), kanunnik, domhoer.
KAPITTELSGEWIJS,...GEWIJZE, bw. kapittel voor
kapittel, 't eene kapittel na 't andere: kapittelsgewfize behandelen.
KAPITTELSTOK, m. (-ken), klein, dun en rond

metalen staafje, ten deele glad, ten deele gekarteld,
dat men bij de groote huisbijbels had, om tusschen
de bladen to leggen, ter aanwijzing van het kapittel,
waar men bij het lezen gebloven was; gouden
staafje om een halssnoer to bevestigen; plukselrol;
stokje, met eene suikerlaag bedekt, dat op tulbanden, taarten enz. gestoken wordt; (fig.) van den
kapittelstok likken, er zijn deel van krijgen; zij heeft
van den kapittelstok gelikt (zich laten bezwangeren)..
KAPITTELSTOKJE, o. (-s).
KAPJE, o. (-s), kleine kap; omgebogen toonteeken (^).
KAPKAMER, v. (-sl, kamer, waar men zich laat
kappen; kleedkamer.
KAPLAKEN, o. (-s). (kooph.) een bijzonder voordeel
of eene prernie, welke den schipper boven de vracht
betaald wordt, opdat hij voor schip en lading des
to meer zorg drage; eigenlijk het noodige om eene
nieuwe lakensche kap te koopen. overeenkomstig
met het Fransche chapeau, d. i. hoed: dus zooveel
geld als noodig is om zulk een nieuwen hoed te
koopen. Zie HOED.
KAPLUIFEL, v. (-5), een vrij staand afdak, waaronder op de wallen de kruit- of batterijkisten gepiaatst worden, om ze tegen regen en sneeuw to
beschutten.
KAPMANTEL, m. (-sl, (gew.) lakensche vrouwenmantel met eene kap, die als het regent over het
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hoofd wordt getrokken, ook schouwmantel geheeten.
Hij reikt tot aan de voeten.
KAPMES, o. (-sen), hakmes, (fig.) hij zal van 't kapr:es hebben, men zal hem doorhalen.
tf.APOEN, m. (-en), gesneden en vetgemeste haan;
(in Vlaanderen) scheldnaam : deugniet; (van een
kleinen guit) schalk. KAPOENTJE, 0. (-s), jonge
kapoen.
KAPOENEBORST, v. (-en).
KAPOENEN, (kapoende, heeft gekapoend), lubben,
snijden (eenen haan).
KAPOERES, KAPORES, bn. verloren; weg; dood:
zijn kapoeres, voor de haaien; kapot: mine schoenen zijn kapoeres.
KAPOETS, —MUTS, v. (-en), bonten muts ; grenadiersmuts; monniks-, nonnenkap.
KAPOK, v. eene soort van fijne boomwol: kort
zaadpluis van verschillende malvaceeen in OostIndie (vooral Java) en op Ceylon, dat dient tot vulling: kapok voor bedden.
KAPOOT, v. (...poten), wapenrok, mantel, kapot.
KAPOT, v. (-ten), regenmantel met kap, soldatenoverjas; mijnwerkerskap. KAPOTJE, o. (-s), (ook)
zekere soort van dameshoed; voorbehoedmiddel
tegen zwangerschap.
KAPOT, bn. aan stukken, gebroken, gescheurd,
versleten, met gaten in, enz. enz.: het kommetje viel
kapot; 't is kapot; min hernd is kapot; mine schoenen
zijn kapot; het haakje van min horloge is kapot; (fig.)
sterk aangedaan: ik ben er kapot van; ziek, ongesteld: ik ben kapot van verkoudheid; dood: het paard
is kapot; kapot maken, stuk, dood maken: die jongen
maakt al zijn, speelgoed dadelijk kapot; die zenuwen
maken menig mensch kapot; — kapot gaan, dood gaan :
hfj zal wel gauze kapot gaan; — (kaartsp.) iem. kapot
spelen, maken, alle slagen halen; honderd (fiches)
van kapot spelen krijgen, honderd fiches ontvangen
omdat men alle slagen heeft gehaald.
KAPOTJAS, v. (-sen), schanslooper, soldatenjas.
KA POTJASJE, o. (-s), dun jasje.
KAPOTTEEREN, (kapotteerde, heeft gekapotteerd),
dooden, neerhouwen.
KAPPELEN, (kappelde, is gekappeld), schiften,
zuur worden: de melk kappelt. [In Zuid-Nederland
hoort men ook kabbelen.] KAPPELING, v. het kappelen.
KAPPELINGEN, m. my. spaanders; (gew.) spaanders, die men bij den klompenkapper koopt, of die
bij het rooien van een boom van het zoogenaamde
aarsgat afgekapt worden.
KAPPEN, (kapte, heeft gekapt), vellen, omhouwen,
omhakken: boomen kappen; (zeew.) den mast kappen;
het anker kappen, het touw doorhakken, omdat men
geen tijd heeft het op to winden; boomen snoeien
lichten; (gew.), (landb.) in de vruchten kappen, de
kluiten fijnslaan en het onkruid uitkappen met het
houweel; hakken: kook kappen, hout kappen; fijnhakken : lompen kappen, /cool kappen; (fig.) bargoensch
kappen, diecentaal kappen, (eigenlijk) klappen, praten;
(toon.) een stuk kappen, eene rol kappen, er veel uitlaten; (gew.) op iem., op iets kappen, aanmerkingen
maken.
KAPPEN, (kapte, heeft gekapt), het hoofdhaar
tooien, opmaken (inz. van vrouwen) ; gekapt in het
haar, met een hoofdtooisel versierd; mevr. V laat
zich kappen, heeft een vasten kapper; (zegsw.) met
jets gekapt zijn, erg ingenomen, gecoiffeerd zijn.
KAPPEN, (kapte, heeft gekapt), (w. g.) een kap of
kapje op jets zetten: een huis kappen ; een woord
kappen, er een A op zetten.
KAPPEN, o. het beroep, de kunst der kappers;
(ook) het vellen ; het opzetten van een kap : men is
bezig aan het kappen van het huts.
KAPPENMAKER, m. (-5); ...MAAKSTER, ...ZETSTER, v. (-s).
KAPPER, m. (-5), ...STER, v. (-s), die kapt, the het
beroep van kappen uitoefent.
KAPPER, m. (-s), (gew.) veldarbeider, die met het

houweel in de vruchten kapt: de kluiten fijn slaat
en het onkruid uitkapt: kappers en wieders, veldarbeiders.
KAPPER, m. (-5), (Zuidn.) eene halve pint of het
vierde gedeelte van een liter: een kapper bier.
KAPPER, v. (-s), de geslotene bloesemknop van den
kapperboom, die, in zuur gelegd, in sausen enz. gebruikt wordt; (ook) zekere kool; (gew.) de knoppen
van de gewone brem.
KAPPERBOOM, ...STRUIK, m. (-en), zekere struik
in Zuid-Europa en Noord-Afrika, die de kappers
oplevert (capparis spinosa).
KAPPERKOOL, ...TJESKOOL, v. (-en), sluitkool.
KAPPERTJE, o. (-5), duif met een kapje of kuifje,
varieteit van de gewone huisduif met lange veeren
aan weerszijden van den achterkop; — een kleine
kapper.
KAPPING, v. (-en), het kappen.
KAPRAAF, ...RAVE, (...raven), (bouwk.) dakspar.
KAPROEN, KA_PRUIN, v. (-en), hoofddeksel, kap;
(gew.) vrouwenkap; (spr.) het zijn twee hoofden onder
eene kaproen, zij zijn het met elkander eens ; (gesch.
van Vlaand.) m. my.; de witte kaproe nen van Gent,
opgestane Gentenaren, die witte kaproenen droegen; — (rijsch.) neusprang voor paarden.
KAPSEIZEN, (kapseisde, is gekapseisd), (zeew.)
omslaan, kantelen : het schip kapseisde.
KAPSEL. o. (-s). wijze van kappen: hoofdtooisel
der vrouwen; — kalkachtig hulsel in de spieren,
waarin zich trichinen spiraalsgewijs hebben ingerold; netelorgaan der holtedieren: eene kleine
eivormige hoite, waarin een holle draad. die in rust
spiraalsgewijze is opgerold en die bij aanraking een
prikkelend gevoel veroorzaakt; — zekere grondmaat
in Brabant. KAPOENTJE, o. (-5), hoofdtooisel; gehakt vleesch; kapje, hoedje, capsule.
KAPSJEES, v. (...sjeezen), sjees met eene kap er
over.
KAPSPANT, o. (-en), (timm.), dakstoel.
KAPSPIEGEL, m. (-s), toiletspiegel.
KAPSTANDER, m. (-s), houten hoofd (der pruikenmakers), mutsebol.
KAPSTOK, m. (-ken), mantelstok (om er kleedingstukken aan to hangen); (fig.) den schoolmeestersrok
aan den kapstok hangen, het onderwijzersvak vaarwelzeggen.
KAPSTUK, o. (-ken), bovenstuk, b. v. van eene kast
(in tegenst. met voetstuk).
KAPTAFEL, v. (-s), toilettafel.
KAPTOOM, m. (...toomen), (smed.) toom, waardoor
een paard bij het beslaan in bedwang gehouden
wordt.
KAPUCIJN, m. (-en). KAPUCIJNER, m. (-s), zekere
Francisk an erm onnik.
KAPUCIJNBLOEM, v. (-en), (plantk.), (Zuidn.) Oostindische kers.
KAPUCIJNE, v. (-n), KAPUCIJNERNON, v. (-nen).
KAPUCIJNENKLOOSTER, o. (-s).
KAPUCIJNER, m. (-s), eene soort van erwt.
KAPUCIJNERMONNIK, m. (-en).
KAPUITS, KAPUITSMUTS. v. (-en), zie kapoets.
KAPWAGEN, m. (-s), rijtuig met kap.
klein tongewelf van geKAPWULF, o.
ringe middellijn.
KAPZAAG, (...zagen), (timm.) zaag met dikken rug
en weinig geschrankte tanden voor fijn timmerwerk,
ook toffelzaag geheeten.
KAPZOLDER. m. (-s), de bovenste zolder in een
windmolen. de zolder in de kap.
KAR, v. -ren). wagen. voertuig met twee wielen:
een kar met een hood er voor, hondekar; handkar;
(sprw.) zijn karretje rUdt op een zandweg, het gaat
hem naar zijn zin; (fig.) de kar omsmijten, eene miskraam hebben; zijn kar keeren, zich omkeeren on
weggaan, (fig.) van besluit veranderen; — (boekdr.)
onderstel eener drukpersmachine, waarop de lettervorm rust.
KARAAK, KRAAK, v. (k(a)raken), de grootste soort
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van koopvaardij- en oorlogsschepen, weleer in gebruik bij de Spanjaarden en Portugeezen.
KARAAT, o. (-s, ...raters), diamant- en paarlengewicht (= 4 grein = 2.05 Nederl. korrels); ook
essaaigewicht voor het gehalte van goud (24 kafijn). ['t 1 ■4 eery. KARAAT komt na
raat =
een hoofdgetal en de woorden zooveel en hoeveel.
KARAATS komt voor in samenstellingen met een
hoofdgetal: achttien karaats goud, goud, dat 18 deelen
zuiver goud bevat op de 24.]
KARABIJN, v. (-en), ruitergeweer of buks.
KARABIJNHAAK, m. (...haken), geweerhaak, haak
van den bandelier; ...RIEM, m. (-en), riem of bandelier aan een karabijn; ...SCHOEN, m. (-en), (aan
de ruiterzadels) om de karabijn in te zetten; ...SCHOT,
o. (-en).
KARABINIER, m. (-5, -en), karabijndrager, ruiter.
KARAF, KRAF, v. (-fen), water-, likeurtlesch, glazen
schenkkan, tafelflesch: een karaf met water; een karaf
met twaalf glaasjes. KARAFJE, KRAFJE, o. (-s).
KARAKOR, v. (-5), eene soort van Oost-Indische
oorlogsprauw.
KARAKTER, o. (-s), letter, figuur, vorm : Chineesche,
Gotische karakters; algebraIsche karakters; magische
karakters; — de eigenaardige hoedanigheden, waardoor zich de eene persoon van den anderen onderscheidt, aard, inborst, gemoed : hij heeft een valsch
karakter; verwonder u niet over zijne handelwjs, dat
ligt zoo in zijn karakter; (ook van zaken) het karakter van een kunstwerk; — vastheid van wil om vol.
gens zijne beginselen te handelen: karakter toonen;
een man van karakter, van zelfstandig denken en
daarnaar handelen; dit is zon karakter te kort doen ; —
(fig.) dit kunstwerk heeft karakter, wanneer het de
bezielende gedachte op ware, sprekende, praegnante
wijze vertolkt.
KARAKTERISEEREN, (karakteriseerde, heeft gekarakteriseerd), kenmerken, kenschetsen: in enkele
trekken gelukte het hem (1,11 hoofd:persoon te karakteriseeren; eene gebeurtenis karakteriseeren, het eigenaardige, het gewicht er van in 't licht stellen.
KARAKTERISTIEK, bn. bw. (-er, -st), eigenaardig,
kenschetsend; karakteristieke bepaling. eene bepaling,
die de eene of andere onderscheidende eigenschap
van iets bepaalt; — (muz.) karakteristieke noot, overgangsnoot, de toon, waardoor zich de eene toonladder
van de andere wezenlijk onderscheidt.
KARAKTERISTIEK, v. schildering van het eigenaardige of de bijzondere eigenschappen eener zaak;
(rekenk.) het kencijfer, d. i. het geheele getal van
een logarithms, in tegenstelling met de mantissa.
KARAKTERKUNDE, v. studie, wetenschap der karakters (en van het menschelijk hart).
KARAKTERLOOS, bn. bw. (...loozer, -t), zonder
karakter of eergevoel: een lcarakterloos mensch.
KARAKTERLOOSHEID, v.
KARAKTERMATIG, bn. bw. overeenkomstig het
karakter: karakterrnatig handelen.
KARAKTERSCHETS, ...SCHILDERING, v. (-en), beschrijving van een karakter.
KARAKTERSTUK. o. (-ken), een tooneelstuk. waarbij men voornamelijk de ontwkkeling der karakters ten doel heeft.
KARAKTERTREK, m. (-ken). kenmerkend teeken
van iemands karakter: oprechtheid was voorzeker een
zijner meest beminnel ijke karaktertrekken.
KARATEEREN, (karateerd e. heeft gekarateerd), vermengen, allieeren, legeeren (van edele metalen).
KARATEERING, v. (-en), vermenging van het goud
met een ander metaal, om aan het goud meer hardheid te geven; witte karateering, zulk eene vermenging met zilver; roode karateering, idem met koper;
gemeny de karateering, idein met zilver en koper.
KARAVAAN, v. (...vanen), gezelschap of troop reizi-

gers (inz. kooplieden in het Oosten).
KARAVAANTHEE, v. eene soort van zeer gezochte
thee uit China, die door handelskamv,men over
1:,nd, in dicht gesold,erde

n en ba—en, iaiigs

den weg van Rusland tot ons gebracht wordt en
alzoo buiten den nadeeligen invloed der zee- en
scheepslucht is gebleven.
KARAVANSERA, v.

een openbaar gebouw in

't Oosten, in de steden of langs de groote wegen,
tot huisvesting van de karavanen en de lastdieren.

KARBATS, v. Zie KARWATS.
KARBEEL, M. (-s, -en), (bouwk.) een stuk hout,

dienende om een liggende balk, die met eenen stander of stip met pen en gat vereenigd is, te versterken en dat to dien einde met pen en gat of op
tanden in dien stijl en balk is gewerkt: rozen, gewonden om bint en karbeel, herschiepen 't gewelf in een
rozenprieel.
KARBONADE, v. (-s), eigenlijk op kolen geroost
vleesch : eene duane schijf gebraden vleesch. KARBONAADJE, o. (-s).
KARBONKEL, m. (-s, -en), ale voorwerpsn., o. als
stofn., zeker edelgesteente : een hoogroode robijn;
(fig.) roode puist in 't aangezicht.
KARBONKELNEUS, m. (...neuzen), roode nous; (ook)
jeneverneus.
KARBONKELSTEEN, m. (-en).
KARBOUW, m. (-s, -en), Oostindische buffel, als
uitnemend trekdier het nuttigste en belangrijkste
dier voor den inlander, vooral op die eilanden, waar
de rijst grootendeels in bewaterde velden, sawa's,
aangebouwd wordt.
KARDEEL, o. (-en), (zeew.) hijschtouw; streng, uit
eenige garens te zamen gedraaid; — een zware
takel, waarmede men de onderraas ophijscht.
KARDEEL, o. (-s), eigenlijk quartel, vierendeel: eene
spekton bij de walvisehvangst; een traanvat van
12 steekkan; kleine flesschen voor traan to Hamburg
en langs de Elbe enz.
KARDEELBLOK, o. (-ken), (zeew.) gestropt blok
met drie schijven, waar het kardeel doorgaat;
...SLAG, o. want; het touwwerk, dat uit (hie strengen of kardeelen is ineengedraaid.
KARDEMOM, v. zekere Oostindische plant, welker
kleine zaadkorrels als specerij of geneesmiddel gebruikt worden; de zaadkorrels zelve; likeur, da.trmade gestookt.
KARDINAAL, m. (...nalen), (R.-K.) hooge waardig-

heidsbekleeder en lid van den raad des Pausen,
zitting en stem hebbende in eene algemeene Kerkvergadering en in het conclaaf, waarin een nieuwe
Pans gekozen wordt. Er zijn drie klassen van kardinalen: kardinaal-bisschop, kardinaal-priesteren kardinnal-dialcen; — (nat. hist.) Virginisclie nachtegaal

(cardinalis rirginia n as).
KARDINAAL, v. een drank, bereid uit \vitt° wijn,
oranjeappelen en suiker.
KARDINAAL-BISSCHOP, m. (-pen), de lste klasse
der kardinalen.
KARDINAAL-DIAKEN. m. (-s), een geestelijke. die
enkel met de inzamel:m4. en uitdeeling der aalmoezen en de verpleging der ;Armen en kranken belast
is idle klasse der kardinalen).
KARDINAAL-KAMERLING, m. (-en), voorzitter der
apostolische kainer.
KARDINAAL-PRIESTER. m. (-s), hooge geestelijke
behoorende tot de t2e klasse der kardinalen.
KARDINAALSBLOEM. v. (-en), purperbloem: een
langlevend gewas, met eene donker vuurroode bioem.
KARDINAALSCHAP, o. waardigheid van kardinaal.
KARDINAALSHOED. m. (-en), de roode. breedgerande, aan weerszijden met 13 roode kwa,ten versierde hoed, een der teekenen van de kardinaalswaardiglaeid.
KARDINAALSMANTEL, m. (-s). roode mantel.
KARDINAALSMUTS. v. (-en), eene roode muts van
een kardinaal.
KARDINAALSMUTS, v. (-en). (plantk.) 0°1: papennuts czeheeten. een heester, die zijn naain verschnidigd is aan zijne vrurhten. die in rijpen toestand
eenigHzins op ee;ie roode kardinaaismuts gelijken

KARDINAALSMUT S.

KARPER.

4evonymus europaeus). Het hoot van de kardinaalsrants, veelal papenhout, papenmutsenhout geheeten,

KARLIJNTJE, o. Zie KAROLIJNTJE.
KARMELIET, —ERMONNIK, m. (-en), monnik van
de kloosterorde der Karmelieten, aldus genoemd

levert zeer goede teekenkool en wordt door horlogemakers veel gebruikt om te polijsten.
KARDINAALVOGEL, m. (-s), een Noordamerikaansche vink: een vink met roode kuif en rooden snavel; zekere kleine roodgekleurde papegaai.
KARDOEN, m. artisjokvormige tuinvrucht: een
Spaansch gewas (cynarum cardunculus).
KARDOES, v. (...doezen), met buskruit gevuld papieren buisje (tot lading van een schietgeweer of
kanon); (tram.) houten steunklamp.
KARDOES, m. (...doezen). eene soort van krulhond.
KARDOES, o.; —PAPIER, o. zeker grof papier.
KARDOESDOOS, v. (...doozen), ...KIST, v. (-en), tot
berging van kardoezen.
KARDOESGAREN. o. (-s), tot het naaien van kardoezen; ...KLOPPER, m. (-s), eene soort hamer,
waarvan men zich bedient bij het maken der kardoezen; ...KOKER, m. (-s); ...KOP, m. (-pen), kop,
boveneinde der kardoes; ...KROP, m. (-pen):
...I\TAALD, v. (-en); ...ROL, v. (-len), kardoestok,
...SCHERP, o. kruit; ...SCHROOT, 0.; ...STOK. m.
(-ken). norm tot kardoezen; ...TASCH, v. (...tasschen). patroontasch; m. (-s), kardoezenmaker.
KAFiDOESJE. o. (-s), eene kleine kardoes;(gew.)
een ingepakt rolletje van 30 centen.
KAREEL, —STEEN, m. (-en), gebakken steen, tichelsteen.
KAREELBAKKER, m. (-s); ...BAKKERIJ, v. het
bakken van kareelsteenen; my. (-en), fabriek van
o.
kareelsteenen; ...OVEN, m. (-s);
KAREKIET, m. Zie KARKIET.
KAREL, m. (-s), mansnaam; — orde van Karel III,
Spaansche ridderorde; cede van Karel _XII. ridderorde van Zweden en Noorwegen; cede van Karel 11,
ridderorde van Monaco; orde van Karel Frederik,
Badensche militaire ridderorde van verdiensten.
KARET, --SCHILDPAD, o. fijnste schildpad, afkomstig van de karetschildpad.
KARETSCHILDPAD, v. (-den), (nat. hist.) eene zeeschildpad, welke het schoonste schildpad oplevert,
dat tot verschillende voorwerpen verwerkt wordt,
waartoe het in lauw water lenig wordt gemaakt

{chelonia imb•icata).
KARIG. bn. bw. (-er, -st), overdreven zuinig, minder uitgevende dan noodig is: hij leeft er maar karig
van; karig zijo met, niet gul zijn met lets: Sint Nico

lags is .'ja•ig. o, wat zijn wij ! is gansch niet
karig met can lekkernij (kinderversje); (fig.) karig zijn
met zijne woorden, niet veel spreken; karig zijn met
zijn lof, niet gauw en niet veel prijzen; misdeeld,
gering, weinig: hij is door de natuur karig bedeeld;
een karig loon; een karig licht. KARIGHEID, v. zuinigheid, gierigheid; armoede. KARIGLIJK, bw.
KARITAAT, v. (...taten), (Zuidn.) armenbus.
KARKANT, m. (-en), halssnoer van edelgesteenten.
KARKAS, v. (-sera), geraamte, rif, de ontvleesde,
maar nog samenhangende beenderen van een dierlijk iichaam; — dun koper- of ijzerdraad, met garen
omwoeld (in vrouwenkapertjes); ijzeren geraamte
van een brandkogel.
KARKASDRAAD, m. (...draden), ijzeren of koperen
draad van de karkas; o. als stofnaam.
KARKASMUTS, v. (-en), eene vrouwenmuts, welke
alleen gedragen wordt onder den inlandschen boerenstand in het zoogenaamde land van Kadzand (het
westelijkste deel van Zeeuwsch-Vlaanderen).
KARKIET, m. (-en), een vogel, die tot de zoogenaamde rietzangers behoort; de groote karkiet, ook
rietlijster of dubbele karkiet geheeten, heeft zijn naam
aan zijn zang te danken : karrekarrekiet, min nestje
zit in 't riet enz. zingt de jeugd van hem (calamoherpe

turdoides) ; de kleine karkiet of rietvink (calamoherpe
arundinacea).
KARLIJN, m. (-en), eene Italiaansche munt van
verschillende waarde.
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naar den berg Karmel, in welks nabijheid in 1156
de eigenlijke kloosterorde door den kruisvaarder
Berthold van Calabria werd gesticht; zij vereeren
de profeten Elia en Eliza als hunne bijzondere voorgangers en schutspatronen.
KARMELIETES, (-sen), KARMELIETERNON, v.
(-nen), non van de orde der Karmelieten.
KARMIJN, o. hoogroode verf, die ons door zekere
schildluis (cochenille) verschaft wordt. Zie KERMES.
KARMIJNEN, (karmijnde, heeft gekarmijnd), in of
met karmijn verven.
KARMIJNINKT, m. eene oplossing van karmijn in
ammonia, verdund met water, waarin een weinig
gom is opgelost.
KARMIJNROOD, o. de karmijnroode kleur; — bn.
rood als karmijn.
KARMIJNZUUR, o. (scheik.) de kleurstof van de
door waterdamp gedoode en daarna gedroogde wijfjes van de nopal-schildluis of cochenille.
KARMIL, v. (plantk.) een der volksnamen van de
gewone huttentut.
KARMOZIJN, o. eene soort van purperverf; hoogroode kleur: al wa•en owe zonden rood als karmozijn.
KARMOZIJNEN. bn. van of als karmozijnstof.
KARMOZIJNROOD, bn. rood als karmozijn; — o. de
karmozijnroode kleur.
KARMOZIJNSTOF, ...ZIJDE, v.
KARN, v. (-en), eene soort van kuip, tot bereiding
van melkboter.
KARNAATJE, o. (-s), (scheepst.) zijtakel van den
bezaansmast.
KARNAATTOUW, o. (-en), (scheepst.) wipper, uithaler.
KARNEMELK, v. gekarnde melk; melk, die na het
karnen overblijft; melk, waaraan door het karnen
de boterdeelen zijn ontnomen; — (sprw.) min bloed
wordt karnemelk, mijn bloed begint to koken, van
boosheid.
KARNEMELKSBRIJ, v., ...PAP, v. brij op pap met
karnemelk gekookt.
KARNEN, (karnde, heeft gekarnd), het verrichten
van die bewerking, waardoor de boterdeelen uit de
melk worden aft2:ezonderd: doze boor karat driemaal
in de week; — zuur worden, schiften,.
KARNHOND, rn. (-en), bond. die een treerad bij het
karnen in beweging brengt; ...EIUIS, o. (...huizen),
huis, plaats waar de karn staat; ...MOLEN, m. (-5),
toestel om te karnen.
KARNOFFEL, v. (-s), (gew.) genoffel.
KARNOFFELEN, (karnofielde, heeft gekarnoffeld),
trommelen (met kleine aanhoudende vuistslagen).
KARNPAARD, o. (-en), dat den karnmolen in beweging brengt; ...POLS, m. (-en), ...STOK, m. (-ken),
...TRIL, m. (-len), rondo houten stang, die bij het
karnen in het karnvat wordt op en neer bewogen;
...TON, v. (-nen), ...VAT, o. (...vaten), karn.
KAROLIJNTJE. o. (-s), vrouwenkapje.
KARONJE, v. (-s), eene losbandige, slechte vrouw;
zie kanalje.
KAROOT, v. Zie KROOT.
KAROS, v. (-sen), staatsiewagen : vroeger had men

in Nederland in Den Haag eene karos van staat, die
plechtige gelegenheden gebruikt werd; (dicht.) wolkenwagen.
KAROSSENGELD, o. (oudt.) rijtuigenbelasting.
KAROT, v. (-ten), een rol gesponnen tabak voor

snuif.
•
KAROTTENFABRIEK, v. (-en); ...FABRIKANT, m.
(-en); ...HOK, o. (-ken), bergplaats voor karotten;
...TOUW, o. (-en), bindtouw voor karotten; ...TREKKER, m. (-s), karottenfabrikant; ...TREKKERIJ, v.
(-en), karottenfabriek.
KARPER, m. (-s), (nat. hist.) een riviervisch, tot
de orde der weekvinnigen van de groep der been-

visschen behoorende (cyprinis carpio).
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KAS.

• KARPERGEHAK.

KARPERGEHAK, o.; ...GESLACHT, o.; ...SCHOTEL, m. (-8); ...SOEP, v. (-en).
KARPERSPRONG, m. (-en), zekere sprong, dien de

potsenmakers, plat op den buik liggende, uitvoeren.
KARPET, o. (-ten), klein vloerkleed, gemeenlijk
nog over het gewone vloerkleed heen; - eene soort
van grof pakdoek.
KARPETDRADEN, m. mv.; ...HOEK; m. (-en), stuk
metaal onder de karpetten enz. genaaid, om het
lastig omkrullen der hoeken van matten en karpetten to verhinderen; ...RAND. m. (-en); ...SCHUIER,
m. (-s), om zonder stof te maken karpetten to
schuieren; ...STOP, v. (-fen), waarvan karpetten
worden gemaakt.
KARPOETS, -MUTS, V. (-en), bonten muts; kapuitsmuts, kapoetsmuts.
KARREBAND, in. (-en), (kuip.) zekere soort van
band om vaten to binden, hoepels van omtrent
4 voet lengte.
KARREBOOM, m. (-en), dissel; ...DRIJFSTER, v. (-s);
...DRIJVER, m. ( s); ...KLEED, o. (-en); ...KNECHT,
m. (-s), voermansjongen; boerenknecht; molenaarsknecht, die met de kar rijdt, om het graan naar
den molen te halen en het meel bij de klanten to
bezorgen; ...LICHTER, m. (-s), disselboomriem;
...MAN, m. (...lieden, ...lui), asch-ophaler aan de
huizen, aschman ; vuilnisman ; rondventer in de veenderijen; ...PAARD, o. (-en), vracht-, boerenpaard;
...SCHUUR, v. (...schuren). bergplaats der karren;
...TUIG, o. (-en); ...VRACHT, v. (-en), zooveel als
men op eene kar laden kan; ...WEG, m. (-en).
KARREL, m. (-s, -en), zekere visch (muraena conger).
KARRELDOEK, o. eene soort van zeildoek.
KARRELEN, (karrelde, heeft gekarreld), (Zuidn.)
schiften.
KARRELIG, bn. (Zuidn.) licht schiftend.
KARREN, (karde, heeft gekard), met eene kar vervoeren; (ook) snel loopen: wij zijn gauw naar hier
gekard.
KARRENVERHUURDER, m. (-s), die karren verhuurt;
...VERHUURDERIJ, v.
KARRETJE, o. (-s), kleine kar, handwagentje.
KARSAAI, o. eene soort van wollen stof, grof gekeperd laken, waarvan de soldaten weleer rokken
droegen; mv. (-en), in de beteekenis van soorten
van karsaai en (oudt.) stukken karsaai van eene
bepaalde lengte.
KARSAAIEN, bn. van karsaai.
KARSAAIWEVER, m. (-s).
KARSPEL, o. Zie KERSPEL.
KARSTELING, m. (-en), eene soort van luchtig
gebak, weleer o. a. ook keysterling, kansteling en kranseling geheeten, onder welken laatsten naam het
gebak in sommige streken alleen bekend is.
KARTEL, m. (-s), kerf, keep,
KARTELBEITEL, m. (-s), greinbeitel.
KARTELBLAD, o. (plantk.) een plantengeslacht tot

de familie der rinkelbloemigen behoorende, waarvan
twee soorten in Nederland aangetroffen worden:
het moeraskartelblad, ook iizerhorde, roode horte, roode
schartelen of honger, fistelkruid en laisterkruid geheeten (pedicularis palustris); en het boschkartelblad
(pedicularis silcatica).
KARTELDARM, m. (-en). middelste deel van den
dikken darm met bochtige, gekartelde oppervlakte:
opstijgende karteldarm, dwarse karteldarm.
KARTELEN, (kartelde, heeft en is gekarteld), keryen, inkepen; een muntstuk met gekartelden rand;
(gray.) greineeren; schiften (van melk); kronkelen ;
(fig.) haperen, misloopen: dat kartelt. KARTELING,
v. (-en). het kartelen.
KARTELIG, bn. (-er, -st), gekarteld, met kepen; geschift, licht schiftend. KARTELIGHEID, v.
KARTELRAADJE, o. (-s), klein raadje van gehard
staal met uithollingen of verhevenheden op den
omtrek om to kartelen; ...RAND, m. (-en), gekartelde rand om muntstulcken.
KARTETS, v. (-en), c)orl.) vroeger blikken doos of

schroot genoemd: bussen van tizer-blik, gevuld met
ijzeren kogels, die op afstanden, zelden grooter dam
800 pas, uit kanonnen en houwitsers worden geschoten.
KARTETSKOGEL, m. (-8); ...SCHOT, o. (-en); ...TON,
v. (-nen); ...VUUR, o. (...vuren).
KARTON, o. licht bordpapier; lichte band om eon,
boek: een boek in karton gebonden; papieren doos.
KARTONFABRIEK, v. (-en); ...FABRIKANT, m. (-en)
...MAKER, m. (-5); ...MAKERIJ, v. (-en).
KARTONNEEREN, (kartonneerde, heeft gekartonneerd), in bordpapier binden: een boek laten kartonneeren. KARTONNEERING, v. (-en), het karton--neeren.
KARTONNEN, bn. van karton : kartonnen band.
KARTONPAPIER, o. licht bordpapier; ...WERKER,
m. (-s), vervaardiger van kartonnen doozen on anderavoorwerpen van karton.
KARTONWESP, v. (-en), (nat. hist.) zeker insect,
alzoo genoemd, omdat haar nest veel op eene doos
van kartonpapier gelijkt.
KARTOUW, v. (-en), geheel verouderde benaming
voor kanonnen, die op het einde der 15de eeuw in
gebruik kwamen. 't Waren de eerste vuurmonden,
die bestemd waren oni er ijzeren kogels mee teschieten en wier afmetingen eenigszins regelmatig
bepaald werden; men had dubbele, versterkte, geheele, halve en kwartkartouwen; (sprw.) dat iseen kartouw in zone bears, dat kost hem veel geld;
stomdronken; -hid*szodrnkealsenkartouw,
hij vloekt
zuipen als een kartouw, sterk drinken;
als een kartouw, als een ketter.
KARTUIZER, m. (-s), -MONNIK, m. (-en), monnik
van de geestelijke orde van Sint-Bruno, gesticht in
1086, aldus geheeten naar de landstreek Carthusia,
Fr. Chartreuse. bij Grenoble in Frankrijk.
KARTUIZERIN, v. (-nen), KARTUIZERNON, v.
(-nen), non tot de orde der Kartuizers behoorende.
KARTUIZERPOEDER, ...POEIER, o. mineraal ker-

mes. Zie KERMES.
KARVEEL, v. o. (-s, -en), klein, snelzeilend schip
in Spanje en Portugal; een klein vaartuig in Frankrijk, waarmee men ten haringvangst vaart; in
Turkije een klein oorlogsschip.
KARVEELSWERK, o. (scheepst.) (in tegenst. met

klinkwerk), de betimmering van een schip, waarbij
de kant van de eene plank tegen dien van de andere
aanligt, zoodat tusschen beide planken een naafi
on tstaat.

KARVIEL. o. (-s, -en), (scheepst.) hijschblok (aan
het marszeil).
KARVIELBLOK, o. (-ken). ...HOUT, o. (-en), tot het
karviel behoorende; ...NAGELS, m. mv. groote
scheepsspijkers.
KARWATS, v. (-en). lederen zweep van veel riemen;
(rijsch.) zeer dun fijn heerenzweepje. [Men vindt ook
karbats.] KARWATSJE. o.
KARWEI, v. o. (-en). zwaar opgegeven werk.harde
arbeid: dat is een heele karwei, om die in een dag of
te maken; werk, aangenomen work: hij heeft eene
groote karwei aangenomen; plaats waar gebouwd
wordt: op of naar de karwei gaan; (ook fig.) dat is
eene heele karwei, dat is geen kinderspel; dat zal
eene karwei wezen, dat zal moeite kosten. KARWEITJE, o. (-5), kleine karwei; (zegsw.) dat is een
zoet karweitje, een voordeelig zaakje.
KARWEI, v. (-en), (slag.) afval, omloop (zooals het
hart, de milt, de lever, de long van eenig dier).
KARWIJ, v. (plantk.) zekere schermbloemige plant,
ook hof komUn of Wilde konvon geheeten (carom carvi).
KARWIJZAAD, o. (...zaden), zaad van de karwij.
KAS, v. (-son), zie KAST; doos, foedraal: de Pas
van een horloge; plaatje, waarin iets gevat is : kas
ran een pare); - bergplaats (op een kantoor) voor
het geld en de geldsw-aarden; (fig.) geld, kontanten;
niet bff Pas zijn, geen geld in zijn bezit hebben; de
kas hooden, het bestuur er over hebben: de kas sluit
is accoord met het kassiersboek; de has
of ste
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opmaken, onderzoeken of zij accoord is; ik heb niet
in zone kas gekeken, ik weet niet, of hij rijk is of
niet; btj iem. in de kas kunnen, in de kas zijn, in de
kas staan, bij iem. in gunst zijn, hoog aangeschreven staan; — aan de kas staan, in schouwburgen,

bouw, voer- of vaartuig: 't wordt tad, dat men die

om de plaatsbiljetten of te geven; (drukk.) de onderkas, de bovenkas, waarin verschillende lettersoorten
liggen; (ontl.) holte, waarin zich iets bevindt: de
kassen der tanden; oogkas; hersenkas; (kooph.) kastpapier; — (zegsw.)
heeft eene kas aan, hij is

dronken.
KASBOEK, o, (-en), bovenst en onderst boek in
een riem papier; — kantoorboek, waarin de ontvangsten en uitgaven geboekt worden.
KASGELD, o. kontanten.
KASHOUDER, m. (-s) kassier; (ook) winkelier in
gond- en zilverwerken.
KASJE, o. (-s), inz. getralied, gesloten kastje aan
het stad- of gemeentehuis, waarin de huwelijksaankondigingen worden geplaatst; (zegsw.) zij staan
in het kasje, zij zijn ondertrouwd; (spottend) bultje.
KASJMIR, o. de fijne, onderste wol der kasjmirgotten, waarvan de kasjmirsjaals vervaardigd word en. Voor een paar keurige sjaals zijn elf weefgetouwen en 24 wevers gedurende een half jaar noodig.
...CHILE, v. (-s), omKASJMIRSJAAL,
slagdoek van zeer fijne Oostersche wol.
KASKADE, v. (-n); zie cascade.
KASKENADE, v. (-s), verbastering van gasconnade.
zie aldaar; veel kaskenade hebben, maken, veel drukte
op zijn lijf hebben.
m. (-en), (oudt.) oud-Holl. jak;
KASKIEN,
bij de boerinnen in Noord-Holland een pronkjak met
een langen schoot.
KASPAPIER, o. (-en), slecht papier, dat op het andere wordt gelegd bij het inpakken; kastpapier.
KASSEI, v. (-en), (Zuidn.) straatweg; straatsteen.
kalsyde, kalsie, kassie enz.]
[Men hoort ook
KASSEIEN, (kasseide, heeft gokassoid), plaveien,
bestraten.
KASSEILEGGER, m. (-s), straatlegger; ...STEEN,
m. (-en), straatsteen; m. (-en), straatweg.
KASSEN, (kaste, heeft gekast), (goudsm.), zetten
(van steenen), in eene kas zetten, welker bodem het
ondervlak van den steen bedekt.
KASSIE, v. (plantk.) de zeer lange, peulachtige
vrucht van den kassieboom (ook trommelstokken
genoemd) met een stork purgeerend moos, dat insgelijks kassie heet.
KASSIEBOOM, m. (-en), een boom, die in Oost-Indie,
Zuid-Amerika en Egypte wast (cassia fistula);
...MOES, o.
KASSIER, m. (-s, -en), kashouder; persoon (of firma)
wien men gelden ter bewaring toevertrouwt, om
daarvan botalingen to doen tegen genot van zeker
loon of provisie.
KASSIEREN, (kassierde, heeft gekassierd), het kassierschap uitoefenen.
KASSIERSBOEK, o. (-en), kantoorboek des kassiers ;
—JE, o. (-s), bookie, door den kassier afgegeven om
zijne rekening bij to houden; boekje, waaruit de
quitanties op den kassier gesneden -worden; ...BRIEFJE, o. (-s), bewijs, quitantie om bij den kassier (eene
zekere som) te kunnen ontvangen ; ...FIRMA, v. (-'s);
...HUIS, o. (...huizen); ...KANTOOR, o. (...kantoren);
...KNECHT, m. (-s); ...LOON, o. (-en); ...LOOPER,
m. (-s); ...PAPIER, o. (-en), kwitantie afgegeven op
een kassier; ...PROVISIE, v. (-s, ...sien); ...REKENING, v. (-en), (rek.) wijze van bank- en wisselgeld
te berekenen; rekening van den kassier.
KASSIG, bn. gescheurd (van nieuw papier).
KAST, v. (-en), losse of in eenen muur getimmerde
bewaarplaats: iets in eene kast leggen; alle kisten en
kasten waren opengebroken; linnenkast; boekenkast;
(zegsw.) zij is uit de kast, netjes gekleed; — houten
of ijzeren bedekking van iets : kast van een slot;
schuifkast, bij stoommachines, waarin de stoomschuif is besloten; raderkast; — oud vervallen ge-

oude kast eens afbreekt; ze mogen voor die oude kast
wel eens een nieuw schip in de vaart brengen; — (stud.)
kamer: ik heb den heelen dag op mfjnekastgezeten,
hoerenkast; — gevangenis: hfj zit al een
—(plat)borde l:
paar dagen in de kast; — (vest.) aarde tusschen twee

schietgaten. Zie ook kas. KASTJE, o. (-s).
KASTANJE, v. (-5), de eetbare meelachtige vrucht
van den tammen kanstanjeboom: de oneetbare
vrucht van den wilden kastanjeboom; (spr.) iem. de
kastanjes uit het vuur laten halen, door een ander een
gevaarlijken arbeid laten verrichten on zichzelven
buiten schot houden; m. (-5), kastanjeboom.
KASTANJEBOLSTER, m. (-s), schil eener kastanje.
KASTANJEBOOM, m. (-en); tamme kastanjeboom, eon
tamme boom, tot de familie der katjesdragenden
behoorende, welke om zijn hout on zijne gezonde,
voedende vrucht zeer gezocht is (castanea sativa);
wilde kastanjeboom, een Uit Tibet en Afghanistan
afkomstige boom, waarvan de schors vroeger wel
aangewend word tegen koortsen; vandaar, dat hij
ook den naam draagt van kastanje-kinaboom. De
vruchten werden als geneesmiddel voor paarden
aanbevolen, hetgeen aanleiding gaf, om hem paardenkastanje te noemen (aesculus hippocastanum).
KASTANJEBOSCH, o. (...bosschen), bosch van kastanjeboomen.
KASTANJEBRUIN, bn. bruin als een kastanje, donkerbruin : kastanjebruin haar; — o. de kastanjebruine
kleur.
KASTANJEHOUT, o. hout van den kastanjeboom
(inz. van den tammen); ...KLEUR, v. donkerbruine
kleur; bn. donkerbruin; ...PAN, v.
(-nen), platte pan om kastanjes te roosteren; ...VERF,
v. donkerbruine verf; ...VERVIG, bn. kastanjekleurig.
KASTDEUR, v. (-en), de deur eener kast; ...PAPIER, o. om de planken eener kast to bedekken;
...RAND, m. (-en), ...RANDJE, o. (-s), uitgeslagen
papieren rand om langs de voorzijde der planken
eener kast to leggen of te plakken; ...SLOT, o. (...sloten), slotwerk, dat geheel in eene metalen kast is
opgesloten; ...STEL, o. (-len), stel van vazen op
eene kast.
KASTE, v. (-n), een erfelijke stam of stand, familiestam in Indie en het oude Egypte, de rangklasse
der Oostersche volken, nergens zoo scherp afgebakend als bij de Hindoes.
KASTEEL, o. (-en), slot; kleine vesting (inz: in of
bij eene stad, om de burgerij in toom to houden):
de verdedigers hadden zich op het kasteel teruggetrokken; een kasteel ran een huis, een groot, aanzienlijk
huis; (sprw.) zuinigheid met vlijt bouwt huizen als
kasteelen; kasteelen in de lucht, hersenschimmen; —
(scheepst.) halfdek, schans. KASTEELTJE, o. (-s),
klein kasteel of slot.
KASTELEIN, m. (-s), (oudt.) slotvoogd: de kastelein
van Montfoort, (ook) gevangenbewaarder; (thans)
herbergier; (ook) iem. die voor den eigenaar eener
hofstede deze beboert.
KASTELEINEN, (kasteleinde, heeft gekasteleind),
het kasteleinschap uitoefenen.
KASTELEINES, v. (-sen), herbergierster.
KASTELEINSCHAP, o. (oudt.) waardigheid van
slotvoogd.
KASTELENIJ, v. (-en), woning van een slotvoogd;
cipierswoning; ambt van een slotvoogd.
KASTENMAKEN, o. ambacht der kastenmakers;
...MAKER, m. (-s), schrijnwerker; ...MAKERIJ, v.
KASTENWEZEN, o. het leven in scherp afgescheiden standen : vooral in Indie heeft zich het kastenwezen sterk ontwikkeld.
KASTIJDEN, (kastijdde, heeft gekastijd), straffen,
tuchtigen; pijnigen; zijn vleesch kastijclen, zichzelven
(uit godsdienstijver) geeselen; God kastijdt de boozen.
KASTIJDING, v. (-en), bestraffing, tuchtiging.
KASTIJDER, m. (-Si, ...STER, v. (-5), die kastijdt.
KASTOOR, m. (...toren), als voorwerpsn.; o. als

KASTOOR.
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stofn. ; beverhaar; een van beverhaar gemaakte hoed:
deze kastoor (kastoren hoed) is van goed kastoor gemaakt, een halve kastoor, een hoed, die ten deele
uit beverhaar, ten deele uit ander haar bestaat.
KASTOREN, bn. van kastoor of bever: een kastoren

doodkist van een gestorvene van hoogen rang in
eene kerk of eenig ander gebouw wordt tentoongesteld, met wapens, ridderorden, zinnebeelden en
bijschriften versierd; (ook) looze doodkist en baar,
waarover een lijkkleed ligt uitgespreid, de doodkist
met het lijk vervangend, bij rouwplechtigheden.
KATANKER, o. (-s), (zeew.) een zeer klein anker,
dat aan het zware anker wordt verbonden, om het
doorgaan te beletten.
KATAPULT, v. (-en), (ook verbasterd tot kattepul); zie CATAPULT.
KATBATTERIJ, v. (-en), (vest.) voorverschansing,
walkant, zeker buitenwerk; ...BLOK, o. (-ken), (zeew.)
scheepsblok met zeer grooten en stevigen haak om
den ring van het anker te vatten; ...BOUT, m. (-en),
waarmede de katplaat bevestigd is. •
KATEEL, KATEIL, o. (veroud.) roerend goed, huisraad. [Men vindt ook het my. kateilen, kateelen, katelen, als voorwerpsn.]
KAT-EN-HOND, m. zielverkooper, ronselaar.
KATER, m. (-5), mannetje van de kat.
KATER, m. (-s), (gew.) kleine pachter, ook wel
keuter geheeten, die weinig land en weinig vee en
vaak geen enkel paard bezit.
KATERN, v. o. (-en), —TJE, o. (-s), zes bladen, zes
vellen (wit papier).
KATERPLAATS, v. (-en), ...STEDE, v. (-n), kleine
boerenplaats.
KATHAAK, m. (...haken), (zeew.), haak van het
katblok.
KATHALZEN, ('kathalsde, heeft gekathalsd), zich
aftobben, afsloven.
KATHEDER, m. (-5), leer-, preekstoel, spreekgestoelte ; weleer in de kerken de bijzondere stoel, waarin de bisschop gedurende den dienst plaats nam.
KATHEDRAAL, bn.; kathedrale kerk.
eene kathedrale kerk,
KATHEDRAAL, v.
eene bisschoppelijke kerk, de hoofdkerk eens bisdoms, in de zetelplaats des bisschops, waarin deze
de bisschoppelijke plechtigheden verricht en waarin
het domkapittel zijn vasten koordiensthoudt; dom.
kerk.
KATHETER, m. (-s), (gen.) Buis tot aftapping der
urine uit de blaas.
KATHOLIEK, bn. (eig.) algemeen, over den ganschen
aardbodem verspreid; (inz.) de leer der Roomsche
kerk belijdende; het Katholieke geloof, de Roomsche
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hoed.
KASTROL, v. (-len), groote braadpan, kookpan:
Fransche casserole. KASTROLLETJE, o. (-s).
KASVEL, o. (-len), vel kaspapier,
KAT, v. (-ten), een bekend viervoetig dier; wijfje
van den kater: de wilde kat, de huiskat; de kat mauwt,
spint, blaast, krolt; onze kat heeft jongen; — eene cypersche kat, grijsachtig met zwarte dwarsstrepen;
eene Spaansche kat, met kort, hooggeel haar, kleu-

rend gevlekt met wit of zwart en soms met beide;
,eene kartuizer kat, blauwachtig grijs, met zeer wollig
haar; eene Angorakat, met zeer lang, zijdeachtig
wit of geelachtig haar; — zoo valsch als eene kat,
fn. laooge mate valsch; *zoo ziek als eene kat, zeer
ziek; ik ben zoo flauw, zoo misselijk als eene kat;
de kat uit den, boom zien (kijken), eene af—(sprw.)

wachtende houding aannemen, eerst zien hoe de
zaak afloopt, alvorens zich to verklaren; dat is geen
katje om zonder handschoenen aan te vatten, dat is
eene netelige zaak; de kat de bel aanbinden, voor
een ander zich in gevaar begeven; de kat in den
.kelder metselen (meesteren), slechts oppervlakkig, niet
radicaal genezen; bij avond (bij nacht) zijn alle katten
grauw, in den donker kan men over de schoonheid
niet oordeelen; zij leven als katten en honden, zeer
oneenig; h knijpt de kat in het (den) donker, verricht kwaad op schijnheilige wijze; met iem. leven
als de kat met de muis, op kwaadaardige wijze den
zwakkere kwellen; dat is voor de kat, een vogeltje
voor de kat, dat is verloren; hij stuurt zone kat, hij
komt niet; als de katten muizen, mauwen zfj niet,
men kan niet eten en praten to gelijk; zo heeft de
kat aan de kaas laten komen, van den kapittelstok
gelikt; eene kat in•'t nauw maakt vieze sprongen, als
men in nood verkeert, doet men het ongeloofelijke;

.

hij stond te kijken als eene kat in een vreemd pakhuis,

ten hoogste verwonderd; — eene kat in den zak koopen,
iets koopen zonder het gezien to hebben; h steekt
er de kat in, de zaak staken ; daar komt de zwarte
feat in, als er ruzie komt; —
(ook) in 't algemeen roofdier van de familie der
katachtigen: eene groep van katten, waartoe o. a. de
panter behoort, heeft op eene lichtbruinachtige huid

donkerbruine ringen ; —

(fig.) een valsch vrouwspersoon, eene snibbige
vrouw, een snibbig meisje: zij is eene echte kat; zij
is geen katje, oat zonder handschoenen aan te vatten,
een vinnige vrouw, gereed om van zich of te bijten;
vgl. kamerkat; —
(zeew.) klein anker, dreg: eene kat op het anker
zetten, zie anker en vgl. katanker; geheide aanlegpaal; (sprw.) het anker achter de kat werpen, uitscheiden met varen, omdat men zijn schaapjes op
het droge heeft; — katschip; een koopvaardijschip,
driemaster, inz. in Zweden en Noorwegen; eene
soort van klein vaartuig, in de havens tot lichter
gebruikt; — geesel, bestaande nit dunne touwen,
waarmee vroeger de matrozen gestraft werden; —
(mil.) een hoop opgeworpen werk op de boiwerken
of op de courtines eener vesting; — (oudt.) een
stormtuig. om de muren to benk_en, stormkat: —
geldgordel, steenen gelddoosje (eig. in den worm
eener kattekop).
KATAAL, m. (...alen), als voorwerpsn., v. als stofn.:
de kleinste soort van aal.
KATAAS, o. lokaas der katten; (fig.) deugniet; gemeen vrouwspersoon.
KATACHTIG, bn. (-er. -st), op eene kat gelijkend.
tot de familie der katten behoorende : katachtiye
roofdieren; snibbig, vinnig, valsch : eene katachlige
vrouw; voor katten: ik ben niet kafachig, ik Loud
niet van katten.
KATAFALK, v. (-en), de verlievenheld. waarop de

godsdienst.
KATHOLIEK, CATHOLIEK, m. (-en), belijder van
den Roomsch-Katholieken godsdienst; de Roomsch-

Katholieken ; de Duitsch-Katholieken, volgelingen van
Johannes Ronge.
KATI. (-'s), zie KATJE, 3e art.
KATIJF, o. m. en v. (...yen), (gew.) kouwelijk kind,
kouwelijk mannelijk of vrouwelijk persoon.
KATIJVIG, bn. bw. (-er, -st), rampspoedig, vol tegenspoed, ellendig, ongelukkig; (gew.) kouwelijk. KATIJVIGHEID, v. tegenspoed, geringheid; nietigheid;
(gew.) kouwelijkheid.
KATJE, o. (-s), (nat. hist.) schelp van den getijgerden porceleinslak, uit den Indischen Oceaan.
KATJE, o. (-s), jonge kat; (fig.) hij is het katje van
de baan, de voorste, de eerste; — (plantk.) eene
aarachtige, met onvolledige, eenslachtige bloemen
dicht bezette bloeiwijze: mannel(jke, vrouweloke
katjes; — looden theedoos.
KATJE, o. (-s). (yerbastering van Maleisch kati),
pikol = 0,617 K. G.
een Oostindisch gewicht,
KATJESDRAGEND. bn. van planten.
KATJESDRAGENDEN, V. my. eenige plantenfamilien, die met katjes bloeien, en waartoe de berk,
de eik, de tamme kastanje, de wilg, de populier, de
ijp, de okkernoot enz. behooren : tot de katjesara ye nden

behooren 01 oic:,3 groote woudboomen, met Ititzondering
van etc cieeoen.
KATJESSPEL, o.; het sal katjesspel werden, het zal
vecbten warden. Zie KA_TTENSPEL.
KATLOOPER, m. (-si, (zeew.) touw door de schij-
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yen van de kraanbalken en van de katblokken geschoren, om de ankers uit het water onder de kraan
te hijschen.
KATOEN, o. als stofnaam; my. (-en), in de beteekenis van soorten van katoen; v. als handelswaar;
boomwol: de fijne wol, die men in de zaadbuisjes
van den katoenboom en katoenstruik vindt; stof,
uit katoendraden geweven: gedrukt katoen, calicot,
sits; garen : een kluwen katoen; pit (eener lamp);
(zegsw.) dat klinkt als katoen, dat heeft geen klank;
itfj gaf hem (van) katoen, hij deed zijn best, (ook) hij
ranselde hem duchtig
KATOENACHTIG, bn. op katoen gelijkend, katoen
bevattend : katoenachtige stoften.
KATOENBAAL, v. (...balen), baal ruwe katoen;
(ook) baal gedrukte katoenen.
KATOENBATIST, o. als stofn., my. (-en), in de beteekenis van soorten van katoenbatist; zekere fijne
(witte) stof.
KATOENBLOEM, v. (-en), een der volksnamen van
het smalbladig wollegras.
KATOENBOOM, m. (-en), een boom, tot de familie
der malveachtigen behoorende, die in Oost- en
West-Indio en in Amerika wordt aangekweekt en
welks zaaddoozen het kostbare dons bevatten, waaruit het katoen vervaardigd wordt (gossypium).

hook van de oogholte loopt; ...ZENUW, v. (-en),
zenuw van de katrolspieren.
KATSCHIP, o. (...schepen), een oud handelsvaartuig
der Noordsche zee6n, met een dek, waarvan men
zich tegenwoordig weinig bedient; een vaartuig
om de schepen in de haven of op de reede to verlichten, ook kat zonder ooren geheeten.
KATTEBAK, m. (-ken), bak, waaruit de kat gewoonlijk eet; (ook) bak met zand gevuld, waarin
de kat haar gevoeg doet; — (gew.) zitplaats achter
aan sommige rijtuigen; (zegsw.) in den kattebak
zijn, niet erg wel zijn.
KATTEBELLETJE, o. (-s), klein, onbeteekenend
briefje: hij schrijft altijd maar van die kattebelletjes;
ik oorcleel het minder gepast, dit kattebelletje te onderteekenen.
KATTEBLOK, o. (-ken), dubbele katrol.
KATTEDARM, m. (-en), darm eener kat, snaar.
KATTEDREK, KATTENDREK, m. uitwerpsels van
eene of meer katten.
KATTEGAT, o. het achterste van eene kat; (ook)

KATOENBOUW, m. katoenteelt.
KATOENDIEF, m. (nat. hist.) paradijsraaf.
KATOENDOEK, 0.; ...DRAAD, m. (...draden);
...DRUKKER, m. (-s), die katoen drukt; ...DRUK-

KERIJ, v. het katoendrukken; (-en), fabriek van
gedrukte katoenen.
KATOENEN, bn. van katoen: katoenen lUnwaden,
eene katoenen deken.
KATOENFABRIEK, v. (-en); ...FABRIKANT, m. (-en).
KATOENFLUWEEL, o. als stofn.; my. (-en), in de

beteekenis van soorten van katoenfluweel: minste
soort van fluweel.
KATOENGAREN. o.; ...GRAS, o. wollegras; ...HANDEL, m.; ...HANDELAAH, m. (-s); ...HANDELAARSTER, v. (-s); ...HEESTER, m. (-s); ...MARKT, V.
(-en); ...00GST, m.; ...PIT, v. (-ten), oliehoudende
zaden van de katoenplant; ...PLANT, v. (-en);
...PLANTAGE, v. (-s); ...SPINNER, m. (-s); ...SPINNERIJ, v. (-en); ...SPINSTER, v. (-s); ...STRUIK,
v. (-en).
KATOENTJE, o. (-s), stuk katoen: in die kast liggen
mooie katoentjes, met mooie patronen (voor japonnen); h(j handelt in katoentjes; (gew.) kousje (voor
een moderateurlamp enz.).
KATOENVERVER, m. (-s); ...VERVERIJ, v. (-en);
...WEVER, m. (-s); ...WEVERIJ, v. (-en); ...WINKEL, m. (-s).
KATOOG, o. (-en), (gew.) kattenoog.
KATOOG, m. (-en), een halfedelgesteente, dat eene
groenachtige, geelachtig grijze of geelachtig bruine
kleur heeft en naar het glinsterend oog eener kat

gelijkt.
KATPARDEL, m. (-s), (nat. hist.) panterkat in
Zuid-Amerika (felis pardalis).
KATPLAAT, v. (...platen), (scheepst.) om de put-

tings stevig tegen boord to bevestigen.
KATROL, v. (-len), eene cirkelvormige schijf, tot
het opnemen van een koord aan haren omtrek van
eene groove voorzien, die zich om eene door haar
middelpunt gaande spil laat draaien, welke door
een beugel of huisje gedragen wordt; men heeft vaste
katrollen en losse of beweegbare katrollen: een katrol,
tcier beugel vastgemaakt is, heet eene vaste katrol; laat
de beugel zich met den daaraan hangenden last op en
neer bewegen, dan heet de katrol eene losse katrol; —
blok met schijf erin: dubbele katrol. KATROLLETJE, o. (-s), kleine katrol.
KATROLBLOK, o. (-ken), hijschblok; ...KOORD,
v. (-en), ...TOUW, o. (-en), koord of touw, dat over
een katrol loopt; ...SCHIJF, v. (...schijyen),katrol.
KATROLSPIER, v. (-en), (ontl.) een der beide schuine
vogspieren, wier pees door den bovensten binnen-
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eene zeengte tusschen Zweden en Denernarken.
KATTEGAT. o. (-en), een gat in eene of andere
huisdeur of in eene schuur, om de katten door to
laten.
KATTEKLAUW, m. (-en), uiteinde van den poot
eener kat; schram door een katteklauw veroorzaakt.
KATTEKLAUWEN, rn. my. (plantk.) een der yolksnamen van het kleefkruid. eene soort van walstroo,
ook klef, klet, klissen, klift, tongel, rijpeltocht en
Wilde klimmer geheeten.
KATTEKOP, m. -pen), de kop van eene kat; dwarshout in de katrol; haak aan den schieter van eon
kistslot, die in een aan het deksel bevestigd oog
grijpt; (gew.) een klein roggebrood; (mil.) korte
houwitser op kanonneer- en bornbardeerbooten in
gebruik.
KATTEKWAAD, o. baldadigheid: in zone jeugd

heeft hij heel wat kattekwaad uitgehaald.
KATTEMOF, V. (-fell), mof van kattevel, zeker
bontwerk.
KATTEN, (katte, heeft gekat), katjes werpen, jongen (van katten); — (zeew.) de kat uitwerpen, het
anker versterken; met het kattakel het anker geheel uit het water lichten en onder den kraanbalk
hijschen; — (kooph.) gekochte koopwaren, die bij
ontvangst niet voidoen aan het monster, weigeren
in ontvangst to nemen: die rest is niet volgens conditie, we moeten ze dus katten.
KATTENDOORN, —DOREN, m. (-s), (plantk.) zekere
heester, zie stalkruid; hulst; duindoorn; de algemeene, Engelsche of kleine stekende brem (genista
anglica).
KATTENGEBROED, o. de jongen van katten; ...GEKROL, ...GELOL, o. het geluid van krolsob.e katten; ...GELUID, ...GEMAUW, o.
KATTENGESLACHT, o. eene familie der landroofdieren, zich onderscheidende door rondo kop, korte

kaken, scherpe tong, kromme nagels on zeer sterke
tanden.
KATTENGESPIN, o. het eigenaardige gebrom eener
kat; (sprw.) het eerste gewin is kattengespin, wat bij
't begin van 't spel wordt gewonnen, moot men
later weer verliezen.
KATTENGOUD, o. (delfst.) glimmer, mica; ook
kattenzilver geheeten.
KATTENHAAI, m. (-en), (nat. hist.) een gepantserde
haai, de kleinste soort der haaien (squalus canicula).
KATTENHAAR, o. (als voorwerpsn. my. ...haren)
het haar eener kat.
KATTENHOUT, o. (plantk.) eene soort van wilg
(salix fragilis).
KATTENKRUID, o. (plantk.) een plantengeslacht,

tot de familie der lipbloemigen behoorende, waarvan slechts eene soort (nepeta cataria) in Nederland
in 't wild wordt aangetroffen.
KATTENMUZIEK, v. slechte muziek; krijschend
gezang; ketelmuziek; charivari.
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(-en), oog eener kat; zeker halfedelgesteente, zie katoog; ...00R, o. (-en), oor
eener kat.
KATTENSPEL, o. het handgemeen gin; (fig.) spel,
dat met krabben enz. eindigt.
KATTENZILVER, o.. Zie kattengoud.
KATTEPIS, KATTENPIS, v.; ...POOT, ...VOET,
m. (-en).
KATTEPOOTJES, o. my. (plantk.) tweehuizig roerkruid of tweehuizige droogbloem.
KATTERIG, bn. (-er, -st); katterig zijn, zich niet
lekker, prettig gevoelen (na eene slemppartij enz.)
KATTERIGHEID, v.
KATTERUG, m. (-gen), (fig.) kromme, opgezette rug;
(zeew.) scheepsboog; doorzakking van de k.iel door
to groote lasten voor- on achterscheeps; ...SNUIT,
m. (-en).
KATTESPOOR, o. scheepsbint; spantvormig samenstel tegen de wagers onder de kimmen om het
doorhangen to voorkomen (bij het tegenwoordige
kruisveiband niet meer noodig); — (ook) zekere
plant.
KATTESPRONG, m. (-en), sprong eener kat; (fig.)
een klein eindje.
KATTESTAART, m. (-en), staart eener kat;
(scheepst.) zekere scheepsklamp.
KATTESTAART, m. (-en), (plantk.) smalbladige
basterdwederik, ook slangenbloem geheeten (epilobium
angustifolium); zekere sierplant uit Oost-Indio (amarantus caudatus); zeker plantengeslacht tot de famille
der kattestaartachtigen behoorende (lythrum); —
kattestaar ten, uitgebloeide loten; — (wev.) afval van
katoen op stokken; — (zeew.) losgerafeld touw; korte
wimpel; — rondo vijl, in een punt uitloopende en dienende om gaten uit to vijlen en to verbreeden.
KATTESTAARTACHTIGEN, v. my. (plantk.) zekere
plantenfamilie (lythrarieM).
KATTESTAARTHALS, m. schoof.
KATTENOOG, o.

KATTESTRONT, KATTENSTRONT, v. drek van

eene of meer katten; ...VEL, o. (-len).
KATTEVOET, m. (-en), (plantk.) kattepootjes.
KATTIG, bn. (-er, .st), als eene kat, valsch.
KATTIN, v. (-nen), (gew.) wijfjeskat.
KATTING, v. (-en), (zeew.) eene vereeniging van
twee ankers, waarvan het eene aan een kruishout
van een grooter is vastgehecht.
KATTOUWTJE, o. (-s), (zeew.) trosje om den haak
van het katblok to sturen, zoodat de man op het
anker de kat hoeken kan.
KATUIL, m. (-en), eene soort van uil, tot de orde
der roofvogels behoorende, welke inz. de bosschen
bewoont (strix aluco); — een zekere vlinder, soms
processievlincler geheeten, die tot de orde der schubvleugeligen, en wel tot de nachtvlinders behoort.
KATVISCH, v. slechte, kleine visch: ik heb geen
katvisch gevangen, niets; een der algemeene namen
van die soort van karpervisschen, welke geene voeldraden aan den snuit en geene doornen aan de
vinnen hebben.
KATVOGEL, m. (-5), zekere soort van lijster uit
Amerika (turdus carolinensis).
KATWILG, m. (-en); zekere soort van wilg, die
algerneen langs waterkanten of aan plassen voorkomt (salix viminalis).
KATZWIJM, v. geveinsde flauwte: in katzwym, vallen; in katzwijm liggen; (zeew.) in katzwijm liggen,
windstilte hebben.
KAUGEK, m. (-ken), (nat. hist.) (gew.) de groote
stern of zeezwaluw.
KAUKASISCH, bn. van of uit den Kaukasus; het
Kaukasische ras, de Middellandsche-Zeevolken, die
bijna geheel Europa. Noord-Afrika, West-Azie tot
aan den Ganges, Arabia, Perzie en Turkestan bewonen.
KAUSCHER, (Hebr.) bn. geoorloofd; rein. zuiver.
KAUSCHERSNIJDER, m. (-s). (slag.) bij de Joden
een geexamineerd persoon, die koeien slacht en
met een lood verzegeld, all ze kauscher zijn.

KAZERNENLEVEN.
v. (-en), (nat. hist.) de kleinste onzer inlandsche kraaien, ook wel kerkkauw on torenka
geheeten, on door velen eenvoudig kraai genoemcl
KAUW,

(corvus monedula).
KAUW, v. (-en), —TJE, o. (-s), tabakspruim.
KAUWEN, (kauwde, heeft gekauwd), met de tan-

den vermalen: hfj slikt maar door, zonder to kauwen;
tabak kauwen, pruimen; (fig.) hij heeft niet veel te kauwen, hij is arm;
heeft heel wat letters gekauwd,
veel gestudeerd; zone woorden kauwen, temen, stamelend spreken;
heeft er wat aan te kauwen, hij
heeft er veel nioeite aan; met lange tanden kauwen,
niet met lust eten. KAUWING, v. (-en), het kauwen.
KAUWENNEST, o. (-en), nest eener kauw.
KAUWER, m. (-s), die kauwt; (ook) kauwijzer.
KAUWGEBIT, o. (-ten), een uit kogeltjes on ringen
bestaand mondstuk, ook drenkgebit en watertoom
geheeten.
KAUWIJZER, m. (-s), een soort van bettel om naden
met work dicht to stoppen.
KAUWOERDAPPEL, m. (-s, -en), de kogelronde, zeer
bittere, buikzuiverende vrucht van de kolokwintkomkommer.
KAUWOERDE, v. (-n), eene soort van pompoen,
welker vrucht dikwijls flesch wordt genoemd, hetzij
omdat ze daarop gelijkt, hetzij omdat ze soms
daarvoor gebruikt wordt.
KAUWPOOT, m. (-en), kaakpoot.
KAUWSEL, o. (-s), het gekauwde.
KAUWSPIER, v. (-en), tandspier; ...TAND, m. (-en),

maaltand.
KAVALJE, o. v. (-s), oud, afgeleefd paard; (fig.) elk
versleten voorwerp; oud huis : die kavalje mocht men
wel afbreken.
KAVEL, m. (-s, -en), (veroud.) lot; deel (inz. bij do
verdeeling van landerijen); — het kavelen.
KAVELAAR, m. (-5), die kavelt.
KAVELEN, (kavelde, heeft gekaveld), loten (om iets);

in loten of kavelingen verdeelen (van koopwaren
en landerijen) (fig.) beknopt en nauwkeurig rekenen; (zeew.) in den vloed zeilen om de ebbe of to
wachten; tij kavelen, eb on vloed berekenen; (fig.)
tijd en tij kavelen, zich naar den tijd en de omstandigheden schikken ; goad zijne rekening doen; h moet
kiezen of kavelen, hij moat tot eene beslissing komen.
KAVELING, v. (-en), koop, deel (van eene partij
koopgoederen): die koffie zal bij kavelingen worden
uitverkocht; perceel (van landerijen).
KAVIAAR, v. met taaie roeden tot eene pap geslagen en in kleine vaatjes ingezouten knit van den
steur en een paar andere visschen, die uit Rusland
verzonden wordt.
KAWAAN, v. (...wanen), een soort van schildpad.
KAZAK, v. (-ken), overrok, reisrok met wijde
naouwen; (gew.) aardappelen met de kazak eten, ongeschilde gekookte aardappelen eten; (Zuidn.) zfjn
kazakke keeren, van godsdienst veranderen.
KAZEMAT, v. (-ten), een onderaardsch bomvrij
gewelf. rondom door aarde ingesloten, bestemd om,
in tijd van beleg, hetzij manschappen van het garnizoen, hetzij levensmiddelen en anderen voorraad
te bergen en tegen het vernielende bomvuur des
vijands to beveiligen; iedere plaats, welke bedekte
vuren bevat, die door geen werpgeschat tot zwijgen
gebracht kunnen worden; hangende slaapplaats (in
kazernen, op schepen enz.); (fig.) in de kazemat
zitten. ongesteld zijn.
KAZEMATTEN, KAZEMATTEEREN, (kazematte,
kazematteerde, heeft gekazemat, gekazematteerd),
een wal van kazematten -voorzien.
KAZEMIREN, bn. van kazimir.
KAZEN, (kaasde, is gekaasd), dik worden (van
KAZERNE, v. (-n), barak, soldatenhuis.
KAZERNEEREN. ka zern eerde, heeft gekazerneerd),
in kazernen legeren. KAZERNEERING, v. inlegering
in kazernen.
KAZERNENLEVEN, o. het leven, het verblijf in de
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kazerne; ...WONING, v. (-en), groot huis met verscheidene kamers, door vele gezinnen to gelijk bewoond.
KAZIJN, o. Zie KOZIJN.
KAZIMIR, KAZEMIR, o. zekere fijn geweven soort
van laken, halfiaken.
KAZUARIS, m. (-sen), een naar den struis gelijkende vogel, die de eilanden van den Oostindischen
archipel bewoont (casuaris); gehelmde kazuaris. een
der grootste vogels na den Afrikaanschen struis
(casuaris indicus).
KAZUIFEL, v. (-s, -en), (R.-K.) priesterkleed, tabbaard. —MAKER, m. (-s).
KED, v. (-den), —DE, v. (-n). Zie KID.
KEEK, v. (gew.) bruine, zwarte of roode mostaard.
KEEL, v. (kelen), nauwe doorgang boven het strottenhoofd: mine keel is ontstoken; pin in de keel hebben; de woorden bleven mij in de keel steken; (fig.)
alles door de keel jagen, zijn vermogen verbrassen;
eene droge keel hebben, veel lust tot drinken hebben;
de keel snieren, veel drinken (wijn enz.); eene puit
(elders: een kikker, , een r oggestaart) in de keel hebben, een
of ander beletsel in de keel hebben, waardoor het
spreken moeilijk -alt; de verkeerde keel (het verkeerde
keelgat), de luchtpijp; dat hangt mfj de keel uit, dat
verveelt mij vreeselijk; (zegsw.) de keel host veel;
eene keel opzetten, hard schreeuwen; — uit—stem:
wendig gedeelte van den strot, dais: iem. near de
keel vliegen; iem. bij de keel vatten, grfjpen. hem aangrijpen, (fig.) hem tot iets noodzaken, dwingen; iem.
de keel afsnfjden, hem den hals afsnijden, (fig.) van
zijn bestaan berooven; (fig.) iem. het mes op de keel
zetten, iem. dreigen, hem geene keus laten, hem
dwingen tot een ondubbelzinnig antwoord, eene
verklaring enz.: —
het trechtervormige net, dat binnen in eene fuik
wordt vastgemaakt en waardoor de visch naar
binnen zwemt; — (plantk.) de plaats van overgang
van den zoom in de buis bij een vergroeidbladige
bloemkroon; (veroud.) bergengte, bergpas. KEELTJE,
o. (-s).
KEEL, v. (kelen), (bouwk.) bedekte gang; holkeel:
eene holle lijst; de holte van het cymatium doricum.
KEEL, o. (wapenk.) rood, in het blazoen de eerste
der kleuren in rang, een mengsel van karmijn en
vermiljoen aanduidende.
KEEL, v. (kelen), (mil.) het open gedeelte of de
achterzijde van een bastion, het naar de vesting
gekeerde gedeelte van ravelijnen en andere buitenwerken.
KEEL, v. (kelen), lange, smalle strook eener plank.
KEEL, m. (keelen), (gew.) kiel.
KEELADER, v. (-s, -en); ...AMANDEL, v. (-s), keelklier.
• KEELBAND, m. (-en), band of lint aan een muts,
pet of dameshoed, onder de kin vastgestrikt.
KEELDROES, m. zekere paardenziekte.
KEELGAT, o. (-en), strot; alles door het keelgat
jagen, verbrassen; het verkeerde keelgat, zie keel; ...GELUID, o. (-en), een zwaar, dof geluid; ...GEZWEL,
o.
KEELHOEK, m. (-en), (vest.) de hoek, die twee
verlengde courtines met elkander maken.
KEELHOLTE, v. (-n); ...KETTING, m. (-en), kin.ketting; ...KLANK, m. (-en), keelgeluid, keelletter,
...KLIER, v. (-en); ...KNOBBEL, m. (-s), ...KNOOP,
m. (-en), (ontl.) adamsappel; ...KRUID, o. volksnaam
van den liguster; ...LEL, v. (-len), ...LELLETJE, o.
(-s), (ontl.) strotklep, keel- of luchtpijpdeksel, dat
de stemspleet bij 't slikken sluit; ...LETTER, v.
(-s), (taalk.) een der soorten, waarin de medeklinkers verdeeld worden; ...LIJST, v. (-en), talaan. holle
lijst, bestaande uit twee tegen elkander geplaatste
hielojieven; ...LINIE, v. (-s, ...nien), (vest.) een der
twee lijnen, welke den ingang van een bolwerk
vormen; ...ONTSTEKING, v. (-en); ...PIJN, v. (-en);
...PUNT, o. (vest.) hoekpunt van den keelhcek:
...RIEM, m. (-en), (rijsch.) riem onder de keel van

m. (-s), geneeskundig instruhet paard,
ment tot het opereeren van keelgezwellen; ...SNIJDING, v. (-en); ...SPIEGEL, m. (-s), geneeskundig
instrument tot onderzoek van het inwendige strottenhoofd; ...STEM, v. (-men), zware, diepe stem,
(muz.) het register der zangstem tusschen de borsttonen en fausset gelegen; ...STOOT, m. (-en), keellijst; ...TERING, v.
KEELTJES, o. mv. kelen. Zie dit woord.
KEELVINNIGEN, m. my. (nat. hist.) visschen, wier
buikvinnen onder de keel geplaatst zijn.
KEELWORTEL, v. (plantk.) eene der algemeenste
ruwbladige planters, gewoonlijk smeerwortel en ook
waal-, wal-, scheur-, vet- en sk3kwortel geheeten (symphytum officinale).
KEELZIEKTE, v. (-n), ziekte van het strottenhoofd.
KEEN, v. (kenen), kloof, spleet; kenen in de kniebogen der paarden; (plantk.) kiem; (fig.) oorsprong.
KEEP, v. (kepen), uitsnijding, kern de keep in een
scheepsblok, sleuf, waarin het touw loopt; eene keep
een pijl, waarmee hij op de pees wordt gezet; —
(fig.) (zijne) keep houden, op zijn stuk staan, vasthouden.
KEEP, m. (kepen), (nat. hist.) een oink, die ook
berg- en boschvink, noordvink en kweevink geheeten wordt (fringilla montifringilla).
KEEPHOUT, o. (-en), (molenm.) een uitgekeept blok
hout, dat als een wig dienst doet, om iets vast to
leggen.
KEEPMES, o. (-son), (kuip.) kerfbeitel.
KEER, m. (-en), omwending; verandering: de ziekte
heeft eenen goeclen keer genomen; (spr.) gedane oaken
hebben (nemen) geen keer, dingen die gebeurd zijn,
zijn niet weer te veranderen ; — ieee. , iets to keer gaan,
tegenwerken, beletten; te keer gaan, rumoer, leven
maken, opspelen; — maal, reis, herhaling: ik ben
twee keeren bij U geweest; in een keer; keer op keer,
keer aan keer, telkens.
KEERAAFSCH, bw. (gew.) verkeerd; h# doet altos
keeraafsch.
KEERBEITEL, m. (-s), (timm.) de bovenste beitel
van een dubbele blokschaaf; ...BLAD, o. (-en),
(kaartsp.) troefblad; ...BLOK, o. (-ken), (zeew.) blok
met een draaienden hawk; ...DAM, m. (-men), om
het water tegen to houden.
KEERDER. m., ...STER, v. (-s), die keert.
KEEREN, (keerde, heeft en is gekeerd), wenden,
draaien, iem. of iets in een tegenovergestelden stand
brengen, van richting doen veranderen : eene kaart
keeren, omkeeren; kaas keeren, omleggen; een wagon,
een schip keeren; hoe gij het wendt of keert, het bljft
een vreemd zaakje; — (gen.) een kind keeren, voor de
verlossing in betere ligging brengen; — (kleerm.)
eene jas, een rok keeren, wat buiten was binnen
brengen; — (fig.) zijn rokje keeren, van partij of van
gevoelen veranderen; iem. den rug keeren, heengaart,
vluchten, hem de hielen laten zien; de fortuin heeft
hem den rug gekeerd, heeft hem verlaten; zijn hart
tot God keeren, zich tot God wenden, zijn wereldsch
leven vaarwel zeggen; ten beste keeren, aan eene
zaak eene voor iem. gunstige richting geven: de
Voorzienigheid zal alles ten beste keeren; — to keer
gaan, beletten, tegengaan, verhinderen : de viand is
niet to keeren; wie zal dat kwaad keeren ? de Hemel
keere het verhoede het!, het water keeren, tegenhouden; — (gew.) hij kon goed zfjn kantje keeren, hij kon
behoorlijk eer aan zijne zaken doen: zij zal.haar
kantje wel keeren, zij zal zich niet laten versukkelen; —
van richting veranderen, eene andere richting
nemen, omdraaien: de koetsier kon in die natewe straat
niet keeren; de wind keert; de kans kan keeren, verkeeren, veranderen; het blaadje is gekeerd, de zaken
zijn veranderd, de fortuin is gunstiger ; — teruggaan:
naar huis keeren; rechtsom keert (commando); (sprw.)
beter ten halve gekeerd, dan ten heele gedwaald; — in
zichzelven keeren, ernstig over zichzelven, over zijn
eigen gedrag nadenken; —

814

KEGELPLANK.

KEEREN.

zich keeren, zich wenden : keer u eens rechts; ik
weet m j niet te keeren of te wenden, look fig.) ik weet
geen raad; zij keerden zich tot ons; de ziekte heeft

zich ten goede gekeerd; zich aan iets of iem. keeren,
zich bekreunen om : hj keert zich aan niets. KEE-

RING, v. (-en), het keeren; wending, omdraaiing;
(zeew.) mastkoker op haringbuizen.
. KEERGIJN, ...JIJN, o. (-en), (zeew.) ophouder.
KEERHOUTJE, o. (-s), (timm.) blokje hout met groef,

dat client om bij het aandrijven van planken de
veer niet te beschadigen.
KEERKOPPELING, v. (-en), een toestel, dat de beweging van de locomotief verandert.
KEERKRING, m. (-en), een denkbeeldige cirkel aan
het hemelgewelf, welke door het zonnestandspunt,
noord- of zuidwaarts van den aequator en evenwijdig met dezen, getrokken is; daarmee overeenkomstige cirkel om den aardbol, door de punters
waar de zon eens in het jaar in het zenith staat:
kreefts- of noorder-keerkring; steenboks- of zuiderkeerkring.
KEERKRINGSGEWAS, o. (-sen), tropisch gewas, dat
aan de tropische gewesten eigen is; ...HITTE,
...WARMTE, v., warmte tusschen de keerkringen,
tropische hitte; ...JAAR, o. (...jaren), zonnejaar, tijd
binnen welken de zon weer tot het lentepunt terugkeert; ...LAND, o. (-en); ...LIJN, v. (-en), keerkring;
...PLANT, v. (-en); ...PRODUCT, o. (-en); ...VOGEL,
m. (-s), (ook) phaeton, een soort van pelikaan in
tropische zeeen (phaeton aethereus); ...ZON, v. de
zon der tropen: door de keerkringszon gestoofd.
.KEERLIJN, v. (-en), (zeew.) keergijn; ...NAGEL, m.
(zeew.) groote (houten) pin.
KEERPLAATS, v. (-en), plaats, waar gekeerd wordt,
b. v. bij een race ; (zeew.) ruimte om te wenden;
...PUNT, o. (-en), punt, waar iets of lour. keert: de

lceerpunten van den zonsweg, die het verst van den
evenaar verwijderd zijn; (fig.) er is een keerpunt gekomen in zijde ziekte, de ziekte heeft eene andere
wending genomen.

KEERREGEL, m. (-5),
o. (-en), refrein.
KEERSLUIS, v. (...sluizen), eene sluis, die den hoogeren waterstand op rivieren tegenhoudt.
KEERTAKEL, m. (-s), keerblok; ...TOUW, o. (-en),
touw om iets tegen to houden of te richten; (zeew.)
keertouwen der l(jzeilspieren; zeer zwaar touw om
molenroeden vast to zetten; touw ter besturing
eener op te hijschen last.
KEERVERS, o. (...verzen), refrein.
KEERWEER, in (-en), blinde straat, steeg, weg zonder uitgang; —LAAN, v. (...lanen); ...WEG, m. (-en).
KEERZIJDE, v. (-n), de andere zijde: de keerzUde
van het papier; de keerzode eener medaille; (fig.) de
onaangename zijde: het spit mfj, dat ik u nu ook
de keerzijde moet laten zien.

KEES, in. (keezen), eene soort van hond, keeshond;
(vad. geschied.) scheldnaam der Patriotten of tegenstanders van den stadhouder, op het einde der
vorige eeuw.
KEESHOND, in. (-en), eene soort van hond, met
spitsen snuit, rechtopstaande ooren en lang ham-.
KEESJE, o. (-5), (zeew.) dunne lijn, welke van een
schip naar den wal geworpen wordt, om daarmede
het kabeltouw aan den wal to trekkers.
KEESJESBLADEREN, o. my., ...BLOEM, v. (-en),
...KRUID, o. (gew.) eene soort van rnaluwe(middel
tegen mondziekten), eigenlijk kaasjesblatteren enz.
KEEST, in. pit, kern, merg keener plant); (fig.) het
fijnste: in voor- en tegenspoed, in noo,1 en overvloe,
zon zuiver blued en heldre geest de bruit en keest vas
lust en moed.

KEET, v. (keten), gemetselde bak (tot het zoutzieden); (ook) zoutziederij; loods, werkplaats (bij

een bouwwerk); but der polderwerkers; (gew.) een
van de woning afgezonderd gebouwtje op de landhoeven of hoisteden. waar de landlieden des zonaer,
meesttijds in hui,houden on waar gewoonlijk. in
gek ,Jokt wordt.

KEETWIJF, o. (...wijven), de vrouw, die voor de

polderjongens of dijkwerkers , welke dezelfde keet
bewonen, kookt en wascht.
KEFFEN, (kefte, heeft gekeft), blaffen (van een
kleinen hond); (fig.) snappen, kijven (inz. van kinderen en vrouwen); iem. op hoogen, kijvenden toon
bedillen. KEFFING, v. (-en), het keffen; (fig.) gekijf.
KEFFER, m. (-s), klein boosaardig hondje;
kijver, blaffer; iem. die een ander op hoogen, kijvenden toon bedilt; iem. die met nietsbeduidende
aanmerkingen voor den dag komt en daarmede de
tegenpartij wil bestrijden. KEFFER, 0, (-s), KRFSTER, v. (-s), die veel keft, veel babbelt.
KEFIR, m. een zuurachtige, alcohol on koolzuurgas bevattende drank, die in den Kaukasus
koe-, geiten- en schapenmelk wordt verkregen; een
aftreksel van melk op kefirkorrels, —KORRELS,
m. my. rondachtige, witte korrels, welke zich vormen in de lederen zakken, waarin de Kaukasische
boeren de melk bewaren.
KEG, (-gen), KEGGE, v. (-n), (timm.) een ijzeren
of houten wig om hout to klieven of om de deelen
van eenig voorwerp vaster ineen to drijven, ook
om iets vast to zetten; (oudt. krijgsk.) eene slagorde
in den vorm van eene wig; (gew.) kommiesbrood;
(ook) vloek. KEGJE, KEGGETJE, o. (-s).
KEGEL, m. (-5, -en), (wisk.) het lichaam, dat wordt
ingesloten door het ronde oppervlak, beschreven
door eene rechte bin (de beschrijvende l(jn), die zich
langs eene willekeurige kromme lijn in een plat
vlak (de richtlon) beweegt, zoodanig dat die door
een zeker punt, buiten het vlak gelegen, blijft gaan,
en door de vlakke figuur zelve; gewoonlijk denkt
men bij de kegels aan dezulke, die een cirkel tot
grondvlak hebben: een scheeve, een rechte kegel, waarvan de kegelas met het grondvlak een scheeven,
een rechten hoek maakt; een geknotte kegel, waarvan
het bovenstuk afgesneden is door eon vlak al of
niet evenwijdig aan het grondvlak; een gelijkzijdige
kegel; —
lichamen, die min of meer den vorm van een
kegel hebben: ijskegel, inz. de negen houten kegels
van het kegelspel: net kegels spelen; de kegels opzetten; — de vrucht der kegeldragenden of naaldboomen. KEGELTJE, o. (-5).
KEGELAAR, m. (-s), —STER, v. (.$), kegelspeler,
-speelster.
KEGELAS, v. (-sen), de lijn, die het toppunt des
kegels met het middelpunt van het grondvlak ver-

eenigt.

KEGELBAAN, v. (...banen), baan tot kegelen Ingericht; uitspanning, waar gelegenheid tot kegelen
bestaat; ...BAL, m. (-len), bal, waarmede men bij
het kegelspel de kegels tracht om to werpen.
KEGELBEKKEN, m. my. Zie KEGELSNAVELS.
KEGELBEKKIG, bn. (van vogels) een kegelvormigen
bek heb bende.
KEGELBERG, m. (-en), kegelvormige berg, veelal
vulcanen.
KEGELBLOK, o. (-ken), kegelstok; ...CLUB, v. (-s),
club em zich to oefenen in het kegelen, (ook) om

zich met kegelen to vermaken ; ...CONCOURS, o. (-en),
kegelwedstrijd, ...DOOS, v. (...doozen), dons met een
kegelspel er in, voor kinderen.
KEGELDRAGEND, bn.; kegeldragende gewassen; zie
KEGELDIZAGESDEN.
KEGELDRAGENDEN, m. my. eene plantenfamilie
met altijd groene bladen. gewoonlijk naalden, waarvan de vruelia, n kegelvruchten zijn en die alle har,
achtige sappen opleveren.
KEGELEN, (kegelde, heeft gekegeld), met kegelq
spelen.
KEGELJONGEN, m. (-s). ke2. elopzetter; ...KLEP,
v. (-pen), kegelvormige klep (aan pompen. s•oom.

machines enz.): ...MANTEL, m. (-s), gebogen oppefvlak- van een kegel: ...OPZETTER. m. (-s), iem. di6;
bij het ,egeien opzet: ...PLAATS, v. (-en);
...PLANK, v. k-en), eene plank, waarop de kegel

REGELPLANK.

KELDERGRAF.

geplaatst zijn; (wev.) dat gedeelte van het scheerraam, waarin de korte, dikke steel geplaatst is om
te scheren; ...PUNT, v. (en), deel van eene draai-

KEIZEL, m. (-5), ronde, gladde keisteen; — puin, dat
gebruikt wordt om de gaten tusschen bazaltsteenen
bij waterkeeringen en zeeweringen dicht te maken.
KEIZER, m. (-5), alleenheerscher; titel van zekere
vorsten: de keizer van Rusland, van Oostenrjjk; —
(sprw.) geef den keizer, wat des keizers is, geef aan ieder
wat hem toekomt; — erg ens gaan, waar de keizer te
voet gaat, naar het heimelijk gemak gaan; — waar
niets is, verliest de keizer zyn recht, wie niets heeft,
kan niets betalen; — spelen, vechten om des keizers
baard, om eene nietigheid, om niemendal; — hij heeft
den keizer gezien, heeft te veel gedronken; — looper,
sleutel die op vele sloten past; — (nat. hist.) (gew.)
fuut. KEIZERTJE, o. (-5).
KEIZERDOM, o. keizerschap.
KEIZERGEEL, o. zekere gele kleurstof: eene verbinding van het chromaatgeel met eene witte stof.
KEIZERIN. v. (-nen), regeerende alleenheerscheres;

bank, waarmede het te bewerken voorwerp vastgeklemd wordt.
KEGELSCHELP, v. (-en), (nat. hist.) rolschelp, toot;
...SCHIJF, v. (...schijven), (wisk.) lichaam tusschen
twee niet even groote cirkels en een gebogen oppervlak begrensd; ...SLAK, v. (-ken), (nat. hist.) familie
van pijltongige slakken, waarvan de schelp, die
vroeger met duizenden guldens betaald werd, omgekeerd kegelvormig is.
KEGELSNAVELS, m. my. (nat. hist.) vogels wier
snavels den vorm van een kegel hebben.
KEGELSNEE, ...SNEDE, v. (...sneden), (wisk.) regelmatig gebogen lijn, die ontstaat als een cirkelvormige kegel door een plat vlak gesneden wordt;
een onderdeel van de wis—del rde kgelsnden,
kunde.
KEGELSPEL, o. (-en), spel met kegels, negen houten
kegels met kegelbal; — het spelen met kegels;
...SPELER, m. (-s), ...SPEELSTER. v. (-s).
KEGELSPIEGEL, m. (-s). (nat.) kegelvormige spiezel, ...STEEN, m. (-en), kegelvormige steen ; ...VLAK,
0. (-ken), (wisk.) gebogen opperviak van een kegel;
m. (-en).
KEGELVORMIG, bn., min of meer den vorm van
een kegel hebbende : kegelvormige berg ; kegelvormige

bloesems.
KEGELVRUCHT, v. (-en), eene vrucht, welke een
piramidalen vorm heeft en uit over elkander geplaatste schubben of schilfers bestaat. die met hare
uiteinden aan eene gemeenschappelijke as verbonden zijn. De zaadkorrels liggen tusschen deze as en
de schubben.
KEGGEN, (kegde, heeft gekegd), (zeew.) wiggen indrijven, met wiggen vastzetten.
KEI, m. (-en), kleine rolsteen, zooals vaak uit het,
diluvium wordt opgegraven en waarmede men straten en wegen belegt; vierkant behouwen straatsteen: op de keien rUden, niet op de voetpaden; —
(fig.) hij is zoo hard als een kei, hij is doodarm;

kei van een vent, een ruwe kerel; — (plantk.) gele
—een
keien, hopklaver; — (gew.) dat kind heeft de kei, ziekelijke zwelling van de amandels onder het kakebeen: —
dwaasheid; — de kei leutert hem, reutelt hem, (of)

hij heeft den kei in 't hoofd, (of) hij is met den kei
gekweld, hij is niet wel bij zijn hoofd, begaat allerlei
dwaasheden; — iem. van den kei snijden, hem van
zijne dwaasheid genezen. KEITJE, o. (-s).
KEIAARDE. v. kiezelzuur, kiezelaarde (zekere
delfstof).
KEIACHTIG, bn. (-er, -st), gelijkende op keien; (van
grond, akkers enz.) tamelijke veel keien bevattende;
zeer hard.
KEIGROND, m. (-en), grond, waarin betrekkelijk
veel keien voorkomen.
KEIHARD, bn. zeer hard; (fig.) doodarm.
KEIK, v. (plantk.) wilde radijs, herik of kiek.
KEIL, m. (-en), keg.
KEILDEREN, (keilderde, heeft gekeilderd), (gew.)
keilen.
KEILEGGER, m. (-5), straatlegger.
KEILEN, (keilde, heeft gekeild), een plat voorwerp

zoodanig langs de oppervlakte van het water werpen, dat het verscheidene malen opspringt: plisjeplasje gooien, kiskassen, stipstappen, enz.;
werpen, gooien. KEILING, v. het keilen.
KEILSCHRIFT, v. spijkerschrift der Assyriers. zoo
geheeten, omdat het enkel uit wigvormige figuren
is samengesteld.
KEILSTEEN, m. (-en), een steen of steentje, waarmede men keilt. KEILSTEENTJE, o. (-s).
KEIMERGEL, o. leemachtig afzetting uit het dilu-

viale tijdperk, ook blokleem geheeten; ...STEEN,
m. (-en); ...WEG, m. (-en), straatweg; ...WERK, o.
(-en), metselwerk van keien- ...ZA.ND, o. grof grind.
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vrouw eens keizers; keizerin-weduwe, weduwe eens
keizers.
KEIZERLIJK, bn. bw. (-er, -st), van, als een keizer ; —
(gesch.) de keizerlijken, troepen van den (Duitschen)
keizer.
KEIZERMEEL, o. uiterst fijn meel.
KEIZERRIJK, o. (-en), gebied, macht des keizers.
KEIZERSCHAP, o. keizerlijke waardigheid.
KEIZERSCHEN, m. my. keizersgezinden.
KEIZERSHOF, o. (...hoven); ...KROON, v. (...kronen), kroon des keizers ; (fig.) waardigheid eens
keizers; (plantk.) eene fraaie lelieachtige plant (fritillaria imperialis); ...MANTEL, m. (-s).
KEIZERSNEDE, v. (-n), (vroedk.), gevaarlijke kunstbewerking hij verlossingen, waarbij door opensnijden
van den bulk en de baarmoeder de geboorte van
het kind bewerkt wordt.
KEIZERTHEE, v. de fijnste theesoort; ...ZWAM, v.
(.men), hoogroode zwamsoort, die op eiken en kastanjeboomen vast.
KEKER, v. (-s), eene soort van erwt.
KEKEREN, (kekerde, heeft gekekerd), stotteren.
hakkelen, stameren.
KEL, bn. kil; (gew.) verschrikt, angstig.
KELDER. rn. (-s), bergplaats ; inz. eene gemetselde,
van gewelven voorziene ruimte, geheel of ten deele
onder den grond, en waarin de temperatuur gewoonlijk het geheele jaar gelijk blijft, zoodat zij bijzonder geschikt is om er levensmiddelen en dranken
te bewaren: aardappel-, bier-, kaas-, wUnkelder; een

diepe, vochtige, vunzige kelder; — zijn kelder is goed
voorzien, hij heeft een grooten voorraad, eene groote
verscheidenheid van wijnen; — de kat in den kelder
sluiten, metselen, zie kat; —
plaats, waar een grossier in sterken drank, bier
of wijn zijn voorraad heeft liggen; — een kelder houden, sterken drank, bier of wijn in 't groot verkoopen; (ook) het bier pe- glas, direct uit het vat verkoopen; — kistje me likeurflesschen : flesschenkeldertje ; — bergplaats van scheepsvoorraad aan boord:
zeilen, touwwerk nit den kelder halen; — koele kast
onder eene trap, waarvan de vloer gewoonlijk een
paar voet in den grond is; — gemetselde grafruimte,
2rafkelder; (fig.) het schip ging naar den kelder, het
verdween in de diepte ; near den kelder gaan,
verdrinken, verongelukken, te gronde gaan (ook fig.).
KELDERTJE, o. (-s).
KELDERACHTIG, bn. (-er, -st), kil, vochtig ; donker,
somber.
KELDERDEUR, v. (-en).
KELDEREN, (kelderde, heeft gekelderd), wijn in den
kelder bergen: gekelderde win. KELDERING, v. (-en),

het kelderen.
KELDERFLESCH, v. (...flesschen), flesch uit een
kelderkistje, vierkante flesch, inz. jeneverflesch van
1 L. inhoud; ...GAT, o. (-en), lucht-, vensteropening
in een kelder; ingang van een buitenkelder; ...GEWELF, o. (...gewelven); ...GLAS, o. groenachtig
zwart glas, waarvan de kelderflesschen geblazen
worden; ...GRAF, o. (...graven).
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m. (...halzen), (bouwk.) nauwe ingang onder eene trap near den kelder; ingang van
een buitenkelder.
KELDERHALS, v.
(plantk.) eene Westindische daphneplant (daphne mezereum).
KELDERHOUDER, m. (-s), ...HOUDSTER, v. (-s),
verkooper, verkoopster in het groot van sterken
drank; ...HUUR, v. (...huren).
KELDERKAMER, v. (-s), kamer achter, boven of
naast eenen kelder; kamer, waarvan de vloer een
paar voet beneden den beganen grond is; ...KEUKEN, v. (-5); ...KNECHT, m. (-s), die in een drankkelder client; bediende• ►van den keldermeester;
...KOORTS, v. (-en), ziekte, nit de bewoning van
kelders voortspruitende• (gemeenz.) ongesteidheid
van iemand, die te veel heeft
'
gedronken; ...LUCHT,
v. kille, vochtige lucht; vunzigheid; ...LUIK, o. (-en),
vensterluik voor een kelder ; luik waarmede de toegang tot den kelder afgesloten wordt.
KELDERMAN, m. (-nen), arbeider in, bewoner van
een kelder; ...MEESTER, m. (-s), opzichter van den
wijnkelder (bij aanzienlijken); keldermeester eons
kloosters; ...MEESTERSCHAP, o.; ...MOT, v. (-ten),
zeker insect.
KELDERPISSEBED, v. (-den), (nat. hist.) eene pissebed, die zeer dikwijls aangetroffen wordt op vochtige muren, in kelders en gewelven, in sommige
sterken varkentjes, platte zeugen geheeten.
KELDERRAAM, o. (...ramen); ...RAT, ...ROT, v.
eten), bekend ongedierte; (fig.) kommies (voor de
belasting); ...RECHT, o. (oudt.) bepaald getal glazen
(wijn), die men moest ledigen; ...SLEUTEL, m. (-s);
...SPIN, v. (-nen).
KELDERTOR, v. (-ren), een schildvleugelig insect,
ook zoldertor geheeten; ...TRAP, v. (-pen), om in
den kelder to komen; ...VENSTER, o. (-5); ...VER.
DIEPING, v. (-en), vertrek, onmiddellijk boven of
achter den kelder; verdieping, gedeeltelijk onder
den grond, sousterrain; ...VLOER, m. (-en).
KELDERWINDE, v. (-n), ...WINDAS, o. (-son), werktuig voor het heffen van zware lasten, ook vijzelschroef en dommekracht geheeten.
KELDERWONING, v. (-en), onderstuk van een huffs,
tot mooning ingericht; ...ZIEKTE, v. (-n), kelderkoorts.
KELEN, (keekle, heeft gekeeld), slachten, door de
keel of to snijden en te laten doodbloeden; op wreede
wijze onabrengen; (fig.) iem. ruineeren. KELING, v.
het kelen.
KELEN, bn., (wapenk.) rood.
KELEN, v. my., het paar borsttongbeenspieren
van den kabeljauw : lippen en kelen gelden voor het
KELDERHALS,

fijnste, dat de kabeljauw oplevert.
KELK, m. (-en), wijd uitloopend glas of beker op
hoogen voet: wjnkelk, (inz.) de beker, die bij het
H. Avondmaal en de Mis gebruikt wordt; — den
kelk des li(dens drinken, veel rampspoed ondervinden; — (plantk.) bloembekleedsel, zie aldaar; kelkvormige bloom, winds, concolvalits; de plant, die
zulke bloemen voortbrengt. KELKJE, o. (-s).
KELKBLAADJE, o. (-s), afzonderlijk blaadje van
een bloemkelk; ...BLOEM, v. (-en), kelkvormige
bloom; ...BU IS, v. (...buizen), deel van een uit den
stuk bestaanden kelk beneden de kelkslippen.
KELKDIEF, m. (...dieven), kerkroover.
KELKDOEKJE, o. (-s), linnen doekje, waarmede de
priester den kelk uitwischt en zich de handen
afveegt.
KELKGRAS, o. zekere grassoort, ook pluimgras,
henjegras on winkel geheeten; ...KAFJE, o. (-s), zie
kafje.
KELKPOLIEP, v. (-en), (nat. hist.) eon afzonderl(jke
vorm der poliepkwallen; de geoorde kelkpoliep.
KELKSLIP, v. (-pen), (plantk.) de deelen van den
uit den stuk bestaanden kelk., die aan den omtrek
van groote inhammen voorzien is.
KELKSTANDIGEN, v. my. kelkstandige planten,
waarbij de bloembladen en meeldraden op den kelk

KENNELLTS.
zijn ingeplant, en waarvan de bloembladen vrij staan
of tot een bloemblad zijn samengegroeid.
KELKVORMIG, bn. den vorm van een kelk hebbende.
KELKWIJDING, v. (-en), plechtigheid in de R. K.
kerk.
KELLNER, m. (-5), bediende in eon logement of
koffiehuis; KELLNERIN, v. (-nen), een vrouwelijke
bediende in een koffiehuis; inz. in een cafe met damesbediening.

KELP, v. zeer slechte of ruwe soda, die zoowel
in Schotland (vooral op het eilan.d Skye) als aan
de kusten van Normandig door verbranding van
verschillende soorten van wier of zeegras wordt
verkregen.
KELTISCH, bn.; keltische talen, de talon, die door
den ouden volksstam der Kelten werden gesproken
on waarvan afstammen het Gaelisch in de Schotsche
hooglanden, het Iersch in Ierland, het Wallisch in
Wales (Engeland) en het Bretonsch in Bretagne
(Frankrijk).
KEMBINGS, v. zekere geweven stof.
KEMEL, m. Zie KAMEEL.
KEMELKOEK, v. als stofn.;m. (-en), ale voorwerpsn. :
een gebak, waarin karwij is gebakken. [KEMEL is
in dit woord eene verbastering van het Hoogd.

Kdmmel, komijn.]
KEMELSGAREN, o. draden van kemelshaar.
KEMELSHAAR, o. haar der kameelen; het fijne,

meestal sneeuwwitte haar van de kernel- of Angorageit, welke in Klein-Azi6 thuis hoort; ...HAREN,
bn. van kemelshaar.
KEMELSH001, o. (plantk.) zekere grassoort in
Oost-IndiG en Arabio, eene specerij (andropogon
schoenanthus).
KEMELSVEULEN, o. (-s), een jonge kameel.
KEMMEN, (kernde, heeft gekeindl, kammen; (fig.)

effen maken.
KEMP, v. (plantk.) (gew.) witte klaver, ook schapenbloem on steenklaver geheeten.
KEMP, KENNEP, v. (plantk.) hennep (cannabis
sativa).
KEMPACHTIG, bn. (-er, -st), hennepachtig; ...AKKER, m. (-s), ...BRAAK, v. (...braken), ...BRAKER,
m. (-s), ...DRAAD, m. (...draden), zie bij hennep.
KEMPEN, bn. van kemp.
KEMPHAAN, m. een vogel, die tot de orde der
steltloopers behoort en de grootte heeft van eene
gewone tortelduif; het mannetje overtreft alle bekende vogels in zucht tot vechten, waaraan de
vogel dan ook zijn naam dankt (machetes pugnax);
zij vechten als kemphanen, verwoed, vinnig; (fig.)
voorvechter, twistzoeker : die twee jongens z n een
paar kemphanen, vechtersbazen.
KEMPHEKEL, m. (-s), ...KOEK, m. (-en), ...STOK,
m. (-ken), ...ZAAD, o.; zie de samenstellingen met
hennep.
KENBAAR, bn. (-der, -st), gekend kunnende worden : hi/ is uit honderden kenbaar; iem. iets kenbaar
maken, doers kennen; ik heb hem mijne bezwaren kenbaar gemaakt. KENBAARHEID, v. eigenschap, waardoor zich iets doet kennen.
KENEN, (keende, is gekeend), splijten ; kiemen; (fig.)
beginnen, zich vertoonen.
KENLETTER, v. (-5), letter, rnerkteeken.
KENMERK, o. (-en), merk, waaraan men iets kent,
kenteeken : (wisk.) kenmerken van cieeIbaarheid, waardoor men zien kan of eon getal al of Met deelbaar
is door een ander getal; (moest fig.) weldoen is het

kenmerk van een geed hart.
KENMERKEN, (kenmerkte, heeft gekenmerkt), van
een kenmerk voorzien, duidelijk on zichtbaar aan•
toonen: ails boo/son der zYn gekninerkt,
(fig.) hoogmoed kenznerkt den Spaejaard, karakteriseert hem.

KENMERKEND, bn., waaraan men iets kan kennen,
karakteristiek: hoogmoed is een kennzerkende trek der
Spanjaarden.
KENNELIJK. KENLIJK,

bn. bw. (-er, -st), to kennen.

KENNELIJK.

KEREL.

to erkennen: een kennel& teeken ; ik durf in dat dorp

gaat; bekende zaak : veel kennissen hebben; lay zijn
goede kennissen; dat is een oude kennis, (ook) iets
wat men reeds vroeger heeft ontmoet : dit woord is
een oude kennis uit het Gotisch.
KENNISGEVING, v. (-en), mededeeling; bekendmaking (vanwege de overheid) ; jets voor kennisgeving
(notificatie) aannemen.
KENNISMAKING, v. (-en), begin van omgang: onze
kennismaking clateert van dien dag.
KENNISNEMING, v. onderzoek: jets ter kennisneming
zenden, ter inzage.
KENSCHETS. v. (-en), schets, om jets te doen kennen.
KENSCHETSEN, (kenschetste, heeft gekenschetst),
kenmerken, aanduiden: zulk eene handelwYze kenschetst den geheelen man.
KENSPREUK, v. (-en), zinspreuk; leus.
KENTEEKEN, o. (-s, -en), kenmerk, teeken, waaraan
men iem. of jets kan kennen: uiterlUke kenteekens:
geene (bij 't opgeven van een signalement); de ken-

niet meer komen: ik ben zoo erg kennelijk; in kenne*ken staat zijn, dronken zijn; in kennel ken staat
van onvermogen; — (fig.) levendig: het kindje wordt
at zeer kennelijk; — blijkbaar : 't is kennelijk zonder
opzet gedaan. KENNELIJKHEID, v.
KENNEN, (kende, heeft gekend), een persoon of
-eene zaak door middel van de kenteekenen van
andere onderscheiden; zich eon voorstelling vormen
van; weten wat de voornaamste eigenschappen en
zult hem niet voorhoedanigheden van jets zijn:

bijloopen: aan zijn langen baard kunt TY hem gemakkelijk kennen; aan de vruchten zult gij . den boom kennen; (sprw.) men kent den vogel aan zyne veeren;
de zintuigen hebben waargenomen en in 't ge—met
heugen bewaard hebben; van nabij bekend zijn
met; (van personen) zich tegenover hen gedragen
.als bekende, vriendschappelijk met hen omgaan : ik

ken dat huffs heel goed: ik heb er zelf in gewoond; hij
kent Parijs door en door ; ik ken hem alleen van aan.zien, ik ken je langer dan van vanclaag of gisteren;
ik ken hem door en door; wfj kennen elkaar heel goed:
we hebben een jaar sarnengewerkt; (fig.) iem. die de
wereld kent, die veel ondervinding heeft opgedaan;
hij kent den slaap niet meer, weet niet meer, wat
.dat is, kan haast niet meer slapen; — weten, dat
iets aanwezig is en daarnaar zijne handelingen
inrichten: hieruit blokt, dat hij zin volkje kent, dat
hij weet, hoe men het moet aanleggen, om het hun
.naar den zin to maken; hij kent geen gevaar, stoort
zich daaraan 'net; als zin eigenbelang op 't spel
staat, kent h niemand; — zich doen kennen, toonen
wat men is: ho heeft zich als een bekwaam man doen
kennen; — zich laten, kennen, in ongunstigen zin
meestal: h4 laat zich daaraan kennen; hij liet zich
aan een armen gulden kennen. hij hield, nam enz.
op onrechtvaardige of ongeoorloofde wijze een
enkelen gulden en toonde zoo, -wat hij eigenlijk is; —
van jets een duidelijk hegrip hebben; weten Of
-omdat men het (opzettelijk) heeft geleerd, of om dat
men het heeft ondervonden: z kent de kracht der
verleiding, weet hoe stork de verleiding is; hij zal
de kracht van mijnen arm leeren kennen; hij kent de
letters nog niet; ik, ken mine les; van buiten kennen;
iets op zin duimpje (of op een prikje) kennen; eene
wetenschap of kunst kennen; hY kent geene a voor eene
kan goon a van eene b onderscheiden, is heel
-dom; ik ken niemand zoo slecht als den ondankbare; —
zichzelven 'niet meer kennen, overmoedig worden, (ook)
buiten zichzelf van toorn zijn; (sprw.) ken u zelven,
opschrift van het Isisbeeld in Oud-Egypte, en van
den tempel to Delphi; — (gew.) hoe hij dat heeft
willen doen, (dat) ken ik niet, begrijp ik niet, gaat
mijn verstand to boven; —
erkennen, de rechten van iem. erkennen, hem
raadplegen: hij snag niets doen, zonder den burgemeester vooraf te kennen; ik ben in deze zaak niet ge*end, men heeft er mijn mooning, mijn raad niet
over gevraagd.
KENNEP, v. Zie HENNEP.
KENNER, m. (-s), die van eene zaak (inz. eene
kunst) verstand of kennis heeft; die weet, hoe het
met iets gesteld is: God is een kenner der harten;
,h# is een kenner, (der muziek, schilderkunst enz.).
KENSTER, v. (-s).
KENNERSOOG, o. het oog van eon kenner: met

kennersoog lets beschouwen.
KENNEWE, v. (-n), houten halsbeugel (der runderen).
KENN!S, v. (-sen), het vermogen om to kennen, to
onderscheiden; bewustzijn: buiten kennis zin of liggen; weder tot zone kennis komen; — het weten, kende,
kundigheden, verstand: met kennis van zaken; dat

is buiten nvijne kennis geschied; dat gaat mijne kennis
te boven; hebt daar kennis aan weet gij dat?
kent gij het? — het kennen van, bekendheid met
-een persoon: kennis maken met iem., hem leeren
kennen; ik zal het done uit hoofde onzer oude kenszis; — persoon, dien men kent, met wien men om-
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teekenen eener ziekte.
KENTEEKENEN, (kenteekende, heeft gekenteekend),
kenmerken.
KENTELBEEREN, v. my. (plantk.) een der vele
namen van de blauwe boschbessen.
KENTEREN, (kenterde, heeft en is gekenterd), overladen (goederen van het eene schip in het andere);
kantelen: een, balk kenteren; een schip kenteren, omhalen, op zijde stellen, ten einde het to herstellen;
omslaan (van een vaartuig); omrollen: de mast
kentert; keeren, omkeeren: het tij kentert; de stroom
kentert, is aan 't walen; de storm kentert, loopt om.
KEN- TERING, v. (-en), het kenteren; zekere beweging
van het zee- en rivierwater; de overgang van den
eenen moesson tot den anderen: de voorjaars-,najaars-

kenteri ay.
KENTERHAAK, m. (...haken), kantshaak.
KENTERSTUT, o. (-ten), kromme stut, die het
anker van achteren steunt, met eene verkeping
onder de schacht van het anker dicht bij het kruis.
KENVERMOGEN, o. het vermogen des menschen
om to leeren kennen, d. i. om bewustheid to erlangen
van de gelijkheid, overeenstemming, het verschil
on den onderlingen samenhang der dingen.
KENZAAD, o. (...zaden), eerste beginsel, kiem, keen.
KEPEN, (keepte, heeft gekeept), kepen of insnijdingen maken : een balk, een stuk hoot kepen.
KEPER, v. (-s), (wev.) weefsel, waarbij de inslag
den ketting in deelen splitst, die regelmatig afwisselend een verschillend aantal draden bevatten,
waardoor diagonaal voortloopende, breede, verhoven
strepen on smallere groeven in het weefsel ontstaan: de keper van die zijde is fraai; (fig.) jets op de
keper beschouwen, nauwkeurig onderzoeken; — met
een keper geweven stof: ongebleekte kepers; — (wapenk.) een der negen gewone eervolle teekenen, hetwelk uit twee tegen elkander staande on boven in
een punt vereenigde schuine strepen bestaat;
(bouwk.) balk.
KEPERBAND, m. (-en), ijzeren band om eon schoorsteen, smeltoven, balk enz.
KEPEREN, (keperde, heeft gekeperd), met eene keper
weven: gekeperd laken. KEPERING, v. het keperen.
KEPERLIJN, v. (-en), gebroken lijn, waarvan de
eene helft schuinlinks, de andere schuinrechts gericht is.
KEPERSWIJS, bw. (wapenk.) op de wijze van eene
keper.
KEPERVERBAND, o. (bouwk,) verband bestaande
uit stukken bout, die ondet een hook van 45° tegen
elkander worden gelegd: vloer in keperverband.
KERATINE, v. (seheik.) hoornstof.
KEREL, m. (-s), vent, dik en grof, zwaargebouwd
manspersoon: een kerel als een boom; stork, flunk,
moedig man: eon kerel, die 't hem nadoet, niemand
kan 't verbeteren; (vaak in ongunstigen zin) vent:
eon lompe, onbehotticell, k-eret, ?rat iieb ik met dien gemeenen kerel te maken ? 't is een kerel, eon doordraa.:er
on zwierbol; ook in 't algemeen;man,manspersoon,
52

KEREL.

KERKGLAS.

vaak in aansprekingen: 't is een goede kerel; kerel,
hebt ge daar niets van gezien ? — (fig.) Baas, van iets
dat zeer groot is, kanjer: wat een kerel van een snoek
ligt daar! KERELTJE, o. (-5). manneke; knaapje.
KEREL, m. (-s), KEERLE, m. (-n), (veroud.) tab.
baard, lang mans- of vrouwenkleed.
KEREN, (keerde, heeft gekeerd), vegen ; (spr.) elk

kerkvergadering; ...BESTUUR, o. (...sturen); ...BEWAARDER, m, (-s), koster; ...BIJBEL, m. waarmode men ter kerk gaat, die men in de kerk gebruikt (in tegenst. met huisbObel); ...BOEK, o. (-en),.
boek, waarmee men ter kerk gaat : bijbel, gezangof psalmboek; gebedenboek; ...BORD, o. (-en), —JE,.
o. (-s), een zwart bordje, waarop in Protestantschekerken met losse cijferplankjes het cijfer van de
psalmen of de gezangen wordt aangestoken, die bij,
het ingaan der kerk, of ook wel -gedurende den,
geheelen dienst, zullen gezongen worden; ...BOUW,
m.; ...BRIEFJE, o. (-s), een briefje, waarop de psal-men en gezangen aangeteekend staan, die gedurendeeene godsdienstoefening gezongen zullen worden
en dat gedeelte van de H. S., dat bij den aanvang zal voorgelezen worden; (ook) briefje, waarop depredikbeurten staan vermeld; ...BUS, v. (-sen), armbus in de kerk; ...LENTEN, m. my. centen, bestemd.:
voor een bus, schaal of zakje in de kerk.
KERKCONCERT, o. (-en), ...MUZIEK, v., ...STIJL,
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kere voor zone eigen deur; komende, vindt hij het huis
ledig, met bezemen gekeerd en versierd.
KERF, v. (kerven), keep, insnijding; (drukk.) kerf in
een letterstaafje, groef aan de voorzijde, ten einde bij

het zetten dezelfde richting to geven en omgekeerd
zetten to voorkomen; (spr.) dat gaat buiten de kerf,
het gaat to ver; kerfbank; — wijze van kerven
(tabak). KERFJE, o. (-s).
KERFBANK, v. (-en), waarop de tabak gekorven
wordtKERFBEITEL, m. (-s), (kuip.) keepmes; ...BIJL, v.
o. (-en), kerfstok; ...IJZER,
(-en), handbijl;
o. (-s), (geneesk.) kopsnepper, een werktuig tot het
openrijten of kerven der huid; ...MACHINE, v. (-s),
arceermachine; ...MES, o. (-sen), mes om to kerven,
kerfijzer.
KERFSTOK, m. (-ken), een lang, plat en net geschaafd stokje, in den vorm van een liniaal, doch
wat dikker, waarop door kerfjes of insnijdingen
aangewezen wordt, hoeveel brooden, pinten melk
enz. de houder van den kerfstok op krediet gehad
heeft: brood op den kerfstok halen; den kerfstok afdoen, de schuld betalen; (fig.) h# heeft veel op zijn
kerfstok, hij heeft veel misdreven; de kerfstok is vol,
d3 maat is vol; ik wil dat niet op min kerfstok
hebben, ik wil daar niet van beschuldigd worden;
hij praat zoo net als op een kerfstok, uiterst nauwkeurig; zijn kerfstok is van Ozer, hij kan geen kwaad
doen.
KERFVIJL, v. (-en), om kerven in te vijlen.
KERK, v. (-en), gebouw aan den Christelijken eeredienst gewijd: eene Gothische kerk, kruis-, koepel-

kerk; het schip, het koor der kerk; hij ligt in de kerk
zfiner geboortestad begraven; (sprw.) de kogel is door
de kerk, er is niets meer aan te doen; je bent niet
in de kerk, hij is zeker in de kerk geboren, gezegd tot
iem., die de deur niet achter zich sluit; — ook als
persoon opgevat, die bezittingen kan hebben, kerkelijke gemeente: deze kerk is zeer rijk; h heeft zijn

geheele vermogen aan, de kerk vermaakt; de goederen
der kerk, administreeren; —
alien, die den Christelijken godsdienst belijden,
als te zamen din geheel uitmakend: de hoofdsplitsing van de kerk was die in de Oostersche of Grieksche
en de Westersche of Latijnsche kerk; — een der verschillende kerkgenootschappen : hij behoort tot de

Remonstrantsche kerk; de Luthersche kerk; de Anglicaansche kerk, de Britsche staatskerk; — (fig.) in
de R.K. kerk, het kerkelijk gezag: een besluit der
kerk; waar de kerk had gesproken, Borst hfj zich niet
verzetten; — (fig.) de strUdende kerk, de geloovigen,
welke nog op aarde leven; de zegepralende of triomfeerende kerk, de gelukzaligen in den hemel; (R.-K.)
de lijdende kerk, de zielen der geloovigen, die in het
vagevuur gelouterd worden; —
godsdienstoefening: vandaag is er geen kerk, wordt
er niet gepreekt; coder de kerk zUn de winkels gesloten, gedurende de godsdienstoefening; z houden

kerk in eene schuur; te kerk gaan; de kerk gaat aan,
uit, begint, eindigt; —
(zeew.) voorkajuit, logies onder 't halfdek. KERFJE,
o. (-s).
KERKACHTIG, bn. (-er, -st), (w. g.) naar eene kerk
gelijkende: een gebouw met een kerkachtig roorkoinen;
verkleefd aan, veel ophebbende met de kerk: hij is

niet kerkachtig.
KERKAMBT, o. (-en), kerkelijke betrekking;
rn. (R.-K.) banvloek of excommunicatie; ...BANIER,
v. (-en). kerkvaan; (fig.) verdediger der kerk. strijder
voor hare eer; ...BANK, v. (-en); ...BEELD, o. (-en);
...BESLUIT, o. (-en), pauselijk besluit: besluit eener

m., ...ZANG, m. (-en), kerkelijke en geestel)jke
muziek. Deze woorden hebben alle betrekking tot.
de toonkunst, zooals deze in de kerk gedurende degodsdienstoefening uitgeoefend wordt, of althans.
behoorde uitgeoefend te worden, dat is: op eeneeenvoudige, ernstige, bedaarde, waardigheid, kracht,.
ootmoed on liefde ademende wijze.
KERKDAG, m. (-en), feest-, heiligdag; ...DAK. o..
(-en); ...DEUR, v. (-en); ...DIEF, m.(...dieven),kerk
roover; ...DIEFTE, v. (-n), (Zuidn.) kerkdieverij,
...DIENST, m. eeredienst in de kerk, inz. op vastgestelde tijden; ...DIEVERIJ, v. (-en), kerkroof;
...DORP, o. (-en), dorp, dat een eigen kerk heeft.
KERKEDIENAAR, m. (-s, ...naren), koster, onderkoster; ...DIENST, m. (gew.) het voorlezen en voor
zingen in de kerk: ik moet van middag kerkedienst doen; ...KAMER, v. (-s), consistoriekamer, sacristij;_
...KAS, v.; ...KNECHT, m. (-s), kerkedienaar.
KERKELIJK, bn. bw. tot, van de kerk; de kerkelijke•
Staat, het grondgebied van den Paus; de kerkelijke.

inkomsten; kerkelijke goederen; een kerkelijk lied; de•
kerkelijke inzegening; een huwelijk kerkelijk, inzegenen;
(gew.) waar zit gij kerkelijk ? tot welke kerkelijke
gemeente behoort gij ?; zij zijn kerkelok te A., dock
dear ze dichter bid' B. wonen, gaan zij daar vaak ter kerk.

KERKELIJKHEID, v. gezindheid tot de kerk, genegenheid voor de kerk.
KERKEN, (kerkte, heeft gekerkt), (gemeenz.) ter
kerk gaan: zUt gij van morgen wezen kerken.
KERKER, m. (-s), gevangenis, gewoonlijk alleen in
deftigen still: in den kerker zuchten; ten kerker doemen.
KERKERAAD, m. (...radon), vergadering van het
kerkbestuur; consistorie; (ook) de leden er van: er
is vanolaag een nieuwe kerkeraad gekozen.

KERKERDEUR, v. (-en); ...KOT, o. (-ten), eel,.
...LOON, o. (-en); ...LUCHT, v.; ...MEESTER, m. (-s);
...POORT, v. (-en); ...VOOGD, m. (-en), cipier.
KERKEREN, (kerkerde, heeft gekerkerd), gezangen
zetten. KERKERING, v. (-en), gevangenzetting.
KERKEZAKJE, KERKZAKJE, o. (-s), aan een stok.
bevestigd zakje, waarin de liefdegiften worden in-gezameld.
KERKFEEST, o. (-en), kerkelijk feest; ...GANG, m.
(-en), het ter kerk gaan; inz. de eerste gang na eene
bevalling of ziekte: den kerkgang houden, doen;
...GANGER, m. (-Si, ...GANGSTER, v. (-s), kerkbezoeker, kerkbezoekster; ...GEBAAR, o. (dicht.) gebaren
van den prediker; ...GEBED, o. (-en); ...GEBOD, o.
(-en), (veroud.) de bekendmaking in de kerk van een
voorgenomen huwelijk; ...GEBOUW, o. (-en); ...GEBRUIK, o. (-en); ...GELD, o.; ...GENOOT, m. (-en),
geloofsgenoot; ...GENOOTE, v. (-n); ...GENOOTSCHAP. o. (-pen); ...GESCHIEDENIS, v.; ...GEWELF, o. (...welven); ...GEZAG, o.; ...GEZANG, o.
het zingen in de kerk: het kerkgezang laat in de
meeste g,callen reel te wensehen orer, (me. -en), een
gezang. een lied. dat in de kerk bij den godsdienst
gezongen wordt ; ...GLAS, o. (...glazen), (geschilderds,,

KERKGOED.
glas in een kerkraam; ...GOED, o. (-eren), bezittingen, die aan de kerk behooren; kleeren, die men
aantrekt om te kerk te gaan
KERKHEER, m. (-en), (w. g.) prelaat; collator;
...HERVORMER, m. (-s); ...HERVORMING, v. (-en),
hervorming in de kerk, inz. die, welke door Luther
in 't begin der zestiende eeuw bewerkt werd.
KERKHOF, 0. (...hoven), begraafplaats, godsakker; ,
(sprw.) de dader, de zegsman ligt op het kerkhof, de
schuldige, hij die het eerst iets heeft verteld, is
niet te vinden; — (ook) hof om eene kerk, vroegere
begraafplaats.
KERKHOFSBLOEM, v. (-en), bloem, die op het kerkhof groeit; (fig.) -witte haren : de kerkhofsbloempjes

wassen op zijn hoofd.

KERMISFOOI.
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vier toonsoorten, volgens het Grieksche toonstelsel
door bisschop Ambrosius ingevoerd.
KERKTOREN, m. (-s); ...TORENSPITS, v. (-en);
...TUCHT, v.
KERKUIL, m. (-en), een der meest bekende katuilen, ook torenuil en oranje-uil geheeten, die zich
bij voorkeur in hooge, nieuwe of bouwvallige gebouwen, vooral torens en kerken, ophoudt (strix

flammea).

KERKVAAN, v. (...vanen); ...VAANDEL, o. (-s);
...VAANDELDRA_GER, m. (-s).
KERKVADER, m. (-s, -en), leeraars en schrijvers
der oude Christelijke kerk, die na de apostelen en
apostolische vaders (de onmiddellijke leerlingen der
apostelen) en dus van de 2de tot in de 6de eeuw
bloeiden : de beroemdste Grieksche kerkvaders zijn

KERKHOFSHOEST, m. droge. gevaarlijke hoest.
KERKHOFSMADELIEFJES, o. mv. kerkhofsbloemen;
Athanasius e n Chrysostomus; de beroemdste Latijn(fig. en gew.) witte haren van iem. die begint te
sche ztjn Cyprianus, Ambrosius, Augustinus, .Hierogrijzen.
nymus en Gregorius de Groote; ...VENSTER, o. (-s);
KERKKAUW, v. (-en), kauw; ...KLOK, v. (-ken);
...VERGADERING, v. (-en), bijeenkomst der gees...KOEPEL, m. (-s); ...KRAAI, v. (-en). (nat. hist.)
telijken (inz. van bisschoppen enz.), concilie; synode;
kauw, torenkraai : kale kerkkraai, de wilde kerkalgemeene kerkvergadering, waarop de geheele kerk
kraai ; ...KROON, v. (...kronen), veelarmige hangende
door hare hoogste gezagvoerders is vertegenwoorlamp in eene kerk.
digd; ...VERORDENING, v. (-en), verordening, bevel
KERKHEER, v. godsdienstleer.
van de kerk uitgaande; ...VISITATIE, v. (-s,
KERKLEERAAR, m. (-5), predikant; (R.-K.) een
(R.-K.) bezoek van een kerkelijk overheidspersoon
kerkelijk schrijver, die door heiligheid en weten(bijv. een deken) aan kerk en pastorie, om de onderschap heeft uitgemunt en daarein door de kerk
houding der kerkelijke wetten en gebruiken te
met den titel van Doctor Ecclesiae is versierd.
handhaven; ...VOOGD, m. (-en), hooggeplaatst geesKERKRECHT, o. (-en), (R.-K.) altaarkaars; (fig.) uittelijke, inz. bisschop; (ook) kerkbestuurder, kerkstekend godgeleerde; ...LIED, o. (-eren).
meester; ...VOOGDIJ, v. (-en), gezag over de kerk;
KERKMEESTER, m. (-5), bestuurder, opzichter eener
het college van kerkvoogden; ...VOOGDIJSCHAP,
kerk; (Isr.) parnassijn; ...MIS, v. (-sen), (veroud.)
0. ; m. (-en); ...WERK, o. (bouwk.) groot
wijdingsmis eener kerk; ...MUZIEK. v. inz. de
balkwerk; ...WET, v. (-ten), canonieke wet.
zoogen. Palestrijnsche stiji in de kerkelijke toonKERKWETTIG, bn. bw. (-er, -st), volgens de wet
kunst; ...ORAKEL, o. (-s), uitspraak der kerk; (fig.)
der (R.-K.) kerk; canonisch. KERK WETTIGHEID, v.
leeraar van groot gezag in de kerk; ...ORGEL,
KERKWIJDING, v. (-en), inwijding eener kerk;
o. (-s).
...WIJS, v. (...wijzen), (muz.) voor kerkelijke liedeKERKPAD. o. (-en); ...PATROON. m. (...tronen);
ren of gezangen; m. (-en). (inz.) koraal,
...PATRONES, v. (-sen), beschermheilige, stichter,
Gregoriaansche zang; zie kerkconcert, ...ZUIL, v.
stichtster eener kerk; (fig.) zuil, voorstander der
-en); ...Z WALUW, v. (-en), (nat. hist.) muurzwaluw,
kerk; ...PLECHTIGHEID, v. (...heden); ...PORTAAL,
steenzwaluw.
o. (...talen); ...RAAM, o. (...ramen); ...RAT, ...ROT,
KERMEN, (kermde, heeft gekermd), zuchtend, weev. (-ten), die zich in de kerk ophoudt; (sprw.) zoo
nend klagen, steunen, weeklagen: hi] kermde van
arm of hongerig als eene kerkrat, zeer arm, zeer
pin. KERMING. v. het kermen, gekerm.
hongerig.
KERMER, m. (-s), ...STER, v. (-s), die weeklaagt.
KERKRECHT, o. het geheel der in de kerk geldende
KERMES, v. (-sen), (nat. hist.) eene soort van
rechtsbepalingen, der bevoegdheden van de kerk;
schildluis in Zuid-Europa, welker besvormige eihulde verzameling der kerkelijke wetten, canoniek
sels of maskers, die naar uitwassen op de wortels
recht.
en den bast der gewassen gelijken en daarom weleer
KERKRECHTELIJK, bn. volgens, overeenkomstig
ook plantaardige kermis geheeten werden, ingezahet kerkrecht.
meld en tot verschillende roode kleuren, inz. tot
KERKREGEERING, v. (-en); ...REGEL, m. (-s);
karmezijnrood, lila en vlookleur, ook in de apothe...ROOF, m. berooving eener kerk, diefstal van
ken, gebruikt worden; in den handel dragen deze
kerksieraden; ...ROOVER, m. (-s); ...ROOVERIJ,
maskers den naam van scharlakenbezUm, kermesv. (-en).
bezi6n en purperkorrels; — minerale kermes, eene verKERKSCH, bn. (-er, meest -), graag, veel ter kerk
binding van antimonium-oxyde en zwavel-antimogaande: zij is niet kerksch, zij gaat niet gaarne ter
nium, die weleer als artsenij onder den naam van
kerk. KERKSCHHEID, v.
kartuizerpoeder grooten opgang maakte.
KERKSCHENDER, m. (-s); ...SCHENDSTER, v. (-s);
KERMIS, v. (-sen), zeker jaarlijksch volksfeest,
...SCHENDERIJ, v. (-en); ...SCHENNIS, v.; ...SCHEU- j aarmarkt: de kermis inluiden; voorjaarskermis, naRING, v. (-en), oneenigheid in de kerk tengevolge j aarskern2is; kermis houden, zich op de kermis verwaarvan een gedeelte zich afscheidt.
maken; (fig.) over, op de kermis wandelen (op of over
KERKSCHGEZIND,
bn. vroom, godsdienstig.
de plaats, waar de kramen enz. staan); iem. eene
KER K SCHGEZINDHEID, v.
kermis koopen, een geschenk ter gelegenheid van
KERKSIERAAD, o. (...raden); ...SLEUTEL, m. (-s);
de kermis geven; (sprw.) het is niet alle dagen ker...SLOT, o. (-en); ...STIJL, m. systeem van kerkemis [al staan er de kramen], men kan zich niet alle
lijke kunst; kanselstijl; ...STOEL,m.(-en); ...STOELdag vermaken; kermis in de hel, regen of hagel met
TJE, o. (-s); ...STOOF, v. (...stoven), voetwarmer,. z onneschijn; van eene koude kermis thuis komen, ergens
...STRAF, v. (-fen), straf, door de (R.-K.) geestelijk- s lecht afkomen; achterom is kermis, bij het biljartspel,
heid opgelegd.
als de eene bal achter den anderen heengaat.
KERKTIJD, m. (-en), tijd van den kerkdienst: het
KERMISBED, o. (-den), een bed, op den vloer geis kerktUd, tijd om naar de kerk to gaan; onder
spreid; ...BIER, o. (-en), bier, dat op de kermis verkerktijd, tijdens de godsdienstoefening.
kocht wordt, slecht bier; ...DAG, m. (-en); ...DANS,
KERKTOON, m. (...tonen), (muz.) de acht toonsoorm. (-en); ...DEUN, m. (-en); ...DICHT, o. (-en), geleten van het R.-K. kerkgezang, ingevoerd door
genheidsgedicht op de kermis; ...DRIL, m. (gew.)
bisschop Ambrosius omstreeks 400 en paus Grede laatste kermisdag; ...FOOI, v. (-en), die men geeft
gorius omstreeks 600; authentische kerktonen, de
aan dienstboden enz. tegen de kernais.
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KERMISGAAN, o. kermisgaan is een bilslag waard,
voor vermaak moet men zich eenige moeilijkheden,
eenigen last, eenige opofferingen getroosten.
KERMISGANGER, m. (-5), ...GANGSTER, v. (-s),
...GAST, m. en v. (-en), bezoeker, bezoekster van
de kermis; ...GEJOEL, o. eigenaardige drukte tijdens
de kermis; ...GESCHENK, o. (-en); ...GIFT, v. (-en);
...GOED, o. (-eren), koopwaar, die het meest in den
tijd der kermis trekt; ...JONGEN, m. (-s), kermisvrijer; ...KOEK, m. (-en), als voorwerpsn., v. als
stofn.; ...KRAAM, v. (...kramen), uitstalkraam gedurende de kermis; v. (-en); ...MEISJE, o.
(-s); ...NACHT, m. (-en); ...POP, v. (-pen),kinderpop
op de kermis gekocht; (fig.) smakeloos uitgedost,
opgeschikt meisje.
KERMISSPEELGOED, o.; ...SPEL, o. (-en), spel, dat
gebruikelijk is op de kermis; my.(-len),kermistent;
o. (-ken), grillige, vreemdsoortige afbeelding van menschengestalten, laag-grappige voorstelling van dorpskroegen, jaarmarkten, boerendansen enz., vervaardigd door den Nederlandschen
schilder Pieter Van Laar, om zijne wanstaltigheid
Bamboccio bijgenaamd; ...TENT, v. (-en), tent,
waarin gedurende de kermis vertooningen worden
gegeven; ...TIJD, m.; ...VERTOONING, v. (-en);
...VREUGD, v.; ...VRIJER, m. (-s); ...VRIJSTER,y.
(-5); ...WEEK, v. (...weken); ...WERK, o. (-en), slecht
werk, licht en dicht werk; ...WIJN, m. slechte
die op de kermis verkocht wordt; ...ZANG, m. (-en);
...ZANGER, m. (-s); ...ZANGSTER, v. (-s).
KERN, v. (-en), pit, korrel, zaad; binnenste steen
(eener vrucht); merg van hout, hart ; (fig.) het beste,
krachtigste van lets: tot de kern eener zaak doordringen, tot het wezenlijke; de middelklasse is de
kern der natie; — (mil.) de ziel van een kanon (in
tegenst. met de kamer); — (muz.) middelschot in
eenige pijpwerken van het orgel; — (ijzerg.) het in
den gietvorm geplaatste stuk, waaromheen het verlangde voorwerp gegoten wordt; zie ook doom; —
(ontl.) het vaste lichaampje in eene cel.
KERN, v. (-en), zie KARN.
KERNACHTIG, bn. (-er, -st), (fig.) krachtig, pittig,
uitstekend: een kernachtig gezegde; with in kernachtige teal eitdrukken. KERNACHTIGHEID, v.
KERNEN ; zie KARNEN.
KERNHOUT, o. het eigenlijke hout der boomen in
tegenst. met het spint, dat minder vast en lichter
van kleur is.
KERNHUIS, o. (...huizen), klokhuis.
KERNLICHAAMPJE, o. (-5), (ontl.) kiem, rondachtig
lichaampje in de celkern.
KERNOOFT, o. ooft met eene kernvrucht, zooals
appelen, peren enz.
KERNRING, m. (-en), (mil.) opzetsel op het voorste
gedeelte van het geschut, dienende om de vizierlijn evenwijdig met de aslijn te doen loopen;
o. (-en), een schot, waarbij de richtlijn
om het doel to treffen evenwijdig met de aslijn
loopt.
KERNSPREUK, v. (-en), krachtig en kort gezegde,
devies.
KERNSTANG, v. (-en), cylindrische stang, die in
het midden der gietvormen van kanonnen wordt
geplaatst en waardoor dus de metaaldikte der

geheeten (erysimum cheirantoides); — een plantengeslacht, tot de familie der kruisbloemigen behoo-
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stukken wordt bepaald.
KERNSTEEN, m. (-en), als voorwerpsn., v. als stofn. :
een korrelig mineraal in Zweden.
KERNSTOK, m. (-ken), zeker kanonniersgereedscha p.
KERNVRUCHT, v. (-en), (plantk.) pitvrucht, appelvrucht: eene vrucht, welke uit een meer of min
sappig omkleedsel bestaat en in het midden verscheidene hokjes bevat, waarin de pitten of kernen
I , esloten zijn.
KERRIE, v. eene soort van specerij uit Oost-Indi6,
vervaardigd uit de gepulveriseerde bladeren van
verschillende aromatische planten. KERRIESOEP, v.
KERS, v. (plantk.) groote wilde kers. viidierach.
g e steenraket, ook kleine k Ropkiek en wilrie

rende, waarvan zes soorten in Nederland in 't wild
worden gevonden (lepidum) ; Oostindische kers,
eene sierplant uit Peru (tropacolum majus).
KERS, v. (-en), de vrucht van verschillende boomen tot bet geslacht pruim (prunes) van de familie

der amandelachtigen behoorende: vroege, late kersen;
meikersen; (sprw.) met groote heeren is het kwaad
kersen eten (zij tasten naar de r#pste en gooien met
de steenen), vertrouwelijke omgang met grooteren
loopt meestal mis uit; — m. (-en), kerseboom.
KERSAPPEL, m. (-s, -en), zoowel voor den boom
als voor de vrucht : eene soort van appelboom,
welks vruchten (kersappels) niet veel grooter zijn
dan eene groote kers.
KERSEBLOESEM, m. (-s), een bloesem van een
kerseboom; ...BOOM, m. (-en).
KERSEBOOMENHOUT, o.
KERSELAAR, m. (...laren), (Zuidn.) kerseboom.
KERSENAZIJN, m. die uit kersen wordt bereid;
...BIJTER, m. (-5), dikbek, diksnavel, kersenvink
(coccothraustes vulgaris); ...BOOMGA.ARD, m. (-en);
...GELEI, y., ...GOM, v. cerasine; ...HOUT, o.;
...MAND, v. (-en), waarin kersen worden verzonden
en ter markt gebracht; ...PIKKERTJE, o. (-5), (nat.
hist.) (gew.) de tuinfluiter (sylvia hortensis); de
grauwe vliegenvanger (muscicapa grisola); ...SAP,
o.; ...SOEP, v. (-en); ...TAART, v. (-en); ...TIJD, m.
tijd, waarin de kersen rijp zijn; ...VINK, m. (-en),
kersenbijter.
KERSEPIT, v. (-ten), pit eener kers; (gemeenz.)
hoofd, kop: iem. op zijn kersepit slaan; ...STEEL,
m. (...stelen).
KERSLAURIER, —BOOM, m. (-en), een schoone,
altijd groene sierheester uit Zuid-Europa met laurierachtige bladeren en zwartachtige, op kersen gelijkende, vruchten (prunes lauro-cerasus); —BEZIE,
v. (...zidn); —OLIE, v.
KERSOUW, v. (-en), —KEN, o. (-s), (Zuidn.) madeliefje.
KERSPEL, o. (-s, -en), kerkdorp, parochie; (ook)
diocees. —KERK, v. (-en).
KERSPENDOEK, m. (-en), als voorwerpsn., o. als
stofn.: zwart krip, fibers; lamfer.
KERSPRUIM. v. (-en), voor de vrucht, m. voor den
boom: een groote pruimeboom der Antillen; ...PRUIMEBOOM, m. (-en).
KERSROOD, bn. rood als eene kers, hoogrood:
kersroode wangen.
KERSTAVOND, m. (-en), avond, waarop kerstmis
ingaat; vooravond van kerstmis.
KERSTAVONDSTOBBE, v. (-n), (gew.) groote stobbe,
die op kerstavond aan het vuur wordt gelegd.
KERSTBOOM, m. (-en), een door kaarsen verlichte
boom, die met kerstmis in de huizen enz. wordt
gezet en waaraan allerlei kerstmisgeschenken hanger': ...DAG, in. (-en), de 25ste December, waarop
de Christenen gedachtenis vieren van Christus' geboorte: in somn u ge streken viert men niet alleen den

eersten en den tweeden, maar ook een derden kerstdag; ...DICHT, o. (-en), gedicht, ter gelegenheid van
het kerstmisfeest.
KERSTEN, in. (-en), christen.
KERSTENBRIEF, m. (...brieven), (Zuidn.) doop brief;
(gew.) die ricen. heeft liner kerstenbrief verloren, hare
bevalling komt later, dan zij zelve gedacht heeft.
KERSTENEN, kerstende, heeft gekerstend), doopen,
eigenhjk christenen, tot Christen niaken.
KERSTFEEST, o. (-en), kerstmisfeest; ...GESCHENK, o. (-en); ...KOEK, m. (-en), koek, ter gelegenheid van Kerstmis gebakken; ...KRANS, m. (-en),
krans van banket , leeg ter gelegenheid van het kerstfeesr. gebakken: ...LIED, o. (-eren), lied, in den kerstnacht of kersttijd te zingen; ...METTEN, v. my.:
_MIS. v. (-sold. Jezus' geboortefeest (55 December);

e,, )?e

Kerstmis mactict een ?eitte Paschen..
m. (-s), ochtend van den eersten kerst-
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dag; ...NACHT, m. (-en), nacht van 24 op 25 December; ...PREEK, v. (-en); ...TIJD, m. kerstmis, de
week waarin dit feest valt; (R.-K.) de tijd van kerstmis tot 2 Februari (0. L. V. Lichtmis); (ook) de tijd
van Kerstmis tot Driekoningen; ...VACANTIE, v.
...tien, -s); ...WEEK, v. (...weken), tusschen Kerstmis en Nieuwjaar; ...ZANG, m. (-en), kerstlied.
KERSVERSCH, bn. bw. geheel versch : deze eieren
zijn kersversch; het komt zoo kersversch uit den winkel; (fig.) hij is hier kersversch aangekomen (nog maar
korten tijd bier) en wil nu al aanmerkingen maken.
KERSWATER. o. zeer sterke likeur nit kersepitten (Hgd. kirschwasser).
KERT, o. (timm.) het kraken (van balken).
KERVEL, v. (plantk.) een plantengeslacht tot de
'amilie der schermbloemigen behoorende, waarvan
twee soorten in Nederland gevonden worden: de
itrunkenmakende (chaerophyllum temulum), en de knol-

maakt; ...MAKERIJ, v. (-en), fabriek waar stoomketels gemaakt worden ; ...MONTEERING, v
(stoomw.) de verschillende deelen en toestellen.
waarvan een stoomketel is voorzien, ten einde hem
op zekere wijze te kunnen bedienen.
KETELMUZIEK, v. spotmuziek, verward geraas
met potten, pannen, ketels enz., vergezeld van een
oproerig geschreeuw, dat o. a. soms gemaakt
wordt voor de deur van bejaarde lieden, die hertrouwd zijn.
KETELSTEEN, m. (-en), als voorwerpsn., v. als
stofn.: pannesteen, afzetsel. dat zich allengs vormt
tegen de wanden van ketels enz., waarin telkens
water gekookt wordt.
KETELSTRLELEN, (ketelstreelde, heeft geketelstreeld), ketelend streelen.
KETELTROM, v. (-men), ...TROMMEL, v. (-s), (muz.)
pauk; ...TROMINTER, m. (-s), ...TROMSLAGER, m.
(-s), pauker, paukenist.
KETELVILT, o. zekere stof ter bekleeding van
stooml: etel s.
KETEN, v. (-s, -en), ketting, eene reeks van aaneengeschakelde ringen: een gouden, ijzerezt keten;
eene zware keten hing om zijn hals; dubbele keten, zoodanig samengesteld, dat elke schakel twee ringen
bevat; — inz. boei: in ketenen geklonken; iem. tot de
ketenen (tuchthuisstraf, galeistraf) verwUzen; de Pete-

dragende (chaerophyllum bulbosunz); — Wilde kervel
(anthriscus silcestris), gemeene kervel (a. vulgaris) en
t , , nkervel (a. cerefolium), eveneens schermbloemige
planten tot het geslacht stekelzaad (anthrise us) beboorende, waarvan de laatste als moesgroente
wordt gebruikt. — Zie ook dollekerrel en plantkervel.
KERVELKOEK, m. (-en), als voorwerpsn., v. als
stofn., waarin kervel is gebakken; ...KRUID, o.
kervel; ...MELK, v. aftreksel van kervel; ...MOES,
o.; ...SOEP, v. (-en); ...STRUIF, v. (...struiven),
eierkoek met kervel; ...TAART, v. (-en); ...ZAAD, o.
KERVEN, (korf, heeft en is gekorven), inkepen,
nsnijden: de huid kerven; visch kerven, vele sneedjes
met het mes erin maken; (bouwk.) tanden: — doorsnijden, hakken: tabak kerven; (zeew.) kappen, omhakken: den mast kerven; — vaneengaan, vezelig
worden (van stollen) : die zijde kerft. KERVING, v.
(-en), het kerven.
KERVER, m., KERFSTER. v. (-s), die kerft; tabakskerver; (oudt. fig.) voorvechter.
KESP, v. (-en), (timm.) oplegstuk, dwarslegger, die
op de heipalen wordt gelegd voor de fundcering
van gebouwen, (scheepst.) buikstuk, recht stuk
hout, waarop men in platte schuiten de vlakgangen spijkert.
KET. Zie KID.
KETEL, m. (-s), metalen vaatwerk met hengsel
en met of zonder tuit om in te koken: een koperen

ketel; den ketel te vuur zetten, hangen; een groote
ketel met koffie, het waschgoed kan uit den ketel gehaald worden; koek in den ketel, zeker gebak; —
zwart is, de
(sprw.) de pot verwijt den ketel, dat
eene schelm verwijt den ander; het vet is van den
ketel, het beste is er af; — ook andere voorwerpen
waarin gekookt wordt, brouwketel, stoomketel: de
ketel is gesprongen; de ketel moet gekeurd worden; —
(mil.) dat deel der ziel van een geschut, waarin het
projectiel ligt; — (aardrijksk.) een door hooge bergen ingesloten dal. keteldal. KETELTJE, o. (-s).
KETELACHTIG, bn. (-er, -st), kitteloorig.
KETELBOETER, m. (-5), ketellapper; ...BOETERSZAK, m. (-ken), zak, waarin al de gereedschappen
des ketellappers zijn; ...BOM, (-men), (art.), eene
soort van born, gewoonlijk bomketel; ...DAL, o.
(-en), zie Pete).
KETELEN. (ketelde, heeft geketeld); zie kittelen.
KETELGERAMMEL, o.; zie ketelnzu ziek; ...HA AK,
m. (:..haken), haak, waaraan de ketel hangt.
KETEL1G, bn. kittelig.
KETELIJZER, o. (-s), (smed.) hoefijzer met sterke
afhelling en doorgebogen binnenrand. om verbeterde
volhoeven te steunen; ...KOEK, m. (-en), als voorwerpsn., v. als stofnaam, zeker gebak.
KETELLAPPER, m. (-5), die ketels herstelt, rondreizend koperslager; (sprw.) vloeken als een ketellapper. als een ketter.
KETELLAPPERSVOLK, o. gemeen, laag yolk;
...WERK, o. werk der ketellappers; (fig.) knoei.
werk: ...ZAK. m. (-ken).
KETELMAKER. m. (-Si, die ketels (inz. stoomketels)

nen der slavers j; — (fig.) de keten des huwelijks, der
min, de band; — rij, aaneenschakeling van gelijksoortige voorwerpen, van gebeurtenissen enz.: eene

keten van bergen, eene bergketen ; eene keten van misdaden; — (wev.) schering. KETENTJE, o. (-s), kleine
ketting.
KETEN, (keette, heeft gekeet), zout raffineeren.
KETENEN, (ketende, heeft geketend), boeien, in
ketenen slaan: de moordenaar zverd zwaar geketend
binnengebracht; (fig.) sterk vasthechten, boeien; hij

weet ieder door zljne deugd te ketenen; zij weet alien
door hare minzaamheid te ketenen; — zich aaneenketenen, elkander geregeld opvolgen. KETENING, v.
(-en), het ketenen; aaneenschakeling.
KETENGERAMMEL, o., het rammelend geluid van
ketens, inz. van boeien.
KETENPOMP, v. (-en), pomp met ketting en rad;
...RING, m. (-en), ketenschakel; ...SCHAKEL, m.
(-5); ...STROP, m. (-pen), keten zonder eind.
KETSEN, (ketste, heeft en is geketst), afstuiten,
niet afgaan (van vuurwapenen) : het geweer ketste;
(bilj.) mine keu ketste (of kitste); (fig.) mislukken,
niet doorgaan; de zaak is geketst; niet opnemen (in
een gezelschap) : zij hebben hem geketst; (gew.) vuur
ketsen, door middel van een vuurslag en een vuursteen tonder doen aangaan. KETSING, v. (-en), het
ketsen; (fig.) mislukking.
KETSEN, (ketste, heeft geketst), eene trekschuit
met een paard voorttrekken.
KETSEN, (gew.) achter een meisje ketsen, trachten
eene verkeering met haar aan to knoopen, hetzelfde
als: achter een meisje loopen; achter iets ketsen, zijn
werk er van maken, om iets to verkrijgen.
KETSER, m. (-5), een geweer, dat weigert af to
gaan; hij, die het paard eener trekschuit voert.
KETSGEREI, o. ...TUIG, o. benoodigdheden om
vuur te slaan: staal, vuursteen en tonderdoos.
KETTER, m. (-s), hij die afwijkt van de als recbtzinnig erkende (orthodoxe) leer: eenen ketter ter

flood, tot den brandstapet veroordeelen; ook de Moliammedanen hebben hunne Petters; ketter bij herhaling,
relaps; inz. een afgevallene van den R. K. godsdienst, protestant; (sprw.) hij vloekt als een ketter. hij
vloekt gedurig; — (rig.) iem. die op wetenschappeltjk of kunstgebied van de algemeen gehuldigde
begrippen afwijkt.
KETTERACHTIG, bn. (-er, -st), kettersch. KETTERACHTIGHEID, v.
KETTERBEUL, m. (-en), (gesch.) dienaar der wereldlijke rechtbank, die de iijfstraffen voltrok aan de
wegens ketterij veroordeehlen; (fig.) een geloofs-
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ijveraar, die de ketters hard to lijf gaat; ...DOM, o.
al de ketters,...GERICHT, o. (-en), geloofsrechtbank,
inquisitie; ...HOOFD, o. (-en), hoofd, aanvoerder,
stichter eener kettersche secte.
KETTERIJ, v. (-en), afwijking van de als rechtzinnig gehuldigde leer, gevaarlijke dwaalleer; afval
van den godsdienst, ontrouw aan de (R. K.) kerk:
ketterij plegen; ketterfj prediken; (fig.) afdwaling op
het gebied van wetenschap of kunst.
KETTERIN, v. (-nen), (w. g.) kettersche vrouw.
KETTERJACHT, v. (-en), vervolging der ketters;
...JAGER, m. (-s), hardnekkig vervolger der ketters;
...MAKER, m. (-s), (w. g.) die anderen tot ketterij
zoekt over to halen; ...MAKERIJ, y.; ...MEESTER,
m. (-s), geloofsonderzoeker, inquisiteur; ketterhoofd.
KETTERMENTEN, (kettermentte, heeft geketterment), vloeken, razen, tieren.
KETTERSCH, bn. als een ketter, van een ketter; onrechtzinnig: kettersche begrippen; kettersche beginselen.
KETTING, m. (-en), keten (in eigenlijken zin); kleine
keten, die als sieraad wordt gedragen: horloge met

o. (-en), (horl.) uurwerk met kettingen; (passem.)
versieringen. die als een keten langs iets loopen.
KETTINGZIJDE, v. getwijnde of getweernde zijde:
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ketting; een ketting van bloedkoralen met gonden slot;
horloge-, halsketting ; — meetketting, zie aldaar ; (wev.)
schering op het weefgetouw; — vierkante ketting,
Surinaamsche vlaktemaat. KETTINKJE, o. (-s).
KETTINGANKER, o. (-s), anker met korte, dikke
schacht en met een sluitschalm in plaats van een
ring.
KETTINGBLOEM, v. (-en), een der volksnamen van
de paardenbloem, aldus geheeten, omdat de jeugd
van de stengels dezer bloom kettingen samenstelt.
KETTINGBOOM, m. (-en), (wev.) een waterpas geplaatste cylinder, waarop de ketting is geboomd,
die bij het weven gelijkmatig wordt afgewonden.
KETTINGBREUK, v. (-en), (rek.) gedurige breuk;
...BRUG, v. (-gen), hangende brug, eene brug, wier
dek geheel of gedeeltelijk gedragen wordt door kettingen.
KETTINGDRAAD, m. (...draden), (wev.) ketting,
schering.
KETTINGDRAGER, ...SLEEPER. m. (-5); (bij het
landmeten).
KETTINGGANGER, m. '-s), gevangene die in ketenen
loopt; ...GAREN, o. (wev.) garen, dat bij het weven
tot ketting dient en dat van beter katoen vervaardigd en vaster ineengedraaid is dan het inslaggaren; ...HAAK, m. (...haken), (zeew.) ijzeren stang
met omgebogen punt om de kettingen to versjouwen; ...HOND, m. (-en), bond, die n an eenen ketting vastligt ; ...KABEL, m. (-s), kabelketting; ...KOGEL, m. (-s), twee kogels door een ketting van
6 Ned. palmen lengte verbonden, weleer op sf.liepen
in gebruik; ...LIJN, v. (-en), (wisk.) de kromme lijn
van een aan twee einden bevestigd, vrij necierhangend touw ; ...111AAT, v. (...maten), maat der landmeters, meetketting; ...MOLEN. m. (-s), toestel om
water tot eene geringe hoogte op to malen: ...POMP,
v. (-en). (scheepst.) twee naast elkaar staande pompbuizen, waarin een ketting met zuigers wordt rondgevoerd, om het water onder in het ruim op to
scheppen.
KETTINGREGEL, m. (rek.) wijze om eene onbekende
grootheid door middel van aaneenschakeling der
evenredigheden to vinden; ...REKENING, v (-en).
rekening volgens den kettingregel.
KETTINGSPIL, v. (-len), deel van een uurwerk:
...STEEK, m. (naaist.) wijze van naaien. waarbij de
draad als een keten dooreen wordt gewerkt; (ook
zee ,,v.) een zekere knoop, om twee einden touw aan
elkaar to verbinden.
KETTINGSTEKERIJ, v. (wev.); ...STOK, m. (-ken),
(wev.).
KETTINGTRILLER. m. (-s). (muz.) eene reeks van
trillers, hetzij op- of afgaande, met den nosing voor
de sluitnoot.
KETTINGWANT, o. bovenste helft van het grootwant op ,toomschepen, uit tuigkettingen bestaande,
em tegen verbranding to waarborgen:

driedraadsche kettingzijde.
KEU, v. (-s, -en), biljartstok.
KEU, v. (-s, -en), varken; (gew.) 't is eene keu, 't is
niet groot.
KEUKEN, v. (-s), plaats waar het eten bereid wordt:
het - rookt in de keuken; (sprw.) hij is er zoo welkom
als een hond in de keuken, men ziet hem liever niet; —
toebereiding der spijzen en alles wat daartoe behoort: de keuken bezorgen; (fig.) wijze van toebereiden der spijzen : de Fransche keuken, de Hollandsche
keuken; — de spijzen zelve: mine keuken kost mij
zooveel; eene schrale keuken hebben, niet veel, niet
krachtig eten; eene koude keuken, spijzen, die men
altijd koud eet; (fig.) voor de keuken werken; (zegsw.)
een vette keuken, een mager testament; — al de personen,
welke in de keuken zijn aangesteld : de worst heeft
zone keuken in de residentie gelaten. KEUKENTJE,
o. (-s), kleine keuken; (zeew.) hutje op den achterst e yen.
KEUKENAFVAL, o. wat in de keuken, bij het bereiden der spijzen afvalt; ...BEDIENDE, m. en v.
(-n) ; ...BESCHUIT, v. (-en), gewone beschuit; ...BEZEM, m. (-s), die voor de keuken wordt gebruikt;
...BOEK, o. (-en), handleiding tot het bereiden van
spijzen; ...BOTER, v. belegen boter; ...BROOD, o.;
...DEUR, v. (-en); ...DOEK, m. (-en), handdoek in de
keuken, vaatdoek; ...FORNUIS, o. (...nuizen); ...GEREEDSCHAP, o. (-pen); ...GEREI, o.; ...GERIEF, o.
(Zuidn.) keukengereedschap, alles wat in de keuken
noodig is, vaatwerk enz.; ...COED, o. wat men in
de keuken noodig heeft; ...JONGEN, m. (-5), koksjongen; ...KAS, v. (-son), ...KAST, v. (-en); ...KLAUWER, m. (-s), janhen, die zich met de keuken enz.
bemoeit; potkijker; o. windbloem, kenkenschelle; tweehuizige koekoeksbloem; bolderik
of korenbloem; ...LAMP, v. (-en); ...LATIJN, o.
slecht Latijn; ...LIJST, v. (-en), lijst der op to dragen spijzen; (ook) lijst die in eene keuken ophangt;
...LINNEN, o. (-5), vaatdoeken enz.; ...MEESTER,
m. (-s), —ES, v. (-son), opzichter, opzichtster der
keuken; (sprw.) schraalhans is dear keukenmeester,
er wordt maar armoedig gegeten, de pot is er
niet vet.
KEUKENMEID, v. (-en), vrouwelijke bediende, die
de spijzen bereidt, in sommige streken ook groote
meld genoemd in tegenstelling met de binnenmeid,
die dan kleine meid hoot: eene knappe, flinke keukenmeld; hij sehrOft als een keukeneteid, zeer slecht.
KEUKENIEIDENPOOTJE, o. een zeer slechte hand
van sclirij v
KEUKENPiET, m. (-en), keukenklauwer; ...PRAAT,
m. meidenpraatjes, die niet veel om 't lijf hebben;
...PRINSES, v. (-son), (scherts.) keukenmeid; aanmatigende keukennieid; ...RAAM, o. (...ramen);
...SCHEELE, v. keukenkruid; ...SLEUTEL, m. (-5);
...STOEL, m. (-en); ...ST UK, o. (-ken), stuk huisraad,
gereedschap, in de keuken noodig; (schild.) schilderij, die eene keuken voorstelt; ...SUIKER, v. gewone bruine sulker; ...TAFEL, v. (-s); ...VLOER,
m. (-en); ...WERK, o. arbeid, die in de keuken verricht wordt : vow - bet keukenteerk (aangenomen) zOt.
KEUKENZOUT, o. gewoon zout, eene zoutachtige
delfstof, die bij de bereiding van spijzen onmisbaar
is, en ontstaan is door de verbinding van het chlorium en het natrium. Het wordt deels in vasten
toestand, deels in opgelosten staat aangetrolfen; in
het eerste geval beet het stern- of beryzout, in het
andere zee- en
KEULE, v. (plantk.) toekruid, boonenkruid.
KEULENAAR, m. 1-s). zeker buiten._2;ewoon lang
vaartuig, met weinig diepgang, Pestered tot de bandelsvaart op den RUH: de kettl.ei,oars word,n, SOP
samorolzen yeb eJoz.
KEULSCH. bn. van Keulen; Kea7sch,
ii,che
p ,t, 1v,,,(7sche ,fftk; (zegsw.) et?}
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KEULSCH.

KEUTJE.

reis doen, lang wegblijven, bij het doen eener bood-

lid der keurkamer; (oudt.) gildemeester. KEURSCHAP, o.
KEURMERK, o. (-en), het merk dat na de keuring
wordt aangebracht; ...3/TUTS, v. (-en), keurvorstelijke
kroon of staatsiekap.
KEURNOOT, m. en v. (-en), keurgenoot; —E, v. (-n).
KEURPRINS, m. (-en), ...PRINSES, v. (-sen), zoom,
dochter van een keurvorst.
KEURREGIMENT, o. (-en), uitgelezen regiment, keurkorps.
KEURS, v., —LIJF. o., —LIJFJE, o. (-s), rijglijf;
kleedingstuk. om het lijf geregen (van vrouwen):

-. schap.
KEUNE, v. (plantk.) (gew.) keule.
KEUR, v. keus, verkiezing: dat stoat aan uwe keur;
(sprw.) eerst in de boot. keur- van rieinen, wie 't eerst
:komt, mag kiezen, kan het beste uitzoeken; ik wil
.om de keur van den balk (ook van de trappen) niet
vallen, ik heb geen voorkeur in deze zaak; overvloed, waaruit men eene keuze doet: door is keur
van goed; (spr.) te kust en te keur, zooveel men maar
wil; het baste, de bloem: keur van spijzen; de keur
der natie; — stempel, mark van gehalte (op goud
of zilver), kleine keur, op zilveren voorwerpen met
een gehalte van 833; groote kear, bij een gehalte
van 934; — -en), handvest; plaatselijke verordening, ordonnantie: oudste kea•en can Den Briel:

.de plaatselijke keuren zijn
KEURBALLETJE, 0. (-s), stemballetje,stemboontje,
een balletje of boontje. waarmede men voor of tegen
iem. stemt. die lid veil worden van eene sociCteit.
Nereeniging enz.
KEURBENDE, v. (-n), uitgelezen troep: (Rom. gesch.)
Ronwinsche keurbende, eene groote legerafdeeling,
eerst uit Doe. later uit (30oe en 'neer krUgslieden•
bestaande. le glued.
KEURBOOM, m. alleen gebrulkt in de uitdrukking:
vary keorl)oo'n 1,79)0 men tot cqilbooin. -wie kiezen moet,
kiest vaak het sleehtste.
KEURBOON, v. (•en), witte of zwarte boon (bij
.stemrningen of ballotages ► .
KEURDER, m. (-s). beconleelaar (der deugdelijkheid
van iets); lcetenschappelWc keordcr, door de overheid
benoemci, om tegen de vervalsehing der eetwaren
en dranken te waken en doze te onderzoeken;
_STEP. v. (-s).
KEUREN, (keurde, heeft gekeurd), (veroud.) kiezen;
.,eeordeelen, onderzoeken, proeven: goad keuren,
.onderzoeken ten opzichte van het gehalte ; levensmiddelen, vleesch keuren, onderzoeken of ze onschadelijk zijn voor de gezondheid; hengsten keuren,
paarden keuren, of zij aan de eischen voor een bepaald doel gesteld voldoen; hebt • gid. alien 'won al
gekeurd ? — (ook) stempelen ten bewijze dat het gekeurd is: yowl, dot niet gekeurd is, geese keur heeft: —
(fig.) loves, prijzen. houden voor: lets braaf keuren,
lets recht keuren, het voor billijk houden. KEURING,
-v. (-en). het keuren.
KEURGEM30T, m. (-en), bijzitter; keurheer; (ook)
inedestrijder.
KEURGEWICHT. 0. (-en), proef-, essaaigewicht (van
goud en zilver. 24 karaat
KEURHEER, m. (-en), wettelijk kiezer; ...HUTS, o.
keurvorstelijk stamhuis.
KEURIG, bn. bw. (-er, -st), uitgelezen, fijn, schoon:

eerie keurige spYs; een keurig hoedje; zij is alt0 kenrig gekleed; dot is keurig geschreven; — kiesch, moeilijk
te bevredigen: hij volt nog al keurig: h?j is erg kenrig op zijn eten. KEURIGHEID, v. uitmuntendheid,
fraaiheid; (ook) seer ver gedreven voorzichtigheid,
alvorens lets schoon te vinden. KEURIGLIJK, bw.
keurig.;, op keurige wijze.
KEURIJZER. o. (-s), stempelijzer; ...KAMER., v. (-s),
plaats. waar goud en zilver (naar het gehalte) wordt
gestempeld ; (ook) de hieraan verbonden am btenaren.
KEU7:::ORPS, o. (-en), uitgelezen troep soldaten,
keurbende.
KEURKUNST, v. proefkunst, essaai (van metalen).
KEURLIJK, bn. bw. (-er, -st), schoon, fraai; op
fraaie. uitstekende wijze. KEURLIJKHEID, v. keurigheid.
KEURLING, m. (-en), soldaat eener keurbende, uitgelezen soldaat.
KEURMEDE, v. (-n), (veroud.) het recht van den
vorst om uit de nalatenschap van een onderhoorige
een best stuk te kiezen, ook het beste hoofd, le meilleur
cattel geheeten.
KEURMEESTER. m. (-5), beambte tot het keuren
(der metalen. der voedingsmiddelen. van het vee,;

een nouwslaitend keurs.
KEURS, -v. (gew.) vrouwenrok; oudtijds een kleed
ten voeten uit, veelal met langen sleep en wijd
van under.
KEURSOLDAAT, m. (...daten), behoorende tot een
keurkorps.
KEURSTEEN, m. (-en), toetssteen.
KEURSTEM, v. (-men), stem in de kiesvergadering,
yacht om mede to stemmen.
KEURSTEMPEL, m.
waarmede het keurmerk
wordt aangebracht; ...TEEKEN, o. (-s), merkteeken
der keurkamer, van essaai.
KEURTEEKENEN, (keurteekende, heeft gekeurteekend). het keurteeken op lets zetten.
KEURT!N, o. tin van de baste soort, proeftin.
KEURVERWANTSCHAP, v. (nat.) affmiteit, schei
kundige verwantseliap, scheikundige aantrekking;
keurrericantscicap. wanneer eon lichaam, om
zirh to vereenigen net een ander, zich losrukt van
dat, waarmee het eerst was verbonden; dulA el e
ketrvericantscliap, wanneer twee samengestelde
lichamen, bij elkander gebracht over en weder van
bestandcleelen verwisselen.
KEURVORST, in. (-en,. vorst bij keuze (niet door
erfrecht); vorst. die gerechtigd was om den Duitsehen keizer to helpen kiezen: de keurvorst van

Beieren.
KEURVORSTELIJK, bn. als een, van eenen keur-

vorst.
KEURVORSTENDOM, o. (-men), gebied van eenen
keurvorst: het keurvorstendom Beieren.
KEURVORSTIN, v. (-nen), gemalin van een keurvorst.
KEURZAAD, o. (...zaden), uitgelezen, best zaad.
KEUS, KEUZE, v. (keuzen), verkiezing; de daad
van het kiezen: gij blijft natuurlijk geheel vrij in uwe

lees; zone keus vestigen op, laten rotten op; iem. de
keus laten; in koopers keus, de dag der levering van
gekochte eflecten ter keuze van den kooper; (ook)
het of de gekozene; eene goede keus doen of treffen;
wet zegt gij van mijne keas`.? (eener verloofde).
KEUSPOT, m. (-ten), (bouwk.) metalen, van binnen
zuiver ronde pot, waarin de achterharren der sluisdeuren draaien.
KEUTEL, v. (-s), een hard stuk drek van mensch
of dier; — (fig. gemeenz.) m. kleine knaap.
KEUTELAAR, m. (-5), —STER, v. (-5), die zich met
kleinigheden bezighoudt, talmer, talmster.
KEUTELACHTIG, bn. (-er, -st), talmachtig, traag.
KEUTELACHTIGHEID, v.
KEUTELARIJ, v. (-en), het talmen; kleinigheden:

met zulke keutelartjen ken ik me 92iet bezighouden.
KEUTELEN, (keutelde, heeft gekeuteld), zich met
het verrichten van kleinigheden bezighouden, talmen: zij heeft dezen middag weer gekeuteld, weinig
verricht; (gew.) duikelen.
KEUTELIG, bn. (-er, -st), keutelachtig.. KEUTELIGHEID, v.
o.
(-s), kinderschooltje;
KEUTELSCHOOLTJE,
...WERK, o. beuzelwerk.
KEUTERBOER, m. (-en), een boar, die slechts
een klein stukje land bebouwt; zie kater, 2de art.
KEUTEREN, (keuterde, heeft gekeuterd). een seer
klein stukje land bebouwen. — Zie ook KOTEREN.
KEUTJE, o. (-5). een klein of jong varken; eene
soort van porseleinen hoorn.
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KEUTJESFEEST.

o. (gew.) 't is keutjesfeest, het
varken wordt geslacht.
KEUVEL, v. (-s), (veroud.) hoofddeksel van kloosterlingen; (gew.) vrouwenkap.
KEUVELAAR, m. (-s), —STER, v. (-s), prater, babbelaar, babbelaarster (inz. van kleine kinderen).
KEUVELARIJ, v. (-en), gekeuvel.
KEUVELEN, (keuvelde, heeft gekeuveld), praten,
babbelen, vertrouwelijk met elkaar praten over
koetjes en kalfjes. KEUVELING, v. het keuvelen.
KEUVELEND, o. (-en), (bouwk.) de schuinsche zijde
aan weerszijden van het dak eener schuur; (gew.)
het samenstel van balken, dat de voor- en achterKEUTJESFEEST,

kant der kap van een molen vormt.
KEUVELKOUS, v. (-en), babbelkous.
KEUZELAAR, m. (-s), —STER, v. (-s), babbelaar,
babbelaarster.
KEUZELEN, (keuvelde, heeft gekeuzeld), knikkeren;
kouten, keuvelen. KEUZELING, v. het keuzelen,
gekeuzel.
KEVEL, m. (-s), tandeloos gebit, tandvleesch.
KEVELEN, (kevelde, heeft gekeveld), de kinnebak-

ken heen en weder bewegen.
KEVELKIN, v. (-nen), lange platte kin.
KEVER, m. (-s), (nat. hist.) schildvleugelig insect,
een der tien orden, waarin de klasse der insecten
verdeeld wordt. KEVERTJE, o. (-s), kleine kever;
(stud.) eene scharrel.
KEVERSEK, m. en v. (-ken), diklip.
KEVERLUIS, v. (...luizen), (nat. hist.) eene luis, die
veel op een kever gelijkt (acar us coleoptratorum).
KEVERSLAK, v. (-ken), (nat. hist.) een weekdier,
tot de klasse der buikpootigen behoorende, dat de
zeekusten bewoont, noch voelers, noch oogen heeft,
en zich aan de zeeplant hecht, waarmede het zich
voedt.
KEVERVLIEG, v. (-en), kever.
KEVIE, v. (-s), kooi; (gew.) etenskas der boeren met

eene getraliede deur.
KEVIS, v. (-sen), (veroud.) bijwijf. hoer.
KEVISKIND, o. (-eren), ...DOCHTER, v. (-s), ...ZOON,

m. (...zonen), onecht kind.

KHAN, m. (-s), Tartaarsch worst: de Mongoolsche
souvereinen dragen den naam van Khankhan, opperhoofd der opperhoofden; de Perzische vorsten noemen
zich ilkhan, grootvorst; (ook) Oostersche herberg,

doorgaans tot opneming der karavanen bestemd;
Oostersche marktplaats of bazaar.
KHANAAT, o. (...naten), het grondgebied van
eenen khan.
KHEDIVE, m. titel van den Onderkoning van
Egypte.
KIATENHOUT, o. Zie JATIHOUT.
KIBBELAAR, m. (-s), KIBBELAARSTER, v. (.$),
die kibbelt.
KIBBELACHTIG, bn. bw. (-er. -st), geneigd tot kibbelen, twistziek, krakeelzuchtig.
KIBBELARIJ, v. (-en), gekibbel, twistzoekerij.
KIBBELEN, (kibbelde, heeft gekibbeld), oneenig
zijn over kleinigheden ten gevolge van wederzijasch
gebrek aan inschikkelijkheid. KIEBELING, v. het
kibbelen.
KIBBELIG, bn. bw. (-er, -st), kibbelachtig, bedilzuchtig. KIBBELIGHEID, v.
KIBBELING, v. de zoogenaamde wangen van den
kabeljauw, gevormd door de slaap,pier en de uitwendige laag der kauwspier, welke afzonderlijk
worden ingezouten en in den handel gebracht; ook
kibbelen en kibbels geheeten.
KIBBELKUNST, v. (-en), vitterij. vitlust.
KIBBELZIEK, bn. (-er, -st), kibbelzuchtig.
KIBBELZUCHT, v. zucht tot kibbelen.
KIBBELZUCHTIG. bn . (-er, -st), kibbelziek. 2 .eneigd
tot kibbelen.
K!BITKE, v. (-n), een licht Russisch rijtuig op
vier lag wielen; een matteid
over wag, us
enz.; eene tent uit dierenhuiden bij de Tartaren en
Knlinukken.

KIELPOOTIGEN.
KID, v. (-den),

KIDDE, v. (-n), klein paard, hitje;
—(gew.) rij.

KIEK, v. (plantk.) herik, wilde radijs;

witte kiel

gemeene boerenkers.
KIEKEBOE, tw. woordje om zeer kleine kindertjeste vermaken, waarbij men het hoofd eensklaps oatbloot, na het een oogenblik bedekt to hebben : kieke-

boe spelen.
KIEKEN, KUIKEN, o. (-5), jong van huisgevogelte(inz. van kippen) : een kloek met twaalf kuikens; ge-

lokerwos eene hen hare kiekens been vergadert; (gemeenz.) gij zit, een kieken (ook wel: zot kieken), tegen.
iem. gezegd, die bijna altijd.lacht: een kuiken zonder
kop, iem. die onbezonnen handelt. KIEKENTJE,

o. (-s).
KIEKENDIEF, m. (...dieven), roover van kiekens; —
(nat. hist.) wouw: zekere roofvogel: blauwe kieken-

dief (circus cyaneus), bruine kiekendief (circus aeruginosus), grauwe kiekendief (circus cineraceus).
KIEKENHOOFD, o. (gew.) (scheldn.) een zot, kinderachtig persoon, in het bijzonder van meisjes en
vrouwen gezegd ; ...PASTEI, v. (-en), zeker gebak.
KIEL, m. (-en), kleedingstuk (bij kinderen); blauwe
•kiel, loshangend kort overkleed (voor werklieden t
schabbe geheeten; boernz.),ismgtekn
de blauwe kiel is uit den Tiendaagschen Veldtocht genoeg bekend. KIELTJE, o. (-5), los kleedingstuk voor

jongens, kleine kiel.
KIEL, m. (-en), (timm.) wig, wigje.
KIEL, v. (-en), (scheepst.) bodembalk, zwaar balk-

vormig hout overlangs, in het midden onder een
schip, gewoonlijk nit verschillende deelen bestaande:
de kiel leggen; looze kiel; (fig.) schip : de vloot teldezestig kielen, was zestig schepen sterk; — (bouwk.) ,
deinsprgamvo ntwedk;—
(plantk.) de twee onderste bootvormig samenkomende, meest vergroeide bloemkroonbladen eener
vlinderbloem.
KIELBAK, m. (-ken), kuil ter diepte van 2 M. in
de kielkade, met ramen van zware balken, waaraan
de onderste blokken der kielgijns worden genaaid;
...BALK, m. (-en), voorsteven,buitensteven, ...BLOK,
o. (-ken), kiellichtersblok.
KIELEN, (kielde, heeft gekield), de kiel leggen;
kielhalen; een schip overzijde halen, om er van
onder het noodige werk aan to verrichten. KIELING,
v. het kielen.
KIELGANG, v. (-en), onderste der huidplanken,
ook zandstrook geheeten, ...GIJN, o. (-s), zijgijn„
waarmede het kielen geschiedt.
KIELGOOT, v. (...goten), (bouwk.) goat tusschen
twee aan elkaar sluitende daken.
KIELHALEN, (kielhaalcie, neeft gekielhaald), (een
schip) op zijde leggen om het to herstellen; — een
zware scheepsstraf, waarbij de overtreder onder
de kiel van het schip word doorgehaald, of waarbij
hij tot aan de groote ra werd opgeheschen, en vandaar, door plotseling het touw to laten vieren,
meermalen in de zee werd gedompeld; (fig.) hfj is
gekielhaald, door en door natgemaakt.
KIELING, v. (-en), werf: een schip op de kieling halen.
KIELKADE, v. (-n), eene kade, waar de schepen gekield worden ; ...KEPER, v. (-5), (scheepsb.) ki elbalk ;
...KLOS, m. (-sen), (scheepsb.) slemphout; ...KRAM,
v. (-men), kram met platte uiteinden, die met gaten
doceoord zijn, om er spijkers in to slaan ; ...LASCH.
v. (...lasschen), liggende haaklasschen, waarmede
de verschillende deelen der kiel aan elkaar verbonden worden ; m. (-s), breed, zwaar, vierkant vaartui2' met platten bodern, om zware lasten
to vorvoeren of om schepen to kielen, als er geen
kielkade is.
KIEL,E)MAN, m. (-nen), naam, aan de Belgische
opstandelingen in 1830 gegeven; sjouwer: daglooner; kruier.
KIELPLAATS. v. (-en), kielkade.
KIELPOOTIGEN, v. my. kleine, gele-4.chtige, doorcnhijnende
die in voile zee leven. rich voeden

KIELPOOTIGEN.

KIEUWVLIES.

met kleine zeedieren en waarvan sommige in 't donker licht geven (heteropoda).
KIELRECHT, o. (-en), recht, dat de koopvaardijschepen in Fransche havens bij hun eerste binnenloopen betalen.
KIELSPIT, o. (-ten), (waterbouwk. en krijgsw.)
kleine, wigvormig uitgestoken groef in den grond
om den aanleg van een werk te bepalen; zie afritsen.
KIELSPONNING, v. (-en), driehoekige gleuf langs
het midden der binnenkiel ingehakt, om de kielgang
te ontvangen; ...STUT, m. (-ten), twee paar zware
schoren, om elken mast te stutten bij het kielen
der schepen; ...TREKKER, m. (-s), een werktuig,
waarmede de schepen, die gekalefaat moeten worden, uit het water worden gehaald; ...WATER, o.
(zeew.) streep schuimend water. die een varend
schip achterlaat; (sprw.) iem. in zijn kielwater
hem op de hielen volgen; bliif nit zijn kielwater, of
raakt in zon zog, voig hem niet na in zijne handelwijze, of gij raakt in 't verderf.
KIEM, v. (-en), het eigenlijke zaad, datgene, wat
het beginsel eener nieuwe plant in zich bevat en
waaruit deze zich onder gunstige omstandigheden
ontwikkelt: zich door kiemen voortplanten; — ook
datgene, waaruit het jonge dier zijn oorsprong
neemt; (fig.) de oorsprong, oorzaak, het begin van
iets: ziektekiem,; de kiemen van het kwaad; in de
kiem smoren. KIEMPJE, o. (-s).
KIEMBLAADJE, o. (-5), de eerste blaadjes eener
plant, die reeds in het zaad aanwezig zijn;
...BLAASJE, o. (-s), blaasje in de kiemschijf of vormingsdooier van vogeleieren; cel van voorbijgaanden aard bij de phanero- en cryptogamen, die slechts
op bevruchting wacht, om in de eerste kiemcel to
veranderen; ...DEKSEL, o. (-s), bij sommige zaden
een vlekje, dat de plaats aanduidt, waar de kiem
gelegen is, en dat bij de kieming opgelicht wordt.
KIEMEN, (kiemde, heeft gekiemd), uitkomen, ontspruiten, kiem zetten: deze zaden kiemen al; voor

bevredigen, lastig, in verlegenheid brengende : he
is zeer kiesch op zijn eten; dat is eene kiesche zaak;
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omzichtig, nauwgezet; strookende met de welvoeglijkheid of de zedelijkheid: dat is niet zeer kiesch

gehancleld, hij gebruikt nog al eens eene min kiesche
uitdrukking; — smaakvol, keurig: hij heeft een kieschen smaak. KIESCHHEID, v. keurigheid; omzichtigheid; welvoeglijkheid.
KIESCHKEURIG, bn. (-er, -st), fijn (in 't beoordeelen
van 't geen de zinnen of den geest betreft); met een
moeilijk to bevredigen smaak: op het punt van vriend-

schappelijken omganq zijn de mannen minder kieschke twig dan de vrouwen. KIESCHKEURIGHEID, v.
KIESCOLLEGE, o. (-5), vergadering die kiest:

de

Provinciale Staten vormen eensdeels een kiescollege;

tegenwoordig ook in sommige Hervormde gemeenten een bepaald getal manspersonen, die door de
kiesgerechtigden der gemeente gekozen worden, om
in vereeniging met den kerkeraad de ouderlingen
of diakenen to benoemen on den predikant to bereopen: kiesvergadering.
KIESDISTRICT, o. (-en), deel van het land, waar
den of meer afgevaardigden voor de tweede kamer
der Staten-Generaal worden gekozen.
KIESGERECHTIGD, bn. kiesbevoegd; ...GERECHTIGDE, m. (-n).
KIESKAUW, m. en v. (-en), die langzaam en zonder
graagte, met lange tanden eet.
KIESKAUWEN, (kieskauwde, heeft gekieskauwd),
langzaam, zonder graagte eten ; (fig.) een onderwerp
voortdurend herkauwen, zeuren. zaniken.
KIESKAUWER, m. (-5), ...STER, v. (-s), die kieskauwt; die alles tot vervelens toe herhaalt.
KiESKAUWIG, bn. bw. (w. g.), langzaam, vies in
het eten.
KIESPIJN, v. mondpijn, tandpijn; (fig., sprw.) ik kan
het missen als kiespjn, ik heb er een grooten afkeer van.
KIESPLICHT, m. wettelijke verplichting om to
de bierbereiding laat men de gerstkorrels in den moat- kiezen, wanneer men kiesbevoegd is; ...RECHT, o.
kelder kiemen; (fig.) opschieten, zich uitbreiden.
reeht um to kiezen: het algemeen kiesrecht.
KIEMING, v. het kiemen.
KIESSTELSEL, o. (-s), wijze, waarop het recht om
KIEMHULSEL, o. (-s), zaadhulsel; ...KOGEL,m.(-s),
to kiezen is geregeld; ...VEREEN1GING, v. (-en),
kogelrond gezwollen deel van de voorkiem, waarvereeniging van in hoofdzaak gelijkgezinde kiezers,
aan de zaadlobben zich ontwikkelen; ...KRACHT,
vooral voor het stellen van canclidaten bij verkiezingen; ...VERGADERING, v. (-en), vergadering
v. ontkiemingsvermogen; ...SCHIJF, v. (...schijven),
eener kiesvereeniging; ...WET, v. (-ten), wet, regevormingsdooier in vogeleieren.
lende de verkiezingen.
KIEMVORMING, v. (ontl.) vorming en ontwikkeling
van den foetus.
KIET, v. (-en), (gew.) kuit.
KIETELEN, zie KITTELEN.
KIEMWIT, o. eene zelfstandigheid, die naar den
KIEUW, v. (-en), (ontl.) kakebeen; muil; (nat. hist.)
aard der plant vleezig, melig of olieachtig is, en der
ademhalingswerktuigen van waterdieren, inz. van
jonge plant tot voedsel strekt.
visschen, zijnde vliezige platen, die onder of achter
KIENEN, (kiende, heeft gekiend), met het kienspel
den kop geplaatst zijn, aan welker oppervlakte de
spelen.
lucht inwerkt op de talrijke bloedvaten, die er zich
KIENSPEL, o. (-len), lottospel.
vertakt in bevinden.
KIEPEKORF, m. (...korven), (gew.) eene soort van
KIEUWADER, v. (-5), die door de kieuwen loopt en
teenen wand, pottenmand.
daar nit fijne haarvaten ontstaat; ...BOOG, m.
KIER, m. nauwe opening (eener deur) ; de deur staat
op een kier of kiertje; (zeew.) opening tusschen ge- (...bogen), beenige, boogvormige stukken, waaraan
stuwde vaten.
zich de kieuwplaatjes bevinden; ...DEKSEL, o. (-5),
bedekking der kieuwen.
KIEREBOE, v. (-5), (gew.) bankwagen, eene soort
van licht wagentje.
KIEUWDRAGEND, bn.; kieuwdragende wormen : eene
orde van wormen, tot de schaaldieren behoorende en
KIES, v. (kiezen), een der bak- of maaltanden: eene
wel tot de groep, die van zwempooten voorzien is.
holle Ides; ik heb mil eene Pies laten trekken; (sprw.)
dat kan ik wel in mine holle Pies bergen, dat is zeer
KIEUWHOLTE, v. (-n), opening in den mantel der
zee- on zoetwaterslakken, die dient als ademgat en
weinig; iem. eene tries trekken, (fig.) van iem. veel geld
naar willekeur geopend on gesloten kan worden;
afnem en; (scheepst.) Pies van den kaapstander, klainp.
...PLAATJE, o. (-5), driehoekig, aan den kieuwboog
KIES, o. (scheik.) natuurlijke verbinding van zwabevestigd huidlapje, waarin bij visschen de zuivevel met een metaal, inz. met ijzer, die gewoonlijk
ring
van het bloed plaats vindt.
als kleine, goudgele, metaalglanzige kristallen voorKIEUWPOOTIGEN, m. my. (nat. hist.) familie van
komt, zwavelkies.
KIESBAAR, bn. de vereischten bezittend om geko- . kauwende schaaldieren, bij wie acht of meer paren
van platte pooten, die tegelijk kieuwen zijn,aangezen to worden. KIESBAARHEID, v.
KIESBEVOEGD, bn. gerechtigd om to kiezen. KIEStroffen worden (branchiopoda).
KIEUWSLAGADER, v. (-5); ...SPLEET, v. (...spleten),
BEVOEGDHEID, v.
...STRAAL, m. (...stralen), kieuwboog; ...VLIES, o.
KIESBRIEFJE, o. (-s), stembriefje; oproeping om to
kiezen.
(...vliezen), een vlies, dat tot ademhaling van den
KIESCH, bn. bw. (-er, meest -), keurig; moeilijk to
vkch
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KIEVIT.

KIEVIT, m. (-en), zekere vogel, tot de orde der

loopvogels behoorende, weiks eieren door velen
voor eene fijne lekkernij worden gehouden (vanellus

-cristatus).
KIEVITSBLOEM, v. (-en), een der volksnamen van
de gemeene veldkers, eene kruisbloernige plant
(cardamine pratensis); — eene lelieachtige plant, die
bij uitsluiting op vochtige, drasse weilanden tiert

(fritillaria meleagris).
KIEVITSEI, o. (...eieren), ei van den kievit; eene

soort van schelp; (plantk.) keizersk•oon; ...JONG,
o. (-en); ...STAART, m. (-en);
...VLUCHT, v.
KIEZEL, o. si/icium: een metallolde, de basis van
kiezelzuur; kleine, rondachtige, harde steenen, die
in hoofdzaak uit kiezelzuur bestaan ; grof zand.
KIEZELAARDE, v. eene verbinding van 1 atoom
silicium met 2 atomen zuurstof, in bergkristal,
kwarts enz.
KIEZELACHTIG, bn. (-er, -st), op kiezel gelijkend,
kiezel bevattend.
KIEZELGROND, m. (-en); ...STEEN, m. (-en), keisteen; ...WEG, m. (-en); ...ZAND, o. grof zand, zie
kiezel; ...ZINK, o. galmei, kiezelzuur, zinkoxyde.
KIEZELZOUT, o. fluor- of vloeispaath, waterstof.zuur zout; ...ZUUR, o. eene verbinding van het
metallolde kiezel met de zuurstof. Zie KIEZEL.
KIEZEN, (koos, heeft gekozen), uit twee of meer
personen of zaken aan den de voorkeur geven: gij
.hebt het beste deel gekozen; party kiezen, een besluit
nemen, zich vOOr den een en tegen den ander verklaren, de clucht, het hazenpad kiezen, vluchten;
(zeew.) zee kiezen, uitzeilen; het ruime sop kiezen, de
Tolle zee invaren; (fig.) go hunt kiezen of deelen,
moogt u niet bedenken; (sprw.) van twee kwaden
moet men het minste kiezen; — verkiezen, iem. met
iets belasten, met eene waardigheid bekleeden : ion.
tot koning, tot afgevaardigde kiezen. KIEZING, v. (-en),
keus.
KIEZENTREKKER, m. (-s), tandmeester, vooral in
minachtenden zin: op de kerinis is weer zoo'n kiezentrekker; heelmeesters-werktuig; werktuig om palen
uit to halen; (fig.) iets wat iem. veel geld kost. wat
hem in verlegenheid brengt: dat is een kie-

o. (-en); ...NEST,

zentrekker voor hem.
KIEZER, m. (-s), die kiest; inz. iem. die het recht
bezit vertegenwoordigers enz. te kiezen.
KIEZERSLIJST, v. (-en). lijst van kiesgerechtigden
voor leder' van de Staten-Genernal, van den Gemeenteraad, de Provinciale Staten enz.; ...VERGADERING, v. (-en), bijeenkomst van kiezers; (oudt.)
groridvergadering.
KIF, o. (gew.) gebruikte run.
KIJER, m. (-s). Zie VIJGITC)U1V.
KIJF, v. gesclail, twist; boiten kid/. zonder tegenspraak, onloochenbaar. zeker.
ziertje:
een kijfaas vechKIJFAAS, o.
ten; dat scheelt geen kl.jf(cas.
KIJFACHTIG, bn. (-er.
geneigd om to kijven,
twistziek. KT.] F.A.L I-I "I'l(iil 1..1 D, v.
tot
kijven.
m.
zucht
KIJFLUST,
KIJFSTER. v. (-s), krakeelzuclitige vrouw.
KIJFWOORD. o. (-en). woord, dat aanleiding tot
twist geeft, scheldwoord.
bn. (-er, -sty. kijfacht!g ..
KIJFZIEK,
te 1,ijiiz , 0,-u; met iots te
KIJK, ni. het
kfjk loopen, om het te le ten zien
—
gezicht, zicht: dacol is ge,n
op, (lat ligt nog in
de verre I ■ )ekornst: er is weinig Pans op:
heb
ik geen kijk op, dat kan
goed 1)eo .rdee:en.
KIJKJE, 0. (-s), een kijk:je nemen, eventjE:s bezien:
ie
KIJKEN,
,sekekene met aen.1.1cilt near
iets zien: 7i(.11: (7.• /0) oi . e)'ftl
1,1) lisle
Post
niet
1, r•
Post 1,'.•i-: (in. a. w. liek • k (1e koopwaar
fee)?.
1st):
c(tit t. 1..)7,!,.en, dear
maar
an,10-, ,L
:,en ile zeer
over: ---

KIKKERSPOG.
hard werken, staat hij maar to /token, voert hij niets
uit, speelt hij den luiaard; — hjj zal racer op zfjn
neus kOken, als hfj dat hoort, to leur gesteld zijn;
—tedipnhetglausjeki en,
zich bedrinken; — dear
Pont voor eene vrouw alleen heel wat kOken met zoo'n
huishouden, het is eene zeer lastige zaak voor
Naar; — hij komt pas kijken, hij is nogjong, nog onervaren in iets; — ik zal nog eens leffken, mij nog eens
bedenken; — .

prenten, platen kOken, bekijken; — kific hem eens!
uitroep van bewondering, van bespotting; — iem. de
woorden uit den mond kOken, hem bewonderend of
nieuwsgierig aankijken; — hif kfikt zich de oogen uit
het hoofd, kan zich aan het gezicht van iets niet
verzadigen; — de kat uit den boom kfjken, geduldig
den loop van iets afwachten. KIJKING, v. het kijken.
KIJKER, m. (-s), die kijkt, aanschouwer: veel kijkers
en geen koopers; — waardoor men kijkt, oog (inz. van
kinderen): zO zag nib met hare blauwe kfikers aan;
zeker optisch instrument, om verwijclerde voorwerpen duidelijk to zien: tooneelkfjker; Hollandsche kijker
of kijker van Gallia; (sprw.)hfj heeft hem reeds in den
kijker (de kijkers), bespeurt reeds, waar hij heen wil,
bespiedt hem; hfj loopt in den kfiker, begint de aandacht te trekken. KIJKERTJE, o. (-s).
KIJKGAT, o. (-en), ...GAATJE, o. (-s), nauwe opening
waar men door ziet; kijkgat in een vloer of zolder,
spiegat; (wisk.) vizier in een liniaal; ...GLAS, o.
(...glazen), ...GLAASJE, o. (-s), lens van een kijker;
tuur .2 las (in eene rarekiek of diorama); tooneelkijker.
. KIJKGRAAG, bn. gaarne kijkende, nieuwsgierig:
de kfikgrage menigte.
KIJK-IN-DE-POT, m. en v. (-ten), potkijker, janhen.
KIJKKAST. v. (-en), —JE, o. (-s), rarekiek, camera
obscura; ...SPEL, o. (-len), kijkkast; ...SPLEET, v.

(...spleten), inz. aan het vizier van mathematische
werktuigen.
KIJKSTER, v. (-s), die kijkt, toe- aanschouwster,
begaapster, die met verwondering iets aanschouwt.
KIJKTOREN, rn. (-s), wachttoren, slottoren; ...UIT,
o. kijkgat; ...VENSTER, o. (-s), ...VENSTERTJE, o.
(-s), vensterraam om door te kijken, bijv. in een
rijtuig.
KIJT, v. (-en), (gew.) kuit.
KIJT, v. (-en), (gew.) vischkuit, vischeitjes.
KIJTER, v. (-s), (gew.) een wijfjesvisch, inz. een
wiKesharing; ook: de vischeitjes, als een geheel
beschouwd: die haring heeft eene groote kijter.
KIJVAGE, v. kijverij.
KIJVEN,
heeft gekeven), tegen elkaar uitvaren met verheffing van stem en ongenaeene radheid
van tong: een, pans kO•ende vischtctiven; (sprw.) waar
twee kijken, hebben hoiden schuld.
K1JVER, m. (-s), die kijft, kijflustige, twistzieke.
KIJVERIJ, v. (-en), twist, krakeel.
KIK, m. klein, flauw geluid : hij gaf geen kik; kik
noch mik geren.
KIKHALZEN, (kikhalsde, heeft gekikhalsd), bijna
stikkc.n. zich de keel voistoppen.
K1KKEN, (kikte, heeft gekikt), eventjes flauw spreken, praten: gij moogt er 'pia van kikken: hO heeft
niet gekikt; niet du••en kikken noch mi•ken. Met durliij iceet van kikken noch mikken, van
ven
KIKKER, m. (-Si. kikvorsch: (sprw.) ik ben zoo Pond
als eon kikker: ho zit daar alseen ki',•ker op een kluitje,
ineengedron2;en; er zit een •ikker in nine keel, ik

hob iets in de keel. dat mij 't spreken moeilijk
maakt, ik Len — eene soort van wervel:
klein houten klainHe, dat om een spiiker draaien
kan en dient on) Hiker: enz. vast te zerten: koperen wervel orn een schuifraam vast te zetten.
o. (-s).
KI:-:',KERBIL. v. ('-1,11).
o. (-s), achterdeel Hilheen) van eenen
zeker ::«.'recht;
..... .................... n. ( - S). zie
o.
(plenrk.,
...NIT. o.
,nat.
K1KKERSPOG.
koekoek._

KIKKER SPO G.

KIND.

speeksel: een wit schuim, dat men in de lente en
.den zomer op sommige planten aantreft. en niets
anders is dan het sap der planten, dat de vloosprinkhaan of het schuimbeest. e als masker uitzuigt en als schuim van zich geeft.
KIKKERSTOELEN, m. my. (plantk.) watertorkruid,
eene schermbloemige plant, ook watervenkel, waterkervel en bothol geheeten.
KIKKERVISCHJE, o. (-s), jonge kikvorsch of pad.
.die zijne gedaantewisseling nog moet ondergaan.
KIKVORSCH, m. (-en), zeker tweeslaehig dier.
tot de orde der kikvorschen behoorende, dat zich
in de nabijheid van moerassen en in stilstaande
wateren ophoudt: de groene of waterkikrorsch (rana
esculental; de bruine of landkikvorsch (rand feseal.
KIKVORSCHEBEET, v. (plantk.), zekere waterplant

KIMGANG, v. (-en), 'scheepsb.) buitenplank over
de kim ; ...KIEL, v. (-en , , op platte vaartuigen, strooken bout aan weerskanten buiten tegen de huid op
de laoogte der kimmen aangebracht, om het afdrijYen tegen to gaan.
KIMMELOOS, bn. (gew.) zonder schimmel.
KIMSCHAAF, v. (...schaven), (kuip.) gebogen schaaf
om de kimmen der vaten af to schaven.
KIMSCHOOR, m. (...schoren), (scheepsb.) rechtopstaande schoor, een deel van de bedding onder de
kiel van een schip in aanbouw; ...WEGER,
(scheepsb.) zekere gang aan de kim van het schip,
dienende tot versterking der stuiken van de buikstukken.
KIN, v. (-nen), onderste voorste deel van het hoofd.
gedeelte van het hoofd onder den mond: eene spitse
kin.; het kailije in CI,- kin; — (zeew.) voorste gedeelte
van de kiel. voorstevenknie. KINNETJE, o. (-s),
kleine kin.
KINA, v. de bast van den kinaboom, die in ZuidAmerika thuis behoort. I:it dezen bitteren bast
wordt de kinine bere:d. een alcaloIde, dat eene
koorteverdrijvende kraclit bezit.
KINA-ACHTIG, bn.; kina-achtige planten.
KINABAST, v. als stofn.; m. (-en). als voorwerpsn.,
zie kina; ...BOOM, m. (-en), een altijdgroene boom
in Zuid-A inerika en Ned. en Eng. Indic, tot de
farnilie der rubiacee:n behoorende (cinchona);
...DRANK, m. (-en); ...DRANKJE, o. (-s), dat kina
bevat: ...00GST, in. de inzameling van kinabast;
...POEIER, o. (-s). eene hoeveelheid kina
orn in 1,,..115 in to semen;
...STROOP, v.;
...TINCTULTR, v.;
m., met kina yermengd;
...ZOUT. o.; ...ZULR, o. (...zuren).
KINBAND, m. (-en), keeiband Ivan een hoed enz.)
KIND, o. (-eren, -ers), de mensch in zijn kindsheid:

(hydrocharis morsu.s ranae).
KIKVORSCHEIEREN, o. my. kikvorschensehot.
KIKVORSCHENNET, o. (-ten). om kikvorschen te
vangen; ...SCHOT, o. knit van den kikvorsch;
...ZAAD. o.
KIKVORSCHGEZWEL, o. (heelk.) een waterachtig
gezwel onder de tong.
KIKVORSCHSTROOM, m, (nat.) zekere gal venisehe
stroom.
KIL, v. (-len). waterdiepte tusschen twee zandbanken of hoogten: (oredt.) strooinend water: bed
eener rivier; water: de Dordsche kil.
KIL, bn. (-ler, -stl, koud. frisch: de kilie iporLien.

lucht; het kille water; (fig.) het werd //1 kit Ilunicerig)
door de leden. KILHEID, v. koude, frisehheid, lluiv
KILKOUD, bn. ijskoud.
KILLEN, (kilde, heeft gekild), eene tintelende koude
yeroorzaken; eene tintelende koude gevoelen: de
voeten killen mij; — (zeew.) de zeilen killen, wanneer,
bij het bij den wind zeilen, de zeilen klapperen of
1evendig warden. KILLING, v. (-en), versto
tinteling (der vingers) van de kou; (zeew.) het aan
den wind liggen der zeilen.
KILLEN, (kilde, heeft gekild), dooden.
KILLIG, bn. (-er, -st), koud, huiverig. KILLIGHEID,
T. kou, frischheid.
KILO, o. (-'s), KILOGRAM, o. (-men), [K. G.] Nederlandsch pond (= 1000 grammen of wichtjes); de
•eenheid der gewichten voor het gewone gebruik.
KILOGRAMMETER, m. (-s), [K. G. M.], (nat.) de eenheid van arbeidsvermogen: de arbeid, die noodig is
om een voorwerp van den kilogram gewicht ken
meter op to tillen.
KILOLITER, m. (-5), (w. g.) [B. L.] 10 Ned. vaten,
10 Nod. mudden; 3 kiloliter (= 3000 liters = een last).
KILOMETER. m. (-s), [K. M.] IMP (= 1000 Ned. ellen);
hij wordt als eenheid aangenomen bij het bepalen
van den afstand van twee plaatsen, voornanielijk
-om daarin de lengte der wegen uit to drukken;
vierkante kilometer [K. M. 2] (100e0()0 p meters = 0
mijl); kubieke kilometer, (w. g.), kiTost;:re. Zie aldaar.
KILOMETERBOEKJE, o. (-s), op spoorwegen, abonnenientsboekje voor een zeker aantal kilometers;
...GELD, o. (-en), een premie voor maclainisten en
stokers van spoortreinen, berekend naar het aantal
kilometers, dat zij gereden hebben; ...RA XI. v. (-en),
lijnen, woke op afstanden van 1000 lI. zijn geconstrueerd loodrecht op de lengteas der rivier.
KILOSTERE, v. (-a), [K. S.] (w. g.; 1000 kubieke
-ellen of wissen.
KIM, v. (-men), schijnbare rand van den horizon:
de zon verrijst aan de kimmen; (dicht.) ter kimme
vitrifzen (van de zon); — scherpe rand van een vat; —
(scheepsb.) scherpe rand van eenen steven; begin
der ronding van een scheepsbuik; de zware eiken
gang, die in het ruim van een schip op de kromming der inhouten bevestigd wordt; — bocht tusschen twee takken.
KIM, v. (gew.) schimmel (op brood, wijn enz.), kaam.
KIMDUIKING, v. (-en). (sterr.) verschil tusschen den
zichtbaren on den wezenlijken gezichteinder.
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hij Itoedt reel can kinderen; teen ik een kind was,
speak ik als felt kind; (sprw.) kinderen en gekken (of
dronken ?nenschen) zcggen de tea«rheid; is de man een
kind geworden2. als men iem. wit aansporen, om iets
to doen ; een kind om, een boodschap sturen. in het
kaartsp.) een kleine troef spelen, om hooge troeven
er uit to halen; — (fig.) van personen, die de eigenschappen van een kind bezitten klein hij is er maar
hij is veel kleiner. (fig.) verreweg de
een kind
mindere; onschuldig. onervaren ; onwetend, onnoozel,
kinderachtig: laten te Y kinderen in de boosheid blijven !,
ik ben geed kind, niet onnoozel; hi) is geen kind meer,
reeds tot ,jaren van onderscheid gekomen; hij is een
groot kind; gij zijt nog net zoo's kind, erg kinderachtig; — met betrekking tot de geboorte, het kind
voor of kort na`de geboorte: een kind onder 't hart
dragen; (plat) een meisje met kind waken, haar bezwangeren; van een kind bevallen; een doodgeboren
kind, (fig.) een zaak, die van het begin af aan op
niets moest uitloopen ; een kind doopen; het kind

most tech een mast hebben; noem het kind maar bij
zijn Imam, zeg het maar, zonder er doekjes om to
winden; — met betrekking tot de ouders, zoon of
dochter, zonder op den leeftijd te letten: h heeft

een heel buisgezin met kinciers; heeft al kinderen,
die gehuzol zijn; op zijn ouden dag word hi) . door zfine
kinderen onderhouden; tot, als eigen kind aannemen;
hij is er als kind in huis; (sprw.) kinderen zijn een
zegen des Heeren, maar ze houden de nopjes van de
kleeren; een good kind, dat near z?jn wader aardt; hfj
heeft kind noch kraui, behoeft alleen voor zichzelven
to zorgen; —
als liefdevolle, vaderlijke aanspreking tot jongere
personen, liefkoozingswoord: wen. intjn, kind!; arm
kind. wie heeft uiets gedaan? — zoo inz. tot een meisje,
als vleiende aanspreking: zeg, lief kind (bijv. tot een
dienstmaagd), is mijnheer thuis ? — meisje, jongedochter: eon aardig kind van achttien jaar; het lieve

kind was zeel waard dies berg van aomme idees (van
haren papa) te slikken; —
bij nitbreiding: afstammeling. spruit: de kinderen
Israeis. het Joodsche yolk; — (ook) voortbrengsel:
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de bloemen, de kinderen der lente; 'zfine papieren
deren, de boeken, die hij geschreven heeft; — vooral
em een betrekking van afhankelijkheid, een toebehooren aan enz. uit te drukken: 's lands kinderen;
een kind des yolks; de kinderen dezer wereld; de
kinderen des lichts, der duisternis, die in het licht, in
de duisternis leven; de kinderen Gods, alle menschen
(daar God ons aller vader is), de geloovigen; — gij
zit een kind des doods, als ge dat doet, gij zult steryen; he is het kind van de rekening, hij moet er voor

boeten, htj delft het onderspit. KINDJE, o. (kindertjes, -s), een klein kind: een lief kindje. KINDEKE,
KINDEKEN, o. (-5), inz. van het kind Jezus: de
Moedermaagd met het Kindeke.
KINDERACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als, van een kind,
in ongunstigen zin : de eigenschappen van een kind
vertoonend, waar die niet gewenscht zijn, laf, flauw:
een kinderachtige handelweze, zich kinderachtig aanstellen; dat is kinderachtig; — (fig.) een kinderachtigen
smaak in den mond hebben, een Jaffe, flauwe smaak,
vooral tengevolge van to veel drinken; — veel van
kinderen houdende: de jongens zullen het wel goed
be haar hebben, want zij is erg kinderachtig. KINDERACHTIGHEID, v. (...heden), gedrag, handelwijze (als die) van een kind, lafheid.
KINDERAGE, o. (-s), (gew.) een kinderachtige meld
of jongen.
KINDERARBEID, m. werk van kinderen beneden
zekeren leeftijd : wet op den kinderarbeid; ...ARTS, m.
(-en), kinderdokter; ...BAL, m. (-len), speeltuigje
o. (-s), danspartij,
met schelletjes en een fluitje;
alleen voor kinderen gegeven; ...BALK, m. (-en), bij
balkenzolderingen, de kleinere balken, die op geringeren afstand rechthoekig over de moerbalken
worden heengelegd; ...BAREN, o.; ...BARING, v.;
...BED, o. (-den), kraambed: zij ligt in het kinderbed;
...BEDJE, o. (-s), bed, bedje voor of van een kind;
...BEDERVER, m. (-s), ...BEDERFSTER, v. (-s), die
door eene slechte opvoeding de kinderen verwent
en bederft; ...BEDTIJD, m. de tijd. waarop kinderen
gewoonlijk naar bed gaan; ...BEELD, o. (-en); ...BEGRIP, 0.; ...BEL, v. (-len), klater, rammelaar;
...BEUL, m. (-s, -en), vader, meester, moeder. die
kinderen onmeedoogend kastijdt; ...BIER, o. minnebier; (ook) doopmaal; ...BIJBEL, m. (-s); ...BOEK,
o. (-en); ...B1IEIN, o.; ...COURANT, v. (-en), weekblad voor kinderen; ...IIAAD, v. (...daden); ...DAGEN, m. mv. kindsheid; ...DICHTER, m. (-s), schrijver van kinderversjes; ...DIEF, m. (...dieven),
...DIEVEGGE, v. (-n), die kinderen steelt; ...DOEK,
m. (-en), kinderluur; ...DOKTER, .m. (-s), die inz.
zich op het genezen van zieke kinderen toelegt;
...DOOP, m. ook in tegenst. met den doop van volwassenen bij de doopsgezinden; ...DOTJE, o. (-s),
zuigdotje, dotje; ...DRACHT, v. (-en), kinderkleeding; zwangerheid; ...DRANK, m.
KINDEREN, (kinderde, heeft gekinderd), kinderen
krijgen, kramen: zij kindert niet meer, is boven de
jaren.
KINDERFEEST, o. (-en); ...FLUITJE, o. (-s); ...GEDICHTJE, o. (-5); ...GEK, m. (-ken), ...GEKKIN, v.
(-nen), die verzot is op kinderen; ...GELD, o. kost-,
schoolgeld: de predikanten genieten voor hunne kin.

deren van het rUk, kindergeld; ...GEBABBEL, ...GESNAP, o. kinderpraat ; ...GESCHREEUAV, o. (sprw.)
huilen is kindergeschreeuw; ...GEZANG, o. (zegsw.)
moeten is dwang, en schreeuwen (huilen) is kinderge.
rang; ...GLAS, o. (...glazen), (veroud.) eene soort
van apothekersflesch. bolrond met eenigszins longen
hals; ...GOED, o. luiergoed kleedingstukken voor
kleine kinderen; kinderspeelgoed; GOEDJE, o.;
...GRAF, o. (...graven ',; ...GRIL, v. (-len). kinderkuur;
...HAND, v. (-en), (sprw.) e,?ne ?,rind cld,n, l is spo , rlig
gevuld, men kan een kind net weinig tevredenstellen; ...HART, o. (-en), (fig.) onschuldig hart;
...HEMD, o. (-en); ...HEMDJE, 0. (-s); ...HOOFD, o.
(-en); ...HOOP, m. (-en). (w. g.,, zwerm klo ne kinderen; ...HUIS, o. (...huizen), weeshuis; vondelingshuis.

KINDERJAREN, o. my. kindsheid, ...JASJE, o.
...JUFFER, v. ( - s), ...JUFFROUW, v. (-en), om op
de kinderen te passen, er toezicht op te houden;
...JURK, v. (-en); ...KAMER, v. ( - s), verblijf-, wasch-of leerkamer der kinderen; ...KERK, v. godsdienstoefening voor kinderen; ...KLAP, m. kinderpraat;
...KLEED, o. (...kleeren); ...KLEEDING, v.; ...KLEERTJES, 0. my. poppegoed; ...KONING, m. (-en), (fig.)
schoolmeester, schoolvos, schoolmonarch; ...KONINGIN, v. (-nen), schoolmeesteres; ...KORF, m.
kindermandje; ...KOST, m. voedsel, voor kinderen
geschikt; ...KUUR, v. (...kuren); ...LEER, v. (R.-K.)
catechismus; ...LEVEN, o.; ...LIED, o. (-eren);
...LIEFDE, v. liefde der ouders voor het kind ; liefde ,
kinderen tot hunne ouders, kinderlijke liefde. der
KINDERLIEVEND, bn. veel van kinderen houdende.
KINDERLIJK, bn. bw. (-er, -st), aan een kind voegende of behoorende; gelijk een kind: eenvoudig,
oprecht, openhartig; kinderlijke liefde, liefde tot de
ouders; kinderlijk gezind, vol onschuldige bedoelingen; zen kinderleke plicht. KINDERLIJKHEID, v.
eenvoudigheid.
KINDERLOOS, bn. zonder kind of kinderen : hunhuwelijk is kinderloos gebleven. KINDERLOOSHEID, v.
KINDERLUIER, v. (-s), kinderluur; ...LUIM, v. (-en);
...LUST, m.; ...LOUR, v. (...luren), doek tot inwikkeling van een jong kindje; ...MAAG, v.(...magen),
...MAAGD, v. (-en), (w. g.) kindermeisje; ...MAAL„
o. maal bij het opstaan uit het kraambed; maaltijd voor kinderen ; ...NAND, v. (-en), luurmand, vuurmand; ...MANDJE, o. (-5), kleine luurmand, (ook) speelgoed; ...MANTELTJE, o. (.5);
...MEEL, o., meel, dat een zekere machinale bewerking heeft ond-rgaan, waardoor het voor kinderen
gemakkeltjk verteerbaar wordt; ...MEESTER, in.
(-s), ...MEESTERES, v. (-sen). (w. g.) schoolmeester,
-es; ...MEID, v. (-en), ...MEISJE, o. (-5), die op de
kinderen past; ...MOLENTJE, o. (-s) ; ...MOOED, m.
(-en), moord, op een kind of kinderen gepleegd: de
mooed te Bethlehem; (rechtsw.) kindermoord is die

moord, welke door of vanwege de moeder aan een pasgeboren kind wordt bedreren op het oogenblik der geboorte of zeer kort na de geboorte; ...MOORDER, na. ( 5),
...MOORDSTEl?, v. (-s), ...MOORDERES, v. (-sen);
...MUTS, v. (-en); ...MUTSJE, o. (-s); ...MUZIEK, v.;
...NUK, T. (-ken), kinderkuur; ...OFFER, o. (-s), opoffering van kinderen.
KINDERPAK, o.; ...PAP, v.; ...PARTIJ, v. (-en),
kinderreest; ...PLAAG. m. en v. (...pla gen), die gaarne
kinderen plaagt; ...PLAAG, v. (...plagen). kinderramp: het zuur is eene kinderplaag; ...PLIGHT, m.
(-en); ...POKJES, o. mv., ...POKKEN, v. mv. zekere
gevaarlijke kinderziekte; ...POP, v. (-pen); ...PRAAT,
m. taal, gesnap van een kind: kinderachtig, onnoozel, dom gepraat: dat is kinderpraat; ...PREDIKA...PREEK, v. (-en), in de kinderTIE, v. (-5,
kerk; ...PRULLEN, v. mv.; ...RAMP, v. (-en), een
ramp, een plaag voor kinderen.
KINDERRIJK, bn. (w. g.) veel kinderen hebbende.
KINDERRIJK, o. (w. g), kinderwereld; ...ROOF, m.;
...SCHOEN, m. (-en). schoen van een kind; (fig.) de
kinderschoenen uittrekken, ophouden kind te ziin; hifis
de kinderschoenen ontwassen; ...SCHOENTJE, o. (-5);
...SCHOOL, v. en o. (...scholen); ...SCHOOLTJE, o. (-s),
school voor kleine kinderen, hewaarschool; ...SERVIES. o. (...viezen), ...SERVIESJE, o. (-s), waarmee de
kinderen spelen; ....SMART, v.; ...SPEELGOED, o.;
...SPEELTUIN, m. (-en); ...SPEL, o. (-len, -en); het is
geen kinderspPl. het is eene ernstige zaak; ...SPREUKJE, o. (-s), zedeles, denkspreuk, bevattelijk voor kinderen: ...SPROOKJE, o. i-s), vc, rhaal voor kinderen;
...STEM, v. (-men), ...STEIIMETJE, o. (-5); ...STERFTE, v.; ...STOEL m. (-en), ...sTOELTJE, o. (-s), stoeltje
voor kleine kinderen (met een potje er in);
...STREEK, m. (...streken), kinderachtige handeling; stoute trek van een kind; ...TAAL, v. woorden. die een kind bezigt; gebrekkige taal eens
kinds; ...TAVELTJE, o. (-s), klein, laag tafeltje,
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waaraan de kinderen spelen; ...TOON, m.; ...TROMMELTJE, o. (-s), trommeltje, waar een (school)kind
zijn brood in doet; kleine trommel of tamboerijn
(speelgoed) ; ...TUCHT, v. tucht, den kinderen opgelegd; ...TUIN, m. (-en).
KINDERVERMAAK, o. (...maken); ...VERSJE, o, (-s),
kindergedichtje; ...VERTELSEL, ...VERTELSELTJE, o. (-s), sprookje; ...VOEDING, v. het voeden
van (kleine) kinderen; het verschaffen van voedsel
aan arme kinderen; ...VOEDSEL, o.; ...VOET, m.
(-en), (fig.) kleine voet: die vrouw heeft een kindervoet, zoo groot als die eens kinds; ...VOETJE, o.(-s),
voetje van een kind; ...VRAAG, v. (...vragen), kinderachtige vraag; ...VREUGD, v.; ...VRIEND, m.
(-en), minnaar van kinderen; ...VRIENDIN, v. (-nen);
...WAGEN, m. (-s). mandewagen, ijzeren wagen, om
kinderen in to rijden; ... -WAGENTJE, o. (-5);
...WERELD, v. de kinderen; ...WERK, o. nietig
werk, beuzelarij; o. (-s), voor kinderen
geschreven boekje.
KINDERZEEP, v. eene witte, bijna reukelooze,
barde zeep; ...ZEGEN, m.; ...ZIEKTE, v.(-n), ziekte,
den kinderen eigPn; de kinderziekte, de pokken;
...ZIN, m.; ...ZWEEP, v. (-en).
KINDLIEF, o. lief kind, als aanspreking: kom, kind-

draaide hoorn als speeltuig; thans zeker wenteltrapvormig zeegewas, hetwelk de gedaante heeft
van zulk een hoorn.
KINKKLAROEN, v. (-en), blaashoren.
KINKUILTJE, o. ( s), kuiltje in de kin.
KINNEBAK, v. (-ken), KINNEBAKKEN, o. (-s),
onderst beenig deel van het aangezicht; kakebeen.
KINNEBAKSBLOK, o. (-ken), (scheepst.) een langwerpig blok met een schijf en met eene opening
aan de eene zijde, waarin men het touw leggen on
weder nitnomen kan, zonder verplicht to zijn het
geheele eind door to scheren; ...BLOKJE, o. (-s), tot
het inhalen van loodlijnen.
KINNEBAKSHAM, v. (-men), gerookte varkenskinnebak; ...SLAG, m. (-en), klap, oorveeg, kaakslag; ...SPIER, v. (-en), (anti.) kauwspier.
KINNETJE, o. (-s), zekere maat; 1'4 gedeelte van
eene ton, inz. van bier (ongeveer 39 liters); 1/8 gedeelte van eene kalkton 15, 17 liters).
KINO, v. een fraai, rood. gedroogd plantensap,
bijna geheel uit looistof bestaande, dat inz. uit de
Amerikaansche zeedruif wordt gewonnen, verkeerdelijk ook kinogom geheeten.
KINRIEM, rn. (-en), kinhaak.
KIOSK, v. (-en), (Turksch) een in den Oosterschen
smaak gebouwd tuinhuis; zulk een rauziektempel,
inz. een houten gebouwtje, in enkele wijken van
groote steden, waar couranten enz. verkocht worden.
KIP, v. (-pen), hoen : de kippen zijn reeds sedert langen tijd huisdieren; kippen houden; hen: eene kip met
twaalf ktfikens; eon haan met zes kippen, — (sprw.)
zoo pan- als een kip; — zoo blind als een kip, een
blinde kip, van iem., die bijziende is; — met de kippen
naar bed of op stok gaan, vroeg gaan slapen ; — hifis
er als de kippen bij, zeer vlug bij; — hij redeneert als
een kip zonder kop, onnadenkend, in 't wilde. KIPPETJE, o. (-s), kleine kip.
KIP, v. (-pen), vogelknip: val; klepje.
KIP, m. (-pen), (zeew.) insnijding.
KIP, v. (-pen), stokvischhoepeltje; (ook) de hoeveelheid stokvisch, die de stokvischhoepeltjes omsluiten : eene kip stokvisch; vroeger ook: eene kip huiden.
KIP, v. (-pen), kinderklapmuts.
KIP, o. (-pen). (gew.) strook hout aan het ploegijzer, dat over den grond sleept.
KIP, tusschenw. ; kip ! 1k heb je, wanneer men iem.
vangt, bijv. in zijne redeneering.
KIPKAR, v. (-ren), wagen voor smal spoor met een
bak, dien men kan neerdraaien, als hij geleegd moot
worden, tot vervoer van steenen, zand, klei enz.
KIPMOLEN, m. (-s), hennepmolen.
KIPPEBORST, v. (-en), zwakke, kortademige borst
(ook van paarden); ...BOUTJE, o. (-5); ...DRAF, m.
sukkeldraf: op een kippedraf(je) loopen; ...DRIFT,
v. gejaagdheid, driftige haast: welk een kippedrift!
KIPPEN, (kipte, heeft gekipt), in eene kip vangen;
vangen; grijpen; (fig.) kapen, wegstelen; uitkiezen:
heeft natuarlijk de beste weer gekipt; (zeew.) het
anker kippen, het anker op het boord zetten.
KIPPEN, (kipte, heeft gekipt), (zeew.) snijden, kepen.
KIPPEN, (kipte, heeft gekipt), de eierschalen doorpikken, om de kiekens of jonge vogels to laten
uitkomen.
KIPPENBOER. m. (-en), handelaar in kippen;
...CHOLERA. v zekere infectieziekte, die vooral bij
huishoenders voorkomt; ...DIEF, m. (...dieven), die
kippen steelt; o. (-ers, -eren); ...FOKKERIJ, v.
het kweeken van kippen; my. (-en), plaats waar
kippen gekweekt worden; ...GERST, v., die tot kippenvoer wordt gebruikt; o. (-ken);
...KUUR, v. (...kuren), gril
m.
zonder oorzaak; ...LADDER, v. (-s), loopplank met
opgespijkerde dwarslatten, waarlangs de hoenders
naar hun kot gaan; ...LOOP, m. (-en). kippenren;
...NAND, v. (-en), waarin kippen worden vervoerd;
...MEST, m. uitwerpselen van kippen; ...REN, v.
(-nen), afgesloten loopplaats voor kippen aan het
hoki •..SOEP; ...YEL, o. (fig.) gelijkende op de huid

lief, ga nu slapen.
KINDOEK, m. (-en), kinband, keelband.
KINDSBEEN, Van kindsbeen aan, van kindsbeen af,
bijw. uitdr. sedert de vroegste kindsheid.
KINDSCH, bn. kinderachtig, onnoozel; kindsch worden, door hoogen ouderdom zwak van begrip warden, het geheugen verliezen; in mijne kindsche
dagen, in mijne jeugd ; de kindsche dagen, de kinderjaren.
KINDSCHAP, o. (recht.) hoedanigheid van kind ten
opzichte der ouders; (fig.) het kindschap Gods.
KINDSCHHEID, v. geestelijke zwakte (van bejaarde
lieden).
KINDSDEEL, o. (-en), ...GEDEELTE, o. en), (recht.)
erfdeel, aan een der kinderen toekomende, wettig
deel.
KINDSHEID, v. tijd der kinderjaren, vroege leeftijd, jeugd, jonkheid; (ook fig.) de kunst was toen
-nog in hare kindsheid (in hare geboorte, in haar
-ontstaan).
KINDSKIND, o. (-eren), kleinkind.
KINHAAK, m. (...haken), aan het gebit der paarkien; ...IJZER, o. (-s), ...KETTING, m. (-en), (rijsch.)
-ketting, die aan het gebit vastzit on onder de kin
heenloopt.
KININE, v. extract van den kinabast, middel tegen
, de koorts enz.: — in samenstellingen tegenwoordig
veel in gebruik voor kina: kininedrank, kininepillen,

•kininepoeders.
KINK, v. (-en), (zeew.) knoop, draai in een touw:
de kinken uit een looper (touw) slaan; Engelsche kink,
bochtsteek; (fig.) belemmering; (sprw.) er is eene
kink in den kabel, er is een beletsel; uit de kink
blYven, het gevaar vermijden; hij is uit de kink,
buiten gevaar.
KINKEL, m. (-s), boor, lomperd: een lompe. onbe-

schofte kinkel.
KINKELACHTIG, bn. bw. (-er, -st), grof. boersch,
comp; op lompe wijze. KINKELACHTIGHEID, v.
KINKEN, (kinkte, heeft gekinkt), hard (op iets)
slaan met een puntig voorwerp, zoodat het terugspringt: met den tol kinken, met de punt van den
tol een anderen tol treffen of zoeken to treffen;
met eieren kinken, met de punt van een ei op een
ander ei tikken of stooten.
KINKHOEST, m. langdurige zware hoest (inz. bij
kinderen).
KINKHOORNTJE, ...HORENTJE, o. (-s), eene soort
van kleine, eenschalige, kegelvormige, bolvormig
gekartelde schelp, in sommige streken, met eene
niet ongewone reduplicatie, kinkkankhorentje geTneeten.
KINKHOREN, ...HOORN, m. (-s), weleer een ge-
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van eene geplukte kip; kippenvel krifgen of hebben,

KITTELACHTIGHEID, v. (fig.) lichtgeraaktheid.
KITTELEN (KETELEN), (kittelde, heeft gekitteld),
eene zachte, glijdende beweging der vingertoppen
over de huid maken en daardoor onwillekeurig doen
lachen; (fig.) de eigenliefde streelen; behagen: dit
kittelt zfinen hoogmoed; dit kittelt zone ooren, is
hem
aangenaam to hooren (te vernemen) ; (fig.) zich met
de hoop kittelen van..., zichzelven jets voorspiegelen;
— eene streelende gewaarwording veroorzaken: dat
kittelt op de tong. KITTELING, v. (-en), het kittelen.
KITTELIG, bn. (-er, -st), kittelachtig. KITTELIGREID, v.
KITTELOORIG, bn. (-er, -st), lichtgeraakt, opbruisend : doe het maar voorzichtig aan, want hij is de
laatste dagen erg kitteloorig. KITTELOORIGHEID, v..
lichtgeraaktheid, opvliegendheid.
KITTELSTEEN, m. (-en). Zie KEIZEL.
KITTELTONGIG, bn. (-er, -st), tot tegenspraak geneigd; lekkerbekkig.
KITTIG, bn. (-er, -st), net, puntig: een kittig meisje;
wat ziet zij er kittig (lief, snoeperig) uit; afgericht,
vurig, tuk: kittig op jets son. KITTIGHEID, v. wakkerheid.
KIWI, m. ('s), zekere loopvogel op Nieuw-Zeeland
met langen snavel, losse haarachtige veeren en.
zoo goed als geen vleugels.
KLAAGACHTIG, bn. bw. (-er, -st). altijd klagende,.
geneigd tot klagen : hij is altUd klaagachtig, ook at
gaat het hem goed; op klagende wijs. KLAAGACHTIGHEID. v.
KLAAGGESCHREI, o. klagend geschrei, weeklachten, gejammer; ...HUIS, o. (...huizen), huis van
droefenis; ...LIED, o. (-eren), klacht, treurlied, treur-zang, jeremiade: de klaagliederen van Jeremia; men
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van ijzing of van koude; ...VOER, o. voeder voor
kippen.
KIPPEREN, (kipperde, heeft gekipperd), (gew.) tintelen van koude (van de handen); elders keperen
geheeten.
KIPPETJESGORT, v., ...GRUTTEN, v. mv., voeder
voor kippen; ...KERMIS, v., als het regent en de
zon schipt, ...KOST, m.; ...VEL, o. kippenvel.
KIPPIG, bn. (-er, -st), bijziende, kortzichtig: hij is
zoo kippig, dat hij de menschen aan den overkant der
straat niet kan iterkennen. KIPPIGHEID, v. kort-

zichtigheid.
KIPPING, v. het kippen, uitkippen.
KIPSEL, o. (-5), jonge kiekens.
KIPSTUT, m. (-ten), (scheepst.) zware houten stut,
om het anker to kippen; ...TAKEL, m. (-s), zijtakel
van den fokkemast, om den kipstut op to houden;
...TALIEHAAK, m. (...haken), penterhaak; ...TOUWTJE, o. (-s), dun touw, om het kruis van het anker
to visschen.
KIRREN, (kirde, heeft gekird), trillen met de keel
(van vogels, inz. duiven); (fig.) van verliefdheid
zuchten. KIRRING, v. het kirren, gekir.
KIRSCH, —WASSER, o.; zie kerswater.
KISKASSEN, (kiskaste, heeft gekiskast), keilen (zie
dit woord).
KISKASSEN, (kiskaste, heeft gekiskast), lekker
eten, smullen.
KISLEW, o. (Hebr.) derde maand van den Israelietischen kerkelijken kalender.
KITSEN, (kiste, heeft gekist), aanhitsen, tergen
(eenen hond enz.); sissen, een sissend geluid maken.
KISSEVISSEN, (kisseviste, heeft g -ekissevist), (gew.)
fluisteren, zacht spreken.
KIST, v. (-en), koffer (van hout of metaal) tot berging van voorwerpen: alle kisten en kasten waren
opengebroken; eene kist sigaren, van 1000 stuks; doodkist: fry ligt in de kist; — (fig.) den sleutel op de kist
leggen, zich insolvent verklaren, (oudt.) van eene
nalatenschap afzien. KISTJE, o. (-s), kleine kist,
koffertje; een kistje sigaren, van 100 stuks.
KISTBALK, m. (-en), (timm.) balk of plaatstuk tusschen de strijkbalken, langs de wanden.
KISTDAM, m. (-men), een dam, bij welken eene
door ingeheide palen on damplanken gevormde kist
met besten kleigrond wordt gevuld.
KISTEN, (kistte, heeft gekist), een lijk in de doodkist leggen; — dijken tegen overstroomingen bevelligen, door het maken eener kisting. KISTING, v.
(-en), het kisten; middel om dijken to beveiligen,
kistdam.

KISTENHOUT, o., hout, om kisten van te maken;
o.; ...MAKER, m. (-5); ...MAKERIJ, v.
ambacht van den kistenmaker.
KISTEPAND, o. (-en), roerend goed, tilbaar onderpand, dat in eene kist bewaard kan worden.
KISTER, m. (-s), die in de kist (een lijk enz.) sluit.
KISTSLOT, o. (-en), zeker slot, dat gebruikt wordt
tot sluiting van kisten en waarvan de schieter een
of twee haken (kattekoppen) bezit, die in oogen grijpen, welke aan het deksel bevestigd zijn.
KIT, v. (-ten), kruik, groote kan; — kroeg, bordeel:

opiumkit.

KITLIJM, v. zekere lijmstof, uit verschillende zelfstandigheden vervaardigd, naar gelang van de dueleinden, waartoe zij gebruikt wordt: olie-, harsk itWm.
KITS, v. (-en), eene soort van licht Engelsch vaartuig met een verdek en drie masten.
KITSEN. (kitste, heeft gekitst), speeksel uitschieten
door de tanden; — afschieten (met gedruisch); keilen:
met een platten steen langs het water gooien, kiskassen. KITSINei, v. het kitsen, keilen.
KITTEBROER. m. (-s), dronkaard; zwierbol.
KITTELAAR, m. (-s), die kittelt; (ontl.) clitoris.
—STEE, v. (-s).
KITTELACHTIG, bn. (-er. -st), gevoekg voor kitteling; (fig.) lichtgeraakt: gij in,ofit Jr'? r, ,,,rzichtiy

want juist op dat punt is hij erg kittelachtig.

hoort er tegenwoordig niet anders dan klaagliederen;.
klaagliederen zingen, zijn wee klagen.
KLAAGLIJK, bn. bw. (-er, -st), klagen: met klaaglijke stem.

KLAAGPSALM, m. (-en), boetpsalm; ...REDE, v.
(-nen); ...SCHRIFT, o. (-en), klagend, treurend geschrift; beklag, aanklacht; bezwaarschrift; ...STEM,
v. (-men), klagende stern; (fig.) aanklacht.
KLAAGSTER, v. (-5), zij die klaagt ; (recht.) eischeres..
KLAAGTOON, m. (...tonen), klagende toon; klacht :
onophoudelijk klaagtonen aanhetfen; ...VROUW, v.
(-en), (oudt.) vrouw, gehuurd om bij begrafenissen
te schreien; ...ZANG, m.. (-en).
KLAAR, bn. bw. (-der, -st), helder, licht, doorzichtig, doorschijnend: klaar als kristal; een klare bran;
een klare hemel, onbewolkt; een glas klaar water,
niet troebel; zoo beeld staat mij nog klaar roor oogen;
(w. g.) klaar neteldoek, dun; — zuiver, onvermengd:
het is klaar vet; in de klare boter gebakken; dat is
klare onzin, louter onzin; klare jenever; (fig,) iem.
klaren win schenken, iets zoo zeggen, dat geen verkeerde opvatting mogelijk is; dat is geen klare koffie,
daar steekt wat achter; — gemakkelijk te doorzien,
duidelijk, begrijpelijk, verstaanbaar: hi/ schryft een
klaren stij7; 1i drukt zich niet klaar uit; een klaar
bewijs; (zegsw.) zoo klaar als de dag, als een klontje,
volkomen duidelijk; — gereed. geindigd, voltooid:

is het eten klaar het week is /claw . ; alles is kant en
klaar; het verbond is klaar, gesloten; (zegsw.) van
zessen klaar, zie yes; — (bw.) ik ben klaar wakker,
holder wakker, volkomen, geheel en al.
KLAARBLIJKELIJK, bn. bw. (-er, st), duidelijk, onwederlegbaar, ontegenzeglijk : dat is klaarbtokelijk
verkeerd. KLAARBLIJKELIJKHEID, v.
KLAARBLIJKEND, bn. bw. klaarblijkelijk.
KLAARHEBBEN. (had klaar, heeft klaargehad), iets
voltooid, iets afhebben, ik, bob nog cur den middag
klaargehad ; (fig.) h zal nu wel klaarhebben, uitgedaan
hebben, niet meer in achting zijn, zijn invloed verloren hebben.
KLAARHEID, v. helderheid, lint, glans, duidelijkhem ; its
brengen, het
maken

bet ,Iltv.-,Irren.

KLAARKOMEN.
KLAARKOMEN, (kwam klaar, is klaargekomen),
met vets gedaan hebben: ik zal tegen morgen wel
klaarkomen; (fig.) geholpen worden: ik denk niet, dat
• er zult klaarkomen.
KLAARKRIJGEN, (kreeg klaar, heeft klaargekregen),
kan het voor morvets afkrijgen (een werk enz.) :

gen, niet meer klaarkrijgen.
KLAARLEGGEN, (legde, leide klaar, heeft klaargelegd, geleid), gereedleggen: ik zal het klaarleggen,

dan kunt gij er om komen.
KLAARLICHT, bn. helderlicht: 't is klaarlicht dog;

op klaarlichten dag.
KLAARLIGGEN, (lag klaar, heeft klaargelegen),
gereedliggen: ik heb het thuis klaarliggen; korn het

straks maar even aanhalen; het schip ligt klaar voor
Amerika, gereed om te vertrekken.
KLAARLIJK. bw. op klare, duidelijke wijze.
KLAARMAKEN, (maakte klaar, heeft klaargemaakt),
gereedmaken: zich klaarmaken voor de reis; de sleep

klaarmaken; eten klaarmaken, drank klaarmaken,
bereiden; iem. klaarmaken voor een examen, hem er
voor opleiden. KLAARIVIAKING, v. het klaarmaken;
(ook) het appreteeren (van stoffen); kiaring (van
voch ten).
KLAARMAKER, m. (-s), appreteur an stoffen.
KLAAROOG, o. (plantk.) oogenklaar, oogentroost:
zeker geneeskruid; eene soort van oogziekte.
KLAARPAN, v. (-nen), waarin het sap van het
suikerriet of de beetwortels wordt gezuiverd.
KLAARRAKEN. fraakte klaar, is klaargeraakt). met
vets gedaan krijgen; (fig.) gij salt er wel kbiarraken,
geholpen wore en.
KLAARSCHIJNEND, bn. (-er, -st), (w. g.), holder,
schitterend.
KLAARSEL, o. het gefiltreerde sap uit suikerriet
of beetwortels.
KLAARSPELEN, (speelde klaar, heeftklaargespeeld),
(fig.) vets met goeden uitslag ten einde brengen: hij

zal het wel klaarspelen.
KLAARSTAAN, (stood klaar, heeft klaargestaan),
gereedstaan: ik stood juist klaar, om heen to gaan;
het staat klaar, gereed om mede te nemen; oppassen,
uitkijken, zich gereed houden: in sulk een geval moet

er altijd iemand bij de machine klaarstaan; (fig.) Tqj sal
niet voor u klaarstaan, hij zal u niet dadelijk helpen.
KLAARZETTEN, (zette klaar, heeft klaargezet),
gereedzetten (om het mede te nemen enz.)
KLAARZIEND, bn. helderziend; (fig.) scherpzinnig.
KLAAS, m, verkorting van Nikolaas; (fig.) een lange
klaas, een lummel; een houten klaas, een onbeholpen,
stijf mensch; (gew.) een houten nap met een korten,
gebogen steel; een stave klaas; Klaas Vaak, de
slaap: (scherts. tot kleine kinderen) daar komt Klaus

Vaak aan.
KLAAS, m. (klazen), (zeew.) jakobstang, hotten

nijptang.
KLABBAK, m. (-ken), scheldnaam voor een politie-

agent.
KLABBEEK, m. (...beken), valsche diamant, ook
gladbeek, gladbek geheeten.
KLACHT, v. (-en), KLACHTE, v. (-n), geklag, het
klagen, uiting van ontevredenheid, misnoegen : ik

krjg van dien jongen nooit anders dan klachten; nu,
geen klachten meer 1; beklag: zware klachten inbrengen
tegen; (recht.) aanklacht; eisch (in geschrifte) : eene
klacht inleceren bij. den rechter (tegen iem.); (gew.)
kerkeAjke vergadering tot het aanhooren van de
klachten der behoeftigen: op de klacht zitten.
KLACHTENBOEK, o. (-en), boek, waarin men zijne
klachten kan inschrijven, beklagboek.
KLACHTIG, bn. bw. (-er, -st); klachtig vallen over
(vets of iem.), klagen over.
KLAD, v. (-den), smet, vuil, vlak: klaciden, makes.
(op een schrift); (fig.) laster, valsche beschuldiging,
smet: eene klad op iem. of op iemands naam werpen;
iem. eene klad aanwrijven; — opgedroogde vuiligheid
in de hoeken der oogen, elders weer kanen geheeten:
opgedroogde vuiligheid op de huid der runderen;

KLAGEND
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een morsig vrouwspersoon; — (sprw.) iem. bij de kladden krijgen, bij den kraag; — verlaging in de prijzen,
bederf van den handel: hij brengt er de klad in, verkoopt of werkt beneden den prijs. KLADJE, o. (-5),
inktvlek : kladboekje: kladpapiertje.
KLAD, v. (-den). (veroud.), (gew.) klas, klis, gesloten knop van klissenkruid: hij hangt aan iem. als
eene klad, men kan hem niet kwijtraken, niet van
hem afkomen; aan elkaar hangen, zitten als kladden.
KLAD, o. ruw opstel: een klad maken; kladboek.
KLADBOEK, o. (-en), gewoon schr(jf- of werkboek
van eenen scholier; (kooph.) ligger of memoriaal op
een kantoor; (gew.) hij stoat op 9nijn kladboek, hij ismtj geld schuldig.
KLADDEBOSSEN, KLADDEWORTELS, m. my.
(plantk.) volksnaam van de klissen of klitten, oud-tijds ook kladden geheeten.
KLADDEBOTER, v. vervalschte boter; — mv. (.$),
vuil vrouwmensch; — 7 m. en v. (-s), iem. die slecht
schrijft.
KLADDEI, v. (-en). morsig vrouwspersoon.
KLADDEN, (kladde, heeft geklad), vlakken maken
op, bemorsen, bekladden: hij kan geene bladzikle
sciirijven. zonder te kladclen,: ver-, dooreenmengen:
hij kladt de eene spijs mane door de andere; slecht,
slordig schrijven, schilderen enz.; kladschilderen;
—hetpa ierkladt
(vloeit); vuil worden; (kooph.) met
eene waar kladden, ze onder den prijs verkoopen.
KLADDER, m., ...STER, v. (-Si, slecht schrijver,
armzalig kunstenaar, kruk; slechte schrijfster;
(kooph.) die beneden den prijs verkoopt of werkt.
KLADDEREN, (kladderde, heeft gekladderd). Zia
KLADDEN.
KLADDERIG, ...DIG, bn. bw. (-er, -st), vol kladden,
slordig: kladderig schrijven; kladderig weder, vuil
weer. KLADDERIGHEID, v. slordigheid.
KLADDERIJ, v. (-en), morserij, slecht, slordig schrift.
of schilderwerk; (kooph.) het verkoopen beneden
den prijs of de waarde.
KLADDIGHEID, v. slordigheid.
KLADDRUK, m. misdruk.
KLADPAPIER, o. (-en), gemeen papier; papier ., waar
men op kladt; papier, dat client om den inkt der
kladden in te drinken, in sommige streken inz.dat
dunne, zijde-achtige gele papier, dat in de theekisten
gevonden wordt.
KLADSCHILDER, m. (-s), huisschilder; knoeier,
dozijnschilcier.
KLADSCHILDEREN, (kladschilderde, heeft gekladschilderd), gewoon huisschilderen; slecht, ruw schilderen, knoeien.
KLADSCHILDERIJ, v. (-en), slecht schilderwerk,
knoeierij.
KLADSCHRIFT, o. knoeischrift; ...SCHRIJVER, m.
(-s), ...SCHRIJFSTER, v. (-5), die in het klad schrijft;
(ook) slecht schrijver, schrijfster, knoeier, knoeister;
...SCHULD, v. (-en), kleine huisschuld, kliekschuld;
o. (-en), broddelarij, knoeiwerk, kladschrift.
KLAFTER, m. (-5), (veroud.) vadem, zekere oude ,
lengtma.
KLAGE, v. (-n), (w. g.) klacht, beklag.
KLAGEN, (klaagde, heeft geklaagd), smartelijke
gewaarwordingen door geluiden of woorden openbaren : de zieke lag te klagen; zij klaagt gedurig ; over
iern. of lets klagen, zijn misnoegen of ontevredenheid
zult over mij niet to klagen hebdaarover uiten;
ben; bij den Burgemeester klagen, zijn beklag indienen; zijne smartelijke gewaarwordingen enz. aan
iem. door woorden openbaren: iem. zijnen nood kla-

gen; 't is God geklaagd; ik sal 't den meester klagen;
hij klaagt steen(en) en been(en), d. i. hij klaagt (zijn
nood) aan steenen en beenen; zijn nood is zoo groot,
dat hij dien zelfs aan de steenen klagen moet, dat
de steenen er door bewogen zouden worden. KLAGING, v. het klagen, beklag.
KLAGEND, bn. bw. jammerend, zuchtend; (gew.)
hij is altijd klagend, hij bedroeft zich altijd; hij is
klagend, hij voelt zich ziek.

KLANTJE.

KLAGER.
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KLAGER, m. (-s), die klaagt, treurt; (sprw.) klagers
hebben geen nood, en pothers hebben geen brood; (recht.)
eischer: daar geen klager is, is geen rechter.
KLAK, m. (-ken), een klakkend geluid : het gal een

harden klak.
KLAK, v. (-ken), vlak, inz. inktvlak.
KLAK, v. (-ken), hoed met neergeslagen rand; hoed,

dien men ineen kan slaan, (mans)galahoed; —
(Zuidn.) leeren pet, die men neer kan slaan; pet
in 't algemeen.
KLAKKEBUS, v. (-sen), zeker kinderspeeltuig, bestaande uit een hollen cylinder, doorgaans van
vlierhout gemaakt, waarin twee stukjes kurk of
propjes vlas of werk worden geslagen. Door middel van een stokje, stamper geheeten, wordt nu een
.der propjes in de opening geperst, waardoor het
andere, ten gevolge van de spankracht der lucht,
er met geweld wordt uitgedreven; (artill.) springbus ;
poortbreker; (vuurw.) voetzoeker, zwermer.
KLAKKELOOS, bn. bw. onverwachts, onvoorziens:
het viel mij zoo klakkeloos op het lij f; — zonder reden,
.zonder behoorlijken grond, (ook) zonder boos opzet:
kan soms zoo klakkeloos iets zeggen.
KLAKKEN, (klakte, heeft geklakt), (gew.) klappen,

een klap of klak geven : klakken met de zweep.
KLAKKEN. (klakte, heeft en is geklakt), bemorsen,
vlakken, klakken op jets maken : het papier klakken; — door inktvlakken beklad worden; bevlekt,
bezoedeld worden; — veel klakken schrijven, slecht
schrijven; — (gew.)
doet niets dan bakken en klakken, zij maakt altijd de eene of andere lekkere spijs,
lets lekkers klaar.
KLAKKER, m. (-s), eene soort van gebak: sneetjes
oudbakken wittebrood, met eiers in de pan gebakken; — (ook) eene soort van vrouwenmuts, die
vooral in West-Vlaanderen veel gedragen wordt; —
(gew.) klaphoutjes, duimkleppers.
KL AM, bn. bw. (-mer, -st), eenigszins vochtig, en
daarbij koud: klamme huid; het klamme (koude)
sweet. KLAMHEID, v.
KLAMAAI, m. (-en), (zeew.) ook karveelhouten geheeten : rechte stukken hout, die langscheeps liggen,
in de dekbalken ingelaten zijn en zich over de geheele lengte van het schip uitstrekken.
KLAMAAIEN, (klamaaide, heeft geklamaaid), (zeew.)
de naden van een schip dichtslaan ; het klamaaiijzer
gebruik en.
KLAMAAIIJZER, o. (-s), (zeew.), kalfaatijzer met
breeder blad en langer steel.
KLAMACHTIG, bn. (-er, -st), eenigszins vochtig.
KLAMACHTIGHEID, v. vochtigheid.
KLAMP, m. (-en), (tram.) bout (om iets te verbinden), bindlat; de dwarslat op den bodem van een
een stuk leer, ook koeklauw geheeten, dat men
vat;
voor en achter met houten pennen onder de klompen slaat, om het slijten tegen te gaan; — hoop,
die door inzakking is gevormd : een klarnp hooi.
KLAMPEN, (klampte, heeft geklampt), met klampen (koeklauwen) beslaan; (zeew.) seri, mast klampen,
schalen; aan boord klampen, enteren; (fig.) iem. aan
boord klampen, dringend om iets verzoeken; gijzelen
—

(voor schulden); stapelen; ophoopen; sterk kleyen: de sneeuw klampt aan de holsblokken.
KLAMPER, m. (-s), (Zuidn.) wouw, kiekendief:

zekere roofvogel.
KLAMPLAT, v. (-ten), steunlat, lat, waartegen jets
vastgespijkerd wordt, by. de planken van een schot;
...PIN, v. (-nen), (scheepsb.) treknagel, toognagel;
...ROK, m. (-ken), eene soort van rokken op de
raas, bestaande uit twee zware klampen; ...SCHILDPAD, v. (-den), eene soort van blok tegen den buitenkant der knechten, dat van onder open is, bij
wijze van een lipklamp; ...SPIJKER, m. (-s), vierkanten spijker, met vierzijdig piramidalen, lagen
kop, ook platkop en knaapspyker geheeten.
KLANDER, m. (-5). Zie KALANDER.
KLANDIZIE, v. de gewoonte om bij iem. te koopen:

ern. met de klandizie begunstigen, em de klandizie

vragen; — de klanten : veel klandizi,e hebben; de klandizie verloopt.
KLANK, m. ( en), geluid, dat ontstaat door gelijke
trillingen ; geluid, galm, toon : doffe, schelle, heldere
-

klank; de klank eener klok; — (fig.) Adele klanken,
vergeefsche, (ook) laffe redeneeringen; zyn naam
heeft een goeden klank op dat gebied, hij is een bevoegd beoordeelaar; een leelijken klank achter zifnen
naam hebben, in een kwaad of slecht gerucht staan; —

(kuipersw.) lasch: in een hoepel een der twee kepen,
die in elkander vatten.
KLANKAFWIJKING, v. (-en), onvolkomen gelijkheid
van klank in den uitgang der woorden, nabijkomende klankgelijkheid, halfrijm, onvolkomen rijm.
KLANKBODEM, m. (-s), de houten kast van een
snareninstrument, dienende ter versterking van den
toon; ...BORD, o. (-en), (in een klavier of orgel);
verhemelte boven den predikstoel; ...FIGUREN, o.
my. de slingerknoopen, knooplijnen of rustpunten
in een trillend vlak, ook wel Chladnische klankfiguren genoemd, omdat Chladni de eerste was, die daze
geluidsfiguren heeft doen kennen.
KLANKGESLACHT, o. (-en), (muz.) de volgorde,
waarin de tonen, in den omvang van een tetrachord
of octaaf gelegen, aan elkander kunnen gevoegd
worden; ...KAST, v. (-en), waarop de stemvork
wordt geplaatst, om den toon er van zuiverder en
to gelijk krachtiger te maken ; ...LADDER, v. (-s),
toonschaal; ...LEER, v. gehoorleer, acoustiek; (taalk.)
onderdeel van de spraakkunst, waarin het ontstaan
en de wijziging der klinkers en medeklinkers wordt
behandeld.
KLANKLOOS, bn. zonder. beroofd van geluid: ze
antwoordde met haast

kianklooze stem.

KLANKMAAT, v. rhythmus; kadans; (fig.) welluidendheid; ...METER, m. (-s), een werktuig ter bepaling van de kracht der stem of des geluids;
(muz.) werktuig, waarmede men de lengte der snaren voor elken toon kan meten en berekenen; het
heeft slechts eene snaar, die men door beweeglijke
kammen naar willekeur afdeelt (monochordium).
KLANKNABOOTSEND, bn. den klank van iets weergevend: een klanknabootsend woord; ...NABOOTSING,
v. (-en), (taalk.) onomatopee, worming van woorden,
waarbij de zelfstandigheden door een nagebootst
geluid worden aangeduid; (dichtk.) het nabootsen
van zeker geluid in geheele zinnen, als: de donder

rommelt enz.
KLANKPUNT, o. (-en), plaats in eene echo, waar
de spreker staat; ...TEEKEN, o. (-5), toonteeken;
in sommige Oostersche talen teeken, op of onder
de letters geplaatst, om er den klank aan te geven,
waardoor de twee- en drieklanken vervallen; ...TINT,
v. (-en), timbre; ...TRAP, v. (-pen), de trap van dea
een6n toon tot den anderen; ...VERDOOVER, m.
(-s), (muz.) domper of demper, bestaande in een gekorven stukje hoot of ivoor, dat op den kam der
strijkinstrumenten gezet wordt en den toon zachter
of dotter maakt.
KLANKVERSCHUIVING, v. (-en), (taalk.) de regelmatige overgang van sommige medeklinkers in
andere van hetzelfde orgaan : de eerste klankverschuiving, bij de afscheiding van het Germaansch uit de
Indo-G-ermaansche talon; de tweede of Hoogduitsche
klankverschuiving, waardoor zich het Hoogduitsch
van de andere Germaansche talon onderscheidt;
...WIJZIGING, v. (-en), ...WISSELING, v. (-en),
(taalk.) de wijziging, die de klanken ondergaan.
KLANT, m. (-en), aan wien een koopman gewoonlijk
verkoopt, voor -wien een ambachtsman gewoonlijk

werkt: see waste Plant; klanten krijgen; klanten hebben; een, klant rerliezen, de klanten blijven weg (verloopen); (fig.) 't is een, Plant, het is een listig man,

een lean van zonderlinge manieren; (ook) een doordraaier ; een snaak, een koddige vent; een vroolijke,
een ra e Plant. KLANTJE, o. (-5), aan wien men nu en
dan verkoopt, voor wien men nu on dan werkt;
(fig.) hij is een klantje, guit, stout ventje.
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KLAP.

KLAPTAFEL.

KLAP, tn. (-pen), slag, die klapt; slag in het alge'neon: toen hij het aanstak, gaf het een geduchten klap;

KLAPPEI, v. (-en), babbelaarster, snapster, kwaadspreekster.
KLAPPEIEN, (klappeide, heeft geklappeid),babbelen,

een klap om de ooren; het regende klappen; een klap
in 't gezicht, (ook fig.) eene beschimping, eene beleediging; het was me, of ik een klap in min gezicht
Icreeg, ik stond geheel en al verbluft; (sprw.) twee
vliegen in een klap slaan, twee zaken tegelijk grijpen,
dubbel voordeel in eens behalen; hij heeft een klap
van den molen weg, in zijn bovenkamer is het niet
geheel pluis; — hfj heeft bij dat bankroet een geduchten
.kiap (van de fortuin) gekregen, een zwaar verlies
geleden; hfj heeft de laatste jaren al wat klappen
gehad, veel verloren. KLAPJE, o. (-s).
KLAP, v. (-pen), klep; een voorwerp, waarmede
men klapt, gelijk bp. de nachtwachten gebruiken;
een lazarusklep : eene klap, waarvan vroeger de

kwaadspreken.

van aalmoezen leefden; met de klap loopen, bedelen;
op de klap loopen, pannelikken, bij iem. komen op

KLAPPEIER, m. (-s), ...STER, v. (-5), die klappeit.
KLAPPEN, (klapte, heeft geklapt), slaan; eenen
klap geven, een klappend geluid geven : in de
handen klappen; met de zweep klappen; zoenen, dat
het klapt; in de fjzers klappen, van een paard, als
het in beweging, vooral in draf, met den toon der
achterijzers tegen de voorijzers aanslaat; — (fig.)liff
mag zone ooren schudden, dat zfj klappen, hij mag
zich overal vertoonen, er valt 'niets op hem te
zeggen.
KLAPPEN, (klapte, heeft geklapt), (van zekere
vogels) praten, snateren, babbelen: een papegaai
leeren klappen, verklappen, oververtellen : de gevangene wil niets klappen, (fig.) uit de school klappen,
zaken vertellen, die men behoorde geheim te houden,

het oogenblik, dat hij aan tafel gaat, met het doel

klikken.

-am ten eten gevraagd te worden.
KLAP, m. gesnap: ijclelen klap slaan; zotteklap.
KLAPACHTIG, bn. (-er, -st), praatzu,htig.
KLAPBANK, v. (-en), (gew.) eene bank, waarop het
yolk zich zet, um over het nieuws van den dag te
klappen of te spreken.
KLAPBEENTJE, o. (-s), houtjes of beentjes, die men
tusschen de vingers laat klappen, eene soort van

KLAPPER, m. (-s), babbelaar; snapper; — Mapperman; — klep (van eenen molen); papieren kleppertje
(van kinderen); (vuurwerk) voetzoekertje : zevenklapper;
(kooph.) zeker kantoorboek; bibliographische
klapper voor Nederland, naamlijst van boeken, kaarten, platen enz., alphabetisch gerangschikt op het
hoofdwoord van den titel; (gew.) klikker, klapspaan.

zoogenaamde belazerde lieden voorzien waren, die

,castagnetten.
KLAPBES, v. (-sen), ...BEZIE, v. (...zin). eene der
Tier soorten van aalbessen, welke in Nederland in
t wild verzameld worden, ook kreisiies, doornbes,

,

stekelbes, kruisdoorn, krissen, kruidoren, alpenbes of
krenteboompje geheeten (vibes grossularia), ...BESSEBOOM, m. (-en).
KLAPBOEI, v. (-en), (zeew.) tonneboei.
KLAPBOON, v. (-en), (plantk.) een vlinderbloemige
plant uit India, welke een soort van hennep levert,
waarvan touw, paklinnen en papier wordt, vervaardigd (crotalaria juncea).
KLAPBOUT, m. (-en), (scheepst.) puttingbout, om

de puttings aan het boord vast to waken.
KLAPBRUG, v. (-gen), ophaalbrug; ...BUS, v. (-son),
klakkebus.
KLAPEKSTER, v. (-s), (nat. hist.) de blauwe klau-

lvier (lanius excubitor).
KLAPGELD, o. loon van den nachtwacht of klepperman; (gew.) passagegeld voor het ophalen eener
klapbrug; ...HEK, o. (-ken), hek, dat door een klep
client valt; ...HOED, m. (-en), bal- of galahoed, vou whoed.
KLAPHOUT, o. (kuip.) vathout; (fig.) klaphout vericoopen, snappen, praten, babbelen. KL.-VPIIOUTJE,
-0. (-s), klapbeentje.
KLAPHUIS, o. (...huizen), kroeg op het strand,
waar de visch wordt afgeslagen; ...IJZER, m. (-s),
.(smed.) hoefijzer, waarvan het toongecieelte recht is,
zoodat de hoof er over steekt; ...KOORD, o. (-en).

Iklaptouw.
KLAPLOOPEN, o. tafelschuimen.
KLAPLOOPER, m. (-s), ...LOOPSTER, v. (-s), pannelikker, pannelikster, die op het etensuur komt om
gevraagd to worden; tafelschuimer, tafelschuimster;
aftroggelaar. aftroggelaarster; (scheepst.) zijtakel in
het stengewant. tot vele doeleinden gebruikt.
KLAPLOOPERIJ, v. klaploopen.
KLAPMUTS, v. (-en), eene soort van leeren muts
met (oor)kleppen, achtersteven eener trekschuit;
klein wijnglas; (scheik.) helm (eener distilleerkolf)
(art.) het beslag, dat het klapmutsgat aan de bovenzijde omgeeft; (scheepst.) boven-bovenbramzeil ; (fig.)
domoor, lomperd.
KLAPMUTSGAT, o. (-en), (art.) een gat in het staart. kalf der affuiten waardoor de affuitpin wordt gestoken bij verbinding aan den voorwagen.
KLAPNOOT, v. (...noten),kokosnoot; ...NOTEBOOM,
3m. (-en), kokosboom.

KLAPOOR, o. (-en), venerisch gezwel in de lies.

KLAPSTER, v. (-5), babbelaarster, snapster; (gew.)
klikster, klapspaan.
KLAPPERBOOM, m. (-en), ratel- of trilpopulier
(populus tremula); — (verbastering van Maleisch
k(e)lapa) kokospalm.
KLAPPEREEND, v. (-en), (nat. hist.) kwakereend,
schal- of scheleend on bakelman geheeten (anal
clangula).
KLAPPEREN, (klapperde, heeft geklapperd), achtereen en koortsachtig tegen elkander slaan (van de
tanden) ; voortdurend klepperend heen en weer gaan:
wat staat die deur toch to klapperen! KLAPPERING,
v. (-en), het klapperen.
KLAPPERKRUID, o. (plantk.) dragon.
KLAPPERMAN, m. (...lieden, ...lui), nachtwacht, die
met eene klap of klep het uur uitroept.
KLAPPERMOLEN, m. (-s), molen met eenen klapper; (sprw.) haar mond gaat als een klappermolen,
staat geen oogenblik stil.
KLAPPERNIJ. v. (-en), gebabbel, gesnap.
KLAPPERNOOT, v. (...noten), kokosnoot; m. voor
den boom; ...OLIE, v. kokosolie; (ook) papaverolie;
_ROOS, v. (...cozen e. klaproos.
KLAPPERSKOORDJE. o. (-5), touw of koord, dat
den molenklepper of de klapspaan in beweging
brengt, valtoulv.
KLAPPERSPRINKHAAN, m. (...hanen), (nat. hist.) een
sprinkhaan, aldus geheeten om het ratelend geluid,
dat hij onder het vliegen maakt (acridiumstridulum).
KLAPPERSTEEN, m. (-en), adelaarssteen.
KLAPPERTANDEN, (klappertandde, heeft geklappertan4 de tanden onwillekeurig tegen elkander
laten klapperen (van koorts of koude).
KLAPPERTJE, o. (-5), kleine klapper; — my. klapbeentje.
KLAPPERTJESBOOM, m. (-en), klapbesseboom.
KLAPPERZAAD, o. (plantk.) eerie plant uit de familie der peuldragenden (crotalaria).
KLAPRIB, v. (-ben), (slag.) de korte ribbon van eene
geslachte koe, klapstuk.
KLAPROOS, v. (...rozen), (plantk.) een plantengeslacht (papaver) tot de familie der papaverachtigen
bob oorende.
KLAPCIGAAR, v. (...garen), eene stof bevattende,
welke onder het rooken ontploft; ...SPAAN, v.
(...spanen), molenklepper; — (fig.) m. on v. Terklikker,
verklikster; ...STOEL, m. (-en), stool met beweegbare zitting, die door middel van eene veer naar
boven gnat (in schouwburgen); (ook) gemakkelijke
stool, praatstoel; m. (-ken). boerenalmanak;
...STUK, o. (-ken), klaprib; ...TAFEL, v. (-s), waarbij
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KLAUWHAMER.

KLAPTAFEL.

een gedeelte van het blad kan worden neergeslagen ;
...TOUW, o. (-en), zweepriem.
(onti.) vlies, dat den
KLAPVLIES, o.
terugkeer des bloeds of der vochten in hunne vaten
(plantk.) zaadbelet: de klapvliezen van het hart;
hulsel.
KLAPWAKER, m. (-a), nachtwacht, die zich van
eene klap bedient.
KLAPWIEKEN, (klapwiekte, heeft geklapwiekt),
met de vleugelen kleppen.
KLAPZETEL, m. (-s), klapstoel.
KLARE, v. klarejenever: een glaasje oude klare.
KLAREBOSSEN,* m. my. (plantk.) een der yolksnamen van de klissen of klitten.
KLAREJENEVER, v. jenever, die niet vermengd is
met iets anders, b.v. met bitter.
KLAREN, (klaarde, heeft geklaard), helder maken;
zuiveren: win klaren; suiker klaren; netten klaren,
de gebruikte netten van ruigte en ontuig reinigen,
eene rekening klaren, goedkeuren ; koopwaren klaren,
aangeven aan het kantoor; (zeew.) het anker klaren,
in gereedheid brengen, gereed maken; kluizen klaren, bij het voor anker liggen de kettingen vrij van
elkaar doen blijven; (fig.) in orde schikken, in orde
brengen (wat moeilijk schijnt): ik zal het wel klaren;
opklaren: het weder klaart. KLARING, v. het klaren,
regeling; de aangifte van koopwaren.
KLARIGHEID, v. toe-, uitrusting: klarigheid maken.
KLARIJN, m. (-en), klankbord (in een klavier).
KLARINET, v. (-s, -ten), een houten blaasinstrument
met dik, snavelvormig mondstuk en een toonomyang van e tot driemaal gestreepte g: wat de viool

is onder de strijkinstrumenten, is de klarinet onder de
blaasinstrumenten. KLARINETTIST, m. (-en), klari11 etspeler.

KLARINETBLAZER, m. (-s), ...SPELER, m. (-s), die
de klarinet bespeelt.
KLARINGSVAARTUIG, o. (-en), vaartuig ten dienste
der ambtenaren, met het in- en uitklaren der schepen belast.
KLAROEN, v. (-en), trompet met zeer heldere en
doordringende tonen: de klaroen steken; krijgsklaroen.
KLAROENBLAZER, in. (-5), die de klaroen blaast;
...GESCHAL, o. het geschetter der klaroenen.
KLAS, v. (-sen), (gew.) klis.
groep van bijeenKLAS, v. (-sen). KLASSE, v. (-s,
hoorende zelfstandigheden, afdeeling, onderdeel van
een grootere vereeniging: in klassen verdeelen;
(plantk.) de klasse der dicotylen; (nat. hist.) de klasse
der zoogdieren, ; de loterij heeft vhf klassen; deze school
bestaat nit zes klassen; (fig.) in de eerste klasse zitten,

tot de leerlingen der eerste klasse behooren; (ook)
lokaal, waarin eene klasse les krijgt: ik heb het
bock in de eerste klasse laten liggen; — maatschappelijke stand: de arme klasse, de volksklasse; de fatsoenlijke klasse•, — (mil.) strafbataljon, depot van
discipline. KLASJE, o. es).
KLASSEN, (klaste, heeft geklast), stapelen, tassen:

steenen klassen, hooi klassen.
KLASSEN, (klaste, heeft geklast), kletsen : zone
zweep laten klassen.

KLASSENHAAT, m. de haat van de maatschappelijke standen onderling, inz. van de lagere tegen
de hoogere: zulke onrechtvaardigheden doen den klassenhaat toenemen; ...JUSTITIE, v. een rechtspleging,
die den eenen maatschappelijken stand boven den
anderen bevoordeelt; ...VERDEELING, v. (-en), het
verdeelen van grootere vereenigingen in klassen.
KLASSIEK, bn. Zie CLASSIEK.
KLASSIKAAL, bn. de geheele klasse eener school
betreffende: klassikaal onderwijs. dat aan al de leer_
liggen eener klasse tegelijk gegeven wordt (in
tegenst. met hoofdelok), iets klassikaal behandelen,
met de geheele klasse.
KLATER, v. (-s), ratel. rammelaar.
KLATERABEEL, m. (-en). ratel- of trilpopulier (populus tremula).

KLATEREN, (klaterde, heeft gelatterd). een hetzij

helder, hetzij dof en weergalmend geluid

van

geven,

het water en van den donder: een zilveren beek klaterde kings de rotsen; de donder klatert. KLATERING, v. (-en), het klateren.
. KLATEREND, bn. schel, scherp, of dof en weer-

galmend klinkend.
KLATERGOUD, o. valsch bladgoud, dun uitgeslagen
messing, loovertjes : allerlei versierselen van klatergoud;
(fig.) valsche schijn; klinkklank : Adele ver-tooning, niets dan klatergoud !
KLATERPEPPEL, m. (-5), (gew.) ratelpopulier of
espeboom.
KLATERTJE, o. (-s), kleppertje.
KLATS, tusschenw. om een kletsend geluid aan
to geven : en klats ! klats ! ging de sweep over de,
paarden.
KLAUTERAAR, m. (-s), klimmer; KLAUTERAAR-STER, v. (-5), klimster.
KLAUTEREN, (klauterde, heeft en is geklauterd),
met moeite, met handen en voeten tegen iets opklimmen : in een boom klauteren; tegen eon rots klau-teren; opklauteren. KLAUTERING, v. (-en), het klau-tenon.
KLAUTERIJZER, o. (-s), klimijzer (om in de boon-, en
te klauteren), elders ook spoor geheeten; ...MAST,,
m. (-en), klimmast: een gladde, met vet of zeep
bestreken mast, naar welks top men most klimmen,
om de daar opgehangenprijzen te verdienen ; ...PAAL„
m. klautermast.
KLAUTERVISCH, m. (...visschen), een visch
Zuid-Amerika, die een geruimen tijd buiten het
water kan blijven on aan den oever soms tegen de
boomen opklautert (anabas scandens).
KLAUW, m. (-en), de scherpe, kromme nagels van
roofdieren: de klauwen van den leeuw, van den.arend,
(veroud.) uiteinde der pooten van andere dieren,.
hoef: de klauwen eener koe; zie klauwzeer, klauwhamer; — ook van menschen, hand: bliff er met je
klauwen af; (fig.) macht : scat hijin zone klauwen
.heeft, laat hij niet gernakkelijk los; iem. in zone klauwen krifgen, in iemands klauwen vallen; uit iemands
klauwen redden; — krab, slag met een klauw: hij
heeft een klauw van de kat gehad; —
(bij vergelijking) klauwvormige gereedschappen;

(landb.) ijzeren haak met tanden, aan een steel, om
mest af te halen; hark; — zeker rechthoekig omgebogen werktuig bij het drijven van sommige
metalen voorwerpen in gebruik, boksvoet; — (zeew.)
driehoekig blad aan het uiteinde der armen van
een anker, hand. KLAUWTJE, o. (-s).
KLAUWAAP, m. (...apen), (nat. hist.) klein, behendig, gezellig aapje in Zuid-Amerika met klauwen
aan de vingers (arctopitheci).
KLAUWDRAGERS, m. my., (nat. hist.) wormen met
kort ineengedroNgen lichaam en enkelvoudige voetstompjes, die met twee klauwtjes zijn gewapend

(onychophora).
KLAUWEN, (klauwde. heeft geklauwd), krabben,
openrijten: de kat heeft hem geklauwd; gij moogt aan
dat roofje niet klauwen; (sprw.) zijn hoofd over iets
klauwen, verlegen en mismoedig, zitten; (bij het
schaatsenrijden) zoo hard mogelijk vooruit zien to
komen on daarbij met de armen zwaaien; — harken: — (scheepsb.) breeuwen. KLAUWING, v. (-en),
het klauwen.
KLAUWENGANG, m. (rechtst.) het in sommige gemeenten of buurtschappen bestaande yacht. dat de
inwoners hun vee op woeste of onbebouwd liggende gronden molten laten weiden
KLAUWENOLIE. v., ...VET, o. een vette olie, die
uit het merg der pooten van runderen en paarden
wordt bereidt en die dient om stoommachines to
smeren of om ijzer- en staalwaren in to wrijven,
ten einde ze voor roesten te vrijwaren.
KLAUWER. m. (-s), iem. die klauwt: breeuwer;
harker: breeuwhamer; — (fig.) een wakkere klaincer,
een sterke jon:zen; een Planner van een os.
KLAUWHAMER, m. (-s), hamer, die aan de eene

KLAUWHAMER.

.KLEEDERLUIS.

zijde een plat uitgesmeden, gespleten bek heeft, om
daarmee spijkers uit te halen.
KLAUWIER, rn. (-en), haakspijker; deel van een
orgel; spoel van een linnenwiel.
KLAUWIER, o. (-en), klavier, klavecimbaal.
KLAUWIER, m. (-en), (nat. hist.) eene vogelfamilie
die tot de orde der muschachtigen behoort en die
men beschouwen kan als de roofvogels onder de
kleine vogels (lanius). In Nederland komen drie
soorten van klauwieren voor : de klapekster, ook
klauwier, wachter, negendooder, waldheer,
tuinekster, vinkenbijter, grauwe doorndraaier, blauwe tuinvalk, kleine valk en het handwerk geheeten; de roodkoppige klauwier; de grantee klauwier,
ook schataakster, negendooder, bruine doorndraaier,
kleine valk, roode tuinvalk en vinkenbijter geheeten.
KLAUWIER, m. (-en), (plantk.) draadvormige, enkelvoudige of vertakte, zich schroefvormig omkronkelende deQlen, die vooral bij planten met zwakke
stengels voorkomen, en hoar, door zich aan nabijgelegene voorwerpen vast te hechten, den noodigen
steun verschatlen: de aardi
heeft rank-en,

een soort van kaartspel (van dien naam) spelen;
(fig.) stoeien (op het gras).
KLAVERKRUIS, o. (wapenk.) Adelstanskruis.
KLAVERMIJN, v. (-en), (mil.) mijn met drie klaverbladyormige kaniers.
KLAVERRIJK, bn. (-er, -st), rijk aan klaver: klaver-

de eruct heeft klauwieren.
KLAUWIJZER. o. (-s), ijzeren as. die den tremelschoen van den molen in trillende beweging brengt.
KLAUWSCHELP, v. (-en), (nat. hist.) ungulinen,
ungulieten : eene soort van tweeschalige schelp

(mytil s ng atus).
KLAUWSLOT, o. (-en), slot, waarvan de schieter
klauwvormig is omgebogen.
KLAUWVORMIG, bn. in den vorm van een
KLAUWZEER, o. (veeurts.) zekere besynettijke
ziekte, die inz. runderen, sci.Lq)en en varkens aantast en in een ontsteking van 't huidweefsel nabij
de hoeven bestaat : de melk can koeien, welke aan mend-

en klauwzeer lijden, is schadelrjk veer de gezondheid.
KLAVAATSHAMER, m. (-s), (zeew.) houten scheepshamer, breeuwhamer.
KLAVECIM. v. (-s), —BA AL, v. (...balen), —BEL,
v. (-5), klavier, piano; —SNAAR, v. (...snaren).
KLAVECIMSPELER, m. (-s), ...SPEELSTER, v. (-s),
klavierspeler, klavierspeelster; ...STELLER,
m. (-s), pianostemmer.
KLAVECORDIUM, o. (-s), eene soort van snarenspeeltuig, klavier.
KLAVER, v. (soms in 't mv. -s), eene der nuttigste
vlinderbloemige plantengeslachten, waarvan dertien
soorten in Nederland gevonden worden (trifoli-um); —
Luc, rner Placer, tot het geslacht rupsklarer behoorende (medicago sativa); — Berkhouter Placer, ganzerik; — cure Player, klaverzuring.
KLAVERAKKER, m. (-s), met klaver bezaaid;
...BLAADJE, o. (-5); ...BLAD, o. (-eren), een blad
van de klaverplant; (fig.) vereenigd drietal, drie
personen aan elkaar gelijk: die drie vormen een
mooi klaverblad; — (in het kaartsp.) klaveren.
KLAVERDOEK, o. eene soort van linnen; kanefas.
KLAVEREN, (klaverde, heeft geklaverd), in klaver
weiden.
KLAVEREN, (klaverde, heeft en is geklaverd),
klauteren : die lastige jongen kla vet overal tegen op.
KLAVEREN, v. my. een der figuren of kleuren van
het kaartspel, voorgesteld door een zwartgekleurde
figuur in den vorm van een klaverblad: klaveren
troef maken; klaveren uitspelen; — in sarnenst. ter
aanduiding van de verschillende kaarten van die
kleur: klaverenaas, klaverentuee, klaverendrie enz. tot

klarerentien, klaverenboer, klaverenvrouw, klaverenheer; — hij heeft mooie klareren (seas mooie klaverenkaart) in zone hand, een spel, waarvan de kracht
in de klaveren ligt.
KLAVEREN, v. my. (plantk.) Zie ROLKLAVER.
KLAVERENZOT, an (-ten), (Zuidn.) klaverenboer.
KLAVERGEWAS, o. klaver; ...HONIG, ...HONING-,
m. honig door de bijen uit klaverbloemen verzameld; ...HOOI, o. gedroogde klaver.
KLAVERIG, bn. (-er, -st), met klaver bezet.
KLAVERJASSEN, (kl a verja ste, heeft geklaverjast),
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rijk gras; eene klaverrijke weide.
KLAVERTJE, o. (-s), kleine klaveren, klaverenkaart
(in het kaartspel): kom, speel een klein klaverde
voor; — (gew.) klaverbloempje.
KLAVERVELD. o. (-en), veld, met klaver bezaaid
of begroeid; ...WEIDE, v. (-n), klayerveld; ...ZAAD,
o. zaad van de klaverplant; ...ZODE, v. (-n), zode
van een klayerveld.
KLAVERZURING. v. zeker 1 lantengeslacht (oxalis)
behoorende tot de famine der klaverzuringachWen
(o .alideein) en waarvan drie soorten in ons land
voorkomen : de gewone (o. acetosella), de rechtstandige
(o. stricta) en de gehoornde (o. corniculata).
KLAVERZURINGACHTIGEN, v. my. Zie KLAVERZURING.
KLAVIER, o. (-en), zeker snarenspeeltuig met zachten, liefelijken, maar zwakken toon, dat nu geheel
verdrongen is door de piano, die zich in hoofdzaak
onderscheidt van het klavier door losse, springende
harnertjes in plaats van vaste pennetjes en door
dempers voor elken toon; — (wev.) gedeelte van het
spinnewiel, over Avelks haakjes de draad loopt.
KLAVIERSLEUTEL, m. (-5), stemsleutel; (ook) toon
waarop het klavier staat; ...SPEL, o. het spelen op
het klavier; ...SPELER, m. (-s), ...SPEELSTER, v.
(-s), die het klavier best colt.
KLAVIERSTIFT, v. (-en), zekere rondo nagels zonder kop tot het spannen van de snaren; ...STUK,
o. (-ken), (seheepsb.) kort, dik stuk plank, waarop
men het schip van de hailing laat glijden.
KLEED, 0. (-eren. kleeren), wat den mensch tot
kleeding dient (meestal in 't meerv.; het enk. kle,
inz. van vrouwen) : een kleed passes; dat kleed zit
of staat goed; een pok, kleeren; zone kleeren aan-,
uitdoen; afgeleg de kleeren ; — (sprw.) iem. in de kleeren
steken, iem. -van de noodige kleedingstukken voorzien, (fig.) hem bedriegen, bedotten; ism. bij zffn kleed
krijgen, iem. beet pakken met een -Vijandelijke bedoeling, hem toetakelen; dat gaat iem. niet in zfjn
kleeren zitten. dat pakt iem. geducht aan; dat raakt

mijne koude kleeren niet, dat gl?"jdt langs mine koude
kleeren, dat raakt mij niet, dat deert mij niet, gaat
mij niet aan; de kleeren maken den man, op het
uiterlijk gaat men af; — waschgoed: de kleeren
bleeken, drogen; kleerbak, kleermand; —
(mv. -en), overtreksel, bedekking : dekkleed, vloer-,
tafelkleed; in deze kamer mag ook wel eens een nieuw
kleed komen; — (scheepst.) baan van een zeil.
KLEEDAGE, v. (w. g.), kleedij.
KLEEDEN, (kleedde, heeft gekleed), kleeren aandoen, van kleeren, van de noodige kleedingstukken
voorzien : gij moet het kind warm kleeden; de braid

kleeden; arme kinderen kleeden; iem. kleeden en reeden,
hem van alle noodige kleedingstukken voorzien;
deze schilder weet zone beelden goed te kleeden, te drapeeren; — die hoed kleedt u goed, staat u good; die
lichte japan kleedt Naar in 't geheel niet; — (zeew.)
bekleeden, smarten, omwoelen met zeildoek of touw:
de ankertouwen kleeden, om het doorschuren to voorkomen, — rich kleeden, kleeren aantrekken: ik ga

zoo mee, maar ik most mij eerst nog kleeden; hij weet
zich goed te kleeden, heeft smaak in de keuze zijner
kleeren. KLEEDING, v. het kleeden; (zeew.) smarting; (-en), de kleeren.
KLEEDERAAP, m. (...apen), (nat. hist.) een aap van
't geslacht der meerkatten.
KLEEDERDRACHT, v. wijze van kleeden: de kleederdracht der Friesche vrotticen, (ook) de kleeren
zelve.
KLEEDERLUIS, v. (...luizen), een luis, die bij den
mensch op het lijf en tusschen de kleederen leeft,
ook Wfluis geheeten.

1)1 I ,EEDERMAKER.

KLEIN.

KLEEDERMAKER, KLEERMAKER ook KLEERENMAKER, m. (-s), die kleedingstukken maakt en
herstelt; ...PRACHT, v. (-en), rijkheid der kleeren;
...TOOI, m. kostbare kleeren, kleederpracht.
KLEEDIJ, v. kleederen, kleeding: hif geeft heel wat
uit voor zijne kleedij; kleederdracht: de kleedy der

...WIN KEL, m. (-s), kleerenwinkel; ...WORM, m.(-en),
kleermot; ...ZOLDER, m. (-s), kleerenzolder.
KLEF, bn. (-fer, -st), (gew.) niet goed doorbakken,
nattig, tetsig (van brood en ander gebak).
KLEI, v. eene aardachtige zelfstandigheid, die haar
ontstaan to danken heeft aan de verweering van
rotsen on gesteenten, die voor een deel uit verbindingen van aluinaarde on kiezelzuur bestonden:
rivierklei, zeeklei; vette, zware klei; Limburgsche klei;
(sprw.) er is klei can den knikker, er is iets niet in
orde; er is klei aan den kloet (can den pols), daar
zit veel geld; in de klei rijden of zitten, zich in gevaar begeven, in gevaar zijn; h# heeft in de klei
gereden, hij heeft eene groote teleurstelling ondervonden; kleiland, landstreek waar klei het hoofdbestanddeel van den bodem is : deze aardappels zfjn
in de klei gegroeid; hij woont op de klei.
KLEIAARDAPPEL, m. (-s), een aardappel, die in
kleiachtigen grond gestaan heeft (in tegenst. met
zand-, duinaardappel); ...AARDE, v. klei.
KLEIACHTIG, bn. (-er, -st), van, als klei, naar klei
gelijkende; kleiachtige grond. KLEIACHTIGHEID, v.
KLEIAKKER, m. (-5), welks bodem in hoofdzaak uit
klei bestaat; ...BEDDING, v. (-en), kleilaag; ...BOER,
m. (-en), die een kleiachtigen grond bebouwt ; eigenaar eener kleigroeve.
KLEIEN, v. mv. (gew.) boekweitzemelen; (veroud.)
zemelen. [Hoogd. Kleien, zemelen].
KLEIER, m. (-s), kleiaardappel.
KLEIGRAVER, m. (-s), (steenfabr.) arbeider, die de
klei voor de fabrieken graaft; ...GROEVE, v. (-n),
waar klei gegraven wordt; ...GROND, m. (-en), in
hoofdzaak uit klei bestaande; ...KUIL, m. (-en), in
den grond gegraven kuil, waarin men klei wint;
...LAAG, v. (...lagen), kleibedding; ...LAND, o. (-en),
kleigrond; ...MERGEL, v., mergel met een groot gehalte aan klei; ...MOLEN, m. (-s), (steenfabr.) werktuig, om de klei to kneden; ...MORTEL, v. leemmortel.
KLEIN, (gew. en dicht. ook) KLEEN, bn. bw. (-er,
-st), van minder dan middelmatige afmeting, niet
groot: een muis is een klein dier; ik heb liever een
hazen,
grooten appel dan een kleinen; klein wild,
fazanten, patrijzen enz. in tegenst. met grof wild;
hij is
—(vanperson)krt,ielangv estal:
maar klein vow zijne jaren; hij is veel kleiner dan
hij is klein maar dapper; iem. een hoofd kleiner maken, hem onthoofden; — jong, niet volwassen:
kleine kinderen worden groot, zie groot; daar ben je
nog te klein voor, nog niet oud genoeg voor; iemands
kleinere broer; — in zijne soort beneden anderen
staande : kleine bazen, die of alleen Of met weinig
knechts werken; de kleine profeten, wier geschriften
in den bijbel van geringeren omvang zijn dan die
der groote; — onaanzienlijk, van den geringen stand;
men wil den kleinen man wat ontlasten; —
(van zaken) van geringe grootte : hij woont in een
klein huis; die jas is mfj te klein; de kleine steentjes,
aan den karat der straat; klein hold, talhout; alles
kort en klein slaan, alles vernielen; klein en rein.
netjes, proper (ook klein maar rein); op kleinen vo(t
(even, eenvoudig, sober levee; — (van plaats en
ruimte) eene kleine sled; met kleine schreden loopen;
kleine dagreizen, slechts vijf of zes uur per dag; —
gering, nietig : een klein verschil ; een kleine som; tot
in de kleinste bijzonderheden: een klein verstand, beperkt; een, klein gezelschap, niet talrijk ; — niet voornaam, onbelangrijk : de kleine kerk; de kleine raart;
(mil.) klein tenue, gewone dienstuniform; — nagenoeg, bijna: het is een klein jaar gereden; hij bezit een
kleine ton; —
bw. op kleine wijze : klein schrijven, met kleine
letters; wij zoo maar klein behuisd; — op lage wijze:
dat was klein gehandeld; klein van iem. denken, hem
tot lage daden in staat achten.
KLEIN, m. (-en), het bn. zelfst. gebezigd: klein enz
groot was op de bc, en. kinderen en volwassenen. oud en
jong: ge7erd door klein en groot; can den kleinste tot
den grootste; vgl. verder KLEINE;
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Eriezen.
KLEEDINGSTUK, o. (-ken), voorwerp, dat tot 's men-

schen kleeding dient.
KLEEDJE, o. (-s), klein kleedingstuk, jurkje, japonnetje : wat hebt gij een lief kleedje aan I (ook) klein

dek-, vloer- of tafelkleed.
KLEEDKAMER, v. (-s), kamer, waar men zich doorgaans kleedt (ook voor tooneelspelers in schouwburgen); ...KUIL, m. (-en), (zeew.) moskuil, zie aldaar.
KLEEDSTER, v. (-s), kamenier.
KLEEF, KLEEFTE, v. (gew.) (plantk.) kleefkruid.
KLEEF, m. hfj is van kleef enz. Zie HEB en GEEF.
KLEEFACHTIG, bn. (-er, -st), kleverig.
KLEEFDEEG, o. kleefstof om flesschen, ineenge-

schoven buizen enz. luchtdicht te sluiten, tras, cement, klei, lijm enz.; ...GAREN, o. (-s), eene soort
van jaagnet, waarin de vogels blijven hangen;
...GRAS, o. (plantk.) stekelgras ; ...KRUID, o. (plantk.)
eene soort van walstroo (galium aparine) ; ...MIDDEL, o. (-s, -en), hechtmiddel; ...PLEISTER, v. (-s),
hechtpleister; ...STOF, v. gluten, zie aldaar.
KLEEM, o. leem.
KLEEMACHTIG, bn. (-er, -st), leemachtig.
KLEEMEN, bn. van leem.
KLEEMSCH, bn. (-er, meest
(w. g.), kleverig,
pappig: kleemsch brood.
KLEEN, bn. (-er, -st), (dicht., gew.) klein.
KLEERAGE, v. (gew.) kleeren: de kleerage is duur.
KLEERBAK, m. (-ken), ...BEN, v. (-nen), bak, mand
voor linnengoed; ...BEZEM, m. (-s), ...BORSTEL,
m. (-s), schuier.
KLEERENBORSTEL, m. (-s), kleerborstel; ...GEK,
m. (-ken), die buitensporig veel werk maakt van
zijne kleeding; ...GELD, o. toelage op het traktement, om zich eene dienstkleeding aan to schaffen
en die te onderhouden; ...MAKER, m. (-s), kleedermaker; m. (-s), waar gemaakte (meest
mans-) kleeren worden verkocht; ...ZOLDER, m. (-s),
om kleeren to dragen.
KLEERHAAK, m. (...haken), ...HANGER, m. (-s),
kapstok ; _KAMER, v. (-s), kamer, waar de kleederen
hangen; ...KAS, v. (-seri), ...KAST, v. (-en), bergplaats der kleederen; ...KIST, v. (-en), om kleeren in
to bergen.; ...KLOPPER, m. (-s), waarmede men het
stof uit de kleeren klopt; ...KOFFER, m. (-s);
...KOOP, m. (-en), ...KOOPER, m. (-s), verkooper van,
handelaar in (meestal oude) kleederen; ...KOOPERIJ,
v. (-en), handel in (meestal oude) kleederen; ...KOOPSTER, v. (-s); ...LAPPER, m. (-s); ...LAPSTER, v.
(-s), die kleeren lapt, herstelt.
KLEERMAKEN, o. beroep, ambacht des kleermakers;
een jongen op het kleermaken besteden of doen.
KLEERMAKER, m. (-s), ...MAAKSTER, v. (-s),kleedermaker, kleedermaakster.
KLEERMAKERSGILD, o. (oudt.) vereeniging der
kleennakers onderling; ...JONGEN, m. (-s), leerjongen bij een kleerenmaker; ...KNECHT, ra. (-s);
...TAFEL, v. (-s), waarop de kleerenmaker werkt;
WINKEL, m. (-s).
KLEERMAND, v. (-en), baliemand; ...MARKT. v.
waar oude kleeren worden verkocht; ...MOT,
v. (-ten), mot, die op pelswerk, wollen stoffen enz.
leeft.
KLEEROOGE, v. een der vele namen van de gewone

t.
,

KLEERSCHEUREN, v. mv.; zonder kleerscheareu, er
zonder schade of nadeel te lijden;
..SCHUIE11. m. (-s). kleerborstel ; ...STOK, m. (-ken),
:older-, droogstok, droogstang, (ook) mantelstok.
KLEERTJES, o. my. kleine kleedingszukken.
KLEERTOB, v. (-ben), —BE, v. (-a), waschtobbe;

cfkoinen,

KLEIN.
o. het kleine, het geringe. het onaanzienlijke: die
het kleine niet eert, is het groote niet weerd; met het
kleine begint men, 1ij het groote houdt men op, van
kleine misdaden gaat men tot grootere over; — in
het klein, op kleine wijze, op kleine schaal: een
drukke straat is een wereld in het klein; in het klein
verkoopen, bij de maat enz. verkaopen: daar verkoopen ze alleen in het groot, niet in het klein.
KLEINACHTEN, (achtte klein, heeft klein2 .eacht),
geringachten. KLEINACHTING, v. geringschatting.
KLEINACHTER, m. (-s), ...ACHTSTER, v. (-s), minachter, minachtster.
KLEINBLADIG, bn. (plantk.) met kleine bladen :
kleinbladige bloemkroon; ...BLOEMIG, bn. (plantk.)
met kleine bloemen.
KLEINBOON, v. (in den koffiehandel) koffie, die
klein van boon is; ...DOCHTER, v. (-s), zoons-, dochtersdochter; ...DUIMPJE, o. klein ventje.
KLEINE, m. en v. (-n), kind (jongetje, meisje): ik
heb den kleine maar thuis gelaten; de liere kleinen,
de lieve jeugd, de kinderwereld.
KLEINEERDER, m. (-s), ...STER, v. (-s), die kleineert,
die len-la:ids verdiensten verkleint.
KLEINEEREN, (kleineerde, heeft gekleineerd),
iemands achting of aanzien benemen; iemands
verdiensten kleineeren, ze kleiner voorstellen, dan
ze werkelijk zijn. KLEINEERING, v. het kleineeren.
KLEINEN, (kleinde, heeft en is gekleind), (w. g.),
geringer maken, verkleinen; kleiner worden. KLEINING. v. (w. g.) verkleining.
KLEINGEESTIG, bn. bw. (-er, -st), kleindenkend.
aan nietige dingen gehecht: eene kleingeestige staatkunde volgen; (ook) lichtgeraakt door kleinigheden :
hoe kleingeestig, om zich zoo iets aan te trekken
KLEINGEESTIGHEID, v.
KLEINGELD, o. pasmunt (kopergeld, klein zilvergeld) ; ...GOED, o. (suikerbakkersw.) allerhande (soort
van koekjes).
KLEINGELOOVIG, bn. bw. (-er, -st), wankelend in
het geloof, weinig geloof hebbend. KLEINGEL00VIGHEID, v.
KLEINHANDEL, m. handel in het klein kleinhandel
drjren; ...HANDELAAR, m. (-s), ...HANDELAARSTER, v. (-s), die kleinhandel drijft; ...HANS, m.
zie groothans.
KLEINHARTIG, bn. bw. (-er, -st), weinig hart of
moed hebbende, laf, angstig : zich kleinhartig gedragen,
betoonen. KLEINHARTIGHEID, v. lafheid, beschroomdheid; gebrek aan moed. KLEINHARTIGLIJK, bw. (w. g.).
KLEINHEID, v. het klein zijn, geringheid, nietigheid: grootheid van lichaam gaat wel gepaard met
kleinheid van verstand.
KLEINHOOFDIG, bn. (-er, -st), (w.
klein van
hoofd, klein van begrip.
KLEINIGHEID, v. (...heden), beuzeling, nietigheid,
geringe, kleine zaak, klein voorwerp : ik houd mij
met zulke kleinigheden niet op; wij missen in onshuishouden nog allerlei kleinigheden; zoo'n som is voor hem
maar een kleinigheid, beduidt voor hem niet veel;
aan een bedelaar eene kleinigheid geven, eene aalmoes.
KLEINIGHEIDJE, o. (-s).
KLEINKIND, o. (-ers. -eren), zoons-, dochterskind.
KLEIN-KINDERSCHOOLTJE, o. (-s), bewaarschooltje.
KLEINKRIJGEN, (kreeg klein, heeft kleingekregen),
er in slagen om iets op de een of andere wijze klein
te maken: gif zult dit stuk hout niet gemakkelijk kleinkrijgen, in kleinere stukken krijgen; (van geld) inwisselen: hoe zal ik dit barkbiljet nu kleinkrijgen?
(fig.) ten onder brengen, vernederen: ik sal hem wel
kleinkr tj g en.
KLEINMAKEN, (maakte klein, heeft kleingemaakt),
in stukken slaan enz.: wij sullen dit stuk hout maar
tot kachelhout kleinmaken; een stuk geld kleinmaken,
het wisselen; een bankbiljet kleinmaken, er kleinere
biljetten voor in de plaats geven.
KLEINMETER, m. (-s), (w. g.) (sterr.) micrometer:
werktuig om kleine afstanden te meten.

KLEMHAAK.
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KLEINMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), kleinhartig. KLEIN.
AIOEDIGHEID, v. KLEINMOEDIGLIJK, bw. kleinhartig.
KLEINMOND, m. (-en), (nat. hist.) eene soort van
platwormen, waarvan in Nederland twee soorten
zijn waargenomen : de smalle kleinmond en de witoog.
KLEINOOD, o. (-en, -Mn), klein kostbaar voorwerp:
gouden en zilveren kleinoodien; (fig.) iets wat veel
waard is, waaraan men veel waarde hecht: een
goede naam is een kostbaar kleinood.
KLEINOOGIG, bn. (w. g.), met kleine oogen.
KLEINS, v. (kleinzen), zie KLENS.
KLEINSCHRIFT, o. het (gewone) kleine schrift; (ook)
schrijfboek, waarin men kiein schrijft; ...SCHRIJVER, m. (-5), ...SCHRIJFSTER, v. (-s), die het (gewane) kleine schrift schrijft.
KLEINSMID, m. (...smeden), vervaardiger van kleine
(metalen) voorwerpen; (ook) slotenmaker (in tegenstalling van grofsmid); ...SPLIT, o. bij de beugvisscherij, naam van een der jonen.
KLEINSTEEDSCH, bn. eigen zijnde aan een kleine
stad, de fijne beschaving, de manieren eener groote
stad missende, achterlijk; bekrompen: kleinsteedsche
gewoonte; kleinsteedsche begrippen.
KLEINTE, v. kleinheid.
KLEINTJE, o. (-5), klein kind, knaapje; een kleine
zaak, een kleinigh eid, iets gerings: dat is geen kleintje,
dat is niet gering; (sprw.) reel kleintjes maken een
groote, uit geringe (ook herhaalde) taken vormt zich
een belangrijk geheel; (ook) men moet de kleinigheden niet geringachten; men moet op de kleintjes
passen, op geringe zaken acht geven. op de kleine
uitgaven letten ; hi j •ismet een kleintje tevreden, hij
is licht to voldoen; ik ben er geen kleintje grootsch
op, niet weinig tier op.
KLEINVERVER. m. (-s), verver van kleedingstukken, (ook) van kleine voorwerpen.
KLEINVIN, m. (-nen), (nat. hist.) eene soort van
alen, die in de heete gewesten in stilstaande wateren met slijkerigen bodem voorkomen (ceratodus).
KLEINZEERIG, bn. bw. (-er, -st), licht gevoelig,
angstig voor pijn; (fig.) kitteloorig. KLEINZEERIGREID, v. teergevoeligheid, angst zelfs voor de geringste pijn; (fig.) kitteloorigheid.
KLEINZEN, (kleinsde, heeft gekleinsd), zie KLENZEN.
KLEINZIELIG, bn. bw. (-er, -st), in hooge mate kleingeestig; gierig, vrekkig. KLEINZIELIGHEID, v.
KLEINZOON, m. (-s, ...zonen), zoons-, dochterszoon.
KLEIPEER, v. (...peren), een veel voorkomende
soort van winterpeer, zeer geschikt om to stoven.
KLEIPLAATS, v. (-en), (steenfabr.) plaats, waar de
voorraad klei bewaard wordt; ...SCHIEFER, v. aluinschiefer; ...SPADE, v. (-n), spade met lang, smal
blad om klei to steken; ...SPOOR, v. (...sporen),
ijzeren spoortje om over de klei te loopen; o.
wagenspoor in de klei.
KLEIT, v. (Zuidn.) klei.
KLEITRAPPER, m. (-s), ...TREDER, m. (-s), (bij het
steenbakken) arbeider, die de klei met de voeten
kneedt; ...WEG, m. (-en), weg door een kleiland.
KLEM. v. (-men), eene soort van voetangel, ijzeren
beugel met veer: hier liggen voetangels en klemmen;
er zijn ratten in de schuur, we zullen de klem eens
opoetten; soort nijptang, waarmede smeden de lippen,
neus enz. van onwillige paarden vastklemmen, om
ze bij het beslaan to doen stilstaan; (mandenm.)
een soort van veerkrachtige tang, om de teenen to
schillen: verbindingsschroef voor electrische draadleidingen. waardoor de stroom een electrisch toestel
of een leiding binnenkomt of verlaat; (fig.) nadruk
iets met klem (kracht) van redenen betoogen.
KLEM, m. (-men), (gew.) klemvogel.
KLEMGROND, m. (-en), (zeew.) goede ankergrond,
(fig.) bondige bewijsrede.
KLEMHAAK, m. (...haken), (timm.) bandhaak;
sluithaak : kuipersklemhaak; (scheepst.) twee haken
aan een oog, die het voorwerp, dat men zal ophij-

KLEMHAAK.

KLEUR,

schen,' vastklemmen, wanneer ze door een takel
worden opgetrokken; ...HOEF, v. (...hoeven), (veearts.) hoef, die in de achterste helft te nauw is,
zoodat de vleezige deelen door den omgevenden
hoornschoen bekneld worden : eenzijdige klemhoef,
wanneer de vernauwing slechts aan eene zijde bestaat.
KLEMMEN, (klemde, heeft geklemd), tusschen twee
voorwerpen insluiten, sterk drukken, nijpen, knijpen :

geluid geven, dat door het slaan van den klepel wordt
veroorzaakt: de klok klept; — (van den ooievaar) een
kleppend geluid voortbrengen
KLEPPER, m. (-s), paard, rijpaard (in tegenst. met
•erk-, trekpaard), draver: dat is de beste klepper van

838

den dolk tusschen de tanden geklemd; h# klemde de
hand vaster om zon zwaard; deze schoenen klemmen,

sluiten te nauw ; tusschen lets gekneld worden,
niet genoeg ruimte hebben: de deur klemt; — (fig.)
die rede klemt, is bondig; de angst klemt hem op het
hart, drukt hem, maakt hem benauwd; — rich klemmen, zich knellen : zich den vinger klemmen. KLEMMING, v. (-en), het klemmen; de knijping.
KLEMMEND, bn. bw. (-er, -st), bondig, afdoend:
een klemmend betoog, een klemmend bewfjs.
KLEMMERBLAD, KLEMMERKRUID, o. Zie KLIM-

MERBLAD.
KLEMREDE, v. (-nen), bondige, krachtige rede;
...SPREUK, v. (-en), bewijsgrond, apophthegma,
kernspreuk.
KLEMTOON, m. (...tonen), nadruk, accent, de graad
van verheffing, waarmee een woord of een klank
wordt uitgebracht : hij leest slecht en legt heel vaak

den klemtoon op een verkeerd woord; bfj het overnemen
van woorden uit het Latin is de klemtoon wel eens

versprong en.
KLEMVOET, m. (-en), (nat. hist.) vogelpoot, waarvan alle vier de teenen naar voren zijn gericht,
zooals b. v. bij de gierzwaluw; ...VOGEL, m. (-s),
roofvogel, kiekendief, ook klamvogel of klamper ge-

heeten.
KLEMWOORD, o. (-en), klemrede; krachtig woord.
KLENS, v. (klenzen), zeef, teems, vergiettest, filtreerdoek, zijgdoek.
KLENSDOEK, m. (-en), als voorwerpen., o. als
stofn.: filtreerdoek.
KLENZEN, (klensde, heeft geklensd), laten doorzijgen: de melk klenzen. KLENZING, v. (-en), het klenzen.
KLENZER, m. (-5), KLENSSTER, v. (-s), die klenst.
KLEP, v. (-pen), deksel, sluitstuk, op eene opening,
dat door een scharnier of op eene andere wijze aan
het voorwerp is bevestigd: de klep eener kan; de

klep eener pomp; de veiligheidsklep op een stoomketel;
de klep van een duivenslag, eene soort valdeurtje;
(muz.) een metalen plaatje op de toongaten van
sommige blaasinstrumenten, ter v erhooging of verlaging van den toon; belegstuk, dat aan eene zijde
is vastgemaakt: de klep van eene broek; kleppen op
de jaszakken; de klep eener pet, om het gelaat inz.
de oogen te beseliermen; — molenklapper. KLEPJE,
o. (-5).
KLEPEL, m. (-5), het ijzer, dat binnen in eene
klok hangt, tegen den boord slaat en zoo de geluidstrillingen voortbrengt; (sprw.) hij heeft de klok
hooren slaan (luien), maar weet niet waar de klepel
hangt, hij weet lets van de zaak, maar het fijne
weet hij niet; — bek van een oolevaar, (fig.) tong:
zijn klepel is nooit stil; hij heeft een lustigen klepel,
ratelt er lustig op los.
KLEPELRIEM, m. (-en), ...RING, m. (-en), een ring
of riem, waaraan de klepel hangt.
KLEPHOORN, ...HOREN, m. (-s), (muz.) een hoorn
met kleppen; ...KOOI, v. (-en), (gew.) een kooi met
kleppen of klappen, waarin men vogels vangt;
...LUCHTPOMP, v. (-en), waarbij de lucht door een
klep wordt uitgeperst (in tegenst. met kraanluchtpomp); ...HAND, v. (-en), mand met kleppen;
v. (-en), waarmede de zuigbuis eener brandspuit

wordt afgesloten; (gew.) mats met kleppen, klapmats.
KLEPPEL, m. (-s), klapspaan aan een molentremel.
KLEPPEN, (klepte, heeft geklept), met de klep of
den klopper slaan ; met den klepel tegen den rand
•ordt geklept: , r is brand;
der klok slaan:

zijn, stal.
KLEPPER, m. (-5), klapperman, nachtwacht.
KLEPPEREN, (klepperde, heeft geklepperd), met den
Lek, met de vleugels kleppen (als de ooievaars);
klappertanden : klepperen van de kou. KLEPPERING,
v. het klepperen.
KLEPPERMAN, m. (...11eden, ...lui). Zie KLAPFERMAN.
KLEPPERS, m. mv. klapbeentjes.
KLEPPERTJE, o. (-s), kleine klepper, (ook) zekere
houtworm (anobium pertinax).
KLEPRAAM, o. (...ramen), raam, dat om een horizontale as draaibaar is en gemakkelijk open en
dicht geklept kan warden; ...SCHOUW, v. (-en),
modderbak met kleppen in den bodem; worden deze
geopend, dan soort de specie naar beneden, terwijl
de bakken zelf blijven drijven op de met lucht gevulde kasten, welke zich aan de einden bevinden;
...STOEL, m. (-en), (bij stoomwerkt.).
KLEPTOMANIE, v. steelzucht, aangeboren neiging
tot stolen.
KLERK, m. (-en), kantoorbediende, sehrijver: klerk
op een notariskantoor; klerk ter secretarie.
KLERKAMBT, o. (-en), het ambt, de betrekking
van klerk; ...SCHAP, o. de betrekking van klerk.
KLESSEN. Zie KLETSEN.
KLET, v. (plantk.) kleefkruid.
KLETS, v. (-en), slag, die een klinkend geluid
geeft; veeg: klets met de zweep; een klets ow de ooren;
(fig.) schuld; iem. eene klets aanzetten, bij iem. schuld
maken; op de klets, op krediet, op den borg.
KLETS, tw. om een kletsend geluid aan to geven:

klets ! daar lag hij.
KLETSEN, (kletste, heeft gekletst), kloppen, slaan
(met een klinkend geraas) : met de zweep kletsen; iem.

een steen in het aangezicht kletsen; alles door elkander
kletsen, werpen; (fig.) vervelend en verward praten:
zij hebben een paar area gekletst. Zie KLUTSEN.
KLETSER, m., KLETSSTEII, v. (-s), vervelende
babbelaar, babbelaarster.
KLETSKOP, m. (-pen), een zeer hoofd; (ook) eene
soort van gebak.
KLETSKOP, m. en v. (-pen), die een kletskop heeft.
KLETSKOUS, v. (-en), vervelende babbelaarster.
KLETSLULLEN, (kletslulde, heeft gekletsluld),
(gew.) kletsen.
KLETSLULLER, m. (-s), kletser.
KLETSNAT, KLESNA.T, bn. doornat, zoo nat, dat
de kleeren kletsen: hij is kletsnat geregend.
KLETSOOR, m. (-en), lange zweep. vroeger ook
ketsoor; (fig.) kletser.
KLETSPRAATJE, o. (-5), beuzelpraatje; ...TAFEL,
v. (-5), tafel in een societeit enz., waaraan men gewoonlijk zit te praten (in tegenst. met speeltafel):
gnat ge spelen, of blifft ge aan de kletstafel zitten?
KLETTER, m. (-s), (nat. hist.), (gew.) de distelvink.
KLETTEREN, (kletterde, heeft gekletterd), een kort,
holder of scherp geluid van zich geven: een paar
sporeit kletterden op de steenen trap; de zwaarden kletterden tegen elkaar ; (ook van hagel- of regendroppels)
de regen klettert tegen de glazer. KLETTERING, v.
het kletteren.
KLEUMEN, (kleamde, heeft gekleumd), stijf van

koude zijn, van koude ineenkrimpen.
KLEUMER. m., KLEUINISTER, v. (-s), die kouwelijk is.
KLEUMKAT, m. en v. (-ten), een kouwelijk persoon.
kleumer, kleurnster.
KLEUMSCH. bn. kouwelijk.
KLEUN. v. Zie KLUUN.
KLEUNEN, (kleunde, heeft gekleand), slaan, kloppen ; (zegsw.) hij Poet niets clan klopp ,, n en kleunen.
KLEUR, v. (-en), verf, tint, de indruk die op het
00 wordt geinaakt door het licht. dat op do 01-Ter-

KLEUR.

KLIERKRUID.

wlakte der voorwerpen wordt teruggekaatst: eene

KLEURSEL, o. (-s), kleurgevend vocht, kleurgevend
bestanddeel: kleursel van kaas en boter, annatto.
KLEURSTOF, v. (-fen), stof, die kleur geeft (aan
vocht, bloed enz.) : voor de bestudeering van bacterien

-rode, blauwe kleur; zachte kleuren; schelle, schreeuwende kleuren; deze kleur verschiet; (sprw.) hij oordeelt
.-er over als een blinde over de kleuren, zie blinde; (fig.)
wist alles met de schoonste kleuren te malen, alles
zoo mooi mogelijk voor to stellen ;
weet aan alles
een kleurtje te geven; — inz.gelaatskleur: hfj heeft eene
bleeke, ongezonde kleur; zij heeft eene frissche kleur,
(sprw.) een kleur als een boei, zie boei, 2de art; eene
kleur krijgen, schaamrood worden, blozen: hij kr#gt
er een kleur van; hij kreeg een kleur als een jengejuffrouw ; —
(kaartsp.) een der vier soorten van kaarten: welke
kleur maakt ge (reef ? kleur verzaken, dezelfde soort
niet bijspelen; kleur bekennen, (ook fig.) voor zijne
meening nitk,men; —
als uiterlijk kenteeken eener partij : de pauselUke

kleuren; •roeger droegen de ridclers de kleuren honner
dame; — partij, politieke meening: hid' is niet van onze
kleur; die man heeft geenerlei kleur, laat niet blijken
tot -welke staatkundige partij hij behoort; welke kleur
heeft dit dagblad? KLEURTJE, o. (-s).
KLEURBAD, o. (-en), (schild.) verfbad: eenkleurbad
van pastel.
KLEURDER, m. (-s), ...STER, v. (-s), die kleurt.
KLEURDOOS. v. (...doozen), verfdoos.
KLEURDRAGERS, m. mv. zekere kleine organen in

het lichaarn van vele diersoorten, die kleurende
deeltjes bevatten.
KLEUREN, (kleurde, heeft gekleurd), verven, kleur
geven aan: de von kleurt de draiven; boter kleuren;
tschild.) met kleuren afzetten, enlumineeren; — eene
kleur krijgen, rood worden, blozen: hij kleurde tot
achter z1). ne ooren; (ook) zeker kaartspel spelen, zie
commersen; — zich kleuren, eene kleur krijgen, gekleurd won:len: de weiden kleuren zich reeds; (kaartsp.)
zich kaarten verschaffen van dezelfde kleur. KLEURING, v. (-en), het kleuren, kleur geven aan.
KLEURENBEELD, o. (-en), (nat.) zonnespectrum,
kleurenspectrum.
KLEURENBLIND, bn. de kleuren niet kunnende on, derscheiden; KLEURENBLINDHEID, v. dischromatopsie, eigenschap van sommige menschen, om alle
of enkele kleuren niet van elkander te kunnen
onderscheiden.
KLEURENCONTRAST, o. (-en), (nat.) eene wederkeerige terugwerking, die door twee naburige kleuren wordt voortgebracht, eene reactie, ten gevolge
waarvan zich bij ieder van haar de aanvullingskleur
der andere voegt.
KLEURENDRUK, m. het drukken met versehillende
kleuren.
KLEURENGLOED, m, glans van kleuren: rozen,
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gebruikt men aniline-kleurstoffen in opgelosten toestand.
KLEURVEL, o. (-len), (boekd.) vel, waarmee men
bij het drukken elk volgend vel dient te vergelijken,
om te zien, of de tint dezelfde is.
KLEURVERANDERING, v. (-en), het veranderen van
kleur; schakeering; (fig.) overgang van de eene
staatspartij tot de andere; ...VERSPREIDING, v.
(-en), kleurschifting; ...VERWISSELING, v. (-en),
kleurverandering.
KLEUTER, v. (-s), aardig, vroolijk kindje (inz.meisje),
dribbelkousje: kleine kleuter.
KLEUTERGAT, o. kleuter; ...GELD, o. kleine pasmunt, kleingeld; ...KLASSE, v. (-n), laagste klasse
eener school.
KLEVEN. (kleefde, heeft gekleefd), aaneenblijven
(door middel eener klevende stof); vastblijven, blijyen hangen: het papier Pleeft goed aan den wand;
het pek, kleeft overal aan ; (fig.) organs blijven wonen:
hij zal daar wel blijven kleven; doen kleven: kleef die
pleister op de wond. KLEVING, v. het kleven.
KLEVERIG, KLEVIG, bn. (-er, -st), licht klevend:
kleverige ha nden, waar klevende stof aan zit. KLEVERIGHEID, v. hoedanigheid van iets, dat licht
blijft kleven.
KLEWANG, m. (-s), (Mal.) zekere sabel van de inwoners van Sumatra.
KLEZOOR, nz. (-en), (mets.) een vierde van een
metselsteen; een vlakke steen, die op zijn kant tegen
een muur van liggende steenen wordt aangemetsold.
KLIBBER, o. taaie gom.
KLIBBERIG, bn. (Zuidn.), (veroud.) lenig, buigzaam.
KLIEF, KLIEVE, v. (veroud.) kloof, of verbasterd
tot glief, spleet.
KLIEFBAAR, bn. (delfst.) kioofbaar, splijtbaar:

kliefbare licha men.

KLEURENSCHIJF, v. (...schijven), toestel, die aantoont, dat de zeven hoofdkleuren te zamen wit
leveren.
KLEURENSPECTRUM, o. (-s), (nat.) prismabeeld
door een prisma op een witten muur enz. gevormd,
als men dit onder den vereischten hoek vOOr eene
kleine vensteropening houdt, die een bundel zonnestralen doorlaat.
KLEURGEVEND, bn. wat kleur geeft.
KLEURHOUDEND, bn. de kleur behoudend, niet
verschietend (van manufacturen): ik sta er voor in,

KLIEFBEITEL, m. (-s), kloofbeitel; ...BIJL, v. (-en),
kloofbijl; ...LIAMER, m. (-5), kloofhamer.
KLIEK, v. (-en), fluim.
KLIEK, V. (-en), samenraapsel van menschen, bende,
bent, clique: de gansche kliek; hofkliek, de hovelingen en hunne aanhangers.
KLIEKEN, v. my. overschot van een of weer maaltijden, ook kliekjes geheeten.
KLIEKEN, (kliekte, heeft gekliekt), spuwen, rochelen, fluimen opgeven.
KLIEKEN, (kliekte, heeft gekliekt), eten laten overschieten.
KLIEKENMAAL, o. (...malen), maal van overgeschoten spijzen.
KLIEKER, m., KLIEKSTER, v. (-5), spuwer, rochelaar
rochelaarster ; — iem. die eten laat overschieten.
KLIEKJE, o. (-s), overgeschoten beetje (van een
maal); — fluimpje.
KLIEKJESDAG, m. (-en), dag, waarop het overgeblevene van vorige maaltijden wordt gegeten.
KLIEKPOT, m. (-ten), —JE, o. (-s), kwispedoor.
KLIEKPOT, m. en v. (-s), klieker, kliekster.
KLIEKSCHULD, v. (-en), kleine schulden.
KLIER, v. (-en), (anti.) ieder orgaan, dat een vocht
uit het blood afscheidt: zweetklieren, afscheidende

dat deze stof kleurhoudend is.

klieren; borstklier; aan klieren lfjden, klieren hebben,

wier kleurengloed nooit kwijnt.

KLEURIG, bn. (-er, -st), kleur hebbende: er klearig

uitzien.
KLEURLING,

m. (-en), KLEURLINGE, v. (-n), iemand,

die behoort tot die menschenrassen, welke niet
blank zijn.
KLEURLOOS, bn. zonder kleur: in de onderaardsche

waterers van Dalmatia vindt men dieren, welke Nina
kleurloos en blind son; (ook fig.) geen partij kiezend:
een kleurloos dagblad. KLEURLOOSHEID, v.
KLEURRING, m. (-en), (nat.) zeker lichtverschijnsel;
...SCHIFTING, v. (-en), (gezichtk.) dispersie, ontleding
van het licht.

aan klierziekte lijden, scrofuleus zijn (inz. bij kinderen); — (plantk.) bolletje aan den top der hares
met hays, etherische olie, balsem of een kleverig
vocht gevuld ; ongesteelde klieren, aan de oppervlakte
of inwendig voorkomende blaasjes met eenig bijzonder vocht gevuld. KLIERTJE, o. (-s).
KLIER, o. (-en), (gew.) hemdsklier, hemdsboord.
KLIERACHTIG, bn. (-er, -st), vol klieren, scrofuleus:
deze kinderen zijn byzoncler klierachtig. KLIERACHTIGHEID, v.
KLIERBED, o., zie alvleeschklier ; ...GEZWEL, o. (-len),
klierachtig gezwel, gezwollen klier;
o.

KLIERLIJDER.

KLINKBOUT.

(plantk.) klein schelkruid; ...LIJDER, m. (-s),
...LIJDERES, v. (-sen), die aan klierziekte
...ONTSTEKING, v. (geneesk.) ziekelijke aandoening
eener klier; ...STOF, v. bij klierziekte; ...TERING,
v. tering tengevolge eener klierziekte.
KLIERVORMIG, bn., den worm eener klier hebbend,
op eene klier gelijkend : een kliervormig aanhangsel.
KLIERZENUWKOORTS, v. (-en); ...ZIEKTE, v. (-n),
ziekte der watervaatsklieren.
KLIESTER, m. (-s), (oudt. klister, kl isj ster), (gew.) knol
van knolvruchten, bol van bolgewassen.
KLIET, m. (-en), (nat. hist.), (gew.) de scholekster.
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ding blijft bestaan, zie klooven; —

stijgt ten hemel, met de stem klimmen, hooger
zingen; toenemen, vermeerderen : zjjne jaren klimmen, hij wordt mid; gjj moet die schuld niet laten
klimmen; de moeiljjkheden klimmen; — (van sommige
dieren), dekken, bespringen. KLIMMING, v. (-en),
het klimm en.
KLIMMEND, bn. stijgend; (plantk.) klimmende planten, die opklimmen, zonder zich to winden; — (wapenk.) (van dieren) op de achterpooten staande en
met de andere pooten omhoog reikend: de leeuw in
het Nederlandsche wapen is klimmend; (van wassenaars) met de punten omhoog gericht.
KLIMMER, v. (plantk.) wilde klimmer, kleefkruid.
KLIMMER, m., KLIMSTER, v. (-s), die klimt; kunstenmaker, kunstenmaakster.

het schip klieft de baren.

KLIMMERSBAAS, in. (...bazen), jongen, die altijd
in de boomen klimt.

KLIEVEN, (kliefde, heeft gekliefd), (gew.) klooven,
splijten wat tegenstand biedt of waarbij de scheivaneenscheiden
van wat weinig tegenstand biedt en waarbij de
scheiding niet blijft bestaan: de vogel klieft de lucht;

KLIF, o. (-fen), helling; rotssteilte; steile kust: het
Roode RUT in Friesland.
KLIFT, v. (plantk.) kleefkruid.
KLIJF, o. (plantk.) klimop.
KLIK, m. (-ken), onderstuk eener kolf; (zeew.) ach-

terste of uiterste stuk aan het roer van een schip;
stut; (fig.) een houten klik, een lomperd, logge kerel;
(ook) een vrijer in de koelte; (timm.) kleine band
aan de achterzijde van het glashout en op den
onderdorpel van kozijnen, om het inwateren te
voorkomen; — voorslag van uurwerken, eenige
minuten voor het slaan 't is nog pas klik.
KLIKKEBIL, v. (-len), eene vlugge, levendige meid;
(gemeenz.) nufje, wijsneusje.
KLIKKEN, (klikte, heeft geklikt), klappen, over-,
aanbrengen, verklikken : er is geklikt, anders kondt
gfj het niet weten; — genoeg, voldoende zijn: het klikt
er niet aan, het kan er niet bijkomen; honderd gulden klikt er niet aan, honderd gulden is verre van
voldoende.
KLIKKER, m., KLIKSTER, v. (-s), over-, aanbrenger,
over-, aanbrengster; praatjesmaker, .praatjesmaak,
ster; verklikker, verklikster.
KLIKKLAKKEN, (klikklakte, heeft geklikklakt),
klinken, schetteren, weerklinken (van elkander
ontmoetende zwaarden enz.).
KLIKSPAAN, m. (...spanen), klapspaan, molenklepper; — m. en v. klikker, klikster.
KLIKSPILLEN, (klikspilde, heeft geklikspild), leegloopen, lanterfanten.
KLIM, o. klimop.
KLIM, m. hoogte, steilte: dat is een heele klim;
richting eener stof, wier bloemen haar natuurlijken
stand hebben, het tegenovergestelde van va/, wanneer de bloemen het onderst boven staan.
KLIMAAT, o. (...maten), luchtsgesteldheid, de
natuurlijke gesteldheid van de lucht en het weder,
in het bijzonder de warmtegraad, naar den gewonen
toestand en de meest voorkomende veranderingen.
van den dampkring beschouwd: een zacht, een guur
klimaat; zij kan aan dit vochtige klimaat maar niet
wennen; vastelandsklimaat, zeek,limaat.
KLIMAATGORDEL, m. (-s), luchtstreek, zone: met
betrekking tot den. stand der sort heeft men de aarde
verdeeld in vhf klimaatgordels, ...SCHIETER, m. (-s),
(Ned. Ind.) een lang levend Europeaan in Oost-Indi.
KLIMATOLOGIE, v. leer der warmte in den damp-

kring en op de oppervlakte der aarde.
KLIMBOON, v. (-en), snijboon; ...ERWT, v. (-en),
m. (-en). harde ijp.
die tegen rijs opklimt;
KLIMIJZER, o. (-s), klauterijzer; ...MAST, m. (-en),
klautermast.
KLIMMEN, (klom, heeft en is geklommen), zich

met handen en voeten vastklemmende de hoogte
in gaan, zich opwerken, opklauteren: in een boon
klimmen; in den mast klimmen; zich tegen een hoogte
opwerken, langs eene belling naar boven gaan: de
trap opklimmen, naar den top van eenen berg klimmen; st)jgen, rijzen: de zoo lilait eon den hein.el;
(,prw.) wie hoog kl lint, colt luau; gebed klimt ten

hemel,

KLIMMERBLAD, KLIMMERKRUID, o. klimop.
KLIMOP, o. voor het loof, m. voor den boom;
(plantk.) een heester, die zich door middel van
wortelvezels aan de omringende voorwerpen hecht,
ook boomveil, eiloof en ifte, en oudtijds ook klimmerblad, klimmerkruid, angelklim, wederwind enz. geheeten.
KLIMOPACHTIGEN, m. my. een plantenfamilie,
waarvan slechts eene soort (klimop) in ons land
voorkomt (araliaceeen).
KLIMOPKRANS, m. (-en), ...KROON, v. (...kronen),
krans van klimopbladeren : een Bacchusbeeld met
een klimopkrans om het hoofd.
KLIMPLANT, v. klimop; ...POOT, m. (-en), ...VOET,

m. (-en), (nat. hist.) vogelpoot, waarvan twee teenen
naar voren en twee naar achteren staan; ...ROOS,
v. (...rozen), soort van roos, die tegen een leiwerk
of muur kan worden opgeleid.
KLIMSTAG, o. (-en), (zeew.) touw onder aan den
boegspriet tot behulp der matrozen, die aan het
blind of het bramzeil iets te doen hebben.
KLIMVOGELS, m. mv. zekere orde van vogels,
waartoe die soorten behooren, welke zoogenaamde ,

(scansores).
KLING, v. (-en), lemmet, blank (van een zwaard),_
de kling van een bajonet, het voorste, scherp toeloo-

pende gedeelte; iem. voor de kling dagen, tot een
tweegevecht uitdagen; (oorl.) over de kling jagen,
over de kling doen of laten springen, vermoorden, gees
kwartier geven.
KLING, v. (-en), (dicht.) heuvel, inz. niet begroeide-

heuvel, dor duin.
KLINGE, v. (plantk.) (gew.) kleefkruid.
KLINGELBUIL, m. (-en), armzakje met schelletje ,
(in de kerken).
KLINGELING, tw. klanknabootsing van het schellen enz.
KUNGEN, (klong, heeft geklongen), (veroud.). Zie-

KLINKEN.
KLINGMAKER, m. (-s), zwaardveger; ...SLAG, m. .
(-en), slag met de kling, met het blank der sabel.
KLINK, m. (-en), klinkende slag; oorveeg: inn. een

/clink in 't gezicht gecen.
KLINK. v. (-en), vallend sluitijzer (aan eene deur):
de dear in de klink sluiten, zetten; de deur is op de
klink,, het driehoekige stuk aan den enkel eener
kous, soms ook wel van eene andere kleur; reet,
scheur; dat is eene leelijke /clink in uwe jas; (scheepst.)
eene soort van beugel ; kort, zeer dik stuk ijzer, dat
een schip op het laatste oogenblik schoort, voor
het van de helling gelaten wordt; (fig.) kontant
geld; het schaamdeel eener koe.
KLINKAARD. m. (-s), platboomd kustvaartuig in
gebruik op de Baitische zee; klinker (zekere gebakken steen).
KLINKBLOK. o. (-ken), blok, dat tot onderlegger
wordt gebruikt bij het klinken (bij timmerl. enz.);
...BOUT, m. (-en), (,med.) bout, waarvan de uiteinden worden omgeklonken; bout met een kop (klinkPop), waaraan door hameren aan het andere einde

een sluitkop wordt aangebracht; (scheepsb.) inlaat-

klimvoetnhb
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KLINKBOUTIJZ ER.

KLIT WORTELOLIE.

stuk, spil; ...BOUTIJZER, o. de beste qualiteit
welijzer.
KLINKDEUR, v. (-en), poortdeurtje, valdeurtje.
KLINKDICHT,
o. (-en), een soort van dichtstukje van vier coupletten (tw,ee van vier en twee
van drie regels ieder), sonnet.
KLINKEN, (klonk, heeft en is geklonken), een schel
of hard geluid geven, een harden klank geven, weergalmen, luiden: zijne stem klinkt fielder, luid, over

KLIP, v. (-pen), eene steile, harde rots, inz. wanneer de kruin veel gespletene en verdeelde punten

alles heen; die gulden klinkt valsch; met de glazen
klinken, met iem. klinken, op zijne gezondheid drinker', kom, laten wij eens klinken ! klinkende munt,
kontant geld; iem met klinkende woorden overhalen,
hem omkoopen; mine ooren hebben geklonken, getuit,

geruischt, men heeft ergens van mij gesproken;
—datklinktongelo felijk,
is haast niet te gelooven;
dat zal u vreemd in de ooren klinken, dat zal u vreemd
voorkomen; dat klinkt heel anders dan wat hi vroeger zeide; —
door kloppen vastslaan; het einde van een bout
door hameren tot een kop vormen: eenen spiker
klinken; de stoomketels worden geklonken. de verschillende deelen aan elkaar bevestigd door klinkbouten;
vastleggen in lood of soldeersel: ijzeren staven in
steenen klinken; vastklinken, vastsmeden, ketenen:
Prometheus werd aan een rots geklonken; (fig.) in
orde brengen, schikken: de zaak, het huwelijk is geklonken. BLINKING, v. het klinken.
KLINKER, m. (-s), die klinkt; (mets.) hard gebakken
steen, inz. tot bestraten gebezigd; (taalk.) een ondeelbare gelijkmatige klank, vocaal, klinkletter; uitklinker, omroeper; — een Noordsch vaartuig, klinkaard.
KLINKERD, m. (-s), (dicht.) klinkdicht; klinkaard,
zie aldaar.
KLINKERPAD, o. (-en), een voetpad van op hun
kant gezette klinkers langs de huizen enz. ; ...PUIN,
o. puin van klinkers; ...STEEN, m. (-en), klinker:
zoo hard als een klinkersteen, zeer hard; ...WEG, m.
(-en). een straat- of rijweg van op hun kant gezette
klinkers.
KLINKET, o. (-ten), klein deurtje in een groote deur
(b. v. een schuurdeur) aangebracht ; (vest.) valdeurtje;
kleine deur in eene stadspoort; (sprw.) hij is achter
het klinket (of de tuindeur) opgekweekt, zijne opvoeding
is verwaarloosd.
KLINKGAT, o. (-en), gat voor de klinkbouten;
...HAMER, m. (-5), een soort van lichten bankhamer; ...INRICHTING, v. (-en), om ijzeren platen
aan elkaar te klinken: hydraulische klinkinrichting,
in eene fabriek van stoomketels.
KLINKKLAAR, bn. volkomen zuiver, louter: het is
in de klinkklare boter gebakken; (fig.) dat is klinkklare
onzin.
KLINKKLANK, m. klatergoud, Lyonsch goud, ver-

heeft, zoowel op het land als, en wel voornamelijk,
in de zee : blinde (onzichtbare) klip; wakende (zichtbare) klip; (fig.) hinderpaal, beletsel, oorzaak van
verderf: hij zal moeite hebben die klip te boven te komen;
op die klip is hij gestrand; tusschen de klippen doorzeilen, het gevaar, de moeilijkheden vermijden; tegen
alle klippen liegen, tegen klippen en bergen op liegen,

onbeschaamd liegen.
KLIP, v. (-pen), vogelslag, knip.
KLIPACHTIG, bn. (-er, -st), als eene klip, met klippen bezet.
KLIPBAKEN, o. (-5), baken, dat de klippen aanwijst;
...DAS, m. (-sen), zeker zoogdier, niet grooter dan
een konijn, langen tijd tot de knaagdieren, doch nu
tot de dikhuidige zoogdieren gerekend (hyrax capensis); ...GEIT, v. (-en), wilde geit, gems; ...KOP, m.
(-pen), steenraaf, Alpenraaf; v. (...muizen),
die in SiberiG in rotsspleten woont (mus saxatilis).
KLIPPER. m. (-s), of —SCHIP, o. (...schepen), eene
soort van zeer lang, smal schip, met scherpen boeg,
vlug besneden on bekend als goed zeiler. Als voorvoegsel bij andere scheepsnamen wordt klipper gebruikt, om de snelheid van zeilen aan to duiden,
bijv. klipperbark, klipperbrik.
KLIPPERTANDEN, (klippertandde, heeft geklippertand). Zie KLAPPERTANDEN.
KLIPPIG, bn. (-er, -st), vol klippen en rotsen: klippig
rif ; klippige zee.
KLIPVISCH, m. (...visschen), eene groep van zeevisschen, die alle in de tropische zeeen leven, meerendeels zeer fraai gekleurd, on tot de orde der stekelvinnigen behoorende (chaetodon); — gezouten en gedroogde kabeljauw.
KLIPZOUT, o. steenzout.
KLIS, v. (-sen), een verwarde knoop : een klis haar;
(plantk.) driedeelig tandzaad (bidens tripartitus);
klit, zie aldaar, iste art.
KLISKLAS, o. eene smalle kant, die dikwijls tot
sieraad dient tusschen twee strooken doek.
KLISKLESOOR, m. (-en), (mets.) een halve metselsteen met de geheele
KLISKOP, m. (-pen), kop van eene klis.
KLISKRUID, KLISSEKRUID, o. klisplant.
KLISSEN, (kliste, is geklist), in de war zetten, in
de war zijn: geklist garen; geklist haar; — vesthechten, omvlechten, vangen.
KLISTEER, v. (-en), middel om iets door den anus
in de darmen to brengen; darmspoeling, lavement,
cly sma: een klisteer zetten.
KLISTEERDER, m., KLISTEERSTER, v. (-s), lave-

maar onjuiste denkbeelden.
KLINKKOP, m. (-pen), kop, die reeds aan de klinkbouten aanwezig is in tegenst. met sluitkop).
KLINKLETTER, v. (-5), klinker.
KLINKNAAD, m. (...naden), verbinding van twee
platen ijzer, die een weinig over elkaar geschoven
en daarna vastgeklonken zijn; ...NAGEL, m. (-5),
klinkbout; ...NAGELTJE, o. (-s); ...PLAAT, v. (...pla-

mentzetter, lavementzetster.
KLISTEEREN, (klisteerde, heeft geklisteerd), een
lavement toedienen of zetten, inspuiten.
KLISTEERPOMP, v. (-en), ...SPUIT, v. (-en), waarmee de klisteer in den endeldarm wordt gevoerd.
KLISTER, v. (-s), bijbol, bolknop.
KLIT, v. (-ten), KLITTE, v. (-n), (plantk.) een plantengeslacht, tot de familie der samengesteldbloemigen behoorende, waarvan drie soorten in Nederland
in 't wild gevonden worden (lappa); (sprw.) Jiff hangt
aan als eene klit, men weet niet van hem at to komen.
KLIT, v. klis, verwarde knoop: het garen is (zit)

ten), die tot onderlegger wordt gebruikt bij het
klinken; ...RING, m. (-en), platte ring die vOOr het
klinken om den bout wordt gelegd; ...SPIJKER,
m. (-5), klinknagel.
KL1NKSTEEK, m. (...steken), breisteek voor de
klink.
KLINKSTEEN, m. (-en), als voorwerpsn.. v. als stofn.:
phonoliet, zekere delfstof.
KLINKWERK, o. werk, waarbij de sluiting door
een klink plaats heeft; geklonken werk; ineengelascht stuk houtwerk; (ook) geklonken ijzer;
...WERKTUIG, o. (-en), machine om ijzeren platen
samen to klinken.

KLITGRAS, KLITTENGRAS, e. eene soort van
kruid, kleefgras.
KLITS, v. (-en), teef, wijfje van den hond; (fig.)
ontuchtig vrouwspersoon; een heete klis, een manziek meisje.
KLITS, KLITS KLETS, KLITS KLATS, tw. om
een klappend geluid aan to geven, bijv. van een
zweepslag.
KLITWORTEL, m. (-s), de slijmige eenigszins bittere
wortel van de klit, die in de geneeskunde wordt
gebruikt en o. a. ook wordt aangewend tegen het
uitvallen van het haar; —OLIE, v. zekere haarolie.

guld of verzilverd koperen plaatje, door het pletijzer gedund; valsche diamanten, onechte steenen;

(fig.) overtollige woorden in eene rede, vernuftige

in de klit.
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KLIZEERSCHAAF.

KLIZEERSCHAAF,

v. (...schaven), (timm.) eene

breede boorschaaf.
KLODDE, v. (-n), (Zuidn.) dot, ineengewarde bal
Tan lets: een klodde werk, vlas ; (fig.) in klodden zitten,
in nesten, in moeielijkheden; iem. uit de klodden
helpen.
KLODDER, v. (-s), klonter, klomp, inz. van een
dikke, brijachtige, lillende stof: een klodder stroop;
klodders bloed; (Zuidn.) zoo vet als een klodder, mod-dervet; — borrel, zoopje, slokje.
KLODDEREN, (klodderde, heeft geklodderd), eene
klodder drinken, een zoopje nemen; (gemeenz.) to
diep in het glaasje kijken, zich een roes drinken; —
(gew.) trillen van dikte, van het vet: zfne wangen
,

klodderen; hij is zoo vet, dat hij kloddert.
KLOEF, m. (-en), (Zuidn.) klomp, holsblok; (fig.)

lomp mensch.
KLOEFKAPPER, m. (-s), (Zuidn.) klompennaaker.
KLOEK, v. (-en), klokhen: een kloek met twaalf
kuikens.
KLOEK, bn. bw. (-er, -st), fiksch, stork, gezond,
welgebouwd: de bewoners dezer eilanden zijn kloeke
kerels; een kloek krijgsman, gespierd; een kloek kind,
gezond, blozend; flunk. mannelijk, dapper: hij heeft
zich kloek gehouden; een kloek gedrag; een kloek be.sluit; een kloek antwoord; wijs, schrander: een kloeke
kop; een kloeke huisvrouw is eene kroon. KLOEKE-

LIJK, bw.

KLOEKAARD, m. (-s), vernuftig mensch.
KLOEKEN, (kloekte, heeft gekloekt), (veroud.) moed
geven, aanmoedigen.
KLOEKGEBOUWD, bn. flunk-, forsch-, sterkgebouwd,
een kloeken lichaamsbouw hebbende.
KLOEKHARTIG, bn. bw. (-er, -st), moedig, onversaagd. KLOEKHARTIGHEID, v. mood, onversaagdheld. KLOEKHARTIGLIJK, bw.
KLOEKHEID, v. sterkte, gespierdheid, welgebouwdheid; schranderheid, vernuft; dapperheid.
KLOEKMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), dapper, onversaagd; op onversaagde wijze. KLOEKMOEDIGHEID,
v. KLOEKMOEDIGLIJK, bw.
KLOEKZINNIG, bn. bw. (-er, -st), schrander, vernuftig, verstandig : (statenb.) al wie kloekzinnig is,
handelt met wetenschap; een kloekzinnig mensch ziet
het kwaad. KLOEKZINNIGHEID, v. KLOEKZIN-

NIGLIJK, bw.
KLOEN, o. v. (-en), kluwen : een kloen garen; (geiv.)

een steviye, dikke kloen, een stevige, dikke meld.
KLOEN. v. Zie KLUUN.
KLOET, m. (-en), kalkstok, kalkklopper ; schippersboom; (sprw.) er is klei aan den kloet, het spookt
er, daar hapert lets, (ook) daar zit veel geld; (fig.)
hand, knuist; (zegsw.) overal zajnen kloet inslaan,
overal in meepraten; lomperd : een kloet van een kerel.
KLOETEN, (kloette, heeft gekloet), (zeew.) boomen,
met een kloet een vaartuig voortduwen.
KLOETER, m. (-s), (zeew.) die een vaartuig met

eenen boom voortduwt.
KLOETSTOK. m. (-ken), kloet.
KLOK, tw nabootsing van het geluid, dat men
hoort, wanneer men eene met doze of gene vloeistof gevulde flesch laat leegloopen; ook nabootsing
van het geluid, dat de klok aat hooren; enz.
KLOK, m. teug, slok : een klok bier; keelgeiuid, bij
het drinken uit eene voile ilesch b. v., enz.
KLOK, v. (-ken), klokhen, ook kloek geheeten.
KLOK, v. (-ken), een hol, metalen voorwerp, in
de gedaante van een stomper, beneden naar buiten
gebogen kegel, van een klepel voorzien, die wanneer de klok bewogen wordt, tegen den boord er
van slaat en een geluid voortbrengt: eene
gieten,
deepen, luiden: (zegsw.) iets win de greek klok hartalom bekend maken; h heeft de klok hooren
. yen.
!uien, moor u. eq niet waar de k7,2),7 hangt, zie klepel;
Its lainkt (Os eeize klok, er is niLts op hem aan to
tnerken; een h7Hs, (lot klinkt all ewe kink, dat in alle
opzichten voortretielijk is; eerie L.1 ,)k e_psteken, uit
1,11e illacht schreeilwon: — uurwerk. in een chiarvoor

KLOKKENSPIJS.
vervaardigde kast), pendule: eene staande klok; op
de klok kfjken, naar het uurwerk zien; de klok staat
stil, loopt voor, achter; de klok opwinden, gel& setten;
de klok gaat, slaat, west zes uur; (zegsw.) liff is een
man van de klok, hij doet alles op gezetten tijd; ik
weet wel, wat de klok slaat,
waarover gesproken
wordt, wat er aan de hand is; hier in huis gaat
alles op de klok af, geschiedt alles op tijd, in stipte

orde; —
verschillende min of moor klokvormige voorwerpen: glazers stulp: de klok eener luchtpomp, recipient,
de stulp, waaronder de lucht verwijderd wordt; stolp
om het vuur to dekken; oorhanger; (apoth.) helmdeksel; (wapenk.) eene klok op een blauw veld; (plantk.)
kelk eener bloom. KLOKJE, o. (-s), kleine klok (in
alle beteekenissen).
KLOKBERG, m. (-en), berg, waarvan de top klokvormig is; ...BLOEM, v. (-en), (plantk.) bloom met
klokvormige bloemkroon; klokje; ...BLOEMACHTIGEN, v. mv. klokjesachtigen.
KLOKBLOEMIG, bn. met klokvormige bloemkroon:
klokbloemige planten.
KLOKDIERTJE, o. (-s), (nat. hist.) een geslacht van
infusorien. waartoe o. a. behooren: het vertakte klokdiertje, het afgietseldiertje.
KLOKER, m. (-s), pijpuithalertje.
KLOKGEBROM, o. het dof of zwaar gegaim eener
klok: ...GELUI, o. het luiden van eene klok.
KLOKHAMER, m. (-5), eene snort van grooten smidshamer.
KLOKHEN, v. (-nen), kip, hen, die eieren broedt,
hen, die kiekens heeft; klokhen met de kiekens, een
der namen van het zevengesternte.
KLOKHUIS, o. (...huizen), huisje. waarin (op eenen
toren) de klok hangt; zaadhuisje van appels en
peren; zaadhuisje (in bloemen); overblijfsel van
tabak in eene gestopte pijp.
KLOKJE, o. (-s), zeker plantengeslacht met klokvormige bloemkroon, behoorende tot de familie der
klokjesachtigen (campanula).
KLOKJES, o. my. oorsieraad der vrouwen.
KLOKJESACHTIGEN, v. my. plantenfamilie met

klokvormige bloemen.
KLOKJESBLOEM, v. (-en), klokbloem.

KLOKJES-GENTIAAN, v. (plantk.) eene soort van
gentiaan met klok-trechtervormige, donkerblauwe
bloemen, die in vochtige heide- en veenstreken groeit.
KLOKJESKRUID, o. Zie KLOKJE.
KLOKKEBALK, m. (-en), balk, waaraan de klok
hangt; ...BEIEN, v. my. (plantk.) een der volksnamen van de blauwe boschbessen; ...BOEI, v. (-em,
boei met een luidenden klepel ter waarschuwing bij
mist; ...GALG, v. (-en), houten toestel, waarin de
torenklok hangt; ...KAST, v. (-en), kast om eene
ouderwetsche hangklok of eene staande klok;
...LUIDER, m. (-s). klokluider.
KLOKKEN, (klokte, heeft geklokt), zeker geluid
maken met de keel (als de hennen; ook onder het
drinken; of geluid van eene flesch, waaruit men
schenkt), (fig.) veel drinken: hij was weder aan het
klokken.

KLOKKENGELUI, o. het luiden der klokken; ...GIETEN, o. het gieten van klokken; ...GIETER, m. (-s),
die klokken giet; ...GIETERIJ, v. (-en), plaats,
fabriek, waar klokken worden gegoten.
KLOKKENIST, m. (-en), die het klokkenspel bespeelt of bedient.
KLOKKENMAAT, v. eene maat der klokkengieters ;
...MAKER, m. (-s), die klokken maakt of repareert,
uurwerk-, horlogemaker; ...METAAL, o. klokken.
spijs; ...SPEL, o. (-len), carillon, muziek, die wordt
voortgebracht door het op een of andere wijze aanslaan van volgens de toonschaal zuiver gesteinde
klokken; — (plantk..) Haarleinsch klokkenspel, knoldragende steenbreek; ...SPELER, m. (-s). klokkenist.
KLOKKENSPIJS, ...SPIJZE, KLOKSPITS, v. rne-

taal. tot klokken2;ieten geschikt. bestaande uit 75
tot So deelen koi,r en 25 tot 20 deelen tin.

KLOKKEREEP.

KLOOSTERGAREN.

KLOKKEREEP, m. (-en), touw, waaraan de kiok
hangt; ...STOEL, m. (-en), klokkegalg; ...TOREN,
m. (-s), toren met een of meer klokken; ...TOUW,
o. (-en), touw, waaraan men trekt, om de kiok te
luiden; ...ZEEL, o. (-en), klokkereep.
KLOKKLEPEL, m. (-s), klepei in eene kiok; ...LUIDER, m. (-s), persoon, die met het luiden der kiok
is belast; ...METAAL, o. klokkenspijs;
(-en), (naaist.) eene wijde, klokvormige naouw; ...OPHALER, m. (-s), ...OPWINDER, m. (-s), persoon, die
zorgt voor het opwinden eener kiok; ...POLIEP, v.
(-en), (nat. hist.) zeker poliepengeslacht. zoo geheeten naar de kiok- of bekervormige uitspruitsels
(campanularia); ...BEEP, m. (-en). klokkereep; (fig.)
lets aan de klokreep hangen, het algemeen ruchtbaar
waken; ...ROK, m. (-ken), (naaist.) klokvormige rok ;
...SEIN, o. (-en), sein eener electrische kiok, welke
de komst van een naderenden trein aankondigt.
KLOKSKENS, o. my. (plantk.) spade klokskens, klokjes-gentiaan.
KLOKSLAG. m. (-en). het slaan van de klok: op
of met kloks7 ag van drie s , te drie uren precies; (muz.)
een klokaciitige toon, die op de viool wordt voortgebracht, door eene losse, lake snaar zuiver aan te
strijken en de in trilling gebrachte naastliggende
snaar even met den vingertop aan to rakes.
KLOKSPIJS. v. klokkenspijs; — spijs, die men maar
to klokken, to slikken. niet to kauwen heeft; (fig.)
dot is klokspijs voor hem. dat valt hem zeer gemakkelijk, dat weet hij al lang; geliefkoosde spijs,
lekkernij; dat gaat er in als klokspb's; dat smaakt

een klomp; aardkluit; geronnen stukje in bloed on
andere niet zeer dikke vloeistoffen : de stiffsel, de
pap is vol klonter; eene klont boter, suiker; (gen.)
zog-, melkklonters (in vrouwenborsten).
KLONTER, m. (-5), stuk gestold yocht: de melk

cols klokspijs.
KLOKTOUW, o. (-en), klokketouw.
KLOKVORMIG, bn. den vorm eener kiok hebbende ;

iclokvormige bloemen.
KLOKWINDE, v. (plantk.) haagwinde; ...ZEEL, o.
(-en), klokkezeel; ...ZWENGEL, m. (-s), waaraan het
touw is verbonden, om de kink te luiden.
KLOMMER, m. (-s), (w. g.), uitvlucht, leugen.
KLOMP, m. (-en), vormlooze massa, stuk, kluit,
blok; een klomp aarde, suiker, lood enz.
KLOMP, m. (-en), holsblok, houten schoen: op
klompen loopen; een man op klompen; (sprw.) met de
klompen op het ijs komen, lets onvoorzichtig aanvaarden; met de klompen van het ifs blijven, zich met
lets niet inlaten. KLOAIPJE, o. (-s), kleine klomp;
klontje.
KLOMPACHTIG, bn. (-er, -st), naar klompen gelijkende, klompig.
KLOMPENBAL, KLOMPJESBAL, o. (-s), bal, waar
lieden met klompen komen, bal voor de geringere
volksklasse; ...DANS, m. (-en).
KLOMPENKAPPER, m. (-s), (gew.) klompenmaker;
...MAKER, m. (-s), die klompen maakt; hij slacht
rde klompenmakers, gezegd tot iem., die met zijn rug
naar 't licht zit; ...ASAKERIJ, v. het maken van
klompen; (nay. -en) plaats, waar klompen gemaakt
worden; ...MARKT, v. (sprw.)
komt op de klompenmarkt, van een meisje, dat de dertig nadert; ...WINKEL, m. (-s), waar men klompen verkoopt.
KLOMPIG, bn. (-er, -st), klonterig.
KLOMPKOUSEN, v. my. zeer grove kousen; ...NEUS,
m. en v. (...neuzen), iem. die een grooten, dikken
neus heeft; ...VISCH, m. (...visschen), (nat. hist.)
maanvisch: een zonderling gevormde, beenige visch
met saamgegroeide kaken, die o. a. in den Atlantischen Oceaan en de Middellandsche Zee voorkomt
(orthagoriscus mola); ...VOET, m. (-en), een voet, die
em zijne lengte-as is gedraaid.
KLOMPVORMIG, bn. in den vorm van een klomp;
klompachtig.
KLOMPVRUCHT, v. (-en), sanaengestelde vrucht;
...ZAK, m. klappen, slaag, ransel: tem. klompzak

geven.
KLONGEL, v. (-s). Zie KLUNGEL.
KLONGELEN, (klongelde, heeft geklongeld). Zie
XLUNGELEN.
KLONT, v. (-en), een vormloos stuk, kleiner dan
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vervalt in klonters; eenen klonter slUm iitspuwen; een
klonter bloed.
KLONTERACHTIG, bn. (-er, -st), klonterig.
KLONTEREN, (klonterde, is geklonterd), tot klontors worden, in klonters vallen; stremmen, verdikken. KLONTERING, v. het klonteren.
KLONTERIG, bn. (-er, -st), met klonters : de pap is

klonterig.
KLONTIG, bn. (-er, -st), vol klonten.
KLONTJE, o. (-s), kleine klonter of klont: een klontje
suiker; (sprw.) dat is een klontje boter uit zijne pap,
dat kost hem een deel van zijn fortuin; kandij;
(sprw.) zoo klaar ale een klontje, volkomen duidelijk,
voor ieder begrijpelijk; roor geen honderd pond klontjes,
voor nog zoo veel niet.
KLONTJESGRUIS. o. kandijgruis; ...POT, no (-ten),
kandijpot; ...TANG, v. (-en), kandijschaar, om de
stukjes kandij kleiner to maken.
KLOOF, KLOVE, v. (kloven), spleet, scheiding, gaping, barst; (in bergen of rotsen) er is een diepe kloof
in deze rots; in de huid) zyn vel is vol kloven; kloven
in de lippen, in de handen; — (fig.) gaping, verwijdering, afstand : dit maakte eene groote klove tusschen
hen, bracht verwijaering tusschen hen teweeg, deed
een breuk tusschen hen ontstaan; de klore tusschen

deze beide standen der maatschappij wordt steeds dieper ;
een Piece tusschen twee partfjen dempen, ze tot elkaar
brengen; tnsschen hemel en aarde ligt eene groote
More; — (horlogem.) onrustdeksel in een horloge.
KLOOFJE, o. (-s), kleine kloof, spleetje, kerfje; kuiltje
in de kin.
KLOOFBAAR, bn. (-der, -st), vatbaar om gekloofd
to worden.
KLOOFBEITEL, m. (-s), beitel om groote blokken
steen to klooven of to doen splijten; beitel om van
zware staven ijzer stukken of to hakken en deze
to splijten; ...BIJL, v. (-en), groote houthakkersbig; ...HAMER, m. (-s), groote moker; ...HOUT, o.
bout, geschikt om gekloofd to worden.
KLOOFKIN, v. (-nen), gekloofde kin. —, m. en v.
(-nen). die eene gekloofde kin heeft.
KLOOFKRUID, o. (plantk.) eene soort van wilden
mosterd, dienstig tot heeling for huidklooyen (rha-

gadiolus).
KLOOFLIP, v. (-pen), gekloofde lip, hazenlip.
KLOOFMES, o. (-sen), groot mes om to klooven,
kleine bij1; ...STOK, m. (-ken), eene soort van stok
met beitel; diamantklooversstok (waarin de diamant in cement wordt vastgezet).
KLOON, m. (klonen), (Zuidn.) holsblok, klomp.
KLOOSTER, o. (-s), gebouw, verblijf voor nonnen
of monniken (inz. bij Katholieken) : in een (of het)
klooster gaan, der wereld vaarwelzeggen; (sprw.) hij
reist op de kloosters, nergens gaat hij in een logement,
hij slaapt altijd bij zijne vrienden voor niet. KL00STERTJE, o. (-s).
KLOOSTERACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als van een
klooster; op de wijze der kloosters.
KLOOSTERAMBT, o. (-en), bestuur van een klooster;
...BOEKERIJ, v. (-en), bibliotheek van een klooster:
de kloosterboekerY van Egmont; ...BROEDER, m. (-s),
monnik; ...BRoEDERSCHAP, o. (w. g.) het leven,
de hoedanigheid der monniken; — v. vereeniging
der monniken; ..CEL, v. (-len), kloosterkamertje
voor een monnik of eene non; ...DOCHTER, v. (-s),
(w. g.) non; ...DOEK, o. zeer fijn on los linnenweefsel.
KLOOSTEREN, (kloosterde, heeft en is gekloosterd),
in een klooster opsluiten, in een klooster wonen;
(fig.) een afgezonderd (eentonig) leven leiden.KL00STERING, v. het kloosteren.
KLOOSTERGAARDE, v. (-n), kloostertuin; ...GANG.
v. (-en), gang in eon. tlooster; ...GAREN, o. (-s), garen,

KLOOSTERGEBOUW.

, KLOPPEN.

dat in de kloosters is gesponnen; ...GEBOUW, o.
(-en), klooster; ...GELOFTE, v. (-n), inz. de drievoudige gelofte van armoede, zuiverheid (onthouclipg) en gehoorzaamheid, in welker aflegging het
wezen van den kloosterlijken staat gelegen is;
...GEWAAD, o. (...waders), monniken-, nonnenkleeding; ...GEWELF, o. (...welven), kloosterwulf;
...GOED, o. (-eren), kleederen der kloosterlingen;
grond, tot het klooster behoorende; goederen, in
kloosters vervaardigd; ...GROND, m. (-en), tot een
klooster behoorende.
KLOOSTERHOUT, o. (-en), grondbalk, legger, vierkant bezaagde balk, die rechthoekig over de kespen
ligt en dient om deze onderling te verbinden en
tevens de verschuiving der metselwerken te voorkomen; ook zandstrook geheeten.
KLOOSTERJAAR, o. (...jaren), jaar in een klooster
doorgebracht: hij telde twintig kloosterjaren; ...JUFFER, v. (-s), geestelijke zuster, non; (fig.) jonge
dochter met een vroom uiterlijk; ...KAPEL, v. (-len),
...KERK, v. (-en), kapel, kerk in of bij een klooster;
...KNEUHTEN, m. my. (oudt.) krijgslieden, die een
kldoster moesten verdedigen ; ...LATIJN, o. het Latijn
der middeleeuwen, slecht Latijn; ...LEVEN, o. het
leven in een klooster; (fig.) afgezonderd, eenzelvig
leven; ...LIEDEN, m. my. (w. g.), menschen (mannen en vrouwen), tot de kloosters behoorende.
KLOOSTERLIJK, bn. (-er, -st), tot een klooster behoorende, van een klooster; (fig.) stil, eenzaam, afgezonderd, kloosterachtig.
KLOOSTERLING, m. en v. (-en), monnik, non. —E,
v. (-n), non.
KLOOSTERMAAGD. v. (-en), non; ...MAAL, o.
(...malen) eten, maal der kloosterlingen; ...MIS, v.
(-sen), (w. g.) die in een kloosterkerk wordt gehouden; ...MOEDER, v. (-s), (w. g.) abdis, priores, voogdes
in een klooster; ...MONNIK, m. (-en); m.

KLOOTADER, v. (-s, -en),.(gen.)krampader, ...BOOG,
m. (...bogen), (veroud.) boog, waarmede men klooten.
of kogels schiet of werpt; (zeew. veroud.) graadboogKLOOTEN, (klootte, heeft on is gekloot), (gew.),
met den kloot spelen, met ballen rollen; — (Zuidngemeenz.) bedriegen:
zult m# niet klooten.
KLOOTJESVOLK, o. gemeen volk,janhagel,gespuis;(sprw.)
h# behoort bij het klootjesvolk.
KLOOTROND, bn. bolrond.
KLOOTSCH, bn.; klootsche-driehoeksmeting, nu gewoonitjk boldriehoeksmeting of bolvormige-driehoeks
meting (spherische trigonometrie) geheeten.
KLOOTSPEL, o. (-en), zeker balspel.
KLOOTVORMIG, bn. bolrond, spherisch.
KLOOTZAK, m. (-ken), (ontl.) balzak, scrotum.
KLOOVEN, (kloofde, heeft en is gekloofd),klieven,.
doorhouwen, doorhakken : hout klooven; diamanten
klooven; barsten, splijten, zich laten klooven: dit hout
klooft slecht. [In sommige streken hoort men hoist
klieven voor hout klooven.] KLOOVING, v. (-en), het.
klooven.
KLOOVER, m. (-s), die klooft, klieft, hakt; inz. die
diamanten klooft.
KLOP, m. (-pen), slag, klap: eenen klop op de deur
geven; (sprw.) klop krogen, geven, slaag krijgen, geven,
de viand heeft klop gehad, is verslagen geworden;
geslagen teeken op een muntstuk. KLOPJE, o. (-s),
kleine klop of slag.
KLOP, v. (-pen), KLOPJE, o. (-s), (gew.) soort van
geestelijke zuster, die jaarlijks eene som aan de
kerk uitkeert en de gelofte gedaan heeft ongehuwd
te blijven; zij neemt dikwijls het bidden voor afgestorvenen over; (ook) minachtende uitdrukking voor
vrome vrouwen, begijnen, kwezels enz.
KLOPBANK, m. (-en), werkbank in een klopkamer;
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(...muren), muur van een kloostergebouw; hooge

ringm nur om een klooster en de daartoe behoorende
gebouwen; ...NON, v. (-nen).
KLOOSTERORDE, v. (-n), geestelijke orde; ...OVERSTE, m. (-n), overste van een of weer kloosters;
...POORT, v. (-en), hoofdingang van een klooster;
...REGEL, m. (-s), waarnaar de kloosterlingen hebben
to 'even; ...SCHOOL, v. (...scholen), in of bij kloosters opgerichte scholen, waar door kloosterlingen
onderwijs wordt gegeven : de kloosterscholen van
Fulda, St. Gallen enz.; ...STRAF, v. (-fen), die in

kloosters wordt opgelegd; ...TUCHT, v. de strenge
tucht in de kloosters; ...TUIN, m. (-en), tuin, die
binnen den kloostermuur ligt; ...VADER, m. (-s),
(w. g.) prior, abt, voogd in een klooster; ...VERZORGER, m. (-5); ...VOLK, o. bewoners van een
klooster; bedienden eens kloosters; ...VOOGD, m.
(-en), ...VOOGDES, v. (-sen), opzichter, opzichtster
over een klooster, kloostervader, -moeder; ...V00GDIJ, v. (-en) ; ...VOOGDIJSCHAP, v. (-pen); ...VROUIV,
v. (-en), opzichtster. priores eens kloosters; ...WET,
v. (-ten), kloosterre2;e1; ...WEZEN, o. al wat op de
kloosters betrekking heeft.
KLOOSTERWULF, o. (...wulven), (bouwk.) zeker
gewelf, ontstaande door een bijzondere aaneenvoeging van twee tonwulven.
KLOOSTERZANG, m. (-en), die in een klooster wordt
gezongen; ...ZUSTER, v. (-s), die in het klooster het
huiswerk verricht.
KLOOT. In. (-en), massieve bol, kogel: aardkloot,
hemelkoot ; (gew.) een langwerpig ronde bal. die
over den grond wordt gerold; (fig.) de kloot rolt nog,
de zaak is nog niet afgeloopen; (scheepst.) rondo
knop op de toppen der brarnstengen, van schijfgaten
voorzien, waardoor de vlaggelijn geschoren wordt:
kloot ran den voortop, den g rooten top en den kruistop ;
(ontl.) teelbal; (fig.) saaie, ilauwe kerel: een kloot ran
een rent; droogklo,t. KLOOTJE, o. (-s), kleine
sieve) bol.
KLOOTACHTIG, bn. (-er, -st), naar een kloot golijken e.

...GEEST, m. (-en), (bij spiritisme) een geest, die
zijne tegenwoordigheid aankondigt door to kloppen
op tafel, deur, ramen enz.; ...GEESTERIJ, v. (w.g.),
spiritisme; ...HAMER, m. (-s), houten hamer van.
beeldhouwers; (boekb.) zware ijzeren hamer tot het
dun kloppen van boeken; (ook) hamer om de rugzijdo
van een te binden boek rond to kloppen; ...HENGST,
m. (-en), hengst, dien men, door het verbrijzelen
der teelballen met een houten hamer, ongeschikt
maakt tot de voortteling; een niet behoorlijk gesneden hengst; hengst, bij wien beide ballen, of ook
een bal, niet in den balzak hangen, maar in het,
lichaam opgetrokken zijn ; ...HO UT, o. (-en), (boekdr.),
dresseerplank.

KLOPJACHT, v. (-en), groote jacht tot het bijeendrijven en uitroe;en van wild of wilde dieren: klopjacht
houden (op wolven enz.); (ook fig.) algemeene vers.
volging: men hield eene klopjacht op de Jezufeten,
...JAGER, m. (-s), die het wild bijeen.jaagt; ...KAMER, v. (-5), afdeeling eener loodwitfabriek, waar
de loodoxydeschilfers losgeklopt worden; ...KEVER,.

m. (-5), de gestreepte hout- of boorkever; ...LAAG,
v. (...lagers), de hoeveelheid bladen, die een bookbinder to gelijk klopt; ...PARTIJ, v. (-en), yechtp ar j.o
KLOPPEN,
PPEN, (klopte, heeft geklopt), met korte, snel
op elkaar volgende slagen tegen iets aanslaan, slaan,
tikken: klop maar even op de deur; wie klopt dear ?
het hart, de wonde klopt; (sprw.) aan eene doovemans
deur kloppen, geen gehoor vinden; iem. op de ringers
kloppen, hem zijne verkeerdheden beletten, hem bestraiten; (oak) hem op kleine dieverijen betrappen;
tem. op de beurs kloppen. hem om geld vragen;
(boukdr.) een norm kloppen, gelijk kloppen, opdnt
geen der letters boven of buiten de andere uitsteke;
— met geweld tegen lets slaan : hennep, linnen
kloppen, beuken, om het zacht to maken: de matten,,
kleeren kloppen, om ze van stof to zuiveren; (fig.)
inn. geld nit den zak kloiipe . hem geld afzetten; —
in kleinere stukken slaan : keien, cokes kloppen; —
afranselen, (fig.) overwinnen: iem. kloppen; de vijanden von geklopt; (ook in spelen) hij is geducht geg.) kloppe nd vleesch, lillend; —
klopt gewordca, —
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KLOPPEN.

KLUISTER.

:zeker kaartspel spelen. KLOPPING, v. (-en), het

spel, blijspelletje, waarin de een of andere klucht
wordt behandeld, in tegenst. met het fijnere blijspel: een Platte, een dolle klucht; stomme klucht, pan-

lloppen: klopping van 't hart.
KLOPPER, m. (-s), manspersoon die klopt; deur-

klopper; eene soort van harrier, die aan eene deur
hangt en, opgetild en losgelaten, op een metalen
knop valt; over het algemeen iets, waarmede men
klopt; klomp; (rijsch.) kribbebijter (paard). KLOPPERTJE, o. (-s), kleine klopper; (fig.) het geweten.
KLOPSCHEEN, v. (...schenen), kromme scheen;
(schoenni.) likhout; zakviooltje; m. (-en),
steen, waarop men klopt.
KLOPSTER, v. (-s), zij die klopt.
KLOPTAFEL, v. (-5), klopbank; ...TOR, v. (-ren),
doodkloppertje; zeker insect; ...WATER, o., ...WATERTJE, o. (-5), zeepsop; water, door zeep aan het
schuimen gebracht ; ...ZEE, v. (-en), golven, die tegen
het schip slaan; stortzee.
KLOS, m. (-sen), kort, dik stuk hout, inz. om te
branden : ik, stook geene klossen; (fig.) (gew.) log,
zwaar persoon; lomperd, bal in de beugelbaan ; eene
soort van overschoen, die zijn naam draagt naar
het klossende geluid, dat hij maakt; een houten
rolletje, waarop men garen windt of spint: ern klos
of (gewoonlijk) een klosje garen; (sprw.) vest garen
op zijn Nos hebt)en, veel te.zeggen, aan te merken
hebben; vanhier: een der kleine klossen, waarvan
zich koordedraaiers, kantwerksters enz. bij den
arbeid bedienen; gerand blokje om kant te Timken;
(zeew.) koldergat; (art.) kogelklos; (timm.) houtbeslag; klamp, verschillende stukken hout, dienende
om iets te steunen of vast te zetten; (nat.) een
houten of bordpapieren cilinder, waar omheen spiraalswijze eerst een dikke en vervolgens een dunne
koperdraad wordt gewonden, beide met zijde of
katoen omsponnen: de klos van Ruhmkorff. KLOSJE,
o. (-s), kleine klos, houtje: een klosje garen.
KLOSBAAN, v. (...banen), kolfbaan; ...BEITEL, m.

(-s), schepper, waarmede in de klosbaan de bal wordt
geslagen; ...BEUGEL, m. (-s), ring in de klosbaan;
...ROUT, o. kwastig, dwarsdradig eikenhout, uit
niet gekloofde stammers gezaagd; ...KOKER,m.(-s),
koker, waardoor de klos gaat; ...KOORD, v.gesponnen koord; ...POORT, v. (-en), ...RING, m. (-en),
klosbeugel.
KLOSSEN, (kloste, heeft geklost), op een klos win-

den: kant klossen, koord klossen; spinnen; in de klosbaan spelen; in het gaan een zwaar gedruisch met
de voeten maken, inz. met klompen : hij loopt maar
te klossen, zonder zone voeten op te lichten.
KLOSSENBANK, v. (-en), plaats in eene spinnerij
waarop de klossen staan.
KLOSSPEL, o. het beugelen, het spel in de beugelbaan.
KLOTEREN, (kloterde, heeft gekloterd), (veroud.)
kloppen; (Zuidn.), bezig zijn met eenig werk (vooral
timmermanswerk), dat men slechts half kent; bezig
zijn met moeilijk knutselwerk.
KLOTERSPAAN, o. (...spanen), (Zuidn.) rammelaar;
...WERK, o. (Zuidn.) moeilijk werk.
KLOTS, m. (-en), (houthandel) stukken vierkant
beslagen hout, van 3 tot 8 el lang; — (in het biljartspell hots, stoot: die bal kreeg een klots, anders had
ik hem wel gemaakt. KLOTSJE, o. (-s), kleine bots:
dat klotsje maakt dien bal gemakkelijk.
KLOTSEN, (klotste, heeft geklotst), tegen elkander
botsen, slaan (van de baren) : de golven klotsten tegen
het strand; (ook in het biljartspel) die ballen moesten wel klotsen. KLOTSING, v (-en), het klotsen, geklots.
KLOTTE, v. (-n), (veroud., gew.) stuk : brok : eene
klotte slijk.
KLOVE. Zie SLOOP.
KLOVENIER, KOLVENIER, m. (-s), (oudt.) kolf
drager, schutter; —SDOELEN, m. (-s), vereenigingsplaats der schutters.
KLUCHT, v. (-en), grap, aardigheid : hij heeft al heel
wat kluchten in zijn leven witgehaold; dat is het einde
-van de klucht, van het liedje, zie eincle; — klucht.

tomime.

KLUCHT, v. (-en), stuk, gedeelte van een gekluchten mast, zie geklucht.
KLUCHTEN. Zie KLUFTEN.
KLUCHTIG, bn. bw. (-er, -st), aardig, prettig, koddig; bespottelijk, vreemd, zonderling: een kluchtig
roorval; een kluchtige inval; h keek mfj zoo kluchtig
(vreemd) aan. KLUCHTIGHEID, v. koddigheid;
vreemdheid; zonderlingheid.
KLUCHTMAKER, m. (-s), grappenmaker.
KLUCHTSPEELSTER, v. (-s), ...SPELER, m. (-s),
acteur in het kluchtspel; (fig.) komiek, potsenmaker; (oudt.) schrijver van een kluchtspel of mime.
KLUCHTSPEL, o. (-en), (toon.) een blijspel van koddigen, burlesken inhoud; (oudt.) eene snort van
klein tooneelspel, ineestal kluchtspel, bij de oude
Grieken en Romeinen, waarin de handelingen en
manieren van een of ander bekend persoon. doorg,tans op onkiesche, onzedelijke wijze, werden na-

L;e1,00tst, mime.

KLUCHTSPELDICHTER, m. (-s), ...SCHRIJVER, m.
(-Si, vervaardiger van een kluchtspel.
KLUFT, v. (-en), keep, kloof; buurt, wijk; afhellende schuinte; driehoekige uitlating in de geheele
dikte van een stuk Lout, ter opneming van een
ander stuk; (gew.) eene kudde patrijzen; (veroud.)
staak; afgezonderd of afgescheiden gedeelte van
een geslacht; (veroud.) spelonk, hol.
KLUFTEN, (kluftte, heeft gekluft), (zeew.) eene
kluft in een stuk bout maken.
KLUFTHEER, m. (-en), wijkmeester, ...PREDIKANT, m. (-en), buurtprediker.
KLUFTWERK, o. (scheepsb.) mast, uit verscheidene stukken bestaande.
KLUIF, v. (kluiven), klauw; grijper, vuist; (sprw.)
iem. onder de (in zijn) kluiven krijgen, hem to pakken krijgen; groot been; (fig.) vervelend, praatziek

wijf: dat is eene reeks kluif. KLUIFJE, o. (-s), kluifbeentje: een lekker kluifje.
KLUIF, M. het kluiven: daar zal hij een heelen
kluif aan hebben, heel wat aan to kluiveri, heel wat
aan to doen hebben.
KLUIFBEENTJE, o. (-s), kluifje.
KLUIFFOK, v. (-ken), (scheepst.) een zeil aan den
voormast, de yoorfok; ...BOUT, o. (scheepsb.) een
verlengstuk van den boegspriet.
KLUIFSTER, v. (-s), zij, die kluift.
KLUIN, v. Zie KLUUN.
KLUIS, v. (kluizen), stulp, enge woning; cel;

(bouwk.) verwulfsel van een kelder;(plantk.) onderdeel eener splitvrucht, dat to gelijk met of kort
na het splijten het zaad uitwerpt bij geraniums en
pelargoniums; (scheepsb.) een looden of gegoten
ijzeren koker in de kluisgaten voor aan het schip,
waardoor men de ankertouwen viert.
KLUISBAND, m. (-en), (scheepsb.) een band tusschen
het eerste en het tweeds dek, eenige duimen onder

de kluisgaten; ...DEUR, v. (-en), zware ijzeren deur
voor een gemetseld gewelf, dat als brandkast dienst
doet; ...GAT, o. (-en), (scheepsb.) opening, aan weerszijden van den voorsteven van een schip, bestemd
om er het ankertouw of den ketting door to laten

vieren, als het schip voor anker ligt; ...HOUT, o.
(-en), kluisplaat; ...HOUTJE, o. (-5), (scheepst.) prop;
...KLEP, rn. (-pen), om de kluisgaten of to sluiten;
...KUSSEN, o. (-5), (scheepsb.) voering der kluisgaten
om het afslijten der touwen tegen te gaan; ...PLAAT,
v. (...platen), breede, zware rechtopstaande stukken
hout in den voorboeg, waarin de kluisgaten uitgekapt zijn; v. (-pen), (scheepst.) prop met
poortlaken bekleed; ...ROL, v. (-len).
KLUISTER, v. (-s), boei, hand-, voetketen: iem. in

de kluisters slaan; de kluisters aanleggen; (fig.) een
sterke macht, die iem. als gevangen houdt: de kluistees afschudden, zich van de dwingelandij bevrijden.

KLUISTEREN.

KNAGE N.

KLUISTEREN, (kluisterde, heeft gekluisterd), boeien.,
in kluisters slaan; (ook fig.) hare bekoorlijkheden
kluisterden (boeiden) hem; het hart van iem. kluisteren (winnen); men Neer aan zijnen mond als gekluisterd (van een welsprekend redenaar).KLUISTERING,
v. het kluisteren; het aanleggen der boeien.
KLUISZAK, m. (-ken), (zeew.) met werk gevulde
zak, van zeildoek, dien men in de kluisgaten stopt,
om het indringen van het water te beletten.
KLUIT, v. (-en), een onregelmatig stuk aarde, klei
enz.: eene kluit aarde; met de egge worden de kluiten
op het land fijngemaakt; eene soort van onregelmatig gevormde turf: wjj stoken kluiten; brok, klomp:
eene kluit boter; (fig.) dat zal een heele kluit geld kosten,
heel veel; (sprw.) hij is flunk uit de kluiten gegroeid,
gewassen, is Oink opgegroeid; op de kluiten kom ,n,
rijk worden. KLUITJE, o. (-s), kleine kluit, klompje;
(sprw.) iem. met een kluitje in 't riet sturen, iem. een
kleine gunst bewijzen, om maar van hem of te komen; wie een kluitje heeft, heeft er graag een turfje bfj,
elkeen tracht het weinige, dat hij heeft, te vermeerderen.
KLUIT, m. (-en), blauwvoetige strandruiter, sabelbek: een strandvogel, tot de orde der loopvogels
behoorende, met langen, opwaarts gebogen snavel

len aan nietigheden; nietig en slecht werk verrichten.
KLUNGELWERK, 0. slechte, nietige arbeid, broddelwerk.
KLUPPEL, m. (-s, -en), -knuppel; korte, dikke stok;
talhout; (wapenk.) boomtronk met knoesten of takken; (gew.) buurtbriefje, zie aldaar.
KLUPPELEN, (kluppelde, heeft gekiuppeld), afranselen, doodslaan met een stok of knuppel; de kat
kluppelen, zeker meer en meer verouderend spel,
waarbij met kluppels zoo lang naar eene opgehangene ton wordt geworpen, waarin eene kat is gesloten, tot een der bodems verbrijzeld is en het van
angst half doode en razende dier zich alsdan in
allerijl wegpakt; koek kluppelen, een koek met een
kluppel trachten door te slaan (zeker kermisvermaak); (gew.) plaatsen kluppelen of verkluppelen,
plaatsen in de kerk verpachten.
KLUPPELKOEK, m. (-en), als voorwerpsn., v. alsstofn. langwerpige, smalle kook; ...SPEL, o. (-len),
knipperspel, zie aldaar; ...VERS, o. (...verzen),versregel, die hetzelfde eindrijm heeft als de voorgaande.
KLUTS, v. zin, begrip; de kluts kwfjt zfjn of verloren hebben, het spoor bijster zijn, niet meer weten
wat men doet.
KLUTS, v. (-en), (gew.) vrachtje, dat in een zak
wordt gedragen: eene Nuts aardappelen; eene kluts
peren; hoop: wet geeft gij voor de geheele kluts?
KLUTSEI, o. (-eren), geklopt ei.
KLUTSEN, (klutste, heeft geklutst), slaan, kloppen
(eieren, zeepsop enz.).
KLUUN, v. rechtop te veld staande natte turf.
KLUUN. o. eene soort van bier (in Groningen).
KLUWEN, o. (-5), opgewonden bol (van garen, bindtouw enz.): een kluwen katoen; het zit alles in e'en
kluwen (of kloen); (fig.) hoe zal dat kluwen (die verwarde* zaak) nog afloopen? (plantk.) een meest zijstandige ophooping van zittende en kortgesteelde
bloemen. KLUAVENTJE, o. (-s), klein kluwen: yea
kluwentje (dotje) garen.
KLUWENEN, (kluwende, heeft gekluwend), tot een
kluwen winden.
KLUWENWINDER. m. (-s), die tot kluwen windt;
(ook) een werktuig voor 't kluwenen; ...WINDSTER, v. (-s).
KNAAGDIER, o. (-en), een dier met twee paar lange,
beitelvormige, zeer scherpe snijtanden, .dat tot een
afzonderlijke orde (de knaagdieren, rodentia) der zoogdieren behoort.
KNAAGSTER, v. (-s), zij, die knaagt.
KNAAP, m. (knapen), jongen, gewoonlijk tot aan
den jongelingsleeftijd: knapen en meisjes, ook van
jongelieden en manners. knecht: dat is een brave
knaap, kerel; een lustige knaap, een schalk; zulke
meester, zulke knaap, zoo heer. zoo knecht; (oudt.)
schildknaap. wapendrager; — spiegel-, naehttafeltje;
stommeknecht; houten ezel: met een diepen zucht
king Ifeesje den rok over den knaap; eene soort van
hefboom, om de wagens op te lichten, ten einde
de assen met wagensmeer to besmeren; (scheepst.)
klampje, om iets voorloopig vast to spijkeren.
KNAAPJ
E, o. (-s), kleine jongen.
KNAAPJESKRUID. o. Zie STANDELKRUID.
KNAAPSCHAP, o. dienstplicht 1bij eenen ridder);
dienstbaarheid.
KNAAPSPIJKER, na. (-s), klampspijker.
KNABBELAAR, m. (-s), KNABBELAARSTER, v. (-s),
die knabbelt.
KNABBELEN. (knabbelde. heeftgeknabbeldl.knagen
(met kleine beten) : aan een stub ie kaas knabbelen;
(fig.) bet water knabbelt aan den oever. KNABBE.
LING-. v. (-en). het knabbelen. geknabbel.
KNAGEN, (knaagde, heeft geknaagd), langzaarn
knabbelen, afbijt,n, inz. van knaagdieren en laserten: invreten: de ratten knaagden (aan) het bout; de
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(recurvirostra avocetta).
KLUIT, m. (-en), (Zuidn.) een Fransch of Belgisch
koperen muntstuk van 10 centimes.
KLUITACHTIG, bn. (-er, -st), als eene kluit; hobbelig.
KLUITBOOG, m. (...bogen), eene snort van handboog, waarmede kluiten of keien worden geschoten,
klootboog.
KLUITENBREKER, m. (-s), werktuig om (turf-)kluiten stuk to maken; eene zware houten of ijzeren
rol om de kluiten te breken, rolblok; (ook) arbeider,
die dit werk verricht.
KLUITIG, bn. (-er, -st), vol kluiten.
KLUITVOGEL, m. (-5). Zie KLUIT, 2e art.
KLUIVEN, (kloof, heeft gekloven), afknagen: aan
een been kluiven; (fig.) hard of moeilijk werk verrichten: daar is wat aan te kluiven; lade praatjes
vertellen: hfj tat den geheelen avond te kluiven. KLUIVING, v. (-en), het kluiven.
KLUIVER, m. (-s), die kluift of knaagt; (scheepst.)
fok; (fig.) vrek, gierigaard.
KLUIVERBOOM, m. (-en), (scheepst.) naam van het
kluifhout op koopvaardijschepen ; ...L EIDER, m. (-s),
gijn of gevlochten ijzerdraad, om daar langs den
kluiver op te hijschen; m. (-en), eene soort
van beugel.
KLUIZEN, (kluisde, heeft gekluisd), afgezonderd
leven (als een heremiet); (zeew.) klotsen (van het
water tegen de kluisgaten); (fig.) het zal daar Lustig
kluizen, men zal er elkander bij de ooren pakken.
KLUIZENAAR, m. (-s, ...naren). —STER, v. (-s), die
in eene kluis woont; die, lit een beginsel van
godsvrucht. zich van de wereld heeft afgezonderd;
(fig.) die buiten afgezonderd leeft of niet order de
menschen komt.
KLUIZENAARSHUT, v. (-ten), kluizenaarswoning.
KLUIZENAARSKREEFT, m. (-en), (nat. hist.) Bernardskreeft: een kreeftachtig schaaldier, dat zich
meestal in de schelpen van andere dieren ophoudt,
en naarmate het grooter wordt telkens eene grootere
schaal opspoort (pagurus ermita).
KLUIZENAARSLEVEN, o. het leven van een kluizenaar; afgezonderd, eenzaam 'even; ...AVONING, v.
(-en), het verblijf eens kluizenaars.
KLUNDEREN, (klunderde, heeft geklunderd), hol
klinken, van bevloeringen zonder vulling.
KLUNGEL, v. (-5), straatloopster, gemeen vrouwspersoon; vod, lap, lump ; onbeduidend of nietswaardig
voorwerp.
KLUNGELAAR, m. (-s), KLUNGELAARSTER,
(-s), nietige, vadsige arbeider of arbeidster.
KLUNGELEN, (klungelde, heeft geklungeld), zijn
tijd met nietige bezigheden slijten, zijn tijd verbeuzelen; (fig.) net *it geld kluppelen, zijn geld verspil-

muizen ifrbben een gat in de deter gekpaagd; de roest
kna ,,gt het ijzer; (fig.) eene aanhoudende en allengs
toenenien,i, smartelijke on onaangenarne geevaar-

KNECHT.

KNAGEN.
wording veroorzaken : het geweten knaagt aan zone
ziel. KNAGING, v. (-en), het knagen, de knabbeling;
inbijting, invreting; (fig.) de knagingen van het geweten, wroegingen, folteringen.
KNAGEND, bn. knabbelend; (fig.) een knagend geweten; de knagende zorgen.
KNAGER, m. (-s), die knaagt.
KNAK, m. (-ken), breuk; scheur, deuk: de vans
heeft een knak; er is een knak in mijr. hoed; (fig.)
schade, nadeel, vermindering: zOn vernzogen heeft
een geduchten knak gekregen; dit heeft een vreeselifken
knak aan zone gezondheid toegebracht ; geluid, veroorzaakt door het breken van iets: wij hoorden een
harden knak.
KNAK, bn. gestoord, verstoord, boos : h# is er knak
om; zij zijn knak, oneenig.
KNAK, tw. nabootsing van het geluid, dat het
onverwachte, geheel of gedeeltelijk breken van een
hard voorwerp veroorzaakt.
KNAKK EN, (knakte, heeft en is geknakt), het geluid
laten hooren, dat men door knak aanduidt : zone
ringers laten knakken (elders: kraken); met de zingers
knakken; met een knak breken, zonder te scheiden;
een knak krijgen: de wind heeft vele planten geknakt;
de steel der bloem is geknakt; (fig.) nadeel aan iets
toebrengen: zone gezondheid is geknakt; dett boomple
is geknakt, is zijn frissehen wasdom kwijt. KNAKKING, v. (-en), het knakken.
KNAL, m. (-len), stork enkelvoudig geluid, dat
bijv. ontstaat bij het plotseling vrij worden van
saamgeperste lucht of gas: de knal van een gezceer,
dat afgesehoten, wordt.
KNALEFFECT, o. (-en), nietsbeduidende uitwer-

king.
KNALGAS, o. (scheik.) mengsel van waterstof en
zuurstof; ...GOUD, o. zeker goudpoeder, dat bij de
geringste wrijving ontploft; ...POEDER, o. een
mengsel van 3 deelen salpeter. 1 deel koolzure potasch en 1 deel zwavel; ...ZUUR, o. een verbinding
van gelijke hoeveelheden cyan en znurstof.
KNALLEN, (het knalde, heeft geknald), met geweld
losbarsten, ontploffen: dit pistool knalt zwaar; eenen

knal geven : in de verte knalden gezceersehoten.
KNAP, tw. nabootsing van het geluid, dat het
plotseling bersten van een hard voorwerp maakt:

knap ! daar springt het glas.
KNAP, v. (-pen), vlasbraak.
KNAP, m. (-pen), geluid, dat een brekend of knappend voorwerp geeft: de balk gaf een knap.
KNAP, v. (gemeenz.) spijs, eten: wij zijn, aan de
knap; de knap ophebben; (fig.) veel van de knap (van
lekker eten en drinken) houden.
KNAP, bn. bw. (-per, -st), (w. g.) nauw, engsluitend:
die jas zit mO wel wat knap; — welgevormd, welgemaakt: een knap gezicht; een knap meisje; een knappe
man, vrouw; netjes: zij ziet er altijd heel knap nit;
zij is altijci knap gekleed; — bekwaam, geschikt,
vlug: hij is knap in zOn vale; een knappe werkrnan;
iem. te knap of zOn, handiger, vlugger zijn dan hij;
geleerd: de knapste man van het land; toen ik hem
kende, ging hij al voor bijzonder knap door; — zooals
het hoort, braaf, fatsoenlijk: ik heb je altOd voor een
knap man gehouden; dat staat je in 't geheel niet
h•nap; — bw. flunk, in vrij hooge mate: hi). is knap
ziek, heeft knap de koorts; al vroeg in den avond was
hij knap dronken.
KNAPBALLETJE, o.

(-5), knappertje, zie aldaar;

...BUS, v. (-sen), eene soort van schietgeweer.
KNAPHANDIG, bn. bw. (er, -st), —LIJK, bw. vlug,
vaardig, behendig; op vaardige wijze: hij meet er
knaphandig mee om te gaan. KNAPHANDIGHEID, v.
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laten; — behoorlijk, goed: dit heeft ho knapjes gedaanz
tamelijk : 't wordt al knapjes donkey.
KNAPKERS, v. (-en), eene snort van nazomerkers,
met groote, hartvormige vrucht en hard, rood of
geelachtig vleesch (prunus avium duracina); ...KOEK,
m. (-en), als voorwerpsn., v. als stofn.: hard gebakken kook ; (fig.) het ging op als knapkoek, er werd
gretg (van die spijs) gegeten.
KNAPPEN. (knapte, heeft en is geknapt), een knappend geluid maken: het vuur knapt aan den haard;
met den duim en den vinger knappen; met de zweep
knappen; met een knap broken, bersten, splijten,
springen: het pennemes, de schotel is geknapt; ik
hoorde het lampeglas knappen; knappend eten, bijten:
hij zat een beschuitje te knappen; vlas of hennep

Lraken; knaphandig grijpen; met een knap dooden,
to bersten drukken met den nagel van den duim,
knippen : eene leis knappen; (sprw.) een uiltje knappen, een dutje doen.
KNAPPER,

m. (-s), wat knapt; knapkers, knapkoek ;

(fig.) een leugen.
KNAPPERD, m. (-s), knap mensch, meestal in een
eenigszins ongunstigen of minachtenden zin: zoo's

knappend als hij zal dat natuortijk wel weten.
KNAPPEREN, (knapperde. heeft geknapperd), knappen, doen knappen.
KNAPPERS, m. mv. gemeene zee-eik, eene soort
van bruinwier.
KNAPPERTJE, o. (-5), een kleine knapper; inz. een
met licht ontvlainbare stof gevuld papieren balletje,
dat, met kracht op een hard voorwerp geworpen,
een knap geeft.
KNAPTAART, v. (-en), als voorwerpsn., gmv. als
stofn., janhagel, knapkoek ...TAND, m. (-en), (Zuidn.)
(plantk.) leeuwenbek, bietebauw; ...UIL, m. (-en),
bo
(strix aloe()); ...Z AK, m. (-ken), jagerstasch;
bedelzak; (art.) ransel.
KNARPEN, (knarpte, heeft geknarpt), een krakend
of knarsend geluid Timken. b. v. van raderen in het
zail,i; elders ook knoerpen. knirpen of knierpen

ten.
KNARSBEEN, KNARSEBEEN, o. kraakbeen.
KNARSBEENACHTIG, bn. kraakbeenig.
KNARSBEENIG, bn. knarsbeenachtig.
KNARSEN, KNERSEN, (knarste, heeft geknarst),

een scherp malend geluid voortbrengen: op de tanden knarsen, gewoonlijk als teeken van pijn of van
toorn, woede; de deur knarst op hare duimen; de
werktuigen knarsen.
den)knarsen.

KNARSING, v. (-en), het (tan-

R.NERSETANDEN,
(knarseKNARSETANDEN,
tandde, heeft geknarsetand), knarsen met de tanden, van spijt of pijn.
KNASTER, m. (-s), rieten kist of korf, waarin tabak
wordt verzonden; (ook) emballage voor suiker.
KNASTER, v. varinastabak in bladen; fijnste soort
Tan rooktabak, die in knasters verzonden wordt;
(iron.) slechte tabak; (sprw.) dat is andere tabak dan
knaster, dat is iets beters, iets uitmuntends!
KNAUW, m. (-en), beet: de hond heeft hem een leelijken knauw gegeven; (fig.) met den regen heeft mijn
hoed een heelen knauw gehad, veel geleden; grauw,
snauw : ion. met een knauw on een snauw wegsturen.
KNAUWEN, (knauwde, heeft geknauwd), kauwen
om uit to zuigen; knagend kauwen: zoethout knau,-

wen; aan een been knauwen; zone nagels knauwen,
hebt uwen hoed geafbijten; bederven, vernielen:
onder
ducht geknauwd; (fig.) slaan, toetakelen : als
mijne handen komt, zal ik hem knauwen. KNAUWING, v. (-en), het knauwen.
KNAUWER, m. (-s), KNAUWSTER, v. (.$), knab-

KNAPHEID, v. welgemaaktheid, fiksche lichaamsbouw; bekwaamheid, talent, geschiktheid tot eenig

belaar, knabbelaarster; bederver, bederfster.

yak.

geknaagd.

KNAPJES, bw. bekrompen: hfj kan knapjes van
zijn inkomen bestaan, maar even; knapjes toemeten,
zuinig; — net, zindelijk : knapjes voor den dog komen ;
heeft &les knapjes opgegeten, zonder iets over te

hij
werkt met zes knechts; (sprw.) zoo hoer, zoo knecht,
aan de bedienden kent men den meester; had je

KNAUWSEL, o. (-s), wat van een voorwerp is afKNAUWTABAK, v. pruimtabak.
KNECHT, m. (-s, -en), mannelijke bediende:
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me gisteren gehuurd, dan was ik vandaag uw knecht
geweest, tot iem. die ons een dienst vraagt, welken
wt) niet wenschen to verrichten; hij blffft de oude
knecht, gaat niet voor- of achteruit, wordt er niet
beter door; dienaar, inz. in bijbelstijl: Mozes, de
knecht des Heeren; gfj hebt uwen knecht koning gemaakt; slaaf (veroud.) ; — stommeknecht, buffettafeltje; —
(zeew.) eon recht opstaand touw, dicht bij den
mast, tot gebruik der hijschtouwen; soort van
windas op sommige kustvaarders, om zeilen of
goederen uit het ruim to hijschen; een aan weerskanten uitstekend dwarshoutje aan den koker van
den mast, dat gebruikt wordt voor het vastmaken
van touwwerk.
KNECHTELIJK, bn. bw. als, van eenen knecht;
slaafsch, onderworpen, kruipend : knechtelfjk berouw,
leedwezen over de zonde, niet uit Ilefde tot God,
maar alleen uit vrees voor de straf.
KNECHTJE, ...KE, ...KEN, o. (-s), kleine huisbediende; (veroud. gew.) jongen, van kleine kinderen,
in tegenst. met meisje: wanneer eene vrouw een
knechtje gebaard zal hebben (statenb.).
KNECHTJESHUIS, o. (Zuidn.) een huis
of gesticht voor weesjongens.
KNECHTSCH, bn. bw. knechtelijk.
KNECHTSCHAP, o. dienstbaarheid: in knechtschap
leven; tot knechtschap brengen.
KNECHTSDIENST, m. (-en), betrekking van knecht;
dienst, die door een knecht verricht wordt; ...KAMER, v. (-s), ...KAMERTJE, o. (-s), ten gebruike van
den knecht; ...LIVREI, Y. (-en), bijzondere kleeding
van een lakei; ...LOON, m. (-en), loon dat een bediende, een knecht verdient: heel, half knechtsloon
verdienen.
KNECHTSWIJZE, bw. als een knecht; slaafs.
KNEDEN, (kneedde, heeft gekneed), drukkend dooreenmengen of werken: deeg kneden, klei kneden; (fig.)
het lichaam kneden, (kastijden, door overdreven godsdienstijver); (fig.) verteederen, vermurwen: die prediker weet de harten zfiner toehoorders als was te kneden. KNEDING, Y. (-en), het kneden; (fig.) lichaamsk astij ding.
KNEDER, m. (-s), die kneedt.
KNEEDBAAR, bn. (-der, -st), gekneed kunnende
worden; (fig.) handelbaar, buigzaam: een kneedbaar
gemoed. KNEEDBAARHEID, v.
KNEEDKUIL, m. (-en), een kuil, om klei to kneden;
...LOOPS, v. (-en), plaats, waar de pottenbakkersaarde bewaard wordt; ...MACHINE, v. (-s), (bakk.)
machine, om deeg to kneden.
KNEEDSEL, o. (-s), het geknede voorwerp.
KNEEDSTER, v. (-s), zij, die kneedt.
KNEEP, v. (knepen), neep : zij g af hem, eene kneep, overblijvend spoor van knijpen: de knepen staan nog in
mijn arm; (kleermakerst. en naaisterst.) inval van
achteren in een kleed: een role met eene lange kneep;
die jas is te Port van kneep; (fig.) list, booze toeleg;
voelt gij de kneep ?, de list, de boosaardigheid; dat
zijn maar knepen; vat gij de kneep ?; daar zit (hem)
de kneep, daar houdt het hem, daar ligt de ware
reden in : ik heb de kneep al vast, ik ben er al achter,
ik ken het al; de knepen kennen, (van het spel bijv.)
het fijne, de finesses er van weten, weten welke
listen men zoo al beproeft. KNEEPJE, o. (-5), kleine
kneep.
KNEEPMUTS, v. (-en), kaper. kornet. KNEEPMUTSJE, o. (-s).
KNEES, m. (-en), een persoon van hoogen adel,
of ook wel een worst, in Polen en Rusland.
KNEISTEREN, (w. g.). knetteren, knappen.
KNEKEL, m. (-s), kneukel.
KNEKELHUIS, o. (...huizen), beenderhuis, 1(jkhuis

op een kerkhof).
KNEKER, m.
(gew.) knijper, vrek.
KNEKERIG. bn. bw. (-er, -st). karig. vrekkig, armgering. bekrompen : op vrekkige. bekrompene,
-rmzalige wijze. ENEKEUIGHEID, v.

KNEVEL.
KNEL, v. (-len), klemming, knijping: zich eene knel

aan den singer geven; vossenval; (fig.) binder, ver-

legenheid: lifj zit in de knel.
KNELLEN, (knelde, heeft gekneld), kiemmen, nijpen : zich den singer knellen; drukken en daardoor
pijn veroorzaken : de schoen knelt mii, (zegsw.)
weet niet, waar de schoen hem knelt, gij kent zijnen
verborgen angst, zijne kwelling niet; (fig.) drukken,
benauwen; knellende (drukkende) belastingen; het
knellende juk der slavernfj. KNELLING, v. (-en), het
knellen; (fig.) drukking, benauwing.
KNEPPEL, m. (-s). Zie KNUPPEL.
KNEPPELEN. Zie KNUPPELEN.
KNEPPELKOGELS, m. my. bout-, kettingkogels.
KNERREN, (knerde, heeft geknerd), (w. g.), knarsen,
krassen.
KNERSEN, (knerste, heeft geknerst). Zie KNARSEN.
KNETTEREN, (knetterde, heeft geknetterd), een
fijnen en helderen trilklank doen hooren : het outer
knettert; in 't vuur geworpen tout knettert;
drukken,
kneuzen, kwetteren. KNETTERING, v. het knetteren.
KNETTERSLAG, m. (-en), een knetterende slag;
...ZOUT, o. eene soort van keukenzout uit de mijn
van Wie]iczka.
KNEU, v. (-en), eene soort van zangvogel, ook
gerstkneu, haverkneu enz. geheeten; zie geelgors.
KNEUBEURS, v. (...beurzen), spaarpot, spaarbeurs.
KNEUKEL, m. (-5). Zie KNOKKEL.
KNEUKELEN, (kneukelde, heeft gekneukeld), (gew.)
bij het schrijven de vingers zOO op de pen houden,
dat de knokkels van het tweede lid uitsteken.
KNEUKELOLIE, v., ...SOP, o. (fig.) stokslagen.
KNEUKELVAST, bn. zeer sterk : die kerel is kneukelvast, 't is een sterke kerel; wat hij in de kneukels krijgt, houdt hij stevig vast.
KNEUNEST, o. (-en), nest eener kneu.
KNEUPENNING, m. (-en), spaarpenning.
KNEUSMOLEN, m. (-5), (voor granen on olijven)
waartusschen iets gekneusd wordt.
KNEUTER, v. (-s), (nat. hist.) kneutje.
KNEUTER, v. (-s), (gew.) kreuk, fronseling.
KNEUTERAAR, m., KNEUTERAARSTER, v. (-s),
die zingt, neuriet (in zichzelven); stamelaar, stamelaarster; knorrig man, knorrige vrouw.
KNEUTEREN, (kneuterde, heeft gekneuterd), zingen (als eene kneu); stamelen; uit verdriet mompelen, knorren. KNEUTERING, v. het stamelen,
grommen enz.
KNEUTEREN, (kneuterde, heeft gekneuterd), (gew.)
kreuken.
KNEUTERIG, bn. bw. (-er, -st), gemelijk, verdrietig,
preutelig; (gew.) gekreukt, gefrommeld; (ook) prettig, lekkertjes, aangenaam, comfortabel: w(j zaten
zoo kneuterig bij elkander.
KNEUTJE, o. (-5), (nat. hist.) een vogeltje, dat tot
het geslacht der vinken behoort, en ook hennepvink,
kneuter, vlamsijs on robijntje genoemd wordt (fringilla cannabina).
KNEUZEN, (kneusde, heeft gekneusd), door druk-

king of schuring kwetsen, zonder dat er een eigenlijke wonde ontstaat, blutsen: mijn arm is gekneusd:
gij meet de peren niet kneuzen; (fig.) benadeelen,
schenden. K.NEUZING, v. (-en), het kneuzen; wond
(door drukking of schuring): hij heeft eene kneuzing
aan het been.
KNEUZEND, bn. wat kneust, waarmee men niet
direct wonden toebrengt : kneuzende wapenen, stokken, knotsen enz.; (fig.) de kneuzende oorlogsvracht
d,orploeude Vlaandrens beenzden.
KNEVEL, m. (-s). baard op de bovenlip; borstel:Ivan de kat); (veroud.) handboei; breidelstok: stoic.

dien men iem. in den mond bindt, om hem het
spreken te beletten; (scheepst.) houten nagel, die,
tuss then een bindsel Erestoken en rondgedraaid, dient
om het nog, sterker toe te halen; draaier om het
etennewant aan te zetten; ( fig.) al wat sterk en
groat is : s terk e fiksche vent; een groote os,
enz.; een snaak; (ook) grove domoor.
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KNIK.

KNEVELAAR, m. (-s), die knevelt; woekeraar, geldafperser. KNEVELAARSTER, v. (-s).
KNEVELARIJ, v. (-en), geldafpersing, woeker; onwettige heffing van belastingen.
KNEVELBAARD, m. (-en), zie knevel; (ook) soldaat
net knevels.
KNEVELBAND, m. (-en), ...BOEI, v. (-en), kneveltouw; handboei.
KNEVELEN, (knevelde, heeft gekneveld), (iem.) een
stok in den mond binden; (iem.) de armen met
touwen aan het lijf snoeren; in boeien slaan; geld
afpersen, uitzuigen. KNEVELING, v. (-en), het knevelen.
KNEVELIJZERTJE, o. (-s), ijzertje om de knevels
-op te strijken; ...TOUW, o. (-en), touw om te binden, te knevelen; ...WAS, o. was om de knevels
.op te strijken.
KNIBBELAAR, m., KNIBBELAARSTER, v. (-s), die
knibbelt, afdingt; vrek: die knibbelaar kijkt op een

KNIELBANK, v. (-en), BANKJE, o. (-s), (R.-K.) bidbank, bidstoel.
KNIELEN, (knielde, heeft en is geknield), de knieen
buigen, zich op de knieen leggen, op de knieen vallen; voor God knielen; geknield liggen. KNIELING,
v. (-en), het knielen.
KNIELKUSSEN, o. (-s), een kussen, waarop geknield
wordt, inz. in de R.-K. kerk.
KNIEPEES, v. (...pezen), pees, zenuw der knie;
...PUN, v. (-en), pijn in de knie.
KNIEPOOTEN, (kniepootte, heeft gekniepoot), (gew.)
den kop met een touw aan de knie vastbinden,inz.
bij het rundvee, opdat het niet uitbreke.
KNIER, v. (-en), scharnier (eener deur).
KNIERPEN, (knierpte, heeft geknierpt), knarpen.
KNIESCHiJF, v. (...schijven), (ontl.) een plat, schijfvormig been aan de voorzijde van het kniegewricht;
...SCHOTJE, o. (-5), (timm.) lambrizeering onder een
raam.
KNIESOOR, m. on v. (-en), die voortdurend gemelijk
is; onaangenaam mensch.
KNIESOORIG, bn. gemelijk.
KNIESSTER, v. (-s), zij, die kniest.
KNIESTUK, o. (-ken), (timm.) schoorbalk; knielap
(van eenen ridder) ; (vestingb.) het geheele gedeelte
der borstwering boven het banket gelegen; ...VAL,
m. (-en), voetval; ...VERS, o. (...verzen), vers, dat
onvoorbereid en op de knie vervaardigd is, kniedicht; ...VORMIG, bn. bw. de gedaante eener knie
hebbend; als een knie: knievormig gebogen houten;
...WATER, o. overtollig gewrichtsvocht binnon den
knie-beursband.
KNIEZEN, (kniesde, heeft gekniesd), treuren, een
knagend verdriet hebben, door hartzeer gekweld
worden, van weemoed kwijnen; zij heeft rich dood
yekniesd; zij is aan het kniezen geraakt; — (gew.)
half en half schreien, van kinderen die lastig zijn:
half schreiend om iets dwingen: dat kind kniest den
ganschen day; zfj kniest om een nieuw hoedje; (gew.)
gierig zijn. KNIEZING, v. (-en), het kniezen, geknies.
KNIEZEND, bn. (-er, -st), treurend verdrietig, door
hartzeer gekweld: een kniezend leven leiden.
KNIEZER, m. (-s), kniesoor; (gew.) gierigaard: hij
is geen kniezer, hij ziet niet op eene kleinigheid, is
niet inhalig, vrekkig.
KNIEZERIG, bn. (-er, -st), kniezig. KNIEZERIGHEID, v.
KNIEZIG, bn. (-er, -st), kniezend; gemelijk, klagend:

.cent; die vrouw is een eerste knibbelaarster.
KNIBBELACHTIG, bn. (-er, -st), knibbelig.
KNIBBELARIJ, v. (-en), het knibbelen, afdingen;
vrekkigheid.
KNIBBELEN, (knibbelde, heeft geknibbeld), afdingen, nauw bedingen; als- zij iets koopt, kan zfj het
niet laten te knibbelen; kleingeestig redetwisten, haarklooven. Zie KNABBELEN. KNIBBELING, v. (-en).
KNIBBEL1G, bn. bw. (-er, -st), haarkloovend ; vrekkig.
KNIBBELSPEL, o. (-len). Zie KNIPPERSPEL.
KNIBBELZIEK, ...ZUCHTIG, bn. (-er, -st), vrekkig,
inhalig; kibbelachtig.
KNIBBELZIEKTE, ...ZUCHT, v. zucht om te knibbelen, vrekkigheid; kijfachtigheid.
KNIE, v. (-en), gewricht, dat het dij- met het
scheenbeen vereenigt: tot aan de knieen in 't water
staan; voor iem. de knie buiyen, inz. als teeken van
op de knie (of knieen) vallen;
,eerbied, aanbidding enz.;
,(fig.) iets onder de knie hebben, het good weten, goed
bestudeerd hebben; onder de knie brenyen, onderwerpen; iem. over de knie leggen, hem voor de brook
geven; ik heb vandaag nog geen knie gebogen, door
de drukte nog geen oogenblik kunnen rusten; -dat gedeelte van eene broek, dat de knie bedekt:
-

nienwe knieen in eene broek zetten; de knieen zijn ver.sleten, (scheepsb.) knievormig gebogen houten, minder zwaar en niet zoo lang als de krommers; pomp2wengel; waaghout; schegge; knie van het yaljoen,
loefhout. KNIETJE, o. (-s), kleine knie; balkje.
KNIEBAND, m. (-en), (oudt.) band voor den gesp
eener korte broek.
KNIEBANDEN. (kniebandde, heeft geknieband), voetkluisters aanleggen: de stieren mogen niet clan ge-

.knieband door de gemeente gevoerd worden.
KNIEBOOG, m. (...bogen), (ontl.) knieholte; ...BOOGSPIER, v. (-en), (ontl.); ...BOOM, m. (-en), balk op
den bodem van een veestal, vOOr het Yee; ...BROEK,
v. (-en), korte brook, tot aan de knieen reikende en
.aldaar vastgegespt; ...BUIGING, v. (-en), het buigen
•der knie, knieling.
KNIEDICHT, o. (-en), gedicht, voor de vuist ge_maakt; extempore, knievers; ...DOEK, m. (-en),
schootdoek eens bisschops, als hij zittend de mis
leest; ...GESP, m. (-en), om een kniebroek aan de
knie vast to waken; o. (-en), de verbinding van het boven- on benedenbeen ; ...GEZ WEL,
o. (-len), gezwel aan de knie (inz. bij paarden);
...HALS, m. (-en), (timm.) hoek, samenloop van twee
schotten of wanden; bocht van een knie; ...HEFBOOM, m. (-en), zeker toestel, waarmede men eene
zeer groote drukking kan uitoefenen; ...HOLTE, v.
(-n), (ontl.) de groove aan de achterste oppervlakte
van het kniegewricht; ...HOUTEN, o. my. (scheepsb.)
zie knie; ...JICHT, v. (gen.) jicht in het kniegewricht; ...KOUS, v. (-en), kous zonder voet, die over
de knie wordt getrokken, om doze te bedekken en
warm to houden (voor oude, kouwlijke menschen);
_LAP, m. (-pen), ...LEPER, ...LEER. o. (schoenm.)
lap of leder, ter beschutting der knie.

hij is zeer kniezig van aard.
KNIJF, o. (knijven), knipmes; lang, puntig mes of
ponjaard.
KNIJP, v. knijping, engte; (fig.) verlegenheid: in
de knijp zfjn, elders: in de knfjpers zitten.
KNIJPBRIL, m. (-len), die op den neus vast knijpt,
lorgnet.
KNIJPEN, (kneep, heeft geknepen), gevoelig nijpen;
iem. in den arm knijpen; knellen, drukken: die
schoenen knfjpen mij, (fig.) afzetten, knevelen: die
rentmeester knfjpt de boeren; moor bepaald; tusschen
twee vingers, of tusschen eene tang vatten on drukken : hfj kneep mfj in de wang; (zeew.) scherp bij den
wind zeilen; (zegsw.) h t.). knupt ade katjes in het donker,
zie kat; (fig.) het knijpt, het trekt er aan (het vriest
stork enz.); het zal er knijpen, het zal moeilijk zijn.
KNIJPING, v. het knijpen.
KNIJPER, m. (-s), hij, die knijpt; vrek ; een knijpend
voorwerp; (gew.) hfj zit in de knfjpers, zie knfjp.
KNIJPSTER, v. (-s), eene vrouw, die knijpt.
KNIJPTANG, v. (-en), nijptang.
KNIJZEN, (knijsde, heeft geknijsd). Zie KNIEZEN.
KNIK, m. (-ken), knak: die steel heeft een knik.
KNIK, m. (-ken), snelle beweging van het hoofd
voorover, ten teeken van toestemming, goedkeuring
of begroeting: op eene verkooping geeft de bieder den

oproeper vaak door een knik te kennen, dat hfj het bod
ververhooyt; hij gaf door een knik te kennen, dat
trekken Icon; (fig.) in dezen knik (staat) der zaken.
KNIKJE, o. (-s): een yoedkeurend knikje.
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KNIKBLOEM.

KNOD.

KNIKBIOEM, v. (-en), een plantengeslacht, tot de
'famine der samengesteldbloemigen behoorende,
waarvan eene soort, de biesvormige knikbloem (chondrilla juncea) in Nederland voorkomt.
KNIKKEBEENEN, (knikkebeende, heeft geknikkebeend), met knikkende beenen of knieen loopen : hij

strook, in grovere of fijnere plooien gelegd, door
karkas wordt gesteund; ...NAGEL, m. afgeknipte punt van een haefnagel.
KNIPOOG, m. on v. (-en), iem. die gedurig met
de oogen knipt. KNIPOOGJE, o. (-s), knipje, wenk
met de oogen: hij gal
een knipoogje, toen hy be-

knikkebeent bjj iederen stap.

gon te vertellen, of ho zeggen
elkaar knipoogjes geven.
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KNIKKEBOLLEN, (knikkebolde, heeft geknikkebold),
gedurig met het hoofd schudden (in den slaap, van
ouderdom of zwakte).
KNIKKEN, (knikte, heeft en is geknikt), ten halve
barsten, breken : een ei knikken; buigen,doorbuigen:
zone knieen knikten, (van ouderdom, zwakte enz.);
met het hoofd knikken, het op en neer laten gaan in
den slaap; het hoofd (bevestigend) buigen, er een
wenk mede geven : htf knikte van ja, van neen; groeten, toeknikken: zjj knikte heel vriendelijk, teen ze
mjj tegenkwam. KNIKKING, v. (-en), het knikken;
groet; bevestiging met het hoofd.
KNIKKEND, bn. (plantk.) boogvormig overhangend,
van bloemen.
KNIKKER, m. (-8), steenen of marmeren balletje
(tot een kinderspel dienende): met knikkers spelen;
(sprw.) het is niet om de knikkers, maar om 't recht
van 't spel, aij handelt zoo uit een gevoel van rechtvaardigheia, maar niet om zich persoonlijk te bevoordeelen; er zit veil aan den knikker, de zaak is
niet in orde; er is toch niets aan den knikker ? de
zaak is immers wel in den haak? — (fig.) hoofd :
een kale knikker, een kale kruin. KNIKKERTJE,
o. (-s).
KNIKKERBAAN, v. (...banen), die geschikt is, om
op to knikkeren; ...BEURS, v. (...beurzen), om de
knikkers in to bewaren.
KNIKKEREN, (knikkerde, heeft geknikkerd), met
knikkers spelen; (fig.) op zijde schuiven: iem. van
de baan knikkeren, • den voet lichten; men heeft hem
uit den raad geknikkerd, zijne herkiezing weten to
verhinderen.
KNIKKERJONGEN, m. (-5); ...MEID, v. (-en), die met
knikkers speelt; (fig.) straatmeid; ...SPEL, o. (-len),
zeker kinderspel; ...TIJD, m. tijd van het jaar,
waarin meest geknikkerd wordt.
KNIKSTAG, o. (-en), (scheepst.) een stevig touw
aan den boegspriet, dat de blinde steng helpt vasthouden.
KNIP, m. (-pen), een lichte slag, dien men geeft,
door den voorsten of een anderen vinger met den
nagel tegen den duim to drukken, en hem vervolgens tegen eenig voorwerp to laten springen: een

knip voor den neus; zij is geen knip voor den neus
waard, niets waard; knip krijgen, slaag krijgen;
(gew.) kuiltje knip, zeker spel, waarbij men voorwerpen in een kuiltje tracht to knippen; — snede,
die met eene schaar is gemaakt.
KNIP, v. (-pen), werktuig om vogels to vangen,
vogelknip: een knip opzetten; musschen in de knip
vangen; (sprw.) ion. in de knip hebben, hem in zijne
macht hebben; duivenslag; (fig.) bordeel, slecht
huis: eene stille knip; schuif, grendeltje (op eene
deur, een luik enz.): doe de deur op de knip; knipbeugel. KNIPJE, o. (-s), kleine knip ; knipbeugelt,je:
een zilveren knipje, (ook) beursje met eene knip : hebt
gij nog geld in uw knipje?; (gew.) knipbol.
KNIPBEUGEL, m. (-5), randstuk met knip, tot het
aannaaien van een beursje bewerkt; beugel;
...BEURS, v. (...beurzen), ...BEURSJE. o. (-s), beursje
met een knipbeugel; ...BOL, m. (-len). knipbrood;
...BOONTJES, o. my. prinsessenboontjes; ...BROOD,
o. (-en), (bakk. gew.) langwerpig brood, waarin aan
de bovenzijde een aantal kerven zijn gemaakt;
...HOUTJE, o. (-5), van eene vogelknip; ...LES. v.
(-sen), (naaist.) les in 't knippen van kleederen;
...LUIS, m. (...luizen), schirnpnaam der kleermakers; — v. gmv. (plantk.) akker- of veldmunt.
KNIPMES, o. (-sen), mes. dat door eene veer opengehouden wordt; (sprw.) buigen als een knip u
diep buigen; ...MITTS. v. (-en), vrouwenmuts, vier

hood je stil;

KNIPOOGEN, (knipoogde, heeft geknipoogd), met
de oogen knippen (ze telkens openen en sluiten);
knipoogjes geven : tegen elkaar knipoogen.
KNIPPATROON, o. (...tronen), (naaist.) model, ge-

woonlijk van papier, om de stof voor eenig kleedingstuk naar te knippen.
KNIPPEN, (knipte, heeft geknipt), snijden (met eene
schaar) : de nagels knippen; het haar knippen; (naaist.)
den vorm geven aan eenig kleedingstuk of de deelen ervan : een kleedje knippen; figuren van papier
snijden met de schaar; een of meer knippen geven,
(fig.) dat is als met een schaartje geknipt, dat isjuist
of precies afgemeten; — vangen (in eene knip); (lie.) ,
hij is gisterenavond door de politiemetlisvang:
geknipt; met de nagels dooden (ongedierte):
knippen (ook: knappen); door eenen knip vastspringen.
KNIPPER, m. (-s), KNIPSTER, v. (-5), die knipt.
KNIPPEREN, (knipperde, heeft geknipperd), het
knipperspel (kluppelspel) spelen.
KNIPPERSPEL, o. zeker spel met kleine staafjes,
die men verward dooreen werpt om to zien, wie
van de medespelers er met een haakje de meeste
afhaalt zonder de andere to bewegen. [Men villdt
kluppenspel, kleppenspel, knippelspel. knipperspel enz.;

het knippelspel wordt wel eens een kibbelspel, en daarom
wordt het ook wel eens kibbelspel geheeten.]
KNIPSCHAAR, v. (...scharen), kleine schaar.
KNIPSEL, o. (-s), kleine stukjes afgeknipt papier,
blik enz.; uit papier geknipte figuren.
KNIPSLAG, m. (-en), valplankje (in eene vogelknip); — knip (tegen een neus); ...SLOT, o. (-en),
slot, dat met eenen knip dichtvalt; hangslot;
...SPOOR, v. (...sporen), spoor, van eene veer of
knip voorzien.
KNIPTOR, v. (-ren), zeker insect, ook springkever
en springtor geheeten, dat een uitstekend stijltje
aan het voorborststuk bezit, waardoor het, op den
rug liggende, vrij hoog naar boven kan springen.

(elater).
KNIRPEN, (knirpte, heeft geknirpt), knarpen.
KNISPEN, (knispte, heeft geknispt), (w. g.) knippen
voor den neus geven.
KNITTEREN, (knitterde, heeft geknitterd), knetteren; (vruchten) kneuzen, plat drukken. KNITTL-RING, v. het knitteren.
KNITTERSLAG, m. (-en), knetterslag.
KNOB, v. (-ben), (nat. hist.) ; (gew.) brileend of brilduiker.
KNOBBEGERST, v. eene verscheidenheid van de
zomergerst.
KNOBBEL, m. (-s), hoogte, dikte; verharding, uitwas (op de huid) ; eeltigheid : hij heeft een knobbel
op het voorhoofd; knobbels onder aan de voeten; knoest,
kwast (in hoot) : het kornoeljehout zit vol knobbels.
KNOBBELTJE, o. (-s), kleine knobbel, hobbeligheid
(op de huid); (letterz.) gegoten drukletter.
KNOBBELACHTIG, bn. (-er, -st), met knobbels, ala
knobbels; hobbelig.
KNOBBELBALK, m. (-en), (wapenk.) balk met knobbels of knoesten, in een schild.
KNOBBELIG, bn. (-er, -st), knobbelachtig. KNOBBELIGHEID, v.
KNOBBELJICHT, v. (geneesk.) waarbij kalkachtigeknobbels aan de beenderen ontstaan; ...KRU1D, o.
wild zoetiaout, spierklierkruici; ...UITWAS, 0.
dikte, zwelling; knol (aan planten); bn.
den vorm van een knobbel hebbende; ...ZIEKTE,
v. Enaelsche ziekte.
KNOD. V. (-den , . KN( ► PDE. v. (1). knoop. knobb,)i.

KNODDESTOK.

KNOOP.
KNOKIG, bn. (-er, -st),

KNODDESTOK, m. (-ken), stok met eenen knobbel
of knoop; eene soort van knots.
KNODDIG, bn. (Zuidn.) grappig, kluchtig.
KNOEDEL, m. (-s), meelballetje (in de soep); deegklomp, in water, vleeschnat enz. gaargekookt.
KNOEDELMAJOOR, m. (-s), (spott.) hout, waarmede
men (inz. in kazernen) de gaargekookte spijzen in
den kookketel fijnstampt: stamper.
KNOEI, m. (-en), (gew.) knauw, knak; duw, stoot:

KNOKKEL, m. (-s), knobbel; kneukel, vingergewricht: op de knokkels geven; de knokkels krom hoseden, zie kneukelen; (fig.) lomperd, kinkel.
KNOKKELACHTIG, bn. (-er, -st), lomp, onbeschoft.
KNOKKEL ACHTIGHEID, v.
KNOL, m. (-len); (plantk.) verdikt, vleezig onderaardsch stengeldeel, dat een gewichtig middel is
ter voortplanting van onderscheidene gewassen; de

aardappelziekte heeft op somonige akkers het loof aangetast, terwijl de knol tot dusrerre nog gaaf is; gerokte
knol, als het vleezig gedeelte door eenige droge,

in de klem, in moeilijkheden zitten.
KNOEIBOEL, m. knoeiwerk: ik begrijp niets van

dien knoeiboel.

perkamentachtige of vezelige rokken omgeven is,
in tegenst. met naakte knol, als dit niet het geval
is ; — inz. raap : wij hebben van middag knollen gegeten;
(sprw.) iem. knollen vowr citroenen vericoopoi. iem. met
mooie praatjes foppen; (ook) slechte waar onder
een fraai uiterlijk aansmeren; — iets dat slecht en
daarom weinig geacht is; oud, slecht peard: die
voerman r(jdt altajd met oude knollen; — domkop, botterik, elders knul, en dan niet irnmer in kwaden
zin: 't is een rake knul. KNOLLETJE, o. (-s).
KNOLACHTIG, bn. (-er, -st), als een knol of raap;
dom, bot; naar een oud paard gelijkende; ...DRAGEND, bn. (plantk.) knolqragenr7e boterbloem (ranunculus bulbosus), met aan den voet knolvormig verdikten stengel.
KNOLKERS, v. (plantk.) een soort van kersbloem
met knollen, waaraan vaak kleine bladeren (tropaeolum tuberosum); ...KNOP, m. (-pen), (plantk.) kleine
knolvormige lichamen (op de oude knollen, aan den
stengelvoet of op de bladorganen), die aan nieuwe
planten het aanzijn kunnen geven; ...KOOL, m. (-en),
als voorwerpsn. v. als stofn., raapkool.
KNOLLENAKKER, m. (-5), akher, met knollen beplant; ...BLADWESP, v. (-en), (nat. hist.); ...KUIL,
m. (-en), kuil, waarin de landlieden des winters
hunne knollen bewaren; ...LAND, o. (-en), knollenakker; (ook) landstreek, waar veel knollen verbouwd
worden; ...LOOF, o.
KNOLLENTUIN, m. (-en), tuin, waarin men knollen
verbouwt; (fig.) hij is in zijn knollentuin, hij heeft
het recht naar zijn zin.
KNOLLENWITJE, o. (-s), (nat. hist.) eene soort van
dagvlinder of kapel; ...ZAAD, o.(...zaden), als voorwerpsn. of soorten van zaad; gmv. als stofnaam.
KNOLLESCHIL, v. (-len), de schil van een knol.
KNOLLIG, bn. bw. (gew.) lief, aardig.
KNOLRABI, KNOLRAVEN, zie koolraap; ...RADIJS,
v. (...dijzen) als voorwerpsn. gmv. als stofnaam.
eene soort van gewone radijs; ...ROND, bn. rond als
eene raap; ...SELDERIJ, v. eene soort van selderij
met knolvormige wortels; ...VORMIG, bn. bw. met,
in den vorm van een knol: knolvormige wortels; knolvormig verdikt; ...ZAAD, o. raapzaad.
KNOOP, m. (-en), plat-, bolrond schijfje (van been
enz.), dat aan de kleederen wordt genaaid, hetzij
tot sieraad, hetzij als een middel om ze aan het
lijf to doen sluiten: een beenen knoop; parelrn oeren

KNOEIEN, (knoeide, heeft geknoeid), slordig bewerken of maken; slecht of slordig werken: die

jongen knoeit dan verschrikkelijk, teat zit ge toch te
knoeien ! (fig.) kuipen, omkoopen: er is in die zaak
geknoeid; met knoeien is hij er gekomen; (gew.) duwen,
stooten, mishandelen: hi zal hem knoeien.
KNOEIER, m. (-s), KNOEISTER, v. (-s), die knoeit
(in alle beteekenissen).
KNOEIERIG, bn. bw. slordig bewerkt: knoeierig

werk nit de handen geven.
KNOEIERIJ, v. (-en), het knoeien. geknoei : slordig
werk; bedrog, list, kuiperij, omkooping: ik houd mij

met die knoeierYen niet op.
KNOEIGOED, o. goed, fabrikaat, waarin geknoeid
is; ...LAARS, m. (...laarzen), ...POT, m. (-ten), knoeier ;
...WERK, o. slecht, slordig werk; ...WINKEL, m.
knoeiboel.
KNOERPEN, (knoerpte, heeft geknoerpt), (gew .1 knarpen: de widen en paardenhoeven knoeipen in het nand.
KNOESEL, m. (-s), (veroud., Zuidn.) uitsteeksel
aan 't benedeneinde van 't scheenbeen, enkel.
KNOESELEN, (knoeselde, heeft geknoeseld), (Zuidn.)
de enkels onder 't gaan tegen elkander stooten.
KNOEST, m. (-en), kwast (in hout); hardigheid;

(sprw.) een harde knoest heeft een scherpe bbl (een
scherpen beitel) noodig, ingeworLelde ondeugden behoeven gestrenge middelen.
KNOESTACHTIG, bn. (-er, -et), naar een knoest
gelijkende, knoestig.
KNOESTERIG, bn. (-er, -st), met knoesten ; (ook
wapenk.). KNOESTERIGHEID, v.
KNOESTGEZWEL, o. (-len), pijnloos gezwel, peesknoop.
KNOESTIG, bn. (-er, -st), met, vol knoesten. KNOESTIGHEID, v. hoedanigheid van knoestig te zijn.
KNOET; m. (-en), lomperd, grove kerel.
KNOET, m. (-en), eene soort van zweep, die uit
dunne, van knoopen voorziene riemen bestaat, en
in Rusland als onteerende straf bij gemeene misdadigers aangewend wordt: met den knoet krtgen.
KNOETACHTIG, bn. bw. (-er, -st), lomp, onbeschaafd.
KNOETACHTIGHEID, v.
KNOETEL, m. (-s), (gew.) knoedel.
KNOETIG, bn. bw. (-er, -st), lomp, boersch ; op lompe
wijze. KNOETIGHEID, v.
KNOETIN, m. (-nen), lompe vrouw, lomp meisje.
KNOETSLAG, m. (-en), slag met den knoet;
...STRAF, v. bestraffing met den knoet.
KNOFFELEN, (knoffelde, heeft geknoffeld). Zie

knoopen; eenen knoop aan een jas zetten; er is een
knoop van m#n jas; knoopen draaien; (fig.) hij moet
mt . geen knoopen draaien, mij niet bedotten; de blauwe
knoop, kenteeken van hen, die zich onthouden van
sterken drank; lid, ridden van den blauwen knoop
zijn, geheelonthouder zijn; (sprw.) ik geef er geen
tinnen knoop am, 't kan mij niets schelen, ik geef er
meet zijn knoopen maar eens tellen, tot
niets om;

KNUFFELEN.

KNOFLOOK, o. soms ook KNOPLOOK, vroeger ook
KNOOPLOOK geheeten: eene uit zuidelijk Europa

en uit het Oosten herkomstige, bij ons te lande niet
seer algemeen gekweekte bolplant, die tot de natuurlijke familie der lelieachtigen behoort (allium sativ-u)n); wild knoflook, kraailook of wijngaardsloof
(allium vineale) ; (fig.) knoflook geven, afranselen.

knokken zijn, iem. de knokken stok slaan ; zoo mager
zen, dat de knokken uitsteken.

vol knoken; (ook) sterk: een

knokige kerel.

hp gaf hem een duw en een knoei; in den knoei zitten,

KNOFLOOKBLAD, o. (-eren); ...BOLLETJE, o. (-s);
...REUK, m. de naar den stank van uien gelijkende
zeuk van knoflook; ...SAUS, v. (-en), met knoflook
toebereid; ...SMAAK, m.; ...SOEP, v. (-en), waarin
knoflook gekookt is; ...STANK, m. knoflookreuk.
KNOK, m. (-ken), been in het lichaam : sterk vain
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iem., die niet weet, welk besluit hij zal nemen; —
verdikking in buigzame lichamen (vooral touwen
enz.), door de einden Moen te strikken en dien strik
toe to halen; verbinding van twee zulke lichamen op
dergelijke wijze : een knoop in een draad, in het touw;

•

het touw is, zit in den knoop; eenen knoop leggen, maken,
ontbinden, losmaken, ontwarren ; dat garen is vol knoopen; eenen knoop in zijn zakdoek leggen, om iets to
onthouden ; (fig.) hij bevestigt nooit iets, zonder er een
knoop op te leggen, zonder er op te vloeken, zonder

KNOOP.

KNOTSKEVERTJE.

het te bezweren; twee touwen met een knoop vastmaken; (fig.) band: de knoop des huwelfiks; moeilijkheid, bezwaar, verwarde zaak : hier is, zit, ligt de
_knoop; den Gordiaanschen knoop doorhakken, zie Gor-

min of meer den vorm van een knop hebbend:
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diaansch; —
(art.) druif, knop aan een kanon; — (zeew.) knoop

in de loglijn, van den volgenden en voorafgaanden
gelegen op een afstand van Th zeemiji van 60 op
een graad, zoodat den knoop per minuut geltjk
staat met 1 zeemij1 in het uur; vervolgens zeemaat
van 1 mijl = 1666 M.: tien knoopen afleggen in een
uur; — (plantk.) afscheiding tusschen de geledingen
van een stengel; — (stern) knoopen, de twee tegenover elkander staande punten, waar twee groote
cirkels van den schijnbaren hemelbol elkander snijden; de punten, waar de baan eener planeet of komeet
het vlak van den zonneweg snijdt; dalende knoop
wordt aangeduid door hetteeken 2g klimmende
(nat.) rustpunt in een
knoop, door het teeken
voorwerp, dat in eene trillende beweging is. KNOOPJE, o. (-s).
KNOOPBAND, o. band, geschikt om te knoopen;
...DOEK, M. (-en), ...DOEKJE, o. (-s), doekje, dat eene
vrouw of een meisje zich om den hals knoopt.
KNOOPEN, (knoopte, heeft geknoopt), vast-, dicht-

a;

,

knoopen: twee touwen aan elkaar knoopen; lets in een
doek knoopen, knoopen leggen; kunstig samenvlechten: zeker vrouwelijk handwork : een net knoopen,
een beursje knoopen; (fig.) lets in zfin oor knoopen, het
onthouden, in zijn binnenbeursje bewaren. KNOOPING, v. (-en), het knoopen.
KNOOPENDRAAIER, m. (-s), die knoopen draait;
(fig.) bedrieger; ...FABRIEK. v. (-en), waar knoopen
gemaakt worden; ...GIETER, m. (-s), die (metalen)
knoopen giet; ...HAAKJE, o. (-s), werktuigje om
knoopjes van schoenen, handschoenen enz. door de
knoopsgaatjes to halen; ...MAKER, m. (-s), ...MAAKSTER, v. (-s), arbeider, arbeidster in eene knoopenfabriek; ...MAKERIJ, v. het maken van knoopen,
(mv. -en) knoopenfabriek; ...SCHAAR, v. (...scharen),
dun plankje met eene groef in 't midden, om bij het
poetsen van metalen knoopen het kleedingstuk niet
te bevuilen.
KNOOPENSCHRIFT, o. my. gekleurde snoeren, op
velerlei wijze samengesnoerd en ineengevlochten,
welke den Peruanen weleer als schrijfteekens dienden; ...TREKKER, m. (-s), (kleerm.) werktuig om
knoopen aan to trekkers; ...WINKEL, m. (-s), waarin
men knoopen verkoopt; ...ZIJ, ...ZIJDE, v. zijde
(kant), waar de knoopen zitten.
KNOOPGRAS, o. zeker kruid, hondsgras.
KNOOPIG, bn. (-er, -st), vol knoopen: een knoopige

stengel.
KNOOPKOORD, o. knoopband ; ...KRUID, o. (plantk.)
een tot de familie der samengesteldbloemigen behoorende plant met lichtpurperen bloom (centaurea
jacea of centaurea nigra); ...LIJN, v. (-en), (stern),
(nat.), zie knoop; ...LOOK, o. knoflook; ...NAALD,
v. (-en), (handw.) naald, die men gebruikt voor het
knoopen; ...SCHAAR, v. (...scharen), bij het knoopwerk gebruikelijk.
KNOOPSGAT, o. (-en), gat, waar men den knoop
in steekt : een knoopsgat knippen ; looze knoopsgaten,
knoopsgaten in schijn, die niet open zijn.
KNOOPSGATENSCHAAR, v. (...scharen). (naaist.)
om knoopsgaten mee te knippen.
KNOOPSTER, v. (-s), die knoopt, zich met knoopwerk bezighoudt.
KNOOPWERK, o. zeker dames-handwerk; ...ZIJDE,
v. zijden garen (om te knoopen).
KNOP, rn. (-pen), (Zuidn.) knoop.
KNOP, in. (-pen), een min of meer rond lichaam,
inz. voor zoover het zich aan het einde of op den
top van eenig voorwerp bevindt, dat Of tot sieraad,
Of tot handvatsel dient: knop van een deksel, van

eenen drgen, can onion rotting. van eene clear, van
een zadel, van rote spe1 ,1: een juweel of ander sieraad,

de ooren; (plantk.) het beginsel
van een stengel of een stengeldeel; n aardat de knop-

groote knoppen in

pen op hunne middelspil (knopkern of knopas), die
het beginsel van een tak of bloemsteel is, aanstaande
bladeren, bloemen, of bladeren en bloemen dragon,
heeten zfj bladknop, bloemknop of gemengde knop;
in knoppen schieten, uitbotten; (fig.) kind, jongeling,
jongedochter: een teedere, liefeltike knop. KNOPJE,

o. (-s), kleine knop.
KNOPAS, v. (-son), zie knop; ...BIES, v. (...biezen),
(plantk.) een tot de cypergrassen behoorende plant,
die vooral in duinvalleien vrij algemeen voorkomt
(schoenus nigricans); ...GRAS, o. (plantk.) knoopgras ;
_HERM, v. (plantk.) (gew.) herik; ...HULSEL, o.
(-s), de gezamenlijke knopschubben; ...KERN, v.
(-en , zie knop; ...KEVER, m. (-s), (nat. hist.) knoppenb(jter; ...KIEK, v. (plantk.) violierachtige of violierbladige steenraket; ...KRUIS, o. (-en), (wapenk.)
appelkruis : eon verkort kruis met eon bol of knop
aan elk uiteinde; ...LOOK, o. knoflook.
KNOPPEN, (knopte, heeft geknopt), knoppen krijgen, uitbotten, in knoppen schieten : de boomen be-

ginnen reeds to knoppen.
KNOPPEN, (knopte, heeft geknopt), (Zuidn.) knoopen.
KNOPPENBIJTER, m. (-s), zeker insect, dat de knoppen beschadigt; ...PIKKER, m. (-5), knoppenvreter;
...VRETER, m. (-s), volksnaam van den bloedvink,
den dikbek en andere vogels.
KNOPSCHUB, v. (-ben), (plantk.) buitonste, taaie
of leerachtige blaadjes eener knop, die bij het uitbotten afgeworpen worden.
KNOPSPELD, v. (-en), doekspeld, groote speld,
bakerspeld.
KNOR, m. (-ren), been, kraakbeen: is dat vleesch?
't Zijn al knorren ('t is al knoreleesch) en beenen; een
hard lichaam: uit de tconde stork een groote knor (stuk)
wild vleesch; knoest, kwast.
KNOR, m. (-ren), een knorrend geluid: het varken
gaf een knor, het een knorrend geluid hooren.
KNORACHTIG, bn. (-er, -st), knorrig, die gaarne,
licht, spoedig knort.
KNORBEEN, o. (-ders, -deren), kraakbeen.
(-s), die knort.
KNORDER,
KNORF, m. (knorven), een hard lichaam; cone
verharding, een knoop.
KNORFBEEN, o. als stofn., (my. -deren), als voorwerpsn.: kraakbeen.
KNORHAAN, m. korhaan (zie aldaar); zekere stekelvinnige visch, aldus geheeten naar het knorrend
geluid, dat hij maakt, wanneer hij gevangen wordt,
ook zeehaan genoemd (trigla); (fig.) ongeschilde aardappelen, zonder water in eenen pot gaargemaakt.
KNORPELHUID, v. (anti.) kraakbeenhuid.
KNORREN, (knorde, heeft geknord), brommend geluid mak en (als de varkens); ook van honden; (fig.)
misnoegen, ontevredenheid toonen door woorden;
op of tegen iem. knorren.
KNORREN, o.; knorren krijgen, berispt, bestraft
worden.
KNORREPOT, in. en v. (-ten), gemelijk, yerdrietig
mensch: een oude knorrepot.
KNORRIG, bn. bw. (-er, -st), boos, gemelijk: ern
knorrig antwoord geven. KNORRIGHEID, v. boosheid.
KNORVLEESCH. o. vleesch vol knorren of nieren,
kraakbeenig vleesch.
KNOT, v. (-ten), KNOTJE, o. (-s), bosje, kluwentje:
een knotje haar, een bosje ineengedraaid en opgestoken haar; een knotje katoen; een knot vlas, een
ineengedraaid bosje gehekeld vias; zaadhuisje van
het vias.
KNOTEREN, (knoterde. heeft geknoterd), kneuteren.
KNOTS, v. (-en). zware stok, van onderen breeder
dan van boven : mrt een knots gezeapend; de knots
van Bercules: kaarsedief.
KNOTSBOOM, in. (-en). duivelsboom; ...DRAGER,
m. (-s). die met eene knots gewapend is; ...HOORNIG, bn. met knotsvormige horens; ...REVERTJE,

KNOTSPOLIEP.

KOEBRUG.

o. (-s), (nat. hist.) een in mierennesten levend kevertje
(claviger); ...POLIEP, (nat. hist.) een naakte, op zichzelf staande, vleezige poliep, min of meer knots-vormig; ...SLAG, m. (-en), slag met eene knots;
...SPRIETIGEN, m. my. keverfamilie met knotsvormige sprieten , clavicornea); ... VOETIG, bn. (nat.
hist.) met knotsvormige pooten; ...VORMIG, bn. in
den vorm van eene knots, naar het uiteinde toe
in dikte toenemend, (of) aan het einde een knop,;e
dragend; ...WORM, m. (-en), een knotsvormige
worm in de Oostzee (priapalus caudatus); ...ZWAMMEN, v. my. (plantk.) een soort van knotsvormige
zwa in (clacaria).
KNOTTEN, (knotte, heeft geknot), draaien, strengelen (vlas tot knotten); (vlas) repelen; afslaan (de
kroon, den top van iets) : boomen, knotten; een geknotte kegel, kegel zonder kruin of punt; (fig.) ter
neder slaan, fnuiken, verminderen, doen verzwakken: iemands hoogmoed knotten. KNOTTING, v. (-en),
het knotten.
KNOTTER. m. (-s), KNOTSTER, v. (-5), die knot.
KNOTWILG, m. (-en), geknotte wilg, die vervolgens
eene kroon. vormt, aldus geheeten in tegenoverstelling van eenen schotwilg.
KNUBBEL, m. (-5), knobbel.
KNUDDIG, bn. bw. (-er, -st). Zie KNUTTERIG,
KNUF, m. en v. (-fen), die knuft.
KNUFFELAAR, m. (-5), die knuffelt.
KNUFFELEN, (knuffelde, heeft geknuffeld), raw
schudden, drukk en, rukken. KNUFFELING, v. (-en).
KNUFFELIG, bn. (-er, -st), verkreukt, verfrommeld,
verkronkeld; (fig.) verstijfd van koude: mine vingers

dat hoedje staat je knutterig;
zaten semen heel knutterig over den ouden tod te praten; (gew.) pruttelig.

zijn knuffelig.
KNUFFEN, (knufte, heeft geknuft),(Zuidn.)knorren
(als vark ens).
KNUIST, m. (-en), knoest; (fig.), (gemeenz.) vuist,
hand: hy heeft fiksche knuisten; kortineengedrongen
mensch; (gew.) een knuist brood, een hompje brood,
ter grootte van een knuist.
KNUIVELINGEN, m. my. (veroud., gew.) kluiveling,
knuifbeentjes, kluifbeentjes: voorwerpen, waaraan
men te kluiven of te knuiven heeft.
KNUL, na. (-len), knol; stumper, onnoozele lummei; slecht paard. Zie KNOL.
KNUPPEL, m. (-5). korte, dikke stok, korte knots;
knuppels, talhout. Zie KLEPPEL, KLUPPEL.
KNUPPELDAM, m. (-men), dam, met knuppels aangelegd.
KNUPPELEN, (knuppelde, heeft geknuppeld), kluppelen.
KNUPPELHOUT, o. (-en), talhout; ...KOEK, m. (-en),
als voorwerpsn. v. als stofn.: koek in den vorm
van een knuppel, langwerpige smalle koek; ...KOGEL, m. (.$), (art.) schietbout; ...RIJM, o. (-en),
...VERS, o. (...verzen), een versregel, die hetzelfde
rum heeft als de voorgaande; slecht vers.
KNUREN, (knuurde, heeft geknuurd), (gew.) luieren,
talmen.
KNUSJES, bw. aardig, lief, prettig, gezellig: wij

zitten hier zoo knusjes.
KNUTSELAAR, lri. (-s), KNUTSELAARSTER, v.
(-5), liefhebber, liefhebster om allerlei kleinigheden
zelf to maken.
KNUTSELARIJ, v. (-en), eigengemaakte kleinigheden, lief hebberijtjes.
KNUTSELEN, (knutselde. heeft geknutseld). allerlei
kleine voorwerpen uit liefhebberij maken. KNUTSELING, v. (-en).
KNUTSELWERK, o. werk, dat minder bedrevenheid
eischt dan tijd: area en uren kan h# besteden aan

allerlei knutselwerk.
KNUTTEL, v. (-5). (zeew.) met de hand te zamen
gedraaid kabelgaren, seizing, beslaglijn, raband,
touwtje.
KNUTTEREN, (knutterde, heeft geknutterd), (gew.)
brommen, knorren: zij knuttert weer; zU knutterde
den ganschen day. Zie KNEUTEREN en KNOTEREN.
KNUTTERIG, bn. bw. (-er, -st). aardig lief. gezellig:
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KNUTTERIGHEID, v.
KNUTTIG, bn. (-er, -st), (w. g.) kneuterig.
KOBALT, o. een metaal, dat hoogst zelden in den
gedegen toestand voorkomt, lichtgrauw van kleur
is, met rooden tint, blinkend, hard en bijna zoo
magnetisch als het ijzer.
KOBALTBLAUW, o. (scheik.) Thenardsblauw, verbinding van phosphoorzuur kobalt met aluinaarde.
KOBALTERTS, o. als stofn., mv. (-en) in de beteekenis van soorten van kobalterts : de voornaamste
kobaltertsen zijn: spijskobalt, kobaltkies, kobaltglans
of glanskobalt en zwart aardkobalt.
KOBALTGLAS, o. snialt of smaltblauw. Zie aldaar.
KOBALT-ULTRAMARIJN, o. eene uit kobalt-oxyde
en leem bestaande blauwe verf.
KOBBE, v. (-n), (nat. hist.), (gew.) zilvermeeuw.
KOBOLD, m. (-en), bergmannetje, aardgeest, kabouter. [De bergwerkers bestempelden voorheen niet
den boozen berggeest alleen 'met den naam van kobold.
Zij noemden zoo alles wat voor zijn werk gehouden
werd, inz. die delfstoffen, welke den uiterlijken schijn
hadden van metaal te bevatten, doch dit evenwel
niet opleverden. Vandaar dan ook de naam kobalt,
daar de kobaltertsen, in weerwil van hun ruetaalachtig aanzien, vroeger als onnut werden beschouwd
en verworpen.]
KOCHEL, m. en v. (-s), hoeren,waard, hoerenwaardin.
KOCHELHUIS, o. (...huizen), bordeel.
KODDE, v. (-n), aardigheid, snakerij.
KODDE, v. (-n), knots.
KODDE, v. (-n), (gew.) varkensstaart.
KODDEBEIER, m. (-s), (oudt.) veldwachter, oppasser
der jacht en visscherU, eigenlijk knotsdrager of knots-

acaaier.
KODDENAAR, m. (-s), kneu.
KODDERIJ, v. (-en), snakerij. KODDERIJTJE, o. c-s).
KODDIG, bn. bw. (-er, -st), snaaksch, aardig. comisch;
op eene snaaksche wijze; zonderling: een koddig

ventje; maakte allerlei koddige sprongen; h kan
dat zoo koddig vertellen. KODDIGHEID, v. (...heden),
grap, aardigheid; zonderlingheid.
KOE, v. (koeien), vrouwelijk rund, een zoogdier

tot de orde der tweehoevigen of herkauwers behoorende: eene Poe melken; de koe loeit, heeftgekalfd;
jonge koe, vaars, koekilf; — (sprw.) de koe bij de
horens hebbm, de grootste moeilijkheden to boven
zijn; — de koe bij de horens vatten, eene zaak Oink
aanpakken; — over koetjes en kalfjes praten, zie
kall; — wale (cerdroaken, doode) koeien uit de sleet
halen, halfvergeten zaken weer oprakelen, meestal
in ongunstigen zin; — h# heeft zUne koetjes (of
schaapjes) op het droge, hij heeft genoeg verdiend,
om er van to kunnen leven; — koeien met gouden
horens beloven, gouden bergen beloven, zie aldaar;
—menomtBenPobat,oferis nvlekj
aan, zie
boat; — men weet nooit, hoe een koe een haas vangt,
zie haas; — ik ben zoo lustig (luchtig) als een cogeltje,
dot koe heet, ik ben zeer lui, loom; — veel koeien,
veel moeien, goed baart zorg; — op de koe r#den,
meer verteren dan zijn vermogen toelaat; — op de
koe staan, bijna verloren zijn, bij het spel; — het
scheelt geen koe, niet zoo heel veel; — zoo dom als een
koe, zeer dom; — (fig.) dons mensch. KOETJE, o. (-s).
KOEBEEST, o. (-en), koe; ...BLOEMPJE, o. (-s),
koeienbloem.
KOEBOOM, m. (-en), zekere Zuidamerikaansche
boom, beroemd om het witte, kleverige, balsemgeurige vocht, dat bij insnijdingen rijkelijk uit zijnen
stain vloeit en een goed voedsel voor den mensch
oplevert, dat evenals koemelk kan gedronken worden (galactodendron utile).
KOEBRUG, v. (-gen), brug orn het vee in en uit
een vaartuig to laten gaan; (scheepst.) vierde verdieping (van boven af) op een linieschip of fregat.
onder het tusschendek; loopt gewoonlijk van voor
tot achter. hehalve op stoornschepen.
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KOEBRUGSDEK.

KOELBAK.

KOEBRUGSDEK, o. (-ken), koebrug.
KOEDEK, o. (-ken), dek voor een koe, ter beschutting tegen de koude; ...DIEF,m.(...dieven),(veroud.)

voorkeur. KOEK AMP is de oudere vorm : de koekamp
te Haarlem, de koekamp (een exercitieveld) te 's-Gra-

koeiendief; ...DILLE, v. (plantk.) stinkende kamille
(anthemis cotula).

KOEDOE, m. (-s), (nat. hist.) eene soort van anti-

lope aan de kaap de Goede Hoop.
KOEDOKTER, m. (-s), veearts; ...GANG, m. (-en),
oud-Friesche vlaktemaat, eig. een stuk land, waarop
een koe in een zomer genoeg gras voor haar voedsel
vindt; ...GRAS, o. (plantk.) gemeene duivenkervel;
...HOREN, m. (-s), een langwerpige hoorn
van hout, in de Alpen gebruikelijk : op den koehoorn
blazer.

KOEIEKOP, m. (-pen), kop eener koe.
KOEIENBLOEM, v. (-en), een der volksnamen van
het madeliefje; .,.DIEF, m.
veedief;
...DRIJVER, m. (-s), ...DRIJFSTER, v. (-5), die koeien
drijft, inz. naar de markt; ...HOEDER, m. (-s),
HOEDSTER, v. (-s), man, vrouw, die toezicht houdt
op langs dijken of wegen grazende koeien; ...HOUDER, m. (-5), die koeien houdt; ...HUID, v. (-en),
huid eener koe; ...KAAS, v. (...kazen), als voorwerpsn., gmv. als stofnaam, kaas van koemelk ;
...KRUID, o. (plantk.) wilde weft (melampyrum
arvense); ...00G, o. (-en), oog van eene koe; (gen.)
onnatuurlijk uittreden van den oogappel uit zijne
holte, olifantsoog: (plantk.) veldkamille; ossenoog;
koeienbloem; koedille; zie aldaar; ...SLEDE, v. (-n),
boerenslede, breede blede tot vervoer van vee;
...UIER, m. (-5), uier eener koe; ...WEIDE, v. (-n),
weiland voor runderen.
KOE1ENDREK, KOEDREK, m. uitwerpselen van
een of meer koeien; ...HAAR, o. gmv. als stofn.
(...haren) als voorwerpsn.; ...HERDER, m. (-a),
...HERDERIN, v. (-nen), die koeien laat grazen;
...HEST, m. mest van een of meer koeien; ...STAL,
m. (-len), stal voor een of meer koeien; ...STRONT,
v. koeiendrek, koedrek ; ...WACHTER, m. (-s), (Zuidn.)
koeienho eder.
KOEIENVLEESCH, o., KOEIEVLEESCH, KOEVLEESCH, o. vleesch van koeien, vleesch van
eene koe.
KOEIEPOOT, m. (-en), poot eener koe.
KOEIER, m. (-s), (Zuidn.) koeienwachter.
KOEIESTAART, m. (-en), staart eener koe; ...TONG,
v. (-en), tong eener koe.
KOEIONNEEREN, (koeionneerde, heeft gekoeionneerd), plagen, lastig vallen, zie colonneeren.
KOEK. m. (-en), als voorwerpsn., v. als stofn. een
gebak van meel, eieren, melk, stroop, honig enz.
enz. vervaardigd, van onderscleiden vorm, hetzij in
huis in pan of pot bereid, hetzij door den bakker in
zinen oven : Deventerkoek; een koek in den ketel;
koek slaan, hakken, met een knuppel of bijl een koek
doorslaan (zeker kermisvermaak); (sprw.) dat is gesneden koek, gaat heel gemakkelijk; — dat is andere
koek! dat is heel anders; — een koekje van hetzelfde
deeg, geheel gelijk aan iets anders; — het is koek en
ei met hen, zij zijn dikke vrienden; — (fig.) het sal
dezen nacht een koekje bakken, hard vriezen; — inz.
pannekoek: Moeder bakt koeken; lust gij yaarne koeken ? — lijnkoek, raapkoek : de boeren geven 's winters

niet zelden koeken aan het vee; harde en murwe
koeken; koeken snijden, de lijnkoeken op maat afsnijden met het koekenmes.
eene op een koek gelijkende massa : het bloed was
tot een koek qeworden; blok, klomp (gegoten metaal);
inz. klomp silver van 150 mark; vanhier i . fig.) koeken
hebben, rijk zijn, veel geld hebben; (wapenk.) plat of
half-bolvormig schijfje, van kleur (zijn de schijven
van metaal, dan heeten zij besanten of penningen).
KOEKJE, o. (-s), kleine koek: een checolwlekoekje,

een koekje chocolade; een koekje blauwsel, bouillonkoekjes.

KOEKALF, o. (...kalvers, ...kalveren), wijfjeskalf.
KOEKAMP, ...TENKAMP. m. (-en). koeienweide.
',In den eigenlijken zin verdient KOEIENKAMP de

venhage.]

KOEK(EN)BAKKEN, o. beroep, vak van den koek(en)

bakker.

KOEKBAKKER, ...ENBAKKER, m., ...STER,
die koek bakt; ...BAKKERIJ, v. (-en), inrichting om
koek to bakken; het koek(en)bakken; ...BAKKERSWINKEL, m. (-5); ...DEEG, o. deeg, dat tot koek
gebakken wordt.
KOEKELEMEIEN, (koekelemeide, heeft gekoekelemeid), zich vermiken met dartelen.
KOEKELEN, (koekelde, heeft gekoekeld), (gew.) elkander liefkoozen, elders weer kokkelen geheeten.
Zie dit woord.
KOEKELOEREN, (koekeloerde, heeft gekoekeloerd).
leeg, werkeloos zitten en uitkijken : daar zit hij den
ganschen dag te koekeloeren.

KOEKEN, (koekte, heeft gekoekt), (gemeenz., gew.)
koeken bakken; (ook) tot een koek worden: het
kruid is heelemaal gekoekt.

KOEKEN, m. my. (Zuidn.), (kaartsp.) ruiten.
KOEKENAAS, o. (...azen), enz. (Zuidn.). Zie RUITENAAS enz.
KOEKENMES, o. (-sen), groot mes om de lijnkoeken
op maat of te snijden; ...PAN, v. (-nen), pan tot het
bak ken van pannekoeken.
KOEKETER, m. (-s), ...EETSTER, v. (-s), snoeper,
snoepster; KRA_A NI, v. (...kramen), kraam, waarin
allerlei kook verkocht wordt.
KOEKOEK, m. • (-en), een trekvogel, tot de orde der
klimvogels behoorende, die zijne eieren in de nesten
van andere vogels legt, aan wie hij de zorg overlaat
ze uit to broeden en zijne jongen op to voeden (cu.
culus canorus); (sprw.) het is altYd koekoek een sang,
altijd hetzelfde deuntje, 't zijn altijd dezelfde praatjes;
een speeltuig voor kinderen, dat het geluid van eon
koekoek nabootst; eene koekoeksklok; (fig.) hoorn-

drager.
KOEKOEK, m. (-en), een uitstekend dakvenster,
ook koekuit geheeten; (scheepst.) soort van open luik,
om licht in de hutten to geven.
KOEKOEKSBEEN, o. (-en), (nat, hist.) staartbeen
bij vergroeide, onvolkomen ontwikkelde wervels.
KOEKOEKSBLOEM, v. (-en), (plantk.) de gevlekte
orchis (orchis maculate); — de gemeene veldkers; een
plantengeslacht, waarvan drie soorten in Nederland
inlandsch zijn, als: de gemeene koekoeksbloem, ook
pinksterbloem, kraaienbloem, wilde lychnis, haanderikebloem, eiloofbloem en rood steerntje geheeten
(lychnis flos cuculi), de avond- (1. vesperlina) en de
dagkoekoeksbloem (1. diurna), ...BROOD, o. (plantk.)
gewone klaverzuring, ook koekoeksklaver geheeten.
KOEKOEKSBROOD, o. (plantk.) gewone klaverzuring.
KOEKOEKSEI, o. (-eren), ei van den koekoek;
...KLOK, v. (-ken), klok die bij het slaan het geluid
van den koekoek nabootst.
KOEKOEKSSPEEKSEL, ...SPOG, o. Zie KIKKERSPOG.
KOEKOEKSVEER, v. (-en); ...ZANG, ...DEUN, m.
(-en), het eentonig geluid van den koekoek ; den
koekoekszang zingen, altijd hetzelfde liedje zingen,
altijd op hetzelfde aanbeeld slaan.
KOEKUIT, m. (-en), kijkuit, zeker dakvenster. Zie
KOEKOEK, 2de art.
KOEKVISCH, m. (...visschen). (nat. hist.) een Indische visch, eene soort van klipvisch, op Martinique
portugees geheeten (pomacanthus).
KOEKWINKEL, m. (-s), waar men koek verkoopt.
KOEL, bn. bw. (-er, -st), een geringen warmtegraad
bezittende, eer koud dan warm; frisch: koel water;
de koele lucht; eene koele (niet warme) zomer, een
keel vertrek; (fig.) onversehillig, onhartelijk, niet
vriendelijk: een keel gelaat: heeft 7ni.j keel ontvangen; niet har -Litochtelijk: met koele zinnen; in koelen

bloede.
KOELBAK. m. (-ken), bak, waarin iets gezet wordt
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verkoelen (bier, wijn); (ook) een waterbak
bij de smeden, om gloeiend ijzer of te koelen; ...BALIE, v. (-s), (zeew.) scheepstobbe, doorgaans van
eene halve ton gemaakt, waarmede de door aanhoudend vuren warm geworden kanonnen worden
afgekoeld; (vestingb.) voormalig buitenwerk, dat
voorpost diende.
KOELBLOEDIG, bn. bw. (-er, -st), KOELBLOEDIGLIJK, bw. (fig.) onverschillig, onaangedaan, phlegmatisch. KOELBLOEDIGHEID, v.
KOELDRANK, m. (-en), verkoelende, verfrisschende
drank.
KOELEEK, v. (plantk.) gekrulde zuring. Zie LEEK.
KOELEMMER. m. ( s), houten of lederen emmer,
net water gevuld, waarin men bij aanhoudend
■ wren den wisseher van den vuurmond van tijd
tot tijd afkoelt.
KOELEN, (koelde, heeft en is gekoeld), koeler, lauwer maken, worden : het kanon koelen, met den wisscher -ververschen: gloeiend ijzer koelen, in water
dompelen; zUiien Borst koelen (beter lesschen); zijne

KOELZINNIG, bn. bw. (-er, -st), KOELZINNIGLIJK,
bw. bedaard, afgemeten, zonder overhaasting. KOELZINNIGHEID, v.
KOELZWABBER, m. (-s), (scheepst.) zwabber, waarmee men bij groote hitte de planken vochtig houdt.
KOEMELK, v. melk van koeien: zuivere koemelk.
KOEMELKER, m. (-s), KOEMELKSTER, v. (-s), die
koeien melkt.
KOEMELKERIJ, v. het melken der koeien; (-en),
koemelkersbedrijf.
KOEN, bn. bw. (-er, -st), het gevaar minachtend,
stout, onversaagd, dapper, verrnetel: een koene held;
een koen besluit; hij spreekt koen, boud. KOENLIJK,
bw. (w. g.) op koene wijze.
KOEN, m. (-s), mansnaam (verkorting van KOENRAAD).
KOENHEID, v. moed , stoutheid, onversaagdheid.
KOENRAADSKRUID, o. (plantk.) eene plant, die
vruchten met bloedrood sap draagt (hypericum an-

om to

drift koelen ; voldoen); zijn gemoed aan iem. koelen,
zich op hem wreken ; het weder begint te koelen, frisscher te worden; de wind koelt (wordt kouder); iem.
te koelen leggen, dooden; he zal wel koelen zonder
blazen, de drift, de ijver, de vriendschap enz. zal

langzamerhand vanzelf wel verflauwen. KOELING,
v. (-en), het koelen.
KOELHARTIG, bn. bw. (-er, -st), onverschillig, niet
hartelijk. KOELHARTIGHEID, v.
KOELHEID, v. gematigde koude, frischheid (der
lucht); (fig.) onverschilligheid, onvriendelijkheid: ik

kan n2 zijne koelheid niet verklaren.

drosaemum).
KOEPEEN, v. (...penen), zekere groote peensoort,
die gewoonlijk als veevoeder wordt gebruikt.
KOEPEL, m. (-s), rond dak, ronde kap: de koepel
van de St. Pieterskerk te Rome; (overdr.) een tuinhuis
met zulk een dak: de familie zat thee te drinken in
den koepel. KOEPELTJE, o. (-s).
KOEPELBERG,m. (-en), koepelvormige berg; ...DAK,
o. (-en), koepel, dom; ...DEUR, v. (-en), deur van
een koepel in een tuin; ...GEWELF, o. (...welven),
zeker gewelf, waarvan de horizontale doorsneden
cirkels zijn, vooral bij kerken in gebruik; ...KERK,
v. (-en), kerk met een koepeldak,
KOEPELOVEN, m. (-s), ongeveer cylindervorrnige
van vuurvaste steenen opgetrokken oven in eene
ijzergieterij, tot het smelten van het gietijzer, ook
schachtoven geheeten.
KOEPELRAAM, o. (...ramen), ...VENSTER, o. (-s),
raam of venster in een koepel.
KOEPELVORMIG, bn. den vorm van eon koepel
hebbend: koepelvormig dak.
KOEPOK, v. (-ken), pokpuist aan den uier van de
koe; menschenpok, ontstoan door inenting, waartoe
de stof oorspronkelijk uit koepokken genomen werd;
de koepokken inenien (uitvinding van den Engelschen
dr. Jenner, om voor de besmetting der gewone pokken to beveiligen), vaccineeren.
KOEPOKINENTING. v. ( en), vaccine: kunstmatige
inenting met de smetstof uit de koepokken; ...STOF,
v. het heldere vocht, dat de koepokken bevatten.
KOEREN, KORREN, (ko(e)rde, heeft geko(e)rd), eon
dof kirrend geluid maken, van duiven.
(veroud.) wachttorentje,
KOELHUIS, o.
wachthuis; — (Hgd. kurhaus) badhotel.
m.
(-s),
renbode,
bode, die belangrijke
KOERIER,
militaire depeches op grooten afstand moot overbrengen.
KOERS. m. (-en), weg, richting, inz. de richting
van een schip : weet gij ook, welken koers h# is uitgegaan? den koers zetten of richten naar, zich wenden
naar: het schip zette looters naar Engeland; den koers

KOELHUIS, o. (...huizen), waarin vloeistoffen (b. v.
elk S worden geplaatst om of to koelen.
KOELIE, m. en v. (-s), (Ned. Ind.) gehuurde arbeider, daglooner, sjouwer, inz. iem. die zijne diensten
voor een enkele karwei, die meestal in weinige
wren afloopt, verhuurt.
KOELIED, o. lied, dat de Alpenherders in Zwitserland op den hoorn blazen.
KOELKELDER, m. (-s), kelder, waarin spijzen, wijnen enz. gezet worden om koel to blijven of te verkoelen; ...KETEL, m. (-s), ...KUIP, v. (-en), (bierbr.)
waarin het gekookte, van hop voorziene moutaftreksel wordt afgekoeld.
KOELKRUIK, v. (-en), alcarraza: een zeer poreus
fleschvormig vat in Spanje en andere warme landen; aarden vat, dat de vochten snel laat doortrekken en daardoor tot bevriezens toe afkoelt.
KOELMIDDEL, o. (-en), (gen.) verkoelend middel.
KOELMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), (w. g.) koelbloedig.
KOELOVEN, m. (-s), (glasbl.) oven met geringere
hitte dan een smeltoven, waarin het glas langzaam
afkoelt; ...PAN, v. (-nen), een platte pan, waarin
men vloeistoffen laat afkoelen. vooral in suikerfabrieken.
KOELSMOEDS, bw., (w. g.) koelbloedig.
KOELTE, v. frischheid; koele plaats: in de koelte
van den avond; (zeew.) wind: frissche koelte, stave
bepalen; uit den koers taken; van den koers zijn, den
koelte, labberkoelte; (fig.) een dichter in de koelte, een
koers kwijt zijn; van den rechten koers afdwalen, (ook
pruldichter; een vrijer in de koelte, een schroonival• fig.) het pad der deugd verlaten; behouden koers,
lige minnaar.
reis; de nieuwe koers op staatkunclig gebied; — (kooph.)
KOELTJE, o. (-s), windje : er woei buiten een aardig
gangbaarheid, van munten: munten buiten koers
koeltje.
stellen of houden; — de marktprijs van munten, wisKOELTJES, bw. een weinig koud; (fig.) eenigszins
onverschillig: hij heeft nab maar koeltjes ontrangen. ' sell, effecten enz., aan de beurs (vaak in percenten
uitgedrukt): tot den hoogsten koers verkoopen; hoe is
KOELUCHT, v. (gew.) de sterke lucht, die het in
de koers van den roebel? de koersen noteeren; de koerden zomer groeiende on op het water drijvende
sen zijn gedaald, gerezen.
zeewier verspreidt.
KOERSABEL, bn. gangbaar, voor koers vatbaar.
KOELVAT, o. (-en), bak, waarin men wijn ent.
KOERSBERICHT, o. (-en), de noteeringen, die de
koel houdt; (sprw.) er kornen gasten, zet den wijn in
effectenon wisselhandelaars dagelijks opmaken van
het koelvat; (scheik.) een met water gevuld vat, waar
den
koers der effecten, wissels enz.; ...BLAD; o.
de overgehaalde vluchtige lichamen met eene Ajp
(-en), dat de koersberichten meedeelt.
worden doorheen geleid.
KOERSEEREN, (koerseerde, heeft gekoerseerd), in
KOELZEIL, o. (-en), groote buizen van zeildoek,
omloop, gangbaar zijn.
die versche lucht tusschendeks en in de stookplaats
KOERSEN, (koerste, heeft gekoerst), den koers
der stoomsehepen voeren.
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richten, koers zetten naar : het schip koerste na ar
o. (...huizen), stal, gebouw, waar men de
het noorden; (fig.) schatten, begrooten, ramen : een
rtjtuigen bergt.
afstand, den prjjs van lets koersen; ten uitvoer bre nKOETSIER, m. (-s), voerman : de koetsier viel van
gen: dat zai hfj wel koersen. KOERSING, v. het
den bole; (sprw.) twee koetsiers op e'en bok, twee bekoersen.
.
stuurders van een zaak, inr!chting of bond, die het.
KOERSNOTA, v. Cs); ...NOTEERING, v. (-en), oponderling niet eens zijn.
gave der beurskoersen; ...REKENING, v. van waar•KOETSIERSLIVREI, .v. (-en), bijzondere kleedingden, die aan koers onderhevig zijn; ...VERI100van een koetsier; ...PLAATS, v. (-en), betrekking
GING, v. (-en), VERLAGING, v. (-en), het stijgen
van koetsier; plaats van den koetsier op een rijtuig ;
of dalen van den koers; ...VERSCHIL o. (-len).
...ZWEEP, v. (-en), lange zweep, zooals de koetsiersKOERZAAL, v. (...zalen), groote zaal, waar de gebruiken.
gasten op de badplaatsen zich vereenigen. (Hg d.
KOETSPAARD, o. (-en), dat niet onder den man
kursaal).
loopt; ...POORT, v. (-en), groote verwulfde poorl
KOES, KOEST, bw.; zich koest houden, zich stil
aan een huis, inrijpoort; ...RAD, o. (-eren), wiel van
houden.
eene koets; ...RTEM, m. (-en), onderriem, veer van
KOESKOES, m. (...koezen), (nat. hist.) zekere soort
eene koets; ...SLEDE, v. (-n), (veroud.) koets zonder
van buidelrat (phalangista maculata).
wielen; ...WAGEN, m. (-s), reiskoets, berline.
KOESKOES, v. een mengsel van verschillende
KOEVINKJE, o. (-s), (nat. hist.) zekere dagylinder;
soorten van vleesch, groenten enz.
...VLIEG, v. (-en), groote vlieg, mestvlieg.
KOEST, tw. [in het Fr. couche] leg neer (tegen
KOEVOET, m. (-en), (jzeren hefboom, handspaak,
eenen hond); ook: houd u still
van onderen eindigend in een klauw.
KOESTERAAR, m. (-s), KOESTERAARSTER, v.
KOEWACHTERTJE, o. (-s), (nat. hist.), (gew.) gras(-s), die koestert.
musch; ...ZANG, m. (-en), koelied.
KOESTEREN, (koesterde, heeft gekoesterd), verKOF, v. (-fen), eene soort van rondgebouwd zeewarmen: de zon koestert het aardrijk met hare stra- schip met breeden achtersteven, een grooten mast
,

len; de koesterende stralen der son; zich bij het vuur,
zich in de zon koesteren; verzorgen, liefderijk verplegen, oppassen : zij koestert haar kind; — (fig.) hoop,
wantrouwen koesteren, voeden ; booze gedachtenkoesteren, hebben; haat tegen iemand koesteren; het voornemen koesteren; eene slang, een adder aan zijn booze
koesteren, zie adder. KOESTERING, v. (-en), het koes-

teren.

KOESTIJL, m (-en), paal in een koestal, waaraan
het vee vaststaat.
KOET, v. (-en), (nat. hist.) zekere zwemyogel,
zwartachtig van kleur en zoo groat als een kleine
kip, gewoonlijk zeekoet geheeten; (fig.), (Zuidn.) la faard. KOETJE, o. (-5).
KOETARWE, v. wilde tarwe.
KOETERAAR, m. (-s), KOETERAARSTER, v. (-s),
stamelaar, hakkelaar, hakkela:srster.
KOETERTAAL, v. koeterwaalsch.
KOETERWAAL, m. die slecht, onverstaanbaar (inz.
Hollandsch) spreekt, eigenlijk een Waal, die het
Nederlandsch radbraakt.
KOETERWAALSCH, bn. onverstaanbaar.
o.
onverstaanbare taal, slecht Hollandsch; dieventaal.
KOETERWALEN, (koeterwaalde, heeft gekoeterwaald), koeterwaalsch spreken.
KOETS, V. (-en), een groote overdekte wagen voo ✓
menschen om er in to rijden, b. v. postkoets; inz .
een sierlijk bewerkte wagen, welks geheel bedekt e
en rondom gesloten kast op riemen of stalen see
ren hangt: eene koets cool . twee, voor vier personen
met of in eene koets r(jden; koets en paarden houden ,
rijtuig houden, en dus zeer rijk zijn; (sprw.) d007 •

geweten kan u e een koets met vier paardenrond
rtjden, zijn geweten is zeer ruim; (dieht.) wagen
de koets ran den zonnegod. KOETSJE, o. (-s).
KOETS, V. (-en), bed: komaan jongens, gauw naar
de koets; sponde: praalbed; huwelijksbed; (gew. )

bedstede der boerenknechts.
KOETSBAK. m. (-ken), b.iinenste der koets: ...BOK ,
m. (-ken), koetsiersbankje; ...BOOM. m. (-en), ...DIS
SEL, m. (-s), boom tusschen de paarden.
KOETSEBOORDJE, o. (-s), (gew.) bedsteeboordje :
het plankje in eene bedstede, waarop de nachtspie gel enz. wordt geplaatst.
KOETSEN, (koetste, heeft gekoetst), (w. g.) in, met
eene koets rijden.
KOETSEN, (papierm.) de geschepte vellen van de
-vormen op de vilten drukken.
KOETSENMAKER, m. (-s). riituigmaker.
KOETSER, m. (-s), (papierm.) die koet,t.
KOETSGLAS, o. eene soort van glas, voor koetsen
geschikt:
(...glazen). raamp.e in cone koets;

en een bezaansmast : vroeger was de kof een voornaam r

echtHolandsip;(rw.)kofensmazij-

waterbakken.

KOFFER, m. (-s), reiskist: zon koffer pakken, uitpakken; (vestingb.) grachtgalerij, caponniere. KOFFERTJE, o. (-s), kleine koffer, kistje.
KOFFERDEKSEL, o. (-5), deksel van eenen koffer.
KOFFEREN, (kofferde, heeft gekofferd), in eenen
koffer pakken.
KOFFrRKETEL, m. (-s), (stoomw.) stoomketel met
zes rechte of flauw gebogen wanden; ...MAKER,.
m. (-s), die koffers maakt; ...SLEUTEL, m. (-s)
...SLOT, o. (-en), slot aan een koffer.
KOFFERTORIE, o.
(gew.) omslag van een
schrijfboek, kaft, ook kapitorie geheeten.
KOFFERVISSCHEN, m. my. eene soort van zonderlinge beenige zeevisschen met saamgegroeide kaken,
in de tropische zeen (ostracionidae).
KOFFIE, v. de zaden der koffieplant, koffieboonen
koffie branden, de koffieboonen in een bus of trommel roosten; ongebrande koffie, koffie malen; — bet
gemalen poeder der gebrande koffieboonen: doe vandaag wat meer koffie in den pot; — de drank uit dit
poeder bereid: koffie zetten, gereedmaken, bereiden;
koffie schenken, (ook) ten dienste van den reizenden
man; een kopje koffie; koffie drink-en; sterke, slappe
li.offie; (sprw.) dat is geen klare koflie, zie klaar;
morgen, bij de koffie, om al schertsend een verzoek
of to slaan; — tijd. waarop men gewoonlijk koffie
drinkt: h?:j zou na de ko,ffie nog even aankomen.
KOFFIEACHTIG, bn. (-er, -st), als koffie, naar koffie
zweemende: een koffieachtige smaak; houdende van
koffie, gaarne koffie drinkende: ik ben niet koffie-

a chtig.

KOFFIEBAAL, v. (...balen), linnen zak, waarin men
de koffieboonen verzendt; eene baal met koffie;
...BAKJE, o. (-s), bakje in een koffiemolen, waarin
de gemalen koffie valt; ...BES, v. (-sen), vrucht van
den koffieboom; ...BITTER, o. (scheik.) stikstofhouBend onzijdig bestanddeel der koffie; caffeine; ...BLAD,
o. (-en), schenkblad om er de kopjes op to zetten;
(-even), blad van den koffieboom; ...BOEL, m. de
gezamenlijke eenoodigdhe'den voor het koffiedrinken: den koffieb,e7 omwasschen, wegruimen; ...BOM,
v. (-men), eene bona, waarin men de koffie brandt;
m. (-en), een boom, tot de meekrapplanten
behoorende, die in de steenachtige streken van
Arabi6 en Abysoinie thuis behoort, doch thans oak
vooral in Oost- en West-Indi6 aang,ekweekt wordt,
on welks vrucht. eene bee ter grootte van eene kers
twee met de platte zijde tegen elkander liggende
zaden bevat, koffieboonen genaamd (coff,a, arabicae
v. (-ern, zaad van den koffieboom: gro, sic
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(ongebrande) koji(boonen; koffieboonen malen (tot
pneder, om getrukken te kunnen worden); ...BRANDER, m. (-s), die koffieboonen brandt of roost: (ook)
het werktuig daartoe; ...BRANDERIJ, v. het koffiebranden; (my. -en) inrichting om koffie te branden.
KOFFIEBRUIN, bn. koffiekleurig, donkerbruin.
KOFFIEBUIK, m. en v. (-en), onmatige drinker of
drinkster van koffie; ...BUS, v. (-sen), metalen bus
om koffie in te bewaren: ...CARAMEL, v. (-s), zie
caramel; ...DIK, o. overblijfsel, bezinksel van getrokken koffie; ...DOOS, v. (...doozen), om koffie in
to bewaren; ...DRINKER, m. (-s), ...DRINKSTER,
v. (-s), die koffie drinkt, die bij iem. komt koffiedrinken; ...DROES, ...DROESEM, m. koffiedik;
...FILTREER, v. (-en), filtreer voor koffie; ...GELD,
o. geld, dat voor de koffie betaald wordt; (ook) opbrengst van koffie; ...GEREI, o.koffieboel; ...GEUR,
In. de aangename reuk van koffie; ...GOED, o. koffieboel; ...HANDEL, m. de in- en verkoop van koffie;
...HANDELAAR, m. (-s).
KOFFIEHUIS, o. (...huizen), café, huis waar men
zoowel koffie, thee als bier, sterke dranken en
likeuren kan verkrijgen en gebruiken: een koffiehuis
opzetten; een kofilehuis houden of doen; naar het kof-

juist op koffietijd; ...TROMMEL, v. (-s), trommel ter
bewaring der koffie; groote, cilindervormige ijzeren
bus, waarin de koffie gebrand wordt; ...TUIN, m.
(-en), koffieplantage.
KOFFIEVEILING, v. (-en), openbare verkooping van
koffie; ...WATER, o. water, bestemd om op de koffie
to worden gegoten; ...WEGER, m. (-s), werktuig
om de soortelijke zwaarte der koffie to bepalen;
...WINKEL,m. (-s), waar men koffie verkoopt; ...ZAK,
m. (-ken), een zak, waardoor men koffie opschenkt;
koffiebaal; papieren koffiezak; ...ZUUR, o. (scheik.)
zeker zuur in de koffieboonen, tegenwoordig gewoonlijk koffielooizuur geheeten.
KOFSCHIP, o. (...schepen). Zie KOF.
KOG, (-gen), KOGGE, v. (-n), KOGGESCHIP, 0.
(...schepen), middeleeuwsch snelzeilend koopvaardijschip, ook ten oorlog gewapend ; zeker hedendaagsch
vaartuig.
KOGEL, v. (-s). (gew.) bijenkap, van voren van
koperdraad voorzien.
KOGEL, m. (-s), bol, bal inz. zooals uit kanonnen,
geweren enz. geschoten wordt: een ijzeren kogel;

fiehuis goon; de koffiehuizen bezoeken; een koffiehuis
met verg nning.
KOFFIEHU1SHOUDER, m. (-s), ...HOUDSTER, v.
(-s), herbergier, herbergierster, kastelein, kasteleines
in een koffiehuis; ...BEDIENDE, m. ...JONGEN,
m. (-s), ...KNECHT, m. (-s), die helpt of bedient in
eon koffiehuis.
KOFFIEIJS, o. eene soort van banketbakkersijs;
...KAAIER, v. (-sL zaal, vertrek in eenen schouwburg enz., waar men ververschingen gebruiken en
rooken kan: foyer; ook de eigenlijke gelagkamer in
een herberg enz.; ...KAN, v. (-nen), kan. om koffie
in te zetten en te laten trekken; ...KELDER,m.(-s),
schoftkelder (voor ambachtslieden); kelder, waar
water en vuur wordt verkocht; ...KETEL. m. (-s.,
ketel voor kokend water.
KOFFIEKLEUR, v. donkerbruine kleur als van
koffie; bn. als koffie gekleurd, de kleur
van koffie hebbende.
KOFFIEKO.:.METJE, ...KOPJE. o. (-s), kop om er
koffie in to schenken en uit to drinken; ...KONKEL,
v. (-5), eene vrouw, die veel van koffiepartijtjes houdt;
...KOOPER, m. (-s), ...KOOPSTER, v. (-s), die koffie
koopt; ...LEPELTJE, o. (-s), om de gemalen koffie
in den pot to scheppen; om de koffie om to roeren.
KOFFIEMAKELAAR, m. (-s), makelaar in koffie;
...MELK, v. melk, op koffie getrokken; melk, met
koffie gekookt; melk voor de koffie; ...MOLEN, m.
(-s), molen, waarin koffieboonen worden gemalen;
...MOOR, m. (-en), (Zuidn.) een groote ketel met
hengsel on tuit; ...00GST, m. (-en), het inzamelen
der koffie; de tijd dier inzameling; de opbiengst
der koffie.
KOFFIEPAKHUIS, o. (...huizen), om de koffie in to
bergen; ...PAPIER, o. papier, waarin koffie geweest
is; (fig.) slecht grauw papier; ...PLANT. v. -en);
...PLANTAGE, v. (-s), stuk grond. waar koffie geteeld wordt (in Oost- of West-Indi); ...PLANTER,
m. (-s), eigenaar van eene koffieplantage; ...POT,
m. (-ten), koffiekan; ...PRIJS, m. (...prijzen), marktprijs der koffie.
KOFFIESCHENKER, m., ...SCHENKSTER, v. (-s),
die een koffiekelder houdt of koffie schenkt ; ...SCHOTELTJE, o. (-s), schoteltje of bakje wader een kopje;
...SERVIES, o. (...viezen), alles wat noodig is bij
het koffiedrinken; ...SIROOP, ...STROUP. v. stroop,
ook gebrande stroop geheeten, die men in de koffie
doet; ...SPIT, o. (-ten), toestel om koffiebnonen to
branden; ...STRUIK, m. ;-en). jonge koffieboom.
KOFFIETAFEL, v. (-s), schenktafel voor de koffie,
(ook) waar de koffie op gediend is: wat duurt de
koffietafel heden lang ! wat drinkt men lang koffie!,
...TEELT, v. het kweeken van koffie; ...TIJD, m.
tijd, waarop men gewoonlijk koffi.e drinkt: hij kicam
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looden kogel; een holle kogel; met kogels schieten; tot den kogel veroordeeld zijn (om doodgeschoten to worden); den kogel krijgen; den kogel sleepen, galeistraf
ondergaan; iem. of rich eenen kogel door het hoofd
jagen, voor den kop schieten; eenen kogel wisselen,
duelleeren met het pistool; (sprw.) de kogel is door
de kerk, er is niets meer aan to doen. KUGELTJE,
o. (-s).
KOGELAANDRIJVER, m. (-s), ...A ANZETTER, m.
(-s), ijzeren laadstok (voor kanonnen); ...AS, v. (-son),
(aan velocipedes), een as, die in een ruimen ciliader op kleine kogeltjes loopt; ...BAAN,v.(...banen),
de kromme lijn, welice het zwaartepunt des kogels
in de lucht beschrijft; ...BAK, m. (-ken), plaats,
waar de kogels (op oorlogsschepen) liggen.
KOGELDIERTJES, o. mv. (nat. hist.) straaldieren,
die tot de klasse der infusiediertjes behooren en
in bedorven wateren worden nngetroffen, ...DISTEL. v. (-s), (plant'.) een plantengeslacht, tot de
familie der samengesteldbloernigen behoorende,
aldus geheeten naar de kogelvormige gedaante zijner
blauwe of witte bloemkorfjes (echinops).
KOGELEN, (kogelde, heeft gekogeld), met kogels
schieten: met steenen werpen.
KOGELFLESCH, v. (...flesschen), glazen vat met
wijden buik en langen hats; ...FLESCHJE, o. (-5),
fleschje met een glazen kogeltje tot stop, dienende
om gazeuze dranken to bevatten.
KOGELGIETER. in. (- s), die kogels giet ; ...GIETERIJ,
T. het kogelgieten, my. (-en), plaats, waar kogels
gegoten worden; ...GOOT, v. (,..goten), gootvormige
bak, waarlangs men bij het verstapelen of laden
van kogels deze naar beneden laat glijden; ...110K,
o. (-ken), kogelperk; ...KAR, v. (-ren), handstortkar
tot vervoer van projectielen; ...KLOS, m. (-sen),
lichte houten cilinder, aan de eene zijde uitgehold,
em den kogel to ontvangen, aan de andere zijde van
eene groef voorzien om de kardoes in te binden.
KOGELKRUID, o. zekere plant.
KOGELKRUIS, o. (-en), (wap,) kruis met eenen knop
op het wapenschild.
KOGELLEGER, o. holte aan den onderkant der ziel
van een stuk geschut; ...MAAT, v. (...maten),
...MAL, v. (-len), eene maat, waarmee de middellijn
van een kogel wordt gemeten: zij bestaat uit eene
plank of ijzeren plaat, waarin de grootte des kogels
naar het vereischte kaliber is gesneden; ...METER,
m. (-s), toestel om de maat of het kaliber van den
kogel to bepalen; ...MORTIER, m. (-en), zeker soort
van mortier; ...PARK, ...PERK, o. (-en), kogelwerf,
plaats waar de kogels opgestapeld liggen.
KOGELREGEN, m. (fig.), een dichte massa van afgeschoten kogels: de aftocht geschiedde coder een alles

vernielenden kogelregen.
KOGELROND, bn. bolrond : een kogelrond lichaam.
KOGELSTAPEL, m. (-s), (art.) piramide van opeen-
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KOGELTANG.

gestapelde kogels; ...TANG, v. (-en), (heelk.) werktuig om kogels uit te halen; ...TREKKER, m. (-s),
krasser, werktuig om den kogel van een geweer te
halen; kogeltang.
KOGELVISCH, m. (...visschen), een familie der visschen met een min of meer eironde of kogelvormige
gedaante, wier huid met stekels in plaats van met
schubben bezet is (diodon tigrinus).
KOGELVLUCHT, v. (w. g.) vlucht, bui van kogels;
...VORM, m. (-en), worm, waarin de kogel gegoten
wordt.
KOGELVORMIG, bn. bolvormig.
KOGELWAGEN, m. (-5), wagon, waarin de kogels
vervoerd worden (achter de kanonnen); ...WERF,
v. (...werven), kogelpark; ...WOND, v. (-en), wond
door een kogel teweeggebracht ; ...ZEEF, v. (...zeven),
koperen zeef om de kogels to ziften, weinig in gebruik.
KOHIER, o. (-en), belastingsregister: het kohier van
den hoofdelfjken omslag.
KOHORT, v. (-en), onderafdeeling van een legioen
(in het Romeinsche leger),legerafdeeling,krijgsbende.
KOK, m. (-s), spijsbereider; die kookt; aannemer
van maaltijden; (sprw.) het zijn niet alien koks, die
Zange messen dragen, het uiterlijk vertoon bewijst
Diets; veel koks bederven de brij, to velerlei raad vol.
gen is schadelijk; honger is de beste kok, als men
honger heeft, eet men alles; eten wat de kok schaft,
van alles meeeten.
KOKAGE, v. (gemeenz.) het gekookte; de spijzen.
KOKARDE, v. (-s), oorspronkelijk eene haneveer,
nu een band, lint of roos van bepaalde kleur, als
veld- of partijteeken of als nationale leus.
KOKELOKO-NOTEN, v. my. juvia-noten: zekere
Zuidamerikaansche vrucht.
KOKEN. (kookte, heeft gekookt), eig. van vloeistoffen, door verhitting in een toestand komen, dat
de ontstane dampbellen tot aan de oppervlakte
komen en daar bersten: het water kookt bij een tern-

peratuur van 100° C.; thee moet trekken, maar mag
niet koken; door verhitting in dien toestand brengen: hebt gij al water gekookt? spijzen op het vuur
week en eetbaar maken door ze eenigen tijd in kokend water to houden : aardappelen koken, den pot
(het eten) koken; gaar koken; in tegenst. met braden:
gekookt vleesch; die meid kookt goed, kan goed koken;
wie kookt voor u ? (sprw.) als het op is, is het koken
gedaan, als men niets meer heeft, kan men niets meer

genieten of verteren; — (fig.) als een kokende vloeistof geheel in beweging worden gebracht : het koken
der zee; inz. door hartstocht: mUn blood kookt, van
drift; hij kookt van toorn, is zeer boos. KOKING, v.
(-en), het koken, zieden, borrelen.
KOKEND, bn. bw. aan de kook zijnde, tot kokens
toe verhit: kokend water.
KOKENDHEET, bn. buitengewoon heat, gloeiendheet: de koffie is nog kokenclheet.
KOKER, m. (-s), mannelijk persoon, die kookt.
KOKER, m. (-s), cilindervormige, rolvormige doos,
waarin iets geborgen wordt of besloten is, b. v. naaldenkoker, pennenkoker, inktkoker enz.; pijikoker: reel
pijlen in z&en koker hebben, in onderscheiden vak-

ken bedreven zijn, (ook) vele treffende redenen gereed hebben; dit kook niet uit *nen koker, niet uit
zijn eigen brain; — houten omsluitsel : de jonge boomen
staan vaak in kokers; (scheepst.) buis, waarin op
kleine vaartuigen de mast staat; — cilindervormige
(of vierkante) buis, waardoor iets been stroomt : de
koker is verstopt; het water stroomt door een koker
onder den dijk door. KOKERTJE, o. (-s), kleine koker,

in allebeteekenissen; (plantk.) gesloten bladscheede.
KOKERBRUG, v. (-gen), spoorwegbrug bestaande
uit een grooten ijzeren koker of tunnel, ook tunnelbrug geheeten: do kokerbotg over de Conway.
KOKERELLEN, (kokerelde, heeft :2:elcokereld), allerlei kookoeltjes maken, koken.
KOKEREN, (kokerde, heeft gekokerd), in eenen
koker steken of bergen; (fig.) foppen. misleiden: ik
laat kok,ren; ik zat Ice/ 7,.91,..eren.

KOLBA K.
KOKERGAT, o. (-en), (timm.) holte in het venster-

kozijn, waarin het raamgewicht zich op en neer
kan bewegen.
KOKERIJ, v. het koken; beroep van kok; —, (-en),
gereedgemaakte spijzen.
KOKERJUFFERTJE, o. (-s), een netvleugelig insect,
met kokervormig opgerolde vleugelen (plicipennia).
KOKERMAKER, m. (-5), ...MAAKSTER, v. (-s), die
kokers maakt; ...MOF, v. (-fen), langwerpige mof.
KOKERMUILEN, (kokermuilde, heeft gekokermuild),
glimlachen; meesmuilen.
KOKERVRUCHT, v. (-en), (plantk.), droge, eenhokkige, meest veelzadige doosvrucht, die aan haar
binnenwand openspringt (bij monnikskap, ridden.
spoor, pioen enz.); ...WORM, m. (-en), (nat. hist.)
kalkworm.
KOKET, KOKETSEL, o. (w, g.), al wat gekookt
of gebraden is.
KOKHAAN, m. (...hanen), (nat. hist.) alikruik, kammossel.
KOKHALZEN, (kokhalsde, heeft gekokhalsd), den
hals uit- of opzetten; vurig verlangen.
KOKINJE, v. (-s), balletje van dik en taai gekookte
suiker of stroop; (gew.) taai gekookte suiker of
stroop in smalle peperhuisjes van papier.
KOKINJEBAKKER, ...MAKER, m. (-s), suikerbakker; ...TROMMEL, v. (-s), ...TROMMELTJE, o. (-8),
waarin men de kokinjes bewaart.
KOKKELAAR, m. (-s), die kokkelt; kraaiende haan.
KOKKELEN, (kokkelde, heeft gekokkeld), geluid
geven als de hanen.
KOKKELEN, (gew.) willen we eons kokkelen, met het
gelaat tegen elkander liggen on elkander zoenen (de
moeder on het kind) ? Zie koekelen en koekelmeien.
KOKKELKORRELS, v. mv., ...ZADEN, o. my. de
vruchtjes of zoogenaamde zaden van een op Malabar, on de Oostindische eilanden voorkomenden hees-

ter, die, rondachtig-niervormig on purperrood, somtijds ten getale van twee- tot driehonderd, in groote,
hangende, samengestelde trossen bij elkander zijn
geplaatst; zij worden o. a. gebruikt orn visschen to
verdooven on zoo to vangen (menispermum).
KOKKER, KOKKERD, m. (-s), (gemeenz. on spott.)
dat groot in zijne soort is: een kokkerd van een neus,
van een appel; inz. groote nous : hjj heeft een kokkerd
van belang.
KOKMEEUW, v. (-en), eene soort van vogel, tot de
familie der zwemvogels behoorende, wiens rondvliegen storm voorspelt (larus ridibundus).
KOKOSBOOM, ...PALM, m. (-en), een boom, tot de

familie der palmen behoorende, over alle tropische
gewesten verspreid on in ontelbare behoeften van
de bevolking aldaar voorziende (cocos nucifera).
KOKOSMELK, v. vocht in de kokosnoot; ...NOOT,
v. (...noten), vrucht van den kokospalm; ...NOTEBAST, m. (-en), de bast van eene kokosnoot ; ...OLIE,
v. boterachtig plantenvet nit de kokosnoot; ...PALMBOOM, m. (-en), kokosboom; ...SUIKER, v.;
...1TRUCHT, v. (-en), kokosnoot; ...ZEEP, v. uit
kokosolie vervaardigd.
KOKSJONGEN, m. es), helper, bediende van den
kok; ...KRAUWEL. m. (-s). koksjongen; ...MAAT,
m. (-8), ...MAATJE, o. (-5), koksjongen; ...PL ARTS,
v. (-en), betrekking van kok; ...POMP, v. (-en), pomp
voor het vaatwerk; ...WERK, o.
KOKWET, o. (-ten), zeker klein vaartuig.
KOL, v. (-len), ronde. witte plek op het voorhoofd
van een paard of eene koe.
KOL, m. (-len), hamerslag tegen het hoofd van

een rund.
KOL, v. (-len), tooverk( , 1, tooverheks; kol ryclen,
op een bezemstok den -,ciloorsteen nit door de lucht
naar den Bloksberg 0 de -verg Hering der heksen
rijden, (fig.1 tooverijen pieen, de leeks spelen.
KOL, v. beste laennep.
KOL, v. (-len), een groot sleepnet, bij de Neder-

landsche kabeljauwvangst in gebruik.

KOLBAK. in. (-kem. , Turksch) grenadiersmuts.

KOLBIJL.

KOLOM.

' KOLBIJL, v. (-en), bijl met limner (om runderen to
kollen).
KOLBLEI, v. (-en), (nat. hist.) een zoetwatervisch,
ook blei, kolbliek, koloog, kolfoog en platter geheeten,
die uiterlijk veel overeenkornst heeft met den brasem (cyprinus blicca).
KOLDER, m. (-s), (oudt.) lederen harnas, kuras,
dat Borst en rug bedekte ; wapenrok der Pruisische
kurassiers; vlieger (der kinderen).
KOLDER, m. zekere paardenziekte; de stille kolder,
algemeene gevoelloosheid; de razende of dolle kolder,
regelmatige aanvallen van dolheid, die een kwartier
a een half uur duren; (fig.) den kolder in het hoofd
krifgen of hebben, op hol raken, zich aan doizinnigheden overgeven.
KOLDER, m. (-s), (houthandel) zeker soort van
palen van 4 meter of langer ; ook kolter geheeten.
KOLDEREN, (kolderde, heeft gekolderd), den kolder
(de ziekte) krijgen: het paard begint te kolderen; (fig.)
zich als een dolleman aanstellen.
KOLDERGAT, o. (-en), (zeew.) gat, waarin de spil
van den helmstok steekt.
KOLDERIG, bn. (-er, -st), duizelig, dol; (fig.) woest,
razend.
KOLDERSCHIJF, v. (...schijven), excentrieke of uitmiddelpuntige schijf, die in stoommachines op de
as van 't vliegwiel of de as van de locomotiet ligt
en de stoomzuiger-stang been en weer voert.
KOLDERSPRONG, m. (-en), dwarse sprong van een
paard.
KOLDERSTOK, m. (-ken). stok, waarmede de roerpen wordt bewogen: (in houtzaagmolens) benaming
van de aan de krukas bevestigde stokken, waardoor
de zaagramen op en neer bewogen worden.
KOLEN, (het koolt, is gekoold), tot kool worden:
die turf koolt slecht; (gew.) warm maken, door er
geglommen kolen in te doen, die men heen en weer
schudt: klompen kolen.
KOLENAAK, v. (...aken), eene soort van vaartuig
om kolen te vervoeren; ...ADER, v. (-s). koollaag in
eene rnijn; ...ASCII, v. asch van steenkolen; ...BAK,
m. (-ken), bak voor steenkolen: ...BEDDING, v. (-en),
koollaag; ...BRANDER, m. (-s), ...BRANDSTER, v.
(-s), uitbrander, uitbrandster van houtskool; ...BRANDERIJ, v. het kolenbranden; (my. -en), plaats, waar
houtskool gemaakt wordt; ...DAMP, m. damp van
gloeiende kolen: door kolendamp stikken, asphyxieeren; ...DRAGER, m. (-s), die steenkolen uit de
schepen draagt; ...EMMER, m. (-s), zekere soort van
kolenbak; ...GAS, o. (-sen), dat uit steenkolen wordt
gestookt; ...GELD, o. premie voor stokers en machinisten voor het bezuinigen van steenkolen; ...GLOED,
m. warmte, welke brandende kolen uitstralen;
gloeiende kolen; ...GRUIS, o. fijne steenkolen;
o. (-ken), bergplaats voor kolen; ...IJZERSTEEN, o. soort ijzererts; ...KALKSTEEN. o. een
door kooldeelen zwart gekleurd kalksteen; ...KELDER, m. (-5), waarin kolen worden geborgen.
KOLENKOOPER, m., ...KOOPSTER, v. (-s), handelaar, handelaarster in kolen; ...MAAT, v. (...maten),
om kolen to meten; o. (-en), magazijn
om steenkolen in to bergen; ...MEILER, in. (-s), een
hoop hout, door den kolenbrander naar den eisch
opeengestapeld, die meet verkolen; ...METER, m.
(-s), die steenkolen meet; ...MIJN, v. (-en); ...PAKHUIS, o. (...huizen), kolenmagazijn; ...SCHEPPER,
m. (-s), ...SCHOP, v. (-pen), om steenkolen op to
scheppen; ...SCRIP, o. (...schepen), dat steenkolen
vervoert; ...SLAK, v. (-ken), uitgebrande smidskolen; ...VERKOOPER, m. (-s); ...VERKOOPSTER, v.
(-5); ...VOERDER, m. (-s), kolenschip; ...VUUR, o.;
m. (-s), wagen, om steenkolen to vervoeren; ...ZAK, m. (-ken); ...ZANDSTEEN. v. eene
slechte soort steenkolen, vermengd met zand enz.,
boven de steenkolenlagen; ...ZWART, o. zekere
zwarte kleur, bij schilders.
KOLF, v. (kolven), het onderste, eenigszins breed
uitloopend gedeolte van een geweer: hij stampte met

de kolf van , het geweer op den grond ; er met de kolven
inslaan, (fig.) veel verteren, een losbandig leven
leiden; (oudt.) zeker geweer, ook kolf bus en kolfroer geheeten; korte knots, aan het dikke einde ge-
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woonlijk met ijzeren punten beslagen, goedendag;
biljartstok; (scheik.) gesloten glas met wijdenbuik
en gebogen pals distilleerkolf; stok met een koperen
klik van onder, waarmede de kolfbal wordt geslagen: kolf aan stek, aan stuk, aan het stuk, de koif
heeft den paal geraakt; (sprw.) de kolf naar den bal
werpen, de her aan de wilgen hangen, zijne kunst
of studie opgeven, den moed opgeven; (plantk.)
zekere aarvormige bloeiwijze: malskolven.
KOLFBAAN, v. (...banen), plaats, ingericht voor
het kolfspel; ...BAL, m. (-len); ...BLOEM, v. (-en),
samengestelde bloem, in den vorm eener koif;
...BLOESEM, m. (-5); ...BUS, v. (-sen), eerie soort
van oud vuurwapen, waarnaar de kolveniers hun
naam droegen; ...FLESCH, v. (...flesschen), distilleerkolf.
KOLFHOUT, o. (fig.) botterik, botmuil.
KOLFJE, o. (-s), kleine kolf; (fig.) dat is een kolfje
naar zijne hand, dat schikt of bevalt hem; (nat.
hist.) kolfjes, twee kleine beweegbare organen op
het achterhorststuk der tweevleugelige insecten,
ook balanceerkolfjes geheeten.
KOLFMOS, o. (plantk.) gemeene wolfsklauw (lycopodium clavatum); ...00G, v. (-en), zekere visch, zie
kolblei; ...PLAAT, v. (...platen), metalen beslag
onder aan de kolf van een geweer; ...ROER, o. (-en),
kolf bus.
KOLFSALAMANDER, m. (-5), (nat. hist.) eon tweeslachtig dier, tot de orde der kikvorschen behoorende, dat een -wormvormig lichaam met twee
voorpootjes heeft en door kieuwen ademt (siren).
KOLFSPEL, o. het spelen met den kolf.
KOLFVORMIG, bn. den vorm eener kolf hebbende.
KOLGANS, v. (...ganzen), zekere soort van eend

(anser albifrons).
KOLHAMER, m. (-s), kolbijl.
KOLIBRIE, m. (-s), KuLIBRIETJE, o. (-s), eon kleine
vogel, merkwaardig om zijne vederpracht, en die
zich met den nectar der bloemen laaft, bloemzuigertje (trochilus).
KOLIEK, o. eene hevige pijn in den onderbuik,
welke van de darmen uitgaat en die, in verband
met eenige andere vaste ziekteverschijnselen, eigenaardige ziekten oplevert, bekend• onder den naam
van krampkoliek, windkoliek, loodkoliek, koliek
van Poitou, besloten koliek. KOLIEKPIJN, v. koliek.
KOLK, v. (-en), diepe kuil, put: sedert de doorbraak
is daar eene diepe kolk; de aschkolk, onder eenen
haard; de kolk eener sluis, de ruimte tusschen de
beide paren sluisdeuren in een schutsluis; afgrond,
grondelooze diepte van het water : de kolken der zee;
(fig.) het schimmenrijk. KOLKJE, o. (-s).
KOLKABELJAUW, rn. (-en), als voorwerpsn.; v. ale
stofn.: kabeljauw, die met de kol gevangen is.
KOLKEN, (kolkte, heeft gekolkt), met eene draaiende
beweging omhoog rijzen; (gemeenz.) rornmelen (in
het lijf); boeren, boeren laten.
KOLKSLUIS, v. (...sluizen). schutsluis.
KOLLEBLOEM, T. (-en), korenbloem, korenroos;
gemeene klaproos.
KOLLEN. (kolde, heeft gekold); een rand kollen,
met de kolbijl of den kolhamer voor den kop slaan,
alvorens het to dooden; — kol rijden, heksen.
KOLOKWINT, m. (-en), kwintappel: de kogelronde,
zeer bittere en buikzuiverende vrucht van de kolokwintkomkommer.
KOLOKWINTKOEKJE, o. (-5); ...KOMKOMMER, v.
(-s), een tot de familie der komkommerachtigen behoorende plant (citrullus colocynthis); ...SAP, o.
KOLOM, v. (-men), zuil, pilaar; verschillende zaken,
die den vorm van een pilaar hebben : kwikkolom,
wervelkolom: (drukk.) gedeelte eener in de lengte verdeelde bladzijde: op twee kolom»ien akken, zijne
kolom men openen voor (van dagbladen) iets opnemen,
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KOLOM.

ruimte afstaan voor; langwerpige strijdschaar, legerafdeeling met gering front en veel - diepte, strijdkolom : colonne; (nat.) galvanische kolom, een toestel,
welke dient om dynamische electriciteit te ontwikkelen; de kolom van Volta , de eerste toestel van
dozen aard, 1800 door Volta uitgedacht. KOLOMMETJE, o. (-s).
KOLOMBIJNTJE, o. (-s), kolibrie; (ook) zeker zacht
gebak: een kiezentrekker, die van zjjn breekffzer spreekt,
alsof het een kolom.b#ntje is.
KOLOMHOOFD,
o. (-en), (boekdr.) kolomtitel;
...KACHEL, v. (-s), eene kachel in den vorm eener
kolom; ...TITEL, m. (-s), titel boven elke kolom
eener bladzijde; in woordenboeken, de vermelding
van het eerste en het laatste artikel eener kolom.
KOLONEL, m. (-s), hoofdofficier, die in rang op den
Generaal-Majoor volgt en het commando heeft over
een of meer bataljons of regimenten.
KOLONEL-INGENIEUR, m. hoofdofficier bij
de genie.
KOLONELSCHAP, o. de waardigheid van kolonel.
KOLONELSPENSIOEN. o. (-en); ...PLAATS,v. (-en);
...VROUW, v. (-en); ...WED UWE, v. (-n).
KOLONIAAL, m. een bewoner der kolonien;
een militair, die in de overzeesche bezittingen dient.
KOLONIAAL, bn. van eene kolonie, tot eene kolonie
behoorende ; het koloniaal stelsel, wijze van inrichting
en beheer der kolonien; het koloniaal batig slot,
zuivere winst, die de (Oostindische) kolonien onder
de werking van het cultuurstelsel afwerpen; de
koloniale waren, handelsproducten der overzeesche

volkplantingen (inz. koffle en sulker); koloniale troepen, (ook) kolonialen, militairen, die in de overzeesche
bezittingen dienen.
KOLONIE, v. (-s,
volkplanting: eene kolonie
stichten of vestigen; de Kaapkolonie; (overzeesche)
bezittingen van een land: de Nederlandsche, Engelsche
kolonien; minister van kolonien; strafkolonie, zie al-

daar; — (ook) in een land zelf een plaats, waarheen
landloopers, bedelaars enz. worden gezonden, oin te
trachten hen to verbeteren : bedela arskolonie; de
kolonie Veenhuizen: — eene vereeniging van lagere
dieren of planten, die alle uit een moederdier of
eene moederplant zijn ontstaan en een samenhangend geheel blijven vormen : eene polypenkolonie; eene
kolonie van bacterien. Zie ook vacantiekolonie.
KOLONISATIE, v. (...tien), inrichting eener landstreek tot volkplanting, nederzetting eener volkplanting.
KOLONISEEREN, (koloniseerde, heeft gekoloniseerd), volkplantingen vestigen: eene landstreek kolo-

niseeren.
KOLONIST, m. (-en), een aanbouwer, planter, burger van eene volkplanting; (ook) die tot een bedelaarskolonie enz. behoort.
KOLORIET, o. (schild.) kleurentoon, tint: een malsch,
een krachtig koloriet; (fig.) gloed.
KOLORIST, m. (-en), een schilder, die het koloriet
zeer wel verstaat, bek waam kleurenmenger.
KOLOS, m. (-sen), beeld. gedaante van bovenmenschelijke grootte; het 140 voet hooge. aan den
Zonnegod gewijde metalen beeld der oudheid aan
den ingang der haven van Rhodus; (fig.) held, man
van groote kracht of genie; zeer machtig rijk: de
kolos van het oorden, Rusland; de Romeinsche kolos,
het oude Romeinsche rijk.
KOLOSSAAL. bn . (...saler, -st), buitengewoon groot,
reusachtig: een kolossaal geboow; — bw. buiten2-ewoon, in hevige mate : hij is kolossaal rijk; ik heb
me door kolossaal verveeld; ik ben dan van avond

kolossaal ongeldkkig.
KOLOSSEN, m. my. Zie KOLOS: in het bijzonder
de beide l voet hooge standbeelden op steigerende
rossen vOC, r het pauselijk paleis op den Monte Cavallo te Rome.
KOLRIJDER. on (-s), toovenaar; ...EIJDSTER. v.
(-s), tooverlieks.
KOLSEM. ni. (-s), (zeew.) zan lhout, tegenkiel: kiel,

KOMEN.
die

binnen in het schip over de buikstukken met

de buitenkiel verbonden wordt.
KOLSTERSTOK, m. (-ken), kolderstok.
KOLTER, m. (-s), (houthandel), zie KOLDER, Re art.
KOLVAART, v. de vaart op kabeljauw in het ruime
sop der Noordzee, die in het voorjaar plaats heeft
(in tegenst. met de beugvaart of -visschero, welke in
den winter geschiedt).
KOLVEN, (kolfde, heeft gekolfd), met de kolf spelen,
in de kolfbaan spelen: kolven om (lets), laten kolven
om; (sprw.) dat is goed gekolfd, goed gespeeld, dat
heeft hij er good afgebracht; - (boekb.) het book kolven, glanzig maken, bij het marmeren van de snede.
KOLVENIER, m. (-s). Zie KLOVENIER.
KOLVENIERSDOELEN, m. (-s). Zie KLOVENIERSDOELEN.
KOLVER, m. (-s), die kolft.
KOM, v. (-men), bak, schaal, kop : eene kom met
water; eene kom thee, ko.ffie; het binnenste gedeelte
eener haven; de bebouwde kring eener gemeente:

woont in de kom van het dorp; kleine vtjver,
waterkom: voor het kasteel lag eene kom, waarin
goudvischjes zwommen;

eene kleine haven; kleine
binnenlandsche zee. KOMMETJE, o. (-s).
KOMAF, o. (gew.) afkomst: h meent van een heel
hoog komaf to wezen; (gew.) het afkomen, einde:

daar is geen komaf aan; h# maakt geen komaf, vor-

dert niet, begint er niet aan.

KOMBAARS, v. (...baarzen), (zeew.) grove wollen
deken aan boord (der matrozen) ; (fig.) litY is al lang
in eene kombaars genaaid, hij is reeds lang dood.
KOMBOF, v. (-s, -fen), (gew.) hutje, hokje, waarin
gestookt en allerlei ruw keukenwerk ve•richt
wordt.
KOMBUIS. v. (...buizen), kookinrichting aan boord
van de zeeschepen. KOMBUISKETTING, m. (-en),
(zeew.) waarmee de ketel aan boord wordt vastgezet.
KOMEDIANT, m. (-en), tooneelspeler. KOMEDIANTE, v. (-n), tooneelspeelster.
KOMEDIE, v. (-s), schouwburg : near de komedie
gaan; de komedie bezoeken; (fig.) vertooning: komedie
spelen, veinzen, valsche, ijdele vertooning maken;
't is eene komedie, eene ware komedie, eene grappige
zaak of gebeurtenis. Zie COMEDIE.
KOMEDIEGEBOUW, o. (-en), schouwburg; ...SPEL„
o. (-en), tooneelmatige vertooning; (fig.) veinzerij,
bedrog, ijdele vertooning : het oogenschijnlijk hartelijk

verkeer tusschen die menschen is niets don komediespel: ...SPELER, m.(-s), komediant; (fig ) veinzaard;
...SPEELSTER, v. (-s), komediante.
(...meten). haarstar, staartster. aanKOMEET.
geduid door het teeken
de kern, de staart

der komeet.
KOMEN, (kwam, is gekomen), zich naar de plaats
begeven, waar degene die spreekt of tot wien men
spreekt is, of verondersteld wordt te zjn ; het tegengestelde van goon: ik kom spoedig .naar huis; de trein
komt nog niet; — vaak met eene nadere bepaling van
de wijze, hoe men komt: noost, voor, adder lent.
komen; met de boot, to voet komen; — ook van de
richting van zeker punt uit: de trein komt van
Haarlem; van school, nit de kerk komen; — aankomen:

de goande en komende man; er is een tad can komen
on een tad van gaan; ik zie hem liecer goon don,
komen (zie gaan. lie alinea); — (fig.) aant,reken, naderen: de t(jd zal wel komen, dot dat «ltes reranderd
es; als straps de zomer komt; or komt regen. het zal
gaan regenen; — geschieden, gebeuren, in zijn werk
gases: certel nth t its hoe is Cat gekomen? hoe komt
het, dot g ij niet vertrokken zit? wat is de reden?
zoorer zal hij het niet laten 1-omen; — toekomen :
hiercen f 2.7)", ik krijg hiervan, heb recht op
f ; —
komen gevolgd doer een voorzetsel: aan lets of
iem. komen. lets of loin. verkrijgen: (lot meisje zal
zal -wel een man krijnod ic0 aai, cleie iii,tic
gen: dat zia nog ?eel aan den mitre konu.- n, nog wel

KOMEN.

KOMPANJE.

verkocht worden; waar is hij aan al dat geld ge-

KOMIEK, m. (-en), acteur, die de komieke rollen
vervult: eerste, tweede komiek; ook iem. die in een
paardenspel enz de toeschouwers tusschen de toeren in met zijne grappen vermaakt; een droge komiek,
iem. die grappen vertelt en daarbij zelf schijnbaar
ern stig blij ft.
KOMIJN, m. eene eenjarige, Egyptische plant, tot
de familie der schermbloemigen behoorende, en die
in Zuid-Europa, om hare zaden, veel gekweekt wordt
(cuminum); komijnz lad; wilde komen of hof komffn,
karwij (carum carvi). KOMIJNTJE, o. (-5), komijnzaadje; broodje met komijnzaad.
KOMIJNACHTIG, bn. (-er, -st), op komijn, komijnzaad gelijkende : een komijnachtige smaak.
KOMIJNBROOD, o. (-en), als voorwerpsn., gmv. als
stofnaam : brood met komijnzaad er in.
KOMIJNKAAS, ...EKAAS, v. (...kazen), als voorwerpsn., gmv. als stofnaam: kaas, met komijnzaad
er in.
KOMIJNOLIE, v. (...lien), uit komijnzaad geperste
olie; ...PLANT, v. komijn; ...SOEP, v. (-en), met
komijnzaad er in; ...ZAAD, o. (...zaden), gmv. als
stofnaam, zaad van de komijnplant met een sterken,
aromatischen reuk en smaak.
KOMKOMMER, v. (-s), eene eenjarige, uit Azie herkomstige plant, tot de familie der kalebasachtigen
behoorende (cucumis sativus); de vruchten dezer
plant: komkommer nit azijn, komkommer uit water
(in azijn of water gepekeld).
KOMKOMMERBED, 0. (-den), bed in een tuin met
komkommers beplant; ...HOF, m. (...hoven), komkommertuin; ...PLANT, v. (-en), komkommer; ...SALADE,
v. van komkommers bereid; ...SCHAAFJE, o. (-s),
om de komkommers in dunne schijfjes to snijden;
...TIJD, m. tijd. waarin de komkommers'rijp zijn,
waarin men komkommers eet; (fig.) slappe, stills
tijd. waarin voor de couranten geen nieuws valt
to berichten; ...TUIN, m. (-en), met komkommers
bepl ant.
KOMKOMMERVRUCHT, v. (-en), (plantk.) eene
vleezige vrucht, die meestal in hokken verdeeld
is; hare zaden zijn aan den wand of in een eigenaardig merg geplaatst.
KOMMA, (,) v. o. (-5), zeker ieesteeken, een korte
rust aanduidende, geschikt voor een gedeeltelijke
ademhaling; (muz.) het kleinste interval: dat tusschen den major- on minortoon.
KOMMA-BACIL, m. (-len), een typisch gebogen
staafjesbacterie, de oorzaak der Aziatische cholera.
KOMMALIEBEHOEFTE, v. (-n), ...WANT, o. keukengerief.
KOMMANDANT, KOMMANDEEREN, KOMMANDEMENT, KOMMANDERIE. Zie COMMANDANT enz.
KOMMANDEUR, m. (-s). Zie COMMANDEUR.
KOMMAPUNT, (;) v. (-en), leesteeken, in waarde
tusschen de komma on de punt staande.
KOMMER, m. angst, verdriet, zorg, kwelling: hon-

komen? hij is er niet eerlifk aan gekomen; er is niet
aan te komen, 't is niet te krijgen; aan de beurt komen,
zijne beurt krijgen; die schurk komt nog aan de galg,
zal er nog aan geraken; hij kon niet aan den gang
komen, niet beginnen; iem. aan het leven komen,
hem het leven benemen;
moet niet aan de boter
komen, er niet aan zitten, er niets afnemen; aan
land, aan wal komen; (fig.) kom sn# daarmede niet
aan boord, spreek mij daar niet over, stel mij dat
niet voor; aan den dag komen, bekend worden;
(sprw.) als de nood aan den man komt, als het er op
aan komt, als de nood nijpt; (gew.) 't zal wel aan
(em) den hals komen, 't zal wel gebroken, aan stuk
raken; er komt hier veel aan den hals, er gaat hier door
achteloosheid veel verloren; — ik kan er niet achter
komen, ik kan het niet to weten krijgen; achter de
waarheid komen, de waarheid ontdekken; achter een,
geheim komen;
ons, bezoekt ons zelden; ik kan
kona zelden
niet bij de appels komen, ze niet bereiken; deze kleur
komt er dicht bij, is bijna dezelfde; ik kan er niet bfj
komen, kan het niet bevati en, 't is mij te hoog; —
in gevaar, verlegenheid, stood komen, geraken; in
twang komen, gebruikelijk worden; in de mode komen,
mode worden; in verzoeking komen; in de kraam
komen, bevallen; dat kwam mij niet in de gedachte.
dat viel mij niet in; in iemands plaats komen, de
betrekking van iem. innemen, overnemen;
ik, kom om uw oudste dodder, te halen, to huwen;
em het leven komen, het leven verliezen; — onder
dak komen, onderkomen, huisvesting krijgen; iem.
onder de oogen komen, voor hem verschijnen. in zijne
nabijheid komen; — ik, kan maar niet op zijn, naant
komen, ik kan mij zijn naam maar niet herinneren;
op de gedachte komen, iets verzinnen, bedenken; op
den inval komen: op de hoogte van jets komen, iets
begrijpen, vatten, doorzien; iem. op het lC konen,
hem overvallen, hem kastijden, afrossen; lent. onver-wachts op het dak /cornett vallen. onverwachts bij
hem komen, hem verfassen; er bovenop komen, tot
welstand geraken;
te huis komen; iem. tpgernoet komen, (ook fig.) hem
schadeloos stollen; te studs komen, van dienst zijn,
helpen; te pas komen; te binnen komen, invallen, in
,de gedachte komen; iets te boven komen, het overwinnen; — tot zichzelven komen, uit een flauwte bekomen; tot bedaren, tot rust, tot kalmte komen, bedaard,
:rustig, kalm worden; van woorden kwam het tot daden,
ping het tot daden over; van niets tot jets komen,
uit geringen stand tot rijkdom geraken; om tot de
zaak te komen, om het eigenlijke punt te bespreken;
itij ken er niet toe komen, niet toe besluiten;
mn,
kon het niet—hijkonutdaschriftnekolezen;

-niet uit zijn woorden kunnen komen; — voor den dag
.komen, zich vertoonen, te voorschijn komen; —
komen gevolgd door een onbepaalde wijs, die aangeeft de wijze, waarop het komen geschiedt: ik
icon loopen, rfjden, varen enz.; of het doel, waarvoor
men komt : ik kom eens kijken ; ik kom je halen, roepen enz.; — in verbinding met een onbepaalde wijs
met te beteekent komen geraken in den toestand,
welke door het volgende werkwoord wordt aangegeven: dat beeld komt op de kachel te staan; kwam

onverwachts to sterven; dat zal hem duur te staan
komen, dat zal hem veel geld kosten, dat zal hij
duur betalen, (ook fig.) daar zal hij zwaar voor boeten; op hoeveel komt dat laken (te staan)? hoeveel
kost dat laken?
KOMFOOR, o. (...foren), in de huishouding of bij
- verschillende ambachten een voorwerp, waar men
gloeiende bouts- of turfkolen in doet, om iets warm
to houden, to smelten of aan te steken. KOMFOORTJE, o. (-5): op de tafel stond een komfoortje,

-

,om de popen aan te steken.
-

KOMIEK, bn. bw. (-er, -st), boertig, koddig, aardig,
potsierlijk, zonderling : een komiek verhaal; een komiek

pee-soon; een komieke hoarding.
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ger en kommer Wen; van kommer en verdriet sterven; geen vreugd zonder kommer; (oudt.) beslag (op
goederen), schuld.
KOMMER, v. (jag.) hazendrek.
KOMMERLIJK, bn. bw. (-er, -st), verdrietig, zorgelijk, ellendig: in kommerlUke omstandigheden achterblijven; een kommerlijk bestaan; op verdrietelijke of
angstige wijze; ...LOOS, bn. bw. zorgeloos, vrij van
verdriet: een kommerl oos levee leiden.
KOMMERNIS, v. (-sen), (veroud.) kommer.
KOMMERRIJP, bn., (w. g.) kommerlijk rijp, ge
brekkig rijp, nauwelijks rijp.
KOMMERVOL, bn. treurig, ongelukkig, kommerlijk.
KOMMETJE, o. (-s), kleine kom, kleine drinkschaal.
KOMMIES, m. (...miezen), tolbeambte; ambtenaar
bij de belastingen. Zie COMMIES.
KOMMIESBROOD, o. (-s), soldatenbrood.
KOMMIESHUISJE, o. (-5), wachthuisje der kommiezen (aan de stadspoorten enz.).
KOMPANJE, v. de gezelschaphoudster, gezellin. geneet: medehulp. speelnoot, vriendin, echtgenoot, gads.

KOMPANJEMEESTER.

KONINGIN.

KOMPANJEMEESTER, m. (-s), opzichter der landsmagazijnen, opzichter van 's lands wed.
KOMPAS, o. (-sen), eene soort van doos, met eene
stift in het midden, waarop eene magneetnaald
zich vrij bewegen kan, inz. ten dienste der zeevarenden: hangkompas; gedraaid kompas, dat verkeerd
wijst; de afwijkingen van het kompas; (sprw.) zOn
kompas is verdraaid, zijn verstand is een weinig
van streek; ook: hij is niet welgemutst; op dat
kompas mag men veilig zeilen, aan die leiding mag
men zich veilig toevertrouwen; inrichting in zakuurwerken, door welke men den gang kan versnellen
of vertragen. KOMPASJE, o. (-s).
KOMPASBEUGEL, m. (-s), een beugel waarin het
scheepskompas in 't waterpas blijft hangen; ...DOOS,
v. (...doozen), doos of bus, waarin de kompasnaald
besloten is; ...HUISJE, o. (-s), huisje, waarin het
(scheeps)kompas zit; ...LAMP, v. (-en), lamp, die
het kompas verlicht; ...LAMPBEUGEL, m. (-s),
(zeew.) een ring of beugel, waarin eene lamp in
waterpas blijft hangen; m. (-5);
...NAALD, v. (-en), een dunne reap van magnetisch
staal, aan weerszijden in een punt uitloopend en

KONFILJE, v. citroenkruid.
KONGERAAL,
zeepaling (muraena con-
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ger): de kongeraal wordt gewoonlijk vhf tot zes voet lang.

KONIJN, o. (-en), zeker schuw viervoetig knaagdier: tam konijn (lepus domesticus); wild konfjn(lepus
cuniculus); (fig.) met de konijnen door de tralies kunnen eten, zeer mager zijn. KONIJNTJE, o. (-5).

KONIJNELEGER, o. (-s), slaapplaats van een konijn.
KONIJNENBERG, m. (-en), kunstmatig aangelegde
hoogte voor tamme konijnen, om daarin hunne
holen to graven; ...BLAD, o. (plantk.) een der yolksnamen van de groote weegbree; ...BONT, o. zeker
soort van pelterij, van konijnevellen; ...BOSCH, o.
(...bosschen), konijnenperk; ...FOKKER., m. (-s);
...FOKKERIJ, v. het fokken van konijnen; (mv.
-en), plaats, waar men konijnen fokt; ...HAAR, o.
(...haren), als voorwerpsn., gmv. als stofnaam;
...HOK, o. (-ken), hok tot opsluiting van konijnen;
...HOL, o. (-en), ho], waarin de konijnen zich onder
de aarde (in de duinen) ophouden; ...JACI-IT, v.
(-en), jacht op konijnen; ...KOOI, v. (-en), ...KOT, o.
(-ten), konijnenhok; ...KRUID, o. (plantk.) wilds
latuw; ...NEST, o. (-en); ...NET, o. (-ten), om wilde
konijnen to vangen; ...PASTE', v. (-en), uit konij-

in het midden van een koperen of agaten hoedje
voorzien, waardoor zij op een metalen spits kan , nenvleesch bereid; ...PERK, o. (-en), omtuinde plaats,
draaien; ...ROOS, v. (...rozen), windroos; (ook) een
waar konijnen worden gehouden; ...VAL, v. (-len),
stuk kaartenblad, waarop de 32 windstreken gewaarin men konijnen vangt; ...VANGST, v. het
trokken zijn, ...STREEK, v. (...streken), windstreek,
vangen van konijnen; ...VELD, o. (-en), waar zich
een der 32 onderdeelen van de kompasroos.
veel konijnen ophouden; ...AVARANDE, v. (-n),
KOMPLAAT, v. (...platen), (waterbouwk.) eikenkonijnenperk.
houten stukken, die de metalen potten, pannen of
KONIJNEVEL, o. (-len), huid van een konijn.
keuspotten bevatten, waarin de tappen der sluisKONIJNENVLEESCH,
KONIJNEVLEESCH,
o.
deuren draaien.
vleesch van den konijn of moor.
KOMPLOT, o. (-ten), samenrotting, geheim verKONIJNSHAAR, o. konijnenhaar.
bond (met eene kwade bedoeling), samenzwering:
KONING, m. (-en), regeerend vorst, beheerscher
een komplot smeden; iem. in een komplot betrekken;
van een koninkrijk: Wij, Willem III, bij de gratie

de saamgezworenen. KOMPLOTJE, o. (-s), (gemeenz.)

Gods, koning der Nederlanden enz.; Roomsch-Koning,

menigte, troop, gezelschap : het heels komplotje is

zie roomsch; — bij vergelijking ook van God: de koning

eerst vannacht thuis gekomen.
KOMPLOTTEEREN, (komplotteerde, heeft gekomplotteerd), sarnenrotten; smeden, brouwen (iets misdadigs).
KOMPRES, o. (-sen), bevochtigd lapje; wiekje (op
eene wond) : natte kompressen leggen op een gezwel.
KOMPRES, bn. bw. Zie het betere COMPRES.
KOMST, v. de daad van komen: de komst van

Christus; uwe komst zal mij zeer aangenaam zfin;
aankomst: iemands komst afwachten.
KOMVORMIG, bn. in den vorm eener kom: een

komvormige diepte, uitholling.
KOND, bn. bekend: kond doen, kond n2aken. bekend
► iaken, verkondigen:
een iegelijk ztj kond; kond en
kenlijk zij alien lieden.
KONDE, m. ('s), (Ned. Ind.) het op 't achterhoofd
in een wrong vereenigd haar, die in een lus van
het haar zelf hangt of door haarspelden wordt
saamgehouden: het aware hoar tot een kon,de gedraaid;
een kransje melatti in den koncle.
KONDOR, m. (-s). Zie CONDOR.
KONDSCHAP, v. (-pen), bericht, bescheid, onder-

zoek: kondschap krijgen; kondschap inwinnen; (oorl.)
op kondschap (verkenning) uitgaan.
KONDSCHAPPEN, (kondschapte, heeft gekondschapt), bericht geven, melden, kondschap geven.
KONDSCHAPPER. m., KONDSCHAYSTER, v. (-s),
berichtgever, berichtgeefster; spion.
KONDWACHTER, m. (-5), (scheepst.) zekere klamp,
doodshoofd; dun touw, om de sloop naar boord te
halen, als men or in wil pan; ook kouswachter

geheet en.
KONFIJT, o. ingelegd ooft; suikerooft; (fig.) het is

een waar konfijt, zeer lekker.
KONFIJTEN. (konfijtte, heeft gekonfijt), in suiker
inleggen: gekonfijte vruchten; (fig.) hij is daarin gekonfijt, bedreven, door en door er mede bekend;
men Z014, hem wel konfljten, men west niet wat te
doen, om het hem aangenaam to maken.
KONFIJTER, en. (-s), die konfijt.

der hemelen ; de koning der koningen; — de opperste
gebieder, het hoofd, hij die souvereine macht heeft
over anderen: de koning der Elven; de wader is de
koning van het gezin; — de eerste in zijne soort, de
beste, de sterkste, hij die boven anderen uitsteekt:
de mensch is de koning der schepping; de leeuw is de
koning der dieren; Vondel, de koning onzer dichters;
de koning van het feast, die er de hoofdpersoon van,
is, er de voornaamste rol bij speelt; inz. bij schuttersfeesten: hij die den eersten prijs behaalt: die
den vogel nederschoot, was koning voor een jaar; bij
zeker biljartspel, dat door drie personen wordt gespeeld, hij die alleen speelt tegen de beide anderen; —
(sprw.) een koning van een man, een beste vent; een
koning van een jongen, die er frisch en kloek uitziet;
den koning te rijk zoo, zeer in zijn schik. zeer tevreden zijn; als een koning leven, op grooten voet; zijn
haan meet koning kraaien, hij wil altijd de baas zijn,
hij most altijd gelijk hebben; hij laat zijn haan koning
kraaien, de overwinning verkondigen; in het land
der blinden is eV now] koning, zie blinde; —
het voornaamste stuk in het schaak- on het kegelspel; een voorname kaart in het kaartspel, gewoonlijk heer geheeten: hartenkoning; spil of standaard
in een kaapstander, in molens enz. ; (scheik.) zuiverst
bestanddeel, van geme:igd metaal. KONINKJE, o.(-s).
g.) al de koningen; koningschap.
KONINGDOM. o.
KONINGEN, (koningde, heeft gekoningd), (Zuidn. )
Driekoningendag vieren.
KONINGENDAG, m. (-en), Driekoningen(feest).
KONINGIN, v. (-nen), regeerende vorstin in een
koninkrijk: Victoria, koningin van Engeland; (ook)
vrouw van eenen koning: de koning en koningin van
Zweden; koningin-rnoede,r, moeder van den regeerenden koning of -van de regeerende koningin; koninginregentes, die regeert voor liner rninderjarigen zoon
of minderjarige dochter; koningin-weduwe; — in het
schaakspel het op een no voornaamste stuk ; in
eenen bijenkorf de moederbij; — (fig.) de voortreffelijkste, de gevierde: de koningin van het feast. van het

KONINGIN.

KONSTABELMAJOOR.

bal; heerscheres: de pers, de koningin der aarde; de
maan is de koningin van den nacht. KONINGINNE-

is, en die voorn am elijk de zeeen van het noorden van
Europa schijnt te bewonen (perca alburnus); ...VOGEL, m. (-5), een prachtige paradijsvogel (paradises

TJE, o. (-s).
KONINGINNENKROON, v. (...kronen), die door eene
koningin wordt gedragen;
o. eene samengesteldbloemige plant, ook boeltjeskruid en leverkruid geheeten (eupatorium cannabinunt); ...MANTEL,
m. (-s).
KONINGINNEPAGE, m. (-s), een prachtige dagvlinder, ook zwaluwstaart geheeten (papilio machaon)
KONINGSADELAAR, m. ( - s, ...aren), (nat. hist.)
koningsarend; ...ADER, v. ( - s, - en), (ontl.) ellepijpshuidader, de ader aan den binnenarm, op welke de
aderlatingen verricht worden; ...APPEL, m. (-s,
-en), vrucht van den ananas, eene plant der keerkringslanden; ...AREND, tn.. (-en), grootste soort van
arend (aquila imperialis); ...BLAUW, o. eene soort
van verfstof, ook sinalt geheeten, waarvan het voornaamste bestanddeel kobaltoxyde is; ...BROOD, o.
eene snort van gebak.
KONINGSCHAP, o. waardigheid, ambt van koning.
KONINGSDAG, m. (-en), jaardag des konings;
...DOCIITER, v. (-s, -en); ...GEEL, o. eene soort van
gele verf. gele zwavelarsenik of operment.
KONINGSGEZIND, bn. de partij des konings, het
koningschap aanhangende.
KONINGSGEZINDE, m. en v. (-n), vriend, aanhanger,
aanhangster eens konings of van het koningschap.
KONINGSGEZINDHEID. v. gezindheid tot, aanhankelijkheid aan het koningschap.
KONINGSGIER, m. (-en), (nat. hist.) gierenkoning
(vultur papa); ...HAGEDIS, v. (-sen), (nat. hist.) eene
onschadelijke hagedis in Guyana en op Java, waaraan het bijgeloof vanouds 't vermogen toekende
om met den blik harer oogen te dooden, ook draakslang, gekroonde slang en basiliscus geheeten;
...HOF, o. (...hoven); ...HUTS, o. (...huizen), paleis
eens konings.
KONINGSKAARS, v. (-en), (plantk.) fakkelkruid

(verbascum).
KONINGSKAARS, v. (-en), ...KAARSJE, o. (-s),
kaarsje, waarover de kinderen op het Driekoningenfeest springen; ...KA ARSEN, v. my. (plantk.)
toortsen, zie aldaar; ...KIND, o. (-eren); ...KLEUR,
v. (-en), purper; ...KRAKELING. m. (-en), zeker gebak; ...KROON, v. (—kronen), die door een koning
wordt gedragen; ...KRUID, o. (plantk.) basilicum;
koningskaarsen
KONINGSMANTEL, m. (-5), de mantel eens konings;
(nat. hist.) een prachtige dagylinder, zwart met een
rooden gloed, met een gelen of witten zoom aan
de vleugels en vOOr dien zoom eene reeks van
helderblauwe ovale vlekjes (vanessa antiopa);
...MOORD, m. (-en), moord op een koning; ...MOORDER, ...MOORDENAAR, m. (-s), ...MOORDENAARSTER, v. (-s), ...MOORDERES, v. (-sen), die een
koning vermoordt.
KONINGSPAPIER, o. papier van het grootste formaat; ...PEER, v. (...peren), (plantk.) een smakelijke snort peren, in vorm op appels gelijkende;
...PRUIM, v. (-en), (plantk.) een voortreffelijke pruim,
ook refine-claude genoemd.
KONINGSROEDE, v. (-n), oud-Friesche vlaktemaat.
KONINGSSCHEPTER, m. (-s), een van de kenteekenen der koninklijke waardigheid; ...SCHOT, o.
(-en), een schot, waardoor men schutterkoning wordt;
...SLANG, v. (-en), boa-constructor ; ...SNOEK, m. (-en),
(nat. hist.); ...SPEL, o. het schaakspel; knuppeispel;
...STAF, m. (...staven), koningsschepter; ...STUK,
o. (-ken), (waterbouwk.) een stuk hout, dat loodrecht
op het midden van den slagbalk wordt gezet en
naar buiten uitsteekt; ook kopstuk geheeten; ...TIJGER, m. (-5), (nat. hist.) de Aziatische tijger (fells
tigris) ; . TITEL, m.; ...TROON, m. (...tronen); ...VAREN, v. (plantk.) pluimvaren.
KONINGSVISCH, m. (...visschen), een visch, die
opmerkelijk is door zijnen vorm, zijne grootte en
de allerprachtigste kleuren, waarmede hij versierd
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regia).
KONINGSWATER, o. (sell eik.) een mengsel van twee
deelen zoutzuur en een deel salpeterzuur, aldus geheeten, omdat het goud, de koning der metalen (alsmede het platina), er in opgelost wordt.
KONINGSZALF, v. basilicum, zie dit woord; ...ZEER,
o. kropzweren, gezwellen, aldus geheeten, wiji de
koning van Engeland voorheen geacht werd het te
kunnen genezen; ...ZETEL, m. (-s); ...ZOON, m. (-s,
...zonen); ...ZWAAN, m. (...zwanen), (wapenk.) een
zwaan met eene kroon om den hals.
KONINKLIJK, bn. bw. (-er, -st), een koning zijnde:
de koninkloke gast; als, van eenen koning : het koninklijk huis. de familie des konings, de prinsen van
den bloede, dynastie; de koninkloke marine; het
koninklUke wapen; een koninklijk besluit, van den
koning uitgaande; het koninklijke schild; de koninklijke
mantel, de koningsmantel; koninklijke galei, zie galei;
(fig.) den koninklijken weg gaan, niet op zijpaden,
geen slinksche wegen bewandelen; (fig.) koninklijk
levee, als een koning, op koninklijke wijze; iem.
koninklijk onthalen, luisterrijk, schitterend.
KONINKRIJK, o. (-en), land, rijk, waarover een
koning of eene koningin regeert; koninklijke regeering; (fig.) het koninkrijk der hemelen.
KONKEL, v. (-5), vaatdoek, vod; konkelpot, zie
aldaar; (fig.) lui, vadsig vrouwspersoon, die zich
met knoeierijen inlaat: zij is eene rechte konkel;
(veroud.) draaikolk; vanhier (fig.), (gemeenz.) in de
kon 7:els (in de verlegenheid) zitten; (veroud.) spinrokken. KONKELTJE, o. (-5).
KONKEL. m. (-s), slag, oorveeg.
KONKELAAR, m. (-s), iem. die konkelt of zaken in
't geheim bekuipt. KONKELAARSTER, v. (-s), konkel.
KONKELACHTIG, bn. bw. (-er, -st), knoeiachtig;
lui en vadsig (van eene vrouw).
KONKELADEL, m. adel van moederszijde.
KONKELARIJ, v. (-en), gekonkel.
KONKELBOEL, m. (-en), aanhoudend gekonkel;
konkelacijen.
KONKELDEEL, o. (-en), (veroud.) bij erfenissen het
deel der vrouwelijke erfgenamen.
KONKELEN, (konkelde, heeft gekonkeld), knoeien,
slordig werken (inz. van vrouwelijke handwerken);
knoeien, knoeierijen beramen of plegen; intrigeeren:
zij hadden met elkander gekonkeld; koffiepraatjes
houden, kwaadspreken; (veroud.) spinnen.
KONKELFOES, m. konkelboel.
KONKELFOEZELEN, (konkelfoezelde, heeft gekonkelfoezeld), alles door elkander mengen, eene onaangename hutspot waken; bedrieglijk, arglistig, bedektelijk handelen; met draaierijen omgaan; (ook)
zich met een ander verstaan om een derde to bedriegen.
KONKELFOEZEN, (konkelfoesde, heeft gekonkelfoesd), zie KONKELFOEZELEN.
KONKELHUIS, o. (...huizen), huis, waar men in
't geheim koffie drinkt; huis, waar men in 't geheim plannen smeedt.
KONKELKOUS, v. (-en), konkelaarster.
KONKELLEEN, o. (-en), vrouwenleen, ook spilleen,
spilleleen geheeten, in tegenst. met zwaardleen;
...MAGEN, m. en v. my. (veroud.) bloedverwanten
van moederszijde.
KONKELMOER, v. (-en), konkel.
KONKELPOT, m. (-ten), koffiepot.
KONKELPOT, v. (-ten), vrouw, die zich aan allerlei knoeierijen overgeeft, konkel.
KONSERF, o. (...serven), stroop van gesuikerde
vruchten, kruidensuiker.
KONSTABEL, m. (-s), (zeew.) kanonnier, bombardier, inz. opzichter van het geschut.
KONSTABELMAJOOR. m. (-s), opperkonstabel;
...MAL, v. (-len), maatstok (voor de kanonwijdte,,
kaliberstok.

KOnSTABELSKAMER.

KOOL.

KONSTABELSKAMER, v. (-s), achterste gedeelte van
het tusschendek, waar o. a. de stuurlieden logeeren;
...MART, m. (-s), (zeew.) tweede kanonnier; ...TENT,
v. (-en).
KONT, v. (-en), (gemeen) achterste, aars, gat.
KONTANT, bn. bw. baar, gereed, van geld enz.:
verkoopen tegen kontante betaling voor gereed geld;

KOOK, v. het koken: het water is aan. de kook; van
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verkoopen met 1 pCt. korting voor kontante betaling,
hij betaalt alles kontant (gereed).
KONTANTEN, m. my. klinkende munt: ik ben at
mjjne kantanten kwift, ik heb al mijn gereed geld

uitgegeven.
KONTERFEITEN, (konterfeitte, heeft gekonterfeit),
afbeelden, uitschilderen.
KONTERFEITSEL, o. (-s), afbeeldsel, portret; (fig.)
n any aaksel.
KONVOOI, o. (-en); begeleiding, bedekking, bescherming, geleide, inz. het gewapende of krijgsgeleide;
(zeew.) den of meer oorlogsschepen, geleischepen,
ter bescherming of bedekking van koopvaardijschepen: onder konvooi zeilen; (mil.) hulp van troepen,
krijgsvoorraad, dien men in eene plaats werpt;
(Zuidn.) trein (Fr. convoi).
KONVOOIBRIEFJE, o. (-s), ...BILJET, o. (-ten), geleidebriefje, geleibiljet, waarmede de waren van de
eene plaats naar de andere mogen vervoerd worden;
brief, dien de commandant van 't konvooi geeft aan
de schepen, die hij te geleiden heeft.
KONVOOIEEREN, (konvooieerde, heeft gekonvooieerd), begeleiden, geleiden, bedekken, beschermen.
KONVOOIER, m. (-s), geleischip.
KONVOOILINIE, v. (zeew.) lijn, waarin de schepen
van 't konvooi zich stellen moeten, om onder de
bescherming van 't geleideschip te blijven; ...LOOPER, m. (-s), iem. die zich met het in orde brengen
en bezorgen der benoodigde stukken tot het uit- of
inklaren van goederen belast; afgever der uit- en
invoerbiljetten; ...ORDE, v. (zeew.) orde, waarin de
oorlogsschepen zich opstellen, om de koopvaardijschepen te dekken; o. (...schepen), geleideschip.
KONZENIELJE, v. (-s), eene roode verfstof, welke
ons door de Amerikaansche schildluis verschaft
wordt; scharlakenkleur. Zie COCHENILLE, waarvan
konzenielje de volksterm is.
KONZENIELJE-CACTUS, v. (-sen), (plantk.) eene
cactusachtige plant, welke de Amerikaansche schild- tot voedsel dient.
luis
KOOF, v. (kooven), (Zuidn.), [het Fransche coiffe]
kap, kuifmuts; hoofdband; (gemeenz.) klap.
KOOH-I-NOOR, m. berg van licht: naam van een
zeer merkwaardigen diamant.
K001, v. (-en), legerstede, bedstede (inz. op schepen),
hangmat; naar de kooi, te kooi gaan, kruipen, naar
bed; (sprw.) voor goed naar kooi gaan, sterven; die
schipper heeft de kooi lek geraren, is van de plecht
gerold, heeft zijn post verloren; schaapskooi; eendenkooi; vogelkooi ; (sprw.) eerst het kooitje klaar en clan
een vogeltje er in, men meet eerst zorgen eene vrouw

te kunnen onderhouden, alvorens aan trouwen te
denk en ; (veroud.) bijenkorf; (drukk.) slui thoutje,
wig. KOOITJE, o. (-s).
KOOIEEND, v. (-en), lokeend in eene eendenkooi.
KOOTN, (kooide, he eft gekooid), in kooien sluiten :
schapen in het veld kooien: in eene eendenkooi vangen ; te bed brengen; te bed liggen ; met elkander
kooien, in ontucht met elkander le ven ; (boek dr.) de
pagina's door middel van kooien of wiggen in den
vorm vastslaan.
KOOIHONDJE, o. (-s), een hondje, dat afgericht is
om de wilde eenden in de eendenkooi te lokken;
...HOUDER, m. (-s), ...MAN, m. (-nen), eendenhouler, de houder 'van eene eendenkooi; bijennielker,
immeker.
KOOIHOUT, o. (-en), (boekcir.) tivig orn de lettervormen vast en on -b,._weeglijk te maken.
KOOIKER, m. (-s), (gew.) kooiman.

de kook ztjn, raken, niet meer koken, opgehouden
hebben to koken, (fig.) zich niet wel bevinden, ontstemd zijn.
KOOKBOEK, o. (-en), keukenboek, handbook tot
bereiding van spijzen; ...BUIS, v. (...buizen), aan
sommige stoomketels buizen, die met den hoofdketel in verbinding staan en het moest aan het
vuur zijn blootgesteld; ...ERWT, v. (-en), groene
erwt, die goed kookt en dus goed is om gegeten
to worden, in tegenstelling met voererwten voor het
vee; o. (...nuizen), eene soort van kachel,
met verscheidene gaten, waarop men kookt ; ...GAS,
o. steenkolengas, dat men gebruikt om het een of
ander op te koken, in tegenstelling met lichtgas;
...GAT, o. (-en), gat in een fornuis, om den ketel
enz. in te zetten; ...GEREEDSCHAP, o. (-pen), potten, pannen enz., om in to koken.
KOOKHAARD, m. (-en), haard, waarop men kookt;
fornuis; (fig.) brand punt: dit is de kookhaard der
samenztvering ; ...FIITTE, v. hitte, waarbij eene vloelstof kookt: tot de kookhitte verwarmen; ...HOK, o.
(-ken), snuivertje, schuurtje waarin men kookt;
...HUIS, o. (...huizen), keuken, kombof; ...KACHEL,
v. (-s), om op te koken; ...KETEL, m. (-5), groote
ketel; ...KOLFJE, o. (-s), (scheik.) soort flesch om
vloeistoffen in to koken; ...KUNST, v. de kunst
om spijzen to bereiden; ...LEPEL, m. (-s), pollepel;
...MACHINE, v. (-s), fornuis; zoogenaamde Brabantsche kachel; ...OVEN, m. (-s), groote kookkachel.
KOOKPAN, v. (-nen), pan, waarin men kookt;
...PLAATS, v. (-en), keuken; ...POT, m. (-ten), om
in to koken; ...PUNT, o. warmtegraad dien een vloeistof noodig heeft om te k,,ken; inz. dat vaste punt
op den thermometer, dat 'lien op de honderddeelige
schaal door 100 aanduidt, hetwelk de ditto aanwijst
van gedistelleerd water, dat in een metalen vat
kookt, bij eene dampkringsdrukking van 76 centimeters; ...SCHOOL, v. (...scholen), waar de kookkunst wordt geleerd.
KOOKSEL, o. (-5), het gekookte; eene hoeveelheid,
waarover men slechts eenmaal behoeft te koken:
een kooksel aardappelen. snljboonen.

KOOKSTER, v. (-s), die kookt; keukenmeid.
KOOKSTUK, o. (-ken). een stuk vleesch, om to
koken; ...THERMOMETER, m. (-s), werktuig om de
hoogte van bergen enz. te meten door het verlaagde
kook punt van water; ...TOESTEL, m. o. (-len), waarop
men kookt; ...VLEESCH, o. dat gekookt moot worden; ...VROUW, v. (-en), kookster.
KOOL, v. een plantengeslacht, tot de familie der
kruisbloemigen behoorende, een der belangrijkste
van ons vaierland, uit een landbouwkundig oogpunt, en waartoe de vier volgende soorten behooyen, die allerwege in _Nederland gekweekt worden:
de (eigenlijke) Pool, die ale de moederplant te beschouw en is van de talrijke verscheidenheden,
welke in Nederland gevonden worden. als: de roodekool, wittekool, bloemkool, boerenkool, savovekool,
koolrapen boven den grond, spruitjes enz.; de raap,
die in Nederland in drie hoofdvormen gekweekt
wordt: het raapzaad, de knol of raap en het aveelzaad; het koolzaacl: zonier-, winter-, en de koolraap
onder den grond; de zwarte of bruinc mosterd; (sprw.)
groeien als Pool, van kinderen, zeer hard groeien;
it was reeds een man, teen hij nog in de kool zat, toen
hij nog geboren moest worden; hij is er gezien, als
een rot 'e Pool bij een groenuouw, hij is er niet gezien,
niet in tel; bet sop is de Pool niet waard, het loont
de moeite niet. het is de kosten niet waard: iem.
kool verkoopen, hem knollen voor citroenen verkoopen; inn. een kool stocen. hem eene poets bakken;
het is allemaal kool, ijdellieid, gekheid; hij zegt het
moor om de Pool, voor de grap. KOOLTJE, o. (-5),
eene kleine kool.
KOOL, v. (kolen), uitgebrand hout, verkoolde turf:
kokn, broaden, bout tot houtskool branded: geglom?nen kolen; cote z4itgebrande Pool; doove is lera, zie

KOOL.

KOOPDAG.

<loon steenkool; wilt ge nog wat' kolen op de kachel
doen ? wat stookt ge: kolen of cokes?, (sprw.) aan kolen
Leggen, in brand steken (een huis, eene stad enz.);
*net eene zwarte kool aangeteekend staan, ter slechter
naam en faam staan; zoo zwart als kool, koolzwart;
hare oogen glimmers als eene kool; op heete kolen staan,

KOOLTUIN, m. (-en), koolhof; ...UIL, m. (-en), donkergekleurde nachtvlinder, welks rups salads en
koolplanten vernielt; ...VELD, o. (-en), waarop kool
geteeld wordt; ...VERKOOPER, m. (-s), ...VERKOOPSTER, v. (-5), die kool verkoopt; (fig.) the grappen verkoopt: opsnijder; ...VLINDER, m. (-s), (nat.
hist.) ben vlinder, welks rups zich o. a. met kool
votAt.
KOOLVISCH, m. (...visschen), (nat. hist.) een visch,
die tot het geslacht der dorschen behoort (gadus

ongeduldig zijn, branden van ongeduld of onrust;

gloeiende kolen op iemands hoofd hoopen, hem door
onverdiende weldaden beschamen en tot dankbaarheid dwingen. KOOLTJE, o. (-s), kleine kool: een
kooltje vuur, uitgebrand stukje turf; een kooltje aanvonken.
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carbonarius).

KOOLADER, KOOLASCH, KOOLMAAT enz. Zie
bij KOLEN.
KOOLAKKER, m. (-s), waarop kool geplant is.
KOOLBAARS, m. (...baarzen), zeker soort van baars

KOOLWATERSTOF, v. (scheik.) chemische verbinding van koolstof met waterstof.
KOOLWITJE, o. (-s), koolvlinder; ...WORM, m. (-en),
koolrups; ...WORTELVLIEG, v. (-en), (nat. hist.) eene
soort van vlieg, die hare eieren bij of even onder
den u:rond aan de plant: koolrapen, koolzaad enz. legt.
KOOLZAAD, o. (...zaden), in de beteekenis van
soorten van koolzaad; gmv. als stofn.: zaad van
kook zekere plant, waaruit olio geperst wordt (bras-

(acerina cernua).

sica campestris oleifera)

KOOLBED, o. (-den), met kool beplant; ...BIJTER.
m. (-5). zeker insect: pissebed; ...BLAD, o. (-eren),
blad van eene koolplant.
KOOLBLENDE, v. glanskool.
KOOLDISTEL, v. (-s), een tot de composieten behoorende plant (cirsium oleraceum).
KOOLDRUK. m. zekere methode om photograpll!sche beelden door de drukpers to vermenigvul-digen.
KOOLDUIF, v. (...duiven), ringelduif (columba palumbus); ...HAAS, in. (...hazen), haas, die met kool
g,, voed wordt; ...HOF, m. (...hoven), moestuin;
...KAPEL, v. (-len), ...KAPELLETJE, o. (-s), koolvlinder.
KOOLLAAG, v. (...lagen), kolenader (in mijnen).
KOOLLAND, o. (-en), veld met kool bezet; ...LUIS,
v. (...luizen), koolworm; ...MARKT, v. (-en), waar
men kool verkoopt.
KOOLMEES, v. (...meezen), eene soort van vogel
met een zwarten kop: de grootste soort van mees,
weike in Nederland voorkomt (parus major).
KOOLMOES, o. (...moezen), in de bet. van soorten
van koolmoes, als stofn. gmv.; ...MOT, v. (-ten),
Oat. hist.)
KOOLOXYDE, o. (scheik.) eene verbinding van
koolstof en zuurstof.
KOOLPALM, KOOLPALMBOOM, m. (-en), een kooldragende palmboom, inz. op de Antillen, Ile de
France en Bourbon.
KOOLPLAAT, v. (...platen), stuk kool in sommige
galvanische elementen; ...POEDER, o. tot poeder
tngemaakte kool.
KOOLRAAP, v. (...rapen), (plantk.), zie knol; ...RABI,
v. (-'s), koolraap; ...RUPS, v. (-en), de rups van het
koolwitje; ... SALADE, v. uit gesneden witte kool
bereid; ...SCHAAF, v. (...schaven), zeker werktuig
111 kool to snijden.
KOOLSPITS, v. (-en), puntig koolstiftje in electrische
lampen, gewoonlijk vervaardigd van fijngemalen
gtscokes, in een oven gehard; ...SPITSENLICHT, o.
eietrisch licht door het gloeien van koolspitsen.
KOOLSPRUIT, v. (-en), ...SPRUITJE, o. (-s), jonge
kool, koolplant; ...STRONK, STRUIK, m. (-en,. stool,
waar de koolbladeren aan zitten, ook koolstok geheeten.
KOOLSTOF, v. (nat. en scheik.) een vast lichaam,
dat zich, hoewel in zeer verschillende vormen voorkomende, toch in het algemeen doet kennen als
een reuk- on smakeloos lichaam, hetwelk alleen
in gesmolten ijzer oplosbaar is; ...STOFZUUR, o.
koolzuur; ...ZUURZOUT, o. (scheik.).
KOOLTEER, o. steenkolenteer, dat bij de bereiding
van lichtgas uit steenkolen in den zoogenaamden
--teerbak wordt afgezet of in de retorten achterblijft: uit koolteer worden prachtige verfstoffen bereid.
KOOLTJE-VUUR, o. (plantk.) eene soort van adonis,
.die als sierpl ant gekweekt wordt (adonis autumnalis).

KOOLZAADMUGJE, o. (-5), (nat. hist.) een galmugle, dat de oorzaak is van het zoo gevreesde
peulhederf btj het koolzaad; ...ZAADOLIE, v. olio,
die uit het koolzaad geperst wordt;
v. (-ren), (nat. hist.) eene for of kever, welks larve
binnen knebbelvormige rondo uitwassen aan de
stenoels van de koolsoorten en het koolzaad gevonden wordt.
KOOLZUUR, o. (scheik.) eene verbinding van koolstof met zuurstof: een reukeloos gas, dat 1,5 maal
zwaarder is clan de dampkringslucht en bij voortduring door verbranding en ontleding van koolhoudende zelfstandigheden en bij de uitademing van
dieren gevormd wordt; ...ZULTEHOUDEND, bn. met
koolzuur, koolzuur bevattend : ko ,,/zaarhoudend bron-

KOOLAARDE, v. gruis van steenkool, steenkool
bevattende aarde.
KOOLACHTIG, bn. op kool, steenkool gelijkende:

koolachtige stoffen.

water.
KOOLZWART, bn. zeer zwart: koolzwart hoar.
KOOMENIJ, v. (-en), kruidenierswinkel; kramerij.
KOOMENIJSWINKEL, m. (-5), winkel, waar allerlei
waren, inz. kruideniers- en eetwaren, to koop zijn.
KOOMENSCHAP, v. koophandel: koomenschap doen,
koophandel drijven.
KOON, v. (-en), wang: een kind met blozende koonen.
KOONTJE, o. (-5), wangetje.
KOOP, m. (-en), aankoop, het koopen: een huis to
koop, koopbaar; iets te koop bieden, veilen; een koop
sluiten, aangaan ; den koop breken, zich niet aan de
voorwaarden houden; (recht.) koop breekt geen incur,
zie hour; (fig.) te koop dragen, overal uitbazuinen;
zone schande te koop dragen, er mode pronken; met
jets to koop loopen, (fig.) iets aan jan en alleman vertellen; op den keep toe, boven het bedongene, (fig.)
nog daarenboven; op den koop, op een koopje werken,
iets licht en dicht, onsterk maken; weten, wat er in
de wereld te koop is, hoe het er toegaat, hoe het er
gesteld is; op dien Poop (onder die voorwaarde, onder
dat boding) wil ik het doen; ik geef koop, ik zie er
van af; den koop opzeggen, zijn woord intrekken; —
zooveel als in eons gekocht of verkocht wordt, kaveling: eene party goederen in koopen verdeelen.
KOOPAKTE, v. (-n), (recht.) bewijs van koop en
verkoop; ...AL, m. on v. (-len), die gedurig en zonder
bedenken koopt; ...BRIEF, m. (...brieven), koopakte;
...BRIEFJE, o. (-s), document, waarbij een makelaar
kennis geeft aan kooper en verkooper van den gesloten koop ; ...CEEL, v. (-en), ...CEDEL, v. (-s), ...CONTRACT, o. (-en), koopakte.
KOOPDAG, m. (-en), dag, waarop gekocht wordt;
(gew.) dag, waarop de landman, die zijne hofstede
verlaat, zijn vee en landbouwgereedschappen verkoopt, hetgeen gewoonlijk in Mei geschiedt, vandaar
de naam: Meikoopdag: den 3den Mei is het koopdag

op de hofstede, bewoond door den landman A.; de
Meikoopdagen zijn halve kermissen; (gew.) dag, waarop
iem. zijn good verkoopt; dag, waarop de goederen
van een sterfhuis verkocht worden; (overdr.) de
verkooping zelve: h j houdt koopdag alvorens naar
55
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KOOPDAG.

Amerika te vertrekken; gaat g ook
dat zal een mooie koopdag wezen.

naar den koopdag ?;

KOOPEN, (kocht, heeft gekocht), zich door betaling
of verbintenis in het bezit (van iets) stollen: van,

bij iem. koopen; jets duur, goedkoop, voor een spotprijs
koopen; huizen, landerijen enz. koopen; jets op speculatie koopen, om er later wat aan to verdienen; eon
kat in den zak koopen, zie kat; op krediet (met uitstel
van betaling) koopen; op tijd, op levering koopen, om
later te leveren; kontant (eigenlijk a comptant) koopen, om dadelijk to betalen; zich in eon gasthuis of
eenig gesticht koopen, geld betalen, om er in opgenomen to worden; zich uit de gevangenis koopen, zich
vrij koopen; (bij het spel) nemen, krijgen : kaarten
koopen; hoeveel steenen (domino-) hebt gij gekocht?
(bjjbelst.) verwerven : koopt wifsheid.
KOOPER, m., KOOPSTER, v. (-s), die koopt: voor
20 gulden was ik kooper; in koopers keus, wanneer

de levering door den kooper kan geOischt worden
op den tijd, dien hij verkiest; veel kokers, maar geen
koopers.
KOOPGIERIG, bn. (-er,

-st), begeerig om altijd to

koopen.

KOOPGOED, o. (-eren), goad, in voorraad gemaakt;
fabriekgoed (minder stork dan besteld good); koopwaren.
KOOPGRAAG, bn. (...grager, -st), kooplustig, koopziek.
KOOPGRAGE, ...LUSTIGE, m. en v. (-n), die gaarne
koopen wit.
KOOPHANDEL, m. bedrijf, door middel van koop
en verkoop, het tegengestelde van ruilhandel : koop-

handel driven.
KOOPJE, o. (-5), kleine koop of kaveling: op dat
erfhuis heb ik drie koopjes gekocht; (fig.) een koopje
aan jets hebben, goedkoop gekocht hebben; dat is
geen koopje, dat is niet goedkoop; een koopje leveren,
bezorgen, iets zeer goedkoop leveren, (fig.) iem. schade

toebrengen, hem er in laten loopen.
KOOPKAART, v. (-en), het overblijfsel der kaarten,
nadat men ze heeft rondgegeven, stokkaarten;
...LUST, m. lust, neiging om to koopen: er was veel

vee aangevoerd en de kooplust was goring, zoodat de
prifzen jets daalden; haar kooplust kept geen grenzen.
KOOPLUSTIG, bn. (-er, -st), koopgraag : eon kooplustige vrouw.
KOOPMAN,

m. (...lieden, ...lui), handelaar; venter

die (met iets) to koop gaat: koopman in het groot,
grossier; er is een koopman in aardewerk aan de
deur; nets noodig, koopman. KOOPMANNETJE, o. (-s).

KOOPMANSBEDIENDE, m. (-n), bediende van een
koopman, winkelbediende; ...BEROEP, o. het beroep
van koopman; ...BEURS, v. (...beurzen), handelsbeurs; ...BOEK, o. (-en), dat de koopman gebruikt
in zijne zaak, handelsboek; ...BOEKHOUDEN, o.
dubbel of Italiaansch boekhoudon; ...BRIEF, m.
(...brieven), brief, in koopmansstijl geschreven.
KOOPMANSCHAP, v. (-pen), goederen, handelswaren: koopmanschap driven, handelen.
KOOPMANSCHAPPEN, (koopmanschapto, heeft gekoopmanschapt), handel drijven.
KOOPMANSGEBRUIK, o, (-en), usance in den handel; ...GEEST, m. aanleg tot koopman, snedigheid
van eenen koopman; ...GOED, o. (-eren), koopwaren;
...JONGEN, m. (-s), loopjongen van een koopman,
loopjongen op een handelskantoor; ...KANTOOR, o.
(...toren), kantoor van een koopman, handelskantool. ; KLERK, m. (-en), klerk op een handelskantoor; ...REKENING, v. (-en), rekening van een koopman; factuur; ...STIJL, m. handelsstijl (in brieyen); usance, handelsgebruik: naar koopmansstijl;
...VROUW, v. (-en), echtgenoote eons koopmans;
...WAAR, v. (...waren), koopmansgoed.
KOOPPENNING, m. (-en), geld, op hand gegeven
(bij het sluiten van eenen koop); — my. bedrag
van het gekochte good, koopsom: betaling der koop-

penningen voor 1 Juli 1896; ...PRIJS, ml. (...prijzen),
prijs der gekochte waar: den koopprijs bedingen;

KOORDWORM.
...SOM, v. (-men), bedrag van het gekochte

good;

...STAD, v. (...steden), handelsstad, handelsplaats.
KOOPVAARDER, m. (.8), koopvaardtjschip, gezaghebber er van.
KOOPVAARDIJ. v. handelsscheepvaart.
KOOPVAARDIJBRIK, v. (-ken), ...FREGAT, o. ( ten),
soort van koopvaardijschepen; ...HAVEN, v. (-s), zeehaven voor koopvaardijschepen, handelshaven,
tegenst. met oorlogshaven; ...KAPITEIN, m. (-s),
kapitein op eon koopvaardijschip; ...SCHIP, o..
(...schepen), schip ter koopvaart bestemd ; ...VAART,
v. het varen ter koopvaardij, met koopvaardijschepen; ...VLOOT, v. (...Vloten), vloot van koopvaardijschepen.
KOOPVAART, v. koopvaardij; ...VERDRAG, o. een)-,
koopcontract; ...VERNIETIGING, v. (-en), (recht.)
gerechtelijke akte, waarbij eon koop nietig wordt
verklaard ; ...VLOOT, v. (...vloten), koopvaardijvloot ;
...VROUW, v. (-en), die handelt; kleinhandelaarster,
venster; ...WAAR, v. (...waren), goederen, die tekoop worden aangeboden; ...WIJF, o.
gemeene uitventster van kleine waren.
KOOPZIEK, bn. (-er, -st), koopgraag.
KOOPZIEKTE, ...ZUCHT, v. overdreven lust tot.
koopen.
KOOPZIEND, bn. (gew.) koopwaar, die er goad
uitziet, die op het eerste gezicht uitiokt om te
koopen.
KOOPZUCHTIG, bn. (-er, -st), koopziek.
KOOR, o. (koren), afgezonderd ruins in eene kerk,.
waar (in de R.-K.) de plaats is van het hoofdaltaar
en de geestelijkheid; (R.-K.) de openbare dienst vary
het breviergebed, die daar vooral door kanunniken
en kloosterlingen geschiedt, waarbij dan twee koren
in beurtzang of beurtgebed elkander beantwoorden;
de plaats in de kerk, waar de zangers zich bevinden on het orgel, thans gewoonlijk achter in de
-

kerk, tegenover het altaar; — (muz.) een aantal
personen, die to samen een of ander zangstuk uitvoeren: mannenkoor, gemengd koor; een muziekstuk
dat door eene vereeniging van zingende personen
wordt voorgedragen: an-, meerstemmig koor; (bij de

oude Grieken) een met zang verbonden dans door
meerdere personen uitgevoerd.
KOORBISSCHOP, m. (-pen), titel van een priester r,
die den bisschop in de uitoefening zijner bediening
ter zijde stond, bisschoppelijk vicaris; zij verdwijnen
in den loop der lie eeuw.
KOORBOEK, o. (-en), (R.-K.) book ten dienste van
het koor (zang on orgel).
KOORD, o. v. (-en), als voorwerpsn., gedraaid, gevlochten snoer of touw : ziklen koord, gewoonlijk
als belegsel, passement gebruikt; (sprw.) de koorden
van de beurs in handen hebben, over het geld beschikken; koord vlechten; op de koord dansen; met
de koord (strop) straffen, iem. ophangen, wurgen.
KOORDJE, o. (-s), klein koord, snoertje.
KOORDE, v. (-n), (wisk.) rechte lijn, die twee punten van een cirkelomtrek vereenigt.
KOORDEDANSER, rn. (-s), KOORDEDANSERES, v.
(-son), ...DANSSTER, v. (-s), kunstenaar, kunstenares,
die op de koord danst.
KOORDEDANSERSSTOK, m. (-ken), balanceerstok,_
KOORDEKEN, m. (-s), (R.-K.) hoofd der kanunniken.
KOORDEN, (koordde, heeft gekoord), (gew.) met

een koord binden, binden, boeien: iem. koorden en
binden; de dief word gekoord en gebonden weggebracht.
KOORDEN, o. my. koordbelegsel, passement, galon.
KOORDENDRAAIER, m. (-s), ...MAKER, m. (-s), iem.
die koord vlecht; ...MARERIJ, v. het maken van
koord; (my. -en), plaats, waar koord gemaakt wordt.
KOORDEWERK, o. passementwerk, onaboordsel,
belegsel van kleedingstukken met koord.
KOORDFABRIEK,

v. (-en), waar koord gemaakt

wordt.
KOORDPLANT, v. (-en), zeker kruid.
KOORDWORM, m. (-en), (nat. hist.)

wandsworm.

zekere inge-

KOORGESTOELTE.
KOORGESTOELTE, o. (-n), zitplaats rondom 't koor;
...GEZANG, o. (-en), gezang van meerdere personen
te zamen, inz. kerkgezang ; ...HEER, m. (-en), kanunnik; ...HEK, o. (-ken), traliehek, dat het priesterkoor
afsluit van het schip der kerk; ...HEMD, o. (-en),
kort linnen priesterhemd met mouwen; ...KAP, v.
(-pen), koormantel; ...KLEED, o. (-eren), koorhemd;
...KNAAP, m. (...knapen), knaap, die deel uitmaakt
van het zangerskoor in de kerk; misdienaar, een
knaap, die den priester behulpzaam is bij het opdragen der mis; ...KOSTER, m. (-s), sacristein, kerkeknecht; ...LAMP, v. (-en), die in het koor brandt;
...LESSENAAR, m. (-5), zanglessenaar voor de zangboeken op 't koor; ...MANTEL, tn. (-5), lange mantel
door de R.-K. geestelijken bij sommige kerkelijke
plechtigheden gedragen; ...MANTELTJE, o. (-s),
bisschopsmanteltje.
KOORN, o. Zie KOREN.
KOORNIS, v. (-sen), nis in het koor eener kerk;
...NON, V. (-nen), dienstdoende non bij de mis;
...ROK, m. (-ken), mishemd, koorhemd; ...STOEL,
in. (-en), zetel der geestelijken in het koor.
KOORTS, v. (-en), een symptoom bij verschillende
ziekten, zich kenmerkende door hooge lichaamstemperatuur, versnelling van den polsslag en de
ademhaling, koude rillingen, dorst, vermoeidheid
en somtijds door duizeligheid en ijlen : koude, heete
koorts; anderdaagsche, derdendaagsche koorts, die om
den anderen dag, om de drie dagen wederkeert;
afgaande koorts, die vermindert; de koorts krgen, er
door aangevallen worden; gele koorts, eene. vooral
in West-India heerschende, besmettelijke ziekte, die
met brakingen en geelzucht gepaard gaat; iem. de
koorts afschryven, hem op eene geheimzinnige wijze
van de koorts genezen, (fig.) iem. een groot verlies
berokkenen, (ook) iem. berouw over jets doen ge.
voelen; iem. de koorts op het jagen, hem hevig
doen verschrikken; de koorts hebben ale een paard,
in hooge mate de koorts hebben; verbeelding is erger
dan de derdendaagsche koorts; — (fig.) hevige begeerte,
dolle drift: de goudkoorts; de vrjjheids-, de revolutiekoorts. KOORTSJE, o. (-5).
KOORTSAANVAL, m. (-len), plotselinge aandoening
van koorts.
KOORTSACHTIG, bn. bw. (-er, -st), aan koorts
onderhevig: ik ben min of meer koortsachtig vandaag;
koortsaanduidend: *le pols staat koortsachtig; eene
koortsachtige aandoening; koortsverwekkend: rauwe
pruimen zfjn koortsachtig. KOORTSACHTIGHEID, v.
KOORTSBAST, v. (gen.) kinabast, quin-quina;
...DAG, m.; 't is vandaag min koortsdag, (van iem.,
die aan de anderdaagsche of derdendaagsche koorts
is); ...DRANK, m. (-en), ...DRANKJE, o. (-s), drank
tegen de koorts; ...GLOED, m. gloed der koorts ; (fig.)
van iem. die koortsachtig gejaagd is: welk een koortsgloed brandt, welke hartstochten koken er ander dien
haren mantel; ...HITTE, v. de verhoogde lichaamstemperatuur bij koorts.
KOORTSIG, bn. bw. (-er,-st), koortsachtig. KOORTSIGHEID, v.
KOORTSKRUIDEN, o. mv. koortsmiddel; ...POEDER,
...POEIER, o. (-s), poeder tegen de koorts, kininepoeder; ...THERMOMETER, m. (-s), om bij koortslijders de temperatuur to bepalen; ...TIJD, m. (-en),
tijd van het jaar, waarin meestal koortsen heerschen ;
koortsdag; o. (...uren), waarop de koorts
elken dag gewoonlijk begint.
KOORTSVERDRIJVEND, bn. de koorts doende verdwijnen: een koortsverdrifvend middel.
KOORTSVERMANING, v. (-en), lichte aanval van
koorts; ...VLEKKEN, v. mv. putride vlekken onder
de huid (bij zenuwkoortsen).
KOORTSVERWEKKEND, bn. de koorts doende ontstaan: rauwe pruimen zjn koortsverwekkend.
KOORTSWORTEL, v. (plantk.), (gew.) gemeene
valeriaan.
KOORVROUW, v. (-en), (R.-K.) kanunnikes ; ...ZANG,
m. (-en), lied, door een koor to zingen of gezongen;

KOP.
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...ZANGER, m. (-s), ...ZANGERES, v. (-sen), lid van
een zangkoor; ...ZANGSTER, v. ( - 8), lid van een
zangkoor in de kerk; ...ZUSTER, v. (-s), non, tot
den koordienst verplicht, in tegenst. met werkzuster.
KOOT, v. (-en), hielbeen van verschillende dieren,
ook als voorwerp om mee to spelen voor kinderen,
bikkeltje; paardenhiel ; over koot gaan, zw-ikken ; (fig.)
vast op zijne kooten (in zijne schoenen) staan; een
werk dat wel op zone kooten staat, een degelijk work; —
schipperskooi; kot, verblijf van den stuurman eener
haringbuis. KOOTJE, o. (-s), kleine koot; lid van
het geraamte der vingers en teenen: de groote teen
en de duim bestaan ieder ad slechts twee kootjes.
KOOTBEEN, o. (-deren), een der beenderen van den
voetwortel.
KOOTEN, (kootte, heeft gekoot), met kooten naar
een rij knikkers enz. werpen (jongensspel); bikkelen
met kootjes (meisjesspel).
KOOTGEZWEL, o. (-len), (veearts.) zwerende koot
(bij paarden); ...JONGEN, m. (-s), jongen, die met
kooten speelt; (fig.) straatjongen.
KOOTLAM, bn. (gew.) dat varken is kootlam, verlamd aan de pooten door to weinig beweging; ik
ben in geen veertien dagen uit geweest: ik zou wel
kootlam worden:
KOOTSPEL. o. zeker kinderspel met bikkeltjes;
...TIJD, m. tijd van het jaar, waarin het kootspel
gespeeld wordt.
KOOZEN, (koosde, heeft gekoosd), liefkoozen,
vleien, streelen.
KOOZER, m. (-5), KOOSSTER, v. (-s), die 1: post.
KOOZERIJ, v. (-en), liefkoozing, vleierij.
KOP, m. (-pen), schaal, kom, bak, inz. om er uit
to drinken: uit een grooten Pop drinken; een kop ko.ifie,
thee, cacao (in dezen zin ook wel o.); — inhoudsmaat
voor droge waren, L. (= 0.01 mud): een kop aardappelen ; tien kop erwten; bij den kop verkoopen; (gew.)
maat voor natte waren: een kopje melk, een halve
pint of kan; — (heelk.) laatkop, zie aldaar: koppen
zetten, door middel van laatkoppen iem. van blood
ontlasten; — het min of meer bekervormige gedeelte
eener Ajp, waarin de tabak wordt gestopt, pijpekop: een pijp met meerschuimen, porseleinen kop;
—ho fdvandier no okvanmenschen(i het
laatste geval behalve in enkele uitdrukkingen on als
de
kop
schildersterm, vooral in gemeenzame taal) :
van een leeuw, een arend; een fraaie kop, een studiekop, een Christuskop; — iem. den kop voor de voeten
leggen, hem het hoofd afslaan; — zich voor den kop
schieten, zich een kogel door het hoofd jagen; —14
kreeg een kop als vuur, ward vuurrood; — alles komt
op mijit kop neer, ik krijg van alles de schuld;
hem afranselen, (fig.) horn
—iem.opzijnkopgevn,
op een harde manier terechtwijzen; — dat zal hem
op den kop druipen, hij zal er vroeg of laat de gevoIgen van ondervinden; — zich niet op den kop
laten zetten, niet met zich laten sollen, van zich af
durven spreken; — het zal niet gebeuren, al ging hjf
ook op zijn kop staan, welke moeite hij ook aanwende, hoe hij zich er ook tegen verzette; — elkander
bij den kop krijgen, bij de haren krijgen, handgemeen worden, (fig.) hevig met elkaar twisten in
geschriften; — met den kop tegen den muur loopen,
vergeefsche moeite doen, zonder overleg handelen; —
iets den kop indrukken, zie indrukken; — jets op den
kop tikken, wegnemen, stolen; — over den kop gaan;
bankroet gaan; — ik verwed er mffra kop om; — mijn
kop af, als het niet zoo is; — dat is een heel gat in
den kop voor hem, een groot verlies, een groote slag; —
hals over kop wegloopen, in overgroote haast; — or
is geen kop of staart [elders kop of gat] aan te vinden, geen begin of einde; (gew.) 't is kop en staart
(gat), en geen fatsoen, 't is onbehaaglijk van norm; —
(gew.) op den kop af, op zjn kop, precies: er zjn op den
kop af honderd stuks, honderd stuks op z#n kop; —
verstandsvermogen, geheugen : hfj heeft een goeden,
gezonden kop; met den kop gebruid zijn, gekrenkt zijn
in de hersenen, (ook) een kwade luim hebben ;

KOP.

KOPIE.

gesteldheid des gemoeds, aard: hij heeft een sheen,
zie
onverzettelifken kop; er staat een Friesche kop op,
Friesch; een kop toonen, stijfhoofdig zijn; hfj is met

bruiloft, na twaalf en een half jaar; (sprw.) koperen
geld, koperen zielmissen, geen geld, geen Zwitsers.
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een boozen kop weggeloopen; —

(bij metonymia) koppen, manschappen, matrozen:
een schip bemand met honderd koppen; —
(bij vergelijking) naar den vorm : donderwolken:
er komen koppen opzetten, er komen donderwolken
in de lucht, zie donderkoppen; — naar de plaats : het

bovenste, meestal ronde gedeelte van eenig voorwerp : de kop van een spfjker, een bout, eene speld;
(sprw.) spijkers met koppen slaan, doortastende maatregelen nemen; hij staat den spYker op ztjn kop, treft
de zaak juist, noemt het kind bij zijn naam; — de
koppen der golven, de schuimende toppen ; — het boven
den rand uitstekende gedeelte van den inhoud van
een maat of glas, zoowel van droge als van natte
zaken: een mud aardappels met een kop er op; van
een bittertje den kop afbijten, het bovenste gedeelte
er of drinken; — (ook) het voorste, uiterste gedeelte
liepen
van jets : de voorsteven van een schip :
hem met den kop in de zfjde, ons schip voer met zijn
voorsteven het andere dwars in het boord; —
(scheepst.) de uiteinden van een spil. KOPJE, o, (-s).
KOP, v. (-pen), (gew. en veroud.) spinnekop.
KOP, v. (gew.) hoofdkaas : lust gij een stukje kop?
KOPALHARS, o. of v. eene ware harssoort, afkomstig van verschillende soorten van sprinkhaansboomen in Brazilie, Oost- en West-Indie.
KOPBORSTSTUK, o. (-ken), bij de hoogere spinachtige dieren het lichaamsdeel, dat uit de vergroeiing
van kop en borststuk is ontstaan.
KOPBOUT, m. (-en), (scheepst.) spie of pin met
een ronden kop.
KOPEK, rn. (-ken), Russische bronzen munt, een
honderdste deel van een zilveren roebel.

KOPER, o. het bekende roodachtig bruine metaal
met een s. g. van 8.", zeer rekbaar en weeker dan
smeedijzer; roodkoper bestaat uit 85 deelen koper en
15 deelen zink; het wordt veel tot sieraden gebezigd;
in dunne plaatjes uitgeslagen, levert het onecht
bladgoud, of, tot poeder gewreven, de goudverf, die
NJ het bronzen gebruikt wordt; geelkoper : eene
samensmelting van 71 deelen koper en 29 deelen
zink; het wordt gebruikt tot het vervaardigen van
natuurkundige instrumenten, raderwerk van uurwerken, spelden enz.; in koper snijden, graveeren, zie
graveeren; — koperwerk : de meid gaat het koper schuren; koperen geldstukken: er is Nina niets dan koper
in het zakje; de koperen instrumenten in een orkest:

het koper klonk valsch.

KOPERACHTIG, bn. (-er, -st), als koper, op koper
gelijkende: een koperachtige kleur.
KOPERADER, v. (-s, -en), in een kopermijn; ...ARSENIK, o. (scheik.) arseenzuur koper; v.
verbrand koper; ...BERG, m. (-en), ...BERGWERK,
o. (-en). kopermijn ; ...BLAD, o. (-en), geslagen koper;
o. purperbrons, goudkleurig bronspoeder,
hetwelk zacht verhit is, totdat het purperrood is
geworden; ...DOORN, m. (-en), punted. tanden of
doornen, waarmede het roset- of schijfkoper van
onderen bezet is.
KOPERDRAAD, o. als stofnaam, m. (...draden) als
voorwerpsnaam : getrokken koper: eene kooi van
koperdraad.

KOPERDRUKKER, m. (-s), hij die kopergravures afdrukt van geetste platen; ...DRUKKERIJ, v. de
kunst des koperdrukkers; (mv. -en), de werkplaats
van den koperdrukker; ...DRUKKLEUR, v. zoogenaamd Duitsch-zwart: ...DRUKPERS, v. (-en),
waarmee men afdrukken van etsen in koper maakt ;
...DRUKPLAAT, v. (...platen), koperen plant met
een daarin door graveeren, radeeren of etsen gegemaakte afbeelding, geschikt om gedrukt to
worden.
KOPEREN, bn. van koper (vervaardigd): een koperen
ketting koperen huid van een schip; koperen platen,
gegraveerde afbeelding (in koper gesneden); koperen

KOPEREN, (koperde, heeft gekoperd), met koper
bekleeden: een schip koperen, van eene koperen huid
voorzien.
KOPERERTS, o. (-en), koper in den ruwen toestand,
zooals het opgedolven wordt; ...GELD, o. koperen
muntstukken: ik heb niets dan kopergeld b# me;
...GIETER, m. (-s), geelgieter; ...GIETERIJ, v. (-en),
goelgieterij; ...GLANS, o. een zwavelmetaal met
veel koper; ... GOED, o. koperen voorwerpen;
...GOUD, o. schijngoud, halfgoud, Mannheirner goud:
een gemengd metaal uit 4 deelen koper en 1 deel
zink bestaande; ...GRAVEERKUNST, v. de kunst
van het graveeren in koper, ten einde platen to
waken, waarvan men afdrukken kan nemen op
papier enz.; ...GRAVEUR, m. (-s), die kopergravures
maakt; ...GRAVURE, v. het graveeren in koper;
(mv. -5), de gegraveerde koperen plaat; afdruk van
zulk een plaat; ...GROEN, o. (scheik.) basisch koolzuur koperoxyde; (delfst.) een groen, soms blauwachtig mineraal, dat jets harder is dan gips.
KOPERHOUDEND, bn. waarin koper aanwezig is,
koper bevattend.
KOPERIG, bn. (-er, -st), (w. g.) koperachtig.
KOPERKIES, o. (delfst.) eene snort van zwavelkoper; ...KLEUR, v. de bruinroode kleur van zuiver
koper.
KOPERKLEURIG, bn. de kleur van koper hebbende,
bruinrood; de koperkleurigen, het Noordamerikaansch

menschenras.
KOPERLAZUUR, o. (delfst.) een fraai blauw kopererts, waaruit het bergblauw gewonnen wordt;
...MIJN, v. (-en), onderaardsche groeve, die koper
oplevert; ...MOLEN, m. (-5), pletmolen; ...MUNT, v
kopergeld; ...ROEST, o. kopergroen; ...ROOD, o
(scheik.) zwavelzuur ijzeroxydule, ijzervitriool of
groen vitriool.
KOPERSLAGER, m. (-5), vervaardiger van koperen
voorwerpen; ...SLAGERIJ, v. (-en), werkplaats des
koperslagers; —gmv. bedrijf des koperslagers ; ...SLAGERSKU4ST, v. het bedrijf, de kunst van den
koperslager; ...SLAGERSWERK, o. kopergoed;
...SLAGERSWINKEL, m. (-5).
KOPERSLAK, v. (-ken), (scheik.) wat bij het smelten van koper onder in den kroes liggen blijft;
...SNEDE, v. (-n), ...SNEE, v. (...sneden), op koper
gegraveerde plaat; ...SNIJDER, m. (-s), kopergrayour; ...SOLDEER, o. een mengsel van 3 deelen
messing met 1 deel zink, soms met een weinig tin
er ...STEEK, m. (...steken),kopersnede; ...STEEKKUNST, v. kopergraveerkunst; ...STEEN, v. ruwsteen, het product der smelting van het gerooste
erts, koper bevattende in verbinding met zwavel on
velerlei zwavelmetalen; ...STEKER, m. (-s), kopergraveur; ...TOUW, o. (-en), (zeew.) vier- of vijfstrengs
kabelslag zonder hart, van gegloeid rood-koperdraad,
dienende als bliksemafleider op de toppen der innsten, donderk,etting ; ...VERF, v. voor de metalen huid
van zeeschepen, zie huidcerf.
KOPERVIJLSEL, o. wat bij het vijlen van koper
afvalt; ...YITRIOOL, o. (scheik.) zwavelzuur koperoxyde, blauw vitriool; ...WATER, o. (scheik.) koperrood; ...WERK, o. koperen voorwerpen; koperen
keukengoed; ...WIEK, v. (-en), (nat. hist.) een vogel,
die tot de familie der lijsters behoort, in Groningen
ook schat- on oranjelijster geheeten (tin-dos ilia ns)
...WINKEL, m. (-s), waar men koperwerk verkoopt;
...WORM, m. (-en), (nat. hist., hardworm, zie alciaar;
...ZOUT, o. (scheik.) een verbinding van koper met
zouten.
KOPGLAS, o. (...glazen), (heelk.) laatkop;
DIER, m. (-s), een hamer der speldenmakers; ...HOUT,
o. (-en), (scheepst.) klamp, waarop het watervat
ligt; ...HOUTJE, o. (-s), (scheepst.) dat de lijken van
een kluiver tegenhoudt.
KOPIE, v. (...pien), nabootsing, afschrift: ik heb
van dezen brief kopie gehouden; schilderij, teekening,

KOPIE.
naar de oorspronkelijke vervaardigd: h# heeft kopieen van de beste schilderijen; geringe schets van iets:
dit is nog slechts kopie van de zaak, het voornaamste
komt nog.
KOPIEBOEK, o. (-en), book, waarin brieven, wissels
enz. worden overgeschreven.
KOPIEEREN, (kopieerde, heeft gekopieerd), een afschrift van iets maken; eene schilderij enz. naar
de oorspronkelijke vervaardigen; (toon.) een bepaalden persoon natuurlijk voorstellen.
KOPIEERBOEK, o. (-en), waarin de kopie tegelijk
met het oorspronkelijke schrift wordt verkregen;
...GELD, o. loon eens afschrijvers; ...INKT, m. die
gebruikt wordt bij de kopieerpers;
v. (-s), ...PERS, v. (-s), toestel om brieven, teekeningen enz. te kopieeren; ...PAPIER, o. waarop
men teekeningen enz. kan kopieeren ; ...WERK, o.
het werk van een kopiist; ...WIELTJE, o. (-5),
raadje met scherpe insnijdingen, aan een handvat,
om modepatronen over te trekken.
KOPITST, m. (-en), afschrijver.
KOPIJ, v. (-en), (boekdr.) handschrift, dat genet
wordt.
KOPIJGELD, ...LOON, o. loon eons schrijvers, honorarium; ...RECHT, op de uitgave eens werks.
KOPIJZER, o. (-s), (heelk.) kopsnepper.
KOPJEBUITELEN, (gew.) over het hoofd tuimelen.
KOPKOOL, v. (-en), als voorwerpsn.. gmv. als stofn.aam: sluitkool, kabuiskool; ...LAAG, v. (...lagen),
(mets.) in een muur die rij steenen, welke in hunne
breedte aan het buitenvlak zi chttaar zijn; ook pa tfitsche laag genoemd, in tegenstelling met streksche laag;
...LAT, v. (-ten), (timm.) lat, die dient om den naad
tusschen het kozijn en den muur te bedekken;
...LIJST, v. (-en), ...KLAMP, m. (-en), bij houtverbindingen, lijst of klamp, die over het kopshout der
planken wordt aangebracht.
KOPLOOS, bn. wanneer de kop niet van het lichaam
is afgescheiden : koplooze weekdieren, koploozen.
KOPLOOZEN, m. my. eeno soort van weekdieren,
wolke dien naam dragen, omdat hun kop niet
duidelijk aan het lichaam to onderscheiden is.
KOPMES, o. (-son), (heelk.) kerfmes.
KOPPEL, o. (-5), eon paar, een tweetal dat bijeenhoort, een stel: een koppel duiven, eon doffer en een
wine; een koppel molensteenen, een ligger en een
looper; een koppel krachten, een stelsel van twee
gelijke en evenwijdige krachten, die in tegengestelde
richting werken; (w. g.) een gelukkig koppel, echtpaar.
KOPPEL, m. (-s), koppelband; degenkoppel; — troep,
hoop, menigte, kudde: een koppel patrfizen, er was
in een oogenblik een groote koppel yolk bijeen, de rundertyphus is uitgebroken onder een koppel in de gemeente A.; z# stonden op een koppel, op een hoop.
KOPPELTJE, o. (-s).
KOPPELAAR, m. (-s), huwelijksmaker, huwelijksmakelaar; paardentuischer. KOPPELAARSTER, v.
(-s), huwelijksmaakster; verleidster tot ontucht,
slechte vrouw.
KOPPELARIJ, v. (-en), het maken van huwelijken;
(ook) het verleiden tot ontucht.
KOPPELBAAS, m. (...bazen), in Friesland vooral,
de man die de werkgevers on het werkvolk bij
elkander brengt, hun tusschenman; ...BALK, m.
(-en), (timm.) kalf; ...BAND, m. (-en), riem enz. om
een koppel (honden enz.) aaneen te houden ; ...BLAD,
o. (-en), rechthoekig parallelogram, op een blad
papier afgeteekend; ...BOOG, m. (...bogen), (muz.)
koppelteeken; ...BORD, o. (-en), (zeew.) houten kompas, om den koers op to koppelen; ...BOS, v. (-son),
(stoomw.) stalen of koperen bus. waardoor twee
stangen eener machine vereenigd zijn; rn.
(-en), achtkante bout, aan het vooreinde eenigszins
rond ora twee rijen bout van een spant aan elkaar
te bevestigen ; ...BRANDPUNT, o. (-en), (nat.) bij een
holle Spiegel of lens, 't lichtend punt en zijn brandI unt bij niet evenwijdige stralen.
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KOPPELDICHT, o. (-en), tweeregelig vers, koppel-

vers, distichon, inz. het elegische, uit een hexameter
en een pentameter bestaande.
KOPPELEN, (koppelde, heeft gekoppeld), tot eenen
koppel binden, verbinden, samenbrengen, vereenigen
twee honden aan elkaar koppelen; twee personen aan
elkaar koppelen; woorden, zinnen koppelen; een huwelijk
koppelen, door onderhandeling tot stand brengen;
koppelend voegwoord, dat zinnen of zinsdeelen aan
elkaar schakelt; (zeew.) den koppelkoers berekenen
uit de gedurende het etmaal gezeilde koersen en
de snelheid van vaart de gegeven breedte verkrijgen.
KOPPELHAAK, m. (...haken), (mil.) degenhaak.
KOPPELING, v. (-en), het koppelen; (muz.) de aan
elkander voeging van twee of meer klavieren in
een orgel; (timm.) zeker stuk bout; ijzeren of koperen
verbindingsstukken van pijpen of assen.
KOPPELKOERS, m. (zeew.); ...KOMPAS, 0. (-son),
(zeew.) uurbord; ...PEN, v. (-nen), ijzeren pen in het
midden dikker dan aan de einden, waardoor twee
koppelstangen aan elkaar verbonden worden;
...PLAAT, v. (...platen), bij militairen, de plaat voor
aan den degenkoppel; ...RIEM, m. (-en), ...SNOER,
o. (-en), koppelband; ...STANG, v. (-en), stang, waardoor twee tramwagens aan elkander gekoppeld
worden; ...STOK, m. (-ken), om jachthonden to koppelen; ...STUK, o. (-ken), derde of laatste schaal op
eenen balk.
KOPPELTEEKEN, o. (-s), (taalk.) verbindingsteeken
tusschen twee of meer woorden (-); boogje, ter
verbinding van twee of meer noten; ...TOUW, o.
(-en), staartlis, touw dat dient om paarden achter
elkander vast to binden; ...VERS, o. (...verzen), koppeldicht; ...WERKWOOI)D, o. (-en), (taalk.) werkwoord, dat deel uitmaakt van het naamwoordelijk
gezegde; ...WOORD, o. (-en), (taalk.) voegwoord.
KOPPEN, (kopte, heeft gekopt), door het zetten
van laatkoppen blood aftrekken; scherven. KOPPING, v. (-en), het koppen; scherving; insnijding in
de opperhuid.
KOPPEN, (kopte, heeft gekopt), (gew.) koppig,
hoofdig zijn; den kop, het hoofd toonen; met het
hoofd, met den kop loopen : hp' kopt at den ganschen dag.
KOPPENSNELLER, m. (-s), op het eiland Borneo,
hij die uitgaat om het hoofd van iem. uit een vijandelijken stam of een vijandig dorp of to slaan, ten
einde door dit betoon van mood zich een vrouw to
verwerven of om bloedwraak to oefenen; benaming,
aan de Dajaks gegeven; (ook) het wapen, waarvan
de hoppensneller zich bedient.
KOPPENZETTER, m. (-5), ...ZETSTER, v. (-5), die
laatkoppen zet.
KOPPER, m. (-s), KOPSTER, v. (-s), die laatkoppen zet.
KOPPEREN, (kopperde, heeft gekopperd), (gew.)
kop en letter spelen, d. i. kruis of munt spelen.
KOPPERMAANDAG, KOPPERTJESMAANDAG, m.
(-en), de tweede Maandag in het nieuwe jaar, ook
verloren maandag genoemd, eene soort van feestdag
bij onderscheidene ambachten, inz. der boekdrukkersgezellen, in Gelderland raasrnaandag geheeten.
KOPPESPINNEN, (gew.) ragen.
KOPPIG, bn. bw. (-er, -st), hoofdig, stijfhoofdig, halsstarrig, eigenzinnig : een koppige jong en; zoo koppig
als een ezel; koppige win, zware wijn. (die bij het
gebruik naar het hoofd slaat). KOPPIGHEID, v.
hoofdigheid, stijfhoofdigheid.
KOPPOOTIGEN, m. my. zekere orde van weekdieren, welke acht of tien rondom den mond geplaatste beweegbare armen of pooten hebben, welke
door middel van zuignapjes hun zoowel dienen om
zich aan de voorwerpen vast to hechten, als om
zich to verplaatsen on hunne prooi to bemachtigen
(cephalopoda).
KOPRIEM, m. (-en), deel van een paardenhoofdstel;
...SCHERM, o. (-en), (dierk.) zeil der slakkenlarven,
zeker zwemorgaan, een uit twee lappen samenge-

KOPSCHROEF.

KOREN.

steld vlies; ...SCHROEF, v. (...schroeven), (muz.) de
kurk in het kopstuk eerier dwarsfluit, door middel
van welke de toon verhoogd en verlaagd kan worden.
KOPSEIZEN, (kopseisde, heeft gekopseisd). Zie
KAPSEIZEN.
KOPSHOUT, o. (timm.) het hout aan beide einden
of koppen eener plank, ook eindelingshout geheeten.
KOPSNEPPER, m. (-s), (heelk.) een werktuig, dat
8 tot 12 mesjes bevat, die zoo zijn geplaatst, dat
zij, vastgezet zijnde, de huid niet raken, door drukking op eene veer evenwel losspringen en vrij snel
en gelijktijdig in Gene beperkte ruimte door de huid
snijden.
KOPSTEM, v. (-men), (muz.) keelstem, in tegenoverstelling van borststem; ...STEMPEL, m. (-s),
stempel voor 't opzetten der koppen op de spelden.
KOPSTUK. o. (-ken), (slag.) deel an den kop eens
diers, gedeelte der huid waar de horens zitten; kopstuk van den toom; het bovenstuk der fluit enz.;
(mets.) halve steen met de gansche breedte; (waterbouwk.) koningstuk; (scheepsb.) deel van de galerij
of buitenbetimmering; muntstuk met 's vorsten
beeltenis, inz. de 20-kreutzerstukken in Oostenrtjk,
die van 12 grooten in Bremen en die van 20 shilling
in Denemarken.
KOPSTUK, m. en v. (-ken), (gew.) koppig mensch,
ism. die graag kopt.
KOPTEN, m. mv. de in Egypte verstrooid wonende
afstammelingen der oude Egyptenaren; eene soort
van Christenen in Egypte, die zoowel den doop
hebben als de besnijdenis.
KOPTISCH, bn. van de Kopten.
KOPTISCH, o. de Koptische taal: de teal der oude

Protestantsche kerk gewijzigd door Luther en
anderen.
KORAALJASPIS, o. koraalrood gevlekt jaspis.
KORAALKLEURIO, bn. de kleur van koraal hebbende, koraalrood.
KORAALKRUID, o. (plantk.), (gew.) gewone asperge.
KORAALMEESTER, m. (-s), leider van een zangkoor.
KORAALMOS, o. een steenachtig, naar koraal gelijkend zeeproduct, koralijn
KORAALMUZIEK, v. kerkmuziek: eene hoogst eenvoudige, alleen uit heele of hoogstens heele en halve
tonen bestaande melodic, die tegenwoordig genoegzaam alleen tot het Protestantsche kerkgezang
wordt gebezigd; in tegenstelling met figuraalmuziek.
KORAALNET, o. (-ten), net voor de koraalvisscherij ;
...POLIEP, v. (-en), (nat. hist.) koraaldier; ...RIF, o.
(-fen), eene lange koraalbank in zee, zeer gevaarlijk
voor de scheepvaart; plaats in zee, waar koraal
gevischt wordt.
KORAALROOD, bn. rood als koraal : koraalroode

870

Kopten.
KOPTOUW, o. (-en), zeker kanontouw; ...WILD,

m. (-en), (plantk.) knotwilg.
KOR, v. (-ren), zie korre.
KORAAL, o. (...ralen), koraalgezang.
KORAAL, m. (...ralen), koorzanger.
KORAAL, o. (-en), het skelet van vele kolonievormende bloempoliepen, die zoowel in haar lichaam
ale in hare tusschenschotten kalk afzetten : bleedkoraal, orgelkoraal enz.; (fig.) roode kleur : het koraal
der lippen.

steenachtig of glazen bolKORAAL, v.
letje met eene opening, waardoor een bandje of
koordje kan gehaald worden: een sneer koralen,
vrouwensieraad (om den hals enz.), bloedkoralen,
zeer zware, dichte, geheel gladde en bloedroode
koralen. KORAALTJE, o. (-s).
KORAALACHTIG, bn. (-er, -st), als koraal; met
koraal gemengd.
KORAALADDER, v. (-s), (nat. hist.) zekere adder

met drie ringen of banden (coluber corallinus);
...AGAAT, m. (...gaten), als voorwerpsn. o. gmv.
als stofn.: een schoone, veelkleurige steen met roode,
koraalachtige strepen; ...BANK, v. (-enl, koraalrif,
bank in zee van koraal.
KORAALBOEK, o. (-en), een book met koraalgezangen.
KORAALBOOM, m. (-en), een boom van koraaldiertjes in de zeeen; (plantk.) een boom der Antillen;
de acacia-boom in Egypte (erythrina).
KORAALDIEREN, o. my. eene soort van straaldieren, tot de klasse der veelvoeten behoorende,
die in Europa voornamelijk in de Middellandsche
Zee aangetroffen worden.
KORAALDRAAIER, m. (-s), die koralen vervaardigt.
KORAALEILAND, o. (-en), een uit koraal bestaand,
door koraaldiertjes opgebouwd eiland; ...GEWAS,
o. (-son), groot getakte koraal-poliep.
KORAALGEZANG, o. (-en), de eenvoudige, verhevene, langzame, gebondene melodieen, naar welke
de geestelijke liederen bij den openbaren godsdienst
in de christenkerken worden gezongen; in de R.-K.
de offici6ele, liturgische kerkzang. door paus Gregorius vastgesteld on daarom ook Gregoriaansche
zang geheeten; ten tijde der hervorming voor de

lippen.

KORAALSCHUIT, v. (-en), vaartuig eens koraalvisschers; ...STOK, m. (-ken), kolonie van koraaldiertjes.
KORAALVEREENIGING, v. (-en), eene vereeniging
van jongens of meisjes, of van jongens on meisjes
gezamenlijk, die koraalgezangen zingen.
KORAALVERSTEENING, v. (-en), (nat. hist.) versteend koraal, koraliet; ...VISSCHER, m. (-s), die
koraal vischt; ...VISSCHERIJ, v. het visschen van
koraal.

KORAALWERK, o. van koralen vervaardigde voorwerp en.
KORAALZAAD, o. jonge koraaldiertjes, die zich
van den stok losmaken en zelf een nieuwen stok
vormen; ...ZEE, v. een gedeelte van de Zuidzee.
KORALEN, bn. van koraal, koralen vervaardigd:
een koralen armband;

als koraal; rood als koraal.

KORALENKRAAGJE, o. (-s), kraagje van koralen
vervaardigd.

KORALIET, o. als stofn., m. (-en), als voorwerpsn.:
koraalversteening.
KORALIJN, o. koraalmos. Zie aldaar.
KORAN, in. het book, dat al de openbaringon bevat, die de profeet Mohammed, naar hij beweert,
heeft ontyangen.

KORBEEL, m. (-en), (bouwk.). Zie KARBEEL.
KORDAAT, bn. bw. (...dater, -st), hartelijk, rond,
oprecht, ongekunsteld; farm, Oink, onverschrokken:
hij heeft zich bij die operatic kordaat gehouden. KOR-

DAATHEID, v.

KORDELIER, m. (-s, -en), minderbroeder, Franciscanermonnik, dus geheeten naar de koord (Fr. cords),
die hij om het lijf draagt.
KORDEWAGEN, m. (-8), (Zuidn.) kruiwagen.
KORDON, o. (-s), band, snoer; grensbezetting (door
militairen); lijn van grensafsluiting (ter voorkoming
van smokkelarij, ter wering van besmettelijke ziekten enz.) : een kordon trekken.
KOREN, KOORN, o. graan, als collectieve benaming
voor vele graankorrels : een zak met koren; gezolderd
koren, dat op zolder ligt; koren verschieten, zie verschieten; (sprw.) dat is koren op zfin molen, dat komt
hem van pas, to stade; geen koren zonder kaf; het
kaf van het koren scheiden, de goeden van de slechten
scheiden; — het to veld staande gewas: koren verbouwen; waar vroeger niets dan water was, golft nu
het koren; koren maaien; het koren staat dun, mooi
enz. — het gemaaide graan aan schooven; het koren
in de schuur bergen; koren dorschen; (sprw.) hij dorscht
koren in eens anders schuur, van een ontuchtige; —

een bepaald soort van graan, in verschillende streken yerschillend: rogge, tarwe, gerst; — Turkssh
koren, mads; — wild koren, duist.
KOREN. v. (-s), (gew.) korrel: ik heb geen koren
brood in huis.

KOREN. (koorde, heeft gekoord), braken, overgeven.

KORNET.

KORENAAR.
KORENAAR, v. (...aren), aar van een korenhalm;

(sprw.) voile korenaren hangen 't laagst; — (stern) een
star van de eerste grootte in het sterrenbeeld de
Maagd; ...AARD, m. (Zuidn.) korenland, korenmarkt,
.tie acrd; ...AARVISCH, m. (...visschen) een kleine
visch, die in grooten getale voorkomt aan de noordkust van Frankrijk en de zuidkust van Engeland;
...AKKER, m. (-s), met graanbezaaid veld; ...BAARD,
m. (-en), de lange stekels aan de aren van sommige
graansoorten; ...BERG, m. (-en), korenschuur; hoop
koren; ...BEURS, v. (...beurzen), beurs (afgesloten
plaats) voor den graanhandel; ...BIJTER, m. (-s),
(nat hist.) kalander (veroud.) opkooper van graan.
KORENBLAUW, bn. blauw als de korenbloem; —
o. de korenblauwe kleur.
KORENBLOEM, v. (-en), eene samengestelde bloom
met eene schoone blauwe kleur, ook blauwbloem,
.roggebloem, hol en tremske geheeten, (centaurea cyanus); roode korenbloem, klaproos; ...BOUT, m. (-en),
.{nat. hist.) een insect tot de orde der netvleugeligen
behoorende, ook donderbolt, glazenmaker, puisten•)0ter, Waterjuffer, rombout en bleinenbijter geheeten
(libellula); ...BOUW, m. het verbouwen van koren;
...BRANDER, m. (-s), stoker van sterken drank uit
.graan; ...BRANDERIJ, v. (-en), plaats waar sterke
•drank uit graan gestookt wordt; ...BRANDEWIJN,
m. brandewijn, uit graan gestookt; ...DISTEL, v.
{-s), (plantk.) akkervederdistel ; ...DORSCHER, na.
,(-s), die koren dorscht; ...DRAGER, m. (-s), werkman, die zakken koren van de eene plaats naar de
andere draagt.
KORENGAFFEL, v. (-s), graanvork; ...GARF, v.
4...garven), ...GARVE, v. (-n), korenschoof; ...GEWASSEN, o. nay. graangewassen; ...GRAS, o.
(plantk.) zandig korengras, zeehaver, in menigte
voorkomende op het strand bij het roode klif te
Stavoren en aldaar valsche welt geheeten; ...HAL,
v. (-len), korenbeurs; ...HALM, m. (-en), graanhalm;
...HANDEL, m. graanhandel; ...HANDELAAR,
, es), graanhandelaar; ...HA R 1', v. (-en), staand e zeef
tot het zuiveren van graan; tochtmaker; ...HAUW,
v. (-en), (Zuidn.) korenaar; ...HEUL, v. (plantk.) gemeene klaproos; ...HOOP, in. (-en); ...HULZEN, v.
my. kaf.
KORENJAAR, o. (...jaren), een goed korenjaar, een
jaar, waarin de graanoogst gunstig is; ...KEVER,
m. (-s), (nat. hist.) graankever; ...KNIPTOR, v.
(-ren), (nat. hist.) zekere springkever, welke uit eene
ritnaald voorkomt; ...KOOPER, m. (-s), graanhandelaar; ...KORRELTJE, o. (-s), (nat. hist.) zekere
slak; ...KREKEL, m. (-s), zeker insect; ...LAND, o.
{-en), korenakker; ...LICHTER, m. (-s), vaartuig tot
bet vervoer van granen; ...MAAIER, m. (-s), die
koren rnaait; ...MAAT, v. (...maken), vaatwerk om
graan te meten; ...MAGAZIJN, o. (-en), graanpakhuis; ...MARKT, v. (-en), graanmarkt; ...METER,,
m.
zeker beeedigd ambtenaar bij den graanhandel; ...MOLEN, m. (-s), om koren te malen;
...MOLENAAR, m. (-s), die koren maalt, eigenaar
van een korenmolen; ...MOT, v. (-ten), (nat. hist.)
een schubvleugelig insect, dat als masker in het
graan leeft (tinea granella).
KORENOOGST, m. inzameling van het to veld
staande koren; ...OPKOOPER, m. (-s), woekeraar (inz.
in den graanhandel); ...PAKHUIS, o. (...huizen),
graanpakhuis; ...ROOS, v. (...rozen), korenbloem,
klaproos; ...SALADE, v. gemeene veldsalade;
..SCHEIDSEL, o. (-s), losse planken of beschotten,
waarmede in een graanschip de verschillende graansoorten gescheiden worden; ...SCHELF, v. (...schelven), korenhoop; ...SCHIETER, m. (-s), werkman,
die het koren op zolders verschiet; ...SCRIP, o.
(...schepen), dat met koren is geladen, dat koren veryoert, ...SCHOOF, v. (...schooven), bundel korenaren; ...SCHOP, v. (-pen), groote houten schop, waarmee men koren schept; ...SCHUIT, v. (-en), korenschip ; ...SCHUUR, v. (...schuren), graanschuur; (ook
pg.) Egypte was de korenschuur van Rome; ...SIKKEL,

v.
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(-s), korenzeis : eon smal, halvemaansvormig
ijzeren werktuig, met houten steel, waarmede het
op den akker staande koren geveld of gesneden
wordt; ...SPORK, m. (-en), (nat. hist.) (gew.) grauwe
gors; ...STEEN, m. biersteen, massa, gevormd van
afkooksels van verschillende graansoorten tot het
bereiden, op zee, van drinkbaar bier on tot het drinkbaar maken van zeewater; ...STOOKHUIS, o.(...huizen), branderij, distilleerderij; ...STOPPEL, m. (-s),
dat gedeelte van den stengel, dat na het afsnijden
van het koren in den grond Mtn staan.
KORENT, v. Zie KRENT.
KORENTANG, v. (-en), (geneesk.) een werktuig om
de door verettering losgemaakte beensplinters wag
to nemen; of om de beenderen behoorlijk to plaatseta; ...TIENDE, v. (-n), het tiende gedeelte van den
oogst, tiende schoof; — (leenst.) recht op de tiende
schoof; ...VELD, o. (-en), korenakker; ...VERSCHIETER, m. (-5), korenschieter; ...VINK, m. (-en), (nat.
hist.) geelvink ; goudvink, weduwaal, tuinmeerl,
die in Zuid-Europa wordt gevangen en die, vetgemost zijnde, als eene uitstekende lekkernij verzonden wordt; ...VLOOT, v. (...vloten), vloot van met
koren beladen schepen.
KORENWAN, v. (-nen), een werktuig om het koren
to zuiveren; ...WANNER, m. (-5), workman, die het
koren zuivert; machin ale korenwan; ...WET, v. (-ten),
graanwet ; ...WORM, m. (-en), kalander: zeker insect;
...ZAK, m. (-ken), zak voor koren; ...ZEEF,y.(...zeven), om het koren te ziften; ...ZEIS, v. (-en), ...ZEISEN, v. (-5), landbouwgereedschap, om het koren to
rnaaien; ...ZIFT, v. (-en), korenzeef; ...ZIFTER, m,
(-s), die het koren zift; ...ZOLDER, m. (-5), zolder,
waar koren bewaard wordt.
KORF, m. (korven), mand; draag-, hengselmand;
leeft uit den kort
(ook) aalkorf; bijenkorf; (sprw.)
yonder zorg, hij behoeft goon zorg to hebben voor
zijn levensonderhoud. KURFJE, o. (-s), mandje,
bennetje; voetwarmer; schoenmakerskorf.
KORFDRAGER, m. (-5), ...DRAAGSTER, v. (-s),
marsdrager, korfdraagster; (oudt.) jongeling, die (of
meisje, dat) bij feestelijke optochten de korven droeg.
KORFFLESCH, v. (...flesschen), groote wijdbuikige
flesch of kruiK. , die doorgaans 50 of 60 liters kan
bevatten; (zeew.) groote matteflesch, houdende 17
of 18 liters, waaruit den matrozen hun dronk wordt
toegenaeten.
KORFPENNING, m. (-en), naam eener oudtijds wijd
verspreide zilveren munt, waarop de mystische korf
(de feestkorf namelijk, die bij de mysterien van
Cybele, Ceres on Bacchus gebruikt word) was afgebeeld.
KORFSCHELP, v. (-en), (nat. hist.) zeker schelpdier; ...TABAK, v. knaster; ...WAGEN, m. (-5),
ouderwetsch rijtuig.
KORHAAN, m. (...hanen), ...HEN, v. (-nen), ...HOEN,
o. (-ders, -deren), zekere vogel, ook moer- en berkhoen
genoemd, tot de familie der boschhoenders onder
de hoenderachtige vogels behoorende, die in ons
land op heigronden voorkomt (tetrao tetrix).
KORIANDER, m. eene schermbloemige plant met
stark riekend zaad (coriandrum sativum).
KORIANDERKRUID, o. koriander; ...ZAAD, o. het
zaad van den koriander.
KORINT, v. Zie KRENT.
KORISKRUID, o. (plantk.) veldcipres.
KORIST, m. (-en), koorzanger, lid van een zangkoor.
KORNAK, m. (-s). Zie CORNAC.
KORNEL, v. fijne zemelen (tot mesting der boonders); zemelmeel.
KORNEL, na. (-5). Zie KOLONEL.
KORNEL, v. (-len), (plantk.) de eetbare kornoelje.
KORNET, m. (-ten+, (oudt.) standaarddrager, vaandrig.
KORNET, v. (-ten), kromme blaashoren; kornet-dpiston, zie cornet-ci-piston; horentje van een doove;
kromme fluit; ruiterbende onder eenen kornet; standaard der ruiterij.
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KORNET, v. (-ten), KORNETJE, o. (-s), kornetmuts.
KORNET, o. (-ten). Zie KORRE.
KORNETMUTS, v. (-en), eene soort van vrouwen-

muts.
KORNETREGISTER, o. (-s), zeker orgelregister, den
posthoorn nabootsende.
KORNIS, v. (-son), (bouwk.) kroonlijst; —SCHAAF,
v. (schav en).
KORNOELJE, v. (-s), (plantk.) een boom of heester,

die vooral in de gematigde on koude streken van
het noordelijk halfrond gevonden wordt on vleezige
steenvruchten draagt; de roode of wildekornoe/je, een
heester, die in bosschen on hagen in 't wild voorkomt (cornus sanguinea); de eetbare kornoelje of kornel,
een heester met fraai roode, langwerpige steen- .
vruchten, die frisch zuur en aangenaam van smaak
zUn (cornus mas) ; de witte kornoelje is uit NoordAmerika afkomstig en draagt witte vruchten (cornus
stolonifera, vroeger: cornus alba).
KORNOELJEBOOM, m. (-en), kornoelje.
KORNOELJENHOUT, o. het zware, zeer harde, donker bruinroode hout van de roode kornoelje.
KORNOELJENHOUTEN, bn., KORNOELJEN, bn. van
kornoeljenhout.
KORNUIT, m. (-en), makker, kameraad; losbol, vroolijke kwant: dat zfjn eon paar echte kornuiten; wilde
kornuit.
KORNUIT, m. (-en), (nat. hist.) (gew.) groenling,
groene vink.
KOROESTER, v. (-s), groote, zware oester, die met
eene kor wordt gevangen.
KORPORAAL, ra. (-s, -ralen), (mil.) onderofficier van
den laagsten rang; (Fr. gesch.) kleine korporaal, naam,
waarmede de Fransche soldaten, sedert den slag van
Lodi, den grooten Napoleon onder elkander aanduidden. KORPORAALSCHAP, o. de rang van korporaal.
KORPORAALSSTREPEN, v. my. welke de korporaals als onderscheidingsteeken op de mouwen
hebben.
KORPS, o. (-en), vereeniging van vele personen
onder een zelfde hoofd, onder dezelfde wetten;
legerafdeeling, heirbende; zie corps.
KORRE, v. (-n), sleepnet tot de oestervangst enz.
KORREL, v. (-s, -en), zeer klein rondachtig hard
lichaam: eene korrel nand; rondachtig zaadje, inz.
van granen: een tarwekorrel; (fig.) kruimel, ziertje:
ik heb geen korrel meer over; tiende gedeelte van een
wichtje 0,0001 Ned. pond, decigram, dG.). KORRELTJE, o. (-s).
KORRELACHTIG, bn. korrelig.
KORRELEN, (korrelde, heeft en is gekorreld), tot
korrels maken; (mil.) het geinalen en tot een kook
verdichte buskruit op zeven uitziften, zoodat het
stof er doorvalt en de korrels overblijven; granuleeren, greineeren, zie die woorden; aan korrels
vallen. KORRELING, v. het korrelen : de korreling
van het buskruit, van metalen, van was enz.
KORRELGIPS, o. eene soort van albast; ...HUIS,

o. (...huizen), gebouw, waar het kruit gekorreld
wordt.
KORRELIG, bn. (-er, -st), als korrels, uit korrels

bestaande; gekorreld. KORRELIGHEID, v.
KORRELIJZER, o. (-s), nerfijzer (voor leder); ...KLIEREN, v. my. (ontl.) klieren, die, in een vlies besloten zijnde, een klomp vormen, speekselklieren;
...KRUIT, o. grofkorrelig, rookzwak kruit; ...L K,
o. het van de takken der boomen (zie gomlak) afgezonderde lak, in tegenst. met stoklak; ...SNEDE,
v. (boekb.) snede van een boek, waarop men graankorrels heeft gestrooid, voordat men ze over traliewerk heeft gespikkeld;
bn. in den V01:111
van korrels; ...ZEEF, v. (,..zeven), eene zeef 0111
buskruit te korrelen.
KORREN, (korde, heeft gekord). oesters vangen:
garnalen korren, vangen met het kornet.
KORREN, (korde, heeft gekord , .
duiven).

geven (van

KORS, v. (gew.) kers: zeker gewas. Zie dit woord..
KORSET, o. (-ten), rijglijt, keurslijf, keurs: een, kor-

set dragen; de baleinen van een korset. KORSETJE,
o. (-5).
KORSETTENMAAKSTER, v. (.$), ...MAKER, m. die
korsotten maakt; ...VETER, m. (-s), voter om het
korset aan to rijgen; ...WINKEL, m. (-s), waar men
korsetten verkoopt.
KORST, v. (-en), harde en droge oppervlakte van
eenig week lichaam : de korst van de kaas; wat een
harde korst is er aan dat brood; er komt eene korst
op de wond; fjskorst; (sprw.)
gebrek aan brood set
men korstjes van pasteien, met het beste kan men
zich wel behelpen. KORSTJE, o. (-s): een korstje
brood, kaas.
KORSTACHTIG, bn. als korst; korstig: dit brood
is mij te korstachtig.
KORSTDIEREN, o. my. schaaldieren.
KORSTEN, (korstte, is gekorst), met eene korst

overdekt worden : de taart, begint te korsten.
KORSTGEBAK, o. knappend gebakje van rijst, aard-appelmoes, boter en meel enz.; ...GOED, o: korstgebak.
KORSTIG, bn. (-or, -st), met eene korst; met eon
harde korst, to hard gebakken : korstig brood. KORSTIGHEIID, v. het korstige; hardheid.
KORSTKORAAL, o. (...ralen), (nat. hist.) een weekdier, tot de klasse der mosdieren behoorende, dat
uit bladvormige soms kalkachtige takken bestaat„
met platte uitwassen en dikwerf netvormig in
elkander loopende (cellepora).
KORSTMOSSEN, o. my. (plantk.) een plantenfamilie,
tot de klasse der bladloozen van de ongelobde
planten behoorende, waartoe het IJslandsch-mos,
het rendiermos en verscheidene andere soorten van

mos behooren, die om hunne voedende kracht in
de geneeskunde zeer gezocht zijn (lichenes).
KORT, bn. bw. niet lang; van zaken: dat touw is
te kort; zij draagt nog korte rokken; hardriMen op de.
korte Man; korte streken maken (van schaatsenrijders); op korten afstand; het hear kort afknippen;
(papierm.) korte stof, stof die fijn genoeg is, om er
papier van to scheppen; (fig.) een kort geheugen, dab
niet lang onthoudt, zwak; een korte adem; (sprw.)
aan het kortste einde trekken, in de slechtste positie
zijn, lets moeten verliezen; kort en klein slaan, vernielen, in stukken slaan; (bw.) dicht: h# woont hier
kort baj; het schot vloog mij kort langs den arm;

—vanperson:kleivangestl ofichamsbouw:
hij was te kort, toen h lootte; twee jongens, de een.
kort en dik, de ander lang en onager; een kort en
ineengedrongen persoolotje; iem. een hoofd korter maken,

onthoofden; — van tijdsbegrippen: kort durende,
kortstondig, waarvoor weinig tijd noodig is: korte
dagen, wanneer de zon vroeg ondergaat; korte termijn,
de kunst is king, het leven kort; de vreugde was van
korten duur ; het was eene korte vremgde; het kort
maken, zich haasten, een kort bezoek bij iem. afieg-

gen, (ook) weinig dagen ziek zijn en dan sterven;
dat is kort day, dat zal spoedig zijn of gebeuren, er .
is niet veel tijd weer; (recht.) kort recht, snel, schielijk ; (taalk.) korte klinkers, onvolkomen; Porte lettergrepen, lettergrepen met korte klinkers; (bw.) kort
daarna, daarop, weinig tijds later; dat is sedert kort
gebeurd, zeer onlaiigs; binnen kort, weldra, eerstdaags ; —
beknopt, niet uitvoerig: een kart overzicht; de korte
inhoud an het boek; het kort begrip van lets; kort
en bondig, zeer beknopt (van stijl enz.); kort era
krachtig; kort en goed, om er een einde aan to maken;
korte ?cetten (inetten) met lets of iem. maken, weinig
omslag maken; kort van stof zijn, kortgebakerd, kort
aangebonden roe. weinig woorden gebruiken, opvliecrend. driftig zijn; (zelfst.) in het kort, om niet lang
te zijn, om niet long to vertellen, in weinige woorden. kortom; — beperkt; iem. kort houden, een strong
toezicht op iem. houden, iem. weinig geld ter beschikking geven; — in kleine ruimte: Port afkoken,
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in weinig water koken, (ook fig.) korte wetten waken;
dat vleesch is kort gekookt, malsch, goed; —
in verbinding met te: er is een gulden te kort, te
weinig, er ontbreekt een gulden; te kort komen, niet
genoeg hebben ; bij iem. te kort komen, niet alles van
hem ontvangen, wat hij ons schuldig is; bfj iets te
kort komen, er schade bij lijden; te kort schieten, niet
voldoende, ontoereikend zijn; in iets te kort schieten,
niet voldoen aan de daarvoor gestelde eisehen, vergeefsche pogingen doen; te kort doen, benadeelen,
onrecht aandoen; zichzelven te kort doen, zichzelven
nadeel doen, (ook) zich het leven benemen.
KORT, o. (gew.) haksel voor het vee, kortvoer;
(bakkersw.) gebuild meel, dat tusschen de tweede
soort van bloem en de zemelen in staat. ['t Werd
vroeger kortmeel geheeten.]
KORTACHTIG, bn. een weinig kort.
KORTADEMIG, bn. (-er, -st), kort van adem, aamborstig: na zone laatste ongesteldheid is hy zeer kortademig geworden. KORTADEMIGHEID, v.
KORTAF. bw. niet breed, niet uitvoerig; (ook) zonder omwegen, ronduit: iem. kortaf de waarheid zeggen.
KORTAGE, v. de vergoeding of het loon, dat een
koopman voor zijne moeite ontvangt, wanneer hij
taken verricht voor een ander; het wordt per honderd of per duizend gerekend.
KORTARM1G. bn . korte armen hebbende ; ...BEENIG,
bn. korte beenen hebi,ende.
KORTBEK, m. (-ken), (nat. hist.) dier met korten bek.
KORTBEKKIG. bn. een korten bek hebbende.
KORTBONDIG, bn. (-er, -st), KORTBONDIGLIJK,
bw. beknopt. KORTBONDIGHEID, v. beknoptheid.
KORTBORSTIG, bn. kort van adem, kortademig.
KORTBORSTIGHEID, v. kortademigheid.
KORTEGAARD, v. (-en), wachthuis; tijdelijke bewaarplaats voor 's nachts aangehouden personen.
Fransche corps de garde.)
KORTELAS, v. (-sen), korte en breede sabel.
Fransche contelas).
KORTELIJK, bw. in het kort: jets kortelOk meedeelen.
KORTELING, rn. (-en), korte stok; overgeschoten
stuk schelhout, dat te kort is voor de bossen; (mets.)
kort stuk bout, dat in een steigergat in een muur
gestoken wordt.
KORTELINGS, bw. sedert kort, onlangs, dezer
dagen.
KORTEN, (kortte, heeft en is gekort), in lengte
doen verminderen; korter maken: het haar korten;
de nagels korten; een vogel de vleugels korten; (fig.)
iem. de vleugels korten, iemands macht besnoeien;
aftrekken, inhouden (bij eene betaling): tien gulden
gekort? doorop rekening korten; hoeveel heeft
brengen (den tijd, eenen avond bij iem.); iem. den
tfjd helpen korten, hem gezelschap houden; (zeew.)
inpalmen, inhalen: den kabel korten; het anker korten;
(overdr.) het schip korten, door het inhalen van den
kabel het schip dichter bij den wal brengen; —
korter worden; inkrimpen: de dagen korten.
KORTEN. INKORTEN, bw. uitdr. (gew.. veroud.)
binnenkort, in korten tijd.
KORTHALZIG, bn. kort van hals.
KORTHARIG, bn. met korte haren: kortharige wol;
(bij ververs) kortharige kwast.
KORTHEID, v. korte duur van iets: kortheid des
levens; korte gestalte, kleinheid; beknoptheid : de

ting (na aftrek van 2 pct.) voor kontante betaling;
korting voor goed ∎ rewicht, toegestaan door groothan-

kortheid van ons overzicht heeft aanleiding gegeven tot
misverstand.
KORTHEIDSHALVE, bw. om kort te zijn, ter voorkoming van uitvoerigheid, ter bevordering der kortheid: kortheidshalve zullen wij de roorbeelden weglaten.
KORTHOORNIG, bn. met korte hoorns: korthoornig

yes.
KORTHOORNKOE. v. (-I en), eene soort van Engelsche
koe; ...VEE, o. runderen met korte hoornen.
KORTIJD, m. tijd, waarin de ()esters goed zijn;
eigenlijk tijd, waarin men de oesters kort.
KORTING, v. (-en), het korten. het korter maken;
het aftrekken; vermindering; disconto : met 2 pct. kor-

delaren om mogeiijke onnauwkeurigheden in het
wegen, uitdrogen enz. te vergoeden; korting eens
wissels, die vOOr den vervaldag betaald wordt.
KORTJAN, o. (zeew.) zakmes :
tat er maar op
met kortjan; ...KIST, v. (-en), hakselkist; ...MES, o.
(-sen), een mes om het was en den honig uit de
bijenkorven weg te nemen; ...NAT, o. jenever.
KORTNEUZIG, bn. met korten neus.
KORTOOR, m. (-en), hond of paard met gekorteooren.
KORTOOREN. (kortoorde, heeft gekortoord), eenen
hond, een paard de ooren afsnijden.
KORTPOOT1G, bn. met korte pooten.
KORTS, bw.
veroud.) kortelings.
KORTSCHAAF, v. (...schaven), om de ruwe oppervlakte eener plank weg te nemen.
KORTSCH A V EN,
(kortschaafde. heeft gekortschaafd), (timm.) met de kortschlaf de ruwe oppervlakte eener plank wegnernen. waarna deze met de
blokschaaf wordt gladgesehaafd
KORTSCHEDELIG. bn. een korten schedel heb
bende. KORTSCHEDELIGEN, m. my. menschen, bij
wie de lengte en breedte van den schedel weinig
verschilt.
KORTSCHILDEN, m. my. kevers, wier achterlijf niet
of slechts aan het begin door de deksehilden wordt
bedekt.
KORTSLUITING, v. toevallige verbinding of aanraking tusschen een positieven en negatieven draad,
zoodat de electrische stroom daarlangs teruggaat
in plaats van zijn loop te vervolgen door de lampen,
den motor enz.
KORTSTAART, m. (-en), paard of hond zonder (of
met gekorten) staart.
KORTSTAARTEN, (kortstaartte, heeft gekortstaart),
den staart afsnijden of korter maken; engliseeren
(een paard).
KORTSTEEL, m. (...stelen), zekere appel met korten steel.
KORTSTEEL, v. (plantk.) zeker plantengeslacht,
tot de grassen behoorende, waarvan twee soorten
in Nederland voorkomen : de bosch- (brachypodium
silvaticum) en de gevinde kortsteel (brachypodium pin-

natum).
KORTSTONDIG, bn. kort van duur, tijdelijk, voor
eenige oogenblikken : een kortstondige vreugde.
KORTSWIJL, v. scherts, boert, vroolijkheid: nu

was er geen eind aan de kortswijl en de grappen van
den chirurgijnsjongen.
KORTSWIJLEN, (kortswijlde, heeft gekortswijld),
boerten, schertsen, grappen maken.
KORTSWIJLER, m. (-s), grappenmaker, vroolijke
snaak; KORTSWIJLSTER, v. (-s).
KORTSWIJL1G, bn. (-er, -st), grappig, vroolijk.
KORTSWIJLIGHEID, v.
KORTVLEUGELIG, bn. met korte vleugels: kortvleugelige steitloopers, de struisvogel, kazuaris enz.
KORTVOER, o. veevoeder, bestaande uit haksel,
aardnppelen. erwten, graan enz., (fig.) sterke drank.
KORTVOETERS, m. mv. (nat. hist.) kortvoetige
vogels.
KORTVOETIG, bn. met korte voeten.
KORTWEG. bw . op eene eenvoudige wijze, zonder
omhaal van woorden: hij vertelde kortweg, wat

er van wist.
KORTWIEK, m. (-en). (nat. hist.) mestkever.
KORTWIEKEN, (kortwiekte, heeft gekortwiekt),
de vleugels korter maken of afsnijden (aan vogels);
(fig.) in toom houden, beteugelen; (scherts.) het
haar knippen.
KORTWIEKIGEN. m. mv. eene soort van zwemvogels.
KORTZICHT, o. (kooph.) een wissel op kortzicht, na
verloop van weinig dagen vervallend, betaalbaar.
KORTZICHTIG, bn. (-er, -st), bijziende; (fig.) zonder
doorzicht, niet schrander : hoe kortzichtig van hens,
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KORTZICHTIGE, m. (-s), die btjziende is; (fig.) ieni.
zonder doorzicht. KORTZICHTIGHEID, v.
KORUND, m. (-en), zekere edelsteen, uit zuiver gekristalliseerde kleiaarde bestaande, in hardheid
.alleen door den diamant .overtroffen.
KORVEE, v. Zie CORVEE.
KORVEN, (korfde, heeft gekorfd), in korven zetten.
KORVET, v. (-ten), een klein snelzeilend oorlogsvaartuig, tusschen brik en fregat, adviesjacht.
KORVETBRIK, v. (-ken), brik met barkstuig.
KORZEL, KORZELIG, bn. bw. (-er, -st), licht toornig, oploopend, lichtgeraakt, opvliegend : htij is zeer
korzel van aard, eigenzinnig. KORZELHEID, KORZELIGHEID, v.
KORZELHOOFD, m. on v. (-en), ...KOP, m. en v.
.(-pen), oploopend, driftig mensch.
KORZELHOOFDIG, bn. bw. (-er, -st), KORZELHOOFDIGLIJK, bw., (w. g.) grillig, eigenzinnig. KORZELHOOFDIGHEID, v. (w. g.) grilligheid, eigenzinnigheid.
KOSCHER, bn. Zie KAUSCHER.
KOSSEM, m. (-s), vlies, krop onder den hals van
een rund, halskwabbe; (veroud.) onderkin (van een
mensch), wat men oudtijds, en nog hier en daar,
eene dubbele kin noemde.
KOST, m. (-en), spijs, voedsel: smakelijke kost,
(fig,)
slechte kost; dat is geen kost voor uwen mond;
van geestelijk voedsel: zeker, de poezie van Potgieter
is zware kost; gezonde kost, b. v. van degelijke, niet
overspannende lectuur; dat is geen kost voor kinderen; (sprw.) dat is al oude kost, al lang bekend; —
voeding, onderhoud : ergens of b# iem. in den kost
zijn, van spijs en drank voorzien worden; kost en
inwoning, voeding en huisvesting; den kost winnen,
verdienen, zijn levensonderhoud verdienen; htij dient
daar voor kost en kleeren; hoe komt htij aan den kost,
wat doet hij voor den kost?

hoe verdient hij zijn

Sint-Joris in den kost
levensonderhoud? (sprw.)
zfjn, ergens kosteloos eten of drinken; htij heeft den
kost voor 't eten, behoeft zich voor zijn levensonderhoud niet bezorgd to maken; ztijn kost is gekocht,
lit is binnen; zijn oogen den kost geven, goed uitkijken, alles oplettend bekijken. KOSTJE, o. (-s):
wat doet men al niet voor het kostje; dat is min kostje,

eene spijs, die ik gaarne eet.
KOST, m. (-en), uitgaaf: iem. op kosten jagen; op
kosten van, voor rekening van : op iemands kosten
Leven; op kosten van ongelijk, wie ongelijk heeft, betaalt de kosten; veel kosten maken; (recht.) in de
kosten verwfjzen, veroordeelen om de kosten van het
geding to betalen; te mijnen koste; (fig.) ten koste van,
ten nadeele van, met opoffering van; ten koste der
waarheid; ten koste van zyn leven, met opoffering
van zijn leven. [In de schrijftaal komt kost alleen
na te in het enk. voor. In sommige streken hoort
men : 't Is een heele kost, eene groote uitgaaf enz.]
KOSTBAAR, bn. bw. (-der, -st), veel kostende, hoog
in prijs, duur : dat werk is m(j te kostbaar; prachtig:
kostbare kleeren, meubelen; (fig.) dierbaar, veel waard:
de gezondheid is een kostbaar geschenk; haast u, want
de tijd is kostbaar.
KOSTBAARHEID, v. luister, pracht; de hooge kosten. KOSTBAARHEDEN, v. my. voorwerpen van
groote waarde, kleinoodien.
KOSTBAAS, m. (...bazen), iem. bij wien men de
tafel heeft, inwoont.
KOSTELIJK, bn. bw. (-er, -st), kostbaar, veel kostende, van groote waarde: een albasteren flesch met
seer kostelijke zalf; goud, zilver, kostelijke steenen
(Statenb.); prachtig, mooi, rijk, voortreffelijk;
heeft altijd zulk kostelijk, goed; voortreffelijk, uitstekend: 't is vandaag kostelUk 'weer; dat smaakt kostelijk, heerlijk, lekker; kostelijke win; gij hebt kostelijk geschreven, opperbest; (gew.) hij heeft eene
kostelijke vrouw, eene vrouw, die veel geld noodig
heeft voor haar huishouden. die niet zuinig huishouden kan.

KOTEREN.
KOSTELIJKHEID, v. pracht, schoonheid. KOSTELIJKHEDEN, v. my. kostbaarheden.
KOSTELOOS, bn. bw. zonder kosten; gratis, vriJ: kostelooze geneeskundige behandeling; kosteloos onderwffs.

KOSTEN, (kostte, heeft gekost), voor zekeren prijs
verkocht worden, op zekere som te staan komen:
het boek kostte eenen gulden; dat sal u geld kosten,

dat zal u duur to staan komen; (fig.) vorderen,
eischen: dit werk kest heel wat tjjd; die oorlog heeft
heel wat menschenlevens gekost; dat kost moeite; het
besluit heeft haar tranen genoeg gekost, zij heeft er
heel wat tranen om geschreid; (sprw.) het koste, toe
het wil, al kost het nog zoo veel (ook fig.); dat sal
hem het leven kosten, htj zal er het leven bij inschi eten.

KOSTER, m. (-s), opzichter eener kerk, kerkbewaarder, sacristein.
KOSTERES, v. (-sen), vrouw van den koster; vronw,
die het kostersambt waarneemt.
KOSTERIJ, v. (-en), kostershuis, kosterswoning.
KOSTERIN, v. (-nen), kosteres.
KOSTERSAMBT, o. kosterschap.
KOSTERSCHAP, o. ambt van koster.
KOSTERSPLAATS, v. (-en), ...POST, m. (-en),
kostersambt.
KOSTGANGER, m. (-s), KOSTGANGSTER, v. (-a),
die bij iem. in den kost is; heele kostganger, die geheel inwoont (eet on slaapt); halve kostganger, die
alleen de tafel heeft (en niet het bed); ...GAST, m.
(-en), kostganger, ...GASTHOUDER, m. (-s), die kostgangers houdt; ...GELD, o. geld, dat men voor den
kost betaalt; ...HUIS, o. (...huizen), huis, waar kostgangers zijn.
KOSTJUFFER, v. (-s), kostschoolhouderes; juffer,
die, inz. op eene kostschool, in den kost is; ...KIND,
o. (-ers, -eren), dat bij iem. in den kost is.
KOSTKRUID, o. (plantk.) wormkruid, reinvaren.
KOSTLEERLING, m. on v. (-en), leerling in den kost.
KOSTLEERLINGE, v. (-n).
KOSTSCHIP, o. (...schepen), reserveschip, een oud
schip, dat in eene haven als een magazijn gebruikt
wordt.
KOSTSCHOLIER,

m. (-en), kostleerling; ...SCHOOL,

v. (...scholen), inrichting voor onderwijs, waar de
leerlingen tevens gehuisvest zijn.
KOSTSCHOOLHOUDER, m. (-s), ...HOUDERES, v.
(-sen), ...HOUDSTER, v. (.5), die een kostschool
heeft; ...LEVEN, o. het leven op een kostschool;
...VRIENDIN, v. (-nen), met wie men op de kostschool in kennis is gekomen.
KOSTUUM, o. (...tumen, ...tumes), ambtskleeding,
plechtgewaad; volksdracht; tooneelkleeding; een
pak kleeren voor mannen: jas, broek en vest; dameskleeding, japon: kostuum voor jongeheeren; in
kostuum (zonder mantel) gaan wandelen. KOSTUUMPJE, o. (-s).
KOSTVRIJ, KOSTENVRIJ, bn. Zie KOSTENLOOS.
KOSTVRIJHEID, v. (w. g.) vrijstelling van alle onkosten; het vrijhouden.
KOSTVROUW, v. (-en), vrouw, bij wie men in den
kost is; ...WINNER, m. (-5), die voor zichzelven en
anderen den kost wint: kostwinner eener weduwe;
...WINNING, v. bestaan, bestaanmiddel, broodwinning.
KOT, o. (-ten, gewest. koten), ellendig, vuil, slecht
huis of vertrek: hij woont daar in een ellendig kot;
hok, verblijfplaats voor dieren: varkenskot; hondenkot; afgeschoten hoekje eener kamer; (fig.) kroeg,
bordeel; in kotten loopen; gevangenis; (zeew.) hut,
de slaapplaats aan boord; (houtzagerij) de ruimte
onder den molen, waarin het zaagsel neervalt.
KOTJE, o. (-5).
KOTELET, v. (-ten), ribbestukje (van een kalf,
varken enz.); op den rooster gebraden ribbetjes.
KOTEREN, (koterde, heeft gekoterd), uitstooten tusschen de tanden ; zich van een tandenstokertje bedienen; (fig.), (gew.) iem. koteren, hem jagen, hem

geen rust laten. KOTERING, v. (-en), het koteren,
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gekoter; (fig.) iem. eene kotering geven, hem een pak
slaag geven.
KOTERHAAK, m. (...haken), pook, vuurijzer, roerijzer.
KOTSEN, (kotste, heeft gekotst), braken, overgeven:
't is om van te kotsen, ondraaglijk vervelend.
KOTTER, m. (-s), een snelzeilend vaartuig met
een mast; gewapend vaartuig voor de kustwacht
in Engeland ; vischvaartuig van scherpen vorm
met betrekkelijk grooten diepgang.
KOU, v. Zie KOUDE; (gemeenz.) wel man! wat doe
je in de kou ?, waar laat gij u toch mee in ?, waar
bemoeit gij u toch mee?
KOUBEITEL, m. (-s), beitel, waarmede op koud
jjzer wordt gewerkt.
KOUBLEKKEN, (gew.) hg staat dear weer te koublekken, van iem. gezegd, die aan de voordeur of op
eene andere plaats staat, wanneer het zeer koud is.
KOUD, bn. bw. (-er, -st), een geringen warmtegraad
bezittend, tegenstelling van warm of hest; een koude
winter; koud weder ; koud water; een koud land; de koude
luchtstreek; koude koorts; zoo koud als ijs; (tuinm.)
in den kouden grond, zonder in kast of bak Yerwarmd te zijn; een koud vuur aanleggen, het zoover
gereed maken, dat men 't slechts behoeft in brand
to steken; een koude bakker, een broodslijter, die het
door anderen gebakken brood verkoopt; een koude
keuken, koude spijzen; het koude zweet, klam; (fig.)
ik word er koud van, ik ijs er van, eene rilling bevangt mij bij het vernemen daarvan; er om koud
zijn, er het leven bij inschieten; (gew.) er aan koud
zit er aan
zijn : de dief is er aan koud, is gevat;
koud, gij hebt het (spel b. v.) verloren; gij most betalen; hij heeft het beloofd, nu is hij er aan koud, nu
most hij zijne belofte vervullen, zijn woord houden
enz.; koud en heet uit e'enen mond blazen, zichzelven
niet gelijk blijven; dat raakt mine koude kleeren niet,
dat deert mij niet in het minst; — (fig.) onvriendelijk,
koel: hij ontving mij zoo afgemeten, zoo koud; ongevoelig, onverschillig, onaangedaan: dat foal mij geheel koud, daar stel ik niets geen belang in, het is
mij onverschillig; een koude vrijer, een vrijer in de
koelte, een vrijer zonder eenig vuur, zonder songs
hartelijkheid. KOUDJES, bw.
KOUDACHTIG, bn. (-er, -st), een weinig koud.
KOUDBLOEDIGEN, m. mv. amphibieen on visschen.
KOUDBREUKIG, ...BROS, bn. van staafijzer, dat in
kouden toestand geheel broos is.
KOUDE, KOU, v. lags temperatuur, koude weersgesteldheid, tegenstelling van warmte en hitte: de
koude van den winter; loop zoo niet in de kou; een
snerpende, bijtende koude; invloed daarvan op den
mensch enz., koud gevoel: ik heb kou; koude can
hander en voeten; beven van koude; verkoudheid:
koude vatten; van wind: er waait een aardige kou
wind, flinke bries; (sprw.) hij heeft koude aan zone
voeten, van iem. die uit nood moot verkoopen; de
kou is uit de lucht, (in het kaartspel) als de hooge
troeven zijn uitgespeeld.
KOUDEMETER, m. (-s), een werktuig om den graad
der koude juist to bopalen; ...PIS, v. droppelpis,
moeilijkheid in de waterloozing.
KOUDESCHAAL, v. koude bier- on broodsoep of,
liever, ongekookt bier on brood; ook ward dit gerecht wel samengesteld uit bier, brandewijn on
eieren, waarin beschuit word gedaan, welk mengsel
clan met suiker en kaneel overstrooid word; ...TEEKEN S, o. mv. (sterrenw.) zekere sterrenbeelden.
KOUDHEID, v. Zie KOUDE.
KOUDMAKEND, bn. verkoelend.
KOUDSLAGER, ...SLACHTER, m. (-s), (spott.) wilder.
KOUDVOCHTIG, bn. (-er, -st), (w. g.) ongevoelig,
hardvochtig, koelbloedig. KOUDVOCHTIGHEID, v.
(w. g.) ongevoeligheid, hardvochtigheid, koelbloedigheid.
KOUDVUUR, o. (gen.) vleeschversterving.
KOUDWATERINRICHTING, v. (-en), inrichting, waar
zieken volgens de koudwaterkuur worden behan-

deld; ...KUUR, v. (...kuren), geneeswijze door middel van het in- en uitwendig gebruik van koud water.
KOUKLEUM, m. en v. (-en, -5), een kouwelijk mensch.
KOUKRIMPEN, (gew. en alleen gebruikelijk in de
onbep. wijs), koude lijden: hij staat daar weer te
koukrimpen. KOUKRIMPER, m. (-s).
KOUS. v. (-en), kleedingstuk, dat het been en den
voet bedekt : geweven, gebreide kousen; wollen, garen,
katoenen, zyden kousen; de kousen aan- uittrekken;
(sprw.) met de kous op het hoofd te huis komen, met
schade en schande, met een verkeerden uitslag van
zaken; —
kreeg de kous op den kop, zijne onderneming mislukte ; — htj wil het naadje van de kous
weten, het fijne van de zaak ; — vroeg in de kousen
zijn, vroeg op zijn; — een kous maken, geld overleggen ; —
pit, katoen in eene olielamp : de kous is scheef
afgeknipt; zijgdoek bij het bereiden van kruiderwijn; (scheepst.) lederen kabelbekleedsel; zekere
ijzeren ring in een strop, om het doorslijten van
het touw to voorkomen; (plantk.) vette kous, veldsalade. KOUSJE, o. (-s): kousje van gloeilicht.
KOUSEBAND, m. (-en), band om de kous op to
houden; (art.) band aan de zijwang eener affuit;
orde van den kouseband, hoogste Engelsche ridderorde.
KOUSENBREIER, m. (-s), ...BREISTER, v. (-s), die
kousen breit; ...FABRIEK, v. (-en), waar kousen
machinaal worden gemaakt; ...FABRIKANT, m.
(-en); ...HANDEL, m.; ...KOOPER, m. (-s), ...KOOPSTER, v. (-s), die kousen verkoopt; ...LAPPER, m.
(-s), ...LAPSTER, v. (-s), ...STOPPER, m. (-s),
STER, v. (-s), hij of zij die gaten in eene kous stopt;
...MAKER. m. (-5); ...VERKOOPER, m. (-s),
KOOPSTER, v. (-s) ; ...VERZOOLSTER, v. (-s), die
nieuwe zolen in eene kous breit; ...VORM, m. (-en),
houten vorm, waarvan men zich bij het vervaardigen van kousen bedient; ...WEEFGETOUW,
...WEEFTOUW, o. (-en), in eene kousenweverij;
...WEVER, m. (-s), die kousen weeft; ...WEVERIJ,
v. het kousenweyen; (my. -en), plaats, waar men
kousen weeft; ...WINKEL, m. (- s), waar men kousen
verkoopt.
KOUSWACHTER,

m. (-s). Zie KONDWACHTER.

KOUT, m. gemeenzaam on genoeglijk onderhoud,
gesprek : wfj hebben den avond onder gezelligen kotd
doorgebracht.
KOUTEN, (koutte, heeft gekout), gemeenzaam met
elkander praten: wfj zaten gezellig te kouten.
KOUTER, m. (-s), KOUTSTER, v. (-s), die gezellig
praat, babbelt.
KOUTER, m. (-5), (Zuidn.) veld.
KOUTER, o. (-s), ploenzer.
KOUTERHOOFD, o. (-en), ploeghout; verbinding

van 't kouter met het strijkbord.
KOUW, v. (-en), kooi, kevie.
KOUWELIJK, bn. (-er, -st), gevoelig voor de koude:
een kouwelijk persoon, een koukleum. KOUWELIJKHEID, v.
KOVEL, v. Zie KEUVEL.
KOYANG, v. (-s), zekere Oostindische maat van
27 (te Batavia) of 30 pikols (te Soerabaya).
KOZAKKEN, m. my. volksstammen in de zuide-

lijke on oostelijke streken van Rusland, Polen enz.

KOZAKKENDANS, m. (-en), een nationals dans der
Kozakken van eene matige beweging, in 2 /4 maat,
die door 2 personen uitgevoerd wordt.
KOZIJN, o. (-en), deur-, vensterraam; deur-, ven-

KOZIJNANKER, o. (-s), ijzeren anker, om
het kozijn in het muurwerk to bevestigen.
sterpost.

KOZIJN, m. (-s), (Zuidn.) neef. ['t Fr. cousin.]
heeft
KRAAG, m. (kragen), (oudt.) keel, hals:

een stuk (eig. een groote hoeveelheid wijn enz.) in
zijn kraag, hij is dronken; iets in zifn kraag slaan,
spijs of drank gebruiken; het zal hem zijnen kraag,
zijnen besten kraag kosten, den hals, het leven kosten; iem. by den kraag vatten, in den nek, bij de
keel of den hals; — bovenste deel van eon kleeding
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stuk, dat den hals bedekt: de kraag van eene jas;
de kraag van eenen rok; een sieraad, dat op den kraag
van het eene of andere kleedingstuk rust, een halssieraad: een kanten kraag; een koralen kraag; een
Spaansche kraag, geplooide kraag der ridders, (ook)
zekere venusziekte; (gew. spott.) een Prins-Mauritskraag, een zeer groote; — (zeew.) kraag van den
mast, omwindsel van geteerd presenning doek; een
zware strop, waarmede het onderste deel der vlaggen wordt vastgemaakt; (slag.) deel van de koe,
bestaande uit omloop, ziel en'hartenet.KRAAGJE,
o. (-s).
KRAAGDUIKER, m. (-s), (nat. hist.) kuifduiker;
...EEND, v. (-en), (nat. hist.) gekraagde eend, zie
aldaar (anas histrionica); ...HOP, m. (-en), (nat. hist.)
een zeer schoone Indische vogel (epimachus); ...JAS,
v. (-sen), manteljas, carrick; ...KOLIBRIE, m. (-s),
(nat. hist.), gekraagde kolibrie (trochilus rufus);
...MAN, m. (-nen), (oudt.) zilveren dukaton, waarop
een borstbeeld met eenen Spaanschen kraag is gestempeld; ...MANTEL, m. (-5), heeren-overjas met
een of meer kragen; ...MANTELTJE, o. (-s), pelerine; ...MEREL, v. (-s), (nat. hist.) ring- of beflijster
m. (-ken), kraagjas;
(turdus torquatus); ...ROK,
...STEEN, m. (-en), (bouwk.) karbeel onder een balk;
draagsteen, vooruitspringende steen in een muur
om iets te dragen; ...TRAP, v. (-pen), ...TRAPGANS,
v. (...ganzen), zekere soort van trapgans in westelijk
Aziti thuis behoorend (otis h(o)ubara).
KRAAI, v. (-en), een vogel, die tot hot geslacht der
raven behoort, waarop hij in vorm en kleur volkomen gelijkt, doch op kleinere schaal (corvus corone);
bonte kraai, met grijze kleur van borst, bulk, nek
en mantel (corvus cornix); (gew.) kauw, de kleinste
der Nederl. kraaiensoorten; (spott.) een aanspreker;
(sprw.) eene wilde kraai van eene meid, eene vroolijke
meld; hfj heeft kind noch kraal, hij heeft geene bloedverwanten; de eene kraai pikt de andere de oogen
niet uit, zij kijven, maar meenen het niet, of: 't is
dief en diefjesmaat; ecne kraai kan den winter niet
maken, eene enkele uitzondering schaadt niet.
KRAAI, v. (-en), eene soort van Noordsch schip.
KRAAIBESSEN, v. my. (plantk.), (gew.) de hondsboom. Zie aldaar.
KRAAIEBEK, m. (-ken), de bek eener kraai; (gew.)
(plantk.) kraaiebekken, moederkoorn.
KRAAIEN, (kraaide, heeft gekraaid), (w. g.) een
geluid maken als eene raaf of kraai, krassen; het
geluid der hanen maken; (fig.) verklikken, uitbrengen; (van kleine kinderen), een kraaiend geluid

KRAAK, v. (kraken), zie karaak; (ook) een binnenvaartuig met een mast, dat voornamelijk in
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voortbrengen, dat van tevredenheid getuigt; (fig.)
geen haan zal er naar kraaien, niemand zal er lets
van hooren; — openbaar uitschreeuwen: oproer
kraaien; min ha an kraait koning, ik ben overwinnaar.
KRAAIENBLOEM, v. (-en), (plantk.) gemeene koekoeksbloern, o. (-ers, -eren), ei van eene kraai;
...MARSCH, m. (-en); (fig.) den kYaaienmarschblazen,
vluchten, sterven ; ...NEST, o. (-en), nest eener kraai;
(scheepst.) ton, vat, aan den masttop van een Poolzee-vaarder, ter beschutting van den uitkijk; ...00G,
o. (-en), oog eener kraai.

KRAAIEPOOT, m. (-en), poot eener kraai; (gew.),
(plantk.) kraaiepooten, de kruipende boterbloem.
KRAAIER, m. (-s), iem. die kraait; (fig.) verklikker;
(oudt.) zeker Oostzee-schip.
KRAAIEVOET, m. (-en), voet of poot eener kraai;
(plantk.) hertenkruid; weegbree: blauwe kraaieuoet.
KRAAIHEIDE, v. (plantk.) ook zwarte besheide geheeten : een heestertje, dat op hoogen heigrond vast
en zwarte bessen voortbrengt.
KRAAILOOK, o. (plantk.) eene der zes soorten van
look, welke in Nederland in 't wild voorkomen, ook
unjngaardlook, geheeten, wild look, hondslook, boerenlook, wilde knoflook en wilde uien.
KRAAIPEER. v. (...peren), eene snort van peer;
(ook) zeevenkel (zeker kruid).

KRAAIPEN, v. (-nen), pen eener kraai.
KRAAISTER, v. (-s), zij, die kraait.

Zuid-Holland thuis boort.
.KRAAK, m. gekraak, kraking.
KRAAKAMANDEL, v. (-s), amandel in den dop of
bast; ...BALLETJE, o. (-s), knapballetje.
KRAAKBEEN, o. (-deren), (ontl.) een beenachtig t
elastichdvnerljkicham,ndr
dan de beenderen.
KRAAKBEENACHTIG, bn. (-er, -st), als, met kraakbeen.
KRAAKBEENCEL, v. (-len), waaruit het kraakbeen
bestaat.
KRAAKBEENIG, bn. kraakbeenige visschen, kraakbeenvisschen.
KRAAKBEENVERBINDING, v. (-en), de onbeweeglijke
samenhang van twee beenderen door kraakbeen;
...VISSCHEN, m. my. wier skelet uit weeke, buigzame beenderen, kraakbeenderen bestaat, in tegenst.
met beenige visschen; ...VLIES, o. eon
vlies, rijk aan bloedvaten, dat de kraakbeenderen
omgeeft.

KRAAKBES, v. (-sen), ...BEZIE, v. (...zien), mirtebezien, blauwe bessen.
KRAAKNET, bn. zeer net. [Hiervoor hoort men in
sommige streken krakende net.]
KRAAKPEER, v. (...peren), eene peer, die kraakt
tusschen de tanden.
KRAAKPORSELEIN, o. zeer fijn porselein, aldus
geheeten naar de vaartuigen, die het aanvoerden.
KRAAKSCHOON, bn. bw. kraakzindelijk: 't is er
kraakschoon in huis.

KRAAKSTEEN, m. (-en), pit van sommige steenvruchten (b. v. van abrikozen, kersen, perziken enz.).
KRAAKSTER, v. (-s), zij, die kraakt.
KRAAKWATER, o. slap sterkwater der schilders.
KRAAKZINDELIJK, bn. bw. zeer, uitermate zindelijk:
die meid is kraakzindelijk.

KRAAL, v. Zie KORAAL.
KRAAL, v. (kralen), dorp, gehucht der Hottentotten; opene plaats, met staketsel afgeschut; (ook)
dorp der Kaffers en andere Afrikaansche stammers;
(Ned. Ind.) de afgeperkte ruimte voor de buffels.
KRAAL, v. (kralen), (timm.) halfbolvormige lijst
langs de planken bij paneelwerken, houten plafonds
enz.
KRAALBOOM, m. (-en), (plantk.) een der vele yolksnamen van de lijsterbes; ...KRUID, o. (gew.), (plantk.)
zeekraal.
KRAALLIJN, v. (-en), (scheepst.) lijn, waaraan houten kralen geregen zijn en die, om den mast aan de
klauw van den gaffel vastgemaakt, dient om doze
bij het ophijschen on strijken tegen den mast to
houden; ...RAND, m. (-en), rol in de klampen van
den kaapotander geplaatst, om de working te bevorderen.
KRAALSCHAAF, v. (...schaven), om kralen aan
planken to schaven; ...SCHROOT, v. (...sehroten),
smalls plank met kralen voor plafonds enz.
KRAALSPRIET, m. (-en), (nat. hist.) de gewone kraalspriet, eene snort van kraalsprietworm.
KRAALSPRIETWORM, m. (-en), (nat. hist.) een soort
van ringworm.
KRAAM. v. (kramen), winkeltent, eettent, die
tijdens de kermis wordt opgeslagen: koekkraam,
poffertjeskraam; de kramen rotten, opslaan, of breken:
(. fig.) dat komt niet in zijne kraam te pas, dat dient
hem niet in zijne kraam, dat dient of smaakt horn
niet; — de koopwaren in eene kraam: de kraam inpakken, (fig.) daar is de gansche santenkraam, daar is
de geheele boel; —
kraambed, kinderbed, bed waarin eene vrouw bevalt: in, de kraam ligjen, bevallen zijn; in de kraam
komen, bevallen; (plat) in de kraam moeten, zwanger
zijn; (fig.) hij komt er nog van in de kraam, van iemand,

die zich zeer bezorgd, zeer druk over de een of
andere zaak maakt. KRAAMPJE, o. kleine
winkeltent op eene kermis; (fig.) 't is een zwak
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hij heeft een zwak lichaamsgestel, (ook)
't is een wager boeltje.
KRAAMANIJS, m. die geschonken wordt aan de
bezoekers of bezoeksters eener kraamvrouw; ...BED,
o. kinderbed, zie kraam, 2e alinea; ...BEWAARSTD?, v. (-s), baker; ...BEZOEK, o. (-en), bezoek aan
eene kraamvrouw; ...BIER, o. bier, dat de kraamvrouw drinkt; ...GOED, o. (-eren), goed in eene kraam
ook al de voor een pas geboren kind vereischte
kleedingstukken en windsels; ...HEER, m. (-en),
man, wiens vrouw in de kraam ligt; ...KAMER. v.
(-s), kamer, waarin de kraamvrouw verblijft ; ...KIND,
0. (-ers, -eren), pasgeboren kind; (fig.) hij denkt, dat
een kraamkind your heeft, dat hij met een onnoozele to doen heeft; ...MAAL, o. (...malen), feestmaal ter eere van een jonggeborene.
KRAAMSCH. bn. pas veriest, in de kraam liggend:

visch on kruipende dieren voedt, doch bij gebrek
daarvan ook met zaden en waterplanten(gruscinerea).
KRAANZAAG, v. (...zagen), groote zaag, waarmee
boomer) in de lengte worden doorgezaagd.
KRAANZOMER, m. (-5), nazomer, de eerste herfstdagen.
KRAB, v. (-ben), KRABBE, v. (-n), een schaaldier
met breed kopborststuk, betrekkelijk klein achterlijf en smallen staart: landkrab (cancer ruricola),
zeekrab (cancer pagurus); (sprw.) zoo scheef als eene
krab, zeer school'.
KRAB, v. (-ben), krauw, schramp op de huid (met
nagels of klauwen) toegebracht. KRABJE, o. (-s),
k rauwtje.
KRABBEDIEVEN, (krabbediefde, heeft gekrabbediefd), (gew.) wegkapen, stilletjes wegnemen: uit

kraampje,

eene min gerraugd, 6' a 8 weken kraarnsch.
KRAAMSCHUT, o. (-ten), Spaansche wand.
KRAAMSTER, v. (.$), zij, die met eene kraam rond-

reist.
KRAAMSTOEL, m. (-en), steel, waarin eene kraamvrouw zit; (fig.) leuningstoel; ...VEHTIiEK, o. (-ken),
kraanikainer; v. (-s). kraambezoek;
...VitolTW, v. (-en), inoeder van een jonggeborene;
vrouw in eene kraam. verkoopster; ...VROUWENKOORTS, v. (-en), wondkoorts bij kraamvrouwen,
bestaande in een ontsteking der baarmoeder en
omliggende deelen.
KRAAMWAAR, v. (...waren), goederen, die in eene

kraam verkocht worden.
KRAAMZUIVERING, v. bloederige, slijmerige afscheiding bij kraamvrouwen na de bevalling.
KRAAN, m. (kranen), kraanvogel, zie aldaar; (fig.)
een kraan van een vent, een flinke, ferme kerel; hij
is een kraan, een Baas.
KRAAN. v. (kranen), een werktuig, bestaande uit
de vereeniging van de katrol en het windas, dat
dient om zware lasten op to lichten on die op eene
bepaalde plaats, in de onxuiddellijke nabijheid van
het werktuig, over to brengen : men heeft vaste en

beweegbare kranen.
KRAAN, v. (kranen), tap met eenen sleutel (in een
vat, aan eene pomp, fontein, gaslamp enz.) : de kraan
openzetten, sluiten. KRAAN TJE, o. (-s).
KRAANBALK, m. (-en), (scheepst.) twee sterke stukken hout, die tot het ophalen van het anker dienen;
...BEK, m. (-ken), heelmeesters-werktuig om tanden
to trekken; (plantk.) ooievaarsbek.
KRAANBOOM, m. (-en), staander, koning; het
rechtopstaande gedeelte van eene kraan; ...GELD,
0. (-en), belasting op het gebruik eener openbare kraan.
KRAANHALS, m. (plantk.) de genaeene
_reigersbek.
KRAANHALS, m. (...halzen), eon lange, dunne hals.
KRAANKIND, o. (-ors, -eren), arbeider, sjouwer aan
.de kraan; bier-, wijndrager.
KRAANLADDER, v. (-s), de beweegbare balk van
-eene kraan, als een ladder met sporten voorzien.
KRAANLUCHTPOMP, v. (-en), luchtpomp, waarbij
de lucht wordt uitgedreven door een kraan met
.dubbele doorboring, in tegenst. met klepluchtpomp.
KRAANMEESTER, m. (-s), opzichter bij de kraan.
KRAANOOG, o. (-en), braaknoot, de zaden van een
in Oost-IndiG inheemschen boom, die zeer bitter
van smaak zijn, tot de werkzaamste geneesmiddelen
behooren en vooral bij verlarnmingen dikwerf van
het hoogste nut zijn.
KRAANOOGEN, (kraanoogde, heeft gekraanoogd),
met half geopende oogen slapen.
KRAANRAD, o. (-eren), treerad in eene kraan.
KRAANSLEUTEL, m. (-s), sleutel van eene kraan
(mannetje).
KRAANVALK, m. (-en), (nat. hist.) eene soort van
walk om de kraanvogels to vangen (serpentarius
,

secretarius).
KRAANVOGEL, m. (-s), kraan: zekere vogel tot

de orde der steltloopers behoorende, die zich met

den wijnkelder krabb,dieven, wat men bereiken kan;
gij debt uit Berenger dit lied gekrebbediefd.
KRABBEKAT, v. (-ten), valsche kat, die gaarne
krauwt; (fig.) scheldnaam voor een meiSje, dat gedurig krabt.
KRABBEKLAUWEN, v. mv. een der volksnamen
van het ruiterkruid. Zie KAARDEN.
KRABBEKLOOTJES, o. my. (plantk.) bijvoet.
KRABBEL, v. (-s), krab, schramp, (ook) slecht geschreven schrift: wie kan nu 'ail die krabbels was

worden'?
KRABBELAAR, m. (-s), KRABBELAARSTER, v.
(-s), slecht schrijver, slechte schrijfster; krabber,
krabster; plaatsnijder, die zijn ambacht niet goed
kent; iem. die gebrekkig schaatsen rijdt: de krab-

be%aars wagen rich nog niet midden op de baan.
KRABBELAAR, m. (-s), werktuig om modder of
zand los to woolen en zoo het vaarwater dieper to
maken.
KRABBELARIJ, v. het gekrabbel.
KRABBELEN, (krabbelde, dealt gekrabbeld), krabben, voortdurend met de nagels aan iets krauwen;
slecht schrijven, afteekenen; veel on onleesbaar,
(ook) zonder nut schrijven; nog een beginner in
het schaatsenrijden zijn. KRABBELING, v. (-en),gekrabbel; slecht schrift; slordige teekening.
KRABBELIG, bn. (-er, -st), slecht geschreven, geteekend.
KRABBELRAD, o. (-eren), een rad, dat de sloe in
een houtzaagmolen voortschnift.
KRABBELSCHRIFT, o. hanepooten.
KRABBELVUISTEN, (krabbelvuistte, heeft gekrabbelvui , t). met vuisten veciten.
KRABBEN, (krabde, heeft gekrabd), krauwen (met

de nagels, pooten) : de kat krabt; de jongen heeft rice
gekrabd; zijn hoofd krabben; schrapen, afschrapen;
't is krabben op den naad, 't is• op, van eten, 't is de
dood in den pot. KRABBING, v. (-en), het krabben;
gekrab.
KRABBENETER, m. (-5), (nat. hist.) bruine roerdomp,
een vogel van 't reigergeslacht (ardea caerulex); ook
de naam van verscheidene andere dieren, die op
krabben azen, o. a. van eene rat, eene buidelrat, een
hond, een ijsvogel van den Senegal.
KRABBENHAAK, m. (...haken), (vissch.) een ijzer
met dubbelen haak, om de krabben on schelpdieren
van tusschen de rotsen en klippen to trekken.
KRABBENKWAAD, o. (plantk.), (gew.) zeekraal;
...SAUS, v. sans van eetbare krabben; ...STRUIK,
m. (-en), (plantk.), (gew.) zeekraal ; ...VET, o. vet van
eetbare krabben.
KRABBER, m. (-s), die krabt; zager, schraper (werktuig om to krabben), schrapijzer; merkijzer (voor
wijnvaten); gereedschap om geschut van binnen to
reinigen; (oudt.) eene soort van vischschuit.
KRABBERSVIOOL, v. (...violen), een slechte viool.
KRABBETJE, o. (-5), eene kleine krab; het roode
krabbetje, een krabbetje, dat in de schelpen der
levende mosselen huist (zoo men wil, ook in die
der nesters) en waaraan men het toeschrijft, dat
overigens gezonde mosselen (en nesters) somtijds
voor den mensch vergiftig kunnen worden.
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KRABIJZER, o. (-s), schrapper, schraper.
AKRABSCHUIT, v. (-en), eene schuit om krabben to
vangen.
KRABSEL, o. (-s), wat afgekrabd of afgeschraapt

is; schraapsel.
KRABSPIN, v. (-nen), (nat. hist.) eene spin, die geen
web, maar wel eenige losse draden spint; die zijdelings voortgaat, evenals de krab, op haren buit
loert en zich tusschen samengetrokken bladeren
verbergt en daar hare eieren legt; eene zeer groote
spin der Antillen,
KRABSTER, v. (-8), die krabt.
KRACHT, v. (-en), vermogen, sterkte; lichaamskracht van menschen en dieren : hfj bezit vooral veel
kracht in zone armen; zone krachten nemen met den
dag af, hij verzwakt zeer snel; zone krachten komen
langzaam terug, van een herstellenden zieke; zijne
krachten verspillen; met vereende krachten; zone krachten meten met iem. zien wie de sterkste is, ook fig.
in het spel enz. ; behendigheid gaat voor kracht; zone
kracht is gebroken; (fig.) God geeft kracht naar kruis,
sterkte om het leed to dragon; — ook van de vermogens van den menschelijken geest, vgl. geestkracht,
wilskracht, zielskracht: no heeft de kracht niet, om
aan de verleiding weerstand te bieden; om door dat
examen te komen, moet hfj alle krachten inspannen;
—vanzke nvade rinbeustndeignschappen: de kracht van den stoom, van het water, van den
wind; — van abstracte begrippen: de kracht der liefde;
in de kracht der jeugd, in den bloei;
geweld, heftigheid, vgl. verkrachten : met kracht en
geweld, noodzakelijk, onvermijdelijk; den viand met
kracht aanvallen; — deugdelijkheid, goede, goad werkende eigenschap : de kracht van spfjzen; de kracht
van het vleesch, het vleeschnat; — gezag, macht:
kracht en macht over al de duivelen; uit kracht van,
ingevolge, op gezag van, uithoofde, gemachtigd
door; van kracht zijn, van eene wet enz., golden; —
macht, massa, menigte, vgl. strijdkrachten,heerkracht:
eene kracht van geld; — (werkt. en nat.) oorzaak,
waardoor een beweging wordt voortgebracht of gewijzigd: aantrekkingskracht; twee krachten op een
lichaam laten werken; levendige kracht, de arbeid, dien
een lichaam kan leveren, dat zekere snelheid verkregen heeft.
KRACHTDADIG, bn. bw. (-or, -st), KRACHTDADIGLIJK, bw. krachtig werkend : iem. op krachtdadige wfjze steun verleenen; een krachtdadig middel. KRACHTDADIGHEID, v. uitwerking der
. kracht.
KRACHTELIJK, bw. met kracht.
KRACHTELOOS, bn. (...loozer, -t), zonder kracht,
zwak; zonder uitwerking of gevolg; niet geldig:
die bepaling is onwettig en b(jgevolg krachteloos.
KRACHTELOOSHEID, v. gebrek aan kracht, zwakheid; verslapping; (fig.) niet-geldigheid.
KRACHTENLEER, v. wetenschap der bewegende
krachten.
KRACHTENS, voorz. uit krachte van; ingevolge:
krachtens bekomen rechterlfjke machtiging.
KRACHTIG, bn. bw. (-er, -st), kracht bezittende,
om iets uit to richten, sterk: jong en krachtig; met
kracht, met nadruk: krachtig optreden, handelen;
flunk, diep ingrijpend : krachtige middelen aanwenden;
hj sprak een krachtig woord; deugdelijk, van bewijsgronden: een krachtig betoog; voedend, voedzaam,
hartsterkend: eene krachtige soep; goedwerkend : een
krachtig geneesmiddel; van wijn enz. zwaar: die wijn
is noga2 krachtig; (fig.) een krachtig gebed, vurig.
KRACHTIGLIJK, bw.
KRACHTMETER, m. (-s), dynamometer; een door
Regnier uitgevonden werktuig om de betrekkelijke
krachten van menschen en dieren, ook de kracht
der wederstandbieding of wrijving van werktuigen,
to meten.
KRACHTSEENHEID, v. eenheid van kracht, gewoonlijk het kilogram; dynamische krachtseenlieid, zie
dynamisch; ...INSPANNING, v. het inspannen der

krachten: dit werk vergde van hem te yea krachtsin-

spanning.

KRACHTVOEDER, o. veevoeder met betrekkeltjk
groote voedende kracht, als rogge - en boonenbrood;
in tegenst. met groenvoeder.
KRACHTVOL, bn.
-st), sterk gespierd, zeer stork.
KRACHTWORTEL, m. (-s), als voorwerpsn., v. als
stern.: wortel van kruidigen smaak of prikkelende
kracht, die door de Chineezen tegen goud wordt
opgewogen.
KRAF. Zie KARAF.
KRAG, v. (-gen), drijvend eiland in stilstaand of in
stroomend zoetwater.
KRAGENMAKER, m. (-s), tern. die kragen maakt;
(nat. hist.) (gew.) kemphaan.
KRAK, m. (-ken), het kraken, gekraak; krakend
geluid: een krak geven; het schip gaf krak op krak;
breuk, barst, scheur; (fig.) vermindering, verzwakking (van invloed, gezag enz.), knak : ztjn gezag kreeg
hierdoor een leelfjken krak; zijne gezondheid heeft een,
zwaren krak gehad; iets, dat van ouderdom enz.
krakend dreigt to broken : dat gebouw is een oude
krak. KRAKJE, o. (-s).
KRAK, tw. woord, dat het geluid nabootst hetwelk men verneemt, als een lichaam van eenige
grootte krakend breekt: krak I daar lag de mast!
KRAK, v. (plantk.) heidekruid.
KRAK, v. (-ken), (nat. hist.) krakeend.
KRAKEEL, o. (-en), ruzie, oneenigheid, gekijf, woordentwist.
KRAKEELACHTIG, bn. (-er, -st), twistziek, kijfachtig.
KRAKEELEN, (krakeelde, heeft gekrakeeld), twisten,
kijven. KRAKEELING, v. (-en), het krakeelen; twist,
kij fp artij.
KRAKEELER, m., KRAKEELSTER, v. (-s), twistzoeker; kijfachtige vrouw.
KRAKEELIG, bn. (-er, -st), (w. g.) krakeelachtig:
een krakeelig wijf.
KRAKEELLUST, m. kijflust; ...ZIEK, bn. (-er, -st),
kijfziek; ...ZUCHT, v. kijflust; ...ZUCHTIG, bn. (-er,
-st), krakeelziek.
KRAKEEND, v. (-en), (nat. hist.) eene zwemeend,
ook krust, halve eendvogel en roepereend geheeten
(anas strepera).
KRAKELBEZIE, v. (...zien), (plantk.) (gew.) blauweboschbezie.
KRAKELING, m. (-en), brood- of koekgebak in den
vorm eener 8, dat onder het eten kraakt. KRAKELINGETJE, o. (-s).
KRAKELING, m. (-en), (nat. hist.) een vlinder, op
welks glanzende, blauwachtig grijze bovenvleugels
zich eene groenachtige witte vlek vertoont, die
eenigszins den vorm heeft van een krakeling.
KRAKEN, (kraakte, heeft gekraakt), een krak laten
hooren, een krakend geluid maken : het bed, de stool
kraakt; n4ne laarzen kraken; de sneeuw kraakt onder
de voeten; het vriest, dat het kraakt, zeer hard ; krakende wagens duren (loopen) het (angst, zwakke menschen overloven soms de sterkere; 't is een krakende wagen, eene onwisse zaak, een huffs op zand
gebouwd, i•m. met een zwakke gezondheid; (van
een vrouw, die hoogst zwanger is) voorteekenen
vertoonen van de aanstaande bevalling: zij begint
te kraken; — met gekraak, krakende breken: noten,
amandelen kraken; (sprw.) dat is een harde noot om
te kraken, dat is een moeilijke zaak om uit te voeren ;
kwade noten kraken, onheil voorspellen, niet veel
goeds van iem. of iets zeggen; zijne noten wel gekraakt hebben, voor zijn ouden dag we] gezorgd
hebben, zijne schaapjes op het droge hebben; —
(w. g.) kreuken ; ledigen, opdrinken, knappen: wij
hebben twee flesschen gekraakt; opeten, verslinden:
de vos heeft een hoen gekraakt. KRAKING, v. (-en),
het gekraak; geknars.
KRAKEND, bw. (gew.) 't is er krakend of kra1ende
net. kraaknet, kraakzindelijk.
KRAKER, m. (-s), iem. die kraakt; werktuig om._
te kraken.

KRAKKEN.
KRAKKEN, (krakte, heeft en is gekrakt), geknakt

worden, eenen krak krijgen, zijnen invloed zien verminderen ; barsten, scheuren ; (lets) eenen krak geven.
KRALEN, bn. koralen.
KRALEN, (het kraalde, heeft gekraald), (van bier
en wijn) wanneer de luchtbelletjes van onder in
't glas in den vorm van kraaltjes naar boven stijgen.
KRALLENBOOM, m. (-en), (plantk.) een der vele
volksnamen van de lijsterbes.
KRAM, v. (-men), een omgebogen staaf of draad
van ijzer, koper enz., gewoonlijk aan beide einden
van punten voorzien; knier (van eene deur of een
venster); slotplaat: een bfjbel met zilreren krammen.
KRAMMETJE, o. (-s), kleine kram.
KRAMAKKELACHTIG, bn. (gew.) sukkelend, kwijnend.
KRAMAKKELEN, (kramakkelde, heeft gekramakkeld), (gew.) sukkelen, kwijnen.
KRAMBAMBOLI, v. met suiker verzoete rum; Dantziger kersenbrandewijn.
KRAMEN, (kraamde, heeft gekraamd), in de kraam
komen, de kraam uitliggen. KRA AIING, v. het kramen.
KRAMENRANSEL, m. (-s), knapzak.
KRAMER, m. (-s), KRAA 1,\ISTER, v. (-s), koopman,
koopvrouw, die in eene kraam verkoopt; (ook) venter,
ventster; marskramer, die met een stalletje op den
openbaren weg staat.
KRAMERIJ, v. (-en), kramerswaren, galanterieen,
klein ijzerwerk, voorwerpen van geringe waarde;
gmv. het kramen.
KRAMERSKANS, v., 't is eene kramerskans (onder
de zes of boven de zeven); zeven is kramerskans,
eene zeer goede kans.
KRAMERSLATIJN, KRAMERLATIJN, o. slecht
Latijn, keukenlatijn.
KRAMERSMARS, v. (-en), een kistje of een mand
van marskramers; ...WAREN, v. my. zie kranterij.
KRAMGAREN, o. (-s), (scheepst.) dun touw, waarmode de lijzeilen in het midden van de raas w Tden
vastgemaakt.
KRAMMAT, v. (-ten), eene laag stroo, tegen de
helling van een dijk aangebracht, om hem tegen
den golfslag to beschutten.
KRAMMEN, (kramde, heeft gekramd), met eene
kram of met krammen vastmaken; geborsfen of
gebroken aardewerk met ijzerdraad inz. herstellen:
gjj most die kom laten krammen; — met de kramspade
eene krammat leggen. KRAMMING, v. (-en), het
krammen, gekram.
KRAMMER, m. (-s), die aardewerk kramt; die aan
krammatten arbeidt.
KRAMMETBOOM, m. (-en), jeneverboom.
KRAMMETVOGEL, m. (-5), kramsvogel. Zie aldaar.
KRAMP, v. (-en), onregelmatige, ziekelijke samentrekking der spieren : kramp in de kuiten, in den
voet hebben; kramp in het hoofd.
KRAMPACHTIG, bn. bw. (-er, -st), stuipachtig; door
kramp veroorzaakt: krampachtige samentrekking der
spieren. KRAMPACHTIGHEID, v.
KRAMPADER, v. (-s), (ontl.) onnatuurlijk uitgezette
bloedader; ...ADERBREUK, v. (-en), (geneesk.) verwijding van de aders der zaadstreng of van het
scrotum.
KRAMPHOEST, m. stuipachtige hoest.
KRAMPIG, bn. bw. (w. g.) krampachtig.
KRAMPLACH, m. een krampachtige lach; ...MIDDEL, o. (-en), krampwerend middel; ...PIJN, v. (-en),
die door kramp wordt veroorzaakt; ...ROG, m. trilrog, sidderrog, electrische rog (torpedo); ...STILLEND,
..WEREND, bn. de kramp verzachtend of verd*
vend; ...VISCH, m. (...visschen), kramprog.
KRAMSPA, v. (-den), eene soort van werktuig,
waarmede men eene krammat tegen den dijk legt.
KRAMSTER, v. (-s), eene vrouw, die aardewerk
krarnt.
KRAMSVOGEL, m. (-13), eene soort van lijster, ook
veldiffster en dubbele lister geheeten (turdus pilaris).
KRAMWERK, o. (-en), het maken van krammatten
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tegen een dijk: op Donderdag den 5den Mei sal de
openbare aanbesteding plaats hebben van de aarde-,
kram-, rfjs- en steenglooiingswerken aan den Zwinpolder.
KRANEBEK, m. (-ken), (plantk.) eene schermbloemige plant, ook naaldenkervel, eiberbek en ooievaarsbek geheeten.
KRANENVOET, v. (plantk.) kraaievoet.
KRANG, bn. bw. (-er, -st), (gew.) verkeerd, averechts.
KRANGKANT, in. (-en), (gew.) verkeerde kant.
KRANGS, bw. Zie KRANG.
KRANIG, bn. bw. (-er, -st), flunk : een kranige kerel;
dat hebt ge er kranig afgebracht. KRANIGHEID, v.
KRANJANG, v, (-s), matwerk of gevlochten riet,
waarin sulker uit Oost-Indio verzonden wordt, baal.
KRANK, bn. (-er, st), ziek, ongesteld; oloodelijk
krank; tot stervens toe krank; (fig.) zwak, dun; flauw:
kranke troost; eene kranke hoop.
KRANKACHTIG, bn. (-er, -st), ziekelijk.
KRANKBED, o. (-den), ziekbed; (fig.) ziekte.
KRANKE, m. en v. (-n), zieke, lijder, lijderes.
KRANKENBEWAARDER, m., ...BEWAARSTER, v.,
...BEZORGER, m., ...BEZORGSTER, v. (-s), ziekenoppasser, -oppasster; waker, waakster; pleegzuster;
...BEZOEK, o. het bezoeken en troosten van zieken;
...BEZOEKER, m. (-s), ziekentrooster ; ...OPPASSER,
m. (-s), ...OPPASSTER, v. (-s), krankenbewaarder, -bewaarster; ...WACHTER, m. (-s), (Zuidn), ...WACHTSTER, v. (-s), (Zuidn.) krankenoppasser, -oppasster.
KRANKHEID, v. (...heden), KRANKTE, v. ziekte,
ongesteldheid; kwaal.
KRANKHOOFD, m. (-en), onzinnige.
KRANKHOOFDIG, bn. (-er, -st), krankzinnig. KRANKHOOFDIGHEID, v. (-heden).
KRANKZINNIG, bn. (-er, -st), KRANKZINNIGLIJK,
bw. gekrenkt in de hersenen, dol, waanzinnig.
KRANKZINNIGHEID, v. hersenziekte, zielsziekte,
waanzin.
KRANKZINNIGE, m. en v. (-n), die krankzinnig is.
KRANKZINNIGENGESTICHT, o. (-en), geneeskundig
gesticht voor krankzinnigen; ...HUIS, o. (...huizen),
krankzinnigengesticht.
KRANS, m. (-en), een hoepelvormig in elkander
gevlochten of gewonden voorwerp van bloemen en
loof, als versiersel, als teeken van veneering, van
liefde; als zinnebeeld eener behaalde overwinning;
als versiersel eener jonge bruid en oudt. ook als
uithangteeken van een wijnhuis, herberg enz.: kransen vlechten; den kunstenaar werden een menigte kransen vereerd; lauwerkrans; (sprw.) goede wjjn behoeft
geen krans; pekkrans, een ring van touwwerk, in hays
en pek gedoopt, die in brand gestoken wordt; rozenkrans, aan een snoer tot een ring geregen koralen; —
afhangsel van een bed; behangselfestoen; (slag.)
darmscheidsel (bij rundvee), omloop (bij een kalf);
(bouwk.) kroonlijst; (scheepst.) geteerd ringvormig
touw; (molenm.) zeker kransvormig oriel in een
molen; — bijeenkomst van personen op geregeld
wederkeerende tijden en om de beurt bij een ander:
naaikrans; — (plantk.) bloeiwijze, die uit 3 of meer
zittende of kortgesteelde bloemen bestaat, die op
gelijke hoogte rondom den stengel staan. KRANSJE,
o. (-s), kleine krans; besloten gezelschap, vriendenkring; zeker gebak; (gew.) madeliefje.
KRANSADER, v. (-5, -en), (ontl.) kroonader ; ...BLOEM,
v. (-en), eene bloom op een krans; (plantk.) kroonranonkel; melkbloem, kruisbloem.
KRANSELING, m. (-en), (gew.) zeker gebak, dat uitsluitend in den aardbezientijd bij de banketbakkers
voorhanden is.
KRANSEN, (kranste, heeft gekranst), met eenen
krans versieren; festonneeren; luister verspreiden„
KRANSING, v. het kransen.
KRANSIJZER, o. (-5), plat, rond ijzer, dat achter in
de ziel van het geschut wordt geplaatst, wanneer
men den vorm maakt.
KRANSKRUID, o. marjolein, zie aldaar; ...LIJST, v.
(-en), rand van een schuifraam; ...NAAD, m. (...na-
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den), voorhoofdsnaad; ...PROP, v. (-pen), prop van

touw, om de lading in de ziel der vuurmonden to
houden; ...SLAGADER, v. (-s, -en), bloedader, die
wit de opstijgende aorta ontspringt en de hartwanden van blood voorziet; ...STANDIG, bn. op gelijke
hoogte om den stengel of tak geplaatst, van blocmen, bladeren enz.; ...WERK, o. gevlochten lofwerk; ...WIJZE, bw. festoenswijze.
KRANT, v. (-en), dagblad, nieuwsblad. [De meer
gewone en alledaagsche norm van courant.]
KRANTENBERICHT, o. (-en), bericht in eene courant;
(fig.) bericht dat geen geloof verdient; ...DRUKKER,
m. (-s), die de courant drukt; ...DRUKKERIJ, v. (-en),
waar de courant gedrukt wordt; ...JONGEN, m. (-s),
...LOOPER, m. (-s), jongen of man, die de krant
brengt; ...MAN, m, (-s, -nen), krantenlooper, (scherts.)
journalist; ...MEISJE, o. (-s), ...VROUW, v. •en),
meisje, vrouw, die de krant brengt; ...NIEUWS, o.
dagbladb
erichten; ...OMBRENGER, m., ...0MBRENGSTER, v. (-s), die de krant aan de huizen rondbrengt ;
...PAPIER, 0.; ...SCHRIJVER, m. (-s), journalist,
iem.- die in een krant schrijft; ...WIJK, v. (-en),
buurt, waarin de krant aan de bewoners ter lezing
wordt gezonden.
KRAP, v. de gedroogde en fijngemalen wortel van
de meekrapplant ; zij bevat voornamelijk twee roode
kleurstoffen: het kraprood (alizarine) en het krappurper (purpvrine), on twee gale, voor de ververij
minder belangrijk: het kraporanje (rubiacine) en het
krapgeel (xanthine).
KRAP, v. (-pen), kram, boekslot: een bijbel met zilveren krappen; (gew.) wervel.
KRAP, v. (-pen), (gew. veroud.) tros: eene krap
druiven ('t Fransche grappe).
KRAP, v. (-pen), varkensrib, waarvan het grootste
gedeelte van het vet is afgesneden.
KRAP, bn. bw. nauw, nauwsluitend; schraal, nauwelijks, pas, to nauwernood: n2fin jas wordt mfj te
krap ; die schoenen zijn mij te krap ; ik zit er op het
oogenblik krap bij, schraal in het geld; hi j komt krap
toe; krap meten, net aan, niet to ruim, to nauwernood de maat geven. KRAPJES, bw.: hfj heeft het
maar krapjes, moet zuinig leven, komt nauwelijks
toe, heeft het niet breed; krapjes aan, nauwelijks
gen oeg.
KRAPGEEL, o., ...ORANJE, o., ...PURPER, o.,
...ROOD, o. Zie krap, 1e art.
KRAPSCHUITSWIJZE, ...WIJS, bw. (scheepsb.) met
de planken schuins over elkander, met klinkwerk.
KRAPWORTEL, m. (-s), gedroogde meekrapwortel.
KRAS, v. (-sen), schrap, krab : krassen op het ijs, in
glas. KRASJE, o. (-s).
KRAS, m. (-son), (gew.) meesterknecht, onderbaas.
KRAS, bn. bw. sterk, krachtig, Oink: een krasse
grfjsaard; hij is nog vrfj kras voor zone jaren; sterk,
overdreven, strong, scherp : iem. daarvoor te beboeten,
dat is tech kras; hfj heeft wel wat kras gesproken;
dat is nogal kras uitgedrukt; krasse maatregelen
nemen; krasse middelen gebruiken. KRASHEID, v.
sterkte, flinkheid; gestrengheid, scherpte.
KRAS, bjj kris en kras zweren, bij al wat heilig is.
KRAS, tw. nabootsing van het geluid, dat een
scherp voorwerp op een ander maakt, als het er
overheen getrokken wordt; ook van het geluid van
zekere vogels, als raven, uilen enz.
KRASBORSTEL, m. (-s), kretsborstel.
KRASDUIVELS, m. my. geopende en plat gedrukte
duiven, op den rooster gebraden.
KRASGAT, o. (-en), zakgat in eenen vrouwenrok,
split.
KRASIJZER, (5. (-s), werktuig our te krassen of to
schrapen; werktuig, waarmede de lading van een
geweer or uitgetrokken wordt.
KRASSELAAR, m., KRASSELAARSTER, v. (-s),
gew.) iem. die leert schaatsenrijden en nog maar
1;_orte en afgebrokene streken doen kan; een oakkkelaar of sukkelaarster in het schaatsenrijden, zie

„•abbelaar.

KREDIETBRIEF.
KRASSELEN, (krasselde, heeft gekrasseld), (Zuidn.)
sukkelen, kwijnen; (gew.) (van schaatsenrijders die
pas beginnen to leeren) eigenlijk krassen in het ijs
maken, (fig.) gebrekkig rijden, met moeite vooruitkomen, krabbelen.
KRASSEN, (kraste, heeft gekrast), krassen maken,
een schram of kras toebrengen, krabben : gfj moogt
niet op de tafel krassen; z(j kraste hem met eene speld;
door afschrappen schoonmaken: een geweerloop van
binnen krassen; een scherp geluid geven van iets
dat over een hard voorwerp schrapt : een te scherpe
pen krast en spat onder het schrjjven; met de schaatsen
krassen, alleen op het achterste gedeelte der schaatsen rusten, om de vaart to stuiten ; op slechte of
ruwe wijze op de viool spelen: hij begint zoo wat op
de viool to krassen; eon rauw en snijdend keelgeluid
geven. van sommige vogels : uilen, raven, kraaien
krassen ; — (van paarden) krabben ; (van hanen) de
hen treden. KRASSING, v. (-en), het krassen, gekras.
KRASSER, m. (-s), werktuig om een geweer van
binnen schoon to maken, kogeltrekker; (fig.) slecht
vioolspeler, zager; die krast; krasijzer.
KRAT, o. (-ten), gevlgchten teenen korf, waarin
aardewerk vervoerd wordt.
KRAT, o. (-ten), (gew. KRET) loshangend achterschot van een wagen, dat neergelaten kan worden;
(gew.), (veroud.) voorbank op een boerenwagen.
KRATJE, o. (-5).
KRATER, m. (-s), opening, mond van een vuurspu
wenden berg.
KRATES, m. (-son), naam, dien men sours aan
een misvormd mensch geeft, naar .grates van Thebe,
een oud-Grieksch -wijsgeer, gebocheld en verdraaid
van lichaam.
KRATON, m. (-s), (Javaansch) vorstenverblijf, inz.
de residentie van den Soesoehoenan van Soerakarta
en van den Sultan van Jogjakarta; (ook) het voor
malig verblijf der vorsten van Atjeh.
KRATSWOL. v. wolafval, vlokwol, slagwol.
KRATWAGEN, m. (-5), eene soort van rijtuig; wagen met een krat.
KRAUW, v. (-en), schrap met eenen klauw, krab:
eene krauw van de kat; (fig.) iem. eene lustige krauw
geven, hem geducht doorhalen; daar zit eene krauw
op, daar valt wat aan to reinigen. (fig.) aan to verbeteren, to beschaven. KRAUWTJE, o. (-s).
KRAUWAGE, v. jeukerige zweer. schurft.
KRAUWEL, m. (-5), kromme gaffe', haak met omgebogen tanden our iets naar zich toe to halen;
kromme nagel (der dieren); (gemeen) hand van
menschen: blijf er met uwe krauwels nit !
KRAUWEN. (krauwde, heeft gekrauwd), klauwen;
krabben: kopje krauwen, gewoon gezegde tot een
papegaai; schrapen, naar zich toehalen; berispen,
doorhalen; (fig.) het hoofd, achter zijn oor (ook in zjjn
haar) krauwen, zeer in verlegenheid zijn.
KRAUWER, m. (-s), die krabt; krabber, hark (werktuig); (fig.) knevelaar, afperser.
KRAUWERIJ, v. (-en), knevelarij, geldafpersing.
KRAUWSEL, o. krauwage; (fig.) afgeperst geld.
KRAUWSTER, v. (-5), krabster.
KRAUWTE, v. (gew.) krauwage.
KREATUUR, o. (...turen), gunsteling, afhangeling:
met den minister vielen ook *le kreaturen; (fig.)
werktuig (van een aanzienlijk persoon); goring, gemeen persoon: een misselijk, een ellendig kreatuur.
KREB, v. Zie KRIB (lste art.).
KREDIET, o. (-en), geloof, vertrouwen, aanzien,
goede naam, gunstige bekendheid (in geld- en han.
delszaken): deze koopman heeft veel krediet, is zijn
krediet kwijt; goederen op krediet, goederen, die niet
dadelijk betaald worden; gij liebt een half jaar krediet,
behoeft eerst over een half jaar to betalen; krediet
is weer waard don geld; (fig.) voor iem. of iets geen
krediet hebben, den persoon of de zaak weinig achten.
KREDIETBANK, v. (-en), bankinrichting, die aan
personen geld op krediet geeft: ...BRIEF, rn. (...brieven), een brief van aanbeveling, waarbij den houder
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een krediet bij den ontvanger of geadresseerde ge-

opend, of ook een bepaalde som ter ontvangst aangewezen wordt; eene volmacht om bij een derden
persoon gelden voor rekening op to nemen; ...VER.
EENIGING, v. (-en), een vereeniging, die aan hare
deelhebbers tot een zeker bedrag en tegen eenen
bepaalden tijd geld in voorschot geeft op acceptati6n, wissels enz.; ...WET, v. (-ten), wet, waarbij, in
.afwachting van de vaststelling der begrooting,
machtiging tot het doen van uitgaven wordt verleend.
KREEFT, m. (-en), een pootoogschaaldier met flunk
ontwikkelden staart en zwempooten; de kleur is
groenachtig grijs, doch wordt rood, indien hij gekookt wordt (cancer); rivierkreeft, in bergachtige
streken van Middel-Europa; zeekreeft, in de Noordzee o. a.; (sprw.) hij werd zoo rood als een kreeft,
vuurrood; — (fig.) sluw, doortrapt vrouwspersoon:
zij is een looze kreeft; — (stern) een teeken van den
dierenriem (aangeduid door (23 ). KREEFTJE, o. (-s).
KREEFTACHTIG, bn. (nat. hist.) kreeftachtige schaaldieren, eene groep van schaaldieren, waartoe behalve
de kreeften ook de verschillende soorten van garnalen behooren.
KREEFTDICHT, o. (-en), een vers, dat denzelfden
zin heeft, hetzij men 't van voren naar achter of
omgekeerd leest.
KREEFTENGANG, m. gang van den kreeft; (fig.)

den kreeftengang gaan, achteruitgaan, achteruitraken
(in zaken).

KREEFTENNAT, 0. uit kreeften bereid; ...SOEP,
v. (-en), met kreeftennat gekookt.
KREEFTGARNAAL, v. (...nalen), eene soort van
garnaal, die in de Middellandsche Zee gevonden
wordt, en eene geliefkoosde spijs der oude Romei-
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KREGEL, bn. (-er, -st), gramstorig, knorrig, ver-

drietig : kregel van aard zin; een kregele natuur hebben ; onbuigzaam, hardnekkig, ontoegevend. KREGELHEID, v. knorrigheid.
KREGELIG, bn. (-er, -st), kregel. KREGELIGHEED, v.
KREGELKOP, m. on v. (-pen), knorrepot; stijfkop.
KREITS, m. (-en), kring; afdeeling van grondgebied,
arrondissement, kanton, inz. de deelen waarin vroeger het Duitsche Rijk was verdeeld; loopbaan der
hemellichamen.
KREITSBRIEF, m. (...brieven), (eert.) rondgaande
brief.
KREK,

KREKT, bw. (samentrekking van het

Fransche correct), precies, juist, net, even: hij is krek

zoo groot als ik, dat komt krek van pas.
KREKEL, m. (-5), (nat. hist.) eene familie van de
orde der rechtvleugelige insecten met afgeplat of
rolrond lichaam, waarop de vleugels liggen (gryllus).
KREKELTJE, o. (-5).
KREKELEN, (krekelde, heeft gekrekeld), een geluid
geven als dat der krekels.
KREKELIG, bn. bw. Zie KREGELIG.
KREKELZANG, m. (-en), het geluid van den krekel.
KREM, m. (-men), (nat. hist.) dwergvalk, steenvalk, smerlijn; (gew.) de algemeene naam der valkvogels; dubbele kremmen, de grootere soorten der valkvogels.
KREMETART, KRIMMETA.RT enz. volksterm voor
CREMURTART, CREMOR TARTARI. Zie dit woord.
KREMIL, v. (plantk.) (gew.) karmil, gewone hut-

tentut.
KREMSER-WIT, o. koolzuur loodoxyde, loodwit:
een wit, poedervormig, in water onoplosbaar zout,
dat, met lijnolie gewreven, de algemeen bekende

KREEFTSBLOEM, v. (-en), een plantengeslacht van
de familie der wolfsmelkachtigen, dat ons de maag-

witte verf vormt.
KRENG o. (-en), dood dier, aas, prij: op krengen
azen; (fig.) genaeen, vuilaardig mensch; (inz.) gemeen

versterkende cascarillen verschaft, benevens de
kleurgevende tournesol, waarmede de korst van de
Edammer kaas gekleurd wordt (croton).
KREEFTSKEERKRING, m. (stern aardr.) de noorderkeerking, op 23z graad ten noorden van den evenaar
getrokken.
KREEFTSLAK, v. (-ken), (nat. hist.) een krab in de
Noordzee, die het weeke achterlijf in een horen van
een zeeslak verbergt, ook herernietkrab geheeten (pa-

vrouwspersoon, slot. KRENGETJE, o. (-s).
KRENGELAAR, m. (-s), KRENGELAARSTER, v. (-s\,
die krengelt.
KRENGELEN, (krengelde, heeft gekrengeld), (gew.)
afbieden, nauw afdingen, pingelen.
KRENGEN, (krengde, heeft gekrengd), onder het
rijden (met een rijtuig) eenen draai maken; een
schip op zijde halen door verplaatsing van ballast
of andere zware wichten, ona het onder de lastliln

nen was.

gurus bernhardas).

KREEFTSOOG, o. (-en), oog van den kreeft; — my.
halfbolvormige kalkachtige steentjes, die in Augustus, bij paren, tusschen den binnensten on den buitensten maagwand van den rivierkreeft aangetroffen worden on vroeger in de geneeskunde warden
aangewend bij zwakke spijsvertering.
KREEFTSPIN, v. (-nen), (nat. hist.) hooiviragen.
KREEFTSSCHAAR, v. (...scharen) sterk verdedigingsmiddel van den kreeft aan de voorste paren
der looppooten.
KREEFTVERS, o. (...verzen), kreeftdicht; ...WOORD,

0. (-en) een woord, dat denzelfden zin heeft, wanneer men het van voren naar achter of omgekeerd
leest, b. v. negen.
KREEK, v. (kreken), beekje, kleine inham, elleboogvormige vliet; een groot binnenlandsch water, overblijfsel van vroegere overstroomingen.
KREEL, v. (-en), (gew. KRIEL) smal boordsel (van
eenen hoed enz.).
KREELEN, (kreelde, heeft gekreeld), met boordsel
bezetten; boorden.
KREEN, bn. (gew.) nauwgezet; kieschkeurig, erg
zindelijk; lichtgeraakt; boos, nijdig, lastig van
humour.
KREET, m. (kreten), schreeuw, gil, uiting van
hevige gemoedsbeweging: een kreet van vreugde,

droefheid, angst, verrassing; kreten slaken, niten.
KREEUWEN, (kreeuwde, heeft gekreeuwd), (gew.)
krijten, grijnen; kibbelen.
KREEUWER, m. (-s), KREEUWSTER, v. (-s), die
kreeuwt.

to kalfaten enz.; (zeew.) op een zijde zeilen; (fig.)
nauw afdingen (hetzelfde als het gew. krengelen),
pingelen. KRENGING, v. (-en), het krengen; helling.
KRENKEN, (krenkte, heeft gekrenkt), beschadigen :

de gezondheid benadl,torgena:
krenken; de vriendschap krenken; iemands eer en goeden naam, iem. in zin eer krenken; zijne hersenen
gekrenkt, hij lijdt aan verstandsverbijstering; — ion:.
benadeelen on daardoor hartzeer veroorzaken, grieyen, smartelijk beleedigen : 11# gevoelde zich daardoor
diep gekrenkt. KRENKING, v. ( - en), breuk, inbreuk;
beschadiging, beleediging.
KRENKER, m. (-5), KRENKSTER, v. (-s), die bonadeelt, beschadigt, beleedigt; kwaadspreker, kwaadspreekster.
KRENSELEN,

(krengelde, heeft gekrengeld), het
graan zuiveren door het heen en weer bewegen der
wan.
KRENT, v. (-en), een soort van kleine rozijnen zonder pitten; (fig.) opgedroogde vlekken condom de
kin (van de koorts). KRENTJE, o. (-s), kleine krent.
KRENTEBOOM, m. (-en), (plantk.) de alpenbes,
een der vier soorten van aalbessen, welke in Nederland in 't wild voorkomen (ribes alpinum).
KRENTENBAARD, m. (fig.) mond of kin, met opgedroogde zweren of uitslag; ...BROOD, o. (-en),
als voorwerpsn., o. als stofn.: brood, waarin krenten
zijn gebakken; ...KAKKER, m. (-s), (fig.) vreesachtig
mensch, lafaard; gierigaard, vrek; ...KOEK, m. (-en).
als voorwerpsn., v. als stofn.: kook, waarin krenten
zijn gebakken.
KRENTERIG, bn.

(-er, -st),

vreesachtig, laf; gierig,

•
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bw. wat is dat
schriel: MY is altifd zoo krenterig;
huis krenterig gebouwd. KRENTERIGHEID, v.
KREP, o. Zie KRIP.
KREPEL, bn. Zie KREUPEL.
KREPIJZER, o. (-s), gereedschap bij het roskammen
van paarden, om het haar te kreppen.
KREPPEN, (krepte, heeft gekrept), met eenen kam
het haar (der paarden enz.) krullen.
.KRET, o. Zie KRAT.
KRETEN, (kreette heeft gekreten), (gew.) sarren.
KRETS, V. (gew.) 'krauwage; schurft.
KRETSBORSTEL, m. (-s), draadborstel, borstelvormig gereedschap uit dun messingdraad, om houwen
of groeven in metalen voorwerpen schoon te maken.
KRETSE, v. (-n), kaarde.
KRETSEN, (kretste, heeft gekretst), (gew.) krassen.
KREUK, v. (-en), verkeerde, valsche vouw: er zijn

kitteling veroorzaken. KREVELING, v. (-en), jeuking, kitteling.
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kreuken in dit overhemd; ga niet op uw jas zitten,
cinders komen er kreuken in; frons, rimpel: een hoofd
vol kreuken, een geweten zonder rimpel; (fig.) vlek op

iemands naam : eene kreuk in zijne
handelwijze. KREUKJE, o. (-s).

verkeerde

KREUKEL, v. (-5), alikruik.
KREUKEL, m. (-5), kreuk.
KREUKELEN, (kreukelde, heeft gekreukeld), kreu-

ken.
KREUKELIG, bn. (-er, -st), licht kreukels krijgende :
dit is kreukelig goed (voor een japon).
KREUKEN, (kreukte, heeft en is gekreukt), kreuken

maken: kreuk uw overhemd niet; kreuken hebben of
bekomen : di t goed kreukt licht; rimpels veroorzaken ;
den moed opgeven; knakken: gekreukt Het; (fig.)
kwetsen (iemands eery. KREJJKING, v. (-en), het
kreuken, gekreuk.
KREUKER, m. (-s), KREUKSTER, v. (-s), die kreukt.
KREUNEN, (kreunde, heeft gekreund), een slepend,
zacht, droevig geluid maken, steunen, zuchten,
zacht kermen: h# kreunde van pin; — rich aan
iets niet kreunen, zich iets niet aantrekken; kreun
u dus niet.
KREUPEL, bn. bw. (-er, -st), gebrekkig loopende,
mank: aan beide voeten kreupel zijn; het paard loopt
kreupel; kreupel gaan; (sprw.) kreupel wit altijd voordansen, die het minst weten of kunnen, hebben de
meeste praats; den kreupelen waard slaan, alles
onderst boven keeren, alles kort en klein slaan,
(ook) stil henengaan zonder zijne schuldeischers to
betalen, bankroet spelen; zich kreupel werken, zich
doodwerken; — (fig.) slecht, ellendig, armzalig:
kreupele zangen, verzen; kreupel schr#ven, hanepooten
maken.
KREUPELACHTIG, bn. (-er, -st), een weinig kreupel.
KREUPELBOSCH, o. (...bosschen). laagstammig geboomte.
KREUPELE, m. en v. (-n), die kreupel gaat; (fig.)
knoeier, knoeister; (sprw.) de kreupele wit alt#d voordansen, zie kreupel.
KREUPELGRAS, o. varkensgras: een der namen
van de algemeenste soort van duizendknoop.
KREUPELHEID, v. het kreupel gaan; het hinken.
KREUPELHOUT, o. laag houtgewas: ...STRAAT,
v. (...straten), nauwe, bochtige, vuile straat; (sprw.)
g# meet voor niet monk gaan: ik heb Lang genoeg
in de kreupelstraat gewoond; ...WORM, m. (-en), meikeverlarve.
KREUS, v. (kreuzen), (kuip.) inkerving; gergelkam, drilijzer.
KREUSMES, o. (-sen), (kuip.) drilijzer.
KREUTZER, m. .(-s), Duitsch muntstukje (= 2
Nederl. centen ongeveer).
KREUZENTREKKER, m. (-s), (gew.) appelboor.
KREVEL, v. gekrieuwel, wemelende beweging,
jeukte, kitteling; (gemeen., fig.) zzj heeft de krevel,
Cu kan niet stilzitten; (fig. gew.) zfjn krevel goat
flit, hij begint zijn geduld to verliezen, hij kan niet
meer blijven zitten; hij heeft de krevel (de krienwel)
in 't gat, hij kan niet
K.REV,ELEN, (krevelde, 4eft gekreveld), jeukte,

KREVELKRUID,

o., ...ZAAD, o. kruid, zaad, dat

jeukte veroorzaakt.
KREVELZIEKTE, v. (geneesk.) droge versterving r
Rusicheatr;Sn-Vsdkachtelo
held der dijen, waggelende gang.
KRIB, v. (-ben), KRIBBE, v. (-n), krebbe, voederbak der beesten : het paard aan de kribbe binder;
de kribbe van Jezus; zet zfjn gat tegen de krib,.

slaat de verzenen tegen de prikkels, is onwillig;
slaapplaats voor kinderen, die, in de gedaante van
een voederbak, gemeenlijk in de bedstede bevestigd is; sotdatenkrib; gevlochten rijswerk aan den
oever eener rivier of eenig ander stroomend water,
waarachter men steenen of aarde werpt, om den

oever of den dijk to beveiligen, het bed van de ,

riveofdnstmrbe,ntgovliggenden oever uit to schuren, enz.: eene soort van
kleine kribben, welke gelegd worden ter plaatse waar
de oevers uitschuren, noemt men bollen of triangels;
keerdam; steenenbeer. KRIBBETJE, KRIBJE, o.
(-5), kleine kribbe.
KRIB, v. (-ben), kijfzieke vrouw.
KRIBBE, v. zeker sterrenbeeld.
KRIBBEBIJTEN, (gew.) vooral gebruikelijk in de
uitdrukking : hij moet kribbebijten, veel lijden, ver-

duren, verdragen; g# moet maar kribbebiften, geduldig
alles verdragen. [Eene enkele maal hoort met het
deelwoord van den volmaakten tijd: ik heb al zoo
Zang kribbegebeten; mjn geduld gaat nit.]
KRIBBEBIJTER, m. (-s), paard, dat ten gevolge van
eene slechte spijsvertering, stuiptrekkingen heeft en
daarbij in ruif en kribbe bijt; (fig.) hij is een kribbebfiter, een gemelijk, slecht gehumeurd mensch; ...BIJTING, v. zekere paardenziekte; (fig.) het twistzoeken; ...BIJTSTER, v. (-s), (fig.) twistzieke vrouw;
_RAT, v. (-ten), kribbebijtster, kribbige vrouw of
maagd.
KRIBBELEN, (kribbelde, heeft gekribbeld), slordig
schrijven; (fig.) gedurig krakeelen. KRIBBELING,
v. (-en), het kribbelen, gekribbel.
KRIBBELSCHRIFT, o. kriebelschrift.
KRIBBEN, (kribde, heeft gekribd), tegenstribbelen;.
krakeelen.
KRIBBEN, (kribde, heeft gekribd), keerdammen
maken.
KRIBBEN, v. my. of KRIBBENWERK o. horden
(van teenen of rijs) aan de oevers der rivieren.
KRIBBIG, bn. (-er, -st), twistziek, kijfachtig. KRIBBIGHEID, v.
KRIEBELEN, (kriebelde, heeft gekriebeld). Zie KREVELEN; slecht, slordig en heel klein schrijven,
kribbelen.
KRIEBELIG, bn. (-er, -st), krieuwelig; kriebelig
schrift, kriebelschrift.
KRIEBELKRABBELEN, (van slecht schrift) kriebelen
en krabbelen.
KRIEBELMUGGETJE, o. (-s), (nat. hist.) een zeer
klein mugje, vooral in de provincie Utrecht, Gelder.
land en Overijsel wel bekend, dat zich op het gelaat
en de handen nederzet, welks steek min of sneer
pijnlijk en -welks gekriebel volstrekt onuitstaanbaar
is (sintulia).
KRIBBELSCHRIFT. o. klein en dicht ineengeschreTen schrift.
KRIEGEL, bn. Zie KREGEL.
KRIEK, m. (-en), (nat. hist.) eon Amerikaansche
papegaai, die veel op de amazone gelijkt.
KRIEK, v. (-en), kleine zwarte, zeer zoete kers;
(fig., gew.) hi)" of zij bloost als eene kriek (bloost zeer).
KRIEKJE, 0. (-s).
KRIEK, v. (-en), eene soort van krekel ; (fig.) zinuen
als eene kriek, lustig zingen. KPTEKJE. o.
KRIEKEBOOM. m. (-en). waaraan de krieken groeien.
KRIEYELAAR, m. (-si. (plantk.) wilde kriekebc.m.
KRIEKE !, (kriekt, , , heeft gekriekt , . kraken; pie' en
geluid even (als eene kriek of krekel).

KRIEKEN.
KRIEKEN, 0.; het krieken (aanbreken) van den dag.
[Eene enke]e maal ontmoette men vroeger en ook
nu nog het werkw. krieken, doch alleen in de onbep.
wijs: Ei, zie den morgen krieken; zoolang de dag zal
krieken.]

KRIEKENBLOEISEL, o., ...BLOESEM, m. (-s);
...BOOMGAARD, m. (-en), waarin kriekeboomen
staan.
KRIEKEND, bn. alleen in kriekende tiend, van ganzen, eenden en zwanen.
KRIEKEN-OVER-ZEE, v. my. (plantk.) jodenkers.
Zie dit woord.
KRIEKESTEEN, m. (-en), steen eener kriek.
KRIEL, bn. bw. (-er, -st), dartel, wulpsch, uitgelaten.
KRIEL, o. uitschot, kleingoed; kleine aardappelen;
vischkuit.
KRIEL, m. en Y. (-en), kort en dik, ineengedrongen
mensch.
KRIEL, Y. (-en), zoom, rand.
KRIEL, v. (-en), vischben, vischmand.
KRIELDIERTJE, o. (-s), een klein diertje.
KRIELEN, (krielde, heeft gekrield), wemelen, krioelen, in groote menigte zich bewegen: het krielt er
van wespen; de kaas krielt van mijten, (fig.) dit opstel
krielt van (is vol) fouten. KRIELING, v. het krielen,

krioelen, gekrioel, gewrienael.
KRIELEN, (krielde, heeft gekrield), (naaist.) zekeren
ronden zoom met kleine steken maken.
KRIELHAAN, m. (...hanen), kleine haan.
KRIELHEID, v. dartelheid, wulpschheid, uitgelatenheid.
KRIELHEN, v. (-nen), kleine hen; ...KIP, v. (-pen),
soort van kleine kip.
KRIELTJE, o. (-s), kiekentje; kruiphaan, kruiphen;
kort en dik ventje.
KRIELZOOM, m. (-en), (naaist.) ronde zoom.
KRIEMELAAR, m., KRIEMELAARSTER, v. (-s),
talmkous, talmer, talmster.
KRIEMELEN, (kriemelde, heeft gekriemeld), talmen,
dralen; krielen.
KRIEMELIG, bn. (-er, -st), besluiteloos, talmachtig;
kriemelig schrift, kriemelschrift.
KRIEMELSCHRIFT, o. klein en dicht ineengeschreyen schrift, kriebelschrift.
KRIEPE, KRIPPE, v. (-n), (gew.) kleine hen, kruiphennetje.
KRIEPEN, (kriepte, heeft gekriept), (gew.) stenen,
klagen (van pijn).
KRIEUWEL, v. Zie KREVEL.
KRIEUWELEN, (krieuwelde, heeft gekrieuweld), zie
krevelen. KRIEUWELING, v. (-en), het krieuwelen.
KRIEUWELIG, bn. (-er, -st), jeukerig, kittelig,
kriebelig. KRIEUWELIGHEID, v.
KRIEUWEN, (krieuwde, heeft gekrieuwd), kittelen,
steken, prikkelen; elkander prikkelen, boosmaken,
ruzie maken: om eene erfenis krieuwen.
KRIEUWER, m. (-s), KRIEUWSTER, v. ( s), die

krieuwt.
KRIEZEL, v. (-s), KRIEZELTJE, o. (-s), klein afgescheurd, afgetrokken, afgebeten stuk van lets; (fig.)
er is geen kriezel waar aan; gfj krijgt er geen kriezel
(niets) van.
KRIJG, m. (-en), strijd, oorlog; (fig.) den krfjg volgen,
dienst nemen bij het leger; (fig.) den krijg niet kunnen
volgen, niet kunnen mededoen.
KRIJGEL, bn. gramstorig. Zie KREGEL.
KRIJGEN, (krijgde, heeft gekrijgd), oorlog voeren.
KRIJGEN, (kreeg, heeft gekregen), met veel of weinig moeite, inspanning verkrijgen, verwerven, bekomen, grijpen, pakken, nemen, halen enz.: men
heeft den lief niet kunnen krijgen; iem. bij de ooren,
bfj het haar krijgen; zfj sullen hem bij zijn kraag krijgen; ik kan dit er niet van, aan, op, achter, tusschen,
van achter, van tusschen krijgen; hfj heeft hem gauw
te pakken gekregen; (fig.) het te pakken krygen, een
kou vatten; krfjg eens even ni4n hoed van den kapstok; het boek uit de kast krijgen, het er uit halen;
gij zult hem niet te spreken krfjgen, het zal u niet
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gelukken hem te spreken; wacht maar, ik zal je wel
krijgen, ik zal het je wel betaald zetten, het je wel
vergelden; ik kan die som gelds niet krfjgen; dal goed
is niet meer te krfygen; iem. bfj den news krfjgen, hem
foppen, bedriegen; (sprw.) hebben is hebben, maar
krfjgen is de kunst; —

maken, dat jets tot stand komt; maken, dat jets
in een zekeren toestand komt: ik kan die deur niet
dicht krfjgen; kon de machine niet aan den gang
krogen, iem. in zijne macht krijgen; ik kan die som
niet goed krijgen, niet maken, dat zij uitkomt; ik
kan het niet over min hart krijgen, kan er niet toe
besluiten; een huis onder dak icrfjgen, het dak yoltooien; zij krijgt hare dochter niet meer aan den man,
zal haar niet meer zien huwen; ht" was niet aan het
spreken te krfjgen, men kon niet bewerken, dat hij
sprak; men kan niets in hem krijgen, hem niets leeren; ik kan lien jongen niet naar school krfjgen, hij
wil voor mij maar niet naar school pan; slechts
met moeite kan ik die laarzen aan mYne voeten kr#gen; iem. onder de knie krfjgen, hem aan zijn wil

onderwerpen; —
zonder moeite verkrijgen, bekomen, ontvangen,
van jets dat door een ander wordt toegezonden of
meegedeeld : tijding, bericht, een boodschap krfjgen;
wfj kregen bevel met het werk op te hou,den, ik heb daar
juist nog de groeten van hem gekregen; ik krfjg elke
week een brief van hem; — in eigendom erlangen, als
geschenk, loon, vergoeding enz.: hebt gfj veel gesehenken gekregen ? geduld maar, ieder zal het zijne wel krijgen; zij krijgen maar een karig loon voor dat zware
werk; (sprw.) die het heeft, krfjgt het, die rijk is, wordt
nog rijker, 't water loopt altijd naar zee; onderwijs
krijgen; een naam krflgen. daarmede genoemd worden; een vagen indruk van jets krfjgen; tanden krygen; een 7, aard krijgen; — ook van ongewenschte
zaken: slagen, wonden krijgen; dat zal hi op zfjn brood
krijgen. dat zal ik hem verwijten; h# kreeg zijn vet,
men zei hem harde woorden; om de ooren kr ijg en,
geslagen worden; op zfjn baadje, zfjn broek krijgen;
hfj zal het op ztijn kop krijgen, men zal het hem wijten,
hem de schuld er van geven, (ook) hij zal het verliezen; hij kreeg de kous op den kop, het mislukte

hem; hij kreeg den zak, den korf, den bons, den schop
enz., zijne beminde gaf hem zijn afscheid; hfj kreeg
zfjnen zak vol, men zei hem harde waarheden; hij
heeft vijf jaar gekregen, is tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld; hfj kreeg het schuifje (in den biechtstool), werd weggezonden door den geestelijke, blj
wien hij zijne biecht wilde spreken; 14# kreeg het in
het hoofd, werd krankzinnig; —
in zekeren toestand komen, komen in, geraken tot,
worden: eene ziekte, de koorts, de mazelen, de pokken
krijgen, er door aangetast worden; trek, lust, beg eerte
krijgen, in zich voelen opkomen; twist, oneenigheid,
oorlog krijgen, in ;twist enz. geraken; woorden, moeite
krfjgen, in wobrdentwist, in moeilijkheden komen;
gedaan krijgen, ergens ontslagen worden (uit den
dienst), (ook) zijn werk afkrijgen; het te kwaad krijgen, het onderspit delven, het benauwd krijgen; het
koud, warm krfjgen, koud, warm worden.
KRIJGER, m. (-s), oorlo2-sman, strijder.
KRIJGERTJE, 0.; krljgertje spelen, elkander door
hard loopen trachten in to halen : zeker kinderspel,
elders tikje geheeten.
KRIJGSAANGELEGENHEID, v. (...heden), zaak, den
oorlog betreffende: ...ADEL, m. adeldom, door dapperheid in den oorlog verworven; ...ARTIKEL, o.
(-s, -en). voorschrift, waarnaar de soldaat zich in
oorlog en vrede te gedragen heeft; (fig.) de krfjgsartikelen werden ons voorgelezen, ons werd ernstig
voorgehouden, op straffe van dit en dat, hoe we
ons te gedragen hadden; ...BANIER, v. (-en), vaandel ; ...BEDRIJF, o. (...drijven), oorlogsfeit : hif heeft een
ridderorde gekregen voor belangrfjke krijgsbedr#ven;
...BEHOEFTE, v. (-n), ammunitie; ...BELEID, o.
kunst van oorlogvoeren; ...BENDE, v. (-n), leger-

korps, cohort(); ...BEVELHEBBER, m. (-5), bevel-
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hebber in den oorlog; ...BODE, m. (-n), wapenheraut;
...BOUWKUNDIGE, m. (-n), vestingbouwkundige;
...BOUWKUNST, v. (mil.) genie.
KRIJGSCOMMISSARIS, m. (-sen).
KRIJGSDAAD, v. (...daden), krijgsbedrijf, heldenfeit;
...DEUGD, v. (-en), militaire deugd; ...DIENST, m.
dienst bij het leger; ...EED, m. (-en), eed, door de
krijgslieden to zweren; ...EER, v.; met krijgseer uittrekken, eene overgegeven vesting verlaten met
vliegende vaandels en slaande trom; ...FAKKEL,
v. oorlogstoorts; (fig.) de krijgsfakkel is gebluscht,
de oorlog is geeindigd, ...GEBRUIK, o. (-en), van
°wisher bestaande gewoonte bij het oorlogvoeren;
...GELUK, o. het geluk in den krijg; ...GEREEDSCHAP, o. (-pen), oorlogstuig; ...GEROEP, o. oorlogskreet; ...GESCHIEDENIS, v. de geschiedenis van
het oorlogvoeren; ...GEVAAR, o. (...varen), gevaar
voor oorlog; gevaar in den oorlog.
KRIJGSGEVANGEN, bn. in den oorlog gevangen
genomen : de bezetting is krftsgenamen.
KRIJGSGEVANGENE, m. (-n), die bij een gevecht
enz. in 's vijands handen is gevallen: de krogsgevangenen uitwisselen.

KRIJGSGEVANGENSCHAP, v. het zijn van krijgsgevangene: in krtgsgevangenschap geraken.
KRIJGSGEWAAD, o. militaire uniform; ...GEWEER,
o. (...weren), oorlogswapen; ...GEWELD, o. kracht
der wapenen.; ...GEZEL, m. (-len), wapen-, spitsbroeder.
KRIJGSGEZIND, bn. oorlogzuchtig.
KRIJGSGOD, m. (tab.) Mars; ...GODIN, v. (fab.)
Bellona.
KRIJGSHAFTIG, bn. bw. (-er, st), —LIJK, bw. gaarne
oorlog voerende, dapper in den strijd, gehard tegen
den oorlog: een krtgshaftige natie. KRIJGSHAFTIGREID, v.
KRIJGSHANDEL, m. wapenhandel, militaire exerciti6n; ondervinding, in den oorlog opgedaan, oorlogskunst; ...HAVEN, v. (-s), oorlogshaven, haven
voor oorlogsschepen; ...HEER, o. (...heren), ...HEIR,
o. (-en), leger; ...HELD, m. (-en), dappere strijder;
...HELDIN, v. (-nen), dappere strijdster, ...HOOFD,
o. (-en), leger-opperhoofd; ...KANS, v. (-en), de wisselvalligheid van den oorlog: de weir elende, de onzekere
krijgskans; ...KAS, v. (-sen), geld ter bekostiging
van den oorlog; ...KLAROEN, v. (-en), krijgstrompet;
...KNECHT, m. (-en), soldaat; ...KOSTEN, m. my. de
onkosten, welke een oorlog veroorzaakt; ...KUNDE,
...KUNST, v. kunst van oorlogvoeren.
KRIJGSKUNDIG, bn. op de krijgskunst betrekking
hebbende; in die kunst bedreven.
KRIJGSLASTEN, m. my. oorlogslasten; ...LEGER,
o. (-s), leger te velde; ...LEUS, v. (...leuzen), het
parool in den. oorlog; ...LEVEN, o. het soldatenleYen; ...LIED, o. (-eren), lied, dat bij een aanval enz.,
wordt gezongen om den moed der soldaten op te
wekken; lied, dat het een of ander wapenfeit bezingt; ...LIEDEN, m. my. soldatenvolk, troepen;
...LIST, v. (-en), list om den vijand te verschalken;
... LOON, o. soldij; ...LOT , o. oorlogskans; ...MACHT,
v. leger met geschut enz.; ...MAKKER, m. (-s), wapenbroeder, strijdgenoot; ...MAN, m. (...lieden), soldaat, militair.
KRIJGSMANSACHTIG, bn. als een krijgsman.
KRIJGSMANSDEUGD, v. (-en), eigenschap van een
krijgsman; dapperheid; ...EER. v. eer, die den militair bewezen wordt: met krfjgsmanseer begraven worden; ...STAND, m. de militaire stand.

KRIJGSMANTEL, m. (-s), zeker militair kleedingstuk; ...MUZIEK, v. militaire muziek; m.

bekendheid als krijgsman; ...OEFENING, v. (-en),
militaire exercitie; ...ORDE, v. krijgstucht; ...ORDENING, v. (-en), militaire reglementen ; ...OVERSTE, m. (-en), veldheer.
KRIJGSPLICHT, m. (-en), dienstplicht, dienstplichtigheid; de plicht, dien men in oorlogstijd heeft te
vervullen; ...PLICHTIG, bn. dienstplichtig ;
TIGE, m. (-n), die verplicht is als militair to dienen;
, .PLICHTIGHEID, v. dienstplichtigheid.

KRIJGSRAAD, m. (...raden), rechtbank, uit militairen

samengesteld; raad, door een bevelhebber bijeengeroepen, om daarmede eeuig plan to onderzoeken on
daarna zijn besluit to nemen, of wel om een plan
to vormen: krfjgsraad beleggen; ...RECHT, o. recht
van den oorlog; krijgswet; grondbeginselen, naar
welke beschaafde volken, ook in tijd van oorlog,
zich gedragen; ...REGEERING, v. (w. g.), militaire
regeering, sabelregeering; ...ROEM, m. vermaardheid als oorlogsheld of als heldhaftig yolk; ...ROK,
m. (-ken), militair kleedingstuk; ...RUSTING, v. (-en),
uitrusting van een soldaat; oorlogstuig; ...SCHOOL,
v. (...scholen), school, waar ofacieren in de krijgskunde onderricht ontvangen; ...SCHULD, v. (-en),
(w. g.) geldschuld, door den oorlog veroorzaakt;
...STRAF, v. (-fen), straf, door een krijgsraad opgelegd; ...TOCHT, m. (-en), het oprukken van een
Leger; militaire onderneming; ...TOERUSTING, v.
(-en), toebereidselen tot den oorlog, wapening; ...TOESTEL, m. (-len), dat in den krijg gebruikt wordt;
...TOONEEL, o. (-en), plaats, waar oorlog gevoerd
of waar gevochten wordt; ...TROMPET, v. (-ten),
oorlogstrompet; de krfjgstrompet steken, doen schallen; ...TUCHT, v. tucht, waaraan de militairen
onderworpen zijn; ...TUIG, o. oorlogsgereedschap.
KRIJGSVAAN, v. (...vanen), oorlogsvaan; ...VERBOND, o. (-en), verbond (van twee of meer staten)
om gezamenlijk (tegen een of meer andere) oorlog
to voeren; ...VERRICHTING, v. (-en), verrichting
van een leger of eene vloot; heldendaad, heldenfeit; ...VOLK, o. troepen; ...VOORRAAD, m. voorraad van krijgsbehoeften; ...VUUR, o. oorlogsvuur;
...WAPEN, o. (-s, -en), (w. g.) oorlogswapen; ...WERVING, v. (-en), (w. g.), het aanwerven van troepen;
...WET, v. (-ten), (w. g.), wet voor de militairen; de
krfjgswet afkondigen, in eene stad of provincie, waar
een opstand is uitgebarsten, ook de burgers door
de krijgsraden laten vonnissen; ...WETENSCHAP,
v. (-pen), kennis van alles wat op den oorlog betrekking heeft: vereeniging ter beoefening van de
krijgswetenschap; ...WEZEN, o. alles wat tot den
militairen dienst of tot de oorlogszaken behoort of
er made in betrekking staat; ...WOORD, o. (w. g.),
wachtwoord, leus; my. (-en), woord, bij krijgslieden in gebruik.

KRIJGSZAAK, v. (...zaken), aangelegenheid, die op
den oorlog betrekking heeft; ...ZANG, m. (-en),

krijgslied.

KRIJGZUCHTIG, bn. (-er r st), gaarne oorlog voerende.
KRIJSCH, m. (-en), schreeuw, gil.
KRIJSCHEN, (krijschte of kreesch, heeft gekrijscht

of gekreschen), op scherpe, schelle wijze schreeu-

wen. gillen; balken (als de ezels) ; huilen. KRIJSCHING, v. (-en), het krijschen, gekrijsch.
KRIJT, o. zekere uit koolzure kalk bestaande delfstof: met krijt op het bord schrijven; teekenkrijt; wit,
zwart, gekleurd krifi; (sprw.) hji ward zoo wit als
krijt, doodsbleek; (fig.) by iem. in het krijt staan, hem
geld schuldig zijn; (fig.) met dubbel krijt schrifven,
(inz. van tappers, logementhouders enz.), to veel,
to hoog berekenen. KRIJTJE, o. (-s), een stukje krijt.
KRIJT, o. strijdperk; (sprw.) in het krijt treden, den
strijd aanbinden.
KRIJTAARDE, v. die veel krijt bevat.
KRIJTACHTIG, bn. (-er, -st), als krijt.

KRIJTBERG, m. (-en), berg of heuvel, die veel krijt
bevat: de krifibergen van Engeland.
KRIJTEN, (kreet, heeft gekreten), klaaglijk weenen,
zooals kinderen doen; (fig.) het waait, dat het kryt
(zeer stork); (gew.) weenen, schreien; door krijten

in zekeren toestand brengen: zone oogen rood kriften,
blind krijten; (veroud.) uitroepen, uitschreeuwen;

(ook) op schreeuwenden toon verwijten.
KRIJTEN, (krijtte, heeft gekrijt,, met krijt besmeren : de ken krijten (bij het biljarten).
KRIJTEND, bn. (-er, -st), schreeuwend, gillend: een
krijtend geluid: (fig.) eene krijtende (hoogst , chreeuwende) onrechtvaardigheid; krUtende (lastige) schul-

KRISTAL.

KRIJTEND.
den; krOtende tienden, veetiend, tienden van blatende lammeren.
KRIJTER, m., KRIJTSTER, v. (-s), schreeuwer,
schreeuwster.
KRIJTERTJE. o. (-s), huilend kind; (fig.) zakviooltje.
KRIJTGEBERGTE, o. (-n), krijtberg; (fig.) Engeland,
Albion; ...GLA S, o. een soort van wit glas ; ...GROND,
m. aarde, met krijt vermengd, ook een witpleister,
dat op het stuk geplakt wordt, hetwelk verguld
moet worden; ...ROTS, v. (-en), krijtberg; ...STEEN,
m. (-en), als voorwerpsn., v. gmv. als stofnaam;
...STRAND, o. (-en), kust met krijtheuvels;
...STREEP, v. (...strepen), streep, met krijt getrokken; ...TEEKENING, v. (-en), die met krijt is gemaakt; ...TON, v. (-nen), ton met of voor krijt.
KRIJTWAARDER, m. (-Si, bewaarder van het strijd-
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of anderen persoon, stand, sfeer: in den kring der
sijnen, in den boezem van zijn gezin; een kring van
rrienden; in de hoogere, in welonderrichte kringen; —

cirkelvormige rand, die door zijn kleur afsteekt van
het voorwerp : blauwe kringen om de oogen; kringen
om son en maan; — (scheepst.) opwinding van den
kabel om den spil. KRINGETJE, o. (-5), kleine kring.
KRINGACHTIG, bn. (w. g.) kringvormig.
KRINGELEN, zie KRINKELEN.
KRINGEN, (w. g.), in kringen vallen, in kringen
verdeeld worden.
KRINGLOOP, m. het loopen in een kring: de kringloop van het leven; de kringloop der jaargetYden.
KRINGSWIJZE, ...WIJS, bw., op de Wijze van een
kring, in een kring.
KRINGVORMIG, bn. min of meer cirkelvormig.

KRIJTWIT, o. fijn gestampt krijt.
KRIJTWIT, bn. zeer wit, zoo wit als krijt.
KRIJTZIEKTE, v. graveel der vogels.
KRIJZELEN, KRIJZELTANDEN, (krijzelde. krijzel-

KRINKEL, m. (-s), kronkel, bocht.
KRINKEL, v. (plantk.) eene soort van ziekte of ongesteldheid in de bladeren der boomen enz.: samenkrimping, oprolling der bladeren.
KRINKELEN. (krinkelde, heeft en is gekrinkeld),

tandde, heeft gekrijzeld, gekrijzeltand), knarsen,
knarsetanden.

zich kronkelig buigen, kronkelen: krinkelende rookwolkjes; krinkelend haar, krullend. KRI_NKELING,

perk.

KRIK. tw . geluid van iets dat barst, scheurt of
splijt: krik krak !
KRIK, v. (-ken), (Zuidn.) boschkool.
KRIK. v. (-ken), (nat. hist.), (gew.) wintertaling.
KRIKKEMIK, v. (-ken), werktuig tot het ophijschen
van zware balken enz.
KRIKKRAKKEN, (krikkrakte, heeft gekrikkrakt),
knappen, barsten, krakend splijten.
KRIKMAN, m. (gemeenz.) brandewijn.
KRIMP, v. eigenliik- krimping; (fig.) nood, gebrek:
daar is nog geen krimp; zij hebben Been krimp; (gew.)
ze geven geen krimp, ze houden maar vol, geven den
moed niet op.
KRIMP, bn. levend, of ten minste heel versch (van

visch) : die visch is krimp; Primp gesneden tarbot.
KRIMPDARM, m. en v. (-en). iem., die hunger lijdt;
(fig.) kouwelijk persoon.

KRIMPEEREN, (krimpeerde, is gekrimpeerd), (gew.)
crepeeren.

KRIMPELEN, (het krimpelde, is gekrimpeld), opkrullen, samentrekken.
KRIMPEN, (kromp, heeft en is gekrompen), smaller,
dunner, nauwer, korter, kleiner worden: dit laken
is niet reel gekrompen; de eene houtsoort krimpt meer
dan de andere; de maan is can het krimpen. afnemen;

(fig.) toegeven, zich schikken. zoete broodjes bakken; (zeew.) minder ruim worden (van den wind),
door het N. naar het W. gaan : de wind was Oost,
maar hif is gekrompen: bij den wind opknijpen (van
een zeilend schip); ineenkrimpen, zich krampachtig
samentrekken :
krimpt van koude; krimpende pyre,
zeer hevige pijn; — smaller, dunner, kleiner enz.
maken :
meet dit laken eerst krimpen, voor gY het
gebruikt. KRIMPIXG, v. (-en), vernauwing, verkorting enz.; snijding, kramp: krimpingen in de balk,.
KRIMPER, KRIMPERD, m. (-s), KRIMPSTER, v.
(-5), krimpkous, fern. die kouwelijk is.
KRIMPERD, v. gmv. (als stofn.) krimpvisch.
KRIMPIG, bn. (-er, •st), kleumseh. kouwelijk.
KRIMPKABELJAUW, v. gmv. (als stofn.) geheel
versche kabeljauw.

KRIM PKOUS, ...VROUW, v. (-en), kouwelijke vrouw.
KRIMPSCHELVISCH, v. gmv. (als stofn.) versche
schelvisch ; ...SCHOL, v. versche schol; ...VISCH, v.
versche visch.
KRIMPVRIJ,. bn. wat niet krimpt: krimprrije baai.
KRIMPZALM, v. gmv. (als stofn.) versche zalm.
KRING, m. (-en), ronde omtrek, een ronde in zichzelve terugkeerende lijn: keerking ; de kring, waarin
zich de aarde om de zon beweegt; in een kring um de
kachel zitten; een kring vormen; uit den kring &aim;
(sprw.) hij draait altod in een kring rond, komt altijd

weer terug bij het punt van uitgang, komt niet
vooruit; hij gaat nooit buiten den kring 4ner gewone
bezigheden; een bijeenbehoorende groep om den een

v. (-en), het krinkelen: bocht.

KRINKELVLOED, m.
(ook) maalstroom.

rivier, die bochtig loopt;

KRINSEN, (krinste, heeft gekrinst), spoelen; zuiveren. schoonmaken; krenselen.
KRIOEL, o. ook, en beter, gekrioel: gewemel door
elkander.
KRIOELEN, (het krioelde, heeft gekrioeld), door
elkander wemelen, krielen: het krioelde van men-

schen; in dit water krioelt het van wormen; (fig.) op
de lei krioelen, kras , en, strepen maken, slecht sehrijyen. KRIOELING. v. het krioelen, gekrioel.
KRIP, o. doers, eene uit ruwe (ongekookte) zijde
vervaardigde stof voor dameskleederen, rouwkapers,
lamfers enz. Het is een fijn. e'en en ijl weefsel, dat
zijne kroesheid verkrijgt door eene eigenaardige beworking, namelijk door het, met warm water bevochtigd, op eene schuinsche plank, met de haarzijde van een stuk kalfs- of zeehondevel, tegen den
loop van het haar in, to wrijven, welke handelwijze
men krippen noemt.
KRIP, v. (-pen), KRIPPE, v. (-n), (gew., veroud.)
lapjes, runderlapjes, kalfslapjes enz.; varkenskrip;

kalfskrip.
KRIPFLOERS, o. zeker soort van floors; ...MACHINE, v. (-s), machine om to krippen.
KRIPPE, v. (-n), (gew.) krielhen.
KRIPPELTJE, o. (-5), kruimeltje.
KRIPPEN, (kripte, heeft gekript). Zie KRIP.
KRIPPEN, bn. van krip: een krippen sluier.
KRIS. BY kris en (bij) kras, bijw. uitdr. Zie KRAS
(3de art.).
KRIS, v. (-sen), het gewone wapen der Javanen,
een soort van dolk met een plat, golvend, aan beide
zijden scherp lemmer van drie a vier palm lengte.
KRISKRASSEN, (krikkrakte, heeft gekriskrast), een
knarsend geluid geven.
KRISPELEN, (krispelde, heeft gekrispeld), de nerf
(aan 't leder) geven.
KRISSEN. (kriste, heeft gekrist), knetteren, springen; — (Ned. Ind.) met de kris afmaken: de ter dood

veroordeelde misdudigers werden rroeger in de Vorstenlanden op Java gekrist.
KRISSEN, v my. (plantk.) een der volksnamen van
de kruis- of klapbes.
KRISTAL, o. (-len), een vast, anorganisch lichaam,
door regelmatige zijvlakken begrensd en van bepaalde scheikundige samenstelling: een-, tweeassige

kristallen; kristallen ran kalkspaath, ijs, suiker enz.;
zich tot kristallen vormen, in kristallen schieten, zich
kristalliseeren; — zeker doorschijnende of half
doorschijnende steen, waterhelder gekristalliseerd
kwarts: zoo helder, zoo klaar als kristal ; (fig.) het kristal
(het heldere, doorschijnende) der wateren; — kristalglas, zie aldaar.
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KRISTALACHTIG.

KRISTALACHTIG, bn. (-er, -st), als kristal, op kristal
gelijkende.
KRISTALAS, v. (-sen), (nat.), lijn, die door het middelpunt van het kristal is getrokken; ...BESCHRIJVING, v. kristallographie; ...FABRIEK, v. (-en),
plaats, waar het kristal verwerkt wordt; ...GLAS,
o. lood- of flintglas„door een menging met lood veel
helderder en gemakkelijker to smelten dan tafelglas,
waarvan men geslepen glaswerk, glazen voor verrekijkers enz. vervaardigt; ...GROEP, v. (-en), vereeniging van gelijke kristallen; ...GROT, v. (-ten), ...HOL,
o. (-en), ...KELDER, m. (-s), grot in het graniet der
Alpen.
KRISTALHELDER, bn. zoo holder ale kristal: kris-

talhelder water.
KRISTALKLUIT, v. (-en), vereeniging van ongelijke
kristallen; ...KUNDE, v. de kennis der kristallen
en van hunne vorming; ...LENS, v. (...lenzen), het
voornaamste lichtbrekende middel in het gezichtsorgaan.
KRISTALLEN, bn. van kristal: kristallen glazen.
KRISTALLIG, bn. kristalachtig, doorschijnend.
KRISTALLIJN, o. kristal; (fig.) wat naar kristal
gelijkt: het kristallfjn der heilige Jordaan; (ontl.) het
kristallijn der oogen.
KRISTALLIJNEN, bn. van kristal: kristallfinen struc,Nur ; (fig.) holder als kristal: de kristallijnen wateren.
KRISTALLISATIE, v. (...tien), het aanschieten in
kristallen (wanneer eene stof uit den vloeibaren
toestand in den vasten overgaat).
KRISTALLISEERBA AR, bn. gekristalliseerd kunnende worden. KRISTALLISEERBAARHEID.
KRISTALLISEEREN, (het kristalliseerde, heeft gekristalliseerd), tot kristal schieten. KRISTALLISEERING, v. het kristalliseeren.
KRISTALLOGENIE, v. leer van het ontstaan of de
vorming der kristallen; ...LOGRAPHIE, v. beschrijving, leer van de vormen der kristallen; ...SCHIETING, v. het kristalworden; ...SLIJPER, m. (-s), die
kristallen slijpt; ...SNIJDER, m. (-s), die in kristal
graveert; ...STELSEL, o. (-s), hoofdafdeelingen, waartoe men de grondvormen der kristallen gebracht
heeft: men onderscheidt tegenwoordig zes kristalstelsels; ...VORM, m. (-en), de gedaante van een kristal;
...VORMING, v. (-en), kristalschieting; ...WATER,
o. (scheik.) het water, dat in kristallen als indifferent lichaam voorhanden is; ...WIEREN, o. eene
soort van plantjes; ...ZWEERTJE, o. (-5), (gen.)
een zweertje aan de voorhuid of aan den anus.
KRITIEK, bn. (-er, -st), netelig, moeilijk, gewaagd,
hachelijk : kritieke ontstandigheden; een kritiek oogen-

blik; het staat er kritiek
!CHITS, m. (-en), kreits, kring.
KRITS, m. top ; (fig.) kracht, fleur, glans, gloor,
luister: de weelde is in Karen kids, is het hoogst
gestegen.
KROCHT, v. (-en), uitstekende. steenachtige hoogte ;
bedekte onderaardsche gang, hol, spelonk; onderaardsche kerk, cr gpte.
KRODDE, v. (plantk.) eene der twee inlandsche
soorten van het plantengeslacht mosterd, tot de
familie der kruisbloemigen behoorende, ook wel
herik, kiek enz. geheeten: duizendknoop zie aldaar.
KROEG, v. (-en), gemeene herberg, wijnhuis, tapperij; (schertsend, gemeenz.) soci6teit, koffiehuis
enz.: Porn, amice ! 't is tad roor de kroeg (slot.) deel
van een slot; (oudt.) geldgeschenk van den reeder
of schipper bij de voltooiing van een schip.
KROEGEN, (kroegde, heeft gekroegd), de kroegen
bezoeken, druk in de tapperijen loopen; (mets.,
timm.) geld verteren in eene kroeg (als een huis
onder dak is).
KROEGER. m. (-s), kroeghouder; kroeglooper.
KROEGHOUDER. m. (-5), ...HOUDSTER, v. (-s),
die eene kroeg houdt; ...JOOL, v. (...jolen), (stud.)
een (luidruchtig) feest in de soci6teit; ...LOOPER,
m. (-s). die druk de kroegen bezoekt ; ...VLIEG, m.
(-en). (fig.) drunk aard.

KROM.
KROEP, v. vliezige keelontsteking: eene ziekte der
luchtpijp, welke vooral kinderen aantast en hoogst
gevaarlijk is.
KROES, m. (kroezen), oude vochtmaat van twee
mongol: twee kroes melk; beker: het kind drank uit
een zilveren kroes; kruik; aarden smeltvat (voor
metalen); krater van een vuurspuwenden berg.
KROES, bn. (...zer, -t), dicht gekruld (van hoofdhaar); (sprw.) kroes haar, kroeze zinnen ; gerimpeld
(van het voorhoofd) ; (fig.) barsch, stuursch, wreed;
bw.: zijn hoofd staat kroes, hij is niet wel gemutst.
KROESHAAR, o. gekruld haar; KROESHARIG,bn.
met gekroesd haar.
KROESKARPER, m. (-s), (nat. hist.) steenkarper.
KROESKOP, m. (-pen), hoofd met gekroesd haar;
(ook) iem. die kroeshaar heeft.
KROESKRABBER, m. (-s), platte steen of ijzer tot
schoonmaking van den smeltkroes.
KROESVORMIG, bn. in den vorm eener kroes;
(plantk.) van onderen buikig verwijd, van boven
vernauwd.
KROEZEKERS, v. eene verscheidenheid der tuinof bitterkers, met gekrulde bladeren.
KROEZEL, bn. (Zuidn.) kroes.
KROEZELATUW, v. krullatuw.
KROEZELEN, (Zuidn.) kroezen.
KROEZELIG, bn. kroes.
KROEZEMUNT, v. Zie KRUIZEMUNT.
KROEZEN, (kroesde, heeft en is gekroesd), krullen,
kronkelen (van het hoofdhaar); kroes waken.
KROEZENSTAAL, o. raw staal, dat in kroezen
onder afsluiting der lucht is omgesmolten.
KROFT, v. (-en), krocht. Zie aldaar.
KROK, v. (plantk.) de smalbladige wikke; kleine
krok, de ruige wikke.
KROKEN, zie KREUKEN.
KROKKELING, v. (plantk.), (gew.) zeeweegbree, ook
zeehartshoorn en reie eheeten.
KROKODIL, m. (-len), een Bier behoorende tot een
orde der reptilian, welks huid grootere en kleinere
beenplaten vertoont, die samen een hard pantser
vormen; inz. de gewone krokodil (crocodilus vulgaris),
een geslacht for genoemde orde, waartoe o. a. de
37#1krokodil behoort.
KROKODILLENDOODER, m. (-s), ichneumon, zie dit
woord; ...TRANEN, m. mv, geveinsde tranen, zooals
naar het geloof der oude Egyptenaren de krokodil
vergiet bij het zien van een mensch, om hem zoodoende to bemachtigen.
KROKUS, m. (-son), (plantk.) eene plant, tot de
familie der irisachtigen behoorende; de voorjaarskrolcus, die algemeen als sierplant wordt aangekweekt, wordt in Nederland eene enkele maal in
't wild gevonden (crocus ternus).
KROKUSBLOEM, v. (-en), de bloem van den krokus; krokus; ...BOL, m. (-len), de bol van de krokusbloom.
KROL, o. (-len), huisje, kleine, nietige woning.
KROL, v. (-len), (bouwk.) neat, kraagsteen, vooruitste'i- ende steen under een balk.
KROLLEN, (krolde, heeft gekrold), grollen, lollen
(als krolsche katten).
KROLLIG, bn.
-st): een krollig huisje, huisje
met kleine vertre,:ken.
KROLNEUT, v. (-elm ,bouwk.) wrong, elke soort
van gekronkeld of spiraalvormig sieraad.
KROLSCH, bn. (-er, meest -), krolziek. KROLSCHHEIL). v.
KROLSTEEN. m. (-en), (bouwk.) sieraad, in de gedaante van steunsel der kornis, tegen de fries.
KROLZIEK, bn. (-er, -st), hitsig (van katten).
KROLZIEKTE. v. hitsigheid (van katten).
KROM, bn. bw. (-iner, -st), tegenstelling van recht,
afwijkende van eene rechte lijn, boclitig, kronkelend,
verdraaid, gebogen: kromme linen , vlakken; een
kromme eceg; nat bout rekt bij het vuor krom; loop tech
niet zoo Pram: icr000h, bee en; Prom ligrpn, buigen;
zich Prom, loo1e-7?. wo*kett, door veel loopen of werkea
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een krommen rug krijgen; iem. krom en lam slaan,
hem duchtig afrossen; kromme sprongenmaken,iem.
op listige wijze trachten te ontkomen, (ook) uitvluchten zoeken, (ook) verkeerde dingen doen; zone
.handen staan krom, hij is diefachtig; (sprw.) het geld.
flat stom is, maakt recht wat krom is, geld vermag
alles ; — (fig.) schuin, scheef, van den weg afwijkende,
verkeerd, ongeoorloofd, slecht: hij heeft het de laatste
,flagon maar krom gemaakt; kromme wegen inslaan,
van den rechten weg, van het pad der deugd afwijken; krom praten, gebrekkig praten, vooral van
kleine kinderen.
KROMACHTIG, bn. een weinig krom, bochtig.
KROMBEEN, m. en v. (-en), die kromme beenen
heeft. KROMBEENIG, bn. kromme beenen hebbende;
...BEENPASSER, m. (-s), passer met kromme beenen,
-o. a. bij houtdraaiers in gebruik.
KROMBEK, m. (-ken), (plantk.) eene soort van
peulen; eene soort van snijboonen.
KROMBEKKIG, bn. een krommen bek hebbende;
...BLADIG, bn. (plantk.) met omgebogen bladen;
...BOCHTIG, bn. (-er, -st), gekronkeld; ...GEV:INGERD, bn. met kromme vingers; (fig.) diefachtig.
KROMHALS, m. en v. ((...halzen), die een krommen
hals of stijven nek heeft.
KROMHALS. v. (...halzen), (scheik.) kromme, ingebogen glazen kolf, retort.
KROMHALZIG, bn. met krommen hals.
KROMHEID, v. eigenschap van iets dat krom is.
KROMHOREN, ...HOORN, m. (-s), een verouderd
halvemaansvormig houten gekromd blaasinstrument; (ook) een open achtvoetig tongwerk in een
orgel; krombekkige fluit; dier met kromme horens;
eene soort van wilde geit; ...HOUT, o. (-en), (timm.,
zeew.) knie; ...HOUWER, m. (-s), kromme sabel.
KROMLIGGEN, (lag krom, heeft kromgelegen), (fig.)
een kommerlijk leven leiden, gebrek lijden, zich
moeten bekrimpen, hetzij ten gevolge van vroegere
verkwisting, hetzij door anderen bij te staan boven
zijn vermogen: hij heeft z(jn breeder eene gronte corn
gelds geleend, en nu ueoet hi) er zelf ocor kromliggen.
KROMLIJNIG, bn. met kromme lijnen.
KROMLOOPEN, (liep krom, is kromgeloopen), (van
lijnen, ook van wegen, rivieren enz.) niet in rechte
richting loopen.
KROMME, m. en v. (-n), die krom is.
KROMME, v. (-n), (wisk.) kromme lijn.
KROMMEN, (kromde, heeft en is gekromd), krom
buigen, bochtig maken: den rug krommen; een fjzeren
staaf krommen; men moet dit hout warm maken, om
het te krommen; (fig.) het recht krommen, inbreuk
maken op het recht, onrechtvaardig handelen; —
krom worden, bochten krijgen, krom groeien (van
boomen) : de balk begint te krommen; deze boomen
krommen alle naar het oosten; — ZICH KROMMEN,
krom worden: haar rug begint zich to krommen;
(sprw.) het moet zich vroeg krommen, dat een goede
haak wil worden, men meet de kinderen van hunne
vroegste jeugd of eene goede opleiding geven; zich
omkrullen, zich ombuigen, buigen: de rivier kromt
zich om dit gebergte heen; (fig.) zich onder het juk der
dwingelandij krommen, voor de dwingelandij buigen.
KROMMING, v. (-en), het krom worden; kromte,
bocht: bij een kromming van den weg.
KROMMER, m. (-5), kromhout; (scheepst.) voorboeg
van een schip.
KROMMERPLAAT, v. (...platen), (bouwk.) dikke
eiken plank.
KROMMES, o. (-sen), schoenmakers- en zadelmakersgereedschap; (ook) snoeimes; ...NEUS, m. en v.
(...neuzen), die een krommen neus (arendsneus) heeft.
KROMP, v. (-en), (nat. hist.) een geslacht van schelpdieren, dat slechts eene soort bevat: de noordkromp.
KROMSLUITEN, (sleet krom, heeft kromgesloten),
(van een gevangene) hem aan handen en voeten
kluisters aanleggen.
KROMSNAVEL, m. (-s), (nat. hist.) eene soort van
duikeend; ...SPREKER, m. (-s), ...SPREEKSTER. v.

(-s), die bargoensch spreekt; (ook) hakkelaar, hakkelaarster, stamelaar, stamelaarster; ...STAART,
m. (-en), naam eener oude Hollandsche munt, vanhier : ...STAARTSBIER, o. eene soort van gering
of dun bier in Groningen; ...STAF, m. (...staven),
staf van een bisschop of abt; (sprw.) onder den
kromstaf (bij, afhankelijk van kloosters) is het goed
wonen; ...STELIG, ...STENGELIG, bn. (plantk.) met
omgebogen stengel ; ...STEVEN, m. (-s), breed, plomp
schip met gekromden voorsteven; (fig.) onbehouwen,
ruw mensch; ...TAAL, v. verminkte taal, bargoensch.
KROMTALEN, (kromtaalde, heeft gekromtaald),
bargoensch spreken; de taal radbraken.
KROMTE, v. (-n), kromheid, bocht (eener rivier,
van een scheepsverdek, van het neusverhemelte,
van de hersenen); (ontl.) ongelijkheid in het gebeente; bulging (van een gewelf).
KROMTONG, m. en v. (-en), die de taal radbraakt.
KROMTONGEN, (kromtongde, heeft gekromtongd),
de taal radbraken.
KROMTONGIG, bn. (-er, -st), gebrekkig sprekende.
KROMTREKKEN, (trok krom, is kromgetrokken),
krommen (door hitte enz.) : hout, dat Lang aan de zon
is blootgesteld, trekt krom.
KROIIVOET, m. en v. (-en), die kromme voeten
heeft; ...WEG, m. (-en), bochtige weg; ...WELF,
...WULF, o. (...welven, wulven), eene soort van krom
gewelf; (zeew.) wulf achter aan het schip.
KRONEN, (kroonde, heeft gekroond), met een hoofdsieraad sieren, tooien; de kroon opzetten: een vorst
kronen, hem als souverein bevestigen; de gekrooncle
hoofden, de regeerende vorsten; bekronen, den eereprijs toekennen: eertijds werden de dichters met laurieren gekroond; den overwinnaar kronen; (fig.) iem.
met eenen knuppel kronen, hem stokslagen geven;
(fig.) het einde kroont het zcerk; (fig.) Mena. kronen, hem
horens opzetten. KRONING, v. (-en), het kronen, de
inhuldiging van een vorst.
KRONENGOUD, o. goud van goring gehalte.
KRONIEK, v. (-en). jaarboek, geschiedverhaal: de
kroniek van Egmond; de boeken der kronieken, twee
boeken van het 0. T.; (fig.), (gemeenz.) de kroniek
der stad, die al het nieuws van de stad weet.
KRONIEKACHTIG, bn. (-er, -st), naar de wijze eener
kroniek.
KRONIEKSCHRIJVER, m. (-5), iem. die eene kroniek
schrij ft.
KRONINGSEED, m. (-en), eed, dien de souverein bij
de aanvaarding der regeering aflegt; ...FEEST, o.
(-en), feest, dat ter gelegenheid van de kroning gevierd wordt; ...PLECHTIGHEID, v. (...heden), de
ceremonien, die bij de kroning plaats hebben.
KRONKEL, m. (-s), valsche plooi, valsche kreuk of
vouw, krinkel; kromming, bocht (eener slang). KRONKELACHTIG, bn. (-er, -st), kronkelend, kronkelig.
KRONKELDARM, m. (-en), (ontl.) een gedeelte der
dunne darmen, corns ook ingewandsdarm genoemd.
KRONKELDARMSCHEEL, o. (-en), (ontl.) gedeelte
van 't buikvlies, dat den kronkeldarm als door bladen bevestigt en omgeeft.
KRONKELEN, (kronkelde, heeft on is gekronkeld),
valsch vouwen, verkeerd plooien, kreuken; kronkels
maken: deze weg kronkelt erg; ZICH KRONKELEN,
in kronkels loopen: een beekje kronkelt zich tusschen
de heuvels door; kronkelig worden. KRONKELING,
v. (-en), het kronkelen; omslingering; kronkel.
KRONKELEND, bn. (ontl.) ongelijk (van gebeente).
KRONKELIG, bn. (-er, -st), vol kronkels: een icronkelige weg.
KRONKELPAD, o. (-en), ...WEG, m. (-en), bochtige
wag; (fig.) dwaalweg.
KROON, v. (kronen) krans als hoofdsieraad, een
zinnebeeld van eer, room, deugd, reinheid enz.:
burgerkroon, eikenkroon; eene kroon verdienen, zich
zeer uitstekend gedragen hebben; iem. eene kroon
opzetten, den lof van iem. verkondigen, (ook) iem.
eer bewijzen; 'tern. de kroon van het hoofd nemen,

KROON.

KROP.

hem schandvlekken; de kroon is ons van 't hoofd

en bovenste deelen van het pedestal en het °moment van iedere bouworde; aan de gevels van huizen de lijsten, welke de goten dragon; ...NAAD, m.
(...naden), (ontl.) naad voor aan de hersenpan ; ...PA-

888

gevallen, wij zijn onze eer kwijt; iem. naar de kroon
steken, met hem wedijveren; de kroon spannen, boven

anderen uitmunten, de eerste zijn in eer en aanzien,
alle anderen achter zich laten; dat spant de kroon,
dat overtreft alles; aan een werk de kroon opzetten,
het voltooien;.dat zet er de kroon aan op, dat meet
de maat vol, dat ontbrak er nog aan; (fig.) de kroon
(luister, voortreffelijkheid) der rechtvaardigen; —
vorstenkroon, vorstelijk hoofdsieraad, diadeem:
konings-, keizerskroon; de pauselfike, de driedubbele
kroon, zie tiara; de kroon op het hoofd zetten, eenen
vorst tot souverein verheffen; de doornenkroon, die

de Joden Christus opzetten; — (fig.) vorst, koning:
de ministers zijn verantwoordelfjk aan de kroon; de
rechten der kroon; de goederen van de kroon, van den
souverein; vgl. kroondomein; — koningschap, vorstelijke waardigheid: dit is eene aanranding der kroon;
de kroon neerleggen, afstand doen van de kroon, af-

stand doen van de regeering; —
(eert.) allerlei gouden en zilveren munten, waarop
eene kroon was afgebeeld; nog heden in enkele
landen (b. v. Denemarken) in gebruik ; — stralenkrans, stralenkring, op een gedenkpenning; — de
kring van haar, welke een kaalgeschoren plek omgeeft; — eene lamp met veel armen: gas-, lichtkroon;

in het midden van de zaal hing een vergulde kroon
met twaalf brandende kaarsen; —

(molenm.) een wiel

boven in een windmolen, dat in vorm op een kroon
gelijkt, vgl. kroonrad; — de uitgebreide takken van
een boom; bloemkroon, zie aldaar; — (wev.) zeker
werktuig om garen op to winden; — (dierk.) de
horens van een hert of eenen reebok; — (plantk.)
akkerboterbloem of akkerhanevoet; (sterr.) Noorder- en Zuiclerkroon, twee sterrenbeelden; — (veearts.)
het gedeelte van een poot om den hoef; —
bovenste, uitstekende rand van iets : de kroon van
een lifst; de kroon der tanden en kiezen; — het boven
de invatting uitstekende gedeelte van een edelsteen; — (vest.) bovenste gedeelte eener borstwering; — (waterbouwk.) de metalen punt, waarop een
sluisdeur draait, ook to/ on mots geheeten.
KROONADER, v. (-s, -en), (ontl.) kransader; ...BALK,
m. (-en), sluitbalk; (scheepsb.) bovenste balk tusschen
de hekstukken; ...BAND, m. (-en), (ontl.) witte
vezelige verbinding der beenderen, of bevestiging
der gewrichten.
KROONBLOEMIG, bn. bloemkroonvormig.
KROONBOOG, m. (...bogen), (bouwk.) sierlijk snijwerk aan gewelfde bogen ; ...DAALDER, m. (-5),
zilveren muntstuk in Beieren, Wurtemberg, Baden,
Frankfort enz. = 2 fl. 42 kr. of ongeveer f 2.70;
...DOMEIN, o. (-en), eigen domain van den vorst.
KROONDUIF, v. (...duiven), (nat. hist.) naam van
twee tot de duiven behoorende vogels, welke op
Nieuw-Guinea en eenige der Molukken leven; ...DUIKER, m. (-s), ...EEND, v. (-en), zeker soort van eend
(fuligula rufina).

KROONERWT, v. (-en), (plantk.) eene soort van
erwten, wier vruchten als in een kroon of scherm
boven aan den stengel bijeenstaan; ...GLAS, o. kalkglas of Boheemsch glas, bestaande uit kiezelzure
potasch of soda on kiezelzure kalk, en waarvan
men flesschen, glazen, ruiten enz. vervaardigt;
...GOED, o. (-eren), goad, dat aan de kroon, aan
den vorst toebehoort; ...HAAR, o. (veearts.) haar
om den poot boven den hoof; ...INKOMSTEN, v.
Inv. de inkomsten van de kroon, van den vorst;
...KAFJES, o. my. kafjes, die de afzonderlijke bloemen omgeven.
KROONKANDELAAR, m. (-s), luchter, kerkkroon;
...KEVER, m. (-s), (nat. hist.) zeker schildvleugelig
insect; ...KRAAN, m. (...kranen), zekere vogel;
...KRUID, o. een plantengeslacht, tot de familie
der vlinderbloemigen behoorende. waarvan slechts
eene soort, die zeer zeldzaam is, in Nederland gevonden wordt: bent kroonkruid. eene schoone plant
(coronilla varia); ...LIJST, v. (-en), (bouwk.) de derde

PIER, o. gekleurd papier om to kronen; ...POLIEP,
v. (-en), eene soort van poliep (stephanoceros); ...POKKEN, v. my. zeker rankpootig schaaldier op de huict
van walvisschen (coronula); ...PRINS, m. (-en), vermoedelijke troonopvolger, ...PRINSES, v. (-son), vermoedelijke troonopvolgster; (ook) gemalin van den

kroonprins.
KROONRAD, o. (-eren), (fabr.) hoofdrad in machines; (horl.) kamrad met horizontale tanden; ...RANONKEL, v. (-5), (plantk.) kransbloem (qrielum tenuifolium); ...RAS, o. fijne saai: eene soort van stof;
...REIGER, m. (-s), (nat. hist.) een vogel, die tot het
geslacht der kraanvogels behoort; ...SCHUBBEN,
v. my. schubvormig aanhangsel aan de binnenzijde
der bloemkroon van sommige planten; ...SLAGADEN, v. (-5, -en), (ontl.) kransslagader.
KROONSWIJZE, ...WIJS, bw. op de wipe van een
kroon.
KROONTJE, o. (-s), kleine kroon; (ontl.) wit van
het oog; het doorgaans uit vijf zwartachtige verdroogde blaadjes bestaande deel aan den top der
appelen on peren, eigenlijk het overblijvende, met
de vrucht niet vergroeide bovenste gedeelte van
den kelk (perianthium).
KROONTJESKRUID, o. (plantk.) een tot de wolfsmelkachtigen behoorende plant (euphorbia peplus);
wilde peterselie; „JEER, v. (plantk.) (gew.) rechtstandige klaverzuring.
KROONUI, v. (-en), —E, v. (-n), (plantk.) eene verscheidenheid van onze gewone ui, die in plaats van
bloemen bolletjes draagt; ...VOGEL, m. (-s), kroonreiger (grus paronina).
KROONVORMIG, bn. als eene kroon.
KROONWERK, o. (-en), (bouwk.) lofwerk in den
vorm eener kroon; bovenste gedeelte van een gebouw, dakwerk; (vest.) een werk, bestaande uit
twee gebastionneerde fronton, met twee yleugels,
...WESP, v. (-en), (nat. hist.) zekere wasp.
• KROOS, v. (krozen), (kuip.) gergel.
KROOS, o. (plantk.) eendenkroos, zie aldaar.
KROOS, o. (ontl.) kronkelige ingewanden ; omloop
van een kalf; afval van eendvogols en ganzen.
KROOS, o. (kroozen), (Zuidn.), (oudt. croys) wasdom; rente.
KROOSBLOK, o. (-ken), (kuip.) een houten blok van
bijzonderen vorm, met een getand ijzer, waarmede
men de krozing in de duigen haalt; ...IJZER, o. (-s),
gergelijzer.
KROOSJE, o. (-s), kleine pruim.
KROOSPLANTEN, v. my. zekere plantenfamilie.
KROOST, o. (veroud.) bijzondere kenmerken of
gelaatstrekken van eenen mensch; kinderen, afstammelingen, nakomelingen: het kroost van Abraham,
de Joden; een talruk kroost; (fig.) adderenkroost. adderengebroed, slecht yolk van geslacht tot geslacht.
KROOSTKUNDE. v. (veroud.) gelaatkunde.
KROOT, v. (kroten), roode biet, een varieteit van
den beetwortel; (sprw.) hU ziet zoo rood als eene
kroot, hoogrood. KRUOTJE, o. (-s).
KROOZEN, (kroosde, heeft gekroosd), het kroos
uit de slooten halen.
KROP, m. (-pen), verwijding van den slokdarm,
voormaag van graanetende vogels; (fig.) hij heeft
*nen krop gevuld, gulzig gegeten; dit steekt rnijin
den krop, ik ben er gebelgd over; — verhard gezwel
onder de kin, vgl. kropgezwel; (fig.) de krop vooruitsteken, een hooge Borst opzetten; met een vollen krop
schreien, jammerlijk weenen; — (veroud.) hals, boezem; vrouwenboezem; vgl. kroplap; — mond van
sommige inwendige lichaamsdeelen : den krop van
de maaj, de blaas, de baarmoeder, (gew.) mond van
een zak: den /crop toebinden; de zak was tot aan den
krop col: — (scheepsb.) onderstuk van den voorsteven. IcEoPiE. 0. (-s).

KROP.
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KROP, v. (-pen), eene volwassene kropslaplant,
Wier bladeren, vaOrdat zij doorschiet, zich min of
meer bolvormig opeenpakken. KROPJE, o. (-8).
KROP, o. ongezift of ongebuild meel.
KROPAAR, v. (plantk.) zekere grassoort, welke tot
de groep der zwenkgrassen behoort (dactylis glomerata).
KROPAAS, o. deeg, tot het mesten van vogels.
KROPACHTIG, bn. (-er, -st), op een krop gelijkend:

KRUCHERD, m. (-5), klager; sukkelaar, zieke, lijder;
(fig.) ingebeelde zieke.
KRUIAS, v. (-sen), aan een molen, de as, waarom
het kruirad draait; de as, waarmede een windmolen
verkruid wordt.
KRUID, o. (-en), een gewas, dat een meer sappigen
dan houtachtigen stengel heeft; inz. zulk een gewas, dat voor den mensch in een of ander opzicht
nuttig kan zijn : de aarde brengt vanzelve vrucht voort;
eerst het kruid, daarna de aar, daarna het voile koren
in de oar (Statenb.); kruidtuin; onkruid; de kruiden
des velds; — eene plant met de een of andere geneeskracht, geneeskrachtige plant : kruiden verza?mien, drogen, koken, laten trekken; de arme kunst
zocht weer naar 't kruid, dat nergens vast op aard
(tegen de tering) ; (sprw.) tegen den dood is geen kruid
gewassen; voor hem zijn geen kruiden gewassen, hij
lijdt aan een ongeneeslijke kwaal; — welriekende of
prikkelende deelen van planten, specerij : er zon wat
veel kruiden in die hoofdkaas; welke kruiden gebruikt
gij voor dat vleesch ? KRUIDJE, o. (-s).
KRUIDACHTIG, bn. naar kruiden of planten gelijkende; specerijachtig.
KRUIDBED, o. (-den), plek grond, met kruiden beplant; ...BOEK, ...ENBOEK, o. (-en), herbarium, leerlioek der kruiden; (ook) verzameling van gedroogde
kruiden.
KRUIDEBROOD, o. (-en), als voorwerpsn., gmv. als
stofn.: brood, waarin kruid (kruidnoot en kaneel)
is gebakken : op Paschen en Pinksteren, op feest- en
hoogtijden eet men gewoonlijk krenten- en kruidebrood.
KRUIDEN, (kruidde, heeft gekruid), met specerijen
bestrooien of vermengen; een scherpen smaak aan
lets geven; sterk gekruide spijzen; (fig.) smakelijk,
onderhoudend maken: een verhaalkruiden met geestige
opmerkingen.
KRUIDENAFTREKSEL, o. vloeistof, waarin men geneeskrachtige kruiden heeft laten trekken; ...BAD,
o. (-en), een bad, waarin welriekende kruiden zijn;
...DOOS, v. (...doozen), doos met vakken, waarin
kruiden of specerijen bewaard worden; ...DRANK,

een kropachtig gezwel.

KROPADER, v. (-s, -en), (ontl.) halsader; ...BEEN,
o. (-deren), borstbeen (van vogels); (ontl.) sleutelbeen.
KROPBROOD, o. huisbakken brood; een brood, van
ongebuild meel gebakken; ...DEEG, o. zie kropaas.
KROPDUIF, v. (...duiyen), zie kropper; ...DUIKER,
na. (-s), (nat. hist.) eene soort van stormvogel in de
Stille Zee; ...DUNSEL, o. dunsel van kropsalade;
...GANS, v. (...ganzen), vetgemeste gans; eene soort
van pelikaan, de grootste zwenivogel in Klein-Azie;
...GEZWEL, o. (-len), een zwelling van de schildklier; ...HAGEDIS, v. (-sen),liexikaansche hagedis;
...HOUT, o. vergroeid hout.
KROPKOOL, v. (-en), als voorwerpsn., gmv. als
stofn.: kabuiskool.
KROPLAP, m. (-pen), halsstuk van eene wapenrusting; zeker vrouwenkleedingstuk, borstlap, een
fijne linnen of katoenen lap, die boezem en rug
bedekt en tot onderkleed dient.
KROPMENSCHEN, m. my. Zie CRETINS.
KROPPEER, v. (...peren), wrange peer.
KROPPEN, (kropte, heeft en- is gekropt), den krop
vullen, vogels voederen; (gew., veroud.) stoppen,
verstoppen, den doorgang beletten : droge aardappels
kroppen, willen niet door de keel ; dat eten, kropt;
(fig.) klaarspelen: h
zal dat niet kroppen; hij kan,
d het daar niet kroppen, uithouden; hij kon het niet
langer kroppen, uitstaan, verduren; tot eenen krop
worden (van kool, salade); — (scheepst.) een schip
zooveel in den kop of het gat leggen, dat de tegenovergestelde deelen bloot komen, voor het kalfaten.
KROPPER, m. (-s), die een kropgezwel heeft.
KROPPER, v. kropsalade.
KROPPER, KROPPERD, m. (-5), een soort van duif
met een grooten krop (columba gutturosa).
KROPPIG, bn. (-er, -st), verkroppend, de doorslikking belemmerende; wrang (van peren); (fig.) hoofdig, koppig; haatdragend : hif was er kroppig over, om.
KROPSALADE, v. Zie krop, 2e art.
KROP-UIT-DEN-ZAK, o. (gew.) kropbrood, huisbakken brood, brood gebakken van ongezift of ongebuild
meel.
KROPVOGEL, m. (-s), gemeste vogel; roerdomp;
kropgans; ...WANG, v. (-en), (zeew.) boegband;
...ZIEKTE, v. zekere ziekte der valken; ...ZWEER,
v. (...zweren), kropgezwel.
KROSTEL, m. (-5), (Zuidn.) windbol, licht pasteigebak voor kinderen.
KROT, o. (-ten), armoedig huisje, ellendige woning:
krotten bewonen; het is hoog noodig, dat men in deze
steeg eens wet krotten opruimt; bordeel, hoerenhuis.
KROTJE, o. (-s).
KROT, v. nat silk; modder, die op de kleeren is
gespat ('t Fransche erotic); nadeel, verlies; (fig.) krot
verkoopen, slecht zijne zaken kunnen doen, niet rijk
zijn; krot en compagnie; (fig., gew.) hij zit vol krot,
schuld.
KROTENNEUS, m. (-en), (fig.) een roode neus; ...SAP,
...SOP, o.; ...SUIKER, v. bietensuiker.
KROTHUIS, o. (...huizen), bordeel.
KROTSNEEUW, v. eene stof, die den overgang
vormt tusschen sneeuw en Nagel.
KROTTEN, (krotte, heeft gekrot), slechte huizen
bezoeken.
KROTTER, m., KROTSTER, v. (-s), die slechte
huizen bezoekt; ook die slecht betaalt.
KROZEN, (kroosde, heeft gekroosd), gerge]en.
KRUCHEN, (kruchte, heeft gekrucht), zuchten,
ateunen, klagen.
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m. afkooksel van kruiden.

KRUIDENIER, m. (-s), verkooper van specerijen en
keukenbenoodigdheden enz. KRUIDENIERSTER,
v. (-s).
KRUIDENIERSBEDIENDE, m. (-n), ...KNECHT, m. (-5),
bediende, knecht in een kruidenierswinkel;
TIEK, v. kleingeestige politiek; ...YAK, o. het beroep van kruidenier; specerijhandel: iem. in het kruideniersvak opleiden; ...WAREN, v. my. specerijen,
koloniale waren, gedroogde vruchten, zout, zeep,
kaarsen enz.; ...WINKEL, m. (-s), waar kruidenierswaren worden verkocht; ...ZAAK, v. (...zaken), de
verkoop van kruidenierswaren.
KRUIDENLEZER, ...ZOEKER, m. (-s), die kruiden,
inz. geneeskruiden, opzoekt.
KRUIDENSUIKER, v. (gen.) conserf; ...THEE, v. onderscheidene kruiden, die men evenals thee heeft
laten trekken.
KRUIDERAZIJN, KRUIDENAZIJN, m. azijn, die
met welriekende stoffen is gekruid.

KRUIDERBIER, 0. (oudt.) bier, met specerijen bereid.
KRUIOEREN, (kruiderde, heeft gekruiderd), (veearts.)
een stuk nieswortel op de borst van een paard
leggen (em het van eenig ongemak to genezen).
KRUIDERIJ, v. (-en), kruidenierswaren.
KRUIDERKAAS, KRUIDKAAS, v. als stofn., (...kazen) als voorwerpsn.: kaas, waarin komijn, kruidnagelen enz. zijn gedaan, om een lekkeren smaak
er aan to geven; groene, Zwitsersche kaas.
KRUIDERWIJN, m. wijn, met geneeskruiden vermengd.

KRUIDHOF, m. (...hoven), (veroud.) kruidtuin.
KRUIDIG, bn. (-er, -st), specerijachtig; (fig.) keurig,
net : eene kruidige meid. waarvoor men oudtijds zeide:
eene meid als can kruid (als specerij). KRUIDIGHEID, v.
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890 KRUIDJE-ROER-MIJ-NIET.
o. een uit de Antillen
afkomstig plantje met tweewerf gevinde bladeren,
die bij de minste aanraking te zamen sluiten (mimosa pudica); — (verkeerdelijk) het in Nederland in
het wild groeiende springzaad (impatiens noli
t angere); — (fig.) netelig, onverdraagzaam mensch.
KRUIDKENNER, KRUIDENKENNER, m.(-s),kruidkundige.
KRUIDKOEK, KRITIDERKOEK, m. (-en), als voorwerpsn., v. als stofn.: koek, waarin specerijen zijn
gebakken.
KRUIDKUNDE, v. kennis en leer der planten enz.;
botanie; ...KUNDIGE, m. (-n), plantenkenner, plantkundige, botanicus.
KRUIDKUSSENTJE, o. (-s), (geneesk.) een kruidenzakje op de maag; ...LEZER, m. (-s), (oudt.) beambte
bij de Nederlandsche Handelmaatschappij, die de
kruiderijen sorteerde; botanist, kruidenzoeker;
...MENGER, m. (-s), apotheker; ...MENGERIJ,
...MENGKUNDE, v. artsenijmengkunde.
KRUIDNAGEL, m. (-s, -en), gedroogde bloemknop
van den kruidnagelboom, zekere specerij ; ...NAGELBOOM, m. (-en), (plantk.) een fraaie, altijd groene
boom, die eene hoogte van ongeveer dertig voet
bereikt en op de Molukken, bepaaldelijk op het kleine
eiland Makian, thuis behoort (caryophullus aromaticus); ...NAGELHOUT, o. hout van den kruidnagelboom; de gedroogde bloemstelen van den kruidnagelboom•, ...NAGELOLIE, v. nit kruidnagels bereid;
...NAGELSTELEN, m. my. de bloemstelen van den
kruidnagelboom.
KRUIDNOOT, v. (...noten), als voorwerpsn., gmv.
als stofnaam; muskaatnoot, zekere specerij.
KRUIDOORN, KRUIDOREN, m. (-s), (plantk.), (gew.)
kruisdoorn. Zie aldaar.
KRUIDPEER, v. (...peren), eene soort van zomerpeer.
KRUIDPLUKKER, m. (-s), kruidlezer; kruidkenner;
...TUIN, m. (-en), tuin, waarin zeer vele boomers,
planten en gewassen van de onderscheidene werelddeelen voorhanden zijn , hortus botanicus, gewoonlijk
de hortus geheeten; m. (-en), (w. g.) rups;
...ZAKJE, KRUIDENZAKJE, o. (-s), in linnen genaaide geneeskruiden als uitwendig middel.
KRUIDJE-ROER-MIJ-NIET,

KRUIEN, (kruide, krooi, heeft, gekruid, gekrooien),
op een kruiwagen vervoeren, met een kruiwagen
rijden: nand, steenen kruien; (fig.) iem. in een ambt
zal mijnen
kruien, hem voorthelpen; (sprw.)
koffer niet kruien, ik zal hem mijne zaken niet toevertrouwen; — losraken en in beweging komen, van
het ijs in rivieren: de Maas begint te kruien; — een
melon kruien, de kap (met de wieken) van stand
doen veranderen en naar den wind zetten. KRUIING,
v. (-en), het kruien van het Us; drijvende ijsschotsen.
KRUIER, m. (-s), die eenen kruiwagen doet voortgaan; die met kruien den kost wint; boodschaplooper. die zich daarbij, als 't noodig is, ook van
eon kruiwagen bedient.
KRUIERSGILD. o. (-en); ...LOON, o. dat men aan
een kruier geeft ; ...TAAL, v. gemeene taal; ...WERK,
o. het work van den kruier; zwaar work.
KRUIHASPEL, m. (-s), molenwindas.

KRUIK, v. (-en), eene soort van aarden flesch : eene
kruik bier; het bier in kruiken tappers, (sprw.) de kruik
gaat zoo tang to water, totdat zij barst (breekt), de
boosdoener wordt eindelijk gestraft, de onvoorzichtige, de onbedachtzame, de ongehoorzame, die niet
naar goeden raad wil luisteren, ondervindt daarvan
vroeg of laat de hem voorspelde schadelijke gevolgen, (ook) het zal weldra een einde hebben; (fig.)
ergens de kruiken bestellen. het beheer der zaken
hebben; (ook, veroud.) de kruikenbeschikken, de zaak
of zaken gereedmaken, in orde brengen, redderen,
beheeren; — aschkruik, urn, lijkbus; (dicht.) vat,
waaruit de stroomgod zijne wateren stort; het
nauwe achtereinde van een aalfuik, kubbe. KRUIKJE, o. (-s), kleine kruik.

KRUIKAR, v. (-ren). kruiwagen.
KRUIKEN, (kruikte, heertekruikt), in kruipen doen.

KRUIKETTING, m. (-s), de ijzeren ketting, die dient

om den molen to kruien.
KRUIL, v. ; om de kruil, oni to lachen, voor de grap.
KRUILEN, (kruilde, heeft gekruild), een geluid
maken als de duiven, kirren.
KRUILING, m. (-s, -en), eene soort van kleinen appel.
- KRUILOON, o. loon voor het kruien.
KRUIM, v. (-en), het binnenste van het brood: de
kruim van het brood; (fig.) zelfstandigheid, geest (van
iets); verstand:. daar steekt kruim in. KRUTMPJE,
o. ( - s).
KRUIMACHTIG, bn. (-er, -st), als kruim,veelkruim

hebbende.

KRUIMEL, v. (-8, -en), klein stukje kruim, in stukken gewreven kruim: kruimels van brood, beschuit,
aardappels, koek enz.; (fig.) een weinigje: geen lendmel, niets• (sprw.) de broodkruimels steken hem, hij
to dartel. KRUIMELTJE, o. (-5): kruimeltjes is
ook brood, men mag het kleine niet verachten.
KRUIMELAAR, m. (-s), KRUIMELAARSTER, v. (-a),
die kruimelt; (fig.) gierigaard.
KRUIMELARIJ, v. (-en), het gierig zijn, karigheld.
KRUIMELEN, (kruimelde, heeft en is gekriiimeld),
aan kruimels wrijven; met kruim uitvallen; (fig.)
gierig zijn. KRUIMELING, v. (-en), het kruimelen;
my. (zeew.) kruimels van scheepsbeschuit; ook van
koekjes enz.
KRUIMELIG, bn. (-er, -st), licht kruimende; veal
kruim hebbende, inz. van aardappels, waarvoor
men elders melig zegt; (fig.) gierig, karig.
KRUIMELSUIKER, v. druivensuiker, zetmeelsuiker:
eene soort van suiker in zoete vruchten, honig enz.
KRUIMEN, (kruimde, is gekruimd), met kruim uit.
vallen.
KRUIMIG, bn. (-er, -st), kruimachtig.
KRUIMZIJDE, v. (-n), weeke zijde; die zijdo, langs
welke een brood in den oven tegen een ander heeft
gelegen, ook wel in sommige streken buren geheeten.
KRUIN, v. (-en), geschoren schedel van RoomschKatholieke geestelUken, bovenste deel van het
hoofd, waar voor- en achterhoofd zich scheiden:
een kale kruin; heeft een dubbele kruin, twee haarwervels op de kruin; (fig.) hoofd: het schart hem in
de kruin, hij is niet wel bij zijn verstand; hjj kan
dat niet in zone kruin kriigen, niet begrijpen; —
bovenste gedeelte van verschillende voorwerpen,
top: de kruin van een berg; de kruin van eenen diik,
(Zuidn.) de kruin van de straat; het einde der horens
van een hert, waar zij zich verdeelen; (gew.) haarspit, zie aldaar. KRUINTJE, o. (-s), kroontje; hoofdjo:
toppuntje.
KRUINPUNT, o. (-en), zenith; ...SCHERING, v
(R.-K.) de tonsuur, het scheren van het hoofd van
hem, die tot geestelijke wordt gewijd; ...STIP, v.
(-pen), (w. g.), (sterr.) toppunt, zenith.
KRUIPBREM, v. (plantk.), (gew.) behaarde brem.
KRUIP-DOOR-DEN-TUIN, o. (plantk.), (gew.) honds
draf, ook aardveil on onderhave geheeten.
KRUIPELINGS, bw. kruipende, op handen en voeten; (fig.) steelswijze, heimelijk.
KRUIPEN, (kroop, heeft on is gekropen), zich langzaam en dicht langs den grond enz. voortbewegen,
op den buik gaan (van dieren) : de rupsen kruipen
over de takken; de wormen, de slangen kruipen over
den grond; — (van menschen) op handen on voeten,
op de knieen vooruitkomen: de kinderen kruipen,
voordat ze kunnen gaan; gij n2,00gt zoo niet op je
knieen kruipen; sluipen, stilletjes gaan: de deugniet
kroop stiUetjes naar bed; hij kruipt in alle hoeken en
gaten, in nauwe, verborgene plaatsen gaan (met
minachting gezegd); in zijne schulp kruipen, eig. van
slakken, zich in de schulp terugtrekk en, (fig.) zijn
woord niet durven houden, zoete broodjes bakken,
achteruitkrabbelen; (fig.) root iem. kruipen, zich vernederen. iem. op eene vernederende wijze vleien;
iem. in 't gat kr,ipen, hem op slaafsche wijze
vleien; — (van planten) met den stengel over den

grond enz. 14,,gend en daarin wortelend groeien:
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de komkommers kruipen over den grond; de aardbezien kruipen langs de paden; het klimop kruipt langs
den grond, om de boomen, tegen den muur op; — ook

een zwarten mantel, gedragen door de ridders der
Malthezer-orde; — (bij uitbreiding) achtpuntig of
gewoon kruisvormig eereteeken: het tizeren kruis,
Pruisische ridderorde; — het metalen kruis, Neder-

van andere zaken : zioh zeer langzaam, traag, moeilijk voortbewegen: het bloed kruipt, waar het niet
gaan kan, zie blued; onedel en versmaad kruipt hij
(de Rijn) daar (bij Katwijks stranden) schandlijk
voort; de wind kruipt naar het westen, draait langzaam
westelijk. KRUIPING, v. het kruipen, gekruip.
KRUIPEND, bn. bw. (-er, -st), zich langzaam met
den buik over den grond slepend voortbewegend:
kruipende dieren, een klasse der gewervelde dieren; —
(fig.) laag: kruipende vleiers; kruipend beleefd, onder-

danig.
KRUIPER, m. (-s), kind, dat begint to loopen; (fig.)
slechte voetganger; log mensch; botterik; iem. die
slecht ter been is ; lage vleier; (nat. hist.) achtarmig,
koppootig weekdier, dat zich in de nabijheid der
kust kruipende yoortbeweegt (octopodidae).
KRUIPERIJ, v. (-en), lage, baatzuchtige
KRUIPERWT, v. (-en), eene soort van zeer kleine
erwt; ...GAT, o. (-en), gat, waar men in kruipt.
KRUIPHAANTJE, o. (-s), krielhaantje; ...HENNETJE,
o. (-s), zeer kleine hen, krielhennetje; (fig.) vrouwelijke dwerg.
KRUIPHOL, o. (-en), sluiphol; ...1N, o. (-nen), een
klein en eng huisje; ...KOORN, ...KOREN, o. (plantk.
gew.) kruipende tarwe.
KRUIPLANK, v. (-en), lange planken, waarvan een
pad gemaakt wordt over zand of klei, om daarover
gemakkelijk geladen kruiwagens to kunnen rijden.
KRUIPUIT, o. zie KRUIPIN.
KRUIPVISCH, m. (...yisschen) zekere visch aan de
Kaap de Goode Hoop; ...WILG, m. (-en), een zeer
kleine wilg (salix repens).
KRUIRAD, o. (-eren), aan een molen, een rad met
spaken aan het ondereinde van den staart, dat dient
om het kruitouw (of den kruiketting) op to winden
en zoo den molen to verkruien.
KRUIS, o. (-en), (oudt.) een recht opstaande stijl
met een dwarshout, waaraan iem. de doodstraf onderging ; inz. het kruis, waaraan Jezus is gestorven:
iem. aan het kruis slaan, nagelen; van het kruis afnemen; aan het kruis hangen; door den zoendood aan
*et kruis; St. Antoniuskruis, dat den vorm eener T
heeft; St. Andries- of Bourgondisch kruis, het X-vormige; gaffelkruis, dat de gedaante eener Y heeft;
Lat#nsch kruis t; — (fig.) het
4rieksch kruis
lijden aan het kruis (van Christus), wederwaardigheld, ramp, tegenspoed, onheil : het kruis van Christus
dragen, lijden zooals hij geleden heeft; zifn eigen
kruis dragen, met moeite en wederwaardigheden to
worstelen hebben; elk huffs heeft zijn kruis, ieder
heeft wat, dat hem verdriet veroorzaakt; het is een
kruis met dien jongen, die bezorgt ons heel wat last,
heel wat verdriet; deze plaats is een kruis geweest
voor alle vertalers; huiskruis, huiselijk verdriet,
(scherts.) vrouw ; — zinnebeeld der Christelijke (later
inz. der R.-K.) kerk, van het Christendom : het kruis
op kerktorens en graven; een precliking van 't kruis
onder bloeddorstige barbaren; (dicht.) als het kruis

overwon en de maanstander dook, was hij niet de
voorste en de zegerYkste oak ?; wees, Karel ! een Hamer
die verplet en wat nog kruis belijdt van illekka's dwang
ontzet; —
het teeken des kruises, als middel om zich tegen
de listen en lagen van den duivel to vrijwaren: een
kruis slaan, bij de Katholieken o. a. voor en na het
gebed; (sprw.) wie het kruis heeft, zegent zich, wie
gelegenheid heeft om zich to bevoordeelen, maakt
er gebruik van; — afbeelding van het kruis van
Christus als vrouwenhalssieraad, een godsdienstigkerkelijk teeken: een gouden kruis aan een ketting
om den hats dragen; (eert.) als zichtbaar teeken gedragen op de kleeding, vandaar: het kruis nemen,
dienst nemen onder de kruisvaders, naar het Heilige
Land trekken; het Malthezerkruis, een wit kruis op

landsch eereteeken, vervaardigd uit het geschut, in
1831 op de Belgen veroverd en geschonken aan hen,
die den Tiendaagschen Veldtocht hebben meege-

maakt ; (ook) naam der in Nederland bestaande
vereeniging ter herinnering aan den volksgeest van
183 , on 1831; — het roode kruis, teeken van eene vereeniging, die ten doel heeft de ellenden van den
oorlog zooveel mogelijk to verzachten en inz. gewonde en zieke soldaten to verplegen en to beschermen; (ook) die vereeniging zelf; —
kruisvormig teeken op munten, zijde van het
muntstuk, waarop een kruis is gestempeld : kruis of
munt, zeker kinderspel (met muntstukken), nu vaak,
wijl de munt veranderd is, kop of letter (niet zelden
verkort tot let) geheeten; kruis noch munt hebben,
goon geld hebben ; — kruisvormig teeken, dat zij,
die niet schrijven kunnen, plaatsen als onderteekening; — (muz.) teeken voor eene noot, aanduidende,
dat die noot een halven toon moot worden verhoogd (tp ; dubbel kruis, teeken voor eene noot, dat
eene dubbele verhooging aanduidt (X); — eon tiental (om de overeenkomst in vorm tusschen het
Rom. cijfer X en het liggende kruis): de drie kruisjes
achter den rug hebben, ouder zijn dan dertigjaar; —
verwijzingsteeken, teeken om iets to onthouden
enz.: duar sullen we eens een kruisje 14zetten; —
kruisvormige figuur: de beenen over kruis leggen,
zoo dat ze een kruis vormen; (gew.) den molen in
het kruis zetten, de roeden van een molen, als hid
stilstaat, overschuin plaatsen; — (ontl.) stuit (van
den mensch), het hoogere gedeelte op den rug van
paard, ezel enz. aan het einde van de ruggegraat;
het gedeelte van de lendenen tot aan den worth!
van den staart; — (kleerm.) kruisvormige lap in
eene broek (tusschen de twee pijpen): die broek is to
nauw in het kruis; — (bou\Nk.) kruiskozijn, van een
venster; — (wisk.) vizier van eenen graadboog; —
(pap. boekdr.) kruk, ferlet, zie dat woord; — (scheepst.)
kruis van een anker, verbreeding van de schacht
van onderen, waaraan de armen bevestigd zijn;
kruis in het touw, halve slag in den kabel; over kruis
varen, schaveelen; — (kaartsp.) kiaveren; — (story.)
zuiderkruis, zie aldaar.
KRUISAANBIDDER, m. (-s), (kerk. gesch.); ...AANBIDDING, y. vormelijke aanbidding van het kruis
in de kerken van het Oosten in de re eeuw, staurolatrie; ...AFNEMING, v. de afneming van Christus
van het kruis; (schild.) eene schilderij, die de afneming van het kruis voorstelt; ...ARM, m. (-en),
dwarshout van een kruis; arm van het kruis
(transept) eener kerk; — (molenm.).de kruiselings
over elkaar liggende armen binnen sommige molenwielen, waardoor deze in verband gehouden worden;
...BALK, m. (-en), dwarsbalk aan het kruis.
KRUISBAND, m. (-en), (tram.) zeker latwerk, dat
kruiselings over elkaar ligt; twee kruisvormig gelegde papieren strooken, waarin drukwerk per post
onder kruisband verzenden;
verzonden wordt:
(scheepst.) my. de twee langste beslagbanden over
den buik van het zeil; ...BANDTONG, v. (-en), (w. g.)
(werkt.) zigzag; ...BANTER, v. (-en), standaard met
het kruis ; ...BEELD, o. (-en), beeld van Christus aan
het kruis, crucifix; (ook) linnen, waarin beeldwerk
geweven is : gebloemd lijnwaad; ...BEELDWERKER,
m (-5), arbeider, die kruisbeelden maakt; die gebloemd linnen vervaardigt; ...BEITEL, m. (-s), zekere
beitel der slotenmakers met kruisvormige snede.
KRUISBEK, m. (-ken), (nat. hist.) een soort van
zangvogel (vink) met een gekruisten snavel (loxia);
...BEKKIG, bn. met kruisvormigen snavel.
KRUISBERG, m. berg, waarop Christus gekruisigd
word, Calvarieberg, zie aldaar; ...BETLNG, v. (-s),
(zeew.) kruishout, betingklamp.
KRUISBES, v. (-sen), ...BEZIE, v. (...zien), stekelige

KRUISBESSEBOOM.

KRUISNETSPINNER.

aalbes, klapbes, zie aldaar; ...BESSEBOOM;
ZIEBOOM, m. (-en), ...BESSESTRUIK, m. (-en), die
de kruisbessen. voortbrengt; ...BESSENKOST, m.
moos van kruisbessen gekookt.
KRUISBINDSEL, o. (-5), (zeew.); zie hartbindsel.
KRUISBLOEM, v. (-en), een plantengeslacht, waarvan drie soorten in Nederland in 't wild gevonden
worden: de gemeene, de kuifdragende en de lag e kruisbloem (polygala); ...BLOEMACHTIGEN, v. my. kruisbloemachtige planten, waarvan alleen het geslacht
kruisbloem in Nederland gevonden wordt (polyga-

dood ondergaan heeft; ...GEWELF, o.
(bouwk.) een gewelf, dat bestaat uit twee gelijke
on even hooge tonwulven, die elkanderrechthoekig
snijden; ...GEZANT, m. (-en), apostel; zendeling,
prediker van het Christelijk (inz. R-K.) geloof;
...GULDEN. m. (-s), tien gulden.
KRUISHARING, v. haring, gevangen en getond na'
den dag der kruisvinding (3 Mei); ...HASPEL, m.
(-s), kruispaal; ...HEER, m. (-en), naam der leden
van verschillende geestelijke orden, die zich deels
aan krankenverpleging, deels aan 't onderricht en
het zielenheil wijden; de meest bekende, ook in
Nederland gevestigde orde, werd gesticht door
Theodoor de Cellos in 1211 nabij Luik; ...HEUVEL,
m. (-s), naam, dien men in Katholieke landen geeft
aan elken heuvel of berg, waarop een kruis is opgericht en naar welken men in vastentijd ter bodevaart gaat.
KRUISHOEK, m. (-en), (zeew.) plaats geschikt om
er to kruisen.
KRUISHOUT, o. het (dwars)hout van een kruis;
(fig.) het Heilige Kruis; (my. -en), (scheepsb.) belegbalk der stijlen en knechten, bout tot belegging
van schoten enz., dwarshout; (timm.) werktuig voor
het afschrijven van het hout, ritshout; ...HOUW,
m. de houw, die op een vij1 over den grondhouw
wordt ingesneden.
KRUISIGEN, (kruisigde, heeft gekruisigd), aan een
kruis nagelen of slaan, (iem.) den kruisdood doen
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leen).

KRUISBLOEMIGEN, v. my. kruisbloemige planten,
waartoe ongeveer 70 soorten van inlandsche planten, in Nederland behooren: verschillende soorten
van kool, radijs, mosterd, mierik, rapers, knollen,
koolzaad enz. (cruciferen).
KRUISBLOEMPJE, o. (-5), melkbloem, melkplant.
KRUISBOEK, o. (-en), kasboek, bovenste en onderste
boek van een riem papier, boek waarop het indruksel merkbaar is van het bindtouw; ...BOELIJN, v.
(-en), (zeew.) een touw, waarmede het zeil stijf bij
den wind wordt gezet; ...BOOG, m. (...bogen), zeker
sehietwapen (der boogschutters); (bouwk.) ojief in
een gothisch gewelf; ...BOOM, m. (-en), de in den
grond staande kruispaal; (dicht.) kruishout; (plantk.)
wonderboom; ...BRAS, v. (-son), (zeew.) bras van
den bezaansmast; ...BROEDER, m. (-s, -en), kruisdrager, kruisvaarder; kruisheer; (fig.) rampgenoot;
...DAALDER, m. (-5), Albertusdaalder; ...DAGEN,
m. my. de drie dagen vOOr Hemelvaartsdag.
KRUISDISTEL, v. (-5), (plantk.) eene sehermbloemige plant, waarvan twee soorten in Nederland
voorkomen: de zee- of meerkruisdistel, eene plant
met schoone, blauwe bloemen, die vrij algemeen in
de zeeduinen gevonden wordt, ook wel eindeloos
geheeten (eryngium maritimum) en de veld- of akkerkruisdistel, ook tuimel- en wallendistel genoemd, die
meer langs zanderige wegen on dijken voorkomt
(eryngium campestre); ...DOOD, m. het sterven aan
het kruis (er op genageld); (fig.) de dood van Christus; ...DOORN, ...DOREN, m. (-s), (plantk.) klapbes,
zie aldaar; ...DORENMOES, o. kruisbessenkost;
...DRAGER, m. (-s), iem. die bij procession het
kruis draagt; (fig.) iem. die een zwaar kruis draagt,
velerlei lijden ondervindt; kruisbroeder.
KRUISELINGS, bw. als een kruis, kruisvormig: met
de beenen kruiselings (over elkander geslagen) zitten.

KRUISEN, (kruiste, heeft gekruist), een kruis maken,
kruiswijze over elkaar doen gaan : de degens kruisen,
elkander kruisen,
elkander ontmoeten, elkander kruiswijze voorbijga an; doze brieven hebben elkander gekruist, zijn van

de armen over de borst kruisen;

twee plaatsen in tegenovergestelde richting verzonden; langs de straat kruisen, been on weer loopen; (zeew.) opwerken. laveeren, bij den wind heen
en weer zeilen; heen en weer varen in eene bepaalde
streek der zee (van gewapende schepen) om den
vijand afbreuk to doen: een smaldeel kruiste in het

Kanaal; op de rooters kruisen; — planten, dieren
kruisen, een plant of dier laten bevruchten door
exemplaren van andere soort of ander ras; — aan
het kruis hechten, kruisigen: Christus werd door de
Joden gekruist; (bijb.) het vleesch kruisen, zich kastijden; kwellen, verdriet doen: haar gedrag kruist
mij; met eene booze vrouw gekruist z?jn: — ZICH
KRUISEN, het teeken des kruises maken : de Katholieken kruisen zich vddr en na het geb,'d; zich kastijden. KRUISING, v. (-en), het kruisen; (zeew.)
kruistocht; paring van verschillende rassen; (ook)
zeker touw op schepen, kruisbindsel.
KRUISER, m. (-s), een kruisend schip; kaper; de
gezagvoerder van zolk een schip.
KRUISGALG. v. (-en,. galg in de gedaante van een
kruis; ...GEBED, o. (-en), (R.-K.) een gebed, waarbij
men de beide armen uitstrekt; ...GENTIAAN, v.
(plantk.) kruiswortel gentiana cruciata);
m. en v. (-11 , , rnartelaar of martelares. die den kruis-

onderga an : bij de Romeinen werden inzonderheid
slaven en lieden uit de laagste volksklasse gekruisigd;
(fig.) der wereld gekruisigd zijn, der wereld afgestor-

ven zijn, afschuw hebben van de (bedorven) wereld.
KRUISIGING, v. (-en), de straf van het kruis; het
kruisigen.

KRUISJASSEN, (kruisjaste, heeft gekruisjast), zeker
kaartspel spelen.

KRUISJE, o. (-5), klein kruis; (sprw.) wilt gif het niet
gelooven, clan zal ik u een kruisje maken (ten bewijze
der waarheid); elk huisje heeft zijn kruisje, elk mensch
heeft zijn lijden ; (zegsw., bij het knikkerspel) 't kruisje
betoovert het marmergat (marbel-, merbelgat), zeven
duivels in e'en gat (terwijl de knikkerende knaap
dit zegt, maakt hij met zijn wijsvinger over het
kuiltje, waarin zijn makker den marmer of knikker
spelen moot, een kruis, opdat deze daarin niet slage);
(muz.) kruisje vddr eene noot, diese; hij of zij heeft at
drie kruisjes (XXX) achter den rug, is reeds dertig
jaar.

KRUISJESKRUID, o. kruiskruid.
KRUISKAP, m. kruishouw; ...KARPER, m. (-s),
(nat. hist.) steenkarper; ...KERK, v. (-en). kruisvormig gebouwde kerk; kerk, aan het Heilige Kruis
gewijd; m. (-en), (zeew.) kruisbeting;
...KLAMPLASCH, v. (...lasschen), (zeew.) lasch, die
uit twee haaklasschen in tegenovergestelde richting
bestaat; ...KOOL, v. houtskool; ...KOZIJN, o. (-en),
(bouwk.) kozijn aan een venster ; ...KRING, m. (stern
en aardr.) kring, welke den evenaar en den dierenriem in vier gelijke deelen scheidt.
KRUISKRUID, o. (plantk.) een plantengeslacht, tot
de familie der samengesteldbloemigen behoorende,
waarvan 10 soorten in Nederland gevonden worden
(senecio).
KRUISLAAN, v. (...lanen), kruisvormige laan ; ...LAT,
v. (-ten), (mand.) stok, om een work to beginnen;
...LEER, v. de leer van het kruis; de Christelijke
leer; ...LINT, o. (-en), lint van den schoen, kruiselings om het been vastgemaakt; ...MAST, m. (-en),
(scheepst.) bezaansmast; ...NET, o. (-ten), totebel,
zeker visehnet.
KRUISNETSPINNER, m. (-s), (nat. hist.) eene spinnenfarnilie, welke onrec,felmatige webben spint,
samengesteld uit eene menigte draden, welke elkander in aile richtingen kruisen en meest, in den
vorm van kruisn , tten, in hoeken van gebouwen en
scluittingen, in 1,1ten van boomen, voorts oak op
struiken en op of in de aarde warden gespannen.

KRUISOFFER.
KRUISOFFER, o. de offerande van Jezus Christus

aan het kruis; ...PAAL, m. (...palen), ...BOOM, m.
(-en), draaiboom op een voetpad; kamrad; stank van
het kruis; ...PAD, o. (-en), zie kruisweg ; ...PAN, v.
(-nen), zeker soort van dakpannen; ...PAS, m. (-sen),
dans; ...PEILING, v. (-en), (zeew.) peiling van twee
van elkander verwijderde voorwerpen.
KRUISPLAATS, v. (-en), plaats op zee, waar gekruist wordt.
KRUISPOORT, v. (-en), (scheepst.) achtergeschutspoort in de konstabelskamer.
KRUISPOST, v. (-en), uitgestrektheid der zee, waar
men gaat kruisen.
KRUISPUNT, o. (-en), punt, waar wegen enz. elkaar
kruisen: kruispunt van spoorwegen; ...RA, v. (...raas),
(zeew.) ra van den bezaansmast; o. (...ramen), (bouwk.) kruisk(izijn; ...RIEM, m. (-en), bovenriem van een ingespannen paard; ...SCHEI, v. (-en),
(timm.) raamverbindstuk; ...SCHERP, o. (veroud.),
(zeew.) kneppelkogels
KRUISSCHIP, o. (...schepen), schip, dat op zee kruist,
kruiser.
KRUISSJORRING, v. (zeew.) kruising, kruisbindsel;
...SNAVEL, m. (-s), (nat. hist.) kruisbek; zekere
vogel, die zich in de bosschen ophoudt en zich met
zaden voedt; ...SNEDE, v. (-n), (heelk.) kruisvormige
insnijding; ...SPIN, v. (-nen), (nat. hist.) eene welbekende spin, welke tot de familie der wielspinners
van de orde der spinnen behoort (epeira diadema);
...SPRONG, m. (-en). (dans.); ...STEEK, m. (...steken),
(naaist. kleerm.) waarbij de draad kruiselings komt
te liggen, flanelsteek, ...STEEN, m. (-en) als voorwerpsn., v. gmv. als stofn.: holspaath, zie aldaar;
..STENG, v. (-en), (scheepst.) steng van den bezaansmast; ...STRAAT, v. (...straten), straat, die op vier
hoeken uitloopt; ...STRAF, v. doodstraf aan het
kruis; ...STREEP, v. (...strepen), (gray.) die bij kopergravures kruisgewijze over de eerste streep loopt;
...STUK, o. (-ken), nierstuk van een schaap.
KRUISTEEKEN, o. (-s), het teeken des kruises, dat
wordt gemaakt met de rechterhand van het voorhoofd naar de borst en van linker- naar rechterschouder; ook met den rechterduim op voorhoofd,
mond en borst; ...TOCHT, m. (-en), tocht naar het
Heilige Land, om de heilige plaatsen aan de handen
der Mohammedanen te ontweldigen (van het einde
der 11e tot het einde der 13e eeuw) ; oefeningstocht
van schepen; ...VAAN, v. (...vanen), standaard met
het kruis; de kruisvaan van Konstantijn, labarum;
de kruisvaan der Romeinen (waarop eene A en eene
X stonden); ...VAARDER, m. (-s), deelnemer aan
eenen kruistocht; soldaat in de heilige oorlogen;
...VAART, v. (-en), kruistocht; ...VENSTER, o. (-s),
kruisraam; ...VERBAND, o. (-en), kruisvormige verbintenis tot versterking (van een getimmerte enz.);
(heelk.) kruisvormig verband; ...VERHEFFING, v.
(R.-K.) feestdag (14 September) tot een aandenken
daaraan, dat keizer Heraclius het in de handen der
Perzen geraakte kruis in 628 bij vredesvoorwaarde
terugkreeg; ...VINDING, v. (R.-K.) feestdag (3 Mei)
tot een aandenken aan de H. Helena, moeder van
Konstantijn den Grooten, welke op tachtigjarigen
leeftijd eene bedevaart deed naar Jeruzalem en daar,
op de hoofdschedelplaats, het kruis des Verlossers
begraven vond; ...VINK, m. (-en), kruisbek.
KRUISVORMIG, bn. in den vorm van een kruis.
KRUISVOS, m. (-sen), een geelachtig roode vos,
welks nek, schouders on rug donkerbruin zijn (mao. (oorl.) vuur, dat van
pes crusig er a);
verschillende kanten gegeven wordt; (fig.) een kruisvuur van amendementen, die van verschillende kanten tegelijk worden voorgesteld; ...WEEFSEL, o.
zekere wijze van woven; ...WEEK, v. de -week vOOr
Hemelvaartsdag; ...WEG, m. (-en), snijpunt van
twee wegen; de gang van Jezus van het rechthuis
van Pilatus naar Golgotha; (R.-K.) de veertien
afbeeldingen (statien), waarop die gang wordt voorgesteld en boven elk van welke een kruis is aan-
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gebracht; ...WEGOEFENING, v. (-en), (R.-K.) eene
godsdienstoefening, waarbij men, van de eene statie
tot de andere gaande, Jezus' lijden overdenkt,
...WERK, o. alles wat kruiswijze is gemaakt.
KRUISWIJZE, ...WIJS, bw. als een kruis, kruisvormig.
KRUISWOORD, o. (-en), woord door Christus aan
het kruis gesproken : de zeven kruiswoorden; ...WORTEL, v. (plantk.) kruiskruid, zie aldaar; ...WULF,
o. (...wulven), kruisgewelf; ...ZEEL, o. (-en), draagband der kruiers on lastdragers, kruiswijze over
schouder on rug gelegd; ...ZEIL, o. (-en), (zeew.)
middelste zeil van een bezaansmast; ...ZUIL, v.
(-en), zuil, met een kruis daarop.
KRUIT, o. buskruit: met los kruit schieten, het kruit
op de pan afbranden; de lent in het kruit steken; (fig.)
ik heb al min kruit verschoten, ik kan niets meer doen,
kan het kruit niet
alle hoop is voor mij verloren;
uitgevonden hebben, hij is niet slim, niet snugger; zen
kruit op de musschen verschieten, woorden verspillen.
KRUITBAK, m. (-ken), houten ball voor buskruit;
...BUS, v. (-sen), buskruitkoker; ...DAMP, m. rook
van ontbrand buskruit; ...FLESCH, v. (...flesschen),
flesch voor buskruit; ...HARK, v. (-en), eene hark
der buskruitmakers; ...HOORN, ...HOREN, m. (-s),
een hoorn der jagers, waarin het kruit is; _HMS,
o. bewaarplaats van kruit; ...KAMER,
v. (-s), bewaarplaats van buskruit; ...KIST, v. (-en);
...KOKER, m. (-s), kruitbus; ...KOOPER, m. (-s),
verkooper van buskruit; ...KORREL, v. (-s), een
korrel(tje) buskruit; ...LADING, v. (-en), de uit kruit
bestaande lading op een geweer; ...LANTAARN,
v. (-en, -s), lantaarn, waarvan men zich in de kruitkamer en de kruitmagazijnen bedient; dievenlantaarn; ...LEPEL, m. (-s), laadlepel der kanonniers;
...LUCHT, v. de stank van ontbrand buskruit;
...MAAT, v. (...maten), maat, die eene lading buskruit inhoudt; ...IVIAGAZIJN, o. (-en), plaats, waar
buskruit bewaard wordt; ...MAKER, m. (.5); ...MOLEN, m. (-5), molen, waar buskruit bereid wordt.
KRUITOUW, o. (-en), een zwaar touw, aan den
staart van den molen, dat door het kruirad wordt
op- of afgewonden, wanneer men den molen wil
verkruien; tegenwoordig veelal vervangen door den
kr uiketting
KRUITPAN, v. (-nen), pan van een schietgeweer;

...PROEF, v. (...proeven), (art.) proefmortier; beproeving van het kruit; ...REUK, m. kruitlucht; ...STOOF,
v. (...stoven), plaats, waar buskruit gedroogd wordt;
...TON, v. (-nen), ton met of voor buskruit; ...TOREN, m. (-s), kruitmagazijn; ...TRECHTER, m. (-s);
...VAT, o. (-en), kruitton; ...WAGEN, m. (-s), (art.)
caisson; ...WORST, v. (-en), groote vuurpijl ; linnenzak van 2 a 3 duim middellijn met buskruit om
mijnen to ontsteken; ...ZAKJE, o. (-5), zakje, waarin
kruit bewaard* wordt; ...ZEEF, v. (...zeven), om het
kruit to ziften; ...ZEIL, o. (-en), dat over het dek
of den vloer van de kruitkamer ligt.
KRUIWAGEN, m. (-s), zeker laag handvoertuig met
den wiel; (fig.) voorspraak tot het verkrijgen van
iets; beschermer: een goeden kruiwagen hebben; op
iemands kruiwagen zitten, door iem. aan een ambt
enz. geholpen worden.
KRUIWAGENSTRAF, v. eene straf, waarbij de misdadiger, met zware ballen aan zijne voeten, gedwongen wordt om zwaar geladen kruiwagens to vervoeren. Het is een der zwaarste straffen, waartoe
iem. kan veroordeeld worden en meer onder den
naam van dwangarbeid bekend.
KRUIZEEL, o. (-en), band van leder of touw, vaak
kruisvormig op den rug, soms ook bloot om den
hals gelegd, en waarmede de kruiwagens worden
vooruitgebracht.
KRUIZEMUNT, v. zeker welriekende plant, behoorende tot de familie der labiaten (mentiza crispa);
(gew.) akker- of veldmunt (rnentha arvensis)
KRUIZEMUNTOLIE, v. die uit kruizenaunt wordt
o.
bereid; ...THEE, v.;
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*KRUK.

v. (-ken), dwarsstuk aan het boveneind van
eenig voorwerp : de kruk is van den steel der spade
afgegaan; vanhier: stok met een dwars of gaffevormig bovenstuk (ten gebruike van lawmen of kreupelen): op krukken loopen; (fig.) de fortuin loopt daar
op krukken, men is er niet voorspoedig; naam van
verschillende voorwerpen, die min of meer den vorm
eener kruk hebben : stok met een plankje op het
eind, om iets naar zich toe to halen; vuurhaak bij
bakkers, om het vuur uit den oven to trekken; een
soort kruis, waarop men een vogel heeft,- een stuk
gereedschap der papiermakers, om de stof in de
kuip om te roeren; een werktuig van boekdrukkers
en papiermakers, zie ferlet; (muz.) stemkruk: een
koperdraad, -waarmede de tongen in het tongwerk
van een orgel gesteld worden; (stoomm.) gedeelte
van een machine, dat dient om een recht op- en
neergaande beweging in een draaiende to veranderen; zwengel (van eenen handmolen enz.) : de krukken
KRUK,

of zwengels, waarmede men tonmolens, sljipsteenen,
kandkorenmolens, dommekrachten en meer andere werktuigen beweegt, zijn niet anders dan gebogene hefboomen;

deurknop (tot opendraaiing van het slot); handvatsel (van eene koetsdeur enz.). ICRUKJE, o. (-s),
kleine kruk; (ook) tabouretje, stoel zonder leuning:
pianokrukje.

KRUK, m. (-ken), knoeier, broddelaar: hij is een kruk

in affn vale, weet er niet veel van.

KRUKAS, v. (-sen), (in fabrieken) eon as met een
of meer krukvormige bochten, dienende om bij het
ronddraaien zekere stangen op to heffen; ...BOOR,
v. (...boren), zwikboor, avegaar; ...BOUT, m. (-en),
bout met krukvormigen kop.
KRUKKEN, (krukte, heeft gekrukt), met krukken
gaan : langzaam wandelde zy met de vrouw, die krukte
toen ztj uit de drukte was, de binnenplaats van het
gesticht om; (fig.) na eene ziekte nog sukkelen;
(gew.) kruchen:
doet den ganschen dag niet
anders dan krukken en stenen. KRUKKING, v. het

krukken.
KRUKKENKRUIS, o. (-en), galgvormig kruis.
KRUKKER, m., KRUKSTER, v. (-s), die op krukken
loopt; sukkelaar, sukkelaarster.
KRUKKIG, bn. (-er, -st), sukkelend, kwijnend, ziekelijk; — gebrekkig, knoeierig, stumperig: hjj zingt,
hj speelt krukkig.

KRUKKIGHEID, v.

KRUKSTANG, v. (-en), (bij stoommachines), de stang,
die de kruk in draaiende beweging brengt.
KRUL, v. (-len), omgekromd afschaafsel van hout:

de kachel met krullen aanmaken; (sprw.) hfj weert zich
ads een kat in de krullen; krullende haarlok; (gmv.)
krulling, het krullen: er zit geen krul in dat haar,

het wil maar niet krullen; zekere aardappelziekte,

waarbij het loof gaat krullen; — verschillende voorwerpen, die in vorm met krullen overeenkomen;
(bouwk.) geslingerde kronkel (zeker sieraad);
(scheepsb.) ombuiging van het galjoen; een soort
gebak, een dunne reep van deeg, die als een krul is
opgerold; (gew.) zeker hoofdsieraad van vrouwen:
gouden krullen; fraaie, losse pennetrek, in het schrijven: een sierlfike krul onder zyn naam trekken; sierlijke wending (in stip); (fig.) kuur, nuk, luim; dat
Zen maar krullen, ijdele woorden; (sprw.) eene krul
meer dan een varkensstaart, meer dan noodig is.
KRULLETJE, o. (-s).
KRULANDIJVIE, v. met gekrulde bladeren; ...BOL,
m. (-len), een platronde bol, waarvan het eene platte
vlak grooter is dan het andere, en waarmee men,
vooral in Vlaanderen, naar den staak bolt; ...HAAR,
o. hoofdhaar, dat krult, krullend haar; ...HOND,
m. (-en), poedel, waterhond; ...HOUT, o. (-en). zeker
hout der pruikenmakers, waarop het haar tot krullen wordt opgewonden; ...IJZER, o. (-s), (kapp.)
friseerijzer; ...KOOL, v. krullende kool of kroezekool.
KRULKOP. KRULLEKOP, m. (-pen), krullebol; —
m. en v. (-pen), iem. die een krullekop heeft.
KRULLEBOL, m. (-len), hoofd met krullend haar;

KUIF.
paruikenhoofd;

m. en v. (-len), iem. die krulhaar

heeft.
KRULLEN, (krulde, heeft gekruld), in krullen leggen
(inz. het hoofdhaar) ; kappen; (dicht.) doen krullen:
een welig luchVe krult de vaan; krullen hebben, van
nature omgebogen zijn als een krul: krullend hoar;
een krullend blad; (sprw.) gekruld haar, gekrulde zinnen, zie haar. KRULLING, v. het krullen; (bouwk.)
zeker sieraad, krul.
KRULLENJONGEN, m. (-s), de leerjongen ap eenen
timmermanswinkel; ...MAKER, m. (-s),
STER, v. (-a), die het haar krult; ...RAPER, m. (-s),
krullenjongen ; ...WIJN, m. wijn, toebereid met houtkrullen.
KRULLETTER, v. (-s), sehrijf- of drukletter met
sierlijken trek.
KRULLIG, bn. (-er, -st), vol krullen; (fig.) wonderlijk, zonderling; korzelig, verward. KRULLIGHEID. v.
KRULLIJN, v. (-en), (meetk.) spiraallijn; ...MOER,
v. (-en), moer, die van een krul voorzien is, om gemakkelijk losgeschroefd to kunnen worden; ...MOS,
o. (plantk.) zeker soort van mos; ...PRIEM, m. (-en),
kappers-krulijzer; ...SALADE, v. kroeselatuw;
...STEEN, m. (-en), (bouwk.) zie krolsteen; ...TABAK,
v. zeer fijn gekorven tabak; ...TANG, v. (-en), krulpriem; ...TREKKEN, m. my. sierlijke pennetrekken
in een schrift; ...WERK, o. versieringen in den vorm
van krullen.

KRUST, v. (-en), (nat. hist.) (gew.) krakeend.
KUB, v. (-ben), KUBBE, v. (-n), achterste gedeelte
van een aalfuik. KUBJE, KUBBETJE, o. (-s), eene
kleine kub.
KUBBOOT, v. (-en), visschersschuit (van het eiland
Marken) voor de aalvangst.
KUBIEK, bn. teerlingvormig, met drie afmetingen:
kubieke meter, kubieke voet, ter berekening van den
inhoud van lichamen.
KUBIEK, o. (-en), kubus, teerling; derdemacht: negen
in 't kubiek, negen tot de derdemacht.
KUBIEKGETAL, o. (-len), een getal, waaruit do
kubiek wortel kan getrokken worden; ...WORTEL,
m. (rek.) derdemachtswortel; ...WORTELTREKKING, v. (rek.) het vinden van den kubiekwortel
van een getal.
KUBUS, m. (kuben, -sen), een regelmatig lichaam,
begrensd door zes vierkanten.
KUCH, v. droge, korte hoest; longziekte (van het
vee).
KUCH, o. droog kommiesbrood.
KUCHEN, (kuchte, heeft gekucht), de kuch hebben,
kort en droog hoesten ten gevolge van kitteling in
de keel, ook om iemands aandacht te trekken.
KUCHING, v. het kuchen, gekuch.
KUCHER, m. (-5), KUCHSTER, v. (-5), die kucht.
KUDDE, v. (-n), verzameling, troop inz. van kleinvee: een kudde schapen; (fig.) kerkgemeente: in min

prillen tifd, ten herder van dit oord gewijd, zwom ik,
met onbezweken trouw, min kudde veer naar 't kerkgebouw; de kudde van Christus, de kerk. KUDDETJE,
KUDDEKE(N), o. (-s), kleine kudde.
KUDDEBOTER, v. (w. g.), varkensreuzel.
KUDDEHOEDER, m. (-s), ...HOEDSTER, v. (-s), die
de kudde hoedt, herder, herderin; ...VOERDER, m.
(-s), dier dat de kudde aanvoert; dier, dat de bel
draagt.
KUDS, v. (-en), KUDSE, v. (-n), knots, dikke stok,
kuis, kodde, kodse, kolf.
KUF, v. (-fen), (w. g.), vuile kroeg.
KUIER, m. wandeling : z zon, op den k,uier; dat is
een heele kuier. KUIERTJE, o. (-s).
KUIEREN, (kuierde, heeft en is gekuierd), wandelen,
eene wandeling doen; (gew.) keuvelen, kouten.
KUIERING, v. (-en), wandeling.
KUIERWEG, m. (-en), wandelweg; ...STOK, m. (-ken),
wandelstok.
KUIF, v. (kuiven), vedertop, haarbos (op den kop
van sommige dierenl: vereenioing van Karen (buiten

op bet zaa,1 van sommi!re planten); kapsel; vroulven

KUIP.

KUITHARING.

hoofdhulsel; net gelegd hoofdhaar der mannen,
toupee; (fig.) de kuif opsteken, boos worden; iem. bij
de kuif vatten, hem bij de haren pakken. KUIFJE,
o. (-0), kleine kuif.
KUIFAAP, m. (...apen), (nat. hist.) de eigenlijke, of
gemeene meerkat, wegens het puntige haarbosje,
dat het wijfje op het hoofd draagt, aldus geheeten.
KUIFDUIKER, m. (-s), (nat. hist.) een vogel, die tot
de familie der duikvogels behoort, in IJsland, Scandinavit, Finland en Jutland broedt, en van tijd tot
tijd, op den trek, aan ons strand en ook op onze
binnenwateren voorkomt (podiceps cristatus).
KUIFEL, m. (-s), (gew.) deugniet.
KUIFHEN, v. (-nen), hen, met eene kuif; ...KIEVIT,
in. (-en), gekuifde kievit; ...KOEKOEK, m. (-en), een
Amerikaansche koekoek (coccyzus cristatus); ...LEEUWERIK, m. (-en), zekere soort van leeuwerik (alauda
cristata); ...FEES, v. (...meezen), een soort van mees
(pat -us cristatus).
KUIFMUTS, v. (-en), vrouwenhoofdhulsel.
KUIFPOOTIGEN, m. my. een orde der schaaldieren
met twee paren kaakpooten en vier of vijf paar
roeipooten, waartoe o. a. de vischluizen behooren
(copepoda).
KUIFREIGER, m. (-s), (nat. hist.) een reiger, met
lange vezelige vederen aan den benedenrug.
KUIKEN, o. (-s), zie kieken; (timm.) een ijzeren pen
of blokje met boorijzer, dat in het booromslag wordt
gestoken.
KUIKENBOOR, v. (...boren), kleine soort van boor,
waarvan het boorijzer door middel van een kuiken
in het booromslag is bevestigd.
KUIKENDIEF, m. (...dieven) (nat. hist.) een edele
roofvogel, van middelbare grootte, maar rank en
sierlijk van gestalte, en zich voornamelijk daardoor
kenmerkende, dat zijn gezicht, evenals dat der uilen,
met eenen krans van kleine schubachtige vederen
omgeven is (circus).
KUIL, m. (-en). hol, gat, put in de aarde: een kuil
graven om aardappelen in te bewaren; (sprw.) wie een
kuil graaft voor een ander, valt er self in, wie een
ander ongelukkig tracht te maken, wordt het vaak
zelf; (fig.) graf, graf kuil; bodem van een vischnet;
(ontl.) holte in den hals; werktuig om klei te treden; uitholing aan het einde eener bol- of kegelbaan; (zeew.) deel van het schip, dat van onder
het halfdek tot onder den bak loopt; draaikolk,
maalstroom. KUILTJE, o. (-s), kleine kuil: kuiltje
in de wang, in de kin; putje in den grond, waarin
de kinderen met knikkers of knoopen spelen.
KUILACHTIG, bn. (-er, -st), met kuilen of kuiltjes.
KUILDEK, o. (-ken), (zeew.) het vierde dek op een
schip (van beneden af), waar zich o. a. de kombuis
bevindt en waarvan een gedeelte (de kuil) van
boven open is.
KUILEN, (kuilde, heeft gekuild), eenen kuil maken;
(landb.) in eenen kuil bewaren: aardappelen, rapen
kuilen; gekuild veevoeder hoort men allerwegen prijzen
boven hooi enz.; zeker spel met kuiltjes spelen.
KUILGANGER, m. (-5), sekreetruimer, nachtwerker.
KUILIG, bn. (-er, -st), met kuilen of kuiltjes.
KUILKORVET, v. (-ten), korvet van 28 stukken;
o. (...schepen), schip met eenen kuil, schip
met twee batterijen boven elkaar; ...TENT, v. (-en),
(scheepst.) zonnetent van den achterkant van den
grooten mast tot aan den schoorsteen van de
kombuis.
KUIMEN, (kuimde, heeft gekuimd), (gew.) zuchten,
morren over iets.
KUIN, bn. bw. (veroud. gew.) fier, parmantig, zwierig, los.
KUIP, v. (-en), een wijd houten vat, dat van boven
open is en tot onderscheiden einden gebruikt wordt:
waschkuip, badkuip, wijnkuip; inz. ton om vleesch
spek in te bewaren : wij hebben den os, het vleesch,
het spek in de kuip; (sprw.) fro weet seer goed, welk
ri in de kuip heeft, met welke mGnschen hij
te doen heeft; (blauwverv.) eene kuip zetten, Naar

toebereiden; (leerl.) op de kuipen werken, leer bereiden; (papierm.) aan de kuip staan, papier scheppen. KUIPJE, o. (-s).
KUIPBAND, m. (-en); (scheepst.) versterking eener
kluft door drie banden, in tegenst. met slingerband.
KUIPBLAUW, o.
KUIPEN, (kuipte, heeft gekuipt), vaten of tonnen
binden; het kuipersambacht uitoefenen; (fig.) oneerlijke middelen aanwenden om zichzelven of anderen
aan een ambt enz. to helpen; in het geheim samenspannen.
KUPER, m. (-s), vaten-, tonnenmaker; omkooper,
intrigant.
KUIPERIJ, v. het binden van vaten of tonnen,
kuipersambacht; —, (-en), kuiperswinkel; (fig.) omkooping; heimelijke samen,panning.
KUIPERSAMBACHT, o. het arnbacht van kuiper;
...BEITELTJE, o. (-s), ...BLOK, o. (-ken), ...BOOR,
v. (...boren), beitel, blok, boor, waarvan de kuiper
gebruik maakt; ...DISSEL, m. (-s), dissel met zeer
krom vooreinde en rechthoekig achtereinde, om de
hoepels van een vat aan te drijven; ...DRILIJZER,
o. (-s), kreus; ...GEREEDSCHAP, o. (-pen). die de
kuiper noodig heeft; ...GILD, o. (-en), ...GILDE, o.
(-n); ...HAAK, m. (...haken); ...HAMER, m. (-s);
...HOEPTANG, v. (-en); ...HOUWEEL, o. (-en), dissel
zonder achtereind; ...KLEMHAAK, m. (...haken);
...KLOOFMES, o. (-sen), met een groot rechthoekig
blad en rechten, dikken rug; ...SCHAAF, v. (...schayen); ...TANG, v. (-en); ...WERK, 0.; ...WINKEL,
Tn. (-5).
KUIPHOUT, o. klaphout, vathout (waarvan tonnen
of vaten gemaakt worden; ...HUIS, o. (...huizen),
kuiperswerkplaats; o. (-ken), (timm.) gebogen boomstuk, waardoor de beide binnenboomen
eener tweearmige trap bij het hordes worden vereenigcl.
KUIS, [ook wel KOES], v. (kuizen) knots; kies;
knikker.
KUISCH, bn. bw. (-er, meest -), rein, zuiver; net.
proper; inz. eerbaar, rein van zeden, niet overgegeven aan ontucht: eene kuische maagd; kuische
ooren, ooren van een kuische; in kuischheid gegrond: kuische gedachten, gebaren, woorden. KUISCHELIJK, bw.
KUISCHBOOM, m. (-en), zeker heestergewas met
bladeren, welke aan beide zijden wollig zijn (agnus
castus).
KUISCHEN, (kuischte, heeft gekuischt), reinigen,
zuiveren, louteren; afstroopen (hennep); verbeteren
(den stijl van een opstel, eenen brief).
KUISCHHEID, v. reinheid; eerbaarheid: de gelofte
van kuischheid afleggen.
KUISCHKALF, o. (...vers, ...veren), een jonge stier,
(elders) een kalf van 't vrouwelijk geslacht.
KUISCHMOLEN, m. (-s), walkmolen.
KUIT, v. (-en), vleeschachtig deel van het been onder
de wade, d. i. de holte onder de knieschijf.
KUIT, (gew.) KIET, v. (-en), eierstokken, zaad der
moedervisschen : kuit schieten; (sprw.) ik zal er haring
of kuit van hebben, ik wil weten, hoe het daarmee
gesteld is; ik sal er haring noch kuit van hebben, ik
zal er niets van hebben.
KUITADER, v. (-s, -en), (ontl.) ader, die door de
kuit van het been loopt.
KUITBAARS, m. (...baarzen), moederbaars.
KUITBEEN, o. (-en), (ontl.) een been der onderste
ledematen, achter het scheenbeen.
KUITBOT, v. (-ten), eene bot vol kuit.
KUITENDEKKER, m. (-s), (scherts.) langejas; ...FLIKKER, m. (-s), (dans.) kruissprong, zie flikker: een
kuitenflikker slaan, een kruissprong maken; een kuitentlikker maken, een buiteling, vreemde capriolen
maken.
KUITER, v. (-s), kuitvisch, moedervisch (inz. van
haring on bokking).
KUITHARING, m. (-en), haring, die kuit inheeft,
voile haring.
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KUITJEBUITEN, (kuitjebuitte, heeft gekuitjebuit),
(gew.) ruilebuiten.
KUITKARPER, m. (43), (nat. hist.) moederkarper.
KUITKRAMP, v. (-en), (geneesk.) kramp in de kuit;
...SPIER, v. (-en), (ontl.)
KUITSTEEN, v. eiergesteente.
KUITVISCH, m. (...visschen), moedervisch, kuiter.
KUIVIG, bn. gekuifd.
KUIZE, v. (-n), (oud rechtsw.) eene kuis: een stok,
onder en boven van eene ijzeren punt voorzien.
KUIZEN, (kuisde, heeft gekuisd), doodslaan met
een hamer (eigenlijk met eene kuis) of iets anders.
KUK, m. (-ken), (gew.) kus.
KUKHALZEN. Zie KOKHALZEN.
KUKKEL, m. (-s), (gew.) kus. Men hoort ook wel
kokkel. Zie KOKKELEN, KOEKELEN.
KUL, v. (-len), (ontl.) mannelijke roede; — onbeduidende praat, praatjes : flauwe kul verkoopen,
flauwigheden vertellen.
KULAS, v. (...assen), dat deel eener ingezette edelsteen, dat onder de invatting is; (mil.) stootbodem.
KULBAARS, m. (...baarzen), rondkoppige baars.
KULKOEK, v. grap, fopperij : kulkoek verkoopen,
flauwe aardigheden debiteeren.
KULLAGE, v. fopperij.
KULLEBROER, m. (-5), fopper.
KULLEKENSKRUID, o. (gemeenz.) standelkruid:
zeker gewas.
KULLEN, (kulde, heeft gekuld), (gemeenz.) foppen,
voor den gek houden. KULLING, v. het kullen,
gekul.
KULLER, m., KULSTER, v. (-5), fopper, fopster.
KUNDE, v. kennis, een welgeordende kennis in
eenig vak van wetenschap : ik bewonder de kunde

kunnen, iets kunnen uitstaan, verdragen; - uit iets
kunnen (gaan, gebracht worden enz.), (fig.) iets kunnen ontcijferen; ik kan niet uit dat gekrabbel (wijsworden); (fig.) de lap is te klein, er kan geene jas eat
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(gemaakt worden).
KUNST, v. (-en), het kunnen, de door oefening
verkregen vaardigheid, om iets to verrichten of
tot stand te brengen: hfj verstaat de kunst van

schermen, zwemmen; hfj verstaat de kunst, om met
menschen om te gaan, om geld bjjeen te krifgen;kunst
wordt door oefening verkregen; iem. de kunst afk#ken,
hebben is hebben, maar krfjgen is de kunst, men vraagt

maar zelden naar den oorsprong van het bezit, —
kennis toegepast op het dagelijksch leven, bekwaamheid, kunstvaardigheid, talent; handigheid, behendigheid: de steen is met veel kunst genet; dat is geen

kunst; daar is niet veel kunst voor noodig; dat is
juist de kunst; kunsten maken, kunsten vertoonen; de
kunsten van een goochelaar; kunstjes met de kaart;

—inogustieopvating:lst,bedrigljkevorspiegelingen, slechte gewoonte: bjj mij moet gfj met

die kunsten niet aankomen; ik sal hem die kunsten
wel afleeren; dat zfjn maar kunsten, maar fratsen,
daar meent men niets van; — (ook) wetenschap: de
seven rorfje kunsten; en weer zocht de arme kunst
naar 't kruid, dat nergens wast op aard; zwarte kunst,
tooverkunst, geestenbezwering; —
wat door menschen is gemaakt, in tegenst. met
.de natuur of het natuurlijke: werken van kunst; is
deze grot een werk der kunst of een
gewrocht der
natuur ?; haar geheele manier van zfjn is kunst, geen
het
vermogen
in
den
mensch om de
natuur; —
indrukken, die op zijne zintuigen of op zijn geest
en gemoed worden gemaakt, in hoorbare en zichtbare vormen weer to geven: de schoone kunsten,
van dien man; hfj dingt near die betrekking, maar hifj
dichtkunst, toonkunst enz.; de beeldende kunsten,
bezit er de A- Jrnde niet voor.
de schilder- en beeldhouwkunst; hfj doet veel voot
KUNDIG, bn. (-er, -st), bedreven, ervaren (in eene
kunst of wetenschap): een kundig ingenieur ; geleerd, de kunst; geschiedenis van kunsten en wetenschappen;
(fig.) de kunst loopt thans om brood, de kunstenaar
KUNDIGbekend, wetende : h# is der sake kundig.
heeft Dwelt°, om zijn brood to verdienen. KUNSTJE.
HEID, v. (...heden), kennis.
o. (-s), kleine kunst; goocheltoer.
KUNEL, v. (plantk.) zekere tijmplant.
KUNSTARM, m. (-en), arm, van hout of metaal
KUNNE, v. geslacht, sekse: de mannelfike kunne,
vervaardigd, ter vervanging van het ontbrekend
de vrouwelijke
KUNNEN, (kon of konde, heeft gekund), in staat natuurlijk lichaamsdeel; ...AZIJN, m. azijn,
zijn, bij machte zijn, vermogen: geloof ik kan u kruiden gekookt of getrokken; ...BEEN, o. (-en),
been, van hout of metaal vervaardigd, ter vervan.
niet helpen; ik heb niet kunnen komen; een mensch ken
ging van het ontbrekende lichaamsdeel ; ...BEOOR.
verLoch niet alles weten; ik sal doen, wat ik kan;
PEELING, v. (-en), oordeel, geveld over werken der
stand hebben van, kennen, weten (alleen voor een
schoone kunsten, ...BESCHOUWING, v. (-en), veronbep. wijs, inz. van iets, dat men door oefening
tooning van kunstwerken (inz. platen) aan eene
machtig wordt): ik kan zingen, zwemmen, biljarten;
vergadering
of aan genoodigden enz.;
kan nog niet lezen; — als hulpwerkw. van wijze
KING, v. (-en), wat door middel der kunst geschiedt ;
om de mogelijkheid uit te drukken: veroordeel her
(heelk.) operatie; ...BEWOORDING, v. (-en), techniet, hij kan nog onschuldig zijn, misschien is hij nog
nische uitdrukking, technische term; ...BLOEM, v.
onschuldig ; h# kan het geld verloren hebben, heeft het
(-en), bloom, vervaardigd van papier, was, veeren ens.;
wellicht verloren; — mogen: als uw werk of is, kunt
...BOTER, v. in tegenst. met natuurboter; ...CEg# wel gaan wandelen; voor min part /can h# komen ; —
MENT , o. zie cement; ...DRAAIER, m. (-5), die allerlei
(soms) moeten, verplicht zijn : nu kan ik het betalen ! —
fijne, kunstige voorwerpen vervaardigt uit ivoor,
kunnen in elliptische uitdrukking met weglating
palmhout enz.; ...DRIFT, v. natuurlijke aandrift
van de onbep. wijs ik kan niet meer (werken, loopen
voor kunst, instinct.
enz.), ik ben af, op ; — het kan niet (geschieden), het
KUNSTELEN, (kunstelde, lleeft gekunsteld), op
is onmogelijk ; — de ring kan niet aan den winger
beuzelachtige wijze kunst aanbrengen, knutselen,
(gestoken worden); — het deksel kan er niet of (geonnatuurlijk, gewrongen maken: het beeld van (ir on
nomdh worden); — hi" /can er niet b (komen), kan
tekst is te eenvoudig, om er can te kunstelen; sullen
het niet bereiken ; (fig.) het is boven zijne be vatting; —
wij kunstelen aan zijn klaar en duidelijk woord ?
(kaartsp.) ik kan er niet boven (spelen), heb geen
KUNSTELIJK, bw. met kunst (bearbeid, gedaan).
hoogere troef; .z/j kunnen er buiten, zij kunnen
KUNSTELOOS, bn. (...loozer, zonder kunst; eonhet ontberen; — het kan er niet door (gebracht, gevoudig, nalef: min kunsteloos lied. KUNSTELOOSstoken worden enz.); (fig.) het kan niet door den
HEID, v. gebrek aan kunst, eenvouctigheid.
beugel; — at de tarwe kan er niet in: de zak is te
KUNSTENAAR, m. (-s), kunstig workman; (ook) die
(gaan,
rijden
enz.);
—
klein; — die jongen kan mede
bedreven is in zijn yak; iem. die eon der schoone
or ander kunnen (geplaatst, gelegd, gestoken kunnen
kunsten beoefent.
worden enz.), (kaartsp.) een lagere kaart kunnen
KUNSTENAARSLEVEN, o. het leven van hem, die
spelen; — over iets kunnen (gebracht. geschoven,
zich aan een der schoone kunsten heeft gewijd.
gelegd kunnen worden enz.); (fig ..) in staat zijn om
KUNSTENARES, v. (-son), vrouw, die een der
de onkosten te bestrijden; over iets heen kunnen, het
schoone kunsten beoefent.
van zich kunnen verkrijgen: ik kan er niet overheen,
KUNSTENARIJ. v. (-en), behendigheid; (fig.) list,
daarvoor zoo reel geld uit te geven; — over ion. kunnen,
hno,heid,
hem bans kunnen; zijn meerdere zijn; — tege i ,-ts
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KUNSTENBOEK, o. (-en), goochelboek; ...MAKER,
m. (-s), iem. die gymnastische toeren, goocheltoeren
enz. verricht.
KUNSTGALERIJ, v. (-en), verzameling van schilo.
derijen; o. valsche tanden;
een middel, dat de kunstenaar geheini houdt;
...GENOOT, m. (-en), ...GENOOTE v. (-n), die met
een ander dezelfde kunst uitoefent; ...GENOOTSCHAP, o. (-pen), vereeniging, wier leden de schoone
of beeldende kunst beoefenen; ...GESCHIEDENIS,
v. geschiedenis der schoone kunsten; ...GEVOEL, o.
gevoel voor kunst; aesthetisch gevoel, smaak;
...GEWROCHT, o. (-en), kunstwerk, kunstproduct;
_...GREEP, m. (...grepen), vaardigheid, handgreep;
(fig.) eene voordeelige, niet aan ieder bekende manier
om eene zaak te behandelen, inz. wanneer men
daardoor iets ongeoorloofds tracht te bewerken,
list, streek.
KUNSTHANDEL, m. handel in voorwerpen van
kunst; (ook) winkel, waar die voorwerpen worden
verkocht; ...HANDELAAR, m. (-s), handelaar in
voorwerpen van kunst en smaak; ...HOORN, o.
(veearts.) een verbinding van gutta-percha en ammoniakgom, dienende om het hoorn van den hoef
tijdelijk te vervangen; ...HOUTJES, o. my. kruisen
enz. die kunstig in elkaar gemaakt zijn en uit en
in elkaar gezet moeten worden.
KUNSTIG, bo. bw. (-er, -st), kunst bezittende; door
kunst vervaardigd; kunstvol, van kunst getuigend:
ene kunstige machine; bedreven ; met kunst verricht
die steen is kunstig gezet; nagemaakt, de natuur
nagebootst. KLTNSTIGHEID, v.
KUNSTIGLIJK, bw. kunstig.
KUNSTIJS, o. op kunstmatige wijze verkregen ijs;
..IJSMACHINE, v. (-s), waarmee kunstijs wordt
gemaakt.
KUNSTKABINET, o. (-ten), verzameling van schilderijen enz.; ...KAMER, v. (-s), kamer, waar voorwerpen van kunst bewaard worden; ...KENNER,
m. (-s), iem. die kunst\ oorwerpen weet te beoordeelen en te waardeeren; ...KEN1\TIS, v. kennis van
t unstzaken.
KUNSTKEURIG, bn. (-er, -st), uiterst keurig, kiesch
in zaken van kunst. KUNSTKEURIGHEID, v.
KUNSTKNIE, v. (-'6n), (scheepsb.) knie, die nit twee
stukken is samengesteld; ...KOFFIE, v. Beene echte
koffie; ...KOOPER, m. (-s), ...KOOPSTER, v. (-s),
handelaar, handelaarster in voorwerpen van kunst;
...KOUDE, v. koude, voortgebracht door het kunstmatig onttrekken van warmte; ...LICHT, o. dat
door kunst wordt voortgebracht, in tegenstelling
met daglicht; ...LIEFDE, v. liefde tot de kunst;
.LIEFHEBBER, m. (-s), die veel van kunst houdt,
kunstvriend.
KUNSTLIEVEND, bn. (-er, -st), veel van kunst houdend: een kunstlievend pub liek ; de kunst bevorderend:
kunstlievende leden eener vereeniging, in tegenstelling
met de werkende leden. KUNSTLIEVENDHEID, v.
KUNSTMAGNEET, m. (...ne ten), (nat.) eene staaf of
naald van gehard staal of zacht ijzer, die de eigenschappen van eenen natuurlijken magneet heeft verkregen, door haar daarmede te strijken, of door haar
electrische bewerkingen te doen ondergaan; ...MARMER, o. kunstig nagemaakt mariner.
KUNSTMATIG, bn. bw. (-er, -st), overeenkomstig de
(regelen der) kunst; niet door de natuur aangewezen, niet volgens de natuur: een kunstmatige verdee-

de een of andere kunstige uitwerking te weeg te
brengen; ...MINNAAR, m. (-s, -naren), hij die de
kunst bemint, 't zij hij die zelf beoefene of niet; hij
die de kunst bevordert, den kunstenaar ondersteunt,
eert en aanmoedigt; bn. kunstlievend;
...MOEDER, v. (-s), (bij eene broedmachine) het deel
der machine, dat den eieren de noodige warmte
verschaft gedurende den broedtijd; ...MUSKUS, v.
kunstmatig bereide muskus; ...NIJVERHEID, v.
nijverheid, waarmee kunst gepaard gaat.
KUNSTOOG, o. (-en), glazers oog; ...00R, o. (-en),
een kunstig nagemaakt oor; ...POK, v. (-ken), pok,
die door inenting is ontstaan; ...PRENT, v. (-en),
plaat, koperplaat; ...PRODUCT, o. (-en), voortbrengsel der kunst; ...RECHTER, m. (-s), kunstbeoordeelaar; ...REDENAAR, m. (-s), redenaar, die naar
de regelen der kunst weet te spreken; ...REGEL,
m. (-s), de wetten, voorschriften en bepalingen, die
door het beoefenen eener kunst van lieverlede gevonden, vastgesteld en in de kunstwereld algemeen
aangenomen zijn; ...REIS, v. (...reizen), ...REIZE, v.
(-n), (muz.) eene reis, die ten doel heeft, verkregene
virtuositeit ten toon to spreiden, of zijne kunstwerken elders te doen kennen, geld en roem to
ocgsten, en daarmede anderen genoegen to doen,
genot te verschalten; eene reis, ondernomen (door
schilders, beeldhouwers enz.) om in andere landen
de kunstgewrochten te leeren kennen en te bestudeeren; ...RIJDER, m., ...RIJDSTER, v. (-s), paardrijder of -rij(Ister in eenen circus; (ook) iem. die op
kunstige wijze schaatsenrijdt.
KUNSTRIJK, bn. (-er, -st), kunstvol, de bewijzen
van groote kunst gevend.
m. (-ten). kunstverzameling;
KUNSTSCH AT,
rn. (-s), de schilder als kunstenaar, in
tegenstelling met den gewonen huisschilder;
...SCHOOL. v. (...scholen), school ter vorming van
kunstenaars; school, waar kunstnijverheid wordt
beoefend: kunst- en industrieschool te Amsterdam;
...SLOT, o. (-en), slot, dat op kunstige wijze wordt
opengemaakt, zooals het letterslot;
m. (-s), die kunstsprongen uitvoert; ...SPRONG, m.
(-en), kunstige sprong; ...STUK, o. (-ken), iets, dat
met kunst volbracht of uitmuntend bewerkt is,
meesterstuk; ...TA AL, v. technische taal; taal, die
in de kunst gebruikelijk is; ...TALENT, o. (-en),
talent, aanleg tot kunstenaar; ...TAND, m. (-en),
valsche tand; ...TERM, m. (-en), kunstwoord.
KUNSTVAARDIG, bn. (-er, -st), bedreven in eene
(werktuiglijke) kunst; ...VAARDIGHEID, v. een
hooge graad van verkregen bekwaamheid in de beoefening eener kunst, gesteund door aangeboren
talent; ...VERZAMELING, v. (-en), verzameling van
kunstwerken; ...VLIJT, v. nijverheid; ...VOORTBRENGSEL, o. (-s, -en), kunstproduct; ...VORM, m.
(-en), vorm, waarin de kunst, de idee der schoonheid,
zich openbaart; ...VRIEND, m. (-en), kunstminnaar;
...VUUR, o. kunstvuurwerk; (fig.) kunstliefde;
...-VUURWERK, o. (-en), lichamen, met een brandbaar, lichtgevend en ontploffend mengsel gevuld;
...VUURWERKM,.4KER, m. (-s), die kunstvuurwerk
maakt.
KUNSTWERELD, v. het gebied on de vereeniging
van personen, die zich met de kunst bemoeien, hetzij
als beoefenaars der kunst, hetzij als belangstellend
in de kunsten; ...WERK, o. (-en), een werk of gewrocht, hetwelk aan de vereischten van de kunstregels en van den smaak voldoet; ...WERKTUIG,
0. (-en), machine, toestel; ...WOORD, o. (-en), technische term, een in de kunsten en bedrijven algemeen aangenomen woord: ...WOORDENBOEK, o.
(-en), technologisch woordenboek; ...ZAAL, v.
(...zalen), museum; ...ZIN, m. smaak en gevoel voor
het schoone der kunst; ...ZWEER, v. (...zweren), fontanel, fistelzweer.
KURAS, o. (-sen), pantser, borstharnas: de eerste

ling; het kunstmatig stelsel van Linnaeus; kunstmatige
vischteelt, een middel, om de eitjes der meest gezochte
en smakelijkste riyiervisschen in vijvers te laten
ontwikkelen: onnatuurlijk, gedwongen: de przen
der graven zljn kunstmatig opgedreven, voor de verhooging bestaat geen natuurlijke reden.
KUNSTMEST, m., ...MESTSTOF, v. (-fen), kunstmatig bereide mest, als chilisalpeter, superphosphaat enz.; ...MESTSTROOIER. m. (-s), machine om
den kunstmest gelijkmatig over het land te strooien;
...MIDDEL, o. (-en), een kunstig middel, middel om

kurassen waren can leder.
KURASSIER. m. (-5), cayalerist, voorzien van helm
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KURASSIER.

KUUR.

en kunst sedert 1841 bestaan er in het Nederlandsche
leger geen kurassiers meer.

denhaar enz. gevuld, inz. dienende om er op to zitteit
of te liggen: een zacht, een hard kussen; de kussen
schudden; (sprw.) op het kussen geraken, aan het bewind komen, tot eene hooge waardigheid benoemd.
worden; iem. op het kussen brengen, helpen; op het
kussen zitten, eene aanzienlijke betrekking waarne-
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KUREN, (kuurde, heeft gekuurd), gluren, pink-,
knipoogen.
KURENMAKER, m. (-s), potsen-, grimassenmaker.
KURK, o. sponsachtig weefsel op de schors van
sommige boomen, vooral op die van den kurkeik
en den kurkijp; (sprw.) zoo droog als kurk, zeer droog.
KURK, v. (-en), stop, van kurk gesneden en dienende tot sluiting van flesschen of kruiken : we hebben nog meer onder de kurk, om iem. tot drinken
aan te sporen; stuk kurk aan een vischnet enz.
KURKJE, u. (-s).
KURKACHTIG, bn. (-er, -st), als kurk.
KURKBAST, m. kurk, bast van kurk; ...BOOM, m.
(-en), die kurk oplevert, inz. de kurkeik; ...BUF- •
FER, m. (-s), (veearts.) hoefbuffer van 2 cM. dik
kurk gesneden; ...DROOG, bn. zoo droog als kurk,
beendroog.
KURKEGELD, o. tegemoetkoming aan den kastelein,
wanneer men zijne eigen vertering meebrengt.
KURKEIK, m. (-en), zekere boom, tot de katjesdragenden behoorende, welke om zijne schors aangekweekt wordt en vooral gevonden wordt in de kustlanden van de Middellandsche Zee (quercus suber).
KURKEN, bn. van kurk. kurken zolen; (sprw.) een
goed geloof en een kurken ziel: dan drift men de zee
over, met good vertrouwen en luchthartigheid komt

men alles to boven.
KURKEN, (kurkte, heeft gekurkt), eene kurken stop
op eene flesch of kruik doen: die flesch is niet goed
gekurkt.

men ; — rijbord, deel van het onderstel eons wagons;
(zeew.) klamp van zacht hout op plaatsen, welke.
anders door het schuren der touwen to veal zouden
lijden; (timm.) het platte deel van eon paneel tusschen de bossingen; (nat.) wrijver, die de glazers
schijf der electriseermachine drukt.
KUSSENBANKJE, o. (-s), bankje met een daarop
gemaakt kussen; ...BLOB, o. (-ken), toestel tot ondersteuning der draaiende assen van eon werktuig;
...PLAAT, v. (...platen), (art.); ...SLOOP, v. (-en),
overtreksel van een beddekussen; ...STUK, o. (-ken),
(bouwk.).
KUSSENTJE, o. (-5), klein kussen; een met kruiden
gevuld zakje, dat men op -een ziekelijk lichaamsdeel
legt; borstplaatje van suiker, balletje ; (art.) zundgat;
(nat. hist.) zeker schelpdier, zie gaper, 2e art.
KUSSENZETEL, m. (-s), (w. g.) canapé, sofa, ottomane.
KUST, v. (-en), strook lands langs de zee; oever:
hooge, lage kust; vlakke, rotsige kust; (zeew.) een voile
kust, gevaarlijke; zandstrand, dat met de tijen ondervloeit; (fig.) alle kusten bezoeken, met allerlei slecht
yolk verkeeren; (fig.) er zijn kapers op de kust, men
is niet veilig, men wordt beloerd; er zijn haaien op
de kust, or is gevaar bij.
KUST, v. verkiezing; te kust en to keur, naar
welgevallen.
KUSTAFFUIT, v. (-en), het onderstel van het geschut op kustbatterijen; ...BATTERIJ, v. (-en), die
op de kust, aan de oevers of mondingen der rivieren
of aan den ingang van havens is aangelegd; ...BEWAARDER, m. (-s), een snelzeilend vaartuig, dat
op eene kust kruist, om tegen smokkelhandel to
waken of tegen een vijandelijken overval; een kustwachter, garde-cote; ...BEWONER,m.(-5),...BEWOONSTER, v. (-5), wie aan de kust woont; ...EILAND,
o. (-en), eiland, dat dicht bij de kust ligt; ...HANDEL, m. handel langs de kust.
KUSTING, v. (-en), hypotheek, schepenkennis; op
hosting germ, of semen, hypothekeeren.
KUSTINGBRIEF, m. (...brieven), pandbrief.
KUSTLAND, o. (-en), strand; land aan de kust;
...LICHT, o. (-en), licht, dat aan de kust is ontstoken,
vuurtoren; ...LIJN, o. (-en), lijn, waarin zee on land
elkaar ontmoeten; ...MEER, o. (...moron), meer, dat
door afsluiting van een stuk der zee is ontstaan,
hetzij door sedimenten, hetzij door het terugtrekken
der zee; lagune, strandmeer; ...ONTWIKKELING,
v. (aardr.) de verhouding der lengte van de kustlijn
tot de oppervlakto van het land; ...RIVIER, v (-en),
rivier in de nabijheid van de zeekust ; ...STREEK,

KURKENMANDJE, o. (-s), waarin men de kurken
bewaart; ...SNIJDER, m. (-5), iem. die kurken snijdt;
...ZAK, m. (-ken), gevlochten touwzak met stukken
kurk gevuld, welke de schippers buiten boord houden, wanneer hunne schepen dreigen tegen elkander
to stooten.
KURKETANG, v. (-en), ...TREKKER, m. (-s), werktuig om flesschen enz. to ontkurken; (fig.) als zoodanig gekruld haar; een gebocheld, krom gegroeid
mensch.
KURKIJP, m. (-en), harde ijp of klimijp, een ijp of
olm, die vooral op zandgronden voorkomt en kenbaar is aan de kurkachtige woekering zijner schors
(ulmus satire); ...MES, o. (-sen), een breed, zeer scherp
mes, om kurk to snijden; ...OLM, m. (-en), kurkijp;
...SCHROEF, v. (...schroeven), kopschroef: de kurk
in het kopstuk eener dwarsfluit, waardoor de toon
verhoogd en verlaagd kan worden; ...STOF, v.
(scheik.) suberine.
KURKUMA, v. geelwortel, Indische saffraan, walker
wortel een gele verfstoflevert. KURKUMAPOEDER,
o. tot poeder gewreven kurkuma.
KURKVIJL, v. (-en), zekere vijl, gewoonlijk rattestaart geheeten; ...VUURMAKER, m. (-s), stukje
kurk. met hars of terpentijn besmeerd, om vuur to
v. (...streken), strook lands langs de zee,.
maken (in tegenst. met houtvuurmaker).
o. (-sen), terras langs de kust, door de erozie van
KUS, rn. (-son), een druk van den mond op sets,
het zeewater ontstaan en door de littorale niveauals teeken van liefde, genegenheid, vriendschap, inz.
zulk een druk op den mond van een ander als uiting , verandering buiten de working van het zeewater
gekomen ; ...VAARDER, m. (-5), vaartuig. dat zich
van liefde: iem. een kus op den mond, op de tcang,
bij de kustvaart bepaalt; schipper van zoodanig
op het voorhoofcl geven; iem. een kus toewerpen, zijn
vaartuig, zie kustwachter, ...VAART, v. vaart langs
eigen hand kussen en die naar den persoon toe bede kust (van kaap tot kaap, van haven tot haven);
wegen; een Judaskus, kus eons verraders. KUSJE,
...VISSCHERIJ, v. (vroeger) de visscherij in de zooo. (-s), kleine kus : een kusje is geen zonde.
gen amde Binnenlek, zie lek, A_CHTER, m. (-s),
KUSHANDJE, o. (-s): een kushandje geven, een kus
vaa r tuig, dat de kust bewaakt; kustbewaarder,
toewerpen (van kinderen).
KUT, v. (-ten), (gemeen) vrouweliik schaamdeel.
KUSSEBAARD, m. (-en), iem. die gaarne kust;
KUTE, v. (-la), (veroud., gew.) kuiltje. putje.
...BEK, m. en v. (-ken), iem. die veal van kussen
KUUN, v. toekruid, boonenkruid, gewoonlijk /mule
houdt.
en ook keune geheeten.
KUSSEN, (kuste, heeft gekust), kussen geven,
KUUR, v. (kuren), gril, luim, grap: hij heeft altijd
zoenen: iem., elkander kussen; iem. de wang kussen;
(fig.) de roede kussen, uit besef van het heilzarne der

van die vreemde kuren; gelaatsvertrekking; grijns,

straf of kastijding zich zonder morren er aan underwerpen ; (fig.). (dicht.) de arondwind kaste de bloemen.
KUSTING. v. het kussen. gcdeus.
KUSSEN, o. (-s), vierk ante zak, met veeren, paar-

grimas.

KUUR, v. (kuren), geneeswijze, behandeling eener
ziekte : eene k.aur on,lergaan; badleanr, ontcettingsk in-.
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KUUTJE, o. (-s), (gew.) kuiltje, putje.
KUUTJE-KNIP, o. Zie op KNIP. KUUTJEPROL, o.
zekere kinderspelen met marmeren of aarden knikkers, knoopen en centen.
KWAAD, bn. (erger, ergst; kwader, kwaadst, in
de beteekenis boos, toornig), (van personen en dieren)
het tegendeel van goed, niet zijnde zooals men kan
verlangen, slecht, ongeschikt: de goeden moeten het
met de kwaden ontgelden, zie goed, 4e alinea; voor
die betrekking is hfj nog zoo kwaad niet; kwade
vrienden zfjn, ruzie hebben; lastig, moeilijk : hfj is
een kwade rakker; —
toornig, nijdig, boosaardig: kwaad worden; hfj wordt
licht kwaad, is spoedig boos; iem. kwaad maken;
zich kwaad maken, toornig warden; kwaad op iem.
zfjn; een kwaad wfjf; zijn wfjf is kwader dan het
mine; hip is zoo kwaad niet, als h wel lfjkt (of) als
hem zone muts wel staat; hij is niet kwaad van aard,
niet boosaardig; —
(van zaken) niet zijnde zooals het behoort te zijn,
slecht, verkeerd, niet deugend: een kwaad geweten
hebben, niet zuiver; kwade trouw, trouweloosheid;
te kwader trouw, verraderlijk; iem. een kwaden raad
geren; dat is nog zoo kwaad niet, dat is vrij goed;
dot is gansch niet kwaad; het was niet kwaad, als...
het zou niet ongewenscht zijn, dat...; kwade sappen,
kwaad bloed; dat zal kwaad bleed zetten, zie bleed;
(sprw.) kwade samensprekingen bederren goede zeden,
kwaad gezelschap, omgang met slechte menschen
bederft goede zeden; goed geld naar kwaad geld
geoien, zie geld; daar is kwaad geld by, zie geld; een
kwade noot, die niet deugt; (sprw.) kwade noten kraken, kwaad voorspellen; een kwade aardappel, die
door de aardappelziekte is aangetast;
lastig, moeilijk : dat is een kwade boel, een lastige
zaak; het zeer kwaad hebben, zeer ongelukkig zijn,
in kommervolle omstandigheden verkeeren; het te
kwaad krOen, het onderspit delven, (ook), van droefheid enz. zich niet meer kunnen bedwingen; dat
zal kwaad gaan; — onaangenaa.m, onvoordeelig, ongelukkig: nog een pear kwade weken, dan zfjn wij er
door; wfj hebben een kwaad jaar gehad; wfj hebben
nu geen kwaad wijnjaar; ter kwader ure, op een
ongelukkig oogenblik; — ongunstig voor iem. of
lets: ongelukken zfjn kwade kansen, daar kan men
weinig aan doen; 't is kwaad weer voor de Minvruchten; een kwaad vermoeden hebben, dat ten opzichte
van iem. ongunstig is; hfj staat in een kwaden reek,
er wordt niet gunstig over hem gedacht en gesproken; iem. een kwaad hart toedragen, hem ongunstig
gezind zijn; in eene kwade luim zfjn, waarin men
onvriendelijk is voor anderen; kwade tiding, die
ongunstig is voor hem, die haar ontvangt; — zeer
gevaarlijk: er heerschen kwade koortsen; kwade droes,
gevaarlijke ziekte bij paarden; —
bw. op slechte, verkeerde wijs: zoo goed en zoo
kwaad, als kon; hfj meende het zoo kwaad niet.
KWAAD, o. de hoedanigheid van kwaad : hfj kent
geen verschil tusschen goed en kwaad; al wat kwaad
is: de boom der kennisse des goeds en des kwaads;
zulke teal doet meer kwaad dan goed; kwaad met
goed vergelden; hfj kan daar geen kwaad (doen), alles
wat hij daar doet, wordt goedgekeurd; waar kwaad
is, komt kwaad bfj, een ongeluk komt zelden alleen;
het eene kwaad brengt het andere voort; elke dag heeft
genoeg aan zijn eigen kwaad; kwaad stichten, onheil
veroorzaken; kwaad brouwen, slechte bedoelingen
hebben; iets ten kwade duiden, het kwalijk nemen;
ik zal geen kwaad van hem zeggen, hem niet
belasteren; kwaad stoken van iem., van hem lasteren; hfj weet van den prins geen kwaad, houdt zich
van den domme, doet het voorkomen, of hij onschuldig is; ziekte, kwaal: een of ander kwaad onder de
leden hebben; (gew.) het kwaad is in de aardappelen,
de aardappelziekte is heerschende; — (my. kwaden)
kwade dingen, kwade zaken: van twee kwaden het
minste kiezen.
KWAADAARDIG, bn. bw. (-er, -st), geneigd tot het

kwaad, boosaardig, slecht: een kwaadaardig mensch;
van kwaden aard, verderfelijk, schadelijk, gevaarlijk: kwaadaardige koortsen; een kwaadaardzge zweer;
boos, nijdig: hfj zeide het op kwaadaardigen toon;
iem. met kwaadaardig en blik aanzien. KWAADAARDIGHEID, v. neiging om kwaad te doen, snoodheid; boosaardigheid; nijdigheid. KWAADAARDIGLIJK, bw.
KWAADBLOEDIG, bn. (-er, -st), met slecht bloed,
slechte vochten, slechte sappen (van het menschelijk
lichaam); ...BLOEDIGHEID, v.; ...DENKEND, bn.
achterdochtig, ergdenkend; ...DOEND, bn. benadeelend; ondeugend, zedeloos; ...DOENER, m. (-5),
...DOENSTER, boosdoener, boosdoenster; ...GEZIND,
bn. met slechte voornemens, vijandig gezind;
...GROND, o. (gen.) uitslag (op het hoofd, aan de
oogleden, op de kin); ...GUNSTIG, bn. (-er,-st), (w. g.)
niet gunstig gestemd (voor iem. of lets).
KWAADHEID, v. boosheid, toornigheid, woede: hij
huilde van kwaadheid.
KWAADKRIJGS, bn. (gew.) moeilijk to verkrijgen:
de appels zfjn tegenwoordig kwaadkrijgs; ...SAPPIG,
bn. (-er, -st), (gen.) kwaadbloedig; ...SAPPIGHEID,

v.; ...SCHIKS, bw. tegen wil en dank: goedschiks of
kwaadschiks, gaarne of ongaarne; ...SMEDER, m.,
...SMEEDSTER, v. (-s), (w. g.) die slechtheden uitdenkt.
KWAADSPREKEN, (sprak kwaad. heeft kwaadgesproken), buiten zijn tegenwoordigheid iets van
iemand vertellen, hetzij waar, hetzij valsch, dat hem
niet tot eer verstrekt: spreek enaar geen kwaad van

uw buurmans kind, want hfj zou het a ten kwade
duiden. KWAADSPREKING, v. het kwaadspreken.
KWAADSPREKEND, bn. (-er, -st), geneigd tot kwaadspreken; ...SPREKENDHEID, v. achterklap;
...SPREKER, m., ...SPREEKSTER, v. (-s), die kwaadspreekt; ...STOKER, m., ...STOOKSTER, v. (-5), die
kwaad spreekt, om iem. te benadeelen, om ruzie to
maken enz.; ...TALIG, bn. (-er, -st), (w. g.) kwaadsprekend; ...VOCHTIG, bn. (-er, -st), (w. g.) (gen.)
kwaadbloedig; ...VOCHTIGHEID, v.; ...WILLIG, bn.
bw. (-er, -st), ...WILLIGLIJK, bw. met slechte bedoeling, kwalijk gezind, weerspannig; ...WILLIGHEID, v. onwilligheid; ...ZEER, o. (gen.) hoofdzeer;
...ZEERIG, bn. (-er, -st), (w. g.) met hoofdzeer behept.
KWAAK, v. (plantk.), (gew.) kweek.
KWAAK, v. (kwaken), (Zuidn.) mull.

KWAAKEEND, v. (-en), (nat. hist.) scheleend, klappereend.
KWAAKSTER, v. (-s), die kwaakt.
KWAAL, v. (kwalen), een langdurige, slepende
ziekte: een ongeneeslijke kwaal; een overerfelfjke kwaal;
een kwaal onder de leden hebben; borstkwaal, hartkwaal; (fig.) het middel is erger dan de kwaal; kwelling, rnarteling: ijverzucht is een helsche kwaal; algemeene ramp, geesel: ophooping van kapitaal beschouwde hij als de kwaal onzer maatschappfj.
KWAART, v. (-en), (gew.) zekere maat, inz. voor
karnemelk.
KWAART, o. (zeew.) zie kwart.
KWAART, tw. (zeew.) bij het aflossen van de
wacht.
KWAB, v. (-ben), KWABBE, v. (-n), zekere visch,
puitaal.
KWAB, v. (-ben), KWABBE, v. (-n), trillende lel,
lillende klomp vleesch: er zitten kwabben vet op de
ribben; (ontl.) de kwabben der longen. KWABBETJE,
o. (-s), kleine kwab.
KWABAAL, m. (...alen), in het dagelijksch leven
puitaal, de eenige inheemsche zoetwatervisch van
de familie der dorschen; de kwabaal bereikt gewoonlijk
eene lengte van twee voet.
KWABBIG, bn. (-er, -st), rond en vol; vol kwabben.
KWADENAARD, v., KWADERNAAT, v. (plantk.)
(gew.) klei-minnende paardestaart.
KWADRAAT, o. (...draten), (wisk.) vierkant: een
kubus wordt begrensd door zes kwadraten; vierkant,
tweedemacht: negen in het kwadraat.
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KWADRAATGETAL.

KWADRAATGETAL, o. (•1en), een tweedemacht,
een getal, waaruit de tweedemachtswortel kan
worden getrokken; ...REST, v. (-en), een kwadraatgetal, vermeerderd of verminderd met een veelvoud
van een ander getal is een kwadraatrest van dat
getal; ...WORTEL, m. (-s), vierkantswortel.
KWAJONGEN, m. (-s), gemeene jongen, straatjongen,
bedacht op het uithalen van allerlei gemeene
streken; jongen, met het oog op den leeftijd: hij is
nog maar een kwajongen.

KWAJONGENSACHTIG, bn. (-er, -st), op de wijze
van een straatjongen, gemeen, laag, slungelachtig.
KWAJONGENSSTREEK, m. (...streken), gemeene
streek: kwajongensstreken uithalen; ...WERK, o.
't work van een straatjongen; kinderachtigheid.
KWAK, v. (-ken), zeker visschersvaartuig, dat in
het IJ en de Zuiderzee op de vangst van bot, tongen, aal en garnalen uitgaat.
KWAK, m. (-ken), (nat. hist.) nachtreiger, schildreiger, nachtraaf (ardea nycticorax). KWAKJE, o. (-s).
KWAK, m. (-ken), het doffe geluid, dat veroorzaakt wordt door den val van een zwaar voorwerp:
een kwak geven; speeksel, dat men uitwerpt; fluim;
drank, die in een glas of kopje overblijft; overschot
(b. v. van eene hoeveelheid hout, turf enz.); (gew.)
hoop: een kwak geld; — nabootsend geluid van eenden
en kikvorschen; — grap, klucht; vertelling; — leerling eener Latijnsche school (als spotnaam), weetniet. KWAKJE, o. (-5).
KWAKEN, (kwaakte, heeft gekwaakt), het geluid
kwak laten hooren, van eenden, kikvorschen enz.;
luidruchtig babbelen, kakelen.
KWAKER, m. (-5), lid of aanhanger van een godsdienstige secte, in 1649 door George Fox gesticht,
die in hoofdzaak de christelijke dogmen erkent,
maar zich in de eerste plaats beroept op het in den
mensch zelf aanwezige licht; geestdrijver, dweper.
KWAKERIJ, v. (-en), leeringen der kwakers.
KWAKERSHOED, m. (-en), breedgerande hoed;
...KERK, v. (-en), gebouw, waar de kwakers hunne
godsdienstoefening houden.
KWAKKEL, m. (-s, -en), (nat. hist.) wachtel,kwartel: een trekvogel, tot de orde der hoenderachtigen
behoorende en na verwant aan den patrijs, die zich
door zijn bijzonderen slag onderscheidt (perdix coturnix) : de kwakkel slaat; een doove kwakkel, een doove;
(gew.) lompe, domme kerel.
KWAKKELAAR, m., KWAKKELAARSTER, v. (-s),
babbelaar, babbelaarster, snapper, snapster.
KWAKKELBEENTJE, ...FLUITJE, o. (-s), lokfluitje
om kwakkels te vangen.
KWAKKELEN, (kwakkelde, heeft gekwakkeld),
slaan (van de kwakkels) ; — babbelen, snappembeuzelingen vertellen; — sukkelen, niet gezond zijn,
kwijnen, veel geneesmiddelen gebruiken; niet doorvriezen (in den winter). KWAKKELING, v. (-en).
KWAKKELGELD, o. kleingeld.
KWAKKELJACHT, v. jacht op kwakkels; ...KONING, m. (-en), (nat. hist.) riethoen; ...NET, o. (-ten),
net om kwakkels to vangen; ...SLAG, m. geluid
van den kwakkel.
KWAKKELVORSTJE, o. (-s), een lichte worst, een
vorstje, dat niet lang duurt; ...WINTER. m. (-s),
winter, waarin bet met korte afwisselingen vriest
en dooit; ...ZIEKTE, v. (-n), slepende ziekte.
KWAKKEN, (kwakte, heeft gekwakt), het geluid
kwak doen hooren (als de kikvorsch) ; een kwak
viel (zoo hard). dat
makers bij het vallen:
kwakte tegen den
kwakte; met een kwak vallen:
muur; hard op den grond neersmijten: hij kwa; to
den knaap tegen den grond; op den grond spuwen; —
den kwakkelslag laten hooren.
KWAKVORSCH, in. (-en), (nat. hist) kikvorsch .
KWAKZALFSTER, v. (-s), vrouw, die kwakzalft.
KWAKZALVEN, (kwakzalfde, heeft gekwakzalfd),
het kwakzalversberoep uitoefenen; valsche geneesmiddelen verkoopen; bedriegen, foppen; door huis',,iddelties genezen.

KWARREL.
KWAKZALVER, m. (-s), boerenbedrieger, marktschreeuwer, verkooper van valsche geneesmiddelen;
in het algemeen iem., die tegen beter weten aan
beweert, middelen to bezitten ter genezing van
daze of gene ziekte, of ook wel van alle kwalen,
en die met veel ophef aanwendt of to koop aan-

biedt; hansworst; (fig.) zwetser.
KWAKZALVERACHTIG, bn. (-er, -st), op de wijze
van een kwakzalver, grootsprakig, bedrieglijk.
KWAKZALVERIJ, v. (-en), bedrog, grootspraak;
het aanprijzen met allerlei kunstmiddelen van
koopwaren.
KWAL, v. (-len), KWALLE, v. (-n), (nat. hist), zeker
holtedier, met een zacht, doorschijnend, vaak klokof parapluvormig lichaam, meestal afkomstig uit
een poliepenstok.
KWALIE, v. (-s,
eene vervelende babbelaarster.
KWALIEACHTIG, bn. (-er, -st), zeurachtig.
KWALIEMOER, v. (-s, -en), eene praatzieke vrouw.
KWALIEN, (kwaliede, heeft gekwalied), keuvelen;
zich met kinderen in hunne taal onderhouden;
temend en onbeduidend praten, temen, zeuren,
zaniken.
KWALIJK, bn. bw. niet goad, niet wel, niet zooals het behoort: gij doet kwalijk, dat gij tegen mij
krfigt (Statenb.); wee den goddelooze, het zal hem kwalijk
gaan; kwalijk gaan, mank gaan, hinken; kwalfjk
spreken, stamelen, brouwen; kwalijk varen, ongelukkig zijn, (ook) ongesteld zijn; gij zult er niet kwa4k
varen, als gij min zin doet, het zal in uw voordeel zijn; jets kwalfjk nemen, over iets ontevreden
zijn; (scherts.) kwalfjk nemen is stolen; — moeilijk,
bezwaarlijk; nauwelijks, ternauwernood : ik kan dat
maar kwalijk gelooven; htj kan kwalijk lezen; men kan
hem kwatok verstaan; hij kan nog kwalijk lezen; ik
was kwalijk thuis, of ik kreeg een brief; — verkeerd:
hebt kwalfjk verstaan; — flauw, misselijk:
k waif* worden, misselijk, ongesteld worden.
KWALIJKGEZIEN, bn., (w. g.), niet in achting, niet
bemind.

KWALIJKHEID, v. flauwte, bezwijming.
KWALIJKVAART, v. (w. g.), (veroud.) ongeluk, onspoed, tegenspoed.
KWALM, m. dikke damp, walm.
KWALMEN, (kwalmde, heeft gekwalmd), walmen,
een dikken damp van zich geven1 kwalmende retorten.
KWALSTER, rn. (-s), rochel, fluim.
KWALSTER, m. (-s), KWALSTERBOOM, m. (-en),
haveresch; (gew.) lijsterbesseboom; (gew.) bitterzoet.
KWALSTEREN, (kwalsterde, heeft gekwalsterd),
fluimen opgeven.
KWANSEL, m. ruiling; (gew.) mengelmoes.
KWANSELAAR, m., KWANSELAARSTEII, v. (-s),
ruiler, ruilster (met knoeierij).
KWANSELACHTIG, bn. (-er, -st), geneigd tot kwanselen. KWANSELACHTIGHEID, v.
KWANSELARIJ, v. (-en), kwanseling.
KWANSELEN, (kwanselde, heeft gekwanseld), rui-

len door knoeierij, ronselen, ruilebuiten; (gew.) roeren,
morsen: ergens in zitten te kwanselen; aan iets kwanselen (eene wonde b. v.), allerlei huisroiddelen aanwenden; vanhier: dokteren met een onbekwaam
geneesheer of eenen kwakzalver. KWANSELING,
v. (-en), ruiling.
KWANSELIG, bn. (-er, -st), kwanselachtig.
KWANSELZUCHT, v. geneigdheid tot kwanselen.
KWANSUIS, KW ANSWIJS, bw. voorgewend. schijnstemde kwansuis toe; h# heeft
baar, niet gemeend:
het kwansais gedaan, one u te gehoorzamen.
KWANT, m. (-en), snack, schalk, guit. vroolijke

gast: een vreemde, rare kwant: een vrool#ke, fosse
kwant. KWANTJE, o. (-s).
KWAPSCH, bn. bw. ongesteld, ziekelijk.
(-ren), KWARRE, v. (-n), (gew.)knoest:
KWAR,
kwarren in het hout.

KWARREL. m. (-s,. jets, dat klein,ineenecirongen
of niet goed g _
- ,;.4Toeid is (inz. van vrueliten).

KWARRELACHTIG.
KWARRELACHTIG, bn. •er, -st), kwarrelig.
KWARRELIG, bn. (-er, -st), ineengegroeid (van
vruchten).
KWART, o. (-en), vierendeel, vierde gedeelte (van
een geheel) : een kwart mud, een kwart gulden; inz.
het vierde gedeelte van een uur, kwartier: het is
kwart over elf; (rek.) een vierde: een derde min een
kwart; (zeew.) vierde gedeelte der soldij van eenen
matroos (op een oorlogsschip); (zeew.) wacht, verdeeling van het etmaal; kwart slaan, 's nachts als
het laatste kwartieruurs van de wacht genaderd is,
wordt er een slag aan de bel gedaan en het kwartier opgepord, dat de wacht moet aflossen; (muz.)
vierde gedeelte eener noot. Zie QUART.
KWARTAAL, o. (...talen), vierendeel jaars, drie
maanden : zfj krijgen om het kwartaal hun traktement;
als het kwartaal om is, zal ik betalen, eerder niet;
vierde gedeelte eener jaarwedde enz.: het eerste kwarteal heb ik ontvangen.
KWARTAALSTAAT, m. (...staten), een staat, walks
op het einde van elk kwartaal moet opgemaakt of
ingeleverd worden.
KWARTANKER, o. elf flesschen (wijn).
KWARTBOEK, o. (-en), boek in 4°, kwartijn.
KWARTEEL, o. (-en), (oudt.) zekere inhoudsmaat
voor vochten, kwartokshoofd, pijp; eene specerijmaat der voormalige Nederl. 0.-I. Compagnie.
KWARTEL, m. (-s), kwakkel, wachtel, een trekvogel, tot de orde der hoenderachtige vogels behoorende; (fig.) zoo doof als een kwartel, stokdoof. Zie
KWAKKEL.
KWARTELBEENTJE, o. (-s), kwartelfluitje; ...D00VE, m. en v. (-n), iem., die zeer doof is.
KWARTELEN, (kwartelde, heeft gekw arteld), (jag.)
kwartels jagen, op de kwartelvangst gaan.
KWARTELFLUITJE, o. (-5), lokfluitje om kwartels
te vangen; ...KONING, m. (-en), (nat. hist.) een vogel,
die tot de waterhoenders behoort en gewoonlijk
spriet of sprit geheeten wordt (crex pratensis); ...NET,
o. (-ten), om kwartels to vangen; ...SLAG, m. het
geluid van den kwartel; ...VANGST, v. het vangen
van kwartels.
KWARTET, o. Zie QUARTET.
KWARTIER, o. (-en), vierendeel (van sommige
dingen); vierde gedeelte van een uur: het is kwartier over twaalf; ik ben drie kwartier bij hem geweest;
eene der vier schijngestalten van de maan: wij hebben vandaag eerste kwartier; vierde gedeelte van een
wapenschild, wapenveld, trap van afstamming, bewijs van adeldom : om tot ridder van deze orde benoemd
te kunnen worden, meet men acht kwartieren kunnen
aanwijzen, vierde gedeelte van een ouclen duim (nog
bij timmerlieden en houthandelaars in gebruik):
een plank van vhf kwartier; driekwartiers hout, van
oude duimen dikte; achterstuk van eenen os, schapebout; oorspronkelijk vierde gedeelte eener stad,
later zeker gedeelte, wijk: in wet kwartier der stad
woont hij?; vanhier: streek, oord, grondgebied: het
kwartier van Nfjmegen, Noorder-, Zuiderkwartier;
woning, waarin de soldaat voor korter of Langer
tijd huisvesting ontvangt: zijn kwartier betrekken;
een goed kwartier hebben; (fig.) (gemeenz) min zoontje
is dear in een goed kwartier, heeft het daar uitnemend good; de winterkwartieren betrekken; kwartieren
eener belegeringsarmee, de onderscheiden stellingen,
welke de korpsen random de vesting innemen, om
de linien, welke die stellingen dekken, to verdedigen; genade, lijfsbehoud: geen kwartier geven; optrekje, buitenverblijf; (zeew.) de helft der manschap,
die beurtelings de wacht heeft, verdeeld in stuurboordskwartier en bakboordskwartier; kwartier
maken, (zeew.) de wacht hebben, (mil.) voor huisvesting, inkwartiering zorgen. KWARTIERTJE, o.
(-s), klein kwartier: vierde gedeelte van een uur;
(gew.) een kwart kop: een kwartiertje gort.
KWARTIERDAG, m. (-en), dag van bijeenkomst der
afgevaardigden van een kwartier of gewest;
...DROST, m. (-en), drost van een kwartier.

KWEEK.
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KWARTIERMAKER,

...MEESTER, m. (-s), onderofficier of ander militair, die vooruitgezonden wordt,
om voor de kwartieren te zorgen; ...MEESTER, m.
(-5), (mil.) officier, die met het beheer der geldzaken
belast is : regimentskwartiermeester, foerier; (zeew.)
schieman; ...HUTS, v. (-en), hoofddeksel der soldaten
in klein tenue.
KWARTIERSCHOUT, m. (-en), schout van een kwartier.
KWARTIERSTANDEN, m. nyv. (sterr.) stellingen
der maan met betrekking tot de zon en de aarde
bij eerste on laatste kwartier.
KWARTIERSVERGADERING, v. (-en), vergadering
der afgevaardigden van een kwartier.
KWARTIERVOLK, o. (zeew.) wachthebbende manschap.
KWARTIERZIEK, bn. (mil.) zoo ongesteld, dat men
niet uit kan gaan.
KWARTIJN, m. (-en), kwartboek, boek in 4'.
KWARTJE, o. (-s), vijfje, vijfstuiverstuk, kwartgulden: het vierde gedeelte van een gulden (25
cents); kwartanker: bezory nifj een kwartje wijn; een
kwartje bier; een vierde van een mud: een kwartje
appels,
KWARTJESVINDER, m. (-s), bedrieger, die, voorgevende geld to hebben gevonden, iem. mee tracht
te troonen in een herberg en hem daar door spel
geld ,ifzet; oplichter.
KWARTNOOT, v. (...noten), (muz.) eene noot, die
het vierde deal is eener heele; ...RUST, v. (-en),
(muz.) teeken, waarbij men den tijdsduur eener
kwartnoot rust.
KWARTS, o. eene uit kiezelzuur bestaande delfstof. Het is waterhelder of wit en vertoont ook,
naarmate het meer inmengsels heeft, velerlei kleurschakeeringen; met het vuurslag geslagen, geeft
het vonken, en met soda vermengd, smelt het bij
groote hitte tot glas; gekristalliseerd kwarts, bergkristal; geel kwarts, Boheemsch topaas.
KWARTSACHTIG, bn. als kwarts.
KWARTSZAND, o. het gewone, uit kleine, onregelmatige kwartskorreltjes bestaande nand.
KWASSIEHOUT, o. (gen.) eene soort van bitterhout, van een boom van Suriname, dat de inboorlingen tegen yenijnige slangebeten aanwenden on
bij ens als een koortswerend middel gebruikt wordt.
KWAST, m. (-en), vezelknoop, knoest in hout: dit
host zit vol kwasten; (sprw.) voor een harden kwast
most een scherpe beitel zijn, hardnekkigheid moet met
kracht worden tegengegaan; dikte van onderen aan
den voet van eenen boom; saamgebonden borstels,
aan een stokje vastgemaakt (als gereedschap om
to verven, to teren, to witten enz.), dik penseel;
(fig.) dit hebt gij aan uwen kwast, hiervan draagt
gij de schuld; franje, tot eon bundeltje gebonden
(aan gordijnen, kleedingstukken, rijtuigen, paardentuig enz.); (fig.) koppig, onhandelbaar mensch; gek,
zot, pronker, fat. KWASTJE, o. (-5), een kleine
knoest, kleine verfkwast, penseel; (fig.) dat mag
wel een kwastje hebben, wel eens geschilderd worden.
KWASTERIG, bn. (-er, -st), verwaand. KWASTERIGHEID, v.
KWASTGRAS, o. (plantk.) bundelgras.
KWASTIG, bn. (-er, -st), knoestig (van hout); vol
franjes, (fig.) eigenzinnig; verwaand; vol luimen en
grillen; onverdraagzaam. KWASTIGHEID, v.
KWASTSTAARTIGEN, m. my. eene soort van inse cten.
KWASTSTOK, m. (-ken), steel van eenen kwast.
KWEE, v. (-in), eon tot de appelachtigen behoorende plant, met gels, welriekende schijnvrucht, die
appel- of peervormig is (cydonia vulgaris); (ook) de
vrucht van die plant.

KWEEAPPEL, m. (-5, -en), appelvormige vrucht
van de kwee; ...APPELBOOM, m. (-en).
KWEEBOOM, m. (-en), kwee; ...DOORN,m.(-s,-en),
(plantk.) barbarisse.
KWEEK, m. het kweeken; plaats waar gekweekt

KWEEK.

KWETTERIG.

wordt, kweekerij, stuk land, waar tuinbouw wordt
uitgeoefend.
KWEEK, v. (plantk.) tarwegras, kruipende tarwe

KWELDERGRAS, o. zeevlotgras, een soort van gras,
dat vrij algemeen op zilte gronden wordt gevonden
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(triticum repens).

KWEEKBED, o. (-den), bed, waarin jonge boomen
worden gekweekt, in tegenstelling met zaadbed;
...BOOM, m. (-en), jong boompje.
KWEEKELING, m. en v. (-en), jonge persoon, die
opgekweekt of opgevoed wordt; die tot zeker yak
opgeleid wordt, inz. onderwijzerskweekeling. KWEEKELINGE, v. (-n).
KWEEKEN, (kweekte, heeft gekweekt), den wasdom
bevorderen (van planten en gewassen, ook van visch)
opvoeden, koesteren, grootbrengen (van kinderen);
(fig.) den bloei (van iets) bevorderen: beschaving,
deugd kweeken; (gew. fig.) beginnen to kweeken, een
baard krijgen. KWEEKING, v. (-en), het kweeken.
KWEEKER, m., KWEEKSTER, v. (-s), die kweekt.
KWEEKERIJ, v. (-en), plaats, waar iets gekweekt
wordt (b. v. boomen enz.); gmv. het kweeken.
KWEEKGRAS, o. (plantk.), (gew.) kruipend tarwegras.
KWEEKHOF, m. (...hoven), kweektuin; ...HOUDE
m. (-s), boomkweeker; ...PLAATS, v. (-en), kweekerij.
KWEEKSCHOOL, v. (...scholen), seminarium : school,
tot het vormen van onderwijzers, geestelijken, zeevarenden enz.
KWEEKSEL, o. wat gekweekt is of wordt.
KWEEKTUIN, m. (-en), kweekerij; ...VIJVER, m.
(-s), een vijver ter aanfokking van visch; ...VISOR, v.
als stofn., m. (...visschen) als voorwerpsn.: visch,
die tot aankweeking wordt gehouden; visch, die
aangekweekt wordt.
KWEELEN, (kweelde, heeft gekweeld), zoet zingen
(van vogels) : de vogels kweelen in het bosch; (fig.)
zingen : een deuntje kweelen.
KWEELTJE, o. (-s), zoet geluid van eenen vogel.
KWEELTJE, o. (-5), gering bederf, smetje, vlakje.
KWEEMOES, o. zekere lekkernij: in suiker ingelegde kwee6n.
KWEEN, v. (kwenen), onvruchtbare koe; (fig.) onvruchtbare vrouw; (plat) oude slet.
KWEEPEER, v. (...peren), peervormige vrucht van
de kwee; ...PEREBOOM, m. (-en); ...PIT, v. (-ten),
de zaden van den kweeboom.
KWEER, bn. bw. (-der, -st), (gew.) walglijk zoet.
KWEERHOUT, o. (-en), zeker hout der touwslagers.
KWEERN, v. (-en), handmolen.
KWEERNEN, (kweernde, heeft gekweernd), malen
met den handrnolen; kauwen, herkauwen.
KWEESTEN, (kweestte, heeft gekweekt), (gew.)
vrijen (op Tessel en Vlieland), en wel, terwijl deuren
of vensters openstaan en de minnaar op de deken
zit of ligt, waaronder zijne beminde rust. KWEESTER, m. (-s), (gew.) vrijer, minnaar. KWEESTERIJ, v.
KWEESTROOP, ...SIROOP, v., ...WIJN, m. uit
kweeen bereide stroop of wijn.
KWEKEN, KWEKKEN (kweekte, kwekte, heeft
gekweekt, gekwekt), kakelen, kwaken:
KWEL, v. kwelling, verdriet, hartzeer: (sprw.) des
eenen kwel doet dander wel, die de keur heeft, heeft
de kwel.

KWEL, v. (-len), bron, wel.
KWELACHTIG, bn. (-er, -st), plaagziek. KWELACHTIGHEID, v. zucht tot plagen.
KWELAFZETSELZUUR, o. (scheik.) eene stof, welke
in den humus wordt aangetroffen.
KWELBAST, m. (-en), plaaggeest.
KWELDAM, m. (-men), ...DIJK, m. (-en), ...KADE,
v. (-n), dam, dijk of kade, welke binnen een hoogen
rivierdijk op eenigen afstand van dezen gelegd wordt
en op twee punten, op grooteren of kleineren afstand
van elkander gelegen, aan den dijk aansluit:

de
kweldam vormt met den ririerdUk een boezem, waarin
het nacleelige kwelwater wordt opgehoucien.

KWELDER, v. (-s), buitendijks gelegen land, gors
Groningen en Friesland).

(glyceria distans en maritima).

KWELDUIVEL, ...DROMMEL, m. (-s), plaaggeest.
KWELDUIVELTJE, o. (-s).
KWELEN, (kweelde, heeft gekweeld), (veroud.)pijn
lijden, kwijnen, treuren : (sprw.)jonge kinderen moeten
spelen, of van pin en ziekte kwelen.

KWELGEEST, m. (-en),plaaggeest, lastige schertser.
KWELLAGE, v. kwelling, verdriet.
KWELLEN, v. (kwelde, heeft gekweld), plagen,
lastig vallen, verdriet, ongemak, moeilijkheid veroorzaken; tergen: dieren kwellen; de honger, de dorst
kwelt hem; door angst gekweld worden; zich kwellen
over jets, er zich sterk over bekommeren. KWEL.

LING, v. (-en), geplaag; lastige, beleedigende scherts;
verdriet, kommer, moeilijkheid : kwelling des geestes.
KWELLEN, (kwol, heeft gekwollen), (gew.) kwelen,
kwijnen.
KWELLER, m., KWELSTER, v. (-s), plager, plaagster.
KWELMEN, (kwelmde, is gekwelmd), (Zuidn., veroud.) opwellen.
KWELWATER, o. wel-, bronwater; water, dat de
rivierdijk doorlaat; bronwater, dat niet bevriest en
waarheen de watersnippen trekken.
KWELZIEK, bn. (-er, -st), plaagziek; ...ZUCHT, v.
zucht tot plagen.
KWELZUUR, o. (scheik.) eene stof, welke in den
humus wordt aangetroffen.
KWENDEL, v. wilde tijm, heidebloem.
KWENGELEN, (kwengelde, heeft gekwengeld);
(gew.) water kwengelen, gedurig storten door beweging van den emmer enz.
KWESTIE, v. (-5, ...tien), vraag; twistvraag, geschilpunt : wat is de kwestie? de kwestie loopt over
een geheel andere zaak; daar is geen kwestie van, dat
is buiten kwestie, dat is buiten twijfel; ruzie, twist:
hebben kwestie gehad; aanhangige zaak, aangelegenheid : de zaak, de persoon in kwestie, waarvan
of van wien gesproken wordt, waaraan of aan wien
gedacht wordt, de bewuste zaak of persoon.
KWETELEN,(kwetelde, heeft gekweteld), kwetteren.
KWETER, v. (gew.) belemmering in 't spreken door
den tongriem: iem. van de kweter snijden, (fig.) zi) . is
goed van de kweter (elders: van den spanaard) gesneden, zij kan haar mondje goed roeren.
KWETS, v. (-en), zekere soort van langwerpige
blauwe pruim.
KWETS, v. het kwetsen, kwetsuur; (fig.) onrecht.
KWETSBAAR, bn. (-der, -st), verwond, bezeerd
kunnende worden; (fig.) dit is zijne kwetsbare plek,
hiermede kan men hem hinzijne kwetsbare
deren. KWETSBAARHEID. v.
KWETSEN, (kwetste, heeft gekwetst), door eenig
ongeval (een slag, schot, schok, stoot enz.) verwonden: in het gececht zijn vier der omen licht gekwetst; kneuzen, blutsen; (fig.) schenden; ergeren,
beleedigen: iem. in zijne eer kwetsen; iemands goeden

naam kwetsen; zulke woorden moeten kuische ooren
kwetsen; de gekwetste (beleedigde) part. KWETSING, v. het kwetsen; —, v. (-en), wond, verwonding; kneuzing (van vruchten); beleediging, schennis (van eer of goeden naam).
KWETSENBEIEBOOM, m. (-en), (gew.) lijsterbes.
KWETSUUR, v. (...suren), wond.
KWETTERAAR, m., KWETTERAARSTER, v. (-s),
snapper, snapster, babbelaar, babbelaarster, kakelaar, kakelaarster.
KWETTEREN, (kwetterde, heeft gekwetterd), praten, snappen, kakelen: een zangerigen toon voortbrengen, inz. van z\valuwen: hoor die zwaluwen eons

kweitren.
KWETTEREN, (kwetterde, heeft gekwetterd), drukken, kneuzen, blutsen, besehadigen: de meeste pruimen zijn, ge 7ncetterd. KWETTERING. v. het kwetteren.
KWETTERIG. bn . (-er. -st), platgedrukt, geblutst.
KWETTERIGHEID, v.

KWEZEL.

KWINT.

KWEZEL, v. (-s), geestelijke zuster, klopje; (fig.)
schijnheilige, valsch, vroom zusje. KWEZELTJE.
-o. (-s).
KWEZELAAR, m. (-s, ...laren), ...KWEZELAARSTER, v. (-s), futselaar, futselaarster, die zich met
nietigheden bezighoudt.
KWEZELACHTIG, bn. (-er, -st), beuzelachtig; schijnheilig, schijnvroom. KWEZELACHTIGHEID, v.
KWEZELARIJ, v. (-en), futselarij, schijnheiligheid.
KWEZELEN, (k -wezelde, heeft gekwezeld), beuzelen, futselen, den tijd met nietigheden doorbrengen.
KWIBUS, m. (-sen), zot, dwaas, kwast: wat een

heid, eene grap, eene boerterij; de zaak, het ding
beduidt niet veel, beteekent weinig; (fig.) dat is maar
kwik, in den wind geschermd; (fig.) hij is als kwik,
buitengemeen vlug, levendig, driftig; (scheik.) zoet
kwik, kwikchloruur; bijtend kwik, kwikchloride.
KWIK, v. (-ken), beuzeling.
KWIK, bn. bw. (-ker, -st), (gew. kwiek), vlug, levendig, tierig.
KWIKACHTIG, bn. bw. (-er, -st), naar kwik zweemende, iets van kwik hebbende; (fig.) vlug, levendig,
los, vroolijk.
KWIKBAD, o. (-en); ...BAK, m. (-ken), ...BAKJE,
o. (-s), bak(je) met kwik, bij barometers; ...BAROMETER, m. (-s). een barometer, welks buis met kwik
is gevuld; ...CHLORIDE, o. (scheik.) bijtende kwik;
...CHLORUUR, v. (scheik.) kalomel; ...HAAG, v.
(...hagen), levende, groene heg; ...HOORNERTS, o.
(scheik.) eene verbinding van kwik met chloor.
KWIKJE, o. (-5), keurig lintstrikje: kwikjes en
strikjes, meisjesopschik; (fig.) pronkstertje.
KWIKKEBIL, v. (-len), vrouw (of meisje), die (of dat)
niet veel van zitten houdt , uitloopster.
KWIKKEBILLEN, (kwikkebilde, heeft gekwikkebild),
gaarne op de been zijn, veel uitloopen.
KWIKKELEN, (kwikkelde, heeft gekwikkeld), (gew.)
slingeren, schommelen, zwaaien.
KWIKKEN, (kwikte, heeft gekwikt), met of in de
hand wegen.
KWIKKOLOM, v. (-men), zuil van kwik (der barometers en thermometers); ...KUUR, v. genezing of
behandeling met verzoet kwik; ...METAAL, 0. een
metaalmengsel met kwik; o. (-s), zeker
uitwendig geneesmiddel; ...OXYDE, o. (scheik.) ook
rood lacikoxyde geheeten: eene verbinding der zuurstof met kwik; ...PIL, v. (-len) ; zeker geneesmiddel;
...PLEISTER, v. (-s).
KWIKSTAART, m. (-en), een tot de orde der zangvogels (priemsnaveligen) behoorende Vogel, in zes
soorten in Nederland voorkomende (motacilla) : gele
kwikstaart of koevinkje; witte kwikstaart, akkermannetje, bouwmeestertje of wipstaartje. KWIKSTAART.
JE, o. (-Si.
KWIKSTAARTEN, (kwikstaartte. heeft gekwik
staart), den staart op en neder bewegen.
KWIKTHERMOMETER, m. (-5), een thermometer
(warmtemeter), welks glazen haarbuis gedeeltelijk
en welks rol- of bolvormige vergaarbak geheel met
kwik is gevuld; ...VIZIER, o. (-en), (aan stoommachines); ...ZALF, v. gmv. als stofnaam, (...zalven)
in de beteekenis van soorten van kwikzalf: menging van kwikzilver met vet; ...ZAND, o. kwikhoudend zand; welzand, dat onder de voeten loslaat, drijfzand.
KWIKZILVER, o. zeker bij gewone temperatuur
vloeibaar metaal, met een s. g. van 13, 59, dat, veelal
met zilver verbonden, voorkomt in Peru, Brazilie
en Mexico en in Spanje en Hongarije.
KWIKZILVERACHTIG, bn. (-er, -st), dat naar kwikzilver gelijkt; (fig.) beweeglijk, veranderlijk.
KWIKZILVERCHLORIDE, o. (scheik.) sublimaat, zeer
vergiftige verbinding van kwikzilver met chloor;
...ERTS, o. dat kwikzilver bevat.
KWINKELEEREN, (kwinkeleerde, heeft gekwinkeleerd), met een trillenden gorgel zingen : kwinkeleeren als een nachtegaal; (fig.) zingen, vroolijk zijn.
KWINKELEERING, v. het kwinkeleeren.
KWINKELEERDER, m., KWINKELEERSTER, v. (-s),
hij of zij, die zingt.
KWINKEN, (kwinkte, heeft gekwinkt), bewegen,
trillen.
KWINKER, m. (-5), (nat. hist.) (gew.) vink.
KWINKERD, m. (-5), mannelijk persoon, die scheel
ziet. scheeloog.
KWINKSLAG, m. (-en), onverwacht geestig gezegde,
geestige inval: hi/ wil er zich met een kwinkslag

gekke kwibus !; kijk die kwibus daar weer eens bezig
zijn, (gew.) gek op een schoorsteen.
KWIDAM, m. (-s), een zeker iemand, dien men niet
nader kan of wil noemen; zot handelend mensch.
KWIJL, v. zeever, slijmachtig speeksel, dat vanzelf
uit den mond loopt: hi)" huilde snot en kwfjl; slakkenslijm.
KWIJLAARD, m. (-s), kwijlbaard (inz. van kinderen).
KWIJLACHTIG, bn. (-er, -st), veel kwijl bezittende.
KWIJLBAARD, m. (-en), iem. die kwijlt; ...BAB,
v. (-ben), doekje, onder de kin van kwijlende kinderen; (fig.) babbelaar of babbelaarster, die zoo druk
praat, dat de kwijl er den mond door uitloopt.
KWIJLBAB, (-ben), ...BABBE, (-n), m. en v. (gew.)
kwijlbaard.
KWIJLBABBEN, v. my. (plantk.) (gew.) gekrulde
zuring.
KWIJLBAND, m., ...DOEK, in. (-en), ...LAP, m.
(-pen), ...SLAB, v. (-ben), band, doek, lap, slab om
de kwijl op te vangen.
KWIJLEN, (kwijlde, heeft gekwijld), de kwijl laten
loopen, zeeveren. KWIJLING, v. het kwijlen; speckselvloed.
KWIJLER, m. (-s), KWIJLSTER, v. (-s), die kwijlt.
KWIJLKLIER, v. (-en), (gen.) speekselklier; ...VLOED,
tn. speekselvloed, kwijling; ...WORTEL, m. (-s), als
voorwerpsn., v. als stofnaam, bertram, zie aldaar.
KWIJN, m. kwijning. getreur.
KWIJNEN, (kwijnde, heeft gekwijnd), lusteloos zijn,
verminderen van krachten (ten gevolge van ziekte);
langzaam uitteren; verwelken, slap hangen : eene
kwijnende gezondheid; dat boompje kwijnt; (fig.) verfrauwen, verzw-akken: een kwijnende genegenheid,

vriendschap; 't gesprek begon te kwfjnen; de markt is
kw fjnend, er is weinig omzet in een of ander artikel.
KWIJNING, v. het kwijnen.
KWIJT, bn. ontheven, los, vrij, ontslagen: ItUis nu
01 die zorgen kwijt; zit gij de koorts kwijt?; ik kon
113m maar niet kwijt raken, maar niet van hem afkomen; kwijt maken, ontheffen, vrijstellen; zich van
i kwijt maken, zich van iem. ontdoen, iem. afschepen, iem. laten staan; verloren, weg: ik ben mifn geld
kwijt; ktcijt worden, verliezen; (in het spel) - kwtjt
(quitte) of dubbel, zie guide.
KWIJTBRIEF, m. (...brieven), bewijs van ontvangst
of betaling, quitantie; kuttbrieven, openbare brieven,
waarbij (door eenen vorst) kwijtschelding van straf
wordt verleend.
KWIJTEN (ZICH), (kweet zich, heeft zich gekweten),
2ljnen plicht doen, zijne belofte vervullen, nakomen:

hij heeft zich dapper gekweten; zich van zijn taak, van
een last kwijten. KWIJTING, v. (-en), vervulling eener
belofte; betaling, afdoening.
KWIJTRAKEN, (raakte kwijt. is kwijtgeraakt), op
de eene of andere wijze verliezen : ik ben mine beurs

kwfjtgeraakt.
KWIJTSCHELDEN, (schold kwijt, heeft kwijtgescholden), vergeven, ontheffen (van straf. belasting
(Jaz.): iem. eene schuld, eene straf kwijtschelden; borgen
is geen kwijtschelden, uitstel is geen afstel. KWIJTSCHELDING, v. vergeving : kwijtschelding van stra/fen
'coor staatsmisdaden, amnestie.
KWIJTSCHRIFT, o. (-en), kwijtbrief.
KWIK, o. v. kwikzilver: eene glazen buis met kwik
vullen; (fig.) levendigheid, vuur (der jeugd); (fig.) het
is maar kwik, het is maar eene nuttelooze aardig-
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afmaken.
KWINT, v. (-en), list, looze streek, loosheid; kuur,
gril. Zie QUINT.
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KWINTACHTIG.

LAAG.

KWINTACHTIG, bn. (-er, -st), kwintig.
KWINTAPPEL, m. (-s), kolokwint.
KWINTIG, bn. (-er, -st), vol kuren, vol grillen.
KWIPSCH, bn. (-er, meest-), ziekelijk, ongesteld: er

KWISTEKOOL, v. (-en), (Zuidn.) eene verkwistende
vrouw.
KWISTEN, (kwistte, heeft gekwist), verkwisten.

een weinig kwipsch uitzien; ik ben zoo kwipsch en zoo
kwapsch. KWIPSCHHEID, v.
KWISPEDOOR, KWISPELDOOR, o. (...doren), spuwpotje.
KWISPEL, m. (-s), harig uiteinde van eenen staart;
kwast, wtjkwast, poederkwast; dunne roede; geesel ;
(fig.) losbol.
KWISPELBIES, v. (...biezen), eene soort van bies.
KWISPELEN, (kwispelde, heeft gekwispeld), met
eenen kwast strijken; met den staart slaan, strijken, of spelen; met eene scherpe roede slaan.
KWISPELING, v. (-en), het kwispelen; aai, streeling: de criticus geeft een kwispeling hier en een
knatcw daar.
KWISPELSTAARTEN, (kwispelstaartte, heeft gekwispelstaart), met den staart slaan : de hond kwispelstaart van vreugde, (fig.) vleien, flikflooien.

verteren, doorbrengen, opmaken. KWISTING, v.
(-en), verkwisting.
KWISTER, m. (-5), die kwist.
KWISTGELD, m. en v. (-en), ...GOED, m. en v.
verkwister, verkwistster.
KWISTIG, bn. (-er, -st), verkwistend; (fig.) mild,
ruim: met kwistige hand uitdeelen; kwistig met iets
zijn. KWISTIGHEID, v.
KWISTPENNING, m. en v. (-en), verkwister, verkwistster.
KYANISEEREN, (kyaniseerde, heeft gekyaniseerd),
hout voor bederf bewaren, door het, op de door
den Engelschman Kyan uitgevonden wijze, met eene
oplossing van kwiksublimaat (kwikzilverchloride)
to doortrekken.
KYRIE-ELEISON, neer, ontferm U! neer, erbarm
U !: de eerste woorden der eerste hymne gedurende
de rills in de R.-K. kerken.

L.
L, v. (-'s), 12e letter van het alphabet; de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek, die met 1 beginnen; —
Romeinsch cijfer voor het getal 50; L, 50000; —
in of kortingen:
— pond sterling; —
L. of
— pond Vlaamsch; —
— liter; —
L.
— lees; —
1.
— lanthanium (scheik.) — zie aldaar; —
La.
lege artis
naar de regelen der kunst
—
l. a.
(op recepten) ; —
— loco (plaatsvervangend) burgemeester;
L. B.
— loco citato — ter aangehaalde plaatse; —
1. c.
zie aldaar;
— lithium (scheik.)
li.
laatstleden; —
—
loco
president;
—
L. P.
lectori salutem — den lezer hell;
L. S.
- loco sigilli — in plaats van het zegel; -- loco secretaris.
LA, tw. als uiting van vroolijkheid; (ook) klank,
dien men laat hooren, wanneer men een wijs zingt
zonder de woorden; la la, zoo zoo, het houdt niet
over, niet al te best: kent hij zijn ambacht? nu, dat
is maar la la; hoe gaat het? och, zoo zoo, la la.
LA, v. muzieknoot, de zesde lettergreep in de solmisatie van Guido van Arezzo, overeenkomende
met den toon, welke tegenwoordig a wordt geheeten.
LA, v. (verkorting van) lade: haal het geld maar
uit de la. LAATJE, o. (-s), kleine la; (fig.) aan het
laatje zitten, de beschikking over het geld hebben,
in de gelegenheid zijn, om zichzelf to bevoordeelen.
LAADBAND, m. (-en), (art.) torus, een band ter
versiering aan den stootbodem van het geschut;
...BOOM, m. (-en), (scheepst.) kraan, voor het laden
en lossen der goederen; ...BUS, v. (-son), (veroud.)
loop van een geweer; roer, geweer; ...CEDEL, v.
(-5), bewijs van vergunning om te laden (van een
schip); ...GAT, o. (-en), gat in een schietgeweer;
...GELEGENHEID, v. (...heden), terrein, in2 . ericht
voor het laden en lossen van schepen; ...GEREEDSCHAP, o. (-pen), al wat noodig is om eon geweer
of k^non to laden; o. buskruit; ...LEPEL,

m. (-s), (art.) lepel, waarmede men het kruit in het kanon doet; ...PAN, v. (-nen), gedeelte van een geweer,
waarop het laadkruit wordt gedaan; ...PLAATS,
v. (-en), laadgelegenheid ; ...POORT, v. (-en), tscheepst.)
ballastpoort; ...PRIEM, m. (-en), (art.) ruimnaald;
...RUIMTE, v. de ruimte op een schip, waarin goederen geladen kunnen worden; ...SCHOFFEL, v.
(-5), laadlepel.
LAADSTER, v. (-s), zij, die laadt.
LAADSTOK, m. (-ken), houten of ijzeren stok, om
de lading van een geweer aan te zetten (bij de
tegenwoordige geweren onnoodig); (art.) kogelaansetter.
LAAFDRANK, m. (-en), verkoelende drank.
LAAG, bn. bw. (lager, laagst), tegenstelling van
hoog, van geringe hoogte, niet ver opwaarts reikend,
niet hoog boven iets uitstekend: een laag huis; een
lage toren; de heut-els zijn begroeid met laag struikgewas; een laag vertrek, waarvan de zolder niet hoog
boven den vloer is; dit vertrek is laag van verdieping;
een (age weide, die niet hoog boven het omringende
water uitsteekt; lage venen, wier bodem beneden
den gemiddelden waterspiegel ligt; het water is laag,
het peil is beneden het gewone ,gedaald; de lucht is
lung, de wolken drijven minder hoog clan gewoonlijk; — (fig.) laag bij den grond blfjven, niet hoog
vliegen, zich niet hoog verheffen (b. v. van een
dichter, een gedicht ens.); laag zinken, in zedelijkheld achteruitgaan; — (muz.) een loge toon, welke
betrekkelijk weinig geluidstrillingen maakt in den
seconde; lnag zingen, met lage tenon; die viool is to
laag gestemd; — lage temperatuur, waarbij de thermometer laag staat;
een stoommachine van loge
drukking, waarbij de spankracht van den stoom de
drukking der lucht slechts weinig overtreft; —
(van waarde enz.) goring, klein : voor een lagen
pi- Us verkoopen; een (age son; jets ?nag taxeeren; de
laagste inschrijver, die voor de kleinste sons heeft
ingeschreven; de markt is lager, de waren worden
voor geringer prijzen verkocht; het sped is vnn(luag
een poor centen lager, goedkooper; —
(van rang, stand enz.) goring. niet uitstekende:
hi,/ is van lage afkomst, uit geringe, arn-)e ouders
geborei: de lagere stone/en, de mindere man, bet

LAA G.
yolk; de lagere geesteWkheid, priesters van ondergeschikten rang; de lagere rechtspraak, (hist.) die alleen
geringe misdrijven en civiele zaken berecht ; het
lager onderwijs, het elementair, eerstbeginnend onderwijs in die vakken, waarvan elk burger jets
dient to weten; de lagers school, waar lager onderwijs wordt gegeven; een lagere akte Duitsch, voor
lager onderwijs; —
gemeen, in strijd met de beginselen van eer of
grootmoedigheid: een lags daad begaan; een laag
karakter; een lage ziel, slecht mensch; loge winzucht;
iem. laag behandelen; rich laag aanstellen; —
vernederend, minachtend, met verachting: laag

op iem. of jets neerzien; laag op iem. of jets vallen;
laag over iem. of jets spreken.
LAAG, v. (lagen), rij voorwerpen, die naast of op
elkander liggen en door hunne ligging bij elka it
behooren; bedding (eener mijn): een laag aarde,
steenen, kalk; (mets.) streksche long, patiitsche laag of
koplaag, zie die woorden; (papierm.) de over elkaar
heen gehangen vellen papier bij het drogen; hangende laag, berglaag, die een ertsbank van boven
begrenst; liggende laag. de daaronder gelegene; —
(zeew. veroud.) zog, kielwater; — (scheepst.) rij
stukken op ieder verdek van een oorlogsschip: een
schip van twee lagen; de voile laag geven, al de stukken van een oorlogsschip tegelijk op een ander
lossen, (fig.) iem. met scheldwoorden overladen, hem
geducht de waarheid zeggen; LAAGJE; —
bedekte plaats om iem. onverwachts te overvallen,
valstrik; (sprw.) iem. lagen leggen, verraderlijk tegen
iem. handPlen, iem. door kwade praktijken zoeken
to benadee:en, (recht.) mow .d met geleicler lage, met
arglistigen overval, nadat men zich vooraf in hinderlaag had gelegd.
LAAGEIND, ...EINDE, o. (gew.) het lager gelegene
deel der stad.
LAAGHARTIG, bn. bw. (-er, -st), slecht, gemeen,
laag, schandelijk. LAAGHARTIGHEID, v.
LAAGHEID, v. hoedanigheid van laag te zijn; my.
(...heden), (fig.) lage, gemeene handelwijze of handeling: hil heeft allerlei laagheden begaan.
LAAGJES, bw. een weinig laag.
LAAGLAND, o. (-en), een laag gelegen, meestal
vlak land; ...LOOPERS, m. my. valsche dobbelsteenen, waarvan slechts de lage oogen bij het
werpen boven komen; ...SCHOUT, m. (-en), (hist.)
onderschout.
LAAGSGEWIJS, ...GEWIJZE, bw. laag voor laag:

laagsgewUze afbreken, op elkaar stapelen.
LAAGSTAM, m. (-men), boom met lagen stam.
LAAGSTAMMIG, bn. (-er, -st), met lagen stam:
laagstarnmige boomen, dwergboomen.
LAAGSWIJS, ...WIJZE, bw. laagsgewijs.
LAAGTE, v. het laag zijn: de laagte van den prijs,
het geringe bedrag; staat van verval, armoedige
toestand; (my. — en) lage plaats, diepte, dal, vallei: hoogten en laagten; een laagte tosschen twee lieuvelen; in de laagte, beneden ; naar de laagte, naar
beneden.
LAAGVLAKTE, v. (-n), een lage vlakte, met slechts
geringe yerheffingen of weinig verschil in hoogte.
LAAGVORMIG, bn. bij-, in-, met lagen; laagvormige
wolken, laagwolken.
LAAGWOLKEN, v. my. een der vier hoofdvormen,
waarin zich de wolken vertoonen: meer of minder
breede en meest donker gekleurde wolkenstrepen,
die zich voora] in den herfst des avonds aan den
westelijken horizon vertoonen (strati).
LAAI, LAAIE, v. (veroud.) v]am, gloed; alleen in
de uitdr. in lichterlaaie of lichtelaaie vlam, in voile
vlam : in een oogenblik stond het geheele huis in lich-

terlaaie, in lichtelaaie vlam.
LAAI, bn. hevig brandend, gloeiend, vlammend,
vurig: een laaie gloed ; een laaie brand; een zee van

vonken stuift naar boven, een laaie vuurklomp gloeit
en b!aakt.
LAAIEN, (laaide, heeft gelaaid), vlammen; (ver-
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LAAT.

oud., gew.) hjj laaide van kwaadheid, hij zag vuurrood van kwaadheid.
LAAIEND, bw. (gew.) hi,' was laaiend kwaad, hij
was zoo kwaad, dat hij er vuurrood van zag
LAAK, v. (laken), (gew.) eene beek op heidevelden.
LAAK, v. (w. g.), blaam, atkeuring.
LAAKBAAR, bn. bw. (-der, -st), berispelijk,afkeurenswaard: zYn gedrag in dezen is zeer laakbaar;
een laakbare handelwijze. LAA KBAARHEID, v.
LAAKSTER, v. (-5), zij, die laakt.
LAAIZIEK, ...ZUCHTIG, bn. (-er, -st), kwaadsprekend; bedilzuchtig, vitlustig.
LAAKZIEKTE, ...ZUCHT, v. bedilzucht, vitlust.
LAAN, v. (lanen), weg, aan beide zijden met eene
gaat de loan
of meer rijen boomen beplant; (fig.)
uit, hij vertrekt, pakt zich weg; (vissch.) uitgestrektheid water, waar:n men de zalm- on elftnetten
laat afdrijven; — (Hgd. lahn) dun meta,alblad,dunne
draad van metaal, platsel. LAANTJE, o. (-s).
LAAP, v. zekere zoetachtige, witte stof, die zich
op de bladen van een struikgewas in Nieuw-Holland ontwikkelt en door de inlanders als spijze
gebruikt wordt.
LAAR, bn. (-der, -st), (veroud.) ledig, ijdel, hol;
voos, opgeblazen; (gew.) dun, schraal. LAARHEID, v.
LAAR, o. (laren), onbebouwde woeste grand; vrtge weide; laar in een bosch. opens plaats.
LAARS, v. (laarzen), zeker schoeisel, dat gedeeltelijk oak het been boven den enkel bedekt: heele
laarzen, die voor een groot gedeelte het benedenbeen bedekken; halve laars, zie halflaarsje; water-

no.

dichte laarzen; laarzen met kappen; Spaansche laarzen, beenijzers om gevangenen te pijnigen; (sprw.)
hij heeft een hors aan, h heeft zijn loans vol,
heeft een stuk in zijn (oars, hij is dronken; (zeew.)
end dag, waarmede men iem. afstraf't. LAARSJE,
o. (-s), kleine laars; my. (gew.) gemeene of gehoorrie rolklaver.
LAARZEBEEN, o. (-en), of ...LEEST, v. (-en),
(schoenm.) hout, dat in eene laars past, waarop
men het fatsoen aan de laars geeft; ...KAP, v.
(-pen), overslaand bovenstuk eener laars.
LAARZEN, (laarsde, heeft gelaarsd), laarzen aantrekken; gelaarsd en gespoord, kant en klaar, geheel
gereed; hooggelaarsde (gezwollen) verzen; (zeew.)
zekere matrozenstraf uitoefenen, britsen (met een
end dag op de natte broek kastijden). 'LICH LAARZEN, zijne laarzen aandoen.
LAARZENKNECHT, na. (-5), houten werktuig, dat
men gebruikt om de laarzen uit te trekken; ...LEER,
o. leder, waarvan men laarzen maakt; ...MAKER,
iem. die laarzen maakt en repareert, schoenmaker;
...POETSER, m. (-s), knecht, die de laarzen poetst;
...SMEER, o. zekere vetstof, waarmee men de laarzen smeert, om het leer zacht to houden; ...STOF,
v. andere stof dan leer voor laarzen.
LAARZENSTRAF, v. (zeew.) het toedienen van
touwslagen op de natte brook.
LAARZENTREKKER, m. (-s), laarzenknecht; (in
logementen) knecht, welke den reizigers de laarzen
uittrekt; ...WINKEL, m. (-s), winkel, waar men
laarzen verkoopt.
LAARZESCHACHT, ...SCHAFT, v. (-en), schacht
eener laars; ...STROP, m. (-pen), ...TREKKER, m.
(-s), trekker aan de binnenzijde der laars, gewoonlijk bloat trekker en oak dikwijls strop genoemd,
welke dient om de laars aan te trekken; ijzeren
haak, dien men aan den strop bevestigt, om de laars
aan to trekken.
LAAS, tw. helaas! wee!
LAAT, bn. bw. (later, -st), niet vroeg, ver gevorderd (van den tijd); wat na den gewonen of bepaalden tijd plaats heeft: 't is al laat; laatin (op) het jaar;

laat op den dag; een late oogst; eon late Paschen, die
later valt dan gewoonlijk; vroeg of loot, to eeniger
tijd; laat thuis komen, laat op den avond, in den
nacht; hoe laat is het? welk uur wijst de klok?;
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hoe laat? wanneer? op welk uur?; (sprw.) beter laat
clan nooit; het is te laat, de tijd is voorbtj, (ook) het
(de zaak) is verloren; (fig.) ik weet al hoe laat het is,
hoe het met hem of met de zaak gesteld is; 0, is
het zoo laat! is het er zoo mee gesteld, is dat de
zaak! latere tfjdingen, ontvangen na de vorige;
laatst, door geen ander, door niets meer gevolgd;
de laatste maal; de laatste dag van het jaar; de laatste
hand aan iets leggen, iets voltooien; iem. de laatste
eer bewfizen, hem ten grave Leiden; den laatsten adem
vitblazen, sterven; het laatste oordeel; bij laatsten wil,
bij uiterste wilsbeschikking, bij testament; hij ging
het laatst uit; — laatst, bw. onlangs, kort geleden:
ik ben laatst nog bfj hem geweest; ten laatste, aan het

LABBERKOELTE, v., ...KOELTJE, o. (zeew.) flauwe
wind, bries.
LABBERLOT, m. (-ten), straatschender, lichtmis,
zwierbol; ploert.
LABBERLOT, v. (-ten), (zeew.) naam eerier sloop,
die in grootte op de barkas volgt.
LABBERLOTTEN, (labberlotte, heeft gelabberlot),
zwieren, lichtmissen.
LABBOON, v. (-en), moerasboon.
LABDANUM, o. zie ladanum.
LABEUR, m. (Zuidn.) akkerbouw.
LABEUREN, (labeurde, heeft gelabeurd), (Zuidn,)
het land bearbeiden.
LABIAAL, o. (...bialen), mondstuk eener orgelpijp;
(taalk.) lipletter.
LABIAALSTEM, v. (-men), (muz.) orgelpijp, die van
eon mondgat voorzien is
LABORATORIUM, o. (...ria), werkplaats van den
scheikundige, den artsenijbereider, den vuurwerker enz.; eon stookhuis, smelthuis, smeltvertrek.

chide of slot, eindelijk.
LAATBAND, m. (-en), zwachtel bij eene aderlating;

...BEKKEN, o. (-s), bak, waarin bij eene aderlating
het bloed valt.
LAATBLOEIEND, bn. laat in het jaar bloeiend:
laatbloeiende planten.
LAATDUNKEND, bn. bw. een hoogen dunk van
eigen voortreffelijkheid hebbende, in het besef ztjner
meerderheid eene hooghartige, minachtende houding tegen zijne omgeving aannemend, met geringschatting neerziende op anderen; verwaand, opgeblazen, aanmatigend. LAATDUNKENDHEID, v.
opgeblazenheid, verwaandheid.
LAATIJZER, o. (-s), laatmes; (ook) zeker smelterswerktuig.
LAATKOP, m. (-pen), (heelk.) glazen of metalen
kop om bloed te laten : laatkoppen zetten.
LAATLIJDIG, bn. (gew.) achteloos [die alles maar
laat lfjden d. i. gaan, die zich om niets bekommert.]
LAATMES, o. (-sen), (heelk.) vlijm, lancet.
LAATSTELIJK, bw. ten laatste, in de laatste plaats.
LAATSTGEBOREN, bn. het laatst geboren zijnde
in zekere famine; ...GEBORENE, m. en v. (-n);
...GEMELD, bn., ...GENOEMD, bn. het laatst vermeld zijnde; ...GEMELDE, m. en v. (-n), ...GENOEMDE, na. en v. (-n).
LAATSTLEDEN, bn. bw. laatst verloopen : laatstleden (afgekort
Yrfjdag.
LAATSTMAAL, bw. onlangs.
LAATVLIEGER, m. (-s), (nat. hist.) soort vleermuis
(vespertilio serotinus).
LAATVLIJM, v. (-en), laatmes: ...WINDSEL, o. (-s),
laatband.
LABAAR, v. (...baren), groote linnen halsdoek.
LABARUM, o. in de latere tijden van het Romeinsche keizerrijk de voornaamste vaan van het leger:
een vaandel van kostbaar purper aan een stang
met dwarsstang, waarboven het monogram van
Christus, een verbinding van de Grieksche letters
X (ch) en P (r).
LABBEI, v. (-en), [gew. LABBE] snapster, praatziek
wij f.
LABBEIEN, (labbeide, heeft gelabbeid), klappen,
snappen, babbelen.
LABBEKAK, m. en v. (-ken), prater, babbelaar;
snapster, praatster; kwaadspreker, kwaadspreekster; m. (gew.) benauwde, vreesachtige kerel; iem.
die niets durft wagen.
LABBEKAKKEN, (labbekakte, heeft gelabbekakt),
labbelen.
LABBEKAKKER, m. (-s), babbelaar; ...KAKSTER,
v. (-s), babbelaarster.
LABBEKAKKERIJ, v. (-en). babbelarij.
LABBEN, (labde, heeft gelabd), kakelen, zottepraat
uitslaan.
LABBER, m. (-s), labbekak.
LABBER, bn. (zeew.) zacht (van den wind); lui,
flauw, naar: eene labbere koe'te.
LABBERDAAN, ABBERDAAN, v. een soort van
gezouten visch: gezouten kabeljauw, zoutevisch.
LABBEREN, (het labberde, heeft gelabberd). zacht
waaien; het zeil labbert, wappert; (fig.) aanhoudend
praten.

LABOREEREN, (laboreerde, heeft gelaboreerd), niet
gemakkelijk (aan iets) arbeiden; sukkelen: aan eene
ziekte. kwaal laboreeren.
LABORIEUS, bn. (...zer, -t), arbeidzaam, bedrijvig;
moeilijk.
LABRADORSTEEN, v. als stofn.; m. (-en), als voorwerpsn.: zeker soort van veldspaath, dat zich door
schoone kleurenmengeling onderscheidt, en vooral
op de kust van Labrador gevonden wordt.
LABROTDEN, rn. my. lipvisschen: zekere stekelvinnige visschen.
LABYRINT, o. (-en), bij de Ouden een groot en
kunstig gebouw, met zulk eene menigte elkander
kruisende gangen en ineenloopende kamers, dat men
er Licht in verdwalen kon, inz. het door Daedalus
op Creta gebouwde; doolhof: een tuin, met vele
kunstig dooreengevlochten slingerpaden; (fig.) verwarde, duistere zaak; (fig.) drukkende ornstandigtheden des levens: hi). is in het (gew. de) labyrint
[verbasterd tot: laberente enz.]; (ontl.) een deel van
het inwendige gehoorwerktuig.
LABYRINTODONTEN, m. my. doolhoftandigen: eene
groep van zeer zonderlinge, geheel uitgestorven
kruipende dieren.
LACET, o. (-ten), rijgsnoer, rijgveter.
LACH, m. het lachen : zoete- loch, gedwongen each,
spottende lach; vol lacks zfjn, zich niet kunnen bedwingen van lachen. LACHJE, o. (-s).
LACHDUIF, v. (...duiven), (nat. hist.) eene soort
van tortelduif, ook gekraagde tortelduif of ringtortel
eheeten (columba risoria).
LACHEBEK, m. en v. (-ken), lacher, lachster.
LACHEDINGEN, o. my. (gew.) dat zijn geen lachedingen, er is niet mede te lachen.
LACHEN, (lachte, bij dichters soms loeg, gelachen),
door een beweging van den mond en de onderste
deelen van het aangezicht, al of niet vergezeld van
een schaterend keelgeluid, eene gewaarwording van
vroolijkheid of opgewektheid uitdrukken : om of over
lets lachen; schaterend, iuidkeels lachen; lacht als
een boer, die kiespijn heeft; hi] lachte witjes, vergenoegd;
lean het Wet zonder lachen zeggen, om te kennen
to geven, dat iem. zelf niet gelooft, wat hij vertelt;
(sprw.) in zUn vuistje lachen, heimelijk lachen; die
het laatst lacht. lacht het best: — door lachen in zekeren
toestand komen: zich slap, zich halfdood, zich te
bersten lachen; hij lacht zich een ongeluk; — spotten,
bespotten : ik each cent met je ; lacht met alles; ik,
lath er mede of ik lach er wat in, ik goof er niets
em; ik lach om je bedrei ging en ; schertsen: is het lachen
of meenen ?, scherts of ernst? ik zeide het maar om
te lachen, uit scherts.
LACHEND, bn. (fig. en dicht.) aanlokkelijk, bekoorlijk, aangenaam : lachende dreven. lachende velden.
LACHER, m. (-s), hij die lacht: de lathers op zone
i see hebben.
LACHERIJ, v. belaching, bespotting; het gekscheren.
LACHKRAMP, v. (-en), ziekelijke aanval van bui-
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tensporig lachen; ...LUST. m. de lust tot lachen:
EEUW, v. (-en), (nat. hist.)
den lachlust opwekken;
.zekere meeuwvogel, gewoonlijk kokmeeuw geheeten
...RIAiPEL,
in. (-5), rirni el, door
(larus ridibundus);
het lachen veroorzaakt.
LACHSPIER, v. (-en), spier, die het lachen teweegbrengt; het op de lachspieren krijgen, aan het lachen
gaan; zone lachspieren zijn opgewekt, hij is aan het
lichen gebracht; iemands lachspieren in beweging
brengen, hem aan 't lachen maken.
LACHSTER, v. (-s), zij die lacht.
LACHTREK, m. (-ken), lachende gelaatstrek ;
1VIOGEN, o. het vermogen om te lachen; ...VERWEKKEND, bn. (-er, -st), wat doet lachen, wat den
lachlust opwekt; ...VOGEL, m. (-s), (nat. hist.) een
soort van koekoek (cuculus ridibundus); ...ZIEK,bn.
(-er, -st), spoedig lachende: dat meisje is zeer lach-

den aangeschoven; (mil.) het houten bakje van een
geweer waarin de loop sluit; (ook) opening voor
den laadstok; (scheepst.) gat waarin het roer hangt,
bus waarin de helmstok steekt.
LADEBOOM, m. (-en), (wev.) het dikke, zware (soms
met lood volgegoten) dwarsstuk aan de lade onder
den ketting.
LADEN, (laadde, heeft geladen), eenen last op of
in iets leggen, bevrachten : hout, steenen op een wa-

ziek.
LACK, LAK, o. denkbeeldige rekenmunt in BritschIndie = 10000 ropijen of f 12000.
LACONISCH, LACONIEK, bn. (-er, -st), kort en
bondig, kernspreukig, pittig. naar de wijze der oude
Laconen: Lacedemoniers of Spartanen een laconische

vitdrukking, een laconiek gezegde.
LACONISME, o. (-n), kort maar krachtig gezegde.
LACRYMAE CHRISTI, v. mv. Christus-tranen (fijne

wijn, die aan den voet van den Vesuvius wast). In
den handel komen onder dozen naam nicest wijnen
van Pozzuoli, Ischia en Nola voor.
LACTATIE, v. voeding met melk, het zooaen.
LACTOMETER, m. (-s), melkmeter (werktu,ig).
LACTOSCOOP, m. (...copen), een werktuig om het
roomgehalte der melk te onderzoeken.
LACTUCARIUM, o. zeker plantaardig sop, latuwbitter, salade-opium.
LACUNE, v. (-s), holte, gaping, leemte: eene lacune

aanvullen.
LADAAT, v. (...daten), zie LAUWDAAT.
LADANUM, LABDANUM, LAUDANUM, o. eene

geneeskrachtige gomhars, met balsanaieken geur,
van Candia, Cyprus enz.
LADDER, v. (-s), leer, werktuig tot opklimmen: de

sporten eener ladder; (fig.) de maatschappelijke ladder
de opvolgende reeks van standen enz. in de maatschappij : hij staat een sportje hooger op de maatschappelijke ladder, is van hooger stand, bekleedt eene
hoogere betrekking; — zijstuk van een boerenwagen,
dat tegen de rongen leunt; (oudt.)zeker oorlogstuig:
stormladder; (muz.) toonschaal. LADDERTJE, o. (-s).
LADDERBOOM, m. (-en), een van de twee boomen
eener ladder, waarin de sporten bevestigd zijn.
LADDER-EIGEN, bn. (muz.) ladder-eigene modulatie,
eene modulatie, waarin geene andere tenon voorkomen, dan die in de ladder der toonkunst liggen.
LADDERHAAK, m. (...haken), plat S-vormig ijzer,
dat in de sporten gehaakt dient om twee ladders
op of aan elkaar te zetten; ...RECHT, o. (recht.)
recht om eene ladder op eons anders grond to zetten; ...SPORT, v. (-en), trede eener ladder; ...SPRONG,
m. (-en), het opspringen van de ladder; sprang,
welken de beul hem, die gehangen wordt, van de
ladder laat doen; ...TRAP, v. (-pen), soort zoldertrap met smalle boomen en treden en hooge optreden.
LADDERVREEMD, bn. (muz.) laddervreemde modulatie, eene modulatie, waarbij tonen gebezigd worden, welke niet tot de toonschaal behooren, en die
volmaakt genoemd wordt, wanneer men eenigen tijd
in eene vreemde toonsoort vertoeft, en onvolmaakt,
wanneer de laddervreemde harmonic slechts terloops
wordt aangestipt.
LADDERWAGEN, m. (-s), boerenwagen met losse
zijstukken.
LADE, LA, v. (laden) schuifbak in eene tafel of
kast: de lade uittrekken, dichtschuiven; hij heeft de
heele la onderstboven gehaald, alle goederen die er
in waren; aschbak in eene kachel; (wev.) raam in
een weefstoel, slag waarmede de inslagdraden wor-

gee, goederen in een schip laden; de goederen uit het
schip op den wagen laden; hooi van den wagen laden
(in een schuur); het schip is zwaar geladen; doze wagen kan niet meer dan 10 centenaar laden, bevracht
worden met; (fig.) meer laden dan men dragen kan,
meer willen doen dan in zijn vermogen is; op zich
laden, zich lets kwaads, lets onaangenaams op den
hals halen: Gods toorn op zich laden; (ook) zich met
lets moeilijks belasten : een groote verantwoordelijkheid
op zich laden; ik heb geladen, waar ik mee over meet,
ik heb mij een ongemak, een kwelling op den hals
gehaald, die mij zal bijblijven; — een hello ruimte
met iets vullen: zijn maag vol laden; inz. van kruit
en kogels voorzien: een kanon, een geweer, een pistool laden; (fig.) hij heeft het op mij geladen, op mij
gemunt, hij draagt mij een kwaad hart toe; (ook)
van electriciteit: een electriseermachine, eene Leidsche

flesch laden.
LADENKAST, v. (-en), eene soort van kast met
verscheidene laden er in; ...LICHTER, m. (-5), dief
die winkelladen licht (ledigt).
LADER, m. (-s), hij die laadt (in de verschillende
beteekenissen) ; scheepsbevrachter; (art.) laadlepel.
LADETAFEL, v. Zie LATAFEL.
LADING, v. het laden; (nay. -en), wat geladen is
(aan boord van een schip), vracht: eene lading rest;
een schip met voile lading; de lading inhebben; (sprw.)
hij heeft de lading binnen, is smoordronkep; zinkt
het schip, dan zinkt ook de lading, de broodwinner
neemt alles mee in 't graf; — de lading van een
schietgeweer, in het algemeen de hoeveelheid buskruit, die vereischt wordt am de projectielen op
een bepaalden afstand to schieten en te werpen,
benevens de projectielen zelve; in eenen engeren
zin alleen het buskruit : halve lading, dubbele lading,
losse lading. LADINKJE, o. (-s), kleine lading.
LADINGSBRIEF, m. (...brieven), chertepartij, manifest, zie op die woorden; ...CERTIFICAAT, o. (...caten), bewijs van de overheid, dat een schip geen
contrabande voert; ...KOSTEN, m. mv., kosten van
het laden der goederen; ...PLAATS, v. (-en), waar
de schepen geladen on gelost worden; ...POORT,
v. (-en), waardoor de goederen op een schip worden
geladen en gelost; m. (s), waar de
goederen worden geladen en gelost.
LADINGSSTROOM, m. (-en), (nat.), (electr.) een
stroom, die in de kolom in tegenovergestelde richting van den hoofdstroom voortloopt en hem geheel of ten deele neutraliseert.
LADRONEN, m. mv. roovers (in Italie); (aardr.)de
Dieven-eilanden.
LADY, v. (-'5), dame, voorname Engelsche vrouw.
LAEDEEREN, (laedeerde, heeft gelaedeerd),beschadigen, benadeelen; kwetsen.
LAETARE, m. de vierde Zondag in de Vasten,
aldus geheeten naar de aanvangswoorden der
Latijnsche mis Jes. 66 vs. 10: Laetare, Jeruzalcm,
-Verheug u, Jeruzalem enz. (in de volkstaal ook
halfvasten genoemd).
LAF, bn. bw. (-for, -st), zouteloos, smakeloos,niet
genoeg gezouten, flauw: laffe Post; die appel heeft
een laffen smaak; (van het weer) zoel, drukkend,
zeer warm: 't is laf weer vandaag; (fig.) flauw,ijdel,
ongegrond: laffe verontschuldigingen ; laffe kost, flauw
geschrijf; mal, zot, dwaas, kinderachtig: laffe praat:
een laf vertelsel; lafhartig, blood, zonder mood: een

laffe vent; die soldaat is laf; hfj heeft zich laf gedragen.
LAFAARD, m. (-s), lafhartig mensch.
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LAFACHTIG, bn. (-er, -st), eenigszins laf.
LAFBEK, m. (-ken), jonge dwaas.
LAFENIS, v. (-sen), verkwikking, verfrissching,

ondersteuning, leniging.
LAFFELIJK, bw. (w. g.) laf.
LAFHARTIG, bn. (-er, -st); LAFHARTIGLIJK, bw.
blood, zonder moed, vreesachtig. LAFHARTIGREID, v.
LAFHARTIGE, m. en v. (-n), lafaard.
LAFHEID, v. smakeloosheid; lafhartigheid. —, v.
(...heden), dwaze handelingen, ijdele woorden; bloodheld.
LAFMOEDIG, bn. (-er, -st). LAFMOEDIGHEID, v.
LAFMOEDIGLIJK, bw., (w. g.). Zie LAFHARTIG.
LAGEN, (laagde, heeft gelaagd), (w. g.), verminderen; (fig.) vernederen.
LAGENLEGGER, m. (-s), die valstrikken legt.
LAGER, m. lagerwal; (fig.) aan lager zijn; h# heeft
geen lager, geen gebrek, geen nood.
LAGERBIER, o. (my. -en, in de bet. soorten van
lagerbier), zomerbier; zekere biersoort, die door
ondergisting wordt verkregen (Hgd. Lagerbier).
LAGEREIND, o. minder eervolle plaats : hfj zat aan
het lagereind der tafel; ...HAND, v. linkerhand:
zit aan de lagerhand; ...HUIS, o. tweede kamer van
een landsvertegenwoordiging, inz. het Huis der
Gemeenten in Engeland; ...WAL, m. (zeew.) oever,
waar de wind Op staat: aan lagerwal geraken, op
de kust; (fig.) aan lagerwal zijn, achteruit zijn in
zijne zaken.
LAGRIMOSO, bw. (muz.) op aandoenlijken toon,
smartelijk klagende, op eene langzame, slepende
wijze.
LAGUNE, v. (-n), klein strandmeer door een lange,
smalle landtong van de zee gescheiden, aan de
Noordwestkust van de Adriatische Zee. Lagunenstad, Veneti6. _
LAISSER-ALLER, o. natuurlijke ongedwongenheid;
achteloosheid; het overlaten van den loop der zaken

aan zichzelven; het er op laten aankomen.
LAISSER-PASSER, o. een vervoerbiljet, geleibriefje.
LAK, bn. weelderig, welig (van korengroei); laf,
zouteloos.
LAK,
LAK,

v. (-ken), gebrek, font, misslag.
o. [my. (-ken), in de beteekenis van soorten

van lak], zekere doorzichtige gom of hars (om er
mede to vernissen); zegellak (tot het verzegelen
van brieven, pakjes enz.): eene pijp lak; rouwlak;
zie gomlak; — (my. -en) een zegel van lak: een lak op
een brief doen; een brief met vhf lakken. LAKJE, o. (-s).
LAK, m. valsche beschuldiging: iem. een lak aanwrfjven, opleggen, iem. valschelijk beschuldigen, iem.
lasteren; iem. een leelijken lek (gew. voor lak) geven;
bedrog, fopperij : dat is maar lak, dat is allemaal lak,
dat is maar gekheid, dat zijn maar uitvluchten.
LAKACHTIG, bn. (-er, -st), op lak gelijkende.
LAKEI, m. (-en), voetknecht, dienaar, lijfknecht,
die de livrei of kleeren met wapenkleuren van zijn
heer draagt.
LAKEN, o. (my. -s, in de bet. soorten van laken),
zekere geweven wollen stof met een eigenaardige
viltachtige dekking, die de ketting- on inslagdraden
verbergt en door volling wordt verkregen : een rok
van fin zwart laken; (sprw.) hi] kreeg van hetzelfde
laken een pak, (of) een broek, zie broek; iem. van
hetzelfde laken een pak geven, hem op dezelfde wijze behandelen, met gelijke munt betalen; — (my. -s), vierkant stuk katoen of linnen, dat op een bed gespreid
wordt: ik vind wel het onderlaken, maar niet het bocenlaken; gij moet schoone lakens op het bed doen; (fig.) in
de lakens kruipen, naar bed gaan: onder e'en laken
(of deken) liggen, zie &ken; :rine •inst onder lakens
en dekens nenien, alles verteren; de roefenniet verder
strekken elan het laken, de tering naar de nering
zetten; de lakens i(itdeelen, het meest to zeggen
hebben, de bevelen geven: lijk-, doodlaken: (scheepst.)

zeil: het goat vlak 'cool- het laken, wij liebben den
wind van voren. LAKENTJE, o. (-s).

LAKMOESPAPIER.
LAKEN,

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

lijklaken.
LAKEN, (laakte, heeft gelaakt), afkeuren, omdat
iets in tegenspraak is met onze begrippen van goad
of schoon; zijn afkeuring to kennen geven : men

laakte algemeen zijn schandelijk gedrag. LASING, v.
(-en), het laken, het afkeuren; de afkeuring.
LAKENACHTIG, bn (-er, -et), op laken gelijkend.
LAKENBEREIDER, m. (-s), die laken vervaardigt;

wolkrasser; ...BEREIDING, v. het vervaardigen van
laken; ...BOOM, m. (-en), onderboom in een weefgetouw, voor lakenstofren; ...FABRIEK, v. (-en),
waar laken wordt gefabriceerd; ...FABRIKANT, m.
(-en); ...HAL, v. (-len), overdekte ruimte, waar het
laken wordt uitgestald on verkocht; ...HANDEL,
m.; ...HANDELAAR, m. (-s); ...KOOPER, m. (-s),
...KOOPSTER, v- (-s); ...KRASSER, m. (-s), lakenbereider; ...MAKER, m. (-s), lakenfabrikant; ...MERKER, m. (-s), lakenstempelaar; ...NAALD, v. (-en),
groote naald ; ...NOPPER, m. (-s), ...NOPSTER, v.
(-s), die het laken nopt, zuivert; ...PAPPER,m.(-s),
arbeider die het laken papt of krijt; ...PERS, v.
(-en), zware schroefpers of hydraulische pers, waaronder het laken wordt geperst om het glad en
glanzig to maken; ...PERSER, m. (-s).
LAKENRAAM, o. (...ramen), een lang houten raam,
ook span- of droograam geheeten, waarop het laken
na de wassching ter droging wordt uitgespannen
en tot een bepaalde lengte`en breedte wordt uitgerekt; ...ROUWER, m. (-s), lakenbereider; ...SAAI,
o. v. zekere stof; ...SARGE, ...SERGE, v. zekere stof.
LAKENSCH, bn. van laken (gemaakt) : een lakensche
jas; (sprw.) je moogt je lakensche bril wel opzetten,

(scherts.) wel goed toekijken.
LAKENSCHAAR, v. (...scharen), een groote schaar
om het laken to scheren, in gedaante veel overeenkomende met de schapenscharen; ...SCHEERDER,
(-s), arbeider die het laken scheert; ...SNIJDER,
m. (-s), lakenverkooper; ...SPELD, v. (-en), lakennaald; ...STEMPEL, m. (-s), plombeermerk, dat op
elk stuk laken gezet wordt; ...STEMPELAAR, m.
(-s), die het laken stempelt; ...STOPSTER, v. (-s),
werkster die door het scheren ontstane gaatjes in

het lakeh dicht.
LAKENVELDER,

m. en v. (-5), een lakenveldsch

rued.
LAKENVELDSCH, bn. lakenveldsche koe, eene koe,
die in het midden wit is, terwijl het achterste on
voorste gedeelte van haar lichaam zwart, bruin of
van een andere kleur is.
LAKENVERKOOPER, m. (-5); ...VERKOOPSTER, v.
(-5); ...VERVER, m. (-s), arbeider die het laken verft,
...VERVERIJ, v. (-en); ...VERFSTER, v. (-s); ...VOL-

LER, m. (-s), die het laken volt; ...WEVER, m. (-5);
...WEVERSOrETOUW, o. (-en), zich van de weefgetouwen voor andere effen stollen vooral onderscheidende door zijne groote breedte; ...WEVERIJ, v. (-en);
...WINKEL, m. (-5), waar men laken verkoopt.
LAKER, m. (-s), afkeurder, die misprijst.
LAKHARS, v. o. een van de beste tot vernissen
aangewende harssoorten, ook gomlak geheeten.
LAKKEN, (lakte, heeft gelakt), met zegellak sluiten,
toe-, dichtlakken: een brief lakken; vernissen, glan-

zen: gelakte schoenen.
LAKKER, m. (-5), L_4KSTER, v. (-s), hij of zij, die lakt.
LAKKRIS, LAKKERIS, o. (veroud.) (gew.) zoethout.
LAKKRISSAP, o. zoethoutsap, waaruit men, onder

vermenging van suiker on Arabische gom, drop
maakt.
LAK-LAK, o. (ook LAK-DYE), zekere roods kleurstof. die uit de met hars omgeven lakschildluizen
wordt afgezonderd.
LAKMOES, o. eene roodachtig blauwe verfstof,
die uit verscheidene korstmossen gewonnen wordt.
LAKMOESFABRIEK. v. (-en), waar men lakmoes
bereidt; m. (-en); ...PAPIER, o. ongidijrnit of wit filtreerpapier doortrokken met lakrnoe-tinctuur, dat als chemisch reagens wordt ge-

LAKMOESPAPIER.
bruikt ter onderkenning van zuren en bases : blauw,
rood lakmoespapier; ...TLNCTUUR, v. eene oplossing
van lakmoes in water.
LAKOOI, v. (-en), violier, eene bekende sierplant
met veelkleurige welriekende bloemen (matthiola).
LAKOOIBLOEM, v. (-en), lakooi.
LAKOOIENBED, o. (-den); ...ZAAD, o.
(gew.) slof, traag, lauw: men
LAKS, bn. (-er,
Jean met hem niets beginners, hfj is reel te laks.
LAKSCHILDLUIS, v. (...luizen), zekere schildluis in
Indio, die de schellak oplevert (coccus lacca).
LAKSEL, o. (-s), datgene waarmee men lakt, wat
om to lakken: het laksel laat los.
LAKSTOF, v. eene in 't gomlak aanwezige zelfstandigheid; ...VERF, v. (...verven), een verbinding
van een plantaardige kleurstof met bepaalde metaaloxyden of -hydroxyden; ...VERNIS, o. (-sen), eene
oplossing van Kars in wijngeest, terpentijnolie of
gekookte lijnolie.
LAKVOGEL, m. (-s), (nat. hist.), (gew.) pestvogel.
LAKWARMER, m. (-s), een bediende eener kanselarij, die het lak gereedmaakte, -waarmede gezegeld
moest worden; o. verlakte voorwerpen.
LAM, o. (-mers, -meren, gew. -men), ;long schaap:
een schaap met twee lamtneren, (sprw.) al s een lam
ter slachting worden geleid, zijn ondergang te gemoet
gevoerd worden; vaak als symbool van onschuld,
t_eduld en zachtmoedigheid: zoo gedwee als een
eels een lam leven, met iedereen in vrede leven; (bijb.)
het Lam Gods, Jezus Christus. LAMMETJE, o. (-s,
lammertjes), klein, jong lam. LAMMEKEN, o. (-s).
LAM, bn. bw. (-mer, -st), geheel of gedeeltelijk
van beweging beroofd, verlamd : sedert die laatste
beroerte is hi] aan de eene zij geheel lam; vooral met
betrekking tot handen of voeten: hij heeft eenlantrne
hand, een lammen voet; (van paarden, honden enz.)
lam in het kruis; (fig.) iem. lam slaan, hem geducht
ranselen; ik work mij half lam. half dood; beroerd:
dat is lam, een lamme boel; dat is een lamme vent; —
verloopen, stuk, van schroeven, scharnieren, sloten enz.
LAMA, m. (-'s), titel van de boeddhistische priesters in Tibet, bij de Mongolen en Kalmukken.
LAMA, v. (-'s), schaapkameel, een tot de kameelachtigen behoorend dier met grootere ooren en zonder vetbult (a uclienia); inz. de gewone lama (a. lama),
een zeer nuttig huis- en lastdier in Peru en Chili.
LAMA, v. eene stof, van lamawol vervaardigd.
LAMANTIJN, m. (-en), zeekoe, een plantenetend
walvischachtig zoogdier, dat de grootste stroomen
van Zuid-Amerika bewoont en zich met planten,
inz. met gras voedt (manatus).
LAMBDA-NAAD, m. (...naden). (ontl.) A.vormige vereeniging van de schedelbeenderen met het achterhoofdsbeen.
LAMBERTSNOOT, v. (...noten), eene soort van
hazelnoot, die omtrent Sint-Lambertus (17 September) rijp wordt, ook Lambertsche noot, Lammertsche
?toot on Lammersnoot geheeten.
LAMBIK, LAMBIEK, m. (Zuidn.) eene soort van bier.
LAMBREQUIN, m. (-5), (wapenk.) helmkleed dat
aan den helm, welke op de wapenschilden staat, is
vastgehecht en helm en schild omfladdert.
LAMBRIZEEREN, (lambrizeerde, heeft gelambrizeerd), met houtwerk beschieten.
LAMBRIZEERING, v. (-en), houten wandbekleeding,
gewoonlijk tot aan den onderkant der ramen.
LAMBRIZEERSEL, o. lambrizeerwerk.
LAMBRIZEERWERK, o. houten beschotwerk.
LAMEER, v. (...naeren), (Zuidn., veroud.) klappei,
babbelaarster.
LAMELLE, v. (-n), dun blaadje metaal.
LAMENIAS, o. zekere geweven stuf.
LAMENTABEL, bn. bw. (-er, -st), erbarmelijk, beklagenswaard.
LAMENTATIE, v. (-s, ...tien), weeklacht, klaaglied.
LAMENTEEREN, (lamenteerde. heeft gelamenteerd),
-weeklagen, jammeren. kermen.

LAMPENFEEST.
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LAMENTO, bw. (muz.) zeer aandoenlijk.
LAMENTOSO, bw. (muz.) in eenen klaagtoon.
LAMEREN, (lammerde, heeft gelameerd), (Zuidn.)

babbelen, praten.
LAMFER, m. o. (-s), een Lang, van den hoed afhangend rouwfloers, rouwsluier, lamper.
LAMFEREN, onverand. bn ., (w. g.) van fibers,
krippen.
LAMFERVERHUURDER, m. (-s), rouwwinkelier,
...WERKER, m. (-s), die lamfers maakt.
LAMGAT, m. en v. (-ten), luiaard.
LAMHEID, v. toestand van iem. of iets, die of dat
geheel of gedeeltelijk van beweging beroofd is; (fig.)
my. (...heden), gebrekkigheid; stroefheid (van stij1);
(plat) beroerdheid.
LAMLENDEN, m. en v. (-s). die lendenlam is.
LAMLENDIG, bn. (-er, -st), zwak, slap in de lenden; (fig.) lui; armzalig, ellendig, beroerd: 't is vandaag lamlendig weer. LAMLENDIGHEID, v.
LAMLUL, rn. (-len), lammeling, lamzak.
LAMMELING, m. on v. (-en), eigenlijk een lam persoon; (fig.) een luie, akelige, beroerde kerel. LAMMELINGE, v. (-n).
LAMMELOT, rd. en v. (-ten), lui, akelig persoon.
LAMMENADIG, bn. (-er, -st), ellendig, akelig, barnlendig: wat een lammena,lige vent !; wat lammenadig
werk is dat!
LAMMEREN, (lammerde, heeft gelammerd), lammeren werpen (van ooien).
LAMMERENHOUT, o. (gew.) jeneverboom.
LAMMERGANG, m. (-en), telgang (bij dieren).
LAMMERGIER, m. (-en), zekere dagroofvogel, die
weinig in grootte van den condor verschilt en bij
voorkeur lainmeren, geiten en gemzen, doch ook
kinderen en zelfs volwassenen aanvalt (gypaetos
bctrbatus); ...MARKT, v. (-en), waar lammeren worden verkocht.
LAMMERNOOT, v. (...noten). 'Lie het betere LAMBERTSNOOT.
LAMMERSTAART, v. (plantk.), (Zuidn.) beemddoddegras, timothygras.
LAMMERTJESBAAI, v. eene soort van fijne baai,
aldus geheeten, omdat zij oorspronkelijk van lamswol bereid word; ...PAP, v. meelpap, bloempap.
LAMMERZACHT, bn. zoo zacht als een lam;
...ZOET, bn. zoo zoet als een lam.
LAMMETJESOOREN, o. my. (gew.) veldspinazie.
LAMMIGHEID, v. (...heden), lamheid.
LAMOEN, o. (-en), disselboom met twee armen,
waar het paard in gespannen wordt; (gew.) dat gedeelte van het onderstel van een wagon, waaraan
de burrie wordt bevestigd.
LAMOENSTOK, m. (-ken), een der armen van het
lamoen.
LAMP, v. (-en), werktuig dat dient ter verlichting:
staande lamp; hanglamp; petroleumlamp, gaslamp;
()lie in de lamp doen; de lamp aansteken; (fig.) dat
riekt naar de lamp, aan dit (letterkundig) work is
veel tijd besteed, het draagt sporen van met veel
inspanning bewerkt to zijn; de lamp des levens, het
leven; hij heeft geene olie meer in de lamp, zijne
krachten zijn uitgeput; hi)" is tegen de lamp geloopen, hij heeft zich tot den verkeerden man gewend,
aan zijn vijand toevertrouwd, hij heeft eene ernstige
vermaning gehad, een scherpe berisping opgelooPen; (dicht.) de lamp der zon, het licht der zon.
LAMPJE, o. (-s).
LAMPAS, o. Oostindische of Chineesche gebloemde
zijden stof.
LAMPEDRAGER, m. (-s), toestel waaraan eene lamp
hangt; ...GLAS, o. (...glazen), glas op eene lamp:
...KAP, v. (-pen), papieren kap over eene lamp
Of ter versiering, Of om meer licht op tafel
enz. to hebben; ...KLEEDJE, o. (-5), waarop eerie
staande lamp wordt geplaatst; ...KOUSJE, o. (-s),
lampepit.
LAMPENFABRIEK, v. (-en); ...FEEST, 0., zie lampfeest.
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LAMPENIST.

LAMPENIST, m.

(-en), lampenaansteker (bij de

spoorwegen).

LAMPENKATOEN, o. dat men gebruikt voor
paten; ...MAKER, m. (-s); ...VERKOOPER, m. (-s).
LAMPEPIJP, v. (-en), lampeglas; ...PIT, v. (-ten),
kousje in eene lamp.
LAMPER, m. (-s), (gew.) lamfer, afhangende rouwsluier, om den hoed bevestigd van hem, die een
lijk ten grave helpt dragen of in den lijkstoet het
lijk grafwaarts volgt.
LAMPET, o. (-ten), kom of kan voor water om de
handen to wasschen; groote porseleinen schotel.
LAMPET, v. (-ten), (krijgsw.) een emmer, van bandijzer vervaardigd, die bij alarmstangen met het eene
of andere seinvuur, of bij de verlichting van batterijen, kanonkelders, galerijen enz. met pikkransen
g6vuld wordt.
LAMPETKAN, v. (-nen), kan van een waschtoestel; ...KOM, v. (-men), kom, groote schotel van een
waschtoestel, waarin men zich wascht.
LAMPETTEN, (lampette, heeft gelampet), (Zuidn.),
(gew.) drinken.
LAMPETUIT, v. (-en), tuit of buis waarin de pit
zit bij ouderwetsche lampen.
LAMPFEEST, o. zeker feest bij de oude Grieken
en ook thans nog bij eenige Aziatische volken.
LAMPION, v. (-s), illumineerlampje, illumineerglas.
LAMPKATOEN, o. (gew.) lampenkatoen; ...LICHT,
o. licht eener lamp: bij lamplicht werken; ...MICROSCOOP, m. (...copen); ...OLIE, v. vettige, uit raap- of
koolzaad bereide olie, die in de vroegere lampen
werd gebrand on nu nog wel wordt gebruikt in
nachtlichtjes.
LAMPOOT, m. en v. (-en), (gemeen) luiaard.
LAMPREEL, o. (-en), (Zuidn.) jong konijn, lamprei,
oudtijds ook lampraas.
LAMPREI, o. (-en), jong konijn.
LAMPREI, v. (-em, (nat. hist.) de prik of negenoog; de zeeprik, zeelamprei of bonte negenoog.
LAMPSPELEN, o. my. eene soort van volksspelen
(bij de oude Grieken).
LAMPZWART, o. walm uit eene lamp.
LAMSBEELDJE, o. (-s), (R.-K.) bidprentje, agnus
Del; ...BOUT, m. (-en), voor- of achteryierendeel van
een lam; ...GEBRAAD, o. gebraden lamsvleesch;
...HERSENEN, v. mv.; ...HOOFD, o. (-en), ...KOP,
o. (-en), een vierde van
m. (-pen);
een lam; ...LONG, v. (-en); ...00R, o. (-en), het oor
van een lam ; ...00REN, o. my. (plantk.) (ge.w.) breed-

bladig standkruid of limoenkruid; ...FOOT, m. (-en);
...RIB, v. (-ben); ...TIENDEN, v. my. tienden van
blatende lammeren, krijtende tienden, belasting op
de schapen; ...TONG, v. (-en), tong van een lain;
(plantk.) eene soort van weegbree.
LAMSTRAAL, m. (...stralen), (scheldwoord) lamm eli ng.
o. (-len), huid of
LAMSVACHT, v. (-en),
yacht van een lam; ...VLEESCII, o.; ...VLIES, o.
(...vliezen), (ontl.) een vlies, dat de vrucht in 't
moederlijf omgeeft, van welke het enkel gescheiden
is door een vocht; ...WOL, v.; ...WORST, v. (-en),
van lamsvleesch bereid.
LAMZAK, m. (-ken), lammeling.
LAMZALIG, bn. bw. (-er, -st), ellendig. LAI\IZALIGHEID, v.
LANCEEREN, (lanceerde. heeft gelanceerd), werpen.
slingeren, afschieten; (fig.) hij lanceert zich goed, hij
weet goed door de wereld te komen.
LANCET, o. (-ten), (wondh.) zeker chirurgisch instrument, een zeer dun, tweesnedig meeje om te
steken en te snijden.
een visch,
LANCETDRAGER, m. (-Si, (nat.
die aan weerszijden bij den staart een beweeglijlcen,
lancetvormigen stekel heeft; ...KOKER, m.
kokert,',e om het lancet in te bewaren; ...VISCHJE,
o. (-s), een klein vischie met vliezig skelet, zonder
kop ell llerzenen en daardoor min of meer spits
aan beide zijden
lanceolatus).

LANDBOUW.
bn. (plantk.) langwerpig en naar
den uiteinde of naar beide gelijkmatig versmald.
LAND, o. gedeelte der aarde, dat boven water
uitsteekt, vaste bodem: to water en to land; dieren
LANCETVORMIG,

die in het water en op het land leven; het vaste land,
in tegenstelling met eilanden; goederen over land
vervoeren; een land aandoen, op eene zeereis, in het

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

heb het land als een stier; ergens het land aan hebben,

iets moede zijn, ergens een hekel aan hebben; —
de aardbodem ten opzichte van de bebouwing,
dat deel der aardoppervlakte, dat tot het opleveren
van natuurproducten geschikt is of geschikt gemaakt kan worden, grond, bouw-, weiland: land
bebouwen, ontginnen; land aanmaken, zie aanmaken4
hjj bezit veel land, is een rijk grondbezitter; vier
bunders uitmuntend land; hij heeft een hofstee met
eigen land (in tegenstelling met hum-land); goed,
vruchtbaar, schraal land; de arbeiders zijn nog is
't land; (fig.) zijn land ligt in zijne schoenen, gezegd

van een snoever; — inz. als tegenstelling van
stad: op het land wonen; het platte land; de menschen in de steden en op het land; stad en lard
spreekt er van; hij heeft stad en land afgeloopen (vgl.
landlooper); —
(my . -en), een groot begrensd deel der aardopper-

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

pen aan de zeden en gewoonten van het land;
Frankrijk is een schoon land; Rusland is eon uitgestrekt land; het land roe belofte, het Heilige Land,
(fig.) gelukkig land; iqjis nog in het land der levenden, leeft nog; — inz. zijn eigen land, het land
waar men is geboren, vaderland: tijdingen uit zijn
land krijgen; hij is al een week weer in het land; het
land verlaten; balling 's lands; buiten 's lands zijn;
het land dienen; — (fig.) het geheele land was in rouw
gedompeld, de gansche bevolking; 's lands ?celvaart
king er van af. LANDJE, o. (-s).
LANDAANWINNING. v. (-en), zie /andwinizing;

...AARD, m. natie; (ook) bijzondere hoedanigheden, den bewoners van een land eigen; ...ADEL, m.
edellieden van het platteland; ...ANKER, o. (-s),
(zeew.) een anker, dat tusschen het land en het
schip geplaatst is.
LANDAUER, m. (-5), eene soort van reiswagen met
neerslaande kap, voor vier personen, aldus geheeten
naar de Beiersciae stad Landau.
LANDBEDRIEGER. m. (-s), die 's lands penningen
verduistert; ...BEER, m. (...beren). bruine beer, die
zich vooral op de Alpen en Pyreneen ophoudt en
zich lieu er met wortels en vruchten, dan met
vleesch voedt; ...BESCHRIJVER, m. (-51, die het
een of ander land beschrijft; ...BESCHRIJVING, v.
(-en); ...BEWONER, m. (-5), ...BEWOONSTER. v.
(-s), die op het platteland woont; ...BEZIT, o. bezit
van landerijen; ...BEZITTER, m. (-5), ...BEZITSTER,
v. (-s), grondbezitter, landeigenaar; ...BODE, m. (-n),
(oudt.) afgevaardigde van den adel (in Polen), (ook)
van het platteland.
LANDBOUW, m. akkerbouw, het bewerken van
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bouwland, veldarbeid: zich op den landbouw toeleggen;
landbouw en veeteelt.
LANDBOUWALEM, ...ALM, m. (Zuidn.) landbouwgereedschappen; ...CONGRES, o. (-sen), congres waar
de belangen van landbouw en veeteelt worden besproken; ...CREDIET, o. (-en), financi6ele instelling,
waar kleine boeren onder gemakkelijke bepalingen
geld ter leen kunnen bekomen, om het boerenbedrijf voor te zetten.
LANDBOUWEND, bn. het land bebouwende: een
landbouwend yolk; eene landbouwende streek, waar de
landbouw uitgeoefend wordt. LANDBOUWER, m. (-5), die den akker bebouwt,
persoon die eon landbouwonderneming bestuurt,
boer.
LANDBOUWKUNDE, v. kennis van den landbouw,
voor zoover die op wetenschappelijke onderzoekingen
berust ; ...KUNDIGE, m. (-n), wetenschappelijk land' bouwer, oeconoom; ...LEERAAR, m. (...raren), die
landbouwonderwijs geeft; ...ONDERWIJS, o. onder, wijs in de landbouwkunde ; ...SCHOOL v. (...scholen),
school waar die vakken onderwezen worden, welke
ten grondslag dienen voor den wetenschappelijken
landbouw; de landbouwschool te TVageningen; ...STATION, o. (-s), wetenschappelijke instelling ten bate
van den land- en tuinbouw, veeteelt enz.; ...TENTOONSTELLING, v. (-en); ...WERKTUIG, o. (-en).
LANDCOMMANDEUR, m. (-s), zekere waardigheid
bij de Duitsche orde (de balije van Utrecht).
LANDDAG, m. (-en), landsvergadering, wetgevende
vergadering, staten, stenden; (fig.) Poolsche landdag,
een verwarde vergadering, waar geen eendracht
onder de leden bestaat, waar het zeer onstuimig
toegaat; ...DEKEN, m. (-s, -en), (R.-K.) zekere priesterlijke waardigheid, ongeveer hetzelfde als deken;
...DEKENSCHAP, o.; ...DIEF, m. (...dieven), die
land steelt; ...DIENST, m. (mil.) tegenstelling van
zeedienst, dienst bij een der wapens te land; ...DIET,
o. (-en), dier, dat op het land leeft; ...DIEVERT,T, v.
(-en); ...DROST, m. (-en), schout, baljuw; ...DROSTAMBT, 0.; ...EDELMAN, m. (...lieden), edelman. die
op het platteland woont; ...EIGENAAR, m. (-s,
...naren), bezitter van vaste goederen; ...EIGENDOM, m. (-men), bezitting van land: caste goederen
zfin o. a. goederen, die bestaan in landeigendom.
LANDELIJK, bn. bw. van het land, tot het land
(in tegenst. met de stad) behoorend, zooals op het
land, eenvoudig: een landelfjk feest; landelffke genoegens; landelfjke state; een landelijke maaltfid.
LANDEN, (landde, is geland), aan land komen,
waar is de yloot geland?; de wind was zoo hevig, dat
zed niet konden landen; aan land zetten, ontschepen;
een vijandelijken inval doen (van de zeezijde). LANDING, v. (-en), het landen; vijandelijke overval.
LANDENGTE, v. (-n), smalle strook land, die een
schiereiland aan het vasteland verbindt.
LANDERIG, bn. (-er, -st), het land hebbende, slecht
geluimd. LANDERIGHEID, v.
LANDERIJEN, v. mv. bebouwde akkers, velden.
LANDGANGER, m. (-s), die van scheepsboord zich
aan land begeven heeft; ...GEDICHT, o. (-en), veldzang; ...GEESTELIJKE. m. (-n) ; ...GENOOT, m. (-en),
iem. die uit hetzelfde land afkomstig is, landsman:
wij zijn landgenooten, in hetzelfde land geboren;
...GENOOTE. v. (-n); ...GERECHT. o. (-en). gerechtshof op het platteland; ...GESCHREEUW, o. klachten van een geheel land; ...GEWOONTE, v. (-n). gewoonte van een of ander land; ...GEZICHT, o. (-en),
landzicht; ...GOED, o. (-eren), bezitting op het land,
buitenplaats; ...GOOIER, m. (-s), zie gooier. 2e art.;
...GRAAF, m. (...graven), zekere titel van een souvereinen vorst; (ook) adellijke titel; ...GRAAFSCHAP, o. (-pen); ...GRAVIN, v. (-nen).
LANDHAGEDIS, v. (-son), (nat. hist.); ...HEER, m.
(-en), grondeigenaar, eigenaar eener pachthoeve;
...HOEF, v. (...hoeven), ...HOEVE, v. (-n), boerderij;
...HOOFD, o. (-en), het in het water uitgebouwde
stuk, waarop de eigenlijke brug rust; steenenbeer;

...HOOS, .v. (...hoozen), eene hoos, die zich boven
het vasteland vormt; ...HUIS, o. (...huizen), buitenverblijf.
LANDHUISHOUDKUNDE, v. wetenschap van den
landbouw en al wat er mode in verband staat, oeconomie; ...HUISHOUDKUNDIG, bn. wat betrekking
heeft op de landhuishoudkunde: landhuishoudkundig
Congres; ...HUISHOUDKUNDIGE, m. (-n), oeconoom.
LANDHUUR, v. (...huren), landpacht, pachtgeld;
...HUURDER, m. (-s), pachter; ...HUURSTER, v. (-s).
LANDINGSBOOT, v. (-en), boot, die de troepen van
het schip aan land brengt; ...DIVISIE, v. (-s,
troepen-afdeeling, bestemd voor de landing;
...PLAATS, v. (-en), plaats waar men landt of landen kan; ...TROEPEN, m. my. krijgsvolk, dat eene
landing onderneemt.
LANDJEBLOEM, v. (-en), (gew.) madeliefje.
LANDJEUGD, v. kinderen ten plattelande; ...JONKER, m. (-s), landedelman; ...JUFFER, v. (-s), die
op het land woont; ...JUWEEL, o. (-en), (hist.) eon
groot feest der Rederijkers: samenkomst van de
verschillende kamers in de eon of andere stad, waar
dan eon wedstrijd in de edele kunst van rhetorica
word gehouden; ...KAART, v. (-en), afbeelding van
de oppervlakte der aarde of een gedeelte daarvan;
...KENNING, v. (-en), onderzoek naar de gesteldheid
der kusten; ...KIKVORSCH, m. (-en), een tweeslachtig
dier, dat zich in bosschen on heggen, in de nabijheld van moerassen en slooten ophoudt, om zijn
prooi to bespieden (rana temporaria); ...KOST, m.
boerenspijs; ...KRAB, v. (-ben), (nat. hist.) slijkkrab:
een kreeftachtig schaaldier, dat alleen in ZuidAmerik a gevonden wordt; schimpnaam, door het
zeevolk aan de landsoldaten gegeven; ...KREEFT,
m. (-en), (nat hist.); ...KUNDE, v. kennis der landen.
LANDLEVEN, 0. buitenleven; ...LIEDEN, rn. my.
plattelandsbewoners; ...LOOPER, m. (-5), zwerver,
reizende bedelaar zonder vast verblijf; ...LOOPSTER,
v. (-5); ...LOOPERIJ, v. bedelarij; ...LUCHT, v. de
lucht op het platteland; (ook) tegenstelling van
zeelucht; ...MAAT, v. (...maten), eene maat om land
to meten (eene halve roede, een meetketting enz.);
...MACHT, v. het leger, de troepen, die to lande
dienen; ...MAN, m. (...lieden), dorpeling, boor;
...MEETKUNST, v. kunst om kleine gedeelten van
de oppervlakte der aarde to meten, zonder met
geographische lengte of breedte to rekenen, ook
werkdadige meetkunst geheeten : de landmeetkunst
bestaat in het opnemen van eenig terrein en het in
kaart brengen daarvan; ...MEETSTOK, m. (-ken),
maatstok van den landmeter; ...MEISJE, o. (-s),
jonge boerin, boerendeern.
LANDMETER, m. (-s), iem. -wiens beroep het is
land to meten; (nat. hist.) spanrups.
LANDMETERSKETTING, m. (-en), ketting, die de
landmeter gebruikt om to meten; ...KRUIS, o. (-en);
...MAAT, v. (...maters); ...SEXTANT, m. (-en).
LANDMETING, v. het meten van land; ...MEEK,
o. (-en), (zeew.) zeker teeken op het land, dat de
voor de vaart gevaarlijke punten op de kust aangeeft; ...MILICIEN, m. (-s), milicien, die bestemd
is voor den dienst to lande; ...MILITIE, v. landtroepen; ...MUIS, v. (...muizen), veldmuis; ...NATIONALISATIE, v. oeconomische leer, die het grondbezit wil brengen aan den staat of de gemeente;
...ONTGINNER, m. (-5), die land ontgint; ...ONTGINNING, v. het vruchtbaar maken van woeste
gronden.
LANDORIUM, v. kabeljauw, die een weinigje in
het zout gelegen heeft.
LANDOUW, v. (-en), vruchtbare streek, veld of
land, voor zooverre het bewaterd on alzoo voor den
akkerbouw geschikt is.
LANDPAAL, m. (...palen), grens-, limietpaal; my.
(fig.) grenzen van een land; „YACHT, v. pacht of
huur van landerijen; ...PACHTER. m. (-s), ...PACHTSTEP, v. (-5), die land pacht; ...PLAAG, v. (...pla.
gen), algemeene plaag, algemeene ramp; ...PLA-

LANDPLAGER.

LANG.

GER, m. (-s), onderdrukker, dwingeland; ...PUNT,
v. (-en), sterk in zee vooruitstekende vlakke kust;
...RAAD, m. (...raden), provincials vergadering, districtsvergadering ; een lid van zulk eene vergadering.
LANDRANONKEL, v. (-s), boterbloem,. hanevoet,
hanepoot, een plantengeslacht, tot de farnilie der
ranonkelachtigen behoorende, waarvan 11 soorten
in Nederland gevonden worden (ranunculus) ; ...RAT,
...ROT, v. (-ten), (nat. hist.) veldrat; spotnaam, dien
de zeeman aan de landbewoners geeft; ...RECHT,
o. (-en), het samenstel van wetten en wettelijke
gebruiken, dat vooral gedurende de middeleeuwen
in eene bepaalde streek als recht gold, aldus geheeten in tegenstelling zoowel met het Romeinsch
recht als met het leenrecht en het kerkelijk recht:

v. het verdedigen van het
land; ...VERDEDIGER, m. (-5), soldaat; ...VERGADERING, v. (-en), zie landdag; ...VORST, m. (-en),
landsheer; ...VORSTIN, v. (-nen), ...VROUWE, v.
(-n), souvereine vorstin, de echtgenoote van een
souverein vorst; ...ZAAK, v. (...zaken), eene zaak,
die het geheele land betreft.
LANDTEEKENS, o. my. molens, torens, vlagge-.
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tot de oudste geschreven landrechten behooren die van
den Saksenspiegel (1235) in Noord-Duitschland in gebruik, en die van den Zwabenspiegel in Zuid-Duitschland; Nederland was rfjk aan landrechten; (fig.) wet-

boek; ...RECHTER, m. (-s); ...REGEN, m. regen,
die zich uitstrekt over een geheel land of gewest;
...REIS, v. (...reizen), ...REIZE, v. (-n), reis te (over)
land; ...RENTE, v. (-n), grondrente: de landrente op
Java bestaat uit 1 I2 , 215 of 113 der voortbrengselen van
den grond, of in gedwongen cultuur van zekere producten; ...ROOK, m. veenrook.
LANDSAMBTENAAR,

m. (-s, ...naren), rijksambte-

naar, ambtenaar die in dienst is van het land, in
tegenst. met gemeente-ambtenaar; ...ARCHIEF, o.
(...chieven), rijksarchief ; ...BEAMBTE, m. (-en), landsambtenaar; ...BEDIENING, v. (-en), ...BETREKKING, v. (-en), rijksbetrekking.
LANDSCHAP, o. (-pen), gewest, streek, oord; schilderstuk, dat een landschap voorstelt: onze schilders
4;n op deze tentoonstelling slechts door een paar landschappen vertegenwoordigd. LANDSCHAPJE, o. (-s).
LANDSCHAPPELIJK, bn. bw. provinciaal.
LANDSCHAPSCHILDER, m. (-s), die landschappen

schildert; ...SCHRIJVER, m. (-s), griffier van een
landgerecht, provinciale griffier.
LANDSCHEIDING, v. (-en), plek, waar het grondgebied van het eene land eindigt en dat van een
ander begint; ...SCHILDPADDEN, v. my. een der
drie geslachten, waarin de orde der schildpadden
verdeeld wordt (testudo); ...SCHOOL, v. (...scholen),
school ten plattelande; ...DIEF, m. (...dieven), dief,
die het land besteelt.
LANDSDOUW, v. (-en), wanspelling voor landouw.
LANDSGEBOUW, o. (-en), rijksgebouw; ...GOED,
o. (-eren), nationaal goed; domein: ...HEER, m. (-en),
souvereine vorst, gebieder; ...HEERLIJK, bn. vorstelijk: landsheerlijk gezag; ...HUTS, o. (...huizen), gemeenlandsliuis; ...KERK, v. (-en), eene kerk, die
door het land onderhouden wordt; ...KIND, o. (-eren),
inboorling; ...KNECHT, m. (-en), (veroud.) soldaat,
voetknecht: het hoofdwapen der landsknechten was

LANDSVERDEDIGING,

stokenalgidvrzemano d,
haven of rivier binnen te loopen; ...TONG, v. (-en),
smalle strook land, die in zee uitsteekt ; ...VALLING,
...VERKENNING, v. (-en), (zeew.) onderzoek naar de
gesteldheid der kust; ...VERHUISSTER, v. (-s);
...VERHUIZER, m. (-5), zij of hij, die naar een
vreemd land trekt; ...VERHUIZING, v. (-en), het
met have en goed verlaten van het vaderland, met
het doel om zich in ander°, meestal overzeesche
gewesten to vestigen ; ...VERMAAK, o. (...maken),
uitspanning op het platteland; ...VERRAAD, o.
ontrouw tegen zijn land; ...VERRADER, m. (-a);
...VEST, v. (-en), (waterbouwk.) zie antler, laatste
alinea.
LANDVLUCHTIG, bn. uit zijn land ontvlucht, nit
geweken. LANDVLUCHTIGHEID, v.
LANDVLUIS, v. (plantk.) duist; ...VOLK, o. plattelandsbewoners; ...VOOGD, m. (-en), bestuurder-, beheerder van een land, voor en namens den souverein:
stadhouder, onderkoning, gouverneur-generaal,gouverneur enz.; ...VOOGDES, v. (-sea) gouvernante;
...VOOGDIJ, v. de waardigheid van landvoogd;
...VROUW, v. (-en), eigenares van eene pachthoeve
enz.; vrouw van een landheer; ...VRUCHT, v.(-en),
vrucht, die een land oplevert: aardvrucht (in tegenstalling van boomvrucht); opbrengst van een land.
LANDWAARTS, bw. naar het (vaste) land toe, in
de richting van de kust naar het land: landwaarts

stevenen; landwaarts in, diep in het land; deze stad
is landwaarts in gelegen.
LANDWEER, v. (...weren), dam, dijk; (play.) borstwering; algerneene volkswapening; gewapende
m. (-en), groote weg, openbare weg;
macht;
...WERK, o. landbouwersbedrijf; ...WIJN, m. (my.
-en in de beteekenis van soorten van landwijn), wijn,
die in het land zelf wordt gekweekt, inz. de lichtere,
mindere soorten; ...WIND, in. (-en), wind, die van
het vasteland naar de zee waait; ...WINNING, v.
(-en), verovering; opbrengst van landerijen; het verkrijgen van land door indijking enz.: ...WORDING,
v. aanwas aan de oevers eener rivier; ...ZAAT, m.
(...zaten), ...ZATE, v. (-n), inwoner, inwoonster van
een land, inboorling; ...ZICHT, o. uitzicht op het
land, op landerijen ; ...ZIEK, bn. door heimwee aangetast; ...ZIEKIG, bn. (-er, -st), ontevreden, gemelijk,

de piek, ofschoon tegen het erode der 16de eeuw de helft
reeds van vuurwapenen was voorzien; ...LASTEN, m.

knorrig; vervelend, onaangenaam : 't is een landziekig
werk; ...ZIEKTE, v. ziekte aan een land bijzonder
eigen; (ook) ziekte die het geheele land teistert,
epidemie; (ook) heimwee; ...ZIJDE, v. de naar het
land gekeerde zijde.

my. belastingen in een land; ...LIED, o. (-eren),
volkslied hij blijft op God vertrouwen en heft het

zekere uitgestrektheid in de lengte hebbende : deze

landslied aan, 't Wilhelmus van Nassotaven.
o. (-en), (w. g.), veilige
LANDSLOT,

haven;
...SMAAK, in. bijzondere smaak, in een land heerschende; aardachtige, grondige smaat.
...lui), landgenoot:
LANDSMAN, m. (...lieden,
...HUNT, v. (-en), in het land zelf geslagen en daar
gangbaar.
LANDSOLDAAT, m. (...daten), landmilicien.

LANDSRECHT, o. (-en), rechten. gewoonten van
een land; ...RECHTELIJK, bn. volgens het landsrecht.
LANDSSCHRIJVER, m. (-s), landschapsschrijver;
...SPRA AK, v., ...TAAL, v. taal des hinds, tongval.
LANDSTAD, v. (...steden), stad, op verren afstand
van de zee gelegen; provinciestad; ...6TORM, m.
algemeene wapening van alle burgers; ...STREEK,
v. (...treken), uit2:etrektheid land ; ...TEUEPEN, m.

my. het landelijk Leger.

LANG, bn. bw. zich in de lengte uitstrekkend,
stokken son even icing; h viel zoo lang als lry was Cp
den grond; (met aangeving eener maat in den accusatief) de lamer is zes el icing; (fig.) het is zoo Ian ',
als (het) breed (is , zie breed; een betrekkelijk groote
uitgestrektheid in de lengte hebbende, in tegenstelling met kort: een lange stole; een long tonic; een
lange rfj: (fig.) koningen hebben lunge armen, hunne
macht reikt ver; hij heeft lange, armen, hij heeft veel
macht; met lange tand,n eten, niet met lust, niet met
smack eten; op oleic langen weg, op den duur, mettertijd; de L ange weg maakt een moeden man, duurt
een ziekte lang, dan raakt de zieke eindelijk uitgeput; iets op de lang, bran schuiren, eene zaak slepende houden, uitstellen: 't is een week van langen
asem, dat lang duurt; wet een tang yezicht staan,

verlegenheid toonen; ee>z lung gezicht zetten, verbiuft
staau. niet weten te antwoorden; — (van personen)
lane van 2•estalte: een lange renew; de ta iW)oe).-majoor

LANG.

LANGWERPIG.

was een zeer lange kerel; — langdradig: een lange
redevoering; lang van stfil of stof zijn; — langer dan
gewoonlijk: hij droeg lang /mar; zij had een langen
hats; (fig.) zij hee[t een lange tong, zij is snapachtig,
praat veel; h heeft lange 'ringers, hij is diefachtig; —
(van tijd) lang durende: de dagen worden lang,wij
hebben morgen den langsten dew; de tijd valt mij long,
ik verveel niij; (bw.) langen tijd, geruirnen tijd: het
as lang geleden; lang na min vertrek; hoe lang duurde
die oorlog ?; tien jaren lang; hij maakte het niet lang,

hebbende; ...LIP, m. en v. (-pen), iem., die langelippen
heeft; ...L013B1G, bn. (plantk.) met lange lobben;
...MUIL, m. en v. (-en), langlip ; ...NAT, o. waterige
sans, aangelengd vleeschnat; dnnne soep; ...NEUS,
m. en v. (...neuzen), iem. die een langen neus heeft;
...00R, m. en v. (-en), iem. die lange ooren heeft;
— m. (-en), (fig.) ezel; ...00RIG, bn. (-er, -st), met
lange ooren; ...POUT, m. (-en), eene soort van spin,
hooiwa gen.
LANGS, vz. eene strekking in de lengte aanduidende: bezijden, ‘ voorbij : tangs de rivier wandelen;

hij brak spoedig af, hij vertrok spoedig, enz.;

zal het niet lang meer waken, zal spoedig sterven;
lang niet, nog lang niet, bij lang (lange) niet, op lang
(lange) na niet, op verre na niet, in geenen deele;
veel: ik zag hem in lange jaren niet; gij zfjt in langen
tod (in lang) niet hier geweest; — het wordthoelanger,
hoe erger, hoe langer het duurt, hoe erger het wordt;
speel maar : hoe langer, hoe lierer, hoe langer hij
speelt, hoe liever ik het heb; het wordt hoe langer
(hoe longs, zoo langs), hoe (zoo) mooier; het vriest viet
longer, niet meer; — (gran -1m.) lange klinker, volkomen; lange letteryrepen, lettergrepen met volkomen
klinkers.
LANGARM, m. en v. (-en). iem. met lange armen;
bn. lange armen hebbende; ...BAARD,
m. (-em, iem. die een langen baard heeft; ...BA \RDIG, bn. (-er, -st), met een langen baard; ...BEEN,
m. en v. (-en), iem. die lange beenen heeft; — m.
(-en), naam aan den ooievaar gegeven; - v. (-en),
zeker langbeenige spin, hooiwagen; ...BEENIG, bn.
(-er, -st), lange beenen heb}_ ende.
LANGBEKKEN, m. my. (nat. hist.) eene familie
van strandloopers, die vooral kenbaar zijn aan hun
langen, smallen. zeer teederen bek; eene familie der
tweevleugelige insecten.
LANGBLADIG, ...BLADERIG, bn. (plantk.) met
lange bladeren.
LANGBLOEM, v. (plantk.) de rijzige langbloem, een
zeer goad voedergras; de beemd-langbloem, een der
uitmuntendste voedergrassen.
LANGBLOEMIG, bn. met lange bloemen.
LANGDRADIG, bn. (-er, -st), uit lange draden bestaande; (fig.) vervelend. wijdloopig: een langdradig

verhaal; eene langdradige redevoering; een, langdradig
LANGDRADIGHEID, v.
LANGDURIG, bn. bw. (-er, -st), van langen duur:
een langdurige koude; een langdurige ziekte. LANGDITRIGHEID, v.
LANGEN, (langcle, heeft gelangd), geven, oyergeven,
overreiken: och, lang mij even dat boek; iem. de hand
langen, toesteken.
LANGET, v. (-ten), zekere mutsenkant van de geringste soort; —INIUTS, v. (-en), muts met zuike
kant.
LANGEVELD, o. (art.) mondstuk: het gedeelte van
-een mortier, vanwaar het topperstuk eindigt tot
aan den mond.
LANGGEHOOPT, ...GEVREESD. ...GEWENSCHT,
enz. enz. bn . gedurende langen tijd gehoopt enz.
LANGGRAS, o. (plantk.) zekere grassoort (arena
elatior); ...HALS, m. en v. (...halzen). iem. die eon
langen hals heeft; — v. (...halzen), flesch met een
langen hals: geef ons eene langhals. flesch van den
besten wijn; (gew.) pijlstaart (zekere zwerneende
(gew.) zekere vroege peer; ...HALZIG. bn . (-er. -st),
met langen hals; ...HAND, m. en v. (-en), iem. die
range handen heeft; ...HANDIG, bn. (-er, -st). lange
handen hebbende; ...HANDIGHEID, v.; ...H_A_RIG,
bn. (-er, -st), met lange haren; (very.) langharige

kwast.

LANGHEID, v. lengte.
LANGHOOFDIG, bn. met een lang hoofd; ...HOORNIG, bn. (-er, -st), met lange horens; ...JAEIG, bn.
veeljarig: een langjarige ondervinding; ...KIN, m. en
v. (-nen), iem. die een lange kin heeft; ...LENDEN.
(-s), ...LIJF, (...lijven), m. en v. lang en dun-, schraal
mensch; ...LEVEND, bn. wat langen tijd leeft;
....LEVENDHEID, v.; ...LIJVIG, bn. een lang lijf
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deze weg loopt langs het bosch; (fig.) langs welken
iceg? door welk middel?; hier langs, daar langs,
dezen, dien weg op, in deze of die richting; langs
(dicht bij) de kust; (fig.) hU gaf hem langs (de ooren)
of er ran longs, een geducht pak slang;
kreeg er
(van) langs, (fig.) hij werd doorgehaald; 't gaat er
zoo wet langs, het gaat gebrekkig, slordig; hij komt
er roar longs, moet zich zeer behelpen.
LANGS, bee. langer. in: hoe langs zoo meer; hoe
langs zoo grooter; zoo langs zoo meer, enz.
LANGSCHEEPS, bw. in eene richting evenwijdig
aan de sell eepsas:
de mast viel langscheeps;
,..SCHEEPSCH, bn.: langscheepsche zeilen; ...SCHEDELIG. bn . een langen schedel hebbende; ...SCHEDELIGEN. m. my . menschen. bij ode de lengte en
breedte van den s , thedel vrij wat verschilt (verhouding 9: 7) .
LANGSDENNEN, v. mv. (scheepsb.) leggers eener
helling; ...ROUT . o. hout volgens de lengtedoorsnede; ...Hu I/TEN, o. mv. (scheepsb.) langsdennen.
LANGSGAAN, (ging langs, is langsgegaan), voorbij
iem. of jets gaan : h ging daar joist langs.
LANGSLAPER, m., ...SLAAPSTER, v. (-s), die lang
slaapt. 's morgens laat opstaat.
LANGSLOOPEN, (liep langs, heeft en is langsgeloopem, voorbij iem. of jets loopen.
LANGSNAVEL, m. (-s), langbek; ...SNAVELIGEN,
m. my. eene soort van vogels met langen snavel;
...SPRIETEN, m. my. cone soort van insecten;
...SPRIETIG, bn. (nat. hist.) met lange sprieten:

langsprietige insecten.
LANGSRIJDEN. (reed langs, heeft en is langsgereden), voorbij iem. of jets rijden.
LANGST, bn. (overtreffende trap van lang); op
zijn langst, bw. uitdr.: uiterlijk: het kan op zijn

langst een maand duren.
LANGSTAART, m. (-en), (nat. hist.) zoogdieren of
vogels met lange staarten; ook de naam van een
Surinaamschen aal. LANGSTAARTJE, o. (-s), een
soort van mees, gewoonlijk staartrnees geheeten

(parus caudatus).
LANGSTAARTIG, bn. met langen staart: langstaartige dieren ; ...STIJLIG, bn. (-er, -st), langdradig (van stip: ...STIJLIGHEID, v.
LANGSTLEVEND, bn. het langst levend; ...LEVENDE, m. en v. (-n), die het langst leeft : testa-

menten op den langstlevende.
LANGSVAREN, (voer longs, heeft en is langsgevaren), voorbij iem. of jets varen.
LANGSZALINGS, v. mv. (zeew.) eiken dwarsbalken,
twee in getal, aan weerskanten op de ooren der
benedenmasten en op de hommers der topmasten
gepl.!atst.
LANGTAND, m. en v. (-en), iem. die lange tanden
heeft; (fig.) lekkerbek, kieskauwer; ...TONG, m. en
v. (-en), (fig.) babbelaar, babbelaarster, praatziek
mensch; ...TONGIG, bn. (-er, -st), babbelachtig,
snapachtig.
LANGUIT, bw. in de lengte, zoo lang als jets is:

hij lag languit op den growl.
LANGVINNIG, bn. met hinge vinnen; ...VLEUGELIG, bn. met lange vleugels; ...VOER, o. hoof en
stroo, in te;enst. met kortvoer; ...VOET, m. en v.
(-en), iem. met een langen voet; ...VOETIG,bn.met
lange voeten; ...WAGEN, m. (-5), verbindingsstuk
(van het voor- en achterstel) van een wagen.
LANGWERPIG, bn. bw. (-er, -st), een langen vorm
58

LANGWERPIG.

LAPNAALD.

Itebbende: een langwerpig vierkant; langwerpig rond,
eirond; (plantk.) drie- tot viermaal zoo lang als breed.
LANGWERPIGHEID, v.
LANGWIJLIG, bn. bw. (-er, -st), langdradig, vervelend, wijdloopig. LANGWIJLIGHEID, v.
LANGZAAM. bn. bw. (...zamer, -st), niet schielijk, traag: dat werk vordert maar langzaam; langzaam eten, spreken; (sprw.) langzaam gaat zeker, wil
men zijn doel bereiken, dan moet men niet met
overhaasting te werk gaan; haast u langzaam.
LANGZAAMHEID, v.
LANGZAMERHAND, bw. van lieverlede, allengs,
zachtjes aan.
LANGZICHT, o. (kooph.) wissel op langzicht, die
eerst 2, 3 of 4 maanden na vertoon betaald wordt.
LANING, v. (-en), (scheepst.) planken brug, overloop; deel van de kruitkamer; (gew.) de onderlagen
in eene bedstede.
LANK, v. (-en), (veroud.) zijde van het lichaam
(het weeke deel van den buik).
LANKMOEDIG, bn. (-er, -st), LANKMOEDIGLIJK,
bw. zeer geduldig, toegevend, veel kunnende verdragen (alvorens toornig te worden): de liefde is
lankmoedig, zij is goedertieren. LANKMOEDIGHEID, v.
LANS, m. en v. (-en), (veroud., gew.) vriend, vriendin, kameraad.
LANS, v. (-en), spies, speer (zeker wapen): de lans
vellen, laten zakken; eene lans met iem. breken, (eig.)
tegen iem. strijden (in het steekspel), (thans fig.)
een geschil met iem. beslechten ; eene lans voor iem.
of iets breken, iem. (iets) verdedigen, ten goede van
hem (er van) spreken. LANSJE, o. (-s).
LANSIER, m. (-s), met eene lans gewapende ruiter.
LANSKENET, o. naam van een oud kaartspel.
LANSKNECHT, m. (-en), soldaat te voet, met eene
lans gewapend.
LANSPESAAT, m. (...saten), (veroud.) vice-korporaal.
LANSRUITER, m. (-s), zie lansier; ...SCHACHT, v.

voor de lantaarns; ...LAMP, v. (-en); ...MAKER, m.
(-s); ...ONTSTEKER, m. (-s), ...OPSTEKER, m. (-s),
lantaarnaansteker; ...PAAL, m. (...palen), paal,
waaraan of *waarop de lantaarn is vastgehecht;
...RAD, o. (-eren), (molenm,) zie lantaarn; ...TO LJW,
o. (-en), waaraan 'een lantaarn hangt;
DER, m. (-s), (scheepst.) lantaarnijzer; ...VULLER,
m. (-s), die de lampen in de lantarens vtilt,lantarenopsteker ; ...VUUR ; o. (...vuren), (zeew.) baak; ...ZETTER, m. (-s), die met het plaatsen en ontsteken der
stoklantarens, der smeerpotten belast is.
LANTERFANT, m. (-en), straatslijper, leeglooper.
LANTERFANTEN, (lanterfantte, heeft gelanterfant),
ledig loopen, straatslijpen: hoe kunt gaj het toch uit-
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(-en), steel eener lans; ...SLANG, v. (-en), (nat. hist.)

eene zeer vergiftige slang, die vooral de suiker-

plantages der Antillen bewoont (trigonocephalus);
...STEEK, m. (...steken), ...STOOT, m. (...stooten);
...VISCH, m. (...visschen), (nat. hist.) een visch,
die de Middellandsche Zee bewoont (chaetodon lanceolatus) ; ...WORP, m.
LANTAARN, v. (-en), LANTAREN, v. (-s), zeker
toestel met doorschijnende wanden, waarin een licht
wordt geplaatst, om het uitdooven daarvan dour
wind enz. te voorkomen of het brandgevaar te verminderen: als ge in de schuur wilt gaan, meet ge de
lantaarn nemen; straat-, gaslantaarn: de lantarens
worden Kier om elf user 's avonds uitgedaan; (sprw.)
een groote lantaren en .weinig (of zonder) licht, een
groot hoofd met niet veel verstand; met een lantaarntje 'rnoeten zoeken. moeilijk te vinden, zeer zeldzaam zijn; (gew.) met de lantaarn aan den dissel vertrekken, met de noorderzon vertrekken, in stilte
weggaan, eig. in den nacht verhuizen, als wanneer
door den voerrnan eene brandende lantaarn aan den
disselboom van den wagen wordt gehangen ter
verlichting van zijnen weg; (gew.) h geeft hem van
de lantaarn (verbastering van fr. ventre cc terre), hij
loopt hard; — (bouwk.) glazen dak; — (molenm.)
schijfloop, zie aldaar. LANTAARNTJE, LANTARENTJE, o. (-s).
LANTAARNAANSTEKER, m. (-s), man die belast is
met het aansteken der straatlantarens; ...DRAGLR,
in. e-s), die een lantaarn voor iem. uitdraagt; (nat.
hist.), zeker halfvleugelig insect in Suriname met
een inwendig. e holle opzwelling van den kop, die
volgens sommige waarnemers in 't donkey licht
T, u. (-en),
verspreidt (fa./yort I aternaria):
(scheepst) hok achter de kruitkamer; ...GELD. o.
(eert.) belasting voor het onderhoud der straatlantaarns; ...GLAS, o. (...glazeMe cdas in een lantaren;
...IJZER. o. (-s). ischeepst.) ijzeren arm van de mars-

lantaarn: ...KLEED, o. (-en), (cheepst.) dekicleed

houden, zoo den ganschen dag te lanterfanten!
LANTERFANTERIJ, v. (-en), het leegloopen.
LANTERLU . o. zeker kaartspel; vijf kaarten

van
dezelfde kleur in het pamphilusspel: een kaartspel,
‘jzon-waarin klaverenboer dezen naam draagt en 1p
dere voorrechten heeft.

LANTERLUIEN, (lanterluide, heeft gelanterluid), het
lanterluspel spelen.
LANTERSCHE, v. (-n), (gew.) landvrouw (die eene
boerderij in pacht heeft).
LANTHANIUM, 0. zeker metaal, in 183(1 door Mosander ontdekt, met een s. g. van 6, 16.
LANTIERBOOM, ...PAAL, m. Zie LATTER.
LAODICEER, m. (-5), bewoner van de stad Laodicea
in Klein-Azie ; (fig,) lauw, onverschillig mensch
(vgl. Openb. III 14-22).
LAP, m. (-pen), dun en slap neerhangend deel van
eenig lichaam, ook van kleedingstukken: een lap

vel; een lap vleesch; de lappen hangen hem bij het lijf,.

hij gaat zeer haveloos gekleed; — stuk aangebracht
op eenig kleedingstuk om het to herstellen of een

gat te dekken, ook van andere zaken: hij loopt niet
graag met lappen op z#n broek; gij kunt op die schoenen nog wel lappen laten zetten; een lap op een ketel;
(sprw.) beter een lap dan een gat, beter een gelapt
dan een gescheurd kleed; (gew.) hij is weer op de
lappen, hij is weer op den loop, weer weg, (ook) hij
is weer hersteld, op de been; hij durft er niet mede
op de lappen komen, niet mee voor den dag komen; —
overgeschoten stuk goed: het is in dien winkel vandaug opruiming van lappen; bewaar dien lap, misschien kan er n9g wel een moues uit; vod, waardeloos voorwerp, bij iaitbreiding ook van het menschelijk lichaam: iem. op zijn lappen geven, afranselen ; stuk goed in 't algemeen: ik heb een mooien
lap katoen gekocht; ook van andere zaken, inz. van
grond: een aardige lap tuin; hij heeft nog een lapje
grand bij zijn dais; (zeew.) zeil: alle lappen uithangen, alle zeilen bijzetten; (fig.) hij laat het onder de.
lappen, den lap hangen, verwaarloost den boel, verteert veel geld; — (anti.) kwab van de long; —
oorveeg, klap : iem. een lap om de ooren geven; (gew.)

twee vliegen in eenen lap clean, dubbel voordeel

eene zaak halen; — (schoenm.) spons waarmede let
leder gesmeerd wordt; — (scheepst.) zeker hootwerk; — zatlap, dronkaard.
LAPGELD, o. loon voor het lappen.
LAPIDAIR, bn.; lapidairschrift, in steen gehouwen
letters; lapidairsM, korte en kernachtige stij1 der
ge sehriften.

LAPIDATIE, v. steeniging.
LAPIS, m. steen; lapis ea qsticus, potasch; lapis
infernalis, helsche steen, salpeterzuur zilveroxyde;

lapis lazuli, lazuursteen: lapis philosophorarn steen
der wijzen.

LANE, 0. (-s), kleine lap; inz. van vleesch: dun
gesneden vleesch (dat gebraden wordt of is): runder-, kalflapjes; zeiltje: de wind is vial: roar 'I lapje,
is voordeelig; (sprw.) het goat hem voor 't lapje. bet
gaat hem voorspoedig; iem. voor 't lapje lwaden.
hem voor den gek houden.
LAPKAST, v. (-en), ...KIST, v. -en). ...MARL,

(-en). zie LAPPET_,;KAST enz.
LAPNAALD, v. (-en), naald, waarthede men
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LAPPEN, (lapte, heeft gelapt), eenen lap -, lappen

de familie der kegeldragenden behoorende, die de
felle koude der noordpoolstreken wederstaat on die
de 'Venetiaansche of gewone terpentijn oplevert
(larix).
LARIKSHARS, o. v.; ...HOUT, o. hout van den lariks;
...KEGEL, m. (-s), vruchtkegel van den lariks;
...ZWAM, v. een zwam,-oort, die op lariksboomen
groeit.
LARMIER, m. (-en), (veroud.), (bouwk.) gootlijst.
LARMOYANT, bn. jammerend, weenend, in tranen
smeltend.
LARP, v. (-en), (w. g.) zweep, geesel, roe* slag,
klap, oorvijg.
LARPEN, (larpte, heeft gelarpt), (gew.) eene wijze
van dorschen, waarbij alle vlegels tegelijk op den
grond komen.
LARVE, Y. (-n), (nat. hist.) bij dieren met gedaan-

op lets zetten, lets verstellen : een kleed lappen;
schoenen lappen; ketels lappen; Alen vloer lappen; hemden lappen; (zegsw.) de broek lappen en 't garen toe.
geven, iem. een dienst bewijzen, met opoffering van
tijd en geld; (fig.) jets voor het gat lappen, haastig
en slordig afwerken; (zeew.) kalefaten (een schip);
(fig.) hechten, bevestigen, vastmaken (aan lets),
ruw of lomp samenvoegen; met eenen lap schoonmaken: glazen lappen; bewimpelen, vergoelijken
(eenen misslag): hoe zullen wij dat lappen?; (fig.) door
de keel lappen, verteren, verkwisten; alles door de
keel lappen, al zijn geld in sterken drank verkwisten; zffn goed door de billen lappen, opteren; jets in
den kraag (hals) lappen, uitdrinken; alles in zijn gat
(keelgat) lappen, alles opruimen; (fig.) ztj sullen (hem)
dat netjes lappen, zij zullen dat knapjes verrichten,
doers; wie heeft 174 dat gelapt? wie heeft mij die
poets gebakken, die kool gestoofd?; iem. den degen
door het lijf lappen (stooten); hij lapt er maar alles
nit, dat voor hem komt, hij zegt, wat hem in de gedachte komt, of 't past of niet. LAPPING, v. het
lappen, het verstellen.
LAPPENDAG, m. (-en), dag, waarop in de manufactuurwinkels overgebleven lappen van stukken
stof verkocht worden; ...DEKEN, v. (-s), uit verschillende lappen samengesteld; ...DIEF, m.
een kleermaker, die overgeschoten stukken
voor zich behoudt; ...KAST, v. (-en), een kast om

lappen te bewaren; ...KIST, v. (-en), een kilt waarin
men lappen bewaart; ...MAND, v. (-en), mand waarin
men de lappen berg; (sprw.) in de lappenmand
zijn, ongesteld zijn; ...MARKT. v. (-en), voddenmarkt:
...MOS, o. (plantk.) longkruid; - -VOGEL, m. (-s)
(nat. hist.) zekere vogel op Nieuw-Holland, met
twee vliezige baardlappen gelijk de hanen (glaucopes).
LAPPER, na. (-s), LAPSTER, v. (-s), hij of zij die
lapt.
LAPPERIJ, v. (-en); tnijne schoenen, laarzen ens.
moeten naar de lapperij, naar den schoenlapper.
moeten gelapt worden.
LAPSNIJDER, m. (-s), kleermaker, die geen nieuw
good maakt; ...WERK, o. lapperij ; gelapte kleedingstukken; (fig.) slecht work, knoeiwerk; ...WOORD,
o. (-en), (lett. en dicht.) stopwoord.
LAPZALF, v. slechte zalf: sarcastische recepten voor
het bereiden van paapsche lapzalven (Huet).
LAPZALVEN, (lapzalfde, heeft gelapzalfd), kwakzalven, iem. niet good heelkundig behandelen; (fig.)
bewimpelen, vergoelijken; ruw kalefaten (een schip);
(zeew.) scheepstuig nazien en teren. LAPZALVING,
v. het lapzalven.
LAPZALVER, m. (-s), kwakzalver; ...ZALVERIJ,
v. (-en), kwakzalverij.
LARDEEREN, (lardeerde, heeft gelardeerd), bespekken (vleesch), met reepjes spek opvullen; (fig.) eene
goed gelardeerde (good gespekte, gevulde) bears. LARDEERING, v. het lardeeren.
LARDEERPRIEM, m. (-en), werktuig, waarmede men
vleesch bespekt.
LARDEERSEL, o. (-s), spek, dat tot bespekking dient.
LARDEERSPEETJE, o. (-s); ...SPEK, o. lardeersel.
LARGHETTO, bw. (muz.) eenigszins langzaam.
LARGO, bw. (muz.) de eerste of langzaamste der
vtjf voornaamste graden van beweg;ing; ernstig,
deftig, breed, langzaam, edel, vast, nadrukkelijk voor
to dragen.
LARIE, v. (veroud.) ijdele snapster; (thans) beuze-

Hit& zot geklap; (sprw.) het is larie met vocht, het is
dronkenmansgekheid.
LARIEFARIE, o. zottepraat, ijdel gekakel.
LARIEMOER, v. (-s, -en), kakelaarster.
LAWN, (lariede, heeft gelaried), (veroud.) babbelen,
, snappers.
LARIESTER, v. (-s), lariemoer, snapster.praatster,
,babbelaarster.
LARIKS, LARIKSBOOM, m. (-en), een boom, tot

teverwisseling de vorm, dien het dier heeft van het
ei totdat het geheel met het moederdier overeenkomt: larve van een kikvorsch; bij insecten meer bepaald die maskers, welke alleen borstpooten, in
geen geval achteriijfspooten, bezitten: de larve van

den meikever wordt ook engerling genoemd.
LASCH, v. (lasschen), lies (deel van het menschelijk lichaam); vereeniging van twee of meer in
dezelfde richting loopende stukken zoo, dat hunne
breedte on dikte onveranderd blijft; samenvoeging
(bij smeden enz.); (bouwk.) houtverbinding; (timm.)
dekstuk; (kuip.) keep. LASCHJE, o. (-s).
LASCHBAND, m. (-en), (timm.) ijzeren band waarmede gelaselite stukken bout tot meerdere stevigheld worden omgeven; ...BOUT, m. (-en), bout dienende om to lasschen; ...HAAK, m. (...haken),
(seheepsb.) burghaak; ...IJZER, o. (-s), (si.heepsb.)
eene soort van dubbele spijkers, voor de deksverbindingen in gebruik; ...MES, o. (-son), kuipersgereedschap, keepmes; ...NAAD, m. (...naden), naad
die door een lasch ontstaat; ...NAGEL, m. (-s),
spijker; ...WOORD, o. (-en), koppelwoord.
LASCIEF,

bn. (...ver, -st), dartel, weelderig, on-

tuchtig. geil, onkuisch.
LASKAR,

LASKAAR, m. (...karen), Indische ma-

troos of kanonnier in dienst der Engelsche Oustindische compagnie, soldaat van de voormalige
keizers van Ceylon.
LASSCHEN, (laschte, heeft gelascht), eene lasch
inzetten: een balk, Ozer lasschen; samen-, ineen-, bij-

eenvoegen : zinnen aan elkander lasschen; (kuip.) van
lasschen (kepen) voorzien teen hoepel). LASSCHING,
v. (-en), het lasschen; naad of teeken eener lasch.
LAST, m. (-en), zwaar voorwerp, vracht, zwaarte:

de lastdieren dienen om lasten te dragen; hij bezweek
haast onder den last, dien men hem had opgelegd; deze
kolommen zfjn te zwak, om den last van sulk een gebouw to dragen; inz. lading van een schip, scheepslading: last innemen, laden; last lichten, lossen; last
breken, een gedeelte der lading lossen; (nat.) een der
krachten, die op een hefboom werken,

in tegenst.

met macht ;
(fig.) lets moeilijks dat men to verrichten heeft,
lets waardoor men gekweld of geplaagd wordt,
moeilijkheid, druk, nood, verlegenheid: de arbeid is
hem eerder een last dan een genot; dit komt te zljnen
laste, daarvoor moot hij zorgen; de last der jaren;
hij gaat gebukt onder den last der zorgen; Holland is
in last, er is groote nood ; de stad is in last; last Wen,
bezwaren, moeilijkheden ondervinden, verliezen ondergaan; chit zou kunnen last lijden, dit zou bedenkelijke gevolgen kunnen hebben; dat lfidt geen last,
heeft geen haast; (sprw.) teen goed begin heeft een good
behagen, maar] het eindje sal den last dragon, de uitkomst eener onderneming, het einde (eener zaak)
zal allesbehalve aangenaam zijn, hoe gunstig alles
zich in den beginne ook liet aanzien ; — bezwaring,
beschuldiging : iem. lets ten laste leggen, hem van lets
beschuldigen; ik weet niets te zijnen laste te zeggen; —
overlast, hinder : z*"ne kinderen veroorzaken hem veel
last; hij heeft (Liar reel last van de enuizen; hfd is
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iedereen tot last; die de lusten heeft, moet ook de lasten
dragon,—
belasting: in de gemeente-lasten dragen; de granden andere lasten komen voor rekening van den trooper;
lusten en lasten, inkomsten en uitgaven; —
opdracht, bevel, gebod: iem. last geven tot lets; ik
heb in last u hiervan te verwittigen, mij is opgedragen; zich van zi)n last kwijten, zijn opdracht volbrengen; ik heb zoo hoog geen last, zoo ver gaat

mijn opdracht niet, (ook) zulk een uitgave veroorloven mtjne middelen mij niet.
LAST, o. (-en), inhoudsmaat voor droge waren
(= 30 mud; oudtijds: = 36 zakken of 27 mud); benaming van het gewicht, wa -rbij de grootte en het
draagvermogen van een schip berekend worden
(= 2 scheepston of 3 kub. el) : zwaarte van 4000 Ned.
pond; een last haring, veertien ton.
LASTAGE, v. laad- of losplaats van goederen in
of uit schepen; werf; scheepstimmerwerf.
LASTBALK, m. (-en), (zeew.), (veroud.) lastdrager;
...BEEST, ...DIER, o. (-en), beest (kameel, ezel enz.),
bestemcl tot het dragen van lasten.
LASTBRIEF, m. (...brieven), dienstvoorschrift.
LASTDRAGEND, bn. lasten dragend: lastdragende
dieren, lastdieren; (fig.) een lastdragende voogd, in
tegenst. met een toezienden voogd.
LASTDRAGER, m. (-s), iem. die lasten draagt;
(scheepsb.) balk van het koebrugsdek; (bouwk.)
steun-, schoorzuil.
LASTELOOS, bn. (w. g.), geenen last dragende of
hebbende; (fig.) zonder instruction.
LASTEN, (lastte, heeft gelast), bevelen, gelasten,
opdragen: lasten en bevelen (gebruikelijke uitdrukkingen aan het slot van eene wet of een koninklijk
besluit) ; — eenen last helpen dragen : in jets lasten.
LASTER, m. eerroof, eerschennis, kwaadsprekerij:
iem. gerechtelijk vervolgen wegens laster; vuige laster;

(oudt.) ondeugd.
LASTERAAR, m. (-5, ...raren),LASTERAARSTER,
v. (-s), die lastert, beleedigende, nadeelige en valsche
geruchten omtrent anderen uitstrooit.
LASTERACHTIG, bn. (-er, -st), laster bevattende,
eerroovend: lasterachtige taal.
LASTERBOEL, m. hoop -, troep lasteraars; ...DAAD,
v. (-daden), snood bedrijf; ...DICHT, o. (-en), gedicht
dat laster bevat.
LASTEREN, (lasterde, heeft gelasterd), iemands
eer of goeden naam schenden, benadeelen door
schandelijke dingen, strijdig met de waarheid, opzettelijk van hem uit te strooien: hij lastol iedereen; God lasteren, door woord of daad Gods majesteit kwetsen. LASTERING, v. (-en), het lasteren;
lasterwoord; lastertaal.
LASTERES, v. (-sen), (w. g.) zij, die lastert.
LASTERIG, bn. (-er, -st), (w. g.) lasterachtig. LASTERLIJK, bn. bw. (-er, -st), lasterachtig.
LASTERMOND, m. en v. (-en), kwaadspreker,
kwaadspreekster; ...PEN, v. (-nen), (fig.) pen waarmode laster geschreven wordt; ...REDE, v. (-nen),
die laster bevat;
T, o. (-en). eerroovend
geschrift; ...SMET, v. (-ten), smet
vlek, door den
laster veroorzaakt; ...STUK, o. (-ken), lasterschrift;
...TAAL, v. eerroovende woorden; ...TONG, m. en
v. (-en), lastermond; ...WOORD, o. (-en), lastertaal,
lastering.
LASTERZIEK, bn. (-er, -st), geneigd tot kwaadspreken; ...ZUCHT, v. geneigdheid tot kwaadspreken.
LASTEZEL, m. (-s). (fig.) hij, op wien men alles
laat afgaan, die al het werk moet verrichten.
LASTGELD, o. zekere belasting, die de schepen op
verschillende plaatsen als havengeld to betalen
hebben; scheepvaartrecht.
LASTGEVER, m. (-s), die iem. eenen last geeft,
committant; ...GEEFSTER, v. (-s) ; v.
(-en), lastbrief, volmacht: ...HEBBER, m. (-s), die in
last heeft jets te doen, afgevaardigde, mandataris.
LAST:G, bn. bw. -st), bezwaarluk:
stig examen; dat zal lastig gaan; hinderend,

LATEN.
onaangenaam; vermoelend; vervelend; lastig vallen
tot last zijn, overlast doen, hinderen; iem. om jets
lastig vallen, gestadig en met aandrang iets van
hem verzoeken; een lastige Bast, rustverstoorder,
onruststoker; een lastig kind, een kind, dat zijne
moeder geen oogenblik rust laat; een lastige (woelzieke, stoute) jongen. LASTIGHEID, v. overlast.
LASTLIJN, v. (-en), (zeew.) lijn, die de grens van
het ladingsvermogen van een schip aangeeft;
...PAARD, o. (-en), paard, dat lasten draagt;
...POORT, v. (-en), (zeew.) laadpoort; ...POST, B3.
(-en), lastige post; (fig.) een lastig mensch: een lastpost

van een jongen;

zit een rechte lastpost;

...SCRIP, o. (...schepen), transportschip; ...WAGEN,.
m. (-5), vrachtwagen; ...ZADEL, m. (-s), een houten
zadel voor lastdieren.
LAT, v. (-ten), lang, dun en smal stuk hout, van
5 tot 7 el lang; inz. panlatten, die op de ribbon van
een dak worden gespijkerd; uitgezochte dumae taaie
twijgen van wilgen, populieren, elzen enz., in gebruik bij rijswerken; (fig.) van de lat krijgen, er van
langs krijgen;
hangt aan de latten, hij is op het
punt van bankroet to gaan; (scheepsb.) lang, dun
en smal stuk hout of ijzer: ijzeren latten tusschen
de bramzalings. LATJE, o. (-5).
LATAANBOOM, m. (-en), Braziliaansche palmboom
(latania).

LATAFEL, v. (-s), zeker stuk huisraad, commode.
LATBOOM, m. (-en), leiboom, waaierboom, tegen
latwerk geleide boom.
LATEIHOUT, o. (-en), (timm.) afzonderlijk draagstuk naast het hoofd van het kozijn.
LATEN, (liet, heeft gelaten), maken dat iets in den
toestand blijft, waarin het is: de deur open laten;

iem. met rust, met vrede, ongemoeid laten; visch laat
den mensch zooals hij is, voedt hem niet; men meet
de wereld laten zooals zij is; iem. in de petrel laten, in
verlegenheid; laat de dooden rusten; het er
laten,
het er bij laten zitten, met jets ophouden, het opgeven;
jets blauwblauw laten, er niet van sprek en, met stil-

zwijgen voorbijgaan, er geene aanmerkingen op
maken; — met rust, ongemoeid laten: Tacit horn nu,
plaag hem niet meer; — toestaan dat iets geschiede:

laat hem maar begaan; ik heb het mij laten wijsmaken,
heb het mij zoo laten vertellen, ik heb het zoo hooren
vertellen, doch sta niet voor de waarheid in; hi). liet
zich gezeggen, luisterde naar read, naar goede woorden; dat luat zich hooren, dat is vrij aannemelijk;
dat laat zich niet denken, dat is niet denkbaar; hij
laat violen zorgen, leeft er onbekommerd op door;
jets laten loopen, op zffn b-eloop laten, er geen work
meer van maken, er zich niet meer mee bemoeien;
iem. laten varen, hem loslaten, zich niet meer met
hem inlaten of bemoeien; een voornemen laten varen,
er van afzien; — van zich laten, de een of andere
stof, een geluid nit het lichaam laten : een wind, een
boer, een zucht late n; zijn water laten (slaan); — toelaten, toestaan, gedoogen : lant ow zoon meer vrtjheid;
laat ons gaan, bid ik u, verhinder niet enz.; —
overiaten, aan iem. iaten, 1:e;,1 er over laten
beschikken, afstaan 't zij vrijwitlig of gedwongen:
ik laat er hem de eer van; de viand moest het veld
laten; ik kan het u voor dien prijs niet laten; iem. de
vrffheid laten ; — nalaten, achterlaten, niet medenemen: die zijn croon, heeft, laat haar (dais; ik heb
paraplie in het rijInig ge7 a ten; hff moest er het
le•en laten, vond daar den dood; h?:j liet daar reel geld,
ten gevolge van verteringen, (ook) hij verloor er
veel; ?vis• laat die jongen het eten, waar laat hij het
IAN- en; — nalaten, jets niet doen: hij kan het jeneverdr inken niet laten; hij kan het maar niet laten te
liegen; —
veroorzaken, doen, oorzaak zijn of maken dat iets
geschiede: id liet hem weten, dat ik den brief ontrang , it
had; hij liet zijn zoon (3e nv. d. j. voor zijn zoon) eeit
nip, wen rok maken; hff liet zijn kleermaker (4e nv. d. i.
door zijn kleerwaker) een nien wen rok maken; ijn
knecht laden [pan, hem zijn afscheid geven; — laten

LATEN.
vloeien, aderlaten, bloed laten: hij werd tweemaal
gelaten; —
(als hulpwerkw. van wijze) ter omschrijving eener
aanvoegende wijs: laten zij hem in den Theems smijten,

ik zal waarlyk mYne handen niet nat maken, om hem
te redden; laten wij elkander helpen, helpen wij
elkander!
LATENT, bn. onzichtbaar, verborgen; (nat.) latente
carmte, nog niet vrij geworden warmte, gebonden

warmte.
LATER, bn. bw. in het vervolg; na verloop van
zekeren tijd: ik zal er later nog wel eens op terugkomen;
latere berichten, nieuwere; verder verstreken (van
den tijd) : tot later (tijd). Zie LAAT.
LATERAAL. bn . ter zijele, zijdelings: laterale verwanten, verwanten in de zijlinie ; laterale erfgenamen,
erfgenamen in de zijlinie.
LATERAAN, o. het aan de Johanneskerk grenzende
paleis van den Paus te Rome, zoo geheeten naar
eene oud-Rorneinsche familie van dien naam, welke
in het bezit was van het gebouw, en het "dein.
waarop het staat [Konstantijn de Groote schonk het
gebouw later ter bewoning aan den bisschop van
Rome;; zetel der Roomsche curie.
LATERAANSCH, bn.; lateraansche synoden, kerkvergaderingen, die in de kerk van Sint-Jan van Lateraan
gehouden worden.
LATEREEREN, (latereerde, heeft gelatereerd), bladzijde voor bladzijde het bedrag berekenen en dan
samentrekken.
LATERNA MAGICA, of LATERNA MEGALOGRAPHICA, v. tooverlantaarn.
LATHERUS [LATHYRUS], v. (-sen), een plantengeslacht, tot de familie der vlinderbloemigen behoorende, waarvan elf soorten in Nederland in 't wild
gevonden worden (lath yrus).
LATIERBOOM, m. (-en), boom in eenen stal tusschen
de paarden ; ...PAAL. m. (...paler), paal in eenen stal.
LATIJN, o. de Latijnsche taal.
LATIJNEN, m. inv. de bewoners van Latium: dat
gedeelte van Italie, hetwelk ten Zuiden van den
Tiber ligt tusschen de Apennijnen en de Tyrrheensche Zee; schrijvers, die in 't Latijn geschreven
hebben.
LATIJNSCH, bn.; de Latonsche taal, het Latijn; de
Latijnsche kerk, de Westersche, de Roomsch-Katholieke kerk; het Latijnsche keizerrijk, het Westersch
Romeinsche keizerrijk.
LATIJNZEIL, o. (-en), (scheepst.) emmerzeil: driehoekig zeil, dat zijn naam daaraan te dank en heeft,
dat het bij de Latijnsche volkeren in gebruik was.
LATING, v. (-en), aderlating, bloedaftapping.
LAT!NISME, o. (-n),Latijnsche spreekwijze, Latijnsch
taaleigen.
LATINIST, m. (-en), die bedreven is in de Latijnsche
taal en letterkunde; leerling op eene Latijnsche
school.
LATINITEIT, v. Latijnsche taal, -taalkunde; bedrevenheid in de Latijnsche taalkunde.
LATITUDE, v. (aardr.) breedte; poolshoogte.
LATITUDINAIREN, m. my. hoogst verdraagzame
godgeleerden of kerkleeraars, die B eene strenge
zedeleer prediken, aan het geweten eene groote
speelruimte later, het tegengesterde van rig riot;
lichtzinnige vrijgeest; inz. de beim ming van hen,
die in de 17de eeuw, gedurende de godsdiensttwisten in Engeland en Schotland, pogingen aanwendden ter bemiddeling.
LATNAGEL, m. (-5), latspijker.
LATOEN, o. geelkoper, messing: een mengsel,
gewoonlijk bestaande uit ti:") deelen koper en 35
deelen zink.
LATOENEEREN, (latoeneerde. heeft gelatoeneerd),
(nijverh.) het overtrekken van ijzer met gesniolten
latoen of messing, ook vermessingen geheeten.
LATOUW, v. Zie LATUW.
LATS. v. (-en). LATSE. v. (-n), voorbroek, breede
klep eener broek. broekklep.

LAUW.
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LATSPIJKER, m (-5), spijker, waarmede latten
worden vastgeslagen.
LATTEN, (latte, heeft gelat). Zie BELATTEN.
LATUS, o. (latera), bladzijde; som of bedrag van
eene bladzijde in handelsboeken.
LATUW, v. (plantk.) een plantengeslacht, tot de
familie der samengesteldbloemigen behoorende en
ook sla geheeten (lactuca).
LATUWACHTIG, bn. (-er, -st), als latuw.
LATUWBITTER, o. (scheik.) zeker sap in de doorgeschoten stengels der kropsalade; ..SALADS, v.;
...SAP, o. een melkachtig sap uit de wilde latuw,
om zijn krampstillende kracht in de geneeskunde
gebruikt; ...SIROOP, v. (apoth.); ...ZAAD, o.
LATWERK, o. iets, dat uit latten is samengesteld;
eene omheining van latten; een geraamte van latten, wa itegen de leiboomen opgroeien.
LAUDANUM, 0. slaapw ekkend, pijnstillend middel:
eene met kruiderijen vermengde opium-tinctuur;
(fig.) iem. laudanum genen, iem. door vleitaal in slaap
wiegen.
LAUDEEREN, (laudeerde, heeft gelaudeerd),
aan geperste stoffen een schoon aanzien geven,
door ze to bestrijken met boomolie,
LAUDEEREN, (laudeerde, heeft gelaudeerd), prijzen,
loven.
LAUDES. LALTDEN, v. my. (R-K.) het tweede der
kerkelijke getijden, aldus geheeten naar de lofpsalmen, waaruit het grootendeels is samengesteld.
LAUREAAT, m. (...aten), een gelauwerd of bekroond dichter, schrijver, schilder enz.
LAURENSKOR m. (-pen), (nat. hist.) zekere visch,
groote poon, groote zeehaan, ook roode poon en
hofdiender geheeten (triple hirundo).
LAURIER, m. (-en), zekere boom, tot de familie
der laurieren behoorende. welke in zijne bladeren,
die bij de bereiding van vele spijzen gebezigd worden, een specerijachtigen geur bezit (laurus); (fig..)
lauwerkrans.
LAURIERACHTIG, bn. (plantk.) tot de familie der
laurieren behoorend: laurierachtige gewassen; op den
geur van laurierbladeren gelijkend: een laurierach-

tige smaak.
LAURIERBES, v. (-sen), of ...BEZIE, v. (...zien), de
donkerblauwe steenvruchtjes van den laurier;
...BLAD, o. (-eren); ...BOOM. m. (-en), laurier;
...BOSCH, o. (...bosschen), bosch van laurierboomen.
LAURIEREN, (laurierde, heeft gelaurierd). Zie LAUWEREN.
LAURIEREN, m. my. eene plantenfamilie, waartoe
rneest uitlandsche boomen en heesters behooren,
die in alle jaargetijden met gladde, glinsterend
groene bladeren voorzien zijn ; de vrucht is eene
bes of steenvrucht.
LAURIERKERS, m. (-en). een der schoonste, altijd
groene sierheesters, aldus genoemd, omdat de bladeren veel overeenkomst hebben met die van den
laurier en omdat hij glinsterend zwarte, veel op
kersen gelijkende steenvruchten draagt (prunus
lauro-cerasus); — v. (-en), (plantk.) de vrucht van
den laurierkers.
LAURIERKERSWATER, o. een zeer verdoovend goneesmiddel, bereid uit de in Juni en Juli verzamelde bladeren van den laurierkers.
LAURIERKRANS, m. (-en), ...KROON, v. (...kronen),
lauwerkrans; ...OLIE, v. eene uit de vruchten van
den laurier, door persen en koken in water bereide
olie; ...BOOS, v. (...rozen), (plantk.) oleander; ...TAK,
m. (-ken), lauwertak.
LAUS, v. (laudes), lof.
LAUS DEO, o. schuldrekening. maanbrief, waarboven men vroeger daze uitdrukking, God lof !
beteekenende, placht to schrijven.
LAUW, bn. bw. (-er, -st), een weinig warm (van
vloeibare stoffen) : lauw water ; de ko,ffie is mecca
lauw; — (fig.) kalm, koel, zonder ijver, onverschillig:

schat my de Heer net schuldig. wanneer zoo lauw ik
strY ?

LAUW.

LAZUUR.

LAUW, v. (-en), (nat. hist.), (gew.) zeelt. [Hen vindt
ook LOUW.]
LAUWACHTIG, bn. een weinig lauw: het water is

...REUK, m. lavendelgeur;
o. in water
opgeloste lavendelolie.
LAVIS, o. gewasschen teekening.
LAVOOR, o. (-en), [het Fransche lavoirj waschkom,
waschkan, bekken, lampet.
LAWAAI, o. geraas, geweld, rumoer: or is greet
lawaai; h maakt veel lawaai, een helsch lawaai.
LAWAAISAUS, v. een magere saus uit niet veel
meer dan water, azijn en peper bestaande.
LAWEIT, o. (Zuidn.) lawaai.
LAWINE, v. (-s, -n), gruote massa sneeuw, welke
van de schuine hellingen der Bergen naar beneden
rolt of van; stuiflawines bestaan uit versch gevallen
sneeuw: grond- of slaglawines nemen het geheele
sneeuwkleed mede, zoodat na haar val de grond
geheel vrij van sneeuw is.
LAWN-TENNIS, o. een bijzonder soort tennis, dat
in de vrije natuur (op weiden enz.) wordt gespeeld.
—CLUB, v. (-5), besloten gezelschap, dat zich met
het lawn-tennisspel bezighoudt; —SPEL, o.; —VELD,
o. (-en).
LAX, bn. wijd; los, ongebonden.
LAXANS, o. (laxantia), LAXATIEF, o. (laxatieven,
laxativa), buikzuiverend middel.
LAXATIEF. bn. (...ver, -st), purgeerend.
LAXEERDRANK, m. (-en), purgeerende drank.
LAXEEREN, (laxeerde, heeft gelaxeerd), oplossen,
afvoeren, zuiveren; ontlasting hebben.
LAXEERMIDDEL, o. (-en), purgeermiddel; ...PILLEN,
v. mv.
LAXEERVISCH, m. (...visschen), (nat. hist.) eene
soort van zeebrasem (spares moena).
LAZARET, o. (-ten), een kranken- of ziekenhuis, inz.
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lauwachtig.

LAUWDA AT, LADAAT, v. (...daten), (veroud., gew.)
lui wijf; malloot.
LAUWDAATACHTIG, bn. bw. (-er, -st), lui, traag.
LAUWELIJK, bw. een weinig lauw.
LAUWEN, (lauwde, heeft en is gelauwd), lauw
maken; lauw worden.
LAUWER, m. (-5, -en), laurier; krans van laurieren; (fig.) eerepalm, prijs, onderscheiding, bekroning: lauweren behalen, plukken, oogsten; (fig.) op
zone lauweren (of lauwers) rusten, na good volbrachten arbeid rusten.
LAUWERBES, o. (-sen), enz. Zie LAURIER.
LAUWEREN, (lauwerde, heeft gelauwerd), met lauweren kronen : gelauwerd uit den strijd treden; (fig.)
lovers, prijzen, verheerlijken.
LAUWERKRANS, m. (-en), ...KROON, v. krans van
lauwerbladeren.
LAUWHEID, v. eigenschap van iets, dat lauw is;
(fig.) onverschilligheid, koelheid : de nederlaag 14 de
stembus is aan de lauwheid onzer eigen kiezers to
wjten.

LAUWTE, v. eigenschap van iets, dat lauw is.
LAVA, v. naam van alle stoffen, die in gesmolten
toestand uit eenen vulkaan te voorschijn komen;
(ook) naam van zekere uit die stoffen bereide zelfstandigheid, waarvan verschillende voorwerpen
worden vervaardigd.
LAVAGLAS, o. (delfst.) obsidiaan; hyaliet; ...KEGEL, m. (-s), weinig hellende kegel van hardge.
worden lava om het centrale kanaal van een vul-

kaan,
LAVAS, v. (-sen), (plantk.), (gew.) lubbestok, mans-

kracht, eene schermbloemige plant, die niet zelden

in de duinen en bij boerenwoningen gekweekt wordt
(levisticum officinale).
LAVAS, v. zekere met brandewijn uit eppe overgehaalde drank. —DRANK, m. lavas.
LAVASTROOM, m. (-en), stroom van vloeibare lava.
LAVEEREN, (laveerde, heeft gelaveerd), (zeew.)
tegen den wind opzeilen, opwerken; (fig.) zich naar
de omstandigheden schikken; met wankelenden,
niet geregelden gang loopen, inz. van iem. die beschonken is: dronken over straatlaveeren; (fig.) dralen ;
uitvluchten zoeken.
LAVEEREN, (teekenk.) wasschen.
LAVEI, v. verlof, vrijheid, vergunning: iem. lavei
geven, iem. verlof geven; (fig.) iem. iets wijsmaken;
(gew.) lavei steken, van dijkwerkers of poldergabten,
wanneer ze den arbeid staken en anderen dien met
geweld doen staken, totdat ze een hooger arbeidsloon verworven hebben, of aan eenig ander verlangen
van hen voldaan is.
LAVEIEN, (laveide, heeft gelaveid), ledig loopen,
straatslijpen lanterfanten; (oudt.) schoften.
LAVEMENT, o. (-en), inspuiting (door middel eener
klisteerspuit), clysma; —SPITIT, v. (-en), klisteerspuit.
LAVEMENTZETTER, m. (-5), ...ZETSTER, v. (-s),
klisteerder, klisteerster.
LAVEN, laafde, heeft gelaafd), verkwikken, inz.
door het brengen van eenig vocht op de lippen, door
het nuttigen van den een of anderen drank: een zieke
laven; gelaafd en gespijsd; zich laver; (fig.) onderbteunen, helpen, bijstaan; troosten: dat laafde zijn bedrukte ziel. LAVING. o. het laven.
LAVENDEL, v. (plantk) een halfheester, die tot
de familie der lipbloeinigen behoort, waarvan men
de bloemen gebruikt tot het bereiden van lavendelwater, lavendelolie en lavendelgeest (lavand,Ilo).
LAVENDELBLOEM, v. (-en), de bloem van de lavendel; ...GEEST, m.. die uit de lavendel wordt getrokken; ...GEUR. m.; ...GRAS, o. (plantk.) reukgras.
LAVENDELKRUID. o. lavendel; _01,1E. v. een we!.
riekende, vluchtige ()lie nit de lavendelbioene;

voor lijders aan besmettelijke ziekten; oorspronkelijk: eon aan den H. Lazarus, den beschermheilige
of patroon der kranken, gewijd huis voor melaatschen bij Jeruzalem; een quarantaine-huis : d. i. een
gebouw in zeehavens, waarin een tijd lang zulke
personen worden gehuisvest, die uit plaatsen komen,
welke men van besmetting verdacht houdt; (fig.)
huis, waar veel zieken zijn.
LAZARIG, bn. besmet met lazarij.
LAZARIJ, v. melaatschheid, zekere huidziekte.
LAZARONI, of LAZZARONI, m. my. straatgepeupel, bedelaars (in Napels enz.), die deals van lastdragen - en ander dagloonerswerk leven, deals door
bedelen aan den kost komen enz. Ze worden ook
b anchieri geheeten, omdat velen van hen op
houten banken onder afdaken slapen.
LAZARUS, bn. besmet met lazarij of melaatschheid. Zie het volgende LAZARUS.
LAZARUS, m. (-sen), inz. de naam van den in de
H. S. (Lukas 10 vs. .2 , ) genoemden melaatsche, die
later tot beschermheilige of patroon der kranken,
inz. der melaatschen, aangenomen ward: arm als
Lazarus, van alles beroofd, doodarm, zoo arm ale
Job: melaatsche.
LAZARUSHOOFD, o. (-en), hoofd met kwaadzeer;
...HUIS, o. (...huizen), leprozenhuis; ...KLAP, v.,
...KLEP, v. (-pen), (eert.) klep, door de melaatschen
gebruikt, om de voorbijgangers te waarschuwen,
hen to ontwijken; (sprw.) zijn mond goat als eene
lazarusklap, Ajn mond staat Been oogenblik stil;
eene snort van zeer kunstig gedra_iide schelp;
...ZEER, o. melaatschheid.
LAZERIG. bn . Zie LAZARIG.
LAZERKRUID. o. (plantk.) een geslacht van schermdragende planten, waaruit het harsige sap lacer,
duivelsdrek, stinkende alant vloeit, en waarvan het
breedb 7 adige lazerkruid, maagversterkende kra•ht bezit (laserpitium).
LAZE TOLE, v. (-n), (plantk.) Oostersche mispplboom : eene soort van hagedoorn.
LAZUREN, bn. van lazuur, uit lazuursteen vervaardigd.
LAZUUR, m. (...zuren). voor den steen. o. gray.
voor de stof: eene delfstof, beicend om hare beerlijk blauwe kleur en one de fijnste polijsting. die
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LAZUUR.

LEDIGMAKEN.

aanneemt en waarvan reeds de Grieken en Romeinen allerlei voorwerpen vervaardigden. Het
voorname gebruik. dat men tegenwoordig van dit
mineraal maakt, bestaat in de bereiding van de
kostbare verfstof, die men ultramarijn noemt.
LAZUUR, bn. bw. lazuurkleurig.
LAZUURBLAUW, o. zekere donkerblauwe kleur;
...GEWELF, o. (dicht.) hemel; ...KLEUR, v. de
Iazuurblauwe kleur; ...KLEURIG, bn.; ...STEEN,
m. (-en), een steen, waarvan men het ultramarijn
vervaardigt, lapis lazuli; zie lazuur; ...VERVIG,
bn. lazuurkleurig.
LAZZI, v. mv. vernuftige zetten, gepaste antwoorden ; kwinkslagen; belachelijke gebaren, potsen.
LEADING-ARTICLE. 0. (-s), hoofdartikel. eerste opstel (in een dagblad); (fig.) leading-articles, waren,
die goeden aftrek hebben.
LEB, v. (-ben), —BE, v. (-n), vierde maag der herkauwende dieren, lebmaag; gmv. zuur geworden melk (in deze maag van zoogende ooien, vaarzen enz.), die gebruikt wordt om melk te doen
stremmen. stremsel.
LEB, v. slappe buikzijde van eenen visch (nadat
het ingewand er uit is genomen).
LEBA AL, v. als stofn., m. (...alen), als voorwerpsn.:
zekere aal of paling met een puntigen kop.
LEBBIG, bn. (-er, -st), naar de leb smakende: leb-

eons andermans leer is het goed riemen snijden, het is

bige Pans.
LEBBIG, bn. bw. (fig.) spijtig, smadelijk. beleedigend, overmoedig: een lebbig antwoord.
LEBBIGHEID, v. le.bsmaak.
LEBBIGHEID, v. (...heden), smadelijke bejegening.
LEBKLIER, v. (-en), cylindervormige, in rijen naast
elkaar gelegen klieren in het slijmvlies der maag,
die het maagsap leveren; ...MAAG, v. (...magen),
(nat. hist.) de vierde of eigenlijke maag bij herkauwende dieren, waarin de spijsvertering plaats heeft.
LECTIE, v. (-ten), voorlezing; leeruur; les; berisping, vermaning.
LECTOR, m. (-en), voorlezer; hulpleeraar (op hoogescholen en gymnasien).
LECTORAAT, o. betrekking van lector.
LECTUUR, v. het lezen; belezenheid; geschrift,
boek.
LEDEBRAAK, LEEBRAA)i, v. (fig.) zeer zware
arbeid.
LEDEBRAKEN, LEEBRAKEN, (ledebraakte, heeft
geledebraakt), zijne leden breken: hi/ stort, hjj vale,
hi] ledebraakt en stuiptrekt in den deed; (fig.) teisteren.
LEDEBRAKIG, bn. (-er, -st), (fig.) moeilijk.
LEDEBREKEN, LEEBREKEN, (gew.) leebraken
(alleen in de onbep. wijs): ga near uw bed, mijn,

kind ! gij hebt zwaar de koorts wat zit gij hier te
leebreken?
LEDEBREKEND, LEEBREKEND, bn. (-er, -st), vermoeiend, afmattend.
LEDEBREUK, v. 1,reuk van eenig lid.
LEDEKANT, LEDIKANT, o. v. (-en), losstaande
slaap- of bedstede ['t Fr. lit-de-camp]: ledekant- en

Pamer-behanger.
LEDEKANTBEHANGSEL, o. (-s), ...GORDIJN, gor-

dijn over een ledikant.

,

LEDEKANTENMAKER, m. (-s), lent die ledikanten

maakt.
LEDEMAN. Zie LEEMAN.
LEDEMATEN. Zie LIDMAAT.
LEDENPIJN, v. pijn in de ledematen; ...VANG, m.

(geneesk.) kromming van de ruggegraat; ...ZETTER,
m. (-s), die ontwrichte leden zet.
LEDEPOP, v. (-pen), pop met beweegbare leden,
ter uitvoering van kleine kindertooneelstukjes,
ook gebruikt voor speelgoed; (geneesk.) eene pop,
ter oefening in 't verband leggen en de obstetrische
handgrepen.
LEDER. LEER, o. bereide dierenhuiden: Turksch
of Spaansch leder, marokijnleder, juchtleder; (fig.) ran
leder trekken. het zwaard -. den degen trekken: van

gemakkelijk to beschikken over iets, dat een ander
toebehoort; leer om leer [elders: lap om leer; ook
met het toevoegsel: sla je mij, ik sla je weer], gelijk met gelijk (vergelden) ; zoo taxi als leer, in hooge
mate taai ; — Engelsch leer, een soort van fijn en
zeer dicht katoenen molton.
LEDERACHTIG, LEERACHTIG, bn. op leder gelijkend.
LEDERBEREIDER, m. (-s), ...BEREIDSTER, v. (-s),
hij of zij die dierenhuiden tot leder bereidt.
LEDEhEN, LEEREN, bn. van leder: leeren hand-

schoenen.
LEDERGELD, o. geld, van leder gemaakt, zekere
noodmunt; ...GOED, o. lederwerk, de lederen riemen
aan het paardentuig, het leder aan militaire kleeding enz.; ...HANDEL, m. handel in leer; ...ROUT,
o. (-en), (plantk.) een heestertje van _Noord-Amerika,
dat in de moerassige streken gevonden wordt, en
zijn naam te danken heeft aan de buitengewone
taaiheid en buigzaamheid zijner takken; ...HUID,
v. onderhuid; ...KARPER, m. (-s), (nat. hist.) een
karper, die in het geheel geene schubben heeft (cyprinus nudes of coriaceus); ...KOOPER, m. (-s),
...KOOPSTER, v. (-s); ...SNIPPERS, m. my. afsnijdsels van leer; ...WERK, o. ledergoed.
LEDEWATER, LEEWATER, o. (geneesk.) kleverig
yacht, dat zich in de gewrichtsklieren afscheidt en
de gewrichten buigzaam maakt; ziekte, die uit
overvloed van ledewater ontstaat.
LEDEWATERZUCHT, v. zekere ziekte.
LEDGRAS, o. Zie LIDGRAS.
LEDIG, LEEG, bn. bw. (-er, -st), niet gevuld, tegenstelling van vol: dit glas is ledig; kom, drink eens

leeg; leege zakken; een leege portemonnaie; met leege
harden vertrekken, niets medenemen, zijn doel niet
bereikt liebben; iets met leege hander beginnen, zonder de vereischte middelen te bezitten; (sprw.) leege
vaten bommen het hardst, de domste lei maken bet

meeste leven; - niet gevuld met dat wat er gewoonlijk in is of wat men er in verwacht; onbezet,
onbeladen, onbebouwd enz.: de ledige stoel; een leege
wagen; ern leege plaats, open yak, (ook) uitlating (in
een book); een leeg huis, onbewoond; (fig.) een leeg
hoofd of brein hebben, dom zijn, geen verstand hebben; — zonder arbeid, zonder tepaalde bezigheden:
hij Pan uren achtereen leeg zitten, zonder iets te doen;
hij heeft reel ledigen tjd, vrijen tijd; hij weet met zlin
leegen tijd geen raad. LEDIGLIJK, bw.
LEDIG, o. de ruimte, het vrije.
LEDIGDRAGEN, LEEGDRAGEN, (droeg ledigofleeg,
heeft lediggedragen of leeggedragen), dragend lets
ledigmaken: een schip met kolen leegdragen.
LEDIGEN, LEEGEN, (ledigde, leegde, heeft geledigd,
geleegd), ledigmaken: ik ledig mijn glas op de gezondheld van onzen gastheer. LEDIGING, v. het ledigen.
LEDIGGANG, m. het ledig loopen, nietsdoen.
LEDIGGANGER, m. (-s), ...GANGSTER, v. (-s), nietsdoener, nietsdoenster.
LEDIGGIETEN, LEEGGIETEN, (goot ledig, heeft
lediggegoten), gietende leegmaken : een emoner leeg-

gieten.
LEDIGHEID, v. het niet gevuld zijn: ruimte; werkeloosheid; luiheid; (sprw.) ledigheid is des duivels oorkussen, leidt tot allerlei kwaad.
LEDIGLOOPEN, LEEGLOOPEN, (liep ledig, heeft
on is ledggeloopen), (van putten, vaten enz. waarin
zich vochten bevinden) door het wegvloeien van
het yacht ledig worden : het vat is leeggeloopen; (van
personen) werkeloos zijn, niets uitvoeren: h j heeft

een heelen dag leeggeloopen.
LEMGLOOPER, m. ( s), ...LOOPSTER, v. (-s),beter:
LEEGLOOPER, ...LOOPSTER, nietsdoener, nietsdoenster.
LEDIGMAKEN, LEEGMAKEN, (maakte ledig of leeg,
heeft lediggemaakt of leeggemaakt), ledigen, iets
van den inhoud ontdoen: we sullen die flesch maar

leegmaken.

LEDIGPOMPEN.

LEENDIENSTPLICHTIG.

LEEGPOMPEN, (pompte ledig,
• LEDIGPOMPEN,
heeft lediggepompt), pompende leegmaken.
LEDIGPUTTEN, LEEGPUTTLN, (putte ledig of leeg,
heeft ledig- of leeggeput) puttende ledigen: hebt gij
den regenbak leeggeput?, hebt gij er al 't water uitgeput?
LEDIGSCHEPPEN, LEEGSCHEPPEN, (schepte ledig
of leeg, heeft ledig- of leeggeschept), door scheppen
ledigmaken.
LEDIGSTAAN, LEEGSTAAN, (stond ledig, heeft
lediggestaan), (van personen) niets verrichten, niets
uitvoeren; (van zitplaatsen) onbezet zijn: staan er
nog stoelen leeg ?; de zetel van den burgemeester stond
leeg.
LEDIGZITTEN, LEEGZITTEN, (zat ledig of leeg,
heeft ledig- of leeggezeten), niets uitvoeren, niet
werken: die luie scholier heeft den geheelen schooltOd
leeggezeten.
LEDIK ANT, o. v. (-en). Zie LEDEKANT.
LEEBREKEN, bw. Zie LEDEBREKEN.
LEED, o. onaangename gewaarwording (van verdriet, onrecht, hoon, smaad enz.); verdriet, rouw,
smart, droefheid: aan iem. zijn leed klu gen, zijn smart,
zijn ongelukken aan iem. vertellen; teed over iets
gecoelen; zijn teed betuigen; het doet leed, het bedroeft mil het spijt mij; lief en leed met iem. deelen,
voor- en tegenspoed, vreugde en smart; het zy u lief
of leed, gij moogt willen of niet; — kwaad, onrecht:
iem. leed doen, hem beleedigen, hoonen; geen leed zal
u geschieden; — v. (gew.) rouw: de leed aanzeggen,
kennis geven van iemands overlijden.
LEED, bn. bw. (de trappen van vergelijking weinig
of niet in gebruik) hatelijk, bedroevend, smartelijk:
het is mij leed, het smart mij; (sprw.) een gedwongen
eed is God leed; iets met leede oogen aanzien, iets on-

benoodigdheden zorgen, handenarbeid verrichtert
enz., in tegenstelling met hen, die tot het koor verplicht zijn; ...RECHTER, m. (-s), wereldlijk rechter.
LEELIJK, bn. bw. (-er, -st), wat de zinnen inz. het
gezicht onaangenaamaandoet; niet fraai, niet schoon,
misvormd, wanstaltig: een leeltjk gezicht; een leeljk
schepsel; zif is afschuwelok leelok; zoo leelfjk als denacht; een leelijke mode; leelijk schrifven, dat staat u
leelijk, (van een kleedingstuk) dat staat u niet goed,.
(ook) dat is slecht van u gedaan; een leelOke stem,.
een leelijke reuk; — ongunstig, kwaad, boos: er
uitzien, geen gezonde kleur hebben; (fig.) het ziet er
leelijk uit, de zaken staan slecht; tern. leelijk aanzien, dreigende blikken op iem. werpen; wat kijkt
leelijk; en nu, geen leelOke gezichten, maar dadelOk doen, wat ik gezegd heb; er aan (toe) zyn,
ongelukkig zijn, in een ongelukkigen toestand verkeeren; —
wat een onaangenamen indruk maakt op het gemood, waarvan men een afkeer heeft, wat weerzin wekt; kwaad, lastig, aanstootelijk, slecht: een
leelfjke gewoonte; een leelijke hond, die kwaad van
aard is; een leelfike historic; een leelOke vent, een
knorrepot, een brombeer; dat is een leelfjk zeggen,.
dat is gevaarlijke taal, dat is beleedigende, lasterlijke taal: leelifk weer; dat heeft die leelijke kat weer
gedaan.
LEELIJKERD, m. (-s), tern. die leelijk is.
LEELIJKHEID, v. mismaaktheid; snoodheid; —
(mv. ...heden,) leelijke, snoode daden.
LEEM, o. een minder plastische kleisoort, met
meer zand en ijzeroxyde, maar minder kalk dan
onze rivierklei; (rig.) wij zyn leem, wij zijn van
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gaarne zien.
LEEDBRIEF, m. (...brieven), (gew.) rouwbrief, dood-

bericht.
LEEDDRAGEND, bn. rouwdragend ; bedroefd; smar-

telijk.
LEEDGEVOEL, o. gevoel van leed, smart, rouw.
LEEDGRAS, o. lidgras: een der vele namen van

de kruipende tarwe.
LEEDVERMA AK, o. genoegen, dat men heeft van

het ongeluk eens anderen; boosaardige vreugd
(eene vertaling van Hgd. Schadenfreude); ...WEZEN,
o. droefheid, smart, verdriet, hartzeer: tot mijn leed-

wezen kan ik aan ow verzoek niet voldoen; iem. zUn
leedwezen betuigen.
LEEFBAAR, bn. vatbaar
geschikt om te leven.
LEEFBAAIME1D, v.
LEEFDAGEN, m. my. (veroud., gew.) leeftijd, leven;
al mijne leefdagen, gedurende mijn gansche leven:
....111IDDELEN, o. mv., (w. g.) levensmiddelen; ...RE-

GEL, m. (-s), dieet, wijze van leven (zoowel wat de
gezondheid als hetgedragbetreft); ...REGELKUNDE,
v. leer der gezondheid: ...TIJD, m. (-en), tijd des
levens ; critische leeftijd, begin van overgang van
knaap tot jongeling of van meisje tot jongedochter,
ongeveer van het i4e tot het 18e levensjaar;
...TOCHT, m. levensmiddelen, voorraad spijs en
drank, waarvan men zich voor ze:,:eren tijd voorziet. Lroviand; ...WIJS, ...WIJZE, v. wijze van leven,
levenswijs.
LEEG, bn. (-er, -st). Zie LEDIG en de samenstellingen.
LEEGEN, (leegde, heeft geleegd). Zie LEDIGEN.
LEEGKUIP, v. (-en). (papierm.) kleine enamer,
waarmee het halfgoed uit den harnerbak wordt
geechept.
LEEGTE, v. het niet gevuld zijn, niet vol zijn.
LEEK. v. (plantk.) (gew.) gekrulde zuring, koe eek.
LEEK, In. (-en), iem., die niet tot den geesteiijken
stand behoort; (fig.) oningewijde; ongeleerde: i k ben
een leek in dat yak: de leeken, het gemeene yolk.
LEEKEBROEDER, in. (-s), ...ZUSTER. v. (-5). (R.-K)
die leden eener kloostergemeente, die oak de drie
kloostergeloften afleggen, en die voor de sto: e Ijke

stof.
LEEMAARDE, v. aarde die uit zuiver leem bestaat, ook aluinaarde geheeten.
LEEMACHTIG, bn. (-er, -st), als leem.
LEEMAN, m. (-s, -nen), ledepop; beeld met beweeglijke armen, ten dienste der schilders.
LEEMEN, bn. van leem (vervaardigd).
LEEMEN, (leemde, heeft geleemd), met leem of

klei bestrijken.
LEEMGROEVE, v. (-n), ...KUIL, m. (-en), ...PUT,

m. (-ten), groeve, kuil of put, die leem bevat;
...LEI, o. verharde leileem; ...MERGEL, v.; ...PLAKKER, m. (-s), die met leem bestrijkt, beplakt, by.
de vakken op houten wanden.
LEEMTE, v. (-n), gebrek, tekortkoming, gemis,
inz. in eenig bock of geschrift, door het gemis of
weglaten van lets, dat men er met recht in verwachten mocht, dat er uit den aard der zaak in
moest voorkomen: dit is een leemte in zijn opvoecling;

dat is zeer zeker een leemte in zijn betoog; de leentten
aanvullen.
LEEMTIG, bn. (-er, -st), (w. g.) gemeen, laag: leemtig schuim, het gemeene yolk.
LEEMVORMER, m. (-s), werkman in een ijzergieterij ; ...WERK, o. alles wat uit leem is vervaardigd.
LEEN, v. alleen in de bw. uitdrukkingen ter of te
leen, waarvoor men ook wel hoort in leen: te leen
geven, uitleenen; te leen ontvangen, vragen, hebben;

iets van een ander in leen hebben.
LEEN, o. (-en). goed (grondbezitting enz.), waarvan
onder zekere yoorwaarden het vruchtgebruik aan
anderen afgestaan is: afhankelijk, adell?jk, onadelli*
leen, (eert. onder het leenstelsel); ver c alien leen, leen,
dat tot zijnen oorspronkelijken bezitter is teruggekeerd; een lent verheffen; met een leen rerleien.
LEENBAAR, bn. geleend kunnende worden. LEENBAARHEID, v. afliankelijkheid, wegens een in been
ontvarigen grondbezit, leenroerigheid.
LEENBEZITTER, na. (-s), ...BEZITSTER, v. (-s). bezitter van een leengoed; ...BOEK, o. (-en), register
der leenen; ...BRIEF, m. (...brieven), schriftelijke
verklaring, waarop iets in been gegeven worth;
no (...cijnzen), grondcijns; ...DIENST, m.
( en), dienst. aan het bezit van een been yerbonden;
bn. verplicht leendietast to

LEENEED.

LEERHOEVE.

bewijzen; ...EED, m. eed van getrouwheid (aan den
leenheer).
LEENEN, (leende, heeft geleend), te leen geven,
lets tijdelijk kosteloos ten gebruike aan iem. afstaan: ik heb hem al heel vaak geld geleend; ik wil u
de boeken, die gij noodig hebt, wel leenen; (fig.) het oor
leenen, luisteren; — te leen ontvangen : van iemand
geld leenen; — (fig.) zich leenen tot lets, de behulpzarne
hand bieden in lets verkeerds.
LEENER, m., LEENSTER, v. (-s', die van of aan
iem. iets leent; die iets voor niet ter leen ontvangt,

leerstelling, dogma: de leer der drieeenheid; hij is
niet zuiver in de leer, niet orthodox; — de toestand
waarin iem. verkeert, die zich in eenig yak of
handwerk oefent, om daarn:ede later zijn brood te
verdienen: hij is bij een schrijnwerker in de leer; bij

commodataris.
LEENGELD, o. (-en), geld, dat de vazal aan den
leenheer betaalt; grondcijns; ...GOED, o. (-eren),
grondbezit in leen; ...HEER, m. (-en), die eenig goed
als leen uitgeeft; ...HEERSCHAP, o.; o.
(...hoven), gerechtshof, dat uitspraak deed in zaken,
het leenwezen betreffende; ...HOUDER, m. (-s), die
een leen heeft. vazal; ...HULDIGING, v. (-en), het
schenken van een leen aan eenen leenman, investito u r.
LEENING, v. (-en), het leenen ; geleende of te leenen
geldsom: eene leening sluiten, aangaan, negotieeren;
de vrijwillige leening van 1844; loterilleening; bank van
leening. zie bank; leening en prolongatie, beleening
op geldswaarde (inz effecten).
LEENKAMER, v. (-s), leenhof;
m. (-nen),
vazal: ...MANSCHAP, o. het zijn van leenman;
...MANSTROUW, v. de trouw, die de leenman vetplicht is zijn leenheer te bewijzen; m.
(-en), wederkeerige verplichtingen van leenheer en
le unman; bn. als leenman verplicht
tot leendiensten aan zijn leenheer;
HE'D. v.
LEENRECHT, o. het samenstel der wetten en gebrniken tot regeling der rechtsbetrekkingen. welke
uit het leenrecht ontstaan: het Longobarclische leenrecht wordt ook het code leenrecht geheeten; recht om
een leen te geven; recht om in een leen op te volgen ; _EEL 1 LTELIJK, bn. bw. volgens het leenrecht
...RECHTER, m. (-s), lid van een leenhof; ...RENTS.
v. (-n), rente van een leen; ...ROERIG, bn. van een
leen afhangende: leenroerig maken; leenroerig stelsel;
...ROERIGHEID, v.; ...SCHRIJVER, m. (-s), griffier
van een leenhof.
LEENSPREUK, v. (-en), overdrachtelijke uitdrukking; ...SPREUKIG,- -bn. bw. overdrachtelijk.
LEENSTELSEL, a. (oudt.) stelsel van het in leen
geven van grondgebied.
LEENTJEBUUR,
alleen gebruikelijk in de nitdrukking: leentjebu er spelen, gedurig ter leen vragen.
LEENVERHEFFING, v. het verhetten van een leen;
...VROUW, v. (-en), adellijke vrouw, die een leen
heeft; echtgenoote van eenen leenheer; ...WEZEN,
o. of ...Z_A KEN, v. my. zaken, het leenstelsel betrettende.
LEEP, bn. (leper, -st), druipoogig.
LEEP, bn. bw. (-er, -st), (fig.) doortrapt, loos: iem.
leep bedriegen; slim: dat heeft hid leep aangelegd; (fig.)
iem. leep aanzien, overdwars.
LEEP, v. (gemeen) van de leep krijgen, klappen
krijgen.
LEEPERD, m. (-s), sluw mensch, looze schalk;
slimmerd.
LEEPHEID, v. gebrek van leepoogen.
LEEPHEID, v. (...heden), (fig.) loosheid. doortraptheid; slimheid.
LEEPIGHEID, v. leepheid.
LEEPOOG, o. (-en), tranig oog; — m. en v. (-en),
die lepe oogen heeft: ...00GIG, bn. (-er, -st), met
leepoogen; ...00GIGHEID, v.
LEER, 0. Zie LEDER.
LEER, v. (-en). Zie LADDER.
LEER, v. regel van gedrag, les, leering: dit
u tot
een leer; een aantal regels, die min of meer een afgesloten geheel vormen, inz. stelsel van godsdienst,
van onderwijs enz.: de leer van Mozes, van Chiist'us,

van .Muhammed; de leer van het geluid; sch,delleer;
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iem. in de leer komen.
LEERAAR, m. (-s, ...raren), onderwijzer, leer,meester, docent, inz. aan scholen voor middelbaar onderwijs en aan gymnasia, ook aan kweekscholen enz.;
kerkleeraar, predikant; — (gew.) leerling: leeraars
zoo geen kunstenaars, leerlingen. aanvangers hebben 't nog niet ver in de kunst gebracht.
LEERAARSAMBT, o. (-en), ambt, betrekking van
leeraar.
LEERAARSCHAP, o. de betrekking van leeraar.
LEERACHTIG, bn. Zie LEDERACHTIG.
LEERAREN, (leeraarde, heeft geleeraard), onderwijzen, onderrichten.
LEERARES, v. (-son), onderwijzeres (inz. aan een
school voor middelbaar onderwijs).
LEERBEGEERTE, v. (w. g.), zucht naar kennis of
wetenschap: ...BEGRIP, o. (-pen), grondbeginsel
eener (inz. godsdienst-) leer; ...BEHOEFTEN, v. my.
hulpmiddelen om lets te leeren; ...BOEK, o. (-en),
boek, waaruit men de een of andere wetenschap
leert; ...DICHT, o. (-en), een dichtstuk waarin een
belangrijk denkbeeld of een gewichtige waarheid
Ii)) geregelde ontwikkeling in dichterlijken vorm
wordt behandeld, didactisch gedicht; ...DICHTER,
in. (-a). die leerdichten schrijft, didactisch dichter.
LEERDOEK, o. zeildoek, leer imiteerende, ter bekleeding van stoelen enz.
LEEREN, bn. lederen.
LEEREN, (leerde, heeft geleerd), onderwijzen, onderrichten: de onderwijzer leert in de school; prediken:

Christa.s leerde in het openbaar; wie leert er van morgen! welke predikant zal preeken ?; onderwijs geven
in: hij leert den kinderen lezen en schrijven; wie heeft
u dat zoo leeren uitreicenen?; (sprw.) nood leert bidden;
(g;emeenz.) schurft leert krauwen; (fig.) noodzaken,
verplichten: dot zal ik je wel leeren, daartoe zal ik
u wel dwingen; ze zullen hem wel mores leeren, wel
tot zijn plicht brengen: wat zal men den lief leeren?,
hoe zal men hem straflen ?; hij kan niets leeren,
mil geen nadeel doen; —
zich oefenen in, zich bekend maken met: daar-

door leeren de kinderen al vroeg oplettendheid; hij leert
pas lezen; hij heeft nooit geschiedenis geleerd; wat
Hansje niet leert, zal Hans nooit weten, wat men jong
niet heeft geleerd, weet men niet als men oud is;

al doende leert men; een mensch is nooit te oud om te
leeren; lets dikwijls overiezen om het uit het hoofd
(van buiten) to kunnen opzeggen: eene les leeren;
een gedicht leeren; zich de gewoonte van iets eigen
maken: door zone kameraden heeft hij leeren liegen;
(volksterm) studeeren: hij leert voor dokter, voor
dominee; godsdienstonderwijs ontvangen: te leeren
gaan, naar de catechisatie.
LEERGANG, m. (-en), de weg, Bien het onderwijs
en dus ook het denken des leerlings aflegt bij de
behandeling van zeker onderwerp en die uitloopt
op eon voorsteiling of een juist begrip; analytische
leergang, waarbij men begint bij het geheel on overgoat tot de deelen; synthetische leergang, waarbij
men begint bij de deelen, am zoo to komen tot het
geheel; inductieve leergang, waarbij men uit bijzondere voorstellingen een begrip afzondert; deductiere
leergang, waarbij men van een hooger begrip daalt
tot het lagere.
LEERGAST, m. (-en), jongen, die een ambacht leert;
...GELD, o. geld, dat betaald wordt voor het onderwijs; (fig.) hij heeft leergeld betaald of gegeven, hij is
door schade wijs geworden; ...GEZEL, in. (-len),
leergast.
LEERGIERIG, bn. bw. (-er, -st), gaarne willende
leeren. LEERGIERIGHEID, v. zucht om to leeren.
LEERGRAAG, bn. (...grager, -st), leergierig.
LEERHOEVE, v. (-n), modelhoeve, waar de land-
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bouw of eenig onderdeel daarvan practisch wordt
onderwezen : leerhoeve der zuivelbereiding.
LEERING, v. (-en), leer, les, onderrichting: moge
14 die tot leering strekken; tucht; (gew.) catechisatie;
gmv. het leeren.
LEERJAAR, o. (...jaren), jaren, die een leerjongen
bij zijnen meester, een leerling op school doorbrengt: dat maatje is in zijn tweede leerjaar; hij is
nog in zijne leerjaren, hij gaat nog school; ...JONGEN, m. (-s), leergast; (fig.) gij zijt nog maar een
leerjongen, gij zijt nog onervaren; ...KAMER, v. r-s),
kamer voor de kinderen des huizes, waar zij onderricht ontvangen.
LEERKEVER, m. (-5), (nat. hist.) spekkever: een
vraatzuchtig schildvleugelig insect.
LEERKIND, o. (-eren), scholier: ...KNAAP, m.
(...knapen), leerjongen; ...KNECHT, m. (-en), leergezel; ...KRACHT, v. (-en), er zyn goede leerkrachten
aan deze school, goede onderwijzers; ...KUNST, v.
didactiek.
LEERKOOPER, m. (-s), lederkooper.
LEERLING, m. en v. (-en), LEERLINGE, v. (-n), die
onderwijs krijgt; volgeling (van iemands leer of
stelregelen), aanhanger: htj noemt zich een leerling
van Kant; laagste graad bij de Vrijmetselarij.
LEERLINGSCHAP, o. het zijn van leerling.
LEERLOOIER, m. (-5), ...LOOISTER, v. (-s), die huiden bereidt tot leder.
LEERLOOIERIJ, v. (-en), plaats, waar leder bereid
wordt.
LEERLUST, m. lust om te leeren; ...MANIER, v.
(-en), de manier waarop een onderwijzer onderwijs
geeft, de gedragingen des onderwijzers onder de les:
een natuurlirne, gekunstelde leermanier.
LEERMARKT, LEDERMARKT, v. (-en), waar leder
wordt verkocht.
LEERMEESTER, m. (-5), ...MEESTERES, v. (-sen),
onderwijzer, onderwijzeres; ...MEESTERSCHAP, o.
het zijn van leermeester; ...MEISJE, o. (-s). meisje,
bij eene naaister enz. in de leer; o.
mv. de middelen welke onderwijzer en leerlingen,
of gezamenlijk, Of ieder afzonderlijk, bij het onderwijs gebruiken; ...OEFENING, v. (-en), studio;
...PLAN, o. de van te voren vastgestelde regeling
van het onderwijs in al de leervakken over den geheel en leertijd.
LEERREDE, v. (-nen), preek, predikatie.
LEERREGEL, m. (-s), grond-, zet-, stelregel.
LEERRIJK, bn. (-er, -st), rijk in leering, van nuttigen
inhoud, van nuttige strekking.
LEERSCHOOL, v. (...scholen), inz. eene school waar
kweekelingen of jonge onderwijzers zich practisch
oerenen in het geven van onderwijs; (fig.) dat was
een goede leerschool voor hem, daarbij heeft hij heel
wat geleerd; ...SPREUK, v. (-en), zinrijke, leerzame
spreuk.
LEERSTELLIG, bn. dogmatisch: leerstellig onderwijs.
LEERSTELLING, v. (-en), grondbeginsel eener leer;
...STELSEL, o. (-s), systeein van eenige wetenschap
of onderdeel daarvan; ...STIJL, m. (-en), didactische

school onderwezen wordt; ...VERTREK, o. (-ken),
leerkamer.
LEERVISCH, m. (...visschen), (nat. hist.) spreivisch: eon smakelijke visch der warme zeedn
(stromateus).
LEERVORM, m. de vorm waarin het onderwijs
wordt voorgedragen; ...WIJS, v., ...WIJZE, (...wijzen),
methode, de wog, dien men bij het geven van onderwijs volgt om naar wensch to slagen; ...ZAAL,
v. (...zalen), leervertrek; gehoorzaal.
LEERZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), geschikt om
te leeren, leergierig, naarstig, oplettend: leerzame
kinderen; de hond is een leerzaam dier; nuttig, onderrichtend: een leerzaam boek. LEERZAAMHEID, v.
LEERZUCHT, v. zucht om to leeren; ...ZUCHTIG,
bn. leergierig; ...ZUCHTIGHEID, v.
LEESAVOND, m. (-en), avond, waarop een spreker
in de een of andere vergadering over eenig onderwerp leest: een leesavond van het Nut
LEESBAAR, bn. bw. (-der, -st), gelezen kunnende
worden: leesbaar schrift. LEESBAARHEID, v.
LEESBEURT, v. (-en), voordracht die in zekere
vereeniging wordt gehouden : ik heb dozen winter drie
leesbeurten, ik moot driemaal als spreker optreden;
...BIBLIOTHEEK, v. (...theken), boekverzameling,
waaruit boeken ter lezing gegeven worden, hetzij
gratis, hetzij tegen betaling eener kleinigheid;
...BOEK, o. (-en), book tot oefening in het lezen;
(ook) boek, dat op aangename en eenvoudige wijze
een of ander vak van wetenschap behandelt: een
leesboek der Vaderlandsche Geschiedenis;
o. (-en), (Zuidn.) leesgezelschap ; ...GEZELSCHAP, o.
(-pen), gezelschap van personen, die voor gemeenschappelijke rekening boeken enz. lezen; (ook) gezelschap, waar voorlezingen worden gehouden;
...GLAS, o. (...glazen), een groot vergrootglas met
handvat, dienende om onduidelijk schrift gemakkelijker te lezen.
LEESINRICHTING, v. (-en), inrichting van een boekhandelaar, die aan de deelnemers boeken ter lezing
rondzendt; ...KABINET, o. (-ten), ...KAMER, v. (-s),
plaats van bijeenkomst om to lezen; ...KUNST, v.
kunst van voordragen; ...LEERBOEK, o. (-en), leesboek over eon vak van onderwijs; ...LEERWIJS, v.
...LEERWIJZE, v. (...wijzen). leesmethode; ...LES,
v. (-seri), les in het lezen; ...LESSENAAR, m. (-s),
lezenaar (em er het boek op to leggen) ; ...LUST,
m. lust tot lezen; ... -METHODE, v. (-s, -n), metkiode
om het lezen te leeren; ...MUSEUM, o. (-s), plaats
van bijeenkomst om to lezen; ...OEFENING, v.
(-en), oefeningen voor eerstbeginnenden in het
lezen; ...PLAATS, v. (-en), plaats van bijeenkomst

stijl; ...STOEL. m. (-en), hoogleeraarsbetrekking;
...STOF, v. datgene wat geleerd wordt; ...STUK, o.
(-ken), geloofsstelling, geloofsartikei, dogma: het leerstuk der drie,:lenheid; (gew.) lets waardoor, waaruit
men leert: dat is een goed leerstuk voor hen geiceest;
...TIJD, in. de tijd. gedurende welken men leert,
leerling is.
LEERTOON, m. de toon des onderwijzers tegenover
zijne leerlingen, de verhouding, waarin hij zich gedurende het onderwijs tegenover de leerlingen
plaats en de geest, die hem bij zijn werk bezielt.
LEERTOUWER, m. (-s), leerlooier: ...TOUIVERIJ,
v. het leerlooien; — my. (-en), leerio , derij.
LEERTRAP, v. (-pen), afdeeling van den leergang:
de le-ertrap der aanschoiticin g. van het cleol,,-) 1 en der
toepassing, ...tTUR, o. (...urea), tijd van onderwijs:
...YAK. o. (-ken). Yak varl Nvetens ,:hap. dat op een

om to lezen.
LEESSTER, v. (-5), zij die leest.
LEEST, v. (-en), gestalte, vorm (des lichaams):
een slanke leest; vorm Evan schoenen, kousen enz.);
(inz. bij schoenm.) de houten vorm, waarover de
schoenen of laarzen gevormd worden: op de leest
zetten; (fig.) het lijf op de leest zetten, onmatig eten;
(fig.) lieden van eene leest, van eerie klasse, die elkander verstaan, die van dezelfde meening zijn; zich
op eerie fraaie leest vorrnen, goede voorbeelden volgen; zij schoeien op eene leest, zij komen wel overeen; op eene andere lees) schoeien, anders inrichten;
(sprw.) schoenrnaker hood it (of NUT) b# uwe leest,
bemoei u met uwe eigene zaken, oordeel niet over
dingen, die gij niet verstaat; — (ijzerfabr.) hero of
door n, zie op die woorden : (timm.) wigvormig draagplankje ter ondersteiming eener hellende plaat,
welke als onderdorpel van een kozijn dienst doet.
LEETJE. o. (-5).
LEESTAFEL, v. (-s), tafel waarop boeken, kranten
on tijdschriften ter lezing liggen (in een hotel, een
socitteit ...TEEKEN, o. i-s), een teeken dat
om den lezer de opvatting der verhouding
van de versehillendo leden van eenen zin en daardoor het lezen zelf gemakkelijker te illaken.
LEESTEN. (leestte, heeft geleest). (vereli,1.)
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voldoen, volbrengen, nakomen. LEESTING, v. (veroud.) het in gijzeling liggen.
LEESTENHOUT, o. hout waarvan schoenmakersleesten worden gemaakt; ...MAKER, m. (-s),
...MAAKSTER, v. (-s), die leesten maakt.
LEESTIJD, m. tijd, bestemd tot lezen, ...TOON, in.
(...tonen), toon, waarop men leest; wijze van voordracht; ...TRANT, m. leeswijze; ...UUR, o. (...uren),
uur, bestemd om to lezen; ...VERTREK, o. (-ken),
waar men boeken enz. kan lezen; ...WIJS, v.,
...WIJZE, v. wijze waarop men leest;
...ZAAL, v. (...zalen), groot leesvertrek.
LEEUW, m. (-en), een roofdier, tot de familie der
katten behoorende, dat verschillende streken van
Azle en Afrika bewoont (felis leo) : men noemt den
ieeuw den koning der dieren; een brullende, een brieschende leeuw; de Amerikaansche leeuw, de poema
(felis concolor); zoo -sterk als een leeuw; vechten als
een leeuw; opvliegen als een brieschende leeuw; er uitzien als een leeuw, er verschrikkelijk uitzien; (fig.)
hfj is een leeuw, hij heeft den cooed van eenen
leeuw; — (wapenk.) gaande leeuw, die het hoofd

soorten in 't wild in Nederland voorkomen: de herfstleeuwentand of hondsbloem en de ruige leeuwentand;
(oak) een der vele namen van de paardenbloem;
...VOET, m. (-en), poot van een leeuw; zekere plant;
...WELP, o. (-en), leeuwenjong.
LEEUWERIK, [gew. LEEUWERK], m. (-en), zeker
vogeltje, tot de orde der zangvogels behoorende,
een der weinige vogelen, die onder het vliegen zingen (alauda arrensis): de leeuwerik wordt in alle streken
van den aardbol aangetroffen, behalve in Zuid-Amerika.
LEEUWERIKSJACHT, v.; ...KOOI, v. (-en); ...NEST,
o. (-en); ...NET, o. (-ten), net om leeuweriken to
vangen; ...SNAVEL, m. (-s); ...STAART, m. (-en);

vooruitsteekt en de ooren en ooren laat zien; klim-

mende, uitkomende, yetongde leeuw; in namen van
verschillende ridderorden: de orde van den ..Yederlandschen leeuw; — (stern) vijfde teeken van den
dierenriem
groote leeuw, kleine leeuw, twee

(a)

sterrenbeelden.
LEEUWAAP, m. (...apen), (nat. hist.) zekere aap
van Mocoa (midas rosalia).
LEEUWACHTIG, bn. als een leeuw, op -, naar
eenen leeuw gelijkende.

LEEUWENAANDEEL, o. leeuwendeel; ...BEK, m.
(-ken), bek van een leeuw; — (plantk.) een geslacht
van de familie der leeuwenbekachtigen (antirrhinum, kalfssnuit of linaria, vlaskruid).
LEEUWENBEKACHTIGEN, v. my. een plantenfamilie
waartoe behalve de leeuwenbek, nog behouren de
toortsen, verschillende soorten van helinkraid , het
vingerhoedskruid, eereprijs, oogentroost, ratelaar, e. a.
(scrophularineeen).
LEEUWENBLAD,
o. (plantk.) leeuwenklauw;
...DAALDER, m. (-s), (eert.) Hollandsch zilveren
muntstuk f2,50); ...DEEL, o. het voornaamste,
het grootste deel: het lceuwendeel voor zich nemen;
zich het leeuwendeel toeeigenen; ...HAAR, o.; ...HART,
o. (-en), hart van een leeuw; (fig.) buitengemeene mood; toenaam van koning Richard van
Engeland; ...110K, o. (-ken); ...HOL, o. (-en), ondera,ardsch verblijf der leeuwen; ...HUID, v. (-en), huid
van eenen leeuw; (fig.) de leeuwenhuid aantrekken,
den schijn van dapperheid aannemen; het rossenvel
aan de leeuwenhuid naaien, list aan kracht paren;
...JONG, o. (-en), jonge leeuw, welp.
LEEUWENKLAUW, m. (-en), klauw van een leeuw;
(plantk.) een plantengeslacht, tot de familie der
rosaceeen behoorende (alchemilla), waarvan twee
soorten in Nederland in 't wild worden aangetroffen:

de gemeene leeuwenklauw, ook Onze-Vrouwenm antel
geheeten en de akkerleeuwenklauw ; ...KOP, ni. (-pen);
...KRACHT, v. kracht van den leeuw, buitengewone
kracht; ...KUIL, m. (-en), leeuwenhol; ...MAVEN, v.
nay. lange haren om den nek van een leeuw; ...MERG,
o. (fig.) krachtige spijs: jarenlang gevoed met het leeuwenmerg der oudheid; ...MOED, m. buitengewone
heldhaftigheid; ...MUIL, m. (-en), bek van een leeuw ;
(plantk.) eene sierplant, tot de familie der lipbloemigen behoorende; ...00G, o. (-en), oog van een
leeuw; ...00R, o. (-en), oor van een leeuw: ...ORDE,
v. zekere ridderorde, zie leeuw; ...RIDDER, m. (.$),
ridder der Leeuwenorde; ...STAART, m. (-en). staart
van een leeuw; (nat. hist.) malbroek: een Bengaalsche aap met een baard, gelijk aan den staart van
een leeuw (leonurus).
LEEUWENTAND, m. (-en), tand van een leeuw;
(plantk.) een plantengeslacht, tot de samengesteldeontodon). waarvan twee
bloemigen behoorende

...VANGST, v.; ...ZANG, m.
LEEUWERS, m. my. LEEUWERSOOGEN, o. my.
Zie LEU VERS.

LEEUWHOND, m. (-en), een leeuwtje. Zie dit woord.
LEEUWIN. v. (-nen), wijfje van den leeuw.
LEEUWTJE, o. (-s), jonge, kleine leeuw; hondje,
dat, van achteren geschoren, aan kop en borst manen van een leeuw vertoont; (ook) een ridderorde,
een leeuwenorde: hij heeft een leeuwtje gekregen.
LEEWATER, o. Zie LEDEWATER.
LEEZE, v. (-n), (veroud., gew.) wagenspoor.
LEF, v. (-fen), (Zuidn.) snapster.
LEFFEN, (lefte, heeft geleft), (veroud., Zuidn.) praten, snappen.
LEG, m. het leggen der vogelen : kippen die nog in

den leg zOn; een kip van den eersten leg.
LEG, v. (-gen), LEGGE, v. (-n), (gemeen) eierstok
(van hoenders, eenden en ganzen).
LEG, v. (-gen), (landb.), (gew.) laag schooven op
den dorschyloer.
LEGA, v. verbond, verbintenis; inz. metaalvermenging, legeering; het allooi der munten.
LEGAAL, bn. (...galer, -st), wettig, wettelijk, recht-

matig.
LEGAAT, m. (...gaten), (Rom. rep.) een persoon,
aan den veldheer toegevoegd, om horn behulpzaam
to zijn in alles wat betrekking had tot den krijg of
het bestuur van het lager: de legaten werden benoemd

door den senaat in overleg met den veldheer; een
pauselijk gezant van den eersten rang.
LEGAAT, o. (...gaten), erfmaking, schenking bij
uitersten wil: testamentaire beschikking, waarbij
de erflater aan eenen persoon zekere bepaalde goederen geeft; doze goederen zelve.

LEGALISATIE, v. de echtverklaring van een of
ander stuk door een openbaar ambtenaar.
LEGALISEEREN, (legaliseerde, heeft gelegal:seerd),
wettigen; geldig in rechten verklaren: eene hand-

teekening legaliseeren, verklaren, dat zij door den
persoon zelven geschreven is.

LEGALITEIT, v. wettelijkheid.
LEGATARIS, m. (-son), persoon, aan wien door
eenen erflater een legaat vermaakt is.
LEGATEEREN, (legateerde. lieeit gelegateerd), bij
uitersten wil vermaken, toekennen of schenken.
LEGATIE, v. (-5), het gezantschap : raad, secretaris
van legatie, gezantschapsraad, -secretaris; — eene
provincie van den Kerkelijken Staat.
LEGATOR, m. (-en), erflater.
LEGBALK. m. (-en). leggerbalk; ...BIER, o.
Beiersch-bier, hetwelk bereid wordt door het bier,
voor dat de gisting begint, spoedig on good of to
koelen, het dan in vaten to gieten en in koele rotskelders to laten gisten; ...BLAD, o. (-en), logger:
eene glasplaat, waarop de workman al de andere
legt; ...BOOR, v. (...boren), (nat. hist.) uitstekend
orgaan, waarmee sommige insecten hunne eieren
afzetten; ...BORD, o. (-en), (pap.) plank, waarop de
natte bladen gelegd on onder de pers gebracht
worden.

LEGDAGEN, m. mv. Zie LIGDAGEN.
LEGEEREN, (legeerde, heeft gelegeerd). Zie LEGA-

TEEREN.

LEGEEREN, (legeerde, heeft gelegeerd), metalen
door smelting met elkander verbin.den, allieeren,

LEGEEREN.

LEGSTOEL.

karateeten. LEGEERING, v. (-en), zulk eene verbinding, alliage.
LEGENDE, v. (-s, -n), levensbeschrijving van eenen
heilige; (ook) vele zulke levensbeschrijvingeu to
zamen; verhaal uit den alouden tijd; nationals
overlevering; oms•hrift (van een muntstuk, van
eenen gedenk pernning).
LEGENDENDICHTER, m. (-s),...SCHRIJVER,m.(-s),
dichter, schrijver, samensteller van legenden.
LEGER, o. (-s), (w. g.) liggende toestand van iem.:
ik had een leger van vijf weken, ik lag vijf weken
to bed; plaats waar men ligt (inz. van dieren): het

leggen ; een kind te bed leggen ; iem. te koelen leggen,
hem dooden; den eersten steen leggen, van eenig bouwwork; het fondement, den grondslag leggen, van een
gebouw; de kiel van een schip leggen, aanvangen het
schip to bouvfen; eieren leggen (van vogels enz.); (van
hoenders) eieren leggen: doze kip heeft byna het geheele jaar door gelegd ; eene pleister op eene wond leggen,
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leger van een wolf, haas enz.; de zieke lag op zijn
Leger; de aarde was zijn leger; een hard, een zacht
leger; plaats, waar eene menigte krijgsvolk in de
open lucht onder tenten doorbrengt, kamp: het leger
opbreken; groote menigte krijgsvolk, voorzien van
al het noodige om to strijden, hoer, armee: een leger
op de been brengen; een leger in slagorde scharen;
vliegend leger, camp volant; het leger des hells, zie
hell; (fig.) groote menigte.

LEGERAFDEELING, v. (-en), bijeenhoorend deel van
een leger, divisie, brigade.
LEGERBAAR, bn. geschikt om er to legeren.
LEGERBED, o. (-den), of ...STOEL, m. (-en), veldbed, legerstede die uit elkander genomen en zoo
vervoerd kan worden; ...BENDE, v. (-n), legerafdeeling; ...BERICHT, o. (-en), mededeeling betreffende de verrichtingen van een leger; ...BEZORGER,
m. (-s), proviandmeester; ...BIJL, v. (-en), eene soort
van strijdbijl; ...BODE, m. (-n), koerier; ...BOEF, m.
(...boeven), trosjongen; ...BROOD, o. komrnies-, soldatenbrood.
LEGERDIEF, m. (...dieven), eierdief.
LEGEREN, (legerde, heeft en is gelegerd), eene
plaats verschafien of aanwijzen om te liggen; zijn
leger (ergens) hebben, opslaan. ZICH LEGEREN,
zijne legerplaats opslaan: de vend had zich in de
vlakte gelegerd. LEGERING, v. (-en), het legeren; het
gelegerd zijn (van krijgsvolk).
LEGERHOER, v. (-en), ontuchtig vrouwspersoon,
dat een leger volgt; ...HOOFD, o. (-en), bevelhebber,
generaal; ...HUT, v. (-ten), veldtent; ...JONGEN,m.
(-s), trosjongen.
LEGERINGSBALK, m. (-en), in windmolens, balk
waarop de spil rust.
LEGERKAR, v. (-ren), voertuig, behoorende tot den
tros eens legers; ...KNECHT, m. (-en), legerboef;
...KOORTS, v. (-en), zekere koorts, die in het kamp
voorkomt; ...KOST, m. soldatenspijs ...KOSTEN, m.
mv. legerlasten ; ...K UNDIGE, m.(-n), (w. g.), tacticus,
strategicus; ...KUNST, v. (w. g.), kunst om eon leger
(kamp) op to slaan, kunst om eon leger in slagorde
te stellen of het to bevelen; ...KWARTIER, o. (-en),
legerplaats; ...LASTEN, m. mv. , (w.g.), kosten van
onderhoud eens legers; ...MACHT, y. (-en), talrijk
leger; m. (-s), iem., die een kamp afbakent, kwartierineester; ...METING, v. het afbakenen
van een kamp; ...PLAATS, v. (-en), kamp, kwartier ;
...SCHAREN, v. my. zie heirscharen.

LEGERSTEDE, v. (-n), bed, ligplaats.
LEGERTEEKEN, o. (-s, -en), vlag, die de natie aanduidt, waartoe het leger behoort; ...TENT, v. (-en),
tent, waarin de soldaten in het veld vertoeven ;
...TOCHT, m. het optrekken van een leger; ...TREIN,

m. (-en). legertros; ...TROS, m. alle voorwerpen. die
tot een leger behooren, bagage enz., trein ; ...TUCHT,
v. krijgstucht; ...TUIG, o. oorlogswerktuigen; geschut; ...WACHT, v. (-en), de manschappen welke
in de legerplaats de wacht hebben; ...WA GEN. m.
(-s), legerkar; ...ZIEKTE, v. (-11), besmettelijke ziekte
in een leger.
LEGES. v. my. bepaalde vergoeding voor zekere
werkzaamheden, kopij-, expeditiegeld : secretarieleges.
LEGGE. v. Zie LEG.
LEGGELD, o. Zie LIGGELD.
LEGGEN. (legde of leide. heeft gelegd of geleid),
doen liggen, piaatsen, neerleg•gen:
bock op to fel

(ook fig.) de smart, het verdriet verlichten, het onaangename gedeeltelijk wegnemen; strikken leggen,
ze spannen; iem. lagen leggen; — (in ruimer of fig.
gebruik) bezetting in eene stad leggen, krijgsvolk in
eene stad legeren; tevredenheid aan den dag leggen,
toonen; voor oogen leggen, onder het oog brengen,
aantoonen; de schuld op iem. leggen, werpen, steken;
de hand aan iets leggen, iets ondernemen, aanvangen; in den weg leggen, belemmeren, tegenwerken;
iem. geen stroo in den weg leggen, hem niet het allergeringste misdoen; iets ten koste leggen, besteden;
iem. de woorden in den mond leggen, geven; de stad
in asch leggen, haar geheel verbranden; in de loterij
leggen, spelen; de kaart(en) leggen, uit de kaarten de
toekomst voorspellen; de hand op den mond leggen,
zwijgen; — (pap.) de vellen van de vilten nemen en
op elkander leggen. [In vele streken worden, zelfs
in de beschaafde spreektaal, de vormen van leggen
en liggen door elkaar gebruikt: vgl. leg dagen, leggeld,
legger enz.]. LEGGING, v. het leggen.
LEGGER, m. (-s), iem. die legt, inz. (bij papierm.)
diegene welke de bladen van de vilten neemt on ze
op elkander legt : mijn buurman zoekt een legger; —
(molenm.) de op het doodbed rustende molensteen,
waarover de looper rondwentelt ; — naam van zekere
registers: de legger der gemeente A.; No... van den
legger; — balk waarop de vloer rust: nu gli een
nieuwen vloer neemt, zou ik maar nieuwe leggers nemen
ook; — (zeew.) groot watervat op schepen: — legblad,

zie aldaar. [In eenige dozer beteekenissen is misschien ligger de juistere vorm, die echter in het
dagelijksch lc:Ten haast niet voorkomt.]

LEGGER, m. (-5), Indische maat voor vloeistoffen
van 338 Indische kan = 56:3 Liter.
LEGHEN, v. (-nen), leggende hen; (fig.) (gemeenz.)
vrouw die veel kinderen baart; ...HOND, m. (-en),
staande hond.
LEGIO. o. zeer groote menigte: hun aantal is legio,
is zeer groot.
LEGIOEN, o. (-en), bij de oude Romeinen de grootste
legerafdeeling, eerst 3000. later 6000 en meer man
sterk; keurbende, legerafdeeling; (fig.) zeer groote
menigte : legio , nen van ,3itgelen.

LEGISLATUUR, v. wet2.evende macht, het wetgevend lichaam, de regeering.
LEGIST, m. (-en), avetizundige, wetgeleerde.
LEGITIEM, bn. wettelijk, wettig; echt, echt geboren; de legitieme poetic. het rechtinatig erfdeel.
LEGITIMATIE, v. echtverklaring; erkenning eener
volmacht.
LEGITIMEEREN, (legitimeerde, heeft gelegitimeerd),
wettigen; voor echt verklaren.
LEGITIMIST, m. , -en), zekere staatspartij (aanhangers der leer, dat de vorstelijke waardigheid een
erfelijk recht is, onafhankelijk van 's yolks will;
in Frankrijk de aanhangers van den ouderen, in
1830 nit Frankrijk verdreven tak der Bourbons.
LEGITIMITEIT, v. wettigheid; geboorte uit een
wettig huwelijk.
LEGKAART. v. (-en), kaart of afbeelding, in stukjes gesneden. om ze weder tot een geheel samen
te voegen (kinderuitspanning); ...KIP, v. (-pen),kip
die eieren legt, leghen ; ...PENNIN G, m. (-en), zekere
soort van penningen, die bij een of ander spel gebruikt warden; ...PRENT, v. (-en), legkaart.
LEGSEL. o. ( 5), hetgeen wordt gelegd.
LEGSTER, v. (-s). meisje of vrouw, welke bij papierniakers de plaats van den legger inneemt.
LEGSTOEL, m. -en), (pap.) eene soort van hellend
tafeltje, waarop de legger de natte bladen plaatst,
die van de vilten worden genomen: etan den legst9e1
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LEGTIJD.

LEKKEN.

staan, legger of legster zijn; ...TIJD, m.tijd,waarin

LEIDEEL, o. (-s). Zie LEISEL.
LEIDSMAN, m. (...lieden), gids, geleider (alleen
fig.) : een trouwe leidsman der jeugd; ...VROUW, v.
(-en), geleidster : de geschiedenis is een leidsvrouw door

de hoenders leggen.
LEGUAAN, m. (...anen). Zie KAMHAGEDIS.
LEGUAAN, m. (...anen), (zeew.) bekleedsel van
touw om de raas, mede dieliende ter vervanging
van het bindwerk der raas.
LEGUMINE, v. een eiwitstof die voorkomt in de
vruchten der peuldragende planten.
LEGWARING, v. (seheepsb.) kalfatering van het
onderschip; lijfhouten op het dek Pangs het boord.
LEGWERK, o. (tuin.) figuren, door graszoden gevornid.
o. zeker donkergrijs, dunbladerig gesteente,
bestaande uit kiei met kleine glimmerplaatjes en
kwartskorreltjes.
LEI. v. (-en), leien pleat, waarmede de daken (van
kerken en andere groote gebouwen) gedekt worden
of die, in een lijst gevat, dient om op te schrijven:
met eene griffel op de lei schrijven; (fig.) iets op de
lei schrijven of zetten, er nog niet op rekenen; eene
goede lei bfj rem. hebben, weinig of niets schuldig
zijn; (ook) kosteloos kost en inwoning bij iem. hebo w als eene lei zUn, dronken zijn; de
ben; zoo

leien noemt men in Belgie schalien; elders geeft men
&leen aan de dakleien dezen naam. LEITJE, o. (-s).
LEI, v. (-en), (Zuidn.) waterleiding; doorgang;
loan; wandeling.
LEIACHTIG. bn. Ger, -st), als lei.
LEIBAND, m. (-en), band, waaraan een kind leert
ioepen; (fig.) ho loopt aan den leibancl. hij laat zich
door anderen leiden; ...BLOK, o. (-ken), (scheepst.)
zie geleiblok; ...BOOM, m. (-en), zie latboom.
LEIDAK, o. (-en). Zie het betere LEIENDAK.
LEIDEKKER, m. (-s), die daken met leien dekt;
...DEKKERSBAK. m. (-ken), ...DEKKELSEZEL, m.
(-5), zekere toestel der leidekkers om de leien te dragen; ...DEKKERSHAMER, m. (-s), een hamer der
leidekkers.
LEIDEN, (leidde, heeft geleid), de richting der beweging van iem. of jets liepalen: een blinde leideit;

een kind nun de hand leiden; een koe aan een touw,
een plaid Hi' den toom leiden; een misdadiger naar
tie stralidaats leiden; troepen ter slachtbank leiden,
hen aan een haast gewissen dood blootstellen;

op den rechten leiden; het water naar de stad
Leiden; het gas wordt door buiten in onze woningen
. geleid; leid ons niet in verzoeking; lent. in de waarheid leiden; (sprw.) om den tuin, b(j den news leiden,
foppen, misleiden, bedriegen; in de kap geleid wooden,
bedrogen worden; be-turen, de leiding hebben
over iets, regelen. de cergadering leiden, het voorzitterschap waarnemen; de bijeenkomst, de werkzaamheden leiden; het gezang leiden; — tot gids dienen,
rondvoeren : de Hoer leidde de kinderen Isrotiqs door

de woestijn; Uw Licht en Cu, waarheid sullen mfj
leiden; — een deugdzaam. losbandig leven leiden, het
in deugdzaamheid, in losbancligheid doorbrengen ; —
voeren, brengen : tenni- leidt doze weg heen?; een
vallende appel leidde Newton tot de ontdekking enz.;
toegang verschaffen tot: de ijzeren pooiten, die naar

de stad leidden.
LEIDER, tw. helaas.
LEIDER, m. (-s). geleider; bestuurder: z j vertrouwden geheel op huniten leider ; de leiders van den opstand,
de aanvoerders, de bewerkers.
LEIDER, LEIER, m. (-s), (zeew.) zeker touwwerk,
b. v. een parallel met de stag gespannen touw om
het zeil op en neer to trekken; (ook) leuning.
LEIDING, v. (-en). het leiden: ik geef mfj aan once
leiding over; leidingsbuis of -pijp: de leiding is ge.
sprongen; bestuur, beheer, toezicht: hem is de leidiiog
dozer zaak toevertrouwd; de leiding nemen, bij wedstrijden, voorop rijden; (zeew.) de leiding can eon tonic.
LEIDRAAD, m. (...draden), (fig.) hetgeen in eerie
zaak leidt; ins. aanleiding tot eene wetenschap of
kunst; geschrift, dat zulk eene aanleiding bevat:

leidraad bij het onderwijs in de natuurkunde.
LEIDS, LEIDSE, v. Zie LEIS.

het leven.
LEIDSTAR, ...STER, v. (-ren), poolster; (fig.) gids,
baak : een leidster door het leven.
LEIDSTER, v. (-5), geleidster.
LEIEN, bn. van lei.
LEIENDAK, o. (-en), een dak met leien (schalien)
bedekt; (fig.) het gaat van een leiendakje, (of) het is
alsof het van een leiendakje loopt, hij spreekt zeer
vlot, (ook) dit gaat zeer gemakkelijk (men hoort
ook : van een leien dakje).
LEIGRAUW, bn. blauwachtig grauw als van lei.
LEIGROEVE, v. (-n), groeve, waarin lei gevonden
wordt, schalieberg.
LEIJONKER, m. (-s), geleider eener dame; bruidsleider, die, bij de Ouden, de bruid in 't huis des
bruidegoms leidde.
LEIKLEUR, v. blauwachtig grauwe kleur; ...KLEURIG, bn. de lejkleur hebbende; ...ELOOYER,
die het lei in regelmatige platen klooft.
LEILAT, v. (-ten), (timm.) lat die de ruimte tusschen het belegstuk en het raam volt.
LEINAGEL. m. (-s), een spijker om de leien op de
daken to spijkeren.
LEIOOG. o. (-en), geleideoog (aan eene zuigerstang
van eerie stoommachine); ...REEP, m. (-en), leisel;
gedeelte van een paardetoom; ...RIEIVI, rn. (-en), een
riem om paarden te voeren.
LEIS. v. (-en), LE1ST, v. (-en), koppel, riem voor
jagershonden enz.; koppelsnoer, leizeel.
LEISEL, LEIDSEL, o. (-s), lange lederen riemen
(of touwen), waarmede de voerman de paarden
ment; (zeew.) stroppen van de raas.
LEIST, v. (-en), leis. Zie aldaar.
LEISTANG, v. (-en), eene stang, die de rechte beweging van den zuiger onderhoudt; ...ZEEL, o. (-en),
leireep.
LEiZEIL, o. (-en), (zeew.) zeil, dat bij ruimen wind,
buiten de razeilen op de spieren uitgehaald wordt.
LEK, m. (gew.) lak, valsche beschuldiging.
LEK, v. strook water in de Noordzee langs onze
kust; de Binnenlek (ook Binnenzee geheeten), het
water tot op een uur afstand van de kust met een
gemiddelde diepte van ongeveer elf vademen; cle
Buitenlek, het diepere water op de groote zandbank
de Breeveertjen.
LEK, m. het lekken : reel last hebben van den lek.
LEK. o. (-ken), lekgat, opening waardoor water
dringt: het schip heeft een lek; het lek stoppen, (ook
fig.) een tekort aanvullen enz.
LEK, bn. bw. niet dicht, niet waterdicht: dit schip
is lek, heeft een lek; zoo Lek als een mandje, in
hooge mate lek; lek zijn of gaan, zijn water niet
kunnen houden (zekere ziekte).
LEKBAK, in. (-ken), bak voor het lekken, b. v. onder
een petroleumtoestel; ...BIER, o. bier dat uit een
Lek vat of ook wel door de kraan in een ander
vaatwerk druipt; ...DOEK, m. (-en), een soort van
filtreerdoek, doorzijgdoek.
LEKEN, (leekte, heeft en is geleekt), bij droppels
neervallen, afdroppelen: de tranen leken uit zone
oogen. LEKING, v.
LEKGAT, o. (-en), opening, waardoor vocht afloopt;
...HONIG. ...HONING, m. gepijnde honig (tegenstelling van: geperste honig).
LEKKAGE, v. (-s), lek: er is een lekkage aan het
dak; wat door een lek verloren gaat.
LEKKEN. (het lekte, het heeft on is gelekt), een
Lek liebben, niet dicht zijn: het vat lekt; het dak
lekt; druipen door een lekgat: het lekt in de voorkamer; wegvloeien: de wfin is uit het vat gelekt. [In
sommige streken hoort men nog in plaats van
lekken niet zelden leken, dot no in de schrijftaal eene
zeer bel;erkte beteeenis heeft. -Waar er aan een
lek gedacht wordt, verdient lekken de voorkeur.]

LEKKEN.

LENGEN.

LEKKING, v. (-en), het lekken, lek; lekkage; drop,

wapenlelikn versierd; ...NARCIS, v. (-sen), zekere
bloem (amaryllis lutea).
LELIENBED, o. (-den), bed met lelikn; ...OLIE, v.
olijfolie, waarin men de bloembladeren van witte
leliOn heeft laten trekken; ...VELD, o. (-en), uitgestrektheid gronds met leli6n beplant.
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LEKKEN, (lekte, heeft gelekt). Zie LIKKEN.
LEKKER, bn. bw. (-der, -Bp, aangenaam van smaak,
smakelijk: lekker eten; hjj houdt van een lekkeren
qehotel, een lekker hapje; die meld kan lekker koken;
aangenaam van reuk: wat riekt die bloem lekker;
een lekkere gear; behaaglijk, genoeglijk: ik zit hier
lekker; hij voelt zich niet erg lekker, niet heel frisch;
(fig.) iem. lekker tnaken, hem in de hoogte steken,
hem begeerig maken; (gemeenz.) ik dank je lekker,
hartelijk; — op lekkernijen gesteld, lekkerbekkig:
lekker zO'n of lekker op het eten zfin ; die hond is tacker: roggebrood toil hj niet eten; (zelfst.) (sprw.)
lekker is maar een vinger Zang, wat aangenaam is,

genot verschaft, duurt niet lang. LEKKERLIJK,
bw. (w. g.) lekker. LEKKERTJES, bw.
LEKKER, m. (-s), (veroud.) saletjonker; stoute jongen, guit. LEKTCERTJE, o. (-s), (gew.) 't is me een

lekkertje !
LEKKERBEETJE, o. (-s), lekker stukje; ...BEK, m.
en v. (-ken), die van lekkeren kost houdt.
LEKKERBEKKEN, (lekkerbekte, heeft gelekkerbekt),
lekker eten, smullen.
LEKKERBEKKERIJ, v. (-en), smullerij.
LEKKERBEKKIG, bn. (-er, -st), op-lekker eten gesteld.

LEKKERBEKKIGHEID, v. snoeplust.
LEKKERHEID, v. aangenaamheid van smaak of
reuk; lekkerbekkigheid.
LEKKERKOEK, m. (-en), als voorwerpsn., v. gmv.
als stofnaam: zoetekoek; ...MOND, m. en v. (-en),
lekkerbek.
LEKKERNIJ, v. (-en), iets lekkers, snoepgoed: visch
is voor hem een lekkernfj.
LEKKERS, o. allerlei gebak (der banketbakkers).
LEKKERTAND, m. en v. (-en), lekkerbek.
LEKKERTANDEN. Zie LEKKERBEKKEN.
LEKKERTONG, m. en v. (-en), lekkerbek.
LEKKERTONGEN. Zie LEKKERBE KKEN.
LEKSTEEN, m. (-en), steen, waardoor water lekt;
—, v. dropsteen.
LEKTON, v. (-nen), ...VAT, o. (-en), ton of vat,
waarin water, wijn enz. neerdropt of vloeit.
LEK VISCH, v. (gew., zegsw.) 't is lekvisch, 't wordt

algemeen begeerd, 't is zeer gezocht, er is veel vraag

naar.
LEKWATER, o. afgedruppeld water; ...WIJN, m.
wijn, die uit de ongeperste druiven lekt; wijn, die
uit een vat lekt en daardoor verschaald is; kruiderwijn, die door eenen zak gelekt is, hypocras; ...ZAK,
in. (-ken), zak, waardoor men iets laat lekken, filtreerdoek, zijglap.
LEL, v. (-len), (ontl.) beweeglijk velletje: oorlel,
keellel (of huig) ; (veroud.) tong; lapje onder aan den
snavel of k op van sommige hoenderachtige vogels;
(fig.) loshangende lap : lellen en belles; (gemeen) ontuchtig vrouwspersoon. LELLETJE, o. (-s).
LELIE, v. (-s,
eene welbekende eenzaadlobbige plant; oranje lelie, zekere sierplant, die in bet
wild op hooge roggevelden voorkomt ((ilium butbiferum); witte tette, een heerlijk riekende, klokvormige
bloem, om haar zuiver wit een zinnebeeld der
schoonheid, inz. der onschuld; (fig.) witte, blanke
kleur; — (gesch.) de , lelin van Frankrijk, wapenschild
met drie gouden lelien der Bourbons, (oudt.) Frankrijk: de Flies spinnen niet, de Fransche kroon gaat
niet over op een dochter; — (dicht.) de lelievormige
punt der kompasnaald.
LELIEACHTIG, bn. (-er, -st), als eene lelie.
LELIEACHTIGEN, v. mv. eene plantenfamilie, waartoe meestal kruiden behooren met knolachtige worthls
LELIEAFFODIL, v. (-len), gele lelie (anthericum liltastrun); ...BLAB, o. (-eren), blad eener lelie ;
...BLANK, bn. zoo wit als een lelie : een lelielilanke
hals; ...BLOEM, v. (-en). 'elle, bloem eener lelie;
...BOL, m. (-len); ...HYAcINT, v. -en), zekere ,em
(sci//io ilf,iacinthqs), ...KR 1:1S. o. (-elir , een kruis met

LELIERIJK, o. het oude Frankrijk.
LELIETJE, o. (-s), kleine lelie; lelietje der dalen,.

meibloempje, een lelieachtige plant, ook zegeltjes en
lelie convallie geheeten (convallaria majalis).
LELIETORRETJE, o. (-s), (nat. hist.) een goudhaantje
dat op lelieachtige planten, vooral op de witte lelie,
leeft (lema merdiger a); ...WIT, o. de lelieblanke kleur.
LELLEN, (lelde, heeft geleld), tot vervelens toe
hetzelfde herhalen : hfj lag m# aan het oor tc lellen.
LELLING, v. het lellen, gelel.
LELLER, m. (-s), LELSTER, v. (-s), vervelende babbelaar, babbelaarster.
LELLIG, bn. (-er, -st), vliesachtig, met huidjes of
vliesjes bezet.
LELONTSTEKING, v. (geneesk.) ontsteking van de

huig.
LEMIEREN, (gew.) Zie LITMIEREN.
LEMMA, v. hulpstelling: eene stelling, die bepaald
met het oog op eene andere stelling wordt medegedeeld; eene leer- of hulpstelling uit andere wetenschappen; de leus, lijfspreuk, het motto, de woorden van een devies.
LEMMEN, (lemde, heeft gelemd), vleiend spreken,
honig om den mond smeren. LEMMING, v. het,
lemm en.
LEMMER, o. (-s, -en), blanke, bloote kling; het gedeelte van ijzer of staal van een mes, waarmee
men snijdt: het hecht en het lemmer van een mes; iem_
het lemmer bieden, hem tot een tweegevecht uitdagen.
LEMMET, o. (-en), kaarsepit, lampepit ; (ook) lemm er_
LEMMING, m. (-s ∎ , de grootste trekmuis in NoordEuropa en Siberie, inz. in Noorwegen (myodes

lenzmus),
LEMOEN, o. (-en). Zie LAMOEN.
LEMTE, v. (veroud.) lamheid, leemte.
LENDE, v. (-n, -nen), het weeke deel der zijde

(boven de heup) : pin in de lenden hebben; (fig.) iem..
eenstok in de lenden leggen, iem. de lenden smeren,
hem afranselen; hi heeft op zone lenden gehad, hit
heeft slaag gehad; zich de lendenen omgorden, zich
wapenen; hoog boven de aarde, om de lenden der
bergen worstelt, woelt en geeselt de wind; — in bijbeltaal vaak als zetel der voortteling: die nit de lendeneyn.
Abrahams voortgekomen zUn; hij was nog in de lendenen des vaders; — (bouwk.) het middelste gedeelte,
van een gewelf tusschen de geboorte en den sluitsteen ; — (slag.) lendestuk van een rund dikke lende
of harst, open lende, rollende. LENDETJE, o. (-5). kleine
rollende.
LENDEBREUK, v.; ...KUSSEN, o. (-s). een kussen
dat onder de lende wordt gelegd bij zieken ; ...ST UK,
o. (-ken), (slag.) stuk vleesch nit de lende van het
rund; m. (-s), (ontl.) een der vijf wervels van de ruggegraat boven het heiligbeen.
LENDENGESCHOT, o. stekende pijn in de zijde;
...JICHT, v.; ...KNOOPEN, rn. my. (ontl.) zenuwknoopen in de lenden: v.; ...LAM, bn.
verlamd in de streek der lenden; ...LOOS, bn. lendenlam; ...PIJN, v. pijn in de lenden.
LENE, v. (-0), (veroud.) leuning.
LENEN. (leende, heeft geleend). Zie LEUNEN.
LENG, v. (-en), a]s voorwerpsn., v. gmv. als stofn.:
eene soort van kabeljauw.
LENG, o. (-en). (zeew.) strop, dubbel geslagen touw,
di enende om vaten en andere zware voorwerpen
op te hijschen.
LENGEN. lengde, heeft en is gelengd), (w. g.) verlengen, }anger maken. uittrekken; (ook) aanlengen,
thinner maken: eene saes leng,n; langer warden: de
do j , n 7) , vnnen reeds te lengen; aaneenbinden van
de netten, bij de steurharingvangst in gebruik.

LL:_\aj-1NG, v. (-en), bet verlengen.

LENGSEL.
LENGSEL, o. (-s), verlengstuk, verlengsel.
LENGSTUK, o. (-ken), lengsel.
LENGTE, v. (-n), eene der drie hoofduitgebreidhede n

LEPPEN.
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...LOOF, o. lentegroen; ...LUCHT, v.; ...M A_AND, V.
de derde maand van het jaar, Maart; (my. -en) een
der maanden van de lente; ...MORGEN, m. een
(in onderscheiding van breedte en dikte): de lengte va n
morgen in de lente.
een touw; eene plank in de lengte doorzagen; (sprw. )
LENTENACHTEVENING, v. tijd, wanneer in het
't moet uit de lengte of uit de breedte komen, 't moe t voorjaar, omstreeks den 2lsten Maart, de dagen en
ergens vandaan komen, 't moet op de eene of ander
nachten even lang zijn; ...PUNT, o. (sterr.) voorwijze uitgespaard of uitgewonnen worden; grootte , jaars-nachteveningspunt, of punt, waarin de zonnegestalte (van mensch, dier, plant, gewas enz.) : h
weg den evenaar snijdt en de zon bij het begin der
heeft de lengte niet, is niet lang genoeg; hij lag in
lente staat; ...REGEN, m. zachte regen in de lente.
ziine voile lengte (met zijn geheele lichaam) op de i
LENTEREN, (lenterde, heeft gelenterd), talmen,
grond; duur, ruimte (van tijd): de lengte van de n
dralen, sammelen.
day; tot in lengte van dagen, nog langejaren; afstan d
LENTEROOS, v. (...rozen), roos die in de lente
(van eenen weg); (aardr.) afstand eener plaats to t
bloeit; ...SNEDE, v. lentepunt; ...SPOG, o. kikkerden eersten meridiaan: oosterlengte; uesterlengte.
spog; ...TEEKEN, o. (-5), teekens waarin zich de zon
LENGTECIRKEL,
m. (-s), (aardr.) meridiaan ;
gedurende de lente schijnt te bewegen (ram, stier
✓
en
...GRAAD, m. (...graden), (aardr.) -4 5 deal eene
tweelingen); ...TIJD, m. de tijd der lente; (fig.)
lengtecirkel; ...MART, v. (...maters), maat om d e
de jeugd; ...VERMAAK, o. (...maken), een vermaak
lengte van iets te meten: de el of Meter is de eenheid
waaraan men zich in de lente overgeeft; ...VORST,
der lengternaat; ...METER, m. (-s), (gen.) een maa t v. (-en), worst in het voorjaar; -.VREUGDE, v.;
om de lengte van den foetus te meten:
,
...WEDER, ...WEER, o. zacht aangenaam weer, zooV. (aardr.) het meten van den afstand eerier plaats
als dat in de lente pleegt voor te komen; ...WIND,
ten oosten of ten westen van den eersten merim. (-en), zachte wind; ...ZANG, nt. (-en), lentelied;
diaan; ...TOUW, o. (-en), hijschtouw.
...ZON, v.
LENIG. b!1.
rekbclar, zacht, buigzaam: het leder
LENTICELLEN, V. my. (ontl.) oogwratjes.
wordt met traan ingesmeerd, om het leniger te rnaken;
LENTICULAIR, bn. lensvormig, linsvormig.
(w g.) smeedbaar, buigzaam van metalen: een lenig
LENZE, v. (-n). 'Lie LINZE.
metaal ; (fig.) lolly van aard zijn, zachtzinnig.
LENZEN, (lensde, heeft gelensd), ledigmaken: den
LENIGEN, (lenigde, heeft gelenigd), zacht maken;
regenbak lenzen ; de kan lenzen. LENZING, v. (-en),
(fig.) verzachten, verlichten (pijn, smart, nood).
het ledigmaken.
LENIGING, v. (-en).
LENZEN, (lensde, heeft en is gelensd), (zeew.) bij
LENIGER, m. (-s), LENIGSTER, v. (-s), verzachter,
stormweer met weinig zeil, of ook zonder zeil, voor
verzachtster (altijd fig.).
den wind of de zee wegloopen.
LENIGHEID, v. buigzaamheid, weekheid; gedweeLEP ; m. (-pen), (gemeen) schop (met den voet).
heid.
LEP, v. (-pen), (nat. hist.), (gew.) zeelt.
LENING, v. Zie LEUNING.
LEPEL, in (-s), tafel-, keukengereedschap enz. om
LENS, bn. ledig, zonder vocht: de flesch is lens;
in het bijzonder vloeibare stollen to roeren, op te
de pomp is lens, geeft geen water; (fig.) hij is lens,
scheppen, en naar den mond te brengen: een zilveren
hij heeft al zijn geld verloren.
lepel; met den lepel omroeren; (zegsw., gew.) zooveel
LENS, v. (-en), eene snort van harpoen (van de
als de lepel gieten kan, zooveel mogelijk, op overdadige
walvischvangers); (rijt.) pen, spie (van de wagenas),
wijze (iets gebruiken); laadlepel der kanonniers;
luns.
(jag.) levels, hazenooren. LEPELTJE, o. (-s).
LENS, v. (lenzen), linze.
LEPELAAR, m. (...aren, -s), zekere vbgel, tot de
LENS, V. (lenzen), (nat.) doorzichtige lichaam, beorde der steltloopers behoorende, met een spadelgrensd door twee bolvormige oppervlakken, of door
vormigen snavel (platalea leucorodia); ...BEK, m.
een bolvormig en een plat oppervlak: belle of con(-ken), (nat. hist.), (gew.) slobeend; ...BLAD, o. (-en),
vergeerende lenzen; holle of divergeerende lenzen; (ontl.)
blad van den lepel; — gmv. (plantk.) een plantenlens van het oog, kristallens.
geslacht tot de familie der kruisbloemigen behooLENSEN, (lenste, heeft gelenst), met eene lens
rende, waarvan vier soorten in Nederland in 't wild
doorsteken. LENSING, v. (-en).
worden aangetroffen (cochlearia); (gew.) herdersLENSPOMP, V. (-en), eene pomp, die in een stoomtaschje; ...BOOR, v, ( ..boren), spijkerboor met een
vaartuig door stoomkracht in beweging wordt gevan onderen omgezetten bek voorzien; ...DIEFJES,
bracht, en voornamelijk dient om het water. door
o. my. (plantk.) een der volksnamen van de herderslekkage of uit de ketels in het ruim geloopen, weg
tasch; ...DOUSJE, o. (-s), doosje voor (thee)lepeltjes;
te werken.
...EEND, v. (-en), (nat. hist.) eene snort van eend
LENTE, v. het eerste der vier jaargetijden, voormet grooten bek.
jaar: een vroege, een late lente; (fig.) de jeugd is de lente
LEPELEN, (lepelde, heeft gelepeld), gulzig eten.
des levens; (fig.) jeugd: z# was nog in de lente haars
LEPELGANS, v. (...ganzen), (nat. hist.) de eenige
levens.
soort van lepelaars, die in Europa voorkomt;
LENTEACHTIG, bn. (-er, -st), als in de lente, zacht:
...HAAK, m. (...haken), (geneesk.) een haak, die bij
ienteachtig weer.
't steensnijden gebruikt wordt; ...KISTJE, o. (-s),
LENTEAVOND, m. (-en), een avond in de lente;
lepeldoosje; ...KOST, m. voedsel, dat met eenen lepel
...BLOEM, Y. (-en), bloem, die in de lente groeit;
genuttigd wordt; ...KRUID, o. lepelblad; ...REIGER,
(fig.) jonkman, jongedochter; (plantk.) winter-lentem. (-s), lepelaar; ...SPIJS, v. (...spijzen), lepelkost;
bloem, eene plant tot de familie der nieskruidachtigen
...STEEL, m. (...stelen), steel van den lepel; (fig.)
behoorende, die evenals het sneeuwklokje in den
iemands goed tot den laatsten lepel steel verkoopen, alles
winter bloeit (eranthis hyemalis); ...BODE, m. (-n),
verkoopen wat iem. bezit; ...STOK, m. (-ken), steel
(dicht.) aankondiger, voorlooper van de lente;
van den laadlepel.
...BOTER, v. de eerste grasboter; ...DAG, m. (-en),
LEPELVORMIG, bn. den vorm van een lepel hebeen dag in de lente; (fig.) in onze lentedagen, in onze
bende: lepelvormige ooren der hazen.
jeugdige jaren; ...DAUW, m.; ...FEEST, o. (-en), een
LEPELWORTEL, v. lepelkruid; ...ZUCHT, v. (fig.)
feest waarmee de aanvang der lente wordt gegebrek aan voedsel : dit kind is van de lepelzucht gestorvierd; ...GROEN, o. de jonge bladeren der boomen:
yen; de lepelzucht hebben, honger lijden.
he t eerste lentegroen; ...KLOKJE, o.(-s), een op hoogen,
LEPLAM, o. (-meren), lam dat, van de moeder
drogen grond veel voorkomend klokje met donkerafgenomen, in huis wordt grootgebracht.
(campanula rotundifolia);
biauwe bloemkroon
LEPPEN, (lepte, heeft gelept), met de tippen der
...KOORTS, V. (-en), voorjaarskoorts; ...LIED, o.
lippen aanraken; met teug,;es drinken. LEPPING,
(-eren), een lied waarin de lente wordt bezongen;
v. het leppen.
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LETTERKNECHT.

LEPPEN.

LEPPEN, (lepte, heeft gelept), (in zeker spel) den

bal met het voorste van den voet oplichten en hem
zoo ver mogelijk vooruitstooten; (fig.) (gemeen) iem.
leppen, iem. met een schop voor den aars vooruitduwen.
LEPPER, m. (-s), LEPSTER, v. (-s), die lept, met
teugjes drinkt.
LEPPEREN, (lepperde, heeft gelepperd), zie leppen,
le art. LEPPERING, v. het lepperen.
LEPRA, v. melaatschheid (zekere huidziekte).
LEPROOS, bn. melaatsch.
LEPROOSDIJ, ...HEID, v. melaatschheid.
LEPROZENHUIS, o. (...huizen), hospitaal voor de
melaatschen.
LEPSEN, (lepste, heeft gelepst), (Zuidn.) begieten.
LERP, v. LERPEN. Zie LARP, LARPEN.
LERS, v. (-en), (eert.) zekere maat.
LES, v. (-sen), onderricht, onderwijs : les in de
muziek, in het teekenen geven, nemen, krifgen, hebben, enz.; hij geeft les in het Fransch; h praatte gedurig onder de les, terwijl er onderwijs gegeven
word; ik dank je voor uwe les; — leering, voorschrift,
raadgeving, waarschuwing : een boek vol w#ze lessen;
iem. goede lessen meegeven; dat zal een goede les voor
hem zijn; iem. de les lezen, hem scherp berispen; —

hetgeen men leeren moot, wat opgegeven wordt
om te leeren : eene les opgeven, leeren; zone les opzeggen, opdreunen. LESJE, o. (-s).
LESBOEK, LESSENBOEK, o. (-en), boek waarin lessen staan, die geleerd moeten worden. LES(SEN)BOEKJE, o. (-s).
LESCHBAK, m. (-ken), (smed.) koelbak; ...DRANK,
m. (-en), verkoelende drank, verkoelend geneesmiddel; ...TROG, m. (-gen), leschbak; ...TUIG, o. leschgereedschap; ...WATER, o. (smed.) water waarin
het gloeiend ijzer wordt gedompeld; (fig.) water, dat
den dorst lescht.
USE MAJESTE, v. gekwetste majesteit, hoogverraad, majesteitschennis.
LESGEVER, m. (-5), huisonderwijzer; ...GEEFSTER,
v. (-s), huisonderwijzeres; ...KAARTJE, o. (-s), kaartje,
ten blijke 4t les gegeven is.
LESSCHEN, (leschte, heeft gelescht), blusschen;
stillen (den dorst); (fig.) zone roeonzucht is niet te
lesschen. LESSCHING, v. het lesschen.
LESSENAAR, m. (-s), schuin blad (van hout), waarvan men zich bij het schrijven bedient, schrijflessenaar; kast met verscheidene kleine vakken en
laden tot berging van papieren enz.; gereedschap,
waarop bij het zingen of bij het maken van muziek
het muziekblad ligt, muzieklessenanr; (R.-K.) schuin
blad, waarop in de kerk het misboek ligt. LESSENAARTJE, o.,(-s).
LEST, bw. in de volkstaal voor laatst: lest heugt
best, men herinnert zich het best wat men het
laatst heeft ondervonden; lest best; onlangs: ik heb

hem lest nog gezien.
LESUUR, o. (-en), our waarin onderwijs wordt gegeven: hij rekent een gulden per lesuur.
LETAAL. bn. doodelijk.
LETALITEIT, v. doodelijkheid.
LETHARGIE, v. eene soort van slaapzucht, die in
een aanhoudenden, diepen slaap bestaat, waaruit
de lijder slechts met moeite gewekt kan worden,
en waarin hij weder valt, zoodra hij aan zicbzelven
wordt overgelaten; (fig.) zorgeloosheid, ongevoeligheld.
LETHE, v. (myth.) de stroom der vergetelheid in
de onderwereld; (fig.) vergetellieid; nit de lethebron
drinken, niets onthouden.
LETJE, o. (-s). (Zuidn.) een oogenblikje, een beetje,
een weinig : wacht een letje.'
LETSEL, o. belet, verhindering, oponthoud; nadeel,
scha de: gelukkig is hij er zonder eenig 7etsel afgekomen;

hij beeft peen letsel er van ondervonden.
LETTEN (lette, heeft gelete beletten. verhinderen

'eat let mij of.....'; deren. nadeel toebrengen; — acht
geven: let er ems op, of die zaak niet cer•eerd uit-

komt; (Zuidn.) zich ophouden: let een beetje, toothier

eon weinig.
LETTEN, m. my. oorspronkelijke bewoners van

Lij Hand.

LETTENKOLEN, v. my. zekere delfstof.
LETTER, v. (-s, -en), de eenvoudigste bestanddeelen
der woorden, hetzij van het gesproken woord (letterklank), hetzij van het geschrevene (letterteeken) : hij
spreekt enkele letters slecht uit; de letters leeren,
ze
leeren lezen of schrijven; hij schrtft sommige letters
zeer onduidelijk; kapitale letter, hoofdletter; (letterz.)
cursiefletter; gekwetste letter, die niet geheel kan worden afgedrukt; (fig.) zijn naam staat met gulden letteren in onze historiebladen opgeteekend; (sprw.) ivy heeft
veel letters gegeten, hij is heel geleerd ; naar de letter,
stipt, juist zooals het geschreven staat; iets naar de
letter opvatten, iets opvatten naar den letterlijken zin;
vandaar (in bijbelst.) beschrevene wet: de letter doodt;
niet near de letter, maar naar den geest der wet oordeelen; hij spreekt naar de letter, spreekt zooals men
schrijft; — zeker Sint-Nicolaasgebak in den vorm
eener letter: boterletters, sulker-, chocoladeletters;
my. letteren, geleerdheid : h# is een man van letteren,
die veel weet; — letterkunde: geschiedenis der Nederlandsche letteren; hij studeert in de letteren, taal- en
letterkunde; de faculteit der letteren, aan hoogescholen; — brief: ik heb uwe letteren van j.l. Vrijdag ontvangen. LETTERTJE, o. (-s), kleine letter; (fig.)briefje,
kort bericht: als gij komt, stuur mij dan even een
lettertje.
LETTERARBEID,

m. pennevrucht; ...BAAS, m.
(...bazen), geleerd man; ...BAKJE, o. (-s), (letterz.)
vakje in een letterkast: ...BANKET, o. zeker gebak
in den vorm van letters.
LETTERBLOKKEN, (letterblokte, heeft geletterblokt), (w. g.) ijverig studeeren.
LETTERBLOKKER, m. (-5), iem. die ijverig studeert.
LETTERBOEK, o. (-en), een boek met lettervoorbeelden voor den schilder; ...DIEF, m. (...dieven),
schrijver, die uit andere werken overneemt, zonder

doze to noemen; ...DIEVERIJ, v. (-en), dusdanige
handeling, plagiaat; ...DOEK, m. (-en), doek, waarop
men de meisjes leert letters of figurers merken (met
de naald teekenen), in sommige streken teekenlap
geheeten; ...DR UK, m. druk met beweegbare letters.
tegenstelling van plant- en steendruk.
LETTEREN, (letterde, heeft gelepperd), merken
(linnengoed enz.). LETTERING, v. (-en).
LETTERFOUT, v. (-en), (w. g.) spel-, drukfout; ...GTETER, m. (-s), iem. die drukletters vervaardigt; ...GIETERIJ, v. het vervaardigen van drukletters; (mv.
-en), inrichting waar drukletters gegoten worden;
...GREEP, v. (...grepen), deel van een woord, dat
met een klemlegging wordt uitgesproken : open lettergrepen, die op een klinker eindigen, gesloten lettergrepen , die op een medeklinker uitgaan; ...HAAK,
m. (...haken), zethaak; ...HELD, na. (-en), geleerde;
...HOOGTE, v. (-n), (letterz.) lengte van het letterstaafje; ...ROUT, o. zeker dicht, hard. rood-bruinachtig hout in Guiana, welks aderen vaak naar
letters gelijken en waarvan men voorheen letterblokjes maakte; ...HOUTBOOM, m. (-en), (plantk.);
...HOUTEN, bn. van letterhout vervaardigd;
...HOUTJE, o. (-s), een blokje met letters of cijfers
gemerkt; ...HOUTWERK. o. ingelegd schrijnwerk;
...HOUTWERKER, m. (-s), ambachtsman die zulk
work vervaardigt.
LETTERKA3(T), v. (-son, -en), (letterz.) bak met
vakjes, waarin de letters enz. liggen; — toestel om
den kinders de letters en het spellen to leeren;
...KEER, m. (-en). ...KEERING, v. (-en), verplaatsing
der letters van een woord, zoodat er een geheel
ander woord van gevormd wordt. anagram; ...KENNIS. v. bedrevenheid in de letteren; ...KLANK, m.
-en), het eenvoudigste bestanddeel van een gesprobn. (w. g.) ervaren in de
ken woord:
m. (-en), iem. die aan de letter
letteren;
hangt, niet verder gnat of niet meer doet, dan hens

LETTERKNECHTERIJ.

LEUNSTOKJE.

letterlijk is voorgeschreven; ...KNECHTERIJ, v. het
blijven hangen aan de letter; ...KOEK,v.(banketb.)
eene soort van gebak in den vorm eener letter;
...KRANS, m. (-en), verzameling van opstellen in
proza en poezie; lofdicht.
LETTERKUNDE, v. fraaie letteren, literatuur, de
werken der dichters en prozaschrijvers in eenig land:
de Nederlandsche letterkunde; ...KUNDIG, bn. bedreven in de letterkunde: letterkundig ontwikkeld zijn;
tot de letterkunde behoorende of er tetrekking op
hebbende: letterkundige eigendom; ...KUNDIGE, m.
en v. (-n), geletterde, schrijver; ...KUNST, v. (ver ,

verzegelde brieven, geheime koninklijke bevelschriften tot gevangenneming of verbanning.
LEUCOPATHIE, v. (gen.) bleekzucht.
LEUGEN, LOGEN, v. (-s), eene met voordacht uitgesprokene onwaarheid : leugens smeden, verzinnen,
uitdenken; eene leugen em bestwil, waardoorniemand
tenadeeld en aan een ander genoegen gegeven wordt;
fern. eene leugen op de 712014W spelden, iem. iets wijsmaken; (gemeen) hij is aan (van) zone eerste leugen

g.) oud.)spraknt;KUNSTEAR,m.(-s)w
taalkundige, spraakkunstenaar; ...KUNSTIG, bn.
letterkundig.
LETTERLIEVEND, bn. de letteren beminnend: een

letterlievend genootschap.
LETTERLIJK, bn. bw. (-er, -st), naar de letter, stipt
zooals geschreven staat of gezegd is: eene letterlUke
vertaling, woordelijke; lets al teletterlijk opvatten; als
bw. om aan te geven, dat een hoedanigheid volkomen aanwezig is of dat een werking in haar gelieel
geschiedt: dear is hij letterlIjk te stern voor; clear is

letterlijk niets mee to beginnen; hij is letterlUk geruineerd.
LETTERLIJST, v. (-en). (w. g.), alphabet; ...LOOVEBEN. o. my . ( w. g.), bluemlezing van poezie en proza,
chrestomathie; ...MEESTER, m.(-s), (w. g.), meester,
die den kinderen de letters van het alphabet leert;
...MIN, v. (w. g.), liefde, zucht tot de letteren; ...MINNAAR, m. (-s), liefhebber der letterkunde: ...MINNEND. bn. letterlievend; o. berichten
en mededeelingen op het gebied der letterkunde;
...OEFENAAR, m. (...naren), beoefenaar der letteren;
...OEFENING, v. (-en), studie in de letteren; ...FLA AT,
-v. (...platen), stereotiepplaat; ...PLANK, v. (-en),
plankje met losse houten staafjes, waarop de letters
zijn afgebeeld, bestemd om te leeren spellen en lezen;
...POLIS, v. verdeeling van het getal letters geevenredigd aan haar gebruik.
LETTERRAADSEL, o. (-s), logogrief; ...RIJM, o. (-en),
een rum met herhaling van dezelfde letters of lettergrepen; ...SCHRIFT, o. de zichtbare afbeelding
der opeenvolgende klanken van een woord; ...SLIJPER, m. (-5), iem. die de gegoten drukletters gelijk
slijpt; ...SLOT, o. (-en), kunstslot dat door het brengen van daarop voorkomende letters in zekeren.
stand kan geopend worden; ...SNIJDER, m. (-s),
graveur; ...SOORT, v. (-en); ...SPIJS, ...SPECIE, v.
zelfstandigheid, waaruit de drukletters gegoten worden, bestaande uit 1 deel antimonium en 4 deelen
lood; ...STAAFJE, o. (-s), langwerpig vierkant metalon staafje waarop de drukietter staat; ...STEEN,
v. als stofn., m. (-en), als voorwerpsn.: zekere delfstof:
roode jaspis (met strepen als letters); ...STEKER,
m. (-s), graveur, cachetsnijder.
• LETTERTEEKEN, o. (-5), toonteeken op eene letter ;
(spraakk.) het eenvoudigste bestanddeel van het
geschreven woord, waardoor een letterklank zichtbaar wordt voorgesteld; ...TELEGRAAF, v. (...grafen), wijzertelegraaf; ...VERS, o. (...verzen), een vers
welks beginletters of welks begin- en eindletters
namen of woorden vormen; ...VERSPRINGING, v.
(spraakk.) metathesis; ...VORM, m. ( en).
LETTERWIJS, bn. ervaren in de letteren; (fig.)
letterwYs in iets zfjn, er bedreven in zijn. LETTERWIJSHEID, v.
LETTERWISSELING, v. (spraakk.) letterverzetting,
klankverplaatsing; ...ZETMACHINE, v. (-s), machine
om drukwerk te zetten; ...ZETSTER, v. (-5); ...ZETTER, m. (-s), werkgast op eene drukkerij, welke de
letters voor een drukwerk zet; (nat. hist.) een kever,
die alleen op sparren voorkomt; ...ZETTERIJ, v. (-en),
werkplaats der letterzetters; ...ZETTERSHAAK,
m. (...haken), zethaak; ...ZIFTER, m. (-s), overdreyen vitter bij de beoordeeling van letterkundigen
arbeid ; ...ZIFTERIJ, v. vitterij.
LETTRES DE CACHET, v. my. (Fr. gesch.), (eert.)
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niet gebarsten [en voor zone tweede niet opgehangen],
hij heeft reeds dikwijls gelogen. LEUGENTJE, o. (-s),
verzinsel.
LEUGENAAR, LOGENAAR, m. (-s), die onwaarheid
spreekt : iem. tot (een) leugenaar maken. hem bewijzen,
dat lietgeen hij gezegd heeft, onwaar is. LEUGENAARSTER, v. (-s).
LEUGENACHTIG, bn. (-er, -st), onwaar: een leugenachtig verhaal; leugenachtige berichten; liegend, gewoon to liegen: een leugenachtig mensch. LEUGENACHTIGHEID, v. onwaarheid; zucht tot liegen.
LEUGENBANK, v. (-en), (gemeenz.) bank, waar men
bijeenzit en elkander leugens vertelt.
LEUGENEN, (leugende, heeft geleugend), (gew.) verzachtende uitdrukking voor liegen, vooral wanneer
men tot kinderen spreekt.
LEUGENGOD, LOGENGOD, m. (-en), ...GODHEID,
v. (...heden). valsche god, afgod; ...LEGENDE, v.
(-s, -n), verzonnen verhaal; ...NAAD, m. (...naden),
valsche, nagemaakte naad; ...SCHRIFT, o. (-en),
geschrift dat onwaarheid bevat; ...SMEDER,m.(-s),
...SMID, m. (...smeden), iem. die leugens verzint.
LEUGENSTRAFFEN, (leugenstrafte, heeft geleugenstraft). Zie LOGENSTRAFFEN.
LEUGENTAAL, v. leugen, logen; ...TAP, m. (-pen),
(gemeen) aartsleugenaar; ...TIJDING, v. (-en), onwaar, valsch berieht; ...VERDICHTSEL, o. (-s),uitgedachte logen; ...ZAK, m. en v. (-ken), (gemeen)
aartsleugenaar, aartsleugenaarster; (sprw.) de alma-

nak is een leugenzak,.
LEUK, bn. bw. (-er, -st), (w. g.) lauw; (fig.) kalm,
onverschillig, flegmatiek: zich leuk houden, geen
partij kiezen, (gew. leuks lukes) zich houden alsof
' stil houden; een, leaks
men van niets weet, zich
broeder, die zich leuk houdt, die onnoozel schijnt,
maar soms aardig uit den hoek kan komen; vandaar grappig, aardig, geestig, met den schijn van
onnoozel, onbeduidend te zijn: hfj kan zoo leuk lets
vertellen; een leuke opmerking; grappig, vermakelijk.
gezellig: he, dot is leek!, een leuk boek; dat is hier
een leuk hoekje. LEUKHEID, v. onverschilligheid,
flegma; grappig-, geestigheid gepaard met schijnbare
onverschilligheid.
LEUKWEG, bw. op leuke, onverschillige wijze, zich
houdende alsof men van niets weet: hij zou het geld

maar leukweg opgestreken hebben.
LEUNBANK, v. (-en), bank met eene rugleuning.
LEUNEN, (leunde, heeft geleund), in eene schuine
richting met het bovensto gedeelte steunen tegen
iets, hangen op, rusten: hij leunde tegen den muur;

hfj leunde op zfin schouder; tegen den berg een hutteken
leunt; (fig.) zich verlaten op : op iemands vriendschap
leunen. LEUNING, v. het leunen.
LEUNING, v. (-en), waarop men leunt of waaraan
men zich vasthoudt (inz. aan eene trap, eene stoep
enz. ter voorkoming van vallen); brugleuning; trapleaning; zffleuning, (zeew.) verschansing. LEL NINKJE, o. (-5).
LEUNINGBANK, v. (-en), leunbank; ...STOEL, m.
(-en), steel met leuningen, armstoel.
LEUNIS, m. (-sen), (gew.) domme, onnoozele
jongen.
LEUNKUSSEN. o. (-s), waarop men leunt; ...PLANKJE, o. (-s), plankje waartegen men leunt; ...SPAAN,
v. (...spanen), ...SPAN, v. (-nen), een krukvormig
ijzer op een draaibank, waardoor het draaigereedschap wordt ondersteund ; ...STOEL, m. (-en), leuningstool; ...STOKJE, o. (-s), schildersstok:e, stokje
waarop de hand rust bij het schilderen.
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LEUR, v. of LEURWIJN, m. slechte wijn, dien
men whit uit de reeds geperste druiven, wanneer
men, na er water op gegoten te hebben, ze andermaal perst.
LEUR, v. (-en), (valk.) (eert.) nagemaakte valk,
die opgeschoten werd, om den valk, die naar het
wild vloog, terug te doen komen; (fig.) lokaas; (fig.)
het is maar om de leur (voor den schijn).
LEUR, v. (-en), lomp, vod, prul; beuzeling, nietigheld; lappen en leuren; voor (om) een leur en (een)
zeur iets verkoopen, voor een kleinigheid.
LEUR, v. alleen in te leur stellen, niet beantwoorden aan de verwachting: ik had er zeker op
gerekend, maar h# heeft m# te leur gesteld; het spit
m# wel, dat ik u moet te leur stellen.
LEURACHTIG, LEURIG, bn. (-er, -st), onbeduidend,
nietig, ijdel.
LEURDER, m. (-s), garnalenvisscher.
LEURDER, m. (-5), marskramer; (gew.) in het algerneen een mann. persoon, die leurt. Zie LEUREN.
LEURDERIJ, v. beuzeling: leurder# uitvoeren, zich
met beuzelingen vermaken.
LEUREN, (leurde, heeft geleurd), waren langs de
deuren venten; (ook) die bij kermis, en dergelijke
gelegenheden, op de danszOlders, in de tenten of
op de straat ten verkoop aanbieden : hij leurt met
pjjpedopjes; zij leurde met citroenen; wij leurden net
groenten; zij leurde met amandelen, koek en ulevelleVes, sluikhandel daven, (fig.) met iem. leuren,
spotten : hij laat met zich leuren.
LEURKRAMER, m. (-s), geringe marskramer.
LEURSTER, v. (-s), eene vrouw, die leurt.
LEURWERK, o. ellendig work, knoeiwerk.
LEUS, v. LEUZE, v. (leuzen), (mil.) wachtwoord,
parool; ken-, zinspreuk (van een geslacht); devies
(in een wapen) ; kenteeken (ter aanduiding van de
staatspartij, waartoe men behoort); iets dat alle
dagen te pas komt: geld is de leus, zonder geld
vermag men niets; (fig.) iets voor de leus (voor den
schijn) doen.
LEUT, LEUTE, v. vroolijkheid, plezier, vermaak:
veel leut hebben; 't is maar voor de leut, voor de
pret; z vechten uit leut, uit jok.
LEUTER, m. tekort, gebrek aan iets.
LEUTERAAR, m. (-5), LEUTERAARSTER, v. (-s),
talmer, draler; talmster, draalster.
LEUTERBOL, m. (-len), zotskap.
LEUTEREN, (leuterde, heeft geleuterd), loszitten,
waggelen: het slot leutert; (zeew.) een leuterend (fladderend) zeil; (fig.) het leutert hem in den bol of de
kei leutert hem, hij is halfgek (zie KEI); talmen,
besluiteloos zijn, haperen; het werk leutert, komt
niet vooruit; kom, leuter nu niet Langer; zijn zeggen
leutert, men kan niet vertrouwen op hetgeen hij
zegt; kletsen, zeuren, zaniken: wat leutert ge weer?
och, lig nu toch niet zoo te leuteren; iem. aan zijn oor
leuteren. LEUTERING, v. (-en), het leuteren, geleuter, getalm.

LEUTERIG, bn. (-er, -st), dat licht bewogen wordt:
leuterig riet, (fig.) besluiteloos.
LEUTERKOUS, m. en v. (-en), leuteraar, leuteraarster; zanilcer; ...VAAR, m. (-s), praatvaar.
LEUTERWERK, o. knoeiwerk; talmwerk.
LEUTIG, bn. bw. (-er, -st), aangenaam, plezierig.
LEUVENSCH, o. (Zuidn.) Leuvensch bier.
LEUVER, m. (-s), (zeew.) korte toa wen met de
einden aan de lijken der zeilen gesplitst; (gemeenz.)
eksteroog, likdoren.
LEUZE, v. (-n). Zie LEUS.
LEUZIG, bn. bee. (-er, -st), (veroud.) traag, lui.;
(fig. slap.
LEVAARD. m. (-s), (Zuidn.) versche haring.
LEVANT, v. het Oosten, de Morgenlanden. alle
oostwaarts van Italie liggende Linden aan de Mid-

dellandsche Zee tot aan den Euphraat en den Nij1;
meer bepaald de kusten an Klein-Azle, Syrie en
Egypte; de handel op de Le i . ant (op Smyrna, Konstantinopel. Alexandrb. Aleppo en Alexandretto).

LEVANTERS, m. my. (zeew.) de zware westen-

winden en stormen op de kusten van Phenicie
SyriO.
LEVANTIJN, m. (-en), (zeew.) levanter.
LEVANTIJN, m. (-en), Oosterling.
LEVANTIJNSCH, bn. van de Levant, Levantsch.
LEVANTINE [soms ook LEVANTIJN), v. eene oor-

spronkelijk Oostersche effene zijden stof.
LEVANTSCH, bn. van -, uit op de Levant : de.
Levantsche handel; Levantsche asch, asch van het
roquettekruid, dienende tot het bereiden van zeeperi kristalglas; Levantsche kof fie, Arabische koffie, enz.
LEVEEREN, (leveerde, heeft geleveerd), (kooph.).
gerechtelijk een protest laten opmaken over eenen
wissel; de slagen halen (in het kaartspel); (spinnen on woven) de koorden optrekken bij het bewerken van patronen.
LEVEERRAAM, o. (...ramen), toestel bij het spinnen en woven waarin het leveeren der patronen
geschiedt.
LEVEN, (leefde, heeft geleefd), (van organischewezens) zich in een toestand bevinden, waarin de
-verschillende organen op natuurlijke wijze worken;
niet dood, in leven zijn : uw goede vriend leeft niet
meer; zoo waar ik leef ! bevestigingsformule; laat
het diertje (even, dood het niet; so'rnmige plantenleven.
niet (anger dan 14 dagen; (sprw.) het is te weinig om
te (even en te veel om, te sterven; hi] wed van yore*
niet, dat hfj van achteren leeft, hij is aartsdom; die
weet ook, dat hij leeft, die heeft ook 's 'evens lasten
to dragen; die dan leeft, die dan zorgt, als die tijd
komt is het vroeg genoeg orrt to zorgen, geen
ellende voor den tijd!, leven wij dan zullen wij zorgen, leven we niet meer dan mogen anderen 't doen;
(ook van een zuiver geestelijk bestaan) zoo waar
als God leeft; ik weet dat mijn Verlosser leeft; (bijb.)
eeuwiy leven, zalig zijn; (fig.) de hoop leeft nog in

hem; —
(met eene bepaling van plaats) op zekere plaats
leven, zich daar ophouden, het leven daar doorbrengen: dieren die in het water leven; hij heeft jaren
lang op het land geleefd; — met bijvoeging van de
wijze waarop, de omstandigheden waaronder men
leeft: deze dieren leven in groote kudden; hij leeft ge-

lukkig, ingetogen, zuinig, losbandig; op grooten voet,
rijk leven; hij leeft van den hoogen boom, verkwistend;
van de hand in den tand leven, of leven als vroolijke
Fransje, elken dag verteren wat men verdient; h#
leeft als God in Frankrijk, een zorgeloos, lichtzinnig,
goddeloos leven leiden; met iem. in vrede, in onmin
Leven; hij heeft altijd goed met zijn vrouw geleefd;
(even als
slecht met iem. (even, hem mishandelen;
katten en honden, in gedurigen twist; met dezen man
is niet te (even, is niet om to gaan; met dezen man
is wel to leven, hij is verdraagzaam; het mensch
waar hij mee leeft, waar hij mee samenwoont, do
vrouw met wie hij huist; —
met iets of iem. (even, (gew.) er ruw mee omgaan,
ruw behandelen: wat leeft die jongen metijn pet!; gij
kunt ook vreentd met je vrienden (even; — van iets (even,

zich voeden met, zich onderhouden, zich in't leven
houden door: van vleesch levee; een mensch leeft van
geen brood alleen, heeft ook geestelijke behoeften;
k ,_tn tech van den wind niet levee; van zlje hand,narbeicl, van aalnwezen leven; h(i leeft van zijn geld,

renteniert; hij heeft niets om van te leven, hij is
doodarrn: — voor iets of ion. leven, zich er geheel
aan wijden: hij lee ft voor zone kinderen, hij offert
leeft voor de st —
alles voor hen Op :
(praegnant) met bewustzijn, werkelijk levee, het
leven gebruiken, van het leven genieten : vele mensehen sterven zonder geleefd to hebben; hij heeft wet
stern geleefd, heeft in vroeger tijd ant te veal genoten van het leven ; ion m , et lean laten
men met een ander ook wat gunnen; hij weet to
lecen. het leven te gebruiken. hij heeft overleg,. (ook)
hij weet hoe hij zich bellnort te gedr,g - en: — ,oeMeten. zich verkne_ icelen. aenot hebben, grceier,
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in; hij leeft in de ruzie, twist en krakeel is zijn
grootste genot; zoo iets, daar leeft 110. in; als
maar plagen kan, dan leeft hfj; —
voortbestaan, herdacht worden: het LatV'n leeft

bloemen; (fig.) ik vond er geen levende ziel, niemand;
de levende hand, de bezitter, erfgenaam, die in leven
is; by levenden live, terwijl men nog leeft; levend
vleesch; levend water, stroomend of wellend; levende
kalk, ongebluschte ; de levende talen, de hedendaagsche
talen, in tegenst. met de doode : de Hebreeuwsche,

nog alleen als taal der geleerden; hij leeft nog in den
mond van het yolk; in de geschiedenis, bij het nageslacht leven; —
zich bewegen, in beweging zijn: afgescheurde spinnenpooten leven nog een geruimen tad; alles leeft aan
hem; —
(van zaken) als levend, als bezield schijnen: dat
portret, dat .beeld leeft.
.LEVEN,

o. (van organische wezens) de toestand

waarin de verschillende organen op natuurlijke
wijze werken; (ook) datgene wat dien toestand veroorzaakt: hij is nog in leven; het leven van planten
en dieren; iem. of iets in het leven houden; de katten

kebben een taai leven; hij gaf geen teeken van leven
meer; men trachtte het leven weer op te wekken, vgl.
ievensgeesten; het leven loopt op een eind; zijn leven
duur verkoopen, zich dapper verdedigen tegen den
vijand; het leven er bij inschieten; om hetlevenkomen;
een strijel op leven en dood; zijn leven hangt aan een
zijden draad, hij verkeert in groot gevaar; zoo lang
er leven is, is er hoop; leven en welzijn, hoop ik
als ik het beleef en gezond ben; iets in het leven
roepen, doen ontstaan; leven voelen, bespeuren, van
de vrucht in de baarmoeder; (fig.) leven geren, bezielen: deze beeldhouwer geeft het leven aan het marmer; (in bijbelst.) het leven na den dood: de weg is
nauw die tot het leven leidt; uit den dood overgaan in
het leven; het leven hier namaals, het eeuwige leven ; —
de toestand van den mensch zoolang er levenskracht in hem is, de tijd gedurende welken het
leven duurt en de wijze waarop het zich openbaart:
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Latijnsche enz.
LEVENDBAREND, bn. levende jongen voortbrengend: er zijn levendbarende en eierleggende slangen.
LEVENDE, m. en v. (-n), iem. die leeft : God sal de

levenden en de dooden oordeelen; hjj is nog in het land
der levenden, leeft nog.
LEVENDIG, bn. bw. vlug, vol leven: een levendige
jongen; levendige oogen; levendig van aard zijn; (zeew.)
de zeilen levendig houden, ze laten wapperen, op den
wind hellen, brassen; sterk, krachtig: een levendig
gevoel; een levendige verbeelding hebben; ik kan me,
dienagolvhren;digklu.
scherpe; vol beweging, druk: het begint al levendig

op straat te worden; een levendige straat, stad; een
levendige handel, een levendig verkeer; (in de gewone
volkstaal) levend: 't is een wonder, dat er levendig
onder uit is gekomen. LEVENDIGHEID, v. ylugheid
(ook van geest); aanhoudende beweging; drukte,
gewoel.
LEVENDMAKEND, bn. het leven opwekkend ; (godg.)

de levendmakende geest; de levendmakende genade;
...MAKING, v. (godg.) de opwekking van het leven.
LEVENLOOS, bn. zonder leven, van het leven beroofd : levenloos geboren. LEVENLOOSHEID, v.
LEVENMAKER, m. ( 5), iem. die een verschrikkelijk
geraas, geweld maakt; (ook) opsnijder, iem. die veel
praats heeft: hij is een groote levenmaker, maar als

het er op aank, mt is hij zoo bang als een wez4.

LEVENSADEM, m.; ...ADER, v. oorsprong des
levens; (fig.) bron der genade; ...AVOND, m. (fig. en
dicht.) de ouderdom ...BAAN, v. levensweg; ...BA_LSEM, m.; ...BEGINSEL, o. dat waarop het leven
van iets berust, dat de oorsprong er van vormt;
...BEHOEFTEN, v. my. levensbenoodigdheden; ...BEHOUD, o. behoud, redding van het leven; ...BEKER, m. (fig.) dat teas een alsemdroppel in mijn levensbeker, iets smartelijks voor mij; ...BENOODIGDHEDEN, v. my. voedsel, kleeding, dekking elm.;
...BERICHT, o. (-en). korte levensbeschrijving; ...BE(praegnant) het met bewustzijn leven; het werSCHOUWING, v. wijze waarop men het 'even bekelijke leven; het genot des levens: hij is een dood
schouwt; ...BESCHRIJFSTER, v. (-s),...BESCHRIJelement, daar zit geen leven in; zijn breeder is enkel
VER, m. (-s), die het leven van iem. beschrijft; ...BEgeest en leven; het is al leven wat er aan is; werken
SCHRIJVING, v. (-en); ...BIJZONDERHEDEN, v.
is mijn lust en leven, mijn hoogste genot; zij is mijn
my. schetsen uit iemands leven.
lust en leven; de jacht is zijn leven, hij leeft voor de
LEVENSBOOM, m. (bijb.) boom uit den hof van
jacht; — levendigheid, •vuur: er is veel leven in die
Eden. de boom des levens; — (mv. -en), een oorschildery, er was geen leven in die redevoering;
spronkelijk Noordamerikaansche, altijd groene boom,
—drukte,gdruisch,rumoer,g as:
dat geeft leven
die in de groep der kegeldragenden tot de familie
in de brouwerfj; wat is er een leven op straat; leven
der cypresachtigen behoort (thuja) — (ontl.) de loodmaken; het is hier een heidensch leven, een leven dat
rechte doorsnede der kleine hersenen.
hooren en zien vergaat; 't was een leven als een oorLEVENSMON, v. bron des levens, waaruit het
deel, een vreeselijk rumoer, een verschrikkelijk
1 even ontspringt; ...DAGEN, m. my. het leven, de
geraas, een hoogloopende twist; veel leven om niets;
evenstijd;
(sprw.) wel, al mijn levensdagen! als uit1
toen begon pas het lieve leventie, toen had je de poproep van verwondering enz.; ...DOEL, o. het doel
pen aan het dansen; —
waarnaar men in zijn leven streeft; ...DRAAD, m.
de werkelijke wereld, waarin de levende mensch
de levensduur onder het Leeld van een draad: zajn
zich beweegt : dat mag nu in een roman staan, maar 1evensdraad is afgesneden. hij is overleden; ...DUUR,
in het leven is dat anders, in de werkelijkheid komt
m. de duur -van het leven; ...ELIXER,, o. vocht
zoo iets niet voor; flit tooneel is nit het leven gegrewaaraan door do achimisten de kracht der verjonpen, naar het leven geteekend, zooals het in de werke. ' ging werd tnegeschreven, ...FAKKEL, v. het leven
lijke wereld
het leven leert beter dan alle boeken;
o nder het beeld van een fakkel; ...GEDRAG, o.
het practische, maatschappelijke, gewone, clagelijksche
1 evenswandel; ...GEESTEN, m. mv. kracht des levens
leven; —
n het lichaam: ...GENOT, o. het genot van of in
het vleezige, gevoelige deel van het dierlijk
het leven; GEV.A AR, o. gevaar van het leven te
lichaam, het niet afgestorven, niet verwelkte deel
verliezen; ...GEZEL. m. (-len), echtgenoot ; ...GEZELvan planten : door het doode vleesch in het leven snfjLIN. v. (-Len), echtgenoote.
den; de doode takken tot op het leven afsnijden; —
LEVENSGROOT, bn. ter natuurlijke grootte: een
(my. -s) levensschets, levensbeschrijving: evU lezen
evensgroote afbeelding; ...GROOTTE, v. natuurlijke
de levens van Plutarchus; de levens van beroemde
rootte; volwassenheid.
mannen.
LEVENSKELK, m. (fig.) levensbeker; ...KNOOP,
LEVEND, bn. het i even genietend, in leven zijnde : de
m. (plant?.) plaats waar de wortel zich van
levende wezens; levende /7 ,5011te0, in tegenst. met kunstden scam scheidt; ...KRACHT, v. (-en), een in de

deze man, in leven notaris te A.; hij heeft het bij zijn leven
weggegeven, zoo iets heb ik van mijn levee niet (nooit)
gezien; heb j' van je ?even! heb je nu ooit (zoo iets
gezien enz.); hij is voor zijn leven ongelukkig; de lente
des (evens, de jeugd, de jongelings-, de jongedochtersjaren; een gelukkig, welbesteed leven; een doelloos,
ellendig, treurig leven; een leven vol genot, vol kommer
en verdriet; hij heeft een lekker, goed leventje; het leven
van solclaat, van oud vrijer; trekken uit het leven van
beroemde mannen; —
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vroegere wetenschap aangenomen kracht, die het
leven zou voortbrengen; ...KWESTIE, v. (-s), leveesvraag; ...LAMP, v. het leven onder het beeld eener
lamp, levensfakkel: er is geen olie meer in zfjne
levenslamp, hij heeft geen kracht meer, hij zal weldra
sterven.
LEVENSLANG, bn. bw. zoo lang het leven duurt:

LEVENWEKKEND, bn. bezielend: er ging een levenwekkende kracht van hem uit; ...WEKKER, m. (-s),
die levend maakt; (fig en dicht.) westenwind.

hfj is tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

LEVENSLICHT, o. het leven onder het beeld van een
brandend licht: iem. het levenslicht uitblazen, hem doen
sterven; het levenslicht aanschouwen, geboren worden.
LEVENSLOOP, m. iemands leven en wat daarin is
voorgevallen; ...LUCHT, v. zuivere dampkringslucht; ...LUST, m. lust, verlangen om to blijven
leven, lust in het leven; ...LUSTIG, bn. lust in
het leven hebbend, van het leven genietend; ...MIDDELEN, o. my. eetwaren, mondbehoeften; ...MOE(DE). bn. levenszat; ...MOEDE, m. on v. (-n), hij of zij
wien het leven tot een last is geworden en die het
daarom wil verwisselen voor den dood; ...MOEHEID,
v.; ...MORGEN, m. (dicht.) jeugd; ...ONDERHOUD,
o. al wat noodig is om het leven in stand to houden: in zijn eigen levensonderhoud kunnen voorzien;
...PAD, o. levensweg; ...RAADSEL, o. de onbekende
wijze waarop het leven ontstaat; (ook) de onopgeloste vraag, waartoe 's menschen leven dient;
...REIS, ...REIZE, v. (dicht.) het leven der menschen,
de levensttjd met wat daarin voorvalt; ...SAP, o.
(-pen), de levensgeesten: zfjn levenssappen zfjn uitgedroogel, hij zal weldra sterven; ...SCHETS, o. (-en),
korte, beknopte levensbeschrijving; ...STANDAARD,
m. de wijze waarop men behoorlijk leeft en het geld,
daarvoor benoodigd; ...STOF, v. in de vroegere
wetenschap een alleen aan het organisme eigen
element, dat de oorzaak van het leven zou zijn;
...STRAF, v. straffe des doods: dit is op levensstraf
verboden; ...TEEKEN, o. (-s, -en), teeken, bewijs van
nog aanwezig leven.
LEVENSVATBAAR, bn. geschikt om het leven to
ontvangen, om to leven ; geschikt om voordeel op
to leveren: die zaak is niet levensvatbaar; ...V ATBAARHEID, v. toestand van eenig lichaam, waarin
het geschikt is om levend to worden; (fig.) de zaak
had geen levensvatbaarheid; (in de gerechtelijke geneeskunde) de ontwikkelingstoestand van een pas
geboren kind, waardoor het in staat is buiten het
moederlijf to blijven voortleven.
LEVENSVERZEKERING, v. (•en), contract tussciien
een persoon en een maatschappij, waarbij deze
tegen een vaste premiebetaling een zekere som aan
den verzekerde uitkeert bij diens overlijden of op

LEVER, o. (-s), (Fr.) morgenreceptie (ten hove enz.).
LEVER, v. (-5), eene soort van klier, waarin gal

uit het bloed wordt afgescheiden (deel der ingewanden van den mensch en vele dieren): lichte lever
en zware lever; (fig.) de lever schudden, hartelijk
lachon; (fig.) van de lever eten, schulden maken,
(fig.) long en lever verteren, alles opmaken; (fig.) eene
heete of droge lever hebben, van drinken houden; (scheik.
veroud.) eene op den drogen weg verkregene verbinding van loogzouten met zwavel, spiesglans enz.
LEVENTJE, o. (-s).
LEVERAAR, m. (-s), LEVERAARSTER, v. (-s), die
iets verkoopt en aflevert.
LEVERACHTIG, bn. als lever; voor lever, van lever

houdende.
LEVERAANDOENING, v. ziekelijke aandoening van
de lever ; ...ADER, v. (-s, -en), ader die het in de
lever gezuiverde bloed naar de onderste holle ader
voert; ...ALOE, v. (-'s), (plantk.) de gewone
LEVERANCIER, m.. (-s), leveraar, verschaffer, bezorger (inz. bij aanneming); (ook) proviandmeester:

de leveranciers van het leger; hofleverancier.
LEVERANTIE, v. (-s, - -Len), levering, aflevering,
bezorging (inz. bij aanneming).
LEVERBAAR, bn. in goeden toestand, geschikt om
afgeleverd to warden.
LEVERBALSEM, m. (plantk.) tuinbalsem; ...BEULING, m. (-en), als voorwerpsn., v. gmv. als stofn.:
leverworst; ...BLOEM, v. (-en), (plantk.) leverkruid;
...BOT, v. (-ten), zekere ingewandsworm (distoma
hepaticum); ...BREUK, v. (heelk.); ...BRUIN, bn. do
bruine kleur der lever hebbende; ...CEL, v. (-len),
microscopisch kleine blaasjes, waaruit de lever
bestaat; ...DISTEL, v. (-s), (plantk.) wilde latuw.
LEVEREN, (leverde, heeft geleverd), bezorgen, verschaffen: stof leveren tot een gesprek, tot praatjes;

iem. in handen der justitie leveren, hem in hechtenis
laten nemen; (oorlog) slag leveren aan den viand,
met hem een gevecht beginnen; wie heeft me dat
geleverd?, aan wien heb ik dat to wijten?; inz. het
verkochte in handen stellen van den kooper, verkoopen: hfj heeft mij al jaren lang vleesch geleverd;

wet ik nu verkoop, lever ik pas over drie maanden;
op den bepaalden tijd iets voltooid hebben en in
handen van den belanghebbende overgeven of to
zijner beschikking stellen: de timmerman meet het

maatschappij die dergelijke contracten sluit: hij reist

huis den isten Mei leveren; kunt ge mij dat kant en
klaar over een week leceren? (gemeenz.) dat heeft hij
aardig geleverd, goed gedaan, er goed afgebracht;
hij zal dat wel leveren, wel gedaan krijgen. LEVE-

roar, is agent van een levensverzekering; ...VERZEERINGSMAATSCHAPPIJ, v. (-en), maatschappij
die levensverzekeringen sluit.
LEVENSVOORRAAD, m. levensmiddelen: de levensvoorraad raakte spoedig uitgep ; ...VRAAG, v.
(...vragen), een vraag welke het eigenlijke wezen
der zaak raakt, eene hoogst gewichtige vraag;
...VREUGD(E), v. levenslust, de toestand waarin
men het aangenaam vindt te leven; ...WANDEL,
in. gedrag, wijze waarop men leeft in zedelijk opzicht: een onberispelijke levenswandel; ...WARMTE,
v. de warmte van het bloed, de lichamelijke warmte
bij levende wezens; ...WATER, o. de absolute of
watervrije alcohol; ...WEG. m. de loopbaan van
het leven, het leven: rozen strooien op iemands levensweg ; ...WIJS, ...WIJZE, v. aard, wijze waarop men
zijn leven deorbrengt; ...WIJSHEID, v. beschaafdheld, wereldkennis ; ...ZAT, bn. bet leven incede
zijnde, den dood boven het leven verkiezende;
...ZATHEID, v.; ...ZEE, v. het leven onder het beeld
eener zee.
LEVENTJE. o. een lekker leventje; een vroolijk leventje
leiden; cl at was me een leventje (een heerlUk leven;
ook een onaaneenaam, ellendig leven: een vreeselijk
geraas, een erge twi-t).

RING, v. (-en), het leveren, leverantie.
LEVERERTS, o. hoornerts; ...GALBUIS, v. het
uit de kleine galbuisjes ontstane kanaal, waardoor
de gal uit de lever wordt afgevoerd; ...GEZWEL,
o. (-len), gezwel aan de lever.
LEVERIG, bn. leverachtig.
LEVERKLAVER, e. (plantk een soort gewone
klaver met leverkleurige bloemen; ...KLEUR, v.
donkerbruine kleur als die der lever; ...KLEURIG,
bn. donkerbruin; ...KLIER, v. (-en), (ontl.); ...KOLIEK, o. (geneesk.); o. (plantk.) gemeene
agrimonie, een tot de rosaceeen behoorende plant
(agrimonia eupatoria); boeltjes- of koninginnekruid,
een tot de samengesteldbloemigen behoorende plant
(eupatoriune cannabinum); ...KWAAL, v. (...kwaeil),
leverziekte; ...LOOP, m. buikloop door verstopping
der lever veroorzaakt.
LEVERMOSSEN, o. my. (plantk.) zekere familie
van mossen. bij welke eene zaaddoos is opgemerkt,
die bij elke familie op verschillende wijze gevormd
is
LEVERNAVELBREUK, v. (heelk.); ...ONTSTEKING,
v. zekere zeer pijnlijke leverziekte; ...OPAAL , o.
pmv. als stoina,m. m. (...palen), als voorwerpsnaam; piksteen; ...MST, v. (-en), leverkleure

eenigen anderen van te voren vastgestelden tijd;
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huidvlek, die door verschillende oorzaken kan ontstaan; ...SPAATH, o., ...STEEN, m. (-en), als voorwerpsn., v. gmv. als stofn.: potsteen, een schilferige leisteen, inz. uit Italie, waarvan men vuurbestendige potten maakt; ...TRA AN, v. zeker geneesmiddel uit de lever van den kabeljauw bereid;
...UITZETTING, v. (-en), ziekelijke vergrooting van
de lever; ...VISCH, m. (...visschen), (nat. hist.)
zekere visch tot het geslacht der lipvisschen behoorende (labrus hepatus); ...VLEK, v. (-ken), leverpuist; ...WORM, m. (-en), (nat. hist.) zekere worm
die zich in de lever en de galblaas van menschen
en dieren ophoudt, leverbot; ...WORST, v. ( en), als
voorwerpsn., v. gmv. als stofn.: worst wier hoofdbestanddeel lever is; ...ZIEKTE, ...ZUCHT, v. een
ziekte der lever; ...ZUCHTIG, bn. met eene leverziekte behept.
LEVIATHAN, m. (-s), monsterachtig waterdier,
watermonster, groote slang, krokodil (Job XL
en XLI).
LEVIET, m. (-en), (Isr. gesch.) lid, nakomeling van
den stam Levi; priester van lageren rang.
LEVIETEN, m. my. in (fig.) iem. de Levieten lezen,
hem scherp doorhalen, scherpe verwijtingen toevoegen enz. [L eviet en doelt hier op 't bijbeiboek
Leviticus, dat de verordeningen voor de Levieten
bevat.]
LEVIETISCH, bn. wat tot de Levieten behoort:
Levietische steden; de Levietische wet, de Mozalsche.
LEXICOGRAAF, m. (...grafen), woordenboekschrijver.
LEXICOGRAPHIE, v. het schrijven van een woor•
denboek.
LEXICOGRAPHISCH, bn. wat de lexicographie betreft.
LEXICON, o. (lexica), wetenschappelijk woordenboek.
LEZEN, (las, heeft gelezen), verzamelen, in-, bijeenzamelen: kruiden lezen, aren lezen, heat lezen; (gew.)
Lijeenzoeken van wat bij den oogst is aelitergebleven. nalezen; uitzoeken : linzen, erwten lezen; schoonmaken: salade lezen; plukken: druiven, bloemen
lezen; -- (met betrekking tot hetgeen geschreven of
gedrukt is) de letterteekens met de oogen, als
't ware, samenvoegen en in woorden omzetten, 't zij
ze uitgesproken of alleen gedacht worden; kennis
nemen van den inhoud van iets dat geschreven
of gedrukt is: een boek, de courant lezen; (boekdr.)
op het lood lezen, het zetsel op de vormen lezen;
fig.) andermans boeken zijn duister te lezen, het valt
moeilijk met den toestand van een ander bekend
te worden; iem. zijne planeet lezen, hem de toekornst
voorspellen; iem. den tekst of de les lezen, iem. de
Levieten lezen. hem scherp doorhalen; in demands
ziel lezen, zijne gedachten en voornemens doorgronden; dit kan lezen en schrijven, gezegd van een kleeding- of meubelstuk dat langen tijd goede diensten
heeft gedaan en nog overal tegen kan; (onderwijsk.)
statarisch lezen, als de leesles dient tot het goed
verstaan van den inhoud; cursorisch lezen, wanneer
zij dient als bloote leesoefening; (R.-K.) de mis lezen.
bedienen; (Zuidn.) bidden; — onderwijs geven door
het houden van vooriezingen : hij leest over Bilderdijk; wie leest heden avond, wie vervult de lees- of
spreekbeurt?
LEZENAAR, m. (-5), schuinstaand leesbordje voor
den huisbijbel, schuinsch lees- of schrijfbord.
LEZENSWAARD, ...WAARDIG, bn. (-er, -st, meer
meest -), wat de moeite loont gelezen to worden.
LEZER, m. (-s), LEZERES, v. (-sen), hij of zij, die
leest.
LEZER, m. (-s), (wev.) aflezer.
LEZER, m., LEESSTER, v. (-s), die uitzoekt enz.
LEZING, v. (-en), voorlezing, voordracht: eene lezing
hoaden; leeswijze; over deze zaak zijn verschillende
lezingen bekend geworden, de toedracht wordt op
verschillende wijze verteld.
LI, o. Chineesche afstandsmaat = 537 meters.

eene Chineesche rekenmunt, waarvan 1000 eene
tail doen.
LIAISON, v. (-s), verbintenis; liefdesbetrekking.
LIANEN, v. my. zekere slingerplanten met dikwijls
houtigen stengel, die, in vele wouden der keerkringslanden meermalen in overgrooten getale en onder
de meest verschillende vormen voorkomende, een
eigenaardig schoon geven aan den trotschen plantengroei dier streken.
LIAS, v. (-sen), veter, snoer (waaraan brieven enz.
worden geregen); bundel aaneengeregen papieren.
LIAS, o. een leiachtig kalkgesteente, dat den grondslag der Jura-bergen uitmaakt.
LIASHAAK, m. (...haken), haak die dienst doet als
lias, waaraan papieren gespietst of geregen worden.
LIASSEEREN. (liasseerde, heeft geliasseerd), papieren ann eon snoer rijgen.
LIBATIE, v. (-s. ...dal), drank •, plengoffer (der ouden).
LIBEL, o. (-len), schotschrift; blauwboekje.
LIBEL, o. (-len), (nat.) luchtbelwaterpas, waterbalans, toestel om er mede to v aterpassen.
LIBELLEN. v. my . (nat hist) waternimfen.
LIBELLIST, m. (-en), libelschrijver, schotschrijver.
LIBELSCHRIJVER, m. (-s), libellist.
LIBERAAL, bn. bw. (...raler, -st), vrijheidlievend,
vrijzinnig; onbevooroordeeld; (ook) niet orthodox
(op kerkelijk gebied).
LIBERAAL, m. (...ralen), vrijheidsvriend. vrijzinnige,
voorstander der volksvrijheid der vrijheid in Kerk
en Staat.
LIBERALISME, o. vrijheidsgeest, vrijheidsmin, liefde
voor vrije staatsvormen, voor onbevangen denkbeelden.
LIBERALITEIT, v. onbekrompenheid; onbevooroordeelde denk- en handelwijze; mildheid, milddadigheid.
bevrijding, verlossing.
LIBERATIE, v. (-s,
LIBEREEREN. (libereerde, heeft gelibereerd), bevrijden, ontheffen.
LIBERTEIT, v. vrijheid.
LIBERTIN, m. (-s), lichtmis; wildzang; vrijgeest.
LIBITO PRO), bw. uitdr. naar welgevallen, naar
believen, hetzelfde als AD LIBITUM.
LIBRATIE, v. (-s, ...tien), (sterr.) schijnbaar waggelende of slingerende beweging. inz. der maan om
hare as.
LIBRETTO, 0. (-'5), operatekst, een boekje dat den
tekst eener opera bevat.
LICENT, o. (-en); (oudt.) konvooien en licenten, rechten op den vervoer, den in en uitvoer.
LICENTIAAT, m. (...tiaten), candidaat-doctor (in de
rechten, de geneeskunde enz.).
LICENTIE, v. (-s, ...tien), verlof, vergunning; (fig.)
ongebondenheid, uitspatting.
LICHAAM, o. (...chamen), het lijf van menschen
en dieren, dikwijls in tegenst. met geest of ziel: een

gezond, sterk, welgemaakt lichaam; een ziekelijk, zwak
lichaam; gezond zijn naar lichaam en ziel; de geest
had het lichaam reeds verlaten; in een gezond lichaam
u'oont een gezonde ziel; hij zorgt slechts voor zijn
lichaam: een lichaam zonder ziel, een mensch zonder
verstand; romp: het boo .ci van het lichaam scheiden;
het lichaam van erne letter ; — alles wat onder het
bereik van een of meer zintuigen valt, alles wat
zicht- of tastbaar is, een naar all, zijden begrensd
deel van de ruimte: regelmatige, onregelmatige licha-

men; organische, anorganische lichamen; waste lichamen, hemellichamen; ook als onderdeel van het
eigenlijke menschelijke lichaam : bloedlichaampjes;
het glasachtige lichaam, in het oog; — vereeniging
van personen : vergadering, raad, genootschap enz.:
het wetgecende lichaam, het lichaam van staat, raad
van state, staten-generaal. LICHAA MPJE, o. (-s).
LICHAAMSARBEID, m. lichamelijke arbeid in
tegenst. met geestesarbeid) ; ...BAND, m. (-en), witte,
vezelige verbinding der beenderen of bevestiging
der gewrichten; ...BEHOEFTEN, v. my. lichamelijke behoeften; ...BEWEGING. v. (-en), verrichting
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om het lichaam to versterken: h moet veel lichaamsbeweging nemen; ...BOUW, m. bouw van het mensche-

zon , duizelig zijn; — dun: lichte stoffen, kleederen

een zacht, flauw, helder, schitterend licht; het licht der
zon, der maan; het licht eener lamp, eener kaars;
God zeide: „daar zij lichtr en daar was licht,'t wordt
donker: breng ons licht; ga nit het licht (gew. uit den
licht); in het licht (gew. in den licht) staan; (fig.)
iem. in het licht staan, hem benadeelen; deze kamer
heeft geen licht genoeg, is to donker, to somber; open
het venster, opdat licht en lucht naar binnen stroomen;
tusschen licht en donker, in het schemeruur; iem. het
licht betimmeren, het uitzicht benemen, (fig.) de gelegenheid benemen om to schitteren; (fig.) in het
Licht stellen, verklaren, aantoonen ; zich in een geheel ander licht vertoonen, zich geheel anders aan

hdndje van, dat doet hij nog al eens gauw; — ge-

Licht gekleed zon; —
(in zedelijk opzicht) zonder ernst, lichtvaardig,
o. (-en), deel van het ,Iichaam ; ...GEBREK, o.-(-en),
lichtzinnig, wuft: dit is een licht volkje; een licht
lichamelijk gebrek; ...GESTALTE, v. (-n), houding,
zieltje, een onbesuisd mensch; gjj moet daar niet te
grootte; ...GESTEL, o. (-len), gesteldheid, toestand . licht over denken, het niet te licht opnemen, niet te
des lichaams; (nat.) lichamelijke eigenschap; ...TASlicht tellen; oppervlakkig : over dit belangrijke punt
TIJDING, v. (-en), zelfkastijding (b. v. door vasten,
moogt ge niet te licht heenloopen; oneerlijk, onkuisch:
onthouding van iets, geeselen enz.); ...KRACHT, v.
een licht vrouwspersoon; — van gering belang, onbe(-en), kracht, sterkte van het lichaam ;
duidend: een licht vergrfjp; een licht verzuim; een
v. (-en), lichaamsbeweging; ...PIJN, v. lichamelijke
lichte straf; een lichte ongesteldheid; een lichte koorts;
pijn (in tegenst. met zielesmart); ...STRAF, v. (-fen),
een lichte wonde; —
lijfstraf; ...TOESTAND, m. toestand, gesteldheid
slechts weinig bezwarend, niet drukkend: een lichte
van een menschelijk lichaam; ...WARMTE, v. diervracht; een lichte last; eeri, lichte slaap; dit verlies is
lijke warmte, de eigen warmte van het lichaam.
licht te dragen; met een licht hart heengaan; (van
LICHAMELIJK, bn. bw. tot het lichaam behoospijzen on dranken) niet zwaar in de maag liggend,
rende of daarop betrekkelijk: lichamelfjke gebreken;
licht verteerbaar: dat is heels lichte kost, (ook fig.
lichamelijke schoonheid; lichamelijke straffen;
een
van lectuur enz.); lichte win; licht bier ; — wat weinig
lichaam of gestalte, een uiterlijk waarneembaren
moeite en inspanning vordert: een lichte taak; dat
vorm hebbende, zichtbaar, tastbaar: een lichamelijk
is licht te begrijpen; gij kunt het licht doen, licht bewezen; de lichamelijke wereld, de stoffelijke. LICHAproeven, dat is licht mogelijk, kan gemakkelijk geMELIJKHEID, v. hoedanigheid van iets dat een
schieden; hoe licht gebeurt er een ongeluk; dat kunt
lichaam heeft.
gij licht zeggen; —
LICHAMELOOS, bn. bw. zonder lichaam. LICHAslechts los verbonden, niet stevig, niet hecht: dat
MELOOSHEID, v.
is licht en dicht, niet met de vereischte zorg geLICHT, o. wat de voorwerpen zichtbaar maakt,
inaakt; — niet plomp, niet log, niet gehinderd door
't zij dan afkomstig van de zon of eenig ander
iets, van vlugge beweging: hij heeft een lichten gang;
hemellichaam, 't zij van eenig brandend voorwerp:
lichte troepen, licht gewapend; daar heeft hij een licht

lift of dierlijk lichaam, lichaamsgestalte; ...DEEL,

den beschouwer voordoen; -- (fig.) openbaarheid:
aan het licht komen, brengen, openbaar worden,
maken; het licht schuwen, haten, de openbaarheid
haten; — weerlicht. bliksemlicht: het licht volgde
dadelijk op den slag: —
(my. -en), een lichtverspreidend voorwerp, een
ontstoken licht : de lichten in het uitspansel, de sterren; het licht opsteken, uitdoen; ik zag in de verte een
licht brander; het groote licht is uit, de zon is onder;
het vaartuig had een licht op; —
(fig.) het leven: het licht zien, geboren worden;
ion. het licht uitblazen, hem dooden ; — inzicht, opheldering: verschaf mij licht in deze zaak; het licht
der rede, des geloofs; nu gaat mij een licht op; daardoor werd er een helder licht over de zaak gespreid;
—eni gopzichtogsvortefhjk,uitsekend man: hij is geen licht, hij is dom; een nieuw

licht aan den letterkunrligen kernel; hij is het licht
der wereld, de grootste geleerde; ik ben het licht der
wereld, van Christus; —
(bij schilders) de verlichting of verlichte plaatsen
op een schilderij: licht en schaduw: licht en bruin;
der oogen, gezichtsvermogen: het licht is uit
—licht

zijn eene oog: gunnen, elkaar het licht in de oogen
niet. LICHTJE, o. (-5), een klein lichtend voorwerp,
een klein
LICHT. bn. helder, niet donker, waarin veel licht
dringt, vol licht : eene lichte kamer; het is hier diet

licht genoeg; haul het gordijn wat op, dan icordt hct
Latter: het 1,egint at licht te worden, de dag breekt
al aan: het is lichte maan. de maan schijnt; (van
kleuren) een licht behang; licht haar; lichte oogen.

LICHT, bn. bw. van geringe zwaarte. niet zwaar,
niet zeer zwaar: zoo Licht a/s een veer; olie is soot. -

tc 7 ijic lichter clan water; ik bLit door die kuor twarilf
pond lichter geworden; (00k) te licht, niet zwaar
genoeg: licht geld; licht icht: (fig.) light in het hool .,1

neigdheid, aanleg tot iets bezittend, zoodat maar
weinig noodig is: hij wordt licht toornig; licht ont-

vlambare stoffen;

bw. wellicht, allicht: licht komt hij vandaag; licht
vie ik hem nog.
LICHT, o. (-en), vlies, waarin het kalf in de baarmoeder besloten is, nageboorte.
LICHTACHTIG, bn. een weinig licht.
LICHTANKER, o. (-5), ijzeren staaf om iets mede
op to lichten.
LICHTBEELD, o. (-en), photographische afbeelding.
LICHTBLAUW, bn. helder blauw, bleek blauw: een
lichtblauw kleed; — o. de lichtblauwe kleur.
LICHTBOEI, v. (-en), een boei in het vaarwater,
die 's avonds wordt verlicht; ...BREKEND, bn. (nat.)
de lichtstralen brekend, de richting er van wijzigend: lichtbrekende lichamen; ...BRON, v. (-nen), een
zelflichtend lichaam; de oorzaak waardoor een
lichaam zelflichtend wordt.
LICHTBRUIN, bn. helderbruin, bleek bruin; — 0.
de lichtbruine kleur.
LICHTBUNDEL, m. (-s), verzameling van evenwijdige stralen, uit dine bron voortkomende.
LICHTDRAGER, m. (-5), fakkeldrager; (dicht.) morgenster, Venus; lichtsteen; ...DRUK, m. methods
om photographische beelden door den druk te vermenigvuldigen; ...EFFECT, o. (-en), effect dat door
verschillende verlichting wordt teweeggebracht.
LICHTEK001, v. (-en), ontuchtig vrouwspersoon.
LICHTELIJK, bw. op gemakkelijke wijze, zonder
moeite.
LICHTEN, (lichtte, heeft gelicht), licht worden,
dag worden : het begon reeds te lichten; weerlichten:
het lichtte sterk in het Oosten ; verlicht worden, licht
van zich geven: het lichten der zee. zeker verschijnsel waarbij een breede zoom .v an phosphorisch licht
over het water ligt uitgespreid, waarbij de geheele
zee een oceaan van vloeibaar vuur schijnt. of waarbij
sommige zwemmende dieren. de toppen der golven
en het kielwater van een zeiThnd schip lichtgevend
zijn; — net een brandende kaars, lamp enz. yourlichten:
moet one eens even op zolder lichten.
LICHTEN, (lichtte, heeft en is gelicht), lichter
maken, eenen last ontnemen: een, schip lichten. een
deel der lading 1 , ,ssen, urn daardoor den diepgang
van het scliip te verminderen; iem. cle bears lichten,
ontstelen: de lade lichten, het geld er uit halen; de
Orieven\bas licht i ze 1,digen, de daarin ter verzending geworpen uithalen; — in de hoogte
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heffen, opheffen, optillen, ophijschen : ballast uit een

LICHTHEID, v. geringe zwaarte; vlugheid, vaardig-

schip lichten; eenen last lichten; het anker lichten, uit
het water opwinden; het schip lichtte het anker, vertrok; een schip lichten, een gezonken schip weer
boven water heffen; den hoed lichten, afnemen; iem.
uit den zadel lichten, hem van het paard werpen,
(oak fig.) hem in verlegenheid brengen; iem. uit het
nest lichten, zijne plannen verijdelen; den voet lichten,
heengaan; iem. den voet lichten, hem benadeelen, onderkruipen; de laden lichten, heengaan, vluchten,
zich uit de voeten maken; den beker lichten, drinken;
de hand lichten, opheffen one een eed te doen; de
hand tegen iem. lichten, om hem te slaan; de hand
met iets lichten, aan iets niet de noodige zorg besteden, (ook) tot zeer lagen prijs verkoopen; i em.
van of uit het bed lichten, lent 's nachts in zijne
woning in hechtenis nemen; troepen lichten, krijgsyolk in dienst nemen; geld lichten, opnemen, eene
leening sluiten; van de f 100, waarover bij mij beschikken kan, heeft hij reeds f 50 gelicht, van afgenomen;
(recht.) een vonnis lichten, zich een authentiek afschrift van een vonnis laten geven; iemands doopceel lichten, kwaad van hem spreken; iem. de huig,
van de huig lichten, zie huig; iem. van de staar lichten,

heid ; gemakkelijkheid ; zorgeloosheid, achteloosheio,
lichtzinnigheid; (fig.) onbestendigheid; losheid van
zeden, onkuischheid.
LICHTHOOFD, m. en v. (-en), lichthart; ...HOOFDIG, bn. bw.; ...HOOFDIGHEID, v.
LICHTHOUT. o. glimhout.
LICHTIGHEID, v. Zie LICHTHEID.
LICHTING, v. het lichten.
LICHTING, v. (-en), het licht maken; verlichting
(van pijn enz.); het ledigen van de brievenbus: de
eerste lichting heeft reeds plaats gehad; heffing (der
belastingen); oproeping, heffing (van krijgsvolk): die
soldaat is van de lichting van '95; het lossen van
goederen uit een schip; (zeew.) draaiing van het
touw.
LICHTJES, bw. een weinig licht, een weiniglichtzinnig: iets lichtjes opnemen.
LICHTKEGEL, m. (-s), (nat.) verzameling van lichtstralen, die uit den punt voort- of in eon punt
samenkomen; ...KEVER, m. (-s), (nat. hist.) glimworm; ...KLAAR, bn. (w. g.) klaarlicht: op lichtklaren dag; ...KOGEL, m. (-s), een kogel, afgeschoten of hoog in de lucht opgevoerd, om een terrain
bij nacht te verlichten; ...KOZIJN, o. (-en),vensterkozijn; ...KRANS, m. (-en), stralenkrans, krans van
lichtstralen om eon lichtend voorwerp tengevolge
van de braking dier stralen in fijne waterdeeltles;
...KROON, v. (...kronen), kroonkandelaar; ...LEER,
v. de leer van het licht, optica, gezichtsleer;
m (...neten), (nat.) lichaam dat licht opslorpt
en dan nog eenigen tijd in het donker blijft lichten; ...METER, m. (-s), (nat.) photometer, zeker toestel om de lichtsterkte to bepalen; ...MIS. v. (R.-K.)
Maria-lichtmis, Vrouwendag: een feostdag op 2
Februari, den 40sten dag na de geboorte van
Christus, bestemd ter herinnering aan Maria's
tempelbezoek tot het brengen van haar reinigingsoffer.
LICHTMIS, m. (-sen), losbol, iem. die zich aan uitspattingen overgeeft.
LICHTMISSEN, (lichtmiste, heeft gelichtmist), een
losbandig laves leiden. LICHTAIISSERIJ, v. (-en),
losbandig levee, uitspatting.
LICHTMOT, v. (-ten), (nat. hist.) nachtvlinder,
nachtkapel (pyralis).
LICHTOMDEINE, v. (-n), ...OMDEINTJE, o. (-s), ontuchtig vrouwspersoon.
LICHTPAN, v. (-nen), pan ter verlichting van den
oven; ...PUNT, o. (-en), lichtend punt, punt vanwaar licht uitstraalt, glanspunt; (fig.) een heuglijke
omstandigheid: deze aangelegenheid biedt geen enkel
lichtpunt aan; de lichtpunten opzoeken; ...ROOD, bn.
helder, bleek rood; — o. de lichtroode kleur;
...SCHERM, o. (-en), scherm om het licht to temperen voor de oogen, oogenscherm; ...SCHUW, bn.
eenen afkeer hebbende van het licht; (fig.) de openbaarheid vreezende; ...SCHUWER, m (-s), lichthater ; ... STA NDER, m. (-s), lichtdrager, stommeknecht;
...STEEN, In. (-en), glinsterende steen; ...STERKTE,
v. sterkte van het licht. helderheid der verlichting;
...STRAAL, m. (...stralen), (nat.) lijn die het licht
bij zijne voortplanting volgt; (fig.) ontluiaing: de

op iem. zekere kunstbewerking verrichten, ten einde
hem het gezichtsvermogen to hergeven; — verlichting aanbrengen; (sprw.) lichten en zwaren, geven
en nemen, zich naar de omstandigheden schikken.
LICHTEND, bn. lichtgevend: een lichtend punt;
lichtende steen, Bologneesclie steen.
LICHTENIS, v., (w. g.), verlichting; (fig.) troost.
LICHTER, m. (-s), die voorlicht; kandelaar, luchter;
lantaarn; (zeew.) hek- of marslantaarn.
LICHTER, m. (-s), persoon, die licht; naam van
verschillende voorwerpen, waarmede men licht.
oplicht, verlicht; vaartuig, bestemd tot berging en
tot vervoer van de lading uit groote, schepen in
kleinere of in pakhuizon; (aan een deur) ijzeren
staafje aan de kruk verbonden, dat bij het omdraa:en
van de kruk den klink opheft of laat zakken; veer
van een slaguurwerk; doodbaar; bretel; hulpzeel;
(fig.) wij kregen eenen lichter aan boord, wij werden
ondersteund.
LICHTERGELD, o. loon van den schipper eens
lichters; (ook) naam van zekere scheepvaartbelasting.
LICHTERLAAIE, LICHTELAAIE, bw.; het brandde
Zichte(r)laaie, met lichte, heldere vlam. Zie LAAIE.
LICHTERMAN, m. (-nen), schipper van eenen lichter;
...SCRIP, o. (...schepen), lichter.
LICHTFLESCH, v. (...fiesschen), lichtglas; ...GAS,
o. gas dat tot verlichting wordt gebezigd.
LICHTGEEL, bn. helder, bleek geel; — o. de lichtgele kleur.
LICHTGELOOVIG, -bn. bw. (-er, -st), licht en spoedig
gelcovende, zonder to overwegen of to onderzneken,
of iets wel waar kan zijn; ...GELOOVIGHEID, v.;
...GERAAKT, bn. (-er, -st), kitteloorig, licht driftig
wordende, licht beleedigd; ...GERAAKTHEID, v.
LICHTGESTALTEN, v. my. schijngestalten; ...GEVEND, bn. licht van zich gevend, lichtend: een licht-

gevend voorwerp; lichtgevende dieren.

LICHTGEWAPEND, bn. van lichte wapenen voorzien : lichtgetrapencle ruiterif.
LICHTGLAS, o. (...glazen), een met water gevulde
kristallen bol, op een voet, ter versterking van
't licht bij verschillenden kunstarbeid gebruikt;
...GOLF, v. (...golven), (nat.)
LICHTGRAUW, ...GRIJS, ...GROEN, bn. holder,
b_eek grauw, grijs, groen: — o. de lichtgrauwe enz.
kleur; ...HARIG, bn. met haar van een lichte kleur.
LICHTHART, m. en v. (-en), zorgelooze, die zich
nets aantrekt, vroolijke Fransje; ...HARTIG, bn.
bw. (-er, -st), zorgeloos; ...HARTIGHEID, v. zorge
loosheid.
LICHTHATER, m., ...HAATSTER, v. (-s), hij of zij,
die de duisternis boven het licht verkiest; (fig.)
domper, vijand van verlichting en beschaving.

eerste lichtstraal der wetenschap, der beschacing;
...STREEP, m. (...strepen), streep van licht.
LICHT TE, v. (w. g.) lichtheid.
LICHTVAARDIG, bn. bw. (-er, -st), onberaden, ondoordacht, zonder overleg: uwe hartstochtelijkheid

verleidt u telkens tot lichtvaardig oordeelen; lichtraar- •
dig een eed doen; ongodsdienstig; los on licht van
zeden; vermetel, roekeloos : lichtraardig handelen.
LICHTVAARDIGHEID, v. LICHTVAARDIGLIJK, bw.
LICHTVINK, m. (-en), zorgelooze; doorbrenger.
LICHTVOETIG, bn. met lichte voeten, een lichten
gang hebbend.
LICHTVRIENDEN, m. my. nieuwlichters; ...ZIJDE,
v. de zijde welke naar het licht is toegekeerd; (fig.)
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v. onbedachtzaamheid; (my. :..heden), lichtzinnige
daden. LICHTZINNIGLIJK, bw.

LICITUM, o. iets dat geoorloofd is; een bod bij
veilingen, opbod.
LICTOR, m. (-en), (Rom. gesch.) bijlbundeldrager;
gerechtsdienaar, scherprecliter of . beul.
LID, o. deden), gewricht: zjjn arm is uit het lid;

den arm weer in het lid zetten; (fig.) het been is weer
in het lid, de zaak is weer in order lets in het lid praten, goed maken; deel van het lichaam van mensch
of dier: recht van ltif en leden; een lid verrekken, verstuiken; geen lid kunnen verroeren, zich niet kunnen
bewegen; er is geen lid aan mijn lijf dat er clan
denkt, ik denk er in 't geheel niet aan; hij heeft een
ziekte onder de leden, draagt die met zich 'Dm; het
ligt mij op de leden, ik heb er een voorgevoel van;
een bepaald lichaamsdeei: vingerlid: het voorste,
middelste lid van den vinger; teellid: het mannelfjke,
—
vrouwelijke
graad van afstamming: tot in het derde en vierde
lid; medelid van een genootschap, vereeniging, gezin, familie: het bestwur en al de leden van het genootschap; lid van den gemeenteraad, van de Tweede
Kamer; — gedeelte van een volzin, van een wetsartikel: het eerste lid van den zin; tweede lid van art.
12; (wisk.) deel eener vergelijking; — knoop (van
een riet of een halm), het tusschen twee knoopen
gelegen stengeldeel. LIDJE, o. (-5, leedjes).
LID, o. (leden), deksel (eener kan enz.); het lid van
het oog; (spew.) die het onderste nit de lean wil hebben,
krijyt het lid op den netts, to groote begeerigheid
strait vaak
LIDGRAS, o. (plantk.) een der volksnamen van
de kr uipende tarwe.
LIDMAAT, m. en v. (...maken), medelid; (Prot.)
iem., die be]ijdenis des geloofs heeft afgelegd: zit

lidmaat?
LIDMAAT,

LIEFDE.

- LICHTZIJDE.

de gunstige kant, in tegenstelling met de schaduwzYde.
LICHTZINNIG, bn. bw. (-er, -st), onbesuisd, ondoordacht, zonder ernst en nadenken ten opzichte van
de gevolgen zijner daden: de lichtzinnigheid zal clit
meisje nog eens ten zal brengen. LICHTZINNIGHEID,

o. (ledematen), deel des lichaams: de

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

opzeggen; iem. het eerelidmaatschap aanbieden.
LIDMATENCATECHISATIE, v. es, catechisatie, uitsluitend voor hen die lidmaat zijn.
LIDRING, na. (-en), een thans bijna niet meer bekende (zilveren) ring, welke door naaisters aan de
pink werd gedragen, om dien to beschermen: hij
was aan den eenen kant smill, zoodat hij in het
vingergewricht sloot, aan de andere zijde breed,

:oodat hij het tweede vingerlid bedekte; ook pinkje
en vingerling geheeten.

m. (-en), rotting met leden, bamboes;
...RUSKE, v. (plantk.) een der volksnamen van de
moerasrninnende paardestaart ; ...STENG, v. (plantk.)
gemeene of gewone lidsteng, eene plant, die in ondiepe
slooten en moerassige weiden voorkomt (hippurtS
LIDROTTING,

vulgaris).
LIDTEEKEN, o. (-s), wanspellinE., voor LITTEEKEN.
LIDWATER, o. Zie LEDEWATER.
LIDWOORD, o. (-en), (taalk.) een der tien cede-

deelen: lidwoord van bepaaldheid (de, het), dat aand uidt dat het volgende substantief de naam is eener
Lepaalde zelfstandigheid; lidwoord van onbepaaldheld teen), dat te kunnen geeft dat men met bet
volgende substantief een willekeurige zelfstanthgheid uit een reeks van gelijksoort4e zel:standigLoden bedoelt.
LIEBAARD, m. (-s), (dicht.) leeuw : Hollands liebaard.
LIED, o. (-eren), een klein gedicht, waarin de dichter
een enkel bepaald gevnel in regelrnati r?,:e strophen
uitdrukt, en dat geschikt is om gezongen te worden
seen verdeelt de liederen in godsdienstig,e en wereld-

sche; het volkslied; geestelificeliederen; (fig.) z -fjn hoogste
lied of deuntje zingen, wel in zijn schik zijn; dat is
het einde van het lied, daarmee is het uit.
LIED(E)BOEK, o. (-en), zie LIEDERBOEK.
LIEDEN, m. my. personen, menschen : er waren
reel lieden op de been; de aansienlfjke lieden of de
aanzienlYke lui, de groote, de voorname wereld.
LIEDERBOEK, o. (-en), verzameling van liederen
of liedjes.

LIEDERLIJK, bn. bw. (-er, -st), achteloos, slordig:
liederlijk werk leveren; liederlijk gekleed zijn; slecht,
zedeloos, losbandig: een liederlijk Leven leiden; een
liederlijke meid; zich liederlijk aanstellen; ellendig,
erbarmelijk: ik rerveel mfj liederlijk. LIEDERLIJKHEID, v. (...heden), slordigheid; ellende; ongebonheld.
LIEDERTAFEL, v. (-s), zangvereeniging, genootschap tot beoefening der zangkunst: de eerstelied,er
tafel werd in 1809 te Berlin opgericht. (Hgd. Liedertafel).
LIEDJE, o. (-s), klein dichtstuk, dat gezongen
wordt; (fig.) hif sal zijn liedje niet lang zingen, zijdezege zal niet lang duren; (ook) hij zal er niet lang
plezier van hebben; (fig.) (genieenz.) ik weet er een
liedje van te zingen, ik heb het ondervonden; (fig.)
het liedje is uitgezongen, het is er mee (met hem)
gedaan (uit); (fig.) ik sal hem een ander liedje laten
zingen, anders doen handelen; (fig.) altoos het nude
zingt het liedje van verliedje, altclos hetzelfde;
langen, tracht de zaak uit te stellen, op de lange
baan te schuiven; (fig.) mooie liedjes duren niet Lang.
LIEDJESDICHTER, m. (-s), vervaardiger van liedjes;
...ZANGER, m. (-s), ...ZANGSTER, v. (-s), iem. die
liedjes zingt; straatzanger, straatzangster.
LIEEREN, (lieerde, heeft gelieerd), verbinden, vereenigen, samenvoegen; (fig.) zijzYn seer gelieerd, zeer

goede vrienden.
geliefd, bemind: lieve
LIEF, bn. bw. (liever,
vader; lieve vrouw; iem. lief krijgen, onze lieve Heer,
God; (R.-K.) onze lieve Yrouw, de rnaagd Maria;
lieve Heer !, lieve hemel!, lieve deugd!, lieve lieve
genade uitroepen van verwondering; het lieve geldje;
het lieve brood; beminnelijk, aardig, innemend; een
meisje; een lief kind; een lief geziehtje; een lief
hoectje; een, lief vertrekje, tuin(je; aangenaam, behaaglijk, dat veel genoegen geeft: het is mij lief, dat ik
a bier rind; neeni dit weinigje voor lief, stel u met
dit weinigje tevreden; doe het als ow Leven cc lief
(dierbaar) is, indien gij waarde hecht aan uw leven;
daar had men het lieve leventje gaande, daar begon
het krakeel, geraas enz.; —
bw. graag: ik deed het net zoo lief niet. [Liever
en liefst, de vergrootende en de overtreffende trap
van lief, worden ook gebruikt als die van gaarne
of graag: dit rneisje is liever (bn.) dan dat; ik drink

liever (bw.) koffie dan thee; clit kind is het liefst van
alle; het liefst is zif alleen. Liefst kan in het laatste

geval het lidw. van bepaaldheid missen. vooral
wanneer alle denkbeeld van vergelijking -wegvalt:
zy soil liefst van die zaak maar niet sneer hooren
spreken. Lief is een van die weinige bijvoeg. naamw.,
die nog na het zelfst. naamw. kunnen staan, waarinee het dan eene samenstelling vormt: Vader/ief,
_Llloedertjelief. Kleinenlief, d. i. lieve Vader, lieve Moeder, lieve Kleinen. Zie LIE VER.]
LIEF, o. al wat lief is; in lief en iced, in voor- en
tegenspoed, lie` en teed met lent. deelen.
LIEF, o geliefde, vrijer, vrijster: de ridder en zijn
li ef; z houdt reel van haar lief; (oudt.) m. lieven
aan ease lieven en getroawen (aanhef van de opene
brieven van sommige vorsteni.
LIEFDADIG, bn. bw. (-er, -st), weldoende:
instellingen. LIEFDADIGdoel;
HEID, v.
L1EFDE, v. die toestand des gemoeds, waarin men
een innig welgevallen heeft aan iets, zich in het
bezit of genot daarvan verheugt: de liefde tot het geld;
?tit liefde cool de tcaariteid; iets met liefde 'verrichten;

—betwlhageni person,gepardmet n
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LIEFDE.
ijverig streven om diens welzijn te bevorderen;

liefde voor iem. hebben; liefde tot den naaste: werken
der liefde (der christelijke liefde, der liefdadigheid),
ouderlijke liefde, liefde der ouders voor hunne kinderen; kinderlijke liefde, liefde der kinderen voor
hunne ouders; nit liefde voor v, om uwentwille;
doe het om de liefde Gods, doe het toch, wat ik u
bidden mag; liefde tot God, die toestand des gemoeds, waarin men de vurige begeerte koestert oni
uit dankbaarheid voor ontelmre gunstbewijzen tot
eer van het Opperwezen te 'even; hij vervult zijne
plichten met liefde, met ijver, met lust; de liefde is de
hand der volmaaktheid; de liefde is de cercalling der
wet; de christelijke liefde, de liefde tot den naaste,
die van den christen geeischt wordt; iets met den
mantel der liefde bedekken, toegevend zijn voor de
gebreken en tekortkomingen van anderen; — wel.
gevallen in een persoon, gepaard met den wensch
om er mede in huwelijksgemeenschap te leven: van
liefde brandesn; die liefde is sterker c1,0 de flood; geen
liefde komt Gods liefde nader of ts zo, groat (als de
liefde tusschen echtgenooten, de huwelijksliefde!;
een kind der Heide. een natuurlijk of onecht kind;
eene Platonische 'icicle, zuiver geestelijke liefde zonder
sexueele
een zweem van zinnelijkheid; urrje
omgang buiten huwelijk.; de liefde is blind, ziet geen
Teed, zij ziet de gebreken van den geliefden persoon
niet; (sprw.) oude liefde roest niet, de liefde, die men
tern. heeft toegedragen, gaat nooit geheel verloren;
(fig.) zij Is eon middel (of remedie, tejen de lie:de, zij
is zoo leelijk als de nacht; — voorwarp der liefde:
zij is zijne eerste liefde; (dicht.) de minnegod: Cupid°.
LIEFDEBAND, m. huwelijksband; ...BEELD, o. beeld
van den minnegod, ...BEURT, v. (-en), predikbeurt
voor een ander waargenomen; ...BLIJK, o. (-en),
bewijs van liefde; BRAND, m. vuur der liefde;
...DAAD, v. (...daden), ...DIENST, m.(-en),weldaad,
vrome daad; ...DICHT, o. (-en), erotisch gedicht,
minnedicht; ...DRANK, m. (-en), minnedrank;
...DRIFT, v. minnedrift.
LIEFDEFEESTEN, o. my. (oudh.) Cupidofeesten.
LIEFDEGAAF, v. (...gaven), ...GAVE, v. (-n), ...GIFT,
v. (-en), aalmoes; (gew.) gift in geld of in natura)
aan de armverzorgers eener Protestantsche gemeente (vooral in den winter) ter hand gesteld, ten
behoeve der armen; ...HANDEL, m. minnehandel;
...KNOOP, m. liefdeband; — (mv. -en), (wapenk.)
liefdestrik, benaming voor in elkaar gevlochten
linten of koorden, die in verschillende gedaante als
wapenfiguren voorkomen.
LIEFDELOOS, bn. bw. (...loozer, -t), zonder liefde;
(fig.) onmeedoogend, onbarmhartig : iem. liefdeloos
behandelen..LIEFDELOOSHEID, v.
LIEFDEMAALTIJDEN, m. my. maaltijden der eerste
Christensen, waartoe de bemiddelden de spijzen bezorgden on waarbij zij nevens de armen aanzaten,
tegenwoordig nog in gebruik bij de Broedergemeente;
...PIJL, m. (-en), minneschicht.
LIEFDERIJK, bn. bw. liefdevol, met liefde, weldadig: iem. liefderijk verzurgen; zeer minzaam, welwillend: iem. liefderfjk terechtwijzen; iem. liefclerijk
onteangen. LIEFDERIJKHEID, v.
LIEFDESAPPEL, m. (-s, -en), een soort van nachtschade uit tropisch Amerika met eetbare vruchten,
die bij ons als sierplant wordt gekweekt, tomaat
(solarium lycopersicam); ...AVONTUUR, o. (...turen),
galant avontuur ; ...BETUIGING, v. (-en , , verzekering
van liefde; ...GESCHIEDENIS, v. (-sen), verhaal van
liefdesavonturen, minnarij.
LIEFDESHALVE, bw. uit liefde.
LIEFDESMART, v. (-en), pijn, verdriet door de liefde
veroorzaakt; ...STRIK, m. (-ken), (wapenk.) liefdeknoop.
LIEFDESVERKLARING, v. (-en), verklaring van liefde
aan een perSoon, verklaring aan een meisje, dat
men haar bemint.
LIEFDETAAL, v. uitdrukkingen van een minnend
hart; ...VLAAG, v. (.. vlagen), voorbijgaande hevige
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o. minnevlam,minneliefde; ...VLAM, v.,
yuu T.
LIEFDEWAARDIG, bn., (w. g.), waard bemind to
worden.
LIEFELIJK, LIEFLIJK, bn. bw. (-er, -st), aangenaam, bevallig, behaaglijk, bekoorlijk: hoe goed en
liefelijk is het, als broeders samenwonen; met liefleke
stem; een liefiljke landstreek. LIEF(E)LIJKHEID, v.
(...heden), aangenaamheid, bevalligheid.
LIEFHEBBEN, (had lief, heeft liefgehad), beminnen,
houden van: zijn naasten liefhebben als zichzelven;

de discipel, dien Jesus liefhad; een meisje liefhebben;
wie zijn kind liefheeft, spaart de roede niet, d. i. die
wel bemint, kastijdt zijn kind.
LIEFHEBBER, m. (-s), iem. die veel van jets houdt,
die neiging heeft voor jets: hij is een liefhebber van

paarden, van de jacht; een diefhebber van schilderijen;
dam. sullen wel liefhebbers voor zijn, wel personen
zijn die het gaarne willen hebben, gaarne willen
koopen; dat last ik aan de liefhebbers ocer, aan hen
die er van houden; hij is een oude liefhebber, een
nude meisjesgek. iem. die verzot is op de vrouwen; —
iem. die een of meer der schoone kunsten of een
wetenschap beoefent, zonder daarvan echter zijn
beroep te maken, dilettant : voor een liefhebber speelt

hij niet kwaad.
LIEFHEBBEREN, (liefhebberde, heeft geliefhebberd),
uit liefde de schoone kunsten of de wetenschap beoefenen: hij liefhebbert zoo wat in de chemie, in de

schilderkunst.
LIEFHEBBERIJ, v. neiging, smaak voor jets: het
verzame'en van platen is een dare lief hebberfj; de jacht
is zijn grootste lief hebberij; lief hebberij hebben voor of
in iets, er genot in hebben ; 1i j rijdt schaatsen dat
het een liefhPlAcrif is (em to zien), een genot, een
plezier; lief hebbertjen, zeldzame voorwerpen; curiositeiten : een verzarneling van torren, een tooverlantaarn en andere 1 iefhebberijen; (oak) kunstmatig vervaardigde toestellen enz.
LIEFHEBBERIJCONCERT, o. (-en), ...KOMEDIE, v.
(-5), concert, komedie waarvan de medewerkers
liefhebbers, dilettanten zijn; ...STUDIE, v. (-s,
...dien), studie uit vermaak; ...TOONEEL, o. (-en),
lief hebberijkomedie; ...WERK, o. werk dat men uit
liefhebberij verricht, dilettantenwerk.
LIEFJE, o. (-5), geliefde : naam, waarmede men een
lief, klein kind aanspreekt; geliefde.
LIEFJES, bw. aardig, braaf: dat hebt gfj liefjes

gedaan.
LIEFKOOZEN, (liefkoosde, heeft geliefkoosd), zijne
liefde betuigen (door streelen, vleien enz.): iem.

liefkoozen; het kind werd door alien geliefkoosd; (fig.)
zie gelief koosd.
LIEFKOOZER, m. (-s), ...KOOSSTER, v. (-s), die
liefkoost, streelt, vleit enz.
LIEFKOOZERIJ, ...KOOZING, v. (-en), het liefkoozen.
LIEFKRUID, o. (plantk.) (gew.) madeliefje.
LIEFLOKKEN, (lieflokte, heeft gelieflokt), door
vleien tot KM wil overhalen.
LIEFOOGEN, (liefoogde, heeft geliefoogdl, lonken.
LIEFST, bw. bij voorkeur: hi,' is liefst thuis bij
zoo'n gelegenheid; liefst niet, als ik de keus heb, dan
weiger ik; ik meet morgen vroeg op, liefst om viff uur,
maar eventjes om vijf uur!
LIEFST, bn.; dat is mfjn liefste eten, het eten, waar
ik het meest van houd. Zie LIEF.
LIEFSTE, m. en v. (-n), beminde.
LIEFTALIG, bn. (-er, -st), lief ter tale, lief sprekend. LIEFTALIGHEID, v.
LIEFTALLIG, bn. bw. (-er, -st), bevallig, aangenaam, innemend, behaaglijk: een lieftallig uiterlijk;
zij is seer lieftallig. LIEFTALLIGHEID, v. innemende hoedanigheid.
LIEFWAARDIG, bn., (w. g.), waard bemind to
worden.
LIEGEN, (loog, heeft gelogen), onwaarheid spreken; heeten liegen, logenstraffen, iem. overtuigen,
dat hij gelogen heeft; hij liegt nit gewoonte; h j liegt,
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het gedrukt was; hff liegt, dat hfj scheel ziet, of
:wart toordt; hfj liegt, dat hij het zelf gelooft, hij liegt
onbeschaamd; goed bloed kan niet liegen, het blood
verloochent zich niet; van verre liegt men veel, wie
uit een ander land komt, kan goed liegen; (fig.)
(gemeenz.) dat liegt er niet om, dat is nogal van
belang, (ook) dat is niet slecht; — hij liegt het, hij
geeft het tegen beter weten als waarheid op.

...DICHTER, m, (-s), dien men het liefst least;
...DRANK, m. (-en), dien men bij voorkeur drinkt;
...GERECHT, o. (-en), dat men bij voorkeur ea;
...KLEUR, v. (-en), die men boven ander. verkiest;
...KOST, m. lievelingsgerecht; ...LIED, o. (-eren), dat
men het liefst zingt,....PLAATS, v. (-en), waar men
het liefst is of zit; ...PLEKJE, o. (-s); ...SCHRIJVER,
m. (-s), dien men het liefst leest; ...SPEL, o. (-en),
dat men bij voorkeur speelt;*...SPIJS, v. (...spijzen),
lievelingsgerecht; ...UITDRUKKING, v. (-en), die
men met zekere voorliefde bezigt; ...WERK, o. Hove-

4dsof

LIEGER, m., LIEGSTER, v. (-s), (w. g.), logenaar,
logenaarster.
LIEND, v. (plantk.) (gew.) akkerwinde.
LIER, v. (-en), horizontaal geplaatste kaapstander,
dienende om vrachtgoederen in een schip to hijschen ;
ook, in eene vischschuit, om het net neer te laten
en op to halen.
LIER, v. (-en), (veroud.) kaak, wang.
LIER, v. (-en), zeker snarenspeeltuig der ouden,
dat met de wingers bespeeld word; (thans) eene
soort van draaiorgel, een eentonig speeltuig, w elks
snaren door een rad met eene k ruk worden bewogen; (fig.) de dichtkunst; de her aan de wilgen hangen, ophouden verzen to maken; (stern) zeker sterrenbeeld.
LIERDICHT, o. (-en), dichtstuk dat met begeleiding
van de her gezongen werd, lyrisch gedicht, inz. ode;
...DICHTER, m. (-s), vervaardiger van lierdichten;
...DRAAIER, m. (-s), lierernan.
LIEREMAN, m. (-nen),
o. (-s), ...VROUW,
v. (-en), man of vrouw die, of meisje dat met een
draaiorgel op den openbaren weg aalmoezen vraagt.
LIEREN, (lierde. heeft gelierd), op de her spelen,
de her draaien; luid en lustig zingen : die meid liert
den heelen dag.
LIERENAAR, m. (-s), (Zuidn.) knipmesje.
LIERKOP, m. (-pen), (nat. hist.) eene hagedis van
't geslacht der leguanen in Indi6, inz. in Bengalen.
LIERLAUW, bn. een weinig lauw: het water is nog

maar lier la aw.
LIERLAUWEN, (lierlauwde, heeft gelierlauwd), even
lauw maken; langzaam warm worden: dat water

staat daar te lierlauwen.
LIERRAD,

o. (-eren), rad in een draaiorgel; ...SPEEL-

STER, v. (-s), ...SPELER, m. (-s), die de lierbespeelt.
LIERSTAART, m. (-en), (nat. hist.) een prachtige

vogel van Nieuw-Holland, bijna van de grootte des
fazants, met een liervormigen staart (menura

iperba).
LIERVISCH, m. (...visschen), zeelier, een visch van

geslacht der knorhanen (trigla lyra); (ook) een
visch van 't geslacht der spinvisschen (callionyma

lyre).
LIERVOGEL, m.
lierstaart.
LIERVORMIG, bn. den vorm eener her hebbende;

(plantk.) een liervormig blad, een vindeelig of yinspletig blad met groote eindlob.
LIERZANG, m. (-en), lierdicht.
LIES, v. (onti.) week deel aan beide z'ijden der
schaamdeel en.
LIES, v. (Zuidn.) varkensvet.
LIES of LIESE, o. (leerl.) dun buikleder.
LIES, v. (plantk.) fraai vlotgras, ook teekgras
geheeten, en vrceger met den naam van waterbeemdgras bestempeld.
LIESBREUK, v. (-en), breuk in de lies; ...BUIL, v.
(-en), ...GEZWEL, o. (-len), opzwelling der liesklieren ;
...KLIEREN, v. my. watervaatsklieren in de liesplooi: ...LUIS, v. (...luizen), zeker ongedierte, platluis; ...ONTSTEKING-. v. (-en).
LIESWORTEL, m. (-s), als voorwerpsn., v. gmv. als
stofnaam.
LIEVELING, m. en v. (en). persoon dien men boven
alle anderen zi) is de lieveling van de
gansche familie. LIEVELINGE, v. (-n). LIEVELINGETJE, o. (-s).
LIEVELINGSARBEID, m., ...BEZIGHEID, v. (-en),
geliefkoosde arbeid. bezigheid: ...BUCK, o. (-en), dat
men bij voorkeur leest; ...DENKBEELD, o. (-ell),
waar men zich bij voorkeur nlede bezighoucit:

lingsarbeid; ...WOORD, o. (-en), dat men vaak gebruikt.
LIEVEN, (liefde, heeft geliefd), beminnen, liefhebben4 wil men leven, lieven, loven: hoog, omhoog, het
hart near boven !; wat wij lieven in dit leven, niets kan
ens voldoening geven.
LIEVENHEERSBEESTJE, o. (-s), (nat. hist.) een klein,
halfkogelvormig kevertje, zonnekevertje (coccinella).
LIEVENHEERSHAANTJE, o. (-s), (nat. hist.) een soort
van lievenheersbeestje (coccinella septempunctata).
LIEVERD, m. (-5), LIEVERDJE, o. (-s), lief kind.
LIEVERLEDE [VAN], bijw. uitdr. langzamerhand,
van stap tot stap, allengs.
LIEVE-VROUWEN-BEDSTROO, o. (plantk.) welriekend ruwkruid (asperula odorata).
LIEVE-VROUWEN-BEESTJE, o. (-s), (nat. hist.) HovenheerShaantje.
LIEVIGHEID, v. (...heden), liefheid, vaak in ongunstigen zin : op die lievigheid van hem meet ge maar

niet veel vertrouwen.
LIFLAF,
LIFLAF,

bn. smakeloos, laf, ongezouten; (fig.) flauw.
o. liflafferij. LIFLAFJE, o. (-s), liflafjes

opdisschen.
LIFLAFFEN, (liflafte, heeft geliflaft), laf en walglijk
liefkoozen; zottepraat uitslaan.
LIFLAFFERIJ, v. (-en), walglijke liefkoozing; laffe
kost, malle praat.
LIFT, v. (-en), hijschtoestel voor personen.
LIGDAG, m. (-en), dag, welken een schipper W.&
het laden en lossen ergens met zijn schip ligt, zonder dat hij daarvoor iets trekt; ...GELD, o. belasting,

van de schepen geheven voor het liggen in kaai of
haven; geld. dat aan een schipper wordt betaald
voor den tijd, dien hij boven den bepaaldentermijn
met zijn schip ergens ligt.
LIGGEN, (lag, heeft on is gelegen), (van personen
en dieren) in eene liggende houding zijn of zich
bevinden, tegenstelling van staan en zitten: hif lag

voorover op den grond; h ligt nog te bed; de hond lag
bij zijn steel; in zwom, in onmacht, bewusteloos liggen;
heeft liggen bidden, hij heeft eenigen tijd -liggende
gebeden; op sterven liggen, den dood nabij zijn; op
de leer liggen; iem. links laten liggen, geen notitie
van hem nemen; onder e'en deken liggen, zie deken;
zich aan iets gelegen laten liggen, ergens belang in
stollen; — to bed liggen, het bed houden (wegens
ziekte), rusten s ik was niet wel en ben daorom wat

blijcen liggen; ligt reeds acht dagen; hid ligt aan de
mazelen; zij ligt can (met) de tering; gctanliggen, zich
ziek te bed leggen; als ge u vermoeid voelt, ga dan
een poosje liggen; de oude man gaat na het eten altidd
wat liggen in de kraam liggen; — begraven liggen
op dat kerkhof ligt nog familie van mid; hier ligt...
(op grafzerken); — gelegerd zijn (van soldaten): in
garnizoen. in besetting liggen; de Spanjaarden layLn
reeds eenige woken veer _Haarlem; — verblijf houden:
bij iem. thuis liggen; hij ligt dear (op) school; — zich
bevinden, in zekeren toestand zijn: met iem. in proces, in twist liggen, een proces, twist met hem hebben; met iem. overhoop liggen, met iem. in onmin
zijn; op het punt zijn: ik lig op refs deal-keen;
zaken) neergelegd zijn, in liggenden toestand
—(van
verk- eeren: het boek ligt op de tafel; het schip ligt ten
ander; in de haven liggen veel schepen; (fig.) de zaak
bleef liggen, bleef rusten, had geen voortgang; het
wserd lag mil op de tong, op de lippen, ik was op
het punt het uit te spreken, het (gecal) liyt er toe,
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er is niets aan to veranderen; hij heef t het daar leelfjk
laten liggen, heeft er zich misdragen ; het zal aan mfj
niet liggen, ik zal er de schuld niet van hebben, ik
zal er de oorzaak niet van wezen, het zal aan mij
niet haperen; er is niets aan gelegen, ik geef er niets
om; stil liggen, van geld, geene rente opleveren; -gaan liggen, (van den wind) bedaren ; — gelegen zijn :
_Rotterdam, tigt aan de Maas; het huis ligt of staat)
tegen het noorden; — bedekt, gevuld zijn met: de tuin
ligt vol sneeuw; de tafel ligt vol boeken; de kelder ligt
vol win.
LIGGEND, bn. in eene liggende houding, gelegen:
een liggend kruis ; hfj bezit veel liggende goederen, onroerende; liggend geld, renteloos, (ook) gereed; liggende renten, grondrenten; (plantk.) liggende stengel,
die op den grond neerligt, zonder daarin te wortelen.
LIGGER, m. (-s), die ligt; (kooph.) winkelgoederen
die geen aftrek hebben; groot watervat (op schepen);
vaartuig dat men bij 't kielen of timmeren van een
schip bij de hand heeft liggen, om 't een of ander
tebergen; waker op een ledig schip; Jiggers of shapers,
de standaards der Ned. el by. Zie ook legger.
LIGGING, v. (-en), het liggen; de wijze waarop iets
of iem. gelegen is: de Jigging van deze plaats is niet
seer gunstig; (fig.) bed, slaapplaats: wij hadden daar
goede Jigging; (schild.) gezichtspunt (van een landschap)
LIGNIETEN, m. my. bruinkolen: zekere brandbare
delfstof.
LIGNINE, v. (scheik.) houtstof.
LIGORISTEN, m. mv. leden der „congregatie des
Allerheiligsten Verlossers", in 1732 gesticht door
Alfonso Maria de Liguori on in 1749 door paus
Benedictus XIV bevestigd; ook Redemptoristen geheeten.
LIGPLAATS, v. (-en), plaats waar een schip voor
anker of aan den wal ligt.
LIGUE, v. (-s), verbond; samenspanning; Heilige
Ligue, een verbond, in 1511 door eenige Europeesche
vorsten gesloten om de Franschen uit Italie te verdrijven; (ook) in 1576 een verbond van de aanhangers der Guises om den Hervormden godsdienst met
kracht tegen to gaan; (gesch. van Duitschland)
Katholieke Ligue, een verbond, door Katholieke
vorsten in 1608 to Wilrzburg gesloten tegen de Protestantsche Unie.
LIGUISTEN, LIGISTEN, m. my. personen, die tot
eene ligue behooren, eedgenooten.
LIGULINE, v. purperroode kleurstof in de bezien
van den liguster.
LIGUSTER, m. es), een welbekende heester, die in
't wild in kreupelbosschen en hagen, vooral naar
den duinkant, voorkomt, ook mondhout, keelkruid en
rjjnwilg geheeten (ligustrum vulgare).
LIGUSTERBES, v. (-sen), de, meestal zwarte, besvrucht van den liguster; ...HEG. v. (-gen), heg die
uit ligusters bestaat.
LIJ, v. (zeew.) zijde van het schip, waar de wind
uitgaat (lfjzfide tegenstelling van loefzijde, de zijde,
waar de wind inkomt): in lfj, aan /ij, onder den wind:
in hij vallen; den wind uit de 1# krijgen; onder de lij
zijn; roer aan lij I; (fig.) iem. lij houden, de overhand op iem. hebben. hem onder den duim hebben:
(fig.) in lij liggen, achterlijk zijn in zijne zaken; (fig.)
iem. in (del lij liggen, iem. in eene zaak to boven
gaan; (fig.) iem. in (de) lijbrengen. hem teleurstellen,
in verlegenheid, in nood, in gevaar brengen.
(-s), (zeew.) boelijn aan de lijzijde;
LIJBOELIJN,
...BOORD, o. (zeew.) boord aan de zijde onder den
wind; ...BRAS, m. (-sen), (zeew.) bras onder den
wind.,
LIJDBAAR, bn. to lijden, geleden kunnende worden: eene lijdbare pin. LIJDBAARHEID, v. lijdelijkheid; (ook fig.).
LIJDELIJK, bn. bw. (-er, -st), duldbaar, draaglijk;
(fig.) zich niet verzettende tegen (iets), berustende
in, oruclat men niet anders kan: ltjdeiok afteachte7,;
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een lfjdelfjk verzet. LIJDELIJKHEID, v. draaglijkheid;
berusting in iets.
LIJDEN, (feed, heeft geleden), ondergaan, verduren,
in tegenstelling met handelen, bedrrijven: hij is de
1#dende persoon; (spraakk.) lfjdend voorwerp, dat de
handeling ondergaat of er door wordt voortgebracht ;
dulden, verdragen, ondervinden : schipbreuk lfjden;
toestaan, vergungroote pfjnen honger
nen, gedoogen : ik lid het niet hanger; de zaak lijdt
geen uitstel; die kosten werden in uitgaaf geleden; dat
kan niet lfjden, dat kan niet zijn, dat mag niet gebeuren, die uitgaaf kan ik niet dragen: houden van
iem. of iets: iem. mogen Wen; iem. niet mogen lijden.
hem haten; ik mag het wel laden , ik heb er niets
tegen, ik zou het wel willen.
LIJDEN, (het leed, is geleden), voorbijgaan: het is
een jaar geleden, een jaar is verloopen; duren: het
Teed Lang, eer hfj kwam.
LIJDEN, o. het ondergaan van smart: het lfjden van
Christus; na lfjden komt verblijden, na regen komt
zonneschijn.
LIJDEND, bn. Zie LIJDEN. 1 e art.
LIJDENSBEKER, m. (fig. en dicht.) het lijden: den
lfjdensbeker tot den bodem ledigen, het lijden dat ons
is opgelegd tot het uiterste dragon; ...G-IESCHIEDENIS, v. (-sen), (N.-T.) de geschiedenis van het lijden
van Christus; (ook) geschiedenis vol smart en ellende: het is een ware lfjdensgeschiedenis, ...KELK,
m. lijdensbeker; ...PREEK, v. (-en), leerrede over de
lijdensgeschiedenis van Christus; ...TEKST, m. en),
tekst eener lijdenspreek; ...WEEK, v. (...woken), de
heilige week, de week voor Paschen.
LIJDER, m. (-s), LIJDERES, v. (-sen), die 'lljdt,
zieke, patient.
LIJDIG, bn. bw. (w. g.). noodlottig, onheil veroorzakende, ellendig; groat.
LIJDZAAM, bn. bw. (...za flier, -st), geduldig, zonder
morren lijden verdragende : de zieke is seer lfjdzaam; goedaardig, niet halsstarrig. LIJDZAAMHEID, v. stills, blijmoedige berusting: met lfjdzaamheid zijn lot dragen.
zfjn,
LIJF, o. (lijven), (veroud.) leven: te lijf, bfj
in leven zijn, /iff om lfjf vechten. man tegen man;
lichaam : zijn l f wagen; zYn lijf bergen, zich redden;
iem. te 1#f willen, hem willen slaan; blijf mfj van het
tiff raak mij niet aan; iem. te lijf komen, op het lijf
komen, iem. aanvallen, hem slaan; zit op je eigen
lijf, hang, leun niet op me; h# sal dat wel uit zfjn
lijf laten, hij zal wel zoo wijs zijn dat niet to doen;
aan den live gestraft worden, een lichamelijke straf
ondergaan; iem. een schrik, den dood op het lfirjagen,
hem (zeer) doen verschrikken; met lijf en ziel, met
al zijn vermogen; geen hemd aan het lfjf hebben,
doodarm zijn; bij levende lice zfjn, in leven zijn; (fig.)
deze zaak heeft niets om het lijf, heeft niets to beduiden; geen hart in het hebben, geen moed hebben;
(zeew.) naar het 1#f zeilen, op iem. afzeilen; —
de romp, het lichaam zonder hoofd, armen en
beenen: gezond, recht van lidf en leden; inz. het onderlijf, buik, maag on ingewanden: het l f vol hebben,
zijn buik gevuld hebben ; Ain in het tiff hebben,
buikpijn hebben: open lfjf houden; middel: iem. o?n, het
vatten; (fig.) iem. bij het 1#f nemen, hem bedriegen,
hem bij het vuur zetten; men heeft hem bfj het lijf
gehad, hem beetgehad; baarmoeder: van moeders
lijf af, sedert de geboorte; (van dieren) het Ziff is
van de hoe; endeldarm: iemands gaat uit; —
kleedingstuk, of deel daarvan dat het bovenlijf
bedekt: die .jas, die japon is wat bang van lfjf,
bovendeel van een japon, keurslijf, rijglijf; —
persoon: geld op drie liven zetten, op dile hoofden,
personen.
LIJFARTS, m. (-en), gewoon geneesheer (van eenen
vorst enz.); ...BAND, m. (-en , , gordel; ...DEUNTJE,
o. (-5), lievelingsdeuntje; ...DIENST, m. (-en), leenmansdien st.

LIJFEIGEN, bn. (leenst.) met zijn lijf iem. toebe-

hoorende.

•
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LIJFEIGENDOM, m., ...SCHAP, v. toestand van
iem., wiens leven en bezittingen aan zijn heer toebehooren.
LIJFEIGENE, m. en v. (-n), (leenst.) persoon, die
een allodiaal goed bewoonde en het recht niet had
over zijn eigen lig en goed te beschikken.
LIJFELIJK, bn. een lijf hebbende, lichamelijk.
LIJFELIJKHEID, v.
LIJFGEVECHT, o. (-en), tweegevecht; ...GEWAAD,
o. (w. g.), kleedingstuk; ...GEWELD, o. (w. g.),mishandeling; verkrachting; ...GOED, o. (-eren), onderkleederen; ...HAAR, o. (...haren), haar op het
lichaam, in tegenstelling met hoofdhaar; ...HEIL,
o. (w. g.), lijfsbehoud; ...HOUTEN, o. mv. (scheepst.)
zetganger: zekere houten planken.
LIJFJE, o. (-s), [gewest. LIJVETJE], zie lijf, 3e alin.
LIJFJONKER, m. (-5), edelknaap; ...KASTIJDING,
v. (-en), lijfstraf; lichamelijke boetepleging, zeiftuchtiging; ...KLEUR, v. gmv. vleeschkleur; (my.
-en), lievelingskleur; ...KNECHT, m. (-en), lakei,
bediende; ...KNOOP, m. (-en), (zeew.) boelijnsknoop;
...KOST, m. geliefkoosde spijs; ...LIED, o. (-eren),
lievelingslied.
LIJFLOOS, bn. (w. g.), dood.
LIJFMEDICUS, m. (...ci) : lijfarts; ...MOEDER, v.
(-5), (ontl.) baarmoeder; ...NAAD, m. (...naden),korsetnaad; (zeew.) naad tusschen de zet- of watergangen; ...OEFENING, v. (-en), (w. g.), lichaamsoefening; ...RENTE, v. (-n), inkomen, dat iem. zijn
gansche leven geniet; verhoogde renter die men
van een kapitaal gedurende zijn leven bedingt,terwij1 dit kapitaal bij het overlijden der schuldeischers
het eigendom wordt van den schuidenaar; ...RENTENTER, m., ...RENTENIERSTER, v. (-s), (w. g.), die
van een lijfrente leeft; ...BOK, m. (-ken), priesterlijk kleedingstuk; borstrok.
LIJFSBEHOEFTEN, v. my. levensmiddelen; ...BEHOUD, o., ...BERGING, v. levensbehoud.
LIJFSCHUT, m. (-ten), lid eener lijfwacht.
LIJFSDWANG, m. (recht.) invorderbaar lffsdwang
(van eene schuld enz., tot wier betaling men eenen
schuldenaar door gijzeling kan dwingen); eene geldboete, bfj nietbetaling te verhalen bij lfjfsdwang;

m. en v. my. natuurlijke erfgenamen, kinderen; ...GESTALTE, v. gestalte des lichaams; lijvigheid, dikte; ...GEVAAR, o. (...varen), levensgevaar;
...TOEBEHOOR, ...TOEBEHOOREN, o. persoonlijk
eigendom.
LIJFSTOET, m. gevolg van eenen vorst enz.;
...STRAF, v. (-fen), straf aan het lichaam:
en
onteerende straffen; ...STRAFFELIJK, bn. crimineel:
het lfjfstraffelfjk wetboek; eene liffstraffeloke zaak;lfjfstraffelijke rechtspleging; ...STUKJE, o. (-s), geliefkoosd liedje, deuntje.
LIJFTOCHT, m. levensmiddelen; vruchtgebruik;
lijftocht eener weduwe, weduwgift; lfjftocht eens vorsten, jaargelden, verzorging der jongere prinsen van
een regeerend huis door geld, of door de inkomsten,
het vruchtgebruik, van daartoe aangewezen landen.
LINTOCHTELIJK, bn. vruchtgebruikend.
LIJFTOCHTEN, (lijftochtte, heeft gelijftocht), eenen
lijftocht (het vruchtgebruik van zeker kapitaal)
geven.
LIJFTOCHTENAAR, m. (-s),...TOCHTENAARSCHE,
v. (-n), ...TOCHTENARES, v. (-sen), vruchtgebruiker,
vruchtgebruikster.
LIJFTRAWANT. m. (•en), lijfwachter; ...VERF, v.
vleeschkleur; ...VRIJ, bn. niet lijfeigen ; ...VRIJHEID, v. het vrij zijn van lijfeigenschap.
LIJFWACHT. v. (-en), eene wacht, met de bewaking
van 's vorsten persoon belast.
LIJFWACHT. m. (-en). ...WACHTER, m. (-s), lid
eener lijfwacht.
LIJFWAPEN, 0. wapenrusting; ...ZAAK, v. (...taken), lijfstratielOke zaak; ...ZAKEL1JK, bn. (w- g.),
zulk eene zaak betretlende, crimineel.
LIJGETOUW, o., LIJGORDING, v. (-en), (scheepst.)
nod:- of bulkgording aan de lijzijde van een zeil.

LIJK, o. (-en), dood lichaam Van een mensch: het
slagveld lag bezaaid met lfiken, een lijk balsemen; een
lijk ter aarde bestellen, een doode. begraven; het ljjk
volgen, mede ter begraafplaats geleiden; zoo bleek,
zoo koud als een hfj zag als een lijk zoo wit,
doodsbleek; hij is een lijk, van iem. die stomdronken is; een lfjk aanraarden, de verplichting op zich

nemen, het successierecht aan te geven. LIJKJE,
o. (-s).
LIJK, o. (-en), (zeew.) touw, om een zeil vastgenaaid ; het zeil is uit de lijken, uit den rand gescheurd;
(fig.) hij is geheel uit de lijken geslagen, geheel bedremmeld, verlegen; hij steed alsof hjj uit de lijken geslagen was.

LIJKAANVAARDER, m. (-5), erfenisaanvaarder.
LIJKACHTIG, bn. als een lijk.
LIJKALTAAR, o. (...taren), klein reukaltaar bij een
doode; ...ASCII, v. de asch van een verbrand
...BA AR, v. (...baren), draagbaar voor een lijk; ...BEGANKENIS, v. (-sen), (Zuidn.) lijkplechtigheid; ...BEGRAVER, m. (-5), doodgraver; ...BIDDER, m. (-s),
begrafenisbidder: die iem. bidt (verzoekt) ten lijke
te komen, de uitvaart, de begrafenis bij te wonen,
...BUS, v. (-sen), bus, waarin de asch van een verbrand lijk bewaard word; ...DICHT, o. (-en), gedicht
ter eere eens overledenen; ...DIENST, m. (-en), begrafenisplechtigheid ; godsdienstoefening ter gedachtenis van afgestorvenen; ...DOEK, m. (-en), lijklaken;
...DRAGER, rn. (-s), die een overledene ten grave
helpt dragen.
LIJKEN, (lijkte, heeft gelijkt), gelijk, effen maken.
LIJKEN, (lijkte, heeft gelijkt), (zeew.) de zeilen op
den wind brassen ; een zeil met touwwerk omzoomen.
LIJKEN, (leek, heeft geleken), gelijken op, gelijk
zijn aan: hfj lfjkt sprekend op zijn vader; liken
op elkaar als twee droppels water; dat lijkt er niet
naar, dat scheelt veel, er scheelt veel aan, dat gaat
niet; schijnen: het lUkt wel te regenen, (ook ironisch,
als men ziet dat het stortregent); hij lUkt wel gek;
h lfjkt wel een razende; voegen, passen, aanstaan:
dat huis lfjkt one niet; zoo jets zou mij wel lijken.

LIJKEN, (lijkte, heeft gelijkt), (Zuidn.) in een lijklaken winder.
LIJKENEN, (lijkende, heeft gelijkend), (gew.) lijken,
gelijken: dat portret lfjkent goed.
LIJKENGELD, o. begrafenisgeld; ...HUIS, o. (...huizen), ...HUISJE, o. (-s).
LIJKER, m., LIJKSTER, v. (-s), (Zuidn.) die een
doode in een lijklaken windt.
LIJKEVEEL, bw. (veroud.) evenveel, onverschillig;
LIJKEWEL, vw. (veroud.) even wel.
LIJKGANGER, m. (-s), iem. die een lijk mede ter
begraafplaats geleidt.
LIJKGAREN, o. (zeew.) garen waarmee de lijken
vastgehecht worden.
LIJKGEBAAR, o. jammerklachten bij eene begrafenis ; ...GENO0T, m. (-en), persoon die eene begrafenis
bijwoont, die deel heeft aan de uitvaart; ...GE.
NOOTE, v. (-n); ...GRAVER, m. (-s), doodgraver;
...HUTS, o. (...huizen), sterfhuis; huis, waar de li.iken
tentoongesteld of geschouwd worden; ...KEVER,
m. (-s), (nat. hist.) een kever, die op doode lichamen
aast: ...KLACHT, v. (-en), lijkdicht; rouwbeklag;
...KLEED, o. (-en), zwart kleed over de doodkist ;
(-eren), kleedingstuk van het lijk; ...KLEUR, v.
de vaalbleeke kleur van een lijk;
bn.
als een lijk; ...KOETS, v. (-en), rouwkoets;
ko ets, waarin een lijk vervoerd wordt; ...KOSTEN,
m. my. begrafeniskosten; ...KHANS, m. (-en),
...KROON, v. (...kronen). krans op een lijk, doodkist
of graf; ...LAKEN, o. (-s), zwart kleed over de doodkist; linnen laken ter bedekking van den doode.
bloedzuiger.
LIJKLAKEN, m. (-s),
LIJKLUCHT, v. de lucht die een doode van zich
geeft.
LIJKNAALD, v. (-en), (zeew.) kleine marlpriem tot
het lijken 2- ebezigd.
LIJKOFFER. a. (-e), (oudh.) een offer voor een ge-
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storvene; ...OPENING, v. (-en), ontleding des
lichaams; ...PLECHTIGHEID, v. (...heden),begrafenisplechtigheid, lijkdienst; ...PLICHT, m. (-en),
laatste eer, eenen afgestorvene bewezen; ...PRACHT,
v. lijkstaatsie: ...REDE, v. (-n), rede, bij het lijk (of
kort na demands overlijden) uitgesproken over den
afgestorvene; ...REUK, m. lijklucht; ...SCHOUWER,
m. (-s), iem. die een lijk onderzoekt; ...SCHOUWING,
v. (-en), onderzoek van een lijk; ...SCHULDEN, v.
my. begrafenisschulden.
LIJKSOOGEN, o. my. (zeew.) gaten langs de lijken,
rifgaten, zuigergaten, leeuwersoogen.
lijkstoet; lijkpracht;
LIJKSTAATSIE, v. (-s,
...STAPEL, m. (-s), (oudh.) brandstapel voor een
lijk; ...STOET, m. personen, die het lijk vergezellen, als het ter laatste rustplaats gedragen wordt;
...TOORTS, v. (-en), fakkel bij eene begrafenis.
LIJKTROS, m. (-son), (zeew.) zoomtouw aan een

LIJMSTANG, v. (-en), lijmroede; ...STOF, v. (scheik.)
de zelfstandigheid in verschillende deelen van het
dierlijk lichaam (beenderen, horens, hoeven, pezen
enz.), die door koking de lijm oplevert; ...STOK,
m. (-ken), lijrnroede, ...SUIKER, v. zekere uit plantenlijm getrokken zelfstandigheid; ...TANG, v. (-en),
klemhaak der schrijnwerkers; ...VERF, v. eene
soort van verf, uit enkel krijtwit en lijmwater bestaande, waarmede men houtwerk lijmt; ...WATER,
o. water waarin lijm is opgelost; ...ZIEDER, m.
(-s), lijnakoker, ...ZIEDERIJ, v. (-en), lijmkokerij;
...ZOET, o. lijmsuiker.
LIJN, v. (-en), dun touw, snoer, koord, voor verschillende doeleinden: lang touw, waarmede een
schuit wordt voorgetrokked: hengelkoord (der visschers) ; touw waaraan de paarden enz. op de markt
worden vastgezet, dun touw waarop het wasch-

zeil.
LIJKUIL, m. (-en), (nat. hist.) kerkuil : zekere vogel;
...URN, v. (-en), lijkbus; ...VERBRANDING, v. (-en),
het verbranden van een lijk; ...VERSCHIJNSELEN,
o. mv. de verschijnselen die in het menschelijk
lichaam plaats grijpen na het intreden van den
dood; ...VERSTIJVING, v. het stijf worden van
een lijk; ...VUUR, o. (...vuren), brandende lijkstapel; ...WADE, v. (-n). doodkleed;
(-s), lijkkoets;
m. (-en), dichtstuk ter gelegenheid van iemands overlijden; (ook) gedicht
gezongen bij het begraven van een lijk.
LIJM, v. een geleiachtige massa, door het uitkoken van dierlijke stoffen verkregen, die als bindof kleefmiddel wordt gebruikt om te lijmen, te
plakken enz.: dierlyke, plantaardige, vloeibare Wm;

kok , n; papier door de lYm halen; twee stukken
hout met lYm aan elkander hechten.
LIJMACHTIG, bn. (-er, -st). als lijm, kleverig. LIJMACHTIGHEID. v.
LIJMBAK, m. (-ken).
LUMEN. (lijmde, heeft gelijmd), door lijmwater
halen, met lijmwater doortrekken; papier lijmen;
met lijrn testrijken (de deelen van het een of ander
voorwerp, dat, gebroken is, met het doel om die
aan het gebroken voorwerp te hechten); een gebroken voorwerp door lijmen herstellen: is mijn
melkkannetje at gelijmd (is b. v. het oort ,. e er al aan
.gelijmd)?; (fig.) verzen lYmen, ze slecht of gebrekkig makes; (fig.) ik zal zien, of ik er iem. voor lYmen
kan, of ik er tern. toe kan overhalen om het te
doen ; zich niet laten lijmen, zich niet laten bepraten; — houtwerk witten met lijmverf; — lijmig
worden; (fig.) lijmig spreken (met eene slepende
stem). LIJMING, v. (-en), het lijmen.
LIJMER, m. (-5), LIJMSTER, v. (-s), die lijmt; die
lijmig spreekt.
LIJMERIG, bn. bw. (-er, -st), lijmig. LIJAIERIGHEID, v.
LIJMERIJ, v. (-en), lijmkokerij.
LIJMGARDE, v. (-n). Zie LIJMROEDE.
LIJMIG, bn. bw. (-er, -st), kleverig; lijmachtig,
naar lijm gelijkende; (fig.) temende, slepende (van
-de stem). LIJMIGHEID, v. lijmigmaking, kleving;
de eigenschap van lijmig te zijn; (fig.) temigheid
in 't spreken.
LIJMKAMER, v. (-5), (pap.) kamer, waar het papier
wordt gelijmd; ...KETEL, m. (-s), ketel, waarin lijm
gekookt wordt; ...KLOS, m. (-sen); ...KOKER, m.
(-5), die lijm kookt; ...KOKERIJ, v. (-en), plaats,
waar lijm wordt gekookt; v. gmv. het lijmkoken.
...KWAST, m, (-en), waarmede men de lijm uitstrijkt; ...MAKER, m. (-s), lijmkoker; ...MAKERIJ,
v. (-en), lijmkokerij; gmv. het lijmkoken; ...PAN,
v. (-nen), ...POT, m. (-ten), waarin de lijm wordt
gekookt; ...ROEDE, v. (-n), met lijm bestreken
twijgje om vogels te vangen; ...SCHROEF, v.
(...schroeven), houten of ijzeren schroef, waarmee
men stukken bout bij het lijmen vastklemt.
LEJMSEL, o. het gelijmde.

goed te drogen hangt; (scheepsb.) koord van wit
draad (= IA) vadem lengtel, enz.: boomen near de
p7{Inten, waarbij een touw gespannen is om
een gelijke rij to krijgen; er waren sneer dan 500
paarden aan de lYn; ern paard aan de Ion dresseeren; (sprw.) zij trekken eerie lYn, zijn van den gevoelen. gaan den weg; zachtjes aan (ook zacht can
stal), ban breekt het lYntje niet; iem. aan het 4ntje
hebben. net hem kunnen doen wat men wil; met
een reel lijntje, met zachte, vriendelijke woorden;
de lYn wat aanhalen. strenger zijn; een lijntje trekken, over tafel een glas wijn met iem. drinken; —
streep, (wish.) grens van een vlak: de lijnen der
hand; rechte lijn, kortste afstand tusschen twee
punten; gebroken lie, die niet recht is, maar uit
deelen bestaat welke recht zijn; kromme lijn, die
niet recht is en ook niet uit deelen bestaat welke
recht zijn; lYnen trekken, op papier enz.; tusschen
lijnen schrifven, spoorlijn: de Hollandsche ton; wat
nwt , tkt die lijn daar een bochten (boekb.) vergulde
streep; reeks van personen, die van elkaar afstammen, linie: de mannelijke, vrouwelijke lijn, in een

rechte lyn van iem. afstammen; de op-, de neergaande
lYn; onderdeel der oude lengtemaat ( 1/12 duim): 2
lijnen = 1 Ned. streep; (gew.) lijnhout, liniaal.
LIJN, v. (plantk.) (gew.) liend, akkerwinde.
LIJN, v. (gew.) vlas; nog in samenstellingen:

ityn-

plant, lynzaad, lynwaad en lYndotter.
LIJN, o. (gew.) lijnzaad: lYn zaaien,
LIJNBAAN, v. (...banen), touwslagerij ; (fig.) een huis
als eene lYnbaan, een zeer lang huis.
LIJNDOTTER, v. (plantk.) vlasdotter, vliegenkruid.
Zie HUTTENTUT.
LIJNDRAAIER, m. (-s), touwslager.
LIJNDRAAIERSSLEDE, v. (-n), een als een slede
over den grond schuivend toestel, dat bij het ineendraaien van het touw wordt gebruikt.
LIJNEN, (lijnde, heeft gelijmd), lijnen trekken (op
papier enz.).
LIJNEN, v. mv. (plantk.) heggeclematis (clematis

vitabla).
LIJNGAREN, o. hennepgaren tot vervaardiging
van loglijnen enz.
LIJNHOUT, o. (-en), (w. g.), liniaal.
LIJNKOEK, m. (-en), koek van uitgeperst lijnzaad,

waarmede men de beesten voedt:
harde lijnkoeken.

zachte, murwe,

LIJNKRUIS, o. (...kruizen), (wapenk.) kruis waarvan
de armen zeer dun zijn afgebeeld; het is gewoonlijk
dubbel en staat dan vaak om een dikker kruis.
LIJNLOOPER, m. (-s), iem. die in 't lijntje loopt,
om zijn schuit voort te trekken.
LIJNMEEL, o. lijnzaadmeel; ...OLIE, v. eene soort
van opdrogende olie, nit het zaad der vlasplanten
gewonnen; (my. ...olien), soorten van lijnolie; vette
olien, door koken uit lijnolie verkregen.
LIJNPEN, v. (-nen), pen om lijnen te trekken, pen
om muziekpapier te linieeren.
LIJNPLANT, v. (-en), vlasplant: vlas is de gezui-

verde, tot spinners geschikt gemaakte bastvezel van de
lijn- of vlasplant.
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bn. bw. recht als een lijn, recht opstaande, loodrecht: deze boomen groeien &Om ltjnrecht

LIJVELOOS, bn. (w. g.), levenloos, dood; zonder lijf
LIJVIG, bn. (-er, -st), dik, zwaar van lijf of buik:

ornhoog; onder den evenaar werpt de aeon hare stralen
soma lfinrecht naar beneden; rechtstreeksch : dat is
iffnrecht tegen mfin bevel in gehandeld; dat is lfjnrecht
in strfid met uwe bewering.

een lijvige vrouw; (fig.) zwaar, dik: een lfjvig boekdeel;
(van vloeistoffen en dranken) dik, stevig: lfjvige
stroop; lfjvige_ wlYn. LIJVIGHEID, v. dikbuikigheid;

LIJNRECHT,

LIJNSLAGER, m. (-s),

v. (-en), touwslagerij.
LIJNTEEKENEN, o.

touwslager; ...SLAGERIJ,

rechtlijnig teekenen : by geeft

les in het lijnteekenen.

(-s), kleine, korte lijn;.(fig.) ik zal aan
dat lfIntje niet trekker, ik zal mij niet met die zaak
bemoeien; (gew.) by is aan het lijntje, hij is betrapt,
verrast, bedrogen. Zie ook LIJN.
LIJNTREKKER, in. (-5), ...TREKSTER, v. (-s), die
lijnen trekt; ...TREKKERIJ, v. (-en), linieerfabriek;
...VORMIG, bn. (plantk.) lnvormige bladeren, met
btjna evenwijdig loopende randen.
LIJNWAAD, o. linnen (my. ...waden, in de beteekenis soorten van lijnwaad).
LIJNWAADFABRIEK, v. (-en), linnenfabriek; ...HANDEL, m.; ...MAKER, m. (-s); ...VERKOOPER, m. (-s).
LIJNZAAD, o. vlaszaad.
LIJNZAADKOEK, m. (-en), lijnkoek; ...OLIE, v. lijnolio.
LIJPEREN, (lijperde, heeft gelijperd), (Zuidn.), (vooral
van bier) dik en olieachtig schijnen bij het schenken.
LIJS, m. en v. (lijzen), een zemelknoopend man. of
eene dergelijke vrouw, die geen voortgang maakt.
LIJSPOND, o. (-en), oud gewicht (-.-= 15 oude ponden).
LUST, v. (-en), (veroud.) rand, boordsel, omzetsel;
(bouwk.) bewerkte rand, belegsel, smalle uitstekende
band die gewoonlijk ter versiering wordt aangebracht: holle, platte lfj.st, de list om een dakgoot; de
list van een schoorsteen, (scheepsb.) sent; lijk aan
het zeil; — omlijsting: de tost van een spiegel, van een
LIJNTJE, o.

schilderU; een vergulde list; iets in eene list zetten;

—reksvanoderlka geplats nme,paier
waarop zulk een reeks namen komt te slaan, rol,
register: een list opmaken; een list laten circuleeren;
by komt niet voor op de list der hoogstaangeslagenen
in deze provincie; (fig.) een lange list van klachten,

een groote reeks, zeer veel; spijskaart (van een
opentafelhouder). LIJSTJE, o. (-s).
LIJSTBALK, m. (-en), (zeew.), -(van de westergang).
LIJSTEN, (lijstte, heeft gelijst), in eene lijst zetten
of vatten.
LIJSTENMAKER, m. (-s), lem. die lijsten voor spie-

gels, schilderijen enz. maakt.
LIJSTER, v. (-s), een zangvogel, in grootte tusschen
eon leeuwerik en eene tortelduif staande, met bruin
of zwart gespikkelde vederen, welks zang zeer aangenaam is (turdus); (fig.) als gene tester zingen, zeer
schoon zingen. LIJSTERTJE, o. (-s).
LIJSTERBES, v (-sen), ...BEZIE, v. (...zien), als
vrucht, m. als boom : een welbekende, dikwijls als
sierplant voorkomende boom. tot de familie der
appelachtigen behoorende, welks oneetbare vruchten, ongeveer zoo groot als eene erwt en bij volkomene rijpheid schitterend rood, tot het vangen
van lijsters worden gebezigd. Hij draagt ook den
naam van kraal- of krallenboom, lijsterkrallen, vogelbes, sapsiepenhout, spreeuwbezieboom, kwetsebeieboom
en kwalster (sorbus aucuparia): ...BESSEBOOM, m.
(-en), lijsterbes; ...BESSENSUIKER, v. sorbine.
LIJSTERBOOG, m. (...bogen), ...STRIK, m. (-ken),
strik om lijsters te vangen.
o. zekere
LIJSTERGRAUW,
grauwe kleur;
...GRAUW, bn., ...KLEURIG, bn.
LIJSTERKRALLEN, v. my. (plantk.) zie LIJSTERBES; ...NET, o. (-ten), net om lijsters te vangen.
LUSTKRANS. m. (-en), kroonlijst; ...LIJNEN, v.
my. (scheepst.) zekere touwen: ...NAALD, v. (-en),
(scheepsb.) kleine sent: _PLANK, v. (-en), plank
eener kroonlijst; ...SCHAAF, v. (...schaven), (timm.)
schaaf om aan plinken to schaven;
m. (-en), (wets.) kantsteen; ...WERK. o. (bouwk.)
lijsten van allerlei snort.

dikte; zwaarte.
LIJWAAD, o. Itinwaad.
LIJWAARTS, bw. (zeew.) onder den wind.
LIJWAL, m. (zeew.) kust onder den wind.
LIJZEBET, v. (-ten), spin; trage vrouw; eene soort
van peer; (gew.) Elisabeth; (sprw.) we moeten elkander geen Lifzebet noemen, we moeten elkander niet
willen bedriegen, misleiden.
LIJZEIL, o. (-en), (zeew.) bonnetzeil; zeil, dat aan
de eene of andere zijde van een hoofdzeil door middel van eene verlenging der ra wordt uitgezet, en
bJ.j elken gunstigen wind bijgezet wordt.
LIJZEILSRA, v. (...raas), ...SPIER, v. (-en), verlengstuk aan de eigenlijke ra, waaraan het lijzeil wordt
bijgezet; ...SPIERBEUGEL, m. (-s), ijzeren ring
waarmee de lijzeilsra aan de eigenlijke ra hangt;
...SCHOOT, v. (-en), touw aan den benedenhoek van
het lijzeil vastgemaakt en dienende om dit te spannen; ...VAL, m. (-len), lang touw om het lijzeil op
te hijschen.
LIJZEN (LANGE), v. my. zeer fijne, ranke porseleinen vazen of kopjes, zoo geheeten naar de lange
ranke vrouwenfiguren, die er op zijn afgebeeld.
LIJZIG, bn. (-er, -st), als een lijs, traag, zemelknoopend :
spreken.
LIJZIJDE, v. (zeew.) zijde onder den wind.
LIK, m. (-ken), een aanraking met de tong, (plat)
zoen ; (fig.) een lik om de ooren, een oorvijg; een
kleine hoeveelheid, zooveel als men met de tong
kan naar binnen slaan. LIKJE, o. (-s): een likje
stroop.
LIKARTSENIJ, v. (-en), geneesmiddel om te likken.
LIKBEEN, o. (-en), strijkbeen der schoenmakers.
LIKDOORN, ...DOREN, m. (-s), eksteroog, een pijnlijke,
verharding aan de teenen. LIK.DOORNTJE, ...DORENTJE, o. (-s).
LIKDOORNMES, o. (-sen), mesje om eksteroogen
uit to snijden; ...MIDDEL, o. (-en), middel om likdoorns te doen verdwijnen; ...PLEISTER, v. (-s),
...SNIJDER, m. (-5), ...STEKER, m. (-s), ...TREKKER,
m. (-s), pedicure; ...VIJL, v. (-en), vijl om ekster-

oogen af to
(ook) eene soort van yip om de
eeltachtigheid van de takken der hoorndieren af
te vijlen; ...ZALF, v. zalf om likdorens to verdrijven.
LIKEUR, v. (-en), fijne geestrijke dranken, uit spiritus, suiker en aromatisehe stoffen bereid: handel
in likeuren; de heeren dronken bitter, de dames een
glaasje likeur. LIKEURTJE, o. (-s), een glaasje likeur.
LIKEURACHTIG, bn. (-er, -st), op likeur gelijkende.
LIKEURFABRIEK, v. (-en), likeurstokerij; ...FABRIKANT, m. (-en), likeurstoker; ...FLESCH, v. (...flesschen), flesch voor of met likeur; ...GLAS, o.
(...glazen), ...GLAASJE, o. (-s), waaruit men likeur
drinkt; ...KELDERTJE, o. (-s), klein kistje met
vakken om likeurflesschen te bevatten; ...MAAKSTER, v. (-s), ...MAKER, m. (-s), ...STOKER, m. (-s),
die likeuren bereidt; ...STOKERIJ, v. (-en), inrichting waar likeuren worden bereid; ...VERKOOPER,
m. (-s), ...VERKOOPSTER, v. (-5); ...WIJN, m. likeur;
...WINKEL, m. waar men likeuren verkoopt,
drankwinkel.
LIKHOUT, o. (-en), (schoenm.) glanshout; ...KA
MER, v. (-s), vertrek in eene papierfabriek, waar
het papier geglansd wordt.
LIKKEBAARD, m. (-en), ...BROER, m. (-s , , tafelschuimer, smuller, gulzigaard.
LIKKEBAARDEN, (likkebaardde, heeft gelikkebaard),
zijne lippen aflikken, smullen.
LIKKEN. LEKKEN, (likte. heeft gelikt), met do
tong over iets heen en w-eder gaan: de, lo)nden lekten zijoe z , reren; de beer likf jong: (plat) zoenen;
slurpen. met de tong naar binnen slaan; (fig.) stet._
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ken drank drinken: hij kan goed likken, braaf zui•
pen; (sprw.) hi, heeft hem schoon gelikt, mooi be•drogen.
LIKKEN, (likte, heeft gelikt), glanzen, polijsten,
gladmaken met een likhout. LIKKING, v. (-en),
het likken.
L!KKEPOT, m. (-ten), LIKKEPOTJE, o. (-s), artsenij.
LIKKER, m. (-s), LIKSTER, v. (-s), die likt; die
slurpt; die glanst.
LIKSTEEN, m. (-en), als voorwerpsn.: glanssteen,
steen om glad te maken; v. gmv. als stofnaam;
...STOK, m. (-ken), likhout.
LIL, o. gestold vleeschnat, dril ; (scheik.) gelatine.
LILACHTIG, bn. (-er, -st), als lil, naar lil gelijkende.
LILAS, LILA, o. lichtblauwe, lichtviolette kleur.
LILLEBEENEN, (lillebeende, heeft gelillebeend), met
de beenen trillen, slingeren.
LILLEN, (lilde, heeft gelild), trillen, zich bewegen
(van de spieren van een pas ontzield lichaam ► : het
lillend ingewand; trillen: he lilt van koude; ik gaf
hem een slag, dat lilde. LILLING, v. (-en), het
lillen.
LILLIG, bn. (-er, -st), lilachtig.
LILLIPUT, o. een verdicht landje (in Gullivers reizen door Swift), welks bewoners niet grooter zijn
ran een duim .
LtLLIPUTTER, m. (-s), bewoner van Lilliput, dwergje.
LILMOS, o. zekere plant.
LIMBUS, m. (plantk.) bladschijf, zoom der bloem;
zoom of strook, bezetsel aan kleederen, boordsel,;
(stern, nat.) in graden enz. afgedeelde koperen rand
der toestellen , (R.-K.) limbus puerorum, afgezonderde
plaats bij de hel voor ongedoopt gestorven kinderen,
die als bevlekt met de erfzonde den hemel niet
kunnen bezitten; limbus patrum, het ,Voorgeborchte," waarin de rechtvaardigen des Ouden Ver
bonds de komst van Christus verbeidden en dat
met the komst en hunne verlossing ophield te bestaan.
LIMIET, v (-en), scheidpaal, grens; hoogste bud.
waartoe men (op eene verkooping) gemachtigd is;
de grens van het krediet, dat de eene koopman den
anderen verleent; (wisk.) de grens van een veran.
derlijk getal, waartoe dit nadert zonder het ooit te
bereiken.
LIMITATIE, v. (-s,
beperking, begrenzing.
LIMITEEREN, (limiteerde, heeft gelimiteerd), beperken, begrenzen; palen zetten, nauwkeurig bevoorschrijven, vaststellen; den prijs opgeven
boven of beneden welken niet mag gekocht of verkocht worden.
LIMOEN, m (-en), vrucht van den limoenboom
eene kleine soort van cittoen met veel sap en eene
dunne schil zoete limoen, cure of eigenlijke limoen
LIMOENTJE, o. (-s).
LIMOENBOOM, m. (-en), een in het Zuiden wassende
boom, tot de familie der oranjeachtigen behoorende
(7itrus limonum); ...DRANK, m. of ...WATER, o.
limonade; ...KIST, v. (-en), kist voor of met limoenen; ...KRUID, o. (plantk.) breedbladig strandkruid,
ook schaapsoor of schapenoor en lamsooren geheeten, naar den vorm der bladeren (statice limo nium); ...SAP, o. sap uit een limoen; ...SCHIL, v.
(-len); ...STROOP, v.
LIMONADE, v. limoen-, citroenwater : een verkoe.
lende drank van citroensap, suiker en water; li72onade
gazeuse, schuimende limonade: limonade. welke
koolzuur bevat.
LIMONIET, o. moerasijzer: zekere delfstof.
LINDE. v. (-n), een plantengeslacht, tot de familie
der lindeachtigen behoorende, waarvan twee soorten
in Nederland in 't wild voorkomen : de grootblculige
Linde (tilia granrlifolia) en de kleinbladige linde (tilia
parrifo7 ift\ van wier buigzame schors Moscovische
matten en ander vlechtwerk vervaardigd worden.
LINDEACHTIG, bn. (plantk.) lindeachtige gewassen,
een piantenfamilie, waarvan in ons land alleen het
go slacht linde voorkomt (tiliaceeen).

LINDEBAST, m. (-en), de bast van den lindeboom;
...BLAD, o. (-en, -eren), blad van eene linde; ...BLOESEM, m. bloem eener linde; ...BOOM, m. (-en), linde.
LINDELOOF, LINDENLOOF, o. het loof van eerie
linde of meer.
LINDEMISTEL, m. (-s), (plantk.) een woekerpiant
op lindeboomen.
LINDEN, bn. van lindenhout.
LINDENBAST, m. lindenschors; ...BLOESEM, m.
naam der bloem van den lindeboom, als zweetdrijvend en pijnstillend middel in de geneeskunde gebruikt: afkooksel van lindenbloesem; ...BOSCH, m.
(...bosschen), bosch van lindeboonlen; ...SCHORS,
v. de tot allerlei vlechtwerk en ook als genees middelgebruikte schors van lindeboomen.
LINDETAK, m. (-ken), ...TWIJG, m. (-en), tak, twijg
van een lindeboom.
LINEAIR, bn. lijnvormig.
LINEAMENTEN, o. my. gelaatstrekken; handlijnen.
LINGUIST, m. (-en), taalkenner, taalgeleerde.
LINGUISTIEK, v. algemeene taalkunde, studie der
talen in haar onderling verband.
LINGUISTISCH, bn. taalkundig.
LINIAAL, v. [gew. o.], (...nialen), werktuig, waarvan men zich bedient, om er lijnen langs te trekken (op papier enz.). LINIAALTJE, o. ( 5).
LINIE, v. (-s, -nien), streep, lijn ; (R.-K.) de Heilige
Linie de eostwaartsche richting van kerk en altaar;
(gmv.) evenaar, evennachtslijn: de linie passeeren;
—(vest.) namehngderksvanerschanigen om eene stelling te dekken : de Utrechtsche linie;
de linie van defensie; (oorl.) een in lange reeks opgestelde troepenmacht, slaglinie, ook van oorlogsschepen, die zich achter elkaar opstellen : de ruiter#
beak door de vijandelijke linie; loefwaartsche, lijwaartsche linie; de geregelde troepen, die in gesloten gelederen vechten: het 57e regiment van lime; troepen,
schepen van linie, linietroepen. linieschepen; opvol-

ging van graden in bloedverw,mtschap, tak, lijn:
opk7iminende, afdOencte linie; zycLlingsche linie.

LINIEERDER, m. (-s), lijntrekker.
LINIEEREN, (linieerde, heeft gehnieerd), lijnen,
lijnen trekken • gelznieercl papier.
LINIEERFABRIEK, v. (-en), lijntrekkerij, fabriek
waar papier wordt gelinieerd; ...MACHINE, v. (-s),
machine om papier te linieeren; ...PEN. v. (-nen),
pen om te linieeren ; ..STOK, no (-ken), een werk•
tuig om lijnen te trekken
LINIESCHIP, o. . schepen), oorlogsschip van de
grootste soort, van den eersten rang : oorspronkelijk
een naam, toegekend aan schepen, die geschikt
waren om in eene lime te strijden
LINIETROEPEN, m. my geregelde troepen, zie linie.
LINIMENT, o. (-en). eeneesmiddel. dat in de huid
wordt gewreven
LINK, v. (-en), striem, indruksel van eene keten
of van boeien aan handen of voeten: de likken staan
er in; blauwe plek; insnijding, scheur; valsche
plooi; (gew.) vuile streep in linnen of katoen, veroorzaakt door het zweet.
LINK, bn. (w. g.), linker . ter links hand.
LINKER, bn. tegenstelling van rechter (bijna uitsluitend in samenstellingen) hij sprak het sneest tot

ztjn linker buurman.
LINKERACHTERBEEN. 0. (-en), ...ACHTERPOOT,
no. (-en), de achterpoot die zich aan de linkerzijde
van het dier bevindt:
m (-en); ...BEEN,
o. (-en), het been aan de linkerzijde; (fig.) by is
7net zijra linkerbeen uit bed gestapt, hij is zeer verdrietig, lastig, kijkt zeer boos; ...BORST, v. (-en).
LiNKERD, m. (-s), iem. die zlin linkerhand zoo goed
als zijn rechterhand gebruiken kan; hem. die bij
voorkeur zijn linkerhand gebruikt ; (fig.) geslepen
gast, listige broeder; (eert.) jonker, verliefde.
LINKERDIJ, v. (-en); ...DUIM, m. (-en); ...ELLEBOOG, m. (...bogen); ...HAK, v. (-ken), hak aan de
linkerlaars of den linkers •hoen, ...HA ND. v. (-en),
hand aan de !inkerzijde (fig ) net

LINKERHAND.

LIONNE.

huthen, eene vrouw van minderen rang huwen, aan

(-5);
m. (—Roden); ...KRAAM, v. (...kram en), kraam,
waar linnen verkocht wordt; (fig.) de geheele linnenkraam al het linnengoed; ...MEID, v. (-en), dienst:
bode, 'die belast is met de zorg voor de wasch;
...MOEDER, v. (-s), opzichtster over het linnengoed
enz. (in een gesticht).
LINNENPERS, v. (-en), pers om linnen glad to
maken; ...REEDER, m. (-s), linnenwever; _SPINNERIJ, v. gmv. het spinnen van vlas; (mv. en),
plaats of gebouw, waar dit geschiedt ; ...VERVERIJ,
v. gmv. het verven van linnen of lijnwaad; (my.
-en), gebouw of pl aats, waar dit geschiedt; ...VROUW,
v. (-en), vrouw die belast is met de zorg voor de
wasch; ...WAAR, v. linnengoed; ...WASSCHER,
m. (-s), ...WASCHSTER, v. (-5); ...WEEFSEL, o.
(-s), geweven linnengoed; ..WEEFSTER, v. (-s),
...WEVER, m. (-s); ...WEVERIJ, v. gmv. het linnenweven; (my. -en), plaats, waar linnen geweven
wordt; ...WINKEL, m. (-s).
LINOLEUM, o. zeer stork weefsel van jute, dat
met een laag lijnoiie, fijne kurk, hars en verf wordt
bedekt: vloerzeilen van linoleum.
LINT, o. gmv. als atofnaam, (-en) als voorwerpsnaam: geweven band van zijde, fluweel, atlas enz.:
e/7en, gewerkt, gewaterd lint; linten en strikken; (als
teeken eener ridderorde) het roode lint van het legioen
van eer; grootlint, grootkruis eener ridderorde; hij
heeft een lintje g ekri gen ; een lintje dragen, het lint
eener ridderorde dragen, gedecoreerd zijn; — de bast
van vlas, die de houtkern als eene uit evenwijdige
overlangsche vezels bestaande buis omgeeft. LINTJE,
o. (-s), bandje, koordje.
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welke niet al de rechten van een wettige vrouw
gegeven worden (inz. bij vorsten); (fig.) uwe linkerhand moet niet weten wat uwe rechterhand geeft, men
moet zijne weldaden vergeten, er niet op bogen;
...HANDSCHOEN, m. (-en); ...HELFT, v. (-en);
...HEUP, v. (-en).; ...HIEL, m. (-en); ...KAAK, v.
(...kaken), linkerwanr, ...KAKEBEEN, . o. (-en);
...KANT, m. linkerzijde; ...KIEUW, v. (-en); ...KNIE,
v. (-6n); ...KOON, v. (-en); ...KUIT, v. (-en); ...LA ARS,
v. (...laarzen); ...LIES, v. (...linzen); ...LONG, v. (-en);
...MOUW, v. (-en); ...NEUSGAT, o. ( en); ...NIER,
v. (-en).
LINKERNIJ, v. (-en), (w. g.), fopperij, bedriegerij.
LINKEROEVER, m. de oever, die zich aan de linkerhand bevindt, wanneer men met het gezicht
naar den mond der rivier gekeerd is; ...OKSEL,
m. (-s); ...00G, o. (-en); ...00GAPPEL, m. (-s);
...00GLID, o. (...leden); ...00R, o. (-en); ...PINK, m.
(-en); ...POLS, m. (-en); ...POOT, m. (-en); ...SCHEEN,
v. (...schenen); ...SCHOEN, m. (-en); ...SCHOUDER,
(-s): (fig.) iem. over den linkerschouder (met minachting) aanzien; ...SLAAP, m. (...slapen); ...TEPEL,
m. (-s); ...VLEUGEL, m. (-s), vleugel aan de linkerzijde eens vogels; de linksche vleugel van een leger,
een gebouw enz.; ...VOET, m. (-en); ...VOORBEEN,
o. (-en), ...VOORPOOT, m. (-en); ...WANG, v. (-en);
...WENKBRAUW, v. (-en); ...WREEF, v. (...wrevon); ...ZAK, m. (-ken); ...ZIJDE, v. de linkerzijde
van een schip, het bakboord; de linkerzfjde in eene
toetgevencle vergadering, de oppositie, de vooruitstrevende partij en.
LINKS, bw. naar, aan de linkerzijde: links van
-

iem. zitten; links van den toeschouwer; (fig.) links en
rechts, heen en weder; (wapenk.) dat wat links is

van den drager van het schild (voor den beschouwer
van het wapenschild dus rechts); met de linkerband : hij eet, schrigt links; (fig.) onhandig, verkeerd:
een soak links aanvatten.

LINKSAF, bw. naar de linkerzijde: linksaf gaan.
LINKSCH, bn. (-er, meest -), aan de linkerzijde: het
linksche huis; (fig.) bedrieglijk; linksche streken; zij
is linksch, zij bedient zich gewoonlijk van de linkerhand; (fig.) lomp, onhandig, ongemanierd: linksche
manieren. LINKSCHHEID, v. onhandigheid, onwel-

levendheid.
LINKSOM! bw. (mil.) kommando: naar de linkerzijde: /iicksom keert !
LINKSTEEN, m. (-en), versteening eener soort van
uitgestorvene, kegelvormige weekdieren.
LINNEN, o. gmv. als stofnaam; (-s), in de beteekenis van stukken linnen of soorten van linnen:
weefsel uit vlas of hennep, lijnwaad doek: Vlaamsch
linnen; Hollandsch linnen; gewast linnen; een stuk
linnen (een bepaald getal ellen lang); linnengoed:
schoon, veil linnen; grof, fijn linnen; bedlinnen, lakens
en sloopen; tafellinnen, tafellakens en servetten;
keukenl Innen, handdoeken, vaatdoeken enz.
LINNEN, bn. van linnen vervaardigd: een linnen
hemd; linnen garen; linnen kid; een linnen lapje;
een linnen laken.
LINNENBLEEK, v. gmv. het bleeken, wit maken
van het linnen; (mv. -en), grasveld waarop het linnen wordt uitgespreid om to bleeken; ...BLEEKEE.
m. (-s). ...BLEEKSTER, v. (-s), die het linnen bleekt;
BOOM, m. (-en), (wev.) de onderboom in een weefgetouw voor linnen stoffen; ...DRUKKEELT, v.
gmv. het drukken van linnen of lijnwaa,1: (mv. -en),
gebouw of plaats waar dit geschiedt; ...GOED, o.
voorwerpen tot een bepaald doel van linnen vervaardigd; ...HANDEL, m.; ...HANDELAAE,
(-s), ...HANDELAARSTER, v. (-s), die handel drijft
in linnen stoffen; ...KAMEE, v. (-s), zekere kamer
in aanzienlijke huizen, waar het linnen bewaard

wordt; ...KAS, v. (-sen), ...KAST, v. (-en), bergplaats voor linnengoed ; ...KIST, v. (-en), bergplaats
voor (inz. mil .) linnengoed; ...KLOPPER. m. (-s), he
het linnen door kloppen an pap en vuil reinigt;

...KOOPER, m. (-s), ...KOOPSTER, v.

-

LINTBLOEM, v. (-en), eene lintvormige bloem;

...BLOEMIGEN, v. my. (plantk.) eene onderfamilie
der samengesteldbloemige planten.
LINTENDOOS, v. (...doozen), waarin linten worden
bewaard.
LINTGETOUW, ...TOUW, ...WERKERSTOUW, o.
(-en), toestel, waarop lint gemaakt wordt; ...GRAS,
o. eene verscheidenheid van het rietachtig kanariegras, ook Engelschgras geheeten (phalaris arundinacea pitta); ...MOLEN. m. (-s), een soort van
weefstoel waarop veel linten tegelijk gemaakt kunnen worden; ...TOUW, o. (-en), lintgetouw; (ook)
een plat touw in den worm van een lint; ...VAREN,
o. (-s), (plantk.) een soort van varen (vittarea);
...VISOR, m. (...visschen), een soort van viseh sonder vinnen aan 't achterdeel (cepola taenia).
LINTVORMIG, bn. als lint; lintvormige bloem, met
korte buis in eenen langen, tongvormigen boord
uitloopende.
LINTWERKER, m. (-5), ...WERKSTER, v. (-s), ...WEVER, m. (-s), ...WEEFSTER, v. (-s), die lint maakt;
...WEVERIJ, v. het maken van lint; (my. -en),
fabriek waar lint gemaakt wordt; ...WINKEL, m.
(-s), waar lint verkocht wordt; ...WORM, m. (-en),
een parasitisch levende, platte, meestal tamelijk
lange, uit een groot aantal leden bestaande worm, die
zich in het lichaam van menschen en dieren ophoudt
(taeniu) ; ...ZAAG, v. (...zagen), zekere zaag met een
smal zaagblad zonder eind dat over wielen loopt.
LINZE, v. (-n), (plantk.) een uit Zuid-Europa af.
komstige plant tot de familie der vlinderbloemigen
behoorende met eetbare vruchten (ervum lens); de
vrucht van daze plant.
LINZEBOOM, m. (-en), (plantk.) goudenregen;

...BOON. v. (-en), (plantk.) klapbes.

LINZENAKKER, m. (-s), veld, met linzen bezaaid;
...KOOKSEL, o., ...MAAL, o. (...malen), ...MEEL, o.,
o.. ...SOEP,
zekere spijzen uit linzen
bereid;
o. (-en), linzenakker.
LINZESTEEN. m. (-en). zekere delfstof.
LINZEVORMIG, bn. lensvormig.
LION. m. (-s), leeuw; (fig.) overdreven modegek,

toongever.

LIONNE, v. (-s), uitgelaten vrouw uit de groote
wereld.

LIP.
LIP, v. (-pen), de yleezte beweegbare rand van
,den month onderlip, borenlip; met de lippen vast op
4elkaar geklemd ; de lip laten hanger. pruilen; zich op
de lippen bijten, om zijn nijd. toorn, ook om zijn
lachen te bedwingen; ik heb nat noch droog over mine
lippen gehad, ik heb niets gegeten of gedronken; het
hart op de lippen hebben, zeer openhartig zijn; ik had
het woord op mine lippen, ik wilde het juist zeggen;
-het sal nimmer over mijne lippen konien, ik zal er
nimmer over spreken; aan iemands lippen hangen,
uiterst aandachtig volgen, wat hij zegt; men kan
het zoo tusschen neus en lippen vatten, zonder rnoeite
krijgen; —
elk voorwerp dat gelijkenis met een lip heeft: de

lippen eener wend; de lippen der vrouwelYke schaan2deelen; de lippen van een hoefijzer. kleine stukjes
rechtop aangesmeed ijzer, welke het oppassen en
onderleggen gemakkelijker maken; (timm.) de lip
van eenen balk, een dun, sours ook smal, uitsteeksel
aan een balk ter verbinding met een anderen; de
lip eener orgelpiyp. LIPJE, o. (-s), kleine lip.
LIPBLOEM, v. (-en), de bloem eener lipbloemige
plant; ...BLOE -2,IIGEN, v. my. (plantk.) lipbloemige
planten, eene plantenfarnilie, die haar naam drangt
naar de indeeling harer bloenikroon in eene bovenen benedenlip (labiaten); ...KLAMP, m. (-en),
(scheepst.) inlating eener lasch; klamp om den top
voor de stagoogen; kruisklanip; ...KLIER, v. (-en),
-(gew.) klieg aan eene lip; snede in de lip; ...KLOOF,
v. (...kloven), spleet, barst in de lip; ...KUILTJE,
o. (-s), kuiltje dioht bij de lippen.
LIPLAP, m. (-pen), naam die vooral op Java gegeyen wordt aan personen, welke in hoofdzaak afstammen van de Portugeezen, die na de vestiging
-der Nederl. Oostindische Compagnie in hunne neder.zettingen gevestigd bleven.
LIPLASCH, v. (...lasschen), (timm.) houtverbinding
xnet eene lip : rechte, schuine liplasch; ...LETTER,
v. (-s), (taalk.) letter bij weber uitspraak het einde
der mondbuis gevormd wordt door aelippen of door
de onderlip en de bovensnijtanden.
LIPPEN, (lipte, heeft gelipt), (timm.) door middel
-van lippen aan elkaar lasschen : een paar balken half-houts over elkander lippen; — (handelst.) van een
makelaar, voor eigen rekening handel drijven in die
.artikelen, waarin hij als makelaar is aangesteld.
LIPPEN, v. my.; lippen en kelen, het paar kintongbeenspieren en het paar borsttongbeenspieren van
-den kabeljauw, die afzonderlijk gezouten en in den
handel gebracht worden.
LIPPENBEER, m. (...beren), (nat. hist.) zekere beer.
LIPPENPOMMADE, v. als stofn., (-s), in de beteekenis
-van soorten van lippenpommade, ...ZALF, v. (...zalyen), pommade of zalf om het springen der lippen
to voorkomen of to genezen.
LIPSPIER, v. (-en), (ontl.); ...TANG, v. (-en), zeker
•chirurgisch instrument; ...VISCH, m. (...visschen),
-een zeevisch met scherpe tanden en vleezige lippen
(labrus); ...VORMIG, bn. den vorm van een lip
hebbende; ...ZODEN, v. my. (vest.) hoekvormige
zoden.
LIQUEUR, m. Zie LIKEUR.
LIQUIDAMBRA, v. of LIQUIDAMBER, m. vloeibare ambers de vloeibare storax of vloeibare amber

komt van den amberboom in Mexico en Virginie;
vloeibare balsem.
verrekening, afrekening,
LIQUIDATIE, v. (-s,
ereffening, afdoening.
LIQUIDE, bn. vloeibaar; holder; bewezen; uitgemaakt, deze schuld is liquide, kan ingevorderd worden.
LIQUIDEEREN, (liquideerde, heeft geliquideerd),
klaarmaken, bewijzen; afbetalen; verrekenen. vereffenen; zone affaire liquideeren, ophouden handel to
-drijven.
LIRA, v. Italiaansche rekenmunt van verschillende
waarde, maar overal verdeeld in 2u soldi of 240
Zenari. Die van 1803 in Toscane en die van Milaan
,golden 36 cent.
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LITHOGRAPHISCH.

LIS, v. (-son), oogvormig gedraaid snoer of lint (om
er iets door to steken of in to hechten).
LISCH, o. (lisschen), lischbloem.
LISCHACHTIG, bn. op lisch gelijkende.
LISCHBLOEM, v. (-en), (plantk.) water-, oeverbloem,
iris; gele lischbloem, of moeraslischbloem, ook pinkster—, eiber—, ooievaarsbloem, visschestaart en
tijdlelie geheeten (iris pseudacorus).
LISCHDOD, v. (-den), ...DODDE, v. (-n), (plantk.)
duikelaar, Zie aldaar.
LISCHGRAS, o. (plantk.) rietgras.
LISCHKOORD, o. een soort van koord tot versiering
van kleedingstukken.
LISPELEN, (lispelde, heeft gelispeld), eenige letters
(vooral de s en z) met een eigenaardig zacht gesis
uitspreken (ten gevolge van een dikke tong of door
andere oorzaken); lispelend uiten; fluisteren: ja,
lispelde zo; (fig.) ruischen (van den wind, de bladeren enz.).
LISPEN, (lispte, heeft gelispt), fluisteren, zacht
spreken; — lispend uiten; (fig.) zacht ruischen van
den wind. LISPING, v. (-en), het lispen, gelispel.
LISPER, m. (-s), LISPsTER, v. (-5), die lispt, lispelt.
LISPTONG, m. en v. (-en), lisper, lispster.
LISSEN, (liste, heeft gelist), lissen of lussen aan
lets zetten, van lissen voorzienr.
LIST, v. (-en), sliniheid, geslepenheid, vaardigheid om zich van geheime middelen to bedienen
ter bereiking van eenig oogmerk: zijn molt ,1 is vol
list; z oodanig geheim middel, verschalking, krijgslist: met allerlei listen beproefde hij achter de waar-

hticl te komen; listen gebruiken; in den oorlog is list
geoorloofd; (sprw.) arneoede zoekt list, wie arm is
zoekt vaak zijn toevlucht in list; liefde zoekt list;
list goat bocen, geweld, met list komt men verder
dan met geweld. LISTJE, o. (-s).
LISTIG, bn. bw. (-er, -st , , list bezittende of gebruikende; loos, geslepen, doortrapt: eon listig mensch;

de goddelooze bedenkt listige aanslagen; wij nioeten
dat listig aanleggen. LISTIGHEID, v.
LISTIGAARD, m. (-s), iem. die listig is.
LISTIGLIJK, bw. listig.
LITANIE, v. (...nieen), (R.-K.) smeekgezang, smeekgebed, in het jaar 446 to Konstantinopel in de

R.-K. kerken het s eerst als gebed ingevoerd; (fig.)
langwijlige klacht.
LITER, m. (-5), inhoudsmaat: Nederl. kan (voor
vochten), Nederl. kop (voor droge waren), L.
LITERARISCH, bn. letterkundig, wetenschappelijk:

literarische ontwikkeling.
LITERATOR, m.

(-en), boekenkenner, letterkun-

dige.
LITERATUUR, v. voortbrengselen der letterkunde,
geschriften, boekwerken ; boekenkennis, letterkunde;
—GESCHIEDENIS, v. geschiedenis der letterkunde.
LITHIUM, o. zeker zeldzaam metaal, met een s. g.
van 0.59 en een smeltpunt van 180°.
LITHOCHROMIE, v. steenschilderkunst : de kunst
om met olievorven op steen to schilderen on het
geschilderde of to drukken op doek; gekleurde steendruk.
LITHODENDRIETEN, m. my. steenboomen,koralen;
(ook) boomversteeningen.
LITHODOMEN, m. mv. borende schelpdieren.
LITHOGLYPHIEK, v. steensnijkunst.
LITHOGRAAF, m. (...grafen), steendrukker.
LITHOGRAPHEEREN, (lithographeerde, heeft gelithographeerd), op den steen schrijven, op den steen
teekenen.
LITHOGRAPHIE, v. steendruk-, steenschrijf-, steenteelcenkunst: de door Sennefelder in 1799 to Munchen uitgevonden kunst om op steen gemaakte
teekeningen door eene pers te vermenigvuldigen;
(my. ...phieen), steendrukkerij; een steendruk.
LITHOGRAPHISCH, bn. de steendrukkunst betreffende, door haar voortgebracht; lithographische steen,
zekere gekleurde vaste kalksteen, tot den steendruk

gebezigd.
60
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LITHOLOGIE.

ITHOLOGIE, v. leer der gesteenten.
LITHOMORPHEN, m. my. beeld-, figuursteenen,

zonderling gevormde steenen.
LITHOPHANIE, v. (...nieC,n), doorschijningsbeeld in
steen enz. ; gmv. de kunst om een doorschijnend
beeld in steen of steenachtige stof, porselein b. v.,
te vervaardigen.
LITHOPHIETEN, m. my. steenplanten, koralen.
LITHOPHYLLEN, m. my. boombladversteeningen.
LITHOSPHEER, v. de waste aardkorst.
LITHOTOMIE, v. steensnijding, operatie van den
steen in de blaas.
LITIGIEUS, bn. betwistbaar; pleitziek.
LITISPENDENTIE, v. tijd, gedurende welken een
proces aanhangig is.
LITORAAL, LITTORAAL, o. zeestrand, kustland,
de kuststreken.
LITOTES, v. zekere rhetorische figuur bestaande
in het gebruik eener verzachtende uitdrukking, gewoonlijk met het doel de zaak zelve des te meer
te doen uitkomen, b. v. dit is nog zoo atcceas niet
bedacht = het is heel verstandig.
LITRAMETER, m. (-s), (nat.) toestel om het soortelijk gewicht van vloeistoffen te bepalen.
LITTEEKEN, o. (-s, -en), overblijvend teeken eener
wond na hare genezing: zijn gelaat is vol litteekens;

in vroeger jaren heert hij zich door een val erg aan
het hoofd bezeerd, he litteeken is nog zichtbaar; (plantk.)

aanhechtingsplaats der bladeren, na hun afvallen
nog merkbaar. LITTEEKENTJE, o. (-s).
LITTERAAL, bn. bw. letterlijk.
LITTERAIR, bn. wetenschappelijk, geleerd.
LITURG, m. (-en), kerkdienaar.
LITURGIE, v. (...gieen), kerkgebruik ; kerkformulier;
orde van den kerkdienst; inz. het evangelisch kerkgebed, dat de preek voorafgaat.
LIVRE, o. (-s), (vroeger) Fransche rekenmunt (zooveel als een frank).
LIVREI, v. (-en), bijzondere kleeding van eenen bediende of lakei enz.: livrei dragen; (fig.), (dicht.)
kleeding.
LIVREIBEDIENDE, m. (-n), ...KNECHT. m. (-s), lakei;
...ROK, m. (-ken), rok van een lakei; ...RUPS, v.
(-en), (nat. hist.) ringelrups, zie aldaar.
LIVRET, o. (-ten), boekje, aanteekenboekje; zakboekje; spaarbankboekje; boekje, waarin voor militairen, werklieden enz. wordt opgeschreven, wat
zij verdiend en hoeveel zij er op ontvangen hebben;
gedragboekje.
LLAMA. v. Zie LAMA.
LLANERO'S, m. my. de herders, die de llano's
bewonen.
ontzettend groote boomlooze vlakLLANO, m.
ten in het noordelijk deel van Zuid-Amerika, gedeeltelijk bestaande uit steeds door den wind been
en weer gedreven zand, gedeeitelijk zeer rijk met
gras en hier en daar met een enkelen palm getooid.
LLOYD, of —S, m. eene instelling voor den zeehandel ter verzekering tegen zeegevaar en ter inwinning van scheepstijdingen, die Naar zetel heeft
in eene reeks van kamers r Londensche bears en
gevormd is door eene vereeniging scheepsassuradeurs, zoo geheeten naar Lloyds koffiehuis, waar, in
de vorige eeuw, de scheepsmakelaars bijeenkwamen,
omdat het in de nabijheid der bears lag; dergelijke
instelling in andere staten.
LLOYDS-LUST, v. of LLOYD, m. een te London
en te Trist verschijnend nieuwsblad voor koophandel en zeevaart.
LOB, v. (-ben), neerhangende halskraag; inz. neerhangende boorden aan de mouwen om den pols.
manchet; (ontl.) kwab : de lobben der long; (plantk.)
slip; zaadlob. LOBBETJE. o. (-s), kleine lob; (fig.)
hij is in zijn lobbetie s, verheugd, blijde, in zijn schik.
LOBBE, m. (-s), (Zuidn.) lummel, lomp mensch.
LOBBENLOOS, bn. zonder lobben.
LOBBEREN, (lobberde, heeft gelobberd), plassen in
water; waden; waggelen.

LOEFBOOM.
bn. (-er, -st), dik en trillend (van nat
of van spijs). LOBBERIGHEID, v.
LOBBES, m. (-en), sukkel, eenvoudig mensch, onnoozele blood; een groote, goedaardige hond.
LOBBESACHTIG, bn. bw. als een lobbes, sukkel-,
slungelachtig.
LOBBIG, bn. (-er, -st), ruim en slap hangende.
LOBMAN, of KRAAGMAN, m. (-nen), Spaansche
dukaton (muntstuk).
LOBMOUWTJE, o. (-s), voormalige mouwtjes
dames.
LOBOOR, m. (-en), hond of zwijn, met hangende
ooren; (fig.) lobbes, lomperd.
LOBOORIG, bn. (-er, -st), met neerhangende ooren,
(fig.) onhandig, dom; onnoozel, onschuldig. LOBOORIGHEID, V. domheid; onnoozelheid.
LOBVOET, In. (-en), (nat. hist.) eene klasse der protozoen: dieren, op den laagsten trap der organische ontwikkeling staande.
LOBVORMIG, bn. (plantk.) in den vorm eener lob.
LOCAAL, bn. plaatselijk: locale toestanden, een locaat
LOBBERIG,

blaadje; locale wind.
LOCAALDIENST, m. (-en), dienst van een locaal
trein; ...SPOOR, o. smal spoor zooals op een locaalspoorweg; ...SPOORWEG, m. (-en), spoorlijn langskleinere plaatsen, gewoonlijk zijtak eener grootere
lijn ; ...TREIN,, m. (-en), trein op een locaalspoorweg.
LOCALISEEREN, (localiseerde, heeft gelocaliseerd),
tot eene plaats beperken: eene besmettelfike ziekte

localiseeren.
LOCALITEIT, v. (-en), ruimte, plaatsruimte; vertrek, kamer, zaal: voor dergelijke vergaderingen is

hier geene geschikte localiteit to vinden.
LOCH, o. (-en), (scheepst.) gat, opening.
LOCHGAT, 0. (-en), (zeew.) pompgat : gat, waar
het vuile water door loopt.
LOCHTING, v. (-en), (Zuidn.) achterplaats; moestuin.
LOCOMOBIEL, bn. plaatsveranderend. beweeglijk;
—, v. (-en), verplaatsbaar stoomwerktuig.
LOCOMOTIEF, v. (...tieven), voertuig door stoom
in beweging gebracht, stoomwagen, treintrekker.
LOCUTIE, v. (-s,
uitdrukking, spreekwijze.
LODDER, m. (-s), lompe vlegel; wellusteling. LODDERBOEF, m. (...boeven), lodder.
LODDEREIN, v. (veroud. gew.) eau de cologne;
—DOOSJE, o. (-s), (veroud. gew.) een zilveren doosje,
waarin een met eau de cologne gedrenkt sponsje.
LODDEREN, (lodderde, heeft gelodderd), verliefd
zijn en dit wellustiglijk toonen ; (fig) uit luiheid in
bed liggen.
LODDERGEZICHT, o. (-en), wellustige bilk.
LODDERIG, bn. bw. (-er, -st), wellustig, geil, ver
liefd, dartel. wulpsch; — (veroud.) vriendelijk; —
slaperig, droomerig: met lodderiye oogen. LODDEIZIGHEID, v.
LODDERLEVEN, o. wellustig Leven.
LODDERLIJK, bn. bw. (-er, -st), lodderig.
LODDEROOG, o. (-en), slaperig, droomerig oog;
wellustige bilk; — m. en v. (-en), die een wellustigen bilk heeft.
LODDEROOGEN, (lodderoogde, heeft gelodderoogd),
wellustige blikken werpen op.
LODDEROOGIG, bn. lodderig; ...ZOET, bn. (-er, -st),
lodderig.
LODGER, (Eng.) m. (-s), iem. die gemeubileerde
kamers bewoont.
LOEDER. m. en v. (-s), gemeen, laag persoon ;
ellendeling, lodder; ontuchtig vrouwspersoon, hoer.
LOEDERIG, bn.
lodderig.
LOEF, v. (zeew.) loefboord, loefzijde: tegenstelling
van lij windzijde van het schip; de loef hebben, d. i.
den bovenwind; te loef van ons, aan de windzijde
van ons; loef hou den, goed bij den wind zeilen; een
s ,hip de loef afsteken, afliwYpen, afwinnen, het voordeel van den wind bekomen; loefwaarts van een
whip komen; (fig.) iem. de loef afsteken, hem vooruitkomen, hem te boven gaan.
LOEFBALK, m. (-en), mast,tuk, ...BOOM, m. (-en>
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LOEFBOORD.

LOGE.

botteloef; ...BOORD, o. loef; ...BRAS,m. (-sen), bras
aan de windzijde; ...GEITOUW, o. (-en).
LOEFGIERIG, bn. (-er, -st), zwaar op het roer: een
loefgierig schip, een schip dat gemakkelijk naar den
wind luistert en tegen het roer in geneigd is te
leeven.
LOEFGORDING, v. (-en); ...HALS, m. (...halzen);
...HOUDER, na. (-s), een schip dat goed in den wind
opwerkt; bitstuk, zie aldaar; ...ROUT, o. (-en), bitstuk, loefhouder: ...PARDOEN, o. (-s); ...SCHOOT,
m. (-en); ...SPANT, o. (-en).
LOEFWAARTS, bw., ...WAARTSCH, bn. aan de
loefzijde : loefwaarts van ons.
LOEFWAL, m. wal waarvan de wind komt;
...ZIJDE, v. loaf.
LOEGEN, (loegde, heeft geloegd), (gew.) stouwen,
schikken, vlijen: turf loegen.
LOEGER, m. (-s), LOEGSTER, v. (-s), stouwer,
stouw sten
LOEIEN, (loeide, heeft geloegd), geluid geven (van
runderen); (fig.) huilen (van den wind): de wind
loeide door den schoorsteen. LOEIING, v. het loeien.
LOENEN, (het loende, geloend), (gew.) aanstaan,
behagen: 't loent hem niet, 't komt niet met zijn
zin overeen.
LOENIE, v. (...nien), (gew.) kalfsbout met het lendenstuk.
LOENSCH, bn. bw. een weinig scheel; (fig.) een
loensch (verliefd) gezicht; loensch zien, van ter zijde
zien, een zijdelingschen blik werpen (op).
LOER, v. het loeren: op de loer steno of liggen, op
eene gunstige gelegenheid loeren, (jag.) wild op
eene loerplaats trachten te schieten; — iem. eene
loer draaien, hem een poets bakken, hem bedotten.
LOER. m. (-en), botterik, lomperd.
LOERDER, m. (-s), LOERSTER, v. (-s), beloerder,
beloerster.
LOEREN, (loerde, heeft geloegd), bespieden, scherp
toezien, gluren : de kat loert op de muis, tracht haar
te vangen; de politie loert op hem; (fig.) op een ambt
loeren, een ambt bejagen: — eene loer draaien, bedriegen. LOERING, v. het loeren.
LOERES, na. (-en), botterik, lomperd, onnoozele,
loer.
LOERGAT, o. (-en), gat waardoor men loert;
...HOEK, na. (-en), hoek waaruit men iets bespiedt;
...HUISJE, o. (-s), schilderhuisje, wachthuisje; ...KAMER. v. (-s).
LOERMAN, LOEREMAN, m. (-nen), kaas van afgeroomde melk; — beloerder.
LOERMOORDER, m. (-51, (w. g.), sluipmoordenaar.
LOEROOGEN, (loeroogde, heeft geloeroogd), gluren,
scherp toezien. Zie LOEREN.
LOERPLAATS, v. (-en), ...PLEIN, o. (-en), vlakke
plaatsen tusschen twee bosschen, waar de honden
het wild moeten grijpen; in het algemeen plaats,
waar men iets afloeren of bespieden kan ; ...PUNT,
o. (-en), plek, waar men op de loer staat (inz. op
de jacht).
LOERVOGEL, m. (-s), jachtvogel, valk; (fig.) bespieder.
LOET, v. (-en), (Zuidn.) luim, nuk.
LOET, v. (-en), benaming voor verschillende werktuigen, bestaande uit een steel niet een breed ijzeren
voorstuk, waarmede men schept of krabt; ovenkrabber; (zeew.) Spaansche bezem, waarmede een
schip onder water geschrobd wordt.
LOETE. m. (-n), dommerik; —, v. (-n), stompzinnige
vrouw.
LOEVEN, (loefde, heeft en is geloefd), (zeew.) tegen
den wind inkrimpen, den voorsteven van het schip
naar den wind brengen: het tegenovergestelde van
afhouden.
bw. uitdr.loefwaarts:
LOEVERT, LOEVER, TE

of in het vroege voorjaar als een gezond moesgewas
gegeten worden: Rollandsch lof; Brusselsch lof, zekere
fijne groente met bitteren smaak.
LOF, m. het loven of prijzen van de eigenschappen of daden van een ander, vooral wanneer deze
goed zijn : met lof van iem. spreken; roem, eer, onderscheiding: iem. lof toezwaaien; tot lof strekken; een
examen met lof (cum lauds) aflegg6n; (fig.) eigen lof
stinkt, men moat niet zichzelven prijzen.
LOF, o. (11.-K.) eene godsdienstige avondoefening,
the met den zegen van het H. Sacrament besloten
wordt: naar het lof gaan.
LOFBAZUIN, v. (fig.) de lofbazuin steken, iemands
lof verkondigen; ...DICHT, o. (-en), een gedicht dat
den lof van iem. of lets bezingt; ...DICHTER, m. (-s).
LOFFELIJK, bn. bw. (-er, -st), prijselijk, lofwaardig: een loffelijk getuigenis; een loffelijke daad, handelwijze. LOFFELIJKHEID, v.

te loevert aanzeilen.
LOF, o. Zie LOOF.
LOF, o. (gew.) de door gebrek aan licht verbleekte
bladeren van de cichoreiplant, welke in den winter

LOFGALM, m., den lofgalm over ieni. aanheffen,

iemands lof verkondigen; ...GERUCHT, o. (w. g.)
faam; ...GESPREK, o. (-ken), (w. g.), lofspraak;
...GEZANG, o. (-en), loflied.
LOFGIERIG, bn. (-er, -st), (w. g.), begeerig naar
lof. LOFGIERIGHEID, v
LOFHUNKEREN, (lof hunkerde, heeft gelofhunkerd),
naar lof hunkeren.
LOFKLANK, m. lofgalm; ...LIED, o. (-eren), lied
dat den lof van iem. of iets bezingt; inz. lied tot
lof der Godheid; ...OFFER, o. (-5), (oudh.) een soort
van dankofler; ...PSALM, m. (-en), loflied ter eere
van God; ...REDE. v. (-nen). redevoering waarin iem.
of iets geprezen of verheerlijkt wordt: eene lofrede
deaden; ...REDENAAR, m. (-5), die eene lofrede
houdt: ...SPRAAK, v. woorden van lof; ...SPREKER,
m. (-5); ...TITEL, m. (-5), (w. g.) eeretitel; ...TROMPET, v. lofbazuin; ...TLIGING, v. (-en), loftuiting.
LOFTUITEN, (loftuitte, heeft geloftuit), iemands
lof verkondigen, iem. vleien.
LOFTUITER, m. (-s), ...TUITSTER, v. (-5), die loftuit.
LOFTUITING, v. (-en), ...TUITERIJ, v. (-en), het
verkondigen van iemands lof.
LOFVERHEFFING, v. loftuiting.
LOFWAARD, ...WAARDIG, bn. bw. (-er, -st, meeren meest-), lof verdienende: von lofwaardig gedrag.
LOFWAARDIGHEID, v.
LOFWERK, o. Zie LOOFWERK.
LOFZANG, m. (-en), hymne, ode: een lofzang ter
eere van Apollo; de lofzang van Maria; ...ZANGER,
na. (-s), die een lofzang dicht of zingt.
LOG, bn. bw. (-ger, -st), plomp, moeilijk in zijne
bewegingen ten gevolge van dikte; moeilijk te bewegen of te verplaatsen, zwaar, onhandelbaar: een
log mensch; een logge gang; een log gevaarte; vadsig,
traag; dom.
LOG. v. (-gen), (zeew.) een plat driehoekig met
lood bezwaard plankje, dat, aan eene lijn bevestigd,
in zee geworpen wordt, om de vaart of snelheid
van een schip te bepalen.
LOGARITHME, v. (-n), (wisk.) verhoudings- of betrekkingsgetal, exponent of aanwijzer der macht, tot
welke een gegeven getal (grondtal) moat verheven
worden. em eenig ander getal voort te brengen:

door middel van logarithmen kan men de vermeniu
vuldiging, deeling, machtsverheffing en worteltrekking
op eene kortere wijze verrichten.
LOGARITHMENSTELSEL, o. (-5), de verschillende
getallen met hunne logarithmen voor een zelfde
grondtal: het gewone of Briggsche logarithmenstelsel,
met het grondtal 10; ...TAFEL, v. (-5), lijst waarin
de logarithmen der getallen zijn aangegeven; ...WIJZER, m. (-s), de geheelen van een logarithme.
LOGARITHMISCH, bn. tot de logarithmen behoorende.
LOGBOEK, o. (-en), (zeew.) register, waarin de
officieren de met de log gedane waarnemingen opteekenen, scheepsjourn aal.
LOGE, V. (-5), afgezonderd gedeelte in eenen schouwburg, dat ingericht is your een bepaald getal toe-

LOGE.

LOMMER.

schouwers; vereenigings-, vergaderzaal der vrijmetselaars; hut; 'kermistent; de cel der krankzinnigen in dolhuizen; de scheepskamer, kooi; het hok
der wilds dieren in menagerie0n; ook een klein
landhuis.
LOGE, m., LOGEE, v. (-'s), bezoeker, bezoekster,
bij iem. gehuisvest. LOGEETJE, o. (-s).
LOGEABEL, bn. bewoonbaar, ter bewoning ingericht.
LOGEEREN, (logeerde, heeft gelogeerd), iem. huisvesten: ik kan u op 't oogenblik niet logeeren; gehuisvest zijn: ik logeer daar gewoonlijk een vriend.
LOGEERGAST, m. (-en), loge; ...KAMER, v. (-s),
kamer, voor logeergasten bestemd.
LOGEMENT, o. (-en), woning; huis, waar vreemdelingen gehuisvest worden, hotel ; nachtverblijf.
LOGEMENTHOUDER, m. (-s), ...11OUDSTER, v. (-s),
iem. die een logement houdt.
LOGEN, v. (.e. Zie LEUGEN met al de samenstellingen.
LOGENSTRAFFEN, (logenstrafte, heeft gelogenstraft), tot een leugenaar maken; de onwaarheid
van iets doen blijken : van hooger hand wordt het

(fig.) aanloksel; ...BROODJE, o. (-s); ...DUIF, v.
(...duiven), duff om andere duiven to lokken; ...EEND,
v. (-en), eend om andere eenden to lokken.
LOKET, o. (-ten), yak in een kastje, hollje; opening
in een deur, muur enz. waardoor geld wordt ontvangen, biljetten worden gegeven enz.: ik ga even
een kaartje aan het loket halen. LOKETJE, o. (-s).
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bericht reeds gelogenstraft.

LOGGAT, o. (zeew.) slechte zeiler.
LOGGATEN, o. my. (zeew.), (veroud.). Zie VULLrNGSGATEN.
LOGGEESTIG, bn., (w. g.), stompzinnig.
LOGGEN, (logde, heeft gelogd), de log uitwerpen
om de vaart van het schip to bepalen.
LOGGER, m. (-s), klein oorlogsvaartuig, meestal
van zoomwerk voorzien ; het voert een grooten mast,
eon fokkemast en een druil, en is met marszeilen
getuigd; (ook) visschersvaartuig ongeveer van gelijken worm als de kotter.
LOGGERMAST, m. (-en), mast van een logger;
...ZEIL, o. (-en), zeil van een logger, emmerzeil.
zandloopertje, dienende
LOGGLAS, o.
em de tijdruimte to bepalen, waarin de loglijn loopt.
LOGHEID, v. zwaarte; vadsigheid, traagheid; (fig.)

domheid.

LOGICA, v. redeneerkunst, de kunst om good en ge-

regeld te denken.
LOGIE, v. (-5), hut; woning [nu gewoonlik LOGE].
LOGIES, o. nachtverblijf; (zeew.) matrozenhut.
LOGISCH, bn. op redeneerkunde gegrond, overeenkomstig de logica: logisch denken; dot is logisch,
goed gedacht, zuiver geredeneerd; (spraakk.) logische
analyse, ontbinding van een volzin in zijne bestanddeelen: onderwerpen, gezegden, voorwerpen en be-

palingen.

LOGLIJN, v. (-en), de lijn, waaraan het logplankje

is bevestigd, en die door knoopen in evenmatige
deelen is verdeeld.
LOGOGRYPH, LOGOGRIEF, v. (-en), woordletterraadsel.
LOGOMACHIE, v. (...chieen), woordentwist.
LOGOS, m. woord, redo; denkvermogen; in het
N. T. het Woord; (fig.) overlevering.
LOGPLANKJE, o. (-s), log; ...ROL, v. (-len), spil,
waar de loglijn over loopt; ...TAFEL, v. (-s).
LOISIR, (A), Wpm uitdr., op gemak, zonder haast,

in ledigen tijd.
LOK, v. (plantk.), (gew.) smalbladig wollegras.
LOK, o. (zeew.). Zie LOCH.
LOK, v. (-ken), haarlok, haar tot eene krul gevormd:
lange, blonde lokken; gouden lokken; de wol van het
voorhoofd, den schedel enz. der schapen. LOKJE,
o. (-s).
groot vertrek, zaal, gebouw:
LOKAAL, o.

een groot,

ruin, luchtig lokaal; vereenigingslok,aal.

LOKAALTJE, o. (-s).
LOKAAS, o. (...azen), aas om to lokken (vogels,
visschen), lokspijs; (fig.) aanleiding, beweegreden
(om iets te doen) : het lokaas der zonfle.
LOKAZEN, (lokaasde, heeft gelokaasd), lokken met
<las; (fig.) door vleitaal enz. lokken.
LOKBROOD, o. brood, waarmcdo men visch vangt;

LOKETDEUR, v. (-en). deur met een loket; ...KAST,
v. (-en), een kast met loketten.
LOKFLUITJE, o. (-s), fluitje, waarmede men het

geluid der vogelen nabootst, om daze to lokken;
...GELD, o., ...GIFT, v. (-en), steekpenning, geld
waarrnede men is of wordt omgekocht.
LOKHARIGEN, m. my. menschen bij wie het haar
in sierljjke lokken om het hoofd golft (de Dravida's,
Nuba's en Middellandsche-Zeevolken).
LOKJE, o. (-s), kleine lok ; diep kommetje; dobbertje.
LOKKE, v. (-n), (Zuidn.) flokker, dot, teutje. Zie dot.
LOKKEN, (lokte, heeft gelokt), met de stem, met

gebaren tot zich roepen: het mannetje lokt het wiffje;
lok den hond hierheen; door spijs of aas listig in
zijne macht zoeken te krijgen; uitnoodigen, Lowegen (ergens heen to gaan) : een nieuw stuk lokt vele
menschen naar den schouwburg. LOKKING, v. (-en),

het lokken, gelok.
LOKKEN, (lokte, heeft gelokt), (Zuidn.) zuigen (van
kinderen).
LOKKENMACHINE, v. (-s), (nijv.) een machine die
dient tot het tweede kaarden van de wol; ...TAFEL, v. (-5), plank waarop de lokken wol wooden
geworpen na onder de lokkentrommel to zijn doorgegaan; ...TROMMEL, v. (-s), onderdeel van de lok-

kenmachine : een houten cilinder walks omtrek met
platronde, overlangsloopende groeven is voorzien.
LOKKER, m., LOKSTER, V. (-5), die lokt.
LOKKIG, bn. (-er, -st), (w. g.), aanlokkend, verleideltjk.

LOKKIG, bn. (-er, -st), gelokt: lokkig haar.
LOKMEES, v. (...meezen), mees om andere meezen
te lokken.

LOKSEL, o. (-5), lokaas.
LOKSPIJS, v. (...spijzen), lokaas; ...STEM, v. (...men),
stem.
lokkende, verleidelij
LOKUS, LOKUST, o. de Surinaamsche naam van
zeker fijn meubelhout.
LOKVINK, m. (-en), vink die dient om andere yinken to lokken; ...VOGEL, m. (-s), een vogel in eene
kooi om andere vogels aan te lokken, in sommige
streken slagvogel geheeten; ook een vogelvormig
stuk leder om den jachtvogel terug te roepen;
...WOORD, o. (-en), (w. g.), verleidelijk woord.
LOL. v. &len), (gemeonz.) grap, klucht, vermaak:
wt./ hebben lol gehad, plezier gehad; voor de lob, grap.
LOLLEN, (lolde, heeft gelold), mauwen, grollen
(van katten); (fig.) slecht zingers; zotteklap uitslaan:
den ganschen avond zat h to lollen. [In sommige
streken hoort men alleen
LOLLEN, (lolde, heeft gelold), zich warmen over
eene lollepot.
LOLLEPOT, m. (-ten), vuurpot.
LOLLER, m. (-Si, lollende of krollende kater.
LOLLER, m., I.OLSTER, v. (-s), (fig.) slechte zanger,
slechte zangster; vervelende babbelaar, babbelaarster.
hebben een lolLOLLETJE, o. (-5). pleziertje:
letje gehad, lad houdt van een lolletje.
LOLLIG, bn. b -a-. prettig, p]ezierig, grappig: 't is
een lollige cant.
LOLLING, v. geloi; slechte rang; zotteklap.
LOM, m. (-men), (nat. hist.) duikerhoen.
LOM, v. (men), (Zuidn.) bijtgat, opening in net ijs.
LOMBARD, LOMBARD. en. (-s). Zie LOMMERD.
LOMBARDEN, LOMBERDEN. Zie LOMMERDEN.
LOMBARDSCH, bn.. lombardsche boonen, gewoonlijk_
loinmerdsche boonen geheeten: eene soort van snijboonen.
LOMBER. Zie OM BER.
LOMMER, 0. en v. (sours ook m.) s,,iiaduw van

LOMMER.*
boombladeren, beschutting die de bladeren bieden
tegen de zonnestralen: en sleet zijn eeuwigheid in
Edens zuivre lommer (Bilderdijk); als 't viooltje it
't lindelommer (Beets); (ook) de bladeren der boomen
zelf: het ruischt in 't dichte lommer; hier rust onder
't rustige lommer een bevolking in de aard. (Beets):
Van Veen had zich verlustigd onder de lommer.
LOMMERACHTIG, bn. (-er, -st), met een weinig
lommer.
LOMMERD, m. (-s), bank van leening, pandjeshuis ;
lommerd houden, eene bank van leening hebben;

iets in den lommerd zetten; iets uit den lommerd lossen; (fig.) hier gaat men in den lommerd, men betaalt
hier zeer duur.
LOMMERDBRIEFJE, o. (-s), bewijs eener gedane

beleening.
LOMMERDEN, (lommerdde, hee t gelommerd), woekeren, tegen bovenmatig hooge rente (geld) leenen;
dikwijls van de bank van leenipg 2,ebruik maken.
LOMMERDHOUDER, m. (-s), ...HOUDSTER, v. (-5),
houder-. houdster eener bank.van leening.
LOMMEREN, (lommerde, heeft gelommerd), in de
lommer zitten.
LOMMERIG, bn. (.er, -st), loinmerachtig.
LOMMERING, v. (-en). eene wandeling in de schaduw
der boomen.
LOMMERLUST, m. lommerrijke plaats; ...RIJK,
bn. met veel lommer: lommerryke drecen.
LOMP, bn. bw. (-er, -st), zwaar, grof. ruw, plomp,
onbehouwen. niet net (van vorm of gedaante) : lompe
schoenen; dat is lomp bewerkt; groot.log: nifpaarden

zijn lompe, kortpootige dieren, die in de ririeren van
Afrika voorkomen; onbeschaafd, ongemanierd: een
lompe boer: op een lornpe rraag past een lomp antwoord; zich lamp aanstellen; onverstandig, dom: een
lompe f o et.
LOMP, v. (-en), oude vod, versleten lap: lompen
zoeken; men maakt papier van lompen ; (papierm.)
lompen sorteeren, vitzoeken, in stukken snijden; slechte
kleeding, bedelaarsplunje: hij was in lompen g ekleed ;
(tabaksbouw) de onderste bladen der tabaksplant.
LOMP, o. (-en), groat suikerbrood.
slijmvisch, rotvisch.
LOMP. m. (-en), (nat.
LOMPEN, (lompte, heeft gelompt), foppen, bedriegen: ik zal mij niet laten lompen.
LOMPENBAK, m. (-ken), (pap.) stamptrog; ...BANK,
v. (-en), toestel, waarop de lompen gescheurd worden; ...BLOK, o. (-ken), (pap.) Lick. waarop de lompen fijngehakt worden; ...GAARDER, m.,...GAARSTER, v. (-s), voddenraper, voddenraapster; ...HANDEL, m.; ...HANDELAAR, m. (-5); ...HOK, o. (-ken);
...KAMER, v. (-s), in papiermolens; ...KIST, v. (-en);
...KOKER, m. (-s), machine eener papierfabriek;
...KOOPER, m. (-5), ...KOOPSTER. v. (-5); ...KOOPMAN, m. (...lieden); ...KRAAMSTER, v. (-s), ...KRAMER, m. (-5); ...KUIP, v. (-en), (papierm.) kuip
waarin men de lompen laat rotten.
LOMPENLEZER, m. (-5), ...LEESSTER, v. (-s), lompenzoeker, ompenzoekster ; ...MAND, v. (-en); ...MES,
o. (-sen), papiermakersgereedschap om de lompen
fijn te snijden; ...NET, o. (-ten), net waarin de lompen gezeefd warden; ...PAKHUIS, o. (...huizen);
...PAPIER, o. papier dat van lompen is vervaardigd;
...SCHUUR, v. (...schuren); ...SNIJDER, m. (-s), een
werktuig om het weefsel der lompen vaneen te
scheuren; ...SORTEERDER, m., ...SORTEERSTER,
v. (-s), die de lompen uitzoekt; ...STOP. v. (pap.)
stof die slechts twaalf uren op een hamermolen
geslagen is; ...ZAK, m. (-ken); met den lompenzak
Jaan, lompen opkoopen; ...ZOLDER, m. (-s).
LOMPERD, m. (-s), lomp, onbeschaafd mensch.
LOMPERIK. m. (-en), (gew.) lomperd.
LOMPHEID, v. bet lamp zijn ; plompheid: doze dieren
onderscheiden rich door lompheid van bouw; (my.
...heden), lompe daad, onbeschoftheid, ruwheid: in

gezelschap begaat hij allerlei lompheden.

LOMPIGHEID, v. (...heden), loml held.
LOMPSUIKER, v. groote klonten

LONTRECHT.
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LONG, v. (-en), ademhalingswerktuig bij menschen

en sommige dieren, zijnde als 't ware zakken, welke
uit meer of min vliesachtige celletjes bestaan en
die ten getale van twee in de borstkas hangen, de
eene aan de rechter- en de andere aan de linkerzijde,
en met de buitenlucht gemeenschap hebben door
middel eener luchtpijp: rechter-, linkerlong ; zijn longen
zijn aangedaan; (fig.) eene goede long hebben, eene
sterke stem hebben; (fig.) long en lever uitspuwen,
hevig braken; (fig.) long en lever verteren. alley verkwisten. LONGETJE, o. (-5).
LONGAANDOENING, v. (-en), longkwaal; ...ADER,
v. (-s, -en), (anti.) ader waardoor het in de longen
gezuiverde blood naar het hart wordt teruggevoerd;
...BLAASJE, o. (-5), langwerpigronde blaasjes waaruit het weefsel der longen bijna geheel is samengesteld.
LONGCLOTHS, o. zekere geweven stof.
LONGENMOES, o. gestoofd vleesch met krenten.
krLONGERACH, o. (plantk.), (gew.) hondsmos, longLONGGEZWEL, o. (-len), opeenhooping van etter
in het weefsel der longen.
LONGIMETRIE, v. lengtemeting.
LONGITUDE, v geographische lengte.
LONGITUDINAAL, bn. op de lengte betrekking hebbende, de lengterichting volgende; (geluidsl.) transversale en longitudinale trillingen.
LONGKAMER, v. (-s), de holte, waardoor de longen
ingesloten worden; ...KNOBBEL, m. (-s), tuberkel.
LONGKRUID, o. eene soon, van korstmos, ook longenkruid, longerkruid, longerach, lappenmos en
hondsmos genoemd; — een tot de familie der ruwbladigen oorende plant (pulmoncuia officinalis).
LONGKWAAL, v. (-en), longziekte, longtering;
...KWAB, v. (-ben), lappen waarin de longen verdeeld zijn.
LONGMOS, o. (-son), (plantk.) eene soort van
korstmos.
LONGONTSTEKING, v. (-en), een door bacterien
veroorzaakte ziekte der long, gepaard met hooge
koorts. kortademigheid, hoesten en opbrenging van
met blood vermengde stollen; ...PIJP, v. (-en), luchtpijp; ...PIJPTAKKEN, m. my. luchtpijptakken;
...SLAGADER. v. es , -en). slagader waardoor het
bloed uit het hart naar de longen wo! dt gevoerd;
...TERING, v. chronische longontsteking: een door
tuberkelbacillen veroorzaakte ziekte der longen:
...VATEN, o. my. haarvaten in de longen; VLIX HT,
v. (-en), (anti.): ...VLOED, m. (geneesk.); ...VUUR,
o. zekere ziekte der dieren; ...WATERZUCHT, v.
zekere ziel:te; ...ZENUWEN, v. my.(ontl.); ...ZIEKTE, ...ZUCHT, v. ziekte der longen; inz. zekere gevaarlijke ziekte bij het rundyee, ...Z LTCHTIG, bn.
(-er, -st), aan longziekte lijdende; ...ZWEER, v.
(...zweren), (geneesk.) longgezwel.
LONK, m. (-en), vriendelijke oogwenk, waarbij het
cog, met vernauwing der oogleden, een weinig ter
zijde wordt getrokken : iem. een lank toewerpen.
LONKJE. o. (-s).
LONKAARD, m. (-5), die lonkt.
LONKEN, (lonkte, heeft gelonkt), eenen lank of
lonken toewerpen, belonken; loensch, scheel zien.
LONKING, v. het lonken.
LONKEND, bn., lonkende oogen, oogen, die verliefdheld verraden.
LONKER, m. (-Si. die lonkt, die scheel ziet; (fig.,
dicht.) cog. LONKSTER, v. (-s).
LONKSPIER, v. (-en). draaispier.
LONT, v. (-en), aangestoken touw, dat branden
blijft en dient om andere voorwerpen vuur te doen
vatten : de lout van een kanon; gezwinde lont, bestaat
uit katoenen draden, die in een mengsel van meelpulver en brandewijn, waarin een weinig Arabische
gam is opgelost, geweekt zijn; (fig.) lent ruiken,
onraad vermoeden, de lucht van iets krijgen.
LONTGAT, o. (-en), (van eene tom, granaat, houwitser). buisgat;
o. oorlogsrecht, kracht

LON TROER.

LOODSMANNETJE.

van wapenen; ...ROER, o. (-en), (oudt.) geweer, dat
met eene lont werd afgestoken; ...STOK, m. (-ken),
stok, waarrnede de kanonniers het geschut doen
losbranden; ...VERBERGER, m. (-s), eerie blikken
bus met deksel, om de lont tegen den regen to
beveiligen.
LOOCHENAAR, m.
...naren), LOOCHENAARSTER, v. (-s), die (de waarheid van lets) ontkent.
LOOCHENBAAR, bn. geloochend, ontkend kunnende
worden.
LOOCHENEN, (loochende, heeft geloochend), ontkennen, niet erkennen: hij loochende nu alles, wet

LOODGIETERSAMBACHT, o.; ...STAMPER, m. (-s);
...STOK, m. (-ken); ...WERK, o.
LOODGLANS, o. (scheik.) verbinding van lood met
zwavel; ...GLAS, o. flintglas, ...GLAZUUR, o. een
hoofdzakelijk uit loodoxyde bestaand glazuur voor
potten en pannen; ...GLIT, o. (scheik.) loodoxyde.
LOODIG, bn. (w. g.), vol lood; loodachtig.
LOODJE, o. (-s), looden merkje ; een looden of blikken plaatje, dienende ten bewijs dat men, bij postwagons b. v., de vracht heeft betaald; vandaar (fig.)
zulk een bewijs van betaling b. v. in den schouwburg; schoon dit een kaartje is; (fig.) het loodje leggen,
een verlies lijden;
zal het loodje leggen, het spel
verliezen; de laatste loodjes wegen het zwaarst, het
laatst van den arbeid valt het moeilijkst; (fig.) het
loodje schieten, geld schieten; (fig.) ik zal er nog een
loodje opleggen, ik zal de zaak nog wat moeilijker
maken.
LOODKALK, v. metselspecie; ...KLEUR, v. de blauwachtig grijze kleur als van lood; ...KLEURIG, bn.
(-er, -st), de loodkleur hebbende, blauwachtig grijs;
...KLOPPER, m. (-5), werktuig om het lood dun uit
to kloppen; ...KOLIEK, o. zekere ziekte (inz. den
loodgieters en huisschilders eigen); ...KRUID, o.
sodaplant: eene plant welke in Zuid-Europa thuis
behoort on de bekende soda opleveit (plumbago);
...LEI, v. lei dat lood bevat; ...LEPEL, m. (-s), groote
ijzeren lepel, walrin het loud gesmolten wordt.
LOODLIJN, v. (-en), (zeew.) lijn van het dieplood;
(bouwk.) meetsnoer; paslood; schietlood; (meetk.)
lijn, die loodrecht op eene andere staat; die eene
andere lijn zoodanig snijdt, dat de hoeken, welke
aan het snijpunt gevormd worden, alle vier even
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vrosger had gezegd; de waarheid, eene schuld, zone
handteekening loochenen. L6OCHENING, v. (-en), het

loochenen.
LOOCHENEND, bn. ontkennend, negatief.
LOOD, o. een zacht, licht smeltbaar, blauwachtig
wit metaal, dat tot zeer dunne platen geplet en
ook tot pijpen uitgetrokken kan worden: een plaat
lood; een blok lood; een huis met lood dekken; 't weegt
als lood (zoo zwaar); (fig.) met lood in de schoenen
(met looden schoenen) aankomen, schoorvoetend,
langzaam naderen; dat is lood om oud ijzer, 't is
volmaakt hetzelfde; hij heeft lood in zijn achterste,
hij weegt zeer zwaar; (boekdr.) de drnkletters: op
het lood lezen, het zetsel op den vorm lezen;
kogels: kruit noch lood hebben; het moordend lood;
iem. een lood schenken, hem op eenen kogel onthalen; het lood at in de billen hebben, het spek al weg

hebben, reeds getroffen zijn; —
langwerpig stuk lood aan schuiframen; gewicht
aan een uurwerk; (zeew.) dieplood; (bouwk.) paslood: die sneer staat niet in het lood,

niet behoorlijk

recht; een muur in het lood brengen; een muur te lood
opmetselen, loodrecht; looden merk aan de lakens
en andere stoffen ; —
(my. -en) naam van zeker gewicht (vroeger: half
ons; thans
van een ons = decagram); (sprw.)
vrienclen in den flood, honderd in een lood.

LOODAARS, m. een man, die altijd vlijtig zit te
w erk en.

LOODACHTIG, bn. (-er, -st), naar lood gelijkende.
LOODADER, v. (-5, -en), ader in eene loodmijn;
...ARTSENIJ, v. (-en), zeker geneesmiddel; ...ASCII,
v. (scheik.); ...AZIJN, m. een mengsel van 3 deelen
loodsuiker, 1 deel loodoxyde en lo deelen water;
...BALIE, v. (...lien), (scheepst.) balie waarin de
loodlijn na het looden wordt gelegd; ...BAND, m.
(-en), reep lood op de nok van een dak, noklood;
...BERG, m. (-en), loodmijn.
LOODBLAUW, bn. blauw als lood; ...BLEEK. bn .
loodkleurig.
LOODBLIK, o. dun uitgeslagen lood; ...BLOEMEN,
v. mv. (scheik.); ...BOOM, in, (-en), boomvormig vertakte loodkristallen die zich uit loodzouten afscheiden door de werking van zink; ...BOTER, v. (scheik.)
eene smerige stof, welke uit loud wordt verkregen;
...DEKKER, nl. (-5), werkman die daken met lood
dekt; ...DRAAD, o. draad dat uit lood wordt getrokken.
LOODEN, bn. van lood: looden kogels; loodenpopen,
goten; (fig.) met looclen schoenen aankomen, zeer langzaam aankomen; iem. met looclen schoenen nagaan,
hem bespieden.
LOODEN, (loodde, heeft gelood), gemerkte looden
aan lets bevestigen; van looden (gewichten) voorzien : (glaz.) in lood zetten; — onderzoeken of iets loodrecht staat; (zeew.) met het dieplood de diepte van
het vaarwater peilen. LOOPING, v. (-en), het looden.
LOODER, n1. (-s), een aanhechter der looden inerken
aan de goederen.
LOODERTS, o. loodhotldende aarde: ...GEE I,. o. een
loodoxvde tot beroiding van de menie of Let roode
loodeyde; ...GIETER. m. (-s), vervaardiger van looden voorwerpen: ambachtsman, welke loud giet of
dit aan of in gebouwen. op daken, in goten enz.
qebruikt, LTERIJ, v. (-en), werbplaats van
den loodgieter.

groot zijn; (zeew.) eene soort van ongeteerde kabelslaglijnen, uitsluitend bestemd voor het hand- en
dieplood.
LOODLIJNBALIE, v. (...lien), (zeew.) loodbalie;
...BLOK, o. (-ken), (scheepst.) kinnebaksblokje.
LOODLIJNIG, bn. loodrecht.
LOODMELK, v. (scheik.); ...MES, o. (-sen), gereedschap om glazer in het loud te zetten, glazenmakersbeitel; ...METAAL, o. soldeersel; ...MIJN, v. (-en),
mijn die loud bevat; ...NAGEL, m. (-s), loodspijker;
...OXYDE, o. (scheik.) een verbinding van lood met
zuurstof; ...PAN, v. (-nen), pan, waarin het loud
wordt gesmolten; ...PAPIER, o. papierdunne bladen
lood, die hoofdzakelijk gebruikt worden tot het inpakken van snuiftabak; ...PLEISTER, v. een pleister
die wordt bereid dour oltifolie en reuzel met loodoxyde onder toevoeging van water to koken; ...POEDER, o. lood in poeder; ...PROEF, v. (...proevenp;
...PROP, v. (-pen), soort van veiligheidsklep Lij
stoomketels. die bij groote hitte smelt en daardoor
den stoom gelegenheid geeft om te ontsnappen.
LOODRECHT, bn. bw. to loud, loodlijnig: deze muur
stoat niet loodrecht; (meetk.) aangeduid door het
teeken ( ).
LOOPS. m. (-en). zeeman, bekend met de gronden
van den mond eerier rivier of haven. die de schepen
binnen of buiten de haven of de zeegaten brengt.
LOOPS, v. (-en), planken hut; licht en dicht gebouw van hoot opgetrokken, schuur. bergplaats,
keet. LOODS,1E, 0. (-s).
LOODSBOOT, v. -en), vaartuig. waarmee de loodsen aan boord der in- en uitgaande schepen gebracht
worden of van boord gehaald worden.
LOODSEN, tloodste, heeft geloodst). een schip naar
binnen of nalr buiten brengen, met behulp, hetzij
van theoretische, hetzij van plaatselijke kennis.
LOODSGELD. o. (-en), (zeew.) loon van den buds;
zekere belasting. scheepvaartrecht; ...KurfER, m.
(-s), kotter van het loodswezen.
LOODS ,_AKKEN, v. nay. slakken die bij het smelten van 1,,d worden gevormd.
LOODSMAN. m. (-nen, ...lieden), loods.
LOODSMANNETJE, o. (-s), (nat. hist.) een visch,
tot de orde der stekelvinnien van de groep tier
welks len2- te z,Iden die
be,nvissLlien
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LOODSMANNETJE.

LOOIERSKALK.

van 3 palmen te boven gaat en die altijd de schepen volgt om op de weggeworpen voorwerpen te
azen. Daar de haai dezelfde gewoonte heeft, beweren
de matrozen, dat dit vischje hem tot gids dient;
doch deze meening berust op vrij losse gronden

LOOFROL, v. (-len), (boekb. en verg.) een rol om
loofachtige versieringen op boekbanden te drukken.
LOOFSTIL, bn. bladstil: zoo stil, dat geen blad
zich beweegt.
LOOFVOGEL, m. (-s), (nat. hist.) bastaardnachtegaai; ...VORSCH, m. (-en), boomkikvorsch (hyla
arborea); ...WERK, o. boomloof, de takken eens
booms met het gebladerte (in deze beteekenis weinig
of niet gebruikelijk); (bouwk.) sieraad van loofwerk
(naar den bladervorm zoo geheeten).
LOOFWERKEN, (w. g.). lofwerk maker!.
LOOFWORM, m. (-en), rups.
LOOG, v. met plantenzout bezwangerd en daardoor scherp gemaakt water; inz. water, dat eenigen
tijd op asch gestaan en daaruit de zoutdeelen opgenomen heeft: het linnen in de loog zetten; (fig.) iem.
nit de loop borstelen, iem. in een nieuw pak (kleeren)
steken; — wijnsteenwater (waarin het zilver wordt
wit gekookt) ; (boekdr.) zeker chemisch water (ook
wel potasch en zeep, in regenwater gekookt) om
de afgedrukte vormen van de overgeblevene inktdeelen te zuiveren.
LOOG, v. (zeew.) stukken bout, die volgens 't beloop van het schip moeten gebogen worden en door
bevochtiging en branding kromtrekken.
LOOG, v. (veroud.) vlana, laaie: de stad stond in

(naucrates ductor).
LOODSMANSBOOT, v. (-en), loodsboot; ...WATER,
o. (-s), vaarwater, waarin men een loods noodig heeft.
LOODSPAATH, o. (delfst.); ...SPIJKER, m. (-s),
scheepsspijker ; ...SPIJS, v. verbinding van lood met
andere metalen, die bij het smelten van looderts
wordt verkregen; ...STEEN, m. zwavellood met
zwavelijzer, zwavelkoper enz. bij het smelten van
looderts; ...STOK, m. (-ken), een met lood beslagen
stok; ...SUIKER, v. (scheik.) eene verbinding van
azijnzuur met loodoxyde.
LOODSSCHUIT, v. (-en), schuit, die den loods ten
dienste staat, om hem aan boord der schepen te
brengen, aan welke hij hulp verleenen moet, of om
hem er of te halen; ...VAARTLTIG, o. (-en). loodsschuit, loodsboot; ...VAARWATER, o. weg, dien
de loods aflegt; ...WATER, o. (-s), gevaariijke plek
voor schepen, waarin zij een loods noodig hebben;
...AVEZEN, o. loodsdienst en al wat hierop betrekking heeft.
LOODTALIE, v. (...lien), loodlijn.
v. (-en), loodgietersgereedschap;
LOODTANG,
...TREKKER, m. (-s), werktuig om het vensterlood
nit te rekken; ...VERF, v. loodkleur:
GING, v. vergiftiging door het inademen of in de
maag krijgen van loodstof; ...VERVIG, bn. (w. g.),
loodkleurig; ...VIJL, v. (-en), -yip der loodgieters;
...VITRIOOL, o. (scheik.) zwavelzuur loodoxyde;
...VORM, m. (-en); ...WATER, o. loodhoudend water.
LOODWIT, o. verbinding van loodoxyde met koolzuur en water; zekere verfstof.
LOODWITFABRIEK, v. (.en), waarin loodwit wordt
vervaardigd; ...FABRIKANT, m. (-en); ...MAKER,
m. (-s); ...MAKERIJ. V. (-en); ...1VIOLEN, m. (-s), loodwitfabriek ; ...PLEISTER, v. pleister die een weinig
niet ontleed loodwit bevat.
LOODZAND, o. zand dat lood bevat; ...ZIEKTE,
v. loodkoliek; ...ZOUT, o.
LOODZWAAR, bn. bw. zoo zwaar ale iced; (fig.)
zeer zwaar: een eeuwig grauwe lucht weegtloodzwaar

op deez' stranden.
LOOF, of LOF, o. bladeren der tot het loofhout
behoorende boomen, heesters en struiten. of alle
bladeren van een enkel dezer voorwerpen, als een
gelieel beschouwd, in onderseheiding van de naalden
der dennen enz.; ook het loof van eene menigte
kruiden: loof ran aardappelen, ropen, penen enz.
LOOF. bn . bw. (loover, -st), (w. g.), moede, mat,
uitgeput.
LOOFACHTIG, bn. (-er, -st), naar loof zweemende,
op loof gelijkende. LOOFACHTIGHEID, v.
LOOFBOOM, m. (-en). een boom met eigenlijke bladeren, in tegenstelling met naaldboom; ...BOSCH,
o. (...bosschen). Bosch van loofboomen; ...DAK, o.
(-en), eene overdekte plaats van gebladerte of
bloemen.
vermoeienis, vermoeidheid.
LOOFHEID, v. (w.
LOOFHUT, v. (-ten), eene met bladeren overdekte
but in het algemeen; in 't bijzonder bij de Isralieten eene met loof overdekte plaats, waarin de Joden
met hunne families bijeenkwamen om net vreu . deen eerefeesten de veertig jaren te herdenken. gedurende welke hunne voorvaderen in de woestijn
hebben rondgezworven; tegenwoordig slechts overdekte plaatsen in of nabij hunne woning.
LOOFHUTTENFEEST, o. zeker IsraMetisch feest,
oorspronkelijk een oogstfeest, doch later gevierd
als een herinnering aan het verblijf in de woestijn;
...ZETTING, v. het plaatsen der loofhutten.
LOOFJE, o. (-s), loofwerkje.
LOOFMOS, o. bladmos; ...PLANTER, v. mv. planten met eigenlijke bladeren.
LOOFRIJK, bn. (-er, -st), met veel loof.

lichte loog.
LOOGACHTIG, bn. (-er, -st), naar loog zweemende.
LOOGASCH, v. asch, waaruit de loog moet getrokken worden; ...BAD, o. (-en), (geneesk.) een bad
in, van loogwater; ...BAK, m. (-ken), (boekdr.) Bak,
waarin men den zak met asch zet, waaruit men
de loog wil trekken; ...DOEK, m. (-en), doek, waarmede de loogasch op het te loogen linnen gelegd
wordt; zak met asch, waaruit door water de loog
zal getrokken worden.
LOOGEN, (loogde, heeft geloogd), in de loog zetten
(linnen enz., kntoen, vlas en hennep). LOOGING, v.
(-en), het loogen.
LOOGER, m. es), die loogt.
LOOGKRUtD, o. eene plant, tot de ganzevoetachtigen behoorende, waarvan vroeger in sommige
aan zee gelegen landen de ruwe of zoogenaamde
barilla-soda bereid werd; gemeen loogkruid, eene
plant, welke vooral in maze zeeduinen aangetroffen
wordt (salsola kali).
LOOGKRUIDPLANTEN, v. my. planten, welker
bloemdek dubbel schijnt te zijn en waartoe ook
het Engelsch-gras behoort, dat vaak de boorden
outer tuinperken omzoomt.
LOOGKUIP, v. (-en), kuip met loog; ....WAND, v.
(-en), waardoor de loog uitzakt; ...SeHEPPER, m.
(-s), (zeepz.) koperen sehepper om den ketel met de
loog to vulien; ...WATER, o. loog; ...ZETSTER, v.
(-s), een vrouw, die linnen in de loog legt; ...ZULT,
o. (-en), (scheik.) gemeenschappelijke naam voor
potassa, soda en ammonia, welke zeer gemakkelijk
in water oplosbaar zijn en een loogachtigen sma,,k
hebben; plantaardig loogzout, potasch; del fstoffelOk
loogzout, soda; vluchtig loogzout, ammonia.
LOOGZOUTACHTIG, bn. (-er, -st), op loogzout gelijkende: ...ZOUTIG, bii. loogzout bevattende.
LOOGZOUTMETER, m. (-s), werktuig ter bepaling
van de hoeveelheid loogzout in potasch of soda.
L001, v. fijngemalen eikenbast of run, w,tarmede
men leder bereidt.
LOOIEN, (looide, heeft geloogd), met run leder
bereiden.
LOOtER, m. (-s), die looit, leerlooier.
LOOIERIJ, v. bedrijf van den looier; —, (-en), werkplaats van den looier.
LOOIERSBOOM, m. (-en), een boom, welks schors
soms de kinabast vervangt; ook een boom in ZuidEuropa, welks bladeren, bezi6n, loten, wortels en
bast tot looi- en verfstof en tot bereiding van't corduaan dienen, ook surnak-_of smakstruik gehee;en
(rhus coriaria) : ...K.A LK, v. die de looier gebruikt
orn de Karen van de huiden los to maken; ...KUIP,
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v. ( en), kuip waarin de huiden bereid worden;
-

o. (-sen), schaafmes der looters om de huiden
aan de vleeschzijde of to schrappen; ...SCHORS, v.
eikenbast voor lederbereiding; ...STANG, v. (-en),
(rnetaalw.) ijzeren stang waarin het polijststaal
wordt gestoken, ten einde een zeer sterke drukking
to kunnen uitoefenen; ...STRUIK, m. (-en), looiersboom, sumak- of smakstruik.
LOOIGAAR, bn. naar den eisch gelooid; ...KUIP,
'Y. (-en), looierskuip; ...SCHORS, v. looiersschors.

LOOISEL, o. looistof.
LOOISTOF, v. stof die dient om te looien; —ZUUR,
o. zekere zelfstandigheid in den bast enz. van vele
boomen en planten, tannine.
LOOK, o. (plantk.) een plantengeslacht, tot de
familie der lelieachtigen behoorende (allium), waarvan de volgende zes soorten in 't wild worden aangetroffen: daslook; kraal- of wfjngaarcllook, ook wel
wild look, hondslook, boerenlook, Wilde knoflook en Wilde
uien geheeten; slangenlook; moeslook; gekield look;
en sniff'-, gras- of bieslook. Tot die soorten van look,
die wel gekweekt, maar niet in het wild gevonden
worden, behooren o. a. de prei, de gewone ui of
ajuin, de knoflook en de sjalotten.
LOOKACHTIG, bn. (-er, -st), als look, naar look
zweemende.
LOOKBED, o. (-den), tuinbed, met look of uien beplant; ...BOL, m. (-len); ...PEEI, v. prei (allium

porrum).
LOOKRAKET, v. (plantk.) eene soort van raket,
ook look-zonder-rook geheeten.
LOOKSAUS, v. (-en), met look bereid; ...SMAAK,
m. smaak als van look; ...SOEP, v. (-en), soep met
look.
LOOK-ZONDER-LOOK, o. (plantk.) eene tweejarige,
kruisbloemige plant, aan heggen en overschaduwde
plaatsen voorkomende, wier versche bladeren en
zaden naar knoflook rieken, lookraket (sisymbrium
alliaria).
LOOM, bn. (-er, -st), mat, stijf in de beweging,
traag, langzaam : ik ben zoo loom in mine beenen,
door al min leden; met loome schreden gaan.
LOOMELIJK, bw. (w. g.), loom.
LOOMHEID, LOOMIGHEID, v. stramheid, matheid;

traagheid.
LOOMIG, bn. (-er, -st), loom.
LOON, o. (-en), vergelding (zoowel ten goede als
ten kwade): loon near werk, vergelding (of betaling)
in overeenstemming met den arbeid (de handeling);
dat is zfjn verdiende loon, hij krijgt wat hem toekomt; (sprw.) ondank is 's werelds loon; betaling
voor verrichten dienst, de vooraf bedongen som
waarvoor iem. lichamelijken arbeid verricht: loon
trekken, genieten; werken voor een karig loon; len?.
zfjn loon onthouden; (sprw.) de arbeider is zijn loon
waardig. [LOON werd vroeger mannelijk gebruikt
en komt nog wel met dit geslacht voor]. LOONTJE,
o. (-5) : boontje komt one zijn loontje.

LOONARBEID, m. arbeid voor loon; ...BEDERVER,
m. (-s), iem. die zijn koopwaren onder de markt
verkoopt; iem. die voor minder geld don anderen
dit gewoonlijk doen arbeidt; o. (-s),
waarop het loon van den arbeider staat opgeteekend; ...DIENAAR, m. (-s, ...naren), die voor loon
dient; ...DIENST, m. (-en), dienst voor loon.
LOONEN, (loonde, heeft geloond), vergelden, beloonen, betalen : iem. net ondank loonen; God Toone
het u !; dat loont de moeite niet, is de moeite niet
waard; die win loont wel, is het geld wel waard
dat men er voor betaald heeft. LOONING, v. het
loonen; (my. -en), belooning.
LOONER, m. (-s), vergelder.
LOONGARVEN, v. my. (Zuidn.) loonkoren; ...HEER,
m. (-en). beer die de arbeiders betaalt; ...KOREN,
o. koren, dat aan de maaiers enz. in plaats van
geld in betaling gegeven wordt; ...SCHOOVEN, v.
mv. loonkoren; ...STA1N-DAARD, m. het gewone,
vaststaande bedrag van het loon.

LOOPEN.
LOONSTER, v. (-s), beloonster.
LOONSVERHOOGING, v. (-en), verhooging van loon:
om loonsverhooging vragen.
LOONTREKKEND, bn. bezoldigd: een loontrekkend
dienaar.
LOONTREKKER, m. (-s), ...TREKSTER, v. (-s), man
of vrouw, die arbeid verricht voor loon.
LOOP, m. het loopen; wijze van loopen of gaan,
gang, tred: hfj heeft een zonderlingen loop; het afleggen to voet van zekeren afstand : wij hebben emit
goeden loop gedaan, eene flinke wandeling; zfjnen loop
nemen, ijlings heenloopen; het op eenen loop (ook:
het op een loopen) zetten, of op den loop gaan, het
hazenpad kiezen, zich stil verwijderen; de paarolen
gingen op den loop, aan het hollen; op den loop z#n,
boodschappen verrichten, uit zijn, op de straat
zijn; cleze opera heeft reel loop, lokt veel toeschouwers; deze predikant heeft nu eenmaal den loop, bij
hem komen de menschen bij voorkeur to kerk;
(fig.) zone zinnen zijn op den loop (of op holy, zijn
verstand is verbijsterd; ik ben in mijn loop gestuit,
in mijn voornemen verhinderd; in den loop blfjoen,
verloren gaan onder de menigte, niet gedaan worden: door de drukte is dit werk in den loop gebkeen,
iets in den loop laten, iets verliezen, van iets afzien,
iets niet voortzetten; aan zijn gedachten den vrijen
loop laten, zijn verbeeldingskracht laten werken; —
van levenlooze dingen die zich bewegen : de loop
van het bloed; de loop eener rivier; van hemellichamen: de loop der ton. der maan; (fig.) in den loop
van den dag, op eenig uur van den dag; de loop
des Ws; de loop des levens; de loop der jaren; de loop
der waken; de loop der natu,ur; dat is 's werelds loop,
zoo gaat het in de wereld; — het terugspringen van
een losbrandend kanon; — buikloop, sterke stoelgang, diarrhee; (inz.) roodeloop.
LOOP, m. (-en), dat deel van een vuurwapen,
waarin de lading gebracht en ontstoken wordt: ge-

trokken loopen; gedraaide loopen ; gedamasceerde loopen;
de holle of ledige ruimte van den loop wordt de ziel,
en het achterste gedeelte daarvan, dat de lading opneenit,
de kamer geheeten; de loop van een geweer of kanon;
band of lint van 't lintmakersgetouw of den schuifstoel ; loop van buskruit in eene mijn; (muz.) eene
loopende figuur, eene volgreeks van op- of afgaande
snel le noten, diatonisch of chromatisch: tertsen-loopen,

sexten-loopen, octaven-loopen; accoorden-loopen.
LOOP, LOPE, v. (lopen), (oudt.) zekere maat : eene
loop korens, eene loop touts, eene loop appelen enz.;
eene loop lands, eigenlijk eene loopzaad- of een, lopenzaad lands, d. i. 50 roeden : een stuk lands, dat met
eene loop of lopen zaad bezaaid kan worden.

LOOPACHTIG, bn. (-er, -st), veel van loopen houdende: zfj is loopachtig.
LOOPBAAN, v. (...banen), baan voor wedloopen;
loopkring eener planeet; zeker houten toestel, waarin
kinderen leeren loopen; (fig.) levensloop, werkkring,
levensstand, beroep, het waarnernen eener betrekking in de maatschappij zone loopbaan beginnen;
de loopbaan van een schrij,er; ...BODE, m. (-n). voetbode; ...BRUG, v. (-gen), voetbrug, brug voor voetgangers; (mil.) eene brug van ruw hout of afbraak,
die over wateren of diepten van geringe breedte
geworpen wordt en wier eenvoudige samenstelling
binnen het bereik van elken soldaat wit; ...DEERN,
v. (-en), ...DEERNE, v. (-n), loopmeisje.
LOOPEN, (liep, heeft en is geloopen?, zich met
zekere snelheid of boast te voet voortbewegen,
(ook zonder het bijbegrip van snelheid) gaan, (van
mensclien en dieren) : hif liep naar den dokter, ging
ijlings den dokter halen; hij liep wat hij kon; vlug,
al zijn macht loopen; kg heeft den heelen dag te
loopen en te draven; gaan loopen, vluchten: iem. laten
loopen, hem laten ontsnappen; het veer uit de sloffen
loopen; paced loopt harder dan het andere; dit kind
le,:rt pas loopen; (le koeien loopen in de •et. ; op krukken. op stelten lopen; IL loopt op zone kousen; hij is
k o men 1 cop n. in tegenstelling met rij den, varen enz.;
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't is nu meal weer om te loopen, to wandelen; hij loopt
in de koffiehuizen, bezoekt die druk; iem. 2,00r gek
laten loopen, zie gek; —
(sprw., fig.) te post en paard loopen, uit alle macht;
hij loopt als een postpaard, zeer snel; storm loopen,
bestormen ; men loopt storm om die betrekking, er zijn
heel veel liefhebbers voor; het loopt daar storm,
zeer druk; iem. tegen het lijf loopen, iem. toevallig

er loopt wat van St. Anna onder, de zaak is niet
geheel zuiver; er zfin vele kosten op geloopen, het

ontmoeten, iem. ontmoeten en hem niet kunnen
ontwijken; hij loopt in zyn verderf, gaat zijn ondergang te gemoet; met het hoofd tegen den moor loopen,
vergeefsche moeite doen; laat hem maar loopen, laat
hem maar begaan, hij is slim genoeg; op de klap
loopen, schuimloopen, zie aldaar; achter het land
loopen, zich wegens misdaden enz. moeten verbergen; (gew.) achter de hang loopen. heimelijk de school
verzuimen; achter de koeien loopen. de koeien drijven
of hoeden; (gew.) achter een meisje loopen, trachten
met haar een minnehandel aan to knoopen; ieni.
achterna loopen, hem vervolgen; op iem. loopen,
iem. trachten to ontmoeten of to vangen ; hij loop
op dat mei.sje, tracht met haar verkeering aan to
knoopen; achter eene zaak looten, haar behartigen,
er de noodige zurg aan wijden; bij iem. loopen. steeds
zijn;
iem. bezoeken; bij den weg loopen,
sal er wel mee door loopen, men zal hem met bemerken; veer iem. door het your of door de hel loopen,
alles voor iem. doen; door dik en clan loopen. (eig.)
bij morsige straten de plassen enz. niet vermijden,
(fig.) onbesuisd voortgaan, voortspreken, - voortarbeiden; h ij is er los overheen geloopen, heeft er
slechts vluchtig zijne aandacht aan gewijd; hij is
er in geloopen, hij weed misleid en ondervindt nu de
onaangename gevoigen ervan; h loopt er tegen, komt
bedrogen uit, (ook) hij zal beboet, gestraft warden;
loopt er hoog mee, hij heeft or veel mee op, hij
beveelt het stork aan; hij liep daar to reel in 't oog,
iedereen kende hem daar to goed; met iets te /coop
loopen, zie koop; met een nieisje loopen, vrijen; zij
loopen met elkander, zij vrijen met elkaar; it loopt
naar de vijftig, hij zal weldra vijftig jaar oud zijn; —
(van levenlooze zaken of van begrippen) zich
voortbewegen, gaan, varen, rijden, stroomen enz.:

het schip loopt van stapel; deze boot loopt snel; De Rijn
loopt door Zwitserland, Duitschland en Nederland; er
loopen dagelijks tien treinen; het horloge loopt te snel,
te langzaam; de wind is naar het westen geloopen, is
naar het westen gedraaid; het jaar loopt ten einde;
het loopt op het einde, van een zieke, die spoedig zal
sterven; (fig.) de fabriek loopt, de machines zijn in
werking; dit biljart loopt goed, de ballen loopen er
goed overheen; (van vloeistoffen) vloeien: het water
loopt door de goat; het blood loopt uit de wonde; de win
liep uii het vat; het sweet liep hem longs het gezicht;
door een doek laten loopen, doorzijgen; (sprw.) het
water loopt altijd naar de zee, wie veel geld heeft
wordt gewoonlijk door de fortuin begunstigd; bij
overdracht ook van dat waardoor, waaruit of waarin
lets loopt: de goat loopt; het vat, de kraan leapt niet
weer; hare oogen loopen, tranen; mine schoenen loopen

vol water; (kooph.) deze wissel heeft nog twaalf dagen
te loopen, is over twaalf dagen vervallen; zich verspreiden: het gerucht loopt, dat hi" verdronken is; er
loopt een gerucht; —
(sprw.) de zaak loopt good, het gaat naar wensch;
de soak loopt vreemd, neemt eene vreernde wending;
te niet loopen, mislukken, (ook) ten einde loopen;
het is hem tegen geloopen, hij is niet gelukkig geweest; te hoog loopen, onbegrijpelijk voor iem. zijn,
(ook) to hoog in prijs zijn; dat loopt nog al in de
papieren, dat is nog al kostbaar; de twist lisp hoog,
word hevig; de boel loopt in het riet, in de war, in
het honderd, neemt een slechte wending, het gaat
slecht, het staat er slecht bij; het loopt naar drieen,
het is weldra drie uur; het leapt er door of met hem
door, zijn verstandsvermogen is geschokt; laat dit
maar loopen, bemoei u er maar niet verder mee;
er loopt wel een leugentje onder, niet alles s waar;

heeft veel geld gekost; —
zich uitstrekken, gelegen zijn : dit gebergte loopt van

het oosten naar het westen; deze laan loopt dwars door
het bosch; deze weg loopt naar Haarlem, geleidt, voert;
door dit heat (of mariner) loopen schoone aderen, het
is fraai geaderd; —
door loop en in zekeren toestand brengen of komen:

hij loopt :Ole schoenen scheef; hij loopt het kleedkaal,
de stad plat loopen, haar in alle richtingen doorkruisen om iem. of iets to ontmoeten; de deur by
iem. plat loopen, er elk oogenblik komen; iem. onder
den voet loopen; zich moede, ziek, dood loopen; de
machine loopt warm; (fig.) hij loopt gauw warm, hij is
spoedig boos; rich in het tweet loopen; —
zijn ten opzichte van het loopen of beloopen: deze
schoenen loopen gemakkelijk, zijn gemakkelijk om er
mode to loopen; deze weg leapt moeilijk, is moeiltjk
to beloopen. LOOPING, v. (w. g.), het loopen, geloop.
LOOPEND, bn. in beweging: loopend water, stroomend, vlietend; (sprw.) het gerucht rerspreidde zich
ale een loopend vuur(tjel, plotseling overal; (scheepst.)
loopend want, het losse touwwerk, in tegenstelling
met staand want; (van tijd) het loopende jaar, de
loopende maand, de loopende week, het jaar, de maand,
de week, waarin wij zijn; de loopende termijn, tijdvak
dat nog niet ten einde is; (fig.) loopend schrift, vlug,
schuin schrift, in tegenstelling met staand; de loopende prijs, de gewone prijs (van levensmiddelen
enz.); loopende rente, nog niet vervallen rente; de
loopende zaken aldoen; loopende oogen, tranende.
LOOPER, m. (-5), die loopt ; die gaarne loopt:
is een ferme, een echte looper; workman die telkens
van baas verandert; vluchteling; postbode; courantenombrenger; zwerver, vagebond; (smed.) sleutel,
die op vele sloten past, keizer; slotopsteker; eene
soort van horlogesleutel, passe-partout; (mol.) de
draaiende molensteen, welke over den logger heenloopt; (schild.) wrijtateen; raadsheer, pion (in het
s ,..haakspel), dame buiten spel (in het verkeerspel);
(zeew. , takeltouw; geleiblok; zandlooper; (jag.) achterpooten van een haas; lang on srnal tapijt (in
eene gang. op eene trap enz.); (gew.) een mooie looper, een schoon jong varken, van Brie tot zes maanden oud.
LOOPERIG, bn. (-er, -st), (w. g.), veel van uitgaan
houdende.
LOOPERTJE, o. (-s), een kleine looper; (nat. hist.)
boomkruipertje; gels loofvogel.
LOOPGANG, v. (-en), (zeew.) het bak- on stuurboordsgedeelte van het dek, waarmedo men van
het voor- naar het achterschip gaat; ...GAT, o. (-en),
opening; ...GEWICHT, o. (-en), glijgewicht aan eon
weefgetouw; v. (...graven), (vest.) gegraven gracht of kuil vOOr eene belegerde vesting;
(zeew.) kruitloop om eenen brander aan to steken;
...GRAAFAVERKER, m. (-5), sappeur, een krijgsman, the met het maken der sappes enz. belast on
met eene bijl gewapend is; ...HUEN, o. (-ders), (nat.
hist.) de kleinste soort van vogels van 't hoendergeslacht; ...IJZER, o. (-5), vuurhaak.
LOOP-IN-'T-LIJNTJE, m. (-s), jong matroos.
LOOPJE, o. (-s), kleine, korte loop : een loopje nemen
(alvorens over iets to springen); een loopje kruit, eenig
kruit. in langwerpige of gekronkelde richting op
den grond gelegd on dan aangestoken; listige trek,
streek; (fig.) kunstgreep : hij weet er wel een loopje
op ; de loopjes kennen; (sprw.) een loopje met iem.
nemen, met join. gekscheren, spotten.
LOOPJONGEN, m. (-s), leerjongen; boodschapjongen; ...KEVER, m. (-5), (nat. hist.) eene familie der
schildvleugelige insecten met lange pooten, waarmee
zij snel kunnen loopen, en met krachtige kaken;
...KNECHT, m. (-en), boodschaplooper; ...KOERS,
m. (-en), to volgen weg; ...LANTAREN, v. (-5), (zeew.)
handlantaren; ....LEUS, v. (...leuzen), (veroud.) parool; ...LIJN, v. (-en), (zeew); ...MAAR, v. (...ma-
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ren),

...MARE, v. (-n), tijding die zich alom ver-

spreidt; ...MAND, v. (-en); ...MEISJE, o. (-s), meisje
dat boodschappen doet; ...PERK, o. (-en), loopbaan;
...PLAAT, v. eene metalen plaat, waarvan de geweerloopen vervaardigd worden; ...PLAATS, v.
4-en), plaats van bijeenkomst voor de infanterie,
schutterij; alarmplaats; plaats voor het paardenyolk; loopbaan; ...PLANK, v. (-en), plank om er op
to loopen (b. v. over grond, die onder water
staat, over eenen kuil, of om van den wal op een
schip to komen); loopgang; ...PRIJS, m. (...prijzen), (w. g.), loopende prijs; prijs voor eenen wedloop; ...ROL, v. (-len), rol waarover een ketting
zonder eind loopt.
LOOPSCH, bn. ritsig (van dieren); gaarne uitgaande (inz. van meisjes). LOOPSCEIHEID, v. ritsigheid.
LOOPSCHUIT, v. (-en), loopster; ...SLOT, o. (-en),
slot waarbij alleen door het omdraaien der kruk
.de schoot bewogen wordt; ...SPIN, v. (-nen), (nat.
hist.) eene spin die hare prooi al loopende bemachtigt; ...STAG, o. (-en), (scheepst.) looptouw.
LOOPSTER, v. (-s), zij die loopt; vrouw (meisje),
die (dat) veel van loopen houdt; manziek meisje.
LOOPSTOK, m. (-ken), deel van eenen haspel;
...STRIJD, m. (-en), wedloop; ...TOUW, o. (-en),
<zeew.) touw om op te klimmen, klimst:ig; ...VELD,
o. (-en), loopplaats; ...VOET, m. (-en), (nat. hist)
voet die geschikt is om op te loopen, in tegenstelling met zwempoot enz.); ...VOGEL, m. (-s), (nat.
hist.) eon orde der vogels, waartoe de trappen, de
renvogels, de plevieren en de snipvogels worden gebracht (grallae); ...VUUR, o. (mil.) loopend vuur om
mijnen to doen springen of een vuurwerk te ontsteken ; ...WAGEN, m. (-s), zeker houten stel op
wielen, waarin een kind leert loopen; ...ZAND,
driftzand.

LOOR, v.; te loor gaan, te niet, verloren gaan; zie

ook leur.
LOOS,
LOOS,
LOOS,
LOOS.

v. (loozen), (Zuidn. veroud.) long.
v. Zie LEUS.
v. (loozen), (zeew.) losse bocht in een touw.
bn . bw. (loozer, -t), behendig in 't kiezen

LOS.
ontdoen, laten loopen: zuchten loozen; zen water loozen, waterers; een pakje loozen, in de kraam komen

(inz. van ongehuwden), iem. willen loozen,
raken. LOOZING, v. (-en), het loozen.
LOQUACITEIT,

kwijt-

v. welbespraaktheid, praatzucht.

LOR, v. (-ren), vod, oude lap: lorren opkoopen, lorren en beenen; (fig.) prul, leur, beuzeling: ears for
van een boek; ik kan met zulke lorren me niet bezighouden; geen lor, niets:
weet er geen for van;
dat is geen for waard; (fig.) deugniet; feeks. LOR-

RETJE, o. (-s).
LORD,

m. (-5), Engelsch edelman; de lords of het
het Hoogerhuis van het Britsche

huis der lords,

parlement.

LORDER, m. (-s‘, LORSTER, v. (-s), (Zuidn.) smokkelaar, smokkelaarster.
LORDING, v. (-s), (zeew.) geteerd touw, dat om de
kabels enz. gewonden wordt; driedraadsch geteerd
garen.
LO3D-LUITENANT, m. (-s), onderkoning (b. v. van
Ierland).
LORD-MAYOR, m. (-s), eerste overheidspersoon
(burgemeester) eener stad (in Groot-Britannia).
LORDSCHAP, o. waardigheid van lord; v. uwe lordschap, zone lordschap (titel).
LOREJAS, m. (-sen , , (Zuidn.) deugniet, scheim.
LORGNEEREN, (lorgneerde, heeft gelorgneerd), begluren; door oogglazen bekijken.
LORGNET, o. (-ten), —TE, v. (-n), tuurglas, zakkijkertje; tooneelkijker, binocle; knijpbril. LORGNETJE, o. (-s).
LORGNETTEEREN, (lorgnetteerde, heeft gelorgnetteerd), lorgneeren.
LORGNON, o. (-s), oogglas voor een oog, monocle.
LORI, m. (-'s), traaglooper: eene soort van maki
of luiaard op Ceylon, van de grootte en kleur van
't eekhorentje (loris gracilis); — ook een prachtige
driekleurige papegaai in Australi6 en op de Indische
eilanden (psittacus
LORKEBOOM, m. (-en), lariks.
LORKENHARS, v. o. Venetiaansche terpentijn;
...HOUT, o. het bout van den lorkeboom; ...TERPENTIJN, v. lorkenhars; ...ZWAM, v. een zwam-

der middelen om zijn doel to bereiken, listig, fijn,
geslepen: een looze kwant; — valsch, niet wezenlijk:

soort op de stammen van lorkeboomen (polyporus

een looze kreet; een loos alarm; een looze aanval; een
looze deur; looze mouwen; een looze bodem, in een

LORRE, v. naam, waarmede men de papegaaien
aanspreekt. LORRETJE, o. (-s); (sprw.) hij is van
lorretje (in zijne hersens) gepikt. hij is onnoozel.
LORREN, (lorde, heeft gelord), bedriegen; ontfutselen; smokkelen.
LORRENBOEL, m. prullenboel; ...BOER, m. (-en),
lorrenkoop.
LORRENDRAAIEN, (lorrendraaide, heeft gelorrendraaid), sluikhandel drijven; met draaierijen omgaan; misleiden, bedriegen.
LORRENDRAAIER, Ill. (-5), smokkelaar, schipper
van een smokkelvaartuig; schip, voor den sluikhandel gebezigd; (mil.) soldaat, die bij de monstering verschijnt, doeh niet in dienst staat; (fig.) bedrieger. misleider.
LORRENDRAAIERIJ, v. (-en), smokkelhandel; (fig.)
bedriegerij.
LORRENDRAAISTER, v. (-s), bedriegster.
LORRENKIST, ...MAND v. (-en). vodden-, lappenkist
of -mand; ...KOOP, m. (-en), handelaar, koopman
in lorren on beenen: ... -VROUW, v. (-en), die oude
lappen enz. kaopt.
LORREWERK, o. knoeiwerk.
LORRIE, v. (-s). dienstkar op spoorwegen, inz.
voor het transport van kolen.
LORRIG, bn. (-en. -st). pru1144 . , nietig. voddig.
LORS. v. (-en,, aclatelaas vrouwineuseh.
LORREN, ilarste, beert gelarst). (\v. g.), verwaarloozen: borgen. op krediet koopen; 'fig.) bedriegen.
LOR3ING. v. bedriegerij.
1:.- nn, een der graatste in Enropa,
LOS. In.
;e raufdieren van bet kattungeto huis

brouwkuip by.; (zeew.) alles vat men waarloos aan

board heeft: looze sti., ngen; looze zeilen; ook wat men
tot sparing van het bestaande bezigt: looze kiel;
looze voorsteren; looze poorten. borden waarmede men
de geschutpoorten sluit, als het geschut te boord
staat; — ledig: een looze noot, looze korenaren.
LOOSAARD, m. (-s), (Zuidn.) listigaard.
LOOSELIJK, bw. (w. g.), listiglijk.
LOOSHEID, v. slimheid, sluwheid;
(...heden),
slimme, sluwe daden.
LOOSPIJP, v. (-en), (scheepst.) afvoerbuis.
LOOT. v. (loten), twijg, kleine tak, boomscheut:
deze boom heeft nieuwe loten gemaakt; (tuin.) aflegger,
afzetsel; (fig.) spruit. nakomeling: de waardige loot
van een dapper geslachl; God zegewle *it eclat met tal
van loten. LUOTJE, o. (-s), kleine twijg.
LOOVER. o. loof der boomen. Zie LOOF, met de
same:Istellingen.
LOOVERHAMER. m. (-s), Kamer, behoorende bij de
loovertas.
LOOVERS, o. my. Zie LOOVERWERK.
LOOVERTAS, v. (-sen), (metaalw.) aanbeeldje,
waarop de looverringetjes worden piatgeslagen.
LOOVERTJE, o. (-s), blaadje van geslagen goud of
zilver, klatergoud.
LOOVERWERK, o. (metaaiw.) ronde roos-, blad- of
stervormige plaat.es welke uit goud- en zilverfuelie
.vorden vervaardigd(hladloor, , rs); cirkelronde schijfjes
net een gat in 't midden welke nit plargesagen
.irandringet:os warden yen - am-lig,' (dicia , /70ocers),
LOOZEN. (luasde, heeft geloosd), van lets

0 i einalis).

acht

7jitx).
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LOS.

LOSHAKEN.

niet vast, beweeglijk (ofLOS, bn. bw. (-ser,
schoon aan lets anders verbonden) : losse tanden;

niet samenhangende bladeren : losbladige kelk, bloem-

losse Karen; het hoefijzer zit los; in den Mita?' is een
steen los; los inpakken; (sprw.) alles weer op losse
schroeven zetten, alles weer onzeker maken; hi] steelt
alles wat los en vast is, alles wat hij maar krijgen
kan; er is een steek aan los, het is niet richtig, niet

LOSBLAZEN, (blies los, heeft losgeblazen), blazende losmaken, door blazon vaneenscheiden.
LOSBOL, m.
loszinnig mensch. LOSBOLLETJE, o. (-s).
LOSBOLLERIJ, v. (-en), loszinnigheid, ongebondenheid.
LOSBOREN, (boorde los, heeft losgeboord), borende
losmaken of openen.
LOSBRANDEN, (brandde los, heeft en is losgebrand),
brandende afscheiden of openen; afschieten : een
kanon losbranden; brandende zich afscheiden, brandende zich openen; afgeschoten worden: het geschut
brandde los. LOSBRANDING, v. (-en).
LOSBREKEN, (brak los, heeft en is losgebroken),
brekende of met een breekwerktuig losmaken of
afscheiden: planken losbreken, door het uithalen der
spijkers, waarmee ze aan eenig voorwerp zijn vastgehecht; brekende openen: een brief losbreken; zich
door broken losmaken of bevrijden, zich met geweld
bevrijden, uitbreken: de hond is losgebrok ,m; de dieven zijn weer losgebroken, uit de gevangenis; door
broken losgaan: het tow brak los; losbarsten, uitbarsten: een hevig onweder brak los; uitbarsten in
toorn, opvliegen: hij had zich lang bedwongen, maar
eindelijk brak hij los. LOSBREKING, v. (-en), het
losbreken.
LOSCEDEL, v. (-s), ...CEEL, v. (-en), bewijs van
vergunning om to lossen (een schip); ...DAG, rn.
(-en), dag, waarop men de schepen lost.
LOSDOEN, (deed los, heeft losgedaan , losmaken:

in den haak; — niet gebonden, niet samenhangend:

de hond is los; een paard dat los loopt; de gevangene
is los; (zeew.) los overal ! alle touwen loslaten!; /os.r
tot den hond die apporteert; (fig.) de cluivel is los,
alles is in rep en roer; losse stukken, stukken uit
de werken van verschillende schrijvers; losse gedachten, invallende gedachten, aphorismen ; een geweer
geladen met los kruit, alleen, bloot met kruit, niet
aangestampt met een kogel; los geld, kluiii geld,
gereed geld; —
ontslagen, ontheven (van); niet verslaafd, niet
verbonden: los van de wergild zUrt, vrij zijn van alle
gehechtheid aan wereldsche zaken; Los van alle vooroordeelen, onbevooroordeeld; ik ben er geheel 10S ran,
ik geef er niet meer om. ik hecht er niet meer aan;
hij is niet geheel los van haar, kan haar nog niet
vergeten, bemint haar nog; — niet dicht, niet stevig,
niet compact: los brood; losse turf; losse tuinaarcle;
onzeker, ongestadig: los 'weer, vereen los weefsel;
losse lucht; een losse slaap. waaruit
anderlijk;
men sp( , edig ontwaakt; los slapen; de veronii , retelling
rust op losse gronden; een los gerucht; ongedwongen,
niet stijf, gemakkelijk: een losse houding; met losse
trekhen geschetst; een losse st l: (ook in minder gunstigen zin) al te vrij, luchthartig, lichtvaardig, lichtzinnig: hij is wel wat los in den mond, spreekt wel
wat vrij ; ergens los over denken, spreken; ergens losjes

overheen loopen; een losse klant; een los leven leiden,
los (even; — (sprw.) er op los schreeu wen, werken, d u
enz., hevig, ijverig, hartstoehtelijk enz.
LOSANCE. v. (-s), (wapenk.)
schuine vierhoek,
die gewoonlijk op een der scherpe hoeken staat;
de vorm van de losanye wordi in het alycin , e.n veer

trapenschilden van getroewde vrouwen, wedawen en
jonkvrouwen gebruikt; de eersten roeren het wapen
echter ook wel in o, - (utl.
LOSBAAR. bn . gelost kunnende worden; eene 1 osbare
rente, die afgelost kan worden, afkoopbaar is.
LOSBAK, rn. (-ken). groote bak om iets in te lossen.
LOSBAKEREN, (bakerde los, heeft losgebakerd), de
doeken enz., waarin een kind gewikkeld is, los
maken.
LOSBANDIG, bn. bw. (-er, -st), LOSBANDIGLIJK,
bw. ongeregeld, ongebonden : een losbandig leven
leiden; en losbandig mensch. LOSBANDIGHEID, v.
(...heden), ongeregeidheid, losheid, ongebondenheid.
LOSBARSTEN, ...BERSTEN, (barstte, boost los, is
losgebarsten, losgeborsten), barstende losgaan: de
naad van uw japon is losgebarsten; plotseling on
met hevigheid losbreken, uitbarsten: de born is los-

gebarsten; een hevig onweder barstte los; hy ken zich
niet Langer bedwingen en barstte woedend los. LOSBARSTING, v. -en), het losbarsten: de losbarsting
van het geschut.
LOSBEITELEN, (beitelde los, heeft losgebeiteld),
met een beitel losmaken.
LOSBETTEN, (bette Los, heeft losgebet), bettende
losmaken.
LOSBEUKEN, (beukte los, heeft losgebeukh. door
beuken losmaken.
LOSBIJTEN, ,beet los, heeft losgebeten), met de
tanden losmaken, afbijten: de howl heeft het touw,
waaraan hij vastlag, losgebeten; door een bijtend
vocht openen: eene wond losIjten; door een bijtend
vocht losmaken, wegbtjten.
LOSBETTEN, (bi)tte los, beeft losgebijt), het aan
de schepen gevroren ijs loshakken.
LOSBINDEN. (bond los, heeft losgebonden), wat
gebonden is losmaken: een takkeubos, een schoof losbinden. LOSBINDING, v. het losbinden.
LOSBLADIG, bn. (plantk.) met losse. under Inge

kroon.

wilt ge dit eene even losdoen?
LOSDONDEREN, (donderde los, is losgedonderd),
met geweld losbarsten: het schot donderde los; hy

donderde al vloekend
LOSDOOIEN, (dooide los, is losgedooid), door den

dooi losgaan.
LOSDOUWEN,

(douwde los, heeft losgedouwd),

losduwen.
LOSDRAAIEN, (dra aide los, heeft en is losgedraaid),
een touw losdraaien;
het gedraaide
opendraaien, losmaken: de kraan van een vat losdraaien; een schroef losdraaien; draaiende losgaan.
LOSDRA AIING, v. (-en), het losdraaien.
LOSDRUKKEN. (drukte los, heeft losgedrukt), door
drukken losmaken of openen: het slot losdrukken;
afdrukken: een geweer losdrukken. LOSDRUKKING,
v. het losirukken.
LOSDUWEN, (duwde los, heeft losgeduwd), door
duwen losmaken of openen.
LOSGAAN, (ging los, is losgegaan), los worden,
den samenhang met lets verliezen, zich ontbinden:

het behangsel gnat daar los; de roering is losgegaan;
de knoop, het lint gaat los; uw kouseband is losgegaan; het ijs gaat los, begint to broken; de rivier
gaat los, begint to kruien; (w. g.) opengaan: de
ro:en gaan los; afgaan: het pistool, het geweer ging
los; (fig.) op iem. losgaan, fern. aanvallen; dat gaat

er op los!, dat zal een grap worden; (ook) zij zullen
zich to good doen; er frisch up losgaan, met ijver
aan lets beginnen.
LOSGELD. o. (-en), afkoop-, vrijkoopgeld, losprijs.
LOSGESPEN, (gespte los, heeft losgegespt), het
gegespte losmaken: een riem losgespen.
LOSGIETEN. (goot los. heeft losgegoten), door
gieten losmaken: het met warm water losgieten.
LOSGOOIEN, (gooide los, heeft losgegoold), losmaken: gooi los de touwen!
LOSGRAVEN. (groef los, heeft losgegraven), door
graven losmaken: de wortels van een boom losgraven;
een peal die in den grond staat losgraven,
LOSGRENDELEN. (grendelde los, heeft losgegrendeld), den grendel afschuiven: de deur losgrendelen.
LOSHAKEN, (haakte los. heeft losgehaakt), van den
haak afnemen; het gehaakte losmaken: den mantel
loshaken. LOSHAKING,v.hetloshaken. LOSHAKER
m. (-s). afhaakijzer.

LOSHAKKEN.

LOSSNIJDEN.

LOSHAKKEN, (hakte los, heeft losgehakt), door

zfin tong losgemaakt, nu hij wat widn gedronken
heeft, wordt hij spraakzaam; (gemeenz.) wie maakf
me los ?, wie koopt het laatste wat ik nog heb; —
openmaken: de dear, het venster losmaken; een flesch
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hakken losmaken: den grond om een boom loshakken;
het ifs in de slooten loshakken; op iem. loshakken, hem
met het zwaard aanvallen.
LOSHALEN, (haalde los, heeft losgehaald), lostrekken.
LOSHAMEREN, (hamerde los, heeft losgehamerd),
met den hamer losslaan.
LOSHANGEN, (hing los, heeft losgehangen), vrij
hangen, niet wel samenhangen, loszitten : het touw
hangt los; het hoeNzer hangt los; een vrouw wier haren
loshingen.

LOSHARKEN, (harkte los, heeft lbsgeharkt), met
de hark losmaken : den grond losharken.

LOSHEID, v. toestand van hetgeen los is: de losheid
van een weefsel; (fig.) veranderlijkheid: de losheid van
het weer; ongedwongenheid, losse zwier : hij doet alles

met een zekere losheid, die dadelijk voor hem inneemt;

onbedachtzaainheid, losbandigheid: hij is van de losheid zffner jeugd teruggekomen.
LOSHELPEN, thielp los, heeft losgeholpen), iem.
helpen om zich van iets los te maken.
LOSHOESTEN, (hoestte los, heeft losgehoest),
hoestende losmaken : het slim loshoesten.
LOSHOOFD, m. en v. (-en). Zie LOSBOL.
LOSHOOFDIG, bn. bw. (-er, •st), lichtzinnig. LOSHOOFDIGHEID, v.
LOSHOUWEN, (hieuw los, heeft losgehouwen), loshakken.
LOSJES, bw. vluchtig, zonder veel nadenken : er

losjes overheen loopen.
LOSKERVEN, (korf los, heeft losgekorven), door
kerven losmaken (zekere deelen, die een ander deel,
eene wond b. v., beknellen.
LOSKLINKEN, (klonk los, heeft losgeklonken), door
klinken losmaken; het geklonkene losmaken; eenen
spffker losklinken, een spijker die omgeklonken is
weder recht maken.
LOSKLOPPEN, (klopte los, heeft losgeklopt), door
kloppen losmaken.
LOSKNIPPEN, (knipte los, heeft losyseknipt), door

knippen losmaken: wet ge nu laatst genaaid hebt,

kunt ge gerust weer losknippen.

LOSKNOOPEN, (knoopte los, heeft losgeknoopt),

het geknoopte losmaken: rUne jas losknoopen, de
knoopen er van losmaken.
LOSKOMEN, (kwam los. is losgekomen), vrijraken,
zich vrijmaken:
is onmogelijk, cat hij zoo los kan

komen.
LOSKOOPEN, (kocht los, heeft losgekocht), vrijkoopen: de krijgvevangenen zijn voor twee millioen
gulden losgekocht. LOSKOOPING, v. het loskoopen.
LOSKRIJGEN, (kreeg los, heeft losgekregen), losmaken, door het aanwenden van zijne krachten en
de vereischte middelen bewerken dat iem. of lets
loskomt: wie Pan dezen knoop loskrijgen?; (fig.) zie,

dat ge wat geld loskrijgt.
LOSLATEN, (liet los, heeft loselaten), niet vasthouden, vrijlaten: zij hebben de gevangenen weer losgelaten; (fig.) hij laat niet los, hij houdt maar aan;
losgaan: het behangsel laat daar los. LOSLATING, v.
het loslaten.
LOSLIJVIG, bn. (-er, -st), aan buikloop onderhevig.
LOSLIJVIGHEID, v.
LOSLOOPEN, (liep los, heeft losgeloopen), vrijloopen, niet gebonden zijn: het paard liep los door
den stal; (van honden) niet aan den ketting liggen,
vrij op straat loopen; (fig.) dat is te gek om los te
dat is al heel dwaas; het :cal wel losloop,n.
't zal zoo'n vaart niet loopen, 't zal zoo erg
niet zijn.
LOSMAKEN, (maakte los , heeft losgemaakt), maken
dat jets los wordt: den hoed losrnaken; een knoop.

het tottn, losmaken; het haar losinaken; monk 'nu; jos
eons even los; ik Pan dat pak n;et losmaken; (zeew.)
de zeilen losmaken; (pap.) de bi,den losmaken, het
gelijnide papier blad voor blad vaneens,.heiden en
deze weder op elkander leggen; (fig.) de leun heeft

losmaken; eenen brief losmaken; eene rivier losmaken,

vrijmaken van ijs; (gen.) de verstoppingen wegnemen; — minder samenhangend maken, minder
vast doen zijn : den grand om een boom losmaken.
LOSMAKING, v. het losmaken.
LOSPIKKEN, (pikte los, heeft losgepikt), door pikken losmaken.
LOSPLAATS, v. (-en), plaats bestemd om een
schip te lossen.
LOSPLOEGEN, (ploegde los, heeft losgeploegd), met
den ploeg losmaken (den grond).
LOSPRATEN, (praatte los, heeft losgepraat), door
praten loskrijgen, door praten verkrijgen : het gnat
niet makkelijk om van hem geld los te praten; vrijpleiten.
LOSPRIJS, m. (...prijzen), losgeld.
LOSRAKEN, (raakte los, is losgeraakt), met eenige
moeite in vrijheid komen: hoewel goed geboeid, wist
de dief toch los te raken; los worden (van jets dat
vast zit): hoe is dat touw losgeraakt?; vlot worden
(van schepen) : met het opkomend tij is het schip weer

losgeraakt.
LOSRENTE, v. (-n), aflosbare rente; naarn eener
Nederlandsche schuld; ...BRIEF, m. (...brieven),
obligatie eener losrente.
LOSRIJGEN, (reeg los, heeft losgeregrn), losmaken
wet vastgeregen is: een korset losrijgen.
LOSROESTEN, (roestte los, is losgeioest), door den
roest losgaan: het ifter is losgeroest.
LOSRUKKEN, (rukte los, heeft en is lo i- gerukt),
met eenen ruk losmaken: het is dwidelijk te zien,

dat het met geweld

is losgerukt; (fig.) zich losrukken,

met moeite en geweld van iets scheiden; met snelheid losgaan: op den viand losrukken.
LOSSCHERP, o. (veroud.) allerlei ijzerwerk, als
staven, schroot enz. dat maar los en zonder kardoezen in 't geschut gestoken werd.
LOSSCHEUREN, (scheurde los, heeft losgescheurd),
afscheuren, openscheuren; (fig.) zich losscheuren, met
moeite en geweld, met smart van iem. of iets
scheiden.
LOSSCHIETEN, (schoot los, is losgeschoten), (w.g.)
schietende losmaken, schietende openen: de deur,
het venster losschieten; met eenige snelheid losgaan:

plotseling schoot de ijsdam los; (fig.) op iem. losschieten, iem. aanvallen, op iem. losrukken.
LOSSCHROEVEN, (schroefde los, heeft losgeschroefd), losmaken wat vastgeschroefd is : schroef

het slot los.
LOSSCHUDDEN, (schudde los, heeft losgeschud),
schuddende losmaken of openen.
LOSSELIJK, bw. (w. g.) op losse wijze.
LOSSEN, (loste, heeft gelost), losmaken, ontbin.

den: wie heeft de bander des wilden ezels gelost? (Statenb.); afschieteni het gesch at, een pistool lessen; ontschepen, aan wal brengen: de whipper is gisteren

aangekomen, maar eerst can morgen is hij begonnen
te lossen; panden terugnemen door het bedrag van
het daarop geleende terug te betalen: goederen, juweelen, een pond lossen; (fig.) zfjn woord lossen, zijn
woord gestand doen; vrijmaken, ontslaan; kwijtrodeo, loozen: het is moeilijk hem te lossen; loslaten:
deze pan lost wel, het deeg blijft er niet aan vastzitten. LOSSING, v. (-en), het lessen.
LOSSER, m., LOSSTER, v. (-s), ontlader, ontlaadster; verlosser, verlosster; inlosser, inlosster.
LOSSIGHEID, v. (...heden), losheid.
LOSSLAAN, (sloeg los, heeft en is losgeslagen),
door slaan losmaken of openen: eene plank losslaan
(u . g.) opengaan met een slag (b. v. van een deur).
LOSSM1JTEN, ,stneet los, heeft losgesmeten), losgooien, loswerpen.
los, heeft losgesneden), door
LOSSN1JDEN.
snijden losrInken: het tone. de etrengen lossnijden.
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LOSSPELDEN.

LOTTOBALLETJE,

LOSSPELDEN, (speldde los, heeft losgespeld), wat
gespeld is losmaken.
LOSSPIL, o. (-len), (scheepst.) windas.
‘.0SSPRINGEN, (sprong los, is losgesprongen), springende los- of opengaan: het verlaksel is losgesprongen; sat slot springt van zelf los; op iem. losspringen,
hem aanvallen.
LOSSTAAN, (stond los, heeft losgestaan),
g.),
openstaan, niet dichtgesloten zijn; niet vast, met
paard
het
stevig staan; niet gebonden staan:

lot nemen; een tirade lot in •de loterij; min lot is met
den hoogsten pros, met een niet uitgekomen; het hoogste
lot, de hoogste prijs (in de loterij); (fig.) hij heeft een lot
uit de loterij, het geluk heeft hem bijzonder gediend;

stond los.
LOSSTEEN, m. (-en). Zie LYNXSTEEN.
LOSSTRIKKEN, (strikte los, heeft losgestrikt), losmaken wat vastgestrikt is: zOn das losstrikken.
LOSSTUIVEN, (stoof los, is losgestoven), losspringen; op iem. losstuiven, wild op iem. aanvallen.
LOSTARNEN, (tarnde los, heeft losgetornd), losmaken wat aaneengenaaid is: tarn dien nand maar

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

losgetoorerd.
LOSTORNEN, (tornde los, heeft losgetornd). Zie
LOST A RNEN.
LOSTRAPPEN, (trapte los, heeft losgetrapt), door
trappen losmaken.
LOSTREKKEN, (trok los, heeft losgetrokken), trekkende afscheiden of openen: den grendel, het slot
lostrekken. LOSTREKKER, m. (-5), een werktuig
om iets los te maken, te ontsluiten.
LOSVLIEGEN, (vloog los, heeft en is losgevlogen),
(w. g.), al vliegende afzonderen of openen; (fig.) met
snelheid los-, opengaan; (fig. gemeenz.) op iem. losvliegen, hem op het lijf vliegen of vallen.
LOSVRIEZEN, (vroor los, is losgevroren), door
vriezen los- of opengaan.
LOSWAAIEN, (waaide, wool los, is losgewaaid),
.door den wind losgaan: het venster is losgewaaid.
LOSWEEKEN, (weekte los, heeft en is losgeweekt),
weekende afscheiden, losmaken: een postzegel losweeken (van een convert); weekende opengaan.
LOSWEG, bw. niet doordacht, vluchtig, oppervlakkig: losweg lets neerschrijven.
LOSWERKEN, (werkte los, heeft losgewerkt), door
-werken, met moeite iets loskrijgen; iem. bevrijden;
;rich nit den modder loswerken, met moeite er uit
kom en.
LOSWINDEN, (wond los, heeft losgewonden), win4end afzonderen of openen.
LOSWRINGEN, (wrong los, heeft losgewrongen),
wringende losmaken, openmaken wat gewrongen
is; zich loswringen, zich met moeite uit iemands
handen losrukken.
LOSWROETEN, (wroette los, heeft losgewroet),
wroetende losmaken, openwroeten.
LOSZAGEN, (zaagde los, heeft losgezaagd), met
,eene zaag losmaken.
LOSZINNIG, bn. (-er, -st), lichtzinnig. LOSZINNIGHEID, v. (...heden), lichtzinnigheid.
LOSZITTEN, (zat los, heeft losgezeten), zittende
afscheiden of openen; los zijn: de tanden zitten los.
LOT, o. (-en), scheut, boomscheutje: deze boom

menschen enz. be—demachtdiehtlevnder
heersdit, lotsbestemming, noodlot : wat zal mijn

lot zijn?; een treurig lot; daarmee was zijn lot voor
altod beslist; iemands lot deelen; met ^fin lot tevreden
zijn; iem. aan zijn lot overlaten, zich niet met hem
bemoeien, hem laten begaan. LOOTJE, o. (-s), een
klein lot (in een loterij).
LOT, o. belasting: (alleen in de sprw.) schot en lot
betalen, zijne belasting opbrengen; (fig.) als een braaf
burger handelen.
LOTBALLETJE, o. (-5), (w. g.). stemballetje; ...BOEK,
o. (•en). register der loten; (fig.) boek des noodlots;
g.), loterijbriefje; ...BUS, v.
...BRIEFJE, o. (•5),
(-sen), bus waaruit de nommers of prijzen getrokken
worden.
LOTELING. m. (-en), jongeling die voor den krijgsdienst loten moot of pas geloot heeft.
LOTEN, (lootte, heeft geloot), werpen, iets door
het lot laten beslissen; trekken: om iets loten; een
nommer trekken door of voor eenen loteling: min

noon most heden loten; ik heb geloot voor mijnen
kranken zoon; — door het lot krijgen, uit eene loterij
heeft een zilveren horloge geloot.
trekken :
LOTEN, (lootte, heeft geloot), lootjes in den grond
leggen. waaruit zich eene nieuwe plant ontwikkelt.
LOTER, m. (-s), die loot of verloot.
LOTERIJ, v. (-en), kansspel (inz. onder staatstoezicht): de collects der loterij; in de )tero spelen; verloting; liefdadigheidsloterij, loterij, waarvan de opbrengst tot een liefdadig doel bestemd is; het is eene
loterij, men kan met geene zekerheid de uitkomst
bepalen, op eene goede uitkomst rekenen.
LOTERIJBOEK, o. (-en), contraboek, boek waarin
al de nommers met de prijzen of nieten vermeld
zijn; ...BRIEFJE, o. (-s), bewijs van aandeel in eene
loterij; ...KANTOOR, o. (...toren), plaats, waar de
loterijbriefjes verkrijgbaar zijn; ...LEENING, v. (-en),
geldleening, waaraan eene loterij verbonden is;
...LIJST, v. (-en), lijst der uitgetrokken nommers en
prijzen; ...MAN, m. (-nen), verkooper van loterijbriefjes; ...SPEL, o. het spelen in de loterij;
zeker gezelschapsspel; ...SPLITTER, m. (-s), iem. die
gemachtigd is loten der staatsloterij te splitten;
...TREKKING, v. (-en).
LOTGEMEEN, bn. in hetzelfde lot deelende, hetzelfde lot ondervindende.
LOTGENOOT, m. (-en), die met anderen hetzelfde
lot ondervindt; ...GENOOTE, v. (-n); ...GEVAL, o.
(-len), (bijna altijd in 't my.) voorvallen, avonturen:
iem. zijne lotgevallen verhalen; de lotgevallen van Tele-

machus.

het lot; iets door het lot deelen; iem. bij het lot rerkiezen; het lot werpen; (W. g.) te lot vallen, te beurt
vallen; (sprw.) het lot valt altijd op Jonas, treft altijd
een ongelukkige; het lot is geworpen, de zaak is be-

LOTIE, v. (nat.) het zuiveren of wasschen van
ertsen, aarde, asch enz.
LOTING, v. (-en), het loten; uitloting; verloting;
bij lotbog, door het lot (te beslissen of beslist); hij
is in de loting gevallen, hij heeft een dienstplichtig
nommer getrokken.
LOTSBEDEELING, v. (-en), lot, noodlot; ...BESTEL,
o. het besturen, het leiden van het lot: 's menschen
lotsbestel berust in Gods hand; ...BESTEMMING, v.
lotsbedeeling.
LOTSPEL, o. (-en), kansspel; ...SPRAAK, v. (oudh.)
godspraak, orakel.
LOTSVERBETERING, v. verbetering van maatschappelijke positie; ...VERWISSELING, v. (-en),
verandering van lot, verandering van maatschappelijken stand; ...WISSEL, m., ...WISSELING, v. lotsverwisseling.
LOTTO, o. (-'s), —SPEL, o. de nommer- of getallenloterij, een zeer verderfelijk kansspel; het onschuldige kienspel; —, (-len), als voorwerpsn.: de kaarten
en nommers, die samen een lottospel vormen: zij

-slist: — staafje of briefje waarmee men het onzekere beslist, inz. loterijbriefje : een lot trekken; een

LOTTOBALLETJE, o. (-5), houten dope met een

heeft weer nieuw lot gemaakt.
LOT, o. (-en), eene beslissing die alleen van het
toeval afhangt, (ook) wat dient om zulk eene beslissing uit te lokken: in twiffelachtige oaken beslist

heeft twee lottospellen.

LOTTOKAART.

LUCHTBLAAS.

Dimmer voorzien, bij • het lottospel in gebruik;
...KAART, v. (-en), kaart van het lottospel.
LOTTREKKER, m. (-s), die het lot trekt.
LOTUS, v. (plantk.) rolklaver, steenklaver.
LOTUS, m. (-sen), naam van verschillende planten,
tot de orde der nymphaeaceeen behoorende: de Egyptische lotus (nymphaea lotus), w elke in den NW overvloedig voorkomt en bij de oude Egyptenaren hoog
in aanzien stond; de Indische lotus (nelumbium speciosum), voorwerp van godsdienstige vereering bij
de oude Indiers.
LOTUSBLOEM, v. (-en), bloem van den lotus; lotus;
m. (-en), Italiaansche dadelpruim (diospyrus
lotus); ...STRUIK, in. (-en), een doornige struik in
Noord-Afrika met roodachtige, eetbare vruchten

LUBRIEK, bn. (-er, -st), grof zinnelijk, geil, zeer
wellustig.
LUCERNE, LUZERNE, v. (plantk.) zaairupsklaver:
een gewas met klavervormige bladeren, dat inzenderheid tot veevoeder gebruikt wordt (medicago
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(zizyph us lotus).

LOTVERWISSELAAR, m. (-s), nommerverwisselaar ;
...WICRELAAR, m. (-s), die iemands lot voorspelt,
waarzegger; ...WICHELARIJ, v. waarzeggerij;
...ZEGGER, m. (-s), ...ZEGSTER, v. (-s), (w. g.), waarzegger, waarzegster.
LOUIS D'OR, m. (eert) Fransche gouden muntmet
eon waarde van 10 tot 24 franc.
LOUP, LOUPE, v. (loupen), handvergrootglas,00gglas.
LOUPE, v. het tot een klomp verzamelde gezuiverde ijzer in ijzersmelterijen, ook vos geheeten.
LOUTER, bn. bw. (-der, -st), rein, zuiver, onvervalscht: louter silver; louter goud; (fig.) de loiitere
(zuivere) waarheid; niets dan : 't is louter water;
I was louter zand; 't zijn louter leugens; (gew.) het
smaakt louter, laf. [De harde vergr. en de overtreff.
trap komen zelden of nooit voor.]
LOUTERAAR, m. (-s), zuiveraar; affineur.
LOUTEREN, (louterde, heeft gelouterd), zuiveren,
reinigen; affineeren (metalen); (fig.) door tegenspoed
gelouterd. LOUTERING, v. (-en), het louteren; het
frisschen (van metalen); affinage.
LOUTERHEID, v. zuiverheid, onvervalschte toe-

stand.
LOUTERLIJK, bw. (w. g.), niets dan, bloot.
LOUTEROVEN, m. (-s), (metaalw.) oven waarin de
metalen worden gelouterd; ...PAN, v. (-nen), werktuig in de suikerraffinaderijen, waarin de suiker
wordt gelouterd.
LOUTERSTAL, m. ,f,yeearts.) koudepis (zeker ongemak bij de paardenr'
LOUTERTROG, m. (-gen), zeker werktuig.
LOUW, v. (-en), (gew.) zeelt (zekere visch).
LOUWAANZETTE71, m. (-s), (art.) wisscher.
LOUWDAAT. Zie LAUWDAAT.
LOUWMAAND, v. (-en), de maand Januari.
LOVEN, (loofde, heeft geloofd), op prijs stellen,
eenen prijs vragen: loven en bieden;
prijzen, verheerlijken, danken (inz. God) ; dit weric sal zynen
ineester loven, verstrekt hem tot eer; (veroud.) beloven. LOVING, v. het loven; loftuiting; belofte.
LOVER, m. (-5), LOOFSTER, v. (-s), bieder, biedster; prijzer, prijsster; (veroud.) belover, beloofster.
LOXOCOSMOS, m. (stern) zeker werktuig, dienende
om de bewegingen der aarde en de daaruit voortvloeiende verschijnselen aanschouwelijk to maken.
LOYAAL, bn. (...yaler, -st), eerlijk, trouw, rondborstig, rond en eerlijk.
LOYALITEIT, LOYAUTEIT, v. oprechtheid, eerlijkheld; getrouwheid; gehoorzaamheid aan de wet.
LUB, T. (-ben), LUBBE, v. (-n), halskraag; handlub.
LUBBELING, m. (-en), gelubde.
LUBBEN, (lubde, heeft gelubd), ontmannen, snijden,
castreeren: een petard lubben; (fig.) een bock lubben,
verminken, er een gedeelte van afnemen; — (fig.)
bedriegen, bedotten. LUBBING, v. (-en), het lubben.
LUBBER, m. (-s), die lubt; verminker; bedrieger.
LUBBESTOK, m. (-ken). (plantk.) lavas. Zie aldaar.
LUBMES. o. (-sent, mes. waarvan de lubber zich
bedient ; (fig.) iem. order het lubmes houden, iem. den
voet op den nek zetten.
LUBRICITEIT, v. grove zinnelijkheid, geilheid.

saliva).

LUCHT, v. het in hoofdzaak uit zuurstof en stikstof bestaande gas, dat de aarde overal omgeeft
en daar alles doordringt, dampkringslucht: een.
warme, kotide, gematigde lucht; versche,bedorvenlucht;
lucht scheppen; lucht inademen; den toevoer van lucht
afsnij den ; vei s lie lucht inlaten; ion. de lucht benemen,
iem. de ademhaling doen verliezen; (fig.) zjjn hurt,
zifn gemoed lucht geven, ontlasten; zijn Morn, zijn,
gramschap lucht geven, uiten; (fig.) dit geneesmiddet
geeft l ucht , verlichting; — inz. buitenlucht, lucht
buitenshuis: hfj komt niet genoeg in de lucht; de zieke
kan nog niet tegen de lucht; in de open lucht, ender
den vrijen hemel; — de dampkring in tegenstelling
met de aarde: de vogel vliegt in de lucht; de toren

verheft zich hoog in de lucht; (dicht.) de lucht klieven,
vliegen; jets in de lucht laten vliegen, door buskruit;
(fig.) kasteelen in de lucht bouwen, zich met hersenschimmen vermaken; een gat in de lucht slaan. ten.
hoogste verwouderd zijn; dat is nit de lucht gegrepen,
berust op geenen grond; hij is uit de lucid komen
vallen, eensklaps gekomen, men weet niet vanwaar;
dat zit tegenwoordig in de lucht, oefent zijn invloed
uit op alien; —
het zichtbare hemelgewelf, uitspansel, hemel : rue

betrokken, bewolkte, heldere lucht; de lucht betrekt,
lieldert op; 't is een mooie lucid met sterren; (fig.) het
onweer is niet van de lucht of, het eene (ongeluk)
hebben we nog niet gehad, of het andere komt
weer; er is geen wolkje aan de lucht, co toestand is
zoo best als men maar wenschen 1: an; de lucht is
daar niet klaar, het is daar niet pluis, niet veilig; —
klimaat, luchtgestel, luchtstreek, gewest: een andere
lucht opzoeken, om to henitellen; verandering van
lucht sal den zieke goed doen; —
reuk, geur: hij heeft altijd zoo'n eigenaardige lucht

zich; de honden kregen de lucht van het wild; (fig.)
de lucht van jets kriigen, er jets van bemerken; geene
lucht op jets hebben, geen zin in jets hebben; —
gezwaveld doek om er wijnvaten mee to luchten; —
(mv. -en) wolk, bui: ,r komt een leelijke lucht opzetten; donderluchten; c i hangen zware luchten; —
(schild.) nabootsing, afbeelding der lucht: de luchten
van dien schilder zijn voortreffelijk; — (scheepst.) ruimte
tusschen de deelen van een scheepsromp : de luchten.

tusschen de wegers; de luchten opvullen.
LUCHT, bn. bw. (-er, -st), luchtig: het is lucht weer;
een luchte wind; een lucht gebakje; lucht gebakken.

LUCHT, bn. bw. (-er, -st), (gew.) licht.
LUCHTADER. v. (ontl.) luchtpijp; (ook) polsader;
...BAD, o. (-en), het gedurende eenigen tijd blootstellen van het naakte lichaam aan de buitenlucht;
...BAL. m. (-len), ...BALLON, m. (-s), een ballon van
een lichte, ondoordringbare stof, die met verdunde
of verwarmde lucht, met waterstof- of lichtgas is
gevuld en daardoor in do lucht opstijgt; ...BAND,
m. (-en), holle met lucht opgeperste band van caoutchouc om de wielen eener fiets; ...BEL, v. (-len),
kleine hoeveelheid lucht die in eene vloeistof opstijgt of aan de oppervlakte ervan een bobbel vormt;
...BELBUIS, v. (...buizen), zeker toestel tot waterpassen glazen buis bijna geheel met eene vloeistof
gevuld; de kleine hoeveelheid lucht die er nog in is
komt bij waterpasse ligging der buis joist in het
midden; ...BESCHRIJVING, v. beschrijving van de
eigenschappen der lucht; ...BEWEGING. v. (-en),
beweging der lucht, wind; cyclonale lnchtbeweging,
kri.ngvormige beweging der lucht om een depressie;
anticyclonale lnclitbelceging, kringvormige beweging
der lucht om een barometrisch maximum : ...BEAVONER, na. (-s), ...BEWOONSTER, v. (-s), luchtgeest; (fig.) vogel.
LUCHTBLAAS, v. (...blazon), ...BLAASJE, o. (-s):

LUCHTBOL.

LUCHTTHERMOMETER.
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luchtbel; ...BOL, m.
luchtbal; (ook) zeker landluchtvergaarbak der voedingsperspomp van stcommeterswerktuig; ...BORST, v. (-en). (gew.) ophc,,ping
werktuigen; ...KIJKER, m. (-s), (w. g.) luchtwaarvan ingedrongen gassen in de borstholte; ...BIDE L: K,
zegger; ...KIJKERIJ, v. (w. g.) waarzeggerij uit de
v. (-en). windbreuk; ...BUIS. v. (...buizen), pijp of
lucht- en weerverschijnselen; ...K LEP, v. (-pen), klep
buis waardoor men de lucht laat stroomen; (nat.
aan eenen stoomketel; ...KOKER, m. (-s), koker
hist.) ademhalingswerktuigen der insecten, zijnde
om de lucht in een vertrek to ververschen; ...KOkleine veerkrachtige kanalen met uitwendige openinLOM, v. (...men), de luchtmassa die zich boven
gen, ten getale van 3 of lo aan weerszijden van het
eenig voorwerp bevindt on daarop drukt ; ...KREITS,
lichaam geplaatst, die door de uitzetting en san -ienm. atmosfeer; ...KUNDE, v. kennis van de lucht;
trekking van het achterlijf de in- en uitstrooming
...KUSSEN, o. (-5), kussen met lucht gevuld, by.
der lucht toelaten en bevorderen; ...CEL, v. (-len), ' dergelijk hoofdkusson voor lijders aan hoofdpijn;
longblaasje; ...DEELTJE, o. (-s); ...DICHT, bn. zoo
...LAAG, v. (...lagers), een laag van lucht in den
dicht dat er de lucht niet in kan doordringen, herdampkring met ongeveer gelijke dichtheid.
metisch: luchtdichte sluiting; ...DROOG. bn. op het
LUCHTLEDIG, bn. zoo ledig dat er zelfs geen lucht
gevoel droog zijnde: luchtdroog hoot; ...DRUK. m.. • in is: eene luchtledige ruimte; — o., de luchtledige
...DRUKKING, v. drukking der lucht: K ruimte
METER, m. (-s), (w. g.) barometer; ...ELECTP,o:\ 1ELUCHTLEIDER, m. (-5), luchtaanvoerende buis: (le
TER, m. (-s), werktuig tot het waarnemen en nieten
ventilators zijn luchtleiders; ...MAKING, v. (w.
van de electriciteit des danipkrings.
ventilatie, het toevoeren van lucht; ...METER, rn.
LUCHTEN, (luchtte, heeft gelucht), aan de versche
(-s), werktuig om den graad van dichtheid der lucht
lucht blootstellen, versche lucht laten doorspelen,
te meten; ...MOLEN. rn. (-s), luchtkoker waarin een
uitluchten kleeren luchten; de learners luchten; het
kUnstniatige tocht wordt gemaakt; ...MORTEL, v.
koren luchten; met gezwaveld doek berooken tvaten
een mengsel van kalkbrij on zand dat aan de lucht
wijn); — geur verspreiden; de lucht van wild krijis blootgesteld en daardoor langzamerhand steengen, het spoor volgen (van jachtlionden); ruiken;
achtig is geworden; _ROUT, o. (brouw.) mout door
(fig.) ik kan hem niet luchten, niet lur.lite it of zien, ',let
de lucht gedroogd; ...PERSPOMP, v. (-s), werktuig
luchten of lYden, niet dulden. niet uitstaan. LUCHom lucht in zeker reservoir saani to person.
TING. v. (-en), het luchten.
LUCHTPIJP, v. (ontl.) een kanaal met kraakbeenige,
LUCHTER. m. (-s), die Licht.
elastieke on vleezige wanden, waardoor de longen
LUCHTER, m. (-s), kandelaar, lantaren, lichter {van
gemeenschap hebben met de buitenlucht; —GEhet verouderde luchten. lichten].
ZWEL, o. (-len); — OINTSTEKING, v. (-en). (geneesk.);
LUCHTGANG, v. (-en), ruimte. die lucht bevat;
—TAK. rn. (-ken), een der beide takken waarin de
luchtuitgang ; ...GAT, o. (-en), opening, waardoor de
luchtpijp zich verdeelt en die naar een der longen
lucht dringt; ...GAATJE, o. (-s), (scherts.) scheur,
gaat.
gat in eenig kleedingstuk ; ...GEESE m. (-en), (fab.)
LUCHTPOMP, v. (-en), toestel om de lucht, in eene
sylph, sylphyde, een der elementaire geesten of
bepaalde ruimte besloten, zooveel mogelijk to verdaernonische wezens.
duimen; ...POORT, v. (-en), (scheepst.) patrijspoort,
LUCHTGESTEL, LUCHTSGESTEL, o. luchtsgesteldluchtgat; ...RE1NIGEND, bn. luchtzuiverend; ...REIheid, klimaat.
NIGER. m. (-s). luchttrekker, wind- of luchtinl:(ter:
LUCHTGEZICHT, 0. (-en), (schild., to fereel dat de
een werktuig, in 1744 door Hales uitgevonden, om
lucht voorsteit; luchtverschijnsel, fata ntorgana;
de luciit in hospitalen, lazaretten, schepen ens. to
...GEZWEL, o. (-len), opeenhooping van lucht onder
ververschen; ...REINIGING, v. (-en). het suiveren
de huid, emphyseem; ...GOLF, v. (...golven), eene
der lucht; ...REIS, v. (...reizen), reis in een luchtvoortschrijdende evenwichtsverstoring in de lucht;
ballon; ...REIZIGER, m. (-5), ...REIZIGSTER, v. (-s),
...GOLVING, v. (-en), golvende beweging der lucht;
die eene reis met een luchtballon doet; o.
...GORDIJN. v. o. (dicht.) wolkensluier, wolken.
dampkring; ...SCHEEPVAART, v. het reizen in
LUCHTHART, m. en v. (-en), iem. die vroolijk, opeen luchtschip ; ...SCHIP, o. (...schepen),schip, waargeruimd is; ...HARTIG, bn. bw. (-er, -st), luchtig,
mee men door middel van een luchtbal opstijgt;
zorgeloos, vroolijk : een luchthartig jongeling ; de lucht...SCHIFFER, m. (-s), bestuurder van een luchtschip ;
hartige Franschrnan; ...HARTIGHEID, v. opgeruimd...SCHROEF, v. (...schroeven), (nat.) schroef van
held. vroolijkheid, zorgeloosheid; ...HARTIGLIJK,
Archimedes (welke men bezigt om eenen luchtbw. (w. g.), luchthartig.
stroom to doen ontstaan).
LUCHTHONING, ...HONIG, m. (w. g.), honigdauw.
LUCHTSCHUW, bn., (w. g.), bevreesd voor de lucht.
LUCHTIG, bn. bw. (-er, -st), waar de lucht een
LUCHTSCHUWHEID, v.
vrijen doorgang heeft, frisch, niet bedompt: eene
LUCHTSGESTELDHEID, v. klimaat.
luchtige plaats; een luchtig vertrek; het is hier vrij
LUCHTSOORT, v. (-en); ...SPIEGELING, v. (-en),
luchtig, tamelijk frisch, koel, winderig; (fig.) dun,
(nat.) opdoeming: eene soort van gezichtsbedrog,
licht: een luchtig kleed; het koren stoat luchtig; —
waardoor men, ten gevolge eener bijzondere wijze
los, niet stijf gebakken: luchtig brood; luchtig gebak;
van straalbreking, in de verte, of aan den hemel
gemakkelijk verteerbaar: luchtige spijzen; - lichtals achtergrond, bij holder, warm en stil weder,
zinnig: er luchtig overheen loopen, iets zonder opletbeelden van allerlei voorwerpen bespeurt, door
tendheid bewerken of bespreken; een mei*, j 't bijgeloof voor 't work der Fata of toovergodin
niet zeer eerbaar. LUCHTIGJES, LUCHTIGLIJK,
Morgana gehouden; ...SPOOR, o. (...sporen), (jag.)
bw. LUCHTIGHEID, v. het luchtige; dunheid; loshoogste plaats, waar het Pert. bij 't broken door
heid, vroolijkheid.
't kreupelhout de takken met zijne horens geraakt
LUCHTJE, o. (-s), koeltje, koelte, zachte beweging
en gebogen heeft; ...SPOORWEG, rn. (-en), atmosin de lucht, aangenaam windje: geen luchtje bewoog
pherische spoorweg, waarop de wagons door luchtzich; om een luchtje gaan, een luchtje scheppen, eene
drukking in beweging gebracht worden; ...SPRINwandeling doen; (fig.) om een luchtje gaan of raken,
GER, m. (-s), hoordedanser, kunstspringer;
sterven ; — onaangename reuk, stank: er is een luchtje ' ...SPRONG, m. (-en), sprong in de lucht; capriole;
aan, het riekt bedorven, (fig.) er valt een en ander
(rijsch.) balotade; (dansk.) kruissprong; ...STEEN,
op te zeggen; — luchtjes, (draadt.) holten in zilverm. (-en), (nat. hist.) dondersteen, meteoorsteen,
of gouddraad.
aeroliet, zie /ynxsteen; ...STREEK, v. (...streken),
LUCHTKAMER, v. (-5), windketel (eener brandstreek der aarde, bepaald naar de lucht: aan eene
spuit); ...KASTEEL, o. (-en), (fig.) hersenschim ; luchtluchtstreek gewennen; zone: de aarde is verdeeld
kasteelen bouwen, zwanger gaan van groote ontwerzjf luchtstreken; ...STROOM, m. (-en), beweging der
pen, die op niets moeten uitloopen; zich vleien
lucht van de eene plaats naar de andere; ...THERmet ongegronde verwachtingen; ...KETEL. m. (-5),
MOMETER, m. (-5), (nat.), waarbij de temperatur

LUCHTTOBBE.

LUIERIJ.

wordt bepaald door de uitzetting of inkrimping
van lucht; ...TOBBE, v. (-n), toestel om groote
hoeveelheden gas op te vangen.
LUCHTTREKKER, m. (-s), luchtreiniger; ...TRILLING, v. (-en), trilling der lucht, b. v. bij de voortplanting van het geluid; ...VAART, v. (-en), het
reizen met een luchtballon of luchtschip; ...VAT,
o. (-en), luchtbuis (der insecten) ; ademhalingswerktuig der plant, dat toegang aan de lucht verleent,
om deze daarna to ontbinden en met de overige
zelfstandigheden der plant te vereenigen; ...VERDICHTER, m. (-s), werktuig om de lucht te verdichten; ...VERGAA.RBAK, m. (-ken), (nat.) een
deel van de zuig- en perspomp, windketel; ...VERREVELING, v. (-en), ...VERSCHIJNSEL, o. (-en, -s),
meteoor, verschijnsel in den dampkring ; ...VERVERSCHING, v. het verwijderen der bedorvene en het
inbrengen van versche lucht, ventilatie;
WARMING, v.; ...VOERDER, m. (-s), luchtleider.
LUCHTVORMIG, bn. als lucht; luchtvormiye vloeistoffen, gassen.
LUCHTVULKAAN, m. (...kanen), die gas- en luchtvormige stollen spuwt; ...VUURTUIG, o. (-en), (nat.)
een metalen of glazen busje, waarin men door
plotselinge samenpersing der lucht een stukje
zwain doet vuur vatten; ...WAARZEGGER, m.(-s),
...WAARZEGSTER, v. (-s), luchtkijker, luchtkijkster; ...WAARZEGGERIJ, v. luchtkijkerij;
m. (-en), (ontl.) de weg dien de dampkringslucht to
doorloopen heeft om in de longblaasjes to komen;
...WEGER, m. (-s), barometer; ...WIEREN, o. mv.
zekere mossoort; ...WORTELS, m. my. wortels, die
boven den grond uit den stam of den stengel der
plant te voorschijn komen, en den grond in het
geheel niet of slechts met het einde bereiken;
...ZEE, v. dampkring; ...ZEIL, o. (-en), (zeew.) koelzeil: groote en breede buis van zeildoek, van boven
van twee vleugels voorzien, die tot windleider
dient en verkoeling aan moot brengen.
LUCHTZINNIG, bn. (w. g.). Zie LUCHTHARTIG.
LUCHTZUIVEREND, bn. bedorven lucht zuiverend,

LUCUBRATIE, v. (...tien), nachtwerk, nachtstudie•
LUCULLISCH, bn. weelderig, met-, in overdaad:
naar de levenswijze van den schatrijken Romein.
Lucullus, die in de eerste eeuw vOOr Chr. leefde.
LUDIFICATIE, v. (-s, bespotting, fopperij.
LUDOLFIAANSCH GETAL, o. (wisk.) het getal Pi,
dat de lengte van den cirkelomtrek bij benadering
uitdrukt, wanneer de middellijn = 1 wordt gesteld,
zoo geheeten naar den wiskundige Ludolf van Keulen, die het in 15b6 tot 35 decimalen berekende.
LUGUBER, bn. (-der, -st), treurig, somber, jammerlijk.
LUI, bn. bw. (-er, -st), traag, vadsig van aard, zonder werklust, een afkeer van het werk hebbende:
een lui schepsel; een ltd Leven leiden; (fig.) slap (van
de koersen ter beurze); (veroud.), (scheepst.) lui
hout, hout, dat niet wel gebogen of gekromd is.
LUI, verkorting van LUIDEN, m. my. lieden.
LUITJES, o. (-s).
LUIAARD, m. (-s), lui mensch.
LUIAARD, m. (-s), (nat. hist.) zeker zoogdier, tot
de orde der tandeloozen behoorende, dat zijnen naam
ontleent aan zijn tragen gang (bradypus).
LUIAARDIJ, v. (w. g.), luiheid.
LUIAS, v. (-son), (in molens) de kleine as die het
luiwerk in beweging brongt.
LUIBAK, m. en v. (-ken), luiaard.
LUIBAKKEN, (luibakte, heeft geluibakt), luieren.
luiaard.
LUIBUIS,
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LUCHTZUIVERHEIDSMETER, m. (-s), een door
Priestley uitgevonden werktuig om de hoeveelheid
zuurstof in een gegeven volumen lucht te bepalen.
LUCHTZUIVERING, v. het zuiveren van bedorven
lucht.
LUCHTZWAARTEMETER, m. (-s), barometer, zeker
werktuig.
LUCIDE, bn. helder, klaar, lichtend, glanzend, stralend; onbevangen; lucide oogenblikken, (van eenen
krankzinnige).
LUCIE-HOUT, o. eigenlijk Sint-Lucie-hout: het witte,
harde hout van den wilden of druifkerseboom,
waarvan men in Engeland en Frankrijk kunstwerk
vervaardigt.
LUCIFER, m. woordelijk lichtdrager, liebtbrenger:
de morgenster, naam van Venus, als pianeet, wanneer zij voor de Zon opgaat; de duivel of satan, de
vorst der duisternis.
LUCIFER, m. (-s), wrijfvuurhoutje, wrijfzwavelstok.
LUCIFERSDOOSJE. o, (-5), doosje voor of met luci.
fers; ...FABRIEK, v. (-en), waar lucifers worden
gemaakt; ...JONGEN, m. (-s), jongen, die lucifers
verkoopt; ...POT, m. (-ten), ...POTJE, o. (-s), om
lucifers in te doen.
LUCIMETER, m. (-5), lichtmeter: werktuig om de
sterkte des lichts to meten.
LUCRATIEF, bn. (...tiever, -st), winsthelovend,
winstgevend, voordeelig.
LUCRETIA, v. de naam der kuische gemalin van
Tarquinius Collatinus, die zichzelve doorstak. nadat
zij door Sextus, den zoon van den laatsten Romeinschen koning Tarquinius Superbus, was onteerd
geworden; vandaar (fig.) kui-che vrouw.
LUCTOR ET EMERGO, ik worsLel en kom uit de
zee op (zinspreuk op bet wapen der provin,ie
Zeeland).

LUIBUIZEN, (luibuisde, heeft geluibuisd), luieren,

•
traag zijn.
LUID, bn. bw. (-er, st), gehoord kunnende worden,
hard (van tonen of klanken): spreek luider: ik kan
Zc niet verstaan; een luid gelach aanheffen; met luider
stem spreken.
LUID, o , near luid van, volgens den inhoud van.
LUIDE, bn. bw. luid: luide zone ontevredenheid te
kennen geven.
LUIDEN, (luidde, heeft geluid), of LUIEN, (luide,
heeft geluid), klinken: die verzen luiden niet kwaad;
(fig.) clot luidt vreemd, schijnt vreemd; inz. een geluid
geven: de klok luidt: er is zeker Perk; (sprw.) hij heeft
het hooren luiden, maar weet niet wear de klok hangt,
(of) hij heeft de klok hooren luiden, maar weet niet
wear de klepel hangt, hij heeft van de zaak gehoord,
maar weet het ware niet; de klok trekken: de
Poster most de klok luiden; in sommige plaatsen worden
begrafenissen de klokken geluid; inhouden, bevatten: het bericht luidt niet gunstig; hoe luiet zijn laatste
voorstel ook weer? LUIDING, LUIING, v. (w. g.) het
luiden of luien.
LUIDEN, m. my. lieden.
LUIDENS, bw. naar luid van: luidens de laatste be-

richten.
LUIDER, m., LUIER, m. (-s), die de klok of aan
den bengel trekt.
LUIDKEELS, LUIDSKEELS, bw. zoo luid mogelijk,
met luider stemme : luidkeels schreeuwen, roepen.
LUIDRUCHTIG, bn. bw. (-er, -st), luidklinkend, met
geraas of getier: een luidruchtige menigte:
meet
niet te luidruchtig zijn, als gij
LUIDRUCHTIGHEID, v.
LUIEN,
heeft geluid), luiden, (inz. als zeew.)
de klok luiden (bij mistig weer tot het voorkomEn
van aanvaring; ook om het scheepsvolk tot het
schaften te roepen); (sprw.) de klok luien, maar niet
haften, iets beloven maar niet volbrengen; — wijze
van lossen op koren- en steenkolenschepen; in
korenniolens) de zakken met koren enz. naar boven
hijsyhen. LUTING, v. het luien, het gelui.
LUIER, m. (-s), die luidt; (gemeenz.) klap, oorvijg.
LUIER. v. (-s). Zie LUUR.
LUIEREN. (luierde, heeft geluierd), lui in lets to
werk gaan, traag iets verrichten; lui zijn, niets uitvoeren: h heeft den gaeschen dag geloierd.
LUIERIK, m. (-en), (Zuidn.) luiaard.
LUIERIKEN, (luierikte, heeft geluierikt), (Zuidn.)
luieren.
LUIERIJ. v. het luiwerk in ino;ens.
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LUIERMAND, v. (-en). Zie LUURMAND.
LUERSTOEL, m. (-en), gemakstoel, stoel dien men
kan uitslaan om er gemakkelijk in te zitten.
LUIFEL, v. (-s), ook LUIF, v. (-en), eene soort van
afdak, uitstek voor een huis; vooruitstekend gedeelte van eenen vrouwenhoed. LUIFELTJE, o. (-s).
LUIFELSCHRIFT, o. (-en). opschrift op eene luifel;
uithangbord.
LUIGAT, o. (-en). (in molens) het met een luik gesloten zoldergat waardoor het luitouw loopt en de
zakken worden opgeheschen.
LUIHEID, v. het lui zijn, traagheid, vadsigheid:

leeft (pediculus); (fig.) een hongerige luis, een begeerig mensch; hongerige of magere luizen bjten
scherp, een armoedig of hongerig mensch is belust
naar spijzen of dranken; hfj is zoo kaal als een luis,
hij is zeer arm. er is niets meer bij hem to halen:
(fig.) hi/ is nit de luizen, uit een neteligen toestand
gered; (fig.) zoo veeg staan als eene leis op den kam,
in groot gevaar verkeeren; (fig.) zone eigene luizen
bfjten hem. hij wordt gekweld door dezulken, die hij
zelf kweekt en voedt; (fig.) vertrek met uwe luizen,
pak je biezen; (fig.) men behoeft geene luizen in den
pels te zetten of te poten, het is niet noodig, zich
moedwillig verdriet op den hals te halen; (fig.) hij
zit, alsof hij eene luis in zijn oor heeft, alsof zijn
geweten hem beschuldigt: er kan geene luis over zone
lever loopen, hij wordt licht toornig. LUISJE, o. (-5).
LUISACHTIG, bn. (-er, -st). luizig; als eene luis,
aan luizen gelijk; (fig.) arthzalig.
LUISBOSCH, m. (...bosschen). (9...emeen scheldwoord)
eigenlijk iem. die vol luizen zit; (fig.), (veroud.) landlooper; ...HOND, m. (-en). luisbosch; (fig.) gemeene
vent: ...KOP, m. en v. (-pen), iem., die veel luizen
op het hoofd heeft.
LUISKRUID. o. (plantk.) moeras-kartelblad, zie kartelqad; gag'el; ...MELDE. v. (plantk.), (gew.) witte
of gladzadiEre ganzevoet.
LUISM1JT, v. (-en), (nat. hist.) een spinachtig dier,
dat parasitisch op andere dieren leeft, wier sappen
het zuigt (gamasus coleoptratorum); ...NEK_, m. en
v. (-ken). luiskop; ...BOOK, m. en v. (...poken),
(Zuidn.) luiskop.
LUISTER, m. glans. schittering, schijnsel: de luister
der zon; fraai glanzig uiterlijk van het laken; (fig.)
voortreffelijklieid. eer, roem : de luister ran zijn ge-

door zone luiheid komt bij elle jongens ten achter;
(sprw.) laiheid is des duivels oorkussen.
LUIIGHEID, v. (veroud., gew.) luiheid.
LUCK, o. (-en), een snort van valdeur, valdeksel:

zolderluik; inz. op ri vierschepen, de houten of ijzeren
stukken waarmee het ruim van het schip van boven
wordt gesloten: de luiken oplichten; de luiken sluiten;
venstersluiting. blind (aan de buitenzijde van het
raam); gat waardoor het water op een inolenrad
valt. LUIKJE, o. (-s), klein luik.
LUIKEN, (look, heeft geloken), sluiten. dichtdoen
(de oogen): ik heb den ganschen nacht geen o9g geloken.
LUIKERWAAL, m. (...walen), inwoner van de stad
Lube; in 't algemeen: inwoner van het Waals , the
gedeelte van Belgie.
LUIKGAT, o. (-en), (scbeepst.) gat dat door een luik
wordt gesloten; (bouwk.) nokgat; 0. (-en),
(scheepst.) hoofd van een luik.
LUILAK, ni. en v. (-ken), luiaard; (gew.) wie het
laatst opstaat op den Zaterdag v6or Pinksteren, op
welken dag de langslapers op luidruchtige wijze won
den gewekt en waarop men zich te hunnen koste
vroolijk maakt; (ook) de Zaterdag vOOr Pinksteren.
LUILAKKEN, (luilakte, heeft geluilakt), lui zijn;
laat opstaan, een gat in den dag slapen.
LUILEDIG, bn. lui en ledig, zeer lui.
LUILEKKER, bn. lui en lekker.
LUILEKKERLAND, o. donkbeeldig land. waar alles
in overvloed is; waar b. v. iem. de gebraden duiven
in den mond vliegen.
LUIM, v. (-en), veranderlijke gemoedsgesteldheid,
waarin men dikwijls spoedig van opgeruimdheid tot
treurigheid enz. overgaat; vlaag (van vroolijkheid
a. verdriet): goede luim , kwade of slechte luim; (fig.)
op zijne luim liggen, bespieden, beloeren, op de loer
liggen. LUIMPJE, o. (-s).
LUIMEN, (luimde, heeft geluimd), loeren.
LUIMEN, (het luimde, heeft geluimd), het luimt hem
wiet, zijn hoofd staat er niet naar. [Boor LUIMEN
in deze beteekenis hoort men ook luinen, loenen].
LUIMER, m. (-s), beloerder, bespieder.
LUIMEREN, (luimerde, heeft geluimerd), (Zuidn.)
luimen.
LUIMIG, bn. bw. (-er, -st), aan (kwade) luimen ongrillig: 't is een luimig mensch; luimig
handelen, grappig, geestig : een luimig verhaal; luimige
invallen. LUIMIGHEID, v. eigenzinnigheid; geestigheid.
LUIP, m. (-ern, loer; op zUne luipen liggen, op de
loer liggen.
LUIPAARD, m. (-en), zeker dier, tot het kattengeslacht van de orde der roofdieren behoorende. welks
huid op den rug gee] en onder den buik wit is

(felis lcopardus).
LUIPEN, (luipte, heeft geluipt), gluipen. loeren.
LUIPERD, m. ■ -s), bespieder, gluiperd; ki,vaadspre-

ker; iem. die niet veel spreekt; huichelaar; zekere
yip (gereedschap); luiphoed.
LUIPERDACHTIG, bn. ( er, -st), (fig.) huichelachtig.
LUIPHOED, m. (-en), hoed met breede, rondom
neergeslagen randen, sombrero of huilebalk.
LUIPIJP, v. (-en), ruischpijp: zeker blaasspeeltuig.
LUIPMOORDER, m. (-s), sluipmoordenaar.
LUIS, v. (luizen), een ongevleugeld insect met
breed, plat lichaam, dat als parasiet leeft op menschen en dieren; inz. die soort welke op den mensch

slacht.
LUISTER, m. (-s), armblaker aan eene kroon.
LUISTER, v. zeker toebereid water. waarmede de

bontwerkers het bont glanzen.
LUISTERAAR, m. (-S), die af- of beluistert; bespieder; fluisteraar. LUISTERAARSTER, v. (-s).
LUISTERBREED. bn ., (w. g.), heerlijk, prachtig,
roemrijk.
LUISTEREN, (luisterde, heeft geluisterd), glanzig
maken (bent enz.).
LUISTEREN, (luisterde, heeft geluisterd), zacht aan
het oor zeggen, fluisteren.
LUISTEREN, (luisterde, heeft geluisterd), scherp
naar iets hooren: luister goed naar hetgeen ik u zeggen zal; hij heeft niet geluistercl naar de preek; (ook
in het verborgene): aan de deur luisteren; (sprw.)

(lie luistert aan den wand, verneemt zijn eigen schand;
het oor leenen: near iem luisteren, hem aanhooren;
(fig.) nauwkeurig achtgeven op iets, gehoorzamen:

naar goeden read luisteren; het paard luistert naar
den toom; het schip luistert near het roer, laat zich
gemakkelijk sturen; de koorts luistert terstond naar
de kinine, de kinine oefent dadelijk invloed uit op
de koorts; dat luistert nauw. de rninste kleinigheid
oefent er invloed op. LUISTERING, v. het luisteren
(w. g.) opletiendheid, gehoorzaamheid.
LUISTEREN, (luisterde, heeft geluisterd), (dicht.)
blinken, schitteren (van de zon).
LUISTERGANG, v. (-en), ...GALERIJ, v. (-en). (mil.)
gang of galerij oni de werken des vijands te ontdekken; ...GRA A G. bn. gaarne luisterend; ...HOEKJE, o. (-s), te luisteren of te Lespieden.
LUISTERLOOS. bn., (w. g.), zonder luister, mat, dot
LUISTERNAUW, bn. (veroud.) nauw luisterend.
LUISTERPLAATS, v. (-en), luisterhoek.
LUISTERRIJK, bn. bw. (-er, -st), vol luister, schitterend, glansrijk: luisterrjjk verlicht; eervol,

een luisterrijke daad; een luisterrijke overwinning; prachtig: luisterrijk levee, wonen.
LUISTERSCHERP, ...VAST, bn. (-er, -st), (w. g.),

hij is luisterschcrp, hij heeft een scherp gehoor;
...VINK, in. en v. (-en), luisteraar.
LUISTEFIVINKEN, (luistervinkte, heeft geluistervinkt), luisteren.
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LUISTERVOL, bn. (-ler, -st), vol luigter.
LUISTERZUSTER, v. (-s), (in een klooster) non,

die eene andere naar de spreekkamer verzelt.
LUISVLIEG, v. (-en), (nat. hist.), (der vleermuizen);
...ZAAD, o. zie luizenzaad, ...ZAK, m. (-ken). luisbosch; vuil mensch (seheldnaam); ...ZIEKTE, v.,
zie luizenziekte.
LUIT, v. (-en), zeker op de gitaar gelijkend muziekinstrument met vele snaren, van gew elfden bouw en
met langen hals, in vroegeren tijd zeer geliefd, maar
nu verouderd: de ltzit tokkelen; de luit bespelen.
LUITE, v. (-n), (gew.) lange luite, zekere lange
groote peer; (fig.) een zeer lang manspersoon.
LUITEBOOM, m. (-en), (gew.) een boom die lange
luiten draagt; — een der volksnamen van den gemeenen eschdoorn of ahorn.
LUITENANT, m. (-s), plaatsvervanger, stadhouder;
officier van den laagsten rang (bij het leger of de
schutterij) : tweede luitenant, eerste luitenant. LUITENANTJE, o. (-s).
LUITENANT-ADJUDANT, m. (-en), ...-ADMIRAAL,
m. (-5), ...-GENERAAL, m. (-5), m.
(...s--s), ...-KOLONEL, m. (-s), ...-KWARTIERMEESTER, m. (-5), ...-TER-ZEE, m. (...s-ter-zee): rangen
bij het leger of op de vloot.
LUITENANTSCHAP, o. het zijn van luitenant; de
rang, de betrekking van luitenant.
LUITMAKER, m. (-s), vervaardiger van luiten;
...MAKERIJ, v. (-en).
LUITOUW, o. (-en), touw waaraan in molens de
zakken naar boven worden geluld.
LUITPEN, v. (-nen), (veroud.) citerpen: het werktuig, waar men de snaren der her of citer mee
tokkelde; ...SLAGER, ...SPELER, m. (-s), ...SPEELSTER, v. (-s), die de luit bespeelt; ...SPEL, o. het
spelen op de luit; ...SNAAR, v. (...snaren).
LUIWAGEN, m. (-s), werktuig om den vloer te
schrobben; (zeew.) dwarshout, waarover de roerpen
loopt; —STEEL, m. (...stelen), steel van een luiwagen.
LUIWAMMES, m. (-en), luiaard.
LUIWERK, o. zekere inrichting in de houtzaagraolens, luierij in korenmolens enz.
LUIWIJVENGOED, o. zekere composite, waarvan

men zich bedient om koperwerk schoon te maken.
LUIZEN. (luisde, heeft geluisd), de luizen afvangen,
de luizen knippen; (sprw.) wat van apen komt, wil
luizen, zie aap; (fig.) iemands bears luizen, behendig
hem alles afnemen.
LUIZENBOOM, m. (-en), (plantk.) (gew.) ook rupsenboom, de kardinaalsmuts: een heester, dikwijls
geheel bedekt met bladluizen of ook wel met kleine
witachtige rupsen; ...BOSCH, m. (...bosschen). zie
luisbosch; ...El, o. (-eren), meet; ...ETEND, bn. luizenetende dieren; ...ETER, m. ...EETSTER, v. (-s),
(nat. hist.); ...JACHT, v. het zoeken naar luizen;
...KAM, m. (-men), nauwe haarkam; ...KNIPPER,
m. (-s), ...KNIPSTER, v. (-,,, die de luizen op zijne
nagels doodmaakt; (fig.) dievenv anger, diender;
...KRAMER, m. (-s), kleinkramer ; ...KRUID, o. zeker
gewas, zie LUISKRUID, _MARKT, v. (-en), lompen-,
voddenmarkt; ...NEST, o. (-en); ...PEPER, v. luiskrui d.
LUIZENPLECHT, v. (-en), (zeew.), (veroud.) verschansing op het voorkasteel.
LUIZENVANGER, m. (-s), luizenknipper; ...ZAAD,
o. staverzaad dat dient om luizen te verdrven;
...ZALF, v. salf ter verdrijving van de luizen; (fig.)
nietigheid, beuzeling. bagatel; ...ZUCHT,
v. eene raadselachtige ziekte waaraan Sulla, Herodes en Philips II gestorven moeten zijn.
LUIZIG, bn. bw. (-er, -sti. vol luizen; (fig.) nietig,
sleciat, armzalig, leelijk: die luiziye kerel, hoe is

't mogelfjk, zoo's ruzie om een loizig ciu7,beltje.'
LUK, o. (veroud.) geluk. fortuin; lok of raak, onbezonnen. in het wild: een luk indien het raak is.
LUKJE, o. (-5), kansie.
LUKGODIN, v. Fortuna, geluksz, din.
LUKKEN, (het lukte, is gelukt), goed uitvallen,

goed afloopen : we sullen eens probeeren, of het lukken

wil; dat zal niet lukken.
LUKKER, m. (-5), (nat. hist.), (gew.) kneu.
LUKRAAK, bw., het is lukraak, het is onzeker. Zie
LUK.
LUKSPEL, o. (-en), hazard-, kansspel.
LUKSTER, v. (-ren), geluksster; ...ZON, v. ('non),
gelukszon.
LUL, v. (-len), houten pomppijp ; pijp van een brand-

spuitslang; pijpkan (voor zuigende kinderen), zuigdotje; mannelijke roede. LULLETJE, o. (-8).
LUL, m. (-len), (scheepst.) kluisstok stagzell, voorzeil van een visschersvaartuig.
LULBROER, m. (s), kletskous, iem. die vervelend
zit te zaniken; ...HANNES, m. (-sen), lulbroer.
LULLAGE, v. zotteklap.
LULLEMAN, m. (-nen), die bij eenen brand de lul
bestuurt; (dig.) vervelende babbelaar.
LULLEN, (Wide, heeft geluld), uit eene lul drinken; (fig.) lollen; zottepraat uitslaan; snappen, den
tijd met zotteklap doorbrengen; — iem. lullen, hem
bedriegen. Vgl.
LULLEPELS, m. en v. (...pelzen), snapper, die zottepraat uitslaat, snapster.
LULLEPENS, v. (-en), als voorwerpsn , v. gmv. als
stofn.: bloedbeuling.
LULLEPIJP, v. (-en), pijp eener lul: pijpkan; doedelzak.
LULLEPRAAT, m. zotte taal, ijdel gesnap.
LULLER, m., LULSTER, v. (-s), die uit eene lul
drinkt; die zottepraat uitslaat.
LULLIFICATIE, v. vervelend gebabbel
LUMIEREN, o. aanbreken, krieken: het iumieren,

van den dag.
LUMINEUS, bn. (...neuzer, -t), lichtend, helder, klaar,
duidelijk : een luminous idee.
LUMME, v. (-n), achterstuk van een rund.
LUMMEL, m. (-5), lomperd, onbeschaafd mensch;
onnoozele bloed ; (gew.) zekere zoetekoek.
LUMMELACHTIG, bn. bw. (-er, -st), lomp, onbe,
schaafd; dom, onnoozel. LUMMELACHTIGHEID, v.
LUMMELEN, (lummelde, heeft gelummeld), luieren,

lanterfanten: h heeft den, ganschen dag maar wat
loopen lumonelen.
LUMMELIG, bn. bw. (-er, -st), lummelachtig. LUMMELIGHEID, v.
LUMMERHARST, m. (-en), ribbestuk;
(-ken), lumme.
LUMP, m. (-en), (nat. hist.) slijmvisch, rotvisch,
ook lomp geheeten.
LUNA, v. de maan; de maangodin : Diana; (scheik.)
zilver.
LUNAMBULISME, o. maanziekte, het slaapwapdelen.
LUNARISCH, LUNAIR, bn. de maan betreffende;
het zilver betreffende of daartoe behoorende.
LUNARIST, m. (-en), geleerde, die de vuurbollen
en meteoormassa's beschouwt als uit de vulkanen
der maan afkomstig.
LUNARIUM, o. (...ria), toestel ter aanschouwlijke
voor,telling van den loop der maan om de aarde.
LUNATIE, v. (-5), tijd, waarin de maan de geheele
reeks harer schijngestalten volbracht heeft; (ook)
die reeks zelve.
LUNATIEK, bn. maanziek; lichtzinnig, grillig.
LUNCH (Eng.), v. het tweede ontbijt, '5 middags
qui twaalf uur.
LUNCHEN, (lunchte, heeft geluncht), het tweede
ontbijt gebruiken.
LUNDERAAR, m., LUNDERAARSTER, v. (-s), talmer. talmster.
LUNDEREN, (lunderde, heeft gelunderd), talmen,
dralen, sammelen. LUNDERING, v. het lunderen,
getal at
LUNET, v. (-ten), LUNETTE, v. (-5), oogglac; verrekijker; paarden-ooglap; (vet.) brilschans: een klein
vooruitliggend vestingwerk of twee halvenianen
veer de Lrra'htschans.
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LUNS.

LYMPHVA T.

LUNS, v. (lunzen), as-spie voor het wiel (van een

yolk gaven; —FEEST, o. (-en), herinneringsfeest,
dat om de vijf jaar wordt gevierd; inz. zulk een
feest aan de academies.
LUSTSLOT, o. (-en), kasteel, tot uitspanning;
...WARANDE, v. (-n), wandeldreef; ...WOUD, o.
(-en), lustbosch.
LUT, v. (-ten), (Zuidn., gew.) dwaze lut, onnoozele;
trage lut, talmster.
LUTEEREN, (luteerde, heeft geluteerd), dichtsmeren, luchtdicht maken met kleefdeeg (lutum).
LUTEOLINE, v, de gele verfstof van de wouw.
LUTHERAAN, m. (...ranen), belijder van den Lutherschen godsdienst.
LUTHERDOM, o. de leer van Luther.
LUTHERSCH, bn. van Luther: de Luthersche kerk;
Luthersche bijbel; de Lutherschen, m. my. de Lutheranen; eene Luthersche (vrouw).
LUTJE, o. (gew.) een weinig.
LUTJE. o. (-s), (gew.) eene soort van vingerhoed

voertuig).
LUNTEREN, (lunterde, heeft gelunterd), hetzelfde
als LUNDEREN.
LUNZEN, (lunsde, heeft gelunsd), eene luny voor
het rad of wiel doen.
LUPINE, v. (-n), (plantk.) wolfsboon, een vlinderbloemige plant die in ons land slechts gekweekt voorkomt
(lupine) : de lupinen zijn wesenlfjke sieraden onzer tuinen.
LUPULINE, v. (scheik.) het gele poeder van de
katjes der vrouwelijke hopplant, en de daarin bevatte eigenaardige bitterstof (hopbitter), die voor
den bierbrouwer van zeer veel belang is.
LUPUS, m. een tuberculeuze huidziekte, vooral
in 't aangezicht.
LURF, v. (lurven), ingekeept hout (in eene vinkenbaan); slip van een kleedingstuk; vandaar (fig. , iem.
.b# de lurven krogen, pakken rotten, iem. ruw aan-

tasten, iem. bij den kraag vatten.
LURK, m. het lurken.
LURK, m. en v. (-en), kind, dat anophoudelijk lurkt.
LURKEN, (lurkte, heeft gelurkt), net kleine teugen

zuigen (aan de borst); (zeew.) geen grand raken,
van het pomphart: de pomp lurkt.
LURKER, m., LURKSTER, v. (-s). kind, dat lurkt.
LUS. v. Zie LIS.
LUSINGANDO, bw. (muz.) sehertsend, vleiend.
LUST, m. (-en), gewaarw , rding van genoegen of
genot, genoegen, (ook) datgene wat de gewaarwording van genoegen opwekt: het is een lust dit to zien;
iets met lust doen; dit najn lust en mijn leven; een
hooge mate van verlangen naar hetgene aangenaam
is, trek, begeerte, verlangen, behagen (in) : ik heb

er geenen lust toe; ik heb geen lust tot eten; ik zou
wel lust hebben om eene wandeling te doen; hartstocht; ongeregelde zinnelijke begeerte (dan vooral
in het meerv. gebruikt): dierlijke lusten; men meet
zijne lusten bedwingen; hij is de slaaf ran zone lusten;
zijne lusten boeten, zijne begeerte bevredigen. (ook)
zich op iem. wreken.
LUSTBOSCH. o. (...bosschen), park, wandeldreef;
...BOSCHJE, o. (-5), klein park, sterrenbosch.
LUSTELOOS, bn. (...loozer, -t), zonder lust, ongevoelig onvatbaar voor vermaak ; (fig.) de markt
is lusteloos, er gaat weinig om, de markt is slap:
verdrietig, neerslachtig: er lusteloos bij zitten: log,
zwaar. LUSTELOOSHEID. v.
LUSTEN, (lustte, heeft gelust), zin hebben in, believen: het lust mij niet dat te doen; hij duet wat
hem lust; — veel houden van (spijs, drank enz.) : ik lust
geen zuurkool; hij lust 'em (Deud), hij houdt van een
borrel, hij is aan den drank; (sprw.) hij sal er van lusten, hij zal er slecht afkomen, het zal hem opbreken.
LUSTER, m. (-s), luchter, kroonkandelaar.
LUSTERGAREN, o. (-s), uit grove, lange. sluike en
sterk glanzende Engelsche kamwol gemaakt, in
tegenstelling met merinogaren.
LUSTHOF, m. (...hoven), pleziertuin; ...HUIS, o.
(...huizen), ...HUISJE, o. (-s), buitengoed, buitenplaats.
LUSTIG, bn. bw. (-er, -st), vroolijk, blijmoedig, opgeruimd, levendig, dartel: een lustig lied; lustig zingen; een lustig leven leiden; lustig lachen; (muz.)
allegro; (fig.) groot; zeer, terdege: hij kreeg lustig
wat op den rug; flunk, ferm: lustig aan! (aanmoedi-

ging). LUSTIGHEID, v. LUSTIGJES, bw.
LUSTOORD, o. (-en), lustplaats; ...PLAATS, v. (-en),
uitspanningsplaats; ...PRIEEL, o. (-en), tuinpri6el.
LUSTRE, v. eene Engelsche katoenen stof met een
weerschijn.
LUSTREEREN, (lustreerde, heeft gelustreerd), garen
glanzen, glanzend maken.
LUSTRIJK, bn. bw. (-er, -st), (w. g.), vol genot, zeer
aangenaam.
LUSTRINE, v. eene glanzige zijden stof, glanszijde.
LUSTRUM, o. vijfjarig tijdvak, zoo geheeten
naar het grout reinig,ringsfeest, dat de Romeinsche
censors bij hun aftreden, om de vijf jaren, aan het

aan de pink (van naaisters), lutring.
LUTRING, m. (-en), (gei,v.) pinkring.
LUTS, v. (-en), (Zuidn.) lis.
LUTSEN, (lutste, heeft gelutst), (Zuidn.) wiggelen;
loshangen.
LUTTEL, telw. weinig: deze leer telt slechts luttel
aanh u ngers.
LUTTEL, bn. klein, gering: een luttele som; — bw.
weinig: hij weet er luttel van.
LUTTEL, o. weinig; —REID, v. (w. g.), kleinheid
in aantal, weinigheid.
LUUR, v. (luren). luier, kinderdoek: een kind in
de luren; (fig.) iem. in de luren leggen, iem. foppen,
bedriegen ; (fig.) nog in de luren liggen, nog to bed zijn.
LUURGOED, o. luiergoed: goed, waarvan men kleedingstukken your een jonggeboren kind maakt; die
kleedingstukken zelve; ...KORF, m. (...korven),
...HAND, v. (-en). korf of wand, waarin het luur-

goed bewaard wordt.
LUW, bn. (-er, -st), tegen den wind gedekt; een
have plaats.
LUWEN, (het luwde, heeft en is geluwd), stiller
worden, minder winderig zijn; (fig.) dat luwt wat,
de zwarigheicl. het gevaar vermindert.
LUWTE, v. (-n), plaats, waar men tegen den wind

beveiligd is: bier zitten we in de luwte.
LUX, v. (Lat.) lieht; lux perpetua, (R.-K.) een altijd
brandende lamp op een kerkhof.
verrekking, verstuiking,
LUXATIE, v. (-s,
de verplaatsing van een been uit zijne kom.
LUXE, m. weelde, overvloed: in luxe opgebracht
zUn; 't zou geen luxe z#n als je eens een nieuwen
hoed kocht, geen overbodige weelde.
LUXE-ARTIKEL, o. (-en), weelde-artikel; ...-PAARD,
m. (-en), schoon rijpaard; ...-ZAAK, v. (...zaken),
zaak van weelde, weelde-artikel.
weelderig; overvloedig;
LUXURIEUS, bn. (...zer,
ontuchtig.
LUZERNE, v. Zie LUCERNE.
LYCAEUM, o. (lycaea), middelbare school in Frankrijk ; in Beieren eene soort van hoogeschool, waar
slechts eene afdeeling is voor de theologie en de
philosophic.
LYDISCH, bn. (muz.) Lydische klanksoort, eene der
hoofdtoonsoorten bij de oude Grieken, iets weekhartigs voegende bij levendigheid; Lydische steen,
toetssteen; (delfstofk.) kiezellei, kiezelschiefer.
LYMPHA,

LYMPHE. v. (ontl.) waterige stof in

het blued.
LYMPHATISCH, bn. het bloedwater betreffende of
daartoe behoorende; lymphatische geste7len, waterach-

tige gestellen met bleek uiterlijk, tragen pols en
zwakke ademhaling.
LYMPHCEL, v. (-len), (ontl.) kleurl ooze bloedbollen;
...KLIER, v. (-en), rondachtige knobbeltjes die met
de lymphvaten samenhangen en waarin de kleurlooze bloedbollen gevormd worden; ...VAT, o. (-en),
(ontl.) watervat, buis in het dierlijk lichaam die de
lymphe opslorpt.

-

LYNCHEN.

MAAGDENREI.

LYNCHEN, (lynchte, heeft gelyncht), het lynchgerecht toepassen.
LYNCH-GERECHT, v. eigenmachtige handhaving
van het recht door het yolk zelve, vooral in Amerika;
...WET, v.
LYNX, m. (-en), los. zie dit woord; zeker sterrenbeeld.
LYNXOOG, o. (-en), scherpziend oog; ...STEEN, m.
(-en), meteoorsteen.
LYRISCH, bn. tot de her behoorende, voor het

spel daarop geschikt of gemaakt; wat met de her
begeleid of gespeeld en gezongen kan worden; zangerig, gevoelvol: een lyrisch dichter, lierdichter; lyrische poezie, een der drie hoofdsoorten der poezie: du,
dichterlijke uitdrukking van gevoelens en gemoedsstemmingen; lyrische ontboezemingen.
LYRISME, o. verhevenheid, hooge dichterlijke
vlu,ht van den stijl, (ook in oneigenlijken zin) gezwullenheid van stijl, bombast.
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M.
M, v. (-'s), 13e letter van het alphabet; de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek, die met m beginnen; —
Romeinsch cijfer voor het getal 1000; —
in afkortingen:
— mijnheer, monsieur;
M.
- magister — meester; —
M'.
— zie Mc.; —
m.
— mannelijk (spraakk.); —
M. A.
— manu auctoris — door de hand des
schrijvers; —
Made. of Mme. — madame — mevrouw; —
M. A. L. — magister artium liberalium — meester in de vrije kunsten; —
m. a. w. — met andere woorden; —
— mac — zoon; (ook) hoofd (van een
Mc.
geslacht); —
m. c.
— mio conto — mime rekening; —
M. D. of Med. D. — medicinae doctor — doctor in

de geneeskunde; —

m. d.
m. d. s.

— met dank; —
— misce, detur, signatur — meng, geef

3lej.
Me cr.
Mg.
mG.
on. g.
Mgr.

- Middeleeuwen; —
mejuffrouw; —
— mevrouw; —
— magnesium (scheik.) — zie aldaar: —
— milligram; —
— met gelukwensch; —
— monseigneur — titel van eenen bis-

m. h. d.
m. h. g.
m. i.
mL.
Mlle.

- met hartelijken dank;- met hartelYken gelukwensch;
mans inziens; - milliliter; - mademoiselle — mejuffrouw; jonge-

en teeken het (op recepten);

schop of aartsbisschop; -

juffrouw;

m. m.

mutatis mutandis — met de noodige
yeranderingen; -

mM.
m. Mn. p.
Mn.
Mo.

31: P.
Mr.

memento mori — gedenk te sterven; - millimeter; -- manu mea propria — met mijn eigen
hand; —
— mangaan — zie aldaar; —
— molybdaenium — zie aldaar;
— member of Parliament — lid van het
(Engelsche) parlement;

meester;
- (ook) mijnheer; monsieur ; master; —
— met rouwbeklag; —

r.
Yrs. of _3E1/. — messieurs; mine heeren; —
— munu script — handschrift; —
MS.
manuscripten — handschritten;
MSS.
— meercoud i , .,7;praak_k.).
(verk- orting van mama), moeder.
MA, v.
i\IAATJE, o. (-0).

MAAG, v. (magen), een vliezige zak of retortvor
mige uitzetting van het spijsverteringskanaal waarin de spijzen, die haar door den slokdarm worden
toegevoerd, in spijsbrij worden veranderd en naar
den twaalfvingerigen darm afgevoerd worden: eene

goede, gezonde, zwakke, sterke maag; de maag overladen, te veel eten; de maag bederven; (sprw.) de
ratten zullen met min maag niet wegloopen, zie rat;
honger maakt een grage maag; 't oog is grooter dan
de maag, vgl. bulk; (fig. gemeenz.) hij heeft het al in
de maag, hij heeft het al weg; iem. iets in de maaq
stoppen, duwen, het hem te duur verkoopen; hij zit
er mee in zijn maag, hij kan het niet kwijt raken;
dat zit hem (dwars) in cic, many, daar is hij boos
over. MAAGJE, o. (-s).
MAAG, m. en v. (magen), bloedverwant: hij heeft

vriend noch maag; man en maag te help roepen.
MAAGADER, v. (-en, -s), (ontl.); ...BALSEM, m.,
...BITTER, v. maagversterkend middel; ...BREUK,
v. (-en), (gen.); ...BRIJ, v. (ontl.) spijsbrij, de brij
in de maag uit de gebruikte spijzen bereid wordt;
...CATARRHE, v. sterke slijmafscheiding van het
slijmvlies der maag : acute, chronische maagcatcirrhe.
MAAGD, v. (-en), ongehuwde vrouw ; rein meisje:

een jonge maagd wordt ras gerraagd; h moet een
scherp gezicht hebben, die een maagd zal kennen; dienstbode, vgl. dien3tmaagd; (R.-K.) de heilige maagd, de
maagd Maria, de moeder Gods; de maagd van Orleans,
Jeanne Dare; Vestaalsche maagd, zie Vestaalsch; (fig.)
zijn degen is nog maagd, nog niet gebruikt; — zesde
teeken van den dierenriem

MAAGDEKE(N),

o. (-s), (dicht.) MAAGDELIJI7g, o. (-s), jonge maagd.
MAAGDELIEF, v. (...lieven), (plantk.) een verbastering van madelief.
MAAGDELIJK, bn. bw. van of als eene maagd; de
maagdelUke staat; maagdelifice schaamte; (fig.) ongerept, rein, zuiver: maagdelijke wouden; maagdelidke

sneeuw.
MAAGDENBERG, m. (-en), (ontl.) Venusberg;
...BLOEM, v. maagdom, ongeschonden toestand eener
vrouw; ...BLOS, m. blos for kuischheid; ...DANS,
m. (-en); ...GOUD, o. gedegen goud; ...HART, o. (-en),
kuisch gemoed; ...HONI(N)G, m. eerste honing;
m,aagdenhuis, voor wees...HUTS, o. (...huizen),
meisjes; ...KRUID, o. (plantk.) wandluizenkruid;
...KWIK, o. kwikzilver in geiegen toestand; ...LOOP,
o. gedegen lood; ,..MELK, v. ,scheik.) eerste melk,
een wit vocht waarmee vrouwen zich blanketten;
...OL IE. v. de beste olijfolie; ...PALM, v. (-en), eene
sierplant met leerachtige, glinsterende bladeren en

schoone lichtblauwe bloetnen ,virtca .minor);
v. (...peren). eene soort van peer; ...PERKAME_ ■:f,
o. fijnste soort van perkainent, tiered van huiden
van doodgeboren lammeren of geiten.
MAAGDENREI, en. (-en), rei, kuor van maagden (in

MAAGDENROOF.
een tOoneelspel enz.); ...ROOF, m. schaking van
meisjes; (Rom. gesch.) de Sabfjnsche maagdenroof:
...ROOS, v. zekere sierstruik met groote knikkende
bloemen (rosa centifolia); ...SCHAAR, v. (...scharen),
maagdenrei; ...SCHENDER, ...SCHENNER, m. (-s),
die een me:s:e onteert; ...SCHENDING, v. (-en);
...SCHENNIS, v. het onteeren van een meisje;
...STAAT, m. maagdoni; ...STOLT, m. maagdenrei;
...VLIES, o. (...vliezen), vlies van het vrouwelijk
schaamdeel; ..WAS, o. eene weeke, harsachtige
zelfstandigheid, welke de werkbijen uit de knoppen
der boomen en planten verzamelen, om daarmede
de openingen en sp'eten van haar verblijf zorgvuldig
te sluiten; ...ZWIER, m. sierlijke gang of houding
van meisjes.
MAAGDOM, m. maagdelijke, ongerepte toestand;
maagdenvlies; (sprw.) den maagdom kwijt zon, ver.

loren, versnoept hebben.
MAAGEL1XER, o. maagbitter; ...HOEST, m. (gen.)
zekere hoest; ...HOLTE, v. de holle ruimte der maag;
...KANKER, m. een op gevorderden leeftijd vaak
voorkomende ziekte met symptomen van chronische
maagcatarrhe; ...KLIER, v. (-en), (ontl.) alyleesch;
...KOEKJE, o. (-s), maagversterkend middel; ...KOLIEK, o. zekere ongesteldheid; ...KOORTS, v. (-en):
...KRAMP, v. (-en), aanval van pijn in den maagkuil, die zich tot aan den rug uitstrekt en dikwijls
van benauwing der ademhaling vergezeld gaat;
..KUIL. rn. (-en), ook (ten unrechte) hartkail, genoemd. zie aldaar; ...KWAAL, v. (...kwalen), niaagziekte; ...LIJDER, m. (-s). iern. die aan eenniaagziekte lijdt; ...MIDDEL. o. (-en), maagversterkend
middel; ...MOND, m. de ingang tot de maag, de
opening tusschen slokdarm en maigholte: ...ONTSTEKING, v. ontsteking van den maagwand.
MAAGPAA1ER, m. een groot stuk vleesch, opgedischt om den eersten honger te stillen; ...PIJN, v.
(-en). maagkramp; ...PIL, v (-len); ...PLEISTER, v.
(-s), (apoth.) omslag met een lauwwarm vocht of
weeke zelfstandigheid; (ook) maagpaaier; ...POEDER, ...POEIER, o. (-s); ...POMP, v. (-en), zeker geneeskundig instrument om de maag van Karen
vloeibaren inhoud te ontlasten; ...SAP, o. eene
heldere, zeer zuur reageerende vloeistof die in den
maagwand wordt bereid en waardoor de oplossing
der spijzen bewerkt wordt.
MAAGSCHAP, v. bloed-, aanverwanten, familiebetrekking; — ot bloedverwantschap, vermaagschapping.
MAAGSCHEIDING, v. ( en), het verdeelen eener
erfenis; boedelrol.
MAAGSLAGADER, v. (-en, -s), (ontl.); _SLUM. o.
maagsap; ...SONDE, v. (-n, -s), geneeskundiginstru.
ment om de maag te onderzoeken of schoon to
maken; ...SPANNING, v. (-en), (gen.) zekere ongesteldheid; ...STERKEND, Ln. maagversterkend:
...STREEK, v. de streek van het licliaam die om
de maag ligt.
MAAGTAAL, v. (veroud.) lijst der bloed- en aanverwanten bij het verdeelen eener erfenis.
MAAGTEFING, v.; ...TREKKING, V. (-en), trekkemie
pijn in de ingewanden; ...VERSTERKEND, bn. (-er,
-st), hetgeen de werking der maag versterkt; ...VERSTERKING, v. (-en); ...VLECHT, v. (ontl.) zenuwvlecht der maag; ...VLIES, o. (...vliezen). deel van
het buikvlies dat de maag omsluit; ...WAND, m.;
...WATER, o. hartwater; ...WIJN, m. maagversterkende wijn; ...ZAKDIEREN, o. my. een soort van
weekdieren; ...ZENUWEN, v. mv.; ...ZIEKTE, v.
(-n), ziekte der maag.
MAAGZOEN. m. oudt.) dat deel van het weergeld,
hetwelk de magen van den verslagene ontvingen.
MAAGZUUR, o. (gen.) het opbreken der spijzen.
MAAI, v. (-en), (gew.) worm, made.
MAAIBEENEN, (maaibeende, heeft gemaaibeend),
maaivoeten.
MAAIEN, (maaide, heeft gemaaid), met een zeis
afsnijden: het gras moet gemaaid worden; (fig.) oog-
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sten: gij zult zaaien, maar niet maaien (Statenb.);
(fig.) wegrukken: de dood maaide vele jonge levens
weg; maaivoeten, zie aldaar; (fig.) maaien met de
armen, er mee schermen; (sprw.) men moet zaaien
v . :1 men maaien, zonder arbeid krijgt men niets; zoo
gezaaid wordt zal gemaaid worden, zoo wat de mensch
zaait zal hij maaien, men zal loon naar werk ontvangen; wie wind zaait zal onweer (storm) maaien,
wie kwaad doet kwaad ontmoet. MAAIING, v. (-en),
maaien.
MAA1ER, m. (-s), die den oogst afsnijdt; (ook) het
werktuig daartoe.
MAA1GELD, o. maailoon; ...GRAS, o. (gew.) te
veld staand gras, dat bestemd is orn gemaaid te
worden: het gras eener hooiweide.
wormstekig, madig.
MAAIIG, bn. (-er, -st),
MAA1LAND, o. (-en), veld dat gemaaid moet worden
of wordt; ...LOON, e. (-en), het loon dat voor bet
maaien wordt betaald; ...MACHINE, v. (-s), machine
om te maaien; ...MEERSCH, m. (-en), (Zuidn.) maalland, m. hooitijd; ...VELD, o. niaailand, (ook) de grondslag van het land. de begane
grond: de sloot oprullen tot de hoogte van het maaiveld; tegen het maaiveld liggen, tegen de vlakte;
...VOET, m. (-en), naar buiten gekeerde voet; — m.
en v. (-en). die met naar buiten gekeerde voeten loopt.
MAAIVOETEN, (maaivoette, heeft gemaaivoet), met
maaivoeten loopen. de voeten buitenwaarts keeren;
onder het loopen maaien.
MAA1WEDER, _WEER, o. weer dat geschikt is
om te maaien.
MAAK, v. het maken; in de maak zUn, onder handen
z)jn; dat zal wel in de maak blijcen, wel in den loop
MAAKBAAR, bn. wat gemaakt kan worden; (bilj.)

maakbare
MAAKLOON, o. (-en), loon voor het maken van lets.
MAAKSEL, 0. werk, gewrocht, voortbrengsel van
handenarbeid enz.: de menschen Gods maaksel,
het maaksel zijner harden; dat is iets van niijn maaksel; (fig.) hij is een wonderl(jk maaksel, hij heeft een
vreemden lichaamsbouw, is een wonderlijk schepsel; fatsoen. vorm, wijze van maken: dit horloge is
van Engelsch maaksel.
MAAKSTER, v. (-0), zij die maakt, handwerkster.
MAAL, v. en o. (malen, maale keer, reis: hoeveel

maal of malen?; voor deze meal nog en dan niet
meer; dit maul, voor dit maal ga heen; ten tweeden
male, voor den tweeden keer; telken male, telkens;
by is ten eenen male ongeschikt voor deze betrekking,
geheel en al ongeschikt.
MAAL, o. (malen), maaltijd: was h ook aan het
maal genoodigd ?; zooveel als een persoon of een
gezin voor het middageten noodig heeft : wij stuurden

hem een maal aardappelen; wij zullen er nog wel een
maal, aan hebben; hij ziet op geen maal eten, hij geeft
er niet om, dat iern. meeeet; ergens z'jn maul mee
moeten dons, zich er aan moeten verzadigen: (fig.)
daar kan zOn maal wel mee doen, daar heeft hij
voorloopig genoeg aan. MAALTJE, o. (-s).
MAAL, v. (malen), mail. koffer, reiszak, valies;
brievenzak (bij do posterten).
MAAL, v. (malen), (oudt.) maalstede, zie aldaar.
MAAL, o. vlek, moedervlek (nu nog alleen in
samenstellingen, zie by. ijzermaal).
MAALBAK, m. (-ken), (papierf.) de bak waarin de
lompen gemalen worden, ook holland,r geheetem
...GELD, o., ...LOON, o. (-en), loon voor het malen.
MAALFOST, v. (-en), de brievenpost, de postwagen.
welke de brievenmaal vervoert.
MAALRECHT, o. maalgeld.
MAALSLOT, o. (-en). hangslot.
MA ALSTEDE, v. -en), (omit.) plaats in de vrije lucht,
wat r recht gesproken werd.
MAALSTEEN, m. (-en), molensteen, wrijfsteen.
MAALSTER. v. (-s), zij die maalt; mijmeraarster.
MAALSTERS, v. mv. kiezen, maaltanden; (ook) al
de tanden. bet gebit.
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MAALSTOEL.

MAALSTOEL, m. (-en), de geheele toestel waaruit
een korenmalerij bestaat.
MAALSTOK, m. (-ken), ...STOKJE, o. (-s), schilderstokje (waarop de hand rust).
MAALSTROOM, m. (-en), strooming bij welke het
water zich in den vorm van een slakhoorn ronddraait, by; bij botsing van twee tegen elkander .
de maalstroomen zon zeer inlopedzstrm:

gevaarlific voor de schepen die in hunne nabfjheid
komen; (sprw.) van de branding in den maalstroom
geraken, van den wal in de sloot, van den oever in
de gracht, uit den regen in den drop; (fig.) een maalstroom van verwarring, een buitengemeen groote

verwarring; ...TAND, m. (-en), kies.
MAALTIJD, m. (-en), maal, middageten; feestmaal ;
koude maalt(jd, collation; (fig.) het is mosterd na den
maaltijd, het is to laat.
MAALZOLDER, m. (-5), in rijst- en gortpellerijen
en in grutterijen, de zolder waarop zich de maalsteenen bevinden.
MAAN, v. (manen), een donker hemellichaam, dat
zich niet onmiddellijk om • de zon, maar om eene
der hoofdplaneten en met deze zich om de zon beweegt, ook bijplaneet, satelliet, wachter en trawant
geheeten: de aarde heeft slechts eene maan; Jupiter
heeft vier, Saturnus zeven. Uranus zes manen; inz.
de satelliet der aarde : de maan sch(jnt; de maan
komt op, goat onder; het schjinsel, het licht van de
maan; voile, lichte maan; de maan wast, neemt af;
(fig.) hif is naar de maan, hij heeft zich uit de voeten
gemaakt; hij is verloren: hij is dood; loop naar de
maan!, loop heen! loop naar den duivel!; naar de
maan reiken, het onmogelijke willen doen; tegen de
maanblaffen, vergeefsche pogingen doen; om de maan
niet!, om den duivel niet; 'k ga als de maan naar
huis, 'k ga gauw naar huis; (scherts.) het is btj hem
voile maan, van een kaalhoofdige; (meetk.) zekere

halvemaanvormige figuur ; (vest.) zekervestingwerk,
ravelijn. MAANTJE, o. (-s).
MAANBAAN, v. de baan welke de maan om de
aarde en met deze om de zon beschrijft; ...BERG,
m. (-en), berg die, naar men beweert, zich op de
maan bevindt; ...BESCHRIJVER, m. (-s); ...BESCHRIJVING, v. (-en); ...BEWONERS, m. my.
MAANBLIND, bn. zekere ongesteldheid hebbende
waarin men bij afnemende en wassende maan meer
of minder goed zien kan, lunatiek; een maanblind

paard.
MAANBRIEF, m. (...brieven), brief, hondende aanmaning tot betaling eener schuld of tot het nakomen eener verbintenis of belofte enz.
MAANCIRKEL, m. (-s), een tijdvak van 19 jaren of
235 maansomloopen.
MAAND, v. (-en), het twaalfde gedeelte van een
jaar, tijdsverloop van 30 of 31 dagen; de maand
Februari heeft 28 en in een schrikkeljaar 29 dagen;
ik heb deze kamer voor zes maanden gehuurd. MAANDJE, o. (-s).
MAANDAG, m. (-en), tweede dag der week; des
Maandags, 's Maandags, op Maandag; (fig.) een blauwe
Maandag, een zeer korte tijd : h# is een blauwen

Maandag in dienst geweest: Maandag houden, luien
Maandag houden, op Maandag niet werken.

MAANDAGHOUDER, m. (-s), iem. die op Maandag
niet werkt.
MAANDAGSCH, bn. van Maandag, wat des Maandags, alle Maandagen gebeurt: de Maandagsche
courant; een Maandagsche niaan is een wilde maan.

MAANDBERICHT, o. (-en), dat elke maand wordt
bekend gemaakt; ...BLAD, o. (-en), blad dat om de
maand verschijnt ; ...BLOETER, m. (-s), zekere soort
van aardbei die in het wild voorkomt ( fragaria
vesca); ...BRIEF, m. (...brieven), ...CEDEL, v. (-s),

...CEEL, v. (-en). bewijs van aanmonstering van een
matroos; m. (-s), (van een zonnevijzer);
...DUIF, v. (...duiven), duif die elke maand eieren legt.
MAANDELIJKS, bw. alle maanden, elke maand: ik
betaal maandeloks twaalf guklen.

MAANSTEEN.
MAANDELIJKSCH, bn. om de maand: maandeleesche

rekening, maandelificsche bezoldiging, maandelfjksche
zuivering (der vrouwen).
MAANDGELD, o. (-en), loon, dat elke maand betaald wordt; ...GOED, o. (boekh.) pak (commissiegood, boekwerken in commissie) dat elke maand
verzonden wordt; ...HORLOGE, o. (-s), een horloge,
dat eene maand kan loopen, zonder opgewonden te
moeten worden; ...KAART, v. (-en), bewijs van toegang, dat eene maand geldig is; kaart, die een
scholier elke maand ontvangt en waarop zijn gedrag, vlijt en vorderingen vermeld staan ; ...KAMER,
v. (-s), kamer die per maand gehuurd wordt; ...KLOK,
v. (-ken), klok, die eene maand kan loopen, zonder
opgewonden te moeten worden; ...LIJST, v. (-en),
maAndstaat; ...LOOP, m. de maandelijksche loop
van eene ster; ...PAK, o. (-ken), maandgoed.
MAANDRAGEND, bn. manen hebbende, met manen:

maandragende dieren.
MAANDRAPPORT, o. (-en), maandverslag; ...ROOS,

v. (...rozen), eene zoos, die elke maand een bloem
draagt; ...SCHRIFT, o. (-en), boekwerk, waarvan
elke maand een nommer of eene afievering verschijnt; ...STAAT, m. (...staten), maandelijksche
opgave; ...STONDEN, m. my. maandelijksche zuivering (der vrouwen); ...VERSLAG, o. (-en), maandelijksch verslag; ...VLOED, m. (veearts.), (bij paarden); ...WERK, o. (-en), maandschrift; ...WIJZER,
m. (-s), wijzer op eene uurwerkplaat, die de maand
aanwijst; ...ZUIVERING, v. (-en), maandstonden.
MAANECLIPS, v. (-en), maansverduistering; ...GESTALTEN, v. my. elk der verschillende gestalten,
/mann de maan, tengevolge van hare onderscheidene standen tegenover de zon en de aarde, zich
aan ons oog voordoet; ...GLAS, o. (...glazen), Yensterglas enz. dat nit cirkelvormig geblazen platen
gesneden wordt; glas, dat op de eene zijde bol en
op de andere zijde hol geslepen is; ...GODIN, v.
(myth.) Luna, Diana; ...JAAR, o. (...jaren),jaar, dat
naar den omloop der maan berekend wordt (= 12
synodische maanden, d. i. 354 dagen, 8 uren, 48 minuten en 37.96 seconden; ...KAART, v. (-en), aanschouwelijke voorstelling der maan; ...KALF, o.
(...vers, ...veren), wanvrucht, misgeboorte, wanstal.
tige, levenlooze vleeschklomp, onder den invloed
der bevruchting in den uterus gevormd.
MAANKAP, v. (-pen), dekkleed over de manen van
een paard.
MAANKEERING, v. (-en), tijd tusschen twee nieuwe
manen; (ook) maansverwisseling over de 19 jaren.
MAANKOP, v. als plantnaam, o. als heulsap, m.
(-pen), als voorwerpsnaam in de beteekenis van
kop of hoofd van den slaapbol: eene soort van
papaver (papaver soniniferum).
MAANKRANS, m. (-en), (stern) bijmaan, kring om
de maan; ...KRING, m. (-en), maankrans; maancirkel; ...KRUID, o. eene soort van druifkruid, tot
de familie der varens behoorende (botrychium lunaria), ook een plantengeslacht, tot de familie der
kruisbloemigen behoorende, waarvan twee soorten
in onze tuinen aangeicweekt worden; ...KUIT, v.
(van paarden); ...LICHT, o. licht der maan; ...LOOP,
m. loop der moan; maankeering. maansverwisseling;

... -MAAND, v. -en). maand van het maanjaar (=
of 8o dagen); ...000, o. (-en), ziekte aan de oogen
der paarden; ...00GIG, bn. met het maanoog behept; -..REGENLOOG, m. (...bogen), die door het
maanlicht wordt gevormd; ...ROOS. v. (wapenk.)
eene figuur, samengesteld nit 4 aanstootende wassenaars in den vorm eener vierbladerige - roos vereenigd.
MAANSAP, o. bet sap van de maankop.
MAANSCHEMERING, v. (-en), schemering der maan;
...SCHL1 I:. v. (...schijven), schijnbare schijf der maan.

MAANSOMLOOP, m. (-en); ...OUDERDOM, m.
MAANSTEEN, m. (-en), als voorwerpsn., (delfst.)
een groenachtig blauwe steen: eene soort van veldspaath, v. gmv. als stofnaam.

MAANSTER.

MAATHOUDER.

MAANSTER, v. (-s), die maant, -waarschuwt.
MAANSTUK, o. (-ken), (kuip.) laatste stuk van den ,
todem eens vats.
MAANSVERDUISTERING, v. (-en), verduistering van
de maanschijf door de schaduw der aarde, een verschijnsel, dat men alleen bij vollemaan soms waarneenit, als de aarde tusschen de maan en de zon
komt te staan; geheele of totale maansverduistering;
gedeeltelfike of partieele maansverduistering; ...VEREFFENING, v. (-en), (stern) evectie, zekere oneffenheld in de beweging der maan; ...VERGELIJKING,
v. (-en), (sterr.) astronomische berekening van het
verschijnen der nieuwemaan; ...VERWISSELING,
v. (-en), (sterr.) zie maankeering.
MAANTAFELS, v. mv. (stern) tafels, waaruit de
plaats der maan aan den hemel voor een bepaald
tijdstip wordt afgeleid; ...TANING, v. (-en), verberging der maan door de wolken; ...TIJD, m. tijdruimte van de eene nieuwemaan tot de andere;
...VAREN, o. maankruid; ...VINK, m. (-en), de gewone vink (fringilla coelebs); ...V1SCH, m. (...visschen), (nat. hist.) een zeer groote, blauwachtig
grijze visch, die aan de kusten van Japan, in de
Middellandsche Zee, den Atlantischen Oceaan en
soms aan de kusten van de Noordzee wordt aangetroffen, en ook klompvisch, zwemmende kop en
zonnevisch wordt genoemd; ...VLEKKEN, v. my.
vlekken, die men op de maan -waarneemt; ...VLOED,
m. vloed door de maan veroorzaakt; ...VORMIG,
den vorm eener (halve) maan hebbende: een maanvormig blad; ...WIJZER, m. (-s), (stern) epacta.
MAANZAAD, o. (plantk.), zaad van de maankop.
MAANZIEK, ...ZUCHTIG, bn. (-er, -st), lijdend aan
maanziekte; hi). is moanziek, hij is bij vlagen (bij de
verandering der maan) waanzinnig.
MAANZIEKTE, v. eene ziekte, die in hare aanvallen afhankelijk schijnt to zijn van de verschillende
phasen der maan on die zich openbaart door het in
den slaap opstaan en verrichten van verschillende
bezi gheden.
MAANZWIJM, v. (w. g.) maantaning.
MAAR, vw. bij het zuiver tegenstellend zinsverband, om twee gedachten to verbinden die als polen tegenover elkander gesteld worden: de jeugd

MAARTE, v. (-n), (veroud., Zuidn.) dienstmeid: mine
huiswaardin in tweegevecht met hare maarte (Huet).
MAARTEN, m. mansnaam: blartinus, St. Maarten,
heilige in de R.-K., (ook) diens naamdag, 11 November.
MAARTENSVOGEL [ST], m. (-s), de bonte kraai
omdat hij in het najaar komt; ...VOGELTJE, o. (-s)
goudhaantje (regulus cristatus).
MAARTSCH, bn. van -, in de maand Maart; een

.

leeft in de toekomst, maar de grijsheid in het verleden;

(ook) als de inhoud van den eersten zin staat
tegenover hetgeen in den tweeden ontkend wordt:
bij het
beperkend tegenstellend zinsverband, wanneer de
tweede zin in tegenstelling is met een gevolg of
besluit, dat uit den inhoud van den eersten zin to
wachten was: zi). hebben oogen, moor zien niet; —
bw. slechts, alleenlijk, enkel, niet dan: gij hebt

geen woorden, maar daden zijn hier noodig;
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Maartsche dag; Maartsche buien.

MAARTWORTEL, m. (-s), als voorwerpsn., v. gmv.
als stofn. (plantk.) nagelwortel.
MAAS, v. (mazen), knoop van een net; ruimte
tusschen twee steken; (fig.) door de mazen kruipen,
met moeite zijn doel bereiken; door de mazen der
trot kruipen, door spitsvondigheden de bepalingen
der wet ontduiken. MAASJE. o. (-s).
MAAS, v. naam eener rivier.
MAASBAL.
(-len), houden bal, waarmede men
gevallen steken bij het mazen opneemt.
MAASKNOOP, m. (-en), knoop in een net.
MAASSCHIP, o. (...schepen), schip, dat de rivier
de Maas tevaart; ...SCHIPPER, m. (-s), schipper
van zulk een vaartuig; ...STAD, v. (...steden), stad
aan de Maas gelegen, inz. Rotterdam; ...WATER,
o. water uit de rivier de Maas.

MAASWERK, o. network; gemaasd work; het
mazen.
MAAT, V. (maten), hulpmi ddel om er mee to maten:
lengte-, vlakte-, inhoudsmaat; het stelsel can maten en
gewichten; maten voor natte en droge tcaren. (wisk.)
geineene maat. zie gemeen; strook waarmede kleermakers. schoenners enz. de maat nemen; maatKok; letterzettersgereedschap; fig.) iem. de maat
vol eaten, iern. zooveel geven als men slechts kan
(ook in eene slechte beteekenis); de moat is vol, het
is nu aan; met de mewl waarmede zcij andere meter
zal ass ook gerneten worden, zooals wij anderen behandelen zullen wij
ooze beurt behandeld worden, een onbarrnhartig oordeel zal gaan over degenen
die geene bannhartigheid gekend hebben; — lichamelijke grootte van iets inz. in verhouding met
iets anders waarvan de grootte of uit.2:ebreidheid
als eenheid is aangenomen: de maat van ietsbepalen;
de moat van iets nemen; een bepaalde, vereischte
grootte of inhoud: under de maat zijn, de maat niet
ho;den, niet lzebt;en. de verei,_., chte lengte niet hebben
(ook voor den krijgsdienst , den vereischten inhoud
niet hebben (b. v. van een flesch); ifig.) met mate,
bedaard, kalm, niet to wild, niet to veel; boron
mate, to veel. buitensporig; — hoeveelheid in een

maat bevat: daze koopman geeft een goede maat; —
(muz.) de afgemeten beweging volgens een vastgestelde tijdmaat. (ook) elke gelijke afdeeling van
°on,
waarde of toonduur: de maat aangeven ; de
t

maar een (even te verliezen ; hi,' is maar twintig
jaar oud geworden;
met verzwakte beteekenis:
naat slaan; de moat houden; naar de maat spelen
inderdaad, nogal, toch : 't is moor koud weer; 't is
of zingen; buiten, uit de maat gaan; twee maten
maar vervelend.
net; (dichtk.) rvthmus, versmaat. MAATJE, o. (-s),
MAAR, o. (maren), tegenwerping, bedenking: hid 1 deine maat; zekere inhoudsmaat (voor droge wakomt altfjd met maren aan; geen maren !, geene be- r en =- 0.001 mud; voor vochten = 0.001 vat), decidenkingen ! ; er is een maar bfj, iets dat de zaak in 1 iter, dL.

de war zoo kunnen brengen.
MAAT, m. (-s), makker, kameraad, metgezel: Jan
MAAR, v. (maren), -AIA RE, v. (-n). tijding, geruch"..
Rap en zijn /mat, het gemeene yolk; met iem. maat
de mare loopt of goat.
Vin, zeer eigen met hem zijn; goede maatjes zon,
MAAR, MARE, v. (Zuidn.) nachtmerrie; van de g oede vrienden zijn; partner (in het spel); werkmare bereden zijn, de nachtmerrie gehad hebben.
ast. gezel. MAATJE, o (-s), vriendje,,iongen, knaap,
MAARLE, v. (-n), meerle; (wapenk.) vogel met af- h andwerksleerling; jong maatje, zie jongenaatje.
gesneden bak en pooten.
MAATBAK, m. (-ken), bak waarin de sigarenMAARSCHALK, m. (-en), voornaam hofbeambte (in nm akers hunne sigaren afleveren (gewoonlijk voor
verscheidene Duitsche staten); opperstalmeester; : 1 000 stuks); ...BROEK, v. (-en), brook waarnaar een
opperveldheer, bevelhebber des legers; veldrnaar- a ndere moat gemaakt worden; ...REEL, o. (-en),
schalk; hofmaarschalk, opperhofmaarschalk.
( muz.) onderdeel eener maat; ...FLESCH, v. (...flesMAARSCHALKSCHAP, o. waardigheid van maar- s chen), flesch die de vereischte maat houdt; (eert.)
schalk. 11 each van twee pinten; ...GELUID, o. maatklank;
MAARSCHALKSSTAF, m.(...staven), kenteeken der . ..GEVER, m. (-s), orkestmeester; ...GE VOEL, o.
maarschalkswaardigheid.
muz.) gevoel voor maat; ...GEZANG, o.(-en),zangMAART, m. derde maand van het jaar, Lente- s tuk; ...GLAS, o. (...glazen), een glas dat voor maat
maand (31 dagen); Mart roert zijn staart, in Maart d ient; ...HEMD, o. (-en), hemd waarnaar een ander
heeft men gewoonlijk veel wind en regen.
wordt gernaakt, ...HOUDER, m. (-s), maatgever;

MAATHOUT.

MACHTIG.

...HOUT, o. (-en), hout dat de vereischte maat heeft;
(ook) maatstok.
MAATJESHARING, v. gmv. als stofn.; m. (-en), als
voorwerpsn.; eene soort van haring, bij welken
de horn noch de kuit behoorlijk ontwikkeld is.
MAATJESPEER, v. (...peren), berganiotpeer: zekere
boomvrucht.
MAATKLANK, m. dichtmaat, zangmaat, harmonie;
...LAT, v. (-ten), (timm.) groote maatstok;
m. (-s), (toonk.) een klein werktuig, door Winkel
te Amsterdam uitgedacht, en door Maelzel te
Weenen verbeterd, om den duur der onderscheidene noten nauwkeurig te bepalen.
MAATREGEL, m. (-s, -en), schikking. ordening, bepaling: zfne maatregelen nemen; algemeene maatregel
van inwendig bestaur, besluit of reglement door den
koning genomen na verhoor van den Raad van
State, houdende voorschriften nopens de toepassing
en de tenuitvoerlegging der wetten.
MAATSCHAP, v. (-pen), vennootschap, maatschappij.
MAATSCHAP, o. de hoedanigheid van maat.
MAATSCHAPPELIJK, bn. bw. tot de maatschappij
behoorende: de maatschappelijke deugden• de maatschappelijke orde; —, van eene maat- of vennootschap, het maatschappelijk kapitaal.
MAATSCHAPPIJ, v. (-en), samenleving, de wereld,
omgang en verkeer der menschen: de orde der maatschapptj verstoren; de plichten die de maatschappy ons
oplegt; vereeniging van personen tot eene handelsonderneming ens.: maatschappij van lecensverzekering; handelsmaatschappij; tot het beoefenen van
kunst of letterkunde; de maatschappij tot Nut van
't Algemeen; de maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.

MACHINATIE, v. (-s,
kuiperij.
MACHINE, v. en o. (-s), kunstwerktuig, een samen-
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MAATSTAF, m. (...staven), maatstok; (fig.) schaal,
grondslag waarnaar men lets vergelijkt, regel. richtsnoer (waarnaar gehandeld wordt): dit is een excep-

tionneel gecal en mug niet als maatstaf worden aangenomen; ...STOK, m. (-ken), duimstok; een voor
het maatslaan opzettelijk vervaardigd stokje;
...STREEP, v. (...strepen), (muz.) een der loodrechte
lijnen op den notenbalk, die de noten van elkaar
scheiden, welke eene maat vormen; ...VAST, bn.
(-er, -st), die good de maat in de muziek houdt;
...ZANG, m. (-en), maatgezang.
MACADAMISEEREN, (macadamiseenie, heeft gernacadamiseerd), eenen straatweg aanleggen naar het
stelsel van Mac Adam (met steengruis enz.).
MACADAMWEG, m. (-en), een ijzerharde weg, waarvan kiezel en steengruis de hoofdbestanddeelcn
maken, door den Amerik aan Mac Adam uitgevonden.
MACALUBEN, m. my. eene soort van slijk- of
luchtvulkanen.
MACARONI, v. lange, taaie meelreepen of deegdraden, op eene bijzondere wijs toebereid, inz. een
geliefkoosd volksvoedsel der Napolitanen.
MACARONISCH, bn.: macaronische ce•zen, zulke,
waarin verschillende talon dooreengemengd zijn;
ook zulke verzen, waarin de woorden van eene
nieuwere taal naar de vormen van eene oudere,
met name de Latijnsche, zijn verbogen on vervoegd.
MACCHIAVELISME, o. staatsieer van IVIacchiavel,
(fig.) sluwe, arglistige staat,cunde.
MACCHIAVELIST, m. (-en), aanhanger dier leer.
MACEDOINE, v. (-s), eene soort van spijs, (samengesteld uit velerlei groenten on vruchten); (ook)
letterkundig, allerlei, niengelingen.
MACEREEREN, (macereerde, heeft 2 .emacereerd),
laten weeken, laten inbijten, doortrekken; (fig.) afmatten, kwellen; zich macereeren, zich pijnigen (van
dwepers).
MACHEL. m. (-s), rnakreel.
MACHINAAL, bn. met werktuigen verricht of vervaardigd: machinale spinnerU; machinaal
werktuiglijk; onnadenkend. volgens den sleur: iets

machinaal opzeggen; een wisknn(lige beiverking machinaal verrichten.

gesteld kunstig werktuig; (fig.) list, kunstgreep.
MACHINEEREN, (machineerde, heeft gemachineerd),
iets kwaads bedenken, zich van kuiperijen bedienen; onderkruipen.
MACHINEFABRIEK, v. (-en), fabriek waar (stoora-)
machines worden gemaakt; ...GAREN, o. soort van
garen voor naa ► iachines; ...KAMER, v. (-s), de
plaats, de ruimte (op een stoomboot b. v.), waar de
machine, het stoom werktuig, geplaatst is; ...KOLEN,
v. my. zekere steenkolen voor stoommachines;
...OLIE, v. (...olien), olie om machines te smeren.
MACHINERiE, v. (-on), inrichting, samenstel van
kunstwerktuigen: de machinerieen op een tooneel.
MACHINIST, m. (-en), (w. g.) iem. die machines
maakt; bestuurder der machine : machinist op een
stoomboot; machinisten en stokers; machinist bfj de
marine; machinist-leerling.
MACHINISTENSCHOOL, o. (-en), opleidingsschool
voor machinisten.
MACHOCHEL, v. (-s), (Zuidn., gew.) eene dikke, vetteVrOUW.

MACHT, v. sterkte, lichamelijke kracht: dit is (of
gaat) boven mine macht; uit alle ntacht loopen, zoo
hard als men kan; uit alle macht schreeuwen; hij
had de macht niet om op te staan, met kracht en
macht, met inspanning van alle krachten: iets nzet
kracht en macht doorzetten; boven de macht werken,
met de handen boven het hoofd; — vermogen om

lets to doen; het beschikken over middelen om
zijn wil to doen eerbiedigen of zijn invloed to doen
golden: 11U heeft de macht c an te doen wat hij wil; op

het toppunt zUner macht staan, de m-acht uctoefenen;
can zone macht misbruik makers, zone macht misbruiken; macht hebben over levee en deed; ik, hob het
in mijne macht, het hangt van mij af; ik heb kern in.
mine macht, ik kan met hem doen wat ik wil; hij
is niet bij machte em te betalen, niet in staat; hij
heeft weinig macht op hem, weinig invloed; aan den.
Koning is de uitcoerewle en aan de Staten-Generaal
de wetgerende ntacht opgedragen; volmacht, machtiging, bevoegdheid: zone macht te buiten gaan; daartoe heb ik peen macht; — persoon die in een zedelijk
opzicht root eene rnacht bekleed is, hij die macht
heeft, de overheid (mv. -en): de wetgevende macht;

evj hebben te gehoorzamen aan de machten, die ocer
one gesteld zyn; tie hemelsche machten, de g;oden of
machtige geesten; de helsche madden.; mogendhe:d,
stoat (mv. -en): de oorlogcoerende machten; — een
groot getal, inz. van gewapencien: con macht van
menschen; ho heeft een macht van geld; met zone
gansche macht trek de veldheer tegen de shad op; lepermacht; land macid, leger; zeemacht, vleot.
(nat.) kracht welke zekere uitwer—ing poogt voort
to brengen; een der krachten die op een haboom
werken. in tegenstelling met last; /wisk.) product
van gelijke factoren : 27 is een macht ran 3 (aangeduid door 3 ,, 3 in de derdemacht = 27 °A x 3 3).
MACHTBRIEF, m. (...brieven), volmacht, procuratie.
zonder macht;
MACHTELOOS. bn . bw. (...loozer,
onvermogend; niet bij rnachte: daar sta

machteloos tegenocer; machtelooze •eede; ik ben machteloos one a te helpen. MACHTEL00:3HEID, v.
MACHTGEEFSTER, v. (-s , , lastgeefster; ...GEVER,
m. (-s), lastgever. principaal.
MACHTHEBBENJE, m. on v. (-n), gevolmixhtigde.
MACHTHEBBENDE, bn. gemachtigd, met volmacht.
MACHTHEBBER. m. (-s). gevolmachtigde, mandataris; ...HEBSTER, v. (-s).
MACHTIG, bn. bw. (-er, -st), krachtig, stork; macht
hebbende, vermogend: een machtig rorst; een machtig
rUk; zone 'machtige cum zal ons beschermen; in staat
tot: hij is inimers rr cchtig om te betalen; groot: een

machtig Theis; er u wren een machtige hoop menschen; stork, uitstekend : eenneachtig rekenaar; (van
spi.jzen) moeilijk to verteren, al to voedend, to veel
gekruid, to vet: dat kostje is nqj te machlig; (fig.)
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dat is mij te machtig, te duur; — macht,heerschappij
over iets hebbend, er over kunnende beschikken: hij
kon die som gelds niet machtig worden, zich er niet van
in het bezit stellen; de viand kon de stad niet machtig
worden, niet bemeesteren; eene taal machtig zijn,

MAEANDER, m. naam eener rivier in Klein-Azie,
ook wel Minder of Meinder geheeten, die om hare
buitengewone krommingen vermaard is; vandaar
my. (-5), kromming, bocht.
MAEANDRISCH, bn. gekromd, geslingerd, kronkelend.
MAECENAS, m. (-sen), voorstander en beschermer
van geleerden en kunstenaars, met toespeling op den
Romein Maecenas, gunsteling van keizer Augustus
en een begunstiger van wetenschappen en letteren.
MAENALUS, m.; de berg Maenalus, naam van zeker
sterrenbeeld.
MAESTOSO, bw. (muz.) verheven, majestueus, met
waardigheid.
meester, leermeester; muziekMAESTRO, m
meester; (inz.) componist, toonkunstenaar.
MAF, bn. (-fer, -st), laf; mat, vadsig; loom : het is
maf weer; dat is een matfe betel. T..N TAFHEID, v.
MAF, in. (-fen). (in dieventaal) klein zilveren muntstuk, kwartje. dubbelt:,e. MAFJE, o. (-s).
MAFFEN. (matte, heeft gemaft),(gemeenz.)slapen:

haar kennen, haar kunnen spreken en verstaan; —
bw. zeer, in hooge mate : hid is machtig rijk; h heeft
daar machtig reel geld verdiend. MACHTIGHEID, v.
(inijnw.) de dikte der lagen.
MACHTIGEN, (machtigde, heeft gemachtigd), de
noodige macht geven: ik was daartoe niet gemachtigd;
opdragen, vergunnen: bij dezen machtig ik u tot betaling enz. MACHTIGING, v. (-en), vergunning.
MACHTSAANWIJZER, m. (-s), exponent: het cijfer
of de letter, die aanwijst uit hoeveel geliike factoren
het product bestaat; ...BETOON, o. het betoonen
van macht, machtsontwikkeling; o.
het misbruiken van zijne macht.
MACHTSNEDE, v. (-n), (dicht.) rusting in een vers,
caesuur.
MACHTSOEFENING, v. (-en), uitoefening van macht;
...ONTWIKKELING, v. machtsbetoon.
MACHTSPREUK, v. (-en), kernspreuk; machtwoord.
MACHTSVERHEFFING, v. (wisk,) de bewerking die
ons een getal tot eenige macht leert verheffen.
MACHTWOORD, 0. (-en), gebiedend woord.
{4- ebod.
MACIGNO, o. zekere Italiaansche kalksoort.
MAC'S, v. foelie van de nootmuskaat.
MACKINTOSH, v. (-en), regenjas, waterdichte
mantel.
MACON, m. (-s), vrijmetselaar.
MACONNERIE, v. vrijmetselarij.
MACONNIEK, bn. de vrijmetselarij betreffende; vrijmetsel a ars-.
MACI-10BIOTHIEK, v. kunst om het leven te verlengen ; gezondheidsleer.
MACROCOSMOS, m. de wereld in het groot.
MACULATUUR, v. misdruk.
MADAME, v. mevroukv.
MADAPOLLAMS, v. zekere geweven stof.
MADE, v. (-en), pootlooze insectenmaskers, die
geen harden hoornachtigen kop bezitten; inz. de
maskers van de grauwe vleeschvlieg, die in vleesch,
en van de kaasvlieg, die in kaas leven; madeworm,
zie aldaar.
MADE, v. (-n), (veroud. gew.) beemd, weide, grasland. [Nog over in plaatsnamen als : Hoogmade,
Alkemade enz.].
MADELIEF, v. (...lieven), ...LIEFJE, o. (-s), (plantk.)
een sarnengesteldbloemig plantje, dat allerwegen
tusschen het gras voorkomt en verschillende namen
draagt, als: grasbloem, maagdelief [verbastering van

madelief], meizoetjes,margarieten, kransjes, fennebloem,
koeienbloem, meliefkes, landjebloemen, meizoentjes en
liefkruid (bells perennis); groote madelief, tvitte ganzenbloem, ook wambuisknoop geheeten (chrysanthemum leucanthemum).
MADERA, v. een voortreffelijke van van het eiland
Madeira.
MADERAATJE, o. (-s), een glaasje madera.
MADEWORM, m. (-en), een worm uit de orde der
draadwormen, die in den dikken darm van den
iuensch (vooral van kinderen) leeft (crotophaga ani).
MADIG, bn. (-er, -st). vol wormen. aangestoken.
MADONNA, v. (-'s), (R.-K.) de Heilige Maagd. Onze
Lieve Vrouw; Maria-beeld; afbeelding der Heilige
Maagd : de Madonna's van Raphael.
MADRAS, o. zekere geweven stof izijde en katoen).
MADREPOREN, v. my. (nat. hist.) sterkoralen,
boomvormige poliepen, die door de yereeniging van
een groot getal cellen in den vorm van stralen ontotaan en in den Stillen Oceaan en den Indischen
archipel worden gevonden.
MADRIGAL, o. (-en), lyrisch zinrijk dichtstukje,
doorgaans op de liefde betrekking hebbende, van 4
tot 16 regels lang.
MADURO, bn. (van sigaren) donker van kleur, zwaar.

hij ligt zeker weer te nzaffen.
MAFJE, o.; iem. voor het ntafje (voor den gek) ho
el,, n; root• het mafje loopen, het voorwerp der bespotting zijn; zij is een recht mafje, eene latfe beuzelaarster.
MAFKOE, v. (-fen), (Zuidn.) dik vrouwspersoon.
MAGAZIJN, o. (-en), bergplaats, pakhuis; Winkel;
(ook) de voorhanden voorraad koopwaren enz.;
naam van eenige tijdschriften: geZllustreerd stuiversmagazon; (nat.) nzag netisch magazijn, een aantal
dunne magnetische staven, die gebezigd worden om
zeer sterke niagneten te verkrijgen. MAGAZIJNTJE,
o. (-s).
MAGAZIJNBOEK, 0. (-en), boek, waarin wordt opgesilireven wat in het magazijn komt of er uit
gaat; ...HOLDER, m. (-s), magazijnineester ;
TER, m. (-5), pakhuismeester; opziener over hetgeen
in een magazijn voorhanden is; in het bijzonder
iem., die met .het toeziclit op 's lands magazijnen
is belast; (zeew.) victualiemeester: beambte, die
gesteld is om de mondbehoeften te bezorgen.
MAGDALENA-PERZIK, v. (-en), eene soort van roode
perzik.
MAGED, v. (veroud.) maagd.
MAGELHAENSCHE VLEKKEN. v. my. (zeew.) kaapwolken.
MAGER, bn. bw. met weinig vleesch en vet, niet
vleezig. niet vet, dun, schraal: een magere Poe; hjj
is zoo mager dat men zone ribben wel tellen ban; zoo
mager als een hout; met weinig vet, weinig vetdeelen: nlager vleesch, magere kaas; dor, droog, onvruchtbaar: mager land; (fig.) dun: magere letters;
cen
(fig.) armzalig, kommerlijk, behoeftig,
magere keuken; een mager onclerwerp, waarvan niet
veel te zeggen is; een magere winst, (zeew.) mager
water, ondiep. MAGERLIJK, bw. (w. g.), MAGERTJES, bw. mager ; nietig, armzalig.
MAGER, o. het magere (van vleesch).
MAGERACHTIG, bn. (-er, -st), min of nicer, eenigszins mager.
MAGERDAG, m. (-en), (Zuidn.) vastendag.
MAGEREN, (magerde, is gemagerd), vermageren.
MAGERHEID, v. het mager zijn: hij ziet zwart van
magerheid; (fig.) dorheid, onvruchtbaarheid.
MAGERMAN, m. (-nen), lang, spichtig mensch;
...MANNETJE, o. (-s). (zeew.) fokkezeilsboelijn.
MAGERTE, v. (w. g.), magerheid; mager voorkomen, - uitzicht.
MAGGE, v. (-n), zekere stekelvinnige visch.
MAGGELEN, (maggelde, heeft gemaggeld), (gew.)
slecht schrijven.
MAGIE, v. tooverkunst, tooverij, geheime wetenschap, zwartekunst.
MAGIER, m. (-5), Oostersch geleerde; (inz.) sterrenkundige; sterrenwichelaar, droomuitlegger.
MAGISCH, bn. doer -, met tooverkracht, betooverend.
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MAGISTER, m.
meester, leermeester.
MAGISTERIUM, o. (scheik.) meesterpoeder: het tot

poeder gebrachte neerslag van de edelste deelen
eener stof.
MAGISTRAAL, bn. meesterachtig: een magistrale
toon; na magistraab gehem.
MAGISTRAAT, m. (...straten), overheid, stadsregeering; overheidspersoon.
MAGISTRAATSAMBT, o. waardigheid van magistraat.
MAGISTRAATSSCHAP, o. het zijn van magistraat,
magistraatsambt.
MAGISTRAATSPERSOON, m. (...sonen), overheidspersoon.
MAGISTRATUUR, v. regeering, overheid; rechterWks macht.
MAGNAAT, m. (...naten), rijksgroote, lid van den
hoogen adel (in Hongarije en Polen).
MAGNA CHARTA, v. (Engelsche gesch.) do groote
oorkonde, welke de grondwet der Engelsche stantsinrichting bevat en in 1215 door Jan zonder Land
is gegeven.
MAGNATEN-TAFEL, v. het Hoogerhuis van den
Hongaarschen landdag.
MAGNEET, m. (...neten), een zeer hard, grijsachtig
zwart stuk ijzererts, dat de eigenschap bezit ijzer
aan te trekken en dit aan zich vast te houden
(natuurlijke magneet); een stalen staaf, die blijvend
magnetisch is gemaakt door haar eenigen tijd met
een der polen van een krachtigen magneet in aanraking te brengen (kunstmagneet) ; (fig.) alles wat
aantrekkelijk is: zij is een magneet voor hem.
MAGNEETERTS, o., ...IJZER, o. een ijzererts dat
bestaat uit 72,4 pct. ijzer en 27,6 pct. zuurstofgas;
...KRACHT, v. aantrekkingskracht der magneten;
...NAALD, v. (-en). een kunstmagneet in de gedaante
eener dunne, zeer spitse, ruitvormige naald; ...POEDER, ...POEIER, o.; ...STAAF, v. (...staven), staaf
van magneetijzer; ...STEEN, m. (-en), magneet.
MAGNESIA, v. talkaarde, bitteraarde: zeker geneesmiddel, alzoo genoemd naar 't landgchap Magnesia
in Thessalia; witte, koolzure magnesia; gewone magnesia; zwavelzure magnesia, bitterzout, Engelschzout, epsomzout; gebrande magnesia, magnesiumoxyde.
MAGNESIUM, o. talcium: zeker sterk glanzend
bijna zilverwit metaal met een soortelijk gewicht
van 1.75; —LICHT, o. zeer sterk licht dat bij verbranding van magnesium ontstaat en o. a. bij het
photographeeren in donkere vertrekken wordt aangewend.
MAGNETISCH, bn. aantrekkingskracht bezittende:
magnetische kracht; magnetische vloeistof; (ook) door
het magnetisme voortgebracht: magnetische slaap.
MAGNETISEERDER, m. (-s), magnetiseur.
MAGNETISEEREN, (magnetiseerde. heeft gemagnetiseerd), door een verondersteld dierlijk- of 'evensmagnetisme een persoon in den toestand van somnambulisme en clairvoyance brengen; ook aangewend als geneesmiddel.
MAGNETISEERSTER, v. (-s), vrouw die magnetseert.
MAGNETISEUR, m. (-s), die magnetiseert, het magnetisme in toepassing brengt, door magnetisme
geneest.
MAGNETISMUS,
o. physische theorie der
magneetkracht; magnetische kracht en hare toepassing; dierlyk matmetismus of levensmagnetismus
is aangenonien ter ianduiding van den invloed. dien
de eene persoon, door de macht van zijn wil, op
een ander zoo uitoefenen.
MAGNETO-ELECTRIOITEIT, v. de electrische stroomen, door eenen magneet te voorschijn gebracht.
MAGNETOMETER, in. werktuig om de kracht
der rnagneetnaald to hepalen.
MAGNIFICENTIE. v. pra ,Tht, heerlijkheid.
MAGNIFIEK, bn. ■ -er, -st), prachtig, luisterrijk.
MAGNIUM, o. magne , ium.

MAJOOR.
MAGOT, m. (-ten), Turksche aap; varkentje om

geld in to bewaren.
MAGYAREN,

Hongaren.

er

m. my. oorspronkelijke naam der

MAHAGONIEHOUT, o. mahoniehout.
MAHOGON, m. (-8), mahonieboom.
MAHOMEDAAN, m. (...danen), belijder der leer

Mahomed.

van

MAHOMEDAANSCH, bn. wat behoort, in betrek-

king staat tot het Mahomedanisme.
MAHOMEDANISME, o. de leer van Mahomed.
MAHONIEBOOM, m. (-en), een groote boom in ZuidAmerika, waarvan het duurzame, roodachtig bruine
hout inz. door meubelmakers gebruikt wordt (stoictenia mahagonz); ...HOUT, o. Zuidamerikaansch
meubelhout; ...HOUTEN, bn. van mahoniehout ver-

vaardigd : een mahoniehouten tafel.

MAHOTBOOM, m. (-en), zekere Westindische boom.
MAIL, v. (-s), valies; brievenpost (inz. de postdienst

tusschen Oost- of West-Indi8 en Europa).
MAILBOOT, v. (-en), ...STOOMER, m. (-s), stoomschip, dat de mail (brievenpost) vervoert; ...COURANT, v. (-en), courant die met de mail wordt aangebracht; ...DAG, m. (-en), dag waarop de mail
vertrekt.
MAINTENE, v. (-'5), een gekamerde bijzit.
MAINTENEEREN, (mainteneerde, heeft gemainteneerd), handhaven, in stand houden; eene ju /Ter
mainteneeren (kameren), eene bijzit houden; je maintiendrai, ik zal handhaven (spreuk op het Naderlandsche wapen).
MAIRE, m. (-s), hoofd van een gemeentebestuur
(in Frankrijk). MAIRIE, v. (-en), ambt-, waardigheid
van maire; gemeentehuis.
MATS, v. een uit Amerika afkomstige graansoort
met rolronde aren, die talrijke platronde zaadkorrels bevatten, welke een gezond voedsel opleveren,
Turksche tarwe (zea mays); de zaadkorrels dier

plant: mats wordt gebruikt als kippenvoer.
MATSAAR, v. (...aren); ...BRIJ, v. brij van maTsmeal; o. eent soort van gras; ...KLOS, m.
(-sen), ...KOLF, v. (...kolven), rna'isaar; ...KORREL,
v. (-s), zaadkorrel van de ma•is; ...MEEL, o. meal
van malskorrels; ma"izena; ...PAP, v. pap van malsmeel.
MAiTRESSE, v. (-n), meesteres; vrouw des huizes;
bijzit, matres.
MAITRISEEREN, (maitriseerde. heeft gemaitriseerd),
den meester spelen, beheerschen.
MATZENA, v. fijn meel van de ma .is bereid.
MAJESTEIT, v. (-en), hoogste macht en waardigheid, die aan geene andere onderworpen is: titel
van koningen en keizers; Zijne Molested, de koning
of keizer; Hare Majesteit, de keizerin of koningin;
Hunne Majesteiten, keizer en keizerin, koning en
koningin; Hare Britsche Majesteit, de koningin van
Groot-Brittannie;
Zijne Helleensche Majesteit, de
koning van Griekenland; — waardigheid, ontzagwekkende deftigheid: de praal rerhooyt de majesteit ran
den troon niet; met majesteit optreden; pracht, luister:

de zon ging in al hoar majesteit op.
MAJESTEITSBRiEF, m. (geschiedenis van Duitschl.)
een brief, dien keizer RUDOLF in 1609, door de Bohemers daartoe genoodzaakt, onderteekende, waarbij
den Protestanten vrije uitoefening van hunnen
godsdienst en het bouwen van kerken en scholen
werd toegestaan.
MAJESTEITSSCHENNIS. v. beleediging van den
Souverein, n-isdaad van gekwetste majesteit.
MAJESTUEUS, bn. (...zer. meest -1 keizerlijk, koninklijk; verbeven, prachtig. heerlijk: majestueuze ge-

baren; eene inuj,,,toeoze houciing ; een majestueuze
aanblik.
MAJOLICA, v. Italiaansche kalksteensoort.

MAJOLIJN, v. deter INIARIOLEIN of MARJOLEIN,
zeker,

ant.

MAJOOR, m. (s , , hoofdofficier in rang boven kapiteH; liovelliel , l)er van een bataljon en alsdan de
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MAJOOR.

MAKUBA.

verkorting van groot-majoor; ook eene verkorting
van sergeant-majoor.
MAJOOR-INGENIEUR, m. (-s--s).
MAJOORSCHAP, o. de rang van majoor.
MAJOR, bn. grootere, oudste.
MAJOR, m. de oudste van twee broeders, senior;
de major eener sluitrede, de eerste term; major domes,
titel van den aanzienlijksten ambtenaar of opperhofmeester van het koninklijk huis der Frankische

MAKELAARDIJ, v. makelarij.
MAKELAARSCHAP, o. makelarij.
MAKELAARSLOON, o. (-en), courtage, provisie.
MAKELAARSTER, v. (-s), MAKELARES, v. (-sen),

grooter maken, vergrooten; iem. of iets belachelijk
maken; de zaak erger maken dan zfj is; hif is zoo
slecht niet als de menschen hem maken; hfj tracht hem
zwart to maken, in een ongunstig licht te stellen door
allerlei kwaad van hem te zeggen; — (met een
voorzetselbep.) to gelde maken; water aan de kook
maken, iem. aan het lachen, schreien maken; —
doen, verrichten: visites maken; een refs, een vit.
stapje maken; zoo maakt gf) een heelen omweg; zfjne
opwachting maken; dat maakt mij niets, dat doet er
niets toe, brengt geene verandering in de zaak;
hij kan mij niets maken, hij kan mij niet schaden;
gij hebt daar niets to maken; gj hebt er niets mee te
maken, de zaak gaat u niets aan; hoe zult gib" het
maken?, wat zult gij doers beginnen?; hoe zal
het met m# maken, hoe sal ,hij mij behandelen; hoe
maakt g# het?, hoe vaart gij?; Itfj maakt het wel; het
slecht maken, zich slecht gedragen; (ook) van een
zieke: ernstig zijn, achteruitgaan; het iem. lastig,
onmogelUk maken; het niet Lang maken, spoedig heengaan, niet lang meer leven; hfj heeft het er
naar gemaakt, hij heeft straf verdiend; —
weer in orde maken, iets in orde maken dat gebroken is, herstelien: wat breekt, moot gfj laten
maken; deze schoenen kunnen niet moor gemaakt
worden: ze zfjn to oud; hfj kan hem wel maken en
broken, is veel sterker; —
het wezen uitmaken van: de kleeren maken den
man, daarnaar beoordeelt men hem; uitmaken, eon
getal vormen : acht en Lien maakt achttien; veel kleintjes maken een groote; —
rich maken, zich in zekeren toestand brengen:
zich gehaat, bemind maken; zich vroolijk maken; zich
schuldig maken; zich gereed maken; hfj maakt zich
daardoor totaal ongelukkig, ruineert zich; zich clik
maken, boos worden ; — zich opmaken, zich begeven:
maak u van hier; zich uit de voeten maken, heengaan,
zich verwtjderen; zich to zoek maken, zich ver-

zaakwaarneemster; koppelaarster.
MAKELARIJ, v. (-en), makelaarsambt, beroep
betrekking van makelaar; makelaarsloon.
MAKELEN, (makelde, heeft gemakeld), de makelarij uitoefenen; onderhandelen; .bewerken, koppe.

(onpers.) het maakt veel water vandaag, het regent
hard; het heeft vannacht veel fjs gemaakt, hard gevroren.
MAKER, m. (-s), vervaardiger, schrijver (van boe-

len; in orde brengen, regelen.
MAKELIJ, v. maaksel : dat is zjne makelY, (fig.)

ken enz.).
MAKERIJ, v. (w. g.), het maken (van lets); —, (mv.

koningen.
MAJORAAN, v. Zie MARIOLEIN.
MAJORAAT, o. (...raten), voorrecht van het oudste
lid eener familie.
MAJORENNITEIT, MAJORITEIT, v meerderjarigheld.
MAJORITEIT, v. meerderheid van stemmen.
MAK, bn. bw. (-ker, -st), tam, niet wild; gedwee,
handelbaar: een mak paard; een paard mak maken;
(sprw.) er gaan veel makke schapen in een hok; (fig.)
ik zal hem wel mak maken, wel handelbaar; hij is
nu zoo mak als een lammetje, heel gedwee, spreekt
niet meer tegen; 14 is niet mak, lastig, niet makkelijk; (gew.) vermoeid, mat, krachteloos. MAKHEID, v.
MAK, v. (-ken), (Zuidn.) herdersschop.
MAKELAAR, m. (-s, „Aaron), zaakbezorger, tusschenpersoon (in den handel); (fig.) koppeiaar (van huwelijken); (bouwk.) zeker stuk hout in den top van
een schilddak aangebracht en dienende tot vereenigingspunt van nok, spruiten en hoekkepers; (gew.)
een houten spits boven aan den top der puntgevels (b. v. bij schuren); (gew.) lat welke op den
aansiag van dubbele deuren of van vensters be-

vestigd is

twee vertelsels van eene makelfj.
MAKEN, (maakte, heeft gemaakt), gereed maken,
in orde maken, in gereedheid brengen: het bed
maken, opmaken ; zljn haar maken; — bespreken,
vermaken: aan iem. iets maken b j uiterste wilsbeschikking; zfjn heele vermogen aan de kerk maken; —
vervaardigen: schoenen, kleeren maken; papier wordt
van lompen gemaakt; hfj maakt al deze snuisterfjen
self; een dam, een dijk maken, leggen; eene brag, een
huis maken, bouwen; op-, samenstellen : wetten, ke uren, een testament maken; opstellen, thema's maken;
hfj heeft heel wat schoolboekjes gemaakt;
in de kunst)
afbeelden, schilderen, uithouwen: deze schilder heeft
enkele mooie stukken gemaakt; een standbeeld maken;
portretten maken; verzen, gedichten Timken; doen ontstaan: oproer maken; hfj heeft veel schulden gemaakt;
ruitnte, plaats, ruim baan maken: verwekken: (plat)
een kind maken; scheppen: God maakte den mensch
naar zijn beeld; — (van abstracte zaken) een verbond, vrede maken, sluiten; gij behoeft zoo veel haast
niet to maken, u zoo niet ie haasten; om eon begin
te maken, om te beginnen; aan iets een einde maken;
winnen: geld maken; hj
dat mctakt eenig verschil;
ntaakt jaarlijks een paar duizend gulden; — verzinnen, voorwenden: een boodschapje maken; — (zeew.)
It schip maakte reel water, van een lek schip, kreeg
veel water in; —
in zekeren toestand brengen: gevangenen maken;
iem. voorzitter maken; hfj heeft hem deelgenoot gemaakt
van zfjn geheim; (met een adj.) blind, dood, klein
maken; iem. het hoofd warm maken; den misdadiger
ten hoofd korter maken; riff zult ntij dat waar maken,
met bewijzen staven; voorstellen, afschilderen : iets

schuilen ; —

-en), plaats waar iets gemaakt wordt, doch alleen
in samenstellingen (b. v. azijnmakerij, wagenmakerij, enz.).
MAKING, v. (-en), (w. g.), beschikking bij uitersten
wil, legaat.
MAKI, m. (-s), een soort van halfaap met spitsen
vossensnuit en langen staart, op het eiland Madagascar (lemur).
MAKKELIJK, bn. bw. (-er, -st), gemakkelijk, niet

zwaar, zonder moeite: dat kunt ge makkelfjk oplichten; gemakzuchtig: hij is vandaag vrif makkelijk.
MAKKELIJKHEID, v.
MAKKER, m. (-5), metgezel, maat, medescholier,
speelgenoot, kameraad. MAKKERTJE, o. (-s).
MAKREEL, m. (-en), een stekelvinnige trekvisch,
tot de groep der beenvisschen behoorende, die aan
de Zuid- en Atlantische kusten van ons werelddeel
wordt aangetroffen, maar vooral van Juli tot Augustus de kusten van Nederl ,)nd bezoekt (scomber scom-

bras). MAKREELTJE. o. (-s).
MAKREELBOOT. ...SCHUTT, v. (-en), boot of schuit
die tot de makreelvangst dient; m. (-en),
(nat. hist.) zekere visch, die den Atlantischen Oceaan
bewoont (belone camperi); ...LIJN, v. (-en), (vissch.)
uit twee of drie kleine snoeren met evenveel haken

bestaande lijn om makreelen to vangen; ...NET, o.
(-ten), net voor he makreelvisscherij; ...VISCH, m.
(...visschen), zie makreel; ...VISSCHER. in. (-s), die

de makreelvisscherij uitoefent; ...VISSCHERIJ, v.
het visschen van makreelen.
MAKROL, v.
MAKRONS,

koppelaarster, hoerenwaardin.

v. my. (Zuidn.) macaroni.

MAKUBA, —TABAK, v. zeer fijne snuiftabak.
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• MAL.

MAL, m. (-len), model in het klein (waarnaar lets

gemaakt moet worden, bij verschillencle ambachten enz.); (scheepsb.) vorm, uit dunne planken ververvaardigd, hetzij voor 't geheel of ter samenstelling .van eenig onderdeel dienende; kaliber (van
geschut); spant; ijzeren werktuig met gaten. MALLETJE, o. (-s), alles malletje naar nzalletje doen, alles
op den manier doen, 't een precies zoo doen als
't ander.
MAL, o. zotheid, kinderachtigheid: oud mal gaat
boven al, hoe ouder hoe gekker.
MAL, bn. bw. (-ler, -st), zot, kinderachtig: ko?n,
malle jongen, laat me los; och, doe nu niet zoo anal;
dwaas, niet wijs : ik ben niet mal genoeg omn dat te
gelooven; ben je mal, of wat mankeert je ?; tusschen
mal en vroed (half wijs) zijn, tusschen mal en dwaas
(half dwaas) zijn,, al te toegevend, te schikkelijk:
zone moeder is heel mal met hem; (sprw.) mal moertje
mal kindje, eene al te goede moeder bederft hare
kinderen; (fig.) dit is mal zoet, al to zoet; eerie malle
geschiedenis, eerie netelige zaak; een mal geval,
moeilijk; (sprw.) iem. voor den mal (voor den gek)
houden.

MALACHIET, o. koolzuur koperoxyde: een ongemeen fraaie delfstof, welke tot de koperertsen behoort en in Chili en Siberia, vooral in het lJralisch
gebergte, wordt gevonden: bladerig, vezelig, dicht,
aardachtig malachiet.

MALACOLIET, m. (-en), zekere zachte steen.
MALAGA, —WIJN, m. zekere zoete Spaansche
wijn, aldus geheeten naar de stad Malaga.
MALAISE, v. onaangename gewaarwording, gemelijkheid; (fig.) slechte toestand, ellende, narigheid:
op welk gebied heerscht tegenwoordig geen malaise?

MAL-A-PROPOS, bw. ongepast aangehaald.
MALARIA, v. ongezonde, koortsverwekkende moeraslucht (inz. in Italie): een door laag ontwikkelde
zwammen veroorzaakte infectieziekte, welke in
moerassige streken voorkomt.
MALBLAD, o. (-en), bereid blad tot patronen van
speelk aarten.
MALBROEK, m. (-en), (nat. hist.) een Bengaalsche
nap, nauw verwant met den hoedaap.
MALCONTENT, bn. misnoegd, ontevreden; de melcontenten (Vad. gesch.).

MALDEGEER, v. (plantk.) kruisbladige gentiaan.
MALDER, MALTER, o. (-s), zekere Duitsche korenmaat, mud.
MALDER, MALLER, m. (-s), zeker bekwaam workman (bij den scheepsbouw).
MALE, m. (-n), .kofferzak, maal, mail.
MALEDICTIE. v. (-s,
vloek. verwensching.
MALEIER, ni. (-s), een bewoner van de eilanden
ea kustlanden van den Indischen Oceaan, met donkerbruine huidkleur en glad zwart haar.
MALEISCH, o. de Maleische taal; — bn. het Maleische ras, de Maleiers.
MALEN, (maalde, heeft gemaald), schetsen, teekenen, afbeelden. beschrijven.
MALEN, (maalde. heeft gemalen), fijn -, tot gruis-,
tot stof tot meel maken :
mosterd malen;
inz. van koren door middel van een molen: ?vie

heeft die tarwe gemalen?: (sprw.) die eerst komt, die
eerst maalt, de eerstgekomene wordt het eerst geholpen; (ook van den molen zelf) in beweging zijn,
bewegen, draaien: met dezen wind kan de molen niet
'malen; — malende, door malen verwijderen: modeler
n it eene gracht »?alen. net een moddermolen; water
uit polders inalen, met een watermolen; — (fig.) onrustig slapen; ijlen (in de koorts); mijineren, self,
kindsch woi - den: over lets mc -1.7,?); hij is zoo oud, dot

hij begint te malen.

MALEN, (rnaalde. heeft gemaald, altijd over hetzelfde spreken, zaniken, zeuren. plagen, lastig
vallen : iem. aan het hoofd liggen i le lnalen, hem om
lets lastig
MALENTENI:U. o. misverstand, verkeerd begrip.
MALER, in. (-s), schilder.

MALROVEKRUID.
MALER, rn.
moleriaar; — droomer; raaskaller, mijmeraar.
MALERIJ, v. (-en), het maalwerk in molens; gmv.

het malen; — mijmering.

MALHEID, v. malligheid, gekheid, dwaasheid, zotheld; — (...heden), malle, dwaze, zotte daden.
MALI-C.:JR, o. (-s, -en), ongeluk, rampspoed.
MALHONNET, bn. onbeleefd.
MALICE, v. boosheid, arglistigheid; schalksche
streak.
MALICIEUS, bn. (...zer, -t), boosaardig, moedwillig,
verraderlijk.
MALIE, v. (-s, ...lien), ring (van koper- of ijzerdraad)
aan eenen wapenrok; nestel (van een rijgsnoer);
(jag.) een zilveren ringetje. dat aan weerszijden
door de bovenlip van het fret wordt gestoken.
MALIE, v. (-5, ...lien), houten kolf (waarmede men
in de maliebaan slaat).
MALIEBAAN, v. (...banen), speelplaats your het
kolfspel, kolfbaan; ...BAL, m. (-len), kolfbal ; ...HUIS,
o. (...huizen), een snort van herberg; ...KLIK, m.
(-ken), stok bij het maliespel ; ...KOLF, v. (...kolven).
MALIGN, (maliede, heett gemalied), (jag.) door de
ringetjes van het fret eenen draad rijgen on daarmee

den bek van het dier toebinden.
MALIGN, (maliede, heeft gemalied), in de maliebaan
spelen.
• MALIENHEMD, o. (-en), ...KOLDER, m. (-s), eene
soort van hemd of harnas, uit malien of ijzeren
ringetjes gemaakt.
MALING, v. (-en), (w.
schilderij, afbeeldsel.
MALING, v. het malen; mijmering, onrust; last;
(fig.) in de maling zon, in de war zijn; in de maling
komen, op de straat in een standje geraken, door
het gemeen uitgejouwd worden; iem. eene maling
maken, met onstuimigheid iem. grof toespreken,
zoodat eene samenscholing er het gevolg van is;
ion. in de nailing nemen, iem. voor den gek houden,
een loopje met hem nemen.
MALJENIER, m. (-s), (gew.) iem. die ijzerwaren
verkoopt.
MALKAAR, MALKANDER, vnw. elkander, de een
den ander, wederkeerig, onderling: in malkaar loopen,
stremmen. zuren (van vochten),
MALKRUID, o. (plantk.) bilzenkruid.
MALLEABEL, Lu. (-er, -st), hanierbaar, smeedbaar,
rekbaer.
MALLEESTRUIK, m. (-en), mirtachtig gewas op
Nieuw-Holland.
MALLEJAN, m. (-s), (vest. en art.) eene soort van
wagon om zware lasten to vervoeren ; timmermanswagon om boomen to vervoeren.
MALLEMOLEN, m. (-s), caroussel. draaimolen.
MALLEMUK, m. (-kerp, naam, welken de Hollandsche walvischvangers aan den ijsstorinvogel geven.
MALLEN, (malde, heett gemald), zich gek aanstellen. zich als een dwaas gedragen.
MALLEN, (zeew.) naar den mal (vorm) werken.
MALLENZOLDER, MALZOLDER. m. (-s), (scheepsb.)
vertrek. op walks vloer de spanten enz. van het to
bouwen schip word,n afgeteekend.
MALLEPRAAT, m. zottepraat.
MALLER, m. (-s), vie MALDER.
MALLIGHEID, v. gekheid, zotheid, ciwaasheid; —
(.. heden), gekke, zotte. dwaze daden.
MALLOOT, v. (...loten,. done vrouwsi ersoon. MALLOOTJE, o. (-s).
MALLOTE, v. (plantk.) eene snort van steenklaver.
MALLOTEZALF, v. zeker geneesmiddel.
MALMOLE. o. wit, fijn. Eencaalsch katoen.
MALOWEN of MA LA- _-\_ , 'EEiN. v. mv.zekere plantenfamilie. die vooral in de tropische gewesten
voorkomt
MALROVE, v. (plantk.) een liphloemige plant, die
in de duinen. op zandvlakten, rulgten en muren govonden won't 00,0 . ,- ,±biam. vulyarel.
MALROVE::RUID, 0. de gedroogde bladeren Per
malrove.

MA.NDEFLESCH.

MALSCH.
MALSCH, bn. bw. ( er, -t), zacht, week; sappig:

inalsche peren; malsch vleesch; zoo malsch als boter;
(fig.) aangenaam, zachtvloeiend (b. v. van verzen);
(fig.) lang niet malsch, allesbehalve vriendelijk (of
aangenaam). 3r1ALSCHHEID, v. (...heden). zachtheid.
MALSCHELIJK, bw., (w. g.), malsch.
MALSCHJES, bw. zachtjes.
MALT, o. mout.
MALTENTIG, bn. bw. (-er, -st), zeer eau wgezet,
stipt, hoogst zindelijk. MALTENTIGHEID, v.
MALTEZER, rn. (-5), bewoner van het eiland Malta.
MALTEZER, bn. van Malta; een Maltezer ridder,
een ridder der orde van St.-Jan van Jeruzalem.
MALTRAITEEREN, (maltraiteerde, heeft gemaltraiteerde mishandelen
MALUWACHTIG, MALYEACHTIG. bn. (-er, -st),
naar maluwe gelijkende.
MALUWACHTIGEN, MALVEACHTIGEN, v. mv.
(plantk.) eene plantenfamilie, welke kruiden, boornen
en heesters bevat, met afwisselende bladen en eonzame of op onderscheidene wijzep gegroepeerde
bloemen, die eene soort van aar vormen.
MALUWE, v. Zie op MALVE.
MALUWPLANTEN, MALVEPLANTEN, v. my.
MALUWROOS, v. (...rozen), groote maluw met

roosaehtige bloemen; v.
MALVE, MALUWE, v. een plantengeslacht. waarvan 4 soorten in Nederland in 't wild gevonden
worden : de viffdeelige, de welriek,ende, de groote en de

gemeene malve (malva).
MALVERSATIE, v. (-s, ...tiOn), ontrouwe ambts.
waarneming, verduistering van toevertrou wde
gelden.
MALVEZIJ, v., — WIJN, m. eene soort van geurigen,
zoeten wijn, inz. van de stad Napoli di Malvasia
op het schiereiland Morea; gekookte wijn uit Pro

vence.
MALWILLEMPJESKRUID, o. (plantk.) bilzenkruid of

dolkruia.
MALZ-EXTRACT, o. eene soort van bier,waaraan
geneeskracht wordt toegeschreven, (zoogenaamd)
gezondheidsbier.
MAM, v. (-men), (gew.) tepel eener vrouwenborst;
vrouwenborst; moeder; (ook) borst van een dier,
uier. MAMMETJE, o. (-s), verkl. van mam.
MAMA, MA, v. (-'s), moeder; (fig.) deftige dikke
vrouw. MAMAATJE, o. (-s).
MAMIERING, v. (-s, -en), (zeew.) geleibuis om vocht
of gas van de eene plaats naar de andere te doen
wegvloeien; scheepsgoot (van leder, zeildoek enz.).
MAMIERINGSPIJKER, m. (-5), (zeew.) platkop, een
spijker met een platten kop, die eene lenge heeft
van 24 streep.
MAMMEKENSKRUID, o. kamperfoelie.
MAMMELOKKER, m. (-s), een kind dat zuigt.
MAMMELUK, m.
soldaat eener Egyptische
ruitermilitie, die eenmaal een zeer grooten invloed
had, maar welker nog altijd machtig overschot in
1811 door den toenmaligen pasja van Egypte, Mehemed-Ali, werd vernietigd; eigenlijk slaaf en lijfwachter des Egyptischen sultans, uit christen
ouders geboren en in den Mahomedaanschen godsdienst grootgebracht; mammelukken der garde, ruitercompagnie der keizerlijke garde onder Napoleon I,
gevormd uit de door hem in Egypte aangeworven
Mammelukken; (fig.) afvallige, geloofsverzaker (die
van Christen Mahomedaan is geworden).
MAMMEN, (mamde, heeft gemamd), zuigen aan de
borst.
MAMMETJES, o. mv. (plantk.), (Zuidn.) de wilde
kamperfoelie.
MAMMON, m. geldgod: den mammon dienen;
aardsche schatten.
MAMMOUTH, m. (-en), eene soort van olifant: een
ontzaglijk dier uit de voorwereld.
MAMSEL of MAMMESEL, v. (-s), mademoiselle,
kijk teat een mamsel .r)
4
-'uffer; (ook schimpwoord:
MAN, m. (-5, -nen), mensch, zonder onderscheid

•
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van geslacht: de gemeene man, het yolk; wry missen
een vierden man, bij een of ander spel; de derde man
brengt de praat an; op den man af, rechtstreeks,
zonder omwegen; als de nood aan den man is (komt),
als het volstrekt noodig is; de gaande en komende
man, de gaanden en komenden; net man en muis
vergaan, (van een schip) schipbreuk lijden zonder
dat iets of iem. gored wordt; man voor man, een
kregen een
voor een; de man een kwartje, elk;
u117(1.11 p. r man, per hoofd; -mensch van het mannelijk geslacht, volwassen
mannelijk persoon: mannen, vrou•en, kinderen en

grUsaards, alien werden gedood,"hij is een eenvoudig,
eerlfjk man; een man in bonis, die er good bijzit; een
man, van stadie; een man van den dag, een hooge'•j aarde; hij is er de man niet naar, het ligt niet in
zijn aard; man to roes (zeew.) commando om den
roerganger te doen vervangen; (in de aanspreking)
mannen broeders f; dat is 114in man, of dat is een
mart die mij lijkt, dat is juist iem. dien ik hebben
moot; zich aan zijnen man houden, op iem. verhaal
zoeken, voldoening van iem. eischen; (met het oog
op de mannelijke eigenschappen) : als een man, op
eene kloeke, flinke wijze; een man een man, een
wooed een lvoord, men moet zijne belofte (afspraak,
verbintenis) nakomen; kom, woes een man, toon dat
gt7 een man zit, wees niet kinderachtig, houd u
(link; 14,1 is mans genoey, stork, krachtig genoeg;
hi/ is u:at mans, durft veel; (ook uit het oogpunt
van weerbaarheid of strijdbaarheid) man tegen man
strifrien ; h j zal zijn man wel vinclen; hY stoat zijn
man, gaat voor niemand nit den weg, neemt het
tegen iedereen op; soldaat: er liyt daar een bezetting
van twee duizend man; een korporaal met twaalf man;—
getrouwd man, echtgenoot : nzan en crow, echt.
paar: (can den man komen, tronwen; aan den man
brengen. aan een nieisje eenen man verschaffen;
(fig.) koopers voor iets vinden; dat sal wel zijn man
vinden, daar zullen wel liefhebbers voor zijn; aan
den man helpen, (fig.) zich van iets ontdoen; —
leenman: man en mctag, zie onaag.
MANACHTIG, bn. (-er, -st), naar eenen man gelij-

kende (van eene vrouw) ; van de mannen houdende,
manziek. MA.NACHTIGHEID, v.
MANBAAR, bn. huwbaar, bekwaam om in het
huwelijk to treden (van een meisje). MANBAARHE'D, v. huwbaarheid; mannelijke ouderdom.
MANCHESTER, o. eene soort van katoeniluweel
(zoo genoemd naar de Engelsche stad Manchester).
MANCHET, v. (-ten), handlub, los hemdsboord.
MANCHETJE, o. (-s).
MANCHETKNOOP, m. (-en), knoop waarmee men
de manchet vastdoet. MANCHETKNOOPJE, o. (-5).
MANCHETKOORTS, v. (fig.) kruitkoorts, soldatenlafheid; (fig.) manchetkoorts hebben, bang zijn.
MANCIPATIE, v. overgave (van iets) als eigendom.
MANCO, (kooph.) tekort (bij koopwaren).
MAND, v. (-en), van teen gevlochten korf: mand
tot verzending van vr•chten, van gevogelte; (sprw.)
zoo lek als een mandje, zie Lek; mars, draagkorf; (fig.)
door de mand vallen, bekennen, schuld belijden.
MANDJE, o. (-5), kleine mand; (scherts.) bed: near

mandje goals; de kleine ligt al in zijn mandje.
o. (...daten), lastbrief, bevelschrift;
(inz. pauselijke) verordening; volmacht: mandaat
van (of tot) betaling.
MANDANT, MANDATOR, m. (-en), lastgever, vol.
macht gever.
MANDARIJN, m. (-en), hooge staatsbeambte in
China.
MANDARIJNTJES, o. mv. eene soort van kleine,
zoete, bijzonder geurige, zeer los in de schil liggende chinaasappels.
MANDATARIS, in. (-sen), gevolmachtigde.
MANDEELIG. bn . (gew.) gemeensehappelijk.
MANOEFLESCH, v. (...fiesschen), eene fiesch, met
matwerk omgeven, die inz. door de jagers gebruikt
wordt; (zeew.) eene groote matteile,ch, houdende
MANDAAT,
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17 tot 18 liters, waaruit den matrozen hun drank
Wordt toegemeten.
MANDEGOED, o. (-eren), (gew.) mandeelig goed,
gemeenschappelijk bezit.
MANDEL, m. (-8), (Zuidn.) graanhoop.
MANDELINE (EAU DE), v. een den haargroei bevorderend water.
MANDELSTEEN, m. (-en), als voorwerpsn., v. gmv.
als stofn., zoodanige rotssoorten, in welker samenstelling ronde of langwerpig rondo, naar amandelen
gelijkende blaasvormige ruimten aanwezig zijn, die
gedeeltelijk ledig, gedeeltelijk aan de wanden met
andere mineraalsoorten bekleed en er somwijlen
ook geheel made opgevuld zijn.
MANDEMENT, o. (-en), herderlijke brief, herderlijk
schrijven (eons bisschops enz.).
MANDEN, (mandde, heeft gemand), in eene mand
doen (leggen, zetten, plaatsen).
MANDENMAKER, m. (-s), iem. die manden maakt;
...MAKERIJ, het mandenmaken; —, (-en), werkplaats winkel eons mandenmakers.
MANDENMAKERSKNECHT, m. (-en); ...WERK, o.
MANDENWINKEL, m. (-s), waar men manden verkoopt.
MANDERKRUID, o. gamander.
MANDEWAGEN, m. (-s), kinderwagentje, van teen
gevlochten; ...WERK, o. voorwerpen, van teen gevlochten; ...WERKER, m. (-5), die mandewerk maakt.
MANDJESKOOP, m. (-en), venter met mandjes.
MANDOLIJN, MANDOLINE, v. (-s), eene soort van
viersnarig speeltuig.
MANDOOR, MANDOER, m. (-s), (Ned. Ind.) een
opzichter of meesterknecht op een fabriek of bij
eenig belangrijk work.
MANDRAGORA, v. een plantengeslacht, tot de

familie der nachtschadigen behoorende, waarvan
drie soorten, die alle vergiftig zijn, in Zuid-Europa
on Noord-Amerika voorkomen.
MANDRIL, m. (-s), woudduivel: eene soort van zeer
grooten aap, tot de groep der Bavianen behoorende,
met langen snuit en korten staart, die vooral in
Guinea gevonden wordt en door de negers baggo
wordt geheeten (mormon leucophaeus).
MANDVOL, v. on o. (manden vol), eene gevulde
mand; hoeveelheid (fruit, kolen enz.) die eene mand
bevatten kan.
MANEGE, v. (-s), rijschool; rijbaan; (Fransche
gesch.) de partij of club der rijbaan: eene uit de
overblijfsels der Jacobijnen gevormde partij, die
onder het Directoire in eene aan de Tuilerie6n
grenzende manegezaal bijeenkwam.
MANEN, v. mv. waterplanten in de uitgeveende
plassen.
MANEN, v. mv. pals- of nekhaar van sommige
dieren (paarden, leeuwen enz.).
MANEN, (maande, heeft gemaand), aansporen: dit
meant ons tot voorzichtigheid; aanmanen tot het nakomen eener verplichting,, inz. tot betaling: iem. om
geld manen. MANING, v. (-en), het manen, gemaan.
MANER, m. (-s), die aonspoort. waarschuwt.
MANESCHIJN, m. licht schijnsel der maan: bif
maneschijn, in de maneschon; (fig.) 't is in de maneschijn gebakken, van een pannekoek b. v. die zeer
my. (-en), maanmaand.
bleek ziet;
MANGAAN, o. een grau -wachti2: wit, zeer broos en
zwaar vloeibaar metaal, dat veel door de glasblazers, die het glasblazerszeep noemen, gebruikt wordt
om aan het glas eene violetkleur to geven.
MANGAANALUIN, v. aluin met mangaan vermengd;
...ERTS, o. erts dat mangaan bevat; ...IJZER, o.;
o.
MANGAT, MANNEGAT, o. (-en), opening door
welke men in den stoomketel kan komen, om hem
van binnen te reinigen.
MANGEL, o. gebrek. ontstentenis.
MANGEL, m. es). een houten of ijzeren werktuig
om stoffen en kleedingstukken (inz. ondergoed) glad
to maken. INIANGELTJE. o. (-s).

MANGEL. m. (-s), (gemeenz.) amandel.
MANGELAAR, m. (-s), die mangelt. MANGELAARSTER, v. (-s).
MANGELBORD, o., ...PLANK, v. (-en), deal van den
mangel.
MANGELEN, (mangelde, heeft gemangeld), ontbreken, afwezig zijn: het mangelt hem aan geld; het
mangelt hem aan voorstelling svermogen.
MANGELEN, (mangelde, heeft gemangeld), door
middel van eenen mangel gladmaken.
MANGELEN, (mangelde, heeft gemangeld), ruilen,

verwisselen.
MANGELGELD, o. geld dat voor het mangelen van
linnen wordt betaald; ...GOED, o. goed, dat gemangeld moot worden of afgemangeld is.
MANGELING, v. (-en), het mangelen.
MANGELKAMER, v. (-s), eene kamer, waarin de
mangel staat; ...ROL, v. (-len), ...STOK, m. (-ken),
deal van den mangel; ...TAFEL, v. (-s), onderstel
van een mangel; ...VROUW, v. (-en), vrouw, die
voor anderen mangelt.
MANGELWORTEL, m. (-5), eene soort van beetwortel, waaruit eene goede suikersoort bereid wordt
on die in ons land als veevoeder aangekweekt
wordt (beta" vulgaris).
MANGLIET, m. (-en), een van 20 tot 40 voet hooge
boom, die aan de moerassige zeekusten der Nieuwe
Wereld voorkomt (rhizophora mangle).
MANGOBOOM, m. (-en), een hooge Oostindische
boom met goudkleurige, vleezige, zeer welsmakende
vruchten, die eene amandelachtige kern hebben
(mangifer a).
MANGOSTAN, m. (-s), de vrucht van een Oostindischen boom, die, zoo men wil, den geur der

druiven, aardbezi6n, frambozen on oranjeappels
vereenigt.
MANHAFT, MANHAFTIG, bn. bw. (-er, -st), MANHAFTIGLIJK, bw. dapper, koen, moedig: een manhaftige dead; rich manhaftig gedragen; parmantig:
een manhaftig kereltje. MANHAFTIGHEID, v. dapperheid, mood.
MANHEID, v. mannelijkheia.
MANICHEER, m. (-s), aanhanger van de Christensecte des Perzischen leeraars MANES in de 3de
eeuw, die twee goddelijke wezens of beginsels,
een goed (het licht) en een kwaad (de duisternis)
aannam.
MANICHEISME, o. leer van MANES en zijne aanhangers.
MANIE, v. woede, zekere ziekte van den geest
waarbij de wil niet door het verstand wordt beheerscht; onbedwingbare zucht; hartstocht.
MANIER, v. (-en), wijze. wijze van handelen, werken of doen: op een eigenaardige manier; op eene

andere manier; op geenerlei manier; o. op die (zoo'n)
manier !, o, nu begrijp ik uwe bedoeling; eene verlichting op de manier ran Rembrandt; gewoonte, vorm,
heeft manieren, ki,vade gewoonten,
gebruik:
hebbelijkheden; goede manieren, wellevendheid;
(praegnant) dat is de plats niet om manieren te leeren;
hij heeft geene manieren, is onwellevend; zoo weg
te loopen is geen manier; (muz.) manieren. versierselen, versiering der hoofdnoot met bijnootjes.
MANIEREN, (manierde, heeft gemanierd), (iem.)
goede manieren leeren.
MANIERLIJK. bn . bw. (-er. -stl, heleefd. wellevend.
MANIERLIJKHEID, v. beleefdheid. wellevendheid.
MANIFEST, o. (-en), openbaar geschrift, bekendmaking. verklaring (van eenen worst enz.); oorlogs-,
vrede-verklaring; (koopla.) gemerkte vrachtlijst (aan
boord van een schip).
MANIFESTANT, m. (-en), die maniesteert.
MANIFESTATIE. v. (-s, ...tiL, n), be,endmaking: betuiging; het te kennen geven van eenig -veriangen
(des yolks), - van gehechtheid aan of afkeer van
(lets of iem.).
MANIFESTEEREN. (manifeteerde, heeft gemanifesteerd), bekendniaken, openbaren; eenig verlangen
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(des yolks) te kennen geven, gehechtheid aan of
afkeer van (iets of iem.) aan den dag leggen.
MANIHOT, m. Zie MANIOK.
MANILLA, v. (-5), manilla-sigaar.
MANILLA-HENNEP., m. een uitnemende qualiteit
draad van zekeren boom, die op de Molukken en
Philipptjnsche eilanden voorkomt; ...SIGAAR, v.
(...garen), sigaar welke uit tabak van het eiland
Manilla is gemaakt.
MANILLE, v. (-s), naam van zekere kaart in bet
omberspel, in zwart de twee, in rood de zeven van
de kleur waarin men speelt.
MANIOK, rn. broodwortel: een tamelijk hooge struik
van 't geslacht der braaknoot. in West-Indie en
Zuid-Amerika, uit welks wortels een voedzaam
brood, casave geheeten, wordt bereid ( jatropha

manihot).
MANIOKBRIJ, v. ...BROOD, o. (-en), zie maniok ;
...RASP, v. (-en), eene koperen rasp om maniokbrood
te raspen.
MANIPEL, m. (-s), (R.-K.) kerkelijk kleedingstuk,
bestaande uit twee korte, eenigszins wijd uitloopende strooken, welke de geestelijken, van het
subdiaconaat af, bij de mis over den lin -kerarm
dragon; (ook wapenk.).
MANIPULATIE, v, (-5,
kunstmatige behandoling (inz. het betasten of bestrijken door den
magnetiseur).
MANIPULEEREN, (manipuleerde, heeft gemanipuleerd), betasten, bestrijken.
MANK, bn. (-er, -st), gebrekkelijk loopende, kreupel:
mank gaan, loopen; mank zOn aan den linkerroet; (4lg.)
gebrekkig, niet gaaf; (fig.) aan hetzelfde euvel manic
gaan, hetzelfde zedelijk gebrek hebben; deze vergeliking gaat mank, past niet in alle deelen. MANKHE'D, v. het hinken.
MANKEEREN, (mankeerde, heeft gemankeerd), feilen, in gebreke bltjven: dat kan niet mankeeren,

komt gfj ook ja, zonder mankeeren; deze firma mankeert (staakt hare betalingen); heb ik u in iets gemankeerd ?, heb ik iets gedaan, dat uwe ontevredenheid opwekt?; ontbreken, niet voorhanden zijn, te
kort komen: er mankeeren nog een paar centen; dat

mankeerde er nog maar aan!; aan het werk mankeert
een deel; schelen: wat mankeert hem ?; wat mankeer
je toch dat ge zoo gek doet?; hfj is mankeerende, ongesteld.
MANKEMENT, o. (-en), gebrek, fout.
MANKOP, o. (-pen), (plantk.). Zie MAANKOP.
MANKOPSTROOP, ...SIROOP, v. zeker geneesmid-

del; ...ZAAD, o.
MANKPOOT, m. en
(-en), een kreupele.
MANKZAAD, o. mengsel van velerlei zaden tot
voeder, mengzaad.
MANLIEF, m. echtgenoot: is manlief thuis?; beste

man : zeg, manlier, wilt ge dat voor mfj doen?
MANLIJK, zie manneljjk; —HEID, zie mannelijkheid.
MANMOEDIG, bn. bw. (-er, -st),MANMOEDIGLIJK,
bw. dapper, m.anhaftig: een manmoedig besluit. MANMOEDIGHEID, v. onversaagdheid.
MANNA, o. (H. S.) brood des hemels, dat tot
voedsel strekte aan de Lsraelieten in de woestijn;
een geelachtig, taai, zoetachtig en zacht buikzuiverend sap, dat ult verscheidene boomen vloeit inz.
uit eene soort van tamarisken op den Sinai en uit
den manna-esch op Sicilid en in Calabrie, en als
kleine doorzichtige korrels wordt ingezameld.
MANNABOOM, m. (-en), zekere boom waaruit manna
vloeit (eucalyptus mannifera); ...ESCH, m. (...esschen),
(plantk.) een boom op Sicilie en in Calabrie, waaruit
het manna vloeit (fraxinus (onus); ...GRAS, o.
(plantk.) gemeen vlotgras ; ...KOEKJE. o. (-5), (apoth.);
-.PEER, v. (...peren), (plantk.) pauspeer; ...PLANT,
v. (-en); ...STOF, o. mannasuiker; ...STRUIK, m. (-en);
...SUIKER, of MANNITE, v. zekere zoete stof. die
het meest in de manna, doch ook in de kersengom,
,de bladeren van den vlierboom en het sap van de
tamarinde gevonden worcit...
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MANNEGAT, o. (-en). Zie MAN- GAT.
MANNEKEN, MANNEKE, o. (-s), mannetje, ventjo
MANNELIJK, • MANLIJK, bn. bw. tot den man -

tot het mannelijk geslacht behoorende: het mantle

lfjk lid; de mannelfjke yeslachtsdeelen; een mannelfjh
persoon; mannelfjke erfgenamen; de mannelijke linie
van dit geslacht is uitgestorven; een mannelfjk leen,
waarin alleen mannen mochten opvolgen; (plantk.)
eon mannelijke bloem, die alleen ineeldraden en geen
stampers heeft; (taalk.) het mannelfjk geslacht; een

nzannelijke uitgany; (dichtk.) een mannelijk rijm,
staand rijm, zie aldaar; — als van een man: een
mannelijke stem; een manneluk gelaat; mannelfjke
kleeding; - in tegenstelling met kinderlijk: de mannelij'ke leefttjd; — flunk, krachtig, moedig, dapper,
zooals het eenen man betaamt: zich mannelfjk gedragen; mannelijk handelen; een mannelijke ziel.
—HEID, v. mannelijke ouderdom, mannenkracht,
voorttelende kracht; mannelijk teellid, dapperheid;
eigenschap eens mans.
MANNEMENSCH, m. (-en), (w. g.), manspersoon.
MANNEN, (mantle, heeft gemand), eenen man nemen,
trouwen; (zeew.) bemannen (een schip); van man
tot man (d. i. van hand tot hand) overgeven (b. v. bij
het lossen en laden van kleine voorwerpen).
MANNENHUIS. o. (...huizen), gesticht, waarin (oude)
mannen verpieegd worden; ...KLOOSTER, o. (-s),
monnikenklooster; ...KOOR, o. (...koren), zangkoor
bestaande uit mannelijke leden; ...KRACHT, v.
mannelijke kracht; m. mannelijke moed;
bn. schuw van mannen; ...STEM. v.
(-men), mannelijke stem; ...TAAL, v. krachtige,
flinke taal; ...VERTREK, o. (-ken), (bij de oude
Grieken) vertrek voor mannen: ...WAARDE, v.;
...WERK, o. werk dat de kracht eens mans vereis , :ht; ...ZANGVEREENIGING, v. (-en), die alleen
uit mannelijke leden bestaat.
MANNEQUIN, m. (-s), ledepop; (oneig.) iem., die aan
eens anderen leiband loopt: draagkorf, marktmand.
MANNETJE, o. (-5), klein manspersoon; kort en
dik ventje: een teer mannetje, zwak persoon; mannelijk dier of plant en dan meest in samenstelling_en gebruikt.: mannetjes en wijtjes; de mannetjes der

patrfjzen; mannetjeseend, mannetjeshennep, mannetjesvaren; (stern) Ganimedes; (sprw.) iets mannetje voor
mannetje doen, met gemoedelijke nauwgezetheid;
mannetje naar mannetje doen, iets namaken; — kraansleutel; gegoten ijzeren dwarsstukje in de schalmen
van eenen zwaren ketting; (scheepsb.) zeker houtwork van het galjoen.
MANNETJESBOON. v. (-en), ronde boon; ...HENNEP, m. zaaddragende hennep, in de kruidkunde
terecht vrouwelijke hennep geheeten; ...KEMP, zie
mannetjeshennep; —KERET, m. (-5), een heele baas,
een sterke kerel; ...KOFFIE, v. koffie van mannetjesboonen; ...MUISJES, o. my. jongensmuisjes;
...NOOT, v. (...noten), zeer fijne muskaatnoot; ...PANBOOR, v. (ontl.); ...PLANT, v. (-en), mannelijke
plant; ... -VAREN, v. (plantk.) een soort van niervaren, ook varenmanneke en adderruit geheeten

(aspidium film; mas).
MANNIN, v. (-nen), (bijb.) vrouw: men zal ze mannin
heeten, omdat zij uit den man genomen is; (fig.) heldin;

(ook) virago.
MANOEUVRE, v. (-s), handeling, handgreep, wijze
van bij een zaak te werk to gaan; inz. de kunstige
beweging, wending of besturing van een schip of
een menigte krijgsvolk; militaire oefening: de ma-

noeuvres worden dit jaar in het gulden yehouden; gecombineerde manoeuvres van leger en vloot; slinksche
handelwijze, kuiperfjen: manoeuvres bij verkiezingen.
MANOEUVREEREN, (manoeuvreerde, heeft gemanoeuvreerd), oefening houden : de troepen, de eskaders

manoeuvreerden.
MANOMETER, m. (-s), werktuig om de spankracht
van een gas, dat zich in een gesloten ruimte bevindt, te meten: open, gesloten manometer; metaal-

manometer.
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MANSARDE,

MANSARDE.
v. (-s), (bouwk.) een gebroken dak

met zeer steil onderdak, waarop een zeer vlak
bovendak is aangebracht.
MANSBEELD, o. (-en), afbeelding, portret van eel. en

man.

MANSBLOED,

o. (plantk.) Sint-Janskruid; harnas-

kruid.
MANSBROEDER, m. (-5) ; zwager; ...BROEK. v. (-en),
kleedingstuk van een man.
MANSCHAP, v. bemanning, equipage (van een
schip); (my. -pen), soldaten, krijgslieden.
MANSCHAP, v. (leenst.) manschap doen, leenroerig
zijn, de leenplichten vervullen.
MANSGEWAAD, o. (...waden), ...GOED, o. manskleeding; ...HAND, v. (-en), hand van eenen man;
gmv. schrift van een man; (fig.) mansbewind,
mannelijk gezag; (sprw.) manshand boven, datgene,
waarin de vrouw te kort schiet, vermag de man;
...HANDSUHOEN, m. (-en); ...HARNAS, o. (plantk.)
mansbloed; ...HEMD, o. (-en); ...HEMDJE, o. (-s),
halfhemdje; ...HOED, m. (-en); o. (-en),
hoofd van eenen man; (zeew.) zeker blok om een
touw aan to beleggen; kop aan het roer van jachten
on zeilschepen; ...HOOFD, o. (fig.) min rnanshoofd
(man) is niet thuis; ...HOOGTE, v. ter manshoogy,
zoo hoog (lang) als een man; ...JAS, v. (-sell).
MANSKEREL, m. (-s), (gew.) manspersoon; ...KLEED,
o. (-eren, ...kleeren); ...KLEEDING, v.; ...KLEERMAKER. in, (-s); ...KOUS, v. (-en); - ...KRACHT, v. man.
nenkracht; ...LAARS, v. (...laarzen).
MANSLAG, m. (-en), doodslag : onwillige manslag;

een manslag begaan.
MANSLEEN, o. (-en), mannelijk leen; ...LENGTE,
v. de lengte van een man; ...LIDMAAT, m. (...maten), manspersoon die lid is van eene kerk of gemeente; ...MANNEN, m. my. achterleenmannen;
...MOEDER, v. (ps), schoonmoeder; ...MUM, v. (-en);
...NAAM, m. (...namen); _CUR, o. mannelijke erfgenaam, afstammeling.
MANSOOR, o. (-en), als voorwerpsn., gmv. als stofn.,
(plantk.) Europeesch mansoor, eene in Nederland
zeldzaine plant, ook hazelwortel geheeten.
MANSPERSOON, o. (...sonen), man; ...PLIGHT, m.
(-en); ...RON, m. (-ken); ...SCHILD, o. (plantk.) mansblood; ...SCHOEN, m. (-en); ...VADER, m. (-s), schoonvader; o. work van een man; ...ZUSTER,
v. (-s), schoonzuster, behuwdzuster.
MANTEL, m. (-s), zeker kleedingstuk met of zonder
kap (van mannen on vrouwen), dat over de gewone
kleeren wordt aangetrokken of om den schouder
wordt heengeslagen; manteljas, wijde jas; rouwgewaad (bij een lijkstaatsie), kerkgewaad; (fig.) 'jets

met den mantel der liefde bedekken, zie liefde,ienz. den
mantel uitvegen, nitborstelen, hem scherp doorhalen,
- berispen; den mantel (de huik) naar den wind tangen, zich naar tijd on omstandigheden schikken;
den mantel om den tuin hangen, een ambt, eene betrekking nederleggen; oncler den mantel van godsvracht, onder den schijn, onder voorwendsel van;
(gew.) jak; hulsel van zekere afdeeling van het
lichaam der weekdieren; wal, muur om e3ne stad;
belegsel om eenen schoorsteen; de buitenste ombleeding van een hoogoven; (ijzerg.) de dikke massa
loom die het hemd (ze aldaar) van den gietvorm
omgeeft; (smed.) kap boven den haard die den rook
upvangt en in den schoorsteen uitmondt; (scheepst.)
takel tot het hijschen van zware lasten. MANTELTJE, o. (-s). kleine mantel; vrouwenmanteltje, pelerine, mantille.
MANTELAAP, m. (...apen), (nat. hist.) zekere snort
van nap; ...BAKSTAG, o. (-en), (scheepst.) zeker
dik touw; ...DIEREN, o. my. (nat. hist.) eene snort
van weekdieren (hcnicata); ...DRAGER, m. (-s), (nat.
hist.) zeker raderdiertje dat met een ovaal schild,
aan de zij len open, beciekt is.
MANTELEN, (mantelde, heeft gernanteld), bemantelen.
MANTELGOED, o. good, geschikt om mantels van

MARCHEEREN.
te

(...haken), waarmee de
mantel gesloten, dichtgehaakt wordt; ...HOLTE, v.
(-n), (nat. hist.), holte tusschen den mantel on het
eigenlijke lichaam der weekdieren; ...HUTS, o.
maken; ...HAAK, in.

waar rouwmantels verhuurd worden.
v. (-s), (gew.) kapmantel.
v. (-en), paalwerk, beschutsel tegen
den wind.
MANTELJAS, v. (-son), eene jas met een mantel;
...KOORD, v. (-en), boordsel versiersel van eenen
mantel; ...KRAAG, m. (...kragen), kraag van een
mantel; ...KRAAI, v. (-en), (nat. hist.) bontekraai;
...LIS, ...LUS, v. (-sen), mantelkoord; ...MEEUW,
v. (-en), (nat. hist.) eene soort van zeer groote en
zware zeemeeuw, die vooral de duinen van de
Noord- en de Oostzee bewoont (larus marinas);
...PIJPJE, 0. (-s), afscheidspijpje (dat men rookt
alvorens heen to gaan); ...SCHELP, v. (-en), zeker
zeer prachtig schelpdier (pecten); ...STOF, v. manteigoed; ...ZAK, m. (-ken), zak in een mantel;
MANTELINE,
MANTELING,

valies, reiszak.
MANTILLE, v. (-5), vrouwenmanteltje.
MANTISSE, v. de decimale breuk eener logarithme.
MANTRIE, m. (-s), (Ned.-Ind.) ambtenaar van lage-

ren rang, opziener.
MANUAAL, o. (...alen), handbook, dagboek; (m . z.)
rij toetsen, klavier (in het orgel).
MANUFACTUREN, v. my. voortbrengselen van handen- of fabrieksarbeid (inz. zijden, katoenen, linnen
of wollen stoffen); —WINKEL, m. (-s), winkel waar
manufacturen worden verkocht.
MANUFACTURIER, m. (-s), vervaardiger verkooper
van manufacturen.
MANUFACTUUR, v. (...turen), werkplaats, waar
handenarbeid verricht wordt.
MANUMISSIE, v. (...sien), het vrijgeven van slaven
(door hunne meesters).
MANUSCRIPT,

o. (-en), handschrift, geschreven

stuk, book.
o. manspersonen. Men hoort ook MANSVOLK on MANNENVOLK.
MANWIJF, 0. (...wijven), tweeslachtig mensch of
dier, hermaphrodiet; (fig.) grof ruw vrouwspersoon.
MANZENILLEN- of MANCINELLENBOOM, m (-en),
zekere boom, tot de familie der wolfsmelkachtigen
behoorende, die op de Westindische eiianden voorMANVOLK,

.

komt on om zijne scherpe eigenschappen berucht is.
MANZIEK, bn. (-er, -st), gaarne bij mannen zijnde,
gaarne eenen man hebbende (van meisjes of vrouwen), hysterisch.
MANZIEKTE, v. hysterie.
MAPPE, v. (-s), om slag, teekenportefeuille, brieventasch.
MAPPEMONDE, v. (-5), wereldkaart; (fig.) groote,
volie vrouwenborst.
MARABOE(T), m. (-5, -en), een soort van reiger in
Azle en Afrika met prachtige staartveeren, die door
het verslinden van veel lastige dieren zeer nuttig
is en in Indi6 van regeeringswege bescherrnd i,vordt
(leptoptilils); —VEEREN. v. my . lange, zijdeachtige,
zeer lichte on witte veeren van den maraboe, die
door dames op de hoeden worden gedragen.
MARABOET, m. (-s), (Arab.) titel van Arabische
godgeleerden.
MARBEL, m. (-s), (gew.) marmel: marmeren of
albasten knikker.
MARBELEN, (marbelde, heeft gemarbeld), (gew.)
met marbels knikkeren.
MARCASSITE. o. eene soort van delfstof, vuursteen,
zwavelkies, katten ,_2soud.
MARCHAND, m. (-5), koopman, handelaar; marchand-tailleur, lakenkooper on kleermaker tevens.
MARCHANDEEREN. (marchandeerde, heeft gemarchandeerd), handel drijven, dingen; (fig.) dralen,
tal men.
LiARCHEEREN, (marcheerde, heet't en is gemarcheerd), te voet gaan; good aaristappen; oprukken

MARCHEEREN.

MARKOTTEN.

jean soldaten); (fig.) vooruitkomen : de zaak mar-

MARINE, v." zeewezen, beheer van het zeewezen;

vheert goed.
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MARCHESWAN of CHESWAN, v. (Hebr.) tweede
maand van den Israelietischen kerkelijken kalender.
MARCIPEIN, o. Zie het betere MARSEPEIN.
MARE, MAAR, v. (maren), tijding, bericht; faam.
MARE, v. (Zuidn.) nachtmerrie. Zie MAAR.
MARE, v. (-s), ketelvormige inzakking in niet-vulkanisch gesteente.
MARECHAL. m. maarschalk.
MARECHAUSSEE, v. rijkspolitie te paard en te
voet, behoorende tot een op militaire wijze ingericht corps.
MARECHAUSSEE, m. (-s), een tot de marechaussee
behoorend veldwach ter.
MAREL. m. (-s), (nat. hist.) grutto. Zie aldaar.
MAREMMEN, v. my. naam der ongezonde en moerasachtige landstreken in Italie, inz. die van de zeekust tusschen den mond van de rivieren Cecina en
Orbitello.
MAREN, (maarde, heeft gemaard), (veroud.). Zie
MEREN.
MAREN, (maarde, heeft gemaard), telkens maar
zeggen, altijd aanmerkingen maken.
MARENTAKKEN, 111 111V. een kale, altijd groene
struik, die woekerend op de stammen en takken
van verschillende boomen en heesters, maar het
menigvuldigst op appel- en pereboomen voorkomt;
hij wordt in de meeste landen van Europa, maar
niet in ons vaderland, in het wild gevonden (viscuitt

vloot, zeemacht; departement van Marine, een der
depart ementen van algemeen bestuur in eenen Staat;
m inister van Marine.
MARINEBLAUW, bn. donkerblauw; — o. de donkerblauwe kleur.
MARINEEREN, (marineerde, heeft gemarineerd), in
zeewater leggen, inmaken: gemarineerde haring.
MARINEKIJKER, m. (-s), soort binocle; ...-OFFICIER, m. (-en), officier bij de marine, zeeofficier;
...STEEK, v. (...steken), steek der marine-officieren;
...-TROMPET, v. (-ten), trompetviool; zeker eertijds
gebruikelijk snareninstrument; ...WERF, v.(...weryen), rijkswerf waar oorlogsschepen enz. gebouwd
worden; ...WEZEN, o. alles wat op de marine betrekking heef't.
MARINIER. m. (-s), zee.-3oldnat, zeeman.
MARIOLEIN, MARJOLEIN, v. een bekeild heestergewas met eironde, grijsachtig groene blaadjes,
als kruiderij bij spijzen gebruikt (origanum majorano), wilde mariolein, eene lipbloemige plant: een
geurig, verwarmend en oplossend geneesmiddel;
—BALSEM, m. (apoth.); —OLIE, v. een etherische
olie uit de bloemen van de marjolein; —WATER, o.
MARIONET, v. (-ten), tooneelpoppetje.
MARIONET, —TENSPEL, o. poppenspel;
(len),
in de beteelenis van tent, waarin het spel vertoond
wordt.
MARIPRIEM, m. (-en), (veroud.) zeilmakerspriem.
MARITAAL, bn. deri getrouwden man toekomende.
MARITIEM. bn . aan zee gelegen, tot de zee of het
zeewezen betrekkelijk, zeevaart drijvend, zee -:

album).

Inaritieme mogenclheid.

MARCHESE,

in. (-n), markies (adellijke titel in

Etalie).

MARGARETA, v. (-'s), vrouwennaam; in de yolkstaal ook Marg(a)riet; St. 3Iargriet, heiligdag, 20 Jul',
(sprw.) als 't op St. Margriet regent, regent het zes

weken acht ,reen.
MARGARIET, v. (-en), (plantk.), (gew.) madeliefie.
MARGARINE, o. (scheik.) mengsel van palmitine

en stearine; vet waarvan kunstboter wordt gemaakt;
kunst-, margarine-boter.
MARGARINE-BOTER, v. kunstboter, boter die in
hoofdzaak uit margarine wordt bereid; ...-BOTERFABRIEK, v. (-en), fabrie:;_ waar margarine-boter
wordt gemaakt; ...-VAT, o. (-en), ...VAATJE,o.(-s),
vaatje voor of met margarine-boter.
MARGE, v. (-s), het wit aan de kanten eener bladzijde.
MARGINAAL, bn.: marginale aanteekeningen, kantteekeningen, aanmerkingen op den rand (van een
geschrift of book).
MARGINALIgN, v. ray. kantteekeningen.
MARGINE [IN], bw. uitdr. op den rand.
MARIABEELD, o. (-en), beeld der Heilige Maagd,
madonna.
MARIA-BOODSCHAP. v. feestdag in de R.-K. kerk
,(25 Maart) ter viering van de herinnering aan de
boodschap van den aartsengel Gabriol aan Maria.
MARIADISTEL, v. (-s), eene eenjarige, aan wegen
enz. in Zuidelijk Europa on Oost-Indio in het wild
groeiende, bij oils in de tuinen gekweekte en ook
verwilderde plant, tot de familie der samengesteldbloemigen behoorende, die vroeger ook gevlekte distel
werd geheeten (silgbain marianain).
MARIAGE, o. huwelijk; heer en vrouw (in het
kaartspel); naam van zeker kaartspel.
MARIAGLAS of MARIENGLAS, o. in tafelen gekristalliseerd gips ook vrouwenglas on vrouwenijs
geheeten.
MARIA-HEMEL VAART, v, feestdag in de R.-K. kerk
(15 Augustus) ter herinnering aan de ten hemel
opneming van Maria na haren dood; ....HEMELVAARTSDAG, m. (R.-K.).
MARIAKLOKJE, o. (-s), (plantk.) tuinklokje.
MARIA-ONTVANGENIS, v. feest der onbevlekte ontvangenis van Maria (8 December).
MARIASCHOEN, m. (-en), yenusschoen, vrouweschoen: een pronkgewas.

MARK, o. (-en), sober goud- ‘n zilvergewicht
(= 245 wichtjes); gewicht voor edeige:,teente (= 1200
karaat); zekere ingebeelde inunt (te Hamburg enz.),
MARK, v. (-en), eene Duitsche munt = ongeveer
€0 cents Nederlandsch.
MARK, v. (-en), teeken, meek, aanwijzing; grond.
MARK, v. (-en), MARKE, v. (-n), grens, grensgewest: de Spaansche mark; de Oostearijksche mark;
de onverdeelde gronden, behoorende aan de leden
van een markgenootschap (in de oostelijke gewesten
van Nederland).
MARK(E)BOEK, o. (-en), register eener marks; book
waarin de voor eene mark geldende rechtsregelen
zijn opgeteekend; ...GROND, m. (-en), zie mark(e);
...RECHTER, m. (-s), opzichter over de mark.
MARKETENTER, m. (-s), ...TENTSTER, v. (-s), zoetelaar, zoetelaarster.
MARKETENTSTERSVAATJE, o. (-s).
MARKEUR, m. (-s), merker, teller (bij het biljartspel); oppasser.
MARKEVERDEELING, v. (-en), het verdeelen van
markgronden; ...WEG, m. (-en), weg die door eene
mark loopt.
MARKGENOOT, m. (-en), ...GENOOTE, v. (-n), bewoner, bewoonster eener zelfde mark; gerechtigde
in eene mark; ...GENOOTSCHAP, v. het zijn van
markgenoot; (my. -en), de gezamenlijke markgenooten.
MARKGRAAF, m. (...graven), (oudt.) titel van den
regeerder eener mark; (thans) eenvoudig een titel:
markies; —SCHAP, o. waardigheid van markgraaf;
(my. -pen), gebied onder het gezag van eenen markgraaf.
MARKGRAFELIJK, ...GRAAFLIJK, bn. van, als een
markgraaf.
MARKGRAVIN, v. (-nen), gemalin van een markgraaf; vrouwelijke persoon die met een markgraafschap is beleend.
MARKIES, m. (...kiezen), markgraaf.
MARKIEZIN, v. (-nen), gemalin van een markies.
MARKJE, o. (-s), (in het spel) een rekenpenning,
MARKOEN, (gew.) Sinte Markoen : koningszeer.
MARKOTTEN, (markotte, heeft gemarkot), heesterachtige planten vermenigvuldigen door middel van
afleggers, loten (Fr. marcottes).
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MARKPAAL.

MARQUETERIEZAAG.

MARKPAAL, m. (...palen), grenspaal; ...STEEN, m.
(-en), grenssteen.
MARKT, v. (-en), plaats van koop en verkoop,
bijeenkomst van handelaren : naar de markt gaan;
iets op de markt koopen; de markt begint, is afgeloo-•
pen; de markt is druk bezocht; (fig.) zone huid zelf
ter markt brengen, zich in eigen persoon verdedigen;
b# het scheiden van de markt leert men de kooplui
kennen, als men van elkander afgaat, kent men elkander; hy is van alle markten thuis, hij weet van alles,

MARMELEN, (marmelde, heeft gemarrneld), (aan
iets) de kleur van marmer geven; met knikkers

978.

is een slimme kerel, (ook) hij is van alles voorzien;
hij is van alle markten terug gekomen (thuis), [behalve
van de goedej, hij heeft reeds alles bij de hand gehad;
de markt aftrekken, sterven; — openbaar plain in
een stad, waar markt gehouden wordt of werd: hfj
woont op de markt; —

marktprijs, loopende prijs (van handelsartikelen),
prijs: stfjgende, dalende markt, met rijzing, daling
der prijzen; iets op een hoops markt koopen, duur
koopen; onder, boven de markt verkoopen, lager, hooger dan de loopende prijs; de markt liep op en af,
rees en daalde; ik heb de markt niet kunnen maken,
den loopenden prijs niet kunnen krijgen; (gew.) de
markt maken, het eerst zijne koopwaren op een
markt voor een door de keepers geboden prijs verkoopen, waardoor de overige verkoopers genoodzaakt zijn hunne koopwaren voor denzelfden prijs
to ley eren.
MARKTBERICHT, o. (-en), bericht van den prijs der
marktwaren; ...DAG, in
dag waarop markt
gehouden wordt.
MARKTEN, (marktte, heeft gemarkt), ter markt
brengen : eene koe markten; ter markt gaan.
MARKTGANG, m. het gaan naar de markt; het
bezoeken van de markt; ...GANGER, m. (-s), ...GANGSTER, v. (-s), die ter markt gaat; ...GELD, o. betaling voor het gebruik der markt (veer het gebruik
van den openbaren grond om er op uit to stallen); ...GESCHREEUW, •o. heftig rumoer, lawaai;
...KRAAM, v. (...kramen), tent, uitstalling, stalletje ;
...KRAMER, m. (-s), ...KRAAMSTER, v. (-s), die met
een kraam op de markt staat; ...MAND, v. (-en),
...MANDJE, o. (-s), mand waarmee men naar de
markt gaat om inkoopen to dean; ...MEESTER, m.
(-s), opzichter der markt.
MARKPLAATS, v. (-en), ...PLEIN, o. (-en), openbare
plaats, plain in een stad waar markt gehouden
wordt; ...POLITIE, v. toezicht op de openbare orde
op markten: verordening op de marktpolitie; ...PRIJS,
m. (...prijzen), prijs waarveer waren op de markt
verkocht zijn; ...RECHT, o. (-en), marktgeld; (ook)
recht dat tusschen keepers of verkoopers op de
markt gebruikelijk is; ...SCHIP,o.(...schepen),schip
dat op de marktdagen vaart; ...SCHREEUWER, m.
(-s), kwakzalver; ...SCHUTT, v. (-en), marktschip;
...VLEK, o. (-ken), greet dorp; ...VROUW, v. (-en),
verkoopster op de markt; ...WAAR, v. (...waren),
handelswaar die op de markt wordt verkocht.
MARLEN, (marlde, heeft gem arid). (zeew.) de enderlijken der zeilen omwinden met marlijn.
MARLI, o. Licht, eenigszins stijC gaasachtig weefsel
van garen of zijde, laalfzijden stof.
MARLIJN, MARLING, v. (-en), touw, geschikt om iets
to meren, vast to binden; —DRAAD, m. (...draden).
MARLPRIEM, na. (-en), (zeew.) gebogen ijzeren of
houten priem, dienende om de strengen to lichten
van het touwwerk, dat men spiitsen wil;
m. (-en), (zeew.) zeker touw op het onderlijk der
fok, dienende om deze op to lichten: ...SLAG, in.
(-en). (zeew.) knoop in het touw; ...TOUNV, o. marlreep.

MARMBOL, m.
ew.) marinel. marbel.
MARMEL, m. (-s), kiiiicker, waarmecie de kinderen

spelen. in somrnige streken ook marbel geheeten.
MARMELAAR, m. (-a), die papier marmert.
MARMELADE. v. (-s,
inc,-;esuikerde boomvrucht;
net sulker verdlkt vruclatensap.
fAARMELDIER, o. (-en). Zie MoirMELDIEIZ.

spelen, knfkkeren; marbelen. MARMELING, v. het
marmelen.
MARMER, o. gmv. als stofn., m. (-s), als voorwerpsn.:
eene soort van dicht, korrelig kalkgesteente die
zich gemakkelijk laat bewerken on polijsten en
daarom in de . bouwkunst en beeldhouwkunst wordt
gebruikt : Carrarisch marmer, uit de groeven bij Car
rara (Itali6); Parisch marmer, van het eiland Pares;
— knikker.
MARMERAAR, m. (-s), maker van gemarrnerd papier.
MARMERACHTIG, bn. (-er, -st), op marmer gelijkend.
MARMERADER, v. (.s, -en), op aders gelijkende
strepen in marmer; ...BEELD, o. (-en), beeld van
marmer; ...BEELDHOUWER, m. (-s), beeldhouwer
in marmer; ...BEWERKER, m. (-s), die marmer bewerkt; ...BEWERKING, v. het bewerken van marmer; ...BLAD, o. (-en), dunne plaat van marmer,
b. v. aan tafels; ...BRASEM, m. (-s), (nat. hist.) gemarmerde brasem in de Middellandsche Zee.
MARMEREN, bn. van marmer (vervaardigd): een
marmeren tafelblad; een marmeren schoorsteenmantel.
MARMEREN, (marmerde, heeft gemarmerd). als
marmersteen verven, - kleuren: gemarwrd (of marmer-) papier. MARMERING, v. het marmeren.
MARMERGROEF, ...VE, v. (...groeven), marmermijn ;

...KLEUR, v. (-en), de kleur van marmer; ...HEEL,
o. zeer fijn gewreven marmer; ...PAPIER, o. gemarmerd papier; ...SLIJPER, m. (-s), die het marmer
glad slijpt, polijst; ...SLIJPERIJ, v. het polijsten
van het marmer; (my. -en), werkplaats waar het
polijsten geschiedt; ...SNIJDER, m. (-5); ...STEEN,.
m. (-en), marmer; ...STEENHOUWER, m. (-s), arbeider die het marmer uit do groeven houwt; ...STEENMORTEL, v. pleisterkalk, uit gezift wit marmer en
kalk of lijm: een mengsel dat tot versiering in verheven werk wordt gebruikt; ...STEENZAGER, m..
(-s), werkinan die het manner in blokken of platen
zaagt; ...ZAAG, v. (...zagen), een zaag zonder tanden der marmerzagers; ...ZAGER, m. (-5), workman
die marmer in stukken zaagt.
MARMOT, v. (-tem, popje, dat men aan gekken
geeft om er mede to spelen.
MARMOT. v. (-ten), MARMOTJE, o.(-s),eenknaagdier met geelgrauwe kleur on van bijna een halven
meter lengte, dat vooral in Savove en Zwitserland
gevonden wordt (arctoinys marni,t(t); volksnaam
van het Gaineesche biggetje, een driekleurig gevlekt
uiterst dom diertje, made tot de knaagdieren behoorende, dat in Zuid-Anierika thuis hoort (cavict
cob aya).
MARMOTTENHOK. o. (-ken), hok voor marmotten;
...SLAAP, m. een zeer lange siaap.
MARMOTTEVEL. o. (-len), huid van eene marmot.
MARODE, v. (Zuidn.) strooperij : op 'inarode gaan.
MAROKIJN, o. eene soort van leder. (bereid nit
bokken- en geitenhuiden). eigenlijk Maroccoleder.
MAROKIJNEN, bn. van marokijn.

MAROKIJNLEDER,
o. zie marokcjn, ...PAPIER., o. papier, dat het marokijn nabootst: tarnelijk

sterk papier. geribd of tusschen pletrollen gefigureerd.
MARONIETEN. m. my . eene Christensecte aan den
Libanon, eene soort van militair gemeenebest vormende.
MAROQUINERIEEN, v. mv. marokijnwerk, veerwerpen van marokijnleder.
MAROT, v. (-ten), zotskapie. narrenstok, zotskolf:
een stok net een grotesk beeldje of figuurtje daarop,

zooals de voormalige hofnarren _lien droegen, elks
zot Ii eft zijn eigen iearot, elk heeft zijn speelpopje.
MARQUEEREN, (rnari) -neerde, heeft gemariueer(1),
merken. stempelen; — (,lag.), (van een hont1, dear
versnelie beweging van.',en staart het spoor of
nabijheid van wild aanduiden.
MARdUETERIEZAAG. v. (...zagen), zeer fijne spanzaig (An urea semen in dun hotit nit t(_ ,r.a_;•en; go
van horloJeveeren gemaakt.

MARQUEUR.

MASKERPLANTEN.

MARQUEUR, m. (-s). Zie NIARKETTR.
MARQUISE, v. (-s), zonnescherm van linnen of zeildoek, soort van baldakijn ter versiering boven eene
deur, regendak voor schouwburgen enz.
MARREN, (marde, heeft gemard), talmen, dralen:
vooncit, mar nu, niet langer.
MARREN, (marde, heeft gemard), binden, vastleggen, vastmaken, meren, (oudt.) maren.
MARS, m. (fab.) god des oorlogs; (oudt. scheik.)
ijzer; naam eener planeet (aangeduid door het tee-

voor de goede zaak; iem. die veel Teed verduurt; (ook)
die anderen (ook dieren) foltert; (fig.) knoeier in zijn
werk: op schaatsen is hij maar een martelaar.
MARTELAARSBOEK, o. (-en), geschiedenis der martelaren.
MARTELAARSCHAP, o. het zijn van martelaar.
MARTELAARSHEMD, o. (-en), een geel hemd, met
een rood Andrieskruis en met vlammen of duivels
beschilderd, voor de ten trandstapel gaande slachtoffers der inquisitie; ...KROON, v. (...kronen), de
doornenkroon, die men den martelaar opzette; (fig.)
de roam eens martelaars: begeerig zijn n,aar de
martelaarskroon; ...LIJST, v. (-en), lijst van martelaars.
MARTELAARSTER, v. (-s), ...LARES, v. (-sen), zie

ken (?).
MARS, v. (-en), mand of bak met koopwaren (inz.
galanterieen en kramerijen), die voor het lijf of op
den rug gedragen wordt; (fig.) hij heeft niet reel in
zijne mars, hij weet niet veel; — (scheepsb.) een houten vlak om den mast, dat den matrozen bij sommige werkzaaniheden tot standplaats dient: voormars; groote mars; kruismars. MARSJE, o. (-s).
MARSBANKER, m. (-s),(nat.hist.)hors: zekere visch.
MARSCH, tw. voorwaarts: voort: op: \veg. !
MARSCH, m. (-em, reis te voet; tocht (van militairen): zich op marsch begeren; een lang-n marsch
afgelegd hebben; ze'ier muziekstuk, dat gespeeld
wordt bij het inarcheeren der soldaten: den marsch
blazen (van hoornblazers); den marsch slaan (-van
tamboers).
MARSCHLAND, o. (-en), moerland; laag -, vet -,
moerassig land.
MARSCHROUTE, v. (-s), reisweg, richting van den
tocht; ...TENUE, v. tenue die de soldaten op marsch
dragen.
MARSCHVAARDIG, bn. gereed om op te rukken.
MARSDRAAGSTER, v. (-s), ventster, koopvrouw
die met eene mars langs de huizen loopt.
MARSDRAGER, m. (-s), venter, straatkoopman.
MARSEBRAS, m. (-sen), (zeew.) bras om de marsera
to dra aien.
MARCEILLAISE, v. naam van een Fransch patriotisch lied van 1792, alzoo geheeten, omdat het door
de Marseillais, de Marseillaansche federalisten, in
Parijs is gebracht, hoewel het door den vervaardiger
ROITGET DE LISLE chant de guerre de l'armee du Rhin,
krijgslied van 't Rijnleger, ward genoemd.
MARSEILLES, o. my. eene soort van geweven stof.
MARSEPEIN, o. (-en), suikerbrood, amandelbrood:
zeker gebak uit amandelen on suiker.
MARSEPEINEN, bn. van marsepein.
MARSERA, v. (...raas), (scheet,st. , de ra boven de
mars.
MARSGAST, m. (-en), de eerste on baste matroos.
MARSILIAAN, m. (...lianen), eene soort van Venetiaansch vaartuig, inz. dienende tot den kusthandel
op de Adriatische Zee.
(zeew.) matroos, die in de
MARSKLIMMER,
mars klimt; ...KNIEEN, v. my. (zee\v.)
MARSKRAAMSTER, v. (-s), ...KRAMER, m. (-s),
ventster, venter.
MARSLANTAARN, v. (-en), lantaarn aan de groote
mars; ...MAST, m. (-en), marssteng;
v. (-s), (scheepst.) putting aan de mars, welke door
de gaten van den marsrand gaat; ...RAND, m. (-en),
dikke, eiken rand, welke de mars omgeeft en aan
beide zijden met gaten voorzien is, waardoor de
marsputtings gaan; ...SCHOOT, m. (-en); ...STENG, v.
(-en); ...VAL, m. (-len); ...YELLEN, o. my.;
m. (-5); ...ZALINGS, v. mv., ...ZEIL, o. (-en),
zeil, dat op een schip zich boven de benedenzeilen
bevindt; ...ZEILSKOELTE, v.; ...ZEILSREEP, m.
(-en); ...ZEILSVAL, m. (-len).
MARTEEL, m. (-en). (Zuidn.) hamer. (Fr. marteau).
MARTEKO. m. (25), aap.
MARTELAAR, m. (-5, „Jaren), bloedgetuige, iem. die
om de beiijdenis van zijn godsdienst allerlei folteringen verduurt: de Gorkunische martelaren, het blued
der martelaren is het road der kerk; iein. die- straf
of zelfs den dood ondergaat voor zijne overtuiging:

een martelaar voor de waarheid warden; een martelaar
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martelaar.
MARTELARIJ, v. (-en), faltering.
MARTELDOOD, m. dood eens martelaars: in de

eerste eeuwen zijn eels Christenen om des geloofs wille
den marteldood gestorren.
MARTELEN, (martelde. heeft gemarteld), folteren,
met uitgezoehte wreedheid pijnigen (inz. om het
geloof) : hoe men hen ook martelde, de belijders der

nieuwe secte waren niet tot geloofsverzaking tebrengen;
dieren n2artelen; (fig.) kwellen, doen lijden: deherinnering daaraan martelt mid.; — knoeien, lamp behandelen; (gew.) veel moeite doen. MARTELING, v. (-en),
het martelen, gemartel.
MARTELGEREEDSCHAP, o. (-pen), marteltuig;
...HEAD, o. (-en), martelaarshemd; ...KROON, v.
(...kronen), martelaarskroon; ...TUIG, o. (-en), werktuig, gereedschap waarmede men martelt.
MARTER, m. (-s), een verscheurend zoogdier, tot
de familie for marterachtigen behoorende, walks
bont inz. dat van den sabelmarter - zeer gezocht
is (mmstla martes , . MARTERTJE, o. (-s).
MARTER, o. marterbont.
MARTERACHTIGEN, rn. my. eene familie der roofdieren, waartoe behalve wezels en marters, ,00k de
das en de otter behoort.
MARTERBONT, o.; ...VEL, o. (-len).
MARTIAAL, bn. (...aler, -st), krijgshaftig: een mar-

tiale hooding.
MARYLAND, o. eene soort van tabak (uit den Staat
van dien naam in Noord-Amerika).
MAS, v. (-sem, massa, menigte, hoop.
MASCHOFFEL, v. (-s), (Zuidn. gew.) machochel.
MASKE, v. (-n), eene plooi der onderlip van sommige tweelippige bloemkronen, welke daarom gemaskerde heeten. Zulke bloemkronen heeft o. a.
de leeuwenbek.
MASKEEREN, (maskeerde, heeft gemaskeerd), verbergen: dat bcsch maskeert het huis; ons uitzicht is
door het nieuw gebouwde huis geheel gemaskeerd, belemmerd; (mil.) eene batterij maskeeren, onzichtbaar
maken.
MASKER, o. (-s), momaangezicht, grijns, een nagemaakt menschengezicht: de man met het ijzeren

masker ; een masker roordoen; (fig.) het masker afdoen,
openlijk handelen ; iem. het masker afrukken. iemands
huichelarij bekend maken, ten toon stellen, zijn
waren aard doen kennen; (fig.) voorwendsel, dekmantel: under het masker der vriendschap: vermomd
persoon; (nat. hist.) bij insecten met volledige gedaanteverwisseling, de toestand die aan den poptoestand voorafgaat. MASKERTJE, o. (-s).
MASKERADE, v. (-s), optocht-, dans van gemaskerden; een gecostumeerde optocht.
MASKERBLOEM, v. (-en). (plantk.) leeuwenbek:
een bloem, welke eene eenbiadige, onregelmatige,
dikwijls gemaskerde bloemkroon heeft.
MASKEREN, (maskerde, heeft gemaskerd), zich onkenbaar maken, vermommen; een gemaskerd bal,
danspartij van vermomden; bedekken, het uitzicht
benemen, vgl. maskeeren.
MASKERPAPEGAAI, In. (-en), zekere papegaai (psittacus obscurus; ...PLANTEN, v. my. eene plantenfamilie die veel met de familie der nachtschaden

MASKER VLIEG.
980
0 vereenkomt ...VLIEG, v. (-en) ; ...VRETER, m. (-s),
poppenvreter : zeker insect.
MASKULIET, MAZULIET, v. (-en), zekere Indische
sioep.
MASSA, v. (-'s), (nat.) hoeveelheid stof, die eenig
lichaam bevat; hoop, menigte: groote massa's steen;
een massa menschen; de groote massa, de groote hoop;
het geheel: de goederen worden eerst in perceelen,
daarna in massa verkocht; boedel, nalatenschap: de
failliete massa

MASSA, m. meester (in de negertaal).
MASSAAL, bn. tot de massa behoorend, een samenhangende massa vormend; een massale boedel, die
nog niet verdeeld is; massaal gesteente, een niet-gelaagd gesteente; massale vulkaan, waarvan de kegel
uit een ongelaagde massa bestaat.
MASSACRE, m. (-s), gruwelmoord, bloedbad.
MASSACREEREN, (massacreerde, heeft gemassacreerd), gruwelijk vermoorden, afmaken, neersabelen.
MASSAGE, v. het drukken, kneden, wrijven der
lichaamsdeelen om de spankracht der huid en weefsels op to wekken: zekere geneesmethode.
MASSEEREN, (masseerde, heeft gemasseerd), het
vleesch of de lichaamsdeelen met de handen kneden
of drukken; door massage trachten to genezen.
MASSEPEIN, o. Zie marsepein.
MASSEUR, m. (-5), iem. die masseert.
MASSIEF, bn. (...siever, -st), geheel bestaande uit de
naar buiten zichtbare massa, van binnen niet hol,
niet met materiaal van geringer soort opgevuld:
een ring van massief goud; stark, stevig, hecht: een
massief gebouw.

MAST, m. (-en). houten staak op zeilschepen, bestemd om de zeilen op to houden on de working
van den wind op die zeilen aan het vaartuig over
to brengen; bij een gekluchten mast inz. het onderste
stuk; oo dergelijke staak op stoomschepen, die niet
meer dient om zeilen op to houden: de groote mast;
de top van den mast; den mast strijken, neerhalen; (fig.)

er kun'nen geen twee groote masten op e'en schip zon,
er moet maar een wezen die gebiedt; (fig.) h# zal
den mast wel opkrijgen, zich wel helpen of weten to
redden; (fig.) hooge masten (b oomen) vangen veel wind,
aanzienlijke personen staan het meest aan haat en
laster bloot; (fig.) hij vaart, waar de groote mast vaart,
hij volgt waar zijn meerdere hem voorafgaat, hij
doet wat zijn meester wil; (fig.) hij maakt van zijnen
mast eene schoenpin, hij bederft iets goods om eene
beuzeling; hif zit voor den mast, hij kan de spijs, die
hij op zijn bord genomen heeft, niet op; — lange
paal, heipaal.
MASTBAND, m. (-en), ijzeren band om den mast.
MASTBLOEM, v. (-en). bloem van damast.
MASTBLOK, o. (-ken), (scheepst.) ezelshoofd; ...BOK,
m. (-ken). (scheepsb.) mastkraan, onderlegger ; ...BOKSCHOOR, m. (...schoren), ...BOKSPIER, v. (-en),
...BOKSTUT, m. (-ten), schoor, spier. stut van een
mastbok; ...BOOM, m. (-en), den, Schotsche spar of
wilde pijnboom ; (fig.) paal; ...BOSCH, o. (...bosschen),
pijnboombosch; (fig.) veel schepen bij elkander; al
de ingeheide palen voor een gebouw.
MASTDARM, m. (-en), (ontl.) endeldarm.
MASTEL, o. (-s), mastelninbrood.
MASTELEIN, o. Zie MASTELCIN.
MASTELOOS, bn. zonder mast, van masten beroofd.
MASTELUIN, o. een mengsel van half tarwe en
half rogge; — (my. -en), brood, van dit mengsel
gebakken.
MASTELUINBROOD, o. (-en), als voorwerpsn., o. gmv.
als stofn. : zie wasteluin.
MASTEN, (mastte, heeft gemast), van masten
voorzien.
MASTENMAKER, m. (-s), die masten rnaakt; ...MAKERIJ, v. het maken van masten; (inv. -en). plants
waar masten worden geinaakt.
MASTGAT, o. (-en), (zee -.v.) visaing: ...HAZIER. m.
(-s), een drijfijzer om de banden romlom de scheeps-

MAT.
masten aan te drijven; ...HOUT, o. pijnboomenhout;
al de masten van een schip.
MASTICATIE, v. het kauwen.
MASTICOT, o. zeker gesmolten iengsel (bij het
bereiden van Delftsch aardewerk).
MASTIK, m. eene soort van welriekend Kars van
den mastikboom, inz. op Candia, tot lakvernissen
en rookpoeder gebezigd; mastik in &awn; gemeene
mastik.

MASTIKBOOM, m. (-en), een struikachtige, in Zuidelijk Europa, Noord-Afrika en Klein-Azi6 inheemsche boom, die vooral op de eilanden van den
Griekschen Archipel ter winning van den mastik
gekweekt wordt (pistacia lentiscus).
MASTIKKRUID, o. (plantk.) kattenkruid; amber-

kruid.
m. (-en),
MASTKEG, v. (-gen), (zeew.),
stuk hout dat in het mastgat om den mast wordt
geslagen om dezen in den stand to houden;
MEN, o. zeker volksspel, waarbij in een paal wordt
geklommen, die op de een of andere wijze is glad
gemaakt en uit walks top de prijzen moeten worm. (-5), iem. die aan het
den gehaald;
mastklimmen deeineemt; ...KOKER, m. (-s), verzameling hout om den voet van den mast (tot steun
van dezen); ...KORF, m. (...korven), een rondo korf,
dig aan den mast van een vuurschip geheschen
wordt, om een bij dag zichtbaar sein to geven, terwijl er des nachts, in plaats daarvan, een of meer
lantaarns met wit of gekleurd licht geheschen wordt;
...KRAAN, v. (...kranen), mastbok; ...KRAM, v.
(-men), vierkante, ijzeren staaf, aan beide zijden
rechthoekig omgesmeed, met een klauw of poot, om
in een stuk hout to kunnen worden vastgeslagen;
...LIGHTER, m. (-5), lichterschip met eenen mast.
MASTODON, m. (-5), een uitgestorven geslacht van
zoogdieren, tot de orde der dikhuidigen behoorende
en na verwant aan de thans nog levende olifanten.
MASTOZOOLOGIE, v. leer der zoogdieren.
MASTOZOON, m. zoogel!er.
MASTSCHAAL, v. (...schalen), zekere maat van de
mastenmakers; ...SCHOOR, m.(...schoren), ...STUT,
m. (-ten), loefbalk: zware stukken hout, die tot stut
van een benedenmast dienen, als hij in de kiel ligt;
...SPOOR, o. (...sporen), (scheepsb.) stukken hout
ona den voet van den mast.
MASTURBATIE, v. zelfbevlekking.
MASTVISCH. ai. (...visschen), zwaardvisch.
MASTWACHTER, m. (-5), marsgast; ...WANGEN,
v. mv. houten tot versterking van den mast aangebracht; ...WERP, m. (-en), halve knoop; dubbele
mastwerp, hielingsteek ; ...ZUIGER, m. (-5), mastband.
MAT, o. (-ten), te maaien weiland; zekere uitgestrektheid gronds.
MAT. m. (-ten), oud Spaansch gel d stuk (= f 12).
MAT, v. (-ten), een van grove, slechte wol of van
bast vervaardigd dekkleed, inz. tot inpakken dienende; vloer- of ganLYbelegsel van gevlochten biezen:
van biezen of stroo vervaardigde zitting van een
stool; (zeew.) een van biezen, riet of bladeren ge.
vlochten bekleeding der broodkamer of van andere
plaatsen, welke men van vochtigheid wil vrijhouden;
kooi, waarin hanen vechten; slaapplaats ; (fig.) in de
mat zijn, zich in verlegenheid bevinden: (fig.) voor
Tem. in de )nat springer, zone zaak verdedigen;
op de mat vallen, op 't mat bonen, iem. overvallen
op etenstijd; zone matten oprollen. vertrekken, heengaan. MATJE, o. (-s). kleine mat; inz. een van stroo
enz. gevlochten onderlegger voor schotels enz. op
tateis.
MAT. bn. (-ter, -sty. in het schaakspel) verloren:

de boning is mat; in drie zetteo ?cc's ik mat; mat geven; mat zelten: — vermoeid, uitgeput van krachten:
w ij 7, 9p ,,,
a.e7 ,))?0,(10. lc"). erandelen en worden tea mat: (Jut', -weinig glans hebbende: Oct good:
vereene matte 1,.7e,(1-; een hiatte b7ik;
(lord; van acing uitwerking, bijna krachteloos: een
matte

MATURATIE.

MATADOR.
MATADOR, m. (-s), eigenlijk doodslager; stieren-

dooder (in Spanje); de hoogste en op elkander vol
gende troeven in het omber-, quadrille- en solospel;
(fig.) man van groot vermogen of aanzien ; iem. die
uitmunt in eeriige kunst enz.
MATBEITEL, m. (-s), een gereedsehap der wapensmeden, graveurs, drijvers enz.
MATCH (Eng.), v. wedstrijd.
MATE, v. (-n), rnaat: in welke mate?, hoe zeer?; in
die mate, zoo zeer; elk naar de mate zijner kracht,
naar evenredigheid van; een groote mate (van jets),
eene aanmerkelijke hoeveelheid, veel.
MATELIJK, bn. bw. (w. g.) matiglijk, met mate.
MATELOOS. bn . bw. zonder maat; bovenntig.
MATENMAKER, m. (-s), die maten maakt; ...VERKOOPER, m. (-s), die maten verkoopt.
MATER, v. (-s),moeder; kloostervoogdes; moederkerk; moerschroef; (oudt. scheik.) zilver.
MATER, v. (plantk.) moederkruid of breedbladige
vuurwortel.
MATERIAAL, o. (...alen), de ruwe stof tot eenig
werk, bouwstof, grondstof; bestanddeelen.
MATERIALISMUS, o. leer, dat de materie of
de stof (d. i. de lichamelijke zelfstandigheid) de eenige
en eindoorzaak is van al wat bestaat.
MATERIALIST, m. (-en), aanhanger van het materialisme.
MATERIALISTISCH, bn. bw. overeenkomstig het
materialisme, daarop betrekking hebbende; materi-

alistische levensbeschouwing.
MATERIALITEIT, v. stoffelijkheid, eigenschap der

stof.
MATERIE, v. (...rien, -5), stof, grondstof; zaak,
onderwerp, punt van behandeling; etterstof.
MATERIEEL, bn. (-er, -st), stotielijk, lichamelijk:

materieele schade.
MATERIEEL, o. voorraad van dingen, welke men
(b. v. tot de bearbeiding van lets) bezigt; geschu

(van een leger).
MATGLAS, o. wit glas door de inwerking van zand

of kiezel-fluoorwaterstofzuur mat gemaakt. MATGLAZEN, bn. van matglas: een matglazen plaat.
MATHEID, v. vermoeidheid; matte kleur.
MATHEMATICUS, m. (...ci), wiskunstenaar.
MATHEMATIEK, v. wiskunde; de afgetrokken

wetenschappen.
MATHEMATISCH, bn. bw. wiskundig, wiskunstig:

de mathematische wetenschappen; mathematische instr
menten; iets mathematisch bewijzen; (fig.) dat is mathematisch zeker. •
MATHESIS, v. wiskunde.
MATHOEN, o. (-deren, -ders), pluvier: eene soort
van vogel.
MATIG, bn. bw. (-er, -st), middelmatig, niet overdreven, tamelijk: hij heeft een matig vermogen ; hij is

wow matig rUk; tegen een matigen prijs verkoopen;
eene matige hitte; iets matig aanleggen; maat houdend
in eten of drinken, sober, spaarzaam: een matig gebruik maken van sterken drank; hij is in alles zeer
matig; een matig leven, ingetogen, bedaard, zedig.
MATIGLIJK, bw.
MATIGEN, (matigde, heeft gematigd), de juiste
maat aan iets geven, intoomen, beteugelen: zijn drift
zUn toorn matigen; verzachten, verminderen; lenigen:

de wind heeft de hitte wat gematigd; de tad zal z#n
droefheid, zijne smart wel matigen; — zich matigen,
zich inhouden; zijne hartstochten, zijne begeerten
beheerschen. MATIGING, v. het matigen.
MAT1GHEID,
v. bedaardheid; spaarzaamheid;
kuischheid ; ingetogenheid.
MATIGHEIDSGENOOTSCHAP, o. (-pen). een genootschap om het misbruik van sterken drank tegen te
gaan.
MATINEE, v. (-5), morgenbijeenkomst; matinee
musicale, morgenconcert.
MATRAS, v. (-sen), onderbed; pisglas ; distilleerkolf.
MATRASJE, o. (-'s), eene kleine matras; (geneesk.)
een kussentje, in den vorm van eene matras, met
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geneeskrachtige kruiden, dat op eene ziekelijke
plaats wordt gelegd.
maMATRASLINNEN,
MaAk.
o. linnen waarvan men matrassen
MATRASSENMAAKSTER, v. (-s),

m. (-s),

die matrassen maakt.
MATRES, v. (-sen), matresse, onderwijzeres, schoolhouderes; (gew.) vrouw van een onderwijzer; minnares; bijzit. MATRESJE, o. (-s).
MATRESSESCHOOL, v. (...scholen), kleinkinderschool.
MATRIARCHAAT, o. zekere rechtstoestand bij natuurvolken, waarbij de kinderen tot den stam der
moeder behooren en van deze den naam, goederen
enz. erven.
MATRIJS, v. vorm, waarin de drukletters gegoten
worden; (bij schroefwerken) de moor of dat stuk,
waarin de spil . draait; (muntw.) stempel.
MATRIJSHOUDER, m. (-s), ijzeren haak, die de
matrijs vasthoudt.
MATRIMONIUM, o. echt, huwelijk, huwelijksleven.
MATRONE, v. (-n, -5). deftige bedaagde vrouw.
MATROOS, m. (...trozen), zeeman, aan boord der
schepen om het scheepswerk te verrichten; licht
matroos, die het gewone scheepswerk doet; vol tnatroos, bekwaam voor zijn work. MATROOSJE,
o. (-s).
MATROZENARBEID. m. matrozenwerk; ...BROEK,

v. (-en); o. (buizen); ...DANS, m. (-en);
...DRACHT, v. ; ...GELD, o. gage, soldij; ...HERBERG, v. (-en), herberg waar gemeenlijk matrozen
komen; ...HOED, in. (-en ; ...HITUR, v. vast geld
der matrozen voor eene reis; ...KIST, v. (-en);
...KLEEDIEG, v.; ...KOST, m. voedsel der matrozen; ...KR( ► EG. v. (-en), matrozenherberg; ...LIED,
0. (-eren); ...PAK, o. bovenkleederen van een matroos ;
zeker jongenspak; ...PLUNJE. v.; ...SPIJS, v. matrozen:ciost; ... -WACHT. v. (-en , ; o. werk
dat door matrozen wordt verricht.
MATS, v. (-en), slag.
MATS, v. (-en), wijfjeshond.
MATSCHUDDING, v. gruis, drek (van koren, rijst
enz.); uitschot.
MATSEN, (matste, heeft gematst), (w. g.) doodslaan (met eene knots).
MATSERVING, v. (-en), (scheepst.) llekleeding van
oude strengen gevlochten om kabels enz. op plantsen waar zij aan sterke wrijving zijn blootgesteld.
MATSHAMER, m. (-5), strijdhainer.
MATSVOT, m. (-ten), zot, domoor, lafaard: zekere
scheldnaam voor eene vrouw.
MATTEEREN, (matteerde, heeft gematteerd), afmatten; mat -. dof maken; wit koken (metaal).
MATTEKEESJE, o. (-5), met matten omvlochten
drankfleschje.
MATTEN, (matte, heeft gemat), met matten of
biezen beleggen; van eene mat, zitting voorzien:

stoelen matten.
MATTEN,

(matte, heeft gemat), vermoeien, af-

matten.
MATTENBIES, v. (...biezen), eene soort van cyperbies, ook stoelenbies geheeten, eene plant, welke
tot het vlechten van grove matten en stoelzittingen client, met welke nijverheid men zich vooral te
Genemuiden en omstreken bezighoudt; ...KOOPER,
m. (-s), ...KOOPSTER, v (-5), handelaar, handelaarster in matten; ...KRA31, v. (-men), kram om de
vloermatten op den vloer to bevestigen; ...LISCH,
o. (...lisschen), bies; ...MAAKSTER. v. (-s), ...MAKER, m. (-5), die matten maakt; ...MAN, m. (-nen),
mattenverkooper; ...VERKOOPER, m. (.5), ...VERKOUPSTER, v, (-5), die matten verkoopt;
o. (gew.) (plantk.) smalbladig wollegras; ...VROUW,
v. (-en), mattenverkoopster.
MATTER, m. (-s), MATSTER, v. (-s), mattenmaker,
-maakster.
MATTIGHEID, v. matheid.
MATURATIE, v. rijpwording.

MATURITAS.

MEDEDEELING.

MATURITAS, MATURITEIT, v. rijpheid, volwasenheid.
MATVIJL, v.- (-en), eene vijl tot bewerking van
die plaatsen in eenig metaalwerk, welke mat moeten
worden; ...WERK, o. dof, niet glanzend werk.
MAUSOLEUM, o. (...lea), een prachtig grafteeken
of praalgraf.
MAUWEN, (mauwde heeft gemauwd), geluid geven
(van katten). M.A.UWING, v. (-en), het mauwen, gemauw.
MAXIMAAL, bn. het maximum bereikend: maximaal-dosis, de grootste hoeveelheid (van vergiften b. v.) die men (in apotheken) geven mag; maximaal-thermometer, welke de hoogste temperatuur
aanwijst, die gedurende zekeren ttjd-is voorgekornen.
MAXIME, v. (-n), grondstelling, m aatstaf,leerspreuk..
MAXIMUM, o. (...ma), het grootste, hoogste, meeste;
de hoogste prijs, het grootste (vooraf bepaalde)aantal; maximum-gewicht, het .grootste gewicht, maximum-snelheid, de grootste snelheid; maximum-thermometer, zie maximaal.
MAZAGANBOON, v. (-en), broeiboon: een hoofdvorm der tuinboonen.
MAZELEN, v. mv. zekere koortsachtige uitslagziekte die gewoonlijk alleen kinderen aantast.
MAZELEN, (mazelde, heeft gemazeld), de mazelen
hebben; (fig.) die won heeft al gepokt en geenazeld,
heeft alle onreinheden uitgeworpen.
MAZELHOUT, o. houtig uitwas op den stain, of
de takken van sommige boomen.
MAZEN, (maasde, heeft gemaasd), versleten breiwerk met den breisteek herstellen: netten mazen;

woord) hfj kan met mfj wel mee (gaan); hjj mag niet
mee, - ook, benevens : z•lt gfj mede van depart zijn?;
dat is mee in uw voordeel; jfj mee zoo, als antwoord
op een afscheidsgroet b. v.; ik feliciteer u en al uw
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een gat in een kous mazen.
MAZENHAAKJE, o.(-s), zeker werktuig om gevallen
mazen bij 't kousenweven op to nemen; ...WERK;
o. network.
MAZIER, o. (-en), opening, gat in een poort of
walmuur.
MAZULIET. Zie MASKULIET.
MAZURKA, v. nationale Poolsche dans in de
3/4 maat.
ME, pers. vnw.
MEA CULPA, (het is) mijne schuld, door mijn toedoen.
MEANDER. Zie MAEANDER.
MECENAS. Zie MAECENAS.
MECHANICA, v. werktuigkunde, leer der beweging.
MECHANICUS, m. (...ci), werktuigkundige; handwerksman.
MECHANIEK, v. en o. Zie MECHANICA; (ook)
samenstelling inrichting der werktuigen.
MECHANISCH, bn. werktuigkunstig, werktuiglijk;
(fig.) zonder nadenken: iets nzechanisch nadoen.
MECHANISMUS, ...ME, o. inwendige inrichting of
samenstelling van een werktuig, drijfveer, bewerktuiging.
MECONINE, v. extractiefstof in het opium.
MEDAILLE, MED.A_LJE, v. (-s), eere-, gedenkpenning; (R.-K.) gedenk-, eerepenning voor godsdienstig
gebruik.
MEDAILLIST, m. (-en), kenner
liefhebber van
medailles.
MEDAILLON, o. (-s), naamcijfer of portret in eene

kleine (meestal eivormige) lijst gevat (als borstsieraad); ovaalvormig of rond, plat doosje van good,
zilver, been, caoutchouc enz.. waarin een portret,
waar men prijs op stelt, haar, of iets dergelijks
wordt geborgen, en dat aan een koord of gouden
ketting om den Pals wordt gedragen. 14IEDAILLuNNETJE, o. (-s), klein medallion.
MEDE, MEE, v. meet: rap.
MEDE, LEE, v. honin.Arank, een alcoholische
drank, die door gisting uit gekruiden honing wordt
bereid.
MEDE, MEE, bw. de bijwoordelijke norm van het
voorzetsel met: hij bemoeit zich nergens ?nee, met
niets; Ii lac0 er
rnee; hiermee; daarmee; ik
hiermee, met. bij dezen brief; (bij verzwegen werk-

huisgenoct 3n mede.

IDe werkwoorden, dio scheidbaar met mede zijn
samengesteld, geven to kennen Of dat het onderwerp de werking verricht in gezelschap van, tegelijk
met of samen met een ander (medebabbelen, mede.blaffen, medepraten, enz.), of dat het voorwerp de
werking met andere zelfstandigheden tegelijk onder, gaat (medekoken, medebakken, medebraden, enz.). 131j
het opg,even dier samenstell:ngen is niet naar volledigheid gestreefd; alleen de meest gewone zijn
opgenomen. Men kan toch nagenoeg elk werkw.
met mede verbinden: medebidden, met anderen bidden; medeblaten, met andere (schapen) blaten ens.
De ontbrekenden sla men dus bij 't hoofdwoord op.)
MEDEAANWEZIG, bn. met anderen, ook aanwezig:
de hoer A hier medeaanwezi',. MEDEAANWEZIGHEID, v.
MEDEAANZITTEN, (zat mede aan, heeft modeaangezeten), met andere personen aanzitten (aan
tafel, aan den disch).
MEDEAFGEVAARDIGDE, m. (-n), die eveneens afgevaardigd is; ...AMBTENAAR, m. (-s), ambtgenoot.
MEDEARBEIDEN, (arbeidde mede, heeft medegearbeid), medewerken.
MEDEAREEIDER, m. (-s), ...ARBEIDSTER, v. (-s),
medewerker, -werkster; m. on v. (-n),
die met een ander in denzelfden dienst is; ...BEKLAAGDE, m. en v. (-n). die met een ander is aange, klaagd; ...BELANGHEIBENDE, m. en v. (-n), die met
anderen belang bij iets heeft; ...BESCHULDIGDE,
no on v. (-n), medebeklaagde; ...BESTUURDER, m.
(-s), d'e met anderen bestuurt ; ...BEWONER, m. (-s),
die met anderen hetzelfde huts, land enz. bewoont;
...BEZITTER, m. (-s), die iets met anderen bezit;
...BISSCHOP, m. (-pen); ...BOELER, m. (-s), mededinger; ...BOELHOUDER, m. (-s), medebezitter van
een erfgoed; ...BORG, m. (-en), die met anderen
borg is.
MEDEBRENGEN, (bra ch t mode, heeft medegebra cht),
met zich brengen, -voeren, -dragen: als ik weer kom,
zal ik wat voor je medebrengen; hoeveel brengt zU mede
(ten huwelijk)?; wat voor nieuws brengt gij ?Tiede?,
vergezeld zijn of gaan van : dat brengt de oude dag
zoo mede; dit brengt natuurlijk mode, een natuurlijk
gevolg hiervan is; de gelegenheid bracht het mede,
was er gunstig toe; het gebruik brengt dit mede, wil

het; (w. g.) behelzen, inhouden : welk nieuws brengt
de brief ni,de?

MEDEBROEDER, m. (-s), amhtgenoot; naaste, even.
menseh; ...BROEDERSCHAP, v. (-pen), de modebreeders; — o. gun'. het zijn van medebroeder;
...BURGER, m. (-Si, die met anderen burger is van
dezelfde gemeente of hetzelfde land; ...BURGERES,
v. (-seri); ...BURGERSCHAP, o. hoedanigheid van
medeburger; ...CHRISTEN, m. (-en), brooder in Jezus
Christus; ...COMMISSARIS, m. (-son); ...CREDITEUR, m.
MEDEDANSEN. (danste mede, heeft medegedanst),
deelnelnen aan den dans: eene quadrille zneedansen.
MEDEDANSER, ...DANSERES, v. (-son), die
aan een dans deelneemt.
MEDEDEELBAAR. bn. medegedeeld kunnende worden. MEDEDEELBAARHLID, v.

MEDEDEELEN, (deelde mede, heeft medegedeold),
deelhebben in, deelnewen aan: als er lets to winnen
is, zou ik er prang in meedeelen; deelgenoot mazen
van; iem. een geheinz mededeelen; kennis geven, bea later wel
richten, kond deco: den iiiis 7 ,1g d e7
mede; zich mededeelen, op iets andere overg,nan: het
vuur decide zich acme do belendende huizen znede.

mededeelzaan.:
MEDEDEELEND.
m. (-s), ...DEELSTER, v. (-s), die lets ll,eciedeelt;
...DEELHEBEER, m. (-s), ...DEET.IILITER, v. (-s),
die met anderen Heel in iets heeft, ...DLELING, v.

ME DEDEELZAAM.

MEDEPRATEN.

(-en), kenniF, geving, bericht, boodschap; ...DEELZAAM, bn. (...zamer, -st), geneigd tot mededeeling,
niet geheimzinnig, niet achterhoudend, spraakzaam;
...DEELZAAMHEID, v.
MEDEDIENSTKNECHT, m. (-en), die nog met een
of weer dienstknechten bij denzelfden heer client;
,..DIENSTMAAGD, v. (-en).
MEDEDINGEN, (dong mede, heeft medegedongen),
wedijveren, met anderen naar iets dingen, concurreeren: mededincjen near een ambt, near eenen prijs.
MEDEDINGER, m. (-s), ...DINGSTER, v. (-s), die
mededingt, concurrent. MEDEDINGTNG, v. concur•entie.
MEDEDOEN, (deed mede, heeft medegedaan), aan
lets deelnemen, van de partij zijn, zich bij anderen
aansluiten: wij gaan spelen, doet g mede?; wfj moeten

MEDEKOMEN, (kwam mede, is medegekomen).
komen in gezelschap van een of meer personen, ook
tegelijk met andere voorwerpen komen: min broer

alien n2eedoen, anders komt er niets van terecht;
heeft zeker ook weer meegedaan?
MEDEDOOGEN, o. meelijden, barmhartigheid: iem.
met mededoogen gadeslaccii; mededoogen hebben niet iem.
MEDEDOOGEND, bn. bw., ...DOOGENDHEID, v.,
,..DOOGZAAM, bn. bw. Zie MEEDOOGEND enz.
MEDEDOOGENLOOS, bn. bw. Zie MEEDOOGENLOOS.
MEDEEEUWIG, bn. (godg.) even eeuwig.
MEDEEIGENAAR, m. (-s, ...naren), ...EIGENARES,
v. (-sen), die met een of meer anderen gezarnenlijk
iets bezit; ...ERFGENAAM, m. en v. (...namen),
...ERFGENAME, v. (-n), die met een of meer anderen
ten erfenis krijgt of heeft gekregen.
MEDEETEN, (at mede, heeft medegegeten), deelnemen aan den maaltijd: bliift gij heden medeeten?
MEDEGA AN, (ging mode, is medegegaan), met
anderen gaan : wij hadden het hem Oa gevraapd, hij
was ttit zichzelf medegegaan, (iem..) vergezellen: 't is

reeds donker : ik sal maar even met de dames medegaan; (zeew.) het anker gaat mede, sliert over den
bodem; (fig.) doen wat anderen doen: wij zoo niet
van plan door dik en dun met den minister mee te goon.
MEDEGAAND. bn. Zie MEEGAAND.
MEDEGENOOT, m. (-en), mededeelhebber, medelid,
rnetgezel; ...GENOOTE, v. (-n); ...GETUIGE, m. en
v. (-n), die met een of meer anderen getuigt; ...GE
VANGENE, m. en v. (-n), die tegelijk met een of
meer anderen is gevangen genomen of gevangen zit.
MEDEGEVEN, (gaf mede, heeft medegegeven), iets
geven aan lem. die vertrekt: ik had hem 'voor die
reis heel wat geld meegegeven; ten huwelijk geven:

men zegt, dat hear vader hoar tien duizentl gulden
rneegeeft; (fig.) toegevend zijn; min of meer veerkrachtig zijn: deze stof geeft ook niets mee; dat leer
geeft mee.
MEDEGEVOEL, o. sympathie.
MEDEGEZEL, MEDGEZEL, na. (-len), MEDEGEZELLIN, MEDGEZELLIN, v. (-nen). Zie METGEZEL,
METGEZELLIN.
MEDEHANDELAAR, m. (-s, ...laren), koopman met
wien men gemeenschappelijk handel drijft, handelsvriend; correspondent.
MEDEHELPEN, (hielp mede, heeft medegeholpen),
helpen aan iets, medewerken.
MEDEHELPER, m. (-s), ...HELPSTER, v. (-s),• die
gemeenschappelijk met anderen hulp betoont.
MEDEHUURDER, m. (-s), ...HUURSTER, v. (-5), die
met een ander of met anderen (een huis enz.) gehuurd heeft.
MEDEINGEZETENE, in. en v. (-n), die met anderen
ingezetene is van hetzelfde land; ...KEIZER,m.(-s),
deelgenoot in het keizerschap; ...KENNIS, v. voorkennis, meleweten; ...KIEZER, m. (-s), die met
anderen Iciest.
MEDEKLINKEN, (klonk mede, heeft medee;eklonken). tegelijk met een anderen toon klinken.
MEDEKLINKER, m. (-s), (taalk.) een geruisch (d. i. het
product van een aantal ongelijkmatige golvingen
der lucht), dat ontstaat door den adorn, met of
sender eenige verhindering, door eene door de
spraakorganen gevorinde buis te doen stroomen.
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had het to druk: hij Icon niet meekomen; mine boeken
zijn niet meegekomen.
MEDEKRIJGEN, (kreeg mede, heeft medegekregen),
ontvangen om mede te nemen: hij kreeg vhf man
mede (om zeker werk te verrichten); ten huwelijk
krijgen: ztj krijgt tien duizend gulden mee; (gew.) ik
heb hem medegekregen, net is mij gelukt hem met
mij to nemen.
MEDEKUIEREN, (kuierde mede, is medegekuierd),
medewandelen.
MEDEL, METEL, v. (plantk.) gemeene windhalm,
muggepoot, meele, meelgras, hoog beemdgras, breedarig struisgras, pluimgras: eene soort van struisgras.
MEDELACHEN, (lachte mede, heeft medegelachen),
met anderen tegelijk. lachen.
MEDELEERAAR, in. (-s, ...raren), ambtgenoot eens
leeraars (predikant of onderwijzer); ...LEERLING,
m. en v. (-en), schoolmakker; ...LEERLINGE, v. (-n);
...LEGATARIS, m. (-sen), medebegiftigde bij een
testament.
MEDELEZEN, (las mede, heeft medegeleden), lezen
met een ander; een book lezen met een ander of
anderen; deelnemen aan voorlezingen ; met anderen
lid zijn van een leesgezelschap.
MEDELID, o.
medebroeder; met een ander
of met anderen lid van hetzelfde genootschap enz.
MEDELIJDEN, (Teed mede, heeft medegeleden), lijden
met anderen.
MEDELIJDEN, o. meedoogen, deernis, erbarming:
ik lied hem uit medelUden geholpen; medelijden hebben

met inn.; medelljden gecoelen coon hij is een mensch
seceder medelijclen.
MEDELIJDEND, bn. bw. (-er, -st), meedoogend, gevoelig; aan eons anders smartelijk gevoel deelnemend: een wiedelYdend hart hebben; iem. medelfjelend
aanzien. MEDELIJDENDHEID, v.
MEDELIJDENSWAARDIG, bn. (er, -st; meer meest -),
beklagenswaardig, verdienende dat men medelijden
gevoelt voor.
MEDELOKKEN, (lokte mede, heeft medegelokt),
medetroonen, op slinksche wijze met zich voeren.
MEDELOOPEN, (liep mede, heeft en is medegeloopen), met anderen loopen: snag ik een eincije met u
medeloopen ?; (fig.) gelukken: wet hij ook, onderneemt,
apes loopt hem mee; apes loopt mede tot hun geluk,
draagt bij.
MEDELOOPER, m. (-s), persoon die medeloopt; zie
ook meelooper.
MEDEMENSCH, m. (-en), evenmensch, naaste;
...MINNAAR, m. (-5), ...MINNARES, v. (-sen), die
met een ander dezelfde vrouw of denzelfden man
bemint.
MEDEN, (meedde, heeft gemeed), met meekrap
verven.
MEDENEMEN, (nam mode, heeft medegekomen), met
zich nemen, met zich voeren: wilt gy dezen brief
voor mij meenemen near de post ?; bij zich steken:
ik heb niet genoeg geld meegenomen; (fig.) bedriegen,
foppen.
MEDEONDERTEEKENAAR, m. (-s), die met anderen
een geschrift onderteekent of onderteekend heeft.
MEDEONDERTEEKENEN. (onderteekende mode, heeft
medeonderteekend), een geschrift met anderen onderteekenen.
MEDEOORZAAK, v. (...zaken ► , eene naast andere
bestaande corzaak; ...PACHTER, m. (-s), ...PACHTSTER, v. (-s), die met anderen pacht.
MEDEPAKKEN, (pakte mede, heeft medegepakt),
med enemen
MEDEPLICHTIG, bn. schuldig (met anderen) aan
hetzelfde misdrijf: hij is veroordeeld als medeplichtig
aan den moord. MEDEPLICHTIGHEID, v.
MEDEPLICHTIGE, m. en v. (-n), die aan een misdrijf medeplichtig is.
MEDEPRATEN, (praatte mede, heeft medegepraat),
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MEDIOCRITEIT.

MEDEPRATEN.

met anderen praten ; praten gel ijk anderen, napraten:
hfj weet er niets van; hip praat maar mee; (fig.) hfj
mag ook meepraten, mag er zijn oordeel ook over
zeggen; daar kan ik van meepraten, dat heb ik zelf
al eens bjj de hand gehad, dat heb ik zelf ondervonden. MEDEPRATER, m. (-s), meeprater.
MEDEREDACTEUR, m. (-s), die met een ander of
met anderen eene krant, een tijdschrilt enz. redigeert; ...REEDER, m. (-s), die met anderen reeder
is van een of n-2eer schepen.
MEDEREGEEREN, (regeerde ede, heeft medegeregeerd), deelnemen aan de regeering.
MEDEREGENT, m. (-en), medebestuurder; ...REGENTES, v. (-seri), inedebdstuurderes.
MEDEREIZEN, (reisde mode, heeft en is medegereisd), met een gezelschap reizen.
v. (-s), die
MEDEREIZIGER, m.
met anderen dezelfde reis doet,
MEDEREKENEN, (rekende mede, heeft medegerekend), in de rekening opnemen of begrijpen: alles
meegerekend kost het hem een duizend gulden; (kooph.)
in rekening brengen; (fig.) hfj rekent niet mede, telt
niet mede, komt niet in aanmerking.
MEDERIJDEN, (reed mede, heeft en is medegereden),
met iem. rijden, plaats nemen in iemands rijtuig.
MEDESCHEPSEL, o. (-en), natuurgenoot; ...SCHOLIER, m. (-en), die met anderen dezelfde school
bezoekt.
MEDESCHREEUWEN, (schreeuwde made, heeft
medegeschreeuwd), met anderen schreeuwen: hij is

altOd zeer goed behandeld, maar zoodra anderen klagen over onrecht, schreeuwt hfj toch mede.
MEDESCHULDIG, bn. medeplichtig; ...SCHULDIGE,
m. en v. (-n), medeplichtige.
MEDESLAAN, (sloe] mede, heeft medegeslagen),
met anderen slaan.
MEDESLEEPEN, (sleepte mede, heeft medegesleept),
met anderen Weepen ; met zich sleepen; wegsleepen:
sleepfe hare kinderen overal mede; (fig.) verleiden:

ren),

met anderen varen, in een vaartuigmeegaan:

ho heeft eenige jaren met ztjnvader op een koopvaardfjschip meegevaren; tot hoover zult gfj meevaren?
IVEDEVIEREN, (vierde mede, heeft medegevier4
tegelijk met anderen feestvieren.
MEDEVLUCHTEN, (vluchtte mede, is medegevlueht),
tegelijk met anderen vluchten.
MEDEVOEREN, (voerde mede, heeft medegevoerd),
wegvoeren: iem. met geweld medevoeren.
MEDEVOOGD, m. (-en), die met een ander voogd
is; ...VOOGDES, v. (-son); ...VOOGDIJ, v.; ...V00GDIJSCHAP, o.
medeminnaar; ...VRIJSTER r
MEDEVRIJER, m.
v. (-s), medeininnares.
MEDEWANDELEN, (wandelde mede, heeft en is
medegewandeld), met anderen eon wandeling Coen:

mag ik een eindje medewandelen?
MEDEWARIG, bn. Zie MEEWARIG.
MEDEWERKEN, (werkte mode ,heeft medegewerkt)„.
werken met een ander; deelnemen aan den arbeid:
hoeveel man hebben daaraan meegewerkt?; behulpzaam
zijn, bijstaan: in plaats van mee te werken, heeft hif
van den beginne of mfj tegengewerkt; bijdragen tot:

alles werkte mee tot het welslagen Bier onderneming..
MEDEWERKING, v. het medewerken; help, bijstand.
MEDEWERKER, m. (-s), die medewerkt, inz. aan
een tijdschrift enz.; ...WERKSTER, v. (-s).
MEDEWETEN, o. kennis; bekendheid (met eene
zaak), voorkennis: dit is buiten of met mOn medeweten geschied; ...WETENSCHAP, v. medeweten;
...WETER, m. (-s), die met anderen van jets kennis

draagt, van iets weet.
MEDEZEILEN, (zeilde mode, heeft on is medegezeild), met iem. zeilen; deelnemen aan eenen zeiltocht; ter zee varen.
MEDEZINGEN, (zong made, heeft medegezongen),
met anderen tegelijk zingen, aan een gezang deelnemen.
MEDIAAN, MEDIAANPAPIER, o. zeker formaat

hfj liet zich meesleepen.

van drukpapier: klein mediaan, groat mediaan post,

MEDESPELEN, (speelde mede, heeft medegespeeld),
met anderen spelen: die groote jongens mogen niet
meer met de kleine me spelen. MEDESPELER, m. (-s),
...SPEELSTER, v. (-s), die met anderen speelt.
MEDESPREKEN, (sprak mede, lreeft medegesproken), deelnemen aan het ge:_,-;prek: als groote menschen

drukmediaan, grootmediaan.

met elkaar spreken, mogen Ainderen niet meespreken;
iem. verdedigen door voor hem to spreken; zich

met iets bemoeien: go hebt er niets van gezien, dus
kunt gij niet meespreken; (fig.) daar kan ik van meespreken, vgl. meepraten.
MEDESTANDER, in (-s), deelgenoot, medebelanghebbende; medeplichtige; die met anderen tot dezelfde partij behoort.
MEDESTEMMEN, (stemde mede, heeft n edegestemd), in-, toestemmen; met anderen zijue stem
over lets uitbrengen, dee:nemen aan eene stemming.
MEDESTEMMING, v. het medestemmen.
MEDESTRIJD, m. mededinging, wedijver.
MEDESTRIJDEN, (streed inede, heeft medegestreden), medevechten, medekampen, deeinernen aan
eenen strijd.
MEDESTRUDER, m. (-s), mededinger; wapenbroeder.
MEDETREKKEN, (trok mede. heeft en is ineclegetrokken , , naar zich toe-, tot zich trekken; met
anderen tegelijk trekken; reizen met iem., deelnemen aan de reis.
MEDETROONEN, (troonde mule, heeft medegetroond), medelokken, op s'inksche wijze met zich
voeren : zijn vriend had hen med,gefroond.
MEDEVALLEN. (viel mode. is medegevallen), tegelijk
met iets tinders vallen; gelukkig at:oopen, beter
afloofen dan verwacht werd: het is mi)meegerallen,
dat ik mijn geld van hem gehad heb; de verw.ichting
overtreffen: hij is my meegecallen; ik had het niet
meegecallen.
van hem gewacht; de reis is mij
IVIEDEVALLER, m. (-5), zie me-ra/ler.
(voer
mede,
hee
f t en is medegevaMEDEVAREN,
.

MEDIAAN, MEDIAANLETTER, v. lettersoort ter
hoogte van elf punten, in grootte op de dessendiaan
volgende.
MEDIAANADER, v. (-s), middelader van den arm;
...LIJN, v. (-en), eene lijn, die ondersteld wordt het
lichaam overlangs in twee gelijke deelen te scheiden.
MEDIAIR, o. bemiddeling, tusschenkomst.
MEDIATEUR, m. (-s), scheidsman, bemiddelaar.
MEDIATIE. v. bemiddeling.
MEDIATIEF. bn . bemiddelend.
MEDIATISEEREN, (mediatiseerde, heeft gemediatiseerd), regeerende vorsten van hunne souvereiniteitsrechten berooven en in een toestand brengen
die 't midden houdt tusschen Bien van vorsten en .

ondera.
MEDICAMENT, o. (-en), MEDICIJN, v. (-en), artsenij,.
geneesmiddel; in de medic?Jnen studeeren, voor arts.
MEDICIJN. im (-en), (veroud.) arts.
MEDICIJNDRANK, m. (-en), geneesdrank;
v. (...flesschen), flesch voor of met medicijn;
TER, m. (-51, geneesheer: die gezond zljn hebben den.

medicYnmeester niet noodig.
MEDICIN A A L, bn. geneeskundig; geneeskrachtig;
tot de artsenij behoorende; medicinaal gelcicht, apothekersgewicht (1 med. pond = 3, Ned. pond of
375 wichtjes), (1 med. pond = 12 oncen, 1 once =
8 draclimen, 1 drachme = 3 scrupels, 1 scrupel =
20 greinen). 1 Gramme (Ned. wichtje) = 111 grein.
MEDICINEEREN, (inedicineercie, heeft gemedicineerd), medianen gebruiken, onder geneeskundige
behandeling zijn, dokteren.
MEDICUS, m. (...ci), geneeskundige, geneesheer,
dokter.
MEDIC), bw. midden; media (half) September; in.
medio, in het midden.
MEDIOCRE, hn. middelmatig.
MEDIOCRITEIT, v. rniddelmat:e.heid.

MEDISCH.

MEER.

985

MEDISCH, bn. tot de geneeskunde behoorende: de

WEELDRAAD, m. (...draden), (plantk.) de mannelijke

medische faculteit, eene der iaculteiten (hoofdvakken

deelen der bloem, waarin zich eene voor de bevruchting der eitjes noodzakeiijke stof ontwikkelt,
stuifmeel genaamd. MEELDRAADJE, o. (-s).
MEELE, v. (plantk.), (gew.) gemeene windhalm,
medel. Zie dit laatste woord.
MEELGRAS, o. (plantk.) meele, medel, medel.
MEELHANDEL, m. handel in meel; ...KALK, v.
zeer fijn gestooten kalk ...KAMER, v. (-s), waarin
het meel wordt bewaard; ...KEVER, m. (-s), meelworm; ...KIST, v. (-en), bewaarplaats van het meel;
(ook) baktrog; ...KOOPER, m. (-s), handelaar in
meel; ...KRUID, o. (plantk.) meelbloem; ...KUIP,
v. (-en), kuip voor of met meel; ...LIJM, v. lijm uit
meel bereid; ...MEES, v. (...meezen), (nat. hist.) pimpeio.ees: zekere vogel.
MEELOOPER, m. (-5), ...LOOPERTJE, o. (-5), buiten e.
MEELPAP, v. (-pen), pap van ineel, ...POT, m. (-ten),
pot waarin meet wordt bewaard.
MEELRAAI. v. (plantk.) wollig zorggras, ook witbol geheeten, een geslacht der grassen, waarvan
twee soorten in ons land voorkomen (ho/cus).
MEELREEP, m. (-en), reep van meeldeeg; ...SPIJS,
v. (...spijzen), grutterswaren; ...STANCE, v. (-n),
(Zuidn.) meelkist; ...STOP, o. stuifmeel; ...STRUIK,
m. (-en), meelboom; ...SUIKER, v. poedersuiker;
...TOBBE, v. (-n), ...TON, v. (-nen), tobbe of ton
waarin meet wordt bewaard; ...TOR, v. (-ren), (nat.
hist.) zeker schildvleugelig insect, welks larve de
meelworm is (tenebrio molitor); ...TROG, In. (-gen),
baktrog- , ...VAT, o. (-en), vat voor of met meel;
...VLEK, v. (-ken), (geneesk.) witte huidviek.
MEELWORM, m. (-en), (nat. hist.) de larve van de
rneeltor, aan meelverkoopers en bakkers wel bekend,
clam- zij in menigte in nod meel voorkomt; ...WORST,
v. (gew.) worst, die voor het grootste gedeelte uit
meel bestaat; ...ZAK, m. (-ken), zak oin meel in
to bewaren of to vervoeren; ...ZEEF, v. (...zeven),
...ZIFT, v. (-en), werktuig om meel te ziften; ...ZOLDER, in. (-s).
MEENEN, (meende, heeft gemeend), denken, vermoecien, oordeelen, het er voor houden: ik meende,

van het hooger onderwijs) aan de hoogescholen.
MEDITATIE, v. (-s, overpeinzing, bespiegeling; (R.-K.) overweging eener godsdienstige
waarheid, ook in den vorm eener voordracht en
dan inz. van de zoogen. /iplenspreeken.
MEDITEEREN,
(mediteerde, heeft gereediteerd),
peinzen.
MEDIUM, o. het midden, het middelste: middelweg, middenstof; hulpmiddel; circuleerend medium,
gemunt geld; (in het spiritisme) iemand die met
den magnetiseur in betrekking staat.
MEDUSA, v. (myth.) een der Gorgonen (zie aldaar);
het hoofd van Medusa, een g__edeelte van het sterrenbeeld Perseus.
MEDUSAHOOFD, o. (-en), (nat. hist.) eene zeester,
van welke elke straal zich in 1.! deelen en dan venter
in duizenden punten splitst; afgrijselijk schrikbarend voorwerp.
MEDUSEN, v. mv. zeekwallen, eene soort van

weekdieren.
MEE, bw. Zie MEDE.
MEE, MEEKRAP, v. eene sterbladige plant, die

(vooral in Zeeland) in 't groot verbouwd wordt oni
de in hare wortelstokken vervatte kleurstof (rubia

tinctorilm).
MEE, v. honingwater: zekere drank.
MEEAKKER, n1. (-s), meekrapakker.
MEEDOOGEND, bn. bw. (-er, -st), medelijdend.

MEEDOOGENDHEID, v. ontferming, medelijden.
MEEDOOGENLOOS, bn. bw. onmeedoogend.
MEEDPENNING, m. (-en). Zie MEEPENNING.
MEEGAAND, bn. (-er. -st), inschikkelijk. toegevend:

meegaand van oar(' zijn; een meegaand Icaradter hebben. MEEGAANDHEID, v.
MEEKEN, o. (-s), (Zuidn.) meeVe.
MEEKRAP, v. Zie op MEE, 2de art.
MEEKRAPAKKER, m. (-s), akker met rneekrapplan-

ten; m. (-en), meekrapbouwer, meekrapverkooper; ...BRUIN, o.; ...FABMEK, v. (-en), waar
de kleurstoiren uit de meekrap worden getrokken;
...FABRIKA NT, m. (-en). eigenaar van een meekrapfabriek; o.; ...LAE, o.; ...MuLEN, m. (-s),
waarin de meekrapwortel wordt gemalen; ...ORANJE, 0.; ...PLANTEN, v. my. een plantenfamilie
waarvan in ons land alleen kruiden voorkomen
(rubiaceeen); ...POEDER, o. (-s), gemalen meekrap;
...PURPER, o.; ...ROOD, bn. — 0., ...RUPS, v. (-en),
(nat. hist.) zekere rups die inz. op meekrap leeft
(macroglossa stellataru in); ...VELD, o. (-en), meekrapakker; ...VERF, v. (...verven), verf die uit meekrap is bereid; ...VERVER, m. (-s); ...VERVERIJ,
v.; ...WORTEL, m. (-s), de wortel der meekrapplant.
MEEL, o. door malen verkregen poeder van vele
zetmeelhoudende plantaardige organen; inz. tot
fijn poeder gemalen graan- en peulvruchten: aardappelmeel, tarwe-, ro7gemeel; bloem van meel; poeder,
ook van andere dan plantaardige stoffen: gipsmeel;

zaagmeel.
MEELACHTIG, bn. (-er, -st), naar meel gelijkende,
als meel; melig: een meelachtige appel. MEELACH-

TIGHEID, v. meelachtige eigenschap van het koren.
MEELBLOEM, v. zeer fijn meel.
MEELBLOEM, v. (-en), (plantk.) meelkruid, dievenkruid; ...BOOM, in. (-en), Moluksche palmboom, sagopalm (sagus farinifera); ook geeft men nog aan verschillende planters den naam van meelboom, als : aan
den witten wijngaard, den looiersstruik, den witten
bagedoorn enz.
MEELBUIL, v. (-en), werktuig der korenmolenaars,
way. rin het meel gezift wordt; ...BUIS, v. (...buizen).
MEELDAUW, m. (plantk.) het zoogenaamde wit,
en daarom meeldauw — ook wel, minder juist,
honingdauw — genaamd: eene woekerplant, tot de
onvolkomenste zwammen behoorende, welke vooral
op de bladeren der erwten gevonden wordt.
MEELDEEG, o. deeg van meel.

dat het al Langer geleden was; wat meent gij dat er
wel?, wat denkt gij
aan te doen is?; ?cat 2neent
wel?, wat verbeeldt gij u wel?; voornemens zijn:

ik meende vandaag nog te vertrekken; bedoelen: hJ
zegt ja, maar meent neen; wat meent gij daar nu
eigenlijk mee?; hoe meent gfj dat? ik weet niet, wien
meent; ik meen het wel, mijne bedoeling is good;
het wel met iem. meenen, tern. genegen zijn; in ernst
bedoelen, niet schertsen: meent g# het, of houdt
mff voor den gek ?; meent g wat gij zegt?; neen, het
is gemeend, het is goon gekheid, het is ernst; het is
meenens, het is gemeend, het is waarlijk, werkelijk.
MEENING, v. (-en). gevoelen. oordeel: uiteenloopende
meeningen; zijne meening over iets zeggen; volgens
rnYne meening, naar mijn gevoelen; ik ben van meening, mij dunkt; bedoeling, oogmerk, doel: van meening zijn, voornemens zijn.
MEENT, MEENTE, A.IEENE, v. (-n), gemeene weide,
gemeene heide -2,Tond.
MEENTMEESTER, m. (-s), (in het Gooi) bestuurder
van de meent.
MEEPENNING, m. (-en), godspenning, h uurpenning.
MEEPRATER, m. (-5), die met anderen meepraat;
die anderen napraat zonder zeif to denken of zelf
to onderzoeken; jabroer.
MEEPSCH, bn. (-er, meest -), zwak, ziekelijk: er
meepsch uitzien. MEEPSCIIHEID, v.
MEER, o. (meren), een van alle zijden door land
ingesloten water. MEERTJE, o. (-s).
MEER, v. drooggemaakt meer; (gew. inz ) de Haarlemmermeer: h j werkt in de Meer.
MEER, telw. vergrootende trap van veel: hij heeft
meer boeken dan ik; — bw. hij sprak meer dan
meer of min, min of meer, eenigszins; te meer, to
eerder, to Bever; ik zed er niet meer van zeggen, er
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niet meer over spreken; ter omschrijving van een
vergpotenden trap: deze kamer is meer lang dan
breed; hjj werd meer dood dan levend uit het water
gehaald; (sprw.) dat smaakt mar meer, is heel lekker,

bevalt uitstekend.
MEERAAL, m. (...alen), zie k6ngeraal; ...BAARS,
m. (...baarzen), als voorwerpsn., v. gmv. als stofn.:
.zekere viseh; ...BLADEREN, o. mv. (plantk.) witte
plompen, ook waterrozen, waterplompen en witte
-waterkruiken geheeten.
MEERBOEI, v. (-en), houten kist om er schepen
aan te beleggen, ook verhaalboei geheeten.
MEERDER, bn. bw. veel meer (in getal): het meerdere getal, de meerderheid; de vijanden waren meerder
in getal; grooter, aanzienlijker, verhevener: uwe
meerdere ervaring; en meerder harts door haar gezang
verried dan van zoo teer een jeugd zich wachten. liet.
MEERDERE, m. en v. (-n), die boven een ander
staat, superieur, hoogere in rang : wees eerbiedig
jegens uwe meerderen, jegens hen die boven u zijn
geplaatst; de betrekking van den meerdere tot den
mindere; hfj is ?nijn meerdere in kracht,
wint het
van mij in kracht.
MEERDEREN, (meerderde, heeft gemeerderd), vermeerderenf — zekere•bewerking bij het breien(Yan
kousen enz.); aangroeien, meerder worden. MEERDERING, v. (-en).
MEERDERHEID, v. overwicht; grootheid, macht:

iemands meerderheid erkennen; iem. zone meerderheid
doen gevoelen; grooter aantal: de meerderheid beslist;
bfj meerderheid van stemmen; bij (met) volstrekte meerderheid van stemmen, met meer dan de helft der
geldig verklaarde uitgebrachte stemmen; bij (met)
betrekkelYke meerderheid van stemmen, met de meeste

stemmen.
MEERDERJARIG, bn. mondig (den ouderdom van
23 jaren bereikt hebbende, volgens de Nederlandsche
wet); (fig.) zelfstandig, het toezicht van anderen
niet meer behoevende: hiermee had het yolk zichzelf
meerderjarig verklaard.
MEERDERJA_RIGHEID, v.
mondigheid.
MEERDERJARIGE, m. en v. (-n), iem. die meerderjarig is, den leeftijd van 23 jaar heeft bereikt.
MEERDERJARIGVERKLARING, v. (-en), verklaring
van mondigheid; (fig.) y erklaring van zelfstandigheld.
MEERDERMAN, m. alleen gebruikelijk in de uitdrukking: waar meerderman komt, moet minderman
waken, d. i, waar de meerdere. de aanzienlijkere
verschilnt, moot de mindere wijken.
MEERDISTEL, v. (-s), (plantk.) zeekruisdistel (eryngium maritimum); ...EEND, v. (-en), (nat. hist.) zekere
zwemvogel (anas fusca).
MEERENDEEL, o. het grootste gedeelte; de meesten:

het meerendeel der menschen, voor het meerendeel, voor

MEERKOL, m. (-len), (gew.) meerkoet;

vlaamsche
gaai (garrulus glandarius).
MEERKRAB, v. (-ben), eene soort van schulpvisch;

...KRUID, o. (plantk.) tonnekruid.
MEERLE, v. (-n), MEREL, v. (-s), zwarte Mater:
een vogel, tot de orde der zangvogels behoorende,
welke in sommige streken ook merelaar en gieteling
wordt geheeten (turdus merula).
MEERLING, m. (-en), (zeew.) marling: zeker touw.
MEERMAAL, MEERMAALS, ...MALEN, bw. verscheidene malen, dikwijls: ik heb hem meermalen

gewaarschuwd.
MEERMAN, m. (-nen), zeeman: het mannetje van

de meermin, ...MIN, v. (-nen), (fab.) zeevrouw: gedrocht, half vrouw half visch, volgens anderen half
• vrouw half vogel, dat door haar betooverend gezang

de zeevarenden tot zich lokte, om ze dan to dooden;
sirene; ...NIMF, v. (-en), (myth.) vrouwelijke water-

geest, die zich in meren ophoudt, najade.

MEERPAAL, m. (...palen), paal, waaraan

wordt vastgelegd.

een schip

MEERPLANT, v. (-en), in of aan een meer groeiende

plant.

MEERPOET, m. (-en), (nat. hist.) (gew.) groote modderkruiper: zekere visch.
MEERRADIJS, v. (...dijzen), mierikwortel.
MEERRING, m. (-en), ring aan eene kadi, door
welken de kabel tot het vastleggen van een schip
gehaald wordt.
MEERSALAMANDER, m. (-s), eene soort van salamander, die het meest in Europa wordt aangetroffen.
MEERSCH, v. (-en), (Zuidn.) moeras; beemd, weide.
MEERSCHUIM, o. het ovaal kalkachtig bekleedsel,
dat op den rug van den inktvisch wordt gevonden
en waarmede het ivoor gepolijst wordt; eene weeke,
lichte, geelachtig witte delfstof, die in verschillende
deelen van Europa wordt gevonden on inzonderheid
gebruikt wordt tot de very aardiging van pijpekoppen.
MEERSCHUIMEN, bn. van meerschuim: meerschui-

men pypekoppen

.

bn. meerslachtige zelfst. naamwoorden, zelfst. naamwoorden, die meer dan den
MEERSLACHTIG,

geslacht hebben on wier verschillend geslacht zijn
grond vindt in eene verschillende opvatting ; niet

overeenstemmende. MEERSLACHTIGHEID, v.
MEERSLAK, v. (-ken), paarleraoermossel in WestIndi6 ; ...SPIN, v. (-nen).
MEERTOUW, o. (-en), achtertros, kabel; groot ankertouw; touw om een schip vast to leggen.
MEERVAL, m. (-len), (nat. hist.) zekere zeer groote
visch, die in oostelijk Europa thuis behoort, waar
liij in de rivieren on meren noordelijk tot Finland
en Scandinavia voorkomt volgens sommigen zou
hij in de vorige eeuw ook hier te laude in het Haarlemmermeer menigvuldig zijn aangetroffen (silurus

het grootste gedeelte.

glances);

MEERENDEELS, bw. voor het grootste gedeelte;
in de meeste gevallen.
MEERGELD, o. (-en). geld dat betaald wordt voor
het meren van schepen.
MEERGEMELD, ...GENOEMD, ...GEZEGD, bn. boven
gezegd, reeds eenige malen genoemd.
MEERGEVORDERDE, m. (-n ), die de beginselen van
een of ander vak van wetenschap reeds achter den
rug heeft, die in de een of andere kunst reeds be-

in meren ophoudt.
MEERVOUD, o. (-en). een der twee getalien in

dreven is: leerboek voor rneergevorderden.
MEERGRONDEN, m. my. laag land aan een drooggemaakt meer.
MEERHEID, v. ii.eerderheid.
MEERKAT, v. (-ten), eene soort van aap, die in de
omstreken van Gibraltar in verwilderden toestand
wordt aangetroil en (cercopithec as).
MEERKETTING. m. (-en), een ketting om schepen
aan te meren, vast to leggen; v. (-en). ( zeew.)
meerboei.
MEERKOET, v. (-en), (nat. hist.) de gewone soort
van koeten, sours eenvoudig koet geheeten ( fulica
(ter a).

m. (...visschen), visch die zich

spraakkunst.

de

MEERVOUDIG, bn. (taalk.) wat in het meervoud
staat: een meervoudig onderwerp; wat meermalen
bestaat of voorkomt; Tneerroudige kiesdistricten, waar

meer dan pen afgevaardigde wordt verkozen.
MEERVOUDSVORM, m. (-en), (taalk) de worm van
het meervoud: de meervoudsvorm van dit woord is
ongebruikelUic, ...V ORMIN G. v. de vorming van het
meervoud : repels voor de meervoudsvorming.
MEERWATER, o. water uit een meer; ... -WORTEL,
m. (-s), als voorwerpsn., v. gmv. als verzamel. stofnaam, (plantk.) tormentil, zie aldaar ; kruisdistel;
...ZWIJN. o. (-en), zeevarken; (ook) bruinvisch.
MEERZEN, (meersde. is gemeersd), (Zuidn., veroud.)
vermeerderen, groeien, aangroeien.
MEES, v (meezen). een geslacht van vogels tot de
orde der zangvogels behoorende (pariclae); inz. de
koolmees (parrs major). MELSJE, o. (-s).
MEESMUILEN, (meesmuilde, heeft genieesmuild),
het gelaat tot een lachje plooien als uil_ing van spot
.

MEESMUILEN.

MEETKLEED.

of twijfel, spottend, ongeloovig glimlachen : woorden
zifn nog geen daden , zei hij meesmuilend; met gesloten lippen eten. MEESMUILING, v. (-en), het meesmuilen, spottende glimlach. MEESMUILER, m. (-s),
...MUILSTER, v. (-s), die meesmuilt.
MEEST, bn. bw. overtreffende trap van reel: de

MEESTERES, v. (-sen), gebiedster, beheerscheres;
vrouw des huizes; onderwijzeres; vrouw die zekeren
tak der heelkunde uitoefent.
MEESTERGAST, m. (-en), meesterknecht; ...GELD,
o. (-en), loon eens heelmeesters; (eert.) geld dat men
betalen moest bij het verkrijgen van het meesterrecht; ...GRAAD, m. graad van meester bij de vrijmetselaars; ...HAND, v. de hand eens meesters,
groote bekwaamheid: met meesterhand; dit verraadt
de meesterhand, hieruit blijkt, dat het door een
meester in zijn vak of in de kunst vervaardigd is.
MEESTERIJ, v. (w. g.), heelkundige praktijk.
MEESTERKNAAP, m. (...knapen), rechter in houtvesterij,zaken; ...KNECHT, m. (-s), eerste knecht,
onderbaas (bij ambachtslieden); (papierm.) iem. die
aan de kuip staat;
o. meesterwortel.
MEESTERLIJK, bn. bw. (-er, -st), voortreflelijk, uitmuntend : hij teekent meesterlijk; dat hebt gij or meester/ ijk afgebracht; op meesterachtigen toon.
ISEESTERLOON, o. meestergeld.
MEESTERLOOS, bn., (w. g.), zonder meester; onbeheerd.
MEESTERPOEDER, o. (scheik.) de tot poeder gebrachte nederslag van de edelste deelen eener
massa; ...RECHT, o. het bezitten van het recht van
meester (bij ambachtslieden); het meesterrecht verwerven. eertijds bij een gild; ...RIB, v. (-ben), (zeew.)
hoofdrib of zijstuk van een vaartuig.
MEESTERSCHAP, o. gezag; overwicht: iem. zrt
meesterschap doen gevoelen; heerschappij : het meesterschap over de teal; meesterrecht; spelen om het
meesterschap, een spel spelen, om te zien wie er de
knapste in is.
MEESTERSE, v. (-n), (Zuidn.) meesteres.
MEESTERSFLESCHJE, o. (-s), medicijnfleschje;
...KNECHT, m. (-en), (gew.) meesterknecht; ...TITEL,
(-s), titel van meester in de rechten.
MEESTERSTUK, o. (-ken), iets voortreffelijks (van
eenigerlei werk of arbeid); meesterlijke daad : reeds
zUn eerste werk was een waar meesterstuk; stuk, dat
een gezel vroeger moest vervaardigen, om als meester aangenomen to worden; (fig.) het platte van
eenen schotel.
MEESTERWORTEL, m. (-s), als voorwerpsn., v.
gmv. als stofn.: zek- ere plant.
MEESTERZANGER, m. (-s), een voornaam zanger;
in de middeleeuwen de dichters on zangers, die zich
door hunne verdiensten den titel van meester verworven hadden.
MEESTOOF, v. (...stoven), stoof, waar de meekrap
wordt bereid.
MEESTTIJDS, bw. Zie MEESTENTIJDS.
MEET, v. merk, teeken (bij het begin van een
speelperk); (fig.) van meet (af) aan beginnen, van
voren of aan: boven, onder de meet, weer -, minder
dan noodig is.
MEETBAAR, bn. gemeten kunnende worden: een
meetbare grootheid; onderling theetbaar. MEETBAARHELD, v.
MEETBRIEF, m. (...brieven), (zeew.) verklaring door
beeedigde scheepsmeters of andere bevoegde personen afg-egeven betreffende den toestand (lengte,
wijdte en tonnenlast) van een schip; ...GELD, o.
loon voor het meten.
MEETING (Eng. .), v. (-s), eene soort van openlijke
vergadering, eerst in Engeland en de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika, tegenwoordig in verschillende landen van Europa gehouden, waarop
onderwerpen van staatkundig. maatschappelijk en
godsdienstig belang door desk undigen ten aanhooren van het publiek warden besproken.
MEETJE, o. (-5), (Zuidn.) grootmoeder; meter.
MEETKAN, v. (-nen), kan waarmee men meet;
...KETTING, m. (-en), een ketting van dik ijzerdraad
waarvan de schalmen door ringen warden verbonden on die door de landmeters gebruikt wordt om
te meten; ...KLEED, o. (-en), (naaisterst.) een kleed,
naar hetwelk de deelen van een nieuw kleed worden

tneeste menschen; hij heeft het meest daartoe bijgedragen; het meeste, het grootste gedeelte, de grootste
hoeveelheid; ter omschrijving van een overtreffenden
trap; de meest onkiesche woorden; — bw. meestal: de

huizen, meest van eene verdieping, zon er oud en bouwvallig.
MEESTAL, bw. in de meeste gevallen, zeer dikwijls,
bijna altijd: wat men zoo op eene adcertentie koopt, is

meestal niet reel zaaks; zoo iets komt meestal verkeerd uit.
MEESTAMPER, m. (-s), stamper om meekrap fijn
te stampen.
MEESTBIEDEND, bn.; de meestbiedende, die het
hoogste bod doet.
MEESTENDEELS, bw. voor het grootste gedeelte.
MEESTENTIJDS, MEESTTIJDS, bw. meestal: om

twaalf our ben ik meestentOs tho is.
MEESTER. m. (-s), die boven anderen staat, nachthebber, Lestuurder: God is de meester van 't heelal;

wat is de Meester was en goed, die 't alles heeft gebouwd; (fig.) zich van iets meester maken, iets bemachtigen. zich in het bezit (van iets) stellen; iets
meester z n, iets bedwongen- hebben, iets to boven
zijn, (ook) iets zeer goed kennen, goed op de hoogte
eener zaak zijn; meester van zijn tyd zijn, er vrijelijk
over kunnen beschikken; iem. voor zijn meester erkennen, als zijn meerdere; hij heeft in hem zijnen meester
gevonden; ieee. meester worden, zich meester van hem
maken; zichzelven geen meester zijn, zich niet kunnen bedwingen; zijne driften zijn hem, meester, beheerschen hem; — baas, heer, hij die knechts onder
zich heeft: een goed, een slecht meester; een nieuwen

meester zoeken; hij wenschte den meester van de ?perkplaats te sp•eken; meester warden,(van een ambachtsman) als baas (met knechts) gaan werken, (oudt.)
het meesterrecht krijgen (bij de gilden); den meester
spelen, den baas spelen, te zeggen willen hebben,
zich aanstellen, zich gedragen als heer of meester; —
naam die verscheidene ambachtslieden voor dien
van hun handwerk plaatsen: meester timmernban;
rimester snarl; — eigenaar, bezitter: het oog des meesters
ntaakt het paard vet, men dient zelf over zijne zaken
to gaan. de hond volgde zffnen meester; —
lent die een werk voortgebracht heeft, vervaardiger, bewerker : aan het werk kent men den meester;
het kwaad bout zijn meester, vroeg of laat wordt het
kwaad gestraft ; — uitstekend kunstenaar: de oude

meesters; de meesters der Hollandsche schilderschool;
van welken meester is dit stick?: daarin herkent men de
hand van den meester ; hij is een meester op de piano; —
leermeester: de discipel is niet meerder clan zijn
meester; bij 't woord des meesters zweren; onderwijzer,
schoolhouder: onder-, bovenmeester; er is vandaag
geen school, omdat de meester ziek is; — wondheeler,
vroedmeester, dokter : hij is aan den meester; zachte
rimesters maken stinkende wonden; — titel van rechts,7eleerden: meester in de rechten; meester A, advocaat
to B: hoogste graad bij de vrijmetselarij. MEESTERTJE. o. (-s).
MEESTERACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als een meester,
heerschzuchtig: op nzees:terachtigen tom; (w. g.) meesterlijk, volmaakt, volkomen. MEESTERACHTIGREID, v. gebiedendo toon, tom van gezag; (w. g.)
yolk omenheid.
MEESTEREN, (theesterde, heeft gemeesterd), (w. g.)
bedwingen, noodzaken; (w, g.) den meester, den baas
spelen; de heelkundige praktijk uitoefenen, genezen,
behandelen: wie meestert er bij hem?, wie is zijn
dokter?; behandeld worden door een dokter: hij

heeft al wat Lang gemeesterd; dokteren en meesteren,
onder genees- en heelkundige behandeling zijn, deze
dikwijls noodig hebben.
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MEETKRUIS.

MEISJE.

afgemeten; ...KRUIS, o. (-en), zeker gereedschap,
dat bestaat uit een uit bout of koper vervaardigd
kruis, waarop twee elkaar rechthoekig doorsnijdende lijnen getrokken zijn.
MEETKUNDE, ...KUNST, v. deel der wiskunde:
de wetenschap die zich bezighoudt met de beschouwing van punten, lijnen, vlakken en lichamen: vlakke
meetkunde; analytische meetkunde; beschriftende meetktAnde.
MLETKUNDIG, ...KUNSTIG, bn. naar de regelen
der meetkunst; tot de meetkunde en hare beoefening behoorende; een meetkundig vraagstuk ; meetkundige evenredigheid, zie evenredigheid; meetkundige
reeks, zie reeks; meetkundige plaats, een figuur, waarvan alle punten aan een zelfde voorwaarde voldoen.
MEETKUNDIGE, m. en v. (-n), ...KUNSTENAAR,
m. (-s), beoefenaar, kenner der meetkunst.
MEETLIJN, v. (-en), snoer (der timmerlieden, landmeters enz.) om to meten; ...LOOD, o. (-en), schietlood; ...LOON, o. (-en), meetgeld; ...ROEDE, v. (-n),
werktuig eens landmeters; ...SCHIJF, v. (...schijven), een verbet erd astrolabium voor hoogtemetingen; ...SNOER, o. (-en), meetlijn.
MEETSTER, v. (-s), vrouw die meet.
MEETSTOK, m. (-ken), maatstok; ...TAFELTJE, o.
(-s), landmeters-gereedschap.
MEEUW, v. (-en), een familie van vogels tot de
orde der zwemvogels behootende, waarvan verscheidone soorten in ons land voorkomen (larus).
MEEUWTJE, o. (-s), kleine meeuw; zeezwaluw,
vischdieCe (sterna hirundo).
MEEUWEN. Zie MAUWEN.
MEEUWENEI, o. (-eren, -ers); ...NEST, o. (-s).
MEEUWEVEER, v. (-en).
MEEUWINDE, v. (plantk.), (gew.) de wilde kamperfoelie, ook weewinde en boschwinde geheeten.
MEEUWVOGEL, m. (-s), meeuw.
MEEVALLER, m. (-s), ...VALLERTJE, o. (-s), buitenkans:e.
MEEVAT, o. (-en), vat voor of met mede (honig . drank); meekrapvat; ...VELD, o. (-en), meekrapveld;
...VERF, v. nLeekrapverf.
MEEWARIG, bn. bw. (-er, -st), MEEWARIGLIJK,
bw. medelijdend, barmhartig: op meewarigen toon iem.
toespreken; hij zag hem (ran met meewarige blacken.
MEEWARIGHEID, v. medelijden.
MEEWORM, m. (.en), (nat. hist.), (gew.) ritnaald:
de larve van zekeren springkever, ook steekworm,
hardworm en koperworm geheeten.
MEEZENKNIP, v. (-pen), knip mil meezen to vangen;
...SLAG, o. (-en), meezenknip.
MEGAMETER, m. (-s), (sterrenk.) grootmeter.
MEGASCOOP, m. (...scopen), zeker optisch werktuig, waarmede men, door een voorwerp steeds dichter bij 't brandpunt eener verzamellens te brengen,
gedurig grootere beelden daarvan kan verkrtigen.
MEGERA, v. (-'s), helsche furie, boosaardig wijf.
MEI, m. vijfde maand van het jaar, Bloeimaand
(31 dagen); (fig.) bloei: de Mei van het levee.
MEI, m. (-en), bloeiemie tak, loovertak: ruiker.
MEIAVOND, m. (-en), een avond in Mei; (ook) de

...GELD, o. belasting, die zij betalen welke een of
meer meiden houden; ...GOED, o. de kleedingstukken van de meid; (ook) de meiden (collectief): datlastige meidengoed; ...KAMER, v. (•s), kamer voor
de dienstmeld; ...KLEEDING, v. meidendracht;
...KLEEREN, o. my. kleedingstukke.n van een meid;
...LOON, o. (-en), loon dat men aan een meld betaalt;
...PLAAG, v. (...plagen), een vrouw die zeer lastig
is voor hare dienstmeiden; ...PRAAT, m., ...PRAATJE, o. (-5), praat van dienstmeiden:- een mensch kan
zich aan die meidenpraatjes niet storen; (fig.) onbeduidend gebabbel, beuzelpraat; ...WERK, o.
MEIDOORN, m. (-s), een plantengeslacht, tot de
familie der appelachtigen behoorende, ook haagdoom, steendoorn, doom enz. geheeten, on waarvan
twee soorten in Nederland in 't wild gevonden worden: de gemeene meidoorn (crataegus oxyacantha) on
de eenstfilige meidoorn (c. monogyna).
MEIDRANK, ...WIJN, m. zek ere geneeskrachtige of
versterkende drank (die in de maand Mei gebruikt
wordt, inz. in Duitschland); vruchtenwijn.
MEIEN, v. my. (plantk.), (gew.) witte ganzevoet.
MEIER, m. (-s), mengbeker; groote beker.
MEIER, m. (-s), schout, baljuw; bewindhebber; opzichter eener hoeve; pachter, bruiker eener landhoeve; bouwman; zekere mansnaam.
MEIERBLOEM, v. (-en), (plantk.) walstroo, geel
walstroo.
MEIERIJ, v. (-en), uftgestrektheid gronds onder
het gebied van eenen meier, schout of baljuw; de
meierfj van 's-Hertogenbosch.
MEIERKRUID, v. (plantk.) walstroo, geel walstroo.
MEIFEEST, v. (-en), feest in de maand Mei gevierd;
...HOUT, o. hout in de maand Mei to vellen of geveld; ...KAMPERNOELIE, v. (-s), (plantk.) eetbara
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avond voor den eersten Mei; ...BLOEM, v. (-en),
...BLOEMPJE, o. (-5), eene a spergeachtige plant, ook
lelietje der dales, lelie cone ol(ie en zegeltjes geheeten;
...BOOM, m. (-en), mast (bij volksspelen); meitak,
boom of tak, dien men op den lsten Mei ter eere
eener maand voor haar woning placht of pleegt to
planten; groene tak. dien men op een nieuw gebouw plaatst, wanneer het gebint klaar is; vrijheidsboom; ...BOTER, v. grasboter.
MEID, v. (-en), jonge doehter : een aardige, vroolijke
levenslustige meld; dienstmaagd: een meid huren: hint
de meld die boodschap mc'ar even doen, (geineenz.)
meis'e, geliefde: (plat) hoer.
MEIDENBED. o. (-den), bed voor clenstmaagden,
dag waarop dienstmeiden vrij heb_DAG, m.
m. (-en);
ben of uitgaan )inz. op ken',
...DPACBT, -v. kleederdrac_it van dienstmeiden.

paddenstoel.
MEIKEN. o. (-5), (Zuidn.) tuiltje.
MEIKERS, v. (-en), vroegrijpe kers;
m. (-en),
meikerseboom.
MEIKEVER. m. (-s), mulder, molenaar: een schildvleugelig insect, waarvan het masker, de witte worm,
engerling, kwatworm, emelt, gedurende drie jaren in

den grond leeft, des winters in een staat van verdooving verkeert on in de lente ontwaakt, om in
velden on tuinen de grootste verwoestingen aan to
richten (melolontha vielgaris).
MEIKNOL, in. (-len), eene witte verscheidenheid
van den knol of de ronde map. die in den voorzomer gekweekt wordt, vooral in de zoogenaamde
Streek, tusschen Hoorn en Enkhuizen.
MEIMAAND, v. de maand Mei; (H.-K.) de maand
aan de bijzondere vereering van Maria gewijd.
MEINEED, m. (-en), valsche eed: veroordeelcl warden
wegens meineed; schending van iets dat men bezwon EheeEfE't
re m
M EINEE .DIG, bn. (-er, -st), schuldig aan meineed;
schendende wat men bezworen heeft. MEINEEDIGHEID, v. neiging tot meineed. MEINEEDIGE, m.
en v. (-n), die rneineedig is.
MEIOLDERBEI, v. (-en), de bei, bes of vrucht van

den jeneverboom of jeneverstruik.
MEIR. o. (-en). Zie MEER.
MEIREGEN, m. regen in Mei; ...ROOS, v. (...rozen),
eene kleine in Mei bloeiende roos (rosa majalis).
MEISJE, o. (-5), jonge, ongetrouwde vrouwelijke
persoon, kind van het vrouwehjk geslacht: op de
school zijn jongens en meisjes; een mooi, een leelYk
meisje; zij is van een, meisje be callen: (sprw.) w zijn
oncler ens meisjes, er zijn geen mannen in het gezel-

schap, zoodat ivij in vertrouwen teedere zaken
kunnen behandelen. schertsend ook van mannen
gel,ezigd. als ze lets willen zeggen dat niet heelemaal in den regel is en dat ze voor zich zouden
liouden, indien el . (Limes in het gezelschap waren; —
dienstnleisje: zij meisje om boodscha ppen te does?: — geliefde, verloofde: ik heb hem met
zija rm , isje zien waildelen, — rneisje van plez?"er, ontuchtig

MELKBOERIN.

MEISJESACHTIG.
MEISJESACHTIG, bn. (-er, -st), als een meisje; van
de meisjes houdende.
MEISJESBOEK, o. (-en), book voor meisjes ; ...BROEK,
v. (-en), broek zooals meisjes dragen; ...BURGER-SCHOOL, v. (...scholen), burgerschool voor meisjes;
...GEK, m. (-ken), iem. die dol veel van de meisjes
houdt: een oude meisjesgek; ...GEZICHT, o. (-en), gezicht van, als van een meisje: die jongen heeft een
meisjesgezicht; ...HAND, v. (-en), hand van een
meisje; (fig.) dat is een meisjeshand, dat is geschreven door een meisje of een mannelijk persoon, die
als een meisje schrijft; ...HEMP, o. (-en), herald
zooals meisjes dragen; ...KLEEDING, v. meisjesdracht; ...KLEEREN. o. mv .; o. mv.
gladde niuisjes die gegeten worden bij de geboorte
van een meisje in tegenstelling met jongenswidsjes);
...NAAM, m. (...namen), naam van een meisje;
...SCHOOL, v. (...scholen), school voor meisjes;
...STEM, v. (-men), stem van, als van een meisje,
...WERK, o. werk dat door meisjes wordt verricht.
MEITAK, m. (-ken), bloeiende tak van den meidoom; loovertak; den meitak op een week leggen, het
bekronen; ...TIJD, m. de maand Mei; Lente ; ...VELD,
o. (-en), (geschied.) zekere vergadering onder de eerste
Frankische koningen tot regeling der staatszaken;
m. (...visschen), visch, die in Mei gevangen wordt; ...VOGEL, m. (-s), vogel, die zich in de
maand Mei vertoont; +fig.) iem., in deze maand geboren; o. (...vuren), vreugdevuur Lij den
terugkeer der Lente; ...WORM, m. (-en), (nat. hist.)
Johanneskever; ...ZOENTJE, o. (-s), (plantk.) (gew.)
madeliefje: ...ZOETJE, o. (-s), (gew.) madeliefje.
MEJUFFER, v. (-s), MEJUFFRoUW, v. (-en), naam
waarinede men een jong meisje (van netten stand)
aanspreekt; naam waarmede men vrouwen uit den
burgerstand aanspreekt.
MEL, v. [eigenlijk MELDE]; witte mel, (gew.) witte
ganzevoet, ook huismelde en stokmel geheeten
Ohenopodium album).
MELAATSCH, bn. (-er, meest-), met melaatschheid
behept, er aan lijdende. MELAATSCHHEID, v. (...heden), zekere hardnekkige huidziekte, eene besmettelijke volksziekte in vroeger tijd, die in sommige
landen van Europa ook nu allengs meer voorkomt.
MELAATSCHE, m. en v. (-n), lijder-, lijderes aan
melaatschheid, lazarus.
MELAATSCHHUIS, o. (...huizen), (w. g.), leprozen-,
lazarushuis, hospitaal voor melaatschen.
ME6AFIER, o. een dicht, zeer fijnkorrelig mengsel
van veldspaath met angiet of hoornblende en magneettjzer, donkergroen of zwartbruin van kleur.
MELANCHOLIE, v. zwaarmoedigheid, droefgeestigheid. zwartgalligheid.
MELANCHOLIEK, bn. (-er, -st), MELANCHOLISCH,
bn. zwaarmoedig, droefgeestig, zwartgallig: een
tnelancholische bui, een aanval van melancholie;
ten melancholisch temperament, moeilijk opwekbaar,
met ongevoelige constitute.
MELANIET, o. (delfst.) zekere fluweelzwarte granaatsoort.
MELANINE, o. zwarte kleurstof.
MELASSE, v. suikerstroop, suikersap, slijmsuiker.
MELASTOMEN, v. my. zekere plantenfamilie in
de tropen.
MELATI, v. (Ned.-Ind.) een klein wit bloempje met
sterken jasmijngeur.
MELDE, v. (-n), zekere plantenfamilie, ook ganzevoetachtigen geheeten (chenopodieen); — een geslacht
dezer plantenfamilie, waarvan vijf soorten in Nederland in 't wild worden aangetroffen (atriplex).
MELDEN, (meldde, heeft gemeld), doers weten, berichten, verkondigen: uit Parijs meldt men ons; gewagon, spreken (van), noemen: de geschiedboeken
melden zijn naam niet; opgeven, aanmelden: hij heeft
rich bij mij diet gemeld: inhouden (van brieven); zfin
brief meldt er niets ran.
MELDENSWAARD, MELDENSWAARDIG, bn. (-er,
.st, meer meest -), waard om vermeld to worden.
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MELDER, m. (-s), die melding maakt, die bericht

geeft.
MELDESTRUIK, m. (-en), struikachtige melde in
Zuid-Europa; ...ZAAD, o. zaad van de melde. .
MELDING, v. (-en), het melden; bericht: melding
maker van iets, er van spreken; loffelYke melding,
bewijs van tevredenheid (over eenig work).
MELEE, v. strijd-, krijgsgewoel; heetst van een
gevecht; hevige woordentwist.
MELEEREN, (meleerde, heeft gemeleerd), mengen,
ver-, ondereenmengen: de kaarten meleeren; bemoeien.
MELEKET, v. (-ten), zekere krijgstrompet van riot
bij de oude Egyptenaren en Abyssinirs.
MELEN, (meelde, gemeeld), met bloem van meel
bewerken; de gort zcordt geztvaveld en gemeeld (voor
de kleur).
MELET, v. (-ten), arenvisch: een visch, tot het
geslacht ansjovis behoorende.
MELIEFKE, o. (-s), (plantk.) (gew.) madeliefje.
MELIG, bn. (-er, -SI, als meel, meelachtig; ook van
vruchten die door lang liggen to rijp en daardoor
droog, korrelig zijn geworden. MELIGHEID, v. •
MELILOOT, v. (plantk.) gele meliloot, melote. Zie
aldaar.
MELILOTE, v. (plantk.) melote. Zie aldaar.
MELILOTENKLAVER, v. (plantk.) melote. Zie aldaar.
MELINIET, o. een zeer ontplofbare stof, veel geweldig- er in uitwerking dan dynamiet, in 1890 door
den Franschman Turpin uitgevonden.
MELIS, v. volkomen gezuiverde en helderwitte
sulker.
MELIS, MELISSE, v. (plantk.) zekere plant, tot de
familie der lipbloemigen behoorende, die in het
zuiden van Frankrijk veelvuldig voorkomt on uit
wier versche bladeren eene soort van olie (melissenolie) bereid wordt.
MELISBROOD, o. (-en), suikerhrood.
MELISSEBLAD, o. (-en, -eren), blad der melisse;
...KRUID, o. (plantk.) melis.
MELISSENOLIE. v. Zie MELTS. MELISSE.
MELISSEWATER, o.
MELISSOGRAPHIE, v. natuurlijke historie der bijen.
MELISSUIKER, v. melis.
MELIZOEN, o. (veroud.) bloedgang; roodeloop;

zekere ziekte.
MELIZOENKRUID, o. een ge ryas, dat veel overeenkomst heeft met den koriander.
MELK, v. witte vloeistof in vrouwenborsten en in
de uiers der zoogdieren inz. dienende tot voedsel:
deze moeder heeft geen melk genoeg voor haar kind;
inz. koemelk: zoete melk; dikke, geronnen, gestremde
melk; houdt gij van melk in de thee I; afgetapte melk,
gesteriliseerde melk, vrij van bacteri6n; gewei,
condenseerde melk; (fig.) er uitzien als melk en bloed,
een zeer gezonde kleur hebben; eon land overvloeiende van melk en honing, waar van alles in overvloed is; het is water en melk, flauw on dun, van
eene zaak waar geen pit in zit; niets in de melk
[elders : in den pot] to brokken hebben, zeer arm
zijn, niets to zeggen hebben; — melkachtig sap in
planters,- vruchten, inz. in de kokosnoot.
MELK, v. horn van den visch, in sommige spreken
melker geheeten; mannelijk teeldeel der vogels.
MELKACHTIG, bn. (-er), als melk: melkachtig sap;
van melk houdende: ik ben niet melkachtig.
MELKADE, v. (-n), (gew.) melkbak; ...ADER, v.
(-s, -en), ader die de melk van de melkklieren naar
de melkkamers voert; ...AGAAT, m.(...agaten),als
voorwerpsn., o. gmv. als stofn.: wit geaderde agaat;
...BAARD, m. (-en), vlasbaard, eerste haar om de kin;
(ook) liefhebber van melk; (fig.) jongeling nog zonder
baard, jongeling zonder ondervinding; ...BAD, o. (-en),
(geneesk.); ...BAK, m. (-ken), bak met of voor melk;
...BLOEM, v. (-en), (gew.) witte doovenetel; ...BLOK,
o. (-ken), melkstoeltje; ...BOCHT, m. (-en), met een
staketsel omheinde ruimte in een hook van het
weiland, waarin men het vee drijft om het to mel
ken; ...BOER, m. (-en), ...BOERIN, v. (-nen), melk-

MELKBOOM.

MELKWLNKEL.

verkooper, -verkoopster; ...BOOM, m. (-en), eene
soort van melkgevenden boom (in Zuid-Amerika);
...BROOD, o. (-en), ...BROODJE, o. (-s), dat net melk
is opgemaakt; ...BUIK, m. en v. (-en), liefhebber
lief hebster van melk en melkspijzen; ...BUIZEN, v.
my. (ontl.) melkvaten; ...CENTEN, m.
my. geld voor melk; geld, dat men aan de melkvrouw schuldig is.
MELKDISTEL, v. (-s), een plantengeslacht, tot de
familie der samengesteldbloemigen behoorende,
waarvan er 4 soorten in Nederland worden aangetroffen, en ook zeug- of zoogdistel, zeugfizel, hazenlatuw,

rends, waarvan slechts eene soort in Nederland
gevonden wordt : het zeemelkkruid (glaux maritima);
...KRUIK, v. (-en), kruik om melk in to bewaren;
...KUUR, v. (...kuren), zekere geneeswijze;
o. (-moron, -mers), zuigend lam; ...LEIDERS, m. mv.
melkvaten. .
MELKMAAT, v. (...maters), om de melk te meten;
...MAN, m. (-nen), melkverkooper; ...MARKT, v. (-en),
waar men melk verkoopt; ...1IIEID, v. (-en), meid
die de koeien melkt; meid die de melk verkoopt;
...MEISJE, o. (-s); ...METER, m. (-s), melkweger;
...MOSS, o. kruidmoes: eene soort van soep; die
uit allerlei groenten, gepelde gerst enz. bestaat en
een zeer gezond voedsel is; ...MOUT, v. (-en), melkbak; ...MUIL, m. (-en), lafbek, vlasbaard; ...NAP,
m. (-pen), melkkom; ...NETEL, v. (-s), melkdistel;
...ONTROOMER, m. (-s), zeker werktuig bij de zuivelbereiding, om den room uit de melk to verkrijgen; _001, v. (-en), melkgevend schaap; ...PAP,
v. (-pen), zekere spijs met melk gekookt; ...PLAATS,
v. (-en), plaats waar gemolken wordt; ...PLANT,
v. (-en), zeker kruid; ...POEDER, o. (-s), de van hare
waterdeelen beroofde en toebereide melk; ...POMP,
v. (-en), zuigglas voor kinderen; ...POT, m. (-ten),
pot om de melk in to bewaren ; ...RUNSEL, o.
leb, lob.
MELKSAP, o. (-pen), melkachtig yacht in onderscheidene planten; ...SAUS, v. (-en), saus die met
melk is toebereid; ...SCHOTEL, m.. (-5); ...SCHUIT„
v. (-en), schuit tot het vervoeren van melk;
...SCHURFT, v. o. uitslag der zuigelingen; ...SEPARATOR, m. (-s), melkontroomer; ...SLIJTER, m. (-s),
...SLIJTSTER, v. (-s), melkverkooper, melkverkoopster; SPIJS, v. (...spijzen), voedsel dat in hoofdzaak
uit melk bestaat; ...SPINDE, v. (-n), melkkast;
...STAANDER, (samengetrokken tot ...STAAB), m.
(-s), groote melktobbe; ...STAART, m. (-en), (nat.
hist.) de gewone huiszwaluw (hirundo urbica);
...STAND, m. melkzaak, melkwinkel; ...STEEN,
m. (-en), als voorwerpsn., gmv. als stofn., (delfst.)
eene soort van jaspis.
MELKSTER, v. (-s), die de koeien melkt, melkmeid.
MELKSTOELTJE, o. (-s), stoeltje of bankje waarop
men zit, als men koeien melkt; ...SUIKER, v. (scheik.)
een bijzonder bestanddeel der melk in den vorm
van kristallen; ...TANDEN, m. my. de twintig tanden die zich het eerst bij het kind ontwikkelen en
na het zevende jaar door andere vervangen worden; ...TEEMS, v. (-en), melkzeef; ...TEIL, v. (-en),
...TEST, v. (-en), bak om melk in to bewaren;
m. (-en), tijd waarop de koeien gemolken worden;
...TON, v. (-nen), melkvat; ...UUR, o. (...uren), melktijd; ...VAT, o. (-en), melkton, vat waarin de melk
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hazendistel, ganzendistel, roggedistel, doorndistel, motiezel [zeugijzelj en mellewilt [melkwied] geheeten
(solitchus).
MELKE, v. (-n), milt.
MELKEMMER, m. (-s), emmer waarin de koeien
worden gemolken.
MELKEN, (molk, heeft gemolken), melk uit de
niers (der koeien enz.) drukken; (fig.) iem. melken,
gedurig voordeel van iem. halen; duiven melken, opkweeken, voeden, houden; (zeew. oudt.) op- en neerhalen van touwwerk. MELKING, v. (-en), het melken.
MELKEPPE, v. (plantk.) een zeer schoon schermdragend gewas, met witte bloemen, dat langs slooten en vijvers gevonden wordt (thysselinum palustre).
MELKER, m. (-s), (gew.). Zie MELK, 2de art.; (gew.)
mannetjesharin g.
MELKER, m. (-s), die de koeien enz. melkt; koeboer.
MELKERIJ, v. het melken; my. (-en), plaats,
waar gemolken wordt, boerderij.
MELKETER, m. (-s), ...EETsTER, v. (-s), melkbuik;
...FLESCH, v. (...flesschen), flesch voor melk, zuigflesch voor kinderen; ...FONTEIN, v. (-en), fontein
die melk spuit; (ook fig.) koe, die veel melk geeft;
...GEIT, v. (-en), melkgevende geit; ...GELD, o.
melkcenten.
MELKGEVEND, bn. melkrijk, melk opleverende:
eene melkgevende koe.
MELKGEZUURD, bn. (scheik.) melkgezuurd zout.
MELKGLAS, o. gmv. als stofn. melkkleurig glas; —
my. (...glazen), als voorwerpsn. glas waaruit men
melk drinkt; ...HAAR, o. (...baron), als voorwerpsn.,
gray. als verzamel. stofn.: witte haartjes aan de
kin der jongelieden; ...HOK, o. (-ken), de afgesloten
plaats waar men de koeien melkt, melkbocht;
...HUTS, o. (...huizen), huis, waar gemolken wordt.
MELKIG, bn. melkachtig.
MELKINRICHTING, v. (-en), eene inrichting in groote
steden waar onvervalschte melk to verkrijgen is:
de 's-Gravenhaagsche melkinrichting: ...JASPIS, m.
(-son), als voorwerpsn., o. gmv. als stofn.: melksteen; ...JUK, o. (-ken), juk, waaraan melkemmers
gedragen worden; ...KAAS, v. (...kazen), kaas die
van zuivere melk is gemaakt; ...KALF, o. (...kalvers,
...kalveren), zuigkalf; (fig.) melkbuik; ...KAIVIER, v.
(-s), holte boven de speen in den uier, waar zich de
melk uit de melkklieren verzamelt; ...KAN, Y. (-nen),
kan waarin men de melk haalt of bewaart; ...KELDER, m. (-s), vertrek waar de melk tijdens de uitrooming geborgen wordt; verkoopplaats van melk;
...KERN, ...KARN, v. (-en), tonvormig voorwerp tot
het karnen van melk; ...KIES. v. (...kiezen), valsche
kies, die op jeugdigen leeftijd uitvalt en door een

andere wordt vervangen; ...KLEUR, v. melkwitte

kleur.
MELKKLEURIG, bn. melkwit.
MELKKLIER, v. (-en), (ontl.) borstklier; klier in
den uier waar de melk gevormd wordt; ...KOE, v.

melkgevende koe; (fig.) iem. van wien men

veel voordeel trekt, dien men uitzuigt; eene zaak
waarvan men veel voordeel trekt; ...KOELER, m.
(-s), werktuig tot sterke en snelle afkoeling van de
melk; ...K0 -11I, v. (-men), kom voor melk; ...KOORTS,
v. (-en), zogkoorts eerier kraamvrouw); ...KORST,
v. (-en), (geneesk.) shjmige dauwworm; ...KOST.m.
met melk bereide spijs; o. een plantengeslacht, tot de famine der slentelbloerriigen behoo-

bewaard wordt; ...VATEN.o.mv . (ontl.) eene menigte
vaten in het spijskanaal die de voedingsstoffen uit
het darmkanaal opslorpen on de voedende bestanddeelen der spijzen naar het blood voeren; (ook)
de vaten in de borsten, waarin zich de melk afscheidt; ...YEE, o. vee, waarvan de melk geschikt
is tot voedsel voor den mensch; ...VELPLAATSING, v. (-en), in de borst eener vrouw) ;
VALSCHING, v. het vervalschen van melk.
MELKVERWEKKEND, bn. melkmakend.
MELKVERWEKKING, v. melkbereiding; ...VLOOT,
v. (...vloten), ...VLOOTJE, o. (-s), rnelktobbe;
...VOCHT, o.; ...VROUW, v. (-en), melkverkoopster;
...WAGEN, m. (-s), wagon waarmee de melk vervoerd wordt; ...WEG, m. (-en), wag in de weide
dien men volgt om de koeien te melken; — (sterrenk.)
Jakobsstraat: breeds, melkwitte streep of gordel
aan den hemel. nit eene ontelbare menigte sterren
bestaande; welke bijna als een groote cirkel ma
den sterrenhemel loopt en den e(4uator onder een
m. (-5). een werkhook van 63° snijdt:
tuig om het roon , gehalte of de vervalsching der
melk naar graden to bepalen; ...WEI, v. hui; ...WEI,
...WIED, o. (plantk.) (gew.) paardenbloein; ...WIJF,
v. (...wijven). melkvrou -w; ...WINKEL, m. (-s), waar

MENGELDICHTEN.

MELK WIT.
melk verkocht wordt; ...WIT, bn. zeer wit: melkwitte tanden; — o. wit van raelk, ...WORTEL, v.
(plantk.) boschanemoon; ...ZAAK, v. melkwinkel;
...ZAK, m. en v. (-ken), melkbuik; ...ZEE, v. witachtige gedeelten der zee, ontstaan door tallooze
diatomeen, vooral in de Perzische en Banda-Zee;
...ZEEF, v. (...zeven), teems; o. (scheik.)
bewerktuigd zuur (zonder stikstof).
MELLEWIJT, [melkwiedj, o. (gew.) melkdistel.
MELODICA, v. (-'s), een door STEIN in 1770 uitgevonden orgelwerk in de gedaante van een kleinen
vleugel.
MELODIE, v. (...dieR1), (muz.) eene welgeregelde
opvolging van afzonderlijke tonen, zoodanig, dat
elke toonreeks zich, ten aanzien van hoogte, laagte
en maat, in betrekking tot het geheel van een
muziekstuk als een gedeelte van het geheel doet
kenn en.
MELODIEUS, bn. (...zer, -t), melodisch.
MELODISCH, bn. (-er, meest -), welluidend, aangenaam klinkend; zangerig.
MELODRAMA. o. (-'s), dramatische voordracht,
afgewisseld met instrumentale muziek, die de gewaarwordingen uitdrukt en leidt, welke de auteur
door zijne woorden bij den hoorder heeft willen
opwekken.
MELOEN, m. (-en), eene plant. tot de familie der
komkommerachtigen behoorende, die uit Azie afkonistig is (cucumis melo); de vrucht van deze plant,
die vooral om haar geurig, roodachtig geel vleesch
als eene verkwikkende spijs zeer gezocht is.
MELOENACHTIG, bn. (-er, -st), op den meloen gelijkend.
MELOENAPPEL, m. (-5, -en), zekere appelsoort;
...BAK, m. (-ken), ...BED, o. (-den), plaats-, plek,
waar meloenen groeien.
MELOENBOOMPJE, o. (-s), (plantk.) de bloemrijke
of spitsbladige kelkbloem, aldus geheeten wegens
den aangenamen, naar appelen of meloenen zweemenden reuk der donker-rood-bruine bloemen, die
vooral des avonds, na een warmen dag. bijzonder
sterk ge uren ; ook de takken hebben, wanneer zij
gewreven worden, een specerijachtigen reuk, welke
mede bij het hout en den wortel wordt opgemerkt,
waarom het meloenboompje ook specerijboom wordt
geheeten (calyanthus floridus); ...DISTEL, v. (-s),
zekere Amerikaansche plant.
MELOENGLAZEN, o. my. glazen bedekking der
meloenen; ...KERN, v. (-en), pitten van den meloen;
...KLOK, v. (-ken), glazen klok, waarmee de meloenen gedekt worden; ...KWALLEN, v. my. eene soort
van plant- of straaldieren, die tot de klasse der
ribbenkwallen behooren en een klok- of komkommervormig lichaam hebben met wijden inond;
...00G, o. (-en), (geneesk.) appeloog, eene appelvormige uitzakking van den regenboog van 't oog;
...RIB, v. (-ben), ribvormige verhoogingen op het
vleesch van den meloen; ...SAP, 0.; ...SCHIL, v.
(-len); ...STEEN, v. gmv. als stofn., m. (-en), als
voorwerpsn.: zekere delfstof; ...VELD, o. (-en), veld
met meloenen beplant; ...VERKOOPER, m. (-s),
...VERKOOPSTER, v. (-s), die meloenen verkoopt;
...ZAAD, o.
MELOMAN1E, v. overdreven zucht tot de toonkunst.
MELOTE, v. (plantk.) gewone of gele honigklaver,
welriekende klaver, ook melotten, melilote, mallote,
melilotenklayer, gele meliloot, gele steenklaver en
gele steenbreek geheeten (melilotus officinalis, gebruikelijke, geneeskrachtige melilote),
MELOTTEN, v. my. (plantk.) Zie MELOTE.
MELTBAK, m. (-ken), moutbak, waarin het graan
in de melterij geweekt wordt.
MELTER, m. (-s), bereider van mout.
MELTERIJ, v. gmv. het maken van mout, —onv.
(-en), plaats daartoe.
MELUW, bn. Zie MEMELIG.
MELUW, bn. rijp.
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.v (-men), (gemeen) zoogende vrouw; rnoeder:
b oMezEeMms
MEMBRAAN, o. (...branen), vlies, dunne huid.
MEMEL, m. (-s), mijt.
MEMELIG, bn. (-er, -st), met mijt (wormpjes)

bedekt (van kaas).
MEMENTO, gedenk; memento mori, gedenk te
sterven.
MEMENTO,
o. herinnering, gedachtenisteeken;
(R.-K.) memento der levenden, memento der dooden,

benaming van die plaatsen in de misgebeden, waar
de priester de levenden of afgestorvenen, die hij
meer bijzonder herdenken wil. aan God aanbeveelt.
o.
ME M METJESKRUID,
MEMMEKENSKRUID,
(plantk.) tuinkamperfoelie, tamme kamperfoelie, ook
Italiaansch geitenblcl, weewinde, zuigeniammekensbloom, mannekenskruid [eene verbastering van
mammekenskruidj geheeten.
MEMORABEL, bn.
MEMORANDUM, o.

gedenkwaardig.
herinnering-, gedenkboek,

diplomatieke nota.

o. (...rialen), herinneringsschrift; kladboek, aanteekenboek,. een der drie hoofdboeken bij
het Italiaansch boekhouden.
MEMORIAAL,

MEMORIE, v. aandenken; geheugen.
MEMORIE, v. (-s, ...rien), opstel, verhandeling,

be-

schouwing (over zeker onderwerp); memorie van aan-

gifte, geschrift waarin de aangifte omtrent een na-

latenschap aan den bevoegden ambtenaar der belastingen moet geschieden; memorie van toelichting,
geschrift waarin een minister het door hem ingediende wetsvoorstel uiteenzet; memorie van beantwoor.
ding, antwoord van de Regeering op het Voorloopig
Verslag over een wetsontwerp, uitgebracht vanwege
de Tweede Kamer; (R.-K.) eeuivigclurende memorie,
lijst der overledenen, wier names voor eon veelal
onbepaalden of zeer langen tijd bij de godsdienstoefening moeten afgelezen worden, om hunne ziel
in het gebed der geloovigen aan te bevelen.
(-s), aanteekenboekje;
o.
MEMORIEBOEKJE,
...WERK, o. iets dat van buiten geleerd is; uitwerking van het geheugen ; geheugenleer ; (fig.) toespraak
die men houdt, na ze vooraf van buiten geleerd to
hebben.
MEMORISEEREN, (memoriseerde, heeft gememoriseerd), van buiten leeren.
MEN, onbep. vnw. de nelenschen: de wereld (in het
algemeen) : men zegt, er wordt gezegd, verhaald;
men wil het zoo, het wordt zoo verlangd; men wordt
verzocht, er wordt verzocht; men kan er niets aan
doen, niemand kan er iets aan doen.
MENA(C,}1-1EM, m. (Hebr.), naam der maand Ab
(van den Isr. kerkehiken kalender) na haren negenden dag.
MENAGE, v. huishouding; huishoudelijkheid; soldatenkost; hij is er in de menage, hij is er in den
kost, hij eet er.
MENAGEEREN, (menageerde, heeft gemenageerd),
ontzien, voorzichtig behandelen, voorzichtig (met
iem.) omgaan; spaarzaam huishouden; rich menageeren, zich matigen, zich in acht nemen.
MENAGEKETEL, m. (-s), spijsketel (der soldaten).
MENAGERIE, v. (-en), verzameling van wilde dieren,

diergaarde.
MENAGEUS, bn. (...zer, -t), huishoudelijk, spaarzaam; menageus (voorzichtig) met iem. oingaan.
MENDEUR, v. (-en), (gew.) groote deur in een schuur,
waardoor de oogst wordt binnengereden.
MENESTREEL, m. (...strelen), (eert.) dienaar en begeleider der minnezangers; minnezanger (in Schot-

land).
MENGBAAR,

bn. gemengd

kunnende worden.

MENGBAARHEID, v.

o. (-en), eene oud-Nederlandsche vochtmaat: als wijn-, bier-, oliemaat = 1.21 liter; als brandewijnmaat = 1.53 liter; als melkmaat = 1.81 liter.
MENGELDICHTEN, 0. My. dichtstukken van verschillenden aard.
MENGEL,

MENGELEN.

MENSCHENBEELD.

MENGELEN, (mengelde, heeft gemengeld), mengen,
ondereenbrengen.
MENGELING, v. (-en), het mengelen; letterkundige
mengelingen, opstellen van verscheiden aard.
MENGELKLOMP, m. baaierd, Chaos; ...MOES, o.
alles door elkander; mengelwerk; ...STEMMIG, bn.
(muz.), (w. g.), met verschillende stemmen; ...STOF,
v. (-fen), gemengde stollen; ...WERK, o. letterkundige mengelingen.
MENGEN, (mengde, heeft gemengd), twee of meer
dingen dooreendoen, vermengen, vereenigen: won,

streek; ....ZUSJES, o. ray. (plantk.) beschaduwde
(liefst in de schaduw groeiende) steers breek, gewoonlijk hoe-langer-hoe-liever en ook porseleintjes,
schildersverdriet en speculatie geheeten. (saxifraga
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rnengen,
met water mengen; vergift in het eten
(scheik.) amalgameeren, zich mengen in jets, zich
met jets bemoeien: zich in een gesprek mengen, er
aan deelnemen; in die zaak meng ik mij niet, ik laat

er mij niet mee in.
•MENGER, m. (-s), MENGSTER, v. (-s), die mengt.
MENGING, v. (-en), het mengen; regel van rnenging,
(in de rekenkunde).
MENGINGREKENING, v. berekening van de gemid.
delde waarde van eenige koopwaar, die uit verschillende hoeveelheden van verschillenden prijs is
samengesteld.
MENGINGSGEWICHT, o. aequivalent.
MENGKOREN, o. een mengsel van eenige graansoorten tot veevoeder.
MENGSEL, o. (-5), verscheidene dingen dooreengemengd, - met elkander vereenigd: een mengsel van
waarheid en verdichting ; composite.
MENGZAAD, o. mengsel van velerlei zaden tot
voeder; —ERWT, v. (-en), (plantk.) wikke, voederwikke.
MENIE, v. zekere fraai roode kleurstof (verbinding
van loodoxyde met loodsuperoxyde). •
MENIEBRANDER, m. (-s), werkman die menie bereidt; ...FABRIEK, v. (-en), fabriek waar menie
wordt gemaakt; ...MOLEN, m. (-s).
MENIEN, (meniede, heeft gemenied), met menie
verven.
MENIEOVEN, m. (-s), oven waarin de menie wordt
gebrand; ...PLEISTER, uit menie bereide
pleister.
MENIG, telw. verscheidene, onderscheidene (steeds
gevolgd door een zelfst. naamw. in het enkelvoud):
menig mensch; ik heb menig slapeloozen nacht doorgebracht.
MENIGEEN, vnw. verscheidene personen: meniyeen
wordt beloond, die verdiende gestraft te worden; het zal
menigeen het leven kosten.

bn., ook soortgetallen geheeten: van verschillende soort.
MENIGMAAL, ...WERF, bw. menige reis, verscheidene malen of keeren : hoe menigmaal heb ik u gewaarschuwd. [Menigonaal verdient de voorkeur boven
MENIGERHANDE, ...LEI,

menigmalen.]

v. (-n), groote hoeveelheid: een ontelbare,
onoverzienbare menigte; de (groote) menigte, de groote
massa, het publiek.
MENIGVOUD, bn. bw. verscheidene malen : 7.4). vonMENIGTE,

digen menig cot! d;

...VOUDIG, bn. (w. g.), ...VUL-

DIG, bn. bw. talrijk, veel: om uwe meni gvulclige zicak.
heden; een yolk, menigvulclig als het stof der aarde;
overvloedig, dikwijls; ...VULDIGHEID, v. talrijkheid; overvloed; ...VULDIGLIJK, bw.
MENIGWERF. Zie MENIGMAAL.
MENISCUS, m. maanglas, lens aan de eene zijde
bol en aan de andere zijde hol geslepen; haivemaanvormig lichaam.
MENIST, m. (-en), doopsgezinde, aanhanger eener
christensecte, die den doop enkel aan volwassenen
toedient, geenen eed zweert en een afschuw van
den oorlog heeft, zoo geheeten naar een barer
leeraars MENNO SimoNsz, die haar oproer teen de
werel(lsch( , overheid in 1537 stilde.

MENISTENBLAUW, bn.

o. hemelsblauw ,zekere

UILOFT, v. (-en), (scherts.) lediging van
kleur);
een beerput; ...KIRK, v. (-en), kerk der doopsgem. (...streken), (fig.) list, loozo
zinden;

whbrosa).
MENIZOEN, o. Zie MELIZOEN.
MENNEGAT, o. (-en), (gew.) de

open toegang tot
de landerijen, waardoor het hooi of graan gemend
wordt.
MENNEKENSKRUID, o. memmekenskruid. Zie aldaar.
MENNEN, .(mende, heeft gemend), door middel van
een leidsel of een toom bestieren : een paard, een
wagen mennen; toen het ongeluk gebeurde, mende hjj
self en niet zin koetsier; (fig.) de volksmeening leiden, in ongunstigen zin; doze volksleider ment den
grooten hoop naar zijn welgevallen; (gew.) het koren
inzamelen, inoogsten, het hooi binnenbrengen: de
boeren zin aan het mermen; (fig.) een overvloed van

verschillende voorwerpen inkoopen, verzamelen enz.
MENNING, v. het mermen.
MENNER, m. (-s), die bestiert, leidt.
MENNEWEG, m. (-en), MENNE, v. (-n), (gew.) een
weg op het land, waarlangs de menwagen rijdt.
MENNONIET, m. (-en). Zie MENIST.
MENSCH, m. o. (-en), een tot de klasse der zoogdieren behoorend schepsel, dat zich inz. door zijn
redo en zijne taal van andere dieren onderscheidt;
redelijk wezen; persoon : God schiep den mensch, naar
zin beeld; een Jong, volwassen, oud mensch; hij bekommert zich niet om het oordeel der menschen ; geen
mensch, geen mensch ter wereld, niemand; (sprw.)
alle menschen moeten leven, men moot niet to veel
willen hebben; de mensch wikt, naar God beschikt;
men ziet er God noch goed mensch, men ziet er nie-

mand; inz. in tegenstelling met het dier: het edelste
schepsel Gods, het hoogste wezen der schepping:

tracht een mensch te zijn, dat is beesta.chtig, zoo doet
geen mensch; het dierlijke in den mensch; (ook) met

het oog op de onvolkomenheid, zwakheid enz. in
tegenstelling met God of het ideaal: ik, ben maar

een mensch van vleesch en bloed als iedereen; ik ben
een mensch en niets menschelUks is mij vreemd; htj
kan natuurlk dwalen: hij is ook, maar een mensch; —
(theol.) de oude mensch, de aangoboren natuur: den
ouden mensch afleggen, uitdoen; de nieuwe mensch, die
door Gods genade is wedergeboren; de inwendibe
mensch, de geest; (scherst.) den inwendigen mensch
versterken, eten; de zoon des menschen, Christus; —

in medelijdenden of minachtenden zin, vooral van
vrouwen (in dit geval onzijdig) : het arme mensch is
doodziek; dat slechte mensch is onze achting onwaardig. MENSCHJE, o. (-s).
MENSCHDOM, o. het menschelijk geslacht, alle
menschen: het menschdom zwgt en staat verwonderd,

als de God der eere dondert; ik zing den ondergang
van d' eersten wereldgrond en 't menschdom dat Gods
hoogheid durfde tarten; de geschiedenis can het menschdom, de geschiedenis van de daden on werken der
menschen, van hunne ontwikkeling tot stammen
on volken.
MENSCHELIJK, bn. bw. van den mensch, tot den
mensch behoorend, den mensch eigen: menschelijk

verstand; mei2schelijk gevoel; de menschelijkegedaante,
het menschelUk lichaam; dwalen is menschelijk, is bij

den mensch mogelijk; (fig.) niet strong, minzaam,
voorkomend: de gevangenen werden menschel(jk behandeld; hij begint wat n2enschelUker te worden, wat
meer mensch, wat meer genietbaar in den omgang.

MENSCHELIJKERWIJZE, bw. op eene menschelijke manier:

dat is menschelijkerwYze gesproken

onmogelijk.

MENSCHELIJKHEID, v. de natuur des menschen;
eigenschappen van den mensch: Christus heeft onze
mt-uschelijkheid aangenomen; (fig.) minzaamheid,
mededcelzaarnheid: inn. met menschelUkheid behan.
delen; menschenplicht : aan de slon der menschelijk.
held gehoor gown,

MENSCHENBEELD, o. (-en), beeld van een men. ch;

MENSCHENBELAGER.

MER G.

....BELAGER, m. (-s), lasteraar; ...BLOED, o. bloed
van een mensch menschenbloed vergieten; ...DIEF,
m. (...dieven), die menschen ontvoert; ...DOOD, m.;
...DOODEND, bn. den dood van menschen veroorzakend; ...DOODER, m. (-s); ...DREK, m. uitwerpselen van een mensch; ...ETER, m. (-s), ...EETSTER,
v. (-s), die zich met menschenvleesch voedt; ...GEDAANTE, v. (-n), figuur, beeld eens menschen;
...GEHEUGEN, o. het geheugen, de herinnering des
menschen; ...GEZICHT, o. (-en), gezicht van een
mensch; ...GUNST, v. de gunst der menschen, de
gunst der menigte; m. (-en), (nat. hist.)
reuzenhaai; ...HAAR, o. (...haren), haar op het
menschelijk lichaam; ...HAAT, m. afkeer van de
menschen; ...HAATSTER, v. (-s), ...HATER m.(-s),
die de menschen haat, misanthroop; ...HAND, v.
(-en), de hand eens menschen: hoe kan het met menschenhanden gemaakt worcien ?; ...HART, o. (-en), bet
hart eens menschen; ...HEUGENIS, v. de heugenis,
herinnering der menschen: sedert, bij menschenheugenis; ...HOOFD, o. (-en), hoofd van een mensch;

kunde een menschkandige opmerking maken; ...LIEVEND, bn. bw. (-er, -st), menschenliefde bezittend,
liefderijk, minzaam ; philanthropisch; ...LIEVENDHEI D, v. zucht am menschen to helpen; ...PAARD,
o. (fab.) Centaurus: monster, half mensch half paard;
...STIER, m. (fab.) Minotaurus : fabelachtig monster,
half mensch half stier, in het labyrint op Greta,
dat door Theseus met behulp van Ariadne gedood
werd; ...VORMIG, bn. een menschelijke gedaante
hebbende; ...WAARDIG, bn. (-er, -st), overeenkomstig de waarde van den mensch, den mensch toekomend: een menschwaardig bestaan; ...WORDING,
v. (godg.) incarnatie; inz. de menschwording van
Gods Zoon, d. i. de leer, dat Christus de menschelijke
natuur (d. i. ziel en lichaam) heeft aangenomen.
MENSTER, v. (-s), zij, die ment.
MENSTRUATIE, v. maandzuivering (der vrouwen).
MENSTRUUM, o. (scheik.) vloeibaar oplossingsmiddel, scheidingsvocht.
MENSURABILITEIT, v, meetbaarheid.
MENSUUR, v. (muz.) de verhouding der tonen underling; ook de bepaalde wijdte der orgelpijpen, de
lengte der snaren.
MENT, v. (plantk.). Zie HUNT.
MENTAAL, bn. in den geest, in de gedachte.
MENTE, v. (Zuidn.) zekere soort van likeur met
pepermuntsmaak.
MENTIE, v. melding, gewag, vermelding: mentie

een gedachte die nog nooit in eenig menschenhoofd was
opgekornen, ...HULP, v. hulp van menschen.
MENSCHENKENNER, m. (-s), die door de ervaring
de menschen kent; ...KENNIS, v. kennis van het.
gemoed of de inborst der menschen: ...KIND. o
•(-eren, -ers), nienseh, (gemeenz.) gij zijt tech E'en roar
menschenkind, een vreemd mensch; (als uitroep van
verwondering) wel menschenkinderen, wat heb
hoord 1; ...LEEFTIJD, o. de dour van een menschenleven: er is een menschenleeftU'd awe gem, id; ...LEVEN, o. (-s), het leven van den mensch, het menschelijk bestaan; ...LIEFDE, ...MIN, v. liefde tot de
menschen, liefde tot den naaste; philantlirupie;
...LOF, v. de lof der menschen: ongevoeli g roor
menschenlof; ...MINNAAR, m. (-s), die het geluk
zijns naasten tracht to bevorderen; philantbroop;
...MOORD, m. het vermoorden van een mensch;
...MOORDENAAR, m. (-s), ...MOORDER, m. (-s), die
menschen doodt; o. , otter dat uit menschen bestaat; ...PAAR, o. (...paren), een bijeenhoorend tweetal menschen, man en vrouw; het eerste
menschenpaar, Adam en Eva; ...PLICHT, na. (-en),
menschelijke plicht.
MENSCHENRAS, o. (-sen), groote groep van menschen, die zich door bijzondere karakteristieke kenmerken (betreffende schedelvorm, huidkleur en haargroei) van andere groepen onderscheidt; _HECHT,
o. (-en), recht waarop elk mensch aanspraak heeft;
...ROOF, na. het stelen, ontvoeren van menschen;
...SCHEDEL, m. (-s), schedel van een mensch;
...SCHUW, bn. (-er, -st), het bijzijn, den omgang der
menschen ontvliedende; ...SCHUWHEID, v. vrees
voor de menschen (ook als gevolg van ziekte);
...STEM, v. (-men), menschelijke stem; ...VERSTAND, o. menschelijk verstand, gezond verstand,
rede : daar kan men met menschenverstand niet bi j ;
...VLEESCH, o. vleesch van het menschelijk lichaam ;
,(fig.) handelaar in menschenvleesch, zielverkooper,
werver, ronselaar, koppelaar; (ook) slavenhandelaar;
...VLOO, v. (-ien), zeker vleugelloos insect, dat zich
met het bloed van menschen voedt, gewoonlijk bloot
vloo geheeten (pulex irritans); ...VREES, v. vrees
voor menschen; ...VRIEND, m. (-en), menschenminnaar; ...WAARDE, v. de zedelijke waarde van den
mensch; ...WERELD, v. de aarde; de menschen;
...WERK, o. menschelijk work; ...WIJSHEID, v.
wijsheid der menschen, inz. met het oog op hare
-onyolkomenheid.
MENSCHHEID, v. het wezen van den mensch, het
mensch zijn: de •enschheid van Christus; de menschen van den kant der menschelijke natuur beschouwd: geschiedenis der menschheid, geschiedenis
van de ontwikkeling der menschelijke natuur, geschiedenis der beschaving en geestesontwikkeling.
MENSCHKUNDE, v. kennis van den mensch, kennis der menschen of van het menschel(ik hart;
...KUNDIG, bn. bw. (-er, -st), blijk gevend van men sch-
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maken van.
MENTIONNEEREN, (mentionneerde, heeft gementionneerd), vermelden, melding maken van, gewagen,
aaiiyoeren.
MENTOR, m. (-s , (fig.) leidsman, opvoeder; onderineester, helper bij het onderwijs.
MENU, o. ( 2 s), spijslijst, opgave van 't geen achtereenvolgens op den disch zal komen.
MENUET, v. (-ten), oorspronkelijke Fransehe dans
van langzame, afgemetene statige, bewegingen;
(muz.) rnuziekstuk ter begeleiding van dien dans in
maat.
MENWAGEN, m. (-s), wagen, waarmede men ment,
het koren inzamelt.
MEP, m. (-pen), slag, stout: iem. een mep in 't gezicnt
geven; hi] heeft meppen (slaag) gehad.
MEPHITISCH, bn. stinkeud, verpestend.
MEPPEN, (mepte, heeft gemept), onverwachts slagen toebrengen.
MEPPER, en. (-s), MEPSTER, v. (-5), die mept.
MEPRISE, v. (-s), vergissing, misvatting, dwaling.
MERCANTIEL, ...TIEEL, bn. den handel betreftende;

het mercantiele stel sel.
MERCENAIR, bn. bereid voor loon to dienen, veil.
MERCI, dank, heb dank.
MERCURIAAL, v. (veroud.), (plantk.) bingelkruid.

Mercurius, zoo luidt het mythologisch verhaal, heeft
er de geneeskracht van ontdekt. Vandaar de vroegere
naam (mercurialis, mercurialis herba).
MERCURIALE, v. marktbericht.
MERCURIALIEN, ...CURIAALMIDDELEN, o. my.
(gen.) kwikmiddelen; geneesmiddelen met kwik
samengesteld.
MERCURIUS, m. (fab.) god des koophandels; (scheik.)
kwikzilver; naam eener planeet, die het dichtst bij
de zon staat, dus geheeten naar Mercurius den
bode der goden in de Mythologie (aangewezen door
het teeken
MEREL, v. (-s). Zie MEERLE.
MERELAAR, MERLAAR, m. (-s), (gew.) meerle. Zie

aldaar.
MEREN, (meerde, heeft gemeerd), (een schip) voor
en achter vastleggen in de haven aan palen en
dukdal yen.
MERG, o. zachte en vette zelfstandigheid in de
beenderen van menschen en dieren; (fig.) hij heeft
merg in de pijpen, is zeer sterk dot dringt door merg
en been, tot het hart door; (plantk.) eene spansachtige zelfstandigheid, die in de eerste houtlaag
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van een boom besloten is; (fig.) kracht, sterkte;
jeugd; geest (van iets), het beste, het edelste, de pit.
MERGACHTIG, bn. als merg; (fig.) krachtig.
MERGBEEN, o. (-deren), ...PIJP, v. (-en), been, waar
merg in zit.
MERGEL, MERGELAARDE, v. (delfst.) een mengsel van klei en koolzure kalk, dat aan den bodem
zijne vruchtbaarheid schenkt.
MERGELACHTIG, bn. (-er, -st), als mergel.
MERGELEN, (mergelde. heeft gemergeld), met mergel bemesten.
MERGELGRAVER, m. (-s), arbeider die mergel graaft;
...GROEVE, v. (-n), groeve waar mergel gegraven
wordt; ...GROND, m. grond die mergel bevat;
...KALK, v. kalkmergel; ...KLEI, v. kleirnergel,
...KUIL, m. (-en), ...PUT, m. (-ten), put waarin de
mergel bewaard wordt; ...STEEN, m. (-en), als voorwerpsn., v. gmv. als stofnaam.
MERGLEPEL, m. (-s), een level om het merg uit
de pijpbeenderen te halen; ...PIJP, v. (-en), mergbeen; ...STRAAL, m. (...stralen), (timm.) op de
dwarsdoorsnede van hout, stralen die uit het merg
van het hout naar den omtrek loopen; ...TREKKER,
m. (-s), merglepel; ...VLIES, o. (...vliezen), vlies dat
het merg in het been omgeeft.
MERID1AAN, m. (...dianen), verticaal-cirkel voor
een bepaalde plaats, denkbeeldige cirkel die, door
de beide polen gaande, rondom de aarde beschreven
wordt en haar in twee geltjke deelen, een oostelijk
en westelijk halfrond, snijdt; ook middaglijn en
lengtecirkel geheeten; koperen meridiaan, ring van
koper waarin een globe hangt en ronddraait; magnetische meridiaan, groote cirkel die door de polen
van den zeilsteen heenloopt en waarin zich de
magneetnaald beweegt.
MERIDIAANCIRKEL, m. (-s), uurcirkel; ...KIJKER,
m. (-s), astronomisch instrument, dienende om met
de grootst mogelijke nauwkeurigheid het oogenblik
waar to nemen, waarop een hemellichaam door den
meridiaan gaat.
MERIDIAANSHOOGTE, v. (-n), hoogte van een punt
(een ster b. v.) in een meridiaan boven den horizon.
MERIDIONAAL, bn. zuidelijk.
MERINOGAREN, o. (-s), garen dat uit korte wol is
vervaardigd, in tegenstelling met luster- of glansgaren.
MERINOS, m. mv. Spaansche schapen met zeer
fijne wol.
MERINOS, o. licht gekeperde stof uit de kamwol
der merinos vervaardigd. MERINOSSEN, bn. van
merinos.
MERINOWOL, v. wol van de merinos.
MERK, v. (plantk.), (gew.) witte merk, gemeene
boerenkers; gele merk, krodde, herik.
MERK, o. (-en), herkenningsteeken op eenig voorwerp, onderscheidingsteeken, stempel: geborduurd
merk op een zakdoek; ergens een merk opzetten;
fabrieksmerk; postmerk; (fig.) -wijn, sigaren enz. die
hetzelfde merk (etiquette) hebben: mine sigaren
beviclen rnij niet meer, ik heb eens een ander merk opgeclaan; (gemeenz.) hij is een geschikt merk, een ge-

MERKELS, m. my. (zeew.) hoepels tot het drogen
van een zeil; zekere vierkante ijzeren staven, waarop
de roosters, die tot dekking van den kuil dienen
rusten; houten steunsels der luiken, ook scheerstokken geheeten.
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schikt persoon ; kaartje, lootje, bewijs (van toegang
enz.); rits (op een vat); (zeew.) teeken op den steven,
van afstand tot afstand geplaatst, om den diepgang
aan te duiden; keur (op edele metalen); (zeew.)
schuim, door de zee op het strand gelaten. MEEKJE, o. (-s).
MERKATON, v. (-s), (Zuidn.) perzik.
MERKBAAR, bn. (-der, -st), te bemerken, to bespeuren: h is merkbaar (calmer geworden; het verschil
is ternanwernood merkbaar. MERKBAARHEID, v.
MERKCIJFER, o. (-5), een cijfer dat ale merk dient;
een cijfer om de stukken van een rechtsgeding, boedellijst enz. in orde to schikken; ...DOEK, in. (-en),
merklap.
MERKELIJK, bn b w. (-er, -st), aanmerkelijk, aanzienlijk; een merkelYk •erlies; de zieke is merkelijk in
beterschap toegenomen, kennelijk, kenbaar, blijkbaar.

MERKEN, (merkte, heeft gemerkt), met een merk

teekenen; letters en cijfers enz. met katoon op linnengoed enz. zetten (zeker vrouwelijk handwerk).
MERKING, v. (-en), het merken.
MERKEN, (merkte, heeft gemerkt), bemerken, bespeuren, waarnemen, gewaarworden: hij heeft er
nog niets van gemerkt; merkt g5 nog iets ?; letter
op, acht geven op: zich niets laten merken, het doen_
voorkomen alsof men iets niet ziet of woet.
MERKER, rn. (-5), die een merk zet (inz. bij het
biljartspel, markeur); die goederen (inz. katoenen
stollen) merkt; (zeew.) zeker stuk hout.
MERKIJZER, o. (-s), ijzeren werktuig, waarmede
men merkt; ...INKT, m. inlet die gebruikt wordt
om to merken; ...KATOEN, o. katoen, waarmede
men kleedingstukken (linnengoed enz.) merkt:
...LAP, m. (-pen), teekenlap, model (voorbeeld, waarnaar de meisjes het merken leeren); (ook) proeve
van gemaakte vorderingen in het merken; ...LAT,
v. (-ten), liniaal der kleermakers en naaisters;
...LETTER, v. (-s), letter, op eenige stof gemaakt:
(boekdr.) teeken onder aan de eerste on tweede
bladzijde van een vel; ...LIJN, v. (-en), kabelmerk;
...NAALD, v. (-en), naald waarmede kleedingstukken enz. worden gemerkt; ...PAAL, m.
scheidspaal; ...REGEL, m. (-s, -en), grondregel:
...STEEN, m. (-en), grenssteen.
MERKSTER, v. (-5), die merkletters op kleedingstukken enz. zet.
MERKSTOK, na. (-ken), bakenstok; ...TEEKEN, o.
(-en), ken-, onderscheidingsteeken.
MERKTEEKENEN, (rnerkteekende, heeft gemerkteekend), met merken teekenen.
MERKWAARDIG, bn. bw. (-er, -st, weer meest -),
belangrijk, opmerkelijk, door zijne hoedanigheden
onzen geest treffende of verdienende te tr4len: een

merkwaardig verschijnsel; een merkw(tardige persoonlificheid; het kameleon is een n2erkwaardig dier. MEEKWAARDIGHEID, v. (...heden), het opmerkelijke,
merkwaardige zaak: de merkwaardigheden eener
stad: gedenkteekenen, bijzondere gehouwen enz.; iets
opmerkelijks, belangrijk nieuws: hfj decide het ens,
als eene merkwaardigheid mee.
MERKZIJDE, v. zijde om er mode te merken.
MERLIJN, m. (-en), (nat. hist.) dwerg- of steenvalk.
MERLOEN, v. (-en), ledige ruimte tusschen twee

schietgaten eener borstwering.
MERRIE, v. (-s, ...ri6n), wijfje van het paard.
MERRIEPAARD, o. (-en), merrie; ...VEULEN, o. (-s),
jonge merrie.
MERSENIER, m. (-s), MERSENIERSTER, v. (-s),
(veroud., Zuidn.) winkelier, -ster.
MERSKORF, m. (...korven), (Zuidn.) marskorf;
...MAN, m. (...lieden), mersenier.
MERVEILLEUS, bn. bw. (...zer, -t), wonderbaaT,
wonderbaarl ijk.
MERVELLIEN, v. (-en), (plantk.) valsche jalape,
wonclerhloon. [In dezen laatsten naam vindt men de
verklaring van merrellien.]
MES, o. (-sen), scherp werktuig om te snijden: een

scherp, bet mes; een mes stijpen, z trekken hunne
messen, om elkaar to snijden; (fig.) er het mes inzetten,
de zaak Pink aanpa2cken, doortasten; (fig.) ni,,,mee
inessen slijpen scherp, aan een nieuwen maatregel
wordt alleen in den beginne de hand gehouden; (ook)
een pas benoemde let uiterst op zijn plicht; (eig.)
onder het ines zitten, geschoren worden, (fig.) een
examen of onderzoek ondergaan; (fig.) net het /nes in
den hulk zitten, in groote verlegenheid -. in angst
verkeeren; (fig.) er is wet roor het mes, er is iets te
eten, (ook) er is heel veel work at te doen; (fig . .)
sijit moo .910( cam twee zijcien of kanten, hij or 11
,verdient) van twee z]jden geld; (fig.) iern. het me.i

MES.

MET.

aan (op) de keel zetten, dwingen tot eene keus (door be.
dreiging enz.); (gemeenz., scherts.)
spreekt, alsof
een mes in den zak had, hij spreekt stout; —

dieren met stroo vermengd, dienende om het land
te bemesten, stalmest: Poe-, paardenmest; den mest
over het land kruien; lange mest, stroo dat tot paardenleger heeft gediend, in tegenst. met korte mest,
paardendrek; bij uitbreiding elke zelfstandigheid
die dient ona den grond vet of vruchtbaar te maken,
bemestingsmiddel: als mest dienen ook kalk, mergel,

het scherp geslepen staal, waarom de balans zich
beweegt, ijzeren of houten scheen in de rollen van
zekere werktuigen, b. v. in de rol van den hollander; dergelijke meswijze aangescherpte scheen in
zekere weeftoesteilen. die bij de vervaardiging van
patronen dient om de platine te grijpen en op te
hefen; (vissch.) een scherp ijzer beneden aan een
oesterkor, dat ender het visschen langs den grond
gaat en alles wat er voorkomt van den bodem losrukt en in het net brengt: (timmerm., scheepsb.)
messing: twee planken met ploeg en mes in elkaar
zetten. MESJE, o. (-5), klein mes; (sprw.) op zijn
mesje spreken, trotsch spreken.
MeSALLIANCE, v. (-s), ongelijk huwelijk, huwelijk
beneden iemands stand.
MESDAG, m. (-en), (Zuidn.) heiligdag, misdag.
MESHEFT, ...HECHT, o. (-en). Zie MESbENHEFT.
MESHEFT, v. (-en), (nat. hist.) zekere familie van
schelpdieren, waartoe de messcheede, de zwaardscheede, de tafelmesheft enz. behooren (solen).
MESKANT, bn. bw. met scherpe kanten: meskant

be:aagd hoot; meskant behouwen.
MESMERISME, o. dierlijk magnetisme, zoo genoemd

naar Mesmer, den eersten uitvinder.
MESQUINERIE, v. (...rieen), vrekkigheid, bekrom-

penheid, kleingeestigheid.
MESSAGERIE, v. postwagendienst
stoombootdienst tot het vervoer van reizigers en goederen;
messageries imperiales (in Frankrijk).
MESSCHEEDE, v. (-n), zeker schelpdier.
MESSEKOKER, liEtSENKOKER, m. (-s), koker
voor den of meer messen.
MESSELEMMET, o. (-en), ...LEMMER, o. (-5), het
scherpe van een mes.
MESSEN, (meste, heeft gemest), (timm.) een mes
maken aan eene plank.
MESSENBAK, m. (-ken), bak waarin de messen
worden bewaard ; ...FABRIEK, v. (-en), fabriek waar
men messen maakt; ...HANDEL, m. handel in
messen; ...HEFT, ...HECHT, o. (-en), hecht, steel
van een mes; ...KRAAM, v. (...kramen), kraam waar
messen, scharen enz. te koop zijn; ...LADE, v. (-n),
lade voor messen; ...LEGGER, m. (-s), klein voorwerp van glas, nikkel of zilver om het mes op tafel
op te leggen; ...MAKER, m. (-s), die messen maakt;
...MAKERIJ; v. (-en), plaats waar messen gemaakt
worden; ...MANDJE, o. (-s), mand,,e waarin de messen
worden weggelegd; ...PLANK. v. (-en), plank om
messen op to slijpen; ...SLIJPER, m. (-s), die messen slijpt; werktuig om messen to slijpen ; ...TASCH,
v. (...tasschen), (der baardscheerders); ...WINKEL,
m. (-s), winkel waar men messen enz. verkoopt.
MESSESCHEEDE, v. (-n), koker foedraal voor
een mes.
MESSIADE, v. beroemd heldendicht van Klopstock
(waarvan Christus de held is).
MESSIAS, m. gezalfde, verwachte, verlosser; Jezus
Christus.
MESSING, o. geelkoper.
MESSING, v. (-en), (tram.) lijstvormige voorsprong
op den karat eener plank, die juist sluit in de groef
eener andere plank; ook veer en mes geheeten: ;toutverbinding met messing en groef; (scheepsb.) de schuin
behakte voorkant van het roer.
MESSINGBLIK,
o. dun uitgeslagen messing;
...DRAAD, m. (...draden), als voorwerpsn., o.
als stofn. draad van messing.
MESSINGPLOEG, v. (-en), (timm.) zekere schaaf
om de messing of veer aan een plank te schaven.
MESSNAVELS, m. my. (nat. hist.) eene soort van
vogels: ...STEEK, m. (...steken), sleek met een
MEST, MIST, m. (-en), in de beteekenis van mestsoorten: uitwerpselen van menschen en van somWage dieren; (jag.) mest van rood wild, van wolven.
hvossen, hazen enz.; inz. de uitwerpselen van sommige
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asch, roet enz.; kunstmest.
MESTAARDE, v. aarde die dient tot bemesting;
...BAK, m. (-ken), bak voor most; ...BED, o. (-den),
een bed in een thin dab stork gemest is; ...BEER,
m. (-en), (fig.) dik, vet, zwaarlijvig mensch; ...BEEST,
...DIER, o. (-en), dier dat gemest wordt.
MESTEN, (mestte, heeft gemest), vet maken (den
grond, dieren); most wegvoeren, van most ontdoen:
vandaag moot de stal gemest worden; bemesten:

een boer die zijn land goed most is altijd de Baas; zich
mesten. zich to good doen aan eten en drinker; —
(w. drek van zich geven. MESTING, v. (-en), het
mesten; mestvoer: handel in mesting.
MESTER, m. (-s), die most.
MESTGAFFEL, v. (-s), naestvork; ...GIER, v. aal,
aalt; ...HAAK, m. (...haken), hack, waarmede de
most van den wagon wordt getrokken; ...HGEN,
o. (-ders), boon, dat gemest wordt; ...HOK, o. (-ken),
hok voor meet; (ook) een hok, waarin dieren vet
gemest worden; ...HOOP, m. (-en), opeengestapelde
hoeveelheid most, drek.
MESTIES, m. en v. (...tiezen), afstammeling van
eenen blanke en eene Indiaansche (Amerikaansche),
of van eenen Indiaan on eene blanke.
MESTINGBROOD, o. (-en), een broodje, met kanen
gebakken, tot vogelmesting.
MESTKALF, o. (...kalvers, ...kalveren), kalf dat
gemest wordt, ...KAI?, v. (-ren), vuilniskar; ...KEVER, m. (-5), een doorgaans donker gekleurde,bladsprietige keyer, die in most leeft; ...KOE, v. (-ion),
koe die gemest wordt; ...KOOI, v. (-en), kooi, waarin
vogelen gemest worden; ...KOT, o. (-ten). meststal;
...KUIL, m. (-en), kuil waarin most wordt bewaard;
...OS, m. (-son), os die gemest wordt; ...PLANT,
v. (-en), plant die in most, op mesthoopen groeit;
...POEL, m. (-en), mestkuil; ...PUT, m. (-ten), mostmesthoop; ...SCHUIT, v. (-en), schuit waarin
most vervoerd wordt; ...SOORT, v. (-en); ...SPECIE,
v. (-s), meststof; ...STAL, m. (-len), stal waarin men
beesten most; ...STOF, v. (-fen), elke stof die tot
bemesting dient; ...TOR, v. (-ren), eene soort van
for die in mest van menschen on dieren leeft;
...VAALT, v. (-en), overdekte of onoverdekte plaats
tot berging van most; ...VARKEN, o. (-5), varken
dat men most; (fig.) gulzigaard, lekkerbek; ...VEE,
o. vee dat gemest wordt; ...tiOEDER,VOER,o.voer
dat gebruikt wordt om dieren to mesten; ...VOGEL,
m. (-s), vogel die gemest wordt; ...YORK, v. (-en),
York om den most to verplaatsen; ...WAGEN, m.
(-5), wagon waarmee men most rijdt; vuilniskar.
MESURABEL, bn. meetbaar.
MESURES, v. my. maatregelen, voorzorgen.
MESVIERKANT, bn. bw. Zie MESKANT.
MET, vz. ter aanduiding eener vereeniging of
begeleiding, in gezelschap van: mag ik met a mee-

gaan?; Porn met mY; met elkander eten, reizen; hij is
met de kas op den loop gegaan, de kas bij zich hob.
bende; tot en met viers 6, verse er hij ingesloten; —
van deelneming of overeenstemming: zich met anderen verblijden; ik heb diep medelijden met hem; met
elkander overeenstemmen; hij is met zyn neef van
gelijken leeftijd; — van vermenging: hij drinkt win
met water; het is gemakkelijk het een met het ander
to verwisselen; —
ter uitdrukking eener wederkeerige handeling;

met iem. spreken, spelen, twisten, vechten; met iem.een
verdrag aangaan, vrede sluiten; met iem. in connectie
staan; verkeering hebben met een meisje; het met ion.
houden; —
in het bezit van: een meisje met blauwe oogen; een
man met een houten been; een Jongen met goede ver

MET.
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mogens; — vergezeld van, gepaard met, ter aandui-

digd, uit metaal samengesteld: metalen schjjven; het
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ding eener begeleidende omstandigheid, van de wtjze
waarop sets geschiedt : met vlfijt werken; met smarten
baren; ik zal hem met open armen ontvangen; ik wil
het met pleizier doen; sets met winst, met verlies verkoopen; met permissie gesproken, met geweld doordringen; iem. met vrede laten; — door middel van, ter

aanduiding van het werktuig, het middel waarmee
iets geschiedt : met de hand gemaakt; dat is met de
pen geteekend; met de el meten; iem. met papieren geld
betalen; met Gods hulp; zich met roem overladen;
met het aan—teruid knge r lijktdghei:
breken van den dag is de wind gaan liggen ; met klokslag van twaalven ben ik bij u; hij is net de jaren toch
wfjzer geworden; — ten opzichte van, met betrekking
tot: ik ben er zeer tevreden mee; het gaat met den
zieke sets vooruib, met jets klaar komen; iem. met lets
belasten; —
bw. tegelijk, op hetzelfde oogenblik, juist: met
kwam hfj toen de deur in; met rukt h# het zwaard
uit en dreigt hem den slag.

MET, o. gehakt vleesch, inz. gehakt van versch
varkensvleesch

v. (-ten), METTE, v. (-n), (gew.) geit.
META, bw. half; meta conto, halve rekening.
METAAL, o. (...talen), een klasse van elementen,
in 't algemeen gekenmerkt door eigenaardigen glans,
ondoorzichtigheid en het vermogen om warmte en
electriciteit to geleiden : edele metalen, die in het
vuur hun glans behouden: goud, zilver, platina;
onedele metalen: koper, tin, ijzer, lood enz.; zware
metalen (welke vijf tot ruim twintig malen zwaarder
zijn dan water); lichte metalen (welke lichter of slechts
weinig zwaarder zijn dan water); (fig.) de heldere
klank der stem; metalen geld, muntspecie.
METAALAARDE, v. iridium (in het ruwe platina).
METAALACHTIG, bn. als metaal, op metaal gelijkende, delfstoffelijk; metaalachtige delfstoffen, eene
der vier soorten, waarin gewoonlijk de delfstoffen
verdeeld worden.
METAALADER, v. (-en, -s), ader -, gang in de mijnen, die metaal bevat; ...ASCII, v. ertsasch; ...ATLAS, o. metaalmoor, zie aldaar; ...BAROMETER, m. (-5), anerolde barometer; ...BOORSEL,
o. boorspanen, afval bij het metaalboren; ...DEEG,
o. gemalen brons, dat men als vernis gebruikt;
...DEKKING, v. voorraad 'mint ter inwisseling van
bankbiljetten of ander geldswaardig papier;
...DRAAD, rn. (...draden), als voorwerpsn., o. gmv.
MET,

als stofn.: draad van metaal ; ...GAAS, o. gaas van
fijn metaaldraad vervaardigd: ...GIETER, m. (-s),
die metaal giet; ...GIETERIJ, v. gmv. het metaalgieten; — (my. -en), plaats waar men metaal giet;
...GLANS, in. de glans van metaal; ...GLAS, o.;
...KUNDE, v. kennis van de metalen en hunne
eigenscbappen; ...LEGEERING, v. legeering met
metaal; ...LOUTERING, v. het zuiveren van metalen; ...MOOR, o. blik waaraan men met verdund
salpeter en chloorwaterstofzuur een gevlamd of gemarmerd aanzien geeft; ...SCHAAR, v.(...scharen),
schaar om metaal to knippen; ...SCHEIDER, rn. (-s),
louteraar, affineur; o. bij het smelten
van metalen; ...SLAK, v. (-ken), slak die zich bij
het smelten van metalen vormt; ...THERMOMETER, m. (-s), een thermometer waarvan de samenstelling gegrond is op den ongelijken graad van
uitzetting der metalen; ...VERF, v. (...verven), verf
uit een metaal bereid, zooals zinkwit; ...ZAAG, v.
(...zagen), dun stalen zaagblaadje met zeer fijne
clod' niet scherpe tanden.
METABOLISCH, bn.; metabolische insecten, die eene
volkomene gedaantewisseling ondergaan.
METACARPIUM, m. (ontl.) middelhand, voorhand.
METACENTRUM, o. zwaaipunt van een schip.
METACHRONISME, o. font in de tijdrekening.
METAGENESIS, v. (nat. hist.) geslachtsverwisseling.
METALEN. bn. bergstoftellyic, van metaal v,rvaar-

metalen kmis.
METALEPSIS, v. zekere redekunstige figuur: eene
verwisseling van het voorafgaande met het volgende,
van de oorzaak met het uitwerksel, bijy. graf in

plaats van dood.
METALLIEK,
METALLISCH, bn. metaalachtig,
metaal of erts bevattende.
METALLIEKEN, v. mv.

brieven.

zekere Oostenrijksche schuld-

METALLIFODINEN, v.

mijnen.

my. ertsgroeven, metaal-

METALINE, o. pakkingstof, zeker zacht metaalmengsel dat het voortdurend smeren met olie of
vet onnoodig maakt.
METALLISATIE, v. metaalvorming, het ontstaan
der ertsen
METALLISEEREN, (metalliseerde, heeft gemetalliseerd), tot metaal maken; metalen zuiveren.
METALLOCHEMIE, v. scheikunde der metalen;
...CHROMIE, v. kunst om langs den galvanischen

weg metalen to kleuren; ...GRAPHIE, v. beschrijving der metalen; bewerking waardoor iedere teekening met een naald in het een of ander metaal
ontworpen in minder dan een minuut tot een relief
wordt vervormd.
METALLOIDEN, o. my. elementen welke geen
metalen zijn : zuurstof, waterstof, stikstof, koolstof,
zwavel enz.
METALLURGIE, v. scheikunde der ertsen; bergwerkkunde; kennis en bewerking der ertsen.
METAMERISCH, bn. (scheik.) metamerische verbinding en, verbindingen, die, wat de grondstoffen enz.
betreft, volkomen gelijk zijn, maar toch verschillende
eigenschappen bezitten.
METAMORPHISME, o. de veranderingen, die rotsen
en delfstoffen na hare vorming hebben ondergaan.
METAMORPHOSE,

v. (-n), ...SIS, v. gedaantever-

wisseling inz. de verandering die sommige dieren

in hunne
het volwassen dier hebben.

jeugd ondergaan voor zij den vorm

METAMORPHOSEEREN, (nietamorphoseerde,

van
heeft

gemetamorphoseerd), van gedaante doen veranderen.
METAPHOOR, v.

(...phoren), overdrachtelijke

figuurlijke verbloemde uitdrukking; inz. de trope
welke berust op eene vergelijking of overeenkomst.
METAPHORISCH, bn. overdrachtelijk, zinnebeeldig.
METAPHYSICA, v. bovennatuurkunde; de wetenschap die zich met het wezen der Bingen, met de
oorzaak on het doel der verschijnselen bezighoudt;
de wetenschap die den diepsten grond der dingen
zoekt to kennen.
METAPHYSISCH, bn. tot de metaphysica behoorende; bovennatuurlijk.
METARSIOLOGIE, v. leer der luchtverscNnselen.
METASTASIS, v. verplaatsing eener ziektestof;
overgang van eene ziekte uit het eene lichaamsdeel
naar het andere.
METATHESIS, v. (spraakk.) eene der grammatische
figuren; letteromzetting, b. v. bron voor born, gods-

vr ucht voor goclsvurcht.

METEEN, bw. terstond, dadelijk: ik kom meteen wel
eens bij je; ik zal je meteen helpen; to gelijker tijd:
nu ik toch hier ben, zal 1k dit meteen maar meenemen.
METEL, v. (plantk.) medel. Zie aldaar.

METEMPSYCHOSE, v. zielsverhuizing.
METEN, (mat, heeft gerneten). de maat (van lets)

nernen: de lengte, cle hoogte meten; land meten; die

koupman meet nog met de code el; hi j meet krap, ruim,
geeft een kleine, een groote moat; met de oogen, op
het gezicht metes; een schip meten, de tonnenmaat
onderzoeken; (fig.) iem. den rug meten, hen( afrossen;
de maat vol meten. zie maat; zich nod iem. meten,
met hem wedijveren; (ook) vechten om to zien wie
de sterkste is; — inbouden: hoeveel ton meet dat
schip? METING. v. (-en), het meten,
METEOOR, ni. elk verschijnsel, dot in den dampkring, die de aarde omringt, plaats grijpt.

METEOORSTEEN.
METEOORSTEEN, m. (-en), luchtsteen.
METEORISCH, bn. betrekking hebbende op-, afhangende van luchts- en weersveranderingen.
METEOROGNOSIE, v. wetenschappelijke weerkunde; weervoorspelling.
METEOROGRAAF. v. (...grafen), weerbeschrijver,
weerwijzer, werktuig dat de luchtveranderingen
ftanwijst.
METEOROLIET, m. (-en), luchtsteen.
METEOROLOGIE, v. dat gedeelte der natuurkunde,
hetwelk zich met den physischen aard der meteoren
bezighoudt; weerkunde.
METEOROLOGISCH, bn. op meteorologie betrekking
hebbende: rneteorologische waarnemingen.
METEORONOMIE, v. leer van de wetten des weders.
METEOROPHYTEN, m. my. vermeende plantaardige
nederploffingen uit de lucht.
METEOROSCOOP, m. (...scopen), werktuig ter bepaling van de lengten en breedten der plaatsen op
den aardbol; weerwijzer.
METER, m. (-s), die meet; bee'edigd ambtenaar.
met het meten van de schepen belast; beeedigde
meters en wegers, van stadswege aangesteld; werktuig om to meten, inz. gasmeter.
METER, m. (-s), Nederl. el; de eenheid der lengtematen en de grondsiag van het metrieke stelsel:
vierkante, kubieke meter, eenheid der vlakte- on
inhoudsmaat; tien meter laken.
METER, v. doopmoeder, peettante, peet. METERSCHAP, o. het zijn van meter.
METERHUUR, v. (...huren), huur die men betaalt
voor het gebruik van een gasmeter; ...KAARS, v.
(-en), het licht dat een normaalkaars op 1 Meter
afstand geeft.
METGEZEL. m. (-len), ...GEZELLIN, v. (-nen), die
een ander vergezelt; makker, kameraad,reisgenoo.
METHAAN, o. moerasgas, mijngas, een kleur- en
reukloos gas,- bestaande uit 1 atoom koolstof en
4 atozr en waterstof.
METHODE, v. (-n, -s), leerwijze, handelwijze, wijze
van werken.
METHODICA, ...DIEK, ...DOLOGIE, v. leer der
voordracht, ontwikkeling voorstelling der leerwijze.
METHODISCH, bn. planmatig, geregeld, overeenkomstig eene aangenomene leerwijze: methodisch

gerangschikt.
METHODIST, m. (-en), een aanhanger van zekere
godsdienstsekte, in Engeland en N.-Amerika, in de
eerste helft der lcle eeuw ontstaan.
METHYL, o. (scheik.) verbinding van koolstof met
waterstofgas; —ALCOHOL, m. houtgeest.
METIER, o. (-s), handwerk; werkstoel; weefgetouw.
METRIEK, v. de leer, de kennis van den versbouw.
METRIEK, METRISCH, bn. tot den meter (de
Nederl. el als eenheid der maat) behoorende; het
metrieke stelsel; — tot de voetmaat behoorende, wat
de metriek betreft. met het oog op de metriek: metrisch is dit vers zeer gebrekkig; in verzen, in gebonden still: metrische vertaling.
METROLOGIE, v. leer der maten en gewichten.
METRONOOM, m. (...nomen). ..METER, m. (-s),
(muz.) maatmeter. Zie aldaar.
METRONYMICUM, o.
eigennaam die naar
den naam der moeder is gevormd, b. v. Aagtjens,

Trijnekens.
METROPOLE, ...POLIS, v. moederland; moederstad,
met betrekking tot de dochtersteden of kolonien;
de stad, waar een metropolitaan, een bisschop of
aartsbisschop der Grieksche kerk. zijn zetel heeft.
METROPOLITAANSCH, bn. aartsbisschoppelik.
METRUM, o. (...tra), maat, versmaat.
METS, bw. (gew.) soms; bijna. [Dit gew. mets leeft,
weder in andere streken, in de samenstellingen
somtemets en altemets, soms, somtiids, nu en (Ian beteekenende].
METSELAAR. m. (...laren, -5), ambachtsman, die
met kalk on steenen arbeidt; (fig.) opzichter, stichter
(van een gebouw).

MEUG.
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METSELAARS, m my. naam aan zekere dieren
gegeven (b. v. kevers, bijen, rnieren, enz.)
METSELAARSAMBACHT, o. het ambacht van metselaar; ...BAAS, m. (...bazen), metselaar die een
eigen zaak heeft; ...BAK, m. (-ken), kalkbak;
...KNECHT, m. (-s); ...WERK, o.
METSELARIJ, v. (-en), een metselwerk;
gmv. het
metselen; metselaarsambacht.
METSELDEEG, o. metseltras, pleister- on gipskalk:
deegvormig samenstel uit fijngemaakte stoiden.
METSELEN, (metselde , heeft gemetseld), met kalk
on steenen arbeiden; (fig.
) oprichten, stichten, gronden, vast ineenwerken.
METSELHAMER, m. (-s), bikhamer; ...KALK, v.
een innig mengsel van kalkbrij en fijn zand, ook
luchtmortel geheeten; ...SPECIE, v. (-s, mortel.
METSELSPIN, v. (-nen), (nat. hist.) eene spin, welke
door longen ademt, en die alleen in warme landen
aangetroffen wordt, waar zij zich eene woning in
den grond graaft en haar onderaardsch verblijf met
eene kunstig bewerkte deur afsluit.
METSELSTEEN, m. (-en), als vo , rwerpsn., v. gmv.
als verzamel. stofnaam : gebakken steen, steen die
voor bet metselen gebruikt wordt; ...WERK, o.
gemetseld work.
METSEN, (metste, heeft gemetst), (veroud.) metselen, bouwen.
METSERBAAS, m. (...bazen), enz., zie metselaarsbaas;
m. (-s), (Zuidn.) opperman.
METTE, (-n), MET, v. (-ten), (gew.) geit.
METTEN, v. mv. (R.-K.) een der nachtgetijden van
het kerkelijk breviergebed, in sommige kloosters
nog to middernacht gebeden of gezongen. in andere
echter tegen den morgenstond; zij kunnen ook reeds
op den vooravond gebeden worden; (fig.) iem. de
metten lezen, iem. berispen, scherp doorhalen; (fig.)
Porte metten (waarvoor ook wetten) maken, weinig
omsiag met jets maken.
METTENBOEK, o. (-en). (R. K.) eon book dat de metten of het kerkelijk nachtotheie bevat; ...TIJD, m.
(R.-K.) tijd v66r den vroegdienst, tijd voor het bidden of zingen der metten.
METTERDAAD, bw. werkelijk, in waarheid: hij heeft

metterdaad getoond u to willen helpen.
METTERTIJD, bw. met den tijd, allengskens: ciat
zal inettertYcl wel veranderen.
METTERWOON, bw.; hij heeft zich daar metterwoon
gevestigd, neergezet, daar zijne vaste woonplaats gekozen.
METWORST, v. (-en), beuling, (gew.) worst van
varkensvleesch.
MEUBEL, o. (-5, -en). stuk huisraad: de meubels

staan nog niet op hunne plaats; (fig.) een onnut;lastig
meubel, een nutteloos, lastig mensch. MEUBELTJE,
o. (-s).
MEUBELEN, (meubelde, heeft gemeubeld), meubileeren.
MEUBELGORDIJN, v. o. (-en), staatsiegordijn;
...KAMER, v. (-s), magazijn van meubelen; zaal
waarin op den vijand veroverde vaandels bewaard
worden; ...MAGAZIJN, o. (-s); ...MAKER, 111. (-s);
...PAPIER, o. behangselpapier; ...SITS, o. een soort
van gedrukt katoen tot overtrek voor meubels;
...STUK, o. (-ken), meubel: een kostbaar mev.belstuk;
(fig.) een raar meubelstuk, een vreemdsoortig mensch.
MEUBILEEREN, (meubileerde, heeft gemeubileerd),
van huisraad voorzien, stoileeren: net gemeubileerde
kamers. MEUBILEERING, v.
MEUG, v.; tegen heug en meug (met tegenzin) eten;
(sprw.) ieder zijne meug, elk heeft zijne bijzondere
keuze, de eene geeft aan dit, de andere aan dat de
voorkeur; doze mag dit, de andere dat liever; ieder

zijne meug, zei de boor, en hij at paardekeutels voor
vUgen, of: en hi/ zoende z jn kali, of: en h# beet op
eene .slak, elk zijn meug, zei Sijmen, en hij at eene
beursche peer. [Voor: jets tegen heug en meug opeten
hoort men in sommige streken : iets heap tegen meug
opeten].

MEUGEBET.

MIDDEL.

MEUGEBET, m. en v. iem. die een plaats inneemt
welke een ander heeft geweigerd, vooral van een
meisje dat bij een of andere gelegenheid een jongen
neen-A, dien een ander heeft afgewezen.
MEUK, v. het meuken; in de meuk (week) staan,
week of zacht laten worden; (fig.) nog in de meuk
staan, nog niet rijp genoeg zijn.
MEUKEN, o. (-s), (Zuidn.) maat.
MEUKEN, (meukte, heeft gemeukt), week maken;
murw maken of worden (door zachte koking enz.);
zacht worden door warmte: de gort heeft den heelen
nacht staan meuken;_ (fig., veroud.) zacht maken, verzachten, verteederen.
MEULEN. Zie MOLEN.
MEUM ET TUUM, het mijn en dijn, mijn eigendom
en het uwe.
MEUN, m. (-en), zekere bronsachtig bruine visch,
die vooral in de Noordzee gevonden wordt; ook
naam, dien de visschers aan den hesseling geven:
een olijfgroene visch, die in al onze rivieren menigvuldig wordt aangetroffen.
MEUZELAAR, m. (-s), MEUZELAARSTER, v. (-e),
lekkerbek, vuilmaker, vuilmaakster.
MEUZELEN, (meuzelde, heeft gemeuzeld), vuilmaken.
MEUZELEN, (meuzelde, heeft gemeuzeld), lekkere
beetjes proeven, van iets lekkers afknabbelen.
MEUZIE, v. (-s), (Zuidn.) mug.
MEVROUW, v. (-en), gehuwde vrouw (inz. van
voornamen stand).
MEZZO, (muz.) mezzo forte piano, iets sterks en
zachts; (muz.) mezzo soprano, hooge alt, diepe discant ; (schild.) mezzo tinto, halfschaduw, middelkleur;
(graveerk.) zwartekunst; (muz.) mezzo voce, met
doffe stem.
MI, v. (-'s), derde toon (e) van de natuurlijke toonschaal.

yen), (nat.) eene schroef, welke dient om met juistheid lengten en dikten te bepalen.
MICROPHOON, o. (...phonen), toestel tot het waarnemen van hoogst zwakke tonen.
MICROPHOTOGRAPHIE, v. de kunst om microscopisch kleine lichtbeelden te verkrijgen.

998

MIASMA, o. (miasmen), sinetstof, een uit den bodem
voortkomend gift dat de oorza;lk is van verschillende ziekten.
MIASMATISCH, bn. door miasma teweeggebracht:

miasmatische ziekten.
MIAUW, MIAAUW, tw. geluid eener kat.
MIAUWEN, MIAAUWEN, (miauwde, heeft

ge-

miauwd). Zie MAUWEN.
MICA, o. glimmer: zekere delfstof an een parelmoer- en metaalachtigen glans, dat zich gemakkelijk laat splijten; het door Ozer of mangaan bru in-

achtig geel of zilverwitte mica is bekend onder den
naam van kattengoud of kattenzilver; fijngestooten
mica, goud- en zilverzand, dat op versch geschreven
schrift gebruikt wordt.
MICA, o. (-'5), schoorsteentje op een gaslichtglas.
MICACITEN, ...LEIEN, v. my. zekere rotssoort.
MICHIEL, m. (-s), Sint Michiel, feestdag van den
aartsengel Michael (29 September), vandaar SintMichieiszomer, nazomer, de laatste dagen van September en de eerste van October, wanneer die schoon
wader geven.
MICROBE, v. (-n), bacterie.
MICROCHEMIE, v. scheikundig onderzoek van kleine
of zeer fijne voorwerpen, scheikundig onderzoek met
behulp van kleine toestellen op kleine hoeveelheden.
MICROCOSMISCH, bn.; microcosmisch tout, piszout:
uit pis bereide phosphorzure soda-ammoniak.
MICROCOSMOS, v. wereld in het klein,menschenwereld; de mensch.
MICRO-ELECTROMETER, m. (-s), ...-ELECTROSCOOP, at (...scopen), condensator der electriciteit;
...GALVANOMETER, m. (-s), toestel rot waarneming
van zeer geringe sporen van dierlijke electriciteit.
MICROGRAPHIE, v. beschrijving van kleine, door
vergrootglazen waargenomen voorwerpen: beschrijving en leer der behandeling van den microscoop.
MICROMEGA, v. (-'s), hoekuieter van 15 graden.
MICROMETER, in. (-s). werktuig (aan eenen verrekijker of inicroscoopl tot het meten van sThijnhanr
zeer kleine grootheden: —SCHROEF,

MICROSCOOP, m. 0. (...scopen), vergrootglas.
MICROSCOPISCH, bn. alleen door den microscoop
bespeurbaar: microscopische diertjes; (fig.) microscopisch klein, uiterst klein.
MIDAS, m. (-son), (fig.) rtjke domkop, domme beoord eelaar.
MIDASOOREN, o. my. lange- of ezelsooren (naar
den MIDAS uit de myth.).
MIDDAG, m. (-en), het midden van den dag, tijdstip, waarop de zon hare grootste hoogte bereikt
heeft; ware middag, de tijd, waarop de zon zich
werkelijk in den meridiaan bevindt; middelbare
middag, de tijd, waarop het middag zijn zoude,
indien de zon zich regelmatig in de ecliptica be-

woog on doze met den equator samenliep; het is
middag, het is twaalf uur; (fig.) de middag des levens,
de mannelijke ouderdom; des middags, to 12 uur;
namiddag, de tijd die op het eigenlijke middaguur
volgt, van 12 t.t 5 of 6 uur: ik heb not geen tijd, ik

kom van middag wel eons bij je; hi)" is er een heelen
middag geweest. MIDDAGJE, o. (-s).

MIDDAGBEURT, v. (-en), predikbeurt op den namiddag; ...BLOEMEN, v. mv, naam eener natuurlijke plantenfamilie, aldus geheeten, omdat de bloemen zich eerst op den middag of bij holder weder
openen onesembryanthemum) ; ...C1RKEL, m.(-5),meridiaan; ...DIENST, m. (-en), dienst inz. godsdienstoefening op den namiddag; ...DUTJE, o. (-s), mid.
dagslaapje; ...ETEN, o middagmaal; ...GLOED, m.
zonnehitte op het midden van den dag; (ook) straal
van den middagzon; ...HITTE, v. iniddaggloed;
...KLAAR, bn. bw. (w. g.), zoo klaar als de dag,
zeer duidelijk; ...KOST, m. middagspijs; ...KRING,
m. (-en), ...LIJN, v. (-en), meridiaan; ...MAAL, o.
(...malen), maal dat men 's middags gebruikt, oorspronkelijk om 12 uur, dock nu, vooral in de steden,
veelal later; hoofdmaaltijd van den dag, dine;
...MAALTIJD, m. (-en), iniddagmaal.
MIDDAGMALEN, (middagmaalde, heeft gemiddagmaald), het middagmaal gebruiken, dineeren.
MIDDAGPREEK, v. (-en), predikatie in de namiddagkerk; ...ROND, o. (sterr.) eerste meridiaan;
...RUST, v. rust op het midden van den dag;
...SCHOONE, v. (plantk.) langharige vogelmelk,
wier bloein to 11 uur opengaat on zich des namiddags sluit (ornithogalum umbellatum); ...SLAAPJE,
o. (-s), slaapje na het middagmaal, slaapje op den
namiddag; ...SPIJS, v. (...spijzen), middagkost;
...TREIN, m. (-en), trein die in den namiddag vero. 12 uur 's middags;
trekt of aankomt;
(mv. ...uren), uur van den namiddag; ...VLAK, o.,
...VLAKTE, v. vlak des meridiaans; ...WARMTE,
v. middaghitte; ...ZIJ_DE, v. zuidzijde; ...ZON, v. (le
zon olio twaalf uur 's middags, de zon op den namiddag.
MUDDEL, v. o. (-s). middellijf; iem. om het middel
rotten; het Heed is om, het middel te nauw; die dames
rijjen hare middels in. MIDDELTJE, o. (-s).
MIDDEL, o. (-en) ; wat gebezigd wordt om zeker
doel te bereiken. om tot lets to geraken: dat is een
voortrelfelijk rniddel oin rijk te worden; een probaat
M icicle): geoorloofde, krachtdadige middelen; cede middelen aaracenden, in 't werk stelleo. al bet mogelijke
doen om lets to 1-, ereiken, er is geen middel op, het
is onmogelijk er toe to geraken; er is geen ander
midd6-1: door n2iddel can, door gebruik to maken
van lets, met behulp van; (sprw.) het doel &Mgt de
midile7en. ten onrechte als leer aan de Jezuleten
toegeschreven, zie verder doe); — geneesiniddel:
neernt hij nog middelen in ?; een pijnstillend. zweetdrijvend m1(1,1 , 7 ; — middele it, geld middelen, rijkdom, aardselie aoederen: nqjne micidelen veroorlocen 'inij der-
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gelffte uitgaven, niet; een man van middelen; icy is
niet zonder middelen, niet onbemiddeld; met micldelen
gezegend zijn. MIDDELTJE, o. (-s).

MIDDELLOOS, bn. (w. g.), zonder middelen, onbemiddeld.
MIDDELMAAT, v. het midden, het juiste midden;
middelmatigheid.
MIDDELMATIG, bn. bw. (-er, -st), de middelmaat
houdende: middelmatig groot; redelijk, ear slecht dan
zingt maar middelmatig; ik heb maar midgoed:
delmatig plezier gehad; hoogst middelmatig. MIDDELMATIGHEID, v. (...heden), eigenschap van iets wat
niet uitstekend goed en niet bijzonder slecht is : 14)
behoort tot de middelmatigheden, steekt niet boven
anderen uit. MIDDELMATIGLIJK, bw.
MIDDELMEESTER, rn. (-s), (w. g.), bemiddelaar; ondermeester; ...MOND, m. (-en), (nat. hist.) een geslacht van platwormen; vierkante, spitse, gernaskerde,
veranderlijke, groene middelmond; ...MOOT, v. (-en),
moot uit het midden (van een. visch); ...MUUR,m.
(...moron), scheidsmuur.
o. het NederMIDDELNEDERLANDSCH, bn.
landsch van de 12e tot op het eind der vijftiende
eeuw.
MIDDELNERF, v. (...nerven), (plantk.) de hoofdverlenging van den bladsteel; ...00RZAAK, v. (...taken),
bijoorzaak, middellijke, niet rechtstreeksche oorzaak; ...PAD, o. (-en), pad dat in het midden (van
een tuin b. v.) loopt; (ook) het midden van een weg;
...PERK, o. (-en), (scheepst.) het middelste der drie
vakken, waarin een scheepsdek in de breedte afgedeeld is en 't walk door de schaarstokken begrensd
wordt.
(tneetk.) punt, waarin al de
MIDDELPUNT, o.
lijnen die er doon;. aan middendoor gedeeld worden;
in een cirkel het punt, waarvan alle punten in den
omtrek even ver verwijderd zijn; (fig.) hoofdpunt,
centrum: middelpunten van verkeer, van beschaving.
MIDDELPUNTIG, bn. centraal.
MIDDELPUNTSBEWEGING, v. beweging van een
lichaam om eon middelpunt; ...HOER, m. (-en),
(meetk.) hoek, waarvan het hoekpunt tevens het
middelpunt van een cirkelomtrek is; ...KRACEITEN,
v. my. krachten die op een middelpunt werken;
...STRALEN, m, my. stralen die van een middelo. de
punt uitgaan; ...VEREVFENING, v.;
gloeiende massa in het binnenste der aarde; ...ZON, v.
...VLIEDEND,
bn.
centriMIDDELPUNTSCHUWEND,
fugaal, zich van het middelpunt willende verwijderen; ...TREKKEND, ...ZOEKEND, bn. centripetaal,
naar het middelpunt willende.
MIDDELRIB, v. (-ben), middelste rib; (scheepsb.)
spant; ...RIEM, m. (-en), riem in het midden (van
een zadel); ...RIF, o. (-fen), middelschot van het
menschelijk lichaam, spierachtig vlies dat de borstholte van de buikholte scheidt, diaphragma;
...SCHEEPS, bw., ...SCHEEPSCH,bn. midscheeps(ch);
...SCHILD, o. (-en), (wapenk.) een schild, midden in
een grooter schild, van grooter afmetingen dan een
hartschild; o. (...schepen), het midden van
een schip; ...SCHOT, o. (-ten), planken afscheiding
tusschen twee kamers: tusschenschot (in den neus);
...SCHREEF, v. (...schreven), (timm.) hartschreef;
...SLAG, o., ...SOORT, v. o. (-en), soort tusschen klein
en groot (of tusschen dik en dun, tusschen lang en
kort enz.) in; ...SPITS, v, (-en), centraalpunt;
...STAAT, ...STAND, m. het middelmatige; burgerstand.
MIDDELSTE, bn. zich in het midden bevindend,
tusschen andere in: de inidclelste ringer; de middelste
klasse eener school; de middelste zoon, tusschen den
oudsten on den jongsten; de middelste naad van een
(dad, de middelnerf.
MIDDELSTEM, v. (-men), (muz.) eene der zangpartijen in de zangmuziek, welke liggen tusschen die
stem, welke de zangwijze of melodie bepaalt en den
grondbas; ...STOP, v. (-fen), elke stof,binnen welke
eene andere doordringen on zich met moor of minder vrijheid bewegen kan; (nat.) de gevulde of ledigo
ruimte, waarin een verschijnsel plaats grijpt;
...STUN. o. (-ken), stuk dat zich in het midden,

bemiddelaar, scheidsMIDDELAAR, m. (...laren,
man, tusschenpersoon; (H. S.) de Zaligmaker. .
MIDDELAARSAMBT, ...SCHAP, o. tusschenkomst,
bemiddeling.
MIDDELAARSTER, v. (-5), MIDDELARES, v (-sen),
bemiddelaarster.
MIDDELADER, v. (-s), (ontl.) zekere ader van den
arm.
MIDDELBAAR, bn. bw. het midden houdende tusschen twee dingen, gemiddeld, middelmatig: een

man van middelbaren leeftijd, van middelbare grootte;
middelbaar onderwijs, dat tusschen lager en hooger
-onderwijs in staat; middelbare scholen, waar middelbaar onderwijs wordt gegeven; middelbare ante, akte
tot het geven van middelbaar onderwijs; middelbare tijd, tijd geregeld near den gemiddelden duur
der zonnedagen; (stern) een middelbare bewegisg,
eene cirkelvormige beweging, waarin in gelijke tijden
steeds gelijke bogen worden doorloopen; middelbare
corsten, vorsten wier leenen niet onmiddellijk door
het Duitsche rijk werden begeven.
MIDDELBAND, m. (-en), band die in het midden is
aangebracht; ...BOOG, m. (...bogen), boog eener
klok; ...BORST, v. (-en), het midden van de borst:
...BUIK, m. (-en), (ontl.); VLIES, o. (...vliezen), verlengsel van 't buikvlies dat de dunne Barmen
omsluit; ...PEEL, v. (...delen), de planken die uit
het middelste gedeelte van een stain worden gezaagd; ...DEUR, v. (-en), deur in het midden; binnendeur; ...DOFT, v. (-en), de doft in een bootje
aehter die waarin de mast staat; ...DREMPEL, in
(-5), kalf van een kozijn.
MIDDELEEUWEN, v. mv. (in de geschiedenis) de
tijdruimte tusschen de oudheid en den nieuwen tijd,
gewoonlijk gerekend van den val van het WestRomeinsche rijk (176) tot de vijftiende eeuw; (fig.)
tijd van barbaarschheid; ...EEUWSCH, bn. tot de
middeleeuwen behoorende, uit dien tijd afkomstig:

middeleeuwsche geschriften; middeleeuwsche gebouwen;
hebt ook nog
(fig.) rui,v, barbaarsch; achterlijk:
van die middeleeuwsche ideeen.
MIDDELEN. (middelde, heeft gemiddeld), vereffenen,
beslechten, bijleggen (een geschil, eenen twist).
MIDDELERTIJD, ...WIJL, bw. inmiddels, in dien
tusschentijd: de schuldige had zich middelerwrj1 uit

de voeten gemaakt.
MIDDELGANG, m. (-en), (rijsch.) gebroken gang van
een paard; ...GANGER, m. (-s), (molenm.) een rad
dat tusschen twee andere in loopt; ...GRACHTJE,
o. (-s), (vest.) afleidingsgracht in het midden van
eene droge vestinggracht; ...HAND, v. (ontl.) deel
der hand, dat tusschen den handwortel en de yingers ligt; ...HANDBEEN, o. (-deren), been van de
middelhand; ...HANDSPIER, v. (-en), (ontl.);
...HOOGDUITSCH, bn.; — o. het Hoogduitsch der
latere middeleeuwen, dat aan het Nieuwhoogduitsch
voorafging; ...HOOP, m. (-en). centrum eener vloot.
MIDDELING, v. (-en), bemiddeling, tusschenkomst.
MIDDELKAMER, v. (-5), kamer die tusschen twee
andere ligt; ...KENNIS, v. die kennis in God, welke
Hij door eene wetenschap van voorgeziene oorzaken,
die tusschenbeide komen, van de nog verborgen
uitkomst zou verkrijgen; ...KLEUR, v. (schild.) eene
kleur tusschen licht en schaduw; ...KLUIVER, m.
(-5), (zeew.) binnenkluiver; ...LAAN, v. (...lanen),
hoofdlaan (in een tuin of bosch).
MIDDELLANDSCH, bn. tusschen twee of meer landen gelegen: de Middellandsche Zee.
MIDDELLIJF. o. (...lijven), middel van het lichaam.
MIDDELLIJK, bn. bw. niet rechtstreeksch, niet
rechtstreeks: hY is toch de middellUke oorzaak; middelbaar.
MIDDELLIJN, v. (-en), doorsnede. diameter, koorde
die door het middelpunt van den cirkel gaat; (aardr.)
evenachtslijn.
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tusschen andere bevindt: het middelstuk van een fluit;
deel van eene kamer; sieraad op tafel (bij een feestmaal); sieraad in het midden op een kast, een
schoorsteenlijst enz.; ...TERM, m. (-en), een der twee
middelste termen eener evenredigheid; ...TINT, v.
middelkleur; TOCHT, m. gedeelte van een leger
of eene vloot tusschen de voor- en achterhoede;
...TOON, m. (...tonen), (muz.); ...VINGER, m. (-s), de
middelste winger der hand; ...VLIES, v. (...vliezen),
(ontl.) een vlios, dat de borstholte in tweegn verdeelt; ...VOET, m. (ontl.) deel van den voet tusschen
het gewricht en de teenen ; ...VOOR, v. (...voren), voor
in het midden van den akker; ...WEG, in. (-en), weg
die in het midden loopt ; (fig.) het midden : den gulden
middelweg, het gulden midden; den middelweg houden,
de uitersten vermijden; ...ZAK, m. (-ken), zak tusschen de twee hoeken van een biljart.
MIDDELZINNIG, bn. (-er, -st), (w. g.), dubbelzinnig,
voor meer dan eene uitlegging vatbaar.
MIDDELZOLDER, m. (-5), middelste zolder in een
windmolen; ...ZOOL, v. (...zolen), tusschenzetsel in
de zoo!; ...ZOUTEN, o. my. (scheik.) zouten die niet
tot de zure en niet tot de alkalische zouten kunnen
gebracht worden, neutrals zouten.
MIDDEN, o. deel of punt tusschen twee uitersten
en van elk van deze even ver verwijderd; wat
tusschen iets anders inligt, middelste gedeelte: een
ljn trekken uit den tophoek van een driehoek naar het
midden van de basis; de deugd in het midden, zei de
duivel, en htj ging tusschen twee Kapucijnen; hij woont
in het midden van de stad; op het midden van den dag,
op klaarlichten dag; de waarheid ligt in het midden ;
iets in het midden laten, er niet over spreken, het
laten zooals het is; rustig te midden der woeste golven;
te midden zijner familie, in den schoot, in den kring
van; iem. uit ons midden, een der onzen.
MIDDEN, bw. tusschen, in : midden in den hoop;
midden in het land; midden op de markt.

MIDDENBOORDS, bw. zeew.) naar het midden van
het schip.
MIDDENDOOR, bw. door het midden, in tweoGn:
iets voiddendoor breken,

snfiden.

MIDDENIN, bw. in het midden: mag ik middenin
loopen.

MIDDERNACHT, m. (-en). 12 uur 's nachts (het tegenovergestelde van middag).
MIDDERNACHTELIJK, bn.; middernachtelijk uur, het
uur van middernacht.
MIDDERNACHTSMAAL, o. (...malen), maal to middernacht, na eenen vastendag; ...UUR, o. (...uren),
middernachtelijk uur.
MIDDERNACHTZENDING, v. vereeniging tot het
tegengaan van het plegen van ontucht 's nachts;
...ZENDELING, m. (-en), iem. die zijne medemenschen van het plegen van ontucht tracht terug te
houden en daartoe inz. 's nachts in de nabijheid der
slechte huizen plaats neemt, om de bezoekers te
overreden terug te keeren.
MIDOOGST, m. het midden van den oogst.
MIDSCHEEPS, bw. in of naar het midden van het
schip : het roer midscheeps
...SCHEEPSCH,
bn. in het midden van het schip: midscheepsche

masten.

MIDSHIPMAN, m. (-nen), officier van den laagsten
rang op de Engelsche vloot.
MIDWINTER, m. (-s), het midden van den winter.
MIEDE, v. (-n),
g.), gift, geschenk, bodeloon.
MIEDE, v. (-n), (veroud.) kondschap, verXenning; tijding, boodschap, nieuws ; —BRENGER, m., —BRENGSTER, v. (-s), boodschapper, boodschapster.
MIEDEN, (miedde, heeft gemied), (veroud.) hoodschappen, berichten.
MIEDEPENNING, m. (-en), meepenning, meedpenning, godspenning, handgeld van een dienstbode.
MIEDVERHURING, v. (-en), verhuring van hooiland
(in Friesland).
MIENTGROND, m. (-en), eene soort van.tuingrond.
MIER, v. (-en), een tot een afzonderlijke familie

MIERIKWORTEL.
(formicidae) der vliesvleugeligen

behoorend insect,

dat met andere in groote menigte samenleeft en
om zijn ijver on de zorg voor zijne larven bekend is:
de gewone zwarte mier (formica nigra); witte mieren,
termieten, zie aldaar; (sprw.) ga tot de mieren, gjj
luiaard, en word toffs; hi)* is zoo arm als de mieren,

zeer arm; (fig.) iem. die weinigvertrouwen inboezemt,
die geenen invloed heeft.
MIER, v. (fig.) eene mier aan iem. hebben, iem. niet
kunnen uitstaan, niet mogen ltjden, niet kunnen
zetten; eene mier aan jets hebben, een hekel er aan
hebben.
MIER, v. (plantk.) ook muur, murik, witte muur,
kruipende muur, (gew.) hoenderbeet, erf, vogelkruid
geheeten: een der voornaamste onkruiden in tuinen,
bouwlanden, en op weilanden, waar de graszode is
weggenomen (stellaria media); roode mien (plantk.)
roode basterdmuur: eene plant tot de sleutelbloemigen behoorende (anagallis arvensis).
MIERACHTIG, bn. als eene mier.
MIERE, v. (plantk.), (gew.) gewone of tamme spurrie, welke onder dozen naam op de hooge venen van
Groningen en Drente op uitgeboekweit land uitgezaaid wordt.
MIEREN, (mierde, heeft gemierd), zaniken, leuteren:
wat ligt die jongen weer te mieren !

MIERENBEER, m. (...beren), eon kleine beer in het
noorden, welke zeer veal van mieren houdt; ...EGEL,
m. (-s), een zoogdier, tot de orde der vogelbekdieren
of cloakdieren behoorende, dat een langen snuitvormigen bek zonder tanden en eene lange zeer
beweeglijke tong heeft.
MIERENEI, o. (-ers, -eren), eitje van een mier; de
pop van sommige soorten van mieren, die in een
cocon is verscholen; ...EIEREN, o. mv. (plantk.)
gladzadig of gemeen parelkruid, steenbreek, zonnegierst.
MIERENETER, m. (-5), zeker tandeloos zoogdier, in
Zuid-Afrika voorkomende, dat zich met mieren voedt,
welke hij vangt door zijne lange vleeschachtige on
smalle tong, welke met een kleverig vocht overdekt
is, in de mierennesten to steken (myrmecophaga);
...HOOP, In. (-en), kleine aardhoop boven een mierennest; ...JAGER, m. (-5), Europeesche draaihals; eene
soort van specht, ter grootte van een leeuwerik
(lynx torquilla); ...KEVER, m. (-s), eene soort van
kever; ...LEEUW, m. (-en), zeker peesvleugelig insect,
vooral aan de rulle kanten der wegen in de
Utrechtsche heide voorkomende, dat in den staat
van masker een trechtervormig gat in het zand
maakt, waarin het zich in hinderlaag legt om de
insecten, die er invallen of er zich in wagon. met
zijne onderkaken, die den vorm eener nijptang hobben, to grijpen on to verslinden (myrmeleon fermi-

caries).

MIERENNEST, o. (-en), nest van mieren; ...STEEN,
m. (-en), steen, met den afdruk van eerie mier of
meer; ...VOS, m. (-sen), (nat. hist.) eene groote
miereneter in Brazilie, Guiana, Paraguay en Peru;
...WAS, o. eene soort van was. door de mieren samengesteld op een boom in Pa raguay ; ...ZUUR, o. een
organisch zuur, dat het eerst in de groote mieren
ontdekt word, en ook voorkomt in de Karen van
sommige schadelijke rupsen waaronder de zoogenaamde processierups vooral dient genoemd te worden -, in de angels on giftorganen van vele schadelijke insecten, in de brandharen van de brandnetels,
als ook in de naalden der dennen.
MIERIG, bn. (gew.) eene mierige koe, eene koe, die
blood watert.
MIERIG, bn. (gew.) dat kind is zoo mierig (lastig)
vandaag.
MIERIK, m. eene soort van lepelblad, ook peperwortel geheeten naar de prikkelende, opwekkende
eigenschappen van den wortel, die, behalve in de
geneeskunde, ook om zijn huishoudelijk gebruik
wel bek end is (cochiearia armoracial.
MIERIKWORTEL. MIERIKSWORTEL, m. (-s), plant;

MIERINGEN.
v. gmv. als stofn.: de vleezige, scherpo wortel (peperwortel) van den mierik.
MIERINGEN, v. my. (plantk.) een der volksnamen
van de moeras-aloe of water-yucca.
MIERZAAD, o. gmv. als verzam. stofn., (...zaden),

in de beteekenis van soorten van mierzaad: zaad
van de mier of muur: ...ZEEF, v. (...zeven). eene
zeef met zeer Ejne gaatjes, om het koolzaad van
stof, zand en vooral van het mierzaad to zuiveren.
MIETER, m. (-s), scheldwoord in zeer platte to al,
lets zachter dan dander: wacht, jou mieter, ik zal je
lerfigen; in tal van aanwendingen als vloekwoord
enz. voorkomend: om den mieter niet; vaak voor

lichaam:

heeft op zijn mieter gehad.

MIETEREN, (mieterde, heeft gemieterd), (plat) wer-

pen, met geweld smijten : lets tegen den grond mieteren; vallen, tuimelen: ik mieterde naar beneden;
schelen, verschelen: het kan me niet mieteren; dat
mietert niet, komt er niet op aan.
MIETERSCH, bn. (plat) vervloekt : mietersche kerel I;
1 is een mietersch werk, men zou er ongeduldig bij,
woedend om worden. [Als bw. en tw. mieters: het is
mieters lastig; wel mieters!.
MIEZELEN, (miezelde, heeft gemiezeld), (Zuidn.)
stampen, kleinstooten, tot poeder wrijven.
MIEZELEN, (het miezelde, heeft gemiezeld), (Zuidn.)
stil regenen, stofregenen.
MIEZERIG, bn. regenachtig, vochtig, onaangenaam,

van het weer: het is vandaag maar miezerig weer;
(gew.) slecht gestemd, humeurig: wat ben je miezerig
vandaag.
MIGGELEN, (miggelde, heeft gemiggeld), (Zuidn.)
miezelen, stofregenen.
MIGRAINE, v. schele hoofdpijn; —STIFT, v. (-en),
stift van menthol tegen migraine.
MIJ, pers. vnw. enk. 8e en 4e nv. van ik: hij had

het mtj gegeven; ik heb mij gebrand.

MIJDEL!JK, bn. (-er, -st), (w. g.), te mijden, vermeden

kunnende worden.
MIJDEN,

(meed, heeft gemeden), ontwijken, uit

MIJNWERKER.
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MIJMERIJ, MIJMERING, v. (-en), het mijrneren
MIJMERVLAAG, v. (...vlagen), vlaag van mijmerij.
MIJN, bez. vnw. van den len perg. enk.: mijn vader,

mijne moeder, mijn kind, mijne zonen en dochteren;
mans bedunkens, oordeels, inziens, naar mijne mooning,
zooals ik de zaak inzie; de of het mijne, wat mij
toebehoort; de mijnen, mijn gezin, mijne lieden; het
mijn en din, het mijne (mijn eigendom) en het uwe.
MIJN. MIJNS, MIJNER, pers. voorn., de 2de naamv.
van ik: dit boek is mijn, Gtj hebt, o Vader, U mans

erbarmd; gedenk mijncr.
MIJN, v. (-en), uithulling in de aardkorst om er
delfstoffen nit to halen; (oorl.) onderaardsche kelder
of gang, met kruit gevuld, hetwelk, bij ontbranding,
al wat zich onder of hovers den grond in hare nabijheid bevindt, moet vernielen ; (fig.) de mijn (het
geheim) is ontdekt; (hg.) de mijn is verkeerd gesprongen, de zaak is uitgevallen ten nadeele van den
persoon, die een ander er mode wilde benadeelen.
MIJN, v. (-en), plaats, waar de visch gemijnd wordt.
MIJNADER, v. (-5, -en), delfstotlaag, streep of richting in eene mijn die de delvers moeten volgen;
...ARBEID, m. de arbeid in mijnen; ...BERG, m. (-en),
berg waaruit men delfstoffen graaft; ...DELVER,
m. (-s), mijnwerker.
MIJNE, v. (-s), (w. g.). Zie MINE.
MIJNEN, (mijnde, heeft gemijnd), eene mijn maken
of graven; (fig.) ondermijnen.
MIJNEN, (mijnde, heeft gemijnd), op eene openbare
verkooping bij den afslag door het roepen van
mUn! tot kooper van iets verklaren. MIJNING,
v. (-en).
MIJNENT, TEN MIJNENT, TE MIJNENT, bijw. uitdrukk. bij mij aan huis.
MIJNENTHALVE, bw. wat mij betreft, wat mij aangaat: mijnenthalve kunt gerust uw gang gaan.
MIJNENTWEGE, bw. uit mijn naam dat kunt gij hem

mijnentwege zeggen.
MIJNENTWILLE (OM), bijw. uitdr. ter lierde van mij;
omdat ik het gaarne hob; om mij niet te krenken:

den weg gaan of treden: mjd het kwade; hij heeft
sedert weken min huis gemeden; ontzien, omzichtig
behandelen;
zult uw arm wel weer kunnen gebruiken, maar de eerste weken meet g# hem wat mijden,
zich mfiden, zich wachten voor, zich onthouden van.
MIJDING, v. het mijden; de ban en mijding, bij de

al hebt gij er zelf geen zin in, doe het dan toch one
mijnentu;ille.
MIJNER, m. (-5), mijnwerker.

Doopsgezinden, door de gemeente uitgesproken over
hen op wier wandel of godsdienst iets to zeggen
vial en van wier omgang men zich moest onthouden.
MIJDZAAM, bn. bw.(...zamer,-st),(w.g.), omzichtig
en zorgvuldig.

er geen bezwaar tegen.

MIJGE, v. (gew.), (gemeen) pis.
MIJGEN, (meeg, heeft gemegen), (gew.), pissen.
MIJGEPOT, m. (-ten), (gew.), pispot.
MIJL, v. (-en), afstandsmaat; (1 Ned. mijl of kilo-

meter = 1000 Ned. ellen; 1 geographische of Duitsche
mijl = 7407.41 Ned. ellen; 1 vierkante Ned. mijl of
myriare = 100 bunders (landmaat); 1 vierkante
geographische mijl = 54E6.9684 bunders; (sprw.) de
mill op zeven(en) gaan, een omweg maken.
MIJLPAAL, m. (...palen), paal die langs de groote
wegen is geplaatst op een mijl afstands van den
voorafgaanden en volgenden; afstandswijzer; (fig.)
gewichtig feit, gewichtige gebeurtenis die een voorbijgegaan tijdperk afsluit en een nieuw opent : mijl-

palen op den levensweg; miiipalen op den weg der
beschaving; ...SCHAAL, v. (...schalen), (aardr.) grondslag of maatstaf bij de afstandsmeting; ...STEEN,
m. (-en), mijlpaal; ...WIJZER, m. (-s), mijlpaal.
MIJMERAAR, m., MIJMERAARSTER, v. (-s), zwaarmoedig suffer, dutter; sufster, dutster.
MIJMEREN, (mijmerde, heeft genlijmerd), zwaarmoedig over iets denken, peinzen: hi)* mijmert over
godsdienst; zijne gedachten niet met iets bepaalds
bezighouden, droomen, dutten, sullen: ik zat zoo wat

te mfameren in de schemering; kom, kerel, zit zoo niet
te mijmeren.
MIJMERIG, bn. (-er, -st), mijmerend.

MIJNER, m. (-5), MIJNSTER, v. (-s), kooper, koopster op eene openbare veiling.
MIJNERZIJDS, bw. van mijne zijde: mijnerzijds is
MIJNGALERIJ, v. (-en), ...GANG, v. (-en , (vest.) gemetselde gang onder de wallen, die tot een mijnstelsel behoort; gang in eene inijn; ...GAS, o.
methaan, gas waaraan de ontploffingen in de
kolen- en zoutmijnen zijn toe te schrijven, ...GRAVER, m. (-s), lam. die mijnen graaft; mijnwerker; ...GROEVE, v. (-n), mijn; ...GROND, m. (-en),
grond waaruit men dellstotlen graaft; ...HAARD,
m. (-en), plaats waar de kruitworst, die dient om
eon mijn aan to steken, ontstoken wordt.
MIJNHEER, m. (-en, mijne heeren), titel voor vol-

wassen manspersonen; een groote mijnheer. een voornaam persoon, (ook) iem. die den schijn aanneemt
voornaam to zijn.
MIJNHOUT, o. (-en), hout waarmede men mijngangen
steunt en versterkt; ...KAMER, v. (-s), (art.) plaats
waar de lading in eene mijn gelegd wordt, ook
mUnoven geheeten; ...KOKER, m. (-5), (vest.) leigoot
voor de zandpijp die eene mijn moot ontsteken;
o. kruit -waarmede men mijnen laat
springen; ...LAMP, v. (-en), veiligheidslamp; ...MACHINE, v. (-5), machine welke dient tot het ophijschen van ertsen en gesteenten uit de mijnen;
...OVEN, m. (-5), (vest.) mijnkamer ; ...POMP, v. (-en),
toestel om het water uit de mijngroeven to verwijderen; ...SCHACHT, v. (-en), de rechtstandige opening
of put waardoor men in de mijn afdaalt; ...STOP,
v. (-fen), arts; ...WERKER, m. (-5), arbeider in de
mijnen; (art.) schansgraver; (fig.) dier dat zich door
wroeten enz. een woning in den grond weet to
von-nen.

MILLIONNAIR.
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MIJNWERKERSLAMP, v. (-en), mijnlamp;
v. (-pen), ijzeren schop der mijnwerkers.
MIJNWORST, v.'(-en), kruitworst, waarinede 't vuur
wordt aangevoerd, dat eene mijn doet ontploffen.
MIJT, v. (-en), (eert.) eene kleine koperen munt,
ter waarde van anderhalven penning; het scheelt mij
geene mijt, niet eene mjjt, ik geef er zooveel als
niets om. MIJTJE, o. (-s).
MIJT, v. (-en), (nat. hist.) een tot een afzonderlijke
orde der spinachtigen behoorend dier met een nietgeleed lichaam (acarus). MIJTJE, o. (-s).
MIJT, v. (-en), houtstapel, hoop takkenbossen.
MIJTEN, (mijtte, heeft gemijt), aan eene mijt zetten, opstapelen.
MUTER, m. (-s), bisschopsmuts, -hoed; (fig.) de
bisschoppelijke waardigheid; spits toeloopend hoofd-deksel (tot sieraad); (boekb.) gedreven sieraad.
MIJTERBERG, m. (fab.) zangberg, Helicon, Parnassus.
MIJTERDRAGEND, bn. gemijterd; ...DRAGER, m.
(-s), bisschop.
MIJTEREN, (mijterde, heeft gemijterd), met eenen
mijter sieren; (w. g.) tot bisschop verheffen.
MIJTERGODIN, v. (-nen), zanggodin.
MIJTERIG, bn. (-er, -st), vol wormen : mijterige kaas ;
Inljterig meel; armoedig, morsig, ellendig, ongezond.
MIJTERSTAD, v. (...steden), bisschopsstad; ...VORMIG, bn. in den vorm van een Inijter, miftervormig
klapclies, een vlies vOOr het adergat der linker hartkamer.
MIK, v. bloem van rogge- of tarwemeel; (-ken),
broodje, van fijn roggemeel gebakken; roggebrood.
MIK, v. (-ken), boomtak in den vorm eener tweetandige work; gafelvormige steunbalk, stutpaal;
(fig.) hfj is binnen mikken, hij is geborgen, heeft zijne
schaapjes op 't droge; (zeew.) oorspronkelijk de

kruk, waarop men de schietroers lei om te mikken;

vandaar alle dwarshout dat tot steunsel dient;
schoor; stutpaal, staander, steunsel; halve galg
(strafwerktuig); galg (eener pomp); herdersstaf;
eene soort van scheepslantaarn. MIKJE, o. (-s).
MIK. m. het mikken, gemik.
MIKADO, In. titel van den keizer van Japan.
MIKGALG, v. (-en), halve galg, vgl. galg; ...GAT,
o. (-en), (art.) zundgat; ...IJZER, o. (-s), ijzer aan
den mond van den loop eens vuurroers.
MIKKEN, (rnikte, heeft gemikt), aanleggen, doelen,
turen (op iets, om het te raken of te treffen); (timm.)
scherp zien of iets wel lijnrecht is; (fig.) loeren, op
den uitkijk staan; op een haar mikken, zeer nauwkeurig mikken; hij mikt zoo nauw niet, hij neemt
het zoo nauw niet. MIKKING, o. het mikken, gemik.
MIKKEN, alleen in de onbep. wijs, goon kik of
mik zeggen; niet durven kikken of mikken, het niet
wagon to spreken.
MIKKER, ln. (-s), MIKSTER, v. (-s), die mikt, tuurt,
loert enz.
MIKKNOP, m. (-pen). Zie MIKIJZER.
MIKMAK. v. hinderpaal, zwarigheid; list, streek,
kuiperij; fell, gebrek.
MIKO, m. (-'s), (nat. hist.) kleine zilverkleurige
aap aan de Amazonenrivier.
MIKPUNT, o. (-en), punt waarop gemikt moet worden, dat men treffen wil; (fig.) het mikp ant zijn an
iemancls spot, geestigheid enz., de persoon op wien
de spot enz. is gericht.
MIL, v. (plantk.), (Zuidn.) gierst.
MILD, 1 , n. bw. (-er. -st), MILDELIJK, bw. niet
karig, vrijgevig: de winnende hand is mild; mid' biol.

gent omen dank aan den anilden gecer; hij is niet mild
met zijne woorelen, hij spreekt weinig, zegt niet veel;
hij id 0ild in. 't uiten zijner geheimen, openhartig ;
: eene milde bijdrage; een .milde onderweek; inschikkelijk- , niet streng; de
stenning;
made toepassing der wetten; (Hgd. in (dl) zacht, malsch :
den milde regen.
MILDDADIG. bn . bw. (-er. -st), vrj(gevig, weldoende.
edel-. grootineedig: MITA )PADIGLIJK, bw. (w. 2:.);

MILDDADIGHEID, v. vrijgevigheid, weldadigheid.
MILDE, v. Zie MELDE.
MILDEREN, (milderde.

heeft gemilderd), (veroud.)
zachter maken; lenigen.
MILDHEID, v. milddadigheid: hif wordt algemeen
geprezen om zijnemildheid; toegeeflijkheid, zachtheid:
de gevangenen met mildheid behanclelen; de wetten net
mildheid toepassen; (...heden), daden van milddadig-

heid.

MILICIEN, m. (-s), soldaat, die door het lot tot den
krijgsdienst is aangewezen.
MILICIEN-KORPORAAL, m. (-s), milicien die den
rang van korporaal heeft; ...-VERLOFGANGER,
m. (-5), milicien die met verlof gaat.
MILIE, v. (plantk.) een der volksnamen van de
gewone gierst.
MILITAIR, o. krijgsmansstand; krijgswezen.
MILITAIR, m. (-en), soldaat, krijgsman.
MILITAIR, bn. wat op het krijgswezen betrekking

heeft; militaire dienst, krijgsdienst; militaire academie, oefenschool voor officieren; militaire muziek;
militaire wetten, wetten voor het leger; militair vertoon; militair tehuis, zaal of gebouw in eene garnizoensplaats aar de militairen nuttig of gezellig
den tijd kunnen doorbrengen.
MILITAIREMENT, bw. op soldatenwijs, (fig.) stipt,
ordelijk; naar den regel.
MILITIE, v. weerbare mannen, soldaten; krijgsyolk; landmilitie, nationale militie, militaire macht,
samengesteld uit ingezetenen, die of als vrijwilligers dienst hebben genomen, of door het lot daartce
zijn aangewezen; zeemilitie, mariniers, zeesoldaten.
MILITIECOMMISSARIS, m. (-sen), officier order wiens
toezicht de loting voor de nationale militie plaats
heeft; ...KAS, v. (-son), fonds tot onderlinge verzekering voor den afkoop van den militairen dienst;
...RAAD, m. (—radon), vergadering, die beslist in
alles wat de loting enz. voor de nationale militie
betreft.
MILLE,

o. duizend; per mille, per duizend, op de

duizend.
MILLEFIORE, v. zeker fraai veelkleurig Italiaansch

glasmozalek.
MILLEPOREN, m. my. zeker geslacht van poliepen.
MILLERIET, o. een verbinding van nikkel en zwa-

vel, ook haarkies en nikkelkies geheeten.
MILLI, duizendste gedeelte.
MILLIADE, v. (-n), tijdvak van duizend jaren.
MILLIARD, o. (-en), duizend millioen: Frankr(jk
moest na den oorlog van 1870 aan Duitschland vhf

milliarden betalen voor oorlogskosten.
MILLIASSE, v. (-n), duizend milliarden.
MILLIE, v. (plantk.), (Zuidn.) gierst.
MILLIGRAM, o. (-men), duizendste deel van een

wichtje; ...LITER, m. (-5), duizendste deel van een
kop of kan; ...METER, m. (-s), duizendste deel van
eene el _= streep.
MILLIOEN, o. (-en), duizendmaal duizend: vier millioen intconers; als een eenheid samengevat: de
millioensten staan op de zevende plaats, een bijzonder
groot getal, eene ontelbare menigte : millioenen sprinkhanen zett , n zich op het veld neer. M1LLIOE_NTJE, o- (-s).
MILLIOENENREDE, v. (-n), begrootingsrede van den
minister van financial in de Tweede Kamer.
MILLIOENMAAL, bw. millioen malen.
MILLIOENPOOTEN, m. my. eene soort van insecten,
tot de orde der duizendpooten behoorende, welke
in den volkomen staat tachtig tot honderd pooten
hebben. Sommige kunnen zich ineenrollen en hebben
daarom den naam van oprollers verkregen,
MILLIOENSTE, bo. (ranggetal) : het millioenste gedeelte; — o. (-n), het millioenste deel ; (rekenk.) de

0?i17 ioenen staan op de zesde plants achter het deci inaalteeken.
MILLIOENT AL, o.

(rekenk.) cijfer dat de rnil-

lioenen aanwijst.
MILLIONNAIR, m.

een zeer rijk man.

(-s), lam. die millioenen bezit,

MINIATUURSCHILDER.

MILLISTERE.
MILLISTERE, v. (-s), duizendste deel eener kubieke
el: kubieke palm.
MILREIS, v. Portugeesche rekenmunt (= 1000 reis,
reel of realen, ter waarde van -f- f 2.70; ook eene
gouden munt, met het beeld van den heiligen Stephanus, ter waarde van f 4).
MILT, v. (-en), week ingewand in de linkerzijde
der buikholte van het lichaain 'van mensch en dier;
ik heb de milt of de milt steekt mij, door 't hard
loopen; (fig.) de milt kittelen, aan het lachen brengen; — horn, mannelijk zaad (van son -in-112.e visschen).
MILT, v. (eigenlijk melde), (plantk.) (gew.) witte
ganzevoet.
MILTADER, v. (-5, -en), bloedvat in de milt;
...BREUK, v. (-en), (heelk.); ...DAMP, in. (-en).
MILTER, m. (-s), mannetjesvisch, holm -nerd.
MILTKLIER, v. (-en), milt.
MILTKRUID, o. zekere plant, tot de familie der
varens en wel tot de onderafdeeling ringvaren behoorende, die op muren, tusschen spleten en rotsen
voorkomt en vroeger in de geneeskunde gebruikt
werd tegen uitzettingen op de milt (asplenium).
MILTONTSTEKING, v. (-en), ziekelijke aandoening
der milt; ...PIJN, v. pUn in de milt; ...SPIER, v.
(-en). (ontl.); ...UITZETTING, v. (-en), z welling der
milt o. a. bij sommige infectieziek ten; ...VERHAEDING, v. (geneesk.); ...VERSTuPPING, v. (-en);
bn. den vorm der milt hebbende, boonvormig: (ontl.) de miltvormige spier van het hoofd;
o. een zeer algerneen verbreide infectieziekte bij runderen, schapen, herten enz. die in
sommige streken groote schade in den veestapel
a anricht; ...VUURBA CTERIE. v. (...rin), bacterie
welke het miltyuur veroorzaakt; ...ZIEK, ...ZUCHTIG. bn . (-er. -st), zwaarmoedig, hypochondrisch;
...ZIEKTE, ...ZUCHT, v. hypochondrie,naargeestigheld; spleen.
MIMEN, m. my. gebarenspelers; klurbtig gebarenspel.
MIMICUS, na. (...ci), meester in het gebaren maken.
MIMIEK, v. gebarenkunst, gebarenleer.
MIMISCH, bn. tot de gebarenkunst behoorende.
MIN, bn. bw. weinig, gering: klein. nietig: te min,
niet genoeg; wet is dat een min kind; (tat is min,
gering, beteekent niet veel, look) dat is laag, gemeen;
slecht, verachtelijk, gemeen: een minne kerel; een

minne behancleling; dat is my te min, daar doe ik
niet can mee; gevaarlijk ziek: de zielee is min;
min of nicer, ongeveer, lets minder of iets
—minder:
weer; het is waardchtig, Jan, g zit een eerlfjk man ! —
wOcirachtig is het; maar dat is wat min dan waar
(C. Huijgens) ; verminderd met: twintig min zeven is
dertien.
MIN, v. liefde, inz. tusschen personen van verschillend geslacht, zinnelijke liede: in 't koninkrbk

van de in ?nag nimmer stool of 'User in; heete min
moge al verkouden, maar refine liefde sal fist vergaan;
het spel der coin.
MIN, v. (-nen), MINNE, v. (-n), voedster, zoogster:

een gezonde min gevraagd,
MIN. v. (-nen), (Zuidn. volkst).
MINACHTEN. (minachtte, heeft g, eminacht), geen

of weinig achting hebben voor: zulk een nietsteaardig
persoon verdient door iedereen geminacht te tcorden.
IdINACHTING, v. geringschatting : net minachfing
behandelen.
MINARET, v. (-ten), eigenlijk lichttoren of vuurbaak; in de Oostersche bouwkunst de slanke. ronde
toren, die zich ter zijde van eerie moskee verheft
en op welken de Mo b dzin klimt. em van daar vijfmaal daags het yolk ten gebede op te roepen. De
Mohammedanen molten, zooals men Nyeet, geene
k]okken gebruiken.
MINBEKEND, bn. weinig bekend.
MINDER, bn. bw. comparatief van min: de sides

wordt met den dog minder; de prijs an de tarwe is
vandaag wet minder; comparatief van weinig: hi]
heeft niet veel geld, moor nog minder verstand, niets
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minder dan dat; hoe minder hij spreekt, des te beter.
MINDERBROEDER, m. (-s), Franciscanermonnik.
MINDERBROEDERSKLOOSTER, o. (-s), Franciscaner-

klooster.
MINDERDEEL, o. minderheid.
MINDERE, m. en v. (-n), lagere in rang, ondergeschikte: met minachting op zone minderen neerzien.,

bij de schermutseling zOn gesneuveld een officier en zes
minderen.
M!NDEREN, (minderde, heeft en is geminderd),
minder-, kleiner maken of worden, afnemen: zone

uitgaven minderen; de koude is heel teat geminderd;
eene kous minderen, bij het breien nauwer maken;
de levensmiddelen minderen (d. i. in hoeveelheid; ook
(gew.) in prijs: slaan af, worden goedkooper); van
koe.en, minder melk geven: de zwarte begint te

t inclere n.
MINDERHEID, v. (...heden), kleinste aantal: de minderheid was tegen het voorstel; ondergesehiktheid;
lagere rang; zone minderheid erkennen, erkennen
dat men de mindere in kracht, kennis enz. is.
MINDERING, v. (-en), het minderen; (breist.) aan de
mindering zijn, aan dat gedeelte der kous waar de
breister mindert; vermindering, korting: in mindering der rekening; iets in inindering brengen; (gew.)
afslag in prijs.
MINDERJARIG, bn. nog niet mondig, nog beneden
den wettelijken ouderdom (in Nederland 23 jaren);
nog niet in staat zichzelf te regeeren by. van een
yolk met betrekking tot den vorst. MINDERJAhIGHEID, v. onmondigheid.
MINE, v. gelaat, uitzicht, mines maken, den schijn
van lets aannemen; (ook) gezichten trekken.
MINEEREN, (mineerde. heeft gemineerd), ondermijnen; kruitmijnen aanleggen.
MINERAAL, 0. (...ralen), delfstof, bergstof, erts.
MINERAAL, bn. erts-, steenhoudend; minerale wateren, minerale bronnen, gezondheidsbronnen.
MINERAALBLAUW, o. Berlijnsch-blauw; ...GEEL,
o. een fraai geel poeder, ook Casler- of chemisch geel
geheeten, zie geel, be art.; ...GROEN, o. zeker zuurstofzout van het koper, basisch koolzuur koperoxyde hydraat; ...WATER, o. water uit minerale
bronnen; — (mv. -en), Strucelsche mineraalwateren,
kunstinatig bereide, mousseerende (schuimende)
wateren: wateren waarin veel koolzuur is opgenomen.
MINERALENRIJK, o. delfstoffenrijk.
MINERALOGIE, v. delfstofkunde.
MINERALOGRAPHIE, v. beschrijving der delfstoffen.
MINERALOOG, ni. (...logen), delfstofkundige.
MINERVA, v. (myth.) de dochter van Jupiter, uit
wiens hoofd zij in voile wapenrusting werd geboren,
nadat hij de van haar zwanger gaande Metis had
verslonden; de godin der wijsheid, beschermster van
de kunsten des vredes; ook krijgsgodin.
MINERVAL, o. (-Ia), schoolgeld (op inrichtingen van
middelbaar en hooger onderwijs).
MINEUR, m. (-s), mijnwerker, bergwerker; het corps
mineurs. die manschappen bij het leger welke bestemd zijn tot het verrichten van alle werkzaamheden onder den grond, het maken van mijnen, het
laden en het ontsteken daarvan.
MINGENOOT, en. (-en), beminde, minnaar. M1NGENOOTE, v. (-n), minnares.
MINGENOT, o. genot der liefde.
MINGEVORDERD, bn. weinig, nog niet ver gevorderd in eenige wetenschap of kunst: voor minge-

vorderde leerlingen zijn dergeljk,e vraagstukken veel te
MINIATUUR, v. (...turen), oorspronkelijk het schil
derwerk der miniatoren, meest monniken, die in
de middeleeuwen de handschriften met fraai gekleurde letters en teekeningen eerst van minium
of menieverf, later van allerlei kieuren, opsierdeii;
in miniatuur, zeer klein (voorgesteld, afgebeeld),
verkleind.
MINIATUURSCHILDER, m. (-s), schilder van mini-
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MINSTENS.

aturen; ...SCHILDERKUNST, v. klein- of fijnschilderkunst; het schilderen met gomwaterverven, die
met de penseelpunt opgedragen of gepointilleerd
worden.
MINIEM, bn. bw. zeer klein, geeing: een miniem
verschil; gemeen, laag : een minieme behandeling.
MINIEM, m. (-en', monnik die behoort tot een door
Frans van Paula in 1435 gestichte, zeer strenge orde.
MINIJVER, m. (w. g.), jaloezie, jaloerschheid;
...IJVERIG, bn. (-er, -st), (w. g.), jaloersch.
MINIMUM, o. (...ma), het kleinste, geringste; de
laagste prijs; inz. de kleinste maat, de geringste
of laagste graad eener grootheid, in tegenstelling
met maximum : de loonen in dat yak zijn tot een
minimum gedaald; in een minimum van tijd, in minder dan geen tijd; minimum-thermometer, die de
laagste temperatuur aanwijst, welke gedurende
zekeren tijd is voorgekomen; minimum-loon, een
zeer laag loon; het laagste loon; minimum-10er,
iem. die van een minimum-loon moat levee.
MINISTER, m. (-5), staatsdienaar, belast met de
waarneming van een departement van algemeen
bestuur: minister van binnenlandsche zaken; eerste
minister, minister-president; — minister van staat, minister zonder portefeuille; gevolmachtigd minister,
een gezant 7e klasse.
MINISTERIE, o. (-5, ...ri6n), dienst, staatsbeheer;
depar'6ement van algemeen bestuur: ministerie van
financien; gebouw waar zich de bureaux van een
minister bevinden: hfj kwam juist van het ministerie
van buitenlandsche zaken; de gezamenlijke ministers:

m. liefdevuur ; ...GOD, m. liefdegod: Amor,
Cupid(); (bij de Grieken) Eros, de noon van Venus;
....GODJE, o., ...GOODJE, o. (...goodjes), cupidootje;
...HANDEL, m. liefdesgeschiedenis ; ...K ANS, v. (-en),
gelegenheid om to beminnen; ...KIND, o. (-eren),
voedsterkind; ...KLACHT, v. (-en), klacht eons verliefden, - eener verliefde; treurdicht; ...KOORTS,
v. (-en).
MINNEKOOZEN,
(minnekoosde, heeft geminnekoosd), liefkoozen. MINNEKOOZING, v. (-en).
MINNEKOOZERIJ, v. (-en), minnekoozing.
MINNEKOUT, m. gesprek van verliefden; ...KUNST,
v. kunst van beminnen ; ...LIED, o. (-eren), erotisch
lied.
MINNELIJK, MINLIJK, bn. bw. (-er, -st), vriendelijk, aanvallig : haar minnelfjk gelaat; verplichtend,
voorkomend, vriendelijk: minneteke woorden; bfj minschikking, zonder tusschenkomst van den
rechter. M1NNELIJKHEID, MINLIJKHEID, v. beminnelijkheid,
MINNEL1ST. v. ( en), list van verliefden; ...LONK,
m. (-en), ...LONKJE, o. (-5), blik van verliefden;
...LUIM, v. (-en), verliefde luim; ...LUST, m. sterke
begeerte naar liefde; mingenot.
MINNEMALLEN, (rainnemalde, heeft geminnemald),
liefkoozen.
MINNEMOER, v. (-s), min, voedstermoeder; besteedster van minnen (inz. to Parijs).
MINNEN, (minde, heeft gemind), beminnen, liefhebben: u min ik, Oude! met uw stroefgeplooide trek-

het ministerie heeft den koning zifn ontslag aangeboden;
het eerste ministerie Thorbecke; — al de Protestantsche

zoogen een kind); (gew.) nit minnen gaan, voor
baker uitgaan.
MINNENEED, m. (-en), eed van liefde.
MINNENIJD, m. jaloerschheid, jaloezie; ...NIJDIG,
bn. (-er, -st), (w. g.), jaloersch.
MINNENSWAARDIG, bn. (-er, -st, meer-, meest-),
wat verdient bemind to worden, beminnelijk.
MINNEPIJN, v. (-en), smart door de liefde veroor-

leeraren van eene plaats; ambtsverrichting van
eenen notaris; (recht.) openbaar ministerie, ambtenaren die een gepleegd misdrijf opsporen en aan de
uitspraak der rechterlijke macht onderwerpen, openbare aanklager of eischer.
MINISTERIEEL, bn. am btshalve; van eenen minister uitgaande: eene ministerieele aanschrocing; op
eenen minister of een ministerie betrekking hebbende: de ministerieele verantwoordelijkheid; eene ministerieele portefeuille, een ministerpost; ministerieele
crisis, ministernood (wanneer de ministers bun ont-

slag hebben aangeboden on hunne opvolgers nog
niet benoemd zijn).
MINISTERRAAD, m. (...raden), mad, vergadering
der ministers.
MINISTER-RESIDENT, m. (-s--en), een gezant van
minderen rang (3e klasse), can zaakgelastigde van
een staat of een vorst.
MINISTREEREN, (ministreerde, heeft geministreerd),
den kerkdienst 'verrichten of helpen verrichten.
MINIUM, o. menie. Zie dit woord.
MINK, m. Zie VLRMINKING.
MINLIJK, MINNELIJ. bn. bw. (-er, -st). Zie op
MINNELIJK. MINLIJKHEID, MINNELIJKHEID, v.
Zie op MINNELIJKHEID.
MINNAAR, m. (...naren, -s), ...NARES, v. (-sen),
vrijer, vrijster, geliefde, beminde: haar minnaar heeft
haar verlaten; liefhebber, liefhebster: een minnaar
van de jacht. MINNARIJ, v. (-en), liefdehandel.
MINNE, v. liefde, vr:endschap; in der minne, op
vriendschappelijke wijze ; pand der mince, hu welij kspand, pand der liefde, kind; (oudt. ► de dronk van
Sint-Geerten minne en Sint-fans geleide was een drunk

van behouden reize.
MINNE, v. (-n), minnemoeder, zoogster. voedstermoeder; baker.
MINNEBELOFTE, v. (-n), belofte van liefde;
...BRAND, rn. vuur der liefde; ...BRIEF, m.(...brieven), brief van liefdesbetuiging, brief van minnenden aan elkaar; o. (-s), billet-doux;
...BROEDER, m. (-s), zie minderbroeder; ...DICHT, o.
(-en), liefdedicht; ...DICIITER, m. (-s), die minneof liefdedichten maakt; ...DOL, bn. (w. g.); ...DRANK,
m. (-en), drank met eene beweerde liefdevoortbrengende kracht; ...DRIFT, v. hartstochtelijke liefde;

...GLOED,

ken; een minnend gemoed;

vrijen: minnende paartjes;

zaakt; ...PRAAT, m. taal der verliefden; ...SCHICHT,
m. (-en), pijl der liefde, Amorspij1; ...SCHUW, bn.
(-er, -st), onverschillig, geene liefde gevoelende;
...SLUIKERIJ, v. overspel; ...SPEL, o. de hartstochtelijke omgang van verliefden; ...STRIJD, m.;
...STUIP, v. (-en), minnevlaag; ...TOCHT, m. liefde,
hartstocht; ...TONDER, o. hetgeen de liefde voedt.
MINNEVADER, m. (-s), voedstervader; ...VLAAG-,
v. (...vlagen), vlaag van buitensporige
...VLAM, v. (-men); ...VUUR, o.liefdelzIoed; ...ZANG,
m. (-en), minnedicht, minnelied; ...ZANGER, m. (-s),
troubadour, minstreel; ...ZIEKTE. v. lierdekwaal;
...ZORG, v. (-en); ...ZUCHT, v. liefde, genegenheid;
— m. (-en), zucht van verliefden.
MINOR, bn. jonger. jongere.
MINOR, m. minderterm eener sluitrede.
MINORAAT, o. erfopvolgingsreclit deri? jongeren;
(R.-K.) de gezamenlijke vier mindere orden, beneden
het suhdiaconaat.
MINOREEREN, (minoreerde, heeft geminoreerd),
(R.-K.) iem. de mindere orden toedienen.
MINORENNITEIT, v. minderjarigheid. onmondigheid.
MINORIET, m. (-en), Franciscanermonnik.
MINORITEIT, v. minderheid (inz. van stemmen in
eene vergadering enz.).
MINOTAURUS, m. (fab.) gedrocht, half mensch half
stier, menschstier.
MINST, bn. bw. overtreffende trap van min en weinig,
geringste, kleinste : ik zie hierbij de minste font niet

door de wingers; hij heeft in die oefening de minste
fouten gemaakt; tegen den minsten prijs verkoopen;
van al die dames is zij de minst berallige; hij weet er
niet het minste van, volstrekt niets van; ik had er
in 't minst geen erg in, volstrekt geen erg; ik ten
minste, ik althans; op zijn minst, minstens, ten minste
genomen.

MINSTE, m. en v. (-n), de mindere. de ondergeschikte: wees maar de minste, geef maar toe.
ik ittoet ntinsttns vijf
MINSTENS. bw . op zijn

MINSTREEL.
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gulden hebben, met geen geringer bedrag dan vijf

alleen voor de gemeene of gewone mirt (mirtus communis), een altijd groene heester met eironde of
lijn-lancetvormige bladeren, alleen staande witte
bloemen en donkerblauwe bessen.
MIRT, v. (plantk.) Brabantsche mirt, gagel. Zie aldaar.
MIRTACHTIG, bn. (-er, -st), naar de mirt gelijkend.
MIRTEBES, v. (-sen), ...BEZIE, v. vrucht
van den mirt; ...BLAD, o. (-en, -eren), blad van
den mirt; ...BOOM, m. (-en), mirt; ...KRANS, m. (-en),
krans van mirtebladeren, inz. als bruidskrans;
...KROON, v. (...kronen), mirtekrans
IWRTELOOF, MIRTENLOOF, o. loof van den of
meer mirten.
MIRTELOOT, v. (...loten), loot van een mirt.
MIRTENBOSCH, o. (...bosschen), bosch van mirteboomen, ...GEUR, rn.; ...WIJN,
MIRTESTRUIK, m. (-en), mirt; ...TAK, m. (-ken),
...TWIJG, v. (-en).
MIS, v. (-sen), MISSE, v. (-n), (R.-K.) de onbloedige
offerande der Nieuwe Wet, waardoor het lichaam
en bloed van Christus, onder de gedaanten van
brood en wijn, aan God wordt opgedragen, voor
levenden en dooden ; de opdracht dier offerande door
den priester met de voorgeschreven gebeden en
plechtigheden: hoogm,is; plechtige, gezongen mis;

gulden stel ik mij tevreden.
MINSTREEL, m. (-en), middeleeuwsch muzikant
of speelman, die de zangen der troubadours met
de vedel begeleidde of de zangwijzen voor de liederen dezer laatsten naa;kte; soms ook wel zijn eigen
liederen tong. In Vlaanderen werd hij vedelaar, in
Holland vinder, spreker geheeten; later is hij afgedaald tot den rang van straatzanger en potsenina
ker of goochelaar.
MINTEEKEN, o. (-s), (wisk.) teeken waardoor wordt
aangewezen dat iets van iets anders moet worden
afgetrokken (—).
MINUS, bw. min (aangeduid door het teeken —);
plus minus, meer of minder (aangeduid door het
teeken ongeveer.
MINUTEEREN, (minuteerde, heeft geminuteerd),
ontwerpen, in geschrifte -, op papier brengen.
MINUTIEUS. bn. (...zer, -t), zeer nauwkeurig, onbeduidend, kleingeestig.
MINUUT, v. (...nuten), zestigste gedeelte van een uur,
van eenen graad (aangewezen door bet teeken ', bijv.
8'); (bouwk.) bet dee] van den modal; (schild.
en teek.) het 1 4, deel der lengte van het meiischelijk hoofd. MINUUTJE, o. (-s).
MINUUT, v. (...nuten), MINUTE, v. (-n), eerste
schriftelijk opstel, klad tegenstelling met grosse):
inz. de oorspronkelijke akte van notarissen, het
oorspronkelijke rechterlijk bevelschrift, enz.
MINUUTGLAS, o. (...glazen), zandloor,er. die ( , (gIe
-nainuut loopt; ...LIJN, v. (-en), zeer dun touw, bindtouw; (zeew.) loglijn; ...RAD, o. (-eren), zeker rad in
een uurwerk; ...SCHOTEN, o. my. vreugdeschoten.
die elke minuut gelost worden; ...WIJZER, na. (-s),
(horl.) groote wijzer, die op een uurwerk de niinuten aanwijst.
MINVERMOGEND, bn. weinig bezittend, weinig
kunnende betalen, tot de lagero burgerklasse behoorende. Ook als gem. zelfst. naamw. gebezigd:

minvermogen de: eene school voor minvermogenden ; vrijstelling van totaling voor on- en minvermogenden.
MINZAAM, bn. bw. (...zanier, -st), vriendelijk, welwillend, voorkomend, beleefd, innemend : iem. minzaam ontvangen, bejegenen; Iv maakt in den beginne
den indruk van stug to zijn, maar in den omgang
t
zeer minzaam. MINZAAMHEID, v. vriendelijkheld, beleefdheid, voorkomendheid.
MINZIEK, bn. (-er, -st), verliefd; ...ZIEKTE, v. minnezuch t.
MIO CONTO, (in het boekhouden) mijne rekening.
MIRA, v. zekere ster: de vanouds bekende veranderlijke ster.
MIRABEL, v. (-len), zekere lekkere roodachtige of
gele pruim; —PRUINI, v. (-en), mirabel; —PRUIMEBOOM, m. (-en), —PRUIMELAAR, m. (...laren), boom
die mirabellen levert.
MIRACULEUS, bn. (...zer, -t), wonderbaar, verbazingwekkend.
MIRADSCH, m. Mahomeds hemelvaartsfeest.
MIRAKEL, o. (-en, -s), wonder, wonderwerk; (sprw.)
hij ligt voor (een) mirakel, van iem. die stomdronken is.
MIRAKEL, bw. buitengewoon, zeer: hij is mirakel

gelukkig; 't is mirakel erg.
MIRRE, MYRRHE, v. eene snort van gomhars, die
in den vorm van roodbruine korrels uit Abessinie
en Arabie in den handel wordt gebracht, en zich
kenmerkt door een scherpen smaak en een eigenaardigen reuk.
MIRREBALSEM, m. (apoth.); ...BOOM, m. (-en), boom
waaruit de micro vloeit (balsemodendron rorrha);
...KERVEL, v. zekere plant; ...SAP, o.;
m. (-en), specerijsteen; ...WIJN, m. gemirde wija,
wijn met mirre gekruid; ...ZAAD, o. welriekend
zaad.
MIRT, m. (-en), een plantenfamilie die vooral op
Nieuw-Holland en in Amerika voorkomt, en speceaijen en aromatische olidn oplevert; in Europa komt
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lezen, stille mis; doen, optira gen, lezen, zinger,
van den priester; de mis hooren, naar de ntis, ter
misse goon, van de geloovigen; (fig.) twee missen
veer een geld deem, ten behoove van anderen tweema al i:etzelfde doen of zeggen; — de gezamenlijke
misg. ezangen, de voorgeschreven kerkelijke gezangen, welke gedurende de misplechtigheid worden
uitgevoerd: een mis van Paicstrina; — jaarmarkt:
de Leipziger, Frankforter mis. 3ILSJE, o. (-s).
misgreep; dwaling.MISJE,
MIS. v. (-sen).
o. (-s ∎ , miskraam.
MIS. bn. bw. mislukt, niet goed uitgevallen, valsch,
verkeerd; dot is bier een, misse boel; dot gaat hier
beelemaal mis; gij hebt het mis, gij vergist u.
MISACHTEN, (misachtte. heeft rnisa,tht), (w. g.),
minachten. MISACHTING, v. minachting.
MISANTHROOP, m. (...thropen), menschenhater.
MISANTHROPIE, v. menschenhaat.
MISANTHROPISCH, bn. menschenschuw; onvriendelijk, terugstootend.
MISBAAR, bn. wat genaist kan worden.
MISBAAR, o. geweld, getier, geschreeuw; misbaar
maken, luid schreeuwen.
MISBAK, o. (-ken), mislukt baksel; (fig.) iets dat
slecht uitgevallen is; ...BAKJE, o. (-s), mislukt
bakje; (ook fig.) wanstaltig mensch; ...BAKKEN,
bn. niet good gebakken of gekookt; (fig.) slecht
uitgevallen; ...BAKSEL, o. (-5), misbak.
MISBAREN, (misbaarde, heeft misbaard), (veroud.)
misbaar waken.
MISBEUREN, (misbeurde, heeft misbeurd), (veroud.)
beloopen (eene geldboete), verbeuren. MISBEURING,
...BEURTE, v. (veroud.) verbeurte; misdaad.
MISBOEK, o. (-en), (R.-K.) missaal, book waarin
de kerkelijke misgebeden zijn vervat.
MISBROOD, o. (-en), (R.-K.) hostie, het brood voor
de mis bestemd en in de mis gebezigd vOOr de
consecratie.
MISBRUIK, o. (-en), verkeerd, slecht gebruik: mis-

bruik maken van zijn macht; misbruik van vertrouwen; slechte gewoonte: een misbruik dat allengs is
ingeslopen ; misbruiken afschaffen. MISBRUIKJE, o. (-s).
MISBRUIKEN, (misbruikte, heeft misbruikt), een
verkeerd of slecht gebruik maken (van iets): Gods
naam misbruiken, vloeken; onteeren: een meisje misbruiken. IIISBRUIKING, v. (-en), het misbruiken;
onteeriiig
MISBRUIKER, m. (-s), MISBRUIKSTER, v. (-s), die
misbruik maakt.
MISCELLANEEEN, ...LANIA, o. my. mengelingen,
opstellen van allerlei aard.
MISDAAD, v. (...daden), slechte dead, zondige handeling; een misdrijf dat met het lijf of met ont-
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eerende straffen kan worden gestraft: een misdaad
begaan; zich aan een misdaad schuldig Timken.
MISDADIG, bn. bw. (-er, -st), strafwaardig : misdadige handeling; eene misdaad bedreven hebbende;
op eene misdaad betrekking hebbende.
MISDADIGER, m. (-s), ...DADIGSTER, v. (-s), die
zich aan eene misdaad heeft schuldig gemaakt.
MISDAG, m. (-en), (Zuidn.). [De gewone uitspraak

is mesdag. Zie dat woord.]
MISDANKEN (ZICH), (veroud.) zich ergeren, toornig
worden; split hebben.
MISDEELEN, (misdeeldes, heeft misdeeld), niet wel
deelen; onterven ; misdeeld, slecht Ledeeld of begif
tigd; slecht voorzien (van...) : hi/ is niet misdeeld,
[van keunis, van verstan1], hij is verstandig, bij de
hand enz.; onterfd; de misdeelden, die door de natuur
of de fortuin niet begunstigd zijn.
MISDIENAAR, m. (-s, ...naren), ...DIENER, m. (-s),
(R.-K.) ondergee,telijke.
MISDIENEN, (misdiende, heeft misdiend), (veroud.)
mishagen, een slechten dienst bewijzen, misdoen.
MISDIENST, m. (-en), (veroud.) ondienst, slechte
dienst.
MISDIENST, m. (-en), (R.-K.) bet bedienen der mis;
kerkdienst met de mis.
MISDOEN, (deed mis, heeft misgedaan), verkeerd
doen: den eersten stoot doe ik altijd mis; — (misdeed,
heeft misdaan), kwalijk handelen, zondigen: indien
ik misdaan heb. moge mij God vergeven; in strijd met
de wet handelen : wat had hij misdaan, dat hfj. zoo
zwaar is gestraft ?; beleedigen, onrecht aandoen: ik
vergeef u alles, wat gij mij misdaan hebt.
MISDOOPEN, (misdoopte. heeft misdoopt), (eig.) niet

goed doopen, een verkeerden naam geven (aan een
kind bij den doop); (overdr.) door het geven van
een onechten naam den aard der zaak als het ware
veranderen en misvormen. AIISDOOPING, v. het
misdoopen.
MISDRAAIEN, (draaide mis, heeft misgedraaid),
valsch, verkeerd draaien; (fig.) dot is u misgedraaid,
dat is tegen uwe verwachting uitgevallen; dat zal
misdraaien, verkeerd uitloopen.
MISDRACHT, v. (-en), miskraam; misgeboorte,
wanvrucht; ...DRACHTIG, bn. van koeien, die haar
kalf afzetten.
MISDRAGEN (ZICH), (misdroeg zich, heeft zich
misdragen), zich slecht gedragen : hij heeft zich schromelijk misdragen, en ciaarom heb ik hem weggestuurd.
MISDRIJF, o. (...drijven), strafbare daad, misdaad,
wanbedrijf; elke overtreding die bij de wet strafbaar is gesteld.
MISDRIJVEN, (dreef mis, is misgedreven), voorbijdrijven zonder to raken: de schuit dreef nog juist den
paal mis; - (misdreef, heeft misdreven), misdoen,
iets doen dat niet goed, dat strafbaar is: wat heeft
hij misdreven?
MISDRUK, o. m. gedrukte vellen papier, die niet
tot boeken gebonden worden, omdat zij misgedrukt
zijn, onbruikbaar drukwerk; ongebruikte bladen;
scheurpapier.
MISDRUKKEN, (drukte mis, heeft misgedrukt),
slecht drukken; verkeerd drukken.
MISDUIDEN, (misduidde, heeft misduid),
verkeerd uitleggen, verkeerd opvatten : die woorden
kunnen misduid worden. MISDUIDING, v. (-en), verkeerde uitlegging.
MISE, v. (-n), inleg, inzet (bij het spel, eene lote-

rij enz.); inlegkapitaal.
MISERABEL, bn. (-er, -st), ellendig, armzalig, jammerlijk.
MISERE, v. (-s), ellende, nood; jammerlijke toe-

stand; het maken van niet een. trek (in het kaartspel).
MISERERE, o. (R -K.) het kerkgezang, de doodenzang, alzoo genoemd naar de woorden: miserere
mei, Domine. erbarm u mijner, o Heer, waarinede
die zang (de 7)7ste psalm) aanvangt; (geneesk.) darrnjicht, darmkronkel, het drekbraken.

MISKANS.
MISERIE, v.

-s), ellende, misere: 't is miserie,

't is al wat naar, ongelukkig, ellendig is.
MISERIEBOOM, m. (-en), (plantk.). Zie MIZERIE-

BOOM.

MISGAAN, (ging mis, is misgegaan), in het gaan
niet ontmoeten: zij zijn elkander misgegaan; niet
inhalen, niet bereiken; (van een kogel) niet raken:
het schot ging mis; — (het rnisging, is misgaan), mis-

lukken, niet slagen (van lets), tegenloopen, slecht
uitvallen: dat is one misgaan; ontgaLln: geen woord
is mij misgaan; — zich misgaan, zich vergissen,zich
vergrijpen; misdoen: hjj heeft zich daaraan leelijk
misgaan; verder gaan dan noodig is.
MISGEBED, o. (-en), (R.-K.).
MISGEBOORTE, v. (-n), onvoldragen vrucht; (fig.)
misvormd schepsel, wanschepsel, gedrocht, monster.
MISGELDEN, (misgold, heeft misgolden), boeten,
lijden (voor iets), ontgelden: gij zult het moeten
misgelden.
MISGEWAAD, o. (...waders), (R.-K.) kleeding van
den priester, die de mis leest.
MISGEWAS, o. (-sen), slechte oogst, mislukte groei

der veldvruchten.
MISGISSEN, (giste mis, heeft misgegist), verkeerd
veronderstellen, kwalijk vermoeden ; — zich misgissen, (misgiste zich, heeft zich misgist), zich bedriegen, zich vergissen. MISGISSING, v. (-en), verkeerde opvatting, misvatting, dwaling; (zeew.) verschil tusschen het ware en het gegiste bestek.
MISGOOIEN, (gooide mis, heeft misgegooid), verkeerd gooien, bij het gooien het doel niet raken.
MISGREEP, m. (...grepen), mistasting, dwaling.
MISGRIJPEN, (greep mis, heeft misgegrepen), verkeerd grijpen, mistasten in het grijpen; — zich misgrUpen, (misgreep zich, heeft zich misgrepen), zich
vergissen, feilen, falen, dwalen; zich aan iem. vergrijpen, kwalijk-, strafbaar tegen iem. handelen.
MISGUNNEN, (misgunde, heeft misgund), niet
gunners (lets aan iem.), benijden: iem. zijn voorspoed, zijn geluk misgunnen. MIdGUNNING, v. het

misgunnen.
MISGUNNER, m. (-s), benijder; ...GUNST, v. afgunst.
MISGUNSTIG, bn. bw. (-er, -st), MISGUNSTIGLIJK,
bw. nijdig, ijverzuchtig, jaloersch. MISGUNSTIGHEID, v. nijd, jaloerschheid.
MISHAAGLIJK, bn. bw. (-er. -st), (w. g.) onaangenaam, lastig, verdrietig, hinderlijk.
MISHAGEN, (mishaagde, heeft mishaagd), niet behagen, niet aanstaan, ongevallig zijn: :fin heels
optreden in deze zaak mishaagt mij; a zv gedrag mishaagt mij. MISHA GING, v. het mishagen.
MISHAGEN, o. afkeer, verdriet, misnoegen.
MISHAKKEN, (hakte mis, heeft rnisgelaakt), verkeerd hakken, met een bijl een verkeerden slag
toebrengen.
MISHAND, o. (Zuidn.) hinder : ik heb er gene mishand can; 't is een groot mishand. •
MISHANDELEN, (mishandelde, heeft mishandeld).
slecht kwalijk behandelen: dieren mishan , lelen; ten
onrechte kastijden; zone kinderen mishandelen. ML-SHANDELING, v. (-en), slechte behandeling.
MISHANDEN, (het mishandde, heeft mishand),
(Zuidn., veroud.) niet handen, to onpas komen; (fig.)
hinderen: het mishandt mij.
MISHAPPEN, (hapte rnis , heeft misgehapt), verkeerd happen, in het happen missen.
MISHEEsBEN, (had mis, heeft misgehad), het mishebben, zich vergissen, dwalen: als ik het niet mis
heb, dan is hij vandaag jarig.
MISHEMD, o. (-en), (R -K.) priesterkleed.
MISHOOREN, (hoorde mis. heeft misgehoord), slecht,
kwalijk hooren, verkeerd verstaan.
MISHOUWEN, (hieuw mis, heeft misgehouwen),
verkeerd houwen, rnishakken. iNlISHOUWING, v.
(-en). verkeerde bijlslag.
MISJAAR, o. (...jaren), (gew.) onvruchtbaar jaar,
veel miskewas is.
slecht jaar, een jaar
M1SKANS. v. (-00), (w.g,o, criunstige kans.

MISKEEK.

MISREKENING.

MISKEEK, m. (veroud.) verkeerde bilk; (fig.) verkeerd oordeel, valsche opvatting.
MISKELK, m. (-en), (R.-K.) hostiekelk.
MISKENNEN, (miskende, heeft miskend), niet kennen; niet weten te waardeeren : de diensten van iem.
miskennen ; een miskend genie, iem. die niet als genie
wordt gewaardeerd; miskende deugd; (w. g.) verloochenen: wie in voorspoed zijne vrienden miskent, verdient dat hi). in tegenspoed er geen heeft. MISKENNING, v. (-en), niet-erkenning; beleedigend vermoeden.
MISKIJKEN, (keek rpis, heeft misgekeken), verkeerd kijken of zien; — zich miskijken, (miskeek
zich, heeft zich miskeken), zich bij het zien vergissen, niet wel toezien.
MISKLANK, m. (-en), wanklank, valsche toon.
MISKLEED, o. (-eren), misgewaad.
MISKLEURIG, bn. (-er, -st), slecht van kleur, kwalijk geschilderd of geverfd: de laden van het kabinet

MISMASSEN, (mismaste, heeft gemismast), (veroud.)
op eene ruwe wijze dooreenmengen.
MISMETEN, (mat mis, heeft misgemeten), verkeerd-,
valsch meten. MISMETING, v.
MISMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), neerslachtig, ontmoedigd, verdrietig: bij zooveel tegenspoed moet iem.

waren miskleurig geworden.
MISKOMEN, (het miskwam, is miskomen), (Zuidn ,
veroud.) miskansen, kwalijk uitvallen.
MISKOOPEN (ZICH), (miskocht zich, heeft zich
heeft
miskocht), te duur koopen, bekocht zijn :

zich daaraan miskocht.
MISKRAAM, v. (...kramen), het te vroeg ter wereld
kornen van eene onontwikkelde vrucht, kwade
kraam.
MISKREDIET, o. kwade naam: hij is in miskrediet,
het vertrouwen in hem is verminderd; (gew.) discrediet.
MISKWAAM, o. (veroud.) ongeluk, ongeval, ramp,
ziekte.
MISLEGGEN, (legde, leide mis, heeft misgelegd,
misgeleid), verkeerd -, op eene verkeerde plaats
leggen.
MISLEIDEN, (leidde mis, heeft misgeleid), (w. g.),
valsch verkeerd leiden; — (misleidde, heeft
bedriegen : hij heeft zich door den schijn laten
misleiden. MISLEIDING, v. (-en), het verkeerd leiden;
bedrog.
MISLEIDER, m. (-s), ...LEIDSTER, v. (-s), die misleidt.
MISLEZEN, (las mis, heeft misgelezen), slecht
kwalijk verkeerd lezen; — zich mislezen, (mislas
zich, heeft zich mislezen), zich vergissen, door niet
goed te lezen, den zin niet vatten van het gelezene
door niet goed te lezen.
MISLOON, o. loon voor het lezen van de mis; —
(veroud.) slechte belooning; (fig.) ondankbaarheid.
MISLOONEN, (misloonde, heeft misloond), slecht
kwalijk beloonen. MISLOONING, v.
MISLOOPEN, (liep mis, is misgeloopen), verkeerd
loopen; iem. niet ontmoeten op den weg dien hij
neemt: ga nu hierheen, anders loopt gY hem zeker
mis; loopende niet raken (van eenen bal); loopende
niet inhalen: hjj is de boot misgeloopen en meet nu
nog een dag hier blijven; (fig.) tegenloopen, slecht
uitvallen : die zaak moest wel misloopen; zijn oogwit
niet bereiken.
MISLUIDEND, bn. (-er, -st), (w. g.), wanklinkend.
MISLUIDENDHEID, v. wanluidendheid, wanklank.
MISLUK, o. (-ken), (veroud.) ongeluk.
MISLUKKEN, (het mislukte, is mislukt), niet gelukken, slecht kwalijk uitvallen: alles wat onder-

neemt mislukt hem; door de waakzaamheid der bezetting mislukte de aanslag; een mislukte onderneming:
(fig.) een mislukt advocaat, die het niet tot advocaat
heeft kunnen brengen. MISLUKKING, v. (-en), slechte
uitslag; ongeluk.
MISMAAKT, bn. (-er, -st), leelijk, wanstaltig, misvormd: een mismaakt kereltje. MISMAAKTHEID, v.
(...heden).
MISMAKEN, (mismaakte, heeft mismaakt), ontsieren, leelijk maken: die twee gebouwen mismaken de
geheele straat. MISMAKING, v. het leelijk maken
of worden.
MISMAS, m. (-sen), mengelmoes. MISMASJE, o. (-s).
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wel mismoedig worden; dit antwoord maakte hem mismoedig. MISMOEDIGLIJK, bw. (w. g.). MISMOEDIGHEID, v.
MISNOEGD, bn. bw. (-er, -st), ontevreden, onvergenoegd: hi)" heeft werkelfjk reden daarover misnoegd te
zyn; wat zet gfj een, misnoegd gezicht! MISNOEGDHEID, v.
MISNOEGDE, m. (-n), ontevredene.
MISNOEGEN, o. ontevredenheid, onvergenoegdheld: ieenands misnoegen opwekken; zich het misnoegen van iemand op den pals halm; verdriet: iem.

inisnoegen veroorzaien.
MISNOEGEN, (misnoegde, heeft misnoegd), redenen
tot ontevredenheid geven.
MISOFFER, o. (-5), (R.-K.) de mis.
MISOORDEELEN, (oordeelde Luis, heeft misgeoordeeld), verkeerd valsch niet goed oordeelen.
MISPAS, m. (-sen), verkeenie stap; (fig.) licht vergrijp tegen de zedelijkheid of welvoeglijkheid.
MISPEL. v. (-5, -en), als vrucht, m. als boom; een
welbekende appelachtige boom (mespilus); de vrucht
van dien boom; (sprw.) zoo rot als een, mispel.
PELTJE, o. (-5).
MISPELAAR, m. (...laden), mispelboom.
MISPELBLOESEM, m. (-s); ...BOOM, m. (-en), mispel;
...BRUIN, bn. bruin als een mispel.
MISPELEN. bn . van mispelenhout.
MISPELENHOUT, o. het zeer horde hout van den
mispelboom dat als tanden in raderen en rondselspijlen voor molenwerk wordt gebezigd.
MSPIKKELEN, (nispikkelcie, heeft mispikkeld),
(Zuidn.) misdoen, misdrij ven.
MISPIKKEN, (pikte mis, heeft misgepikt), -verkeerd
pikken, pikkende niet raker.
MISPLAATSEN, (misplaatste, heeft misplaatst),
verkeerd kwalijk slecht plaatsen: dat is hier
misplaatst, dit behoort hier niet (te staan enz.); die
opmerking is geheel misplaatst, komt hier niet te pas.
MISPLAATSTHEID, v. het misplaatst zijn.
MISPRIESTER, m. (-s), (w. g.) een priester die slechts
de mis leest en geen andere priesterlijke bediening
uitoefent.
MISPRIJSELIJK, bn. (-er, -st), laakbaar, afkeurenswaardig.
MISPRIJSSTER, v. (-s), die misprijst.
MISPRIJZEN, (misprees, heeft misprezen), afkeuren, laken: ik misprijs het volstrekt niet in hem, dat

hij zijn meening niet onder stoelen of banken, steekt.
MISPIIIJZER, m. (-s). MISPRIJZING, v. (-en), afkeuring.
MISPRIKKEN, (prikte mis, heeft misgeprikt), verkeerd prikken, prikkende niet raken.
gaf een misMISPUNT, o. (-en), (bilj.) misstoot:
punt, hij raakte geen enkelen bal (en bezorgde daardoor zijne tegenpartij eene punt); een nietswaardig
persoon, stommeling, luilak. MISPUNTJE, o. (-5).
MISRAAD, m., (w. g.), slechte raad.
MISRADEN, (Lied mis, raadde mis, heeft misgeradon), niet raden, verkeerd raden : gij hebt misgeraden, raad nog eens over; — (misried, misraadde,
heeft misraden), een slechten raad geven; (ook)
raden, ontraden. MISR A_DING, v.
MISRAMEN, (raamde mis, heeft misgeraamd), niet
goed ramen, eene onjuiste berekening maken; (misraamde, heeft misraamd), zijne maatregelen niet
goed nemen en daardoor zijn doel niet bereiken.
MISREKENEN, (rekende mis, heeft Inisgerekend , ,
verkeerd uitrekenen; — zich misrekenen, (misrekende
zich, heeft zich misrekend), zich in het rekenen
vergissen; zich in zijne verwachting teleurgesteld
zien. MISREKENING, v. (-en), tout in eene berekening; (fig.) teleurstelling.

MISS.

MISTRAL.

(Eng.), v. juffrouw, mejuffrouw, freule (in
Engeland).
MISSAAL, o.
(R.-K.) misboek; (boekdr.)
groote lettersoort.
MISSCHAPEN, bn. wanschapen, misvormd. MISSCHAPENHEID, v.
MISSCHATTEN, (schatte mis, heeft misgeschat),
beneden de waarde schatten.
MISSCHEPPEN, (misschiep, heeft misschapen), eene
wangestalte geven, misvormen.
MISSCHEPPEN, (schepte mis, heeft misgeschept),
(w. g.), verkeerd niet goed scheppen (uit eenen
put enz.).
• MISSCHEPSEL, o. (-s), (w. g.), wanschepsel, misgeboorte.
MISSCHIEDEN, (misschiedde, is misschied),(veroud.)
leed of ongeval overkomen, tegenspoed treffen.
MISSCHI•EN, bw. wellicht, mogelijk, het kan zijn
dat...: misschien komt hfj straks nog wel; wilt gij

MISSPRINGEN, (sprong mis, heeft en is misgesprongen), een valschen sprong doen.
MISSPRONG, m. (-en), verkeerde sprong.
MISSTAAN, (het misstond, heeft misstaan), kwalijk niet goed staan (b. v. van kleedingstukken enz.) niet goed zitten: die jas misstaat u
volstrekt niet; (fig.) niet geschikt niet passend zijn:
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misschien liever hier zitten?
MISSCHIETEN, (schoot mis, heeft misgeschoten),
verkeerd schieten, schietende het doel missen : van

de tien keeren schiet hij zeker zevenmaal mis.
MISSCHOPPEN, (schopte mis, heeft misgeschopt),
verkeerd schoppen, schoppende het doel missen.
MISSEDIENER, m. (-s), (Zuidn.) misdienaar, koorknaap.
MISSELIJK, bn. bw. (-er, -st), vreemd, wonderlijk,
leelijk: zfj is misselfjk gekleed; hachelijk, gevaarlijk:
in misseloke omstandigheden verkeeren; het ziet er
misselijk uit; onpasselijk, neiging tot braken hebbend: hij is, wordt misselok, zoodra ik rook, word ik
misselijk; walglijk, onaangenaam: foei wat een misselfjke kerel. MISSELIJKHEID, v. (...heden).
MISSEN, (miste, heeft gemist), niet raken, mis
zijn: het schot miste; feilen, falen: ga maar steeds
rechtuit, dan kunt gij niet missen; (sprw.) gissen 'doet
missen; uitblijven, niet gebeuren : dat kan niet missen,
dat moet gebeuren; — ontberen, niet hebben wat
men noodig heeft of althans gaarne had : h# mist

zelfs het hoognoodige; zij mist alien troost; ik kan het
book nog niet missen; (sprw.) ik kan je missen als
iciespfin; de afwezigheid (van iets of iem.) gewaar
worden of ondervinden: als maar eenmaal weg
is, dan zult gij hem wel missen; als men zoo verkouden
is, mist men daclelijk zijn zakdoek; niot vinden, niet
weten waar iets of iem. gebleven is: ik mis at een
paar dagen nine paraplu; waar hebt g toch gezeten ?
ik heb je wel een week lang gemist. MISSING, v. (-en).
MISSIE, v. (...sien), zehding; zendelingschap; bekeeringsgenootschap; —LAND, o. (-en), land waar
zendelingen werkzaam zijn.
MISSIEREN, (missierde, heeft missierd), te onpas
sieraad aanbrengen, door versieringen iet s leelijk
maken, ontsieren : die schilclerijen sullen de learner
missieren ; die toren missiert de Perk. MISSIERING,
v. (-en).
MISSIONARIS, m. (-sen), zendeling.
MISSIVE, v. (-n, -s), brief, schrijven.
MISSLAAN, (sloeg mis, heeft misgeslagen), verkeerd slaan, niet raken : gelukkig dat mis sloeg,

antlers had hij hem zeker een ongeluk toegebracht; (fig.)
den bal misslaan, verkeerd oordeelen; zich vergissen onder het spreken; den toon kwalijk vatten (onder
het zingen of spelen); eene dwaling begaan, verkeerd handelen.
MISSLAG. m. (-en), valsche verkeerde slag; gevaarlijke slag; (fig.) tegenspoed, onheil, ongeluk ;
feil, dwaling; misvatting, misgreep, verkeerde
handeling.
MISSMIJTEN, (smeet mis, heeft misgesmeten). verkeerd gooien (b. v. met dobbelsteenen); smijtende
het doel Met bereiken.
MISSNEDE, v. (-n), (plaatdr.) vergissing.
MISSOURIUM. zn. zeker dier uit de voorwereld.
MISSPREKEN, (sprak mis , heeft misgesproken),
verkeer , spr ,:ken; — zich
(missprak zich,
heeft zich missproken), z4:11 in het spreken vergissen.

het misstaat een meisje, aldus te spreken.
MISSTAL, m. (w. g.), wanschikkelijkheid, wanvoeglijkheid.
MISSTALLIG, ...STALTIG, bn. (-er, -st), (veroud)
misvormd, onaangenaam voor het oog, leelijk.
MISSTAND, m. (-en), verkeerde stand, verkeerdheid:

waaraan schrifft hij nu eigenlijk de misstanden in onze
maatschappfj toe?
MISSTAP, m. (-pen), verkeerde stap; (fig.) vergrtip
tegen de zedelijkheid of welvoeglijkheid.MISSTAPJE, o. (-5).
MISSTAPPEN, (stapte mis, heeft on is misgestapt),
eenen misstap (verkeerden stap) doen.
MISSTEKEN, (stak mis, heeft misgestoken), verkeerd steken, stekende een doel niet treffen.
MISSTELLEN, (misstelde, heeft missteld), verkeerd
stellen of plaatsen; (stelde mis, heeft misgesteld),
slecht opstellen (eenen brief enz.). MISSTELLING,
v. (-en), verkeerde stelling of plaatsing; vergissing,
mi srek ening.
MISSTOOT, m. (-en), (bilj.) verkeerde stoot, valsche
stoot, stoot waarbij de bal waarmede men speelt
geen der beide andere raakt: misstooten tellen niet.
MISSTOOTEN, (stootte mis, heeft fiaisgestooten),
verkeerd stooten, stootende het doel niet raken.
MISSTUREN, (stuurde mis, heeft misgestuurd),
slecht verkeerd sturen. MISSTURING, v. (-en),
slecht beheer.
MIST. Zie MEST.
MIST, m. (-en), laag bij de aarde drijvende waterdamp, zichtbaar geworden door een te lagen warnategraad der lucht om de hoeveelheid oprijzenden
waterdamp te kunnen opnemen, of door eene afkoeling der lucht beneden het verzadigingspunt: de

mist valt, trekt op; een dikke, natte mist; bij zwaren
mist komen in het Kanaal vaak aanvaringen voor.
MISTACHTIG, bn. nevelig, min of meer mistig:

mistachtig weer.
MISTASTEN, (tastte mis, heeft misgetast), niet
verkeerd tasten; (fig.) zich vergissen, zich
recht
bedriegen : h heeft daarin leelok misgetast. MISTASTING, v. (-en), (fig.) dwaling, verkeerd oordeel.
MISTEEKENEN, (misteekende, heeft misteekend),
slecht teekenen: de kop is geheel en al misteekend.
MISTEL, m. (-5), marentak (inz. aan de eikeboomen);
—KRUID, o. mistel: schuldloos en schoon was de on-

schendbare Balder, kruipend en krachteloos 't mistelkr aid.
MISTELLEN, (telde mis, heeft misgeteld), kwalijk
slecht tellen ; — zich mistellen, (mistelde zich, heeft zich
misteld), zich vergissen in het tellen. MISTELLING,
v. (-en), verkeerde telling; vergissing in het tellen.
MISTELLIJSTER, v. (-s), eene groote lijster (turdus

viscivor us).
MISTELSTRUIK, m. (-en), (plantk.) marentakken;
...TAK, m. (-ken), tak van den mistelstruik.
MISTEN. Zie MESTEN.
MISTEN, (het mistte. heeft gemist); het mist, het
is nevelachtig weder, er is mist.
MISTHOORN, m. (-s), groote hoorn op zeeschepen,
dienende om bij mistig weder door het geven van
signalen aanvaring te voorkomen; —SIGNAAL, o.
(...gnalen), signaal met den misthoorn.
MISTIG, bn. (-er, -st), mistachtig, nevelig (van de
lucht) mistig weer; een mistiye day: het leas ran morgen zoo mistig, clot de boot itiet don Liven. MISTIGHEIL), v.
MISTONEN, m. mv. toners van het mislied.
MISTRAL, en. (-s). zekere koude noordwestenwind
in het zuidoosten van Frankrijk, die somwijlen in
noordenwind overgaat.

MISTRAPPEN.

MIXTUUR.
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MISTRAPPEN, (trapte mis, heeft misgetrapt), niet
good verkeerd trappen.
MISTRED, m. (-en), valsche tred (uit onvoorzichtigheid); (fig.) misstap.
MISTREDEN, (trad mis, heeft en is misgetreden),
een valschen tred doen; struikelen.
MISTROOST, m. (veroud.) slechte troost; gebrek
aan troost.
MISTROOSTELIJK, bn. mistroostig.
MISTROOSTIG, bn. (-er, -st), zonder troost, troosteloos, ongetroost, ontmoedigd: mistroostig zon, 145
Bing mistroostig heen. MISTROOSTIGHEID, v. neerslachtigheid, groote droefheid, moedeloosheid.
MISTROUWEN, (mistrouwde, heeft mistrouwd),
wantrouwen, verdenken : ik heb hem mistrouwd.
MISTROUWEN (ZICH), (mistrouwde [zich], heeft
tzich] mistrouwd of is mistrouwd), beneden zijnen
stand huwen; een slecht huwelijk doen.
MISTROUWEN, o. wantrouwen.
MISTROUWEND, bn. (-er, -st), mistrouwig. MISTROUWENDHEID, v.
MISTROUWIG, bn. (-er, -st), achterdochtig, wantrouwend. MISTROUWIGHEID, v. wantrouwen,
achterdocht.
MISTSEINEN, o. my. (zeew.) signalen die bij mistig
weer aan boord der schepen worden gegeven om
aanvaringen te voorkomen.
MISVAL, m. (-len), (veroud., gew.) miskraam,
ontijdige verlossing.
MISVAL, o. (-len), (veroud.) ramp, ongeluk; onwelvoeglijke daad; misslag, zonde.
MISVALLEN, (viel mis, is misgevallen), (eig.) in
het vallen missen, verkeerd vallen; (fig.) het lot
niet treffen; niet wel uitvallen; het valt mij mis, ik
zie mij in mijne verwachting teleurgesteld; — (misviel, heeft misvallen), (w. g.), niet behagen, mishagen: dit is mij misvallen, dit stond nlij niet aan;
(veroud.) te vroeg bevallen, eene miskraam hebben.
MISVALLEN. o. misnoegen: onbehaaglijkhoid.
MISVALLIG, bn. (-er, -st), (w. g.), onaangenaam.
MISVAREN, (voer mis, heeft en is misgevaren),
-onder het varen eene verkeerde richting nemen;
(veroud.) slecht gelukken, verkeerd uitvallen.
MISVAREN, (naisvaarde, heeft misvaard), (veroud.)
miskramen.
MISVATTEN, (vatte mis, heeft misgevat), niet
verkeerd vatten; (fig.) verkeerd begrijpen,
goed
kwalijk verstaan. MISVATTING, v. (-en), dwaling;

MISWERPEN, (wierp mis, heeft misgeworpen),
slecht-, verkeerd werpen, werpende het doel niet
treilen; — voor den tijd (jongen) werpen.
MISWIJZEN, (wees mis, heeft misgewezen), verkeerd-, kwalijk wijzen; — afwijzen van het ware
noorden (van het kompas); ...WIJZING, v. (-en), het
miswijzen; de declinatie der kompasnaald; ...WIJZER, m. (-5), kompas welks naald afwijkt van het
ware noorden.
MISZAKEN, (miszaakte, heeft miszaakt), (veroud.)
verzaken; verloochenen; ontkennen, loochenen;
...ZAKER, m. (-s), ontkenner; Godverzaker; ...ZAKING, v. (-en), ontkenning, loochening.
MISZEGGEN, (miszeide, heeft miszegd of miszeid),
zich kwalijk uitdrukken, zich vergissen onder het
spreken; (fig.) door iets te zeggen beleedigen, lasteren : nu ja, ik heb het verteld; maar wat heb ik daaraan in Gods naam don miszegd MISZEGGING, v
(-en), (w. g.), vergissing in het spreken; verkeerdemin juiste uitdrukking.
MISZEILEN, (zeilde mis , heeft misgezeild), zeilende
eene verkeerde richting nemen; eene klip miszeilen
ontwijken; (fig.) van den rechten weg afwijken.
MISZIEN, (zag mis, heeft misgezien), verkeerd
zien; — zich miszien, (miszag zich, heeft zich mis
zien), zich onder het zien bedriegen.
MISZITTEN, kzat mis, heeft misgezeten), (w. g.),
niet wel zitten, zich verkeerd hebben nedergezet;
ik 1101) misgezeten, ik zat niet goed, (ook) ik zat op
eene verkeerde plaats; — (miszat, heeft miszeten),
(w. g.), niet wel voegen, kwalijk staan: deze jas
heeft hem miszeten (zat of stolid hem niet goed).
MISZPICKEL, o. arsenikaal ijzer: een mengsel van
zwavehjzer en arsenikijzer.
MITHRIDAAT, o. zeker tegengif, dat door Mithridates. koning van Pontus, of zijn lijiarts zou uitgevonden zijn, om de soms hem toegediende vergiften -werkeloes to maken.
MITIGATIE, v. (-5 ;
verzachting, verlichting,
leniging.
MITIGEEREN, (mitigeerde, heeft gemitigeerd), verzachten, matigen, bevredigen, geruststellen.
MITIS, v. .,zeew.), (veroud.) touwwerk aan den mast.
MITRA, v. (-'s), bisschopsmuts, mijter.
MITRAILLEEREN, (mitrailleerde, heeft gemitrailleerd), met schroot schieten, doodschieten.
MITRAILLEUSE, v. (-5), schrootbraker, kanonnenr evolver: eene soort van kanon, dat uit verscheivdene
ergisn.
gegroefde loopen bestaat.
MISVERSTAAN, (verstond mis, heeft misverstaan),
MITS, vw. onder beding dat, onder voorwaarde,
niet goed verkeerd verstaan, niet goed begrijpen, t er inleiding van eenen bijwoordelijken bijzin, die
verkeerd opvatten : iemands bedoeling misverstaan.
e en voorwaarde bevat, welke noodzakelijk vervuld
MISVERSTAND, o. (-en), verkeerd begrip, kwade
moot worden: gij /cunt het krijgen, mits gij het goed
<Tvatting, het kwalijk verstaan, verwarring van
b ewaart; g(j Punt meegaan, mits gij niet weer telkens
begrippen: dit gevoelen berust op een misverstand; dit
ver vermoeidheid klaagt; ik zal voortgaan met min
zou aanleicling kunnen geven tot misverstand; (fig.)
v erhaal, mits gij m niet weer in de rode volt; — vz.
-oneenigheid tusschen vrienden of bekenden : het
o nder, bij, door; mits dezen, hiernevens, hierbij;
misverstand, dat tusschen die beiden heerschte, is eindeo (fig.) er is een mits bij, er is een voorwaarde aan
lijk uit den weg geruimd.
erbonden, het is niet onvoorwaardelijk.
MISVERVEN, (misverfde, heeft misverfd), slecht
MITSDIEN, voegw. bw . hierom, daarom, dan ook
verven; eene verkeerde kleur geven.
ter verbinding van twee zinnen waarvan de eerste
MISVERVIG, bn. miskleurig.
e reden of den grond inhoudt van het gevolg of
MISVOEGEN, (het misvoegde, heeft misvoegd), niet d e gevolgtrekking in den tweeden zin uitgedrukt):
passen, niet betamen.
4. heeft sick vergrepen aan het goed zijns naasten;
MISVOEGEND, bn., (w. g.), ongepast.
nits(lien heeft de rechtbank hem tot twee jaar gevanMISVORMEN, (misvormde, heeft misvormd), misg eitisstraf veroordeeld; de straten die naar het zuiden
maken, een leelijken norm geven: door den hevigen
iepen en mitsdien gene schaduw hadden.
doodsstrijd tcaren zone trekken geheel misvormd. MISMITSGADERS, vw. (aaneensch.) alsook, benevens,
VORMING, v. (-en), het leelijk maken of worden.
alsmede
MISVORMIG, bn. (-er, -st), mismaakt, leelijk. MISMITTEEREN, (mitteerde, heeft gemitteerd), zenden
VORMIGHEID, v.
afzenden.
MISVOUW, v. (-en). valsche plooi (in het laken).
MIXTUUR, v. (...turen), mengsel, vloeibaar en
MISWAS, o. (-sen), slecht uitgevallen gewas; k rachtig artsenijmengsel, inz. bestemd om bij drupgroeid voorwerp, wanstaltigheid van mensch, dier p els, hetzij in een glas water, hetzij op suiker, geen plant. MISWASJE, o. (-5).
ruikt to worden; (muz.) gemengde orgelstem: een
MISWASSEN, (het miswies, is miswassen). kwalijk r egister, dat op elken toots niet alleen zijn eigen
uitvallen (van gewassen, vruchten), niet goed t oon, maar ook tevens de torts, quint en octavo
groeien.
oet hooren.
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MIZERIEBOOM.

MODIFICEEREN.

m. (-en), (plantk.) een der vele
=men van het peperboompje, ook garenboompje,
boerenpeper, bergpeper, roode peper, zeelbast, kleine
en (daphne melaurier en gewone mezereon geheet

KAAN, m. (...kanen), (aardr.) een vulkaan die modder en slijk uitwerpt.
MODE, v. (-5), wijze, zwang, gebruik (voor zekeren
tijd), smaak (inz. in kleederdracht en huisraad):

zereum).

nieuwe, oude mode; de mode volgen; dat is uit de
mode, komt weer in de mode; (sprw.) maak je niet
dik, dun is de mode, gezegd tot iem. die zich boos
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MIZERIEBOOM,

MNEMONIEK,

...TECHNIEK, v. herinneringskunst,

geheugenleer.

MNEMOTECHNISCH, bn. wat op de mnemoniek
betrekking heeft, daartoe behoorende.
MOBIEL, bn. (-er, -st), beweeglijk; bestemd om uit
te trekken, marschvaardig (van een leger): mobiele
colonnen, troepenafdeelingen, uit de drie wapens
bestaande, die tot een of ander bijzonder doel gebezigd worden; mobiel verklaren, een leger op voet
van oorlog brengen; • de schutterij mobiel verklaren,
laten uittrekken. MOBIELVERKLARING, v. (-en), het mobiel verklaren.
MOBILAIR, o. roerend goad, huisraad; een der
grondslagen van de indirecte belasting.
MOBILISATIE, v. (-s), mobielverklaring, mobilisearing.
MOBILISEEREN, (mobiliseerde, heeft gemobiliseerd),
marschvaardig maken, uitrusten (een leger).MOBILISEERING, v. (-en).
MOBILITEIT, v. beweeglijkheid, vlugheid.
MODAAL, bn. (spraakk.) modale bijwoorden, bijwoorden van wijze; modale hulpwerkwoorden; modale

bepalingen.

v. wijze van zijn; (spraakk.) wijze
van voorstelling met betrekking tot de werkelijkheid.
MODDE, v. (-n), smerig vrouwspersoon.
MODDEN, (modde, heeft gemod), in de modder
zoeken (om eenig voorwerp er uit to halen); met
modder vuil maken, bespatten; (gew.) aardappels
modden, nadat de aardappels gerooid zijn met het
houweel het land omkappen, om to zien of er geen
aardappels achtergebleven zijn.
MODDER, v. aarde met water vermengd, slijk,
baggerspecie: een sloot vol modder, in de modder
MODAL! TEIT,

zakken ; hij is in de modder gestikt; zoo vet als modder,

moddervet.

MODDERAAR, m.
MODDERACHTIG,

(-s), die moddert, knoeit.
bn. (-er), als modder, met modder

besmet.
MODDERBRANDNETEL, v.

(-s), (plantk.) moeras-

andoorn.

MODDEREN, (modderde, heeft gemodderd), modder
uithalen, - uittrekken; baggeren: een sloot modderen,
(zeew.) zich in de modder bewegen of over den

grond voortgaan: het schip moddert; (fig.) knoeien;
transigeeren, schipperen: staan blUven gaat niet, modderen en bemiddelen nog reel minder; dos ge kiest.

MODDERGOOT, v. (...goten), goot, waardoor modder
wordt afgevoerd; modderige goot.
MODDERIG, bn. (-er, -st), modderachtig. 110DDERIGHEID, v.
MODDERKRUIPER, m. (-s), zekere visch, ook donderaal, weeraal, stootvisch, weervisch en meerpoel
geheeten, tot de familie der kal.pers in de orde der
weekvinnigen behoorende, die bijna in geheel
Europa, vooral in stille wateren met modderachtigen grond, wordt aangetroffen (cobitis fossilis).
MODDERKUIL, m. (-en), modderpoel; kuil waarin
madder wordt verzameld of bewaard.
MODDERKWAAD, o. (plantk.), (gew.) opgaand modderk Icaad, witte ganzevoet.
MODDERLAARS, v. (...laarzen), waterdichte laars
voor baggerlui, baggerlaars; m. baggerman: man, die de modder wegneemt; ...MOLEN,
m. (-5), molen om de grachten van modder te zuiveren; ...NET, o. (-ten), net aan den baggerstok;
...PLAS, m. (-sen), ...POEL, m. (-sen), waterplas met
reel modder; ...PRAAM, v. (...pramen), ...SCHOUW,
v. (-en), ...SCHUIT, v. (-en), vaartuig waarin modder
wordt weggevoerd; ...SLOOT, v. (-en), sloot waarin
reel modder zit; ...VET, bn. vet al-, modder, buiten-

gewoon vet, inz. van dieren; m. (...visschen), (nat. hist.) strontvisch (amia mica); ...VUL.

maakt MODETJE, o. (-s).
MODE-ARTIKEL, o. (-en), voorwerp walks gebruik
de mode voorschrijft; ...GEK, m. (-ken), die op
bespottelijke wijze de mode navolgt; ...GOED, o.
kleedingstof die in de mode is; ...GRIL, v. (-len),
gril van de mode; ...HANDELAARSTER, ...MAAKSTER, v. (-5), hoedenmaakster, modiste; ...KLEUR,
v. (-en), kleur die in de mode is.
MODEL, o. (-len), vorm om iets na to maken,
patroon, voorbeeld: het model van een japon; ik heb
(schild.)
het nauwkeurig near het model gemaakt;
persoon die een schilder tot voorbeeld dient: schilderen naar het naakt model; een schilder tot modes
dienen; verkleinde vorm waarnaar iets grooters
wordt gemaakt: in het atelier van een beeldhouwer
vindt men allerlei modellen in klei, gips enz.; voorschrift, voorgeschreven vorm : doze sabel is niet volgens het model (is geen model); (fig.) toonbeeld :
zal een model van een huisvader zon. MODELLETJE,

o. (-s).

MODELBROEK, v. (en), brook die tot model voor
een andere client; brook volgens een voorgeschreven
model; ...HOED, m. (-en); ...HOEVE, v. (-n), hoeve
die geheel volgens de eischen van theorie on practijk is ingericht; ...IJZER, o. ijzer in staven met.
ovale, vijf- of zeskantige doorsnede; ...JAS, v. (-sen);
...LAARS, v. (...laarzen).
MODELLEEREN, (modelleerde, heeft gemodelleerd),
vormen, navormen, in het klein voorstellen. MODELLEERING, v. het modelleeren.
MODELMANTEL, m. (-5); „JAUNT, v. (-en), proofmunt ; ...MUTS, v. (-en); ...ROK, m. (-ken); ...SCHOEN,
m. (-en); ...VEST, o. (-en).
MODEPLAAT, v. (...platen), ...PRENT, v. (-en), plaat
of prent, waarop de kleeding naar de mode wordt,

voorgesteld; ...POP, v. (-pen), modegek, modezottin._
MODERAAT, bn. gematigd.
MODERAMEN, o. de besturing, leiding; matiging.
MODERANTISME, o. stelsel van matiging, van gematigdheid (inz. in het regeeren).
MODERATEUR, m. (-s), bestuurder, leider, regeerder; aan eene machine dat deal of stuk, hetwelk
de beweging matigt of regelt.
MODERATEUR, v. (-s), moderateurlamp.
MODERATEURLAMP, v. (-en), lamp, waarin de olie
door eene op een lederen zuiger drukkende veer,
een moderateur, naar boven gevoerd wordt.
MODERATIE, v. gematigdheid, bezadigdheid; (Ned.
gesch.) de moderatie werd spottend de nto order a tie

geheeten.
MODERATO,

weging.
MODERATOR,

bw. (muz.) gematigd, matig van bem. (-en, -s), toestel tot matiging

der beweging (van machines).

MODEREEREN, (modereerde, heeft gemodereerd),
matigen, verzachten, beperken.
MODERN, bn. (-er, -st), hedendaagsch, nieuwer-

wetsch; (Herv. godsd.) de moderne leer, (in tegenoverstelling van de leer der orthodoxen, de leer der
kerk volgens de Synode van Dordrecht); de model. nen,
de aanhangers der moderne leer, de moderne pre
dik anten.
MODERNISEEREN, (moderniseerde, heeft gemoderniseerd), naar den nieuwen smaak of Stijl inrichten.
MODEST, bn. (-er, -st), zedig, eerbaar, bescheiden,
MODESTIE, v. zedigheid, eerbaarheid. schaamte.
MODEWINKEL, m. (-s). winkel van modeartikelen;
...ZOT, m. (-ten), modegek.
MODIFICATIE, v. (-5, ...ti6n), 'verandering, wijziging; beperking.
MODIFICEEREN. (modificeerde, beeft gernodificeel
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MODIFICEEREN.

MOEDERSMOEDER.

wijzigen, een anderen vorm eene andere gedaante
geven; verzachten, beperken.
MODISCH, bn. bw. naar de mode, naar den laatsten
sma ak.
MODISTE, v. (-s), modehandelaarster, modemaak&ter.
MODULATIE, v. (muz.) de kunst om het gezang
en de harmonie uit den hoofdtoon door andere
tonen, door middel, van gepaste uitwijkingen, heen
to leiden, en dan weder in den hoofdtoon, waarvan
men is uitgegaan, terug te voeren.
MODULUS, m., MODUL, m. maat, maatstaf, inz.
de maat, waarnaar men de evenredigheden tusschen de deelen van een bouwwerk afteekende
of bepaalde; gietvorm; muntmaat, doorsnede der
munten en gedenkpenningen; (algebr.) grootheid,
waarmede de logarithmen uit een stelsel vermenig-

...ADER, v. (-s, -en), ader op den voet; ...13IJ, v. (-en),
wijfjesbij, koningin : in elken b#enkorf wordt maar
eene moederbij gevonden-, ...BORST, v. (-en), de borst
eener moeder: wat moederborsten zoog voelt menschendriften zieden; ...BREUK, v. (-en), (vroedk.) uitzakking
der baarmoeder; ...DEUGD, v. (-en), oorspronkelijke
deugd; ...GANG, v. (-en), een door een insect in
boomen gegraven gang om eitjes in te leggen;
...GELUK, o. het geluk eener moeder, het geluk
moeder te zijn; ...GOM, v. moederhars; ...HARS, o.
v. eene harsachtige, genees- en heelkrachtige gom,
door insnijding uit het galbankruid verkregen

vuldigd moeten worden, om de overeenkomstige
logarithmen van een ander stelsel te bekomen.

MODUS, m. wijze, manier; (taalk.) wijze van het
werkwoord.
MOE, bn. bw. Zie MOEDE.
MOE, v. verkorting van moeder, naam waarmede
vooral kinderen hunne moeder aanspreken. MOEWE, o.
MOED, m. gemoedsgesteldheid: deemoed, hoogmoed;
wel of kwaltjk te moede zijn, in goede of kwade luim
zijn; in koelen moede, koelbloedig; in arren moede,
met een toornig, gram gemoed; het Westen huwt. met
bl#der moed, uw geuren aan zon drank (Staring);
— die gemoedsgestelheid, waarin men verkeert,
wanneer men voorziene hinderpalen en gevaren,
met het vooruitzicht op een gewenschten uitslag,
tegemoet gaat, en in meer beperkten zin de vaardigheid van dien toestand: iem. moed inspreken, inboezemen, geven; den moed verliezen; daar heeft h#
den moed niet toe, dat durft hij niet aan; (scherts.)
dat geeft den burger moed, zie burger.
MOEDE, MOE, bn. bw. (-r, meest -), vermoeid,
afgemat: ik ben moede van de wandeling; ik ben zoo
moe als een hond; afkeerig van iets: ik ben dien
man moe; ik word het moe alttjd hetzelfde te hooren;
ztj is het leven moe, zij wenscht te sterven.

MOEDELOOS, bn. (...loozer, -t), zonder moed, ontmoedigd, terneergedrukt : de zieke is geheel moedeloos;
het is om er moedeloos onder te worden. MOEDELOOSHEID, v.
MOEDER, (plat) MOER, v. (-s), vrouw die een kind
of kinderen gebaard heeft: vader en moeder; ztj is
moeder van vier kinderen; op moeders schoot zitten;
h# bleft maar bij moeder thuis, b# moeders pappot;
van moeders kant; (scherts.) moeder de vrouw, de vrouw
des huizes; de moeder Gods, de Maagd Maria; (sprw.)
de duivel en z#n moer kan er niet uit was worden,
niemand; nu pak maar aan, 't is je moeder niet, gezegd tot iem. die aarzelt iets aan te pakken of dat
zeer voorzichtig doet; — wijfjesdier dat reeds jongen
geworpen heeft: de ?noeder met de jongen; ik ben een
noon van 's konings lijfpaard, zei de muilezel; maar
hij vergat te zeggen, dat zen moeder een ezelin was;
(sprw.) zoo komt het kalfje weer 1)0' zyn moer, zie kalf ; —
(fig.) vrouw die een ander liefheeft als een moeder,
die met moederlijke zorg voor hem waakt: die vorstin
is een moeder voor hare onderdanen ; bestuurderes,
opzichtster : de eerwaarde moeder ; de vader en moeder
van het weeshuis; — bejaarde vrouw: hoe gaat het
moeder (moedertje) ?; —
(fig.) oorsprong, bron, grondoorzaak: verveling, zij,
dochter van de weelde en wanhoops moeder; ledigheid
is de moeder van alle kwaad; —
(ontl.) baarmoeder, vgl. moedermond enz.; aanduiding van verschillende vrouwenziekten, inz. hysteria: met de moeder gekweld ztjn, aan hysterische
aandoeningen lijden. MOEDERTJE, o. (-5); moedertjelief; (fig.) oude vrouw, bestje; (fig.) moedertje spelen,
als eene moeder te zeggen willen hebben.
MOEDERAARDE, v. (dicht.) aarde: de grtjsaard
bukt zich naar den schoot der trouwe moederaarde;

...HART, o. het hart eener moeder; moederlijke
liefde; ...KERK, v. (-en), hoofdkerk, in tegenstelling
met filiaalkerk; (fig.), gmv. de R.-K. kerk; ...KOEK,

m. (-en), (vroedk.) nageboorte.
MOEDERKOREN, o. (plantk.) eene ziekelijke verandering van den korrel bij een dertigtal grasgewassen, inz. bij de rogge; ...KRUID, o. naam van
onderscheidene planten aan welke geneeskracht bij
moederkwalen wordt toegeschreven, inz. de breedbladige vuurwoctel of maagdenbloem, tot de familie
der samengesteldbloemigen behoorende, die in tuinen veelvuldig wordt gekweekt; ...KRANS,m.(-en),
half-bolvormig voorwerp van gutta-percha dienende
om den moedermond of te sluiten; ...KWAAL, v.
(gen.) hysterisch gebrek; ...LAND, o. het vaderland
van hem, die in de overzeesche bezittingen van dat
land leeft; ...LEVER, v. (-s), nageboorte; ...LIEF,
v. lieve moeder; (sprw.) daar helpt geen moederlief
(moedertjelief) aan, daar heipt niets aan, daar is geen
ontkomen aan; ...LIEFDE, v. liefde van de kinderen
tot hunne moeder; moederlijke liefde.
MOEDERLIJK, bn. bw. (-er, -st), van -, als eene
moeder : moederlijk hart; moederltjke liefde, liefde van
de moeder tot hare kinderen; moederleke staat, moederschap; moederlyk alleen, geheel alleen; van de
moeder afkomstig: het moederlijk er fdeel.
MOEDERLOGE, v. (-s), groot-oosten, hoofdbestuur
van de gezamenlijke loges der vrijmetselaars onder
dezelfde constitutie: ...LOOG, v. oplossing van zouten, die in de pan eener soutkeet achterblijven, nadat
het keukenzout zich uit de oorspronkelijke oplossing heeft afgezet.

MOEDERLOOS, bn. zonder moeder.
MOEDERMAAGD, v. de Maagd Maria; ...MAAL, v.
(...malen), moedervlek; ...MELK, v. melk uit eene
vrouwenborst; (sprw.) dit heeft liff met de moedermelk ingezogen, dit is hem reeds in zijn prilstejeugd

geleerd.
MOEDERMENSCH, —ALLEEN, bw. uitdr. geheel
alleen, moederziel alleen.
MOEDERMOND, m. (-en), (ontl.) mond der baarmoeder; ...MOORD, m. (-en), moord aan zijn moeder
gepleegd; ...MOORDER, m. (-s), ...MOORDERES,
v. (-sen), die zijne moeder vermoordt; ...NAAKT,
bn. geheel naakt; ...PIL, v. (-len), (vroedk.) zetpil
voor de baarmoeder; ...PIJN, v. (-en), pijn in de
baarmoeder; ...PLANT, v. (-en), (plantk.) de rankende
steenbreek, ook jodenbaard en moedertje-van-duizenden geheeten (saxifraga sarmentosa); ...RIOOL,
o. (...riolen), plaats waar al de andere riolen in

samenloopen.
MOEDERSBROEDER, m. (-s), 'Dom van moederszijde.
MOEDERSCHAAL, v. (...schalen), familieschaal, zie
aldaar.
MOEDERSCHAP, o. moederlijke staat.
MOEDERSCHEEDE, v. (•n), (ontl.) ingang tot de baarmoeder; ...SCHOOT, m. baarmoeder; ...SCHROEF,
v. (...schroeven), moer.
MOEDERSGOED, o. (-eren), bezittingen van de
moeder gerfd; ...KIND, o. (-eren), ...KINDJE, o. (-s),
kind, boven de anderen door de moeder bemind;

(fig.) bedorven kindje.
MOEDERSLACHTIG, bn., (w. g.), moedermoordend;
...SLAG, m. (w. g.) moedermoord.
MOEDERSMOEDER, v. (-s), grootmoeder van moederszijde.

MOEDERSNEDE.

MOERASSCHILDPAD.

MOEDERSNEDE, v. (-n), (geneesk.) keizersnede;
...SPIEGEL, m. ( - s), (geneesk.) werktuig ter onderzoeking van do baarmoeder; ...SPRAAK, v (...spraken), moedertaal; ...SPUIT, v. (-en), zeker instrument
ter voorkoming van zwangerschap; ...STAD, v.
(...steden), metropolis; ...STEEN, m. straalsteen.
MOEDERSVADER, m. (-s), grootvader van moederszijde; ...ZOONTJE, o. (s), moederskind; ...ZUSTER,
v. ( - s), tante van moederszijde.
MOEDERTAAL, v. (...talen), taal van het land
waarin men geboren is; oorspronkelijke taal;
...TASCHJES, o. my. (plantk.) (gew.) herderstasch:
eene soort van taschkers.
MOEDERTJE-VAN-DUIZENDEN, o. (...s-van-duizenden), (plantk.) moederplant.
MOEDERVISCH, m. (...visschen), wijfjesvisch;
...VLEK, v. (-ken), zwartbruin vlekje, waarmede
kinderen soms geboren worden; ...VLIES, o. (...vlie-

zonder veel moeite; dat gaat in eene moeite door, kan
tegelijk gedaan worden; het is de moeite niet waard,
is niet waard dat men er zich voor inspant,beteekent niet veel; last, overlast, verdriet: ik heb at heel
wat moeite met Bien jongen gehad; de zorgen en moeiten
van he leven; daar suit gif nog moeite mee krijgen;
twist, krakeel: hjj heeft dikwfils moeite met zijneburen.
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zen), maagdenvlies; m. (-en), gietvorm
voor de letters, matrijs; ...VOS, m. (-en), wijfjesvos;
...VREUGD, v. vreugde moeder to zijn; genoegen
dat een moeder aan hare kinderen beleeft; ...WATER,
o. zeker middel tegen de moederkwaal; ...ZEGEN,
m. moederlijke zegen; ...ZETSEL, o. ( - s), (vroedk.)
moederpil; ...ZIEK, ...ZOT, bn. verzot op zijne (hare)
moeder; ...ZIEL, v. er was geene moederziel, er was
niemand; hfj was moederziel atleen, buiten hem was
er niemand; ...ZOG, o. moedermelk; ...ZORG, v. ( - en),
zorg eener moeder.
MOEDIG, bn. bw. (-er, -st), moed bezittende, onbevreesd, onversaagd, dapper, stout : zich moedig gedragen; een moedig man; een moedige daad; (fig.) trotsch,
fier. MOEDIGHEID, v. moed; (fig.) trotschheid.
MOEDIGLIJK, bw. moedig.
MOEDIGEN, (moedigde, heeft gemoedigd), (veroud.)
aanmoedigen, moed inboezemen.
MOEDKOELING, v. (w. g.), vermindering-, verflauwing van mood; wraakoefening.
MOEDWIL, m. het kwaaddoen met opzet, voorbedachte booze handeling: ik deed het niet met (uit)
moedwil; (fig.) plaagzucht, guitenstreek.
MOEDWILLIG, bn. bw. (-er, -st), opzettelijk bedervend of kwaaddoend; voorbedachtelijk: iets moed-

willig bederven; moedwillige zonde; zich moedwillig in
gevaar begeven; (fig.) guitachtig. MOEDWILLIGHEID,
v. (...heden), moedwil. MOEDWILLIGLIJK, bw.
(w. g.) moedwillig.
MOEDWILLENS, bw. (veroud. gew.) moedwillig.
MOEHEID, v. vermoeidheid; het moe zijn: levens-

moeheid.
MOEI, v. (-en), tante : vaders-, moederszuster.
MOEIAL, m. en v. (-len), die zich met alles bemoeit, die zich in alles mengt.
MOEIEN, (moeide, heeft gemoeid), moeite -, last -,
hinder veroorzaken: niemand sal u moeien; dat moeit
mij, dat spijt. verdriet mij; er mee gemoeid zijn, er
bij betrokken zijn: deze zaak is er mee gemoeid; zijn
leven is er mee gemoeid, staat er bij op het spel; de
gansche dag is er mee gemoeid, is er voor noodig,
gaat er mee heen; — zich moeien, zich (met iets) bemoeien, zich met iets inlaten.
MOEIENIS, v. (-sen), (gew. veroud.) moeite.
MOEILIJK, MOEIELIJK, bn. bw. (-er, -st), moeite-,
last veroorzakende, lastig: een moeilijk werk; dat is
een moeilijk geval; zijn deze vraagstukken niet temoeilijk?; afmattend, vermoeiend: voaral 's winters is
het een moeilijke reis; hinderlijk, lastig: het iem. moeilajk maken; met moeite, bezwaarlijk: dat kan ik
rnoeilijk gelooven; dat is moeilijk ait to maken; (zeew.)
moeilijke zee, als de golven kort zijn en in vers , .hillende richtingen loopen ; verdrietig, onaangenaam
gestemd, gemelijk: zich rnoeilijk ma7,•en, boos worden.
MOEILIJKHEID, v. (...heden), moeite, last, hinder,
bezwaar, verlegenheid, verdriet: icon. moeilijkheden

veroorzaken, lent. in moeilYkheid Irrengen.
MOEITE, v. (-n), krachtsinspanning (zoowel van
het lichaam als van den geest)
!lace: vergeefsche moeite doen; dat hee/t ons t . eel ni,ei le !/ ,-1,,,st;

MOEITEMAKER, m. ( - s), twistmaker, twistzoeker;
...VOL, bn. vol moeite, moeilijk, •vol bezwaren: een

moeiterol leven.
MOEIZAAM, bn. moeilijk, vermoeiend (Hgd.

miihsam).
MOEKIM, v. (-s), provincie in Atjeh.
MOEL, m. (-en), (gemeenz.) mond: houd je tnoel I
MOELIE, v. (-5), (Zuidn.) kneedtrog.
MOELJE, v. (-5), steenen hoofd aan den ingang
eener haven, vooral aan de havens der Middellandsche Zee, dat de kracht der golven breekt.

MOER, v. grondsop, droesem, bezinksel, hef; die

win ligt nog op de moer, ligt nog to gisten.
MOER, v. (-en), moederschroef, metalen of houten
blokje met een van een schroefdra ad voorziene
opening waarin de schroefspil past; (letterg.) matrijs.
MOERTJE, o. (-5).
MOER, o. (-en), drasland; turf, veengrond: gelukkig

het land, waar het kind zijn moer verbrandt.
MOER, v. gem eene uitdrukking voor moeder; (gew.)
moederkonijn.
MOERAAL, m. (...alen), een visch, tot de orde der
weekvinnigen van de groep der beenvisschen behoorende, welke eene zeer geliefkoosde spijs der
Romeinen was en algemeen in de Middellandsche
Zee on in de warmere zeeen der beide werelddeelen
wordt aangetroffen (muraena helena).
MOERAS, o. (-sen), stilstaand water van geringe
diepte en zonder merkbare toe- of afvloeiing ; drasland, slijkgrond. MOERASJE, o. (-s).
MOERASACHTIG, bn.

( er, st), naar een moeras
-

-

gelijkend, drassig.
(-5), (plantk.) wateryucca, eigenlijk het aloJ-achtige ruiterskruid, aldus en moerasaloe geheeten om de gelijkenis der bladeren op eene
aloe. In de volksspraak draagt de plant nog de
volgende namen: waterruiters, ruiterskruid, krabbeklauw, scheeren, kaarden of kaarten, stekelkroozen,
aalstekels, stekelkruid, watersterren, waterzeegroen,
hanekammen, mieringen en kraggen (stratiotes
MOERAS-ALOE,

T.

aloides).
MOERASBASTAARDPOLIEP, v. (-en), zeker raderdiertje, dat eerst een witten, dan een bruin- of
zwartachtigen koker heeft.
MOERASERTS, o. (-en), zeker ijzererts dat in lage
moerassige streken op geringe diepte onder den
grond wordt aangetroffen, ...GAS, o. mijngas,
methaan.
MOERASHAGEDIS, v. (-seri), (nat. hist.) eene hagedis,
waarvan men vroeger geloofde, dat zij door een zacht
gefluit den mensch voor de nabijheid des krokodils
waarschuwde (lacerta palustris); ...HORENSLAK, v.
(-ken), zekere soort van slak; gedrongen, levendba-

rende horenslak.
MOERASIJZER, o. limoniet: zekere delfstof ; ...KIKVORSCH, m. (-en), kikvorsch die in moerassen leeft;
...KOORTS v. (-en), koorts die in moerassige streken
voorkomt; ...LEEUWERIK, m. (-en), zekere leeuwerik (alauda mosellana); ...LOOK, o. (plantk.);
...LUCHT. v. de lucht in de nabijheid van moerassen; v. (...meezen), nonnemees, zwartkopmees (parus palustris); ...MOS, o. (plantk.) zekere
mossoort (paludella); ...NACHTEGAAL, m. (...galen),
rietlijster ; ...PALM, m. (-en), (plantk.) de Boheemsche
of wilds rosn; a rijn of rosinarijnstruik (ledion palustre); ...PLANT, v. (-en), plant die in moerassen
groeit; ...RAICET, v. (-ten). (plantk.) winterkers;
...SCHILDPAD, v. (-den), een in alle groote stroomen van Zuki-Amerika levende schildpad, uit welker
gekookte eieren een zeer bruikbare olie (torttigarza)
Avordt herald (emys Maria).

MOERASSIG.
bn. (-er, -st), met moerassen: een
moerassige streek; broekachtig, drassig, week door
het vele niet afvloeiende water: deze plant groeit alleen
op moerassige plaatsen. MOERASSIGHEID, v.
MOERASSTEEN, m. (-en), een soort ijzersteen, die
in moerassen wordt gevonden; ...VWFBLAD, o.
(plantk.) watervijfvingerkruid, gemeene waterbezie
(comarum palustre); ...VISCH, m. (...visschen), moervisch; ...VOGEL, m. (-s), vogel die in moerassige
streken leeft ; ...ZWIJN, o. (-en), waterzwijn in ZuidAmerika (hydrochaerus capybara).
MOERBALK, m. (-en), zware balk waarover men
vroeger rechthoekig dunnere balken (kinderbalken)
legde, waarop de bevloering kwam.
MOERBEI, v. (-en), ...BES, v. (-sen), ...BEZIE, v.
(...zien), vrucht van den moerbezieboom.
MOERBEIACHTIG, bn.; moerbeiachtige gewassen,
zekere houtachtige gewassen (moraceeen).
MOERBEI-, MOERBEZIEBOOM, m. (-en), zwarte
moerbeiboom, een bekende boom. tot de familie der
MOERASSIG,

MOETEN.
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MOESJANKEN,

(moesjankte, heeft gemoesjankig),
voor de deur van een meisje been en weer slenteren. MOESJANKER, m. (-s), vrijer, minnaar.MOESJANKERIJ, v.
MOESJE, o. (-s), pronkpleistertje van taf waarmede
de dames vroeger haar gelaat beplakten, om hare
schoonheid iets piquants te geven; stipje (op eene
geweven of andere stof): een blauw kleed met witte
moesjes.
MOESJE, o. (-s), moedertje.
MOESJESDOOS, v. (...doozen), zilveren of gouden
doosje waarin de dames de moesjes bij zich droegen.
MOESKOPPEN, (moeskopte, heeft gemoeskopt),
eigenlijk den kop tot moes pletten; dooden, verslaan; (bij uitbreid.) stroopen, vrijbuiten, het land
afloopen.
MOESKOPPER, m. (-s); strooper, partijganger.
MOESKOPPERIJ, v. (-en), het stroopen, strooptocht.
MOESKRUID, o. (-en), groente.
MOESLEPEL, m. (-5), lapel, iets grooter dan een
moerbeiachtigen behoorende, walks vaderland Mideetlepel; ...LOOK, o. zekere looksoort (allium oleraden-Azie is (morns nigra); witte moerbeiboom, uit
ceum); ...MAKER, m. (-5), werktuig tot het fijnChina, welks bladeren het voedsel zijn voor den , maken van veevoeder; ...POT, m. (-ten), pot om
zijdeworm (morus alba).
groente in te koken; ...SCHAALTJE, o. (-s), schaaltje
MOERBEIENBOSCH, o. (...bosschen), bosch met
moerbezieboomen beplant; ...GELEI, v. gelei van
moerbeien; ...SAP, o.
MOERBEZIE, Zie MOERBEI.
MOERBEZIEBLAD, o. (-eren), blad van den moerbeiboom; ...BOOM, m. (-en), zie moerbeiboom; ...-VIJGEBOOM, m. (-en). een wilde Egyptische moerbezieboom; ...-VRETER, m. (-s), een wit vogeltje dat
zich inz. met moerbezien voedt.
MOERBOOR. v. (...boren), werktuig om moerschroevan te boron; ...BOUT, m. (-en), bout die aan den
einde van een schroefdraad is voorzien. waaraan
een moer geschroefd kan worden; ...PLAATJE,
o. (-s), dun blikken plaatje dat vour de moer aan
den bout wordt gestoken en waartegen de moer
wordt vastgedraaid.
MOERE, v. (-n), (gew.) wijfjeskonijn.
MOEREL, v. (-len). Zie MOREL.
MOEREN, (moerde, heeft gemoerd), troebel onklaar

maken; mengen, vermengen; (zeew.) vastmeren;
(fig.) straatschenderij plegen, inz. schellen aan de
huizen. aftrekken; (gemeenz.) stelen: ik kan min
stok nergens vinden, h# is zeker gemoerd.
MOERHAAS, o. (...hazen), (jag.) wijfje van den haas.
MC ERHOEN, o. (-ders), korhoen.
MOERIG, bn. (-er, -st), moerassig, slijkerig.
MOERKONIJN, o. (-en), wijfjeskonijn.
MOERLAND, o. (-en), drasland.
MOERNAGEL, m. (-en), kruidnagel.
MOERPLOEG, v. (-en), (tiiami) groefploeg : eene
soort van schaaf.
MOERSCHROEF, v. (...schroeven), schroef die met
een moer wordt vastgezet
MOERSPEL, o. moejerkwaal.
MOERSTOK, m. (-ken), (wev.) onderstuk.
MOERTJE, o. (-s), zeker schildvleugelig insect, dat
in menigte op aardveil wordt aangetroffen (chrwomela polita); naam, aan het alvertje — zeker vischje,
dat in alle zoete wateren van ons werelddeel wordt
aangetroffen — gegeven. dat in sommige streken
ook nestelaar en alvenaar heet (cyprinus alburnus).
MOERTOUWEN, o. my. (zeew.) meertouwen.
MOERVISCH, m. (...visschen), visch uit moerassig

water.
MOERWESP, v. (-en), moeder der wespen, moeder-

wesp.
MOERZEE, v. (-en), zeer onstuimige zee.
MOES, o. tot brij gekookte spijs uit groente of
vruchten: appelmoes; (fig.) zij heeft de aardappelen
tot moes laten koken, geheel fijn; iem. tot moes slaan,
hakken, hem geducht afranselen; (fig.) mengeling.
MOES, o. (plantk.) boerenmoes, boerenkool.
MOESGROENTE, v. moeskruid, groente; ...HOF,
m. (...hoven), moestuin.

waarin de groente op tafel wordt gebracht.
MOESSIEN, m. (-s), (nat. hist.), (gew.) staartmees.
MOESSON, m. (-s), periodieke land- of zeewind,
welke met de jaargetijden afwisselt, met name in
den Indischen en Grooten Oceaan: zuidwest-moesson,

noordoost-moesson; natte
onoesson.

of kwade moesson; droge

MOESTUIN, m. (-en), tuin waar moesgroenten zijn
geplant. MOESTUINTJE, o. (-5).
MOET, v. (-en), indruk, spoor dat door iets wordt
achtergelaten, inz. overblijvend teeken van vlekken
of vouwen in eene stof: de vlekken, de vouwen zijn
er irit, inaar de moet is nog zichtbaar; ook van overblijvende indruksels in het lichaam : zie eens, hoe hij
mij geknepen heeft, de moet staat er nog in; litteeken
eener wond; slijmachtig vuil dat het zeeschuim op
het strand achterlaat; verhevenheid van verf (bij
het schilderen ontstaan); rond knoopje cinder aan
het lemmet van een pennemes; (boekdr.) teeken

door de samenvoeging van een vorni veroorzaakt.
MOETJE, o. (-s).
MOET, TE
bijw. uitdr. (veroud.) tegemoet.
MOET, o. dwang, noodzakelijkheid: het is een moet,
inz. van een huwelijk.
MOETE, v. (Zuidn.) ledige tijd, snipperuren.
MOETEN, (moette, heeft gemoet), zachtkens voortduwen (eene schtlit), zachtkens verschuiven (een

roar).
MOETEN, (moest, heeft gemoeten), gedwongen of
genoodzaakt (tot iets) zijn, niet anders kunnen doen:

ik doe het niet graag; maar ik moet het zeggen; (ook)
ter aanduiding van iets dat noodwendig moat gebeuren om iets anders te doen plaats hebben: ik
doe het niet, of men moet er mij toe dwingen, tenzij ik
er toe gedwongen worde; ik geloof het niet, of ik moet
het hem zelf hooren zeggen; dat kan niet, of het mo , .
weten dat...; als ik op tijd thuis wil ztjn, moat ik nu
heengaan; men moet eten om te (even; hij nioet hard
werken, one aan den kost te komen; — verplicht zijn,
behooren: gij moet God meer gehoorzamen dan den
menschen; de jongelui moeten zich wat kalm houden;
gU moet geduld hebben; hfj moet alias weten, het is
noodig, het is van belang, van gewicht dat hij alles
wete; meet ik a dan alles zeggen?, ben ik verplicht.
u alles te zeggen (gewoonlijk met het bijdenkbeeld
van ongeduld, misnoegen); — met een ontkenuing
bijna gelijk mogen: y moet niet zoo niewwsgierig zijn;
gij moet naar zulke dingen niet vragen; moet daarb#
echter vooral niet vergeten, dat...; — niet anders kunnen zijn : als gij daarin valt, moat yij verdrinken;
waar afyaat en niet Njkomt, dat moat verminderen;
alle menschen moeten sterven; —
met weglating van de onbepaalde wijs: ik moet
weg, near huis, weggaan, naar huis gam; ik doe het
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niet graag, maar het moet (gedaan worden); dew
boeken moeten weg (gedaan, gezonden worden); —

spek eten, het is mil verboden; hier mag niet gerookt
worden, het rooken is verboden;
moogt hier niet
tachen, het is niet geoorloofd, het is niet betamelijk,
het is ongepast dat gij hier lacht; gij moogt uto
zusje niet slaan; gfj mocht u wel schamen, gij behoor-

reeds negen uur zfjn, hfj moet zichzelven om het leven
gebracht hebben; dat werk moet veel inspanninq gekost
hebben, zooals het zich laat aanzien, naar den inhoud

det u to schamen; — met weglating van de onbepaalde wijs: hfj mag nog niet weg; 11# mag niet meer
uit; — kunnen: waar mag hfj loch zitten?, waar
kan, waar zou hij zitten?; wie mag hem dat verteld

moeten op het oogenblik maar slecht gaan; moet
maar dom wezen.

hebben?; weet gfj wie dat is? — neen ik mag het uniet
zeggen; reden hebben tot: 1 mag van geluk spreken;
hfj mag bl(j zijn, dat het zoo is afgeloopen; —
gaarne hebben, houden van: zoo lets mag ik hooren,
hoor ik graag; ik mag dat wel zien; zij mag hem
niet zien, kan hem niet uitstaan; iem. mogen Wen,
met hem ophebben ; ik mag hem niet, ik hob het
niet op hem begrepen; ik mag geen zuurkool, houd
er niet van; zoo'n beetje fierheid, dat mag ik wel; —

als hulpwerkwoord van wijze, ter aanduiding van
wat volgens sprekers meening of berekening niet
anders kan zijn : hfj moet nu al terug zijn; het moet

to oordeelen; — ter aanduiding van wat op gezag
van anderen, volgens de heerschende mooning zoo
zal zijn: h# moet nu weer in het land min, men zegt
algemeen dat hij weer in het land is; zjjne taken
MOETSEN, (moetste, heeft gemoetst), korter maken; de ooren korten (van paarden).
MOETZALF, v. zalf ter verzachting of wegneming
van overblijvende litteekenen.

MOEZEL, m. (-s), (w. g.), zakpijp, doedelzak.
MOEZELAAR, m. moezelwijn.
MOEZELWIJN, m. wijn, afkomstig uit de Moezel-

streek.

MOF, m. (-fen), MOFFIN, v. (-nen), spotnaam der
Duitschers (inz. der Westfaalsche boeren on boerinnen); scheldnaam, door Hollanders aan de bewoners
van Gelderland, Overijsel enz. gegeven; (sprw.) hi/ is
zoo lump als een mof; zwijgen als een mof; (fig.) lomperd; (nat. hist.) eene soort van moos. MOFJE, o. (-5).
MOF, v. (-fen), zeer breede ring van bontwerk om
de handen warm te houden; zeker bekleedsel, dat
de vrouwen om de armen dragon. MOFJE, o. (-s).
MOFETTE, v. (-n), zoogenaamde lucht- of gasbron,
uitstrooming van koolstofzuur uit aardspleten.
MOFFEL, m. (-s), fornuis van den vernisser; eon
aarden vat van bijzonderen norm, dat bij de bereiding van shet zink uit zinkoxyde gebezigd wordt.
MOFFEL, v. (-s), (veroud.) mof; mouw; ruwe boe-

ren-handschoen.

MOFFELAAR, m., MOFFELAARSTER, v. (-5), goochelaar, goochelaarster, wegkaper; bedrieger, bedriegster (in het spel).
MOFFELARIJ, MOFFELING, v. (-en), goocheltoer,
het behendig wegkapen.
MOFFELBOON, v. (-en), (plantk.) (gew.) boerenboon.
MOFFELEN, (moffelde, heeft gemoffeld), op handige wijze wegsteken of verbergen, wegkapen;
goochelen: wfj hebben ons altijd verbeeld dat de goo-

chelaars ons een deel „goats populaires" in den zak
zouden moffelen; bedriegen (in het spel); iem. moffelen, hem in 't geheim ombrengen, (ook) dartele
stoeierij met iem. plegen; — door den neus laten
hooren, onduidelijk spreken.
MOFFELOVEN, m. (-5). emailleeroven.
MOFFEN, (mofte, heeft gemoft), (Zuidn.) pruilen.
MOFFENLAND, of MOFFRIKA, o. (scheldnaam)
Duitschland (inz. Westfalen); (ook) Gelderland.
MOFFENPIJP, v. (-en), (plantk.) Duitsche pijp —
doze naam verdient de voorkeur — en pijpekop
geheeten: de grootbladige pijpbloem.
MOFFENTAAL, v. de Duitsche taal; ...TOER, m.
(-en), een moeilijk werk.
MOFFIN, v. (-nen). Zie op 3,10F. MOFFINTJE, o. (-s).
MOGELIJK, bn. bw. kunnende gebeuren, kunnende
gedaan worden : bij God zip?, alle dingen mogelok;

hoe is het mogelffk, dat gij u daarmee vergist hebt?;
met de meest mogelijke moeite; gebeurlijk. eventueel:
bij mogelijke moeilijkheden kant gij u tot mij wenden; —
misschien: mogelijk komt ho vandaag nog; hij zal
mogelijk zeggen, dat... MOGELIJKHEID, v. het mogelijk zijn: ik zie er de mogelUkheid nog diet an in;
(my. ...heden), lets dat gebeuren kan, een mogelijk
geval: er zijn twee inogelijkheden: hij komt of hi) . komt

niet; dat behoort tot de mogelijkheden.

MOGEN, (mag, mocht, gemoogd), het recht hebben,
verlof, vrijheid hebben om lets te doen : de Eerste
Kamer most een wet in haar geheel aannemn: zij
mag er geen veranderingen in brengen; hij may doen
wet hij wil; wij mogen vandaag uitgaao ; ik wag

als hulpwerkwoord van wijze, om den inhoud van
den zin als mogelijk of wenschelijk voor to stellen:
hij ?nag wel gelijk hebben, rnisschien heeft hij wel
gelijk; hfj mag zoo geleerd zijn als htj wil, een verstandig man is h# niet; een landhuis stond aan de
Arn', het mag er nog wel slaan; wel mope (mag) het
dit nog te beurt vallen!
u bekomen; och, mocht

MOGEND, bn. (veroud.) vermogend, machthebbend;
(eert.) hunne hoogmogenden, de laden der Generale
Staten; hunne edelmogenden, de laden van den Rand
van State.
MOGENDHEID, v. (...heden), staat, rijk: een maritieme mogendheid, een staat die machtig is ter zee;
een mogendheid van den eersten rang; de groote mogendheden; macht, kracht : wie zal de mogendheid des Heeren uitspreken?; looft hem van wege zone mogendheid.

MOGGEL, m. en v. (-5), (gew.) dik on vet kind;
dikke en vette vrouw.
MOGGELEN, (moggelde, heeft gemoggeld), (gew.)

roeren : in de asch moggelen.
MOGOL, m. Zie GROOTMOGOL.
MOHAMMEDAAN, m. (...danen). Zie MAHOME-

DAAN.

MOHAR, v. (plantk.) vroegere naam der Duitsche

vogelgierst.

MOIRE, bn. gewaterd, gemoireerd, gemoreerd (van
zijden on andere stoffen, ook van metaal).
MOIREEREN, (moireerde, heeft gemoireerd), wateren
(van stoffen).
MOK, v. zekere ziekte aan de beenen der paarden
die in eene roosachtige ontsteking bestaat, waarbij
een scherp vocht uitvloeit; gewone of vochtige mok;
droge mok.

MOK, v. (-ken), (gew.) duff.
MOK, m. (-ken), (gew.) snok.
MOKER, m. (-s), zware smidshamer, breekhamer,
ijzeren knots.

MOKERBEITEL, m. (-5), een breede beitel.
MOKEREN, (mokerde, heeft gemokerd), met den
moker slaan.

MOKFLUWEEL, o. eene soort van trijp.
MOKKA-KOFFIE, v. de baste koffie, afkomstig uit
Mokka, eene stad aan den Arabischen zeeboezem.
MOKKA-STEEN, m. (-en), als voorwerpsn., v. gmv.
als stofn.: eene soort van agaat.
MOKKEL, m. on v. (-s). Zie MOGGEL.
MOKKELAAR, m. (-s), omhelzer. MOKKELAARSTER, v. (-s), omhelsster.
MOKKELEN, (mokkelde, heeft gemokkeld), omhelzen: samenbinden. MOKKELING, v. (-en), het mokkelen.
MOKKEN, ,;mokte, heeft gemokt), (gew.) pruilen.
MOKKER, m. (-s), MOKSTER, v. (-s). die mokt.
MOKSA, v. (gen. en heelk.) bijvoetwol, uitwendig
als brandmiddel gebruikt ter genezing van jicht on
podagra.
MOL, v. aarde, stof, in sommige spreken mul, in
de samenst.: zaagmul, turfmul enz.
MOL, m. (-len), zeker zoogdier, tot de orde der
in,ecteneters behooren 'e. dat zich voornamelijk met
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de maskers van die insecten voedt, welke van de
wortels van planten leven (talpa europaea); (fig.) zoo
blind als een mol, niets kunnende zien, (ook) ten
eenenmale onbekend (met iets); (fig.) als een mol in
de aarde wroeten, zich aan het aardsche te veel verslaven. MOLLETJE, o. (-s).
MOL, v. eene soort van wit bier.
MOL, v. (-len), (muz.) een teeken, bij eene noot
geplaatst, dat aanduidt, dat die noot een halven
Loon lager moet gezongen of gespeeld worden.
MOL, o. molton: zekere zachte wollen stof, die
haar naam draagt naar het Engelsche marktvlek,
waar zij het eerst vervaardigd weed.
MOL, m. (-len), (art.) buskruitbak.
MOLASSE, v. eene rotssoort, vooral in Zwitser1 and voorkomende, van eene grijsachtige kleur en
zeer na verwant aan zandsteen; vaste molasse ; losse
molasse; dichte molasse.
MOLBOON, v. (-en), (plantk.) eene snort van paar,denboon; (gew.) paardenboon die tot 't ontkiemen
toe geweekt, alsdan gedroogd en vervolgens in den
oven geroosterd wordt.
MOLBORD, o. (-en), (landb.) een werktuig, waarmee
het land plat of effen gemaakt wordt.
MOLECULAIR, bn. wat op de moleculen betrekking
heeft; de nwleculaire krachten, de kracht aan de
moleculen eigen, om elkander aan te trekken en of
te stooten; ur oleculaire aantrekking, die aantrekkingskracht, die de moleculen der lichamen met elkander

(-en), hoogte waarop een molen gebouwd is; ...BOEZEM, m. (-5), boezem waaruit het water door een
molen wordt opgemalen; ...BOOM, m. (-en), molenstander; ...BORD, o. (-en), een der langwerpige

verbindt.
MOLECULE, v. (-en), van eene stof de kleinst denkbare hoeveelheid die op zichzelf kan bestaan.
MOLEN, MEULEN, m. (-s), inz. het gebouw, waar
grain- en peulvruchten, door middel van twee
scherpe steenen, waarvan zich de bovenste over
den ondersten in het rond beweegt, tot meel worden gemalen, korenmolen; in het algemeen elk gebouw waar, of toestel waarmede voorwerpen door
middel van raderwerk fijngemnakt, verbrijzeld, gesneden, gestampt, gestooten, opgewonden enz. worden, als : zaagmolen, oliemolen, papiermolen,koffiemolen, mostaardmolen, watermolen; (fig.) al wat
draait; (sprw.) dat is koren (ook wel water) op zijnen

molen, dit heipt hem, komt hem te pas; (fig.) daar
is wat in den molen, daar is wat ophanden, - in de
maak, (ook) daar wordt lets kwaads gebrouwen;
dat is al lung in den molen, daarover is al lang
gesproken, beraadslaagd enz. ; (fig.) het koren van den
molen zenden, zichzelven benadeelen, de klanten
verjagen; (fig.) een slag van den molen weg hebben,
niet bij zijn verstand zijn; (fig.) de molen is door de
rang, de zaak is in de war. MOLENTJE, o. (-s),
kleine molen; zeker kinderspeelgoed; (sprw.)

met

molentjes loopen, zich als een kind gedragen, (ook)
niet wel bij zijn zinnen zijn; maak geen molentjes,
wees niet kinderachtig, flauw; werktuig om zijde
te haspelen.
MOLENAAR, m. (-s, ...naren), eigenaar van eenen
molen; (nat. hist.) wijting: eene soort van zeer
kleine schelvisch, die in de Middellandsche Zee
veelvuldig wordt aangetroffen : post (zekere visch);
meikever; zwarte kever in het meel; (zeew.) zekere
ijzeren bout, om wiens midden een touw is bevestigd en dien men dwars in den band van een ledig
stuk plaatst, om dit in 't ruim te hijschen.
MOLENAARSKAR, v. (-ren), kar waarop zakken
meel vervoerd worden; ...KNECHT, m. (-5), knecht
van een molenaar; ...PAK, o. pak kleeren dat door
molenaars wordt gedragen.
MOLENAARSTER, v. (-s), eigenares van eenen
m °len ; molenaarsvrouw.
MOLENAARTJE, o. (-5), (nat. hist.) braamsluiper:
zekere grasmusch, ook brummeldiefje, babbelaartje,
garendiefje en kersenpikker geheeten (sylvia curruca).
MOLENARIN, v. (-nen), (gew.) molenaarsvrouw.
MOLENAS, v. (-seri), as van eenen molen: ...BEEK,
v. (...beken), kanaal waardoor het water naar het
rad van eenen molen gevoerd wordt; ...BERG, m.

plankjes, die aan de zijde der molenroede, tegenovergesteld aan die waaraan het hek vastzit, aangezet of afgenomen kunnen worden, naar gelang
men meer of minder wind wenscht to vangen;
...DWANGRECHT, o. de verplichting om zijn koren
op zekeren molen te doen malen; ...GELD, o. kosten
van onderhoud der watermolens; ...GOOT, v. (...goten), houten goot of buis, waardoor het meel in een
bak loopt; ...IJZER, o. (-s), ijzer waarin de molen
draait, het ijzer dat in den molensteen wordt ingelaten en dat, daar het aan de spil bevestigd is, den
steen in de rondte doet draaien, ook ran geheeten.
MOLENKAP, v. (-pen), kap die den molen dekt;
...KAR, v. (-ren), molenaarskar; ...KLAPPER, m. (-s),
toestel om den graanbak in molens in schuddende
beweging te brengen; ...LEGGER, m. (-5), onderste
molensteen; ...MAKER, m. (-s), die molens maakt;
...MEESTER, m. (-5), opzichter over de molens;
...PAARD, o. (-en), paard dat in een molen gebruikt
wordt; (sprw.) werken als een molenpaard, zeer hard
werken; (fig.) groot en zwaar vrouwspersoon; ...PAD,
o. (-en), pad dat naar een molen leidt; ...PRAAM,
v. (...pramen), ...PRANGER, m. (-5), yang van een

molen ; ...RAD, o. (-eren), rad in een molen ; ...ROEDE,
v. (-n), zware balk waarop het hek is bevestigd;
...SPEL, o. zeker kinderspel; ...STAAK, m. (...staken), ...STANDER, m. (-5), paal van een windmolen;
...STEEN, m. (-en), een der twee steenen waardoor
het eigenlijke maalwerk verricht Avordt.
MOLENSTEENGROEVE, v. (-n), groeve die de steensoort oplevert waaruit de molensteenen worden
gemaakt; ...HOUWER, m. (-s), die molensteenen
houwt; ...VISCH, m. (...visschen), (nat. hist.) klompvisch.
MOLENSTOF, o. stuifmeel; ...TRECHTER, ...TREMEL, m. (-5), graanbak in een molen; ...YANG, v.
(-en), toestel om de beweging van de molenas

to

stuiten; ...WATER, o. molenbeek; ...WERF, v.
(...werken), stuk grond waarop een molen staat;
...WERK, o. het maken van molens; het drijfwerk
in een molen; ...WIEK, v. (-en), de molenroede met

het daaraan bevestigde hek; ...WIND, m. wind
toereikend om een molen te doen malen: er woei
een goede molenwind; ...ZEIL, o. (-en), zeil dat op
de wieken gelegd wordt om den wind to vangen;
...ZWENGEL, m. (-s), molenwiek.

MOLEST, o. rampen of schade voornamelijk aan
schepen op zee door moedwil toegebracht; vrij van
molest, clausule waarmee de assuradeur zich ontslaat
van schadevergoeding van averij, die door andere
oorzaken dan zeewater, storm, brand en dgl, is
ontstaan.
MOLESTATIE, MOLESTIE, v. overlast, ongelegenheid; iem. molestatie [of ook on gewoonlijk molesters]
actndoen, hem kwellen, plagen.
MOLESTEEREN, (rnolesteerde, heeft gemolesteerd),

overlast duen, plagen, hinderen.
MOLFERD, m. (-5), iem. die een grooten mond
heeft; in sommige streken iem. die onbeschoft
spreekt en handelt.
•MOLHUIS, o. (...huizen), huis, waar mol getapt of
verkocht wordt.
MOLIERE, v. (-'s), zeker snort van lage schoenen.

MOLIK, m. (-en), vogelverschrikker: our de spreeuwen en musschen te verjagen, plaatst men moliden in
de boomer; htj ziet zoo zwart als een molik.
MOLINIST, m. (-en), aanhanger der leer van den
Spaanschen Jezifiet Molina, die de krachtdadigheid
der genade afhankeltjk maakt van den wil.

MOLKEN, o. (gew.) melk voor de karn bestemd,
zure room of zure melk.
MOLKEVER, m. (-s), aaskever (sylpha); ...KBEKEL. m. (-s), aardkrekei, veenmol (gryllotalpa vulgar is).

• MOLLA.

MOND.

MOLLA, m. (-'s), Turksch overheidspersoon, wetverklaarder.
MOLLEN, (molde, heeft gemold), (veroud.) doodslaan, doodstek en.
MOLLENKNIP, v. (-pen), mollenval; ...KRUID, o.
kruisboom, wonderboom, Christuspalm; ...VAL, v.
(-len), toestel om mollen te vangen; ...VANGER,
m. (-s), iem. die mollen vangt; ...VEL, o. een soort
van stof voor manskleeren : een broek van mollenvel.
MOLLEPOOT, m. (-en), poot van den mol; ...REL,
m. (-len), ...RIT, m. (-ten), loopgraaf van een mol;
...VEL, o. (-len), het vel van eenen mol.
MOLLEVELLIG, bn. (fig.) zeer zacht van vel, zoo
zacht als het vel van eenen mol.
MOLLIG, bn. (-er, -st), zacht van vel; poezelig;
zacht en lijvig, fijn op het gevoel, dik en malsch:
een mollig meisje; mollige armen; mollige won. MOLLIGHEID, v. zachtheid, fijnheid.
MOLLUSKEN, m. my..weekdieren.
MOLM, m. o. droge stof van turf; vermolming,
verrotting (van hout). [Het onzijdig geslacht verdient bij MOLM, als een stofnaam, de voorkeur.]
MOLMACHTIG, bn. (-er, -st), wormstekig, verrottend.
MOLMEN, (het molmde, is gemolmd), wormstekig

lijn uit dat punt op de richting der kracht neergelaten. MOMENTJE, o.
MOMENTAAN, MOMENTANEEL, bn. oogenblikkelijk; kortstondig, voorbijgaand, voor het eogenblik.
MOMENT-OPNAME, v., ...-PHOTOGRAPHIE, v. het
vormen van photographische beelden, bij welke de
geyoelige plaat slechts een klein onderdeel eener
seconde aan de inwerking van het licht is blootgesteld geweest; ...-SLUITING, v. (-en), sluiting van
het objectief bij moment-photographie.
MOMGEWAAD, o. (...waden), verkleeding.
MOMMEDANS, m. (-en), gemaskerd bal; ...KANS,
v. (-en), eene soort van weddingschap tusschen geinaskerden op een worp met dobbelsteenen; lotgeval, avontuur ; mommekansen spelen, zich aan hazardspelen overgeven.
MOMMEKANSEN, (mommekanste, heeft gemommekanst), (veroud.) mommekansen spelen.
MOMMEKANSIG, bn. (-er, -st), van het toeval afhangende.
MOMMEKLEEREN, ...KLEEDEREN, o. my. maske-
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worden, verrotten: het hout begint te molmen.
MOLMIG, bn. (-er, -st), molmachtig.
MOLMWORM, m. (-en), worm, die in het

hout

knaagt.
MOLOS, m. (-sen), (dicht.) jachthond.
MOLPLOEG, m. (-en), (landb.) ondergrondsploeg,

...RAT, v. (-ten), (nat. hist.) blindmol (aspalax typhlus).
MOLSEM, m. Zie MOLM.
MOLSEMEN, (het molsemde, is gemolsemd). Zie
MOL M EN.
MOLSGAT, o. (-en), gat, door een mol geboord;
...HOOP, m. (-en), hoopje aarde, door een mol opgeworpen.
MOLSLA, ...SALADE, v. paardenbloemensalade.
MOLTEEKEN, o. (-s), (muz.). Zie MOL Sde art.
MOLTON, o. Zie MOL 4de art.
MOLTONNEN, onverb. bn . van molton gemaakt:

een moltonnen vrouwenrok.
MOLTOONSCHAAL, v. (...schalen), de trapsgewijze
opvolging der acht diatonische tonen van de eene
tonica tot hare octave met de kleine terts; ...SOORTEN, v. my. (muz.) de zachtste toonsoorten.
MOLUKJE, o. (-s), (plantk.) zekere plant, wier vazie en Zuid-Europa is.
derland
MOLYBDAENIUM, o. een metaal van eene zilvergrijze kleur met een s. g. van 8.6, hetwelk in de
natuur niet gedegen voorkomt, maar voornamelijk
in verbinding met zwavel, bekend onder den naam
van molybdeenglans of waterlood.
MOM, v. (-men), masker; onder de mom (den schijn)
van vriendschap.
MOM, v. eene soort van bier in Brunswijk, naar
den uitvinder aldus geheeten.
MOMAANGEZICHT, o. (-en), masker; ...BAKKES,
o. (-en), momaangezicht: met Sint-_Nicolaas loopen
vele jong ens met mombakkesen voor op straat; ...BAKKESJE, o. (-s).
MOMBER, (-s), ...BOOR, m. (...bores), (veroud.)
voogd, verzorger van weezen.
MOMBERDIJ, -MOMBERSCHAP, MOMBOORSCHAP,
o. voogdij, voogdijschap.
MOMBERKAMER, MOMBOORKAMER, v. (-5), de
wees- en momberkamer, beheer van nalatenschappen
he afwachting van het opkomen der daarop rechthebbenden; ...KIND, o. (-eren, -ers), wees onder
Yocgdij.
MO:4BERSCHE, v. (-n), voogdes.
MOMENT, o. (-en), oogenblik, tijdpunt: de zieke heeft
mome fri ten. waar in ho heel helder is; gewichtige gebeurtenis : dat was een moment in het rnstige leren
der dorpsbewoners geweest; beweeggrond ; (werkt.)
moment of statisch mothoit serer kracht ten opzielate

an Len punt. het product van

de kracht en de load-

radekleederen.
MOMMELEN, (mommelde, heeft gemommeld), binnensmonds spreken, binnensmonds morren, mompelen; — (gew.) gebrekkig en langzaam kauwen,
inz. van personen, die geen tanden hebben. MOMMELING, v. het mommelen.
MOMMEN, (momde, heeft gemomd), den vermomde
spelen; zich vermomd vertoonen; zich vermommen,
verkleeden; (fig.) bedekken.
MOMMER, m. (-5), die momt.
MOMMERIJ, v. (-en), het vermommen, vermomming.
MOMMESPEL, o. maskerade; vermomming; (fig.)
veinzerij; gelaatsvertrekking; ...VOLK, o. gemaskerden.
MOMMIE, v. (...mien), zie MUMMIE.
MOMPELAAR, m., MOMPELAARSTER, v. (-s),
preutelaar, preutelaarster; die binnensmonds spreekt
of knort.
MOMPELEN, (mompelde, heeft gemompeld), binnensmonds spreken inz. om zijn afkeuring, ontevredenheld enz. uit te drukken: als ge zoo mompelt, kan ik

u niet verstaan; als ik u verbied, behoeft ge niet te gaan
mompelen, alsof u onrecht geschiedde; stil gewag maken
(van lets), fluisteren: ik heb al zoo lets hooren mompelen, we zullen er wel spoedig meer van weten. MOMPELING, v. (-en), het mompelen.
MOMPEN, (mompte, heeft gemompt), zie MOMMEN;
(ook) bedriegen. MOMPING, v. het mompon; bedrog._
MOMUS, m. (fab.) god der spotternij, satire; (fig.)
bespotter, hekelaar.
MONADEN, v. my. iwisk. , wijsb.) eenheden, ondeelbare stofbestanddeelen; (nat. hist.) zekere microscopische infusiediertjes.
MONARCH, m. (-en), alleenheerscher.
MONARCHAAL, bn. alleenheerschend; tot eene
monarchie behoorende: de rnonarchale regeeringsvorm;
der monarchie toegedaan: hij was vroeger zeer monar-

chaal, maar is nu een volbloed republikein.
MONARCHIE, v. alleenheerschappij : de erfelUke
monarchie ; (...chieen), staat met een eenhoofdigen
regeeringsvorm: de voornaamste monarchiebn can
Europa.
MOND, m. (-en), in meer beperkten zin de dwars-

spleet die tusschen neus en kin is gelegen en omgeven is door de lippen: een Urine, welgevormde, wrjde,
scheeve Mond; den mond vertrekken; de hoeken van den
second; den neond al cegen: iem. een lcus op den neond
geven; (sprw.) dat goat zoo tusschen neus en 'mond,
tusschen nous en hipper': nut open neond naar lets
kijken, vol verbazing; b j nacht zUn alle katjes gralav
en alle mondjes seen Haw; — in meer algemeenen zin

de mondholte, -welke van voren won't begrensd
door de mondspleet, van achter door de verhemeltebogen, aan beide zijden door de wangen, van
boven door het verhemelte on van onder door de
spieren welke het tongbeen met de onderkaak ver-

MONDZAK.

MOND.
eenigen : de spfizen worden in den mond gekauwd en

met speeksel vermengd; een niet onaardige tfjdpasseering
in den mond; den winger in den mond steken; den mond
spoelen; om hem het schreeuwen te beletten, werd hem
een doek in den mond gestopt; zfj is erg pijnlijk in den
mond; —
als hoofdorgaan van het spreken: oogen open en
mondje toe, goed kijken maar niets zeggen; hfj deed
geen mond open, zei niets; iem. den mond snoeren,
hem tot zwijgen brengen, hem het zwijgen opleggen; den mond houden, zwijgen, stil zijn; den mond
roes-en, veel babbelen; een grooten mond opzetten,, hard
spreken, luid schreeuwen; de hand op den mond leggen, zwijgen; den ringer op den, mond leggen, om iem.
to beduiden dat hij moot zwijgen; zich op den mond
kloppen, zijn eigen getuigenis voor den rechter loochenen; hfj steekt overal zij n mond in, waagt zich
onbeschaamd in elk gesprek; zij is niet op Naar
mondje gevallen, kan goed praten, durft van zich afspreken; zfjn mond voorbfjpraten, meer zeggen dan
men mag of dan goed is; iem. naar den mond praten,
hem vleien, flikflooien; iem. een vuilen mond geven,
hem scheldwoorden toevoegen, (ook) bits bejegenen;
iedereen heeft er den mond van vol, spreekt er over;
dat is een mond vol, van een lang woord; met den
mond vol tanden staan, geen woord kunnen uitbrengen; h# is wat los in den mond, is wat lichtzinnig
in zijn spreken; dat woord is hem in den mond bestorven, gebruikt hij ieder oogenblik; hoe durf je de
woorden in ow mond nemen? hoe durf je zoo iets
uitspreken?; iem. iets in den mond geven, hem bijna
het antwoord op een vraag zezgen, (ook) het zoo
maken dat hij een gewenschte vraag zal doen; jai
ik wilde juist
neemt mij de woorden uit den mond,
zeggen wat hij zooeven zeide; ik bob het nit zijn
eigen mond, van hemzelf; het viol mij nit den mond,
ik zei het zonder er bij na te denken; nit eenen
mond, eenstemmig; met twee monden spreken, zichzelven tegenspreken; waar hot hart vol van is, loopt
de mond van over, men spreekt gaarne over zaken,
waar men het meest aan denkt; baj monde van,
voorgelezen-, gezegd-, gesproken door; —
als orgaan voor het opnemen van voedsel: ik heb
er geen mond aangezet, niets van gegeten of gedronken; hij zal er zijn mond niet aan vuil maken, niets
van krijgen; dat gaat uwen mond voorbij, dat is eene
zich
. teleurstelling voor u; den mond op iets maken,
verheugen in de hoop iets lekkers te eten; h mag
den mond daaraan likken, hij krijgt er niets van;
hp' is op zijn mond gezet, hij is een lekkerbek ; dat is
den mond maar getergd, wanneer men van lets heel
lekkers maar weinig krijgt; het water komt nib in
den mond, ik watertand er van; iem. de brokken in
den mond tellen, iem. benijden wat hij eet; de morgenstood heeft goud in den mond, vroeg opstaan is gezond; iem. het brood uit den mond nemen, lent onderkruipen; iets uit zijn mond besparen, niet opeten en
voor anderen bewaren; iem. den mond op- of openhouden, hem een sober onderhoud geven; zij hebben
moeite om den mond open to houden, om niet van
gebrek to sterven; hij heeft dagelijks voor tien menden to zorgen, most den kost voor tien personen
verdienen; —
(bij vergelijking) opening, ingang, toegang : de mond
van een rivier, van een haven; de mond van een kanon;

de mond van een oven; de mond van een vuurspuwenden berg, de krater; de mond van een zak; (ontl.) de
mond van de maag, van de baarmoeder. MONDJE, o.
(-s), kleine mond; kleine opening.
MONDAIN, bn. (-er, -st), wereldschgezind, ijdel.
MONDANITEIT, v. wereldschgezindheid, ijdelheid.
MONDBAL, m. (-len), een houten of ijzeren bal,
waarvan de dieven zich bedienen om het spreken
of schreeuwen van menschen of dieren to beletten;
...BEHOEFTEN, v. mv. levensmiddelen; ...BODE,
m. en v. (-n), (w. g.), iem. die eene mondelinge boodschap overbrengt; ...DEKSEL, o. (-s), (art.) deksel
em den mond van een mortier dicht to sluiten.
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MONDELIJK, bn. bw. mondeling: ondenkbaar was
het alreeds dat een ontzagwekkend getal van twintig
duizend versregels zich enkel door mondelffkeoverlevering
zou hebben gehandhaafd.
MONDELING, bn. bw. sprekende, gesproken, door
middel van het gesproken woord: mondelinge over-

levering; het mondeling examen valt in het begin van
Augustus; een mondelinge boodschap.
MONDELIJKSCH, MONDELINGSCH, bn. (gew.) mon-

doling.
MONDEN, (mondde, heeft gemond), wel smaken;
(fig.) behagen, bevallen, wel aanstaan.
MONDGAT, o. (-en), gat, dat tot mond dient; opening van een blaasspeeltuig, waaraan bij het spelen
de mond wordt gezet; ...GEMEEN, bn. wat van
mond tot mond gaat, wat in den mond, op de lippen
van iedereen is. waar elkeen van spreekt; ...GE3/IEENSCHAP. v. (w. g.), mondgesprek; ...GESPREK,
o. (-ken), mondeling onderhoud; ...HARMONICA, v.
(25), zekere verbeterde soort van mondtrom; ook
eene soort van mondtrom van 4 tot 10 toongaten,
in welke zich diatonisch gestemde pennetjes of
tongetjes bevinden, die door blazon on zuigen tot
trillen en toongeven gebracht worden; ...HARP, v.
(-en), zeker speeltuig; ...HOEK, m. (-en), hook van
den mond door de beide lippen gevormd; ...HOLTE,
v. (-n), mond, inwendige mond; ...ROUT, o. (plantk.)
liguster, zie aldaar.
MONDIG, bn. meerderjarig; smakelijk, lekker; (fig.)
stout in den mond; —HEID, v. meerderjarigheid;
—VERKLARING, v. verklaring, dat een onmondige
de rechten verkrijgt van een mondige.
MONDIJZER, o. (-s), gebit (voor paarden enz.).
MONDJESMAAT, bw. krap aan genoeg, niets overblijvende (van spijs).
MONDJEVOL, o. niondvol, een weinig: hij kent een

mondjevol Fransch; wilt ge nog een mondjevol?
MONDKLEM, v. (geneesk.) kaakkramp; — (my.
-men), eene klem, die in kloosters den nieuwelingen
somtijds als penitentie voor onnoodig spreken wordt
aangelegd; ...KLIER, v. (-en), (gen.) klier in den
mond ; ...KOK, m. (-s), opperkok (ten hove); ...KOST,
m. levensmiddelen; ...KRUID, o. (plantk.) keelkruid;
...K WAAL, v. (...kwalen); ...LIJM, v. eene soort
van lijm, die gemaakt wordt van de fijnste on zuiverste lijm, voile de Flandre genoemd, of ook van
vischlijm welke men in water smelt, waarbij men
1 /4 van deszelfs gewicht kandij-suiker of wel een
weinig witten who voegt; ...OPENING, v. (-en),
opening, spleet van den mond; (plantk.) cirkelronde
opening onder het deksel van de zaaddoos der bladmossen, waarin doorgaans verschillende soorten
van tandjes zichtbaar zijn ; ...PRANG, v. (-en), mondbal; ...PRANGER, m. (-s), gebit (voor paarden enz.);
...PROP, v. (-pen), mondbal; ...RIET, o. (-en), eon
rietje aan den mond van zekere muziekinstrumenten : eene klarinet b. v. ; ...SCHENKER, m. (-s), (w. g.),
opperschenker (ten hove).
MONDSPLEET, v. (...spleten), de uitwendig zichtbare opening van den mond tusschen de beide lippen ;
...SPOELING, v. (-en), ...SPOELSEL, o. (-s), (gen.)
spool-, gorgeldrank; ...STOP, v. (-pen), houten stop
(van het kanon); ...STOPPER, m. (-s), mondbal.
MONDSTUK, o. (-ken), dat deel van een blaasspeeltuig, hetwelk in den mond genomen wordt; deel
van een paardengebit; deel van eene pijp; ruischpijp (eener schalmei enz.); deel van een kanon, van
het middelstuk tot aan den mond; (fig.) de mond:
een goed mondstuk hebben, vlug kunnen spreken;
...TROM, v. (-men), een klein ijzeren speeltuig met
eene ijzeren tong, hetwelk tusschen de tanden genomen wordt en dat, wanneer men met den duim
tegen die tong slaat, melodische tonen voortbrengt;
...TROMPET, v. (-ten), zeker blaasspeeltuig.
MONDVOL, m. zooveel als een mond kan bevatten.
MONDWATER, o. gorgelwater; ...WERK, o. (gemeenz.) mond : zij heeft een good mondwerk. kan goed
praten; ...Z AK, no. (-ken), zak, waarin men paarden
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MONSTEREN.

MONDZALF.

onder weg wat te eten geeft; ...ZALF, v.; ...ZEER,
o., mond- en klauwzeer zekere besmettelijke ziekte
bj runderen, schapen, varkens enz.; ...ZENUW, v.
(-en), (ontl.); ...ZOEN, m. (-en), (oud rechtswezen)

een man met eene vrouw; ...GAMIST, m. (-en),
voorstander van het enkelvoudige huwelijk.
MONOGRAM, o. (-men), dooreengevlochten letters
van een naam, ads handteekening van schilders enz.;
naamvers, naamdicht; volzin waarin de aanvangsletters van een naam zijn ineengevlochten.
MONOGRAPHIE, v. verhandeling over een onderwerp.

middel.

MONOLOOG, m. (...logen), alleenspraak ; ...LOGISCH, bn. (onderw.) monologische vorm, leervorm
waarbij de onderwijzer meedeelt (door voordragen.
voorlezen of dicteeren).
MONOMAAN, bn. aan monomanie lijdende; — m.
(-en), persoon die aan monomanie
MONOMANIE, v. eene soort van waanzin die zich
in een enkele abnormale neiging openbaart.
MONOMETALISME, o. het gebruik van den enkelen
(gouden of zilveren) standaard.
MONOPHYSIETEN, m. my. aanhangers van de leer,
dat Jezus Christus geene afzonderlijke goddelijke
en menschelijke natuur, maar slechts eene, de
menschgeworden goddelijke, gehad heeft.
MONOPOLIE, o. (...lien -s), alleenhandel: uitslui'
tend recht vanwege den Staat
aan iem. gegeven tot
het verrichten van iets.
MONOPOLISEEREN, (monopoliseerde, heeft gemonopoliseerd), tot den alleenhandel beperken; den
alleenhandel &pen.
MONOSYLLABE, v. (-n), eOnlettergrepig woord.
MONOTHEISME, o. geloof aan den God ; ...THEIST,
m. (-en), aanhanger van het monotheisme;
TISCH, bn.
MONOTHELISTEN, MONOTHELIETEN, m. my.
naam van diegenen, welke wel eene dubbele natuur,
de goddelijke en de menschelijke, in Jezus Christus
erkenden, maar Hem nochtans slechts eenen wil

zoen, tusschen de magen van een verslagene en den
doodslager gesloten, waarbij o. a. de schuldige den
mondzoener op zijnen mond zoende; ...ZUIVEREND,
bn. (geneesk.) den mond zuiverend: mondzuiverend

MONEEREN, (moneerde, heeft gemoneerd), herinneren, vermanen, waarschuwen.
MONERE, v. (-n), een tot de protozoan behoorend
organisme, dat in slootwater leeft en geheel uit
een weeke, meer of min taaie stof (protoplasma)
bestaat.
MONISME, o. leerstelsel dat, in tegenstelling met
het dualisme, een beginsel aanneemt ter verklaring
der verschijnselen, en kracht en stof, lichaam en
geest als onscheidbare eigenschappen van het zijn
beschouwt. MONIST, m. (-en), aanhanger van het
monisme. MONISTISCH, bn.
MONITEUR, m. (-s), herinneraar; hulponderwijzer
(ook monitor genoemd); naam van het regeeringsdagblad in Frankrijk en Belgie.
MONITOR, v. (-s), zeer laag op het water liggend,
gepantserd oorlogsschip voor de kustverdediging,
met een of meer draaibare torens op het dek, waarin
het geschut is opgesteld.
MONKEN, (monkte, heeft gemonkt), (Zuidn.)pruilen.
MONNIK, m. (-en), eigenlijk alleenlevende, iem. die
afgezonderd van de wereld in een klooster leeft,
ongehuwd blijft en zich geheel aan den godsdienst
wijdt ; verloopen monnik, die het monnikenleven heeft
vaarwel gezegd; (sprw.) gelijke monniken gelfike
kappen, zie kap; (fig.) eene soort van bedwarmer;
(zeew.) buskruit, met azijn gemengd, dat tusschendeks tot luchtzuivering gebrand wordt; (ook) betingbalk. MONNIKJE, o. (-s).
MONNIKACHTIG, bn. als een monnik, op een monnik gelijkend; op de wijze der monniken.
MONNIKENBAAI, v. molton; ...GELEERDHEID, v.;
...KLOOSTER, o. (-s), gebouw, waar monniken samenwonen; (ook) al de monniken; ...LATIJN, o.
slecht middeleeuwsch Latijn; ...LEVEN, o. kloosterleven; ...ORDE, v. (-n), geestelijke orde, wier
laden in kloosters leven; ...SCHRIFT, o. Gothische
letters; ...STAAT, m., ...STAND, m. de stand, leefwijze der monniken; ...WERK, o. arbeid der monniken; (fig.) vergeefsche arbeid, noodelooze moeite;
werk van moeitevol geduld; ...WEZEN, o. het leven
en de verrichtingen der monniken.
MONNIKERIJ, v. (w. g.), de monniken; monnikengeest, kloostergeest.
MONNIKSBAARD, v. (plantk.) viltkruid, wrangkruid.
MONNIKSCHAP, o. hoedanigheid van monnik.
MONNIKSKAP, v. (-pen), hoofdbedekking der monniken; (plantk.) een vergiftig plantengeslacht, tot
de familie der ranonkelachtigen behoorende, dat in
de geneeskunde belangrijke diensten bewijst, ook
akonie, akonijt en wolfswortel geheeten (aconitum);
...KLEED, o.. ...PIJ, v. (-en), opperkleed der monniken; ...KLOMP, m. (-en). voetzool, sandaal;
...MOUW, v. (-en), wijde mouw van een monnikspij.
MONNIKSPEPER, m. (-s), (plantk.) zekere heester, ook
kuischboom, zeewilg, Abrahamsboom en schaapsmuil geheeten: ...PRUIK, v. (-en), (plantk.) de overblijfsels van het scheedevoerend wollegras of veenpluis, die men diep in bijna alle venen vindt;
...RABA RBER, v. rhapontikwortel ; ...ROB, m. (-ben),
(nat. hist.) een zeehond zonder oorschelpen (phoca
monachus); ...ROK, m. (-ken), monnikskleed.
MONOCHORDIUM, o. (...dia), eensnarig werktuig
met beweegbaren kam om de lengte der snaren
voor elken toon te bepalen.
MONOCLE. v. (-s), lorgnon.
MONOCRAAT, m. (...crater), alleenheerscher;
...CRATIE, v. alleenheers,thappij.
MONOGAMIE, v. enkelvoudige echt, huwelijk van

toeschreven.
MONOTONIE,

v. eentonigheid, eenvormigheid.

MONSEIGNEUR, m. (-s), titel der hooge geestelijken(eert.) titel der prinsen van den bloede in Frankrijk.
MONSIEUR, m. (mv. messieurs), mijnheer, de hoer.
MONSOEN, m. (-s). Zie het betere MOESSON.
MONSTER, o. (-s), gedeelte van een koopwaar, dat
aan den kooper gegeven wordt, ten einde hem in
staat to stellen over hare hoedanigheid to oordeelen,
vooral in den groothandel : een monster tarwe, erwten;
monsters sigaren, thee, wijn, koop op monster, een
koopovereenkomst die niet verbindend is, wanneer
de partij niet aan het monster beantwoordt ; (w. g.)
staal; (w. g.) model waarnaar iets gemaakt wordt.
MONSTERTJE, o. (-s).
MONSTER, o. (-s), een denkbeeldig of werkelijk
bestaand dier dat door zijn afzichtelijk of vervaar-

lijk uiterlijk afgrijzen of schrik verwekt, gedrocht,
ondier; (fig.) booze, afschuw verwekkende hartstochten, zie gedrocht; wanschapen of misvormd dier;
(scherts.) Is dat je hond? Wat een monster !; bovenmatig woest of wreed dier; van menschen, wanstaltig of misrnaakt persoon, wanschepsel: zij is een
monster van leelijklicid: een ontaard mensch, wreedaard: Nero was een monster, een monster van wreedheid; — (ook) een soort van bedwarmer. MONSTERTJE, o. (-5).
MONSTER, v. (-5), (veroud.) klooster, kloosterkerk,
hoofdkerk: de afgebrande Sint-Lievensmonster te Zierikzee was eene der schoonste kerken van Zeeland.
MONSTERACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als een monster, vervaarlijk: n2onsterachtig groot; wanschapen,
gedrochtelijic, zeer leelijk: monsterachtige dieren.
MONSTERACHTIGHEID, v.
MONSTERBLAD, o. (-en), staalkaart; ...BOEK, o.
(-en), boek met monsters.
MONSTERDIER, o. (-en), afschuwelijk dier;
...DRA AK, in, (...draken), (wapenk.) draak met een
baard, die uit een Lundel slangen bestaat.
MONSTEREN. (monsterde, heeft gemonoterd), in
oogenschouw nemen (krijgs- en scheepsvolk enz.),
revue houden: (zeew.) zich voor eene rein tot den
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MOORDGEWELD.

zeedienst verbinden en op de monsterrol doen inschrijven ; vergelij ken.
MONSTERHEER, m. (-en), commissaris van oorlog.
MONSTERING, v. (-en), wapenschouw; (zeew.) het
opmaken der monsterrol.
MONSTERKAART, v. (-en), staalaart, staalboek.
MONSTERLIJK, bn. bw. (-er, -st), monsterachtig.
MONSTERLIJKHEID, v.
MONSTERPLAAT, v. (...platen), proefplaat, rondo
modelplaat om aan de muntstukken de vereischte
afmetingen on zwaarte to geven.
MONSTERPLAATS, v. (-en), plek, waar de wapenschouwing gehouden wordt.
MONSTERROL, v. (-len), (zeew.) lijst van al de personen, die zich aan boord bevinden; schriftelijk bewijs omtrent voorwaarden on bepalingen bij de huur
van schepelingen on scheepsofficieren.
MONSTERTEMMER, m. (-s), temmer van wilde
dieren.
MONSTERZAK, m. (-ken), ...ZAKJE, o. (-s), zakje
voor een monster (bij graanhandelaars enz.).
MONSTRANS, m. (-en), MONSTRANTIE, v. (...on),
(R.-K.) sacramentshuisje, hostie, vaas.
MONSTRUEUS, bn. bw. (...zer, -t), wanschapen,
monsterachtig, gedrochtelijk.

weer spelen van eons anders geld, daarvan den
grooten hoer uithangen; —
wat op zedelijk gebied aan ooze eischen voldoet,
braaf, goed : dat vind ik niet mooi van u; ik kan niet
zeggen dat hfj haar mooi heeft behandeld; door hebt
gij niet mooi aan gedaan; dat hebt gif niet mooi gemaakt, hierin hebt gij u in 't geheel niet goed gedragon; hij weet zich heel moot voor to doen; wil
altyd de mooie man wezen, hij wil het iedereen naar
den sin waken; hij vertelt er niet veel moois van, niet
veel goods; — (scherts.) dat is eon mooie grap, dat is
een lastig geval ; het mooiste van de heele zaak is,
dat hij er self niets van weet, het vermakelijkste, het
gekste enz.; —
bw. vrij wat, aardig, in tamelijke mate: de zieke
is mooi opgeknapt; hij was then avond mooi dronken;
hij heeft het moot ingehaald, bijgewerkt; —
als zelfst. nw. o. wat mooi is : gij kekt er at het
moot af.
MOOIHEID, v. fraaiheid.
MOOIIGHEID, v. (...heden), mooie, fraaie zaken,
voorwerpen.
MOOIPRATER, m. (-s), ...PRAATSTER, v. (-s), vleier,
vleister.
MOOIS, o. mooie voorwerpen: waar hebt gij dat
moois gekocht?
MOOITJES, bw. niet leelijk, nog al aardig.
MOOKHAMER, m. (-s), zware hamer, maker.
MOOR, m. (-en), oorspr. een bewoner van noordwestelijk Afrika, Berber; een zwarte, neger: blanke moor,
albino, witte neger; (sprw.) hY ziet zoo zwart als een
moor; eenen moor schoon willen wasschen, vergeefsche
moeite doen; (Statenb.) Ethiopier ; de mahomedanen
van het wasteland van Indio; (nat. hist.) zwarte
dagvlinder; (Zuidn.) een groote, zwarte ijzeren

MONSTRUM, o. (...stra), monster, gedrocht, mis-

geboorte.
MONSTRUOSITEIT, v. monsterachtigheid, gedroch-

telijkheid, wanstaltigheid.
MONTAGNARD, m. (-s), bergbewoner; lid der bergpartij (in de revolutionnaire Fransche wetgevende
vergaderingen).
MONTAGNE, v. (fig.) de Berg, de bergpartij (in die

vergaderingen).
MONTANT,

o. bedrag, beloop (eener rekening,

schuld).
MONTEEREN, (naonteerde, heeft of is gemonteerd),

stijgen, doen stijgen, klimmen, beklimmen ; verhoogen, opwekken, hezielen, stemmen; kleeden on
uitrusten; bemannen (een schip); ineenzetten, vereenigen (deelen tot een geheel); (juw.) invatten,
inzetten (edelgesteenten in goudwerk enz.); bijzetten
(de verfkuip).
MONTEERING, v. (-en), de gelijkvormige kleeding,
walks voor de verschillende gedeelten eons lagers is
vastgesteld; het opzetten, ineenvoegen.
MONTEUR, m. (-s), die iets opmaakt, - opzet, - in

brengt; inz. een werktuigkundige aan een
machinefabriek belast met het opstellen van to
orde

leveren machines.
MONTGOLFIERE, v. (-s), luchtballon (naar de uitvinders, de gebroeders MONTGOLFIER, zoo genoemd).
MONTISTEN, m. my. renteniers, die hun geld alleen
op onroerend goed uitzetten.
MONTUUR, v. (...turen), monteering; (ook) ezel,
dien paard, dat men berijdt; ingevatte steenen enz.
MONUMENT, s. (-en), gedenkteeken, gedenkzuil :
een monument oprichten ; het monument ter herinnering
aan den slag van Waterloo.
MONUMENTAAL, bn. in den vorm van -, als een
monument: een monumentaal gebouw.
M001, bn. bw. (-er, -st), wat de zinnen, inz. het
gezicht, aangenaam aandoet, schoon, fraai, bevallig,
aardig, lief: een mooi cergezicht; een mooie streek; een
mooi meisje met mooi haar en mooie oogen; (ook door
uiterlijken opschik) wat heeft hij zich mooi uitgedost
vandaag l; zich mooi waken, zich fraai kleeden, (fig.)
pronken met andermans yeeren, mooi met jets zijn,
zich ijdellijk op iets verheffen; nu, daar ben je ook
mooi ?nee!, daar zult ge ook niet veel plezier van hebben; — wat het gehoor streelti een mooie stem; zY
zingt mooi; mooi klinken; mooie 7itoziek; — wat ons
aesthetisch gevoel aangenaam aandoet: een mooi
gedicht; een mooi book; hij kan heel mooi rertellen;
—watopdenghlenmschenagemnidruk
maakt: mooi weer; een recht movie herfstdag; (fig.)
mooi weer spelen, uiterst vriendelijk en voorkomend
jegens lam. zijn; (ook) op grooten voet leven; mooi

waterketel. MOO RTJE, o. (-5).
MOOR, v. (Zuidn.) madder.
MOOR, o. my. (moren), in de beteekenis van soor-

ten van moor: gewaterd berkan : zekere wollen stof;

ook naam van zekere gewaterde zijden stof.
MOORD, m. (-en), doodslag met voorbedachten rade:
een moord plegen, begaan; (fig.) hij weet van den moord,
hij behoort tot het komplot; (ook) de zaak (of het
geheim) is hem bekend; moord en brand schreeuwen,
hard schreeuwen; (sprw.) ik wou dat u de moord stak,
ik wenschte, dat gij stiervet; 't is een moord, eene
slechte, schandelijke daad, (ook) het is vreeselijk,
verschrikkelijk, het is een ijselijkheid, het is erg.
MOORDAANSLAG, m. (-en), paging tot moord;
...BAN, m. vogelvrijverklaring, ...BESLUIT, o. (-en),
besluit tot vogelvqverklaring, besluit tot het plegen van eenen moord; ...BIJL, v. (-en), bijl waarmede een moord wordt gepleegd, die tot moordwapen dient ; ...BRAND, m. (-en), brandstichting net
moord; ...BRANDER, In. (-s), brandstichter en moor
denaar.
MOORDDADIG, bn. bw. (-er, -st), wreed, bloeddorstig:
moorddadige plannen; de tyger is een moorddadig dier;
dood en verderf brengend: een moorddadig vuur van
den viand; een moorddadig gevecht. MOORDDADIGHEID, v. wreedheid, bloeddorst. 110ORDDADIGLIJK, bw.
MOORDDRANK, m. (-en), vergiftige drank.
MOORDEN, (moordde, heeft gem oord), om het leven
brengen, dooden : een ben,de opstandelingen, die brandead en moordend het land door trek; (fig.) sulk een
leven is moordend voor ztjn energie.
MOORDENAAR, m. (-5, ...naren), MOORDENAAR,
STER, v. (-5), ...NARES, v. (-son), die eenen moord

pleegt.
MOORDERIJ, v. (-en), bloedbad.
MOORDFEEST, o. (-en), feest, door moordenaren

aangericht; feest, door eenen moord gekenmerkt;
...GAT, o. (-en), schietgat in eenen vestingmuur;
...GEROEP, ...GESCHREEUW, ...GESCHREI, o- het
roepen : moord ! moord:; ...GESPAN, o. komplot van
moordenaren; ...GEWEER, o. (...weren), doodend
wapen; ...GEWELD. o. geweld met moord.

MOORDGIERIG.

MORGEN.

MOORDGIERIG, bn. (-er, -st), (w. g.), bloeddorstig.
MOORDGIERIGHEID, v. bloeddorst.
MOORDGROEF, ...GROEVE, v. (...groeven), (w. g.),
...HOL, o. (-en), verblijf der moordenaars; ...JAAR,
0. (...jaren), (fig.) het 68ste levensjaar van eenen
mensch (naar zeker wanbegrip zoo genoemd);
...KLOK, v. (-ken), storm-, alarmklok; m.
(-en), ...SPELONK, v. (-en), verblijf van moordenaars;
ik maak van min hart geen moordkuil, ik verheel
mijne meening niet, ik zeg wat ik denk; ...LUST,
m. bloeddorst; ...MES, o. (-sen), moordenaarswapen;
...POGING, v. (-en), (w. g.), moordaanslag; ...PRIEM,
m. (-en), ponjaard, dolk.
MOORDRUMOER, o. moordgeschrei; ...SCHAVOT,
o. (-ten), strafplaats (waarop een onschuldige ter
dood wordt of is gebracht); ...SLAG, m. (-en), (vuurw.)
kleine springbus; ...STAAL, o. een moordwapen van
staal; ...TOONEEL, o. (-en), plaats, waar een moord
gepleegd is; ...TROMPET, v. (-ten), trompet, die een
bloedbad aankondigt; ...VLIEG, v. (-en), (nat. hist.)
eene nuttige vlieg, welke voornamelijk op droge
gronden gevonden wordt, waar zij de insecten, en

(...neuzen). Zie MOPNEUS.
m. my. (rijsch.) zekere gezwellen
aan de achterpooten der paarden.
MOPSTEEN, m. (-en), mop, groote metselsteen.
MOPSUS, m. (-sen), lomperd, gekskap, dwaas.
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inz. den rozenkever, eene kleine soort van meikever,
ijverig vervolgt en na bemachtiging uitzuigt (laphria);
...WAPEN, o. (-en), wapen waarmede een moord
wordt begaan, moordenaarswapen; ...ZIEK, bn
(w. g.), bloeddorstig; ...ZWAARD, o. (-en), zwaard
dat tot een moord wordt gebruikt.
MOOREKOP, m. (-pen), moorenhoofd.
MOOREN, v. my. (plantk.), (gew.) smalbladig
wollegras.
MOORENDANS, m. (-en), negerdans; ...HOOFD, o.
(-en), hoofd van een moor; ...LAND, o. (aardr.) Mauritania Ethiopia
MOORIN, v. (-nen), negerin.
MOORKE, v. (plantk.) scheedevoerend wollegras,
ook lokke geheeten.
MOORKEN, o. (-s), (plantk.), (veroud.) de reuzenwikke, ook Wilde of zwarte boomkens geheeten.
MOORKOP, m. (-pen), zwart paard; ...OS, m.(-sen),

zwarte Os; ...PAARD, o. (-en), zwart paard; ...MAN,
m. (-nen), moor, zwarte.
MOORSCH, bn. uit het Moorenland, van de Mooren:
een Moorsch paleis; op zijn Moorsch, op de wijze der
Mooren; de Moorsche
bouwsti,j1 der Arabieren
(uit het zuiden van Spanje).
o. de Moorsche taal.
MOOS, o. (Zuidn.) slijk; —KAR, v. (-ran), (Zuidn.)
vuilniskar; —MEIER, m. (-s), (Zuidn.) vuilnisman.
MOOT, v. (-en), stuk van een gesneden visch,
snede, schijf: een visch in mooten snijden: een moot
zalm. MOOTJE, o. (-s).
MOP, v. (-pen), groote getakken metselsteen: klinkers en moppen; zeker hard koekje; (fig.) inktvlak;
(fig.) aardigheid, gekheid, ui, kwinkslag: een aardige
mop; een schuine mop, een aardigheid van verdaclat
gehalte; moppen tappen, kwinkslagen ten beste geven,
grappen verkoopen. MOPJE, o. (-s).
MOP, m. (-pen), of MOPS, m. (-en), eene soort van
kleinen dog, zwartneus, mopshond. MOPJE, o. (-s).
MOPMUTS, v. (-en), vrouwennachtmuts.
MOPNEUS, m. (...neuzen), een stompe neus; — m.
en v. persoon met een stompen neus.
MOPPEBOON, v. (-en), (plantk.) pronker, tabaksboon en Spaansche boon geheeten.
MOPPEN, v. my. klinkende munt; hi)* heeft moppen,
hij is rijk.
MOPPEN, (mopte, heeft gemopt), pruilen, knorrig
zijn; — omwinden, omwoelen. MOPPING, v. het
moppen, gemop.
MOPPENTROMMEL, v. (-s), trommel voor moppen
(koekjes).
MOPPER, m. (-s), MOPSTER, v. (-s), pruiler, pruilster.
MOPPEREN, (mopperde, heeft gemopperd), zachtkens pruilen, knorren: wat zit je te mopperen! Pen
je weer ontecreden ? MOPPEPAAR, m. (-s), MOPPERAARSTER, v. (-s), die moppert.
MOPS, MOPSHOND, m. (-en), mop.

MOPSNEUS, m.
MOPSPOOTEN,

MOPWIJN, m. lekwijn.
MOQUANT, bn. (-er,

bespottend, hoonend,
schertsend..
MORA. IN MORA, bijw. uitdr.; iem. in mora stellen,
iem. door gerechtelijke akte iets beteekenen ; iem.
aanzeggen binnen zekeren tijd iets te doen; periculum in mora, dringend govaar bij talmen of toeven.
MORAAL, v. zedenleer: de Christeltjke moraal-,
zedeles, leer, leering: bij elk der fabels wordt de moraal in de beide laatste versregels meegedeeld.
MORAINE, v. ophooping van bergpuin, ook zandwal of steendijk en gruiswal genoemd.
MORALISATIE, v. (-s), zedenkundige beschouwing.
MORALISEEREN, (moraliseerde, heeft gemoraliseerd), zedenkundige beschouwingen maken: een
dichter die eeuwigdurend moraliseert.
MORALIST, m. (-en), zedenleeraar, schrijver over
de zeden.
MORALITEIT, v. zedeltjkheid, zedelijk gedrag. MORALITEITS BEGINSEL, o.
MORAVISCH, bn.; Moraeische broeders, Boheemsche

broeders, Hernhutters.
MORBIDE, bn. week, zacht, mollig : morbide tengerheid; een gracieus jong vrouwtje van eene morbide
schoonheid.
MORBLEU, tw. verduiveld! drommels!
MORDANT, bn. bijtend, scherp, schamper.
MORDANT, o. (-5), bijtmiddel.
MORE, v. (Zuidn.) modder.
MOREEL, bn. zedelijk: eene moreele verplichting; tik ben

er moreel van overtuigd; deugdzaam: een moreel gedrag.
MOREL, v. (-len), groote bruine kers; — m. als
/main van den boom (prunes austera); — een glaasje
morellen, morellenbrandewijn. MORELLETJE, o. (-s).
MORELLEBOOM, m. (-en), een tot de amandelachtigen behoorende boom uit Klein-Azie afkomstig, die de morellen levert.
MORELLENBRANDEWIJN, m., ...WIJN, m. brandewijn, wijn waarin men morellen heeft laten trekken.
MORE MAJORUM, bw. uitdr. naar oud gebruik.
MORES, v. my. zeden, gebruiken; (fig.) ion. mores

leeren, hem terecht zetten, tot zijnen plicht brengen; o tonpora, o mores ! o tijden, o zeden!
MORGANA (FATA), v. luchtspiegeling.
MORGANATISCH, bn.; een morganatisch huwelijk,

huwelijk met de linkerhand: waarbij de vrouw niet
deelt in al de rechten, aan den vorstelijken of adellijken stand van den man verbonden, en de man
iets bepaalds tot morgengave (morganatica) uitzet,
terwijl de kinderen, uit zulk een echt geboren, alleen
den naam en 't vermogen der moeder erven.
MORGEN, rn. (-s), tijd tusschen den nacht en den
vollen dag, ochtendstond, begin van den morgen:

de morgen breekt aan: tegen den morgen heeft het iets
gecroren; bij uitbreiding ochtend, tijd van het krieken van den dag of van iemands opstaan tot
's middags 12 uur of tot den tijd van het middagmaal : gedurende, in den 'morgen, van morgen; 's MOT-

pens; ik heb hero van morgen nog gesprokenr, iem.
goeden morgen wenschen, zeggen; goeden morgen.' als
begroeting, (ook scherts.) om iets to ontkennen of
to weigeren : ik dacht hem dear to tre/7en,

goeden morgen hy was at gevlogen, frisschen morgen,
heilwensch bij bet bitteren of borrelen, prosit, gezondheid!: —
az.) de eerste levensjaren, de tijd waarmee het
levee begint: rerkwikt den arond ran P IOC Leven. gelijk

zij het den eorgen van het lave deden; dace droomt
hi) den nchtend gedenkend der jeugd, des lerenG zoo
zonnigen morgen; in 't algemeen begin van eenig
tijdperk, eenigen toestand: de morgen der vrijheid
ir‘le ace de kimmen; (dicht4 het Oosten. MOR.
GENTJE, o. (-s).

MOR GEN.

MORGEN.
MORGEN,

bw. op den eerstvolgenden dag in

tegenst. met gisteren: ik zal morgen wel eens komen;
heden ik, morgen go; kom ik er vandaag niet, dan
kom ik er morgen; de dag van morgen; morgen aan
den dag; (gemeenz.) morgen brengen, gezegd als men
iets niet wil doen: ik zal hem maar alles geven wat
hfj vraagt! jawel, morgen brengen; — o. toekomst:
God hee/t het morgen in zone hand.
MORGEN, o. (-s), zekere landmaat, waarvan de
grootte in de verschillende landen zee• onderschei-den is: het in Nederland gebruikelijke is het 1-∎ nlandsche morgen = 600 0 roeden. elke roede van
144 LI voeten). [Wordt morgen door een hoofd- of
.grondgetal, of door een der woorden zooveel en
hoPreel voorafgegaan, dan blijft het onveranderd.]
MORGENAFSTAND, m. (-en), ....WIJDTE, v. (-n),
afstand van een hemellichaam tusschen het opgangspunt en het oostpunt.
MORGENAVOND, bw. op den avond van den volgenden dag.
MORGENBAD, o. (-en), een bad, dat men des morgens neemt; ...BEURT, v. (-en), beurt om 's morgens to preeken; ...BEZOEK, o. (-en), ochtendbezoek; ...BOOT, v. (-en). boot die 's morgens vertrekt
of aankomt: hij is met de inorgenboot overgekornen,
des morgens met de boot overgekomen; ...DAUB',
m. dauw die in den morgen ontstaat; ...DIENST,
m. (-en), morgenpreek; ...DRANK, m. (-en), die
men 's morgens, voor het middagmaal gebruikt;
m. (-en), droom in den ochtendstond:
...ETEN, o. ontbiltMORGENGAVE. v. (-n), huwelijksgoed, bruidsschat,
eigenlijk de gift, die op den eersten morgen, na den
eersten nacht van het huwelijk gegeven wordt;
...GEBED, o. (-en), gebed in den morgen, het eerste
gebed na het ontwaken; ...GEWAAD, o. lose huiskleeding; ...GEZANG, o. (-en), morgenzang;
...GLANS, m. het morgenrood; ...GROET, m. (-en),
groet waarmede men iem. goeden morgen toewenscht ; ...JAK, o. (-ken), ...JAPON, v. (-nen), ...JAS,
v. (-sen), v. (-en), jak, japon, jas, jurk die
men 's morgens in huis draagt; ...KERK, v. (-en),
godsdienst oefening in den morgen; ...KIM, v. (-men),
oo,terkim ; ...KLOK, v. (-ken), klok die 's morgens
geluid wordt; ...KOELTE, v. de koele lucht van den
morgen; ...LAND, o. (dicht.) het oostelijk gelegen
land: ...LA_NDSCH, bn. oostersch; ...LICHT, o. het
aanbreken van den dag; ...LIED, o. (-eren), lied dat
bij het begin van den dag wordt gezongen; ...LUCHT,
v. de lucht, de atmosfeer in den morgen: ...MAAL,
o. (...malen), tweede ontbijt, twaalfuurtje.
MORGENMIDDAG, bw. op den middag van morgen.
MORGENNEVEL, m. (-s), newel die 's morgens opkomt.
bw. in den ochtend van
MORGENOCHTEND,
morgen.
MORGENOFFER, 0. (-s), offer dat 's morgens wordt
gebracht; ...POST, v. (-en), de brievenpost die 's morgens vertrekt of aankomt; ...PRAATJES, o. my.
(gew.) maak maar geen morgenpraatjes, hang maar
geen complimenten op; ...PREEK, v. (-en), preek in
de morgenkerk; ...PUNT, o. oostpunt; ...REGENT,
m. (-s), die in den morgen valt; ...ROOD, o. de roode
tinten aan den hemel bij zonsopgang: het morgenrood brengt water in de sloot; ...SCHEMER, m.,
...SCHEMERING, v. schemering des morgens tusschen het donker van den nacht en het licht van
den dag; ...SCHUIT, v. (-en), een schuit die des
morgens vertrekt of aankomt; ...SLAAP, m. slaap
in den morgen; ...SPRAAK,v.(veroud.) onderhoud-,
samenspraak in den morgenstond; morgenspraak
houden, over landszaken praten, rechtspreken vOOr
den middag; hij maakt er weinig morgenspraak (complimenten) ?nee; ...STAR, ...STER, v. (-ren), Venus,
Lucifer; eene soort van knots met prikkels (matrozenwapen); ...STER, v. (-ren), een plantengeslacht
ook vogelmelk geheeten (ornithogalum); ...STOND,
m. de vroege ochtenduren; (sprw.) de morgenstond
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heeft goud in den mond; (fig.) jeugd; ...STUDIE, v.
studio in den morgen.
MORGENTAL, o. zeker aantal morgen lands.
MORGENTIJD, ni. de tijd van den morgen; ...TOILET, o. (-ten), morgengewaad; ...TREIN, m. (-en),
trein die 's morgens aankomt of vertrekt; ...UUR,
o. (...uren), uur van den morgen, morgentijd;
...WAAK, v. (mil.) wektrommel; de morgenwaak
slaan, de reveille slaan; ...WACHT, v. (zeew.) dagwacht, van 4 tot 8 uur 's morgens; ...WANDELING,
v. (-en), wandeling in den morgenstond; ...WEKKER, m. (-s), wekker in eene klok; porder; (fig.)
haan; ...WENSCH, m. (-en), morgengroet; ...WERK,
o. work dat men des morgens verricht; ...WIJDTE,
v. morgenafstand; ...WIJN, m. wijn dien men des
morgens drinkt; ...WIND, m. wind die in den morgen waait; ...ZANG. m, (-en), morgenlied ; ...ZEGEN,
m. zegen die bij het begin van den dag wordt uitgesproken; ...ZITTING, v. (-en), zitting eener vergadering die 's morgens wordt gehouden; ...ZON, v.
de zon zooals zij zich in den morgen, na haar .opkomst vertoont.
MORGUE, v. plaats to Parijs, en ook in andere
groote steden, waar de drenkelingen enz. nedergelegd worden, opdat hunne nabestaanden, vrienden of bekenden ze herkennen mogen.
MORIAAN, m. (...rianen), moor: (sprw.) den Moriaan
•ass,hen, vergeefsche moeite doen. MORIAANTJE,
o. i-s).
MORILLE, v. (-S). zekere zwamsoort, tot de vlieszwammen behoorende en i,vel tot de dusgenaamde
schijfzwammen. die in 't voorjaar vooral in zandige
bosschen voorkoint. De morille (morielje) wordt
alleen als een artikel van weelde, als bijvoegsel tot
andere spijzen, gebruikt.
MORILSTEEN, m. (-en), versteende paddenstoel
MORINE, v. gele, harsachtige, kristalliseerbare
kleurstof in het citroen- of geelhout : het hout van
den Z uidamerikaan schen verfmoerbezieboom.
MORMEL, m. (-s), mormeldier ; (scherts.) bond: wat

een leelijk mormel, ook wel van een kind of een
meisje.

MORMELDIER, o. (-en), zekere diersoort (b. v. marmotten); mormel.
MORMONEN, m. my. eene ten jare 1827 door Joseph
Smith in Noord-Amerika gestichte godsdienstsecte,
die op wonderen en openbaringen steunt, benoemd
naar hun mormonenbObel, die door zekeren gewaanden profeet Mormon in het jaar 420 n. C. gesteld
word.
MORPHEUS, m. (fab.) de god van den slaap; in de
amen van Morpheus, in diepen slaap.
MORPHINE, v. papaverzuur: een zeer vergiftig
alcaloIde, het werkzaamste bestanddeel van het
opium.
MORPHOGRAPHIE, v. beschrijying der lichamen
uit de natuur naar de gedaante.
MORPHOLOGIE, v. vormleer, gedaanteleer : morpho-

logic der planten.

MORPHONOMIE, v. leer van de wetten der gedaante-

wordin g.
MORPHOTOMIE, v. algemeene ontledingsleer.
MORRELEN, (morrelde, heeft gemorreld), (in iets)

roeren, - wroeten : met een stok in het water, in de
onodder morrelen; (iets) in den donker verrichten, op
den tast arbeiden, knoeien.
MORREN, (morde, heeft gemord), een dof geluid
maken, - laten hooren; (fig.) knorren, ontevreden
zijn. MORRING, v. (w. g.), het morren, gemor.
MORRIG, bn. (-er, -st), knorrig, verdrietig, misnoegd. MORRIGHEID, v.
MORS, v. (-en), vuil vrouwspersoon.
MORSBEER. in. en v. (-en). vuil mensch.
MORSDOOD, bn. hartstekendood: h viol morsdood,
hij gaf na zijn val geen teeken van leven moor.
MORSEBEL, v. (-len), vuile vrouw, slordig meisje.
MORSEBELLETJE, o. (-s).
MORSEN, (morste, heeft gemorst), kladden, vlak-

MORSEN.

MOSSELWAGEN.

ken, vuilmaken: wat raft je weer te morsen; storten,
laten vallen en daardoor jets bevuilen: pas op, gij

MOSBIJ, v. (-en), hornaar.
MOSCH, v. Zie MUSCH.
MOSCH, v. als stofn. (zeew.) eene gedroogde plant,
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morst op uw kleed; wie heeft er koffie op 't servet
gemorst?; op onzindelijke wijze met jets omgaan:
het kind morst met zijn eten; (fig.) morst met zyn
geld, verkwist het; (veroud.) oneerlijk handelen, jets

tersluiks doen; (fig.) in het klein iets verrichten
(inz. in den handel).
MORSERIJ, v. (-en), onzindelijkheid, het vuilmaken.
MORSIG, bn. bw. (-er, -st), (fig.) onzindelijk, vuil,
smerig: een morsig wi)f; een morsig huishouden; morsige straten; morsige woorden, zedenkwetsende onmanierlijke woorden. MORSIGHEID, v. onzindelijkheid. MORSIGLTJK, bw. (w. g.), morsig.
MORSJURK, v. (-en), ...PAK, o. (-ken), kiel, overtreksel (inz. voor kinderen), om het vuil maken
der kleederen to voorkomen; ...KEUKEN, v. (-s),
keuken, waar het grofste werk verricht wordt;
...MOUW, v. (-en), overmouw ; ...POT, m. en v. (-ten),
morsig mensch; ...POTJE, o. (-s).
MORTADEL, v. (-len), groote Italiaansche metworst,
saucjjs.
MORTALITEIT, v. sterfelijkheid; sterfte.
MORTEL, v. beslagen kalk, met steengruis, asch
of grof zand vermengd; steengruis; (fig.) stof: te
mortel slaan, aan mortel vallen, tot gruis maken, in
gruis vallen.
MORTELBAK, m. (-ken), bak waarin de mortel
wordt bereid, kalkbak. '
MORTELEN, (mortelde, heeft en is gemorteld), vergruizen; in gruis vallen.
MORTELIG, bn. (-er, -st), kruimelig, korrelig.
MORTELMOLEN, m. (-s), zekere molen, waarmee
metselspecie toebereid wordt.
MORTEPAAI, m. (-en), bedrieglijk op de scheepsrol
geplaatst man, die niet tegenwoordig is, blindmatroos; (ook) de naam der op de geschutpoorten gespijkerde houten kanonmonden, om eene batterij to
verbeelden.
MORTIER, m. (-en), vijzel (metalen of steenen bak,
om voorwerpen er in fijn to stampen); een korte
vuurmond om bommen to werpen, bomketel. MORTIERTJE, o. (-s).
MORTIERBATTERIJ, v. (-en), eene soort van batterij
die dient tot ondersteuning van het vuur der
overige vuurmonden en tot het treffen van zoodanige
punten, waartegen de overige soorten van geschut
niet kunnen werken, alsmede ook tot het vernielen
van magazijnen en andere geblindeerde gebouwen;
...SPIEGEL, m. (.5), (art.) houten schijf in een mor-

tier waarop de kogels of steenen worden gezet;

...STAMPER, m. (-s), ...STOK, m. (-ken), stamper

om de harde voorwerpen in een vijzel stuk te
maken; ...WAGEN, m. (-s), (art.) blokwagen.
MORTIFIANT, bn. krenkend, beschamend, vernederend.
MORTIFICATIE, v. (-5,
het dooden; tuchtiging; beschaming.
MORZEL, m. (-s, -en), stuk van eenig verbrijzeld
voorwerp.
MORZELEN, (morrelde, heeft gemorzeld). Zie MORTELEN, VERMORZELEN. MORZELING, v. het mor-

zelen.
MORZELING, v. (-en), splinter, stukje.
MOS, 0. (-sen), kleine sierlijke plantjes, die groepswijze on meestal in aanzienlijke hoeveelheid bij
elkander groeiend voorkomen en een afzonderlijke
klasse der cryptogamen vormen (musci): IJslandsch
mos; Iersch of Carrageenmos; boomstammen met nios
begroeid.

MOSACHTIG, bn. als mos; bemost, met mos bedekt of begroeid.
MOSASAURUS, m. maashagedis : reusachtig krui: end dier Kier to laude in vroegeren tijd.
MOSBEERTJE, o. (-s), zeker microscopisch diertje,
dat des zomers in het mos, dat op dakpannen en in
goten groeit, wordt aangetroffen (arctiscon tardig rad um).

die gebezigd wordt tot het stoppen der naden aan
de buitenhuid van een
MOSCHPAPIER, o. cone soort van papier, uit mosch
vervaardigd, en eveneens tot het stoppen der naden
aan de buitenhuid dienende; ...SPONNING, v. (-en),
(zeew.) sleuf, die voor de helft in een stuk hout,
voor de wederhelft in het daartegen geplaatste stuk
gemaakt is, en dienende om met mosch on moschpapier to vullen.
MOSCOVADE of CASSONADE, v. ruwe, ongeraffineerde suiker.
.MOSCOVISCH, bn. Russisch: Moscovische matter
worden van lindenbast vervaardigd; Moscovische appel,
de Siberische ijsappel: Moscovische kool, (plantk.)

engelwortel: eene in het wild groeiende eetbare
plant; Moscovisch glas, glimmer, mica, zoo genoemd
omdat men er in Rusland vensterruiten van maakt;
Moscovisch gebak.

MOSDIEREN, o. my. eene klasse van weekdieren;
...HEIDE, v. (plantk.) besheide, ook kraaiheide, heidinne en beziendragende heide geheeten : naar de
zwarte, besachtige steonvrucht; ...KAMPERNOELIE,
v. (-s), kleine paddenstoel (agaricus prunulus).
MOSKEE, v. (-en), tempel, bedehuis (der Mahomedanen).
MOSKEETOREN, m. (-5), rondo toren met uitstekende balkons aan de moskeeen, van welken de

uren des gebeds worden afgekondigd.
MOSKENSTROOM, m. maalstroom, draaikolk (bij
de Noorweegsche kust).
MOSKET, m. (-ten), naam, dien de valkenieren aan
het mannetje van den sperwer geven.
MOSKIET, v. (-en), zekere muggensoort (in de heete
gewesten) wier steek zeer hinderlijk en lastig is on
zelfs nu on dan gevaarlijk worden kan (culexpipiens).
MOSKRABBER, m. (-s), zeker werktuig der tuiniers.
MOSKUIL, m. (-en), (zeew.) groote houten hamer
met zijdelingsche groef om den tros to bekleeden,
ook kieedkuil geheeten.
aanhanger van Mahomed:
MOSLEM, m.
Muzelman.
MOSMEEL, o. eene soort van zetmeel (inz. in IJslandsch mos), lichenine; ...PISSEBED, v. (-den),
zeker schaaldier, dat op en onder vochtige steenen
voorkomt (philoscia muscorum); ...POLIEP, v. (-en),
zeker soort van poliep; ...ROOS, v. (...rozen), zekere
soort van roos, als sierstruik in tuinen gekweekt
(rosa muscosa).
MOSSEL, v. (-5, -en), zeker plaatkieuwig weekdier: de gewone, eetbare mossel (mytilus edulis), (fig.,
gemeenz.) slijmerig speeksel (uit den mond geworpen). MOSSELTJE, o. (-s).
MOSSELBANK, v. (-en), plaats, waar mosselen gevangen worden; ...GELD, o. (fig.) kleingeld;
...K_RAAM, v. (...kramen), verkoopplaats (op do
openbare straat) van mosselen; ...KRABBETJE, o.
(-s), een wit of licht roodachtig krabketje, dat in
de schelpen der levende mosselen huist en waaraan
men wel wil toeschrijven, dat overigens gezonde
mosselen soms voor den mensch vergiftig kunnen
worden; ...KREEK, v. (...kreken), mosselbank;
...KRUIER, m. (-s), mosselman; ...LIJN. v. (-en),
(wisk.) schulptrek; ...MAN, ra. (-nen), koopman in
mosselen; (sprw.) daar reel yolk is, valt reel te verkoo-

pen (is de nering); dat wist de mosselman ook (zei de
mosselman) en liep met mosselen (en reed met zijn keelwagen) de kerk binnen; ...MAN, v. (-nen), vaartuig

voor de mosselvangst; ...MEID, v. (-en), niosselverkoopster; ...PLAAT. v. (...platen), inosselbank;
...PUT, rn. (-ten), min of meer diepe plants waar
men mossels laat vet worden; ...SCHELP. v. (-en):
...SCHUIT, v. (-en); ...VANGER,m.(-s); ...VANGST,
v.; ...VLOOT, v. (...vloten), (fig.) kleine, armzalige
vloot; ...VROUW, v. (-en). mosselverkoopster:
m. (-s), mosselkraam, — gmv. (zeew.)

MOSSELWIJF.
ruimte tusschen de twee betings; ...WIJF, o. (...wijyen), mosselvrouw ; ...ZAAD, o. jonge mosselen die
men op de mosselbanken plant.
MOSSIG, bn. mosachtig, bemost.
MOSSNOEK, m. (-en), (gew.) naam van een snoek,
die eene zwaarte van 28 tot 30 pond heeft; ...STENGEL, m. (-5), stengel van een mosplantje.
MOST, m. nieuwe wijn eer hij door gisting klaar
geworden is; uitgeperst suikerachtig sap van onderscheidene vruchten.
MOSTAARD, MOSTERD, m. (plantk.) zwarte, bruine
mostaard, eene soort van kool, (zie dit woord); gemalen en met azijn en water gemengd mosterdzaad,
dat bij sommige spijzen genuttigd wordt; wilde
mosterd, gemeene boerenkers, van wier zaden men
in Duitschland een soort van mosterd maakt; (sprw.)
dat is dure mosterd, dure waar; dan zou je ook van
den mosterd eten, dat zou je geld kosten ! ; het zal
naar den mosterd ruiken (rieken), dat zal veel kosten ;
hj heeft er mosterd aan gegeten, hij heeft het te duur
gekocht; mosterd na den maaltijd, te laat; zoo fijn
als gemalen mosterd, zeer fijn; hij weet waar Abraham
den mosterd haalt, zie Abraham,
MOSTERDBUS, v. (-sen), bus waarin de mosterd
wordt bewaard; ...DOOP, v. een soort van schrale
saus van meel, water, mosterd en een weinig vet,
die door de armen over de aardappels genuttigd
wordt; ...FABRIEK, v. (-en), waar mosterd wordt
gefabriceerd ; ...JONGEN, m. (-5), een jongen die met
mosterd leurt; (fig.) heerenknecht; ...KORREL, v.
(-s), mosterdzaadje; ...LEPELTJE, o. (-s), lepeltje om
mosterd te scheppen; ...MAN, m. (-nen), iem. die
mostaard levert of verkoopt; ...MOLEN, m. (-s),
molen, waarmee de mostaardzaden fijngemalen
worden; ...OLIE, v. olie, bereid uit het mosterdzaad; ...PLANT, v. (-en), zie mostaard; ...PLEISTER,
v. (-s), zeker geneesmiddel ; ...POT, m. (-ten), ...POTJE,
o. (-s), pot voor mosterd; (bouwk.) mosterdpotten,
naam van zekere rollen, dienende om zware lasten
to verplaatsen ; ...SAUS, v. mosterddoop ; ...VROUW,
v. (-en), vrouw die mosterd verkoopt; ...ZAAD, o.
de kleine, ronde, bruinzwarte of bruine zaden van
den bruinen of zwarten mosterd, die ons de bekende
bruine of zwarte mosterd bij den maaltijd leveren.
MOSTONSLAKJE, o. (-s), (nat. hist.) zeker slakje,
dat een korten, tonvormigen horen heeft.
MOSZWAM, v. (-men), (plantk.) eene soort van
kampernoelie.
MOT, v. (-ten), een familie van zeer kleine vlindertjes met smalle vleugeltjes : korenmot; kleer-, tapijtmot, die in rupstoestand een kokertje uit wol of
haren maakt; de mot is in dat laken, het wordt door
de motten beschadigd; (fig.) er is de mot in, de zaak is
bedorven; de mot is in den winkel, de winkel verloopt ;
de mot in de maag hebben, honger hebben. MOTJE, o. (-s).
MOT, v. fijne regen, natte mist.
MOT, o. turfmolm; zaagsel, fijne krullen, spaanders die bij het bewerken van het hout afvallen.
MOT, v. (-ten), MOTTE, v. (-n),(gemeen) oude zeug;
oud ontuchtig vrouwspersoon.
MOT, v., MOTJE, o. in de uitdr. iets in de mot (in
het motje) hebben, bemerken, de lucht van iets hebben;
tem. in de mot (in het motje) hebben, zijne bedoeling
doorgronden.
MOTDISTEL, v. (-s), (plantk.) melkdistel.
MOTGAT, o. (-en), gat, door de motten veroorzaakt.
MOTHAAR, o. (plantk.) zeker soort van bloembies, ook greppelgras en paddengras geheeten.
MOTHOER, v. (-en), gemeene hoer; ...HOK, o. (-ken),
hok, waarin het mot wordt geborgen;
v.
vuile nachtmuts; ...HUIS, o. (...huizen),
-huis van ontucht.
MOTIE, v. (-s,
beweging; voorstel (in eene
vergadering); eene motie van orde, betreffende de
regeling der werkzaamheden eener vergadering;
motie van wantrouwen, waarbij de vertegenwoordiging verklaart dat een minister of het ministerie
haar vertrouwen niet meer heeft.

MOUTBAK.
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MOTIEF, o. (...tieven), beweeggrond, beweegreden;

prikkel, spoorslag.
MOTIJZEL, [d. i. zeugijzel, welken naam deze plant
dan ook onder meer andere draagt], v. (-5), melkdistel.
MOTIVEEREN, (rnotiveerde, heeft gemotiveerd),
met redenen omkleeden, staven; een gemotiveerd
antwoord, besluit.
MOTKAS, v. (-son), (gemeen) bordeel, hoerenhuis.
MOTOR, m. (-s, -en), drijfmachine die door gas en

niet door stoom in beweging wordt gebracht: gasmotor; petroleummotor.
MOTPRUIK, v. (•en), oude, slechte pruik.
MOTRAAI, v. (plantk.), (gew.) timotheusgras: eene

soort van doddegras.
MOTREGEN, m. stofregen, fijne regen, dikke natte
mist.
MOTREGENEN, (het motregende, heeft gemotregend), in fijnen regen, in natten mist neervallen
(van waterdamp uit den dampkring).
MOTS, m. (-en), paard of hond, welks ooren zijn
afgesneden.
MOTSE, v. (-n), wijde schippers-overbroek.
MOTSEN, (motse, heeft gemotst), knotten.
MOTTEGAT, o. (-en), gat door eene mot gemaakt;
...KRUID, o. (plantk.) zachtharige ganzevoet, druivenkruid, piment.
MOTTEN, (het motto, heeft gemot), motregenen.
MOTTENGRAS, o. varkensgras: de algemeenste
soort van duizendknoop; ...KRUID, o. naam van
onderscheidene kruiden, welker reuk, zoo men wil,
de motten verdrijft, als: rosmarijn enz.
MOTTERIG, bn. (-er, -st); motterig hout, eikenhout
met vlekjes (ongeschikt voor werken onder water).
MOTTESTEEK, m. (...steken), ...STUK, o. (-ken),
mottegat.
MOTTIG, bn. (-er, -st), (van iets) waarin de mot
is; door de mot beschadigd; (fig.) van de pokken
(de kinderziekte) geschonden, pokdalig; vuil, leelijk,
morsig; — mistig, nevelachtig, van het weer; missehjk. MOTTIGHEID, v.
MOTTO, o. (25), zin-, kenspreuk; opschrift; aanhaling uit eenig werk, boven een opstel of hoofdstuk enz. geplaatst en betrekking hebbende op den
inhoud.
MOTU PROPRIO, bw. uitdr. uit eigen beweging,
uit vrijen wil.
MOTVUURTJE, o. (-5), zwak brandend houtvuurtje.
MOUCHARD, m. (-s), verklikker, spion.
MOUCHE, v. (-5), moesje, blanketsel-pleistertje.
MOUD, v. (-en), MOUT, v. (-en), houten bak, ook
mouw geheeten.
MOUDE, MOLDE, v. (gew.) fijne aarde.
MOUFLON, m. (-s), wild steenschaap, inz. in Siberia
en noordwestelijk Amerika.
MOULINEEREN, o. het twijnen of fileeren van de
zijde in den molen.
MOUSSE, m. (-s), scheepsjongen, kajuitwachter.
MOUSSEEREN, (mousseerde, heeft gemousseerd),
schuimen, opbruisen (b. v. van wijn); (fig.) aanbevelen, bevorderen (eene onderneming enz.).
MOUSSELINE, v. zekere lijnwaadachtige katoenen
stof, aldus geheeten naar de stad Mossul aan den
rechteroever van den Tiger, waar doze stof het
eerst word vervaardigd; wollen mousseline.
MOUSSELINEGLAS, o. zeker soort van vensterglas
met doorzichtige figuren op een matten grond of
matte figuren op een doorzichtigen grond.
MOUSSELINEN, stoff. bn. van mousseline vervaardigd.
MOUSSEUX, bn. opbruisend (inz. van Champagnewijn).
MOUSTACHE, v. (-s), knevel, snorrebaard.
MOUT, o. (bierbr.) koren, in het bijzonder gerst,
dat men eerst heeft geweekt on vervolgens in den
moutkelder heeft laten kiemen, en dat dan gedroogd
dient om er bier van to brouwen.
MOUTAZIJN,

m.

bierazijn; ...BAK, m. (-ken);

MOUTEEST.

MUILBANDEN.

...EEST, m. (-en), eest waarop men het mout na de
ontkieming laat drogen.
MOUTEN, (moutte, heeft gemout), mout maken; —
mout bijvoegen.
MOUTER, m. (-s), werkman, die mout maakt.
MOUTERIJ, v. het mouten; — my. (-en), plaats,
waar mout gemaakt wordt.
MOUTEXTRACT, o. bruine, zoetachtige stof die bij
de indamping van het moutaftreksel overblijft en
als genees- en voedingsmiddel in gebruik is; ...KELDER, m. (-s), onderaardsche ruimte waarin men de
geweekte gerst laat kiemen; ...KIEM, v. (-en), kiem
die bij het mouton der gerstkorrels ontstaat ; ...OVEN,
m. (-s), oven, waarin mout gedroogd wordt; ...STOK,
m. (-ken), zeker bierbrouwersgereedschap; ...WIJN,
m. gistende wijn; (ook) ruwe jenever.
MOUVEMENT, o. (-en), beweging; opstand.
MOUW [ook MOUD, MOUT], v. (-en), langwerpige,
holronde bak uit een stuk; (drukk.) uitgeholde
steen, waarin het papier wordt vochtig gemaakt.
MOUW, v. (-en), deel van een kleedingstuk, armbekleedsel: een jas met wijde, lange mouwen; de mou-wen opstroopen; (fig.) ik weet er geen mouwen aan te
naaien, ik kan er geene mouw aan passen, ik weet
het niet te verhelpen, ik weet er niets aan te doen;
iem. iets op de mouw spelden, hem iets wijs maken;
middelen in de mouw hebben, geheime middelen weten:
het achter de mouw hebben, slim -, geslepen zijn; dat
is eene gemaakte mouw, dat is maar een voorwendsel,
eene uitvlucht; de aap komt nit de mouw, de ware
aard (van iem.) komt voor den dag; iets uit de mouw
schudden, iets gemakkelijk, zonder veel inspanning
voor den dag brengen; de hangen uit de mouwen
steken, zich aan den arbeid zetten; in de mouw
houden, bedekt handelen; (Zuidn.) iem. de mouw
vegen of strUken, hem vleien. MOUWTJE, o. (-s),
kleine mouw; lub, manchet.
MOUWSTREPEN, v. my. (mil.) strepen op de mouwen van korporaals en onderofficiers; ...STRIJKER,
...VEGER, m. (-s), (Zuidn.) vleier; ...VEST, o. (-en),
bij de militairen een kort vest met mouwen.
MOVEEREN, (moveerde, heeft gemoveerd), bewegen, in beweging zetten; (fig.) ter sprake brengen,
opperen.
MOXA, v. Zie MOKSA.
MOYA, o. zekere delfstof.
MOZATEK, o. musiefwerk, ingelegd werk (voorwerpen, vervaardigd door het nevens elkander aanhechten van gekleurde steenen, gekleurde stukken
glas, marmer of bout); —WERK, o.
MOZAISCH, bn. van de leer van Mozes, daartoe
behoorende ; de Mozaische godsdienst, Mozaische wet.
MOZAIST, m. (-en), mozaIekwerker.
MOZEGAT, o. (-en), (Zuidn.) een gat, waarin het
slijk geworpen wordt.
MOZESBOOM, m. (-en), stekelige mispelboom, vuurdoom (mespilus pyracantha); ...TR AAN , m. traangras.
MUD, v. o. (-den), MUDDE, v. (-n), inhoudsmaat
(= 10 schepel of 100 kop of 1000 maatjes), hectoliter; (in Vlaanderen) zekere korenmaat (= 120 pond);
(fig.) bo de mud, in hoeveelheid; (gew.) zekere landmaat: zooveel land als met een mud zaad bezaaid
kan worden, 40 Aren. MUDJE, o. (-s).
MUDDEGELD, o. (Zuidn.) marktgeld, dat betaald
werd bij het verkoopen van graan bij eene oude
Fransche graanmaat.
MUDSJE, o. (-s), eene kleine oude vochtmaat, weleer
mudseken.
MUDSZAK, m. (-ken), een zak. die een mud koren
bevatten kan.
MUEZZIN, m. (-s), uitroeper der biduren (bij de
Mahornedanen).
MUF, bn. (-fen -st). MUFACHTIG, MUFFIG, bn.
(-er, -st), een onaangenamen rook verspreidende (door
vochtigheid of schimmel) : een neuffe lucht; gij moet
de bower sneer luchten. het riekt bier muf; het brood
riekt muf: (fig.) een in
tool, een saaie, vervelende
boel.

MUFFELDIER, o. (-en), wild steenschaap inz. in
Siberie en noordw. Amerika, mouflon.
MUFFELS, v. my. kleikasten op eenen oven (bij
metaalwerkers).
MUFFEN, (mufte, heeft gemuft), muffig rieken; stinken; (fig.) de lip laten hangen.
MUFFIG, bn. (-er, - st). Zie op MUF.
MUFFIGHEID, MUFHEID, v. het muf zijn.
MUFTI, m. (25), het opperhooMvan den Turkschen
godsdienst en de Turksche wetten en in rang de
eerste staatsdienaar die op den groot-vizier volgt.
MUG, v. (-gen), zeker tweevleugelig insect met
slank lichaam en lange pooten: de muggen dansen
in de lucht; de muggen gonzen; ik ben door een mug
gestoken; (fig.) van eene mug een olifant maken, eene
kleine zaak zeer groot voorstellen; (fig.) de mug
vliegt al om de kaars, hij staat op het punt om gevangen genomen te worden; (fig.) de mug uitzijgen
(filtreeren) en den kernel doorzwelgen, eene onschuldige
zaak veroordeelen en eene zondige daad schaamteloos begaan; — (gew.) de gewone vlieg. MUGJE,
o. (-5). kleine mug.
MUGGEBEEN, o. (-en), zie muggepoot; ...BEET, m..
(...beten), beet eener mug; ...BIJTER, m. (-s), Spaansche vlieg.
MUGGENDOEK, o. zeker soort gaas dat, op een
raam gespannen en in de opening van een venster
geplaatst, client om de muggen buiten te houden;
...GEGONS, o. het gonzen der muggen; ...GORDIJN,
o. v. (-en), vliegengaas om een bed; ...KRUID, o.
waterpeper; ...SCHERM, o. (-en), bedgordijn of kleedingstuk ter beschutting tegen den steek der moskieten in den nacht; ...VANGEN, o. (geneesk.) gedurige beweging van den vinger eens zieken, alsof
hij de deken wilde afpluizen; ...ZIEN, o. het flikkeren voor de oogen als van zwermen muggen.
MUGGENZIFTEN, (muggenziftte, heeft gemuggenzift), kibbelen, haarklooven; streng vitten.
MUGGENZIFTER, m. (-s), haarkloover, vitter; ...ZIFTERIJ, v. (-en), haarklooverij, vitterij.
MUGGEPOOT, m. (-en), de poot eener mug; — v.
(plantk.) windhalrn, medel, metel, meele, meelgras,
hoog beemdgras, breedarig struisgras, windvangend
struisgras, pluimgras; ...STEEK, m. (...steken), muggebeet.
MUI, v. gedeelte der zee langs het strand, waar
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de bank lager is dan elders.
MUIDE, v. (-n), (zeew.) mond, monding.
MUIDHOND, m. (-en), zeelt: zekere visch.
MUIEREN, (muierde, heeft gemuierd), verbergen,

verhelen, (gedachten, voornemens); mengen; redderen. MUIERING, v. het muieren.
MUIEREN, (muierde. heeft gemuierd), (gew.) veel
moeite doen (om iets in orde te krijgen).
MUIK. v. (veearts.) mopspooten.
MUIK, MOEK, bn. (-er. -st), (w. g.), week, zacht,
teeder.
MUIL, m. (-en), bastaarddier gesproten uit eenen
ezelhengst en een merriepaard.
MUIL, m. (-en), bek van een verscheurend dier of

van een ander groot dier: de muil van den leeuw;
(gemeen) mond van den mensch: iem. wat op zijn
geven; (gew.) muilen waken, leelijke gezichten
trekken; (fig.) wijde, dreigende opening: de mull des
afgronds.
MUIL, v. (-en), zeker schoeisel dat gemakkelijk uiten aangetrokken wordt, halve pantoffel: in huis loopt
gewoonlyk op muilen. MUILTJE, o. (-s), kleine
leeft
muil; (fig.) op zfin muiltjes, op zijn gemak;
of loopt op zijne muiltjes, hij is wel af, heeft zijne
schaavies op het droge.
lederen riem om den bek van
MUILBAND, m.
een Bier.
MUILBANDEN, (muilbandde, heeft gemuilband),
eenen muilband aanleggen: gij zolt den dorschenden
os niet muilbunden. zie dorschen; (fig.) iem. muilband en . Lem den mood snoeren, hem het zwijgen opleggen.

MUILDIER.

MULLEN.
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MUILDIER, o. (-en), zeker zoogdier, tot de orde der
MUITMEESTER, m. (-s), leider eener oproerige beeenhoevigen behoorende, dat gesproten is uit een
weging, raddraaier; ...WILLIG, (w. g.), ...ZIEK,
paardhengst en eene ezelin; —DRIJVER, m. (-s).
...ZUCHTIG, bn. (-er, -st), oproerig; ...ZUCHT, v.
MUIZEN, (muilde, heeft gemuild), (Zuidn.) morren.
neiging tot oproer.
MUILENMAKER, m. (-s), iem. die muilen maakt.
MUIZEDREK, MUIZENDREK, m. vuil van muizen.
MUILENMAKER, m. (-s), (Zuidn.) iem. die leelijke
MUIZEKEUTEL, v. (-s), muizedrek; ...KOP, m. (-pen),
gezichten trekt.
kop eener muis.
MUILEZEL, m. (-s), ...EZELIN, v. (-nen). Zie MOIL,
MUIZEN, (muisde, heeft gemuisd), muizen vangen,
lste art.
jacht op muizen maken ; (fig.) het muist wat van
MUILIJZER, o. (-s), gebit (van een paard, van eenen
katten komt, ieder volgt zijnen aard; (fig.) wel muizen,
muilezel enz.); ...KORF, m. (...korven), ijzeren of
goed eten ; (fig.) de katjes, die muizen, mauwen niet,
Ilederen toestel, dat den muil eens diers insluit;
men kan niet eten en spreken tegelijk; — (zeew.)
....KORVENWET, v. wet die het dragen van muil
de kabelaring beslaan.
korven voor honden alsmede de afmetingen daarvan
MUIZENDOURN, m. (-en), muisdoorn; ...DREK, m.
vuil van muizen; ...GANGETJE, o. (-s), (bouwk.)
regelt.
m.
(-sen),
bastaarddier
uit
het
ezelsen
afstand van 2 tot 3 duim tusschen de sekreetpijp
MUILOS,
rundergeslacht; ...PAARD, o. (-en), bastaarddier
en den middelmuur, waartegen zij is aangebracht;
(gesproten uit eenen hengst en eene koe, of uit eenen ' ...GAT, o. (-en), opening, waardoor muizen komen;
stier en eene ezelin of merrie).
...GERST, v. eene der soorten van gerst, welke in
MUILPEER, v. (...peren), slag in het aangezicht, klap;
Nederland in 't wild voorkomen, wel bekend om
...PRANG, v. (-en), ...PRANGER, m. (-s), muilijzer.
hare stekelige aren, kruipertjes geheeten (hordeum
MUILTJESBLOEM, v. (-en), (plantk.) eene bloem,
murinunz); ...GIF, o. vergif om muizen te dooden;
tot de berberisachtigen behooren(16.
o. haar van muizen; ...HOL, o. (-en), verMUILZADEL, m. (-s), zadel voor eenen muilezel.
blijf der muizen.
MUIS, v. (muizen), zeker bekend knaagdier met
MUIZENIS, v. (-sen), alleen in: muizenissen in het
spitsen snoet, groote ooren en oogen en langen bijna
hoofd hebben, muizennesten in het hoofd hebben,
onbehaarden staart, kleiner dan de rat: huisnotis,
zwaarmoedige gedachten in het hoofd hebben, vol
boschmuis; (fig.) de muis is in de eel, de man is gesombere inbeeldingen zijn.
knipt; zoo stil als een muis zyn, niets spreken, geen
MUIZENJAAR, o. (...jaren), jaar waarin er vele
geiuid geven; de muizen liggen er voor de broodkast
muizen zijn; ...KEUTELS, v. mv., ...K.EUTELTJES,
flood, het is er zeer armoedig, er is niet veel te
o. my. eene soort van suikerkorrels, muisjes;
halen; het schip is met man en nods vergaan, ten
...KOEKJE, o. (-s), middel om muizen te vangen en
eenenmale verongelukt; de berg heeft een nazis gete dooden; ...KOORN, o. (plantk.)gerneen
baard, van groote plannen die op niets uitloopen; —
ray-gras: de voornaamste en algemeenste soort van
„aardmuis (zekere vrucht); (ontl.) de muis van de
ray-gras, ook smneerraai geheeten (lolimun perenne);
hand, het onderste vleezige deel van den duim;
...MAAL, o. (...malen), ...MAALTIJD, m. (-en), (fig.)
-een stuk rookvleesch; met haar bedektemoedervlek;
eten zonder drinken; ...NEST, o. (-en), nest eener
(scheepst.) knoop in het touw om het doorschieten
muis; (fig.) het hoofd vol muizennesten hebben, allerlei
to beletten; opgeschoten touw; riembeslag; kabelanotizennesten in het hoofd hebben, zie »zuizenis; ...00R,
ringknoop.
o. langharig havikskruid, eene plant, tot de familie
MUISDOORN, m. (-en), ...DOREN, m. (-s), eene soort
der samengesteldbloemigen behoorende, zeer algevan steekpalm; ...GRAUW, bn. grijsachtig; ...HO.ND,
meen op hooge zandige gronden voorkoruende:
m. (-en), bond, die muizen vangt; o. (...jaschorpioenkruid ; ...0ORTJE, o. (-5), (nat. hist.) zekere
.ren), muizenjaar.
oorslak; ...VAL, v. (-len), knip om muizen te vangen;
MUISJE, o. (-s), kleine, jonge muis; (fig.) ik heb er
...VALK, m. (-en), (nat. hist.) buizerd (buteo vulgaris);
een muisje van hooren piepen, ik heb er iets van ge...V.ANGER, m. (-5), (nat. hist.) torenvalk (falco tinhoord; dat muisje sal een staartje hebben, die zaak
nunc ul us).
.zal nog groote gevolgen hebben; — muisjes, een snort
MUIZEPOOT, m. (-en), poot eener muis.
van vroege aardappels, hoorntjes; een snort van
MUIZERD, m. (-s), (nat. hist.) naam van den gesuikerkorrels, in de volksspraak ook wel muizenw onen buizerd of muizenvalk : zekere roofvogel.
keutels geheeten, die door de kinderen gegeten worMUIZESTAART, in. (-en), staart van eene muis; —
den als het huisgezin met een jonggeborene is verv. gmv. (plantk.) een plantengeslacht, tot de familie
.meerderd.
der ranonkelachtigen behoorende, waarvan slechts
MUISKAT, v. (-ten), kat, die goed muizen vangt;
eene soort in Nederland in 't wild voorkomt: de
...KLEURIG, bn. muisgrauw.
allerkleinste muizestaart (m yosurus minimus); ...VEL,
MUISLEDER, o. handleer (van sommigewerklieden).
o. (-len), vel, huid eener muis.
MUISSTIL, bn. doodstil.
MUIZING, v. (-s), (zeew.) verdikking op de kabelaMUISTEREN, (muisterde, heeft gemuisterd), (Zuidn.)
ring, dienende om die door de seizing aan het zwaar
‘onderzoeken.
touw te doen houden tot aan het spil.
MUISVAAL, bn. muiskleurig.
MUL, bn. bw. (-ler, -st), fijn, los, onsamenhangend,
MUIT, v. (-en), MUITE, v. (-n), kooi, waarin de
stoffig, zandachtig : in het mulle sand; een mulle weg;
- vogels muiten of ruien;
(fig.) in de muit zitten of
am mile greed.
.blijven, niet uitgaan.
MUL, v. aarde, sand; molm, turfmolm; meekrapMUITACHTIG, bn. (-er, -st), oproerig.
bast.
MUITE, v. (gew.) twist: muite maker.
MULAT, m. (-ten), persoon die geboren is uit
MUITELING, m. en v. (-en), oproermaker, oproerblanken man en eene negerin of uit een blanke
maakster. MUITELINGE, v. (-n).
vrouw en een neger; (ook) persoon gesproten uit
MUITEMAKER, MUITMAKER, m. (-s), ruziemaker.
een mulat en een blanke. MULATTIN, v. (-nen).
MUITEN, (muitte, heeft gemuit), ruien.
MULDER, In. (-5), (gew.) molenaar; meikever.
MUITEN, (muitte, heeft gemuit), morrende zijne
MULDER, m. (-s), (gew.) middeldeur.
ontevredenheid toonen; oproerig worden, inz. van
MULEMACHINE, v. (-s), zekere spinmachine voor
krijgsvoik:
hun sold ij niet werd uitbetaald, waren
katoen; ...GAREN, o. katoenen garen dat door middel
troepen gaan muiten.
van de mulemachine wordt verkregen.
MUITER, m. (-s), muiteling, soldaat die aan het
MULET, v. (-ten), zeker Portugeesch vaartuig, met
muiten is geslagen.
sterk voorovergebogen masten en latijnzeilen.
MUITERIJ, v. (-en), oproer, inz. van krijgsvolk:
MULHEID, v. mulligheid.
tvegens muiterij order zijne troepen ken de veldheer
MULLEN, (het mulde, is gemuld), molmen, aan
.niets uitvoeren.
brokjes vallen.
65
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MULLEN, (mulde, heeft gemuld), (gew.) eten.
MULLIG, bn. (-er, -st), mul. MULLIGHEID, v_ losheld, het stoffige (b. v. van den grond).
MULTANGULARIS, bn. veelhoekig.
MULTIFORMIS, bn. veelvormig, veelvoudig ; ...GE: NERISCH, bn. veelsoortig; ...LATERAAL, bn. veelzijdig; ...NOMISCH, bn. veeldeelig.
vermenigvuldiging,
MULTIPLICATIE, v. (-5,
vermeerdering; tafel van multiplicatie.
MULTIPLICATIECIRKEL, m.- (-s), (sterr.) zeker sterrenkundig werktuig, waarmede de hemellichamen
ook buiten den meridiaan kunnen waargenomen
worden, en dit wel bij herhaling, zoodat de waarnemingen daardoor vermenigvuldigd (gemultipliceerd) worden, ten einde de feilen zoo klein mogelijk
te maken.
MULTIPLICATOR, m. (-s), (rek.) vermenigvuldiger;
(nat.) zeker uiterst gevoelig toestel, door Schweigger
uitgevonden, dat de aanwezigheid, de richting en
de sterkte der galvanische stroomen duet blijken.
MULTIPLICEEREN, (multipliceerde, heeft gemulti-

eenen toeleg (op lets) hebben; (fig.) het op iem. gemunf
het op iem. aanleggen, boos op iem. zijn, nets
van hem kunnen verdragen; hjj heeft het op zijn 'even
gemunt, hij wil hem om het leven brengen.
MUNTER, m. (-s), werkman in eene •munt; valsche
munter, iem. die valsche munten maakt en die voor
echte uitgeeft
MUNTGELD, o. loon voor het munten; ...GEREEDSCHAP, o. (-pen), gereedschap dat dient tot bet
maken van munten; ...GEZEL, m. (-len), werkman
in eene munt; ...HAMER, m. (-s), werktuig om den
stempel op de muntplaatjes te slaan; ...HUIS, o.
(...huizen), muntgebouw.
MUNTKABINET, o. (-ten), verzameling van penningen en munten; ...KAMER, v. (-5), kamer, waar eene
muntverzameling bewaard wordt; ...KRUID, o.
penningkruid; ...KUNDE, v. wetenschap, die ons.
een overzicht geeft van al de muntstukken, alsmede van de geschiedkundige en andere penningen of medailles van de verschillende volken des
aardbols en wel van de vroegste tijden; ...LOON, o.

pliceerd), vermenigvuldigen.
MULTIPLUM, o. (rek.) veelvoud : getal, waarin een
ander getal eenige malen begrepen is.
MUMMELEN, (munimelde, heelt gemummeld), mom-

(-en), muntgeld; ...MATERIAAL, o. het metaal waaruit de munten worden gemaakt; ...MEESTER, m. (-s),
bestuurder eener munt; ...MEESTERSCLIAP, o. betrekking van muntmeester.
MUNTOLIE, v. olio, uit munt(kruid) getrokken.
MUNTPERS, v. (-en), schroefwerktuig om de munten to stempelen; ...PLAATJE, o. (-s), een plaatje,
dat den stempel ontvangen moot; ...HECHT, o. (eert.)
recht (aan eenen edelman enz. toegekend) om munten to slaan; ...SCHAALTJE, o. (-s), schaaltje waarop
de muntplaatjes worden afgewogen, justeerbalans;
...SCHELP, v. (-en), zekere schelp in den vorm van
een muntstuk; ...SCEIROEF, v. (...schroeven), muntpers; ...SLAG, m. het slaan der munten; ...SLAGER,
m. (-s), munter (inz. wanneer de munten geslagen
en niet geperst worden) ; ...SNIJDER, m. (-s),
...SNIJDSTER, v. (-5), ...SNOEIER, m. (-s), ...SNOEISTER, v. (-s), persoon die de geldstukken snoeit;
...SOORT, v. (-en), ...SPECIE, v. (...cien), soorten van
gemunt geld; ...STELSEL, o. (-s), stelsel van munten ; ...STEMPEL, m. (-s), stempel die op de munt
gezet wordt; gereedschap om de munt to stempelen,
...S1'OF, v. (w. g.), muntmateriaal; ...STUK, o. (-ken),
geldstuk.
MUNTTEEKEN, o. (-s), stempel op een munt;
m. (-s), toren van een muntgebouw; ...UNIE,
v. verdrag tusschen verschillende staten omtr3nt
overeenstemming in de regeling van het muntwezen: de Latijnsche muntunie; ...VERVALSCHER, m.
(-s), die munten vervalscht ; ...VERVALSCHING, v.
het vervalschen van munten; ...VIJL, v. (-en), zeer
fijne yip der munters; ...VOET, m. standaard van
de munt; ...VOR,M, m. (-en), vorm waarin de munten worden geslagen; ...WAAG, v. (...wagon), muntschaaltje; ...WET, v. (-ten), wet regelende het muntwezen; ...WEZEN, o. muntzaken, al wat het geldslaan betreft.
MURAGE, v. (-s), (veroud., gew.) muurwerk.
MUREN, (muurde, heeft gemuurd), met muren omringen.
MURF, v. (murven), (plat) mond, bek,
MURGPIJP, MURWPIJP, v. (-en), (zeew.) looden of
houten koker, waardoor het vuil enz. naar zee wordt
afgevoerd.
MURIK, v. (plantk.) de gemeene muur, ook erfhoenderbeet, on vogelkruid geheeten (stellaria media);
blaswe murik, ganzenmuur of veld-eereprijs.
MURMELEN, (murmelde, heeft gemurmeld), zacht
ruischen: het be,kje murmelt; (lets) zacht halfluid
binnensmonds zeggen.
MURMUREERDER, m. (-s), MURMUREERSTER,
(-s), die murmureert.
MURMUREEREN, (murmureerde, heeft ge -murmureerd), morren. klagen, ontevreden zijn: de kinder(-n
Israqs murmurcerd,it tegei, dot me
di,cipe7en daarocer murinureerfleit. MURMUREE
RI\Gr. v. (-en), het morren, gemor.

MUMMIE, v. (-5, ...mien), gebalsemd en gedroogd
lijk: de Egyptische mummien; elk dood, uitgedroogd
lichaam, gelijk het soms in de heete zandwoestijnen
van Afrika voorkomt.
MUNDOMOTORIUM, o. (sterr.) toestel om het mechanisme van het heelal aanschouwelijk to maken.
MUNDUS, m. de wereld; mundus vult decipi, de
wereld wil bedrogen zijn.
MUNICIPAAL, bn. gemeentelijk.
MUNICIPALITEIT, v. (-en), gemeenteraad, gemeentebestuur; rechtsgebied eener gemeente; gemeentehuis.
MUNIFICENTIE, v. milddadigheid.
MUNITIE of AMMUNITIE, v. al wat er noodig is
om oorlog to voeren (inz. voor de artillerie).
MUNNIK. Zie MONNIK.
MUNSTER. Zie MONSTER, e art.
MUNT, v. (-en), een van een stempel voorzien stuk
metaal dat als ruilmiddel dienst doet, geslagen
geld: gouclen, zilveren, koperen, bronzen munten; hij

verzamelt oude munten; munten slaan, stempelen;
kliekende munt, baar geld, specie, contante penningen; (fig.) lets voor goede of gangbare munt aannemen, zie aannemen; iem. met geltjke munt betalen,
hem op dezelfde wijze behandelen of bejegenen;
munt nit lets slaan, voordeel uit iets trekken; stempel op muntstukken, zie krais, plaats waar het
geld gemunt wordt: de ?wait te Paris; een eigen-

aardigen indruk maakt in een munt het zoogenaamde
biljoen-dep6t. MUNTJE, o. (-s).
MUNT, v. (plantk.) een plantengeslacht, dat tot de
familie der lipbloenuigen behoort (mentha) en waarvan zeven soorten in _Nederland in 't wild aangetroffen worden: de ronAL -tdige munt, de bosch- of tvilde
munt; de watermunt, ook rotteinent, bruinheilig en
paardenblei geheeten; de zadinnint; de vreemdernunt;
de akker- of veldmunt, ook knipluis geheeten.
MUNTBALSEM, in. i plantk.) balsenikruid.
MUNTBEELDENAAR, m. (-s), boekje tot aanwijzing
der waarde van het gangbare geld. tarief; ...BILJET, o. (-ten), papieren geld; ...BLOK, o. (-ken),
metalen blok Ivaarop het muntplaatje bij het stempelen gelegd wordt; ...BOEK, o. (-en), bock, waarin
de afbeelding on de waarde der gangbare munten
voorkom_n; ...BRIEFJE, o. (-5), papieren geld, (ook)
bewijs door den muntn-ieester afgegeven; VENTIE, v. muntunie: de Se,rit,iiriarische nutittconventie.
MUNTEN, (muntte, heeft gemunt), geld slaan; tot
munt molten, do waarde van de klinkende munt
geven (b. v. aan coupons). MUNTING, v. (-en), het
munten.
MUNTEN. (muntte, heeft gemunt), mikken, doelen,

hebben,
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MURW.

MUTATIERECHT.

MURW, bn. (-er, -st), de gesteldheid van vaste en
inz. tevens sappige en eetbare lichamen aanduidende,
wanneer de samenhang hunner deelen licht kan
verbroken worden en hun sap gedeeltelijk opgedroogd is, zacht, week : een murwe peer; die peer

muskus welriekend maken, met muskus toebereiden.
MUSKEL, v. (-s, -en), spier. [Fransch muscle].
MUSKELJAAT, o. muskus.
MUSKELKAT, v. (-ten), civetkat; ...REUK, m. muskusreuk.
MUSKET, o. (-ten), (oudt.) eene soort van bus met
een lontslot; schietgeweer, vuurroer. MUSKETJE,
o. (-s).
MUSKETGAT, o. (-en), schietgat.
MUSKETIER, m. (-s), iem. die met een musket gewapend was.
MUSKETKOGEL, m. (-5), kogel voor een musket;
...LOOP, m. (-en), loop van een musket.
MUSKETON, m. (-5), karabijn, vuurroer. [Fr. mous-

wordt murw ; he vleesch murw maken; (fig.) iem. murw
slaan, goed afrossen.
MURWEN, (murwde, heeft en is gemurwd), zachtmaken; week worden.
MURWHEID, v. malschheid, zachtheid.
MURWPIJP, v. (-en), (zeew.) murgpijp. Zie aldaar.
MURWTJES, bw.; murwtjes gekookt, lekker gekookt.
MUSCADIJN. m. (-en), modegek, saletjonker.
MUSCARDINE, v. zekere ziekte onder de zijdewormen, welke veroorzaakt wordt door de ontwikkeling van eene schimmelplant (botrytis bassiana), die
zich in het lichaam der zijdewormen ontwikkelt,
ofschoon zij volkomen gezond schijnen.
MUSCH, MOSCH, v. (musschen, m osschen), zekere
algemeen hekende vogel, tot de orde der zingvogels
behoorende; in ons vaderland komen slechts twee
soorten van musschen voor: de huismusch (fringilla
domestica) en de ringmusch, ook boommusch geheeten
(fringilla montana), terwijl de rotsmusch ( fringilla
petronia) zich slechts nu en dan in ons land vertoont; (sprw.) zich blij maken met een doode musch,
met iets wat niet bestaat, wat niet gebetiren zal.
MUSCHJE, MOSCHJE, o. (-s).
MUSCHACHTIG, bn.; de muschachtige vogels, zekere
orde van vogels, ook zingvogels geheeten.
MUSCHELKALK, v. eene meestal grijsachtige soort
van kalksteen, welke haren naam draagt naar de
groote menigte van versteende scheipen. in het
Duitsch Muscheln geheeten, die zij, hoewel geenszins
overal, bevat.
MUSCHWORTEL, v. (-s). (plantk.) eene eenbladige
bloom, welker zaad den vorm van een musschebek
heeft (passerina).
MUSCUS. Zie .MUSKUS.
MUSEUM, o. (-s, ...sea, museen), openbaar gebouw,
openbare instelling, aan kunst of wetenschap gewijd; kunstkabinet; kabinet (voornamelijk) van
voorwerpen der natuurlijke historie enz.: het museum

Boymans te Rotterdam; museum voor natuurlijke
historie, van oudheden.
MUSICEEREN, (musiceerde, heeft gemusiceerd),
muziek spelen, - maken.
MUSICUS, m.
toonkunstenaar, muzikant.
MUSIEFGOUD, o. dubbel zwaveltin, verbinding van
zwavel met tin: zekere goudkleurige stof, gebruikt
tot het bronzen van hout; ...WERK, o., zie mozalek ;
...ZILVER, o. valsch zilver: mengsel van tin, bismuth en kwikzilver.
MUSK, v. Zie MUSKUS.
MUSKAAT, m. muskaatwijn.
MUSKAAT, v. (...katen), vrucht van den muskaatboom: de echte, ronde muskaat; de lange, wilde of

mannelijke muskaat.
MUSKAATBLOEM, V. (-en), foelie; ...BOOM, m. (-en),
een boom, tot de familie der laurieren behoorende,
welks specerijachtige vrucht (de muskaatnoot) is
besloten in een geurigen, roodkleurigen zaadrok, die
bij ons onder den naam van foelie bekend is (myristica); ...BOTER, v. zeker welriekend vet dat uit
muskaatnoten -wordt gewonnen; ...HYACINT, v.
(-en), eene soort van hyacint (hyacinthus scari);
...NOOT, v. (...noten), vrucht van den muskaatboom;
...OLIE, v. welriekende olie uit muskaatnoten;
...PEER, v. (...peren), een fijne peersoort (pyrus
favoniana); ...ROOS, v. (...rozen); ...WIJN, m. een
zoete Fransche en Italiaansche wijn uit muskadellen gewonnen.
MUSKADEL, v. (-len), muskadeldruif.
MUSKADELDRUIF, v. (...druiven). eene soort van
fijne druif, waaruit de muskaatwijn bereid wordt;
...PEER, v. (...peren), muskaatpeer; ...(LEN)WIJN,
m. muskaatwijn.
MUSKEEREN, (muskeerde, heeft gemuskeerd), met

queton].
MUSKETSCHOT, o. (-en), schot met een musket;
...YORK, m. (-en), (oudt.) forket, gaffelvormige stok
waarop bij het afschieten de zware haakbussen
werden gelegd; ...VUUR, o. geweervuur.
MUSKIETEN, v. my. Zie MOSKIETEN.
MUSKUS, v. zeker bekend reukwerk van een scherpen en doordringenden geur, dat in een blaasje in
de nabijheid des navels van het mannetje van het
muskusdier gevonden wordt; ook kunstmatig bereid
door inwerking van salpeterzuur op barnsteen.
MUSKUSBALLEN, m. my. welriekende ballen;
...BLOEMPJE, o. (-s), muskusplant; ...CITROEN,m.
(-en), (plantk.) een groote. kruidige, zeer welriekende
citroen, welks bast met sulker wordt ingelegd;
o. (-en), (nat. hist.) het kleinste der herkauwende dieren, dat in Tibet en Siberie gevonden wordt (moschus mosch iferus); ...EEND, v. (-en),
(nat. hist.) zekere soort van eenden die naar muskus rieken; ...KAT, v. (-ten) civetkat; ...KOEKJE,
o. (-s), amberkoekje; ...KRUID, o. eene plant. tot de
steenbreekachtigen behoorende, die in bosschen en
op beschaduwde plaatsen voorkomt, maar die ook,
daar de bloemen en bladeren den reuk van muskus
verspreiden, in tuinen wordt aangekweekt (adoxa
moschatellina); naam, die aan verscheidene andere
planten gegeven wordt, welke naar muskus rieken;
...PEER, v. (...peren); ...PLANT, v. (-en), een klein
plantje. met gele bloempjes, dat naar muskus riekt

(nzinzulus moschatus).
MUSKUSREUK, m. de scherpe doordringende geur
van muskus; ...RAT, ...ROT, v. (-ten), zeker soort
van waterrat, die in grooten getale in Noord-A_merika, vooral in Canada, wordt aangetroffen en haar
naam te danken heeft aan den sterken geur, dien
zij van zich geeft (mus pilorides); ...STIER, m. (-en),
zekere wilde stier, gewoonlijk ten onrechte muskusos genoemd, die in de vlakten bij de Hudsonsbaai in Noord-Amerika wordt aangetroffen en, evenals de muskusrat, zijn naam draagt naar de sterke
lucht, die het dier, ook na zijn dood, van zich geeft
(ovibos moschatus); ...ZAAD, o. zaad van muskus,
abelmosch; ...ZWIJN, o. (-en), (nat. hist.) patira of
pekari: eene kleine zwijnensoort in Zuid-Amerika,
tot welke ook de tajassoe of tagnicati behoort,
dikwijls als den met den pekari beschouwd (dicotyles).
MUSSCHENEI, o. (-ers, -eren), ei van eene musch;
...HAGEL, m. de fijnste soort van hagel om op
vogels te schieten; ...KAN, v. (-nen), kan waarin de
musch haar nest maakt; ...KRUID, o. musschenbagel; ...NEST, o. (-en), nest van musschen; ...POT,
m. (-en), pot waarin de musch haar nest maakt;
...STOF, v. musschenhagel; ...VERSCHRIKKER,m.
(-s). molik.
MUSSCHEVEER, v. (-en), veer van eene musch.
MUT, v. groote hoeveelheid: het is er zoo vol ale
mut, het is er stampvol; daar is het hutje met het
mut) e [mudje?mutsje?], daar is de heele santenkraam.
MUTABEL, bn. (-er, -st), veranderlijk, onbestendig.
MUTABILITEIT, v. veranderlijkheid, onbestendigheid.
MUTATIE, v. (-s, ...tien), verandering, wijziging,
plaatsverwisseling; —RECHT, o. (-en), recht dat aan

MUTATIERECHT.

MUZIEKBORD.

het rijk betaald wordt bij den overgang van onroerondo goederen.
verminking.
MUTILATIE, v. (-s,
MUTILEEREN, (mutileerde, heeft gemutileerd), verminken.
MUTINEEREN, (mutineerde, heeft gemutineerd),
oproerig worden, aan het muiten slaan.
MUTS, v. (-en), hoofddeksel van wol of van de
een of andere dierenvacht voor mannen : een bonten
muts; 's winters draagt hjj een routs; hoofddeksel
voor een vrouw van gaas, tule enz.: gehaakte mitts;

(...draken), eene soort van hagedis; GAT, o. (-en),
gat -, opening in eenen muur; ...GEEL, o. gele waterverf ter bestrijking van muurwerk; ...HAGEDIS,
v. (-son), (nat. eene grauwe hagedis, die slechts
op vliegen on schadelijke insecten aast ; ...HAVIKSKRUID, o. (plantk.) Fransch of gulden longkruid

1028

kanten muts; eene muts opzetten; (fig.) de muts staat
hem niet wel, hij is verdrietig; hjj is zoo gek niet als
hem de muts staat, als men hem wel zou aanzien;
het schort hem onder de muts, hij is niet recht wijs;
geene mists op iem. of iets hebben, iem. niet gaarne
mogen ltjden , iets niet gaarne doen; op zone muts
krjjgen, afgerost worden; de muts hebben, verliefd
zijn; (scherts.) dat is zoo vast als een muts met zeven
keelbanden, dat is vast en zeker; daar (naar dat geld)
kun je wel met je muts naar gooien, dat krijgt ge
niet weer; waar hoeden zfjn betalen g een mutsen, waar

mannen zijn mogen de vrouwen niet betalen; —
(nat. hist.) tweeds maag der herkauwende dieren,
waaruit het voedsel bij kleine gedeelten door den
slokdarm weer in den mond komt, om herkauwd
to worden, ook netmaag en hoeve geheeten; (waterbouwk.) de metalen punt, waarop een sluisdeur
draait, ook kroon en to/ geheeten.
MUTSAARD, MUTSERD, m. (-s), takkenbos, rijsbos (inz. voor den lijken-brandstapel); (fig.) tot den
mutsaard (brandstapel) veroordeelen.
MUTSAARDBINDER, m. (-5), iem. die takkenbossen
bindt; ...PAARD, o. (-en), (gew.) een houten werktuig, dat dient om takken gemakkelijk tot mutsaards
te binden, gewoonlijk bloot paard geheeten.
MUTSEBAND, m. (-en), band, waarmede de muts
op het hoofd wordt vastgehouden; ...BOL, m. (-len),
houten hoofd waarop mutsen worden gevormd.
MUTSENBAND, o: band voor mutsen; ...LINT, o.
lint voor mutsen; ...MAAKSTER, v., ...MAKER,
m. (-s), die mutsen maakt; ...MAKER1J, v. het
maken van mutsen; ...STIJFSTER, v. (-s), vrouw
die mutsen stijft ; ...WASCHSTER, v. (-5), die mutsen
wascht.
MUTSJE, o. (-s), kleine mots; vochtmaat: het zestiende deel van eene pint inhoudende een mutsje,
een half mutsje jenever.
MUTUEEL, bn. bw. wederzijdsch, over en weder;
wederzijds.
MUUR, m. (muren), eene van steen en kalk opgetrokkene afscheiding (tusschen huizen, kaniers, landen enz.) : een muur optrekken ; de muren eener vesting; een blinde muur, muur zonder venster of deur;
zoo vast als een muur, onwankelbaar, onwrikbaar;
de soldaten stonden als een muur, waren niet terug
te drijven ; (fig.) met het hoofd tegen den muur loopen,
niet weten wat aan to vangen ; de muren hebben
ook ooren, men kan in het spreken niet te voorzichtig zijn; iem. tusschen vier muren zetten, gevangen zetten; een Chineesche muur, een onoverkomelijke zwarigheid. MIT URTJE, o. (-s).
MUUR, v. (plantk.) gemeene muur, murik; roode
muur, akkerbasterdmuur.
MUURANKER, o. (-s), (bouwk.) anker in een muur,
ijzeren muursteen; ...BED, o. (-den), bed in een tuin
gedeeltelijk door een muur omgeven; ...BLOEM, v.
(-en), een plantengeslacht, tot de familie der kruisbloemigen behoorende, waarvan slechts eene soort
in Nederland in 't wild wordt gevonden : de geineene
of steenviolier (cheiranthus cheiri); — (lig.) dame op een
bal die niet ten dans gevraagd wordt en aan den muur
blijft zitten; ...BOOG, m. (...bogen), (bouwk.); ...BREKER, m. (-s), (oude krijgsk.) storinram; zeker metselaarsgereedschap om muren of te broken; ...CIRKEL, m. (-s), zeker toestel, thans buiten gebruik,
om de hoogte der hemellIell'elI bij 1, unnen doorang door den nieridiaan to bepalen; rn.

(hieracium murorum).

MUURKALK, v. pleister; ...KAST, v. ( en), least in
den (buiten)muur ; ...KEEL, v. (...kelen), (bouwk.)
einde van een dak tegen een hoogeren muur;
...KERS, v. (-en), (plantk.) steenkers (lepidium ruderale) ; ...KNIKBLOEM, v. (-en), muursalade ; ...KROON,
v. (...kronen), eereteeken (bij de oude Romeinen) voor
den krijgsman, die het eerste den muur eener vijandelijke stad had beklommen; ...KRUID, o. (plantk.)
murik; glaskruid; ...KRUIPER, m. (-s), zekere vogel,
die zich in Zuidelijk Europa ophoudt; ...MANTEL,
m. (-s), (vest.) bekleeding der vestingwerken aan
de escarpezijde ; ...NACHTEGAAL, m. (-s), (nat. hist.)
gekraagd roodstaartje: zekere vogel, ook bloot rood-

staartje geheeten; ...PEPER, v. (plantk.) zekere vetplant, ook bergknop geheeten (sedum acre); ...PLAAT,
v. (...platen), spanplaat, eikenhouten planken waarmee de buitenmuren van gebouw en van boven gedekt worden; ...RUIT, o. (plantk.) eene soort van
streepvaren (asplenium ruta muraria); ...SALADE,
v. (plantk.) zekere samengesteldbloemige plant (lactuca muralis); ...SALPETER, o. salpeter dat men in
Oost-India van vochtige muren inzamelt; ...SPECHT,
m. (-en), (nat. hist.) muurkruiper; ...SPIN, v. (-nen),
(nat. hist.) kelderspin; ...TAPIJT, o. (-en), versiering
van eenen muur; ...TREKKEN, o. (schermk.) blind
pareeren; ...VALK, m. (-en), torenvalk ; ...VARKEN,
o. (-s), (nat. hist.) zeug, pissebed, duizendbeen;
...VAST, bn. zoo vast als een muur; ...VLIER, v.
(-en), (plantk.) muurbloem, steen- of gele violier;
...WERK, o. metselwerk ; al de muren van een huis;
...ZOUT, o. salpeter ; ...ZWALUW, v. (-en), torenzwaluw : zekere vogel (cypselus apus).
MUZE, v. (-n), godin van kunst en wetenscliap
bij de oude Grieken, een der negen dochters van
Zeus en Mnemosyne, zanggodin : de 'muze der historie;
de muze der toonkunst, (fig.) schoone kunsten en
wetenschappen, inz. de dichtkunst: de muzen vereeren; zich aan de muzen widen; het dichterlijk genie,
de din terlijke voortbrengselen : de muze van Hooft
ie ik zou willen getwigen: zij zag wat dartel,
van
maar zij was niet onbeschaaind.
MUZELMAN, m. (-nen), volgeling van Mahomed,
rechtgeloovige. Zie MOSLEM.
MUZENBERG, m. (myth.) berg der zanggodinnen;
een aan Apollo en de Muzen gewijde berg in 't oude
Griekenland : Helicon, Parnassus of Pindus; ...TEMPEL, m. (-s), tempel aan de Muzen geheiligd;• ...ZOON,
m. (...zonen, student, academie-burger.
MUZIEK, v. toonkunst, zangkunst: onderwijs in

de muziek geven, zich op de muziek toeleggen; voortbrengselen der toonkunst: de muziek van Mozart;
Duitsche. Italiaansche muziek; uitvoering van muziekstukken : ik door gaarne muziek; inn. met muziek
ontvangen; muziek maken, musiceeren; (fig.) met
muziek, flunk. net glorie : met muziek, zakken, slagen
voor een examen; hi)" heeft het spel met muziek gewonnen, verloren; zoi2rier muziek, eenvoudig weg; geschreven of gedrukte muziekstukken: ik het inn
muziek thnis laten l iggen; muziek verkoopen; de muziek
ronddeelen; zij die muziek maken, de muzikanten:
de on eziek zat in d, *korner; de lichten gaan nit en
de muziek gaat naar binnen; (fig.) aangenaam geluid,
liefelijke tonen: urea lung koniqj zitten luisteren naar
de muziek der zee.

MUZIEKAVONDJE, o. (-s), avondje waarop de gasten
enz. muziek maken voor amusement; ...BEUEFENAAR, m. (-s), ...BEoEFENAARSTER, v. (-s), die
de muziek beoefent; ...BLAD, o. (-en), blad papier,
waarop muziek gechreven of gedrukt staat;
o. (-em. book met muziekstukken, book
-\\- aarin men muziekstukken schrijft; ...BORD, o. (-en)

-

- n

N.

MUZIEKBORD.
een zwart bord, waarop witte notenbalken zijn geschilderd; ...DIRECTEUR, in. (-s), iem., die met de
inrichting en leiding van muziekuitvoeringen belast
is; ...DOOS, v. (...doozen), speeldoos; ...DRUKKER,
rn. (-s), die muziekstukken drukt; ...DRUKKERIJ,
v. (-en), inrichting tot het drukken van muziekstukken; ...FEEST, o. (-en), muzikaal feest, festival;
...GELEERDE. m. (-n), hij, die zich met de studie
der theorie van de muziek of van een enkel vak
van deze bezighoudt; ...GROT, v. Fingalsgrot (op
het eiland Stun, van de Hebriden); ...HANDELAAR, m. (-s, ...laren), die muziek verkoopt; ...INSTRUMENT, o. (-en), speeltuig.
MUZIEKKROEG, v. (-en), kroeg waar muziek gemaakt wordt om bezoekers to lokken; ...KUNST,
v. toonkunst ; ...LADDER, v. (-s), toonschaal; ...LES,
v. (-son). les in de muziek; ...LESSENAAR, m. (-s),
lessenaar om het muziel:boek of -blad op to leggen;
...LIEFHEBBER, m., ...LIEFHEBSTER, v. , ...MAKER, m. (-5), die veel van muziek houdt, dilettant
in de muziek; ...LIJNEN, v. my. notenlijnen;
...MEESTER, m. (-s), die de muziek onderwijst;
...NOOT, v. (...noten), teeken dat bij het in schrift
brengen van muziek wordt gebezigd om de hoogte
van den toon aan to wijzen; ...ONDERWIJZER, m.
(-s), muziekmeester; ...ONDERWIJZERES, v. (-sen);
...PAPIER, o. papier met notenbalken bedrukt;
...SCHAAL, v. (...schalen), toonschaal; ...SCHOOL,
waar onderwijs in de muziek gegev.
ven wordt, conservatorium; ...SLEUTEL, m. (-s),
toonsleutel; ...STANDER, m. (-s), een klein meubel
op twee pooten waarin muziekboeken worden bewaard; ...STUK, o. een werk voor muzikale nitvoering; ...UITVOERING, v. (-en), uitvoering van
muziekstukken; ...ZAAL, v. (...zalen), zaal voor
muziekuitvoeringen.
MUZIKAAL, bn. (...kaler, -st), tot de muziek behoorende; muzikaal gehoor, gehoor van muziek;

muzikaal gevoel; muzikaal talent; hij is niet muzikaal,
hij is geen liefhebber van de muziek; (ook) hij
heeft geen gehoor.
MUZIKANT, m. (-en), muziekspeler, toonkunstenaar; inz. iem., die met het uitvoeren voor muziekstukken zijn brood verdient.
MYCOLOGIE, MYCETOLOGIE, v. kennis van de
zwammen.
MYIOLOGIE, v. kennis van de muggen of vliegen.
MYLADY (Eng.), mevrouw (titel in Engeland).
MYLODON, m. (-s), eene soort van luiaard (dier uit
de voorwereld).
MYOGRAPHIE, v. beschrijving der spieren.
MYOLOGIE. v. leer der spieren.

1029

MYOPIE, v. bijziendheid, kortzichtigheid.

tienduizendvoud.
MYRIADE, v. (-n), tienduizend; (fig.) tallooze
menigte: myriaden insecten.
MYRIAGRAM, o. (-men), 10,000 wichtjes (10 Ned.
ponden);
(-s), 10,000 kannen of koppen
(100 Ned. eaten of mudden); ...METER, m. (-s), 10,000
ellen (10 Ned. mijlen): de myriameter wordt ads eenheid gebruikt by zeer groote aardrijks- en sterrenkundige afstanden; ...STERE, v. (-s), 10,000 kub. ellen
(10 wissen).
MYRIATYPE, m. zekere nieuwe Engelsche wijze
om drukletters to gieten.
MYRIOMORPHOSCOOP, m. (...scopen). Zie CALEI-

DOSCOOP.
MYRIORAMA, o. ( -s), tienduizendzicht: zeker optisch

toestel.
MYRRHE, v. Zie MIRRE.
MYSTERIE, v. (-s, ...rien), geheimenis, verborgen-

held; inz. geloofsgeheim.
MYSTERIEUS, bn. (...zer, -t), geheimzinnig, raad-

selachtig.
MYSTICISME, o. het geheimzinnige of ondoorgrondelijke (inz. in godsdienstzaken); neiging tot het
wondergeloof of de geheime wetenschap.
MYSTIEK, v. (-en), driemastschip (op de Middellandsuhe Zee in gebruik).
MYSTIEK, v. de leer der geheimenissen; geheime
kennis (inz. in godsdienstzaken); (R.-K.) leer van
het hoogere gebed, der meer innige vereeniging met

God.
MYSTIEK, bn. (-er, -st), geheimzinnig, verborgen,
duister, raadselachtig.
bedrog, misleiding,
MYSTIFICATIE, v. (-s,
fopperij.
MYSTIFICEEREN, (mystificeerde, heeft gemystificeerd), foppen.
MYSTISCH, bn. mystiek.
MYTHE, v. (-n), MV THOS. m. volksoverlevering,
inz. met betrekking tot den godsdienst en de wereldbeschouwing der oude volken.
MYTHISCH, bn. verdicht, fabelachtig.
MYTHOLOGIE, v. (...gieen), godenleer, kennis van
de eigenaardige godsdienstbegrippen der onderscheidene volken der oudheid en ook van den tegenwoordigen tijd on de verklaring van hunne denkbeelden ointrent God en goddelijke wezens.
MYTHOLOGISCH, bn. fabelachtig.
MYTHOLOOG, m. (...logen), een kenner of leeraar
der mythologie.
MYZOGAZOMETER, m. (-s), toestel om proeven
met verschillende gassoorten to nemen.

N.
N, v. (-'s), 14e letter van het alphabet; de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek. die met n beginnen; —
(eertijds) Romeinsch cijfer voor het getal 900 (N,
eertijds 900000); —
in afkortingen:
.N. — noord; —
.N. — (spraakk.) neutrurn (onzijdig) of nominatief
(eerste naamval); —
.N
— (scheik.) nitrogenium — stikstof; —
n.
— een onbepaald getal: n mij/en; de nde

markt; —
Na. — (scheik.) natrium — zie aldaar; —
N.B. — nota bear — let wel;

_Vb.
— (scheik.) niobium :
N.Br. — noorderbreedte;
nostro conto — onze rek.ening (in het
N. C.
boekhouden), —
n. Chr. — na Christus;
— (scheik.) nikkel;

nl. m.

n ao rmae moneta — nieuwe munt; —
N. N. — nomen nescio — ik weet den naam niet;
(of) non nominandus — niet to noemen
persoon;
(of) notetur nomen — de uitgelaten naam

moot ingevuld worden; —
N. 0. — noordoost: —

N°, N.

NA.i
-

N.
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numero — nommer; —
N. S.
— nieuwe stfl — (in de tijdrekenkunde);
— Nieuwe Testament; —
—N. T.
— netto — juist, zuiver; —
Nto.
N. V.
— Nieuw Verbond; —
N. W. — noordwest; —
N. W. S. — Nederlandsche WerkelYke Schuld.
—

NA, vz. ter aanduiding van een volgorde, achter:
hjj komt na my; na elkander, de een achter den ander; (van tijd) later dan : na dertienhonderd; na Chris-tus' geboorte; na zonsondergang; over: na een jaar
moest
terugkomen; na dezen, na dit oogenblik,
bw. voor en na, meer dan
hierna, in de toekomst;

eons, herhaaldelijk.
In scheidbare samenstelling met een werkwoord
tredend (klemtoon op na) beteekont het bijwoord
na 1° nog eens, ter aanduiding dat de werking bij
herhaling geschiedt, nadat zij reeds volbracht is
(nabloeien) of nadat een ander ze reeds volbracht
heeft (nalezen, naeten); 2° voortgaan met, nadat de
oorzaak der werking schijnbaar heeft opgehouden
(nagloeien, naklinken); 3° achterna: iem. naroepen enz.
NA, bw. (-der, naast), nabij, dicht, in de onmiddellijke nabijheid: het schip ligt na aan den wal; iem.
na op de hielen zitten; iem. to na komen, (eig.) to dicht
bij iem. komen; (fig.) iem. beleedigen; (fig.) dat was
zone eer te na, dat liet zijn eer niet toe, dat was
niet bestaanbaar met zijn eer; dat ligt na aan
't hart, daar stel ik zeer veel belang in; — op drie
gulden na, drie gulden ontbreken er aan; op e'en na,
alien behalve (of uitgezonderd) den; op weinig na,
er scheelt weinig aan ; — op verre na niet of op (bij)
lunge na niet, het scheelt zeer veel. [Zie NADER on
NAAST.]
NAAAPSTER, v. (-s), vrouw die nadapt.
NAAD, m. (naden), wijze van naaien : de overhandsche, Engelsche, platte, ronde naad ; de verbinding die
ontstaat bij het aan elkaar naaien van twee stukken eener stof: den naad glad stroken ; een naad lostornen; langs den naad opengescheurd; (fig.) rich nit
den naad loopen, werken, zeer hard loopen, werken;
(scheepst.) vereeniging der banen van een zeil;
(scheepsb. timm.) vereeniging van twee planken,
ruimte tusschen twee aan elkaar sluitende planken :
de naden van een schip met werk stoppen; door de
droogte gaan de naden hoe langer hoe meer open; voeg

waar twee stukken metaal zijn aaneengehecht; bij
gegoten voorwerpen de verlievenheid die ontstaat
door een voeg in den gietvorm; (heelk.) hechting
eener wond; (ontl.) onbeweeglijke verbinding van
beenderen, inz. aan den schedel; (plantk.) streep in
de lengte op de bladeren der peulvruchten; (gew .)
scheiding in het Naar. NAADJE, o. (-s), kleine
naad; (sprw.) zijn naadje naaien, zonder veel vertoon (of gerucht) zijn zaken drijven, stilletjes zijn
gang gaan zonder zich aan iets of iem. te storen;
(breiw.) twee ronden of gangen bij het breien; (sprw.)
het naadje van de kous willen weten, het fijne van
de zaak.
NAADHAAK, m. (...haken), (scheepsb.) een soort
van ijzeren werktuig waarmede het werk uit de
naden der planken gehaald wordt; ...PRESENNINGS,
v. my. smalle strooken geteerd zeildoek tot dekking
van de naden en luiken.
NAAF, v. (naves), cilindervormig blok met gat in
het midden van een wiel, waardoor de as goat en
waarin de speeken zitten.
NAAFBAND, m. (-en), platte ijzeren band om de
naaf; ...BOOR, v. (...boren), boor om de naafgaten
te boron: ...BUS, v. (-sen), ijzeren bekleeding van
het naafgat; ...GAT, o. (-en), holte in de naaf waardoor de as gaat; o.; ...RING, m. (-en),
naaf hand.
NAAIBANK, v. (-en), boekbindersgereedschap om
de vellen in to naaien als zij van een stevigen omslag moeten worden voorzien: ...BOUT, In. (-en),
(scheepsb.) bout, die een achikanten vorm heeft en
dient on: de twee rijen inhouten van 11 , tzelfde sprint

to verbinden; ook koppelbout of spanbout geheeten,

...DOOS, v. (...doozen), ...DOOSJE, o. (-s), doos voor
het bergen van naaigereedschap.
NAAIEN, (naaide, heeft genaaid), door middel van

naald on draad iets bewerken, met de naald vasthechten: hemden naaien; een knoop aan een jas
naaien; (sprw.) zYn naadje naaien, zie naadje; (zeew.)
aanslaan, beleggen, vastmaken : een kabelaring
naaien; (timm.) met lange nagels aan elkaar spijkeren: een weeg naaien; (gemeen) bekennen. NAAIING, v. het naaien; my. (-en), (zeew.) verbinding der
oogen aan de touweinden door ander touwwerk.
NAAIGAREN, o. garen waarmede men naait; ...GEREEDSCHAP, o. benoodigdheden voor het naaien;
...HUIS, o. (...huizen), huis waar een naaister gaat
naaien; ...KIND, o. (-ors, -eren), leermeisje op een
naaiwinkel; ...KIST, v. (-en), ...KISTJE, o. (-s), kistje
tot berging van het naaigereedschap; ...KUSSEN,
o. (-s), kussen, waarop de naaisters hare naalden on
spelden steken; ...MACHINE, v. (-s), machine om
naaiwerk to verrichten; ...MAND, v. (-en), ...MANDJE, o. (-5), mand(je) om het naaiwerk enz. in to
leggen; ...MEISJE, o. (-5), naaikind; ...NAALD, v.
(-en), naald om mee to naaien; ...PLANK, v. (-en);
...RING, m. (-en) ,kleermakers-duimring; ...SCHOOL,
v. (...scholen), school waar meisjes het naaien geleerd wordt.
NAAISEL; o. naaiwerk: ik heb veel naaisel; het
genaaide: het naaisel gaat los.
NAAISTER, v. (-5), maakster van (inz. vrouwen-)
kleedingstukken. NAAISTERTJE, o. (-s).
NAAISTERSWERK, o. werk voor een naaister.
NAAITAFEL, v. (-5), tafel der kleermakers;
...VROUW, v. (-en), eene vrouw, die meisjes het
naaien leert; ...WERK, o. work dat men bezig is to
naaien; ...WINKEL, m. (-s), naaischool; ...ZAK, m.
(-ken), zak voor het naaiwerk en het naaigereedschap; ...ZIJDE, v. zijde in draden om er mode to
naaien.
NAAKT, bn. bw. (-er, -st), ontbloot van alle bedekking, zonder kleederen (van het lichaam): ik was
naakt en gij hebt nn ij gekleed; hi)" had geen kleeren om
het naakte 4)/ te bedekken, (fig.) iem. naakt uitschudden,
uitkleeden, hem van ales berooven; naakt en bloot,

arm en behoeftig; zonder bekleeding, onbedekt, onbeschut, onbegroeid: naakte slakken, naakte weekdieren, slakken-, weekdieren zonder schelp; naakte
rotsen, zonder plantengroei; een naakt veld, zonder
gras; zonder versiering, ledig: naakte muren; hoe
ongezellig in zoo'n naakte kamer ; de gerel van dat gebouw is te naakt; — (fig.) openbaar: alle dingen zfjn
naakt voor God; eenvoudig, onbewimpeld, onverbloemd: de naakte waarheicl; de naakte voorstelling
der feiten. NAAKTELIJK, bw. (w. g.), onbewimpeld,

ronduit.
NAAKTE, o. (schild.) het naakte lichaam, naakt
model: naar het naakte teekenen.
NAAKTHEID, v. het onbedekte, de toestand van
heeft niets om zone naaktheid te dekken,
naakt zijn :
hij lieeit geene kleederen, niets dan ellendige lompen; (fig.) armoede, nooddruft: veracht en niet om
en-ijne naaktheid; (fig.) eenvoud, onverbloemde, onbewimpelde toestand; ellendigheid: de misdaad in

hare naaktheid ten toon stellen.
NAAKTLOOPERS, in. my. (eert.) adamieten, zekere
dwaalgeesten; (ook) eene secte van wederdoopers in
de 16de eeuw to Amsterdam.
NAAKTZADIGEN, m. my. zekere plantenklasse behoorende tot de zaadplanten, waarbij de zaden niet
in een vruchtbeginsel zijn ingesloten (gymnosper-

men).

NAALD, v. (-en), dun stalen werktuigje om to
naaien, stoppen, borduren enz., met aan de eene
zijde een spitse punt en aan de andere een oog
om een draad door to steken : geef mij even een
naald en e'en draad one den knoop aan te zitten; een
drawl in een naald ste±en; met de naald (r,iet naaien)
zijn brood verdienere; (sprw.) met de heete igtoeiende)

NAALD.

NAAMIVOORD.

.taald gemaakt, haastig en slordig afgewerkt; zij
-(haar tong) is zoo scherp als een naald, zij is zeer
vinnig, zeer bits; voor elke naald een draad hebben,
voor ieder gat een spfjker hebben, gevat zijn in het
geven van antwoorden; door het oog van een naald
-gekropen zijn, aan een groot gevaar ontsnapt zijn;
de zieke heeft het door het oog van een naald gehaald,
hij is den dood nabij geweest; iets verhalen van de
naald tot den draad, van A tot Z, van het begin

of zaak wordt aangeduid, benaming : hij is den
naam van mensch onwaardig; de namen der maanden; hoe is tew naam ?; bij name, namelijk, met den
naam van; in naam des Konings, op gezag van den
Koning; zeg hem uit min naam, op mijn verzoek,
op mijn bevel, (ook) zeg hem dat ik zeg: op iemands
naam koopen, zeggen dat hetgeen men koopt voor
den persoon is, wiens naam men noemt; ik wit er
den naam niet van hebben, ik wil er niet voor gehouden worden; 't ?nag geen naam hebben, het is
niet noemenswaard, heeft niets te beteekenen; het
kind bij den rechten naam noemen, onbewimpeld zeg-

tot het einde, van stukje tot beetje; —
dun, gewoonlijk lang en puntig, staafje van metaal
, om door iets been te steken, om lets te bevestigen
of voor andere doeleinden, vgl. breinaald, haarnaald,

ets-, graveernaald: het eentonig getik van de naalden
der breisters; het lange, dikke haar met verscheidene
naalden bijeengehowien; droge naald (etskunst); wijzer
'van een kompas: doode naald, kompasnaald die hare
kracht verloren heeft; walende naald, kompasnaald
die zich langzaam richt; (scheepsb.) strook hout
die somtijds tusschen het rahout en de zitgang
aangebracht wordt; (timm.) aanslaglijst, sluitlijst
die den naad van een vleugeldeur bedekt; (bouwk.)
spits gebouwd voorwerp als: gedenkzuil, grafnaald,
piramide: blad van een naaldboom; naaldvormige
bergtop; naaldvormige kristallen. NAALDJE, o. (-5).
NAALDAAR, v. een plantengeslacht, tot de grassen
behoorende, waarvan er drie soorten in Nederland
worden gevonden : de gele, de groene en de krans, bloemige naaldaar (setaria); ...BOOM, m. (-en), eene
plantenfamilie, ook die der kegeidragenden geheeten, die haar naam ontleent aan de gedaante barer
bladeren (naalden) en den vorm harer vruchten
(kegels, pijnappels); in Nederland kom en een zevental
naaldboomen voor, behoorende tot de geslachten
pijn, taxis en jeneverbes; ...BOSCH,,o.(...bosschen),
bosch van naaldboomen.
NA ALDEKOP, na. (-pen), bovenste gedeelte eener
naald.
NAALDENDOOS, v. (...dnozen), doos om naalden in
to bewaren; ...FABRIEK, v. (-en), tabriek waar
naalden worden gemaakt; ...FABRIKANT, m. (-en);
...GELD, o. fooi, geschenk in geld aan dienstboden,
speldengeld.
NAALDENKERVEL, v. (plantk.) de eenige onder
de Nederlandsche schermbloemige planten met lang
gesnavelde vruchten, daarom ook ooievaarsbek,
43iberbek [d. i. ooievaarsbek] en kranebek geheeten
,

(scandix pecten veneris).
NAALDENKOKER,

m. (-s), langwerpige koker om

er naalden in te bergen; ...KOOP, m. (-en), ...K00PER, m. (-s), ...KOOPSTER, v. (-s), die naalden verkoopt; ...KUSSEN, o. (-5), ...KUSSENTJE, o. (-s), kus-sen(tje), om naalden op te steken; ...LAP, m. (-pen),
stuk stof, waarop naalden gestoken worden; ...MAKER, rn. (-5), die naalden maakt; ...00G, o. opening
in eene naald, waardoor de draad gehaald wordt;
...WERK, o. kanten figuren met de naald gewerkt;
naaiwerk.
NAALDENWERKEN, (naaldenwerkte, heeft genaaldenwerkt), kanten figuren met de naald maken.
NAALDENWINKEL, m. (-s), winkel waar men naalden verkoopt.
NAALDERTS, o. eene verbinding van bismuth met
lood en koper; ...GEWEER, o. (...weren), een geweer waarbij de afvuring geschiedt door het binnendringen van een stalen naald in eenig slagkruit,
dat zich tusschen het kruit en den kogel bevindt;
...GRAS, o. (plantk.) Alpische of Cretensische weegbree ; ...HOUT, o. hout van naaldboomen; ...PAPIER, 0. (art.) patroonpapier; ...PRIKKING, v. (-en),
<geneesk.) doorprikking van een lijdend deel met
naalden.
NA ALDSWIJZE. ...WIJS, bw. als eene naald.
NAALDVISCH, m. (...visschen), zekere in zee levende
Tisch met lang, smal lichaam, ook zeenaald geheeten (syngnatus acus); ...VORMIG, bn. in den vorm
eener naald, spits toeloopend, pyramidaal.
NAAM, m. (namen), woord waarmede een persoon
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gen hoe men over jets denkt; eer, roem, de
bekendheid die fern. zich weet to verzekeren: een
man van naam; hij heeft veel naam gemaakt; (sprw.)

een goede naam is beter dan goede olie, een goede naam
is geld waard; — schijn in tegenstelling met de
daad, de werkelijkheid, het wezen: hij heeft den
naam, maar zfjn breeder de dead; hij is een christen
in naam, naarnchristen; hij is dit slechts in naam,
niet werkelijk. NAAMPJE, o. (-5).
NA AMBORD, 0. (-en), ...BORDJE, o. (-s). naamplaat;
...BUIGING, v. (-en), (taalk.) verbuiging der naamwoorden;
m. (-en), niet oprecht christen;
o. (-s), eenige letters; de aanvangsletters van de verschillende eigennamen en den
geslachtsnaam van een persoon, door elkander gestrikt: ...DAG, m. (-en), of ...FEEST, o. (-en), (R.-K.)
dag, gewijd aan een heilige, wiens naam men draagt;
o. (-en), gedicht, waarin de eerste letters
van de regels te zamen den naam van eenen persoon vormen; ...GEK, bn. naamziek; ...GENOOT,
m. (-en); hU is mijn naamgenoot, hij draagt denzelfden naam als ik; ...GENvOTE, v. (-n); ...GETAL,o.
(-len), naameijfer; ...GEVING, v. het geven van den.
naam (bij den doop of de besnijdenis, bij bet bouwen van een schip).
NAAMHAFT, NAAMHAFTIG, bn. (-er, -st), (w. g.),
beroemd, vermaard. NAAMHAFTIGHEID, v.
NAAMIJZER, o. (-5), een ijzer, waarop de letters
van iemands naam zijn geslagen, dat dient om dien
naam op andere voorwerpen to stempelen; ...LETTERKEER, m. (-en), het verplaatsen der letters van
een woord om er andere woorden van te vormen;
rol opeenvolgende reeks
...LIJST, v. (-en), lijst
namen (van personen of zak.en): voorloopige naamljst

van candidaten.
NAAMLOOS, bn. zonder naam; eene naamlooze
maatschappij of vennootschap, compagnieschap die
geen firma heeft doch haar naam ontleent aan het
doel; een naamlooze brief, een ongeteekende brief.
NAAMPLAAT, v. (-en), ...PLAATJE, o. (-s),
...PLANK, v. (-en), ...PLANKJE, o. (-s), plaat (van
marmer, glas, ijzer) of plank aan huizen met den
naam enz. van den bewoner; ...ROL, v. (-len), naamlijst; ...ROOF, m. laster; ...ROOVEND, bn. lasterend;
...ROOVER, m. (-5), ...ROOFSTER, v. (-s), lasteraar,
lasteraarster; RUCHTIG. bn . (-er, -st), (w. g.), beroemd, vermaard; ...STEMPEL, m. (-5), werktuig,
waarmede men op papier zijnen naam zet in plaats
van dien te schrijven.
NAAMSVERANDERING, v. (-en), de bij de wet toegestane wijziging of bijvoeging van geslachts- of
voornaam.
NAAMSWIJZE, bn. bw., (w. g.), volgens naam, met
of bij den naam, nominaal; naamswijze oproeping,
appel nominaal.

NAAMTEEKEN, o. (-s), ...TREK, m. (-ken), handteekening niet met den naam voluit, paraphe; ...VAL,
In. (-len), (taalk.) vorm die de betrekking der naamwoorden in den volzin aanduidt: ...VERTALING,
v. (-en), (w. g.), verandering van naam door overzetting; ...WISSELING, v. (-en), (red.) metonymia:
figuurlijke uitdrukking die in plaats van het eigeniets anders noemt dat daarmee in de
lijk
een of andere betrekking staat; ...WOORD, o. (-en),
(taalk.) woord dat een persoon of zaak noemt, bepaalt of aanduidt: zelfstandig, bijroeglijk naamwoord;
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NABOOTSEN.

NAAMZIEK.

...ZIEK, bn. eene voorliefde hebbende voor zekere
namen.
NAAN, m. (nanen), (veroud.) dwerg. [Fr. nain].
NAAPEN, (aapte na, heeft nageaapt), nabootsen,
nadoen, inz. met het bijdenkbeeld dat de persoon
zichzelf daardoor belachelijk maakt: zfj aapt alle

NAASTGELEGEN, bn. nabijgelegen.
NAASTINGRECHT, o. (recht.) reader- of voorkoops-

recht.

NAASTKOMEND,

bn. eerstvolgend.

bn. eerstkomend,

NABABBELAAR, m.

(-s), —STER, v. (-s), die na-

modes na.

babbelt.

m. (-s), die nadapt. NAAPERIJ, v. (-en),
NAAPING, v. (-en), het naapen.
NAAR, vz. ter aanduiding van een beweging in
de richting van zeker voorwerp : naar huis gaan;
van wren naar achteren, van buiten naar binnen; hfj

(babbelde na, heeft nagebabbeld),.
na den afloop van iets blijven babbelen : toen de

NAAPER,

is naar Amerika gevlucht; naar jets grjjpen, slaan,
gooier; de oogen naar den kernel (ten hemel) geslagen;
(fig.) naar iem. omzien, zorg voor hem dragen ; naar
iem. vragen, iem. willen spreken, (ook) willen weten
hoe hij zich bevindt, hoe hij zich gedraagt; dorst naar
goud; begeerte naar room; — volgens, naar het voorbeeld van: hij teekent naar de natuur; vrij naar het
Fransch bewerkt; handel naar min woorden, niet naar
overeenmjjn daden; het kind heet naar zfjn vader;
komstig: naar wensch; naar behooren, zooals het behoort of betaamt; naar verkiezing, zooals men verkiest; dat gaat niet naar mon sin; naar het uiterlfjk
te oordeelen; dat riekt naar olie.
vw. zooals, gelijk: naar men zegt; naar men wil;
naar gfj verdient.

NABABBELEN,

vergadering afgeloopen was, bleven de meesten nog wat nababbelen; babbelen, praten zooals een ander:_
hfj weet er niets van, hfj babbelt de anderen maar na,_

iemands babbelen nadoen.
NABAFFEN, (bafte na, heeft nagebaft), achter
terwiji hij voortgaat, baffen; baffen na een ander;
het gebal van een hond by. nadoen.
NABAKKEN, (bakte na, heeft nagebakken), na iets.
anders bakken; (fig.) nabootsen, namaken; nog bakken na reeds gebakken to zijn.
NABANKET, o. (-ten), nagerecht, dessert.
NABASSEN, (baste na, heeft nagebast), nabaffen.
NABAUWEN, (bauwde na, heeft nagebauwd),.
iemands woorden herhalen, - nazeggen, weergalmen. NABAUWING, v. het nabauwen. NABAUWER, m. (-5), NABAUWSTER, v. (-s), die nabauwt.
NABERICHT, o. (-en), bericht aan den lezer aant
het slot van een boek; naschrift, postscriptum.

NAAR, bn. bw. (-der, -st), akelig, ijselijk, treurig,
droevig, slecht: nare geschiedenissen; een naar ver-

NABEROUW, o. spijt, wroeging over een verkeerdehandelwijze: slechts eene vrouw met naberouw en-

haal; wj beleven nare tOden, hfj is er naar aan toe,
verkeert in een ongunstigen toestand; naar weer;
somber, doodsch : de nare nacht; de stad scheen geheel
verlaten: de straten hadden een naar en doodsch aanzien; ongesteld, onpasselijk: ik word er naar van;
hfj is er een poosje naar aan geweest; vervelend : daar
komt die nare vent alweer ; lees nu niet uit dat nare boek.

kommer in de ziel richt op den sombren weg haar
ongewisse schreden.

NAARDIEN, vw. daar, aangezien, ter inleiding van
eenen bijzin die den grond inhoudt van de gedachte
in den hoofdzin vermeld: naardien hem dit door zifn

meester zelf bevolen was, kon deze onmogelijk zone handelwfjze af keuren.
NAAREN, (aarde na, heeft nageaard), korenaren
op den akker nalezen.
NAARGEESTIG, bn. bw. (-er, -st), treurig, droevig,
ellendig: h# wordt door allerlei naargeestige gedachten

gekweld. NA ARGEESTIGHEID, v.
rampzalige
NAARHEID, v. (...heden), ellendige
toestand; het akelige: als ik nog eons blj hem kom,

hoor ik niets dan naarheid.
NAARMATE, vw.

in verhouding van (of tot), naar

gelang : naarmate iemands horizon ruirner wordt,
neemt zone bescheidenheid toe.
NAAROOG, m. (-en), naar, onaangenaam persoon.
NAARS, v. Zie AARS.
NAARSTIG, bn. bw. (-er, st), NAARSTIGLIJK, bw.
ijverig, werkzaam, vlijtig, oplettend, leergierig: een
naarstig scholier. NAARSTIGHEID, v. vlijt, oppassendheid.
NAAST, vz. dicht bij, nabij, nevens, ter zijde van:
woont vlak naast mY; onmiddellijk volgende op:

naast God heb ik u min redding te darken.
NAAST, bn. kortste (van afstand enz.), eerste: de
naaste weg; hij is mijn naaste buurman, zijn huis
belendt aan het mijne; min naaste bloedverwant in
dichten graad van verwantschap), de naaste (eerste,
eerstkomende) gelegenheid; de naaste week; de naaste
minste, laagste) prYs; de naaste tot lets zijn, het
meeste recht op iets hebben, het meest gerechtigd
tot iets zijn; (sprw.) ieder is zichzelven de naaste,
eigenbelang gaat voor alles; ten naaste biz of ten
naasten bff ongeveer.
NAASTBESTAANDE, m, en v. (-n), bloedverwant.
NAASTE, m. en v. (-n), evenmensch, natuurgenoot:

heb God lief toren altos en 24W naaste als tIzelf.
NAASTEN, (naastte, heeft genaast), benaderen,
toeeigenen, (zich) in het bezit (van iets) stellen:

clez, spoor wey n zijn onlan s door den Stoat genaast.
NAASTING, v. (-en., lienadering. toeigening.

NABESTAANDE, m. on v. (-n), bloedverwant.
NABETALEN, (betaalde na, heeft nabetaald), later
betalen dan op het vastgestelde tijdstip; bijbetalen,
aanzuiveren. NABETALING, v. (-en).
NABETRACHTING, v. (-en), nadere overweging;
nabetrachting des Heiligen Avondmaals, godsdienstigeoverdenking na het Avondmaal.
NABIER, o. dun bier (drank).
NABIJ, bw. dichtbij, niet ver verwijderd, niet ver af:
iets van nabs bekijken; als de nood het hoogst is, is de

redding nabs.
NABIJGELEGEN, •bn. zich in de nabijheid, in de
buurt bevindende: wij wandelden naar een nabidge-

legen herberg.
NABIJHEID, v. korte afstand: in de nabUheid van
de stad; kom maar niet te dicht in zone nabtjheid.
NABIJKOMEND, bn. gelijkend, weinig verschillend,

nog al overeenkomend.
NABLADDEREN, (bladderde na, heeft nagebladderd),
(Zuidn.) kwaadspreken, achterklappen.
NABLAFFEN, (blafte na, heeft nageblaft), nabaffen.
NABLIJVEN, (bleef na, is nagebleven), achter-,
overblijven, overleven: de nagebleven betrekkingen;
de nablvenclen, de langstlevenden; na de anderen
blijven, schoolblijven: hU mnoet van micldag nablij ren.
NABLIJVER, m. (-5), langstlevende; schoolblijver.
NABLOED, o. de nakomelingen.
NABLOEDEN, (bloedde na, heeft nagebloed), voortgaan met bloeden, nog bloeden. NABLUEDING,
v. (-en).
NABLOEI, m. latere bloei.
NABLOEIEN, (bloeide na, heeft nagebloeid), weder
bloeien, herbloeien, nog bloeien, wanneer de andere
planten of boomen met bloeien hebben opgehouden.
NABLOEIER, us. (-s), bloom of plant, die na de
andere nog bloeit.
NABOB, m. (-s), eig. onderkoning, gouverneur eener
provincie in het rijk van den Grootmogol; (fig.) iem.
die in Indio rijk geworden is.
NABOETSEEREN, (boetseerde na, heeft nageboetseerci), boetseerende navolgen.

NABOOTSEN, (bootste na. heeft nagebootst), in
was of in een andere weeks stof namaken; (fig.)
namaken, navolgen, nadoen (niet bepaald met ongunstigen bijbeteekenis): het gelrrid ran den koekoek

nabootsen; is
(, Jot,

1,

71 ,1s stem nabootsen; de natuur na

NACHTKAARS.

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

uw koffer sullen we wel nabrengen.
NABROODJE, o. (-s), broodje dat men na de een of
andere bijeenkomst bij iemand blijft eten.
NABRUIEN, (bruide na, heeft en is nagebruid), nagooien; naloopen.
NABRUILOFT, v. (-en), feestmaal na de bruiloft.
NABRUISEN, (bruiste na, heeft nagebruist), nog
eens-, langer bruisen.
NABRULLEN, (brulde na, heeft nagebruld), het gebrul teener koe b.v.)--nadoen; brullende naspreken.
NABULKEN, (bulkte na, heeft nagebulkt), het gebulk nadoen.
NABURIG, bn. (-er, -st), nabijgelegen, omliggend:
het naburige dorp; de naburige gemeenten.
NABUUR, m. (...buren), buurman: in vrede leven

met zone naburen; onze westelijke nabuur.
NABUURSCHAP, v. het zijn van nabuur.
NABUURSTAD, v. (...steden), (w. g.), dichtbijgelegen stad.
NACHT, m. (-en), de tijd gedurende welken de zon
onder den horizon is : bij het begin van de lente zijn
dag en nacht even 'any; tijd gedurende welken men
slaapt: waar hij 's nachts van droomt, dat heeft

over day; iem. goeden nacht zeggen; maakt van den
nacht een dag; de nacht is de moeder van gedachten,
de nacht heeft raad in; de zieke heeft een onrustigen,
nacht doorgebracht; zij is zoo leaf* als de nacht,
zeer leelijk; bij nacht en ontijden, op ongewone uren;
niemand goeden nacht wenschen, vluchten, stil heengaan; duisternis: bij nacht zfjn alle katten grauw,
zie kat; de nacht overviel ons; (fig.) het duistere, het
onbekende: in den nacht der tijden, lang verloopen
tijden waarvan de gesehiedenis niets of weinig
meedeelt; de nacht des grafs, de eeuwige nacht, de
flood; het is helder in zijn hoofd, maar in zijn hart is
het nog nacht; het is nacht met hem, het ziet er slecht
met hem uit; (in het spel) heeren, het is nacht!. als
de pot leeg is en er opnieuw moet worden ingezet.
NACHTJE, o. (-s).
NACHTAAP, m. (...apen), (nat. hist.) snuitaap,
spookdier (nyctipithecus); ...ANKER, o.(-s),(scheepst.)
plechtanker; ...ARBEID, m. arbeid gedurende den
nacht; ...BEZOEK, o. (-en), bezoek dat 's nachts
gebracht (of dat 's avonds aanvangt en 's nachts
voortgezet) wordt ; ...BLAAR, v. (...blaren), (geneesk.)
in den nacht uitbrekende blaar of bladder; ...BLAKER, m. (-5), toestel om er eene kaars op te zetten;
...BLIND, bn. (geneesk.) dagzichtig, in de schemering slecht kunnende zien; o. (-en), (gew.),
...BLINDE, v. (-n), vensterluik dat 's nachts gesloten wordt; ...BLINDE, m. en v. (-n), iem. die alleen
bij dag de hem omringende voorwerpen kan zien;
...BLINDHEID, v.; ...BLOEIEND, bn. (w. g.). des
nachts bloeiend (van zekere planten); ...BLOEM, v.
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(-en), bloem, wier bladeren zich alleen des nachts
opener; ...BOOG, m. (stern) beneden den horizon
gelegen gedeelte van den parallelcirkel eens hemellichaams; ...BOOT, v. (-en), boot die 's nachts aankomt of vertrekt, boot die's nachts vaart: de nacht-

boot op Engeland.
NACHTBRAKEN, (nachtbraakte, heeft genachtbraakt), 's nachts werken (inz. letterkundigen arbeid
verrichten); (ook) den nacht in zwelgerij doorbrengen. NACHTBRAKER, m. (-s), die nachtbraakt.
NACHTBRAKING, v. (-en), het nachtbraken.
NACHTDAS, v. (-sen), ...DOEK, m. (-en), hals- of
omslagdoek, die 's nachts gedragen wordt; ...DIEF,
m. (...dieven), iem. die bij nacht steelt; ...DIENST,
m. dienst des nachts (van spoorwegen, diligences);
ook van personen (als; rijksambtenaars enz.); ...DIEVERIJ, v. (-en), diefstal bij nacht ; ...DUIVEL, m. (-5),
eene soort van daemon, die, naar een oud yolksgeloof, de vrouwen in haren slaap bezwangert;
nachtmerrie.
NACHTEGAAL, m. (-s, ...galen), zekere zangvogel
die Midden- en Zuidelijk Europa bewoont en in
Noord-Afrika overwintert en wiens tang dien van
alle inheemsche vogels overtreft (lusciola luscinia):

de nachtegaal zingt, slaat; van half April tot in September houdt de nachtegaal zich in OM land op; (fig.)
een uitstekend, beroemd zangeres: de Zweedsche
nachtegaal; (scherts.) Hollandsche nachtegaal, kikvorsch; een nachtegaal in de wieg, een schreiend
kind; een nachtegaal op de peluw, vrouw die in bed
knort. NACHTEGAALTJE, o. (-5).
NACHTEGAALSK001, ...KOUW, v. (-en), kooi voor
een nachtegaal; ...KRUID, o. eene soort van stekelzaad, ook wilde kervel, pijpkruid en toeters geheeten (anth•iscus silvestris); ...NEST; 0. (-en); ...SLAG,
m.; ...STEM, v. (-men); ...TOON, m. (...tonen);

...ZANG, m.
NACHTELIJK, bn. als de nacht, aan den nacht
gelijk: nachteltjk duister; in den nachtelijken schoot
der oudheid; 's nachts gebeurende, tot den nacht,
behoorende : nachtelok rumoer ; een nachtelijke aanval,

overrompeling; nachteltjk burengerucht.
NACHTEVENING, v. (-en), tijd, wanneer dag en
nacht elk 12 uren lang en dus aan elkander gelijk
zijn (tweemaal in het jaar: 21 Maart en 21 September); ...EVENINGSPUNT, o. (-en), punt, waarin de
zonneweg den evenaar snijdt; ...FLOERS, o. (fig. en
dicht.) duisterheid: het nachtfloers oversluierde 't aardrijk; ...GAST, m. en v. (-en), reiziger reizigster,
die ergens nachtverblijf geniet; (fig.) nachtdief;
...GEBAAR, ...GERAAS, ...GERUCHT, o. leven
getier rumoer in den nacht; ...GEBED, o. (-en),
gebed vdOr dat men zich ter ruste begeeft; ...GEDACHTEN, v. my. overpeinzingen gedurende den
nacht; ...GEDROCHT, o. (-en), ...GEEST, m. (-en),
akelige verschijning in den nacht; ...GESPUIS, o.
Neer van spoken; ...GEWAAD, o. (...waden), kleedingstukken, waarmede men 's nachts in bed ligt;
(ook) losse ochtendkleeding; ...GEZANG, o. (-en),
gezang dat in den nacht wordt aangeheven; ...GEZICHT, o. (-en), verschijning in den nacht; schilderstuk, dat eenen nacht voorstelt; ...GEZWEL, o.
(-len), nachtblaar.
NACHTGLAS, o. (...glazen), (zeew.) zandlooper van
acht glazen (die vier vole uren loopt); ...GOED, o.
nachtgewaad; ...HEMD, o. (-en), hemd waarin men
slaapt; ...HUIS, o. (...huizen), publieke plaats, waar
's nachts gelag gezet en gedanst wordt; ...HUISJE,
o. (-s), (zeew.) eene tegenover den roerganger geplaatste houten kast met drie vakken, waarvan twee
elk een kompas bevatten, terwijl in het middelste
eene lamp is geplaatst om de beide andere te verlichten; ...HUISLAMP, v. (-en), (zeew.) lamp in het
nachthuisje; ...HUT, v. (-ten), but waarin geslapen
wordt; ...JAK, o. (-ken), ...JAPON, v. (-nen),jak dat,
japon die aangetrokken wordt bij het naar bed
gaan; ...KAARS, v. (-en), zeer dunne kaars die
's nachts in het slaapvertrek wordt afgebrand:

NAOHTKAARS.

NADEEL.

(sprw.) uitgaan als een nachtkaars, langzaam, onmerkbaar uitgaan; — (plantk.) toorts, zie aldaar;
...KAPEL, v. (-len), nachtvlinder; ...KEVER, m. (-s),
zeker insect; ...KIJKER, m. (-s), kleine kijker die
's nachts op de schepen wordt gebruikt; ...KRAB,
v. (-ben), krab, die men zich des nachts in den slaap
geeft; ...KROEGER, m. (-s), ism. die den nacht in
de nachthuizen doorbrengt; ...KU S, v. (-sen), nachtmen; ...KWARTIER, o. (-en), zoodanig kwartier,
waar een soldaat den nacht of hoogstens twee
nachten en een dag rust, om daarna den marsch
weder te vervolgen; ...LAMP, v. (-en), ...LAMPJE,
0. (-s), lamp (lampje), die (dat) gedurende den nacht
brandt; ...LEGER, o. (-5), nachtverblijf; slaapplaats;
...LICHT, o. (-en), licht dat 's nachts brandt;
...LICHTJE, o. ( 5); ...LIJFJE, o. (-s), eene soort van
keurslijf, dat bij nacht gedragen wordt; ...LIJST,
v. (-en), in een logement de lijst waarop de personen vermeld staan die er logeeren; ...LOOPER, m.,
...LOOPSTER, v. (-s), lichtmis, gemeen vrouwspersoon; ...LUCHT, v. de koele lucht gedurende den
nacht.
NACHTMAAL, o. avondeten; het Heilige Avondmaal; —GANGER, m. (-s), —GANGSTER, v.(-s), die
aan het H. Avondmaal deelneemt.
NACHTMAALSBEKER, m. (-s), avondmaalsbeker;
...BROOD, o.; ...TAFEL, v. (-s); ...VIERING, v. (-en);
...WIJN, m.; ...ZANG, m. (-en).
NACHTMAALTIJD, m. (-en), avondmaaltijd.
NACHTMANNETJE, o. (-s), spook, geest, nachtduivel; ...MANTEL, m. (-5), mantel dien men's nachts
draagt; ...MERRIE, v. een ziekelijke droom, die
veroorzaakt wordt door volbloedigheid, onderdrukking van periodieke uitscheidingen, overspanning
van het gemoed,' slapen op den rug of met de armen
over het hoofd, overlading van de maag kort voor
het naar bed gaan, ongewone ligplaats, zware dekking enz.; ...MUTS, v. (-en), slaapmuts; ...MUZIEK,
v. serenade; ...PAUWOOG, m. (-en), een schubvleugelig insect, tot de nachtvlinders behoorende;
...PERKISSIE, v. (-5), verlof aan koffiehuizen em
's nachts open te blijven; ...PIT, v. (-ten), pit van
een nachtlichtje; (fig.) iem. die gewoonlijk laat in
den nacht thuis komt; ...PITJE, o. (-5); ...PLOEG,
v. (-en), groep arbeiders die 's nachts werken, in
tegenstelling met dagploeg; ...PON, v. (-en), ...PONNETJE, o. (-s), nachtgewaad voor kinderen inz. voor
meisjes; ...POST, v. brievenpost die 's nachts wordt
verzonden; — v. (-en), wacht bij nacht; ...PUISTJE,
o. (-s), puistje dat soms 's nachts op de handen
komt; ...RAAF, v. (...raven), nachtreiger; — m.
(...raven), iem. die veel 's nachts werkt;
m. (-s), (nat. hist.) gewone nachtzwaluw, ook geitenmelker, dagslaper, schapenmelker, ratelaar en

... SCHAD UWE, v. nachtschade ; ...SCHILDWACHT,
m. (-en), schildwacht die de nachtwacht heeft;
...SCHOONE, •v. (-n), (plantk.) Amerikaansche naehtschoone, valsche jalappe, welker fraaie gele, roode
of witte bloemen zich des nachts openen en alsdan
een aangenamen geur verspreiden, in onze tuinen
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-

vlie:zende pad geheeten (caprimulgus europa,?,ts).
NACHTRAVEN, (nachtraafde, heeft genachtraafd),
's nachts werken; (ook) de nachten in losbandigheid
doorbrengen.
NACHTREIGER, m. (-s), zekere vogel, ook kwaken nachtraaf geheeten, die tot de orde der steltloopers behoort, en de moerassige en waterrijke
streken van hidden- en Zuid-Europa bewoont, en
hier en daar ook in Azle en Afrika wordt aangetrofien (a•clea nycticorax); ...REIZIGER, m. (-s). lent,
die des nachts reist; ...ROK, rn. (-ken), huis-. kamerjapon; ...RONDE, v. (-n), ronde. die 's nachts
gedaan wordt (door eene stad, een gebouw enz.),
patrouille; ...ROOFVOGEL, nl. (-s), roofvogel, die
alleen des nachts op roof uitgaat; in. (op
de melk) room van den nacht; ...RUST, v. rust,
die men 's nachts geniet, slaap; ...SCHABBE, v. (-n),
(Zuidn.) eene zeer korte kamerjapon.
NACHTSCHADE, v. (-n). een farniiie van meestal
vergiftige planters, waartoe o. a. de aardappel,
de belladonna, het bilzen'Kriiid en de tabak behooren (.solaneerm: een geslacht van daze
waartoe de aardappel, bet bitterzoet, be zwarte en
de vlokkiLre
behnoreli

veelvuldig als sierplant gekweekt (mirabilis).
NACHTSCHOT, o, (-en), (zeew.) schot om aan te
kondigen, dat het dagwerk verricht is; seinschot
des nachts; ...SCHUIT, v. (-en), veerschuit, die
's avonds afvaart om 's morgens ter plaatse harer
bestemming te zijn; (fig.) met de nachtschuit komen,
laat komen; (ook) nieuws vertellen, dat iedereen
reeds weet; ...SEIN, o. (-en), signalen bij nacht (op
schepen); .,.SLOT, o. (-en), dubbel slot; ...SPIEGEL,
m. (-s), waterpot; ...SPOOK, o. spookverschijning in
den nacht; (fig.) iem. die gewoonlijk 's avonds laat
of 's nachts in de weer is; ...STILTE, v. stilte van
den nacht, nachtelijke stilte; ...STOEL, m. (-en),
stilletje in den vorm van een stool; ...STUDIE, v.
(-s, ...dien), studio bij nacht; ...STUK, o. (-ken),
schilderij, waarin de voorstelling door maan- of eenig
soort van kunstlicht wordt beschenen; ...TABBAARD, m. (-en), huisjapon; ...TAFEL, v. (-5), tafel
voor het bed, beddetafel; ...TEEKENS, o. my. (sterrenw.) teekens van den dierenriem, die 's nachts
zekeren invloed oefenen (Stier, Kreeft, Maagd,
Schorpioen, Steenbok, Visschen).
NACHTUIL, m. (-en), zekere vogel, katuil; (fig.)
predikant dien men voor een domper aanziet;
...UILTJE, o. (-s), nachtvlinder; ...VERBLIJF, o.
plaats waar de nacht wordt doorgebracht; ...VIOOL,
v. (...violen), ...VIOLIER, v. (-en), zekere bloom, die
om haar aangenamen geur zeer gezocht is (hesperis
matronalis); ...VLINDER, m. (-s), vlinder die 's nachts
vliegt; ...VOGEL, m. (-Si, vogel die alleen 's nachts
vliegt; ...VORST, v. het vriezen bij nacht; ...VROUWTJE, o. (-s), eene soort van spook; ...WAAK,
...WAKE, v. het waken bij nacht; ...WACHT, v. ( en),
het wachthouden bij nacht; de gezamenlijke wachters; — m. (-s), klepperman; ...WACHTER, m. (-s),
nachtwaker; ...WAGEN, m. (-s), wagon die 's nachts
rijdt; ...WAKER, m. (-s), klepperman, schildwacht
bij nacht; ...WANDELAAR, m., ...WANDELAARSTER, v. (-5), iem. die 's nachts opstaat en in den
slaap als wakende rondloopt of eenigen arbeid verricht; ...WANDELEN, o. somnambulisme; ...WERK,
o. work, dat 's nachts verricht wordt; het ruimen
van sekreten, riolen enz.
-

NACHTWERKEN, (nachtwerkte, heeft genachtwerkt), de sekreten ruimen.
NACHTWERKER, m. ( s), sekreet-, rioolruimer;
...WIJZER, m. (-5), (zeew.) tijdwijzer bij nacht;
...WIKKE, v. (plantk.) (gew.) vogel -wikke; ...WIND,
na. (-en), zeewind; ...WITJE, o. (-s), zekere nachtvlinder; ...WORM, m. (-en), zekere glimworm; ...ZOEN,
m. (-en), kus vOOr dat men slapen gaat; ...Z \VALUW,
v. (-en), Europeesche geitenmelker, zie nachtratel;
...ZWEET, o. zweet gedurende den nacht, in den slaap.
NACIJFEREN, (cijferde na, heeft nagecijferd), nog
eens overrekenen.
NACOURANT, ...KRANT, v. (-en), buitengewoon
nommer van een dagblad, bijvoegsel tot eene courant. nadat doze reeds is uitgegeven.
NADAG, m. (-en), tijd, gedurende welken een leerjongen of leermeisje na volbrachten leertijd nog
als leerling moet werkzaam zijn om de verzuimde
dagen te vergoeden; zie nakermis; (fig.) op zone nadagen zyn, oud worden, (ook) in verval geraken;
(kooph.) respijtdagen.
NADANSEN, (danste na, heeft nagedanst), iem. in
het dansen volgen, eenen dans nadoen; na-. achter
iem. dansen; dansen na afloop van iets anders.
NADAT, vw. na verloop van (zekeren tijd), na het
rerscheen eerst,
verrichten van (zeker werk):

nadat hij drionaul was ger,_,epen; nadat bij deze woorden had gesproli,n. gin!" bij been.

NADEEL, o. (-en), het kwaad dat veer iem. uit iets
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untstaat en hem achter doet staan bij anderen die
er voordeel van hebben, schade, verlies: iem. nadeel
toebrengen; nadeel van iets ondervinden; schande, oneer: ik zal niets ten nadeele van hem zeggen.
NADEELIG, bn. bw. (-er, -st), schadelijk, ongunstig:
nadeelige yevolgen van iets ondervinden; dit is
-de
nadeelig voor de gezondheid; (w. g.) vernederend,
schandelijk: nadeelig over iem. oordeelen. NADEELIGLIJK, bw. (w. g.).
NADEMAAL, vw. naardien, aangezien, daar, ter
inleiding van een bijzin die den grond bevat voor
wat in den hoofdzin is gezegd (ouderwetsch en
daardoor deftig) : dit voorstel kwam mij te aanlokke-

NADROSSEN, (droste na, heeft nagedrost), iem. in
het deserteeren volgen, iem. naloopen die zich verwijdert.
NADRUIPEN, (droop na, heeft nagedropen), nog
eenigen tijd . aanhouden met druipen; iem. in het
ontvluchten volgen; (fig.) stil heengaan.
NADRUK, m. het nadrukken: htj beklaagt zich over
NADRUK, m. (-ken), nagebootste druk, nagedrukt
boek : de .Amerikaansche nadruk van dit weric is veel
goedkooper. NADRUKJE, o. (-5).
NADRUK, m. klern, accent: hij legt den nadruk verkeerd; kracht, vuur: met nadruk betoogde hij dat het

lijker voor, naden2aal ik beyreep dat ik op die wijze min
twee vurigste wenschen zou kunnen bereiken.

verkeerd was; ik moet daartegen met alien nadruk opkomen; aandrang: iem. met nadruk waarschuwen.

NADENKEN, (dacht na, heeft nagedacht). denken
over iets, door denken nader bij de waarheid of
den grand van iets trachten te komen : ik heb er

NADRUKKELIJK, bn. bw. (-er, -st), met nadruk,
met klem, krachtig, met aandrang : dat is nadruk-

nog eens goed over nagedacht, maar ik zie er van af;
hoe meer ik er over naclenk, hoe onwaarschijnlijker
het m# voorkomt. NADENKING, v. (-en), overdenking; vermoeden; achterdocht.
NADENKEND, bn. (-er, -st), overpeinzend; behoedzaam. voorzichtig; argwanend, achterdochtig.
NADER, bn. bw. dichter bij, minder verwijderd:

'wig hebben nu al een uur yedelibereerd en zijn nog
niets nader; korter: •deze weg is nader; juister, nauwkeuriger, nieuwer : hebt g nog geen nadere berichten'?; verder, uitvoeriger: ik zal u nader schryven.
NADERBIJ, bw. nader: korn wat naderbij, iets van
naderbij beschouwen.
NADEREN, (naderde, is genaderd), dichterbij komen,
vooruitkomen: de trein nadert; hij voelde einde

naderen; nu hebben we al zoo vaak vergaderd en we
zyn nog niets genaderd; hebt ge al genaderd (tot de
tafel des Heeren, de nachtmaalstafel) ? NADERING,
v. (-en), het naderen.
NADERHAND. bw . vervolgens, daarna, later: nader-

hand zal hij er berouw van hebben.
NADEZEN, bw. hierna: honderd jaar nadezen cal h
er niet meer wezen (volkslied).
NADIEN, bw. sedert dien tijd, van toen af: ik heb
hem nadien nooit meer ontmoet.
NADIR, o. voetpunt: het nadir staat lijnrecht tegen6ver het zenith.
NADOEN, (deed na, heeft nagedaan), iets doen naar
het voorbeeld van een ander, vaak met de bedoeling om den persoon, wiens handelingen men nadoet,
in een bespottelijk daglicht te stellen: dat lewd ye

mid* niet nadoen; foei, jongen, yzj moogt geen gebrekkige
menschen nadoen. NADOENER, m. (-s), die nadoet.
NADONDEREN, (donderde na, heeft nagedonderd),
nog voortdonderen; (fig.) met een donderende stem
naroepen; voortgaan met razen en tieren.
NADORSCHEN, (dorschte na, heeft nagedorscht)
nog eens dorschen; later dorschen.
NADORST, m. dorst na een. slemppartij.
NADRAGEN, (droeg na, heeft nagedragen), achter
iem. (iets) dragen; (w. g.) nageven, beschuldigen:

men draagt hem na dat aan den drank is.
NADRAVEN, (draafde na, heeft en is nagedraafd),
in den draf navolgen; dravende naloopen: er is
in zoo'n drukken boel heel wat na te draren; (fig.)
nastreven.
NADRENTELEN, (drentelde na, heeft en is nagedrenteld), drentelende volgen; drentelende naloopen:
dat zaakje kan hij nag zoo wat nadrentelen: drentelende achteraankomen.
NADREUNEN, (dreunde na, heeft nagedreund), nog
eenigen tijd aanhouden net dreunen.
NADRIBBELEN, (dribbelde na, heeft en is nagedribheld), al dribbelende nagaan: dat kan hij op zijn

slofjes nadribbelen.
NADRIJVEN. (dreef na, heeft en is nagedreven),
achteraan-, achter iem. drijven; drijvend doen
volgen.
NADROGEN, (droogde na, heeft nagedroogd), op
nieuw-, nog eens drogen; na iets anders drogen.

den nadruk van zijn werk,

kelijk verboden; ik heb hem nadrukkelijk yewaarschuwd.
NADRUKKEN, (drukte na, heeft nagedrukt), naar
een voorbeeld drukken, nog eens drukken ; een boek
nog eons drukken zonder vergunning van dengene,
die er recht op heeft.
NADRUKKER, m. (-s), ...DRUKSTER, v. (-s), die
na drukt.
NADRUKSEL, o. (-5), nagebootste druk.
NADUIDEN, (duidde na. heeft nageduid), iets wat
gedaan of verricht is, verklaren of ophelderen; iem.
iets naduiden. iem. lets ten laste leggen, hem van
iets beschuldigen.
NADUIKEN, (dook na, is nagedoken), iem. in het
duiken volgen.
NADWEILEN, (dweilde na, heeft nagedweild), nog
eens-, overdweilen.
NAEGGEN, (egde na, heeft nagegd), nog eens eggen
langer of later eggen.
NAERFGENAAM, m. en v. (...namen), die als bloodverwant tot eene erfenis gerechtigd is, als de rechte
erfgenaam ontbreekt: ...ERFGENAME, v. (-n).
NAETEN, at na, heeft nagegeten), eten als de
anderen gegeten hebben; weder opnieuw eten.
NAETSEN, (etste na, heeft nageetst), nog eens
etsen; na anderen etsen; in het etsen volgen.
NAFEEST, o. (-en), tweede feest, nabruiloft.
NAFLADDEREN, (fladderde na, is nagefladderd),
fladderend volgen.
NAFLUITEN, (float na, heeft nagefloten), een deuntje
fluitende nabootsen; fem. met fluiten en gejouw
vervolgen: als hi] zich op straat vertoont, wordt
door de jongens nagelloten; fluiten na een ander.
NAGAAN, (ging na, heeft en is nagegaan), achter
iem. gaan, hem volgen ik ben hem tot aan zon huis
nagegaan; bespieden, bewaken, toezicht houden
over: iemands gangen nagaan; ik verzeker u, dat hij
zijn werkvolk goed nagaat; zorg dragen voor iets,
behartigen: zone taken zijn reel to uitgebreid,htj kan
alles niet behoorlijk nagaan; onderzoeken, bepeinzen:
als ik alles wel naya; zich voorstellen: nu kunt
nagaan, hoe vreemd ik opkeek; (scherts.) jawel, dat
kunt ge nagaan 4 dat kun je begrijpen !; onderzoeken,
nazien : we zullen eerst de rekening der uitgaven maar
eens nagaan; — hem gaat na, dat..., men vertelt van
hem, dat...; — dit gaat mij nog na, het staat mij nog
levendig voor den geest; — to langzaam gaan (van
een uurwerk).
NAGAANDE, bn.. (w. g.), argwanend, mistrouwend,
overdenkende.
NAGALM, m. weerklank: de nagalm eener klok.
NAGALMEN, (galmde na, heeft nagegalmd), weerklinken; galmend nazingen of naspreken; nave' ,
telnwador vetlis.NAGLMI,
v. (-en), weerklank.
NAGANG, m. (w. g.), voetspoor; (veroud., gew.) op
den nayang komen. iem. betrappen.
NAGAPEN, (gaapte na, heeft nagegaapt), iem. met
open mond nastaren.
NAGEBOORTE, v. (-n), (verlosk.) een rond, dik,
sponsachtig lichaam. dat uit vliezen, bloedvaten
en een celachtig weefsel bestaat, met de vrucht in
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de baarmoeder ontstaat, daarmee door middel van
de navelstreng verbonden is en na de geboorte
ontlast wordt.
NAGEBUUR, m. (:..buren), buurman, nabuur.
NAGEDACHTE, v. (-n), het nadenken, overweging;
naberouw, spijt omdat we in het goede zijn to kort
gescho ten.
NAGEDACHTENIS, v. herinnering aan eenen afgestorvene: iemands nagedachtenis in eere houden; ter
nagedachtenisse aan min wader.

NAGEL, m. (-s, -en), hoornachtige verharding van
de opperhuid op de bovenzijde der laatste vingerleden van voet on hand (ook aan de pooten van
sommige dieren) : zone nagels knippen; lange, korte

nagels; met de nagels krabben; de nagel groeide in
het vleesch; de kat kan hare nagels intrekken; op zone
nagels bijten, ten teeken van ongeduld, (ook) van
diep nadenken; (sprw.) iemands nagels korten, hem
in zijne macht bedwingen; zone nagels scherpen, zich
schrap zetten; zjj heeft klauwen en nagels, is een
recht boos wijf; (plat) daar zul je net je nagels afblfjven, met je vingers; — (plantk.) het onderste,

steelachtig versmalde deel van vele bloembladen; —
kleine dunne spijker, houten pin : draadnagel; ik
zal er maar een paar nagels inslaan; hoefnagel: het
paard heeft een nagel verloren; (scheepsb.) ronde,
langwerpige houten cilinder waarmede de buitenhuidsplanken vastgemaakt worden; (sprw.) dat is
een nagel aan mine doodkist, dat verdriet zal mijn
dood verhaasten; —
kruidnagel, zekere specerij. NAGELTJE, o. (-s).
NAGELAG, o. overgelag, wat meer verteerd is dan
men berekend heeft.
NAGELBANK, v. (-en), (zeew.) zekere smalle plank,
van bouten voorzien, welke tot steunpunt dient
van kleine verrichtingen; ...BLOEM, v. (-en), een
plantengeslacht, gewoonlijk anjelier geheeten;
...BOOM, m. (-en), kruidnagelboom; ...BOOR, v.
(...boren), zeker timmermansgereedschap tot het
boren van nagelgaten; ...BORSTEL, m. (-s), borstel
om de nagels der vingers to reinigen; ...DRAAIBANK, v. (-en), bank, waarop nagels vervaardigd
worden; ...DRAAIER, m. (-s), (scheepsb.).
NAGELEN, (nagelde, heeft genageld), spijkeren,
met pinnen vastslaan; (fig.) hti zat als op zfjn stoel
genageld, van iem. die een geheelen tijd vast op
stond als aan den grond
zijn stoel blijft zitten;
genageld, kon (van schrik enz.) niet van zijn plants;
van knikkeren, waarbij de knikker
—zek rewijze
met den nagel van den duim wordt voortgeschoten.
NAGELAAR, m. (-5), iem. die nagelt bij het knikkeren.
NAGELFLUHE, v. zekere rotssoort in Zwitserland
(in de Alpenstreek).
NAGELGAT, o. (-en), gat om een nagel in to slaan;
...GRUIS, o. gestampte kruidnagelen; ...HARMONICA, v. (25), nagelklavier; ...HOEVIGEN, in. my.
eene soort van veelhoevige zoogdieren; ...ROUT,
o. hout van den kruidnagelboom; — gerookt lendestuk van een rund; ...IJZER, o. (-s), een werktuig tot
uitdrijving, tot rondzetting der nage Ikc,ppen ...KAAS,
v. kaas met (kruid)nagelen gekruid; ...KEEP, v.
(...kepen), boogswijze inkerving in een mes, om het
to openen; ...KLAVIER, o. (-s), zeker klayierinstrument met ijzeren pennen, staafjes of spijkers, dat
door middel van een ringvormigen strijkstrok besi eeld wordt.
NAGELKRUID, o. (plantk.) een plantengeslacht, tot
de familie der roosachtigen behoorende. waarvan
in Nederland twee soorten in 't wild warden aangetroffen: het gerneene nagelkruid en het knikicende
nagelkruid (geum urbanunt en g.ricale); — (ook) penningkruid, rondbladige wederik, egelkruid; grout
nagelkruid, langharig havikskruid, muizenoor.
NAGELMAAG, m. en v. (...magen), (w. bloed_
verwant in den 7den grand.
NAGELMAL, o. (-len), een ijzer met gaten tot het
vormen van de koppen der draadnaLrels;

o. (-s), mesje om de nagels van vingers on teener
of to snijden; ...NEEP, v. (...nepen), het knijpen met•
de nagels; ...NIEUW, bn. splinternieuw, geheel
nieuw, zoo nieuw, dat de nagels, spijkers er nog
inzitten ; ...OLIE, v. kruidnagelolie; ...PLUG, v. (-gen),
(scheepsb.) zie ark, 2e art.; ...PROEF,v.(...proeven)r
(sprw.) een nagel:proef doen, zijn glas zoodanig ledigen,
dat er niet meer in overblijft, dan om op den nagel
een druppeltje to laten vallen, dat zich als een
robijn of parel voordoet: een glas op de nagelproer
leegdrinken.

NAGELPROP, v. (-pen), (zeew.) eene prop om despijkergaten aan de buitenhuid van een schip dicht
to maken; ...RUN, ...SCHORS, v. fijt: zeker ongemak aan de vingers; ...SCHAAR, v. (...scharen),
...SCHAARTJE, o. (-5), kleine schaar om de nagelste knippen; ...SCHELP, v. (-en), volksnaam van
somniige schelpen; ...SCHUIER, m. (-5), nagelborstel; m. (...smeden), spijkermaker; ...STOP,
v. zelfstandigheid, waaruit de nagel groeit; ...VAST,
bn. vastgehecht met spijkers; acrd- en nagelvast;
...VLEK, v. (-ken), witte vlek op de nagels; ...VLIES,
o. (...vliezen), een vlies in den binnenhoek van 't oog,
dat zich daar soms over het doorschijnend hoorn-vlies uitbreidt; ...VORMIG, bn. den vorm van een
nagel hebbende (van planten enz.); ...WATER, o.
nagel(kruid)drank; ...WORTEL, m. (-s), punt van
aanvang of oorsprong van den nagel in het vleesch;
— v. (apoth.) de wortel van het gemeene nagelkruid.
NAGEMAAKT, bn. nagebootst, kunstmatig; Talsch:
bedrieglfjk nagemaakt; nagemaakte bloemen.
NAGENOEG, bw. bijna, ongeveer; het scheelt nagenoeg de helft.

NAGEPEINS, o. het overdenken; ...GERECHT, o.
(-en), nadisch, dessert; ...GESCHAL, o. weerklank,
...GESLACHT, o. (-en), nakomelingen, menschengeslacht in de volgende jaren of eeuwen.
NAGEVEN, (gaf na, heeft nagegeven), later-, naderhand geven; (fig.) betichten, beschuldigen: men.
geeft hem na dat gierig is; (germ.) toegeven;
medegeven, (rijk.) laten vieren, vgl. aanhouden. NAGEVING, v. (-en), betichting, beschuldiging; — gmv_
toegeeflijkheid, inschikkelijkheid.
NAGEWAS, o. tweede gewas, tweede oogst; ...GEZANG, o. (-en), gezang, waarmede de godsdienstoefening eindigt.
NAGIEREN, (gierde na, heeft nagegierd), wankelende -, draaiende (iem.) volgen; iem. naschreeuwen.
NAGIETEN, (gout na, heeft nagegoten), gietende
namaken: een beeld nagieten; — na anderen gieten.
NAGIETING, v. het nagieten. NAGIETSEL, o. (-s),
het nagegotene.
NAGILLEN, (gilde na, heeft nagegild), achter iem.
gillen; het gillen van iem. nadoen; eenig.en tijd na
een ander gillen.
NAGISTEN, (gistte na, heeft nagegist), nog een
tijd lang gieten. NAGISTING, v. bij wijn- en bierbereiding; de gisting van den jongen wijn of het
jonge bier na afloop van het hoofdgistingsproces.
wanneer de wijn of het bier reeds in de ligvaten is
overgebracht.
NAGLIJDEN, (gleed na, is nagegleden), achter iem.
glijden; glijdende iem. volgen.
NAGLUREN, (gluurde na, heeft nagegluurd), met
de oogen bespieden, glurende nakijken.
NAGONZEN, (gonsde na, heeft nagegonsd) gonzend
volgen; nog een poos gonzen; met gegons nagooien.
NAGOOIEN, (gooide na, heeft nagegooid), achter
lent aan gooien; gooier na anderen; nog eens
goo:en.
NAGRAS, o. etgroen: gras, dat na de eerste afniaaiing groeit; (fig.) (d) het nagras koinen, iets van
de overgeschoten brokken krijgen. NAGI;NSHOOI,
o. hooi dat van het nagras gewonnen wordt. hooi
van de tweede snee.
NAGRAUWEN, (grauwde na, heeft nagegrauwd),
achter iem. grauwen; het grauwen navolgen.
;, ra -veer , le na, heeft nagegraNAGRAVEEREN.
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veerd), graveerend nabootsen; — na anderen graveeren.
NAGRAVEN, (groef na, heeft nagegraven), gravend
-volgen; na anderen graven.
NAHAKEN, (haakte
heeft nagehaakt), naar een
voorbeeld haken.
NAHEKELEN, (hekelde na, heeft nagehekeld), (vlas
of hennep) voor de tweede maal zuiveren.
NAHERFST, m. het late najaar, begin van den
'winter.
NANIJGEN, (hijgde na, heeft nagehijgd), (fig.) najagen.'
NAHINKEN, (hinkte na, heeft en is nagehinkt),
hinkende volgen, - achteraan komen.
NAHIPPELEN, (hippelde na, heeft en is nagehippeld), hippelende navolgen; eenigen tijd na een ander
hippelen.
NAHOEDE, v. achterhoede (van een leger of een
vloot).
NAHOEREEREN, (hoereerde na, heeft nagehoereerd),
.afgodisch navolgen (in den bijbelstijl).
NAHOLLEN, (holde na, heeft en is nagehold), hollende naloopen.
NAHOOI, o. nagrashooi.
NAHOUDEN, (hield na, heeft nagehouden), iem.
langer houden dan anderen, laten schoolblijven;
iem. lets nahouden, verwijten.
NAHUNKEREN, (hunkerde na, heeft nagehunkerd),
begeerige blikken werpen op iets dat zich verwijdert of verwijderd wordt.
NAHUPPELEN, (huppelde na, heeft en is nagehuppeld), huppelende navolgen.
NAIEF, bn. (naiever, -st), natuurlijk, ongekunsteld,
eenvoudig naieve manieren; onnoozel, getuigende van
beperkt begrip: een neeve opmerking; die veronderstelling is toch al te
NAIJLEN, (Ode na. is nageijld, haastig achter iem.
loopen; iem. loopende nazetten; iemands spoor
volgen.
NAIJVER, m. mededinging, wedtjver: in edelen nufiver ontgloeid; nijd: uw voorspoed maakte zijn 71,aijcer
gaande.
NAIJVERIG, bn. (-er, -st), jaloersch ; nijdig : najverig
zijn op iemands geluk.
NAIVETEIT, v. natuurlijke openhartigheid, onschuld, eenvoudigheid; onnoozelheid; — (my. -en)
eenvoudige, onnoozele dingen.
NAJAAGSTER, v. (-s), zij die najaagt.
NAJAAR, o. (...jaren), herfst, nazomer: we kunnen
nu nog een mooi najaar krijgen.
NAJAARSBLAD, o. (-en, -eren), blad eener plant in
bet najaar, gelend, verdorrend blad; ...BLOEM. v.
(-en), bloem die in het najaar bloeit; ...DRADEN,
m. my. herfstdraden; ...KLEURING, v. verandering
van de kleur der bladeren (van groen in geel of
roodachtig); ...KOORTS, v. (-en), koorts die in het
najaar komt; ...LOOVER, o. najaarsbladeren: ...MIS,
-v. (-sen), jaarmarkt die in den herfst wordt gehouden; ...OPRUIMING, v. (-en), in een winkel, opruiming van goederen in het najaar; ...REGEN, m. (-5),
regen die in het najaar valt; ...SCHOONMAAK, v.
kleine schoonmaak in het najaar; ...VEILING, v.
(-en), openbare verkooping, die in het najaar gehouden wordt (inz. bij de Nederl. Handelsmaatschappij);
...VERGADERING, v. (-en), vergadering, die in het
najaar gehouden wordt (inz. der Provincials Staten);
...WEDER. ...WEER, o. herfstweer; inz. ruw, nat
weder: 't is nu echt najaarsweer; ...ZIEKTE, v. (-n),
ziekte die zich in den herfst vertoont; ...ZON, v.
he! fstzon.
NAJACHT, v. tweede latere jacht.
NAJADE, v. (-n), (myth.) eene soort van nimf, die
de beschermgodin en de bewoonster der bronnen
en kleine rivieren was.
NAJADEN, v. my. (plantk.) eene familie van zoetwaterplanten; — (nat. hist.) waterslangetjes: eene
soort van schelpdieren, die in zoetwater hun verblijf houden.

NAJAGEN, (jaagde, joeg na, heeft nagejaagd), vervolgen (op de jacht) : een hert najagen: vervolgen
achternazetten, naloopen : de ruitery jaagde
den viand na; (fig.) streven naar, trachten to bekomen; begeeren, verlangen: jaagt de liefde na; het
plezier, het genot najagen. NAJAGING, v. (-en), het
najagen.
NAJAGER, m. (-s), die najaagt.
NAJANKEN, (jankte na, heeft nagejankt), jankende
naloopen; het gejank nabootsen.
NAJAS, v. een plantengeslacht, tot de familie der
najaden behoorende, waarvan twee soorten in Nederland voorkotnen: de kleine on de groote najas.
NAJOELEN, (joelde na, heeft nagejoeld), iem. joelende navolgen.
NAJOU WEN, (jouwde na, heeft nagejouwd), jouwende naloopen.
NAJUICHEN, (juichte na, heeft nagejuicht), juichende navolgen; blijven juichen.
NAKAKELEN, (kakelde na, heeft nagekakeld), het
gekakel nabootsen; kakelend volgen; blijven kakelon.
NAKALLEN, (kalde na, heeft nagekald), napraten.
NAKEFFEN, (kefte na, heeft nagekeft), kellende
volgen: die head keft iedereen na; het gekef (van
een hand) nabootsen.
NAKEN, (naakte, is genaakt), naderen, naderbij nabij komen: het jaar der crijlating naakt; naakt tot
9,92 fi n iet ; het nakende onweder. NAKING, v. het naken.
NAKEND, (gew.) NA KENDIG, bn. naakt: nakend
10 , 1pe

vervolgkermis;
NAKERMIS, v. (-sen), tweede
dagen aan de kerniis toegevoegd: de nakerinis was
vroeger drakker dan de eigenlYke kermis tegenwoordig.
NAK(JKEN, keek na, heeft nagekeken), kijken naar
iem. of lets, die of dat heengaat: zoo Lang zij kon,
keek zU den certrekkende na; kijk den jongen eens
even no, of hY geen verkeerde stroat neemt; nazien,
overzien, herzien, onderzoeken: ale gy uw opstel
afhebt, most gij het nog eens goed nakijken; ik meen
het zeker te weten, victor cal het thuis nog eens op
min gemak nakijken. NAKIJKING, v. het nakijken,
hei ziening, onderzoeking.
NAKIND, o. (-ers, -eren), kind, niet uit het eerste
huwelijk; (oak) kind, na 's vaders dood geboren.
NAKLADDEN, (kladde na, heeft nageklad) slecht
naschrijven.
NAKLANK, m. weerklank, aanhoudend geluid: de
naklank eener klok.
NAKLAPPEN, (klapte na, heeft nageklapt), vertellen wat men vernomen heeft.
NAKLAPPEN, (klapte na, heeft nageklapt), met
eene zweep achter iem. klappen.
NAKLAUTEREN, (klauterde na, is nageklauterd),
klauterend volgen.
NAKLIMMEN, (klom na, is nageklommen), klimmend volgen.
NAKLINKEN, (klonk na, heeft nageklonken), klinkende volgen, achter iem. aanklinken: toen vertrok, klonk hem een spottend gelach na; blijven klinken.
NAKLOSSEN, (kloste na, is nageklost), klossende
achter iem. loopen.
NAKLUCHT, v. (-en), grappig stukje, dat na een
groot tooneelstuk opgevoerd wordt.NAKLUCHTJE,
o. (-s).
NAKLUIVEN, (kloof na, heeft nagekloven), nog eons
kluiven.
NAKNAGING, v. (-en), (fig.) naberouw.
NAKOETEREN, (koeterde na, heeft nagekoeterd),
kromtongen; gebrekkig spreken nabootsen.
NAKOKEN, (kookte na, heeft nagekookt), herkoken,
nog eens koken; later koken.
NAKOMELING, m. on v. (-en), afstammeling; de nakomelingen, het nageslacht. NAKOMELINGE, v. (-n).
NAKOMELINGSCHAP, v. het nageslacht, de komende
geslachten: ik verlaat ?NY op het oordeel der nakomelingschap; zijne nakomelingschap, zijne nakomelingen.
NAKOMEN, (kwam na, is nagekomen), (w. g.) na
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.iem. komen, op iem. volgen; later komen dan
anderen: ik heb het nog zoo druk; mag ik wat nakomen ?; achter zijn bij anderen : in het Fransch komt
deze leerling nog al wat na; — naleven, in acht nemen:

een verbod, een bevel nakomen; eene belofte, zone plichten
nakomen. NAKOMING, v. het nakomen; het naleven.
NAKOMER, m. (-s), opvolger; nakomeling; volbrenger, uitvoerder, waarnemer.
NAKOOP, m. latere koop.
NAKRAAIEN, (kraaide na, heeft nagekraaid), naschreeuwen; het gekraai (van een haan)nabootsen.
NAKRAAM, v. gevolgen der verlossing (bij eene
kraamvrouw).
NAKRABBELEN, (krabbelde na, heeftnagekrabbeld),
krabbelende naschrijven.
NAKRANT, v. (-en). Zie NACOURANT.
NAKREET, m. kreet, die op een anderen volgt; te
late kreet.
NAKRIJSCHEN, (kreesch, krijschte na, heeft nagekreschen, nagekrUscht), naschreeuwen.
NAKROOST, o. nageslacht, nakomelingschap.
NAKRUIEN, (krooi, kruide na, heeft nagekrooien,

nagekruid), achter (iets) op eenen kruiwagen
vervoeren; (van eene kruiende rivier) nog eenigen
tijd kruien.
NAKRUIPEN, (kroop na, heeft en is nagekropen),
kruipende volgen; kruipen na een ander.
NAKUIEREN, (kuierde na, heeft en is nagekuierd),
nawandelen.
NAKWEELEN, (kweelde na, heeft nagekweeld), het
gekweel eens vogels nabootsen.
NALACHEN, (lachte na, heeft nagelachen), lachen
op een ander; lachende iem. nabootsen; iem. achter
zijn rug uitlachen.
NALATEN, (liet na, heeft nagelaten), achterlaten
(bij overlijden)• lifj heeft twee zoons nagelaten; hij liet
een groot fortuin na; (fig.) overleveren, doen overgaan
van het eene geslacht op het andere: dat was zijn
grootste geluk: het bewustzijn dat h zijnen kinderen
een ongerepten naam naliet; aflaten, niet doen, laten:
die onhebbelijkheid moet g fj nalaten; niet nakomen,
verzuimen, veronachtzamen: gij moet het eene doen
en het andere niet nalaten; het gebod Gods nalaten;
ik kan niet nalaten, ik kan mij niet onthouden...;
hij liet niet na mfj te plagen, hield niet op. NALATING, v. het nalaten, niet-nakoming, niet-vervulling.
NALATENSCHAP, v. (-pen), erfenis, boedel, erfgoed:
meent recht te hebben op die nalatenschap.
NALATIG, bn. bw. (-er, -st), te kort schietende in,
niet doende : nalatig zijn in het betalen van huishuur;
nalatig zijn in het vervullen zYner plichten onachtzaam, verzuimachtig, vergeetachtig: hij is seer nalatig
in zone zaken. NALATIGHEID, v. onachtzaamheid,
verzuim, achteloosheid.
NALEEFSTER, v. (-s,, die naleeft.
NALEEN, o. (-en), achterleen.
NALEKKEN, (lekte na, heeft nagelekt), nog eenigen

tijd aanhouden met lekken.
NALENTE, v. (w. g.), einde van het voorjaar.
NALEVEN, (leefde na, heeft nageleefd), in acht

nemen, opvolgen, nakomen: een gebod naleven; dit
voorschrift wordt niet altjd nageleefd; — (w. g.) overleven. NALEVING, v. het naleven.
NALEVER, rn. (-s), overlevende; waarnemer (der
wetten enz.).
NALEZEN, (las na, heeft nagelezen), overlezen, nog
eons lezen: ik zal de plaats in het boek nog eens nalezen; lezen, lezende nagaan: ik heb er heel wat boeken over nagelezen; nog eens doorzoeken (korenvelden, enz.); in het lezen volgen ; na anderen lezen.

NALEZING, v. (-en), het nalezen; het zoeden van
korenaren enz.
NALEZER, m., NALEESSTER, v. (-s), die (de korenvelden enz.) naleest.
NALICHTEN. (lichtte na, heeft nagelicht), achter
iem. gaan met licht.
NALIEGEN, (loug na, heeft nagelogen), iemands
logens herhalen; kwaadspreken.

NAMENS.
NALIKKEN,

lekken.

(likte na, heeft nagelikt), nog eens

NALOEIEN, (loeide na, heeft nageloeid), blijven
loeien; het geloei (eener koe) nadoen; iem. loeiender

luid schreeuwende volgen.

NALOEREN, (loerde na, heeft nageloerd), schen:,

nakijken.
NALOEVEN,

(loefde na, is nageloefd), (zeew.) zacht-

jes navaren.
NALOOP, m. toeloop (van rnenschen); omslag;
geloop, moeite.
NALCOPEN, (liep na, heeft on is nagelobpen),
achter iem. loopen, iem. of iets volgen : de meisjes

naloopen; die hond loopt zijn meester overal na; (fig.)
het geluk liep hem altijd na; nagaan, toezicht houden op, behartigen: hfj heeft het veel to druk, h# kan
alles niet naloopen; aan zoo'n zaak is heel wat na te
loopen, daar is heel wat zorg en moeite aan verbbnden; — to langzaam loopen (van een uurwerk); -stremmen, dik worden. NALOOPING, v. het naloopen.
NALOOPER, m.

(-s), NALOOPSTER, v. (-s), die

naloopt.
NALOOPERTJE, o.; naloopertje spelen, krijgertje
spelen.
NALOOT, v. (...loten), ...LOT, o. (-en), nascheut.
NALUIDEN,
(luidde, luide na, heeft nage-

luid), blijven luiden; later luiden.
NAMAAG, m. on v. (...magen), naaste bloedverwant; —SCHAP, v. de namagen; — o. de vermaagschapping.
NAMAAIEN, (maaide na, heeft nagemaald), later
maaien; nog eons maaien. NAMAAIING, v. (-en),
het naniaaien.
NAMAAISEL, o. (-s), wat na- of later gemaaid is,
nagras.
NAMAAK, v., NAMAAKSEL, o. (-5), lets wat nagemaakt of nagebootst is; navolging: dit is niet echt,,
maar nantaak.
NAMAALS, bw. hierna, later: indien doze vidgeboom
dan Been vruchten zal voortbrengen, zoo roll y if hem.
namaals uithowicen; het namaals, het betere loven.
NAMAAND, v. de laatste dagen der maand.
NAMAKEN, (maakte na, neeft nagernaakt), navor-

men, iets naar iets anders maken, nabootsen, nadoen: hij heeft mine handteekening heel bedrieglfjk
nagemaabt NAMAKING, v. (-en), het namaken.
NAMAKER, m. (-s), NAMAAKSTER, v. (-s), die
namaakt.
NAMALEN, (maalde na, heeft nagemaald), naschilderen, een schilderstuk kopieeren.
NAMALEN, (maalde na, heeft nagemalen), nog eons-.,
overmalen (in eenen molen), later malen.
NAMANEN, (maande na, heeft nagemaand), eene

schuld invorderen die reeds betaald is. NAINIANING,
v. het namanen.
NAMARKT, v. tijd tegen den afioop van de rnarkt;

dag die op den eigenlijken marktdag volgt.
NAMAUWEN, (mauwde na, heeft nagemauwd), het
gemauw (eener kat) nadoen. NAMAU WING, v. het
namauwen.
NAMAZ, o. naam. welken de Mahomedanen geven
aan de vijf gebeden, tot welke ieder Muzelman
dagelijks verpiicht is.
te weten : er zyn in ons land vier
NAMELIJK,
universiteiten, namelijk : te Leiden enz.; — vw. bw .
want: er love), namelijk ereemde geruchten: het is gevaarlijk dat te bezceren; gij )noet namelijk weten, dat...
NAMELKEN, (naolk na, heeft nagemolken), nog
eons
later melken.
NAMELOOS, bn. onnoemelijk,' niet uit te spreken:
eene namelooze ellende. NAMELOOSHEID, v.

NAMEN, maamde. heeft genaanico. (veroud.; Zuidn.)
noen: en. belluemen.
NAMENNEN. tmende na, heeft nagemend), nog
eens -, later mennen.
NAMENS, },w. in den naam van. nit ream van : ik

na,,t a 00/c nan,,, es

yne fanilk b,lankeo,

NAMETEN.
NAMETEN, (mat na, heeft nagemeten), nog eens

overmeten: als g den koopman niet vertrouwt, moet
gij het goed nog maar eens nameten. NAMETING, v.
(-en), het overmeten.
NAMIDDAG, m. (-en), tijd tusschen den middag en
zonsondergang : in den namiddag; em drie uur 's nomiddags. NAMIDDAGJE, o. (-s).
NAMIDDAGBEURT, v. (-en), beurt om des middags
te preeken; ...DIENST, in. (-en); ...PREEK, v. (-en),
...SLAAP, m., ...SLAAPJE, o. (-s); ...WACHT, v. (-en),
(zeew.) wacht aan boord van 's middags tot 4 urea
's avonds.
NAMIS. v. (-sea), lierfst-jaarmarkt ; (R.-K.) tweede
herhaalde mis.
NANACHT, In. (-en), het laatste gedeelte van den
nacht; begin der schernering: in den nanacht is de

zieke zeer onrustig geweest.
NANDOU, m. (-s), Zuidamerikaansche struisvogel.
NANEEF, m. (...neven), achterneef; nakomeling:

de naneven, de nakomelingschap, de volgende geslachten.
NANEURIgN, (neuriede na, heeft nageneuried), het
neuriCla van iem. nadoen.
NANEUZEN, (neusde na, heeft nageneusd), onderkomt
zoeken, nasporen, nauwkeurig opnemen:
den heel icier weer naneuzen.
NANICHT. v. (-en), achternicht.
NANKINET, —TE, o. fijne, naar nanking gelijkende
katoenen stof.
NANKING, o. zekere Chineesche roodgele katoenen
stof, aim) genoemd naar de gelijknamige stad in
CUna.
NANOEMEN, (noemde na, heeft nagenoemd), later
noemen : veiling van de na te noemen goederen; de nu.
genoennle (hieronder genoemde) getuigen.
NANOEN. m. (Zuidn.) namiddag.
NANUT, 0. de gezellige bijeenkomst na eene nutsvergadering.
NAOOGEN. (oogde na, heeft nageoogd), volgen met
de oogen, nastaren : het schip veer af; zij oogde 't no...
het zonlicht ging net hem. NAOOGING, v. het naoogen.
NAOOGST. m. tweede latere oogst; (fig.) letter-

kundige naooust.
NAOOGSTEN, (oogstte na, heeft nageoogst), nog

eens -, later oogsten. NAOOGSTING, v. (-en), het
naoogsten.
NAP, m. (-pen), rondo, uitgeholde houten bak: uit
eon nap drinken; bedelnap ; geuzennap. NAPJE, o. (-s),
kleine nap; (plantk.) schutblad.
NAPEINZEN, (peinsde na, heeft nagepeinsd), peinzende nadenken. NAPEINZING, v. het napeinzen.
NAPELSCH-GROEN, o. eene groene verfstof, ontstaan nit eene vermenging van chromaatgeel met
Berlijnsch blauw.
NAPERSEN, (perste na, heeft nageperst), nog eens later person. NAPERSING, v. (-en), het napersen.
NAPEUREN, (peurde na, heeft en is nagepeurd),
(gemeenz.) naloopen.
NAPGAT, m. (-ten), ...KRUIPER, m. (-s), iem. die
niet loopen kan en zich in een houten bak laat voortsleepen.
NAPHTHA, v. steenolie, die in verschillende soorten wordt aangetroffen: nu eens is zij helder als
water, dan weder donkerbruin of zelfs zwart, in
ieder geval zeer brandbaar.
NAPHTHALINE, v. een kleurlooze, in groote brosse
bladen kristalliseerende koolwaterstof met eigenaardigen reuk, die uit steenkolenteer wordt verkregen.
NAPIEPEN, (piepte na, heeft nagepiept), het piepen
nabootsen; achter iem. pie-pen; eenigen tijd na een
ander piepen.
NAPJESDRAGENDEN, v. my. (plantk.) eene plantenfamilie, waartoe groote, statige boomen en veelvuldig vertakte boosters behooren en die in Nederland vertegenwoordigd is door vijf geslachten, de
beuk, de kastanje, de elk, de hazelnoot en de haugbeuk
cupuliferen).

NARCISACHTIG.
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NAPKRUIPER, m. (-s). Zie op NAPGAT.
NAPLAKKEN, (plakte na, heeft nageplakt), blijven

plakken, blijven zitten na afloop eener bijeenkomst:

hebben nog wel een nor nageplakt.
NAPLEISTEREN, (pleisterde na, heeft nagepleisterd),

nog eens pleisteren ; later pleisteren.
NAPLEITEN, (pleitte na, heeft nagepleit), zijn gedrag in eenig geschil nog blijven verdedigen, nadat
dit geschil reeds op de een of andere wijze beslecht is
NAPLOEGEN, (ploegde na, heeft nageploegd), nog
eens -, later ploegen.
NAPLUIZEN, (ploos na, heeft nageplozen), nog eens
pluizen; (fig.) nauwkeurig_ onderzoeken: hif is juise
de man om zulke dingen na te pluizen; later pluizen.
NAPLUIZING, v. (-en), het napluizen.
NAPLUIZER, m. (-5), NAPLUISSTER. v. (-s), die
napluist.
NAPLUK, m. het naplukken; wat nageplukt is.
NAPLUKKEN, (plukte na, heeft nageplukt), plukken
wat nog over is; plukken na een ander.
NAPOK, v. (-ken), pok, die bij eenen hider aan de
kinderziekte na de andere pokken uitbreekt.
NAPOLEON, m. (-5), Fransche gouden munt (= 20
francs); code .Napoleon, wetboek (door) Napoleon
(uitgevaardigd).
NAPOLEONIDEN, m, my. nakomelingen -, verwanten van Napoleon Bonaparte.
NAPOLEONSGESTERNTE, o. naam van drie sterren in het sterrenbeeld Orion; (oak) geluksster,
waaraan, naar men zegt, Napoleon geloofde.
NAPOST, v. (-en), postwagen, die na de laatste
post aankomt; — m. (-en), postbode, die later komt.
NAPOST, rn. (•en), post, die later geboekt is.
NAPPENDRAAIER, m. (-5), die (houten) nappen op
een draaibank vervaardigt.
NAPRAAT, m. naverhaal, herzegging; ik wil er geen
napraat can hebben, ik wil niet hebben, dat men er
van spreke.
NAPRATEN, (praatte na, heeft nagepraat), iemands
taal of spraak nabootsen; nazeggen, navertellen:
bij praat maar geclachteloos na, eat anderen zeggen;
na afloop eener vergadering enz. nog blijven praten:

de vergadering was om tiers nor afgeloo:pen, maar we
hebben met ens vieren nog een ?turtje zitten napraten.
N.APRATING, v. het napraten.
NAPRATER, m. (-s), NAPRAATSTER, v. (-s), die
napraat.
NAPREEK, v. (-en), predikatie na eene andere;

laatste preek.
NAPREEKEN, (preekte na, heeft nagepreekt), de
stem en leiding van eenen predikant nabootsen;
na een ander prediken.
NAPRENTEN, (prentte na, heeft nageprent), (Zuidn.)
nadrukken.
NAPRET, v. pret na afloop van een feest enz. NAPRETJE, o. (-5).
NAPSCHELP, v. (-en), (nat. hist.) schotelschelp;
...SLAK, v. (-ken); versteende napslak, patelliet.
NAPVOL, o. zooveel als een nap kan bevatten.
NAR, m. (-ren), zot, dwaas, gek: alleinans vriend is
iedermans nar; inz. een persoon die in vroeger tijd
vorsten en groote heeren door zijn geestigheden
moest vermaken; (fig.) dwarsdrijver.
NAR, v. (-ren), arreslee.
NARAAD, m., NARADING, v. (w. g.), raad(geving)
die to laat komt.
NARADEN, (ried na, heeft nageraden), to laat eenen
raad geven.
NARASPLANT, v. (-en), zekere slingerplant in het
zuidwesten van Afrika.
NARCIS, v. (-sen), (plantk.) eene sierplant, waarvan talrijke soorten gekweekt worden en waartoe
o. a. ook de jonquilles behooren. Men vindt in Nederland twee soorten in 't wild: de dichtersnarcis
en de gemeene narcis. NARCISJE, o. (-s).
NARCISACHTIG, bn.; de narcisachtige planten, zekere
bolgewassen waartoe behalve de narcis o. a. ook het
sneeuwklokje behoort.
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NARCISBLOEM.

NASLAG.

NARCISBLOEM, v. (-en), bloem eener narcis; narcis;
...LELIE, v. (...lign), lelienarcis.
NARCISSEBOL, m. (-len), bol eener narcis.
NARCISSENBED, o. (-den), ...VELD, o. (-en), bed,
veld met narcissen.
NARCISSUS, m. (-sen), (myth.) een schoon jongeling,
die op zichzelven verliefde en in eene bloem veranderd ward; vandaar (fig.) beeldschoon jongeling.
NARCOSE, v. toestand van verdooving, bedwelming, gevoelloosheid inz. als gevolg van narcotische

m. (-s, -len), eenhoornvisch, tot de orde
der walvischachtige zoogdieren behoorende, welks
hoorn, evenals het ivoor, tot het vervaardigen van
verschillende voorwerpen aangewend wordt (mono-

don monoceros).

middelen als chloroforme, aether enz.
NARCOTISCH, bn. bedwelmend, krampstillend,
slaapwekkend : een narcotisch middel.
NARDUS, v. een plantengeslacht, tot de groep der
borstelgrassen behoorende, waarvan slechts eene
soort in Nederland voorkomt: het stave borstel- of

NARWALSHOORN, m. (-s, -en), ...HOREN, m. (-s),
horen van den narwal, eig. een soms 3 M. lange
tand in de bovenkaak van het dier.
NASAAL, bn. door den neus uitgesproken.
NASAAL, v. (...salen), neusletter, letter die door
den neus wordt uitgesproken.
NASAALKLANK, m. (-en), neusklank; ...LETTER,
v. (-s), neusletter.
NASALEEREN, (nasaleerde, heeft genasaleerd), door
den neus uitspreken. NASALEERING, v.
NASCHALLEN, (schalde na, heeft nageschald), na-

zwijnengras (nardus stricta).
NARDUS, v. een zees kostbare en welriekende balsem van plantaardigen oorsprong, die in de geneeskunst veel gebruikt wordt: de Celtische nardus komt
uit Zwitserland en Tyrol en de Indische nardus uit

NASCHAVEN, (schaafde na, heeft nageschaafd),
nog eens schaven.
NASCHELDEN, (schold na, heeft nagescholden), iem.
met scheldwoorden achternaroepen ; schelden na een

Oost-India.

NARDUSGEUR, m. de welriekende geur van de
nardus; ...OLIE, v.; ...ZAAD, o.juffertjes-in-'t groen ;
honigdauw.
NAREDE, v. (-nen), slotrede, besluit; nabericht.
NAREIZEN, (reisde na, heeft en is nagereisd), iem.
.op zijn reis volgen: het beste is, dat gij hem oogenblikkelfjk nareist.
NAREKENEN, (rekende na, heeft nagerekend), over-,
nog eons rekenen: er meet een Pout in zijn, reken het
nog eens na; als gif niet gelooft, moet gij mfj maar
narekenen; dat kunt ge wel op je zingers narekenen,
dat kunt gij met zekerheid weten. NAREKENING,
v. (-en), het narekenen.
NARENNEN, (rende na, heeft on is nagerend), to
paard iem. volgen, hard naloopen.
NARICHT, o. bericht; waarschuwing; dit diene tot
-uw naricht.
NARIGHEID, v. (...heden), naarheid; men hoort tegenwoordig allerlei narigheid.
NARIJDEN, (reed na, heeft en is nagereden), te
paard of in een rijtuig iem. volgen; (fig.) dwingen,
noodzaken; ik zal hem narijden, dat zal hij mij duur
betalen, ik zal hem nagaan, zijne handelingen nauwkeurig gadeslaan; iem. narijden, hem bij het werk

_aanzetten.
,

NARWAL,

NAROEP, m. het naroepen; (fig.) groot gerucht
(eener zaak).
NAROEPEN, (riep na, heeft nageroepen), schreeu-

wende iem. roepen; roepende volgen; iem. roepen

die weggaat; roepen na een ander.

NAROFFELEN, (roffelde na, heeft nageroffeld), ruw
namaken.
NAROOKEN, (rookte na, heeft nagerookt), later
rooken; blijven rooken.
NAROOMEN, (roomde na, heeft nageroomd), nog
eens roomen: de melk naroomen, de room die na de
eerste rooming nog boven gekomen is afscheppen.
NAROSSEN, (roste na, heeft nagerost), met snelheid
najagen.
NAROUW, m. Zie NABEROUW.
NAROUWEN, (rouwde na, heeft nagerouwd), langer
rouwon dan den bepaalden tijd.
NARREN, (narde, heeft genard). Zie ARREN.
NARRENBEL, v. (-len), schelletje aan de kap van
eenen nar; ...GILD, o. (-en), ...GILDE, o. (-n), zie gild;
...KAP, v. (-pen), muts van eenen nar, zotskap;
...POETS, ...POTS, v. (-en), grap, boert, gekkernij;
...WERK, o. gekkenwerk.
NARRER1J, v. dwaasheid, gekheid.
NARRESLEE, v. (- e n), ...SLEDE, v. (-n). Zie A RRESLEE.
NARRETUIG, o. paardetuig voor eene arreslede.
NARRIG, bn. (-er, -st), gemelijk, knorrig. verdrietig.
NARRIGHEID, v. (...beden).
NARUKKEN, (rukte na, is nagerukt), achter iem.
aanrukken.

klinken.

ander.
NASCHETSEN,

(schetste na, heeft nageschetst),
schetsende namaken.
NASCHEUT, m. (-en), naloot.
NASCHIETEN, (schoot na, heeft en is nageschoten),
schieten na een ander; — naijlen, schielijk naloopen.
NASCHILDEREN, (schilderde na, heeft nageschilderd), eene schilderij namaken, kopieeren; een portret maken; — langer op schildwacht staan. NASCHILDERING, v. (-en), het naschilderen.
NASCHIMPEN, (schimpte na, heeft nageschimpt),
naschelden.
NASCHIP, o. (...schepen), schip, dat trager dan de
overige aankomt; (fig.) met de naschepen komen, de
laatste zijn; (ook) eene tijding brengen, die aan
ieder bekend is; altijd met een nascheepje komen,
nooit tevreden zijn, aitijd nog iots to vragen hebben.
NASCHOUW, v. NASCHOUWING, v. (-en), tweede
onderzoek, tweede bezichtiging.
NASCHOUWEN, (schouwde na, heeft nageschouwd),
nazien.
NASCHREEUWEN, (schreeuwde na, heeft nageschreeuw4 schreeuwend naroepen; blijven schreeu-

wen.
NASCHREIEN, (schreide na, heeft nageschreid), naschreide hoar na, hij schreide, omschreeuwen;
dat hij haar niet mocht vergezellen.
NASCHRIFT, o. (-en), bijvoegsel tot eenen brief.
NASCHRIJVEN, (schreef na, heeft nageschreven),
over-, nog eens schrijven; overnemen van stukken
uit het werk van een anderen schrijver, met het
bijdenkbeeld dat men ze voor eigen work tracht
uit to geven: men beweert dat deze schrijver juist de

mooiste tooneelen van anderen heeft nageschreven;
schrijven wat voorgezegd wordt; eenen brief afzenden aan iem. die vertrokken is. NASCHRIJVING, v.
NASCHRIJVER, m. (-s), NASCHRIJFSTER, v. (-s),
die naschrijft.
NASCHROBBEN, (schrobde na, heeft nageschrobd),
nog eens -, later schrobben.
NASCHUIMEN, (schuimde na, heeft nageschuimd),
opnieuw -, nog eens het schuim afnemen; (zeew.)
na andere zeeschuimers stroopen op zee; nog eene
poos schuimen. NASCHIJIMER, m. (-s).
NASCHUIVEN, (school na, heeft nageschoven),
achter iem. schuiven; nog eene schijf spelen (in het
damspel); — na anderen stil heengaan.
NASLAAN. (sloeg na, heeft nageslagen), eenen
stempel namaken; valsche munt maken: opslaan,
opzoeken, nazien (in een boek enz.) : ik zal het even
in Wagenaar nasictan, — te laat slaan (van een uurwork); (in het kolispel) na een ander slaan, ontijdig
slaan.
NASLAG, m. (-en), slag na het uur; slag na een
anderen toe2•ebracht; valsche munt, - stempel; (muz.)
een of meer nooties. die achter een triller enz. gevoegd worden: (olies1.) het tweede of laatste slaan

NASLAG.
van het zaad (in tegenstelling met voorslag); (ook)

het blok waarin dit geschiedt.
NASLEEP, m. gevolg; stoet; (fig.) met al den nasleep
van dien, met al wat er uit volgt.
NASLEEPEN, (sleepte na, heeft nagesleept), achter
zich sleepen, sleepende medev oeren; (een schip) op
het sleeptouw hebben.
NASLENTEREN, (slenterde na, is nageslenterd),
slentei end volgen.
NASLEPEN, (sleepte na, heeft nagesleept), slepend
volgen.
NASLIEREN, (slierde na, heeft nageslierd), slierend
volgen.
NASLIJPEN, (sleep na, heeft nageslepen),nog eens
slijpen. NASLIJPING, v. het naslijpen.
NASLUIPEN, (sloop na, is nageslopen), sluipende
volgen.
NASMAAK, m. (...smaken), smaak, na iets genuttigd te hebben; overblijvonde smaak (van iets): een
bittere nasmaak; (fig.) naberouw.
NASMART, v. smart die naderhand komt.
NASMIJTEN, (smeet na, heeft nagesmeten), nagooien.
NASNAPPEN, (snapte na, heeft nagesnapt), naklappen.
NASNEDE, v. (-n), tweede of laatste suede van
.gras en klaver.
NASNELLEN, (snelde na, is nagesneld), ijlings
volgen.
NASNIJDEN, (sneed na, heeft nagesneden), nog
-eons -, later snijden; door snijden namaken.
NASNOEIEN, (snoeide na, heeft nagesnoeid), nog
•eens opnieuw snoeien (boomen).
NASNORREN, (snorde na, heeft nagesnord), nauwkeurig nazoeken, naspeuren: ik heb alles nog eens
nagesnord, maar niets kunnen vinden.
NASNUFFELAAR, m., —STER, v. (-s), die nasnuffelt.
NASNUFFELEN, (snuttelde na, heeft nagesnuffeld),
doorzoeken, uitpluizen, nauwkeurig nagaan: dagen
kan hij er aan besteden om zoo iets na to snuffelen.
1TASNUFFELING, v. (-en), het nasnuffelen.
NASOPJE, o. (-5), tweede sop (bij het wasschen):
geef dat goed nog een nasopje.
NASPATTEN, (spatte na, is nagespat), spattende
naspringen.
NASPEL, o. (-en), een kort tooneelstuk dat na het
eigenlijke stuk wordt gespeeld, nastuk; het spelen
-van den organist op het einde van een vers of van
-do godsdienstoefening. NASPELLETJE, o. (-s).
NASPELEN, (speelde na, heeft nagespeeld), spelende nadoen : een stuk op 't gehoor naspelen; spelen
nadat er reeds gespeeld is; later spelen: welk stuk
wordt nagespeeld ?; nog eenigen tijd een spel vereene kleur naspelen, nog eens in
-toonen; (kaartsp.)
de kleur die gespeeld is uitkomen; ik houd niet van
naspelen, ik houd niet van redekavelen over een
spel dat afgeloopen is.
NASPELLEN, (spelde na, heeft nagespeld), een
- woord spellende herhalen.
NASPEURDER, m. (-5), NASPEURSTER, v. (-s), die
‘naspeurt.
NASPEUREN, (speurde na, heeft nagespeurd), iets
.op het spoor nazoeken: de hand speurt het wild na;
(fig.) nauwkeurig nagaan, onderzoeken: ik heb in
mijn hart nagespeurd; ik heb het nog niet kunnen
-naspeuren, hoe hij daartoe gekomen is, kunnen uit-vinden. NA SPEURING, v. (-en).
NASPEURLIJK, bn. doorgrondelijk.
NASPOEDEN, (spoedde na, is nagespoed) in haast
iem. volgen.
NASPOELEN, (spoelde na, heeft en is nagespoeld),
nog eens -,. later spoelen; later -, na iets anders
-door den stroom worden meegevoerd. NASPOELING, v. het naspoelen.
NASPONSEN, (sponste na, heeft nagesponst), nog
eens met de spons wasschen; namaken door het
f.sponsen met houtskool.
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NASPOORDER, m. (-5), die naspoort.
NASPOREN, (spoorde na, heeft nagespoord), het

spoor (van iem. of iets) volgen; (fig.) onderzoeken;
doorgronden. NASPORING, v. (-en), onderzoek.
NASPOREN, (spoorde na, heeft nagespoord), met
den spoorwagen achternarijden.
NASPRAAK, v. slecht gerucht, slechte naam (van
iem.); kwaadsprekerij, laster,
NASPREKEN, (sprak na, heeft nagesproken), spreken wat een ander reeds gesproken heeft; lasteren,
kwaadspreken.
NASPRINGEN, (sprong na, is nagesprongen),springende volgen; later springen.
NASPROKKELEN, (sprokkelde na, heeft nagesprokkeld), nog eens -, later sprokkelen.
NASTAMELEN, (stamelde na, heeft nagestameld),
stamelend nazeggen. NASTAMELTNG, v. het nastamelen.
NASTANK, in. stank die achterblijft.
NASTAPPEN, (stapte na, heeft en is nagestapt),
met groote schreden achteriem. loopen ; (fig.) iemands
spoor of voorbeeld volgen.
NASTAREN, (staarde na, heeft nagestaard), met

starende oogen nazien.
NASTEKEN, (stak na, heeft nagestoken), met eene
graveerstift narnaken; naar een weggaande steken:
ht./ stak hem de vuist sta; later steken.
NASTEVENEN, (stevende na, is nagestevend), navaren, nazeilen.
NASTIJGEN, (steeg na, is nagestegen), achter iem.
klimmen.
NASTINKEN, (stonk na, heeft nagestonken), eenen

onaangenamen reek achterlaten.
NASTOOMEN, (stoomde na, is nagestoomd), met
een stoomboot (of spoortrein) volgen.
NASTOOT, m. (•en), (bilj.) stoot dien men, ten
gevolge van een vooratgaanden stoot welke zelf
niet telt, doen mag. NASTOOTJE, o. (-5).
NASTOOTEN, (stootte, stiet na ; heeft nagestooten),
nog eons -, later stooten.
NASTORMEN, (stormde na, heeft en is nagestormd),
met groot geweld navolgen.
NASTORTEN, (stortte na, heeft on is nagestort),
stortend nagieten of nawerpen; stortend navallen.
NASTREVEN, (streefde na, heeft en is nagestreefd),
strevend naijlen; (fig.) trachten na to volgen: groote
voorgangers nastreven; trachten to bereiken : een doel
nastreven.
NASTROOMEN, (stroomde na,, heeft nagestroomd),
blijven stroomen; achter iem. stroomen; (fig.) als
in een stroom volgen.
NASTUIVEN, (stool na, is nagestoven), in vliegende

haast volgen.
NASTUK, o. (-ken), —JE, o. (-5), het stuk of stukje

dat tot slot eener uitvoering na een ander stuk
gespeeld of uitgevoerd wordt.
NASTUREN, (stuurde na, heeft nagestuurd), nazenden.
NASUKKELEN, (sukkelde na, is nagesukkeld), sukkelend navolgen; — (sukkelde na, heeft nagesukkeld), zich nog ziekelijk bevinden.
NASULLEN, (sulde na, heeft nagesuld), glijdend
volgen.
NAT, bn. (-ter, -st), vochtig, doortrokken met -,
gedrenkt in een vloeistof: een natte spons; hid' is
bang natte voeten te krijgen; (fig.) met een nat zeil thuis
komen, dronken; hij is van de natte gemeente, houdt
van een borrel; ik lean hem met een natten vinger
beloopen, hij is zeer dicht bij mij; regenachtig, met
veel regen: nat weer; een nat jaar; de natte moesson;
vloeibaar: natte en droge waren.
NAT, o. vocht, vloeistof: ligt er geen nat op die
tafel ?; inz. water: pus op, loop niet in het nat; nu
baant zich 't nat een heimelijk pad (Staring, Waterloop); het zilte nat, de zee; regen: er valt nat; vleeschnat; sterke drank: hij sputa ook niet in het lieve nat,
van een likkebroer; hij houdt van zyn natje en ,
hij eet en drinkt er goed van; ik heb nog drogje,
66

•
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geen nal of droog over mfine lippen gehad, nog niets

teekenen: met een pen natrekken; eene teekening na-

gegeten of gedronken. NATJE, o. (-s).

trek-ken.

NATACHTIG, bn. een weinig nat: het goed voelt nog
natachtig; regenachtig : het is buiten natachtig .

NATRIPPELEN, (trippelde na, heeft en is nagetrippeld), trippelend naloopen.
NATRIUM, o. een o. a. in zeewater en steenzout
voorkomend metaal met een s. g. van 0.97 en een
smeltpunt van 95.6°.
NATTEN, (natte, heeft genat), natmaken, bevochtigen: het papier voor den druk natten; betten; bekoelen (het geschut).
NATTIG, bn. (-er, -st), natachtig. NATTIGHEID, v.
natheid, het natte; (fig. gemeenz.) voelt ge nattigheid?,
wordt de zaak hachelijk?
NATURALIBUS. IN —, bijw. uitdr. moedernaakt.
NATURALIEN, v. my. natuurvoortbrengselen, voor
zoover zij door de kunst nog geene wezenlijke veranderingen ondergaan hebben; de zeldzame, welbe-

NATAFELEN, (tafelde na, heeft nagetafeld), nog
aan tafel blijven nadat anderen reeds ztjn opgestaan,
of nadat men met het eten reeds gedaan heeft.
NATEEKENEN, (teekende na, heeft nageteekend),
naar een model teekenen; eene teekening aftrekken, calqueeren. NATEEKENING, v.
NATELEN, (teelde na, heeft nageteeld), later voortbrengen; na andere gewassen telen, op een stuk
land waarvan verschillende gewassen na elkaar
worden gewonnen. NATELING, v. het natelen.
NATELLEN, (telde na, heeft nageteld), nog eens
overtellen: tel eens even na, of het goed is. NATELLING, v. het natellen.
NATELLER, m. (-s), NATELSTER, v. (-s), die natelt.
NATEMEN, (teemde na, heeft nageteemd), temend
naspreken.
NATER, v. (-s), aspisslang: een kruipend dier, tot
de orde der slangen behoorende, dat zich vooral in
houtrijke en rotsachtige plaatsen, b. v. in het bosch

van Fontainebleau, ophoudt.
NATERKRUID, o. (plantk.) adderkruid, miltkruid,
beemdduizendknoop, slangenwortel, adderwortel;
.. TONG, v. slangetong; adderkruid; ...WORTEL, v.
(plantk.) beemdduizendknoop.
NATGIERIG, bn. (w. g.), begeerig naar sterken drank.
NATGIERIGHEID, v. (w. g.), dronkenschap.
NATHALS, m. en v. (...halzen), drinkebroer.
NATHEID, v. vochtigheid.
NATIE, v. (-5,
groote hoeveelheid menschen
(die oorsprong, taal, zeden enz. gemeen hebben);
geslacht, Volk, volksstam; (gemeenz.) hij is van de
natie, hij is een food.
NATIEF, bn. aangeboren; geboren, afkomstig.
NATIEVLAG, (-gen), vlag die aanwijst tot welke
natie een schip b. v. behoort.
NATIJD, m. tijd die nakomt; herfst, najaar.
NATIMMEREN, (timmerde na, heeft nagetimmerd),
door timmeren namaken.
NATIONAAL, bn. van -, tot eene natie : de nationals
vlag; nationale industrie, volksnijverheid; nationals
schuld, staatsschuld; nationals belangen, volksbelangen; nationals vergadering, vergadering van yolksvertegenwoordigers ; nationals dracht, yolks- of landskleederdracht; nationale muziek, zangen, liederen,
danswijzen enz., die het karakter, den aard en smaak
van een yolk schetsen; — vaderlandschgezind: met
nationale gevoelens bezield zijn.
NATIONALISATIE, v. (...s,
het nationali. seeren.
NATIONALISEEREN, (nationaliseerde, heeft genationaliseerd), in eene natie als lid opnemen ; nationaal
maken, maken dat het geheele yolk belang bij iets
heeft.
NATIONALITEIT, v. (-en), eigenaardige hoedanigheid eens yolks, volkskarakter; de nationaliteiten,
de volken, volksstanamen. NATIONALITEITSGEVOEL, o. gevoel van tot een natie to behooren.
NATIVITEIT, v. geboorte-uur; toekomstig lot (bij
het horoscooptrekken); geboortecijfer, de verhouding
van het aantal geboorten tot het aantal inwoners.
NATMAKING, v. bevochtiging.
NATOCHT, m. (w. g.), achterhoede (van een leger
of eene vloot).
NATORSEN, (torste na, heeft nagetorst), met inspanning, met moeite nadragen.
NATRACHTEN, (trachtte na, heeft nagetracht),
ijverig najagen.
NATRED, m. stap, na een anderen.
NATREDEN, (trad na, heeft en is nagetreden), volgen, achternakomen; iemands voetstappen drukken.
NATREKKEN, (trok na, heeft en is nagetrokkea),
hem. achternareizen; achter een weggaande voorttrekken; trekken na eon ander: (kaartsp.) naspelen :
eerst klaveren spelen en dan schoppen natrekken; na.

waarde natuurlijke voortbrengselen, welke in de
verzamelingen der natuurlijke historie worden opgenomen.
NATURALIENKABINET, o. (-ten), verzameling van
allerlei voorwerpen uit de drie rijken der natuur,
hetwelk of door eenig openbaar bestuur, of door
bijzond ere personen wordt aangelegd en onderhouden.
NATURALISATIE, v. (-5, ...ten), inboorlingsrecht;
opneming als staatsburger, het verleenen van burgerlijke en burgorschapsrechten aan een vreemdeling.
NATURALISATIEWET, v. (-ten), wet, waarbij
tot Nederlander (enz.) wordt verklaard.
NATURALISEEREN, (naturaliseerde, heeft genaturaliseerd), inheemsch maken; aan eene vreemde
luchtstreek gewonnen (planten); in eene taal opnemen (woorden); opnemen als staatsburger; hij
genaturaliseerd Nederlanden hoewel in een vreemd
land geboren, is hij bij eene wet tot Nederlander verklaard.
NATURALISME, o. natuurgeloof, natuurlijke godsdienst; beoefening van kunst en wetenschap, niet
naar aangeleerde regelen maar naar den natuurlijken
aanleg; eenzijdige navolging der natuur met miskenning of verwaarloozing van het ideaal.
NATURALIST, m. (-en), aanhanger van het natuurgeloof, tegenstander van den geopenbaarden godsdienst; (ook) natuurmensch (niet kunstmatig gevormd); (op het gebied van kunst) aanhanger van
het naturalisme.
NATUREL, v. (-len), NATURELLETJE, o. (-s),
NATUREN, (tuurde na, heeft nagetuurd), nazien,
nakijken.
NATUUR, v. heelal, al het geschapene, inz. op
onze aarde: God en de natuur; in de geheele natuur,.
de drie ?Veen der natuur; in de geheiinen der natuur
doordringen; (ook) de kracht waardoor alles ontstaat en in stand gehouden wordt: moeder natuur;
dat is de loop der natuur ; naar de stem der natuur
luisteren; w moeten het verder aan de natuur overlaten;
speling der natuur; de wetten der natuur volgen; den tol
der (aan de) natuur betalen, sterven; (schild.) model,
voorbeeld door de natuur geleverd : naar de natuur
geteekend; het werkelijke in tegenstelling met het
ideaal: zich getrouw aan de naticar houden; wat
zich vrij heeft ontwikkeld in tegenstelling met het
conventioneele, het gedwongene, het gekunstelde:
alles aan Naar is eenvoudige natuur; natuur, geen
dressuar willen wij; deel der aarde waar door den
mensch nog weinig verandering is gebracht: een
dag in de vrife natuur cloorbrenyen; —
het wezen der dingen, de ingeschapen eigenschap.
pen, aard: gewoonte is een tweeds natuur; wie kan
de natuur van alle dingen navorschen?; ieder dier
heeft bijzondere natuur; van nature, in overeenstemming met het wezen van hem. of iets: —
(mv. ...turen), (van personen) aard, natuurlijke
gesteldheid, eigenschap: de goddelijke, de menscheWke natuur; zy is ijverzuchtig van natuur; zijn natuur geweld aandoen; bekwaamheid, vatbaarheid
(tot lets) : daar heeft heelentaal geen natuur voor;
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karakter, inborst: dat is (strijdt) tegen min natuur;
geestesneiging: een verdorven natuur; lichaamsgestel: hi' heeft een sterke natuur.
NATUURBESCHOUWER, m. (-s), die de natuur aandachtig gadeslaat; ...BESCHRIJVER, m. (-s); ...BESCHOUWING, v. (-en); ...BESCHRIJVING, v. (-en),
beschrijving der natuur en van hare eigenschappen;
...BOEK, o. boek der natuur, al het geschapene;
...BOTER, v. boter die uit (koe)melk is bereid in
tegenstelling met kunst-, margarine- of plantenboter;
...DIENST, ni. goddelijke vereering van voorwerpen
uit de natuur of van natuurkrachten; ...DRIFT, v.
(-en), natuurlijke neiging, instinct, vleeschelijke lust;
...DRUK, m. zelfdruk: uitvinding, waardoor het
maaksel der voorwerpen zelve (b. v. planten, dieren enz.) zich op eene plaat indrukt, die vervolgens
tot drukken gebezigd wordt; ...GENOOT, m. (-en),
medemensch; ...GENOOTE, v. (-n); ...GODSDIENST,
m. (-en), in tegenstelling met ethischen godsdienst,
godsdienst welks wezen bestaat in personificatie
van natuurkrachten en natuurverschijnselen;
...KENNER, m. (-s), die bedreven is in de kennis
van de natuur en hare eigenschappen ...KENNIS,
v. kennis van de voorwerpen der natuur en van
de verschijnselen die zich in de natuur voordoen;
...KRA_CHT, v. (-en), kracht door welke de stof beheerscht wordt; ...KUNDE, v. wetenschap van de
verschijnselen in de onbezielde natuur, die niet
. epaard gaan met een wijziging in de samenstelling
der deelen, physica; ... KUNDIG, bn. bw. tot de
kennis der natuur behoorende, physisch; natuurkundige wetenschappen, die ons bekend waken met
de stof (d. i. met al hetgeen wij met onze zintuigen kunnen waarnemen); ...KUNDIGE, m. en v.
t-n). natuuronderzoeker; iem. die bedreven is in de
natuurwetenschappen; ...LEER, v. het geheel der
wetten, die tot eene en dezelfde klasse van verschijnselen behooren, ook natuartheorie geheeten;
de natuurleer of leer van de electriciteit.
NATUURLIJK, bn. bw. (-er, -st), van de natuur, op
de natuur betrekking hebbend: natuurlijke historie;
natuurlijke godsdienst, zie natuurgodsdienst; door de
natuur voortgebracht of gevormd : een natuurlijke
mayneet, magneetsteen; natuurlijke grenzen; de natuurlijke clog, van zonsop- tot zonsondergang; zooals de natuur het meebrengt, in overeenstemming
met de natuur, met het wezen van iets: de dieren
in den natuurlijken staat; ens natuurlijken clood
sterven; natuurWke behoeften; wat men als van de
natuur, bij zijn geboorte meekrijgt, ingeschapen,
aangeboren: natuurlijk verstand; natuurlijke aanleg;
natuurlijke goedheid; overeenkomstig den regelmatigen gang der natuur: de natuurlijke loop der zaken;
de ziekte heeft haar natuurlijken loop; ik zie daarin
niets bijzonders, (tiles gaat natuurl#k toe; uit de
natuur der zaak voortkomend, verklaarbaar, begrijpelijk: een zeer natuurlijke wensch; door een natuurlfjke nieuwsgierigheid gedreven; niets natuurlijker
don dat; het is natuurlfik, dat ...., het spreekt van
zelf; in overeenstemming met de werkelijkheid:
teekening op natuurlyke grootte; vooral die vruchten
zijn heel natuurlijk geschilderd; ongedwongen, niet
gekunsteld: een natuurlijke houding; het spel van,
dien kunstenaar is zeer natuurlijk; zijn tail is eenvoudig en natuurlijk; — buiten echt geboren, onecht:
een natuurlijk kind; — (godg.) de natuurlijke mensch,
nog tot de wereld behoorend, nog aan de zinnelijke
wereld gehecht, nog niet wedergeboren; (muz.) de
natuurlijke toonladder, zonder kruisen of mollen.
NATUURLIJKHEID, v. eenvoudigheid, ongedwongenheid.
NATUURLIJKERWIJZE, bw. natuurlijk, zooals van
zelf spreekt.
NATUURMENSCH, m. (-en), mensch in zijnen natuurstaat; ...ONDERZOEKER, m. (-s), natuurvorscher;
...PHILOSOPHIE, v. wetenschappelijke natuurbeschouwing; ...HECHT, o. natuurlijk recht (b. v. dat
van ouders op hunne kinderen): recht, aan de natuur

en niet aan de maatschappij ontleend; ...RIJK, o.(-en).
(w. g.); de drie natuurroken, het dierenrijk, het
plantenrijk, het delfstoffenrijk; ...SPELING, v. (-en),
speling, grillige afwijking der natuur; ...START,
m. toestand door de natuur opgeleverd, zonder door
den mensch veranderd te zijn; ...THEORIE, v.
natuurleer; ...VERSCHIJNSEL, o. (-s, -en),
verschijnsel in de natuur; luchtverschijnsel, phaenomeen; ...VOORTBRENGSEL, o. (-s, -en), voortbrengsel der natuur; ...VORSCHER, m. (-s), die zich
met wetenschappelijke onderzoekingen der natuur
bezighoudt; ... -WERKING, v. (-en), werking waardoor een natuurverschijnsel wordt voortgebracht;
...WET, v. (-ten), onveranderlijke regel, waarnaar
men de veranderingen en verschijnselen in den toestand der lichamen verklaart; (ook) wet, die uit de
natuur zelve voortvloeit, algemeene zedenleer;
...WETENSCHAP, v. (-pen), wetenschap die zich
met de voorwerpen der natuur en de natuurverschijnselen bezighoudt; ...WOL, v. ongeverfde wol,
het weefsel van Dr. Jaeger en zijn voigers; ...WOLLEN, bn. van natuurwol: natuurwollen onderkleederen.
NAUMACHIE, v. (-en), scheepsstrijd; (inz.) spiegelgevecht te water.
NAUSCOOP, m. (...scopen), scheepsverrekijker;
werktuig ter ontdekking van ver verwijderde
schepen.
NAUSELUS, bn. walglijk, afkeer verwekkende.
NAUTIEK, v. scheepswezen, zeevaartkunde.
NAUTILUS, m. zeker weekdier, tot de klasse der
koppootigen behoorende; papieren nautilus, argonaut, die in de Middellandsche en de Indische Zee
wordt aangetroffen.
NAUTISCH, bn. scheeps..., zeevaart...
NAUW, bn. bw. niet wijd, klein van omvang, met
weinig rui inte, snlal , enz.: een nauwe straat; nauwe
schoenen; de mouwen zijn te noun; (fig.) hij heeft een
nauw geweten, is zeer nauwgezet; de stad werd nauw
ingesloten, zoodat er niets uit- of in kon; dicht bij
elkaar, opeengedrongen: wij zitten hier heel nauw;
dicht aansluitende bij, niet ver afstaande: in nauw
verband, in nauwe betrekking staan; innig, hartelijk:
nauwe vriendschapsbanden; . g.) gierig, inhalig;
bekrompen : hij behelpt zich zeer nauw; streng, stipt,
nauwkeurig: het zal er zoo nauw niet op aankomen,
men zal zoo stipt niet zien; dat luistert name, er
mag maar weinig aan mankeeren; ge meet niet zoo
nauw kijken, het niet zoo nauw nen -cen; iets nauw
bewaren, zorgvuldig; nauw dingen, scherp; —
nauwelijks, pas, even : zou hi/ nu al terug wezen?
14 is nauw vertrokken; 14 durfde nauw antwoord
geven.
NAUW, o. zeeengte. straat: het nauw van Calais;
verlegenheid, benauwdheid, knel: in het nauw z ffn,
in de klem zitten; iein. in het nauw zetten of brengen, iem. in groote verlegenheid brengen.
NAUWBEZET, bn. (w. g.), gierig, karig.
NAUWELIJKS, bw. tenauwernood, pas: hfj is nog
nauwelfjks meerderjarig; het is nauwelijks te gelooven;
ik was nauwelijks thuis, of ik kreeg bezoek.
NAUWEN, (het nauwde, heeft genauwd), (eert.)

nauwer maken; (thans) in verlegenheid geraken:
het nauwt hem zeer.
NAUWGEZET, bn. bw. (-ter, -st), stipt, nauwkeurig: hij is in alles even nauwgezet; zijne plichten nauwgezet waarnemen; eerlijk : ik heb hem als een nauwgezet ambtenaar leeren kennen. NAUWGEZETHEID, v.
NAUWHEID, v. engheid; (fig.) karigheid.
NAUWKEURIG, bn. bw. (-er, -st), stipt, juist, afgemeten : een nauwkeurig onderzoek instellen; nauwkeurige opmetingen; hij drukt rich niet nauwkeurig
uit; iets nauwkeurig afpassen. NAUWKEURIGHEID,

v. NAUWKEURIGLIJK, bw.
NAUWLETTEND, bn. bw. (-er, -st), zeer oplettend:
nauwlettend toezien. NAUWLETTENDHEID, v.
NAUWNEMEND, bn. nauwziend; lichtgeraakt, kitteloorig.
NAUWTE. v. enge smalle weg, bergengte, zee-
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NAUWTE.

engte; nauwe doorvgart; nauwe invaart; nauwe
opening in eene vischfuik; (fig.) angst, benauwdheid.
NAUWTJES, bw. een weinig nauw, inhalig.
NAUWZIEND, bn. al te oplettend; (fig.) karig.
NAVAAL, bn. scheeps..., scheepvaart...
NAVAREN, (voer na, is nagevaren), varende
met een schip volgen; later varen.
NAVE, v. Zie NAAF.
NAVEGAAR, v. Zie AVEGAAR.
NAVEGEN, (veegde na, heeft nageveegd), nog
eens -, later vegen.
NAVEL, m. (-s), rond knopje in het midden van
den buik van mensch en dier, afkomstig van de
navelstreng; plaats waar het eitje aan de zaadhuid
is bevestigd (bij planten); kruintje van appels en
peren. NAVELTJE, o. (-s).
NA VELADER, v. (-s), (ontl.); ...ADERBREUK, v.
(-en), (heelk.); ...BAND, m. (-en), ...BANDJE, o. (-s),
smalle strook linnen (of andere stof), die stevig om
den navel (inz. van kinderen) gebonden wordt; ...BESCH.OUWER, m. (-s), zeker werktuig; ...BREUK, v.
(-en), (heelk.) breuk in de streek van den navel;
...BREUKBAND, m. (-en), band voor een navelbreuk;
...BREUKIG, bn. een navelbreuk hebbende; ...DOEK,
m. (-en), navelband; ...KRUID, o. volksnaam van
verschillende planten, als venusnavel; breukkruid;
vlaskruid; cimbaalkruid; eene soort van mansharnas; eene soort van steenbreek; eene soort van
wintergroen ; eene soort van geranium; ...MERK, o.
(-en), (plantk.) teeken van den zaadnavel; ...PLEISTER, v. (-s), pleister om op den navel te leggen;
...PUNT, o. (-en); ...SNOER, o. (-en), ...STRENG, v.
(-en). (ontl.) snoer dat de vrucht aan de moederkoek
verbindt.

...WIJS, bw. navelvormig.
o. (-s), (plantk.) navelmerk ; ...VATEN, o. ray. (ontl.) slagader en adOr van den navelstreng; ...VLEESCHBREUK, v. (-en), (geneesk.);
...VLEK, v. (-ken); ...VORMIG, bn. in den vorm van
den navel; ...WATERBREUK, v. (-en), (geneesk.);
NAVELSWIJZE,
NAVELTEEKEN,

...WINDBREUK, v. (-en), (heelk.); ...ZAAD, o.
(plantk.) kleefkruid.
NAVENANT, bw. samengesmolter_ uit naar avenant.
Zie AVENANT.
NAVERHAAL, o. verhaal, dat op een ander volgt;

(ook) slotverhaal.
NAVERHALEN, ...VERTELLEN, (verhaalde, vertelde na, heeft naverhaald, naverteld),iets verhalen
of vertellen, dat men gehoord heeft; overbrengen;
herhalen; (fig.) hy zal het niet navertellen, hij zal er
het leven bij inschieten.
NAVERTELLING, v., ...VERTELSEL, o. (-s), naverhaal.
NAVERVEN, (verfde na, heeft nageverfd), nog eens
later verven; de kleur van iets nabootsen, verven
naar een voorbeeld.
NAVERWANT, m. en v. (-en), nabestaande. NAVERWANTE, v. (-n).
NAVERWANTSCHAP, v. bloedverwantschap.
NAVETTE, v. (-n), Indiaansch scheepje.
NAVIGABEL, bn. bevaarbaar; zeilbaar.
NAVIGATIE, v- scheep-, zeevaart; (ook) stuurmanskunst; akte van navigatie. een besluit, in 1651 door

de Engelsche regeering genomen, waarbij bepaald
werd, dat voortaan alleen Engelsche schepen de
voortbrengselen van vreemde werelddeelen in de
Engelsche havens mochten aanbrengen, en dat de
Europeesche waren slechts mochten worden ingevoerd, hetzij door Engelsche schepen, hetzij door
schepen van het land, waaruit de voortbrengselen
afkomstig waren.
NAVIGATIEAKTE, v, akte van navigatie, zie eavigatie; ...SCHOOL, o. (...scholen), school voor de
zeevaart.
NAVIJLEN, (vijlde na, heeft nagevijid), nog eens
later vijlen; door te vijlen namaken.
NAVISSCHEN, (vischte na, heeft nagevischt), nog

NAWEEK.
eens visschen; (fig.) onderzoeken, nasporen: tile zal
het wel trachten na te visschen.
NAVLECHTEN, (vlocht na, heeft nagevlochten),
naar iets anders vlechten.
NAVLIEDEN, (vlood na, is nagevloden), navluchten.
NAVLIEGEN, (vloog na, heeft en is nagevlogen),
het vliegen nabootsen; vliegende volgen; achterna
ijlen: in zijn drift vloog hij Item na.
NAVLOED, m. (zeew.) achtervloed, het laatste van
den vloed.
NAVLOEIEN, (vloeide na, heeft nagevloeid), later
vloeien, blijven vloeien (inz. van vrouwen die pas
gebaard hebben). NAVLOEIING, v. (-en), het. navloeien.
NAVLOEKEN, (vloekte na, heeft nagevloekt), iem.

vloeken naschreeuwen.
NAVLOOIEN, (vlooide na, heeft nagevlooid), ops
nieuw vlooien, vlooien vangen; (fig.) iets navlooien,

nadoen; in de kleinste bijzonderheden onderzoeken.
NAVLUCHTEN,

(vluchtte na, is nagevlucht), vluch-

tende volgen.
(voederde na, heeft nagevoederd),
nog eens -, later voederen.
NAVOEREN, (voerde na, heeft nagevoerd), navoederen.
NAVOLGBAAR, bn. wat kan, wat verdient nageNAVOEDEREN,

volgd to worden.
NAVOLGEN, (volgde na, heeft nagevolgd), achter
iem. volgen, na hem komen : iem. op den voet navolgen,
dadelijk na hem komen; vervolgen, nazetten: men
heeft den dief lang nagevolgd; opvolgen; nadoen, namaken, nabootsen: iemands voorbeeld navolgen. NAVOLGING, v. (-en), het navolgen; nabootsing; in
navolging van, op het voorbeeld van.
NAVOLGEND, bn. volgend : aan den wedstrijd nemen
deel de navolgende personen; verloot zeellen worden de
navolgende voorwerpen; het navolgend geslacht.
NAVOLGENSWAARDIG, bn. (-er, -st, meer meest -),
wat verdient nagevolgd to worden: hij gaf een na-

volgenswaardig voorbeeld.
NAVOLGER, m.

(-s), NAVOLGSTER, v. (-s), die

navolgt.

NAVORSCHEN, (vorschte na, heeft nagevorscht),
door zorgvuldig zoeken, vragen enz. vinden of trachten to vinden, onderzoeken: de politie tracht na te
vorschen, waar de gestolen goederen zon verborgen; de
geheimen der natuur, den oorsprong van een woord
navorschen. NAVORSCHING, v. (-en), het navorschen,
onderzoeking.

NAVORSCHER, m. (-s), NAVORSCHSTER, v. (-5),
die navorscht.
NAVOUWEN, (vouwde na, heeft nagevouwen),
later -, nog eens vouwen; vouwen naar iets anders.
NAVRAAG, v. het vragen of vernemen naar iets;
dit kan navraag lY den, gij kunt of moogt er naar
vernemen; er is geen narraag near, het wordt niet
gezocht (van koopwaar).
NAVRAGEN, (vraagde, vroeg na, heeft nagevraagd),
vragende navorschen, onderzoeken: ge leant het by
hew navragen. NAN-RAGING, v. (-en), het navragen.
NAVRUCHT, v. (-en), vrucht, die laat rijp wordt,
late vrucht.
NAWAGGELEN, (waggelde na, heeft on is nagewaggeld), iem. al waggelende nagaan, volgen.
NAWANDELEN. (wandelde na, heeft en is nagewandeld), achter ietn. wandelen; (fig.) navolgen, zich
naar iemands voorbeeld gedragen : hij wundelde de

zonde van Jerobemo na; hij wandelt na de iliogen die
gene nut cloen.

NAWEE, o. (-en), smartelijke gewaarwording in
het lichaam, nadat eenig ongemak verdwenen is;
de ncoceeen, pijnlijke aamloening na de verlossing
(eener vrouw); (ook fig.) k.wade gevolgen : een halve

eeuw lang circler zich de naweeen van den oorlog gevoelen,.
NAWEEK, v. de laatste dagen der week: in de
nawedz denk, ik op iris te goon; week, volgende op
eenige plechtigheid: de neared van Paschen.

NE DER.

NAWEENEN.
NAWEENEN, (weende na, heeft nageweend), iem.

weenende nastaren;• weenen na iemands vertrek;
weenen na een ander.
NAWEES, m. en v. (...weezen), ...WEEZE, v. (-n),
kind, na 's vaders dood geboren.
NAWEGEN, (woog na, heeft nagewogen), her-, overwegen : al die goederen moeten nog eens nagewogen
worden; inn. nawegen, hetgeen iem. ons toegewogen
heeft, wegen, om te zien of men ons het gevraagde
gewicht heeft gegeven. NAWEGING, v. het nawegen.
NAWEIDE, V. nagras: verhuring der naweide.
NAWERK, o: werk na eenig ander to verrichten;
(verlosk.) nageboorte.
NAWERKEN, (werkte na, heeft nagew - erkt),langer
werken dan den daartoe bepaalden tijd: wij hebben

het tegenwoordig zoo dr uk, dat we haast elken dag
eenige wren moeten nawerken; eenig werk nabootsen:
zijne working, zijn invloed later doen gevoelen: dit
geneesmiddel werkt lang na. NAWERKING, v. het
nawerken : de nawerking van jets ondervinden, gevoelen.
NAWERPEN, (wierp na, heeft nageworpen), werpen
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zag hij hem -na; onderzoeken, overzien, herzien: see
eens na of alles in orde is; rekeningen nazien; corrigeeren (drukproeven).
NAZIN, m. (-nen), in een samengestelden zin de zin
die op een of meer andere volgt, in tegenstelling met

voorzin : het onderwerp, dat in den nazin volgt, wordt
in den hoofdzin door h e t of e r aangekondigd.
NAZINGEN, (zong na, heeft nagezongen), nog eens
zingen; zingende nabootsen; na anderen zingen.
NAZINNEN, (zon na, heeft nagezongen), (w. g.), diep
nadenken.
NAZIREER, m. (-5), bij de Isranieten, iem. die of
voor een tijd Of voor zijn geheele leven de gelofte

gedaan had zich to onthouden van alle opwekkende
dranken, van het korten der haren enz.; —GELOFTE,
v. de gelofte die de Nazireer aflegde of die reeds
vOOr zijn geboorte voor hem gedaan was; —SCHAP,
v. het zijn van Nazirer.
NAZITTEN, (zat na, heeft nagezeten), nog eenigen
tijd na de anderen blijven zitten; (fig.) vervolgen,
nazetten; nagaan, narijden: die luie 'irons moet ge

na een ander; iem. met steenen flaworpen, steenen

maar flink nazitten.

achter iem. werpen om hem to kwetsen.
NAWEVEN, (weefde na, heeft nageweven), woven
na eon ander; wevende namaken.
NAWIJN, m. spoelwijn, sleehte wijn.
NAWIJZEN, (wees na, heeft nagewezen), op -, naar
iem. of jets wijzen: was het maar eens op de kaart

ken, navorschen: ik heb in alle hoeken en hollen nagezocht, maar niets kunnen vinden, jets opzoeken (in

na; iem. met den ringer nawifzen.
NAWiNTER. m. (-s), laatste gedeelte van den winter. ongunstig voorjaar.
NAWITTEN. (witte na, heeft nagewit), nog eens-,
overwitten: het plafond moet nog eons nagewit worden.
NAWROEGING, v. (-en), naknaging, naberouw.
NAWROETEN, (wroette na, heeft nagewroet), nog
eens -, later wroeten (van een mol, b. v.); nauwkeurig onderzoeken, uitpluizen : h j7 howit er van om

zulke schandaaltjes na te wroeten.
NAZAAIEN, (zaaide na, heeft nagezaaid), later
zaaien; weder zaaien. NAZAAIING, v. het nazaaien.
NAZAAT, m. (...zaten), nakomeling, afstammeling;
de nazaten, de nakomelingschap, het nageslacht:
voor wij onze voorvaderen hier veroordeelen, ?nog en wij

eerst wel eens vragen hoe onze nazaten zullen spreken
over ooze hooggeroemde wetenschappelOkheid.
NAZAMELEN. (zamelde na, heeft nagezameld),
nog eens-, later zamelen ; nalezen (van korenaren enz.)
NAZANG. m. (-en), slotzang van een gedicht; laatste
gezang bij eene godsdienstoefening: het rierde very
van psalm 68 zi). de nazang der gemeente; (ook) refrein,
slotrijm.
NAZAREERS, ...RENEN, m. my. naam der eerste
Christenen (hun door hunne tegenstanders gegeyen); naam eener Joodsch-Christelijke sects in
Palestina; de Nazareer, Christus.
NAZEGEN, m. zegen. die naderhand komt.
NAZEGGEN, (zeide na, heeft nagezegd, nagezeid),
herhalen wat een ander gezegd heeft: kunt mij
precies nazeggen, wat ik u zal voorzeggen t; navertellen: zeg het maar niet na, want het is niet ecaar;
van iem. iets zeggen dat betrekking heeft op zijn
naam: dat moet ik hem tot zijn roue nazeggen; men
zegt hem na, dat..., men zegt van hem. dat... NAZEGGING, v. (-en), het nazeggen; herhaling.
NAZEGGER, m. (-s), NAZEUSTER, v. (-s), die nazegt, navertelt.
NAZEILEN. (zeilde na, is nagezeild), een schip
zeilende volgen.
NAZENDEN. (zond na, heeft nagezonden), achternazenden, jets zenden aan iem. die vertrokken is:
hij heeft verzocht hem dit pakje na te zenden. NAZENDING, v. tweeds nieuwe zending.
NAZETTEN. (zette na, heeft nagezet), iem. achternavolgen, vervolgen: vhf politieagenten zetten den
dief na; naar een voorbeeld zetten. NAZETTING,
v. het nazetten.
NAZIEN, (zag na, heeft nagezien), met de oogen
volgen, nastaren. -naturen: net tranen in de oogen

NAZOEK, o. onderzoek, navorsching.
NAZOEKEN, (zocht na, heeft nagezocht), onderzoe-

een book). NAZOEKING, v. (-en), het nazoeken, onderzoeking.
NAZOMER. m. (-s), gunstig najaar.
NAZORG, v. (-en), ongerustheid (nadat jets gebeurd
is); wroeging. beromv.
NAZWEMMEN. (zwom na, heeft en is nagezwommen). zwernniende volgen.
NAZWEREN. (het zwoor na, heeft nagezworen),
voortgaan met zweren (va4 eene wond).
NAZWEREN, (zwoer na. heeft nagezworen), een
eed herhalen.
NAZWEVEN, (zweefde na, is nagezweefd), zwevende
volgen.
NAZWIEREN, (zwierde na, is nagezwierd), zwierende volgen; — (zwierde na. heeft nagezwierd), blijven
zwieron: zijne makkers gingen na afloop daclelijk weg,

nectar hij is nog ?cat bl &en nazwieren.
NEB, v. (-ben), NEBBE, v. (-n), lange spitse bek,
van vogels; (ook) scheepsneb, snob; (scheepsb.)
bovenarm eener knie, die tegen eenen balk komt.
NEBJE, NEBBETJE, o. (-5).
NEBAAL, m. (...alen) of NEBBELING, m. (-en), als
voorwerpsn., v. als stofn.: aal met een langen spitsen bek.
NEBIJZER, o. (-s), ploegijzer; ...SCHUTT, v. (-en),
schuit met een langen snuit, zonder mast; boot,
vlotschuit.
NEBULEUS, bn. nevelachtig, mistig ; (fig.) gemelijk.
NECESSAIRE, v. (-s), reiskistje, reistasch.
NECESSITEIT, v. noodzakelijkheid.
NECHTIG, bn. (veroud.) naarstig, vlijtig. NECHTIGHEID, v.
NECROLOGIE, v. (...gieen), levensbeschrijving van
eenen overledene; (ook) lijst van afgestorvenen.
NECROLOGISCH, bn. tot de necrologie behoorend,
daarop betrekking hebbend.
NECROLOOG, m. (...logen), levensbeschrijver van
overledenen.
NECROMANTIE, v. kunst om, door het to voorschijn roepen van dooden, toekomstige dingen to
voorspellen.
NEC PLUS ULTRA, door niets overtroffen.
NECTAR, m. (fab.) godendrank; (fig.) uitgezochte
fijne drank.
NEDER, NEER, bw. naar beneden, naar omlaag
(alleen in samenstellingen, waarin dan het verschil
tusschen neder en neer alleen Merin bestaat, dat het
eerste wat deftiger klinkt); ter neder, omver, naar
beneden: ter neder werpen; op en neder, van boven
naar beneden en omgekeerd : op e'en dag loop ik die trap
wel honderdmaai op en neer; (ook) van het eene eind
tot het andere : de straat, do kaiser op en neer loopen.

.NEDER-BETUWE.

NEDERIG.

NEDER-BETUWE, v. het Westelijk -gedeelte der
Betuwe, in tegenstelling met Over-Betuwe.
NEDERBIGGELEN, (biggelde neder, is nedergebiggeld ► , naar beneden biggelen (van tranen).
NEDERBLIKSEMEN, (bliksemde neder, heeft en is
nedergebliksemd), met den bliksem, met geweld
naar beneden werpen: Lucifer werd in den afgrond
neergebtiksemd; plotseling en heftig neervallen.
NEDERBONZEN, (bonsde neder, heeft en is nedergebonsd), met een bons nederwerpen; met een bons
nedervallen.
NEDERBRENGEN, (bracht neder, heeft nedergebracht), naar beneden brengen.
NEDERBRUISEN, (bruiste neder, is nedergebruist),
bruisende neerstorten : met een ontzettend gedonder

NEDEREIND, o. (-en), ...EINDE, o. (-n), lagereind.
NEDERFLANSEN, (flanste neder, heeft nederge
flanst), slordig nederwerpen .: zoodra die wilde jongen
thuis komt, trekt hij een, twee, drie zijn jas uit en
flanst die in den een of anderen hoek neer; (fig.) iets
flanste gauw wat neer.
slordig neerschrUven:
NEDERGAAN, (ging neder, is nedergegaan), naar
beneden gaan; — aftrappen, neerhakken (zijne
schoenen.
NEDERGANG, m. nederdaling; afgang, helling (van
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bruiste het water van de hoogte neder.
NEDERBUIGEN, (boog neder, heeft en is nederge-

bogen), naar beneden buigen, naar beneden doen
vallen: het hoofd nederbuigen; buigende naar beneden
brengen : kunt ge dat ijzer niet wat neerbuigen ?; zich
nederbuigen, knielen (voor iets of iem.) NEDERBUIGEND, bn. (-er, -st), minzaam, genadig: nederbuigende goedheid. NEDERBUIGING, v. (-en), het
nederbuigen; knieling.
NEDERBUIK, m. onderbuik.
NEDERBUITELEN, (buitelde neder, is nedergebui-

teld), buitelend neervallen. NEDERBUITELING, v.
(-en), het nederbuitelen.
NEDERBUKKEN, (bukte neder, heeft on is nedergebukt), nederbuigen, vooroverbukken; (fig.) in zak
en assche nederbukken, zich vernederen voor het
Opperwezen. NEDERBUKKING, v. het nederbukken.
NEDERDALEN, (daalde neder, is nedergedaald), naar
beneden dalen: de ballon daalde snel neder, een God
die op aarde is nedergedaald; in de groeve nederdalen;
Jezus daalde neder ter helle; (fig. veroud.) zich in verloopen tijden verplaatsen. NEDERDALING, v. (-en),
het nederdalen : de nederdaling van Christus in de hel.
NEDERDOEN, (deed neder, heeft nedergedaan), naar
beneden doen, doen vallen: doet de gor•ijnen neder.
NEDERDOMPELEN, (dompelde neder, heeft nedergedompeld), onder water dompelen. NEDERDOMPELING, v. het nederdompelen.
NEDERDONDEREN, (donderde neder, heeft on is
nedergedonderd), nederbliksemen.
NEDERDOUWEN, (douwde neder, heeft nedergedouwd). naar beneden douwon.
NEDERDRIJVEN, (dreef neder, heeft en is nedergedreven), met geweld nederwerpen; naar beneden
drijven; drijvend naar beneden komen.
NEDERDRINGEN, (drong neder, heeft nedergedrongen). naar beneden dringen, onder den voet dringen.
NEDERDRUIPEN, (droop neder, is nedergedropen),
druipende neervallen, afdruipen, afloopen.
NEDERDRUKKEN, .(drukte neder, heeft nedergedrukt), naar beneden drukken; (fig.) onderdrukken;
neerslachtig maken: die tiding drukte hem geheel
neer. NEDERDRUKKING, v. het nederdrukken.
NEDERDRUKKER, m. (-5), (geneesk.) een werktuig,
waarvan men zich na de panboring bedient, om hot
harde hersenvlies neder to drukken.
NEDERDUIKEN, (dook neder, is nedergedoken), onderduiken. NEDERDUIKING, v. (-en), het nederduiken.
NEDERDUITSCH, bn. eigen aan, behoorende tot de
lage, noordelijke streken van Duitschland, daar
inheemsch, in tegenstelling met Opper- of Hoog-

duitsch: de Neclerduitsche tongvallen, de Nederduitsche
taal, een der hoofddialecten van het Duitsch ; vroeger
ook voor Nederlandsch: Tweespraak van de Nederduitsche Letterkunst; vandaar nog: de Nederduitsch
Hervormde Kerk;
o. de Nederduitsche taal: dorpsvertellingen in het
Nederduitsch.
NEDERDUITSCHER. m. (-s), bewoner van de lage,
noordelijke streken van Duitschland.
NEDERDUWEN, (duwde neder, heeft nedergeduwd),
nederci ou wen.

een berg); (fig.) (veroud.) ondergang; ondergang
der zon.
NEDERGEVEN (ZICH), (gal zich neder, heeft zich
nedergegeven), (veroud.) zich nederwaarts begeven;
gaan liggen.
NEDERGEWAAD, o. (...waden), (veroud.) nederkleed.
NEDERGIETEN, (goot neder, heeft nedergegoten),
naar beneden gieten, uitgieten : waar kan ik dat vuile
water neergieten?
NEDERGLIJDEN. (gleed neder, is nedergegleden),
naar beneden glijden, glijdende neervallen, neerzakken.
NEDERGOLVEN, (golfde neder, is nedergegolfd), al
golvende naar beneden dalen : het haar golfde over
hare schouders neder.
NEDERGOOIEN, (gooide neder, heeft nedergegooid),
naar beneden gooien, op den grond gooien, weggooien: die jongen gooit zijn boeken overal neer; gooi
den boel maar neer.
NEDERHAAL. Zie NEERHAAL.
NEDERHAGELEN, (hagelde neder, heeft on is nedergehageld), door den bagel doen om neervallen: de
bui heeft alle to veld staande gewassen neergehageld;

als hagel neervallen.
NEDERHAKKEN, (hakte neder, heeft nedergehakt),
door hakken neervellen: boomen neerhakken; nedersabelen, dooden: de soldaten hakten iedereen neer, lien
tegenkwamen.
NEDERHAKKEN, (hakte neder, heeft nedergehakt),
aftrappen (de schoenen).
NEDERHALEN, (haalde neder, heeft nedergedaald),
naar beneden haler of trekken: de zeilen, de nag
neerhalen; omverhalen, sloopen: de muren. die bij den

brand waren blijven staan, werden op last van den
b^c rgemeester neergehaald.

NEDERHALER Zie NEERHALER.
NEDERHANGEN, ihing neer, heeft nedergehanken),
omlaag benedenwaarts hangen: de armen slap
longs het lichaam laten neerhangen; neerhangende
wangen; op den grond slepen ; verleppen, verwelken
(van bloemen); — ophangen : waar hebt gij min jas
neergehangen ?; hang het dotar maar zoo Tang neer.
NEDERHEID, v. (veroud.) geringheid, lage staat:
heeft de nederheid zijner dienstmaagd aangezien.
NEDERHELLEN, (helde neder. heeft nedergeheld),
vooroverhellen. NEDERHELLING, v.
NEDERHOF, o. (...hover), (veroud.) voorhof, voorplaats.

NEDERHOUDEN, (hield neder, heeft nedergehouden),
nederwaarts- omlaag houden : houdt de paraplu's
nog maar wat' neer, het regent nog niet; Onderhouden.
NEDERHOUWEN, (hieuw neder, heeft nedergehouwen), door houwen op den grond doen vallen; (fig.)
neersabelen. NEDERHOUWING, v. het neerhouwen.
NEDERHUIS, o. (...huizen), onderhuis ; (gew.) een
van het heerenhuis of een buitenplaats afgezonderd
gebouw, dat tuinmanshuis, stal, koetshuis, oranjerie
enz. bevat.
NEDERHURKEN, (hurkte neder, heeft en is nedergehurkt), op de hurken zitten: neergehurkt om een
brandend houtvuur. NEDERHURKING, v. het nederhurken.
NEDERIG, bn. bw. (-er, -st). laag bij den grond (in
daze bet. veroud.); onaanzienlijk, gering. bescheiden :
ko?n in ?nun nederige ?coning: het nederig rad' loempje;
(van personen) die bescheiden over zichzelf denkt
en spreekt, niet hoogmoedig, niet trotsch : een nederig

matt; ??, r/ij cc??z haste zUn: oottuoedig: nederig

NEDERIG.

NEDERSLAAN.

vergiftenis vragen. NEDERIGHEID, v. bescheidenheid,

NEDERLOKKEN, (lokte neder, heeft nederge1okt),
naar beneden lokken.
NEDERLOOPEN, (liep neder, heeft en is nedergeloopen), naar beneden loopen; op- en neer loopen, de
trappen op- en afgaan, heen en- weer loopen, (fig.)
stijgen on dalen; — loopende omverwerpen, onder

ootmoed.
NEDERKAMMEN, (kamde neder, heeft nedergekamd),
naar beneden kammen: het haar neerkammen.
NEDERKAPPEN, (kapte neder, heeft nedergekapt),
nedervellen: opdat de vijand zich nergens zou kunnen

verbergen, werd alle houtgewas om de vesting neer_gekapt.
NEDERKIJKEN, (keek neder, heeft nedergekeken),
naar beneden kijken: met minachting op iem. neer-

kijken.
NEDERKLADDEN, (kladde neder, heeft nedergeklad),
_slordig schrijven; slecht schilderen.
NEDERKLEED, o. (-eren), (veroud.) broek.
NEDERKLIMMEN, (klom neder, is nedergekiommen),
naar beneden klimmen, afklimmen. N EDERKLIM-

MING, v. het nederklimmen.
NEDERKLINKEN, (klonk neder, heeft nedergeklonken), met eenen klank -, met geweld neerstooten;
(timm.) met een hamer neerslaan, van spijkers enz.
NEDERKNIELEN, (knielde neder, heeft nedergeknield), op de knie6n vallen : hi] knielde neder en
begon te bidden; nedergeknield aan den voet des altaars.
NEDERKNIELING, v. kniebuiging.
NEDERKOMEN, (kwam neder, is nedergekomen),
naar beneden komen : hij is nog al hard 'neergekomen;
weet gij ook waar de ballon is neergekomen?; (fig.)
dit zal op hem neerkomen, hij zal er voor moeten
boeten; daar korn ik maar op neer, dat blijf ik maar
volhouden; dat komt op hetzelfde neer, dat is hetzelfde; dit komt neder op..., dit is hoofdzakelijk.
NEDERKRABBELEN, (krabbelde neder, heeft nedergekrabbeld), slecht opschrijven: ik heb het op mij n lei
neergekrabbeld.
NEDERKRIJGEN, (kreeg neder, heeft nedergekregen),
mar beneden krijgen, doen zakken: ik kan het gor&fin niet neerkrijgen.
NEDERKRUIPEN, (kroop neder, is nedergekropen),
naar beneden kruipen; zich kruipende neerleggen:
waar is toch de hoed neergekropen
NEDERLAAG, v. (...lagen), nadeel, verlies : de vijand
deed een rolkomen nederlaag, werd geheel verslagen;
de nederlaag krijgen, geslagen verslagen worden,
het onderspit delven.
NEDERLANDER, m. (-5), inboorling van het koninkrijk der Nederlanden; —SCHAP, o. hoedanigheid van
Nederlanden.
NEDERLANDSCH, bn. van Nederland, eigen aan
behoorende tot Nederland, daaruit afkomstig, daar
inheenasch: de Nederlandsche taal; Nederlandsche
liandelsmaatschapp#, de Nederlandsche wetten;
o. de Nederlandsche taal.
NEDERLATEN, (liet neder, heeft nedergelaten), naar
beneden laten, laten zakken: Michal liet David door
een venster neder; de boot neerlaten, haar van het
schip of in het water laten zakken; laat de gordljnen
maar neer; (wisk.) een loodlyn neerlaten, laten vallen;
zich neerlaten, zich laten vallen, zich neerzetten: de
sprinkhanen lieten, zich neder. NEDERLATING, v. het
nederlaten
NEDERLEGGEN, (legde, leide neder, heeft nedergelegd, geluid), op den grond -, op de oppervlakte
van iets leggen of plaatsen:
leide het kind een
oogenblik neer; waar heb ik nu dat boek toch neergelegd9; kunt uw hoofd gerust neerleggen, gerust
sterven, gerust gaan slapen; de wapens neerleggen,
zich overgeven, vrede sluiten; de kroon neerleggen,
afstand doen van de regeering; zfjn ambt neerleggen;
(veroud.) doen nedervallen, verslaan : zijnen viand
.neerleggen, (fig.) overgeven, toevertrouwen, in beWaring geven: eene som gelds in iemands handen
neerleggen; (gew.) omwerpen: den wagen neerleggen; —
zich neerleggen, gaan liggen, to bed gaan; (fig.) zich
bij jets neerleggen, er in berusten. NEDERLEGGING,
v. het nederleggen.
NEDERLIGGEN, (lag neder, heeft nedergelegen), op
den grond liggen : voor iemands voeten nederliggen;
to bed liggen: ziek nederliggen.
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den voet loopen : een kind neerloopen.
NEDERMAKEN, (maakte neder, heeft nedergemaakt), (veroud.) dooden, ombrengen; (gew.) vellen,
omhakken.
NEDERPERSEN, (perste neder, heeft nedergeperst),
naar beneden person; (kleerm.) de vouwen of naden
van een kleed wegstrijken.
NEDERPLAKKEN, (plakte neder, heeft nedergeplakt),
ter a arde werpen; (fig.) ruw nederzetten, nederwerpen.
NEDERPLOFFEN, (plofte neder, heeft on is nedergeploft), hard op den grond vallen of doen vallen:
met een geweldigen smak plofte hij neder; iem. in een
afgrond nederploffen; (scheik.) nedergeslagen nedergedreven worden; (scheik.) doen zinken, naar den
grond drijven, praecipiteeren. NEDERPLOFFING, v.
het vallen of doen vallen ter aarde; (scheik.) praecipitatie.
NEDERPLOMPEN, (plompte neder, is nedergeplompt), met een plomp naar beneden, in het water
vallen.
NEDERPLONS, m. het werpen van iets in het
water; geluid van iets dat in het water valt.
NEDERPLONZEN, (plonsde neder, heeft en is nedergeplonsd), met veel geluid in het water vallen of
doen vallen.
NEDERRAKEN, (raakte neder, is nedergeraakt),
onder den voet geraken; op den grond vallen;
tuimelen.
NEDERREGENEN, (regende neder, is nedergeregend),
door den regen omvergeworpen worden: het koren is
geheel nedergeregend; itig. dicht.) uit den hemel nedervallen: het manna regende in de woestijn neder.
NEDERRIJDEN, (reed neder, heeft nedergereden),
(veroud.) omverrijden.
NEDERROEPEN, (riep neder, heeft nedergeroepen),
naar beneden roepen.
NEDERROLLEN, (rolde neder, is nedergerold), naar
beneden -, op den grond rollen: hfl was zoo dronken,
dat hij telkens weer neerrolde als hi] beproefde op te
staan; tranen rolden langs hare wangen neder.
NEDERRUKKEN, (rukte neder, heeft nedergerukt),
naar beneden rukken, afrukken: een standbeeld neerrukken van zijn voetstuk.
NEDERSABELEN, (sabelde neder, heeft nedergesabeld), met de sabel neerhouwen en zoo dooden: de
ruiter sabelde de achterhoede neder.
NEDERSCHIETEN, (schoot neder, heeft on is nedergeschoten), met een schot nederwerpen, dooden:
want die den vogel nederschoot, was honing voor een
jaar; schoot zijn vijand neder; — zich plotseling
en zeer snel nederwaarts bewegen: de valk schoot
eensklaps op den vogel neer; — naar beneden schieten:
nit alle huizen schoot men op den vijand neer. NEDERSCHIETING, v. het nederschieten.
NEDERSCHIJNEN, (scheen neder, heeft nedergeschenen), schijnsel van boven naar beneden aflaten:
de maan scheen lieflyk op het landschap neer.
NEDERSCHRIJVEN, (schreef neder, heeft nedergeschreven), op het papier zetten, in geschrifte brengen: ziehier de laatste regels die hij heeft neergeschreven.
NEDERSCHUIVEN, (schoof neder, heeft en is nedergeschoven), schuivende naar beneden brengen : schuif
het bord nog wat neer, clan kunt gij bovenaan beginnen
met schrigen; schuivende naar beneden gaan: dit
bord schuift gemakkelok neer, maar het is haast niet
op to krijgen. NEDERSCHUIVING, v. het nederschuiven.
NEDERSIJPELEN, (sijpelde neder, is nedergesijpeld),
nederdruppelen.
NEDERSLAAN, (sloeg neder, heeft on is nedergeslagen), naar beneden slaan. iets in een nederwalut-

NEDERSLAAN.

NEDERZEILEN.

ache richting bewegen of doen bewegen : de randen
van zfjn hoed, de kraag van zffn jas neerslaan; de
wind slant den rook Iteder, zijne oogen neerslaan, de
oogleden laten zakken (van schaamte); (fig.) iemands
hoop of moed neerslaan, iem. zijne hoop of zijnen
moed ontnemen;
moet a niet zoo gauw laten neerslaan, niet zoo gauzy moedeloos worden; dooden:
zijn tegenpartjj neerslaan; een os neerslaan; (mil.)het
leger neerslaan, een kamp betrekken; plotseling en
met geweld naar beneden vallen: eensklaps sloeg hfj
ruggelings neer; plotseling naar beneden vallen, nederzakken (van iets dat gerezen is) : het beslag is
neergeslagen; (scheik.) nederploffen; — zich nederslaan,
zich metterwoon neerzetten; zich legeren : de viand
had zich in de vlakte neergeslagen.
NEDERSLACHTIG, bn. Zie NEERSLACHTIG.
NEDERSLAG, m. val; (veroud.) manslag, moord;
het vellen, neerhouwen. Zie vender NEERSLAG.
NEDERSLEEPEN, (sleepte neder, heeft nedergesleept), naar beneden steepen, nederrukken.
NEDERSMAKKEN, (smakte neder, heeft en is nedergesmakt), met een smak op den grond werpen of
vallen.
NEDERSMIJTEN, (smeet neder, heeft nedergesmeten), op den grond smijten, naar beneden
smijten: de dief smeet zijn buit neer en zette het op
een loopen; (veroud.) afbreken, slechten, to gronde
werpen.
NEDERSPATTEN, (spatte neder, is nedergespat),
spattende neervallen: hier is het blood heelemaal
neergespat.
NEDERSPREIDEN, (spreidde neder, heeft nedergespreid), op den grond uitspreiden.
NEDERSPRINGEN, (sprong neder, is nedergesprongen), naar beneden springen: van een hoogte neerspringen.
NEDERSTAMPEN, (stampte neder, heeft nedergestampt), naar beneden stampen: pas gelegde straatsteenen nederstampen.
NEDERSTELLEN, (stelde neder, heeft nedergesteld),

strooid), op don grond strooien: ik heb in den Nit"
wet broodkruimels neergestrooid voor de vogels.
NEDERSTROOMEN, (stroomde neder, is nedergestroomd), naar beneden stroomen, stroomende neervallen: de regen stroomde van den hemel neer; met.
drift naar beneden loopen.
NEDERSTROOPEN, (stroopte neder, heeft nederge-stroopt), naar beneden stroopen, afstroopen.
NEDERSTUIVEN, (stoof neder, is nedergestoven),_
naar beneden stuiven; (fig.) driftig naar beneden,
loopen.
NEDERSULLEN, (sulde neder, is nedergesuld),naar
beneden sullen. NEDERTELLEN, (telde neder, heeft nedergeteld),
telde het
aftellen, voortellen (geld op een tafel) :
geld neer en vertrok.
NEDERTRAPPEN, (trapte neder, heeft nedergetrapt),_
naar beneden trappen, onder den voet trappen, trappende omverwerpen; aftrappen (schoen en).
NEDERTREDEN, (trad neder, heeft nedergetreden),.
nedertrappen.
NEDERTREKKEN, (trok neder, heeft nedergetrokken), naar beneden trekken : de lamp hangt zoo hoog,
trek hear wat neer; omvertrekken : de muren, die bff
den brand waren blUven staan, werd-n door de brandweer met groote haken neergetrokken. NEDERTREKKING, v. het nedertrekken.
NEDERTUIMELEN, (tuimelde neder, is nedergetuimeld), naar beneden, op den grond tuimelen : met die
gladde straten ziet ge nog al eens iemand neerteimelen..
NEDERVAL, m. val op den grond; (fig.) achteruit-
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nederzetten; plaatsen; in geschrifte brengen.
NEDERSTIJGEN, (steeg neder, is nedergestegen),

naar beneden gaan, afdalen, afstijgen.
NEDERSTIK, o. (-ken), (gew.) Zie NEERSTIK.
NEDERSTOMMELEN, (stommelde neder, heeft en is
nedergestommeld), met een dof gedruisch van boven
neerstooten of neergestooten worden.
NEDERSTOOTEN, (stootte, stiet neder, heeft nedergestooten), (veroud.) naar beneden stooten, omverstooten; dooden (met een scherp wapen): de amokNEDERmaker, die odes wat hfj ontmoet nederstoot.
STOOTING. v. het nederstooten.
NEDERSTORMEN, (stormde neder, heeft en is nedergestormd), met veel geweld ter aarde werpen; met
veel geweld neerkomen.
NEDERSTORTEN. (stortte neder, heeft en is nederstort), naar bey eden storten of werpen: waar zollen
we het pain neerstoeten:; naar beneden geworpen
worden, door instorting neervallen, met geweld
neervallen: ape puled stortte onder hem neder ; van
eene hoogte nedeestorten; — zich nedeestorten, met geweld op jell]. neerkomen; afspringen (van een hoogte)
en ter aarde vallen. NEDERSTORTING, v. het
nederstooten.
NEnERSTRALEN, (straalde neder. is nedergestraald),
zijne stralen ne,erwaarts schieten; stralende neerdalen of doen neerdalen : een gloeiende waemte straalde

op ons Redo-.
NEDERSTREKKEN, (strekte neder. heeft nederge-

strekt), op eene oppervlakte uitstrekken.
NEDERSTRIJKEN, (streek neder, heeft en is nedergestreken), naar beneden strijken: de Karen eener stof
neeestriiken; plat strijken : de nad,n can eenig noaisel
neersteijk,n; naar beneden haler : de 'eta(' neerstrUken;
de broek neerstrijken, arstrijken; — flaar 1: , e1:eden
vliegen (van vogels) en zich neerzetten : eerc k uppel
potryzen, is door . neeegestreken.
NEDERSTROOIEN, strooide neder.

nederge-

•

gang, nederdaling.
NEDERVALLEN, (viel neder, is nedergevallen), opden grond vallen: hij viel dood neer; neerknielen (uit
vielen voor zfin aangezieht neder; de vrouw
eerbied):
kwam en viel voor hem neder ; instorten : totdat awe
hooge muren nedervallen; van boven neerkomen : er
is een slagregen nedergevallen; neerstrijken, gaan zitten (van vogels) : wear zouden die patrijzen neergevallen zijn? NEDERVALLING, v. het nedervallen.
NEDERVELLEN, (velde neder, heeft nedergeveld),.
met geweld ter aarde doen vallen: joist de zwaaeste‘
omhakken
boomen waren door den storm nedergeveld,
(boomen) : dooden (met wapenen) : een man neervellen..
NEERVEL LING, v. het neervallen.
NEDERVLIEGEN, (vloog neder, is nedergevlogen),
vliegende naar beneden komen: die duif komt op
zUn hand neervliegen; haastig, driftig de trappen
ailoopen.
NEDERVLIETEN, (vloot neder, is nedergevloten),
nederstroomen. NEDERVLIETING, v het nedervlieten.
NEDERVLIJEN, (vlijde neder, heeft nedergevlijd ► , in
orde dicht naast of op elkander nederleggen: de
turf op solder neervlijen; zich nederclijen, zich zacht
neerleggen : hij vi de zich neder op het zachte mos.
NEDERVLOEIEN, (vloeide neder, is nedergevloeid),
naar beneden vloeien, nederstroomen.
NEDERWAAIEN, (waaide, woei neder, heeft en is
nedergewaaid), door den wind omverwerpen, omvergeworpen worden.
NEDERWAARTS, bw. in eene richting naar omlaag:
.

nederwaarts vloeien; zoo kwam de wolkk,oloin nederwaarts.
NEDERWAARTSCH, bn. dalende, naar beneden gericht : een nederwaartsche beweging.
NEDERWERPEN, (wierp neder, heeft nedergeworpen). naar beneden. op den grond werpen: weep ww
Oaf L'001'
S aungezicht neder; omverwerpen :
hebt zijne vestingen nedergeworpen; zich nederwerpen,
knielen: ik weep mij neder tour het cuingizicht des
Heeren. NEDERAVERPING, v. het nederwerperi.
NEDERZAKKEN. izakte neder, is nedergezakt),
naar beneden zakken: laat het maar voorzichtig neerzakk ,?n; inzakk en.
NEDERZEILEN. (zeilde neder, heeft en is nedergezeild). in een riederwaartsche richting zeilen; oreverzellen: dat schip heeft zijn mast neeiy.,:j1d.

NEDERZETTEN.

NEGENDEHALF.

NEDERZETTEN, (zette neder, heeft nedergezet), jets
op den grond of op een andere oppervlakte plaatsen
(inz. nadat men het gedragen heeft): zet den koffer
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ZETTING, v. het nederzetten; (mv. -en), vestiging;

NEER. Zie NEDER.
NEERHAAL, m. (...halen), het dikke van een letter
(in tegenstelling van een ophaal).
NEERHALER, m. (-s), (zeew.) touw.
NEERSLACHTIG, bn. (-er, -st), temeergeslagen, verdrietig; bedroefd; moedeloos: de zieke is de laatste
dagen seer neerslachtig. NEERSLACHTIGHEID, v.
ontmoediging, moedeloosheid.
NEERSLAG, m. het nederslaan ; (veroud.) manslag;
coilectieve benarning voor regen, sneeuw on hagel:

kolonie, volksplanting; factorij : ook had de Compagnie nederzettingen op de kusten van Voor-Indio.

op hooge bergen heeft de neerslag veelal den norm van
sneeuw.

NEDERZIEN, (zag neder, .heeft nedergezien), de
blikken naar beneden vestigen, de oogen werpen
op jets: met minachting op iem. neerzien; o, God des

NEERSLAG, v. (-en), eene soort van rustbed.
NEERSLAG, o. (-en), bezinksel; (scheik.) neerploffing,
een uit eene voorafgaande oplossing afgezonderd
lichaam, het moge zich in een vasten of vloeibaren
staat afzonderen; inz. een, in de gedaante van een
poeder, van het oploss
3 middel, door bijvoeging
van een derde. afgezonderd lichaam, dat of in het
geheel niet of ten minste zeer moeilijk kan opgelost
worden.
NEERSTIK, o. (-ken), (veroud., gew.) met fraaie
bloemen geborduurde of gestikte borstlap der
vr ∎ _, uwen.
NEET, v. (aeten/, luizenei; (fig.) magere neet, arm&
blood. NEETJE. o. (-s).
NEET, NIET, v. (-en), klinknageltje in eene schaar.
NEETJE, 0. (-5).
NEETEN, NIETEN, (neette, neette, heeft geneet,
geniet), platklinken (een nageltje).
NEETOOR, m. en v. (-en), een grimmig, lichtgeraakt men sch.
NEFFENS. bw. nevens. Zie dit woord.
NEG, v. (-gen). Zie NEGGE.
NEGATIE. v. (-s, ...ti6n), ontkenning, loochening.
NEGATIEF, bn. ontkennend; gewoonlijk als tegenstelling van positief; (wick.) een negatief getal, kleiner
dan nul; (natuurk.) negatiere electriciteit, een der
twee soorten van electriciteit die men ter verklaring
der electrische verschijnselen heeft aangenomen;
(photographie) negatief beeld, het beeld dat in de
camera ontstaat en dat, wat licht on schaduw betreft, juist in tegenstelling is met het gephotographeerde voorwerp; (recht.) negatief recht, recht om
to vorderen, dat een ander jets onderga of lijde,
NEGATie_F, o. (...tieven), (photographie) negatief
beeld.
NEGEEREN, (negeerde, heeft genegeerd), ontkennen, loochenen; iem. negeeren, doen alsof men hem
niet kent.
NEGEN, telw. (hoofdgetal); 't heeft de waarde van
een ranggetaal in: hoofdstuk IX; Karel IX; het is
gebeurd in het jaar negen; negen December; — NEGENEN, het telw. NEGEN, beschouwd als een zelfstandig gebruikt bn. in het meerv.: negen personen:
een gezelschap van negenen; deed dit onder u negenen;

nog maar even neer; zet daar maar zoo lang neer op
tafel; (fig.) tot bedaren brengen, s Linen : iem. neerzetten; de opgewonden gemoecleren nee rzetten; — zich nederzetten, gaan zitten: ik kom zoo bij u, zet u intusschen
neer; zich op een plaats vestigen: de kolonisten hadden zich in een vruchtbaar dal neergezet. NEDER-

levens ! Gij zaagt neder oak op mi j.
NEDERZIJGEN, (zeeg neder, is nedergezegen), langzaam nederzakken : van vermoeienis neerzUgen; flauw
vallen.
NEDERZINKEN, (zonk neder, is nedergezonken),
naar beneden zinken; langzaam neiervallen: uitgeput zonk zij in zone armen neer. NEULRZINKING,
v. het nederzinken.
NEDERZITTEN, (zat neder, heeft nedergezeten), gezeten zijn: zij zaten neder one brood te eten; zoo oat

ik neder en weende.
NEDERZUIGEN, (zoog neder, heeft nedergezogen),
zuigende naar zich toehalen; zuigende dalen (van
een waterloop).
NEDERZWEVEN, (zweefde neder, is nedergezweefd),
zwevende naar beneden komen ; het was doodstil: lang -

zaam zweefden de sel ,e,occlokkeit op het aardrUA: neder.
NEE, bw. in de volkstaal voor NEEN.
NEEF, m. (neven), brooders- of zusterszoon: hi/ is

een voile neef van mij zijn, moeder was mfjn ei gen
ouster ; ooms- of tanteszoon: een neef van vaders
van nzoederszijde; elke mannelijke afstammeling van
een neef of een nicht zoover de familie gerekend
wordt: een verre neef; hij spent neef tegen mij, noemt
mij neef; — naam, dien de Fransche koningen in
hunne brieven aan de prinsen van den bloede
gaven, alsinede aan onderscheidene vreemde vorsten, aan de kardinalen, de pairs, de hertogen,
de maarschalken van Frankrijk, de Spaansche
grooten on eenige andere aanzienlijken des rijks.
NEEFJE. o. (-s).
NEEFJE, o. (-s), mugje.
NEEFSCHAP, o. betrekking van neef tot neef of
van neef tot oom; (fig.) begunstiging van nabestaanden, nepotisme; — v. de neven.
NEEFSDOCHTER, v. (-s), ...ZOON, m. (-s, ...zonen),
dochter zoon van een neer.
NEEMACHTIG, bn. (-er, -st), Fw. g.), diefachtig, ger: eigd tot stolen.
NEEN, bw. uitdrukking van ontkenning (tegenstelling van ja) : als hij eenmaal neon heeft gezegd,
doet ho het ook niet; gaat mede l — .Yeen, min
waarde; ook om zich zelf to verbeteren: lifj is net
twintig, neen een en twintig jaar.
o. een neen, eene ontkenning, afwijzing; neen
verkoopen, niet voorhanden hebben (in eenen Winkel)
wat gevraagd wordt.
NEEP, v. (negen), het knijpen (met de vingers): hij
gaf mij een gevoelige neep in den arm; overgebleven
teeken eener knijping: de neepjes in eene mitts; (fig.)
schade, afbreuk.: iem. eene groote neep geven, eene
groote schade of verlies toebrengen; in de neep zijn,
in verlegenheid zijn;
heeft aan de flesch een goede
neep gegeren, er braaf wat uit gedronken. NEEPJE,
o. (-s), knijpje (inz. in het geheim toegebra(!ht); neep
in een muts.
NEEPJESKAPJE, o. (-s), ...INIUTS, v. (-en), vrouwenhoofddeksel, dat rondom aan den karat van neepjes
is voorzien.
NEER, v. (neren), (Zuldn,, veroud.) dorschvloer.
NEER, v. (neren), draaikolk, tegenstroom: juist in
dat eind heeft de rivier veel wren: (fig.) hij is in de
neer geraakt, het loopt hem tegen.

zij waren met hun negenen; we zijn met zijn [ens]
negenen; negen deelen van hetzelfde geheel:- iets in
negenen breken; negen uren: het is bij negenen; negen
achtereenvolgende malen: hij deed het in negenen; ik
geef het u in negenen te doen;
v. (-s), het cijfer, het getal negen: een Arabische
negen (9); een Romeinsche negen (IX); (fig.) de negen
zusters, de zanggodinnen, de Muzen; (kaartsp.) eene
kaart met negen eenheden: de negen van harten.
NEGENTJE, o. (-s).
NEGENBLADIG, bn. (plantk.) met negen bladen.
NEGENDAAGSCH, bn. negen dagen durende.
NEGENDE, bn. (ranggetal); gij 4)1 de negende, de
negende persoon; Lodewijk de Negende of de Heilige
van FrazikrU. k, Lodewijk, de negende koning van dien
naam van Frankrijk; hij is geboren den negenden
Januari, den negenden dag van de maand Januari;
— ten negende, in de negende plaats; — een negende
mud, een negende deel van een mud; neven acht
negende mud, 7 mud en achtmaal een negende deel
van een mud; — o. (-n), een negende deal van iets.
NEGENDEHALF, telw. acht en een half.
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NEGENDERHANDE, ...DERLEI, onverb. bn. van
negen soorten; negensoortig, en daarom ook soortgetallen geheeten.
NEGENDOODER, m. ( - s), (nat. hist.). Zie op KLAIIWIER.
NEGENDUBBEL, bn. bw. negenvoudig; ...DUIZENDSTE, ranggetal, 1i9000.
NEGENENDERTIGER, m. (-s), man die 39 jaar oud
is, enz. Zie ACHTENDERTIGER.
NEGENHELMIG, bn. (plantk.) met negen stampers;
negenhelmigen, eene plantenklasse, welker twee-

slachtige bloemen 9 vrije meeldraden hebben : de
9de klasse van Linnaeus.
NEGENHOEK, m. (-en), (meetk.) eene figuur, welke
negen hoeken heeft.
NEGENHOEKIG, bn. met negen hoeken.
NEGENHONDERD, telw. negenmaal honderd; NEGENHONDERDSTE, telw. ranggetal; NEGENHONDERDMAAL, bw. van herhaling.
NEGENJARIG, bn. negen jaren oud: een negenjarig
knaapje; negen jaren durende: de negenjarige oorlog.
NEGENKUILEN, (negenkuilde, heeft genegenkuild),
zeker kinderspel spelen, waarbij negen kuiltjes in
den grond noodig zijn.
NEGENMAAL, bw. van herhaling; negen keeren.
NEGENMAANDSCH, bn. negen maanden oud; negen
maanden durende.
NEGENMANNEKEN, o. (-s), (veroud.) een muntje, ter
waarde van zes mijten of een duit.
NEGENMANNIG, bn. (plantk.) negenhelmig.
NEGENOOG, v. (-en), (nat. hist.) lamprei, prik:
zekere smakelijke riviervisch; (geneesk.) kwaadaardige bloedvin, bloedzweer; (gemeenz.) iem. die
alles nauwkeurig naziet; haarkloover, muggenzifter.
NEGENOOGJE, o. (-s).
NEGENPONDER, m. (-s), een brood, dat negen pond
weegt; een kogel van negen pond; stuk geschut,
waaruit negenponders worden geschoten.
NEGENPROEF, v. (rekenk.) eene proef om op veel
kortere wijze dan gewoonlijk de juistheid der bewerking van de 4 hoofdre ,zels to beoordeelen.
NEGENSTEK, o., ...STEEK, m., ...STIK, m. zeker
spel met negen schijven.
NEGENSTEKKEN, (negenstekte, heeft genegenstekt),
het negenstek spelen.
NEGENTAL, o. (-len), negen stuks, negen personen,
negen zaken; (fig.) het negental, de zanggodinnen.
NEGENTALLIG, bn. (rek.) het negentallig stelsel, dat
talstelsel, waarvan negen het grondtal is.
NEGENTIEN, telw. hoofdgetal; ook ranggetal.
NEGENTIENDE, telw. (ranggetal).
NEGENTIENDEHALF, telw. achttien en een half.
NEGENTIENDERHANDE, ...DEELEI, onverb. bn .,
uit negentien soorten bestaande.
NEGENTIENHONDERD, telw. negentienmaal honderd; ...JARIG, bn. negentien jaren oud; negentien
jaren durende; ...MAAL, bw. van herhaling.
NEGENTIG, telw. negen keer tien ; ook ranggetal:
van het jaar negentig; in den winter can negentig,
van het jaar 1890.
NEGENTIGER, m. (-s), man of vrouw, die negentig
jaar is; wijn van het jaar negentig (1890 of 1790); een
term in 't piketspel, beteekenende, dat de voorhand
door roemen alleen zonder opspelen tot 30 is gekomen en dan van 29 tot 90 telt.
NEGENTIGJARIG, bn. negentig jaar oud, negentig
jaar durende; ...MAAL, bw. van herhaling, negentig
keeren.
NEGENVOUD, o. (-en), negenmaal zoo -creel.
NEGENVOUDIG, bn. bw. negenmaal herhaald.
NEGENWERF, bw. negenmaal.
NEGENWIJVIG, bn. (plantk.) met negen stijltjes.
NEGENZIJDIG, bn. met negen zijden, door negen
zijden ingesloten.
NEGER. m. (-s). een inboorling van Midden-A frika,
gekenmerkt door een hoogen, smallen schedel, donkere huidskleur (van geel tot zwart), kroes Naar,
platten news enz.; afstammeling, van de in vroeger

tijd in Amerika ingevoerde negerslaven; Witte neger,
albino, zie aldaar; (fig.) een hatelijk persoon: een
neger van een vent. NEGERTJE, o. ( s).
NEGERAAP, m. (...apen), (nat. hist.) zekere soort
van nap; ...BOONTJE, o. ( - s), zekere soort van zwarte
-

boontjes die gegeten worden.
NEGEREN, (negerde, heeft genegerd), koeionneeren,
mishandelen; belasteren; iem. negeren, hem erg
plagen, tegenwerken.
NEGERHANDEL, m. slavenhandel; ...HUIS, 0.,
(...hui z en), huts, waar negers gehuisvest zij n ; ...HUT,
v. ( ten), but van een neger.
NEGERIJ, v. (-en), stad of dorp bij onbeschaafde
of half-beschaafde volken; (fig.) een klein, afgelegen
stadje of dorpje: ik heb ook een paar jaar op die
-

negerij gezeten.
NEGERIN, v. (-nen), vrouw meisje met zwarte
huidskleur (uit de binnenlanden van Afrika).
NEGERKAMP, o. kamp der negers; ...KAPITEIN, m. (-5), hoofdman van de negers; ...KOREN,
o. (plantk.) zwarte gierst (sorghum); ...LAND, o.
vaderland der negers, Afrika; ...SCRIP, o. (...schepen), slavenhaler ; ...SCHORT, v. (-en), een stuk stof,
dat de naaktgaande volksstammen aan den Senegal
om 't onderlijf slaan, schaamteschort; ...SLAAF,
(...slaven), neger die in slavernij verkeert ; ...VRIEND,
m. (-en), bestrijder van den slavenhandel.
NEGGE, v. (-n)., hit, klein paard.
NEGLECTIE, v. verzuim, verwaarloozing.
NEGLIGE, o. huisgewaad, nacht-, ochtendkleed.
NEGLIGEEREN, (negligeerde, heeft genegligeerd),
verzuimen, verwaarloozen, veronachtzamen.
NEGORIJ, v. (-en). Zie NEGERIJ.
NEGOTIABEL, bn. verhandelaar, omzetbaar.
NEGOTIANT, m. (-en), handelaar.
NEGOTIATIE, v. (-s,
handelsbedrag; het
verhandelen van een nog niet verschenen wissel;
geldleening; diplomatieke onderhandeling.
NEGOTIE, v. (-s, ...ti6n), handel, koopmanschap:
handelsverkeer; met negotie gaan, rondventen aan
de huizen.
NEGOTIEEREN, (negotieerde, heeft genegotieerd),
onderhandelen; handel drijven; tot stand brengen,
bewerken; verkoopen, disconteeren (eenen wissel).
NEGOTIEPENNING, m. (-en), munt welker waarde
van koers afhankelijk is on die niet in betaling
aangenom_en behoeft to worden; voor Nederland b.v.
de gouden dukaat.
NEGUS, m. warme wijn met suiker en specerijen

toebereid: is er negus voor den Yankee zonder den
gear onzer Molukken?
NEIGEN, (neigde, heeft geneigd), in schuinscho
richting benedenwaarts buigen: het hoofd neigen;
zone ooren naar iets neigen, er met aandacht naar
hooren, om zich er naar te gedragen; (fig.) zijn hart
tot iets neigen, wenden; zij neigden hunne aandacht
naar alles; (fig.) God neigt de harten, beweegt; —
overhellen, Kellen; de son neigt ter kimme; de dag

neigt ten avond; de stoat neigde ten cal, ten ondergang.

Zie ook NIJGEN.
NEIGING, v. gmv. het neigen; — (my. -en) helling;
genegenheid, begeerte, lust: hij toonde niet de minste
neiging om aan mYn bevel te voldoen; neiging gevoelen
tot iets.

NEK, m. (-ken), achterste deel van den hals (bij
menschen en dieren) : een styve nek,, een vogel den nek
omclraaien; hij is den nek gebroken; (fig.) iem. den nek
breken, tern. geducht afrossen, hem dooden; door zijn
al wat woorden den nek om gebroken, al heel wat
woorden aan verspild; (fig.) dat zal hem den nek breken, dat is zijn ondergang; (fig.) iem. den nek toekeeren,
zich met verachting van iem. verwijderen, (bijb.)
ontvluchtcin; (fig.) iem. met den nek aanzien, iem. met
minachting, afkeer aanzien, hem met verachting
afwijzen; den nek buigen, krommen, zich onderwerpen ; iem. in den ?Lek zien, hem bedriegen ; stiff of hard
ran zijn, niet willen toegeven, hardnekkig zijn.
EKTE. 0. (-s).

NEKHAAR.
NEKHAAR, o. haar in den nek; ...HOLTE, v. (-n),

(ontl.) holte in den nek.
NEKKEN, (nekte, heeft genekt), dooden, vermoorden; (jagersw.) het bij de achterloopers opgenomen
haas, of konijn, met den kant der rechterhand in
den nek slaan; omhakken (een zwaren boom); tergen,
boos maken; (gew.) hij is genekt, zijne kracht is gebroken; wie heeft dat glas genekt ?, gebroken. NEKKING, v.
NEKKER, m. (-s), nikker.
NEKPIJN, v. (-en), pijn in den nek; ...SLAG, m. (-en),
slag op den nek; (fig.) genadeslag, doodslag: iem.
den nekslag geven; zijne zaken stonden al slecht en dit
ongeval heeft hem den nekslag gegeven; ...SPIER, v.
(-en), (ontl.); ...STUB, o. (-ken), (slag.) stuk vleesch
van het bovendeel van den hals ;
VANGER, m. (-s),
(jagersw.) een recht, aan de punt tweesnijdend mes,
waarmede men het aangeschoten grof wild tusschen
het achtsrhoofd en den eersten halswervel het

ruggemerg afsteekt; ...ZENUW, v. (-en), (ontl.).
NEL, v. (-len), troef negen (in het kaartspel).
NEMEN, (nam, heeft genomen), iets aanvatten, beet
pakken, vatten en houden, zich in het bezit van
lets stellen, zich toeeigenen: neem gij dit eind in
uwe hand; hij nam den grootsten appel en liet den
kleinsten voor zfjn broertje liggen; men moet in het leven
weten te geven en te nemen; eene vrouw nemen, huwen ;
de v•Yheid nemen, zich veroorloven; iem. gevangen
nemen; de stad is genomen, door den vijand bemachtigd; (kaartsp.) eene kaart, een slag met het aas nemen,
winnen; iets op zich nemen, zich met eenige verrichting belasten; iem. in den arm nemen, bij iem.
hulp zoeken; ik neon u b uw woord, gij moet doen
wat gij gezegd hebt; een kop koffie, een borrel nemen;
neemt het er goed van, leeft er goed van; hij nil
geen dokter nemen, zich niet door een dokter laten
behandelen; eene andere richting nemen, van richting
veranderen; welken weg neemt ?; jets onder hanclen
iternen, met iets beginnen; iem. onder h a )? den nemen,
hem de les lezen; —
een bad nemen, zich baden; de vlucht, de wk nemen,
vluchten, wtjken; een besluit nemen, besluiten; dienst
nemen, gaan dienen (in een leger); rust nemen, rusten ;
wraak nemen, zich wreken; een einde nemen, eindigen ;
fscheid nemen, vaarwel zeggen, heengaan; zon intrek
nemen, zich vestigen; het woord nemen, beginnen te
spreken; een hooge vlucht nemen, hoog stijgen; geen
genoegen net jets nemen, met iets niet tevreden zijn;
de moeite nemen, de moeite doen; in beraad nemen,
over iets nadenken; ter harte nemen, behartigen; in
oogenschouw nemen, bezien; in over weging nemen,
overwegen; (zich) in acht nemen, zie acht; — kwalfjk
nemen, boos zijn, euvel duiden; iets voor lief nemen,
tevreden met iets zijn;
neemt het niet nauw,kijkt
niet heel nauwkeurig; —
wegnemen, ontnemen : de Heer heeft gegeven, de
Heer heeft genomen; iem. het brood uit den mond nemen;
iem. het leven nemen, hem van het leven berooven ; —
opvatten: gij neemt dat woord in een verkeerden zin;
dat is, hoe ge het wilt nemen; dit moet z66 genomen
worden; — veronderstellen : neem nu eens, dat...
NEMING, v. (w. g.), het nemen.
NEMER, m. (-s), die neemt; dief; kaper; schip, dat
een ander schip bemachtigt; (taalk. veroud.) zesde
naamval, ablativus; (kooph.) remittent, degene aan
wiens order de wissel gesteld is.
NEMESIS, v. (fab.) godin der wraak; (fig.) wrekende

gerechtigheid: de Nemesis der historic.
NEMOLIET, m. (-en), als voorwerpsn., o. als stofn.;
eene soort van dendrieten, op welker oppervlakte
zich afbeeldingen van boomen, struiken en boschjes
bevinden.
NEOCOMIEN, o. zekere delfstof.
NEOGEEN, bn. (geol.) neogene vorming, de jongste
afdeeling van de tertiaire vorming, in tegenstelling
met eogene vorming.
NEOLOGIE, v. invoering van nieuwigheden (inz.
nieuwe woorden).

NERING.
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NEOLOGISME, o. (-n), taalnieuwigheid, nieuwgevormd woord, inz. een kwalijk gevormd woord, eene
onjuiste nieuwe zegswijze; zucht om nieuwe woorden to smeden en to gebruiken.
NEOLOOG, m.
invoerder voorstander
der nieuwigheden (inz. nieuwe woorden).
NEOPHIET, m. (-en), in de oude kerk : nieuwgedoopte; nieuwbekeerde; persoon die pas in een
monniksorde is opgenomen.
NEORAMA, o. (-5), vereeniging van het panorama
met het diorama.
NEPENT, NEPENTHES, o. (plantk.) kannekenskruid.
NEPERIAANSCHE STAAFJES, o. ray. zeker werktuig
om het vermenigvuldigen gemakkelijk to maken;

(oudt.) logarithmen.
NEPHELINE, v. NEPHELIEN, o. als stofn., eene
steensoort, wier doorzichtige kristallen in salpeterzuur nevelig of wolkig worden ; — m. (...linen,
...lienen), nevelsteen, witte hyacint, weeke smaragd.
NEPHRIET, m. (-en), of JADE, v. (-n); nephritische

jade, niersteen, graveelsteen : een doorschijnende
talksteen, bijz. in Egypte.
NEPOTISME, o. neefschap, bloedverwautschap; (fig.)
neefbegunstiging; zucht der in hoogheid geplaatste
personen om hunne novon of verwanten, met achterstelling van vreemden en zonder daarbij op verdienste of geschiktheid te zien, aan voordeelige on
aanzienlijke posten te helpen.
NEPPE, NIPPE, v. (plantk.) kattenkruid.
NEPTUNISCH, bn. de vorming van het water betreffende; (geol.) neptunische gesteenten, welke uit
bezinksel in bet water gevormd zijn, ook wel sedimentaire genoemd.
NEPTUNISME, o. leer, dat de aarde hare tegenwoordige gedaante door het water heeft gekregen.
NEPTUNIST, m. (-en), aanhanger van het neptunisme.
NEPTUNUS, m. (fab.) god der zee; naam eener
planeet; (in de oude scheik.) lood, met ijzer on

spiesglans toebereid; (ook) sal-ammoniak; (dicht.)
de zee : de beroerde baren van den vergramden Neptunus.
NEPTUNUSPOST, m. mededeeling van berichten
door flesschen, die men bij gevreesde schipbreuk in
zee werpt, opdat het toeval ze doe vinden of ergens
aan land spoele; ...YORK, v. (-en), zeker raderdiertje.
NEREMEN, v. my. (myth.) waternimfen, dochters
van Nereus; (nat. hist.) zekere kieuwdragende wormen, ook zeeduizendpooten geheeten, welke volgens

sommigen de oorzaak zouden zijn van het lichten
der zee, uit hoofde van het phosphorisch licht, dat
zij van zich geven (nerds).
NERF, v. zijde van het leder, waarvan het haar
afgeschaafd is; met gras begroeide bovengrond, zie
grasnerf; (geneesk.) korst, zoogenaamde berg, op
't hoofd van pasgeboren kinderen.
NERF, v. (nerven), (plantk.) evenwijdig met elkander loopende hoofdvaatbundels; de nerven vormen
met de aderen het geraarnte van het blad en worden in
hoofd- of middelnerven ens zijnerven onderscheiden.
NERFJE, o. (-s).
NERFKANT, m., ...ZIJDE, v. Zie NERF, le art.
NERGENS, bw. op of in geene plaats: ik zie hem
nergens; hij is nergens te vinden; dat dient nergens toe
(tot niets); nergens anders dan, op geene andere
plaats dan.
NERIETSLAK, v. (-ken), zekere korte, dikke, ronde
slak.
NERING, v. (-en), bedrijf, middel van bestaan, inz.
heeft zijn nering aan kant
handel, kleinhandel ;
gedaan; nering en hanteering, koophandel on nijverheid; (sprw.) die zich zoner nering schaamt, gedijt
niet, die verlegen is met zijn broodwinning, komt in
de wereld niet vooruit; ieder is een dief in zijn eigen
nering, is zelfzuchtig in zijn eigen zaken; de tering
naar de nering zetten, zijne uitgaven naar zijne inkomsten regelen; (fig.) de vrije nering doen, zeeschuimen, op zeeroof uitgaan; kiandizie: goede
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vestigen: hij heeft zich daar mooi genesteld; (ook) zich
verbergen, zich verschuilen; — talmen, dralen, treuzelen. NESTELING, v. (-en), het maken van een
nest.
NESTELEN, (nestelde, heeft genesteld), met een
nestel toerijgen. NESTELING, v. (-en), toerijging.
NESTELGAT, o. (-en), vetergat (waardoor men de
nestels enz. haalt).
NESTELING, m. (-en), een jonge vogel, nestvogel.
NESTELING, m. (-en), (nat. hist.). Zie ALVER en
HESSELING.
NESTELING, m. (-en), veter, rijgsnoer.
NESTELKRUID, o. zekere plant, gemeen zeegras

wring hebben, goed beklant zijn; vertier : er is veel,
weinig nering ; waar het yolk is, is de nering; haringvangst: ter nering varen.
NERINGACHTIG, bn. (-er, -st), (w. g.), beklant.

NERINGDOENDE, m. en v. (-n), winkelier, kleinhandelaar: vooral de neringdoenden worden door deze
belasting getroffen; ...GIERIG, bn. (-er, -st), (w. g.), tuk
op klanten; ...HUTS, o. (...huizen), winkelhuis; goed
beklante winkel.
NERINGLOOS, bn. zonder kiandizie, verlaten. NERINGLOOSHEID, v. gebrek aan kiandizie.
NERINGRIJK, bn. (-er, -st), (w. g.), goed beklant;
...ZIEK, ...ZUCHTIG, bn. (-er, -st), neringgierig;
...ZUCHT, (w. g.), begeerte naar klanten.
NERO, m. naam van een door zijne wreedheid beruchten Romeinschen keizer; vandaar my. (-'s), (fig.)
wreedaard, dwingeland, tiran.
NEROLI, NEROLI-OLIE, v. zekere olie, uit oranjebloesem gedistilleerd.
NERPEN. Zie SNERPEN.
NERVEN, (nerfde, heeft generfd), greineeren, zie
aldaar.
NERTEROLOGIE, v. leer - 7 kennis der onderaardsche
lichamen.
NERVEUS, bn. (...zer, -t), zenuwachtig: eene nerveuse
constitutie; gespierd; de zenuwen betreffende. NERVEUSHEID, v. nervositeit.
NERVIG, bn. (plantk.) generfd: nervige bladeren.
NERVOSITEIT, v. zenuwachtigheid.
NES, v. (-sen), waterlaagte, zijp; — schor, aangeslikt land. [In deze bet. komt het woord, ook nesse,
nisse gespeld, vooral voor in plaatsnamen: Ossenisse,
Renesse, Scherpenisse, Stavenisse, Bornesse e. m. a.]
NESCH, NESK, bn. bw. (gew. veroud.) week, vochtig: een nesch ei, zacht gekookt; (w. g.) dwaas, gek,
onnoozel. NESCHHEID, v. dwaasheid.
NESKEBOL. m. (-len), onnoozele, zot.
NESOLOGIE, v. de leer der eilanden.
NEST, o. (-en), woonplaats, die de vogels vervaardigen, om de eieren uit to broeden en de jongen in
de eerste dagen to verzorgen; nesten uithalen, de
nesten van de eieren en jongen berooven ; zelfs vindt
de zwaluw een nest; (ook) woonplaats van andere
dieren : een nest met acht jonge rotten; bijennest, mierennest; leger (van wild); (fig.) roovershol; (plat) bed:
long in zijn nest liggen; naar zijn nest gaan; (fig.)
geringe, armzalige mooning: meet yij in dit armzaliy
nest uw leven slijten ?; onaanzienlijk, klein en akelig
stadje of dorp, gat: een nest van een stadje; iets dat
niet deugt, dat slecht is, vod, prul: wet doet gij met

(zostera marina).
NESTELMAKER, m. ( s), die nestels maakt;
...NAALD, v. (-en), lias.
NESTELTAK, m. (-ken), tak, geschikt voor een
vogelnest.
NESTEN, (nestte, heeft genest). Zie NESTELEN.
NESTERIJ, v.. (-en), (gemeenz.) vodderij ; beuzeling:
ik kan me met die nestereen niet bemoeien.
NESTHAAR, o. eerste haar van dieren.
NESTIG, bn. (-er, -st), .vuil, leelijk, slecht; eigenzinnig, luimig, kribbig: waarschijnlijk zoudt gij onder
uwe kwelling nestig zijn tegen Keetje. NESTIGHEID,
v. vuiligheid; leelijkheid ; mv. (-heden), vuile, leelijke
zaken.
NESTKORF, m. (...korven), broeikorf (voor de eenden enz.); ...KUIKEN, o. (-s), kuiken, dat het laatst
uit een ei komt.
NESTOR,. m. naam van zeker wijs on ervaren
koning van Pylos, die nog in zeer hoogen ouderdom aan 't beleg van Troje een werkzaam aandeel
nam; vandaar (fig.) schrander eerwaardig grijsaard; oudste: de nester der geleerden; de nestor der
-

vergadering.
NESTORIAAN,

leer van

m. (...rianen). aanhanger van de
bisschop van Konstantinopel,

NESTORIUS,

die in 431 als ketter van zijn ambt ontzet werd„
dewijl hij in Christus niet slechts twee naturen
maar ook twee personen onderscheidde en de maagd
Maria wel voor de moeder van den memsch Jezus,
maar niet als de moeder van God wilde erkennen.
NESTPLUIMEN, v. my. nestvederen; ...VEDEREN,
...VEEREN, v. mv. eerste vederen van eenen vogel;
...VOGEL, m. (-s), zie nesteling, 10 art.; ...VOL, o. al

de vogelen enz. in een nest; ...ZWA1VI, v.
NET, bn. bw. (-ter, -st), fraai, sierlijk: hij is altijd
keurig net gekleed; schrijf toch wat netten; eenvoudig
mooi: hij heeft daar een pear nette kamers; eenvoudig

die nesten ?; gooi die nesten moor in den vuilnisbak;
ondeugend meisje: wat verbeeldt rich. dat nest reel?,

collectieve benaming voor onvolgroeide, onvolwassen visch; — (mijnw.) hoop of klomp erts buiten de
richting eener mijnader; (timm.) nesten eener trap,
de doorloopende groeven in de trapboomen, waarin
de treden en stootborden worden ingelaten; — twist,
ruzie: hebt ye nesten met hem gehad ?; zoek geed nesten;
— verlegenheid, moeite: in de nesten zitten; iem. uit
de nesten helper. NEST4E, o. (-s), klein nest.
NESTACHTIG, bn. als een nest; (fig.) vuil, leelijk.
NESTEI, o. (-eren), vogelei, in een nest uitgebroed;
ei, dat men bij het wegnemen der eieren van kippen
enz. in het nest laat, opdat er andere hijgelegd
worden; (fig.) laatste kind.
NESTEL, m. (-en, -s), veter, rijgsnoer; zeker schwader-sieraad als onderscheidingsteeken op de uniform
van officieren (inz. adjudanten) enz.; (fig.) len? . den
.

nestel knoopen, iem. door tooverij bezweren, eigenlijk,
volgens het bijgeloof, door het knoopen van een
lederen nestel tot den bijslaap onbekwaain maken.
NESTELTJE, o. (-s).
NESTELAAR, m. (-s), talmer, draler.
NESTELBESLAG, o. malie eener rijgsnoer; ...BESLAGER, na. (-5), iem. die nestelbesag maakt.
NESTELEN, (nestelde, heeft genesteld), een nest
maken: de zwalnwen nestelen aan de rensters en in

de stollen; zich nestelen, zicl, 1.e rztt•e1 -1 z 1-1

en net; net gemeubileerde kamers; beschaafd, fatsoenlijk: nette teal; nette menschen; het Pais staat op een
netten stand; hij heeft en een nette positie; aardig,
lieftallig, innemend: een net stadje; een net dienstmeisje, dat er altijd zindelijk en schoon uitziet, dat
zich steeds netjes gedraagt; — dat stoat hem niet net,
niet fraai ; hij heeft hem niet net behandeld, niet mooi,

niet zooals het hoort;
- bw. juist, nauwkeurig, precies: net van pas;
net gepast, er ontbreekt niets aan en er is niets to
veel (b. v. van een geldsom); net ter snede, juist van
pas. op het geschikte oogenbliki, 1pj gaf n nj net zoo-

reel als hoar; de kloh slant net riff nor; het is nog
inctar net riff nor, nog maar pas, nog maar even; ik
weet het zoo net niet nicer ;
- o.; in het net schricen, van het klad overschrijYen.
NET, o. (-ten), strikwerk om visschen, vogels en
andere dieren to vangen : netten breien, knoopen,

boeten, drogen : de netten uitgooien, uitzetten. spannen,
ophalen; zij vingen zooreel risen, dat hun net scheurde;
rinken vangen in een net; netje em kapellen to rangen;
(fig.) hij rischt achter het net. to (oat komen. zijne kans
vers,thalkt zijn;
verkeken liebben: in het net
over het hoo`V ha7 en, iem. onverwachts
tegen -wil en dank tot iets doen besluiten; dat call
in P? ijn r , f. dat gelukt nnj *it vet in den wind
nutter drogen, uitscheiden
orictorzoekeii:

NET.

NEUS.

met visschen, (ook) zijne uitgaven bekrimpen, zich
het gebruik van sterken drank ontwennen; — zekere
zak van draden of touw met mazen vervaardigd:

NETTEL, v. (-5), (plantk.), (gew.) de groote brandnetel.
NETTELIJK, bw. (w. g.), zuiver, netjes.
NETTELKRUID, o. (plantk.) (gew.) nettel.
NETTEN, (nette, heeft genet), natmaken, bevochtigen, natters; — reinigen, schoonmaken.
NETTENBOETER, m. (-s), ...BOETSTER, v. (-s),
...BREIER, m. (-s), ...BREISTER, v. (-s), ...KNOOPER,
m. (-5), ...KNOOPSTER, v. (-s), ...MAKER, m. (-s),
...MAAKSTER, v. (-5), die netten boot, breit, knoopt,
maakt.
NETTIGHEID, v. netheid.
NETTO, bw. zuiver, na aftrek der tarra, schoon:

net over een luchtballon; net aan een baggerbeugel;
eieren in een netje koken; een netje om visch te haler;
zij draagt het haar in een netje; — (bij vergelijking)
web eener spin: meestal spint de spin het net, waarin
zfj zelve gevangen wordt; wat zich als een net, met
veelvoudige vertakking en onderlinge kruising over
iets uitstrekt: een net van straatwegen en kanalett,
(teek., meetk.) ruitvormig in recite
hoeken kruiselings over elkander getrokken lijnen,
tot het schetsen van teekeningen, het waken van
landkaarten enz.; (ontl.) een op een net geltkeid
samenstel van vaten, aderen of zenuwen; (ook) de
eigenaardige voortzetting van het buikvlies; het
groote net, een voortzetting van het bekleedsel der
maag, milt en van den dikken darm; het kleine net,
.een voortzetting van het buitenste overtreksel van
maag en lever. NETJE, o. (-s).
NETBAKJE, o. (-s), bakje met water bij 't spinnewiel, waarin de spinsters hare vingers natmaken;
...BORD, o. (-en), (boekdr.) plank, waarop het papier
wordt nat-gemaakt.
NETBREUK, v. (-en), (heelk.); ...DARMBREUK, v.
(heelk.).
NETEL, v. (-en, -s). Zie NETELACHTIGEN.
NETELACHTIG, bn. (-er, -st), netelig.
NETELACHTIGEN, v. my. eene plantenfamilie, in
Nederland vertegenwoordigd door de geslachten
brandnetel, glaskruid, hennep, hop en ijp (urticaceen).
NETELACHTIGHEID, v. moeilijkheid, eigenzinnigheld.
NETELBOOM, m. (-en), (plantk.) olmvormige lotus.
boom, zie /otusboom, ...DIEREN, o. my. (nat. hist.)
holtedieren, zie aldaar; ...DOEK, o. uit rietelgaren
vervaardigd doek; eene lijnwaadachtige katoenen
:stof, ...DOEKSCH, bn. van neteldoek.
NETELEN, (netelde, heeft geneteld), met netels
steken.
NETELGAREN, o. garen, dat van de vezels van
4iienige netelplanten wordt vervaardigd; ...HEIDE,
v. (-n), heide, met (brand)netels bedekt; ...HENNEP,
m. bastaardhennep.
NETELIG, bn. (-er, -st), vol netels; stekelig, netelachtig; (fig.) korzelig, eigenzinnig, grillig : een netelig
mensch; een netelig karakter hebben; moeilijk, hachelijk, bedenkelijk : een netelige zaak; hij verkeert in
netelige omstandigheden. NETELIGHEID, v. eigenzinnigheid; moeilijkheid; prikkel.
NETELKONINKJE, o. (-s), (nat. hist.) winterkoninkje;
...KOORTS, v. (-en), zekere ziekte, waarin men bij
•eene afwisseling van hitte en koude een rood uitslag
'op de huid krijgt; ...KRUID, o. (plantk.) de groote
brandnetel; ...PLANTEN, v. my. (plantk.) netelachtigen; ...ROOS, v. netelkoorts.
NETENKAM, m. (-men), eene fijne haarkam.
NETENKAM, m. en v. (-men), neetoor; ...KOP, m.
neetoor.
NETHEID, v. het nette, het sierlijke.
NETJES, bw. keurig, sierlijk , fraai: netjes gekleed;
netjes gemeubileerd; netjes geschreven; regelmatig,
ordelijk: gee nu eons netjes zitten; schik den boel nu
,eerst eens netjes op; zooals het hoort, good : iem. netjes

spoorwegnet;

behandelen.
NETKLEP, v. (-pen), klep van een net; ...KORAAL,

o. (...ralen), (nat. hist.) straalpoliep; ...LEUVER, m.
(-s), (vissch.) netstrop; ...MAAG, v. (...magen), de
tweede maag der herkauwende dieren, gewoonlijk
/nuts geheeten.
NETSCHRIFT, o. het in het net schrijven, copie
Tan het klad; — my. (-en), cahier van scholieren
waarin het gemaakte work na te zijn nagezien in
het net wordt geschreven.
NETSTOK, m. (-ken), stok van een net, paal waaraan een net is vastgemaakt; ...STROP, m. (-pen),
-(vissch.) touw waarmee een groot net aan een brug
-wordt vastgezet.

1053

netto gewicht; wegende 10 pond netto; het netto bedrag;
de netto winst.
NETVLEUGELIG. bn . met vliezige vleugels, die van
een zeer vertakt net van aderen zijn voorzien;
netcleugelige insecten, netvleugeligen, zeker orde van
insecten met vier vliezige vleugels ook gaasvleugeligen geheeten on waartoe de termieten, haften,
giazenmakers enz. behooren ; ...VLIEG, v. (-en), (nat.
hist.); ...VLIES, o. (ontl.) het vlies, dat de binnen.
vlakte van het oog bekleedt, en waarop het beeld
der voorwerpen als in een spiegel door terugkaatsing der lichamen wordt gevormd; ...VORMIG, bn.
den vorm van een net hebbende; o. de
netten; (wisk.) uitslag van het oppervlak van een
lichaam.
NEUKEN, (neukte, heeft geneukt), (gemeen) beslapen, vleeschelijko gemeepschap met eene vrouw
hebben; zaniken : lig loch niet te neuzen.
NEULEN. (neulde, heeft geneuld), binnensmonds
grommen; preutelen, zaniken.
NEURASTHENICUS, M. (...
iem. die lijdt aan
neurasthenie.
NEURASTHENIE, v. nervositeit, zenuwzwakte.
NEUREN, (neurde, heeft geneurd), neuri6n.
NEURIgN, (neuriede, heeft geneuried), binnensmoods hafluid zingen: een deuntje neurien; kwinkeleeren (van kleine vogels).
NEUS, m. (neuzen), vooruitstekend deal van het
aangezicht (tusschen het voorhoofd on den mond);
zetel van het reuk-zintuig: een groote, large, platte,

spitse neus; den netts snuiten; uit den .neus bloeden;
door den neus spreken, een onaangenaam neusgeluid
bezitten; (ook) het reukvermogen inz. (bij jagers)
van een hond : die windhon,d is scherp van neus; een
fijnen neus hebben, goad kunnen ruiken; —
(fig.) een wassen netts, misleiding, bedrog, (ook)
iets wat alleen voor den vorm bestaat: dat examen

is lnaar een wassen fleas; den neus overal in hebben
(steken of laten gaan), zich met alles bemoeien on
over alles een oordeel vellen; zijnen neus in den
wind steken, onderzoeken, navorschen; dit is geen
knip voor den neus waard, dit heeft Yolstrekt geen
waarde; iem. bij den neus hebben of leiden, hem bedotten, foppen, bedriegen, (ook) met iem. doen wat
men wil; hij ziet niet verder dan urn neus lang is,
hij heeft weinig doorzicht ; iem. iets door den neus
boren, hem iets ontfutselen; dat ligt rink voor uw
neus, vlak voor u; dat gnat mijn neus voorbfj, dat
moot ik missen, dat krijg ik niet; iets in den neus
krijgen, de lucht van iets krijgen; een neus krijgen,
berispt, beknord warden; den neus voor iem. ophalen,
iem. met minachting aanzien; h stond op (of langs)
zijn neus te kfjken. was seer bedeesd, omdat de zaak
tegen zijne vorwachting was uitgevallen; Cr met
eenen, langen neus afkomen, of een langen neus hebben,
beschaamd staan; iem. eenen neus aandraaien of een
wassen neus maken, iem. jets wijsmaken; die zYnen
neus schendt, schendt zijn aangezicht, die van zijne
bloedverwanten kwaad spreekt, onteert zichzelven;
ient. iets onder (in of door) den neus wrijven, iem. iets
op onzachte wijze zeggen; dat zal ik je niet aan je
neus hangen, niet vertellen; 't meet zoo tusschen neus
en lippen gebeuren, in een verloren oogenblikje, in
een kleine tijdsruimte; iets langs zijn neus weg zeggen, zoo eenvoudig weg, als ware het van geen be-

NEUS.

NEVELBEELD.

lang; met zfin neus in het vet (in de boter) vallen, juist
op een goad oogenblik komen; zyn neus voorbf j praten,
meer zeggen dan men mag of dan men verantwoorden kan; iem. een pen op den neus zetten, hem berispen; hif stond er nog at met zfin neus bfj, was er zelf
dicht bij; iem. iets voor den neus wegnemen, het wegnemen waar hij bijstaat; de deur voor iemands neus
toesluiten, ze dicht doen terwijl hij er vlak voor
staat; —
(bij vergelijking) vooruitstekende punt van eenig
voorwerp ; punt van een schoen : schoenen net verlakte, met smalle, vierkante neuzen; vooruitstekende
punt van de voorsteven eens schips : dat schip spoelt
lustig zen neus, gaat met den boeg diep onder water;
den neus in den wind steken, den boeg naar den wind
wenden; punt van een voorgebergte in zee; ijzeren
hack in den deurstijl waarachter de klink valt;
(timm.) overeindstaand uitstek aan het vooreind
eener schaaf waarop de linkerhand wordt gelegd;
het hoogere gedeelte van een ongelijk brandende pit
eener lamp : daar is een neus aan de lamp. NEUSJE,
o. (-s), kleine neus; (fig.) het neusje van den zalm,
het lekkerste, het beste, het eelste.
NEUSAAP, m. (...apen), (nat. hist.) langneuzige aap
op Borneo (simia rostrata); ...BALLETJE, o. (-s), top
van den neus; ...BEEN, o. (-en), (ontl.) been tusschen
de twee neusgaten, ploegijzerbeen; ...BLOEDEN, 0.,

neus; ...VISCH, m. (...visschen), (nat. hist.) naani
van den sneep, zeker vischje, dat ook sntidersnoek,
tabaksrooker, schoorsteenveger en steenmeeuw
wordt geheeten; ...VLEUGEL, m. (-s), de buitenwand
der neusgaten; ...VOGEL, m. (-s), een vogel, tot de
orde der zingvogels behoorende, die in Afrika tehuisbehoort en merkwaardig is wegens z(jn verbazend
grooten bek, welke nog aanzienlijker wordt door
eene sponsachtige verhevenheid op de bovenkaak;
...WARMER, m. (-s), (scherts.) kort pijpje.
NEUSWIJS, bn. (...wijzer,
onbescheiden ztjnert
neus overal instekende om zijn kennis of doorzicht
te luchten, waanwijs, ijdel, vol inbeelding: een neuswfize knaap. NEUSWIJSHEID, v. verwaandheid.
NEUSWIJZE, m. (-n), waanwijze.
NEUSWORTEL, m. (-s), (ontl.) het bovenste gedeelte
van den neus; ...ZENUW, v. (-en); ...ZUIL, v. (-en),
neusbeen.
• NEUT, v. (-en), (gew.) noot (boomvrucht); (timm.)
ingelascht stuk; losse houten of ijzeren blokjes die
het verschuiven van een samenstel van balken of
ijzers voorkomen; (mets.) hardsteenen onderstuk
van eenen stijl; (zeew.) zekere houten of ijzeren rol,

...BLOEDING, v. (-en), bloeding uit den neus; ...CATARRHE, v. ontsteking van het neusslijmvlies;
...DIER, o. (-en), zeker (ter, tot het berengeslacht
behoorende (nasua narica); ...DOEK, m. (-en), zakdoek; ...DOEKJE, o. (-s); ...DROP, ...DRUIP,
...DRUP, m. droppel aan den neus; ...GAT, o.(-en),
opening van de neusholte; o. (-len),
(heelk.) gezwel in of aan den neus; ...HAAR, o.
haar in de neusgaten; ...HOLTE, v. (-n), eene der
inwendige ruimten van den neus, welke door het
neusscheidsel van elkander zijn afgezonderd.
NEUSHOORN, ...HOREN, m. (-s), of —DIER, o. (-en),
rhinoceros, een tot de orde der dikhuidigen of veelhoevigen behoorend zoogdier, dat zijn naam draagt
naar den horen, dien het op den neus heeft en
waarin het eene buitengewone kracht bezit, zoodat
het daarmede zelfs zware boomen kan omverwerpen (rhinoceros unicornis).
NEUSHOORNKEVER, m. (-s), zekere kever, tot de
familie der bladsprietigen behoorende, die dikwijls
in overvloed in en bij de broeikassen wordt aangetroffen, binnen welke de larve in de run leeft (oryctes
nasicornis); ...VOGEL, m. (-s), zekere soort van
klimvogel met een verhevenheid op den snavel

neutjes (noten), hij zal wel doppen maken, hij zal wet
partij trekken van hetgeen hij - krijgt, hij zal zijn
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(buceros).
NEUSKEVER, m. (-5), (nat. hist.) kegelkever; ...KIJKER, m. (-s), jongen of bootsgezel, die voor op den
boeg op den uitkijk staat; ...KLANK, m. (-en), door
den neus uitgesproken letter; ...KLINKER, m. (-s),
klinkletter, door den neus uitgesproken; ...KNIJPERTJE, o. (-5), bril zonder veeren; ...LEER, o.
voorste gedeelte van eenen schoen; ...LETTER, v.
(-5), letter bij welker uitspraak de lucht door hot
neuskanaal uitgaat (in en so); ...LIJST, v. (-en),
(bouwk.) kroonlijst, die de looden goot draagt,
waarin het op dak vallende regenwater zich vergadert, om in de regenbakken to worden gevoerd;
...NIJPER, m. (-s), kaproen; (hoefsm.) pranger, nijpijzer; bril zonder veeren; ...POLIEP, v. (-en), (geneesk.)
vleeschuitwas in den neus; ...PRAAM, m. (...pramen). ...PRANGER, m. (-s), neusnijper (voor paarden); ...REGISTER, o. (-s), orgelregister, dat eene
soort van neusgeluid heeft; ...R I EM. m. (-en). riem,
welke over den neus van het paard ligt;
m. (-en), ring, welken men ontembaren dieren door
den neus steekt.
NEUSSCHEIDSEL, o. (-s), ...SCHOT, o. (-ten), tusschenstuk van den neus; ...SLIJMVLIES, o. slijmvlies dat den wand der neusholte bekleedt; ...SPIER,
v. (-en); ...UITWAS, o. (-sent. neuspoliep; ...UITWEEPING, v. (-en), het slijmerig druipen uit den

dienende om het verschuiven van twee op elkander
geplaatste stukken hout te beletten; (fig.) eene oude
neut, eene oude vrijster; (fig.) voor doove neuten (noten)
zitten, zonder voordeel ergens zitten; (fig.) heeft hif
geld wel verteren. NEUTJE, o. (-s).
NEUTEL, m. (-s), klein mannetje, dreutel.
NEUTELAAR, m., NEUTELAARSTER, v. (-s),

mer, talmster.

tal-

NEUTELARIJ, v. (-en), talmerij.
NEUTELEN, (neutelde, heeft geneuteld), talmen,
futselen, neulen.
NEUTELIG, bn. (-er, -st), talmachtig, verdrietig,
gemelijk. NEUTELIGHEID, v. neutelarij, talmerij.
NEUTJESSCHELP, v. (-en), naam van zeker schelpdier.
NEUTRAAL, bn. onzijdig, onpartijdig: zich neutraat

houden; een neutraal dagblad; neutraal onderwijs(scheik.) neutrals zouten, middelzouten; neutrale ternperatuurlaag, de diepe aardlaag waar de jaarlijksche
temperatuurschommelingen der oppervlakte niet
meer opgemerkt worden.
NEUTRALISATIE, v. onzijdigmaking
NEUTRALISEEREN, (neutraliseerde, heeft geneutraliseerd), onzijdig maken, veronziAgen; (scheik.)
verzadigen, de verbinding van het eene voorwerp
met het andere verhinderen.
NEUTRALITEIT, v. onzikligheid, onpartijdigheid.
NEUZELAAR, m., NEUZELAARSTER, v. (-s), besnuffelaar, besnuffelaarster.
NEUZELEN, (neuzelde. heeft geneuzeld), neuzen;
— door den neus spreken.
NEUZEN, (neusde, Leeft geneusd), nauw besnuffelen; rieken of in den neus krijgen; — door den neus
spreken.
NEVEL. m. (-s, -en), door verdichting zichtbaar
geworden waterdamp in de lucht, inz. ten gevolge
van warmteverlies door uitstraling des avonds ontstaande boven slooten, lage landen enz.: alleen wan-

neer de dampkring in rust is en er weinig of geen
wolken ztcecen, kunnen zich des avonds nevels vormen;
wolk, mist, damp : den ganschen day ze as de berg in
nevelen gehuld geweest; er hing een dichte nevel over
de stad; drog6 nerel, veenrook; (fig.) sluier, iets dat
iets anders bedekt, verbergt, voor ons onzichtbaar
maakt: wie Pan den dichten nevel verdrijven, die cone

ons de toelcomst verbergt ?; 't was alsof de navel, die
over zijn geest was neergedaald. van tad tot tad optrok;
de nevelen van het bijgeloof. NEVELTJE, o. (-s).
NEVELACHTIG. bn . bw. (-er, -st), gelijkende op
nevel: mistig. bewolkt; (fig.) niet duidelijk, zonder
vaste vormen. vaag: waar dat apes op 2024 uitloopen,

dat stood hoe nog slechts necelachtig voor den geest.
NEVELBEELD, o. (-en), zeker optisch versch(jnsel;

1055

NEVELBOOG.

NIETS.

...BOOG, m. (...bogen), witte regenboog die soms in
nevel ontstaat.
NEVELEN, (het nevelde, heeft geneveld), misten.
NEVELING, v. (w. g.), het misten, mistig weder.
NEVELHYPOTHESE, v. stelling, dat het heelal
ontstaan is en zich ontwikkeld heeft uit eene algemeene nevelmassa.
NEVELIG, bn. (-er, -st), nevelachtig.
NEVELKRAAI, V. (-en), eene aschgrauwe kraai,
welker vleugels, kop en staart zwart zijn, bonte,
grijze kraai (corvus cornix); ...MAAND, v. Brumaire,
van half October tot half November (in de eerste
Fr. republiek); ...MIST, m., ...ROOK, m. dikke nevel;
...STEEN, m. (-en), sommiet, weeke smaragd, witte

God die de harten en nieren beproeft; (delfst.) zekere
klomp erts.
NIERBED, o. (-den), (ontl.) vet, dat de nieren omgeeft; ...BEKKEN, o. (ontl.) trechtervormige holte
in de nier die de pis uit de nierkelken naar den
pisleider voert ; ..:BLOEDVATEN, o. mv. (ontl.) aders
en slagaders der nieren; ...GRAS, o. zekere eenzaadlobbige water- of moerasplant (triglochin); ...GRAVEEL, o. (geneesk.) ontsteking der nierkelken door
niersteen; ...HARST, m. (-en), nierstuk van een
kalf; ...HOUT, o. graveelhout; ...JICHT, v. (geneesk.)
jicht die door gestoorde uitscheiding der nieren
ontstaat; ...KELK, m. (-en), (ontl.) klein vliezig zakje
waarin de pis uit de piskanaaltjes sijpelt; ...KOEKJE,
o. (-5), nier met een fijn deeg omgeven on in boter
gebakken; ...KO LIEK, o. (geneesk.) koliek der nieren;
...PIJN, v. (-en), pijn in de nieren; ...SLAGADER,

hyacint; eene steensoort, welker doorzichtige kristallen in salpeterzuur nevelig of wolkig worden;
...STERREN, v. my. vaste sterren, die op kenbare
plaatsen in nevelvlekken zich vertoonen; ...VLEK,
v. (-ken), klein lichtwolkje aan den hemel; ...VORMING, v. de worming, het ontstaan van nevel;
...WOLK, v. (-en).
NEVENAS, v. (-sen), ...BEDOELING, v. (-en), enz.
Zie voor deze en dergelijke samenstellingen met
NEVEN, die letterlijk uit het Hgd. zijn vertaald. de

overeenkomstige Nederlandsche composita met BIJ.
NEVENMAN, m. (-nen), (Germ.) soldaat die vlak
naast een anderen staat.
NEVENS, vz. dichtbij, naast (vooral met het bijbegrip van gelijkheid in rang): die schildery is waar- dig

nevens een _Rembrandt te hangen; wie heb ik nevens
omhoog ?; — met, tegelijk met, benevens.
NEVENSCHIKKEND,

bn. (spraakk.) bijschikkend:

nevenschikkend zinst‘erband, tusschen gelijkwaardige
zinnen; ...SCHIKKING, v. bijschikking; ...SCHIP,
o. (...schepen), schip dat nevens een ander moet
gehouden worden, wanneer men in eene breede linie
zeilt.
NEVENSGAAND, bn. hierbij gevoegd: wees zoo goed
hem nevensgaande prYscourant te doen topkomen.
NIABEL, bn. loochenbaar, to ontkennen.
NIAISERIE, v. (-n), onnoozelheid, domme streek.
NIBBELEN, (nibbelde, heeft genibbeld), (w. g.),

troetelen, streelen; knibbelen; — dartel bevoelen.
NICANIAS, o. eene soort van geweven stof.
NICHEL, v. (plantk.). Zie NIGELLE.
NICHT, v. (-en), broeders- of zustersdochter, ooms-

of tantesdochter, afstammelinge van neef en nicht,
zoover als de verwantschap wordt gerekend. NICHTJE, o. (-s), kleine jonge nicht; (fig., gemeenz.)
meisje van plezier.
NICHTSDOCHTER, v. (-5), ...ZOON, m. (-s, ...zonen),
dochter, zoon eener nicht.
NICOTIANA, v. vroegere naam van de tabaksplant,
alzoo genoemd naar den Franschman NIcoT, die in
de 16de eeuw dit gewas het eerst uit Portugal,
waar het toen uit Amerika door Spanjaarden en.
Portugeezen was overgevoerd, naar Frankrijk medebracht.
NICOTINE, v. vloeibaar, scherp en vluchtig alcalolde
in de tabak, die uit koolstof, waterstof en stikstof
bestaat : een zeer krachtig vergif.
NIELLO-WERK, o. zwartplaten : zekere metaalplaten, vooral van goud en zilver, waarop met een
zwarte stof (Mello) teekeningen gegraveerd zijn.
NIEMAND, vnw. niet een enkel (persoon): ik heb
niemand gezien; er is niemand thuis.
NIEMANDSVRIEND, m. (-en), iem., die met niemand
bevriend is.
NIEMENDAL, bw. niets : dat is zooveel als niemendal;
je hebt bier niemendal te vertellen.
NIER, v. (-en), boonvormige klier, die voor de pisafscheiding dient, bij den mensch en alle hoogere
dieren ten getale van twee aan de binnenste, achterste oppervlakte der buikholte aan beide zijden
van de eerste tot de derde lendenwervels te vinden;
(scherts.) hij warmt de nieren, hij staat met den
rug naar het vuur gekeerd; (bijb.) plaats, waar de
innigste begeerten van het hart gevormd worden:

v. (-5), (ontl.) slagader der nieren; ...STEEN, tn. (-en),
(geneesk.) blaassteen; (delfst.) nephriet; ...ST UK, 0.
(-ken), (slag.) stuk vleesch met de nier; ...VAREN,
o. (plantk.) een -varengeslacht, waarvan 5 soorten in
Nederland in 't wild voorkomen (aspidium);
bn. den vorm eener nier hebbende, boonv ormig;
(plantk.) niervormige bladeren, aan den voet met stompe insnijdingen on twee afgeronde slippen en meer
breed dan lang; ...WEE, o. nierpijn ; ...ZIEKTE, v. ziekte der nieren ; ...ZUCHTIG, bn. aan nierziekte lijdende.
NIESKRUID, o. een plantengeslacht tot de familie
der ranonkelachtigen behoorende, waarvan alleen
het groene nieskruid (helleborus riridis) in Nederland
in 't wild voorkomt, terwijl het zwarte (h. niger)
als sierplant wordt gekweekt; (fig.) iem. nieskruid
toedienen, trachten hem van zijne krankzinnigheid
te genezen; ...MIDDEL, o. (-en), middel om iem. to
doen niezen; ...POEDER, o. (-s), poeder dat doet
niezen, als geneesrniddel aangewend.
NIESSTER, v. (-s), zij die niest.
NIESWORTEL, v. nieskruid; zwarte nieswcrtel, eene
plant, waaraan de onden de kracht toekenden om
de krankzinnigheid te genezen.
NIET, bw. van ontkenning: ik kan niet komen; niet
met at of alien, niemendal, hoegenaamd niets; 't was
goed weer, dat niet, dat ontken ik niet; wet deb ik
niet dikwijls gezegd, ik heb immers dikwijls gezegd;

hoe vaak heb ik niet gedacht;
- o. wat nog niet bestaat: God heeft de wereld uit
het niet geschapen ; nit het niet te voorschijn roepen; te
niet doen, vernietigen; te niet gaan, vervallen, ten
onder gaan; els niet Point tot iet, kent het zichzelf niet
of is het allemans verdriet, de opkomelingen zijn
altoos overmoedig.
NIET, v. (-en), (in de loterij) nommer waarop geen
prijs valt: loterij zonder nieten. NIETJE, o. (-s).
NIET, v. (-en), spijker, klinknagel. Zie NEET.
NIET, o. bloem van koper, ertsasch.
NIETELING, m. (-en), onbeduidend mensch: wat zat

een nieteling als ik zich hiertegen verzetten.
NIETEN. Zie NEETEN.
NIETHAMER, m. (-5), klinkhamer; ...KAPPER, m.
(-5), zeker werktuig van den hoefsmid; ...VAST, bn.
spijker-, nagelvast.
NIETIG, bn. (-er, -st), zonder kracht: een vonnis
nietig verklaren; een nietig kereltje, klein en zwak;
zonder waarde, onbeduidend : een nietige zaak; onder
een nietig voorwendsel; een nietig plaatsje, klein en
onbeteekenend. NIETIGHEID, v. krachteloosheid,
waardeloosheid, onbeduidendheid : iem. zijn nietigheid

doen gevoelen; — (my. -en), voorwerp zonder waarde;
zaak van geringe beteekenis, bagatel, beuzeling: ik
kan mij met dergelyke nietigheden niet inlaten.
NIETS. onbep. vnw. geen enkel ding, geen enkele
zaak, in tegenstelling met iets : hebt gij niets gehoord ?;
ik weet er niets van; dat loopt op niets uit; weet gij
niets nieuws?
- bw. in 't geheel niet, volstrekt niet: dat bevalt
niets; dat vied ik niets belangrijk, 't is niets aangenaam ik heb er niets geen lust in.
— o. niet: nit het niets te voorschijn geroepen.

NIETSBEDUIDEND

NIEUWSVERTELSTER.

NIETSBEDUIDEND, bn., ...BETEEKENEND, bn. van
weinig beteekenis: een nietsbeduidend verschil; ...DOENER, tn. (43), iem. die niets doet, ledigganger;
...WAARDIG, bn. zonder eenige waarde: een nietswaardige opmerking; zonder innerlijke waarde, onwaardig, slecht, gemeen: een nietswaardig bestaan;
een nietswaardig mensch, zonder karakter of zedelijkheld.
NIETTEGENSTAANDE, vz. ondanks, in weerwil
van: niettegenstaande het slechte weer ging hfj toch uit;

bn. (-er, meest -), hedendaagsch, naar den laatsten
smaak: nieuwerwetsche kleederen.
NIEUWGEBONDEN, bn. kort geleden gebonden;
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niettegenstaande de duisternis zette hfj den tocht voort; —
vw. ofschoon, hoezeer, ter verbinding van een toegevenden bijzin aan den hoofdzin: niettegenstaande
(dat) wij alle voorzorgen hadden genomen, is de proef
nochtans mislukt.
NIETTEMIN, voegw. bw . intusschen, toch, evenwel
(ter verbinding van twee zinnen, waarvan de laatste
opkomt tegen een gevolgtrekking, die men uit den
eersten zou kunnen afleiden) : reeds is de laatste vonk

van 't zonnevuur gesmoord en de arbeid niettenzin gaat
voort.
NIEUW, bn. bw. (-er, -st), nog niet lang bestaande
pas gemaakt, pas verschenen, pas ingesteld, pas
benoemd enz.: hi" woont in een van de nieuwe huizen

aan den Singel; mien boekhandelaar zendt mfj alle
nieuwe boeken ter inzage; de nieuwe kieswet; vandaag
wordt de nieuwe burgemeester geInstalleerd,
nieuwerwetsch: die nieuwe hoeden, die tegenwoordig gedragen
worden, vied ik afschuwelijk; niet algemeen bekend,
tot nog toe onbekend: die tiding is nog nieuw ; nieuwe
inzichten; een nieuwe 'uitvinding, een nieuwe geneeswfjze; vreemd, ongewoon: dat is mij nog nieuw;
nieuw van iets ophooren, met verbazing iets vernemen; onbedreven in iets: h# is nog geheel nieuw in
die zaak; — ongebruikt: ik heb het boek al een jaar,
maar ik heb het nooit gebruikt; zie maar het is nog
nieuw; versch: nieuwe wiin in oude zakken; nieuwe
haring, die nog niet lang geleden is gevangen; nieuwe
aardappelen, nieuwe groenten, de eerste aardappelen,
groenten van het jaar; frisch, vernieuwd: ,nieuwe
krachten; met nieuwen moed beginnen; —
ander: elk half jaar heeft
een nieuwe meid; we

zullen maar niet meer aan een nieuw hoofdstuk beginnen; nieuwe heeren, nieuwe wetten; (met het bijdenkbeeld, dat hetgeen het oude heeft vervangen beter
is) : een nieuw leven beginnen; een nieuwe geest; en
'k dacht : zoo me dat nu een nieuw mensch verbeeldt,
dan... de oude was beter voor God; — later ontstaan
of bekend geworden : het Nieuwe Testament; de Nieuwe
Wereld, Amerika; de Nieuwe Gids; de Nieuwe Rotterdamsche Courant; de nieuwe geschiedenis, de geschiedenis na de ontdekking van Amerika of na de
Kerkhervorming; — van een tijdkring, die nadat hij
geeindigd is weer begint: het nieuwe jaar; de nieuwe
week; bij het begin van den nieuwen cursus; — benieuwd, nieuwsgierig: ik ben er nieu,w naar; het zal
mil nieuw doen, ik ben nieuwsgierig te weten;
o. nieuwe kleederen: in het nieuw zijn; in het
nieuw kleeden of steken; — op een niettW, opnieuw.
NIEUWACHTIG, bn. bijna nieuw.
N!EUWBAKKEN. bn. versch: nieuwbakken brood;
(fig.) een nieuwbakken edelm an, iem., sedert kort tot
den adelstand verheven ; ...BEKEERDE, at en v. (-n),
iem. die pas tot een anderen godsdienst (meening
enz.) is overgegaan.
NIEUWELIJKS, bw. (w. g.), sedert kort, dezer dagen.
NIEUWELING, m. en v. (-en), onlangs -, pas aange-

komene: de nieuwe7ingen aan de 31ilitai re Academie
bestempelt men met den naam van baren; onervaren
lyiensch: hij is nog een nieuweling in het yak. NIEUWELINGE, v. (-n).
NIEUWELINGS, bw. (veroud.) sedert kort.
NIEUWEMAAN, v. die stand der maan, waarin zij

tusschen de aarde en zon staat en aan de aarde
hare donkere zijde toekeert.
NIEUWERS, bw. (gew.) nergens.
NIEUWERWETS, bw. naar de mode, naar den
laatsten smaak: zi ch nieuwerwets kleecin;

...GEBOREN, bn. jonggeboren; ...GEBOUWD, bn.
pas gebouwd; ...GEHUWD, bn. eerst onlangs getrouwd; ...GEHUWDE, m. en v. (-n), jonggehuwde;
...GEMAAKT,"bn., ...GEMUNT, bn. eerst kort geleden gemunt; ...GETROUWD, bn. nieuwgehuwd;
...GEVERFD, bn. kort geleden geverfd ; ...GEVORMD,
bn. niet lang geleden gevormd: nieuwgevormde

woorden.

NIEUWHEID, v. het nieuw zijn: het aantrekkelfjke

der nieuwheid.

NIEUWIGHEID, v. (...heden), iets nieuws; nieuwe
wijze van bewerken; nieuwe spreekwijze; nieuwigheden invoeren, nieuwe, ongewone gebruiken in zwang
brengen. NIEUWIGHEIDJE, o. (-s).
NIEUWIGHEIDSBEJAG, o. nieuwigheidszucht; jacht
op nieuwtjes; ...DRIJVER, m. (-s), ...KRAMER, m.
(-s), die slechts nieuwtjes tracht to vernemen, om
ze weer te kunnen vertellen; ...ZUCHT, v. zucht
om nieuwigheden in to voeren.
NIEUWJAAR, o. eerste dag van het nieuwe jaar;
een nieuwjaar (nieuwjaarsfooi, nieuwjaarsgeschenk)

geven.
NIEUWJAARSBEZOEK, o. (-en), beaoek op nieuwjaar
om iem. geluk te wenschen; ...BRIEF, m. (...brieven),
brief van gelukwensching met het nieuwe jaar;
...DAG, m. (-en), nieuwjaar; ...DICHT, o. (-en), dicht
van gelukwensching met het nieuwe jaar; ...FOOI,
v. (-en), fooi op nieuwjaar aan hen die gelukwenschen, fooi op nieuwjaar aan dienstdoenden; ...GESCHENK, o. (-en), geschenk ter gelegenheid van het
nieuwjaar; ...GIFT, v. (-en), nieuwjaarsfooi, nieuwjaarsgeschenk; ...GROET, m. (-en), gelukwensch op
nieuwjaar; ...KAART, v. (-en), kaart met gelukwensch om met nieuwjaar to verzenden; ...KOEK,
m. (-en), als voorwerpsn., v. gmv. als stofn. kook
die ter viering van het nieuwe jaar wordt gebakken; ...MORGEN, m. (-s), morgen van den eersten
dag des jaars; ...MAAND, • v. de maand Januari;
...PRENT, v. (-en), gelllustreerde nieuwjaarswensch;
...VOGEL, m. (-s), een snort van koekoek ; ...WENSCH,
m. (-en), gelukwensch op nieuwjaar.
NIEUWJAARWENSCHEN, o. het gelukwenschen op
nieuwjaar; ...WEN SCHER, m. (-s), ...WENSCHSTER,
v. (-5), die op nieuwjaar geluk komt wenschen.
NIEUWKOOP, m. (-en), een paard dat men pas gekocht heeft: hebt gij al met den nieuwkoop geredenc;
...LICHTER, m. (-s), zekere secte in de Hervormde
kerk in het begin dezer eeuw, ook lichtvrienden geheeten; scheldnaam gegeven aan de eerste afgescheidenen of aan de orthodoxen in het algemeen;
...LICHTERIJ, v.; ...MARE, ...MAAR, v. (...maren),
nieuwstijding; ...MODISCH, bn. bw. naar de nieuwe
mode, naar den laatsten smaak: een nieuwmodische

gapon; nieu•modisch gekleed zijn.
NIEUWS, o. iets wat nieuws is; nog onbekende
tijding; dat is het allerlaatste nieuws; gemengd nieuws;
(sprw.) voor de rest geen nieuws, en daarmee uit;
Been nieuws, good nieuws, geen tijding,, goede tijding;
dat is oud nieuws, al lang bekend.
NIEUWSBERICHT, o. (-en), nog onbekende tijding;
...BLAD, o. (-en). dag weekblad, courant; ...BODE,
m. en v. (-n), iem. die nieuws brengt.
NIEUWSGIERIG, bn. bw. (-er, -st), verlangende om

te weten: gij zoudt een mensch nieuwsgierig maken;
ik ben er niets nieuwsgierig naar; vaak in ongunstigen zin: verlangende dingen te weten waarmee men
niet noodig heeft of die geen belang voor ons hebben:
nieuwsgierig Aagje. NIEUWSGIERIGHEID, v. verlangen em to weten. NIEUWSGIERIGLIJK, bw. (w. g.).
NIEUWSKRAMER, m. (-s), die nieuws vertelt; ...PAPIER, o. (-en), courant, dagblad; ...POST, m. liefhebber en verspreider van nieuwtjes;
v. (-en). niomvsbericht; ...VERTELLER, m. (-s),
...VERTELSTER, v. (-s). die altijd nieuws wet to
vertellen, nieuwtjesventer.

NIEUWTJE.

NIMMER.

NIEUWTJE, o. (-s), wat nieuw is, iets zeldzaams
wat nog niet algemeen bekend is: de nieuwtjes van
de stad; het nieuwtje is er af, dit is geen nieuws
meer; (fig.) het is nog een nieuwtje, hij Legint pas
(aan den arbeid enz.) en werkt dus met ijver.
NIEUWTJESBEZORGER, m. (-5), ...OPLOOPER, m.
(-s), ...VENTER, m. (-5), die overal nieuwtjes verzamelt om die aan anderen mee to deelen.
NIEUWZILVER, o. kleinzilver, argentaan: zeker
metaalmengsel (sink, koper en nikkel); o.
, dun uitgesmeed argentaan; —DRAAD, o. draad uit
.nieuw silver getrokken.
NIEZEN, (niesde, heeft geniesd), bij eene door prik- keling der reukzenuwen veroorzaakte krampachtige
_samentrekking der spieren de lucht met sterke beweging uit den neus stooten : gij niest zoo; zit gij
.verkouden? NIEZING, v. (-en), het niezen.
NIEZER, m. (-s), die niest.
NIGELLE, v. (plantk.) een plantengeslacht, tot de
-onderafdeeling nieskruidachtigen van de familie der
ranonkelachtigen behoorende, waarvan slechts eene

nfjpen, het ziet er zeer gevaarlijk uit, de nood klimt
het hoogst. NIJPING, v. (-en), het nijpen; hevige
buikpijn.
NIJPEND, bn. (-er, -st), smartelijk, pijnlijk: nfjpend
gebrek, nOpende armoede; eene nfjpende (felle, doordringende)
NIJPER, m. (-5), NIJPSTER, v. (-s), die nijpt.
NIJPER, m. (-s), tang; schaar van eenen kreeft;
(boekdr.) gereedschap om er de kopij op to steken;
zeker heelmeesterswerktuig; (kuip.) hoeptang. NIJ-

soort eene enkele maal in Nederland in 't wild voorkomt: de akker-nigelle. Eene andere soort van nigelle
(nigella damascena) komt in de tuinen als sierplant
voor en heet dan juffertje-in-'t groan.

NIGROMANTIE, v. zwartekunst, tooverij.
NIHIL, bw. niets.
NIHILISME, o. het loochenen van het bestaande;
,sen in Rusland wijd verbreide sociaal-democratische
leer.
NIHILIST, m. (-en), —E, v. (-n), loochenaar, -ster,
van het bestaande; aanhanger van het nihilisme in
Eusland; een nergens toe deugend, onbruikbaar lid
-der maatschappij.
-

NIHILITEIT. v. nietigheid.
NIJD, m. afgunst, misnoegen over de welvaart (de
eer, het geluk enz.) van anderen: van nod vergaan;
-door nod verteerd worden; hij ziet geel van nod; haat
,P,n nod; gunst baart nijd.
NIJDIG, bn. bw. (-er, -st), (w. g.) afgunstig: lets met
Nijdige oogen aanzien; (fig.) zeer boos: hij is zoo nijdig
,als een spin; „doe het zelf," gaf nydig ten antwoord.
NIJDIGLIJK, bw. (w. g.).
NIJDIGAARD, m. (-s), benijder; iem. met een boos
,humeur.
NIJDIGHEID, v. nijd.
NIJDNAGEL, NIJNAGEL, m. (-5), klinknagel;
dwangnagel, taainagel, nagelwortel, §troopnagel.
NIJDSCH, bn., (w. g.), toornig; hevig, stark, hard.

NIJDVLEESCH, o. nijdnagel.
NIJFELEN, (nijfelde, heeft genijfeld), (gew.) zich
diefachtig toe6igenen of wegnemen.
NIJGEN, (neeg, heeft genegen), buigen uit beleefdgroeten (inz. van vrouwen) : zij neeg heel vrien-delijk; (fig.) eerbied betoonen. NIJGING, v. (-en),
groet met eene buiging.
NIJLBARBEEL, m. (-en), (nat. hist.) zekere visch;
...GRONDEL, m. (-5), (nat. hist.) zekere visch; ...METER, m. (-s), werktuig om het wassen en vallen
van de rivier den Nig waar te nemen; ...PAARD,
0. (-en), hippopotamus, zeker dikhuidig of veelhoevig zoogdier, dat zich in en nabij de rivieren van
Midden- en Zuid-Afrika ophoudt en zich niet alleen
met waterplanten, maar ook met suiker-, rijst- en
gierstplanten voedt; ...REIGER, m. ( s), (nat. hist.)
heilige ibis : een vogel, tot de orde der steltloopers
behoorende, die door de Egyptenaren hoog vereerd

werd, omdat hij de kruipende dieren langs de boor-den van den NW verslond en wig de terugkeer van
-lien vogel de overstroomingen dier rivier aankonligde;
m. (...visschen), (nat. hist.) nijllijnvisch, ook nevelvisch geheeten.
NIJNAGEL, m. (-s). Zie NIJDNAGEL.
NIJPEN, (neep, heeft genepen), knijpen: iem. in
..den arm nOpen; vast samendrukken : nip het nog
..-wat vaster in elkaar; (fig.) smart veroorzaken; iem.
Itijpen, ongemak aandoen; (fig.) de nood nOpt, dringt;

4de koude nOpt, dringt door, is fel; het begint er te
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PERTJE, o. (gew.) werktuigje om de neepjes in eene
routs to maken; zie ook nippertje.

NIJPHOUTJE, o. (-s), letterzettersgereedschap;
...NAGEL, m. (-s), nijd-, dwangnagel, nagelwortel;
...TANG, v. (-en), gereedschap om spijkers te vatten
en uit te trekken; (ook) splintertang: werktuig om
splinters uit de hersenpan te halen; zeker werktuig
der artilleristen; ...TANGETJE, o. (-s); ...VEL, o.
(-len), ...VLEESCH, o. (...vleezen), nijpnagel.
NIJVER, bn. bw. (-der, -st), arbeidzaam, naarstig,
ijverig inz. in het voortbrengen van hetgeen in de
maatschappelijke behoeften voorziet: de nfjvere b#,

de nyvere landman.
NIJVERHEID, v. arbeidzaamheid; industrie: handel
en nOverheid; de nijverheid bevorderen; de nationale
nOverheid, het fabriekswezen, de mijnontginningen,
het exploiteeren van spoorwegen ens. in eon land.
NIJVERHEIDSMAN, m. (-nen), (w. g.) industrieel;
...PRODUCTEN, o. mv., ...VOORTBRENGSELEN, o.
my. voortbrengselen der nijverheid.
NIJVERIG, bn. nijver.
NIK, m. (-ken), hik, snik.
NIK, m. (-ken), knik.
NIKKEL, v. Zie NIKKER (2de art.).
NIKKEL, o. zeker metaal van eene bijna zilverwitte kleur, veel glans en dat zeer geschikt is om
te polijsten. :Met koper en zink vermengd, levert
het het argentaan of nieuwzilver op.
NIKKELEN, bn. van nikkel: een nikkelen horlogekettioy.
NIKKELAAR, m. (-s), iem. die voorwerpen vernikkelt.
NIKKEN, (nikte, heeft genikt), eene herhaalde beweging met het hoofd of de oogen maken; ja nikken, een teeken van bevestiging geven; — hikken.
NIKKER, m. (-5), (Germaansche myth.) boosaardige
watergeest, een verdicht wezen, dat zich in 't water
ophoudt en vaak menschen tot zich naar beneden
trekt; (fig., gemeenz.) zwarte nikker, de duivel.NIKKERTJE, o. (-s).
NIKKER, v. (plantk.) wilde slaapbol, zwarte koren-

roos: zeker onkruid in het koren.
NIKKOP, m. en v. (-pen), die met het hoofd nikt.
NIKKOPPEN, (nikkopte, heeft genikkopt), (w. g.),
met het hoofd knikken,
NIKS, bw. in de gemeenzame spreektaal voor
niets : 't is een lastige vrouw, maar als ze dood is,
heeft ze niks meer te vertellen.
NIMBUS, m. stralenkroon, lichtkrans, glorie (om
het hoofd der heiligen); (fig.) glans, luister; regenwolk.
NIMF, v. (-en), (fab.) naam der onder- on halfgodinnen bij de Grieken en Romeinen, onder de
gedaante van bevallige meisjes, die niet onsterfelijk
waren, maar duizenden jaren leefden, de voorwerpen der natuur beheerschten en bezielden, en daaraan hare bijzondere namen ontleenden; (fig.) licht
meisje; (nat. hist.) pop, zekere toestand van een
nog onvolkomen insect, zie gedaanteverwisseling.
NIMFJE, o. (-5).
NIMFELIJN, o. (-5), (dicht.) jonge nimf.
NIMFENSCHAAR, v. (...scharen), ...STOET, m.
schaar, stcet van nimfen.
NIMFKAPEL, v. (-len), (nat. hist.) zeker schubvleugelig insect, tot de dagvlinders behoorende, dat
getande vleugels heeft.
NIMMER, bw. nooit, doch alleen gebruikt met het
oog op de toekomst: dat sal u nimmer gebeuren.

67
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NOGMAALS.

INIMMERMEER.

bw. nooit, nooit meer: de liefde vergaat nimmermeer; die in mff gelooft zal nimmermeer
NIMMERMEER,

dorsten.

m. een achterkleinzoon van NOACH,
eerste koning der Chaldeeen en stichter van Babylon; naar men wii, zou hij een geweldig jager geweest zijn; vandaar: een groot liefhebbet derjacht,
een jager.
NINNEN, (ninde, heeft genind), met smaak drinken; zuipen.
NIOBIUM, o. zeker metaal, dat in verbinding met
zuurstof wordt aangetroffen. Het is slechts bekend
in poedervormigen toestand en vindt totnogtoe
geene toepassing.
NIPPE, v. (plantk.) kattenkruid, neppe.
NIPPELEN, (nippelde, heeft genippeld), iem. uit
geile drift gedurig betasten, nibbelen.
NIPPEN, (nipte, heeft genipt), kibbelen, twisten;
krabben (van kinderen).
NIPPEN, (nipte, heeft genipt), met kleine teugen
behendig drinken.
NIPPEN, (nipte, heeft genipt), (gew.) nijpen, er op
aankomen: als het nipt en weder nipt, kan ik het zelf
ook wel doen; (Zuidn.) op het nippen staan, op het
punt staan iets to doen.
NIPPERTJE, o. (-s), teugje.
NIPPERTJE, o. nijpertje; (fig.) het is op het nippertje, de zaak lijdt geen uitstel, (ook) gij hadt geene
minuut later moeten komen; (zeew.) eene plaats
NIMROD,

op 't nippertje of bij 't eind van een gang te boven zeilen.
NIQUETEEREN, (niqueteerde, heeft geniqueteerd),
de nedertrekkende spieren van den staart eens
paards geheel of ten deele doorhakken, zoodat het

dit lichaamsdeel boogsgewijze draagt.
NIS, v. (-sen), holligheid in eenen muur, - in eene
zuil; muurvak, om daarin een beeld, eene groep
beelden of eenig ander voorwerp te plaatsen.
NISJE, o. (-5).
NISAN, m. eene lentemaand, de eerste van het
kerkelijke en de 7de van het burgerlijke jaar der
Joden, overeenkomende met de laatste helft van
Maart en de eerste helft van April.
NISCH, bn. (gew., veroud.). Zie NESCH.
NIVEAU, o. waterpas; waterspiegel, oppervlakte
van het water; (bij uitbr.) oppervlakte van het
land; —VERANDERING, v. (-en), verandering in
hoogteverschil tusschen land- en zeeoppervlakte;
positieve niveauverandering, als het verschil kleiner
wordt (bij daling van het land of rijzing der zee);
negatieve niveauverandering, in het omgekeerde geval.
NIVELLEEREN, (nivelleerde, heeft genivelleerd),
waterpas maken, waterpassen; met het waterpas
afmeten; (fig.) gelijkmaken: in de huishouding der

natuur is het water de groote nivelleerende kracht;
onze tijcl, die zooveel mogelijk alles nivelleert. NIVELLEERING. v. (-en).
NIVELLEERWERKTUIG, o. (-en), zeker werktuig,
ook fleschjes-waterpas geheeten, om nivelleeringen
te doen, d. i. om te bepalen hoeveel het eene punt
des bodems hooger ligt dan het andere.
NIX, v. (-en), zeker waterspook: ikker, nikker.
NIZAM, m. zekere vorstentitel in Voor-Indie.
NOBEL, m. (-er, -st), edel; edelaardig: een nobel
karakter; een nobele daad; voornaam. NOBELHEID,
v. edelaardigheid, adel: de nobelheici van karakter.
NOBEL, m. (-s, -en), eene denkbeeldige rekenmunt
in Engeland = pond sterling; eene vroegere
count in Frankrijk en de Nederlanden.
NOBILI, m. my. voorlieen de edelen, de adellijke
geslachten in Venetie, die (Teel hadden aan de
regeering.
NOBILITEIT, v. edelheid, beroemdheid; adel, adeldom; ridderschap.
NOBILITY, v. de (hooge Engelsche) adel.
NOBLESSE, v. adeldom, adelstand; (fig.) voorname
stand; de aanzienlijken.
NOCH. vw. (eene ontkenning aanduidende) ook
niet: noch de een noch de ander, geen van. beide; ik

heb tijd noch lust; hfj heeft kind noch kraai in de
wereld.
NOCHTANS,

voegw. bw. (bij het beperkend tegen-

stellend zinsverband) evenwel, niettemin; toch: de
wind sliep in; men ziet hetgeen daar groent nochtano
met vreemd geritsel beven.
NOCTURLABIUM, o. (...bia), (zeew.) nachtwijzer:
een vroeger gebruikte graadboog tot meting van
de hoogte der poolster bij nacht.
NOCTURNE, v. (-5), kort, tweestemmig lied van een
zacht on teeder karakter; (R.-K.) hooldbestanddeel
der metten.
NOEGEN, (noegde, heeft genoegd), (veroud.) tevreden zijn.
NOEMBAAR, bn., to noemen, uit to drukken; nauweljjks noembaar, uiterst klein of gering.
NOEMEN, (noemde, heeft genoemd), eenen naam,
geven: een kind naar zffn vacter noemen; hem noem-

ik braaf, die...; God noemde het uitspansel hemel; ik .
eenen naam uitspreken: noemhijvrd;

heeft hij ook genoemd?; en weder noemt voor
de Faam een lieven in eon grooten naam; iem. man
den
en paard noemen, hem zijn zegsman noemen,

naam uitspreken van hem die ons iets heeft meegedeeld; de dingen hun naam noemen, ronduit
zeggen hoe men over iets denkt; (praegn.) met lof,
met eere den naam uitspreken van : waar de hel--

den van het voorgeslacht worden herdacht, daar stag ook hij genoemd warden; bestempelen, betitelen:
dat stuk wordt hij graaf genoemd, horn de titel van
graaf gegeven.
NOEMENSWAARD, ...WAARDIG, bn. (-er, -st, meer,
meest -), waard genoemd to worden, belangrijk : er-

bestaat tusschen hen geen noemenswaardig
het water is niet noemenswaard gerezen.

verschik

NOEMER, m. (-s), (rek.) dat getal (van eene breuk),
dat aanwijst in hoeveel gelijke deelen het geheel
verdeeld is; (taalk.) eerste naamval.
NOEN, m. het negende uur (de hora nona) der kerkelijke dagverdeeling — die met priemetijd (hora
prima), den dienst des morgens to zes uren, aanving — wanneer men, tot onder het Bourgondische
huis, het middagmaal hield; vandaar (toen de tijd
van dit maal tot 12 uur of het midden van den
dag werd verschoven) middag; voornoen, nanoen.
NOENMAAL, o. middagmaal; ...RUST, v., ...SLAAP,,
m. namiddagslaapje; ...STONDEN, m. my. middag.
uren (van 11 tot 1 ure); ...TIJD, m. namiddag.
NOESCH, bn. bw. (Zuidn.) schuin; schuins.
NOEST, OEST, m. (-en), kwast, knoest.
NOEST, bn. bw. (-er, -st), naarstig, vlijtig, arbeidzaam : noeste
NOESTHEID, v.
NOESTERIG, bn. (-er, -st), knoestig. NOESTERIGHEID, v.
NOESTIG, bn. (-er, -st), kwastig, knoestig; (fig.)
moeilijk, ingewikkeld. NOESTIGHEID, v. knoestig held; (fig.) moeilijkheid.
NOESTIG, bn. bw. vlijtig, ijverig, arbeidzaam. NOESTIGHEID, v. vlijt.
NOG, bw. om eene voortzetting aan te duiden,
tot no toe, tot op dit, dat oogenblik: ho is nog bier;

destijds leefde hij nog; hij is nog steeds ongetrouwd;
tot nog toe, tot heden, tot nu toe, tot dusverre; nog
lang niet, op verre na niet, het scheelt veel; al is
het nog zoo weinig, hoe weinig het ook zij; (tev versterking van een comparatief) ity is nog kleinc , elan
zijn broer: — om eene herlaaling aan to duiden,
opnieuw, daarenboven: ik toad hem nog tien gulden
[nl. bij het reeds gebodene; vgl. ik bied hem nog (op
dit oogenblik nog, nog steeds) tien gulden]; hog eens,
een keer moor; nog eens zoo groot, tweemaal zoo
groot; zie ik je nog?
NOGAL, bw. tamelijk, vrij wel, vrij wat: hoe gaat
het ? no, het schikt nogal; het zal wel gaan, hij is
nogal vlijtig; hij lijkt mfj nogal pedant.
NOGMAALS, bw. nog eens, wederom, opnieuw: ik
zeg a nogmaals. wees voorzichtig; na
nopp,cals
de hand te itebben gedrukt, vertrok
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NOK.

NONVALEUR.

NOK, v ( ken), bovenste balk aan de kap van een
gebouw; bovenste rand van het dak: hij zat schrijZings op de nok van het huis; (scheepst.) het bovenste
eener ra; het bovenste van een zeil; (sprw.) de boelfjn
is over de nok, zie boelijn. NOKJE, o. (-s).
NOK, m. (-ken), snok, snik.
NOKBALK, m. (-en), bovenste balk van het kapgebint; ...BINDSEL, o. (-5), (zeew.) bindsel, waarmade het zeil aan de nok van de ra wordt vastgemaakt; ...BINT, o. nokbalk; ...GORDINGEN, ...GORDINGS, v. my. (zeew.) gordings van de nok ; ...HOEK,
m. (-en).
NOKKEN, (nokte, heeft genokt), snikken, weenen.
NOKKING, v. het nokken, genok.
NOKKEN, (nokte, heeft genokt), (zeew.) de nokbindsels leggen; de razeilen vastmaken.
NOKKEN, (nokte, heeft genokt), (Zuidn.) knoopen;
eene zweep nokken.
NOKLEUVER, m. (-s), (zeew.) boven- of buitenhoek
van een vierkant zeil, dat aan de ra is vastgebonden; ...LOOD, o. reep lood op de nok van een dak,
vorstlood; ...PAARD, o. (-en), (zeew.) zeker touw
dat in een bocht langs een ra loopt en waarop de
matrozen staan bij het aanslaan, reven enz. der
zeilen ; ...PAN, v. (-nen), (bouwk.) bovenste dakpan;
...PLAAT, v. (...platen); ...TAKEL, m. (-s), (scheepst.)
takel die aan het uiteinde eener ra is bevestigd tot
het laden en lossen der goederen enz.; ...VENTILATOR, m. (-5), ventilator zonder bewegende deelen,
waarbij de lucht tusschen verschillende gebogen
platen geleid wordt en die op de nok van een gebouw is geplaatst.
NOL, v. (-len), NOLLE, v. (-n), eene met zware
steenen bezette zeewering, die zich dwars in zee
uitstrekt.
NOLENS VOLENS, good- of kwaadschiks, met of
tegen zin.
NOLLEN, (nolde, heeft genold), (Zuidn.) foppen.
NOMADEN. m. my . eig. weiden- of steppenhewoners : volken, die nog niet ver genoeg in beschaving
gevorderd zijn om een vast verblijf in dorpen en
steden to kiezen, zoodat zij met hunne kudden heen
en weder trekken, naarmate eigene veiligheid of het
bezitten van geschikt voedsel voor hun vee dit
medebrengt; —VOLK, o. (-en); —STAM, m. (-men);
—VORST, m. (-en).
NOMADISCH, bn. rondtrekkend, zonder vast verblijf.
NOMADISEEREN, (nomadiseerde, heeft genomadiseerd), een zwervend leven leiden, rondtrekken.
NOMEN, o. naam; (spraakk.) naamwoord, inz. zelfstandig naamwoord.
NOMENCLATUUR, v. leer van de beschrijving en,
de benoeming der voorwerpen uit het rijk der natuur; — (my. ...turen), naamlijst, naamregister.
NOMINAAL, bn. den naam betreffende, naar den
naam; nominale waarde, waarde van eene schuldbekentenis (of ander geldswaardig papier) zooals zij
bij de uitgifte is vastgesteld.
NOMINALISME, o. de leer der nominalisten.
NOMINALIST, m. (-en), naam der scholastieken uit
de middeleeuwen, die beweerden, dat de algemeene
begrippen der dingen slechts bestaan als abstractie,
niet als iets werkelijks.
benoeming, benoemingsNOMINATIE, v. (-5,
recht; voordracht van personen om er eene keuze
uit to doen (ter benoeming tot eenige betrekking);
op de nominatie staan, voorgedragen zijn.
NOMINATIEF, m. (spraakk.) eerste naamval.
NOMINATOR, m. (-en), benoemer; (rek.) noemer
(eener breuk).
NOMINEEREN, (nomineerde, heeft genomineerd),
benoemen.
NOMMER, NUMMER, o. (-s), getalmerk, cijfer, in
zoover het dient om de plaats van een persoon of
een voorwerp in een reeks aan te duiden: het nommer van een huis; weet TO' ook op welk nummer de
honderdduizend is gevallen?; (sprw.) iem. op zyn nommer zetten, iem. die zich te veel aanmatigt terecht-

wijzen; (ook) de persoon of zaak door zeker nommer aangeduid: hij is nommer een van de voordracht;
hij woont in de Voorstraat no 11; nommer honderd,
zie honderd; hij behoorde in nommer elf te zitten, in
een krankzinnigengesticht,i vgl. elf; (scherts.) persoon: 't is een vreemd nummer !; ook een nummer I,
ook een fijn lid ! NOMMERTJE, NUMMERTJE, o. (-s).
NOMMERAAR, m. (-5), die nommert.
NOMMERBRIEFJE, o. (-5), briefje, van een nommer
voorzien.
NOMMEREN, NUMMEREN, (nommerde, heeft genommerd), van een nommer voorzien, een nommer
op iets plaatsen, met nommers teekenen : de huizen
moeten alle genommerd zjjn. NOMMERING, v. (-en),
het nommeren.
NOMMERIJZER, o. (-s), ijzer, waarmede men het
nommer op iets drukt; ...TEEKEN, o. (-5), merk op
processtukken enz.; ...VERRUILER, m, (-5), ...VERWISSELAAR, m. (-s), Rm. die voor eene som gelds,
bij het loten voor de militie, zijn hooger nommer
voor een lager verruilt; ...VLINDER, m. (-s), (nat.
hist.) een schoone dagvlinder, ook admiraal on vulkaan geheeten.
NON, v. (-nen), eene vrouw die de kloostergelofte
heeft afgelegd, kloosterzuster, geestelijke dochter:
non worden; monniken en nonnen; — gesneden big;
— (gew.) gedraaide arm van een spinnewiel; —
(Zuidn.) tol, top; — (gew.) het knopje op een priktol; — (nat. hist.) zekere vlinder die als rups een
der grootste vernielers van het dennenhout is (liparis monacha); — (nat. hist.) witte non, duikergans.
NONA. v. zekere slaapziekte.
NONACTIEF, bn. (mil.) niet in werkelijken dienst.
NONACTIVITEIT, v. officier op nonactiviteit, niet in
werkelijken dienst en onder genot van minder soldij.
NONACTIVITEITS-TRAKTEMENT, o. (-en), het traktement dat een officier op nonactiviteit geniet.
NON-BETALING, v. niet-betaling (van een wissel):
een van non•betcaing geprotesteerden wissel hertrekken.
NONCHALANCE, v. nalatigheid, achteloosheid.
NONCHALANT, bn. (-er, -st), achteloos.
NONCONFORMISTEN, m. my. afgescheidenen van
de staatskerk in Engeland.
NONE, v. (muz.) de negende toon van den grondtoon at*, --ACCOORD, o. (-en), een dissoneerend

accoord bestaande uit de prime, torts, quint, septime en none.
NON-ENS, p. onding; iets dat niet bestaat of niet
bestaan k an.
NONINTERVENTIE, v. het niet tusschenbeide treden (tusschen twee of moor oorlogvoerende mogendheden).
NONIUS, m. (-sen), graadverdeeler: een hulpwerk-

tuig om de graden van een boog in zeer kleine
deelen to verdeelen.
NONNECEL, v. (-len), eel eener non in een klooster.
NONNEFORTJES, o. my. luchtig, bolvormig gebakje, poffertjes.
NONNEKE, NONNEKEN, NONNETJE, o. (-s),jonge
non, kleine non; (nat. hist.) eene soort van duikeend, tot de zagers of zaagbekken behoorende, en
ook weeuwtje geheeten (mergus albellus).
NONNEMEES, v. (...meezen), moerasmees, zie aldaar.
NONNENAAP, m. (...apen), (nat. hist.) bonte, Afrikaansche aap, die zich door twee witte vlekken
ter weerszijden van den staart onderscheidt; ...GEWAAD, 0.; ...KLEED, o. (-eren); ...KLOOSTER, o.
(-5), vrouwenklooster; ...LEVEN, o. het leven als
non; ...ORDE, v. (-n); ...SLUIER, m. (-5).
NONNETJE, o. (-s). Zie NONNEKE.
NONPAREILLE, v. de kleinste van de gebruikelijke
drukletters, ter grootte van 6 punten.
NON PLUS ULTRA, het onovertreffelijke, het toppunt, de kroon.
NONSENS, m. onzin, wartaal, zotteklap: allerlei

nonsens verkoopen.
NON-SUNT, m. ontmande, gelubde.
NONVALEUR, m. (-5), oninvorderbare schuld, - post

-NONVALEUR.

NOODZAKELIJK.

(van iem. die niet bij machte is [inz. de belasting]
to betalen).
NOOD, m. (-en), druk, onweerstaanbare kracht
der -omstandigheden, noodwendigheid: de nood heeft

brengen; de noodige toebereidselen voor de reis waren
reeds gemaakt; het is niet noodig, het behoeft niet; hebt
gij geld noodig? hebt gij behoefte aan geld?: gjj moet
noodig eens komen, het is noodig, dat gij eens komt;
g# hebt er niet noodig, gij behoeft er niet to wezen,
uw tegenwoordigheid is daar niet vereischt;
hebt
er niet mee noodig, gij hebt er nets mee to maken,
gij behoeft het niet to weten; (gemeenz.) jawel, ik
heb je noodig, welzeker, dat kunt ge begrijpen, als
antwoord op sari vraag als: och kom, leen me een
paar gulden.
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hem er toe gedrongen; uit nood handelen; in geval van
nood, wanneer bet niet anders kan; (veroud. gew.)
nood doen, noodig zijn, vereischt zijn; — behoefte,
gebrek : klagers hebben zelden, nood; ellende, kommer,
ongeluk, moeilijke omstandigheden, zwarigheid: iem.
uit den nood helpen; in nood verkeeren; zfin nood aan
iem. klagen; (sprw.) als de nood aan dent man komt,

als het water aan de lipped komt, als er werkeltjk
gehandeld moet worden; nood breekt wet, in den
nood let men nergens op; van den nood een deugd
maken, zich naar den tijd en de omstandigheden
schikken; in den nood leert men zone vrienden kennen; die nood heeft moet pompen, die in slechte omstandigheden verkeert, most werken; — gevaar,
hachelijke toestand tengevolge van een samenloop
van omstandigheden: er is een schip in nood; het
heeft geen nood, er is geen gevaar bij; — (gemeenz.)
persing tot stoelgang.
NOODADRES, o. (-sen), (kooph.) adres op een wissel waar daze ter betaling kan worden aangeboden,
indien de betrokkene in gebreke blijft; ...ANKER,
o. (-s), anker om bij ontstentenis van het andere
to gebruiken; ...BEDE, v. (-n), smeekgebed in tijd
van nood; ...BESTUUR, o. ]siding, schikking (in tijd
van nood); ...BORG, m. (-en), Borg voor het geval
van nood; ...BRUG, v. (-gen), hulpbrug; ...BUUR,
m. (...buren), buurman, die in tijd van flood diensten kan bewijzen; ...DAM, m. (-men), ...DIJK, m.
(-en), dam -, dijk om in geval van watersnood voorloopig dienen; ...DEUR, v. (-en), deur, inz. in
groote openbare gebouwen, waardoor men bij brandgevaar enz. vluchten kan; ...DIENST, m. (-en),
dienstbetoon in geval van nood; ...DOOP, m. schielijke doop (dadelijk na de geboorte); ...DRANG,
m. nooddwang.
NOODDRUFT, v. dringende behoefte, datgene wat
tot onderhoud van het leven noodig is, levensbehoeften, levensmiddelen: de mensch leeft gelukkig
wien God zijn nooddruft geeft; de nooddruft was
aan
boord gebracht; gebrek aan het allernoodigste, het
de
nooddruft
was
ten
onontbeerlijke om to leven :
top gestegen.
NOODDRUFTIG, bn. (-er, -st), behoeftig, het onontbeerlijkste zelfs missende: ik ben nooildruftig, arm

en naakt: o God! haast u tot m#, wil bijstand zenden. NOODDRUFTIGHEID, v.'
NOODDWANG, m. uiterste nood, dringende noodzakelijkheid: een iegelffk doe gel#k h# in zijn hart

voorneemt; niet nit droef held of uit nooddwang; want
God heeft een blijmoedigen gever lief.
NOODDWINGEN, (nooddwong, heeft noodged -won-

gen), (w. g.), met geweld dwingen, noodzaken.
NOODE, VAN —, bw. uitdr.; jets van noode hebben,
behoefte aan iets hebben; van noode zUn, noodig
zijn, dienst moeten doen.
NOODE, NOO, bw. ongaarne, onwillig: noode geef

ik min toestemming; dat is een stop, dien ik slechts
noode zou doen.
maakt u nooNOODELOOS, bn. bw. onnoodig:
deloos ongerust; noodelooze uitvoerigheid. NOODELOOSHEID, v.
NOODEN,

(noodde, heeft genood), uitnoodigen:

't jnicht alles en geeft juichensstof en noodt: o dank
toch made.
NOODER, m. (-s), die noodt.
NOODGESCHREI, 0. noodkreten; ...GORDING, v.
(-en, -s), hanepoot of bijgevoegde gording op een
onderzeil; ...HAVEN, v. (-s), vluchthaven (waar de
schepen bij storm enz. kunnen binnenloopen);
_HELPED, m. (-s), ...HULP, m. en v. (-en). helper -,
helpster in tijd van nood (zonder in vasten dienst
te zijn): een meld cool noodhulp.
NOODIG, bn. bw. vereischt wordende, volstrekt
inoetende plaate hebben: noodige reparaties

NOODIGE,

o. wat noodig is, wat er most zijn: ik

zal voor het noodige zorgen; (gemeenz.) er ontbreekt
zeker weer het noodige, weer heel wat, weer het voornaamste; (als afscheidsgroet) nu, neef, het noodige!,

ik wensch je wat je noodig hebt.
NOODIGEN, (noodigde, heeft genoodigd), verzoeken,
uitnoodigen: iem. op een part, ten eten noodigen;
kom, laat u niet langer noodigen, tast toe. NOODIGIN G,
v. (-en), invitatie.
NOODIGER, m. (-s), die noodigt, verzoekt; noodiger
ter begrafenis, doodbidder, aanspreker. NOODIGSTER,
v. (-s), die noodigt.
NOODJAAR, o. (...jaren), ongelukkig rampspoedig jaar, jaar van gebrek; ...KLOK, v. (-ken), brand-,
alarmklok; ...KREET, m. (...kreten), jammer-, alarmkreet; ...LEUGEN, ...LOGEN, v. (-5), logen om bestwil; ...LIJDEND, bn. arm, behoeftig, gebrek lijdende:
noodlijdende kerk; ...LIJDENDE, m. on v. (-n), behoeftige.
NOODLOT,

o. beschikking der Voorzienigheid, be-

stemming; fatum, fataliteit : het noodlot heeft het zoo
gewild ; door het noodlot achtervolgd; het geloof aan een
onvermijdelijk noodlot.
NOODLOTTIG, bn. bw. (-er, -st), door het noodlot
beschikt, ongelukkig: het noodlottig oogenblik; rampzalig, ten hoogste schadelijk: de noodlottige oorlog;
joist die vrijmoedigheid werd hem noodlottig. NOODLOTTIGHEID, v.
NOODLOTTIGLIJK, bw. (w.
ongelukkig, rampzalig, slecht.
NOODMAST, m. (-en), mast om den anderen to
vervangen, wanneer daze ontbreekt of onklaar is;
...MOORD, m. (-en), moord tot lijfsbehoud gepleegd;
...MUNT, v. (-en), ...PENNING, m. (-en), geld in tijd
van nood geslagen (b. v. in eene belegerde stad);
spaarpenning; ...REM, v. (-men), rem aan een spoortrein die in geval van nood door de reizigers zelf
in werking kan worden gebracht; ...RIJP, bn. van
vruchten die door te groote warmte te vroeg geel
worden on dan onvolwassen afvallen; ...BOER, o,
(-en), hulproer; ...SCRIP, o. (...schepen); ...SCHOT,
o. (-en), (zeew.) kanonschot, waarmede men de behoefte aan hulp of redding verkondigt; (fig.) het is
een noodschot, het is een laatst middel; ...SEIN, o.
(-en), (zeew.) sein ten teeken dat men in nood verkeert; ...STAL, m.•(-len), travalje (voor paarden);
...TALIE, v. (-s), (scheepst.) grondtalie; ...TEEKEN,
o. (-s), noodsein; ...TIJ, o. (-en), zeer hoog, gevaarlijk
tij water; ...TUIG, o. waarloos tuig; ...VLAG, v.
(-gen), (scheepst.) vlag die als noodsein wordt geheschen, ...WEDER, WEER, o. hevig onweder; gevaarlijke storm; ...WEER, v. tegenweer, zelfverdediging. waartoe men door den nood gedwongen
wordt.
NOODWENDIG, bn. bw. (-er, -st), onvermijdelijk,
wat stellig geschieden moet, wat uit de zaak zelf
voortvloeit : ledereen meet noodwendig sterven. NOODWENDIGHEID, v. onvermijdelijkheid, noodzakelijkheid; (fig.) de noodwendigheden des levens, de eerste
levensbehoeften. NOODWENDIGLIJK, low. (w. g.).
NOODWET, v. (-ten), tijdelijke-, hulpwet, om voorloopig in de een of andere behoefte to voorzien;
o. (-s); ...ZAAK, v. dwang: jets nit nood-

zaak deco.

NOODZAKELIJK, bn. bw. (-er, -st), volstrekt noodig,
door den drang der omstandigheden vereis , .ht; krijgs.
tucht is in een leger noolzake/U10, dat is een noodza-
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vereischte; ik most noodzakelijk op reis. NOODZAKELIJKHEID, v.
NOODZAKEN, (noodzaakte, heeft genoodzaakt),
dwingen, nopen, verplichten (tot) : hi] wil mij daartoe
noodzaken; ik ben genoodzaakt u de voile waarheid te
zeggen.
NOOIT, bw. te geener tijd, zoowel met het oog op
het verleden als op de toekomst: ik heb hem nooit
gesproken en hoop hem ook nooit te ontmoeten; met
verzwakte beteekenis zoo veel als niet; men kan
nooit weten; 't kan nooit lang geleden zon: je moet het
nooit (stellig niet, in geen geval) doen.
NOOPIJZER, o. (-s), puntige ijzeren stang, waarmede koeien enz. worden geprikt.
NOOR, m. (Noren), NORIN, v. (-nen), inboorling
van Noorwegen.
NOORD, bw. tegenstelling van zuid: de wind is
noord (waait uit het noorden); (zeew.) noord houden,
naar de noordzijde koers houden.
NOORD, v. de noordelijk gelegen landen; om de
noord varen, naar de noordelijke streken van den aardbol varen; om de noord houden, noordelijk opvaren.
NOORD, o. het Noorden; — Yoord en Zuid, Noorden Zuid-Nederland.
NOORDELIJK, bn. bw. (-er, -st), uit in -, van -,
tot het noorden : de noordelijke provincies van ons
land; de noordelijkste bewoners der aarde; het noordelfjk halfrond; een graad noordelijk van Faros; de
wind is noordel#k.
NOORDELIJKE, m. (-n), federalist, een voorstander
der afschaffing van de slavernij in de Vereenigde
Staten.
NOORDELIJKEN, (noordelijkte, is genoordelijkt),
noordelijk worden, naar het noorden loopen (van
den wind) : de wind noordelijkt.
NOORDELING, m. en v. (-en), (w. g.), man -, vrouw
uit Noorwegen. NOORDELINGE, v. (-n).
NOORDEN, o. gedeelte der wereld, dat tegenover
het zuiden ligt: de reiziger schetste op boeiende wijze,
wat hem in het hooge noorden was wedervaren; streek,
noordelijk gelegen van de plaats, waar men zich
bevindt: door den sneeuwstorm waren vooral de treinen uit het noorden heden te loot; middernachtspunt.,
ten noorden, noordelijk, aan den noordkant: Frankrijk wordt ten noorden begrensd door Belgie.
NOORDENWIND, m. (-en), wind, die uit het noorden
waait: een een snerpende noordenwind.
NOORDERAS, v. het noordelijkste gedeelte van de
as der aarde; noordpool; ...ASPUNT, o. noordpool;
...BREEDTE, v. afstand eener plaats ten noorden van
den evenaar: Madrid ligt op 40' noorderbreedte;
...KEERKRING, m. dagcirkel welken de zon op
21 Juni beschrijft; ...KWARTIER, o. (-en), noordelijk
gelegen gedeelte eener provincie enz.; ...LICHT, o.
zeker natuurverschijnsel, dat zich dikwijls na zonsondergang met ongemeene pracht in de noordelijke
gewesten des hemels vertoont en merkwaardig is
wegens zijn samenhang met het aardmagnetisme;
...NET, o. spoorwegnet in de noordelijke helft van
ons land; ...STROOM, m. (-en), noordelijke zeestrooming; ...WERELDDEEL, o. de noordelijk gelegen
landen der aarde; ...ZON, v. ontstentenis der zon,
middernacht; (sprw.) met de noorderzon verhuizen,
vertrekken, zich in den nacht stil wegmaken, ongemerkt heengaan (meestal met achterlating van
schulden).
NOORDHOORN, m. (-s), zekere slak, van eene witachtig gels of grijsachtig bruins kleur, die in de
zee bij Tessel veel wordt aangetroffen; ...KANT,
m. noordzijde; ...KAPER, m. (-s), zeker walvischachtig zoogdier op de kusten van Noorwegen en.
IJsland; ...KROMP, v. (-en), (nat. hist.) zeker schelpdier; ...KUST, v. (-en), noordelijke kust.
NOORDNOORDOOST, bw. o. de streek op het kompas die 222° ten oosten van het noordpunt ligt;
...NOORDWEST, bw. o. de streek op het kompas
die 222 ° ten westen van het noordpunt ligt; ...00ST,
bw. o. de streek op het kompas die 45-' ten oosten

van het noordpunt ligt; in, uit de door die streek
aangewezen richting : de wind is noordoost; ...00STEL -UK, bn. bw. (-er, -st), in, uit de richting van
het noordoosten; ...00STEN, o. de hemelstreek tusschen noord on oost: de wind is in het noordoosten.
NOORDOOSTEREN, (noordoosterde, heeft genoordoosterd), naar het noordoosten loopen (van den
wind); ...00STERING, v. afwijking der kompasnaald
van het noorden naar het noordoosten.
NOORD-OOST-TEN-NOORDEN, bw. o. noordnoordoost; ...-00ST-TEN-00STEN, bw. o. oostnoordoost.
NOORDPOOL, v. noorderaspunt der aarde; noordpool van den magneet. punt der magneetnaald, die
steeds eene neiging naar het noorden vertoont;
punt op de aarde, waarheen de noordpool der magneetnaald wijst; noordpool der ecliptica, punt van
den hemel, dat geene lengte maar eene breedte van
90 graden heeft.
NOORDPOOLCIRKEL, m. een denkbeeldige cirkel,
die op 232 , afstand van de noordpool getrokken
is: de noordpooicirkel maakt de grensscheiding uit
tusschen de koude en de gematigde luchtstreek; ...EXPEDITIE, v. (-s, expeditie naar de nog grootendeels onbekende streken om de noordpool; ...GEWESTEN, o. mv., ...LANDEN, o. my. landen om
on bij de noordpool gelegen; ...REIS, v. (...reizen),
noordpoolexpeditie; ...REIZIGER, m. (-s), die een
reis naar of door de noordpoollanden doet; ...STER,
v. (-rep.), noordster; ...TOCHT, m, (-en), noordpoolreis.
NOORDSCH, bn. noordelijk; uit het noorden; de
noordsche volken, die in het noorden wonen; noordsche delen, houtwaren, uit de noordsche landen.
NOORDSTAR, ...STER, v. (-ren), zekere ster van
de tweede grootte in het sterrenbeeld de kleine
beer, ook noordpoolster en poolster geheeten; (fig.)
leidsman; baak; gids; ...STEEN. m., (w. g.), zeilsteen,
magneet; ...VAARDER, m. (-s), schip. dat tochten
naar het noorden doet; gezaghebber van zulk een
schip; ...VINK, in. (-en), keep, bergvink (fringilla

montifringilla).
NOORDWAARTS, bw. naar het noorden, in eene
noordelijke richting : den steven noordwaarts richten.
NOORDWEST, bw. o. streak op het kompas tusschen noord on west; noordwestelijk: de wind is
noordwest.
NOORDWESTELIJK, bn. bw. (-er, -st), in uit de
richting van het noordwesten.
NOORDWESTEN, o. hemelstreek tusschen noord
on west; —WIND, m. wind, die uit het noordwesten waait.
NOORDWESTEREN, (noordwesterde, heeft genoordwesterd), naar het noordwesten loopen (van den
wind) ; ...WESTERING, v. afwijking der kompasnaald
van het noorden naar het noordwesten.
NOORD-WEST-TEN-NOORDEN, bw. o. noordnoordwest; ...-TEN-WESTEN, bw. o westnoordwest.
NOORDZEE, v. zee in het noorden; eene zee, die
door Noorwegen, Denemarken, Engeland, Nederland
on Belgie wordt ingesloten; .:.ZIJDE, v. noordkant.
NOORMAN, m. (-nen), inboorling van Noorwegen;
de Noormannen, bewoners van Denemarken, Zweden
on Noorwegen, die in de middeleeuwen de kustlanden van Europa afstroopten on uitmoordden.
o. Noorweegsche
NOORSCH, bn. Noorweegsch;
taal.
NOORWEEGSCH, bn. van, uit Noorwegen: Noorweegsche winterharing; Noorweegsche zomerharing;
o. de Noorweegsche taal.
NOOSLIJK, bn. bw. (-er, -st), (gew.) spijtig, begrootelij k, jammer; (veroud.) jammerlijk.
NOOT, v. (noten), aanmerking, aanteekening (in
een book, op eon geschrift) : dit dient niet in den tekst

zelf te worden opgenomen, maar in een noot aan den
voet der bladzijde to warden meegedeeld; — teeken in
de zangkunst, waardoor de tonen zichtbaar worden
voorgesteld, muzieknoot: een heele, een halve noot ;
(fig.) reel noten op zijn zang hebben,noteschrfivn,
veel to belasten hebben. NOOTJE, o. (-5).
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NOOT, v. (noten), eene soort van harde boomvrucht: noten pellen, ontbolsteren; noten knuppelen,
met een knuppel afslaan of afgooien; (fig.) eene harde
noot; lets zeer moeilijks; (fig.) kwade noten kraken,
het hard to verantwoorden hebben; naam van drie
sterren (in het sterrenbeeld Orion); elk voorwerp,
dat eene ronde verhooging en tevens eene ronde
verdieping heeft: de noot van een gewelf ; de foot (of
het knopje) van eenen snaphaan; (bouwk.) uitstekende
steen, balkstut, neut. NOOTJE, o. (-s), kleine noot;
(plantk.) dopvrucht : eene droge, niet openbarstende
enkelvoudige vrucht, waarin een zaadje, dat met
het hard of lederachtig omhulsel niet is samengegroeid.
NOOT, v. (noten), (plantk.) de Japansche noot — ook
Japansche broodboom geheeten — eene sierplant
met fraai roode vruchten en schitterend groene,
veelal geel gevlekte, blijvende bladeren, ook, naar
de doorgaans boat gevlekte bladeren, kievitsblad
geheeten.
NOOTDRAGEND, bn. (plantk.) de nootdragende gewassen.
NOOTJESKOLEN, v. my. zeker soort van steenkolen, om den kleinen ronden vorm der stukken
zoo geheeten; ...VRUCHT, v. (-en), zekere bezie-

vrucht.
NOOTMUSKAAT, v. Zie MUSKAATNOOT.
NOOTMUSKAATBOOM, m. (-en), (plantk.) wilde noot-

muskaatboom, de gevinde pimpernoot, ook blaasnoten, Sint-Anteunisnootje en doodshoofdjes geheeten;
...RASP, v. (-en), om muskaatnoten te raspen;
...RASPJE, o. (-s).
NOOTOLIE, v. olie uit noten bereid.
NOOTVORMIG, bn. den vorm eener noot hebbende.
NOP, v. (-pen), pluis op wollen stoffen; vlok; (fig.)
goed in de noppen (kleeren) zijn, hij begint weder in
de noppen te komen, er weder goed uit te zien, of zich
weder goed to kleeden. NOPJE, o. (-s), kleine nop;
(fig.) htj is in zfin nopjes, 14 is recht vroolijk, zeer
tevreden.
NOPAL, v. (plantk.) konzenielje-cactus.
NOPEN, (noopte, heeft genoopt), bewegen, aansporen, aanzetten, (im. tot lets) doen besluiten :
wat mil vooral noopte zijn verzoek in to willigen, was
de herinnering aan den belangrifken dienst, dies hij mij
in vroeger jaren bewezen had; dwingen, noodzaken:
deze woorden van den spreker nopen mij het stilzwUgen,
dat ik wenschte to bewaren, te verbreken. NOPING, v.
het reopen; (fig.) aansporing ; dwang.
NOPENS, vz. aangaande, betreffende, omtrent:
nadere berichten nopens de onlusten op Kreta zon nog
niet ontvangen.
NOPIJZER, o. (-s), een spits toeloopend stalen veertangetje, waarmee de van het weefgetouw genomen
ruwe stof wordt genopt.
NOPJESGOED, o., ...LAKEN, o. ratijn: zekere soort.
van laken met kleine noppen op de oppervlakte;
...MACHINE, v. (-s), machine om de geweven stof
te noppen.
NOPPEN, (nopte, heeft genopt), zuiveren, uitpluizen, alle toevallig in het weefsel gekomen vreemde
zelfstandigheden, de uitstekende draadeindjes en
de door aanhechting ontstane knoopjes daaruit verwijderen. NOPPING. v. het noppen.
NOPPER, m. (-5), NOPSTER, v. (-s), die laken zuivert.
NOPPIG, bn. (-er, -st), ongelijk, oneflen, vol noppen.
NOPSCHAAR, v. (...scharen), om de noppen van
laken enz. of te knippen; ...TANG, v. (-en), ...TANGETJE, o. (-s), nopijzer.
NOR, v. (-ran), gevangenis, gat: hij zit in de nor.
NORIA, v. (-'s), elk waterwerktuig, hetwelk uit een
ketting of een touw zonder einde bestaat, waaraan
op gelijke afstanden emmers of bakjes bevestigd
zijn, als deze Petting of dit touw over eene rol
loopt, die met krukken op de eene of andere wijze
wordt rondgedraaid.
NORIN, v. (-nen). Zie NOON.
NORK, m. NORKIG, bn. Zie op NUIIK.

NORM,

NORMA, v. regel, voorschrift: afwjjkende

van de voorgeschreven norm.
NORMAAL, bn. overeenkomstig het voorschrift,
normale ontnaar den regel, regelmatig, gewoon:
wikkeling; hij is niet normaal, van iem. die dronken
is, of wiens geestvermogens niet in orde zijn; in
normalen toestand, behoorlijk, gewoon; normale
arbeidsdag, walks duur door de wet is vastgesteld.
NORMAAL, v. (...malen), ...MALE, v. (-n), (hoogere
meetk.) de lijn, die in het raakpunt op de tangens
opgericht en tot aan de lijn der abscissen verlengd
wordt; — normaalschool : een leerling van de normaal.
NORMAALKAARS, v. (-en), kaars die als eenheid
wordt aangenomen bij de bepaling der lichtsterkte;
...LES, v. (-sen), les aan een normaalschool gegeven ;
normaalschool; ...SCHOOL, v. (...scholen), vormschool voor onderwijzers; ...WOORD, o. (-en), grondwoord waarvan bij het aanvankelijk leesonderwijs
wordt uitgegaan.
NORMALISEEREN, (normaliseerde, heeft genormaliseerd), normaal maken.
NORMALITEIT, v. behoorlijke toestand; toestand
van lets, waaraan niets ontbreekt.
NORSCH, bn. bw. (-er, meost -), stuursch, barsch,
knorrig, woest: een norsch uiterlfjk; een norsch antwoord geven; iem. norsch behandelen. NORSCHHEID,
v. stuurschheid, barschheid; overmoed, vermetelheid ; mv. (...heden), stuursche handelingen.
NORSCHELIJK, bw. (w. g.).
NOTA, v. (-'5), noot, teeken, aanmerking; nota van
iets nemen, kennis er van nemen, er op letten; kleine
rekening (van geleverde goederen) : ik sal u met
nieuwjaar de nota wel zenden. NOTAATJE, o. (-s).
NOTABEL, bn. (-er, -st), merkwaardig, aanzienlijk,
voornaam : de notabele ingezetenen.
NOTABELE, m. (-n), aanzienlijke, een der voornaamste burgers; (Herv. kerk) de notabelen, het
college van notabelen.
NOTA BENE, verkort N. B., let wel, geef acht,
merk op.
NOTAM, iets ad notam nemen, lets in het geheugen
houden, het voor gezegd houden.
.NOTARIAAT, o. (...riaten), notarisambt, notarispost.
NOTARIEEL, bn. eene notarieele akte, akte, opgemaakt of verleden ten overstaan van eenen notaris.
NOTARIS, m. (-sen), oorspronkelijk bij de Romei-

nen een snelschrijver, die met teekens (notae) schreef;
thans een openbaar ambtenaar, bevoegd om authentieke akten to verlijden, die in bewaring te houden
en er grosseh en afschriften van uit to geven.
NOTARISAMBT, ...SCHAP, o. het ambt van een
notaris; ...HUTS, o. (...huizen), waar notarissen
hunne verkoopingen houden; ...KANTOOR, o. (...toren), kantoor van een notaris; ...KLERK, ra. (-en),
klerk die op een notariskantoor schrijft.
NOTE, v. (Zuidn.) akkervruchten.
NOTEBOLSTER, na. (-5), groene schil om eene noot;
...BOOM, m. (-en), boom, waaraan noten groeien;
...BOOMEN, bn. van noteboomenhout.
NOTEBOOMEN, (noteboonide, heeft genoteboomd),
(aan lets) de kleur van noteboomenhout geven.
NOTEBOOMENHOUT, o. hout van noteboomen, inz.
van den okkernoot (juglans regia).
NOTEDOP, m. (-pen), houtachtige schaal van eene
noot; (fig.) klein schip, kleine schuit: in een notedop
op zee rondzwerven. NOTEDOPJE, o. (-5).
NOTEEREN, (noteerde. heeft genoteerd), aan-, opteekenen, boeken: ik zal het even noteeren, anders
vergeet ik, het loch; de prijzen of koersen van handelsartikelen bepalen, opgeven: tegen de gisteren genoteercle prijzen. NOTEERING, v. (-en), het noteeren;
prijsopgaaf, koersbriefje, marktbericht.
NOTELAAR, m. (-5), (Zuidn.) noteboom.
NOTEMUSKAAT, v. (...katen), als voorwerpsn., o.
gmv. als stofn. : muskaatnoot; Oostindische specerij.
NOTEINIUSKAATJE, o. (-s).
NOTEN, onverb. bn. van notenhout: een noten

oilOtafeitie,

NOTENB4.LK.
NOTENBALK, m. (-en), (muz.) vijf evenwijdige lijnen,

waarop en waar tusschen de noten geschreven
worden; ...BOEK, 0. (-en), muziekboek; ...DRUK, m.
-druk van muziekstukken; de kunst om muziekstukken te drukken.
NOTENHOUT, o. noteboornenhout.
NOTENHOUTEN, onverb. bn . van notenhout.
NOTENKRAKER, rn. (-s), tang om noten te kraken;
(nat. hist.) zekere vogel, tot de orde der zangvogels
behoorende, die in Europa en Azie gevonden wordt
en van hazelnoten, dennenzaad, eikels, insecten,
jonge vogels en eieren, en zelfS' van bessen en
granen leeft (nu ci fraga caryocatactes).
NOTENLIJNEN, v. my. (muz.) notenbalk; ...PAPIER,
o. muziekpapier; ...SCHRIJVER, m. (-s), muziekschrijver; m. (-s), (muz.) een teeken op
den notenbalk onder op de bladzijde om te doen
.zien, welke noot op den anderen kant volgt; ...ZETSEL, o. (boekdr.) de kleinere lettersoort die gebezigd
wordt voor het zetten van noten aan den voet of
aan den kant der bladzijde.
v. (-len), notebolster, notedop;
NOTESCHIL,
...SCHELP, v. (-en), notedop.
begrip, denkbeeld: hij heeft
NOTIE, v. (-s,
er yeen notie van.
bekendmaking, aanNOTIFICATIE, v. (-s,
kondiging : voor notiftcatie (kennisgeving) aannemen.
NOTIFICEEREN,
NOTIFIEEREN, (notifi(c)eerde,
heeft genotifi(c)eerd), bekendmaken, aankondigen,
beteekenen, kond doen, ter kennis brengen.
NOTITIE, v. (-s, kennis, aanteekening; opgave; bericht; lijst; notitie van iets nemen. kennis
nemen van iets, op iets letten; van ieee. yeen notitie
we men, doen alsof hij er niet is; —BOEKJE, o. (-s),
aanteekenboekje.
NOTORISCH, NOTOIR, bn. openbaar, wereldkundig; algemeen bekend.
NOTORITEIT, NOTORIETEIT, v. algemeene bekendheid; akte van notoriteit, eene notarieele akte,
waarbij de comparanten getuigenis afleggen omtrent
eene zaak of den staat van een persoon, als algemeen bekend, welke akte dan strekt ter vervanging van andere bewijsstukken.
NOTOS, m. onstuimige wind; (inz.) zuiden- of
zuidwestenwind.
NOTRE-DAME, Onze lieve Vrouw, de maagd Maria;
de .Yotre-dame (de kathedraal) te Paris.
NOTULEN, v. my. aanteekeningen, schriftelijk verslag van hetgeen behandeld is in eene vergadering:
de notulen opmaken, voorlezen; de notulen goedkeuren
en arresteeren, zie arresteeren.
NOTULENBOEK, o. (-en), book waarin de notulen
worden opgeschreven.
NOTWEG, m. (-en), een breede rijweg.
NOUVEAUTES, v. my. nieuwigheden, voorwerpen
van weelde, - mode, - smaak.
NOUVELLE, v. (-n), nieuwigheid; nieuwsbericht.
NOUVELLIST, m. (-en), dagbladschrijver, nieuwsverteller.
NOVAAL, bn. braak; novaal land, land, dat sedert
onheuglijken tijd onbebouwd gelegen heeft; novale
tienden, tienden, welke geheven worden van nieuw
ontgonnen land of in nieuw bedijkte polders.
NOVELLE, v. (-n), klein romantisch verhaal.
NOVELLIST, m. (-en), schrijver van novellen.
NOVEMBER, m. (-5), elfde maand desjaars, Slachtmaand; November heeft 30 dagen.
NOVEMOLE, v. (muz.) negen to zamen getrokken
noten.
NOVICE, m. en v. (-s), nieuweling, proefleerling,
die een proefjaar in een klooster doorbrengt.
NOVICIAAT, o. (R.-K.) proeftijd: die inrichting,
krachtens welke diegenen, welke in een klooster
wenschen to worden opgenomen, vooraf een korteren of langeren tijd — gewoonlijk een jaar — aan
de kloosterregelen worden onderworpen, met vrijlating om gedurende of na het einde van dien proef-

NUL.

1063

tijd nog van eene vaste toetreding tot de orde terug
to komen.
NU, bw. tegenwoordig, op het oogenblik: ik heb
nu geen tijd; tot nu toe, tot heden, tot op dozen
oogenblik; nu en dan, van tijd tot tijd, bij tijd en
wijle; van nu aan (nadrukkelijker van nu of aan),
voortaan; hij komt nu eerst aan, zooeven is hij aangekomen; — onder doze omstandigheden : wat zal ik
nu aanvanyen; — (ook) om den overgang van de eene
gedachte tot de andere to vormen : nu gebeurde het
echter, dat...; en nu weet ieder wel, dat ztj toen reeds
vanden waren;
- vw. daar, aangezien, naardien, ter inleiding
van een bijzin die den bewijsgrond uitdrukt van de
gedachte in den hoofdzin: nu het heilig woord der •
tro awe gegeven is, meet het ook dierbaar gehouden
worden; nu ik dat weet, ben ik gerust;
- tw. (om aan to sporen, op to wekken) wel aan:
nu dan, verder om iem. aan to manen zich niet to
overhaasten, zich niet ongerust to maken enz.: nu,
nu, overhaast a niet; nu, wees maar bedaard;
- o. het tegenwoordige oogenblik: in 't verleden
ligt het heden, in het an wat worden zal.
NUANCE, v. (•n, -s), schaduwing, schaduwverdeeling, kleurspeling, tint, schakeering.
NUANCEEREN, (nuanceerde, heeft genuanceerd),
beschaduwen, schakeeren. NUANCEERING, v. (-en),
schakeering.
NUCHTER, bn. bw. (-der, st), (veroud., dicht.) dat
in den vroegen morgen is, daarop betrekking heeft
of daarin gegrond is : de nuchtere dauw; nog niets
gegeten of gedronken hebbende : hij nam het in op
zone nuchtere maag ; nuchter innemen; een nuchter
kalf, dat nog niet gezogen heeft, (ook) kalf jonger
dan drie woken, (fig.) lafbek; daar zult ge nuchter
van bl(ven, dat krijgt ge niet; niet beschonken: hij
is nuchter thuds yekomen ; (fig.) zult g dan nooit nuchter
worden I zult gij dan nooit begrijpen? Jig.) matig,
sober: de nuchtere waarheid, de zuivere waarheid,
van alle verdichting ontdaan; droog, onnoozel,
flauw: een nuchtere opmerking; kan zoo nuchter
weg iets zeggen; (anti.) de nuchtere darm, de middelste
afdeeling der dunne darmeri, tusschen den twaalfvingerigen en den kronkeldarm.
NUCHTERENMONDS, bn., (w. g.), nog niet ontbeten.
NUCHTERHEID, v. matigheid, soberheid; het nuchter zijn; (fig.) onnoozelheid, flauwheid.
NUDITEIT, v. naaktheid, het ontbloot zijn.
NUF, v. (-fen), onnoozel vrouwtje; — neuswijs
ingebeeld meisje: laat die nuf het zelf maar doen.
NUFJE, o. (-s).
NUFACHTIG. NUFFIG, bn. (-er, -st), waanwijs;
(ook) talmachtig.
NUFFEN, (nufte, heeft genuft), talmen.
NUFFIGHEID, v. het nuffig zijn.
NUGGER, bn. (gew.) net, zindelijk, rein; snugger.
NUK, v. (-ken), kuur, luim, vlaag van eigenzinnigheeft altijd van die vreemde nukken; schalkheid:
held, looze trek : kleine zonden, teedre nukken, die een
gloeiend hart verrukken. NUKJE, o. (-s).
NUKKIG, bn. (-er, -st), eigenzinnig, vol kuren of
grillen. NUKKIGHEID, v.
NUL, v. (-len), (rek.) teeken (0), dat dient om elk cijfer
in een getal zijne betrekkelijke waarde te geven:
millioera schrijft men met zes nullen; (fig.) hi)" is eene nul
in het cijfer, hij beteekent niets, hij heeft volstrekt
niets in to brengen ; geen, goon een : als gij er vier zveggeeft, hoeveel houdt g ?). er dan over `i .Nul, van nul en geener
waarde, volstrekt zonder waarde: h heeft nul op
zoo request gekreyen, zijn verzoek is afgewezen; het
is een groote nul, een dom, onbeduidend persoon; —
nulpunt op den thermometer: tien graden onder
nut; (muz.) teeken (0) boven eene noot in het generaal-basschrift, dat aanwijst, dat er bij de noot,
waarboven het staat, geen accoord moot worden
aangeslagen; (bij muziek voor strijkinstrumenten)
teeken om aan to wijzen, dat de losse snaar moot
gestreken worden. NULLETJE, o. (-s).
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0.

NULLITEIT.

v. nietigheid, ongeldigheid ; —, (-en),
mensch zonder kennis, - zonder waarde.
NULMERIDIAAN, m. meridiaan waarbij
men begint te tellen bij het bepalen der lengte van
eene plaats; ...PUNT, o. punt van waar men bij
eene schaal- of graadverdeeling begint te tellen :bij
den thermometer het overgangspunt van de warmte
tot de koude.
NUMERAIR, bn. naar het getal; numeraire waarde,
omloopwaarde eener munt; — 7 o. gemunt geld.
NUMEREEREN, (numereerde, heeft genuniereerd),
met cijfers teekenen, nommeren, tellen.
NUMERI, o. boek der getallen : het vierde boek
van Mozes.
NUMERIEK, bn. door getallen uit te drukken ; numerieke waarde, getalwaarde, waarde volgens getallen.
NUMERO, o. nommer: zfin, adres is Yoorstraat

NUT,

NULLITE1T,

numero acht.
NUMEROTEEREN, (numeroteerde, heeft genumeroteerd), benommeren, met cijfers teekenen.
NUMIDISCH JUFFERTJE, 0. (-s), (nat. hist.) zeker
sierlijk vogeltje, dat op den kraanvogel gelijkt, en in
Arabia on Nubia gevonden wordt.
NUMISMATIEK, v. munt- en penningkunde.
NUMISMATISCH, bn. op de numismatiek betrekking
hebbende.
NUMMER, o. Zie NOMMER.
NUMMEREN. Zie NOMMEREN.
NUMMULIET, m. (-en), eene soort van versteend
dier, dat men in vroegeren tijd voor versteende
munten of penningen hield; vandaar de benaming.
NUN, v. (-nen), (gew.) zuigpijpje; pijpkan, tuitpotje.
NUNCIATIE, v. aanzegging, aankondiging; aanklacht.
NUNNEN, (nunde, heeft genund), (gew.) aan een
zoet pijpje zuigen (van kinderen).
NUNTIUS, m. (-sen), afgevaardigde
vertegenwoordiger van den Paus in het buitenland, voor
zoover hij de waardigheid van kardinaal niet bezit.
NUPTIAAL, bn. de bruiloft betreffende.
NURK, m. (-en), knorrig mensch; grompot.
NURKACHTIG, bn. (-er, -st), vol kuren of grillen.
NURKEN, (nurkte, heeft genurkt), knorren.
NURKIG, bn. (-er, -st), knorrig. NURKIGHEID, v.
NURKSCH, bn. (-er, meest -), knorrig, ontevreden,
onaangenaam, hatelijk : een nurksch mensch; vol
kuren of grillen.
NUSSELAAR, m., NUSSELAARSTER, v. (-s),talmer,
talmster.
NUSSELARIJ, v. het nusselen; --, my. (-en), hetgeen
iem. nusselt.
NUSSELEN,

(nusselde, heeft genusseld), talmen,

beuzelen; beuzelarijen verrichten.

bn. (-ter, -st), nuttig: 14 is tot Wets nut,. cent

nutte bezigheid,
NUT, o. nuttigheid, voordeel, datgene wat ons voor
een doel kan dienen en waaruit we voordeel kunnen trekken: ik zie er het nut niet van in; hfj zal erniet veel nut van hebben; Maatschappjj tot Nut
van

het Algemeen; onteigening ten algemeenen nutte; ten.
nutte maken, voordeel trekken (van iets); — o. gaat
glY ook naar het Nut, de openbare vergadering van

een departement der Maatschappij tot Nut van
't Algemeen, de.nutsvergadering; de Maatschappij,
tot Nut van 't Algemeen: het Nut geeft subsidie aam
deze bewaarschool.
NUTBAAR, bn., (w. g.), nuttig. NUTBAARHEID, v.
(w. g.), nuttigheid.
NUTRITIEF, bn. voedend, voedzaam.
NUTSAVOND, m. (-en), ...AVONDJE, o. (-s),bijeenkomst des avonds van een departement van het Nut.
NUTSEL, o. (w. g.), voedsel.
NUTSLEZER, m. (-5), die eene nutslezing houdt;
...LEZING, v. (-en), ...VOORLEZING, v. (-en), eene
voorlezing op eene vergadering van de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen; ...VERGADERING, v. (-en),
vergadering van de laden der Maatschappij tot Nut.
van 't Algemeen, of van de laden van eenig departement dier maatschappij; ...VERHANDELING, v.
(-en), nutslezing.
NUTTELIJK, bw., (w. g.), voordeelig.
zonder nut: al
NUTTELOOS, bn. bw. (...loozer,
dat geld is nutteloos uitgegeven; nuttelooze arbeid; witchteloos: nuttelooze pogingen. NUTTELOOSHEID, v.
NUTTEN, (nutte, heeft genut), gebruik maken van
(voedsel); dienen tot, dienstig zijn tot : het nut (baatr

helpt)

niet.

NUTTIG, bn. bw. (-er, -st), nut aanbrengende, voor-

deelig: een nuttig werk verrichten; een nuttig lid der
maatschappY; zijn tod nuttig besteden; (zelfst.) het
nuttige met het aangename verbinden.
NUTTIGEN, (nuttigde, heeft genuttigd), gebruiken
(spijs of drank) : hebt gij reeds wat genuttigd ? NUTTIGING, v. het nuttigen.
NUTTIGHEID, v. nut.
NUTTIGHEIDSBEJAG, o. het streven om altijd en
overal nuttig to an, ...BEJAGER, m. (-s), die er
steeds op uit is nuttig to zijn.
NUTTIGLIJK, bw., (w. g.), nuttig.
NUUN, v. (nunen), (gew.) ledige zeeschelp.
NUVER, bn. bw. (-der, -st), (gew.) lief, aardig, be-vallig, net; zonderling, raar, niet wel bij 't hoofd.
NYMPH, v. (-en). Zie NIMF.
NYMPHALE, v. (-n), eene soort van dagvlinder met
groote vleugels, die van boven hoek_i_2• on van onderen getand zijn.

O.
0, v. (-'s), 15e letter van het alphabet; — (sprw.)

het is eene ronde o, 't is zoo rond als eene o, 't is zoo
klaar als de dag, 't is duidelijk en zeker: 't is eene
ronde 0, die tapt die moet borgen, 't is klaar en zeker,

dat men de gevolgen zijner handelingen dragen
moot; — 't is 0 P op, of 't is een 0 met een P op,
gemeenzame uitdrukking om schertsend to kennen
to geven, dat de voorraad van spijs en dranc. van
geld of andere benoodigdheden op of verteerd is,
dat men er niet meer van heeft; —
de gezamenlijke namen of woorden in een adresof woordenboek, die met o beginnen; —
Romeinsch cijfer voor het getal 11; —

in afkortingen:
0.
— ()est (windstreek); —
0.
— oxygenium — zuurstof (scheik.); —
o.
— onzydig (spraakk.); —
o. a. — onder anderen; —
Ob.
— obiit — (hij of zij) is overleden; —
0. I. — Oost-Indie; —

onzes inziens; —
o.
o. 1. — oosterleeyte; —
— openbaar ministerie; —
0.
Op. — apes — work (inz. van een muziekwerk); —
O. S. — oude stUl — de Juliaansche tijdrekening:
— osmium — zie aldaar; —
—Os.

OBSERVANT.

0.
0. T. — Oude Testament; —
0. V. — Oude Verbond.
0, tw., uitroep ter uiting van verschillende schakeeringen van hartstocht of gevoel; uiting van verrukking, bewondering, verwondering, verbazing;
van vreugde of voldoening; van smart, verdriet,
pijn enz.; van angst, vrees, schrik, bezorgdheid; van
verontwaardiging, toorn, gemelijkheid, ontevredenheid, ongeduld, van begeerte of wensch, die nadruk
geeft aan eene opwekking of aanmaning, aan een
verzoek of verlangen, enz.; van goedaardige scherts,
lichten spot, speelsche ondeugendheid, schertsende
opgetogenheid; van wezenlijke of schijnbare onverschilligheid; van terechtwijzing van zichzelven, bij
eene plotseling invallende gedachte, bij de herinne-

ring aan iets dat men vergeten had; van gevoel,
die nadruk geeft aan eene bewering of verzekering;
meestal slechts dienende tot versterking; vooral

ale versterking verbonden met andere uitroepen,
of als zoodanig gebezigde uitdrukkingen, als : b. v.
o foei! o wee! o God ! o grut! o Jezus o jee ! o jemeuitroep om meer
nie ! o jakkes ! o ja ! o neen!
nadruk bij het spreken te geven, vooral in het gebed en bij dichters gebruikelijk: o groote God! zij
ons genadig; o sterveling ! gevoel uw waarde; Wat
zwoegt ge, o Mensch ! naar goad of eer?; dikwijls gevolgd door een verkorten elliptischen volzin, een
uitroep behelzende, die de oorzaak van het gevoel
van verwondering, verbazing enz. aanduidt: o benij-

clenswaardig genot der zekere wetenschap !; o die slimnie
vleister !; o die Blauwbaard, die verschrikkelijke, die
gruwelijke, die heerlijke Blauwbaard !; some met een
4en nv. verbonden: o mfj, wat zal ik dan vaak bij
u komen.
0, o. (-'s), uitroep van verrukking enz.
OASE, v. (-n), bewoonbare plaats in de onvruchtbare zandwoestijn van Afrika, waar door de vorming en den aard van den grond water gevonden
wordt, en welke daardour Your eenigen wasdom
geschikt is; bij uitbreiding ook van elke plek te
midden eener min aangename omgeving; (dicht.,
fig.) een liefelijk rustpunt in de dorre woestijn des
levens; eene aangename afwisseling in een dorren
en eentonigen arbeid.
OASIS, v, (-sen), oase.
OBDUCEEREN, (obduceerde, heeft geobduceerd),

lijken openen, schouwen.
OBDUCTIE, v. (-s,

gerechtelijke lijkschouwing.
OBEINEEREN, (obedieerde, heeft geobedieerd), gehoorzamen, ordelijk zijn.
OBEDIENTIE, v. gehoorzaamheid, dienstplicht (inz.
in kloosters); — (-s, ...tien), kloosterlijke geleibrief

voor reizende ordesgeestelijken.
0-BEEN, o. (alleen in 't my. gebruikt —en), kromme
beenen, waarvan de knieen min of meer uitwaarts
staan, on die dus to zamen den vorm eener 0 vertoonen: nu, die kerel heeft ook ouderwetsche o-beenen !
O-BEENTJES, o. my.
OBELISK, m. (-en), (in de Egyptische oudheid)
voorwerp, dat bestaat in eene dunne, vierzijdige,
uit Elan stuk gehouwen zuil, monoliet, aan de bovenzijde in eene piramidaalvormige spits uitloopende;
pronknaald.
OBJECT, o. (-en), voorwerp, ales wat zich aan
ons gezicht of onzen geest voordoet; punt van behandeling.
OBJECTIE, v. (-s, _ten), tegenwerping, tegenspraak.
OBJECTIEF, bn. (...ver, -st), van buiten waargenomen, werkelijk bestaande; (van iets) dat voor
ons een voorwerp van beschouwing is of worden
kan; de objectieve waarheid, de natuur en de aard
der zaak; objectieve beschouwing, een objectief oordeel,
berustende op den aard van het object der waarneming en staande buiten den invloed van het
subject; (spraakk.) objectieve werkwoorden, die werkw.,
welke eene working uitdrukken, die tevens een voorwerp (object) buiten het onderwerp der rode betreft.
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o. (...tieven), —GLAS, o. (...glazen),
(gez.) lens, die naar het voorw erp gericht is en
daarvan de lichtstralen ontvangt (in verrekijkers
on microscopen).
OBJECTIVITEIT, v. voorwerpelijkheid; uiterlijkheid, gesteldheid eener buiten ons liggende zaak,
objectieve beschouwing of voorstelling: streven naar
OBJECTIEF,

objectiviteit.
OBLAAT, v. gewijd avondmaalsbrood, offerbrood,
bij de R-K. het hoogwaardige, de hostie; ook een

ouwel, waarmee men brieven sluit.
OBLATEN, m. en v. mv. zij, die van hunne kindsheid of aan het kloosterleven worden toegewijd en
aan het klooster alles schenken wat zij bezitten,

of verkrijgen zullen.
OBLIE, v. (- e n), dunne, rondo ijzerkoek, uit tarwemeel met melk, suiker, kaneel, eieren en boter gebakken, en gewoonlijk cylinderswijze opgerold,(ook)
prauwel, fluitje en nieuwjaarskoek genoemd. OBLIE-

TJE. o. (-s).
OBLIEBAKKER, m. (-s); ...BUS, v. (-sen), ...DOOS,

v. (...doozen); ...DRAAIER, m. (-s), ...DRAAISTER,
v. (-s), die om oblieen laat draaien; ...HORENSLAK,
v. (-ken), zekere breede on dikke slak (bulla): stompe,

geknotte obliehorenslak; ...IJZER, o. (-5), gereedschap
om oblie6n te bakken, ...MAN. m. (-nen), ...VERKOOPER, m, (-s), ...VERKOOPSTER, v. (-s),
...VROLTIV, v. (-en), die oblieCm verkoopt.
OBLIGAAT, bw. (muz.) altijd verbonden met de
ww. zingen, spelen, zich laten hooren : obligaat zingen,
spelen enz., hetzij in enkele partijen de hoofdstem
zingen of spelen onder begeleiding der andere stemmen of instrumenten; hetzij in een bepaald voor
een instrument gezet stuk, dit met begeleiding
van andere instrumenten uitvooren.
OBLIGAAT, o. (...gaten), (muz.) enkele partij in
een muziekstuk, waarin eene of andere stem, of
een of ander instrument de hoofdstem is, die alleen
of met begeleiding daze uitvoert; bij uitbreiding
een concertstuk, voor den instrument bepaaldelijk
gezet, om met begeleiding uitgevoerd te warden;
welke laatste beteekenis in het gewone spraakgebruik de bekendste is.
OBLIGAATSTEM. v. (-men), (muz.) hoofd- of melodiestem in een muziekstuk.
OBLIGATIE, v. (-5, ...ten), verbintenis; schuldbekentenis tegen een to voren vastgestelden interest,
effect, fonds, rentebrief, staatsschuldbrief; —HANDEL, m. effectenhandel; —HOUDER, m. (-s), hou-

der -, bezitter eener obligatie.
OBLIGATOIR, OBLIGATORISCH, bn. verplichtend,
als verplichting.
OBLIGEANT,

bn. verplichtend, dienstvaardig, be-

leefd.
OBLIGEEREN,

(obligeerde, heeft geobligeerd), een

dienst bewijzen, verplichten; noodzaken.
OBLIQUITEIT, v. scheefheid; (fig.) arglistigheid.
OBLITERATIE, v. (-s, ...tien), doorstrijking, doorhaling; vernietiging; het uitwisschen. .
OBLIVIEUS, bn. vergeetachtig,
OBOLUS, OBOOL, m. Oudgrieksche pasmunt

ter

waarde van acht cent; penning.

bn. (...scener, -st), oneerbaar, schandelijk, ontuchtig. OBSCENITEIT, v. (-en), ontuchtigheid.
OBSCURANT, m. (-en), duisterling, domper, vijand
van beschaving on verlichting.
OBSCURANTISME, o. leer -. stelsel van onderdrukking der beschaving en verlichting.
OBSCURITEIT, v. duisterheid, onverstaanbaarheid.
OBSCUUR, bn. donker; (fig.) onbekend, niet beOBSCEEN,

roernd; (scherts.) wat is hij de laatste dagen obscuur,
wat vertoont hij zich weinig.
OBSEDEEREN, (obsedeerde, heeft geobsedeerd), bestormen (met verzoeken, aanvragen), lastig valen,
nauwkeurig letten op iemands handelingen.
OBSEQUIEUS, bn. overdreven hoffelijk, overgedienstig.
OBSERVANT, m. (-en), benaming der Francisc o

OBSERVANT.

OCHTENDZON.

nen, welke, nadat deze orde tengevolge van toegenomen rijkdommen van de oorspronkelijke gestrengheid harer instellingen was afgeweken, zich onderscheidden door aandringen op het in acht nemen
(observeeren) der orderegelen.
OBSERVANTIE, v. (...tien), gebruik, doorgaande
regel; de broeders der observantie, de leden der 3de
.orde van Sint-Franciscus.
waarneming; bespieOBSERVATIE, v. (-s,

misnoegen of ongeduld; van schertsende of onverschillige geringschatting, van min of meer ontevredone berusting, van spotziek medelijden; van vergoelijking, van verschoonende welwillendheid; van
begeerte of verlangen; van vrome verzuchting, of
wel van femelende kWezelarij; van eon lichten graad
van weemoedige of teedere aandoening; van gevoel,
die nadruk geeft aan eene bewering of verzekering,
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OBSERVATIELEGER, o. (-s), verkenningsleger.
OBSERVATOR, m. (-en), waarnemer, opmerker,
onderzoeker.
sterrentoren, sterOBSERVATORIUM, o. (-5,
renwacht.
OBSERVEEREN, (observeerde, heeft geobserveerd),
.gadeslaan, bespieden, waarnemen; in acht nemen,
naleven (wetten, bepalingen enz.).
OBSIDIAAN, o. IJslandsch agaat, glasagaat, marekaniet, vulcanisch glas en zwarte glaslava: een
seer merkwaardig vulcanisch voortbrengsel.
verzegeling, gerechteOBSIGNATIE, v. (-s,
lijke inbeslagneming.
OBSTAKEL,
o. ( s),hindernis,
OBSTACLE, m. ( s),
hinderpaal, belemmering, tegenstand.
OBSTEEREN, (obsteerde, heeft geobsteerd), tegenstaan, hinderlijk zijn.
OBSTETRIE, v. verloskunde.
OBSTETRISCH, bn. verloskundig, vroedkundig.
OBSTINAAT, bn. hardnekkig, halsstarrig.
OBSTRUCTIE, v. (-s, ...ten), verhindering; verstopping, hardlijvigheid.
OBSTRUEEREN, (obstrueerde, heeft geobstrueerd),
belemmeren, hinderpalen in den weg leggen; verstoppen, hardlijvig maken.
OBTINEEREN, (obtineerde, heeft geobtineerd), verkrijgen, erlangen.
gelegenheid, geschikte tijd;
OCCASIE, v. (-s,
bij occasie, bij gelegenheid; per occasie, per gelegenheid.
OCCASIONEEL, bw. bij gelegenheid, ter gelegener
tijd, toevallig : dat is wel occasioneel, dat ik je juist
-

-

-

.hier moet vinden.

OCCIDENT, o. plaats aan den hemel, waar de zon
ondergaat, het westen; avondland.
OCCULT, bn. verborgen, geheim, heimelijk.
inbezitneming, bezetOCCUPATIE, v. (-s,
ting; bezigheid.
OCCUPEEREN, (occupeerde, heeft geoccupeerd), bezit
nemen (van), innemen; bezetten; bezighouden.
OCEAAN, m. (oceanen), de groote wereldzee, de
uitgestrekte en samenhangende watermassa, die het
land van dezen aardbol omspoelt; een van hare
onderdeelen, welke in de aardrijkskunde als de Atlantische, Indische en Groote Oceaan bekend zijn; (in
den hoogeren stijl) zee in 't algemeen; (ook) kleinere
zee, die anders niet den naam van oceaan draagt;
de zee, vooral als vernielend element gedacht, tegen
de duinen zejn eene
-wier wateren niets bestand is:

borstweer tegen den oceaan; (sprw.) het is als een
druppel in den oceaan, eene niet noemenswaardige
kleinigheid, die als in eene onmetelijke massa versmelt, zonder er merkbaar iets aan toe te doen ;
(fig.) (van andere vloeistoffen, als ether, licht,
lucht, bloed enz.) eene onbegrensde, eindelooze
stroom een oceaan van bloed en tranen ; (dicht.) een
oceaan van vachten, eene onafzienbare, ineengedrongen kudde; een oceaan van steel', eene onafzienbare
steenmassa; (van collectieve, meest onstoffelijke
begrippen) een eindelooze stroom, een onmetelijke
vloed of ontelbare hoeveelheid; de onbegrensde oceaan

der wetenschap.

OCEANOGRAAF, n1. (...grafen), zeebesclarijver;
_GRAPHIE. v. beschrijving van de zee, van het
water op aarde.
OCH, tw. [gemeenzamer en minder krachtig dan
uitroep ter uiting van verschillende scliakee, c/t2
t . ingen van gevoel; uiting van verdrietelijklieid,

meestal slechts dienende tot versterking; vooral
wordt het als versterking verbonden met andere
uitroepen, of als zoodanig gebezigde uitdrukkingen,
als b. v. och God! och gut! enz.; dikwijls wordt het
gevolgd door een verkorten elliptischen volzin uit
slechts enkele woorden bestaande: och !die stumperd!
och ! wat een gemaal ! och wat een snoepertje ! och ! hoe
jammer !; met den 4den nv. verbonden: och mij ! ik
heb hier goede dagen gehad.
OCH, o. ( - 5), een uitroep in de verschillende bet.,
die het als tw. heeft; (sprw.) Og was koning van
Bazan (ten tijde dat de Israelieten het land Kanaan
veroverden; verg. Num. 21, 23 enz.), schertsende
terechtwijzing die men toedient aan lieden, die altijd
och ! in den mond hebben.
OCHARM, OCHARMEN, tw. (min of meer veroud.)
uitroep van smart, ongeveer gelijkstaande met ach

of helaas.
OCHLOCRATIE, v. regeering van het gepeupel.
OCHTEND, (dicht.) UCHTEND, m. (-en), de vroege
morgen, de morgen bij het aanbreken van den dag:
van den (vroegen) ochtend tot den (laten) avond; de
morgen, zonder het bijdenkbeeld van vroegte, de
morgentijd, de voormiddag: ik heb den heelen ochtend
gewerkt; van (den) ochtend (van dezen morgen); hedenochtend, morgenochtend enz.; te ochtend (van ochtend):
bw. uitdr. van tijd; (fig. in dichterlijke beeldspraak)
het eerste begin, de aanvang, t. W. van nieuwe tijdperken, die ook gezegd worden aan te breken on

aan te lichten : de ochtend en de avond des levens; na
zUne kommervolle jeugd breekt nu eindelijk de ochtend
van een nieuw leven voor hem aan. OCHTENDJE, o. (-5).

OCHTENDBEURT, v. (-en), predikbeurt in den ochtend ; ...BEZOEK, o. (-en), bezoek dat men 's ochtends
aflegt; ...CONCERT, o. (-en), matinee; ...DAUW, m.
morgendauw; ...DIENST, m. godsdienstoefening in
den ochtend; werkzaamheden van arubtenaren enz.
die 's ochtends worden verricht ; ...DRANK, m. (-en),
morgendrank; ...GEBED, o. (-en), gebed des ochtends; ...GEWAAD, o. (...waden), ochtendkleeding;
...GLANS, m.; ...GROET, m.; ...HEMEL, m. de hemel
zooals hij zich in den vroegen morgen vertoont;
...JAPON, v. (-nen, -5), japon die de dames des morgens dragon; ...JURK, v. (-en); ...KERK, v. ochtenddienst ; ...KLEED, o. (-eren), ...KLEEDING, v.;
...KOSTUUM, o. (...tumen, ...tumes), kostuum dat
men des ochtends draagt.
OCHTENDLIED, o. (-eren), morgenlied; ...LUCHT,
v. de koele lucht van den vroegen morgen; ...MAAL,
o. (...malen), het eerste maal dat men 's morgens
nuttigt; ...MELK, v. de melk die eene koe des morgens geeft; ...MUTS, v. (-en); ...POST, v. (-en), de
post die des morgens aankomt of vertrekt; ...PREEK,
v. (-en), preek die een dominee des ochtends houdt;
...ROOD. o. (dicht.) het eerste morgenlicht; ...SCHEMERING, v. het aanbreken van den dag; ...SCHUIT,
v. (-en), schuit die des morgens afvaart of aankomt.
OCHTENDSTOND. ook in ongemeener vorm UCHTENDSTOND, m. (-en), het uur van den vroegen
morgen, het uur van het aanbreken van den dag;
(oneig.) de morgenstond, de eerste uren van den
morgen ; (fig. in dicht. beeldspraak) het eerste begin,
de aanvang, t. w. van nieuwe tijdperken, die ook
gezegd warden aan te breken en aan to lichten:
's ?c,relds ochtendstoncl.

OCHTENDSTUK, o. (-ken), ontbijt; ...TREIN, m. (-en),
trein die des ochtends afrijdt of aankomt; ...UUR,
o. (...uren). morgenuur; ...WAGEN. m. (-s), wagen
die des ochtends afrijdt; ...WANDELING. v. (-en),
inorg. enwandeling; ...ZANG, m. (-en); ...ZON, v.

OCTAAF.
OCTAAF, v. o. (...taven), (R.-K.) de achtste of laatste

dag van een kerkelijk feest, dat acht dagen duurt,
de eerste dag er mede onder begrepen: de octaaf van,
B. Sacramentsdag ; (bij uitbr. en oneig.) de achtdaagsche duur van een kerkelijk feest; de tijd van
acht dagen, voor de viering van sommige kerkfeesten bestemd: Kerstmis heeft eene octaaf; — (muz.)
de achtste toon van den grondtoon af, deze er mede
onder begrepen: in de toonladder is de hooge ut de
octaaf van de lage ut; (bij uitbr. en oneig.) de beide
genoemde tonen met de tusschenin liggende: een
piano van seven octaven; groot, klein octaaf; (orgelmakerst.) orgelregister, de verschillende pijpen van
-een orgel, die tot eenerlei stern behooren. OCTAAFJE,
o. (-s), (ook) octavootje.
OCTAAFDAG, m. (-en), achtste of laatste dag van
een kerkelijk feest, dat acht dagen duurt, de eerste
dag er mede onder begrepen.
OCTAAFFLUITJE, o. (-s), klein fluitje, vooral bij
krijgs- en dansmuziek gebruikelijk, waarvan de noten
eene octaaf hooger klinken dan op de groote fluit;
...SPRONG, m. (-en), (muz.) sprong van acht tonen.
OCTAEDRUM, OCTAEDER, o. (-s), achtvlak : regelmatig lichaam, door acht gelijkzijdige driehoeken
begrensd.
OCTANT, v. (-en), zeker werktuig tot het meten
van den hoek, waaronder twee voorwerpen nit het
standpunt eens waarnerners gezien worden; (ook)
zeker sterrenbeeld, dat het dichtst bij de zuidpool
staat; (ook) de naam van vier phasen of schijngestalten der rnaan, als zij namelijk op 45, 135,2 .25 en
315 graden van de zon staat.
OCTAVO, bn. (kunstterm in den book- en papierHandel en in boekerijen), langwerpig rechthoekig
van formaat, t. w. van dien vorm die ontstaat, wanneer een vel papier in achten wordt gevouwen:
min gewoon schriffpapier iv octavo (ook in octavo).
OCTAVO, o. (is), langwerpig rechthoekig formaat,
de vorm van een in achten gevouwen vel papier,
waardoor het vel 16 bladzijden verkrijgt: ik houd

?neer van een fatsoenitjk octavo dan van die lastige
ouderwetsche folianten en kwartYnen. OCTAVOOTJE,
o. (-s), een klein octavo.
OCTOBER, m. (-s), de achtste maand van het jaar
in den Romeinschen kalender, waarin het jaar met
den 1sten Maart een aanvang nam; de tiende maand
des jaars; ook, naar de Germaansche benaming
door KA.REL DEN GROOTEN aan de maanden gegeven,
Wijnmaand genoemd, als zijnde de maand van den
wijnoogst.
OCTOBERACHTIG, bn. bw. als in October: October-

achtig weer; Octoberachtig koild.
OCTOBERAVOND, m. (-en) ; ...DAG, m. (-en) ;
...KOUDE. v.; ...LUCHT, v.; ...MAAND, v.; ...VERGADERING, v. (-en); ...WEER, o.; ...WIND, m.;
...ZON, v.
OCTODECIMO, o. boekformaat van 18 bladen of
36 bladzijden per vel, bij verkorting uitgedrukt door
18mo.
OCTOGONAAL, bn. achthoekig.
OCTOGONAALGETAL, o. (-len), (stelk.) de som van
twee of meer termen eener rekenkunstige reeks,
waarvan het verschil zes is en die met de eenheid
begint: 1, 8, 21, 40 enz.
OCTR001, o. (-en), (hist. term) machtiging, bewilliging tot eene handeling, door de regeering of eene
andere bevoegde macht gegeven : onder Maurits is
het octrooi ter Groenlandsvaart verleend; machtiging,
door de regeering aan een persoon of aan eene vonnootschap verleend, waarbij aan hen, die werktuigen uitvinden of verbeteren, of uitvindingen en verbeteringen van buitenslands invoeren, het voorrecht
verzekerd wordt, om gedurende zeker tijdsverloop,
met uitsluiting van anderen, van die uitvinding of
verbetering gebruik to mogen maken: ik zal voor
die uitvinding octrooi vragen; (Zuidn.) plaatselijke
accijtis: de belasting, onder den naam van octrooien in

Belgie bekend, is thans afgeschaft.
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OCTROOIEEREN, (octrooieerde, heeft geoctrooieerd)

octrooi verleenen; eene geoctrooieerde maatschappij;
eene grondwet octrooieeren, deze schenken, uitvaardigen door den vorst des lands, zonder medewerking der wetgevende macht.
OCTROOIBRIEF, m. (...brieven), brevet van uitvinding; handvest, vergunning; ...RECHT, 0.; ...STELSEL, 0.; ...WET, v. (-ten).
OCULAIR, bn. het oog betreffende ; oculaire inspectie,
oogenschouw.
OCULAIR, o. (-s), oogglas (bij een microscoop).
OCULATIE, v. zekere wijze van enten.
OCULEEREN, (oculeerde, heeft geoculeerd), enten,
door een zoogenaamd oog uit het zomerlot van een
edelen vruchtboom in den bast van een wilden
stain over to brengen. OCULEERING, v. het oculeeren.
OCULEERMES, o. (-son), entmes.
OCULI, m. (-'5), (R.-K.) feestdag, op den 4den Zondag na Paschen invallende, alzoo genoemd naar het
eerste woord van het 15de vers van Psalm XXV,
luidende: Oculi niei semper ad Dominum = mine oogen

*it gedurig op den Heer.
OCULIST, m. (-en), oogarts, oogheelkundige, oog-

meester.
ODALISK, v. (-en), vrouw of slavin des sultans,
die geen zoon gebaard heeft, noch door de bijzondere gunst tot den rang van sultane is verheven;
eig. dienstdoende vrouw bij de zusters, dochters en
gemalinnen des sultans: kamenier.
ODE, v. (-n), oorspronkelijk een lierzang, doch bij
uitbreiding ook op ieder ander lierdicht toegepast:
lyrisch gedicht, waarin gemeenlijk een verheven
onderwerp wordt bezongen, en met krachtige bezieling de diepste aandoeningen van het gemoed
worden uitgestort, waarbij de afwisseling van maat
en toonval een voornaam hulpmiddel is. ODETJE,
o. (-s).
ODENDICHTER, m. (-s), ...DICHTERES, v. (-sen),
dichter, dichteres van oden; ...STIJL, m. verheven
stUl zooals die in oden gebruikelijk is.
ODEON, ODEUM, o. (-s), (oudt.) een gebouw tot
dichterlijke en muzikale wedstrijden bestemd, thans
benaming van opera- en concertgebouwen; eene
verzameling van iierdichten.
ODEUR, v. geur, rank; — (my. -s), welriekende
zaken, reukwerk, parfumerieen. ODEURTJE, o. (-s).
ODEURFLESCHJE, o. (-5), fleschje met of voor odeur.
ODIEUS, bn. (...zer, -t), hatelijk, onuitstaanbaar;
ergerlijk.
ODOMETER, m. (-s), werktuig, waardoor men den
weg berekent, dien iem. in een rijtuig heeft afgelegd. Daartoe wordt het aan het wiel van het
rijtuig bevestigd. Eene naald wijst het getal omwentelingen van het wiel aan.
ODORAAT, ODORANT, bn. welriekend, geurig.
ODYSSEA, v. het beroemde Grieksche heldendicht
van HOMER-US, behelzende de lotgevallen en omzwervingen van ODYSSEUS of ULYSSES op zijn terugtocht
van Troje naar Ithaka; vandaar (fig.) langdurige
en moeitevolle tocht.
OECONOMIE, v. staathuishoudkunde. Zie ECONOMIE.
OECONOMISCH, bn. huishoudkundig, staathuishoudkundig.
OECONOMIST, m. (-en), huishoudkundige, staathuishoudkundige, inz. voorstander van 't physiocratisch of agricultuurstelsel, d. i. de leer, dat de
hoogste bloei van den landbouw de eenige bron van
den waren volksrijkdom is.
OECONOOM, m. (...nomen), landhuishoudkundige,
wetenschappelijk landbouwer. Zie ECONOOM.
OECUMENISCH, bn.; oecumenisch concilie, een concilie of kerkvergadering, waartoe alle bisschoppen
door den paus zijn opgeroepen.
OEDIPUS, m. naam van een zeker Thebaansch
koning, 't raadsel van de sphinx oploste; vandaar (fig.) iem. die gelukkig of bedreven is in het
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oplossen van raadsels; scherpzinnig helderziend
man.
OEF, tw. uitroep van benauwdheid, ter uiting

van het gevoel van verstikking, dat de borst beklemt, bij ondraaglijke hitte of bij uitputting ten
gevolge van eene sterke of vermoeiende beweging;
ook ter uiting bij een gevoel van bekiemming, ten
gevolge van eene onaangename mededeeling of behandeling.
OEF, o. (-s), uiting van benauwdheid.
OEFEN, (oefte, heeft geoeft), (gew.) stork ademhalen, hijgen.
OEFENAAR, m. (-s, ...naren), een persoon, die oefeningen of godsdienstige bijeenkomsten leidt en daarin
voorgaat, oefeninghouder. OEFENAARSTER, v. (-s).
OEFENDAG, m. (-en), bepaalde dag, waarop men
bijeenkomt om eene oefening of godsdienstige samenkomst to houden. OEFENDAGJE, o. (...daagjes).
OEFENEN, (oefende, heeft geoefend), (w. g.) (van
een bedrijf, een beroep, een handwerk, eene kunst
ens.) zich aanhoudend en geregeld er mode bezighouden, er zijn dagelijksch work van maken : geen
oorlog hebbende, oefenen zij de jacht ; (van macht,
heerschappij, gezag, rechten, invloed enz.) ze van
zich doen uitgaan, in zijne handelingen openbaren,
feitelijk doen golden: invloed oefenen (op iem. of jets),
eene krachtige working van zich doen uitgaan op
de personen, met wie men in aanraking komt, of
op de zaken, waarmede men zich inlaat; (van een
(wettig of onwettig) gericht en de handelingen die
daaruit voortvloeien, als straf, wraak, geweld enz.,
het feitelijk betoon van macht of heerschappij) ze
plegen, verrichten, ten uitvoer leggen, voltrekken:
begriipt wel, dat hunne gekwetste eigenliefde wraak
oefent; er moest strenge straf geoefend worden; (van

deugden on plichten, inz. van de zoodanige, wier
betrachting zich in iemands geheelen levenswandel
of handelwijze naar buiten openbaart) ze betrachten,
ze in zijne handelingen doen blijken of volbrengen,
ze in praktijk brengen: den christenplicht oefenen;
gerechtigheid oefenen; geduld oefenen, geduld betoonen,
zich geduldig gedragen; —
eene bijeenkomst houden tot onderlinge stichting,
aan het bespreken van godsdienstige onderwerpen,
aan zingen en bidden gewijd; bepaaldelijk met het
bijdenkbeeld, dat zij in een bijzonder huis, buiten
den openbaren eeredienst orn, wordt gehouden, on
wel voornamelijk door eene secte, die zich van de
gevestigde Kerk heeft afgescheiden; —
(van levende wezens) ze door het geregeld herhalen van bepaalde verrichtingen bekwaam maken
en tot de vereischte kunstvaardigheid opleiden;
zoowel met betrekking tot werkzaamheden van
den geest als van het lichaam: kinderen oefenen in

het lezen, in het schrijven, in het dansen, in de gymnastiek; een bond oefenen in het apporteeren; (van
lichaamsdeelen, die een levend wezen vertegenwoordigen) ze door gedurige herhaling eener verrichting of door voortdurende inspanning geschikt
en kunstvaardig waken tot eene bepaalde werkzaamheid : door haar vingers dagelijks te oefenen, zal

ze wel spoedig beter leeren spelen; hij oefent zijn spieren
door zware gewichten te torsen; (dicht.) ook van levenloose voorwerpen gezegd: (van krachten, vermogens, zedelijke hoedanigheden enz.) ze door aanhoudende werkzaamheid of geregelde inspanning versterken en ontwikkelen: onze krachten groeien aan.
door die te oefenen; — rich oefenen, zich door geregelde
herhaling van bepaalde verrichtingen of door voortdurende behandeling in iets bekwarnen, zich inspannen om de vereischte vaardigheid of kennis te
verwerven: zich oefenen in het spreken van vreemde
talen; zich oefenen in het zwemmen, paardrijden enz.:

zich oefenen op de viool, op de fluit; hij befeizt zich
dagelijks op het pistool en op de punt; (veroud.) zich
oefenen tot iets, zich vaardigheid of ervaring in iets
zoeken to verwerven, met het doel om het na volbrachte oefening in praktijk te brengen.

OER.
OEFENGRAAG, bn. (dicht.) begeerig om zich te

oefenen. •

OEFENING, v. de daad van oefenen, het oefenen,
het aankweeken van vaardigheid of kennis bij
anderen of bij zichzelven, door middel van geregelde
herhaling of . voortgezette inspanning : in de spraak
is de stfil niet meer een bloot middel van oefening,
maar zelf doel geworden; eene langdurige oefening
had zijn oor gescherpt;
(-en), opgave die strekt
om zich in de toepassing van het geleerde te oefenen : oefeningen bjj de Nederlandsche Spraakkunst; —
bijeenkonast tot onderlinge stichting, aan het be-

spreken van godsdienstige onderwerpen, aan zingen
en bidden gewijd; (Doopsgez. kerkgem.) catechisatie; werkzaamheid, bezigheid, waardoor men Of
een ander, Of zichzelven, Of een vermogen, in iets
oefent, of wel iets beoefent; oefeningen des verstands;
letterkundige oefeningen. OEFENINGETJE, o. (-s).
OEFENINGHOUDER, m. (-s), ...HOUDSTER, v. (-s),
iem. die oefeningen, godsdienstige bijeenkomsten,
leidt en daarin voorgaat.
OEFENINGSKAMP, o. (-en), tramp of legerplaats,
waar troepen bijeenkomen, om zich in den wapenhandel to ' oefenen, bepaaldelijk om groote veldmanoeuvres op ruirne schaal uit to voeren;
...PLAATS, v. (-en), plein of open ruimte, bestemd
voor de gewone wapenoefeningen der troepen, exercitieplein.
OEFENKAMER, v. (-s), kamer, waarin men bijeenkomt om to oefenen, om oefeningen of godsdienstige bijeenkomsten to houden; ...PERK, o. (-en),
perk, afgesloten plaats, waar worstelaars zich
oefenen; (fig.) eene plaats of gelegenheid, die strekt
tot oefening vooral van zedelijke krachten; eon.
toestand of tijdperk in het leven, waarin men aanleiding on opwekking vindt om zich zedelijk of
verstandelijk to oefenen; het oefenperk der deugd,
het geheele leven is een oefenperk; ...PLAATS, v. (-en),

plein of open ruimte, bestemd om troepen in den
wapenhandel to oefenen, exercitieveld.
OEFENSCHOOL, v. (...scholen), school, waar leerlingen geoefend worden of zich oefenen on voorbereiden in de eene of andere kunst of wetenschap,
vooral waar lichaamsoefeningen plants hebben; (bij

uitbr. on fig.) eene gelegenheid om zich zedelijk of
verstandelijk to oefenen en daardoor tot zijne bestemming voor to bereiden; vooral in toepassing
op het leven, als de school, waarin men zich vormt
voor eene hoogere bestemming; ons gansche leven

is leer- en oefenschool voor kinderen, om eens mannen
te worden.
OEFENSPEL, o. (-en), spel, dat tot oefening verstrekt; ...TIJD, m. tijd tot oefening bestemd; ...UUR,
o. (...uren); ...ZAAL, v. (...talon), zaal, waarin men
bijeenkomt om oefeningen of godsdienstige samenkonasten te houden; ...ZUSTER, v. (-s), eene zuster
(in den Heere), die oefeningen of godsdienstige bijeenkomsten met hare geestverwanten houdt en daaraan
een werkzaam aandeel neemt.
OEGST. Zie 00GST.
OEH, tw. uitroep van afkeer, ter uiting van het
gevoel van weerzin, walging, afschuw, afgrijzen.
OEI, tw. uitroep van smart, ter uiting van het
gevoel van min of meer hevige pijn; naar gelang
der hevigheid korter of langer aangehouden: oei!

wat brand ik me done aan mijn sigaar !
OEKEN, (oekte, heeft geoekt), (w. g.), brommen,
grommen, mompelen, pruttelen.
OELE, tw. (gemeenz.) och kom! ja, 't mocht wat t
gekheid :
OELZAAD. o. (gew.) heulzaad.
OER, o. de ijzerhoudende aarde, die in sommige
streken als een harde ondergrond, voornamelijk
onder zandvronden, in lagen of banken van verschillende dikte wordt aangetroffen; onderscheiden
in zandoer, zand door ijzerverzuursel tot eene harde
stof aaneengebakken, en if:croer,ijzeroxyde-hydraat,
ijzererts, nabij de opi , ervlakte in moerassen voor-

OER.
komende, hetzelfde als het linzoniet in de delfstofkunde.
OERACHTIG, bn. (-er, -st), ijzerachtig.
OERBANK, v. (-en), bank, van oer gevormd.
OERBOSCH, o. (...bosschen), oorspronkelijk bosch,
waaraan de mensch zijn regelende hand met gehad
heeft (het voorvoegsel oer is uit het Duitsch overgenomen).
OERGROND, m. (-en), grond die oer bevat.
OERHOUT, o. (plantk.) een der volksnamen van
het bitterzoet.
OERIG, bn. (-er, -st), oerachtig, oer bevattend:
ten oerige grond.
OERLAAG, v. (...lagen), oerbank.
OEROS, m. (-sen), een oorspronkelijk wild rund,
.zeer groot van stuk en sterk van leden, dat oudtijds
in de wouden van Noord- en Midden-Europa leefde,
en eerst in het begin der vorige eeuw geheel uitgeroeid werd.

OERTAAL, v. (...talon), oorspronkelijke taal;
...VOLK, o. (-en), oorspronkelijk yolk; ...VORM, m.
r(-en), oudste, oorspronkelijke vorm; ...WOUD, o.
(-en), oerbosch (vgl.voor het voorvoegsel oer, oerbosch).
OERWEG, m. (-en), een weg, die, in plaats van met
grind, met sintels en uitgebrand oer wordt bestraat.
OEST, OESTIG, enz. Zie NOEST, NOESTIG enz.
OEST. Zie 00GST.
OESTER, v. (-s, -en), zeker plaatkieuwig weekdier
met maar een sluitspier en met een platte en een
bolle schelp (ostrea), inz. de beroemdste soort, de
gewone of eetbare oester (ostrea edulis), die als een
gezochte lekkernij bekend staat; Hollandsche oester,
volksbenaming voor eene soort van mosselen, die
bijzonder lekker smaakt; (sprw.) hij gaapt als een

mossel, die in de warmte komt; hij leeft als een oester,
geheel van de wereld afgezonderd, alleen voor zichzelven, als eene oester, in hare schelp opgesloten ;
{overdr. in de platte spreektaal) schertsende benaming voor een kwalster of fluim. OESTERTJE, o. (-s).
OESTERACHTIG, bn. (gew.) van ()esters houdende :
ik ben niet oesterachtig.

OESTERBAARD, m. (-en), vezelige of draadvormige
zelfstandigheid der kieuwen van de oester; ...BAK,
m. (-ken); ...BAKJE, o. (-s); ...BANK, v. (-en), plaats,
waar men oesters plant, om er, nadat ze lang ongestoord vermenigvuldigd zijn, voortdurend to kunnen vangen; ...BED, o. (-den), plaat, waar men de
oesters in grooten getale samengepakt vindt, zonder
dat ze er geplant zijn; ...BEURS, v. verzamelplaats
,der handelaars in oesters; ...BUIK, m. en v. (-en),
liefhebber liefhebster van oesters; ...ETER, m.
(-5), ...EETSTER, v. (-s); ...HANDEL, m.;
o. (...huizen), huis, waar oesters verkocht worden,
waar men oesters kan eten; ...KOOPER, m. (-s),
...KOOPSTER, v. (-s); ...KOR, v. (-ren), oesternet;
...KORF, m. (...korven), oestermand; m.
(-nen), oesterverkooper; ...MAND, v. (-en), mand,
waarin oesters vervoerd -worden; ...MEID, v. (-en),

...MEISJE, o. (-s), meisje dat oesters verkoopt;
...MES, o. (-son), ...MESJE, o. (-s), mesje, waarmede
()esters geopend on afgebaard worden; ...NET, o.
(-ten), oesterschrabber; ...PAN, v. (-nen), met kalk

bestreken dakpannen in een oesterput, waarop het
oesterzaad zich vestigen kan; ...PLAAT, v. (...platen), plaats, waar oesters gevangen worden; ...PUT,
m. (-ten), uitgegraven put in het water, waar oesters
gekweekt worden.
OESTERSCHELP, ...SCHULP, v. (-en), schelp,
waarin eene oester bevat is; ...SCHOTEL, m. (-5),
platte schotel, waarin men oesters opdischt;
...SCHRABBER, m. (-s), driehoekig ijzeren raam

met een daaraan vastgemaakt ijzeren net, waarmee
men de oesters opvischt; ...SCHUIT, v. (-en), schuit
tot het vervoer van oesters; ...STEEN, m. (-en),
zekere delfstof; ...STOF, v. (scheik.) eene den oesters
•eigene zelfstandigheid ; ...TON, v. (-nen), ton waarin
,de oesters verzonden worden: ...VAN GER, m. (-5),
-oestervisscher (ook) zekere vogel ; ...VERKOOPER.
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m. (-s), ...VERKOOPSTER, v. (-s); ...VISSCHER,m.
(-5), een visscher, die oesters vangt; (nat. hist.),
(gew.) scholekster, zekere vogel; ...VROUW, v. (-en),
...WIJF, o. oesterverkoopster; ...ZAAD,
o. jonge oesters die men op de oesterbanken plant.
OESTIG, OESTIGHEID. Zie NOEST.
OEVER, m. (-5), (van stroomen, rivieren, vaarten,
weteringen, beken enz.) de zoom van het land aan
een der beide zijden van het water, de boord; buiten
de oevers treden, van eene rivier gezegd, wier opgezwollen water de oevers overstroomt; binnen de
oevers terugtreden, tot binnen de gewone bedding
terugvloeien, ook van hetgeen, in zedelijken zin,
paal en perken to buiten gaat; ook van meren en
(dicht.) van de zee; — (fig.) kant, rand : aan den oever
van het verderf; de oever des doods, de oever des levens,
het einde, het overgangspunt van het leven tot den
dood. OEVERTJE, o. (-s).
OEVERAAS, o. haft, zeker insect; ...BEWONER,
m. (-s), ...BEWOONSTER, v. (-s), ingezetenen van
plaatsen dicht aan eene rivier gelegen; ...GRAS, o.
gras langs den never; ...HAAM, m. (...hamen),
...HAAMPJE, o. (-5), een haam of vischnet w.aarmode men langs de oevers vischt ; ...KANT, m. kant
langs het water; ...KRUID, o. waterplantje, tot de
Waterweegbreeen behoorende, dat groeit in waterplassen van heidon on duinen, on alleen dan bloeit,
wanneer het bij het terugwijken van 't water op
het droge, op den oever komt to staan; ...LIGHT,
o. (-en), (zeew.) licht of vuur, aan den oever van
eene rivier, een stroom of binnenwater ontstoken,
om den schipper gedurende den nacht ale zeilmerk,
als baken, to dienen; ...LOOPER, m. (-s), veelsoortige vogel, die langs de oevers van rivieren en
moron wordt aangetroffen, tot de orde der moerasvogels van het geslacht der strandloopers behoorende (actitis).
OEVERLOOS, bn. (dicht.) eene oeverlooze zee.
OEVERMIJT, v. (-en), (nat. hist.) zekere soort van
mijt, op het strand levende ; ...PIEPER, m. (-s),
kleine zangvogel, tot de orde der roestvogels behoorende, die, meest bij het opvliegen, het niet
onaangenaam geluid ,piep-piep" doet hooren (anthus

rupestris); ...PLANT, v. (-en), plant, die in den bodem
onder water wortelt, maar met het bovendeel boven
water uitsteekt; ...VAL, m. (-len), (dijkw.) verzakking of afschuiving van grond aan een di.jk
of oever; gewoonlijk enkel vat genoemd; ...VERLICHTING, v. (-en), oeverlicht; —, v. de gezamenlijke oeverlichten; ...VUUR, o. (...vuren), oeverlicht,
...WANTSEN, v. mv. (nat. hist.) eene familie van
insecten, die uitsluitend aan waterkanten on in
zeor vochtige landerijen of op stilstaande of weinig
stroomende wateren leven; ...ZWALUW, v. (-en),
eene soort van zwaluw, die veelal nestelt in holen,
die zij in zandige hellingen aan den waterkant uitgraaft (hirundo riparia).
OEZEMOEZE, v. (plantk., gew.) muur.
OF, vw. ter verbinding van twee zinnen of zinsdeelen, die elkaar uitsluiten en waarvan er slechts
een aan de werkelijkheid kan beantwoorden: het is
dag of het is nacht; hij wil overwinnen of sterven;
deze of gene, eenig persoon, wie ook; de een of ander,
eenig mensch, iemand; het een of ander, eenig ding,
iets; een of ander, (bn.) eenig ; heinde of verre, ergens,
waar ook; nu of dan, vroeg of laat, eens, wanneer
ook; min of meer, eenigermate; — zwijg ! ... of (zwijgt
gij niet) ik laat u geeselen; let op hetgeen ik u zeg, of
meent gij (gij meent immers niet) alles alleen to
weten; — een pond of drie, ongeveer drie pond; een
man of acht; een dag of wat, eenige weinige dagen; —
ter verbinding van een verkiarend zinsdeel aan
een ander; de Zebra of Kaapsche ezel; de abeel of witte
populier ; —
in zinnen wier inhoud door eene ontkenning in
den voorzin beheerscht wordt : er is geen mensch, of
hij moet, sterven: ik Porn nergens, of ik hoor er over
spreken die tak is net zoo how, of ik kan er bij; het

OF.

OFFERSCHAAL.

scheelde weinig, of hij was gekozen; pas waren wij de
deur uit, of het began te regenen; ik weet niet beter,
of h i is springlevend.
OF, vw. in voorwaardelijke bijzinnen, indien, voor
bet geval dat: of ge potlood en papier ter hand hadt,
ik schetste u hoe Jan uit vrijen ging; ik neem wat
brood mee op de jacht, of ik honger kreeg; ik ben hare
moeder, (ik zeg je dit) of je niet wist; — in toegevende bijzinnen, al, hoewel, hoezeer: of gij roept en
schreeuwt, ik doe toch niet open; go moet het doen, of
gjj wilt of niet; of ik al riep, er kwam niemand; — in

toebrengt; de opbrengst der offeranden, de offergelden; (in dicht. beeldspiaak) een bewijs van hulde,
dankbaarheid, liefde, dat wordt voorgesteld als eene
off erande, die op een altaar wordt ontstoken of
nedergelegd; (R.-K.) het lichaam en bloed des Heeren
dat onder de gedaante van brood en wijn in de Mis
aan God wordt opgedragen; (bij uitbr. en -fig.) alles
wat met een offer, eene plechtige gave, als blijk van
vereering, hulde of dankbaarheid, of als middel ter
verzoening kan worden vergeleken; de geheele offerplechtigheid; (R.-K.) dat gedeelte der Mis, na het
Evangelie, waarin de priester het brood en den wijn,.
welke in het lichaam on blood des Heeren zullen
veranderd worden, aan God opdraagt.
OFFERBEELD, o. (-en), geloftegeschenk, dat men,
in de kerk ophangt; ...BEEST, o. (-en), dier, dat als
offer geslacht word; ...BLOED, o. blood eons slachtoffers; ...BLOK, o. (-ken), kistje voor aalmoezen, in
de kerken aan pilaren,opgehangen; ...BUS, v. (-sem,
offerblok; ...DIENST, m
m. (-en), plechtigheid van het
offeren; ...DIER, o. (-en), offerbeest.
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vergelijkende zinnen bij schijnbare overeenkomst,
stond te kijken, of htj geen tien kon tellen;
alsof:
hjj deed, of hij mij niet hoorde; 't is, of je doof bent; —
grammatisch-verbindend vw., in bijzinnen wier
inhoud ale twijfelachtig gedacht wordt: ik twijfe•,
of htj komen zal; ik weet niet, of ik het u reeds gezegd
heb; het is onzeker, of hij het doen zal; hij verzocht mfj,
of ik het wilde toestaan; ik sal eens gaan hooren, of
het waar is; de vraag, of hfj komen zal, valt moeilijk
te beslissen; weet gij ook, of hij komen zal?; in &liptische zinnen : ik zal eens wachten, (en zien) of hfj
het doet; of ge mij begrypt, eig. ik weet niet, o•enz.,

gemeenzame spreektaal achter andere vraag—in
woorden: ik weet niet, wie of het gedaan heeft; wanneer

of gij komt, gjj zit altijd welkom; — bij verzwegen
hoofdzin: of hjj nog leeft?; of hp nog zal komen ? (ik
zou wel eons willen weten, of enz.); schijnbaar als
sterke bevestiging: of ik bib' ben! (hoe kunt ge nog
vragen, of enz.); hebt gij er lust in ? of ik !
OFFENSIE, v. (-s, ...sien), beleediging; aanval.
OFFENSIEF, bn. (...ver, -st), beleedigend; aanvallend; een offensief en defensief (aanvallend en verdedigend) verbond.
OFFER, o. (-s, -en), elke gave, die men aan de God-

held toewijdt, en welke haar wordt opgedragen:

een bloedig, een onbloedig offer; (dicht.) elk huldeblijk,
dat als een offer wordt voorgesteld; (R.-K.) het

lichaam en bloed des Heeren, dat onder de gedaanto
van brood en wijn in de Mis aan God wordt geofferd, de offerande der Mis; het offergeld, de offergift; (Zuidn.) ten offer gaan, geld aan de Kerk komen
offeren; (fig., gew.) dear moet hij ten offer komen,
dat is de persoon, tot wien hij zich wenden moet,
die hem alleen helpen kan; — iem., die ter wille
van een persoon of een zaak het leven of de eer,
de vrijheid enz. moot laten; iem., die zich geheel
aan een persoon of zaak toewijdt of overgeeft, en
er de slaaf van wordt: h werd het offer van zYnen
plicht; hi)* is het offer zijner eerzucht: elke gave (gebeden, hulde, aanbidding enz.; liefde, trouw enz.;
geld en good, leven, eer enz.), die als blijk van vereering, hulde of dankbaarheid, of als middel ter
verzoening, hetzij aan de Godheid, hetzij aan een
mensch wordt gebracht, en met een offer kan worden vergeleken; (sprw.) een offer brengen, iets, dat
ons dierbaar of voor den persoon die het ontvangt
van waarde is, met zelfverloochening afstaan; iets
ten offer brengen, iets afstaan, opofferen, ter wille
van een persoon, eene zaak of een beginsel; veelal
met het denkbeeld, dat de afstand met zelfverloochening gepaard gaat; (dicht., scherts.) aan Bacchus
offers brengen, een stevig glas drinken, diep in het
glaasje kijken; aan de Dwaasheid een offer brengen,
zich aan dwaasheid overgeven, dwaselijk handelen;

iets aan Vulcanus ten offer brengen, ten vure doemen,

verbranden. OFFERTJE, o. (-s).
OFFERAAR, m. (...raren, -s), de gever van een
offer; de priester die het offer op de bij elken godsdienst gebruikelijke wijze volbrengt ; (dicht.) hij die
in fig. zin als priester een offer brengt. OFFERAARSTER, v. (-5).
OFFERALTAAR, o. (...taren), verhevenheid, waarop
aan God (of de goden) geofferd word; ...AMBT, o.
(-en), waardigheid van offerpriester.
OFFERANDE, v. (-n), elke gave, welke men als een
zichtbaar teeken van dankbaarheid, vereering,
onderwerping enz., aan de Godheid opdraagt en

OFFEREN, (offerde, heeft geofferd), met de gebruikelijke plechtigheden aan de Godheid aanbieden,
opdragen, als een zichtbaar teeken van vereering,.
hulde of dankbaarheid, of als een middel ter verzoening (veelal met het bijdenkbeeld, dat het offer,
het aangebodene, om het tot de Godheid to doen
doordringen, geheel of gedeeltelijk op een altaar
verbrand wordt, of wel, wanneer het in goud, zilver
of andere kostbaarheden bestaat, bestemd is voor
den dienst of de versiering van het heiligdom),.
aan iem. als bewijs van eerbied, hulde enz. aanbieden, opdragen, toewijden: God offeren onze
gebeden; mine moeder offer ik mine liefde; he offerde
alles aan zone eer; zij offeren de krachten hunner ziel
aan den wellust; zij offerden iets van hun goud en
zilver voor de arme gekwetsten; — eon offer offeren:
een bedrieger, een lasteraar, een dief, een roover, een,
vadermoorder kan offeren, zoo he slechts schapen en,
runderen heeft; de priester offert dageleks, doet dage
lijks de Mis; (bij uitbr. en fig.) he effort aan zenen.
hoogmoed, aan zone eerzucht; he offert onbedachtelijk aan den wellust, geeft er zich aan over; he offert
wijdt zich) aan de vriendschap; (dicht.) aan Apollo,
aan Phoebus, aan de Muzen offeren, zich met de. dichtkunst bezighouden; aan de Gratien, aan de.
Bevalligheden offeren, aan de eischen der bevallig-

heid voldoen, in handelingen on manieren toonen,
dat men daar hoogen prijs op stelt; aan Themis
offeren, zich met de studio of de praktijk der rechts•
geleerdheid bezighouden; aan Bacchus offeren, diep
in het glas kijken, een liefhebber van een stevig
glas zijn; aan Venus offeren, zich aan ontucht overgeven ; aan de Dwaasheid offeren, dwaselijk handelen;
eene liefdegift schenken, bij wijze van offergave;
(gemeenz.) betalen, afschuiven; inz. eene aalmoes
geven: hebt ge al be den ontvanger geofferd?: heb je
al geofferd aan dien blinden speelman ? OFFERING,
v. (-en), (veroud.) de daad van offeren; het offeren:
of ook ravel het geofferde, het offer.
OFFERFEEST, 0. (-en), feestelijke plechtigheid bij
eene offerande; ...GAVE, v. (-n), gave die men
offert; ...GEBED, o. (-en), (R.-K.) gebed bij de mis;
...GELD, o. geld dat men als liefdegift afzondert:
...GEWAAD, o. (...waden), offerkleed; ...GIFT, v.
(-en), offergave; ...KELK, m. (-en). gewijde beker;
...KIST, v. (-en), kist waarin de aalrnoezen worden
ontvangen; ...KLEED, o. (-eren), kleed des offerpriesters; ...KNAAP, m. (...knapen). knaap die behulpzaam is bij het offeren; ...KOEK, m. (-en),koek

als offer gebracht; ...LAM, o. (-merelm lam dot als
offer geslacht wordt; (dicht. fig.) Jezus Christus;
...MAAL, o. (...malen), maaltijci na een otterfeest:
...MES, o. (-sen). gewijd Ines waarmee de offerdieren
worden geslacht; m. (-en). olfergeld;
...PLAATS, v. (-en), plaats waar geofferd word:
...PLECHTIGHEID, v. (...heden): ...PRIESTER, m.
(-s, -en). priester die het offer verriclit; ...SCHAAL,

OFFERSCHAAL.
v. (...schalen), zekere schaal waarin de offerpriester

het bloed van het offerdier opving; ...STEEN, m.
(-en), steen waarop geofferd werd; ...STIER, m. (-en),
stier die geofferd werd.
OFFERTE, v. (-s), (kooph.) aanbieding van koopwaar tot vastgestelden prijs; (gemeenz.) aanbod,
aanbieding, voorstel.
OFFERVAARDIG, bn. (-er, -st), bereid om een offer
to brengen. OFFERVAARDIGHEID, v.: een beroep
doen op iemands offervaardigheid.

OFFERVAT, o, ( en), gewijd vat bij het offeren
gebruikt; ...VEE, o. offerbeest; o.; ...YINDER, m. (-s), iem. die uit de ingewanden der geofferde dieren den wil der godheid vindt of raadt;
...VLEESCH, o. gewijd vleesch; ...VUUR, o. vuur
dat voor het offer wordt ontstoken; ...WET, v. (-ten).
regeling der offeranden; ...WIJN, m. wijn die geofferd word.
OFFICIANT, m. (-en), dienstdoend persoon, ambtenaar, beambte.
OFFICIE, o. (-s, ...cien), ambt, betrekking, dienst,
ambtsvervulling.
OFFICIEEL, bn. bw. van ambtswege; (fig.) geloofwaardig, echt; een officieel bericht; officieel blad, het
-

orgaan der regeering, staatscourant.
OFFICIEEREN, (officieerde, heeft geofficieerd), de
godsdienstoefening besturen, de mis doen.
OFFICIER, in. (-en, -s), (rechtsw.) officier van Justitie, de eerste rechterlijke ambtenaar bij eene arrondissements-rechtbank, die belast is met de uitoefening van het Openbaar Ministerie, d. i. aan wien is
opgedragen de handhaving der wetten, de vervolging van alle misdrijven, en het doen uitvoeren
van alle strafvonnissen; Substituut-otficier van Justitie, de ambtenaar van het Openbaar JVIifisforio bij
eene arrondissements-rechtbank, die in geval van
afwezigheid, belet of ontstentenis van den Officier,
den dienst waarneemt; hulpufficier, ieder ambtenaar,
die ingevolge de betrekking, die hij bekleedt, tevens
belast is met de tank om de misdrijven op te sporen en ter kennis van den Officier van Justitie to
brengen, t. w. kantonrechters, burgemeesters, directeuren van politie en waterschouten, commissarissen van politie enz,; (in de hofhouding van eenen
vorst) beambte tot het huis van een vorstelijk persoon behoorende, als kamerheeren, stalmeesters,
jagermeesters, ceremoniemeesters enz.; (krtjgsw.)
ieder die, hetzij op de vloot of in het leger, eenig
bevel voert, een graad of rang heeft, en daardoor
onderscheiden is van den gemeenen (d. i. gewonen)
soldaat: officier der marine; officier der artillerie enz.;-

OKSAAL.
OFFICINAAL,
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...NEEL, bn. in de apotheek voor-

handen; geneeskrachtig.
OFFICINALIA, v. my. apothekerswaren.
OFFICIO,

halve.

EX—, bw. uitdr. van ambtswege, ambts-

(offreerde, heeft geoffreerd), aanbieden: iem. een borrel offreeren; iets te koop offreeren; een
voorslag doen; opdragen ; offeren.
OFSCHOON, vw. ter inleiding van een zin die eene
gedachte behelst, wier mogelijkheid of werkelijkheid wordt erkend, doch die goon inbreuk maakt
OFFREEREN,

heeft hem,
hare hand geweigerd, ofschoon zij hem innig lief had;
ofschoon ik min best doe, merk ik niet dat ik verder
kern; ook in elliptische zinnen: ofschoon nog jong, is
h
rip van verstand; hebt het loch niet gedaan,
hoop ik; ofschoon, er is niet veel aan verbeurd, ofschoon
op de met haar strijdige hoofdgedachte:

ik bekennen moot dat er in dat geval niet veel aan
verbeurd is.
OFTE, vw. of, alleen nog in enkele e.eijkte uitdrukkingen: ofte niet; ofte wel; nooit ofte nionmer.
OGIEF, o. (ogieven), (bouwk. kunstterm in den
Gothischen stijl) de kruisboog van een gewelf waarvan de uitspringende armen, de welfsribben of

graten, elkander diagonaalsgewijze in den top kruisen, alwaar ze in een punt samenloopen of uitloopen;
(bij uitbr.) punt- of spitsboog in denzelfden bouwstijl
voorkomend. Zie verder OJIEF.
OGIEFBOOG, m. (...bogen), boog van een ogief.
OGIVAAL, bn. (bouwk.) ogivale stijl, spitsbogenstijl.
OHO, tw. oorspronkelijk o ho: uitroep van vrooltjk-

held. ter uiting van dartele onbezorgdheid, of luchthartige, vaak wat plaagzieke spotternij.
OHO, o. (-'s), uiting van spotternij.
OIR, o. iemands afstammelingen. zijn nakroost in
de rechte lijn; als erfgenamen in zijne rechten
tredende; vooral als rechtsterm: bij ontstentenis van

het mannelijk oir, nit den oudsten zoon gesproten, goat
de /croon over op diens broeders of hun mannelijk oir;
(in den hoogeren stijl) ook een afstammeling.
OJIEF, o. (ojieven), (timm.) lijst waarvan de kromming in dwarsdoorsnede half hol half bol is; klokojief of recht ojief, dat van onderen bol van boven
hol is; hielojief of verkeerd ojief, in het omgekeerde
geval; (geschutgieterij) een sieraadsband aan het geschut, waarvan de eene helft bol, de andere hol is; - v. (ojieven). ojiefschaaf. OJIEFJE, o. (-s).

(op koopvaardijschepen) al gemeene benaming voor
de stuurlieden, den bootsman en den timmerman;
(marine) officier-machinist, machinist met den rang
van officier; (zee- en landm.) officier van administro-

OJIEFSCHAAF, v. (...schaven), schaaf, waarvan de
beitel den vorm van een ojief heeft, en waarvan
men zich bedient tot het schaven van ojieven.
OJIEFSGEWIJZE, ...GEWIJS, bw.
bn.
OJIEFVORM, m. (-en);
OKER, v. (-s), in de bet. van verschillende soorten
van oker: aardsoort, bestaande uit kleiaarde en
min of moor donkey gekleurd ijzeroxyde, als verf-

tie, officier die belast is met de kleeding, voeding
en het betalen der soldij; officier van gezondheid,

stof en tot polijsten dienende; — zekere gels, roods
of bruine verf uit oker bereid.

arts, tot den geneeskundigen dienst bij het leger
behoorende; (bij sommige ridderorden) benaming
van den rang boven dien van ridder, en onder dien
van kommandeur. OFFICIERTJE, o. (-s).
OFFICIERENSOCIETEIT, v. (-en), sociaeit van
officieren.

OKERACHTIG, bn. (-er, -st), op oker gelijkend.
OKERGEEL, bn. de kleur van gels oker hebbende;
...KLEUR, v.; ...KLEURIG, bn.

OFFICIERSCHAP,

o. de waardigheid van officier.

OFFICIERSDEGEN, m. (-s); ...KOK, m. (-s), kok der
officieren aan boord der oorlogsschepen; ...PENbIOEN, o. (-en), pensioen dat een officier geniet;
...RANG, m, (-en); ...SLOEP, v. (-en), sloop uitsluitend voor de officieren van een oorlogsschip bestemd; ...TAFEL, v. (-s), gemeenschappelijke maaltijd van ongehuwde officieren; ...UNIFORM, v.;
...VROUW, v. (-en).

bn. bw. gedienstig, bereidwillig; wellevend; een officieus (half officieel) blad; dit is nab
OFFICIEUS,

niet officieus (niet rechtstreeks, niet in behoorlijken
vorm) medegedeeld, gevraagd enz.
OFFICINA, v. (-'5), werkplaats, fabriek (inz. apotheek, boekdrukkerij).

OKERNOOT. Zie OKKERNOOT.
OKKERNOOT, v. als benaming

der vrucht, en m.
als benaming van den boom (...noten), de bekende
vrucht van den gewonen okkernoteboom, ook
noot, groote foot, on in de gewone spreektaal meestal
eenvoudig scoot genoemd; okkernoteboom. OKKERNOOTJE, o. (-s).
OKKERNOTEBOOM, m. (-en), benaming van eene
veelsoortige plantenafdeeling, uit West-Azie afkomstig; bij ons meest bekend in dine soort, den gewonen okkernoteboom, gewoonlijk enkel noteboom
genoemd (juglans regia).
OKKERNOTELAAR, m. (-5), (Zuidn.) okkernoteboom.
OKSAAL, o. (...salon), in de Kath. kerken de gaanderij voor de zangers on het orgel, zoo good als altijd
aan het uiteinde der kerk boven het kerkportaal
gewoonlijk zangerskoor en ook wel zingzolder genoernd OKSAALTJE, o. (-5).

, OKSEL.

OLIEKOEK.

m. (-s, -en), de holte onder den arm;
(sprw.) het schuilt hem onder den oksel, hij is een
luiaard, die niet flunk de armen weet uit te steken;
(naaist.) okselstuk in een hemd: mouw met oksel;
(plantk.) de hoek door twee verschillende deelen
eener plant gevormd: de oksel van een blad is de hoek,
OKSELBien het blad met den stengel of tak maakt.
TJE, o. (-s).
OKSELBLAD, o. (-eren); ...BLOEM, v. (-en), eene
bloem, welke in de oksels der bladeren staat;
...HAAR, o. (...haren), haar in den oksel; ...HOLTE,
7. (-n), oksel; ...REUK, m. onaangename reuk van
het zweet in de oksels; ...SCHROOI, v. (-en), okselstuk ; ...SPIER, v. (-en); ...STAND, m. (plantk.);
...STANDIG, bn. (plantk.) staande in den hoek, dien
een blad met den stengel of tak, waaraan het zich
bevindt, maakt; ...STANK, m. okselreuk; ...STUK,
o. (-ken), (naaist.) de vierkante lap, dubbel gevouwen in den vorm van een driehoek, die in een hemd
.onder de oksels zit en dient om de mouw van onderen met het lijf to verbinden.
OKSHOOFD, o. (-en), oude — maar nog heden in
-den handel gebruikelijke — vochtmaat, inz. voor
wijn, bier en brandewijn; het vierde deel van een vat,
inhoudende 6 ankers (gemiddeld 220 liters); bij een
bepaald telwoord (of bij zooveel en hoeveel, die een
bepaald aantal onderstellen), wanneer de gansche
hoeveelheid als een geheel beschouwd wordt, gebruikt men okshoofd: drie okshoofd Bordeauxwtjn;
—, (-en), houten vat of ton, houdende ongeveer een
okshoofd of 6 ankers, vooral van wijnvaten gebruikelijk. OKSHOOFDJE, o. (-s).
OLDERMAN, na. (-s, -nen, ...lieden), (hist. term)
oude benaming van verschillende overheidspersonen
in de Friesche en Saksische landstreken, hetzij
rechters, vertegenwoordigers der gemeente in stadsregeeringen, of hoofden van gilden en ambachten.
OLDERMANSBOEK, o. (-en), benaming eener verzameling van wetten en andere stukken, betreffende
het Gild-, Water- en Stapelrecht der stad Groningen
van 1434 tot 1770.
OLEANDER, m. (-s), (plantk.) benaming van een
veelsoortigen altijd groenen heester, die in het
Zuiden van Europa en in Noordelijk Afrika in het
wild groeit, en bij ons om de schoone roode en ook

vuur der hartstochten, nieuwe opwakkering van
driften; olie in de branding, of olie in de golven der
zee, een middel om den storm der hartstochten to
doen bedaren; (sprw.) die olie meet, krfjgt smerige
handen, of wordt er vet van, slecht gezelschap is
besmettend; een goede naam is beter dan goede die;
(bijz.) olie om in de lamp te branden, gewoonlijk
uit lijnzaad geperst, maar ook uit dierlijke en
delfstoffelijke zelfstandigheden bereid, lijn- of patentolie, petrolie : olie in de lamp doen; (fig.) er is geen
olie meer in de lamp, vooral in toepassing op personen, wier levensgeesten verteerd zijn, hetzij door
ouderdom, hetzij door uitputtende losbandigheid;
maar ook wel gezegd van een Platte beurs, eene
ledige flesch enz.; er moet olie wezen, er is geld noodig;
(scheik.) vluchtige of etherische olien vroegere benaming van eene menigte stollen, uit kool- en waterstof, of uit kool-, water- en zuurstof — bij enkele
ook met stikstof vereenigd — bestaande, die deels
vloeibaar, deels ook vast, de eigenschap hebben
van to vervliegen en in vloeibaren toestand er
grootendeels uitzien als de zoogenaamde vette olain,
in de spreektaal nog gewoonlijk °lien genoemd, als
citroen-, kaneel-, pepermunt-, rozen-, terpentfjnolie enz.
OLIETJE, o. (-s).
OLIEACHTIG, bn. f-er, -st), vettig, als olie. OLIEACHTIGHEID, v.
OLIEBAK, m. (-ken), bewaarplaats van one;
...BEURS, v. (...beurzen), handelsbeurs voor olie;
...BLOK, o. (-ken), blok, waarop het graan gestampt
wordt, dat tot de oliebereiding dient; ...BOL, m.
(-len), bolvormige koek, in olie gebakken; gemeenlijk oliekoek en ook smeerbol genoemd; (fig.) dron-
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witte bloemen als sierplant gekweekt wordt, hoofdzakelijk in eene snort bekend, de gemeene oleander
geheeten (nerium oleander). OLEANDERTJE, o. (-s).
OLEANDERACHTIG, bn.
OLEANDERBLAD, o. (-eren); ...BLOEM, v. (-en);
...GROEN, o.; ...HEESTER, m. (-s); ...KNOP, m. (-pen).
OLEANDERPIJLSTAART, m. (-en), eene snort van

avondvlinder of sfinx, tot de orde der nachtvlinders
behoorende, vooral in Zuidelijk Europa voorkomende,
43n aldus genoemd, omdat zijne rups zich met de
bladeren van den oleander voedt (sphinx nerii).
OLEASTER, m. (-5), (plantk.) Wilde olijfboom: smalbladige olijfwilg.
OLEINE, v. (scheik.) olievet. Zie aldaar.
OLIE, v. (oli6n), in de bet. van verschillende soorten van olie: de vette vloeistof, die zich in water
weinig of niet laat oplossen en, wanneer zij gebrand
wordt, rook en roet ontwikkelt, uit het uitgeperste
vleesch der olijven vervaardigd; ook boomolie genoemd; (R.-K.) de heilige, gewijde olie, welke de
priester bij zieken en doopelingen gebruikt; (sprw.,
gemeenz.) iem. in de H. olie leggen, hem het oliesel
toedienen; —
eene olieachtige, d. i. vette en vloeibare zelfstandigheid, die hetzij, evenals de boomolie, door uitpersing uit voortbrengselen van het plantenrijk
wordt getrokken, hetzij door uitbrading van lichamen uit het dierenrijk wordt afgezonderd; verdeeld
in drogende en niet-drogende olie, en voornamelijk

gebezigd als voedsel, als lichtende brandstof in de
lamp, ter bereiding van zeep enz., of wel — vat de
drogende betreft — tot vernissen en glanzen aange'wend; (fig.) olie in het Vattr, nieuwe 1,1 . an,i--,tot in het

,

kenmansgezicht, ten gevolge van menigvuldige
offers aan Bacchus of Brandemoris als olie glimmende, on schertsend in de gemeenzame spreektaal
met een glimmenden oliebol vergeleken ook oliekop
on doorrooker genoemd; ...BROEDER, m. (-s), lid dei
orde van den H. Franciscus k Paulo, aldus genoemd
naar de voornaamste spijs, die door hen wordt
gebruikt, en die bestaat uit brood, water en olie;
...DIK, o. het dik van lijn- en raapolie dat in den
druipzak achterblijft; ...DOEK, m. (-en), wollen doek,
waarmede men de meubels wrijft om er de olio

uit to wrijven, waarmede men ze heeft ingesmeerd.
OLJEDOM, bn. (gemeenz.) (van pers., w. g.) bij uitstek dom, uiterst dom, aartsdom; (van handelingen, gezegden enz.) bij uitstek dom, uiterst onverstandig, getuigenis gevende van een volkomen
gebrek aan slimheid: dat is oliedom van u, dat

die kans hebt laten voorbijgaan, — bw. op uiterst
domme wijze, hoogst onverstandig, met volkomen
gebrek aan slimheid: dat is olieclom gehandeld.
OLIEDOP, m. (-pen), het deksel van den oliekop;
...DROESEM, m. bezinksel van olie; ...DROPPEL,
m. ( - s).
OLIE-EN-AZIJNSTELLETJE, o.
zeker tafelgereedschap.
OLIEFABRIEK, v. (-en), fabriek waar olio wordt
bereid: Nederlandsche oliefabriek te Delft; ...FLESCH,
v. (...flesschen); ...GAS, o. gas dat uit olie is gestookt; ...GAT, o. (-en), de opening van den oliekop,

waardoor de olio langzaam afvloeit; ...GEHALTE, o.
OLIEGEVEND, bn.; dit is oliegevend, door persing
komt er olie uit.
OLIEGEVER, m. (-s), (horl.) olienaald; ...HANDEL,
m.; ...HEF, v. oliedroesem; ...HOORN, m. (-en), hoorn,
waarin de heilige zalvingsolie bewaard werd.
OLIEHOUDEND, bn. olie bevattend: oliehoudende

zaden.
OLIEJAGER, m. (-s), makelaartje in olie; ...JAS,
v. (-son), geoliede regenjas; ...KELDER, m. (-s), kelder, waar olie verkocht wordt; ...KOEK, m. (-en),
rondo kook, bestaande uit meel, krenten, eieren,
aan stukjes gesneden appelen enz., in raapolie gebakken; (fig. gemeenz.) niet een oliekoek, geen oliekoek,
niet het allerminste, goon zier; raap- of lijnkoek,
die tot meeting aan de beesten als voeder wordt
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.gedeven; (overdr.) (nat. hist.) eene soort van trom.ethoorns, die in de Middellandsche Zee gevonden
worden, om de gedaante en de bruine kleur aldus
.genoemd; ...KOEKENBAKKER, m. (-s), ...KOEKENBAKSTER, v. (-s); ...KOEKENKRAAM, V. (...kramen) ; ...KODP, m. (-en), benaming van rondzwervende Hongaarsche of Duitsche geneesmeesters of
kwakzalvers, die, veelal in eene blauwe, met lint
omboorde manteljas gehuld, en getooid met een
breedgeranden hoed, vooral door het verkoopen van
.allerlei soorten van geneeskrachtige wonderolien
-den kost zochten to verdienen; ...KOOPER, m. (-s),
koopman in olie; oliekoop.
OLIEKOP , m. (-pen), (stoomw.) trechtervormig
olievat, bij verschillende deelen van een stoomwerktuig aangebracht, dienende tot het smeren van

bij verzeeping afscheidt, ook oliezoet en glycerine
genoemd; ...TON, v. (-nen), olievat; ...TOR, V. (-ren),
(nat. hist.) bastaardkever; ...VAT, o. (-en), vat om
olie in to bewaren; ...VERF, v. (...verven), verfstof
met olie vermengd en fijngewreven, vooral in de
schilderkunst in gebruik; ...VERKOOPER, m. (-s),
...VERKOOPSTER, v. (-s); ...VERNIS, o.; ...VET, o.
(scheik.) het hoofdbestanddeel van alle vette oli ^ n
uit het plartenrijk, en eene der bestanddeelen uit
het dierenrijk, eene kleur-, reuk- en smaaklooze
vloeistof, onoplosbaar in water, maar oplosbaar in
ether of alcohol, ook opine genoemd; ...VLAK, VLEK,
V. (-ken), vlek door olie veroorzaakt; ...WEGER, m.
(-s), werktuig om olie to wegen; ...WIJDING, v. (-en),
de wijding der olie voor zieken en doopelingen on
van het chrisma door den bisschop; ...WINKEL,
m. (-s).
OLIEZAAD , o. het zaad van het koolzaad, van het
lijnzaad, van het raapzaad, en andere soorten, waaruit olie (lijn- en raapolie) wordt verkregen, on waarvan bij sommige soorten, na de uitpersing, uit de
overgebleven hullen, koeken tot voedsel voor het
vee — lijn- en raapkoeken — worden vervaardigd;
...ZOET, o. zie oliesuiker; ...ZUUR, o. (scheik.) zeker
zuur, dat zich, gelijktijdig met andere vetzuren, in
verbinding met kalk afscheidt, als talk met kalk
wordt verzeept, uit welke kalkverbinding, wanneer
die door een zuur ontleed wordt, de vetzuren zich
afscheiden, waaruit door uitpersing het oliezaur
wordt afgezonderd.
OLIFANT, m. (-en), (nat. hist.) een der grootste
zoogdieren, tot de orde der snuitdieren behoorende,
dat zich vooral kenmerkt door zijne zware gestalte,
zijne dikke huid, den tot de aarde reikenden snuit,
de twee large en dikke, een weinig naar boven
gekromde slagtanden, tusschen welke doze snuit
nederhangt, en de groote bladvormige ooren, en
dat in het grootste gedeelte van Afrika, op het
wasteland van Oost-Indie en op het eiland Sumatra
wordt aangetroffen; (fig., sprw.) van een mug een
olifant maken, eene kleinigheid in 't belachelijke
overdrijven; z(j zn zrienden (of maats) als olifanten,
ontleend aan de getrouwheid, waarmede de olifanten elkander b(jblijven. Zie verder olifantje.
OLIFANTJE , o. (-s), kleine olifant; (ook) benaming
eener soort van avondelinders of sfinxen, aldus geheeton naar de vooruitspringende sprieten, waarin
men eenige gelijkheid met de tanden van den
olifant meende to zion; (ook) benaming eener veelsoortige familie van de orde der torren, t. w. van
de snuitkevers (curculiones).
OLIFANTACHTIG, bn. op een olifant gelijkend.
OLIFANTENJACHT , v. (-en), jacht op olifanten;
...JAGER, m. (-s) ; ...KRAAL, v. (...kralen), afgeschutte plaats waar zich olifanten bevinden; ...VANGEE, m. (-s); ...VANGST, V. olifantenjacht.
OLIFANTPIJLSTAART, m. (-en), (nat. hist.) benaming
eener b(jzondere soort van avondvlinders of sfinxen,
van Welke familie vole soorten bij ons onder den
naam van P(jlstaarten bekend zijn (sphinx porcellus).
OLIFANTSBEEN , o. (-deren), been van eon olifant;
(fig.) dik, log been; — elpenbeen, ivoor; ...HUID,
v. (-en); ...KEVER, m. (-s), olifantje : zeker schadelijk
insect; ...LEIDER, m. (-s), kornak; ...LUIS, v. (...luizen), volksbenaming van eene groote soort van
mijten, die gevonden wordt in Indie, alwaar zij
zich als eene luis op de olifanten ophoudt (acarus
elephantinus); (plantk.) niervormig nootje, op eene
sappige peervormige schijnvrucht (eig. den steel) in
verschillende streken van Indie groeiende, om de
schijnbare gelijkheid van vorm met de ware olifantsluis aldus geheeten (anacardium); ...00G, o. (-en);
...00R, o. (-en); ...PAPIER, o. zekere groote soort
van papier — inz. teekenpapier; aldus geheeten
naar het oorspronkelijk watermerk, zijnde een olifant;
...FOOT, m. (-en); ...RUG, m. (-gen); ...SNUIT, n
(-en); ... STAART, m. (-en).
OLIFANTSTAND , In. (-en), de tared van den olifant.

eenig deel van het werktuig; soort van pijpekop,

waarvan de stof — meestal meerschuim — met
olie is doortrokken, die door het rooken langzaam
wordt uitgedreven, waardoor de kop allengs eene
donkerbruine kleur krijgt met sierlijke vlammen;
(fig., scherts.) een manspersoon, wiens gezicht als
een oliekop gebruind is, hetzij door de zon geblakerd, hetzij — en vooral — hooggekleurd ten gevolge van verslaafdheid aan sterken drank; ...KOP-JE, o. (s); ...KRUIK, v. (-en); ...LAKVERNIS, o.;
_..LAMP, V. (-en), lamp waarin olie wordt gebrand,
in tegenstelling met gaslamp; ...LAP, m. (-pen), lap
•om de olie uit to wrijven; ...LOOP, m. (-en), (stoomw.)
groef in de oppervlakte van eenig werktuigdeel,
.dat gesmeerd moet worden, dienende om de olie,
welke uit het oliegat afvloeit, daarover to versprei--den, en daarom ook oliesprei genoemd; ...MAAL, o.
.(...malen), (R.-K.) maal, dat de Dekens gemeenlijk
aan de geestelijken geven bij gelegenheid, dat deze
•b(j hen de nieuwgewijde H. Olie komen halen;
-..MAAT, v. (...maten), (very.) ; ...MOER, v. de moer
of droesem van olijfolie; ...MOLEN, m. ( - s), molen,
door wind of stoom gedreven, waarin de olie uit
lijn- en raapzaad wordt geperst.
OLIEN, (oliede, heeft geolied), met olie bestrijken,
•insmeren: het kopieerpapier moet vooral goed geolied
worden.
OLIENAALD , v. (-en), (hon.) naald, waarmede olie
aim to smeren in een uurwerk wordt gebracht;
...NOOT, V. (...noten), apennoot, aardpimpernoot, de
-olie bevattende vrucht van arachis hgpogaea; ...PAPIER, o. doorschijnend gekleurd papier; ...PERS, v.
-en), om de olie uit het zaad to persen; ...PIT, v.
-(-ten) ; ...PLANT, v. (-en), olieachtige plant; ...POMP,
v. (-en), pomp om de olie uit den oliebak to pornpen; ...POT, en. (-ten); ...RIJK, bn. (-er, -st), veel
olie opleverende.
OLIESEL , o. (R.-K.) het sacrament, dat door den
-priester aan een zieke, die in gevaar van sterven
verkeert, wordt toegediend, en waarbij hem, door
de zalving met de gewijde olie en de voorbidding
-des priesters, genade en sterkte wordt medegedeeld : het heilige, het laatste oliesel.
OLIESLAGER , m. (-s), fabrikant van olie, inz. van
raap- en lljnolie; iem. die het bedrijf uitoefent van
het slaan of persen van olie door middel van een
oliemolen; ...SLAGERIJ, v. (-en), oliefabriek.
OLIESLIM . Zie OLIEDOJ\I.
OLIESPREI , v. (-en), olieloop; ...SPUIT, v. (-en),
.(stoomw.) een werktuig, waarmede de olie, tot het
-smeren van eenig deel der machine, door een pijpje
naar het oliegat wordt gedreven; ...STAMPER, m.
(-s), (Zuidn.) olieslager; ...STAMPERIJ, v. (-en).
OLIESTEEN , m. (-en), zachte soort van slijpsteen,
die, met olie bevochtigd, vooral gebruikt wordt, tot
het scherpen van fijne gereedsehappen, als pennemessen, scheermessen enz., gewoonlijk ook zoet- en
-'a etsteen geheeten; ...STEENAMARIL, v. zie ainaril;
_..STEL, o. (-len), ...STELLETJE, o. (-s), olie-en-azijn-stelletje; ...SUIKER, V. (scheik.) eene stroopachtige,
deurlooze vloeistof, reukeloos en van een suikerzoeten smaak, die zich uit de meeste vetsoorten
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die het elpenbeen oplevert; de niet afgesleten en
dientengevolge krom gegroeide snijtanden bij sommige knaagdieren; (overdr.), (nat. hist.) eene soort
van zeehoorns, behoorende tot de Tandhoorns
(dentalium elephantinum); ...TOR, v. (-ran), olifantskever; ...TROMP, v. (-en), de tromp of snuit van
den olifant (veelal enkel tromp of meer gewoonlijk
snuit genoemd); (wapenk.) heraldieke figuur, voorstellende den snuit van eon olifant, rechtop staande
met de neusgaten naar boven, meest als helmteeken
voorkomende; ...VOET, Tn. (-en), (plantk.) benaming
eener aan de Kaap de Goede Hoop groeiende klimplant met een dikken stengelvoet, die in geval van
nood door de Hottentotten gegeten wordt, waarnaar
zij ook Hottentotsbrood wordt genoemd (testudinaria
elephantipes);
...ZIEKTE, v. knobbelachtige melaatschheid.
OLIGARCHIE, v. regeering van weinige personen,
die behooren tot zekere bevoorrechte klassen of
standen, buiten welke aan niemand eenig direct of
indirect aandeel in 's lands bestuur is vergund.
OLIGARCHISCH, bn. bw. eene oligarchie betreffende;
op de wijze van eene oligarchie.
OLIGOCHRONISCH, bn. kortstondig, vluchtig.
OLIGOCHRONOMETER, m. (-5), toestel om zeer
kleine tijddeelen to meten.
OLIGOKLAS, o. eene soort van veldspaath.
OLIJF, v. als benaming der vrucht, en m. als benaming van den boom, (olijven), de vrucht of bes
van den olijfboom, welke voornamelijk gebruikt
wordt als voedsel, en waaruit men de olie perst;

(wapenk.) de figuur, een olifftak voorstellende, waarmode gewoonlijk de duif op geslachtswapens wordt
afgebeeld; bn. olijfkleurig; ...VORMIG,
bn. elliptisch als de olijf; ...WILG, m. (-en), (plantk.)
Boheemsche olijfboom (elaeagnus).
OLIJVEN, (olijfde, heeft geolijfd), (van hout err
andere stoffen) ze met olijfkleur verven.
OLIJVENBOSCH,
o. (...bosschen), olijfbosch;
...GAARD, m. (-en), ...GAARDE, v. (-n); ...HOUT,
o. het harde hout van den olijfboom, dat door
schrijnwerkers wordt gebezigd; ...MOES, o.; ...00GST,
m. (-en); ...PERS, v. (-en); ...PLANTSOEN, o. (-en);
...TUIN, m. (-en).
OLIM, voorheen, voormaals, eertijds; (sprw.) ire
de dagen van olim, in vroegere.dagen.
OLINE, v. een vloeibaar vet, bij voorkeur een bestanddeel der uitdrogende °lien.
OLIVIEN, o. zekere delfstoffelijke zelfstandigheid,.
welke uit kiezelzuur on talkaarde met eene zekerehoeveelheid ijzeroxyde bestaat, van eene olijfgroene,
eenigszins naar het gale, roode on bruine overhellende kleur.
OLIVIENKORREL, v. (-s), korrel olivien; de olivienkorrels worden wel eens tot steenen van sieraad geslepen.
OLLA PODRIDA, o. een mengsel van allerlei spkjzen, inz. van kliekjes van verschillende spijzen;
mengelmoes, allerlei poespas.
OLM, m. (-en), (plantk.) de benaming van den ,
IJp geheeten, van. algemnbkdo,
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(fig.) (bouwk.) een kunstversiersel in de gedaante
van eene olijf, dat bij de bekleeding van verschillende
voorwerpen kan worden gebezigd, en vooral als
sieraad bij lijstwerken voorkomt; — de boom, waaraan de olijven groeien, vooral in het Zuiden van
Europa, in de kustlanden van de Middellandsche
Zee (olea europaea) ; (overdr.) tak van den olijfboom;
(oneig.) wilde olijf, benaming eener plant uit Zuidelijk
Europa, als sierplant in onze tuinen gekweekt,
waarvan de bladeren op die van den olijfboom gelijken, ook duindoorn genoemd. OLIJFJE, o. (-s).
OLIJFACHTIG, bn. (-er, -st), naar de vrucht van
den olijfboom zweemende, inz. in smaak of kleur:
de Zuidelijke volkeren zUn olfjfachtiger van kleur dan
de NoordelYke; op den olijfboom gelijkende; olfachtigen, oleaceae, eene plantenfamilie, waarvan de

olijf eene soort is. OLIJFACHTIGHEID, v.
OLIJFBAK, m. (-ken); ...BERG, m. (-en), berg, met
olijfboomen beplant; vooral bekend als de naam
van een berg in Palestina; ...BLAD, o.(-eren,...blaren); ...BOOM, m. (-en), benaming van den boom,
waaraan de olijven groeien; ook bij verkorting o/iff
genoemd.
OLIJFBOSCH, OLIJVENBOSCH, o. (...bosschen),
bosch van olijfboomen; ...GAARD, m. (-en).
OLIJFBRUIN, bn. donker bruinachtig-groen; o. de
olijfbruine kleur; ...GOM, v. eene soort van gom,
die uit zekere wilde olijfboomen vloeit, welke omtrent de oevers van de Roode Zee groeien ; ...GRoEN,
bn. geelachtig groen; — o. de olijfgroene kleur;
...KLEUR, v. de geelachtig groene kleur der olijven;
...KLEURIG, bn. de olijfkleur hebbende: een olijfkleurig jasje; ...KRANS, m. (-en), krans van olijftak-

ken en bladeren.

OLIJFOLIE, OLIJVENOLIE, v. olie die uit de olijven
wordt geperst en 1oowel tot voedsel als tot lichtende brandstof wordt gebezigd.
OLIJFSCHELP, v. (-en). olijfvormige schelp van
sommige dieren ; ...STEEN, m. (-en), de steen of
harde kern, die zich in de olijf bevindt; (mineralogie)
benaming van kleine langwerpig ronde steenen, die
de gedaante van olijven hebben: ...TAK, m. (-ken),
tak van den olijfboom, die eertijds veelvuldig bij
offerpleclatigheden gebezigd, en inz. als zinnebeeld
van vrede, verzoening en geluk gebruikt werd; later
ook als zoodanig beschouwd in toepassing op het
,afgebroken olijfblad" van de duif in de Arke-Noachs;

welken in onze bosschen vooral twee soorten voorkomen : de gewone gip , zachte 'lip of olm en de hardeiip of kurkijp. OLMPJE, o. (-s).
OLM, v. roode olm, ook molm en vuur genoemd,
eene der gevaarlijkste ziekten in het timmerhout,.
welke ontstaat uit een te grooten ouderdom van
den boom vOor hij geveld wor Lt, Of daaruit, dat de•
wortelen des booms te vochtig of to koud liggen,
op oerbanken of andere harde plaatsen stooten, of
ook wel door insecten beschadigd worden en daardoor verrotten; of eindelijk uit inwatering bij de.
scheiding der takken; witte elm, zekere ziekte in het
bout, die minder verderfelijk is dan de roode
en vooral in hout, dat Lang gelegen heeft, wordt.
ontdekt.
OLMBOOM, m. (-en), olm; ...BOSCH, o. (...bosschen),.
bosch van olmen.
OLMBOOMEN, onverb. bn . van olmboomenhout.
OLMEN, bn. van olmenhout.
OLMENBOSCH, o. (...bosschen).
OLMHOUT, OLMENHOUT, o. bout van den olm.
OLMKRUID, o. (plantk.) bloeiende olm : moerasspiraea [d. i. moeras-draadtak], ook reinette [d. i.
koninginnetje, eig. koningin der weide], geitenblad
en kamerkruid geheeten.
OLMSTOF, v. (scheik.) ulmine; ...ZUUR, o. zekere
nog weinig gekende zelfstandigheid.

OLOGRAPHISCH, bn.• een ologrctphisch testament,
'
door den erflater geeen testament, eigenhandig
schreven.
OLYMP, m. oude benaming van een beroemden
berg in Thessalia, thans de Lacha genoemd ; (dicht.,
myth.) de woonplaats der goden uit de Grieksche —
en bij uitbreiding ook de Romeinsche — godenleer;
(overdr.) dichterlijke benaming van het geheele
godendom, dat den Olympus bewoont.
OLYMPI ADE, v. (-n), tijdvak van vier jaren (bij de
oude Grieken). De eerste begon in het jaar 776
v. C., de laatste of 304de in 440 n. C.
OLYMPISCH, bn. tot den Olymp behoorend; — de
Olympische spelen, pleclitige openbare volksspelen
die als een vereenigingsband tusschen alle Grieksche
volksstammen om de vier jaren bij de stad Olympia
gehouden werden.
OM, vz. om een betrekking uit to drukken van
voorwerpen, die — eig. of fig. — zich beween of
geplaatst zijn in een kring, ten opzichte van een
ander voorwerp, dat zich binnen den kring bevindt:
de jongen loop om den steel; hij heeft een got•L-1 oar
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het f; wfj zaten om de tafel; eene reis om de wereld;
ook waar sprake is van een gedeelte van een kring;
hes deed drie stappen om de tafel; wfj zaten om den
/ward; (zeew.) om de Noord varen, naar de noordelijke streken van den aardbol varen, met name naar
Denemarken, Zweden, Noorwegen, IJsland, Groenland enz.; om de Zuid (West, Oost) varen, naar de
gewesten die op die streek van het kompas liggen:
om de Noord (Zuid enz.) houden, den steven wenden,
naar die streek sturen; (sprw.) weinig (niet veel) om
't lfff hebben, weinig te beteekenen hebben, niet veel
waard zijn; — vaak versterkt met heen : de weg loopt
om de kerk keen; (sprw.) er wat om heen praten, niet
op de eigenlijke zaak ingaan; — (ook) om een onmiddellijke nabijheid aan to duiden: als een goede
moeder had zfj hare kinderen om zich (keen); die lastige
kerel zit den heelen dag om mfj; (sprw.) iets om handen
hebben, er mode bezig, er aan doende zijn; —
(van tijd) om onmiddellijke nabijheid te kennen
te geven, omstreeks, omtrent: om Paschen; om den
middag; kom om negen uur, d. i. eenige minuten
voor of na het slaan der klok; om een uur of negen;
een bepaling van hoeveelheid, ongeveer: hfj is
om de 60 jaren; versterkt met b# of nabij: ze is al
om en bfj de zestig; h is om en nabfj de vfjftig ; —
(fig.) bij benamingen van zeker tijdsverloop, om
aan to duiden dat een handeling zich telkens herhaalt wanneer de tijdkring is afgeloopen: on?, de
twee uur; om de maand; het regiment wordt om de
tien jaar herzien; (ook) om de drie woorden, die hfj
sprak, moest hfj eens uitblazen; — ter uitdrukking
van het begrip van afwisseling: om beurten, beurt
om beurt, beurtelings, zoodat twee of meer personen
of zaken elkander regelmatig afwisselen; om den
anderen dag, beurtelings den eenen dag wel en den
anderen niet; om den derden dag, beurtelings OOnen
dag wel, de twee volgende niet; (sprw.) om het
andere woord, telkens, ieder oogenblik, t. w. onder
het spreken; — ter uitdrukking van het begrip van
verwisseling: 't is lood om oud Ozer, zie lood; leer
om leer; oog om oog en tand om tand; werken om
brood; acht om eon stuiver; om niet, te geef, voor
niet, (ook) to vergeefs; om niets ter wereld, voor geen
pits hoegenaamd; ik wenschte wel om eon lief ding,
ik zou er een lief ding voor over hebben; om den
dood niet, volstrekt niet; 't is mfj om het even, 't is
mij volkomen hetzelfde; veel (weinig) om iets geven,
zich veel (weinig) aan iets storen, om iets bekommoron; —
(fig.) ter aanwijzing van het object waarmede
zich de denkende of gevoelende mensch bezighoudt:
om iets of iem. denken; zich om iets bedroeven, bekommeren, bekreunen; om iets treuren; ik ben er niet rouwig em; ter aanwijzing van het object dat de beweegreden eener gemoedsuiting is: am iets huilen; zich
om iets boos maken; om iets lachen, juichen; daar ben
ik blfj em; in 't algemeen om de beweegreden eener
handeling aan to wijzen, wegens: ik heb het gedaan
om doze reden; ik prijs u om uw tjver; ik kom om
(sprw.) het is mfj to doen om, de beweegreden van
hetgeen ik doe of zeg is...; het is om de zaak, niet om
den persoon to doen; soms versterkt door bijvoeging
van wil: hfj doet het om vredes wit; om bestwil; ter
aanwijzing van den grond waarop men zich beroept,
alleen nog in uitdr. als om den duivel (drommel,
bliksem enz.) niet, die bloote verzekerings- of versterkingsformules zip). geworden; —
(fig.) ter aanwijzing van den persoon voor of ten
behoove van wien men een handeling verricht
(veelal versterkt door wil) : om u wil ik mij alles
getroosten; ik doe het om mans vaders wil; (sprw.)
om Gods wil, era 's linnets wil, ter liefde van God,
(ook) als bloote uitroep van aandrang of nadruk;
ter aanwijzing van eene zaak die men wenscht te
verkrijgen, van een doel dat men wenscht te bereiken: vragen, bidden, smeeken om hull); aanzoek
doen om de hand van een meisje; om belet se/a-even;
om iem. roepen; volt gfj morgen om de boeken zenden;

hjj kwam om zfjn geld; boontje komt om zijn loontje;
(sprw.) kom daar not eens om daar zou men thans
to vergeefs naar zoeken, zoo iets ziet men nu niet
moor; (bw. uitdr.) om de grap, met het doel om
eons een grap to hebben, voor de aardigheid; om
strod, in wedijver met elkaar; om het hardst, om
het zeerst, als om strijd, de een nog harder of nog
meer dan de ander; — vooral zoo vaak in vereeniging met den infinitief met te: ik kom om te eten;
om kort to gaan; om zoo to zeggen; om eens een voorbeeld to nemen; om geen aanstoot to geven; — om een
bestemming of bloote strekking te kennen to geven:
de mensch is bestemd, om to sterven; hij is zeer geschikt, om dienst to nemen ; dat is geen book (geschikt,
bestemd) om to leven; ik ben nieuwsgierig, om het
eens to hooren; dat is aardig, om to zien; hij is to
arm, om zooveel to betalen; hfj maakt toebereidselen,
om to vertrekken; begeerte om to schitteren; hebt gij
verlof, om uit to gaan ?; — in de dagelijksche spreektaal ook in zOO verzwakte opvatting, dat het begrip
van doel, bestemming of strekking geheel verloren
gaat : het is onnoodig, em hierover uit to weiden; hfj
is gewoon, om to wandelen; —
om het leven, om (den) hals komen of gerak,en, het
leven verliezen ; iem. om het leven, om (den) hals brengen of helpen, hem van het leven berooven; —
bw. bij ellips van een znw.: doe gauw je mantel
em, nl. om het lijf; of van een ww.: kom, gauw den
hook em, d. i. go of loop gauw den hook om; of van
een znw. en ww. tegelijk: kom, fluks den mantel em,
d. i. doe finks den mantel om het lijf; — om zijn,
van een weg, langer zijn dan een andere: ge moot
dozen weg gaan, de andere is om; van een tijdruimte,
verstreken zijn: het our is om; van den wind, van
richting veranderd zijn: de wind was van morgen nog
noord, maar nu is hi)* om; van eene vergadering,
van meerderheid veranderd zijn : de Kamer is em; —
om on em, beurt om beurt; om en bfj, omme en bfj, ongeveer. omstreeks; het is omme en bij vhf jaar geleden.
[Met ww. vormt om zoowel scheidbare als onscheidbare samenstellingen. In de onscheidbare samenst.
geeft om to kennen 1° een omsluiting (omarmen),
2° een omringing (omfladderen). In scheidbare
samenst. heeft om verschillende bett.; de voornaamste zijn : 1° om het lijf (omdoen); 2° in de rondte
(omdraaien); 30 her- en derwaarts (omdolen); 4° naar
alle kanten (omroepen) ; 5° naar de rij of (briefjes ombrengen); 60 langs een omweg (omloopen); 7o naar
beneden, naar achteren enz. (ombuigen, omwenden);
8° anders (omhangen, omwerken); 9° dooreen (omroeren). Aileen de moest gebruikelijke samenstellingen
met om zijn hier opgenomen.]
OMA, v. (25), in de kindertaal voor grootmama.
OMAATJE, o. (-s).
OMARMEN, (omarmde, heeft omarmd), iem. om den
hals of om de middel met de armen omsluiten,
omhelzen, in de armen sluiten; t. w. als teeken
van liefde of gehechtheid: ik omarmde hem teederlfjk;
(overdracht.) omarmen met het hart, zielslief hebben;
(dicht.) den dood omarmen, onbeschroomd tegemoet
gaan; (van iemands lichaamsdeelen, inz. van den
hals of de knie6n) ze met de armen omvatten;
t. w. als teeken van levendig gevoel, vooral bij het
afsmeeken van hulp of erbarming
omarmde mine
knieen en riep om hulp tot mij; (van een levenloos
voorw.) het met de armen omsluiten; t. w. met het
bijdenkbeeld, dat men het in vervoering als een
levend wezen beschouwt; (fig., dicht.) iem. of iets
omvatten, omsluiten, als bij eene omarming. OMARMING, v. (-en), de daad van omarmen, het omarmen. de omhelzing ; (overdr.) zinnebeeld van echtelijke vereeniging.
OMARREN. Zie OMNARREN.
OMBABBELEN, (babbelde om, heeft omgebabbeld),
her- en derwaarts over iets babbelen, er bij verschillende personen over praten, on bij den een dit,
bij den ander dat klappen : sinds die oude klappeien
er in omgebabbeld hebben, is de onschuldige zaak tot ik
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(fig.) er in ombabbelen, in
't wilde over iets babbelen, er over praten wat voor
den mond komt, zonder na to denken over 't geen
men zegt; — lets babbelend rondvertellen, door ontijdig gesnap overal bekendmaken : met die lui is

van iem. die met twee andere
personen, gemeenlijk in eene socieleit of een koffiehuis, op geregelde tijden een partijtje komt omberen.
OMBERVISCH, m. (...visschen), benaming eener
veelsoortige familie van visschen, waarvan de
gewone soort vooral in de Middellandsche Zee, doch
ook in kleinen getale in de Noordzee voorkomt: de
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weet niet wat geworden;

niets geheim te houden, zjj hebben alles weer dadelijk
omgebabbeld.
OMBAKSEN, (bakste om, heeft omgebakst), (zeew.)

(van een stuk geschut) het zijdelings richten, rechts
of links omzetten.
OMBALLING, v. (gemeenzame uitdrukking, vooral
in Friesland en Groningen gewoon) allerlei oud en
onnut huisraad van luttel waarde, oude rommelzoo,
in tegenstelling van het goede en bruikbare huisraad; (alleen in Friesland) toespijzen en toekruiden,
die om een grooten schotel heen liggen, als saucijsjes
om bloemkool, gebakken aardappels en augurkjes
om een vleeschgerecht, enz.; afval van een geslacht
beest, als ooren, staart, pooten, strot, long, lever
enz.; (scherts.) het gevolg, de om- en bijloop van een
hoog personage.
OMBANEN, (baande om, heeft omgebaand), (in studententaal) omdrentelen, omloopen, omslenteren;
t. w. langs een weg, waar veel menschen wandelen,
en met het plan om die eens op zijn gernak op to
nemen: laat ens een singeltje ombanen, de dames ztin
nu op 't pad.
OMBAZUINEN, (bazuinde om, heeft omgebazuind),

bekendmaken door op de bazuin to blazen, met
bazuingeschal verkondigen : de Faam had het gebeurde
(overdr.) wereldkundig
reeds overal omgebazuind;
maken, overal verspreiden, als met de bazuin verkondigen: zoodra zij iets weet, bazuint ze het overal om.
OMBELLEN, (beide om, heeft omgebeld), in het
openbaar op de straat bekendmaken, omroepen,
nadat men door 't luiden van eene bel de personen,
die zich in dien omtrek bevinden, opmerkzaam heeft
gemaakt : ik heb een brieventasch met geld verloren,
ik zal het terstond laten ombellen.
OMBER, v. (-5), (voor verschillende soorten), donkerbruine vette aardsoort, die vooral als verfstof

gebezigd wordt.
OMBER, m. benaming van een — vooral in beschaafde kringen gebruikelijk — kaartspel van

Spaanschen oorsprong, dat door drie personen wordt
gespeeld met een spel kaarten, waaruit de achten,
negenen en tienen zijn verwijderd, en dus met 40
kaarten, waarvan ieder speler er negen ontvangt,
welke bij drieen worden omgegeven: omber spelen;
(-5), de persoon in het ombereene partij omber;
spel, tegen wien de twee andere spelers of maats
spelen, en wien zij beletten moeten het vereischte
getal slagen to maken. OMBERTJE, o. (-s).
OMBERAAR, m. (-5), —STER, v. (-s), omberspeler,
-speelster.
OMBERBRUIN, bn. donkerbruin als omber.
OMBERDOOS, v. (...doozen), fichesdoos bij het
omber- en quadrillespel.
OMBEREN, (omberde, heeft geomberd), het kaartspel, onder den naam van omber bekend, spelen,
eene partij omber spelen : willen wij nog wat omberen?
— een spel, een spelletje, eene partij, een partijtje omberen.
OMBERGEZELSCHAP, o. (-pen); ...KAAIITEN, v.
my. een spel kaarten om mede to omberen, t. w.
zonder achten, negenen en tienen.
OMBERKLEUR, v. de donkerbruine kleur van omber; ...KLEURIG, bn. omberbruin.
OMBERKRANS, m. (-en), ...KRANSJE, o. (-s), vast
gezelschap, dat geregeld samenkomt om to omberen;
...PARTIJ, v. (-en), ...PARTIJTJE, o. (-s); ...SPEL,
o. (...spelen, voor verschillende soorten), gewone
benaming van het kaartspel, dat eig. alleen omber
beet, welke naam echter op zichze]ven weinig in
gebruik is; ...SPEL, o. (-len), een spel kaarten om
mede te omberen, t. w. zonder achten, negenen en
tienen, en dus uit 40 kaarten bestaande; ...SPELER,
m. (-s), ...SPEELSTER, v. (-s); _TAFEL, v. ( - s),
speeltafeltje. waaraan men ombert; (sprw.) z(jzz (vast)

ombertafeltje hebben,

ombervisch wordt door onze visschers gemeenljjk zeebaars genoemd (sciaena aquila).
OMBERVOGEL, m. (-s), benaming van een moo-

rasvogel, tot de familie der reigers behoorende, die
in het Zuidelijk gedeelte van Afrika wordt aangetroffen (scopus umbretta).
OMBEUKEN, (beukte om, heeft omgebeukt), zoo
lang beuken, met kracht rammeien, dat iets omvervalt, met geweldige slagen doen omstorten, van
muren enz.
OMBIJTEN, (beet om, heeft omgebeten), zich omwenden on van achteren naar iets of iem. bijten:
pas wat op dien hond, kan zoo gluips omb(jten;
(overdr.) ombijten naar zijn staart, boos zijn, zich

kwaadaardig aanstellen, als een nijdige hond.
OMBINDEN, (bond om, heeft omgebonden), een
ander of zicbzelven om het lijf binden: iem. een
gordel, een doek, eene sjerp enz. ombinden; hij bond het
arme dier het touw zoo stfif om, dat het bijna stikte;
(van iets dat gebonden is) het anders binden, zoodat
het beter bevestigd wordt: die schooven sullen losgaan,
ze moeten omgebonden worden; — (ombond, heeft ombonden), iem. of iets met een band omsluiten, met
een lang on smal voorwerp zoodanig omwinden, dat
het er als een band omheen zit: hij ombond den
mantel met een riem; (dicht.) een band ombindt de
grijze vlecht. OMBINDING, v. de daad van ombinden,
het ombinden.
OMBINDSEL, o. (-s), de band, waarmede iets wordt

ombonden.
OMBLAD, o. (-en), (sigarenmakerij) blaadje tabak
dat men om een bosje binnengoed wikkelt, binnen dek.
OMBLAZEN, (blies om, heeft omgeblazen), door
blazen omverwerpen, met een sterken ademtocht
doen omvallen: een kaartenhuisje omblazen ; ook van
den wind gezegd : de wind had sulk een kracht, dat
hjj een paar huisjes en eenige hooischelven omblies.
OMBLIJVEN, (bleef om, is omgebleven), am het lijf
blijven, niet afgelegd of afgedaan worden : de das
moet omblifven, 't was er koud, zoodat de boa den
heelen avond ombleef.
OMBLIKKEN. (blikte om, heeft omgeblikt), (dicht.)
den blik achterwaarts wenden, omz:en, omkijken.
OMBLIKSEMEN, (bliksemde om, heeft en is omgebliksemdl, (gemeen) op woeste wijze omgooien;
snel omvallen.
OMBOCHT, v. (-en), de omgebogen kant van een
voorwerp.
OMBOENEN, (boende om, heeft omgeboend), (van
vaatwerk enz.) het aan alle kanten boenen, met
boender of schrobber van vuil reinigen : boen die
emmers eens goed em; (van staande voorw.) ze bij
het boenen zoo hard met den boender of schrobber
aanraken, dat ze omvallen: de meid is zoo aan den
gang, dat ze alles scat los en vast is, omboent. OMBOENING, v. de daad van omboenen, het reinigen
van vuil met den boender.
OMBOEREN, (boende om, heeft omgeboerd), (in
sommige kaartspelen, als b. v. in het kruisjassen)
de kaarten onigeven, aan de spelers, die altijd vier
in getal zijn, naar de rij of ronddeelen, totdat bij
elk hunner een boar gekeerd is; de twee spelers, bij
wie de roode of de zwarte boeren gekeerd worden,
zijn dan maats tegen de beide andere.
OMBOLLEN, (bolde om, is omgebold), omdraaien
in gevoelen of gezindheid, van meaning of van partij
veranderen: eerst staakten de stemnien, doch A bolde
ow en gaf aan ooze tegenpartij de meerderheid; —
(gew.) met een bol bollend omwerpen : die bolder
bolde den stack ow.
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bn. (van vruchten), (w. g.), met
een bolster omsloten: die noot is goed ombolsterd;
(fig.) met een harde, ondoordringbare korst gedekt,
ontoegankelijk voor zachte aandoeningen: zijn hart,
als met gevoelloosheid ombolsterd.
OMBONKEN, (bonkte om, heeft omgebonkt), (gemeenz.) op iem. of iets ombonken, er in alle richtingen op bonken, nu hier dan daar met vuistslagen
er op beuken.
OMBONZEN, (bonsde om, heeft en is omgebonsd),
(gemeenz.), met een bons of krachtigen stoot omverwerpen, doen omvallen: in zone woede bonsde
alles om wat hem in den weg stond; — bonzend omvervallen, met een bons of zwaren slag omstorten:
de wagen reed tegen een paal aan en bonsde om.
OMBOORDEN, (boordde om, heeft omgeboord), met
een boordsel of omgenaaiden rand beleggen, een
boordsel om iets maken: is die jas al omgeboord ?; zorg
er voor die pantoffels om to boorden; — (omboordde,
heeft omboord), met een boord omsluiten, met een
rand of zoom van eene andere stof of kleur beleggen: men had den kraag sierlUk met goud omboord;
(fig.) als met een boord omgeven : eeuwig ijs omboordt
de kruinen der Alpen; (wapenk.) omboord, omgeven
met een rand die smaller is dan de gewone zoom.
OMBOORDING, v. (-en), het omboorden.
OMBOORDSEL, o. (-s, -en), de boord of rand van
verschillende stof of kleur die om een kleedingstuk
of ander voorwerp gelegd wordt; (wapenk.) een
rand om een wapenschild of om een heraldiek stuk,
die smaller is dan de gewone zoom, d. i. die minder
dan een zesde der breedte van het schild beslaat.
OMBRAGEEREN, (ombrageerde, heeft geombrageerd), beschaduwen, verdonkeren, verkleinen.
OMBRAGEUS, bn. schuw, vreesachtig; ergdenkend,
argwanend.
(braste om, heeft omgebrast),
OMBRASSEN,
(scheepst.), (van de raas en de zeilen) ze door middel van den bras omhalen, van richting doen veranderen.
OMBREIEN, (breide om, heeft omgebreid), (van een
breiwerk) er eon toer aan breien: zij moet die kous
nog even ombreien.
OMBRELLE, v. (-s), zonnescherm, eene soort van
kleine parasol.
OMBRENGEN, (bracht om, heeft omgebracht), (van
eene tijdruimte), (veroud., Zuidn.) ze ten einde brengen, doorbrengen: misschien is hfj dood, en stiff en
stow en dies breng ik min leven zoo treurig om, veel,
(wat, vrY wat enz.) met iem. ombrengen, een veelal
treurigen tijd met hem doorbrengen, veel moeite
en zorg van hem ondervinden; — naar de rij of
brengen of bezorgen bij elk der personen die samen
eene vereeniging, een gezelschap enz. uitmaken : zUn
de briefjes voor de vergadeuing al omgebracht?;
(scheepst.) omwenden: breng het schip om; —
om het leven brengen, van het leven berooven:
de bezetting van Haarlem word voor de helft door beulshanden omgebracht. OMBRENGING, v. het om- of
rondbrengen.
OMBRENGER, m. (-s), OMBRENGSTER, v. (-5), persoon, die zaken bezorgt of rondbrengt.
OMBROMETER, m. (-s), regenmeter : zeker toestel
om de hoeveelheid regen, die jaarlijks op eene plaats
valt, to bepalen.
OMBRUIEN, (bruide om, heeft en is omgebruid),
(gemeenz.) met drift en geweld omverwerpen, onbesuisd omgooien: in zone woede bruide hij alle
stoelen om; — plotseling omvallen, met geweld omverstorten: door het gedrang zijn alle stoelen omgebruid; (platte zegsw.) Brui om ! (verwensching).
OMBRUISEN, (bruiste, om, heeft omgebruist), (dicht.)
van het blood, bruisend, heftig door de aderen stroomen; — (ombruiste, heeft ombruist). (dicht.) bruisend omstroomen.
OMBUIGEN, (boog om, heeft en is omgebogen), iets
zoodanig buigen, dat het geheel of gedeeltelijk een
,anderen stand krijgt; een voorwerp, wanneer het

recht is, in eene bocht brengen, of wanneer het
gebogen is, in eene andere richting buigen: fjzerdread, staven, stangen ombuigen; de tuinman most de
takken wat naar den stain ombuigen; buig den rand
zich buigen en daarvan het bakje good om;
door een anderen stand aannemen, een gebogen
stand bekomen, eene bocht krijgen : de takken buigen
voortdurend om. OMBUIGING, v. (-en), de daad van
ombuigen, bet ombuigen.
OMBUITELEN, (buitelde om, heeft en is omgebuitold), eene buiteling maken, voor- of achterover
hals over kop omdraaien, zoodat men weer op de
voeten terecht komt: hij heeft tienmaal achter elkander
omgebuiteld; pas was hij omgebuiteld, of hjj voelde zich
duizelig; buitelend omrollen : hij is wel zesmaal omgebuiteld, maar stoat telkens weer op. OMBUITELING,
v. (-en), het ombuitelen.
OMDAMMEN, (omdamde, heeft omdamd), (waterb.)
met een dam omgeven, een dam om iets heen leggen, om het of to sluiten : de clYk is doorgebroken;
men heeft het gat voorloopig omdamd. OMDAMMING,
v. (-en), het omdammen; de dam waarmede een
water of een in 't water gelegen work rondom
wordt afgesloten: bij den storm is de omdamming
van den middenpijler doorgebroken. OMDAMMINKJE, o. (-s).
OMDANSEN, (danste om, heeft en is omgedanst),
in de rondte dansen, om iets heen dansen : wij hebben
eenige malen de kamer omgedanst; nauwelfjks waren
wij de helft van de zaal omgedanst, of ik struikelde;
her- en derwaarts dansen, zonder orde of regel
omhuppelen. in 't wilde rond springen : op het kinderbal hebben de kleintjes zoo maar wet omgedanst;
—aldnsed oenmvalen,omst en,zdoen
heeft al een
vallen door er tegen aan to dansen:
stuk of drie parer en eenige tafeltjes en stoelen omgedanst.
OMOARTELEN, (dartelde om, heeft omgedarteld),
dartelend om iets heen loopen of huppelen : de kinderen dartelden vroolijk de kamer om ; zij hebben den
heelen morgen den twin omgedarteld; her- en derwaarts
dartelen, dartelend on spelend omloopen of omiladderen: het speelsche volkje heeft den ganschen dog
omgedarteld; — (dicht.) (omdartelde, heeft omdarteld), dartelende omgeven.
OMDAT, vw. for verbinding van een redengevenden
bijzin aan een hoofdzin: omdat gfj des Heeren woord
verworpen hebt, (zoo) heeft u verworpen; hfj is niet
gekomen, omdat het reeds zoo laat was.
OMDE-ELEN, (deelde om, heeft omgedoold), in een
kring zoodanig uitdeelen, dat ieder op zijne beurt
zijn aandeel krijgt: wie heeft de kaarten omgedeeld?
OMDEELING, v. (-en), het omdeelen.
OMDEELER, m., OMDEELSTER, v. (-5), de persoon,
die omdeelt.
OMDIJKEN, (omdijkte, heeft omdijkt), (waterbouwk.)
met een dijk omsluiten, van het aangrenzend water
of land afscheiden, door er eon ringdijk om heen to
leggen : dat land is niet omdijkt geweest. OMDIJKING,
v. (-en), het omdijkon; — (my. -en), de dijk waarmode een land of water is omsloten, de ringdijk.
OMDOBBEREN, (dobberde om, heeft omgedobberd),
dobberend her- en derwaarts drijven, zonder stuur
of koers op en neder drijven : het schip dobberde op
de baron om; jaren long had hij op zee omgedobbere4
(fig.) omdobberen op de zee des (evens.
OMDOEN, (deed om, heeft omgedaan), een ander
of zichzelven om het lijf doen, of wel een lichaamsdeel, t. w. den hals of de middel: de moeder deed
hoar kind een doek om; och, doe me dat kraagje eons
netjes on2,, doe (hem) zfjn stropje eons om; eon mantel,
een omslagdoek, eene das, een boordje, eene sjerp, een
halsketting omdoen; (gew.) met den ploeg of de spade
omwerken, omploegen, omgraven, ornspitten: het
land word, nadat de tarwe was vervoerd, drie a vier
malen omgedaan.
OMDOLEN, (doolde om, heeft omgedoold), dolend
omgaan, t. w. langs den omtrek der aangewezen

OMBOLSTERD,

OMDOLEN.

OMDWEILEN.

ruimte : eon heuvel, een berg omdolen; de oevers van
een meer omdolen; her- en derwaarts zwerven, omzwerven, hetzij doordien men van het rechte pad
is afgeweken of den weg niet kent, hetzij omdat
men geen heenkomen heeft : w j hooren ook hier filet
thuis; wfj dolen hier om als vreemden; (fig.) zich op
een dwaalweg bevinden, door dwalingen her- en
derwaarts geslingerd worden : millioenen onzer

OMDRAVEN, (draafde om, heeft en is omgedraafd),
in een draf om iets heen snellen: het paard is de heele
stad omgedraafd; zonder bepaald doel in verschillende richtingen draven: die jongens draven den
ganschen dag om sender moe te worden; (fig.) rusteloos
jagen en zich bewegen; — dravende omverwerpen:
de ruiters draafden alles om wat op hurt weg stond.
OMDRENTELEN, (drentelde om, heeft en is omgedrenteld), met langzamen en onzekeren gang om
iets heen loopen : wij hebben een uur lang het plein
omgedrenteld; zonder bepaald doel rondslenteren:
willen we eens wat gaan omdrentelen.
OMDRIBBELEN, (dribbelde om, heeft en is omge-
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natuurgenooten dolen nog om in een stikdonkeren nacht
van dwaling en bijgeloof; zich in onzekerheid her-

en derwaarts richten, nu eens hier dan daar de
aandacht op vestigen: in verrukking verzonken, liet
htj de oogen omdolen over het prachtige schouwspel;
(overdr.) hoe dikwfils heb ik met mine gedachten in
het verledene omgedoold ; (sprw.) in het onzekere omdolen, in onzekerheid verkeeren, door twijfel geslin-

gerd worden. ORIDOLING, v. (-en), het omdolen.
OMDONDEREN, (donderde om, is en heeft omgedonderd), met een donderend geraas omverstorten;
plotseling en met geweld omvallen: daar dondert
waarachtig de tafel om; — met donderend geweld
omverwerpen, met woest of onbesuisd geweld omgooien: die driftkop daar heeft hfj weer in zijn woede

dribbeld), met kleine en vlugge schreden om iets
heen loopen: de kinderen hebben al maar de kamer
omgedribbeld; met kleine en vlugge schreden rondloopen: het bedrijvige oude vrouwtje dribbelt nog den
heelen dag in huis om.
OMDRIJVEN, (dreef om, is en heeft omgedreven),

door de werking van stroom of wind om iets heen
gedreven worden: de schuit raakte los en dreef de
gracht om; zij waren de kaap al omgedreven; door
den wind langs den hemel rondgedreven worden:

den heelen boel omgedonderd !

de wolken son de lucht omgedreven; de

OMDRAAI, m. het omdraaien, (w. g.): bjj den omdraai
van het rytuig zou er haast een ongeluk zijn gebeurd;
—, (-en), de plaats, waar een weg een draai maakt,
waar men een hoek omdraait, links of rechts omslaat: aan den omdraai viel het rijtuig omver.
OMDRAAIEN, (draaide om, is en heeft omgedraaid),
een draai maken om iets heen: eenen hoek omdraaien;
in de rondte draaien, om zijne as of in een cirkel
bewogen worden: de aarde, die ook een bol is, draait
in vier en twintig uur eens om; (sprw.) het hart draait
me om in 't lijf, van misselijkheid of walging, ook
in betrekking tot eene gemoedsaandoening die walging verwekt; zOO draaien dat hetgeen vroeger vOOr
was nu achter komt: de windwijzer is sedert van

Oosten naar het Westen omgedreven;

morgen geheel omgedraaid; de wind is omgedraaid ; (fig.)
van gevoelen, gezindheid of partij veranderen : eerst
was hfj liberaal, later is hij omgedraaid en conservatief
geworden; — in de rondte doen draaien : met snelheid
draaide hij het wiel om; draaiend bewegen : zij draaide
het pakket naar alle kanten om; van een lichaamsdeel: zfj draaide haar hoofd om; een dier of mensch
den hals, den nek omdraaien; — zich omdraaien, zich
zoo omwenden, dat men met de voorzijde naar
achteren komt te staan of to zitten: zij draaide zich
geheel op haar stoel naar hem on; van liggende personen, zich zoo wenden dat men van de linker- op
de rechterzijde komt of omgekeerd. OMDRAAIING,
v. het omdraaien.
OMDRACHT, v. de daad van omdragen, het plechtig
ronddragen van heilige voorwerpen; (my. -en),
kerkelijke omgang of processie met gewijde zaken,
inz. in de Kath. Kerk, van de processie met het
Allerheiligste.
OMDRAGEN, (droeg om, heeft omgedragen), dragende rondvoeren, op de schouders, in de handen
of anderszins dragon en aldus er mode rondgaan:
namen hem op de schouders en droegen hem, in
triomf de markt om; in plechtigen optocht ronddragen, van heilige voorwerpen (inz. in de Kath. Kerk
van het Allerheiligste of Hoogwaardige, het in
processie rondvoeren); naar alle kanten heen dragon,
in alle richtingen verspreiden, t. w. om het overal
bekend to maken: de Faam zal me eer omdragen;
overal, waar men gaat, met of bij zich dragen: de
ouie schoolmeester droeg zijn hoornen inktkoker steeds
om aan een zijden koonlje; die jas mocht je nu led
eens afdanken ; die heb je, dunkt me, nu lang genoeg
omgedrag en; een zwak lichaam met zich omdragen;
een edel hart in den boezem, omdragen; vandaar bezitten, koesteren: het bewustzijn bli zich omdragen; aan
of in zich dragen, zoodat ieder opmerkzaam beschouwer het kan waarnemen : eene uondelinge, die in haar
kleed het bewijs omdroeg. clot hare moeder hoar van
zich had gestooten. OMDRAGING, v. het omdragen.

bid is van het
(dicht.) ook van

andere onderwerpen, die met eene onweerswolk
worden vergeleken; her- en derwaarts drijven, zich
door de werking van stroom of wind in verschillende
richtingen bewegen : het bootje dreef op den vijver em;
om iets heen drij von : de kudde den heuvel, den berg,
de stad omdriiven; doen ronddraaien, in de rondte
bewegen: het molenrad in de beek wcrdt door het water
omgedreven; her- en derwaarts doen drijven; (fig.)
omgedreven worden door elken wind van leering, door
elke nieuwe leer worden meegesleept; — langs een
omweg drijven: de jongen heeft de koeien een heel eind
omgedreven; van richting veranderen of doen veranderen: met den wind is ook de bui omgedreven.
OMDRINGEN, (droeg om, heeft omgedrongen), omverwerpen door er tegen aan to dringen: er was
zooveel yolk op de been, dat men haast werd omgedrongen.
OMDROGEN, (droogde om. heeft omgedroogd), (van
nat of vochtig vaatwerk) het aan alle kanten dro.
gen, droogmaken, door er het vocht van of to wisschen: theekopjes omdrogen.
OMDRUKKEN, (drukte om, heeft omgedrukt), doen
omvallen door er tegen aan to drukken: druk niet
te hard tegen het schut, gtj zoudt het licht kunnen
omdrukken.
OMDUIKELEN, (duikelde om, heeft en is omgeduike'd), zich duikelend ronddraaien, vooroverbuitelen,
zoodat men weder in denzelfden stand terugkomt:
die jongen heeft zesnzaal achter elkander onzgeduikeld;
(gemeenz.) omvallen, omrollen: dat ding is wat topzwaar en is al herhaaldelijk omgeduikeld.
OMDUWEN, (duwde om, heeft omgeduwd), iets

of iem. door duwen omverwerpen, met een duw
omstooten : duw dat blok eens om; hij duwde het kind
vrij onzacht om.

OMDWALEN, (dwaalde om, heeft omgedwaald),
dwalend omgaan, t. w. langs den omtrek der aangewezen ruimte: een heuvel, een berg omdwalen; heren derwaarts zwerven, omzwerven. hetzij doordien
men van het rechte pad is afgeweken of den weg
niet kent, hetzij omdat men goon heenkomen heeft,
ook zonder doel hier en ginds omloopen: hi] dwaalde
om, langs de heide; het dier dwaalt om door de wei;
zich in onzekerheid her- en derwaarts richten, de
aandacht niet bij fen punt bepalen, maar over
allerlei onderwerpen laten gaan: in gedachten verzonken, liet hij zone oogen over het slagveld omdwalen;
zOn geest dwaalde ver van daar em; met zijne gedachten
in het verledene omdwalen. OMDWALING, v. (-en),

het omdwalen.
OMDWEILEN, (dweilde om, heeft omgedweild), (gomeenz.) doelloos over straat rondloopen, rondslenteren: die twee rove-diamantslijpegs hebben den god-

ganschelOken dag langs 's heeren straten oingedweild.

OMGEKEERD.

OMEGA.
'OMEGA, v. ('s), (Grieksch) lange o, benaming der
laatste letter van het Grieksch alphabet, vandaar
4sprw.) de Alpha en de Omega, het begin en het
-einde; van Alpha tot Omega, van a tot z.
OMEGGEN, (egde om, heeft omgeegd), eenen akker
met de egge zoodanig bewerken, dat de grond omgewoeld en geslecht wordt: hij heeft den akker vlug
omgeegd. OMEGGING, v. het omeggen.
OMELET, v. (-ten), eierkoek, gebak uit geklopte
-eieren met een weinig boter en bloom van meel
toebereid, OIVIELETJE, o. (-s).
OMEN, o. voorteeken: een goed, gunstig, kwaad

omen.
OMFLADDEREN, (fladderde om, heeft omgefladderd),
her- en derwaarts fladderen: wat fladderen de vleermuizen weer om; — (omfladderde, heeft omfladderd),
(dicht.) fladderend omgeven : kirrende tortels omtlad-

,

derden •on hoofd.

(omflikkerde, heeft omflikkerd),
(dicht.) flikkerend omgeven: bliksemstralen omtlikkerden den berg; — (flikkerde om, heeft en is omgeflikkerd), (gemeenz.) plotseling, snel omvallen of
omwerpen.
OMFLOERSEN, (omfloerste, heeft omfloerst), met
een floors omhangen of omgeven : de arme weduwe
OMFLIKKEREN,

,

met het liere gelaat omfloerst; hij draagt een omfloersten
hoed; (bij uitbr.) omfloerste tonen, doffe, weemoedige

tonen, als voortkomende van een met floors omhangen speeltuig; (fig., dicht.) iets als met een rouwfibers bedekken, het met een nevel of met duisternis omgeven: de nacht der smart omfloerst zijn zinnen;
omfloers zijne oogen, o grafnacht.
OMGAAN, (ging om, heeft en is omgegaan), om
lets heen gaan: de stad, den heuvel, den berg omgaan;
den hoelz omgaan; (sprw.) het hoekje omgaan, naar
•ie andere wereld gaan, sterven; (fig.) in iem.,
iem. omgaan, in zijn gemoed, hart, ziel, binnenste enz.
omgaan, in iemands binnenste bewegen; gebeuren,
geschieden, voorvallen: er gaat door heel wat om !,
.er valt daar veel voor, (ook) het is er druk ; het was
slapjes op de bears, er ging niet veel om, er was weinig
handel; buiten iem. omgaan, buiten iemands weten
of althans zonder zijn toedoen geschieden, took)
niets met hem te maken hebben; buiten iets omgaan,
in geene betrekking er toe staan; buiten iemands
hart omgaan, zonder dat zijn hart er mede gemoeid
is; — in de rondte gaan, omloopen: het rad ging
nog eenige malen em; (sprw.) daar is vannacht meer
dan de molen in het woud omgegaan; (fig.) van een
tijdruimte, omloopen, verstrijken, voorbijgaan:. de

nacht ging om; verder ging dag bij dag rustiy om; er
gaat geen day ono, of...; her- en derwaarts gaan : hij
gaat om als een brieschende leeuw; verkwikkend gaat
de wind am; er gaat een schandelijk gerucht van hem
om; hebt gjj het leelijke praatje al gehoord, dat
van
dat meisje omgaat '?; —

binnen een aangewezen ruimte her- e•derwaarts
zich bewegen, rondgaan, omloopen: de rouwklagers
zullen in de straten omgaan; (fig.) met iem. omgaan,
met hem verkeeren, in gezellig verkeer met hem
leven; hi)* heeft volstrekt geen slag on met kinderen on
te gaan, in het verkeer met hen den juisten toon
te treffen; hij heeft veel met vrouwen omgegaan, er
veel mede verkeerd; hebt ge ooit met paarden ongegaan?, er u made bezig gehouden en u met de behandeling er van vertrouwd gemaakt? ; 't is een gevaarlijk wapen, maar hij weet er handig mee om te
gaan, het goed te hanteeren; (sprw.) die met pik omgaat, wordt er mee besmet, slecht gezelschap is besmettelijk; met iets omgaan, in ongunstigen zin,
gewoon zijn to plegen, veel verrichten : met leugens,
met bedrog omgaan; met valsche streken omgaan; —

naar de rij of rondgaan in zekeren kring, achtereenvolgens of beurtelings komen bij elken persoon
of elk voorwerp tot den kring behoorende: hij gaat
met zijne waren bY de huizen om; laat die platen eens
omgaan; met het zakje omgaan, als diaken of collectant met het armenzakje rondgaan; htj liet den beker

1079

lustig omgaan; — langs een omweg gaan: ze zijn een
heel eind omgegaan; — (sprw.) per omgaande, met de
omgaande post, met de eerste gelegenheid, zoo
spoedig mogelijk; — (w. g.) ombuigen van de snede
van een mes: pennemessen gaan zoo gauw am; —
(gemeenz.) omvallen : jongen, lean zoo niet op tafel:
straks gaat de lamp nog om;

(dicht.) (omging, heeft omgaan) in een kring om
iem. of iets heengaan : de priesterschaar omging het
offer.
OMGANG, m. het omgaan, het omwentelen van
voorwerpen, die zich om een middelpunt bewegen;
(Ned. Ind.) rechtbanken van omgang, voor strafvervolging van Inlanders, samengesteld uit een Nederl.
rechter en inlandsche hoofden; het omgaan met
menschen, het gezellig verkeer: hij is niet voor den
omgang, hij houdt niet van gezellig verkeer; hij is

minzaam, zacht enz. van omgang; iem. die zijn omgang
wel waard is, iem. die om zijne hoedanigheden ge-

acht of bemind is, on met wien men daarom gaarne
verkeert; omgang hebben met iem , met hem omgaan,
verkeeren; geen omgang hebben, met niemand omgaan,
eenzaam leven; vleeschelijken omgang hebben (met eene
vrouw of een man), van een man of eene vrouw,
die buiten huwelijk in eene zeer nauwe betrekking
tot elkander staan; verboden omgang hebben (met iem.),
van een getrouwden man of eene getrouwde vrouw,
die in overspelige gemeenschap met eene andere
vrouw of een anderen man leeft; —, (-en), gang of
wog, die zich slingert en als in een kring omgaat,
bocht, kronkeling: rondloopende galerij aan de buitenzijde van een gebouw, vooral gezegd van den
trans van een toren on de stelling van een molen;
omwenteling, wending: het scheprad maakt tien om-

gangen in de minuut; iedere ploeg kon slechts weinige
omhangen doen ; plechtige optocht langs een vooraf
bepaalden weg, vooral bij offerplechtigheden, en inz.
van de plechtige processi6n in de Kath. Kerk: men

deed een plechtigen omgang op Hemelvaartsdog.

OMGANGSKERMIS, v. (-sec), (Zuidn.) kermis die
plaats heeft met den omgang of processie van den
H. Sacramentsdag; o. (-en), (R.-K.) een
kruis, bij kerkelijke procession in gebruik; ...TAAL,
v. de taal in het gewone verkeer, de dagelijksche
spreektaal.
OMGEKEERD, bn. (van voorw.) in dien stand geplaatst, die tegenovergesteld is aan dien, welken
het voorwerp gewoonlijk heeft; (wapenk., van heraldieke fig.) ZOO geplaatst, dat zij met het benedeneinde naar boven staan; tegenovergesteld aan den
stand, de richting enz. waarin de voorwerpen vroeger waren geplaatst of die als de gewone wordt

beschouwd; (wisk.) omgekeerde evenredigheid, de betrekking tusschen vier getallen, waarbij de verhouding tusschen de beide eerste gelijk is aan het
omgekeerde van de verhouding der beide laatste;
omgekeerde reden, eene reden, die den voorgaanden
term eener andere reden tot volgenden, on den
volgenden term dier reden tot voorgaanden heeft;
(fig.) in (eene) omgekeerde reden, in tegenovergestelde
verhouding, juist andersom; het omgekeerde van eene
breuk, eene breuk, die den teller der eerste tot noemer,

en den noemer der eerste tot teller heeft; het omgekeerde van een getal, de eenheid door dat getal gedeeld, bij uitbreiding het omgekeerde (van iets),juist

het tegenovergestelde;
bw. (wisk.) omgekeerd evenredig, van twee veranderlijke grootheden gezegd, die tot elkander in
zoodanige betrekking staan, dat bij het toenemen
van de eene de andere gelijkmatig afneemt ; (plantk.)
(van een blad) omgekeerd eirond, de grootste dwarse
doorsnede in het bovenste derde gedeelte on korter
dan de overlangsche, de top als een deel van een
cirkel, de voet smaller; omgekeerd hartvormig, uitgerand aau den top, maar met spitsen hook ; — verkorte zegswijze voor wanneer men de zaak omkeert,
wanneer men het omgekeerde neemt: als men van boven
naar beneden gaat of omgekeerd.

OMGELANDEN.

OMGRABBELEN.

OMGELANDEN, in. en v. mv., de eigenaars of eige-

OMGLIJDEN, (gleed om, heeft on is omgeglecten)%.
(w. g.) in de rondte om iets heen glijden; glijdencP
omdraaien, omloopen: de wfizer gljjdt bijna onmerkbaar om; ongemerkt omloopen, allengs voorbljgaan:
het leven glifdt em; (w. g.) her- en derwaarts glAjden,
uitglijden en omvallen: de vloer was zoo glad,dath#.
btina was omgegleden; — doen omvallen door er
tegen aan to glijden.
OMGLOEIEN, (omgloeide, heeft omgloeid), (dicht.)c
met een gloed omgeven: een wolk van de avondzonnestralen omgloeid.
OMGLOREN, (omgloorde, heeft omgloord), (dicht.)
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naressen van de landen, om een aangewezen punt —
hetzij land of water — gelegen.
OMGELEGEN, bn. rondom gelegen, omliggend : de
omgelegen dorpen en vlekken.
OMGESCHREVEN, bn. (wisk.) omgeschreven cirkel,

die door de hoekpunten van een veelhoek gaat;
omgeschreven veelhoek, waarvan alle zijden raaklijnen
zijn aan een cirkel.
OMGESPEN, (gespte om, heeft omgegespt), ze een
ander of zichzelven om het lijf gespen, of wel om
een lichaamsdeel, t. w. den hals of de middel: een
gordel omgespen; gesp hem den sabelkoppet stevig om;
wacht tot ik mijn degen heb omgegespt.
OMGEVEN, (omgaf, heeft omgeven), (van pers.)

iem. of iets met opzet aan alle kanten omringen,
zich rondom den persoon of het voorwerp bevinden, ter betooning van eerbied, belangstelling enz.:
talrffke ridders en edelknapen omgaven den vorst; een
schitterende stoet omgaf hem;treurende bloedverwanten
omgaven het ziekbed; eene weenende schare omgaf de
groove; (van verschillende stoffelijke zaken) iem. of

iets aan alle kanten omringen, zich er om heen
bevinden: rook omgaf ons; een ruime mantel omgaf
zone kloeke gestalte; de binnenplaats was met hooge
muren omgeven; (fig.) rondom iem. of iets voorvallen,

plaats hebben of als aanwezig gedacht worden;
met het bijdenkbeeld, dat de persoon of het voorwerp er den invloed van ondervindt: hoeveel gevaar
omgaf ons in deze schrikkelijke woestheid der natuur;
de stilte, die ons omgaf, was volkomen onverbroken;
iem. of jets omgeven met, iem. of iets omringen, om-

sluiten met hetgeen in de bepaling is uitgedrukt,
maken of veroorzaken, dat het zich rondom den
persoon of het voorwerp bevindt: de wolken daalden
lager en omgaven ons met nevel en regen; zich omgeven
met, als in een kring rondom zich plaatsen, maken dat
men aan alle kanten met iets omringd is: als de
vorst uitrfjdt, omgeef t hfj zich met een schitterenden stoet.
OMGEVING, v. het omgeven; — de kring, waarin
iemand zich beweegt: de personen, die als huisgenooten, vrienden of kennissen — of wel, waar het
een hoog personage betreft, als gevolg — rondom
horn zijn, in wier midden hij verkeert; veelal met
inbegrip van de zaken of voorwerpen, die zich om
hem heen bevinden, on met de bijgedachte aan
den invloed, dien het een en ander op hem heeft:
ik gevoel mfj het gelukkigst in ?riffle dagelijksche omgeving (te midden mijner huisgenooten en in huffs);
een vorst wordt maar al te vaak door zone omgeving
bedorven; (Germ.) omstreek, omstreken.
OMGEWEND, bn. (wapenk.), (van heraldieke figuren, bij welke men eene voor- en achterzijde onderscheidt: inz. van menschenhoofden of dierenkoppen,
geheele menschen- of dierenbeelden, wassenaars of
halvemanen, helmen en helmteekens) zoo geplaatst,
dat zij met de voorzijde naar den linkerkant van
het schild gewend zijn.
OMGEZETENEN, m. en v. my. gezamenlijke benaming van degenen, die rondom een aangewezen
punt — hetzij land of water -- wonen; de bewoners der omliggende streek, hetzelfde als het sneer
gewone omwoners.
OMGIEREN. (gierde om, is omgegierd), (dicht., w. g.)
zich draaiend rondom een middeipunt bewegen: in
de onmetelfjke ruimte, waar de kometen langs hare
reuzenbanen omgieren.
OMGIEREN, (gierde om, heeft omgegierd), zich
gierend, huilend of loeiend bewegen: de stormvlaag
gierde om door het bosch.
OMGIETEN, (goat om, heeft omgegoten), overgeten
in een ander vaatwerk: de thee is heet: ik zal ze
daarom maar in een ander kopje omgieten; — gegoten
voorwerpen weder smelten en anders gieten: de
kanonnen moeten orngegoten, ?corden; — (omgoot, heeft
omgoten), (w. g.) een vloeibare stof om jets been.
u'ieten: de amandels warden net suiker orngoten. OMGIETING, v. het omgieten.

met een gloor, een helder maar zacht licht, omgeven: een stralenkrans omgloort ztjn aangezicht.
OMGLUREN, (gluurde om, heeft omgegluurd), glurend achtenvaarts zien, tersluik of met halfgeslotem
°nen omkijken : vol argwaan dat men merken zow

wat hfj uitvoerde, gluurde hij telkens even om.
OMGOLVEN, (omgolfde, heeft omgolfd), golvenct
omgeven, in golvende beweging rondom bespoelen:
de woeste baren omgolfden de ranke kid; (fig.) van.
geluidsgolven: het lofgezang der Christenen omgolfde
hem; van haar, kleederen enz. in sierlijke plooien
of bochten om iets heen hangen of wapperen: een.
Spaansche mantel omgolfde zone leven; 't snoeprig kopje,
omgolfd van haren, blond als vlas. OMGOLVING, v.

het omgolven.

OMGOOCHELEN, (goochelde om, heeft omgegoocheld), jets door goochelen in iets anders veranderen; met een behendigen goocheltoer het eene voorwerp door het andere vervangen: een ei in eer&

kanarievogel omgoochelen.
OMGOOIEN, (gooide om, heeft omgegooid), met geweld omverwerpen, met zekere onbesuisdheid tegen
den grand doen vallen : in e'en warp heeft hij al dekegels omgegooid; de woeste jongens gooiden al de stoelen
om; pas op, gooi de flesch niet om; (scheepst.) het roer
omgooien, het naar de andere zijde gooien, d. i. vlug
omwenden, en daardoor het schip van richting doen
veranderen, ook (fig.) eene andere gedragslijn aannemen, van gezindheid of van partij veranderen; —
een ander of zichzelven om het lijf gooien, haastigen zonder zorg omslaan : gooi hem gauw zfjn mantel'
om, want hij heeft haast; hij gooide zjn regenjas om;
—metietsomgo ien,
er op eene ruwe wijze mode omgaan door het her- en derwaarts to gooien: gem,
wonder dat al het speelgoed kapot is, de jongens hebben-er ook woest mee omgegooid.
OMGORDEN, (gordde om, heeft omgegord), (van
kleedingstukken en wapenrusting, die met een bandof gordel om de heupen bevestigd warden) ze zich
om de heupen, om de middel vastbinden: zfj gordde
't heilig ordekleed om; hij gordde zich het pantser ons;
—(omgrde,hftonismgord),(vandelichamsdeelen, om welke een gordel gedragen wordt) zemet een gordel of band omgeven, omsluiten, er dien om vastbinden: h omgordde zone lendenen met
een linnen desk; 14j 't naderen van gevaar omgordde
zij haar borst; (van personen) ze met een gordel of
band omgeven, omslinten, toerusten:
zult hem
omgorden met den gordel; zich omgorden (met lets),
zich een gordel of band om de heupen binden; rich
omgorden, (vooral in bijbelstijl) zich toerusten, gereedmaken, t. w. om een work of een tocht to ondernemen; (overdr.) (met een pers. als ond.) iem.,
als met een sterkenden gordel, toerusten of voorzien met eene zedelijke hoedanigheid, welke door
het voorzetsel met wordt aangewezen:
omgorddet mij met kracht ten strode; omgordt u met christenliefde en christenmoed; (scheepst. van een schip,
waarvan de inhouten dreigen los to gaan) het met
kabels beleggen, om de losse deelen bij elkander to
houden. 01\IGORDING, v. het omgorden;
(my.
-en), datgene, waarmede iets omgord is.
OMGRABBELEN, (grabbelde em. heeft omgegrabbekl), al grabbelend naar alle kanten grijpen, grabbelend rondtasten: de kinderen grabbelden in het lekkers om dot het een lust was.

OMGRAVEN.

OMHEINEN.
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OMGRAVEN, (groef om, heeft omgegraven), door
der brassen zoodanig doorhalen, dat de raas over
graven dooreenwerken, omwerken : graaf de bedden
de andere zijde komen te staan: de raas over bakvan den tuin goed om; — in iets omgraven, er in om- . boord omhalen (ombrassen); haal om achter !, bevel
wroeten met een werktuig tot graven bestemd,
om het achtertuig over de andere zijde bij den
(ook fig.); — (omgroef, heeft omgraven), (vestingb.)
wind to zetten; — omverhalen, omver doen vallen:
met gegraven werken, grachten, aardwerken orngeom den brand te stuiten moest men de belendende
huizen omhalen; (van den grond) omgraven, omwerven: de bevelhebber heeft de stad doen omgraven. OMGRAVING, v. het omgraven; — (mv. -en) (vestingb.) ' ken, omwoelen: ale het kreupelhout gerooid is, meet
verschansing door het graven van grachten en het
de grond goed omgehaald warden; dooreen-, overhoophalen: hfj ging eenige winkels bezoeken, liet veel dingen
opwerpen van aardwerken ontstaan.
omhalen en kocht weinig; bij het onderwerp, waarover
OMGRENZEN, (omgrensde, heeft omgrensd), van alle
men spreekt of schrijft, to pas of to onpas in borate
kanten begrenzen, de grens uitmaken van: Engeland
mengeling aanvoeren, zonder orde of maat te pas
wordt door de zee omgrensd; de golvende beweging der
brengen : wat heeft die advocaat in ztjn pleidooi een
groene heuvelen omgrenst den gezichteinder met eenen
geleerdheid omgehaald; (Zuidn.) tot eene andere meeliefelijken zoom. OMGRENZING, v. (-en), het omning of naar een andere partij overhalen; een streep,
grenzen.
OMGRUPEN, (greep om, heeft omgegrepen), herof gedrukt is: ova zetnomiswagchrevn
en derwaarts om zich heen grijpen, in het wilde
niet in de war te komen, moet ye elks soon die of is
netjes omhalen. OMHALING, v. het omhalen.
rondtasten om iets te grijpen: de blindeman greep
in 't wilde om zonder iem. te vangen; als uitgehongerd
OMHALZEN, (halsde om, heeft en is omgehalsd),
grepen ze om naar het brood; achterwaarts grijpen,
(scheepst.) (van een schip) het door middel van de
met eene wending achter zich been naar iets grijhalzen of smijten voor den wind omwenden, het
voor den wind om over den anderen boeg doen
pen: hij was stil achter mij geslopen, en toen hfj mij
bijleggen: toen de storm opkwam, liet de kapitein het
wilde aanpakken, greep ik in eens naar hem om; —
schip omhalzen; — (scheepst.) (van een schip) door
(omgreep, heeft omgrepen), (van pers.) iem. om den
hals of om de middel krachtig omvatten, omhelzen,
het omsmijten der halzen voor den wind om over
den anderen boeg gaan bijleggen: het vaartuig halsde
in de armen sluiten: hij omgrupt met zYne armen
tijdig genoeg am.
moeder, zoon en zusterkens, en trust ze alien in zoete
OMHANGEN, (hing om, heeft omgehangen) (w. g.)
vervoering; (van voorw.) ze met kracht omvatten, ze
om het lijf hangen: een ruime mantel king hem los
snel en hartstochtelijk aanvatten en omklemmen:
am; nu eens hier, dan daar gaan staan of zitten,
zij Meld het kruisbeeld met hare rechterhand krampt. w. in eene leunende of slappe houding, die van
achtig omgrepen ; (fig.) als in een greep samenvatten,
lusteloosheid getuigt; — een ander of zichzelf om
to gelijk omvatten, t. w. in de gedachten: hij omgrijpt
het lijf hangen: ik, zal even mijn sjaal omhangen; —
veel in zijne wenschen. OMGRIJPING, v. het om(omhing, heeft omhangen), omgeven met iets dat
grijpen.
hangt: zUne leden waren met purper omhangen; (fig.)
OMHAAL, m. de woelige beslommering van iem.,
met luister omhangen; — zich met iets omhangen,
die meer dan gewoonlijk to beredderen heeft, inz.
zich iets om het lijf hangen. ONHANGING, v. (-en),
in huishoudelijke zaken; omslag. drukte; omhaal
omhulsel; hangend omkleedsel.
maken, omslag of drukte maken; (fig.) het noodeloos
OMHANGERIG, bn. (-er, -st), (van pers.), geneigd
en on-islachtig to pas brengen van allerlei zaken
om maar zoo wat om to hangen, niet opgewekt om
bij het onderwerp, waarover men spreekt of schrijft,
zich
geregeld bezig te houden, maar in eene lustehet overhoophalen van dingen, die niets of weinig
ter zake doen; met een omhaal van woorden, met
looze bonding nu hier dan daar staande of zittende,
uit zwakte, vermoeidheid of verveling. OMHANGEnoodeloozen omslag, met eene menigte woorden, die
tot de zaak niets toe- of afdoen; zonder (veel) omizaal
RIGHEID, v.
van '9.coorden, kort on bonding; — (...halen), (in de
OMHANGSEL, o. (-s, -en), (w. g.), iets dat om het lijf
wordt gehangen; een kleedingstuk of lijfssieraad;
schoonschrijfkunst) een haal of trek, die in de rondte
(fig.)
gemeenzame benaming van bijkomende zaken,
gaat, eene sierlijke krul; (overdr.) bocht, kronkeling,
die bij eene hoofdzaak behooren, die er om heen
in 't algemeen, in tegenstelling van de rechte lijn.
hangen, d. i. er aan verbonden of toegevoegd ztjn:
OMHAALTJE, o. (-s).
omballing noemt men in Friesland allerlei dingen, die
OMHAKEN, (haakte om, heeft omgehaakt), om het
als bijzaken, als om- en bfjhangselsbeschouwd warden,
lijf haken, of wel om een lichaamsdeel, t. w. den
in tegenstelling van de hoofdzaak, waarbij zij behooren.
hals of de middel, ze met een of meer haken er om
OMHANGSEL, o. (-s, -en), iets waarmede men het
bevestigen : iem. een mantel omhaken; haak mij de
lijf of eenig voorwerp omhangt, hetzij tot sieraad
ceintuur eens om; uit de haken nemen, van plaats
of tot bedekking; een hangend omkleedsel of omdoen verwisselen en daarna weder vasthaken, zoohulsel. OMRANGSELTJE, o. (-s).
dat het eene bevestigd wordt aan de haken, waaraan vroeger het andere gehecht was: als ge zuiver
OMHASPELEN, (haspelde om, heeft omgehaspeld),
wilt wegen, moet ge de schalen omhaken; met haken
met of in iets omhaspelen, er zonder orde of regelmaat, onhandig en slordig mede te work pan;
omverhalen, omhalen, nederhalen om den brand te
met iem. zus of zoo omhaspelen, op die wijze met hem
stuiten, haakte men de muren oin; (van een haakwerk)
omgaan, omspringen, wanneer die omgang niet
het in de rondte om haken, er een toes aan haken:
zonder moeite of geharrewar gaat.
ge moet het mofje nog eerst omhaken.
OMHAKKEN, (hakte om, heeft omgehakt), door
OMHEBBEN, (had om, heeft omgehad), om het lijf
hakken doen om -vallen, vellen: een boom, een bosch
hebben, om het lijf dragen, of wel om een lichaamsomhakken; loshakken door middel van een scherp
deel, t. w. den hals of de middel: een mantel, een
werktuig, veelal spade of drietand: er zit veel loom
doek, eene boa, eene sjerp, een yordel, een riem, eene
in dit stukje grond; ge moet het eons goed laten ombef enz. omhebben; (scherts., sprw.) de bef omhebben,
hakken, anders komt het vocht niet aan de wortels;
het geestelijk gewaad dragon, dominee zijn; — (goof op een voorwerp omhakken, er zonder orde of
—in
meenz.) hij heeft 'em am, hij is dronken.
plan hier en daar in of op hakken. OMHAKKING,
OMHEEN, bw. van richting, alleen na voorafgaand
v. het omhakken.
hier, daar of waar, waarmee het eigenlijk een samenOMHALEN, (haalde om, heeft omgehaald),(scheepst.)
koppeling vormt, doch waarvan het door andere
woorden kan warden gescheiden: de tale', waar .de
een schip zoodanig wenden, dat het met de andere
yasten omheen zaten.
zijde naar den wal komt te liggen, het door middel
van uitgebrachte trossen ens. omwenden: eer wij de
OMHEINEN, (omheinde, heeft omheind), door het
zetten van eene heining of schutting random amhaven uitgaan, moet het schip omgehaald worden;
sluiten, met eene heining omgeven een taro, Eon
(scheepst.) (van de raas en de zeilen) ze door middel
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omheinen met, als met eene seining omgeven, en
daardoor beschutten en beveiligen: ik zal hem met
een koperen muur omheinen; zich met iets omheinen.
OMHEINING, v. het omheinen; — (my. -en), heining, schutting; (krijgsw.) de buitenste verdedigingslijn van versterkte plaatsen, als van steden, dorpen,
pachthoeven enz. OMHEININKJE, o. (-s).
OMHEINSEL, o. (-s), (Zuidn.) omheining.
OMHELZEN, (omhelsde, heeft omhelsd), iem. de
armen om den hals slaan, als teeken van liefde en.
.gehechtheid: h# omhelsde haar teederlijk; iem. in ge-dacizten omhelzen, niet ongewone uitdrukking aan
het slot van brieven, vooral van vrouwen; ook van
-andere lichaamsdeelen, inz. de knieen: hjj viel hem
te voet en omhelsde zijne knieen; (van een levenloos
voorwerp) omvatten: zij omhelsde het kruis; (sprw.)
-die veel omhelst, vangt niets; — (fig.) vrijwillig aanvaarden: den dood omhelzen; aannemen: een gevoelen,
-een leer, een w(jsgeerig stelsel, een godsdienst omhelzen;
-een kerk, een partij omhelzen, de leerstelling of beginselen aannemen die door die kerk of die partij
worden beleden; ter harte nemen: iemands belang en
omhelzen; betrachten, in beoefening brengen : de
deugd omhelzen; het geestelijk leven omhelzen, dat leven
en de verplicht4pgen die het oplegt op zich nemen.
OMHELZING, v. (-en), het omhelzen, de omarming;
echtelijke vereeniging, (ook) verboden mingenot.
OMHER, bw. (veroud.) her- en derwaarts; naar de
rij at [Aileen in samenstelling met werkwoorden
-en tegenwoordig geheel verouderd].
OMHINKELEN, (hinkelde om, heeft en is omgehinkeld), omhinken .
OMHINKEN, (hinkte em, heeft en is omgehinkt),
in de rondte hinken, om iets heen hinken (bij uitbreiding ook van kreupelen gezegd) : de kleine jongen
lean de learner al omhinken; hoe kreupel hij is, hi)*
.hinkt tech elken dag een singeltje em; her- en derwaarts hinken, zonder orde of regel in verschillende
_richtingen hinken : die kinderen hebben al den heelen
middag op de hinkelbaan omgehinkt; de kreupele bedelaar hinkt hier alle dagen om; — al hinkende doen
,omvallen, omstooten, ze doen vallen door er tegen
-aan to hinken: h hinkte zijn zusje one.
OMHIPPELEN, (hippelde om, heeft en is onagehippeld), omhuppelen.
OMHIPPEN, (hipte om, heeft en is omgehipt), emhuppen.
OMHOEPELEN, (hoepelde one, heeft en is omgehoepeld), in de rondte hoepelen, om iets heen hoepelen: zij hebben viermaal den singel omgehoepeld;
teen zU de heele stad waren omgehoepeld, konden ze
.haast niet meer; her- en derwaarts hoepelen, zonder
orde of regel met den hoepel omspelen: daar er geen
school was, hebben de jongens den heelen middag omgehoepeld; — al hoepelende doen omvallen, omstooten, ze doen vallen door er den hoepel tegen aan
to drijven: ze hoepelden, eenige bloempotten em; — (omhoepelde, heeft omhoepeld), met een of meer hoepels
omsluiten: een vat omhoepelen.

binnen zekere ruimte in de hoogte; vooral ter aanduiding eener onbepaalde plaats in het luchtruim
of aan het uitspansel ; naar omhoog, naar de hoogte,
naar boven, opwaarts.; van omhoog, van uit de
hoogte, van boven neder; (in 't bijz.) in den home!,
als de zetel der Godheid beschouwd; naar omhoog,
naar hooger sferen, naar den hemel; van omhoog,
uit hooger sferen, uit den hemel; zegen, gunsten enz.
van omhoog, zegen Gods, gunsten van God enz.; —
bw. van richting: naar de hoogte, naar boven, opwaarts, (in 't bijz.) naar den hemel.
[omhoog treedt in scheidbare samenstelling met
een menigte werkwoorden die eene beweging nitdrukken of althans onderstellen. De beteekenis is
dan steeds naar boven, in de hoogte. Aileen die met
omhoog samengestelde werkw. die Of overdrachtelijk
of in bijzondere toepassing worden opgevat, zijn
bier vermeld.]
OMHOOGDRIJVEN, (dreef omhoog, heeft omhooggedreven), opwaarts drijven, ze door aanwending
van kracht naar boven doen gaan, opstuwen : het
water met eene perspomp onthoogclrijven: de stofwolken
door den wind omhooggedreven; (scheik.) (w. g.), (van
vluchtige stoffen) ze uit een mengsel door verhitting in eene kolf afscheiden, t. w. zoo dat zij zich
in den hals van de kolf in vasten vorm afzetten;
sttblimeeren. OMHOOGDRIJVING, v. het omhoogdrijven; (scheik.) sublimatie.
OMHOOGHEFFEN, (hief omhoog, heeft omhooggehief
heven), in de hoogte heffen, hoog optillen:
het zwaard omhoog; min arm hief nooit een speer
omhoog; hij hief met majesteit het hoofd omhoog; (fig.)
eene leus omhoogheffen, ze luide verkondigen; — zich
omhoogheffen, zich in de hoogte verheffen, zich verheffen: toen de grijze held zich omhooghief, stale hif
boven alle anderen uit.
OMHOOGHOUDEN, (hield omhoog, heeft omhooggehouden), Lets dat zich in de hoogte bevindt of
zich hoog verheft, in dien stand doen blijven, maken
dat het niet naar beneden komt : zorg dat ge den
vlieger lang omhooghoudt; hoe lang kunt ge ow arm
omhooghouden ?; opwaarts keeren en doen blijven,
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OMHOKKEN, thokte om, heeft omgehokt), (gew.)
met iem. omhokken, al hokkende met iem. voortleven,
als in eel, hok met (ern. leven, met hem of haar
leven of huizen zonder zich aan de maatschappelijke
orde to storen: het poldervolkje trouwt gewoonlijk over

den pothook, en mannen en vrouwen hokken met
elkaar moor zoo wat em.
OMHOLLEN, (holde om, heeft en is omgehold),
hollen langs den omtrek eener aangewezen ruimte,
er om heen hollen: de paarden holden de markt one;
laat de kinderen den tale moor onzhollen; her- en
derwaarts hollen, in 't wilde rondhollen: zie die

paarden eens in de weide onzhollen; de ruiters hebben
wat op de heide omgehold; in hollende vaart omwerpen, ze doen omvallen door er tegen aan te hollen:
2/7/1

woeste paarden hebben een lantoornpaal omgehold.

OMHOOG, bw. van plants: op een zeker punt of

iets in zoodanigen stand houden dat het naar boven
is gericht : een vaandel, eene banier omhooghouden.
OMHOOGRAKEN, (raakte omhoog, is ornhooggeraakt), (zeew.) op eene ondiepte, op eene zandbank
of op het strand raken; buiten zijn toedoen er op
verzeilen of gedreven worden en vast komen to
zitten: bij den storm zUn de pinken, die voor anker
lagen, omhooggeraakt (op het strand geworpen).
OMHOOGSLAAN, (sloeg omhoog, heeft en is omhooggeslagen), met een klap van de vlakke hand
of van een werktuig, dat men in de hand houdt,
snel in de hoogte drijven: hij sloeg den bal met kracht
onzitoog, met snelheid en kracht in de hoogte beweontzetting sloeg hij de armen
gen, snel opheffen :
omhoog; naar de hoogte richten, naar boven wenden: hy sloeg biddend het oog omhoog; — zich met
eenige kracht in de hoogte bewegen, opwaarts
gedreven worden : een dikke damp sloeg uit het

kokende water omhoog; met kracht sloegen de vlaenmen omhoog.
OMHOOGSTAAN, (stond omhoog, heeft omhooggestaan), naar boven gericht staan, steil rechtop
staan, zoodat het bovenste gedeelte opwaarts schijnt
to streven : zijne haven stonden omhoog.
OMHOOGSTEKEN, (stak omhoog, heeft omhooggestoken), recht in de hoogte steken, hoog opsteken:

zij stakes hunne zwaarden met het gevest omhoog en
uroegen genade; hij stoic de opvoervaan omhoog; hij
stak de beide armen omhoog; steelc uw been ems omhoop; (fig.) het hoofd (den kop of de kruin) onzhoogsteken, het hoofd hoog verheffen, t. w. met een her
gevoel van eigenwaarde; de horens onzhoogsteken,
zich weerbarstig toenen, als een koppige stier;
(gew.) iem. omhoogsteken, hem prijzen, verheffen,
Met zelden in zijne tegenwoordigheid; — zich recht
in de hoogte uitstrekken, zich als opwaarts rijzende

OMHOOGSTEKEN.
vertoonen: tier stak de kruin van den eik boven de
andere boomen omhoog.
OMHOOGZITTEN, (zat omhoog, heeft omhooggezeten), (zeew.) op eene ondiepte, op eene zandbank
of op het strand vastzitten: men bespeurde eene Engelsche brik, die op den Banjert omhoogzat.
OMHOOREN, (hoorde om, heeft omgehoord), (gemeenz.) al rondgaande naar lets hooren, dat men
wenscht te vernemen; her- en derwaarts gaan om
onderzoek naar lets te doen, rondgaan om naar lets
te vernemen of inlichtingen aangaande lets in te
winnen: min meld gaat met November weg, en ik
?met dus naar een nieuwe omhooren.
OMHOUDEN, (hield om, heeft omgehouden), om
het lijf houden, niet afdoen of afleggen: zon mantel
omhouden; een doek, das, sjerp omhouden.
OMHOUWEN, (hieuw om, heeft omgehouwen), door
houwen doen omvallen, vellen door met krachtige
slagen van eene bijl of ander zwaar snijtuig den
atam van de wortels of te hakken : met krachtige
slagen hieuw hfj den eik om; wanneer wordt het mastbosch omgehouwen ? OMHOUWING, v. het omhouwen.
OMHOUWER, m. (-s), een kuipersgereedschap, t. w.
eene soort van handdissel, hoofdzakelijk gebruikt
wordende om de afkanting van de kimmen der
duigen, in de rondte van het vat, te bewerken, en
verder voor allerlei werk, waarvoor snijmes noch
schaaf kan dienen.
OMHUILEN, (huilde om, heeft omgehuild), huilend
her- en derwaarts loopen, huilend omloopen: hij
was niet in zijn humeur, en deed niets dan maar zoo
wat door huis te huilen; de wolven, die in het bosch
omhuilden, verschrikten hem.
OMHUIVEN, (omhuifde, heeft omhuifd), (dicht.) iem.
of lets als met eene huif of kap bedekken, omsluieren,
omhullen: de nevelen omhuifden de heuvels; de abeelen
omhuifden de statige poort: omhuiven met, iem. of lets
met jets bedekken, omhullen.
OMHULLEN, (omhulde, heeft omhuld), aan alle
kanten bedekken, voor het oog verbergen: zij wierp
den 'mantel. die haar omhulde, naar achteren; een harde
bast omhult de pit; (fig.) als een sluier omgeven en
voor het oog bedekken: een stofwolk omhulde hen;
een ondoordringbare nacht omhult het schrikkelfjk gehelm; als met een stralenkrans omgeven, omschijnen: van waar die mister, die der vaderen hoofd omhulde?; — zich met lets omhullen, zich daarmede bedekken, omkleeden. OMHULLING, v. het omhullen;
— (my. -en), dat wat omhult.
OMHULSEL, o. (-s, -en), (eig. fig.) lets dat strekt
om te omhullen; het bedeksel, oinkleedsel of omwindsel, dat een pers. of een voorw. omgeeft en
voor het oog verbergt; het stoffelijk omhulsel van den
?nensch, zijn lichaam.
OMHUPPELEN, (huppelde om, heeft en is omgehuppeld), (gew.) OMHIPPELEN, in de rondte huppelen, met kleine en vlugge sprongen in een kring
ronddansen; om lets heen huppelen: de kinderen
huppelden de tafel om; her- en derwaarts huppelen,
yonder orde of regal rondhuppelen: de kleinen happelen den ganschen dag om; — (omhuppelde, heeft
omhuppeld), (dicht.) iem. of jets huppelend omgeven.
OMHUPPEN, (hupte om, heeft omgehupt), (gew.)
ook OMHIPPEN, (dicht.) her- en derwaarts huppelen.
OMHUTSELEN, (hutselde em, heeft omgehutseld),
, dooreenhutselen, zoodanig omschudden dat al do
voorw. of al de deelen der stof onderling van plaats
verwisselen en dooreengemengd warden; (w. g.) (fig.)
zijne hersenen omhutselen, zich alle moeite geven om
er eene gedachte uit voort to doen komen.
OMHUTSEN, (hutste om, heeft omgehutst), (veroud.)
omhutselen.
OMIJLEN, Wide om, heeft en is omgeijld), ijlen
langs den omtrek eener aangewezen ruimte, ijlings
er om heen loopen of rijden:
vloog weg en ijlele
den hoek om; wij hebben in een uur al de singels
omgeijld.

OMKANTEN.
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OMINEUS, bn. (...zer, -t), onheilspellend.

OMISSIE, v. (-s,

uitlating; verzuim, lets dat

vergeten is.
OMITTEEREN,

(omitteerde, heeft geomitteerd), ver-

geten, uit-, weglaten, overslaan.
OMJAGEN, (jaagde, joeg om, heeft en is omgejaagd), in de rondte jagen, voortdrijven in een kring
of langs den omtrek eener aangewezen ruimte : in
vollen galop heeft h# de paarden het renperk omgejaagd;
jagende omwerpen, doen omvallen door er tegen
aan te jagen, door in snelle vaart er tegen aan te
rijden: de dolkop heeft alweer met zijn vierspan eenige
kindertvagentjes, stalletjes en wat niet al sneer omgejaagd; — jagen langs den omtrek eener aangewezen
ruimte, er jagende om heen gaan : we hebben wat
vaak het jachtveld omgejaagd, maar niets geschoten;
her- en derwaarts jagen, op de jacht in verschillende
richtingen rondkruisen : we hebben den heelen middag
op het groote jachtveld omgejaagcl, maar geen wild
gezien; jagen langs den omtrek eener aangewezen
ruimte, er in snelle vaart om heen rijden: in Lien
minuten hebben wij de stad omgejaagd ; teen de paarden
losraakten, zijn zij de markt ongejaagd; her- en
derwaarts jagen, zonder bepaald doel in verschillende richtingen in snelle vaart rijden : wij hebben
een uur Lang over de heide omgejaugd; (fig.) in wilde
vaart de aderen doorstroomen of de ziel doorkruisen: teru;(jl eene ijlkoorts in zijn verhit brein
omjaagde.
OMJANKEN, (jankte om, heeft omgejankt), jankend
her- en derwaarts loopen, met klagend gehuil omloopen: die cerrelende hond heeft den heelen nacht in
den ban omgejankt; (overdr.), krijtend of klagend
her- en derwaarts loopen, met vervelend gehuil of
geklaag omloopen: de jongen is vandaag al heel last ig,
en doet niets dan zoo wat om te janken.
OMJOELEN, (joelde om, heeft omgejoeld), joelend
her- en derwaarts loopen, met vroolijk en dartel
getier rondloopen : die wilde meiden hebben den heelen
kermisnacht op strait omgejoeld; — (omjoelde, heeft
omjoeld), joelend omgeven: het yolk omjoelde de
priesters.
OMJUBELEN, (jubelde om, heeft omgejubeld),jubelend her- en derwaarts loopen, met blij feestgejuict
omloopen: hij zag de vroolijke scharen, die door de
straten omjubelden; — (omjubelde, heeft omjubeld),
jubelend omgeven.
OMKABBELEN, (omkabbelde, heeft omkabbeld),
(dicht.) kabbelend omstroomen, aan alle kanten met
een zachten golfslag bespoelen: een eiland, overal
omkabbeld van de baren.
OMKADEN, (omkaadde, heeft omkaad), (waterbouwk.), met eene kade omsluiten, van 't aangrenzend water of land afscheiden door eene kade om
jets te leggen: de ingelanden van die streek zagen
zich genoodzaakt haar te omkaden. OMKADING, v.
het omkaden; bet omsluiten van eene uitgestrektheid land door middel van eene kade; — (ow. -en),
het middel om te omkaden; de kade, waarmede een
land is omsloten: de ringkade.
OMKANTELEN, (kantelde om, heeft en is omgekanteld), lets zooverre omkeeren, dat een andere
kant bovenkomt, het omwentelen en maken dat
het op een anderen kant komt te liggen of te staan:
help mfj die kist eens omkantelen; de balen warden
telkens omgekanteld en zoo naar het pakhuis gebracht;
— kantelend omvallen, zijn steunpunt verliezen en
voorover of op zijde vallen, zoodat het op een
anderen kant neerkomt dan waarop het behoort
te staan: het tafeltje met kostbaar porselein kantelde
em. OMKANTELING, v. (-en), het omkantelen.
OMKANTEN, (kantte om, heeft omgekant), (Zuidn.)
omkantelen, kantelend omvallen.
OMKANTEN, (kantte om, heeft omgekant), (van
blikken of koperen voorw., inz. van de randen
daaraan) ze van een behoorlijken kant voorzien,
door de randen om te buigen en aan te vlijen; ook
omzetten genoemd: een einmer, een bakje enz. om-
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kanten; de rand van dien koperen emmer moet nog
omgekant worden. OMKANTING, v. het omkanten.

OMKANTIJZER, o. (-s), ijzeren werktuig in de gedaante van een grooten, met de waterpasse, afgestompte snede naar boven gekeerden beitel, big
blik- en koperslagers in gebruik om de randen van
blikken of koperen voorw. om to buigen ; ook omzetjjzer en randijzer genoemd.
OMKAPPEN, (kapte om, heeft omgekapt), door kappen doen omvallen, met big of hakmes vellen, omhakken, (w. g.): ik heb het kreupelboschje laten omkappen; (Zuidn.) (van een akker), dien met een
scherp werktuig, veelal een ijzeren drietand, omhalen, omwoelen, ten einde het onkruid uit to roeien:
het onkruid is op dozen akker zoo vermenigvuldigd,
dat men hem zal moeten omkappen; — in iets omkappen (t. w. een boschje, heestergewas enz.), er zonder

orde of plan hier en daar in kappen, er met big of
mes onbesuisd in omhakken. OMKAPPING, v. het
omkappen; het omwoelen.
OMKEER, OMMEKEER, m. omverwerping, verwoesting, vernieling: een ommekeer der maatschappti;
algeheele verandering : wie waren de werktuigen door
welke die ommekeer word teweeggebracht?; geen ommekeer heerscht in den hoogen; plotselinge en onver-

wachte verandering in iemands gezindheid of stemming: vroeger was hij catfjd even opgewekt en nu is
hjj zoo neerslachtig mogetijk. Vanwaar die ommekeer?;
(van God) zonder ommekeer, onveranderlijk; (Zuidn.)

omdraai (van een weg, een pad).
OMKEEREN, (keerde om, heeft en is omgekeerd),
iets zoodanig wenden dat het een anderen stand
bekomt, andersom plaatsen: eene kaart omkeeren; zijn
kopje omkeeren, (fig.) bedanken voor meer (aan de
thee- of koffietafel); (fig.) de centen, de dubbeltjes
omkeeren,

met spaarzaamheid to werk gaan, (ook)

karig zijn; de hand niet voor iets omkeeren, er niet
naar talen, er niet de minste moeite voor over
hebben; zijn rokje omkeeren, van gevoelen, gezindheid of partij veranderen; het blaadje is omgekeerd,
de zaak is geheel veranderd; verwoesten, vernielen,
onderstboven keeren, in schromelijke verwarring
brengen en daardoor to gronde richten: de schoone
huizen ztjn verdelgd en omgekeerd; zU keeren land en
steden om; in een geheel anderen toestand brengen,
ten eenenmale veranderen; zUn hier de wetten omgekeerd, dat men 's Graven ambtenaren ophangt?;
zoodanig keeren dat het in eene richting of
—iets
orde komt to staan tegenovergesteld aan die welke
als de gewone wordt beschouwd of waarin het
vroeger geplaatst was: een volzin, eene uitdrukking
omkeeren; de zaak omkeeren; (stelk.) de teekens omkeeren, het teeken in — veranderen of — in +;
(van de orde zelve, waarin de dingen geplaats zijn):

de orde van den tocht omkeerende, reed nu de dienaar
voor den heer; (sprw.) de orde van zaken omkeeren,
eene omwenteling veroorzaken, op eene gewelddadige wijze den loop der dingen veranderen, veelal
in toepassing op zaken van staat of kerk; (zeew.)
de orde eener vloot omkeeren, de eskaders eener vloot
zoodanig rangschikken, dat zij de tegenovergestelde
plaats innemen van die der natuurlijke of bepaalde
orde; de orde der schepen omkeeren. ze zoodanig rangschikken, dat de achterste vooraan komen te liggen, de voorste achteraan; (wisk.) eene reden onekeeren, de volgorde van de beide termen eener reden
veranderen; (muz.) een akkoord omkeeren, den laagsten toon van een akkoord boven den hoogsten,
of den hoogsten onder den laagsten plaatsen; -van
het hoofd) het naar achteren keeren, achterwaarts
wenden, omwenden, omdraaien : het hoofd on2keeren,
(sprw.) de rollen omkeeren, de rollen in een tooneelspel verwisselen. die van den eenen speler aan een
anderen opdragen en omgekeerd, (fig.) de onderlinge
verhouding tusschen twee of meer pers. zoodanig
veranderen, dat de een in de plaats van den ander
treedt; (w. g.) (van den grond) dien omwerken, met
den ploeg of de egge zoodanig bewerk en. dat hij

OMKLEEDEN.
wordt gekeerd of omgewoeld en daardoor geschikt
gemaakt tot het voortbrengen van vruchten;
zich omkeeren, van verschillende voorwerpen,zich
zoodanig keeren dat zij een anderen stand bekomen:.
het blad keerde zich regelmatig om; (fig.) geheel
al van aard, toestand of gedaante veranderen; (van.
personen), het lichaam of het hoofd achterwaarts
draaien: zich omkeeren naar of tot iem. aids; (sprw.)
ik kan ?riff niet omkeeren, of..., ik kan mijn gelaat
niet afwenden, of...; (fig.) in zijn gedrag of zijnehandelingen de tegenovergestelde richting aannemen,
van vroeger; (van liggende personen) zich zoo wenden dat men op eene andere nth) komt to
(sprw.) zich in zfin graf (in eon kist) omkeeren, van
een doode gezegd, bij de vermeiding van iets dat
hem in zijn leven schromelijk gargerd zou hebben; —
om iets been keeren, onder het loopen enz. eene
wending om lets heen maken: eenen hoek omkeeren; —
keerende van plaats veranderen, omwenden: de
wagen moet eerst omkeeren, voor ?Of er instappen; laat
de manschappen eerst omkeeren; (sprw.) het hart keert
me om (in 't liff), uitdrukking van het gevoel van
weeheid, misselijkheid of walging; (fig.) in zijn ge-

drag, zijne handelwijze eene andere richting aannernen, veranderen : hij is sedert dien dag heelemaat
omgekeerd; (sprw.) omgekeerd zijn als een blad (op een
boom), eensklaps van gezindheid veranderd zijn ;
is omgekeerd als een zak, volkomen het tegenovergestelde geworden van wat hij vroeger was; —

terugkeeren, teruggaan, zich omkeeren en teruggaan : daar de wandeling naar de stad ens te ver was,
zijn wij halverwegen omgekeerd. OMKEERING, v. (-en),
het omkeeren.
OMKEGELEN, (kegelde om, heeft omgekegeld), doers
omvallen door er tegen aan te kegelen, met den
kegelbal omverwerpen: hi/ heeft al eenige malen het
spel omgekegeld; — met iets omkegelen, er als met een
kegelbal mede omgaan door het her- en derwaarts
te gooien, woest er mede omspelen door het als
een kegelbal te doen rollen.
OMKENTELEN. Zie OMKANTELEN.
OMKENTEREN, (kenterde om, is omgekenterd),
(zeew.) van lichte vaartuigen, omkantelen, te ver
op zijde gaan en daardoor omslaan: de branding

was zoo sterk, dat de sleep omkenterde.

OMKIJKEN, (keek om, heeft omgekeken), achterwaarts kijken, het hoofd omdraaien en den bilk
naar achteren wenden, omzien :
keek wel tienmaaI
om, of ik hem volgde; zonder one te kijken, zonder to
letten op lets dat achter ligt en dat zou kunnen
terughouden of de vaart vertragen; onzkoken naar,
achterwaarts kijken naar iem. of iets, met meerdere
of mindere belangstelling er naar omzien; (overdr.)
naar iem. of lets omzien, er met belangstelling
naar zien, met het doel om op den persoon of de
zaak toe to zien of er voor to zorgen; naar iem. of
iets niet omkijken, er geene belangstelling aan wijden,
zich er niet om bekreunen, ze links laten liggen, er
niet voor zorgen; — her- on derwaarts kijken, om
zich heen kijken, rondzien: hoe hfj ook omkeek, hij
zag niets; omkfjken naar, her- en derwaarts kijken
naar iem. of lets, er naar rondzien, t. w. met het
doel om eon persoon of eene zaak te vinden of to
bekomen.
OMKLEEDEN, (kleedde om, heeft en is omgekleed),
iem. anders kleeden, hem of haar andere kleederen,
inz. bovenkleederen, aandoen: voordat de kinderea
gaan wandelen, moet de meid ze eerst wat omkleeden;
de kamenier was bezig mevrouw om te kleeden, — rich
omkleeden, andere kleederen aantrekken: ik zal me
even omkleeden en ben dan tot vow dienst, omgekleed,
anders gekleed: zoodra ik onzgekleecl ben, kom ik b 24; —
(omkleedde, heeft en is omkleed), met een kleed
of lichaamsbedekking omgeven: z n lichaam is omkleed met staal; als een kleed omgeven, rondom be-

dekken: eene Witte yacht onikleedt zijn breede schoft en
icossem; iets aan alle kanten met lets bedekken,
as met satin omkle6d; (fig.) de hoop

bek.leeden:
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domkleedt de toekomst met den weerschijn van't schoone
voorleden; de sneeuw omkleedt de toppen van he gebergte, — zoodanig in woorden inkleeden of van.
.zulke redenen vergezeld doen gaan, dat alles berekend is voor de uitwerking die de spreker bedoelt:
,hfj wist die harde waarheden zO6 te omkleeden, dat zij
eijnen vriend niet kwetsten; een met redenen omkleed
voorstel, met bijvoeging van de redenen die strekken
kunnen om het te doen aannemen of toestaan. OMKLEEDING, v. het omkleeden; het omk16eden.
OMKLEEDSEL, o. (-s, -en), iets dat strekt om to
omkleeden, datgene waarmede iets bekleed is;
(meest fig.) datgene waarmede iets, als met een
kleed, is omgeven of bedekt: het omhulsel, waarrnede iets getooid of versierd is, of waaraan het
zijn uiterlijk aanzien ontleent; (in 't bijz , in den
hoogeren stijl) het lichaam, voorgesteld als een
kleed, als het omhulsel der ziel.
OMKLEMMEN, (omklemde, heeft omklemd), met
kracht en klem omvatten, met zijn armen of vingers
-stevig omsluiten en vasthouden: hj omklemde haar
met zijnen krachtigen arm; de ontzinde omklemde als
in vertwfffeling zfjne knieen; hj omklemde den rug
van een steel en bleef rechtop staan alsof hem niets
deerde; (dicht.) het klimop omklemde den eik; omvatten, omspannen, stiff ingesloten houden: een nauw
ingesloten kleed omklemde den vollen boezem; aan alle
kanten stijf vastklemmen: een tang omklemde den
kop der schroef; (dicht.) aan alle kanten drukken en
bezwaren, iem. zoodanig benauwen dat hij nergens
een uitweg ziet: wat angst omklemt mij 't harte in
dezen poel van rampen. OMKLEMMING, v. (-en), het
omklemmen.
OMKLEPPEN, (klepte om, heeft omgeklept), in het
openbaar op de straat bekendmaken, omroepen,
nadat men door 't slaan eener klep de personen,
die zich in dien omtrek bevinden, opmerkzaam
heeft gemaakt: is die verordening al omgeklept?; er
is onigeklept, dat er eerie beurs verloren is.
OMKLETSEN, (kletste om, heeft en is omgekletst),
4(gemeenz.), (van staande voorw.) met een flinken
slag of stoot klets omverwerpen, onbesuisd omsmijten uit boosheid of moedwil: zij kletsten alles om
wat hun onder de handen kwam; door een flinken
slag of stoot klets omvallen, met een klets op den
frond neervallen : een wilde troep reed tegen hem aan,
zoodat hij omkletste; — (plat) lets kletsend rondvertellen: 't is een beroerdeling, die alles omktetst.
OMKLINKEN, (klonk om, heeft omgeklonken), zaken
ter kennisse van het algemeen brengen na vooraf,
door het klinken eener bel of het slaan op een
.bekken, de aandacht to hebben opgewekt: de emroeper heeft van morgen het verbod om te schrobben
omgeklonken; aan tafel met de aanwezige gasten
-naar de rij af klinken (t. w. met de glazen): komt,
vrienden, laat ons nu ter eere van het jonge paar eens
-omklinken; — om het lijf klinken, door klinken om
iemands armen of beenen bevestigen: laat den boostvicht de boeien ontainken, (smidst., timmerm.) ombuigen door er tegen aan te slaan, omslaan en de
uitstekende punten daardoor wegmaken : de spokers
moeten nog omgeklonken worden; — (omklonk, heeft
-onaklonken), (dicht.) lets met een metalen band
omsluiten; (fig.) omsluiten met een vasten, on-verbreekbaren band. OMKLINKING, v. het omklinken.
OMKLOPPEN, (klopte om, heeft omgeklopt), door
kloppen eene zekere wending doen aannemen, ombuigen, omslaan, door er met den hamer tegen to
kloppen: h j klopte eene smalle strook van den ijzeren
rand em; lets omverwerpen door er tegen aan to
kloppen, het door kloppen doen omvallen : hj heeft
net zoolang tegen het beschot aangetimmerd, dat hfj
.het heeft omgeklopt; dooreenkloppen, zoodanig kloppen dat al de voorwerpen of al de deelen der stof
underling van plaats verwisselen en dooreengemengd worden: om het beslag goed te krogen,moeten
.-e,erst al de eieren flunk omgeklopt worden; klop het

beslag goed om ; — in lets omkloppen, er zonder orde
of plan hier en daar in kloppen; met een lepel, een
work of lets dergelijks kloppen of slaan in iets,
t. w. eene vloeibare zelfstandigheid, veelal met het
denkbeeld dat dit geschiedt om ze dooreen te roeren: klop maar niet langer in die eieren om : ze zifn
nu gebonden genoeg. OMKLOPPING, v. het omkloppen.
OMKLOTSEN, (klotste om, heeft omgeklotst), klotsend her- en derwaarts loopen, met zware en plompe
stappen omloopen: h j heeft den heelen dag met *I&
klompen aan door het huis omgeklotst.
OMKLUISTEREN, (omkluisterde, heeft omkluisterd),
met kluisters omgeven ; (dicht.) krachtig omvatten,
met de armen omklemmen on vasthouden, als met
kluisters, waaruit men zich niet losrukken kan:
met innige teederheid hield hij hare borst omkluisterd.
OMKLUNGELEN, (klungelde om, heeft omgeklungeld), (gemeenz., w. g.) klungelend omloopen, met
allerlei nietigheden den tijd dooden: men zou boos
worden, als men die stevige kerels den ganschen dag
zoo ziet omklungelen.
OMKLUTSEN, (klutste em, heeft omgeklutst), dooreenklutsen, zoodanig klutsen of kloppen, dat de
verschillende stoffen of al de deelen der stof onderling van plaats verwisselen en dooreengemengd
worden: daar hebt ge eene kom, ge meet nu de eieren
en den room goed omklutsen. OMKLUTSING, v. het
omklutsen.
OMKNEDEN, (kneedde om, heeft omgekneed), opnieuw en anders kneden, hetzij in een anderen worm,
hetzij wader in denzelfden, t. w. omdat het niet
goed gekneed was: van dat baksel komt niets te recht,
zoo ge het niet omkneedt; (sprw.) iem. (zijn hart ens.)
omkneden als was, hem inwendig vervormen, zijne
gemoedsstemming veranderen, met hetzelfde gemak,
waarmede men een klomp was kneedt; — (omkneedde, heeft omkneed) met een deeg omgeven.
OMKNEDING, v. het omkneden.
OMKNELLEN, (omknelde, heeft omkneld), met een
knellenden greep omvatten, krachtig omklemmen:
hij voelde zyn hals door een ijzeren, vuist omkneld; met
kracht omknelde hj het zwaard; (dicht.) met zfjn,
krachtigen arm had hij de angstige maagd omkneld;
knellend omgeven, stijf ingesloten houden en beknellen: zware boeien omknelden zfjne leden. OMKNELLING, v. (-en), het omknellen.
OMKNIJPEN, (onakneep, heeft omknepen), (w. g.) lets
knijpend omvatten, met een sterken druk omklemmen: de tangen der machine omknfjpen de zwaarste
ijzeren bouten.
OMKNIJZEN. Zie OMKNIEZEN.
OMKNIKKEREN, (knikkerde om, heeft omgeknikkerd), iets doen omvallen door er tegen aan to knikkeren, het omgooien door er een knikker tegen aan
to drijven: hoeveel maal hebt ge het kegeltje al omgeknikkerd?
OMKNOOPDOEKJE, o. (-s), klein doekje dat men
zich om den hals knoopt voor de kou.
OMKNOOPEN, (knoopte om, heeft omgeknoopt), om
het lijf knoopen; anders knoopen; nog eons overknoopen (van een knoopwerk, een net b. v.).
OMKOMEN, (kwam om, is omgekomen), om iets
heen komen, langs den omtrek van iets naderen:
terwijl ik hem zocht, kwam hfj juist de kerk om; het
rijtuig is zoo even den hock omgekomen; (w. g.) in zekeren kring bij elk in het bijzonder naar de rij af
komen : de knecht zal bij de huizen omkomen en de
biljetten ophalen; rondkomen met, genoeg hebben
aan: met een zekeren tijd, met eene soon gelds omkomen;
't kost moeite b j zooveel monden met het schrale maal
om te komen; verstrijken, ten einde komen, van eene
tijdruimte die iem. lang valt: twee uren wachten!
Hoe Point die tijd nog om!; (w. g.) toereikend zijn
(van tijd, een som gelds, levensbehoefte enz.): het
schrale traktementje komt maar amper om; het komt
er poovertjes om; —
om het leven komen, het leven verliezen, t. w.
door een noodlottig toeval, een plotselinge ramp of
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door verterend gebrek : in eene schipbreuk, bjj een
brand omkomen; van honger of dorst, van gebrek en
ellende omkomen; (dicht.) hfj kwam om van verdriet.

OMKOMST, OMMEKOMST, v. (veroud.) het rondgaan; (gew.) verstrijking, afloop : na ommekomst van
den termjjn; (veroud.) het omkomen, het verbs van
het leven.
OMKOOP, m. de daad van omkoopen, het omkoopen.
OMKOOPBAAR, bn. omgekocht kunnende worden,
vatbaar voor omkooping. OMKOOPBAARHEID, v.
de hoedanigheid van omkoopbaar.
OMKOOPELIJK, bn. (veroud.) omkoopbaar.
OMKOOPEN, (kocht om, heeft omgekocht), door
koop, door het betalen eener som gelds, door geschenken enz. van gevoelen of van partij doen veranderen, door geld enz. doen omdraaien on tot
het behartigen ztjner belangen overhalen: hij had
den hoofdman der bends omgekocht; zij waren er toe
omgekocht. OMKOOPING, v. (-en), het omkoopen.
OMKOOPER, m. (-s), OMKOOPSTER, v. (-5), die iem.
omkoopt.
OMKOOPERIJ, v. (-en), de gezamenlijke handelingen,
die bij het omkoopen van pers. gepleegd worden;
met de bijgedachte aan het lage gedrag zoowel van
den persoon die omkoopt, als van hem die omgekocht wordt.
OMKOOPGOUD, o. het goud, waarmee men iem.
omkoopt; ...PRIJS, m. de prijs, waarvoor mem iem.
omkoopt.
OMKORSTEN, (omkorstte, heeft omkorst), met een
korst omsluiten; als een korst omgeven: de MontBlanc zit met fis omkorst. OMKORSTING, v. het omkorsten; — (mv. -en), het aanzetsel van de een of
andere stof, dat zich als een harde korst om een
lichaam vastzet: eene omkorsting wordt ook wel versteening genoemd.
OMKOUD, bw. uitdr.; (fig., gemeenz.) er omkoud
zijn, het leven kwijt zijn, reddeloos verloren zijn,
een kind des clouds zijn; zoowel van personen gezegd, die zijn omgekomen, als van zulke, die in een
zoo dreigend doodsgevaar verkeeren, dat men hun
leven opgeeft; er omkoud worden (voorheen ook
raken), het leven kwijtraken, reddeloos verloren
gaan, een kind des doods worden.
OMKRAAIEN, (kraaide om, heeft omgekraaid),
kraaiende rondloopen (van hanen, van kleine kinderen); kraaiend rondvertellen, met veel ophef aan
iedereen meedeelen : hi)" heeft het nieuwtje al in de
heele buurt omgekraaid.
OMKRABBEN, (krabde om, heeft omgekrabd), den
grond door krabben dooreenwerken; dien omwoelen
en losmaken, hetzij door met de nagels er in to
krauwen, hetzij door met een scherp werktuig er
in to krabben: met den drietand heeft hfj den bovengrond wat orngekrabd, de kippen hebben het bloembed
omgekrabd.
OMKRABSEL, o. omgekrabde stof.
OMKRANSEN, (omkranste, heeft omkranst), met
een krans omgeven: hfj omkranste hem, het hoofd
met lauwerloof; de priesters omkransten het nieuwgebouwd altaar met laurieren; een krans om de
slapen drukken: op het Sint-Lucasfeest werd Vondel
met eene lauwerkroon omkranst; (fig.) als een krans
omgeven: witte haren omkransten zynen schedel; —
zich met i_ ets omkransen, zijn hoofd met een krans
versieren. OMKRANSING, v. (-en), het omkransen.
OMKRASSEN, (kraste om, heeft omgekrast); in of
op jets omkrassen, er zonder orde hier en daar in of
op krassen : met zijn graceerstift zit hij wat in de plaat
om te krassen; maar 't blijft knoeiwerk; met een krassend geluid rondvliegen: hoor die raven eens omkrassen.
OMKRAUWEN, (krauwde om, heeft omgekrauwd),
omkrabben : de kippen zijn slechte tuiniers, daar ze
overal den grond omkrauwen.
OMKREITS, OMMEKREITS, m. (dicht.) de — werkebike of denkbeeldige — kromme lijn of kring, die

OMKRONKELEN.
eene ruimte omsluit, de kring, om een voorwerp
of eene plaats getrokken, de omtrek; (bij uitbr.) de
ruimte, gelegen binnen den kring, die om een voorwerp of eene plaats getrokken is; de omtrek, als
ruimte gedacht; (dicht.) de ommekreits der aarde, de
aarde in haren geheelen omvang.
OMKREUKELEN, (kreukelde om, heeft on is omgekreukeld), omkreuken.
OMKREUKEN, OMKROKEN, (kreukte om, heeft on
is omgekreukt), iets zoodanig kreuken, dat het geheel of gedeeltelijk een anderen stand krijgt; iets
met eene kreuk ombuigen of omvouwen : een blaci
papier omkreuken; ik heb de ezelsooren in dat boek allemaal netjes omgekreukt; — zich kreuken, en daardoor

een anderen stand krijgen, met eene kreuk zich
omvouwen : wat is dat papier omgekreukt!; de bladen
van het boek zfjn erg omgekreukt.

OMKRIJGEN, (kreeg om, heeft omgekregen), er in
slagen iets om (het to doen: als dat kind niet
stilzit, zal ik het nooit zfjn boezelaartje omkrijgen; om
iets heen krijgen, er in slagen iem. of jets om lets
anders to doen gaan of to bewegen: sedert het paard'
daar onlangs geschrokken is, kan ik het dien hoek niet
omkrfjgen; hoeveel, moeite hfj ook deed, 14 kon het rad'
niet omkrijgen, (fig.) (van eene tijdruimte) gedaan
krijgen dat ze verstrijkt: hoe hebt ge den vervelenden
Zondag toch wel omgekregen ?; er in slagen omver tewerpen of to stooten : 't is wel een sterke jongen,
maar hij kan mff toch niet omkrijgen; — (gemeenz.)
'em omkrfjgen, dronken worden : als ik daar nog
Langer was blfjven zitten drinken, had ik 'em zeker ook omgekregen.
OMKRING, OMMEKRING, m. (-en), (dicht.) de —
werkelijke of denkbeeldige — kromme lijn of kring,
die eene ruimte omsluit; de kring, om een voorwerp
of eene plants getrokken, de omtrek; — gmv. de
ruimte gelegen binnen den kring, die om een voor.
werp of eene plaats getrokken is : de omtrek, als
ruimte gedacht: heel de omkring siddert van den
hoefslag.
OMKROEZEN, (omkroesde, heeft omkroesd), kroezend omgeven: dichte lokken omkroesden zYn voorhoofd.
OMKROKEN. Zie OMKREUKEN.
OMKROMMEN, (kromde om, heeft en is omgekromd),
krom ombuigen, jets zoodanig buigen dat het een
bocht of kromming krijgt: eene #zeren stang omkrommen; om meer sierlijkheid aan het koperen vaatwerk te
geven, kromt men de randen am; eene kromming
krijgen, kromtrekken: door te sterk drogen kromt het
hout om; de rivier kromt hier om en loopt zuidwaarts.
OMKROMMING, v. het omkrommen; (mv. -en),
kromme bocht. OMKROMMINKJE, o. (-s), kleine
bocht.
OMKRONEN, (omkroonde, heeft omkroond), met
eene kroon of met iets dat als eene kroon wordt
voorgesteld omgeven : men omkroonde hear hoofd
met bloemen; iets als eene kroon omgeven: het zilver
der grijsheid omkroonde zone slapen.
OMKRONKELEN, (kronkelde om, heeft en is omgekronkeld), in kronkels ombuigen, zoodanig wenden of draaien, dat zij kronkels of kromme plooien
bekomen; onder het lezen zit hij altUd met zfjn vingers
de bladen om te kronkelen; in kronkelende beweging
om lets heen loopen, zich er om been slingeren:
het beekje kronkelde in sierlijkebochten het weiland om;
in kronkels ombuigen, zich kronkelend bewegen on
daardoor een gebogen stand aannemen, kromme
plooien bekomen: dat lint kronkelt gedurig em; het
behangselpapier is door de droogte losgeraakt en heele.
maal onwkronkeld — zich omkronkelen, kronkelend
om iets heenloopen : het beekje kronkelde zich de beemden om ; zich in kronkels ombuigen: de rozeblaadjes
beginnen zich om te kronkelen; — (omkronkelde, heeft
omkronkeld), kronkelend omgeven, om iets heen
kronkelen: haj voelle zich door de slang omkronkekl;
dat pad oinkro nkelt het bosch. OMKRONKELING, v.
(-en), het omkronkelen.

0MKRUIE N.
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OMKRUIEN, (kruide, krooi om, heeft en is omgekruid, omgekrooien), met den kruiwagen om iets
heen rijden; in verschillende richtingen met den
kruiwagen rijden; met den kruiwagen om iets heen
voeren; doen omvallen door er tegen aan te kruien;
den molen omkruien, de kap naar den wind zetten.
OMKRUIPEN, (kroop om, heeft en is omgekropen),
om iets heen kruipen: de kleine loopt nog niet, mawze kruipt de heele kamer al orn, (fig.) kruipend, zeer
traag en langzaam omloopen: de uren kruipen om;
zonder bepaald doel nu hier dan daar kruipen : 't is
lastig buiten te zitten, want de rupsen kruipen overal
om; doen omvallen door er tegen aan te kruipen.
OMKRUISEN, (kruiste om, heeft omgekruist), (w. g.),
kruisen langs den omtrek eener aangewezen ruimte,
er om heen varen, om er de schepen of te wachten,

binnen zekere ruimte in de laagte: wilde struiken
hingen omlaag, omhoog, langs 't enge pad; de torenwachter had omlaag het knarsen niet gehoord van,
't yacht geopend raam; ik was omlaag en zij was haven;
eene onbepaalde plaats op of nabij den grond, in
tegenstelling van omhoog, in het luchtraim of aan
het uitspansel: ziet ge sterretjes omhoog? ziet ge ook
sterretjes omlaag ?; naar omlaag,naar de laagte, naar
beneden, nederwaarts; van omlaag, van uit de laagte,

welke men moet beschermen, bijstaan of aanvallen:

eenige stoo»tschepen moesten de kust omkruisen, om het
witzeilen der smokkelaars te beletten; (zee w.) her- en
derwaats kruisen, in eene bepaalde streek der zee
nu hier dan daar zich begeven, om er de schepen
of te wachten, welke men moet beschermen, bijstaan
of aanvallen : een klein eskader heeft bevel gekregen in
de Noordzee om te kruisen; (w. g.) zekere ruimte in
alle richtingen doorkruisen: hij kruiste om door het
wood.
OMKRULLEN, (krulde om, heeft en is omgekruld),
krulswijze ombuigen, min of meer sierlijk buigen:

den rand van een blacken vans omkrullen; krul die
stalen veer eens om; (sprw.) de lip; pen) omkrullen,
krulswijze buitenwaarts buigen tengevolge van
toorn of rninachting; — zich krulswijze ombuigen:
zijn haar krult vanzelf om; — (omkrulde, heeft om-

kruld), krullend omgeven: sierlijke lokken omkrulden
haar Pals. OMKRULLING, v. het omkrullen; — (my.
-en), krullende bocht.
OMKUIEREN, (kuierde om, heeft en is orngekuierd),

op zijn gemak om iets heen wandelen: hij kuierde
een singeltie om; zonder bepaald doel kuieren: willen
we met dat mooie weer wet omkuieren ?; langs een
omweg kuieren : al pratende zijn we een uur omgekuierd. OMKUIERING, v. (-en), het omkuieren.
OMKUNNEN, (kon, konde om. heeft omgekund),
gemeenzame elliptische uitdrukking, die de aanvulling onderstelt van het weggelatene, dat men
uit den zin of de omstandigheden moet kunnen
opmaken: de mantel kan zoo niet can (t. w. gedaan
of geslagen worden); het rad was stuk en kon niet
om (t. w. gedraaid worden); treuzelen of de tijd niet
omkan (nl. loopen); 't is lastig volkje, daar kan men
niet mee om (nl. gaan); stoat zoo niet tegen de tafel,
de lamp kan wel om (nl. vallen); kan ik vandaag den
nieuwen mantel niet om (nl. hebben)?
OMKWAKKEN, (kwakte om, heeft en is omgekwakt), (gemeenz.) omvallen en zoo hard op den
grond neerkomen, dat het een kwak geeft: h kreeg
een aanval van beroerte en kwakte zoo maar op straat
om; het rijtuig reed tegen een peal aan en is dadelijk
omgekwakt; met iets omkwakken, er zonder orde of
regelmaat ruw mode te work gaan, zoodat het met
een kwak op den grand neerkomt: 't is soms beroerd
om te zien, hoe men aan het spoor met de koffers omkwakt; — met kracht omwerpen, zoodat het een
kwak geeft (altijd met de bijgedachte, dat het uit
onbesuisdheid of moedwil geschiedt) : hij liep met

zoo'n vaart tegen den dikzak aan, dat hfj hem vrfj
onzacht omkwakte.
OMKWANSELEN, (kwanselde om, heeft omgekwansold), (gemeenz.) tegen elkander verkwanselen,
onderling ruilen, zoodat het eene voor het andere
in de plaats wordt gegeven; altijd in ongunstigen
zin, door het bijdenkbeeld, dat het met veel loven
en bieden geschiedt: een paar kleerenjoden, die oud
goed tegen elkaar omkwanselen; — een ruil doen, met
elkander ruilen ten opzichte van voorwerpen, die
men bezit : die jas is mffne gading, die broek de
jouwe; willen we omkwanselen?
OMLAAG, bw. van plaats; op een zeker punt of
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van beneden; op of nabij de aarde, als de zetel der

stervelingen beschouwd, in lager sferen: tegenstelling van omhoog, daarboven, in den hemel; van omlaag, uit lager sferen, van de aarde; (zeew.) op zeker
punt of binnen zekere ruimte onder het dek van
het schip, beneden: d3 bootsman is omlaag, (d. i.
beneden, in het logies); de kapitein is nog omlaag
(in de kajuit, of waar ook elders beneden het dek);
omlaag, hose scheepsroep, dien men aanheft om de
aandacht op to wekken, wanneer men van het dek
hun, die zich in het benedenschip bevinden, lets.
wil toereepen; —
bw. van richting; in de richting naar de laagte r
eenige menschen, alloy narbed.wts:
het hoofd omlaag, schenen lets te zoeken; naar de
aarde, naar lager sferen; (zeew.) naar beneden, hetzij
van eene plaats boven het dek naar een lager gelegen plaats, hetzij van het dek naar het benedenschip: de stengen omlaag de stengen moeten naar
beneden 'gehaald of afgenomen warden; wil het yolk clan niet, omlaag (t. w. gaan)?
[Omlaag vormt scheidbare samenstellingen met.
werkw., die een voortgaande of dalende beweging
of een richting te kennen geven, alsmede met ww.
die eene stuwende, buigende of drukkende bewt4ging of het brengen in zekere richting aanduiden.
In alle heeft omlaag zijn gewone beteekenis behonden, zoodat alleen enkele dier samenstellingen hier
zijn opgenomen.] •
OMLAAGDRUKKEN, (drukte omlaag, heeft omlaaggedrukt), nederwaarts drukken, neerdrukken. OMLAAGDRUKKING, v. het omlaagdrukken.
OMLAAGHOUDEN, (hield omlaag, heeft omlaaggehouden), maken dat iets niet naar boven gaat of
rijst: hij kan zin hoofd heel Lang ornlaaghouden,
nederwaarts keeren en doen blijven, naar de laagte
houden: bij eene militaire begrafenis worden de geweren omlaaggehouden.
OMLAAGSLAAN, (sloeg omlaag, heeft en is omlaaggeslagen), met een klap van de vlakke hand of van
een werktuig, dat men in de hand houdt, snel in delaagte drijven: de bal zou bfjna in de glazen zijn -

terechtgekomen, zoo hfj dien niet met kracht had emlaaggeslagen; naar de laagte richten, naar beneden
wenden: schaamrood sloeg hij den blik onelaag; —
zich met eenige kracht naar de laagte bewegen,
nederwaarts gedreven worden: door de zware lucht
sloeg de damp omlaag; het is lastig als de rook uit da
pip van de stoomboot zoo omlaagslaat.
OMLADEN, (laadde om, heeft omgeladen), overladen,
uit het eene voer- of vaartuig of van het eene lastdier goederen laden in of op een ander : dat stukgoed
is op de verkeerde boot gekomen en moet gauze omgeladen warden; (ook van de beladene voer- of vaartuigen of van de lastdieren zelf) : die wayens moeten
omgeladen worden; anders laden onadat iets niet goed
geladen is : ge moet dat goed omladen, anders kan het
nooit op den wagen.
OMLAND. Zie O_MMELAND.
OMLATEN, (liet om, heeft omgelaten), om het lijf
laten, niet afdoen of afleggen: ik sal min mantel"

maar omlaten.
OMLAUWEREN,

(omlauwerde, heeft omlauwerd),.

(dicht.) met lauweren, met een lauwerkrans onageyen, met lauweren bekronen, als eerbewijs: dat was

de held, dien men omlauwerd en omstraald van glorieglans op de handen had g edray en ; hij zag zich 't jeugdig.
hofdmlauwer.
OMLAVEEREN, (laveerde om, heeft en is omgela-

OMLAVEEREN:

OMLOOP.

Teerd), laveeren langs den omtrek van het aange-

er zonder orde of regelmaat, talmend en beuzelend
mede te work gaan, er mede omtalmen zonder lets
to vorderen: 't is een luie worker, heeft er al wie
weet hoe lang mee omgeleuterd; her- en derwaarts
over iets leuteren, er bij verschillende personen
over zeuren : 't is een oude koffiekonkel, die overal
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wezen voorwerp of de genoemde plaats; er laveerende
om heen gaan: fro hebben netjes de bank omgelaveerd;
Coen de schipper den hock was omgelaveerd, zag h een
ander schip op ons aanzeilen; laveerend her- en derwaarts zeilen, laveerend rondzeilen : wt.)* hebben op het
sneer wat omgelaveerd; (scherts. van een beschonkene)
been en weer zwaaiend omloopen: troepen dronken
yolk hebben den ganschen dag in de stad omgelaveerd.
OMLEG,

m. (-gen), zijwaartsche ombuiging : er

waren twee omleggen in de scherpe vlijming van het
-mes; (naaist.) omslag, zoom, dat gedeelte der stof

dat bij het aaneennaaien van eenen naad naar binnen wordt geslagen. OMLEGJE, o. (-s).
OMLEGEREN, (omlegerde, heeft omlegerd), met
een leger omsluiten, omsingelen: de Pruisen omlegerden Par& in 1871. OMLEGERING, v. (-en), het
omlegeren.
OMLEGGEN, (legde, leide om, heeft omgelegd, omgeleid), zoodanig leggen, dat het om een voorwerp
bevestigd wordt; (scheepst.) eene sent omleggen, eene
gording of breede lat om het geraamte van een
schip, dat in aanbouw is, leggen of bevestigen, om
de spanten op hunne plaats te houden; een slag
omleggen, een eind touw met een slag leggen om
een of ander voorwerp, als een kruishout, dukdalf,
paal enz.; het er om heen slaan en vastmaken; een
knoop omleggen, een eind touw leggen om eon of
ander voorwerp, het er om heen slaan en met een
knoop bevestigen; (heelk.) iem. een verband omleggen,
een verband leggen en vastmaken om een beschadigd of gewond deel van iemands lichaam; — zoodanig leggen dat lets om komt te leggen, dat het
een anderen stand bekomt: planken omleggen; die
matras zou ik eens omleggen; de zieke ligt zoo in 't voile
Licht, ik zou hem liever omleggen; een vaartuig (schip,
boot enz.) omleggen, het onderstboven leggen, het

.ornkeeren en met de kiel naar boven plaatsen,
vooral tot het doen van herstellingen; (gew.) den
srond omleggen, dien met de spade of den ploeg omwerpen, onderstboven leggen; (van messen enz.)
zijwaarts ombuigen en daardoor min of meer stomp
maken: 1k zou de snede van die bbl even omleggen; —
.onderling van ligging doen verwisselen: ik heb de
-

.kaarten verkeerd omgegeven, leg se even om, dan hoof
ik niet opnieuw te geven; — zich omleggen, zich zoo

leggen dat men op de andere zijde komt te liggen:
1 is een genot zich 's morgens nog eons om te leggen; —
.(van den wind) van richting veranderen; —
(omlegde, omleidde, heeft omgelegd, omgeleid),
met lets rondom beleggen, omgeven met lets dat
er om heen gelegd wordt: den rand van een schotel
met peterselie omleggen; een zijden rok met een fluweelen
1oordsel omleggen. OMLEGGING, v. het omleggen.

OMLEGSEL, o. (-s, -en), lets dat strekt om te omleggen; de boord of rand van verschillende stof of
kleur, die om eon kleedingstuk of ander voorwerp

gelegd wordt; het omboordsel of omgaand belegsel:

loopt om to leuteren.
OMLEVEN, (leefde om, heeft omgeleefd), (gemeenz.)
zonder geregelden gang, zonder plan of doel voortleven, er zoo maar wat op heen leven : 't zjin won-

derlffke menschen, die op een rare manier in de wereld
omleven; met iem. of iets omleven, er zonder plan

of doel mede leven, er op vreemde wijze mede omgaan, er vreemd mee omspringen : 't is eene huishouding ! ge weet niet hoe ze met de kinderen en boden
omleven; 't is schande zooals je met dien armen hand
omleeft.
OMLIGGEN, (lag om, heeft omgelegen), (van de
snede van een mes enz.) zijwaarts omgebogen en
daardoor min of meer stomp zijn: de snede van het

scheermes ligt am; alle messen liggen om, zoodat men
er niet reel mee uitvoeren kan; op den grond of elders
nederliggen, t. w. na omgevallen te zijn: daar ligt
de vaas al om; de wagon heeft omgelegen on de menschen hebben zich nogal bezeerd; wij hebben Brie molen
omgelegen; (van liggende pers.) gaan omliggen, onderling van ligging verwisselen: ik kan op min bed
niet slapen, maar wel op het awe, laat ons gaan omliggen; zullen we gaan omliggen, gij voor en ik achter?; (van een liggend pers.) gaan omliggen, van
ligging veranderen, anders gaan liggen : de zieke ligt
niets good zoo, hij moot gaan omliggen.
OMLIGGEND, bn. om een aangewezen punt heen
liggend, rondom liggend, omgelegen : de omliggende

dorpen en vlekken.
OMLIJSTEN, (omlijstte, heeft omlijst),

met eene

lijst omgeven, eene lijst om lets heen maken: de
schilderstukken toonen nu reel meer, nu ze beter omlfjst zfin; (fig.) als met een lijst omgeven: het nog
regelmatig en ongerimpeld gelaat was bmlijst door
zilverwit haar. OMLIJSTING, v. het omlijsten; —
(my. -en), het middel om te omlijsten, de lijst.
OMLIKKEN, (likte oni heeft omgelikt), aan alle
kanten belikken en met de tong ontdoen van do
,

spijs, die er nog aankleeft : 't kind eet erg onfatsoen-

lijk en likt, als 't op is, zijn bard om; de hand ken
de potten en pannen 266 omlikken, alsof ze omgewasschen zijn; lets omgooien door het onbesuisd to
belikken.
OMLISPELEN, (omlispelde, heeft omlispeld), (dicht.)
iem. of lets lispelend omgeven, er zacht om heen
ruischen : een zacht koeltje omlispelde zijn hoofd; in
den stillen avond, als balsemende windjes het loof

omlispelen.
OMLOEREN, (loerde om, heeft omgeloerd), her- en
derwaarts loeren, naar alle kanten ter sluik de
oogen laten rondgaan; altijd met het bijdenkbeeld
dat het geschiedt om lets te bespieden, uit een loos
of arglistig opzet: de struikroovers loerden overal om,

een rok met een omlegsel van iluweel, een smal omlegseltje van gouddraad versierde den kraag; de mode van
allerlei omlegsels onder aan de kleederen kwam weder
in twang. OMLEGSELTJE, o. (-s).

of zij oak reizigers zagen aankomen.
OMLOOP, m. het omloopen, het omvloeien: de geregelde omloop des bloeds; de omloop der vochten; het

OMLEIDEN, (leidde om, heeft omgeleid), leiden
langs den omtrek eener ruimte : leid dien blindeman

omwentelen van voorwerpen die zich om eon middelpunt bewegen, inz. van de hemellichten: de om-

,even den hook om; de ranken ran die klimplant moeten het huis omgeleid warden; de breede stroom was
het kasteel omgeleid; — her- en derwaarts leiden,
met zich voeren of doen gaan: een berenleider die
zijn beesten met rich omleidt; — langs een omweg
leiden: daar de brag hersteld wordt, »ioet het ace een
eind onzgeleW warden; — (w. g.) menschen of dieren

loop van de raderen van een uurwerk ; de omloop der
zon; het omgaan van hand tot hand, het zich verspreiden in verschillende richting: het geld slit in
don omloop af; goad geld is weinig in omloop; valsch
geld in omloop brengen; de meest tegenstrijclige berichten warden in omloop gebracht; — (my. -en), rond-

zoo leiden dat zij een anderen stand bekomen. OMLEIDING, v. (-en), het omleiden.
OMLEUTEREN. (leuterde om, heeft omgeleuterd),
(gemeenz.) leuterend omloopen, met eindeloos getalm den tijd dooden zonder iets nit te voeren: er

zit niets geen voortvarendheid in den man, hij leatert
maar om en komt niets verder: met lets omleuteren,

loopende galerij aan de buitenzijde van een gebouw,
vooral gezegd van den trans van een toren en de
stelling van een molen; (geneesk.) volksbenaming
van eene soort van huiduitslaF,f, die allengs omloopt
en zich verder uitbreidt, ook wel springend caur geheeten, en van eene om den winger of nagel omloopende zweer; (slachterij) benaming van een deel
van het buikviies idj runderen en schapen. waar-

OMLOOP.
...-aan de ingewanden bevestigd zijn, en dat als 't ware
-om de darmen been loopt, ook het scheel en de fraas
:genoemd; de kring, waarin iem. zich beweegt, de
. personen die rondom hem verkeeren, de personen
(en zaken die onafscheidelijk van iets zijn: het scheelt
.hem aan den omloop en niet aan Karel Stuart; de
kermis met haar spellen, kramen en al den verderen
omloop; (sprw.) het hart is wel goed, maar de omloop
deugt niet, de slechte omgeving bederft hem, hoewel zijn hart goed is.
OMLOOPEN, (liep om, heeft en is omgeloopen), om
lets heen loopen: ik heb tweemaal de singels omgeloopen; wij loopen nog al eens de stad om; zich in
-eon rondgaanden loop binnen zekere ruimte bewe.gen: het bleed loopt om door onze aderen; om lets
heengaan, zich langs den omtrek van lets uitstrekken: de ringdijk die den polder omloopt; de gracht
loopt het geheele erf em; (fig.) van hand tot hand
gaan, van den een op den ander overgedragen worden: er loopen vele vorderingen te zijnen laste em;
(sprw.) de zaak loopt buiten on em, ik heb er niets
mee to maken; — in de rondte loopen, den geheelen
kring om een middelpunt doorloopen, omwentelen:
de uurwijzer loopt eens in de twaalf uur onz, leatloopen de inolenwieken langzaam om; (sprw.) het hoofd
loopt (mij) om, het hoofd schijnt mij als in een kring
rond to draaien, van vermoeienis of overgroote
drukte; (fig.) van eene tijdruimte: omgaan, verstrijken, voorLijgaan: de dag liep om; —
her- en derwaarts loopen, rondloopen: ik, heb voor
tandaag genoeg gewerkt, ik ga een eindje omloopen;
.goat ge wat mee in den tuin omloopen ?; zich verspreiden (van geruchten enz.) : er loopen leelUke
praatjes van hoar om; — naar de rij of rondloopen
in zekeren kring: z
loopen met eene schaal bij de
huizen em; heeft de list al bij de leden omgeloopen ?;
—langsenomweglopen:wat
hebben we een eind
omgeloopen!; waarom zijt ge dat eind omgeloopen ?;
—zichterzijderaienofwend :
de weerhaan is van
Oost naar West omgeloopen; de wind liep vannacht
em, veranderde van richting;
omverloopen, doen vallen door er tegen aan to
loopen: niet zoo haastig, gij zult het kind nog om,loopen. OAMLOOPING, v. het omloopen.
OMLOOPER, m. (-5), iem. die omloopt, die veelal
zonder doel rondslentert, rondlooper; (bij het paardetuig, inz. van de artill.) de lederen riem, die tot
bteun aan. het tuig der trekpaarden bevestigd is, en
achter het paard om loopt; ook broek genoemd;
,(weverij) een houten cilinder of rol aan het weef-getouw, waaromheen de ketting is opgerold; ook
kettingboom genoemd.
OMLOOPERIJ, v. het aanhoudend rondloopen, altijd
in ongunstige bet.: die omlooperij van die vrijers
begint mij krachtdadig to vervelen.
OMLOOPSTIJD, m. (-en), tijd dien een hemellichaam
noodig heeft om zijnen omloop to volbrengen om
dat hemellichaam, hetwelk geplaatst is in een der
brandpunten van zijne loopbaan : de tijd, dien de
maan behoeft, om tot dezelfde ster terug te keeren, is
die, waarin zij werkelijk haren loop om de aarde volbrengt, en wordt haar siderische of periodische omloopstijd genoemd.
OMLUIDEN, OMLUIEN, (luid(d)e em, heeft omgeluid), door het luiden der daartoe bestemde klok
in het openbaar bekendmaken; wanneer er vergadering is, wordt dit een nor vooraf omgeluid; hebt ge de
raadsvergadering al hooren omluien?
OMLUIEREN, (luierde om, heeft omgeluierd), luierend omloopen, den tijd dooden zonder lets van
belang uit to voeren, als een luiaard lanterfanten:
we hebben den ganschen middag zoo wat omgeluierd.
OMLUMMELEN, (lummelde om, heeft omgelummeld), (gerneenz.) lummelend her- en derwaarts loopen, omloopen zonder doel dan alleen om den tijd
to dooden: jij luiaarcl, heb je den heelen morgen weer
loopen omlummelen; een troepje katterige lid, die den
ganschen dog zoo wat omgelummeld hebben.

OMMETEN.
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OMMAKEN, (maakte em, heeft omgemaakt), (gew.)

omploegen, omgraven, omspitten (van den grond).
OMMALEN, (maalde om, heeft omgemaald), ronddraaien, als in een maalstroom in de rondte bewogen worden: alles draait en maalt en zwiert met
om; (fig.) in iemands hoofd omwoelen, hem
telkens door 't hoofd gaan: allerlei plannen rnaalden
hem in het hoofd em; suffend en mijmerend omloopen : hij kan erg afgetrokken zijn en leapt dan al maar
om te malen; over iets ommalen, zonder ophouden er
over zeuren; met iets ommalen, er mee omtalmen,
zonder veel verder to komen.
OMMALLEN, (malde om, heeft omgemald), mallend
omloopen, onder allerlei gemal on gestoei den tijd
zoekmaken, omstoeien: 't is jong volkje, dat er van
houdt wat om to mallen; die wilde meiden hebben weer
den heelen middag met den knecht omgemald en niets
uitgevoerd.
OMMANGELEN, (mangelde om, heeft omgemangeld), (in de volkst.), omruilen : laten, we die tollen
tegen elkaar ommangelen.
OMMANTELEN, (ommantelde, heeft ommanteld),
met een mantel, d. i. een kring van wallen, borstweringen, dijken of dammen omsluiten, met een
gordel van versterkingen omgeven: een vesting met
stevige wallen ommanteld; Nederland, eons aan de
baron ontwoPkerd, thans met hechte dijken ommanteld.
OMMANTELING, v. het ommantelen.
OMMARCHEEREN, (marcheerde om, heeft on is
omgemarcheerd), om lets heen marcheeren : het regiment marcheerde de stad am; (scherts.) om lets heen
gaan, met het bijdenkbeeld dat de wandeling troepsgewijze of min of meer geregeld geschiedt: ik zie
alle middagen de kostschool de stad ommarcheeren;
her- en derwaarts marcheeren: wat hebben die arme
recruten daar weer in de brandende zon omgemarcheerd; langs een omweg marcheeren: het regiment
heeft een heel eind omgemarcheerd.
OMMARTELEN, (martelde om, heeft omgernarteld);
met een mensch of dier ommartelen, er martelend
mode omgaan, er wreedaardig mode handelen; met
iets ommartelen, er onder langdurig getob en geknoei
doelloos mode to work gaari, zonder lets to vordederen. OMMARTELING, v. het ommartelen.
OMME, vz. (veroud.) om ; alleen nog bekend in de
uitdrukking omme en bij, ongeveer, omstreeks en
in samenstelling als ommekant, ommezijde enz.
OMMEKANT, m. (-en), (w. g.) ommezijde.
OMMELAND, o. (-en), land gelegen rondom een
plaats; meest bekend in het my. in den naam Ommelanden, de landstreek die zich om de stad Groningen uitstrekt, omvattende de drie kwartieren
van Hunsingoo, Fivelgoo en het Westerkwartier, on
voorheen gezamenlijk het tweede lid van staat der
provincie van Stad on Londe uitmakende ; Bataviasche
Ommelanden, eene der beide onderafdeelingen van
de residentie Batavia op het eiland Java.
OMMELANDER, m. (-s), bewoner der Ommelanden.
OMMELANDER, bn. uit, van de Ommelanden: een
Ommelander beer; de Ommelander kas.
OMMELANDSCH, bn. tot de Ommelanden behoorende: vooral bekend in de inz. in Groningen gebruikelijke zegswijze, eene Ommelandsche reis, eene
reis waaraan veal moeite on bezwaren verbonden
zijn, een lange, bezwaarlijke tocht, eon heele loop.
OMMERING, ook m. de werkelijke of
denkbeeldige — kromme lijn of kring, die eene
ruimte omsluit, de hying om eon voorwerp of eene
plaats getrokken, de omtrek; (bij uitbr.) de ruimte
gelegen binnen den — werkelijken of denkbeeldigen — kring, die om eon voorwerp of eene plaats
getrokken is; de omtrek, als ruimte gedacht: Leiden,
'k beween 11, zoo lang ik, adem heb. Hard is het, in
uwen omring iets cinders dan u to beschreien; zfj zien
niet in, waarom zij joist u in haren ommering zouden
opnemen.
OMMESTAAND. Zie OMSTAAND.
OMMETEN, (mat om, heeft omgemeten), om iemands
E9
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OMPERR

OMMETEN.
•

lijf de maat nemen voor het kleedingstuk enz. dat
men voor hem maken zal: iem. een mantel, een man(zich) iets ommeten, zich jets om het.
title
ljf meten, of het goed passend is, ompassen : meet
even dat boordje om of het wel wed genoeg is.

OMMEZIEN, ook OMZIEN, o.; een ommezien, oogenblik, een zoo kort tijdsbestek, dat men als 't ware
maar even kan omzien; in een ommezien, in het
oogenblik dat men even kan omzien, in een oogwenk, zoo spoedig dat er als 't ware geen tijd voor
noodig is; (sprw.) in een ommezien klaar ( gereed) zin;
(Zuidn.) op een ommezien. OMMEZIENTJE, o. (-5).
OMMEZIJDE, v. (-n), de ommekant, de keerzijde,
inz, in toepassing op een blad papier, perkament
enz., ommekant; zie ommeztjde, als aanwijzing onder
aan eene bladzijde van een brief of eenig ander geschrift geplaatst, om to kennen to geven, dat de
lezer ook de keerzijde moet bezien, waar nog jets
geschreven staat, dat zijn aandacht niet mag ontgaan.
OMMEZWAAI. Zie OMZWAAI.
OMMOETEN, (moest om, heeft omgemoeten), gemeenzame elliptische uitdrukking, die de aanvulling onderstelt van het weggelatene, dat men uit
den zin of uit de omstandigheden moot kunnen
opmaken: moeten de armbanden ook om (t. w. gedaan
worden)?; kwajongen, moet die stoel nu weer om(vallen, omgeworpen worden) ?; die boom had at Lang
omgemoeten (d. i. omgehakt moeten worden); die
jongens daar moeten nog wat om (t. w. gaan, schuiven); 't is zoo warm, en moet ik nu min dikken mantel om (hebben) ?
OMMOGEN, (mocht om), gemeenzame elliptische
uitdrukking, die de aanvulling onderstelt van het
weggelatene, dat men uit den zin of uit de omstandigheden moot kunnen opmaken : moeder, mag de
zondagsche doek om ?; mag die boom wet om ?; mag ik
mijne bloedkralen om?

OMMUREN, (ommuurde, heeft ommuurd), met
een muur omgeven, door het zetten van een mutir
rondom omsluiten : een tuin ommuren; de veldheer
deed de vesting ommuren; (fig.) eene ruimte met lets
als met een muur omgeven, en daardoor beschutten on beveiligen, of ook aan het oog onttrekken:
de vesting was met rotsen ommuurd. OMMURING, v.
het ommuren; — (my. -en), het muurwerk om zekere
ruimte: een fort met drie sterke ommuringen.
OMNAAIEN, (naaide om, heeft omgenaaid), met een
naad of omslag in de rondte voorzien, een zoom of
omslag om iets naaien: ge moet dat hemd van onderen
nog omnaaien; die rok is te tang, naai hem een eind
em; de linnen looper moet eerst aan beide kanten omgenaaid worden; opnieuw on netter naaien: dat hemd
is to slordig afgewerkt, ge moet het omnaaien; — (om-

naaide, heeft omnaaid), (w. g.) aan alle kanten een
naad om jets leggen: die vetergaatjes zijn cale keurig
omnaaid.

OMNARREN, OMARREN, (narde [arde] om, heeft
on is omgenard [oingeard]), narren langs den omtrek
eener aangewezen ruimte, er met de narreslede om
heen rijden: later wij de singels eens oinnarren; heren derwaarts narren: wij hebben den heeler moven

door de start onigenarcl; 't 'was col op de baan, coural
door de heeren die er met hunne prachtige sledeit omnarden, —, narrende omverwerpen, doen omvallen

door er tegen aan te narren, door er met de narreslede tegen aan to rijden: pas was hy op ;let 'id's, of

hij narde een snoeptafeltie one,

OMNEVELEN, (omnevelde, heeft omneveld),(dicht.)

met novels omgeven, aan alle kanten met nevels

omgeven en daardoor aan 't oog onttrekken: donkere
tvolken oinnecelden de toppen der bergen: een dikke
damp ontnecelcie het verschiet; als met een revel bedekken, met een novel of met duisternis — in eig.
of fig. zin — omgeven; zich onenecelen, zich als met
een newel bedekken, met een waas onehtilien; bet
t.erstand (den genet) oblitc'Ccleil, het ,,Terduiteren en
zijne werkzaaniheid. t. w. het clenken.'zevc , e.en

enz., ongeschikt maken, iem. omnevelen, zijn geest,
zijn verstand omnevelen. OMNEVELING, v. het omnevelen; (w. g.) beneveling; — (my. -en), (w. g.) de
saamgepakte menigte nevelen, de duisternis. •
OMNIBUS, m. (-son), een groot rijtuig, sedert den
aanleg der spoorwegen in gebruik gekomen, bestemd om vooral • in groote steden het verkeer tus-schen de ver van elkander gelegen stadswijken te
bevorderen, on waarin ieder voor een vasten on
kleinen prijs plaats kan nemen. OMNIBUSJE, o. (-s).
OMNIBUSDIENST, m. (-en), het verkeer, het ver-voer met een omnibus; ...MAATSCHAPPIJ, v. (-en),.
vereeniging van personen, die een omnibusdienst.
exploiteert; ...PAARD, o. (-en), paard dat voor een
omnibus loopt.
OMNIPOTENTIE, v. alvermogen, almacht.
OMOOG, o. (-en), (kantwerkerij) een oogje dat aan
de buitenzijde van het kantwerk is aangebracht„
oogje aan den omtrek van het kantwerk gemaakt.
OMPAKKEN, (pakte om, heeft omgepakt), in of op
een ander voor- of vaartuig, op een ander lastdier,
in eene andere kist enz. overpakken : de kisten moeten
omgepakt en op den grootsten wager genet worden; het
stukgoed, dat reeds in het hot geborgen was, moest weer
omgepakt en op het dek gelegd worden; (ook) van de,
vrachtwagens, koffers ompakken; voertuignz.lf:

anders pakken, veelal met het bijdenkbeeld dat de
goederen eerst niet good gepakt zijn: sod wit het goal

er niet in, ge zfat het moeten ompakken; pak lien koffer
om, zoo krijgt ge hem nooit dicht. OMPAKKING, v..

het ompakken.
OMPALEN, (ompaalde, heeft ompaald), rondom met
palen afzetten, aan alle kanten omgeven met palen:
de bevelhebber heeft het geheele terrein van den spoorweg met palissaden doen ompalen; het uitgebreide jachtveld heeft geheel laten ompalen; (fig.) de grenzen

eener ruimte rondom aanwijzen door eene — hetzij
zichtbare of denkbeeldige — afscheiding; en bij uitbreiding: de rondom afgebakende ruimte in eigendom bezitten: hij ompaalde (bezat) het meeste land;
(van een land) het aan alle kanten begrenzen, er
rond om heen gelegen zijn on er de grens of landpaal van uitmaken : een machtige roofstaat ompaalt
het kleine en weerlooze landje; Zwitserland en de OM-palende (omliggende, rondom belendende) landen.

OMPALING, v. ompalen; — (mv. -en), het paalwerk,
waarmede eene ruimte is omgeven, en bij uitbreiding die ruimte zelf. OMPALINKJE, o. (-s).

OMPANSEREN, ook OMPANTSEREN, (ompanserde,_
)ieeft ompanserd), (dicht.) iem. met een panser omsluiten, rondom in een panser of harnas dossen:
zUrt page ompansert hem met het borstharnas; zin

dienaren ompanserden hem de borst ?net eene stolen
rusting; zich ompanseren (met jets), zich daarmede
rondom bepanseren; (fig.) ompansert u net heldencooed.% (van voorw., inz. van schepen), ze rondom

net een panser Ledekken, ze met ijzer of staal omkleeden en ze daardoor als in een harnas dossen:
de oorlogsschepen warden op de wercen ompanserd; de
minister heeft een poor kanonneerbooten laten onzpanscion; iem. of iets als een panser omsluiten,
rondom bedekken ; eene schitterencls rusting on2panserde zone leden: het schip was met ijzeren platen ompanserd. OMPANSERING, v. het ompanseren.
OMPANTSEREN.

Zie 0312.A.NSEREN.

OMPARELEN, (onaparelde, heeft ompareld),(dicht.)

met parelen omgeven: neen2,t goud en diamant hoe
schilt6•encl ook oink, reid: (fig.) de dance had boom en
plant met sciolt,,, y61,cle clioppels onepareld.
OMPASSEN, ipaste am, heeit omgepakt); iem. jets
omposst- n. het iem. am het lijf doen, one to zien of
het g ,-, ed passend is: iem. een mantel oinpassen; hi;`
heeft mean ben sabelkoppel onegepast; aisle iets oinpassen, of eenvoudig bbs ompassen. zich iets om het
ljf doen, one te zich of het goed passend is: pas
die sjari7 eeies (.ire. of z ,-3 ook to long is.
OMPERKEN, ,onmeri,te, heeft oenperkt), (w.
■

g.) met
:,e ) , elendende ruimte af

OMPERKEN.
scheiden door middel van iets dat den toegang
verhindert, als eene schutting, omheining enz.; dock
bij uitbreiding ook gebezigd, waar men alleen door
zichtbare teekens de grens eener ruimte kenbaar
maakt: hij heeft het terrein laten omperken; voor de
hooge gasten wordt een gedeelte van het terrein omperkt; dichterlijke versterkingen van het gewone
beperken: dit yolk is met geen kloosters te omperken.
OMPERKING, v. het omperken; — (mv. -en). schutting, omheining, bij uitbreiding ook de ruimte daarbinnen: binnen de omperking stond eene tribune.
OMPLAATSEN, (plaatste om, heeft omgeplaatst),
van plaats doen verwisselen, in elkanders plaats
stellen: ik zou die gasten liever omplaatsen; die twee
meubels moeten omgeplaatst worden; de zin loopt zoo
niet goed, de laatste woorden zou ik omplaatsen; anders
plaatsen, van plaats doen veranderen: ge moest
trifinheer A. omplaatsen en naast jufl'rouw B. zetten;
zoo ge dat woord met dien vollen klank omplaatst en
cwAter aan den sin zet, loopt die veel betel los. OMPLAATSING, v. het omplaatsen.
OMPLAKKEN, (omplakte, heeft omplakt), rondom
beplakken, om iets heen plakken: ik zal die houten
teekenvoorwerpen opnieuw met wit
papier laten omplakken; een bal met gouelpapier omplakt. OMPLAKKING, v. het omplakken.
OMPLAKSEL, o. (-s), wat orn iets been geplakt
wordt.
OMPLANTEN, (plantte om, heeft omgeplant), anders
planten, zoodat de eene boom (plant) in de plaats
van den anderen komt; op een andere plaats planten, verplanten ; — (omplantte, heeft omplant), met
een kring van planten omgeven:
heeft het plein
voor het huis laten omplanten. OMPLANTING, v. het
omplanten; — my. (-en), de kring van planten
waarmede eene ruimte wordt omgeven, bij uitbreiding de ruimte daarbinnen. OMPLANTINKJE, o. (-s).
OMPLASSEN, (plaste om, heeft omgeplast), in of
door iets omplassen, er zonder orde of plan hier en
daar in of door plassen, zich plassend bewegen in
iets, t. w. in eene vloeibare zelfstandigheid, als
water, slijk enz.: de jongens kennen geen grooter pret
dan in het water om te plassen; — (omplaste, heeft
omplast), (dicht.) met een plassend geluid of met
een plassenden stroom aan alle kanten bespoelen..
OMPLOEGEN, (ploegde om, heeft omgeploegd), met
den ploeg zoodanig bewerken, dat de aarde onderstboven gekeerd en nieuw dooreengewerkt wordt,
met den ploeg omwerken : na den oogst ploegt men
de landerijen om; (dicht.) de landman werpt het zaad
in de omgeploegde voren; (fig.) den grand omploegen
met het zwaard, dien omwoelen als met den ploeg,
met het bijdenkbeeld van verwoesting; — iets met
den ploeg zoodanig omwerken, dat het met de
aarde onderstboven gekeerd en er in verwerkt
wordt, veelal met het doel om de verwerkte stof
als meststof te doen dienen: als de tarwe van den
akker is, worden de stoppels aanstonds omgeploegd.
OMPLOETEREN, (ploeterde om, heeft omgeploeterd),
ploeterend her- en derwaarts zich bewegen, in het
water of slijk nu hier dan daar rondwaden, omplassen: de jagers hebben wat in het drassige land
omgeploeterd!; er was niets dan een erg modderige
weg, en zoo heb ik een eind in de madder moeten omploeteren; in of met iets omploeteren, er zonder orde
of plan bier en daar in of mede ploeteren; omplassen in of met jets, t. w. eene vloeibare zelfstandigheid: verbied die kinderen toch zoo in dat water om
te ploeteren; met iets omploeteren (met betrekking tot
een werk), er zonder orde of regelmaat onhandig
en verward mede te werk gaan, er met veel moeite
doelloos wat in knoeien: hoe hfj er ook mee omploetert, Mj kan er niet mee klaarkomen; wat heb je weer
met je werk omgeploeterd.
OMPLOFFEN, (plofte om, is en heeft omgeploft),
met een plof omvervallen, plotseling omstorten,
zoodat het bij 't neerkomen een ploffend geluid
maakt: met een dof geraas ploften de muren om; de
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boekenkast stand wat wankel en is in eens omgeploft;
—enprsonfe vorwepmtgewldomverwpen, zoodat ze met een plof op den grond neerkomen: hy greep hem vreeseljik woest aan, zoodat hfj
hem pardoes omplofte; de zware palissaden worden
door de belegeraars omgeploft. OMPLOFFING, v. het
omploffen.
OMPLOOI, v. (-en), eene plooi, die door omplooien
ontstaan is, omkrullende plooi.
OMPLOOIEN, (plooide om, heeft omgeplooid), iets
zoodanig plooien dat het geheel of gedeeltelijk eene
andere ligging krijgt: plooi dien doek om; z# had
haren mantel omgeplooid; (w. g.) om het lijf plooien:
hfj plooide de ruime huid om; — (omplooide, heeft
omplooid), (dicht.) iem. of iets plooiend omgeven,
er in plooien om hangen: een kostbaar zwart fluweelen
kleed omplooide hoar schoone leen.
OMPOTEN, (pootte om, heeft omgepoot), anders
poten, zoodat het eene in de plaats van het andere
komt: waarom die boompjes en die rozestekken niet
omgepoot?; op eene andere plaats poten, verpoten:
ik zou dat stekje ompoten; — (ompootte, heeft ompoot), (w. g.) met een kring van jonge gewassen
omgeven.
OMPRAAT, m. het gepraat her- en derwaarts bij
verschillende personen: er is over die zaak veel ompraats geweest; ik howl niet van al dien ompraat.
OMPRAKKEZEEREN, (prakkezeerde om, heeft omgeprakkezeerd), (gemeenz. uitdr. in de taal der lagere
volksklassen, voor ompractiseeren); op iets omprakkezeeren, er aanhoudend op prakkezeeren, er altijd
weer over nadenken: ik heb er al zoo op omgeprakkezeerd, maar weet er geen raad mee; nu, ik zou er maar
niet longer op omprakkezeeren.
OMPRANGEN, (omprangde, heeft omprangd), (dicht.)
personen en zaken prangend omgeven, met een
krachtigen en vasten greep drukken, omknellen: hj
omprangde haar 't hoofd; de vorstelfjke diadeem omprangde haar het hoofd; (dicht.) de smart omprangde
't moederharte.
OMPRATEN, (praatte om, heeft omgepraat); in ids
ompraten, er bij verschillende personen over spreken,
en bij den een dit, bij den ander dat zeggen: men
kan niets op hem aan, en h# heeft weer zoo in die zaak
omgepraat, dat er eene heele ruzie is ontstaan; er in
ompraten, in 't wilde over iets praten, er over zeggen wat voor den mond komt (zonder na to denken
over 't geen men zegt): schei toch uit met dat doorslaan, je praat er maar wat in om, zonder er iets van
te weten; — iets pratend rondvertellen, door ontijdig
gepraat overal bekendmaken : 't is geen geheirn weer,
hfj heeft het al bij iedereen omgepraat; (fig.) door
praten van gevoelen of van partij doen veranderen,
met mooie praatjes overhalen: hj heeft zich door
eene r#ke erftante laten ompraten en nu bestrfidt hj
wat hij eertfjds verdedigde. OMPRATING, v. het ompraten.
OMPRATER, m. (-s), OMPRAATSTER, v. (-s), een
persoon, die iem. met mooie praatjes overhaalt, hem
van gevoelen of partij doet veranderen.
OMPRIJKEN, (omprijkte, heeft omprijkt), (w. g.,
dicht.) iets prijkend omgeven, om iets heen prijken;
het rondom versieren: eeuwig schittert de eerekrans,
die zin roam omprfjkt.
OMRAKEN, (raakte om, is omgeraakt), er in slagen
te komen langs den omtrek van het aangewezen
voorwerp of de genoemde plaats, er met moeite om
heen raken : de kerel was zoo dronken, dat hi' met
moeite den hoek van de straat omraakte; het schip is
(van
na veel tegenwind eindelijk de kaap omgeraakt;
eene tijdruimte) allengs verstrijken, ten einde komen,
altijd met het bijdenkbeeld, dat de tijd iem. lang
valt, dat het wachten hem moeite kost: twee uren
wachten ! Hoe raakt die tad nog om ?; allengs om het
lijf raken, er na lang wachten of veel moeite om
gedaan worden: 't was of men aan geen scheiden dacht.
moor eindel#k raakten dan toch de mantels en doeken
om, en zo'e men opstappen; allengs of ongemerkt
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onder de voet of op den grond raken, ongemerkt

een peal omgereden; wjj hadden een dronken voerman,
die ons bijna had omgereden; (gew.) omploegen : die
stoppels moeten omgereden worden.

1092

omvallen of neerkomen: het ding is zeker in de drukte
omgeraakt; toen ik er van morgen bjj kwam, lag het
aithans op den growl.

OMRAMMEIEN, (rammeide om, heeft omgerammeid),

lets zoo lang met de rammei beuken dat het omvalt, met geweldige slagen doen omstorten: de belegeringswerktuigen werden geplaatst en daaronder ook
de zware balken, bestemd om de muren om te rammeien;
— (gemeenz., scherts.) op jets omrammeien, er zonder

orde of plan, hier on daar op rammeien; in 't wilde
er op beuken, er met geweld op omslaan: hjj kwam
dronken uit de kroeg, en toen moest alles 't ontgelden,
zoo heeft hjj er op omgerammeid.
OMRAMMEN,

(ramde om, heeft omgeramd), omram-

meien.
OMRANDEN, (omrandde, heeft omrand), met een
bij
rand omsluiten, met een rand beleggen,

het etsen omrandt men gemeenlijk het metaal met een

paar duim was, om het bfjtmiddel zooveel mogelijk te
doen werken; (fig., dicht.) iets als een rand omgeven,
randswijze omzoomen; omrand met iets, daarmede
als met een rand omgeven : eene offerschaal, met
parelen omrand. OMRANDING, v. het omranden;
— (my. -en), de rand waarmede lets is omsloten.
OMRANKEN, (omrankte, heeft omrankt), (dicht.)
lets met ranken omsluiten, rondom met ranken of
slingerende takken omgeven: een wijnstok omrankte
het nette huisje.
OMRASTEREN, (omrasterde, heeft omrasterd), met
een rasterwerk omsluiten, van de omliggende ruimte
afscheiden door een rasterwerk om lets heen to
plaatsen: hij heeft zijn hertenkamp laten omrasteren;
het terrein bij het gebouw wordt omrasterd.
OMRASTERING, v. het omrasteren; — (my. -en), het rasterwerk, (ook) de ruimte binnen het rasterwerk.
OMREIKEN, (reikte om, heeft omgereikt), naar de
raj of aan elk der personen van een kring aanreiken, in handen geven of bezorgen: Jan, aril je de

pijpen eens bij de heeren omreiken; als jeboodschappen
gaat doen, moet je de oproepingsbriefjes even bjj de
heeren, omreiken; achter zich omreiken: als je de
moeite doet maar even om te reiken, dan heb je het; —
(w. g.) het reikt (krap, even, net enz.) om, het is (meer

of min ruim) toereikend.
OMREIS, v. OMREIZE, v. (...reizen), reis langs den

omtrek eener ruimte : hi," deed zijn tweeds omreis om
de wereld; rondreis in zekeren kring: de inspecteur
heeft zUn jaarlijksche omreis nog niet gedaan; reis
langs een omweg: wegens den oorlog heeft hfj een
groote omreis moeten maken.
OMREIZEN, (reisde om, heeft en is omgereisd), om
iets heen reizen : hoe dikwijls heeft hij de wereld wel
niet omgereisd !; her en derwaarts reizen, rondreizen: een jaar lang heeft hij in Spanje omgereisd;
wanneer gaat uwe klanten omreizen?; langs
een omweg reizen : om, den oorlog moesten wij een
heel eind omreizen. OMREIZING, v. het omreizen.
OMRENNEN, (rende om, heeft en is omgerend), om
lets heen rennen : het stof vloog ons om de ooren, toen
al die paarden het circus omrenden; in 't wilde rondrennen : de jongens hebben als haven op de speelplaats
omgerend; doen omvallen door er tegen aan to rennen: de paarden hebben eenige jachtpa7en omgerend;
—(omrend,hftomrend),bren ,met nvijadelijk leger omsluiten en bestormen: het Bourgondische leger omrende de stad.
OMRIJDEN, (reed om, heeft en is omgereden), om
of langs jets heen rijden : laat de paarden nog even
het plein omrijden; na de kroning is de rorst langs
de hoofdstraten der stad omgereden; her- en derwaarts
rijden: wij hebben een uurtje in het bosch oingereden;
langs een omweg rijden: daar het nog croeg was,
hebben wij een heel eind omgereden; — doen rondrijden: wit ill de dames ook nog een singeltje omrijden ? ;
met een raj- of voertuig naar alle kanten heenrijden: morgen moeten we mest omrijden; — rikiende
omwerpen: de koetsier heeft door to Mort te /Iraq, ))

OMRING. Zie OMMERING.
OMRINGDIJK, m. (-en), een

dijk, die den of meer
dan den polder omringt ; hetzelfde als het meer gewone ringdijk.
OMRINGEN, (omringde, heeft omringd), aan alle
kanten omgeven, zich in eenen kring om iets heen
bevinden : de bloem van den adel omringde hem; hjj
vergat al wat hem omringde; zjj is verlegen met de
pracht die haar omringt; een krans van grjjsachtige
haren omringde zijn kruin; kleine perkjes omringden
de huizen; rondom insluiten, omsingelen: een heer
omringde de stad met paarden en wagenen; zjj waren
omgewapend en door vele vijanden omringd;
(fig.)

rondom iem. of iets voorvallen of als aanwezig
gedacht worden, met het bijdenkbeeld dat de persoon of het voorwerp niet alleen zich to midden er
van bevindt, maar er ook den invloed van ondervindt: de gevaren, die de jeugd in groote steden omringen; — omringen met, met lets omgeven of omsluiten: zjj omringden hunne steden met wallen;
omringde haar met pracht en weelde; — zich omringen
met, als in een kring rondom zich plaatsen. OMRIN-

GING, v. (-en), het omringen.
OMRINGEND, bn. rondom iets gelegen, omliggend,
omgelegen: het omringend dal.
OMRINGER, m. (-5), degeen die iem. of iets om-

ringt; (veroud.) omstander; belegeraar.
OMRINGKADE, v. (-n), eene kade, die een polder
omringt; hetzelfde als het meer gewone ringkade.
OMRIT, m. (-ten), het rondrijden, het rijden heren derwaarts: een troepje ruiters, dat een omrit over
de heide had gemaakt; het rijden langs een omweg: de
ruiters kwamen laat thuis, maar ze hadden ook een
heelen omrit gemaakt.
OMROEIEN, (roeide om, heeft omgeroeid), om lets
heen roeien: pas waren zY den hoek omgeroeid, of zif
vonden het andere gezelschap; her- en derwaarts
roeien : willen we wat op den Rijn gaan oniroeien?;
langs een omweg roeien: we hebben een, heel eind
omgeroeid; door roeien om lets heen brengen: rod
de boot den hoek am; roeiende omstooten: se hebben de paaltjes van de vischnetten omgeroeid.
OMROEPEN, (riep om, heeft omgeroepen), in het
openbaar op de straat bekendmaken, hetgeen gewoonlijk geschiedt door een daartoe aangesteld
persoon, den omroeper, die met luider stern op de
straten zijne kennisgevingen enz. aan de omstanders
verkondigt, na deze eerst door 't luiden eener bel,
het slaan van een bekken opmerkzaam to hebben
gemaakt: er is omgeroepen, dat er risch aan de markt

is; het bestuur heeft laten omroepen, dat er niet mag
geschoten worden op 's Konings verjaardag; iets of
iem. laten omroepen, in 't openbaar doen bekendmaken, dat het voorwerp of de persoon verloren of
te zoek is. 031ROEPING, v. (-en), het omroepen.
OMROEPER, m. (-s), degeen die iets omroept: inz.
de persoon, die door het gemeentebestuur is aangesteld om zaken, die ter kennis van het algemeen
moeten gebracht worden, in het openbaar op de
straat om to roepen.
OMROEPERSBAANTJE, 0.; ...BEKKEN, o. (-s);
...PLAATS, v. (-en); ...POST, m. (-en).
OMROEPSTER, v. (-s), die omroept.
OMROEREN, (roerde om, heeft omgeroerd), (van
min of meer vloeibare stollen), dooreenroeren, door
roeren dooreenmengen: roer de brij goed om; de
soep may acct eons omgeroerd warden; (van den grand)
lien omwerken: zij roerden de aarde net spitse werktuigen oil,: (Zuidn.) omwoelen, omwroeten, (van
min of meer waste zelfstandigheden) dooreenwerken, omzetten : grown op den solder oinroeren; — in
le is otirroe•en, er her- en derwaarts in roeren: roer
er niet zoo in ow, dan komt 1) , t bezinksel boven. OMROERF__\;G. v. (-en), het omroeren.
OMROERSEL, 0. c-s), (w. g., gemeenz.) de omge-
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roerde en dooreengemengde stof. OMROERSELTJE,
0. (-s).
OMROLLEN, (rolde om, heeft en is omgerold), in
de rondte rollen, omwentelen : 't is geen kinderwerk
die eaten om te rollen; (w. g.) op-, ineenrollen: pas

OMSCHENKEN, (schonk om, heeft omgeschonken),
naar de rij af in zekeren kring schenken, rondschenken : terwijl de gastvrouw bezig was met de thee om te
schenken; om- of overgieten, overschenken: ik zou
de koffie in een ander kopje omschenken, dan bekoelt
ze wat. OMSCHENKING, v. het omschenken.
OMSCHEPPEN, (schepte om, heeft omgeschept),
naar de rij af in zekeren kring scheppen, rondscheppen: de weesmoeder was juist bezig met de seep om te
scheppen; met een lepel of iets dergelijks overscheppen.
OMSCHEPPEN, (schiep om, heeft omgeschapen),
anders scheppen, tot iets anders makers : gij hebt

op, dat gij dat behangsel niet scheef omrolt; zich
omrollen, zich omwentelen: een steen ken zich niet
omrollen; pas waren de paarden in de weide, of zg
rolden zich lekker in 't gras om; — zich rollend in
de rondte bewegen, omwentelen: hoeveel malen is
die bal wel omgerold 9; in of op iets omrollen, zich
heen en weder laten rollen: wat hebben de jongens
rollend omwerpen:
lekker in 't gras omgerold; —
probeer nu eens dien kegel om te rollen; rollend omvallen: pas op, kleine man, rol maar niet om.

OMRUIKEN, (rook om, heeft omgeroken), (gemeenz.)
her- en derwaarts loopen te ruiken, al ruikende
rondloopen : ik merk hier een brandlucht, maar hoe
ik ook oniruik, ik, rind niets dat brandt; wat loopt
toch die hood om te ruiken ?; — (omrook, heeft omroken), (w. g.), aan alle kanten beruiken : de bekende
fabel, waarin de beer den man omruikt, die zich dood
houdt.

OMRUIL, m. de omruiling.
OMRUILEN. (ruilde om, heeft omgeruild), tegen
elkander verwisselen, onderling ruilen, zoodat het
eene voor het andere in de plaats wordt gegeven :
hij heeft die mooie plaat, die hem niet meer beviel,
tegen een andere omgeruild;
een ruil doen, met
elkander ruilen: willen we met die platen omruilen

OMRUILING, v. (-en), het omruilen.
OMRUISCHEN, (omruischte, heeft omruischt), iem.
of iets ruischend omgeven: zoete tonen omruischten
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uwen jongen vriend geheel omgeschapen; het voormalig
aalmoezeniers-weeshuis werd later in een Paleis van
Justitie omgeschapen; een geringe verandering in ons
lot ken ons geheel omscheppen. OMSCHEPPING, v. (-en),

het omscheppen.
OMSCHEREN, (schoor om, heeft omgeschoren),
(zeew.), (van loopend touwwerk) anders scheren,
door het werkende einde rust to geven en het to
vervangen door dat einde hetwelk in rust was, het
verspannen, verplaatsen: als je dien looper niet omscheert, zal hij gauw slfjten. OMSCHERING, v. het
omscheren.
OMSCHERMEN, (schermde om, heeft omgeschermd),
her- en derwaarts loopen to schermen, met stok,
degen, sabel enz.: (fig.) als een razende Roeland liep
hij om te schermen; in 't wilde omschermen, in 't wilde
over iets redetwisten, er alles van zeggen wat voor
den mond komt. zonder de zaak goed te kennen, en
zonder op to letten of de bewijsgronden al of niet
degelijk zijn : hij sloeg weer vreeselUk door en schermde

hem; Gods adem, die albezielend de schepping omruischt.

al muar in 't wilde em.

OMRUKKEN, (rukte em, heeft omgerukt), met een
ruk, met eene snelle en heftige beweging omwenden: wij rukten eensklaps onze paarden ow; met een
ruk, met kracht en een snelle beweging achterovertrekken of omhalen: hij rukte den stier om en

met geweld scheuren en omrukken: jongens, niet

stootte hem het mes in de keel; de stroom rukte alles
om in zone vaart; (fig.) de troon werd omgerukt, het

koningschap werd afgeschaft; — (van krijgsvolk)
met gezwinden marsch om iets heen rukken : de
bevelhebber Get de troepen de stad omrukken. OMRUKKING, v. het omrukken.
OMSABELEN, (sabelde om, heeft omgesabeld), (gemeenz.) door sabelslagen neervellen: in 't heetst van
het gevecht heeft hij eenige vfjanden omgesabeld; op
iem. omsabelen, in 't wilde er met den sabel op

slaan.
OMSAMMELEN, (sammelde om, heeft omgesammeld), sammelend omloopen; he, wat loop je weer
om te sammelen; met iets omsammelen, er talmend
en beuzelend mee to werk gaan.
OMSCHADUWEN, (omschaduwde, heeft omschaduwd), (dicht.) met schaduw omgeven: hooge boomen
omschaduwen het bevallige buitenverbliff,
(ook van
teekeningen) gfj moet dien kop nog omschaduwen.
OMSCHADUWING, v. het omschaduwen.
OMSCHANSEN, (omschanste, heeft omschanst),
met schansen omringen: de veldheer liet de sterkte

OMSCHEUREN, (scheurde om, heeft omgescheurd),
zoo woest! je zult die heesters omscheuren; (van den
grond) omploegen of omspitten, (w. g.): de grond is
zeer hard en client goed on,gescheurd te worden. OM-

SCHEURING, v. het omscheuren.
OMSCHIETEN, (schoot om, heeft en is omgeschoten),
doen omvallen door er tegen aan to schieten : na
een langdurig kanonvuur heeft men eindelfjk de muren
omgeschoten; (zeew.) een touw (een end, een, kabel) omschieten, de kringvormige bochten, waarin een touw
tot een pak is gemaakt, anders schieten, zoodat de
binnenste dier bochten tot de buitenste worden en
omgekeerd; — plotseling en haastig om iets heen
kornen: wat komt gij daar onbesuisd den hoek amschieten !; (van den wind) plotseling van richting
veranderen.
OMSCHIJNEN, (omscheen, heeft omschenen), aan
alle kanten beschijnen, met een lichtglans omgeven:
een schitterend licht omscheen zfjn schreden; (fig.) hef,
Holland, hef het moedig hoofd, van nieuwen glans oms chenen.

OMSCHIKKEN, (schikte om, is omgeschikt), schikkende of omschuivende zich verplaatsen, ter zijde
schikken, in den kring wat opschikken: het leek er
eerst al te vol, maar toen alien een beetje omgeschikt
waren, was er nog pleats genoeg. OMSCHIKKING, v.

het omschikken.
OMSCHILDEREN, (schilderde om, heeft omgeschilderd), al schilderende her- en derwaarts loopen, heen
en weder loopen, terwijl men als schildwacht dienst
schansen, — (mv. -en), het schanswerk, de verdoet: 't is we een baantje in zoo'n kouden nacht bij
schansing, (ook) de ruimte binnen die verschansing d ie battery te moeten omschilderen; (fig.) als een schildgelegen.
wacht her- en derwaarts loopen, heen on weder
OMSCHARRELEN, (scharrelde om, heeft en is om- 1 oopen terwijl men op iets wacht of om iem. of iets
gescharreld), (gemeenz.) scharrelen langs den omtrek t e bespieden: de trait z:ertrok, eerst orn vhf uur, ik
omschansen; (fig.) zijn hart was door ijdelheid omschanst; de ijskorst, die zon hart omschanste (omsloot), was gebroken. OMSCHANSING, v. het om.

van iets: daar komt die oude paai weer den hoek omscharrelen; scharrelend her- en derwaarts loopen:
hoe oud hij ook is, hij scharrelt nog altijd zoo wat door
huis em; met feestvieren en rinkelrooien den tijd
zoekmaken: dat clubje heeft aan de Academie wat
omgescharreld; met iets omscharrelen, er met moeite
en veel gehaspel mee to werk gaan : je weet niet, hoe
hi" met dat werkje heeft onzgescharreld,

nocht Gus een half uur op het stationsplein omschild eren; hfj is tot over de ooren verliefd en schildert telk ens bfj het huis o m.

OMSCHITTEREN. (omschitterde, heeft omschitterd),
met een schitterenden lichtglans omgeven, rondom
s chitterend beschijnen: ornschitter ons met UW glansen,
o zon !; (fig.) zijn glorie omschittert het heele ruk.

OMSCHOFFELEN. (schoffelde em, heeft omgeschof-
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. OMSJOUWEN.

OMSOHOFFELEN.

feld); door schoffelen onderstboven werpen, met de
schoffel afsteken en op zijde of omwerpen : de paden
zitten vol onkruid: zorg dat gjj het goed omschoffelt,
anders komt het aanstonds weer op; den grond met

de schoffel omwoelen en daardoor het onkruid losmaken: die grond is door den regen zoo toegeslagen,
dat ge hem wel eens moogt omschoffelen. OMSCHOFFELING, v. het omschoffelen.
OMSCHOKKEN, (schokte om, heeft omgeschokt),
her- en derwaarts schokken: op dien hobbelig en weg
schokten we in onze rammelkast om dat het een aard
had; door to schokken omvallen, met een schok
omvervallen : ons riftuig was bfjna omgeschokt.

OMSCHOMMELEN, (schommelde om, heeft en is
. omgeschommeld), dooreenschudden : je moet de kas-

om den inhoud er uit te doen vallen: de jongen
schudde zjjn spaarpot om; omverschudden, dooreenschudden: ge moet dat drankje goed omschudden; de
loten werden in de bus gedaan en eerst goed omgeschud; — met iets omschudden, er her- en derwaarts
mee schudden: pas wat op, dat ge zoo niet met de
vruchten omschudt. OMSCHUDDING, v. het omschudden.

OMSCHUIEREN,

(schuierde om, heeft omgeschuierd);

op iets omschuieren, er her- en derwaarts op schuieren:
ge moet niet zoo hard op die jas omschuieren.
OMSCHUIFELEN, (schuifelde om, heeft omgeschuifeld), schuifelend, blazend her- en derwaarts zich
bewegen: een menigte slangen schuifelden door het

bosch om.

tanjes eens goed omschommelen, anders braden ze te
zwart op de eene zfide; kisten en kasten omschommelen, al wat er zich in bevindt overhoop halen; —

OMSCHUIVEN, (schoof om, heeft omgeschoven), ter
zijde schuiven, in een kring opschuiven: de borden

met schommelenden of waggelenden gang om iets
heen gaan: daar komt me waarachtig die dikke paai
den hoek omschommelen; met waggelenden gang
rondloopen: in hare bedrfjvigheid schommelt het
vrouwtje nog door huis om. 031SCHOMMELING, v.
het omschommelen.
OMSCHOPPEN, (schopte om, heeft omgeschopt),
doen omvallen door er tegen aan to schoppen, omverschoppen: de kwajongen heeft in zone woede weer

zijdelings verplaatsen, den stoel, waarop men zit,
wat ter zijde schuiven of op eene bank wat opschuiven: wees zoo goed een klein eindje om te schuiven. OMSCHUIVING, v. het om schuiven.
OMSCHULPEN, (schulpte om, heeft omgeschulpt),
schulpswijze ombuigen, door middel van een schulphamer of schulpstok trechter- of kelkvormig omkloppen, aan de kanten uitschulpen : rond en ovaai

alles omgeschopt wat onder zfin bereik kwam; schop
me dien emmer niet om, (fig.) instellingen, rechten enz.
omschoppen, ze met geweld en in vermetelen over-

OMSCHULPING, v. (-en), het omschulpen.
OMSCHUREN, (schuurde om, heeft omgeschuurd),
aan alle kanten schuren: de meid snag dien jjzeren

mood omwerpen on vernietigen. OMSCHOPPING, v.
het omschoppen.
OMSCHORSEN, (omschorste, heeft omschorst), met
eene schors omsluiten, rondom met eene harde korst
omgeven : strenge vorst had 't rimplend water met
een kleed van fjs omschorst; de eeuwige Alpen zjn dik
met sneeuw en #s omschorst; (fig.) als een schors of
korst omgeven : zelfverloochening omschorst de borst,
die lijdt en zwogt, met staal; rich omschorsen met iets,
zich daarmede als met eene schors omgeven.
OMSCHRABBEN, (schrabde om, heeft omgeschrabd),
aan alle kanten schrabben, door het krabben met
een mes of eenig ander scherp werktuig van vuil
reinigen: ge moet dien ketel goed omschrabben, overal
zit roest.
OMSCHREEUWEN, (schreeuwde om, heeft omgeschreeuwd), schreeuwend her- en derwaarts loopen,
schreeuwend omloopen: woeste kermisgasten, die den
heelen nacht door de siad loopen om te schreeuwen;
—schreuwndarlekant omrepn:
dat
appelwiif loopt alle dagen hear citroenen om te
schreeuwen.
OMSCHRIFT, o. (-en), het om iets heen geschrevene, het opschrift om den rand van munten, penningen, preekstoelen of doopbekkens, bekers enz.;
de woorden, de spreuk enz., die er om heen gegraveerd of geschilderd zijn, het randschrift : een penning
met eene Latzjnsche spreuk tot omschrift; die preekstoel
heeft een bljbeltekst in gebeeldhouwde letters tot omschrift; een doopbekken, waarop de naam des gevers
als omschrift is gegraveerd.
OMSCHRIJFBAAR, bn. wat vatbaar is voor omschrijving.
OMSCHRIJVEN, (omschreef, heeft omschreven),
binnen zekeren kring beperken, door de grenzen to
bepalen, door juist aan to wijzen hoever alles zich
uitstrekt of hoever men gaan mag: iemands rechten,
plichten omschryven; in nadere bijzonderheden beschrijven, nauwkeuriger kenbaar maken: kunt
mij dien persoon niet omschrijven? ; verkooping van,
huizen en erven, breeder omschreven in de aanplakbiljetten; de blik van Naar smachtend oog was niet te
omschriiven; er zijn een aantal vreemde woorden, die
iedereen gebruikt, maar die men moeilijk in onze taal
zou kunnen omschrijven. OMSCHRIJVING, v. (-en),
het omschrijven, nadere beschrijving of verklaring.
OMSCHUDDEN, (schudde om, heeft omgeschud),
iets onderstboven keeren en heen en weer schudden

moeten wat omgeschoven worden; — zich schuivende

vaatwerk wordt dikwerf aan den

rand omgeschulpt.

pot wel goed omschuren; op iets omschuren, er heren derwaarts op schuren: hoe ik ook op dat koperwerk omschuur, ik kan er de roestvlekken niet uitkr#gen.
OMSCHUTSEL, o. (-s), schutting, omheining, waarmode men eene ruimte omsluit.
OMSCHUTTEN, (omschutte, heeft omschut), met
een schut omsluiten, van de omliggende ruimte
afscheiden door het aanbrengen van een schut of
beschot, eene schutting of heining, of soortgelijke
afsluiting, die, veelal tijdelijk gesteld, gemakkelijk
weder weggenomen kan worden, omheinen: sedert
h# het terrein heeft laten omschutten, is voor het publiek
het mooie gezicht geheel benomen; (fig.) iem. of iets als
een schut of schutting omgeven, aan alle kanten
beschutten: eene raj van heuvelen omschutte het liefelijke
dal voor de gure vlagen. OMSCHULPING, v. het omschutten; — (my. -en), schutting, omheining: het vee
tverd binnen de omschutting geplaatst. OMSCHUTTINKJE, o. (-s).
OMSINGELEN, (omsingelde, heeft omsingeld), aan
alle kanten omsluiten, dicht omringen, zich in een
nauwen kring om iem. of iets bevinden: de redenaar
was weldra omsingeld door eene schare belangstellende
toehoorders; rondom insluiten met eene vijandige
bedoeling, om aan to vallen, te belegeren enz. :
zag rich aan alle kanten door den viand omsingeld;
ook ParUs werd door de Duitschers omsingeld en tot
de overgave gedwong en. OMSINGELING, v. (-en), het
omsingelen.
OMSJOKKEN, (sjokte om, heeft en is omgesjokt),
sjokkend om iets heen gaan: daar komt de oude man
op klompen den hoek omsjokken; sjokkend her- on
derwaarts loopen: een fjsbeer die door zon hok enssjokte.
OMSJOUWEN, (sjouwde om, heeft omgesjouwd),
sjouwende rondvoeren; ze met moeite en krachtsinspanning dragen en aldus er mede rondgaan : daar
heeft me dat kleine meisje het zware kind den heelen
tuin omgesjouwd; sjouwende her- en derwaarts voeren; ze overal, waar men gaat, met zich sjouwen:
die arme schapen van kinderen worden overal mee omgesjouwd; — sjouwend her- en derwaarts loopen,
met zwaren arbeid en sterke krachtsinspanning nu
hier dan daar zich bewegen: die vrouw heeft geene
gemakkelUke taak, zoo altijd met die kleine kinders em
te sjouwen, sjouwend omloopen, in ongebonden
ievenswijze rondzwieren: hij heeft no al drie jaar

OMSJOTTWEN.

OMSLAGDOEK.

ttan de academie orngesjouwd, nu mocht hij wel eens

van woelige beslommering medebrengende: alles
daar in huis was groat, ontzagwekkend en omslachtig;
waartoe dienen tech die lange volzinnen, door welke
ieder terstond heen ziet wat er onder het omslachtige
kleed verstoken zit; —, bw. (van wijze) : met veel
drukte en bereddering, inz. in huishoudelijke zaken:
hy clod alles zoo omslachtig, dat ik er mon geduld bt
verlies; met veel omhaal van woorden, wijdloopig:
ik ben zoo in m(jn schik met uwen brief, dat ik dies
zeer omslachtig, langdradig, omhalig,gabeantwoorden.
OMSLACHTIGHEID, v.
OMSLAG, m. woelige beslommering, omhaal,
drukte, inz. in toepassing op huishoudelijke zaken:
ztjn bezoek veroorzaakte de vrouw des huizes veel omslag en kosten; omslag maken, omhaal of drukte
maken, meer doen of overhoophalen dan men gewoon is; niet veel, (weinig, geen) omslag maken voor
iem., niet veel bUzonders doen om het hem aangenaam to maken; niet veel omslag maken met iem. of
iets, er zonder complimenten mede handelen, er
korte metten mode maken; met weinig omslag of
zonder omslag, zonder meer drukte to maken dan
vereischt wordt, (ook) zonder complimenten, zonder
zich door beschroomdheid to laten weerhouden,
kort en good; wijdloopigheid, breedvoerigheid
van behandeling, omhaal van woorden: wat Mat
een omslag van bewijzen, wanneer men slechts zOne
oogen behoeft te gelooven ?; zonder omslag, zonder
omhaal van woorden, kort en bondig; (veroud.) omyang; (veroud.) omgeving.
OMSLAG, m. 0. (-en), (werktuigk.) toestel tot het
aanbrengen eener draaiende beweging, aan eene
boor en ook wel aan een slijpsteen bevestigd, on
dienende om ze in de rondte to draaien; het houten of ijzeren gedeelte van de boor, in den vorm
eener C, waarin de kuikens bevestigd worden; ook
wel de kruk van een slijpsteen; (heelk.) een linnen
doek, die om eon krank lichaamsdeel wordt geslagen, hetzij met eene warme pap, heelende kruiden
of iets dergelijks er in gewikkeld, hetzij alleen nat
of warm gemaakt, een kompres; de omgebogen of
overgeslagen rand of boord van een voorwerp : eene
zilveren schaal met breeden omslag; (in 't bijz.) de
boord of rand, gemeenlijk van verschillende stof of
kleur, of met borduurwerk voorzien, welke aan
den hals, de mouwen enz. van kleedingstukken
bevestigd en bestemd is om omgeslagen of omgevouwen to worden, ook opsiag en overslag geheeten: een zwartfluweelen buis met blauwsatijnen omslagen; aan de handen droeg hij rijkgeborduurde omslagen; een hemd met een breeden omslag aan den hals;
een omkleedsel, een bedeksel, dat om iets heen
geslagen is, in 't bijz. een los bekleedsel of bedeksel van papier, perkament enz., om eon boek,
om losse papieren enz. geslagen, on dienende
om ze voor vuil to bewaren of bijeon te houden,
ook van het papieren dekblad van een ingenaaid
boek gezegd; het papieren bekleedsel, waarin brieven enz. worden gesloten; het convert. OMSLAGJE, o (-s).
OMSLAG, m. (-en), eene belasting, waarbij eene
zekere som moot worden opgebracht, die naar een
bepaalden maatstaf over de belastingschuldige personen of landerijen wordt omgeslagen, t. w. zoo
dat elk pers. of elk land wordt aangeslagen voor
een evenredig aandeel; inz. in gebruik bij gemeentelijke belastingen en bij dijk- en polderlasten;
hoofdelijke omslag, gemeentelijke belasting, waarbij
ieder belastbaar ingezetene, hoofd voor hoofd, wordt
aangeslagen voor een evenredig aandeel in de geheele som, die opgebracht moot worden.
OMSLAGBOOR, v. (...boron), eene boor met een
omslag of zwenget voorzien, door welks omdraaiing het boorijzer in beweging gebracht wordt;
ook zwengelboor geheeten.
OMSLAGDOEK, m. (-en), groote vrouwendoek, die
om het lijf, t. w. om de schouders, wordt geslagen,
en die gemeenlijk schuins gevouwen het bovenlijf

scan zijn examen gaan denken.
OMSLA AN, (sloeg om, heeft en is omgeslagen),
4Zuidn.) de trom (trommel) omslaan, bij trommelslag
bekend maken of oproepen; — omverwerpen door
er tegen aan te slaan: in zone onbesuisdheid sloeg hij
de lamp om; met geweld omverwerpen, met een
krachtigen slag of stoot doen omstorten: een rukwind sloeg eenige zware boomen om; (gemeenz.) 'em
omslaan, een glas leegdrinken: kom, sla 'em nog eens
om; — om'het lijf slaan, om iets heen doen: hij sloeg
zijn mantel om; zij had zware hoofdpijn en heeft nu
een kouden doek omgeslagen; — (brei- en haakw.) den
draad omslaan, den draad van het breiwerk, waarmede men bezig is, slaan of slingeren om de breinaald, na het insteken er van in den reeds gemaakten
steek, of bij haakwerk om het haakpennetje; — iets
zoodanig bewegen dat het om komt te liggen, dat
het een anderen stand bekomt, ombuigen, omvouwen: een blad omslaan; sla dat boordje toch om, dat
stoat veel netter ; (sprw.) het blaadje (blad) is omgeslagen, de zaak is geheel veranderd; (Zuidn.) verstuiken: het arme kind had harem voet omgeslagen;
—ombuigen,omkline,doremt nhamertgn
te slaan: de timmerrnan moet de spijkers in het beschot
nog omslaan; — naar een bepaalden maatstaf verdeelen, het aandeel schatten of begrooten dat door
ieder moet worden opgebracht: de kosten der pctrtij
sullen onder de deelnemers worden omgeslagen; —
op iem. of iets omslaan, in het wilde hier en daar
met iets omslaan, in 't wilde hier en
, er op slaan;
er in omslaan, er in 't wilde
, daar er mede slaan;
onder slaan, (fig.) (van een som gelds) er onbesuisd
mee omgaan, er zooveel van gebruiken als men
goed vindt zonder op to letten of dit ook de maat
te buiten gnat; — (snel) om iets heen gaan: het
rijtuig sloeg juist den hook ma ; rechts, links omslaan;
(fig.) een hock of draai maken (van een weg); —
een omgebogen of omgevouwen stand bekomen: de
rand van dien hoed is al te slap, h# slaat telkens om;
dat boorclje slaat ieder oogenblik on;
eensklaps
zijwaarts omloopen, zoodat de stand verandert: de
windwijzer is in eens omgeslagen; — plotseling en
met geweld omkantelen of omvallen: de schoorsteen
sloeg om; hij is net de ladder omgeslagen; — eensklaps
veranderen van richting : de wind sloeg in eens om;
eensklaps veranderen : sedert van morgen is het weer
geheel omgeslagen; (ook van personen, hun gezindheid enz.) daar h# veel geld had, wrist hi] zelfs eenige
invloedrUke hoofden van zijnen tegenstander te doen
-omslaan, zone liefde is omgeslagen in haat; (blauwververij), (van het brouwsel in de blauwkuipen)
zoodanig veranderen, dat het mengsel eene aschgrauwe of zwarte kleur krijgt en in rottenden toestand overgaat, geheel bederven, (van rooden wijn)
zoodanig veranderen dat hij donker van kleur, laf
van smaak on onaangenaam van reuk wordt.
OMSLACHTIG, bn. (-er, -st), (van pers.) veel omhaal en drukte hebbende, hetzij door in hunne handelingen met woelige beslommering of bereddering
te work to gaan, hetzij door in hun spreken en
schrijven wijdloopig allerlei zaken to pas brengen:
men kan niets met hem worden: in alles is htj even
omslachtig en langzaam; hij is altijd vreeselijk omslachtig in zone verhalen; (van handelingen on rodeneeringen) met veel omslag, veal drukte of omhaal
gepaard gaande, on daardoor lastig on hinderlijk,
of wel wijdloopig, breedvoerig: het omslachtig onderzoek schrikte hem af; de middelen waren te omslachtig; die bewerking is veel te omslachtig; (van de wijze,
waarop iets gedaan of gezegd wordt. den aard eener
handeling of redeneering, den weg dien men er bij
inslaat, enz.) met veel omslag, veel drukte of omhaal gepaard gaande, on daardoor lastig of wijdloopig: men kon den vrede verkrogen door onderhandeling, maar die weg is altijd omslachtig en langzaam;
een grooten omslag of omvang hebbende, omvangrijk, veel ruimte innemende, of wel, veel nasleep
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bedekt en tot onder op den rok met punten — eene
van achteren en twee van voren — afhangt.
OMSLEEPEN, (sleepte om, heeft omgesleept), sleepende rondvoeren: zfj sleepte het doode lichaam de
schouwplaats om; in plechtigen optocht met zich
rondvoeren, altijd met het bijdenkbeeld, dat de handeling met veel moeite en omslag gepaard gaat,
en, waar van personen sprake is, dat zij niet dan
onwillig rondgevoerd en als medegesleept worden:

geven, bedektelijk voorstellen: hjy omsluierde zfivw
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de overwinnaar sleept zone gevangenen en zfjnen buit
door het heele land om; her- en derwaarts sleepen,
her- en derwaarts voortdrijven: ziy. is een seer wereldsche vrouw, die Karen man geen rustig huiselfjk leven
gunt, maar hem overal met rich omsleept; overal, waar

men gaat of staat, met zich sleepen, als een zwaren
last, dien men met moeite torst : ik heb mffn halve
leven een Prank lichaam omgesleept; met woest geweld her- en derwaarts voortdrijven, her- en derwaarts slingeren : de golven sleepte mij drie bange
dagen en nachten om.
OMSLENTEREN, (slenterde om, heeft omgeslenterd), om iets heen slenteren, langzaam en met
ongeregelden gang om iets heengaan : men kan hem,
geregeld alle dagen de markt zien omslenteren; slenterend her- en derwaarts loopen: een echte flaneur kan

een heelen dag omslenteren zonder zich te vervelen.

(sleepte om, heeft omgesleept), heren derwaarts slepen : ik houd Tact van die lange
japonnen, die zoo bp' de dames omslepen; nu hier dan
daar slingeren- 't is zonde te zien, hoe dat mooie goed
OMSLEPEN,

overal omsleept.
OMSLEUREN, (sleurde om, heeft omgesleurd), sleurende rondvoeren, met geweld over den grond voortsleepen: de uitgeputte gevangenen werden onbarm-

hartig de stad omgesleurd; her- en derwaarts sleuren,
met ruw geweld in verschillende richtingen voortsleepen: onmeedoogend sleurde de woedende viand de
gewonden en verminkten op het slagveld om.
OMSLINGEREN, (slingerde om, heeft en is omgeslingerd), haastig en zonder zorg omslaan of omwerpen, nl. om het lijf: teru4l de kamenier hare
meesteres eene sjaal omslingerde; met een slingerenden zwaai doen omloopen; — her- en derwaarts
slingeren, in woeste vaart omdrijven : de stormen
hebben de ranke kiel weken Zang op den oceaan omgeslingerd; met kracht heen en weer slaan: de stier
slingerde fel den staart om; — met een slingerenden
zwaai omverwerpen: nattwelfjks geraakte ae boot in
de branding, of ze werd door de woeste golven omgeslingerd; —
met een slingerenden zwaai omvallen: hfj is met
het rotuig op den dijk omgeslingerd; — zich om iets
heen kronkelen: met een, trotschen zwaai slingert de
rivier de steile rotsen ow; met waggelenden gang
om iets heen slingeren: die dronken matrozen hebben
den heelen midday de kaai omgeslingerd; zonder bepaald doel rondloopen: hoe lang hebben die dronken
lui wel niet door de straten omgeslingerd ?; ordeloos
hier en daar verstrooid liggen: 'k weet niet, hoe lang
die boeken daar weer hebben omgeslingerd;
(omslingerde, heeft omslingerd), slingerend omgeven: de slangen, die Laocoon en zone zonen omslingeren; smeekende viel sfj aan zone voeten en omslingerde met beide armen zone knieert; een bekoorlfjk pad
omslingert den heuvel; (fig.) gij zijt broeders, door e'en
band omslingerd. OMSLINGERING, v. het omslingeren.
OMSLOFFEN, (slofte om, heeft en is omgesloft),
om iets heen sloffen, met langzamen tred en sleepvoetend om iets heen loopen: daar Point hfj weer
den hoek omsloffen; sloffend her- en derwaarts loopen: de oude vrouw sloft nog zoo' n beetje door huis
em; met iets otrisloffen, er langzaam en slap made
voortgaan, zonder veal te -vorderen.
OMSLUIEREN, (omsluierde, heeft en is omsluierd),
met een sluier omhangen of omgeven : de speelnooten
omsluierden de blonde lokken der schoone bruid;
bad, onzslqierd en te midden van hoar kroost. op 't gral
van harm echtgenoot; (fig.) als met een shier om-

bedoelingen zoo zeer, dat niemand den minsten argwaan opvatte; geheel of gedeeltelUk aan het oog yam,
den beschouwer onttrekken : 't zonlicht zinkt en 't duister omsluiert de bergen. OMSLUIERING, v. het om---

sluieren.

OMSLUIPEN, (sloop om, heeft en is omgeslopen),
om iets heen sluipen, stil en bedektelijk om lets.
heen gaan, meestal om niet opgemerkt to worden:

nadat de dieven eerst een pacer maal het huis hadden
omgeslopen, gingen zjj over tot inbreken; sluipend her
en derwaarts zich bewegen; ik vertrouw die lieden,
niet, die zoo bfj je omsluipen.
OMSLUITEN, (omsloot, heeft omsloten), aan

kanten insluiten, dicht omringen en daardoor van.
de gemeenschap met andere personen of voorwerpen afscheiden : een dichte drone van nieuwsgierigen
omsloot den stoet; een bosch omsloot de vlakte in de gedaante eener halve mean; een klein dfjkje omsloot daar
ter plaatse de langs den weg gelegen weide; inz. met.
eene vijandige bedoeling: de verraders omsloten hem
aan alle zijden, de viand omsloot de stad langs alle.
kanten; rondom besluiten, in zich sluiten, in zich.
bevatten : de groeve omsloot het lijk, — met kracht

omvatten, omklemmen en als ingesloten houden:
terwfjl de vervaarljjke beer den Jager met zijne pooten
omsloot, knalde er een schot; zfj hield zone knieen met
hare armen omsloten; zfjn ijzeren vuist omsloot den:
hals van het acme slachtoffer; nauw omgeven en ver
bonden houden, vast aaneensnoeren : een zelfde band:.
van hoogachting en genegenheid had hen alien omsloten;
sluitend omgeven : de fraaie schoen omsluit een fijnen,.
welgentaakten voet. OMSLUITING, v. het omsluiten,
— (mv. -en), het middel om te omsluiten, omheining,.
ringmuur enz.
OMSMAKKEN, (smakte om, heeft en is omgesmakt),.
(gemeenz.), omverwerpen, met geweld omgooien,
zoodat het met een zwaren slag nederkornt: in 21 jn.
drift smakte hij de heele kast om; het paard sloeg tegertde haverkist en smakte ze em; met een zwaren slag
omvallen, met een smak op den grond nederstorten:
het was een dronken lap, die daar pardoes op straat'
omsniakte.
OMSMEDEN, (smeedde om, heeft omgesmeed),.
(dicht.) om het lijf smeden: smeed den ellendeling'
anders smeden, hersmeden: die.
zone kluisters one;
ijseren staven sullen nog omgesmeed moeten worden;
(dicht.) het Pouter tot zwaarden omsmeden. OMSMEDING, v. het omsmeden.
OMSMELTEN, (smolt om, heeft omgesmolten), opnieuw smelten, hersmelten, of om aan het voor--werp een anderen vorm te geven Of om de hoedanig-held te verbeteren : die klok is gebcersten en moet omgesmolten worden; dat vet heeft al te lang gestaan, ik
role het eens omsmelten; (fig.) in een anderen vorm
verwerken, omwerken, herscheppen : taal en toon.
laten zich kneden, buigen, o ozsmeden en omsmelten in
het gloeiend lied. OMSMELTING, v. het omsmelten.
OMSMIJTEN, (smeet om, heeft omgesmeten), naar
alle kanten in 't ronde smijten en verspreiden : die
slordige kinderen hebben hun kleeren weer op alle stoelen
en op den grond ongesmeten; — met geweld omwerpen: pas op, smut de lamp niet one; de stroom sweet
het vaartuig one; door een rukwind werd hij met de
ladder owgesmeten; (dicht.) verwoesten, vernielen:
't altaar is onigesineten, de dienaar Gods gedood;
(scheepst.) het roer onts ijten, omgooien, het vlug
omwenden, een schip omsni#ten, het vlug naar de
andere zijde wenden, over den anderen boeg laten
liggen, (plat) sin gat omsnityten, (eig.) zjjn achterste
vlug omdraaien, (fig.) van partij veranderen, — om
het lijf smijten, haastig en in drift zonder zorg omslaan: de meid was 'woeden.4 en sweet hoar weesteres
; skit owswten, zich met eene krachtige
de sjaal
beweging op de andere zijde draaien: minstens lienmaal in 't kwartier smeet hij zich one op zljn leper;
met jets omsmijten, er op cone ruwe wijze made;
omgaan, door het her- en derwaarts te smijten.

OMSNELLEN.
OMSNELLEN, (snelde om, heeft en is omgesneld),

met sneiheid om jets heen loopen of rijden: de ruiters
hebben in vfif minuten de geheele renbaan omgesneld;
(dicht.) snel omloopen: wanneer het jeugdige bloed nog
door de aderen omsnelt; snel voorbijgaan, spoedig
verstrijken: in dit aangenaarn gezelschap snellen mine
dagen ore.
OMSNIJDEN, (sneed om, heeft omgesneden), voor
zekeren kring snijden en naar de rij of ronddeelen;
wie nwet vandaag het vleesch onisnijden?; in of op iets
omsnfiden, er hier en daar in of op snijden.
DING, v. het omsnijden.
OMSNIJDER, m. (-s), hij die omsnijdt, die jets voor
zekeren kring snijdt en naar de rij of ronddeelt.
OMSNOEREN, (snoerde om, heeft omgesnoerd),
(w. g.) om het lijf snoeren : terwjjl zijn schildknaap
hem het harnas omsnoerde; — (omsnoerde, heeft omsnoerd), (dicht.) als een snoer omgeven, als een
snoer of band om iets bevestigd zijn: wien ?uoet het
Graaflijk good het blonde hoofd omsnoeren ?; 0 Nederland, mijn vaderland een naam, e'en roem, e'en eendrachtsband oiesnoert uw burgers baud aan hand.
OMSNORREN, (snorde om, heeft en is omgesnord),
snel en met een snorrend geluid om iets heengaan:
het riftuig snorde den hoek om ; met een snorrend
geluid rondvliegen : de pijlen sno alert ore door de lucid.
OMSNUFFELEN, (snuffelde om, heeft omgesnuffeld),
her- en derwaarts loopen te snuffelen : wat heeft de
hond weer naar wild orngesnuffeld, (van menschen)
nieuwsgierig snuffelend rondloopen, om jets op to
sporen: ik heb den heelen dag in de stall omgesnuffeld, maar hem niet kunnen vinden; in jets omsnuffelen, er zonder orde of plan hier en daar in snuffelen en rondkijken, veelal om jets op te sporen,
loch zonder dat men zich de moeite geeft een geregeld onderzoek in te stellen: lie heb al zoo an en
dan in die papieren omgesnuffeld. OMSNUFFELING,
v. (-en), het onisnuffelen.
OMSOLLEN, (solde om, heeft omgesold), (dicht.)
her- en derwaarts slingeren, in verschillende richtingen been on weer slingeren, in woeste vaart
omdrijven: zij werden op de golven omgesold; (fig.) de
mensch wordt omgesold in dit leven; met een mensch
of dier omsollen, sollend met hem omgaan, in
't Wilde er mede stoeien en omspringen : de man
heeft altYcl veel plezier, als h wat met de kinderen
kan omsollen.
OMSPANNEN, (spande om, heeft omgespannen),
anders spannen en daardoor van plaats doen verwisselen, het span van het eene rijtuig losmaken
en voor hot andere spannen en omgekeerd: die
paarden zijn verkeerd ingespannen, laat de knecht ze
aanstonds omspannen; 'k zou de paarden liever omspannen, de schimmels voor den landauer en de
bruintjes voor den tentwagen; —
(omspande, heeft omspannen), met eene uitgestrekte hand of met beide harden omvatten, in
eene enkele of dubbele span geheel omsluiten : haar
arm is veel te mollig om dien met eene hand te omspannen; zij heeft een middeltje, dat men wel kan
omspannen; zone reusachtige hand kon wie weet scat
omspannen; met uitgestrekte armen klemmend omvatten: dien ouden tronk kunnen drie menschen nog
maar met moeite omspannen; — met jets omspannen,
omsluiten met een gespannen voorwerp het bestuur heeft het afgebakend terrein net touwen laten
omspannen; — (dicht.) zich in een gebogen lijn om
lets uitstrekken: de dierenriem omspant het hemelgewelf; spannend omgeven: eene engsluitende keurs
omspande haar schoongevormden boezem. OMSPANNING, v. het omspannen.
OMSPANT, v. (scheepsb.), (veroud.), het omloopende
spantwerk; de omtrek, afmeting of vorm van een
schip, zooals die bepaald is door de spanten, die
het geraamte omsluiten en den vorm van het vaartuig vertoonen.
OMSPARTELEN, (spartelde om, heeft omgesparteld), her- en derwaarts spartelen, al spartelend
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zich been en weder bewegen; (eig. van visschen,
doch bij uitbr. ook van menschen en van andere
dieren): zie de goudvischjes eens lustig in 't water omspartelen; hoe aardig hebben de kleintjes in 'tbad omgesparteld.
OMSPATTEN, (spatte om, heeft omgespat), heren derwaarts spatten; in spatten of druppels in de
rondte vliegen : de schuit vloog pijlsnel door het water, zoodat het schuim er bij omspatte; hij plaste met
zoo'n geweld door de nzodder, dat het slik hem bij de
ooren omspatte; (van brokken, splinters enz., inz.
van vonken) in spatten in de rondte vliegen ale
waren het druppelen vochts : 't was een vreeselijke
brand, de vonken en gloeiende splinters spatten om
dat het zoo'n aard had; — (omspatte, heeft omspat),
(dicht.) spattend omgeven, in spatten of druppels,
um jets heen spatten : het blood omspat hun enkels.
OMSPELDEN, (spelde om, heeft omgespeld), een ander of zichzelven em het lijf spelden, door middel
van spelden een ander of zichzelven om het lijf
bevestigen: iem. een doek, een kraagje onsspelden,
speld dat kind een schoonen voorspelder ern; anders
spelden, zoodat het beter of netter bevestigd is:
die luur zit het kind lastig, ik zou ze even omspelden;
die lip can uw halsdoek zit scheef, laat ik die even.
omspelden.
OMSPELEN, (speelde om, heeft omgespeeld), heren derwaarts spelen, spelend omloopen : laat de
kinderen nog maar wat in den tuin omspelen; (w. g.)
met iem. of jets omspelen, er spelend mede omgaan,
er aanhoudend mede spelen en er zich mede verlustigen: het lieve meisje kent goon grooter genot elan
met de kinderen om te spelen ; (w. g.), op een muziekinstruinent omspelen, er zonder orde of plan op spelen, zonder kennis of vaardigheid en zonder zich
aan harmonie to storen: hebt ge nu nog niet lang
genoeg op die ramme7kast omgespeeld ?; (dicht.) spelend
omvloeien (van een stroom); (fig.) zich vlug en
luchtig heen on weder bewegen: terwijl de zonnestralen door de toppen der boomen omspeelden; bekoorlok was zij, wanneer een vriendelijk lachje op heron
mond omspeelde; — (bilj.) een bal, een carambole omspelen, zoo spelen dat de bal, waarmee men stoot,
na bin anderen bal te hebben geraakt om het biljart heenloopt, d. w. z. nog drie of vier banden
raakt, alvorens to caramboleeren; —
(omspeelde, heeft omspeeld), (dicht.) spelend omgeven, zich vlug on dartelend om iets heen bewegen: prachtige blonde lokken omspeelden hals en boezem; een lachje omspeelde zijnen mond,
OMSPINNEN, (omspon, heeft ornsponnen), random
omgeven met jets dat er om been wordt gesponnen, er iets om been spinnen : de spinmolen wordt
ook gebezigd, om katoenen draden met zijde of wollen.
garen to omspinnen; (ook van rupsen, spinnen enz.)
het wjjfje eener spin legt rondo eieren, omspint ze en.
eenige sleept zij in eenen zak net zich; (fig.) aan alle
kanten als een weefsel omgeven, er als om heen
gesponnen zijn en daardoor den persoon of de zaak
omstrikken: een dicht weefsel van logen on bedrog
heeft ons omspannen. OMSPINNING, v. het onaspinnen; — (mv. -en), (w. g.) het omspinsel.
OMSPINSEL, o. (-5), het spinsel dat iets rondom
onageeft.
OMSPITTEN, (spitte om, heeft omgespit), met de
spade omgraven, vooral om den grond geschikt to
makers tot het voortbrengen van vruchten: alle
jaren laat zifn tuin omspitten. OMSPITTING, v.
(-en), het omspitten.
OMSPOELEN, (spoelde om, heeft omgespoeld), aan
alle kanten spoelen, schoonmaken door er water
over to gieten of het in water heen en weer te
klotsen: kopjes, glazen, vaten onispoelen; hebt ge den
theepot wel good omgespoeld ?; omverwerpen door er
tegen aan te spoelen, door de werking van den
spoelenden golfslag doen onavallen of instorten: de
zee spoelt dijken en darnmen onc, de woedende stroom
spoelde huizen en schuren om; — spoelend omgeven,
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rondom bespoelen: de groom omspoelde zen graf
OMSPOELING, o. (-en), het omspoelen.
OMSPOELSEL, o. het vuile vocht dat door omspoelen van vaatwerk ontstaan is; het met onreinheden gemengde vocht, dat na de spoeling overblijft en slechts dienstig is om weggeworpen to
worden.
OMSPOKEN, (spookte om, heeft omgespookt), her.en derwaarts spoken, spokend rondwaren : men verhaalt, dat in het oude kasteel de geest van een der
voorouders omspookt; als allerlei nachtgeesten op het
kerkhof omspoken; her- en derwaarts spoken, als

een spook rondloopen, hetzij geheimzinnig en schrikverwekkend, hetzij met woest getier: zjj kan 's nachts
als eon geest door huis omspoken; wat heeft dat dronken yolk weer aangegaan en door de stad omgespookt I

OMSPRAAK, v. (veroud., Zuidn.) omschrijving;
(Zuidn.) iets in omspraak brengen, een onderwerp
ter bespreking in eene vergadering ter tafel brengen.
OMSPRINGEN, (sprong om, heeft en is omgespron-

gen), springen langs den omtrek eener aangewezen
ruimte, er springende om heen huppelen of snellen:
als een gejaagde kwam hij in eens den hoek omspringen; her- en derwaarts springen, zonder orde of
regel rondspringen, met vlugge sprongen ronddansen: vrienden, nu gedronken, nu eens Lustig omgesprongen, ik heb wat met de kleinen omgesprongen;
met iem. of iets (zus of zoo) omspringen, met iem.
of iets op die wijze omgaan, er aldus mee handelen,
t. w. met het bijdenkbeeld, dat dit met een zekeren
slag, met zekere handigheid, of wel op eene zonderlinge manier gaat: zij springt raar met hem om;
weet aardig met haar om te springen; hij springt
met zijn geld om naar welgevallen; de conducteur
springt wonderlijk met ons goed om; hij kent de wereld
en weet, hoe hY met haar meet omspringen; iem. met
iets laten omspringen, hem er naar welgevallen mee
laten omspringen; — springende omkeeren; (van
een ilot enz.) ten gevolge van het rechts of links
omdraaien van den sleutel zijwaarts springen en
dientengevolge open- of dichtgaan: de wind deed de
deur dichtslaan, het slot sprong om en de arme jongen
zat opgesloten; doen omvallen door er tegen aan to
springen, omverspringen: de kat heeft het kopje omgesprongen; —
(omsprong, heeft omsprongen), springende omgeven: het hert, door de honden omsprongen.
OMSTAAN, (stond em, heeft omgestaan), zich omdraaien. zich omkeeren, ZOO gaan staan dat men
met de voorzijde naar achteren komt: sta eens even
am, gewoonlijk in dezen zin : gaan omstaan: de kleermaker verzocht hem eens te gaan omstaan; (sprw.)
iem. omstaan leeren, iem. weten te drillen, hem
dwingen naar zijn wil to handelen : de meld meende
in huis den baas te spelen, maar mevrouw heeft ze
wel leeren omstaan; (fig.) om iets omstaan, (eig.) zich
omkeeren en met den rug naar iem. toe gaan staan,
om met afgewend gelaat to zeggen, wie het eene
of andere voorwerp zal hebben van iets dat onder
twee of meer personen verdeeld moat worden, terwijl de voorwerpen door een ander persoon met
den vinger worden aangewezen; (bij uitbr.) er om
raden, het door het lot laten beslissen: elk van ons
wil tech liefst dat deel hebben, laat ons er dus hover
om omstaan; — gaan ontstaan, onderling van standplaats verwisselen: sergeant, oval stao n die manschappen roar door malkaar, laten ze goon omstaan.
OMSTAAND, OMMESTAAND, bn. in een kring om
lets heen staande, rondom staande: vele der omstaande
burgers hadden hunne zwaarden getrokken; de nederstortende toren zette zes der omstaande huizen in vlam;
het ommestaande. datgene wat geschreven of gedrukt
staat op de zijde, die tegenovergesteld is aan die,

welke men geacht wordt vOor zich to zien; hetgeen
staat op den ommekant, de ommezijde of keerzijde :
zoo ge het ommestaan de (0,1: het omstaande) hebt
gelezen, cult ge de za , c1,7 wel bete,. begrUpen; zie het
onzniestaanqe, aanwijzing, onder aan eene bladzijde

OMSTANDIGHEID.
van een brief of eenig ander geschrift geplaatst,
om to kennen to geven, dat de lezer ook de keerzijde
moat bezien, waar nog iets geschreven staat, dat
zijne aandacht niet mag ontgaan.
OMSTANDER, m. (-s), (w. g.) persoon uit het omstaan de yolk, die daardoor bij eene handeling tegenwoordig, er getuige van is : als omstander heeft he
natuurlek de zaak van het begin tot het einde gesien;

(meerv.) de om iem. of iets verzamelde menigte,
het omstaande yolk :
deze grap begonnen alle om-

standers to lachen.

OMSTANDIG, bn. bw. (-er, -st), vergezeld gaande
van velerlei bijzonderheden, tot het onderwerp betrekkelijk; breedvoerig en daardoor Tolledig en
nauwkeurig: een omstandig schrften,bericht,geschiedverhaal, verslag enz.; een omstandige brief; (w. g.) in
het spreken of schrijven met breedvoerigheid to
werk gaande, door allerlei bijzonderheden, tot het
onderwerp betrekkelijk, to pas to brengen, breedvoerig on daardoor nauwkeurig: de Heer A. is em-

standiger over dit onderwerp; dit ga ik u eens omstandig
uitleggen; (bij uitbr.) met veal wijdloopigheid, omslag
of drukte gepaard gaande, on daardoor hinderlijk
en belemmerend; hetzelfde als het meer gewone
omslachtig : omstandige voorbereidsels.
OMSTANDIGHEID, v. de breedvoerigheid van eene
gesprokene of geschrevene rede, een verhaal, bericht
enz., waarbij men zich op volledigheid on nauwkeurigheid heeft toegelegdi, door alle of de belangrijkste bijzonderheden, tot het onderwerp betrekkelijk, er aan toe to voegen : het was niet noodig, ge-

weest het verhaal eener zoo onbeduidende zaak met zooveel omstandigheid to boeken;
my. (...heden), iets

dat eene handeling, een voorval of een toestand
vergezelt of er mede gepaard gaat, eene aangelegenheid, die in onmiddellijk verband staat met de zaak,
die als middelpunt of hoofdzaak gedacht wordt, een
bijkomend feit, beschouwd als iets dat invloed heeft
op de gesteldheid van zaken : eene of andere omstandigheid Icon hen beletten daar to komen; eene andere
omstandigheid kwam dit vermoeden nog versterken;
eene onverwachte omstandigheid kwam hen redden;
eene enkele omstandigheid scheidt goed on kwaad van
eon; omstandigheden, de verschillende feiten, die eene
handeling, een voorval of een toestand vergezellen:
(sprw.) het hangt van omstandigheden af, het hangt
af van den nog onzekeren loop der gebeurtenissen;
een samenloop van omstandigheden, het samentreffen
van verschillende voorvallen, gebeurtenissen enz.,
die in vereeniging met elkander eene bepaalde uit.
working hebben; — iets dat eene handeling, een
voorval of een toestand vergezelt of er mode gepaard gaat, een bijkomend feit, beschouwd als eene
der bijzonderheden die men kennen moat om de
zaak volledig on juist to beoordeelen: dat de zieke
over pin in de zij klaagt, is eene omstandigheid, die
men niet moat voorbozien; ik heb u alles volledig vertold en geene enkele omstandigheid verzwegen, (sprw.)
verzachtende of verztvarende omstandigheid, in het
rechtswezen, en bij uitbr. ook in 't algemeen, waar
sprake is van het beoordeelen van iemands gedrag:
eene bijzonderheid, met een gepleegd misdrijf gepaard gaande, en strekkende om de schuld Of to
verzachten Of to verzwaren, ze kleiner of grooter
te maken: ik, evil ?live jeugd en onbedrevenheid als
verzachtende omstandigheid laten gelden; — de gesteldheid van zaken, in walks iem. zich bevindt, de toestand waarin hij verkeert, zooals die door den loop
der gebeurtenissen bepaald is: indien ik wel zal
oordeelen over een ander, dan moat ik mij in zijne omstandigheden plaatsen; bijzondere huiselfike omstandigheden beletteden hem aan zijn plan gevolg to geven;
mat een omstandigheid (walk een staat van zaken!) ;
naar (de) omstandigheden, met betrekking tot(sprw.)

den toestand, waarin iem. zich bevindt: den staat
van zaken in aanmerking genomen : de zieke is naar
omstandigheden vrij wel; kraa»zrrouw en kindje ziin
naar omstandigheden redelijk welvarend; (in 't bijz.)
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met betrekking tot iemands geldelijk vermogen;
altijd in 't mv.: iemands geldelfjke omstandigheden ; in
ruime, gunstige, ongunstige,bekrompen omstandigheden
Leven; met betrekking tot den toestand eener vrouw

stemming brengen, van gezindheid doen verande.
ren; (w. g.) (van muziekinstrumenten) anders stemmen, opnieuw stemmen. OMSTEMMING, v. hot omstemmen.
OMSTEMPELEN, (stempelde om, heeft omgestempeld), opnieuw stempelen, er een anderen stempel
op zetten, meestal omdat de voorwerpen niet goed
gestempeld zijn : het ware to wenschen, dat men onze
rijksdaalders en guldens eens omstempelde; (fig.), (w. g.)
een ander aanzien of karakter aan iets geven: door

die zwanger is of in het kraambed ligt; meest in
't mv.: min vrouwtje durft in haar omstandigheden
niet meer uit to van; (inz. in de sprw.) in gezegende
(belangwekkende) omstandigheden zijn (verkeeren), t. w.
in zwangerschap; — met betrekking tot handelingen, voorvallen of toestanden: de gesteldheid van
zaken, onder welke zij plaats hebben of bestaan, de
staat van zaken, zooals die door den loop der gebeurtenissen bepaald is : wat te doen in deze omstandigheden 9; in de gegeven omstandigheden; de edelen
poogden de omstandigheden zich ten nutte te maken en
het yolk aan eene wijdere beheersching te onderwerpen;
de omstandigheden schfjnen ons nu zeer gunstig ; (sprw.)
naar (de) omstandigheden, naar gelang van den staat
van zaken, waarin iets verkeert, in overeenkomst
met de gesteldheid der dingen : het is altijd zaak
naar omstandigheden te oordeelen; (in 't bijz., vergezeld
van eene nadere bepaling, en zoowel in 't enkelv.
als in 't my.) : wat te doen in deze omstandigheden ?;
in de gegeven omstandigheden.
OMSTANDIGLIJK, bw. omstandig.
OMSTAPELEN, (stapelde om, heeft omgestapeld),

(inz. van opgestapelde turven, vooral in de hooge
veenderij, met het doel om de turven gelijkmatig
te doen drogen) ze verplaatsen en anders stapelen,
ze onderstboven keeren, door de onderste lagen
naar boven to brengen, terwijl de bovenste onderaan worden geplaatst: die turven moeten eens omgestapeld worden, de bovenste zijn al droog. OMSTAPELING, v. het omstapelen.
OMSTAPPEN, (stapte om, heeft en is omgestapt),
stappen langs den omtrek eener aangewezen ruimte;
met vaste, gelijkmatige schreden er om heen loopen: ik heb even een singeltje omgestapt; laat de paarden nog even het plein omstappen; stapvoets om iets
heen rijden: de koetsier is den leelfjken draai omgestapt; stappend her- en derwaarts loopen, zonder
bepaald doel, doch met vaste, gelijkmatige schreden
omwandelen: gaat ge mee wat omstappen ?; langs
een omweg stappen, ergens heen stappen langs een
weg die langer is dan de gewone of rechte weg:
laten we dat eind nag maar omstappen; stappende
omwerpen: pas op, stap dien emmer niet om.
OMSTAREN, (staarde om, heeft omgestaard), heren derwaarts staren, met strakken blik rondzien,
hetzij met het doel om ver verwijderde voorwerpen
door onafgebroken turen in 't oog to verkrijgen, of
omdat men als verzonken is in de beschouwing
an hetgeen zich aan het oog vertoont: als wezenloos zat de arme vrouw aan het strand om te staren,
of zij ook een zeil aan den verren gezichteinder mocht
ontdekken; achterwaarts staren, het hoofd omdraaien
on den blik strak naar achteren wenden, met strakken blik omzien: de arme krankzinnige, die, bfj het
niinste gerucht achter zich, verschrikt met die verglaasde oogen omstaarde.
OMSTEKEN, (stak om, heeft omgestoken), anders
steken, inz. als het niet goed is vastgestoken: ik
ben bang dat het kind zich aan de spelden bezeeren
zal, ge moest die even omsteken; — (van granen) ze
omwerken, omzetten: het koren begint te broeien, het
dient hoognoodig omgestoken te worden; (Zuidn.) omspitten: eenen akker omsteken; met een scherp voorwerp omversteken: de tuinman heeft de stekjes met
zijn spa omgestoken; in of op iets omsteken, er hier
of daar in of op steken: kind, steek toch met die
schaar niet zoo op tafel om; — door het vooruitsteken van de hand on het laten raden naar den
inhoud bepalen, wie van twee personen iets hebben
zal, wie met iets beginnen zal (bij spelen) enz.: we
zullen omsteken wie het stuk koek, krijgt.
OMSTEMMEN, (stemde om, heeft omgestemd), in
eene vergadering naar de rij of stemmen: laat ons
omstemmen over die zaak; (w. g.) in eene andere
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er het merk van zijnen geest op te zetten, heeft h# het
middelmatige oorspronkelijke werk tot een meesterstuk
weten om te stempelen; — (omstempelde, heeft omstempeld), (w. g.) met stempelwerk omsluiten, met
een gestempelden rand omgeven: men heeft den
gedenkpenning met een toepasselijk randschrift laten
amstempelen.
OMSTEVENEN, (stevende om, heeft en is omgestevend), om iets heen stevenen, in snelle vaart er om
heen zeilen : toen we de punt van Zuid-Amerika omgestevend waren; (scherts., van personen) recht toe recht
aan met snellen tred om iets heen stappen: daar
komt hfj den hoek omstevenen.
OMSTIEREN. Zie ODISTUREN.
OMSTIKKEN, (stikte om, heeft omgestikt), (w. g.),
(van naaiwerk) het in de rondte met een stiksel of
gestikten rand benaaien, er een stiknaad om heen
leggen: ge moet die boordjes en manchetten nog laten
omstikken, dat staat veel netter; wie heeft die kraagjes zoo slordig omgestikt; — (omstikte, heeft omstikt),
het met een stiksel of stiknaad omgeven, rondom
bestikken, met een opgestikten rand, veelal van
eene andere stof of kleur, benaaien : een keursje met
gouddraad omstikken; een witzYden sprei met roode
zijde ontstikt. OMSTIKKING, v. het omstikken.
OMSTIKSEL, o. (-s), het omgestikte, de omgestikte

rand.
(stoeide om, heeft omgestoeid),
OMSTOEIEN,
stoeiend her- on derwaarts loopen, dartelend omloopen en met elkander ravotten: de kinderen hebben
den heelen middag in den twin omgestoeid; (fig.) met
iem. omstoeien, er dartel en jolig made omspringen:
hfj kent geen grooter pret dan met de meisjes om te
stoeien; — (omstoeide, heeft omstoeid), (dicht.)
stoeiend omgeven.
OMSTOOMEN, (stoomde om, heeft en is omgestoomd), om iets heen stoomen: nauwelijks was de
boot den Hoek van Holland omgestoomd, of ze werd
aanyevaren; (ook van de personen die zich in een
trein of op een boot bevinden) onder begunstiging
van het heerlijkste weder hebben .wij het eilands Wight
omgestoomd; her- en derwaarts stoomen: langs de
kust omstoomen; langs een omweg stoomen: om de
duisternis moest de boot een heel eind omstoomen.
OMSTOOTBAAR, bn. wat vatbaar is voor omstooting, wat omgestooten kan worden.
OMSTOOTEN, (stiet, stootte om, heeft omgestooten), omverstooten, omverwerpen door er tegen to
stooten, met een stoot om doen vallen: een kopje,
een glas, een lamp omstooten; pas op, als ge zoo hard
tegen het tafeltje aankomt, zult ge de flesch omstooten;
(fig.) omverwerpen, to gronde richten : zfjn troon was
omgestooten en zfjn roam vergaan in druk; (van instellingen enz.) to gronde richten, vernietigen, doen
vervallen: stoot den vrede om; stoot den godsdienst om;
wat bliift gerust op zijne plaats ?; (van stellingen enz.)
ze als ongegrond en nietig wederleggen: dat stoot
zone stelling om; (van voornemens, plannen enz.) in
duigen doen vallen, doen mislukken, verijdelen: dit
voornemen werd omgestooten; — (bilj.) een bal omstooten, omspelen, — op iem. of iets omstooten, in 't wilde
er hier on daar op stooten; in 't wilde omstooten,
zonder to letten of men raakt of niet, (fig.) in 't wilde
over iets praten. OMSTOOTING, v. het omstooten.

OMSTORMEN, (stormde om, heeft on is omgestormd), door de kracht van den storm omslaan:

er zfjn een aantal zware boomen omgestormd; om lets
heen stormen, in snelle en woeste vaart om iets
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heen vliegen: de hevige wind stormde bulderend den
hoek der kerk om; de jongens ztjn de markt omgestormd;
in snelle en woeste vaart been en weder rennen:
de jongens hebben als wilden in den tuin omgestormd;
— (w. g.) jets door de werking van een stormwind
doen omvallen : de orkaan heeft een paar huisjes omgestormd; — (van muren enz.) doen omvallen en
instorten door ze te bestormen: zij stormden met den
ram de dikke muren om;
(omstormde, heeft om-

stormd), bestormen, aan alle kanten stormenderhand
aantasten: de bloedzuchtige menigte omstormt den
tempel.

OMSTORTEN, (stortte om, heeft en is omgestort), op
den grond storten, omverstooten zoodat de inhoud
er uit loopt:
heeft een wljnkan omgestort; met
geweld omverwerpen, verwoesten, vernielen: omgestorte vesten, muren, wallen; omgestorte altaren;

(metaalgieterij) de gietvormen zoodanig omkeeren,
dat het holle gedeelte naar beneden komt en zoodoende de nog vloeibare in den vorm zich bevin-dende stof er uit kan loopen: het in de tingieterij
gebruikelijke omstorten is ook by de zinkgieterif goed
toe te passen; — omvallen en ter aarde storten, met
min of meer geweld omvervallen : de koets was op
het punt van om te storten. OMSTORTING, v. het
omstorten.
OMSTRALEN, (omstraalde, heeft omstraald), aan
alle kanten bestralen, als met een krans van stralen
omgeven: ik zou rjk zijn, de glans van het goud
moest mfj omstralen; in zone opgewondenheid scheen
het hem, dat een lichtkrans de biddende maagd omstraalde; het hoofd omstraald van hemelluister, daalt
Moses van 't gebergte neer; die avondzon, die, duikend
aan de kimmen, met vollen glans het torenkruis omstraalt; (fig.) van lets dat voorgesteld wordt als
stralen schietende en luister verspreidende : onvergankelijke eer omstraalt zijn, zilvren haren. OMSTRALING, v. het omstralen.
OMSTREEK, v. (...streken), de landstreek die een
plants omgeeft, het omliggende land: de stad en
omstreken van Brugge; in de omstreek, in het omliggende land, in den omtrek; (bij uitbr.) de personen,
die op het omliggende land wonen : de heele omstreek
of heel de omstreek, al de bewoners van den omtrek;
als my. de omstreken, de streken, die eene plaats
(stad, dorp enz.) omgeven, de omliggende plaatsen,
landerijen enz., gezamenlijk beschouwd in betrekking tot de plaats, die als middelpunt gedacht
wordt: uwe brouwer# behoudt haren owden roem in
de omstreken; ik zal het gansche kasteel en zone omstreken doorzoeken; inz. in betrekking tot het eigenaardig karakter van het land, rondom eene stad,
een dorp enz. gelegen, uit het oogpunt van natuurschoon, wandeldreven enz.: Arnhem is beroemd om
zone schoone omstreken; aanzienlijke bleekerijen gaven
toen reeds aan de omstreken van Haarlem een glom
erkende vermaardheid.
OMSTREEKS, bw. ongeveer, omtrent, om en bij,
bij bepalingen van hoeveelheid, [het geeft te kennen
dat men een hoeveelheid bedoelt nabijkomende aan
de genoemde] : hid verdient jaarlijks omstreeks duikend
gulden; de weg is omstreeks eene lang;
vz. in de nabijheid, in den omtrek van de genoemde plants, ongeveer op die plaats : de boot zal
nu omstreeks _Enkhuizen zijn; op den Rim omstreeks
Bingen; (met betrekking tot den tijd) omstreeks
Paschen, kort daarvoor of kort daarna; omstreeks
den middag.
OMSTRENGELEN, (omstrengelde, heeft omstrengeld), om iets heen strengelen, als een strong om
lets heen winden, met een gestrengeld voorwerp
omwinden, omvlechten: ztj omstrengelde elken dag
de urn met een bloeinkrans: (fig.) liefde is de band,
waarmee de onzichtbare raderhand engelen en ?nenschen omstrengelt: (van een slang enz.) omkronkelen; (van slingerplanten enz.) zich als een vlechtwerk om lets heen winden: de k7inzop omstrengelt
den eik; (van banden enz.) stev4:.; umsluiten, um-

OMSTULPEN.
snoeren : de heilige band der Ziefde ender vriendschap
omstrengelt hen;
(inz. van den arm) omvatten,
omsluiten, omklemmen : een vlaag van teederheice
jegens haar wier armen hem omstrengekien; (bij uitbr.
van personen) : z(i hield mij met hare armen omstrengeld. OMSTRENGELING, v. het omstrengelen.
OMSTREPEN, (omstreepte, heeft omstreept), jets
met een streep omgeven, er eene streep om heen
trekken, om het van soortgelijke dingen te onderscheiden (vooral van namen, woorden, ctjfers enz.
gezegd): ik sal de citaten, die ik meen dat weggelatenkunnen worden, met potlood omstrepen. OMSTREPING,
v. het omstrepen.
OMSTRIKKEN, (strikte om, heeft omgestrikt), otm
het lijf strikken, met een strik om lets vast maken:
iem. een dasje omstrikken; (w. g.) anders strikken,
een netteren strik maken; — (omstrikte, heeft omstrikt), iem. of iets omgeven met strikken of wel met
gestrikte linten enz.: ztj was omstrikt met allerlei
opschik; met strikken omgeven, met valstrikken
zoodanig van alle kanten omgeven dat het gevangen raakt: terwol de jagers het wild met hunne netten
—

omstrikken; als eene Dalila had zij den jongeling met
het net der verleiding omstrikt; (dicht.) laat de zond,eu niet omstrikken. OMSTRIKKING, v. het omstrikken.
OMSTROMPELEN, (strompelde om, heeft omgestrompeld), om lets heen strompelen: daar komt de
oude boer waarachtig den hoek omstrompelen; strompelend her- en derwaarts loopen: hoe zwak hfj
toch strompelt hij nog zoo wat in zone kamer om.

OMSTROOIEN, (strooide om, heeft omgestrooid),
rondstrooien, her- en derwaarts in 't ronde strooien:
overal op zjjn weg had men bloemen omgestrooid; (van

berichten, nieuwtjes enz.) ze overal verspreiden,
wereldkundig maken door ze overal rond to vertellen: wie heeft die praatjes omgestrooid ?; — met
iets omstrooien, zonder op te letten waar het neerkomt; — (omstrooide, heeft omstrooid), strooiend
omgeven, rondom bestrooien: terwijl de maagdenrei
de bruid met bloemen omstrooide.
OMSTROOMEN, (stroomde om, heeft en is omgestroomd), om lets heen stroomen: de rivier heeft
voor eeuwen de muren van het oude kasteel omgestroomd, maar later een anderen loop genomen; (van
den bloedstroom) stroomen binnen den omtrek der
hem aangewezen ruimte: eens heeft het jeugdig bleed
ook door mO'n aderen omgestroomd; her- en derwaarts
stroomen: plassend in het blood, dat op het slagveld
omstroomde; (fig.) welk eene boats menigte stroomde
op het strand em; — (omstroomde, heeft omstroomd),
stroomend omgeven: de rivier omstroomt dit oord;
(dicht.) een zachte koelte omstroomt zone moede leden.
OMSTROOPEN, (stroopte elm heeft omgestroopt),
afstroopen en omslaan: de slachter was bezig de huid
van het beest one to stroopen; opstroopen en omslaan,
omvouwen: eene waschvrouw met omgestroopte mouwen.
OMSTROOPING, v. het omstroopen; (mv. -en), de
omgestroopte rand, de omslag.
OMSTUIKEN, (stuikte em, is omgestuikt), (Zuidn.)
stuikend omvervallen, op den grond vallen door
met een schok of stoot tegen lets aan te komen:
die zatlap kreeg een stoat en stuikte om.
OMSTUIVEN, (stoof em, heeft en is omgestoven),
om lets heen stuiven; in voile vaart, omstuimig en
driftig om lets heen snellen: daar komt hi). weer den
hock o», stuiven, her- en derwaarts stuiven, onstuimig en driftig omvliegen: het zand stoof op het strand
om, dat het zoo'n aard had; terwijl de huzaren in vollen
ren over de vlakte on — (omstoof, heeft omstoven), stuivend omgeven: dichte sneeetwvlokken eonstoz - en zijn hoofd.
OMSTULPEN, (stulpte em, heeft omgestulpt), onderstboven keeren, omkeeren, en met de opening
naar beneden plaatsen : een gietvorm omstrepen; als
ge den podding wilt opdoen, itoet ge het vormpje voor,zichtig ozz,stulpen; in sommige gewesten — met

name in Gederland — oak in gebruik in toepassing
op ,,n thee. of koffiekopje, dat men onderstboven
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op het schoteltje zet, om to kennen te geven dat
men niet meer drinken zal: ik zal geen thee meer
drinken, ik heb (nzfjn kopje) omgestulpt. OMSTULPING,
T. het omstuwen.
OMSTUREN, (stuurde om, heeft omgestuurd), om
lets heen sturen : met veel beleid heeft hij het schip
.de Kaap omgestuurd; rondsturen, iem. zenden aan
.de huizen van anderen om ze to spreken, eene
boodschap over to brengen enz.: ge nwet de meld in

omtast), tastend omgeven, omvatten : geen arm om-

,

clit weer de halve stad niet omsturen, de boodschappen
hebben zoo'n haast niet; overal heen zenden: ze hebben
den sukkel de heele stad omgestuurd, om iets te halen
dat nergens te krfjgen is; naar de rij af zenden aan

.elk der personen die een vereeniging enz. uitmaken:
hebt ge de oproepingsbrieven al omgestuurd.
OMSTUWEN, (stuwde om, heeft omgestuwd), lets
met inspanning van krachten duwend omwentelen
.zoodat het eon anderen stand bekomt: help die balen
dens omstuwen; —
(omstuwde, heeft omstuwd), iem. in een dichten
drom omgeven, zich als een stoet om hem heen
bevinden, ter betooning van eerbied, belangstelling
enz.: duizenden nimfen omstuwden de godin; de keizer
was omstuwd door (met) eenige duizenden krijgslieden;
(ook van zaken) iem. of iets aan alle kanten in
dichte menigte omgeven, om aan den persoon of het
voorwerp luister of ontzag bij to zetten: planeten,
omstuwd en vergezeld door 't eindloos starrenheir; wij
zagen in uw trotsche zaal den Vijfden Floris weer
ontvangen, omstuwd met ridderlijke praal. OMSTU-WING, v. het omstuwen.
OMSUFFEN, (suite om, heeft omgesuft), (gemeenz.)
suffend her- en derwaarts loopen, half wezenloos
of gedachteloos rondloopen als iem. die kindsch is:
hij is niet recht snik, en loan zoo wezenloos loopen om te
stiffen.; op of over iets omsuffen, er suffend mede omloopen, er aanhoudend over suffen of doelloos mijmeren, t. w. zonder helderheid van hoofd, en zonder
tot een juist begrip to kunnen komen:
heeft zoo
Lang op die diepzinnige vraagstukken omgesuft, dat hij
er half gek van is geworden.

OMSUIZEN, (omsuisde, heeft omsuisd),(dicht.)suizend omgeven, met zacht geruisch om lets heen
bewegen : eene verfrisschende koelte omsuist u.
OMSUKKELEN, (sukkelde om, heeft en is omgesukkeld), om iets heen sukkelen, in een sukkeldrafje
om iets heen rijden of loopen: de knollen waren bek
af en met moeite zijn ze nog de markt omgesukkeld;
de arme zieke is voetje voor voetje den tain omgesukkeld; in een sukkeldrafje her- en derwaarts rijden,
met een sukkelgang rondloopen: 't is ellendig op
zoo'n ouden knot te moeten omsukkelen; de zieke heeft
vandaag wat in den tuin omgesukkeld; met len?. omsukkelen, niet zonder moeite en getob met iem. omgaan, in den omgang met iem. allerlei moeite en getob
-ondervinden, zoodat men niet veel verder met hem
komt: zij heeft al wat lang met die meiden omgesukkeld;
met iets omsukkelen, er met moeite en getob mee
voortgaan, zonder veel to vorderen; er wee omsuk,kelen, er aanhoudend mode sukkelen: heb je ook al
een leege beurs ? Nou daar kun je lnee omsukkelen;
—(gemnz.)vortduenskeln,zichtelknszielijk gevoelen: de kleine jongen heeft al wel een jaar
met de koorts omgesukkeld. OMSUKKELING, v. het
omsukkelen.
OMTASTEN, (tastte om, heeft omgetast), her- en
derwaarts tasten, met de handen in het rond voelen
meestal naar een persoon of zaak die men in zijne
nabijheid meent te zijn, maar niet zien kan: zfj tastte
met beide handen, in het rond ont; hij tastte om als een
blinde; (fig.) het is geen sombere nacht waarin omtasten, maar een schemerencle dag, waarop de zon rich
achter dikke wolken schuilhoudt; — in iets omtasten,
, er met de voile hand in 't Wilde bier en daar in
tasten of grijpen: er lag een hoop appelen voor 't krijpen en ieder tastte er maar in om en nam er van mat
hem goedclacht; — achterwaarts tasten: als gij even
omtast, kunt gij het ding krijgen; — (omtastte, heeft

tast d'onzichtbren geest.

OMTIEGEN, (alleen gebruikelijk in den verleden
tijd en het verleden deelw.: toog om, heeft en is
omgetogen, en dan nog alleen in dichterlijke taal),
omtrekken, in de verschillende bet.: door uw last
de Orkaden omgetogen, bezocht ik Schetlands kust; alzoo
togen zij om door het gansche land.
(omtoog, heeft omtogen), (dicht. vooral in het
verl. deelw.) omgeven, bedekken, bekleeden: haars
vaders beeld net blinkend staal omtogen; de glans
waarmee de roem min schedel had omtogen.

OMTIEREN, (tierde om, heeft omgetierd), tierend
her- en derwaarts loopen, met veel getier en geraas
omloopen: hoetcel 't geen kermis was, heeft het gemeene
volkje den halven nacht door de stad omgetierd.
OMTIMMEREN, (omtimmerde, heeft omtimmerd),
rondom betimmeren, aan alle kanten met timmerwork omgeven : de learner is overal met ruime kasten
omtimmerd.
OMTOBBEN, (tobde om, heeft omgetobd), (gemeenz.)
voortdurend tobben, met allerlei getob, in overmaat
van moeite en zorgen zijn dag of zijn leven slijten:
die acme stompers hebben al wat omgetobd in hun
leven; de arme weduwe met haar groat huisgezin moet
wat omtobben om haar brood te verdienen; met iem.
omtobben, in den omgang met iem. of bij de behandeling van iem. aiieriei getob ondervinden, met
moeite en zorgen met hem voortkomen: die vrouw
tobt wat met haar kinderen oth; zonder orde of regelmaat er mede tobben, met veal getob, met moeite
en zorg er langzaam mede voortgaan, onder veel
hoofdbrekens er mede sukkelen: daar zit hij weer
met zYn merle oin te tobben zonder vooruit te komen.
OMTOCHT, m. (-en), plechtige optocht langs een
vooraf bepaalden weg, dien men omgaat; meest
met het bijdenkbeeld, dat men terugkeert tot de
plaats, waarvan men is uitgegaan; ongeveer hetzelfde als omgang, doch ongemeener: langzaam en
statig heft een twintigtal jongelingen het dierbaar lJk
op de schouders, tercel de oucleren rich stilzwijgend
om den geopenden grafkuil scharen, en met hunne
oogen den omtocht volgen, aan welks eincle het stoffelijk
deel van aller vriend en leericeester aan den schoot
der aarde moet warden wedergegeven; alles bewiist, dat
het Narrenschip van een omtocht van een der Germaansche goden herkoenstig moet geweest zijn.

OMTOLLEN, (tolde om, heeft en is omgetold), als
een tai omdrijven, door aanwending van kracht als
een tol in de rondte bewegen, (w. g.) ; als een
tol in de rondte gaan, omdraaien, (w. g., scherts.):
pas op, ik zal je een draai am je ooren geven dat je er
van omtolt; een paar dronken lad, die door de straat
ontolden, her- en derwaarts tollen, heen en wader
loopen to tollen, rondloopen terwijl men met de tol
speelt: wat hebben die jongens een pret gehad, ze hebben den heelen middag op het plein omgetold.

OMTONNEN, (omtonde, heeft omtond), eene ondiepte met zeetonnen omgeven, aan alle kanten betonnen, er rondom zeetonnen om heen leggen, t. w.
om de ligging aan de schippers aan to wijzen: er
vormt rich in dat vaarteater eene gevaarlijke bank:
men ieocht die wel laten omtonnen.
OMTOOVEREN, (tooverde om, heeft omgetooverd),
door tooverkunst veranderen, door toovermiddelen
herscheppen of vervormen : volgens het oude yolksgeloof konden de heksen menschen en nzusschen tot
muizen omtooveren; (fig.) als met een tooverslag herscheppen of vervormen: ik zou het u niet toestaan,
een kordaten Hollandschen jongen tot een flikflooienden
hoveling om to tooreren; (gemeenz.) als door geheime
tooverkracht omverwerpen of vellen: mijnheer schijnt
te denken, dat ik die zware boomen zoo maar kan
omtooveren.

OMTRAPPEN, (trapte om, heeft omgetrapt), omvertrappen, met een trap omversmijten: het paard heeft
zn krib omgetrapt; door herhaald trappen omwoelen: de troepen die over de velden zijn gegaan, hebben
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den grond geheel en at omgetrapt en den oogst Ver.
nidigel, — op iets omtrappen, er op een ruwe wijze
bier en daar op trappen en schoppen; in iets omtrappen, er in 't wilde hier en daar in trappen.

OMTREDE, OMTREE, v. (...treden, ...treeen),(gew.)
eene plank met een uitstek, boven eene sloot ter
zijde van een hek geplaatst, en dienende voor den
voetganger, om, zonder het hek to openen, er om
heen te treden.
OMTREDEN, (trad om, is en heeft omgetreden),
treden langs den omtrek eener aangewezen ruimte,
met bedaarden tred er om heen gaan: terwel
over hem spraken, trad he juist den hoek der straat
em; her- en derwaarts treden, met bedaarden tred
heen en weder stappen: terwel bezig was met
aanhoudend door het vertrek om.
dicteeren, trad

OMTREK, m. (-ken), de hoofdlijnen die de grenzen
van een figuur uitmaken en er den vorm en de gedaante van bepalen, (ook) de vorm van een beeld
zooals die door de hoofdlijnen bepaald is (zonder
my.): dit 's Bogaerts' omtrek met zen levenwekkende
oogen; zuiver, schoon , fraai van omtrek, een zuiveren
; in omtrek schetsen, teekenen,
ens. vorm hebbende
alleen in de hoofdlijnen, zonder schaduw aan te
brengen; (gemeenz. schilderstaal) op den omtrek zijn,
op het figuur (de hoofden enz.) in omtrek zjn, leerling
zijn in de lagere klasse eener teekenacademie,
waarin nog slechts figurers in omtrek worden geteekend; (met mv.) eene der hoofdlijnen die de gedaante en den vorm van een figuur of beeld bepalen: de schildere is ontworpen naar de zuiverste omtrekken der verhevenste teekenkunst; hoe weelderig
waren hare vormen; hoe zuiver de omtrekken van haar
gelaat en de linen van hare gestcate, (fig. van een

voorstelling in woorden) tafereel in losse hoofdtrekken, eene vluchtige schets in woord of schrift:
ik leverde u in deze schets den ruwen omtrek van het
laatste bedref des treurspels; —
(meetk.) (met my.) de kromme lijn of de vereeniging van al de rechte lijnen, waardoor een vlak
ingesloten wordt: de omtrek van een veelhoek; de
omtrekken van cirkels staan tot elkander in dezelfde
(zonder mv.) de
verhouding als hunne stralen;

hoofdlijnen die de grenzen van eene ruimte of van
volgde met de vingereen voorwerp uitmaken :
spits den omtrek van een vensternis; (met mv.) een
dier hoofdlijnen: de grauwe morgen teekent van lieverlede al duidelOker de omtrekken van het lanclschap;
ruimte, beschouwd in betrekking
—(zondermv.)de
tot den kring of de grenzen, binnen welke eene
plaats of een voorwerp is besloten: de BObelsche
schriften behelzen, binnen een kleinen o ntrek, zeer
groote schatten; begeerde een graf in den gewijden
omtrek der door hem gebouwde kerk; de ruimte gelegen oars eene plaats of een voorwerp, de nabijheid, buurt: hij had het beter gevonden maar niet
laver in den omtrek der kermis te blifven; (inz.) de
landstreek die eene plaats (stad, dorp enz.) omgeeft,
het omliggende land, de omtrek: b menschen geheugen was er niemand in dezen omtrek gestorven,
waarover men zoo hartelOk treurde; 't lofgezang der
vrome koren laat statig zich door d' omtrek hooren; in
den omtrek, in het omliggende land; hier in den omtrek, in de omstreek van deze plaats, in de buurt;
personen uit den omtrek, in de omstreek woonachtig; de geheele omtrek, heel de omtrek, al de bewoners
der omstreek. OMTREKJE, o. (-s).
OMTREKKEN, (trok om, heeft en is omgetrokken),
(w. g.) door trekken in de rondte voortbewegen
een zwaar gewicht, dat de raderen der machine omtrekt; naar een andere plaats trekken: eerst moet gij
de tafel wat omtrekken; omvertrekken. omhalen, naar
zich toe trekken on daardoor doen vallen: zes >ooann
waren bezig den zwaren boom met touwen om te trekken; anders aantrekken: gij moet hem zjne schoenen,
eens omtrekken, anders l000t hij ze scheef; (van lijnen)

in de rondte om trekken, besch::tiven. teekenen en
daardoor de figuur schetsen: gelooft gij niet, dot die

OMTUIMEJJEN.
teekenaar ons zen beeltenis zou hebben omgetrokken; —

langs den omtrek - eener aangewezen ruimte trekken : de stoet is tweemaal de markt omgetrokken;
inz.
van een leger : in geregelde marschen om iets heen
rukken: de hulptroepen moesten de hoogte en het bosch
omtrekken; de Prins van Oranje wade het Leger van
De Ticken omtrekken en insluiten; eene omtrekkende
beweging, om 's vijands stalling heen, ten einde hem

of te snijden of in den rug aan te tasten; — heren derwaarts trekken : trek nu om; door cdle stammen Israels, van Dan tot Berseba toe, en telt het
yolk; —

(omtrok, heeft omtrokken) trekkend omgeven:
nadat de eerste tlivisie 's vijands linien had omtrokken;

omringen, omgeven, omsluiten met muren enz.:
Brugge word opnieuw met vestingwerken omtrokken;
afteekenen, afperken, afbakenen: wie kan de onmeteleke ruimte van 't heelal omtrekken ?; (fig.) men kan
de handelingen en beweegredenen van een groot man
niet alted omtrekken binnen de enge grenzen der door
het gros aangenomen zedelijkheidsbegrippen. OMTREK-

KING, v. het omtrekken.
OMTRENT, bw. rondom, in de nabijheid, in de
buurt, nabij: geen sterveling omtrent, die den gruwel
vernam; heinde (hend of hen) of omtrent, in den omtrek: er was niemand heinde of omtrent; — ongeveer,
omstreeks: het huis stoat omtrent ter plaatse, waar
vroeger die molen gestaan heeft; uw vader overleed
omtrent op denzelfden tijd als de mom; wanneer
omtrent denkt ge te vertrekken ?; een hoogte van omtrent
tien voet; dat Leven had omtrent drie jaar geduurd;
dat geval droeg zich omtrent op de volgende wijze toe;
zoo omtrent, zoo ongeveer; —
vz. in den omtrek, in de nabijheid van: het scheepje
was omtrent Tessel; omtrent het paleis bleef hij staan;

(van tijd) kort daarvoor of daarna : de twee broeders
trouwden omtrent denzelfden tijcl, (fig.) in betrekking

tot, ten opzichte van: een fatsoenlOk heer, die ja in
zone jeugd ondrent de sekse niet zeer pluis is geweest;
omtrent zfin meerderen toont hi] zich altijd ondergeschikt; voor zooverre bereft: wfj zijn niet meoledeelzaam omtrent elkanders bijzondere belangen; aangaande, nopens: ik weet niet, hoe gij omtrent lien
heer nog zoo genadig denken kunt; de geruchten die
omtrent hem in omloop waren.
OMTREUZELEN, (treuzelde om, heeft omgetreuzeld),
treuzelend omloopen, iets treuzelend of talmend
verrichten, zonder veel uit to voeren: och, hij treuzelt
maar zoo wat om, en heeft den heelen dag bijna niets
uitgevoerd; met lets omtreuzelen, er zonder orde of
regelmaat, treuzelend of talmend mede to work gaan;
nu on dan er aan werken, maar traag on dralend,
en zonder veel to vorderen: o foei, kind, wat treuzel
je weer met je naaiwerk ow.
OMTRIPPELEN, (trippelde om, heeft en is omgetrippeld), trippelen langs den omtrek eener aangewezen ruimte : het kleine volkje trippelde van bl Odschap
de kamer ow; trippelend her- en derwaarts loopen,
met kleine schreden en min of meer huppelend
rondloopen : den heelen middag hebben de kinderen in
den twin omgetrippeld.
OMTROMMELEN. (trommelde om, heeft omgetrommeld), in het openbaar op de straat Lekencimaken,

omroepen, nadat men door 't roeren van de trommel de personen, die zich in den omtrek bevinden,
opmerkzaam heeft gemaakt: heft ge oak geho ,yrd welke
verordening het bestuur heeft laten omtrommelen, ?; —
op iets omtrommelen, er zonder orde of plan hier en
daar op trommelen of slaan: op een piano omtrom.
mele-n. OMTROMMELING, v. het onitrommelen.

OMTUIMELEN, (tuimelde om, heeft on is omgetui.
meld), (dicht.) tuirnelend omdraaien: de eendjes tuimelen in het water oth; tuimelend of buitelend omrollen, ombuitelen, omduikelen: bij toecal had het
touw een slag om, zyn rechterbe-en gednan, het sleepte
hem mede en deed hen?, tegen den rand der boot omtuimelen; pas op, dot het bloenztafeltje niet ointuirnelt, het
ding is zoo tuitelig; (van golven) terwijl de wine
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omtuimelt op het zand; (Zuidn.) plotseling omdraaien
in gevoelen of gezindheid. OMTUIMELING, v. (-en),
het omtuimelen.
OMTUINEN, (omtuinde, heeft omtuind), (w. g.) omheinen: huisjes, te midden eener omtuinde weide; (fig.)

torens; binnen (of in) den omvang (van iets), binnen
de ruimte die lets inneemt of beslaat; buiten den
omvang (van iets), buiten de ruimte die iets inneemt,
buiten den omtrek er van.
OMVANGEN, (omving, heeft omvangen), iem. om
den hals of om de middel omvatten : de vrouw zal
den man omvangen; h(j trachtte haar in de armen te
omvangen ; ik bleef in mijmering verzonken, schoon
haar arm me omving; met kracht omvatten: ruiters
die de eiken speer met den jfzeren handschoen omvingen; een lichaamsdeel omgeven, omsluiten: een
leed'ren jachtbuis omving zijn leen; aan alle kanten
omgeven: zware olmen omvingen dit boersch verbliffje;
een dikke tabaksdamp, die als een newel gansche
gezelschap omvangt; een taai vlies, dat de vrucht omvangt; (fig.) met den geest omvatten, het geheel
overzien : zijn geest Icon het veelomvattend onderwerp
niet omvangen.
OMVANGRIJK, bn. (-er, -st), rijk aan omvang, veel
omvang of uitgebreidheid hebbende: z(jn werk is
het omvangrijkste,
dat over dit onderwerp bestaat;
aardrijks- en volkenkunde, fraaie letterer en mengelwerk, ziedaar de omvangrijke rubrieken, aan welke
jaarlijks een boekdeel werd gewijd; eene omvangrijke
stem.
OMVAREN, (veer om, heeft on is omgevaren), om
of langs iets heen varen: het schip heeft al zoo vaak
die gevaarlijke klip onzgevaren, wij zijn het meer omgevaren, her- on derwaarts varen, zonder bepaald
doel rondvaren: wij hebben voor ons plezier wat, op
den plas omgevaren; hij heeft jaren lang op de Zuiderzee omgevaren; langs een omweg varen: qv?'" zijn
wel drie uur omgevaren; — omvervaren: 't was reeds
donker op het water en zoo hebben we een pair palen
omgevaren. OMVARING, v. het omvaren.
OMVATTEN, (omvatte, heeft omvat), iem. om den
hals of om de middel omsluiten, omvangen: terw(jl
hij met uitgebreide armen den jongeling omvatte; met
de armen of handen, pooten of klauwen omgeven
en vasthouden: ze omvat zijn handen, /cost zijn lippen, strookt zijn wangen; de beide kampioenen hun
bdlen met de reenter moist omvattende; (fig.) iets met
de vermogens van den geest omvangen, in zich
opnemen en daardoor bevatten of begrijpen: is het
een rusteloos jagen van het genie, dat alles omvatten
wil?; met het oog omvangen en daardoor de voorstalling van het geziene in zich opnemen: gelijk de
blik, des eenen verder ziet en meer omvat dan die des
anderen; een lichaamsdeel omgeven, omsluiten: een
harnas omvatte zijrz machtig lichaam; aan alle kanten omvingen: zwarte dwisternis omvatte hens; ean
vrij hooge muur die een hof omvatte; gelijk men't valsch.
juweel met deugdeliA goud ornvat; binnen zijne grenzen bevatten, omsluiten : gewis, h stond dien kostbren schat niet of voor 't good, dat de aarde onzvat.
OMVATTING, v. het omvatten.
OMVEILEN, (veilde om. heeft omgeveild), overal
to koop aanbieden: hij heeft zijn span paarden overal
orngereild. OMVEILING, v. (-en), het omveilen.
OMVELLEN, (velde ow, heeft omgeveld), doen omvallen, inz. van boomen. OMVELLING, v. het omvellen.
OMVENTEN, (ventte em, heeft omgevent), overal
rondventen: hij heeft jaren lang met zijn mars geloopen en allerlei waren omgevent. OMVENTING, v.
(-en), het omventen.
OMVER, eig. bw . van richting, komt thans alleen
voor in scheidbare samenstelling met werkw. en
heeft dan steeds de bet. onderstboven. Van doze
samenstellingen zijn hier alleen die opgenomen, die

als een omheining omgeven, omsluiten, omgeven:
duinen die Hollands erf omtuinen; steden, die ook tot
vestingen waren aangelegd, waren omtuind met plantsoon en zornerhuizen. OMTUINING, v. (-en), het omtuinen; omheining, schutting.
OMVAART, v. het omvaren, het varen langs den
omtrek van het aangewezen voorwerp of de genoemde
plaats: de omvaart om de wereld; het omvaren, het
her- en derwaarts varen : het was joist weer om een
omvaart op het meer te doen; het omvaren, het varen
langs een omweg: na eene omvaart van drie wren
kwamen wjj eindelijk in de haven.
OMVADEMEN, (omvademde, heeft omvademd), met
beide uitgestrekte armen omvatten : ik zet het u dien
boom te omvademen; een rukje der hand, die hfj losliet
om hare dunne middel te kunnen on?vcce men; (sprw.)
die 't at omvaemt, niet veel verzaemt, wie alles tegelijk
omvatten wil, krijgt niet veel; (fig.) als met de
armen omsluiten en daardoor vasthouden en bemachtigen, omvatten: gi,j, eeuw'ge Geest! die 't al omvademt; met den geest of met den blik omvatten,
ze geheel of alle to gelijk in den geest opnemen, of
ze met eenen bilk overzien: de derde schilderij volt
niet met eenen blik te ornvaernen, want aan ow slink,e
of rechte weerkaatst z(j den dag. OMVADEMING, v.

het omvademen.
OMVALLEN, (viol om, is omgevallen), door to vallen om komen to liggen, omslaan en op den grond
of eenige andere oppervlakte in liggenden toestand
nederkomen: de karaf viel em, zoodat de stop brak en
de inhoud over tafel stroomde; (sprw.) ornvallen van
't lachen, van schrik, van verbazing enz., door eene
geweldige lachbui of door eene hevige aandoening
van schrik enz. het bestuur over zich zelven verliezen, zoodat men nauwelijks staande kan blijven
en gevaar loopt van to vallen; (van randen, boorden enz. van verschillende voorw., inz. van kleedingstukken) zoodanig vallen dat zij orn komen to liggen,
d. i. dat zij een anderen stand bekomen, dat binnen
tot buiten wordt, omgeslagen zijn: door de warmte
zvn min boordjes omgevallen; een omvallende kraag;
(w. g.), in eene zijdelingsche richting op den grond
neerkomen, zijwaarts vallen (van den grond gezegd,

die door de ploegschaar wordt omgewerkt).
OMVANG, m. de omtrek, de uitgestrektheid van
lets, de hoegrootheid van de ruimte die het beslaat:
de laagste toren was groot en breed, de hoogste, die
wel vifftig voet boven de eerste uitstak, had
een minderen onivang, in den ganschen (geheelen) omvang of
in al zijn omvang, in de gansche uitgestrektheid,
aan alle kanten; van veel (weinig, grooten enz.) owyang, of wel, groot, klein, ruins enz. van of in owyang, van groote of kle4ne uitgestrektheid; (van

het lichaam of zijne deelen) de grootte of dikte:

dit gebrek in hoogte werd vergoed door den omvang
der ledernaten; (van zaken, die geene bepaalde afmetingen hebben, maar aan welke overdr. eene uitgebreidheid wordt toegekend, inz. van onstoffelijke
zaken: het is beter aan, de vraag geen al te grooten
omvang te geven; de omvang van hare macht; de owyang van zijn fortuin; de voile omvang der treurige
tiding; in den ganschen (geheelen, vollen) omvang, of
in al zijn omvang, in de gansche uitgestrektheid
der zaak, volledig: de landbouw, in zijn geheelen
omvang; (van eene stem of van een muziekinstrument) de uitgestrektheid der tonen, welke zij kunnen voortbrengen: zone stem heeft ?near weinig ornrang; die piano heeft een omvang van zeven octaven;
de ruimte, gelegen binnen den kring of de grenzen,
die de uitgestrektheid van eene plaats of een voorwerp bepalen, de omtrek of omkring: Bisschop Xother
bracht den omzsang der stud Loik over de Maas, en
chcringde ze met drie vestingmuren en met zeer hooge

of ook overdrachtelijk Of in bijzondere toepassing

worden opgevat on die waaruit door afleiding nieuwe
woorden gevormd zijn.
OMVERGOOIEN, (gooide

omvor, heeft omvergegoold), met geweld omverwerpen, met zekere onbesuisdheid tegen den grond doen vallen: daar heeft
me die woeste jongen de lamp ow vergegooid; (fig.) in
duigen doen vallen. verijdeien. door kracht van be-
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wijzen als ongegrond of nietig wederleggen: die

411endige dwarskop heeft alle onze mooie plannen weer
cmvergegooid.
OMVERHALEN, (haalde omver, heeft omvergehaald), met geweld of onbesuisd omhalen: men

haalde een groot gedeelte van het brandend gebouw
net brandhaken omver; pas op, mfjnheer, riep een
.driftige scheepsjongen, je zult alles omverhalen; dooreen-, overhoophalen: met dat zoeken naar zakdoeken
hebben de kinderen de linnenkast geheel omvergehaald;

(fig.) onderstboven halen en daardoor to gronde
richten, to niet doen : de regeering, die de perken en
waarborgen, door haar zelve gesteld, door middel van
nieuwe besluiten, omverhaalt.
OMVERHELPEN, (hielp omver, heeft omvergeholpen), helpers of behulpzaam zijn in het doen vallen
van iets; maken of veroorzaken dat iets onderstboven komt to liggen: je moest me dat zware ding

,eens omverhelpen.
OMVERJAGEN, (jaagde omver, joeg omver, heeft
-omvergejaagd), jagende omverwerpen, doen omvallen door er onbesuisd tegen aan to jagen, door
in snelle vaart er tegen aan to rijden: de voerman

-.was dronken en heeft eenige palen omvergejaagd.
,

OMVERRUKKEN, (rukte omver, heeft omvergerukt),
met geweld en plotseling omvertrekken of wel door
een storm enz. omvergeworpen worden: den dag te

voren was in de gemeente de vrijheidsboom door de
inwoners omvergerukt; als de storm komt, rukt hij de
_grootste boomen omver; (fig.) verwoest3n, vernielen,

ten val brengen.

OMVERSTOOTEN, (stiet, stootte omver, heeft omvergestooten), omverwerpen, met een woesten stoot
onderstboven doen vallen, veelal uit onvoorzichtigheid, onbesuisdheid of lompheid: eensklaps wilde hij
zon glas grijpen, doch stiet het omver; (ook van winden, golven enz.) met woest geweld omwerpen; (fig.)
omwerpen, to gronde richten:
droomt ... de laatste

troon ligt reeds omvergestooten; de booswicht stiet mijn
heil en hoog geluk Inver; (fig.) doen instorten, als
ongegrond of nietig wederleggen : 14 heeft de stellin.gen van zfin tegenstander een voor een omvergestooten;
in duigen doen vallen, verijdelen : gij stoot alles omver, wat ik voor uw heil bedacht.
OMVERVALLEN, (vial omver, is on heeft omvergevallen), door vallen onderstboven komen te liggen, op den grond of eenige andere oppervlakte
onderstboven vallen: deze scene had zoo hevig op zijne

lachspieren gewerkt, dat hij tegen huisje moest
leunen om niet omver te vallen; (fig.) dat is om (er
van) omver te vallen, hetzij ten gevolge van een
schrik, van 't lachen enz.; (fig.) in duigen vallen,

to niet gedaan worden; — onderstboven werpen
door er onbesuisd tegen aan te vallen: toen die twee
de deur openstootten, sloegen zY de handen in elkander
en vielen bfjna den muur omver van het schaterlachen.
OMVERWERPEN, (wierp omver, heeft omvergeworpen), onderstboven werpen, tegen den grond
werpen, omsmijten: de jongens hadden twist gekre-

gen en de een had den ander omvergeworpen; h wierp
zone naaste bespringers on2ver, (van vijandelijke gelederen) ze overhoopwerpen: niets ken weerstaan aan
den drang der ruiterij : zij werpt alles omver; (van

een stroom, winden enz.) met geweld onderstboven
werpen : rukwinden, die de lichtgeboowde bootjes plotseling omverwerpen, (fig.) te gronde richten, vernietigen : men wilde des dwiagelands zetel omverwerpen;

David kwarn niet tot den troon als een ondernemend
gelukzoeker, die het gevestigel gebied met gewed on2verwerpt, (van stellingen enz.) ze als ongegrond of
nietig wederleggen of wegredeneeren : een sch ijnrecien
omverwerpen; (van plannen enz.) in duigen doen
vallen, doen mislukken, verijdelen : 147 heeft geen
grouter genot dan de ondernemingen can anderen omverte werpen. OINIVERWERPING, v. het omverwerpen.

inz. gewelddadige omkeering der bestaande orde
van zaken, algeheele verandering: er bestaat een
oeleg tot oenverwerping can het best? wr.

- OMVOEREN.
(vlocht om, heeft omgevlochten),
in de rondte vlechten, vlechtswijze in de rondte
winden: verrukkeltjk scheen de Junizon, en vlocht den
OMVLECHTEN,

groenen heuvelklingen, die als met lauw'ren Rome emringen, een krans van gouden stralen om, —
(omvlocht, heeft omvlochten), omgeven met iets

dat er om heen gevlochten wordt, omstrengelen:
een zegewagen met groen omvlochten; geliefde, wrier
blanke hand min grOzend haar, met greene myrth
omrolocht!, de klitnop omvlecht dien ouden scam; als

eene vlocht omgeven, zich er als om heen vlechten:
OMVLECHTING, v. het omvlechten.
OMVLIEDEN, (vlood om, is omgevloden), (w. g.) in
ijlende vlucht om iets heen loopen: de herten zjin
het bosch oingevloden, (van een tijdruimte) met groote
snelheid omloopen, zeer spoedig verstrijken: een
uurtje vlood ander aangenaam gekout alras orn.
OMVLIEGEN, (vloog om, heeft en is omgevlogen),
om of langs iets heen vliegen : daar vliegen de duiven
het huis om; her- on derwaarts vliegen: wat vliegen
de vogels wild om; (van menschen enz.) met groote
snelheid om iets heen gaan: hij kwa,n den hoek omvliegen; met snelle vaart omwentelen: de raderen
waar ons moederarmen teer omvlochten.

der machine vlogen met duizelingwekkende snelheid
om; (fig.) (van een tijdruimte) vliegend omloopen,
zeer snel verstrijken: de tad is ondertusschen omgevlogen ; in woeste vaart heen- on weder loopen of
rennen: wat hebben de jongens weer door den twin om
gevlogen; met snelle vaart her- on derwaarts zich
bewegen: terwol de pijlen door de lucht omvlogen;
zich woest heen on wader bewegen : dan vloog zon
oog verwilderd om en rond; — iets doen omvallen

door er tegen aan to vliegen; —
(omvloog, heeft omvlogen), vliegend omgeven: een
menigte duiven omvloog haar hoofd.
OMVLIETEN, (vloot om, heeft en is omgevloten),
zacht om iets heen vloeien; zacht en kalm in iets
omvloeien (van het blood in de aderen); — (omvloot,
heeft omvlogen), vlietend omgeven, (fig.) van lichtstroomen.
OMVLOED, m. (-en), zijdelingsche waterafleiding
om eene molenstuw h9en loopende, wanneer deze
geeno voldoende ruimte voor het winterwater aanbiedt; vooral in Overijsel gebruikelijk: de omvloed bjj

dien watermolen is er aanstonds gegraven tot berging
van het winterwater.
OMVLOEIEN, (vloeide om, heeft en is omgevloeid),
langzaam om lets heen stroomen; zacht en kalm in
iets omloopen (van het blood in de aderen); heren derwaarts vloeien : door een lek in den ketel vloeide
de olio op den grand om; — (omvloeide, heeft omvloeid), (dicht.) vloeiend omgeven: dear waar het
beekje den heuvel omvloeit; (fig.) (van Licht, glans enz.)
aan alle kanten beschijnen: het pauper aan den voorjaarshemel omvloeit Egmonds prose abdU ; (van navels
enz.) geheel bedekken, omhullen.
OMVOEREN, (voerde om, heeft orngevoerd), voeren,
Leiden Tangs den omtrek eener ruimte of langs een
bepaalden weg binnen een ruimte: de veldheer voerde

het leger de steed ern; men /malt hem in, en voert hem
one, en doet hem strafwaarts goon (TOLLENS, Boiling);

(van water) z66 leiden dat het gericht wordt op een
bepaald punt of langs den omtrek eener ruimte: hij
heeft het water der ricier door een k-anaal het fort omgevoerd; — her- en derwaarts voeren: zijn gids heeft
hem door de geheele streek omgeeloerd; (sprw.) iem. by
de o9ren omvoeren, als bij de ooren met zich voeren

en hem brenren waar men wil, hem. geheel in zijno
macht hebben: hU is geen man ore zich bij de ooren
to laten onvoeren, ongevoerd worden met elken wind
can leering, door elke nieuwe leer, die er verkondigd

wordt, medegesleept worden; — met een voor- of
vaartuig om of door lets heen voeren: fern. in triumf
— met een voer- of vaartuig her- en deroncco,r,
waarts vieren: wear heeft het lot et al nietoengevoerc .'; —
langs een one weg voeren: de tegenwi n(1 heeft de
heel eind or,gevoerd, — overal waar men
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gaat of staat met zich voeren : wfj zelven, zonder
-dat wf9 het tceten, voeren den dood met ons om in onze
aderen. OMVOERING, v. het omvoeren.
OMVOUWEN, (vouwde om, heeft en is omgevouwen), zoodanig vouwen dat het om komt te liggen
•of te staan, dat het een anderen stand bekomt;
-zoodanig vouwen of buigen dat binnen tot buiten
wordt of omgekeerd: een blad papier omvouwen;
anders vouwen, het in andere of betere vouwen
leggen : de linnenmeid mag het tafelgoed wel omvouwen,
-anders komen er allerlei verkeerde plooien in. OMVOUWING, v. het omvouwen.
OMVRAAG, ook ORIVRAGE, v. eene vraag, die
in een kring van personen, in eene vergadering,
naar de rij af wordt gedaan, zoodat ieder der leden
-op zijne beurt zijn gevoelen kan uiten of zijne stem
kan uitbrengen : bjj de omvraag staakten de stemmen;
iets in omvraag brengen, een voorstel ter stemming
in eene vergadering ter tafel brengen, en aan ieder
der leden de gelegenheid geven op zijne beurt zijne
stem uit to brengen.
OMVRAGEN, (vraagde, vroeg om, heeft omgevraagd), naar de rij af vragen, t. w. met het doel
om lots to weten to komen of om van elk zijne
mooning over de zaak, die behandeld wordt, to
vernemen, (w. g.); — al rondgaande naar iets vragen, dat men wenscht to vernemen, her- en derwaarts gaan om onderzoek naar iets to doen, rondgaan om naar iets to vragen, dat men wil weten
of verkrijgen : hij heeft er overal naar omgevraagd,
maar is niets te weten gekomen. OMVRAGING, v. (-en),
het omvragen.
OMWAAIEN, (waaide, woei om, is en heeft omge. waaid), door den wind in verschillende richting
been en weder gedreven worden: wat waait dat stof
bjj de kerk om; omverwaaien, door de werking van
den wind omvallen : met den storm is de schoorsteen
van nacht omgewaaid; — door de werking van den
wind doen omvallen: de storm heeft een menigte
aware boomen omgewaaid; —
(dicht.) (omwaaide, omwoei, heeft omwaaid),
waaiend omgeven : een geur van eeuwigheid die ons
omwoei.
OMWAGGELEN, (waggelde om, is on heeft omgewaggeld), waggelend omvallen : het gebouw was al
Tang wrak en eindelfjk zijn dan ook de muren omgewaggeld; — om iets heen waggelen: 't is bespottelijk
zien, hoe die ganzen daar het erf omwaggelen; hij
is weer flunk dronken en komt daar den hoek omgewaggeld; waggelend her- on derwaarts loopen : terwfjl
4e ganzen en eenden op het erf omwaggelden.
OMWALLEN, (omwalde, heeft omwald), met walIon omringen : van de landzifde behoefde de stad niet
,omwald; (fig.) als een wal omgeven : geen grafkuil
-die u mag omwallen. OMWALLING, v. (-en), het omwallen; de wal om zekere ruimte.
OMWALMEN, (walmde om, heeft omgewalmd),
(dicht) her- on derwaarts walmen; — (omwalmde),
heeft omwalmd), met een walm of walmend omgeven; (fig.) omnevelen, als met een walm omgeven
en daardoor aan het oog onttrekken.
OMWANDELEN, (wandelde om, heeft omgewandeld), om iets heen wandelen: hfj heeft een paar
-maal de stad omgewandeld; in verschillende richtingen op zijn gemak omloopen: ik heb in de plantage
wat omgewandeld; de Engel des Doods wandelde om in
den nacht; (fig.) rondgaan op aarde of onder de
naenschen, zijn leven slijten, verkeeren: toen Jezus
op aarde omwandelde; wandelt de onschuld hier nog
cm, zeker, deze Rozengaarde koos zij tot hoar heilig•dom, langs een omweg wandelen: het was nog vroeg
en daarom hebben we dat eind maar omgewandeld.
-011WANDELING, v. (-en), het omwandelen.
OMWAPPEREN, (wapperde om, heeft omgewapperd), her- on derwaarts wapperen: terwfjl tal van
-vlaggen bont in de heldere lucht omwapperden; — (omwapperde, heeft omwapperd), iem. of lets wappetrend omgeven.

OMWAREN, (waarde om, heeft omgewaard), warend
omgaan, om iets heen dolen of spoken; her- on
derwaarts waren, spokend ronddolen: hier waart
een geest om tot verdelgen, die in 't wild naar offers
tast; hier waren wolven om en 't roofgebroed zwermen; (fig.) ik zie den dood en schrik die omwaart aan
min — (omwaarde, heeft omwaard), warend
omgeven.
OMWASSCHEN, (wiesch om, waschte om, heeft
omgewasschen), (van vaatwerk enz.) het aan alle
kanten wasschen, het schoonmaken door het af to
wasschen: kopjes, glazen, schotels omwasschen; terwijl
zij het kojfiegoed onzwiesch; gfj hebt die glazen niet goed
omgewasschen. OMWASSCHING, v. (-en), het omwasschen.
OMWEG, m. (-en), een weg die langer is dan de
gewone of rechte weg: de moordenaars wisten door
een oinweg ongemerkt in den tuin door te dringen;
een omweg nemen, maken; ergens door of langs een
omweg komen; zonder omwegen op zijn doel afgaan,
zonder den rechten weg to verlaten, regelrecht; (fig.)
woorden die niet regelrecht op de zaak afgaan,
maar met noodeloozen omhaal er om heen: iets
zonder omwegen zeggen, mededeelen, verklaren; iets
zonder veel omwegen vragen, zonder complimenten;
woorden die door duisterheid of dubbelzinnigheid
de zaken zoeken to bemantelen, dubbelzinnigheid:
het verwondert mlj geenszins, dat de Ouden somtfjels
omwegen, dubbelzinnigheden en duisterheid moesten
zoeken. OMWEGJE, o. (-5).
OMWEIDEN, (weidde om, heeft omgeweid), her- en
derwaarts weiden, rondloopen om voedsel to zoeken:
terwijl een kudde vee in het dal en langs de hellingen
der bergen ontweidde.
OMWELVEN, (omwelfde, heeft omwelfd), als een
gewelf omgeven, bedekken: breede takken van een
eeuwenouden elk onzwelfden hun hoofd. OMWELVING,
v. (-en), het omwelven.
OMWEMELEN, (wemelde om, heeft omgewemeld),
her- on derwaarts wemelen, in dichte menigte heen
on weder krielen: een aantal mieren die op den grond
omwemelden; — (omwemelde, heeft omwemeld),
wemelend omgeven: een golvende schare omwemelt
het paleis; (fig.) een zachte koelte onzstroomt zijn moede
leden, een nevelachtig licht omzeemelt hem in 't treden.
OMWENDEN, (wendde om, heeft en is omgewend),
(w. g.) in de rondte wenden, omdraaien, omwentelen
zoodanig wenden dat lets een anderen stand bekomt,
andersom wenden: het lichaam omwenden; (fig.) (bijb.)
eene zaak, eene bezitting omwenden, ze doen overgaan
in eens anders harden; (van paarden) ze achterwaarts wenden, zoodat zij met de voorzijde naar
achteren komen to staan: hfj wendde zon paard om
en reed de valbrug over; (van schepen) den steven, den
boeg omwenden; (van het hoofd) het naar achteren
wenden, omkeeren, omdraaien : hfj wendde snel het
hoofd om, ten einde te zien wie gesproken had; (ook)
het gelaat, het gezicht, de oogen omwenden; (scheepst.)
het roer omwenden, het naar de andere zijde wenden of keeren on daardoor het schip van richting
doen veranderen; —
zich omwenden, het lichaam of het hoofd achterwaarts wenden, zich omkeeren, zich omdraaien:
wendde zich om en zag zijnen vriend; zich naar iem.
of iets omwenden; (,fig.) een geheele verandering ondergaan : maar zie, hoe snel 't geluk zich om kan
wenden; zich zOO keeren, dat men op eene andere
zijde komt to liggen: hij wendde zich wel honderden
malen in ,zijn bed om; —
zich achterwaarts wenden, omkeeren : aan den tol
wendde het riltzeig om. OMWENDING, v. (-en), het
omwenden; (w. g.) algeheele verandering, omkeering:
eene omwending in zijn lot.
OMWENTELEN, (wentelde om, heeft on is omgewenteld), in de rondte wentelen, aanhoudend omwenden of omdraaien : welke is de kracht, die de
hemellichamen onacentelt'?; nadat hij het rad eenige
malen oingewenteld had; zoodanig wentelen, dat feta
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een anderen stand bekomt : die gebakjes moeten in de
pan aanhoudend omgewenteld worden, om niet aan te
branden; — zich omwentelen, zich om zijne as wentelen: de geheele hemel schfjnt zich alzoo in een etrnaal
om tc wentelen; zich gedurig zOO om en om wenden,
dat men van de linker- op de rechterzijde komt to
liggen, of omgekeerd: als een zwfjn dat zich in het
slijk omwentelt; hj wentelde zich onrustig op zijne
legerstede om; —
zich wentelend in de rondte bewegen : laten wij de
as, waarom de kogel omwentelt, naar de zfjde van het
licht overhellen; (fig.) als in wentelende beweging

omloopen; gedurig op en neder gaan, aanhoudend
wisselen en verkeeren : de willekeur van 't omgewenteld lot.
OMWENTELING, v. (-en), het omwentelen: de omwenteling van een vlak om eene rechte lijn; voor de afwinding van koord of riem is de spit genoodzaakt eenige
omwentelingen te volbrengen; (fig.) de omwenteling der
jaarseizoenen; omkeering, algeheele verandering:
welk een omwenteling in zijn lot; (van instellingen,

stelsels enz., met het denkbeeld dat de verandering
niet zonder schokken en beroeringen plaats grijpt)

de omwenteling, die het leenstelsel moest vernietigen,
ken niet dan door menig slachtoffer gekocht worden;
soms verdwonen kleine aardigheden van het volksleven
slechts ten gevolge van groote omwentelingen, het ge-

heele tafereel der gebeurtenissen die met eene omkeering in de staatsinstellingen gepaard gaan: ge-

schiedenis der Engelsche omwenteling in de 17e eeuw.
OMWENTELINGSAS, v. (-sen), denkbeeldige as der

hemellichamen, om welke zij worden voorgesteld
zich om te wentelen, en die door het middelpunt
en de polen gaat.
OMWENTELINGSGEEST, m. revolutionnaire geest.
OMWENTELINGSGEZIND, bn. revolutionnair.
OMWENTELINGSKOORTS, v.; ...LIED, o. (-eren).
OMWENTELINGSLICHAAM, o. (...chamen), (meetk.)
lichaam, hetwelk geacht wordt ontstaan te zijn door
do omwenteling van een vlak om eene rechte lijn;
...TIJD, m. (-en), de tijd dien een hemellichaam
noodig heeft om zijne omwenteling om zijne as to
volbrengen : de omwentelingstijd der zon om hare as
is ruirn vhf en twintig dagen; ...VLAK, o. (-ken),
(meetk.) gebogen vlak, hetwelk geacht wordt ontstaan te zijn door de omwenteling eener rec,hte of
kromme lijn om eene onbeweeglijke rechte lijn: een
kegelvlak is een omwentelingsvlak, ontstaan door de
omwenteling eener rechte lijn om eene onbeweeglijke
rechte lijn.
OMWERKEN, (werkte om, heeft omgewerkt), anders
bewerken, door een of andere bewerking tot jets
anders maken, door eon bewerking vervormen of
veranderen, zoowel wat de uiterlijke gedaante als
den inhoud, den aard en het wezen betreft: zij hadden den grond tot bouwland omgewerkt; daar de vorm
hem niet beviel heeft hij het geheele gedicht omgewerkt;
(van den grond) omploegen, omspitten: die grond
is lang niet genoeg omgewerkt; dooreenwerken, omzetten, om bederf of broeiing to voorkomen: gij
meet het graan laten omwerken; de ?nest dient omgewerkt te warden; — op jets omwerken, er met veel
moeite en doelloos zijn tijd op besteden: zij hebben
nu al een heelen tijd op die voorstellen omgewerkt,
maar kunnen er niet mee klaar konten; in lets omwerken, in de bewerking er van met veel moeite en
geduld zijn tijd besteden: hoe ztj ook in dot stale
grond omwerken, het zal nooit goed worden; —
(ornwerkte, heeft omwerkt), aan alle zijden omgeven met iets dat er om heen gewerkt wordt : een
japon, net een gebloentden rand omwerkt. OMWERKING, v. (-en), het Onawerken; een omgewerkt boek,
geschrift of ander gewrocht van den geest : cele
vertaalde stukken van Bilderdijk zijn, ceeleer ontwerkingen dan overzettingen.
OMWERPEN, (wierp om, heeft omgeworpen), ternederwerpen, ter aarde doen vallen: iri zijn, drift
wierp h j don jongen orn, hij wierp oerz b/oethcausom:

OMWINDSEL.
(van vijandelijke gelederen) overhoop werpen, door een verwoeden aanval maken dat ze order den

voet komen: zjj werpen met den bots geheel zjjn heirspits om, (van stroomen, winden enz.) in Helvetian

bepaalt zich het kwaad, dat de R(jn sticht, tot het om-werpen van een halfdooden boom; het gekrookte riot
zal niet vertreden worden, maar de knoestige eik zal
worden omgeworpen; (overdr.) met geweld ter aarde•
werpen, verwoesten, vernielen: hoe wilt gtj dan, dat
h# het gebouw, dat hjj zelf heeft omgeworpen, weder
oprichte ?; — (scheepst.) het roer omwerpen, het vlug

naar de andere zijde wenden, (fig.) veranderen van
partij; een schip omwerpen, het over den anderen
boeg laten liggen; — (van kleedingstukken) om het ljf werpen, haastig on achteloos omslaan: de krijgsknechten wierpen Jezus een purperen mantel om;
hjj
wierp zich met haast den mantel om; (van den grond) ,
zich omwer- omwerkn,plgfositen;—
pen, zich in gejaagdheid, angst, rusteloosheid enz.
zOO wenden dat men op de andere zijde komt: bang
was de nacht dien zjj doorbracht, zij wierp .zich herhaaldelfjk om op hare sponde. OMWERPING, v. het

omwerpen.

OMWEVEN, (omweefde, heeft omweven), rondom
omgeven met iets dat er om been wordt geweven:
men laat die stof gewoonlijk met gekleurde randen omwoven; de spin had een arme vlieg met haar rag omweven; (fig.) zalig die 't voelen mogen, wat teedre band
hun 't hart omweeft, wien 't eigen vaderbloed doorzweeft. OMWEVING, v. het omweven.
OMWIBBELEN, (wibbelde om, is omgewibbeld),
wibbelend omvallen : dat ding staat niet vast op zfjn.
pooten en zal nog eens omwibbelen.
OMWIEGELEN, (wiegelde om, heeft omgewiegeld),
zich wiegelend heen on weder bewegen: zie dat ranke
bootje daar eens aardig omwiegelen.
OMWIKKELEN, (wikkelde om, heeft omgewikkeld),
om het lijf wikkelen: zij wikkelde zich een groote
sjaal om;
(omwikkelde, heeft omwikkeld), rondom
inwikkelen: nadat hij het pak met een menigte papieren omwikkeld had; (fig.) bewimpelen, verbergen en
daardoor onkenbaar maken; (ook) omsluiten, in zijn
macht hebben : welke duistere samenzwering omwikkelt ons toch ? OMWIKKELING, v. (-en), het omwikkelen; datgene waarmede jets omwikkeld is: door
de omwikkeling heen vertoonde zich de naakte waarheid.
OMWILLEN, (wilde, wou om, heeft omgewild), gemeenzame elliptische uitdrukking die de aanvulling onderstelt van het weggelatene, dat men uit
den zin of de omstandigheden moet kunnen opma
ken: hjj wou volstrekt nog een singeltje am (t. w. gaan);
het rad wil niet om (nl. draaien); hi" wou met alle
geweld zijn nieuwen mantel om (nl. hebben).
OMWIMPELEN, (omwimpelde, heeft omwimpeld),
omsluieren, bedektelijk voorstellen : gij wildet
schandelijk zwak omwimpelen. 0111WIMPELING, v.
(-en), het omwimpelen; bewimpeling, verbloeming.
OMWINDEN, (wond om, heeft on is omgewonden),
om jets heen winden : om het bloed to stelpen, wond
hfj hem een doek ont; de klossen met het ongeu;onden touw; — afwinden en anders opwinden: dat
garen meet omgewonden worden ;
(omwond, heeft
omwonden), omgeven met jets dat er om heen gegij
moet
het
pak
goed
net tout() omwonden wordt :
winden; 1k heb hunne voeten met wol omwonden;
't hoofd met een krans van cipressen omwonden; (fig.)
omhullen, bewirnpelen: 'lc weet met zoo root een tail
min meening niet te omwinden; (van slangen ens.)
met hare kronkels omsluiten; ale een windsel omgeven, omwikkelen, omsluiten: een hagelwit gewaad
on geeft haar ',wake gestalte. OMWINDING, v. (-en),
het omwinden ; het omwindsel.
OMWINDSEL, o. (-s, -en), jets dat strekt om een
voorwerp to omwinden, datgene waarmede jets omwonden, rondom bekleed of omwikkeld is: bU de
samengestelde Hoemen, waar men onder en rondom
den vruchtbodent een oinwindsel van schutblade ook
we) gem,ns , ncIppelifice keUs geno,inq, vincit; bij de
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schermbloemen beet de bladkrans, die aan den voet van
den algemeenen scherm is geplaatst, omwindsel, die
welke aan den voet der bfjzonclere schermen voorkomt,
om wind s e 1 tj e; (fig.) datgene -waarmede lets, als
met een windsel, is omwonden of omgeven; het
omhulsel, waarmede lets bedekt is; ook in toepassing op het lichaam, voorgesteld als het omhulsel
der ziel: verkondig de waarheid, maar zonder omwindselen. OMWINDSELTJE, o. (-s).
OMWIPPEN, (wipte om, heeft en is orngewipt),
door wippen doen omvallen: hij lichtte hem het beentje
en wipte hem in eens om; hfj stootte tegen het tafeltje
en wipte het em; — om lets heen wippen: daar komt
me dat vlugge ding weer den hoek omwippen; wippend
omvallen: hfj liep tegen het kastje aan en daar wipte
het in eens om.
OMWISSELEN, (wisselde om,theeft omgewisseld),
met elkander van plaats doen verwisselen, onderling ruilen, zoodat het een voor het ander in de
plaats komt: ik zou de schoenen eens omwisselen,
anders loop je ze scheef; bfj de persing van het papier
wisselt men de vellen telkens om, ten eincle ze alle
zoo veel mogelijk een even sterke drukking te doen
ondergaan; tegen elkander verwisselen, onderling
ruilen, zoodat het eene voor het andere in de plaats
wordt gegeven: h# heeft voor 't gemak zOn zilveryeld
tegen goud en bankpapier omgewisseld; die twee acteurs
hebben hunne rollen omgewisseld; — een wissel doen,
met elkander wisselen of ruilen: zoo het u 't zelfde
is, waar ge zit, willen we dan omwisselen ? OMWISSELING, v. (-en), het omwisselen.
OMWOELEN, (woelde om, heeft omgewoeld), (van
den grond) dien omwerken, zoodanig roeren dat de
deelen worden dooreengewoeld : de tuinman moot
vooral den bovengrond goed omwoelen; dooreenwoelen,
omwroeten: hoe zfj den grond ook omwoelden, de verhoopte schat was niet te vincle4; een door kippen en
hanen omgewoelde grond; door woelen dooreenwarren,
in wanorde brengen door er zich rusteloos in heen
en weer te bewegen : de omgewoelde dekens; zoodanig
in iets woelen of wroeten, dat hetgeen er in besloten is wordt dooreen gewerkt: zfj hebben kisten en
kasten omgewoeld, doch niets gevonden; — rich omwoelen, zich woelend omwonden, door aanhoudend
woelen het lichaam ter zijde keeren: de woestaard,
die op den wagon gebonden lag, woelde zich om en
wrong zone laden; — in iets omwoelen, er in 't wilde
hier en daar in woelen; —
woelend her- en derwaarts zich bewegen, zich
rusteloos of aanhoudend wenden en keeren : dat kind
doet niets dan omwoelen in zfjn bed; (fig.) de hartstocht woelde als een verterend vuur in zone ziel em;
—(omweld,hftomweld),omgevnmt
lets dat
er om heen gewoeld, er vast om been gewonden of
geslingerd wordt: hfj heeft de degenspits met leder
omwoeld; een met zilverdraad omwoelde stof; de dokter
was juist bezig het been van den lijder met zwachtels
te omwoelen; (fig.) koning Flips houdt zijn oogmerk
steeds met duisterheid omwoeld; — iem. of lets woelend
omgeven, zich er gestadig om bewegen: de stoet can
hovelingen, die den koning omwoelden.
OMWOLKEN, (omwolkte, heeft omwolkt), met wolken omsluiten: de mist had het dal °mu:QUI; (fig.)
als met wolken omgeven: de roues omwolkte 't oog
van buiten; zijn gelaat is omwolkt, maar dreigt of spelt
goon kwaad; omwolkt van geuren.
OMWONEND, bn. (van volken, stammers, pers. enz.)
zoo wonende, dat zij gezamenlijk een aangewezen
punt (land, stad, dorp enz.) omgeven; er rondom
wonende: ons land leeft in vrede met de ornwonende
volken.
OMWONERS, m. my. de personen, die in een kring
om een aangewezen punt (land, stad, dorp enz.) been
wonen, de er om heen gevestigde bewoners: de om-

woners van Nederland; Gent was veelal in twist met
hare omwoners; — (aardrijksk.) bewoners van een
punt van den aardbol dat op dezelfde breedte ligt
als dat waarvan gesproken wordt, doch op tegen-
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overgestelde lengte, d. i. 180° er van verwijderd:
teru:Ol het bij de Nederlanders middag is, hebben hunne
omwoners middernacht.
OMWREKEN, (wreekte om, heeft onigewreekt),
(van staande voorw., meest van boomen, timmerof metselwerk, inz. van de muren van een gebouw)
ze door wrikken omhalen, ze omverhalen door ze
gedurig heen en weder to rukken.
OMWRIEMELEN, (wriemelde em, heeft omgewriemeld), her- en derwaarts wriemelen, aanhoudend
zich been en weder bewegen : duizenden van mieren
wriemelden op den grond om; van den toren zag hfj
neder op eene omwriemelende schare; — (omwriemelde,
heeft omwriemeld), wriemelend omgeven: wfj zagen
uit de verte eene onafzienbare volksmenigte den stoet
omwriemelen
OMWRIJVEN, (wreef om, heeft omgewreven), op
lets omwrijven, (t. w. op voorw., die gewreven moeten
worden), er her- en derwaarts op wrijven, er herhaaldelijk en aanhoudend op strijken, poetsen of
boenen, inz. op meubelen met boenwas of wrijfolie:
of ge nog zoo lang op die ta,rel omwrifft, ye zult ze
niet glad krfjgen.
OMWRIKBAAR, bn. wat omgewrikt kan worden.
OMWRIKKEN, (wrikte om, heeft omgewrikt), (van
staande voorw., meest van boomen, timmer- of metselwerk, inz. van de muren van een gebouw) ze door
wrikken omhaien, ze omverhalen door ze gedurig
heen en weder to rukken: dien paal zult ge zoo licht
niet omwrikken.
OMWRINGEN, (wrong om, heeft omgewrongen), in
de rondte wringen, met geweldige krachtsinspanning in de rondte draaien : zelfs met de hevigste inspanning kon hij het rad der machine niet omwringen;
door wringen omdraaien, zoodat vOOr tot achter
enz. wordt : twee of drie tinnen sch,otels, walker omgewrongene boorden insgelfjks van gewelddadigheid getuigden, een dier of mensch het hoofd, den hats, den
nek, de keel omwringen, met sterke krachtsinspanning omdraaien en ze daardoor dooden; (scheepst.)
het roer omwringen, het met sterke krachtsinspanning
zijwaarts draaien; — door wringen doen omvallen.
OMWROETEN, (wroette em, heeft onagewroet), (van
den grond) dien dooreenwroeten, zoodanig omwoelen
dat de deelen worden dooreengewerkt: de varkens
hebben hier den grond overal omgewroet; een hagelregen
van kogels wroette den grond overal em; (van graven)
ze dooreenwroeten, met woest geweld openen, t. w.
om de lijken to zoeken on ze met schendige hand
er uit to halen, of wel om ze op eene andere plaats
bij to zetten, veelal met het bijdenkbeeld dat de

handeling eene heiligschennis is; — dooreenwroeten,
zoodanig doorwroeten dat de deelen worden dooreengemengd, t. w. met verwoestend geweld of met
het doel om naar lets to zoeken : den aschbak omwroeten ; den hooihoop omwroeten; door wroeten ter
aarde werpen: de varkens hebben de schutting omgewroet; (fig.) die de grondslagen der eendracht omwroet,
is een viand des vaderlands; —
her- en derwaarts wroeten, wroetend rondloopen:
gelijk een zwijn, dat aanhoudend door het slijk omwroet;
(fig.) nation, die nog in den nacht der duisternis omu: roeten; — omwroeten in iets, in 't wilde er hier on
daar in wroeten, (fig.) er aanhoudend on met moeite
in wroeten of graven met het doel om er lets uit
op to delven. OMWROETING, v. het omwroeten.
OMWUIVEN, (omwuifde, heeft omwuifd), (dicht.)

iem. of iets wuivend omgeven, zich wuivend er om
been bewegen : eene meniyte vlaggen on wimpels omwuifde de tent.

OMWURMEN, OMWORMEN, (wurmde om, heeft
omgewurmd), met of in iets omwurmen (met betrek-

king tot een work), aanhoudend, met veel moeite
en doelloos, er mode of in wurmen, er mode of in
omknoeien, omhaspelen, zonder lets to vorderen:
wat zit hfj weer met zyn work om te wurmen; hoe lang
hebt ge al wel met die berekeivingen omgewurmd ?
OMZAGEN,

(zaagde om, heeft onigezaagd), door
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zagen doen omvallen, vellen of doen omstorten door
het ondereind door te zagen : hfj is bezig den boom

daante van een grooten, met de waterpasse, afgestompte snede naar boven gekeerden beitel; bij
blik- en koperslagers in gebruik om de randen van
blikken of koperen voorwerpen om to buigen; ook
omkantozer on randfizer genoemd.
OMZETSEL, o. (-5, -en), iets dat strekt om to om-
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om te zagen; hfj heeft eenige zware palen omgezaagd;
of op iets omzagen, er zonder orde of plan hier en
-in

daar in of op zagen.
OMZAKKEN, (zakte om, is omgezakt), zijwaarts
vallen door aan het zakken to raken: de balen, die
tegen den muur stonden, zfin omgezakt.

OMZATEN, m. en v. my. omgezetenen; eertijds de
gezamenlijke benaming van degenen, die rondom
een aangewezen punt — hetzij land of water —
wonen, dus van de bewoners der omliggende streak,
de omwoners.
OMZEG, m. bekendmaking van geboorte of overlijden, omzegging: welke aanspreker heeft den omzeg
van mfinheer A ?; 't zal wel een deftige begrafenis
worden, vier bidders hebben den omzeg gehad.

OMZEGGEN, (zeide, zegde om, heeft omgezegd of
omgezeid), (van zaken, die ter kennis van een aantal pers. moeten gebracht worden, inz. van iemands
overlijden of de bevalling eener vrouw) ze uitnaam
van den persoon, die de kennisgeving laat doen,
mondeling bekendmaken aan de huizen van belangstellende personen: hebt ge de bevalling van uw vrouw
niet laten omzeggen ?; de aansprekers hebben het overlijden van mijnheer A omgezegd; iem. omzeggen, aan

de huizen van de ingezetenen eener plaats bekendmaken, dat iem. overladen is : daar zijn de bidders
die mijnheer A omzeggen. OMZEGGING, v. het omzeggen.
OMZEILEN, (zeilde om, heeft on is omgezeild), om
of langs iets heen zeilen : het schip heeft al vaak de

Kaap omgezeild; is de vloot langs de kust omgezeild?;
(sprw.) een klip omzeilen, voor een moeilijkheid uit

den weg gaan on er om heen wijken, ze langs een
omweg to boven komen; her- on derwaarts zeilen:
terwijl het eskader in de Middellandsche Zee omzeilde;

langs een omweg zeilen: om het tjs moest het schip
een heel eind omzeilen; zeilende omverwerpen: tut)"
hebben een paar palen omgezeild; overzeilen : die kof
had ons bootje bijna omgezeild; —
(omzeilde, heeft omzeild), (dicht.) langs den omtrek van iets zeilen. OMZEILING, v. (-en), het Omzeilen; het omzeilen.
OMZEILER, m. (-s), die ornzeilt.
OMZENDBRIEF, m. (...brieven), (Zuidn.) openbare
brief die wordt rondgezonden, inz. in de Kath. kerk
een openbare herderlijke brief van een kerkvoogd,
bisschoppelijk mandement; in ruimere toepassing
ook in 't algemeen gebezigd ter vertaling van het
Fransche circulaire.
OMZENDEN, (zond om, heeft omgezonden), (van
personen) iemand zenden langs den omtrek eener
aangewezen ruimte, of wel langs zekeren weg
binnen eene ruimte; met het bijdenkbeeld, dat hij
moot aangaan aan de huizen van anderen, om ze
te spreken, eene boodschap over te brengen of iets
af te halen: 12# heeft den knecht de heele buurt omgezonden om de aanzegging te doen; de meid werd de
halve stad omgezonden, om te zien of er ook ergens
druiven te krijgen waren; iem. of iets naar alle kanten zenden, overal heenzenden: hij heeft overal
proefjes van z#n wijn omgezonden ; de kennisgecing
sal aan alle gemeentebesturen worden omgezonden; de
veldheer heeft naar alle kanten verspieders omgezonden; (van zaken) ze naar de rij af zenden of sturen
aan elk der personen, die samen de vereeniging,
het gezelschap enz.uitmaken: hebt ge de kennisget . ing

al omgezonden ?; waarom hebt ge de bricfjes zoo laat
omgezonden? OMZENDING, v. (-en), het omzenden.
OMZET, m. (my.: omzettingen), het omzetten van
geld of koopwaren, de handel, de keep en verkoop
op markt of beurs: de omzet had niets te beduiden;

in rouge heed een belangrijke omzet plaats gehad; was
er op de beers veel omzet in spoorwegactien .); er hebben heden belangrYke omzettingen in koffie plaats
gehad.

OMZETIJZER, o. (-s), ijzeren werktuig in de ge-

zetten; de boord of rand van verschillende stof of
kleur, die om een kleedingstuk of ander voorwerp
gezet wordt; het omgaand belegsel: een zjjden kleeci

met een fluweelen omzetsel; een smal omzetseltje van
zilverdraad, dat den kraag versierde. OMZETSELTJE,

o. (-s).
OMZETSPADE, v. (-n), spade, om den grond of
andere min of meer vaste zelfstandigheden, als koren,
most enz., om te zetten of om to werken.
OMZETTEN, (zette om, heeft on is omgezet), van
plaats doen verwisselen, in elkanders plaats zetten
of stollen: ge meet de kinderen aan tafel omzetten,

zoo kibbelen ze altod met elkaar; zij heeft de steenen
in haren ring doen omzetten; die pleats bij Maerlant
is bedorven, doch to herstellen als men de verzen omzet; (van geld) het verwisselen met een andere

geldswaarde of met zekere handelsartikelen:
anders
zetten of plaatsen, van plaats doen veranderen:

zette een aanzienl#k kapitaal om in oliezaad; —

zou je mijnheer A niet omzetten en naast juffrouw
B plaatsen ?; het vers is veel verbeterd nu de dichter dit
eene woordje heeft omgezet; (scheik.) een lichaam of

de bestanddeelen er van ontleden, zoodat er twee
of meer nieuwe lichamen uit ontstaan, of wel de
groepeering veranderen, zoodat er een lichaam met
andere eigenschappen uit ontstaat: door gisting wordt
suiker in alkohol en koolzuur omgezet; (muz.) van de
toonsoort waarin een muziekstuk gezet is, in eene
andere overbrengen, transponeeren : hij heeft dat
lied uit a in c omgezet, (van den grond) met de spade
omwerken tot op een diepte van drie tot twaalf
palmen : het omzetten van den grand client vooral tot
voorbereiding year het planten van hout; (van koren,
most enz.) met schop of spade dooreenwerken om
bederf, broeiing enz. te voorkomen: de knecht heeft
nog pas het koren op zolder omgezet; (van randen
aan blikken of koperen voorwerpen) ze ombuigen
en tegen het voorwerp aanvlijen : de randen van
dat vaatwerk moeten omgezet worden; —
(fig.) (van personen) ze in hun gedrag, hunne
handelwijze of gezindheid eene verandering doen
ondergaan, ze doen omslaan, tot andere gedachten
brengen: men moet door de vrouw den man zien om
te zetten; (van het hart, van gezindheden, gevoolens enz.) een verandering doen ondergaan: wet

inzicht zet zoodra use wijze zinnen om ?; (van toestan-

den, instellingen enz.) ze doen veranderen, ver-

keeren: 't is niet in onze macht 't voorleden om to
zetten; de onwankelbare wetten van 't Hooge Godsgezag
door geen vermogen om te zetten; — zich omzetten,
(van wijn) door gisting troebel worden en daardoor
bederven; —
haastig en driftig om iets heen komen, er om
heen komen stuiven: wie komt daar met zoo'n drift
den heels omzetten ?; —
(omzette, heeft omzet), aan alle kanten, random
bezetten, omsingelen, omringen: g j zit altoos zoo

omzet door jonge lieden, dat ik u nauwelijks ooit alleen
spreek,, een stroom omzet met klippen; omzetten met,
van kleeding,,,tukken, lijfssieraden enz., ze rondom
bezetten of beleggen met hetgeen in de bepaling is
uit ,,2edrukt, er een rand, boord of zoom van dien
aard om heen zetten: een tabberd van scharlaken
kleur met gouden boondsel omzet; (ook van andere

sieraden, kostbaarhecien enz.): een gouden horloge
met brii ,unt,', oinzet; een, broche met paarlen omzet.
OMZETTING, v. (-en), de daad of werking van
omzetten, in de verschillende beteekenissen van
dit woord; (ook) het gewrocht van omzetten, de
bocht in de randen van bilk of koper verkregen;
(taalk.) metathesis, zie aldaar; — het omzetten.
OMZICHTELIJK, bw. van wijze; met omzichtigheid,
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behoedzaam, voorzichtig:

stapte omzichtelijk voort
en geraakte eindelijk in een nauw en krom straatje;
op dit oogenblik drong een jonge boer omzichtelijk door
het elzenhout; met omzichtigheid, met nauwlettende
zorg, oplettend, nauwkeurig: zijn majesteit liet al
degenen, die bij 't overleveren des korfs tegenwoordig
warcn, in hechtenis zitten en omzichtelfjk gdslaan.
OMZICHTIG, bn. bw. (-er, -st), (van pers.) met
bedachtzaamheid to werk gaande, behoedzaam,
voorzichtig, in handelen en spreken: vergunt

het terrein der eigenlijke theologie te vermijden, wear
ik te omzichtig zou moeten zijn met mijn woorden; o,
men moest zoo omzichtig met zulke slimme kinderen
zijn; (van handelingen, woorden. hoedanigheden enz.)
van bedachtzaamheid getuigende, behoedzaam, voorzichtig: hoezeer ik ook op bloemen en gewassen verliefd

ben, zal dit heestertje altoos mine grootste oplettendheid en omzichtigste zorgvuldigheid behouden; — bw.
van wijze, op eene wijze die van bedachtzaamheid
getuigt, behoedzaam, voorzichtiglijk: de deur der

slaapkamer werd zeer zachtjes en omzichtig geopend.
OMZICHTIGLIJK, bw. (w. g.).
OMZICHTIGHEID, v. het omzichtig zijn, de behoedzaamheid, voorzichtigheid, in handelen en spreken,
als hoedanigheid beschouwd : de eisch der omzich-

tigheid zal wel nergens van ernstiger beteekenis zijn,
dan ddar, waar aan menschen de macht is verleend
om te beschikken over dat wet den mensch zoo onuitsprekelijk dierbaar is: zijn goeden naam en zijn vrijheld !, met (alle, groote, behoorlijke enz ) omzichtigheid,
met behoedzaamheid, met bedaclitzaam overleg,
. g.); — (...heden), omzichtige handeling, maatregel van omzichtigheid, van behoedzaamheid of
voorzichtigheid; (Zuidn.) omzichtig gedrag jegens
personen, waardoor men zich in acht neemt om
iem. niet te kwetsen, bescheidenheid, terughouding,
schroomvalligheid: hij noemde u zt) . nen vriend en

sprak gansch zonder umzichtigheid, alsof hjj zeer gemeenzaam, met u ware.
OMZIEN, (zag om, heeft omgezien), achterwaarts
zien, het hoofd omdraaien en den blik naar achteren wenden, omkijken: zij wandelde op en neer en

zag niet eenmaal om; men zegt dat sells de vogel, wien
men de vrijheid hergeeft, nog eens naar het kooitje
omziet, dat hem wreedaardig gekerkerd hield; (fig.) hij
is rechtvaardig en zachtmoeolig, gaat Zon weg en
ziet niet em; zonder omzien, (van pers.) zonder to
letten op iets dat achter hen ligt en dat hen zou
kunnen terughouden of hunne vaart vertragen; eer
men omziet, voor men den tijd heeft achterwaarts
to zien, en dus in een ommezien, in een oogenblik;
(sprw.) doe wel en zie niet om, doe wel zonder op de
gevolgen van uwe daden to letten, zonder lof of
dank daarvoor of to wachten; (sprw.) zwzjg of zie
om, verzwijg uwe geheimen, of pas op de gevolgen
die er uit kunnen voortvloeien; (fig.) naar iem. of
iets omkijken, er met belangstelling naar zien, veelal
met het doel om op den persoon of de zaak toe to
zien of er voor to zorgen : 't is verscheidene jaren
geleden, dat ik naar haar heb omgezien; naar iem.
komen omzien, naar hem komen zien om to weten
hoe het met hem gaat, hem uit belangstelling
komen bezoeken; (sprw.) naar zijn hielen omzien,
op den terugtocht, op de vlucht bedacht zijn; naar
iem. of jets niet omzien, er geene belangstelling aan
wijden, zich er niet om bekreunen, ze links laten
liggen, er niet voor zorgen; zonder naar iem. of iets
om te zien, zonder er zich om to bekreunen, zonder
er zich aan geleden to laten liggen; —
her- en derwaarts zien, om zich heen zien, rondzien: leder zet zich aan tafel, ik zie eens om, en vind,

behalve het huisgezin, een stuk of acht vreemdelingen;
als de moeder aan haar huishouden ging en van :older
tot kelder ontzag of de meid zich van haar plicht had
gekweten; (sprw.) rid voort (voerman), maar zie
zorg dat ge vooruitkomt, maar let tevens op hetgeen rondom u voorvalt; (sprw.) men nioet rijclen en
omzien, men moat als een goad voerman voortko-
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men on tevens rondzien, men moat flunk bij de hand
zijn; (sprw.)
kan rYden en omzien, in toepassing
op eene vrouw die bij de hand is, die zich flunk
redden kan; (overdr.) her- on derwaarts zien naar
iem. of iets, er naar rondzien, t. w. met het doel om
een persoon of eene zaak to vinden of to bekomen,
er naar zoeken: de meisjes van gemeene lieden zien

naar een dienst em; in den ouderdom ziet de ongehuwde
vergeefs om naar hulp en gezelschap; (sprw.) die niet
omziet, is haast te niet, zonder behoedzaamheid is
men spoedig verloren.
OMZIEN, o. Zie OMMEZIEN.
OMZITTEN, (zat om, omgezeten), [de samengestelde
tijden zijn niet in gebruik], zoo gaan zitten, dat
men met de voorzijde naar achteren komt: kom, zit

eens om, dan kunnen we je van achteren ook eeps zien;
ook in dezen sin gewoonlijk echter gaan omzitten:
ik ben gaan omzitten, omdat die felle hitte van den
haard mij hinderde; gaan omzitten, ter zijde schikken,
in den kring wat opschikken, omschikken: ga wet
omzitten, dan is er voor mid* ook nog pleats; onderling
van zitplaats verwisselan; van zitplaats veranderen, anders gaan zitten.
OMZITTEND, bn. (w. g.), (van pers., uitgedrukt door
een meerv. znw. of door eene collectieve benaming)
zoo zittende, dat zij gezamenlijk een of meer personen of voorwerpen, of een aangewezen punt omgeven, er in een kring om heen zitten, random
zittende: inj maakte zoo'n beweging, dat al de omzit-

tende personen er van schrikten.
OMZITTENDEN, m. en v. nay. de rondom gezeten
personen.
OMZITTERS, m. my. de personen, die in een kring
om iem. of iets heen zitten, de rondom zittende
menigte; veelal schertsend gebruikt, in tegenstelling
van Omstanders, dat niet alleen van staande, maar
ook van zittende personen gezegd wordt, t. w. wanneer men bepaald wil doen uitkomen, dat de omringende personen eig. niet staan, maar gezeten zfyn.
OMZOEKEN, (zocht om, heeft omgezocht), her- en
derwaarts loopen to zoeken, zoekend rondloopen,
overal naar iets zoeken: hoe we ook omgezocht hebben,

we hebben de verloren boeken niet kunnen vinden; hij
heeft meer dan eens naar eene brave vrouw omgezocht;
in of op iets onizoeken, er zonder orde of plan hier
on daar in of op zoeken en rondkijken: hi] heeft vrij
wat in het Archief omgezocht, maar het bedoelde stuk
niet gevonden; of ge al op den vloer omzoekt, 't zal u
wel niet veel helpen; — (van voorw., waarin iets besloten is) ze doorzoeken, zoodanig er in zoeken, dat
hetgeen er in besloten is, wordt dooreengehaald:

zij hebben kisten en kasten omgezocht, maar niets gevonden; nadat de dieven alles omgezocht hadden. OMZOEKING, v. het omzoeken.
OMZONST, bw. (veroud.), to geef, om niet, voor
niet; zonder reden, zonder doel; vergeefs.
OMZOOMEN. (zoomde om, heeft omgezoomd), met
een zoom omnaaien, een zoom om jets naaien: hebt
ge die lakens nu nog niet omgezoomd ?; — (omzoomde,
heeft omzoomd), met een rand of board van eene
andere stof of kleur beleggen: eene vuurroode rok met
een breeden gouden rand omzoomd; (fig.) met een zoom
of rand van jets omgeven: smalle wandelpaadjes,
aan weerskanten met aardbeienplanten omzoomd. OMZOOMING, v. (-en), het omzoomen; rand of board,
veelal van andere stof of kleur, welke jets omgeeft.
OMZWA AI, OMMEZWAAI, m. zwaaiende beweging
in een wijden kring: de flesch had in den omzwaai

het linnen van de meeste feestvierders met nog meer
won bemorst; (fig.) groote omhaal, omslag, drukte:
waartoe al die omzwaai!; breedvoerigheid, groote
omhaal van woorden: fabelkundige beeldspraak, welke
zich toelegt op den dichterlfjken omzwaai; — snelle
omwenteling, van voorwerpen die om hunne as of
om een middelpunt draaien; (fig.) algeheele en plotselinge -verandering, omkeering: met een omzwaai der

fortuin zit gij er weer boven op; een oorlog , welks einde
een omzwaai van regeering in het land teweegbracht; —
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plaats waar een weg een zwaai of draai maakt,
draai, bocht: hjj had haar op den Amstel zien schaatsenrjjden met haren broeder en was haar gevolgd en
had haar bij den omzwaai verbeid.

OMZWAAIEN, (zwaaide om, heeft en is omgezwaaid), in de rondte zwaaien : nadat hij zijn stinger
eenige malen met snelheid had omgezwaaid; her- en
derwaarts zwaaien, met kracht heen en weer slaan:

terwjjl hij op de bres stond en de vlag zegevierend ovnzwaaide; achterwaarts zwaaien, omzwenken : de
koetsier wist met een behendigen draai het rijtuig om te
zwaaien ; (van vaartuigen) ze met een zwaai omwenden: voor het schip uitzeilen gaat, moet het eerst
omgezwaaid worden; — een zwaai maken: kart omzwaaien, met een min of meer korten zwaai om of
Wags jets heen rijden; met een zwaai, met een bocht
om jets heen loopen; een slingerenden draai maken:
in de rondte
bij den handwfjzer, waar de weg omzwaait;
zwaaien, met snelle vaart zich in een cirkel bewegen.
en weer klonk snarenspel en bom, weer zwaaide men
in cirkels om; zich met een zwaai heen en weder
bewegen: het gewapper der vlaggen, die op den wind
omzwaaiden; (fig.) onverwachts veranderen, omslaan:
o, zweer dan, wat rampen gfj ook moet verduren, niet
om te zwaaien met het lot; met een zwaai omkeeren,
door het • veranderen van den stroom is het schip omgezwaaid; — met onzekeren gang om jets heen loopen
of zonder bepaald doel rondloopen: de gemeene troep
heeft den heelen nacht de singels omgezwaaid; dat
dronken volkje heeft den heelen dag door de stad omgezwaaid.
OMZWABBEREN, (zwabberde om, heeft omgezwabberd), (van vaartuigen enz.) her- en derwaarts
ronddobberen : ik bedank voor zoo'n verre zeereis, ik heb geen lust om zoo lang op 't water om te
zwabberen.
OMZWACHTELEN, (omzwachtelde, heeft omzwachteld), met zwachtels of windsels omsluiten, aan
alle zijden in windsels wikkelen:
droeg den arm
met fijn
stet' omzwachteld; terwijl de baker het kind
linnen doeken omzwachtelde; als met zwachtels of
windsels bedekken, verbergen, onkenbaar maken,
bewimpelen : die om lief noch leed zou hebben ont•einsd
of omzwachteld, hetgeen waarheid was in zone oogen.
OMZWACHTELING, v. (-en), het omzwachtelen,

datgene waarmede iets omzwachteld of omwonden
is, de zwachtel of bedekking.
OMZWALKEN, (zwalkte om, heeft omgezwalkt),
(van zeevarende pers.) her- en derwaarts zwalken,
ten spel van wind en golven in verschillende richtingen omdrijven, op zee omzwalken: hij heeft zijn
heele leven op zee omgezwalkt; (van pers. in 't algem.)
omdolen, omzwerven, zoowel to land als te water;
veelal met het bijdenkbeeld, dat dit niet zonder
moeite en getob geschiedt: die menschen schijnen
van omzwalken te houden: telkens trekken zij weer
naar een andere plaats; hfj heeft in zijn leven at vrij
wat omgezwalkt; (fig.) daarom zocht ik maar spoedig
een wijf, en daar heb ik nu zoo een dertig of veertig
jaar ?nee omgezwalkt. OMZWALKING, v. (-en), het

omzwalken.
OMZWALPEN, (zwalpte om, heeft omgezwalpt),
(dicht.) (van stroomend water, vooral van de zee,
de baren enz.) her- en derwaarts zwalpen, met zwellende golven heen en weder stroomen : triumf dan,
tienvoud! klienme ons lied, zoo ver 't om,zwalpend nat
moog bruisen; (van vaartuigen en de pers. die zich

daarin bevinden) her- en derwaarts op de golven
drijven, ten spel van wind en stroom in verschillende
richtingen geslingerd worden : slechts ginger zwalpt,
longs bank en platen, een visscher om, zereild, verlaten; — (omzwalpte, heeft omzwalpt), (dicht.) zwalpend omgeven: de baren omzwalpten het schip.
OMZWEMMEN, (zwom

om, heeft en is omgezwom-

men), om iets heen zwemmen: nadat hij het schip
was omgezwommen; her- en derwaarts zwemmen:
zie die goudvischjes daar eens in de kow omzwemmen; langs een omweg zwemrnen: hoewel h een

TER .
OMZWIER.
heel eind had omgezwommen, was hfj volstrekt niet
(omzwom, heeft omzwommen), zwemvermoeid;
mend omgeven.
OMZWENKEN, (zwenkte om, is en heeft omgezwenkt), eenen hoek omzwenken, met een zwenk of
draai om een hoek heengaan; — met een zwenk
zich achterwaarts wenden, omzwaaien: „wie mfj
lief heeft, volgt heerenr riep de voorreder, terwel
hjj weder omzwenkte en zich voortrepte;
met een zwenk
zich zijwaarts wenden, ter zijde omdraaien; (fig.)
wending
aan
het
gesprek
geven;
(fig.)
in gedrag,
een
handelwijze of gezindheid eene andere richting aannemen, omdraaien: zoolang de fortuin hem begunstigde, had he vele vrienden, maar zoodra het hem
tegenliep, zwenkten de meesten om; — (van paarden
en rijtuigen) ze vlug omwenden : nadat de ruiters
hunne paarden hadden omgezwenkt. OMZWENKING,
v. (-en), het omzwenken.
OMZWERMEN, (zwermde om, heeft omgezwermd),
in zwermen in verschillende richtingen vliegen: wet
zwermen de been weer em; in groote menigte heren derwaarts loopen, in ongeregelde troepen omzwerven: de wolven zwermen bfj groote troepen in de
bosschen em; — (omzwermde, heeft omzwermd), iem.
of jets zwermend omgeven: als gonzende been de
boekweitvelden omzwermen,
OMZWERVEN, (zwierf om, heeft omgezworven),
zwervend omgaan, omdolen, omdwalen langs alle
kusten omzwerven; Kier en ginds rondzwerven, zich
nu bier dan- daar bevinden : na lang genoeg omgezworven to hebben, is 'I eindelek eens tad rich een
vaste woonplaats te kiezen om zich te vestigen;
zwerven op deze aarde om; de jonkman zwerft om als
een vogelvroverklaarde; zone schapen zwerven jammerend om; door dwalingen her- on derwaarts geslingerd worden : gfj behoort nog niet tot de onzen; nog
ongeloofs; (fig.)
zwerft om in de kronkelpaden des
zich in onzekerheid her- en derwaarts richten, de
aandacht niet bij een punt bepalen : tech zwerven in
dier gasten weidsche drom, helaas, vergeefs des konings
blikken em; (van verschillende voorwerpen) her- en
derwaarts zwerven : meer dan acht weken lag er, na
veel omzwervens, aan min tegenwoordig logement een
(omzwierf, heeft omzworven),
pakket brieven;

(dicht.) zwervend omgeven. OMZWERVING, v. (-en),
het omzwerven.
OMZWERVER, m. (-s), die omzwerft.
OMZWEVEN, (zweefde om, heeft en is omgezweefd),

om lets been zweven: nauwelijks was de bevallige
danseres den omtrek der zaal omgezweefd, of daar
stortte zij plotseling neder; de schim, zweefde clriernaal
het graf em; zich zwevende in de rondte bewegen:
de globen die in 't oneindige omzweven; her- on derwaarts zweven: een dull die gerust en stain dP lucht
omzweeft en op haar vlagge pennen han,gt; (dicht.)
geest zwerft om en waart longs deze heuvelen; (van
de oogen enz.) zich in onzekerheid her- on derwaarts
richten; — (omzweefde. heeft omzweefd), zwevend
omgeven: duifjes die mij placht te omzweven, daar ik
in min bloemhof zat; (van engelen, •eesten enz.)
gij, englen, dealt, daalt neer, omzweeft deez dierbre
panden; wat schimmenheir beam hen op refs omzweven; (fig.) als zwevend omgeven: een yacht koeltie
omzweeft zijn witte lokken; lunar beeld omzweeft
hem in den kerker; een glimlach kwam zijn mond
omzweven. OMZWEVING, v. het omzweven.
OMZWIEPEN, (zwiepte om, is omgezwiept), door
onvasten stand, of door topzwaar te worden, aan
't wankelen geraken of naar eene zijde overhellen,
en daardoor omvallen: die boom, is pas verplant en

heeft nog niet goed wortel geschoten, ik ben bang dat
hy met een harden wind sal oinzwiepen; (scherts.) .4
lange slungel daar, pas op dat je niet omzwiept!
OMZWIER, OMMEZWIER. m. (dicht.) het omzwie•
ren, het omwentelen. t. w. van voorwerpen die zich
om een middelpunt ►-_)ewegen, inz. van de hemel-.
lichamen; het onzw12ren, het vlug• been en weder
wenden. t. w. van personen of hunne ledernatel).

OMZWIEREN.

ONAANGEROERD. .

OMZWIEREN, (zwierde om, heeft en is omgezwierd),

om iets heen zwieren: zie die schaatsenriklers

daar

eens den hoek omzwieren; (fig.) de rosse lokken zwier(len hem 't bruin geblakerd voorhoofd om; in de rondte
zwieren: onze aard, die staatlfjk ommezwierde, voltrok nog niet het halve vierde van 't om haar as geschreven spoor; her- en derwaarts zwieren: het is
, een genot hem op
't ifs te zien omzwieren; (fig.) de
wind die door het koren omzwiert; (w. g.) met een
zwier of draai van plants of van richting veranderen, — snel heen en weer sla an; doen omvallen
door er tegen aan te zwieren: in zijn voile vaart
zwierde een ellendigen brekebeen om; met die wijde
japonnen zwieren de dames telkens wat om; — (omzwierde, heeft omzwierd), zwierend omgeven: de
havik pleegt den roof te omzwieren, die zajn vraatzucht
tot zich trekt; (fig.) een lauwerkroon omzwierde't achtbaar hoofd; zag hif dan niet, welke caricatuur zelve
opleverde, omzwierd door allerlei opschik.
OMZWIKKEN, (zwikte om, is omgezwikt), door
zwikken ombuigen, door een to schielijke overhelling zich verstuiken: laat dat kind toch niet alleen
loopen, zijn voetjes zon nog veel te zwak en mochten
eens omzwikken.
OMZWOEGEN, (zwoegde om, heeft en is omgezwoegd), zwoegen langs den omtrek eener aangewezen ruimte, met moeite en inspanning er om
heen geraken, terwijl men een zwaren last torst
of sjouwt: daar komt nu die arnee drommel met al
dat goed de markt omzwoegen; (fig.) voortdurend
zwoegen, met sterke en afmattende inspanning, in
overmaat van arbeid of zorg zijn dag of zijn leven
slijten : die arme weduwe heeft al wat omgezwoegd om
haar bloeden van kinderen groot te brengen; wel, man I
wet heb je vandaag weer omgezwoegd; met of op iets
omzwoegen (met betrekking tot een werk, of iets
dat men in 't hoofd laat omgaanl, zonder orde of
regelmaat er mede zwoegen, met veel gezwoeg, met
moeite en zorg, er langzaam mede voortgaan, onder
veel hoofdbrekens er mede sukkelen: pak het werk
flank aan, in plants van er zoo mee om te zwoegen;
hebt ge nu weer den heelen dag op die meetkunstige
vraagstukken omgezwoegd I
ON, ontkennend voorvoegsel, dat dient tot vorming van afgeleide zelfst. nw., bijvgl. nw. en deelw.
Bij zelfstnw. beteekent het niet (ondeugd, ongeloof)
of slecht (onweer, onmensch); bij bijvgl. nw. on deelw.
heeft het steeds ontkennende kracht (ondiep, onecht;
onbesneden, onbezorgd). Alleen de meest gebruikelijke
dier afleidingen zijn hier opgenomen.
ON, elliptische uitdrukking, als verkorting van
oneven, alleen voorkomende in de vereenigde zegsw.
on of even, gewone term, wanneer men iem. laat
raden, of eene zekere hoeveelheid, wier bedrag hij
niet kent, of wel een cijfer dat men bedekt houdt,
.een oneven of een even getal uitmaakt: wat raadt
ge, on of even?
ONAANDACHTIG, bn. bw. (-er, -st), (van pers.) zijne
aandacht op iets niet gevestigd houdende: de leerlingen waren vreeseloic onaandachtig en ondeugend;
(van handelingen) niet met aandacht geschiedende:
zulk eerie onaandachtige lezing van zoo'n boek kan ik
InY niet voorstellen; — bw. van wijze, niet met aandacht: wat hebt ge dat bock weer onaandachtig gelezen. ONAANDACHTELIJK, bw.
ONAANDACHTIGHEID, v. het niet aandachtigzijn;
onoplettendheid.
ONAANDOENLIJK, bn. bw. (-er, -st), niet geschikt
om de ziel aan to doen, om in het gemoed aandoeningen to verwekken, en wel tepaaldelijk van smartelijken of althans weemoedigen aard: dat is wel de
koudste en onaandoen4kste lijkrede, die ik ooit gehoord
heb; niet geschikt om gemakkelijk aangedaan to
worden, niet licht vatbaar voor indrukken en aandoeningen, ongevoelig: een koud en onaandoenlYk
gemoed; hij heeft een taai en onaancloenlijk gestel;
—bw.vanwijze:
hebt ge ooit z64 onaandoenlijk hooren
spreken, en dat bij zulk een treffend verlies ?

ONAANDOENLIJKHEID,
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v. ongeschiktheid om ge-

makkelijk aangedaan to worden, onvatbaarheid
voor indrukken on aandoeningen, ongevoeligheid.
ONAANGEDAAN, bn. (van den mensch of het menschelijk gemoed) niet getroffen, niet geroerd, niet
bewogen door weemoed of droefheid, noch door
blijdschap, die tranen uit de oogen perst : de snan
was onaangedaan.
ONAANGEDIEND, bn. (van pers.) niet aangediend,
niet aangemeld; inz. in de uitdrukking onaangediend binnenkomen (binnentreden enz.), bij iem. binnenkomen zonder voorafgegane aankondiging, dat
men hem een bezoek wenscht to brengen of een
onderhoud verlangt.
ONAANGEKLEED, bn. niet aangekleed. inz. de bovenkleederen nog niet aanhebbende, waarin men
zich aan anderen vertoont.
ONAANGELEUND, bn. (krijgsw.) (van troepen) niet
geplaatst of opgesteld in de onmiddellijke nabijheid
van een ter zijde gelegen dekkingspunt, waartegen
of waaraan zij gezegd worden aan te leunen: deze
reserve wordt achter het midden of achter het meest
bedreigcle punt der stelling geplaatst, als beide flanken
behoorlijk zijn aangeleund; is eene daarvan onaangeleund, dan komt de reserve nabij die flank, zijn beiden
onaangeleund, dan wordt de reserve achter beide vleugels
verdeeld.
ONAANGEMELD, bn. (van pers.) niet aangemeld;
inz. in de uitdrukking onaangemeld binnenkomen
(binnentreden enz.), bij iem. binnenkomen zonder
voorafgegane aankondiging, dat men hem een bezoek wenscht te brengen, of een onderhoud verlangt.
ONAANGEMERKT, vz., niettegenstaande, ondanks:
onaangemerkt de verzachtende omstandigheden deed het
Openbaar Ministerie den eisch van vhf jaren tuchthuisstraf; onaangemerkt zijne groote bekwaamheid is hij
niet benoenzd; onaangemerkt zijne verdiensten, die ik
niet bet,risten zeal, is hy geen aangenaarn mensch;
voegw. niettegenstaande, alhoewel: onaangemerkt
hij nog zoo jong is, rust toch de geheele zwak reeds op
hem; ik heb hem altyd liefgehad, onaangemerkt dat hij
mij nooit veel vriendschap bewezen heeft.
ONAANGENAAM, bn. bw. (...namer, -st), van dien
aard dat men het niet gaarne ondervindt, onbehaaglijk: een onaangenaam gecoel; een onaangename smaak
in den mond hebben; een onaangenamen indruk
makende, een onaangenaam gevoel veroorzakende:
hi/ is een zeer onaangenaam mensch; iem. van een onaangenaam karakter; een onaangename stank; de onaangename gevolgen; — zich bfj iem. onaangenaam
maken, door zijn gedrag iemands gunst verbeuren,
zijne genegenheid verliezen; — iem. iets onaangenaams (onaangename Bingen of woorden) zeggen, iem.
lets zeggen, dat een onaangenamen indruk op hem
maakt, dat hem treft of grieft; — bw. op eene
onaangename wijze: wat klinkt dat onaangenaam;
hij gevoelde zich onaangenaam gestemd.
ONAANGENAAMHEID, .v. de hoedanigheid van onaangenaam, op zichzelve beschouwd: de onaangenaamheid hunner verhouding stemde
onplezierig;
(...heden), iets dat onaangenaam is, kwelling,
verdrietelijkheid: zich onaangenaamheden berokkonen;
een gezegde dat voor iem. onaangenaam is, eene
harde, bitse, kwetsende uitdrukking: hij kan niet
laten iem. allerlei onaangenaamheden to zeggen; onaangename verhouding tot iem., bitse of grievende
bejegening, onmin, twist, geschil: bestaan die onaangenaamheden nog altijd tusschen die beide broeders ?;
onaangenaamheden hebben (met iem.), twist, ruzie
(met iem.) hebben, in onmin leven (met iem.).
ONAANGERAAKT, bn. iem. of iets onaangeraakt
laten, niet aanraken. niet aanroeren, hetzij in eig.
zin, hetzij in de fig. toepassing, niet in het gesprek
behandelen, er niet van gewagen, Met van reppen.
ONAANGEROERD, bn. niet aangeroerd, niet aangeraakt; het bed was onaangeroerd; het onaangeroerde
maal; iets onaangeroerd laten, het niet aanraken, er
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niet aankomen, (fig.) er niet over spreken, zich e ✓ I niet prikkelbaar: ik vied het niet aardig, als ems
niet over uitlaten; onaangeroerd blOven, niet aange
vrouw zoo onaantrekkeljfk is.
raakt worden, (fig.) niet besproken, niet vermel d
ONAANVAARD, bn. (rechtst.) (van erfenissen r
worden; eene (zekere) snaar onaangeroerd laten, een nalatenschappen of boedels) niet aangenomen, niet
ond. niet aanroeren, waarop iem. gevoelig is; een e in bezit genomen : eene onaanvaarde erfenis; de boasnaar onaangeroerd, een (teeder) ond. word t
del is nog onaanvaard.
niet aangeroerd, niet behandeld.
ONAANZIENLIJK, bn. bw. (-er, -st), (van pers.)niet
ONAANGESPROKEN, bn. (van pers.) niet aange
in aanzien zijnde, tot de lagere standen behoorende:
sproken; (Zuidn.) iem. onaangesproken laten, he t hjj behoort tot een niet onaanzienlfik geslacht; eene niet
woord niet tot hem richten, zich niet met hem be
onaanzienljjke familie; (van straten, buurten, wijmoeien; (fig.) (van zaken, die tot dusverre bewaard
ken enz.) niet door personen van aanzien bewoond,
bleven, inz. van geld of van levensmiddelen en
niet dienende als woonplaats voor de hoogere stanandere waren) niet gebruiken, niets afnemen; iets
den : 't is wel geen deftige stand, maar toch ook geen (niet) onaangesproken laten, er niets (veel) van ver
geheel onaanzienlfte buurt; (van ambten, betrekbruiken, het (niet) onaangeroerd laten.
kingen enz.) geen aanzien gevende, niet aanzienlijk_
ONAANGETAST, bn.; onaangetast laten, nietvtjandig makende, gering : een gansch niet onaanzienlfiken
rang in de maatschapp# bekleeden; door geringebestoken, niet aanvallen, met rust laten; (van een
ziekte) ongeschonden laten, niet aangrijpen; (van
grootte, waarde of hoeveelheid niet verdienende.
eetwaren en bezittingen) er niet van gebruiken.
boven ander° in aanmerking to komen; niet aanONAANGEZIEN, vw. niettegenstaande, alhoewel:
merkelijk of belangrijk: eene onaanzienlOke hoeve;
men had hem verzocht den titel van Prins van Oranje
zone gestalte was klein en onaanzienlijk; zone vrouwte willen voeren, waartoe onaangezien zijn oudste
broeder nog leefde, gerechtigd scheen.

ONAANGEZOCHT, bn. (van pers., t. w. huwbare
meisjes of weduwen) : niet onaangezocht blOven, niet
zonder huwelijksaanzoeken blijven, wel eens ten
huwelijk gevraagd worden.
ONAANLOKKELIJK, bn. bw. (-er, -st), niet aanlokkelijk, ongeschikt om aan te lokken, weinig bekoorlijk, weinig verleidelijk: een niet onaanlokkelijk voorstel; — bw. van wijze, op weinig aanlokkelijke
wijze, weinig verleidelijk : gij hebt de zaak zoo onaanlokkelijk mogelfjk voorgesteld.
ONAANLOKKELIJKHEID, v.
ONAANMERKELIJK, bn. bw. niet verdienende aanof opgemerkt te worden: een onaanmerkelijk verlies;
—bw.vanhoe l id,ne itanmerklij
mate: het water is niet onaanmerkelijk gevallen.
ONAANNEMELIJK, bn. (-er, -st), (van hetgeen wordt
aangeboden) zoodanig, dat men het niet gaarne
aanneemt, er geen genoegen in neemt; om te weigeren: dat is wel het onaannemelijkste aanbod dat
mij ooit is gedaan; (van hetgeen wordt gesteld of
beweerd) zoodanig, dat men het niet als waar kan
aannemen, niet geloofwaardig: uwe bewering is geheel onaannemelijk. ONAANNEMELIJKHEID, v.
ONAANSPRAKELIJK, bn. niet om schadevergoeding
kunnende aangesproken worden; niet in rechten
vervolgbaar wegens onrechtmatig toegebrachte
schade: Nj is onaansprakelijk voor die schade; niet
verplicht om zich te verantwoorden, niet verantwoordelijk: zouden ouders onaansprakelijk zfjn voor
het wangedrag hunner kinderen? ONAANSPRAKELIJKHE1D, v.
ONAANSTOOTELIJK, bn. bw. (-er, -st), geen aanstoot gevende, geene ergernis verwekkende, niet
ergerlijk, niet hinderlijk: voor den strengsten zedenmeester meet zijn gedrag geheel onaanstootelijk zijn; —
bijw. van wijze, op eene niet aanstootelijke, niet
ergerlijke, niet hinderlijke wijze: hoewel eerst nogal
wet op hem aan te merken was, heeft hij zicit in den
laatsten tad onaanstootelijk gedragen. ONAANST00-

TELIJKHEID, v.
ONAANTASTBAAR, bn. (van goederen of rechten)
niet in bezit genomen of opgevorderd kunnende
worden: hi] heeft onaantastbare rechten op dat goed;
hij is in het genot eener onaantastbare jaarwedde,

(d. i. waarop geen beslag kan worden gelegd);
(krijgsw.) (van eene stelling) niet van nabij vijandig
bestookt kunnende worden, onbereikbaar voor een
aanval: die vesting op de rotsen is bona onaantast-

baar; (fig.) die zaak most door onaanta,tbare wetsbepaling en worden vastgesteld. ONAANTASTBAARHEID, v.

ONAANTASTELIJK, bn. onaantasthaar.
ONAANTREKKELIJK, bn. (-er, -st). niet aantrekkelijk, niet aanlokkelijk: genoegeos voor hem ten eenenmale onaantrekkelijk; niet licht gekrenkt, ongevoelig.

had hem een niet onaanzienlijk vermogen aangebracht;

noch door uiterlijke gedaante, noch door voorkomen.
verdienende boven andere in aanmerking to komen,
van weinig aanzien, nederig: een onaanzienlijk huurrOtuig, een onaanzienlijk huis; — bw. van hoeveel-held, onaanmerkelijk, weinig : zfin kapitaal is niet onaanzienlOk vermeerderd. ONAANZIENLIJKHEID, v.
ONAARDIG, bn. bw. (-er, -st), niet geestig, niet.
grappig: hif is geen onaardige vent, als hij op dreef is;
die zet was niet onaardig; — (van kinderen, meisjes enz.) niet lief, onbevallig: hfj heeft geen onaardige
kincleren; dat is lang geen onaardig meisje; (van
zaken) onbevallig, leelijk: ik zie er waarlfjk uit als.
een landmeisje, die bleeke, onaardige stadskleur
is
geheel weg; hij heeft geen onaardig huisje; — (van.

personen) onaangenaam in den omgang, onbeleefd:

wat ben je weer onaardig tegen de kinderen; onze nieuwe
buren zon geen onaardige menschen; — ongevallig,
onaangenaam, onplezierig: dat is een heel onaardigwerk; als ik 't ambacht wel bezie, dan is het niet
onaardig; iets (heel, erg enz.) onaardig vinden, er niets

geen behagen in scheppen, er het land aan hebben;
onwelwillend, onvriendelijk, onheusch: 't is onaardig van u, zoo onbeleefd tegen dat acme meisje te z#71;,
iets (heel, erg enz.) onaardig vinden, het onheusch
achten, zich er min of meer door gekrenkt voelen; —
(van hoeveelheden on waarden) niet onaardig, vrij
groot, nogal aanmerkelijk : hij heeft een niet onaardig vermogen; — (iron.) niet onaardig, laf, onaangenaam, onheusch, vreemd: ik het werk doen en jij de
duiten opstrijken, 't is niet onaardig !, 't is wat moois!,
— bw. van wijze, op eene onaardige wijze :
heeft zich in die zaak onaardig gedragen; 't is niet
onaardig verzonnen; je woont hier niet onaardig..

ONAARDIGLIJK, ONAARDIGJES, bw.
ONAARDIGHEID, v. (...heden), de hoedanigheid van
onaardig ; onaangenaamheid; stroefheid, onvriendelijkheid: de onaardigheid van zijn karakter komt vooral
in dais uit; onaardige handeling of voorval, een
leelijke grap, eene onaangenaamheid: als dat maar
niet tot onaardigheden aanleiding geeft.
ONACHTZAAM, bn. bw. (...zanier, -st), op zijne
zaken of handelingen geen of te weinig acht gevende,

er de vereischte oplettendheid en zorg niet aan
bestedende: is men niet los en onachtzaam, omtrent
hetgeen wij te doen hebben, uit gebrek van het aandachtig overwegen onzer plichten?; (overdr.) getuigende van gebrek aan oplettendheid en zorg, onoplettend, achteloos : zijn onachtzaam gedrag jegens de
bekoorlUke Emma; (in toepassing op uiterlijk en
kleedij) getuigende van weinig zorg of netheid,
aclateloos, waarmede echter eene zekere losse bevalligheid gepaard kan gaan: ewe eenigszins onachtzame kleecling ; — bw. van wijze, op achtelooze wijze,
op eene wijze die van onoplettendheid en gebrek
aan behoorlijke zorg getuigt, of wel, zonder veel no
te denken. onnadenkend: zijn kinderen onachtzaam
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opvoeden; onachtzaam voortbabbelen; (Zuidn.) onnadenkend, achteloos : met langzamen blik schouwde zij
de kamer road en liet haar oog onachtzaam langs de
muren dwalen.

staat uit; een yolk (een, land, een gewest enz.) onafhankelijk maken, het van vreemde heerschappij bevrij-

ONACHTZAAMHEID, v. achteloosheid, onoplettendheid, gebrek aan behoorlijke zorg: ge doelt op inane

hardvochtigheid van straks, toen ik gebruik maakte van
uwe onachtzaamheid en met het paard koning en
koningin schaak gaf; (in toepassing op uiterlijk en
kleedij) achteloosheid, gebrek aan zorg of netheid,
waarmede evenwel eene zekere losse bevalligheid
gepaard kan gaan: daar zijn slechts enkele in voile

frischheid bloeiende vrouwen, die losse onachtzaamheid
van gewaad bekoorltYker maakt; — (my. ...heden),
onachtzame, achtelooze handeling: telkens heb ik u
op allerlei onachtzaamheden gewezen, en gij gaat maar
steeds voort.
ONADELLIJK, bn. niet tot den adel behoorende:

een onadellijk heer; onadellijke geslachten; onadellijk
bloed, niet edele, burgerlijke afkomst; nit onadellijk
bloed gesproten zijn, uit eene familie, die niet tot den
adeistand behoort; zoodanig als niet met den adelstand overeenstemt, niet daaraan betaamt, of veelal
niet daarbij gevonden wordt: ofschoon een edelman,

heeft hj zeer onadellke begrippen; eene onadellijke
handelwijze; — bw. van wijze, op eene wijze die een
edelman niet past, of zooals men niet van hem
verwachten zou: dat adell?jk heer heeft zich in die
zaak al heel onadellijk geclragen.
ONADELLIJKEN, m. en v. mv. lieden, die niet van
adel zijn.
ONAFGEBROKEN, bn. bw. niet afgebroken, zonder
dat er lets tusschen weg is genornen, aaneengeschakeld, doorloopend: eene onafgebroken reeks van

oplettendheden; een onafgebroken reeks van rtjtaigen;
—zonder igtuschenposv rtduen,ahoudend: mocht zijne slaapstede ook niet zacht ztjn, toch
was zijne rust onafgebroken en verkwikkend; — bw.
zonder tusschenpoozen, aanhoudend: onafgebroken
waren ziin oogen op haar gevestigd.
ONAFGEDAAN, bn. niet ten einde gebracht, onvoltooid, niet afgewerkt: dat werk ligt daar nog onaf-

gedaan; meet die karwei cnafgedaan blijven ?; eene
onafgedane zaak, die niet ten einde gebracht, niet
afgeloopen is; niet uitgemaakt of uitgewezen, onbeslist: die rechtszaak is nog onafgedaan; op de rol staan
nog verscheiden onafgedane zaken; (van schulden) niet
uitgedelgd, niet geheel voldaan, niet afbetaald: er

zjn nog vele nude schulden onafgedaan.
ONAFGESNEDEN, bn. (van boeken) niet afgesneden,
niet op de kanten gelijkgesneden: zie me een onaf-

gesneden exemplaar van dat boek te bezorgen.
ONAFGEWEND, bn. (van de oogen, de blikken enz.)
niet afgewend, niet afgekeerd, onafgebroken gevestigd (op iem. of lets): met onafgewenden blik zag
zijnen viand aan; zijn oog (oogen) of wel zijn blik
(blikken) onafgewend houden (hebben) op iem. of iets,
zijne oogen of blikken op iem. of iets gericht houden zonder ze er van af te wenden.
ONAFGEWERKT, bn. niet afgewerkt, niet ten einde
toe bewerkt, onvoltooid: een onafgewerkt stuk; eene
onafgewerkte schilderij; iets onafgewerkt laten, het niet
voltooien ; onafqewerkt blften, on voltooid blij yen.
ONAFHANKELIJK, ook ONAFHANKLIJK, bn. bw.
(-er, -st), van niemand afhankelijk, aan niemand
ondergeschikt of onderworpen, in doen en laten door
niemand beperkt, vrij, inz. met betrekking tot den
maatschappelijken toestand, waarin men zich bevindt: is de mensch op aarde niet een gansch onaf-

hankelijk wezen, verantwoordelijk voor zijne eigene daden
alleen?; wfj zUn geboren om vrij en onalhankelijk te
ztj'n!, onafhankelfjh; leven, zoodanig leven dat men
van niemand behoeft af to hangen, een voldoend
inkomen of een genoegzaam vermogen bezitten;
(van volken, staten, ens.) aan geen vreemden heerscher onderworpen, een eigen bestaan hebbende,
zelfstandig, vrij : de provincien van Belgie, mergeweld

van Holland gescheiden, maken een onafhankelijken

den, vrijmaken, het een zelfstandig bestaan geven;

zich onafhankelijk maken, zich vrijmaken; ook van
den toestand, de maatschappelijke stelling enz.,
waarin zich de onafhankeltYke pers. bevindt: hij is
rijk en in een zeer onalhankelfiken toestand; zij is te

Jong om nog in zulk eene onafhankelijke positie te verkeeren; een onafhankelijk bestaan hebben, bezitten, zich
verschaffen enz., zooveel bezitten of verdienen, dat
men niet van anderen behoeft af te hangen; — analhankelijk van, niet van iem. afhankelijk, niet aan
hem ondergeschikt of onderworpen, in doen en laten
niet door hem beperkt:
ziet, welken voorspoed
Vlaanderen bereikt heeft, sedert zich de Gemeenten aldaar onafhankelijk van den adel verheffen; (in betrekking tot zaken) niet van iets afhankelijk, er niet
aan onderworpen, vrij er van zoodat men er zich
niet naar behoeft te richten, noch de bepaling
van zijn lot er van to wachten heeft: hij had het

Sticht onafhankelijk gemaakt van vreemden invloed;
men zocht hem onafhankelijk te maken van de subsidien Zijner .Allerchristelijkste Majesteit; niet in iemands
macht of to zijner beschikking staande: het grieft
mij zeer, dat hij het slachtoffer is van omstandigheden,
welke van hem onafhankelijk waren; niet door iets
bepaald of geregeld wordende: ons gedrag zal geheel
en al onafhankelijk, zijn van de omstandigheden; —
onafhankelijk van, elliptische uitdrukking met de
waarde van een voorzetsel, onafhankelijk zijnde,
zoodat het onafhankelijk is (van lets): onafhankelijk van alle verdere bezwaren, roost ik a zeggen, dat
ik, het plan te deur vied; —
bw. van wijze, op eene wijze die van onafhankelijkheid getuigt, vrij, zelfstandig: htj heeft in die-

zaak geheel onafltankelijk gehandeld.
ONAFHANKELIJKHEID, v. de toestand van onaf-

hankelijk to zijn: de staat van dengene, die niet aan
het gezag of den wil van een ander, of aan den
invloed eener hoogere macht onderworpen is; zelfstandigheid, vrijheid: ik, die niets op de wergild meer
bejaagde dan min onafhankelijkheid; (van volken t
van lande,gwstz.)lfandighe,vrj
inwendig beheer: strijden voor de onafhankelffkheid

en de welvaart zUns vaderlands.
ONAFKEERBAAR, bn. bw. (Zuidn.) (van de blikken)
onafgewend, stijf (op iem. of lets) gevestigd: met

den onafkeerbaren blik op haar kind gevestigd; hjj
hield het gezicht onafkeerbaar op zijn echtgenoote en
op ztjn, dochter gevestigd; niet afgekeerd kunnende
worden, niet af to wenden of af to weren: het gevaar
is onafkeerbaar; onafkeerbare schande.
ONAFKOOPBAAR, bn. niet afgekocht kunnende
worden, niet voor geld af to koopen, inz. van schuldplichtigheden: onafkoopbare rechten; onafkoopbare
grondrenten. ONAFKOOPBAARHEID, v.
ONAFLOSBAAR, bn. (van een goed, dat voor eene
schuld verbonden of verpand is, alsmede van schulden) niet afgelost kunnende worden, niet vrijgemaakt
kunnende worden door afbetaling, of wel, niet voldaan kunnende worden: zone met hypotheken erg

bezwaarde goederen zijn in den stand zijner zaken
ontflosbaar; onaflosbare schulden. ONAFLOSBAARHEID. v.
ONAFSCHEIDBAAR, bn. bw. zoo innig met iem. of
iets verbonden, dat geen scheiding mogelijk is, aan
geene scheiding valt to denken nu waren wfj voortaan

onafscheidbaar en slenterde ik overal met Keetje mee;
zouden we ons wederzyds met onze angsten bezwaren,
die van de liefde zelve onafscheidbaar zijn ?; Oranje en
Nederland zijn onafscheidbaar e'en. ONAFSCHEIDBAARHEID, v.
ONAFSCHEIDELIJK, bn. bw. onafscheidbaar: evenals
in het leven Ferdinand en Isabella onafscheidelfjk waren
in willen en werken. ONAFSCHEIDELIJKHEID, v.
ONAFSCHRIKBAAR, bn. (dicht.) niet afgeschrikt
kunnende worden, niet vatbaar voor vrees, to stout
om zich door de gedachte aan een dreigend gevaar
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of onaangename gevolgen van iets te laten terughouden.
ONAFWEERBAAR, bn. niet afgeweerd kunnende
worden, niet af te weren of af te wenden.
ONAFWENDBAAR, bn. (dicht.) niet afgewend kunnende worden, niet af te wenden of at te weren.
ONAFWIJSBAAR, bn. niet afgewezen kunnende
worden, zich niet latende afwijzen; te rechtmatig
om afgeslagen, of to machtig om afgeweerd te
worden: een onafwffsbaar verzoek ; een onafwijsbare
eisch.

ONAFWISCHBAAR, bn. niet afgewischt kunnende
worden, niet af te wisschen of weg te nemen (inz.
in fig. toepassing, van schande, hoon, beleedigingen enz.) : een onafwischbare hoon.
ONAFZETBAAR, bn. niet afgezet kunnende worden,
t. w. uit een ambt, eene bediening enz.; voor zijn
leven aangesteld, onder de voorwaarde van niet te
kunnen worden afgezet of ontslagen dan alleen
door rechterlijke uitspraak, in de gevallen bij de
wet bepaald: een rechter behoort onafzetbaar te zijn;
zij worden voor hun leven benoemd en zijn onafzetbaar.

ONAFZETBAARHEID, v.
ONAFZETTELIJK, bn. onafzetbaar.
ONAFZIENBAAR, bn. bw. to uitgebreid om in zijn
geheel te worden overzien: een onafzienbare yolksmenigte; onafzienbare weiden, waarop vette runderen
graasden; (fig.) een bron van onafzienbare ellende;
onafzienbaar lang (groot, breed, wed enz.). ONAF-

ZIENBAARHEID, v.
ONAFZIENLIJK, bn. onafzienbaar.
ONANIE, v. zelfbevlekking, tegennatuurlijke bevre1iging der geslachtsdrift.
ONARGLISTIG, bn. bw. (-er, st), niet arglistig,
oprecht: een onarglistig mensch; een onarglistig hart;
niet getuigende van arglist, geen blijken gevende
van kwade trouw, van loosheid en onoprechtheid:

ONBEDEELD.
ONBEANTWOORD, bn. niet beantwoord, niet door

een antwoord gevolgd : eene onbeantwoorde tyraag,
lets onbeantwoord laten, er geen antwoord op geven;
(van brieven) er ligt nog een heel pak onbeantwoords
brieven; een brief onbeantwoord laten, er geen schriftelijk antwoord op geven; (fig.) eene beleefdheid
(oplettendheid, groet enz.) onbeantwoord laten, ze niet
met een tegenbeleefdheid (oplettendheid, groet enz.)
vergelden; (fig.) onbeantwoorde liefde, niet met wederliefde vergolden.
ONBEBOUWD, bn. niet bebouwd, niet met gebouwen bezet : slechts twee wegen, aanvankelijk straten,
maar weldra onbebouwd, voeren naar de vestingwerlcen
op de helling; (van land) niet bebouwd, niet door

ploegen enz. geschikt gemaakt tot het voortbrengen
van veldvruchten, braakliggend, woest : onbebouwde
gronden; (fig.) (van den geest, bij vergelijking met
een akker): zone alles overschreeuwende drift voor den
koophandel, gevoegd smaak voor verstrooiende
uithuizige vermaken, hebben zijn geest onbebouwd
gelaten.

ONBEDAARD, bn. bw. (-er, -st), niet bedaard, onstuimig, hevig: een onbedaarde toorn; onbedaarde
hartstochten; — bw. van wijze, op eene onbedaarde
wijze, zonder bedaren, zonder ophouden, onophoudelijk: onbedaard lachen (gieren, schateren), d. i. zoo
uitgelaten, dat men niet tot bedaren kan komen.
ONBEDAARLIJK, bn. bw. (van driften, hartstochten enz.) niet tot bedaren kunnende komen, niet

te stillen, te onstuimig of te hevig om tot rust en
kalmte to kunnen komen, (w. g.) ; — bw. van wijze,
op eene wijze, dat men niet tot bedaren kan komen:

TIGLIJK, bw. ONARGLISTIGHEID, v.
ONBAATZUCHTIG, bn. bw. (-er, -st), (van pers.)
niet baatzuchtig, niet zijn eigen voordeel zoekende
ten koste van anderen, niet zelfzuchtig, belangeloos:

alleen in de zegsw. onbedaarlijk lachen (gieren, schateren), d. i. zoo uitgelaten, dat men niet tot bedaren
kan komen, dat men er niet mede uitscheiden kan.
ONBEDACHT, bn. bw. (-er, -st), niet bedacht, aan
zijne zaken of handelingen en de gevolgen daaruit
voortvloeiende niet of to weinig denkende, er de
noodige opmerkzaamheid niet aan bestedende,
onnadenkend, onbezonnen, onvoorzichtig: een onbedacht jongeling; een onbedachte vrouw; (overdr.) getuigenis of blijk gevende, dat de pers., wien het aangaat, niet denkt aan hetgeen hij doet of spreekt,
dat hij onnadenkend, onbezohnen of onvoorzichtig
er mode te werk gaat: onbedachte woorden; o, wreed

een onbaatzuchtig mensch; zelden zag ik onbaatzuchtiger vrouw; (van handelingen, gevoelens, bedoe-

en onbedacht egasme der liefde !; een onbedacht oogenblik, een oogenblik waarin iem. in handelen of

lingen enz.) getuigende dat men vrij van baatzucht
of zelfzucht is, belangeloos: onbaatzuchtige min; onbaatzuchtige vriendschap; — bw. van wijze, op eene
onbaatzuchtige wijze; op eene wijze die van belangeloosheid getuigt: kon onbaatzuchtiger gehandeld
hebben? ONBAATZUCHTIGHEID, v.
ONBANDIG, bn. bw. zich niet latende binden, geen
band duldende, bandeloos, wild: want Israq is onban-

spreken onnadenkend, onbezonnen of onvoorzichtig
to werk gaat : hij heeft het in een onbedacht oogenblik
gedaan; — bw. van wijze, op onbedachte wijze, op
eene wijze die van onnadenkendheid en gebrek aan
behoorlijke opmerkzaamheid getuigt: ja, mannen,

eene onarglistige handeling; zijn gedrag was in dezen
geheel onarglistig; — bw. van wijze, op onarglistige
wijze, te goeder trouw, oprecht: hij heeft geheel onarglistig gehandeld; spreek onarglistig. ONARGLIS-

dig als een onbandige koe; het onbandige gemeen; hij
werd gezweept door de onbandigste hartstochten; onbandig uitspatten. ONRA_NDIGHEID, v. bandeloosheid;
(my. ...heden), losbandige handeling.
ONBARMHARTIG, bn. bw. (-en -st), (van pers.) niet
barmhartig, onmeedoogend, en bij uitbr., ongevoelig,
wreed: een onbarmhartig huisheer; och ! de plaagzieke
jeugd is zoo onbarmhartig; (van zaken) onmeedoogend, van geene ontferming getuigende, en bij uitbr.,
hard, wreed: want een onbarmhartig oordeel zal gaan

over dengene, die geene barmhartigheid gedaan heeft;
ongenadig, kras, ferm, duchtig: hij heeft hem een
onbctrmhartigen uitbrander gegeven; nu, je hebt daar
ook een onbarmhartig pak slagen opgeloopen; — bw.
van wijze, op onmeedoogende, ongevoelige, wreede,
harde wijze: 't is schancle, zoo onbarmhartig als gij
die kinderen behandelt; ongenadig, ellendig, deerlijk,
beroerd : ik heb nooit zoo onbarmhartig de teal hooren
racibraken; — bw. van hoeveelheid of graad, in
uiterst groote mate. ongenadig : hij kan clan onbarmhartig liegen. ONBARMHARTIGLIJK, bw. ONBARMHARTIGHEID, v. onmeedoo2endheid, wreedheid;
(mv. ...heden), onbarmhartiLre handeling.

lacht niet onbedacht; vroen baart lusten, maar 't heeft
ook zfin lasten, wee, als je 't doet onbekookt, onbedacht.
ONBEDACHTELIJK, bw. ONBEDACHTHEID, v.
(w. g.) onbedachtzaamheid.
ONBEDACHTZAAM, bn. bw. (-st), niet bedachtzaam,
aan zijne zaken of handelingen en de gevolgen
daaruit voortvloeiende niet of te weinig denkende,
er de noodige opmerkzaamheid niet aan bestedende;
onnadenkend, onbezonnen, onvoorzichtig, roekeloos:

zegt den onbedachtzamen an haste: weest sterk, en
vreest niet; (overdr.) getuigenis of blijk gevende van
onnadenkendheid, onbezonnenheid, onvoorzichtigheid, roekeloosheid : de ernstige gevolgen van een losse

en welgenoeende, doch onbedachtzame daad; min te
ruw, min te onbedachtzaam schrijcen van gisteren;
— bw. van wijze, op onbedachtzame wijze; op eene
wijze die van onnadenkendheid, onbezonnenheid,
onvoorzichtigheid, roekeloosheid getuigt: een onbe-

dachtzaam eitgesproken wensch; ik zie nu duidelYk,
dat gy in 't geheel niet onbeclachtzaam te werk gnat.
ONBEDACHTZAAMHEID, v. onnadenkendheid, onbezonnenheid, onvoorzichtigheid, roekeloosheid;
(mv. ...heden) onbedachtzame handeling.
ONBEDEELD, bn. niet bedeeld, niet voorzien van,
niet gezegend met hetgeen in de bijstaande bepaling
met het voorz. van wordt aangewezqn: hij arm en

ONBEDEELD.
onbedeeld van rang !; inz. met de ontkenning : niet
onbedeeld van iets, er tamelijk wel van voorzien : h#
is niet onbedeeld van aardsche goederen; geene bedeeling uit de armenkas ontvangende, niet ten laste
van 't armbestuur : h# heeft dezen winter alto d werk

gehad en is daardoor onbedeeld gebleven.
ONBEDEESD, bn. bw. niet bedeesd, niet verlegen,
onbeschroomd, of wel, geen getuigenis of blijk
gevende van bedeesdheid of beschroomdheid; dicht.
uitdrukking, in de dagelijksche spreektaal zegt men
sneer onbeschroomd: neen, dek met onbedeesde hand,

den schaamlen disch op 't vrije strand, dat ons herbergzaam koestert; — bw. van wijze, op eene onbedeesde

ONBEDWINGBAAR.
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mersje openhartig en onbedriegl#k als een kind; (van

zaken) niet bedrieglijk, niet bedriegende, met de
waarheid overeenkomende, en daardoor geschikt
om er zich op te verlaten, om het to vertroiiwen,
betrouwbaar, vast, zeker: zijne beloftenissen zijn

onbedrieglok; door 't onfeilbaar en onbedrieglijk woord;
door een onbedrieglijk instinct gewaarschuwd; (van
pers.) niet bedrogen kunnende worden, door geen
bedrog to misleiden, (w. g.) : de onbedrieglijke Beoordeelaar onzer Baden; — bw. van wijze, op eene
onbedrieglijke wijze, zonder bedrog, naar waarheid,
vast, zeker: het geweten, eene stem in ons binnenste,

die ons onbedrieglijk tegen de zonde waarschuwt. ONBE-

wijze, onbeschroomd, en bij uitbr., onversehrokken,
stoutmoedig:
keek onbedeesd in 't rond. ONBEDEESDHEID, v.
ONBEDEKT, bn. bw. niet bedekt, t. w. met datgene,
hetwelk als de gebruikelijke bedokking van een
voorwerp beschouwd wordt, en uit het zinsverband
vanzelf blijkt: de groote tafel was zoo overladen met

DRIEGLIJKHEID, v.
ONBEDUCHT, bn. bw. niet beducht, onbevreesd,
geene beduchtheid of vrees gevoelende : onbeducht
voor 't sterven; — bw. van wijze, op de wijze van
iem. die onbevreesd is, op eene wijze die getuigt
dat men geene beduchtheid of vrees gevoelt: onbe-

allerlei voorwerpen van weelde, kunst en vrouwelijken
opschik, dat er geen hanclpalm van het bled onbedekt
Weer.; (van lichaamsdeelen, enz.) niet met een kleedingstuk bedekt, bloot: het haar droeg zij onbedekt;
ale heels zelf was echter niet onbedekt, maar werd
verborgen onder een stijven kraag van kantwerk;

ONBEDUCHTHEID, v.
ONBEDUIDEND, bn. bw. (-er, -st), niet veel beduidend, weinig beteekenend, door niets opmerking
verdienende of belang inboezemende, nietig,beuzelachtig: zij rond zijn persoon te onbeduidend, om reel
gewicht aan zone woorden te hechten; nietsbeteekenend,
alledaagsch: haar zuster is bepaald een schoonheid,

— bw. van wijze, (overdr.) op onbedekte, onverholen wijze, rond en open, onbewimpeld, zonder er
doekjes om te winden: ik heb het hem onbedekt geregd. ONBEDEKTHEID, v.
ONBEDENKELIJK, bn. bw. niet bedacht kunnende
worden, niet geschikt om gedacht te worden, onlenkbaar, en bijgevolg, alle voorstelling te boven
gaande, bijzonder groot, verbazend: met eene onbeienkelijke stoutheid; — bw. van hoeveelheid of intensiteit, in zoo groote mate, dat men het zich bijna
aiet denken kan, verbazend, bijzonder: het is mij
mbedenkelok aangenaam; vooral in de uitdrukking:

onbedenkelijk reel: het goede mensch hield zoo onbecienlcelijk veel van mfj, Nina alsof ik hare dochter was; —
niet aan bedenken, aan bezwaar onderhevig. niet
bezwaariijk, niet hachelijk, niet gevaarlijk: h# ver-

keert in een niet onbedenkelijken toestand.
ONBEDERFELIJK, bn. niet kunnende bederven, niet
aan bederf onderhevig: vergader u onbederfelijke

schatten.
ONBEDIEND, bn. niet bediend, nog niet voorzien

van hetgeen men of besteld heeft, of op zijne beurt
verwachten mag, t. w. aan tafel: we hadden wel een

kwartier aan de voile tafel gezeten, en nog waren we
onbediend; (in de Katholieke Kerk) niet bediend,
niet voorzien van de genademiddelen der Kerk: h#
is onbediend gestorven.
ONBEDIJKT, bn. (van een land) niet bedijkt, niet

door een dijk tegen het water beschermd: voor vfiftig

jaren was het land hier nog onbedUkt.
ONBEDORVEN, bn. niet door bederi aangetast, in

een gezonden staat verkeerend, gaaf, frisch : een on5edorven gestel; dat vleesch is nog onbedorven; niet
door zonde of zondige hartstochten bedorven, rein,
zuiver, onschuldig: een jongen met een onbedorven
hart; een schuldeloos, onbedorven gemoed. ONBEDORVENHEID, v.
ONBEDREVEN, bn. (-er, -st), onervaren, zonder genoegzame ondervinding in datgene wat uit het zinsverband blijkt of door een bepaling wordt aangewezen: jong en dwaas en onbedreven, los van hoofd en
5/ij van sin, ifide ik Liefdes bloemhof in; de man scheen

in het hanteeren van den kruisboog ten eenenmale onbedreven; die rekruten zifn nog geheel onbedreven met
het geweer; h# is onbedreven op de viool; zon eerste
7edichten verraden nog een geheel onbedreven hand.
ONBEDREVENHEID, v. onervarenheid, gebrek aan
ondervinding of oefening.
ONBEDRIEGBAAR, bn. niet bedrogen kunnende
worden, door geen bedrog te misleiden.
ONBEDRIEGLIJK, bn. bw. (-er,-st), (van pers.) zonder
bedrog, oprecht, openhartig, eerlijk, (w. g.): een jong

ducht heeft hij tegenover zijne vervolgers gesproken.

maar zij is over 't algemeen tamelijk onbeduidend; van
gering aanzien: hi] is een onbeduidend man aan't hof;

(van 't gelaat) zonder sprekende trekken, wezenloos,
dom: een mooi meisje, maar een onbeduidend gezicht;
klein, teer, tenger, nietig : een klein en onbeduidend
figuurtje; niets belangrijks opleverende, doelloos,
nutteloos: hij leidt al een heel onbeduidend levee;
—klein,gr vanweigardeofblang,obelangrijk: een onbeduidende rivier; het legertje, door

hem op de been gebracht, was onbeduidend; de som
is te onbeduidend om er over te twisten; een seer onbeduidende tak van nijverheid; onbeduidende praatjes;
een schijnbaar onbeduidende oorzaak; —
bw. van wijze, op eene onbeduidende wijze, op
eene wijze die niets to beteekenen heeft en geene
opmerking verdient: wat heeft h# daar gisteren weer
onbeduidend zitten te praten!; — bw. van hoeveelheid, in eene weinig beduidende, geringe mate: hy

heeft in die ondernerning onbeduidend gewonnen; het
heeft van nacht maar onbeduidend gereg end ; niet onbeduidend, in vrij aanzienlijke mate, niet onaanmerkelijk, aardig: hij heeft er niet onbeduidend gewonnen.
ONBEDUIDENDHEID, v. (van pers.) de nietigheid
van iem. die niets to beteekenen heeft, inz. in betrekking tot de geestverrnogens, het verstand enz.: de

volslagen onbeduidendheid van dien man; als h# het
waagt over die onderwerpen mee to praten, kora he
in zfjne voile onbeduidendheid uit; (van zaken) het
onbeduidende, weinig beteekenende van iets, de
onbelangrijkheid, geringheid, nietigheid: niettegen-

staande de zuivere linen, maakt haar gelaat geen indruk
door de volslagen onbeduidendheid; de onbeduidendheid
van eene geldsom, van een gesprek, van een boek, van
een voorval, van eene omstandigheid enz.;
lets dat onbeduidend is, eene weinig beteekenende,
onbelangrijke, nietige zaak: ik kan mo met zulke
onbedaidenclheden niet inlaten; een weinig beteekenend persoon: hij behoort tot de klasse dier welgemaakte

onbeduidendheden, die met een genadig oog plegen aangezien to worden door de dames [BusKEN HuET].
ONBEDWINGBAAR, bn. niet bedwongen kunnende
worden, niet to bedwingen; to sterk, to fier of te
woest om door dwang ten onder gebraeht of geternd to worden: het schrikbarende woud van Badu-

henna, de wfjk- en verzamelplaats der onbedwingbare
Friezen; het meet zijn dat het paard verschrikt of
onbedwingbaar was ; (van neigingen, hartstochten
enz.) to sterk of to hevig om door dwang of zelfbeheersching in toom to worden gehouden, onwederstaanbaar: een onbedwingbare gramschap; een gil van

onbedwingbare bliidschap; schijnt een onbedwingbare
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(bij een
neiging te bezitten voor galante avonturen;
beweging) niet to stuiten: de bergstroom bruist in
onbedwingbare vaart van de rotsen
to sterk orb
in zijne werking gestuit te worden : de onbedwingbare groeikracht van het Zuiden. ONBEDWINGBAARHEID, v.
ONBEDWINGELIJK, bn. (w. g.) onbedwingbaar.
ONBEDWONGEN, bn. bw. (w. g.) aan niemands
dwang gehoorzamende, vrij: het onbedwongen yolk
der vrfje Friezen; niet bedwongen, door uiets weerhouden, onbelemmerd: uit onbedwongen keel zingen;
onbedwongen geestdrift; onbedwongen vroolfjkheid; door
niets belemmerd of gestuit, onverhinderd : de kunsten
van Euroop' verspreiden zich alom in onbedwongen
loop. ONBEDWONGENHEID, v.

ONBEEEDIGD, bn. (van pers.) niet betedigd, niet
door een eed verbonden, t. w. tot het nakomen van
zekere verplichtingen, waartoe men zich bij het
zweren van den eed verbindt: een onbeeedigde klerk;
(van zaken, t. w. verklaringen enz.) niet door een
eed gestaafd, niet bevestigd door het zweren van
den vereischten eed: personen, die onbevoegd zfin om
als getuigen op te treden, mogen onbeeedigde verklaringen afleggen.

ONBEFAAMD, bn. niet befaamd, niet vermaard,
onberoemd: een geheel onbefaamd dichter; een niet
onbefaamd veldoverste; zfin naam is niet onbefaamd in
de geschiedenis der kunst. ONBEFAAMDHEID, v.

gedachte aan het deerniswaardige van dien toestan
of aan het aandoenlijke, dat daarin voor de betrel
kingen van den doode of voor den aanschouwo
gelegen is : het slagveld was nog bezaaid met horde
den onbegraven onbegraven liggen, nog nede
liggen zonder begraven, zonder ter aarde bestel
to zijn.
ONBEGRENSD, bn. bw. niet door duidelijk zichtbai
grenzen van de ornliggende ruimte afgescheide:
niet zoo kennelijk begrensd, dat de omtrek MI
juistheid waargenomen kan worden: men heeft c
het observatorium te Leiden, vlakken op de planete
Mercurius en Venus gezien, maar zfj waren onbegren:
en flauw; niet begrensd, door geene grenzen beperk

niet binnen grenzen besloten; on bij uitbr., grenze]
loos, onmetelijk: het onbegrensd heelal; de onbegrens(
hemel; een onbegrensd uitzicht over de landstreek; (fig
niet begrensd, door geene grenzen beperkt, onbeperk
eindeloos groot: een onbegrensd vertrouwen genietet
een onbegrensde eerbied; onbegrensde hoogachting;

bw. van hoeveelheid of intensiteit, in onbegrensi
mate, zonder eenige beperking, onbeperkt: zich
begrensd doen gehoorzamen; ik zou misschien, eer
dit gevoel zoo onbegrensd in mijnen boezem heersche
liet, uwe toestemming hebben moeten vragen. ONB]
GRENSDHEID, v.
ONBEGREPEN, bn. (van pers.) niet door ander(
begrepen, niet in aard en wezen doorgrond, t. i

ONBEGAAFD, bn. niet begaafd, niet ruim bedeeld
met gaven van geest, vernaft of verstand, zonder
talenten; uitsluitend gebruikelijk met de ontkenning: niet onbegaafd, nogal begaafd, niet misdeeld
van begaafdheden, niet zonder talenten : een niet

omdat zij jets geheimzinnigs hebben of van de n
tuur van gewone menschen afwijken, veelal m.
het bijdenkbeeld van de miskenning, die met h,
niet begrijpen hunner eigenaardigheid gepaard gaa

onbegaafd dich.ter, zji is geen onbegaafd meisje.

talenten, die zich in hun tijd niet te huis gevoelen; (vz
handelingen, voorvallen, toestanden enz.) niet begr
pen door hen die er getuigen van zijn, niet in aa]
en strekking gekend, niet juist opgevat en daardo,
verkeerd beoordeeld: hare onbegrepene daden schem
dikwijls den stempel der zinneloosheid te dragen; (Zuidr
(van aandoeningen, gewaarwordingen enz.) onve
klaarbaar: wanneer een onbegrepen vrees voor erg

ONBE-

GAAFDHEID, v.

ONBEGAANBAAR, bn. niet begaanbaar, niet geschikt om to begaan; to drassig, slijkerig enz., of
te vol van hindernissen en struikelblokken, om
zonder gevaar betreden te kunnen worden : een weg
(pad enz.) onbegaanbaar maken, maken dat men hem
niet of nauwelijks meer betreden kan. ONBEGAANBAARHEID, v.
ONBEGEERD, bn. niet begeerd, niet verlangd, niet
gewenscht: hif zal dien kring wel vermijden, h4j weet

er geheel onbegeerd is; zij zou zeker een
wel dat
niet onbegeerde gast zUn; (sprw.) onbekend, onbegeerd,

een vreemde is gewoonlijk geen gewenschte gast,
of wel, jets vreemds wordt vaak niet gezocht.
ONBEGEERIG, bn. niet begeerig, niet begeerend of
(naar jets) verlangend; meest met de ontkenning:
niet onbegeerig, nogal begeerig, wel verlangend: de
wijsgeer ziet al die schatten met onbegeerige oogen aan;

ik zou niet onbegeerig zijn daaraan iets meer te vernemen. ONBEGEERIGHEID, v.

ONBEGEERLIJK, bn. (-er, -st), niet begeerlijk,
niet om begeerd to worden, niet te begeeren, niet
wenschelijk: die betrekking is voor hem ten eenenmale
onbegeerlijk; die zaak zou voor u Lang niet onbegeerlijk
zjjn. ONBEGEERLIJKIIEID, v.

ONBEGEVEN, bn. niet begeven, niet aan iem. geschonken, en bij uitbr., onvervuld, onbezet: een nog
onbegeven betrekking; dat baantje is nog onbegeven; de
open plaats in dat hofje is nog onbegeven.
ONBEGONNEN, bn. (dicht.) nooit een begin genomen — en dus altijd bestaan — hebbende, zonder begin; en, bij uitbr., ook zonder einde, oneindig, eeuwig;
de Onbegonnene, dicht. benaming der Godheid; niet
begonnen, niet aangevangen, nog niet tot een
begin van uitvoering gebracht: had hfj de zaak niet

een onbegrepen genie; htj is

een van die onbegrek

sidderen deed.

ONBEGRIJPBA AR, bn. niet to begrijpen, het mensch
lijk begrip to boven gaande, ondoorgrondelijk :
onbegrfjpbare God;

onverklaarbaar: die onbegrfipba
waan; bet gewone begrip to boven gaande, Bove
mate groot, bijzonder sterk: is de teedre moedersmal

is de onbegrijpbre wond van 't vadertijke hart, te nietig
ziedaar een bron van onbegrfjpbre vreugde! ONB:
GRIJPBAARHEID, v. ( ..heden).
ONBEGRIJPELIJK, bn. bw. (-er, -st), niet begrijpelij
niet licht iets begrijpende, zoo dom, onoplettend
weerbarstig, dat men niet verstaat, of niet verstaE
wil, wat een ander zegt : jongen, wat ben je vandac

weer onbegr Ypelijk I let toch beter op; ken, houd je ma(
niet zoo onbegrijpelijk (doe niet alsof je 't niet ve
staat, houd je niet zoo dom); niet te begrijpen, ni
te verstaan, onverstaanbaar, in spreken of schrijv(
zoo diepzinnig of duister, dat men door ander(
niet begrepen wordt: wat is hfj gisteren in zone wt)
geerige bespiegelingen weer onbegrtjpeluk geweest I; ni ,
tebgrijpnvohmscelkrtand,ho
om door den mensch begrepen te worden: goede
kwade geesten, waarvan de eenen te eenvormig,
anderen te volstrekt hatelijk, en beide te zeer alwijken1
en onbegr&elUk voor ons menschen zfjn; onbegrijpelf
geweten zoo vreemd, buitengewoon of ingewikkel
dat men niet gemakkelijk er zich een holder begr:
van vormen, den aard, het doel, de strekking
beteekenis er van doorzien kan; onverklaarbaa:

zoo flunk aangepakt, de onderneming zou nog onbegonnen zijn; (sprw.) beter onbegonnen clan onger?ind; (sprw.)
dat is (een) onbegonnen werk, dat is jets waaraan

welke zijn de redenen dezer onbegropelijke daad '?; ha
scheen het voorval onbegrijpelijk; iets onbegrUpelijks, iei

geen beginnen is, dat is niet om te beginnen, onuitvoerbaar, ale men daaraan begint, is het einde
niet te voorzien.
ONBEGRAVEN, bn. niet begraven, niet ter aarde
besteld; meest met het bijdenkbeeld, dat het begraven reeds had moeten geschieden, en dus met de

vreemds waarvan men zHh geene rekenschap ka
geven; het gewone begrip te boven gaande, zc
groot dat men zich geene voorstelling er van make
kan, meest in ruimere opvatting, als intensieN
uitdrukking voor: buit.mgewoon groot, bijzond(
sterk: hij versiond het brood met or , begrfjpelrike gulzi;
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held; de droom zijner dochter had hem met eenen onbegrijpelijken angst vervuld; — bw. van wijze, op eene

aan geen bekenden eigenaar toebehoorende, door
niemand met den wil van een eigenaar bezeten:

,onbegrijpelijke, onverstaanbare wijze, zoo duister of
zoo vreemd, dat men het niet begrijpen kan : hij

drukt zich dikwijls zoo onbegrfjpelijk uit, dat niemand
hem verstaat; hij heeft in die zaak al heel onbegrfjpelijk
gehandeld; — bw. van hoeveelheid of intensiteit, in
eene mate die het begrip te boven gaat, boven alle
voorstelling: is dcicir niet oneindig veel te zeggen tot
verheerlijking van dat onbegrijpelijk groote Wezen ?; in
de hoogste mate, buitengewoon, bijzonder, uiterst:

z# was mij onbegrfjpel#k welkom; onbegrijpelok veel
tnenschen hebben familiebetrekkingen, vrienden of kennissen te Amsterdam; g# beiden werkt onbegrijpelijk
vlug.
ONBEGRIJPELIJKHEID, v. de hoedanigheid van
verheven te zijn boven het menschelijk verstand,
Gods
,onverklaarbaarheid voor het gewone begrip:
anbegrijpelkheid; onverstaanbaarheid, onverklaarbaarheid, onduidelijkheid : ik ontken niet, dat men

wijze redenen spreken kan, die niet door iedereen begrepen kunnen worden, wanneer slechts deze onbegrijpelijkheid in den aard der voorwerpen, en niet in de
wijze van voorstelling gelegen is; —, (...heden), iets
dat boven ons begrip verheven is, eene onbegrijpelijke zaak, een ondoorgrondelijk geheim: vergeef den

kortzichtigen sterveling zone vermetelheid, dat tot
hinnen de grenzen Uwer onbegrfjpelijkheid wil doordringen; iets dat niet te begrijpen is, iets dat zoo
,duister of vreemd is dat men den zin of de bedoeling
er van niet vat: leest ge veel Duitsche wijsgeerige boe-

ken ? neen, ik bond niet van die onbegrijpelijkheden.
ONBEGROOTBAAR, bn. niet te begrooten; zoo talrijk
of zoo veelomvattend, dat men de hoeveelheid niet
schatten of ramen kan, (w. g.) : de schade is aan-

zienlyk. maar vooreerst nog onbegrootbaar.
ONBEHAAGLIJK, bn. bw. (-er, -st), aan iem. niet
behagende, hem ongevallig, onaangenaam, (w. g.):

rnijne bezoeken heb ik gestaakt, wig die a onbehaaglijk
waren; (van pers.) een onaangenamen indruk
makende, hetzij door een onbekoorlijk uiterlijk,
hetzij door onbevallige manieren of onwellevendheid in den omgang: wat een onbehaaglijk vrouws-

persoon !; zelden heb ik een onbehaaglijker wezen gezien;
(van iemands uiterlijk en manieren) een onaangenamen indruk makende, onbevallig: men kon niet

zeggen, dat het uiterl#ke van dezen jongeling iets onbehaaglijks had; zone kleeding paste volkomen bij zone
:boersche howling, onbehaaglijke manieren en grove,
harde gelaatstrekken; onaangenaam om te zien, te
hooren enz.: hij heeft me daar van dat huisgezin een
zeer onbehaaglijk tafereel opgehangen; dat gekras op
bw. van
de viool is al een heel onbehaagl#k geluid;
wijze, op eene wijze die een onaangenamen indruk
maakt, onbevallig: zij kleedt zich al heel onbehaaglijk;
nooit heb ik iem. onbehaaglijker zien lachen. ONBEHAAGLIJKHEID, v.
ONBEHAARD, bn. niet behaard, niet met haar
bedekt: de onbehaarde deelen van het lichaam.
ONBEHABBELD, bn. bw. (-er, -st), onbehouwen,
onhebbelijk, lomp, plomp: een troep onbehabbelde

straatwijven; wat zijn dat voor onbehabbelde manieren :;
— bw. van wijze, op onbehouwen, onhebbelijke,
lompe, plompe wijze: hoe onbehabbeld sliest zij van

den eenen kant van de straat naar den anderen, om
hare waar uit te venten
ONBEHANGEN, bn. niet behangen, niet bekleed met
,een behangsel: boven is het huffs nog vreesebjk ouder-

wetsch, de meeste kamers zijn nog onbehangen.
ONBEHEERD, bn. (van pers.) geen beer hebbende
am hen to besturen, van onmondigen die geen
ouders of voogd hebben om voor hen to zorgen,
(w. g.): toen n j n u als onbeheerde wees &leen stood in
de wereld; (van goederen) door niemand beheerd,
buiten beheer of toezicht van eenig bepaald aangewezen persoon: gaat ergens een school uit, en staat

er in de nabijheid een kar of hruiwagen onbeheerd,
dadelijk schiet er een zwerm knapen op los; (reelatst.)

gronderven en andere onroerende zaken die onbeheerd
zfjn en geenen eigenaar hebben, behooren aan den Staat;
onbeheerde nalatenschappen.
ONBEHENDIG, bn. bw. (-er, -st), (van pers.) niet
behendig, niet geschikt om hetgeen men doet of
zegt op de beste wijze aan te vatten en naar behooren in te richten, onhandig in doen en spreken:

de onbehendige springer was met spottend gemor begroet;
onbehendig z#n in de keuze zijner raadslieden; — bw.
van wijze, op onbehendige, onhandige wijze: dat
hebt ge al heel onbehendig aangelegd. ONBEELENDIGHEID, v. ONBEHENDIGLIJK, bw. (w. g.).
ONBEHOEDZAAM, bn. (...zamer, -st, (van pers.)
niet behoedzaam, onbedachtzaam, onbezonnen, onvoorzichtig, (w. g.) : hoe onbehoedzaam zit gij weer
geweest; onbehoedzaam in zone handelingen; getuigenis of blijk gevende van onbedachtzaamheid,
onbezonnenheid, onvoorzichtigheid : een onbehoedzaam gedrag; welk eene onbehoedzame taal; — bw.
van wijze, op onbehoedzame wijze : in deze zaak

heeft hij zeer onbehoedzaam gehandeld; hoe onbehoedzaam zijt hierin te werk gegaan. ONBEHOEDZAAMHEID, v.
ONBEHOLPEN, bn. (-er, -st), (van pers.) zich niet
wetende te helpen, niet in staat zich te redden;
onhandig, onredzaam, stumperig : 't is een vreeselijk

onbeholpen manneke; bij dames is het kereltje alted
even onbeholpen en linksch; (van zaken) van onhandigheid getuigende, onhandig, lomp, plomp : in al
hare manieren, heeft ze iets zeer onbeholpens; de vorm
frappeert niet, wat dezen betreft, is veeleer hier en daar
iets onbeholpens op te merken; — bw. van wijze, op
eene onbeholpene wijze; op eene wijze die van
onhandigheid, onredzaamheid, stumperigheid getuigt: alles gaat haar even onbeholpen af. ONBEHOLPENHEID, v.
ONBEHOORLIJK, bn. (-er, -st), niet behoorlijk, niet
passend, niet welvoeglijk; onbetamelijk, ongepast,
verkeerd : hebt ge ooit iets onbehoorlijkers gezien I; hij
dacht niets onbehoorlijks te hebben gezegd; (van een
tijdstip) niet passend, ongepast, verkeerd, hetzij to
vroeg of te laat: het is een onbehoorlijke tjd om dat
te doen; hij kwam op een onbehoorlijken t#cl; — bw.
van wijze, op onbehoorlijke wijze, op eene wijze die
onbetamelijk. ongepast, onvoegzaam is : kJ gedraagt

zich zeer onbehoorlijk; wat een onbehoorlijk raar kostuum ! ONBEHOORLIJKHEID, v. (...heden).
ONBEHOUWEN, bn. (-er, -st), (van steen en hout)
niet behouwen, niet door beitel of eenig ander worktuig van de ruwheid ontdaan en gladgemaakt: een
onbehouwen blok mariner; (fig.) (van pers.) ruw, lomp,
grof, hetzij in vorm of uiterlijke gedaante, of wel
in manieren en gedragingen, ongemanierd: onbe-

houwener kerel zag ik nooit; wat een onbehouwen lomperd; (sprw.) een onbehouwen stuk vleesch, iem. met
grove ledematen, een klomp vleesch zonder ziel,
of wel, een lomperd; (fig.) ruw, lomp, wat vorm
of uiterlijke gedaante betreft, onmanierlijk groat:
een leelijk, onbehouwen meubelstuk ; (fig.) lomp, ongemanierd, of wel, wild, van weinig nadenken getuigende : al wat ik uit dien redeneertrant kan opmaken,

is een verregaande onbehouwen beslissing render growl;
gij hebt de onbehouwen taal Bier afgevaardigden gehoord;
— bw. van wijze, op onbehouwen wijze: zij vloog
haar moeder, schoon een weinig ruw en onbehouwen,
echter met hartelrjicheid, om den hals en kuste haar
dat het klapte. ONBEHOUWENHEID, v.
ONBEHULPZAAM, bn. (...zamer, -st), niet behulpzaam, niet geneigd am anderen te helpen. ongeneigd
om hulp te bieden; ongedienstig: bij den nood van
anderen is hij (1110 — bw. van wijz©.
op onbehulpzame wijze: bij den algemeenen nood
heeft hij zich zeer onbehulpzaam gedragen. ONBEHULPZAA_MITEID, v.
ONBEKEERSAAR, bn. niet bekeerd kunnende worden, onbekeeriijk.
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ONBEKEERD , bn. niet bekeerd, den weg der zonde

nog betredende en nog niet op het pad der deugd
teruggekeerd; onverbeterd : een onbekeerde zondaar;
hij is en bljjft een onbekeerde deugniet; niet bekeerd
tot het christendom, maar volhardende in de dwaalleer van 't jodendom of het btjgeloof van 't heidendom, naar de voorstelling der Christeljjke Kerk : de
Friesche koning Radboud stierf onbekeerd; onbekeerde
heidenen en joden; niet bekeerd tot het ware geloof,
tot de echte leer, naar de voorstelling der orthodoxkerkelijken, en bijgevolg in leven en wandel zondig
en wereldschgezind : ik heb in min jongen tad, toen
ik nog onbekeerd was, nooit zoo gedold en zooveel pretjes
gehad als met aanstaande leeraars.
ONBEKEERLIJK , bn. niet bekeerd kunnende worden,
onvatbaar voor bekeering van zonden, of volhardende in eene dwaalleer: het onbekeerlke gemoed
van den ongeloovige. ONBEKEERLIJKHEID, v.
ONBEKEND , bn. (-er, -st), niet bekend, niet gekend
of geweten wordende, niet door voorafgaande kennis
aan iem. eigen of gemeenzaam geworden, hem
vreemd: een persoon bj de meesten onder onbekend;
de toon dier stemme was haar onbekend; het adres was
van een onbekende hand; w verzeilden
ij
op eene onbekende kust; (sprw.) onbekend maakt onbemind, wien
men niet kent heeft men niet lief, wat men niet
kept daar houdt men niet van ; (sprw.) al verloren
wat men den onbekende doet of het is den onbekende
kwaad deugd doer, het is nutteloos of gevaarlijk een
vreemde weldaden to bewijzen, men oogst er geen
dank, misschien zelfs ondank, voor in; — aan
niemand bekend (althans in de voorstelling van
den spreker): daar, in den menschenzwerm der wereldsteel versmolten, sullen w ^ onbekend zjn; het geboortejatar van Maerlant is onbekend; de oorsprong van dit
woord is onbekend; onbekend Leven, als een vreemdeling
to midden zijner omgeving het leven doorbrengen;
(w. g.) onbekend reizen, onder een aangenomen naam,
incognito; (sprw.) onbekend, onben7d, wie stil en
onopgemerkt leeft, behoeft den nijd van anderen
niet to vreezen; — geen naam gemaakt hebbende,
onvermaard, niet door de faam algemeen bekend
geworden: een onbekend schilder, dichter, beeldhouwer;
Napoleon was toen nog jong en onbekend; onbekend
nog klonk min naam in des landzaats oor; een onbekende grootheid, een onbekend persoon, schertsend
gezegd met het denkbeeld dat een ander ten onrechte
aan dien persoon eenige waarde hecht; — aan
niemand of slechts aan weinigen bekend, niet of
zelden door iem. bezocht : hj doolt in onbekende landstreken; in dat bosch weet ik nog menig onbekend
plekje; hi heeft de meest onbekende volken bezocht; —
ergens niet bekend, omdat het or niet gevonden
wordt, niet voorkomt, niet aanwezig is: graven en
baronnen zjn in Anerikct onbekend; gewesten, waar
het ongeloof geheel onbekend was; (reken- en stelk.)
gezocht of berekend moetende worden uit gegeven
bekende grootheden: door cle laatste letters van 't alpha-

bet (x, g, z) worden de onbekende grootheden aangeduid.
ONBEKENDHEID , v. (...heden), de hoedanigheid van
niet bekend to zijn, het niet gekend worden, hetzij
door bepaalde personen, uit den samenhang blijkende,
hetzij in 't algemeen: vertrouwende op zj ne onbekend-

(van pers.) het niet kennen, het niet weten (van iets):
onbekendheid met iem. of lets, het niet er mede bekend
zijn, de hoedanigheid van iem. die jets niet kent,
er niet mede vertronwd is: door onbekendheid met
den weg ben ik verdwaald.
ONBEKLAAGLIJK bn. niet to beklagen; geen beklag
verdienende, niet beklagenswaard; inz van het lot
gezegd. ONBEKLAAGLIJK1IFTD, v. ONBEKLEED , bn. niet bekleed, niet van een kleed,
van eene bekleeding met de eene of andere stof
voorzien: die stoelen zn nog onbekleed; daar het tap jjtwerk hersteld werd, was de wand der zaal onbekleed,
(fig.) (van een ambt) niet bekleed, onvervuld, openstaand : na het overljjclen van den titularis is dat ambt

nog altijd onbekleed gebleven.
ONBEKLEMD , bn. (veroud. rechtst.) (van goederen)
niet beklemd, niet in rechten aangesproken, niet
door beslaglegging bezwaard; (van de borst, de
longen enz.) niet belemmerd in hunne verrichtingen,
en bijgevolg ruim, vrij : uit onbeklemde borst; slechts

met onbeklemde longen wordt het zieldoordringend lied
helder uit de borst gezongen; (fig.) (van den geest, de ziel
enz.) door geenerlei bezwaren of zorgen gedrukt,
onbeangst; en bijgevolg vrij, opgeruimd, vroolijk:

onbeklemde zeelen, niet bezorgd voor nakend leed. ONBEKLEMDHEID, v.
ONBEKLIMBAAR , bn. niet beklommen kunnende
worden, niet to beklommen; to hoog of to steil om

door klimmen benaderd to kunnen worden: daar
elkeen nacht en dag nest eer had gearbeid, bereikten
de wallen in minder dan twee dagen eene onbeklimbare
hoogte; onbeklimbare vestingmuren. ONBEKLIMBAARREID, v.
ONBEKOMMERD , bn. (-or, -st), niet gedrukt door
kommer en zorgen, onbezorgd, opgeruimd : ik heb u

niets to verwjten, wees onbekommerd en schenk uwen
geest de noodige rust; onbekommerd leven; h(j bevindt
zich in onbezorgde en onbeko?nmerde omstandiyheden;
een onbekommerd gelaat. ONBEKOMNIERDHEID, v.
onbezorgdheid, zorgeloosheid, bij uitbr. kalmte of
bedaardheid die van onbezorgdheid getuigt.
ONBEKOOKT , bn. bw. (-or, -st), (van spijzen) niet

door koken tot voldoende gaarheid gebracht (w. g.) :
een onbekooktgerecht; (overdr.) niet rijpelijk doordacht
en overwogen, ondoordacht, oppervlakkig of ijdel:

stelsels verrezen, meeningen vormden, gevoelens uitten
zich, onjuist, onbekookt, oppervlakkig, overdreven; —
bw. van wijze, op een onbekookte wijze, ondoordacht, onberaden, onbezonnen : vr(jen baart lusten,

maar 't heeft ook zn lasten, wee, als je 't doet onbekookt, onbedacht. ONBEKOOKTHEID, v.
ONBEKOORLIJK , bn. bw. (-or, -st), niet bekooriijk,
ongeschikt om to bekoren, inz., door gebrek aan
bevalligheid niet voor zich innemende; onbevallig,
leelijk: ik heb zelden onbekoorl ker schepselgezieic; een
niet on.bekoorlk meisje; — bw. van wijze, op weinig
bekoorlijke wijze, zeer onbevallig: neat heeft dat meisje
zich onbekoorl(jk toegetakeld. ONBEKOORLIJKHEID, v.
ONBEKROMPEN , bn. bw. (-or, -st), rriet bekrompen,
in ruime mate aanwezig of verstrekt, overvloedig:

de onbekrompenste en schitterendste verlichting stroornde
uit de veranda; gU keent a baden in de onbekrompenste

geneugten dezer wereld; niet door kleingeestigheid be-

perkt, ruim, mild of overvloedig : dit doel was in over-

heid, achtte hj het niet noodig zich to vermommen; de
onbekendheid van den oorspronng van soinmige woorden
is een struikelblok voor den taalkeinner; de oinbekendheid van het leeen hiernamaals; (van pers.) het niet

eenstemming met de denkbeelden van zjn onbekrompen
geest; met edelen noed en onbekrompen vrheid wandelde
Jezus onder de eoenschen ow; op hot onbekrompeost,

bekend zijn, de toestand van iem. die onbekend is,
die stil en onopgemerkt leeft, of die geene vermaardheld bezit: een jongeling, op zijn achttiende jaar uit

zoo ruim en overvloedig mogelijk; ruim, mild, vrijgevig : w schenken rang en eer met onbekrompen
harden; nit e-ene onbekrompen bears, uit een ruime,

de duisterste oo bekendheid plotseling opgeheven tot eenen
vorstelken rang; — iem. die onbekend is, een onbe-

welvoorziene beurs en zonder kleingeestige beperking: (van pers.) mild, vrijgevig: waur het aankomt
op het betoouen van lirfladigheid is hij altijd veer mild
en oobekroinpeo; — bw. van wijze, op onbekrompen
wijze, onbeperkt, ruim, mild, overvloedig: een jongeling die vroeger niet een z noer begeerten onbekrompen
had hueoen voldoen.

kend persoon; in 't bijzonder met zekere minacht.ing
gezegd van onbekende schrij very, kunstenaars enz.,
anders ook o,tbekeode grootheden genoemd : in ryjoe

geschiedenis d%r letterkunde is hij sender oordeel des
ondersctiCids to werle gegaan, ik erect aiet aan we/he
oebeheeditede,% h al , et eeneplaato keep i, ^ geruintd; —

ONBEKROMPENHEID, V. rnildheid, vrijgevigheid:
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een tafereel, 't welk van de vorstelfjke onbekrompenheid
des gastheers een zeer loffeltyk getuigenis aflegde; ruimheid of flinkheid van handeling of bedoeling (het
tegenovergestelde van kleingeestigheid): de onbekrontpenheid van al zijne handelingen had hem de algemeene
achting verworven.
ONBEKWAAM, bn. (...kwamer, -st), niet bekwaam,
ongeschikt, onbruikbaar, t. w. voor het doel waarvoor men bestemd is, voor den stand, de betrekking,
de bestemming, die door het znw. wordt aangewezen of uit den samenhang blijkt : een onbekwaam oathtenaar; een der onbekwaamste officieren van het leger;
hij is al heel onbekwaam in zijn vak; niet bekwaam,
niet geschikt voor hetgeen in de bepaling is uitgedrukt, daarvoor ongeschikt, daartoe niet in staat:
de liefde maakt ons achterdochtig, jaloersch, onredelijk,
onbekwaam tot onze allergewoonlijkste bezigheden; de
zondige mensch is onbekwaam ten goede; de wanhoop
verduistert ons verstand en maakt ons onbekwaam om
tegen het lot te worstelen; tot alles onbekwaam, ongeschikt om iets hoegenaamd te doen; (art.) onbekwaam
buskruit, buskruit vermengd met zand. steen of ijzerschilfers, en dat uitgeloogd moet worden om het
bruikbaar te maken; = door het gebruik van geestrijke dranken niet bekwaam om te denken of als een
denkend wezen to handelen, door den drank geheel
beneveld, beschonken (verzachtende uitdrukking
voor dronken) : hoewel hij een stevig glas win drinkt,
heb ik hem nooit onbekwaam gezien. ONBEKWAMELIJK, bw. (w. g.).
ON BEKWAA MHEID, v. ongeschiktheid voor hetgeen
waartoe men bestemd is, onbruikbaarheid voor zijn
stand, beroep, betrekking enz.: van de voogclfj zfjn
uitgesloten, zij, die in de waarneming der voogdij of
toeziende voogdij onbekwaamheid of ontrouw aan den
dag leggen; ongeschiktheid om da€gene te doen, dat
in de bepaling is uitgedrukt: men gaf hem zijn ontslag, en eene verklaring daarbij van onbekwaamheid,
om voortaan den lande te dienen.
ONBELADEN, bn. niet beladen, niet met een last
bezwaard : een onbeladen lastdier ; een onbeladen wagen;
die kar is onbeladen; onbeladen schepen.
ONBELANGRIJK, bn. (-er, -st), niet belangrijk, niet
verdienende, om welke reden ook, belang in to boezemen, onbeduidend, onbeteekenend ; een zeer onbelangrijk persoontje; hij babbelde zenuwachtig haastig
over allerlei onbelangrijke zaken; niet onbelangrijk,
nogal belangrijk, niet van belang ontbloot een niet
onbelang•ijk bezwaar; (van zaken die naar geldswaarde geschat worden) niet onbelangrijk, vrij aanmerkelijk, vrij aanzienlijk hij bezit een niet onbelangrtle vermogen; hun huffs heeft niet onbelangrijke verliezen
geleden; — bw. van hoeveelheid of intensiteit, in
eene niet belangrijke mate, onaanmerkelijk, weinig,
bijna uitsluitend met de ontkenning : niet onbelangrijk, in vrij belangrijke mate, vrij aanzienlijk: hfj
heeft zijne zaak niet onbelangrjjk uitgebreid, bij de
laatste crisis heeft htj niet onbelangrfjk verloren. ONBEL ANGRIJKHEID, v.
ONBELANGZUCHTIG, bn. bw. niet belangzuchtig,
niet zijn eigen belang zoekende, belangeloos, of wel,
van belangeloosheid getuigende : een edel en onbelangzuchtig mensch; een vorst, uit edele en onbelangzuchtige beginselen handelende; — bw. van wijze, op
eene onbelangzuchtige wijze, op eene wijze die van
belangeloosheid getuigt: hij heeft hierin geheel onbelangzuchtig gehandeld.
ONBELAST, bn. niet belast, niet met een last bezwaard, vrij ; niet gedrukt door belastingen. vrij van
belasting : de vreemde kooplieden zullen iii ► laanderen
met hunne huisgezinnen onbelast en vrfj mogen wonen;
vrij van lasten, die op den eigendoin, het bezit of
het gebruik or van drukken: onbelaste eigendommen;
eene inkomstenbelasting is een inkomen van f 300
gewoonWk onbelast.
ONBELASTBAAR, bn. niet belast kunnende worden,
niet aan lasten te onderwerpen (inz. van eigendommen, bezittingen, inkomsten enz.): hij heeft een

onbelastbaar inkomen; onbelastbare bezittingen. ONBELASTBAARHEID, v.
ONBELEEDIGD, bn. niet beleedigd, niet in zijne
eer aangetast, niet met hoon of smaad bejegend;
(van pers.) ongedeerd, ongehinderd, (w. g.); (veroud.)
(van zaken) onbeschadigd, zonder eenig letsel.
ONBELEEFD, bn. bw. (-er, -st), niet beleefd van
aard, niet wetende met anderen wel to leven, handelende in strijd met de wetten der wellevendheid,
onwellevend, onheusch, lomp hfj is al een heel onbeleefde kerel; zeide geen enkel woord meer dan er
noodig was, om niet barsch of onbeleefd te schijnen,
(van den mond) onheusche woorden sprekende: wet
belieft er u, Madam? het woord wil niet gemakkelijk
uit uwen onbeleefden mond; niet getuigende van wel!" was het onbeleefde
levendheid: „laat mij g erust,
bw. van wijze, op een onbeleefde wijze,
antwoord;
onheusch, onvriendelijk zich onbeleefd gedragen; iem.
onbeleefd antwoorden. ONBELEEFDELIJK, bw.
ONBELEEFDHEID, v. gebrek aan beleefdheid, onwellevendheid, onheuschheid, lompheid: onbeleefdheid is
(...heden), onbeleefde
een zijner grootste gebreken;
bejegening in daden of woorden; bandeling of gezegde, van onwellevendheid getuigende: in alle geval,
mijnheer, ik zal geene onbeleefdheid meer van u verdragen; indien zij zijne grilligheden eel?, weinig had
geknot en zijne ruwe onbeleefdheden getqjzigd; iein.
eene onbeleefdheid aandoen (of doen), of zeggen, iem.
met daden of woorden onbeleefd bejegenen.
ONBELEGEN, bn. niet door eenigen tijd to liggen
voor het gebruik geschikt geworden, al to nieuwbakken of al te versch dat brood is te onbelegen om
goed te kruimen; dat bier is nog te onbelegen om gedronken te worden.
ONBELEMMERD, bn. (-er, -st), (van pers.) door niets
belemmerd in zijne bewegingen of handelingen, door
geenerlei belemmering weerhouden, ongehinderd,
vrij: hij vond zich in een vreemd gewest, vrijen onbelernmerd als de vogel in de lucid; (van de blikken,
of wel van het gezicht, het uitzicht, dat men heeft,
wanneer men zijne blikken op de omliggende voorw.
slaat) door niets verhinderd dat in den weg staat,
ruim, vrij : een terras, van waar men weder een ruim
en onbelem?nerd uitzicht heeft op de stad; (van een
weg of een toegang tot eene plaats) door geene
hindernissen belemmerd, open, vrij : nu de brug
weer is hersteld, is de weg onbelem?nerd; een ortbelemmerde passage; (van den loop, de vaart, de vlucht
van pers. en zaken, inz. van stroomen, in eig. en
fig. toepassing) door geene hindernissen belemmerd
of gestuit, onbedwongen, vrij: met onbelemmerden
loop rende het edele ros voort; de adelaar in onbelemmerde vlucht; (van vermogens, neigingen enz.) niet
gehinderd in hunne werking of uiting, onbedwongen: de vrfje en onbelenimerde uitoefening der katholieke religie. ONBELEMMERDHEID, v.
ONBELET, bn. (van pers. en van zaken, aan welke
eene eigen on vrije beweging wordt toegekend) niet
belet, niet verhinderd in zijne bewegingen of handelingen; ongehinderd, ongestoord; (van handelingen) niet belet, niet verhinderd of belemmerd,
onverhinderd.
ONBELEZEN, bn. niet belezen, niet veel gelezen
hebbende, niet veel kennis uit de boeken geput
hebbende: niet onbelegen, nogal veel gelezen hobbende, vrij ontwikkeld door lezen. ONBELEZENHEID, v.
ONBELOOND, bn. niet beloond, geen loon ontvangen
hebbende : zou het niet mogelijk, zijn, dat min zoom
nooit opgehouden had, de take zoos vaderlands onbekend
en onbeloond te dienen ?; onbeloond blijven, zonder loon
blijven, geene belooning voor jets ontvangen; niet
onbeloond blifven, eene goede belooning ontvangen;
(van zaken) niet beloond, met geene belooning vergolden: onbeloond blijven, niet vergolden worden;
niet onbeloond blijven, ruim beloond warden; iets
onbeloond laten, het met geen loon vergelden; iets niet
onbeloond laten, het goed beloonen, ruim vergelden
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ONBELUST, bn. niet belust op, geen lust hebbende
in: hfj was onbelust op de genoegens der leered; onbelust op fidel vermaak; niet onbelust op iets, er vrij
Teel lust in hebbende : hfj scheen daar niet onbelust op.
ONBEMAND, bn. niet bemand, niet van bemanning
voorzien : een nog onbemand schip.
ONBEMERKBAAR, bn. bw. niet bemerkt kunnende
'worden; niet geschikt om opgemerkt of bespeurd
to worden, te klein of to verborgen om te worden
waargenomen: een onmerkbaar stofdeeltje; — bw.
van wijze, op eene niet bemerkbare wijze, op eene
wijze die niet vatbaar is om opgemerkt of waargenomen to worden.
ONBEMERKT, bn. bw. (van pers.) niet bemerkt,
niet door iem. opgemerkt, niet bespeurd : die mij

tegenstaan ruim ik onbemerkt door anderen uit den
weg; dock de hand, die 't alles werkt, blijft bedekt en
onbemerkt; zijn onbemerkt binnentreden wekte geen
verbazing; onbemerkt ergens komen, aankomen; — bw.
an wijze, op zoodanige wijze dat men iets niet
bemerkt of bespeurt; ongemerkt : hij voorkwam de
slapelooze nachten soms met behulp van een verdoovend
vocht, dat hij onbemerkt innam.

bn. niet bemiddeld, niet van aardsche middelen voorzien, geen vermogen bezittende,
ongegoed: een onbemiddeld jongeling, die de plaats van

kozen te worden : hfj is onbenoembaar voor den read als
gemeente-ambtenaar; (van zaken) niet benoemd kunnende worden, niet to benoemen, niet vatbaar
om met een naarn ‘ te worden aangewezen: Borger
was een genie, het is eene gave even onbeschriffbaar als
onbenoembaar. ONBENOEMBAARHEID, v.
ONBENOEMD, bn. (van pers.) niet benoemd, niet
door verwanten of betrekkingen uitgekozen om
zijnen naam aan een kind te geven: de grootvader
zfjner vrouw is nog onbenoemd, maar zoodra er weer
een jongen komt, krfjgt die zijn naam; (rekenk.) niet
benoemd, niet met een naam aangewezen, niet vergezeld van den naam der voorwerpen, waaruit eene
hoeveelheid bestaat, on derhalve in het afgetrokkene beschouwd: twaalf is een onbenoemd getal,twa,alf

messen een benoemd getal.
ONBENUL, m. en v. (-len), een mensch die geen
benul of verstand bezit, die zonder benul handelt;
een dommerik, stumper: 't is een rechte onbenul;

grooter onbenul zag ik van min levensdagen niet.
ONBENULLIG, bn. bw. (-er, -st), geen benulhebbende,
zonder benul of begrip handelende, dom, stom : wet

een onbenullige vent; ken je onbenulliger stoffel?;

—bw.vanijze,op newijzdevangebnul
of

ONBEMIDDELD,

onderwiizer op een dorp aanvaardt, is aan die plaats
verbonden tot het einde van zfin leven; niet onbemiddeld,

begrip getuigt, dom, stow, stumperachtig: hoe onbenullig hou je je; kun je dat nog onbenulliger doer?
ONBENULLIGHEID, v.
ONBEPAALBAAR, bn. niet bepaald kunnende worden, niet to bepalen of of to bakenen, to uitgebreid
om binnen grenzen besloten to worden: hier is eene

vrij bemiddeld, nogal gegoed, een niet onaanzienlijk
vermogen bezittende.
ONBEMIND, bn. niet bemind, niet geliefd, niet
gezien; niet onbemind, nogal bemind, vrij gezien;

onbepaalbare Oceaan, waarop niemand de rechte kompasstreek heeft gevonden; niet to bepalen of vast to

een onbemind onderwyzer, hfj is op zfin standplaats
niet onbemind.

stellen, to verward of to onzeker om in eene nauwkeurige bepaling to worden uitgedrukt: de voorstel-

ONBEMINLIJK en ONBEMINNELIJK, bn. bw. (-er,
-st), niet beminlijk, ongeschikt om bemind te worden,
om liefde to wekken, niet lief: niet onbe ninlijk, vrij
beminlijk: ik ken geen onbeminlfiker mensch; een niet
onbeminlijk meisje; — bw. van wijze, op eene niet
beminlijke wijze, niet lief: ge hebt u daarin al heel
onbeminlijk gedragen. ONBEMINLIJKHEID, v.
ONBENADERBAAR, bn. niet benaderd kunnende
worden, niet to benaderen; niet bij benadering to
berekenen, te onbepaald om zelfs ten naasten bij
berekend te worden: eene onbenaderbare grootheid;
—nietbaderkunedworen,itonaste,
niet door naasting in bezit te nemen, onbenaastelijk:

lingen, die men, rich in droomenden toestand vormt,
zoo veelal verward en onbepaalbaar. ONBEPAAL-

►

BAARHEID, v.
ONBEPAALD, bn. bw. (-er, -st), niet door duidelijk
afgebakende grenzen bepaald, onbegrensd, eindeloos

uitgestrekt: de sterren, die flikkeren aan de onbepaalde

ruimte des hemels; (van onstoffelijke begrippen) door

geene palen of grenzen beperkt, onbegrensd, onbeperkt, buitengewoon groot: zone moeder gaf hem eene
onbepaalde vrijheid; een onbepaald gezag uitoefenen;
onbepaalde volmacht, volmacht waarbij iem. aan een

ander, zonder eenige beperking, de bevoegdheid
toekent om, naar eigen goedvinden, uit zijnen naam

een onbenaderbaar goed; die bezittingen zfjn onbenaderbaar.

to handelen, ook onbeperkte volmacht genoemd; onbepaald vertrouwen, een volkomen vertrouwen op iem.

ONBENEVELD, bn. bw. (-er, -st), niet door nevelen
en dichte wolken verdonkerd, zonder nevelen, onbewolkt, helder: een onbenevelde lucht; het was een onbenevelde dag; (fig.) (van de oogen of den blik) niet
verdonkerd, helderziende : met onbeneveld oog zag hij

zonder de allerminste- beperking; niet juist vastgesteld, onzeker, niet nauwkeurig aangewezen, in
het onzekere gelaten: de tad was echter volstrekt on-

den dood genaken; (van het verstand, het gemoed enz.)
helderziende, zuiver gevoelende: zoolang nice verstandsvermogens onbeneveld blijven; ook hier bleef zijn
oordeel onbeneveld; — bw. van wijze, op een heldere,
klare wijze, helder, klaar, duidelijk: beradenheici, die
,de omstandigheden onbeneveld overziet.

ONBENIJD, bn. bw. (van pers.) niet benijd, niet
door nijd achtervolgd; geene afgunst opwekkende,
en bij uitbr., vreedzaam, kalm: dat men, om onbepraat door de wereld te komen, om onben,ijd ten grave
to gaan, geen aandacht onoet ape ekk en; (van zaken)
niet benijd, geene afgunst tegen den persoon verwekkende : verder smeek ik a dat g ij het geheim oazer

liefde in het diepst van uwen boezem terugdringt, het zi) .
bee. van enstil,objdgukchensbit;—
wijze, (w. g.) zonder nijd te verwekken, zoodanig
.dat men door niemand benijd wordt, bij niemand
_aigunst opwekt.
ONBENIJDBAAR, bn. (dicht.) niet benijd kunnende
worden, niet te benijden; niet geschikt om iemands
nijd of afgunst op te wekken, niet benijdenswaardig.
ONBENOEMBAAR, On. (van pers.) niet benoemd
kunnende worden, niet te benoemen; onbevoe2'd om
tot zeker ambt of zekere betrekking aangesteld of ver-

bepaald; het uur van zone komst is nog onbepaald;
veel en weinig staan tegen elkander over, het eene beteekent een groote onbepaalde, het andere een kleine onbepaalde hoeveelheid; onbepaald verlof, vergunning om
voor een niet bepaalden, min of meer langen tijd
naar huis to gaan, inz. aan krijgslieden gegeven;
niet nauwkeurig omschreven, onzeker, twijfelachtig: een onbepaald gevoel; onbepaalde bewoordingen;
(spraakk.) onbepaalde zcs, de naamwoordelijke vorm
des werkwoords, die den toestand of de handeling
in 't algemeen uitdrukt, zonder den persoon of het
getal to bepalen; (spraakk.) onbepaald voornaamwoord,
voornaamwoord, dat niet een bepaalden persoon
of eene bepaalde zaak aanwijst, maar slechts eene
algemeene aanduiding to kennen geeft; (spraakk.)
onbepaald lidwoord, lidwoord van onbepaaldheid of
van eenheid, hetwelk te kennen geeft dat met het
volgende substantief een enkele, afzonderlijke zelfstandigheid wordt bedoeld; — bw. van wijze, op
onbepaalde wijze: dit status quo zoo waarschijnlek
wel onbepaald rerlengd geworden. ONBEPAALDELIJK, bw.
ONBEPAALDHEID, v. onbeperktheid, onbegrensdheld, (w. g.); onzekerheid: de o nbepetaldhPid ran

den t(j'l (10' HiQc_, rioy 'nok( het ncoel7ijk een plan te
beramen; door de oobepaolciheiti Uner beloften valt er

ONBEPAALDHEID.

ONBERISPELIJK.

weinig staat op te maken; (spraakk.) lidwoord van
onbepaaldheid, vroeger onbepaald lidwoord genoemd.
ONBEPERKT, bn. bw. (-er, -st), niet beperkt, niet
tinnen zekere vastgestelde perken of grenzen besloten en daardoor ontoegankelijk gemaakt: onbeperks zif de Oceaan, vrjj en vrank de baren; niet binnen
grenzen besloten, onbegrensd, onmetelijk: het onbeperkt heelal; onbelemmerd, onbedwongen, vrij: een
onbeperkte stroom; dan ontdoet de poezie zich van
kunst en wetenschap en haar vaart is onbeperkt; (fig.)
onbegrensd, onbepaald, buitengewoon groot: g(j hebt
*nij onbeperkte vrifheid gegeven over mine daden; onbekoestert
perkte volmacht, onbepaalde volmacht;
een onbeperkte genegenheid voor mij; een onbeperkt
vertrouwen; niet beperkt in iets, t. w. in eene handeling, bevoegdheid, recht enz.: min stamhais uit
Vulcaan gesproten, is onbeperkt in eer en macht;
—bw.vanhoe lidofgrad,inobeprktmae:
het driemanschap heerschte op dit oogenblik onbeperkt.
ONBEPERKTHEID, v.
ONBEPROEFD, bn. (van pers.) niet beproefd, niet
op de proef gesteld, hetzij door verleiding of door
tegenspoeden: van alles, wat hem dierbaar was, had
men niets onbeproefd gelaten: echtgenoote, dochter, vrienden, de laster had zijn venijn op alien gespuwd; (van
zaken) niet beproefd, niet door eene genomen proof;
door ondervinding of door onderzoek bekend geworden, niet ondervonden, niet bij ervaring gekend:
de leeuw, vol mood, verhit, ontwikkelt nu zijn kracht,
slaat de onbeproefde tanden zijn viand in de borst;
iets niet onbeproefd laten, iets door ondervinding of
onderzoek leeren kennen; (van middelen) niet beproefd, niet aangewend, niet in het werk gesteld:
is er dan tech geen enkel onbeproefd middel meer over,
om min lot te ontgaan ?; inz. in de uitdrukkingen:
onbeproefd blffven, niet aangewend worden; niets
onbeproefd laten, al het mogelijke beproeven, alle
middelen in het work stellen, t. w. om tot het doel
te geraken.
ONBERADEN, bn. bw. (-er, -st), (van menschen)
niet beraden, zijne zaken of handelingen en de gevolgen daaruit voortvloeiende niet of te weinig in
beraad genomen hebbende, ze niet genoeg doordacht
hebbende, onbezonn en, onbedacht, onvoorzichtig: je
moet denken, dat ik teen een onberaden ding was van
.zeventien jaren; gij geeft u onberaden over aan uwe
dierlijke driften; (overdr.) (van zaken) getuigenis of
blijk gevende, dat de persoon, wien zij aangaan,
niet in beraad neemt, hetgeen hij doet of spreekt,
-dat hij onbezonnen, onbedacht of onvoorzichtig to
werk gaat : wees tot zoo lang bedaard, een te onberaden
driftbetoon van uwe ztjele kan alles bederven; een
ongelukkige, die slechts handelde uit onberaden drift;
4en onberaden huwelfjk, — bw. van wijze, op onberaden wijze, op eene wijze die van onbedachtheid en
onbezonnenheid getuigt: 'k beken, ik handelde onbe-raen, teen ik op haar min keus bepaalde. ONBERADENHEID, v. onbedachtzaamheid, onbezonnenheid.
ONBERECHT, bn. (van een land) niet berecht, niet
'van rechtsbedeeling voorzien; en bij uitbr., door
niemand beheerd of bestuurd, regeeringloos, (w. g.):
nu stood het land zonder graaf, gravin en graanke
regeering, onberecht en onbeschermd; (R.-K.) (van pers.)
niet berecht, niet bij bet sterven van het kerkelijk
recht, van de genademiddelen der Kerk voorzien,
onbediend; in de uitdrukking: onberecht sterven.
ONBEREDEN, bn. niet bereden, niet door rijden
aan den ruiter gewoon, tot rijden nog niet gebezigd:
jonge nog onbereden paarden; (van wegen), niet gebezigd om er op to rijden, of wel, nog niet door
rijden bruikbaar gemaakt: 't is een leelijke puinweg,
nog geheel onbereden; niet kunnende rijden, onbedreven in het rijden: hi] wag wel een mak paard hebben,
want hij is nog een onbereden ruiter; jonge cavaleristen
die nog onbereden zijn; niet van een paard voorzien,
zonder paard : bU de infanterie zijn de hoofdofficieren
4n hunne adjudanten bereden officieren, de overigen
on onbereden.

ONBEREDENEERD, bn. bw. (-er, -st), niet beredeneerd, niet door redeneering, dqor overweging van
het vOOr en tegen, behoorlijk gewikt on bepaald;
bij uitbr., niet door de rode geleid of bestuurd,
onbedacht, onbezonnen: uwe malle, zwakke, onberedeneerde weldadigheid; een onberedeneerd oordeel;
—bw.vanijze,opnberd ewijz,onbedacht,
onbezonnen: het komt mij zeer wjjsneuzig, neon, onberedeneerd strak voor, dat ik niet met dat zelfde genoegen eene schoone vrouw zoude zien, als haar welgetroffen
afbeeldsel. ONBEREDENEERDHEID, v.
ONBEREID, bn. niet bereid, niet gereed voor hetgeen
men to doen of to ondergaan heeft, onvoorbereid: ik
wist hoe onbereid hf) . was om uit dit leven to gaan;
niet gereedgemaakt voor het doel waartoe zij moeten
strekken: onbereid leder; ruwe en onbereide vellen.
ONBEREIKBAAR, bn. niet to bereiken, buiten
iemands bereik gelegen: zou men dart op zijne verzekering gelooven, dat Leiden onbereikbaar was voor
het water dat reeds aan de landscheiding stond ?; (fig.)
door geen moeite of inspanning van welken aard
ook verkrijgbaar: ik tracht nooit naar iets wet ik
onbereikbaar weet; zijn leven zou een eindeloos rerlangen
zfjn naar een onbereikbaar geluk; — het onbereikbare,
wat onbereikbaar is. ONBEREIKBAARHEID, v.
ONBEREISD, bn. niet bereisd, niet door reizigers
bezocht: hfj bezoekt liefst onbereisde streken; een nog
geheel onbereisd land; niet gereisd hebbende, geene
ervaring van het reizen bezitten.de: h# is geheel
onbereisd, hi" is nooit verder dan Arnhem geweest.
ONBEREKENBAAR, bn. bw. niet berekend kunnende
worden, niet voor berekening vatbaar: met onberekenbare kosten; elke overwinning kostte aan Lodewijk
XIV geheele drommen soldaten en onberekenbare gelden;
(overdr.) alle berekening to boven gaande, buitengemeen groot: het onberekenbare nut van jets; hfj
stelt mfj in 't bezit van een geheim, dat voor mij van
onberekenbare waarde kan zijn !; eene onberekenbare
schade; onberekenbare gevolgen, gevolgen van iets,
ten goede of ten kwade, die zoo groot en belangrtjk
zijn, dat niemand ze te voren berekenen kan; (van
zaken, omstandigheden enz.) to buitengewoon of te
onverwacht, om ze vooraf of met juistheid to kunnen bepalen: dat demand, wien noch dwang van hooger
macht, noch overreding van menschen van zfjn besluit
hebben doen afzien, door eene beuzelachtige, onberekenbare omstandigheid daarvan werd afgebracht; — bw.
van hoeveelheid of intensiteit, in onberekenbare
mate, in zeer groote mate, bijzonder, buitengemeen:
de gevolgen daarvan zijn onberekenbaar nadeelig; ten
opzichte van onberekenbaar veel landgenooten.
ONBEREKEND, bn. niet berekend, niet vooraf overlegd en vastgesteld, en dus: ongedwongen, natuurlijk : eene statigejonkvrouw, die, betooverend van schoonheld, hem had bezien zonder de uitdrukking eener losse
en onberekende vriendschap; niet voldoende aan de
eischen van hetgeen is uitgedrukt in eene bepaling,
er niet voor toereikend: die menschen, die men allemans vrienden noemt, zijn zeer onberekend, om voor een
uit allen eene bfjzondere sterke genegenheid op te vatten;
ongeschikt, ongepast: het ongeloof is eene voor het hart
onberekende dwaasheid. ONBEREKENDHEID, v.
ONBERIJDBAAR, bn. (van wegen) niet to berijden,
niet geschikt om bereden to worden: die klei.veg is
in den winter onberUdbaar.
ONBERIJMD, bn. niet berijmd, niet op rijm gebracht,
rijmloos: de meesterlijke onberijmde poizie van den to
vroeg gestorven Bellami; de onberfjn2de psalmen, de
psalmen in proza, in tegenstelling van de berijmde,
die bij de godsdienstoefeningen gezongen worden.
ONBERISPELIJK, bn. bw. (-er, -st), geenerlei aanleiding gevende tot eenige berisping: God is een
verschrikkelijk, onberispeliA en rechtvaardig rechter;
op het papier is hfj eon onberispelijk man, maar in den
omgang onuitstaanbaar; een jongeling van onberispelijke
zeden; een onberispelfjk leven leiden; een mond die onberispelijk was evenals de rending der kin; zijn hoed
was altod onberispelijk en van het laatste model; —
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ONBERISPELIJK.

ONBESCHEIDENHEID.

bw. van wijze, op eene onberispelijke wijze: zj
speckle het muziekstuk volkomen onberispelffic. ONBE-

ONBESCHAAFDHEID, v. het gemis van beschaving
en ontwikkeling : de onbeschaafdheid der lagere yolks-

RISPELIJKHEID,
ONBEROEMD, bn. niet beroemd, niet vermaard,
niet door de faam met lof bekend: een nog onberoemd
schilder; een onberoemde naam. ONBEROEMDHEID, v.
ONBEROEPBAAR, bn niet beroepbaar, niet beroepen

klassen; — (...heden), eene handeling die van gemis
van beschaving en ontwikkeling, van ruwheid of
ongemanierdheid getuigt: omdat de kieschheid der
l9de eeuw er een mantel werpt over de onbeschaafelheden van het voorgeslacht.
ONBESCHAAMD, bn. bw. (-er, -st), niet beschaamd,
geene schaamte hebbende, van schaamtegevoel
verstoken; ongeveer hetzelfde als schaamteloos,.
dat echter nog starker wordt opgevat: de Chineezen zfjn de grootste logenaars en de onbeschaamdstebedriegers van gansch het Oosten; onbeschaamde
vlegel!, onbeschaamde kerel 1; (sprw.) onbeschaamdemenschen, hebben het derde deel der wereld in pach4
van gebrek aan schaamte getuigende: haar oogopslag was hard, iets onbeschaamds straalde uit hare
blikken; onbeschaamde leugens; onbeschaamde nieuwsgierigheid; een onbeschaamden spotprijs bieden;
—bw.vanwijze,openobeschamdewijz:
onbeschaamd lieges; — bw. van graad, in zoo groote mate,
dat het de perken der schaamte to buiten gaat : de,
prijs van dat prul is onbeschaamd hoog.
ONBESCHAAMDHEID, v. gebrek aan schaamte,
schaamteloosheid: de winkeliers waren onbeleefd tot
onbeschaamdheid toe; — (...heden), onbeschaamds
handeling; de onbeschaamdheid hebben, zoo onbeschaamd, zoo vermetel zijn om...•, de onbeschaamdheid z(56 ver driven, zich in zoo hooge mate onbeschaamd gedragen.
ONBESCHADIGD, bn. niet beschadigd, niet door
toegebrachte schade min of meer bedorven of onbruikbaar gemaakt, zonder eenig letsel, ongedeerd;
onbeschadigd blijven, in een gaven toestand blijven,
zonder letsel, ongedeerd blijven.
ONBESCHADUWD, bn. niet beschaduwd, niet door
schaduw beschut tegen het branden der zon: een
zonnig, geheel onbeschaduwd plekje; de zuidkant der
waning is onbeschaduwd, (van een licht) niet beschaduwd, niet door schaduwen verdonkerd, onverduisterd, helder, klaar, in eig. en fig. toepassing.
ONBESCHEID, o. overmoed, driestheid, vermetelheld, onbescheidenheid: meent gij, dat ik dus aanhoude uit kleinzinnig onbescheid ?; overmoedige bejegening, beleedigende onbescheidenheid : ik zal
vergenoegen met u yolk onbescheid of te leeren; een
boos antwoord, uit overmoed on onbescheidenheid
gegeven: het grauwend onbescheid, .waannee zoo vele
rijken den noodkreet der hulpelooze behoefte bean t-woorden.
ONBESCHEIDEN, bn. bw. (-er, -st), niet bescheiden
van aard, niet ingetogen en inschikkelijk in doen
on spreken, aanmatigend en daardoor onwellevend:
een lamp, onbe5cheiden, man; een onbescheiden vreemdeling, die bier ongemerkt was binnengedrongen; inz. in
toepassing op ongepaste nieuwsgierigheid, waardoor
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kunnende worden, niet gerechtigd om tot zekere
betrekking — inz. die van predikant — beroemd to
worden : daar haj nog geen, twee jaar op zijn eerste
plaats gestaan heeft, is hjj onberoepbaar. ONBEROEPBAARHEID, v.
ONBEROEPBAAR, bw. van intensiteit; alleen in de
uitdrukking : onberoepbaar doof, zoo doof dat men
niet to beroepen is, dat men zelfs het luide roepen
van anderen niet hoort, stokdoof; in denzelfden zin
zegt men ook onberoepelijk.
ONBEROEPELIJK. Zie ONBEROEPBAAR (bw.).
ONBEROERBAAR, bn. niet beroerd kunnende worden, niet vatbaar voor beroering, niet geschikt om
door jets in hevige beweging gebracht, of wel troebel gemaakt to worden.
ONBEROERD, bn. bw. niet beroerd, niet door roeren
in beweging gebracht en daardoor troebel gemaakt:
het zuiver bronkristal door herderen onberoerd; (fig.)
niet door hevige gemoedsaandoeningen geschokt,
onbewogen, kalm, rustig: en dan zat ik neder, stil,
onberoerd, maar niet overtuigd; werp uw weldaad in
den vloed, met een onberoerd gemoed; — bw. van wijze,
op eene wijze, die van geene beroering getuigt, kalm,
rustig: uw geest is veel te levendig, om vast en onberoerd door te denken.
ONBEROERLIJK, bn. (w. g.) niet beroerd kunnende
worden, niet vatbaar voor beroering, onwrikbaar.
ONBEROUWD, bn. niet . berouwd, niet door berouw
achtervolgd: het onberouwd genot, de nooitvergalde
vreugd, die opwelt uit den schoot der wijsheid en der
deugd; (sprw.) onbezien, onberouwd, wat men niet
gezien heeft, daar behoeft men ook geen berouw
over te gevoelen; m. a. w. het zekerste middel om
berouw to voorkomen, is zich van eene handeling
to onthouden.
ONBEROUWELIJK, bn. bw. niet kunnende berouwen,
zoo goed en rein dat er nooit eenig berouw op volgen kan : ik weet wet ik gekozen heb, en mine keuze
is onberouwelijk; eene onberouwelijke bekeering, eene
bekeering die nooit berouwen kan; — bw. van
wijze, op zoodanige wijze dat hetgeen men doet niet
berouwen kan: wanneer men, door aanlokselen en
bekoringen omringd, zichzelf moet overwinnen en verloochenen, om onberispelijk en onberouwelUk te leven.
ONBESCHAAFD, bn. niet beschaafd, niet met de
schaaf gladgemaakt, ruw, oneffen : onbeschaafd hout;
de zitplaatsen waren ruwe, geheel onbeschaafde planken ;
(fig.) niet als met de schaaf gladgemaakt, niet genoegzaam ongepolijst, onafgewerkt en ruw
wat den vorm betreft: de verzen van Onno Zwier van
Haren zifn veelal ruw en onbeschaafd; — (-er, -st),
(overdr.) niet van de oorspronkelijke ruwheid ontdaan, in onontwikkelden natuursta at voortlevende,
ruw, woest: wie weet niet dat, hoe onbeschaafder een,
yolk was, er des te meer bedriegers en bedrogenen gevonden worden?; (van pers.) niet door opvoeding en
ontwikkeling beschaafd, niet van de ruwe kanten
ontdaan, door het gemis van eene goede opvoeding
on ontwikkeling, ruw van vorm en manieren: een
jong meisje van buiten, dat er tamelijk onbeschaafd en
onnoozel uitzag; getuigende van gemis van beschaving, blijk gevende dat de persoon niet beschaafd,
niet wel opgevoed en ontwikkeld is, ongevormd,
ruw: een yolk van geheel onbeschaafde zeden; die vrouw
heeft zeer onbeschaa-fde manieren; (van tijden, toe-

standen enz.) de blikken dragende van gemis van
beschaving, getuigende dat de menschen, die er in
leefden of verkeerden. nog ongevormd en raw waren :
een onbeschaafde en dieilijke toestand; zoo was het in
ruwere en onbeschaafde tijden, mane de tegenwoordige
verlichti ng heeft dot kwaad cl,rn

men zich iets aanmatigt waarop men geen recht.
heeft, en onwellevend wordt: ze was woedend, ondat
men zoo onbescheiden was om aan de dear van hare
kamer to blejven staan; blijk gevend van gebrek aan

bescheidenheid, van aanmatiging. onwellevendheid
of wel van ongepaste nieuwsgierigheid: een onbescheiden oog in een brief slaan; aan onbescheiden blikken blootgesteld zijn; aanmatigend en onwellevend,
ongepast, driest, vermetel: men dur ft u dan door
een onbescheiden k us in min afzUn beleedigen; (sprw.)
zoo (als) het niet onbescheiden is, (of) is het ook onbescheiden, beleefdheidsformule, om het vern -ietele van

hetgeen men zegt, vraagt of doet, to vergoelijken;
strijdig met de juiste maat of welvoeglijkheid, onvoegzaani, ongepast, onredelijk: doze schilcLry zoo
zone final zr7n, indien niet die gro ,:naarden pot op den
voorgrond zoo'n onbescheiden plants in neon; —
bw. van wijze, op een onbeschaamde wijze, aan.
matigend, onvoegzaam, ongepast: hij speak mij zeer
onbescheiden toe. uNBESCHEIDENLIJK, bw.

v. gebrek aan 1_.osc;Eoic en
aanmatiging, onvoegzaamheid, onger,astheid

ONBESCHEIDENHEID,

ONBESCHEIDENHEID.

ONBESLIST.

de onbescheidenheid onzer buren; — (...heden), eene

eene onbeschriffelfike uitdrukking, waarin blijdschap en
angst gemengd waren; een onbeschriffelok gevoel van
oritzetten en van medelijden rnaakte zich van ons meester ;
(bij uitbr.) alle beschrijving te boven gaande; zoo
groot, zoo heerlijk of zoo innig, dat het zich niet
naar waarheid beschrijven laat, inz. van aandoeningen, gevoelens enz. gezegd: terwifl een blik van
onbeschrtfekke belangstelling op hiabelia sloeg ; ik ben
in een onbeschnjfelijke verlegenheid; — bw. van hoeveelheid of intensiteit, in eene mate die niet to
beschrijven is; boven alle beschrijving; in de hoogste
mate, buitengewoon, bijzonder, uiterst: hare zachte
blauwe oogen hddden eene onbeschriffelijk vriendelijke
en innemende uitdrukking.
ONBESCHROOMD, bn. bw. (-er, -st), nietbeschroomd,
niet door schroom teruggehouden, niet verlegen,
onbedeesd: een flinke onbedeesde knaap; zij is onbeschroornd, zonder onbescheiden te zijn, goon getuigenis
of blijk gevende van beschroomdheid of bedeesdheid,
vrijmoedig: dat in plaats van achting onbeschroomde
gemeenzaamheid, in pleats van eerbied begeerte bij ons
verwekt is; — bw. van wijze, op eene onbeschroomde
wijze; onverschrokken, stoutmoedig: iets onbeschroomd en onbewimpeld nederschrifven. ONBESCHROOMD HELD, v. vrijmoedigheid, onverschrokkenheid.
ONBESCHUT, bn. niet beschut, door geene beschutting tegen aanvallen of dreigende gevaren gedekt,
onbeschermd : te midden van het vuur stond hij geheel
onbeschut; door geene beschutting gedekt tegen
aanvallen, of wel, tegen het wooden der elementen
of het branden der zon: geheel onbeschut lag de eenzame woning op de dorre heide.
ONBESEFBAAR, bn. bw. niet to beseffen, het menschelijk besef te boven gaande, ondoorgrondelijk: de
wet van Christus behelst vele dingen, die mij onnatuurlijk en onbesefbaar schijnen, het gewone begrip to
boven gaande, boven bedenking groot: zonder twijfel
worstelt too edel gemoed tegen het geloof aan zulke
onbesefbare valschheid; — bw. van hoeveelheid of
intensiteit, in eene mate die het begrip to boven
gnat; in de hoogste mate, bijzonder, uiterst: wfj zfjn
het beide eens, dat w j onbesefbaar veel verliezen.
ONBESEFFELIJK, bn. (-er, -st), (w. g.) onbesefbaar.
ONBESLAGEN, bn. niet beslagen, niet van een
beslag voorzien, zonder hoefijzers: het veulen, dat
op onbeslagen hoeven rondhuppelt; een nog onbeslagen
paard; bij de boeren zifn de werkpaarden wel eons
onbeslagen ; (sprw.) onbeslagen ten ifs (of op het js)
komen, iets ondernemen zonder behoorlijk voorbereid
of toegerust to zijn; (van land) niet beslagen, niet
bernest: geheele uitgestrekte heiden waren onbeslagen
of onbebouwd; niet beslagen, niet met een beslag,
met vochtigheid, damp of andere stollen bedekt,
holder, schoon (inz. van de tong) : in de koude kan
men de glazen moeilijk onbeslagen houden; de tong van
den zieke is good en geheel onbeslagen.
ONBESLAPEN, bn. niet beslapen, nog niet gebruikt
om er op to slapen, on bijgevolg, ongebruikt, nieuw:
een onbeslapen bed; (van een meisje) nog niet voor
den bijslaap gebruikt, nog ongerept, nog maagd:
een onbeslapen meisje.
ONBESLECHT, bn. niet beslecht, niet vereffend,
niet door eene beslissing ten einde gebracht: het
geding is nog onbeslecht; een onbeslecht geschil; iets
onbeslecht laten, het niet door eene beslissing ten
einde,, brengen ; onbeslecht blijven, niet vereffend, niet
beslist worden.
ONBESLIST, bn. niet tot eene beslissing gekomen,
niet uitgemaakt, niet door eene beslissende overwinning of afdoende uitspraak ten einde gebracht:
de strijd bleef onbeslist; niet tot eene beslissing gekomen, niet uitgemaakt, niet door een bepaald antwoord of door eene stellige uitspraak afgedaan, en
dus : nog onzeker, twijfelachtig : mfin lot is voor
't overige nog onbeslist; (van pers.) niet beslist hebbende, nog niet tot eene beslissing, tot een vast
besluit gekomen, en dus: wifelend, aarzelend, be-

onbescheiden handeling, eene aanmatiging, eene
onvoegzame, ongepaste handelwijze: twee jongelieden
die met lachende onbescheidenheid de voorbfjgangers
monsterden; eene uitlating die met de bescheidenheid in strijd is, een onvoegzaam, ongepast of voorbarig gezegde: door wiens onbescheidenheid weet ik niet,
maar het geheim was bekend geworden.
ONBESCHERMD, bn. niet beschermd, door geene
bescherming tegen beleedigingen, aanvallen of gevaren gevrijwaard, onbehoed, onbeschut: bt het
naderen van den viand was de stad nog onbeschermd;
iem. of iets onbeschermd laten (achterlaten), ze zonder
bescherming laten; onbeschermd blijven (achterbliiven),
zonder bescherming blijven.
ONBESCHIETBAAR, bn. (van verschillende zaken,
hetzij plaatsen of voorw.) niet beschoten kunnende
worden, door schieten niet to treffen, onbereikbaar
voor de werptuigen waarmede men schiet: een roofnest op de bergen, onbeklimbaar en onbeschietbaar ; inz.
in fig. toepassing, van een doelwit of doel gezegd,
dat men niet treffen of bereiken kan, in verband
met de eertijds gewone uitdrukking zijn wit beschieten, zijn doel treffen, zijn oogmerk bereiken: onbeschietbaar wit.
ONBESCHOFT, bn. bw. (-er, -st), (veroud., gew.) lomp,
plomp, onmanierlijk groot; grof, ruw• in manieren
en gedragingen, onbehouwen, ongemanierd, brutaal,
beleedigend : een onbeschofte vreemdeling; de onbeschoftste mensch, dien ik ooit aantrof; getuigende van
lompheid en brutaliteit: het ineengedrongen, onbeschofte voorkomen des persoons; zone onbeschofte woorden hebben mij boos gemaakt; redelooze en onbeschofte
total; — bw. van wijze, op een onbeschofte wijze : zij
lacht u onbeschoft nit. ONBESCHOFTHEID, v. hoogste
graad van onbeleefdheid, grofheid, beleedigende
brutaliteit; — (...heden) onbeschofte bejegening in
daden of woorden; iem. eene onbeschoftheid zeggen,
hem met woorden grof on brutaal bejegenen.
ONBESCHREID, bn. niet beschreid, niet met tranen
betreurd, onbeweend, onbetreurd : zijn lfjk wordt
onbeschreid in 't eenzaam graf gesmeten; iem. of jets
onbeschreid laten, niet beweenen, onbeweend laten.
ONBESCHREVEN, bn. niet beschreven, niet met
schrift bezet, blank: onbeschreven papier; die lei is
nog onbeschreven; hier is een onbeschreven blad papier;
niet in geschrift gesteld, niet opgeschreven: hoewel
vele zijner beschikkingen onbeschreven zijn, zullen ze
toch door de erfgenamen ten uitvoer gelegd worden;
niet schriftelijk of mondeling uiteengezet, inz. in
de uitdrukkingen: iets onbeschreven laten, er geene
beschrijving van geven, het niet bij geschrift of mondeling berichten ; onbeschreven blifven, niet beschreven
worden: de verdere lotgevallen van onzen held laten
•wij onbeschreven; het verdere van de geschiedenis bleef
onbeschreven.
ONBESCHRIJFBAAR, bn. bw. niet beschreven kunnende worden, niet geschikt om er op te schrijven,
(w. g.): dat papier vloeit en is volstrekt onbeschriffbaar,
eene vette en daardoor onbeschryfbare lei; niet vatbaar
voor beschrijving, zoo vreemd of zoo eigenaardig,
dat er geene juiste beschrijving van te geven is, (bij
uitbr.) niet to beschrijven, alle beschrijving to boven
gaande, zoo groot, zoo heerlijk of zoo innig, dat het
zich niet naar waarheid beschrijven laat: een onbeschrigbare drown, zoo verward of vreemd dat hij
niet to beschrijven is; dat onbeschriffbaar gevoel van
bemind te worden; eene onbeschrijfbare geestdrift teweegbrengen; — bw. van wijze, op eene wijze die niet beschreven kan worden; — bw. van graad, in een
mate die zich niet laat beschrijven, in de hoogste
mate, buitengewoon, bijzonder, uiterst : die onbeschrajfbaar liefelijke lath; varier ! uwe belofte heeft my zoo
onbeschrtifbaar gelukkig gemaakt. ONBESCHRIJFBAARHEID, v.
ONBESCHRIJFELIJK, bn. bw. (-er, -st), niet vatbaar
voor beschrijving, zoo vreemd of zoo eigenaardig,
dat er geene juiste beschrijving van te geven is:
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ONBESLIST.

ONBESTEMD.

sluiteloos: hjj self was nog onbeslist, welke houding
Fiji zoude aannemen. ONBESLISTHEID, v.
ONBESLOTEN, bn. niet besloten, niet door een
genomen besluit vastgesteld, nog onbepaald : eene

op to zeggen, niets op aan to merken valt: wij verheugen ons heden ten dage in het bezit van onbesproken
rechtscolleges; onbesproken van gedrag; door (van)
niemand onbesproken, bij iedereen in kwaad gerucht

nog onbesloten zaak; wanner wij gaan, is nog onbesloten; (van pers.) niet tot een vast besluit gekomen,

en bijgevolg: onzeker, of wel, weifelend, 1.esluiteloos:
ik ben nog onbesloten, of ik zal gaan of niet; nog
onbesloten hoe te handeten.

ONBESMET, bn. niet besmet, niet door smetten
bezoedeld of bevuild, onbezoedeld, vlekkeloos, zuiver,
rein: gel& een witte zwaan met onbesmette vlerken;
haar schoon gewaad is heilig, onbesmet; (fig.) niet door
zedelijke smetten verontreinigd, vlekkeloos, rein:
zoodanig een Hoogepriester betaamde ons, heilig, onnoozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren; haar hart,
haar deugd, haar huweltjksbed is onbezondigd, onbesmet;
zijn naam (eer, roern) onbesmet bewaren of houden, die

rein en onbevlekt houden; niet door smetstof
aangedaan ; niet met smetstof bezwangerd, niet door
schadelijke uitdampingen verontreinigd en ongeschikt gemaakt om er in to ademen of to leven;
(fig.) niet als door smetstof verontreinigd, zuiver,
rein: de natuur in hare onbesmette frischheid.
ONBESNEDEN, bn. niet besneden, niet door de
plechtigheid der besnijdenis, inz. volgens het gebruik
van den Israelietischen of Mahomedaanschen godsdienst, in die geloofsgemeenschap opgenomen ; in
den mond van Israeliet of Mahomedaan gelijkstaande
met ongeloovige, en altijd min of meer verachtelijk;
(fig.) onvatbaar voor bekeering, verstokt, verhard:
het gansche huis Israels heeft een onbesneden harte.

ONBESNEDENE, m. en v. (-n), een heiden; eon
onbekeerde; ook in de taal der strenge Gereformeerden naar Oud-Testamentisch spraakgebruik
van hen gezegd, die nog onbekeerd zijn, de genade
Gods in Christus Jezus nog niet deelachtig geworden
zijn: daarbfj voegde zich 14 hem (Barthold Entens) de
waan, dat hi,' door Jehova was voorbestemd om een
geesel voor de onbesnedenen te s zfjn [SCHIMMEL].
ONBESNOEID, bn. niet besnoeid, niet door snoeien,
door inkorten der takken of toppen, in den al to
weelderigen groei gestuit, en van de hinderlijke
takken of twijgen ontdaan, in het wild opgroeiend
zonder door het snoeimes in den groei belemmerd
to worden: onbesnoeide boomen; een onbesnoeide rank;
(fig.) niet als door het snoeimes eener verstandige
opvoeding in den al te weelderigen en wilden groei
gestuit, zoodat al het schadelijke zich vrij kan ontwikkelen; in 't wild opgroeiend en niet behoorlijk
ingetoomd, of wel, verwaarloosd, en daardoor ruw,
onbeschaafd. ONBESNOEIDHEID, v.
ONBESPEELD, bn. niet bespeeld, niet gebruikt om
er op te spelen: een onbespeelde piano; die viool is
nog onbespeeld ; (van speelkaarten) niet gebruikt om
er mede te spelen: een onbespeeld spel kaarten (nog
niet gebruikt).
ONBESPIED, bn. niet bespied, niet door bespiedende
blikken opgemerkt of nauwlettend nagegaan, verborgen, geheim : hij Wilde onbespied wegsiuipen; de
bloem der vriendschap toast bij voorkeur onbespied; wat
hooger wil verborgen bet, NO ongepeild en onbespied;
(fig.) een onbespied oogenblik (uurtje), een oogenblik
(uurtje) waarin men door niemand bespied, niet met
nauwlettende blikken nagegaan worth.
ONBESPRAAKT, bn. niet wel bespraakt, niet met
gemak en vloeiend kunnende spreken; niet onbespraakt, vrij wel bespraakt, wel ter tale: hij is lang
niet onbespraakt. ONBESPRAAKTHEID, v.
ONBESPREKELIJK. bn. (Zuidn.) niet in rechten aangesproken kunnende worden, naar de voorschriften
der wet ingericht on dus niet in rechten te b etwisten : een testament dat wettig on onbesprekelUk is.
ONBESPROKEN, bn. bw. niet door de openbare
meaning beschuldigd van zaken, die iem. tot s,:hande
kunnen strekken, inz. ten opzichte van een goad
zedelijk gedrag; onberispelijk, ter goeder naam en
faam, zoo zuiver van handel en wandel, dat er niets

staande; niet door de openbare meaning als strijdig
met hetgeen voegzaam is veroordeeld, onberispelijk:

een nauw volwassen jongeling, van een onbesproken
gedrag; iemands goeden en onbesproken naam op de
eerlooste wffze bezwalken; — (Zuidn.) onbetwist, door

niemand betwist, door iedereen als wettig en geldig
erkend : de vorst heerschte met machtig en onbesproken
gebied; niet besproken, niet behandeld door er over
to spreken; inz. in de uitdrukkingen : iets onbesproken laten, er niet over spreken, het niet bepraten
of overleggen; iets niet onbesproken laten, niet nalaten
het mondeling of schriftelijk to behandelen; onbesproken blifven en niet onbesproken blfjven, niet of wel
mondeling of schriftelijk behandeld worden: dat

teem punt moeten wfj liever onbesproken laten; tnoet
die twistvraag niet liever onbesproken blijven? ;
niet

besproken, niet vooraf besteld, en bijgevolg, vrij,
voor ieder beschikbaar (van plaatsen in een schouwburg, op een concert, in een wagen enz.) : in de loge
hiernaast zijn nog een paar onbesproken plaatsen ;

—bw.vanijze,op danigewjzdatmenit
besproken wordt, dat er niets op to zeggen valt,
onberispelijk: hfj had zich altijd zedig en onbesproken
gedragen. ONBESPROKENHEID, v. onberispelijkheid, goede naam en faam.
ONBESTAANBAAR, bn. bw. niet kunnende bestaan,
zoodanig dat het niet in de werkelijkheid bestaan
kan: onbestaanbare, zichzelf omstootende begrippen;
onbestaanbare woorden; in ons land is tirannfj onbestaanbaar; ook in toepassing op hetgeen niet wettelijk bestaan, in rechten niet gelden kan: hfj heeft
een testament gemaakt, waarbfj hfj at zone kinderen
onterfd en zone geheele nalatenschap aan een vreemde
vermaakt heeft; maar dat is onbestaanbaar; niet kunnende bestaan, niet kunnende samengaan met hetgeen in de bepaling is uitgedrukt, daarmede niet
overeen to brengen, daarmede volstrekt en van
nature strijdig: ik ben geen bloodaard, maar is voor.„
zichtigheid onbestaanbaar met moed ?; onbestaanbaar
met elkander, met elkander volstrekt strijdig, in
't geheel niet overeen to brengen; onbestaanbaar met
zichzelven zijn, met zichzelven in strijd zijn; — bw.
van wijze; onbestaanbaar handelen met, op zoodanige
wijze handelen als onbestaanbaar is, niet kan samengaan, volstrekt strijdig is met hetgeen in de bepaling
vermeld wordt. ONBESTAANBAARHEID, v. de
onmogelijkheid van to bestaan.
ONBESTAND, o. onbestendigheidovisselvalligheid,
veranderlijkheid; ongemeene dicht. uitdrukking.
ONBESTAND, bn. niet bestand, niet kunnende
bestaan of staande blijven, het niet kunnende uifhouden tegen hetgeen is uitgedrukt in de bepaling:

de vriend vertrok naar Guyana, en keerde, Iielaas niet
terug, onbestand teyen de moorddadige luchtstreek; het
onheil is tegen haar onbestand; het schip, your den rukwind onbestand, was net kracht op het strand yew )rp,n.
ONBESTEED, bn. niet besteed, niet in den kost
besteld, niet ergens geplaatst om er kost en inwoning
te genieten: die arme weezen zijn nog onbesteed; arn,e
oude mannen en vrouwen, die onbesteed zUn; niet
gebruikt, niet tot een nuttig doel aangewend:

heeft het geld, dat hij van zon vader geerfd heeft, niet
onbesteed gelaten; net, ik moet zeggen, uw tad is niet
onbesteed gebleven.
ONBESTELD, bn. niet besteld, niet aan hun adres
overgebracht, niet bij den persoon bezorgd aan wien
zij gericht zijn : op de kleine hulpkanto,rtjes liggen

raak de brieren lang onbesteld.
ONBESTEMD, bn. bw. Ger onbepaald, nietjuist
bepaald, onzeker. twijfelachtig, niet zelden met het
bijdenkbeeld van iets duisters en nevelachtigs (HO.

unbestimmt): een oitbesteold gecoel eert nbestewd
yen; onbestenide klanken. ONBESTEMDHEID, v. onbepaaldheid.

ONBESTENDIG.

ONBETEUTERD.

ONBESTENDIG, bn. (-er,'-st), niet bestendig, geen
stand houdende bij eene zelfde zaak, maar telkens
hakende naar verandering; ongestadig, wispelturig,
wuft : zij is zoo onbestendig, dat zij volstrekt niet in

—, (-der, -st), (van pers. als hunne diensten vertegenwoordigende) niet betaald kunnende worden, te
onschatbaar om niet betaling — in eig. of fig. toepassing — beloond te worden : je dochter is onmisbaar
voor mfj, zij is onmisbaar en onbetaalbaar tevens; (fig.)
te uitstekend of te voortreffelijk in zijne sport om
als met geld betaald of goedgemaakt te worden,
kostelijk, onschatbaar: de burgemeester was des avonds

staat is, ore immer eene ware vriendschap te kunnen
behouden ; onbestendig is het hart eener vrijster; wisselvallig, aan allerlei veranderingen onderhevig: 't aardsche schoon is onbestendig; het weer is al heel onbestendig;
liefde zonder vriendschap is onbestendig; het onbestendig
geluk ; (natuurk.) onbestendige gassen, ,zoodanige gassen die men tot den vloeibaren toestand heeft kunnen brengen: koolzuur en zwavelig zuur zjn onbestendige gassen. ONBESTENDIGLIJK, bw.
ONBESTENDIGHEID, v. veranderlijkheid, ongestadigheid, wispelturigheid, wuftheid, wisselvalligheid;
— (...heden), een veranderlijke, wisselvallige za,ak.
ONBESTIERD, bn. niet bestierd, door geen bestier
of leiding in toom gehouden, en dus, toomeloos, in
onstuimige drift voorthollende; niet bestierd, zonder
bestuur of leiding.
ONBESTOOKT, bn. niet bestookt, niet door den
vijand besprongen of aangevallen, inz. in de zegswijzen: onbestookt blijven, niet aangevallen worden;
iem . of lets onbestookt laten, niet bespringen of aanvallen.
ONBESTORVEN, bn. niet bestorven, niet door den
deed banner ouders tot den staat van weezen gebracht, nog geene weezen geworden, hunne ouders
nog in leven hebbende; eene onbestorren iceduwe, eene
vrouw die niet door den dood van haren echtgenoot
tot den staat van weduwe gebracht is, maar door
zijne langdurige afwezigheid, uitlandigheid, of door
scheiding enz. als 't ware als weduwe is achtergelaten, inz. eene vrouw wier man van haar verwijderd is zonder hoop op hereeniging, zoodat zij,
ofschoon haar man niet gestorven is, aan eene
weduwe gelijk is; een onbestorven weduwnaar, een
man, die, ofschoon zijne vrouw nog leeft, toch als
weduwnaar te beschouwen is, inz. door langdurige
afwezigheid, scheiding enz. van de vrouw; schertsend ook van eene bruid gezegd, wier bruidegom
van haar verwijderd is; (van bezittingen) niet door
versterf aan anderen overgegaan, (w. g.); (van
vleesch) nog te versch om gegeten te worden: dat

vleesch is nog onbestorven en moet een paar dagen liggen
eer het gebraden wordt; (van metselwerk) nog niet
droog en hard geworden en daardoor bevestigd : dat
metselwerk is nog onbestorven.
ONBESTRAFFELIJK, bn. (-er, -st), (van pers.) niet
met recht bestraft kunnende worden, niet vatbaar
voor bestraffing, onberispelijk, rein, inz. als kerkelijke term in gebruik : door het dierbaar bloed van

Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam;
onbestraffelijk leven, onberispelijk leven.

ONBESTREDEN, bn. niet bestreden, niet aangevallen: niet door strijd hetzij met daden of woorc:en
betwist : eene onbestreden stelling; eene leer te gewaagd

om onbestreden te blijven.
ONBESUISD, bn. bw. (-er, -st), niet door de rede
geleid of bestuurd, doldriftig, teugelloos, woest,
wild, onstuimig: een raw en onbesuisd mensch; die

onbesuisde jongen die naar toom noch teugel hoort; gij
wed dat ik geen bloodaard ben, maar mfjn moed is
niet onbesuisd; onbesuisde drift; in onbesuisde vaart;
getuigende van de drift, de woestheid of wildheid
van den persoon: en grfjpt zijns vaders zwaard in de
onbesuisde hand; — bw. van wijze, op eene wijze die
van woestheid of wildheid getuigt: menigte van
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laat te huis gekomen, en voor de meid was dit een
onbetaalbare dag geweest, om, juist aan een anderen
hoek van het huis, te vrijen; het onbetaalbaar werkje
van Reimarus over de driften der dieren; kostelijk,
prachtig, buitengewoon aardig of kluchtig: je ui was
onbetaalbaar; waarom zj zulk een uitbundig vermaak
kon hebben in die onbetaalbare dwaasheid omtrent haar
en den griffier verteld?; buitengewoon kluchtig, boven
beschrijving dwaas of potsierlijk: de muziekmeester
met zijn lang gezicht, grooten neus, breeden mond en
lange boventanden, is in zijne pedanterie onbetaalbaar;
— bw. van hoeveelheid of intensiteit, in onbetaalbare
mate, in zeer groote mate, bijzonder, buitengemeen:

de komiek is onbetaalbaar goed; een onbetaalbaar
mooie rri !
ONBETAALD, bn. niet betaald, niet aan den schuldeisclier door betaling of aflossing voldaan: er liggen

nog een menigte onbetaalde nieuwjaarsrekeningen;
mune haishuur is nog onbetaald; onbetaalde schulden;
(fig.) gij zfjt dezen beiden heeren een dans schuldig,
en ik zie niet in, waarom wfj, in een vreemd land,
eenige schuld onbetaald zouden laten; (van pers.) geen
loon ontvangen hebbende voor gedaan week, verstrekte diensten, geleverde waren enz.; niet voldaan:

het werkvolk is nog onbetaald; is uw wijnkooper nog
onbetaald ?; (fig.) niet betaald genet, ongestraft, ongewroken, (w. g.): gij waart ongenaakbaar, en toondet
7n# meer bloken van kleinachting elan ooit eene vrouw
onbetaald verdragen heeft.
ONBETAMELIJK, bn. bw. (-er, -st), (van gedragingen en handelingen) niet betamelijk, niet gepast,
niet welvoeglijk, onbehoorlijk, onvoegzaam, strijdende met de wetten der betamelijkheid: eene onbe-

tamelijke, een schandelfjke daad; hij heeft zich in z?jn
studententijd menige onbetamelijke grap veroorloofd;
de uitdrukkingen gebruikt omtrent uwen wader zfjn
onbetamelijk; onbetamelijke scheldwoorden; welk een
onbetamelijke kleeding; — bw. van wijze, op onbetamelijke wijze: onbetamel& leven; iem. onbetamelfjk
ontvangen. ONBETAMELIJKHEID, v. ongepastheid,
onvoegzaamheid; (...heden), een onbetamelijke
handeling, een onbetamelijk gezegde.
ONBETEEKENEND, bn. (-er, -st), niet veel beteekenend, door niets opmerking verdienende of belang
inboezemende ; onbeduidend : onbeteekenende men-

schen, in onbelangrfjke toestanden; een onbeteekenend,
altljd effen ge7aat; een onbeteekenend voorval; onbeteekenende gesprekken, onbelangrijk, beuzelachtig.
ONBETEMBAAR, bn. ontembaar : een woest, onbetembear paard; in zijn onbetembare woede was hij zichzelf
niet meester; met onbetembare vaart holde het vurig
ros voort. ONBETEMBAARHEID, v.
ONBETEMD, bn. (van dieren en menschen) door
niemand betemd, door niets tot bedaren gebracht
of in toom gehouden, teugelloos, woest, (w. g.); (van
neigingen, enz.) niet betemd, niet door dwang of
zelfbeheersching tot bedaren gebracht, niet beteugeld in hunne werking of uiting: woedende driften,

onbetemde hartstochten hebben vrij spel in zijne borst.
ONBETEUGELD, bn. onbetemd. teugelloos, woest:

jongelieden beginnen hunne lente wat wild en wet onbesuisd. ONBESUISDELIJK, bw.

het onbeteugeld ros; in onbeteugelde woede; wie stuit
de onbeteugelde vaart van zoo woeste hartstochten.

ONBESUISDHEID, v. woeste drift, woestheid, wildheid, onstuimigheid, onberadenheid; — (...heden),
een onbesuisde handeling of uitlating.
ONBETAALBAAR, bn. bw. niet betaald kunnende
worden, niet te betalen; to groot om afgedaan of
met geld betaald te kunnen worden : de West-Indische

ONBETEUTERD, bn. bw. (van pers.) niet beteuterd,
niet door schroom teruggehouden, niet van zijn
stuk gebracht, niet bedremmeld, onbeschroomd,
onbedeesd : hoewel hij zich dood had moeten schamen,

Maatschappij, met eene onbetaalbare schuld van zes
millioen beladen; iem. onbetaalbare diensten bewijzen;

getuigenis of blijk gevende van beschroomdheid of
verlegenheid, onbeschroomd, vrijmoedig: met een,

bleef hij onbeteuterd; te midden der volksn enigte keek
zij onbeteuterd rood; (van zaken) niet beteuterd, geen

ONBETEUTERD.

ONBEVLEKT.

bw. vanwtize, op eene onbeschroonide wijze, op eene wijze
die niet van beteuterdheid of bedremmeling getuigt.
ONBETEUTERDHEID, v.
ONBETIMMERD, bn. niet betimmerd, niet met getimmerten beet, onbebouwd: een onbetimmerd dorp;
(van het licht in een vertrek of gebouw) niet belemmerd door middel van eene afschutting, die
voor de ramen is geplaatst of getimmerd en alzoo
het licht beneemt: min licht is daar nog onbetim-

het staat iedere moeder Jhbetwistbaar vrjj, ook
in de
opvoeding, haar eigen licht to volgen. ONBETWIST-
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onbeteuterd gezicht keek hij in de rondte; —

merd, maar ik ben altijd bang dat min buurman er
nog eens een schutting zal laten zetten.

ONBETOOGBAAR, bn. niet betoogd kunnende worden, niet te betoogen, onbewijsbaar: onbetoogbare
stellingen; het bestaan van een God is onbetoogbaar.
ONBETOOGBAARHEID, v.
ONBETOOMBAAR, bn. bw. niet betoomd kunnende
worden, niet te betoomen; te woest of te fier om
door een toom — in eig. of fig. toepassing — in
bedwang gehouden te worden : een wild en onbetoombaar ros; hjj is onbetoombaar in zone drift; onbetoombare hartstochten; eene onbetoombare woede; —
bw.

van intensiteit, met zulk eene snelle vaart dat er
aan geen betoomen te denken valt, met groote
snelheid: een havik, die, onbetoombaar vlug , een anderen
vogel achtervolgt. ONBETOOMBAARHEID, v.
ONBETOOMD, bn. niet betoomd, niet door een
toom — in eig. of fig. toepassing — in bedwang
gehouden, onbeteugeld in zijne werking of uiting;
ongeveer hetzelfde als toomeloos, dat echter sterker
wordt opgevat: onbetoomde dartelheid; onbetoomde
drift.

ONBETRACHT, bn. niet betracht, niet vervuld, niet
nagekomen: hoe kondt gij aldus uwe heiligste plichten
onbetracht laten.

ONBETREDEN, bn. niet betreden, niet door een
menschelijken voet begaan, en bij uitbr., door
niemand bezocht, onbekend : soms zwerf ik wezenloos
langs onbetreden paden.
ONBETREURD, bn. niet betreurd, onbeweend : hii* is
onbetreurd heengegaan; een onbetreurde doode; een
onbetreurd sterfgeval.
ONBETROUWBAAR, bn. niet betrouwd kunnende
worden, niet te betrouwen: het onbetrouwbaar lot;
trotseer matroos in hulk of boot, des afgronds onbetrouwbren schoot.
ONBETROUWELIJK, bn. (dicht.) onbetrouwbaar.
ONBETUIGD, bn. zich niet onbetuigd laten, niet nalaten getuigenis van zich te geven, zich openbaren
door zijne handelingen, van zijn aanwezen de zichtbare blijken geven door dapper mee to doen: de
genooden lieten zich niet onbetuigd en menigmaal werden de drinkschalen e yen snel geledigd als gevuld.
ONBETWIJFELBAAR, bn. bw. (-der, -st), ontwijfelbaar: zifn cooed was even onbetwiffelbaar als zijn
eerzucht.
ONBETWIST, bn. bw. niet betwist, niet bestreden,
zoo zeker en waar dat niemand er tegen opkomt,
algemeen erkend, uitgemaakt : eene onbetwiste stelling;
eene onbetwiste waarheid; iem. van onbetwiste verdienste;
niet betwist door aanspraken die een ander doet
gelden, door iedereen erkend als wettig aan iemand
toekomende: geen Frankisch koning had een onbetwist
gebied gevoerd over een zoo groot getal landen als Karel
de Groote; — bw. van omstandigheid, zonder betwist
to worden, ontegenzeglijk, onwedersprekelijk, onbelemmerd, vrij elij k.
ONBETWISTBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet betwist
kunnende worden, niet te betwisten. ontegenzeglijk,
onloochenbaar, onwraakbaar: onbetwistbare wct aiheid; Bilderdijks eenzUdigheid is onbetwistbaar; een
kunstenaar wiens talent onbetwistbaar is; niet door
eenige aanspraken van anderen met recht to bestrijden: dit huffs is zijn onbetwistbaar eigendom; Poots
rechten op eene plaats in oo:e letterkundige geschieclenis
zijn onbetwistbaar ; — bw. van wijze, ontegenze'Aijk,
zi) waren schoon, onbeonloochenbaar, buiten
twistbaar, onbes, hriff ,, 1U1,' schoon; onwedersprekelijk:

BAARHEID, v.
ON BE V A A RBAAR, bn. niet bevaarbaar, niet geschikt
om te bevaren; te ondiep of to vol van klippen of
banken om zonder gevaar bevaren te kunnen worden: deze rivier is gedurende den zomer onbevaarbaar;
(van schepen) niet geschikt om er op te varen,
wegens averij of slechten toestand voor de vaart
ongeschikt, onbruikbaar, onzeewaardig, (w. g.): een
onbevaarbaar schip. ONBEVAARBAARHEID, v. de
ongeschiktheid om bevaren to worden; (van sakepen) onbruikbaarheid; onzeewaardigheid.
ONBEVALLIG, bn. bw. (-er, -st), (van pers.) een
onaangenamen indruk makende, hetzij door een
onbekoorlijk uiterlijk, hetzij door ongemanierdheid
of onwellevendheid in den omgang; onbehaaglijk,
onbekoorlijk: een onbevallig meisje ; vooral met de
ontkenning: niet onbevallig, nogal bevallig van uiterlijk of manieren, vrij bevallig: een jeug dig , niet onbevallig man; niet onbevallig er uitzien, nogal bevallig
van uitzicht zijn, er aardig uitzien; een onaangenamen indruk makende, onbehaaglijk, onaangenaam
om to zien of to hooren : het onbevallige voorkomen
dezer kleine Spaansche Donna; de onbevallige heidendansen van Granada; — bw. van wijze, op een
weinig bevallige wijze, onbehaaglijk: dat meisje kleedt
zich al zeer onbevallig. ONBEVALLIGHEID, v.
ONBEVANGEN, bn. bw. (Germ.) onbevooroordeeld,
zonder vooringenomenheid, vrij, onpartijdig: een
onbevangen oordeel; onbevangen zijn oordeel zeggen.
ONBEVAREN, bn..niet gebezigd om er op te varen,
niet door vaartuigen bezocht of bezeild: onbevaren
stroomen; niet gevaren hebbende, ongeoefend als
zeeman, ongewoon aan boord : wie zal een kostelffic
schip aan een onbevaren persoon toevertrouwen; (inz.
van matrozen) niet genoeg gevaren hebbende om
den dienst aan boord behoorlijk to verrichten,ongeoefend: een onbevaren matroos; (sprw.) met onbevaren
yolk is het slecht zeilen, met onbedreven yolk is het
slecht werken.

ONBEVATTELIJK, bn. (-er, -st), niet bevattelijk,

niet licht iets vattende of begrijpende, traag van
bevatting, dom, onbegrtjpelijk: gij zijt heden zonderling onbevattelijk; niet te bevatten, de menschelijke
bevatting to boven gaande, ondoorgrondelijk : de
geheimen des onbevattelijken Gods; de onbevattelijke
invloed der hersenen op en in de zenuwen; onbegrijpelijk, zoo duister of ingewikkeld dat men niet
gemakkelijk er zich een helder begrip van vormen
kan; de mathematische wetenschappen zijn voor velen
onbevattelYk. ONBEVATTELIJKHEID, v. traagheid
van bevatting. domheid.
ONBEVLEKBAAR, bn. (fig.) niet bevlekt kunnende
worden, niet te bevlekken; zoo rein of zuiver dat
het niet door vlekken bezoedeld kan worden; niet
te bekladden: de onbevlekbare vrouweloke vriendschap.
ONBEVLEKKELIJK, bn. (w. g.), onbevlekbaar.
ONBEVLEKT, bn. niet bevlekt, niet door vlekken
verontreinigd of bezoedeld, onbesmet, zuiver, rein:
lammeren met onbevlekte yacht; de zwaan met onbevlekte pluimen; door geene vlekken verduisterd, onbeneveld, helder, klaar: hier daagt een eiland aan
de kimmen, waar de onbevlekte zon haar reinste glans
op schiet; (fig.) niet door zedelijke smetten bevlekt,
onbesmet, rein. onschuldig: Xassaus onbevlekt geslacht !; onbevlekte deugd; de getuigenis van een onbevlekt
geweten; de vrouwe zijner jeugd col onbevlekte zeden; ztjn
eer is onbevlekt; (van Christus, volgens kerkelijke leerbegrippen veelvuldig als een Lam, een vlekkeloos
offer, voorgesteld): door het dierbaar blood can Christus
als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam [1 Petr.
1:191; (van de Moedernlaagd. volgens Christelijke, inz.
Katholieke begrippen) niet bevlekt door zonde, vlekkeloos, of wel, onbevlekt ontvangen: des Eeuwigen

Vaders Eeniggeboren Zoon owkleedde zich in den schoot
der onbevlekte en Allerheiligste 'nag," ilaria met het
sterfelijke kleed; inz. in vie uitdrukking: onbevlekt
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ontvangen, in den schoot harer moeder niet als alle

blijven, onvoldaan blijven, niet bevredigd warden:
al zijne wenschen bleven onbevredigd. ONBEVREDIGDHEID, v. het gevoel van onbevredigd to zijn, onvol-

andere menschen in zonden" ontvangen, maar
yonder de smet der erfzonde, vrij van de erfsmet ontvangen; (van maagden) niet bevlekt door vleeschelijken omgang met een man, ongerept, rein, maagdelijk, zich onbevlekt houden of bewaren, zich zuiver
houden van den omgang met mannen, den maagdelijken staat bewaren; (van het lichaam, de leden
.enz., of iets hetgeen den pers. vertegenwoordigt,
als zijne jeugd enz.) niet bevlekt door vleeschelijken
omgang, niet. door wellust besmet, maagdelijk, zuiTer, rein. ONBEVLEKTHEID, v.
ONBEVOCHTEN, bn. (van pers.) niet bevochten,
niet vijandelijk aangevallen, of wel, in geestelijke
opvatting, niet aangevochten door de lagen van
<den booze; inz. vergezeld van de ontkenning niet
onbevochten, nogal aangevallen: niet onbevochten behaal de hij de zege; hij bleef niet onbevochten; (van
zaken) niet bevochten, niet door strijd hetzij met
.claden of woorden betwist, onbestreden; inz. in de
uitdrukkingen: iets onbevochten laten, het niet bestrijden; iets niet onbevochten laten, niet nalaten het
te bestrijden; onbevochten of niet onbevochten, blijven,
niet of wel bestreden worden : zoucle men die dwaal-

leer onbevochten laten
ONBEVOEGD, bn. (van pers.) niet bevoegd, niet
gerechtigd, niet door de wet of de wettige overheid
gemaehtigd en dus geen recht hebbende op het verrichten van iets: hij is onbevoegd om de geneeskqnole
eit te oefenen; tot de voog do of taeziende voogdij zUn

minderjarigen onbevoegd; (van rechters of rechterlijke
colleges) n let bevoegd of gerechtigd om van eene
zaak kennis te nemen en ze te beslissen; incompetent; ook in de uitdrukking: zich onbevoegd verklaren, verklaren dat men niet bevoegd is om van
eene zaak kennis te nemen: die voor eenen rechter
geroepen is, welke onbevoegd is om van het geschil kennis
te nemen, zal molten vorderen dat de rechter zich onbevoegd verklare; (fig.) de vereischte bekwaamheid,
kennis of ontwikkeling missende om over een ond.,
inz. van wetenschap, kunst of smaak, een beslissend
oordeel te vellen of daarover, als gezaghebbende
rechters, uitspraak te doen: ik verklaar nz onbevoegd
010 over dat muziekstuk te oordeelen. ONBEVOEGDHEID, v.
ONBEVOEGDE, m. en v. (-n), een persoon ; die niet
gerechtigd is of de macht mist tot datgene wat
nit het zinsverband vanzelf blijkt; een persoon, die
de vereischte bekwaamheid of geschiktheid mist
om over iets to oordeelen.
ONBEVOLKT, bn. niet bevolkt, zonder bevolking,
niet door menschen bewoond: eene onbevolkte streek;
niet volkrijk, van bewoners zoogoed als ontbloot,
ontvolkt of verlaten: gedurende eenige maanden

blijft Arcachon leclig en onbevolkt.
ONBEVOOROORDEELD, bn. niet bevooroordeeld,
niet met vooroordeelen of ingenomenheid voor of
tegen iem. of jets behept, niet voor of tegen iem.
of iets ingenomen: hi/ leeraarde het haar met al de

overtuiging, die htj zelf gevoelde, en het werd spoedig
begrepen en gewaardeerd door de zachte, naar liefde
en hope dorstende ziel der onbevooroordeelde Ottelijne;
toets, beproef alles onbevooroordeeld en beslis dun wie
van ons beiden dwaalt.
ONBEVREDIGD, bn. (van pers., die met elkander
in geschil zijn) niet bevredigd, niet tot vrede gebracht,
onverzoend: de beide partUen bleven ook na de ?Litspraak van den scheidsrechter onbevredigd; (van pers.)
niet tevredengesteld, onvoldaan, teleurgesteld: dat

stuk heeft en ij geheel onbevredigd gelaten: hoe vaak ik
die schilderg ook zag. altijd bleef ik onbevredigd ; (in
bijz.) niet door betaling tevredengesteld, onvoldaan: zijne schuldeischers drongen vergeefs op betaling
aan, zij vertrokken onbevredigd; (fig.) (van zaken) niet
ingewilligd, onvoldaan: hof staarde haar na met onbe-

vredigde wenschen en begeerten, hij aanbad haar; een
onbevredigde nieuwsgierigheid ; iets onbevredigd laten,
het niet inwilligen, niet er aan voldoen; onbevredigd

daanheid.
ONBEVREDIGEND, bn. niet bevredigend, niet voldoende aan de eischen van het schoonheidsgevoel,
of niet den indruk achterlatende, dien men gewenscht
of verwacht had: 't is zonderling, welk een onbevre-

digenden, ja onaangenamen indruk dit groote doek
maakt.
ONBEVREESD, bn. niet bevreesd, geene vrees koesterende, niet door vrees teruggehouden, niet bang,
stoutmoedig, koen, of wel, in zwakkere opvatting:
onbeschroomd, vrijmoedig: ewe zonderlinge ontstel-

tenis verwondert m, wees onbevreesd; onbezorgd en
onbevreesd schept de win vernuft en geest; geen getuigenis of blijk gevende van vrees, stoutmoedig; in
zwakkere opvatting: onbeschroomd, vrijmoedig:

daar kenden wij een omgang, waaruit alle dwang verbannen was, daar was de ware schouwplaats van ongemaakten lof en onbevreesde berisping. ONBEVREESDHEID, v.
ONBEVROREN, bn. niet bevroren; wanneer het
vriest, in vloeibaren, of wel, in vochtigen toestand
verkeerende; door de vorst niet gestremd of verstijfd.
ONBEVROZEN, bn. onbevroren.
ONBEVRUCHT, bn. niet bevrucht of bezwangerd,
niet zwanger, niet drachtig: na gehouden onderzoek

verklaarde de geneesheer de vrouw voor onbevrucht;
onbevrucht blijven, niet zwanger warden; de koe bleef
onbevrucht; (van de eieren, the hetzij door dieren
gelegd zijn, hetzij zich in de geboortedeelen van het
menschelijk of dierlijk lichaam bevinden) door de
aanraking van het manlijke zaad niet vruchtbaar
gemaakt: onbevruchte eitjes; (van de eitjes in den
eierstok van planten) niet vruchtbaar gemaakt,
niet door de working van het stuifmeel in een antkiembaar zaad veranderd: onbevruchte eitjes kunnen

niet tot zaaelkorrels overgaan.
ONBEWAAKT, bn. (van pers.) niet bewaakt, zonder
bewaking, toezicht of opzicht gelaten, door geen
wachter, opzichter of eenig ander toezicht nagegaan
of gadegeslagen: terwijl de gevangene onbewaakt was,
zocht hij door het venster te ontkomen; (van plaatsen)
door geene wacht teen gevaren of aanvallen behoed, door geene wacht beschermd : onbewaakte wegen

en vaarten; verlaten stonden daar de steenen schilderhuizen, onbewaakt de half vervallen vestingrnuren; (fig.)
de geslepen verleider veroverde spoedig het onbewaakte
hart van het schuldeloo:e meisje; een onbewaakt oogenblik, een oogenblik, waarin men zich niet bewaakt,
waarin men hetzij zich niet hoedt voor zijne hartstochten on driften, en aldus zich laat overrompelen,
hetzij zich niet in acht neemt tegen onvoorzichtigheden; een oogenblik waarin iem. door gebrek aan
waakzaamheid over zichzelven in handelen of spreken onberaden, onbezonnen of onvoorzichtig to work
gaat.
ONBEWASSEN, bn. niet bewassen, niet begroeid,
niet met planten of boomgewas bedekt, kaal: een
onbewassen wilde heuvel ; (van lichaamsdeelen) niet
met haar bewassen of begroeid, niet met haar bedekt,
onbehaard.
ONBEWEEGBAAR, bn. niet bew - eegbaar, niet vatbaar om in beweging gebracht, am van zijne plaats
bewogen to worden, onverzetbaar, onwrikbaar: de

zijschermen op het tooneel waren voorheen onbeweegbaar;
een onbeweegbre rots; onbeweegbaar blijven, niet in
beweging gebracht kunnen warden, onverwrikbaar
blijven; stijf, strak: wat er oak gebeure, zone trekken
zijn onbeweegbaar; (fig.) niet to bewegen, noch door
tranen of gebeden, noch door eenige andere working
to schokken en van een opgevat voornemen terug
to brengen, onwrikbaar, onverzettelijk: maar teen

de dood, zoo onineedoogend, zoo onbeweegbaar voor min
klacht, de beste moeder mij ontrukte; de angel van keur
zweep (van de min), het hartetergend hopen, dringt de
onbeweegbre borst van geen verstorvene in; indien deze
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mannen goed yen uit vadsigheid, uit traagheid, tcit
onbeweegbare lauwe onverschillighetd. ONBEWEEG-

schap, eerbied straalden onbewimpeld
oogen.

BAARHEID, v.
ONBEWEEGLIJK, bn. bw. (-er, -st), bewegingloos,
roerloos: deze onbeweeglijke, .geheel in den mantel ge-

ONBEWOGEN, bn. niet bewogen, door geene beweging van hunne plaats gebracht of geschokt,
onverwrikt, of wel, onbeweeglijk, onverzettelijk,
vast: de rots staat onbewogen pat; stil, effen, kalm:

wikkelde gedaante; eenige oogenblikken onbeweeglijk
blffven zitten; ik zag haar zwtgende aan net onbeweeglfjke oogen, strenge ,en onbeweegloke gelaatstrekken;
zfj hield thcins evenwel een oogenblik het mes onbeweeglfik in de rechterhand; — niet bewogen kunnende

worden, door geene kracht van z(jne plaats te
brengen, onwrikbaar: een onbeweeglijke rots; (fig.)
(van pers.) niet to bewegen, hetzij door tranen of
gebeden, hetzij door andere werkingen, onverzettelijk, onverbiddelijk, ongevoelig: heiligen blijcen
onbeweegltic, staan ze ook al eene bede toe; (fig.) (van
pers.) niet door gemoedsbewegingen, inz. angst en
vrees, bewogen kunnende worden, onwrikbaar, stand.vastig, onverschrokken: bij een der cavalerie-aanvallen vond de hertog van Wellington den Prins op
den heuvel, dien hfj zich tot standplaats gekozen had,
onbeweeglijk met de grootste koelhloedigheid zone bevelen
gevende; (van zaken, t. w. die een pers. betreffen)

niet to verwrikken, blijk gevende dat de persoon
onverzettelijk of onwrikbaar is: overal is bedrog

en vrij uit alley

geen windje rimpelde het onbewogen vlak van het ?neer;
de lucht is onbewogen; (overdr.) (van pers.) door

geenerlei beweging — in eig. of fig. toepassing —
geschokt, onverwrikt, onwrikbaar: opdat ik in 't geloof
mag onbewogen staan; (fig.) (van pers.) niet door
gemoedsaandoeningen bewogen, door niets aangedaan, niet geroerd, koud, onverschillig: alhoewel het
hart hem angstig in den boezem klopte, deed hij gew,eld
om onbewogen te schiinen, min schuldeloos hart, van
driften onbewogen; (fig.) (van pers.) niet door eene

aandoening van vrees of schrik bewogen of geschokt,
onverschrokken, koelbloedig, kloekmoedig : gtj zoudt
geen blijk
to midden des gevaars onbewogen
gevende van gemoedsbeweging, van hartstocht of
gevoel, kalm, strak: met een onbewogen gelaat vervolgt hi)" zyn weg; (van het hart, de borst enz.) onberoerd,
kalm, rustig:
gloeit voor mensch en broeder niet, in
de onbewogen borst; zich niet bewegende, zich niet
verroerende, bewegingloos, roerloos, onbeweeglijk:

hatelijk, maar bovenal in de vorsten, welker woord
onbeweeglijk behoort te wezen; — bw. van wijze, op

spraakloos stond onbewogen, zinloos, duizelende

zoodanige wijze dat men zich niet beweegt of niet
bewegen kan: onbeweeglijk kalm was zone houding

ONBEWOLKT, bn. niet bewolkt, niet met wolken
bedekt on verdonkerd: een onbewolkte hemel; Orion

als ht. zweeg ; hjj bleef een oogenblik onbeweeglijk stilstaan; zoo vast dat, er aan geen bewegen — in eig.
of fig. toepassing — to denken valt. onwrikbaar: de
boot zat onbeweeglok vast. ONBEWEEGLIJKHEID, v.

blinkt aan onbewolkte bogen; (fig.) ook ik heb onbewolkte
dagen, aan dezen oever doorgebracht; niet verdonkerd,
helder: het II,* van Juda geniet zijn laatsten deg van
onbewolkten zonneschijn, (fig.) (van het gelaat, het

r
envrsuft.•

bewegingloosheid, roerloosheid
ONBEWEEND, bn. (van pers. en zaken) niet beweend, niet met tranen betreurd, onbeschreid: neen !

voorhoofd, het gezicht enz.) niet door wolken van
smart, zorg, verdriet enz. verduisterd, helder, vroolijk: een onbewolkt voorhoofd; 't is zoet, in argloosheid,

onbeweend is hi,' niet ten grave gedaald, de edele menschenvriend.

een reinen kus te drukken op 't onbewolkt gelaat, dat
niet dan lachend fronst; opgeruimd, blijde : drie dagen
deelt kg in hun heil, met onbewolkten geest.

ONBEWERKT, bn. niet met kunstwerk of andere
versierselen bewerkt. eenvoudig, zonder sieraden.
ONBEWERKTUIGD. bn. (nat. hist.) niet bewerktuigd,
niet van levenswerktuigen of organen voorzien,
anorganisch : het groote gebied der stoffelijke gewrochten

bestaat uit twee rijken: dat der bewerktuigde en dat der
onbewerktuigde lichamen.
ONBEWEZEN, bn. niet bewezen, door geen bewijs
als waar, echt of proefhoudend gestaafd: eene wel

belangrijke, ntaar nog onbewezene beschuldiging; h#
verschuilt zich niet achter de houten muren van onbewezen beweringen.
ONBEWIJSBAAR,

bn. niet bewezen kunnende wor-

ONBEWOONBAAR, bn. niet bewoond kunnende
worden, niet to bewonen, niet geschikt om to bewonen : een huis onbewoonbaar verklaren; onbewoon-

bare velden; een koud, tochtig en onbewoonbaar paleis.

ONBEWOONBAARHEID, v.
ONBEWOOND, bn. niet bewoond, zonder bewoners,
niet door menschen tot woonplaats gebruikt, en
bij uitbr., woest, verlaten: er zijn in Amerika onmeet-

bare landen, onbewoond en eenzaam als de woestfjn,
eene onbewoonde in pain gestorte voorstad; (van woningen) niet als woning door menschen gebruikt, ledigstaand : een onbewoond lusthuisje; de tweeds verdie-

den, niet te bewijzen, onbetoogbaar, hetzij omdat
het onderwerp buiten den kring der menschelijke
ervaring of bevatting gelegen is, hetzij omdat
de gegevens ontbreken, die tot bewijzen zouden
moeten dienen : alsof een duizendtal naar 't bloedig

ping was voor 't oogenblik onbewoond; onbewoond

graf gezonden, het onbewijsbre recht bewsbaar maken
cal [BILD., de Oorlog].

mingen onbewust zen ?; het is mij onbewust, of Zacharias Heynsz. een afstammeling was van zijn naamgenoot, den dichter: van iets niet bewust, het niet

ONBEWIJSBAARHEID, v. de onmogelijkheid om bewezen to worden, de onbetoogbaarheid: de onbewijs-

baarheid van het bestaan van een God; de onbewijsbaarheid dier stelling is genoegzaam gebleken; — (... heden), iets dat onbewijsbaar is; eene stelling, een
leerstuk enz., waarvan het onderwerp buiten den
kring der menschelijke ervaring of bevatting gelegen is on alzoo niet bewezen kan worden:

komt altijd met zone diepzinnige onbewijsbaarheden
voor den dag.
ONBEWIMPELD, bn. bw. (-er, -st), niet bewimpeld,
niet als met een sluier omwonden, onverbloemd,
onverholen, openhartig en oprecht gesproken: een
onbewimpeld antwoord; onbewimpelde taal; (bij overdr.)

de eerste, de grootste plicht der vriendschap is onbewimpelde openhartigheid; — bw. van wijze, op onbewimpelde, onverholen wijze, onbedekt, rond en open,
zonder er doekjes om to winden: ik zal u onbewim-

peld mine gedachten mededeelen; onbe?ciwpeld en kortaf
zeide hij wear het op stood; (bij uitbr.) 7 iefde, eriend-

ledigstaan, niet als woning gebruikt worden.
ONBEWUST, bn. iem. niet bewust. niet tot zijne kennis doorgedrongen, niet door hem geweten of gekend
wordende, onbekend: denkt gif, dat mfj die onderne-

wetende, er geene kennis van dragende, t. w. omdat
men het niet vernomen heeft: vergeef mij, edele jonkvrouw ! indien ik, onbewust van uwe tegenwoordigheid
op deze plek, onwillekeurig u' kom storen; (Zuidn.) ik
ben der take gansch onbewust; des onbewust, zonder
daar kennis van to dragen, zonder het to weten;
in verbinding met ww. die eene handeling to kennen
geven: wij landden, des onbewust aan een vreemde
kust; niet onbewust, niet onkundig van hetgeen in
den bijzin vermeld wordt: ik was niet onbewust, dat
ik dear de meeste tegenkanting aantreffen eon; van
iets niet bewust. het niet beseffende, er geen bewustzijn van hebbende, t. w. omdat het niet tot het
beoef is doorgedrongen, omdat men het niet in zijn
verstand heeft opgenomen, hetzij uit argelooze
onschuld, hetzij uit gebrek aan opmerkzaamheid
of begrip, hetzij door verdooving der zintuigen van
het bewustzijn: hier en dear lag reeds een ifeest•ierende

achteroeer, colslagen onbewust van 't geen er one hem
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heen gebeurde; 'k ben van 't ku -aad nog onbewust; men
kon bespeuren, dat zij hunner macht niet onbewust
waren; zichzelven onbewust. geen bewustzijn van

schen en dieren, als levende, bezielde wezens gedacht: een onbezield voorwerp; dat onbezielde geld!;
geen onbezield stuk hoot of steen; niet meer met eene
ziel begaafd, en bijgevolg, of levenloos, door den

zichzelven hebbende, zijn eigen aard en wezen niet
beseffende; bewust of onbewust, hetzij met of zonder
bewustzijn; (van zaken) onwillekeurig of vanzelf
plaats hebbende of geschiedende, zonder dat de
persoon er bewustzijn van heeft, zonder dat hij het
verbergt 7n iets, dat mij
zelf duidelijk beseft :

sidderen doet van onbewusten angst!; in het oog des
kinds zwol allengs een groote traan, die onbewust langs
hare wangetjes rolde; (veroud.) zich van geen kwaad
bewust, niet door het besef van verkeerde handelingen gekweld, kalm, gerust: een onbewust gemoed

is stout en onversaagd.
ONBEWUSTHEID, v. het zich niet bewust zijn, het
niet wezen (van iets), altijd vergezeld van eene
bepaling met het voorz. van: onbewustheid van iets,
de toestand van iem. die zich van iets niet bewust
is, er niet van weet; (Zuidn.) bewusteloosheid.
ONBEZAAID, bn. niet bezaaid, niet met zaad bestrooid, niet door bezaaiing vatbaar gemaakt om
vruchten voort te brengen; een akker enz. onbezaaid
laten, dien niet bezaaien; onbezaaid blUven of liggen,
niet bezaaid worden, braak liggen.
ONBEZADIGD, bn. bw. niet bezadigd, niet bedaard, niet rustig en kalm, en bij uitbr., wild, woest
in leven en handelingen: hij is altijd een onbezadigd

mensch geweest; zijn onbezadigd gedrag is velen tot
ergernis; zijne onbezadigde drift; onbezadigde begeorten;
— bw. van wijze, op onbezadigde wijze, op eene
wijze die van gebrek aan bedaardheid en kalmte
getuigt: wild, woest: hoe onbezadigd heeft hij ter/en
dien amen drononel uitgevaren ONBEZADIGDHETI). v.
ONBEZEERD, bn. niet bezeerd, niet door eenig zeer,
door eenige verwonding of kneuzing beschadigd:
h# is er onbezeerd afgekomen; hoewel de val leelijk

aankwam, is het been toch onbezeerd.
ONBEZEGELD, bn. eig. van geen zegel of stempel
voorzien, doch bij uitbr., fig. : niet bekrachtigd, niet
bevestigd (van verbintenissen, overeenkomsten).
ONBEZEILBAAR, bn. niet bezeilbaar, niet geschikt
om te-bezeilen; te ondiep of te vol van klippen of
banken om zonder gevaar bezeild to kunnen worden

een deel van het meer is zeer ondiep en daardoor onbezeilbaar; onbezeilbare plassen. ONBEZEILBAARREID, v.
ONBEZEILD, bn. niet bezeild, 'niet gebezigd am er
op te zeilen, niet door zeilvaartuigen bevaren: het

meer is met reel ondiepten en daardoor onbezeild; de
scheepvaart kw(jnt, de rivieren en andere wateren zfjn
onbezeild; (van matrozen) niet gezeild hebbende,
ongeoefend als varensgezel : hij is in zee gegaan met
geheel onbezeilde matrozen; (van schepen) ongeschikt
om te zeilen, slecht zeilend. ONBEZEILDHEID, v.
ONBEZET, bn. niet bezet, niet door iem. ingenomen, ledigstaand, ledig: een onbezette stoel; geene
plaats was in het geheele gebouw onbezet; (overdr.)
niet door iem. ingenomen, onvervuld: de onderwijzers-

betrekking is er Mans onbezet; is dat baantje nog
onbezet ?; eene betrekking (een post enz.) onbezet laten,
die onvervuld laten. niet doen waarnemen; onbezet
blijven, onvervuld blijven, bij voortduring niet waargenomen worden; niet van eene bezetting of van
wachten voorzien, niet door eene bezetting of wacht
tegen overrompeling of verrassing beveiligd : eene
onbezette vesting; de wallen waren onbezet; (fig.) (van
het gemoed) niet bezet, door geene denkbeelden
ingenomen die beletten dat andere er binnendringen,
en bijgevolg, onvooringenom en, onbevooroordeeld.
ONBEZICHTIGD, bn. niet bezichtigd, niet zorgvuldig bezien, niet nauwkeurig beschouwd,. inz. in de
uitdrukkingen: onbezichtigd blifven, niet bezichtigd
worden. onbezien blijven; niets onbezichtigd laten, al
het bezienswaardige zorgvuldig bezien.
ONBEZIELD, bn. niet bezield, niet met eene ziel
begaafd, levenloos; veelal in tegenstelling van men-

dood opgehouden hebbende een levend wezen to
zijn, en niet meer dan een doode klomp, Of wel, ale
levenloos, dood voor alle gevoel, gevoelloos, en daardoor aan de niet bezielde stof gelijk: een onbezielde
klomp ! den naam van Mensch onwaard; (van de oogen)
geen leven vertoonende, levenloos, dof: er scheen licht
terug te keeren in dat onbezielde oog; (fig.) niet ale
met een bezielenden adem levend gemaakt, zonder
ziel en leven, koud: welk eene onbezielde taaH; een

dichtstuk zonder leven en gevoel, geheel onbezield en,
koud.
ONBEZIEN, bn. niet bezien, niet onderzocht, niet
behoorlijk bekeken: hij heeft die dingen onbezien gekocht; (sprw.) onbezien, onberouwd.
ONBEZIENS, bw. van omstandigheid; zonder de
zaak te zien of gezien te hebben, zonder ze onderzocht te hebben: ik heb dat huis onbeziens gekocht;

onbeziens
ONBEZOCHT, bn. niet bezocht. zonder bezoek gelaten, door geen bezoekers bereisd, bevaren enz.;
en bij uitbr., eenzaam, verlaten: volq me op 't oneindig

vlak der onbezochte wateren; verdoold in onbezochte
streken, in mijmering met zichzelc' alleen; onbezocht
laten (eene plaats enz.), ze niet bezoeken; niet onbezocht laten, niet nalaten ze te bezoeken; onbezocht
blOven, niet bezocht worden, zonder bezoekers blijvan; (van wegen, paden, straten, buurten enz.) niet
door bezoekers betreden; eenzaam, verlaten: een,
onbezochte straat; de onbezochtste buurt der stad; (van
pers.) zonder bezoek gelaten, niet door bezcekers
opgezocht: als ge te Amsterdam komt, zult ge onzen

vriend A zeker niet onbezocht laten; in zone eenzaamheid blOft hij toch niet onbezocht.
ONBEZOEDELD, bn. niet bezoedeld, niet door vuil
of onreinheden bevlekt; en bij uitbr., vlekkeloos,
zuiver, rein : als er een kluwen wit garen in een inktpot

gevallen is, zult gij dan nog onderzoeken, of die er onbezoedeld is witgekomen ?; (fig.) niet door het vuil der
zonde, door zedelijke smetten verontreinigd, onbesmet, rein, on schuldig dat Kiaasje nit loutere onwetendheid in het bewuste huis geko m en is, en dat
het

even rein en onbezoedeld verlaten heeft als Daniel zifn
leeuwenkuil; er is geen leed, er is geen smart voor
't rein en onbezoedeld hart; een noon die den onbezoedelden naam van zijn vader tot schande heeft gemaakt.
ONBEZOLDIGD, bn. niet bezoldigd, geen bezoldiging genietende: een onbezoldigd rijksveldwachter.
ONBEZONNEN, bn. bw. (-er, -st), (van menschen)
niet bezonnen, over zijne zaken of handelingen en
de gevolgen daaruit voortvloeiende niet of te weinig
zich bezonnen hebbende, ze niet genoeg doordacht
hebbende, onbedachtzaam, onberaden, lichtvaardig
in handelen of spreken : de wereld staat at zoovele

duizenden waren, en nog zon de kunstenaars altijd
even arm en altijd even onbezonnen; meent gij rn dan
onbezonnen als ecn kind ?; hij was zoo onbezonnen op
het ijs te groan, hoewel hij wist dat het nog niet sterk
genoeg was: (overdr.) (van zaken) getuigenis of blijk
gevende. dat de persoon, wien zij aangaan, zich
niet bezonnen heeft op hetgeen hij doet of spreekt,
dat hij onbedacht, onberaden, lichtvaardig te werk
gaat : een onbezonnen besluit; ik vergeet voor altoos de

smart der wond, die mij geslagen werd door uwe onbezonnen daad; och, wat die jonkheid dartel is, vol onbezonnen streken !; (van pers.) niet bezonnen, onbedacht,
onverstandig, dwaas, (w. g.) : nu ziit visch noch
vleesch, boer noch heer, gU moest beschaamd zijn, dat
gij zoo onbezonnen uwen eigen staat veracht ; — bw.
van wijze, op onbezonnen wijze, op eene wijze die
van onbedachtzaamheid, onberadenheid of lichtvaardigheid getuigt: men mag zoo onbezonnen niet

alles in eens op het spel zetten.
ONBEZONNENHEID, v. onbedachtzaamheid, onberadenheid, lichtvaardigheid in handelen of spreken:

ON BEZONNENHEI D.

ONBROEDERLIJK.

er was buiten kW in ons besluit een goed deeljeugdige
onbezonnenheid; de onbezonrienheid hebben, te..., die
mate van onbedachtzaamheid hebben, dat men de

Fransche overheersching; (van zaken) niet door strijd
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handeling begaat, die in de bepaling is uitgedrukt;
zoo onberaden handelen : betooverd door haar schoonheid en geest, heeft hij de onbezonnenheid gehad haar
van liefde te spreken; — (...heden), eene onbezonnen

handeling, eene daad die van onbedachtzaamheid,
onberadenheid of lichtvaardigheid getuigt: hij weidt
uit in de vermelclifig zijner misstappen en onbezonnenheden.

ONBEZORGD, bn. (-er, -st), niet bezorgd, niet gedrukt door zorgen of bekommering, inz. gezegd van
dengene, die zich niet aan noodelooze zorgen overgeeft, zich niet angstvallig bekommert over hetgeen
er gebeuren kan : hij was onbezorgd, vroolfjk en altijd
geneigd tot schertsen; hjj bevindt zich in onbezorgde
omstandigheden; een onbezorgde toekomst te gemoet
gaan; een onbezorgd leven leiden, onbezorgd leven (zijne
flagen sloten enz.), zonder zorgen en kommer leven,
een onbekommerd leven leiden; onbezorgd zijn over
lets, er niet bezorgd over zijn, onbekommerd zijn

over hetgeen in de bepaling is uitgedrukt; (van het
hart, het gemoed enz.) onbekommerd, opgeruimd:
een opgeruimd en onbezorgd gelaat vertoonen; getuigenis of blijk gevende dat de persoon niet door zorgen gedrukt is: eene onbezorgde vroolijkheid; (van
levensonderhoud) genoten wordende zonder dat men
er zorg voor behoeft te hebben: den onbezorgden kost
hebben. ONBEZORGDHEID, v. het bevrijd zijn van
zorgen, het niet toegeven aan noodelooze bekommering.
ONBEZORGD, bn. niet bezorgd, niet aan hun adres
overgebracht, niet bij den persoon afgegeven aan
wien zij gericht zijn, onbesteld; inz. in de uitdrukking : onbezorgd bl?jven of liggen, niet bezorgd worden;
(van pers.) niet door behoorlijke zorgen voor de
toekomst beschermd, niet van het noodige voor
zien, onverzorgd; inz. in de uitdrukkingen : onbezorgd
bljven (achterblijilen), niet verzorgd worden;
onbezorgd laten (achterlaten), hem zonder verzorging
laten; iem. niet onbezorgd laten, goed voor hem
zorgen.
ONBEZWAARD, bn. (van pers.) niet bezwaard,
door geene bezwaren weerhouden, door geene gewichtige redenen teruggehouden iets to doen; in
de uitdrukkingen: onbezwaard zijn, zich onbezwaard
vinden of gevoelen, geene bezwaren gevoelen : ik gevoel
mij onbezwaard u dat merle te deelen; niet bezwaard,
niet gedrukt door bezwaren en zorgen, onbezofgd,
onbekommerd: mogen we onbezwaard den slaap in

de amen vailen !; gezegend die dus zwoegt, met onvermoeide leden, en onbezwaarde ziel; — niet met schulden of lasten bezwaard, vrij van lasten, inz. van
hypotheken, die er op drukken: mine goederen, die
alle onbezwaard tin, zUn aanzienlijk.

ONBEZWALKT, bn. niet bezwalkt; helder, glanzend: is uw binnenst rein? de spiegel van uw ziel nog
onbezwalkt; onbeneveld, onbewolkt: 't onbezwalkt
azuur; niet als door den vuilen adem der zonde
verontreinigd, onbesmet, rein, vlekkeloos : de onbezwalkte lippen van uw beminnelijke bruid; tnaar weet
ik of de lof, zoo ruimschoots gegeven, nog even
onbezwalkt bij 't nageslacht zal leven l?

ONBEZWANGERD, bn. (van vrouwen) niet bezwangerd, niet zwanger gemaakt, onbevrucht: zoolang
zij onbezwangerd is gebleven; niet als bezwangerd,
niet doortrokken van hetgeen in de bepaling met.
het voorz. van is aangewezen, in eig. en fig. toepassing : de lucht was rein en onbezwangerd van
smetstoffen; zone dat water onbezwangerd van looddeelen zijn?

ONBEZWEKEN, bn. (van pers.) niet bezweken, niet
maehteloos geworden door het begeven der krachten van lichaam of geest, t. w. bij een strijd of
eene worsteling: en bij uithr., van geen bezwijken
wetende, volhardend, standvastig: bij den (moral
der Engelschen. onbezweken teyenstanders der

of worsteling verzwakt of verslapt, onverslapt.
onverzwakt: hun onbezweken moed en trouw; niet
door ongelukken, tegenspoeden enz. terneergeslagen,
onverzwakt, standvastig : mffn hart, mijn ?need bleft
onbezweken, schoon 't at van bleed en tranen droop;
met standvastige kracht volgehouden: onbezweken
strifd tegen het verkeerde moest het beginsel van ons
leven zijn; (veroud.) onwrikbaar, vast, zeker: onbezweken staan; God is mlyn eenig hell, mjjn onbezweken troost.

ONBIJBELSCH, bn. niet bijbelsch, niet in overeenstemming met den Bijbel, in strijd met de leer der
H. Schrift : gfj perkondigt daar zeer onbffbelsche leerstellingen. •

ONBILLIJK, bn. bw. (-er, -st), (van pers.) niet billljk,
handelende in strijd met de eischen der billijkheid,
onredelijk: hoe onbillijk, hoe nauwhartig moet de man
zon, die het tot een der plichten ztjner vrouw maakt,
alle andere genegenheden aan de zone of te staan;
hij werd meer dan ooit voorheen onbillfjk en onverdraagzaam jegens menschen en zaken; (overdr.) niet

er zoodanig uitziende dat er met billijkheid niets
op aan to merken valt, redelijk goed er uitziende,
niet kwaad : mtjn persoon is volstrekt niet onbilitjk,
als ik het wel heb; (van zaken) strijdende met de
eischen der billijkheid, onredelijk, onrechtmatig:
onbillijke verwytingen; onbilliike klachten; op het onbillijkst, op de onredelijkste wijze, het meest in strijd
met de eischen der billijkheid : er worden in Pares
lieden vervolgd, op het onbillijkst en zonder eenige oarzaak; — bw. van wijze, op onbillijke wijze; onredelijk, onrechtmatig: men heeft hem vervolgens seer
onbillok behandeld.

ONBILLIJKHEID, v. strijdigheid met hetgeen de
billijkheid vereischt; onredelijkheid: men zou de
(...heden),
onbillekheid hebben u te beschuldigen;
onbillijke behandeling of bejegening in daden of
woorden: een knaap, die ouderl#ken dwang en stompe

onbillokheid durft wederstaan.

ONBLOEDIG, bn. niet bloedig, zonder bloedvergieten geschied, niet vergezeld van bloedvergieten:
die zichzelve overwint, behaalt eene onbloedige zege;

(R.-K.) (van het misoffer) zonder bloedvergieten geschiedende, in tegenstelling van het bloedig offer,
het lichaarn dat Christus voor de zonden der menschheid prijsgaf: het onbloedig misoffer; (fig.) als zonder
bloedvergieten geschiedende, niet als met bloedvergieten gepaard; en dus, vreedzaam, onschuldig: het

verkeerde herstellen op onbloedige w#ze.

ONBLUSCHBAAR, bn. niet gebluscht kunnende
worden, niet to blusschen, to hevig brandende om
uitgedoofd te kunnen worden: onbluschbaar vuur;
't onbluschbaar vuur der wraak brandde in zijn
gloeiende oogen; (fig.) niet uit to dooven, niet to
stillen of tot bedaren to brengen: onbluschbare haat;
onbluschbare riddermoerl. ONBLUSCHBAARHEID, v.

ONBOETVAARDIG, bn. (-er, -st), (van pers.) niet
boetvaardig, niet bereid tot boetedoening, geen
berouw gevoelende, verstokt. ONBOETVAARDIGHEID, v. ONBOETVAARDIGLIJK, bw.
ONBRANDBAAR, bn. niet brandbaar, niet geschikt
om to branden: water is onbrandbaar; onbrandbare
stoffen; volgens het volksbygeloof is de salamander
onbrandbaar in het vuur. ONBRANDBAARHEID, v.

ONBREEKBAAR, bn. (-der, -st), niet breekbaar, niet
gebroken kunnende worden, to vast of to hecht:
onbreek ,,are banden; eene onbreekbre liefdeketen I; onbreekbaar zij onze eendrachtsband. ONBREEKBAARHE TD, v.

ONBREKELIJK, bn. (-er, -st), (veroud.) onbreekbaar,
onverbrekelijk.

ONBROEDERLIJK, bn. bw. niet broederlijk, niet
aan broeders — in eig. en fig. toepassing — passonde, niet met de broederlijke liofde overeenkomende: de dieepery is onvriendeluk en onbroederlijk: — bw. van wijze, op onbroederlijke wijze, niet
zondanic: ale aan broeders past, in strijd net de

ONDANKBAA.R.

van Christen misbruiken, en een zeer onchristelijk leven

zuster al zeer onbroederlijk behandeld; hoe onbroederlijk veroordeelt hfj altijd zijne ?nedemenschen !

leiden; hoe kan u zulke onchristelifice gevoelens b# ons
onderstellen; — bw. van wijze, op onchristelijke wijze:
lad heeft daarin zeer onchristeljjk gehandeld; (bij uitbr.)

ONBRUIK, (veroud.) het niet gebruiken (nog slechts
in eenige zegswijzen); door onbruik, door lets niet
te gebruiken, doOrdat men er zich niet van bedient;
in onbruik rakers (geraken), buiten gebruik komen,
ophouden in zwang te zijn, uit de mode komen;
iets in onbruik brengen, het buiten gebruik brengen,
maken dat het niet meer in zwang is, het uit de
mode doen raken.
ONBRUIKBAAR, bn. (-der, -st), niet bruikbaar, niet
te gebruiken, t. w. voor het doel waartoe het bestemd is : dertig duizend soldaten waren onbruik-

ha ar door ziekte en verwonding; die rich niet geschaan2d
izeeft zyn moeder als een onnut en onbrulkbaar meubel
ter zilde to stellen; onbruikbare goederen; lets oubruikbaar maken, maken dat het niet meer gebruikt kan
-
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broederhjke liefde: de rake gierigaard heeft zijn arme

worden, het ongeschikt maken voor het gebruik;

de wegen tot vervoering van kanonnen waren onbruikboar; (van pers.) niet bruikbaar, niet to gebruiken,
t. w. voor de wereld of het maatschappelijk leven;
onpraktisch: pedante of maatschappellik onbruikbare

wezens; 12# had naar onbruikbaar gemaakt voor de
samenlering. ONBRUIKBAARHEID, v.
ONBUIGBAAR, bn. bw. (-der, -stl, niet buigbaar,
niet to buigen, to hard of to stijf om gebogen te
worden : ijzer en glas zYn in koltden toestand onbuig-

baar; zijn arm was zoo stiff en zoo onbuigbaar als
?j,zer; (fig.) to stijf of to eigenziiinig om zich door
redeneeringen, gebeden, of wel door Teed, rarupen,
of andere omstandigheden to laten buigen, onverzettelijk, hardnekkig: hij toonde zich trotsch en on-

buigbaar; Hertog Jan, nu anders geraken, toonde zich
min onbuigbaar, h gaf het volk eenige nieuwe voorrechten; (van zaken) niet to buigen, onverzettelijk,
hardnekkig: hij bezat een moedigen en onbuigbaren
acted; de veYe mensch, hij kept geen clruk, onbuigbaar
blyft het fee geweten; (van recht en ‘vetien) niet to
buigen, onverzettelijk, onwrikbaar vast staande:
rtataurs onbuigbre wetten verbinden 't alles; — bw.
van -wijze, op zoodanige wijze dat er aan geen buigen te denken valt, onverzettelijk, onwrikbaar: die

ijzeren ringen zitten onbuigbaar vast; neen, staat onbuigbaar pal op onverwrikbre voeten ONBUIGBAAR1-1EID. v.
ONBUIGZAAM, bn. (...zamer, -st), niet buigzaam,
te hard of to stijf om zich te laten buigen: staal is
onbuluzaant; (fig.) niet buigzaam van aard of gezindheid, stijf, onverzettelijk, hardnekkig: ik geloof

niet, dat icyn, ooit zal durven beweren, dat er iets goeds
kwam van een stug, onbuigzaani kind; zY is een, weerbarstige, stoute meid, onbuigzaam, koppig ; welke onbuigzame hoofden; onder het gelaat van eene vrouw, van
een engel, bedekt een onbuigzaam hart; hij kende
het onbuigzaam, tier karakter van het meisje; een
onbuigzame wil. ONBIJIGZAAMHEID, v.
ONBURGERLIJK, bn. bw. (-er, -st). (w. g.) (van pers.)
niet burgerlijk, niet als een burger zich gedragende,
of wel, niet als een burgerman levende: bij de geluk-

heid der standen begint de burgery• meer en meer
onburgerlijk te worden; (van zaken) niet aan een
burger, hetzij staatsburger of wel burgerman, passende: het onburgerlijk gedrag van vele ingezetenen in
zoo zware beproevingen van den staat; zulke oncader-

landsche en onburgerlijke handelingen zoude men van
dien man niet verwacht hebben.
ONCE, v. (-n), een twaalfde gedeelte van het vroeger gebruikelijke medicinale pond; als medicinaal
gewicht aangewezen door het teeken

een niedici-

naal pond was verdeeld in 12 oncen; een once in
drachmen of 540 greinen.
ONCHRISTELIJK, bn. bw. (-er, -st), (van pers.) niet
christelijk, levende en handelende in strijd met de
leer en den geest des Christendoms : een onchristelok
mensch; (van zaken) strijdig met de leer en den
geest des ChristendOms: er zijn velen die den naam

in strijd met de waarheid, in strijd met allegezonde
leer; alleen in de zegsw. onchristelijk of onmogelfjk,
ook wel, met dubbele ontkenning: onchristelj7c of
onmogelijk niet, met geene mogelijkheid, volstrekt
niet, eigenlijk : volgens alle waarachtige leer of
mogelijkheid niet; weinig meer in gebruik, doch
men vergelijke het nog gewone: 't is niet christelflc
mogelijk, d. i. naar geene gezonde leer bestaanbaar,
voor een christenmensch niet aan te nemen: God is

liefde, maar zoo een God kan onchristelijk of onmogel#k
niet straffen dan om te verbeteren. ONCHRISTELIJKHEID, v.
ONCHRISTEN, m. (-en), iem. die geen Christen is,
een Israeliet, Mahomedaan of heiden; (in 't bijz.)
iem. die geen Christen is, hetzij als dien naam onwaardig, of wel als van het Christendom ontaard,
er van afgevallen; inz. als verachtelijke benaming
van ongeloovigen, afvalligen of ongodisten, in den
mond der Christenen.
ONCIJNSBAAR, bn. niet clInsbaar. niet aan cijns of
schatting onderworpen; niet schatplichtig: de bewo-

ners bleven vrij en oncijnsbaar ; de geestelykheid beweerde,
dat hare bezittingen oncYnsbaar waren. ONCIJNSBAARHEID, v.
QNDAAD, v. (...daden), slechte daad, misdaad, wandaad; veelal, en thans uitsluitend, in de sterke opvatting van wandaad, gruwelstuk: hi/ is het die in

't kroost, der vaadrcn ondacin wre,kt.
ONDACHTIG, bn. (dicht.) niet gedachtig, niet denkende aan lets; ongewone uitdrukking voor het
gewone ongedachtig: dat zij de erinnering aan smart

of feed niet duldde, en hem ondachtig aan de droefheid
heeft gemaakt [BEETS].
ONDANK, m. kwade dank, slechte erkenning van
het goede dat men van iem. ondervonden heeft;
zoodanige gezindheid of handeling, die getuigt dat
men eene ontvangen weldaad niet erkentelijk waardeert, er niet dankbaar voor is, meest zelfs met het
bijdenkbeeld, dat het goede met kwaad vergolden
wordt; iem. of iets met ondank loonen (beloonen, vergelden enz.), zich ondankbaar betoonen voor bewezen
weldaden, ze met kwaad vergelden; ondank oogsten
(inoogsten, ontvangen), kwaad ondervinden van iem.
wien men lets goeds bewezen heeft; (sprw.) ondank
is 's werelcls loon, het goede wordt in de wereld
veelal met kwaad vergolden; coilectieve benaming
voor ondankbare personen in 't algemeen, zonder
dat men bepaalde personen bedoelt, de ondankbare
wereld: de ondank verstomme, de afgunst bezwzfic'
[TEN KATE, Schepp.].
ONDANK, m. het tegenovergestelde van den wil,
het niet willen, uitsluitend gebruikelijk in den 2den
nv., verbonden met een bezittelijk vnw., in de uitdrukkingen: mans ondanks, tegen mijnen wil ; haars
ondanks, tegen haren wil: onzes ondanks, bij samentrekking ook ons ondanks, tegen onzen wil; uws
ondanks. tegen uwen wil; huns ondanks, tegen hunnen wil. De drie laatste uitdrukkingen zijn minder
gewo on.]
ONDANKBAAR, bn. bw. (-der, -st), (van pers.) niet
dankbaar, niet erkentelijk voor ontvangen weldaden; het goede niet vergeldende met eene erkentelijke gezindheid of met daden die van erkentelijkheld getuigen; inz. gezegd van dengene, die goed
met kwaad vergeldt: ondankbaar kind; ondankbare

vrienden; ondankbaar jegens, aan, voor; vader, ik ben
ondankbaar geweest jegens u; ondankbaar zijn aan
God; laat u geen woeste stervensdrift ondankbaar maken your die gift; (ook) een ondankbaar hart; (fig.) de
aangewende moeite niet loonende: een dorre, ondankbare (onvruchtbare) heidegrond; . een, ondankbare taak,
eene taak van welker volbrenging men geen of weinig
voldoening te wftchten heeft; een ondankbaar onderwerp, een onderwerp van welks behandeling men
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geen of weinig voldoening te wachten heeft; — bw.
van wijze, op eene wijze die getuigt, dat de persoon
niet erkentelijk is voor genoten weldaden; met ondank: om in de menschellYke zwakheden verschooning
te zoeken, als men ondankbaar behandeld wordt.

ONDANKBAARHEID, v. het gemis van erkentelijkheid; de gezindheid, waardoor men genoten weldaden vergeet of zelfs met ondank vergeldt; — (...heden), eene handeling die van gemis aan erkentelijkheid getuigt; eene bejegening waardoor men genoten
weldaden met ondank vergeldt: dat hij zijn ouden
weldoener zoo schandelp behandeld heeft, dat is eene
grove ondankbaarheid; al die beschimpingen, al die
beleedigingen, at die snoode ondankbaarheden die ik van
hem te verdureu heb.

ONDANKS, vz. (bij persoonsnamen en persoonlijke vnw.) tegen, den wil van den genoemden persoon, tegen zijn zin, in weerwil of in spijt van
hem: de willige dienares vernielt het huis, waarin zij
ondanks den bezitter zich genesteld heeft; gij zult,
ondanks u zelve, gedaan hebben naar den wil des sprekers; (bij zakelijke znw. of vnw.) in spijt van het-

geen in het bijstaande woord is uitgedrukt; in
weerwil van, niettegenstaande: ondanks de slechte
voorteekenen werd de verdere reis door- geen tegenspoed
gekenmerkt; ondanks zijn onbeschaamdheid was hij
innerlfjk een bloodaard; — des ondanks, in weerwil
hiervan: iemand die mfj zooreel schade heeft berokkend
en dien ik des ondanks met mine weldaden heb bijgestaan.

ONDEEG, v. alleen in de thans nagenoeg verouderde uitdrukking : te ondeeg (ondege, ondegen) zijn,
niet goed gesteld zijn, niet zijn zooals het behoort,
niet in orde zijn; inz. met betrekking tot den lichamelijken of zedeltjken welstand: die zaak is weer te
ondeeg; ik was heel te ondeeg, zeer onpasselijk; inz. in
de onpersoonlijke zegsw.: het is te ondeeg, vergezeld
van het voorz. met, aanwijzende den persoon of de
zaak, die niet in orde is, met welke het niet gesteld
is zooals het behoort.
ONDEELBAAR, bn. bw. niet deelbaar, niet gedeeld
kunnende worden, niet in deelen to splitsen : een

ondeelbaar stofdeeltje ; de tents eener seconde is een
ondeelbaar oogenblik; (rekenk.) (van getallen) niet
deelbaar, niet door een ander getal gedeeld kunnende worden, zonder dat er iets overschiet: de
priemgetallen, als 1, 3, 5, 7 enz., zUn ondeelbaar;

dertien is een ondeelbaar getal; eene ondeelbare
verbintenis of schuld, eene zoodanige, die tot voor_
werp heeft eene zaak die in de levering, of eene
handeling die in de uitvoering niet voor splitsing
vatbaar is; een ondeelbaar pond, een zoodanig, dat
niet gedeeltelijk teruggevorderd kan worden bij afbetaling van een deel der schuld, maar alleen in
zijn geheel wanneer de geheele schuld voldaan is;
den en ondeelbaar gen eenebest of eene en ondeelbare
republiek, benaming der eerste Fransche Republiek
(republique une et indivisible), en in navolging daarvan
van de Bataafsche Republiek, haar door de Unitarissen gegeven, in tegenstelling van den staatsvorm,
door de Federalisten voorgestaan; zoodanig eene
eenheid uitmakende, dat de deelen, in innigen
samenhang en onafscheidelijke verbinding met
elkander, zich als in 't geheel oplossen: gevoel, ver-

beelding, heldenmoed, tot eene ondeelbre kracht verbonden; — bw. van hoeveelheid of intensiteit, in zulke
mate dat geen deeling mogelijk is; ondeelbaar klein,
uiterst klein, zoo klein mogelijk: een ondeelbaar
klein oogenblik. ONDEELBAARHEID, v.

ONDEELNEMEND, bn. bw. (van pers.) niet deelnemend, geen deel nemend in hetgeen anderen betreft, geene belangstelling betoonend in het goede
dat hun to beurt valt of in het leed dat hen treft:

hij was de stone e, doch niet ondeelnethende get aige
geweest van dit tooneel; — bw. van wijze, op eene
wijze die van gebrek aan deelneming getuigt: christenmenschen, die zoo liefdeloos, zoo keel ondeelnernend
ointrent jonge mensehen handelen.

ONDER.
ONDEGE, TE ONDEGE. Zie ONDEEG.
ONDEGELIJK, bn. ( - er, - st), (van pers.) niet degeltjk,

weinig zedelijke waarde bezittende, oppervlakkig,
lichtzinnig: 't is al een heel ondegelljk mensch; ik heb

nooit een ondegelffker persoon met zooveel aanmatiging
gezien; (van zaken) niet degelijk, van weinig innerlijke waarde, oppervlakkig, ofibeduidend: als ge er
zoo weinig moeite op besteedt, kunt ge ook niet anders
dan ondegelijk work leveren. ONDEGELIJKHEID, v.

ONDENKBAAR, bn. bw. niet denkbaar, niet gedacht
kunnende worden, zoodanig dat het denkvermogen
er zich geene voorstelling van vormen kan; on
bijgevolg, onbestaanbaar voor het menschelijk verstand: een Marokkaansch garnizoen is iets ondenkbaars; alle (of allerlei) denkbare en ondenkbare dingen,
schertsende uitdrukking voor allerlei dingen van
alle mogelijke soorten, tot zelfs de vreemdste on
ongehoordste, waarvan men zich nauwelijks eon
denkbeeld kan vormen; (bij uitbr.) alle voorstelling
to boven gaande, onbedenkelijk, bijzonder groot,
verbazend: over het tjs zwierde hij heen met de schier
ondenkbare snelheid van den wind; — bw. van hoeveelheid of intensiteit, in zoo groote mate, dat men
het zich bijna niet denken kan, onbedenkelijk, verbazend, bijzonder: het zal mij een ondenkbaar groot
genoegen zjjn; vooral in de uitdrukking ondenkbaar
veel: hij is ondenkbaar veel aan haar verplicht. ONDEN KBAARHEID, v.
ONDENKELIJK, bn. bw. niet gedacht kunnende
worden, ondenkbaar, onbedenkelijk; en bij uitbr.,
alle voorstelling to boven gaande, bijzonder groot,
verbazend: met eene ondenkelijke stoutheid; het is
een ondenkelijk genoegen; — bw. van hoeveelheid of
intensiteit, in zoo groote mate, dat men het zich
bijna niet denken kan, verbazend, bijzonder: dat is

toch ondenkelijk stout en dwaas.

ONDER, vz. ter uitdrukking der plaatselijke betrekking van een voorwerp ten opzichte van een
ander, waardoor het zich bevindt of beweegt beneden
dat andere of althans op een lagere plaats.: onder
den blooten hemel; hij ligt al onder de dekens;
gingen onder het lommer der boom-en; de bank onder
het orgel; eenig ding onder de zon; de steen lag onder
het nand; het land stond onder water; (ook) ter aanduiding dat een beweging gericht is naar een plaats
onder zeker voorwerp en daar ophoudt: hfj kroop

onder het bed; van angst kroop de hond heel gauw
onder de sofa; (sprw.) onder iets zitten, schuilen, steken,
(van zaken) onder iets anders verborgen zijn, zoodat
zij niet in het oog vallen; iets onder zekere rubriek
brengen, het plaatsen in de afdeeling waartoe het
behoort, eig.: het plaatsen beneden een met roode
letters geschreven titel; jets opgeven onder zeker nommer, eig.: het plaatsen op eene lijst. waarboven
zeker nommer geplaatst is, bij uitbr. het vermelden
in de afdeeling, die door dat nommer wordt aanwezen; een brief (schrijren enz.) onder dagteekening
van (een genoemden datum), een brief van dien
datum, geschreven op den dag die er boven vermeld staat; wider het zegel van fem., van een schrijven enz. gezegd, waarboven of waarop iemands
zegel is gedrukt, en dat alzoo op naam van den
genoemden persoon geschiedt; onder het hart dragen (t. w. een kind), het in den moederschoot dragen, er zwanger van gaan; onder zekere vaan (banier)
zich scharen, dienst nemen enz., eig.: zich scharen
of dienst nemen in een leger, dat die banier voert,
die derhalve boven de hoofden der soldaten wappert, (bij uitbr., fig.) bij een leger dienst nemen, of
wel, zich bij eene partij aansluiten; onder eene vlag
varen, die vlag voeren; een land, (yolk enz.) onder
zijn, schepter brengen, aan zijne macht onderwerpen;
onder zeil gaan, zich in beweging zetten, met de
zeilen boven zich, het schip door de zeilen op to
zetten in beweging brengen, afvaren; onder stoom
gaan, het schip door middel van het stooniwerktuig in beweging brengen; onder stooin zijn, varen
met in working zijnde stoommachine; onder bram-

ONDER.
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zeil liggen, dat zeil bijhebben of voeren; onder de lij
of onder den wind van een ander schip zjjn, onder
den wind van den wal zijn, van een schip gezegd,

mooi liedje zingen, en dan beloof ik je zal ik 't ook
niet onder mij laten; waarom 14 het ook, van zi.jn kant,
niet onder zich liet, maar hunne diensten ruim en Ilk
beloonde; (bijbelv.) onder de hand, in de macht, onder
het bestuur van: het overige des yolks gaf onder
de hand zijns breeders Atrisai [2 Sam. 10:10]; onder
deze of gene planeet geboren, op een tijdstip dat geacht

wanneer de wind komt van die zijde waar zich dat
andere schip of die wal bevindt, dus als men beneden
's winds van dat schip of van dien wal is het schip
onder den wind laten loopen (draaien, gooien), zoozeer
oploeven, dat men bij den wind komt te liggen,
dat men beneden den wind komt; — onder jets door,
onder iets heen, ter aanduiding eener beweging die
beneden een voorwerp of de oppervlakte er van
geschiedt en zoo ver wordt voortgezet dat men
aan de andere zijde van het voorwerp uitkomt: de
tunnel gaat onder de rivier door; de kat sloop onder
mine beenen heen; — tot onder, van onder, ter aan-

duiding dat de plaats onder het genoemde voorwerp het eindpunt of uitgangspunt is der beweging:
hij bracht hen tot onder de poort; een l k werd van
onder de puinhoopen gehaald; — in de onmiddellijke
nabijheid van, aan den voet van : de round legerde
zich onder de muren der stad; een dorp dat onder
Leiden ligt; onder iernands bereik zijn, zO(5danig in

iemands onmiddellijke nabijheid zich bevinden, dat
de persoon of de zaak in het bereik zijner handen
ligt, door hem als met de hand kan aangeraakt
worden; (scheepst.) onder den wal zijn (liggen), dicht
bij den wal zich bevinden; onder den wal loopen,
den wal naderen; onder het loefboord kruipen, achter
de verschansing te loef zich verschuilen om beschut
to zijn tegen den wind of het overwaaiend zeewater, zich er dicht aan begeven; onder land, in
de nabijheid van de kust, dicht bij den wal; onder
'and houden, dicht langs de kust varen ; — in het
bereik van: iem. of iets onder de hand hebben (nemen),
in zijn bereik, to zijner beschikking hebben (nemen);
onder de oogen van iem., in het bereik zijner oogen,
in zijne tegenwoordigheid; iem. onder de oogen komen,
in zijne tegenwoordigheid komen, zich aan zijne
blikken blootstellen; lets onder de oogen hebben, het
in het bereik der oogen hebben, het zien; onder vier
oogen, spreekw. ter aanduiding van het geval, dat
slechts twee personen bijeen zijn, dus dat een persoon zich met een ander alleen bevindt, altijd met
het bijdenkbeeld van het vertrouwelijke dat het
samenzijn met een persoon, zonder verdere ooggetuigen, medebrengt; onder schot zon of komen, in
het bereik van het schot zich bevinden of komen,
t. w. dicht genoeg bij het. schiettuig, om getroffen
to kunnen worden; onder de zinnen (het zintuig) vallen,
in het bereik der zinnen vallen, voor het zintuig
waarneembaar zijn; jets onder de aandacht brengen
(van iem.), maken dat het in 't bereik van zijne
aandacht komt, zijne aandacht er op vestigen; —
(in betrekking tot den tijd) binnen het tijdsverloop
van, ten tijde van, gedurende : onder de regeering van
Lodewijk XIV of onder Lodewijk XIV = gedurende
zijne regeering, maar alleen in betrekking tot het
gebied dat onder hem gesteld was; onder de regeering
van Willem II; onder het schrikbewind; — in betrekking tot hoeveelheid geeft onder to kennen dat men
eene hoeveelheid bedoelt beneden het aangewezen
gotal, een mindere hoevoelheid: hi)* verkoopt die turf
niet onder de 100 stuks; ik heb die party boeken onder
den gulden gekregen; —
(fig.) ter uitdrukking van ondergeschiktheid, afhankelijkheid of onderwerping: hY is gelukkig in zijn

lot en fier op d'edelen rang, als schepper onder God; het
eerste legerkorps onder den Prins van Oranje; hij is onder
de voogdaj van zijn oom; staat onder toezicht ran de
politie; hij werd onder curateele gesteld; jets onder zich
nemen (inz. geldzaken), het tot zich nemen om het
onder zijne macht to houden; jets onder zich houden,

het in zijne macht of in zijn bezit houden, het niet uit
zijne handen laten gaan; het niet onder zich laten, het
niet in zijn bezit laten, het uit de handen geven, doch
altijd in fig. opvatting van : het er niet bij laten
zitten, eens flunk uit den hoek komen, veelal in
betrekking tot geld of geldzaken: jij n oet reis een
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werd door den invloed van die planeet beheerscht
to worden; onder den invloed van tern. staan, aan
diens invloed onderworpen zijn; ander den invloed
(van iets), in dien toestand dat men den invloed van
iets ondervindt als eene macht, aan welke men zich
niet onttrekken kan; onder den indruk (van), in
dien toestand dat men den indruk van jets ondervindt als eene macht, aan welke men zich niet
onttrekken kan; — ter aanduiding dat iem. of iets
door bescherming gedekt, beveiligd of bewaakt
wordt: onder de bescherming van eene afdeeling troepen

vervolgden wij onze reis; wij vertrokken onder vrijgeleide;
de kinderen zijn veilig onder de hoede hunner ouders;

—terandui gdatiem.ofjtsbedktofverbgn
is, aan de waarneming is onttrokken : onder het
masker (de mom, den mantel enz.) van den godsdienst;
onder het uiterlijk van ootmoed; onder den schijn van
belangstelling; — ter aanduiding van de wijze waar-

op een persoon of zaak zich vertoont, of van het
merkteeken waardoor zij zich doen kennen : onder de
gedaante van een stier heeft Jupiter Europa geschaakt;
jets onder woorden brengen; onder zekeren naam reizen,
schrijven; — ter aanduiding dat een persoon of zaak
den druk of het bezwaar van iets ondervindt: onder
iets gebukt gaan; onder iets lijden, (ook van verplichtingen) onder verplichting van; onder dienst zijn; (in
betrekking tot een recht) onder voorrecht van boedelbeschrijving, met gebruikmaking van dat recht; (van
verbintenissen) onder verband van al zijn roerende
goederen; iets onder eede beloven; onder voorwaarde,
beding ran; onder verklaring; ik zou er min hoofd
onder willen verpanden; — (Zuidn.) onder het opzicht
van, ten opzichte van;
bw. van plaats. aan de benedenzijde van iets:

onder hoort gY den stroom bruisen; naar onder, naar
de benedenzijde, benedenwaarts, (w. g.), men zegt
veelal naar onderen; van onder, aan de benedenzijde,
(w. g.`) , men zegt veelal van onderen; het blad is van

coder geel; van onder, van beneden, uit de laagte:
het water stroomde van onder in 't schip; van onder
op, van beneden opwaarts, van beneden uit: Van der
Heyden is van onder op tot den rang van luitenantgeneraal opgeklommen; beneden in huis, in tegenstelling met de bovenverdiepingen, on dus, gelijkvloers, in de benedenvertrekken, ergens beneden in

het huis: we wonen onder, maar onze slaapkamer is
boven; naar onder, van onder, naar of van het benedengedeelte van het huis; (scheepst.) beneden het
dek : de schipper is onder; bij de voorz. in, aan, op,
tegen geeft onder to kennen dat het voorwerp zich
aan de benedenzijde of aan den voet van iets anders
bevindt: onder in huis; onder in den kelder
—bw. van richting, na r beneden, na r de la gte:
sprong in het water en dook kopje onder; naar
beneden in huis of schip : laat de juffrouw maar
onder komen; schipper kom eens even onder; —
bw. van toestand, in elliptische uitdrukking:
vandaag hoeven de schaatsen niet onder (t. w. den
voet); de zon is nog niet onder (nl. gegaan); (sprw.)
er onder zitten, onder de plak, de pantoffel, den
duim; ient. er onder werken, hem het onderspit doen
delven, hem in 't ongeluk storten; er op of er onder,

om to kennen te geven dat men wil winners of verten onder
brengen, onder zijne macht brengen, onderwerpen,

liezen, slagen of in 't verderf storten;
bedwingen.

ONDER. vz. om een plaatselijke betrekking uit to
drukken van personen gf zaken, die zich to midden
van andere of van iets dat als collectief gedacht

wordt, bevinden of bewegen: hij woont onder de boeren ; hij zit onder de toehoorders; hij verkeert onder
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tusschen iets loopen of spelen, zich te midden er
van bevinden, er mode vermengd zijn en daardoor
aan de zaak een eigenaardig karakter geven: loopt
daar ook wat wraakzucht onder ?; onder iets loopen

(van pers.), tusschen iets schuilen, er mede vermengd zijn, er toe behooren; onder de menschen
komen, zich in het gozelschap van anderen begeven,
met menschen verkeeren, zich in het openbaar vertoonen; (overdr.) in betrekking tot tijd, te midden
van, gedurende de tijdruimte in welke iets geschiedt
of binnen welke eene handeling voorvalt: onder
kerktjd zijn de winkels gesloten; onder beurstajd zfin
de koffiehuizen leeg; hij rookt nooit onder zfjn werk;
onder het gebruiken van een glaasje win; onder de
mis (gedurende de bediening der mis); onder het
eten, onder de koffie, onder de thee (gedurende den

tijd, dat men het eten, de koffie of de thee nuttigt); —
(fig.) te midden van, tusschen, t. w. van een aantal
soortgelijke voorwerpen — personen of zaken — of
een collectief, gezamenlijk beschouwd als een geheel : onder alle dichters der oudheid is er geen beroemder dan Homerus; onder andere omstandigheden deelde
hj mij het volgende mede; gij zit gezegend onder de
vrouwen [Luk. 1:28]; onder zeker wapen van het leger
gaan, zich begeven bij die soort krijgslieden, bij
dat wapen dienst nemen; onder zeker yolk dienen,
strfiden, bij hen in krijgsdienst zijn, strijden enz.;
een onder velen (van pers.), e'en onder vele (van zaken),

een enkele persoon of eene enkele zaak tot voorbeeld genomen uit een grooter aantal van dezelfde
soort, of van wie hetzelfde kan gezegd worden;
onder anderen (van pers,), onder andere (van zaken),
to midden van andere personen of van andere
zaken [elliptische uitdrukking, die men bezigt, wan.neer men den of meer personen of zaken tot voorbeeld neemt uit een grooter aantal van dezelfde
soort of op wie hetzelfde gezegde toepasselijk is,
meest met de beginletters o. a. aangeduid]; — in
den kring van, t. w. van personen die als zelf ham
delende of ervarende worden voorgesteld : er worden
ander dat volkje vro wat misdrijven g epleeg d; er ontstond onder de troepen een panische schrik; er was een
hevige twist onder hen uitgebroken; vrede heersche
ander ulieden; onder elkander (elkaar, malkander,

malkaar), in wederkeerige betrekking met elkander :
man en vrouw leven vreedzaam onder elkander; zij
kijven altijd onder elkander; blijven onder
(een be-

kring van pers.), binnen dien kring besloten
blijven, aan niemand daarbuiten bekend worden
(van handelingen en gezegden); het biz). ft onder ons,
het moet tusschen ons geheim blijven, niemand
anders moet er iets van weten, m. a. w. het zij in
paalden

vertrouwen gezegd; onder ons gezegd of gezegd en
het zij in vertrouwen gezegd en blijve
tusschen u en mij; onder ons, in onzen eigen kring,
zonder (vreemde) getuigen, zoodat wij vrijelijk bandelen of vertrouwelijk spreken kunnen, (ook) in
vertrouwen; w zijn coder ons ineisjes, zie meisje ;
der personen die bij een deeling be—tera nwijzng
trokken zijn: de bolt nerd onder de soldahm verdeeld;
hij decide het brood onder de ar wen nit; — ter aanwijzing van de omstandigheden die met eene handeling gepaard gaan: onder al deze rai)Ten en gevaren

gebleven,

is hij steeds aan zijne beginselen trouw gebleven;
tong onder begeleiding der piano; onder dankzegginy,

met betuiging van dank.
ONDERAAN, bw. van plaats; aan den onderkant,
aan het benedeneinde van jets, t. w. van lets dat
genoemd wordt, of wel uit den zin of uit de oinstandigheden moet opgemaakt worden : aan den poet
van de tafel, onderaan; onderaan op de bladzijde; gij

vindt de

ONDERBALK.

ON DER.

de menschen; hjj raakte onder het yolk; er groeit onkruid
ander het koren; onder iets loopen,- spelen (van zaken),

verklaring in de accnteekeningen onderaan,

onder aan den voet der bladzijde ; ?ci) . zaten in het
amphitheater onderaan, op de laagste bank; (fig.) aan
het benedeneinde, op de laagste plaats, vooral in
de zegsw. ,nderaan zitten, de laagste plaats innemen :

de plaats onderaan; aan tafel zitten de kinderen onderaan; jongen, waarom zit je in je klasse toch altfjcl
onderaan ?
ONDERAANDEEL, o. (-en), een der kleinere aandeelen, waarin de aandeelen van eene maatschappij
of vennootschap gesplitst zijn : het kapitaal der ven-

nootschap wordt bepaald op f 1,200,000, verdeeld in
1200 aandeelen ieder van f 1000, splitsbaar in onderaandeelen van f 500, gemerkt a en b.
ONDERAANNEMER, m. (-s), een aannemer van
openbare werken, die van den hoofdaannemer een
onderdeel van een werk voor zijne rekening genomen heeft.
ONOERAARDSCH, bn. zich onder de aarde, onder
den grond bevindende, onder de oppervlakte van
den bodem gelegen: een onderaardsche gang; onder-

aardsche kanalen; onderaardsche spelonken; een vechtig
onderaardsch hol; een onderaardsch gewelf; (van han-

delingen, werkingen enz.) onder de aarde geschiedende, onder den grond plaats hebbende: de verdediger was bij dezen mijnoorlog allijd in het voordeel,
al ware het alleen door de uiterst langzame vorderingen van den aanvaller, dew fl alle onderaardsche werkzaamheden veel tad kosten; onderaardsche oorlog, mijn-

oorlog, de strijd die tusschen de belegeraars en
•verdedigers eener vesting door middel van mijnen

en 'contra-mijnen onder den grond gevoerd wordt
om elkanders werken to vernielen; onder den acrd- bodem gelegen, wonende, geschiedende enz., t. w.
volgens de voorstelling der ouden, in toepassing op
de onderwereld of het schimmenrijk; volgens Christelijk volksgeloof in toepassing op de hel, en dus
zooveel als: tot de onderwereld of de hel behoorende: de hel voor te stellen als een onderaardsch inqui-

sitie-hol, waarin een afgryselijk groot vuur brandt;
een telg van d' onderaardschen koning, de laster, deed
een tocht door 't land; het onderaardsche ?IA., de onderwereld.
ONDERAARDSCHE, o. de onderwereld.
ONDERADJUDANT, m. (-en), gewone benaming

van
den adjudant-onderofficier, den onderofficier die in
rang onder den laagsten officier en boven den sergeant-majoor of opperwachtmeester staat.
ONDERADMIRAAL, m. (-s, ...ralen), (veroud.) viceadmiraal.
ONDERAF, bw. van richting, bijwoordelijke uitdrukking, om to kennen to geven, dat de onder- of
benedenzijcle van iets het uitgangspunt is der bedoeldehandeling of working: tel eens, hoeveel lagen tureen.

daar opgestapeld staan, begin maar onderaf.
ONDERAFDEELING, v. (-en), eene der kleinere
deelingen, waarin eene hoofdafdeeling van een
samenhangend geheel gesplitst is; aan eene hoofdafdeeling ondergeschikte afdeeling, in de verschilIende toepassingen van dat woord.
ONDERARM, m. (-en), het benedendeel van den
arm, het gedeelte dat zich uitstrekt van den elleboog
tot het handgewricht; ook voorarm geheeten;
—BEEN, o. (-en), —PIJP, v. (-en), het been of de
pi,jp van den onderarm.
ONDERBAADJE, 0. (-s), baadje, boezeroen van baai,
wol of Hanel, dat onder het bovenbaadje gedragen
wordt.
ONDERBAAS, m. (...bazen), werkman die op den
Baas in rang volgt, tweede baas; inz. gezegd van
den opzichter, die voor den aannemer een work
bestu urt.
ONDERBAAS, v. (...bazen), voetstuk onder aan een
1 ilaar.
ONDERBAGGEREN. (baggerde onder, heeft ondergebaggerd), (van den hennep) dien zoodanig met
bagger bestorten, dat de scliooven er geheel onder
komen; ze met bagger overdekken. ONDERBAGGERING, v. het onderbaggeren.
ONDERBALK, m. (-en), een balk die zich onder
ander baikwerk bevindt, en waarop dit rust: de
balk die zioli ondor de fries bevindt, en waarop

ieze rust. de architraaf.

ONDERBAND.

• ONDERBREKEN.

ONDERBAND, m. (-en), (heelk.) de eerste band,

waarmede eene wond verbonden wordt, het. onderste
verband, waar het verdere verLand overheen gelegd
wordt; (weverij) de band, waarmede men de roven
of strengen garen onderbindt, om te voorkomen dat
zij in de war raken; (geweerm.) de benedenste der
drie banden die den loop van een geweer aan de
lade bevestigen; (bouwk.) eene lagere rollaag, die
als een band om het metselwerk heen loopt.
ONDERBANK, v. (-en), lager staande bank, in tegenStelling van de hooger geplaatste: de onderbank in
een paardenspel; eene van de hoofdbank afhankolijke inrichting van denzelfden aard, bijbank, hulpbank: een onderbank van de Nederl. Bank.
ONDERBANKET, o. (-ten), (vestingbouwk.) tweede
banket, lager gelegen verhooging van aarde aan de
binnenzijde eener borstwering, waarop de manschappen staan om to vuren.
ONDERBARGHOUT. Zie ONDERBERGHOUT.
ONDERBAST, m. (-en), binnenbast van boomen en
heesters, de bast die zich onder den buitenbast,
onder de schors bevindt.
ONDERBATTERIJ, v. (-en), de batterij, de geschutlaag op schepen, die op het tusschendek het dichtst
bij de waterlijn geplaatst is; in tegenstelling van
de op het bovendek geplaatste bovenbatterij.
ONDERBED, o. (-den), een bed onder de inatras ;

een bed dat onder ligt, waarop men slaapt; in tegenstelling van het bovenbed of dekbed, t. w. waar dekbedden in gebruik zijn.
ONDERBEEK, v. (...beken), de lager liggende beek,
waarin het water, dat een molen drijft, nederstort;
in tegenstelling van de bovenbeek.
ONDERBEK, m. (-ken), het onderste gedeelte van
den bek, het onderste kaketeen van sommige dieren;
inz. van varkens, schapen enz. gezegd.
ONDERBEKKEN, o. (-s), het benedenste gedeelte van
het bekken, inz. bij koeien; dat gedeelte van het
bekken, waar de schaambeenderen zich bevinden.
ONDERBERGHOUT, (ook ...BARGHOUT), o. (-en),
(scheepsb.) het onderste terghout, bij schepen die
twee berghouten op eenigen afstand boven elkander
hebben, t. w. bij linieschepen, bij welke het onderberghout op de hoogte van het onder- of tusschendek wordt aangebracht.
ONDERBERM, m. (-en), (dijkw.) de berm aan de
onderzijde van den dijk; in tegenstelling van den
bovenberin.
ONDERBESCHUIT, v. (-en), dat gedeelte van eene
beschuit, dat op de plaat gelegen heeft en van
onderen plat is; in tegenstelling van het bolle bovengedeelte, de bovenbeschuit; gewoonlijk onderkorstje

genoemd.
ONDERBEUL, m. (-en), bediende die onder

den beul

staat en diens werk verricht, beulsknecht.
ONDERBEVELHEBBER, m. (-s), een bevelhebter,

die, onder de bevelen van den opf,erbevelhebber,
eene afdeeling van een leger aanvoert.
ONDERBEVELHEBBERSCHAP, o. de betrekking, de

post van onderbevelhebber.
ONDERBIBLIOTHECARIS, m. (-sen), tweede, aan den
eersten bibliothecaris ondergeschikte ambtenaar,
met het beheer eener boekerij belast.
ONDERBIKKEL, m. (-s), bikkel of beentje, tusschen
de groote en kleine kooten gelegen, onder aan de
achterpooten eener koe.
ONDERBIL, v. (-len), het benedenste deel der bil
an eene koe, de bout.
ONDERBINDEN, (bond onder, heeft ondergebonden), (van losse schoeisels, inz. van schaatsen) ze
een ander of zichzelven onder de voeten binden:
iem. de sandalen onderbinden; terwijl zijn meisje
de schaatsen onderbond; terw#1 hfj bezig was (zich) de
schaatsen onder te binden; hj had von schaatsen wat
still' ondergebonden; — (onderbond, heeft onderbonden), sets steunen door van onderen een band aan
to leggen: een gezwel onderbin,den; eenen band waarmede de wavers de roven of strengen garen, opdat die
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niet in de war raken, onderbinden; eene kraamvrouw
onderbinden, de baarmaeder eener kraamvrouw door
een band ondersteunen, ten einde uitzakking to
voorkomen. ONDERBINDING, v. (-en), het Onderbinden; het onderbinden.
ONDERBLAD, o. (-en), het onderste blad van de
long eener koe, het onder gelegen bladvormig uiteinde der long; het onderste gedeelte van het,
schouderblad; het onderste blad van een snarenspeeltuig.
ONDERBLIJFSEL, o. (.5), (minachtend) een levend
wezen — mensch, dier of plant — dat niet groeit,
dat klein on achterlijk blijft; een dwerg, een onderkruipertje.
ONDERBLIJVEN, (bleef onder, is ondergebleven),
onder de voeten blijven, niet afgebonden worden:
last je schaatsen nog maar onderblijven, we kunnen
nog wel een eind rijden; (van pers.) onder iemands
bedwang of macht blijven, de onderliggende partij
blijven: toen eens de onderliggende party was,
n2oest htj ook onderblijven; (van pers.) onder water
t. w. bij het zwemmen: hij is een zwemmersbaas, als hij duikt, kan hij een heele pool onderbtoven;
(van levende wezens — menschen, dieren, boomen
en planten) niet hoog opgroeien, niet tot zijn wasdom komen, klein, achterlijk blijven, (w. g.): de
boon, is ondergebleven; ondergebleven brood, brood dat
niet goed gegist heeft, niet goed gerezen is: — (onderbleef, is onderbleven), (Zuidn.) achterwege blijven,
ongedaan blijven.
ONDERBLIJVELING,

m. en v. (-en), (Zuidn.) onder-

blijsel.
ONDERBOEKHOUDER, m. (-s), tweede boekhouder,
bediende onder den eersten boekhouder, belast met
het bijhouden der boeken.
ONDERBOOM, m. (-en), (weverij) de waterpas geplaatste, om hare as beweegbare houten rol of
cylinder in het onderste gedeelte van een weefgetouw, om welke de geweven stof wordt omge-

wonden; hetzelfde als stofboom; voor linnen of laken
stoffen ook linnen- of lakenboom geheeten.
ONDERBOORD, m. (-en), aan de benedenzijde aangebrachte boord, rand onder aan een voorwerp.
ONDERBOORD, o. (-en), boord of plank aan de
benedenzijde van een vaartuig.
ONDERBOOTSMAN, m. (...lieden, ...lui), tweede
bootsman, onderofficier aan boord van oorlogs- on
koopvaardijschepen, die op den bootsman in rang
volgt, on met het toezicht over het achterschip
belast is; gewoonlijk bootsenansmaat genoemd.
ONDERBORG, m. (-en), (w. g.) iem. die zich borg
gesteld heeft 'niet voor den hoofdschuldenaar, maar
voor diens reeds gestelden borg.
ONDERBORST, v. (-en), het benedenste gedeelte
van de borst, bij menschen on dieren.
ONDERBORSTROK, m. (-ken), tw eede borstrok,
die onder een gewonen borstrok wordt gedragen.
ONDERBORSTROKJE, o. (-5).
ONDERBOUW, m. algemeene benaming van een
bouwwerk, dat onder een ander geplaatst wordt,
ten einde daaraan tot steun to verstrekken; inz. in
den bruggenbouw, van de gezamenlijke pijlers en
landhoofden, waarop de brug gelegd wordt.
ONDERBOUWEN, (bouwde onder, heeft ondergebouwd), (van mislukt veldgewas) het onder den
grond werken, om den akker opnieuw te bebouwen:
ge meet die mislukte haver onderbouwen; van de bockweit is niets terechtgefNmen, ik heb ze maar ondergebouwd.
ONDERBRAAK, v. (...braken), (in de hennepbewerking) het onderste gedeelte, het onderstel der braak,
met 'welke de hennep gekneusd wordt : de braak.
bestaat uit een onder- en bovenstel, onder- en bovenbraak
geheeten; terwyl men met de eene hand de bovenbraak
oplicht, brengt men met de andere hand de gelling op
de onderbraak, drukt de zware bovenbraak, neder, en
breekt en kneust zoo den hennep.
ONDERBREKEN, (onderbrak, heeft onderbroken),

ONDERBREK EN.

ONDERDANIG.

(Zuidn.) (met een persoon als ond.) (van handelingen, werkingen en toestanden) de voortduring er
van middenin afbreken, ze onverwachts verstoren,
stuiten, doen ophouden, door eene tusschenbeide
komende belemmering, meestal echter met het
bijdenkbeeld, dat de belemmering slechts tijdelijk
is en de working later hervat wordt; hetzelfde als
het in Noord-Nederland moor gewone afbreken: het

den buik, dat gedeelte van den buik dat onder den
navel ligt; pijn in den (zifn enz.) onderbuik, pijnlijke
aandoening der ingewanden, veelal kortweg builcpffn
genoemd, schertsend ook gezegd van de pijnlijke
aandoening van iem., die in angst of benauwdheid
zit; (sprw.) het zit hem in den onderbuik, htj lijdt aan
zwaarmoedigheid : eon gebrek, dat veelal het gevolg
is van eene onderbuikskwaal. ONDERBUIKJE, o. (-s).
ONDERBUIKSKWAAL, v. (...kwalen); ...SPIER, v
(-en); ...STREEK, v.; ...ZIEKTE, v. (-n). •
ONDERBUIS, o. buis dat onder een ander buis
wordt gedragen. ONDERBUISJE, o. (-s).
ONDERBURGEMEESTER, m. (-s), verouderde benaming van den stedelljken ambtenaar, die de plaats
van den burgemeester bij ziekte, afwezigheid enz.
innam; tweede, plaatsvervangende burgemeester;
ook in scherts gezegd van iem. die zich de macht
van den burgemeester aanmatigt on in zijne plaats
het bestuur in handen heeft.
ONDERBUUR, m. (...buren), ...BURIN, v. (-nen),
benedenbuur, degeen die met iem. in hetzelfde huis
maar op eene lagers verdieping woont.
ONDERBUURMAN, m. (...buren), ...BUURVROUW,
v. (-en), hetzelfde als onderbuur en onderburin.
ONDERCOMMISSARIS, m. (-son), commissaris van
politie, die onder den eersten commissaris staat,
tweede commissaris.
ONDERCONSUL, m. (-s), tweede consul, vice-consul,
die onder een hoofdconsul staat en dozen bij ontstentenis vervangt.
ONDERDAAGS, bw. van tijd, (gew.) dozer dagen,
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doet mjj spit, dat ik de vreugd heb onderbroken ; bij
poozen onderbrak hij den arbeid; (dicht.) het verband
(van twee of meer zaken) onderbreken, het verbreken, verstoren; iemands slaap (sluimering) onderbreken, dien verstoren; iemands redo (taal, woorden enz.) onderbreken, hem voor eene poos doen

ophouden to spreken door hem in de redo to vallen;
een gesprek (onderhoud, samenspraak enz.) onderbreken,
ze voor eene poos afbreken, staken; zone rede; zone
woorden, een verhaal, een gezang, een lied, een brief enz.
onderbreken, die staken, voor eene poos ophouden
to spreken, to zingen of to schrijven; luister met
aandacht, en onderbreek mjj niet, val mij niet in de
rede; iets met iets anders onderbreken, het tijdelijk

afbreken on door iets anders vervangen, het met
iets anders afwisselen, zijn stop (zijne stappen, schreden enz.) onderbreken, onder het gaan plotseling
stil blijven staan; (van stoffelijke zaken) de werking
er van doen ophouden, ze in hare working stuiten,
(w. g.) : ik zal alien toevoer van leeftocht a afsnijden,
de waterleiding onderbreken; (met eene zaak als ond.)
(van handelingen, werkingen on toestanden) oorzaak
zijn dat zij onverwachts tijdelijk ophouden, ze doen
staken; inz. in toepassing op eene working, die eene
andere vervangt, er mode afwisselt, on dos oorzaak
is dat doze tijdelijk ophoudt: hunne redekaveling
werd onderbroken door de komst van den algemeenen
stedevoogd; er heerschte eene lange stilte, door niets dan
door de lichte ademingen van het slapende kind onderbroken; (van ruimte-uitgebreidheden of hetgeen deze

vertegenwoordigt) oorzaak zijn dat Naar geheel wordt
gebroken, t. w. in toepassing op voorwerpen, die er
midden tusschen komen, ze afwisselen: de zon gloeide

met een koesterend vuur aan den doorschijnenden kernel,
welks azuur hier en daar door een gewaterd wolkje
onderbroken was.
ONDERRBEKING, v. (-en), tusschenbeide komende
verhindering, verstoring, afbreking: deze zaak is

ernstig en duldt geene onderbreking of verstrooidheid;
het verstoren van iemands spreken door hem in

de rede te vallen: hij scheen min of meer gestoord
over de onderbreking zfiner rede; (in toepassing op
woorden, die men zelf spreekt of voorleest) staking,
tusschenpoos, doordien men zijne rede middenin
afbreekt, onverwachts ophoudt met spreken hij las

met veel moeite en met talrijke onderbrekingen wat er
op het papier geschreven stood.
ONDERBRENGEN, (bracht onder, heeft ondergebracht), onder dak brengen, maken dat iets of iem.
onder dak komt en bij uitbr., in veiligheid brengen : hij

onlangs, kort geleden: dit is immers niet volgens
hetgeen onderdaags hebben afgesproken; binnenkort: h(j laat u hartelijk groeten, en onderdaags zal ik
self een bezoek van hem krijgen.

ONDERDAAN, bn. (veroud.) onderdanig.
ONDERDAAN, m. en v. (...danen), ...DANE, v. (-n),
iem. die aan een ander onderworpen is, in zijne
macht staat; doch uitsluitend gezegd in betrekking tot een regeerenden vorst of een souvereinen
staat, van de personen die aan de oppermacht van
den vorst of den staat ondergeschikt zijn, onder hun
gebied, bewind of gezag staan : in geen geral mogen

de onderdanen des konings vreemde ordeteekenen, titels,
rang of waardigheid aanneinen, zonder zijn verlof;
de eerste onderdaan, benaming van den persoon, die
het dichtst bij den troon des vorsten geplaatst is,
inz. van den eersten prins van den bloods, bij uitbr.
ook gezegd van iem., die boven anderen zich beijvert
zijne plichten jegens den vorst of den staat te vervullen, (overdr.) iem. die onderworpen is aan de
macht van een persoon of van eene zaak, een onderworpeling, een dienaar, (w. g.) : er leefde toen in Heerlen

een vrome kapelaan, in 's Heeren huize en wingerd een
nederige onderdaan [DAUTZENBERG] ; (fig.) schertsende
benaming van iemands beenen: ik word een dagje
ouder, mijn onderdanen willen niet best meer mee.

heeft die arme kinderen gelukkig bij zyn broeder ondergebracht; de boer heeft het hooi gelukkig voor den reyen
ondergebracht; (van voorw.) ze naar beneden werken,

ONDERDANIG, bn. bw. (-er, -st), zich jegens iem.
met onderworpenheid gedragende, zich aan hem
ondergeschikt betoonende, bereidwillig om hem te
gehoorzamen: ten alien tide aan, de bestaande ,nachten

zoodat zij onder het voorwerp of de plaats komen,
die uit het zinsverband blijkt, (w. g.): zware boom-

onderdanig ; eras ik mijn brooder niet onderdanig in
alles ?; bereidwillig om zich aan iets to onderwerpen,

stammen worden gelicht door het onderbrengen van
hefboomen; onder zijn bedwang, in zijne macht brengen, aan zich onderwerpen; hetzelfde als ten onder
brengen, doch thans min gewoon en alleen nog in
dichterlijken stijl: voor Dantzig was, eerst onlangs
nog, die brioche vend bedacht, doch schoon Dantzig
onderbracht, 't mislukte hear met SteenwUk tech [TOLLENS, Van het schieten met gleeiende kojels.1

om er zich naar to gedragen, er aan to gehoorzamen: zit clan alle menschelYke ordening onderdanig;
alles is der mode onderdanig; onderworpen, bereidwillig gehoorzarn ende, t. w. aan den persoon of de
zaak, die nit het zinsverband vanzelf blijkt, of wel,
in verzwakte opvatting, dienstwillig, nederig, gedwee, in 't algemeen: eon gebiedueerend breeder tot

ONDERBROEK, v. (-en), de broek, welke men onder

de bovenbroek draagt, en, bij uitbr., de brook. die
ander lange bovenkleederen, als bij de vronwen
ander de rokken, gedragen wordt. ON
0. (-s).
ONDERBROEKSBAND, m. (-en);
m. (-en).
ONDERBUIK, m. (-en), bet benedenste gedeelte van

een onderdanig »fan to maken, dat is glorie; teen dan,
dat ow hart rower rede onderdanig is; hij zoo abemin.
nen, a eerbiedigen, a gehoorzamen als een onderdanige
zoon, inz. gebruikelijk in de beleefdheidsformule uw
onderdanige dienaar of dienar,s (kind, coon, dochter
enz.), welke vooral aan het slot van brieven gewoon
is, clod" waarin de eig. kracht des woords geheel is
versleten; scherts. wordt do uitdrukking uw ender-

ONDERDANIG.
4anige dienaar (of dienares) ook gebezigd wanneer
iem. tot een ander sprekende, zichzelven wil aan-duiden, zonder rechtstreeks ik te zeggen : de eenige
.schuilplaats van uwe onderdanige dienares, die voor u
_staat, zal worden opgevuld met gerechtsdienaars; blijk
gevende van de onderworpenheid, de bereidwillige
.gehoorzaamheid des persoons, getuigende van
nederige dienstwilligheid: men onderdanige groete aan

.den waarden heer baron; een onderdanige brief;
—bw.vanijze,op ne dranigewjz,open
wijze die van onderworpenheid, van nederige
getuigt: iem. onderdanig welkoni heeten;

dit is, dunkt zachtst genomen, niet zeer onderdanig
gesproken; iem. onderdanig gehoorzaam zen.
ONDERDANIGHEID, v. onderworpenheid, gehoor:zaamheid, of, in zwakkere opvatting, nederige dienstwilligheid: het ontzag, de eerbied, de onderdanigheid
moeten onderhouden worden; met onderdanigheid, op
eene wijze die van onderworpenheid of dienstwilligheid getuigt; de toestand van onderdanig te zijn,
de staat van iem. die aan het gezag of den wil van
een ander onderworpen is, onderwerping: tot de

•onderdanigheid van een ambtenaar des yolks kon hij
niet afdalen; iem. onderdanigheid beloven, zweren enz.,
beloven of zweren hem onderdanig, gehoorzaam te
Izullen zijn; den eed van onderdanigheid afleggen, gehoorzaamheid zweren; ienz. de onderdanigheid opzeggen, verklaren dat men hem niet linger onderdanig
wil zijn.
ONDERDEEL, o. (-en), het benedenste gedeelte van
.een voorwerp, inz. van een lichaamsdeel, of wel, de
onclerste helft van het lichaam, het gedeelte onder
de middel, in tegenstelling van het bovendeel, het
gedeelte boven de middel : het voo•hoofd, breed gewelfd,
stale nit boven het onderdeel van het aaise:icht; een
der kleinere deelen, waarin een deel van een geheel
zesplitst is, gedeelte van een hoofddeel: zelfs voor

de onderdeelen van sommige spelen, vooral van 't knikkeren, bestaan allerlei namen; is 'uit den aard een
kunstvermogen zoo heperkt, dat een mensch het nooit
verder dan tot specialiteit in een of ander onderdeeltje
?nag hopen to brengen ?; (van maten en gewichten)
het evenmatig deel, dat ondergeschikt is aan de
maat of het gewicht, die als eenheid zijn aangenomen; inz. in tegenstelling tot veelvoud, het evenmatig
.grooter deel dier eenheid: de palm, duim en streep
zijn onderdeelen van de el; een deel, dat aan de hoofdzaak ondergeschikt is en eene mindere plaats bekleedt: de onderdeelen dier schildere zen hier en

daar verwaarloosd, maar de hoofdfiguren zen goed;
•de gansche redevoering met alle hare deelen en onder.deelen.
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ONDERDELVEN, (dolf onder, heeft ondergedolven),

g.), (van verschillende zaken) ze onder den grond
delvers of graven, onder den grond begraven.
ONDERDES. Zie ONDERDIES.
ONDERDEUR, v. (-en), benedendeur, eene deur aan
de straat, die in vele ouderwetsche Hollandsche
heerenhuizen toegang geeft tot het onderhuis,
waarin het kantoor, de keuken enz. zich bevinden;
het benedenste gedeelte van eene deur, die in twee
deelen is verdeeld, welke samen in eene sponning
sluiten, vooral gewoon in boeren- en arbeiderswoningen. ONDERDEURTJE, o. (-5).
ONDERDIAKEN, m. (-en, -s), (R.-K.) geestelijke, die
in rang op den diaken volgt en tot het celibaat
gehouden is.
ONDERDIES — ook ONDERDES — bw. van tijd,
(w. g.), ondertusschen, intusschen: onderdies fluisterde
he half hoorbaar : .,dat juffertje heeft toch een aller
charm antst gezichtje !"
ONDERDIJK, In. (-en), het benedenste gedeelte van
een dijk, in tegenstelling van het bovenste gedeelte,

den bovendijk.
ONDERD!JKEN, (nagenoeg uitsluitend gebruikelijk
in het verl. deelw. en de daarmede samengestelde
tijden: heeft ondergedijkt , . (gew.) zOOveel minder
aan dijkskosten uitgeven dan het bedrag van het
aanileel in de gemeene dijkskosten, dat men te zijnen
laste heeft ; z6Oveel beneden dat bedrag blijven; het
tegenovergestelde van overdijken.
ONDERDIJKING, v. (-en), (gew.) het bedrag dat men
onclergedijkt heeft; de som, die een ambacht aan
dijkskosten minder heeft uitgegeven dan het aandeel in de gemeene dijkskosten, dat te zijnen laste
komen moot : die minder don hunne quota verdijkt

hebben, behoeven slechts 4 6 bij to passen van hetgeen
hanne onclerdijking bedraagt.
ONDERDOEK, m. (-en), dock, die onder een anderen
doek wordt gedragen. ONDERDOEKJE, o. (-s).
ONDERDOEN, (deed onder, heeft ondergedaan), een
ander of zichzelven onder de voeten doen: iem. de

sandalen onderdoen; de baanveger heeft hem de schaatsen ondergedaan; (van pers.) voor iem. onderdoen, t. w.
in een eigenlijken of figuurlijken strijd: voor iem.
zwichten, bukken, wijken, zich gewonnen geven;
voor iem. onoeten onderdoen, genoodzaakt zijn voor
hem te zwichten ; de hertog kreeg de nederlaag en moest

onderdoen voor zone tegenstrevers; voor iem. onderdoen,
bij hem achterstaan, minder zijn dan hij: h doet in
bekwaamheid voor niemand onder; voor iets onderdoen
(t. w. voor iets dat een pers. vertegenwoordigt), er
voor zwichten, er bij achterstaan, het niet kunnen
evenaren: voor de kracht des anderen verre onderdoen;

ONDERDEK, o. (-ken), (bruggenb.) de bedekking,
hare schoonheid moest voor die van haar stiefdochter
welke op de liggers eener houten brug beneden het
onderdoen.
bovendek gelegd wordt; de aaneensluitende balken
ONDERDOMPELEN, (dompelde onder, heeft en is
of dikke planken, waarmede de liggers worden
ondergedompeld), iem. of iets naar beneden dompe•overdekt, en waarboven het bovendek wordt aan- ' 1 en, geheel onder water of onder eenige andere
gebracht; (scheepsb.) benaming van het dek, dat
vloeistof duwen of steken: de badvrouw heeft haar
beneden het bovendek is gelegen ; door de zeelieden
eenige malen ondergedompeld; be het 2Voptunusfeest
gewoonlijk tusschendek genoemd, terwijl onderdek
cordt de baar in de doopvont ondergedompeld; (bij
de gewone benaming in den scheepsbouw is: het
uitbr.) iem. of iets geheel onder water of onder
onderdek dient op alle schepen tot verblef voor de
eenige andere vloeistof brengen, daarmede geheel
matrozen.
overstorten of overstroomen, t. w. zonder eig. domONDERDEKEN, m. (-s, -en), de in rang op den deken
pelen, zonder den persoon of het voorwerp naar
volgende waardigheidsbekleeder, die bij ontstentenis
beneden to duwen, (w. g.): doze overstrooming, die
zijne plaats inneemt; vice-deken.
voornamelYk de landen clan de Zuidpool onderdompelole;
ONDERDEKEN, v. (-s), eene deken die onder eene
scheepst.) het ondergedompelde gedeelte van een schip,
andere deken gebruikt wordt. ONDERDEKENTJE,
dat gedeelte hetwelk onder water is, dat door de
o. (-5).
golven bespoeld wordt. ONDERDOhIPELING, v. (-en),
ONDERDEKKEN, (dekte onder, heeft ondergedekt),
het onderdompelen; inz. in toepassing op den doop
toedekken : nadat ze de kinderen lekkertjes had onderi n de Christelijke Kerk, waar die niet door besprengedekt; de tuinman neoet de jonge plantjes goed onderging of besproeiing geschiedt, maar door het geheele
dekken.
1 ichaam onder het water to dompelen; Lat. subONDERDEKS, bw. van plaats, (scheepst.) onder dek,
mersio.
beneden aan boord, in de kajuit : de kapitein is
ONDERDOOR, bw. van richting, onder iets door,
onderdeks.
t, w. onder iets dat genoemd wordt, of wel uit den
ONDERDEKSPLANK, v. (-en), plank van het onzin of uit de omstandigheden moot opgemaakt
derdek.
worden; het geeft to kennen, dat eene beweging,
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die beneden een voorwerp of de oppervlakte er van
geschiedt, zooverre wordt voortgezet, dat men aan
de andere zijde van dat voorwerp uitkomt: daar
de poort openstond, gingen ze er onderdoor; er is daar
een opening, kom er maar onderdoor; ook met ellips
van het werkw.: moet die wagen hier onderdoor

onder of beneden een voorwerp of eene plaats
komen, (w. g.) : hfj drukte het stomme dier zoo law
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(rijden)?; de brug is te laag, de schepen kunnen er
niet onderdoor (zeilen).
ONDERDOOR, bw. van plaats; er onderdoor loopen,
zich to midden van andere soortgelijke personen of
zaken bevinden; altijd echter met het bijdenkbeeld,
dat die andere personen of zaken in grooteren
getale aanwezig zijn, zoodat de enkele, die zich te
midden daarvan bevinden, niet of nauwelijks worden
opgemerkt; en dus bij uitbr. in 't algemeen voor:
meedoen zonder opgemerkt te worden, te midden
van iets anders onopgemerkt voorbijgaan, niet getold worden : waar eten voor twaalf personen is, loopen
er een paar kinderen nog wel mee onderdoor, kunnen

medeoten, zonder dat men er eenigen overlast van
bespeurt; hfj sprak wel eens een woordje wat mal
uit, maar dat liep er onderdoor, ging to midden van
al het andere onopgemerkt voorbij ; er onderdoor
kunnen, onopgemerkt voorbij kunnen gaan, to midden
van andere personen of zaken niet opgemerkt behoeven to worden: waar voorraad is voor tien personen, daar kan er een enkele nog wel onderdoor.
ONDERDOORGAAN, (ging onderdoor, is onderdoor-

gegaan), gaan onder het aangewezen voorwerp door;
beneden dat voorwerp gaan, zoodat men aan de
andere zijde er van uitkomt: hij gaat daar juist de
poort onderdoor; de schepen zfin de brut' onderdooryegaan; (overdr.) (scheepst.) (van een schip) onder

de golven door gaan, d. i. door hooggaande stortzeeen overstelpt, onder water raken on zinken : het
fregat is in de golf van Biscaye door eene geweldige
stortzee beloopen en onderdoorgegaan; (fig.) (van pers.)

te gronde gaan, verloren gaan, in 't verderf storten;
inz. ten gevolge van gewaagde ondernemingen:pas
op met die beursspeculaties, of gfj zult er mee onderdoorgaan.
ONDERDOORRIJDEN, (reed onderdoor, is onderdoor-

gereden), rijden onder het aangewezen voorwerp
door; beneden dat voorwerp rijden, zoodat men aan
de andere zijde er van uitkomt: terwijl de huzaren
de poort onderdoorreden; hoewel het ijs nog zwak was,
reed hY de brug onderdoor; (overdr.) (scheepst.) (van
een schip dat ten anker ligt) onder de golven door
rijden, d. i. zOO rijden, zoo diep met den neus (het
voorschip) te water stampen, dat de hooggaande
golven er over been loopen, en het daardoor zinkt:

terwijl wY ten anker lagen, kwamen er zulke hooge
zeeen opzetten, dat het scheen of het schip onderdoorroden zou.
ONDERDOORSPELEN. (speelde onderdoor, heeft
onderdoorgespeeld). (kaartsp., met name in het
whistspel) eene lagere kaart uitspelen, om een trek
to maken, in weerwil dat men -de hoogste kaart
van de gespeelde kleur in de hand heeft, en er kans
bestaat, dat er eene hoogere achter de hand zit,
ook een impas maken genoemd, en hetzelfde wat,
als bedr. ww. snijden of wippen heet, welke beide
uitdrukkingen echter als platter worden aangemerkt.

ONDERDORPEL, m. (-s), (bouwk.) de onder de beide
opstaande stijlen van een kozijn geplaatste dorpel.
de waterpas liggende benedenrib; (papierf.) de dorpel
in het stampwerk, die op de grondbalken rust, en
waarin de achterstijl bevestigd is.
ONDERDOUWEN. Zie ONDERDITWEN.
ONDERDREMPEL, m. (-s), (w. g.) onderdorpel.
ONDERDRUK, m. de lichtkleurige druk, die op de
gansche oppervlakte van het to hedrukken papier —

inz. bij klein drukwerk, als wissels, adresktarten
enz. — is aangebracht, alvorens het met letter;. enz.
tedrukt werd.
ONDERDRUKKEN, (drukte onder, heeft onderLvedrukt), een persoon of eene zaak naar heneden
drukken, zoodanig naar onderen d,iwen , dot zij

onder, dat het stikte; als ge het vleesch in de pekel
gelegd hebt, moet ge het goed onderdrukken; — (onderdrukte, heeft onderdrukt), met drukkende overmacht
in bedwang houden, in een staat van vernedering,
van ondergeschiktheid of afhankelijkheid houden;
altijd met het bijdenkbeeld van onrecht en willekeur: een dwingeland, die het yolk onderdrukt; een
vorst, die zone staten onderdrukt; diep ternederdrukken, onder een zwaren last gebogen doen gaan, in
een staat van vernedering of van onderworpenheicl
houden : welaan! doe mtj de recten hooren der zielsmart, die u onderdrukt; iets door drukken in bedwang houden, nederdrukken en tegenhouden, zoodat het niet to voorschijn of niet naar boven komen
kan, (w. g.) : het bloed, dat uit eene wond vloeit, met
een doek onderdrukken; het ontstaan van iets verhinderen of in zijn voortgang stuiten: de meening,
dat kerkgeschillen als rustverstorende bestanddeelen in
het volksleven moeten onderdrukt worden; de waarheid
onderdrukken; de eerste beginselen eener genegenheict
onderdrukken; onderdruk de eerste edelmoedigegedachteniet, die in uw ziel oprijst; de zinnelfftheid onderdrukken; onderdrukte klachten ontsnapten zijn mond; (van
zaken) hare vreesachtigheid onderdrukt haar gezonct
verstand. ONDERDRUKKING, v. (-en), de daad van

onderdrukken, het onderdrukken; gmv. de toestand van hen die onderdrukt worden; het verhinderen eener werking enz.
ONDERDRUKKER, m. (-s), ...STER, v. (-s), iem. die
anderen onderdrukt, hen met drukkende overmacht
in een staat van vernedering, van ondergeschiktheid of afhankelijkheid houdt, met onrecht on willekeur overheerscht.
ONDERDUIKEN, (dook onder, is on heeft ondergedoken), (van zwemmers) naar beneden duiken, t. w.
onder water : als men te water gaat, is het goed dadelijk
onder te duiken; (dicht.) (van pers.) naar beneden
duiken, t. w. onder iets dat als eene bedekking of

bescherming beschouwd wordt; (van verschillende
voorw.) onder water duiken, plotseling naar beneden
gaan on onder de oppervlakte van het water komen:
't zwalpend nat bespoelt den steven, die gedurig onderduikt; (dicht.) (van de zon) onder de kim duiken,
beneden den gezichteinder verdwijnen; 's hornets
wonder duikt in voile schoonheid onder; (fig.) 't vrijheidslicht dook in nevelen onder; — (van het hoofd) het

naar beneden doen duiken, het plotseling naar beneden steken, zoodat het onder iets komt on daardoor bedekt wordt. ONDERDUIKING, v.
ONDERDUIMS, bw. (gew.) onder de hand, ondenshands.
ONDERDUWEN, (duwde onder, heeft ondergeduwd),
iem. of iets naar beneden duwen, iets zoodanig
met een duw naar onderen stooten, dat het onder
het voorwerp of de plants komt, die uit het zinsverband blijkt: pas stak het stomme dier den kop boven
water, of hij duwde het weer oncler.
ONDEREEN, bw. van toestand, onder elkander,
door elkander, dooreen: men slaaft, men draaft voor
't huwelijksfeest, men 'we ), telt ondereen; hij legde al de
boeken op een hoop, groote en kleine, gebondene en
ongebondene, alles dooreen.
ONDEREENGOOIEN. (gooide ondereen, heeft ondereengegooid), met geweld onder of door elkander
werpen, zoodat ze in verwarring door elkander
liggen; dooreengooien, dooreensmijten: z j gooiden

allerlei dingen ondereen, die daar in een verwarden
hoop bleven liggen.
ONDEREENHASPELEN, (haspelde ondereen, heeft

ondereengehaspeld), onder of door elkander haspelen, dooreenwarren: hetzelfde als het meer gewone
dooreenhaspelen. ONDEREENHASPELING, v.
ONDEREENKLUTSEN. (klutste ondereen, heeft on-

dereeiv'eklutstl, onder of door elkander klutsen,
eooreenkhitsen, zoodanig klutsen of kloppen, dat
de verschillende stoffen of al de deelen der stof

ONDEREENKLUTSEN.
dooreengemengd worden : gtj moet de eieren en den
room goed ondereenklutsen.
ONDEREENKNOEIEN, (knoeide ondereen, heeft ondereengeknoeid), onder of door elkander knoeien,
dooreenknoeien, slordig of bedrieglijk door elkander
werken : wat heefr de kok die dingen raar mdereengeknoeid.
ONDEREENMENGEN, (mengde ondereen, heeft en is
ondereengemengd), onder of door elkander mengen,
dooreenmengen, vermengen; zij mengde de kaarten
terdege ondereen; de meest verschillende kleedingen
waren grillig ondereengemengd; (fig.) de looze spijsverzorger wist, door waar en valsch ondereen te mengen,
aan zon verhaal een kleur van geloofbaarheid te ge yen;
— zich ondereenmengen, zich onder of door elkander
mengen, zich dooreenmengen, zich vermengen: sier1#k mengden zich de onderscheidene kleuren van het
gewaad der prachtige hofhouding ondereen. ONDEREENMENGING, v.
ONDEREENROEREN, (roerde ondereen, heeft ondereengeroerd), onder of door elkander roeren, dooreenroeren, in eig. en fig. toepassing: terwijl hij bezig was
al die verschillende bestanddeelen ondereen te roeren;
hebt ge alles wel goed ondereengeroerd ?
ONDEREENSMELTEN, (smolt ondereen, heeft en is
ondereengesmolten), onder of door elkander smelten,
dooreensmelten, door smelting vermengen: koper en
Ozer ondereensmelten ; eene verbinding, welke met giet#zer ondereengesmolten, een inniger mengsel oplevert;
(fig., dicht.) als 't ware met elkander doen samensmelten, ineensmelten, ze zoo nauw aan elkander
verbinden, dat ze onafscheidelijk een worden; —
door smelting vermengd worden: wanneer koper en
jzer ondereensmelten; men yet den pot op het vunr, totdat
alles goed ondereengesmolten is; (fig.) onafscheidelijk
vereenigd worden: dan smelten, vlieten ze ondereen,
in de onbeschrffbre zaligheen, waar van de kusjens
krielen (Bap., Van de zielen]. ONDEREENSMELTING,
v. (-en).
ONDEREENSMIJTEN, (sweet ondereen, heeft ondereengesmeten), met geweld onder of door elkander
werpen, zoodat ze in verwarring door elkander liggen, dooreensmijten: eene geweldige aardbeving had
al de huizen ondereengesmeten; stoelen, tafels en andere
meubelen lagen daar ondereengesmeten.
ONDEREENWARREN, (warde ondereen, heeft ondereengeward), (eig.) onder of door elkander warren,
dooreenwarren, in verwarring door elkander werken :
de banden van den Gordiaanschen knoop waren zoo
ondereengeward, dat h# niet was los te maken; in de
woordafleiding heeft men dikwijls allerlei talen zonder
oordeel ondereengeward; (overdr.) in den geest dooreenwarren, niet behoorlijk van elkander onderscheiden; met elkander verwarren, welk laatste de meer
gewone uitdrukking is : jammer, dat wij zoo dikw#ls
onkunde met domheid ondereenwarren, daar evenwel
het onderscheid zoo verbazend groot is ! ONDEREENWARRING, v.
ONDEREENWERPEN, (wierp ondereen, heeft ondereengeworpen), onder of door elkander werpen, zoodat
ze in verwarring door elkander liggen, dooreenwerpen: hij wierp den heelen boel ondereen; daar lag
de heele rommel ondereengeworpen.
ONDEREGGEN, (egde onder, heeft ondergeegd),
(landb.) (van het uitgestrooide zaad) het met de egge
onder den grond werken: die tame is niet behoorlijk
ondergeegd, er liggen nog veel korrels boven. ONDEREGGING, v. het ondereggen.
ONDEREINDE, ook ONDEREIND, ONDEREND, o.
(-n), (in 't algem.) het onderste uiteinde van eenig
voorwerp, het uiterste gedeelte aan de benedenzijde,
in tegenstelling van bet boveneinde: het ondereinde
van een stok, van een bajartkeu, van een muur, van
eene trap enz.; de ondereinden der palen zijn verrot;
(in 't bijz.) het benedeneinde aan eene tafel, de lagere
plaats aan tafel, in tegenstelling van het boveneinde,
waaraan de oudere of meer aanzienlijke gasten
zitten : de kinderep, hooren aan het ondereind der tafel;

ONDERGANG.

1139

zat aan het ondereind en was zeer ontevreden dat
men hem geen betere plaats had gegeven.
ONDEREN, bw. van plaats en van toestand; near
onderen, (in 't algem.) naar de onderzijde (van lets),
naar de benedenzijde, benedenwaarts: een blautez#den, naar onderen openhangend wambuis; naar onderen,
(in 't bijz.) naar het benedengedeelte van het huis;
hetzelfde als het meer gewone n,aar beneden: als ge
naar onderen gaat, neem dan mjjn hoed mee; van
onderen, aan de benedenzijde : de mouwen, nauw aan
den schouder, liepen van onderen breed uit; haar hoepelrok was van voren en van onderen met zwart satjn lint
geboord; heila ! van onderen ! (elliptische uitdrukking
voor : pas op, gij die beneden staat !) waarschuwingsroep aan degenen die beneden op de straat zich bevinden, bij het uitwerpen of laten zakken van voorwerpen uit een luik of venster van eene bovenverdieping; van onderen, van beneden, uit de laagte;
het geluid komt van onderen; de rook komt van onderen;
van onderen naar boven en van onderen tot boven, van
beneden naar boven: wat een pret hadden de kinderen
in het duin, telkens was het van onderen naar boven;
hij bekeek het ding nog ems van onderen tot boven; van
onderen op, van beneden opwaarts, van beneden uit:
hij is van onderen op tot die aanzienloke betrekking
opgeklommen; van onderen, (in 't bijz.) van of uit het
benedengedeelte van het huis; hetzelfde als het
meer gewone van beneden: ik korn pas van onderen
en heb geen lust weer de trappen of te loopen; tot
onderen, tot aan de benedenzijde (van iets), tot beneden; alleen in de zegsw. van boven tot onderen, van
de boven- tot aan de benedenzijde, van boven tot
beneden: hij bekeek hem van boven tot onderen (van
het hoofd tot de voeten); men doorzocht het huis van
boven tot onderen; — bw. van toestand; (Zuidn.) zich
ten onderen geven, zich onderwerpen: dan gaven zff
zich ten onderen, alweder met verlies van een gedeelte
hunner onafhankelijkheid; (Zuidn.) ten onderen houden,
in bedwang, in onderwerping houden.
ONDERGAAN, (ging onder, is ondergegaan), (eig.)
(van de zon, enz.) naar beneden gaan en daardoor
onder de kim komen, onder den gezichteinder voor
het oog verdwijnen: de zon gaat onder, is in nevels,
in eene bank enz. ondergegaan; (fig.) die gouden eeuw
verdween; ja, iNreerlands heldenluister, ging kwijnend
onder; naar beneden gaan en daardoor onder water
komen; zinken, naar den grond gaan: er kwam een
lek, zoodat het bootje onderging; het schip was aan het
ondergaan; (overdr.) te gronde gaan, te niet gaan,
verwoest of vernietigd worden; (van menschen) te
gronde gaan, in 't verderf storten : maar de Mensch,
uit God geboren, ken aldus niet ondergaan I; de grootheid, de roem, het aanzien, de luister enz. van den
mensch gaat eenmaal onder; ondergaan in iets (van
pers.) onder iets verzinken, er onder verloren gaan,
er geheel door verzwolgen worden, zoodat men
ophoudt te zijn wat men tot dusverre geweest was:
de prediker was b# hem ondergegaan in den soldaat;
(van onstoffelijke zaken) onder de werking van lets
anders verloren gaan, er door verzwolgen of weggenomen worden, verdwijnen, ophouden, om voor
dat andere plaats te maken : die prikkelbaarheid van
gevoel, welke hem kon opwinden tot de overspanning,
die in zwakheid onderging; terwij1 haar uitroep onderging in een godzalige zucht; —
(onderging, heeft ondergaan), (eig.) (Zuidn., veroud.)
(van een last enz.) op zich nemen en torsen, dragon:
zij zouden het nog zwaarder juk der Romeinen moeten
ondergaan; (met een persoon als onderwerp) lijden,
doorstaan, verduren, ondervinden: mishandelingen,
vernederingen, smadelijkebejegeningenondergaan; straffen, bestrallingen, kastodingen ondergaan; dat htj als
verrader den dood zou ondergaan; een operatie ondergaan; (met een zaak als onderwerp) aan iets onderworpen worden, ondervinden: toen onderging hare
gezondheid een hevigen schok; dit huis heeft heel wat
veranderingen ondergaan.
ONDERGANG, m. het ondergaan, het onder de kim
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verdwijnen van een der hemellichamen; (overdr.)
het te gronde gaan, de val, de verwoesting; (van
menschen) het te gronde gaan, de val, het verderf:
iem. ten ondergang brengen, hem ten val brengen;

betrekking tot iets anders: dal de harmonie van het

met (een wissen) ondergang bedreigen, iemands ondergang bereiden, voltooien, verhaasten; iem. aan (een
wissen) ondergang blootstellen; het to niet gaan, de
vernietiging, het verval, het verderf: die onvergetelijke strijd bij Waterloo, die den ondergang van Napoleon's heerschapp# besliste; de plaats waar de zon

onder de kim gaat, de hemelstreek aan welke
de zon ondergaat, on dus het Westen (vertaling van Lat. occidens): tot aan de groote zee, tegen
den ondergang der tonne, zal ulieder landpale z(in
[J ozu-A. 1: 4].

(-en), benedengang, eene gang, of
in het benedenhuis, Of wel onder den grond.
ONDERGAST, m. (-en), benaming van een knecht in
eene brouwerij : er zijn aan die brouwerij veel onderONDERGANG, v.

gasten; hij is ondergast in eene brouwerii.

o. (-ten), het onderste gedeelte van
het gebit; de tanden on kiezen der onderkaak.
ONDERGEDEELTE, o. (-n), het onderste of beneONDERGEBIT,

denste gedeelte van iets; in tegenstelling van het
bovengedeelte.
ONDERGEI, v. (-en), (scheepst.) een onder aan de
gei aangebracht touw, een touw dat tot verlenging
dient aan de geitouwen.
ONDERGESCHIKT, bn. (-er, -st), (van pers.) geschikt

of geplaatst onder den persoon of onder de macht,
welke in de bepaling zijn uitgedrukt; aan dien
persoon of aan die macht onderworpen, daarvan
afhankelijk: ondergeschikt zijn aan zijn meerderen;
de leenheeren werden den koning werkelfjk ondergeschikt;
onderhoorig, lager in rang: ondergeschikte officieren;
ondergeschikte bedienden; een ondergeschikt ambtenaar;
blijk gevende dat de persoon zich van anderen
afhankelijk gevoelt, niet vrij durft handelen; onzelfstandig, (w. g.); eene ondergeschikte betrekking
(plaats, post, werkkring enz.), eene betrekking, in
welke men onder de macht, onder de bevelen of in
dienst van anderen staat, aan het gezag van hooger
geplaatsten onderworpen en van hen afhankelijk
is; ondergeschikte arbeid (week enz.), arbeid dien men
onder de bevelen of in dienst van een ander verricht; (van zaken) onder of beneden iets anders
staande en daarvan afhankelijk, van minder belang
geacht dan iets anders en dus daarvoor moetende
wijken of onderdoen: dat het huwelijk eene conventioneele instelling is, te eerbiedigen wanneer de omstandigheden het meclebrengen, doch voor het overige geheel
en al ondergeschikt aan de onzichtbare banden van
liefde en trouw [BusKEN Hurr]; iets ondergeschikt aan
iets anders maken, of doen z a, het beneden iets
anders doen wijken, laten onderdoen: een predikant,
die aan zone studie en zijn ambtelijk werk zon huiselffic
leven geheel en al ondergeschikt maakt; op een lageren
trap staande, minder in rang, van geringer belang
of waarde, t. w. in vergelijking met iets anders
dat uit het zinsverband blijkt: de infanterie ram
slechts een ondergeschikt deel aan den strUcl; eene
ondergeschikte rol spelen of vervullen, eig., van een
tooneelspeler, niet de rol van een der hoofdpersonen
vervullen, maar zich met eene mindere rol moeten
vergenoegen, (fig.) ook in toepassing op het schouwtooneel der wereld; lets van ondergeschikt belang, iets
van weinig belang, van geringe waarde, in vergelijking met andere zaken. ONDERGESCH1KTE,
m. en v. (-n).
ONDERGESCHIKTHEID, v. (van pers.) het ondergeschikt zijn aan het gezag van een persoon of van
eene zaak, afhankelijkheid, onderdanigheid; inz.
in den krijgsstand, voor de gehoorzaamheid aan
diegenen, onder wier bevelen men gesteld is; subordinate; — de staat van iem. die onder het gezag,
onder de bevelen of in dienst van een ander geplaatst is, afhankelijkheid, verplichte gehoorzaamlieid; (van zaken) de afhankelijkheid van iets in

geheel in de orde en ondergeschiktheid der deelen bestaat.
ONDERGESCHOVEN, bn. (eig.) (van geschriften)
heimelijk of bedrieglijk in de plaats van de echte
gesteld, niet afkomstig van den persoon, op wiens
naam men ze laat doorgaan, oliecht, valsch : door

middel van een ondergeschoven testament wist h# de
erfenis aan rich te trekken; men had hem misleid door
een ondergeschoven brief uit Parijs; ook van leerstellingen, (w. g.): ondergeschoven leerstelsels verdedigen;
een ondergeschoven kind, een kind, dat Of voor een

echt kind heimelijk in de plaats gesteld, Of, bij
gebreke van een echt kind, valschelijk als zoodanig
aangegeven is : voor wanschapen kinderen in vorstelijke geslachten zYn wel eens ondergeschoven kinderen
in de plaats gesteld.
ONDERGESCHREVENE, m. en v. (-n), ondergeteekende: de ondergeschrevene, of met den laten pers.
van het pers. vnw., ik ondergeschrevene, trij onder-

geschrevenen.
ONDERGESTOKEN, bn. ondergeschoven; zie aldaar.
ONDERGETEEKENDE, m. on v. (-n), de ondergetee-

kende of ik ondergeteekende, ondergeteekenden, is
de gewone term ter aanwijzing van den persoon,
die onder een geschrift (brief, verzoekschrift, verklaring, overeenkomst enz.) zijnen naam heeft geplaatst, om zich als den schrijver er van to doen
kennen; schertsend wordt de uitdrukking de ondergeteekende ook gebezigd, wanneer iem., tot een ander
sprekende, zichzelven wil aanduiden, zonder rechtstreeks ik to zeggen : wie de onbeschaamdheid heeft
gehad zoo iets to durven zeggen ? wel, nien2and anders
dan de ondergeteekende.
.ONDERGEWAAD, o. (...gewaden), een gewaad dat
men beneden het bovengewaad draagt, een onderkleed.
ONDERGEWAS, o. het gewas aan de benedenzijde
van een boom of heester groeiende; hetgeen onder
aan een boom of heester uitwast; de waterloten,
die onder uit den wortel rondom den stam of stengel
opschieten.
ONDERGIETEN, (goot onder, heeft ondergegoten),
zoodanig begieten dat het onder water of ander
vocht komt to staan, door gieten doen onderloopen:
de meid heeft den heeler vloer ondergegoten.
ONDERGILLING, v. (-en), (zeew.) de gilling, die langs
het onderlijk van een zeil komt to staan en de richting van dat lijk bepaalt; in 't bijzonder, de holle
uitsnijding van het onderlijk van een mars- of
bramzeil.
ONDERGIST, v. de door ondergisting gevormde, op
den bodem neergeslagene gist; in tegenstelling van
de borengist, die door bovengisting gevormd, als schuim
op de oppervlakte van het vocht drijft.
ONDERGISTING, v. (van gistende stollen, als bier,
wijn, azijn enz.) de bij lagere temperatuur langzaam
verloopende gisting, bij welke de ontstaande gist
of heffe op den bodem neerslaat.
ONDERGLAS, o. (...glazen), glasruit beneden in
een vensterraam, eene der ruiten aan den onderkant van een raam.
ONDERGOD, m. (-en), ...GODIN, v. (-nen), eene godheid van minderen rang, die aan den oppergod
onderworpen was: de goden en ondergoden van den
Olympus; Flora en Pomona werden, bij de Rosneinen
tot de ondergodinnen gerekend.
ONDERGOED, o. het lijfgoed, de kleederen. die onder
de bovenkleederen worden gedragen; in :?ln ondergoed, nog ongekleed; (tabaksb.) de onderste on de
daarop volgende bladeren der tabaksplant, het zeogenoenide rand- en aardu, ,ecl to zamen, die render,
kleiner en van mindere hoedanigheid zijn den de
bovenste bladeren, het bocengoed of bestgoed: ik heb dat

partijtje ta', ak heel goeclIt'oop gekocht, 't is sok maar
ondergoed. ONDEEGOEDJE, o. (-s).
ONDERGOOIEN, (gooide ander, heeft ondergegooid),
lomp en onbesuisd zoodanig begieten. dat het onder
water komt te staan, zoo lomp er water over gooier,
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dat het onderloopt: de ?mid heeft het heele voorhuis
ondergegooid; (van pers.) ze met geweld naar beneden gooien, zoodat zij onder den aanvallenden persoon komen te liggen, ze onder zich op den grond
gooien : hj pakte hem bij de borst en gooide hem in
eens onder.
ONDERGORDEL, m. (- s), gordel, dien men onder de
kleederen draagt: hij draagt zfjn goudgeld in een
leeren ondergordel om het lijf.
ONDERGORDEN, (ondergordde, heeft ondergord),
steunen door een gordel onder om de heupen to
binders, met een gordel steunen, (w. g.): terw#1 hij
zone heupen ondergordde; een paard ondergorden;
(overdr.) (van een schip, waarvan de inhouten dreigen los to gaan) het steunen door van onderen
kabels aan to brengen, om de losse deelen bij elkander te houden. ONDERGORDING, v. het ondergorden; — (my. -en), datgene waarmede men iem. of
iets ondergordt.
ONDERGOUVERNEUR, m. (-s), gouverneur, die
onder den hoofdgouverneur staat, tweede gouverneur, hetzij als bestuurder van een gewest, hetzij
als belast met de opvoeding van kinderen.
ONDERGRAAF, m. (...graven), graaf, die under den
oppergraaf der gouw stond, dezen bij ontstentenis
verving, en met eenige werkzaamheden in het
graafschap belast was; thans alleen nog als historische term in gebruik.
ONDERGRAATSCH, bn. (ontleedk.) ondergraatsche
spier, de spier, die onder de graat vim het schouderblad (spina scapulae) ontspringt en naar het opperarmbeen loopt: de ondergraatsche spier client oin den
arm naar buiten te draaien.
ONDERGRAUW, o. (steenb.) grauwachtige en harde
soort van metselsteen, die bij de onderste lagen
van metseiwerk, bij borstweringen enz. wordt gebezigd.
ONDERGRAVEN, (groef onder, heeft ondergegraven),
(w. g.) onder den grond graven, begraven: de vrek
wist niet, waar hij den gevonden schat veilig onder zou
graven; — (ondergroef, heeft ondergraven), (van ge-

vervaardigd, met paardenhaar gevuld kussen, dat
onder het haam gelegd en daaraan door riemen
met gespen bevestigd, dienende om het drukken
van het haam te voorkomen; haamkussen.
ONDERHAGELEN, (hagelde onder, is ondergehageld),
geheel met hagel bedekt worden: al de jonge slaplanten zijn ondergehageld.
ONDERHALEN, (haalde onder, heeft ondergehaald),
naar beneden halen, onder iets trekken, onderduiken: toen ik by zijn bed kwam, haalde hij terstond het
hoofd onder; (fig. dicht.) inmiddels haalt de zon het
glansrijk aanzicht onder;
(onderhaalde, heeft
onderhaald), van onderen met de pen voorzien van
een haal of streep, onderstrepen. ONDERHALING,
v. het onderstrepen; (mv. -en), het onderstreepte.

bouwen, enz.) ze, door van onderen te graven, van
hun steunsel berooven, ten einde ze to doen instorten,
ondermijnen: hoe ondergraaft de nod en afgunst uw

gebouw; baant u geen voetpad op een ondergraven weg;
(van andere staande voorw.) ze door van onderen
to graven van hun steunsel berooven, hetzij om ze
te doen vallen of om er onder iets to zoeken, of met
welk oogmerk ook: men heeft door al die nionwerken den berg z66 ondergraren, dat er gevaar voor instorting bestaat; de niollen hebben die heesters ondergraven; (fig.) ondermijnen, aan 't wankelen brengen:
on±uigbaar blffft het fier geweten, als 't op der waarheid rots gesteld, geen valsche list lean ondergraven;
(van pers.) iem. langzamerhand ondermijnen, hem
allengs lichamelijk doen vervallen, sloopen (van den
knagenden tand des tijds). ONDERGRAVING, v. (-en).
ONDERGROND, m. (-en), de grond die zich beneden
de oppervlakte van den grond bevindt, de grond
die door den bovengrond bedekt is : de ontginning
der than.s nog woest liggende duizendenbunders ondergrond in onze noordelijke gewesten; (fig.) er is in hem
een ondergrond van dierlUken lust, wraakgierigheid,
vernielzucht.
ONDERGRONDSCH, bn. zich onder den grond bevindende, onder de oppervlakte van den bodem
gelegen (inz., in den landbouw, van de wortels enz.
van planten gezegd) : ondergrondsche stengels; ondergrondsche geleiding.
ONDERGRONDSPLOEG, m. (-en), werktuig, waarmode de bouwvoor, nadat die door den gewonen
ploeg opengeploegd is, wordt losgebroken; in den
vorm van den ploeg, doch zonder rister. on dus den
grond niet omwerpende, maar alleen dienende om
den ondergrond om to woolen en to broken; in
Groningerland grondwoeler genoernd.
ONDERHAAF. Zie ONDERHAVE.
ONDERHAAM, o. (...hamen), een van leder on linnen
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ONDERHA LS, m. ( ..halzen), het benedenste gedeelte van den hals. bij menschen en dieren; (overdr.)
het benedenste gedeelte van den hals eener flesch.
ONDERHAND, v. (-en), het benedenste gedeelte van

de hand.
ONDERHANDELAAR, m. (-5, „Jaren), ...LAARSTER,
v. (-s), ...LARES, v. (-sen), eig. in 't algemeen iem.
die onderhandelt, die eene overeenkomst tusschen
twee of moor personen tot stand zoekt to brengen;
doch in 't bijzonder als benaming an den staatsman, die, in naain van zijne regeering, met de ver-

tegenwoordigers van eene andere regeering onderhandelt over vrede, verdragen enz.; een bekwaam

onderhandelaar, iem. die eene onderhandeling met
beleid weet to voeren of gevoerd heeft.
ONDERHANDELEN, (onderhandelde, heeft onderhandeld), onderling, mot elkander handelen; eene
zaak met elkander (mondeling of schriftelijk) bespreken of behandelen, trachten het met elkander
over iets eons to worden; inz. met het oogmerk

om eene overeenkomst, een verdrag enz. to sluiten:
de partijen zjn aan 't onderhandelen om tot eene overeenkomst to geraken; zij hebben lang net elkander onder10
maar zijn 't niet eens geworden; inz. van
souvereine machten, staten enz.: terwijl Duitschland
en Frankrijk over de vredesvoorwaarden onderhandelden; took van een der handelende partijen) eene
zaak met een of meer andere personen (niondeling
of schriftelijk) bespreken of behandelen. trachten
zich met anderen to verstaan, om tot eene overeenkomst, een verdrag enz. to geraken: ik ben met
hem aan 't onderhandelen over den huurprfjs; wij
hebben al lang met hen onderhandeld, maar wjj zfin
't nog niet eens geworden.
ONDERHANDELING, v. het onderhandelen; in onderhandeling zyn, bezig zijn to onderhandelen; in onderhandeling treden of komen, beginnen to onderhandelen; — (mv. -en), de onderlinge bespreking van eene
zaak, met het deal om zich met elkander to verstaan en tot eene overeenkomst to geraken; opgevat
als een gesloten geheel, als eene eenheid, als een
bepaald felt; inz. in betrekking tot het sluiten van
een verdrag of verbond tusschen twee of meer
vorsten of staten: voorloopige onderhandelingen.
ONDERHANDELINGSVLAG, v. (-gen), (krijgsw., inz.
ter zee) eene e'en witte vlag, die hetzij door den
parlementair gedragen, of door een schip aan den
grooten top gevoerd wordt, -wanneer zij naar eene
vijandelijke plaats of vloot gezoncien worden om
to onderhandelen, gewoonlijk parlementaire vlag genoemd.
ONDERHANDS. Zie ONDERSHANDS.
ONDERHANDSCH, bn. onder de hand, d. i. in het
geheim geschiedende tusschen de personen die er
in betrokken zij n, buiten medeweten van anderen,
die men er niet in gemoeid wil hebben : onderhandsche verstandhouding; onderhandsche intrigue; niet in
het openbaar. of zonder tusschenkomst van een
openbaar ambtenaar : een onderhandsche Poop; eene
onderhandsche verhuring, verpachting enz.; eene onderhandsche aanbesteding of uitbesteding, de aan- of nitbesteding van een work of van eene levering aan
een of meer personen krachtens bijzondere overeen-
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komst, zonder openbare aankondiging en oproeping
van gegadigden; onder de hand of ondershands
opgemaakt, d. i. zonder tusschenkomst van een
openbaar ambtenaar: een onderhandsch huurcontract,
zonder tusschenkomst van een notaris opgemaakt.
ONDERHAVE, ook ONDERHAAF, v. zeer verspreid
kruipend onkruid, op beschaduwde en vochtige
plaatsen, langs heggen en onder struiken groeiende;
ook aardveil, hondsdraf en kruip-door-den-tuin geheeten.
ONDERHEVIG, bn. waarvan op 't oogenblik sprake
is, dat men nu behandelt of onder handers heeft:
[Het
de onderhavige zaak; het onderhavige geschil.
woord is gevormd onder invloed van het Hgd. die
unterhabende Sache enz.]
ONDERHEBBEN, (had onder, .heeft ondergehad),
onder de voeten hebben : hebt ge uw schaatsen nog
niet onder ?; ik heb ze al lang onder; (eig.) (van pers.)
iem. onder zich op den grond, en dus in zijn bedwang,
in zijne macht hebben: de jongens waren nog niet lang

ONDERHOOGBOOTSMAN, m. (—Roden, ...lui),
*tweed° hoogbootsman, onderofficier aan boord van
oorlogs- en koopvaardtjschepen, die op den hoogbootsman in rang volgt, on met het toezicht over
het achterschip belast is; thans gewoonlijk bootsmansmaat of onderbootsman genoemd.
ONDERHOOREN, (onderhoorde, heeft onderhoord),
(gew., Zuidn.) iem. ondervragen, verhooren, in 't verhoor nemen ; inz. in toepassing op rechterlijke ambtenaren, die beschuldigden of getuigen in 't verhoor
nemen : een gerechtsdienaar bewaakte hem, terwj2 men
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aan het vechten of Jan had Willem onder; (fig.)

(van

pers.) iem. onder zijn bedwang, in zijne macht hebben.
. ONDERHEBBEND, bn. onderhebbende manschap, de
manschap, die iem. onder zich heeft, die onder zijn
bevel staat : de aanvoerder liet zijne onderhebbende
manschappen oprukken; de (zijne) onderhebbenden, als
zelfst. gebezigd, uitsluitend in het my., de personen,
die onder iem. stsan, over welke hij het bevel voert:
de luitenant gaf een zfjner onderhebbenden bevel de
wacht te betrekken.

ONDERHEIEN, (heide onder, heeft ondergeheid),
(van heipalen) zoo diep indrijven, dat zij onder den
grond komen: hoeveel palen zfjn er at ondergeheid ?;
— (onderheide, heeft onderheid), steunen door het
indrijven der vereischte heipalen: die drassige grond
mag wel duchtig onderheid worden, om er op to kunnen
bouwen.
ONDERHELPEN, (hielp onder, heeft ondergeholpen),
iem. iets onderhelpen, verkorte uitdrukking voor:
iem. helpen het onder to doen, hem behulpzaam zijn
in het onderdoen er van, t. w. van losse schoeisels,
inz. van schaatsen: 't is wel aardig, zoo'n lief meisje
de schaatsen onder to helpen; iem. helpen om onder
dak to komen, maken dat hij onder dak komt, en,
bij uitbr., maken dat hij in veiligheid komt: zou
men die weduwe met hare arme kinderen niet ergens
kunnen onderhelpen ?; (fig.) iem. helpen om aan den
kost to komen, maken dat hij bezorgd is, hem eene
betrekking, een baantje bezorgen: de stedelUke regenten wisten indertijd de leden hunner familie wel onder
te helpen.
ONDERHEMD, o. (-en), het hemd, dat op het bloote
lijf wordt gedragen, in tegenstelling van het overhemd. ONDERHEMDJE, o. (-s).
ONDERHEVIG, bn. aan iets lijdende, met iets behept: hij is zeer onderhevig aan koorts ; zij is altijd
onderhevig geweest aan zenuwtoevallen; Keetje was aan
geen meer gebreken onderhevig dan andere kinderen;
onderworpen aan de werking of den invloed van
iets : de uitvoering van het plan bleek aan groote zwarigheden onderhevig te zijn, aan tw fel, bedenk,ing
onderhevig, met recht aan twijfel blootstaande, twijfelachtig. ONDERHEVIGHEID, v. (w. g.).
ONDERHOEVEN, (hoefde onder. heeft ondergehoefd),
(elliptische uitdr. in de dagelijksche spreektaal)
behoeven onder de voeten to zijn: neen, jongetje, van
middag hoeven de schaatsen niet onder, ge meet naar
school.
ONDERHOOFD, o. (-en), het onderste gedeelte van
het hoofd, bij menschen en dieren. (w. g.) : de spieren
van het onderhoofd; het hoofd dat onmiddellijk onder
het opperhoofd staat; een aanvoerder, die aan het
oppergezag van den hoofdaanvoerder ondergeschikt is.
ONDERHOOFDMAN, m. (...lieden). voormalige benaming van een officier, die. onder de bevelen van
den hoofdman, eene afdeeling troepen aanvoerde ;
veelal onclerhopman genoemd.

in het achterkamerken bezig was met zflne vrouw te
onderhooren.

ONDERHOORIG, bn. (van pers.) ondergeschikt aan
den persoon of aan de macht, die in de bepaling is
uitgedrukt; aan dien persoon of aan die macht

onderw orpen, of wel alleen, daaronder behoorende:
de aan den graaf onderhoorige dienstlieden; de aan het
bisdom onderhoorige huislieden; een scheepskapitein met
de hem onderhoorige manschappen; ondergeschikt,
onder de macht of het bevel van een ander staande,
van een ander afhankelijk: een sergeant met eenige
onderhoorige manschappen; de schout met zone onderhoorige dienaren; (van plaatsen) onderworpen aan
den persoon of aan de macht, die) in de bepaling is
uitgedrukt of uit het zinsverband vanzelf blijkt;
inz. onder het rechtsgebied daarvan behoorende, en
in verzwakte opvatting, in de onmiddellijke nabijheid er van gelegen : Nederland en zone onderhoorige
kolonien, de stall met hare onderhoorige buurtschappen
ONDERHOORIGE, m. on v. (-n), iem. die aan een
ander onderhoorig, ondergeschikt is; veelal in het
my. gebruikt, on met een bezittelijk vnw.: zijne
(mine, uwe, hunne) onderhoorigen, de onder hem
staande personen, zijne ondergeschikten.
ONDERHOORIGHEID, v. het onderhoorig zijn aan
een persoon of aan eene macht; ondergeschiktheid,
afhankelijkheid, onderdanigheid; de staat van iem
die onder het gezag of onder de bevelen
een
ander geplaatst is; ondergeschiktheid ; — (...heden),
de onderhoorigheden eener plaats, de gronden, buurt
schappen enz., die onder het rechtsgebied van eene
plaats behooren, die er onder gelegen zijn: Atjeh en
onderhoorigheden.
ONDERHOPMAN, m. (-s, ...lieden, ...lui), voormalige
benaming van een officier, die, onder de bevelen
van den hopman of hoofdman, eene afdeeling troepen aanvoerde; ook onderhoofdman genoemd.
ONDERHOUD, o. het onderhouden van iem., het
voorzien in zijne levensbehoeften; zijne verzorging,
voeding en verpleging: voor zUn, dageWksch onderhoud zal worden zorg gedragen; gij weet dat ik tien
kinderen heb, zij kosten reel van oproeping on onderhosed; het onderhoud des levens, het voorzien in de
levensbehoeften, t. w. voeding, kleeding, woning enz.,
in den ruimsten zin genomen; voorzien in het onderhoucl van iem., er voor zorg dragen, of (met eene
zaak als ond.) er toe strekken; de kosten van iemands
onderhoud dragen, op eigen kosten er voor zorgen;
veel of weinig aan onderhoud kosten, veel of weinig
kosten vereischen om van het noodige voorzien to
worden; (van troepen, legers enz.) het onderhouden
er van, het instandhouden van krijgsbenden en het
voorzien in hare levensbehoeften: het onderhoud der

Engelsche troepen in Egypte eischt duizenden pd. st.;
(van verschillende zaken) het in goeden staat houden er van, het zorgen voor hunne instandhouding:

hij is belast met het onderhoud der openbare wandelingen; de machine Post reel aan onderhoud; de stoffelijke
middelen, waarmede iem. onderhouden wordt of zichzelven onderhoudt, waarmede in zijne levensbehoeften voorzien wordt, inz.: het voedsel, de kost:

de en/ cede runderen en paarden waren niager en klein
van stok, en hun uiterluk getuigde van het sober onderhood, dat hun ten deed viel; de twee jongens gaven
minder van lone dagloon of dan loot Post en hun
onderhoud bedroegen; zich zijn onderhoud verschaffen,
zijn onderhoud verdienen, den kost verdienen; (bij

1143

ONDERHOUD.

ONDERHUIS.

uitbr.) het geld, waarmede in iemands levensbehoeften voorzien wordt : de schuldeischer die in gebreke
is gebleven om het onderhoud (voor den gegijzelde) voor

ook niet onderhouden; in dien staat houden die in
onderhoudt zon huis
de bepaling is uitgedrukt :
heel netjes; het glimmende koperwerk werd goed onderhouden; — in stand houden, gaande houden, doen
voortduren, levendig houden : het is hier koud, maar
ge heht ook het vuur niet onderhouden; de belegeraars
onderhielden een levendig vuur tegen de stad; onderhoudt gij het teekenen wel?, zorgt ge wel het niet to
verleeren; ik had geen tjjd om de briefwisseling te
onderhouden; betrekkingen onderhouden met iem.; die
lief hebben en mtine geboden onderhouden; geschenken onderhouden de vriendschap; — zich onderhouden,
in zijne levensbehoeften voorzien: htj onderhoudt
zich met schrijfwerk; hij verdient niet genoeg om zich fatsoenlijk te onderhouden. ONDERHOUDING, v. (w. g.).
ONDERHOUDEN, (onderhield, heeft onderhouden),
zich onderhouden, een gesprek met elkander voeren:

te schieten.
ONDERHOUD, o. het zich met elkander onderhouden in woorden; het spreken met elkander; een gesprek tusschen twee of meer personen: zou het u

gelegen komen mij eenige oogenblikken voor een onderhoud af te staan ?; er volgde een langdurig onderhoud
over die netelige quaestie; een algemeen onderhoud, een
gesprek waaraan door den geheelen kring wordt
deelgenomen, een afzonderlijk, geheim onderhoud, een
onderhoud onder vier oogen, een geheim gesprek met
iem. alleen, onder vier oogen; een pUnlijk onderhoud,
een gesprek dat voor beide partijen onaangenaam
is; in een onderhoud gewikkeld zjn, met iem. in ge-sprek zijn; een onderhoud afbreken (staken, besluiten
enz.), een einde maken aan een onderhoud, een gesprek
afbreken; stof tot onderhoud geven (of zijn), het
•onderwerp van het gesprek uitmaken; — (bij uitbr.)
sde daad van zich met iem. te onderhouden, het spreken tot iem., een gesprek, alleen teschouwd van
,de zijde van eene der beide partijen, die als sprekende
wordt ingevoerd, terwijl de andere als hoorder of
lezer gedacht wordt: het meer en meer belangrUk

,

onderhoud van Ulrica was niet in staat den baron nit
_zijit gemeligee, verdrietige luim te krijgen; het bezighouden van iem., het aangenaam korten van zijnen
tijd, hetzij door een gesprek of op andere wijze, ook
van het middel gezegd waarmede men iem. bezighoudt, t. w. een gesprek of andere tijdkorting: een

evelkorne gust, die een onuitputtelijke bron van onderhoud en vroolijkheid medebracht; het zwakke, aanrallige
schepsel, dat scherts en onderhoud van hem wachtte.
ONDERHOUDEN, (hield onder, heeft ondergehouden),
-cinder zich op den grond houden, nedergeveld doen
blijven, verhinderen weder op to staan, of wel, in
.zijn bedwang, in zijne macht houden: als hij dien

knaap maar eens onderheeft, zal hil hem wel onderhouden; hij zette zich schrijlings op den gevelden ever,
maar had moeite hem onder te houden; (fig.) (van
pers.) voortdurend nederdrukken, gedrukt houden,
zoodat zij zich niet ontwikkelen of in hunnen aard
of hunne werking openbaren kunnen: Verbergen is

een vlugge vent, en als kij onder onze bende behoorde,
zon hij een hachje zfjn, maar de vizevazerijen van
Walraven houden hem onder; (van zaken), ze in
bedwang houden, bedwingen, tegenhouden, onderdrukken, zoodat zij zich niet ontwikkelen of openhaven kunnen, (w. g.): eene gift in 't verborgen houdt
den toorn onder [SPREUK. 21 : 14]; (van pers. of zaken)
ze naar beneden houden, ze in dien toestand houden,
dat zij onder of beneden een voorwerp of eene
plaats blijven, ze met kracht of geweld onder iets
houden : ge kunt dat ding niet zoo lang onderhouden,
het water is te heet; (van losse schoeisels, inz. van
schaatsen) ze onder de voeten houden of laten blijven, niet afbinden: ik zou de schaatsen nog wat

zij onderhielden zich met elkander over de politick;
zich met iem. onderhouden, een gesprek met hem
voeren; — op een aangename manier bezighouden:

het lieve kind weet cc met haar vroolijk gesnap zoo
aardig te onderhouden; iem. bezighouden door met
hem een bepaald onderwerp to behandelen : ik
wenschte u nog wel over sommige punten te onderhouden; iem. (ernstig) over iets onderhouden, hem de zaak
ernstig onder het oog brengen, hem zijn afkeuring
er over to kennen geven, hem met nadruk de waarheid zeggen, de les lezen. ONDERHOUDING, v. (w. g.).
ONDERHOUDEND, bn. bw. (-er, -st), geschikt om
anderen to onderhouden, aangenaam bezig to houden; aangenaam, gezellig: een onderhoudend prater;

het vroolijk en onderhoudend gezelschap van den pastoor; een onclerhondend bock; — bw. van wijze, op
een onderhoudende wijze : hij kan zoo onderhoudend
praten; (1, t bock is zeer onderhoudend geschreven.
ONDERHOUDPLICHTIG, bn. verplicht of gehouden
tot het onderhoud, het in goeden staat houden van
iets, inz. van openbare werken enz.: ik behoef aan

dien weg niet te betalen, alleen de aanwoners zijn onderhoudplichtig. ONDERHOUDPLICHTIGHEID, v.
ONDERHOUDPLICHTIGEN, m. en v. my. de personen die verplicht zijn een werk in goeden staat
to onderhouden: volgens voorschriften door Ons by

algeaneenen maatregel van inwendig bestuur te geven,
wordt een ligger opgemaakt en bijgehouden van de
toegangswegen tot stations, op welken ligger de onderhoudplichtigen vermeld zijn [Wet van 9 April 1875.]
ONDERHOUDSKOSTEN, m. my. kosten voor het
onderhoud van iem. of iets, hetzij om to voorzien
in de levensbehoeften van personen, hetzij voor de
liffsinstandhouding on verzorging van zaken:

dwang meet de schuldeischer de onderhoudskosten van
den schuldenaar betalen; de onderhoudskosten van een
huis, tuin, rijtuig enz.

ONDERHOUDEN, (onderhield, heeft onderhouden),
staande houden, steunen, in de levensbehoeften van
iem. voorzien, verzorgen, voeden en verplegen: Jozef

ONDERHOUT, o. houtgewas, dat beneden hoog hout
groeit, kreupelh.out onder hooge boomen wassende.
ONDERHOUW, m. de eerste houw of reeks van
insnijdingen, die op eene vij1 wordt aangebracht,
over welke de kruis- of bovenhouw ingesneden
wordt; veelal grondhouw genoemd.
ONDERHUID, v. (-en), de huid bij menschen en
dieren, die onder de opperhuid gelegen is: de visch

onderhield zijn vader en zijne broeders met brood; als
eerste luitenant zag geen kans om zijn vrouw te
onderhouden; hij heeft daar een juffertje wonen, dat
door hem wordt onderhouden, gemainteneerd; (van

ding van een schip, welke beneden de bovenhuid,
de buitenste bekleeding, is aangebracht: de houten

onderhouden, 't is nog te vroeg om af te binden.

troepen enz.) ze in dienst houden en voor hunne
levensbehoeften zorgen: Duitschland meet eerie groote
troepenmacht onderhouden ; (met God als ond.) (van
al het geschapene) het in stand houden, doen voortduren, het in wezen doen blijven; inz. naar de voorstelling der Christelijke Kerk : de opperste Bestuur-

der van alles is God! dezelfde God, die alle Bingen
geschapen heeft, alles onderhoudt en zegent I; ze in een
goeden staat houden, ze door de noodige zorg voor
verval, bederf of verwaarloozing behoeden: de tuin-

man komt wekelijks om ?kiln tuin te onderhouden; het
kids is uitgewoond en werd door den vorigen bewoner

is hier keurig, maar de meeste soorten hebben de vette
onderhuid van zalm, elft of paling; de huid of bekleeonderhuid van het schip.

ONDERHUIDSCH, bn. zich onder de huid bevindende, onder de huid gelegen of plaats hebbende:

onderhuidsche prikkeling ; onderhuidsche inenting.
ONDERHUIS, o. (...huizen), het benedenste gedeelte
van een huis; dat gedeelte, dat in vele ouderwetsche
Hollandsche woningen half in den grond gebouwd
is, en waarin zich het kantoor, de keuken enz. bevinden, of dat tot woning voor schoenlappers,
kruiers, uitdragers enz. client; het benedenste gedeelte van een huis, het gedeelte dat gelijkvloers
onder de bovenverdiepingen zich bevindt; meer

ONDERHUIS.

ONDERKENNEN.

gewoonlijk het benedenhuis genoemd; (scherts.) Pluto's
onderhuis, voor de onderwereld, de onderaardsche
woonplaats der afgestorvenen. ONDERHUISJE, o. (-s).
ONDERHUREN, (onderhuurde, heeft onderhuurd),
door het aangaan eener onderhandsche overeenkomst van huur, in het geheim, meest op slinksche
of behendige wijze, den persoon of de zaak in huur
verkrijgen en daardoor de rechten van den eersten
huurder te niet doen; onder de hand huren met
vervanging van den eersten huurder: mevrouw H.

ONOERKANT, m. (-en), de onderste kant van eenig
voorwerp, de benedenkant, de benedenzijde, in tegenstelling van den bovenkant: de onderkant van he
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had eene meld gehuurd tegen November, maar mevrouw
B. heeft ze haar onderhuurd; hij heeft zon vriend een
knecht onderhuurd; men heeft min huts onderhuurd; (van den pers., die iets gehuurd heeft) hem

op slinksche wijze vervangen door eene onderhandacne overeenkomst van huur, en hem daardoor van
zijne als huurder verkregen rechten berooven : ik
had een huis gehuurd tegen Mei, maar men heeft
onderhuurd; het is een gemeene praktfjk, dat men telkens bij het huren van meiden onderhuurd wordt.

ONDERHURING, v. (-en).
ONDERHUUR, v. huur van een goed, verkregen
door overeenkomst niet met den eigenaar, maar
met den persoon, die het van dezen gehuurd heeft;
huur uit de tweede hand : ik heb het huis aan A.
verhuurd, maar de huurder heeft de bovenwoning aan
B. in onderhuur afgestaan.

ONDERHUURDER, m. (-s), ...HUURSTER, v. (-s),
degeen die een goed gehuurd heeft niet van den
eigenaar, maar van den persoon, die het van dezen
gehuurd heeft; huurder uit de tweede hand: de
goederen van denzelfden aard, voor zoo veel die
aan
onderhuurders toebehooren, kunnen in beslag genomen
worden voor huren, door den eersten huurder verschuldigd.

ONDERHUURDER, m. (-s), ...HUURSTER, v. (-s),
iem. die een persoon of eene zaak onderhuurt, die
door eene onderhandsche overeenkomst van huur
den eersten huurder op slinksche wijze verdringt,
en daardoor diens rechten te niet doet: hij is op een
gemeene wijze door een onderhuurder van zijne woning
beroofd; die mevrouw is bekend als een onderhuurster
van meiden.

ONDERIJZER, o. (-5), (werktuigk.) de ijzeren tap
aan het ondereinde van een molenspil, of van de
spil of as van een vijzel.
ONDERIN, bw. van plaats; in het onderste gedeelte van iets: in de least, onderin; kijk eens in die
lade, onderin zult ge een brief vinden; door eene opening
onderin loopt het water uit den bak weg; eenige passagiers bleven op het dek, andere zaten onderin.

ONDERJAGERMEESTER, m. (-s), jagermeester, die
onder den opperjagermeester staat en dezen behulpzaam is in het toezicht op het vorstelijk jachtvermaak.
ONDERJAS, v. (-sen), jas die onder eene andere
jas wordt gedragen; in tegenstelling van orerjas.
ONDERKAAK, v. het benedenste gedeelte van de
kaak, het onderste kakebeen, dat beweeglijk is, in
tegenstelling van de bovenkaak.
ONDERKAAKSBEEN, o. (-deren); ...BREUK, v. (-en);
...KLIER, v. (-en); ...ZENUW, v. (-en).
ONDERKAM, m. (-men), het benedenste gedeelte
van den kam, dat gedeelte van het vleezige uitwas,
dat onder den bek neerhangt ; de lel: de onderkam

van een kalkoen, van een haan; de onderkam wordt
gewoonlijk de lel genoemd. ONDERKAMAIETJE, o. (-s).

ONDERKAMER, v. (-s), kamer in het benedenhuis
gelijkvloers gelegen; hetzelfde als het meer gewone
benedenkamer. ONDERKAMERTJE, o. (-s).

ONDERKANSELIER, m. (-s, -en), tweede kanselier,
ambtenaar die onder den eersten kanselier staat
en dezen bij ontstentenis vervangt; in verschillende
opvattingen van het woord, inz. als benaming van
verschillende waardigheden in andere landen: de
onderkanselier der Unicersiteit to Oxford; de onderkanseller van Pol en; de kardinaal, die de kanselartj te
Rome bestuurt, voert den titel van onderl,.anselier.

blad eener tafel; het meubel i s aan den onderkant erg
beschadigd. ONDERKANTJE, o. (-s).

ONDERKAP, v. (-pen), eene kap die onder eene.
andere kap of onder eene muts gedragen wordt.
ONDERKAPJE, o. (-s).
ONDERKAPITEIN, m. (-s), tweede kapitein, officier die op den kapitein in rang volgt, in het krijgs-wezen veelal luitenant genoemd, en in 't algemeen,.
aanvoerder, die op den eersten aanvoerder volgt:.
htj is onderkapitein der klapperlieden.

ONDERKAST, v. (-en), (in 't algem.) het benedenstegedeelte van eene kast, die in twee deelen is verdeeld: een ruime kast, waarvan de bovenkast voor
linnengoed, het onderkastje voor berging van theegoed'
en glazen dient; kast die zich onder iets ander&
bevindt, kast waarop iets anders rust: een bureauministre op onderkasten; (metaalg.) de benedensteder drie kasten of bakken, waarin het vormzanct
besloten is; (boekdr.) de letterkast, die op den hellenden bok of de werktafel vlak vOOr don zetter
staat, beneden de bovenkast, die verder van hem
of staat: de onderkast dient voor de gewone letters, debovenkast voor kapitalen, Offers, letters met accenten
env.; (bij uitbr.) onderkastletters, de gewone letters,
in tegenstelling van de kapitalen, cijfers enz.: jezult voor die kopij bijna niets dan onderkast noodig
hebben; meet dit met onderkast genet worden, of met
kapitaal? ONDERKANTJE, o. (-s).

ONDERKASTLETTERS, v. my. de letters, die zich,
boekdrukker)j in de onderkast bevinden; ine

de gewone lettersoort, waartoe geene kapitalen,.
cijfers, letters met accenten enz. behooren, veelat
bij verkorting enkel onderkast genoemd.
ONDERKELDER, m. (.5), een kelder die onder een:
anderen kelder gelegen is.
ONDERKELDEREN, (onderkelderde, heeft onderkelderd), van een kelder voorzien; een kelder of hone-

ruimte onder iets graven; inz. in Vlaamsch-Belgie gebruikelijk: geheel dat gebouw is onderkelderd; eeneonderkelderde kamer; ondergraven, ondermijnen; eon&
holle ruimte onder iets maken en daardoor van zijn
steunsel berooven, (w. g.) : het water heeft den dijk

onderkelderd; het ijs is onderkelderd, wanneer het water
zinkt en er alzoo tusschen het ijs en het water eene
ruimte overblifft. ONDERKELDERING, v.

ONDERKENNEN, (onderkende, heeft onderkend),.
(van pers. of zaken) ze kennen of herkennen to
van andere personen of zaken van de,zelfde
soort, t. w. door opmerk in2; van het verschil met.
deze; kennen door onderscheiding: m?jn oog is niet
genoeg geoefend om op zulk een afstand inlanders van
vreeinden te onderkennen; het is moeilijk, die tweelingbroeders van elkander te onderkennen; kunt gi j die twee
stollen van elkander onderkennen ?; lean men iem. aan
ion kleed of aan zijn neus onderkennen?; (van twee
of meer pers. of zaken, in tegenstelling tot elkander
gedacht) ze uit elkander kennen, ze van elkander
onderscheiden: dat we in ens zelven zoo eene wet hebben
om, goed en kwaad te onderkennen; (van een of meer
pers. of zaken, in tegenstelling tot andere gedacht)
ze kennen of herkennen to midden van andere
soortgelijke, ze onderscheiden van andere: het is
moeilijk, de kopie Bier schildero te onderkennen (t. w.
van het echte stuk); licht, niet licht, wel, met moeite
enz. te onderkennen zUn, gemakkelijk of moeilijk
onderscheiden kunnen worden, t. w. van andere
personen of zaken; (van pers. of voorw., wier gedaante of omtrekken zich niet helder aan het oog
vertoonen) ze van de omringende personen of voorwerpen onderscheiden, ze duidelijk genoeg zien om
ze to herkennen: door de duisterheid was het bijna

onmogelijk Tenn. te onderkennen; bergen, die door den,
nerd onmogelijk te onderkennen waren; (van onstoffelijke zaken. die als moeilijk zichtbaar of waarneembaar worden voorgesteld) ze door waarnemingleeren
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kennen en onderscheiden: iets wat

wel zelve nog
niet als hartstocht had onderkend, maar dat toch sterker was dan alles, wat haar overmeesterde. ONDERKENNING, v. het onderkennen.
ONDERKERK, v. (-en), eene kerk die onder eene
andere gelegen is; eene onderaardsche kerk of kapel,
zooals in vele oude Gothische kerken beneden het
koor gevonden wordt; gewoonlijk krocht of krypt
genoemd: in de Lebuinuskerk te Deventer is eene fraaie

onderkerk.
ONDERKEUKEN, v. (-s), eene keuken die in het
onderhuis, in de keldervertrekken gelegen is; in
tegenstelling van bovenkeuken.
ONDERKEURS, v. (...keurzen), keurs of rok, die
onder een bovenrok werd gedragen, onderrok; voorheen ook onderziel genoemd, (thans veroud.); keurslijf, dat onder eene bovenkeurs wordt gedragen,
geregen onderlijfje. OIS'DERKEURSJE, o (-s).
ONDERKIESDISTRICT, o. (-en), een der kleine kiesdistricten, waarin een hoofdkiesdistrict gesplitst is;
onderdeel van een hoofdkiesdistrict, ingesteld om
de stemming gemakkelijker te maken voor de
kiezers : onderkiesdistricten worden, na gehoord advies

der gedeputeerde stater, door den minister van binnenlandsche zaken aangewezen.
ONDERKIMWEGER, m. (-s), (scheepsb.) zware plank,
meestal uit slechts eene breedte, en alleen in groote
oorlogsschepen nit twee breedten bestaande, op
eeni gen a fstand beneden den kimweger, op den binnenkant der inhouten liggende, en zich van weerszijden over de gansche lengte van het schip in het
ruins uitstrekkende, op de vergaring of ontmoeting
der halve vrangen en onderbuikstukken, om het
indrukken van deze daar ter plaatse te beletten;
ook tusschenkimweger genoemd.
ONDERKIN, v. (-nen), (in 't algem.) (bij menschen
en dieren) het benedenste gedeelte der kin; (in 't bijz.)
(bij menschen) de tweede kin welke zich bij welgedane menschen beneden de kin bevindt, het neerhangend vleezig deel (Alder de kin, dat als 't ware
eene tweede kin vormt; een dubbele onderkin, eene
onderkin als 't ware met twee verdiepingen; een
onderkin trekken, zijn gezicht in de das terugtrekken
en daardoor eene onderkin maken, om aan 't gelaat
eene gewichtige en deftige plooi te geven.
ONDERKLASSE, v. (-n), (plantk.) onderdeel eener
klasse, vereeniging van een zeker aantal reeksen

tot de klasse der dicotylen behoort de onderklasse der
gamopetalen.
ONDERKLAUW, m. (-en), het benedenste gedeelte
van den klauw eener koe, veelal koot genoemd.
ONDERKLAVIER, o. (-en), (orgelm.) het benedenste
klavier van een orgel.
ONDERKLEED, o. (-eren, ...kleeren), (in 't algem.)
een kleed, dat men onder het boven- of opperkleed
draagt; (in 't bijz., in de gewone spreektaal, uitsluitend in het my. gebruikt) de linnen. katoenen of
wollen kleedingstukken, die men onder de bovenkleederen draagt, als hemd, borstrok, onderbroek,
onderrok enz- ; in zijn onderkleederen, zonder bovenkleederen aan; zich in Zilit onderkleederen aan iem.
vertoonen, ongekleed voor hem verschijnen. ONDERKLEEDJE, o. (...kleertjes).
ONDERKLEED, o. (-en), vloer- of tafelkleed, dat
onder een bovenkleed wordt gelegd: onder al de tapij-

ten heeft de behanger onderkleeden gelegd; om de tafel
te sparen heeft htj er een onderkleed op laten leggen.
ONDERKLEEDJE, o. (-s).
ONDERKLEEDING, v. de kleeding, die onder de
bovenkleederen wordt gedragen, het ondergoed, de
kleeding aan het benedengedeelte van het lichaam,
aan de onderste helft van het lijf; de broek.
ONDERKLEEDSTER, v. (-s), benaming van eene
vrouwelijke beambte aan het Engelsche hof, belast
met het aankleeden van vorstelijke personen; tweeds
kleedster, tweede kamenier; Eng. underdresser.
ONDERKNIE, v. (-en), (scheepsb.) scheg; zie aldaar.
ONDERKOK, m. (-s), tweede kok, die onder den
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eersten kok staat en dezen behulpzaam is in het
toebereiden der spijzen.
ONDERKOKSMAAT, m. (-s), maat of helper van
den onderkok, keukenjongen. ONDERKOKSMAATJE, o. (-s).
ONDERKOM, v. (-men), het benedenste gedeelte
der kom of oogholte.
ONDERKOMELING, m. en v. (-en), —E, v. (-n), (minachtend) een levend wezen — mensch, dier of plant
— dat laag bij den grond blijft, dat niet groeit, dat
klein en achterlijk blijft; een dwerg, een onderblijfsel, een onderkruipertje: hij is een rechte onder-

komeling; 't is echt Zondagsverdriet, die mooie, groote
vrouw met haar onderkomeling van een, man te zien
loopen; die boom is een onderkomeling.
ONDERKOMEN, (kwam onder, is ondergekomen),
(van pers. en zaken) onder dak komen, en, bij uitbr.,
huisvesting vinden of in veiligheid komen: in die

stortbui zochten we ergens onder te komen; kan die
arme kerel dan nergens onderkomen ?; het hooi is gelukkig voor den regen ondergekomen; (van losse schoeisels, inz. van schaatsen) onder de voeten komen, in
den toestand geraken dat zij onder de voeten zijn,
ondergebonden worden: na mine ziektQ komen mine
schaatsen niet ?neer onder; (van pers ) onder iemands
bedwang of macht komen, onder komen to liggen,
de onderliggende partij worden: als hij maar eens
onderkomt, zal ik hem wel onderhouden; je komt toch
onder, als je met dien sterken jongen vecht.
ONDERKOMEN, o. de gelegenheid om onder dak te
komen, huisvesting; inz. in de uitdrukkingen : een
onderkomen zoeken, vinden, huisvesting of herberging
zoeken of vinden.
ONDERKONING, m. (-en), 's konings stedehouder in
een van het rijk afhankelijk gewest, de landvoogd,
die in naam van den koning daar het bewind voert:

de onderkon ing van Napels.
ONDERKONINGSCHAP, o. het ambt van onderkoning. het stedehouderschap, de landvoogdij.
ONDERK001, v. (-en), eene kooi die zich beneden
eene of meer andere kooien bevindt; in tegenstelling
van de bovenkooi.
ONDERKOOPEN, (onderkocht, heeft onderkocht),
door het aangaan eener onderhandsche overeenkomst van koop, in het geheim, op slinksche wijze,
het in zijn bezit brengen en maken dat het den
eersten kooper, of den persoon die het koopen wilde,
ontgaat, (w. g.) : hij heel t me dat hu . is onderkocht. ONDERKOOPING, v. (-en).
ONDERKORST, v. (-en), de korst aan den benedenkant van brood, beschuit en ander gebak; dat gedeelte. dat op de plaat gelegen heeft en van onderen
plat is; in tegenstelling van de belle bovenkorst.
ONDERKORSTJE, o. (-s).
ONDERKOSTER, m. (-s), tweede koster eener kerk,
die onder den eersten koster staat. ONDERKOSTERSCHAP, o.
ONDERKOUS, v. (-en), kous, die op het bloote been,
onder de bovenkous gedragen wordt: wollen onderkousen; heeft de kleine al wollen, onderkousjes aan?
ONDERKOUSJE, o. (-5).
ONDERKRASSEN, (onderkraste, heeft onderkrast),
van onderen met de pen voorzien van eene kras,
eene dikke streep, om er bijzonderen nadruk aan to
geven of de aandacht er op to vestigen; onderstrepen, onderhalen, onderschrappen; altijd met het
bijdenkbeeld, dat het met zekere drift of hatelijkheid
geschiedt.
ONDERKRIJGEN, (kreeg onder, heeft ondergekregen),
(van losse schoeisels, inz. van schaatsen) ze zichzelven of een ander onder de voeten krijgen, er in
slagen ze onder to binden, t. w. met inspanning.
omdat het moeilijk gaat: ik kan min schaatsen niet
onderkrUgen, het eene hakleer is stuk; (van pers.) eig.:
iem. onder zich op den grond, onder de knie, en dus
in zijn bedwang, in zijne macht krOen, er in slagen
hem onder de voet te werpen ; en, bij uitbr., hem
onder zijne macht doen bukken, onderwerpen: hij is
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niets sterk en kan dien kleinen jongen niet eens onderheeft hem eindelek ondergekregen.
lcregen;

vasten grond moeten vuren, dan hebben z j vaste onderlagen noodig om eenen gelekmatigen stand te behouden;

ONDERKROP, m. (-pen), het benedenste gedeelte
van den krop, van het kropachtig uitwas of de kwab
aan den hals der koeien; de kossem.
ONDERKRUIER, m. (-s), (molenb.) een windmolen
met vaste kap, en die van onderen kruit, d. i. waarbij
de beweging van den molen, om de wieken naar
den wind to zetten, geschiedt op rollen, die zich
onder den molen bevinden; in tegenstelling van een
bovenkruier, molen met beweegbare kap.
ONDERKRUIPEN, (kroop onder, is ondergekropen),
zoodanig kruipen dat men onder iets komt, inz.
onder de dekens kruipen, to bed gaan liggen: ik

(in 't bijz.) het houtwerk onder een bed, het raam
on de planken waarop de matras of het stroo ligt;
meest in 't my. gebruikt: de onderlagen van die bedstede mogen wel eens vernieuwd worden.
ONDERLAAGJE, o. (-s).
ONDERLAKEN, o. (-5), een beddelaken dat onder
een ander laken, het bovenlaken gebruikt wordt.
ONDERLAKENTJE, o. (-s).
ONDERLANDVOOGD, m. (-en), —ES, v. (-son), landvoogd, die onder den opperlandvoogd staat: de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indie en zijne onderlandvoogden.
ONDERLANDVOOGDIJ, v.
ONDERLANGS, bw: van richting, dat zooveel beteekent als van onderen langs iets, t. w. in toepassing op eene hoogte, een heuvel, een berg enz., on
to kennen geeft dat de beweging langs de hoogte,
maar bepaaldelijk aan den onderkant, aan den voet,
dus langs den voet der hoogte plaats heeft : de rivier

vond men kachel uit en ben toen maar gauw men
vrouwtje ondergekropen; de kinderen mogen 's morgens
graag eens moeder onderkruipen; — (onderkroop,

heeft onderkropen), (fig.) iem. in zijne handelingen
of bedrijf behendig den voet lichten, hem listig
trachten te verdringen om zichzelven op zijne plaats
to zetten, hem heimelijk en bedrieglijk een voordeel
afwinnen: met vriendelek verzoek, dat niemand van
de heeren dit zijn plan zoude openbaar maken, dewel
voorzag, dat de een of ander hem you trachten te
onderkruipen en met zijne vederen pronken ; (in 't bijz.),

iem. behendig bij zijne klanten verdringen, hem in
zijn handel, nering of bedrijf heimelijk en listig benadeelen, heni afbreuk doen, om daardoor zijn eigen
belang te bevorderen : ik weet niet van wien mevrouw
den portwijn heeft, en, ofschoon ik mij schamen zou,
een confrere te onderkruipen, zoo meen ik te mogen
beweren, dat men voor zijn eigen eer niets in zen kelder
hebben moet, w at niet puik puik is. ONDERKRUIPING,
v. (-en), het onderkruipen.
ONDERKRUIPER, m. (-s), ...KRUIPSTER, v. (-s),
een levend wezen — plant, dier of mensch — dat
niet groeit, dat klein en achterlijk blijft; een onderblijfsel: die heesters zen maar onderkruipertjes; he is

en ble ft een onderkruipertje, de ouders zen dwergen,
en de kinderen ook allemaal onderkruipertjes; heb je
ooit zoo'n onderkruipstertje gezien ? ONDERKRUIPER-

TJE, o. (-s). ONDERKRUIPSTERTJE, o. (-5).
ONDERKRUIPER, m. (-s), ...KRUIPSTER, v. (-s), iem.
die een ander in handel, nering of bedrijf onderkruipt,
hem bij zijne klanten verdringt, hem in zijne zaken
afbreuk doet.
ONDERKRUIPERIJ, v. (-en), de gezamenlijke handelingen, die bij het onderkruipen van personen gepleegd
worden; de lage en bedrieglijke handelwijze, waarmode men iem. den voet licht, hem verdringt of
hem afbreuk doet: door allerlei gemeene onderkrui-

perijen heeft mij in nine zaken benadeeld.
ONDERKUIL, —TURF, v. zekere turfsoort, die in
het benedenste van den kuil of put, en dus onder
in het veen wordt uitgegraven.
ONDERKUNNEN, (konde of kon onder, heeft ondergekund), (gemeenzame elliptische uitdrukking) (van
losse schoeisels, inz. van schaatsen) onder de voeten
kunnen gedaan worden, geschikt zijn om te worden
ondergebonden : die schaatsen kunnen add niet onder,

het hout is gespleten; die schaatsen zijn te oud en kunnen niet meer wider.
ONDERKUSSEN, o. (-s), een kussen dat onder een
ander kussen, een bovenkussen, gebruikt wordt.
ONDERKUSSENTJE. o. s).
ONDERLAAG, ONDERLAGE, v. (...Taken), eene laag
die zich beneden eene of meer andere lagen bevindt;
in tegenstelling van bovenlaag: de onderlagen van

den grond zijn steenachtig; een zandgrond net eene
onderlaag van klei; in de onderlagen van dat gebergte
worden vele versteeningen gevonden; (zeew.) de benedenste geschutlaag van een schip, de batterij die
op het onder- of tusschendek het dichtst bij de
waterlijn geplaatst is; hetzelfde als onderbatterY:
een n2oorddadig vuur nit de onderlaag; eene laag
die onder een voorwerp geplaatst is, om daaraan
tot steun to verstrekken, een liggend voorwerp
waarop iets rust: indien viturinonden op een niet zT'er

stroomt hier langs eene re van heuvelen, zullen uy
bovenover of onderlangs gaan (over de heuvelen heen
of langs den voet) ?; wij klommen van den berg of
naar het pad, dat er onderlangs loopt.
ONDERLAST, m. de last die onder in het schip

geladen is.
ONDERLATEN, (liet onder, heeft ondergelaten),
(van losse schoeisels, inz. van schaatsen) ze onder
de voeten laten, ze niet afbinden : toen we even aan-

legden, lieten we de schaatsen maar onder.
ONDERLEEN, o. (-en), leen uit de tweede hand;
leengoed, uitgegeven door een leenheer, die het zelf
van den eigenaar of opperleenheer in leen houdt;
gewoonlijk achterleen genoemd: de leenman gaf weder,

des verkiezende, het leen, als onclerleen of achterleen uit.
ONDERLEENHEER, m. (-en), de heer of leenheer
van een onderleen of achterleen ; de onmiddellijke
leenheer van een achterleenman, in tegenstelling
van den opperleenheer.
ONDERLEENMAN, m. (-nen), achterleenman: de

Hollandsche graven waren met betrekking tot Zeeland
Bewester- Schelde onderleenmannen van den Duitschen
keizer. .
ONDERLEGD, ONDERLEID, bn. (van pers.) door
goede grondslagen van degelijk onderwijs of van
eigen oefening met de noodige vastheid van beginselen, of met de vereischte kennis of bekwaamheid
toegerust, behoorlijk voorbereid voor het leven of
voor verdere studie: hij had eene zorgvuldige opvoe-

ding genoten, en was goed zedelijk onderlegd, dat men
Item met vertrouwen de wereld kon inzenden; toen ivy
aan de academie kwam, was hi). in de wide en nieuwe
talen uitstekend onderlegd; zoodanig van iets voorzien als is aangewezen Of door eene bijwoordelijke
bepaling, Of door eene bepaling met het voorz. van
of met: de mad was wel onderleid, wel van kleederen
voorzien; hare dochters zijn vrij wel van linnen en

wol onderleid.
ONDERLEGGEN, (legde en beide onder, heeft ondergelegd en ondergeleid), iem. onder zich op den grond
leggen bij eene worsteling, hem doen onderliggen,
en hem daardoor in zijn bedwang, in zijne macht
krijgen, (w. g.) : in een oogenblik legde hij den jongen
onder, en gaf hem een duchtig pak slagen; (van zaken)
iets zOO plaatsen, dat het onder iets anders komt
to liggen; het onder iets anders leggen, t. w. onder
zoodra de eene
iets dat uit het zinsverband

poot van het kalf bij de geboorte in de scheedegebracht
is, moet men dezelve aan het lint met een ondergelegd
kompres in de scheede trachten te houden; ik zou die
goede broeihen de eieren onderleggen; —
(onderle2;de. onderleide, heeft onderlegd, onderleid),
(van stoffelijke voorw.) ze steunen door er iets onder
te leggen, dat, zoo het er bij genoemd wordt, door
eene bepaling met het voorz. met wordt aangewezen:

om het inzinken der raderen en het omwoelen van den
1,0(lein te voorkoinen, wordt het geschut met houten bed-
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dingen onderlegd; een vat onderleggen, bet vast doen

onder

liggen door het van onderen met houten te steunen,
of wel, er van achteren houten onder leggen, om
het schuins te doen liggen en dus het onderste te
kunnen aftappen; (boekdr.) (van gedeelten van een
ter perse gaand blad, die te flauw afdrukken) ze,
door er op de timpaan strookjes papier onder te
leggen, een weinig ophoogen, ten einde op die
plaatsen een krachtiger afdruk te verkrijgen: die
cliche drukt te flauw af, die moet ge onderleggen; (fig.
van pers.) ze door het aankweeken van zedelijke
beginselen of van degelijke kennis als 't ware op
een vasten grondslag doen staan, hunne opvoeding
of opleiding zOO besturen, dat zij zedelijk of verstandelijk behoorlijk voorbereid zijn voor de taak,
die hen wacht: hij heeft een uitstekend onderwfjzer

onderstaan : die landen hebben den heelen winter ondergelegen.
ONDERLIGGEND, bn. de onderliggende party, de

gehad, die hem voor de classieke talen goed onderlegd
heeft.
ONDERLEGGER, m. (-s), (in 't algem.) een voorwerp, dat onder een ander ligt of gelegd wordt,
hetzij om het te steunen of op te hoogen, hetzij
met eenig ander doel: legt g het blad, waarop

gij schrijft, zoo maar op de tale'? gebruikt gij geen
onderlegger ?; de tafel was zoo laag, dat hij, om te kunnen lezen, een foliant tot onderlegger moest gebruiken;
(in 't bijz.) (bouwk., krijgsw. enz.) een liggende balk,
dien men van onderen aanbrengt, om tot steun van
bouwwerk of van zware lasten te dienen: onderleg-

gers, bruggenleggers of brugbalken zijn de balken, die
in de ridding van de lengte der brug, van het eene
ondersteuningspunt tot het andere gelegd worden om
de dekplanken te dragen; achter schietgaten worden in
den regel houten beddingen gebezigd voor het geschut,
zij bestaan nit drie ribben, onderleggers gettoentd, die
evenicijdig met elkander, tegen eenen stootbalk gelegd
worden.
ONDERLEGSEL, o. (-s), jets waarmede men een
voorwerp onderlegt, dat men er onder legt, t. w. om
het te steunen of op te hoogen; in deze algemeene
opvatting ook onderlegger genoemd: dezen balk kunt
gij gebruiken tot onderlegsel moor den hefboom; (boekdr.)
een strookje papier, dat op de timpaan onder het
blad gelegd wordt, om die plaatsen, die niet krachtig
genoeg afdrukken wat op te hoogen en daardoor
den druk beter te doen uitkomen: die regel druid

niet zwaar genoeg af, gij moet dien met een onderlegsel
wet ophoogen; (bouwk.) het onderste gedeelte van
het voetstuk eener zuil (w. g.).
ONDERLEID. Zie ONDERLEGD,
ONDERLEKKEN, (lekte onder, is ondergelekt), (van
plaatsen, ruimten enz.) onder water of ander vocht
geraken, er mede bedekt worden, door lekken, door
het druppelings neervloeien van water of ander
vocht : door het smelten van de sneeuw is de zolder

ondergelekt; er was een gaatje in het biervat, en zoo is
de halve kelder ondergelekt.
ONDERLEL, v. (-len), de benedenste lel, het velletje aan het ondereinde van den kossem der koeien.
ONDERLELLETJE, o. (-5).
ONDERLICHAAM, o. (...chamen), de onderste helft
van het lichaam, het gedeelte van het lichaam
onder de middel, in tegenstelling van het bovenlichaam, (w. g.) men zegt veelal onderlijf.
ONDERLIGGEN, (lag onder, heeft ondergelegen).
beneden liggen, t. w. in vergelijking met een ander
persoon of eene andere zaak, die hooger ligt; alleen
in fig. toepassing, in betrekking tot 's menschen
lot: het rad van avontuur draait snel, en wie heden
boven is, ligt morgen onder; onder iem. op den grond
liggen, t. w. na eene worsteling, onder den voet
geraakt an; bij uitbr. ook in 't algemeen, voor:
onder iemands bedwang liggen, in zijne macht zijn:
Hendrik greep Jan, die onderlag, bY het been; (bij
uitbr., fig., w. g.) nedergeveld, ternedergeslagen, bezweken zijn (van pers. gezegd in betrekking tot
ziekten en rampen, die hen drukken); (bij uitbr.)
voor iem. onderdoen, bij hem achterstaan, minder
zijn dan hij; (van landen, plaatsen, ruimten enz.)

water liggen, w. g., men zegt gewoonlijk

partij die onderligt, die als de zwakkere het onderspit heeft gedolven, die overwonnen is door hare
tegenpartij; in tegenstelling van doze laatste, die
de bovendrilvende partij genoemd wordt.
ONDERLIGGER, m. (-5), een ligger of balk, die onder
een anderen ligger ter versterking is aangebracht;
wel te onderscheiden van het meer algemeene ond,er-

legger: aan bruggen met zeer wide openingen versterkt
men nog bovendien de Jiggers door middel van steekschoren of korbeelen en onderliggers, waartegen deze
korbeelen aanstooten.
ONDERLIJF, o. de onderste helft van het lijf of
lichaam, het gedeelte van het lijf onder de middel,
in tegenstelling van het bovenlijf, het gedeelte boven
de middel; het benedenste gedeelte van het lijf of
den bulk, dat gedeelte van den bulk dat onder den
navel ligt, de onderbuik; (zegsw.) het zit hem in
't onderlijf, hij lijdt aan zwaarmoedigheid, hetzelfde
als: het zit hem in den onderbuik; het kleedingstuk
dat onder het lijfje gedragen wordt, het onderkeursje;
bijna uitsluitend in den verkleiningsvorm gebruikt:

een onderlijfje.
ONDERLIJK, o. (-en), het touw, waarmede de onderkant van een zeil omboord is : het onderlijk der vierkante of razeilen is dik, dat van de gaffel-, emmer- en

stagzeilen dun.
ONDERLIJNEN, (onderlijnde, heeft onderlijnd), (w. g.)
onderstrepen. ONDERLIJNING, v. (-en), onderstreping.
ONDERLIJZEIL, o. (-en), (scheepst.) het onderste
lijzeil, het lijzeil dat aan de fokkera geheschen of
uitgezet wordt, an dus buiten de fok staat. ONDERLIJZEILRA, v. (...raas).
ONDERLING, bw. onder elkander of ondereen, gezegd, om to kennen to geven, dat de handeling,
gezindheid of betrekking, waarvan sprake is, als
eene wederkeerige bedoeld wordt, die de verschillende personen — of zaken — in verhouding tot
elkander betreft: de aanwezigen mompelden onderling,

en de meesten schudden het hoofd; zij beraadslaagden
reeds onderling, welken weg zy in zouden slaan; de
uitkomsten van het onderzoek onderling vergelijken, bij
znw. of bij die verbindingen van een ww. met een
znw., in welke niet het ww., maar het znw. het
hoofdbegrip uitdrukt, geeft onderling to kennen, dat
de gezindheid of betrekking, in het znw. uitgedrukt
an aan de genoemde personen of zaken toegekend,
eene wederkeerige is, dat zij die onder, jegens of
met elkander hebben: twee vertrekken, welke openston-

den en underling gemeenschap hadden, liep hij door.
ONDERLING, bn. door twee of meer personen onder
elkander verricht wordende, t. w. zOO dat de verschillende partijen er gelijkelijk deal aan nemen:
den avond brachten ztj verder in onderling gesprek door;
onderlinge verzekering, soort van verzekering waarbij
de contractanten geen vaste premie betalen, maar
jaarlijks pondspondsgewijze in de schade bijdragen;
door twee of meer personen jegens elkander verricht wordende, wederkeerig, wederzijdsch: de spaar.

kassen en de genootschappen van onderlingen bijstand;
tusschen twee of meer personen of zaken bestaande,
wederkeerig, wederzijdsch: hij vergat niets van hetgeen

tot de onderlinge verbinding zijner staten moest strekken; de denkbeelden waren op zichzelven beschouwd
juist, maar het onderling verband ontbrak; het onderling vertrouwen is een der wezenlykste eigenschappen
van een rechtschapen vriendschap ; een geest van onrust,
onteeredenheid en onderling wantrouwen.
ONDERLINNEN, o. het linnen, dat onder ander
linnen of onder de bovenkleederen gedragen wordt,
linnen ondergoed.
ONDERLIP, v. (-pen), de benedenste lip, de lip welke
zich aan de onderade van den mond bevindt, in
tegenstelling van de bovenlip; de onderlip krullen

ONDERLIP.

ONDERMUIL.

(omkrullen) ze .krulswijze buigen, meestal ten gevolge
van toorn, verontwaardiging of minachting; de onderlip
(verbfften), er op bijten, als teeken van verbeten woede, hevige gemoedsbeweging of verlegenheid; de onderlip vooruitsteken, als teeken van minachting; de onderlip laten hangen, een hangende onderlip, ten gevolge van ouderdom of moedeloosheid;
als
de onderlip optrekken, een opgetrokken onderlip,
teeken van stijfheid of van stijfhoofdigheid. ONDERLIPJE, o. (-s).
ONDERLIPSZENUW, v. (-en).
ONDERLOOP, m. (-en), (wev.) onderlooper.
ONDERLOOPEN, (liep onder, is ondergeloopen), (van
landen, plaatsen, ruimten enz.) door water of ander
vocht overstroomd worden, in den toestand komen
van er geheel under te staan: door den stortregen is

doch thans alleen nog in de spreektaal in gebruik,
sedert de wet van 1857 de benaming van ondermeester
door die van hulponderwffzer heeft vervangen. ONDERMEESTERES, v. (-sen).
ONDERMELK, v. de melk, welke overblijft, wanneer de room er boven afgeschept is, die zich dus
onder het roomhoudende gedeelte der melk bevindt;
ook taptemelk genoemd.
ONDERMENGEN, (ondermengde, heeft ondermengd),
(eig.) met andere zaken of stoffen vermengen, t.
dat de zaak of de stof, die het voorwerp is,
altijd de hoofdzaak blijft, on het ingemengde eene
geringere hoeveelheid uitmaakt; in z6Overre verschillende van vermengen, waarbij de hoeveelheid
van het ingemengde gelijk of zelfs grooter zijn kan:
den win met wat water ondermengen, er eenig water
in mengen; is de growl van den tuin te licht, dan moot
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de heele gang ondergeloopen; er is een vat bier gesprongen, zoodat de heele kelder is ondergeloopen.

ONDERLOOPER, m. (-s), (wev.) onderboom, zie

aldaar.
ONDERLOOPSCH, bn. (waterbouwk.) van water.
keerende werken gezegd, die het gebrek hebben, dat
ztj het water onder door laten loopen: onder den vloer
worden gewoonlijk drie rtjen damplanken geheid, om te
verhinderen dat de sluis onderloopsch worde. ONDER-

LOOPSCHHEID, v.
ONDERLUCHT, v. het benedenste gedeelte der lucht,
de luchtlagen welke zich het dichtst bij de aarde
bevinden; in tegenstelling van de bovenlucht: het zal

men dien met vette klei, bagger of most van rundvee
ondermengen; (van onstoffelijke zaken) iets met iets

anders vermengen, het er mode gepaard doen gaan;
inz. in het verl. deelw. ondermengd met (lets), er mode
gemengd, er mode gepaard gaande : hij zag hem met

bevreemding, ondermengd met eenigen wrevel, aan; een
soort van eerbied, ondermengd met eenige vrees. ON-

DE RMEN GIN G, v.

wel mooi weer worden, want, al is de onderlucht nog
nevelig, de bovenlucht is helder.

ONDERMIJNEN, (ondermijnde, heeft ondermiind),
(van vestingwerken, gebouwen, muren, wal en,
grondvesten enz.) ze met mijnen ondergraven, hetzij
om ze van hun steunsel to berooven en to doen
instorten, hetzij om ze door buskruit of andere
ontplofbare middelen in de lucht to doen springen:

ONDERMAANSCH, bn. (van pers.) onder de maan,
d. i. op deze aarde zich bevindende, hier op aarde

zij ondermijnden de verschansingen; de ondermjncle
toren stortte met ijseljjk gedruisch in; (bij uitbr.) (van

wonende, aardsch; meest met het bijdenkbeeld van
het onbestendige der aardbewoners, of van hunnen
lageren rang in vergelijking met hoogero wezens:

andere voorw., aan welke een vaste stand wordt
toegekend, als gronden, bergen, bosschen, boomen
enz.) ze, door van onderen te graven, van hun steunsel
berooven, zoodat zij dreigen in to storten, ondergraven: door al die bergwerken in den omtrek is hier

engelen, die zeker geen smaak hebben, om hunne ondermaansche broeders en zusters bang te maken; (scherts.)
ondermaansche goden, voor de godheden hier op

aarde, in de oude mythologie, de bosch-, veld- en
stroomgoden enz.; zich onder de maan bevindende
aardsch, in tegenstelling van de hemelsche woning,
en altijd met het bijdenkbeeld van het wisselvallige

de bodem zoo ondermijnd, dat er gevaar voor instorting
bestaat; de mollen hebben den heelen tuin ondermijnd;

en vergankelijke: de rampspoeden der wisselvallige

(van gebouwen, dijken, wallen enz.) ze door de working van den stroom allengs ondergraven, den ondergrond losmaken en wegspoelen, zoodat ze hun steunsel verliezen on dreigen in to storten: een gewelf,

ondermaansche wereld; het onbestendige der ondermaansche zaken; het ondermaansche leven.

door het water ondermijnd en omvergewroet; —
(fig.) in zijn grondslagen aantasten, van zijn steun-

ONDERMAANSCHE, o. de vergankelijke en onvolmaakte wereld hierbeneden, de aarde en de aardsche
dingen.
ONDERMAAT, v. eene maat onder of beneden de
vroeger bepaalde maat, t. w. bij hermeting, het verlies of de vermindering in maat door indrogen, inkrimpen enz. der vroeger gemetene waren: als dat

sel berooven, ondergraven, aan 't wankelen brengen:

koren weer gemeten wordt, moogt ge wel op ondernzaat
rekenen; op dat vat is een halve kan ondermaat; de
to geringe maat die men iem. toemeet, de tekortdoening in maat, t. w. wanneer men bedrieglijk iets
onder de maat afmeet ten nadeele van den kooper,
(w. g.); (als term in de walvischvangst) eene maat
of lengte beneden de gewone maat, in toepassing
op walvischbaarden, waarvan de gewone moat op
6 voet gerekend wordt; ondermaat heet dan wat
korter is dan 6 voet.
ONDERMAATBAARD, m. (-en), (in de walvischvangst) een walvischbaard, die korter is dan een
zoogenaamde maatbaard, d. i. dan de gemiddelde
lengte, die op 6 voet wordt gerekend.
ONDERMAKEN, (maakte onder, heeft ondergernaakt), (gew.) (van zaaikoren) het onder den grond
werken : haver, met de greep of riek of spade onder-

maken.
ONDERMATRAS, v. (-sen), eene matras die onder
eene andere matras gebruikt wordt: eene paarden-

haren matras met een ondermatras met stroo gevuld.
ONDERMATRASJE, o. (-s).
ONDERMEESTER, m. (-5), meester van lageren rang
die in eene school onder den eersten meester staat;
hulponderwijzer; vroeger de gewone uitdrukking,

ovenmin Wilde hzj het geloof der gemeente kwetsen of
ondermljnen; is dat niet ondermijnen van zedelfjkheid,
deugd, godsdienst, christendom en fatsoen?; (van het
lichaam enz.) verzwakken, doen vervallen, sloopen:

door zfjn liederlijk leven heeft hij zijn lichaam ondermijnd; door al te ingespannen studie had hfj zUn gezondheid ondernzijnd; aan 't wankelen gebracht worden, in verval geraken en te gronde gaan: het Rooneinsche ?I:A', door overbesch aving ondernzijnd; hetontroerend vernzogen, waarover de kunst beschikt, ondermold lichtelijk, in ons gemoed het zedelijkheidsgevoel;
zich ondermijnen, zijn lichaam of zijn gezondheid
verzwakken. ONDERMIJNING, v. (-en), het ondermijnen; de door ondergraving ontstane uitholling of
holle ruimte onder den grond.
ONDERMIJNER, m. (-s), ONDERMIJNSTER, v. (-s),
die ondermijnt.
ONDERMOLEN, m. (-s), de achterste en laagst
staande nrolen, die het water onmiddellijk uit den
polder opmaalt in eenen boezem, waaruit het, hetzij
door den bovoiniolen op het buitenwater uitgeslagen,
hetzij door een of meer hooger staande t sschenmole its aan den bovenmolen toegevoerd wordt• ook
achter in olezt genoemd.
ONDERMOUW. v. (-en), mouw die onder eene andere
mouw (de boveninowc) wordt gedragen, on die, waar
de bovenmouw korter is, veelal den onderarm bedekt. ONDER).101.3 WTJE, o. (-s).
ONDERMUIL, m. (-en), het onderste gedeelte van
den muil, het onderste kakebeen van sommige
dieren, de ondet bek.

ONDERMUREN.
ONDERMUREN, (ondermuurde, heeft ondermuurd),

(w. g.), (van aardwerken) ze steunen door een gemetseld fondament of door er aan de benedenzijde
een muur tegen aan te brengen, ze van onderen
met muurwerk bevestigen en daardoor tegen instorten of afschuiven behoeden.
ONDERMUTS, v. (-en), muts die onder eene andere
muts (de bovenmuts) wordt gedragen. ONDERMUTSJE, o. (-s).
ONDERMUUR, m. (...muren), het onderste gedeelte
van een muur, in tegenstelling van den bovenmuur.
ONDERMUURTJE, o. (-s).
ONDERNEEMSTER. Zie ONDERNEMER.
ONDERNEEMZIEK, bn. zeer begeerig om veel te
.ondernemen, gedreven door de zucht om allerlei
taken op zich te nemen, zich in allerlei ondernemingen te steken: nooit was ik onderneemziek; gij
-schidnt zeker van een stouten en onderneemzieken aard.
ONDERNEEMZUCHT, v. sterke begeerte om veel
te ondernemen, te beproeven of te wagen; driftige
geneigdheid om allerlei zaken op zich te nemen,
zich in allerlei ondernemingen te steken.
ONDERNEMEN, (ondernam, heeft ondernomen), op
zich nemen, aanvangen te doen of te verrichten,
beproeven, wagen : dat de meeste menschen zoo weinig
tad hebben, om iets van belang te ondernemen; nooit is
een arbeid met moed ondernomen en met standvastigheld voortgezet, of zyne vruchten waren gewichtig en aanzienlijk; iets durven ondernemen, iets durven wagen,
, den moed hebben een moeilijk stuk te bestaan;
h,fj heeft belangrifke zaken ondernomen; de Kanaalmaatschappij zal de havenwerken ondernemen, zich
met de uitvoering daarvan belasten; eene refs ondernemen, aanvaarden, altijd met het bijdenkbeeld dat
.er zwarigheden aan de volvoering verbonden zijn;
(fig.) de eeuwige, de lange refs ondernemen, uit dit
leven scheiden, verscheiden; iets tegen iem. of iets
ondernemen, t. w. een vijandigen aanslag tegen een
persoon of eene zaak.
ONDERNEMEND, bn. (-er, -st), (van pers.) iets durvende te ondernemen, niet bevreesd om moeilijke
of gevaarlijke zaken op zich te nemen. stoutmoedig
in het handelen: liefde, zegt men, maakt stout, onder
nemend; David kwam niet tot den troon als een ondernemend gelukzoeker; de Watergeuzen waren van ieder
gevreesd, ondernemend, stoutmoedig.
ONDERNEMER, m. (-s), ...NEEMSTER, v. (-s), degeen
die iets onderneemt, die eene zaak van eenig gewicht op zich neemt, aanvangt, begint: de eerste
ondernemers van die zaak verdienen alien lot', de
ondernemer van een reuzenarbeid; (op het gebied van
handel of nijverheid) degeen die eene zaak onderneemt, die een beroep of bedrijf voor eigen rekening
uitoefent : de ondernemer eener handelszaak; de ondernemers van die fabriek.
ONDERNEMING, v. (-en), (in 't algem.) eene zaak
van eenig gewicht, die men op zich neemt; een
.opgevat plan, dat men tracht to volvoeren: hij
voorzag dot zijn onderneming schipbreuk zou lijden,
waaraan h# zoo vele kosten besteed had; de onderneming was volkomen gelukt : de vOnd was overvleugeld; (in 't bijz., in betrekking tot handel of nijverheid) eene zaak, die men opzet of drijft, om geldelijke voordeelen to behalen: weldra bespeurde ik, dat
de tentoonstelling niet veel anders dan eene onderneming, eene speculatie was; (overdr.) eene bedrijfzaak,
welke zich inz. het vervoer van reizigers en goederen ten doel stelt, vooral van diligence- en stoombootdiensten gezegd; Incest bij uitbr. van de firma,
van de personen gebezigd, welke die zaak drijven:
met welke onderneming denkt te reizen ? met de
Zuiderzee-stoombootmaatschappij.
ONDERNEMINGSGEEST,
m.;
m.;
...ZUCHT, v.
ONDERNOK, v. (-ken), (scheepst.) de onderste nok,
het benedenste uiteinde, van eene ra, welke, bij
schepen met latijnzeilen getuigd, in eene schuinsche
richting geplaatst is.

ONDEROVEN.
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ONDERNOKSTOPPER, m. (-s), (scheepst.) verouderde

benaming van den stopper, die op eene galei zich
aan den voet van den mast beyond, en op een strop
aan de ondernok der ra van het daaraan geheschen
latijnzeil gestoken werd, om die ra goed haren
stand to doen behouden; ook ondernoktaliestopper
genoemd.
ONDEROFFICIER, m. (-en, -s), (krijgsw.) ieder die
hetzij op de vloot of in het leger eenig bevel voert
onder de generaal- en opperofficieren, die een graad
of rang heeft beneden dien der eigenlijke officieren,
en daardoor onderscheiden is van den gemeenen
soldaat: de onderofficieren vormen den overgang
tusschen de officieren en de soldaten, hebben in alle
omstandigheden het onmiddellijke opzicht over de
laatsten en moeten de eersten in alle omstandigheden van den dienst bijstaan, terwijl hun somtijds
het bevel over kleinere detachementen wordt opgedragen: de onderofficieren van de zeemacht voeren
den naam van dek- en onderofficieren; (bilj. sprw.) op
z'n onderofficiers spelen, met de keu achter den rug.
ONDEROFFICIERTJE, o. (-s).
ONDEROFFICIERSCHAP, o. de betrekking van
onderofficier.
ONDEROFFICIERSSTREEP, v. (...strepen), streep
van galon op de mouwen, als onderscheidingsteeken
voor de onderofficieren dienende; ...TAFEL, v. (-s),
gem eenschappelijke maaltijd der onderofficieren.
ONDEROM, bw. van plaats, om den onderkant, om
het benedeneinde van iets dat genoemd wordt, of
wel uit den zin of uit de omstandigheden moet
opgemaakt worden; het tegenovergestelde van
bovenom: onderom aan den rand van het kleed was
een goudborduursel; een mantel met bont onderom;
onderom staat meestal als plaatsbepaling bij ww.,
als zitten, loopen enz , om daarmede uit to drukken
het zich bevinden of zich bewegen om den onderkant van iets: onderom zat een fluweelen rand; er
loopt een slinger groen onderom; zet reterband onderom.
ONDEROM, o. en v. (-s), dat gedeelte van het
vrouwenjak, dat in kleine plooien aan het einde
van den rug, of, naar boersche mode, veelal hooger
zit, de schoot: de boerinnetjes netjes uitgestreken in
ljchtgroen en donkerrood, de onderom van het jak vooral
niet lager dan de schouderblaren.
ONDERONSJE, o. (-s), schertsende benaming van
een kring of-gezelschap, waarin wij onder ons zijn,
d. i. van een eigen, huiselijk kringetje, waarin men
vrijelijk handelen en vertrouwelijk spreken kan, en
volstrekt geen omslag maakt; bij uitbr., een klein
huiselijk feestje zonder eenigen omslag of deftigheid:
kom je van avond heel familiaar een broodje eten?
maar 't is een doodeenvoudig onderonsje; ik houd veel
meer van die gezellige onderonsjes .dan van die deftige
en stijve partYen, (overdr.) schertsende benaming van
gedichtjes, die zich bij voorkeur tot den engen kring
van het huiselijk en familieleven beperken, van de
verzen, die als 't ware de stillevens der poezie zijn:
eene dichtsoort, door velen onzer dichters bij voorkeur beoefend.
ONDEROOG, o. (-en), (boomkw.) benaming van de
benedenste oogen, botten of knoppen, die zich aan
den voet van een twijg bevinden; ook voetoogen
genoemd.
ONDEROOGLID, o. (...leden), het benedenste ooglid,
het ooglid dat zich aan de onderzijde van het oog
boven de wang bevindt; in tegenstelling van het
bovenooglid.
ONDEROOGSCH, bn. (w. g.) zich onder de oogen
bevindende. onder de oogen liggende: de bovenkaaksche beenderen van het uitwendig verhemelte, eindigende
in de onderoogsche ltenderen.
ONDEROPZICHTER, m. (-s), tweede opzichter, persoon die ender den eersten opzichter met het opzicht
of toezicht, inz. van openbare werken, van fabrieken
enz., belast is.
ONDEROVEN, m. (-s), het benedenste gedeelte van
een oven; inz. bij de broodbakkers gezegd van de

ONDERO VEN.

ONDERRAKEN.

ruimte beneden in den oven, waar het brood gezet
wordt om te rtzen.
ONDEROVERSTE, m. (-n), tweede overste in een
klooster, onderprior.
ONDERPACHT, v. pacht van een goed, verkregen
door overeenkomst niet met den eigenaar, maar
met den persoon, die het van dezen gepacht heeft;
pacht uit de tweede hand.
ONDERPACHTEN, (onderpachtte, heeft onderpacht),
(eig.) door het aangaan eener onderhandsche overeenkomst van pacht, in het geheim, meest op
slinksche of behendige wijze, de zaak in pacht verkrijgen en daardoor de rechten van den eersten
pachter te niet doen; ze onder de hand pachten
met vervanging van den eersten pachter, (w. g.):

van datgene, waarvan sprake is; als de waarborgen
dat men recht heeft daarop to vertrouwen; inz.
gezegd van kinderen, als bewijzen en waarborgen
van de liefde en trouw der ouders : als ztj het kind,
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een andere boer heeft hem dat stuk greed onderpacht;
(bU uitbr.) (van den pers., die iets gepacht heeft)

hem op slinksche wtze vervangen door eene onderhandsche overeenkomst van pacht, en hem daardoor
van zijne als pachter verkregen rechten berooven:
ik had dat land gehuurd tegen November, maar men
heeft onderpacht. ONDERPACHTING, v. (-en):
ONDERPACHTER, m. (-s), ...PACHTSTER, v. (-s),
degeen die een goed gepacht heeft niet van den
eigenaar, maar van den persoon, die het van dezen
gepacht heeft, pachter uit de tweede hand : de pachter
icon den eigenaar zijne hour niet voldoen, omdat zffn
onderpachter hem niet betaald had.

ONDERPACHTER, m. (-s), ...PACHTSTER, v. (-s),
(w. g.) iem. die eene zaak onderpacht, die door eene
onderhandsche overeenkomst van pacht den eersten
pachter op slinksche wijze verdringt, en daardoor
diens rechten te niet doet: hy is op een lage manier
door een onderpachter verdrongen van het land dat hij
gehuurd had.

ONDERPAK, o. (-ken), het stel kleederen, het pak,
dat iem. onder de bovenkleederen draagt; thans
verouderd en door ondergoed of onderkleederen vervangen. ONDERPAKJE, o.
ONDERPAND, o. (-en), eene zaak, die door of vanwege een schuldenaar aan zijnen schuldeischer of
diens vertegenwoordiger in handen wordt gesteld
tot zekerheid van de betaling der schuld; alleen in
de spreektaal en de gewone schrijftaal; maar niet
in de rechtstaal, in welke men Of pand Of hypotheek
bezigt, naar gelang het een roerend of onroerend
goed betreft, terwijl onderpand in het volksgebruik
van beide gezegd wordt: hij heeft geld opgenomen
en zijn zilverwerk tot onderpand gegeven; iem. geld op
onderpand leenen; landergen zijn de beste onderpanden; (bij uitbr.) personen, die men aan den vijand

of aan zijne tegenpartij als gijzelaars in handen
stelt, tot zekerheid voor het nakomen eener aangegane verbintenis; (overdr.) een voorwerp, dat men
iem. in handen stelt als een zichtbaar teeken, bewijs
of waarborg, dat men eene aangegane verbintenis
getrouw zal nakomen of eene gedane belofte gestand
doen: de trouwringen waren reeds in voorehristelijke

zoo lang gedragen onder 't hart, als onderpand der.
liefde aan d'echtvriend heeft gegeven [SpANDAw]. ON-

DERPANDJE, o. (-s).
ONDERPASTOOR, m. (-s), (Zuidn.) geestelijke, die
onder den pastoor staat; tweede pastoor, die den
hoofdpastoor in het waarnemen van zijn ambt behulpzaam is. ONDERPASTOORSCHAP, o.
ONDERPIJP, v. (-en), de pijp of het been, inz. blj
koeien en paarden, dat van de knieschijf nederwaarts tot het kogelgewricht loopt.
ONDERPIKEUR, m, (-s), tweede, aan den eersten
pikeur ondergeschikte leermeester in het paardrijden. ONDERPIKEURSCHAP, o.
ONDERPLAAT, v. (...platen), (in 't algem.) eene
plaat die zich onder eene of meer andere platen,
bevindt, in tegenstelling van bovenplaat: de onderplaten der bekleeding van het schip zijn vier duim

de vuurplaat, die op den grond ligt on waarop
veelal gestookt wordt: in tegenstelling van de
staande zfjplaten: in de boerenwoningen in Drente,
Overosel en Gelderland wordt op de onderplaat met
takkenbossen gestookt. ONDERPLAATJE, o. (-s).

ONDERPLOEGEN, (ploegde onder, heeft ondergeploegd), onder den grond ploegen, met den ploeg
onder den grond werken: de klaver moet na de tweede
snede ondergeploegd worden; die haver is mislukt,
moet ze maar onderploegen. ONDERPLOEGING, v.

ONDERPLOMPEN, (plompte onder, heeft en is ondergeplompt), iem. of iets naar beneden plompen, met
een plomp onder water gooien: h j smeet den armen
hond van de brug, en plompte hem onder; — naar
beneden plompen, met een plomp onder water vallen: hij sprong van den hoogen wal en plompte onder;
wat is daar met zoo'n geweld ondergeplompt?ONDERPLOMPING, v.

ONDERPOMPEN, (pompte onder, heeft ondergepompt), onder water pompon, door langdurig pompen onder water laten loopen: daar hebben me die
kwajongens de heele binnenplaats ondergepompt.

ONDERPREFECT, m. (-en), ambtenaar, onder den
prefect staande en met het bestuur van een arrondissement belast, t. n. in Frankrijk, en tijdelijk ook
in ons vaderland gedurende de Fransche overheer
sching: in Frankrijk plachten de prefecten en onderprefecten de slaafsche werktuigen der regeering bg de
verkiezingen te zijn.

ONDERPREFECTUUR, v. (...turen), het ambt on
het gebied van een onderprefect.
ONDERPRIOR, m. (-5), ...PRIORES, v. (-sen), tweede

prior of priores, die onder den eersten prior of priores

waarborg van de waarheid van hetgeen men hem
verzekert, of van de oprechtheid der gevoelens die
men hem betuigt: op dit oogenblik zelfs hebt g j een

staat en met dezen het opzicht heeft over de kloosterbroeders. ONDERPRIORSCHAP, o.
ONDERPROEVENLEZER, m. (-5), tweede proevenlezer, persoon onder den eersten proevenlezer in
eene boekdrukkerij belast met het nalezen der
proeven.
ONDERRA, v. (-as), (zeew.) de onderste ra aan
elken mast, het benedenste rondhout aan elken
mast dienende tot het vastmaken der zeilen. de

nieuw onderpand harer genegenheid in de hand (t. w.
een briefje) ; (overdr.) eene handeling, die tot beves-

onderra van den grooten mast wordt de groote ra, die
van den fokkemast de fokkera genoemd.

tgden zinnebeeldige onderpanden eener onverbrekelgke
verbintenis; ook als een zichtbaar teeken, bewijs of

tiging eener belofte of verzekering diert , als een
gegeven eerewoord, een eed, handdruk, kus enz.:
hj gaf zijn woord tot onderpand dat h j zgne belofte

tote nakomen; tot onderpand hunner afspraak gazes
zij elkander de hand; (overdr.) elke andere handeling

of omstandigheid, die tot waarborg en zekerheid
verstrekt van de vastheid, duurzaamheid, oprechtheid of waarheid van datgene waarvan sprake is:
hij meet ons een onderpand geven ran zijne trouw, en
dat geeft hij door bier te verschijnen; ow lachjes strekken mij tot liefdes onderpanden: (overdr.) personen,

voorgesteld als zichtbare en tastbare bewijzen van
de vastheid, duurzaamheid, oprechtheid of waarheid

ONDERRAAKLIJN, v. (-en), (wisk.) het gedeelte van
de as eener kegelsnede, hetwelk tusschen de raaklijn en de ordinaat van het raakpunt ligt; vertaling
van het meer gebruikelijke Lat. subtangens.
ONDERRAAM, o. (...ramen), (bouwk.) het onderste
gedeelte van een liehtraam dat uit twee deelen bestaat; inz. het benedenste beweegbare gedeelte van
een schuifraam.
ONDERRAKEN, (raakte onder, is ondergeraakt),
onder dak raken, er in slagen een onderkomen te
vinden, en. bij uitbr.. huisvesting vinden of in veiligheid komen: 't is te hopPn, drtt wtj in dit weer ergens
owitrrakt- n; de meube7s zijn gelulikig nog vddr den
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regen ondergeraakt; allengs onder iemands bedwang
of macht raken, onder komen te liggen, de onderliggende partij worden : raakt hjj maar eens onder,
dan zal ik hem wel onder houden; onder water raken,
allengs in den toestand geraken van onder water
to zijn, gaandeweg overstroomd worden : als die regen
zoo blifft aanhouden, dan raakt dat lag e land nog geheel
onder.
ONDERRAND, m. ( - en), de onderste rand van eenig
voorwerp, de benedenrand; in tegenstelling van den
bovenrand.
ONDERRECHT, — EN, — ER, — ING. Zie ONDERRICHT enz.
ONDERREEP, m. (-en), reap of touw aan de benedenzijde van een vischnet, dienende om er de looden
aan to bevestigen, die het net doen zinken; in
tegenstelling van den bovenreep, waaraan de kurken
worden bevestigd, die het net doen driven.
ONDERREGEL, m. (-s), de onderste regal of balk
van eene sluisdeur; (draadw.) de onderste der beide
ijzeren regels of richels, op welke de kettingdraden
gespannen worden bij de vervaardiging van draadweefsels op het zeefmakersraam.
ONDERREGENEN, (regende onder, is ondergeregend),
in den toestand komen van geheel met regenwater
overdekt to zijn, door den regen geheel onder water
komen : bij die stortbui is de binnenplaats geheel ondergeregend; ale ge die goten niet laat schoonmaken, zal
alles hier onderregenen.
ONDERREGENT, m. (-en), ...REGENTES, v. (-sen),
tweede regent of regentes, bestuurder of bestuurstar, inz. van stichtingen enz., die op den eersten
regent of de eerste regentes volgt en dezen bij ontstentenis vervangt: de onderregenten van eene liefdadige stichting; mevrouw A is onderregentes van het
weeshuis. ONDERREGENTSCHAP, o.
ONDERREKENEN, (rekende onder, heeft ondergerekend), (van brandende kolen) ze naar beneden
rakelen, met de aschschop of den pook bijeenschrapen, zoodat zij geheel onder de asch komen; hetzelfde als het moor gewone inrekenen : als ge de kolen
goed onderrekent, dan kunnen ze nog lung aanbliiven.
ONDERRICHT, o. de daad van onderrichten of onderwijzen; inz. in concrete opvatting, gezegd van het
onderwijs, van het geheel der lessen, in welke men
iem. de noodige kennis mededeelt in het yak of
bedrijf dat hij verlangt to kennen: onderricht geven,
kridgen, ontvangen, genieten; onderricht in het Latin, in
het schermen, in het teekenen enz.; goed, degelijk, uitstekend, oppervlakkig, onvoldoend onderricht; het onderrichten of terechtwijzen van iom. in een bepaald
geval, de opheldering, die men hem geeft omtrent
iets dat hem noodig is to weten; inlichting, bericht,
mededeeling, (w. g.).
ONDERRICHTEN, (onderrichtte, heeft onderricht),
iem. in eenig vak van kennis of kunst, of in eenig
bedrijf, terechtwijzen door hem de noodige kennis
mode to deelen; hem leeren wat hij noodig heeft
to weten, hem door onderwijs terechthelpen, zoodat
hij de zaak leert verstaan of behandelen: hij moet
zich hebben, die niet van hem afwYkt, hem
iem.
vermaant en leidt en onderricht; eenen knaap onderrichten in het lezen, in het schrijven, in het rekenen;
jongelieden onderrichten in het schermen, in het paardrijclen enz.; lam. kennis geven van iets dat hij in
het gegeven geval behoort to weten, om daarnaar
zijn oordeel of zijne handelingen in to richten; hem
omtrent een bepaald punt inlichten : en zij te voren
onderricht zijnde van hare moeder, zeide: „geef mij hier
in een schotel het hoofd van Johannes Den Dooper"
[Matth. 14: 8]; deze brief zal u hieromtrent ten voile
onderrichten; onderweg was ik vriendelijk door hem
onderricht geworden over (omtrent) het doel van onzen
tocht; wel (goed, beter), genoeg, kwalijk, slecht enz.
onderricht zijn (van, omtrent of over iets), al of niet
goed ingelicht, op de hoogte zijn; zich laten onderrichten, zich omtrent iets laten inlichten, zich door
een ander de noodige inlichting on kennis laten

geven; (in 't bijz ) iem. kennis of bericht geven van
iets dat gebeurd is of dat men voornemens is to
doen; hem inlichten omtrent voorvallen, plannen
of bedoelingen, zoodat hij in staat is zijne handelingen daarnaar in to richten: het geheim lekte uit,
en de bevelhebber werd onderricht van 't geen er gesmeed
was; hij zal spoedig genoeg van alles onderricht zijn.
ONDERRICHTER, m. (-s), leermeester, onderwtjzer, (w. g.).
ONDERRICHTER, m. (-5), (met den klemtoon op
onder), lagere rechter, onderrechter.
ONDERRICHTING, v. (-en), leering, onderwijs: hieromtrent ontbreekt u eenige onderrichting; inlichting,
bericht, mededeeling : nu vindt zij volgens zijne onderrichting ook spoedig het kerkplein; dit diene tot uw
onderrichting; — (alleen in 't mv.) voorschriften,
bevelen, instructies: hij vernieuwde de onderrichtingen, tcelke hY reeds den dag te voren gegeven had.
ONDERRIEM, m. (-en), (oudt.) riem of gordel, dien
de vrouwen en vooral de vrijsters of dienstmaagden
om het middel droegen, on waaraan de sleutelreeks,
het mes in de scheede en de tasch of geldbuidel on
schaar bevestigd waren; onderriemen waren voorwerpen van weelde.
ONDERRIEM, m. ( - en), het onderste van twee riem
papier.
ONDERRIJDEN, (reed onder, is ondergeredenl, overstelpt worden door hevige stortzeen (van een
schip); — onderploegen; met een ploeg het pas
opgeschoten graan dat niet veal goods belooft,
onder den grond rijden on het zoo vernietigen,
opdat men het land met andere granen zou kunnen
bezaaien.
ONDERRING, m. (-en), de onderste der beide houten
of ijzeren ringen, tusschen welke de schijven of
rollen draaien, die de molenkap of het geheele
lichaam des molens in beweging brengen, om de
wieken naar den wind to zetten.
ONDERROK, m. (-ken), rok, dien de vrouwen onder
den bovenrok dragon; in haar onderrok, nog ongekleed. ONDERROKJE, o. (-5).
ONDERROLLEN, (rolde onder, heeft ondergerold),
rollend onder komen to liggen, rollend onderraken.
ONDERROOKEN, (onderrookte. heeit ondergerookt),
(w. g.) van onder berooken: bijenkorven met zwavel
onderrooken; — (rookte onder, heeft ondergerookt),
met rook vervullen, met rook bedekken, door rook
vuil maken: het geeft niets, of ik al schoone gordfinen
ophang, hij rookt ze tech dadelfjk onder.
ONDERRUIM, o. (scheepst.) het benedenste van het
ruim: het onderruim was met ballast geladen.
ONDERSCHATTEN, (onderschatte, heeft onderschat),
beneden de waarde achten, te laag schatten : nu eerst
waardeer ik hem ten voile, lang heb ik hem onderschat;
iemands krachten onderschatten. ONDERSCHATTING,
v. geringschatting.
ONDERSCHEID, o. verschil tusschen personen of
zaken die ongelijksoortig zijn: verschriklYk was dat
onderscheid van zoon en varier; hier is geen onderscheid
tusschen oud en joy; zonder onderscheid, zonder uitzondering: alle gevangenen zonder onderscheid worden
omgebracht; oordeel des onderscheids, het vermogen
om tusschen goed on kwaad to onderscheiden; de
jaren van onderscheid, de leeftijd waarop men voor
zichzelf leert oordeelen; tot de jaren van onderscheid
komen, volwassen worden, (ook) de kinderschoenen
uittrekken.
ONDERSCHEIDEN, (onderscheidde, heeft onderscheiden), als ongelijksoortig van elkaar afscheiden: men
onderscheidt twee hoofdafdeelingen van apen; een jong
mensch die zich door niets onderscheidde van de beide
andere, die niet verschilde, niet anders was; als
beter in zijn soort van andere personen of zaken
afscheiden; men heeft opgemerkt, dat ik door den hertog
van Orleans werd onderscheiden; zich onderscheiden,
zich doen kennen als hater dan andere personen
of zaken: zij die zich door dapperheid hebben onderscheiden; een persoon of zaak die van andere per-
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sonen of zaken verschilt, als zoodanig onderkennen:

ze van onderen voorzien van eene schrap of strew')
om er bijzonderen nadruk aan to geven of de aan
dacht er op te vestigen, ze onderhalen.
ONDERSCHRIFT, o. (-en), wat onder eene afbeelding
enz. (inz. op eene munt of eenen penning) staat;
onderteekening, handteekening.
ONDERSCHRIJVEN, (onderschreef, heeft onderschreyew, onderteekenen, zijnen naam of zijne handteekening onder iets zetten: het was uwe hand, die het

1152

in dezen hoop Javaansch yolk kon men moeilfjk de
mannen uit de vrouwen onderscheiden; de dag begon
aan te breken; ik kon de voorwerpen reeds onderscheiden; wat goed en kwaad is, weet de mensch wel te
onderscheiden.
ONDERSCHEIDEN, bn. bw. verschillende, hetzij
underling, hetzij van iem. of iets anders, daarmede
niet gelijksoortig: de geestellYken der onderscheiden
gezindheden; roemers van onderscheiden grootte en
vormen; deez' rozen tend ik u, in kleuren onderscheiden; verschillend, verscheiden, ter aanduiding van
een zeker, niet te gering aantal van de genoemde
personen of zaken : onderscheidene deelen der legerinrichting hadden verbeteringen ondergaan; (w. g.) uitmuntende; — bw. dat staat mfj niet duidelijk en onderscheiden meer voor den geest. ONDERSCHEIDENHEID, v. (w. g.) verscheidenheid. ONDERSCHEIDENLIJK, bw. afzonderlijk: zij zongen ieder onderscheidenkW en bij afwisseling ; duidelijk: lets onderscheidenlijk
hooren.
ONDERSCHEIDING, v. (-en), het onderscheid waken
tusschen twee of meer personen of zaken die verschillend zijn : de schrfjver had die onderscheiding
tusschen oud en nieuw achterwege moeten laten; het
gunstig onderscheiden van iem. boven zijne gelijken:
de gevangene werd met de meeste onderscheiding en
beleefdheid behandeld ; een teeken, een blijk, een bewijs
Icon deze opdracht
van de voorkeur die men geniet:
als een vereerende onderscheiding beschouwen.
ONDERSCHEIDINGSGAVE, v. oordeel; ...KARAKTER, o. opgave der meest uitkomende kenmerken
van eenig voorwerp uit het rijk der natuur; diagnosis; ...TEEKEN, o. (-s, -en), onderscheidend kenmerk; de onderscheidingsteekenen, (w. g.), schei- en
zinteekens; de onderscheidingsteekenen eener orde,
insignia (kruis, ster, lint enz.); ...VERMOGEN, o.
het vermogen om to onderscheiden, oordeel.
ONDERSCHEIDINGVLAG, v. (-gen), (zeew.), distinctievlag, natievlag om to kennen to geven dat eenig
hooggeplaatst gezagvoerend persoon aan boord is;
seinvlag om te waarschuwen dat de volgende seinen
op eenige bepaalde zaak betrekking zullen hebben;
...WIMPEL, m. (-5), breede korte wimpel die aangeeft voor welk eskader zeker sein geschiedt.
ONDERSCHEPPEN, (onderschepte, heeft onderschept), iets in zijnen loop scheppende stuiten enz.,
opvangen : hij onderschepte zijns viands bbl met de
zijne; (fig.) iem. of iets beletten voort to gaan,
tegenhouden: de Engelsche vloot deed alle moeite
om onze achterhoede te onderscheppen; de wolken onderschepten de stralen der von; brieven onderscheppen, zorgen dat zij niet in handen komen van de personen
aan wie zij geadresseerd zijn. ONDERSCHEPPING,
v. (-en).
ONDERSCHIKKEND, bn. (spraakk.) onderschikkende
zinsverbinding, de verbinding van den ondergeschikten zin met zijn hoofdzin; onderschikkend voegwoord,
dat een bijzin aan een hoofdzin verbindt.
ONDERSCHIP, o. benedenste gedeelte van een schip.
ONDERSCHOORSEL, o. (-s), (Zuidn.) wat tot onderschoring dient.
ONDERSCHOREN, (onderschoorde, heeft onderschoord), met een of meer schoren onderschragen :
den solder onderschoren; (overdr.) ondersteunen. ONDERSCHORING, v. de daad van onderschoren. het
onderschoren; —, (-en), het middel om to onderschoren, wat onderschoort.
ONDERSCHOUT, m. (-en), tweede, plaatsvervangende schout.
ONDERSCHRAGEN, (ondersehraagde, heeft onderschraagd), met zuilen, pijlers enz. ondersteunen,
onderstutton: een dloer van marmeren zuilen onderschraagd; (fig.) helpen, steunen, bijstaan: dapperheid
door beleid onderschraagd. ONDERSCHRAGING, v.
(-en), steun, stut.
ONDERSCHRAPPEN, (onderschrapto. heeft onderschrapt), (van geschreven woorden, volzinnen enz.)

vonnis onderschreef; (fig.) erkennen, goedvinden, zich
vereenigen met: het spreekt van self, dat ik alles
onderschriff, wet g(j te zjjnen behoeve bepaald hebt; zjn
eigen vonnis onderschrtjven, met woord of daad zichzelven veroordeelen. ONDERSCHRIJVING, v. (-en).
ONDERSCHUIVEN, (schoof onder, heeft ondergeschoven), iets zoo schuiven dat het onder iem. komt
to liggen : iem. een kussen onderschuiven; iets dat
onecht of valsch is, heimelijk of ongemerkt in de
plaats van het echte of ware stellen: een ondergeschoven (valsch, onecht) kind, testament. ONDERSCHUIVING, v.
ONDERSCHUIVER, m. (-s), soort ijsbreker die in
het ijs een geul maakt en tevens het losgebroken
ijs onder het vaste Us wegduwt.
ONDERSECRETARIS, m. (-sen), secretaris onder den
eersten secretaris werkzaam, tweeds secretaris.
ONDERSHANDS, bw. in het geheim, niet in het
openbaar: ik heb u daarvan ondershands doen kennis
dragen; niet door tusschenkomst van een openbaar
ambtenaar: ondershands geteekende akten.
ONDERSLA AN, (ondersloeg, heeft onderslagen),
(vroedk.) eene zwangere of barende vrouw onderzoeken.
ONDERSLACHTIG, bw. deze molen loopt onderslachtig,
zijn rad wordt omgedreven door het van onderen
daartegen stroomende water.
ONDERSLAG, m. (-en), lot of loten, die aan den
voet van eenen boom groeien; — (gmv.) water, dat
door zijnen stroom een molenrad van onderen omdrijft.
ONDERSLAG, o. (-en), houten fundeering, by. bij
sluizen; —BALK, m. (-en), een der twee balken
waartusschen het onderslag is bevestigd.
ONDERSLAGER, of ...SLAGSMOLEN, m. (-5), watermolen die gedreven wordt door water, dat met
kracht onder tegen het rad stroomt.
ONDERSLAGSRAD, o. (-eren), rad van eenen onderslagsmolen.
ONDERSLEEPEN, (sleepte onder, heeft ondergesleept), iem. met geweld zOO sleepen, dat hij onderraakt.
ONDERSMIJTEN, (smeet onder, heeft ondergesmeten), (iem.) zoo ter aarde werpen, dat hij onder komt
to liggen.
ONDERSNEDE, v. (-n), ...SNEE, v. (-en), snede der
onderste zijde van het brood.
ONDERSNEEUWEN, (sneeuwde onder, is ondergesneeuwd), geheel met sneeuw overdekt worden:
het dak van ons huis wordt erg slecht, nog bij de laatste
sneeuwbui is de heele solder ondergesneeuwd.
ONDERSPANNEN, (onderspande, heeft onderspannen), van onderen bespannen, inz. in de wisk. van
een koorde: de uiteinden van een cirkelboog met
elkaar verbinden.
ONDERSPIT, o., het onderspit delven, het tegen iem.
afleggen, overwonnen worden; in het onderspit zOt,
in slechte omstandigheden verkeeren; in 't onderspit
raken, in verval komen, achteruitgaan.
ONDERSPIT TEN, (spitte onder, heeft ondergespit),
iets met de spa onder den grond werken.
ONDERSPOELEN, (spoelde onder, is ondergespoeld),
onder water spoelen.
ONDERSPUITEN, (spoot onder, heeft ondergespoten), lets zoo bespuiten dat het onderraakt.
ONDERST, bn. het laagst gelegen, laagst, benedenst:
(sprw.) die het onderst nit de kan icil hebben, krifgt het
lid op den onus.
ONDERSTAAN, (stond onder, heeft ondergestaan),

ONDERSTAAN.

ONDERUITGLIJDEN.

.3nder water staan : alle gorzen staan onder; — (onderstond, heeft onderstaan), op zich nemen. ondernemen,
,beproeven, wagen, zich verstout3n, vermeten 't is
•-dit verbod alleen, dat ze onderstaan te krenken; een
zware tocht, door niemand onderstaan.
ONDERSTAAND, bn. hieronder, hiervolgend: de
.onderstaande rekening.
ONDERSTADHOUDER, m. (-s), plaatsvervangend
-stadhouder; ...STALMEESTER, m. (-s).
ONDERSTAND, m. ondersteuning, hulp : Gelder self
biedt onderstand (v. LENNEP); inz. ondersteuning geschonken aan behoeftigen : die arme weduwe geniet
onderstand van de gemeente; domicilie van onderstand,
Tlaats waar een behoeftige armlastig is.
ONDERSTAND(S)GELD, o. (-en), geld dat bij wijze
van onderstand wordt geschonken, subsidie.
ONDERSTANDIG, bn. (plantk.) (van de bloembe&leedsels) onder het vruchtbeginsel staande; (van het
-vruchtbeginsel) onder de bloembekleedsels staande.
ONDERST(E)BOVEN, bw. met het onderste naar
boven gekeerd: onderst(e)boven liggen; omver, overhoop . onderstboven keeren, gooien, zetten.
iem. ondersteek doen, iem. zijn
ONDERSTEEK,
_geliefde ontvrijen, (ook) hem afbreuk doen.
ONDERSTEEK, o. (...steken), ondersteekbekken.
ONDERSTEEKBEKKEN, o. (-s), belvken met beklee, den rand en eenen steel (ten gebruike in het ziekbed).
ONDERSTEEKSEL, o. (-5), ondersteekbekken.
ONDERSTEKEN, (stak onder, heeft ondergestoken),
:lets zuo steken dat het onder iem. of lets komt te
liggen of te staan; lets zoo steken dat het ongemerkt in de plaats komt van lets anders, inz. van
speelkoarten: zie ondergestoken.
ONDERSTEL, o. (-len), dat gedeelte van een voor,werp waarop het bovengedeelte rust, inz. van
wagens. ONDERSTELLETJE, o. (-5).
ONDERSTELLEN, (onderstelde, heeft ondersteld),
-een denkbeeld stollen als grondslag van eerie redeneering : onderstel eens, dat dit werkelijk gebeurt; lets
als waar aannemen, omdat men het althans waar- schijnlijk moet achten: ik heb hem in langen tijd
..niet gezien, zoodat ik onderstel dat hij ziek is; hoe
.kunt n zulke onchristelifke gevoelens bfj ons onder_stellen?
ONDERSTELLING, v. (-en), een gissing wier juistleid men voor mogelijk of voor waarschijnlijk houdt:
het vervolg deed zien hoe gegrond deze onderstelling
was; ik waag de onderstelling dat hij u niet geheel
onverschillig is; in die onderstelling, in de onderstelling
dat, dit aangenomen zijnde ; een stelling die men
,,aanneeint ter verklaring van waarheden, feiten en
verschijnselen, waarop men een theorie wil gronden,
hypothese.
ONDERSTEUNEN, (ondersteunde, heeft ondersteund),
-jets van onderen steunen zoodat het niet kan vallen
of instorten: de solder moet ondersteund worden; iem.
onder de armen vasthouden zoodat hij niet kan
vallen • de heer De Klerk ondersteunde Suze, Coen
door de gang ging; (krijgsw.) een krijgsmacht ter
zijde staan, zoodat deze niet of minder spoedig
behoeft te wijken; iem. opbeuren of staande houden
in het zedelijk leven: vertroost de kleinmoedigen,
ondersteunt de zwakken; iem. bijstaan, helpen, inz.
met geld: een fonds om daaruit oude werklui te
ondersteunen; helpen aandringen op de in williging
van een verzoek, een bode enz.: de legaat van den
Pans ondersteunde hun verzoek met at zijn gezag.
ONDERSTEUNING, v. onderstand, hulp, inz. door
middel van geld: een werk uitgeven met ondersteuning van de Regeering; geldelijke ondersteuning, ondersteuning in geld. ONDERSTEUNINGSFONDS, o. (-en).
ONDERSTEUNSEL, o. (-s), het ondersteunen; wat
tot ondersteuning dient.
ONDERSTOOTEN, (stootte, stiet onder, heeft onder:gestooten), naar beneden stooten, onder water
-stooten.
ONDERSTREPEN,
(onderstreepte, heeft onder:streept), (van geschreven woorden of voizinnen) ze

van onderen van eene streep of lijn voorzien, ze
onderschrappen, onderhalen. ONDERSTREPING,
v. (-en).
ONDERSTROOM, m. (-en), eene strooming onder de
oppervlakte van het water; (fig.) de loop van iemands
meer innige gevoelens.
ONDERSTROOMEN, (stroomde onder, is ondergestroomd), door een stroom overdekt worden: de dijk
brak door en de geheele streek stroomde. onder.
ONDERSTUIVEN, (stool onder, is ondergestoven),
onder stuifzand bedolven worden; met stof bedekt
worden: leg een grooten doek over de tafel, anders
stuift ze maar onder.
ONDERSTUK, o. (-ken), het benedengedeelte van
zaken die uit verschillende deelen zijn samengesteld :
het onderstu.k van een kachelpijp; inz. het benedengedeelte van een pakhuis.
ONDERSTUT, m. (-ten), onderstutsel.
ONDERSTUTSEL, o. (-s), wat tot onderstutting
ONDERSTUTTEN, (onderstutte, heeft onderstut),
ondersteunen, met stutten bevestigen, schoren.
ONDERSTUURMAN, m. (...lieden, ...lui), tweede
stuurm an.
ONDERTAFELEMENT, o. (-en), (molenb.) het onderste der beide tafelementen, waartusschen de romp
van den molen besloten wordt.
ONDERTAND, m. (.en), tand in het onderste kakebeen.
ONDERTASTEN, (ondertastte, heeft ondertast),
(geneesk.) onderslaan ; (fig.) onderzoeken, toetsen,
polsen: zoudt gij het niet nuttig achten, dat ik de gesteldheid der gernoederen ems ondertasten ging ? ONDERTASTING, v.
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ONDERTEEKENAAR, m. (...naren, -5), die zijnen

naam onder jets gezet heeft.
ONDERTEEKENEN, (onderteekende, heeft onderteekend), zijnen naam onder lets zetten, lets met zijne
handteekening bekrachtigen : een authentiek afschrift
door den gevolmachti gde onderteekend; een vrede onderteekenen, t. w. de overeenkomst, het verdrag daartoe
strekkende. ONDERTEEKENING, v. (-en), het onderteekenen, handteekening.
ONDERTIJDS, bw. (veroud.) nu en dan, bij tusschenpoozen.
ONDERTOETS, m. (-en), een for lange, gewoonlijk

witte toetsen op een klavier-instrument.
ONDERTREKKEN, (trok onder, heeft ondergetrokken), onder water trekken: de visch trok den dobber
onder.
ONDERTROEVEN, (troefde onder, heeft onderge.
troefd), (kaartsp.) een troefkaart bijspelen lager dan
die welke de tegenpartij heeft opgespeeld.
ONDERTROUW, m. de wederzijdsche belofte tot het
aangaan van een huwelijk, de verloving ; inz. de aangifte bij den ambtenaar van den burgerlijken stand,
waarbij de aanstaande echtgenooten verklaren dat
ztj met elkander een huwelijk willen aangaan: in
ondertrouw opnemen; ten ondertrouw gaan; (gew.) zij
doen vandaag ondertrouw, hunne huwelijksafkondiging geschiedt vandaag.
ONDERTROUWDE, m. en v. (-n), bruidegom, bruid.
ONDERTROUWEN, (ondertrouwde, heeft ondertrouwd), in ondertrouw verbinden, gewoonlijk in
het passivum: m ine dochter is ondertrouwd.
ONDERTUSSCHEN, bw. van tijd, in dien tusschentijd: ondertusschen dat het dag son warden; middelerwijl, intusschen : hij had ondertusschen de kamer
eenige malen op- en neergeloopen; — voegw. bw . met
dat al, niettegenstaande, niettemin : z
komen er
ondertusschen al heel ongelukkig af; hi" had het beloofd
het niet.
en ondertusschen deed
ONDERUIT, bw. van richting, in de richting naar
onderen en tevens naar eene plaats buiten een
zaak die het verband to kennen geeft: ik heb hem
onderuit zien gaan.
ONDERUITGLIJDEN, (gleed onderuit, is onderuitgleed onderuit: de ladder
gegleden), uitglijden :
gleed onderuit en zoo brak ik min been.

ONDERVANGEN.

ONDERWIJS.

ONDERVANGEN, (onderving, heeft ondervangen),
iem. of iets in zijne vallende beweging van onderen
opvangen: terwijl zif wankelende een steun zocht, onder-

ONDERWERELD, v. benedenwereld, rijk der schimmen, verblijf der afgestorvenen.
ONDERWERK, o. het onderste gedeelte van eenig
work, waarop het bovendeel rust: het onderwerk van
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ving haar zijn arm; zjjn kling onderving de zware
strifdakst, iets door middel van balken, vloeren of
muren tijdelljk onderstutten; onderscheppen: de
huizen aan den overkant ondervinden .de stralen der
zon; een bezwaar ondervangen, het voorkomen; (ver-

oud.) vervangen, aflossen, afwisselen.
ONDERVERDEELEN, (heeft onderverdeeld), een of
meer deelen van een verdeeld geheel in deelen
splitsen : vier groote afdeelingen in een aantal rubrieken onderverdeeld. ONDERVERDEELING, v. (-en),
het onderverdeelen; een deel dat men door onderverdeelen heeft verkregen.
ONDERVEST, o. (-en), een vest dat onder een ander
vest wordt gedragen; (gew. Zuidn.) vest. UNDERVESTJE, o. (-s).
ONDERVINDEN, (ondervond, heeft ondervonden),
)en gevoel bij zichzelf gewaarworden verdriet, smart,
pijn ondervinden; in weerwil van alle ondervondene
teleurstellingen; door ervaring de overtuiging krijgen
van iets: de waarheid dezer spreuken zult ondervinden; gfy" zult ondervinden, dat ik geen boos mensch
ben; ondergaan: de onderdrukking welke zij te voren
ondervonden . hadden.
ONDERVINDING.

v. (-en), een vraarneming,

ding bij zichzelven; het ondervinden, het beleven
van iets: door ondervinding was geworden ; het geheel
der indrukken die men ontvangt door hetgeen men
beleeft: dat heeft min beetje ondervinding mil ook
geleerd; een man van veel ondervinding, die veel heeft
beleefd en daardoor veal levenswijsheid bezit; als ik
mijn eigen ondervinding raadpleeg; (sprw.) de ondervinding is de beste leermeesteres; een voorval dat men
beleeft: de man die zoo bitters ondervindingen had
opgedaan.
ONDERVLAK,

o. (-ken), het benedenvlak van eenig

voorwerp, do onderkant.
ONDERVLEESCH,

o. het dieper gelegen vleesch aan

het lichaam.
(vloeide onder, is ondergevloeid),
overstroomd worden, onderloopen : de dijk brak door
ONDERVLOEIEN,

en het land vloeide enkele voeten onder.
ONDERVOORZITTER, m. (-s), dat lid van een bestuur dat in rang op den voorzitter volgt en bij
ontstentenis zijne plaats inneemt, vice-president.
ONDERVRAAGSTER, v. (-s), die ondervraagt.
ONDERVRAGEN, (ondervraagde, ondervroeg, heeft
ondervraagd), iem. iets vragen, bepaaldelijk om zich
te laten inlichten : waar men ook ondervroeg, niemand
had hem dien morgen gezien; een ondervragenden blik
op iem. werpen; iem. over iets raadplegen, hem zijn
advies vragen; zOn, eigen hart, zichzelf ondervragen,
zich rekenschap van iets trachten to geven; iem.
door hem vragen to stellen een onderzoek, een verhoor doen ondergaan : de Minister van Justitie heeft
in m5ne tegenwoordigheid den man ondervraagd;
op een examen ondervragen. ONDERVRAGING, v. (-en),
het ondervragen, inz. bij een rechterlijk verhoor.
ONDERVRKGER, m. (-s), die ondervraagt.
ONDERVRIJEN, (ondervrijde, heeft ondervrijd), iem.
zijn geliefde afhandig maken.
ONDERWAARTS, bw. (w. g.) benedenwaarts.
ONDERWAL, m. (-len), benedenste gedeelte van
eenen wal; (vest.) lagere walgang met eene borstwering.
ONDERWANT, o. het want der ondermasten.
ONDERWATER, o. (waterbouwk.) water dat naar
een hooger gelegen plaats moot opgebracht worden.
ONDERWEG, bw. terwijl men op weg is: onderweg
overstelpte hij haar met liefkoozingen; ergens op den
weg waarlangs men gnat, op weg : hij is onderweg
achtergebleven; lang onderweg zijn,b1ijven, niet spoedig
zijn doel bereiken; onderweg zijn, reeds vertrokken
zijn.
ONDERWEG. m. (-en), benedenweg; laag gedeelte
van den weg.

een karos; het onderwerk van een schoen vernieuwen;

(scherts.) onderlijf of de beenen, waarop het bovenlijr
rust: het onderwerk toil niet goed moor mee, daar is
het podagra in.
ONDERWERP, o. (-en), van een gedachte, de zelf.
standigheid waarover men denkt; het woord of de
woorden in een zin die aan het onderwerp der gedachte beantwoorden: logisch, grammatisch onderwerp;' de stof van een gesprek, een betoog, een:
kunststuk enz.: laat dat onderwerp maar liever rusten;

hij bracht vanzelf het gesprek op godsdienstige onderwerpen; welk een heertfjk onderwerp voor een helden-dicht; een schilder# waarvan het onderwerp sou genomen zijn uit de Zweedsche geschiedenis; een zaak die

de stof geeft tot eon handeling, tegenwoordig meestal

voorwerp geheeten : ingeval de rechter onbevoegd mocht
zijn uit hoofde van het onderwerp' des geschils.
ONDERWERPELIJK, bn. het onderwerp uitmakende.
waarover men handelt: de onderwerpelijke sank, subjectief, alleen voor een bepaald onderwerp geldende, willekeurig, afwisselend al naar ieders bijzonderen smaak.
ONDERWERPEN, (wierp onder, heeft ondergeworpen), onder zich op den grond werpen (bij het vechten, worstelen); — (onderwierp ; heeft onderworpen),
iem. of iets aan een hooger gezag ondergeschikt

maken; de beslissing over iets opdragen aan iemands_
uitspraak : de beide vorsten hadden toegestemd dat
hunne twisten zouden onderworpen worden aan her
oordeel van paus Bonifacius; eon vijand met geweld.
tot gehoorzaamheid brengen: wilt gij medewerken.
aan het groote doel, om al de landen aan het gezag des Bisdoms to onderwerpen ?; zich aan iem. of iets onderwerpen, het gezag van dien persoon of die zaak
boven zich erkennen, er aan gehoorzamen: aan hunnevitspraak onderwierp men zich; onderwerp u aan het
lot, u door den Heer bestemd, berust er in; — iem. of jets een behandeling doen ondergaans ik heb het lied
aan een geheele herziening en omwerking onderworpen;
iem. aan een verhoor onderwerpen; zich aan een examenonderwerpen.
ONDERWERPING, v. (-en), het onderwerpen; ten
onderbrenging; de daad van zich aan iemands gezag te onderwerpen: zone onderwerping aanbieden; tot
onderwerping aansporen; berusting in hoogeren wil:
stills onderwerping; die welgerneende beden zijn verstomd .
en ondergegaan in de stilheid der onderwerping.
ONDERWERPSZIN, m. (-nen), (spraakk.) een bijzir
die het onderwerp van den samengestelden zin.
uitmaak t.
ONDERWICHT, o. het to geringe gewicht van een
koopwaar, waarmede de kooper wordt bedrogen; het
verschil tusschen het gewicht eener koopwaar
volgens de factuur on het werkelijke gewicht bij
levering.
ONDERWIJL, bw. ondertusschen, intusschen: onderwOl gingen de vijanden fjverig hun gang; ik zal onderwijl maar voortschrijven.
ONDERWIJS, o. terechtwijzing in eenig bepaald
geval (veroud.) ; inz. in toepassing op de mededeeling
van de geloofswaarheid: den Heiligen Geest zjj eer en
pros! hij wil door goddelYk onderwijs ons in de waarheid
leiden; geregeld onderricht in vakken van wetenschap of kunst: godsdienstig, leerstellig, catechetisch
onderwijs; hij geeft sinds jaren onderwijs in het vioolspel: inz. het onderricht dat op lagere of hoogere
scholen wordt gegeven: lager, middelbaar, hooger
onderwijs; openbaar onderws, vanwege den staat
of de gemeente verstrekt en voor ieder toegankelijk;
bijzonder ondencijs, voor rekening van een bijzonder
persoon of eene vereeniging gegeven en in den
repel alleen toegankelijk voor kinderen van een
zekere kerkelijke kleur ; Petdraal onderteffs, waarbij
alle dogn_a onaangeroerd blijft;
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aan -een geheele klasse kinderen tegelijk gegeven;

ONDERZETTEN, (zette onder, heeft ondergezet),
onder water zetten : niet alle kaden waren doorgestoken, niet alle landen ondergezet; — (onderzette,
heeft onderzet), (w. g.) onderstutten, (veroud.) iets to
pand geven.
ONDERZETTING, v. (-en), hypotheek (thans nog
als term in het BurgerlYk Wetboek).
ONDERZIEL, v. (-en), ...ZIELTJE, o. (-s), (veroud.)
een stuk van de vrouwenkleeding, een soort van
onderlijfje.
ONDERZIJDE, v. (-n), benedenzijde, onderkant.
ONDERZINKEN, (zonk onder, is ondergezonken),
onder water zinken; (dicht.) ondergaan, van de zon.
ONDERZOEK, o. de handeling van to onderzoeken,
(ook) de gezamenlijke nasporingen betreffende een
zaak: dit onderzoek zal ons eenige oogenblikken moeten
ophouden; zich met een onderzoek belasten; onderzoek
doen naar lets; gerechtelijke nasporing: heden is hier
ter stede een diefstal gepleegd; de justitie doet onderzoek;
een onderzoek instellen.
ONDERZOEKEN, (onderzocht, heeft onderzocht),
een zaak of een persoon ondertasten om te zien,
hetzij wat hetzij Of een bepaald iets in die zaak
of bij dien persoon aanwezig is: het rijtuig hield stil
bij de stadspoort, om door de ambtenaren onderzocht te
worden; eene wend onderzoeken, haar peilen; iets onderzoekend aanstaren; een onderzoekende blik; een van ons
onderzocht een Latonsch handschrift; pogingen doen
om eene zaak meer in bijzonderheden to leeren
kennen: ik heb die zaak scherp onderzocht; inz. iets
tot het voorwerp maken van een gerechtelijk onderzoek; — een onderzoek instellen naar iets: hij is
niet gekomen en ik heb naar de oorzaak daarvan
onderzocht. ONDERZOEKING, v. de handeling van
te onderzoeken; — (my. -en) een bepaald onderzoek:
philosophisch,e onderzoekingen en beschouwingen.
ONDERZOEKER, m. (-5), hij die iets onderzoekt.
ONDERZOEKLIEVEND, bn. gaarne onderzoekende;
...LIEVENDHEID, v.; ...LUST, m.
ONDERZWACHTEL, m. (-5), zwachtel onder een
anderen.
ONDERZWAVELIGZUUR, o. (scheik.) zwaveligzuur
dat, in plaats van zuurstof, nog een atoom zwayel
heeft opgenomen.
ONDERZWEMMEN, (zwom onder, heeft ondergezwommen), onder de oppervlakte des waters zwemmen: hij kan een langen tad onderzwem.men.
ONDEUGD, v. (-en), een zedelijk slechte hoedanigheid : ik heb bij andere onpatriottische ondeugden een
rech,t onhollandsch ongeduld; zedelijke slechtheid in
't algemeen: hoe velen vallen, voor zij nog weten wat
deugd of ondeugd eigenlijk beteekent; guitigheid: de
ondeugd zag hun uit de brutale zwarte kijkers.
ONDEUGD, m. en v. (-en), iemand die ondeugend,
schalksch is, alleen tegenover kinderen, meisjes of
jonge Yrouwen: wacht, ondeugd, ik zal je krijgen.
ONDEUGDZAAM, bn. (...zamer, -st), niet deugdzaam,
niet deugdelijk in zijne soort, zedelijk slecht: een
ondeugdzaam man gaat met verkeerdheid des monds
om. ONDEUGDZAAMHEID, v.
ONDEUGEND, bn. bw. (-er, -st), aan ondeugd overgegeven, zedelijk slecht, (w. g.) : nu vind ik dat een
mensch 's avonds altijd iets beter is, of minder ondeugend Bever, dan 's morgens; uw ondeugend gedrag ;
stout, ongezeglijk, brutaal: ondeugend kind, dat je
bent; niet goedig, niet vergoelijkend, guitig, spotachtig, plaagziek: geestig en ondeugend was hY van
natuur; tem l h een ondeugenden blik op de oude
vrijster sloeg ; aan zekere ondeugende luim werd vrij
spel gelaten; als hij die anekdote vertelt, kfjkt hij altfjd
zoo ondeugend. ONDEUGENDHEID, v. (...heden),
slechtheid, kwade neiging : stoutheid van kinderen;
schalkschheid.
ONDICHT, o. proza, ongebonden stijl: Nederlandsch
dicht en ondicht der XIXde eeuw.
ONDICHT, bn. niet dicht. ONDICHTHEID, v.
ONDICHTERLIJK, bn. (-er, -st), zonder eenige dichterlijke vlucht, alledaagsch: zoo de verzen niet zeer

hoofdelijk onderwijs, aan ieder kind afzonderlijk; bfj
het onderwjjs zfjn, onderwijzer zijn, bepaaldelijk aan
een lagere of middelbare school.
ONDERWIJSKRACHTEN, v. my. personen bevoegd
tot het geven van onderwijs; ...KWESTIE, v. het
vraagstuk aangaande de regeling van het onderwijs;
...MIDDELEN, o. my. middelen welke het onderwijs
gemakkelijk of doenlijk maken, als het bord, de wandkaarten, platen enz.; ...REGELING, v.; ...WET, v.
(-ten).
ONDERWIJZEN, (onderwees, heeft onderwezen), iem.
onderrichten in datgene wat zijn godsdienstige of
zedelijke ontwikkeling betreft: gaat dan henen en
onderwijst alle volken; de Levieten onderwezen het yolk
in de wet; iem. in eenig vak van kennis onderrichten:
hjj zou wel veel geschiktheid hebben om te onderwOzen;
op de school moeten de kinderen niet alleen onderwezen
maar ook opgevoed worden; het onderwOzend personeel
eener school, de gezamenlijke onderwijzers; een welonderwezen mensch; (scherts.) hier onderwOst men de
jeugd, wanneer er zaken worden besproken die niet
geschikt zijn voor kinderen of jongelieden. ONDERWIJZING, v. het onderwijzen, de onderrichtin.g, —
(my. -en), vermaning, raadgeving, les.
ONDERWIJZER, m. (-s), hij die een ander ondervast, hem kennis mededeelt; iem. wiens beroep is
het geven van onderwijs : de onderwijzers aan de
gymnasia dragen den titel van leeraar; onderwijzer
der jeugd; inz. iem. die bevoegd is tot het geven
van lager onderwijs en daarvan zijn beroep maakt;
hulponderwijzer: aan een gemeenteschool wordt een
onderwOzer gevraagd. ONDERWIJZERES, v. (-sen).
ONDERWIJZERSAKTE, v. (-n), waaruit de bevoegdheid tot het geven van lager onderwijs blijkt;
...GENOOTSCHAP, o. (-pen); ...PERSONEEL, o. het
onderwijzend personeel; ...RANG, m. (-en): vroeger
waren er vier onderwOzersrangen; ...TRAKTEMENT,
o. (-en).
ONDERWINDEN (ZICH), (onderwond zich, heeft zich
onderwonden), iets moeilijks ondernemen: wat wilt
gij u underwinden ? zit gij dan blind voor het gevaar ?;
zich verstouten: geen sterveling onderwinde zich, de
daden des grooten Regeerders te beoordeelen; ik heb
mO onderwonden tot God te spreken, alhoewel ik slechts
stof en assche ben.
ONDERWONEN, (onderwoonde, heeft onderwoond),
(gew.), (van eene mooning) haar zoo bewonen, dat zij
in verval raakt, dat zij er bouwvallig begint uit te
zien.
ONDERWORPELING, m. en v. (-en), die zich onderworpen heeft, die onderworpen wordt of is, iem.
die in slaafsche onderwerping moet Leven.
ONDERWORPEN, bn. (-er, -st), ondergeschikt, onderdanig aan iem. of iets: het schepsel is der ijdelheid
onderworpen; deemoedig, gedwee, lijdzaam: ik was
zoo onderworpen, 'none berusting was zoo volkomen, ik
vroeg zoo weinig; onderhevig, onderwarig aan een
gebrek, een gevaar : het land bleef aan de plaag des
oorlogs onderworpen. ONDERWORPENHEID, v.
ondergeschiktheid; lijdzaamheid, gedweeheid.
ONDERZAAL, v. (...zalen), een zaal in het benedengedeelte van een gebouw.
ONDERZAAT, m. (en y.),(...zaten), onderdaan: l#clt
u min onderzaten, die oprecht zit van card; de vorst
had zijn behouden wederkomst bij zone onderzaten met
luisterrijke spelen willen vieren.
ONDERZEESCH, bn. onder de oppervlakte der zee
zich bevindende of levende: een onderzeesche telegraafkabel; de eerstgeschapene dieren, die onderzeesche schepselen moeten geweest zajn.
ONDERZEIL, o. (-en), het onderste der razeilen aan
den grooten mast en den fokkemast.
ONDERZEILSGAST, m. (-en), matroos die belast is
met het los- en vastmaken van een der onderzeilen;
...KOELTE, v. wind waarbij een bij den wind zeilend
schip niet meer voeren kan dan het groot zeil of op
zijn hoogst de beide onderzeilen, stormwind.
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ONEENS.

ON DICHTERLIJK.

ondichterlfjk zjjn; niet op dichterlijke wijze voorgesteld: zelfs die Willem, die bfj het opgaan der zon aan
een bron zit to galmen, is een even ondenkbaar als
ondichterlijk persoontje.
ONDIENST, m. (-en), een bejegening, een handelwljze waarmede men iem. kwaad doet: iem. een
ondienst doen, bewijzen, hem een slechten dienst
bewijzen.
ONDIENSTBAAR, bn. (w. g.) niet dienstbaar, onnut,
onbruikbaar. ONDIENSTBAARHEID, v.
ONDIENSTIG, bn. bw. (-er, -st), niet dienstig, nutteloos: het zou niet ondienstig zyn, dat hff met de zaak
werd bekend gemaakt. ONDIENSTIGHEID, v.
ONDIENSTVAARDIG, bn. (-er, -st), niet bereid om
iem. van dienst to zijn. ONDIENSTVAARDIGHEM, v.
ONDIEP, bn. (-er, -st), niet diep: een ondiepe wend;
ondiepe voren; inz. van het water waarin de afstand
van de oppervlakte tot aan den bodem gering is:
een ondiepe rivier; deze sloot is veel ondieper dan de
andere; (fig.) oppervlakkig: het onderwgs werd ondiepsr en oppervlakkiger, naarmate het zich meer
verbreedde.
ONDIEPTE, v. (-n), onvoldoende diepte van het
water; ondiepe plaats in een vaarwater: een kaart
waarop alle bochten van de kust, alle ondiepten duidelijk
zijn aangeweeen.
ONDIER, o. (-en), monster, gedrocht: ortijverzucht
of afschuw zfj,. genoeg : het ondier (eon hond) hindert
mfj, een schadelfik ondier; (fig.) een mensch, die als
een dierlijk monster, dood on verderf teweegbrengt,
wreedaard, dwingeland : de hertog van Alva was een
ondier; (als scheldwoord) beast: schei uit, bezopen
ondier daar je bent, wou je dat kind vermoorden;
de
een of andere ijselijke macht waardoor het welvaren
van den mensch wordt bedreigd: dat ondier (de begeerlijkheid) is geboren uit het stof der ledigheid.
ONDING, o. (-en), een niets, iets dat men onbestaanbaar acht : Lamartine beoefent de sentimenteele politick,
een onding; iets van weinig of geen waarde, een
prul: hoe kunt ge uw ziel aan dit bedriegljk onding
hangen.
ONDOELMATIG, bn. bw. (-er, -st), ongeschikt voor
het beoogde doeI: die reistasch is al heel ondoelmatig;
ondoelmatig ingericht.
ONDOELTREFFEND, bn. bw. (-er, -st), niet doeltreffend.
ONDOENBAAR, bn. wat niet gedaan, niet volvoerd
kan worden.
ONDOENLIJK, bn. niet doenlijk, onuitvoerbaar:
het is ondoenlijk u een denkbeeld to geven van het onvergetelfjke tooneel; het is my ondoenlijk er op tad to
zijn. ONDOENLIJKHEID, v. iets onuitvoerbaars.
ONDOOFBAAR, bn. niet uit to dooven: ondoofbaar
is de gloed der liefde.
ONDOORDACHT, bn. niet doordacht, niet voorzichtig beraamd : ondoordachte daden; zone keuze was
ondoordacht. ONDOOEDACHTHEID, v.
ONDOORDRINGBAAR, bn. niet to doordringen: een
ondoordringbaar harnas; een ondoordringbaar fibers
van rook; (fig.) (van personen) ondoorgrondelijk. ONDOORDRINGBAAREIEID, v. de hoedanigheid van
ondoordringbaar to wezen, inz. als term in de natuur.
kunde, om de algemeene eigenschap der lichamen
aan to duiden, krachtens welke twee stoffelijke
elementen niet gelijktijdig dezelfde plaats der ruimte
kunnen innemen.
ONDOORGRONDBAAR, bn. (dicht.) niet doorgrond
kunnende worden: God, wiens hoogste 1lajesteit en
ondoorgrondbaar wezen, ontzag verwekt. ONDOOR.
GRONDBAARHEID, v.
ONDOORGRONDELIJK, bn. bw. niet to doorgronden,
niet to begrijpen: lichtgeloocigheden van het g noel, gij
zit ondoorgrondelijk, dnister en ondoorgrondelYk schrYven en spreken; inz. van God: de wil des Heeren is
ondoorgrondelijk; God is goecl, maar zija,?bes7aiten zijn
ondoorg rondel?jk. ONDOORGRONDELIJKHEID. v.
ONDOORSCHIJNEND, ha. niet
licha-

men, die het licht tegenhouden, worden ondoorschftend
genoernd. ONDOORSCHIJNENDHEID, v.
ONDOORSTAANBAAR, bn. niet to doorstaan, overweldigend: het ondoorstaanbaar teed.
ONDOORWAADBAAR, bn. niet doorwaad kunnende
worden, daarvoor to diep: een ondoorwaadbare beek.
ONDOORZICHTBAAR, bn. (dicht.) ondoorzienbaar.
ONDOORZICHTIG, bn. niet doorzichtig: het matglas
is ondoorzich(ig, maar niet ondoorschijnend.
ONDOORZIENBAAR, bn. niet to doorzien: het ondoorzienbaar donker; (fig.) niet to doorgronden: Gods
ondoorzienbre wegen.
ONDRAAGBAAR, bn. niet gedragen kunnende worden, to zwaar om to dragon : ondraagbare lasten;
van al wat niet to verduren is: krimpend van ondraagbre pin.
ONDRAAGLIJK, bn bw. (-er, -st), niet to verdragen:
een ondraagliike stank; een ondraaglffke hitte; dat
maakte de Fransche dwingelandij nog ondraaglijker;
het was gisteren ondraaglijk warm; (van pers.) onuitstaanbaar: zij had een ondraaglijke nut kunnen worden; hij heeft een ondraaglijk trotsche familie.
ONDRAAGLIJKHEID, v. (ook) (ray. -en), iets wat niet
to verdragen is.
ONDRINKBAAR, bn. niet to drinken, walglijk of
althans niet lekker smakende: die win is ondrinkbear.
ONDUBBELZINNIG, bn. bw. (-er, -st), niet voor moor
dan den uitleg of eerie waardeering vatbaar: aan
de beteekenis van die plaats is niet to twijfelen, de
woorden zijn ondubbelzinnig; ondubbelzinnige bewijzen,
blijken van iets geven; op ondubbelzinnige woze.
ONDUIDELIJK, bn. bw. niet duidelijk: het flauw en
onduidelijk spoor; hfj beantwoordde die vraag verward
en onduidelijk. ONDUIDELIJKHEID, v. (...heden).
ONDUITSCH, bn. (w. g.) niet Nederlandsch, uitheemsch: een onduitsch woord. ONDUITSCHHEID, v.
ONDULATIE, v. (-s, ...ti6n), golving, golfsgewijze
beweging.
ONDULDBAAR, bn. niet to dulden, ondraaglkik: zijn
blik spreekt van onduldbaar lfjden.
ONDULDELIJK, bn. (veroud.) onduldbaar.
ONDULINE, v. (-s), zekere kromme lijn in de leer
van het ornament, t. w. een slangenloop waarvan
de bochten zeer dicht bij elkander geplaatst zijn.
ONECHT, m. gemeenschap tusschen man en vrouw
buiten huwelijk: kinderen, in onecht geboren, volgen
niet den vader, maar alleen de moeder.
ONECHT, bn. van onwettige geboorte: Don Juan
van Oostenrijk, onechte soon van den Spaanschen honing;
eigenlijk niet datgene zijnde wat de naam to kennen
geeft, (rekenk.) onechte breuk, die gelijk is aan een
geheel of een gemengd getal.
ONECHTELIJK, bw. bn. op niet echtelijke wijze,
overspelig, buiten huwelijk : eon onechtel?jk geboren
kind; onechtelijke bijslaap.
ONECHTHEID, v.
g.) het onecht zijn: de onechtheid van een kind; het niet zijn van datgene wat
de naam to kennen geeft: echtheid of onechtheid van
geschriften.
ONEDEL, bn bw. niet adellijk; (fig.) gemeen, slecht,
niet grootmoedig: dat hij met onedele bedoelingen haar
van liefde son spreken; geen enkel wooed van onedelen
triomf ontsnapte hem; onedele metalen, die door de

zuurstof der lucht worden aangetast on dus roesten,
als ijzer. koper, tin enz. ONEDELHEID, v.
ONEDELAARDIG,
bn. bw. niet grootmoedig: het sou onedelmoedig zon den brazen man
niet to helpen; hij heeft hem seer onedelmoedig behandeld. ONEDELMOEDIGHEID, v.
ONEENIG, bn. bw. (-er, -st), niet eensgezind: twee
partijen, beide het heil des lands bedoelende, maar
omtrent de middelen oneenig; is het daarom noodig,
dat wij ooh oneenig lecen? ONEENIGHEID, v. tweedracht; (mv. -en), twist: de ergerlUke oneenigheden
tusschen haren 'cader en hare nzoeder.
ONEENS, bn. oneenig: sulk een beuzeling sal ons
stet op,2 ,2hs

net van hetzelfde gevoelen zijnde:

ONEENS.

ONGEACHT.

het met ienl. oneens zijn over iets; iets met zichzelven
oneens z, besluiteloos zijn ten opzichte van eene

niet onerkentelijk voor bewezen weldaden. ONERKEN-

zaak.
ONEENSGEZIND, bn. niet eendrachtig of eenstemmig, oneens. ONEENSGEZINDHEID, v.
ONEER, v. de smaad die iemand wordt aangedaan,
schande : iem. oneer aandoen, hem smaden, (ook) iets
doen waarvan ook iem. anders de schande heeft te
dragon; dat doet hem geen oneer aan, strekt hem niet
tot oneer, dat strekt hem tot eer; oneer met (of bij)
iets inleggen, er geen eer bij behalen.
ONEERBAAR, bn. onzedig: oneerbare betastingen ;

oneerbaar kind ! weet ge dan niet wet een deerne van
uwen ouderdom voegt ? ONEERBAARHEID, v. onkuischheid; (...heden), onzedige handelingen.
ONEERBIEDIG, bn. bw. (-er, -st), niet eerbiedig: een
oneerbiedige houding; die ruwe en oneerbiedige toon
past je niet; — bw. zonder den verschuldigden eerbied: als het niet te oneerbiedig gezegd is. ONEERBIEDIGHEID, v. ONEERBIEDIGLIJK, bw.
ONEERLIJK, bn. bw. (veroud.) onkuisch, onrein:
een oneerlijk wijf ; oneerlijke plaatsen, bordeelen; niet
te goeder trouw jegens anderen: eerlijk of oneerlijk
te zijn, scheelt hem mogelijk tachtig duizend gulden ; in
strijd met eerlijkheid en goede trouw: oneerlijke bedoelingen; op oneerlijk gewonnen goed rust de vloek
des Heeren. ONEERLIJKHEID, v.
ONEERZUCHTIG, bn. niet door eerzucht gedreven.
ONEETBAAR, bn. niet to eten, vanwege onsmakelijkheid of onverteerbaarheid.
ONEFFEN, bn. (-er, -st), ongelijk, ruw, hobbelig:
het wandelen over oneffen heigronden; ruw, onwelvoeglijk: een oneffen woord; niet effen, onpaar (w. g.):
't oneffen tal van de Muzen; niet verrekend (van
rekeningen enz.); (jag.) een oneffen achtender, een
hert dat aan de eene zijde vier en aan de andere
zijde drie enden (takken of uitstekende punten van
het gewei) heeft. ONEFFENHEID, v. de hoedanigheid
van oneffen te zijn; — (my. -en), oneffen plaats.
ONEIGEN, bn. bw. (veroud.), niet eigen, vreemd;
oneigenlijk; ongepast, oneigenaardig.
ONEIGENAARDIG, bn. niet eigenaardig, niet passend: een zeer oneigenaardige gewoonte. ONEIGENAARDIGHEID, v.
ONEIGENLIJK, bw. bn. niet in eigenlijken zin genomen: moeten wij dit eigenlijk verstaan of oneigenlijk ?; — niet datgene zijnde wat de naam der zaak
aanduidt: een oneigenlUke breuk, waarbij de teller
een veelvoud is van den noemer.
ONEINDIG, bn. bw. geen einde hebbende: de oneindige verscheidenheid en heerlijkheid der natuur; het
oneindige, de onbegrensde ruimte van het heelal;
tot in het oneindige, tot in eene afmeting die alle
denkbare grenzen te buiten gaat; (wisk.) een oneindige
reeks; de Oneindige, God; buitengemeen groot: de
hertog van Parma trok een oneindig nut uit den onbezonnen aanslag der Franschen; — bw. oneindig groot,
in de wiskunde, aangeduid door het teeken cc,
van een veranderlijk getal dat, steeds aangroeiende,
ten laatste elk denkbaar getal to boven gaat; oneindig klein, van een veranderlijk getal dat meer
en sneer tot de limiet nul nadert; een oneindig voortloopende reeks; buitengemeen: een woord dat mij zoo
oneindig gelukkig zou makers; hi) . is daarvoor oneindig
beter geschikt dan zijn broer. ONEINDIGHEID, v.
ONERA, o. my. lasten; bezwaren; belastingen.
ONEREEREN, (onereerde, heeft geonereerd), bezwaren, belasten; opladen.
ONEREUS, bn. (...zer, -t), drukkend ; lastig, bezwarend: een onereus contract; moeilijk, rnoeitevol.
ONERGDENKEND, bn. argloos, geen slechte bedoelingen onderstellende bij anderen : die scherts, welke
het onergdenkende meisje in 't eerst maar half begreep.
ONERGDENKENDHEID, v.
ONERGERLIJK, bn. geen aanstoot gevende: een
onergerlijke wandel; een onergerlffk Leven leiden.
ONERKENTELIJK, bn.; niet onerkentelijk, wel genege4 to ezkennen wat men iem. heeft to danken:
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TELIJKHEID, v.
ONERVAREN, bn. bw. (-er, -st), geen ondervinding
hebbende : een onervaren reiziger; een onervaren
generaal; inz. in betrekking tot levenswijsheid: een

jong en onervaren meisje; gij sift goed
onervaren. ONERVARENHEID, v.

en

nog wat

ONEVANGELISCH, bn. niet overeenkomende met

de leer van het evangelic.
ONEVEN, bn. (van getallen) niet in twee gelijke
groepen van geheelen kunnende verdeeld worden,
niet door twee deelbaar: een oneven getal; wat raadt
ge, even of oneven?, (plantk.) oneven-gevind.
ONEVENMATIG, bn. onderling ongelijk: eenige onevenmatige deelen van een geheel. ONEVENNI A_TIGHE1D, v.
ONEVENREDIG, bn. bw. niet in zoodanige verhouding tot een andere grootheid staande als gepast
of wenschelijk wordt geacht: de onevenredige kleinheid
oneer kracht; — bw. in zoodanige mate dat een verhouding al te ongunstig wordt: zijn handen waren
onevenredig groot. ONEVENREDIGHEID, v.
ONFATSOENLIJK, bn. bw. (-er, -st), met het fatsoen,
de goede manieren in strijd: datgene wat onze fatsoenlYke wereld onfatsoenlfjk noemt; gemeen: dat
onfatsoenlijke woord moog je niet* gebruiken; — bw.
ongemanierd: onfatsoenlijk eten; onfatsoenlfjk spreken,
plat. ONFATSOENLIJKHEID, v. (...heden).
ONFEILBAAR, bn. bw. aan geene dwaling, geene
vergissing onderhevig: je kunt het immers mis
hebben of zit gij onfeilbaar ?; inz. ten opzichte van
het geloof, van de Kerk, van den Paus: een door de
onfeilbare .Kerk veroordeelde dwaling; op het oecumenisch concilie van 1870 te Rome is de Paus onfeilbaar
verklaard; zonder kans van falen: die welluidende
stem, die het onfeilbaar veronogen had, altijd hare ziel
te tre/7en; onvermijdelijk, van hetgeen nog geschieden
moet: het wagg'lend heir staat stil en wacht d'onfeilbren dood in 't midden van de kil, van datgene
waaromtrent men zich niet vergissen kan: fonkelende
oogen — het onfeilbaar teeken van drift; — bw. buiten
eenigen twijfel, stellig: dit is het lot, dat Vlaanderen
onfeilbaar zal ondergaan. ONFEILBAARHEID, v.
het onfeilbaar zijn: het leerstuk der pauselijke onfeilbaarheid.
ONFRAAI, bn. niet onfraai, nogal fraai.
ONFRISCH, bn. niet frisch: zich onfrisch gevoelen.
ONGAAF, bn. niet gaaf, niet ongeschonden: door
den klank. beproeft men of het ketelblik zonder ongave
steeen is. ONGAAFHEID, v.
ONGAAR, bn. niet gaar, niet genoeg gaar: ongare
aardrippelen.
ONGAARNE, bw. niet gaarne, met tegenzin : die
kans zou ik angaarne loopen; niet ongaarne, met eenig
genoegen.
ONGALIJK, bn. bw. (-er, -st), (veroud.) niet bij iem.
anders passende; onhandelbaar; onuitstaanbaar;
ongeriefelijk; onbehaaglijk; lastig; ongepast, onbehoorlijk. ONGALIJKHEID, v.
ONGANGBAAR, bn. (dicht.) onbegaanbaar; niet
gangbaar, geen wettigen omloop of koers hebbende:
ongangbare munten.
ONGANSCH, bn. ongezond, ziekelijk; ongesteld,
misselijk : zich ongansch eten; inz. van schapen : e'en
ongansch schaap besmet de kudde; bedorven: ongansch
vleesch; (van ijzer) ongaaf door de inmenging van
slakken.
ONGANSCH, o. (veearts.) zekere schapenziekte,
gewoonlijk galligh,eid geheeten. zie aldaar.
ONGANSCHHEID, v. ziekelijkheid bij het rundvee,
voornamelijk ten gevolge van vochtige luchtsgesteldheid.
ONGASTVRIJ, bn. niet gastvrij : hoe z#t gij tot dien
ongastvrijen Kaffer doorgedrongen I; onherbergzaam,
onveilig: de ongastvrije baren; (w. g.) karig : op het
ongastvrij onthaal te vloeken, dat hun ten deel viel.
ONGASTVRIJHEID, v.
ONGEACHT, bn. (-er, -st), niet in aanzien: hij leeft
daar onbekend en ongeacht.
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ONGEGRENDELD.

ONGEACHT.

ONGEACHT, vz. niettegenstaande: ongeacht de beleedigingen die men haar aandeed; — vw. ongeacht
ons kerkgezang dikwffis meer gehuil dan gezang is.

[Tegenwoordig als germanisme beschouwd.]
ONGEBAAND, bn. niet gebaand, niet begaanbaar
vanwege hindernissen in het terrein: een ongebaande
weg; een ongebaand pad; de ongebaande wildernis.

ONGEBAANDHEID, v.
ONGEBEDEN, bn. niet gebeden, niet genood : een
ongebeden gast, in zUiverder taal een ongenoode gast.
ONGEBEURD, bn. niet gebeurd, en dus alleen denkbeeldig: het gebeurde ongebeurd maken.
ONGEBEURLIJK, bn. niet kunnende gebeuren, onmoielijk: het is ook zoo geheel ongehoord, ongebeurljj7c

en

ongeloofelijk.
ONGEBEZIGD, bn. ongebruikt : geen uur ongebezigd
laten voorbijgaan.
ONGEBLEEKT, bn. in den handel gebracht zonder
gebleekt to zijn, en derhalve geelachtig: kousen van
ongebleekt katoen.
ONGEBLOEMD, bn. niet met bloemen versierd;

niet met bloemen bewerkt (van stoffen); (van den
sti.j1) onopgesmukt, (w. g.).
ONGEBLUSCHT, bn. (van kalk) niet gebluscht,
watervrij : hout wordt door ongebluschte kalk aangedaan; niet gebluscht, brandende ; (fig.) niet gelescht,
niet bevredigd: min dorst blifft eeuwig ongebluscht.
ONGEBOEID, bn. zonder boeien: ongeboeid en in zfjn
kleed van edelman trad hfj naar de strafplaats; (fig.)
hjj die met here borst, met ongeboeide tong het hoofd
verheft; (scheepsb.) onbeplankt boven het dolboord,

zonder boeisel (van roeivaartuigen).
ONGEBOGEN, bn. recht: daar stond zij voor hem in

ongebogen houding.
ONGEBONDEN, bn. niet ingebonden: werken van
oude en nieuwe dichters, nog ongebonden; niet saam-,
niet opgebonden, los hangend : haar ongebonden haar
(dicht.) ongeboeid: hfj
dreef zwevende in de lucht;
trede den Raad alleen en ongebonden binnen; (van
den stip) ongebonden stijl, het proza; — (-er, -st),
uitgelaten, losbandig, ongeregeld : een ongebonden
levenswijze; de ongebonden scherts der jeugdige ofiicieren.

ONGEBONDENHEID, v. (...heden), uitgelatenheid,
losbandigheid.
ONGEBOREN, bn. nog niet geboren: de ongeboren tad,
de toekomst; hfj bezweert haar bo het kind, nog ongeboren, te (even voor hoar kroost; nog in wording : een
ongeboren trrucht, hersenvrucht, een work dat nog
niet in het licht is.
ONGEBOUWD, bn. ongebouwde eigendommen, die
eigendommen, onroerende goederen, welke geen
gebouwen, (huizen, schuren enz.) zijn.
ONGEBROKEN, bn. niet stukgemaakt: dat er nog
fijne snaren ongebroken zijn gebleven; niet in deelen
gesplitst, van een scheepslading die op de plaats
der bestemming aankomt zooals zij bij het vertrek
was ingescheept: het stoomschip Sumatra is met ongebroken lading langs den Nieuwen Waterweg te Rotterdam binnengekornen, onverbroken: ongebroken trouw.
ONGEBRUIKELIJK, bn. (-er, -st), niet in gebruik:
het woord heeft bier een anders ongebruikelilkebeteekenis;
(rekenk.) een ongebruikeloke break, een breuk waarvan
de noemer kleiner is dan de teller, een onechte breuk.
ONGEBRUIKT, bn. niet gebruikt, ongebezigd: een
vertrek dat, thans ongebruikt, een treurige vertooning
maakte; de urea niet ongebruikt laten voorbijgaan.
ONGEBUILD, bn. niet gebuild: ongebuild meet; ongebuild tarwebrood.
ONGEDAAN, bn. niet gedaan : dit blifft liever ongedaan; iets ongedaan laten. niet doen; iets ongedaan
maken, de gevolgen eener daad wegnemen.
ONGEDAAN, bn. (...daner, -st), (veroud.), er ongedaan
uitzien, onwelvarend, ongezond, ziekelijk er uitzien.
ONGEDAANHEID, v.
ONGEDACHT, bn. bw. onverwacht: een ongedachte
uitkomst; nzenig °nye ," achte samenloop van omstandigleaden; — bw. op onverwachte wijze: zachtaardige
druid, mij zoo ongedacht in de artt:n gevoerd.

ONGEDACHTIG, bn. niet denkende aan wat in eene
bepaling wordt genoemd: zjjns plichts ongedachtig,

zijn plicht vergetende.
ONGEDEELD, bn. niet gemeensehappelijk met iem.
anders: een Eden, voor de vreugd geschapen, is, ongedead, een wOestenth onverdeold, in zijn geheel blijvende: den &nen, ongedeelden koninklfjken wil; onvermengd: een huwelfjk, waarin hfj nimmer een(mgedeeld geluk had kunnen vinden.
ONGEDEERD, bn. zonder letsel : he trouwe dier dat
haar kind ongedeerd had thuis gebracht; iem. ongedeerd
laten, niet schaden.
ONGEDEKT, bn. zonder hoofddeksel: een Maleische
matrone met een bruine pajong boven 't ongedekte
hoofd; zonder tafellaken : een ongedekte tafel, niet
overdekt: een ongedekte wagen; (suikerraff.) van de

suikerbrooden, nog niet geheel van stroop gezuiverd.
ONGEDIENSTIG, bn. (-er, -st), niet gedienstig, niet
gaarne diensten bewijzende. ONGEDIENSTIGHEID,
v. gebrek aan dienstvaardigheid,
ONGEDIERTE, o. schadelijk gedierte: slangen en
(jag.)
dergelUk ongedierte vindt men in Indio overal;
alle roofdieren die aan den wildstand schade doen;
insecten, inz. op het lichaam van menschen on
dieren: die boom wordt door 't ongedierte geplaagd; in
(fig.)
dat logement hadden wfj last van 't ongedierte;
gespuis: 't Land wordt gezuiverd van het ongedieri'
ONGEDOOPT, bn. niet gedoopt : dat alle ongedoopten
zekerlfjk verloren waren; ongedoopte klokken, meende
men, haalde de duivel weg.
ONGEDRAGEN, bn. niet gedragen: die jas is nog zoo
good als ongedragen.
ONGEDRONGEN, bn. niet gedrongen, los (van den

stijl).

ONGEDROOMD, bn. niet gedroomd; (fig.) niet gedacht: een ongedroomd geluk.
ONGEDRUKT, bn. niet gedrukt : ongedrukt katoen;
alleen in handschrift bestaande: ongedrukte stukken.
ONGEDULD, o. opwelling van gevoel dat geen
wachten toelaat, drift: uw ongeduld heeft thans geen
uitstel meer te wachten; een einde maken aan iemands
ongeduld; hfj brandde van ongeduld; met ongeduld
wachten.
ONGEDULDIG, bn. bw. niet lijdzaam, niet geduldig:
gij zoudt ongeduldig, grommig en werkeloos den dood
afwachten; niet in staat langer to wachten: hfj begon
ongeduldig te worden en wilde heengaan;
bw. op
een wijze die van ongeduld blijk geeft:
haalde
ongeduldig de schouders op. ONGEDULDIGLIJK,
bw. (w. g.).
ONGEDURIG, bn. bw. tot onophoudelijke afwisseling geneigd, hinderlijk onrustig: die j ong en is vreeselijk
ongedurig; — bw. zij nam hare moederlfjke plichten
zeer ongedurig waar. ONGEDURIGHEID, v.
ONGEDUT, bn. niet van een bijzonder merk voorzien (b. v. van oude muntstukken); een ongedut meisje,
dat den ouderdom van 28 jaren nog niet bereikt heeft.
ONGEDWEE, bn. weerbarstig, niet volgzaarn. ONGEDWEEHEID, v.
ONGEDWONGEN, bn. bw. (-er, -st), niet gedwongen,
niet door dwang genoodzaakt, vrijwillig: ongedwongen zal hij dat wel niet doen; ongekunsteld, ongemaakt: een losse en ongedwongen houding; die ongedwongen toon, die tusschen hen heerschte; — bw. 11#
sprak zeer ongelwongen. ONGEDWONGENHEID, v.
losheid, ongemaaktheid.
ONGEEERD, bn. geen eer genietend: een profeet is
niet ongeeerd dan in zijn vaderland.
ONGEEVENAARD, bn. niet geevenaard, zonder
weerga: ongeevenaarde kleurenpracht.
ONGEGIST, bn. niet gegist hebbende, niet door
middel van gisting toebereid : ongegiste dranken.
ONGEGOED, bn. geen vaste goederen bezittende
op zekere plaats: hi/ is in doze streken ongegoed; onbemiddeld, nagenoeg arm: hij locain geheel ongegoed

bier in 't land.
ONGEGRENDELD, bn. niet met een grendel gesloten:

ongeg rend,.ilde aettren.

ONGEGROND.
ONGEGROND, bn. niet op hechten grondslag steu-

viende; niet gerechtvaardigd: die vrees is waarlijk
tniet ongegrond; de uitkomst zal bewijzen, hoe ongegr iond
zulke vermoedens zfjn, onbillijk: de beschuldiging komt
me ongegrond voor; (Zuidn.) onjuist: een ongegronde
tiding. ONGEGRONDHEID, v.
ONGEGUND, bn. niet gegund; (sprw.) het ongegunde
brood wordt het meest gegeten, die het meest benijd
-wordt heeft den meesten voorspoed, velen benijden
den gelukkige.
ONGEHAVEND, bn. (veroud.) niet behoorlijk gekleed, gewasschen en gekamd, morsig, vuil; — niet
gehavend, onbeschadigd : lad is niet ongehavend uit
den strijd gekomen.
ONGEHEVELD, bn. niet met hevel of gist toebereid:
het Feest der ongehevelde brooden, genaamd Pascha.
ONGEHINDERD, bn. (Zuidn.) ongedeerd: de storm
rukt de grootste boomen omver en laat de heesters ongehinderd; niet belemmerd, niet verhinderd wor-dende: de Pranschen brachten hun transport ongehin•erd in de vesting.
ONGEHOOPT, bn. waarop men niet durft hopen
of heeft durven hopen: het ongehoopt geluk van zulk
-een eer.
ONGEHOORD, bn. bw. (-er, -st), zonder te hooren,
-aan te hooren: iem. ongehoord veroordeelen; nog nooit
te voren gehoord, vernomen; zonderling, vreemd:
dat is vreemd en ongehoord; buitengemeen in zijn
.'soort, altijd in ongunstigen zin: een ongehoorden
prfjs vragen; wat zegt gfj van dezen ongehoorden eisch;
— bw. in buitengewoon hooge mate: het boek is dan
ongehoord langdradig.
ONGEHOORZAAM, bn. (...zamer, -st), niet gehoor2 awn :
moogt niet ongehoorzaam zin, min jong en.
, ONGEHOORZAAMHEID, v.
ONGEHOUDEN, bn. niet verplicht tot lets: ik ben
-ongehouden aan een derde over te brengen wat tusschen
min vriend en mfj verhandeld is; een ongehouden
wederdienst. ONGEHOLTDENHEID, v.
ONGEHUICHELD, bn. bw. oprecht gemeend: ongehuichelde smart; zone ongehuichelde godsvrucht; wie,
kloek van geest, het licht bemint en ongehuicheld waar,heid zoekt.
ONGEHUWD, bn. ongetrouwd: vrfjers en ongehuwde
vrijsters; het ongehuwde leven, de ongehuwde staat.
ONGEKAMD, bn. van het haar, niet uitgekamd:
en boor met ongekamd en stiff afhangend haar.
ONGEKANTRECHT, bn. van planken, ruwe kanten
hebbende.
ONGEKAPT, bn. zonder hoofddeksel; zonder kap
(van gebouwen); — niet gekapt (van het haar); —
niet in stukken gehouwen : ongekapt hout.
ONGEKEND, bn. niet gekend wordende, onbekend:
daar dreigt verpletterend een ongekende klip; zoodanig
als tot dusverre niet voorkwam: een ongekende trap
an bloei; zich tot een ongekende hoogte verheffen.
ONGEKLEED, bn. geene of zoo goed als geene
kleeren aanhebbende:
zat zoo goed als ongekleed
op zone kamer; niet in het gewaad dat voor bepaalde,
min of meer plechtige gelegenheden is voorgeschreTen: de dames kunnen u nog niet ontvangen, zij zijn
nog ongekleed.
ONGEKLEURD, bn. niet van gekleurde stof: de
w Ode laarzen van sterk, doch ongekleurd leder.
ONGEKNAKT, bn. niet geknakt: ongeknakt van
inoed; z66 prfjkt een frissche roos op ongeknakten steel.
ONGEKOOKT, bn. niet gekookt: ongekookte spUzen;
gaas, uit ongekookte zijcle vervaardigd.
ONGEKORVEN, bn. niet door menschenhanden bewouden bouwen hemelhoog een kerk van
-werkt: uw
ongekorven hout.
ONGEKRENKT, bn. heel, niet stuk (dicht.): een bed
van dorre blaadren ontving hem, en hij rest met ongekrenkte leen; nog in voile kracht zijnde: in hoogen
ouderdom nog met ongekrenkte geestvermogens begaafd;
ongekrenkt: ik heb min vriendentrouw a ongekrenkt
betoond; ongeschonden, ongedeerd, ongestoord: bfj
dit alles kan de vrede ongekrenkt blijuen.

ONGELIJK.
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ONGEKRENKT, bn. zonder vouwen, plooien, rim-

pels: het voorhoofd bleef ongekreukt en e'en; ongekrenkt, on gesch onden : he uitoefenen van ongekreukte
1 rechtvaardigheid; innige en ongekreukte plichtsvervul.
ling; ongekreukte trouw.
ONGEKROOND, bn. geen kroon dragende: het on
gekroonde hoofd van het land.
ONGEKRUIST, bn. niet vermengd ongekruiste rassen.
ONGEKUISCHT, bn. (veroud.) niet gereinigd; (van
iemands taal) niet gekuischt, niet fijn : ongekuischte
zangen.
ONGEKUNSTELD, bn. eenvoudig, ongemaakt: een
werk dat door zijn ongekunstelden Loon iedereen zal bevallen; een ongekunsteld lied; ongedwongen : een open
karakter en een ongekunstelde gemeenzaamheid; — bw.
op ongedwongen wijze: lippen die zich ongekunsteld
tot een glimlach plooiden.
ONGEKURKT, bn. zonder kurk: heeft die flesch mis•
schien lang ongekurkt gestaan?
ONGEKWELD, bn. ongeplaagd; iem. ongekweld Zaten,
hem niet lastig vallen, hem niet plagen.
ONGEKWETST, bn. zonder wonden, ongedeerd:
breng beiden hier, dood of levend, maar zoo mogelijk
ongekwetst.
ONGEL, v. bet vet dat verkregen wordt uit de
inwendige deelen van runderen, schapen, geiten enz.,
ook smear of talk genaamd, en bij varkens reuzel;
(dicht.) vet in 't algemeen.
ONGELAAGD, bn. (van gesteenten) niet uit yen
schillende lagen bestaande, maar in zijn geheele
samenstelling geltjksoortig: b# homogene vulkanen
bestaat het gesteente uit een ongelaagde massa.
ONGELAARSD, bn. zonder laarzen.
ONGELD, o. (-en), onkosten; (scheepst.) kleine
averijen; opgelden of opcenten boven een koopprijs;
— geld dat in den een of anderen worm als belasting wordt opgebracht: vrfjdom van tienden, beden,
subvention en andere ongelden.
ONGELDIG, bn. niet geldende, niet doorgaande:
ongeldige verschooningen; een ongeldig testament; een
testament ongeldig maken; de rechten der natuur worden nimmer ongeldig, zijn onverjaarbaar. ONGELDIGHEID, v.
ONGELEED, bn. (plantk.) niet geleed; van afstand
tot afstand niet met knoopen voorzien: ongelede
stengels.
ONGELEERD, bn. ongeoefend: ongeleerd in de kunst
van strijden; niet onderricht in de allereerste kundigheden die uit boeken geput wordt, nauwelijks
kunnende lezen of schrijven; ongeleerde tijden, tijden
van onkunde, waarin de menschen weinig of niets
weten, niet geletterd, zonder uitgebreide boekenkennis; een ongeleerde, die niet geleerd is. ONGELEERDHEID, v. onkunde in zake van wetenschap, onwetendheid.
ONGELEGEN, bn. bw. (-er, -st), niet gunstig gelegen: alzoo de haven ongelegen was om te overwinteren; niet schikkende: de dood van dien man komt
heel ongelegen; een, hezoek dat niet ongelegen kwam;
gij komt nu werkeVe ongelegen, op een voor mij
ongeschikt oogenblik ; hij komt altijd op zulke ongelegen
tjden.
ONGELEGENHEID, v. ongunstige gesteldheid : door
ongelegenheid van het weer; in ongelegenheid zin, geraken, thans inz. door geldgebrek; iem. in ongelegenheld brengen; de Hugenooten dachten hun voordeel te
doen met zin ongelegenheid, met den ongunstigen
toestand waarin hij zich beyond.
ONGELETTERD, bn. onbedreven in de studie der
letteren, ongeleerd: die deze kennis bezit is rfjk, al is
hij ongeletterd en in menschelijke wetenschap onbedreven.
ONGELEZEN, bn. niet gelezen, onbekend met den
inhoud : aanhalingen uit allerlei ongelezen boeken; geen
boek uit zons vaders boekenkast liet hij ongelezen.
ONGELIG, bn. hardachtig als ongel, minder week
dan het vet in beperkten zin.
ONGELIJK, bn. bw. niet gelijk, verschillende in
hoedanigheden: wij hebben een afschuw van het wegen

ONGELIJK.

ONGELUICSDAG.

met ongeltike gewichten; in een driehoek staan tegenover ongeltjke hoeken ongeltike ztjden; (van pers.) verschillende, inz. in rang en stand, zichzelven ongeltik
son, inconsequent zijn; oneffen: de tjjd sltjt vlak en
effen, wat ruw en ongelijk is; een ongeltike

ONGELOOFELIJK, bn. onaannemelijk, zoodat mem
aan de zaak geen geloof kan hechten: een vreemcle -
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waaraan door twee ongelijke partijen wordt deelgenomen; een ongeltjk huwelijk, waarbij man en
vrouw niet van denzelfden stand zijn; ongelijkmatig: hi/ is zeer ongelijk van humeur; — bw. op
verschillende wijze: d' ansterfelijkheid wordt ongeltjk
verkregen; ongelijkmatig; stin pots sloeg zeer ongeluk;
verreweg: ik sal niet beweren, dat het boek hem uit
de handen viel, want daar behoort ongeltik meer toe.
ONGELIJK, o. onbillijkheid; ongelijk hebben, geen

gesehieclenis, die in onze tfiden ongeloofelijk mag schtjnen; ongeloofbaar, buitengewoon groot: met onge--loofeljjke moeite gelukte het ons eindelflc verder te komen,
zone vroegere heldendaden, die aan het ongeloofeltjks --

bw. in een buitengewoon hooge mate:. grensd;—
hoewel dit alles angeloofel#k snel geschiedde.

ONGELOOFWAARDIG, bn. geen geloof verdienende::
ONGELOOFWAARDIG-HEID, v.
ONGELOOVIG, bn. (-er, -st), blijk gevende dat depersoon geen geloof slaat aan wat hem door iem._
anders wordt verzekerd : hij zag hem met ongeloovigeongeloofwaardige getuigen.

gelijk hebben, lila de billijkheid voor zich hebben;

blikken aan; een ongeloovig schouderophalen; met het -

iem. angeltjk geven, hem in 't ongeltjk stellen; op kosten
van ongeljjk, zoodat wie ongelijk heeft de kosten

ongeloovigste gezicht van de wereld iets vragen; nietgeloovende aan de Openbaring Gods in Christus:

van iets betaalt, (ook) dat hij die een weddingschap
verliest de gemeenschappelijke vertering betaalt; —
onrecht dat iem. wordt aangedaan : alsof haar groot
ongelijk geschiedde; iem. ongelijk aandoen; het ongeltjk

ongeloovig en verkeerd geslacht, hoe Lang zal ik nog.
met ulieden zfin?; (sprw.) een ongeloovige Thomas, iem.

dat hij geleden had.

ONGELIJKBAAR, bn. met geene ander° kunnende
gelijkgesteld worden, alle andere overtreffende:
De Witt die andanks stjn ongeltjkbaar doorzicht niet
bij machte was dit te beslissen.

ONGELIJKBEENIG, bn. (wisk.) (van .een driehoek)
geen twee zijden gelijk hebbende.
ONGELIJKHEID, v. de hoedanigheid van ongelijk
to zijn : ongelijkheid van verplichiingen; ongelijkheid
aan zichzelven, inconsequentie; (my. ...heden), oneffenheid; ongelijkmatigheid: stjn ongeltjkheid van
humeur.

ONGELIJKMATIG, bn. niet gelijkmatig: een ongelijkmatige verwarming; een ongelljkmatig humeur; ...MATIGHEID, v. (...heden); ...NAMIG, bn. niet gelijknamig, inz. in de wis- en natuurkunde; ... SLACHTIG, bn. niet gelijkslachtig; ...SLACHTIGHEID, v.;
...SOORTIG, bn. niet van dezelfde soort, ongelijk;
(stelk.) niet uit dezelfde letterfactoren bestaande:
ongelijksoortige grootheden zijn b. v. 7a en 7b; ...SOORTIGHEID, v.; ...VLOEIEND, bn. (taalk.) ongelijkvloeiende werkwoorden, sterke; ...VORMIG, bn.; ...ZIJDIG, bn. geen drie gelijke zijden hebbende, van
een driehoek.
ONGELIJMD, bn. (van papier) niet met lijm behandeld en dientengevolge ongeschikt om met inkt
beschreven te worden, daar het vloeit; niet vastgelijmd aan iets anders.
ONGELIJND, bn. niet gelijnd, niet van lijiaen voorzien : ongelijnd papier.
ONGELIKT, bn. ongepolijst, onbeschaafd, ruw: in
't Hollandsch zingt de jongeling niet, die taal is ongelikt;
mist de burger het ongelikte van den dichter uit het
yolk; (sprw.) een ongelikte beer, iem. zonder vormen,

een ruw mensch. ONGELIKTHEID, v.
ONGELINIEERD, bn. Zie ongelond.
ONGELKAARS, v. (-en), smeerkaars; ...KUIP, v.
(-en), talkkuip der kaarsenmakers; ...MES, o. (-sen),
talkmes der kaarsenmakers.
ONGELOBD, bn. zonder lobben; (plantk.) ongelobde
planten, planten, weike zonder zaadlobben ontkiemen.
ONGELOGEN, bn. de waarheid behelzende: qt.). ziet
er, ongelogen, nog zoo jeugclig uit als een bruid; stellig,
zonder twijfel: het was ongelogen voor de honderdste
maal.
ONGELOKEN, bn. niet gesloten: hare oogen bleven
den ganschen nacht ongeloken.
ONGELOOF, o. het niet gelooven aan iets : de grond
van zn wezen was menschenhaat, ongeloof aan de
vruchtbaarheid van het weten; het niet gelooven aan
een goddelijke openbaring: dat eeuteig uitpluizen en
tteijfelen heeft zYn grond in ongeloof; een apostel des
ongeloofs.
ONGELOOFBAAR, bn. niet geloofd kunnende worden: 't is ongeloofbaar, op sulk een meisje, gij, zoo
geblaseerd; buitengewoon groot : ton Gals .peer
met ongeloofbre kracht. ONGELOOFBAARHEID, v.

die nog twijfelt aan iets dat zoo goad als zeker
niet Christelijk, heidensch of Mohammedaansch:
de str#d tegen de ongeloovige Friezen; Palestina von
men uit de handen der ongeloovigen verlossen; ongods-dienstig in 't algemeen: g# most zeker weer les gaangeven in uw ongeloovige wtjsbegeerte; ter aanduiding

van den naam door de Muzelmannen aan anders-denkenden gegeven: ongeloovige hond;
bw. Itti had altijd door ongeloovig het hoofd geschud. ONGE-LOOVIGHEID, v.
ONGELOUTERD, bn. ongezuiverd: een ongelouterdssmaak.

ONGELUK. o. ongunstige loop der omstandigheden,.
tegenspoed: het ongeluk Wilde dat hty' kwam te vallen;
ongunstige omstandigheden, ongunstige toestand:
zich verblijden in het ongeluk van anderen; toen
uw schoonzoon, ward begon zijn ongeluk; — (my. -ken),,
ongunstig toeval: nog meer ongelukken ! daar rolt
min inktkokertje omver; (sprw.) twaalf ambachten,
dertien ongelukken, zie ambacht; een ongeluk komt
zelden alleen; een ongeluk zit in een klein hoekje; ongelukken zijn kwade kansen; ongeluk, door eon.
ongunstig toeval; een ongelukje hebben, euphemistisch
van een ongehuwde vrouw die een kind krijgt; het
rampspoeclig of onaangenaam onwillekeurig gevolg
van eene handeling: zich een ongeluk lachen, schreeuwen enz.; het was een ongeluk, ik heb het niet met
opzet gedaan; een ongeluk aan iem. begaan, hem
mishandelen, zwaar kwetsen, (ook) doodslaan;
iemands ongeluk, datgene wat hem ongelukkig
maakt; (overdr.) iem. die naar ziel of lichaam nagenoeg mislukt is, een mispunt: een ongeluk van een
vent. ONGELUKJE, o. (-s).
ONGELUKKIG, bn. bw. (-er, -st), in het ongeluk
verkeerende, rampspoedig : ik ben onuitsprekelfik
ongelukkig; zou er ongelukkiger land zijn dan dat:
zelfde Italie ?; iem. ongelukkig maken, hem in 't verderf storten; een meisje ongelukkig maken; inz. toegepast op hen die verminkt zijn of gebrek lijden: een
aalonoes geven aan een ongelukkige; niet gelukkig bij
hetgeen men onderneemt: hij was dien avond zeer
ongelukkig; ongelukkig in het spel, gelukkig in de liefde;
als benaming voor iem. dien men een ongeluk, een
mispunt acht: 't is een ongelukkige jongen, niemand
fling hem lijden; — (van zaken) ongunstig, rampspoedig: een ongelukkige samenloop van omstandigheden; een ongelukkige liefde, die niet beantwoord.
wordt; van alles wat een oorzaak van verdriet
of kan worden: het bleek dat zich met dew
ongelukkige eerzucht pijnigde; (gemeenz.) jammerlijk,
ellendig: zon je neef werkelijk op mij verliefd zijn en
niet op die ongelukkige effecters, die ik bezit; — bw.
onvoorspoedig: ongelukkig spelen; bij ongeval, ongelukkigerwijze: ongelukkig verschillen onze sentimenten
wat heel veel. ONGELUKKIGLIJK, bw. (w. g.).
ONGELUKKIGERWIJZE, ...WIJS, bw. bij, door ongeluk.
ONGELUKSBODE, m. (-n), hij die met een slecht
bericht komt; ...DAG, m. (-en), dag waarop men.
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door het ongeluk wordt geplaagd; een telkens terugkeerende dag, waarop men ongeluk meent to moeten
verwachten; ...GETAL, o. een getal dat als een
ongelukkig voorteeken wordt beschouwd: dertien is
het ongeluksgetal; ...KIND, o. (-eren), een menschenkind, door het lot bestemd voor het ongeluk; inz.
als scheldwoord: o, die ongelukskinderen ! als zij in
mine handen vallen!; ...PROFEET, m. (...feten), een
profeet die ongeluk aanzegt, ongeluksbode ; ...STER,
v. het gesternte dat iemands tegenspoed bepaalt;
...VOGEL, m. (-s), (veroud.) een vogel die ongeluk
aanzegt; (fig.) iem. wien alles tegenloopt.
ONGEMAAKT, bn. ongeveinsd, oprecht: beleefd en
met ongemaakte vriendelijkheid groette hij de jongelieden;
eenvoudig, ongekunsteld: daar was de ware schowwplaats van ongemaakten lof en onbevreesde berisping .
ONGEMAAKTHEID, v.
ONGEMAK, o. last, hinder: men moot een weinig
ongemak lijden, om zifn evenmensch een dienst to bewijzen, — (mv. -ken), een bepaald ongerief, inz. iets
dat het lichaam onaangenaam aandoet: de ongemakken van sulk een verren tocht; een kwaal of een gebrek aan het lichaam, inz. een inwendige kwaal: het
weinig beduidend ongemak aan min rechterarm; van
de voogd worden verschoond zij die door een zware en
behoorllik bewezen ziekelijkheid of ongemak gekweld zijn.
ONGEMAKKELIJK, bn. bw. (-er, -st), iem. geen gemak. maar wel last gevende: hij zat in een ongemakkel houding; een ongemakkelijke stoel; moeite, bezwaar opleverende, lastig, moeilijk: het is niet ongemakkelUk u daarran een denkbeeld te geven; hij heeft
een kregelig en ongemakkelijk humeur; duchtig, krachtig: ik zal hem een ongemakkelijk standje geven; (van
pers.) lastig in den omgang, veeleischend, nukkig:
nu houdt gij "nij voor een ontevreden, knorrig, ongemakkelijk niensch; ik kan me niet begrijpen, hoe do
heeren in de stad zoo ongemakkelijk vallen; hfj is zulk
een onge»2akkelijke potentaat; — bw. niet op gemak:
ik zit ongemakkelijk, niet met gemak: hij spreekt ongemakkelijk; duchtig, terdeeg : ye kregen ongemakkelijk
ruzie; hij kreeg er ongemakkelfjk van langs. ONGEMAKKELIJKHEID, v.
ONGEMANIERD, bn. bw. (-er, -st), geene manieren
hebbende, plomp, lomp: plichten waaraan men zich
heeft te onderwerpen, wil men niet voor ongemanierd
doorgaan ; toon en houding waren plomp en ongemanierd; — bw. op lompe wijze: ongemanierd, spreken;
in zulke hooge mate als met goede manieren in
strijd is: ht. is ongemanierd bang gebleven; het heeft
dan van morgen ongemanierd geregend, vreeselijk,
erg; — (zeew.) (van een schip) zijne bewegingen
niet naar behooren kunnende uitvoeren. ONGEMANIERDHEID, v.
ONGEMATIGD, bn.
-st), geene maat houdende,
uitgelaten in zijne hartstochten, (veroud.); van luchtstreken, niet gematigd, tusschen de keerkringen of
nabij de polen gelegen. ONGEMATIGDHEID, v.
ONGEMEEN, bn. bw. (-er, -st), ongewoon, niet aliodaagsch: ongemeene kleederdrachten; een ongemeene
kleur van haar ; buitengewoon : een ongemeene rijkdom
van gedachten; daarvoor is een ongemeene wilskracht
noodig; uitmuntende boven het alledaagsche : alleen
een ongemeene geest lean zich tot zulke beschouwingen
verheffen; — bw. bijzonder: de schimmels waren ongemeen vurig en liepen uitmuntend. ONGEMEENHEID, v. ongewoonheid; uitgezochtheid.
ONGEMERKT, bn. bw. onopgemerkt: ik wilde dat
gezegde zoo niet ongemerkt laten voorbfjgaan; hij wist
ongemerkt naar buiten te komen; — bw. zoo dat iem.
niet opmerkt hoe iets geschiedt: ongemerkt en als
vanzelf onderging de richting van het tijdschrift een
wijziging; allengs: de tad zal ongemerkt zijn laatste
krachten sloopen; —
niet van een merkteeken voorzien: zijne kousen
waren ongemerkt.
ONGEMETEN, bn. onmetelijk: de oever der ongemeten
zee; dit gansche ongemeten bosch bloeit; (van tijd)
oneindig: 't ruim der ongemeten toekomst.

ONGEMOEID, bn. zonder gemoeid to worden, onus.hinderd : iem. ongemoeid laten, met rust; ongestoord:
al die eerlijke middelen die de rust van zit geweten
ongemoeid laten.
ONGEMONTEERD, bn. zonder paarden: ongemonteerde ruiters; — niet bezet met edele steenen,
ONGEMUILBAND, ...KORFD, bn. geen muilband of
muilkorf aanhebbende: de honden mogen nu weer
ongemuilband loopen.
ONGENAAKBAAR, bn. (-der, -st), niet to naderen:
ongenaakbare schuilhoeken; (van pers.) niet toegankelijk, (w. g.); trotsch : zij was eerst een pretentieuse enwas nu by na ongenaakbaar geworden; (fig.) ongenaakbare stiffheid is een der eigenaardigheden van de Engelschen. ONGENAAKBAARHEID, v.
ONGENADE, v. toorn waarbij geen vergevingsgezindheid meer kan bestaan: Gods ongenade drukte .
-uwhofd;rteignzuj'skog
ongenade op den hals halen; de toestand waarin hij
geraakt, die het voorwerp der ongenade is: in ongenade caller"; zich op genade of ongenade overgeven, zich
ten eenenmale onderwerpen, zich onvoorwaardelijk
overgeven; (fig.) gevaarlijke ongunstigheid van het
weer: teo prooi gegeven am de ongena van koudeen vorst.
ONGENADIG. bn . bw. (-er, -st), geen goedertierenheid kennende, onbarmhartig van aard: de kolonei
was een ongenadig heer voor onze wittebroodskinderen;
(w. g.) ongunstig, fel: het ongenadig weer; het ongenadig lot; (gemeenz.) een ongenadige slag, die zeer
hard aankomt; — bw. zonder goedertierenheid te
gebruiken: de spreker had at zijne illusies ongenadig
omvergeworpen; onbarmhartig, zwaar, heftig: het is
ongenadig koud; het heeft er weer ongenadig op losgeregend.
ONGENEESBAAR, bn. bw. niet vatbaar voor genezing: een ongeneesbaar dronkaard; een zucht vot
woede, waarin zich 't hart verried dat ongeneesbaar
bloedde.
ONGENEESLIJK, bn. ongeneesbaar : eene ongeneeslijke ziekte; een ongeneeslfjke achterdocht. ONGENEESLIJKHEID, v.
ONGENEGEN, bn. (-er, -st), ongezind tot iets: hi] is
daartoe niet ongenegen, hij wil het wel doen; zfjn
meesteres toonde zich ongenegen de ondankbaren nog
langer te ondersteunen, zij waren niet ongenegen hem
als Heer te huldigen; geen genegenheid gevoelend
voor iem.: Karel de Stoute was de stad niet ongenegen. ONGENEGENHEID, v.
ONGENEIGD, bn. ongenegen, dat echter aan een
moor beredeneerden tegenzin doet denken: h# was
ongeneigd tot den tegenstand van dezen gewapenden
aanval. ONGENEIGDHEID, v.
ONGENEUGTE, o. (w. g.) verdriet, smart; ongenoegen, misnoegen.
ONGENIETBAAR, bn. (-der, -st), niet kunnende genoten worden: de ongenietbare poezie der rederijkers;
vervelend : wat ben je van avond weer ongenietbaar
ONGENIETBAARHEID, v.
ONGENOEGEN, o. (-s), onvergenoegdheid: elke stand
in de wereld heeft zfin. voordeelen en zijne ongenoegens;
oneenigheid : zij hebben groot ongenoegen gekregen.
ONGENOEGZAAM, bn. bw. onvoldoende, ontoerei
kend: later begreep hij het ongenoegzame van dien
maatregel; ik ben ongenoegzaam ingelicht over die zaak.
ONGENOEGZAAMHEID, v.
ONGENOEMD, bn. niet met name genoernd: deongenoemde schrYver, brieven van aanbeveling yam
zekeren ongenoemde; (veroud.) onnoemelijk.
ONGENOOD, bn. niet uitgenoodigd : een ongenoode
gast.
ONGENUMMERD, bn. niet genummerd: deze yellow
moeten ongenummerd blUven.
ONGEOEFEND, bn. niet geoefend, onervaren: ongeoefende recruten; een nog ongeoefend verstand; ongeoefend in het spreken. ONGEOEFENDHEID, v.
ONGEOORLOOFD, bn. verboden: ongeoorloofde huwelijken; zich in ongeoorloofd vermaak verlustigen. ONGEOORLOOFDHEID, v.
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ONGEOPEND.

ONGEOPEND, bn. zonder geopend to worden: ik
hoop maar dat g j nu dezen brief niet ongeopend zult
ter zfjde leggen.
ONGEORDEND, bn. In wanorde verkeerende: een
ongeordende hoop monniken en boeren; wat een ongeordende boel is dat hier !; — niet in een geestelijke
orde opgenomen: ongeordende geesteljken.

ONGEPAARD, bn. Diet gepaard, geen weerga hebbende: een ongepaarde handschoen; inz. zonder gade:
ik haat het mannelijA geslacht ; 'k blfjf eeuwig ongepaard.
ONGEPAST, bn. bw. (-er, -st), ondoelmatig: het
schfjnt niet ongepast bij doze bewering een oogenblik
stil te staan; onbetamelijk: uw toon wordt ongepast;
ongepaste verwfjten; hjj heeft zich seer ongepast gedragen. ONGEPASTHEID, v. ondoelmatigheid; onbeta-

melijkheid; — (mv. ...heden), onbetamelijke uiting:
ongepastheden zeggen.

ONGEPERMITTEERD, bn. niet geoorloofd, onbehoorlijk: een ongepermitteerd schandaal.
ONGEPIJND, bn. ongepfjnde honing, het vloeiende
der honigraten dat er vanzelf zonder person uitvloeit.
ONGEPOLIJST, bn. niet gepolijst, onbeschaafd, ruw:
een ongepolfjste kerel.
ONGERADEN, bn. onraadzaam :
achtte het ongeraden op den een; amen weg op te houden.
ONGERECHT, bn. (w. g.), onrechtvaardig, onbillijk;
niet met recht en billijkheid overeenkomende: trek
.het zwaard niet uit tot een ongerechten krfjg.
ONGERECHTIG, bn. (w. g.), onrechtvaardig: richt
-uwe knechten, veroordeelende den ongerechtigen; gekweld
door 't zien en hooren van hunne ongerechtige werken.

ONGERECHTIGHEID, v. onrechtvaardigheid; —
(my. ...heden), onrechtvaardige daad.
ONGEREDDERD, bn. (w. g.), ongeordend, ongehavend, slordig: in een ongeredderden boel komen; ongeredderd in het openbaar verschfjnen.

ONGEREED, bn. niet vlug bij de hand: ik ben onniet klaar: ongereed ten krfjg;
niet onmiddellijk tot iemands beschikking zijnde;
in het ongereede zfjn, raken, komen, zoodat men over
.de genoemde zaak niet kan beschikken: die brief is
in 't ongereede geraakt; onvoltooid: het werk is nog
ongereed. ONGEREEDHEID, v.
ONGEREGELD, bn. bw. (-er, -st), niet door vaste
regels bestuurd, ongeordend: de hoofdzaken bleven
gereed met woorden;

joist ongeregeld; ongeregelde troepen, door volkswapening op de been gebracht; ho is seer ongeregeld in
het afleggen van bezoeken; h# werkt seer ongeregeld;
niet ingetogen: ongeregelde, Wilde, woeste drifters; een
ongeregeld leven leiden, niet regelmatig, (ook) los-

bandig. ONGEREGELDHEID, v. het ongeregeld zijn;
— (mv. ...heden), lets dat ongeregeld is, wanordelijkheid.
ONGEREKEND, bn. niet medegerekend, behalve de
genoemde zaak : ongerekend het borstbeeld van Karel X
op den Carlberg.

ONGEREPT, bn. onaangeraakt, onaangetast, onge;
deerd: vr# kleure 't bloed, dat uit min wooden welt,
deze ongerepte bergsneeuw rozerood; de ongerepte wooden
van Zuid-Amerika; van vrouwen, in maagdelijken
staat: een maagd, welke htj ongerept en ongedeerd terug
heeft gebracht; ongeschonden: iem. van ongerepten
naam; een eed die ongerept en heilig werd bewaard.

ONGERIEF, ONGERIJF, o. last, schade, ongemak:
zoo geheel yonder minnaar to zitten, is een groot ongerief; vergoeding beloven voor schade en ongerief.

ONGERIEFELIJK, bn. (-er, -st), geen gemakken hebbende, geen gemak gevende: een vertrek. dat, hoezeer
klein, er niet ongeriefelUk nitzag. ONGERIEFELIJKREID, v. (...heden).
ONGERIJMD, bn. bw. (-er, -st), met het gezond
verstand in strijd: men loan hem de ongerijmclste leug ens doen gelooven; (wisk.) een bewijs nit het ongerUmcle, een bewijs waardoor men laat zien, dat

de ontkenning van het gestelde tot eene ungerijmdheld leidt. ONGERIJMDHEID, v. (...heden).
ONGERIMPELD, bn zonder rimpels: een ongerimpeld
voorhoofd ; de hemel met

Z?")6

ongerimpelcl

ONGETELD.
ONGEROEPEN, bn. zonder geroepen to zijn t ergens

ongeroepen binnenkomen.

ONGEROERD, bn. niet geroerd; (fig.) niet ontroerd,
onbewogen : hjj bleef b# hare tranen ongeroerd.
ONGERUST, bn. (veroud.) onrustig, Diet kalm;
angstig, bekommerd : wees daar niet ongerust over;
hij maakte zich ongerust over mffn tang uitblfiven;
blijk gevende van angst: iem. met een ongerusten
blik aanzien. ONGERUSTHEID, v.
ONGESCHAPEN, bn. niet geschapen:
ongeschapen Schepper, Vader, van al wat is , of was, of wordt;
(godg.) het ongeschapen Wezen, God; de ongeschapen
Wfisheid, Jezus Christus.

ONGESCHIKT, bn. (-er, -st), ntet geschikt voor iets
of iem., of tot iets: ongeschikt zfjn voor den een of
anderen werkkring; zoo'n paard is voor mjj geheel en
al ongeschikt. ONGESCHIKTHEID, v.
ONGESCHOKT, bn. niet geschokt wordende: het
vertrouwen bleef ongeschokt; vast, onwankelbaar: zijn
ongeschokt gemoed is er niet door op een dwaalspoor
kunnen gebracht worden.
ONGESCHONDEN, bn. ongedeerd : uw Mei bloeit nog
ongeschonden, min bloed verkoelt; ongekreukt: den
regel des geloofs ongeschonden bewaren; heel,. in zijn
geheel : b# het uitpakken block dat het porselein gaaf
en ongeschonden was overgekomen. ONGESCHONDEN-

HEID, v.
ONGESCHOREN, bn. niet geschoren: ongekleed en

ongeschoren kwam- hi] voor den dag; een ongeschoren
kruin; ongeschoren laken.

ONGESCHREVEN, bn. niet op schrift gebracht:
zulke romans moesten linter ongeschreven blifven; het
ongeschreven recht, het gewoonterecht.

ONGESNOERD, bn. niet met een snoer vastgemaakt:
met ongesnoerde vlechten; niet in toom gehouden, los,
ongebonden : eon ongesnoerde tong, van een babbel-

kous, een praatziek mensch.
ONGESTADIG, bn. (-er, -st), telkens veranderonde
in gedrag of denkwijze: een dubbelhartig mensch is
ongestadig in al zone u;egen; telkens van staat of stand
veranderende, onbestendig: de ongestadige zee; uqj
hadden ongestadigen wind. ONGESTADIGHEID, v.
ONGESTEELD, bn. (plantk.) geen steel hebbende:

ongesteelde bladeren.

ONGESTELD, bn. (veroud.) in een ongunstigen toestand verkeerende ongeschikt; (veroud.) (van spooltuigen) niet goed gestemd, valsch; niet volkomen
wel, in lichten graad ziek : hij is at sedert een
paar dagen ongesteld. ONGESTELDHEID, v. lichte
ziekte.
ONGESTOFFEERD, bn. (van kamers) niet voorzien
van meubels, kleeden enz.: ongestoffeerde kamers.
ONGESTOORD, bn. niet door iets onaangenaams
afgebroken: een schier ongestoorde eensgezindheicl;
't ongestoord geluk des kinderleeftijds; niet door iets
gestoord wordende: terw#1 hU, ongestoord en onbemerkt,
God en zichzelf alleen op aard gevoelt ; — bw. zOO dat
de handeling niet door iets onaangenaams wordt
afgebroken : dan zal uw brooder rust hebben en ongestoord kunnen sterven. ONGESTOORDHEID, v.
ONGESTRAFT, bn. bw. niet gestraft wordende: de
Goden die geen goed onbeloond, geen kwaad ongestraft
laten; — bw. straffeloos: ik laat
niet ongestraft
beleedigen.
ONGESTREEPT, bn. (muz.) ongestreept octaaf, klein

octaaf.

ONGESTUDEERD, bn. geen academische opleiding
genoten hebbende.
ONGESTUIM, ONGESTUIMIG, bn. (veroud. dicht.)
onstuimig: de ongestuime zee; de ongestuime baren;
't ongestuime ros; de gril van 't ongestuimig lot.
ONGESUIKERD, bn. niet gesuikerd; (fig.) niet zoetsappig, niet malsch: ongesuikerde straattaal.

ONGETEEKEND, bn. niet gemerkt met den naam
van den maker, niet onderteekend: in die Gidsarlevering ston d en twee stukken van Huet, e'en geteekend
en e"it opyeteekenci.
ONGETELD, bn. niet geteld: durft ge hem dat geld,

ONGETELD.

ONGEZOND.

i=oo maar ongeteld, toevertrouwen?; ontelbaar: de ongetelde spoorloosheden van ons geslacht.

ONGEWEND, bn. niet gewend, niet gekeerd; ongewoon; (sprw.) ongewend ongedaan, men moet iem.
wennen aan hetgeen men wil, dat hij goed verrichte.
ONGEWENSCHT, bn. ongevallig, onaangenaam:

ONGETEMD, bn. niet tam, van groote, wilde dieren;
ontembaar: die ongetemde kracht; ik ken te wel zijn

ongetemde zinnen.

bn. onverflauwd, onverminderd
de kleur is te vinnig en van ongetemperde kracht. ONGETEMPERDFIEID, v.
ONGETROOST, bn. geen troost ontvangen hebbende,
zonder troost: gfj verdrukte, door onweder voortgedreONGETEMPERD,

vene, ongetrooste; iem. ongetroost laten gaan.
ONGETROUW,

bn. (-er, -st), niet getrouw, ontrouw:

uw geheugen is wel wat ongetrouw.
ONGETROUWD, bn. ongehuwd, niet in den echt
verbonden: als men van niemand wil afhangen, moet

men ongetrouwd blfjven.
ONGETWIJFELD, bw. zonder twijfel: gij vermoedt
ongetwWeld, waarover ik mei u spreken wil; elliptisch,
in het antwoord op een vraag : zult g ook van de
party zijn ? ongetwijfeld.
ONGEVAL,

o. (-len), ongelukkig geval, ongeluk:

gelukkig hebben wfj den tocht zonder ongevallen kunnen
volbrengen, onbewust welk ongeval hem op dien tad
genaken zai; bfj ongeval, ongelukkiger wijze, bij on-

geluk, niet met opzet.
ONGEVALLIG, bn. (-er, -st), onbevallig: een niet ongevallige
onwelgevallig, onaangenaam : bederf
uw schoon haar niet ten pleziere van een ongevallige
mode; het zou mj niet ongevallig zijn, daarvan iets
meer te vernemen. ONGEVALLIGHEID, v.
ONGEVEER, bw. zonder het nauw to nemen, ten
naaste bij gerekend: een plein ongeveer te dier plaatse
gelegen; hij kan nu ongeveer thuds zijn; (met betrekking tot hoeveelheden) de viand was ongeveer tweemaal zoo sterk.
ONGEVEINSD, bn. bw. oprecht: zfjn ongeveinsde bewondering betuigen; ongeveinsde hartetaal; spreek ongeveinsd en road. ONGEVEINSDELIJK, bw. (veroud.).
ONGEVERFD, bn. niet met verf bestreken: ongeverfd eikenhout.
ONGEVLEUGELD,

bn. geene vleugels hebbende:

ongevleugelde insecten; de ongevleugelde werkmieren.
ONGEVOEGD, bn. van metselwerk, waarvan de
voegen nog niet met kalk zijn gevuld.
ONGEVOEGLIJK, bn. bw. (veroud.) ongepast, ongeschikt, onbetamelijk. ONGEVOEGLIJKHEID, v.
ONGEVOELIG, bn. bw. (-er, -st), niet gevoelig, onaandoenlijk: een eeuw die ongevoelig is geworden; kunt
ongevoelig blfjven bfj het zien van zulk een schoutvspel?; hfj is ongevoelig voor dergelfjke beleedigingen;
wijze die van ongevoeligheid blijk geeft:
—bw.ope n
hij heeft u wel wat ongevoelig toegesproken; ongemerkt,
langzamerhand: ziedaar hoe het kapitaal zich ongevoelig
vermenigvuldigde. ONGEVOELIGHEID, v.
ONGEVOERD, bn. niet van voering voorzien: een
angevoerde broek.
ONGEVORMD, Ion. niet of nog niet gevormd: ik
ben in hare hand als een stuk ongevormd was; (fig.)
ongehoord meesterschap over een nog ongevormde taal.
ONGEVRAAGD, bn. zonder gevraagd to zijn: daar
bood hij ook ongevraagd zone hulp aan; iem. een ongevraagd afscheid geven, hem wegsturen.
ONGEWAPEND, bn. zonder wapenen : tegen een ongewapend man vecht ik niet; (fig.) geen enkele aanval
vindt hem ongewapend; met het ongewapend oog, zonder
vergrootglas, zonder verrekijker, met het bloote
oog; (plantk.) zonder borstels, stekels of doornen.
ONGEWASSCHEN, bn. niet gewasschen: het eten
met ongewasschen handen ontreinigt den mensch niet;
(sprw.) iem. ongewasschen iets zeggen, zonder het
leelijke mooi to maken.
ONGEWEIGERD, bn. niet geweigerd; (sprw.) onge-vraagd is ongeweigerd, dat, waartoe men geen verlof
vraagt, kan niet geweigerd worden: men doe het
dus — en dit is de raad, die er in opgesloten ligt —
zonder er verlof toe to vragen:
dacht: ongevraagd
is ongeweigerd, en hij deed het dus, daar hij eene
.weigering vreesde, zonder het to vragen.
,
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een ongewenschte gemeenzaamheid.
ONGEWIJD, bn. niet gewijd: wie weet, waar zijne
beenderen nu in ongewijde aarde rusten ?; onheilig,
profaan: de ongewYde schrfters, in tegenstelling met
de gewijde schrijvers : de schrijvers der bijbelboeken;
de ongewijde geschiedenis, in tegenstelling met de

geschiedenis, in den bijbel vervat.
ONGEWILL1G, bn. bw. (-er, -st), niet volgzaam,
niet bereidwillig: die knaap is zeer ongewillig; — bw.
met tegenzin: hfj deed het, ja, maar ongewillig.
ONGEWIS, bn. bw. (-ser, meest -), niet stellig kunnende geweten worden: wij tasten rond in 't ongewiss'; onvast, onzeker: slechts e'en vrouw richt op den
somb'ren weg haar ongewisse schreden; een stem die,
eerst bevend en ongewis, langzamerhand in vastheid
van uitdrukking won; de ongewisse baren, onbetrouwbaar; onbewust: ach, zeg mfj, riep zij driftig, van
argwaan ongewis; — bw. onzeker: zone slagenvielen
ongewisser en minder geweldig neer. ONGEWISREID, v.
ONGEWOON,

bn. bw. (...woner, -st), niet gewoon

aan iets: wfj zijn zulk een leven ongewoon; in strijd
met gewoonte of regel: op ongewone tjjden; zij deed
daardoor niets ongewoons of onbehoorlijks, in een
hoogere mate dan waaraan men gewoon is zekere
eigenschappen bezittende: er heerschte dien dag in
het stadje een ongewone drukte; niet alledaagsch: hfj
was een ongewoon mensch, en wel de moeite van het
bestudeeren waardig. ONGEWOONHEID, v.
ONGEWOONTE, v. het niet aan lets gewoon an:
de ongewoonte om onder vreemden to zijn.
ONGEWRAAKT, bn. bw. zonder gebreken, onbedorven; volmaakt (van God).
ONGEWROKEN, bn. niet gewroken zijnde: zyn dood
bleef ongewroken; zulk een beleediging kunt ge niet
ongewroken laten.
ONGEWRONGEN, bn. wat niet gewrongen is; (fig.)
natuurlijk: dat laat zich niet ongewrongen verklaren.
ONGEWRONGENHEID, v.
ONGEZEGD, bn. niet gezegd, gezwegen: in drift

woorden zeggen, die men daarna ongezegd wenschte.
ONGEZEGELD, bn. niet dicht gelakt (van een
brief) ; niet van een zegel voorzien: een verzoekschrift
op ongezegeld papier.
ONGEZEGLIJK, bn. zich niet latende gezeggen, inz.
van kinderen: de wildste en ongezeglykste (koppigste)
dieren; het verkeerd begrip dat verstandige kinderen
ongezeglijker zfjn dan minverstandige. ONGEZEGLIJKHEID, v.
ONGEZELLIG, bn. bw. (-er, -st), niet spraakzaam
en vriendelijk in gezelschap: wat ben je van avond

ongezellig, je zegt geen woord; onbehaaglijk: 't is in
die karner erg koud en ongezellig; de borden in school
zo n zoo zwart en de tafels zoo ongezellig; onaangenaam: werkelijk zulke avoncljes zijn niet ongezellig;
als icy op dreef is, kan hy niet ongezellig vertellen,
nogal onderhoudend. ONGEZELLIGHEID, v.
ONGEZET, bn. niet vast bepaald, (w. g.) : hfj komt
op ongezette *den.
ONGEZIEN,

bn. niet gezien of opgemerkt: kV be-

proefde ongezien weg te komen; de Ongeziene, God; op
het ongezienst, geheel onverwacht; ongeacht, niet
geacht: hij is in zone nieuwe woonplaats niet ongezien.
ONGEZIND, bn. niet genegen tot iets: hij is ongezind een voet to wijken; (veroud.) niet wel gezind
jegens: Godendom en menschdom tevens zyn den
luiaard ongezind.
ONGEZOCHT,

bn. bw. niet gezocht, maar vanzelf

zich voordoende: een ongezochte gelegenheid; de gelegenheid bood zich ongezocht aan; ongedwongen: ongezochte, geestvolle scherts; op ongezochte wijze kwam
daarna over dit onderwerp te spreken. ONGEZOCHTHEID, v.
ONGEZOND, bn. bw. een slecht gestel hebbende,

ONGEZOND.

ONHISTORISCH.

ziekeltjk: ik geloof niet dat hij sterk is, integendeel,.

help me dan toch, je weet hoe onhandig ik alt jd
met zoo iets ben; niet gemakkelijk to hanteeren:
wat een onhandig boek is dat;
bw. op onhandige
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hfj lfjkt mfj ongezond; hfj ziet er ongezond uit; een
ongezonde kleur hebben, een kleur waaruit ziekelijk-

heid blijkt; niet frisch en daardoor nadeelig voor
anderen die er mee in aanraking komen: bedorven
door ongezonde lectuur; (scheepsb.) van hout, een
begin van verrotting of vervuring vertoonende; —
nadeelig voor het gestel : sommigen houden het rooken
voor bepaald ongezond; een vochtige, ongezonde vlakte;

— bw. op een wijze die voor de gezondheid nadeelig
is: hfj leeft ongezond, h# is onmatig. ONGEZONDHEID, v. ziekelijke toestand; nadeeligheid van iets
voor lichaam of geest.
ONGEZOUTEN, bn. bw. niet gezouten: ongezouten
vleesch; (fig.) (veroud.) laf, flauw, zouteloos: onge.
zouten taal; — bw. uiterst openhartig, zonder zich
aan de eischen der wellevendheid te storen: het
aan iem. ongezouten zeggen; iem. ongezouten de waarheld zeggen,.
ONGEZUIVERD, bn. niet gezuiverd: ongezuiverde
petroleum.
ONGEZUURD, bn. ongeheveld: de ongezuurde brooden; feest der ongezuurde brooden, het Israijlietische

Paaschfeest.
ONGOD, m. (-en), (dicht.) afgod: die ongoon, wien
de dwaasheid hulde biedt.

ONGODDELIJK, bn. (w. g.) goddeloos of ongodsdienstig: Jeremia's ongoddelfjke lichtgeraaktheid.
ONGODIST, m. (-en), godloochenaar, atheist: ginds
tergt nog de ongodist des Hemels oppermacht. ONGODISTERIJ, v. atheism°.
ONGODSDIENSTIG, bn. bw. (-er, -st), niet godsdienstig, aan den godsdienst vijandig: Fransche boeken van ongodsdienstige strekking. ONGODSDIENSTIGHEID, v.
ONGODVRUCHTIG, bn. bw. (w. g.) goddeloos. ON- •
GODVRUCHTIGHEID, v.
ONGRAAG, bn. bw. niet graag naar iets, daarop
niet belust: een ongrage maag hebben, geen eetlust
hebben; — bw. ongaarne: 't is omdat we ons 1# f

ongraag wagen.
ONGRIEKSCH,

eche opvatting.

bn. niet Grieksch; niet naar Griek-

ONGRONDWETTIG,

bn. bw. in strijd met de grond-

wet: de adressen over deze zaak werden als ongrondwettig gebrandmerkt; het ongrondwettig heffen van belasting. ONGRONDWETTIGHEID, v.
ONGROOTMOEDIG, bn. niet grootmoedig: verdenk
geen Neerlandsch hart van ongrootmoedig vleien.
ONGUNST, v. onwelwillende gezindheict, ongenade:
de ongunst der seizoenen ook op andere wijze openbaarde zich die ongunst van het publiek.
ONGUNSTIG, bn. bw. (-er, -st), niet gunstig, niet
welwillend gestemd: indien de Goden mil niet ongunstig zijn, een ongunstige wind; bij aandachtig beschouwen was de uitkomst miner overwegingen onvunstig, gel-Inge of geene winst opleverende: ongunstige jaren in den handel; een slechten indruk van
iem. gevende, hem benadeelende in de schatting
van anderen: iem. met een ongunstig uiter4jk; hij j
kende hem van een ongunstige zijde, de eerste indruk,
dien hij maakte, was ongunstig; hfj heeft zich zeer
Jngunstig over mij uitgelaten.
ONGUUR, bn. (w. g.) akelig, schrikwekkend: de
ongure hop van Jormungar.dur (STARING) ; onaantrekkelijk, ruw, gemeen: ongure straattaal; (van het
weer enz.) guur: de stormen van d'onguren winterdag.
, ONGUURHEID, v. (...heden).
ONHANDELBAAR, bn. (-der, -st), niet te hanteeren,
inz. van een schip dat niet dan met de uiterste
moeite to besturen is; (ook) van de staatsmachine:
geen lichaam zoo onhandelbaar als de Staten van
Holland; zich door anderen niet latende leiden, eigenzinnig, koppig: de Arabieren zijn een onhandelbaar
yolk; de oude Beer betoonde zich minder stroef en
onhandelbaar clan tot dien tad. ONHANDELBAARHEID, v.
ONHANDIG, bn. bw. (-er, -st), niet handig, lomp: ,

—

wijze : iets onhandig aanleggen. ONHANDIGHEID,
(...heden).
ONHARMONISCH, bn, bw. niet harmonisch: vreemde r

onoplosbare accoorden, die onharmonisch in elkaar
bleven voorttjingelen.
ONHEBBELIJK,

bn. bw. (-er, -st), onbehoorlijk, lomp:

een onhebbelfjk stuk kalfsvleesch; onbeschaafd, ongemanierd: een onhebbelfjke uitdrukking; de lezer wordt
verzocht geen aanstoot to nemen aan een onhebbelfjk woord of wat; onbeschoft, brutaal: die man is altijd
onhebbelfjk; een onhebbelfjke kerel; — bw. ongepast,
ongemanierd: een onhebbelfjk lange neus; ik heb me.
onhebbelok driftig gemaakt. ONHEBBELIJKHEID, v.

(...heden).

ONHEELBAAR, bn.

(dicht.) ongeneeslijk.

ONHEIL, o. (-en), zwaar ongeluk: een onheil afwen-den; m# trof een nieuw en onherstelbaar onheil.
ONHEILIG,

bn. bw. (-er, -st), ongewijd, profaan : om

onderscheid to maken tusschen het heilige en onheilige;
niet vroom, ongodsdienstig, goddeloos: de onheiligevolkswoede spaarde soms de gewijde plaatsen niet;
onrein, onkuisch: met verdubbelden gloed blaakte het
onheilig vuur in zone oogen. ONHEILIGHEID, v.
ONHEILSBODE, m. (-n), iem. die 't een of ander onheil komt aanzeggen; ...DAG, m. (-en), dag waarop.
onheil geschiedt.
ONHEILSPELLEND, bn. als 't ware onheil aanzeggende: een onheilspellend voorgevoel; een onheilspellencr

begin; onheilspellend was de blik, dien hfj op hem
wierp.
ONHEILSVOGEL, m. (-s), de

zegt, de raaf.

vogel die onheil aan-

ONHEILZAAM, bn.; niet onheilzaam, nogal dienstig.
-ONHERBERGZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), ongastvrij; geen goed onderkomen verschaffende: 't onher-

.

bergzaam dak van d'ongastvrPen honing ; een onherbergzaam oord, een woeste, onvruchtbare streek
ONHERBERGZAAMHEID, v.
ONHERHAALBAAR, bn. (veroud.) niet weer terug
to krijgen: de onherhaalbare tfjd; niet to vergoeden,.
onherstelbaar.
ONHERKENBAAR, bn. niet to herkennen: ik zag er
duizenden met onherkenbre leden; — bw. op zulk een

wijze dat de persoon of zaak niet to herkennen is:
hij was gemaskerd en onherkenbaar vermomd.
ONHERLEIDBAAR, bn. niet to herleiden: onherleidbare breuken. ONHERLEIDBAARHEID, v.
ONHERROEPBAAR, bn. (w. g.) onherroepelijk: de
onherroepbre eed.
ONHERROEPELIJK, bn. bw. niet herroepen kun
nende worden: de uitspraken van zijn vernuft waren
onherroepelijk; stellig moetende gebeuren, onvermijdelijk: een onherroepeljjk afscheid; — bw. zOO dats
eene beslissing niet kan worden herroepen: een party,
die onherroepelijk uw val en ondergang besloten heeft;
zOO dat er niets meer aan to doen is: hij is onherroep elijk verloren. ONHERROEPELIJKHEID, v.
ONHERSTELBAAR, bn. bw. niet hersteld, vergoed
kunnende worden: een onherstelbaar verlies lijden;
0 nherstelbare schade; — bw-. zOO dat er geen kans is
op herstel: een ander karakter dan het hare zou
misschien onherstelbaar geknakt zijn.
ONHEUGLIJK, bn. zOO lang geleden dat men er
geene heugenis van heeft: die onheuglijke tijcien,
waarvan 'nen in de geschiedenis geen spoor vindt; sedert
onheuglijko jaren, waarvan het begin in den nacht
van het verleden ligti het onheuglirn oude
ONHEUSCH, bn, bw, (-er, -st), onwellevend, niet
voorkornend, onbeminiijk: noem m j dan een enheusche
g astcroutv, die hare plichten verkeerd begrilpt; een onheusche behandeling; iem,. onheusch behandelen. ONHELTSCHELIJK, bw ; (-w. g.). OITHEUSCIIHEID, v.

...heden).

ONHISTORISCH, bn. niet waar gebetTrd, niet in den
g eest van een verleden tijdperk; de grondslag van

ONHISTORISCH.

ONLUST.

het verhaal is onhistorisch ; het verhaal wordt ontsierd
door allerlei onhistorisch bijwerk.

en onkruidje; zip% viand za aide onkruid in de tarwe;
(fig.) op den door een trage regeering verwaarloosden
bodem woekert het onkruid van verdeeldheid en eigenbaat; (sprw.) onkruid vergaat niet, de nutteloozen of

ONHOFFELIJK, bn. bw. (-er, -st), onbeleefd, onheusch
inz. in toepassing op personen van hooger rang.
cONHOFFELIJKHEID, v. (...heden).
ONHOLLANDSCH, bn. met aard, denkwijze of gewoonten der Hollanders in strijd: onhollandsche gevoelens; de wijze, waarop hij over liefde en huwelijk

-

spreekt, moet iedereen als onhollandsch hinderen.
-

ONHOORBAAR, bn. bw. voor het oor niet waarneembaar: met onhoorbaren stap verliet hfj de kamer;

oven snel en onhoorbaar als het kwam, is het aanstonds
•weer verdwenen.

ONHOUDBAAR, bn. (-der, -st), niet te houden, onverdedigbaar: de steed was onhoudbaar geworden; een
onhoudbare stelling, bewering; (van toestanden) zoo
dat men er niet in kan blijven: onze toestand was
onhoudbaar geworden. ONHOUDBAARHEID, v.
--

ONHOUT, o. (gew.) allerlei slecht hout dat onder
-geteeld hout opslaat.
ONHUISELIJK, bn. (-er, -st), weinig gehecht aan
bet leven thuis, (ook) daarvan blijk gevende.
ONINGEBONDEN, bn. niet ingebonden, niet in eenen
band, slechts ingenaaid (van boeken).
ONINGEWIJD, bn. niet ingewijd; niet tot een bepaalden kring van menschen behoorende, met wie
men samen iets weet, dat voor anderen een geheim
blijft: de brieven waren voor de oningewfjden onleesbaar.

ONJUIST, bn. bw. (-er, -st), niet juist, niet overt enkomstig de waarheid: een onjuiste »2eening,
—bw. op
eene wijze die tot een verkeerde slotsom
ieidt : onjuist redeneeren. ONJUISTHEID, v.
ONKENBAAR, bn. (-der, -st), niet gekeod kunnende
worden: b# sommige wijsgeeren vindt awn de stelling:
God is onkenbaar; onherkenbaar: met die groote clas
, en deze sjerp zal
ik mij onkenbaar maken; al het
avenge vertoonde een onkenbaren en verwarden klomp
van steen en asch.

ONKENLIJK, bn. onherkenbaar.
ONKERKELIJK, bn. niet tot de kerk behoorende;
niet tot de partij der kerk behoorende, ongodsdienstig: de onkerkelfjke richting der 18e eeuw. ONKERKELIJKHEID, v.

ONKIESCH, bn. (-er, meest.), blijk gevende van
gebrek aan fijn gevoel, onzedig: een onkiesche uit-drukking; hare kleeding kwam me wel een beetje onkiesch voor.
ONKLAAR, bn. bw. (veroud.) niet helder, troebel
of dof; niet helder, onduidelijk :
tergt nab door
uwe onklare woorden; spreek duidelijk; in 't ongereede,
in de war geraakt en daardoor onbruikbaar, inz. als
.scheepst.: een onklaar anker, in touw of ketting
verward; onklaar loopen of varen, van loopend touwwork dat in de war raakt; onklare pompen, die door
veelvuldig gebruik niet meer in orde zijn, of wel
doordat een deel van de lading bij de pompon raakt
Am mode wordt opgepompt; onklaar zwaaien, met
onklare kluizen liggen, van een vertuid liggend schip
dat zoo zwaait, dat de beide kettingen of touwen
zich om elkander heen draaien; niet in orde: waarachtig, de boel is onklaar, pastoor; ongesteld: hoe staat
het (even? Nog wat onklaar? ONKLAARHEID, v.
ONKOST, m. (-en), (veroud. gew.) de kosten die
voor iets worden gemaakt : 't is den onkost niet
waarcl, — (alleen in het my.) kosten die men gedwongen is to maken zonder dat men er, schijnbaar
althans, voordeel van heeft: ik heb at heel scat on.
kosten aan dat horloge gehad; iem. op onkosten jagen,
hem onaangename, min of meer onnoodige uitgaven
bezorgen.

ONKREUKBAAR, bn. (•der, -st), niet gekreukt kun.
nende worden: gelijk alle voornemens geen onkreukbare wetten zijn; ongekreukt, ongekrenkt, ongerept:
onkreukbare braafheid, trouw; de wet van 't onkreukbre geweten, zonder rimpel. ONKREUKBAARHEID, v.
ONKRUID, o. nutteloos of schadelijk kruid: laat sij
-sniet zoo staan teuten en gapen bfj elk boterbloemetje
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onwaardigen blijven het langst leven.
ONKUISCH, bn. (-er, meest -), tot ongeoorloofde
wellust geneigd, zich daaraan overgevende, ontuchtig, inz. van vrouwen: dat is de straf voor zyn onkuisch en ergerljk leven; onkuische vrouwen verraden
de eer van hare mans. ONKUISCHHEID, v.
ONKUNDE, v. onwetendheid in zaken van wetenschap: h# heeft deze teleurstelling alleen aan zone
onkunde te wijten; jammer, dat w# zoo dikwfjls onkunde
met domheid verwarren, terwijl toch het verschil zoo
verbazend groot is.

ONKUNDIG, bn. (-er, -st), iets of iem. niet kunnende:
het Fransche Gouvernement was onkundig van de
nationale stemming; iem. van iets onkundig laten, het
hem niet meedeelen; onwetend hetzij in een bepaald
yak, hetzij in het algemeen: de onkundige reiziger,
die dit verschfjnsel nimmer gezien heeft, gaat op dit
gewaande meer af; de onkundige weet toch van Prins
Willem, van Alva te verhalen.
ONKWETSBAAR, bn. niet to kwetsen: door 't kruit
niet gezengd en onkwetsbaar voor 't schroot.
ONLAND, o. onbebouwd, woest land, inz. toegepast op moerasland, waaronder schier geen vaste
grond is to ontdekken : zeer terecht draagt deze drassige grond in 't algemeen in Friesland den naam van
onla,,d.
ONLANGS, bw. kort voor het tegenwoordig tijdstip: ik heb hem onlangs nog gezien; zeer onlangs
heb ik hem nog ontmoet; 't is de jongeheer van onlangs.
ONLEDIG, bn. niet zonder bezigheid, bezig, in de
weer: de boeken waarmee kb* in den laatsten tad
oniedig was geweest; ion. of zich onledig houden, bezighouden; — (w. g.) niet ledig, vol of bijna vol, bezet.
ONLEDIGHEID, v. (veroud.).
ONLEESBAAR, bn. (-der, -st), niet to lezen doordat
de letterteekens te onduidelijk zijn : onleesbaar gekrabbel; een handteekening is nogal vaak onleesbaar;
niet to lezen vanwege den ongenietbaren inhoud:
dat boek is even geleerd als onleesbaar.
ONLEKKER, bn. zich onbehaaglijk, niet al to wel
gevoelende: ik ben al eenige dagen onlekker; zich
onlekker gevoelen.
ONLESCHBAAR, bn. niet to lesschen: onleschbare
dorst naar blood; niet to blusschen, (dicht) : een
onleschbare gloed.
ONLICHAMELIJK, bn. onstoffelijk: dat de lichamelfjke
schoonheid een afschaduwing is van de onlichamelffice.

ONLIJDBAAR, bn. niet to lijden, ondraaglijk:
onlijdbare pin.

ONLIJDELIJK, bn. (-er, -st), ondraaglijk, onlijdbaar:
de onlijdelijke dwang der reglementen; onuitstaan.baar: 't schaamtloos _Albion, onlijdelific in 't geluk.
ONLIJDZAAM, bn. niet gelaten, Diet kunnende
berusten in iets. ONLIJDZAAAIHEID, v.
ONLOGISCH, bn. bw. niet logisch, niet in overeenstemming met de logica : h# redeneert seer onlogisch.

ONLOOCHENBAAR, bn. (-der, -st), niet to loochenen:
de gelijkenis is onloochenbaar; onwraakbaar: onloochenbare bewijzen. ONLOOCHENBAARHEID, v.
ONLOSBAAR, bn. (van renten) niet in eens afgekocht kunnende worden : een erfelijke onlosbare rente
van vfjfhonderd gulden 's jaars.

ONLOSMAKELIJK, bn. bw. niet to ontknoopen, onverbreekbaar : tusschen waarheid, liefde, onderhouding
van Gods geboden en hope des eeuwigen levens is eon
onlosmakelfjk verband.
ONLUST, m. gevoel van onbehaaglijkheid: dit zijn
de gewone symptomen van den onlust in het leven, die
niet zelden met zelfmoord eindigt; tegenzin, afkeer:
iets met onlust doen; — (my. ...en) iets dat onaangenaam aandoet, last, ongerief: elke stand heeft zijn
eigen genoegens en onlusten; (alleen in 't meerv.) oneenigheid, beroering in een staat: de kerkelfjke onlusten tddens het Twaalfjarig Bestand.

ONLUSTIG.

ONNATUURLIJK.

bn. (er, -st), geen lust, geene opgewektheld hebbende, niet geneigd tot iets, (veroud.); lusteloos, landerig: z#.gevoelde rich weder even onlustig

niet door tusschenkomst van derden
plaats hebbende: hi] ontving onmiddell#ke mededeeling
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ONLUSTIG,

als Bien morgen.
ONMAAT, v. (veroud.) overmaat, onnaatigheid,
overdaad: voelt, hoe de maat genot en de onmaat on-

lust Mart.
ONMAATSCHAPPELIJK, bn. niet passende in een
geordende maatschappij : de Wederdoopers, als een

onmaatschappeltfice hoop destijds algemeen verworpen
en gevreesd. ONMAATSCHAPPELIJKHEID, v.
ONMACHT, v. onvermogen, machteloosheid: al de
pogingen, die hij aanwendde, toonden slechts zjjn onmacht aan, om de deur te verwrikken; toestand die
aan bewusteloosheid min of meer nabijkomt: in
onmacht vallen; in onmacht liggen.
ONMACHTIG, bn. bw. (-er, -st), (w. g.) geen macht
hebbende over iets: een zeker man rat onmachtig aan
de voeten, kreupel ztjnde van zijns moeders 1pf; zichzelf
onmachtig, buiten zichzelven, uitgelaten, in verruk-

king; — geen macht hebbende tot iets, daartoe niet
in staat: onmachtig ziln leed te dragen; machteloos:
wat rou hij, de onmachtige?
ONMANIERLIJK, bn. bw. (.er, -st), (veroud.) ongemanierd, onbetamelijk: onmanierlfjk hard loopen.
ONMANIERLIJKHEID, v.
ONMANLIJK, bn. bw. (-er, -st), in strijd met de
waardigheid van een man: laffe, onmanlfjke tranen;
onmanlijke schroom om flunk voor een zaak uit te
komen; hij heeft rich daarbij onmanlijk gedragen.

ONMANLIJKHEID, v.
ONMATIG, bn. bw. (-er, -st), (Zuidn.) buitengewoon
groot: een onmatig zwart bord,waarop al de namen der
thans logeerende vreemdelingen in 't krjt stonden; geene
maat houdende, ongebonden, uitgelaten: de verschrikkel#ke gevolgen van het onmatig en zelfverheffend gegeen maat
bruik der rede; een onmatige droefheid;

houdende in het voldoen aan zijne lusten, inz. ten
opzichte van spijs en drank : hfj is onmatig, aan tafel
drinki hfj veel te veel; bw. zOO dat men geen maat
houdt : de kapitein begon zoo onmatig te lachen, dat...
ONMATIGHEID, v. vraatzucht en dronkenschap.
ONMEDEDEELBAAR, bn. niet medegedeeld kunnende worden, inz. in de geloofsleer: almacht is een onmededeelbare eigenschap, maar goedheid en weldadigheid zijn mededeelbare eigenschappen der Godheid.
ONMEEDOOGEND,

bn. bw. (-er, -st), meedoogenloos:

lieden, die veel met bloed omgaan, worden op het laatst
wreed en onmeedoogend.
ONMEETBAAR, bn. (wisk.) niet in een aangenomen
maat kunnende uitgedrukt worden : het getal a is
onmeetbaar; onmetelijk; de onmeetb're heuvelen; 't e .e'ne

onmeetbre plantenrijk, de onmeetbare schatten dezer
kooplieden. ONMEETBAARHEID, v.
ONMENSCH, m. (-en), iem. die den naam van
mensch onwaardig is; een onmeedoogend mensch.
ONMENSCHELIJK, bn. bw. (-er, -st), onmeedoogend,
wreed: dat is onrnenschelffic, Melissus, gij slaat mj

dood en wilt mij niet eens begraven; hij heeft zone
vrouw onmenschelijk behandeld. ONMENSCHELIJK-

HEID, v. (...heden).
ONMENSCHKUNDIG, bn. geen blijk , geen getuigenis
gevende van menschenke.nnis: een onmenschkundige

opmerking.

bn. bw. (-der,-st), onwaarneembaar:
een haast onmerkbare verheffing van het terrein;
bw.
ONMERKBAAR,

zoo dat men niet bespeurt hoe de working of handeling geschiedt: zoo was hij onmerkbaar ontslapen.
ONMETELIJK, bn. bw. (-er, -st), zoo groot dat het
niet meer gemeten kan worden, oneindig groot,
zeer groot: zone tochten in het onmetelijk binnenland
ran .Afrika; h# heeft een onmetelijk, vermogen; een
o-nmetel#ke afstand; onmetelYk groot. ONMETELIJKHEID, v.
ONMIDDELBAAR, bn. (w. g.) onmiddellijk.
ONMIDDELLIJK, bn. bw. niet teweeggebracht door
middel van redeneering: de onmiddellijke, eerste
aandoening, een onmiddellyke cp:n . aqri•urding; recht-

streeksch,

van al het verhandelde; order den onmiddellijken invloed van iem' staan; niet door andere personen of
zaken van elkaar gescheiden: zjjn onmiddellj,lce
superieur; zijn invloed op zjjne onmiddellji7ce opvolgers
bleef verbazend gering; in de onmiddellirne nabCjheid
van de stad, zeer dicht bij ; — bw. vlak : een gitzwarte.
slavin ging onmiddellje7c achter hoar; rechtstreeks:
dit volgt onmiddellfjk uit het voorafgaande;
dadelijk
daarop: htj kreeg een kogel in de borst en was haast
onmiddellok een
ONMIN, v. oneenigheid: wat is kwaad stoken anders
dan tweedracht en onmin zaaien ?; in onmin geraken;
mfin wetenschap en m(jn geloof, die leven saam in
onmin.
ONMISBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet gemist kunnende worden, onontbeerlijk : die koorgezangen zijn

een onmisbaar deel van het kunststuk; wijlwetenschap ons even onmisbaar is als het licht onzer oogen; niet
kunnende uitblijven: het aantal der bewoners van het
Steenen Huis en het onmisbaar gedruisch dat daarvan
het gerolg was; — bw. onfeilbaar : die uitdrukking
van ongeduld die zich onmisbaar vertoont bij al wie
op 't punt staat van eene reis te ondernemen. ONMIS-

BAARHEID, v.
ONMISKENBAAR, bn. bw. (-der, -st), duidelijk waarneembaar, zoodat men zich niet kan vergissen in.
de hoedanigheid eener zaak : zij sprak verscheidene.
talen; somtijds met onmiskenbare bevalligheid; — bw.
zoo dat vergissing onmogelijk is: hij gelijkt onmiskenbaar op zijn vader. ONMISKENBAARHEID, v.
ONMOEITE, v. (w. g.), gemak; beslommering: heldre
en schoone daaen. vrij van onmoeite en verdriet.
ONMOGELIJK, bn. bw. (-er, -st), niet kunnende gebeuren: het was bona onmogelijk iem. te onderkennen;
het is me onmogeltjk langer te geen ding is
bjj God onmogelijk; dit schijnt onmogelijk; ik hood
het veer onmogellik; het onmogelijke, wat niet to doen.
is, (oak) meer dan iem. kan volbrengen; een onmogelljk
geworden toestand, die niet langer kan voortduren;
rich voor een betrekking onmogelijk ',taken, zich zoo
gedragen dat men die betrekking onmogelijk kan.
bekleeden, volstrekt onbruikbaar daartoe worden;
(vandaar) onbruikbaar in de maatschappij, zoo zonderling on belachelijk als men zich nauwelijks kart
voorstellen: 't is een onmogelijke kerel; in zijn soort
bespottelijk, overdreven: modisten, die mij allerlei
onmogelOke hoeden en korsetten aanpassen; wat een
onmogeloken hoed heb jfj daar op! — bw. stellig
ik kan onmogelijk langer bltjven. ONMOGELIJKHEID, v.
ONMONDIG, bn. minderjarig: de naaste erfgenaam:
was onmondig en ongeschikt ter regeering; niet in.
staat of nog niet in staat om zichzelf to regeeren:
de tad toen de volkeren nog onmondig waren. ON-

MONDIGHEID, v.

ONNA, bw. (w. g.) niet dichtbij, veraf: zijn kantoor
is aan het andere einde van de stad heel onna.
ONNADENKEND, bn. bw. (-er, -st), ongeneigd tot
nadenken, oppervlakkig, lichtzinnig: een Adele, onnadenkende rrouw; onnadenkend handelen. ONNADENKENDHEID, v.
ONNASPEURBAAR. bn. niet na to gaan: onnaspeur
bare wegen; onbegrijpbaar: onnaspeurbare fijnheid.
ONNASPEURLIJK, bn. onnaspeurbaar.
ONNATUUR, v. onnatuurlijkheid: onnatuur en hui-

chelar.

ONNATUURLIJK, bn. bw. (-er, -st), in strijd met.
de (ons bekende) wetten der natuur; in strijd met
den gewonen natuurlijken loop van het menschelijk
leven: zijn onnatuurlijke en rampspoedige levensloop

heeft hem verstoken can het genot taa ieugdiger idealen;
in strijd met de gewone hoedanigheden van lichaam,
van geest en gemoed: de wet van Christus behelst

vele Bingen, die renconderen, die mil onnatuurlifk
schijnen; niet bezield door gevoelens die in een
gegeven omstandigheid natuuriijk zijn : onnatuurlijkf.

ONNATIJURLIJK.

ONOVERTREFBAAR.

ouders die hun kroost van al de genoegens der jeugd
beroofden; niet ongedwongen, gemaakt: een onnatuurliike st f97; — bw. zOO als in strijd is met den gewonen
loop der natuur: het is vandaag onnatuurlijk warm;
zOO als niet van zelf spreekt : deze uitval gaf niet
onnatuurlijk aanleiding tot allerlei beschouwingen; gedwongen, gemaakt: hij schrif ft altfid zoo onnatuurlijk.
ONNATUURLIJKHEID, v.
ONNAUWKEURIG, bn. bw. (-er, -st), niet of weinig
nauwkeurig : in geldzaken is hi] weinig nauwkeurig.

dood verscheurt den onontbindbaren band des echtenstaats. ONONTBINDBAARHEID, v.
ONONTCIJFERBAAR, bn. niet to ontcijferen: een
onontc#Terbaar handschrift.
ONONTGONNEN, bn. niet ontgonnen: het teen nog
schier onontgonnen veld onzer middeleeuwsche letterkunde.
ONONTKOOMBAAR, bn. niet to ontkomen : de onontkoombare straf; een onontkoombaar noodlot.
ONONTVREEMDBAAR, bn. niet ontvreemd kunnendeworden: een onontvreemdbaar recht.
ONONTWIJKBAAR, bn. niet to ontwijken, onvermijdbaar: onontwijkbaar is de deed; dit is eenevolstrekte,.
onontwiikbare voorwaarde.
ONONTWIKKELD, bn. niet ontwikkeld, onbeschaafd; mannen uit de lagere, onontwikkelde klasse.
ONOOGLIJK, bn. bw. (-er, -st), onaangenaam voor
het oog, leelijk, afzichtelijk: de Calvinist begon behagen
to scheppen in wat onooglijk en wanluidend was; hoe
onooglijk Christus op dat tafereel is voorgesteld, valt
niet te beschrifven. ONOOGLIJKHEID, v.
ONOORDEELKUNDIG, bn. bw. niet oordeelkundig,
blijk gevende van gebrek aan oordeelkunde of critiek:
onoordeelkundige samenvoeging van oud en nieuw.
ONOPENGESNEDEN, bn. niet opengesneden (van
een book) : het exemplaar is bf)na nieuw en nog onopen
g es ned en.
ONOPGELOST, bn. niet opgelost: in water blifft
deze stof onopgelost; (van vraagstukken, raadsels enz.)
een nog onopgelost probleern.
ONOPGEMAAKT, bn. niet opgemaakt (van drukproeven, van het haar enz.)
ONOPGEMERKT, bn. bw. zonder opgemerkt to
worden: onopgemerkt voorbijgaan; iets onopgemerkt
laten, het niet opmerken, er geen aandacht aan
schenken.
ONOPGESMUKT, bn. niet opgesmukt: de onopgesmukte voorstelling der waarheid. ONOPGESMUKTHEID, v.
ONOPHOUDELIJK, bn, bw. altijd doorgaande, geen
einde hebbende: een onophoudelijke toeloop ; — bw.
zonder ophouden of althans bij gedurige herhaling:
onophoudelijk zochten zzj naar nieuwe wegen.
ONOPLETTEND, bn. (-er, -st). niet oplettende: een on.
oplettend leerling. ONOPLETTENDHEID, v. (...heden).
ONOPLOSBAAR, bn. niet kunnende opgelost worden: gips is nagenoeg onoplosbaar; het vraagstuk is
onoplosbaar, want er z#n niet genoeg gegevens. ONOPLOSBAARHEID, v.
ONOPMERKZAAM, bn. (...zamer, -st), onoplettend.
ONOPRECHT, bn. (-or, -st), geveinsd : grij zit dus tegen
hem onoprecht geweest; een maatschapp#, zoo onoprecht
en voos als de onze. ONOPRECHTHEID, v.
ONOPZETTELIJK, bn. niet opzettelijk, niet van tevoren beraamd : een onopzettelijke toespeling.
ONORDE, v. (veroud.) wanorde, verwarring.
ONORDELIJK, bn. bw. (-er, -st), wanordelijk: een onordelUke troop gewapenden. ONORDELIJKHEID, v.
ONORDENTELIJK, bn. bw. (-er, st), onfatsoenlijk,
onwellevend: ofschoon ik uwe handelwijze onordentel#k
vind; — bw. de kinderen moesten niet zoo onordentelijk
aan tafel zitten. ONORDENTELIJKHEID, v.
ONORGANISCH, bn. niet organisch, tot de onbe
werktuigde natuur behoorende, meest anorganisch.
ONOVERDACHT, bn. bw. niet voortvloeiende uit
opzet of uit overleg: eene onoverdachte daad.
ONOVERGANKELIJK, bn. (spraakk.) een onovergankelijk werkwoord, dat een working beteekent die niet
door een zelfstandigheid wordt ondergaan.
ONOVERKOMELIJK, bn. niet te overkomen, niet te
overwinnen: onoverkomelijke moeilijkheden; een onoverkomelijk bezwaar. ONOVERKOMELIJKHEID, v.
ONOVERLEGD, bn. onoverdacht, onberaden : onoverlegde wenschen; zonder berekening, ongekunsteld:
al hare bewegingen waren zoo los, zoo zorgeloos, zooonoverlegd.
ONOVERTREFBAAR, bn. bw. niet overtroffen kunnende worden: deze veer het ederlandsch klimaat.

ONNAUWKEURIGHEID, v.
ONNAVOLGBAAR, bn. bw. (-der, -st), te uitstekend

om nagevolgd of geevenaard to kunnen worden: de
onnavolgbare Homerus; Goethe weet op onnavolgbare
wijze de blinde passie van den man voor de vrouw te
teekenen. ONNAVOLGBAARHEID, v.
ONNEDERLANDSCH, bn. in strijd met den aard
of ook met de taal der Nederlanders: „zich op
iets verheugen" is een onnederlandsche rnanier van
z egg en.
ONNEEMBAAR, bn. bw. niet ingenomen kunnende
worden: de stad is onneembaar; — bw. z(56 dat geen
innemen mogelijk is: een onneembaar sterke vesting.
ONNET, bn. niet net, slordig; (suikerraff.) ongedekt.
CtNNOEMBAAR, bn. (w. g.) onnoemelijk.
ONNOEMELIJK, bn. bw. (-er, -st), (dicht.) niet met
een naam genoemd kunnende worden : d'onnoem,elijke
God: onuitsprekelijk groot of veel: de bron, waaruit
onnoemlijke dwaalbegrippen gevloeid zij n; — bw. in
eene onuitsprekelijke mate: onnoemelijk veel; onnoemel k klein.
ONNOODIG, bn. bw. (-er, -st). niet noodig, nutteloos,
overtollig: onnoodige dingen koopen; onnoodige onkosten maken;
bw. zonder noodzaak: bovendien is
het geen zaak, dat men onnoodig tad verlieze. ONN00DIGHEID, v. (w. g.). ONNOODIGLIJK, bw.
ONNOODWENDIG, bn. (w. g.) niet volgens eene wet
der natuur zoo zijnde als iets is.
ONNOODZAKELIJK, bn. onnoodig, overtollig. ONNOODZAK ELIJKHEID, v.
ONNOOZEL, bn. bw. (-er, -st), (Zuidn.) onschuldig;
nog geen besef van goed en kwaadhebbende: 't onnoozel kind, dat nauw des levees loop begint; zonder
kennis van de wereld en dus licht te bedriegen:
een onnoozele bloed; hfj ziet er erg onnoozel uit; h# is
onnoozel genoeg om dat te gelooven; (ook) van de
uitingen van iem. die al to onervaren is: ofschoon
hij zich inspande om geen onnoozel figuur te maken;
onbeduidend: de leverantie van een onnoozel half
ankertje portwijn. ONNOOZELHEID, v.
ONNUT, bn. (-ter, -st), niet van nut, ondienstig: is
hun w#sheid dan onnut geworden ?; nutteloos, vergeefsch: dan zelfs is weerstand niet ontijdig, niet onnut; (van pers.) onbruikbaar: werpt den onnutten
dienstknecht nit. ONNUTHEID, v. (w. g.). ONNUTTELIJK, bw. op nuttelooze wijze.
ONNUTTIG, bn. (w. g.) niet nuttig. ONNUTTIGHEID, v.
ONOMATOPEE, v. (taalk.) vorming van woorden
door klanknabootsing; — (mv. -en), op deze wijze

gevormde woorden.
ONOMKOOPBAAR, bn. niet om to koopen: onomkoopbare rechters; onverbiddelijk : de plicht is onomkoapbaar; van geen schikking wil z# weten. ONOMKOOPBAARHEID, v.
ONOMSTOOTBAAR, bn. (w. g.) vast staande, onwrikbaar; onomstootelijk: een geheel van feiten en
overleveringen, dat onomstootbaar sch#nt.
ONOMSTOOTELIJK, bn. bw. (-or, -st), niet omver
to stooten, onwederlegbaar: de onomstootellyke waarheden die iecler Christen gelooven moet; zOO dat geen
wederleggen mogelijk is: Oranje's troon staat onomstootelijk vast.
ONONTBEERLIJK, bn. (-er, -st), niet kunnende gemist worden: zy is in ons huishouden bepaald onontbeerlijk geworden; deugd is hier onontbeerlijk. ONONTBEERLIJKHEID, v.
ONONTBINDBAAR, bn. bw. niet te ontbinden: de
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ONRIDDERLIJK,

ONOVERTREFBAAR.

onovertrefbare kleeding was b#na geheel verdwenen;
dat is onovertrefbaar bespotteltjk.

to kort doen; onrecht Wen; een verongelijking, een
onrechtvaardige daad : zoodat het onrecht te sdhreew

ONOVERTROFFEN, bu. nog niet overtroffen, onovertrefbaar: dat onovertroffen meesterschap over ztjn dich-

wend waar geweest.

terwoord.

ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal enz.;
zonder genoegzamen grond: de Christen zou ten onrechte meenen, dat hjj met het richtsnoer der H. Schrift
in de hand, de wetenschap niet behoeft; met de waarheid in strijd: ten onrechte heeft men vroeger het Sanskrit beschouwd als de moeder der Indogermaansche
ta'en.

ONOVERWINBAAR, bn. niet te overwinnen: een
onoverwinbare afkeer.

ONOVERWIN(NE)LIJK, bn. (-er, -st), niet te overwinnen : de onoverwinnekke vloot; een onoverwinne4fice slaap.

ONOVERZIENBAAR, bn. te uitgestrekt of te hoog
overzien to kunnen worden: een onoverzienbare

om

waterplas.

ONPAAR, bn. niet tot een paar behoorende, onparig:
.een onpaar rifm; oneven: wat raadt ge paar of onpaar ?

ONPAEDAGOGISCH, bn. in strijd met de regelen
-der opvoedkunde : een gebruik, waarin geen school*neester iets onpaedagogisch zag.

ONPARIG, bn. onpaar, niet tot een paar behoorende.
ONPARTIJDIG, bn. bw. (-er, -st), onbevooroordeeld,
ilia door persoonlijke genegenheid zich bij zijn
-oordeel latende leiden: een onpartijdig geschiedschrijver; eigen overtuiging, gegrond op onpartijdig onder.zoek ; onpartodig oordeelen. ONPARTIJDIGHEID, v.
ONPAS (TE), bw. niet op het goede oogenblik: haj
_stierf geheel te onpas; te onpas komen, ongelegen komen, niet te stade komen, hinderlijk zijn: dat komt
-m# nu bifster te onpas; ongepast, onhandig: de schil•ders van dien tad bedienden zich zeer te onpas van
Oud-Hollandsche kleederdrachten; (w. g.) te onpas zijn,

•onwel zijn.
ONPASSELIJK, bn. (-er, -st), onwel, geneigd tot broken, misselijk: Emilie was onpasselijk geworden in de
kerk, zo had gedreigd in oronacht te zullen vallen. ONPASSELIJKHEID, v. (veroud.) ongesteldheid; een
plotseling opkomend gevoel van onwelheid, bepaal.delijk van missehjkheid.
ONPASSEND, bn. iem. slecht to pas komende,
mgelegen; op dit onpassend oogenblik.
ONPEILBAAR, bn. (-der, -st), niet te peilen, grondeloos: d'onpeilbre kloof; ondoorgrondelijk: onpeilbaarst
raadsel dat bestaat; (Zuidn.) oneindig, waarvan de
urens, het einde niet is te bespeuren: onder den onpeilbaren hemel. ONPEILBAARHEID, v.
ONPERSOONLIJK, bn. geen persoon zijnde, geen
zelfbewustzijn, geen eigen aard hebbende: de Eva,
die wij hier bespieden in hoar slaap, is te onpersoonlijk
-om Eva te mogen heeten ; niet op een bepaalden of
een bekenden persoon betrekking hebbende; (inz. in
de spraakk.) onpersoonlijke werkwoorden, die eene
werking voorstellen als uitgaande van een onbepaalde zelfstandigheid; — bw. een werkwoord schijnbaar onpersoonlejk gebruiken.

ONPLEIZIERIG, bn. (-er, -st), ongenoeglijk, onaangenaam: 't is onpleizierig weer vandaag; niet al te wel,
lusteloos: hi] coelt zich vandaag wat onpleizierig.
ONPLICHTIG, bn. (Zuidn.) onschuldig, zonder kwaad
to hebben bedreven : die jonge vrouw die onplichtig in
de gevangenis zit; (veroud.) in strijd met plicht.
ONPRACTISCH, bn. bw. geen slag hebbende van
zich te redden in het dagelijksch leven: groote geleerden zijn vaak seer onpractische wezens; niet voldoende aan de eischen van het practische leven:
een onpractische maar edelmoedige poging.
ONRAAD, o. boos opzet tegen de veiligheid van
anderen: Pier broeit onraad; al datgene waardoor
de veiligheid der burgers wordt bedreigd : de treg is
snveilig door strwkrooverijen en ander onraad; onorde,
verdeeldheid in den staat; (gew. veroud.) ongelden;
(veroud.) ontuig.
ONRAADZAAM, bn. (...zamer, -st), ongeraden: ik
ken zffne wenschen wel vervullen, dock ik aclzt het
onraoeizaarn.
ONRECHT, 0. ongelijk, alleen nog in ten onrechte;
;onrecht hebben, ienz. onrecht gecen worden gebruikt
naar het voorbeeld van het al wat onrechtvaardig of onbillijk is : bij den i-leer onzen God is geen
mrecht; onrecht plegen; Tone. oizrecht (loon, (ook) hem

ONRECHTE (TEN), bw. uitdr. onbillijkerwijze:

wie

ONRECHTMATIG, bn. bw. (-er, -st), niet gegrond op
recht en billijkheid: een onrechtmatige eisch; — bn.
niet volgens recht: hfj heeft zich dit goed onrechtmatig
toegeeigend. ONRECHTMATIGHEID, v.
ONRECHTVAARDIG, bn. bw. (-er, -st), niet rechtvaardig, onbillijk, onzedelijk: is God onrechtvaardig als
toorn over ons brengt?; ik ben onrechtvaardig tegen
hem geweest; een onrechtvaardig oordeel; op onrechtmatige wijze verkregen:
wist, dat onrechtvaardig
goed geen geluk aanbrengt; — bw. de hond, die uw hand
kust, ook als onrechtvaardig kasldt. ONRECHT-

VAARDIGHEID, v. de hoedanigheid van onrechtvaardig to wezen; (mv. ...heden), een vorm of een
uiting dier ondeugd. ONRECHTVAARDIGLIJK, bw.
(w.

ONRECHTZINNIG, bn. bw. (-er, -st), anders dan de
ware leer vereischt of toelaat: er waren toen veel
lieden die op het stuk van godsdienst al heel onrechtzinnig dachten. ONRECHTZINNIGHEID, v.
ONREDBAAR, bn. bw. niet to redden : wat zou by
zich langer aan een onredbare orde van zaken vastklemmen ?; hij is onredbaar verloren.
ONREDELIJK, bn. bw. (-er, -st), (veroud.) zonder
redo, redeloos : het onredeloke vee; onverstandig, niet
voor het gezond verstand to verdedigen: zjn,e niet
onredelYke vrees maakte spoedig plaats voor verwondering; onbillijk tegenover anderen: een onredelijke
eisch; — bw. hij vraagt onredelijk veel geld voor dit
huis. ONREDELIJKHEID, v.
ONREDZAAM, bn. (...zamer, -st), zich niet wetende
to redden in het dagelijksch leven, onhandig, onbeholpen. ONREDZAAMHEID, v.
ONREGELMATIG, bn. bw. (-er, -st), niet in overeenstemming met een vasten regel: zone studie was zoe
onregelmatig, dat ho niets tot stand bracht; (spraakk.1
niet in een bepaald stelsel passende: onregelmatige
werkwoorden; (vestingb.) van vestingen, wier fronton
niet alle gelijkvormig zijn; grillig: een onregelmatige
steenmassa; zich niet aan een vasten regel houdende:
een onregelmatig kerkganger; — bw. niet volgens een
plan of een regel : de voorkant van het huis was onregelmatig opgetrokken. ONREGELMATIGHEID, v
(...heden).
ONREIN, bn. (-er, -st), (van menschen) in een toestand verkeerende waarin zij van de gemeenschap
met God en het yolk Gods zijn uitgesloten, ook van
al wat den mensch in dien toestand kan brengen:
die man is onelaatsch, hij is onrein; kan hij dulden
dat het tempelgereedschap door onreine handen worde
aangeraakt ?; daarom suit gij onderscheid maken tusschen refine en onreine beesten; (w. g.) onzindelijk, vuil;
boos, onheilig: besinet met den onreinen geest des
lavaads; onzedelijk, onkuisch: de onreine Nolen der
ontucht; onreine gedachten; onreine lusten. ONREINHEID, v. (...heden) vuilheid: de smetstoffen en onreinheden eener wereldstad; onzedelijkheid: afgescheiden
van de wereld en hare ivoelingen en hartstochten en
onreinheden.
ONREINIGHEID, v. (...heden), onreinheid.
ONREISBAAR, bn. niet reisbaar, niet geschikt tot
reizen : onreisbaar weder.
ONREKKELIJK, bn. niet inschikkelijk, halsstarrig.

ONREN KELIJKHEIP, v.
ONRIDDERLIJK, bn. bw. (-er, -st), ontbloot van
ridderdeugden, niet zooals een ridder betaarnt: Philips
de Goede wets eon onridde•lijk, maur verstandig vorst;
onedelmoedi.z. inz. jegens een vrouw : een, verlaten voor

ONRIDDERLIJK.

ONSMAKELIJK.

catijd zonder eenige voorbereiding scheen mfj een onridheeft zich in deze zaak onrid•derlijke handelwijse;
-derlijk gedragen, laaghartig.
ONRIJM, o. proza: Oud-Neerlandsch Rim en Onrijm;
Tijmlooze poezie: de verzen van Bellamy zfjn grootendeels in onrijm geschreven.

schadelijk over de bears heengegaan. ONSCHADE-

ONRIJP, bn. (-er, -st), nog niet tot vollen wasdom
gekomen: het eten van onrik ooft is nadeeliy; (van
pers.) nog niet tot voile ontwikkeling gekomen:

goddelooze boeken veryiftigen het onrijp oordeel der
jeugd; te vroeg plaats hebbende: de jongelinyen, door
geen onrijpe driften afgemat, enz. ONRIJPHEID, v.
ONROEREND, bn. (rechtst.) onverplaatsbaar, vast:

onroerende yoederen gelegen onder Baarn.
ONROOMSCH, bn. niet Roomsch-Katholiek, bepaal-delijk Protestantsch: de bloedige vervolgingen tegen,

de onroomschen.
ONRUST, v. beweging, beroering: te midden van al
de onrust en het geweld der oorlogen van Napoleon;
-ongedurigheid, angst, gejaagdheid : het pad der sonde
is altijd omgeven van gevaar en onrust; in is eenzaamheld gaf ik aan vlagen van onrust toe; (sprw.) geld
baart onrust; (Zuidn.) spanning, angst: dat hield hen
in onrust; — (my. -en), zeker wiel in uurwerken dat

,

-eens in beweging gebracht, gedurende eenigen tijd
voortgaat met schommelingen te maken ; (nat. hist.)
zekere soort van vlinders tot de schemeringvlinders
behoorende, en zich onderscheidende door de snelheid waarmede zij vliegen; — (scherts.) ongedurig
mensch: die onrust kan geen vhf minuten op zijn

plants *bloven zitten.
ONRUSTBAREND, bn. onrust, zorgen verwekkende;
ongerustheid, bezorgdheid veroorzakende: een on-

rustbarend verschijnsel; onrustbarende tijdingen.
ONRUSTIG, bn. bw. (-er, -st), voortdurend in beweging zijnde: de onrustige zee; niet kalm, ongedurig,
woelig: de kleine krijgt tandjes en is daardoor zoo
onrustig; de zieke is van nacht onrustig geweest; gejaagd, angstig: de beschuldigde was onder het verhoor
erg onrustig; (bij overdr.) de zieke heeft een onrustigen
-nacht doorgebracht; — bw. gejaagd of ongedurig:

draafde onrustig van de zijkamer naar de keuken;
Coornhert was nog steeds rusteloos — ik sou haast
zeggen onrustig — werkzaam. ONRUSTIGHEID, v.
ONRUSTKAPEL, v. (-len), (nat. hist.) zie onrust;
...MAKER, m. (-s), iem. die onrust verwekt; ...STOKER, m. (-s), iem. die op slinksche wijze verdeeldtheid teweegbrengt; ...VOL, bn. (dicht.) onrustig;
..ZAAIER, in. (-s), (w. g.) onruststoker.
ONS, o. (-en), (veroud.) het twaalfde deel van een
pond, vgl. once; hectogram, het 'hit) van een Nederl.
pond of kilogram. ONSJE, o. (-s).
ONS, pers. vnw. le pers. mv., 3e en 4e nv.: gjj hebt

'ens niet gezien; zij gaven ons de schuld.

ONS, bez. vnw. le pers. my. ons boek; ons huffs;
•onze broeder; het Onze Vader, het zoogenaamde volmaakte gebed, door JEZUS zijnen jongeren gegeven,
•dat met de woorden: Onze Vader begint; (R.-K.)
Vader-ons, het Onze Vader; Onze Lieve Heer, God;
Onze Lieve Vrouw, de H. Maagd; het onze doen, wat
wij kunnen of moeten; te onzent, te onzen huize;
om onzent wille, ter wille van ons; onze tijd, onze
eeuw, onze dagen, waarin wij leven; onze grootste
redenaar, van ons land; de onzen, onze vrienden,
onze landgenooten, ons gezin, lieden die tot onze
partij behooren.
ONSAMENHANGEND, bn. bw. (-er, -st), niet samenhangend, zonder onderling verband: onsamenhangende woorden, volzinnen ; — bw. zonder samenhang,
zonder onderling verband: het is moeilijk hem te be-

grijpen, daar h?). zoo onsamenhangend spreekt.
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LIJKHEID, v.
ONSCHAPPELIJK, bn. bw. (-er, -st), onredelijk, onbillijk: een onschappeleke handelwijse; hij heeft u ons:happelijk behandeld. ONSCHAPPELIJKHEID, v.
ONSCHATBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet te schatten,
boven waardeering verheven, onwaardeerbaar: een

onschatbare rijkdom van diamanten; gij suit mij daarmee een onschatbaren dienst bewfjzen; (van pers.) bid
voor mij en voor min onschatbaar kind; — bw. zOo
dat het niet te schatten is : het heeft hem onschatbaar
veel gekost.
ONSCHEIDBAAR, bn. bw. niet te scheiden : onscheidbare vrienden; (spraakk.) van werkwoorden die
samengesteld zijn met een bijwoord, dat in alle
vormen met het grondwoord verbonden blijft: het
bijwoord weder beteekent in onscheidbare samenstellingen teg en; — bw. zOO dat er geen scheiding
mogelijk is, onafscheidelijk : zij waren altoos onscheid-

baar been; onscheidbaar samengestelde werkwoorden.
ONSCHENDBAAR, bn. bw. niet geschonden kunnende worden, ofiverbreekbaar: de wetten sijn onschendbaar; onschendbare onzijdigheid, waaraan men
zich verplicht rekent niets te kort te doen; (van
pers., als rechtst.) de koning is onschendbaar, kan
voor zijne regeeringshandeling niet ter verantwoording worden geroepen; — bw. hij heeft des konings
redden onschendbaar geeerbiedigd. ONSCHENDBAARHEID, v.
ONSCHOON, bn niet schoon: het onschoone in den
levensvorm trok nooit den echten Calvinist aan. ONSCHOONHEID, v.
ONSCHULD, v. staat van iem. die geen kwaad
heeft gedaan, hetzij voor God, zijn geweten of de
wetten der maatschappij: ik wasch mijne handen in

onschuld; zijn blijven bewijst zeker zijn onschuld niet;
zijne onschuld is door den rechter erkend ; toestand en
hoedanigheid van hem die nog geen besef heeft van
goed en kwaad. of aithans niet van de verdorvenheid der wereid, bepaaldelijk in het sexueele: de
leeftijd der onschuld, de kinderjaren; maar verlangt

ge een lieve braid, zie naar deugd en onschuld uit; de
onschuld van een meisje misbruiken; — (fig.) zij die
eenig misdrijf niet hebben begaan: sal dat vuige
gebroed zegepralen over de onschuld; onschuldige vrouwen of meisjes: de onschuld belagen; hij sal kennis
dragen van de lagen die gif de onschuld legt; — (plantk.)
zeker eenjarig sierplantje met witte bloemen tot de
familie der ruwbladigen behoorende (omphalodes
linifolia).
ONSCHULDIG, bn. (-er, -st), geen kwaad bedreven
hebbende: de Heer zal niet onschuldig houden die
Zijnen naam gebruikt; hij stierf onschuldig;
zonder besef van goed en kwaad, argeloos: toen hij
een onschuldig kind was; (sprw.) zoo onschuldig zijn
als een pasg eboren, kind; geen kwaad doende, niemand
benadeelende: een gekke burgemeester, doch seer onschuldig in zijne gekheid; (van zaken) niets zondigs
bevattend: een onschuldig genoegen; niets kwaads
bedoelende: zijne scherts bleef altijd onschuldig en
vroolijk; onschadelijk: kina was een onschuldig en
versterkend middel. ONSCHULDIGHEID, v. (w. g.)
onschuld.
ONSIERLIJK, bn. bw. leelijk:

het Trippenhuis is on-

behaaglijk, en onsierlijk.
ONSLIJTBAAR, bn. niet aan slijtage onderhevig:

onslijtbare schoenen.
ONSMAAK, m. (w. g.), leelijke smaak; wansmaak:
ik heb aan onsrnaak, wanbegrip, vooroordeel 't hoofd
d e;.2,$1
g e ob oNs

liefhebberif om gedichten te schriften; dichters, de onschadelfjkste en minst strijdlustige •ezens der aarde ;
iem. onschadelijk maken, hem berooven van de

AKELIJK, bn. bw. (-er, -st), niet door het
zintuig van den smaak waar to nemen; onaangenaam van smaak: het putwater kwam den Xederlanders seer onsmakelijk voor: onaangenaam, onaanwisten den Keizer den vrede onsmakelijk
nemelijk:
to maken; min of meer walglijk: een onsmakelijke,

inacht om nadeel to veroorzaken; — bw. zonder
nadeel te veroorzaken: de handelscrisis is bijna on-

geschiedenis; een onsmakelcjke wijze van voorstellen;
iets onsmakelijk beschrijven.

ONSCHADELIJK, bn. bw. (-er. -st), niet schadelijk,
geen nadeel kunnende veroorzaken: de onschadel?jke

I
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ONSMELTBAAR, bn. niet kunnende gesmolten worden : onsmeltbare of onbrandbare steenen.
ONSPOED, m. (-en), de ongunstige loop der amstandigheden, ongeluk, tegenspoed: ik moet alleen
des onspoeds last op d'ingebogen sohoudren dragen;
onspoed drukte hem diep ter neer.

ONSTAATKUNDIG, bn. bw. niet in overeenstemming met de regelen der staatkunde: de meesten
vonden het gedrag van den minister zeer onstaatkundig;
onkundig in politiek: hun voorgaan deed natuurlijk
de onstaatkundige menigte volgen.
ONSTADE, v. ongelegen tijdstip, alleen in te onstade
komen, te onpas: geen enkele zal de kennis van de
eerste beginselen der natuurkunde te onstade komen.

ONSTANDVASTIG, bn. bw. (-er, -st), (veroud.) geen
vasten stand houdende, van plaats veranderende;
veranderlijk van natuur: de vrije volkeren zfjn onstandvastig van aard, een onstandvastig mensch; veranderlijk: onstandvastig weer; onstandvastig evenwicht,
gewoonlijk wankelbaar evenwicht genoemd, zie aldaar, — bw. weifelend, niet ferm: hfj heeft zich in
deze moeilfjke omstandigheden onstandvastig gedragen.

ONSTANDVASTIGHEID, v.
ONSTELSELMATIG, bn, bw. niet stelselmatig, niet
volgens een stelsel: de leer van dien wijsgeer is onstelselmatig.

ONSTERFELIJK, bn. niet sterfelijk, niet aan den
dood onderworpen : de _Homerische goden zfjn onsterfelfjk; de mensch heeft een onsterfelfjke ziel; (fig.)
eeuwigdurend; onvergankelijk: hfj heeft zich daarmee
een onsterfelfjken naam gemaakt; een eeuwigdurenden
roem bezittende: de keurige zangen der onsterfelijke
dichters; zich onsterfelfjk maken; een onsterfelfjk pleidooi voor de afschaffing der slavernfj.

ONSTERFELIJKHEID, v. de hoedanigheid van onsterfelijk te zijn: de onsterfelfjkheid der ziel; (fig.)
eeuwigdurende roem: voor dien prig's is de onsterfelijkheid te duur gekocht; de toestand van onsterfelijk
to zijn, het leven na den dood: van geloof aan onsterfelfjkheid ontdekken wfj NJ de profeten van Israel
geen spoor. ONSTERFELIJKHEIDSGELOOF, o.
ONSTERK, bn. (-er, -st), niet stark: dat touw is
daarvoor te onsterk.
ONSTICHTELIJK, bn. bw. niet stichtelijk, ergerlijk
voor het godsdienstig of zedelijk gevoel: gemoedelijke poezie, niet te diep, niet te stout, vooral ook niet
roar of onstichtelijk. ONSTICHTELIJKHEID, v.
ONSTILBAAR, bn. niet to stillen, niet tot bedaren
to brengen: onstilbare honger.
ONSTOFFELIJK, bn. niet uit stof bestaande: de
onstoffelYke gedachte; niet van de stof afhankelijk,
o mijn geest,
er niet made in betrekking staande :
die uw onstorlijke afkomst weet. ONSTOFFELIJK-

REID, v.
ONSTRAFBAAR, bn. onstraffelijk.
ONSTRAFFELIJK, bn. bw. geen straf verdienende,
onschul dig : kinderen Gods zijnde onstraffelijk in 't midden van een krom en •erdraaid geslacht; — bw. straffeloos: de troon der vrbizeici, nooit onstratlijk aange-

rand.
ONSTUIM, bn. bw. onstuimig: de onstuime golven;
dreef u de onstuime wind naar deze rotsen toe?
OMSTUIMIG, bn. bw. (-er, -st), woest, in heftige
beweging verkeerende: wanneer Neptunus het hoofd
nit de onstuimige golven opstak; wild, buiig, stormig:
onstuimig weer; een onstuimige wind; (fig.) heftig,
hartstochtelijk: met welk een onstuimige vrengde sloeg
hem het harte; de (icicle, zegt men, is onstuimig, onrustig, driftig, ongelijk, aan zichzelf; een onstuimige polsslag; wild, woest: een onstuimig ros; — bw. heftig:
bij zang en clans, als hart en brein onstuimig gist.
ONSTUIMIGHEID, v.
ONT, bn. (gew.) vuil, smerig: een ont wof; een

onte boel.
ONT-, onscheidbaar voorvoegsel, waarmede workwoorden worden gevormd. Het beteekent a) een
richting naar iets toe (ontbieden), b) een vent . ijdering
(ontloopen), c) een scheiding (ontbinden, ontleden),

ONTBIJTEN.
d) het tegenovergestelde van hetgeen het grondwoord
uitdrukt (ontladen, ontdekken), e) ontneming of Ver.lies (onteigenen, ontheiligen), f) het begin eener handeling (ontbijten, ontbranden). Aileen de meest gebruikelijke der met ont afgeleide werkw. zijn hier
opgenomen.
ONTAALKUNDIG, bn. bw. niet in overeenstemming met de regelen der taalkunde: ontaalkundig spreken;
onwetend in de taalkunde : men moet al seer ontaal.;-

kundig zfjn, om niet te hooren dat dit door een vrouw
is geschreven.

ONTAARD, bn. (-er, -st), deugden missende die men:
volgens zijn aard on zijn afkomst moest bezitten,
verdorven: de ontaarde zonen van den vromen aartsvader Jakob; (van zaken) zag ooit de tijd ontaarder gruweldaan?

ONTAARDEN, (ontaardde, is ontaard), afwijken van
de deugden die men door aard on afkomst moest
bezitten, minder goed worden dan zijn voorgeslacht:
hoe kon een noon van zulke brave ouders zoo ontaarden; 't gevallen engeldom is niet geheel ontaard van
elke deugd; (van zaken) overgaan in iets dat slecht
is of minder goed: de vroolfjkheid ontaardde al heel spoedig in een hinderlifice luidruchtigheid.
ONTAARDING, v. zedelijk bederf, zedelijke verdorvenheid, de overgang in iets dat slecht of minder
goed is; (psychologie) degeneratie, een zekere graact
van inferioriteit, waardoor het individu psychisch

en lichamelijk minder hoog staat dan zijn normale
medemensch, on wel ten gevolge van aangeboren
afwijkingen van zijn natuur.
ONTADELEN, (ontadelde, heeft ontadeld), iem. van
zijn adeldom ontzetten, hem zijn adel ontnemen;
(fig.) zedelijk verlagen: alles wat een redelijk mensch
verlaagt en ontadelt. ONTADELING, v. het ontadelenONTALLIJK, bn. (veroud.) ontelbaar: nog was 't niet
genoeg, dat ontallijkebenden uw boomgaarden schonden.
ONTALLIJKHEID, v.
.ONTANKEREN, (ontankerde, heeft ontankerd), eenschip van zijn anker slaan: een ontankerd schip; een
muur of een gebouw berooven van de ankers : een
ontankerde muur.
ONTASTBAAR, bn. niet getast, niet gegrepen kunnende worden: ontastbaar, onbereikbaar als een ijdet
schaduwbeeld.
ONTBAARDEN, (ontbaardde, heeft ontbaard), de
gietnaden van een gegoten metalen voorwerp door
vijlen of slijpen wegnemen, zoodat de oppervlakte
van het voorwerp geheel effen wordt; de ruwe randen aan de sneden van graveerijzers wegnemen;
van den baard berooven: ontbaard, baardeloos.
ONTBEERBAAR, bn. (w. g.) ontbeerlijk.
ONTBEERLIJK, bn. (-er, -st), ontbeerd kunnendeworden: zij geloofde voortaan in huis ontbeerlijk to zijn.
ONTBEREN, (ontbeerde, heeft ontbeerd), iets missen waaraan men groote behoefte heeft: wij kunnen

hierbij uwe hulp niet ontberen; die veel begeert, veel
sontbeert. ONTBERING, v. (-en), het gemis van noodzakelijke lijfsbehoeften: het vasten gewoon, verduurde
ik de ontbering van voedsel met gelatenheid; uitgeput
door langclurige ontberingen.
ONTBIEDEN, (ontbood, heeft ontboden), iem. later),
weten dat hij komen moet: de koning ontbood zone

raadslieden ; den dokter ontbieden; iem. die te spreken.
of aan huis to ontbieden is.

ONTBIJT, o. datgene wat men nuttigt, hetzij onmiddellijk na het opstaan, hetzij een uur of wat
later, maar altijd vC , Or het middagmaal: na een
krachtig ontbifi te hebben gebruikt gingen wfj op weg ;
al datgene wat daartoe wordt klaargezet: een onaangeroerd ontbijt stond op tafel; het maal waarbij het
ontbijt wordt genuttig,rd: van morgen onder het ontbift;
het tweede ontbft, dat omstreeks den middag plaats
heeft. wanneer eerst laat in den namiddag de hoofd
maaltijd wordt gehouden.
ONTBIJTBORDJE. o. (-s), een klein tafelbord zooals
men aan het ontbijt gebruikt.
ONTBIJTEN. (onibeet. heeft ontbeten), onmiddellijk
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na het opstaan of eenigen tijd daarna, voor het
middagmaal, jets gebruiken: op een morgen, dat wij
in onze kamer bezig waren met ontbijten; met jets ontbijten, het tot of bij zijn ontbijt gebruiken: ontbfjt
met koffie of met thee?
ONTBIJTGOED, o. alle gerei dat men noodig heeft
om to ontbijten; ...KAMER, v. (-s), vertrek waar
men pleegt to ontbijten; ...KOEK, m. (mv. -en. als
voorwerpsn.), een bepaalde soort van koek zonder
sukade, die geschikt is om bij het ontbijt to worden gebruikt; ...SERVIES, o. (...viezen); ...TAFEL.
v. (-5), de tafel waarop het ontbijt is aangerecht:
14 was zoo pas van de ontbijttafel opgestaan.
ONTBINDBAAR, bn. kunnende ontbonden worden:
wetten, waarbij het huwelijk door geen wereldlijke macht
ontbindbaar wordt verklaard. ONTBINDBAARHEID,
v. het ontbonden kunnen worden, inz. in toepassing
op de Kamers der volksvertegenwoordiging.
ONTBINDEN, (ontbond, heeft ontbonden), iem. of
jets losmaken van jets anders: ontbindt het veulen
en brengt het; men ontbond zijne voeten; (dicht.) losmaken, vrijmaken, bevrijden van jets: in die volzaal'ge
stonden, were de geest als van het stof ontbonden weer
naar zijn oorsprong trekt; eerie zaak, die geacht
wordt uit to zamen verbonden deelen to bestaan,
losmaken: een knoop ontbinden; (natuurk.) in plaats
van een gegeven kracht twee andere stellen wier
resultants de gegeven kracht is; (wisk.) de factoren
bepalen waarvan de gegeven vorm het product is;
een stoffelijke zaak veranderingen doen ondergaan,
waardoor zij als zoodanig wordt vernietigd, inz. van
het menschelijk lichaam; (van vereenigingen enz.)
opheffen: de Koning heeft het recht de Kamers der
Staten-Generaal te ontbinden; hj ontbond het schuldige
regiment; to niet doen: een huwelijk door echtscheiding
ontbinden; onze associatie is gelukkig ontbonden.
ONTBINDING, v. (-en), de handeling van het ontbinden, in de wis- en natuurk.: ontbinding in factoren;
ontbinding van krachten; de schei ding van den mensch
in lichaam en ziel bij het sterven: eenige dagen vO6r
zijn dood sprak hij veel met mij over zijne hoop op een
zalige ontbinding; de ontleding van het menschelijk
lichaam na den dood, het bederf van een lijk : tot
entbinding overgaan; in vergevorderden staat van ontbinding; het zedelijk of politiek bederf van een staat,
eene maatschappij: dat is verderfelijk voor de maatschappij en loopt uit op hare geheele ontbinding; opheffing van een vereeniging of van een overeenkomst:
de ontbinding der Kamers; van de ontbinding des
huwellYks. ONTBINDINGSRECHT, o.
ONTBLADEREN, (ontbladerde, heeft ontbladerd),
van bladeren of bladen berooven: dear brak de stormwind los, die de rozen ontbladerde; (dicht.) zijne bladeren verliezen : de bloem valt af, het gras verdort,
het dichte woud ontbladert.
ONTBLOEIEN, (ontbloeide, is ontbloeid), (dicht.)
gaan bloeien : waar de lentezon overal gebloemte doet
ontbloeien.
ONTBLOOT, bn. niet bezittende wat de bepaling
noemt: hij is niet ontbloot van geest; een streek ontbloot van al datgene wat aan een woest landschap
schoonheid geeft.
ONTBLOOTEN, (ontblootte, heeft ontbloot), lets
dat bedekt is ontdekken: plotseling ontblootte 149. het
hoofd; geen ontbloote kling (uit de scheede getrokken)
voegt in onbedreven hand; muurschilderingen van de
daarover liggende kalklaag ontbloot; van het noodige
ontdoen, ontzetten, berooven : God heeft hen van •ijsheld ontbloot; de nog niet geheel bevredigde gewesten
van krijgsvolk te ontblooten. ONTBLOOTING, v. (-en).
ONTBOEIEN, (ontboeide, heeft ontboeid), van boeien
ontdoen, ontketenen: ontboeit Bien man, opdat hij
onbelemmerd moge spreken; (fig.) bevrijden, inz. in
toepassing op de ziel bij het sterven: uw ontboeide
geest steeg tot zijn oorsprong weder; (fig.) loslaten: de
ontboeide orkaan; de ontboeide stroom. ONTBOEIING, v.
ONTBOEZEMEN, (ontboezernde, heeft ontboezemd),
uit den boezem, uit het gemoed loslaten, slaken :

het lierdicht gevormd om het hooggestemde gevoel te
ontboezemen. ONTBOEZEMING, v. (-en), uiting van
wat in het gemoed omgaat.
ONTBOLSTEREN, (ontbolsterde, heeft ontbolsterd),
ontdoen van den bolster: een noot ontbolsteren; (van
pers.) wereldwijs maken: als de jongen ontbolsterd en
ontgroend was, zon hfj geen slechte vertooning maken.
ONTBOSSCHEN, (ontboschte, heeft ontboscht), van
bosschen berooven: slecht bebouwde, ontboschte, door
droogte en sterke winden geteisterde hoogvlakten. ONTBOSSUHING, v. het ontbosschen.
ONTBRANDBAAR, bn. (scheik.) vatbaar voor vlamvatting, brandbaar : ontbrandbare gassen. ONTBRANDBAARHEID, v.
ONTBRANDEN, (ontbrandde, is ontbrand), gaan
branden, in brand vliegen: de lont strijkt neer, het
knappend kruit ontbrandt; (fig.) door geweldige hartstochten worden aangetast: in toorn, in drift ontbranden; in liefde ontbranden tot iem. ONTBRANDING,
v. (-en), het ontbranden.
ONTBREKEN, (ontbrak, heeft ontbroken), (dicht.)
losbreken, met kracht to voorschijn komen: tranen,
die uw oog ontbreken; — niet aanwezig zijn voor iem.
of jets, mankeeren, inz. van iets waaraan behoefte
is: de Heer is min herder, mij zal niets ontbreken; de
ontbrekende schalm in de keten van het onderzoek;
(van pers.) niet aanwezig zijn waar men noodig is;
in gebreke blijven to komen: men begreep dat de
ontbrekende leden niet komen zouden; — het ontbreekt
aan, het is niet of althans niet in voldoende mate
aanwezig : het heeft me totnogtoe aan tijd ontbroken;
aan moed ontbreekt het hem niet. ONTBREKING, v.
(w. g.) het ontbreken.
ONTBURGEREN, (ontburgerde, heeft ontburgerd),
iem. ontzetten van zijn burgerschap. ONTBURGERING. v. het ontburgeren.
ONTCHRISTENEN, (ontchristende, heeft ontchristend), iem. tot een niet-Christen maken: 't onchristend Holland; iem. een niet-Christen noemen, hem
den naam van Christen ontzeggen.
ONTCIJFEREN, (ontcijferde, heeft ontcijferd), iets
dat in cijferschrift is geschreven lezen en begrijpen,
doordat men de waarde der geheime teekens kent;
iets lezen en begrijpen dat wegens de een of andere
oorzaak bijna onleesbaar is: oude handschriften ontcijferen; iets uitleggen dat ingewikkeld of althans
niet voor ieder duidelijk is: iem. die mine daden
uitlegt en ontciffert op zijne wfize. ONTCIJFERING,
v. (-en).
ONTDAAN, bn. ontsteld, veraltereerd, hetzij door
gemoeds- of alleen door lichaamsaandoening: wat is
er gebeurd, dat je zoo ontdaan bent?; bezweet en gansch
ontdaan kwam hij de kamer binnen.
ONTDEKKEN, (ontdekte, heeft ontdekt), jets dat
bedekt is van zijn deksel berooven : het hoofd ontdekken, zich ontdekken, het hoofd ontblooten, meest
als bewijs van eerbied; (fig.) aan iem. openbaren: ik
heb u in alle oprechtheid en onbewisnpeld het waar
gevoel van min hart ontdekt; zich aan zichzelf ontdekken. zich bewust worden van zijn eigen waarde
of onwaarde; bespeuren, waarnemen, van iets of
van iem. met wiens bestaan of aanwezigheid men
tot dusverre onbekend was : wanneer de halfgeopende
rozenmond de dubbele rij der hag elwitte tandjes ontdekken 'let; (zeew.) land ontdekken, land zien dat
men to voren niet bespeurd had; inz. van alles op
aarde wat tot dusverre onbekend was en door zeevaarders of andere reizigers het eerst wordt gezien:
Columbus ontdekte Amerika; van alles wat in een
wetenschap voor 't eerst wordt gevonden: nog voortdurend ontdekt men nieuwe elementen. ONTDEKKING,
v. (-en), het ontdekken; datgene wat men voor het
eerst ziet, bespeurt of to weten komt.
ONTDEKKER, m. (-s), die ontdekt.
ONTDEKKINGSREIS, v. (...reizen), een reis waarbij
men op ontdekking uitgaat: Livingstone's ontdekkingsreizen in .Afrika, (ook scherts.) met mf,fn leegen tijd
geen read wetend, heb ik een ontdekkingsreis door de
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m. (-s) ...TOCHT, m.
stall gedaan;
( en), ontdekkingsreis.
ONTDENKEN, alleen in 't passief: iem. is iets ontdacht, ontgaan, ontschoten.
ONTDOEN, (ontdeed, heeft ontdaan); iem. of jets
van jets ontdoen, hem er van ontlasten, het hem afnemen: alien ontdeden hun buffels van de ploegjukken;
zich van jets ontdoen, het uittrekken, afzetten enz:
ontdoe u van hoed en jas; (ook) het van de hand
doen, verkoopen, opruimen: effecten waarvan anderen
gedwongen waren zich te ontdoen; (ook) zich losmaken
van: zij kon zich van dat vooroordeel niet ontdoen;
dan ontdoet zich de poezie van kunst en wetenschap
ongedaan maken,
en haar vaart is onbeperkt; —
(w. g.) : wat eens gedaan is kan men nimmermeer
-

.

ontdoen.

ONTDOOIEN, (ontdooide, heeft on is ontdooid),
door het dooien los, week worden, smelten: de
sneeuw ontdooit; (gemeenz.) minder stijf en koel worden: zone koelheid zal ontdooien, zijn zedelijke moed
ontwaken; — door het dooien los, week maken.
ONTDOOIING, v. het ontdooien.
ONTDRAGEN, (ontdroeg, heeft ontdragen),
wegdragen, ontrooven : den buit aan de in puin vereen kostkeerde steden en stapelplaatsen ontdragen;
baar bezit redden : 't is omdat uw geloof en hoop
der schipbreuk hebt ontdragen; het lijf, het leven ontdragen, er levend afkomen.

ONTDUBBELEN, (ontdubbelde, heeft ontdubbeld),
de huid van een schip van de dubbeling ontdoen,
d. i. het bladkoper of zink waarmede de huid, onder
water, bedekt is, er afnemen.
ONTDUIKEN, (ontdook, heeft on is ontdoken), door
to duiken, door zich to bukken, aan iets ontkomen:
hij wist den aansnorrenden pijl te ontduiken; aan iets
verviel nu weer in andere zorweten te ontkomen;
gen, vrfj wat bezwarender dan die hij nu ontdoken was;
zich aan iets weten to onttrekken: zoodoende ontdoken de Staten de wettig aangegane verbintenis; de
belasting ontduiken, door middel van oneerlijke op-

gaven zich niet of voor eene to geringe som laten
aanslaan; ontsnappen : eene symmetrie wier oogmerk
de diepste geleerdheid des opmerkers ontduikt en teleurstelt. ONTDUIKING, v. (-en), het ontduiken; (fig.)

uitvlucht.
ONTEERDER, m. (-5), die onteert.
ONTEEREN, (onteerde, heeft onteerd), van zijn eer
berooven, to schande maken: den mensch onteerende
gevoelens; hij kon den oorlog opgeven zonder rich te
onteeren; de onteerende beschuldiging van als lafaards
den strijd te hebben ontweken; een onteerende straf,

een straf waarmede het verlies van zekere burgerlijke rechten verbonden is; (in toepassing op een
vrouw) schenden : er is geen twijfel aan, of zij is door
hem onteerd. ONTEERING, v. (-en), het onteeren.
ONTEEREND, bn. (-er, -st). Zie ONTEEREN.
ONTEGENSPREKELIJK, bn. (-er, -st), niet tegengesproken kunnende worden, onwederlegbaar: verkeerde opvattingen voor ontegensprekelijke waarheden
uitventen. ONTEGENSPREKELIJKHEID, v.

ONTEGENZEGLIJK, bn. bw. (-er, -st), onwederlegbaar: een ontegenzeglijk bew(js voor de vermenging der
seksen van een verschillend ins; -- bw. zij n zwarte
oogen waren ontegenzeglijk fraai en sprekend. ONTEGENZEGLIJKHEID, v.
ONTEIGENEN, (onteigende, heeft onteigend), een
zaak makea tot het eigendom van iem. anders: betwist, onteigend en verlaten, verviel het slot; inz. in
rechten, op een bij de wet bepaalde wijze: dere izen zijn door den ,Staat ten alip'ineenm natte onteigen,l;

een .persoon van den eigendom over iets ontzetten:
door een tweede hawelijk, hare erfgenamen ran een deel
riper stater te onteigenen.

ONTEIGENING, v. de handeling, hetzij al of niet
gerechtelijk-, waarbij een zaak tot bet eigendom van
iem. anders gemaakt wordt. ONTEIGENINGSAVET,
v. (-ten).
ONTELBAAR, bn. bw. niet kunnende geteld wor-

ON T GLIJDEN.
den: een ontelbare menigte; de adel leefde vooral van
de wol zyner ontelbare kudden. ONTELBAARHEID, v.
ONTEMBAAR, bn. (-der, -st), niet to temmen, onbedwingbaar: een ontembaar paard; een ontembare wilskracht; ontembare driften.

ONTERVEN, (onterfde, heeft onterfd), een toekonastig erfgenaam, voor zoover de wet dit vergunt,
van zijne erfenis ontzetten: ztjn oom had al vaak
gedreigd hem te onterven; de onterfden, de misdeelden,
zij die van aardsche goederen verstoken zijn. ONT.
ERVING, v. (-en), het onterven.
ONTEVREDEN, bn. bw. (-er, -st), niet tevreden, onvergenoegd: zij leidde een eenzaam en ontevreden bestaan; misnoegd: een gouvernement, dat over een ondergeschikte ontevreden was. ONTEVREDENHEID, v.
onvergenoegdheid, gemelijkheid; misnoegdheid.
ONTFERMEN (ZICH), (ontfermde zich, heeft zich
ontfermd), medelijden met iem. hebben en hem
dientengevolge voor het uiterste behoeden: 0 Jezus,
wil u miner toch ontfermen !; gelijk een vader zich
ontfermt over zijne kinderen; (scherts.) er is nog an
sigaar in de kist, ontferm a daarover. ONTFERMING, v.

ONTFERMER, m. die ontfermt, van God gezegd.
ONTFRONSEN, (ontfronste, heeft ontfronst), ontrimpelen: ontfrons uw voorhoofd.
ONTFUTSELEN, (ontfutselde, heeft ontfutseld), iem.
iets door futselen afhandig maken, iem. iets door
list afkapen: hfj heeft m min geld ontfutseld. ONTFUTSELING, v. het ontfutselen.
ONTGAAN, (ontging, is ontgaan), van iets weggaan,
jets verlaten, begeven : de wereld in een vet ontgaan;
aan iem. of iets ontkomen: hij ging, om hunnen dank
to ontgaan; als ????Yn vader u rag, zo wit g de knuppelslagen niet ontgaan; rampen, niet te ontgaan in 's levens
loop; verliezen, kwijtraken: teen ontging hun het hart
en zfj verschrikten (GEN. 42, 28); voor iem. verloren
gaan: die fameuze prOs sal u nu ontgaan; uit het
geheugen verdwijnen: de zaak is mij ontgaan; aan
iemands oog of oor ontsnappen: dit schont zone opmerkzaamheid ontgaan te rb .n, het son mtj seer ontgaan, indien..., ik zou mij zeer vergissen, het zou
mij zeer verbazen enz., (w. g.) het ontging mfj, ik

verbaasde mij.
ONTGALLEN, (ontgalde, heeft ontgald), van visch,
ze bij het schoonmaken van de gal ontdoen.
ONTGELDEN, (ontgold, heeft ontgolden), (w. g.) iets
boeten dat men zelf misdreven heeft : nu, onbescheid
suit ge in besloten kamp ontgelden; jets boeten dat
een ander heeft misdaan : hi)" heeft het kwaad, dat
heb gedaan, moeten ontgelden; het moeten ontgelden

er voor moeten boeten, er voor moeten lijden, inz.
in toepassing op hem, die onschuldig moet lijden
voor knorrigheid, gemelijkheid : kb' is dikwijls knorrig
door verveling en dan meet zijn vrouw het ontgelden.

ONTGESPEN, (ontgespte, heeft ontgespt), losgespen: den helm ontgespen; ondertusschen had het meisje
de riemkens van den cancel ontgespt.

ONTGEVEN (ZICH), (ontgaf zich, heeft zich ontgeven), zich lets uit het hoofd stellen, het your een
vergissing houden en er daarom niet verder aan
denken: wel woes het hem of rich gin/lei- lets bewoog,
maar h ontgaf het zich; (w. g.) iets vergeten: Werther ontgaf rich het bericht en zcerd er eerst aan herinnerd toen ens.

ONTGINNEN, (ontgon, heeft ontgonnen), (gew.) aanbroken, aansnijden, aansteken: eene ham ontginnen;
een pot toter, een vat bier entginnen; (gew.) den grond
voor het eerst omploegen na den angst; (gew.) den
veengrond van zijn weicien of beteelden grand
ontblooten; een grand geschikt maken voor bewoeste heiden en zandgronden ontginnen,
fig.) h?" heeft de rice mijnen der goi -lsdienstige letterkawle :Nits colks ontgonnen. ONTGINNIN(4, v. het

o:Aginnen; inv. een grand die ontgonnen wordt.
ONTGINNER, m. (-s), die ontgint.
ONTGLIJDEN, (ontgleed, is ontg 1.eden), al glijdende
ontsnappen: cm, tracot ontgleed haar tit het eog; onwillekeurig ontsnappen: ee), 1,7 . 2 ,2f van vreagde

ONTGLIJDEN.

ONTHOUD.

ontgleed hare lippen; langzamerhand of onverhoeds
voor iem. verloren gaan : mocht slechts e'en hoop hens
niet ontglOden; ontsnappen: 't geluk ontglijdt ons eer
men 't denkt.
ONTGLIMMEN, (ontglom, is ontglommen), gaan
glimmen, gaan branden zonder vlam: de uitgedoofde
vonk der teederheid zal opnieuw ontglimmen; als deze
turf eens ontglommen is, duurt zij lang,
ONTGLIPPEN, (ontglipte, is ontglipt), glippende
ontsnappen: 't snoer laat zij der hand ontglippen; stil
ontglipt er een zucht aan haar borst; onbedacht neerschrijven: deze klachten zijn onwillekeurig aan min
pen ontglipt; (van eenig bezit) ontgaan, ontglijden:
wat de Hansa ontglipte, eigenden zich de Hollanders
toe; aan de herinnering of aan de aandacht ontgaan:
het ontglipte ook de aandacht van Suze niet; (van tijd,
gelegenheid enz.) ik zal mij dat geluk niet weder laten
ontglippen.
ONTGLOEIEN, (ontgloeide, heeft en is ontgloeid),
gaan gloeien : 's hemels grauw ontgloeit tot gaud en
purper, ontbranden in, door of van een gevoel in
vuur geraken : schitterende zelfopoffering,buite,ngewoon
genoeg om een steenkoud hart te doen ontgloeien; hij
zoo den soldaat in geestdrift doen ontgloeien; doen
ontbranden: Venus' lach ontgloeit de zinnen. ONTGLOEIING, v. het ontgloeien.
ONTGLOREN, (ontgloorde, is ontgloord), (dicht.)
gaan gloren, ontbranden : een vonkjen van genoeg en
ontgloorde in 't zuchtend hart; de zon van wier licht
de morgenkim ontgloort; ontgloeien: het oog van woede
ontgloord; g?). alleen, kunt 't hart ontgloren.
ONTGOMMEN, (ontgomde, heeft ontgomd). in de
zijdebewerking, de zijde eene koking doen ondergaan,
waardoor de daaraan hangende lijin en de eiwitstof,
bij de gele zijde bovendien de harsachtige kleurstof,
verwijderd wordt.
ONTGOOCHELEN. (ontgoochel de, heeft ontgoocheld),
op listige wijze afhandig maken: bij de gedachte dat
zijn schelling hem, wel voor eenwig mocht ontgoocheld
zijn, sloeg hij met de vuist op tafel; iem. zijn illusies
doen verliezen: ik zal niemand ruw ontgoochelen.
ONTGOOCHELING, v. (-en), see ontnuchtering die
iem. het ijdele zijner illusies doet inzien.
ONTGORDEN, (ontgordde, heeft ontgord), (w. g.)
van den gordel ontdoen : hij ontgordde zich het gewaad.
ONTGRATEN, (ontgraatte, heeft ontgraat), van
visch, ze van de graten ontdoen.
ONTGRAVEN, (ontgroef, heeft ontgraven), (Zuidn.)
opgraven: ga nu naar het speelhofken, ontgraaf het
lijk en haal het boven; (bouwk.) een grond uitgraven.
ONTGRAVING, v. (-en).
ONTGRENDELEN, (ontgrendelde, heeft ontgrendeld),
een deur, een poort losmaken door de grendels weg
te schuiven. ONTGRENDELING, v. het ontgrendelen.
ONTGROEIEN, (ontgroeide, is ontgroeid), zooveel
groeien dat men voor iets te groot wordt: aan die
kleeren is het kind ontgroeid; (fig.) hij is de plak ontgroeid, hij is reeds te oud of te groot om nog schoolstraf te krijgen.
ONTGROENEN,
(ontgroende, heeft ontgroend),
(dicht.) van zijn bladeren berooven; (fig.) iem. ontbolsteren, inz. in studententaal; de plechtige handeling
waarmede de candidates in een corps
worden opgenomen, inaugureeren: de student die
niemand anders kent dan zone stadgenooten en de
senatoren die hem ontgroend hebben. ONTGROENING,
v. het ontgroenen, de inauguratie.
ONTGRONDEN, (ontgrondde, heeft ontgrond), iets
rukken uit den grond waarin het vaststaat: een
orkaan waardoor de zwaarste boomen ontgrond, gebroken en ontkroond werden; een fundeering of een grond
zijn ondergrond doen verliezen doordat deze -wegspoon; den bovengrond van een stuk land afgraven
om het land bebouwbaar te maken, ontginnen; een
grond door afgraving ontdoen van de daarboven
liggende veenlaag; het veen afgraven of uitbaggeren. ONTGRONDING, v. (-en), het ontgronden.
ONTHAAL, o. de ontvangst van iem. als gast, (ook)

de spijs en drank waarop men hem vergast: het
ongastvrO. onthaal dat hun ten deel viel; bejegening:
dit onthaal maakte den Engelschman inderdaad gedwee; een goed onthaal vinden, van iem. die een verzoek, een aanzoek doet dat gunstig wordt opgenomen, ook van het aanzoek zelf: zone woorden vonden
een goed onthaal, werden gunstig opgenomen.
ONTHAKEN, (onthaakte, heeft onthaakt), loshaken:
zij onthaakte de gazen gordijnen en sloeg ze over elkander. ONTHAKING, v.
ONTHALEN, (onthaalde, heeft onthaald), iem. ontvangen als gast, iem. trakteeren :
verbleef to
Brugge en werd er goed onthaald; de schoolkinderen
werden onthaald op krentenbroodjes en chocola; iem.
op iets vergasten: de dames onthaalden het gezelschap
op een guatre-mains uit Norma; (ironisch) iem. op een
boetprediketie, op een pak slaag onthalen; (veroud.)
iem. bejegenen, behandelen.
ONTHALZEN, (onthalsde, heeft onthalsd), het hoofd
van den hals afnemen, onthoofden : krachtens de vonnissen van dezen Raad onthalsde men te Brussel op
ee'nen dag negentien edellieden. ONTHALZING, v. het
onthalzen.
ONTHANDEN, (onthandde, heeft onthand), iem.
ontrieven: dit boek mis ik hier en ben daardoor zeer
onthand.
ONTHAREN, (onthaarde, heeft onthaard), (leerl.) de
huiden op den haarboom van het haar ontdoen.
ONTHARING, v. het ontharen.
ONTHASPELEN, (onthaspelde, heeft onthaspeld),
van den haspel afwikkelen; (dicht.) ontwikkelen,
ontvouwen. ONTHASPELING, v. het onthaspelen.
ONTHEFFEN, (onthief, heeft ontheven), (w. g.) opheffen uit of van iets : diep verontwaardigd, onthief
hij, met kalm,te, 't hoofd aan de golving; (Zuidn.) in
vervoering brengen: hij was nog meer dan wij in
genot ontheven; iem. verlossen, bevrijden van een
ongeluk, eene smart enz.: de vrees van God ontheft
de ziel van de kwellingen, die dit levee vergiftigen; iem.
ontslaan van een verplichting: ik wil sn'ij niet van
die moeite ontheven achten. ONTHEFFING, v. (-en).
ONTHEILIGEN, (ontheiligde, heeft ontheiligd), iets,
dat heilig is, in die hoedanigheid schenden : gij zult
den naam sews Gods niet ontheiligen; den sabbat ontheiligen. ONTHEILIGER, m. (-s), die ontheiligt. ONTHEILIGING, v. (-en), het ontheiligen, schennis gepleegd aan iets heiligs.
ONTHEISTEREN, (ontheisterde, heeft ontheisterd),
(dicht.), vernielen verwoesten : in 't van clorst ontheisterde land; de ontheisterde valleien; ontstellen, beroeren, verwarren: het is niet waarschijnlijk, dat ik
ooit het ontheisterde Europa terugzie. ONTHEISTERING, v.
ONTHELMD, bn. geen helm meer ophebbende,
(dieht.): de onthelmde kruin.
ONTHERSENEN, (onthersende, heeft onthersend),
(vroedk.) een gestorven ongeboren kind, waarvan
het hoofd te groot is, ontdoen van de hersenen,
waardoor de verlossing mogelijk wordt. ONTHERSENING, v.
ONTHEUPEN, (ontheupte, heeft ontheupt), aan de
heup ontwrichten; (fig.) ontwrichten, krachteloos
maken. ONTHEUPING, v.
ONTHOLLANDSCHEN, (onthollandschte, heeft onthollandscht), de hoedanigheid van Hollandsch to
zijn doen verliezen: geheel het verbasterd en onthollandscht yolk.
ONTHOOFDEN, (onthoofdde, heeft onthoofd), iem.
het hoofd afslaan met zwaard of bijl. inz. als gerechtelijke strafoefening: Karel I word in 1649 onthoofd; (verlosk.) onthersenen, zie aldaar. ONTHOOFDING, v. het onthoofden.
ONTHOORNEN, (onthoonade, heeft onthoornd),
(leerl.) de versche huiden van de nog er aan vastzittende horens ontdoen.
ONTHOUD, o. (gew. Zuidn.) geheugen: goed van
onthoud zOn; naar min onthoud, voor zoover ik mij
herinner.
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ONTHOUDEN, (onthield, heeft onthouden), iets in
zijn bezit vasthouden, zoodat het niet het eigendom
van iem. anders kan worden, iets niet aan tem.
geven : de Heere zal het goede niet onthouden dengenen

ONTKAPPEN, (ontkapte, heeft ontkapt), de boven
oppervlakte van een granaatbuis van haar bekleedsel ontdoen.
ONTKENNEN, (ontkende, heeft ontkend), niet erkennen: de wettigheid van een kind kan in sommige gevallen door den man worden ontkend : niet bekennen:
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die in oprechtheid wandelen; iem. zijn loon onthouden;

zich van iets verwijderd houden, zich met jets niet
inlaten, niet bemoejen: bfj de laatste verkiezing hebben
vele liberalen zich van stemming onthouden; (sprw.) in
den twffel onthoud u, laat u niet in met iets dat
niet boven alien twijfel raadzaam is; opzettelijk
onthoudt zich geheel
nalateu, zich iets ontzeggen:
van het gebruik van sterken drank; zich ergens of bij
iets ophouden : Pompejus onthield zich op zijn buitengoed bff Tarentum; — iets in het geheugen bewaren:
er is maar een God, *in kind, onthoud dit; ik zal
het je helpen onthouden; ztvart op wit onthoudt wel,

wat men op papier aanteekent, vergeet men niet;
(Zuidn.) van vrouwelijke dieren, drachtig worden:
die merrie heeft onthouden.
ONTHOUDER, m. (-5), hij die iem. iets onthoudt;
hij die zich van iets onthoudt, by. iem. die uit beginsel geen gebruik maakt van sterken drank.
ONTHOUDING, v. het niet deelnemen aan iets,
waaraan men had mogen of moeten deelnemen:

wenschte door zijn onthouding protest aan te teekenen
tegen dit feest; opzettelijke ontbering van lijfsbehoeften (inz. spijs en drank), of van zingenot : een lichaam,
door waken, stage vlijt, onthouding afgemat; zfjn ingevallen kaken en bleek gelaat getuigden van vasten en

onthouding.

ONTHUIDEN, (onthuidde, heeft onthuid), (van dieren)
van de huid ontdoen.
ONTHULLEN, (onthulde, heeft onthuld), ontdekken,
zichtbaar maken: het bleeke licht der nacht onthult
heur maagdelfjk wezen; van het hulsel ontdoen; van
standbeelden, de plechtige handeling waarbij het
gedenkteeken tot zijn bestemming komt: het gedenkteeken. van Leidens ontzet werd onthuld op 3 October
1884; iets aan iem. ontsluieren, openbaren: de waarheid bleef u verborgen en ik wil ze onthullen voor u;
een geheimenis onthullen. ONTHULLING, v. (-en), het
onthullen (van een standbeeld); openbaarmaking
van geheimen in zaken van staat of maatschappij.
ONTHUPPELEN, (onthuppelde, is onthuppeld), met
kleine, viugge sprongen zich verwijderen.
ONTHUTSEN, (onthutste, heeft en is onthutst),
ontstellen: ik beken dat deze redevoering mij onthutste;
(het verl. deelw. als bn.) hi)" staarde onthutst en met
open mond zUrt patroon aan.
ONTIJD, m. (-en), het gedeelte van een etmaal,
waarin het donker is en men voor onraad heeft to
vreezen: b j nacht en ontijde overal ronddolen; ongelegen oogenblik: dat heet ik ten ontijde spotten.
ONTIJDIG, bn. bw. (-er, -st), niet te rechter tijd
plaats hebbende of aanvangende: ontijdige discussie;
het dochtertje bij welks ontijdige geboorte de moeder
bezweek; (van pers.) op een ongeschikt oogenblik
komende: een ontYclig bezoeker; ontUclige gasten; (veroud.) onbehoorlijk, onbetamelijk ; (veroud.) vuil, smerig; (gew. in den vorm ontieg) niet vrij van ongedierte: een ontieg hoist een ontieg mensch; — bw. to
ongelegener tijd, to vroeg: ontUdig berallen. ONTIJDIGHEID, v.
ONTIJLEN, (ontijlde, is ontijld), ontvlieden: geen
sterveling is 't vergun:i den slag des floods te ontUlen.
ONTILBAAR, bn. te zwaar om te worden opgetild;
(rechtst.) onroerend: ontilbare hove; — bw. ZOO dat
geen optillen mogelijk is: de ontilbaar aware grafzerk.
ONTJAGEN, (ontjaagde, ontjoeg, heeft on is ontjaagd), (veroud.) met ge-weld ontnemen, ontrukken :
de redder, die hoar der roovren klauw oWioey, door
snel to rijden iem. ontkomen : 't moordyespois te
ontjagen dringt nog te sterker, daar de nacht allengskens naakt.
ONTKAPEN, (ontkaapte, heeft ontkaapt), afhandig

maken: h

mocht nab (ens den bait ontkapen; maar
Nicolette mug je mij niet ontkapen. ONTKAPING, v.

(-en), het ontkapen.

de Nederlandsche krfigsmacht is teruggedrongen, zj
heeft verliezen , geleden; — wie ontkent dit ? ONTKEN-

NING, v. het ontkennen; (my. -en), een ontkennend
oordeel.
ONTKENNEND, bn. bw. eene ontkenning aanduidend: een ontkennend antwoord; eene vraag ontkennend beantwoorden, (spraakk.) ontkennend bijwoord,
partikel waardoor de zin eene ontkennende beteekenis krijgt; ontkennend lidwoord, grammatische
naam voor het woord geen.
ONTKENNER, m. (-s), iem. die iets ontkent.
ONTKENTENIS, v. ontkenning: uwe geheime gangen
zijn ontdekt en de ontkentenis zal u weinig baten.
ONTKERKEREN, (ontkerkerde, heeft ontkerkerd),
uit den kerker ontslaan. ONTKERKERING, v. het

ontkerkeren.

ONTKETENEN, (ontketende, heeft ontketend), van
ketenen bevrijden: de misdadiger werd ontketend;
(fig.) losmaken: dit houdt ons zakkend hart omhoog,
ontketent ons van de aard; loslaten : hetzij men leeuw

en tfiger tegen de onnoozelheid ontketende; zijnedriften
ontketenen, er den teugel aan vieren.
ONTKIEMEN, (ontkiemde, is ontkiemd), uit de kiem
te voorschijn komen : dit zaad is niet ontkiemd; (fig.)
ontstaan, voortkomen, voortspruiten: uit d' afgrond
van 't verderf ontkiemt een hooger leven; eene ontkiemende liefde. ONTKIEMING, v. het ontkiemen.
ONTKLEEDEN, (ontkleedde, heeft ontkleed), ontdoen van kleederen : en als zij hem ontkleed hadden,
deden zfj hem een purperen mantel om; berooven van
iets dat als een kleed wordt voorgesteld : de herfst
ontkleedt het veld; (scheepst.) van een touw, de bekleeding er van afnemen; — rich ontkleeden, zich
uitkleeden : hij ontkleedde zich verder en sloop zoo stil
mogelijk in bed; (sprw.) men moot zich niet ontkleeden
voor het naar bed gaan, men moot zijn goad niet
verdeelen voor zijn dood. ONTKLEEDING, v. het
ontkleed6n.
ONTKLEUREN, (ontkleurde, heeft ontkleurd), van
kleur berooven: een vloed van trancn kwam vlieten
langs de ontkleurde Wang; zijne kleur verliezen : de
trekken van jongeling en maagd ontkleuren en betrekken. ONTKLEURING, v. het ontkleuren.
ONTKLUISTEREN, (ontkluisterde, heeft ontkluisterd), ontbOeien: de stormwinol wordt ontkluisterd.
ONTKNOOPEN, (ontknoopte, heeft on tknoopt), iets
losknoopen dat uit te zamen geknoopte deelen bestaat: hij ontknoopte sun bids; (fig.) tot helderheid
brengen, oplossen : maar 't vijfde bedrUf is claar en
het einde nab j, dat alles sal ontknoopen. ONTKNO0PING, v. (-en), het losknoopen : de ontknooping van
een jas; (fig.) afloop van een verwikkeling : de ontknooping von een langdruclig tooneelstuk.
ONTKNOPPEN, (ontknopte, is ontknopt), uitsprui-

ten, uitbotten : in dien lusthof lacht de nieuw ontknopte spruit.
ONTKOLEN, (ontkoolde. heeft ontkoold), (van staal)
week niaken door het koolstof te doen verliezen.

ONTKOLING, v. dampkringslucht over gesrnolten
gietijzer laten strijken, waardoor het koolstofgehalte vermindert.
ONTKOMEN, (ontkwam, is ontkomen), ontsnappen :
den dood ontkomen; den vijand ontkomen; alleen door
tijd te wineen kunnen wij het dieigend gevaar ontkomen. ONTKOMING, v. het ontkomen.
ONTKOOPEN, (ontkocht, heeft ontkocht), vrijkoopen: wat offer :07 iqj waardig keuren om a te outkoopen aan de strut.
ONTKOPPELEN, (ontkoppelde, heeft ontkoppeld), los-

koppelen. van samengekoppelde honden; (stoomw.)
de schroef of de schepraderen eene• stoomboot losmaken van de as, zoodat zij niet moor kunnen
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'worden rondgedraaid. ONTKOPPELING, v. het ontkoppelen.
ONTKORRELEN, (ontkorrelde, heeft ontkorreld), de
:zaaddoozen der katoenheesters ontdoen van het
:mad; ook van de klossen der malsplant gezegd.
ONTKORSTEN, (ontkorstte, heeft ontkorst), de
korst van iets afnemen. ONTKORSTING, v.
ONTKRACHTEN, (ontkrachtte, heeft ontkracht),
van kracht berooven : 't is of de ontbinding reeds de
zenuwen en spieren ontkracht. ONTKRACHTING, v.
ONTKRONEN, (ontkroonde, heeft ontkroond), van
de kroon berooven of ontdoen : ontkroond, helaas,
, ontluisterd is uw hoofd;
(van boomen) een orkaan,
waardoor de zwaarste boomen gebroken en ontkroond
werden.
ONTKRUIPEN, (ontkroop, is ontkropen), uit lets to
voorschijn kruipen: de slak ontkruipt haar huisje;
door kruipen ontsnappen.
ONTKRULLEN, (ontkrulde, heeft en is ontkruld),
krullend to voorschijn komen: 't is hij, wien 't half
verzilverd haar den breeden hoed ontkr ult; krullende
.uiteendraaien.
ONTKURKEN, (ontkurkte, heeft ontkurkt), van de
kurk ontdoen: Brandelaar deed champagne ontkurken. ONTKURKING, v. het ontkurken.
ONTLAADKRAAN, v. (...kranen), (stoomw.) de kraan
waardoor de stoom uit den cylinder kan worden
gelaten; ...TANG, v. (-en), instrument om electriciteit te ontladen.
ONTLAATKLEUR, v. (-en), aanloopkleur, zie aldaar.
ONTLADEN, (ontlaadde, heeft ontladen), den last
wegnemen van de plaats waar hij geladen was,
.afladen: een goederenwagen ontladen; (van vuurwapenen) ze ontdoen van de lading: toen het gevaar
geweken was, ontlaadde hij zijn, revolver; (natuurk.)
een voorwerp van electriciteit ontdoen: de batterij
wordt ontladen. ONTLATING, v. (-en), het ontladen.
ONTLADER, m. (-s), die ontlaadt ; (natuurk.) instrument waarmee een batterij van oloctriciteit wordt
ontladen.
ONTLADINGSTANG,
v.
(-en),
ontlaadtang;
...PLAATS, v. (-en), (in cognossementen), plaats
waar de scheep genomen goederen ontladen worden.
ONTLASTEN, (ontlastte, heeft ontlast), ontdoen
van een last: 't wordt tu'd dat wij de voile takken
,ontlasten van het fruit; mag ik u van dit peck ontlasten?; (wev.) afdekken, zie aldaar; (fig.) verlichten,
verlossen van lets dat als een last, een druk wordt
beschouwd: het you min hart van een geweldig pale
ontlasten; het hart, het gamed ontlasten, door aan zijn
gevoel lucht te geven; vrijstellen of ontheffen van
ambtsplichten of van wat in het algemeen als een
belasting kan worden beschouwd: het streren om
den minderen man te ontlasten; iets dat min of meer
een last is van zich verwijderen. loslaten: het ontlasten van den afgang ; een a fscheid, waarbij de mond
geen woord mag spreken. geen zucht ontlasten mag; —
Lich ontlasten, zich ontdoen van een last of van lets
dat zwaar on drukkend is; inz. van rivieren, nit]oopen, uitmonden: een smalle beek welke, alvorens
zij zich ontlastte, om een gedeelte der vial,. te heenkronkelde; (van de wolken enz.) het leed niet lang, of de
wolken ontlastten zich in een geweldigen regen.
ONTLASTING, v. de daad van iem. te ontlasten;
geheele of gedeeltelijke verlichting of ontheffing,
met betrekking tot verschuldigde gelden; verlichting: ontlasting van 't gemoed; de daad van iem. (of
zich) to ontdoen van lets dat in het lichaam aanwezig is: de ontlasting van den afgang ; inz. met
betrekking tot de uitwerpselen; ook die uitwerpselen zelf; (van zaken) de ontlasting van een polderboezem.
ONTLASTKRAAN, v. (...kranen), (op stoomschepen),
kraan ter ontlasting van het overtollige warm water,
en ook wel van het lens- en het brijnwater, ook uitvloeikraan geheeten; ...OPENING, v. (-en), opening
ter ontlasting van overmaat van stoom of water;
...PIJP, v. (-en), uitvloeipijp, pUp die dient om het

overtollige water van de pomp die het ophaalt, of
van de plaats waar het zich verzamelt buiten boord
to voeren.
ONTLATEN, (ontliet, heeft en is ontlaten), zachter
worden (van wat hard, stijf of bevroren is) : de grond
begint te ontlaten; de ruiten ontlaten ; (van de lucht,
het weder enz.) dat thans de koude wat begint te
ontlaten; het is ontlatend, het vriest niet meer, het
is ietwat dooiend; (technologie) temperen, het to
bewerken staal voor de tweeds maal verhitten om
het den vereischten graad van weekheid on buigzaamheid to geven. ONTLATING, v. het ontlaten,
de dooi; (techn.) tempering.
ONTLEDEN, (ontleedde, heeft ontleed), de verschillende deelen waaruit iets bestaat van elkaar losmaken; (w. g.) uiteenscheuren, verscheuren (van
levende lichamen); de verschillende deelen van doode
lichamen van elkaar losmaken, ook b. v. met een
wetenschappelijk doel:
heeft ook eens een boterkapelletje ontleed; en toen de kok den visch ontleedde,
daar gilt hij 't nit, bij d' eerste snede; (van onstoffelijke
zaken) de verschillende deelen van elkander onderscheiden en die op zichzelf en in betrekking tot
elkander beschouwen: een sin ontleden; een kunstwerk ontleden; jets in bijzonderheden onderzoeken:
haar eenige afleiding was haar vernuft en met dat
vernuft ontleedde zjj alles; (veroud.) uiteenzetton,
verklaren.
ONTLEDER, m. (-5), die ontleedt; (veroud.) ontleedkundige, anatoom.
ONTLEDIGEN, (ontledigde, heeft ontledigd), ledig
maken: de iniddag is lang voorbij, de markt van boeren
en zuivel ontledigd; (veroud.) ontdoen, ontblooten van
iets; bevrijden. ONTLEDIGING, v. (-en), het ontled igen.
ONTLEDING, v. (-en), anatomische verdeeling van
doode lichamen; (natuurk., scheik.) ontbinding:
scheikundige ontleding door de electrische vonk; ontleding van kleuren, van het zonlicht; verdeeling, verbrokkeling b. v. van landstreken; het onderscheiden
en afzonderlijk beschouwen van de deelen van een
onstoffelijk geheel: de ontleding van een sin; nauwkeurig onderzoek van een werk van wetenschap
of kunst, het nagaan hoe dat werk is samengesteld:
de ontleding can een tooneelstuk, van een roman.
ONTLEEDKAMER, v. (-s), (veroud.) anatomisch la.boratorium: ...KUNDE, v. de wetenschap der anatomie; ...KUNDIG, bn. betrekking hebbende op de
ontleedkunde: ontleedkundige zeldzaamheden; (zelfst.)
in de ontleedkunde ervaren: een ontleedkundige, een
anatoom; ...KUNST, v. (veroud.) ontleedkunde;
...MES, o. (-sen), het mss van den ontleedkundige;
(fig.) onder het ontleedmes der critiek; ...TAFEL,
v. (-s), tafel waarop doode lichamen ter ontleding
worden neergelegd.
ONTLEENEN, (ontleehde, heeft ontleend), (Zuidn.)
van iem. to leen nemen: zij hielden het verborgen, dat
zij geld ontleend hadden; (fig.) een abstracte zaak tot
zich nemen van iets of van iem. waarbij zij rochtstreeks aanwezig is: de maan, die haar glans ontleent
aan de non; zijn naam ontleenen aan iem. of iets; (als
bnw.) met ontleenden pronk en luister; iets aannemen
of in gebruik nemen of ontvangen, waartoe de in
de bepaling genoemde persoon of zaak de oorzaak
of de aanleiding is geweest: de invloed, dien
aan
han geboorte ontleenden; godsvrucht, iets waaraan de
vrouw vooral hare hoogste beminnelkheid ontleent.
ONTLEENING, v. (-en), het ontleenen.
ONTLEEREN, (ontleerde, heeft on is ontleerd), lets
afleeren: wat men lang heeft geleerd, ontleert men niet
gauw; iem. iets afleeren : wie kan den asters het hippelen ontleeren?
ONTLEGGEN, (ontlegde, ontleide, heeft ontlegd,
ontleid), (veroud.) ontzeggen, iom. lets niet geven;
iem. iets uit het hoofd praten, hem iets ontstrijden;
beletten; zich van lets afmaken; aan lets ontkomen.
ONTLIJKEN, (ontlijkte, heeft ontlijkt), (scheepst.)
een zeil ontdoen van de l(jken.

ONTLIJVEN.

ONTPAKK EN.

ONTLIJVEN, (ontlijfde, heeft ontlijfd), van het leven
berooven, dooden: welaan, geen staal zal u ontlij yen.
ONTLIJVING, v. (-en), het ontlijven.
ONTLOKKEN, (ontlokte, heeft ontlokt), iem. iets
afhandig maken door het tot zich te lokken; af-

vangen te worden; overkomen: ikreisnaar Jeruzalem,
niet wetende wat nab daar ontmoeten .zal,
volgenw
afspraak met iem. samenkomen: wjj hebben afgesproken hem om zeven uur to ontmoeten; zfj kwamen overeen•
elkander den volgenden ochtend met hunne secondantem
te ontmoeten; (veroud.) bejegenen: 'k zal hem beleefd
gel?* een edelman ontmoeten. ONTMOETING, v. (-en),
het ontmoeten; vijandig samentreffen, gevecht;
tweegevecht.
ONTMOMMEN, (ontmomde, heeft ontmomd), (w.
ontmaskeren : ontmomd is de snoode hebzucht.
ONTMUNTEN, (ontmuntte, heeft ontmunt), tot munt,
geslagen metaal weder versmelten: het zilvergeld sat
op groote schaal worden ontmunt.
ONTNAAIEN, (ontnaaide, heeft ontnaaid), (Zuidn.)
lostornen.
ONTNAGELEN, (ontnagelde, heeft ontnageld), ver-nageld geschut weder bruikbaar maken.
ONTNEMEN, (ontnam, heeft ontnomen), afnemen:
zoudt gfj mfj min mes widen ontnemen ?; iem. het levee
ontnemen, hem dooden; (scheepst.) den wind aan een
ander schip ontnemen, door aan de loefzijde van eon,
ander schip to gaan liggen den wind opvangen en
dien beletten in zijne zeilen te waaien; het bevel aan.
een of icier ontnemen, hem gelasten het bevel aan.
een ander over to geven. ONTNEMING, v. het ontnemen.
ONTNESTELEN, (ontnestelde, heeft ontnesteld),
uit het nest nemen: een spreeuw, een uil te ontnestelenwas geen avontuur zfjns moeiens waard; (fig.) dan zott
ik moeten beginnen dien Maurits to ontnestelen uit
haar hart.
ONTNUCHTEREN, (ontnuchterde, heeft on is ontnuchterd), (w. g.) iem. des ochtends voor het eerst
iets laten eten; zich ontnuchteren, des ochtends voor
het eerst iets gebruiken; nuchter maken, van dron-kenschap of bedwelming bevrijden: de ontnuchterendewind; zoo'n, stortbad ontnuchterde hem geheel; (fig.>
ontgoochelen: die koele ontvangst ontnuchterde hemgeheel en al. ONTNUCHTERING, v. (-en), het nuchter worden : na de ontnuchtering herinnerde
zich niets meer van het gebeurde; ontgoocheling: race
een leven van zooveel illusies was de ontnuchtering
zeer p ^ nl ^ k.
ONTOEGANKELIJK, bn. (-er, -st), niet toegankelijk
voor iem. of iets: het geweten is steeds door alien als
een ontoegankelijk heiligdom ontzien. ONTOEGANKELIJKHEID, v.
ONTOEGEVEND, bn. (-er, -st), niet toegevend: hfj
ontoegevend van karakter. ONTOEGE VEND EIEID, v.
ONTOEREIKEND, bn. niet toereikend, ongenoegzaam: overal was de besetting ontoereikend, onvoldoende: ontoereikende bewijzen. ONTOEREIKEND-REID, v.
ONTOEREKENBAAR, bn. (w. g.) niet als een schuld
aangerekend kunnende worden; niet verantwoordelijk gesteld kunnende worden voor iets dat men
heeft misdreven: den moord heeft hij gepleegd, maar
hij leed sinds long aan vlagen van zinsverbYstering,
en moet daarom ontoerekenbaar geacht worden. ONTOEREKENBAARHEID, v.
ONTOLOGIE, v. eig. leer van het bestaande: leer
van de algemeene eigenschappen der dingen; leer
der onderwerpen van het menschelijk denkvermogen.
ONTOLOG1SCH, bn.; het ontologisch bewys voor het
bestaan van God, het betoog, dat God werkelijk
staat, op grond van het denkbeeld van God.
ONTOOMBAAR, bn. onbedwingbaar: een ontoombare
begeerte.
ONTOONBAAR, bn. wat niet getoond kan worden;
to slordig of in 't algemeen to onthavend om zich
to kunnen vertoonen: er ontoonbaar uitzien.
ONTOSOPHIE, v. ontologie.
ONTOSTATICA, v. evenwichtsleer.
ONTPAKKEN, (ontpakte, heeft ontpakt), uitpakken:
al haar joffers lagers slapend op den grond, het hoofd
op /vat' onfpakte troffers. 0.NTPAKKING, v. het ontpakken.
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dwingen : iem. een geheim ontlokken; de tonen welke
de meester aan het orgel ontlokte; een oorveeg die hem
een kreet van smart .ontlokte.
ONTLOMMEREN, (ontlommerde, heeft ontlommerd),
van lommer ontdoen : de door het snoeien ontlommerde
laan bood ons geen schaduw.
ONTLOOPEN, (ontliep, is ontloopen), door weg te
loopen trachten te ontkomen, ontvlieden: het gepeupel slacht de honden: als men hen ontloopt, blatfen en
bjjten zfj, door weg te loopen ontkomen, ontsnappen:
hij kon zfin vervolgers niet ontloopen; (fig.) den dood
ontloopen; wegloopen van iem. onder wiens toezicht
men staat; (scheepst.) ontzeilen: wfj konden den Alontvloeien:
gerfjnschen kaper niet meer ontloopen;
tranen ontliepen haar nu nog overvloediger. ONTL00PING, v. (-en), het ontloopen.
ONTLOOVEREN, (ontlooverde, heeft ontlooverd),
van bladeren berooven: 0 herfstwind, ontloover mfj
_n groenen boom.
ONTLUIKEN, (ontlook, heeft en is ontloken), ontsluiten, van bloemen die haar kelk openen: nauwelijks
heeft een bloem haar knop ontloken of de eerste stormwind blaast en werpt heur bladers af; — zich ontsluiten : er zfjn bloemen die des nachts ontluiken; (fig.)
zich ontwikkelen, ontstaan: ik zag die deugden in
het jeugdig hart ontluiken; (dicht. van het licht) aanbreken: 0 God, doe haast den dag der wraak aan
deze kim ontluiken. ONTLUIKING, v. het ontluiken.
ONTLUISTEREN, (ontluisterde, heeft ontluisterd),
van luister berooven : de misdaden die Davids regeering ontluisteren. ONTLUISTERING, v.
ONTMAAGDEN, (ontmaagdde, heeft ontmaagd), van
de maagdelijkheid berooven, onteeren. ONTMAAGDING, v.
ONTMANNEN, (ontmande, heeft ontmand), lubben:
een ontmande, een eunuch; (fig.) (veroud.) krachteloos
doen worden. ONTMANNING, v.
ONTMANTELEN, (ontmantelde, heeft ontmanteld),
(veroud.) van den mantel berooven; ontdoen van
jets dat bij een mantel kan worden vergeleken; inz.
van een stad, haar van de omwalling ontdoen, hare
muren slechten : ho deed Brugge ontmantelen en de
grondslagen leggen voor een kasteel. ONTMANTELING, v.
ONTMASKEREN, (ontmaskerde, heeft ontmaskerd),
van het masker ontdoen; (fig.) iets of iem. in zijne
ware gedaante voorstellen: de huichelaar werd ontmaskerd. ONTMASKERING, v. (-en), het ontmaskeren.
ONTMASTEN, (ontmastte, heeft ontmast), (van
een schip) het van de masten ontdoen: door den

storm werd het schip ontmast; het schip is ontmast,
de masten zijn er nit genomen.
ONTMENSCHT, bn. onmenschelijk, onbarmhartig,
wreed : 't ontmenscht besluit der staatszucht; de ontmenschte handelwifze der patriciers.
ONTMERGEN, (ontmergde, heeft ontmergd), (w. g.)
van merg ontdoen; (fig.) uitputten : ontmergde
knechten.
ONTMOEDIGEN, (ontmoedigde, heeft ontmoedigd),
van mood berooven, neerslachtig rnaken: een standvastigheid die zich niet liet ontmoedi gen close de bedreigingen der rechters; eene ontmoedigde stem. ONTMOEDIGING, v. het terneerslaan; neerslachtigheid.
ONTMOETEN, (ontmoette, heeft en is ontmoet),
tegenkomen : rijken en, armen ontmoeten elk,aor, een
bode is onderweg ons ontmoet; lieden die elkonclei neoit
ontmoet hebben; (meetk.) van lijnen : een punt met
een andere lijn of met een vlak gemeen hebben,
doch zich slechts aan eene zijne van die lijn of dat
vlak uitstrekken ; aantreffen : ook zult ge schoors outmoeten dat sepsis nit een viers den uchtencl niet begroeten;
zonder tegenstancl te ontmoeten, zonder daarmee ont-

ONTPANSEREN.
ONTPANSEREN, (ontpanserde, heeft ontpanserd),

van een panser ontdoen; (fig.) het zonnig welbehagen
in het leven ontpanserde de stugheid.
ONTPAPPEN, (ontpapte, heeft ontpapt), (katoenindustrie) de pap wegnemen, een zuivering die aan
het bleeken voorafgaat.
ONTPAREN, (ontpaarde, heeft ontpaard), iem. of
jets een wederheift of weerga doen verliezen, iem.
of jets onparig waken: ontpaarde kousen; een ontpaard stel linealen.
ONTPERSEN, (ontperste, heeft ontperst), bij iem.
tegen zijn wil doen te voorschijn komen: verbeelding,
gj ontperst me een stroom van heete tranen; aan iem.
ontrukken: ge vraagt, wat me zuchten ontperst; wat
at geloften, ontperst door dwingelancle.
ONTPLANKEN, (ontplankte, heeft ontplankt), van
de planken ontdoen : een scheepsboord ontplanken.
ONTPLEITEN, tontpleitte, heeft ontpleit), iem. een
straf doen ontgaan door voor hem to pleiten: bierboven, waar geen streek van advocaten u der eeuwige
straf ontpleit.
ONTPLOFFEN, (ontplofte, heeft ontploft), met een
plof, een knal vaneenbarsten: de lading van het
kruitschip ontplofte; teen men een lucifer aanstak. outplofte het gas. ONTPLOFFING, v. (-en), het ontploffen:
de vlam der lamp ging met een lichte ontploffing uit.
ONTPLOFFINGSGELUID, v. (-en), (spraakk.) medeklinker bij welks uitspraak een ploffend geruisch
wordt gemaakt, doordat de door de spraakorganen
gevormde buis, na van to voren to zijn gesloten,
plotseling wordt geopend (het zijn p, b, w, t, d, k. q en j).
ONTPLOOIEN, (ontplooide, heeft ontplooid), van de
plooien ontdoen. gladstrijken: men waarde gacle,
ontplooi dat norsch gelaat; (Zuidn.) iets, dat dichtgevouwen is, ontvouwen: zij lcgde den schoonen halsdoek ontplooid daarnevens; (dicht.) uitspreiden : net
ontplooide vlerken; naast het pad ontplooiden de laatste
bloemen des jaars hare kelken; ontrollen, laten wapperen: het oranjevendel was ontplooid en wapperde
voor de tent; een schip met ontplooide zeilen; ten toon
stollen: Java's stranden ontplooiden u den schat der
weelderige uchtendlanden: (van een leger) zich over
een groote uitgestrektheid verdeelen, deployeeren:
voordat het leger zich op de hooge vlakte der heide ken
ontplooien; zich ontwikkelen: zelfstandig ontplooit
rich tusschen de militaire en de godsdienstige, de burgerlijke bouwkunst. ONTPLOOIING, v. het ontplooien.
ONTPLUIKEN, (ontplook, heeft ontploken), (dicht.)
openen, doen opengaan, ontplooien : daar wordt de
krijgstrompet gestoken, de blinkende bonier ontploken;
ontploken (als bn.), geopend, ontplooid : een arend
met ontploken vlerken.
ONTPLUKKEN, (ontplukte, heeft ontplukt), (w. g.)
afplukken, ontnemen : we sullen u de geleende veeren
ontplukken.
ONTPOLDEREN, (ontpolderde, heeft ontpolderd),
een stuk grond aan de bemaling van een polder
ontrukken; een land door inpoldering voor het
water ontoegankelijk maken; een landstreek eerst in
de vijitiende eeuw aan de zee ontpolderd.
ONTPOORTEREN, (ontpoorterde, heeft ontpoorterd),
(als hist. term), iem. van zijn poorterschap ontzetten. ONTPOORTERING, v. het ontpoorteren.
ONTPRACHEN, (ontprachte, heeft ontpracht), (w. g.)
afbedelen.
ONTPRATEN, (ontpraatte, heeft ontpraat), iem. iets
uit het hoofd praten: ik laat mg dat niet ontpraten;
door praten afhandig maken: je zoudt me met je
schooiere nog huis en hof ontpraten.
ONTRAADSELEN, (ontraadselde, heeft ontraadseld),
iets, dat in eenig opzicht raadselachtig is, oplossen:
de geheimen der toekomst ontraadselen; (ook van pers.)
tnisschien is het ons dan mogelgk cleze vrouw te ontraadselen; iets to weten komen door het te ontraadselen: wat voert hij in zen schild ? — Om dit te
ontraadselen keeren we en game zijn gangen na. ONTRAADSELING, v. het ontraadselen, onthnlling van
lets dat raadseW.chtig is.
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(ontraadde, ontried, heeft ontraden),
iem. den raad geven jets niet to doen, zich van een
voorgenomen handeling to onthouden: vergeet niet
dat ik u deze onbezonnenheid ernstig heb ontraden;
iem. een huwelek ontraden; zulke laarzen zou ik 24
ontraden (t. w. to koopen). ONTRADING, v. het ontraden.
ONTRAFELEN, (ontrafelde, heeft ontrafeld), los-rafelen, de rafels van elkaar losmaken : ik ontrafelde
dan een lap van men kleed; (fig.) de slaap, die't warnet van de zorg ontrafelt.
ONTRAKKEN, (ontrakte, heeft ontrakt), (scheepst.),
de rakken, de touwen waarmee de raas tegen den
mast zijn gebonden, losmaken.
ONTRAMPENEEREN, (ontrampeneerde, heeft ontrampeneerd), havenen, inz. van schepen on hun
tuig: een ontrampeneerd schip; ik heb men ontrampeneerd Inds aan den heer G. overgedaan.
ONTREDDEREN, (ontredderde, heeft ontredderd),_
havenen, in wanorde, in verwarring brengen : de
ontreddercle toestand der schatkist; inz. van schepen
on hun tuig : een ontredderd wrak,; daar sal menige
mast en menige kiel ontredderd raken.
ONTREFBAAR, bn. niet to treffen: de viand hield
hem voor ontrefbaar; ongevoelig: ontrefbaar voor hetschoon. ONTREFBAARHEID, v.
ONTREINIGEN, (ontreinigde, heeft ontreinigd), bezoedelen: wjj zien den godsdienst door gevloekte leere
ontreinigd; 't geen ten monde ingaat, ontreinigt den
mensch niet. ONTREINIGING, v. het ontreinigen.
ONTREMMEN, (ontremde, heeft ontromd), den spanriern of een ketting aan een wagenrad of wiel wegnemen of losmaken.
ONTRENNEN, (ontrende, is ontrend), ontloopen,.
ontvluchten: 't zwaard door geen vlucht te ontrennen;
(fig.) in den dood zen snerpend leed te ontrennen.
ONTRIDDEREN, (ontridderde, heeft ontridderd), van.
den rang van ridder ontzetten.
ONTRIEVEN, (ontriefde, heeft ontriefd), berooven
van zijn gerief: de marechale sal dan wel ontriefd
zijn en gekrenkt, als zij dit model van goeden smaak
missen meet haar toilet; als ik u niet ontrief, alsik u niet in verlegenheid breng, als gij het maar
kunt missen. ONTRIEVING, v. het ontrieven.
ONTRIJDEN, (ontreed, is ontraden), zich rijdende
van iem. verwijderen, inz. om to ontvluchten:
zocht zijn aanvallers te ontraden; door rijden doea
verliezen : een paard den adem ontraden.
ONTRIJGEN, (ontreeg, heeft ontregen), losrijgan:
meet het keurslijf wat ontrijgen,.
ONTRIJVEN, (ontrijfde, heeft ontrijfd), ontrieven.
ONTRIJZEN, (ontrees, is ontrezen), van of uit iets
oprijzen: aan 't graf ontrezen; de son was lang aan_
't oost ontrezen; inz. oprijzen van een bed enz., opstaan:
de ridder was (flings aan zen sponde ontrezen.
ONTRIMPELEN, (ontrimpelde, heeft ontrimpeld),.
van I.:impels ontdoen: 't bruingeblaakt gezicht door
vadervreugde weer ontrimpeld en verlicht. ONTRIMPELING, v. het ontrimpelen.
ONTROERD, bn. heftig bewogen, in onrustige be
waging gebracht: met diepe zuchten heel de ontroerde
lucht cermoeiend; (fig.) aangedaan, bewogen, hetzij
door een verblijdende hetzij door een bedroevende
omstandigheid: ik heb naar hem verlangd en nu hjf
komt, noel ik mij ontroerd; met ontroerde stem, die
van ontroering blijk geeft.
ONTROEREN, (ontroerde, heeft on is ontroerd),
(veroud.) in de war brengen; aandoen, treffen hetzij
door verblijdende of bedroevende omstandighedem
geen kicelling zal men, vre gemoed ontroeren; zone
woorden hadden haar nog meer ontroerd; aangedaan
worden: ontroer dan, aarde, en gruw! ONTROERING, v. (-en).
ONTROERNIS, v. ontroering: met looden beenen tract
ik binnen, bleek als een doek, bevende als een riot van,
Touter ontroernis.
ONTROLLEN, (ontrolde, heeft en is ontrold), rollende ontvallen : traan op traan ontrolt ons oog ; (fig.)
ONTRADEN,
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(tan heur lippen ontrolt nog enk'le malen 't zoet: heb
dank! — lets dat dichtgerold is openrollen, openspreiden: eene kaart ontrollen; zif nam het pakje op
.en ontrolde het; •met eer ontrolt zich onze vaan voor
't recht en 't vaderland; (fig.) ontrol de bladeren der
.historie; ten toon spreiden: het veld ontrolt zijn groenend grastapeet; — ontstelen, van zakkenrollers:
in het gedrang was hem zijn portemonnaie ontrold.
ONTRONSELEN, (ontronselde, heeft ontronseld),
door ronselen iem. zijne ondergeschikten afhandig
maken: uit broodnYd heeft een mededinger mff twee

miner beste knechts ontronseld.
ONTROOMEN, (ontroomde, heeft ontroomd), den
room van de melk afscheiden : met de machine van
LAVAL kan men per uur meer dan 1 HL. melk ont-

.roomen.
ONTROOMER, m. (-s), ontroomingsmachine.
ONTROOMING, v. het ontroomen. ONTROOMINGS-

MACHINE, v. (-5), machine om de melk te ontroomen.
ONTROOSTBAAR, bn. (-der, -st), niet to troosten:
ontroostbare wanhoop. ONTROOSTBAARHEID, v.
ONTROOVEN, (ontroofde, heeft ontroofd), door roof
ontnemen: vazallen! hoort 't niet? uw graaf is u
ontroofd; lets dat aan een ander behoort in zijn eigen
macht brengen: ik heb u de er fenis van uwen oom
ontroofd; aan iem. onthouden : welk vijandig gevoel
•ontrooft mij de liefde mans vaders?; oorzaak zijn dat
iem. lets verliest, dat buiten hem niet kan bestaan:
kwalen die my alle lichaamskrachten zullen ontrooven.

ONTROOVING, v. het ontrooven; de ontschaking.
ONTROUW, v. handelwijze die met een plicht of
.eene belofte in strijd is, schennis van de trouw : de
wreker leeft, gij zult u ontrouw boeten; ontrouw plegen,
inz. van echtgenooten, geliefden, vrienden enz.: men
trachtte zyn vrouw tot ontrouw te verleiden;
oneerlijkheld, het tegengestelde van goede trouw: zij die in
de waarneming der voogdij onbekwaamheid of ontrouw
aan den dog leggen.
,

ONTROUW, bn. (-er, -st), handelende in strijd met
de trouw: een ontrouw mensch heeft ons bedrogen en
hq)ben al ons geld verloren; (van echtgenooten
enz.) hunne gelofte schendende: de man had het recht

zone vrouw te verstooten, wanneer zy hem ontrouw was
geworden; oneerlijk, bepaaidelijk jegens een meester:
een ontrouw rentmeester; (van zaken) valsch, onbetrouwbaar: uw vloot bezeilt de ontrouwe vloeden; ontrouwe administratie; — bw. op een wijze waaruit
ontrouw, valschheid blijkt: ontrouw handelen. ON-

TROUWELIJK, bw. ONTLOUWHEID, v.
ONTROUWIG, bn. (Zuidn.) ontrouw: iem. ontrouwig
worden; wantrouwig: oude menschen zffn meestal
ontrouwig. ONTROUWIGHEID, v. ontrouw (ook
Noordn.).
ONTRUIMEN, (ontruimde, heeft ontruimd), een
ruimte, inz. eene waarin personen plaats kunnen
vinden, verlaten of van de daarin aanwezigen ontdoen: de saal was weldr a door de aanwezigen ontruimd;
de voorzitter liet de publieke tribune ontruiinen; inz.
van plaatsen die door troepen bezet zijn: de Fraosche
nzaarschalk had in dien ,acht de stall ontruimd; (fig.)
wanneer guile kout err. oude wijn de zorg het harte doen
ontruimen,. ONTRUIMING, v. het ontruimen.

ONTRUKKEN, (ontrukte, heeft ontrukt), lets door

rukken verwijderen, wegnemen: een forsche hand
grijpt de tromp van het geweer era ontrukt het hem; iem.
uit de handen van een ander losrukken: z had het
kranke knaapje aan Faientine oiitrakt; met geweld
aan iem. ontnemen : hetgeen hij bezit kan gee, geweld
hem, ontrukke ; iets aan de vergetelheid oiitrukkert,
zorgen dat het in de herinnering bewaard blijft; lens.
afdwingen : deze woorden ontraicte hem een kreet van
angst en spijt; iem. met geweld losrukken uit iemands
macht of uit eenig gevaar: hij sal m ijn nd toch
aan min n. raak, oiet ontrukicen. ONTRUKKING, v.
het ontrukken.
ONTRUWEN, (ontrustte. heeft ontrust), (dicht.) van
rust, van kalinte, van suite Lerooven : acht/),, ,dcyd

ONTSIEREN.
schepen ontrusten 't zeeduin .en den vloed; iem. zijn
kalmte doen verliezen, hem ongerust of angstig
doen worden: het lot van min vriend ontrust
ontrust zjjn, in angst verkeeren; — zich ontrusten,
zich ongerust maken. ONTRUSTING, v. (veroud.).
ONTRUSTEND, bn. onrust veroorzakend, verontrustend: ontrustend nieuws.
ONTRUWEN, (ontruwde, heeft ontruwd), metalen
voorwerpen van de ruwe oppervlakte ontdoen.
ONTSCHACHELEN, (ontschachelde, heeft ontschacheld), door schachelen ontnemen.
ONTSCHACHEREN, (ontschacherde, heeft ontschachord), ontschachelen.
ONTSCHAKEN, (ontschaakte, heeft ontschaakt),
(w. g.) ontrooven: een trotsche gedenknaald aan haar
vernederd vaderland ontschaakt;
inz. van vrouwen
gezegd, schaken: gY weet wat de wereld altifcl zegt
over een dochter die onischaakt is geworden;

ontruk-

ken, verlossen uit iemands macht: aan honger, dood
en angst ontschaakt. ONTSCHAKING, v. (-en), het
schaken van een vrouw.
ONTSCHAKER, m. (-s), hij die een vrouw schaakt
meestal met het bijbegrip dat hij haar onteert.
ONTSCHAMPEN, (ontschampte, is ontschampt),
(Zuidn.) nog juist, ter nauwernood ontgaan: een straf
ontschampen; hij is het gevaar, den dood ontschampt.

ONTSCHAREN, (ontschaarde, heeft ontschaard),
troepen, die geschaard zijn, in verwarring brengen:
'k zie dien enklen man hun dichte spits ontscharen;

de vluchtende en ontschaarde troepen.
ONTSCHEPEN, (ontscheepte, heeft ontscheept), uit
het schip laten, aan land laten gaan : troepen ont-

schepen; uit het schip doen, aan land brengen : wat
verder ontscheept men, Segovische wol. ONTSCHEPING,

v. het aan land doen gaan of gaan.
ONTSCHEUREN, (ontscheurde, heeft ontscheurd),

door scheuren of althans met geweld van lets losrukken: 't bloempje, den stam ontscheurd; iem. iets
ontrukken:
vreesde dat hem het papier ontscheurd
zou worden; iem. met geweld losrukken van lam.
of iets, waarmede hij ten nauwste verbonden is:
ontscheurd can vaderland en vrinden.

ONTSCHIETEN, (ontschoot, is ontschoten), ontglippen, ontglijden, ontvallen : de ring ontschiet hacovingren; het boek ontschoot aan mfjn, hand; ontsnappen: de stervenskreet die de borst ontschiet; uit het
geheugen verdwijnen: zijn vaam is mtj ontschoten;
het verstand te boven gaan: hij kwelt zich over
middel niet, alschoon hem 't gansche Hoe ontschiet;

buiten gis gaan, anders zijn dan men dacht, verbazen, verwonderen: 't zou me erg ontschieten als er
geen vlugge kop op zat; to loor gaan: hij gaf het op,
toen hem de kans ontschoot.
ONTSCHOEIEN, (ontschoeide, heeft ontschoeid), van
schoeisel ontd,
de voeten ontschoeien. ONTSCHOEIING, v. het ontschoeien.
ONTSCHORSEN, (ontschorste, heeft ontschorst),
van de schors ontdoen: ren eOn, ontblaard en half
ontschorst. ONTSCHORSING, v. het ontschorsen.
ONTSCHUILEN, (ontschool, heeft en is ontscholen),
iets ontgaan door or zich voor schuil te houden:

het was een borate groep, die de middaghilte onder
't lommer ontschoot; (fig.) nederigheid ontschuilt den
glans der zonHestrale,.

ONTSCHULDIGEN, (ontschuldigde, heeft ontschuldigd), ions. of lets van schuld ontdoen, rechtvaardigen: daar stone wij, ontschnlqiud, gewasschen in
ZUn wooden; zich ontschuldigen, zich vrijpleiten:
so )n Areester, wacitt niet, dat ik me ooit

On /Seil , , l(lige.

ONTSLI -TULDIGING, v. (-en), rechtvaardiging of vrijpleiting : dit zei hti te zijner ontsch , rldiging; de aangevoerde gronden, waarop men zich tracht vrij te
pleiten : hij maakte daizend verontschuldigingen over

de s1 ,, chte ontcangst.

ONTSC-IUTTEREN, (ontschutterde. heeft ontschutterd), lens. van de waardigheid van schutter ontzetten.
ONTSIEREN, (ontsierde, heeft ontsierd), niet tot

ONTSIEREN.
sieraad strekken, maar integendeel de schoonheid
of aantrekkelijkheid van iets verminderen : een smaidellYke trek ontsierde de frissche maar koele lippen van
het meisje; dit huis ontsiert de geheele straat. ONTSIERING, v. (-en), het ontsieren.
ONTSLAAN, (ontsloeg, heeft ontslagen), (rechtst.)
.een beslag opheffen; iem. uit gevangenschap losheeft jaar en dag gevangen gezeten, maar
laten:
men heeft hem eindelfjk weer moeten ontslaan; iem.
vrijlaten uit de macht van een ander, hem aan
-diens macht of gezag onttrekken: een minderjarige,
eenmaal door het hawelijk uit de macht van auders of
voogden ontslagen zidnde, uit zijn dienst verwijderen:
sij zit van nu aan ontslagen uit den dienst van den
Prins; iem. of iets bevrijden, verlossen, ontlasten:
ik ontsla u van alle verantwoordelilkheid; iem. ontslaan
van rechtsvervolging; lay was blijde van zijn vrouw
ontslagen te zijn; zich ontslaan, zich losmaken, zich
vrijmaken van een last of eene verplichting of van
iem. die tot last is: ik heb reden om te denken, dat
zij zich van hem heeft weten te ontslaan.
ONTSLAG, m. het ontslaan, het vrijlaten van iem.
-uit de macht van een ander:
ontslag uit de macht
van ouders of voogden; de daad waarbij men iem.
uit zijn bediening ontslaat: ontslag van een ambtenaar; eervol ontslag, ter aanduiding dat de eer van
den ontslagene bij het ontslag ongemoeid blijft;
iem. (zijn) (eervol) ontslag geven, verleenen; zijn ontslag vragen, verzoeken, nemen, krijgen; verklaring
waarbij men verzoekt van zijn ambt ontheven te
-warden:
de koning moest het ontslag van zijrie ministers
aannemen; zijn ontslag indienen; de handeling waarbij
iem. van een schuld, een last, een verplichting
wordt ontheven: ontslag van rechtsvervolging.
ONTSLAGBRIEF, m. (...brieven), brief waarbij een
ontslag wordt verleend.
ONTSLAKEN, (ontslaakte, heeft ontslaakt), losmaken (meest fig.) : de deed ontslaakt de kluisters, die
aan het lage stof hechten; (van zuchten enz.) slaken:
eer h een, laatsten zucht ontslaakt. ONTSLAKING,
v. het ontslaken.
ONTSLAPEN, (ontsliep, is ontslapen), de eeuwige
rust ingaan, sterven: een levensbeschrijving van den
kort te voren ontslapen Leidschen hoogleeraar Bake; in
Gode, in den Heere ontslapen, als een geloovige. ONT.
SLAPING, v. het ontslapen, het overlijden.
ONTSLAVEN, (ontslaafde, heeft ontslaafd), (Zuidn.)
uit den toestand van slaaf verlossen, vrijmaken,
bevrijden :
wilde 't Faderland ontslaven. ONTSLAVING, v. bevrijding.
ONTSLIPPEN, (ontslipte, heeft en is ontslipt), ontontsnappen, ontvallen :
hadden de strikken
aan hunne handen later, ontslippen; niets is miner
aandacht ontslipt; uit het geheugen verdwijnen: hij
bracht de hand aan 't hoofd, als one de herinnering,
die hem dreigde te ontslippen, vast te houden; ongebruikt voorbijgaan: ik laat mij 't ?fur ontslippen.
ONTSLUIEREN, (ontsluierde, heeft ontsluierd), lets
van den sluier waarmee het bedekt is, ontdoen:
het gelaat ontsluieren; lets verborgens aan het licht
brengen: wie ik ben, zed misschien de toekomst ontsluieren; inz. van geheimen: Grimm. de ziener, die de
raadselen der dierensage ontsluierde. ONTSLUIERING,
T. (-en), het ontsluieren.
ONTSLUIMEREN, (ontsluimerde, is ontsluimerd),
(dicht.) ontslapen, inslapen: Zenr lag ontsluimerd
neer bij den gloed der middagstralen.
ONTSLUIPEN, (ontsloop, is ontslopen), sluipende
zich verwijderen, wegsluipen: roode vossen, 't hol
ontslopen; sluipende ontkomen: de kermis der wereklsche bedrijven ontsluipen. ONTSLUIPING, v. het ontsluipen.
ONTSLUITEN, (ontsloot, heeft ontsloten), openen:
het kind ontsluit het oog; stoat het aan u, de poort des
hemels te sluiten en te ontsluiten ?; zich ontsluiten,
zich openen: ontsluit u, o aarde, schiet bloeseins en
geuren; (fig.) een vrije, onbezorgde werkkring zou rich
voor hem ontsluiten. ONTSLUITING, v. het ontsluiten.
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ONTSLUITER, m. (-5), die ontsluit.
ONTSMETTEN, (ontsmette, heeft ontsmet), van

smetstoffen reinigen, desinfecteeren: papieren behangsels zijn moeil#k te ontsmetten. ONTSMETTING,
v. desinfectie.
ONTSMETTER, m. (-s), die ontsmet, inz. een bij epidemieen door de overheid aangesteld persoon om
te desinfecteeren.
ONTSMETTINGSMIDDEL, o. (-en), middel om te ontsmetten, ...OVEN, m. (-s), oven waarin goederen
die besmet zijn worden ontsmet.
ONTSNAARD, bn. van snaren beroofd: de Davidsharp king ontsnaard aan de wilgen.
ONTSNAPPEN, (ontsnapte, is ontsnapt), ontgaan,
ontkomen: aan een gevaar ontsnappen; aan iemand,
aan iemands aandacht ontsnappen, aan zijne aandacht ontgaan ; aan het oog ontsnappen, te klein zijn
om met het ongewapend oog te worden waargenomen. ONTSNAPPING, v. (-en), het ontsnappen.
ONTSNAPPINGSWERK, o. (uurw.) het gedeelte van
het uurwerk, dat den slinger met het raderwerk in
beweging zet, ook dchappement of gang geheeten.
ONTSNELLEN, (ontsnelde, is ontsneld), snel ontvlieden: het clugge woord, dat aan de pers ontsnelt.
ONTSNOEREN, (ontsnoerde, heeft ontsnoerd), losbinden, losmaken: den band der eendracht ontsnoeren.
ONTSNOERING, v. het ontsnoeren.
ONTSPANNEN. (ontspande, heeft ontspannen), wat
gespannen is, loslaten: den boog ontspannen; (fig.)
door afleiding tot rust doen komen: den geest ontspannende in 't vermaak; slapper worden: zijne asnuwen ontspanden ; — zich ontspannen, zich verpoozen : het is goed zich na den arbeid wat te ontspannen.
ONTSPANNING. v. (-en), het minder strak worden;
verponzing.
ONTSPAREN. (ontspaarde, heeft ontspaard), door
te sparen behouden, besparen, uitsparen: het aas,
ontspaard aan eigen keel.
ONTSPARTELEN, (ontspartelde, is ontsparteld),
door spartelen ontkomen : de vrYheidlievende volken
deden nog immer moeite om hunne kluisters te ontspartelen.
ONTSPELDEN, (ontspeldde, heeft ontspeld), wat
vastgespeld is, losmaken: zij ontspelde haar hoofddoek.
ONTSPERREN, (ontsperde, heeft ontsperd), (van
een deur of poort) de dwarsstang die haar gesloten
houdt wegnemen: la liet de poort, die op de brag uitkwam, ontsperren en opensluiten.
ONTSPINNEN, (ontspon, heeft ontsponnen), (w. g.)
door spinnen te voorschijn doen komen; (fig.) zich ontwikkelen: daaruit ontspon rich een langdurig gesprek.
ONTSPOREN. (ontspoorde, is ontspoord), uit het
spoor raken, derailleeren: de trein is tusschen Den
Haag en Leiden ontspoord. ONTSPORING, v. (-en),
het ontsporen.
ONTSPRINGEN, (ontsprong, is ontsprongen), van of
uit lets wegspringen: een getergde leeuw, die zijn hol
ontspringt; (oneig.) den dans ontspringen, het gevaar
ontkomen; ontsnappen: zij zullen 't niet ontspringen;
snel uit lets te voorschijn komen: een juichtoon aan
het hart ontsprongen; zijn oorsprong hebben: de Rijn
ontspringt op den kit. Gothard.
ONTSPRUITEN, (ontsproot, is ontsproten), uitspruiten: 't zaad wortelt, zwelt, ontspruit; ontstaan: z(in
stelsel ontsproot rechtstreeks uit den Bfjbel. ONTSPRUL
TING, v. het ontspruiten.
ONTSTAAN, (ontstond, is ontstaan), (veroud.) ontgaan: laat bloedigen helden de lauwer ontstaan
(ST AR1NG); (dicht.) in den steek laten, ontwijken:
schoone ontsta niet (STARING); zijn oorsprong
nemen, uit iets voorkomen: giet men zwavelzuur op
koolzure kalk, dan ontstaat er zwarelzure kalk en het
koolzuur wordt vrij; een kuil, door 't rooien van een
boom ontstaan.
ONTSTAARTEN, (ontstaartte. heeft ontstaart), (van
huiden) ze van de staart ontdoen.
ONTSTAPELEN, (ontstapelde, heeft ontstapeld),

ONTSTAPELEN.

ONTUIG.

stuk voor stuk van een stapel afnemen : een turfhoop ontstapelen. ONTSTAPELING, v. het ontstapelen.
ONTSTEIGEREN, (ontsteigerde, is ontsteigerd),
(dicht.) (van paarden) zich door te steigeren aan jets
ontrukken; ontstijgen, opsttigen: gjj rangers, die aan

ONTSTOKEN, bn. Zie ONTSTEKEN.
ONTSTRALEN, (ontstraalde, is ontstraald), stra-
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nestje ontsteigert.

ONTSTEKEN, (ontstak, heeft en is ontstoken), doen

ontbranden, aansteken: de hand beefde, waarmee he
zone sigaar ontstak; zij ontstaken een vuurtje om zich
te warmen; (fig.) van gemoedsbewegingen : met zoete
taal heeft ze men hart ontstoken; — in brand geraken, gaan branden: he2dre lamp by lamp ontstak van
lieverlede; (fig.) van gemoedsbewegingen: in drift, in
toorn ontsteken; in liefde ontsteken; (van zieke lichaams-

deelen) rood opzwellen, met hitte, pijnlijkheid en
sterke klopping : de wond is ontstoken; een ontstoken
plek.
ONTSTEKING, v. (-en), het ontsteken: de ontsteking
van de lading der vuurmonden; (van lichaamsdeelen)
het ontstoken zijn: de wond zal spoedig generen als
er geen koorts of ontsteking bijkomt.
ONTSTEKINGSKOORTS, v. (-en), koorts bij ontste-

lende uit jets te voorschijn komen: kracht en selfbeheersching ontstraalden het tintelend oog.
ONTSTRENGELEN, (ontstrengelde, heeft ontstrengeld), wat vastgestrengeld is, losmaken : geen schei-

ding sal voor u die armen meer ontstrengelen.

ONTSTRIJDEN, (ontstreed, heeft ontstreden), afstrijden, door strijden ontrooven:
ontstredt in roem

en daden me de kroone; trachten iem. jets tilt het
hoofd te praten: hjj wou mjj ontstreden, dat ik gelek
had.
ONTSTRIKKEN, (ontstrikte, heeft ontstrikt), wat
vastgestrikt is, losmaken: een lint ontstrikken.
ONTSTROOMEN, (ontstroomde, is ontstroomd), ontvloeien: dit overtrof de hoogste beden, die ooit ontstroomden aan mfjn borst.
ONTTAKELEN, (onttakelde, heeft en is onttakeld),
(van een schip) aftuigen, van het tuig ontdoen: het

schip was door den storm onttakeld

ONTTAKELING,

v. (-en).

ONTTIEGEN, (album nog in den verl. tijd: onttoog
on het verl, deelw.: onttogen), buiten iemands macht
of bereik brengen : hoe zegende ik den dag, die u 't ge-

king; ...MIDDEL, o. (-en), een middel waarmede
men buskruit of andere ontplofbare stoffen ontsteekt; (gen.) een middel tegen ontsteking; ...ZIEKTE, v. (-n).
ONTSTELBAAR, bn. ontsteld kunnende worden:

in geestvervoering, in verrukking; uit jets to voorschijn trekken: een kind, ternauwernood aan den

een licht ontstelbare verbeelding.

moederleken schoot onttogen.

ONTSTELD, bn. Zie ONTSTELLEN.
ONTSTELEN, (ontstal, heeft ontstolen), door stelen
afhandig maken: iem. een kleinood ontstelen; aan het
gezicht ontstelen, aan het oog onttrekken; ontrooven:
hij heeft mfj min lief ontstolen; (van onstoffelijke
zaken) op slinksche wijze ontnemen : Jacob ontstal
den zegen aan zon broeder; iem. zijn tijd ontstelen, op
onbescheiden wijze inbreuk maken op zijn tijd; iem.
zfin hart ontstelen, zijne liefde winnen.
ONTSTELLEN, (ontstelde, heeft en is ontsteld),
(veroud.) ontredderen, onthavenen: het groote orgel
in de Pieterskerk was ontsteld; in verwarring brengen: de ontstelde maag; in beroering brengen, ontroeren: zji sal nu te ontsteld zijn, om ons behoorlijk te
woord te staan; verschrikken: zij was verrast en ontsteld, en een flauwe kreet ontsnapte haar; verbleekte en
ontstelde wezenstrekken; verschrikt worden :
ontstelde eenigszins op het hooren van dien naam; zich
ontstellen, van zijn stuk raken. ONTSTELLING, v.
(w. g.) verwarring; ontsteltenis,
ONTSTELTENIS, v. verwarring, beroering; aandoening van schrik : de meid liet van ontsteltenis den
blaker uit de hand vallen.
ONTSTEMMEN, (ontstemde, heeft en is ontstemd),
(van muziekinstrumenten) eene of meer der snaren
de vereischte toonhoogte doen verliezen : een ontstemd
speeltuig; — iem. in eene onaangename stemming
brengen: hoe goed hi)* gespeeld had, als hij verloor was
ontstemd en wrevelig. ONTSTEMMING, v.
ONTSTENTENIS, v. het niet voorhanden zijn: bij
ontstentenis van wettelijke verordeningen gelden in dezen
de plaatselijke gebruiken ; (minder juist) afwezigheid:
ontstentenis van den secretaris worden de notulen
gelezen door het jongste bestuurslid, wanneer de secretaris niet ter vergadering is.
ONTSTERKEN, (ontsterkte, heeft ontsterkt), (katoenindustrie) ontpappen.
ONTSTERVEN, (ontstierf is ontstorven), (w. g.) door
te sterven iem. ontvallen : laat hfj nu maar niet
dralen, dat ik hem ontsterf.
ONTSTICHTEN, (ontstichtte, heeft ontsticht), iem.
in zijne gevoelens of overtuigingen kwetsen, door
jets aanstootelijks ergeren: hij praalt met zijn oogeloof
in tegenwoordigheid van menschen. die er door ontsticht
worden. ONTSTICHTING, v. ergernis.
ONTSTIJGEN, (ontsteeg, is ontstegen), uit iets opstijgen: een blocl gejuich ontsteeg de baren; zich boven
jets verheffen, zich er van losmaken: zUn juk, gij
zult het, ja, ter zijner tijd ontstijgen.

ONTTOGEN. Zie ONTTIEGEN.
ONTTOOVEREN, (onttooverde, heeft onttooverd),
wat betooverd is van de betoovering ontdoen: gj

vaar onttoog; door een bocht der rivier was het brozevaartuig aan ren oog onttogen; aan zich self onttogen,

kent die oude kol, die hier eens de varkens onttooverd
heeft. ONTTOOVERING, V. het ontdoen van de betoovering, (vooral Zuidn.) ontgoocheling.
ONTTREKKEN, (onttrok, heeft onttrokken), ontonttrekken 26
rukken; ontnemen, doen verliezen:
uwe nering; iets buiten iemands macht of bereik
brengen : door het slingerend pad was hij weldra aan
de oogen ztjner moeder onttrokken; — zich onttrekken,
zich buiten het bereik van iets brengen : hij onttrok
zich aan de verantwoording door uit het land te wtften,
zich niet of niet meer met jets inlaten: als er werkelijk
help noodig is, zal ik mej natuurlfjk niet onttrekken.
ONTTREKKING, v. (-en), het onttrekken.
ONTTROGGELEN, (onttroggelde, heeft onttroggeld),
aftroggelen: dat de Jonkvrouw haar haar vr#er had
onttrogjeld.
ONTTRONEN, (onttroonde, heeft onttroond), van
den troon berooven: staatsomwentelingen, waarbti
menigmaal de vorst onttroond werd. ONTTRONING,

v. (-en).
ONTTROONEN, (onttroonde, heeft onttroond), wegtroonen: waarom dit lieve beeld onttroond?
ONTTUIEN, (onttuide, heeft onttuid), (van een schip)
een der beide ankers, waarvoor het vertuid gelegen
heeft, lichten : het schip is vertuid, heeft het tuianker
binnengehaald.
ONTTUIGEN, (onttuigde, heeft onttuigd), aftuigen,
van het trektuig ontdoen: de ploegossen worden onttuigd, (van schepen), aftakelen: de mast werd onttuigd.
ONTUCHT, v. onkuischheid, onzedigheid; inz. onkuische handelingen, verboden lijf,gemeenschap:
het zuur gewonnen geld in baldadigheid en ontucht
verteren ; ontucht plegen; huizen van ontucht, bordeelen.
ONTUCHTELIJK, bw. ontuchtig.
ONTUCHTIG, bn. (-er, -st), onzedig, onkuisch: een
oud heer, die door z(jn ontuchtig leven in verachting
was 14 alle eerlijke lieden; ontuchtige handelingen
plegen. ONTUCHTIGHEID, v. onkuischheid; (ray.
...heden), onzedelijke handelingen.
ONTUIG, o. uitschot, afval: vuilnishoopen waar alle
ontuig opgehoopt werd; onkruid: het bouwland van
ontuig zuiveren; ijdelheid, onzin: ik leerde al dat vliegen door de lucht als nietig ontuig kennen ; (van personen) gespuis, schorrinaorrie: kermisklanten, zigeuners en under ontuig.

ONT VALLEN.

ONTVLIEDEN.

ONTVALLEN, (ontviel, is ontvallen), door te vallen
tuiten iemands macht of bereik komen: zie d' outerJcnaap de schaal ontvallen uit de hand; ontglippen:
dan ontvalt mij wel een traan; geheel of gedeeltelijk
voor den bezitter verloren gaan : zfjn rfjkdom is hem
ontvallen; de laatste hoop ontvalt ons; de moed ontvalt
my, zinkt mij in de schoenen; ondoordacht of bij
vergissing iets zeggen, laten ontglippen: van dit
geheele voornemen lieten wjj ons geen woord ontvallen;
geen klacht ontviel ztjnen mond; (sprw.) wie veel kalt,
veel ontvalt, wie veel praat, verpraat zich licht; afvallig worden: in zijn tegenspoed ontvielen hem al zone
vrienden; door noodlottige omstandigheden ontnomen worden, (euphemistisch voor) ontsterven: haar
moeder was haar vroeg ontvallen.
ONTVANG, m. het ontvangen, de ontvangst: bewijs
van ontvang; in ontvang nemen.
ONTVANGBAAR, bn. (w. g.) geschikt om ontvangen
te worden; (veroud.) vatbaar voor indrukken, ontvankelijk: om zijn heerlijk beeld inniger te doen opnemen in het ontvangbaar gemoed. ONTVANGBAARREID, v.
ONTVANGBAK, m. (-ken), een bak, waarin een
vloeistof wordt opgevangen; ...BEWIJS, o. (...wijzen),
bewijs van ontvangst.
ONTVANGEN, (ontving, heeft ontvangen), iets, dat
als in beweging gedacht wordt, opvangen: die boezem
ontvangt het water van verscheidene andere; in ontvangst nemen: hij heeft gisteren aan de Bank zeventien gulden te veel ontvangen; ontvangen van den heer
N. N. de somma van ... (op quitantien); het heilige
Sacrament ontvangen; aanvaarden, niet afwijzen:
Heere Jezus ontvang mijnen geest; zijn book word in
de geleerde wereld zeer gunstig ontvangen; jets in
ontvangst nemen dat door een ander wordt toegezonden3 een goeden raad van iem. ontvangen; eon
bevel ontvangen: een bericht, een brief ontvangen: een
boodschap ontvangen, (ook) die aannemen; jets in
eigendom erlangen, als geschenk, als loon enz.: de
vele weldaden welke wij in uw rift ontvangen; het is
zaliger te geven dan te ontvangen; onderu4s, een
een opvoeding ontvangen; het leven ontvangen,
geboren worden; een naam ontvangen, daarmee genoemd worden: het kind ontving bif den do, -,23 den
naam van Jan; een indruk ontvangen van jets;
—iem.nadrbijltenkom endaopenbpalde
wijze in zijn vaart tegenhouden: den vijand met een
kogelregen ontvangen; iem. bij zich toelaten, bepaaldelijk van een bezoeker: iem. hartelijk ontvangen; h#
ontving ons op zijn studeerkamer; iem. met open armen
ontvangen, met groote hartelijkheid; zij ontvangen
alleen op bepaalde dagen;
zwanger worden : dat
wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren
-zijn.
ONTVANGENIS, v. (veroud.) ontvangst, onthaal;
bevruchting; (godgel.) onbevlekte ontvangenis, zonder
ode smet der erfzonde.
ONTVANGER, m. (-s), iem. vrien iets overhandigd,
besteld of gegeven wordt: de ontvanger van een geschenk, van een brief, van een postwissel; inz. ambtenaar wien het beheer van inkomsten en uitgaven
is opgedragen: ontvanger der directe belastingen, der
ac(*nzen; — een vat waarin iets wordt opgevangen;
looden of zinken vergaarbak aan een dakgoot met
afvoerbuis; (scheik.) glazen vat waarin het product
eener chemische working wordt opgevangen; bij
de telegraaf, seinontvanger; (scherts.) bestekamer.
ONTVANGERSKANTOOR, o. (...toren); ...PLAATS,
v. (-en); ...POST, m. (-en), betrekking, ambt van een
ontvanger.
ONTVANGKAMER, v. (-s), kamer waarin men bezoekers ontvangt.
ONTVANGST, v. (-en), het krijgen van iets dat
door een ander wordt ter hand gesteld of gezonden:
de ontvangst van een brief; wat men ontvangt, van
geld: de ontvangsten van dit concert warden aan de
armen gegeven; iemands inkomsten, in tegenstelling
met he uitgaven: een book van. ontvanggt en uitgaven;

het ontvangen van een bezoeker : een hartelijke, koele
ontvangst.
ONTVANGSTBEWIJS, o. (...wijzen), bewijs waarbij
men verklaart iets to hebben ontvangen.
ONTVANKELIJK, bn. (-er, -st), (rechtst.) zoodanig
dat aan het onderzoek van een eisch geen wettelijke
bepalingen in den weg staan : een ingestelde vordering
ontvankelfjk verkiaren; (van een eischer) kunnende
toegelaten worden in zijn eisch : den officier van
justitie niet ontvankelijk verkiaren; — geschikt om
to ontvangen, (dicht.) : de ontvankelijke akker; inz.
van het gemoed, vatbaar voor indrukken: voor de
schoonheden der natuur is hij niet ontvankelfjk. ONTVANKELIJKHEID, v. geschiktheid om in rechten
to worden toegelaten; geschiktheid om to ontvangen: ontvankelijkheid voor indrukken.
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ONTVAREN, (ontvoer, is ontvaren), aan iemands
macht of bereik onttrokken worden: waar Vondel

door de snelheid van zone vlucht het oog van den huidigen lezer ontvaart; varende ontgaan, ontsnappen,

ontvlieden : 'k moet naar Den Haag; ik vrees de schuit
mockt mij ontvaren.
ONTVECHTEN, (ontvocht, heeft ontvochten), door
to vechten ontnemen: het Oud-Germaansche gebruik,
dat de man zone vrouw aan hare magen moest ontvechten: door to vechten ontgaan.
ONTVEINZEN, (ontveinsde, heeft ontveinsd), door
te veinzen als niet bestaande doen voorkomen: hij

ontveinsde hun niets van hetgeen hun te wachten stond;
ooze laatste ontmoeting heeft mij geschokt en ik wit
dit niet ontveinzen; zich iets ontreinzen, het aan zichzelf niet willen bekennen: hfj trachtte zich steeds zijne
eigen gebreken te ontveinzen. ONTVEINZING, v. het

ontveinzen.

ONTVELLEN, (ontvelde, heeft ontveld), van het

vel ontdoen : at goat de riem uw hand ontvellen, gunt
d' arm geen rust. ONTVELLING, v. (-en), het ontvellen; (ook) ontvelde plek.
ONTVERVEN, (ontverfde, is ontverfd), van kleur
berooven, bleek doen worden: zijn aangezicht was
ontverfd door het sla_pen onder den blooten hemel.
ONTVESTEN, (ontvestte, heeft ontvest), een stad
van hare vesting werken ontdoen, ontmantelen:
gemelde stad sou door niemand ontvest kunnen worden.
ONTVETTEN, (ontvette, heeft ontvet), van vetdeelen ontdoen, zuiveren: de cacao die voor het cacaopoeder wordt genoegzaam ontvet, om ze tot poeder
te kunnen malen.
ONTVLAMBAAR, bn. (-der, -st), licht vlam vattende:
een ontvlambare stof; (fig.) een ovitvlambaar hart; de
Licht oritclambare Franschen. ONTVLAMBAARHETI), v.
ONTVLAMMEN, (ontvlamde, heeft en is ontvlamd),
beginnen te vlammen, vlam vatten: boter in het vuur
geworpen, ontvlamt spoedig; (fig.) (van hevige driften)
ontsteken: een lauwer die den moed in 't jonglingshart zoo licht ontvlammen doet; — vlam doen vatten;
(fig.) alles wat sprak was er op berekend de geestdrift te ontvlammen. ONTVLAMMING, v. (-en), het
ontvlammen.
ONTVLECHTEN, (ontvlocht, heeft ontvlochten),
wet gevlochten is, losmaken: 't ontvlochten haar.

ONTVLECHTING, v. het ontvlechten.

ONTVLEEZEN, (ontvleesde, heeft ontvleesd), door
verwonding van vleesch ontdoen: de vreeselijk ontvleesde rug, waarin de klauw van den tiger diep was
doorgedrongen; mager doen worden, meest in het
verl. deelw. als bn.: zijn aangezicht was geheel mt.
vleesd en gerimpeld.
ONTVLEIEN, (ontvleide, heeft ontvleid), door vleien
aftroggelen: hij kon haar geen vriendelijk woord ontvleien.
ONTVLIEDEN, (ontvlood, is ontvloden), ontvluchten,
ontwijken: iaat uw lijdenspad betreden, mij, die
't zoo lang ontvlood; door to vlieden ontkomen: in
haren angst had zij gemeend hem te sullen ontvlieden
door een zijstraat in te slaan. ONTVLIEDING, v. het
ontvlieden.

ON TVLIEGEN.

ONTWERPEN.

ONTVLIEGEN, (ontvloog, is ontvlogen), vliegende
ontsnappen : de vogel is mij ontvlogen; (fig. van geluk,
voorspoed enz.): zijn eenige hoop is hem ontvlogen;
(Zuidn.) uit het geheugen gaan: die naam is m# ontvlogen.
ONTVLOEIEN, (ontvloeide, is ontvloeid), vloeiende
ontgaan: 't runnend bloed ontvloeit uw schedelwonden;
(fig. van woorden, klanken enz.) de eenvoudige taal
der waarheid ontvloeit aan de lippen van een onschuldig meisje. ONTVLOEISEL, o. (-s, -en).
ONTVLUCHTEN, (ontvluchtte, is ontvlucht), viuchtende trachten te ontkomen: om meisjes, die hem ontvluchten, te achterhalen; door to vluchten ontkomen:
naar buiten! de indrukken van elken dag ontvlucht,
het gewone leven afgeschud !; aan het gebied of de
macht van een persoon of zaak zich vluchtende
onttrekken: hetgeen haar in 't holle van den nacht de
herberg had doen ontvluchten. ONTVLUCHTING, v.
het ontvluchten.

(ontwapende, heeft ontwapend),
iem. ontdoen van zijne wapenen : de moordenaar was
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ONTVOERDER, m.

(-s), die ontvoert; schaker,

roover.
ONTVOEREN, (ontvoerde, heeft ontvoerd), door weg

to voeren aan iemands macht of bereik onttrekken:
een taal die den geest aan de aarde kan ontvoeren; inz.
van vrouwen, schaken: thans heeft h de dochter van
een fatsoenitjk koopman op een listige wijze ontvoerd.
ONTVOERING, v. schaking: de slachting der Sichemieten ten gevolge der ontvoering van Jakobs dochter
Dina.
ONTVOLKEN, (ontvolkte, heeft ontvolkt), van bevolking ontblooten: door den oorlog waren geheele
steden ontvolkt. ONTVOLKING, v. het ontvolken.
ONTVOLKEREN, (ontvolkerde, heeft ontvolkerd),
(w. g.) ontvolken: de ontvolkerde aard.
ONTVONKEN, fontvonkte, heeft en is ontvonkt),
(w. g.) in brand steken: de hette van het Ozer ontvonkt terstond de nieuwe tureen; (fig.) 'k noel weer de
minnerlam mijnen boezem ontvonken; ontvlammen:
de traagheid, waar'enede een turfvuur ontvonkt; (fig.)
zfjn hart ontvonkt gel#k een kool. ONTVONKING, v.
het ontvonken.
ONTVOOGDEN, (ontvoogdde, heeft ontvoogd), zijn
voogd of bestuurder doen verliezen : ik ben ontvoogd
reeds, en dus man; iem. uit de voogdij ontzetten:
vu zfjt ge ontvoogd en slaaf. ONTVOOGDING, v. het
ontvoogden.
ONTVORMEN, (ontvormde, heeft ontvormd), van
zijn vorm berooven : het steeds meer en meer van
zajn eersten aanleg ontvormd gesticht; (ijzergieterij)
een pas gegoten voorwerp van den vorm ontdoen.
ONTVORMING, v. het ontvormen.
ONTVOUWEN, (ontvouwde, heeft ontvouwd, ontvouwen), iets dat gevouwen of geplooid is, ontplooien: gt, dungewiekte zetirstoet, ontrouw uw lichte
vlerken; iets onstoffelijks ten toon spreiden: ?canveer de dageraad zijn glans ontvouwt; iets ingewikkelds uiteenzetten, toelichten: als ik bij u ben, zal
ik u alles Rader ontvouwen. ONTVOUWING, v. het
ontvouwen.
ONTVREEMDEN, (ontvreemdde, heeft ontvreemd),
iem. iets afhandig maken, inz. door diefstal: met
dure eeden zwoer hij, dat hij een bedorven man w, is,
zoo men hem het ontvreemde niet terugyaf of betaaide;
's lands penningen ontvreemden. ONTVREEMDING,
v. het ontvreemden.
ONTVRIJEN, (ontvrijde, heeft ontvrijd), eene geliefde
aan haar minnaar afhandig maken: hij heeft mij
mijn meisje ontvrijd.
ONTWAAIEN, (ontwaaide, ontwoei, is ontwaaid),
door den wind ontnomen worden :
hadden een
zwaren storm, ?•aardoor het schip zijn fok ontwaaide.
. ONTWAKEN, (ontwaakte, is ontwaakt), wakker
worden: zij ontwaakte met een gevoel ran beterschap en rust; uit een slaap, nit een Broom ontwaken, (ook fig.) ontgoocheld worden: (oneig.) zijn geweten is ontwaakt; naarmate het ionkvrouwelijk pevoel in haar ontwaakte. ONT WAKINCi, v. het wakker
worden.

ONTWAPENEN,

door de politie spoedig achterhaald en ontwapend; een
schip ontwapenen, het van zijn geschut ontdoen; zichontwapenen, zich van zijne wapenen ontdoen; weer-loos maken: zal het recht ontwapend zajn?; (fig.) in
eons doen bedaren : kalmte is het beste middel om dedrift to ontwapenen. ONTWAPENING, v. het ont ,

wapen.

ONTWAREN, (ontwaarde, heeft ontwaard), in 't oog
krijgen: het licht kwam binnen en ik ontwaarde btj
son schfinsel een jong meisje; gewaarworden, bespeuren: toen 'k ontwaarde, wear ik was. ONTWARING,.

v. het ontwaren.
ONTWARREN, (ontwarde, heeft ontward), uit

elkander halen wat dooreen is geward: help mij
deze streng garen eens ontwarren; den knoop ontwarren, van een verwikkeling in een verhaal of tooneelstuk; (overdr.) een verwarring, die door ongeschikte pogingen om te ontwarren nog vermeerderd
werd; oplossen, ontknoopen: wen uw blik naar boven
schouwt en raadselen schijnt to ontwarren; losmaken
uit iets : het is heel moeilijk zich uit hare strikken teontwarren. ONTWARRING, v. het ontwarren.
ONTWASSEN, (ontwies, is ontwassen), to groot,
voor jets worden: een knaap, aan den leiband nauw
ontwassen; aan de kinderschoenen ontwassen s,
geen kind meer zijn; zich aan eenig gezag onttrekken, er zich niet door laten beheerschen: hij meent zich aan mine macht ontwassen.
ONTWATEREN, (ontwaterde, heeft ontwaterd), letsontlasten van het (overtollige) water: het behoorlfjk
ontwateren der gronden moet zoowel met ontginning
als met verbetering ervan gepaard gaan. ONTWATERING, v. het ontwateren.
ONTWEIDEN, (ontweidde, heeft ontweid), (van
wild, visch enz.) van het ingewand ontdoen: ik heb
heel wat wild gedood en het self daarna ontweid.
ONTWEIEN, (ontweide, heeft ontweid). Zie ONTWEIDEN.
ONTWELDIGEN, (ontweldigde, heeft ontweldigd),
met geweld ontrukken: Gallus zond een bende uit,
om de barbaren te verjagen en hun de buit te ontweldigen. ONTWELDIGER, m. (-5), die ontweldigt. ONTWELDIGING, v. het ontweldigen.
ONTWELLEN, (ontwelde, is ontweld), ontspringen:
een bee*, van den top der Alpen ontweld; (fig.) ontvloeien: niet een zucht of traan ontwelt hoar; verzen
die de borst ontwellen.
ONTWENNEN, (ontwende, heeft en is ontwend),
de gewendheid aan iets doen verliezen: eon hebbeWkheid waaraan men zich heeft ontwend, (ook) een
hebbelijkheid, die men zich heeft ontwend; een gewoonte
afleggen, afleeren: de geeneene man is te kort in het
I^u ustmatig lezen geoefend, om het natuurlijk spreken
to ontwennen. ONTWENNING, v. het ontwennen.
ONTWERP, o. (-en), plan, beschrijving van iets in
hoofdtrekken : het ontwerp maken van een treurspel;
plan, in zooverre als het beraamd is en in tegen•
stelling gedacht met de uitvoering: hj had volstrekt

besloten zijn ontwerp ten uitvoer to brengen; ion. in
zone ontwerpen dwarsboomen, de uitvoering er van
verhinderen; een beschreven plan, meestal aan
anderen ter overweging aangeboden : ontwerp .tot
droog making van de Haarlemmermeer; van wetten
die door de regeering aan de wetgevende macht
worden voorgesteld: ontwerp van wet tot regeling van
het Hooper Onderwijs. ONTWERPJE, o. (-s).
ONTWERPEN, (ontwierp, heeft ontworpen). iets
in schets brengen, een schets van jets teekenen: er
moest een gebouw worden ontworpen, bestemd tot vergaderplaats ran geleerden; stichten, maken: (can de
Heer ook antlers gediend warden clan in teinpels opzettelt:jk tot zone vereering ontworpen(?; beramen : het
besin it. net zoo r eel snelheid ontwarpen en met zoo reel
onwrikbaarheid uitgecoerd. ONTWERPER, rn. (-s), iem.
die iets ontwerpt. ONTWERPING, v. het ontwerpen; (my. -en), wat ontworpen is, ontwerp.

ONTWERP-REGLEMENT.
ONTWERP-REGLEMENT, O. (-en), een reglement
dat ontworpen, maar nog niet aangenomen is;
...-TRACTAAT, o. (...taten).
ONTWIJDEN, (ontwijdde, heeft ontwijd), van zijne
wijding ontdoen : een kerk ontwijden; ik heb den reinen tempel ontwijd; een priester ontwijden, zijn kerkelijken rang ontnemen; ontheiligen: it hezat den
treurigen moed een in zijn soortvoortreffelok kunststuk
dus te ontwijden. ONTWIJDER, m. (-5), iem. die ontwijdt. ONTWIJDING, v. het ontwijden.
ONTWIJFELBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet te betwijfelen: dat er bedrog achter zit, is ontuifelbaar; —
bw. zOO dat men er niet aan twijfelen kan: dat is
ontwijfelbaar waar. ONTWIJFELBAARHEID, v.
ONTWIJK, o. (w. g.), de daad van ontwijken: een
plaatsje van ontwfjk; (fig.) de plaats waar men lets
ontgaat: hij had nog in zijn jeugd dat sill ontwijk
(het klooster) gezocht.
ONTWIJKEN, (ontweek, heeft en is ontweken),
voor iem. uit den weg gaan, om een botsing to
voorkomen: de schepen waren te dicht bU elkaar ern
elkander te ontwijken en een aanvaring volgde dan
ook; voor iem. uit den weg gaan, om hem niet to
ontmoeten: het srnartte hem als h?). een zUner cud leerlingen tegenkwani, die hem schuw scheen te ontwijken;
alle gelegenheden vermijden om met fem. in aanraking to komen: na die gebeurtenis ontweken zij
elkaar zoo veel mogelijk; zich van lets verwijderen
dat om de een of andere reden onaangenaam is:

eens, op een helderen lentedag, weer stil de stud ontweken; (met voordacht) ergens vandaan blijven : wij
waren een mijmerend trio en ontweken het pad der
menschen; de zoete slaap ontweek zijn sponde; trachten
aan lets to ontkomen; ik ben mij geen kwaad bewust,
dat mij verplichten you iemands blik te ontwijken; den
strijd ontwijken, hij ontweek vooralsnog het geese van
een stellig antwoord; eerie verklaring ontwUken; door
to wijken aan lets ontkomen, ontsnappen: flood is
niet te ontwijken. ONTWIJKING, v. (-en), het ontw(jken.

ONTWIJKEND, bn. bw. niet rechtstreeks(ch): hij
antwoordde ontwijkend; een ontwUkend antwoord.
ONTWIKKELD, (-er, -st), bn. den vollen wasdom
bereikt hebbende: hoe ontwikkeld ook near het lichaam,
was hij naar den geest nog een kind; dat meisje is
reeds ontwikkeld, als de menstruatie reeds is begonnen; (van den geest en den geestelijken mensch)

het ontwikkeldste gedeelte van het publiek.
ONTWIKKELEN, (ontwikkelde, heeft ontwikkeld),
iets dat ineengerold is, uiteendraaien: (fig.) ik heb het
weefsel niet doorzien, voor het ontwikkeld aan min
voeten lag; (wisk.) herleiden, vervormen: een algebraischen vorm ontwikkelen ; (krijgskunde) deployeeren:
oostelijk van den steenweg zag men Daine's hoofdmacht
in slagorde ontwikkeld; — doen uitspruiten : een roveboom vol vroege knoppen en nauwelUks ontwikkelde
blaadjes; (fig.) beginselen van ontevredenheid bij ions.
ontwikkelen; tot vollen wasdom doen komen: kloek
opgeschoten mannen door sport ontwikkeld; (ook van
het verstand, het gemoed enz.) ontwikkel het teeder
verstand der kiaderen; (van pers.) zij had gelegenheid
genoeg om zich te ontwikkelen; van een lageren trap
doen voortgaan tot een hoogeren: een dier waarbij
een bepaald deel niet of weinig ontwikkeld is; (bij vergelijking) de natuurwetenschappen hebben zich in deze
eeuw met reuzensckreden ontwikkeld; doen ontstaan:
waant niet dat uwe ijdelheid moed of kunstdrift kan
ontwikkelen; voortdurend hebben uit oude spelen zich
nieuwe ontwikkeld; ontstaan, ook zonder gedachte
aan een voorafgaande ontwikkeling: een scheikundige
werking, waarbij zich warmte ontwikkelt; (phot.)
het negatieve beeld zichtbaar maken op de gevoelige
plaat door behandeling met daarvoor bestaande
chemicalin, ten toon spreiden: de moed, dien de

jongeling in zulke hachelijke omstandigheden ontwikkelde; — van of uit iets loswikkelen, losmaken;
(dicht.) uit iets gaandeweg to voorschijn komen:

een nieuw Heelal treedt op,' ontwikkeld nit het (Meer;

ONTWRICHTEN.
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iets blootleggen, ophelderen: ik wil mijn woord heden.

gestand doen, door u het geheim sewer geboorte to ontwikkelen.
ONTWIKKELING, v. het ontwikkelen; groei van
het lichaam; groei en wasdom van den geest, het
gemoed enz ; voortgang van een lageren trap tot_
een hoogeren; het (doen) ontstaan: ontwikkeling vanwarmte; uiteenzetting, ontvouwing.
ONTWIKKELINGSBAAN, v. (...banen), weg der ontwikkeling; ...GANG, m. gang die de ontwikkeling
volgt; ...GESCHIEDENIS, v. het beloop der ontwikkeling van de vormen van het bewerlotuigde leven,
evolutie; ...LEER, v. de leer volgens welke de hoogerevormen van het bewerktuigde leven uit lagere zijn
ontstaan; ...TIJDPERK, o. (-en), een bepaald tijdperk van een ontwikkeling, die in verschillende
tijdperken kan worden verdeeld; tijdperk waarin
een ontwikkeling plaats heeft, inz. de tijd van overgang tusschen de jeugd en den volwassen leeftijd_
bij den mensch.
ONTWINDEN, (ontwoud, heeft ontwonden), wat
opgewonden is, weder afwinden: gij zult de kloen at
voortgaande ontwinden; ontplooien : met haast ontwond
hij nu 't gebiedend vendel weer; iets loswinden van
of uit iets anders: zij begon den band van zcjn, hoofd
to ontwinden; de verschillende deelen, waaruit iets
bestaat, van elkaar loswinden: een listig weefsel zijner
eerloosheid ontwinden. uNT WINDING, v. het ontwinden.
ONTWINNEN, (ontwon. heeft ontwonnen), zijnetegenpartij afwinnon, hem het spel doen verliezen:

tege n gewoonte ontwint hij hem het tweede spel.
ONTWOEKEREN, (ontwoekerde, heeft ontwoekerd),
door woekeren, met inspanning van alto krachten,
lets van iem. of iets verkrijgen: 't kostelijk metaal,
door begeerlijke slaven ontwoekerd aan de aard; geliefkoosd plekje gronds, ontwoekerd aan de baron; den tijd
op lets anders uitwinnen: menig uur aan den slaap
ontwookerd.
ONTWOELEN, (ontwoelde, is ontwoeld), (dicht.)
door woelen uit iets losraken: als 't blijdverwachte
wicht der moeder 't ingewand outwoelt; zich van lets
ontslaan, aan lets ontsnappen: aleer zijn drift denlei')a,,d nog ontwoel.
ONTWOLKEN, (ontwolkte, heeft ontwolkt), doen
opklaren: de ontwolkte hornet, onbewolkt; (fig.) ontrimpelen, ontfronsen: ontwo/k uw voorhoofd.
ONTWORDEN, (ontwerd. is ontworden), to niet
gaan: wij n2oeten ontworden, opdat Christus in ons
worde; strijd atom van worden en ontworden, van
duisternis en licht.
ONTWORSTELEN, (ontworstelde, heeft en is ontworsteld), worstelende iem. iets ontrukken:

de zit-

veren reliquiekast word haar ontworsteld; door to worstelen uit iemands macht geraken: wie vlucht hier
of ontworstelt den barbaar ?; door worstelen uit of
van iets los geraken: ontworsteld aan de stroomen;
door worstelen ontkomen, ontgaan: een invloed dien
zij noch ontkennen, noch ontworstelen kon; — zich ont-

worstelen, zich uit iemands macht losrukken: 't vurig

ros poogt zich te ontworstelen aan de hand des ruiters;
(van zaken) zich aan een gevaar ontworstelen. ONTWORSTELING, v. het ontworstelen.
ONTWORTELEN. (ontwortelde, heeft ontworteld),
met wortel en al uit den grond rukken: een orkaan
ontwortelde het geboomte; (ffiz.) van de grondvesten
losrukken: daar werden Alpengeraarten, ontworteld;
uitroeien, vernietigen: doze liefde ligt zoo diep, dat
geene onistandigheden haar kunnen ontwortelen. ONTWORTELING, v. het ontwortelen.
ONTWOUDEN, (ontwoudde, heeft ontwoud), het
woud of Bosch uitroeien, de boomen omkappen zonder daarvoor jonge to planten. ONTWOUDING, v.
het ontwouden.
ONTWRICHTEN, (ontwrichtte, heeft ontwricht), de
ledematen losmaken uit het verband. het gewricht,
waarmee ze aan elkaar verbonden zijn : hij heeft zijn
been ontwricht; ook van den persoon of het dier,

ONTWRICEITEN.

ONTZONDIGEN.

wiens ledematen ontwricht zijn : zoo lag, ontwerveld
en ontwricht, het roofdier uit elkaar geslagen; (dicht.)
uit zijn verband rukken: als aard en Hemel uit heur

(veroud.) van de spieren ontdoen: David ontzenuwde
alle wagenpaarden; (fig.) krachteloos maken, uitputten: (Zuidn.) de jonge naaister liet zich ontzenuwd op
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't half
-assen wordt ontwricht; ten strild, ter wraak, voor
ontwricht Europe !; ontzetten, verlammen: de ontwrichte geest liet wereloos zich dwingen. ONTWRICH-

TING, v. (-en), de scheiding der gewrichtsoppervlakten van beenderen, die met elkander een gewricht
vormen.
ONTWRINGEN, (ontwrong, heeft ontwrongen), iem.
lets uit de handen wringen: daarop heb ik hem zjnen
stok ontwrongen; met geweld afpersen : de traan, aan
het minnelijk oog ontwrongen door geweldig aangrijpende
smart; een wet aan den Koning ontwrongen; iem. met
geweld eenig bezit ontrukken : reeds had Napoleon
deze ook de zege ontwrongen; zich ontwringen, zich

van lets loswringen.
ONTZADELEN, (ontzadelde, heeft ontzadeld), iem.
uit den zadel lichten: de ontzadelde ruiter; een paard
van zijn zadel ontdoen: hj was bezig zijn paard te
ontzadelen.

ONTZAG, o. (veroud.) de vrees die men voor iem.
of lets gevoelt, zonder dat daarmede een gevoel van
eerbied gepaard gaat: het gedonder der _Hollandsche
kartouwen vervulde Castilie met schrik en Brittanje
met ontzag; eerbiedige vrees voor iem. of lets: geen
wonder, dat de raadpensionaris ontzag voor hem toonde;
al het ontzag dat men voor de dooden heeft; iem. ontzag
schuldig zon; iem. ontzag inboezemen; met ontzag, op

eene wijze die van eerbiedige vrees getuigt; macht
of overwicht over anderen, waardoor hun een gevoel
van ontzag wordt ingeboezemd, gezag, prestige: hi!
loopt zoodoende greet gevaar zijn ontzag te verliezen;

de toestand, waarin hij verkeert, wien men ontzag
inboezemt : laat een deel der bende de Egmonders in
ontzag houden.

ONTZAGLIJK, bn. bw. (-er, -st), vrees en eerbied
inboezemende: de ontzagl5ke Goon; dwingen zou de
ontzaglf5ke vorst (Karel V), wie anders dan Rome
.denken dorst; verheven, grootsch, indrukwekkend:
wij Engelen, wo doorgronden dat ontzaglijk raadsel
niet; de ontzaglijke hoogten op wier sneeuw en ijsvelden
de mean zulk een onzeker licht verspreidt;
zeer greet
in zijn soort: de kinderen hadden een ontzaglijke pret;
kan ontzaglijk
—bw.inutegwonh gemat:hij
eten; ik heb me ontzaglek verveeld. ONTZAGLIJK-

HEID, v.
ONTZAGVERWEKKEND,...WEKKEND,bn.(-er,-st),
ontzag inboezemende alles daar in huis was groot,

ontzagverwekkend en omslachtig ; een ontzagwekkende
houding.

ONTZAKKEN, (ontzakte, is ontzakt), zakkende ontvallen; al zakkende buiten iemands bereik komen:
eer nog de zon en de maan 't gezicht ontzakken; (fig.)
ontgaan, ontslippen, ontschieten : dit deed de andere
drie den moed ontzakken.

ONTZEGELEN, (ontzegelde, heeft ontzegeld), wat
verzegeld is van het zegel of van de zegels ontdoen:
morgen ochtend wordt de boel ontzegeld; (fig.) het groote
wetboek der natuur ontzegelen. ONTZEGELING, v.

het ontzegelen, inz. als rechtsterm.
ONTZEGGEN, (ontzegde, ontzeide, heeft ontzegd,
ontzeid), een eigenschap aan iem. niet toekennen:
talent en karakter kan niemand hem ontzeggen; lets
aan iem. weigeren, het hem niet willen geven of
laten houden: het had haar gedeerd, dat h zich dat
alles ontzeggen moest alleen om haar; niet toestaan:
iem. zijn eisch ontzeggen, (als rechtst ) hem ten aanzien van zijn eisch in het ongelijk stellen; iem. verbieden ergens to komen: arme kleinen, het werd hun

een stoel neervallen; dagen waarin er van de dichters
een ontzenuwende invloed uitging ; onmatigheid die de
krachten kan ontzenuwen; wederleggen: een oude grief
tegen onze schryverswordt door die bekentenis ontzenuwd.

ONTZENUWING, v. het ontzenuwen, de ontkrachting.
ONTZET, o. bevrijding, inz. van legers, vestingen
of schepen, die door den vijand in 't nauw worden
gebracht : het ontzet van Leiden.
ONTZETBAAR, bn. (dicht.) ontzettend: de ontzetbare
fiseliikheen des strijds; een ontzetbre donderknal; (w. g.)
ontzet kunnende worden.
ONTZETTEN, (ontzetto, heeft en is ontzet), iem., die
in een bepaald ambt is geplaatst, daarvan afzetten:
berooven:
de burgemeester werd uit zfin ambt ontzet;
van haard en erf ontzet; bevrijden, inz. van legers,
vestingen on schepen, die door den vijand in 't nauw
worden gebracht: het gelukte het te hulp gezonden
leger niet de stad te ontzetten; —
losmaken, doen
inzakken : in e'en nacht is die net betimmerde schoeiing
ontzet, losgewoeld en ondermijnd; (scheepst.) van schepen, waarvan eenige deelen beginnen los te raker,
inzakken: een ontzet schip; door schrik verbijsteren:
ontzet deinsden de vrouwen terug; zich ontzetten, door
schrik verbijsterd worden.
ONTZETTEND, bn. bw. (-er, -st), schrik, ontsteltenis inboezemend: ontzettende afgronden; een ontzettende ziekte; verbazend groot of stork: een ontzettende plasregen; hj heeft een ontzettend geheugen;
(ook) van wat in hooge mate aangenaam is: toff
hadden daar een ontzettend genoegen; — bw. ontzettend
veel bloemen; het regende ontzettend.

ONTZETTER, m. (-s), iem. die ontzet, bevrijder.
ONTZETTING, v. (-en), ontwrichting: ontzetting der
leden; afzetting uit een ambt of eene waardigheid:
na zijne ontzetting uit het burgemeestersambt word hj
verbannen; berooving, inz. van bepaalde rechten:
ontzetting van de vaderlijke macht en van de voogdij;

bevrijding van een stad enz., door den vijand in
het nauw gebracht; (scheepst.) inzakking; verbijsterende schrik.
ONTZETTINGSLEGER, o. (-s), leger dat een door
den vijand in 't nauw gebrachte stad tracht to
ontzetten.
ONTZIELEN, (ontzielde, heeft ontzield), iem. van
het (even berooven : diezelfde lieden, welke met onmenschelfike woede hun weerloozen vfjand ontzielden.

ONTZIELING, v. het ontzielen.
ONTZIEN, (ontzag, heeft ontzien), vreezen, duchten: niet, dat hij de Romeinen beminde of hun macht
ontzag; vreezen en tevens eerbiedigen: de stand,
waartoe gij behoort en waarin gij zoudt worden geeerd
en ontzien; ontziet als lets heiligs het levensgenot utcer
kinderen; ongedeerd laten of althans zooveel mogelijk sparen: .zfj zullen immers mijnen zoon ontzien;
zijn (even niet ontzien; geen geld, geen moeite, geen tod
ontzien; zich ontzien, zich in acht nemen, op zijne

gezondheid letten; iem. niet kwetsen, hem een

onaangenamen indruk sparen: hij durfde het kind
near geen van beide scholen sturen, omdat hij beide
partijen te ontzien had; lets niet kwetsen: ook hierbij
moest de gevoeligheid van Noord en Zuid ontzien worden; — zich ontzien, ergens tegen opzien, er een
bezwaar van maken, zich geneeren om lets to doen:

verboden op straat to spelen, ook de twin was hun heden
ontzegd. ONTZEGGING, v. het ontzeggen; het aan

ontzag zich niet, ter bereiking van son doe(, van
alle mogelijke middelen, geoorloofde of ongeoorloofde,
gebruik te maken.
ONTZIND, bn. van het verstand beroofd: hj was
als ontzind van vreugd. ONTZINDHEID, v.

zich zelf of een ander weigeren of onthouden van
iets: vols 7a gen ontzegging van rust.
ONTZEILEN, (ontzeilde, is ontzeild), door te zeilen
ontkomen : alle hoop em den vijand to ontzeilen, was

al; het was alsof (tiles hem eensklaps o otz ,,,k, wat tot
heden zfjn steun was geweest. ONTZINKING, v. het

vo9rbi j; (fig.) een klip ontzeilen.

ONTZENUWEN, (ontzenuwde, heeft ontzenuwd),

ONTZINKEN, (ontzonk, is ontzonken), zinkende
ontgaan, ontvallen: de mood ontzonk haar geheel en

ontzinken.
ONTZONDIGEN, (ontzondigde, heeft ontzondigd),

ONTZONDIGEN.
van zonde reinigen: gij zult het heiligdom ontzondigen
(Ezech. 15:1S); o, geef my sneeuw om haar te zuiveren en hysnp om haar ziel fe ontzondigen. ONTZONDIGING, v. hot ontzondigen, reiniging van zonde.
ONTZUIGEN, (ontzoog, heeft ontzogen), door te
zuigen onttrekken.
ONTZUIVEREN, (ontzuiverde, heeft ontzuiverd),
verontreinigen, bezoedelen : het Enyelsch van de

.zevende eeuw, nog niet ontzuiverd door het Fransch.
ONTZUIVERING, v. het ontzuiveren.
ONTZWACHTELEN, (ontzwachtelde, heeft ontzwachteld), uit de zwachtels loswikkelen: het been
van den gekwetste werd ontzwachtelcl; loswikkelen:
.slechts half had zich de knop nog ontzwachteld, geheel
of gedeeltelijk blootleggen: ik kan u in eleven brief
.al fit gevoelens niet ontzwachtelen. ONTZWACHTELI2,.TG, v. het ontzwachtelen.
ONTZWAVELEN, (ontzwavelde, heeft ontzwaveld),
van zwaveldeelen zuiveren: het ontzwavelen der zijde

geschiedt door een zeer zorgvuldig uitspoelen in schoon
water. ONTZWAVELING, v. het ontzwavelen.
ONTZWELLEN, (ontzwol, is ontzwollen), datgene
waarin iets besloten is door zwelling to buiten gaan:

(1, voile borst, die golvende aan de boei van de enge
keurs ontzwol: (veroud.) slinken.
ONTZWEMMEN, (ontzwom, is ontzwommen), door
to zwemmen ontkomen niet een, die den dood ontzwom.
ONTZWEVEN, (ontzweefde, is ontzweefd), door to
.zweven aan het bereik van iem. of iets onttrokken
worden: o, mocht ik ontzweven aan het heelal.
ONUITBLUSCHBAAR, bn. bw. niet gebluscht kunnende worden, meest fig.: een onuitbluschbare liefde;
onuitbluschbare spOt;
bw. zoo dat er aan geen
blusschen te denken valt: de drift, die onuitblusch-

bane brandt.
ONUITBLUSSCHELIJK, bn. onuitbluschbaar: die na

in komt, zal het kaf met onuitblusschelOk vaur verbranden.
ONUITDELGBAAR, bn. niet uit te delgeu: onuitdelgbare bloedschuld.
ONUITDOOFBAAR, bn. onuitbluschbaar: een onuit.doof bare haat en wraakzucht tegen het Huis van Oranje.
ONUITDRUKBAAR, ...DRUKKELIJK, bn. onuitsprekelijk: dan klopt onze boezene 'met een on -uitdrukbare

gewaarwording van genoegen en voldoening; een onuitdrukkelijke loch van zegepralenden nOd verkrampte
.haar gelaat.
ONUITGEDOOFD, bn. niet uitgedoofd: onuitgedoofde
glans der oogen; ...GEDRUKT, bn. niet uitgedrukt:
de wanhoop zonk verborgen en onuitgedrukt in veler,
hoezem; ...GEGEVEN, bn. niet gebruikt : h j heeft nog
_slechts e'en onuitgegeven dubbeltje over; niet in het licht
gegeven : Herman de Ruyter, naar uitgegeven en onuitgegeven authentieke documenten; ...GEKLEED, bn.
niet uitgekleed; ...GELEZEN, bn. niet uitgelezen:

hY snoest het bock onuitgelezen ter zijde leggen; ...GELOOT, bn. niet uitgeloot: een onuitgeloot nummer;
...GEMAAKT, bn. onbeslist: het is nog onuitgemaakt
van welk land de Indo-Germanen zich hebben verspreid; ...GEPUT, bn. onultputtelijk: onuitgeputte
gunst; ...GESPROKEN, bn. niet uitgesproken: de
onuitgesproken wensch is reeds vooraf roldaan; ...GEVOERD, bn. niet ten uitvoer gebracht: het bevel,
het plan bleef onuitgevoerd; ...GEWERKT, bn. niet
uitgewerkt; eenvoudig, niet verfijnd; ...GEZOCHT,
bn. niet uitgezocht: onuitgezocht kunt gtj die erwten

niet verkoopen.
ONUITPUTBAAR, bn. niet uitgeput kunnende wor, den, meest fig.:
een onuitputbare schat; haar lachlust

scheen onuitputbaar.
ONUITPUTTELIJK, bn. (-er, -st), altijddoor vloeiende,
altijd nieuwe stof opleverende: een onuitputtelijke

bron van onderhoud en vroolOkheid; onuitputtelijke
hulpbronnen; van jets waaraan geen einde schijnt
to komen: onuitputtelOke blYdschap; van iem. die
over een zaak nooit is uitgepraat: eens op dit thema
gekomen, word hi; onuitputtelOk. ONUITPUTTELIJKREID, v.
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ONUITROEIBAAR,

bn. niet uitgeroeid kunnende

worden: de aan deze onuitroeibare natie eigene veerkracht. ONUITROEIBAARHEID, v.
ONUITSPREEKBAAR, bn. niet uitgesproken kunnende worden: de Engelsche th is voor velen onuitspreekbaar ; niet onder woorden gebrar_.,ht kunnende
worden: de onuitspreekbare droefheid eens waders.
ONUITSPREKELIJK, bn. (-er, -st), zoo groot, zoo sterk
enz., dat het niet in woorden is uit to drukken:

dock Goole zy dank voor zyn onuitsprekelijke gave; een
onuitsprekelOken afkeer hebben van jets; — bw. een
hel, waarin z onuitsprekelijk ongelukkig zullen zOn.
ONUITSPREKELIJKHEID, v.
ONUITSTAANBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet uit te
staan, onverdraaglijk : hy• had iets gemeenzaams, lets

vrOpostigs, dot zy onuitstaanbaar vond; alleronuitstaanbaarst is infj in een beestenspel de uitlegger ;
is onuitstaanbaar vervelend. ONUITSTAAN—bw. hj
BAARHEID, v.
ONUITVOERBAAR, bn. niet uitvoerbaar: een onuitvoerbaar besluit; een onuitvoerbaar plan. ONUITVOERBAARHEID, v.
ONUITVOERLIJK, bn. (-er, -st), onuitvoerbaar: het
plan k,omt m j niet geheel onuitvoerlijk veer. ONUITVOERLIJK.FIEID, v.
ONUITVORSCHBAAR, bn. niet uit te vorschen;
...WISCHBAAR, bn. niet uit to wisschen, meest

fig.: een onuiticischbare indruk.
ONVAARBAAR, bn. onbevaarbaar: zoo dat het niet
mogelijk is to varen : het is onvaarbaar weer.
ONVADERLANDSCH, bn. niet eigen aan het vaderland: bO enkele landschapschilders vindt gj onvaderlanclsche rotsen ea ruinen; niet zoo als van een goed
vaderlander: is Genereal verweet hem *it encoder-

landsch gedrag. .
ON VAST, bn. bw. (-er, -st), niet in vasten toestand
verkeerende, week : door den regen was de groad onvast geworden; niet vast liggende, wankel: deze hoop
rust op onvaste gronden; Licht gestoord wordende:

hij heeft een onvasten slaap ; b j het minste geritsel wordt
wakker; onzeker, niet volkomen beheerscht wordende door den wil: toen h j haar aansprak, was zfjn
stem oncast en stamelend; met onvaste schreden vervolgde h j zijnen wey; wankelmoedig: in onvaste karakters lean de lielde geen wortel schieten; — bw. wankel:
de korenschuiten lagers onvast op het water. ONVASTHEID, v.
ON VATBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet ontvankelijk:

onvatbaar voor edeler aandoeningen ; niet geschikt:
die booswicht is onvatbaar voor verbetering; (Zuidn.)
niet duidelijk waarneembaar: een naderend rumoer,
eerst schier onvatbaar en dof. ONVATBAARHEID, v.
ON VEILIG, bn. (-er, -st), niet veilig, gevaar opleverende : sedert de Watergeuzen, in 1571 het wonen op het
huis te NoordwijA., onveilig hadden gemaakt; inz. van
wegen : gevaar van aanranding opleverende: de weg
was onveilig door struikrooverijen. ONVEILIGHEID, v.
ONVER, bw. (w.g.) niet ver: zfj verschenen onver

van die nare stee.
ONVERANDERBAAR, bn. niet veranderd kunnende
worden, niet aan verandering onderhevig: de wereldvreugcl 'rergaat met haar, nzaar gij zijt onveranderbaar.
ON VERANDERD, bn. niet veranderd: een vrO groot

aantal Nederlandsche woorden zOn schier onreranderd
overgenomen uit het Latin; (in marktberichten) katoen
nagenoeg onveranderd in pros.
ONVERANDERLIJK , bn. bw. (-er, -st), niet aan verandering onderhevig: het was hun onveranderlijk
vo nemen dit te deco; — bw. zonder verandering:

die mOnheer S. spreekt eeuwig en onveranclerlijk, van
die verreleude politick. ON VERANDERLIJKHEID, v.
ONVERANTWOORD, bn. niet gerechtvaardigd: als
dat doet zonder zOn medeweten, zOt g j mOns inziens
onverantwoord; deze soon is onverantwoord, van hare
aanwending is geen rekenschap gegeven.
ONVERANTWOORDELIJK. bn . (-er, -st), zOO dat men
zich over iets niet verantwoorden kan, onvergefelijk:
een daad van onverantwoordelijke roekeloosheid; niet
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ter verantwoording kunnende geroepen worden,
niet verantwoordelijk: hij is daarvoor on,verantwoorONVERANTWOORDELIJKHEID, v.
ONVERBASTERD, bn. (-er, -st), niet verbasterd:
Luzac, een der onverbasterdste en geleerdste nakomelingen der Fransche Hervormden.
ONVERBETERBAAR, bn. (-der, -st), niet kunnende
verbeterd worden : in den Hebreeuwschen tekst was
een onverbeterbare fell ingeslopen; to slecht, to erg om
nog voor verbetering vatbaar te zijn : om dit diep
verdorven menschengeslacht, zoo het onverbeterbaar bleef,
van den aardbodem te verdelgen; te voortreffelijk om
verbeterd to kunnen worden, onovertrefbaar: onverbeterbare deugdeliftheid. ONVERBETERBAARHEID, v.
ONVERBETERD, bn. niet verbeterd: h# gaat dan
onverbeterd de kerk uit.
ONVERBETERLIJK, bn. bw. (-er, -st), onherstelbaar:
een onverbeterlijk kwaad; niet voor verbetering vatbaar: wie zijn onder de slechten en ondeugenden de
onverbeterlijkste ?; een onverbeterlffke deugniet; to voortreffelijk om overtroffen te kunnen worden, in zijne
soort volmaakt; oom Lubbert was weer bezig om zon
onverbeterlfjke grappen to vertellen; als Lohengrin is
die ranger onverbeterlijk; — bw. zOO dat het niet beter
kan: de stof, welke hij onverbeterlijk en onnavolgbaar
hehandelde. ONVERBETERLIJKHEID, v.
ONVERBIDDELIJK, bn. bw. niet to verbidden, onvermurwbaar: een onverbiddelijk rechter ; niet door
beden of to wenden of to verzachten: de onverbiddelijke
strengheid waarmee de onbekeerli)ke Joden Spanje werden vitgedreven; — bw. iem. onverbiddel#k aftrozen;
onverbiddelijk streng. ONVERBIDDELIJKHEID, v.
ONVERBITTERD, bn. niet met bitterheid vermengd:
dat den sterveling geen onverbitterd hell beschoren is;
niet door tegenspoed bitter geworden, berustend,
gelaten: laden wij wat God gehengt dat ons geschiede,
met vergevend harte en onverbitterd gemoed.
ONVERBLEEKT, bn. niet verbleekt: bemoedigd, onverbleekt, heft 11(j de handen naar den hoogen.
ONVERBLOEMD, bn. niet schooner gedacht of voorgesteld dan het in werkelijkheid is: de neiging om
zich boven de alledaagsche en onverbloemde wezenlijkheid te verhetfen; ongehuicheld, oprecht: onverbloemde
deugden; — bw. zonder verbloemen, openlijk: de
Graaf heeft heden onverbloemd zich op uw vriendschap
beroemd.
ONVERBODEN, bn. geoorloofd : onverboden lust.
ONVERBOGEN, bn. niet kromgebogen, recht; inz.
in de spraakk.: niet verbogen: in 't Nederlandsch
blijven de stoffelijke bovoeglijke naamwoorden op -en
onverbogen.
ONVERBONDEN, bn. niet verbonden: (van gekwetsten) zij lagen onverbonden en stierven zonder hulp en
lafenis. ONVERBONDENHEID, v. (w. g.).
ONVERBORGEN, bn. (w. g.) klaarblijkelijk: het hoofd
met onverborgen misnoegen schuddende.
ONVERBRANDBAAR, bn. niet kunnende verbrand
worden : asbest is onverbrandbaar.
ONVERBREEKBAAR, bn. niet verbreekbaar: onverbreekbare boeien; (fig.) onschendbaar : heilige gebrviken
en onverbreekbare wetten; onverbreekbare t•ouw. ONVERBREEKBAARHEID, v.
ONVERBREKELIJK, bn. bw. (-er, -st), niet verbroken kunnende worden : door een onverbrekelijken band
verbonden; (fig.) de onverbrekelijke echt; — bw. zonder
eenigszins inbreuk to maken op datgene waartoe
men gehouden is: hij verklaarde zich onverbrekelUk
gehouden te achten om naar de uitroeiing der ketterY
te streven. ONVERBREKELIJKHEID, v.
ONVERBROKEN, bn. niet verbroken wordende;
't draait alles om in onrerbroken kringen; lets onverbroken houden; onafgebroken: de illusie bleef onverbroken.
ONVERBUIGBAAR, bn. niet verbogen kunnende
worden : hi], die den onverbuigbaren nek van vorsten
heeft verbogen; (fig.) strenge onthoading bij onrer',?tig.
bare zeden; (spraakk.) slechts in een vorm kunnende

ONVEREENIGBAAR.
voorkomen: onverbuigbare woorden.
BA ARHEID, v.

ONVERBUIG-

ONVERDACHT, bn. niet op lets verdacht: in de•
nacht, toen hij zffn onverdachten en min opmerkzamenbroeder in ketenen sloot, niet onder verdenking
staande: zn getuigenis is onverdacht.
ONVERDEDIGBAAR, bn. niet te verdedigen: dezevesting is onverdedigbaar; uw gevoelen wordt daardooronverdedigbaar. ONVERDEDIGBAARHEID, v.
ONVERDEELD, bn. bw. niet verdeeld : een onverdeeld
erfgoed; een onverdeelden boedel, een nog ongescheiden
nalatenschap, die de erfgenamen gemeenschappelijk.
bezitten; op hare onschuld rustte het oog met onverdeelde aandacht; onverdeelde sympathie; — bw. zOo
dat men zich bij den persoon of eOne zaak bepaalt:
wijdde zich onverdeeld aan de dames.
ONVERDELGBAAR, bn. niet verdelgd kunnende,
er ligt in het menschenhart een onverdelgbaar worden:
gevoel van recht en onrecht. ONVERDELGBAARHEID, v.
ONVERDERFELIJK, bn. (-er, -st), niet aan verderf"
onderhevig, onvergankelijk, onsterfelijlo: de heerlijkheld des onverderfelijken Gods; als kr ijgsman heeft hijzich onverderfelijke lauweren gevlochten. ONVERDERFELIJK REID, v.
ONVERDICHT, bn. niet verdicht; niet verzonnen,
niet uitgedacht: een onverdicht verhaal.
ONVERDIEND, bn. bw. niet verdiend : hoe komt tock
de maand Maart aan dien onverdienden naam van
lentemaand ?; de prooi van onverdiende schande;
zonder to verdienen datgene waarvan sprake—bw.
is: ik had den smaad onverdiend gedragen.
ONVERDIENSTELIJK, bn. bw.; niet onverdienstelijk,
niet van verdienste ontbloot: de verzen van dezen.
dichter zijn niet onverdienstelijk; dit bock is niet onverdienstelijk geschreven.
ONVERDOOFBAAR, bn. niet to verdooven: een
onverdoofbre stem gonst rustloos hem in de ooren,
onverdoofbare roem. ONVERDOOFBAARHEID, v.
ONVERDOOFD, bn. niet verdoofd: een sprank vanonverdoofden moed.
ONVERDORD, bn. niet verdord: het loof, door ons,
geplant,zirovd.
ONVERDORVEN, bn. niet verdorven, zuiver, inz.
van het gemoed van den mensch: uit slaven sticht
geen dwingeland een rijk : dat sticht een held uit onverdorven manner?. ONVERDORVENHEID, v.
ONVERDRAAGBAAR, bn. onuitstaanbaar: hoe, dulde
ik langer nog dit ont.erdraagbaar hoonen.
ONVERDRAAGLIJK, bn. (-er, -st), niet te verdragen,.
als zijnde to lastig, to onaangenaam: men verwenschte
ons gezang, als eentonig en onverdraaglijk; onuitstaanbaar: een onverclraaglYke pedanterie; edellieden, nog
lomper en onverdraaglijker dan uw boeren; — bw. op
een onuitstaanbare wijze: vaders, die te onverdraaglijker in huis de beest spelen. ONVERDRAAGLIJKHE'D, v.
ONVERDRAAGZAAM, bn. (...zamer, -st), niet verdraagzaam, inz. ten opzichte van andersdenkenden:
een man, onverdraagzaam jegens andersdenkenden,
zelfs overhellend tot kettervervolging. ONVERDRAAGZAAMHEID, v.
ONVERDROTEN, bn. bw. zich niet latende terneerslaan, ijverig en volhardend: een voorbeeld van zedeliiken moed, van stout ondernemen en onverdroten vol.
harden; met onverdroten fiver.
ONVERDULDIG, bn. bw. (-er, -st), (veroud.), onlijdzaam, niet berustend: zij barst onverduldig nit en,
klaagt hear hartewee aan vader Oceaan; ongeduldig,
driftig: sender acht te geven op de onverduldige wenken
van Eugenio. ONVERDULDIGHEID, v.
ONVERDUURBAAR, bn. bw. niet to verduren: onverduurbaar lijden.
ONVEREENBAAR, bn. onvereenigbaar. ONVEREENBAARHEID, v.
ONVEREENIGBAAR, bn. niet to vereenigen: dew
beide betrekkingen zijn onvereenigbaar. ONVEREENIGBAARHEID, v.

ONVERFLAUWD.
ONVERFLAUWD, bn. niet verzwakkende: zing zijn

lof, mijn luit, met onverflauwden gloed; nevens de
theologie bleef hjj de letteren met onverflauwd genot
beoefenen.
ONVERGALD, bn. niet door bitterheid bedorven:
een onvergald genoegen.
ONVERGANGBAAR, bn. (dicht.) onvergankelijk.
ONVERGANKELIJK, bn. (-er, -st), niet vergankelijk,
Met voorbijgaand: de zucht naar vrijheid is den
?nensch ingeschapen en onverganicelijk, onvergankelUke
eer. ONVERGANKELIJKHEID, v.
ONVERGEETBAAR, bn. (dicht.) niet kunnende vergeten worden: wie fluisterde in min oor die onvergeetbre woord,en?
bn. bw. (-er, -st),
ONVERGEFELIJK,
niet kunnende vergeven worden : haar onvergeeflUke
overging; een onvergefelijke font. ONVERGEFELIJKHEID, v.
ONVERGELIJKBAAR, bn. niet te vergelijken, onvergelijkelijk.
ONVERGELIJKELIJK, bn. bw. (-er, -st), zoo uitmuntend dat niets van dezelfde soort er mede gelijkgesteld kan worden: de bulging der lendenen bij dit
2eld is met onvergelijkel& talent weergegeven; uitnemend: gij zoudt mfj eon onvergelijkelijken dienst
kunnen bewijzen, — bw. buiten alle vergelijking:
dit gedicht is onvergelijkelljk schoon. ONVERGELIJKELIJKHEID, v.
ONVERGENOEGD, bn. (-er, -st), niet tevreden met
de omstandigheden, waarin men verkeert: wat kan
ens lot het gebeteren, dat wij dom of lui of beestig
onvergenoegd zijn. ONVERGENOEGDHEID, v.
ONVERGETELIJK, bn. (-er, -st), te uitnemend in
zijne soort om vergeten to worden: die onvergetel(jke
stryd b Waterloo; (van afgestorvenen) de talrijke
vrienden en vereerders van den onvergetelijken Lulofs.
ONVERGEZELD, bn. niet vergezeld: zij ging zelve
onvergezeld naar het huis van den ridden
ONVERGLAASD, bn. niet verglaaod: onverglaasd
aardewerk.
ONVERHAALBAAR, bn. niet verhaald kunnende
worden: deze kosten zijn onverhaalbaar, de teruggave
er van kan niet gevorderd worden.
ONVERHELPBAAR, bn. niet te verhelpen: zwakheid
van verstand kan een natuurlijk en onverhelpbaar gebrek zijn.
ONVERHELPELIJK, bn. bw. (w. g.) niet to verhelpen: een toestand van onverhelpelYke ruwheid.
ONVERHINDERD, bn. bw. onbelet, onbelemmerd:
_Arkel verschafte hun een onverhinderden aftocht;
—bw.zonderblem ering:
predikende het Koninkrijk
Gods met alle vrkmoedigheid, onverhinderd.
ONVERHOEDS, bw. zoo plotseling dat men geene
voorzorgsmaatregelen heeft kunnen nemen : zijn
vijand onverhoeds overvallen; plotseling, onverwacht,
zonder dat men op iets verdacht is: onverhoeds treft
hun een jachthoornklank in 't oor.
ONVERHOEDSCH, bn. (-er, meest-), zOO onverwacht
dat men geen voorzorgsmaatregelen heeft kunnen
nemen: een onverhoedsche aanval; plotseling, onverwacht: door de onverhoedsche verschijning ontsteld.
ONVERHOEDSCHHEID, v.
ONVERHOLEN, bn. bw. niet verborgen: een min of
meer onverholen gemeenheid; uit het hart komende,
rondborstig: onverholen goedkeuring; uw onverholen,
mannelijke taal.
ONVERHOOPT, bn. bw. verrassend en zoo als men
niet had durven hopen: een geheel onverhoopte en
niet minder welkome verrassing; een onverhoopt genot;
— bw. tegen hoop of tegen verwachting: mocht u
onverhoopt een ongeluk overkomen; maar onverhoopt
werd de uitvoering van het verdrag vertraagd.
ONVERHOORD, bn. niet verhoord : dit gebed zal niet
onverhoord blijven.
ONVERJAARBAAR, bn. niet kunnende verjaren:
het onbepaalde en onverjaarbare recht van persoonljke
vrijheid; de onverjaarbare menschenrechten. ONV ERJAARBAARHEID, v.

ONVERMIJDELIJK.
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ONVERKIESBAAR, bn. niet tot een bepaald ambt

verkiesbaar: lieden die door hunne betrekkiny onverkiesbaar zijn tot leden van den gemeenteraad. ONVERKIESBAARHEID, v.
ONVERKIES(E)LIJK, bn. (-er, -st), niet de voorkeur
verdienende, niet to wenschen boven iets anders :
uw stand, o Caesar, is onverkieslijic voor ieder, die...
ON VERKIESLIJKHEID, v.
ONVERKLAARBAAR, bn. (-der, -st), niet verklaarbaar: een onverklaarbaar voorgevoel; een onverklaarbare angst overviel haar. ONVERKL AARBAARHEID,
v. het onverklaarbaar zijn; (mv....heden), iets onverklaarbaars.
ONVERKLEINBAAR, bn. (wisk.) van een breuk, niet
kunnende herleid worden tot een andere met een
teller en noemer die kleiner zijn. ONVERKLEINBAARHEID, v.
ONVERKOCHT, bn. niet verkocht: er waren boeren,
die hun koeien onverkocht te Leiden opstalden.
ONVERKOOPBAAR, bn, niet verkoopbaar: diamanten zijn heden ten dage onverkoopbaar.
ONVERKORT, bn. niet korter gemaakt: een tooneelstuk onverkort opvoeren; geen schade lijdende, onverminderd: met een gelijk recht als waarmecle de vrije
burger zijn, vrij burgerschap onverkort herneemt.
ONVERKRIJGBAAR, bn. niet kunnende verkregen
worden: vrjj is hjj, die zonder morrend klagen het
onverkrijgbare missen kan. ONVERKRIJGBAARREID, v.
ONVERKWIKKELIJK, bn. (-er, -st), niet verkwikkelijk: laat dit onverkwikkeltjke bock vergeten zijn.
ONVERLAAT, m. (...laten), door en door slechte
kerel, snoodaard: Leoninus beyond zich op reis, teen
de hand eens onverlaats den doodeliAen slag aan Willem
van oranje toeVacht.
ONVERLEIDBAAR, ...LEIDELIJK, bn. niet to verleiden: zou een onverleidbaar, voor alle afdwaling onvatba ar schepsel ooit boos kunnen worden ?; zone onverleidelf:jke vastheid van geest.
ONVERLET, bn. bw. onverhinderd, onbelemmerd:
de toegang tot de academische lessen zijn alzoo een
iegelijk onverlet; de vloot kwam verder onverlet naar
Leiden op; ongedeerd, zonder letsel: nog zien we, in
't midden on zer plagen, ens dierbaar Staatshoofd onverlet; (Zuidn.) onaangeroerd: hoe Jan naar stee ging
werken, laat ik onverlet; (Zuidn.) ten onverlette, zonder
zijn werk to verletten: hetgeen de werklieden doen in
den vrijen tad , dat is ten onverlette.
ONVERLICHT, bn. niet verlicht: een onverlichte zaal;
(fig.) niet verlicht door algemeene beschaving: ik
wil niet beweren, dat de voorgaande eeuwen volstrekt
onverlicht en onbeschaafd zijn geweest.
ONVERLIESBAAR, bn. niet to verliezen: dat spel is
onverliesbaar; een zich ver meien in het bezit van onverliesbaar gewaande schatten des gevoels.
ONVERMAARD, bn. (-er, -st), niet vermaard : beiden
waren niet onvermaarde kunstschilders in hun tad.
ONVERMAARDHEID, v.
ONVERMAKELIJK, bn. bw. (-er, -st), niet onderhoudend, niet aardig: dat verhaal is niet onvermakelijk;
als hij daarover begint te spreken is hfj Lang niet onvermakelijk.
ONVERMELD, bn. niet vermeld: zfjn naam mag
niet onvermeld blijven; iets onvermeld laten.
ONVERMENGD, bn. niet vermengd, zuiver: dit teem
in Nederland is niet onvermengd; grint en keien liggen
er in verborgen; (fig.) een onvermengd geluk ; een onvermengd genot, door niet het minste Teed of de geringste onaangenaamheid verstoord.
ONVERMIJDBAAR, bn. niet to vermijden: onvermijdbare kwelling; onvermijdbare rampen. ONVERMIJDBAARHEID, v.
ONVERMIJDELIJK, bn. (-er, -st), niet vermeden kunnende worden: het was onvermijdelijk elkaar soms te
ontmoeten; het onvermijdelijk gevolg der dwalingen;
met een onvermijdelijken ondergang bedreigd; (zelfst.)
zich in het onvermijdelfjke schikken; — bw. zonder
dat hetgeen waarvan sprake is kan vermeden wor-
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den: hf ware onvermijdeltjk neergetuimeld, als ik hem
niet gegrepen had. ONVERMIJDELIJKHEID, v.

ONVERMINDERD, bn. bw. niet verminderd: mon
liefde en eerbied blijven onverminderd; (bw.) zij n Blanca,
hem kostbaar meer dan ooit en onverminderd schoon;
(absoluut) behoudens : onverminderd de bepaling van
artikel 637.
ONVERMOEIBAAR, bn. (-der, -st), niet vermoeid
kunnende worden : onvermoeibre kr acht. ONVERMOEIBAARHEID, v.
ONVERMOEID, bn. bw. niet vermoeid wordende
ondanks zware inspanning, zich niet latende vermoeien: niets was door den onvermoeiden Vollenhove
verzuimd ; een onvermoeid tegenstander; (van de inspannende bezigheid) de vrucht van dertig jaren onvermoeiden arbeid. ONVERMOEIDHEID, v.
ONVERMOGEN, o. het niet in staat zijn tot lets:
personen, die van hun onvermogen om proceskosten te
dragen, kunnen doen blijken, het niet in staat zijn

om aan zijn geldelijke verplichtingen to voldoen:
een bewijs van onvermogen; in kennelfjk onvermogen,

erkend als niet in staat om zijne schulden to betalen;
onmacht tot lijfsgemeenschap, impotentie.
ONVERMOGEND, bn. (-er, -st), niet in staat tot lets:
laster is door u te baat genomen, waar u blYkt dat
overreding onvermogend is; geheel onbemiddeld, arm:
een weldoener der armen, een helper van onvermogende
vrienden;. school voor onvermogenclen, waar geen school-

geld wordt geheven, armenschool. ONVERMOGENDHEID, v.
ONVERMOMD, bn. niet vermomd, zonder masker;
(dicht.) onbewimpeld: die tegen 't helsch geweld zich
onvermomd durft keeren.

ONVERMURWBAAR, bn. niet to vermurwen: onvermurwbaar is hare gestrengheid. ONVERIYIURWBAARHEID, v.
ONVERNIELBAAR, bn. niet to vernielen: dat onvernielbre stofbeginsel; ...NIETIGBAAR, bw. niet kunnende vernietigd worden: een onvernietigbaar bewijs.
ONVERNIEUWD, bn. niet vernieuwd; (ook met betrekking tot de wedergeboorte door het geloof ): onze
ziel, onvernieuwd de eeuwigheid ingaande.

ONVERNUFTIG, bn. (-er, -st), (veroud.) niet met
verstand begaafd, redeloos : mijn leven is als dat van
een onvernuftig dier; onverstandig, dom, dwaas: wie
de bestraffing haat, is onvernuftig; niet vernuftig.
ONVEROORDEELD, bn. zonder veroordeeld to zijn:
zij hebben ens, die Romeinen zijn, onveroordeeld in
't openbaar gegeeseld.
ONVEROUDERD, bn. niet verouderd: onverouderd
pronkt natuur; ...OVERD, bn. niet veroverd: sulk
een verheven karakter laat niets onveroverd.
ONVERPLICHT, bn. niet verplicht tot lets: gelooft
dat er voor de liefde eenige deugd kan zijn, wavrtoe
zij zich onverplicht reloent ?; ook van handelingen,
waartoe men niet verplicht is: onverplichte goedheid.
ONVERPOOSD, bn. bw. niet afgebroken wordende:
onverpoosde arbeid; (ook) van het werktuig, waarmode de handeling verricht wordt: hi)* sal met onverpoosde keel uw ooren streelen; — bw. zonder ophouden: uw gunsten zfjn mfj lief, 'k sal onverpoosd die
vragen.
ONVERRICHT, bn. niet verricht: laat niets onverricht, wat gedaan moet worden; onverrichter zake, zonder lets uitgevoerd, zonder het beoogde doel bereikt
te hebben: onverrichter sake terligkeeren.
ONVERSAAGD, bn. bw. (-er, -st), onverschrokken:
't onversaagde Gent; h j bracht, net onversaagclen zin,
rust en r fikdom aan het vaderland ten offer; — bw.
op eene wijze die van onverschrokkenheid getuigt:
het lot is de vijand en oven oi ,erwint hem inet hem onversaagd in de oogen te zien. uNVERSAAGDHEID, v.

dapperheid, onverschrokkenheid.
ONVERSCHILLIG, bn. bw. (-er, -stl, noch goed, noch
slecht: onverschillige (laden, die door de z.,3 , lelijkheid
noch gevordercl noch geboden en das enkel geoorloofd
waren; geen verschil opleverend, hoe ook voorkomende : (nat.) onrerschillig evenwicht, een zoodani:ze

ONVERSTERKT.
toestand van een lichaam waarbij.in iederen stand
even wicht is; voor een bepaald persoon geen ver-

schil opleverende: onbekommerd over eene toekomst
die ma,' onverschillig is; het is mij onverschillig, of Ire
komt; volstrekt onbeteekenend: h j onderhield rich
een poos net den raadsheer over onverschillige zaken;
(van pers.) iem. onverschillig zijn, niet door hem be-

mind worden; geen verschil makende, zich onatrent

iem. of lets weinig bekommerende : de Nederlandsche
officieren kunnen nooit onverschillig bljven, wanneer
men de eer aanrandt van het leger; onverschillig voor
lof en voor laster ; onverschillig ztjn voor iem., in het

geheel geen liefde voor hem gevoelen; (overdr.)
de onverschillige houding van iem. die rich

verveelt;
—bw.openwijzedvano erschilged
blijk
geeft: iem. koel en onverschillig antwoorden; lets onverschilliq aanzien; om het even: elk mensch, onverschillig wie hi' zij.
ONVERSCHILLIGHEID, v. het onverschillig zijn,
gemis aan belangstelling of genegenheid (meestal
in ongunstigen zin): een aan minachting grenzende
onverschilligheid; inz. ten opzichte van den godsdienst:
hoe is Oldenbarnevelt verfoeid om z#ne onverschilligheid
in godsdienstzaken.

ON VERSCHOONBAAR, bn. niet to verontschuldigen:
zijne fouten te zien en niet te verbeteren is onverschoonbaar. ONVERSCHOONBAARHEID, v.

ONVERSCHOONLIJK, bn. (-er, -st), onverschoonbaar : het is onverschoonlijk van u, dat gij mij dit niet
eer gezegd hebt. ONVERSCHOONLIJKHEID, v.
ONVERSCHROKKEN, bn. bw. (-er, -st), zich niet
latende verschrikken, moedig, dapper: een onverschrokken yolk van zeeroovers;

hfj zag hem met een

onverschrokken blik aan;
bw. op eene wijze die
van onverschrokkenheid getuigt : hfj, anders zoo bang,
zoo weifelmoedig, ging thans onverschrokken naar de
barricade. ONVERSCHROKKENHEID, v.
ONVERSIERD, bn. niet versierd, onopgesmukt:
onversierde scam; ...SLAGEN, bn. niet verslagen, niet
overwonnen, ...SLAPT, bn. niet verslapt : onverslapte fiver.

ONVERSLIJTBAAR, bn. niet verslijtbaar, duurzaam:
deze schoenen zijn zoo goed als onverslijtbaar; ...SLIJTELIJK, bn. (-er, -st), onverslijtbaar: die japon schfjnt
wel onverslijtelyk.

ONVERSTAANBAAR, bn. bw. to onduidelijk gesproken om verstaan to kunnen worden : zij kreeg
slechts een onverstaanbaar gemompel tot antwoord;
(van pers.) niet verstaanbaar : op eenigen afstand is
hij onverstaanbaar; onbegrijpelijk: zoo heeft hfj den
tekst, die anders vrif onverstaanbaar klinkt, uitmuntend verklaard; (van pers.) die schrijver is vrfj wel
onverstaanbaar; onverklaarbaar (vooral Zuidn.) : een
vermoeden dat alles ophelderde, wat er onverstaanbaars
scheen in hare gedragingen. ONVERSTAANBAARREID, v.
ONVERSTAND, o. onwetendheid: wat zoude ens
onverstand tot Uw volmaaktheid stijgen?; domtieui:
hfj vreesde dat men zfjn oprechtheicl zou aanzien voor
onverstand; dwaasheid, onberedeneerdheid : 't genie
moet vlien voor bluffend onverstand; het onverstand
hebben, de dwaasheid begaan; —
m. (-en), iem. die zich dwaas gedraagt: wat een
onverstand ben jij hiertoe hebben booswichten en onverstanden sameng 'spannen.
ONVERSTANDIG, bn. bw. dwaas, onberedeneerd:
is dot mijn driftig onverstanclig man?; niet
van verstand getuigende, dwaas: een onverstandige
goedhartigheid; — bw. op eene wijze die van onverstand getuigt: l•?" hebl,en bciden onverstunclig gehund,ld. ONVERSTANDIGHEID, v. ONVERSTANDIG-

LIJK. bw .
ONVERSTERFELIJK, bn. (w. g.), onsterfelijk : de ridder, 2ciens naani in Ariosto's zangen ons onversterfelyk is bewaard; van leengoederen. altijd in het
gesiacht blijvende: als een vrij, onversterfelijk Len
ONVERSTERKT, bn. niet verKerkt: hoe zoude ik,

ONVERSTOLEN.
dus onversterkt, den minsten aanval verduren; ...STOLEN, bn. niet in 't geniep, openlijk:
mag ze vrij,
onverstolen kussen.
ONVERSTOORBAAR, bn. bw. niet verstoord. niet
door iets onaangenaams kunnende afgebroken worden: onverstoorbare rust; met onverstoorbare kalmte;
hij rookte onverstoorbaar door; een onverstoorbaar
—bw.
goed humeur. ONVERSTOORBAARHEID, v.
ONVERSTOORD, bn. bw. ongestoord: onverstoord
geluk; de reis naar huis ging onverstoord.
ONVERTAALBAAR, bn. niet in eene andere taal
kunnende overgebracht worden: juist die schrifrers,
welke zich, door oorspronkelijkheid onderscheiden, zijn
onvertaalbaar. ONVERTAALBAARHEID. v.
ONVERTAALD, bn. niet vertaald: de onvertaald gebleven aanhalingen.
ONVERTEERBAAR, bn. niet verteerbaar: versch gebakken brood is bijna onverteerbaar; (fig.) een masse
onverteerbare geleerdheid. ONVERTEERBAARHEID, v.
ONVERTEERD, bn. niet verteerd, in de verschillende
beteekenissen; ...TIND, bn. niet vertind: een onvertinde ketel.
ONVERTOGEN, bn. (w. g.) niet uitgesteld, onverschoven, oogenblikkelijk: wat nu, toen dit belany onvertogen, dadeleke handhaving gebood ?; kort en onvertogen recht; — onhebbelijk, ruvi: nooit heb ik een onvertogen woord van hem gehad.
ONVERTRAAGD, bn. bw. niet vertraagd : met onvertraagden spoecl ; — bw. zonder verwijl: onvertraagd
zij 't stout bestaan voltrokken; ...TROKKEN, bn. met
een onvertrokken gezicht, zonder een spier te vertrekken, zonder eenige aandoening te laten blijken.
ONVERVAARD, bn. onbevreesd: een prince van
Orangien ben ik yr?). onverveert; onvervaard de toekomst
te gemoet gaan. ONVERVAARDELIJK, bw. (w. g.).
ONVERVAARDHEID, v.
ONVERVALSCHT, bn. niet vervalscht, zuiver, niet
met vreemde, meestal schadelijke bestanddeelen
vermengd: onvervalschte melk; echt: onvervalschte,
oudvaderlandsche kunst; inz. van de geloofsleer: ons
eenig waar en onvervalscht geloof voert ook nu
weder herwaarts; — bw. op een onvervalschte wijze:
een taal onvervalscht spreken.
ONVERVREEMDBAAR, bn. niet kunnende overgebracht worden op een anderen eigenaar: elke familie
bezat een bepaald erfgoed, 't welk onvervreemdbaar was;
een onvervreemdbaar recht; niet kunnende vervreemd
worden van zijne bestemming: de burgerleke pensioenen zijn onvervreemdbaar; — bw. zOO dat iets niet
vervreemd kan worden : een recht, dat zij onvervreemdbaar bezaten. ONVERVREEMDBAARHEID, v.
ONVERVULBAAR, bn. niet vervulbaar: een leege
plaats, die onvervulbaar bleft; onvervulbare wenschen,
gelof ten.
ONVERVULD, bn. niet vervuld wordende hear pleats
bleef onvervuld; vroeger kwelde haar geen enkel onvervuld gebleven wensch.
ONVERWACHT, bn. niet verwacht, niet voorzien:
een onverwachte uitkomst; dit onverwacht schouwspel;
een onverwachte aanval ; op het onvericachtst, geheel
onvoorzien; van personen, wier komst eigenlijk
onverwacht is: een onverwachte gast; — bw. onvoorziens: wij zen onverwacht aangekomen. ONVER•
WACHTHEID, v.
ONVERWACHTS, bw. plotseling, zonder (op iets)
voorbereid te zijn:
werd onverwachts overgeplaatst.
ONVERWEERD, bn. niet verweerd ; niet verdedigd:
't arrne landvolk, onverweerd, zag plunderen schuur
en stal.
ONVERWELKBAAR, bn. niet verwelkbaar: onverwelkbare blaren; een onverwelkbare krans; (fig.) onverderfelijk, onvergankelijk: onverwelkbare eer, roem.
ONVERWELKBAARHEID, v.
ONVERWELKELIJK, bn. onverwelkbaar: de onverwelkelijke kroone der heerlijkheid behalen.
ONVERWERPELIJK, bn. niet te versmaden, niet te
veroordeelen: net zijne beweegredenen moet men genoegen nemen, zij zijn onverwerpelijk.

ONVLAAMSCH.
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ONVERWIJLD, bn. bw. niet uitgesteld: een °nye?

vertrek; onverwelde hulp; — bw. zonder uitstel,
oogenblikkelijk : onverweld begon naar dit nieuwe
plan to handelen.
ONVERWINBAAR, bn. niet te overwinnen: de onverwinbre held; een onverwinbare schrik; een onverwinbare vesting; onverwinbare hinderpalen. ONVERWINBAARHEID, v.
ONVERWIN(NE)LIJK, bn. (-er, -st), niet te overwinnen, onoverwinnelijk: wees fier en onverwinlek; onverwinneloke afkeer. ONVERWIN(NE)LIJKHEID, v.
ONVERWONNEN, bn. niet overwonnen, zonder overwonnen te zijn : door 't zwaard der dappren onverwonnen; nog nooit overwonnen, onoverwinbaar:
't onverwonnen *yolk in 't land der Batavieren gevestigd.
ONVERWRIKBAAR; bn. bw. (-der, -st), niet verwrikbaar. door wrikken niet bewogen of van zijn plaats
gebracht kunnende worden: de grendel Melt onverwrikbaar; (fig.) onveranderlijk: 't besluit is onverwrikbaar; — bw. onverwrikbaar pal staan.
ONVERWRIKKELIJK, bn. bw. (w. g.) onverwrikbaar.
ONVERWRIKT, bn. niet verwrikt: de staven bleven
onverwrikt; onverschrokken: he was 't die oncerwrikt
den stoutsten kamp dorst wagon; onwankelbaar: ik
heb mijn, recht en been met onverwrikte hoop in zone
hoe gegeven.
ONVERZAAD, bn. (dicht.) onverzadigd: onverzaad
bleef de etenslust.
ONVERZAADBAAR, bn. niet te verzadigen: de onverzaadbare dood: onverzaadbre dorst near grootheid.
ONVERZADELIJK, bn. niet te verzadigen: onverzadeleke roofdieren loeren op hunne proof; (fig.) he gloeide
van on verzadeleke eerzucht.
ON V ERZADELIJKREID, v.
ONVERZADIGBAAR, bn. onverzadelijk : een onverzadigbare honger.
ON VERZADIGD, bn. niet verzadigd: de arme Phenicische blijft in hear hart onverzadiyd; ...ZEERD, bn.
(veroud.) ongedeerd: Pyrrhus, onverzeerd na honderden
gevechten; ...ZEGELD, bn. niet verzekerd: zijn huis
is verbrand on ook de inboedel, die onverzekerd was;
...ZELD, bn. niet door iem. vergezeld, alleen : onverzeld uitgaan; ...ZET, bn. (w. g.) niet verzet; (fig.) onverw rikt, onverschrokken : dulden we onverzet,hetgeen
de Godheid duldt.
ONVERZETBAAR, bn. (veroud.) niet te verzetten;
onwankelbaar. ONVERZETBAARHEID, v.
ONVERZETTELIJK, bn. (-er, -st), niet te verzetten
of te verplaatsen: een onverzetteleke hindernis; (van
gezindheden) onwrikbaar, halsstarrig: onverzettelOke
koppigheid; onbuigzaam, eigenzinnig: gfj kent het vas4,
onverzettelek karakter van menheer Helder; een onverzetteleke wil. ONVERZETTELIJKHEID, v.
ONVERZOCHT, bn. (veroud.) niet beproefd, niet
op de proef gesteld; niet verzocht, niet uitgenoodigd: met opzet had de familia hem onverzocht gelaten;
ongevraagd: dichters die onverzocht hunne verzen
opzeigen.
ONVERZOENBAAR, bn. (w. g.) onverzoenlijk: het
onverzoenbaar noodlot; der Goden onverzoenb're haat.
ONVERZoENBAARHEID, v.
ONVERZOEND, bn. niet verzoend met iem.: wanneer gij onverzoend met God door den dood wierdt overvallen.
ONVERZOENLIJK, bn. bw. (-er, -st), niet te verzoenen : een onverzoenlek tegenstander; een, onverzoenlijke
tegenzin. ONVERZOENLIJKHEID, v.
ONVERZORGD, bn. niet verzorgd : de man, die heden
werd overreden, laat een onverzorgde weduwe met zes
kinderen achter; ...ZWAKT, bn. niet verzwakt, nog
onverminderd in kracht: al ware mine genegenheid
voor haar onverzwakt gebleven.
ONVERZWELGBAAR, bn. niet te verzwelgen; (fig.)
ondraaglijk: onverzwelgbre smarte.
ONVINDBAAR, bn. niet kunnende gevonden worden : dit work is uiterst zeldzacan; het tweede deel is
om zoo to zeggen onvindbaar.
ONVLAAMSCH, bn. niet tot de Vlaamsche taal

ONVLUG.

ONVRIJ.

behoorende; in strijd met den Vlaamschen yolksaard; ...VLUG, bn. niet vlug: die jongen is niet onviug; ...VOEDZAAM, bn. niet voedzaam: onvoedzarne
spys.
ONVOEGLIJK, bn. bw. (-er, -st), onbetamelijk, ongepast: het is voor een dame van fatsoen onvoeglijk niets
van de tang- en danskunst te verstaan; — bw. ongepast, kwalijk: zaj zouden dit punt niet onvoeglfjk tot
later kunnen uitstellen. ONVOEGLIJKHEID, v.
ONVOEGZAAM, bn. (...zamer, -st), niet passende
bij iem. of iets: dat is een onvoegzame partjj voor
haar; onbetamelijk, ongepast: er is geen kwestie geweest van eenige onvoegzame betrekking tusschen dat
meisje en mfj. ONVOEGZAAMHEID, v.
ON VOELBAAR, bn. niet kunnende gevoeld worden,
niet waarneembaar voor het•zintuig des gevoels;
onmerkbaar. ONVOELBAARHEID, v.
ONVOLDAAN, bn. (...daner, -st), (w. g.) niet volvoerd, niet ten uitvoer gebracht : het schoonst gedeelte
van mffre eed blfift schandelijk onvoldaan; onbevredigd:
blikken, waaruit al de woestheid van onvoldane natuurdrift straalde; wij zetten mistroostig en onvoldaan de
reis voort; ik ben onvoldaan over uw gedrag; van onvoldaanheid getuigende: een onvoldane blik. ONVOLDAANHEID, v.
ONVOLDOENDE, bn. niet toereikend: een onvoldoende
hoeveelheid; onvoldoende kennis; bij het examen was
zijn Fransch onvoldoende; onbevredigend: de onvoldoende afloop van Wellingtons laatsten veldtocht;
onvoldoende beantwoorden.
—bw.
ONVOLDRAGEN, bn. niet voldragen: een onvoldragen kind, vOOr den tijd geboren; (bij uitbr.) 't onvoldragen ooft viel als de bloesem at .; (fig.) een eerlfjk
werkman, die zijn gilde siert, staat hooger dan de onvoldragen kunstenaar. ONVOLDRAGENHEID, v.
ONVOLKOMEN, bn. bw. (-er, -st), niet volkomen,
niet volledig: in onvolkomen vorm; (sprk.) onvolkomen
klinkers, die onvolkomen worden uitgesproken, doordien de in dezelfde lettergreep onmiddellijk volgende
consonant belet dat hun de voile eisch wordt gegeven; onvolkomen verleden tijd, tegenwoordig gewoonlijk onvoltooid genoemd; (nat. hist.) onvolkomen
gedaanteverwisseling; onvolmaakt: de onvolkomenste
mensch. ONVOLKOMENLIJK, bw.
ONVOLKOMENHEID, v. onvolledigheid: de onvolkomenheid van alle menschelfjke kundigheden; onvolmaaktheid: de geschiedenis van dit beeld is een monument der menschelijke onvolkomenheid in 't algemeen;
(ray. ...heden), zedelijk gebrek: once onvolkomenheden
alleen zfjn niet van U, o God.
ONVOLLEDIG, bn. bw. (-er, -st), niet volledig: ziedaar een hoogst onvolledig en oppervlakkig bericht;
(nat. hist.) onvolledige gedaanteverwisseling, onvolkomen; (sprk.) een onvolledige sin, waaruit eenig noodzakelijk bestanddeel is weggelaten, elliptisch. ONVOLLEDIGHEID, v.
ONVOLMAAKT, bn. (-er, -st), onvoltooid; (sprk.,
w. g.) onvolmaakt verleden tUd, onvoltooid ; onvolledig: h# begreep dat een talent zonder geleerdheid een
onvolmaakt u'erktuig is; niet zonder gebreken, niet
de volmaaktheid bereikt hebbende: nu zie ik hoe
onvolmaakt wij zon, ook, al hebben wij ons van geen
groote overtredingen te beschuldigen. ONVOLMAAKTELIJK, bw.
ONVOLMAAKTHEID, v. het niet volmaakt zijn: de
onvolnzaaktheid der zwakke menschelijke natuur;
(my.
...heden), zedelijk gebrek.
ONVOLPREZEN, bn. nooit volprezen, niet kunnende
volprezen worden: 't onvolprezen school, clot in hun
werken spreekt.
ONVOLTALLIG, bn. niet voltallig: hoe onvoltalliger
een compagnie was, des to sneer soldij hield de ocerste
voor zich self. ONVOLTALLIGHEID, v.
ONVOLTOOID, bn. niet voltooid: hoe vele aangevangen en onvult9oide geschriften; (sprk.) oncolt9oicle
tijden, die vormen van het werkwoord, welke uitdrukken, dat men zich de werking als niet afgeloopen voorstelt. ONVOLTOOIDHEID, v.

ONVOLTROKKEN, bn. onvoltooid: 't best beraamde,
't koenst begin, al to dikes jls , onvoltrokken, zinkt he
henen, stort het in; inz. van een huwelijk, niet voltrokken.
ONVOLVOERBAAR, bn. niet kunnende volvoerd
worden : 't onvolvoerbaar waagstuk.
ONVOLVOERD, bn. niet ten uitvoer gebracht: het
vonnis bleef onvolvoerd.
ONVOLWASSEN, bn. niet volwassen: de jonge onvolwassen knollen waren in April nog glazig. ONVOLWASSENHEID, v.
ONVOORBEDACHT, bn. bw. niet. voorbedacht, niet
opzettelijk: kleine onvoorbedachte trekken, waaruit de
gansche ziel spreekt; — bw. zonder opzet: onvoorbedacht spreken. ONVOORBEDACB.THEID, v.
ONVOORBEREID, bn. bw. niet voorbereid: de gebeurtenis van heden heeft ons onvoorbereid getroflen.
ONVOORDEELIG, bn. bw. (-er, -st), niet voordeelig:
de handel in dit artikel is tegenwoordig seer onvoordeelig; — bw. onvoordeelig spelen. ONVOORDEELIGREID, v.
ONVOORSPOEDIG, bn. bw. (-er, -st), niet voorspoedig: Noord-Holland en Zeeland telden ook nog mode en
zij waren in dezen ted niet onvoorspoedig.
ONVOORWAARDELIJK, bn. bw. niet door voorwaarden beperkt, onbeperkt: het onbeperkt en onvoorwaardelok gezag van de mode; — bw. zonder eenige
beperking of voorwaarde : honderden gehoorzamen
onvoorwaardelfjk. ONVOORWAARDELIJKHEID, v.
ONVOORZICHTIG, bn. bw. (-er, -st), niet voorzichtig:
uw neef is onvoorzichtig geweest, doch zijn hart is onverdorven; een onvoorzichtige ttitdrukking, —
bw.
hebt seer onvoorzichtig gehandeld. ONVOORZICHTIGREID, v. het onvoorzichtig zijn ; (mv. ...heden), onvoorzichtige handeling. ONVOORZICHTIGLIJK, bw.
ONVOORZIEN, bn. bw. onverwacht, onverhoedsch:
ik geloof waarlijk, dat mijn onvoorziene komst u verschrikt heeft; onvoorziene uitgaven, die niet vooruit
te berekenen zijn; op een bepaald oogenblik van
iets ontbloot, het niet bij zich hebbende: een scherp
flies onderscheidde hem van de anclere omstanders, die
van wapenen onvoorzien waren; geen voorraad van iets
hebbende: de stad Leiden was onvoorzien van krfjgsyolk en koren; — bw. onverwacht: de tijcling van den
dood kwam zoo onverwacht, zoo onvoorzien.
ONVOORZIENS, bw. zoo plotseling dat men geen
voorzorgen kan nemen, onverhoeds : men greep mfj
onvoorziens aan en sleepte mfj mede.
ONVORSTELIJK, bn. (-er, -st), niet vorstelijk: een
laag en onvorstelijk gemoed.
ONVREDE, m. (veroud.), twist, oneenigheid: de vrede
woonde in huis en de onvred stond er buiten; ongenoegen, misnoegen: zij at als iemand die seer boos en
to onvreden is; to onvreden ziin op icon., boos zijn op
hem.
ONVRIEND, m. (-en), (w. g.), vijand: uw Heer Brooder,
van wien ik niet als onvriend scheiden mag ; iem. to
onvriend hebben, maken.
ONVRIENDELIJK, bn. bw. (-er, -st), (veroud.) onvriendsc:happelijk: ook de dweperij is onvrienelelijk en
onbroederlijk; niet vriendelijk, niet voorkomend, onaardig: zij g even elkaar nooit een oncriendelyk woord;
onvriendelijk bejegenen. ONVRIENDELIJK—bw. in .
HE'D, v.
ONVRIENDSCHAPPELIJK, bn. (-er, -st), niet vriendschappelijk.
ONVRIJ, bn. (-er, -st), geen voile vrijheid genietende;
niet tot den stand der vrijen behoorende, hoorig:
menschen van onvrijen stand; (fig.) persoonlijk, onvrij,
van iem., wiens wil beheerscht wordt door dien van
anderen; geestelijk of psychologisch onvrij, van iem.,
wiens evil afhankelijk is van driften, hartstochten
enz.; (van plaatsen) waar men zijn voile vrijheid
niet genieten loan: een ono* least; inz. waar men
door anderen kan worden bespied: het is flier erg
once j; cieze trainer is onc rid. ; van goederen enz., onderworpen aan tol, verbeurdverklaring of welke lasten
lccven, contrabande. ONVRIJETEID, v.
ook:
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ONWELKOM.

1191

ONVRIJWILLIG, bn. bw. (-er, -st), niet plaats heb, :bende volgens iemands vrije verkiezing, tegen
:errands zin zijnde: hij moet niisbruik mahen van eens
-anders eerlijke en onvrijwillige onkunde; (Zuidn.) onwillekeurig: een onvrijwillig gebaar.
ONVRIJZINNIG, bn. (-er, -st), niet vrijzinnig: zelfs

beweert; (nay. ...heden), een onwaar gezegde, een
onware bewering: dit schijnt mij een onwaarheid;
zyn boek wemelt van onwaarheden en onjuistheden.
ONWAARNEEMBAAR, bn. niet waar te nenaen: een
voor anderen onwaarneembare verandering in zijn
gelaat.

verlokte de razernij van een Robespierre hem soms tot
onrrijzinnige gedachten. ONVRIJZINNIGHEID, v.

ONWAARSCHIJNLIJK, bn. (-er, -st), veel kans hobbende van niet met de werkelijkheid overeen to
komen: dit komt mij niet geheel onwaarschijnlijk voor.
ONWAARSCHIJNLIJKHEID, v. het onwaarschijnlijk zijn; (my. ...heden), iets onwaarschijnlijks: wij

ONVROED, bn. (veroud.), onverstandig.
ONVROOM, bn. bw. (...vrorner, -st), niet vroom,in
strijd met de eischen der vroomheid: het lichtvaardig

gebruik van Gods naam, zelfs lzU lieden die anders niet
onrroom zijn. ONVROOMHEID, v.

moeten op het voorkomen eener onwaarschfjnlijkheid
bedacht zijn.

ONVROUWELIJK, bn. bw. (-er. -st), blijk gevende
van meer bekwaamheid, geleerdheid, dan een vrouw
gewoonlijk bezit: zy is ook erraren in vele, mag ik
het zoo eens noemen, onvrouwelijke kundigheden; niet
aan een vrouw passend: onvrouwqjk, haveloos gekleed,
vigil 't werk der arme naaister bang; vrouwelijke zachtheid missend: de forsche, onvrouwelijke oefeningen,

ONWANKELBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet aan het
wankelen kunnende gebracht worden, onwrikbaar,
onomstootelijk: de onwankelbare wetten can 't hooge
Godsgezag; onwankelbare Ironic, gehechtheid; — bw.
zoo dat geen wankelen mogelijk is: onwankelbaar
trouw wien hij eenmaal zijn woord had verpand. ONWANKELBAARHEID, v.
ONWEDER, ONWEER, o. (-5), (veroud.) slecht, onstuimig, guur weder; beroering van den dampkring,
met donder en bliksem gepaard gaande: als de Heere

die mijn lust waren geweest.
ONVRUCHTBAAR, bn. (-der, -st), weinig of geene
vruchten voortbrengende: de onvruchtbare lanolstreek
rondorn St. Petersburg; (plantk.) geen stuifmeel beNattende: de bloemen van den cacaoboom hebben vijf
vruchtbare en vY f onvruchtbare meeldraden; (van
vrouwejjke wezens) zich ongeschikt toonende voor
bevruchting : en Sara was onvruchtbaar : zij had geen
kind ; (van mannelijke wezens) niet in staat tot bevruchting: de man kan onvruchtbaar zijn, wanneer
lqj i n zUrze jeugd van den steen is gesneden; (fig.) niets
batende,
een onvruchtbare discussie; niets of niet
genoeg voortbrengende: die man werkt altijd, maar

hij is seer onvruchtbaar, zijne studie levert niets op.
ONVRUCHTBAARHEID, v.
ONWAAR, bn. niet waar: de berichten mogen waar

of onwaar zijn; een onwaar verhaal; iets onwaar maken,
iets logenstraffen; anders van aard dan men zich
voordoet: een acteur die van zijn karakter beroold en
dies innerl?jk onwaar wordt; onoprecht: zijnegeestdrift
is onwaar, zij is gemakkelijk te verkoelen; niet datgene
zijnde wat de naam te kennen geeft, onecht: onware
,pokken; een onware, onjuiste voorstelling gevende:

e schitterende (deur dezer figures is te onwaar.
ONWAARACHTIG, bn. (-er, -st), zich niet zOO toegedragen hebbende, als beweerd wordt: deze omstan-

Elia met een onweder ten hemel opnernen zoude; drukkend is de heete lacht, dreigende onweers barsten los;
het onweer komt opzetten, trekt af, barst los, drijft over;
er broeit een onweer; (fig.) uitbarsting van toorn,
tweedracht, onlusten enz.: als ter beurze eerst een dof
gerucht was onzgegaan, dat er weer een onweder in den
kassiershoek broeide; (sprw.) er is een onweer aan de
lucht, er zullen onaangenaamheden komen; hetonweer
komt niet veto de lucid, van iem. die telkens weer
begint uit te varen, van iets dat bijna aanhoudend
voortgaat. ONANTEERTJE, o. (-s).
ONWEDERGEBOREN, bn. niet wedergeboren, niet
herboren door het geloof.
ONWEDERLEGBAAR, bn. bw. niet kunnende weerlegd worden: onwederlegbare statistieken; iets onwederlegbaar aantoonen. ONWEDERLEGBAARHEID, v.
ONWEDERROEPELIJK, bn. bw. (-er, -st), niet kunnende herroepen worden: een onwederroepelijk doodvonnis; — bw. zOO dat een beslissing niet kan herroepen worden: mijn besluit is onwederroepelijk ge-

nomen.

digheden behoeven nog niet als onwaarachtig aangemerkt te worden. ONWAARACHTIGHEID, v. de

ONWEDERSPREEKBAAR, bn. bw. (-der, -st), onwederlegbaar: het onweclerspreekbaarst bewijs tegen hunne
liefdelooze stelling ; zoo dat geen tegenspraak rnogelijk
is: toen h j 't Unicersum mij verklaarde op zijn on-

hoedanigheid van onwaarachtig to zijn; (mv....heden),

weerspreekbren toon.

iets onwaarachtigs : mannen, wien elke onwaarachtig .heid tegen de borst stuit.

ONWEDERSPREKELIJK, bn. bw. (-er, -st), onwederspreekbaar: ik beken het, uwe redenen zijn onweder-

ONWAARD, bn. niet verdienende wat in een bepaling is uitgedrukt: 'k daag u ten kamp, al zijt ge
ook sulk een eere onwaard.
ONWAARDE, v. waardeloosheid : de onwaarde van

sprekelijk.

,

alles, wat God nit het hart verdringt, werd hem elken

dog duidelijker; het tusschen de regels ingeschrevene

is nietig en van onwaarde; een stembiljet van onwaarde
verklaren.
QNWAARDEERBAAR, bn. niet to waardeeren, niet
to schatten : hij leed daarbij onwaardeerbare verliezen;
boven schatting verheven, onvergelijkbaar : snel kuste
hij 't voor hem onwaardeerbare afscheidsgeschenk. ONWAARDEERBAARHEID, v.
ONWAARDIG, bn. bw. (-er, -st), niet waardig, niet
verdienende wat in een bepaling is uitgedrukt: een

gevallen volk, dat de vrijheid onwaardig is; hi] is een
dronkaard, een deugniet harer geheel onwaardig; geen
achting genietende noch verdienende, verachtelijk:

hij was veracht en de onwaardioste onder de menschen;
niet to versmaden in zekere hoedanigheid: een on-

ONWEDERSTAANBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet to
wederstaan: de onweerstaanbare veroveraar ; dit meisje

is onwederstaanbaar; een onweerstaanbare macht; een
onweerstaanbare neiging ; — bw. zoo dat geen weerstaan mogelijk is: zU kan onweerstaanbaar beminnelijk zijn. ONWEERSTAANBAARHEID, v.
ONWEER. Zie ONWEDER.
ONWEERBAAR, bn. ongeschikt tot verdediging:
laat al de vrouwen en onweerbare mannen achter. ONAVEERBAARHEID, v.
ONWEEREN, (onweerde, heeft geonweerd), donderen
en bliksemen: 't heeft den ganschen morgen geonweerd; inz. donderen: ik, hoor het in de verte onweeren.
ONWEERSBUI, v. (-en), een onweder van niet al to
langen duur: wij werden door een herige onweersbui
overrallen; ...LUCHT, v. (-en), een lucht die onweer
doet verwachten; ...VLAAG, v. (...vlagen), onweersbui; ...VOGEL, m. (-5), (veroud.) stormvogel; (fig.)
ongeluksvogel: de proost is een onweerscogel en waar
hij was zijn altUd slagen gevallen; ...WOLK , v. (-en),
een met electriciteit geladen wolk.
ONWEL, bn. ongesteid: onwel zijn; zich onwel ge-

waardig doch rolUverig leerling en volger van Maarten
Luther; (van zaken) geen waarde hebbende: Cats
heeft de her gespannen ter eere van veeltijels onwaardige
onderwerpen. ONWAARDIGHEID, v. ONWAARDIG-

voelen.

LIJK, bw. (w. g.).
ONWAARHEID, v. de hoedanigheid van onwaar te
zijn: de waarheid of onwaarheid van hetgeen de profeet

zijn bezoek, zou m j an niet onwelgevallig zUrt.
ONWELKOM, bn. niet welkom: onwelkome gasten;

ONWELGEVALLIG,

bn. (-er, -st), onaangenaam:

1192

ONWELKOM. •

onaangenaam : misschien zal een verkwikkende dronk
u niet onwelkom zon.
ONWELLEVEND, bn. bw. (-er, -st), zich niet gedra-

gende als een welopgevoed man : onwellevende bezoekers. onbetamelijk, onhebbelijk: de onwellevende en
oncilristelfike hoogmoed van een gedeelte uwer medebroederen; — bw. hij heeft zich onwellevend gedragen.
ONWELLEVENDHEID, v. het onwellevend zijn; een
daad of handelwijze die onwellevend is.
ONWELLUIDEND, bn. bw. (-er, -st), niet welluidend,
niet aangenaam klinkend: haar stem is grof en onwelluidend; onwelluidend zingen. ONWELLUIDENDHEID, v.
ONWELMEENEND, bn. kwaad bedoelende: onwelmeenende vleierfj. ONWELMEENENDHEID, v. kwalijkgezindheid.
ONWELVOEGLIJK, bn. bw. (-er, -st), in strijd met
de welvoeglijkheid: ik geloof niet, dat zij mine opmerking onwelvoeglijk vond. ONWELVOEGLIJKHEID,
v. het onwelvoeglijk zijn; (mv. ...heden), een onwelvoeglijke, onbetamelijke uiting.
ONWELWILLEND, bn. bw. (-er, -st), niet welwillend, niet gedienstig, onbeleefd.ONWELWILLENDHEID, v.
_
ONWERKZAAM, bn. (...zamer, -st), niet geneigd tot
werken, niet arbeidzaam: min voortdurende angesteld(germ.)
held maakt mtj lusteloos, dof en onwerkzaam;
geen uitwerking hebbende : bjj vele bloemen is het
stuifmeel op den stamper derzelfde bloem geheel onwerkzaam. ONWERKZA.AMHEID, v.
ONWETEND, bn. bw. (-er, -st), niet wetende wat
in eene bepaling is uitgedrukt: ik wil niet, broeders,
dat gij onwetende zit, dat onze vaders alle onder de
wolk waren; onkundig van iets: een yolk van d' ernst
der dingen steeds onwetend; geen kennis bezittende:
onenschen, die beweren dat de werkman dom en onwetend blijven moet; de onwetende menigte, het gepeupel,
de groote hoop. ONWETENDHEID, v. onbekendheid
met iem. of iets; onkunde.
ONWETENS, bw. zonder to weten wat men doet:
vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben
sommige onwetens engelen geherbergd.
ONWETENSCHAPPELIJK, bn. bw. (-er, -st), niet met
de eischen der wetenschap overeenkomende : hi)* heeft
niet
een methode, maar zij is zeer onwetenschappelijk;
handelende volgens de eischen der wetenschap: ondanks al zijn goeden wil blijft hij een dillettant, een
onwetenschappelijk man. ONWET2WCHAPPELIJKHEID, v.
ONWETTELIJK, bn. bw. (-er, -st), (veroud., Zuidn.)
onwettig; (w. g.) niet zOOdanig als bij eenig voor.
schrift der wet is bepaald: een onwettelijk middel ono
zjjn recht te handhaven (b. v. overtuiging van den
tegenstander door redeneering) behoeft nog niet een
onwettig oniddel te zijn. ONWETTELIJKHEID, v.
ONWETTIG, bn. bw. (-er, st), in strijd met de wet:
een huwelijk onwettig verklaren, onwettige reglementen;
niet op wettige wijze iets zijnde: de Sterrekamer,
eene onwettige rechtbauk, in burgeloke zaken; buiten
wettig huwelijk verwekt of geboren: het kind, hetwelk driehonderd dagen na de ontbinding des h?lwelijks
wordt geboren, is onwettig; — bw. op een wijze die
met de wet in strijd is: onwettig verkregen goed. ONWETTIGHEID, v. het onwettig zijn; (mv....heden),
onwettige handeling. 0)TWETTIGLIJK, bw.
ONWEZENLIJK, bn. in WArkelijkheid niet bestaande:

hij is de grootste vault ran al wat onwezenWk en
onwaar is. O_NWEZENLIJKHEID. v.
dwaas, onverstanONWIJS, bn. bw. (...wijzer,
dig: zult gij dit den deer rerg,-1den, gij dwaas en
onwijs yolk; — bw. mai: doe niet zoo onwijs, malle
jongen; in hooge mate, zeer, erg: gij meet niet zoo
onwos hard loopen. ONWIJSHEID, v. dwaasheid.
ONWIJSGEERIG, bn. bw. (-er, -st), niet wijsgeerig :
het is even, onwijsgeerig als oncroom, wrevelig to zijn
over een vreegtijclig afsterren.
ONWIL, at bet weerspannig, zijn, inz. van kinderen
en ondergeschikten: het is 'dloote on it van de laie

ONZEGLIJK.
slaver, zfj moeten werken; nijdigheid, boosheid:
het volk de innig geliefde vorsten van Oranje door d•
burger-regenten mishandeld zag, deed het affn onwiC
gevoelen.
ONWILLEKEURIG, bn. bw. (-er, -st), niet opzettelijk: -

onwillekeurige uitroep; de onwillekeurige navolging e n
van beroemde meesters; een onwillekeurige beweging der
spieren, die van den invloed van den wil onafhankelijk is; (vandaar) onwillekeurige spieren; niet aan dens
wil onderworpen : een onwillekeurige schok van angst;
— bw. onwillekeurig neemt gej den hoed af.
ONWILLENS, bw. zonder het to willen, zonder
voorbedachtheid: zoo legde de sterke man onwillens ztin kwetsbare zode bloot; willens of onwillens, goedof kwaadschiks.
ONWILLIG, bn. bw. (-er, -st), niet gewillig, bezwaar
makende tegen het verrichten of het ondergaan van
eene handeling: met onwillige honden is het kwaad"
hazen vangen; htj blijft onwillig tot boete en terugkeer;
de ziel is dan onwillig om afstand te doen van een ,
(w. g.) onopzettelijk, onwillekeurig: de dicht- genot;
kunst is een behoefte van het hart, eene vaak onwillige
drift; — bw. met onwil, met tegenzin: onwillig gehoorzamen; onwillekeurig, als vanzelf: onwillig rest
die vraag in ons op. ONWILLIGHEID, v. onwil,
tegenzin tot iets. ONWILLIGLIJK, bw.
ONWINBAAR, bn. niet kunnende veroverd worden: verschansingen. ONWINBAARHEID, v. onwibare
ONWIN(NE)LIJK, bn. (veroud.) onwinbaar.
ONWIS, bn. bw. (-ser, meest-), niet geheel zeker:
het is, het staat onwis; van onzeker beloop, onbe-,
trouwbaar: ik ksmp om geen onwis vermaak; onvast,
onzeker : liefde steunt de onwisse schreden. ONWISHEID, v.
ONWRAAKBAAR, bn. (-der, -st), niet gewraakt, niet.
geweigerd kunnende worden in zekere hoedanigheid: een onwraakbaar getuige; een onwraakbaar rechter; (ook) stellig geloof verdienende; onwederlegbaar
een onwraakbaar bewijs, een onwraakbaar recht; onwraakbare gevolgtrekking. ONWRAAKBAARHEID, v.
ONWRAAKGIERIG, bn., ...WRAAKZUCHTIG, bn..
(-er, -st), niet wraakgierig of wraakzuchtig.
ONWRIKBAAR, bn. bw. (-der, .st), niet verwrikt.
kunnende worden: de onwrikbre Petrusrots straalt inden lichtgloed van de heilgenade Gods; onomstootelijk:
onwrikbare bewlYzen; onwankelbaar: een onwrikbare.
vastheid van geest; onwrikbaar in deugd en moed;
ONWRIKBAAR-dit staat onwrikbaar vast.
—bw.
HEID, v.
ONYX, m. (-en), benaming van een edelen steen,.
eene soort van agaat, met witte of lichtgrijze strepen, die met zwarte, bruine of in 't algemeen met.
donkere strepen afwisselen; —STEEN, m. (-en).
ONZACHT, bn. bw. (-er, -st), hard: tow doodbedje is

reeds bereid, acme man, een onzacht doodbedje; onzacht
liggen; ruw, heftig: ik stiet hem buiten met onzachter
woorden, dan ik anders jegens uw zieleherder zou gebruikt hebben; hield zijn paard met een vrij onzachten
ruk in; in onzachte aanraking komen met iem.; vrij:
onzacht neerk,omen. ONZ A_CHTHEID, v.
ONZALIG, bn. bw. (-er, -st), uiterst ongelukkig,
diep ellendig (van personen); ellende met zich brangende of veroorzakende: hoe onzalig is mijn, lot; 't kind"

uit dien onzaal'gen echt gesproten; een onzalig oogenbilk; o, die onzalige wispelturigheid ONZALIGHEID, v..
ONZE. vnw. Zie ONS.
ONZEDELIJK, bn. bw. ( er, -st), zich gedragende.
op een wijze die met de zedelijke beginselen in strijd
is: een weldaad bewijzen aan een, onzecielijk persoon;
de zedelijke beginselen schendende: een onzedelijk,
bock; in zi4izeive is de kunst wait onzedelijk. ONZEDELIJKHEID, v.
ONZEDIG, bn. bw. (-er, -st), niet ingetogen: dat
roode kostaum, ran die dame is vrij onzedig ; (w. g.)
oneerbaar: onzedig waren die figuurtdes in paradYskostn niet. ONZEDIGHEID, v. oneerbaarheid, gemeenhei d.
ONZEGLIJK. bn . bw. (Zuidn.) onuitsprekelijk: het
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onzeglijk vermaak, de gansche natuur met eenen blik
te omvatten; hij was onzeglijk mager.
ONZEKER, bn. (-der, -st), niet zeker van iets: onzeker wat te doen of te laten; van zichzelf niet zeker,
onvast: hij verliet de zaal met onzekeren gang ; onbetrouw baar, twijfelachtig: 't zijn nog onzekere berichten;
(van iets toekomstigs) aan hoogst onzekere winsten
zjn geld wagen; wisselvalPg: het lot is onzeker: niemand kan gissen, wien God de zegepraal zal gunnen;
niet met genoegzame zekerheid bekend: het aantal
gekwetsten is nog onzeker; in 't onzekere zijn, verkeeren,
rondtasten; iem. in het onzekere laten.
ONZEKERHEID, v. onvastheid: met aarzeling en onzekerheid vroeg ze, welke pri us die schitterende ridder
zjn kon; ongenoegzame bekendlaeld met iets, twijfel
omtrent iets: de voortdurende onzekerheid over den
toestand haars kinds; iem. in onzekerheid laten; twijfelachVgheid, ontetrouwbaarheid: in de onzekerheid
der komende Bingen.

een onzodig gebied, een onverdeeld stuk grond, tus-

ONZELFSTANDIG, bn. (-er, -st), geene zelfstandigheld bezittende: het harde lot der afhankel ijke en

onzel fstandige rrouwen; een schaar van onzelfstandige
volgelingen; (sprk.) onzelfstandige achtervoegsels. ONZELFSTANDIGHEID. v.
ONZE-LIEVE-HEERSBEESTJE, ...HEEREBEESTJE,
o. (-s), volksnaam voor verschillende soorten van
coccinellidae, een bekende familie van de orde der
schildvleugelige insecten: ...-HEERSHAANTJE, o.
(-s). onze-lieve-heersbeestje.
ONZE-LIEVE-VROUW, v. (Zuidn.) een beeld, de
Moeder Gods voorstellende: hid' ging op de knie%, n

zitten bidden voor de Onze-Lieve-Vrouw, die daar op de
schouwplaat stand.
ONZE-LIEVE-VROUWENBEDSTROO, o. (w. g.) volksnaam voor de kwendel, Wilde tijm (tlomus serpyllum);
een volksnaam voor het welriekend ruwkruid (asperola, odoratal; ...-VROUVv'ENDISTEL, v. (Zuidn.)
volksnaam voor carduus marianus; ...-VROUIVEN-

schen twee rijken in gelegen en dat door geen van
beide mag worden beet; (bij vergelijking) ik zal
mij in lien twist onzUdig houden; buiten de partijen
staande : dat zfjn de vruchten van uw onzfjclig onder(sprk.)
wps ; lets nit een onzijdig cogpunt beschouwen;
van zelfstandige naamwoorden, noch mannelijk noch
vrouwelijk; van werkwoorden, onovergankelijk;
(plantk.) geslachtloos, noch meeldraden noch stampers bezittende ; (scheik.) van zouten, noch zuur noch
alkalisch reageerend. ONZIJDIGHEID, v.
ONZIN, m. uiting van dwaze redeneering: het is

moeilijk op zulke vragen te antwoorden, zonder verwaand te schb"nen of outdo te zeggen; geleerde onzin,
onzinnige praat met vertoon van geleerdheid; een
daad die blijk geeft van gebrek aan verstandig
overleg, eene onbekookte handelwijze: met dit weer

Bien tocht te ondernemen ware onzin.
ONZINDELIJK. bn . bw. (-er, -st), de zindelijkheid,
niet betrachtende, niet genoeg afkeer hebbende van
vuilheid : die huismoeder is vrp onzindelijk; we hielden geen honden, omdat ze zoo onzindelfjk zijn, hunne
uitwerpselen overal neerleggen ; bevuild, morsig:
onzi e del ljke kleeren; onzindelPke straten. ONZINDELIJKHEID, v.
ONZINNELIJK, bn. niet onder het bereik der zinnen vallende, bovenzinnelijk: alleen tot den geest, tot

het onzinnelPke wordt de wijsbegeerte beperkt; de Onzinnel ijke, God.
ONZINNIG, bn. bw. (-er, -st), (w. g.) zinneloos, ontzind, krankzinnig: dit gezegde maakte den driftigen
Belmont bp nu onzinnig; blijk gevende van gebrek
aan kalm en gezond verstand, dwaas: als men haar

aan zichzelve overlaat, kan zij eene onzinnige dweepster
worden; een onzinnige onderneming; een onzinnig antwoord. ONZINNIGHEID, v. dolle dwaasheid; (mv.

HANDSCHOEN, m. volksnaam van de gemeene
akelei; ...-VROUWENMANTEL, m. gemeene leeuwenklauw (alchimilla vulgaris).
ONZENT (TE), bw. uitdr. to onzen huize, in onze
streek, in ons land : zekere goede lieden te onzent, die

...heden), een onzinnige daad of uiting.
ONZOENBAAR, bn. onverzoenbaar: de onzoenbre
do ad.
ONZOET, bn. (veroud.) onhebbelijk, ruw, onwelwillend; onaangenaam.
ONZONDIG, bn. (w. g.), zondeloos: de eenige onzondige en heilige mensch, die ooit bestond; onschuldig:

het herigst tegen het hedendaagsch Par& witvaren.

ze zullen luitspel hebben, het is een onzondig vermaak.

ONZENTHALVE, bw. van onzentwege, wat ons
betrelt: onzenthalve mag hij het doen.
ONZENTWEGE (VAN), bw. uitdr. van onzen kant,
uit naam van ons : h j heeft van onzentwege een geluk.

ONZONDIGHEID, v.
ONZUIVER, bn. bw. (-der, -st), met vreemde, ongewenschte bestanddeelen vermengd: men vindt

wensch ontvangen.
ONZENTWIL (OM), bw. uitdr. ter wille van ons:

hij heeft het om onzentwil gedaan.
ONZERZIJDS, bw. van onzen kant: boeken te doorlezen als die van Houbraken, van Hoogstraeten is onzerzYds eene daad van zelfverloochening.
ONZE-VADER, o. het gebed des Heeren, aldus
genoemd naar de eerste woorden : zij bidden en her-

bidden het krachtig en alvragend Onze-Vader.
ONZE-VROUWENMELKKRUID, o. een volksnaam
voor longenkruid (pulinonaria officinalis).
ONZICHTBAAR, bn. bw. (-der, -st), niet kunnende
gezien worden: het Opperste TVezen is onzichtbaar;
kunnen wij van de zichtbare tot de onzichtbare wergild
besluiten?; van wat op een bepaald oogenblik door
een bepaald persoon niet kan worden gezien: de
zon bleef den heelen dag onzichtbaar. ONZICHTBAARREID, v.
ONZIENLIJK, bn. bw. (-er, -st), onzichtbaar : hij

heeft het vereenigingspunt tusschen het onzienlijke en
het waarneembare meenen to vinden; de Onzienlijke,
God. ONZIENLIJKHEID, v.
ONZIENLIJK, bn. (veroud.), leelijk voor het gezicht,
onooglijk: op die door honger en jammer onzienloke

schare zag God met welgevallen nester.
ONZIJDIG, bn. bw. (-er. -st), onpartijdig; neutraal,
niet in een strijd betrokken: Belgie weed tot een onafhankelijken en onzOigen staat verklaard; tot een
onzijdige mogendheid behoorende: schepen welke als

bepaald onzpdig eigendom zijn verzekerd; onzijdige vlag;

daar slechts onzuiver, drabbig water; een onzuivere
bron, (ook fig.); nog niet gezuiverd, niet schoongemaakt, niet ontdaan van vuil: de onzuivere sulker;
pleng geen wijn met onzuivere handen; niet verminderd met hetgeen er noodzakelijk moet worden afgetrokken, bruto: de onzuivere opbrengst; min of
meer afwijkende van de vereischte hoogte, richting
of scherpte: een uit de hand geteekende cirkelomtrek

is altod min of meer onzuiver; in de hooge tonen is
haar stem onzuiver; een onzuivere afdruk; een onzuiver
rijm, waarbij b. v. wel de volgende medeklinkers maar
niet de klinkers geheel gelijk zijn; in eenig opzicht
afwijkende van juistheid, oprechtheid of behoorlijkheld: een onzuivere redeneering; onzuivere bedoelingen;
de onzuivere leer, niet volkomen orthodox; onrein,
wellustig: een onzuivere passie. ONZUIVERHEID, v.
het onzuiver zijn; (mv. ...heden), vuiligheid, smetstof.
OOFT, v. fruit, inz. boomvruchten : (sprw.) een rotte

appel in eene mande, maakt het gave ooft te schande,
een schurftig schaap steekt de geheele kudde aan.
OOFTBOOM, m. (-en), vruchtboom; m.
het kweeken van ooft, als tak van nijverheid beschouwd; ...MARKT, v. (-en), een markt waar ooft
to koop geboden wordt; ...VERKOOPER, m., ...VERKOOPSTER, v. (-s), fruitverkooper, -verkoopster.
00G, o. (-en), het gezichtsorgaan, hetzij de oogbol
in zijn geheel, hetzij meer bepaald dat gedeelte er
van dat van buiten zichtbaar is: goede, slechte, zwakke

oogen; het rechter, het linker oog; het bloote, het gewapond, het ongewapend oog; een glazen oog, een kunst-
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oog; de appel, het wit van het oog; iem. beminnen als
het licht zYner oogen; in schemeravond te lezen is niet
goed voor de oogen; ziender oogen, zOO dat men kan
zien waarvan sprake is; zoo ver min oogen drayen
konden; (sprw.) iem. de oogen uitsteken, oudtijds zekere
strafoefening, (fig.) iem. verblinden door een hartstocht in hem gaande te maken, inz. met betrekking
tot afgunst; iem. de oogen verblinden, hem blind
maken voor de waarheid; iem. in de oogen schijnen,
in de oogen steken, (fig.) iem. hinderlijk zijn, hem
ergeren; in het oogen vallen, (gall.) in het oog springen,
de aandacht treffen; in iemands oog, naar zijne opvatting; een doom in het oog zfjn, bij voortduring
ergernis veroorzaken; de schellen vallen iem. van de
oogen, de verblinding houdt op, hij ziet thans duidelijk in wat hij van to voren niet begreep; onder vier
oogen, zonder het bijzijn van een derde, in vertrouwen; geen hand voor oogen zien, volstrektniets; iem.
zand in de oogen strooien, hem om den tuin leiden,
hem foppen; iem. een rad voor de oogen draaien, hem
misleiden; nit, door, met eigen oogen zien, een eigen
Tneening hebben, zelfstandig oordeelen; zich de oogen
nitkUken aan iets, zich aan het gezicht van lets niet
kunnen verzadigen; zich de oogen nit het hoofd schamen, zoo dat men zijn oogen niet meer durft opslaan;
. groen en geel voor de oogen worden,
zie geel; heb je
geen oogen in je hoofd, tot iem. die niet goed uitkijkt;
zon oogen in zijn zak steken, ze niet gebruiken; iem.
het licht in de oogen niet gunnen, hem zelfs het geringste misgunnen; zijne oogen zfin grooter dan zon
buik (maag), niet bij machte zijn zooveel to eten als
men dacht; voor iets geen oog hebben, er niets voor
gevoelen; geheet oog zijn voor iets, er al zijn aandacht
aan wijden; de eene kraai pikt de andere de oogen niet
uit, de boozen sparen elkander; oog om oog en tand
om tand, vgl. EXOD. 21, 24; iets niet met droge oogen
kunnen aanzien, zonder to schreien; er zijn hier twee
vogen te veel, iem. onder de aanwezigen is to veel;
het alziend oog, God; — als tusschenpersoon voorgesteld tusschen den mensch en de wereld buiten
hem : zon oogen gelooven, vertrouwen, voor waar houden wat men ziet; 't oog wit ook wat hebben; zijn
oogen den kost geven, goed toezien, rondkijken; — de
oogappel met de pupil daarin: blauwe, bruise oogen
het, ben; — het gezichtsorgaan met de oogleden er
overheen: de oude man bedekte de oogen met de beide
handen en snikte; de oogen openen, ontsluiten, openhouden; iem. met open oogen bedriegen, zOO dat hij
het met de geringste oplettendheid had kunnen zien;
een open oog voor iets hebben, er niet ongevoelig voor
zijn, er op letten; iem. de oogen openen, hem de waarheid doen zien; het oog (de oogen) sluiten, dichtdoen;
geen oog toedoen, niet slapen; iem. de oogen
sluiten, in zijn stervensuur, (ook) iem. in zijn laatste
oogenblikken bijstaan; de oogen voor iets sluiten, doen
alsof met het niet ziet, oogluikend laten geschieden ;
een blauw oog, t. w. van slagen; met de oogen knippen,
pinken ; op je oogen !, (scherts.) op je gezicht; —
(als iemands karakter, zijn inwendigen toestand,
zijne stemming kenbaar makende): de tool der oogen;
het oog is de spiegel der ziel; zone oogen schoten bilksemstralen; haar oogen stonc1 n dof; hoop glinsterde in
zijn oog; groote ocgen, als teeken van verbazing; de
ondeugd ziet been de oogen nit, is in zijne oogen to
lezen; een gevaar onder de oogen zien, er niet voor
wijken, het niet ontvluchten; iem. naar de oogen
zien, om zijne wenschen to raden; hij behoe ft nienzand
naar de oogen te zien, is van niemand afhankelijk; —

dachtig zijn; God voor oogen houden, hem vreezen;
iem. iets voor oogen leggen, stellen, het hem uitleggen,
uiteenzetten; voor oogen staan, voor den geest staan;
een oogje in het zeil houden, op alles acht hebben, iets
goed nagaan; het oog slaan op, zijn blikken richten
op; op iem. het oog laten vallen, hem of haar uitkiezen voor iets; met de oogen verblinden, met groote
begeerte aankijken; met een half oog, niet met zijn
volle oplettendheid; iem. oogjes (een oogje) geven, toewerpen; het oog op iets hebben, gadeslaan, bewaken,
(ook) de aandacht gevestigd houden op iem. of lets
dat men wenscht uit to kiezen, (ook) lets op het
oog hebben, bedoelen; met het oog op, wanneer merr
in het oog houdt, in aanmerking genomen; met de
oogen volgen, naoogen; een goed oog op iem. hebben,
geneigd zijn hem voor een bepaald doel uit te kiezen; het oog van den meester maakt het paard vet, de
zorg van den eigenaar moat over alles gaan; —
de uitgestrektheid welke men van uit een bepaald
punt kan overzien : waar Vondel door de snelheid
zijner vlucht het oog van den huidigen lezer ontvaart;
iets, iem. in het oog hebben, binnen den gezichtskring
hebben; in het oog houden, voortdurend met opmerkzaamheid gadeslaan, niet vergeten; in het oog krfigen,
binnen den gezichtskring bespeuren, opmerken; in
het oog loopen, zoo aan iemands blikken zich vertoonen, dat daardoor zijne opmerkzaamheid wordt
gaande gemaakt; uit het oog, buiten de uitgestrektheid die men kan overzien; uit mijn oogen 4 uit mijne
tegenwoordigheid!, (sprw.) uit het oog, uit het hart,
de afwezigen worden licht vergeten; uit het oog
raken, onzichtbaar worden; uit het oog verliezen, gaandeweg verzuimen er de noodige aandacht aan to
schenken, verwaarloozen, (van pers.) uit het gezicht
verliezen; —
uitzicht, voorkomen van lets dat waargenomen
wordt: dat huis heeft geen oog, geen aardig voorkomen; op het oog, op het voorkomen afgaande; het
oog is van iets af, het heeft geen goed uitzicht
moor; —
(bij vergelijking) de oogvormige opening aan sommige voorwerpen en gereedschappen: het oog van een
bbl, het buisvormige gedeelte, waarin de steel wordt
bevestigd; het oog eener naald, de opening waardoor
de draad getrokken wordt; het oog eener klok, de
opening waaraan zij opgehangen wordt; het oog van
een sleutel, het ringvormig gedeelte boven aan de
schacht; het oog eerier schaar, de ringvormige opening
waar men vinger of duim door steekt om de schaar
to hanteeren; het oog eener schroef, het oogvormig
gedraaide gedeelte; de oogen van knoopen, de gaatjes
waardoor men ze aan de stof kan vastnaaien; de
oogen aan schoenen, de gaatjes waardoor de veters
gestoken worden; — een welbekend sluitmiddel aan
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een blik, de gezamenlijke blikken die men op een
voorwerp richt: zU hod met hare oogen zijn grof gezocht; schele oogen maken, geven, nijd verwekken; met
schele oogen aanzien, met nijd, met at'gunst; onder
iemands oogen, in zijne tegenwoordigheid, onder zijn
toezicht; lets onder de oogen he 7, ben, het zien; iem. lets
onder het oog brengen, hem lets voorliouden, hem
op jets wijzen, hem iets aan het verstand trachten
to brengen; ism. onder de oogen komen. in zijne tegenwoordigheid; jets voor oogen houden, het steeds in-

kleedingstukken, min of meer ringvormig waarin
een haak wordt bevestigd; (vandaar) haken en oogen,
als het zinnebeeld van iets hetgeen moeilijk is to
ontwarren en los te maken: de wereld is vol haken
en oogen; in haken en oogen komen, in onaangenaamheden; iets geeft !taken en oogen; — de ondiepe, meestal
zwart gekleurde putjes op dobbelsteenen of dominosteenen): la wierp, gooide zestien oogen; dertien oogen
gooier, een onmogelijk groot geluk hebben, — schijfje
vet, dat bij het koken van vettige stoffen in water
aan de oppervlakte komt; — (plantk.) knop; de
oogen van aardappels, ware bladknoppen, waaruit
de eenjarige stengels, de uitloopers to voorschijn
komen; — (wee.) de knoop of strik in het midden
der draden van de schaften der weefgetouwen; —
holligheden in brood on kaas; — (bouwk.) cirkelvormig venster in den gevel, onder het dak; — het
oogvormig gedeelte aan sommige letters; — bocht,
lus die in eenig touw gemaakt en voor goed bevestigd wordt een gesplitst cog; een Vlaamsch oog;
—ogvrmigversi elopenauwestar,op
de
vlerken van een vlinder of in stoffen, inz. in linnen;
(vandaar) het linnen waarin dergelijke oogjes voorkomen: linraf n oogjes. OOGJE, o. (-5).

00GAPPEL.

OOGOPSLAG.

OOGAPPEL, m. (-s), het cirkelvormig gedeelte van
het regenboogvlies, zichtbaar door het hoornvlies,
dat doorschijnend is; (Zuidn.) pupil; (fig.) het dierbaarste dat men bezit: iem. bewaken, bewaren als zijn
oogappel; iem. beminnen als zijn oogappel; de door iem.
geliefde persoon: „lit/ was mtjn, oogappel," barstte

OOGENSCHIJN, m. (veroud.) in oogenschijn nemen,
in oogenschouw: een stoet neemt mee de vangst in
oogenschijn (STARING) ; naar oogenschijn, blijkbaar,
waarschijnlijk.
OOGENSCHIJNLIJK, bn. bw. (-er, -st), (w. g.)klaarblijkelijk, duidelijk: de oogenschijnlijkste gevolgen zijner
hardnekkigheid; zoodanig als het zich bij een oppervlakkige beschouwing voordoet: de uiterlijke, oogenschijnlijke betrekking der dingen; (veroud.) duidelijk;
(veroud.) blijkbaar; to oordeelen naar het uiterlijk:

uit, ,,min lieveling."
OOGARTS, m. (-en), een arts die bepaaldelijk oogziekten behandelt; ...AS, v. (-sen), gezichtsas ; ...BAD,
0. (-en), ...BADJE, o. (-s), een toestelletj-3 met oogwater dat op het oog wordt gehouden om het vochtig
to houden; ...BAL, m. (-len), oogbol; oogappel;
...BINDSEL, o. (-s), (scheepst.) het bindsel dat het
oog (de bocht) der spannen want samenstelt,waarmede deze rondom de toppen der masten of stengen
liggen; ...BOL, m. (-len), het inwendige oog; ...BOUT,
m. (-en), een bout van een oog voorzien ; ...BRAUN,
v. (-en), wenkbrauw; ...BUIS, v. (...buizen), de beweegbare buis van den microscoop en den verrekijker, waarin het oogglas is bevestigd.
OOGELIJN, o. (-s), oogje; de oogappel, de lieveling
van iem.: en 't vaderland, Gods oogelijn, zou dan geen
spot der wereld zijn; het puik, het sieraad van jets:

't heerlijk oogelUn der ondheid, Griekenland.
OOGEN, (oogde, heeft geoogd.), de oogen slaan,
aandachtig of scherp kijken: twee kindren hielden

saam de wacht 't vuur en oogden hunkrend naar
de brij, die borlend king te koken; toil je zoo goed zffn
ie oogen op den brievenbesteller, die aanstonds voorbijkomt?; op een doel oogen, mikken; op jets bedacht
zijn, naar jets streven : verblinden die op dank of loon
of lofspraak oogt; (w. g.) oog hebben, er goed uitzien:
die donkere japon voor dat jonge meisje — dat oogt niet.
OOGENBLIK, o. m. (-en), de tijd dien men voor het
slaan van een blik noodig heeft, een zeer korte tijdruimte: zonder een oogenblik to verliezen; voor een
oogenblik, gedurende die tijdruimte; in een oogenblik,
vOOr dat die tijd is verstreken; het ?verk van een
oogenblik; een ondeelbaar oogenblik, de kortst denkbare
tijdruimte; een verloren oogenblik, dat voor ernstige
bezigheden niet gebruikt wordt; iemands laatste
oogenblikken, zijn stervensuur; een oogenblik !, om iem.
uit to noodigen even to wachten; eenige oogenblikken,
een korte poos; — een tijdstip : ik had niet gedacht, dat

het oogenblik zoo aanstaande was; de behoefte van het
oogenblik, die zich op een bepaald tijdstip doet gevoelen; op dit oogenblik, thans; op een gegecen oogenblik; op 't oogenblik, oogenblikkelijk, dadelijk; van
't oogenblik af, dat..., gerekend van het tijdstip,
waarop...; voor 't oogenblik, wat het tegenwoordige
tijdstip betreft; alle oogenblikken, telkens, op ieder
onmiddellijk volgend tijdstip. OOGENBLIKJE, o. (-s).
OOGENBLIKKELIJK, bn. bw. slechts din oogenblik
durende, zeer kort van duur: een oogenblikkelUke indruk; op het tegenwoordige oogenblik reeds aanwezig: er was geen oogenblikkelijk gevaar; onmiddellijk
plaats hebbende na jets anders : bo missive nerd zijn
o ogenblikkeltjke terugkomst gelast; plotseling: noodza-

kelijke verdediging tegen oogenblikkelijke aanranding ; bw. op hetzelfde oogenblik, op staanden voet, zoo
aanstonds: ik liet oogenblikk,elijk den dokter halen.
OOGENDIENAAR, m. (-5, ...naren), lens. die een
ander naar de oogen ziet, vleier: geen oogendienaar
-

der Grooten, geen huichelend bejager van den eerbied
der menigte; ...DIENST, m. valsch believen, lags
vleierij : booze neigingen, afgunst, oogendienst mogen in
geen geval in de hand worden gewerkt; ...DOKTER,
m. (-5), oogarts; ...DRACHT, v. het dragen van de
oogen en de daarbij to voorschijn komende slijrnerige
stof; ...DRAAIER, m. (-s), zeker toestel om oogen aan
metaaldraad te draaien; ...GLOED, m. de gloed die
uit de oogen straalt; ...KLAAR, o. volksnaam voor
de stinkende gouwe; ...LICHT, o. (-en), het licht dat,
naar men zich voorstelt, uit de oogen straalt;
...LOOP, m. oogendracht; ...LUST, m. wat aan de
oogen genot geeft: gtj, teerhartige vorstinne, gij, Neerlands, Brunswijks oogenlust; ...PAAR, o. (...paren),
de beide oogen.
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eon vaartaig elect oogenschijnlijk een lading bier in had.
00GENSCHOUW, v.; in oogenschouw nemen, bezichtigen:
hebben het terrein in oogenschouw genomen;
inz. van troepen, inspecteeren: de generaal komt het
voetvolk in oogenschouw nemen.
OOGENTROOST, v. (plantk.) volksnaam van de

euphrasia ofiicinalis, die vroeger werd gebezigd tegen
ontsteking van het bindvlies der oogen.
OOGGETUIGE, m. en v. (-n), iem. die bij een bepaalde omstandigheid tegenwoordig is en het gebeurde dus met eigen oogen ziet: er bestaat van de

laatste oogenblikken van Karel V een door twee ooggetuigen opgemaakt verhaal; ooggetuige van jets zijn, er
bij tegenwoOrdig zijn.
OOGGLAS, o. (...glazen), een glas of ook een meer
samengesteld werktuig met glazen, waarmede men
het bloote oog to hulp komt; ...HAAR, o.(...haren),
..HAARTJE, o. (-s), de Karen aan den rand der
bovenste oogleden, de wimpers; ...HEELKUNDIG,
bn. de oogheelkunde betrellende; een oogheelkundige,
een beoefenaar der oogheelkunde, een oogarts;
...HOEK, m. (-en), de hoek, gevormd door de beide
oogleden; (ook) de hook gevormd door neus en voorhoofd; ...HOLTE, v. (-n), de holte waarin de oogbol
zich beweegt.
OOGJESGOED, o. een wollen, linnen of katoenen
stof, waarin oogjes geweven of gesponnen zijn.
OOGKAMER, v. (-s), een der twee deelen, waarin
de binnenruimte van het oog door het regenboogvlies wordt verdeeld; ...KAS, v. (-sen), oogholte;
...KLEP, v. (-pen), een nagenoeg vierkante klep aan
het paardenhoofdstel, ter hoogte van de oogen aan
de bakstukken bevestigd; ...KLIER, v. (-en), iedere
klier die tot het gezichtszintuig in zijn geheel genomen behoort; dezelfde klier in een toestand van
ziekelijke zwelling ; ...KNIP, m., ...KNIPJE, o. (-5), een
knip met de oogen, een blik van verstandhouding;
...KUIL, m. (-en), oogholte; ...LAP, m. (-pen), een lap
van linnen voor de oogen van een koe of ook van
leder aan het hoofdstel van een paard, oogklep.
OOGLID, o. (...leden), elk der beide beweegbare,
aan den buitenkant door de huid bekleede kleppen,
waarvan men de leden dicht bij elkaar kan brengen,
zoodat het zichtbare deel van den oogbol er door
bedekt wordt: de oogleden openen, sluiten, opheffen;
twee groote tranen ontgleden aan zijn oogleden; de oogleden worden zwaar, van slaperigheid of vermoeienis.
00GLIJDER, m. (-5), iem. die aan een oogziekte
lijdt.
00GLIJK, bn. (-er, -st), aangenaam voor het oog,
van een goed voorkomen: in een donkeren hoek stonden een menigte van potjes en fleschjes, allesbehalve
ooglijk aan to zien.
OOGLUIKEND, bn. doende alsof men lets niet ziet:

oogluikend toeluten, didden.
00GLUIKING, v. de daad van jets door de vingers
to zien : de vrome tintmerman had de vrtjero met ooglui-

king toegelatenk
OOGMAAT, v. een maat met het oog genomen, op
het oog geschat.
OOGMERK, o. (-en), jets dat men in het oog houdt
als het doel waarnaar men streeft, dat men tracht
to bereiken: mijn oogmerk is niet zYn eisch to verde •
digen; met het oogmerk, met de bedoeling; zijn oog-

merk bereiken, treffen.
OOGONTSTEKING, v. (-en), eene ontsteking aan
de oogen; ...OPSLAG, m. de daad van het oog of
de oogen op to slaan, een blik: met een (enketen)
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00GOPSLAG._

OOLIJK.

dadelijk; de tijd
tot een oogopslag noodig, oogenblik: in een oogopslag vermoedde zij de waarheid; ...PIJN, v. An in
de oogen; ...PINK, m. (Zuidn.) oogopslag, oogenblik;
—PINKER, m. (-s), ooghaar.
OOGPUNT, o. (-en), (bij verreki.jkers) het middelpunt van den oogring; (fig.) het standpunt waarop
men zich plaatst bij de beschouwing, de beoordeeling
van iets: lets uit zeker oogpunt beschouwen, zien; de

oogwenk; in eon oogwenk; ...WINPER, v. (-s), ooghaar
wimper; ...WIT, o. het wit van den oogbol; ...ZALF,
v. (...zalven), een zalf die dient om een oogziekte te
genezen; ...ZEER, o. (Zuidn.) een ongemak aan het
oog; ...ZENUW, v. (-en), gezichtszenuw; ...ZIEKE,
m. en v. (-n), ooglijder; ...ZIEKTE, v. (-n), een ziekte
aan de oogen.
001, v. (-en), wijfjesschaap. OOITJE, o. (-s).
OOIEVAAR, m. (-5, ...varen), het bekende vogelengeslacht, behoorende tot de orde der steltloopers r
methogwadpn,lehsoagrcten, kegelvormigen snavel (ciconia alba); (sprw.).
eten als een ooievaar, zeer gulzig; een ooievaar maakt

oogopslag ; bij den eersten oogopslag,

zaak wordt geheel uit het oogpunt der staatkunde behandeld; (in de perspectief) het voetpunt der loodlijn,

nit het oog op het tafereel neergelaten; ...RAND,
m. (-en), de randen der oogleden; ...RING, m. (bij
verrekijkers) het beeld dat de ring van het objectief
vormt op een achter de oogbuis geplaatst schermpje;
...ROK, m. (-ken), benam ing voor verschillende vliezen
van den oogbol; ...SCHEEL, in. (-en), (Zuidn.) ooglid;
...SCNERM, m. (-en), een stuk bordpapier dat men
bij het graveeren onder de muts plaatst, om het
gezicht voor het al to heldere daglicht to beschermen;
...SLAG, m. (-en), (veroud., Zuidn.) blik; ...SPIEGEL,
m. (-s), werktuig om het inwendige van het oog to
onderzoeken, bestaande uit een kleinen hollen, in
het midden doorboorden Spiegel on een dubbelholle
lens; ...SPIER, v. (-en), een spier door welke de
oogbol bewogen wordt.
OOGST, m. (-en), de arbeid van het inzamelen der
to veld staande gewassen: daar zijn nog vhf jaren,
in dewelke geen ploeginge noch oogst zijn zal; het to
veld staande gewas dat binnengehaald moet worden: als gij nu den oogst uwes lands zult inoogsten;
den oogst bederven, vertreden, verwoesten;
de opbrengst
der inzameling, hetgeen ingezameld wordt of is: den
oogst binnenhalen; velen zitten met den oogst van het
vorige jaar nog op hunne solders; opbrengst in 't algemeen: Neerlands vloten, met den oogst der morgenlanden
beladen; (fig.) een zeer groote hoeveelheid, een overvloed van : uw asch verstuiv' met vloed en vlagen, zij
sal een oogst van helden dragen, als zaad in vruchtbren
grond gestrooid.
00GSTDAG,

m. (-en), een dag, de tijd van den oogst:

Licht is de oogstdag ons nabU.

OOGSTEN, (oogstte, heeft geoogst), den oogst binnenhalen, de veldvruchten, inz. de granen, maaien,
verzamelen on ter bestemde plaatse onder dak brengen: aanschouwt de landen, want zij zijn alreede wit
om to oogsten; (sprw.) gelijk, men zaait, zoo sal men
oogsten, men ontvangt steeds loon naar verdiensten ;
die wint zaait, sal storm oogsten; (Zuidn.) de op het
veld overgebleven korenaren verzamelen, aren lezen ;

(fig.) verwerven, inoogsten : dank, lof, bjjval oogsten.
OOGSTER, m. (-s), iem. die in den oogst werkt,
m.aaier. OOGSTING, v. (Zuidn.) nalezing.
OOGSTFEEST, o. (-en), een feest dat ter gelegenheid van den oogst gevierd wordt; ...LIED, o. (-eren),
een lied dat bij den oogst gezongen wordt; ...MAAND,
v. Augustus.
OOGSTRAAL, m. (...stralen), een blik, bij overdrijving gedacht als een straal van het licht dat uit
het oog hoot to komen: lees, Neerland, uw geluk in
d'oogstraal van uw' Koning.
OOGSTTIJD, m. de tijd, het tijdstip waarop geoogst
wordt; ...ZON, v. de zon die schijnt in Augustus,
in den oogsttijd, den heetsten tijd van het jaar.
00GTAND, m. (en), benaming van de hoektanden
der bovenkaak.
00GVERBLINDEND, bn. zoodanig (-tat het de oogen
verblindt, het zien onmogelijk maakt:. oogverblindend
licht; met oogverblindende snelheid, zoo snel dat het
niet to volgen is met de oogen.
00GVLIES, o.
een der vliezen die men
aan den oogbol waarneemt; ...WATER, o. (-s), ...WATERTJE, o. •s), een geneeskrachtig water orn een
of ander ongemak aan de oogen to genezen;
...WENK, m. (-en), een wenk der oogen. een snelle
blik: iem. een ootpvenk., geven, hem een blik van verstandhouding toewerpen; (fig.) de tijd noodig voor
een oogwenk, een oogenblik: het daqrde slechts 1,02

geen zomer; waar kikkers zfjn, zijn ook ooievaars; (bij

vergelijking) bijzonder soort van kruishout met lange
schrijfpin. OOIEVAARTJE, o. (-s).
OOIEVAARSBEEN, o. (-en), been van een ooievaar,
lang, dun been; — m. en v. iem. die lange, dunne
beenen heeft; ...BEK, m. (-ken), volksnaam van de
plantenfamilie der geraniaceae en bepaaldelijk van
het geslacht geranium robertianum, ook wel kraanhals geheeten; (gew.) benaming van de naaldenkervel; ...BLOEM, v. (-en), een der namen van Iris
pseudacorus, •ook gele lisch, pinksterbloem en tfjdlelie
geheeten; ...BOS, m. (-son), klein bosje hout; ...NEST,
o. (-en), het nest van een ooievaar.
OOIEVAREN,
(ooievaarde, heeft geooievaard),
(w.g.) beurtelings van het eene been op het andere
gaan staan: ik heb op die receptie zoowat staan ooievaren.
OOILAM, o. (-moron), wijfjeslam; ook ter aanduiding van een dierbaar bezit, eenig in zijn soort voor
den bezitter, vgl. 2 SAM. 12.
OOIT. bw. to eeniger tijd, op eenig tijdstip, Velk
ook, in het verieden of in de toekomst: zoo ooit,

dan konden thans alle zeventien provincien aan den
Spanjaard ontweldigd worden; de beenen sloeg ik haar
stuk, indien zU het ooit waagde mfj met hem aan boom:
te komen.
00K, vw. on bw. bovendien, daarenboven: zoo wie
u op de rechter wang slaat, keert hem ook de andere
toe; (versterkt) niet alleen — maar ook: niet alleen
ik, maar ook alien die de waarheid gekend hebben; ook
nog, bovendien nog : moet ik dat nu ook nog beleven ?;
ik ben er 66k nog, ik heb het in mijn macht hier
tusschenbeide to komen; — evenzoo, evenzeer: is
uw vrouw wel, en de kinderen ook ?; mij Ook goed, uitdrukking van onverschilligheid; als ook, gelijk mode,
evenzeer als : al zijn have bracht seeder, als ook
de vrouwen en het yolk; dat is ook iets dat is ook wet
moois ! van onaangenaamheden; dat is waar ook; —
zelfs: ik zeg u, ook Salomo is niet bekleed geweest als
een van close; — in toegevende bijzinnen, ter versterking van de concessieve beteekenis : hij geeft
veel aan de armen, al is hi] ook self niet rijk; — dienovereenkomstig: de soldaten hielden zich overtuigd,
dat de notaris den korporaal had gedood; ook eischten
zij een onmiddellijke strafuitvoering, — bij geval: heft
gij hem ook voorbY zien gown ?; leest men ook een druif
van doornen of vijgen van disteleng ; — in wenschende
zinnen of in uitroepen, toch : wet was hi). ook een
beste jongen !
OOLIET, m. (-en), (delfstofk.) kuitsteen: eon kalksteen uit kleine op vischkuit gelijkende korrels
bestaande.
OOLIJK, bn. bw. (-er, -st), dom, dwaas, onnoozel:
„ik zal me oolijk houden," zei hy tot zichzelven, „en reis
kijken wat zfj doet"; slim, doortrapt (vooral in Zuidn.):
mijnheer, hij liegt het, 't is een oolUIee schavuit; guitig:
't oolijk meisje biedt de count, waauin zo weer haar
strafgeld moet betalen, gedicee in kusjes aan; een oolijk
gezicht; menig oolijk grapje; — bw. slecht, niet naar
den eisch: „hoe gait het met Barte '?" vroeg hij hoar,
„oolik, dokter, oolik," zei de deerne; guitig: ze ziet Anna
zoo half en half oolk, en onverschillig aan; op een
leelijke manier: hid' is daar oolik uitgeknikkerd; (eenvoudig versterkend) ze hebben je ool?jk beet gehad.

OOLIJKHEID, v.

• OOLIJKERD.
OOLIJKERD, m. (-s), slimmerd : h# meldde zich ziek,

ale oolijkerd; guit (van een jongen).
00M, m. (-en, -s). een broeder des vaders of der
moeder, de echtgenoot van de zuster des vaders of
der moeder; (sprw.) je kunt wel denken, dat de honing
je oom is, gezegd tot iem. die zich tracht to veront-schuldigen met: ik dacht enz.; (scherts.) oom Hein,
de dood; daar ligt oom Kool, wanneer iem. op straat
onverhoeds struikelt en valt; (mv. -es) in toepassing
op personen van rang en stand, meestal ironiseh:
„Tippeltje", had Stern gezegd,
moogt ?nee met de
oomes"; (stud.) de professoren: voor de oomes komen,
.examen doen; (plat) Jan oom, oome Jan, de bank
van leening, de lommerd. OOMPJE, o. (-s).
OOMSDOCHTER, v. (-s), voile nicht; ...KIND, o.
-(-eren). voile neef of nicht.
OOMSKIND, v. (-eren), een soort van peer, rijp in
September, van de tweede grootte en tweede kwaliteit; — m. de boom waaraan de oomskinderen
groeien; ...KINDERPEER, v. (...peren), oomskind.
OOMZEGGER, m. (-5), ...ZEGSTER. v. (-s), iem. die
oom zegt, neef of nicht; ...ZEGGERSKIND, in.. het
kind van een oomzegger, achterneef.
OONEN, (oonde. heeft geoond), (gew.) van schapen:
lammeren, jongen werpen.
OONSCHAAP, o. (...schapen), een schaap datmoet
ounen of pas geoond heeft en zijne lammeren zoogt.
00R, o. (-en), het gehoororgaan: het uitwenclige, het
imcenclige oor; wie ooren heeft, die hoore; jets met eigen
ooren gehoord hebben; (sprw.) de muren hebben ooren,
als waarschuwing om zich bij het spreken in
.acht te nemen, zelfs binnen een afgesloten ruimte;
geen ooren hebben, met opzet niet luisteren, naar een
verzoek enz.; (geen) ooren hebben naar of voor iets,
er wel of geen zin in hebben, er (niet) mede ingenomen zijn ; geheel oor zUn, voor jets of iem., aandachtig
toeluisteren; het eene oor in-, het andere uitgaan, van
iets wat op den hoorder weinig indruk maakt, ook
van iets dat hij niet coot den geest opneemt en dus
terstond weer kwijt is; zijn rechter our toil, in het
volksgeloof een teeken, dat er good van hem gesproken wordt ; zijn linker oor tuit, als er kwaad van
iem. wordt gezegd; zYn ooren zullen tuiten, van iem.
over wien in zijne afwezigheid veel gesproken wordt;
jets in het oor fluisteren (veroud. luisteren), het
hem zachtjes zeggen; iem. jets in het oor bijten, het
hem met zekere haast, zelfs met bitsheid influistehangt hem alles aan 't oor, deelt hem alles
ren;
mode; met open ooren luisteren, met al zijn aandacht;
een open oor hebben voor jets, er niet ongevoelig voor
zijn; aan dat oor is h# doof, van deze zaak wil hij
niet hooren; — als tusschenpersoon voorgesteld
tusschen den mensch en de wereld buiten hem:.
?nocht somtijds ervarene ooren en een teeder hart bekoren, dat aan m#ne toners hing; zone ooren (niet)
gelooven, (niet) vertrouwen, (niet) voor waar houden
wat men meent to hooren; jets komt iem. ter oore,
wordt hem bekend; —
het zichtbare gedeelte van het uitwendige oor:
roode ooren hebben; tnijn ooren gloeien; lange, groote
ooren hebben; (sprw.) iem. ooren aannaaien, hem om
zoo to zeggen tot een ezel maken, hem om den
tuin leiden, verschalken, foppen; zijne ooren mogen
schudden dat klappen, met opgeheven hoofde onder
de menschen mogen komen; iem. de ooren van het
hoofd eten, bijzonder veel eten; achter zijne ooren, zich
achter de ooren krabben, uit verlegenheid; nog oat
zijn achter de ooren, nog zijn als een pas geboren
kind, nog zeer jong en onervaren;
heeft het (ze)
achter de ooren, hij is niet zoo onnoozel als hij schijnt ;
iem. bij de ooren trekken, t. w. tot bestrafring(vooral
van kinderen); een snee in 't oor hebben, dronkbn
zijn; in het oar, in de ooren knoopen, zich iets in het
geheugen prenten; — om de ooren, (eig.) om het
hoofd: de sneeuwelokken stoven hem om de ooren; een
klap om de ooren krfigen; iem. om zfin ooren geven,
slaan; (fig.) om zich heen, in zijne tegenwoordigheid:
een kind vhf, zes one de ooren hebben; — de ooren spit-
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sen, om beter to hooren; zijn pet staat op den oor,
staat scheef; nog op e'en oor liggen, nog to bed zijn;
tot over de ooren in jets zitten, er geheel door in beslag genomen worden; tot over de ooren verliefd zyn,
doodelijk verliefd zijn; iem. het vel over de ooren halen,
hem aZetten, stroopen, uitkleeden; op een oor na
gevild zijn, nagenoeg of zijn; iemands neus (hoofd)
tusschen twee ooren zetten, grappige bedreiging tot
ondeugende kinderen; iem. de ooren wasschen, hem
klappen geven; —
oorlapje: gaatjes in de ooren hebben; magistraatspersonen met ringen in de ooren; —
het oor hebben, bezitten van iem., zijn vertrouwen
bezitten en daardoor gemakkelijk een welwillend
gehoor bij hem vinden: zoo er al geen termen zijn
Stevin als een re?* ouweling van .11-aurits te beschouwen,
had h# ongetwiffeld 's prinsen oor; zijn ooren buigen,
neigen enz. tot (naar) iemand, tot iemands woorden,
enz.: trouwste troosteresse in wee, swig nwe ooren naar
tn#n bee !; het oor leenen, zijn aandacht schenken,
luisteren; iem. aan zfin goed oor pakken, hem aan
boord komen met die argumenten, waarvoor hij bij
uitstek gevoelig is; —
(bij vergelijking) oorvormig handvatsel aan sommige voorwerpen en gereedschappen: het oor van
een pot, een pan, een kan, een mand, een kopje enz.;
(sprw.) kleine potten hebben ooren, waarschuwing
om in het bijzijn van kinderen omzichtig to
spreken door het oor van een turfmand, z6. 6 dat
peen derde het hoort; — handvatsel boven het
zwaartepunt van een vuurmond geplaatst, dienende
om het stuk gemakkelijker to kunnen behandelen; —
oog aan een klok; — het uitstekende gedeelte der
horizontale ribbon of balker aan kozijnen, om deze
beter met het metselwerk to kunnen verbinden; —
(sche,epsb.) twee zware, eenigszins driehoekvormige,
eiken platen, ter weerszijden van den mast onder
diens top aangebracht, met de basis naar boven en
den hook aan de basis naar voren gekeerd; twee
zware gegoten ijzeren opstanden, geplaatst op het
buiten-uiteinde van de bovenslede eener carronnade,
on voorzien van een, in horizontale richting, geboord
gat; benaming der twee bolders terzijde van de
kluizen geplaatst, bestemd ter bevestiging der ankertouwen; — vouw welke men maakt bovenaan in een
blad van een book. OORTJE, o. (-s).
00R-, voorvoegsel bij zelfst. nw., in beteekenis
gelijk staande met nit. In den laatsten tijd zijn
enkele nieuwe afleidingen met oor- in gebruik gekomen, meest alle naar het voorbeeld van Hoogduitsche woorden gevormd. Soms heeft men daarbij
den Hgd. vorm oer behouden.
OORAAP, m. (...apen), zekere soort van halfaap,
met grooten kop en groote, vliezige, kale coven
m. (-en), een arts die
(otolicnus galago);
bepaaldelijk oorziekten behandelt.
o.
(veroud.)
nut,
voordeel: ten oorbaar
OORBAAR,
van, ten bate van: een schutter geeft met vreugd zifn
tijd, om zich ten oorbaar van het land familiaar met
de krgskunst te maken.
OORBAAR, bn. (-der, -st), (veroud.) nuttig, voordeelig, dienstig; gepast, behoorlijk. billijk: het ware
ten minste oorbaar geweest, dat g hadt onderzocht, of
hij dit goedkeurde; welvoeglijk, kiesch: het is een
weinig oorbare vraag, welke gij daar tot de Jonkvrouw
richt; (sprw.) alles, wat hoorbaar is, is daarom nog
niet oorbaar.
OORBAG, v. (-gen), (w. g.) een kostbare ring, welken
men in het oor draagt: prachtige ketenen, oorbaggen
en armbaoden, die eener schoone vrouw zoo goede diensten kunnen doen; ...BEEST, v. (-en), (gew.) oorworm;
...BEL. v. (-len), zeker sieraad, min of meer den
vorm helitende van een belletje, welke men in het
oor draagt, oorhanger; ...BIECHT, v. de biecht aan
het oor van den bevoegden geestelijke, in tegenstelling met de openbare belijdenis. alleen als wetenschappelijke term; ...BLAZER. m. (-s), kwaadspreker.
opruier: ?ore Illajesteit geeft gehoor aan oorblazers, aan
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v.
belangzoekers, aan domkoppen; ...BLAZERIJ,
kwaadsprekendheid; (mv. -en), datgeen wat men
iem. in het oor blaast; ...BLAZING, v. oorblazerij ;
...BLOEDZWEER, v. (...zweren), een door verweeking van het kraakbeen van het oor veroorzaakte
uitstorting van het blood in de verweekte deelen.
OORBOSCH, OERBOSCH, o. (...bosschen), (germ.)
oorspronkelijk, voorwereldlijk bosch.
OORD, o. (-en), een bepaalde, beperkte plek, plaats,
ale een gedeelte van een grooter geheel gedacht:
nieuwsgierige reizigers uit de kouder oorden van Europa;
's aardrilks, 's werelds uiterste oorden; ook zonder
verband met een grooter geheel: de heilige oorden,
de plaatsen waar Christus geleden heeft en gestorven is; van oord tot oord, van de eene plaats tot de
andere, overal; de betere oorden, het hiernamaals;
een onbepaalde ruimte, streek, landstreek : 't lachend
oord, waar de IJselstroom door kronkelt.
OORD, o. (-en), (geldswaarde). Zie OORT.
OORDEEL, o. (veroud.) vonnis, thans nog alleen in
bijbeltaal: toen de vierschaar der godloozen tegen hem
grepen den Koning en
ten oordeel zat (DA CosTA);
spraken een oordeel tegen hem (2 Kon. 25, 6) ; ten oordeel dagen, voor de rechtbank; het oordeel over zondaars heeft de Heer voor rich bewaard; het oordeel
Gods; veroordeeling, straf: het oordeel is gekomen
over het vlakke land; de God des oordeels, de God die
straft; inz. het vonnis dat Christus zal uitspreken
op het einde der wereld over de levenden en de
dooden : het laatste Oordeel; een laatste oordeel, een
schilderij, waarvan het laatste Oordeel het onderwerp is; de dag des oordeels, de jongste dag; (sprw.)
een leven als een oordeel, een helsch lawaai, een leven
zooals het op den jongsten dag zal zijn; (R-K.) het
btjzonder Oordeel, het vonnis door God uitgesproken
over den mensch terstond na den dood, in tegenstelling met het algemeen of laatste Oordeel; het oordeel Gods, godsoordeel, ordale, zie die woorden; —
goed- of afkeurende uitspraak, welke als geldig
erkend wordt, van kracht is : met welk oordeel gij
oordeelt, zult geoordeeld worden; uw oordeel
is
hard; een oordeel strijken, vellen; zijn oordeel opschorten; iets aan het oordeel van anderen overlaten; het
oordeel verblOve aan een ander, dat een ander uitspraak doe; — mooning, gevoelen: zijn oordeel zeg-

gen, to kennen geven, uiten ; iem. zijn oordeel vragen;
van oordeel zijn, eon zekere meening hebben; mans
oordeels, mijns erachtens; naar min oordeel; volgens
het oordeel van anderen ; —

(wijsbeg.) het erkennen eener betrekking tusschen
twee of meer zielebeelden, hetzij ten gevolge van
hunne overeenkomst of hun verschil; (sprk.) de
uitdrukking van zulk eene erkenning; — het vermogen van den menschelijken geest om uit de
waargenomen verschijnselen gevolgtrekkingen of
to leiden, omtrent de wezenlijke gesteldheid der
dingen: een helder, rip, zuiver, gezond oordeel; oordeel
des onderscheids, zie onderscheid; gebrek aan oordeel;
buiten het bereik van iemands oordeel liggen, zijn verstand to boven gaan; met oordeel, zoodat men van
good overleg blijk geeft.
OORDEELAAR, m. (-s, ...laren), iemand die een
vonnis wijst, rechter; iem. die zijn oordeel uitspreekt
over iets of iem.
OORDEELEN, (oordeelde, heeft geoordeeld), een
oordeel, een vonnis wijzen: de burgerlke rechter
alleen meet hier oordeelen; door redeneeren tot een
gevolgtrekking komen: oordeel niet zoo lichtzinnig
over zaken die gij niet goed kept; over iets oordeelen
als een blinde over de kleuren, er een volslagen verkeerd oordeel over vellen; to oordeelen naar, afgaande
op; — vonnissen: wanneer een mensch tegen een
mensch zondigt, zoo zullen de Goden hem oordeelen;
oordeelt niet, opdat g niet geoordeeld icordt; beslissen,
uitspraak doer tusschen:
manners van Juda,
oordeelt toch tusschen mij en tusschen mijnen wijngaard; keuren, achten: lets niet raadzaam oordeelen;
een gevoelen, een meening over iets of iem. hebben

OORLOG.
ik oordeel, dat toff dadeljjk den geheelen toeleg moeten

openbaren.

OORDEELKUNDE, v. (veroud.), het vermogen om
zich een oordeel to vormen; critiek.
OORDEELKUNDIG, bn. bw. (-er, -st), blijk gevenda
van gezond oordeel, verstandig : de belezene, vernuf-

tige, oordeelkundige Arininius; de goedwillige, maar
niet oordeelkundige verpleging van barmhartige zusters;
op oordeelkundige wOze.

OORDEELSDAG, m. de dag waarop het laatste
Oordeel zal plaats hebben, de jongste dag.
OORDEELSKRACHT, v. het vermogen om to oordeelen : een gramschap, die mjjn oordeelskracht verlamt.
OORDEELVELLING, v. het vellen van een oordeel,
(mv. -en), het oordeel dat geveld wordt zelf: ik stet
vertrouwen in zijne oordeelrellingen.

OORDOEKJE, o. (-s), doekje achter de ooren derkinderen; ...GEBREK, o. (-en), een gebrek, een
kwaal aan de ooren; ...GERUISCH, o. oorsuizing;
...GEZWEL, o. (-len), gezwel aan of in het oor;.
...GIER, m. (-en), zekere soort van gier, naar zijne
ooren aldus genoemd (vultur auricularis); ...HANGER, m. (-5), een sieraad dat men in de ooren hangt,
oorbel; ...HEELKUNDE, v. de wetenschap die zich
de kennis on de genezing der oorziekte ten doe/
stelt; ...HEELKUNDIG, bn. de oorheelkunde betreffende; oorheelkundige instrumenten, bij de oorheelkunde in gebruik; eon oorheelkundige, een oorarts; ...IJZER, o. (-5), hoofdijzer; ...KLEP, v. (-pen),
klep aan een hoofddeksel die het oor bedekt, oorlap; ...SLIER, v. (-en), de klieren die in de gehoorgang hare plaats hebben on het oorsmeer afscheiden; oorspeekselklier; ...KNOP, m. (-pen),
...KNOPJE, o. (-s), zeker sieraad min of meer den
vorm of het voorkomen van een knop hebbende
dat men in de ooren draagt.
OORKONDE, v. (-n), charter, een geschreven stuk,
in den daartoe bestemden vorm opgemaakt, opdat
het als bewijs van het daarin vermelde kunne.
dienen: verzameling van onuitgegeven oorkonden en
bescheiden voor de Geschiedenis des Vaderlands; eon
notarieele oorkonde, door een notaris opgemaakt.
OORKONDENBOEK, o. (-en), charterboek, eon book,
waarin de oorkonden over een bepaald onderwerp
of een bepaald gewest betreffende, bijeengebracht
zijn: Oorkondenboek van Holland en Zeeland.
OORKOTER, m. (-s), (Zuidn.) oorlepel, oorpeuter.
OORKRAB, v. (-ben), ...KRABBETJE, o. (-s), (Ned_
Ind.) het gewone oorsieraad der Maleische en
Javaansche vrouwen.
OORKUSSEN, o. (-s), hoofdkussen; (sprw.) ledigheick
is des duivels oorkussen. OORKUSSENTJE, o. (-s).
OORLAM, m. (-men), een bevaren matroos; naam
die de koopvaardijmatrozen aan de oorlogsmatrozen
geven; — o. (-men), het rantsoen jenever dat op,
vaste tijden aan de matrozen uitgedeeld wordt;
een borrel in 't algemeen. OORLAA1SMOKJE, o
het tinnen of blikken bekertje waarin de oorlam
wordt rondgedeeld.
OORLAP, in. (-pen), ...LAPJE, o. (-s), oorleI; het
lapje ter weerszijden eener pet of muts waarmede
de ooren kunnen bedekt en beschut worden; (Zuidn.)
zekere oorziekte bij kinderen; ...LEL, v. (-len).
...LELLETJE, o. ( - s), onderste uiteinde van het oor;
...LEPEL, m. (-s), een -werktuigje, min of meer den
vorm van een lepeltje hebbende, om de ooren te,
reinigen; — oorschelp der dieren; ...LIJDER, m. (-s),
iem. die aan een oorziekte lijdt.
OORLIET, v. (-ten), oorhanger; —BLOK, o. (-ken,.
-s), (scheepst.) een eenschijfsblok, dat als een oorliet
aan de nokken, de bramzeil- on marszeilraas hangt,
om daaraan de brambijzeilen on bovenbijzeilen op
to hijschen.
OORLOF, o. (veroud.), vergunning, verlof; verlof
om been to gaan; afscheid; ook als afsc:beidswoord,
vaarwel: oorlof mijn arme schapen, die vjt in grooten

flood.
OORLOG, m. (-en), een strijd tusschen twee of meer

OORLOG.
volkeren, vorsten of staten: een aanvallende, een
verdedigende oorlog; oorlog ter zee, te land; den oorlog
verklaren; de kleine oorlog, het buit maken van convooien, bestoken van detachementen, overvallen van
geIsoleerde posten enz.; zaken van oorlog, zaken den
oorlog betreflende; het departement ran oorlog, dat
het opperbestuur des legers uitmaakt, ook wel
alleen oorlog genoemd; de minister van oorlog. die
aan het hoofd van het departement van oorlog
staat; troepen op voet van oorlog, op de volledige
getalsterkte gebracht en uitgerust om in den oorlog
te trekken; (fig.) vijandschap tusschen twee personen: er is oorlog tusschen mij en Berthold, heete, en-

verzoenbare, doch wettige oorlog; in oorlog met iem.
levee. OORLOGJE, o. (-s).

OORLOGEN, (oorloogde; heeft geoorloogd), krijg,
oorlog voeren, strijden: tegen den machtigsten Koning

oorloogt een klein gewest, door dijken en molens bezwaarlok bocen water gehou den.
OORLOGSAMMUNITIE, v. krijgsvoorraad, al de benoodigdheden tot het schieten en -wer.en uit yourwapens; ...BAZUIN, v. (-en), krijgstrompet; ...BEDRIJF, m. (...drijven), krijgsverrichting; het soldaat
zijn; ...BEGROOTING, v. (-en), de begrooting van
een staat ten behoeve van zijn leger; ...BEHOEFTEN. v. my . krijgsbehoeften; ...BELASTING, v. (-en),
een door den eigen staat opgelegde en bij de wet
goedgekeurde belasting ter voorzioning in de oorlogskostern oorlogsschatting; ...BENDE, v. (-n), een
troep krijg,svolk, krijgshende; ...BODEM, in. (-s),
oorlogsvaartuig; m. de buit welken men in
den oorlog machtig wordt ; ...CONTRABANDE, v.
zie contrabande; ...CONTRIBTJTIE, v. (-s), een som
gelds door den occupator in vijandelijk land gebeven
van stad, dorp of provincie; ...CORRESPONDENT,
m. (-en), correspondent van een dagblad die op het
oorlogsterrein aanwezig is en over het beloop van
den oorlog bericht zendt.
OORLOGSDA AD, v. (...daden), elke handeling die
in den coring verricht wordt, plaats heeft; (inz.)
een beldliaftige daad in den oorlog. heldenfeit, wapenfeit; ...DONDER, m. (-5), de donder van het geschut in den oorlog; ...FAKKEL, v. (-s), (dicht.) een
fakkel die den oorlog doet ontbranden: de oorlogsfakkel vitblusschen; ...FEIT, o. (-en), een feit in den
(wring verricht waarmede men zich onderscheidt;
o. (-en), een van oudsher bestaande
gewoonte bij het oorlogvoeren, die door het oorlogsrecht nog niet als bindend erkend of nog niet verboden is; ...GEVAAR, o. (...varen), gevaar voor
oorlog, de mogelijkheid dat uit bepaalde omstandigheden oorlog zal voortkomen; het gevaar (voor het
leven) dat de oorlog oplevert; ...GEWELD, o. het
geweld dat men in den oorlog gebruikt.
OORLOGSGEZIND, bn. (-er, geneigd tot den
oorlog, gaarne krijg voerende of hebbende: de oorlogs-

gezinde partij.
OORLOGSGOD, m. de godheid van den oorlog, inz.
Mars; ...HAVEN, v. (-5), krijgshaven; ...HELD, m.
(-en), iem. die zich in den oorlog een held betoont,
krijgsheld; ...KANS, v. (-en), de wisselvalligheFI van
den oorlog, de krijgskans; ...KAS, v. (-sen). de kas
van een leger in tijd van oorlog; ...KOSTEN, m.
my. de onkosten welken een oorlog veroorzaakt;
...KRACHTEN, v. mv. krijgskrachten, zoowel manse') appen als stoffelijke middelen; ...KREET. m.
(...kreten), een kreet welken men bij het ten strijde
trekken aanheft; (ook) leus; ...KUNST, v. krijgskunst, de kunst van oorlogvoeren; ...LASTEN, m.
my. oorlogsbelasting; ...MACHT, v. (-en), krijgs-,
. legermacht; ...MAN, m. (-nen), soldaat, krijgsman;
...MATERIAAL, o. het materiaal tot den oorlog
benoodigd; ...MATROOS, m. (...trozen), een matroos
in dienst op een oorlogsschip; ...MIDDEL, o. (-en),
een middel dat men in den oorlog gebruikt ter bereiking van een of ander doel; datgene waardoor
men in staat gesteld wordt oorlog te voeren, inz.
in toepassing op geld; ...MOED, m. de cooed in den
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oorlog betoond, krijgsrnoed; ...NOOD, v. nood, gevaar voor oorlog; ...uPERATIE, v. (-s, een
krijgsverrichting door een of meer legers of legerafdeelingen uitgevoerd.
OORLOGSPARTIJ, v. (-en), een oorlogvoerende
macht; een partij die het verklaren of voortzetten
van den oorlog voorstaat; ...PLAN, o. (-nen), het
plan naar hetwelk een oorlog zal gevoerd worden;
...RAMP, v. (-en). een ramp door den oorlog veroorzaakt; ...RECHT, o. het geheel der rechtsregelen
voor den oorlogstoestand; ...ROEM, m. roem in den
oorlog verworven, krijgsroem; ...SCHATTING, v.
(-en), een schatting door den overwinnenden vijand
een stad, gewest of land opgeleid en waardoor
requisities, plundering enz. worden afgekocht;
...SCHIP, o. (...schepen), een schip bepaaldelijk gebouwd en uitgerust om in den oorlog gebruikt te
worden ; ...STANDAARD, ...STAN DERD, m. (-s), een
vaandel dat in den oorlog gebruikt wordt; ...TERREIN, o. het terrein waar een oorlog gevoerd wordt;
...TIJD, m. (-en), tijdperk waarin oorlog gevoerd
wordt; ...TOERUSTIN G, v. (-en), toe-, uitrusting voor
een oorlog; ...TOESTAND, m. de toestand waarin
een land in tijd van oorlog verkeert en die door het
oorlogsrecht beheerscht wordt; ...TOONEEL, o. (-en),
het grondgebied waar de oorlog gevoerd wordt;
...TUIG, o. gereedschap tot den oorlog noodig of in
den oorlog
OORLOGSVAAN, v. (...vanen), (dicht.) eene vaan
welke in den oorlog g& , ruikt wordt; ...VAARTUIG,
o. (-en), vaartuig dat in den oorlog wordt gebruikt;
...VELD, o. (-en). het veld. het terrein wane de oorlog gevoerd wordt; ...VERKLA_RING, v. (-en), verklaring van eene mogenclheid aan een andere, waarbij de eerste te kennen geeft dat zij zich met de
tweede in staat van oorlog bevindt; ...VLOOT, v.
een vloot bestaande uit ooriogsschepen;
o. het vuur van den oorlog, welke bij een
brand vergeleken wordt; geschutvuur; ...WAGEN,
m. (-s), strijdwagen; een wagen in den oorlog in
gebruik tot vervoer van ammunitie, geschut enz.;
...AVAPEN, o. (-s), een wapen dat in den oorlog gebruikt wordt; ...WET, v. (-ten), eene wet die de
rechten en plichten der oorlogvoerende partijen
regelt; ...ZAKEN, v. my. zaken den oorlog betreffende; ...ZUCHT, v. begeerte om oorlog te voeren;
...ZWAARD, o. (-en), (dicht.) een zwaard dat men
in den oorlog gebruikt.
OORLOGVOEREND, bn. in oorlog zijnde: de oorlog-

voerende mogendheden.
OORLOGZUCHTIG. bn. (-er, -st), begeerig naar
oorlog, strijdlustig: een oorlogzuchtig vorst; van verlangen naar den oorlog blijk gevende: oorlogzuchtige
stemming; oorlogzuchtige berichten, waaruit een ophanden zijnde krijg te voorspellen is.
OORLOOS, bn., (w. g.), het gehoororgaan missende;
van het uitwendige oor beroofd.
OORLOVEN, (oorloofde, heeft geoorloofd), veroorloven, toestaan, vergunnen; thans alleen nog in het
verl. deelw.. zie geoorloofd.
OORONTSTEKING, v. (-en), een ontsteking in de.
ooren; ...PEUTER, m. (-s), ...PEUTERTJE, o. (-s),
oorlepel, oorkoter; ...PIJN, v. (-en), pijn in het inwendig oor; ...POLIEP, m. (-en), een poliep in de'
ooren; ...RAND, m. (-en), de rand der oorschelp;
...RING, m. (-en), kleine zilveren of gouden ring .

welknmidoragt;.SCHELP,v(-en)
het eenigszins schelpvormig gedeelte van het uitwendig oor, dat dient tot opvanging van het geluid;
o. (...raden), een sieraad dat men in
de ooren draagt; ...SLINGER, m. (-s), een oorsieraad
van min of meer langwerpigen vorm en gewoonlijk
ook vrij groot; ...SMEER, o. een gele, vettige stof in de ooren, door de smeerkliertjes der haarwortelsen de zoogenaamde zweetklieren afgescheiden;
...SMEERKLIER, v. (-en), de zich in het oor bevindende klieren, die het oorsmeer afscheiden; ...SPEEKSELKLIER, v. (-en), de grootste der speekselklieren,
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in de wangholte dicht voor het oor gelegen; ...SPIEGEL, m. (-s), werktuig ter onderzoeking van de
uitwendige gehoorgang; ...SPIER, v. (-en), drie
spieren welke zich in de nabijheid van het uitwendig
oor bevinden.
OORSPRONG, m. (-en), ontstaan, aanvang, begin:
de oorsprong -van. den Rijn; hoe dat in klein begin kan
wonen de oorsprong van een groote macht; ik had het
denkbeeld van liefde in zijn eersten oorsprong moeten
onderdrukken; (fig.) de oorsprong aller dingen, van
God; de oorsprong van iemands leven, zijn vader, zijne
ouders; de oorsprong van een geslacht, de stamvader ; —
afkomst: 's menschen edele oorsprong ; zijn oorsprong
nemen, hebben uit iem., uit een land enz., van hem
of van daar afkomstig zijn; de oorsprong der oude
talen; — herkomst: een koperen geldstuk, dat van
vreemden oorsprong was; gebruiken, die van Germaanschen oorsprong zOn; verklaring van oorsprong, officieel

stuk, waarin de herkomst van iets wettelijk vastgesteld wordt.
OORSPRONKELIJK, bn. bw. (.er, -st), den oorsprong,
het begin uitmakende van —, het eerste in een opvolgende reeks : Delphi, de oorspronkelijke zetel van
het Orakel; de oorspronkelyke tekst; het oorspronkelOke,
in tegenstelling met afschrift, afdruk enz.; de oorspronkelijke gemeenterekeningen,
de echte, authentieke; het oorspronkelijke plan; de oorspronkelijke beteekenis van een woord; de oorspronkelOke eigenaar
van een huffs; — nog het karakter van zijn oorsprong,

van zijn eersten toestand vertoonende, sedert zijn
ontstaan niet veranderd: de oorspronkelijke wooden
van Amerika; van den oorsprong af, van den beginne af aan iem. eigen, aan-, ingeboren: hij moest
zijn oorspronkelijke gaaf niet op deze wijze te grabbel
gooien; — van, uit zichzelf, niet van anderen gekregen noch overgenomen : beide boeken waren oarspronkelijk, frisch, nieuw; geen ander navolgende,
zelfstandig: hjj was in alles wat hij sprak en deed
oorspronkelOk; — zijn eigen kenmerk dragende, zich

door iets bijzonders onderscheidende, eigenaardig:
slechts hier en daar worst door een enkele oorspronkelOke opwelling zfjn matte aandacht verpoosd; —
(w. g.), afkomstig zijnde uit een stam, een geslacht
enz.: de tegenwoordige Begs zijn nit denzelfden stam
als de Mamlukken oorspronkelidk; zijn oorsprong hob-

bende, afkomstig zijnde, voortspruitende uit of van
iets: dat de Dahlia oorspronkelOk is uit Mexico, waar
zij in het wilde groeit; —
bw. in den oorsprong, in het begin: de kleur was
oorspronkelijk grf js geweest.
OORSPRONKELIJKHEID, v.
OORSPUIT, v. (-en), ...SPUITJE, o. (-s), een spuitje
om een geneeskrachtig vocht in de ooren te spuiten ;
...SUIZING, v. (-en), oorgeruisch.
OORT, o. (-en), (veroud. Zuidn.) het vierde deal
van een stuiver, twee duiten, (ook) het koperen
geldstuk van die waarde; (sprw.) hij kijkt of hy zijn
laatste oortje versnoept heeft, hij zet een bedremmeld
gezicht; hij zou een oortje in vieren bUten, van iem.
die zeer vrekkig is; een zeer geringe som, zoo goed
als niets, niets: om een oortje icedden; dat is geen
oortje waard; daar geef ik geen oortje voor; hij ligt
daar voor een oortje thuis, (fig.) hij heeft daar weinig
to zeggen; dat kan me geen oortje schelen, geen zier;
(gew.) het vierde van een kan, een pint. OORTJE,
o. (-s).
OORTAAL, v. (...talen), (Germ.) de taal der IndoGermanen vOOr hunne scheiding, Indogermaansch;
...TEKST, m. oorspronkelijke tekst.
OORTJEDOOD, m. (Zuidn.) iem. die op een oortje
dood blijft. een vrek.
OORTJESBAND, m. (veroud.) band, lint dat een
oortje de el kost; ...BROODJE. o. (-s), een broodje
dat een oortje kost; ...PRE -NT, v. (-en). een Arent
lie een oortje kost; ...SCHOOL, v. (...scholen). (veroud.)
een school. waar de kinderen als schoo4 -_, eld elken
morgen een oortje to betalen hadden.
OORVEEG, v. (...vegen), ...VIJ 0-, v. (-en). een vee2 -

• OOSTEN.
een slag om de ooren, in het aangezicht: een oor-

vijg krijgen ; iem. een oorvijg geven, toedienen.

OORVERDOOVEND, bn. bw. zoo stark dat het oor
niets anders meer kan waarnemen: een oorverdoovend
kermisgejoel; ...VERSCHEUREND, bn. zoo hard dat
het trommelvlies er door schijnt to zullen scheuren:
oorverscheurend lawaai.

OORVIJG. Zie OORVEEG.
OORVLIES, o. (...vliezen), trommelvlies;
MIG, bn. in vorm min of meer op een oor gelijkend;
...WATER, o. een geneeskrachtig water om in het
oor gedruppeld of gespoten to worden; ...WORM,
m. (-en), zeker rechtvleugelig insect met bijtende
monddeelen on onvolkomen gedaanteverwisseling
(forficula auricularia); (ironisch) een gezicht als een
oorworm, een gemelijk, ontevreden gezicht.
ODRWOUD, OERWOUD, o. (-en), oerbosch, oorspronkelijk woud.
OORZAAK, v. (...zaken), (veroud.) datgene wat den
menschelijken geest beweegt een gevolg to voorschijn to roepen, reden: wet is de oorzaak waarom
go hier zit (HAND. 10, 21.); zy hebben mij yonder oorzaak gehaat (Jon. 15, 25); (veroud.) aanleiding:
heeft oorzaken van opspraak gegeven ; — datgene wat
noodwendig een zeker gevolg met zich brengt, vocr
zoover iets anders dit niet belet: het groot worden
is de oorzaak veler smarten; wat de naaste oorzaak
harer kwaal is, is voor iets onbekends; (sprw.)geIiike oorzaken (hebben) gelOke gevolgen; kleine oorzaken
hebben soms groote gevolgen ; (fig.) van God: de oorzaak aller dingen.

OORZAKELIJKHEID, bn. de oorzaak van iets in
zich besluitende : oorzakelijk verband, de betrekking
tusschen twee verschijnselen, waarvan het eene de
oorzaak is van het anders; (sprk.) oorzakelijk zinsverband, waarbij de eene zin de oorzaak (reden of
grond) van den inhoud des arideren bevat; oorzakelijk voorwerp, dat den persoon of de zaak noemt,
die aanleiding geeft tot de werking.
OORZIEKTE, v. (-n), een ziekte aan de ooren.
OOST, o. v. een der vier hoofdwindstreken, het
oosten, het oostpunt: om de oost, in oostelijke
richting; en nu rest op gloriewieken uit het oost de
gouden zon; het of een gedeelte der wereld dat ten
opzichte van een bepaald punt in het oosten ligt:
vloten met den cans van oost en west beladen; de staten
welke oostelijk van Europa gelegen zijn, inz. het gedeelte van Azle onmiddellijk aan de Middellandsche
Zee, de Levant: het zwaard werd aangegord, de kruisrok omgehangen• en 't ongeloovig Oost met 's hemels
wraak bedreigd; de Nederlandsche Oostindische bezittingen: hij heeft zijn fortuin in de Oost gemaakt;
naar de Oost gaan, (ook) dienst nemen bij het Nederlandsch Oostindisch lager; de oostenwind: holrommelend komt het oost het westen tegenrukken.

OOST, bn. in de richting van het punt van den
gezichteinder dat 90- van het noorden verwijderd
is: recht oost, vlak in oostelijke richting; oost ten
noorden, ten zuiden, in de richting van het punt dat
op 78 , 4:5 - van het noorden of zuiden is gelegen
naar het oosten toe gerekend; (sprw.) oost, west,
thuis best, men bevindt zich nergens beter dan thuis;
uit het oosten : de wind is cost.
OOSTEINDE, o. oostelijk uiteinde, oostelijke uithoek: 't plein hetwelk was aan het oosteinde des tempels.
OOSTELIJK, bn. bw. (-er, -st), in het oosten gelegen: de oostelUke uithoek van Arid; in het oosten
wonende, verblijvende: onze oostelijke naburen; naar
het oosten: in oostelijke richting; uit het oosten
waaiende : de wind was oostelijk; — bw. in de richting
van het oosten: oostelUk afitonclen.
OOSTEN. o. de kompas- of windstreek, welke 90°
rechts van het noorden verwijderd. is: de wind trok
naar bet oosten; noord, zaid ten oosten, de kompasstreek die 111 graad van het noorden of zuiden naar
het oosten het gedeelte van den gezichte:nder
of van het uitspansel naar den kant waar de zon
b,uon 1c,t een b,eje Licht to tcor
opkomt : iii ll,t
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den; het of een gedeelte der wereld dat ten opzichte
•van eene bepaalde streek in het oosten ligt: de waren
an het oosten voerden de .Hollandsche schepen naar
-het westen; inz ten opzichte van Europa Azie, vaak
bepaaldelijk Klein-Azie, de Levant: de Chzneezen zon
e grootste logenaars van het Oosten.
OOSTENWIND, m (-en), de wind die uit het oosten
- waait.
OOSTEREN, (oosterde, is geoosterd). Ivan de magneetnaald) zich in oostelijke richting van het noor•
den verwijderen, naar het oosten afwijken. OOSTERING, v.
OOSTERKIM, v (-men), de oostelijke gezichteinder;
...LAND, o. (-en), (dicht.) de streken in het oosten;
...LANDSCH, bn. tot de oosterlanden behoorende ;
...LENGTE, v. de afstand in oostelijke richting tus•schen een punt in de ruirnte en een bepaalden
meridiaan, in graden uitgedrukt.
OOSTERLING, ni. (-en), een inboorling van Oostland,
inz. een inwoner eener Hanzestad: Brabanders en
Vlamingen, zelfs Oosterlingen bezochten de Dortsche
markt; een inboorling van Azie . een Oosterling met
een gelen tulband op het hoofd; (sours) een Nederlan•
der die in de Oost woont of gewoond heeft; (gew.)
een Oost-Vlaming.
OOSTERLUCIE, v. zekere plant met lichtgele bloemen aan hagen en op zandgronden, in 't Nederlandsch gewoonlijk holwortel genoemd ( aristolochia
clematitis).
OOSTERSCH, bn. bw. (veroud.) in de Oostzee-landen thuis hoorende, daarvan afkomstig, daarop betrekking hebbende; zonder aanvoer van Oostersch koren
teed men gebrek; in het oostelijk gedeelte van Europa
,,of in de landen oostelijk van Europa thuis hoorend,
daaruit afkomstig, daaraan eigen enz.; de oostersche
volken; de oostersche henzel; oostersche pracht, weelde;
oostersche gastvrijheid ; oostersche beeldspraak, (vaak)
overdrijving, grootspraak ; de oostersche talen, letterkunde; de Oostersche Kerk, de Grieksche Kerk; de
oostersche quaestie, de politieke moeilijkheden in het
•Oosten van Europa.
OOSTERTRANS, m. (-en), (dicht.) oosterkim, het
-oosten; ...ZON, v. (dicht.) de zon zooals zij in. het
oosten opgaat; de zon zooals zij zich in de Oosterlanden vertoont: hij is van de oosterzon geroost, hij
heeft in Oost-India een bruine kleur opgedaan.
OOSTHOEK, m. de oostelijke hook van den gezichteinder: de wind waait stiff uit den oosthoek; (Ned.
Ind.) de Oosthoek, het oostelijk gedeelte van Java.
OOST-INDIE, o. het gedeelte van Azie bestaande
uit Voor- en Achter-India en de eilanden van den
•Oostindischen Archipel.
OOSTINDIEVAARDER, m. (-s), een schip dat op
cost-India vaart; de gezagvoerder van zulk een schip.
OOSTINDISCH, bn. in Oost-Indic geboren of daar
--verblijvende Oostindische Dames en Heeren; Oost. indisch ambtenaar, in dienst bij de regeering van
Nederlandsch-Indio; in Oost-India thuis hoorende,
daaruit herkomstig: de Oostindische specertjen; Oostindische inkt, zekere inktsoort om mee to teekenen,
eigenlijk uit China herkomstig; Oostindische kers,
benaming eener algemeen gekweekte plant tot de
familie der kersbloemen behoorende (tropaeolum
majus); de Vereenigde Oostindische Compagnie, de
groote handelsmaatschappij, aan welke in 1602 de
Staten-Generaal den alleenhandel op Oost-India bij
octrooi verleenden; de Oostindische Archipel, de eilandengroepen tusschen het vasteland van Azie en
Nieuw-Holland; — bw. zich oostindisch doof hoyden,
den schijn aannemen alsof men niet hoort dat men
geroepen, aangesproken of om jets verzocht wordt.
OOSTKANT, m. de oostelijke kant; ...KUST, v. de
oostelijke kust; ...LAND, o. (veroud.) Noord-Duitschland, inz. de Oostzee-landen; ...MOESSON, m. de
moesson die uit het oosten waait, (ook) het tijdperk
gedurende hetwelk zulks geschiedt.
OOSTNOORDOOST, bw. in de richting van het
-.--oostnoordoosten; uit het oostnoordoosten.

OOSTNOORDOOSTEN, 0. de kompasstreek die in
de richting van het oosten 671- c van het noorden is
verwijderd ; —WIND, m. (-en): de wino die uit het
oostnoordoosten waait.
OOSTPASSAAT. m. de passaat die uit het oosten
waait; ...VINK, ny (-en), een der talrijke benamingen
van den gewonen vink (fringilla caelebs).
OOSTWAARTS, bw. in de richting van het oosten,
naar het oosten : de wind zou ons oostwaarts drijten,
OOSTZEE, v. de Baltische Zee; (bijb.) de Doode
Zee , --HANDEL, m de handel op de streken aan
de Oostzee gelegen; --HAVEN, v. (-5), een haven
aan de Oostzee; --KUST, v. (-en), de kust langs de
Oostzee ; —•STAD. v. (...steden). een stad aan de
Oostzee gelegen, (ook) een Hanzestad.
OOSTZIJDE, v. oostkant.
OOSTZUIDOOST, bw in de richting van het oostzuidoosten; uit het oostzuidoosten.
OOSTZUIDOOSTEN, a de kompasstreek die in de
richting van het oosten 67 ° van het zuiden is verwijderd ; —WIND, in. (-en), - de wind die nit het oostzuidoosten waait.
00T, v. (2: v .) (plantk.) een soort van het geslacht
haver, ook Wilde haver, gebaarde haver en vloghaver
genaamd.
OOTJE, o (-s), een kleine o; kringetje in verschillende kinderspelen; in 't ootje knikkeren, (ook) ootjeknikkeren, waarbij een knikker die in het ootje staat
het mikpunt is; (fig.) iem. in 'I ootje nemen, hem tot
mikpunt zijner spotternij maken, hem in de maling
nemen.
OOTJE-BOT, ....STROP, (Westv1.), ....TREK, (Brab.),
...-WIJS, 0. (Zeeuwschvl.), zeker kinderspel met
negen, drie on drie, of met een groot getal, in rijen,
gerangschikte o's; de kunst bestaat in het trekken
van lijnen van eerie o naar eene andere, zonder o's
of lijnen to raken.
OOTMOED, m. het gevoel van onderdanigheid on
ondergeschiktheid tegenover een grootere in macht,
nederigheid, inz. van den mensch tegenover God:
ootmoed en stil ontzag overmeesteren a in deze kerk.;
de ootmoed is de ware proef der christelYke deugden;
de ootmoed zelf, de bron van ootmoed, Jezus.
OOTMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), ootmoed betoonende,
zich met ootmoed gedragende: ootmoedig van hart
nam hi)* de bewijzen van achting bescheiden aan; 24w
ootmoedige dienaar, voorheen als beleefdheidsformule
in brieven; van ootmoed blijk gevende : h stond in
ootmoedige houding voor hem; mine ootmoedige Bede;
een ootmoedig oogenblik, waarin men zich ootmoedig
toont; — bw. op een wijze die van ootmoed getuigt:
hij boog ootmoedig. OOTMOEDIGHEID, v. 00TMOEbw. (w. g.).
OOZIE, v. (...zien), (gew. Zuidn.) het gedeelte van
een dak dat over den muur uitsteekt en het regenwater afwerpt.
OOZIEDRUP, m. (gew. Zuidn.) de drup die van de
oozie valt wanneer het regent.
OP, vz. ter uitdrukking van een zuiver plaatselijke
betrekking van een voorwerp ten opzichte van een
ander, waarbij het eerste met de bovenzijde van
het andere in aanraking is of komt: het hoek ligt op
de tafel; hij wandelde op het dek; op het tooneel komen;
leg dat naar op de tafel; geen hoar op min hoofd dat
er aan denkt; (versterkt) boven op iets zitten; op z•fn
bed liggen, onderscheiden van in zon bed liggen; jets
op papier schrijven; op den koop, op den hoop toe, om
zoo to zeggen er boven op gelegd, (vandaar) daarenboven; (zeew.) het schip ligt met den kop op de zee, in
de richting der aanloopende zee, der golven; op den
wind liggen; het schip ligt op stroom. in den vollen
stroom verankerd; op de kachel zitten, heel dicht
er bij ; ter aanduiding van datgene waarop men zich
bevindt; op schaatsen; op kloenpen, op muilen loopen:
hij kan niet op zfin beenen staan, ook van iem. die
dronken is; — van plaatsen waarbij zelfs niet meet
aan eenige hoogte gedacht wordt: wj eaten op den
eersten rang; alleen op de wereid staan,zonder familia
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Ain; op het p/atteland: op straat; op een kantoor ; op
school; op zijne plaats zetten; het woord lag me op de
tong; spelen op een muziekinstrument; meester zfjn op
een wapen, het goad hanteeren; soms zooveel als in:
zijn zak) hebben; bier, win op
geen duit op zak
flesschen tappen; win op just; vruchten op jenever,
brandewfjn zetten; bij handelingen of gebeurtenissen

die op een bepaalde plaats verricht worden of geschieden! op het college; op de parade; op studie liggen;
op de wacht staan; op de loer liggen; iem. op een leugen
betrappen; in een bepaling die den afstand eener
plaats van eene andere noemt: ik wench hem op
honderd mil van hier; op 70 3 oosterlengte; op de hoogte
van Madera; op de hoogte van den Dam is het gebeurd,

daaromtrent; in bepalingen welke een maat noemen:
in bepalingen
die een prijs enz. aanwijzen: dat kwam hem op een

dr pendule stond bijna op acht uren;

goede som gelds te staan; iets schatten, begrooten op;
tern. op pensioen, op wachtgeld stellen; in bepalingen die
een vaste verhouding te kennen geven: een op duirend; — ter aanduiding van onmiddellijke nabijheid:
schipbreuk lijden op de vijanaetfjke kust; Bergen-op.
Zoom; (zeew.) op den wal zitten, vlak in de nabijheid
van den wal zijn; op sterven, op zfjn uiterste liggen;
op het punt
oleo til, op komst zijn; op springer& staan,

zijn van bankroet to gaan; —
ter aanduiding eener richting, soms geheel en al
gelijk naar, naar — toe: op iem. afkomen, toeloopen;
de wagen op N.; handel driven, zaken doen op Spanje;
op weg, op refs gaan; op de vlucht, op hol gaan; het
op iem. gemunt hebben ; het niet op iem. hebben, niet
van hem houden; (ook) hem niet vertrouwen; jacht
maken op lets; zich op iets toeleggen; volgen op iets of
tern., in dezelfde richting voortgaan; de vervolgen op
Wagenaar ; ramp op ramp; beer op keer, telkens; (fig.)
staren op lets; uitzicht hebben op; loeren, vlammen op
iets; verliefd ztjn op iem.; op iem. drinken; aanspraak
maken op; — ter aanduiding dat de beweging met
een vijandelijk inzicht geschiedt, tegen: een haat,
een pik op iem. hebben; — tot op, ter aanduiding Oat

een beweging eindigt op de in de bepaling genoemde
plaats: de nagel tot op 't leven afgesneden; tot op
zekere hoogte, in zekere mate; —
op
(van tijd) juist als het genoemde tijdstip er
den achtsten dag; op het heetst van den middag ; op
dit oogenblik, thans; op zijn tijd thuis komen; op gezette
tijden; op heclen, op morgen; op een mooien dag; op
eens, plotseling, onverwachts; op 't laatst, op het
einde; om den leeftijd te kennen to geven; hij is op
zijn vftiende jaar naar zee gegaan; hij komt at op
jaren; snoet ik dat op mijn ouden day nog beleven;
—
omstreeks het genoemde tijdstip: het is op slag van
achten; op slag, terstond; — juist als een handeling
verricht wordt of een gebeurtenis voorvalt:
kwamen ,juist op 't eten; op heeter daad betrapt worden; — onmiddellijk nadat een handeling verricht
wordt of een gebeurtenis voorvalt: z sidclerde op
die aanrakiny; op die woorden sprong hij eensklaps
op; lzij zette een lang gezicht op bet hooren van die
tiding; — op een of meer oogenblikken in den loop
van een genoemde tijdruimte: tweemaal op een dug;
jij weet wat er op zoo'n langen dag op den Dam voorvalt; gedurende. in de genoemde tijdruimte: op stel
en sprong. dadelijk; — van het begin tot het einde
van-, gedurende-, tijdens een tijdruimte: op die wandeling spraken beiden geen woord 9'neer, —
in een bepaling die tot grondslag dient voor een
handeling: op deze Petra zal ik mijn gemeente boowen: op zand bouwen, (fig.) op onzekeren grondslag
lets ondernemen; op wuarheid gegrond; ik reken op
uw Itulp; zijn hoop op iets stellen; op ?cater en brood,
op droog brood zitten; op zwart zacul zitten; op een
droogje zitten; op zijn afkomst bogen; geld op interest
zetten; iets op zyn woord verzekeren; op mijn woord
van eer; gelooven op gezag; trotsch zijn op; jets op den
borg halen; zich op genade of ongenade overge•en; iets
doen op bevel van iem.; het hoofd op en neer bewegen
op de maat der muziek; te zinger op de was —

OPBELLEN.
naar de manier, zOO ale in een bepaling wordt uit-

gedrukt: op z#n Fransch; ik spreek nog zoo wat op
zfjn Friesch: slecht en recht; wfj leven zoo maar op zjjn.
boersch been; op zfjn Zondagsch gekleed zfjn; meteen.

bn in den overtreffenden trap, om een zeer hoogem
graad aan to duiden: op ztjn hoogst; op zijn best; op
't prachtigst uitgedost; op zfjn minst,
ten minste; op.
zfjn elf en dertigst; met een znw.: op geheimzinnige wffze; op min manier; op een drat loopen; op den tast
volgen; op zijn gemak; — ter aanduiding dat alleen

datgene in de bepaling genoemd overblijft of uitge--zonderd wordt: op een haar, op een prik kennen, zoodat het niet een haar, een prik scheelt, zeer nauwkeurig; zfj zfjn alien dood op e'en na; op verre na niet,
bij lange niet, lang niet; op geen stukken na.
bw. van richting, naar de hoogte: op en neer,:
op en at .; (fig.) het goat met hem op en neer, nu eons.
goad dan weer slecht; hij klom haastig de trap op;
hooger op, verder in de hoogte, (ook) meer het land
in; van onderen op, van beneden opwaarts; (fig.) tegen
iem. op kunnen, niet voor hem onderdoen; tegen debeste op, zoo goad als de baste; — zonder het begrip
van hoogte: de stad, de straat op en neer loopen; hi)"
rende de straat op; hij praat er maar op toe, op los;:
er op komen, het zich herinneren; zeg op, vertel maar
op, kom er mee voor den dag; — van plaats, im
elliptiscne uitdrukkingen: 't zal er op zitten; ik sta
er op; — van toestand: hij is er weer boven op; er op ,
of et. onder ; er op na houden; het komt er op aan;
had een hoed op; heb je je eten at op ?; hfj is 's morgens ,
vroegp;atzfjnldwshioetafn
op kan; ik ben op, mijn geestelijke en lichamelijkegij
moat
vroeg
op;
—
op
ende
op,
op
krachten kwijt;
,
(verbasterd tot) op en top, geheel en al; op,endop,
(verbasterd tot) op een duit, geheet enduit,op '
on al : uwe dagelijksche vrienden die elkaar op een duit
gelijk en.
[Op vormt met tallooze werkwoorden scheidbare
samenstellingen; alleen de meest gebruikelijke daarvan zijn hier opgenomen.]
OPA, m. (-'s), in de kindertaal voor grootpapa..
OPAATJE, o. (-s).
OPAAL, m. (opalen), als voorwerpsn., o. gmv. alsstofn.: zeker edelgesteente van verschillende kleur,
doch meestal melkachtig wit.
OPAALMOEDER, o. hard gesteente waarin het opaal
in zeer kleine partijen verdeeld voorkomt on dat tot
verschillende voorwerpen van weelde wordt verwerkt; ...STEEN, m. (-en).
OPADEREN, (aderde op, heeft opgeaderd), (schild.),
de aderen beter doen uitkomen.
OPALISEEREN, (opaliseerde, heeft geopaliseerd),
het schitteren on glanzen van den opaal; met kaliwaterglas besmeren, waardoor het voorwerp een:
eigenaardigen glans verkrijgt.
OPBAGGEREN, (baggerde op, heeft opgebaggerd),
met een baggernet ophalen; (fig.) iets weer opbaggeren, opnieuw van iets gewagen. OPBAGGERING,
v. het opbaggeren.
OPBAKEREN, (bakerde op, heeft opgebakerd); een
kind opbakeren, een zuigeling stevig aankleeden; in
de luiers wikkelen: ' s morgens kornt zij het kind
opbakeren.
OPBAKKEN, (bakte op, heeft opgebakken), alias
verbakken; al het deeg is opgebakken; opnieuw, nog
eens bakken: opgebakken aardappels.
OPBALIEN, (baliede op, heeft opgebalied), (zeew.)
het water opbalien, het met eene balie of scheepstobbe uit het schip scheppen.
OPBARSTEN, (barstte op, is opgebarsten), berstende
openspringen: door den vloed is het ijo opgebarsten.
OPBARSTING, v. (-en).
OPBEDELEN. (bedelde op, heeft opgebedeld), at
bedelende opzamelen.
OPBELLEN, (beide op, lieeft opgebeld), wakker
bellen, gedurende den nacht of 's morgens zeer vroeg
aanbellen: zich laten opbellen; dokters worden vaak:
's nachts opgebeld.

OPBREKER.

OPBERGEN.
OPBERGEN, (borg op, heeft opgeborgen), wegber-

gen, wegsluiten : de boeken, het speelgoed opbergen;
(kooph.) in een magazijn of pakhuis opslaan, opzolderen.
OPBERSTEN, (borst op, is opgeborsten), opbarsten.
OPBEUREN, (beurde op, heeft opgebeurd), optillen,
oplichten, opheffen; (fig.) weder krachten bijzetten,
bemoedigen: die *ling zal hem opbeuren: redden
(uit verval); (gew.) een gedeelte der huurpenningen
of van verdiend loon ontvangen voor den vervaldag: de meld heeft tien gulden opgebeurd. OPBEU.
RING, v. het opbeuren; troost, bemoediging.
OPBIECHTEN, (biechtte op, heeft opgebiecht), (fig.)
bekennen, zeggen wat men weet: nu moet gj eens
eerljk opbiechten: wist gij er van af ?
OPBIEDEN, (bood op, heeft opgeboden), een hooger
bod doen (bij openbare veilingen); tegen iem. opbieden,
telkens hooger bieden dan hij. OPBIEDING, v. (-en).
OPBIJTEN, (bijtte op, heeft opgebijt), het ijs openen
door er eene of meer bijten in te hakken.
OPBIKKEN, (bikte op, heeft opgebikt), door bikken
verfraaien; een muur opbikken, aan de steenen een
beter aanzien geven door er den buitenkant af te
bikken; alles opeten.
OPBILLEN, (bilde op, heeft opgebild), door billen
verbeteren : die molensteenen moeten eens opgebild
worden.
OPBINDEN, (bond op, heeft opgebonden), naar boven
omslaan en daar vastbinden: het haar opbinden;
een paard den staart opbinden; tot steun aan lets
vastbinden: rozen opbinden; een wingerd opbinden; (fig. gemeenz.) iem. de broek opbinden, hem
narijden of tot zijn plicht aansporen; toe-, samenbinden: de and joie meet opgebonden worden; het koren
opbinden, in schooven binden; — steviger vastbinden: de rokken opbinden; ik moet eerst mijn schaatsen
wat opbinden. OPBINDING, v. het opbinden.
OPBLAZEN, (blies op, heeft opgeblazen) in de
hoogte blazen: papiertjes, veertjes opblazen; door inblazen van lucht doen opzwellen: eene blaas opbla.
zen; schapenvleesch opblazen, zoodat het er bol uitziet; zijne wangen opblazen; door te blazen op een
instrument wekken : de bevolking opblazen; (veroud.)
zich opblazen, trotsch worden.
OPBLEEKEN, (bleekte op, heeft en is opgebleekt),
opnieuw bleeken, op de bleek leggen om het water
te doen worden: linnengoed opbleeken, — bleeker
worden: hi/ is al wat opgebleekt, ziet er minder door
de zon verbrand uit; die verf bleekt nog op. wordt
lichter.
OPBLIJVEN, (bleef op, is opgebleven), niet naar
bed gaan: wj zijn den heelen nacht opgebleven; (w. g.)
blijven branden, aanblijven: de lamp kan zoo tang
wet opblifven.
OPBOD, o. hooger bod; het opbieden. iets bij opboa
verkoopen, aan den meestbiedende.
OPBOEDELEN, (boedelde op, heeft opgeboedeld),
(gemeenz.) opbergen, opredderen kom, boedel je naai.
werk nou maar op_
OPBOEIEN, (boeide op, heeft opgeboeid), opbinden
(inz. takken van een boom); (scheepsb.) de staande
boorden van een vaartuig verhoogen.
OPBOEISEL, o. (-s), (scheepst.) vloer, looze stelling,
zetplank.
OPBOENEN, (boende op, heeft opgeboend), door
boenen glanzender maken: linoleum, een tafel opboenen; met een bezem of borstel en water schoon.
maken: den vloer opboenen; (gemeenz.) opkarren: als
het hem niet aanstaat, kan ht) opboenen, — (huidvettersw.) het boenen der huid ten einde brengen;
deze haar vol gezwel doen krijgen, door ze twee
weken lang in de boenkuip te laten.
OPBOLLEN, (bolde op, heeft en is opgebold), losser
of boiler maken of worden; voortgaan met bollen
bol maar op. OPBOLLING, v.
OPBONDELEN, (boedelde op, heeft opgebondeld),
(w. g.), aan bondels binden: die verstellappen heb ik
alle opgebondeld.
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OPBOOMEN, (boomde op, heeft opgeboomd); een
vaartuig opboomen, het al boomende tegen stroom op

vooruitbrengen; (wev.) de geschoren ketting gelijkmatig op den kettingboom winden. OPBOOMING.
v. het opboomen; de wijze waarop de geschoren
ketting opgeboomd is.
OPBOREN, (boorde op, heeft opgeboord), opnieuw
boren; eene geboorde opening wijder maken; openboren; door grondboringen onderzoeken. OPBORING,
v. (-en), het opboren.
OPBORRELEN, (borrelde op, is opgeborreld), borrelende oprijzen; koken; ontspringen. OPBORRE.
LING, v.
OPBORSTELEN, (borstelde op, heeft opgeborsteld),
in de hoogte, omhoog borstelen : het haar opbor.
stelen; met een borstel schoonmaken: een tapijt, zfjn

hoed opborstelen; opvegen met een borstel: borstel
even die Braden van den vloer op.
OPBOSSEN, (boste op, heeft opgebost), aan bossen
binden: de sigaren moeten nog opgebost worden; (het
koren) aan garven binden. OPBOSSING, v.
OPBOSSER, m. (-5), OPBOSSTER, v. (-5), die opbost.
OPBOUW, m. het uitvoeren van eenig bouwwerk
aan den opbouw werd 25 jaar besteed; herbouwing;
herstelling; (fig.) bevordering, aanmoediging: tot op.
bouw van kunsten en wetenschappen.
OPBOUWEN, (bouwde op, heeft opgebouwd), optrekken, herbouwen: het huis wordt weer juist opgebouwd,
zooals het vroeger geweest is; (fig.) aankweeken, bevorderen: hij breekt af, wat zi,in voorganger opgebouwd
heeft. OPBOUWING, v. opbouw; herstelling; (fig.)
aankweeking; de opbouwing des geloofs, versterkmg
in het geloof.
OPBOU WEND, bn. en bw. opbouwend preeken ; eene opbouwende preek, stichtelijk, in het geloof versterkend.
OPBOUWER, m. (-s), die opbouwt.
OPBRADEN,

(braadde op, heeft opgebraden), op-

nieuw braden; licht braden: gij moet ale vleesch even
opbraden, niet om het op tafel to brengen, maar om
het langer to kunnen bewaren; door het braden
geheel en al verteren (appels in den oven b.v.).
OPBRANDEN, (brandde op, heeft en is opgebrand),
met een gloeiend ijzer merken. op deze kistjes zijn de
naam en het merk met geschilderd, maar opgebrand,
(zwakker dan inbranden); door branden verbruiken
al die turf is opgebrand; door de vlam verteerd
worden; opnieuw branden, staal, silver opbranden.
door branden opfrisschen. OPBRANDING, v.
OPBRASSEN, (braste op, heeft opgebrast), door
brasserij verteren. at hun geld en goect hebben 20
opgebrast.
OPBRASSEN, (braste op, heeft opgebrast), (zeew ►
de raas meer vierkant aanhaien om do snelheid van
het schip to vertragen of nagenoeg to doen op.
houden
OPBREEUWEN, (breeuwde op, heeft opgebreeuwd).
opnieuw breeuwen, verbreeuwen.
OPBREIEN, (breide op, heeft opgebreid), beginnen
to breien; steken van de eene naald op de andere
breien; door breien verbruiken. tk heb al die wot
opgebreid.
OPBREKEN, (brak op, heeft on is opgebroken),
openbreken, brekende opendoen: een brief opbreken,
eene deur opbreken; uit elkander nemen on verplaatsen (kramen, tenten. on bij uitbr. van een leger);
de straat opbreken, de straatsteenen uithalen; (fig.)
het beleg opbreken, ophouden met. het insluiten eener
vesting; eene lading opbreken, met de lossing van
een schip beginnen; (veend.) turf opbreken, de afgetroffelde turf van den grond losmaken en overeind
zetten; verwijderen, heengaan, opengaan, losspringen. het ijs brak op; in de keel opsttjgen, oprispen
der maag; (fig.) dit zal hem (zuur) opbreken, hij zal er
zwaar voor boeten; (zeew.) de kabelaring dwingen
to rijzen. OPBREKING, v.
OPBREKER, m. (-5), (zeew.) houten keg om de
kabelaring op to breken , ijzeren helling met metalen
rollers.
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OPBRENGEN.

OPBRENGEN, (bracht op, heeft opgebracht), op iets
tinders brengen : het eten opbrengen, op de tafel zetten, opdienen; er most meer kleur opgebracht worden; naar boven, in de hoogte brengen: iets de trap
opbrengen; (juw.) de kleur vari een edel gesteente,
dat in eenig voorwerp gekast is, door een geschikte onderlaag verhoogen, ook ophalen geheeten; (zeew.) de bramraas optuigen; — gevankelijk
ergens heen, naar de gevangenis brengen: een dief,

•een zakkenroller opbrengen; — belasting opbrengen,
moeten heel wat opbrengen, veel belasting
betalen;
betalen- — opleveren, voortbrengen: de oogst heeft
niet veal opgebracht; die zaak brengt niet veel op, geeft
niet veel verdienste; wat heeft dit huts bij de verkooping
opgebracht ?, hoeveel is er voor betaald?; ten verkoop binden:
dat boelhuis zijn mooie meubelen opg ebracht; — (w. g.) kinderen opbrengen, grootbrengen,

opvoeden. OPBRENGING, v. het opbrengen.
OPBRENGER, m. (-5), die opbrengt; belastingschuldige.
OPBRENGST, v. (-en), het voortgebrachte, geleverde :
wat ontvangen
de opbrengst der tarwe valt met mee;
of geind is: de zutvere opbrengst, de geheele opbrengst
bedroeg f 1000.
OPBRONZEN, (bronsde op, heeft opgebronsd), opnieuw eene bronskleur geven: ik zal die beeldjes eens

opbronzen.
OPBROUWEN, (brouwde op, heeft opgebrouwen),
opnieuw brouwen; al brouwende verbruiken: al de

hop is opgebrouwen.

(bruinde op, heeft opgebruind), de
bruine kleur een beetje opfrisschen; opnieuw bruin
maken of schilderen: geweerloopen opbruinen.
OPBRUISEN, (bruiste op, heeft on is opgebruist),
In de hoogte bruisen: even voor het koken bruise de
melk op; vlug toornig worden: hij heeft een opbruzsend karakter. OPBRUISING, v. (-en).
OPBUIGEN, (boog op, heeft on is opgebogen), buigende openen, opengaan, naar ae hoogte buigen.
OPBULDEREN, (bulderde op, heeft opgebulderd),
zeer hard bulderen, al bulderende iem. wekken;
beginnen to bulderen; opnieuw bulderen.
OPBULKEN, (bulkte op, heeft opgebulkt), zeer hard
bulken; iem. door hard bulken uit den slaap wakker
maken, beginnen to bulken
OPBULTEN, (buitte op, heeft opgebult), opzwellen,
oppuilen; (goudw ) eon ring over de breedte van
binnon geulvormig uitkloppen.
OPBUNDELEN, (bundelde op, heeft opgebundeld),
aan bundels binden.
OPBUNSELEN, (Zuidn.) opbundelen.
OPCENT, m, (-en), percentsgewijze verhooging der
rijksbelasting, ten bate van provincie, gemeente enz :
OPBRUINEN,

opcenten op de personeele belasting.
OPDAGEN, (daagde op, heeft opgedaagd), oproepen.
OPDAGEN, (daagde op, is opgedaagd), verschijnen,
voor den dag komen: eindelijk kwam er tem. opdagen; (fig.) beginnen, een aanvang nemen.
OPDAMMEN, (damde op, heeft opgedamd), teen
stroom enz.) doen rijzen door het leggen van
een dam.
OPDAMPEN, (dampte op, heeft on is opgedampt),
als damp opstijgen; geheel verdampen, eene sigaar

opdampen, ze snel en sterk dampende oprooken;
voortgaan met dampen, sterk rooken.
OPDANSEN, (danste op, heeft en is opgedanst),
naar boven dansen; beginnen to dansen ; verslijten
door dansen. zij heeft twee pear schoenen opgedanst.
OPDAT, vw ten einde, ter inleiding van een doelaanwijzenden bijzin: eer uw racier en ow moeder, opdat
last u welga.
OPDEKKEN, (dekte op, heeft opgedekt), ontdekken ;
de tafel dekken.
OPDELVEN, (dolf op, heeft opgedolven), wat bedolyen is, weder te voorschijn halen: schatten opdelven;
(fig.) navorschen, zoeken; een zceg opdelven, hem,
door opgravingen, bijna onbruikbaar maken; (fig.)
Lem. een weg opdelven. hem in zun voornemen tegen.

OPDONKEREN.
streven. OPDELVING, v. ( en), het opdelven: de op-

delvingen te Berculanum en Pompeji.
OPDELVER, m. (-s), die opdelft.
OPDEUNEN, (deunde op, heeft opgedeund), beginnen to zingers; (wev.) met den deunstok opdraaien,
de keten spannen om to woven.
OPDIENEN, (diende op, heeft opgediend), opdisschen:

het eten opdienen; Marie, je kunt nu wel opdienen.
OPDIEPEN, (diepte op, heeft opgediept), diaper
maken, uitdiepen: die sloot moet eens opgediept worden; (plaatdr.) op eene versletene plaat opnieuw graveeren, retoucheeren; (schild.) diaper schaduwen;
uit het diep ophalen; een gevallen steak weder op

de breinaald brengen; (fig.) iets opdiepen,metrnoeite
vinden; waar hebt ge dat opgediept ?, waar zijt ge dat
to weten gekomen?; ik kan die onkosten niet opdiepen, niet bestrijden, betalen; (fig.) dat kan niet veel
opdiepen, dat zal niet veel nut aanbrengen. OPDIEPING, v.
OPDIJKEN, (dijkte op, heeft opgedijkt), een dIjk
verhoogen. OPDIJKING, v. (-en).
OPDIRKEN, (dirkte op, heeft opgedirkt), buitensporig opschikken, tooien : zij is terdege opgedirkt.
OPDISSCHEN, (dischte op, heeft opgedischt), spijzen
op de tafel zetten : zij disschen daar goed op, eten er
goed van; (fig.) onthalen, een gastmaal geven; allerlei
aardigheden opdisschen, vertellen, ten baste geven.
OPDISSCHING, v.
OPDISSCHER, m. ( s), OPDISCEISTER, v. ( 5), die
opdischt.
-

-

OPDOBBEREN, (dobberde op, is opgedobberd), dob-

berende boven water komen,
OPDOEK, o. (zeew.) dunner soort van zeildoek,
waarmede het zeil verdubbeld wordt.
OPDOEKEN, (doekte op, heeft en is opgedoekt),
(zeew.) de zeilen opdoeken, samenvouwen; nu kun-je
wel opdoeken, oprukken, weggaan; iets opdoeken, afschaffen, buiten gebruik stellen; (schild.) die figuren
doeken at aardig op, ronding krijgen, naar voren komen.
OPDOEMEN, (doemde op, is opgedoemd), verschijnen door de braking der lichtstralen; zich twijfelachtig aan den horizon vertoonen; het land doemt
op, het verrijst in de verte als 't ware uit de nevelen
of dampen voor het gezicht; het vaartuig doemde aan
den gezichteinder op. OPDOEMING, v. schijnvertooning op zee, fata morgana.
OPDOEN, (deed op, heeft opgedaan), op tafel brengen, de spijzen opbrengen: je kunt wel opdoen; soep
opdoen, opdienen; de aardappels opdoen, op tafel
brengen; aardappels opdoen, een wintervoorraad
er van opslaan; kundig heclen, ondervinding, ervaring
opdoen, verkrijgen, erlangen; nieuwtjes opdoen, vernemen; wild opdoen, bespeuren on bemachtigen; eerie
zeekte, eene verkoudheid opdoen, krijgen, zich op den
hals halen; — de wasch opdoen, rekken, vouwen on
wegleggen, in orde brengen; mutsen opdoen, opschikken, opmaken; zfine waren goed opdoen, uitstallen;
—dengrondopdoen,
opboenen; vuiligheid opdoen, opnemen ; —
er deden zich zwarigheden op, to voorschijn komen;
zich aanbieden: de gelegenheid deed zich op; (gew.)
dat lint, dat goed ens doet op, is zeer fraai voor het
oog. OPDOENING, v. het opdoen.
OPDOKKEN. (dokte op, heeft opgedokt), zorg dragen, leveren, betalen: daarvoor meet hy opdokken;
(fig ) wij sullen moeten opdokken, bet zal ons geld
kosten. (zeew.) het dok ontsluiten, zoodat het schip
in de vaart komt.
OPDONDER, m. (-s), (gemeen) opstopper, vuistslag :
iem, een opdonder geven.
OPDONDEREN, (donderde op, is opgedonderd), (fig.)
met getier en geraas naar boven komen; (gemeen)
donderend gooien: donder hem de straat op; donder
maar op, pak je maar weg, ruk maar uit.
OPDONKEREN, (donkerde op, heeft en is opgedonkerd), donkerder maken, worden; eene teekening opdonkeren, Kier en daar wat aanzwarten; (van hout)
rnettertijd eene donkerder kleur aannemen.

OPDOOMEN.
OPDOOMEN, (doomde op, is opgedoomd), (dicht.)

opdoemen.
OPDOPPEN, (dopte op, heeft opgedopt), (gew.) (van
vochten: bloed, water enz.) opnemen, door er telkens
eene spons, een doekje of iets dergelijks in te doopen,
waardoor ze opgenomen worden.
OPDOUWEN, (douwde op, heeft opgedouwd), openduwen; naar boven duwen; voortduwen; stroomop
duwen.
OPDRAAIEN, (draaide op, heeft en is opgedraaid),
open-, losdraaien; boven op iets vastdraaien : den
brander van eene lamp opdraaien; opwaarts draaien:
de kous van eene lamp opdraaien; eene lamp, gas, licht
opdraaien, zoodat men meer licht heeft; een touw
opdraaien, om iets heen draaien; zich draaiende
bewegen; voor iets moeten opdraaien, boeten, betalen;
(ook) voor iets verantwoordelijk zijn; (fig.) hij is er
voor opgedraaid, hij heeft het niet kunnen gedaan
krij gen.
OPDRACHT, v. (•en), aanbeveling; last, bevel: eene
opdracht krijgen, volbrengen, uitvoeren; zich van eene
opdracht kwijten; toeeigening, toewijding (van eene
kerk, een boekwerk); overdracht; opdrachtsbrief;
(gew.) roode opgezwollenheid van het aangezicht.
OPDRACHTIG, bn. (-er, -st), rood en gezwollen (van
aangezicht). OPDRACIITIGHEID, v.
OPDRACHTSTITEL, m. (-s), titel van de opdracht
voor in een boek.
OPDRAGEN, (droeg op, heeft opgedragen), op jets
dragen : het eten opdragen, op tafel zetten; (drukk.)
den inkt opdragen, op den vorm aanbrengen; kleuren
opdragen, opleggen; — iem. iets opdragen, gelasten,
aanbevelen; iem. de zorg voor de kinderen opdragen,
toevertrouwen; mag ik u dit opdragen ?, aanbieden,
vereeren; (fig.) een werk aan iem. opdragen, toeeigenen als bewijs van eerbied of achting; bij opdracht
overgeven: ik heb mijn huffs aan min neef opgedragen,
in eigendom overgegeven.
OPDRAGER, m. (-s), die opdraagt, inz. die een werk
aan iem. opdraagt; (bij vischafslag) iem. die de
manden met visch aan weerskanten van de afslagtafel plaatst.
OPDRAVEN, (draafde op, is opgedraafd), naar boven
draven: ik ben wel twintigmaal de trap opgedraafd;
beginnen to draven.
OPDREUNEN, (dreunde op, heeft opgedreund), op
eentonige wijze, in een dreun opzeggen, voorlezen,
enz.: een vers, zone les opdreunen; beginnen te zingen.
OPDRIJVEN, (dreef op, heeft en is opgedreven),
naar boven drijven; heeft het grondes genoegzame dikte
verkregen, dan komt het opdriften, de exameneischen opdrijven, telkens hooger stellen; door opbieden duur
doen verkoopen, opjagen: do koopsom opdrijven; gedreven work maken (op goud of zilver); (scheik.) de
vluchtige deelen eener zelfstandigheid door de working der warmte doen opwaarts stijgen, zoodat zij
zich aan de wanden van het vat, waarin zij besloten
zijn, hechten, sublimeeren; (zeew.) met den vloed
drijven (van een schip, tegenstelling van afdrijven,
met de ebbe drijven). OPDR[JVING, v.
OPDRIJVER, m. (-5), OPDRIJFSTER, v. (-s), die
opdrijft, inz. die bij eene verkooping den prijs opjaagt.
OPDRIL, m. (-len), oorveeg.
OPDRILLEN, (drilde op, heeft opgedrild), slaan;
opschikken, opsmukken: dat meisje drilt zich veel te
veel op.
OPDRINGEN, (drong op, heeft on is opgedrongen),
(w. g.) opendringen; (w. g.) iets naar de hoogte dringen; naar voren, vooruit dringen, door to dringen
voorwaarts doen gaan : de achtersten drongen de voorsten al maar op, zoodat ten slotte geen weerhouden mogelijk was; — iem. iets opdringen, bij iem. aandringen om
iets to doen of aan to nemen: men moet kinderen
geen eten opdringen ; iem. zone overtuiging opdringen;
vriendschap laat zich niet opdringen, moet van beide
zijden gewenscht zijn; — met kracht naar boven
stijgen : niettegenstaande het hevig geweervuur drongen
de vfjanclelijke troepen de hoogte op; de ijsschotsen dron-
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gen al hooger en hooger tegen den dijk op; met kracht
naar voren trachten to komen: de volksmenigte drong
al op; — zich opdringen, op onaangename of lastige
wijze iemands gezelsehap zoeken of hem van dienst.
willen zijn. OPDRINGING, v. het opdringen.
OPDRINGER, m. (-s), OPDRINGSTER, v. (-s), die
opdringt.
OPDRINKEN, (dronk op, heeft opgedronken), door
drinken opmaken: ge moogt al dat water niet in eens
opdrinken; eene flesch opdrinken, leegdrinken.
OPDROGEN, (droogde op, heeft en is opgedroogd),
droogmaken : zone tranen opdrogen; droog worden:
de straten drogen al op; de pokken drogen al op, verdrogen. OPDROGING, v.
OPDROGEND, bn. siccatief is een sterk opdrogend
nncldel, dat de verf spoedig droog maakt; opdrogende
poeder.
OPDROMMEN, (dromde op, heeft en is opgedromd),
(gew.) opdringen; met geweld trachten in den drom
of de volksmenigte vooruit to komen.
OPDROSSEN, (droste op, is opgedrost), (gew.) vluchten, stilletjes ontsnappen, wegsluipen.
OPDRUISTIG, bn. (gew.) rood en gezwollen van
aangezicht. OPDRUISTIGHEID, v.
OPDRUKKEN, (drukte op, heeft opgedrukt), opendrukken; omhoog drukken ; drukken op (iets): een
merle, een zegel opdrukken; (fig.) een zwaren last op.
leggen. OPDRUKKING, v.
OPDUIKELEN, (duikelde op. heeft opgeduikeld),
naar boven duikelen; waar heb-je dat opgeduikeld?,
heb-je dat opgesnord, vernomen, gevonden?
OPDUIKEN, (dook op, is on heeft opgedoken), boven
water komen ; (fig.) verschijnen (inz. na lange afwezigheid): eindeluk kwam hij opduiken; (fig.) zich
voordoen, zich vertoonen: (fig.) toen zag men nieuwe
zwarigheden opduiken; de Azoren doken op uit den
schoot der wateren, werden zichtbaar.
OPDUNNEN, (dunde op, is opgedund), dunner worden; in aantal verminderen: de snenigte begint op te
dunnen.
OPDUVEL, m. (-s), (gemeen) klap, stoot, duw, opstopper .. tem. een opduvel geven.
OPDUWEN, (duwde op, heeft opgeduwd), opdouwen.
OPDWARSEN, (dwarste op, heeft opgedwarst),
(scheepst.) opslechten, opknappen, afschrappen.
OPDWEILEN, (dweilde op, heeft opgedweild), met
eene dweil schoonmaken: den vloer opdweilen ; (zeew.)
zwabberen; dweilende wegnemen: het water opdweilen.
OPDWINGEN, (dwong op, heeft opgedwongen), met
geweld dwingen aan to nemen (sterker dan opdrin.
gen): zij dwong hem het geld op.
OPEEN, bw. het eene op het andere, op elkander,
dicht bij elkander Opeen vormt met verschillende
werkw. scheidbare samenstellingen, die dan beteekenen: door de working komen of brengen in den
toestand door opeen uitgedrukt. Voor de vervoeging
dier werkw. zie men bij de enkelvoudige.
OPEENDRIJVEN, op of dicht bij elkander drijven;
...GOOIEN; ..HOOPEN, in groote hoeveelheid bij
elkander brengen - schatten opeenhoopen; tot den hoop
maken : de steenkolen opeenhoopen; ...JAGEN; ...LADEN; ...LEGGEN ; ...LIGGEN; ...PAKKEN, zeer dicht
op of bij elkander pakken : zij zaten als haringen
opeengepakt; ...PLAATSEN; ...PLAKKEN; ...SMIJTEN ; STAPELEN, tot een hoogon stapel maken;
(ook fig.) rampen en ongelukken stapelen zich opeen
in die f amilie, komen daar zeer veelvuldig voor;
...VOLGEN; ...WERPEN; ...ZETTEN, zeer dicht bij
elkander zetten, plaatsen; ...ZITTEN, dicht op
elkander gedrongen zitten.
OPEISCH. m. het opeischen, sommatie.
OPEISCHEN, (eischte op, heeft opgeeischt), terug.
eischen: in bruikleen gegeven geld opelschen; de overgave eischen van: toen de stad geheel was ingesloten,
liet de belegeraar haar opeischen. OPEISCHING, v. (-en),
het opeischen.
OPEN, bn. bw. (-er, -st), niet gesl9ten, niet dicht
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gemaakt, geopend (van het middel dat dient om te
sluiten): open deuren en vensters; 's zomers slaapt hij

ambt bekleed; de openbare meening, de publieke
opinie; 4 werden gestraft als verstoorders der openbare
rust, als oproermakers; openbaar ministerie, een
lichaam, samengesteld uit rechtsbeambten, die bij
onderscheidene rechtscollegien zijn geplaatst, dat in
het bijzonder belast is met de handhaving der wetten,
met de vervolging van alle rnisdrijven en het doen
uitvoeren van alle strafvonnissen; openbaar aanklager, zie aanklager.. OPENBAARHEID, v. aan iets
openbaarheid geven, het wereldkundig maken.
OPENBAAR, o. in 't openbaar, voor het oog van
iedereen, in 't publiek.
OPENBAARMAKEN, (maakte openbaar, heeft openbaargemaakt), algemeen bekend maken, ruchtbaar
maken. OPENBAARMAKING, v.
OPENBAREN, (openbaarde, heeft geopenbaard), doen
blijken, voor het algemeen bekend maken: zijne
meening openbaren; mededeelen, ruchtbaar waken:
een geheim openbaren; (godg.) bovennatuurlijke waarheaen, die de mensch met zijn verstand niet heeft
kunnen vinden, bekend maken: de geopenbaarde
godsdienst; — zich openbaren, bekend worden, voor
den dag komen, aan het licht komen; zich vertoonen.
OPENBARING, v. (-en), het openbaarmaken, verkondiging, mededeeling van iets dat nog niet bekend
is, inz. in godsdienstigen zin, door goddelijke ingeving, (ook) het geopenbaarde zelf: de goddelfjke openbaring, de mondelinge wet; de Christelijke openbaring,
door Christus aan zijne apostelen; de openbaring van
Johannes, naam van een der boeken van het Nieuwe
Testament; rede zoowel als openbaring zeggen ons...,
door ons verstand en uit den Bijbel weten wij...;
weten uit de openbaring, uit de H. Schrift.
OPENBARINGSBOEK, o. (-en), het boek van Johannes;
de Bijbel, ...GELOOF, o.; ...LEER, v. de leer dat God
zijn wil on wet aan Mozes on Jezus geopenbaard heeft.
OPENBARSTEN, (barstte open, is opengebarsten),
al barstende opengaan. OPENBARSTING, v.
OPENBERSTEN, (t orst open, is opongeborsten),
openbarsten. OPENBERSTING, v.
OPENBEUKEN, (beukte open, heeft opengebeukt),
door beuken openen : eene deur openbeuken.
OPENBIJTEN, (beet open, heeft opengebeten), door
bijten openen; inz. door bijtmiddelen in de geneeskunde. OPENBIJTING, v.
OPENBLAZEN, (blies open, heeft opengeblazen),
door blazon openen: een sigarenzakje openblazen.
OPENBONZEN, (bonsde open, heeft opengebonsd),
door bonzen openen.
OPENBREKEN, (brak open, heeft en is opengebroken), door broken openen: eene deur, een slot, een brief
o_penbreken, opengaan: de zweer is opengebroken. OPEN-
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altijd met open ramen; de deur is wagenwjjd open; met
open vizier strffden, zie vizier; de sluis is open; de brug
ts open, zoodat de schepen er door kunnen; (ook van
wat iets omgeeft) hfj loopt altod met open jas; (van
de ruimte die afgesloten kan worden) : die kart vind
ik nog at eens open; een open haard, waarvan het vuur
zichtbaar is; een open gaanderfj, aan de voorzijde niet
gesloten; een open haven, reede, naar de zeezijde open

en dus niet to best beschut tegen wind en golven;
met open mond luisteren, zeer aandachtig; met open
aarde moeten wif zaaien, bij dooiend weer; de open zee,
buiten de banken; in de open lucht, in de vrije lucht;
het open veld, het vlakke veld; een open krediet, zonder bepaalde grenzen; (sprk.) een open lettergreep,
waarvan de laatste letter een klinker is; de jacht is
open, de jachttijd is begonnen; (R.-K.) open tad, waarin
het sluiten van huwelijken geoorloofd is; — het boek
lag open voor hem; de brief is nog open, de enveloppe
er om heen is nog niet gesloten; een open brief, open-

bare brief, brief dien de schrijver, wig de inhoud in
meerdere of mindere mate de belangstelling wekken
moet van het beschaafd publiek en niet van den
geadresseerde alleen, door middel van de pers openbaar maakt; —
toegankelijk voor: min huis is te alien tilde voor
t' open, gij zijt mij altijd welkom; het land lag voor
den viand open, hij kon er gemakkelijk in doordringen; open plaatsen, die niet ommuurd zijn; (fig.) een
open oor hebben voor iem., hem zijn aandacht schenken, naar hem luisteren; toegankelijk voor het
publiek: de winkels blijven hier tot Lien uur open; het
Museum is van daag niet open; (fig.) bij hem is het
altfjcl open hof, ieder wordt er altijd gastvrij ontvan-

gen; open tafel houden, een gaarkeuken, een restaurant hebben, (ook) zeer gastvrij zijn; —
onbedekt, niet overdekt: een open binnenplaats;
met open borst zitten; met open oogen slapen; in een
open rotuig, waarvan de kap is neergelaten; een open
vaartuig, zonder verdek; alles ligt daar open en bloot,

zoodat iedereen het zien kan; open water, open rivieren,
niet met ijs bedekt, vrij van Us; de wond is nog
open; met open kaart spelen, zoo dat de tegenpartij
in de kaarten kan zien, (fig.) rond voor iets uitkomen, niet draaien; (fig.) een open oog voor het schoone
hebben, daar zeer gevoelig voor zijn; iem. met een
open oog aanzien, trouwhartig en eerlijk ; met een open
hart, rondborstig en edelmoedig; een open gelaat,
voorkomen, dat vertrouwen wekt; — niet gevuld :
een open kuil; een open ruimte; een open plaats in een
bosch; een open graf, waarin nog iem. begraven moet
worden; voor open lijf zorgen, voor geregel den stool-

gang; — niet bezet, niet door een ander in genomen,
niet vervuld: deze plaats is nog open; de kamers, die
ik vroeger heb bewoond, zijn nog open; er is op 't oogenblik geen enkele betrekking voor hem open; —
met openingen; (breien, haken) een open werkje,
Ben patroon met openingen erin; open week, dat

van onderen met openingen is (b. v. van goud- of
zilverwerken met diamanten bezet); een open been,
met gaten er in.
OPENBAAR, bn. bw. (-der, -st), voor ieder open en
bloot, zoodat ieder het weten kan, klaar, duidelijk:
bet felt weed openbaar, iedereen wist het; een openbare
le tigen; in openbare vijandscizap met iem. leven, algemeen bekend, wereldkundig, dat is een openbaar
geheim, iedereen weet het, hoewel men het geheim
wilde houden; —
voor iedereen toegankelijk, publiek: eene openbare
verkooping, aanbesteding; de openbare weg ; de openbare
school, waarin het onderwijs vanwege de gerneente
gegeven worcit; het openbare onderici,j,s, op de openbare
scholen gegeven; eene openbare les; een openbaar
examen, waarbij iedereen kan komen toeluisteren;
openbare vergaderiny ; —
de algemeene aangelegenheclen betreffend een
6 ,211 ope nbctar persoon, die een openspenbaar

baar

BREKING, v.
OPENDOEN,

(deed open, heeft opengedaan), openen:

de deur, het r clam, een book opendoen; een boekje van
iem. opendoen, zich veel over hem beklagen; ItY deed
geen mond open, hij sprak goon woord, na 10 uur
wordt bier niet meer opengedaan, blijft de deur gesloten.
.OPENDOUWEN, (douwde open, heeft opengedouwd),

met een douw openen.
OPENDRAAIEN, (draaide open, heeft opengedraaid),
al draaiende openen : een hekken, een gaskraan opendraaien.
OPENDRINGEN, (drong open, heeft opengedrongen),
door dringen openen.
OPENDUWEN, (duwde open, heeft opengeduwd),

al duwende openen.
OPENEN, (opende, heeft geopend), openmaken wat
gesloten is: eene dear, een venster openen; eene ilesch
openen, ontkurken; eene ader openen, om blood af te
tappen; een lrjk openen, om te onderzoeken, waaraan de dood is toe to schrijven ; (very.) de k e
openen, uit de klaargemaakte kuip met verf beginnen te verven; den grond openen, ontginnen; een
handelsweg openen; de gelederen openen, de rijen op
afstanden van elk- ander plaatsen; de arinen openen,
uitbreiden; iem. PFD oopep openen, hem zijne dwaling
doen inzien, hem den waren stand van zaken doen
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tennen; iem. het vooruitzicht openen, hem jets in uitzicht stellen; iem. den mond openen, hem aan spreken brengen ; een testament openen, lezen wat daarin
vermeld is; iem. zijn hart openen, zijn voile vertrouwen schenken; (geneesk.) het lichaam openen, de
verstopping wegnemen; de schrift openen, uitleggen; —
beginnen, een aanvang doen nemen: een winkel,
•eene school, eene fabriek openen; het bal openen; eene
vergadering, de Staten-Generaal openen, verklaren dat
:zij met hare werkzaamheden kan aanvangen; den
veldtocht openen, met de vija.ndelijkheden een aanvang
maken; het vuur openen, beginnen te schieten;
opengaan: de bloeinen openen zich.
—.zichopen ,
OPENEND, bn. (geneesk.) openende middelen, die de
-verstopping wegnemen of tegengaan.
OPENER, m. (-s), (katoenw.) een werktuig, hetwelk
in 't algemeen door de beweging van spitse stolen
tanden het katoen uiteenhaalt en losmaakt, waarbij
-er te gelijker tijd gelegenheid gegeven wordt, dat
de zware en grove onzuiverheden er uitvallen, ook
.dttive/ en wolf geheeten.
OPENGAAN, (ging open, is opengegaan), zich vanzelf openen; deze bloem gaat open (ontluikt); zijn hart
gaat open als enz., hij springt op van vreugde als
13nz., eindelijk, gaan hem de oogen open, ziet hij den
waren toestand; de wonde gaat open; de zweer go at
open, breekt door; opengedaan worden: de deur ging
•open en wij traden binnen; de school gaat open, de
ieerlingen kunnen binnenkomen.
OPENGOOIEN, (gooide open, heeft opengegooid),
•opensmijten.
OPENHAKKEN, (hakte open, heeft opengehakt), al
hakkende openen: de deur werd opengehakt.
OPENHARTIG, bn. bw. (-er, -st), oprecht, hartelijk,
rondborstig, gul: openhartig zijn, .spreken, antwoorden,
bekennen. OPENHARTIGHEID, v.
OPENHEID, v. openhartigheid, rondborstigheid.
OPENHOUDEN, (hield open, heeft opengehouden),
lets nog niet sluiten: ik zal den koffer nog maar
•openhouden; zorgen, dat lets niet dicht gaat of gesloten wordt: eene deur openhouden; zorgen, dat lets
niet bezet wordt: eene plaats openhouden; een post
-openhouden, een huis voor iem. openhouden, het nog
niet aan iem. anders verhuren; (gew.) h# houdt de
be•berg open voor zijn broeder, die order dienst is,
hij
vervult zoolang de betrekking van herbergier voor
.zijn broeder.
OPENHOUWEN, (hieuw open, heeft opengehouwen),
-door te houwen openmaken.
OPENING, v. het openen, begin: opening van de
zitting der) Staten-Generaal; de opening van den veld-tocht; de opening van het badseizoen; — mv. (-en),
acheur, bres, barst, spleet: opening in meeren, deuren
planken; openingen in den hemel, donkere ruimten zon-der sterren; als hij maar eene opening ziet, dan komt
Jai er, zoo hij maar eenigszins gelegenheid vindt;
insnijding; ontleding (van een lijk), lijkschouwing;
mond (der maag); (zeew.) baai; — inlichting, uitlegging; iem. opening van zaken geven, hem op de hoogte
er van brengen; openingen doen, de onderhandelingen
voorbereiden, aanvangen. OPENINGETJE, o. (-s).
OPENINGSREDE, v. (-n), rede bij de opening eener
vergadering enz. uitgesproken,
OPENKAMMEN, (kamde open, heeft opengekamd),
met kammen openen : eene klier openkammen.
OPENKAPPEN, (kapte open, heeft opengekapt), door
kappen openen: een bosch openkappen, zich er een
w eg door banen.
OPENKLOPPEN, (klopte open, heeft opengeklopt),
al kloppende openen.
OPENKNABBELEN, (knabbelde open, heeft opengeknabbeld), zoo knabbelen, dat lets opengaat.
OPENKNAGEN, (knaagde open, heeft op engeknaagd),
.door knagen openen.
OPENKNIJPEN, (kneep open, heeft opengeknepen),
met knijpen openen: een gezwel openkmjpen.
OPENKRABBELEN, (krab beide open, heeft openge-

krabbeld), door krabbelen openen : de hond krabbelt
de deur open; openkrabben.
OPENKRABBEN, (krabde open, heeft opengekrabd),
door krabben verwonden: iemands arm openkrabben.
OPENKRIJGEN, (kreeg open, heeft opengekregen),
met moeite opendoen: hij kon de deur niet openkr ijg en.
OPENLATEN, (liet open, heeft opengelaten), niet
sluiten: eene deur openlaten; laten bestaan: de gelegenheid openlaten; niet bezetten, niet invullen: een
regel, den datum openlaten; de eerste bladzikle openlaten, er niet op schrijven, drukken; niet vervullen:
een ambt openlaten.
OPENLEGGEN, (legde, leide open, heeft opengelegd,
-geleid), lets wat neergelegd wordt of is openen:
een boek openleggen, zoodat er in gelezen kan warden;
blootleggen. openen : een sekreet openleggen, den deksteen wegnemen van de opening waardoor het geruimd wordt; (fig.) blootleggen, duidelijk maken: de
zaak, het geval openleggen; (naaist.) een naadje openleggen. openvouwen, openstrijken.
OPENLIGGEN, (lag open, heeft opengelegen), niet
dicht, geopend liggen: het boek lag open.
OPENLIJK, bn. bw. in het openbaar geschiedende,
wat men voor niemand tracht te verbergen: zj lever,
in openlijke voandschap; iemand openlijk de waarheici
zeggen; iem. lets openlijk verwijten.
OPENLOOPEN, (liep open, heeft opengeloopen),
loopende met geweld openen : men liep de poort met
een zwaren must open; door het gaan openen: hb
heeft zone voeten opengeloopen.
OPENMAKEN, (maakte open, heeft opengemaakt).
met aanwending van eenige kracht openen, opendoen: men moest den smid halen, om de deur open te
maken; maak dat pakje even open.
OPENNIJPEN, (neep open, heeft opengenepen), openknijpen.
OPENPERSEN, (perste open, heeft opengeperst), al
persende openen.
OPENPEUTEREN, (peuterde open, heeft opengepeuterd), met geduld peuterende openen.
OPENPIKKEN, (pikte open, heeft opengepikt), met
den snavel openen : de vogel pikte het ei open.
OPENPRIKKEN, (prikte open, heeft opengeprikt),
door prikken openen.
OPENRIJTEN, (reet open, heeft opengereten), openscheuren, zich licht verwonden.
OPENRUKKEN, (rirkte open, heeft opengerukt), met
kracht opentrekken.
OPENSCHAVEN, (schaafde open, heeft opengeschaafd), door longs lets te vallen, zich schrammen:
die .jongen heeft zich den arm opengeschaafd.
OPENSCHEUREN, (scheurde open, heeft en is opengescheurd), al scheurende openen of opengaan: een
brief. een naafi, een gordUn openscheuren; door die
groote droogte is de kast opengescheurd.
OPENSCHIETEN, (schoot open, heeft opengeschoten), door schieten openen : de poorten openschieten.
OPENSCHUIVEN, (schoof open, heeft opengeschoyen), door schuiven openen: een raam, een gorolfin
openschuiven.
OPENSLAAN, (sloeg open, heeft en is opengeslagen),
met een slag openen, lets opendoen door er op of
tegen te slaan: het deksel van een kist openslaan;
openen: een boek openslaan; een bed openslaan, de
dekens er van omslaan; plotseling en met geweld
opengaan: door den wind sloegen de deuren open;
opengaan: het bock slaat gemakkelok open, valt gemakkelijk open.
OPENSLUITEN, (sloot open, heeft opengesloten),
met een sleutel openen, ontsluiten, ontgrendelen.
OPENSMIJTEN, (smeet open, heeft opengesmeten),
opengooien.
OPENSNIJDEN, (sneed open, heeft opengesneden),
snijdende openen.
OPENSPALKEN, (spalkte open, heeft opengespalkt).
(slacht.) met spalken openzetten; wijd openzetten:
de oogen openspalken.

OPENSPREIDEN.
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OPENSPREIDEN , ( spreidde open, heeft opengespreid),
uitspreiden.
OPENSPRINGEN , ( sprong open , is opengesprongen),
met- geweld en plotseling opengaan : de deur sprong
open; de huid, de lippen z)n opengesprongen, zijn opengegaan.
OPENSPRINGEND , bn. (plantk.) eene openspringende
doosvrucht, die bij voile rijpheid openspri ngt.
OPENSTAAN, (stond open, heeft opengestaan), niet
dicht zijn (van eene deur enz.); onbezet zijn (van
een ambt of eene betrekking); niet vereffend zijn
(van eene schuld ): zjjne rekening van dit jaar staat
nog open.
OPENSTAAND , bn. onbezet: een openstaand ambt;
onvoldaan : eene openstaande rekening.
OPENSTEEKGEREEDSCHAP , o. (-pen), (smed.) gereedschap om sloten met geweld open to maken,
by. een keizer, een looper.
OPENSTEKEN , (stak open, heeft opengestoken),
door steken openen: een slot openrtkken; eene deur
opensteken, het slot er van gewelddadig openers.
OPENSTELLEN , (stelde open, heeft opengesteld),
openers, openzetten : de gelegenheid openstellen.
OPENSTOOTEN , (stiet open, heeft opengestooten),
met een stoot openen : een luik openstooten.
OPENTEREN , (enterde op, is opgeenterd), (zeew.)
opklimmen, in het want langs de stormladders, tegen
de puttings.
OPENTRAPPEN , (trapte open, heeft opengetrapt),
openkrijgen door er tegen to trappen : eene deur opentrappen.
OPENTREKKEN , (trok open, heeft opengetrokken),
al trekkende openen : eene lade opentrekken; eene flesch
opentrekken, ontkurken; (geneesk.) een gezwel door
een weekmakende pleister laten opentrekken.
OPENVALLEN , (vial open, is en heeft opengevalLen), vanzelf zich openen; (fig.) onbezet worden: eene
openvallende betrekking, die begeven moet worden;
door vallen openschrammen of verwonden: die jonqen heeft zone kale opengevallen.
OPENVIJLEN , (vijlde open, heeft opengevijld), door
vijlen openmaken: een slot openvlen.

OPERA, o. my. werken: opera omnia, al de werkeri
opera posthuma, nagelaten werken.
OPERA - TEKST ; m. (-en), het dramatisch gedicht
voor een opera.
OPERATEUR , m. (-en, -s), heelmeester die operaties
verricht; — aanlegger, aanstoker van jets: hjj is deoperateur er van.
OPERATIE , v. (-s, -tien), verrichting; onderneming;
handeling; inz. financieele onderneming: dat zijn
gewaagde operaties: het risico is groot; (heelk.) zekerekunstbewerking met therapeutisch doel, waarbij in
den regel van instrumenten gebruik gemaakt wordt:
bloedige en onbloedige operaties; (krijgsw.) maatregelen
welke een leger neemt, om het algemeene doel, dat
men bij een veldtocht beoogt, to bereiken.
OPERATIEBASIS , v. (-son), (krijgsw.) de lijn die bij
een operatie de punten, vanwaar men uitgaat, ver.
bindt.
OPERATIEKAMER , v. (-s), (heelk.) kamer in eene

OPERETTE, v. (-s), kleine opera in een bedrijf in
welke kleine zangstukken met den dialoog afwisselen.
OPERISTEN , m. my. oparazangers.
OPERMENT , ORPIMENT, o. goal zwavelarsenik
(auripigmentum), een verbinding van zwavel en
arsenik, die onder den naam van koningsgeel alsverfstof gebruikt wordt.
OPETEN , (at op, heeft opgegeten), zooveel eten,

OPENVLIEGEN , (vloog open, is opengevlogen), onverwachts en snel opengaan : de deur vloog open;
tosvliegen door de drukking van den wind.
OPENVOUWEN , (vouwde open, heeft opengevouwen), uit elkander vouwen: h vouwde den brief voor-

dat er niets overblijft: hO heeft alles schoontjes opge-geten; zOn kapitaal opeten, doorbrengen, verkwisten;
iem. opeten, op zijne kosten leven on hem daardoor
verarmen; (fig.) men zou dat kindje opeten, zoo lief is
het; dat moest hO voor zoete koek opeten, die beleedi-

richtig open.

ging enz. moest hij zich laten welgevallen, geduldig
verdragen; verteren: de roest eet het ijzer op; (fig.)
de nijd eet s n hart op, hij vergaat van nijd.
OPETER, m. ( -s), verkwister, doorbrenger; OPEETSTER, V. ( -s), doorbrengster.
OPFLADDEREN , (fladderde op, is opgefiadderd), al; ^
fiadderende opstijgen.
OPFLAKKEREN, (flakderde op, is opgeflakkerd), (yarn
vlammen) zich flakkerende verheffen.
OPFLANSEN, (flanste op, heeft opgeflanst), slordig
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OPENWAAIEN , (waaide, woei open, is openge-

waaid), door den wind opengaan: het venster waaide

open.
OPENWASSCHEN , (wiesch, waschte open, heeft
opengewasschen), met wasschen zich de huid verwonden: z heeft hare hander opengewasschen.
OPENWRIJVEN , (wreef open, heeft opengewreven),
door wrijven verwonden; de huid openwreen.
OPENWRINGEN , (wrong open, heeft opengewrongen), met zeer veel moeite openkrijgen : een slot openwringen; zich de handen openwringen, door veel wringen zich de huid verwonden.
OPENZAGEN , (zaagde open ; heeft opengezaagd),
door zagen openen.
OPENZETTEN, (zotte open, heeft opengezet), zoo
zetten, dat iets fiat dicht is: eene deur openzetten;
(fig.) dat zoete de deur wed open voor allerlei misbruiken, gaf gelegenheid, dat allerlei misbruiken in zwang
lewamen.
OPERA, v. (-'s), muzikaal drama, een door de
innigste vereeniging der dicht- en toonkunst voortgebracht kunstgewrocht: de opera's van Richard
Wagner; opera buffa of opera comique, vroolijke,
boertige, koddige opera (ook noemt men opera
ornhjue een opera waarin de zang met den dialoog
afwisselt); opera seria of grand opera, ernstige of
groote opera; (ook noemt men grand of groote opera
een opera waarin uitsluitend gezongen wordt); —
schouwburg waarin opera's uitgevoerd worden: gaat
van a2 ood naor de opera ? OPERA XTJE, o. (-s).

ziekeninrichting, waar de operatien verricht worden.OPERATIELIJN , V. (-en), (krijgsw.) de lijn waarlangsv
het lager zich bij een operatie beweegt, de verbindingslijn die het vooruitrukkende lager met het
punt van uitgang in gemeenschap stelt; ...PLAN,o. ( -non), het algemeene plan van opereeren voor

den veldtocht.
OPERATIETAFEL , V. (-s), (heelk.) tafel waarop do'
operaties verricht worden.
OPERAZANGER , m. (-s), ...ZANGERES, v. (-son),
...ZANGSTER, v. (-s), die in een opera zingt.
OPEREEREN , (opereerde, heeft geopereerd), werken, bewerken; (healk.) eene operatie verrichten;
(krijgsw.) militaire bewegingen uitvoeren.

op (iets) werken, boven op iets Hansen.
OPFLEEREN, (fleerde op, heeft opgefleerd), (Zuidn
met een wollen of linnen doek eenig vocht op ruwe
wijze opnemen.
OPFLEUREN, (fleurde op, is on heeft opgefleerd),.
(fig.) wader fleurig worden, tot vorigen welstand
geraken; iemand opfleuren, opmonteren, vervroolijken. OPFLEURING, v.
OPFLIKKEN, (flikte op, heeft opgeflikt), herstellen,
lappen: een oude jas opflikken; (fig.) opschikken, ver
sieren. OPFLIKKING, v. het opflikken.
OPFLIKKER, m. ( -s), (gemeen) opduvel, opstopper:

iem.. een op/dicker geven, verkoopen.
OPFLIKKEREN, (flikkerde op, is opgeflikkerd), flikkerende opstijgen, wader opv lammen: het vuur flikheroic hoop op; (ook fig.) iem. opflikkeren, hem opvroolijken, opwekken. OPFLIKKERING, v. (en).
OPFOKKEN, (fokte op, heeft opgefokt), aankweeken, grootbrengen (inz. yea). OPFOKKING, v. het

opiokken van vee.
OPFOKKER, m. (-s), die opfokt.

OPFRISSCHEN.
OPFRISSCHEN, (frischte op, heeft en is opgefrischt),
ververschen, frisch maken : de bloemen zon door den
regen weer aardig opgefrischt; de aardbeien hebben ons
lekker opgefrischt; frisch worden: de lucht is na het
onweer geheel opgefrischt; (fig.) van die rekening zal
hfj opfrisschen, die zal hem tegenvallen. OPFRISSCHING, v. het opfrisschen.
OPGAAF, ...GAVE, v. (...gaven), het opgeven, de
verklaring, mededeeling, vermelding: met opgaaf van
redenen; opgave van iets doen; aangifte: de douanen
verlangen eene juiste opgave van den inhoud der kisten
en pakken; tank, work (om af to maken), Traagstuk :
examen-opgaven voor de hoofdakte; rekenkundige opgaven voor de lagere school.
OPGAAN, (ging op, is opgegaan), naar boven, opwaarts gaan, naar boven stijgen of rijzen: de luchtballon gaat op; (fig.) die vlieger, dat balletje gaat niet
op, die zaak, dat plan gelukt niet; (van de zon) boven
den horizon komen, opkomen: de zon ging juist op,
toen w# buiten de stad kwamen; (fig.) daar ging mij
een licht op, toen begreep ik in eens alles; (met eene
plaatsbepaling) bestijgen: den berg, de trap opgaan;
(ook zonder aan eenige hoogte to denken) zich begeven: hij ging de straat op; opgaan tot het huis des
Heeren; gaat golieden op tot dit feest?; (fig.) voor een
examen opgaan, examen gaan afleggen; onder dienst
gaan: hfj gaat op voor zijn brooder; hoeveel lotelingen
moeten er dit jaar opgaan ?; — in vlammen opgaan,
verbranden; in rook opgaan, vervliegen, verijdeld
worden: zone hoop is in rook opgegaan, hij is in zijne
hij gaat geheel in
verwachtingen teleurgesteld;
zone zaak op, wijdt er zich geheel aan, bemoeit zich
met niets anders; in een gesprek opgaan, er alles
voor vergeten; in eene groote stad gaan zij geheel in
de menigte op, worden zij niet opgemerkt; —
verteerd worden, opgegeten of opgedronken worden, zoodat er niets overblijft: als hij zoo blfjft levee,
zal zijn kapitaaltje wel opgaan; die win zal van avond
wel opgaan; opraken : de aardappels yactrt, zoo zachtjes
aan op; — (rek.) geene rest overlaten: de deeling gnat
op; (fig.) deze stelling goat niet op, is niet afdoende,
vindt gegronde tegenspraak; dat hfj zoo alles op zon
eigen houtje doet, dat gaat toch maar niet op, kunnen
wij niet toelaten; — (gew.) (van spel en dans) beginnen, eerst spelen, den dans, het spel openen.
OPGAAND, bn. opgaande boonien, hoogstammig;
opgaand bout, kreupelbosch en hakhout; steil: een
opgaande berg; opkomend : de opgaande zon; de opgannets lijn, opwaarts gerekend (in de geslachtkunde):
in alle Duitsche wetten staat de opgaande lfjn beneden
de neergaande; opgaande brag, ophaalbrug; (fig.) de
opgaande zon aanbidden, zich voegen bij hen, die
macht en aanzien he *ben.
OPGAARDER, m. (-s), die opgaart, ontvanger,
inner. OPGAARSTER, v. (-s).
OPGADEREN, (gaderde op, heeft opgegaderd), opzaraelen, bijeenbrengen: ketelachtig zijnde van gehoor,
zullen zij zichzelven leeraars opgaderen naar hunne
eigen begeerlijkheden (2 TIM. 4, 3).
OPGALMEN, (galmde op, heeft opgegalmd), galmend opzeggen: psalmverzen opgalmen.
OPGANG, m. het opgaan: de opgang naar het huis
des Heeren; met zonsopgang; trap, middel, om op to
stijgen of boven to komen [alleen in doze bet. heeft
het woord een meerv. (-en)]: doze toren heeft twee
opgangen; een bovenhais met vr#en opgang; (fig.) begin: in den opgang van mine dagen; goede uitslag;
vermaardheid, room; (fig.) opgang maken, met goeden
uitslag werkzaam zijn, veel room verwerven, indruk
verwekken; (bijb.) de opgang nit de hoogte (Christus);
(bijb.) het oosten, hemelstreek waar de zon opgaat:
aan doze zijde der Jorclaan tegen, den opgang; aan
den Oosterhoek tegen den opgang.
OPGEBLAZEN, bn. gezwollen : hij ziet er opgeblazen
bn. bw. (-er, -st), (fig.)
uit van de verkoudheid;
trotsch, hoogmoedig, verwaand: een opgeblazen gek.
OPGEBLAZENHEID, v.
OPGEBRUIKEN, (gebruikte op, heeft opgebruikt),

OPGEZET.
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alles gebruiken, niets overlaten, niets overhouden::
gij moot die medicijnen nog maar opgebruiken.
OPGEDIKT, bn. opgedikte deuren, met verdikstuk-ken of opgebrachte losse profiellijsten.
OPGEHOOPT, bn. opeengestapeld, samengepakt.
OPGEIEN, (geide op, heeft opgegeid), (zeew.) de
schooten van een zeil door de geitouwen naar
binnen ophalen..
OPGELD, o. (-en), geld, dat men boven de waarde
van eene muntsoort ontvangt of betaalt; geld dat
meer dan het verschuldigde ontvangen of betaald
wordt, agio, surplus; (bij verkoopingen) percentsgewijze bijbetaling; opgeld doen, meer waard zijn
dan het vastgestelde bedrag, (ook fig.) opgang
maken, veel aftrek vinden.
OPGERUIMD, bn. bw. (-er, -st), vroolijk, blijgeestig:
opgeruimd van acrd; een opgeruimd karakter; opgeruimd zingen. OPGERUIMDHEID, v. goede luim,
vroolijkheid.
OPGESCHEEPT, bn.; met iem. opgescheept zjjn, iem.
tot zijn last hebben.
OPGESCHIKT, bn. (-er, st), getooid, gesierd. OPGE-SCHIKTHEID, v. (w. g.).
OPGESCHOTEN, bn.; opgeschoten vliegers, opgelaten;
een opgeschoten jongen, een rijzige jongen, een jongen,
die good uit de kluiten is gewassen.
OPGESMUKT, bn. (-er, -st), opgesierd: een opgesmukte stYl; eene opgesmukte redo, gezwollen. OPGESMUKTHEID, v.
OPGESPEN, (gespte op, heeft opgegespt), hooger .
gespn.
OPGETOGEN, bn. (-er, -st), (fig.) verrukt, bekoord,
in groote blijdschap : opgetogen van vreugcle, van blfjdschap; (w. g.) hfj kwani net een opgeogen zeil (in
groote drift, zeer opgewonden) op mfj af; hij was
opgetogen tot (opgevoed voor) den koophandel. OPGETOGENHEID, v. verrukking.
OPGEVEN, (gaf op, heeft opgegeven), in de hoogte
geven, aanreiken: steenen, pianken, hooi opgeven; op
den schouder geven : kunt gfj mij dien zak even opgeven?; (boekdr.) inkt opgeven, den inkt op de vormen doen; — teruggeven, afgeven, overgeven: geef
op wat ge hebt; geef op wat van hem is; geef op je‘
geld'; — braken, spuwen: blood, slim, fluimen opgeven; de zieke geeft reel op; —
afstand doen van, afzien van: eon ambt, eene betrekking opgeven; verliezen: den mood, de hoop opgeven; niet voortzetten: het spel opgeven; twisten opgeven; ik geef het op, ik zie er van af, (ook) ik kan
het niet radon; hij gaf het niet op, hij bleef bij zijn
voornemen, behield den mood; als verloren beschouwen: het spel, de part, eene zaak opgeven; ik hob.
alles gedaan om hem to redden, maar nu geef ik hem
op; een zieke opgeven, wanhopen aan zijn herstel; —
opdragen iets to doen: een opstel, sonemen opgeven;.
zijn leverancier iets opgeven, bij hem bestellen; iem.
iets, een raadsel opgeven, to radon geven; eene tafei
maken, zooals opgegeven is, zooals voorgeschreven
is; een dicte'e opgeven, voorzeggen; geef maar op, wat
ik schrifven, zal; zeggen, noemen, aanwijzen: wij
moesten onze namen opgeven; de kosten opgeven; —
rijzen, omhoog gaan: dat deeg geeft niet op; de
vloer geeft (koud, vochtig) op, geeft voortdurend koude,
vocht af; —
snoeven, grootspreken: hoog en breed opgeven van,
kunde on bekwaamheden, van familie en betrekkingen,_
van iets hoog opgeven, het roemen. OPGEVING, whet opgeven.
OPGEVER. m. (-s), die opgeeft.
OPGEWEKT, bn. bw. (-er, -st), vroolijk, opgeruimd
er heerschte eene opgewekte stemming; er opgewekt uitZion; gestemd, genegen: ik voel mfj daartoe niet opgewekt. OPGEWEKTHEID, v. vroolijkheid; lust.
OPGEWONDEN, bn. (-er, -st), aangevuurd,in geestdrift: opgewonden kwam h bij mff, in zenuwachtig geprikkelden toestand. OPGEWONDENHEID, v.
OPGEZET, bn. opgezwollen: eon opgezet gelaat; eeraopqezette bulk.

OPGEZETENE.

OPHARKEN.

OPGEZETENE, m. en v. (-n), Iandbewoner: de inge-

I) of kan zeggen, met jets geen raad weet, enz.
gebaar van verlegenheid, medelipen en ongeduld;
fern. bij den rug ophalen, hem belasteren; zen hart
aan iets ophalen, zich over lets verheugen, aan lets
to goed doen; doen rijzen op eene weegschaal:
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zetenen en opgezeterten.

OPGEZWOLLEN, bn. dik geworden; (fig.) (-er, -st),
4ioogdravend (van stip). OPGEZWOLLENHEID, v.
OPGIETEN, (goot op, heeft opgegoten), (water) op
lets gieten, om het to laten trekken of weeken; de
(op de
Iroffie opgieten; water opgieten; kokend water
ivasch) opgieten; ook in de geneeskunde: eon aftreksel
maken. OPGIETING, v.
OPGIJNEN, (gtjnde op, heeft opgegijnd), (zeew.)
dasten met een gijntouw ophijschen.
OPGISTEN, (gistte op, heeft opgegist), gistend
mmhoog komen.
OPGLANZEN, (glansde op, heeft opgeglansd), een
nieuwen glans (aan jets) geven. OPGLANZING, v.
OPGLOEIEN, (gloeide op, is en heeft opgegloeid),
opnieuw gloeien; opnieuw gloeiend maken : gloei
-fiat Ozer op. OPGLOEIING, v.
OPGOOIEN, (gooide op, heeft opgegooid),naar boven,
.omhooggooien; (fig.) een balletje opgooien, lets ter
-sprake brengen, (ook) trachten iets gewaar to worden.
OPGRABBELEN, (grabbelde op, heeft opgegrabbold), oprapen hetgeen to grabbel gegooid - is.
OPGRAVEN, (groef op, heeft opgegraven), door
graven naar boven of to voorschijn brengen, opidelven: een schat opgraven; een lijk opgraven; door
graven openen : eene gedempte sloot weder opgraven;
(fig.) die weg is toch niet opgegraven, men kan er
immers heen komen; die weg is voor u niet opgegraven, dat middel is u niet ontnomen. OPGRAVING,
v. (-en), het opgraven.
OPGRAVER, m. (-5), OPGRAAFSTER, v. (-s), iem.
=die opgraaft.
OPGRIJPEN, (greep op, heeft opgegrepen), grijpen
-en opnemen, vlug opnemen : hij greep een mes op en
-

-

-wilde ermee steken.

OPGROEIEN, (groeide op, is opgegroeid), opschieten, langer, grooter worden; (fig.) vermeerderen, toetnemen; (fig.) ik ben er niet tegen opgegroeid, ik ben
niet stork genoeg om dit to doorstaan; (fig.) hij is
tegen mij niet opgegroeid, hij kan zich tegen mij niet
verweren.
OPGROENEN, (groende op, is opgegroend), weder
.groan worden.
OPHAAL, m. (...halen), het fijne en dunne gedeelte
-teener letter. OPHAALTJE, o. (-s).
OPHAALBRUG, v. (-gen), brug, waarvan de wip
.opgehaald wordt om schepen door to laten; ...GORDIJN, o. (-en), venstergordijn dat opgehaald en
neergelaten kan worden; ...NET, o. (-ten), totebel:
vierhoekig vischnet.
OPHAALSTER, v. (-s), die ophaalt.
OPHAKEN, (haakte op, heeft opgehaakt), door
haken verbruiken: het katoen ophaken; — hooger
haken. OPHAKING, v.
OPHAKKEN, (hakte op, heeft opgehakt), door hakten openen, of losmaken; alles hakken wat gehakt
moot worden; grootspreken, bluffen: wat heeft hij
van avond weer zitten ophakken. OPHAKKING, v.
OPHAKKER, m. (-s), windbuil. OPHAKKERIJ, v.
(-en), blufferij, snoeverij.
OPHAKKERIG, bn. (-er, -st), blufferig, winderig.
OPHAKKERIGHEID, v.
OPHALEN, (haalde op, heeft opgehaald), opwaarts,
omhoog halen: de fiord i j nen, de brug ophalen; zijn
goed ophalen, wiji het afgezakt is; eene boot, een schtp
ophalen, op den oever, op de scheepshelling om
hersteld to worden; (zeew -.) een schip bij den, wind
ophalen, met laveeren vooruitkomen, als men door
terugzeilen to laag vervallen is, of door misgissing
in den verkeerden passaat is gekomen; den trein
scat ophalen, een weinig doen vooruitgaan; de zeilen
ophalen, hijschen; de netten ophalen, om to zien of
or wat gevangen is; een I dk werci nit het seater opgehaald ; een muur ophalen, hooger metseien, de wol
can het lake n ophalen, opkarnmen: (sprw.) den news
"oor iets ophalen, het minachten; de schonclers opte kennen geven dat men lets met weet. niet
-

dat haalt geen zes pond (op); — eene stoat ophalen,

uitdiepen; — (bij goudsmeden enz.) eene plaat van
goud, zilver, koper enz. met den hamer hol uitkloppen om er eene schaal of jets dergelijks van to
maken;
inzarnelen: de kaartjes, de stembriefjes, geld, contributie ophalen; de slagen in een kaartspel ophalen,

winnen; vuilnis ophalen, langs de deur vanwege de
stadsreiniging; het schoolwerk ophalen, in ontvangst
nemen; liefdegaven ophalen; een bedelaar haalt heel
wat op per dag; iern. ophalen, afhalen, bij hem aangaan, om samen ergens been to gaan; dieven ophalen,
gevangennernen om ze hun gevangenisstraf to doen
ondergaan ;
opfrisschen, verbeteren: eene verschoten kleur wet
ophalen; een schilder# ophalen, de kleuren ervan
verlevendigen, vervroolijken; eene verloopen zaak weer
ophalen, tot bloei brengen; hoe zal hij dat ophalen,
tot stand brengen, uitvoeren; op een examen het weer
ophalen, den ongunstigen indruk door een gunstiger
vervangen; het verschil verminderen : bij het racen het
ophalen, na eerst achtergebleven to zijn, inhalen
en voorbij komen; de zieke zal het wet niet sneer
ophalen, niet moor beter worden; —
aan iets herinneren, op 't tapijt brengen, er weer
over spreken: eene oude kwestie ophalen; je moet geen
oude koeien uit de sloot ophalen, over geen lang verleden zaken gaan praten, twisten; jets diep ophalen,
tot juist verstand van zaken een heel eind teruggaan; —
openhalen, verwonden: rich de hand aan eene speld
ophalen; zone broek aan een spijker ophalen, er een
winkelhaak in maken. OPHALING, v. (-en).
OPHALER, m. (-5), die ophaalt; (geneesk.) zeker
werktuig om gedrukte beenstukken of plaatsen der
hersenpan weder op to lichten ; (zeew.) zeker touw
om eon voorwerp aan boord to halen; zekere lijn,
dienende om de halzen der noktakels op to halen.
OPHANDEN, bw.; het is ophanden, het zal weldra
geschieden; wet is er ophanden ?, wat gebeurt er?
OPHANGEN, (hing op, heeft opgehangen), in de
hoogte hangen : de wasch ophangen, om to drogen;
door middel van een haak enz. doen hangen: eene
schilderfj, z Yne jas ophangen; (slacht.) eene koe ophangen, slachten; (fig.) een vreeselijk tafereel van jets
ophangen, er veal vreeselUks van vertellen; — de
doodstraf door middel van de galg of den strop
voltrekken: er zfin weer twee ntisdadigers opgehangen;
zich ophangen, zich door ophanging van het leven
berooven; openlijk to koop aanbieden, (meestal voor
eene grootere som, dan de waarde is, die nu afgeslagen wordt, tot iem. het voorwerp mijnt): die
boerderfj, dat perceel is opgehangen voor f 1.?.000; voorhangen, om als lid eener vereeniging enz. aangenomen to worden: candidaat-leden worden tfjdens de
vergadering opgehangen; (scherts.) wie een h ttscelUk
aangaat, scordt opgehangen, diens naam wordt aan
het stadhuis opgeplakt; over (lets) hangen, to vuur
hangen : de aardappelen ophangen. OPI1AN GING,
v. (-en).
OPHANGKRUIS, o. (-en), (papierb.) houten kruis
waarover papieren behangsels na het verven to
drogen gohangen worden; ...PUNT, o. (-en), punt
waarvan iets opgehangen is; ...WERK, o. (uurw.)
de slinger van een 'any werk bestaat uit de stung, de
lens en het ophangwerk: ...WIJZE, v. (-n), wijze waarop iets opgehangen is; (nat.) de oph(tngwijze van
Carcbinits. het ophangen in twee concentrische ringen, zoodanig dat het opgehangen voorwerp een
vaster stand heeft.
OPHAPPEN, (hapte op, heeft opgehapt), happende
in don mond nemen en openen.
OPHARKEN, (liarkte op, heeft opgeharkt), bijeen ,

OPHARK EN.
op een hoop harken : de bladeren opharken; opnieuw
harken: de paden, den tuin opharken.
OPHASPELEN, (haspelde op, heeft opgehaspeld), op
den haspel brengen; (fig.) moeilijk opkomen: de zieke
is een beetje opgehaspeld, maar kan niet lang opblijven.
OPHEBBEN, (had op, heeft opgehad), op het hoofd
hebben: een hoed, eene pet ophebben; eten ophebben,
opgebruikt, genuttigd, verteerd hebben; (fig.) hij heeft
wat op, hij heeft een borrel op, hij heeft to veel gedronken; (fig.) veel met iem. ophebben, veel werk van
iem. maken, veel van iem. houden.
OPHEF, m. buitengewone, overdreven !of. (fig.) veel
kephef van iem. maken, hem bovenmatig prijzen.
OPHEFFEN, (hief op, heeft opgeheven), in de hoogte,
opwaarts heffen, oplichten, optillen: Lets van den
grond opheffen; de hander, de oogen, het hoofd opheffen; de roede is reeds boven hem opgeheven, hij staat
op het punt gestraft to worden; (scheik.) opdruven,
zie aldaar; vernietigen : krachten die elkander opheffen;
afschaffen, intrekken: eene wet, een maatregel, een
beleg, een beslag ophetfen; de zitting ophetfen, schorsen,
niet doen voortduren ; eene school opheffen, sluiten.
OPHEFFING, v. (-en), (in al de beteekenissen bij
het ww. aangegeven); (ook) rijzing (van land).
OPHEFFER, m. (-s), iem. die opheft; (ontl.) opheffingsspier; (wev.) een der onderdeelen van den rolstoel of het passementwerkersgetouw.
OPHEFFINGSSPIER, v. (-en), (ontl.) optrekkende
spier.
OPHEKELEN, (hekelde op, heeft opgehekeld). altos,
ten einde hekelen; opnieuw hekelen.
OPHELDEREN, (helderde op, heeft en is opgehelderd), een nieuwen glans krijgen: ge meet de Wel
met warme doeken opicrOven, claarvan zal z j ophel.
deren; helderder worden: de ruiten, de spiegel is
goed opgehelderd; het weer, de lucht heldert op, de
wolken verminderen; z jn gelaat helderde daarvan
hij ward opgeruimder, keek vronlijker toelichten, verduidelijken, verklaren: een moeilijk gedicht,
iets raadselachtigs ophelderen; mijn gedrag zal ik op.
.helderen, de verklaring van mijn gedrag zal ik geven.
OPHELDERING, v. (-en); iem. ophelderingen vragen,
in-, toelichtingen.
OPHELPEN, (hielp op, heeft opgeholpen), helpen
om op to staan: een kind, dat gevallen is, weer op.
helpen; (fig.) die koopman kon zich suet staande houclen,
av hebben hem echter opgeholpen, ondersteund. bijge.staan, helpen een last opnemen. OPHELPING, v.
OPHEMELEN, (hemelde op, heeft opgehemeld),
‘4g,rew.) reinigen, schoonmaken, zuiveren; (gew.) opruimen, in orde brengen, schikken ; opsieren; met zets
opgehemeld zijn, bijzonder ingenomen, zeer in zijn
schik; — iem., jets ophemelen, hemelhoog verhefien,
overdreven prijzen. OPHEMELING, v. (-en).
OPHERKEN, (herkte op, heeft opgeherkt). Zie OPHARKEN.
OPHICLEIDE, v. (-s), een omstreeks 1806 uitgevon
den, tegenwoordig in orkesten en bij militaire
rnuziek algemeen gebruikelijk blaasinstrument van
koper of hout: eene soort van basbazuin, met zes
gaten en vier of ook meer kleppen, van een vollen,
ronden, weeken, krachtigen toon, ten omvange van
contra B tot eengestreept g; in den jongsten tijd
ook tot obligaat- of solo-instrument verheven.
OPHIELEN, (hielde op, heeft opgehield), (zeew.) twee
touwen door lusknoopen verbinden.
OPHIJSCHEN, (heesch op, heeft opgeheschen), om•
hooghijschen: de vlag, zware lasten ophijschen.
OPHIOLIET, m. (-en), slangen-versteensel.
OPHIOLOGIE, v. leer en beschrijving der slangen.
OPHIR, o. naam van een beroernd goudland bij de
Ouden, waarschijnlijk in India of Arabi.
OPHITSEN, (hitste op, heeft opgehitst), aanhitsen,
opstoken: het yolk tegen de regeering ophitsen; prikkelen, aanmoedigen, aandrijven : twee vechtende jongene ophitsen ; een hood ophitsen. OPHITSING, v. (-en).
OPHITSER, m. (-s), OPHIT6STER, v. (-s), stokebrand.

OPHOUDING.
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OPHOEPELEN, (hoepelde op, is opgehoepeld), be-

ginnen to hoepelen; een eindje ophoepelen, een eindje
al hoepelende afleggen; (fig.) zich wegpakken, zich
uit de voeten maken: hoepel op !, ruk nit;
kan
wel ophoepelen, hem heb ik niet meer noodig.
OPHOESTEN, (hoestte op, heeft opgehoest), door
hoesten uitbraken: hij hoest bloed op.
OPHOKKEN, (hokte op, heeft opgehokt), op 't hok
zetten . schapen ophokken.
OPHOOGEN, (hoogde op, heeft opgehoogd), hooger
maken, verhoogen: een land, wegen, dijken, perken
ophoogen; meer bieden, een hooger bod doen. OPHOOGING, v. (-en).
OPHOOPEN, (hoopte op, heeft opgehoopt), op een
hoop leggen, stapelen, aan hoopen zetten: koren
ophoopen; (landb.) opaarden; (fig.) vermeerderen, vergrooten, uitbreiden; het werk hoopt zich op, wordt
voortdurend moor. OPHOOPING, v. (-en).
OPHOOREN, (hoorde op, heeft opgehoord), aandachtig toeluisteren ; hij zal er vreemd van ophooren,
dit zal hem zeer verbazen; (gew.) overhooren: wilt
gij mj de les ophooren ? (gew.) het yolk ophooren, van
allen de biecht hooren.
OPHOUDEN, (hield op, heeft opgehouden), rechtop-,
in de hoogte-, omhooghouden : van zwakte kon hif
zipt hoofd met ophouden; die boomtak wordt met een
schoor opgehouden; houd japon wat op; — (fig.)
remands eer ophouden, die hoog houden, verdedigen;
de eer van het huts ophouden, waardig de gasten onthalen; de eer van zijn geslacht ophouden, zich een
waardig lid er van betoonen, men meet zip' stand
ophouden, overeenkonastig zijn stand leven; — den
hoed ophouden, op het hoofd houden, niet afzetten; -de zieke ken het met langer ophouden, kon niet 'anger
opblijven, moest naar bed; — open vooruitgestokenof omhuoghouden houd je hand op, dan krijg je wat
kersen; de bedelaar Meld zone hand op, om een aalmoes ; het waait zoo hard, dat je geen paraplu kunt
ophouden; katoen ophouden, op de armen open houden,
zoodat een ander het gemakkelijk opwinden kan; —
tem den mond ophouden, hem voeden: —
weerhouden. tegenhouden, in 't werken belemmeren. ik ben opgehouden, vandaar dat ik to laat kom,
tent. een uur ophouclen; houd mij nu suet langer op,
neem toch eene beslissing; zOn water ophouden, niet
laten loopen, het bloed ophouden, stelpen;
niet
verkoopen een huts ophouden, op eene openbare
verkooping het niet toewijzen voor de geboden
sons; — de kippen ophouden, ze niet los laten loopen ; —
(w. g.) iem. ophouden, hem verbergen, schuilhouden:
dieven en moorclenaars ophouden; die vrouw kreeg stray',
omdat zij minderjarige measles ophield, haar gelegenheld gal tot het plegen van ontucht; — zich ophouden, vertoeven, verblijven
houdt melt veelal in het
buitenland op; in dat bosch houden zich roovers op;
zich bezighouden met : zich met kleinigheden ophouden; daarmee houd ik nu: j met op; onagaan, verkeeren
met: zich met gemeen yolk ophouden; met hem houd ik
mi) met op; —
niet voortgaan, uitscheiden, eindigen : net spreken
ophouden; howl nu op met plagen; bier houdt het bosch
op, is de grens er van, het zal zoo ophouden met
regenen, het zal zoo droog zijn; de wind zal weldra
ophouden, bedaard zijn; die vrouw heeft ook opgehouden, zij krijgt de maandelijksche zuivering niet meer;
wij sullen aan den tol ophouden, stilhouden, aanleggen, pleisteren; hij heeft met zOrt wankel opgehouden,
dien gesloten; dan houdt alles op, nl. gewoonten,
overeenkomsten, giften enz.
OPHOUDEN, o. het ophouden; staking; (rijsch.)
stilstand; yonder ophouclen, bw. uitdr gedurig, aanhoudend, zonder verpoozen.
OPHOUDER, ni. (-s), (scheepst.) touw, dienende om
eenig blok tegen de ra aan to houden.
OPHOUDING, v. het ophouden, verhindering, stilstand; vermindering in de geregelde maandstonden;
tusschenpoos; (muz.) bet overhalen van een of meer
tonen van het voorafgaande tot het volgende

OPHOUDIN G.

OPKLOSSEN.

accoord, wanneer die overgehaalde tonen niet tot
het volgende accoord behooren en later in harmonie-eigen tonen opgelost worden, ook terughouding
genoemd.
OPHTHALMIE, v. oogziekte; uitwendige oogontsteking.
OPHTHALMOLOGIE, v. leer der oogen.
OPHTHALMOSCOPIUM, o. oogspiegel.
OPHUIDEN, (huidde op, heeft opgehuid), (gew.) uit
gierigheid verzamelen, schrapen.
OPHUPPELEN, (huppelde op, heeft en is opgehuppeld), opspringen van vreugde.
OPHUTSELEN, (hutselde op, heeft opgehutseld),
hutselende opwerpen.
OPIAAT, o. slaapmiddel; (apoth.) opiumbevattend
pijnstillend geneesmiddel; tandpoeder, tandmiddel.
OPINEEREN, (opineerde, heeft geopineerd), stemmen, zijne meening, zijn gevoelen uiten.
OPINIATER, bn. bw. stijfhoofdig, hardnekkig, onbuigzaam, koppig.
OPINIE, v. (-s, ...ni6n), meening, gevoelen : mOne

schen de tabaksplanten wat losmaken; opwaarts
kammen, in orde brengen (het haar); een wager opkappen, er eene nieuwe kap opzetten.
OPKARREN, (karde op, is opgekard), uit vrees eene
plaats verlaten, zich wegmaken.
OPKATTEN, (katte op, heeft opgekat), (zeew.) een

opinie is, dat... ; de publieke opinie.

OPKIKKEREN, (kikkerde op, heeft on is opgekik-kerd), (gew.) opwekken, aanzetten: hij treuzelt er zoo-
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m. (...phagen), opium-eter of -rooker,
amfioenschuiver.
OPIUM, o. en v. heulsap, amfioen: een sap, door
insnijdingen in de onrijpe zaaddoos van de slaapwekkende maankop (papaver somniferum) verkregen,
dat eene sterk verdoovende kracht bezit, en welks
voortdurend gebruik bij Chineezen en Javanen zeer
in zwang, nog erger dan de jenever, de krachten
des levens ondermijnt: opium kauwen, rooken,schuiOPIOPHAAG,

yen, smokkelen.

OPIUMBALLETJE, o. (-s), balletje verdikte opium,
zooals die gerookt wordt; v. ; ...HANDEL, m. handel in opium: de opiumhandel staat
onder strenge controle; ...HANDELAAR, m. (-5), die
in opium handelt; ...JAGER, m. (-s), sloop, die het
smokkelen van opium voorkomen moot; gezagvoerder op zulk eene sloop; ...KIT, v. (-ten), keet waar
opium geschoven wordt; ...PACHT, v. verpachting
der opbrengst van het opium; ...PACHTER, m. (-5);
...PIJP, v. (-en), bijzonder pijpje van den opiumschuiver; ...REGIE, v. alleenhandel van den staat
betreffende de opium;' ...ROOKER, m. (-5); ...SCHUIVER, m. (-s), die opium rookt, schuift.
OPJAGEN, (jaagde op, joeg op, heeft opgejaagd),
in de hoogte, omhoogjagen: vogels opjagen; de wind
jaagt ket stof op; de trappen opjagen, snel oploopen
of doen oploopen; (fig.) doen rijzen, opstijgen, zwellen, uitzetten: het water opjagen; guano jaagt de
planten op, doet ze snel groeien; aanzetten, aanhitsen; door bieden den prijs (van lets) opdrijven: door
de familieleden werd het huis erg opgejaagd;
uit het
leger jagen (een Naas, een konijn enz.); in de vlakte
drijven (een hert enz.); (fig.) iem. opjagen, iem.noodzaken zijne zitplaats of gehuurde mooning to verlaten.
OPJAGERS, m. mv. wildopjagers.
OPKAARDEN, (kaardde op, heeft opgekaard), beginnen to kaarden; opnieuw kaarden.
OPKAARDER, m. (-s), OPKAARDSTER, v. (-s).
OPKALANDEREN, (kalanderde op, heeft opgekalanderd), opnieuw glanzen.
OPKAMER, v. (-s), kamer, vooral in boerenwoningen, boven een kelder en dus een weinig hooger
dan andere kamers; hang-, insteekkamertje. OPKAMERTJE. o. (-s).
OPKAMMEN, (kamde op, heeft opgekamd), naar de
hoogte kammen: het haar opkammen; opvijzelen, erg
roemen: wij zullen hem eens opkammen, misschien

doet hij het dan wel.
OPKAMMERIG, bn. bw. blufferig, grootsprekend.
OPKAMMERIJ, v. (-en), het opkammen, het in de
hoogte steken.
OPKANTEN, (kantte op, heeft opgekant), eene sleet
opkanten, de ingezakte kanten weer opmaken. OPKA_NTING, v.
OPKAPPEN, (kapte op, heeft opgekapt), door kapDen of staan openen; tabak, onkappen, de aarde tus-

anker opkatten, onder den kraanbalk halen.
OPKAUWEN,

(kauwde op, heeft opgekauwd), kau-

wende opeten.
OPKEEREN, (keerde op, heeft opgekeerd), tegenhouden en tot omkeeren noodzaken.
OPKEGGEN, (kegde op, heeft opgekegd), met keggen of wiggen omhoogwerken.
OPKIEMEN, (kiemde op, is opgekiemd), opwaarts
kiemen.
OPKIJKEN, (kook op, heeft opgekeken), naar de
hoogte kijken; verbaasd de oogen opslaan; vreemd

staan opkOken, zeer verwonderd zijn.
OPKIKKEN, (kikte op, heeft opgekikt), (gew.) opwekken: h is zoo neerslachtig, ge moet hem eens wat

opk ikken.
mee, ik zal hem eens wat opkikkeren; van de ziekte is hij ,
opgekomen.
OPKIMMEN, (kimde op, heeft opgekimd), (zeew.) eon
anker op zijne plaats brengen.
OPKIPPEN, (kipte op, heeft opgekipt), (van stokvisch) in kippen pakken; met den bek of snavel

werhlopgkid,

openen; (zeew.) het anker ophalen on op zijne plaats.
leggen.
OPKISTEN, (kistte op, heeft opgekist), (van eon
dijk) verhoogen door er eene kisting op to maken.
OPKISTING, v. (-en), het opkisten; kisting op een
dijk; bovenste deel van een venster in een laag
vertrek.
OPKLAMPEN, (klampte op, heeft opgeklampt), met

klampen (aan elkaar) vastmaken: de deur moot nog
(knoopenm.) het maken van
opgeklampt worden;
oogen aan metalen knoopen. OPKLAMPING, v. het.
opklampen.
OPKLAREN, (klaarde op, heeft en is opgeklaard),.

helderder maken: witten win met eiwit opklaren;.
helderder worden, ophelderen: de lucht klaart op;
de won klaart al op. OPKLARING, v. het opklaren..
OPKLAUTEREN, (klauterde op, heeft en is opgeklauterd), naar boven-, op iets klauteren: tegen een

boom opklauteren; hij klautert al alleen de trappen
OPKLEPPEN, (klepte op, heeft opgeklept), door
zifn van nacht voor brand
kieppen doen opstaan:

opgeklept.

OPKLEUREN, (kleurde op, heeft opgekleurd), kleuren
bijzetten, de kleuren beter doen uitkomen (op een
schilderij); eene frisschere kleur krijgen.
OPKLIMMEN, (klom op, heeft en is opgeklommen),.
naar boven, omhoog, opwaarts klimmen : de trappen,
een berg opklimmen; tegen een boom opklimmen; (bij
graden van bloedverwantschap) de opklimmende lijn;
hooger stijgen (in rang, waardigheid, aanzien):
is tot den hoog sten rang opgeklommen; (fig.) langzaam
ontstaan: sombere gedachten klommen i n min geest op.
OPKLIMMING, v. (-en), het naar boven klimmen;
rijzing, het stijgen; trapsgewijze vooruitgang;
opklimming, trapsgewijze, van lieverlede; (fig.;
climax.
OPKLINKEN, (klonk op, heeft opgeklonken), op iota
vastslaan : een stukje ijzer opklinken, naar boven, naar
de hoogte klinken: boven verstaat men alles van be-

neden, het klinkt erg op.

OPKLOOVEN, (kloofde op, heeft opgekloofd), kloovend openen: bout opklooven.
OPKLOPPEN, (klopte op, heeft opgeklopt), door
kloppen doen opstaan, kloppende wekken: iem. opkloppen, zich om vier uur laten opkloppen: — kussens
opkloppen, ze doen rijzen door er op to kloppen; klop
dat eons op, klop er losjes op.

OPKLOSSEN, (klopte op, heeft opgeklost), (timm.)
door het onderleggen van klossen hooger maken,

OPKLOSSEN.

OPKRIT GEN.

(wev.) de getweernde of ongetweernde garendraden
-op klossen of spoelen opwinden, ook spoelen geheeten; de strengen zijde op houten klossen afwinden.
OPKLUIVEN, (kloof op, heeft opgekloven), kluivende opeten, oppeuzelen; clOorkluiven.
OPKNAPPEN, (knapte op, heeft en is opgeknapt),
schoonmaken, redderen, opschikken, beter in orde
brengen: gij meet de kamer nog wat opknappen; ik
zal mij gauw wat opknappen, beter kleeden; herstellen, beter maken : hij heeft het huis eerst wat laten
opknappen, voor hi)" het verkocht heeft; zijn hoed laten
opknappen, vermaken, nieuw opmaken; een glas win
zal je opknappen, doen herstellen; — beter worden:
de zieke knapt langzaam op; het weer zal wel weer
opknappen; de zieke moet nu van de frissche Licht
opknappen; knapper, mooier worden: dat meisje knapt
met den dag op. OPKNAPPING, v. (-en), het opknappen.
OPKNIJPEN, (kneep op, is opgeknepen), (zeew.) zijn
best doen om bij den wind zoo veel mogelijk op te
werken.
OPKNOOPEN, (knoopte op, heeft opgeknoopt), met
sen knoop opbinden: zone broek, de rokken opknoopen;
den staart van een paard opknoopen; (fig.) ophangen,
met de koorde straffen: met hunne gevangenen maakten zij korte wetfen, die werden eenvoudig opgeknoopt;
zich opknoopen, zich door ophanging van het leven
berooven. OPKNOOPING, v. het opknoopen; ophanging.
OPKOELEN, (koelde op, heeft en is opgekoeld);
koel maken: een bad zal mij opkoelen ; koeler worden:
het weer is al wat opgekoeld. OPKOELING, v.
OPKOESTEREN, (koesterde op, heeft opgekoesterd),
door koestering tot zichzelven doen komen; (fig.)
zorgvuldig opkweeken ; (fig.) aankweeken; bevorderen, doen bloeien. 0 PKOESTERING, v.
OPKOKEN, (kookte op, heeft en is opgekookt),
zachtjes laten koken (om het naderhand beter gaar
te krijgen); eventjes laten koken : fruit ler inmaking
opkoken; nog eens, opnieuw koken : we zullen het vleesch
nog eens opkoken; — nieuwe aardappels moeten plug opkoken, plug aan 't koken gebracht worden; vlas opkoken, het in loog en asch koken, om de kleverige zelfstandigheden, welke bij de rotting overgebleven zijn,
weg te nemen; goud, zilver opkoken, in een mengsel
van wijnsteen en keukenzout tot verwijdering van
het koperoxyde; er is water in de buizen opgekookt,
heeft zich met den stoom vermengd en is daardoor
in de buizen opgedreven. OPKOKING, v. (-en).
OPKOMELING, m. (-en), (w. g.) die van geringe afkomst tot een aanzienlijken stand is geraakt, parvenu.
OPKOMEN, (kwam op, is opgekomen), naar boven,
Dpwaarts komen: kom maar even de trap op; het
water komt al tegen den dijk op; in dat stuk komt hij
op als huisknecht, komt hij op het tooneel; wij konden niet tegen den stroom, tegen den wind opkomen,
vooruitkomen; hooger komen, rijzen, stijgen: het
deeg komt goed op; het water komt op, wast, (ook)
het is vloed; — overeind komen: toen gevallen
was, kon hij alleen niet opkomen; (fig.) van die nederlaag is dat yolk nooit weer opgekomen, heeft het zich
nooit hersteld; de zieke zal er wel niet van opkomen,
zal wel niet meer beter worden ; — van bed komen
komt de zieke al op ?;
boven iets komen, boven iets verschijnen : de zon,
de maan komt op, komt boven den horizon ; de dag
kwam op, brak aan; er komt een onweer op, pakt zich
boven den horizon samen; tegen den avond kwam er
een mare mist op; — boven den grond komen, ontspruiten, opwassen, opgroeien: het gezaaide komt goed
op; de tarwe is slecht opgekomen; opkomend wilgenhout;
(fig.) het opkomend geslacht, de jeugd, de jongelingschap; vier van de tien pokken zon opgekomen, hebben
zich ontwikkeld; — (fig.) ontstaan: die mode is pas
opgekomen, pas in zwang gekomen; eene opkomende
ewarigheid; bij opkomende (voorkomende) gelegenheid;
in den geest, in het gemoed oprijzen of ontstaan:

mij op; er kwamen
vermoedens op; er most geen twiffel bij u opkomen;
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de gedachte, de wensch kwam

(plat) dat komt op als kakken, plotseling, onverwachts
denkt men er aan; — vooruitkomen, vooruitgaan: hij
is uit niet opgekomen; die zaak is aardig opgekomen; —
(zonder to denken aan eenige hoogto) to voorschijn
komen, verschijnen: de schuldeischers kwamen van
alle kanten op; tien candidaten voor het examen waren
niet opgekomen; de kiezers zijn trouw, slordig opgekomen; op die vergadering waren de leden slecht opgekomen; de verlofgangers komen weer op, treden weer
in werkelijken dienst; kom eens op, als ge clurft,val
me eens aan, zoo ge durft; — opkomen voor iem. of
iets, hem of het verdediP.:en: opkomen voor den minderen man, voor de belangen der arbeiders, hunne
belangen voorstaan; opkomen tegen iem., hem aanvallen; opkomen tegen iets, zich er tegen verzetten:
teyen die uitlegging ginner woorden most ik opkomen,
mijn gansche gemoed komt daartegen op, komt daartegen in verzet ; —
verteerd, opgegeten of gedronken worden: maak
je maar niet ongerast, het vleesch zal best opkomen; ht)
duet of er geen opkomen aan is, alsof het niet op kon.
OPKOMER, m. (-s), die opkomt.
OPKOMST, v. het opkomen: de opkomst der zon;
herstel (van een zieke): men twijfelt aan zUne opkomst;
vooruitgang in zaken: aan hem heeft hij zijne opkomst
te danken; het ontstaan, begin, eerste ontwikkeling:
die zaak is nog in opkomst; de opkomst der Hollandsche
Repabliek; het verschijnen (op eene vergadering enz.):
de geringe opkonst van het publiek; trouwe opkomst is
gewenscht, het is wenschelijk dat er vele leden opkomen.
OPKOMSTTIJD, m. (w. g.), tijdstip, waarop een
hemellicht boven de oosterkim verschijnt.
OPKOOIEN, (kooide op, heeft opgekooid), in eene
kooi, in kooien sluiten: schapen opkoopen; (boekdr.)
de vormen vastkloppen.
wat opgekookt is.
OPKOOKSEL, o.
OPKOOP, m. in-, aankoop.
OPKOOPEN, (kocht op, heeit opgekocht), koopen
(eene groote hoeveelheid van eenig artikel, meestal
met het doel den prijs daarvan to doen stijgen) : oud
zilver opkoopen; graan opkoopen. OPKOOPING, v. (-en).
OPKOOPER, m. (-5), OPKOOPSTER, v. (-s), die
opkoopt.
OPKORTEN, (kortte op, heeft en is opgekort), korter maken : de touwen opkorten; die rok hangt te lang,
kunt hem gerust een paar centimeter opkorten;
minder worden: de voorraad is al aardig opgekort;
de tijd kort op, het wordt weldra tijd (om dit of dat
to doen). OPKORTING, v. het opkorten.
OPKRABBELEN, (krabbelde op, heeft opgekrabbeld),
opkrabben; slordig opschrijven: hij heeft maar gauw
wat opgekrabbeld.
OPKRABBEN, (krabde op, heeft opgekrabd), openmoet
krabben iem. het gezicht opkrabben; (fig.)
die zaak niet opkrabben, geen oude koeien uit de
sloot halen; (plaatsn.) eene versleten plaat herstellen; (Zuidn.) zich wegpakken. OPKRABBING, v.
(-en), het opkrabben.
OPKRAMEN, (kraamde op, is opgekraamd), (fig.)
zijne biezen pakken, zich uit de voeten maken, opkarren.
OPKRASSEN, (kraste op, heeft en is opgekrast),
met een krasijzer ophalen; (fig.) zich wegpakken
laat hem maar opkrassen !
OPKRASSER, m. (-s), die opkrast.
OPKRAUWEN, (krauwde op, heeft opgekrauwd),
openkrabben; (fig.) een oud zeer opkrauwen, een gebrek van vroeger ophalen.
OPKREPPEN, (krepte op, heeft opgekrept), opnieuw
kreppen, door kreppen weder doen krullen.
OPKRIJGEN, (kreeg op, heeft opgekregen), opnemen;
naar boven krijgen; met moeite op het hoofd zetten:
ik kan min hoed niet opkrijgen; opgegeven krijgen
(om to leeren. to maken) werk, een opstel, lessen
kunnen het vleesch
opkrijgen; opmaken, oppeuzelen :

OPKRIJGEN.
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niet opkrOgen; (fig.) bij kan't maar niet opkrfigen, zich

OPLATEN, (liet op, heeft opgelaten), vergunnen
naar boven to komen, doen bovenkomen : daar
iem. om u te spreken, zal ik hem oplaten ?; op lets
laten, niet afnemen: gif meet uw hoed oplaten; doen
opstijgen : een vlieger oplaten, hoog in de lucht doom,
zweven; loslaten: duiven oplaten, ze uit de hand
laten opvliegen; de kinderen tot negen uur oplaten,
laten opb]ijven, hen niet vOOr negen uur naar bed
laten gaan.
OPLAVEEREN, (laveerde op, is opgelaveerd), (zeew.}
laveerende vooruitkomen, boven den wind komen.
OPLAWAAI, m. (gemeen), duw, kiap, opstopper,.
opduvel: iem. een oplawaai geven.
OPLAZER, m. (-s), (gemeen) opstopper, stomp,.
kiap : iem. een oplazer geven, verkoopen.
OPLAZEREN, (lazerde op, is opgelazerd), (gemeen}
oprukken, opmarcheeren, heengaan: later op 4 donder
op, ruk uit; h# kan oplazeren, voor min part.
OPLEESSTER, v. (-s), die (de velden na den oogst) ,
nalest.
OPLEGBLAD, o. (-en), dun blad duur hout ona
kasten enz. op te leggen of to bekleeden.
OPLEGGEN, (legde, leide op, heeft opgelegd,opgeleid), leggen, plaatsen op iets: een paard een zadel
opleggen; een pleister opleggen, op eene wonde; iem. dehanden opleggen, onder het uitspreken van een zegenwensch, (ook) bij de eerste bevestiging van een
predikant; opleggen bij het schaatsenrifden, de rechterhand leggen in de linkerhand van den voorman t
dieozpnrughdt(bijenvawof meer personen achter elkander) ; (boekdr.) ter
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er niet mee verzoenen, er niet aan gewennen; (gew.)
zwanger worden (zoowel van menschen als dieren
gezegd).
OPKRIMPEN, (kromp op, is opgekrompen), omhoog
krimpen, door krimpen korter worden: de huig laten
opkrimpen; (van metalen) door ongelijkmatige groote
inkrimping kromtrekken; (fig.) verrninderen; (zeew.)
tegen den wind opkrimpen, bijna tegen wind inzeilen;
de wind krimpt op, krimpt. OPKRIMPING, v.
OPKROEZEN, (kroesde op, heeft opgekroesd), kroes
opmaken (het haar).
OPKROPPEN, (kropte op, heeft opgekropt), gulzig
eten, zoodat de spijs niet zakken kan en zich evenals in een vogelkrop oppakt; (fig.) eenigen tijd verbergen: zijn verdriet opkroppen; eene beleediging op.
kroppen, zich die laten welgevallen. OPKROPPING, v.
OPKRUIEN, (krooi, kruide op, heeft en is opgekrooien, opgekruid), opwaarts, naar de hoogte
kruien: grint tegen den dijk opkruien; voortmaken met
kruien; krui den molen nog wat op, stel hem wat
weer op den wind; ophoopen (van ijsschotsen); (fig.)
heengaan, zich uit de voeten maken, opkarren.
OPKRUIPEN, (kroop op, is opgekropen), naar boven,
naar de hoogte kruipen: de trap opkruipen.
OPKRULLEN, (krulde op, heeft en is opgekruld),
weder doen krullen: het haar opkrullen; veeren opkrullen; omkrullen: die blaadjes zijn opgekruld, opgerold; met opgekrulde lippen, als teeken van ontevredenheid; zijne snor krult op, gaat krullende in de
hoogte; houtspaanders krullen tegen den beitel op.
OPKRULLING, v. (-en).
OPKUIPEN, (kuipte op, heeft opgekuipt), een oud
vat herstellen, nieuwe hoepels om een vat doen;
dOOrkuipen; in vaten of tonnen doen.
OPKUNNEN, (kon, konde op, heeft opgekund), gemeenzame elliptische uitdrukking, die de aanvulling
onderstelt van het weggelatene, dat men uit den
zin of de omstandigheden moet kunnen opmaken:
ik kon niet op (staan); ik kon het niet op (eten, drinken); hfj kan niet tegen hem op (is niet tegen hem
opgewassen); hij kan het niet op, hij kan van zijne
verbazing over die zaak niet bekomen.
OPKWEEKEN, (kweekte op, heeft opgekweekt),
met zeer veel zorg grootbrengen, koesteren, opvoeden: bloemen, boomen, honden opkweeken; jonge kinderen moeten zoo opgekweekt worden, vereischen veel
zorgenote liefde; een zieke opkweeken; iem. tot een funk
lid der maatschappij opkweeken; bevorderen, doen
bloeien: kunsten, wetenschappen opkweeken. OPKWEEKING, v.
OPKWEEKER, m. (-s), OPKWEEKSTER, v. (-s), die

opkweekt.
OPKWIKKEN, (kwikte op, heeft opgekwikt), verkwikken: een glas win zal je opkwikken; versieren,

optooien: dat meisje is veel te veel opgekwikt; — een
spiegel laten opkwikken, opnieuw met kwikzilver laten
beleggen. OPKWIKKING, v.
OPLAAG, v. (...lagen), OPLAGE, v. (-n), (boekdr.)
getal afdrukken (van een week, dagblad enz.): hoe groot
is de oplaag I, hoeveel exemplaren zijn er van gedrukt?
OPLAAIEN, (laaide op, is opgelaaid), (Westvl.) opvlammen, door de vlam verteerd worden: stroo en
schavelingen (krullen) laaien spoeclig op.
OPLADEN, (laadde op, heeft opgeladen), laden (op
een wagen enz.) : hooi, steenen opladen; iem. een
last opleggen. OPLADING, v. (-en).
OPLADER, in. (-5), die oplaadt.
OPLANGEN, (langde op, heeft opgelangd), naar
boven langen, in de hoogte toereiken.
OPLANGER, m. (-5), (scheepsb.) verlengstuk der
inhouten.
OPLANGER, m. (-s), die iets hoog aangeeft.
OPLAPPEN, (lapte op, heeft opgelapt), ruw verstellen met een lap er op te zetten: eene oude broek, een
paar oude schoenen oplappen; (fig.) hy is weder opgelapt,
beter gemaakt, genezen (gezegd van iem. die vaak
ziek is). OPLA_PPING, v. (-en).

perse leggen; (timm.) een uit hout vervaardigd yourwerp met dunne er op vastgelijmde bladen van fijne
en dure houtsoorten bekleeden : eene kast met mahoniehout opleggen; dat is eene opgelegde tafel; — een nieum
vat opleggen, aanslaan; — (scheepst.) bezeilen: eery
punt bereiken of een hook omzeilen zonder to laveeren; — (fig.) er bij voegen, meer bieden: ik zat
er nog een gulden opleggen; —
iem. jets opleggen, het hem opdragen, opgeven, het
hem op de schouders leggen, hem er toe verplichten• iem. eene zware straf opleggen; het yolk zwarebelastingen opleggen, hooge belastingen doen betalen;
iem. eene verplichting opleggen, hem tot iets verplichten; lent,. een eed opleggen, hem een eed doen zweren;
het zwijgen opleggen, verbieden to spreken; — ten laste
leggen: iem. een lak opleggen, hem valschelijk beschuldigen, belasteren; —
wegleggen, bijeengaren, overhouden, winnen: geld
opleggen; opslaan, in een pakhuis bergen: koren opleggen; (scheepst.) onttakelen en buiten gebruik
stellen (eon schip).
OPLEGGER, m. (-s), die oplegt enz.; (timm.) krukhengsel, staarthengsel; (sigarenm.) klein blaadja
tabak dat de bosjesmaker op bet ombiad legt, um
dit sterker te maken.
OPLEGGING, v. het opleggen: oplegging der handen;
(w. g.) hooger bod; lastgeving; aanligging; berging;
onttakeling.
OPLEGLIJST, v. (-en), (tram.) losse profiellijst aan
het regelwerk bij ongeboste paneelen.
OPLEGSEL, o. (-s). hetgeen op jets gelegd wordt;
strook aan vrouwenkleederen; belegsel; (timm.)
fineer op kasten, tafels, enz.
OPLEGSLOT, v. (-en), slot dat aan eene zijde of
bout gelegd wordt, in onderscheiding met insteekslot; ...AVERK, o. timmerwerk, dat opgelegd
is: oplegicerk, is reel goedkooper dart massief goed.
OPLEIDEN, (leidde op, heeft opgeleid), opwaarts,
naar eene hoogte. omhoogleiden; ten dans leiden;
op het tooneel brengen; (fig.) voorbereiden tot: iem.
tot (voor) den handel opleiden; iem. tot de deugd opleiden,
hem deugdzaam maken. OPLEIDING, v. (-en), begeleiding; (fig.) leiding, opvoeding, voorbereiding (tot).
OPLEIDER. m. (-s), die opleidt, in alle bet., (bij
watermolens) de gemetselde muur waarover het
water door het scheprad wordt opgevoerd.
OPLEIDINGSSCHIP, o. (...schepen),
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o. (-en), schip, vaartuig der marine, waarop mariniers
geoefend worden.
OPLEPELEN, (lepelde op, heeft opgelepeld), met
een lepel opeten; met een lepel te eten geven; bij
lepels vol toedienen oude soep oplepelen, vertellen
wat reeds lang geleden bekend was; hy lepelt dat
mooi op, stelt het mooi voor.
OPLEPPEN, (lepte op, heeft opgelept), met kleine
teugen drinken gelijk de honden.
OPLETTEN, (lette op, heeft opgelet), achtgeven,
goed toezien, zijne aandacht vestigen op, - wijden
aan: een onderw;jzer dient zelf goed op te letten, of zijne
leerlingen hem met aandacht volgen; aandachtig luisteren, zich moeite geven om bij eene zaak te verwijlen en die te overwegen: als gij niet goad oplet,

die In moet een weinig oploopen; een vlieger oploopen,
al loopende doen stijgen; eene rivier oploopen, op-

kunt gij deze som niet maken.
OPLETTEND, bn. bw. (-er, • st), nauwkeurig achtgevend: een oplettend toeschouwer; aandachtig luisterend, zich moeite gevend om bij eene zaak te
verwijlen en die to overwegen: een oplettend leerling.
OPLETTENDHEID, v. opmerkzaamheid. (...heden), bewijs van oplettendheid: hij bewees haar vele
oplettendheden, hij was zeer voorkomend jegens haar.
OPLETTER, m. (-s), die oplet; opmerker.
OPLEVEN, (leefde, op, is opgeleefd). (gew.) (van
geld, fortuin) hij lee ft alles op, verteert alles, verbruikt
alles om van te leven; opnieuw leven, zoo wel in
eig. als fig. zin: hij leefde op in zijn kroost !herleven
verdient hier de voorkeurl; opfleuren, weer tot nieuw
leven komen: de natuur begint een weinig op te leven
(te herleven); toen wij in Noon -l-Amerika waren en

zorg en kommer ons niet meer kwelden, leefde owe
moeder weder op.
OPLEVEREN, (leverde op, heeft opgeleverd), leveren,
afleveren (inz. van een voltooid bouwwerk): over
drie enaanden moet dat werk opgeleverd worden; opbrengen: de rijwielfabricage levert reel op, geeft groote
winsten; men meet niet in de eerste plants vragen:
wet levert dat op?, wat kan ik ermee verdienen ?;
voortbrengen: Transvaal levert veel good en diamanten op. OPLEVERING, v.
OPLEZEN, (las op, heeft opgelezen), met luider
stem lezen: lees eens op, wet gij geschreven hebt;
aflezen, afkondigen, bekendmaken; beginnen te
lezen; — op-, bijeen-, verzarnelen, nalezen: korenarea van het veld oplezen. OPLEZING, v.
OPLEZER, m. (-s), die opleest.
OPLICHTEN, (lichtte op, is opgelicht), licht of lichter worden: het begint op te lichten, het weer wordt
beter; (van kleuren) lichter worden, verschieten.
OPLICHTEN, (lichtte op, heeft opgelicht), optillen,
opbeuren, opheffen: iets van den grond oplichten; gevangennemen, vatten, ontvoeren, schaken : 's nachts

werden zij opgelicht en weggevoerd; een meisje oplichten;
bedriegen, beetnemen: iem. voor f 1000 oplichten; —
dat licht op, geeft verlichting.
OPLICHTER, In. (-s), bedrieger; OPLICHTSTER,
v. ( - s), t edriegster.
OPLICHTERIJ, v. (-en), bedriegerij, afzetterij.
OPLICHTING, v. het oplichten; —, (-en), schaking,
ontvoering; gevangenneming; oplichterij. bedriegerij.
OPLIKKEN, (likte op, heeft opgelikt), likkend nuttigen; met het likhout gladmaken, polijsten.
OPLOEVEN, (loefde op, is opgeloefd), (zeew.) met
een ruimen wind zeilende het schip dichter aan
den wind doen komen.
OPLOOP, m. opschudding, het onrustig samenloopen van eene menigte menschen, samenschoiing:

een oploop veroorzaken; een oploop achter zich hebben,
zich zoo gedragen, dat men door vele menschen nagezien en gevolgd wordt; opzwelling: oploop van bleed.
OPLOOP, m. (-en), (scheepsb.) voortzetting van
het zaathout naar voren, het ligt tegen het slemphoot en den voorsteven aan en eindigt tegen een
dekband.
OPLOOPEN, (liep op, is en heeft opgeloopen), naar
boven, opwaarts, naar de hoogte loopen: eene trap

oploopen; tegen den dijk oploopen; deze straat loopt op;
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waarts bevaren, tegen stroom in ; —
rijzen, zwollen, dik worden : het water is opgeloopen, hooger geworden; zijn been is opgeloopen, gezwollen; vermeerderen, toenemen: de renten laten
oploopen; 't is een oploopend beest, eene schuld, een
kapitaal dat, door intrest op intrest aangroeit;
eene rekening, de kosten loopen op, worden hoog; het
brood, de olie loopt op, wordt hooger in prijs ; —
beginnen to 1 oopen : loop op !; ik zal niaar vast oploopen, dan haalt ge me straks wel in; (van een zieke)
hij is al tamel?jk beter, hij loopt at op, hij kan het bed
reeds veriaten; sneller loopen: toe, jongen, loop op !;
zonder doel loopen ik ga een uurtje oploopen; op en
neer loopen, heen on weder ; ik heb hem op straat
opgeloopen, onder het loopen ontmoet; bij iem. oploopen, horn on passant even bezoeken; ik zal zien,
het ergens op te loopen, to bekomen, waar hebt ge
opgedaan ?; een pak slaag
dat nieuws opgeloopen
oploopen, krijgen; eene ziekte, eene verkoudheid oploopen, ziek, verkouden worden; (zeew.) een schip oploopen, inhalen; land oploopen, naderen; .openloopen : de poort oploopen; (timm.) eene groove
wijder uitschaven, haar met de schaaf wijder maken.
OPLOOPING, v.
OPLOOPEND, bn. bw. (-er, -st), driftig, vurig, opvliegend ; licht toornig wordende: hij is oploopend
van aard. OPLOOPENDHEID, v. opvliegendheid,
drift. driftige aard.
OPLOOPER, m. (-5), OPLOOPSTER, v. (-5), die
oplor}pt.
OPLOSBAAR, bn. opgelost, ontbonden kunnende
worden: in water oplosbaar; moeilijk oplosbare stolen;
op te helderen, to raden, te ontcijferen: dat raadsel is
niet oplosbaar. OPLOSBAARHEID, v.: de oplosbaar-

held van root is in koud en in warm water even groot.
OPLOSSEN, (loste op, heeft en is opgelost), (scheik.)
eene vaste, vloeibare of gasvormige stof met eene
vloeistof tot een vloeibaar homogeen mengsel vereenigen: zout in water, good in koningswater oplos-

sen; ammoniakgas in water oplossen; sulker lost in
water op, kan daarin opgelost worden; een raadsel,
eene vraag oplossen, verklaren, duidelijk maken, ophelderen; een bezwaar, moeilijkheden oplossen, uit den
weg ruimen; een geschil, ern twist oplossen, tot eon_
bevredigend elude brengen, bijleggen; eene som, vergetijking oplossen, uitwerken; de deelen van lets.
vinden on aanwijzen; opgelost worden, sterven;
(muz.) eene dissonant oplossen, haar laten overgaan
tot eene consonant.
OPLOSSEND, bn. de eigenschap bezittende iets op
to lossen of to ontbinden, ontwikkelend; ontledend.
OPLOSSER, m. (-s); OPLOSSTER, v. (-s).
OPLOSSING, v. (-en), het oplossen, de daad van
oplossen; wat opgelost is, het opgeloste: de oplossing is verzadigd, bij die temperatuur kunnen er
goon deelen meer opgelost worden; de oplossing is
onverzadigd, oververzadigd, bevat minder, meer opgeloste deelen, dan de oplossingscoefficient aanwijst;
(muz.) de herstelling der volkomen harmonie door
de trapsgewtize voortschrijding der dissoneerende
intervallen tot consoneerende.
OPLOSSINGS-COEFFICIENT, v. (-en), de oplossings-

co ,_,:ei cient eener stof bij eene bepaaide temperatuur
zest het aantal deelen aan, die er onder normale
onzstandigheclen in 100 deelen van het oplossingsmiddel
kunnen opgelost zijn; ...MIDDEL, o. (-en); ...TEEKEN,
o. (-s), (muz.) herstellingsteeken.
OPLUCHTEN, (luchtte op, heeft opgelucht), opfrisschen, lucht geven: dat lucht op, dat de deur open

komt; dat zal opluchten, als die woelwater weg is;
boeren en winden luchten op; van zorg ontheffen,
verlichten je bent zeker heel wet opgelucht, nu dat
examen achter den rug is. OPLUCHTING, v. verlichting.
OPLUIEN, (luide op, heeft opgeluid), zakken door
middel eener luierij naar haven hijschen.
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OPLUIKEN.

OPLUIKEN, (look op, is opgeloken), opengaan, zich

-openen (van bloemen); opfrisschen, er beter beginnen uit to zien (van kinderen); openen, openmaken
(de oogen). OPLUIKING, v.
OPLUISTEREN, (luisterde op, heeft opgeluisterd),
glans verleenen, bijzetten: een feest opluisteren; helder, glanzig maken; (fig.) ophelderen: lets met vele
sprekende voorbeelden opluisteren; een boek opluisteren,

illustreeren; luister bijzetten, beroemd maken, verheerlijken: iemands naam opluisteren. OPLUISTE_RING, v.
OPLUSTEN, (lustte op, heeft opgelust), kunnen
•opeten.
DPMAAKSTER, v. (-s), doorbrengster; hoedenverstelster; vouwster, versierster; aanhitsster, kwaadstookster.
OPMAKEN, (maakte op, heeft opgemaakt), open-,
losmaken, openen; net oprollen, - vouwen ; (fig., gew.)
.opwekken, aanzetten, opstoken; verkwisten, doorbrengen: zin geld en goed opmaken; het bed opmaken,
,opschudden, het gereedmaken om beslapen te worden; (wev.) katoenen stoffen opmaken, voor den handel
gereedmaken, nadat zij den weefstoel verlaten heb:ben; inz. het verzadigen met gekookte stijfsel en
glanzen; (boekdr.) het in kolommen gezette tot
bladzijden vormen; (boekb.) in perkament binden;
het haar opmaken, kappen; een hoed opmaken, van
linten en veeren enz. voorzien; mutsen opmaken,
plooien, in orde brengen; eene rekening opmaken, uitschrijven; een besluit opmaken, schrijven; hij maakt
,daaruit op, dat..., hij besluit daaruit, maakt daaruit
de gevolgtrekking; een inventaris opmaken, eene lijst
van voorhanden zijnde voorwerpen samenstellen;
zich opmaken, zich op weg begeven, zich gereedmaken tot de reis. OPMAKING, v. het opmaken.
OPMAKER, m. (-s), verkwister, doorbrenger; hersteller (van hoeden enz.); vouwer, oproller; kwaadstoker, aanhitser.
OPMALEN, (maalde op, heeft opgemalen), door
malen doen stijgen: water opmalen; alles opmalen;
voortmaken met malen. OPMALING, v. (-en).
OPMARCHEEREN, (marcheerde op, is opgemarcheerd), optrekken, weggaan (van krijgsv.); (gemeenz.) marcheer op!, opgemarcheerd !, pak u weg!,
,ruk in!
OPMERKELIJK, bn. bw. (-er, -st), opmerking waard,
verdienende: het is opmerkelfjk dat . . ..; een opmerkelijk
verschfinsel; vreemd, zonderling. OPMERKELIJKHEID, v. (w. g.)
OPMERKEN, (merkte op, heeft opgemerkt), acht
geven op : ik heb dikwijls opgenierkt, dat ..; letten
op: hierbfj moet men opmerken; ik heb hem opgemerkt,
_gezien, eene bYzonderheid opmerken, waarnemen,
gadeslaan; nog moet ik opmerken, de aandacht yestigen op, (ook) opmerkingen maken aangaande.
MERKING, v. (-en), het opmerken; het opgemerkte;
-opmerkingen Inaken, aanmerkingen mededeelen.
OPMERKEND, bn. (w. g.) opmerkzaam, oplettend;
opmerkelijk.
OPMERKENSWAARD, bn. opmerkenswaardig.
OPMERKENSWAARDIG, bn. (-er, -st, meer -, meest -),
waardig opgemerkt to worden, opmerkelijk.
OPMERKER, m. (-s), OPMERKSTER, v. (-s), die
opmerkt; hY is een fijn opmerker, ziet de kleinste
bijzonderheden.
OPMERKZAAM, bn. bw. (...zanier, -st), oplettend.
OPMERKZAAMHEID, v. (zielk.) het bepalen van
het bewustzijn bij eene reeds aanwezige of te verwachten zintuiglijke gewaarwording, voorstelling
of rij van voorstellingen.
OPMETEN, (mat op, heeft opgemeten), uitmeten:
-

meet eens op, hoeveel 111. ge van deze japonstof nog hebt;
de oppervlakte meten: ik heb mUn tuin nauwkeurig
!aten opmeten; inhoud meten: een hoop keien opnzeten.
OPMETING, v. (-en): voor die nieuwe straten zin de
vmetingen reeds geclaan.

OPMETER, m. (-s), die opmeet.
OPMETSELEN, (metselde op, heeft opgemetseld).

OPNEMEN.
in de hoogte, opwaarts metselen: een muur 5 IL
hoog opmetselen; die schoorsteen is slug opgemetseld;
die steen metselt slug op, daarmee kan men snel lets

opmetselen; al metselende verbruiken: die steenen
zin al opgemetseld; voortmaken met metselen : metsel
wat op !; een muur wat opmetselen, herstellen, hier

on daar vernieuwen of verbeteren.
OPMOETEN, (moest op, heeft opgemoeten), gemeenzame elliptische uitdrukking, die de aanvulling onderstelt van het weggelatene, dat men uit
den zin of uit de omstandigheden moet kunnen
opmaken: ik meet voor vfjven op(staan); de aardappels
moeten op(gegeten, op het vuur gezet worden); meet
uw nieuwe hoed vandaag weer op(gezet worden); het
kind had wel een anderen hoed opgemoeten; wanner
meet hfj op?, examen doen, (ook) onder de wapenen

komen ?
OPMOGEN, (mocht op), gemeenzame elliptische
uitdrukking, die de aanvulling onderstelt van het
weggelatene, dat men uit den zin of uit de omstandigheden moot kunnen opmaken: het kind mag nog
niet op (staan); de nieuwe hoed mag vandaag niet op
(gezet worden); ik mag vandaag den besten hoed op;
de ketel mag nu wel op (het vuur gezet worden); hjj
mag niet op, hij mag goon examen doen.
OPMONTEREN, (monterde op, heeft opgemonterd),
opvroolijken (van zieken of naargeestigen). OPMONTERING, v.
OPNAAIEN, (naaide op, heeft opgenaaid), iets
ergens op vastnaaien: dit belegsel is opgenaaid;
een rok opnaaien, omhoognaaien, door een opnaaisel korter maken; al naaiende verbruiken : al het
garen is opgenaaid; voortmaken met naaien: naai
wat op, de jerk moet van avond klaar zin. OPNAA.IING, v.
OPNAAISEL, o. (-s), omslag in een kleed, waardoor het korter is. OPNAAISELTJE, o. (-s).
OPNAME, v. het opnemen : aan dat ingezonden
stuk is de opname in onze krant geweigerd, omdat het
te persoonlijk was; wijze waarop lets opgenomen,
ontvangen, beoordeeld wordt: dat vend overal eene
gunstige opname; eene photographische opname maken,

lets of iem. photographeeren.
OPNEEMDOEK, m. (-en), wischlap, wrijfdoek;
...VOD, v. (-den), opneemdoek.
OPNEEMSEL, o. (gew.) gewoonte van dikwijls
hetzelfde to zeggen, to doen.
OPNEEMSTER, v. (-s), zij die opneemt.
OPNEMEN, (nam op, heeft opgenomen), omhoognemen, van eene oppervlakte wegnemen : een bock
opnemen, om te zien of er coat onder ligt; een kleed,
een tapfjt opnemen, van den grond nemen om het
good uit to kloppen; de japon opnemen, omdat zij
sleept, (ook) haar korter maken; een gordon, eene
vlag op drie plaatsen opnemen, om to drapeeren;
eenige draden tegelijk opnemen, bij het naaien of borduren; een steek opnemen, om dien to herstellen;
een oogenblik de krant opnemen, in de hand nemen
om to lezen; de pen opnemen, om to schrijven;
(kaartsp.) ik zal het spel voor u opnemen, om voort

to spelen, het spel to vervolgen in uwe plaats;
(fig.) het voor iem. opnemen, zijne partij kiezen; den
draad van een gesprek weer opnemen, het gesprek
vervolgen, voortzetten; zin vroeger vak opnemen, dit
weer uitoefenen; —
oprapen, wegnemen : een papier van den vloer opnemen; (jag.) het opvatten van den dresseerbok of
eenig wild ern het to apporteeren; opbetten on
droogmaken: er is melk, gemorst, neem het even op;
het vuil van den grond opnemen, met spons en zoomlap opdoen; den grond, den vloer opnemen, opdweilen — men wordt hier opgenomen van den tocht, het is
bier erg tochtig; — opbreken en wegnemen om to herstellen : ci a vloer, de straat, het plaveisel opnenzen,
een vloer, een stuk
—metn i teknigbreng :
land opnemen: onderzoeken en in kaart brengen:
een bosch, eene knot, eene landstre , k opnemen, eene resting opne in en. 0.0 voornaamste verde iiging,middelen

OPNEMEN.
(en bijzonderheden in oogenschouw nemen en teekemen; iets opnemen, (bij het photographeeren) er eene
,afbeelding van maken; een zerk opnemen, het opschrift opteekenen; — nazien, onderzoeken: de boeken van eene failliete firma opnemen; de rekening opnemen; tie brandschade opnemen, nazien, onderzoeken
-en een zeker bedrag er voor vaststellen; samentellen: de stemmen opnemen; —
bekijken, waarnemen : iets goed, van alle kanten
opnemen; iets in scherts, in ernst opnemen, het van
die zijde beschouwen, het als scherts, ernst opvatlen; iets verkeerd opnemen, het misverstaan, er eene
verkeerde uitlegging aan geven ; iets goed, kwallffe
opnemen, als zoodanig beoordeelen, uitleggen, verAilaren, iets hoog opnemen, zeer ernstig; iem. van
alle kanten opnemen, hem nauwgezet bezien; —
geld opnemen, tegen intrest leenen; (ook) een zeker
bedrag van 't loon te voren opvragen; een schip
-opnemen, voor eene bepaalde reis huren; — de Rijn
.neemt veel zijrivieren op, ontvangt daarvan zijn water;
iem. in een gezin, in eene vereeniging opnemen, hem
daar toegang verleenen (als lid); iem. in een gesticht doen opnemen, hem daar plaatsen; (Bijb.) h
is in heerlUkheid opgenomen, in den hemel opgenomen, (ook) hij is zalig overleden; iets in een
boek opnemen, vermelden, plaatsen; de redactie Wilde
het artikel niet opnemen, niet plaatsen; dit woord is
sedert in onze taal opgenomen, gebezigd, in gebruik
genomen; een Jong paar in ondertrouw opnemen, in
het register van den Burgerlijken stand, als toekomstige echtgenooten inschrijven; — (gew.) zich
-eene gewoonte maken van iets te zeggen of te
doen; die mode neemt op, raakt in zwang; zijne zaak
zal wel opnemen, vooruitgaan; dat boek neemt erg op,
wordt veel gebruikt.
OPNEMER, m. die opneemt (in alle bet.); vaat-,
, wischdoek.
OPNEMING, v. (-en), het opnemen; onderzoek; het
leenen van geld; het opzamelen der stemmen; onthaal; uitlegging, opheldering; bezichtiging (van
gebouwen enz.).
OPNESTELEN, (nestelde op, heeft opgenesteld),
met nestels opbinden; (fig.) iem. de broek opnestelen,
.hem scherp doorhalen.
OPNESTELEN, (nestelde op, heeft opgenesteld),
(w. g., fig.) verdrijven, verjagen. OPNESTELING, v.
OPNEUKEN, (neukte op, heeft en is opgeneukt),
(plat) beginnen te neuken; voortgaan met neuken;
opdonderen, weggaan : neuk maar op, ruk maar in.
OPNEUKER, m. (-5), (plat) opstopper, slag, oorveeg.
OPNIEUW, bw. nog eens, van vorenaf.
OPNOEMEN, (noemde op, heeft opgenoemd), achter-een, na elkander noemen: de dagen van de week,
de 7naanden van het jaar opnoemen; appel houden;
stuksgewijze optellen: hif noenzde al zijne bezittingen
op. OPNOEMING, v. (-en).
OPODELDOC, v. eene half doorschijnende witte
_zalf, bij rheumatische aandoeningen zeer dikwijls
met goed gevolg aangewend, die volgens de Nederlandsche apotheek samengesteld is uit witte Venetiaansche zeep, schapenvet, kamfer, die in eene
ruime hoeveelheid alcohol van 0,828 is opgelost,
bergamotolie en bijtende vloeibare ammonia.
OPOFFEREN, (offerde op, heeft opgeofierd), als een
offer opdragen, ten offer brengen : het lichaam en
bloed van den Godmensch, dat in de gedaante van
brood en win in de Mis aan God wordt opgeofferd;
goed en bloed voor iem. opofferen, alles voor hem veil
hebben; zijne belangen aan het algemeene welzijn opofferen, zijne belangen daarvoor achter stellen; iem.
opofferen, als offer laten vallen; zone laatste centen
opofferen, geven, afstaan, besteden; zijne nachtrust
opofferen, die in 't belang van iem. of iets missen;
toewijden: zich opofferen, zijn lev en, zijn vermogen,
zijn arbeid aan iets wijden; zich voor het vaderland
opofferen; zich Gode opofferen. OPOFFERING, v. (-en),
:zich groote opofferingen getroosten.
OPONTBIEDEN, (ontbood op, heeft opontboden),

OPPERBEWIND.
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iem. gelasten te komen, iem. bij zich doen komen;
(fig.) al zijne krachten opontbieden, gebruiken, in het
werk stellen. OPONTBIEDING, v. (-en).
OPONTBOD, o. last om to verschijnen.
OPONTHOUD, o. verlet: ik heb vandaag veel oponthoud; gedwongen rust: zonder oponthoud kwamen
wij verder; kortstondig verblijf: 14 had daar zyn
oponthoud.
OPOSSUM, o. (-5), eene soort van buidelrat (didelphis opossum) in Guyana; de water-opossum (chironectes) heeft zwemvliezen tusschen de teenen; de
opossum-muis (petaurus pygmaeus), een vliegend
buideldiertje op Nieuw-Holland.
OPPAKKEN, (pakte op, heeft opgepakt), in een pak,
in pakken binden, bijeen-, samenpakken: papieren,
brieven, goederen oppctkken; (gew.) optillen, oplichten;
in hechtenis nemen: hij is voor 't stroopen opgepakt;
vertrekken, opbreken. OPPAKKING, v.
OPPALMEN, (palmde op, heeft opgepalmd), inpalmen: touw oppalmen.
OPPAS, m. oppassing, zorg, bezorging: de zieke
heeft een goeclen oppas; aan een klein kind is nog een
he el e oppas .
OPPASSEN, (paste op, heeft opgepast), beproeven
of het eene voorwerp op het andere past of sluit:
een hoed oppassen; kurken oppassen; bedienen, in
dienst zijn van...; een heer oppassen; een zieke oppassen, bij hem waken; waarnemen, bespieden,
begluren, nagaan, gadeslaan; zorg dragen: pas op,
dat gij niet valt; achtgeven, op zijne hoede zijn: voor
hem moet ge oppassen, het is een slimme rot; vlijtig
zijn, zijn best doen; ijverig leeren : die jongens hebben
goed opgepast; tegenwoordig past hij goed op, gebruikt
hij geen sterken drank meer; (sprw.) oppassen is de
boodschap, wie zijn doel wil bereiken, behoort oplettend to zijn. OPPASSING, v. het oppassen (in
alle bet.).
OPPASSEND. bn . (-er, -st), die zich goed gedraagt,
goed oppast; een oppassend kind; een oppassend werkman vraagt werk, een die geen sterken drank gebruikt; een oppassend huisvader, degelijk, Oink. OPPASSENDHEID, v.
OPPASSER, m. (-s), die iem. oppast, bedient; knecht,
niet in vasten dienst; soldaat in den persoonlijken
dienst van een officier; ziekenverpleger; spion, bespieder; vrijer, minnaar.
OPPASSERES, v. (-sen), OPPASSTER, v. (-s), ziekenverpleegster, pleegster; baker.
OPPENNEN, (pende op, heeft opgepend), iets met
de pen opschrijven: ik heb het dadelijk opgepend;
(schoenm.) het overleer van een schoen met stalen
pennen vasthechten op de leest; die tool is opgepend,
met houten, stalen of koperen pennen vastgemaakt.
OPPENNER, m. (-s), werkman op een schoenfabriek.
OPPER, m. (-s), hoop hooi op het veld, hooistapel,
kleiner dan eene mijt. OPPERTJE, o. (-s).
OPPER, OPPERD, m. (-s), schuilplaats, luwte tegen
den wind: wij zaten in het oppertje en hadden dus
geen last van den wind. OPPERTJE en OPPERDJE,
o. (-5).
OPPER, bn. (-st), hoogste..., voornaamste..., eerste...,
(alleen in samenstellingen of afkortingen gebruikelijk), (mil.) de opper, de opperwachtmeester; (aardr.)
hooger liggend, boven (de Opper-Rijn, Opper-Duitschland).
OPPERADMIRAAL, m. (...ralen), eerste, hoogste in
rang; ...ARM, m. (-en), bovenarm van schouder tot
elleboog; ...ARMBEEN, o. (-deren), het been in den
bovenarm; ...BARBIER, m. (-s, -en), (eertijds zeew.)
eerste heelmeester aan boord.
OPPERBEST, bw. allerbest, uitmuntend: hij weet
het opperbest.
OPPERBESTUUR, o. het hoogste bestuur; hoogste
leiding; hooge regeering; ...BESTUURDER, m. (-5),
lid van het opperbestuur; ...BEVEL, o. het hoogste
bevel; ...BEVELHEBBER, m. (-s), die het hoogste
bevel heeft; ...BEVELHEBBERSCHAP, o. waardigheid van opperbevelhebber; ...BEWIND, o. opper77
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bestuur; ...BEWINDHEBBER, m. (-8), opperbestuurder; ....BOEKHOUDER, m. (-s), eerste boekhouder;
...BRANDMEESTER, m. (-8), de eerste in rang;
...BROODMEESTER, m. (-s), opzichter over de koninklijke bakkerij.
OPPERBUIK, m. (-en), (ontl.) het bovendeel van den
buik; ...CEREMONIEMEESTER, m. (-s), de eerste
ceremoniemeester aan het hof; ...DEEL, o. (-en),
bovenste deel; ...DEK, o. (-ken), (zeew.) het hoogste
dek, waarop men met het tuig werkt en dat de
lichtste batterij draagt.
OPPEREN, (opperde, heeft geopperd), het hooi aan
oppers zetten; schuilen in een opper.
OPPEREN, (opperde, heeft geopperd), in het midden,
to berde brengen, aanvoeren: bezwaren, twtjfel opperen; gewagen van, voorstellen: een plan, een denkbeeld opperen. OPPERING, v. (-en).
OPPEREN, (opperde, heeft geopperd), (mete.) als
opperman werkzaam zijn: kalk on steenen aanbrengen. OPPERING, v. (-en).
OPPERGAAI, v. (gaaischietersw.) de houten vogel,
die in den top van de gaaisprang staat, on waarop
de hoogste prijs gesteld is, ook wel hoofdgaai en
hooggaai geheeten.
OPPERGEBIED, o. hoogste macht, bevel; ...GEBIEDER, m. (-s), ...GEBIEDSTER, v. (-s), die het oppergebied voert; ...GERECHT, o. het hoogste gerecht;
...GERECHTSHOF, (...von), hoogste gerechtshof;
...GEVEL, m. (-s), (bouwk.) bovengevel; ...GEZAG,
o. het hoogste gezag; ...GEZAGHEBBER, m. (-s),
...GEZAGHEBSTER, v. (-s), die het boogste gezag
voert; ...GOD, m. (-en), voornaamste god; ...HEER,
m. (-en), souvereine vorst; God; ...HEERSCHER,
m. (-s); ...HEERSCHAPPIJ, v. het hoogste gezag;
...HOOFD, o. (-en), aanvoerder; hoofdman; ...HUID,
v. buitenhuid (van het lichaam enz.); (plantk.) een
dunner of dikker, dikwijls zeer taai vlies, dat alle
deelen der planten uitwendig omgeeft.
OPPERJACHTRECHT, o. hoogste gerecht in jachtzaken; ...JAGER, m. (-5), de eerste voornaamste
jager; ...JAGERMEESTER, m. (-5), hoftitel; ...JAGERMEESTERSCHAP, o. betrekking van opperjagermeester; ...KAMERGERECHT, o. een hoog gerechtshof in Duitschland ; ...KAMERHEER, m. (-en),
voorname waardigheid ten hove; ...KAMERLING,
m. (-en), waardigheidsbekleeder aan het pauselijk
hof; ...KAMERLINGSCHAP, o. waardigheid van
opperkamerling; ...KAMERVROUW, v. (-en), voorname hofdame.
OPPERKANSELIER, m. (-s); ...KANSELIERSOHA.P,
o. waardigheid, betrekking van opperkanselier;
...KERK, v. (-en), hoofdkerk; ...KERKERAAD, m.
hoogste kerkeraad in een land; —, my. (...raden),
lid van dozen mad; ...KLEED, o. (-eren), bovenkleed, jas; ...KLERK, m. (-en); ...KNECHT, m. (-en),
eerste knecht, meesterknecht; ...KONSTABEL, m.
(-5), konstabel van den eersten rang; ...KOK, m. (-s),
eerste kok; ...KOOPIVIAN, m. (...lieden), supercarga
(op een koopvaardijschip); ...LANDMAARSCHALK,
m. (-en), de opperlandmaarschalk van Bohemen.
OPPERLAST, m. (-en), (zeew.) bovenlast, een last
op het dek van een schip; ...LEEN, o. (-en), leen,
waarvan andere leenen afhangen; ...LEENHE ER, m.
(-en), de eerste leenheer; ...LEENHEERRECHTEN,
o. (-en), rechten van den opperleenheer; ...LEENHEERSCHAPPIJ, v.; ...MACHT, v. hoogste macht.
OPPERMACHTIG, bn. bw. de hoogste macht hebbende: een oppermnachtig gebieder, die geene macht
naast zich heeft; oppermachtig regeeren, regeeren,
zooals men wil.
OPPERMAJESTEIT, v. de hoogste majesteit; ...MAN,
(...lui, (mets.) handlanger van een metselaar, die kalk en steenen aanbrengt; ...MANSLOON, o. loon van een opperman; gering loon;
...MANSWERK, o. het work van een opperman;
werk, waarvoor alleen eenige lichaamskracht vereischt wprdt, ...MEESTER, m. (-s), (zeew.) eerste
chirurgijn, ...OFFICIER, m. (-en), hoofdofllcier.

OPPOEFEN.
OPPERPOSTMEESTER, m. (-s), de eerste in rang;
...PRIESTER, m. (-s), eerste priester, hooge•, aartspriester; (fig.) de paus; ...PRIESTERAMBT, het
ambt, de waardigheid van opperpriester; ...PRIES-

TERSCHAP, o.
OPPERPRIESTERLIJK, bn. wat op een opperpriester
betrekking heeft : de opperpriesterlijke waardigheid.
OPPERRABBIJN, m. (-en), eerste geestelijke bij de
Israelieten; ...RABBINAAT, o. waardigheid van
o. (•..naten), rechtsgebied, van,
een opperrabbijn;
een opperrabbijn.
OPPERRECHTER, m. (-s), hoogste rechter; voor den
opperrechter eenmaal rekenschap afleggen, voor God,
...SCHENKER, m. (-s), zekere waardigheid ten hove;
...SCHIPPER, m. (-5), (marine), onderofficier lste
klasse; ...SCHOUT, m. (-en), de hoofdschout.
OPPERSEN, (perste op, heeft opgeperst), omhoogpersen; opnieuw persen; door persen opnieuw glanzen. OPPERSING, v. (-en).
OPPERSMEERBUIK, m. (ontl.); ...STALMEESTER,.
m. (-s), zekere waardigheid ten hove.
OPPERSTE, bn. hoogste, eerste, bovenste, voornaamste.
OPPERSTE, m. (-n), hoofdgebieder, aanvoerder,-.
generaal (eener geestelijke orde).
OPPERSTE, o. (-n), (Zuidn.) vliering: zolder, onmiddellijk onder het dak.
OPPERSTEENHOUWER, m. (-s), de voornaamste;
...STUURMAN, m. (...lieden), eerste stuurman;
...STUURMANSCHAP, o. ambt, waardigheid van
opperstuurman; ...TOEZICHT, o. het hoogste toe-zicht; ...TOEZIENER, m. (-5), die het oppertoezicht.
uitoefent; ...TORPEDIST, m. (-en), (marine) torpedist eerste klasse; ...VELDHEER, m. (-en), ...VELDOVERSTE, m. (-n), de veldheer, veldoverste die het
hoogste in rang is.
OPPERVLAK, o. (-ken), bovenste vlak; alle zijvlakken samen, oppervlakte.
OPPERVLAKKIG, bn. bw. (-er, -st), aan de oppervlakte blijvende: eene oppervlakkige wonde, die niet,
diep, niet ernstig is; oppervlakkige beschaving, alleen
uiterlijk, niet innerlijk; niet grondig, niet diep indringend, losjes, vluchtig : oppervlakkige kennis, het
tegengestelde van degelijke; oppervlakkig beschouwd
is het..., wanneer men niet tot het wezen der zaak
doordringt; een oppervlakkig oordeel; een oppervlakkig
man, die nergens in doordringt, die alles oppervlakkig behandelt. OPPERVLAKKIGHEID, v. (...heden),_
gebrek aan degelijke kennis: de oppervlakkigheid van
onzen tad. OPPERVLAKKIGLIJK, bw. (w.
OPPERVLAKTE, v. (-n), bovenste vlakte, buitenste
gedeelte: de oppervlakte der aarde; de oppervlakte des
waters, de spiegel; ...VLIES, o. (...zen), het bovenste
vlies; ...VOOGD, m. (-en). de voornaamste voogd;
...VOOGDIJ, v.; ...VOOGDIJSCHAP, v.; ...VORST t
m. (-en), ...VORST1N, v. (-nen), de hoogste, voor
naamste vorst, vorstin.
OPPERWAL, m. (zeew.) wal aan de zijde van den
wind; ...WATER, o. water dat van bovenlanden
komt; water op het ijs.
OPPERWEZEN, b. God.
OPPERZAAL, v. (...zalen), bovenzaal.
OPPEUZELEN, (peuzelde op, heeft opgepeuzeld),
langzaam on srnakelijk opeten.
OPPIKKEN, (pikte op, heeft opgepikt), pikkendet
opnemen, met den snavel opnemen en eten; met
den snavel openen; (fig.) opeten.
OPPINNEN, (pinde op, heeft opgepind), (schoenm.)
het overleer van een schoen met stalen pinnen,
vasthechten op de leest.
OPPLAKKEN, (plakte op, heeft opgeplakt), vastplakken (een voorwerp op een ander). OPPLAKKING, v.
OPPLOEGEN, (ploegde op, heeft opgeploegd), door
ploegen in de hoogte brengen; omploegen, met den
ploeg losmaken, ontginnen; dOOrploegen, voortmaken met ploegen. OPPLOEGING, v.
OPPOEFEN, (poefte op, heeft opgepoeft), (gew.)
(naaist.) tot een pof opnemen: de mouwen oppoefen.
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OPPOETSEN.

OPRIJVEN.

OPPOETSEN, (poetste op, heeft opgepoetst), leerwerk oppoetsen, nog eens poetsen om er meer glans
aan to geven; schoonmaken.
OPPOFFEN, (pofte op, heeft opgepoft), opproppen,
opvullen (inz. met spijs); (naaist.) tot een pof opnemen: de mouwen een weinig opgepoft.
OPPOKEN, (pookte op, heeft opgepookt), met den
pook in het vuur roeren, om het sterker to laton
branden; voortmaken met poken.
OPPONEEREN, (opponeerde, heeft geopponeerd),
cegenstreven, zich verzetten; (reden.) bestrijden.
OPPONENT, m. (-en), iem., die bij academische
verdedigingen zich aankant tegen stellingen, door
anderen gesteld; tegenpartij, tegenspreker, bestrijder; (ook reden.).
OPPOPPEN, (popte op, heeft opgepopt), opschikken.
OPPORREN, (porde op, heeft opgepord), oppoken:
het vuur, de kachel opporren; (fig.) aanporren, aanzetten: iem. tot iets opporren.
OPPORTUNISME, o. het gebruik maken van de
geschikte gelegenheid; op goed geluk doen: het
opportunisme van onze dagen.
OPPORTUNIST, m. (-en), tern. die het er maar op
waagt; aanhanger van het opportunisme.
OPPORTUNITEIT, v. geschikte tijd, gelegenheid,
geschikt oogenblik.
OPPOSANT, m. (-en), die oppositie voert; tegenspreker; opponent.
OPPOSITIE, v. (-s,
tegenstand; oppositie voeren, tegenstand bieden, tot de tegenpartij behooren;
tegenpartij; (in de staatkunde) die partij in de yolksvertegenwoordiging, die zich verzet tegen de daden
der regeering, d. i. tegen den geest van het ministerie
hid behoort tot de oppositie, is tot de oppositie overgegaan.
OPPOSITIE, v. (sterrenk.) tegenst. van conjunctie,
dien stand van twee lichamen, dat beide 180' van
de ecliptica van elkander verwijderd zijn; meestal
ter aanduiding gebruikt van den stand der zon
met betrekking tot de maan of eene planeet; het
sterrenkundige teeken ervoor is cp.

OPRAPEN, (raapte op, heeft opgeraapt), van den
grond opnemen: boeken, pennen oprapen; men heeft
het daar maar voor 't oprapen, men behoeft geen
meer moeite ervoor to doen dan to bukken on het
op to nemen; (ook) men vindt het daar in grooten
overvloed; (fig.) uitdenken, verzinnen: waar heeft
hy die nieuwtjes, praatjes opgeraapt?; dat is een opgeraapt stukje, een verzinsel; in haast bijeenbrengen:
een opgeraapt leger, een woeste hoop ; hij is van
de straat opgeraapt, hij zwierf op straat on bezat
hoegenaamd niets; oplichten: zij raapte hare rokken
op; (bij het breien) gevallen steken oprapen, opnemen; (fig.) dat is geen oprapens waard, het heeft
geene waarde hoegenaamd.
OPRECHT, bn. bw. (-er, -st), OPRECHTELIJK, bw.
ongeveinsd, welgemeend, to goeder trouw : oprecht
met iem. omgaan; oprecht spreken; een oprecht hart,
dat geen lage streken kent; wezenlijk, echt: oprechte
trouw; zalig zijn de oprechten van gemoed, de eon-S
voudigen; waar, zuiver: oprechte Haarlemmerolie;
Oprechte Haarlemsche Courant.
OPRECHTEN, Zie OPRICHTEN.
OPRECHTER, m. (-s), oprichter, stichter.
OPRECHTHEID, v. eerlijkheid, braafheid, zuiverheld (van bedoelingen, handelingen enz.); rechtschapenheid; goede trouw.
OPREDDEREN, (redderde op, heeft opgeredderd),
in orde brengen; schikken : eene kamer, den boel
opredderen. OPREDDERING, v.
OPREIKEN, (reikte op, heeft opgereikt), naar de
hoogte reiken: reik even die tafel op, ze most naar
bocen; aanreiken, toereiken.
OPREKEN EN, (rekende op, heeft opgerekend), samenrekenen, optellen: reken eens op, wat dat partijtje my
gekost heeft; de boekjes oprekenen, optellen het bedrag
dat de leverancier, de arbeider to goed heeft;
het vuur. dat onder de asch
—hetvu roprek ne ,
ligt, to voorschijn halen. OPREKENING, v. (-en).
OPREKKEN, (rekte op, heeft opgerekt), openrekken:
handschoenen oprekken; uitrekken: een taken oprekken;
alles rekken: de wasch is opgerekt.
OPREMENT, o. Zie OPERMENT.
OPRICHTEN, (richtte op, heeft opgericht), in de
hoogte heffen, overeind zetten, wat neerlag, wat
omgevallen is: een paal oprichten; iem. oprichten,
helpen op to staan; (ook fig.) steunen, mood geven,
troosten; rich in het bed oprichten, gaan zitten; zich
in zee voile lengte oprichten, gaan staan; stichten,
bouwen, tot stand brengen : een gedenksteen, een gedenkteeken, een gebouw oprichten, een standbeeld voor
iem. oprichten; vestigen, openen: eene school oprichten;
vormen, stichten : eene societeit, een genootschap oprichten; op de been brengen: een leger oprichten,
vormen. OPRICHTING, v.
OPRICHTER, m. (-5), OPRICHTSTER, v. (-s), die
opricht.
OPRIDDEREN, (gew.) Zie OPREDDEREN.
OPRIJ, m. (-en), oprijlaan; oprit.
OPRIJDEN, (reed op, heeft en is opgereden), opwaarts, naar eene hoogte rijden: tegen den dijk oprijden; een weg oprijden, inslaan; voortrijden, beginnen to rijden: rij op, (ook) ruk uit, ga weg!; door
rijden scheuren of wonden; (fig.) ik zal hem wel
oprijden, ik zal or hem wel toe noodzaken.
OPRIJDER, m. (-5), voerman van een paard, dat de
paardentrams tegen eene brug moot helpen oprijden.
OPRIJGEN (reeg op, heeft opgeregen), met een
rijgnaad iets vasthechten (gewoonlijk voorloopig,
om to zien of het goed is, dan wordt het opgenaaid); met losse steken eene vouw innaaien, waar
door een rok korter wordt.
OPRIJGSEL, o. (-5), rokopnaaisel.
OPRIJLAAN, v. (...lanen), rijlaan die van den grooten weg naar eene woning voert. OPRIJLAANTJE,
o (-5).
OPRIJTEN, (root op, heeft on is opgereten), openrijten. scheuren ; scheurende losgaan; openspringen
OPRIJVEN, (gew.) opharken.

OPPOSITIEBLAD, o. (-en), dagblad, dat den belangen van de partij der oppositie bevorderlijk is.
OPPOTTEN, (potte op, heeft opgepot), besparen,
overgaren (geld).
OPPRESSIE, v. (...sMn), ondbrdrukking.
OPPREUKELEN, (preukelde op, heeft opgepreukeld),
opporren, oppoken : het vuur oppreukelen.
OPPRIMEEREN, (opprimeerde, heeft geopprimeerd),
onderdrukk en.
OPPROBRATIE, v. (...tien), beschimping, Noon,
blaam.
OPPROBREEREN, (opprobreerde, heeft geopprobreerd), verwijten, beschimpen.
OPPRONKEN, (pronkte op, heeft opgepronkt), optooien, opschikken : iem., eene kamer oppronken.
OPPROPPEN, (propte op, heeft opgepropt), door
proppen opvullen: zjjne maag opproppen, volstoppen
met spijs; het was er opgepropt vol, in de hoogste
mate vol. OPPROPPING, v.
OPPUILEN, (puilde op, is opgepuild), losraken on in
de hoogte opzetten; opzwellen. OPPUILING, v. (-en).
OPRAAPSEL, o. (-s), verzinsel: dat is maar een
opraapsel van hem.
OPRAKELEN, (rakelde op, heeft opgerakeld), door
rakelen boven brengen: het vuur oprakelen, van onder
de asch halen, het doen opbranden; (fig.) een ouden
twist oprakelen, van vroegere oneenigheden spreken.
OPRAKELING, v.
OPRAKEN, (raakte op, is opgeraakt), opgebruikt,
verteerd worden.
OPRAMEN, (raamde op, heeft opgeraamd), laken
opramen, ter droging op een raam spannen. OPRAMING, v. (-en).
OPRAMMEIEN, (rammeide op, heeft opgerammeid),
door rammeien met geweld openen.
OPRAMMEN, (ramde op, heeft opgeramd), oprammelon.

OPRIJZEN.

OPSCHEPPEN.

OPRIJZEN, (rees op, is opgerezen), omhoogrijzen,
opstaan: alien rezen van hunne stoelen op; (gew.) hoe
laat is hij opgerezen?, uit bed opgestaan?; hooger
rijzen, uitzetten, zwellen; opkomen, ontstaan: twijfel rees in mij op, aanyaande ....; zich voordoen:
hier rezen nieuwe moeilijkheden. OPRIJZING, v.
OPRIL, v. (-len), een hellend oploopende weg, tegen
een aarden dijk of wal gelegd, waarlangs menschen,
paarden, voertuigen en vuurmonden de kruin of
walgang kunnen bereiken. Zie APRIL.
OPRILTOREN, m. (-s), gemakkelijke verbinding in
eene kazerne tusschen de beneden- en bovenverdiepingen, waar breeds oprillen bij wijze van wenteltrap naar boven voeren.
OPRISPEN, (rispte op, heeft opgerispt), winden
(uit de keel) opgeven; den smaak weder krijgen
van hetgene men gegeten heeft. OPRISPING, v.
• -en), wind, die uit de keel opstijgt.
OPRIT, m. (-ten), het oprijden (b. v. van eene brug);
opril; oprij.
OPRITSEN, (ritste op, heeft opgeritst), (bij houtkoop) met het ritsijzer merken; — tot een hoogen
trap van werkzaamheid aanzetten, gewoonlijk in
een kwaden zin : iem. tot oproer opritsen. OPRITSING, v. (-en).
OPROCHELEN, (rochelde op, heeft opgerocheld),
rochelend opgeven (b. v. eene fluim).
OPROEIEN, (roeide op, heeft en is opgeroeid), met
kracht van riemen opwerken; tegen stroom of wind
roeien; (fig.) ik kan er niet tegen oproeien, ik kan die
kosten niet bestrijden.
OPROEP, m.; bij oproep verkoopen, bij opbod veilen;
oproeping; (Zuidn.) beroep: een oproep doen aan (tot)

oproervaan omhoogsteken, oproerig worden; ...VINK,
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het yolk, tot de milddadige menschen.

(riep op, heeft opgeroepen), roepen om
op to staan, wekken: ik zal je vroegtijdig oproepen,
om 4 uur; (fig.) roepen, ontbieden tot eenige verrichting of handeling : tem. als getuige oproepen; de
OPROEPEN,

crediteuren oproepen; tem. voor een examen oproepen;

oplezen (iemands naam); bijeen-, samenroepen (b. v.
tot Gene vergadering); hij is opgeroepen tot een beter
zijn opgeroepen, om als
leven, hij is overladen;
militairen to dienen; met luider stemme noemen:
(bij openbare verkoopingen) de goederen oproepen.
OPROEPING, v. (-en), eene oproeping in de krant
doen.

OPROEPER, m. (-s), die oproopt.
OPROER, o. (-en), verstoring der openbare rust,
teweeggebracht door een volkshoop, die de veiligheid van personen of goederen aantast, of in vereeniging de vervulling van plichten weigert, waartoe
men door de Staatswet gebonden is, of gewelddadig
inbreuk maakt op het recht der regeering om straf
uit to oefenen of andere aan daze toekomende
handelingen uit to voeren: een oproer is daar ontstaan;
een oproer dempen; de storm brengt de zee in oproer, in
onstuimige beweging; de heele natuur was in oproer,
de natuurkrachten (storm, aardbeving, uitbarstingen
van vulkanen enz.) waren heftig in beweging; (fig.)
groot rumoer, leven, getier.
OPROEREN, (roerde op, heeft opgeroerd), door
roeren naar de hoogte brengen (inz. bij tuinarbeid).
OPROERIG, bn. bw. (-er, -st), OPROERIGLIJK, bw.
(w. g.), tot oproer geneigd, in oproer zijnde: oproerige
gewesten, een oproerig Yolk; oproerige geschriften, die
tot oproer aanzetten; er heerscht een oproerige geest
onder het yolk, het slaat gem akkelijk tot oproer
over. OPROERIGHEID, v. geneigdheid tot oproer,
oproerige geest.
OPROERKRAAIER, m. (-s), een luidruchtig oproermaker; iem. die zich luidruchtig tegen de bestaande
orde van zaken verzet; ...KREET, m. (...kreten),
kreet bij een oproer aangeheven; ...LING, m. en v.
(-en), ...LINGE, v. (-n), iem. die oproerig is, die aan
een oproer deelneemt; ...MAKER, m. (-s),
STEP, v. (-s), ...STICHTER, m. (-s), ...STICHTSTER,
v. (-s), die oproer maakt, sticht; ...STICHTING, v.;
...VAAN, v. (...vanen), vaan der oproerlingen: de

m. (-en), (fig.) oproermaker.
OPROKKEN, (rokte op. heeft opgerokt), oprokkenen:

v/as opr okken.

OPROKKENEN, (rokkende op, heeft opgerokkend),
op het rokken winden (vlas, hennep enz.); (fig.) ophitsen, aanstoken, opruien. OPROKKENING, v.
OPROLLEN, (rolde op, heeft opgerold), in elkander
rollen, tot eene rol of rollen maken : papier, mangel-

goed oprollen; eene rollende oprollen, een geweerloop
oprollen, een plat stuk staal rondbuigen en lasschen
tot een loop; zone matten oprollen, zijne biezen pakken, er van door gam; (fig.) het haar oprollen; in
papillotten leggen ; dat gordijn rolt scheef op, het legt
zich niet recht om de rol bij het ophalen; (weverst.)
opboomen. OPROLLING, v.
OPROLLER, m. (-5), iem. die oprolt; (nat. hist.) naam,
dien men aan sommige millioenpooten en pissebedden geeft, omdat zij zich ineen kunnen rollen;
de glomeris limbata is 1,8 cM. lang; de armadillo
vulgaris of landpissebed, 2 cM. lang, komt veel onder
bloempotten in tuinen voor.
OPRONDEN, (rondde op, heeft opgerond), afronden.
OPRONDING, v. (-en).
OPROOSTEREN, (roosterde op, heeft opgeroosterd),
een weinig roosteren; opnieuw roosteren.
OPRUIEN, (ruide op, heeft opgeruid), ophitsen, op-

stoken : iem. opruien; (fig., dicht.) de opgeruide (onstuimige) baren, golven. OPRUIING, v. (-en), het
opruien.
OPRUIER, m. (-s), OPRUISTER, v. (-s). die opruit.
OPRUIMBEITEL, m. (-5), (timm.) een beitel, waar-

mede men gekapte gaten opzuivert, gelijkmaakt;
...BOOR, v. (...boron), (smid.), boor waarmede men
gekapte gaten opzuivert, gelijkmaakt; verzinkboor.
OPRUIMEN, (ruimde op, heeft opgeruimd), ruim
on schoon maken: eene kamer opruimen; in orde
schikken, wegruimen : je moet alles opruimen en niets
laten liggen; de tafel opruimen, leeg maken; (op een
fabriek) opruimen! staakt het werk on legt alles in
orde om de' werkplaats to kunnen verlaten; alles
wordt tot veel verminderde prifzen opgeruimd,
uitver-

kocht; (timm.) opzuiveren, gelijkmaken. OPRUIMING, v. (-en), het opruimen; inz. uitverkoop: algeheele opruiming wegens verbouwing.
OPRUIMER, m. (-s), OPRUIMSTER, v. (-s), die op-

ruimt.
OPRUKKEN, (rukte op, heeft on is opgerukt), naar
boven, omboogrukken, openrukken; voorwaarts
trekken: het leger rukte tegen den viand op; weggaan:
opgerukt, marsch !; ruk op, ga heen. OPRUKKING, v.
OPSCHAFFEN, (schafte op, heeft opgeschaft), op-

disschen: men kon hem niet genoeg opschaffen; wat
zullen we opschaffen ?; verschaffen, bezorgen, leveren ;
alles opeten. OPSCHAFFING, v.
OPSCHAKELEN, (schakelde op, heeft opgeschakeld),
bij schakels opschorten : een ketting opschakelen. OPS CHAKELING, v.
OPSCHARRELEN, (scharrelde op, heeft opgescharreid), scharrelend, met moeite vinden, verkrijgen:
ik zal zien, dat ik het hier of daar opscharrel.
OPSCHAVEN, (schaafde op, heeft opgeschaafd), opnieuw schaven; voortmaken met schaven; schavende effen gladmaken.
OPSCHELLEN, (schelde op, heeft opgescheld), door
schellen doen opstaan.
OPSCHENKEN, (schonk op, heeft opgeschonken),
water op (iets) schenken of gieten : ko,ifie opschenken;
thee opschenken, zetten ; ledig schenken, verschenhebben 30 flesschen wifn opgeschonken.
ken:
OPSCHEPEN, (scheepte op, heeft opgescheept), inschepen; een, ander met tern. of jets opschepen, iem.
of jets ten laste van een ander laten: daar zit ik
mooi mee opgescheept, dat is een heele last voor mij.
OPSCHEPPEN, (schepte op, heeft opgeschept), met
een schepper, met eene schop weghalen (asch, kolen
enz.); spijs uit den pot of ketel in de schotels doen
oni op to disschen; ik zal ieder zijne portie opscheppen,

OPSCHEPPEN.

OPSCHUDDEN.

nit den schotel op het bord; (fig.) breed opscheppen,

gorden, opstroopen, hooger schorten: een rok opschorten, om zich beter to kunnen bewegen; een Lang
boezelaar opschorten, aan ken punt opnemen; een pot
opschorten, hooger hangen, opschakelen; schort uw
oordeel top, wacht or merle, tot gij meer bijzonder.
le en kent; de uitvoering van een vonnis, een geding
opschorten, uitstellen, op een later tijdstip stellen;
vertoeven, eene betere gelegenheid afwachten. OPSCHORTING, v. (-en), het opschorten; (zeew.) verenging on snijding van het achter-onderschip.
OPSCHORTER, m. (-5), die opschort.
OPSCHOTELEN, (schotelde op, heeft opgeschoteld),
de spijzen in de schotels doen; (fig.) het is hier maar
niet zoo opgeschoteld, men heeft het hier zoo maar
niet voor het krijgen; het is daar juist ook niet zoo
opgeschoteld, daar leeft men ook al niet in zulk een
grooten overvloed. OPSCHOTELING, v.
OPSCHRABBEN, (schrabde op, heeft opgeschrabd),
met een ijzer of ander puntig werktuig schrapen,
openkrabben. OPSCHRABB1NG, v.
OPSCHRANDEREN, (schranderde op, heeft on is
opgeschranderd), opscherpen (het verstand); schranderder maken : iem. opschranderen.
OPSCHRANSEN, (schranste op, heeft opgeschranst),
veel en gulzig eten, alles opvreten.
OPSCHRAPEN, (schraapte op, heeft opgeschraapt),
bijeen-, samenschrapen; (ook) opschrabben. OP-

Oink onthalen ; ergens den boel opscheppen, in de war
sturen; wij zullen hier de peentjes eens opscheppen,
veel drukte, lawaai maken; (fig.) denkt gij, dat het
hier maar opgeschept is, ligt, in grooten overvloed
voorhanden is; uit het water opscheppen; voortmaken met scheppen.
OPSCHEPPER, m. (-s), die opschept; scheplepel;
potlepel. OPSCHEPSTER, v. (-s).
OPSCHEREN, fschoor op, heeft opgeschoren), met
eene schaar opsnoeien: (tuin.) eene haag opscheren;
beginnen te scheren; voortmaken met scheren.
OPSCHERPEN, (scherpte op, heeft opgescherpt),
scherper maken: een ?nes opscherpen; een koffiemolen
opscherpen, de messen erin aanscherpen ; de ijzers van
een paard opscherpen, het scherper zetten; opwekken: den geest opscherpen; vermeerderen, doen toenemen: zijne aandacht opscherpen, meer aandacht
wijden aan iets; aanzetten, aansporen: iemands vlijt,
fiver opscherpen. OPSCHERPING, v. (-en), het opscherpen; (fig.) prikkel.
OPSCHEUREN, (scheurde op, heeft en is opgescheurd), openscheuren : zijn goed aan een spijker opscheuren; vaneen-, losscheuren; losgescheurd worden.
OPSCHEURING, v. (-en).
OPSCHIETEN, (schoot op, heeft en is opgeschoten),
door schieten opjagen: hazer en patrijzen opschieten;
in de hoogte schieten: een pijl opschieten; de luchtballon schoot 6000 M. op in een oogenblik; uit de hand
oplaten: duiven, een vlieger opschieten; opglijden, in
de hoogte glijden, opschuiven: mine hemdsmouw is
opgeschoten; een kabel met, tegen de zon opschieten, in
die richting, tegen die richting rondleggen; —
wassen, opgroeien: het koren schiet op; een opgeschoten jongen, die groot voor zijne jaren is; naderen,
naderbij komen, aanlanden: de schepen schieten nog
niet op; die slak is tech opgeschoten, vooruitgekomen;
het werk schiet aardig op, vordert goed; ik houd van
opschieten, van voortmaken; de tad begint op te schieten,
op te korten; (Zuidn.) drittig worden. OPSCHIETING, v.
OPSCHIJNEN, o. het opengaan der naden eener
houtverbinding door het krimpen.
OPSCHIK, m. het opschikken; tooisel, versiersel:
alles voor den opschik.
OPSCHIKKEN, (schikte op, heeft opgeschikt), in
't oog loopend tooien, versieren: wufte menschen
schikken zich gaarne op; rich opschikken; zij was
belachelfjk opgeschikt; in orde schikken; plaats maken,
opschuiven: kunt ge niet wat opschikken? OPSCHIK.
KING, v.
OPSCHILDEREN, (schilderde op, heeft opgeschilderd), opnieuw schilderen: een rijtuig opschilderen;
door schilderen opgebruiken (verf). OPSCHILDERING, v. (-en).
OPSCHOEIEN, (schoeide op, heeft opgeschoeid),
aanhoogen met aarde of planken (een dijk, eene
gracht, een kanaal). OPSCHOEIING, v. (-en).
OPSCHOFFELEN, (schoffelde op, heeft opgeschoffeld), met de schoffel losmaken, van onkruid zuiveren en gelijkmaken: de paden in den tuin opschoffelen; een bal voortdrijven (in het kolfspel).
OPSCHOKKEN, (schokte op, heeft en is opgeschokt),
door "schokken naar boven brengen, opwaarts voeren.
OPSCHOMMELEN, (schommelde op, heeft opgeschommeld), alles doorsnuffelen om iets to vinden:
wat oud goed voor eene arme vrouw opschommelen.
OPSCHOOIEN, (sehooide op, heeft opgeschooid),
bedelende opzamelen, verkrijgen.
OPSCHOPPEN, (schopte op, heeft opgeschopt), openschoppen; schoppende naar boven brengen, opwaarts
drijven: een bal hoog opschoppen, met een schop
opgooien; schop op, als je durft, begin eons to
schoppen.
OPSCHORSEN, (schorste op, heeft opgeschorst),
voor eenigen tijd uitstellen, verdagen, schorsen,
aanhouden. OPSCHORSING, v. (-en).
OPSCHORTEN, (schortte op, heeft opgeschort), op-
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SCHRAPING, v.
OPSCHRIFT, o. (-en), wat op iets geschreven is:
het opschrift van een brief, het adres; het opschrift
van een boek, de titel ; het opschrift van een besluit,
wet, akte enz., hoofd, aanhef; het opschrift van een
herberg, naam, uithangbord; het opschrift van eene
munt, spreuk, randsLhrift; het opschrift van eene flesch,
briefje, op eene flesch enz. geplakt, ter aanduiding
van Karen inhoud.
OPSCHRIFTTITEL, m. (-s), titel der bladzijden of
kolommen in een book, die in 't kort den inhoud
aangeeft of de benaming der hoofdstukken herhaalt,
Of zooals bij woordenboeken, de eerste en laatste
artikels ervan vermeldt.
OPSCHRIJFBOEK, o. (-en), book, waarin men iets,
inz. uitgaven opteekent. OPSCHRIJFBOEKJE, o. (-s),
nota-boek,e.
OPSCHRIJVEN, (schreef op. heeft opgeschreven),

schrijven op jets om to onthouden, bewaren:
iemands naam opschrijven, aanteekenen; iem. opschriiven, zijn naam aanteekenen; (fig.) hij is ten
doode opgeschreven, hij meet sterven, kan niet moor
beter warden; eene lijst van iets maken: de wasch
opschrijven, eene lijst van het waschgoed maken;
een boedel opschroven, er eon inventaris van maken;
zone gedachten opschrijven, in geschrifte brengen,
schriftelijk uitdrukken; voortmaken met schrijven:
schrijf op, het moet nog of wezen. OPSCHRIJVING, v.
OPSCHRIJVER, m. (-s), OPSCHRIJFSTER, v. (-s),
die opschrijft.
OPSCHRIKKEN, (schrikte op, heeft en is opgeschrikt), van schrik doen opspringen: iem. opschrikken; van schrik opspringen.
OPSCHROBBEN, (schrobde op, heeft opgeschrobd),
door schrobben reinigen: de pleats, een vloer opschrobben; openkrabben.
OPSCHROEVEN, (schroefde op, heeft opgeschroefd),
op iets anders vastschroeven: een brander van eene
lamp opschroeven, op de peer vastschroeven; met
schroeven vastmaken: een naambordje opschroeven;
in de hoogte schroeven, om iets nauwkeuriger to
stellen: de stelschroef van den barometer opschroeven;
buitensporig prijzen : iem. opschroeven; opgeschroefde
taal, stijl, gezwollen, bombastisch. OPSCHROEVING, v. (-en).
OPSCHROKKEN, (schrokte op, heeft om:reschrokt),
gulzig opeten, opslokken.
OPSCHROKKER, m. (-s).
OPSCHUDDEN, (schudde op, heeft opgeschud), door
schudden hoog on zacht maken: het bed opschudden;
een kussen opschudden; (fig.) oproerig maken. OP-
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SCHTTDDING, v„ (-en), het opschudden; (fig.) ontSteltenis, sterke beweging, oploop: dat voorval maakte
eene" groote opschudding; veel opschudding (groote toe- bereidselen) voor eene onbeduidend,e zaak maken.
OPSCHUIEREN, (schuierde op, heeft opgeschuierd),
met een schuier of harden borstel schoonmaken : een
kleed opschuieren. OPSCHUIERING, v.
OPSCHUIMEN, (schuimde op, heeft opgeschuimd),
door het schuim opwerpen; zich schuimende verheffen: dat bier is dood, het schuimt niet op; (gew.)
opschommelen, oploopen: waar hebt ge dat opgeschuimd. OPSCHUIMING, v. het opschuimen; het
opgeschuimde.
OPSCHUIMER, m. (-s), (gew.) tafelschuimer.
OPSCHUIVEN, (schoof op, heeft on is opgeschoven),
open -, los -, in de hoogte schuiven: de ramen opschuiven; opschorten, uitstellen : werk, een oordeel
moet wat
opschuiven; plaats maken, opschikken:
opschuiven. OPSCHUIVING, v. (-en).
OPSCHUREN, (schuurde op, heeft opgeschuurd),
blinkend schuren; nog eons schuren; voortmaken
met schuren; door schuren wonden: zj heeft zich
de handen opgeschuurd.

OPSCHUREN, (schuurde op, heeft opgeschuurd), in
eene schuur opslaan.
OPSCHUTTEN, (schutte op, heeft opgeschut), (het
'water) door eene sluis tegenhouden. OPSCHUTTING, v.
OPSEIZEN, (seisde op, heeft opgeseisd), (zeew.) de
kabelaring door de seizings aan het zwaar touw
vastmaken; zie afseizen.
OPSIEREN, (sierde op, heeft opgesierd), optooien,
opsmukken. OPSIERING, v. (-en).
OPSIERSEL, o. (-s, -en), wat tot opsiering dient.
OPSJORREN, (sjorde op, heeft opgesjord), (zeew.)
omhoogsjorren, door sjorren naar boven brengen: de
kooien opsjorren; omhoogschuiven: draag het kind niet
zoo onhandig, at zijn goad sjort op. OPSJORRING, v.
OPSLAAN, (sloeg op, heeft on is opgeslagen), opwaarts, in de hoogte slaan: een bal, een tip opslaan;
(balspel) een bal opslaan, den paal met den bal
raken; op en opslaan, door het uitslaan den achterpaal on door het terugslaan den voorpaal raken;
opzetten : den kraag van zijne jas opslaan; omslaan:
zijn mouwen, de broekspijpen opslaan; een hoed opslaan, den rand opzetten, optoomen; de oogen opslaan,
naar de hoogte wenden: he durft de oogen niet opslaan, is zeer bevreesd, beschroomd, verlegen; geen
oog uit een boek, van zon werk opslaan, voortdurend

lezen, werken; —
opzetten, neerzetten, in elkander zetten : eene tent,
eene schuur, een ledikant opslaan; het kraambed opslaan, de kraamkamer in gereedheid brengen, zich
op het baren voorbereiden; een leger opslaan, eene
legerplaats in orde brengen; zone woning ergens
opslaan, zich ergens voorgoed nederzetten; (zeew.)

opzetten, opstellen; uit kabelgaren touw vervaardigen; ratelen; — koopwaren, steenkolen opslaan, in
pakhuizen bergen, een grooten voorraad ervan opdoen; zijne winterprovisie opslaan, inkoopen, opdoen;
(fig.) met iem. opslaan, zich naar iem. schikken, zijn
zin doen; —
in prijs verhoogen, hooger worden: hij slaat de
boter op; de boter slaat op; de huishuur is opgeslagen,
hooger geworden; de huisheer slaat ons iedere 4 jaar,
f 50 op, stelt den huurprijs zooveel hooger; een knecht
opslaan, zijn werkloon vermeerderen; een pachter, de
pachtsom opslaan, het pachtgeld verhoogen; —
openslaan: een boek, eene deur, de dekens opslaan; —
ongezaaid opspruiten, groeien : hier slaan veel jonge
eiken op; —
vochtig worden: by dooiweer slaan de steenen op;
—begin en:
een breiwerkje, eene kous opslaan, de eerste

steken ervan opzetten; — beginnen to slaan. raak
slaan: sla eens op, als je durft, uitdaging van een
vechtlustigen knaap; je most er maar opslaan, als
hij weer begin( goad raak slaan; hij houdt erg van
opslaan; — (kaartspel) opspelen, omslaan.

OPSLAG, m. (-en), verhooging in prijs (ook in huurprijs) -dat geeft opslag in de winkels, daarvan zal
alles duurder worden; vermeerdering van loon: opslag geven, krtjgen, vragen; een opslag van f 100 beloten; hooger bod :
opslag verkoopen, bij opbod;

opgeslagen deal van eene mouw, een kleed: eene
blauwe jas met roods opslagen; het opslaan der oogen,
blik: ik zag het met een opslag van het oog, ik bemerkte het dadelijk; be den eersten opslag, in het
eerste oogenblik, het opslaan van goederen:
heeft daar vreen opslag, gelegenheid om de goederen
in pakhuizen to laten brengen; de opslag bedroeg
f 40, de kosten van barging; — uitspruitsel, scheut
aan den wortel van een boom, van nature gezaaid:
opslag van dennen on beuken; he is aan den opslag,

hij moet spelen, het is zijne beurt; (fig.) iem. van
den opslag geven, iem. duchtig afrossen; (muz.) (bij
het rnaatslaan) slag opwaarts.
OPSLAGER, m. (-5), workman, die de goederen in
de pakhuizen opslaat en op de zolders_ brengt;
(steenfab.) arbeider op eene steenfabriek, die de bewerkte klei op den aanschuiverswagen laadt.
OPSLAGPLAATS, v. (-en), plaats, terrein, waar
goederen worden opgeslagen; ...RUIMTE, v. (-n),
bergruimte : een tank met eene opslagruimte van 18000
vaten.

OPSLECHTEN, (slechtte op, heeft opgeslecht)
(zeew.) opknappen, voorzien.
OPSLEEPEN, (sleepte op, heeft opgesleept), naar de
hoogte, naar boven sleepen; stroomopwaarts sleepen : dat sleepbootje sleept vier zwaargeladen schepen op
we moeten ons laten opsleepen van Bonn tot Bingen.

OPSLENTEREN, (slenterde op, is opgeslenterd),
slenterende, langzaam omhooggaan; een weg opslenteren, zeer langzaam en zonder doel dien inslaan.
OPSLEUREN, (sleurde op, heeft opgesleurd), naar
boven sleuren, met geweld en ruw sleepen.
OPSLIBBEN, (slibde op, is opgeslibd), aanslibben;
dichtslibben. OPSLIBBING, v.
OPSLIJKEN, (slijkte op, is opgeslijkt), vullen met
sit*, aanslijken. OPSLIJKING, v. het aanslibben
(aan de oevers der rivieren).
OPSLIJPEN, (sleep op, heeft opgeslepen), opnieuw
slijpen; (metaalw.) twee gedeelten van eenig of to
werken voorwerp door afslijping op elkander passer: eene metalen sch(jf op den rand van eene opening,
welice zfj luchtdicht sluiten moet, opslijpen. OPSLIJPING, v.
OPSLIKKEN, Zie OPSLIJKEN.
OPSLIKKEN, (slikte op, heeft opgeslikt), doorslikken: iets opslikken; beleedigingen opslikken, goedmoedig aannemen, voor zoete koek opeten. OPSLIKKING, v.
OPSLOBBEREN, (slobberde op, heeft opgeslobberd),
slobberend opdrinken.
OPSLOKKEN, (slokte op, heeft opgeslokt), gulzig
doorslikken, inzwelgen: een snoek slokt alles op; een
slokop van een vent; het goad der armen opslokken,
zich hebzuchtig toeeigenen.
OPSLOKKER, m. (-s), een slokop.
OPSLOOTEN, (slootte op, heeft opgesloot), een stuk
land, een weiland opslooten, het met slooten omringen, er rondom slooten graven; (ook) de slooten om
een weiland uitdiepen en de kanten schuin afsteken.
OPSLOOVEN, (Zuidn.) opstroopen: zone broek opslooven.
OPSLORPEN, OPSLURPEN, (slorpte, slurpte op,
heeft opgeslorpt, opgeslurpt), slorpende tot zich
nemen, leegslurpen: een eitje opslorpen, pap opslorpen;
inzuigen: sponsen slorpon veel vocht op; licht opslorpen, minder licht doorlaten, dan ontvangen wordt.
OPSLORPEND, bn. (plantk.) inzuigend: het opslorpend vermogen der haarwortels; (geneesk.) opslorpende
middelen, absorbenti a.
OPSLORPING, OPSLURPING, v. het opslorpen;
—, (-en), (natuurk.) het binnendringen van eene
vreemde stof in eenig lichaam, endosmose.
OPSLUITEN, (sloot op, heeft opgesloton), (w. g.)

OPSLUITEN:
<Ten-, iussluiten, openen wat gesloten is; achter
Clot bewaren; wegsluiten: iem. in eene kamer op.sluiten, terwijl hij daarin is, de kamer op slot doen;
,hy is opgesloten, in de gevangenis; vastzetten: iets
met eene wig opsluiten; (metaalg.) een vorm opsluiten,
den gietkuil met aarde volstampen; de gelederen opsluiten, aaneen doen sluiten. OPSLUITING, v. (-en),
bet opsluiten; (zeew.) zekere keg of wig, die tusschen het handvatsel en den hamer gestoken wordt
om dezen to doen vastzitten; eenzame opsluiiing,
rcellulaire gevangenisstraf.
OPSLUITER, m. (-s), iets dat dient om op te sluiten,
vast te zetten: opsluiter van de roerpen; de laatste

man van een gelid; het laatste schip van eene vloot.
OPSLUITKEG, v. (-gen), keg of wig, die dient om
.den steel in een hamer vast te zetten; ...KLOS, v.
(-sen), balkklos tusschen twee balken ingeschoven
om ze steviger te verbinden; ...PEN, v. (-nen),
pennetje waarmee de schalm van een ketting opgeloten wordt; ...PLAATJE, o. (-5), ijzeren plaatje
-waardoor een schroef bout (bij houtwerk) gestoken
-wordt, om het geheel steviger te maken; ...SCHIJF,
v. (...van), „NORM, m. (-en), schijf, vorm om iets
•op te sluiten, steviger vast te zetten; ...WIG, v.
(-gen), opsluitkeg.
OPSLURPEN, Zie OPSLORPEN.
OPSMEDEN, (smeedde op, heeft opgesmeed), smedende op iets vastmaken: er moet een stukje opgesmeed worden; het Ozer aan den kant opsmeden, zoo
smeden, dat het aan den kant omhoogkomt; voortmaken met smeden, dOOrsmeden, smedende verbruiken: al het Ozer is opgesmeed.
OPSMELTEN, (smolt op, heeft opgesmolten), opnieuw smelten; smelten; smeltende verbruiken.
OPSMEREN, (smeerde op, heeft opgesmeerd), smerende verbruiken: al de boter is opgesmeerd.
OPSMERGELEN, (smergelde op, heeft opgesmergeldl,
(metaalbew.) het opslijpen van bij elkander passende
metaalstukken.
OPSMIJTEN, (smeet op, heeft opgesmeten), naar
boven, in de hoogte smijten; door smijten openen:
smeet de deur op, wierp ze met geweld open;
•
✓oortgaan met smijten: smut maar op, jongens ! OPSM1JTING, v.
OPSMUIGEN, (smuigde op, heeft opgesmuigd), (gew.)
in het geheim opeten.
OPSMUIGER, m. (-s), die opsmuigt.
OPSMUK, m. opschik, tooisel.
OPSMUKKEN, (smukte op, heeft opgesmukt), te
veel, overdreven tooien, versieren, opsieren: dat
meisje is erg opgesmukt; zich opsmukken, niet smaakvol tooien; (fig.) een verhaal opsmukken; zen stel
opsmukken, met sieraden overladen. OPSMUKKING, v.
OPSMULLEN, (smulde op, heeft opgesmuld), alles
met smaak opeten; gulzig opeten; aan goede sier
verteren.
OPSNAPPEN, (snapte op, heeft opgesnapt), gulzig
opeten, schielijk binnenslaan; met opgesperden muil
vangen en opslokken; (zeew.) (scherts.) het galjoen
opsnappen, schoonmaken. Zie GALJOEN. OPSNAPPING, v.
OPSNAPPER, m. (-s), gulzigaard, OPSNAPSTER,
v. (-s).
OPSNIJDEN, (sneed op, heeft opgesneden), aansnijden, beginnen to snijden: een brood opsneden ; voorsnijden, opensnijden, snijdende openen: gevogelte, een
send opsnijden; alles snijden: ik heb twee brooden opgesneden; de randen van iets afsnijden: de gevormde
steenen opsnijden; opzeggen: verzen opsneden; grootspreken, snoeven, pochen: jagers snUden oncler elkander nog al op. OPSNIJDING, v. (-en), het opsnijden
enz.; pocherij.
OPSNIJDER, m. (-5), aan-, voor-, opensnij der; (steenf )
arbeider die de randen van de gevormde steenen
afsnijdt; groot mes, voorsnijmes; pother, grootspreker.
OPSNIJDERIJ, v. (-en), het snoeven, pochen.

OPSPRAAK
OPSNOEPEN, (snoepte op, heeft opgesnoept),
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snoepen verbruiken, opmaken.
OPSNORREN, (snorde op, heeft opgesnord), opschommelen, opzoeken : nieuwtjes, klanten opsnorren.
OPSNUFFELEN, (snuffelde op, heeft opgesnuffeld),
opsporen, onderzoeken : in oude folianten iets opsnuffelen.
OPSNUIVEN, (snoof op, heeft opgesnoven), in den
neus ophalen: water opsnuiven; den geur van iets opsnuiven; door snuiven opmaken of verbruiken; (fig.)
opsporen, vinden; (fig.) dit kan he opsnuiven, dit
kan hij zich voor gezegd houden, deze toespeling
is op hem gemunt. OPSNUIVING, v.
OPSOMMEN, (somde op, heeft opgesomd), optellen;
verscheidene dingen achtereenvolgens noemen: he
somde alles op, wat nog doen moest. OPSOMMING,
v. (-en).
OPSPALKEN, (spalkte op, heeft opgespalkt), (slag.,
heelk.) met spalken openzetten, vasthouden; (fig.)
den mond opspalken, wijd openzetten; (fig) de oogen
opspalken, groote oogen opzetten. OPSPALKING, v.
OPSPANNEN, (spande op, heeft en is opgespannen),
boven iets vastspannen, door spannen het eene
voorwerp op het andere bevestigen; snaren opspannen; eene trommel opspannen, het trommelvel spannen; het doek voor een schildere opspannen, het doek
strak op een raam of bord vastspannen; voor buitenmuren wordt eerst behangerslinnen opgespannen, en
daarna behangen; (wev.) een ketting opspannen, stevig
vastmaken; uitzetten, opgespannen worden : een opgespannen buik; (Zuidn.) (gemeenz.) uitvaren, razen,
tieren. OPSPANNING, v. (-en), het opspannen; (bij
het mazen) eene katoenen opspanning, als men de
schering van katoen neemt, en deze blijft in het
werk; eene looze opspanning is van garen en wordt
later uitgetrokken; (geneesk.) opgezetheid, opgeblazenheid.
OPSPAREN, (spaarde op, heeft opgespaard), bij
elkander sparen: dat kind heeft een gulden opgespaard;
besparen, uitzuinigen.
OPSPELDEN, (speldde op, heeft opgespeld), op iets
vastspelden; jets met spelden hooger vaststeken.
OPSPELEN, (speelde op, heeft opgespeeld), beginnen te spelen, uitspelen: wie heeft die kaart opgespeeld?; beginnen te spelen, voor de hand zitten (in
het kaartspel); brommen, uitvaren; op zijn poot
spelen; razen, tieren.
OPSPERREN, (sperde op, heeft opgesperd), wijd
openzetten; (fig.) den mond opsperren, staan to gapen.
OPSPERRING, v.
OPSPINNEN, (spon op, heeft opgesponnen), spinnen
zoo veal als gesponnen moet worden; spinnende
verbruiken: den geheelen vlasvoorraad opspinnen;
voortmaken met spinnen; door spinnen bezeeren:
zich de vingers opspinnen.
OPSPITSEN, (spitste op, heeft opgespitst), met eene
spits maken.
OPSPITTEN, (spitte op, heeft opgespit), spittende
spitte een doodshoofd
to voorschijn doen komen:
op; voortmaken met spitten; aan een spit steken,
rijgen: scharren opspitten om ze te laten drogen.
OPSPLIJTEN, (spleet op, heeft on is opgespleten),
splijtende, klievende openen, vaneensplijten: een stuk
hout opspleten; die plank split op, daar komt eene
scheur in. OPSPLIJTING, v.
OPSPOELEN, (spoelde op, heeft opgespoeld), vluchtig spoelen: het vaatwerk opspoelen; de wasch opspoelen,
de zeep en andere waschmiddelen uit het goed
spoelen; nog eens spoelen; voortmaken met spoelen; spoelende opwerpen (van de zee).
OPSPOREN, (spoorde op, heeft opgespoord), het
spoor volgen van: eery haas opsporen; den dader, den
misdadiger opsporen; door vlijtig en aanhoudend
zoeken vinden of ontdekken: de fout in eene berekening opsporen. OPSPORING, v. (-en).
OPSPOUWEN, (spouwde op, heeft opgespouwen),
vaneen-, openspouwen, opensplijten.
OPSPRAAK, v. naspraak, berisping, afkeuring: he
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is in opspraak gebracht, er wordt ongunstig over hem
gesproken; in opspraak komen, ongunstig beoordeeld
worden; om alle opspraak te vermijden, om geen

voedsel te geven aan allerhande lasterpraatjes.
OPSPRAKELIJK, bn. bw. (-er, -st), (w. g.), berispelijk,
laakbaar.
OPSPREIDEN, (spreidde op, heeft opgespreid), (gew.)
(van een bed) opmaken.
OPSPREKEN, (sprak op, heeft opgesproken), beginnen te spreken: spreek op, wat is er.
OPSPRINGEN, (sprong op, is opgesprongen), zich
met een sprong oprichten, in de hoogte springen:

de hond sprong op en sloeg aan; hij sprong op van
vreugde; schaam je, lekkerbek ! je zult later naar sulk
eten nog een voet hoog opspringen, er sterk naar ver-

langen, of er recht blijde mee zijn; schielijk opstaan :
met klokke zes sprong h# op; zich plotseling verheffen; van den grond terugstuiten: de bal sprong hoog
op; (w. g.), in de lucht springen; openspringen, met
een sprong losgaan: het slot sprang op, ging plotseling
open; scheuren krijgen, bersten (ook van de handen of lippen in den winter). OPSPRINGING, v.
OPSPRUITEN, (sproot op, is opgesproten), in de
hoogte spruiten; ontkiemen, beginnen te groeien.
OPSPRUITING, v.
OPSPRUITSE,L, o. (-s), wat opgesproten is, opslag.
OPSPUGEN, (spoog op, heeft opgespogen), spugende
opgeven: bloed opspugen.
OPSPUITEN, (spoot op, heeft en is opgespoten), in
de hoogte spuiten ; naar boven spuiten; anatomische
praeparaten worden met gesnzolten was opgespoten,

zoo

bespoten, dat zij ervan opstijven. OPSPUITING,
v. (-en).
OPSTAAN, (stond op, is en heeft opgestaan), recht
staan, rechtstandig zijn; op iets staan (geplaatst of
gezet zijn): overeind staan; zich oprichten, oprijzen,
de liggende, zittende houding verlaten ; van den grond,
van den stoel opstaan; 's morgens vroeg opstaan, het
bed verlaten; wie hem foppen (beetnemen) wil, moet
vroeg opstaan, moot goed uitgeslapen zijn; van het
ziekbed opstaan, weer hater worden; Ito sal er niet
meer van opstaan, hij zal aan die ziekte wel sterven;
:oor iem. opstaan, zich uit eerbied voor hem verheffen; to voorschijn komen, zich vertoonen: don
sullen er profeten opstaan; uit den doode opstaan; de
dooden staan op, worden weer levend; —
?cat staat daar op dat papier '?, wat is daarop geschreven, gedrukt, geteekend enz.?; er staat een gulden
op voor hem, die..., een gulden wordt hem beloofd,
die...; wat staat hierop?, welke straf is hiertegen
bedreigd?; ik sta er op, ik verlang het uitdrukkelijk,
ik hecht er aan; — tegen iem. opstaan, zich tegen hem
verzetten, (ook) hem beschuldigen, aanklagen; de
gewesten stonden op, kwamen in opstand ; — (van spijzen) op het vuur staan : staan de aardappelen al op?
OPSTAAND, bn. overeind staande, niet neergelaten:
een opstaande kraag ; (plantk.) slechts weinig van de
rechtstandige richting afwljkende.
OPSTAL, m. (-len), wat boven den grond gebouwd
is, perceel (gebouw) zonder het erf; recht van opstal,
zakelijk recht om op eons anders grond gebouwen
en beplantingen to hebben; de masten van een
schip: de storm bonsde de schepen tegen elkancler, dat
romp en opstal kraakten; drukpers met. al wat er toe
behoort. OPSTALLETJE, o. (-s), dat meisje heeft een
aardig opstalletje, heeft een fraai postuurtje, is een
aardig kind.
OPSTALLEN, (stalde op, heeft opgestald), op stal
zetten : het niet verkoopbare vee werd opgestald. OPSTALLING, v.
OPSTALLER, m. (-s), die opstait; die het recht
van opstal heeft; erfpachter.
OPSTAND, m. (-en), het opstaan; oproer, verzet
tegen het wettig gezag: in opstand komen; opstand
maken; een opstand dempen; (bouwk.) teekening of
voorstelling van een voorwerp, van een gebouw,
zooals 't zich in zijne verhoudingen aan 't oog vertuont: de opstand van een huis; eie opstand van een

?Dinkel, alle kasten, planken, laden enz. in eel,
winkel noodig.
OPSTANDELING, in. en v. (-en), oproerling, oproermaker. OPSTANDELINGE, v. (-n).
OPSTANDING, v. het opstaan na den dood, herrijzenis; (fig.) opstanding uit de zonde, wedergeboorte._
OPSTANDINGSGELOOF, o. (godg.) het geloof aan.

een opstand uit den doode.
OPSTAPELAAR, m. (-5), die opstapelt.
OPSTAPELEN, (stapelde op, heeft opgestapeld), aan.
stapels zetten: turf, steenen opstapelen; op-, bijeenzamelen: mijn werk stapelt zich op, wordt voortdurenct
meer. OPSTAPELING, v. (-en).
OPSTAPPEN, (stapte op, is opgestapt), zich stap-pende omhoogbegeven: de trap, eene stoep opstappen,_
weggaan: ik sal maar eens opstappen; (fig., gemeenz.),
sterven: hij is ook opgestapt.
OPSTEIGEREN, (steigerde op, is opgesteigerd),
op de achterpooten stellen (van paarden enz.).
OPSTEKEN, (stak op, heeft on is opgestoken), door
steken omhoogbrengen: hooi opsteken; (steenfab.)
de bewerkte klei met de hand afsteken en op devormtafel leggen ; het haar opsteken, met haarspeldert
op het hoofd vaststeken; — in de hoogte heffen:
zijn vinger, de hand opsteken; zone vingers voor jets,

er een eed op durven zweren;
durvenopstk,
jets opsteken, de hand gesloten omhoogsteken, terwiji.
men iets daarin heeft, dat geraden moot worden;_
de hond steekt de ooren op, wordt oplettend, luistert
aandachtig; zone ooren opsteken, woedend worden r.
in woede geraken; iem. opsteken, aanhitsen, aanzetten; iem. jets opsteken, in het oor blazon; eenekeel (als eene klok) opsteken, hard beginnen to schreeuwen; het hoofd opsteken, zich het voorkomen Yam
een groot beer geven; hij heeft .opgestoken, hij ging
boven zijn staat gekleed; — spelden opsteken, op een.
speldenkussen by. ; —
aansteken: de lamp opsteken; het gas, eene pip,
eene sigaar opsteken; wilt ye opsteken ?, wilt ge eene
sigaar hebben, om nu to kunnen rooken?; we sullen
daar even opsteken, een kort bezoek brengen; kom
van avond eens opsteken, buurten; een vat opsteken,
beginnen er uit to tappen; — den degen opsteken,
heeft het opgestoken, hij is
in de scheede steken;
or van door gegaan, heeft zich weggepakt ; geld opsteken, in den zak steken; wat volt er btj op testeken, to verdienen, to halen; — een varken opste-ken, op stal zetten om vet to mesten; —
(plaatsn.) opnieuw steken; een slot opensteken;.-,
(zeew.) de halzen en schooten opsteken, losmaken erg
vieren; de wind steekt op, wordt krachtiger; (zeew.)
b den wind opsteken, oploeven, in den wind opkomen;
(gew.) het weer steekt op, klaart op, wordt helderder.
OPSTEKING, v. het opsteken (in alle bet.).
OPSTEKER, m. (-s), die opsteekt; (steenfab.) jong arbeider die de bewerkte klei met de hand afsteekt
en op de vormtafel legt; slotopsteker; lantaarn-opsteker; hooivork met langen steel; zeer groot
mes. OPSTEEKSTER, v. (-s).
OPSTEL, 0. (-len), ontwerp, schets, vertoog; klad,
eerste handschrift (van iets); stijloefening waarin.
het een of ander onderwerp behandeld is: opstellen
maken, in het net overschrijven; een eigen opstel, dat
men zelf vervaardigd heeft; kleine verhandeling._
OPSTELLETJE, o. (-s).
OPSTELLEN, (stalde op, heeft opgesteld), een opstel
maken, ontwerpen; vervaardigen (een brief, eeneverhandeling); aanteekenen; (zeew.) opzetten (b. v.
de spanten van een schip); een lejer opstellen, in ,
slagorde stellen, plaatsen. OPSTELLING, v. (-en).
OPSTELLER, m. (-5), schrijver: de opsteller van een
request, reglement, die het opgesteld, geredigeerd
heeft; redacteur.
OPSTEMMEN, (stemde op, heeft opgestemd), hooger stemmen: eene viool wat opstemmen, by. bij samenspel met eene piano, die hooger staat; (fig.) onderling afspreken, besluiten. OPSTEMMING, v. (-en),,
het opstemmen; afspraak.

OPSTIJGEN.
OPSTIJGEN, (steeg op, is opgestegen), in de hoogte
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binnen toehakken; de munt opstuiken, er een ver-stijgen: de luchtballon steeg op; de vlieger, de rook
hoogden rand ommaken, om het afslijten van deni
stijgt op; (fig.) verheven worden; to paard stijgen;
stempel te voorkomen; — opeenstapelen, aan een,
oprijzen. OPSTIJGING, v. (-en), het opstijgen; (fig.)
hoop zetten: noodhont langs den dijk opstuiken; het
verheffing; (geneesk.) moederkwaal; oprisping.
koren opstuiken, aan garven zetten; (gew.) den dijk
OPSTIJGEND, bn. (plantk.) opstijgende stengels, eerst
opstuiken, opkisten, er eene kisting op maken. OP
op den grond liggend, maar zich aan het eind in
STUIKING, v. (-en).
een bong verheffend.
OPSTUIT, m. het opspringen, terugstuiten.
OPSTIJVEND, (steef op, heeft en is opgesteven),
OPSTUITEN, (stuitte op, heeft opgestuit), (van het.
opnieuw stijf maken, nog eens door stijfselwater
ijzer) het in de richting zijner lengte ineendringen,
halen: dit schortje moet nog wat opgesteven worden;
ten einde het in overeenstemming hiermede in diktoz
stijf worden : die pudding begint al op te stijven; (van
te doen toenemen, ook stuiken genoemd.
den wind) in hevigheid toenemen. OPSTIJVING, v.
OPSTUITER. m. (-5), groote knikker, die flunk opOPSTOEPEN, (stoepte op, heeft opgestoept), (gew.)
stuit, ook stuiter genoemd .
turf, steenen opstoepen, op hoopen plaatsen.
OPSTUIVEN, (stoof op, is opgestoven), opwaarts, in
OPSTOFFEN, (stofte op, heeft opgestoft), van stof
de hoogte stuiven: sleepjaponnen doen veel stof opstuireinigen: eene kamer opstoepen.
ven; snel opvliegen; (fig.) toornig worden, opvliegen.
OPSTOKEN, (stookte op, heeft opgestookt), sterker
OPSTUREN, (stuurde op, heeft opgestuurd), opdoen branden: het vuur opstoken; verbranden: al het
zenden.
hout opstoken; (fig.) aan ophitsen : iem. opstoken.
OPSTUTTEN, (stutte op, heeft opgestut), door het
OPSTOKING, v. (-en).
aanbrengen van stutten (iets) staande houden, tegen
OPSTOKER, m. (-5), die opstookt; OPSTOKERIJ,
invallen beschermen.
v. (-en). het opstoken.
OPSTUWEN, (stuwde op, heeft opgestuwd), in
OPSTOOKSTER, v. (-s).
't stroomen tegenhouden : water opstuwen, het water
OPSTOOTEN. (stiet, stootte op, heeft opgestooten),
tegenhouden, het doen rijzen door het in zijn loop
in de hoogte, naar boven stooten : iem. de trap opte stremmen. OPSTUWING, v.
stooten; openstooten, met een stoot openen : eene
OPSTUWER, 10. (-s), die opstuwt.
deur opstooten; stootende wonden zich de hand, den
OPTAKELEN, (takelde op, heeft opgetakeld), met.
arm opstooten; door een stoot doen opstaan: iein.
takels ophijschen: vaten en kisten optakelen; optuiopstooten; (fig.) aantreffen, vinden, ontmoeten; (zeew.)
gen: schepen optakelen; hij heeft zich raar opgetakeld,
een luien matroos tegen zijn zin doen werken ; een
opgedirkt, opgesmukt. OPTAKELING, v. (-en).
haas opstooten, opjagen. OPSTOOTING, v.
OPTANDEN, (tandde op, heeft opgetand), houtopperOPSTOOTER, m. (-s), die opstoot ; (fig.) slecht paard,
vlakten met de tandschaaf van fijne ribbetjes voordat tot alles gebruikt wordt, knol; (fig., gemeen)
zien, ook tanden genoemd.
duivelstoejager; een duw, stomp, klap : iem. een
OPTARNEN, (tarnde op, heeft en is opgetarnd),
opstooter geven.
tarnende losmaken, een naad opensnijden; losgaan
OPSTOOTJE, a, (-s), volksoploop : daar was een
(van iets dat genaaid is).
heel opstootje, wat was er aan de hand?
OPTASSEN, (taste op, heeft opgetast), ophoopen,
OPSTOPPEN, (stopte op, heeft opgestopt), volstopopstapelen; (fig.) verzamelen.
pen, opvullen: een dierenhuid met hooi opstoppen; eene
OPT ATIEF, m. (spraakk.) wenschende wijs, (worm.
"Up opstoppen; stoppende verbruiken : de tabak, watten,
uit de Grieksche spraakkunst).
sajet opsloppell; het water opstoppen, met een dam
OPTEEKENA AR, m. (-5), OPTEEKENAARSTER,
keeren; (geneesk.) kaneel, salep stopt op, vermindert
v. (-s), die opteekent.
de darmbeweging; verstoppen, tegenhouden. OPOPTEEKENEN, (teekende op, heeft opgeteekend),
STOPPING, v. (-en), het opstoppen; (geneesk.) belette
de laatste hand aan eene teekening leggen; eeneloop der vochten in een dierlijk lichaam.
houtskoolteekening in zwartkrijt of conte zetten;
OPSTOPPER, m. (-s), die opstopt; (fig. gemeen.)
dOOrteekenen; teeken op, jongen je komt anders niet
stoot, duw, stomp, oorveeg, klap.
klaar; door teekenen verbruiken: al de wol is op- OPSTOVEN, (stoofde op, heeft opgestoofd), opnieuw,
geteekend; — (fig.) opschrijven, noteeren, te boek_
nog eens stoven: aardappels met melk en kaneel opstellen; (in de school) voor straf aanteekenen. OPstoven. OPSTOVING, v.
TEEKENIN G, v. (-en).
OPSTREEK, v. (...streken), (muz.) de gang van den
OPTEEREN, (opteerde, heeft geopteerd), kiezen:
strijkstok op de snaren eener viool enz. opwaarts.
daze afgevaardigde moet opteeren, hij moet verklaren,
OPSTREVEN, (streefde op, is opgestreefd), trachten
welk der twee of meer kiesdistricten, waar hij is
naar boven (of vooruit) te komen. •
ekozen, hij wil vertegenwoordigen.
OPSTRIJDEN, (streed op, heeft opgestreden), (gem.)
OPTELLEN. (telde op, heeft opgeteld), samen-, bij-iets opstrijden, hardnekkig beweren dat men
eentellen, oprekenen: die verschillende bedragen moegelijk heeft- en alles wat daartegen ingebracht
ten opgeteld worden; achter elkander opnoemen: ik
wordt, wegredeneeren; hij heeft m dit boek opgestremou u al die getallen niet kunnen optellen; beginnen
den, hij hield staande dat het mijn eigendom was,
te tellen : tel op, jongen !; dOOrtellen. OPTELLING,
of dat ik het gekocht had.
. (-en), het samentellen; (rek.) die hoofdregel van
OPSTRIJKEN, (streek op, heeft opgestreken), opd e rekenkunde, welke ons de som van eenigewaarts, naar de hoogte strijken: de haren opstrijken,
egeven getallen leert vinden, additie.
opnieuw strijken, gladstrijken: linnengoed, eene japon
OPTELLER, m. (-5), OPTELSTER, v. (-s), die optelt._
opstrijken; zOden hoeden opstrijken; strijkende opOPTELSOM, v. (-men), rekenkundige opgave, waarnemen: centen opstrijken; (bij uitbr.) ontvangen:
bij verschillende getallen moeten opgeteld worden.
zal daarvoor niet veel opstroken. OPSTRIJKING, v. (-en).
OPTELSOMMETJE, o. (-5).
OPSTRIJKMES, o. (-sen), spadel, verfspadel, paletOPTEREN, (teerde op, heeft opgeteerd), opnieuw Ines.
eren: eene schutting, eene schuit opteren; terendeOPSTROMPELEN, (strompelde op, is opgestrom- j v erbruiken.
peld), strompelend opgaan (eene trap enz.).
OPTEREN, (teerde op, heeft opgeteerd), verteren,_
OPSTROOPEN, (stroopte op, heeft opgestroopt),
o pmaken, eten: de geheele voorraad was opgeteerd.
opslaan, in de hoogte stroopen: de mouwen, zijne broek
OPTICA, OPTICATIEK, v. gezichtkunde: in uitopstroopen; afstroopen, door stroopen wonden. OP- g ebreiden zin, dat . gedeelte der natuurkunde, dat
STROOPING, v. (-en).
z ich met verschijnselen van het licht bezighoudt;
OPSTROPPEN, (gew.) opstroopen.
n beperkten zin bevat het alleen de verschijnselen_
OPSTUIKEN, (stuikte op, heeft opgestuikt), opstuian de rechtlijnige beweging van het licht; (-'s) 7 .
ten; de verbinding tusschen ijzeren buizen naar
1 eerboek over de optica; natuurkundig instrument::

Ig26

OPVAREND.

OPTICA.

eene soort van Camera obscura: een eikenhouten
oOica.

(tichtte op, heeft opgeticht), (w. g.)
betichten, optijgen.
OPTICUS, m. (optici), OPTICIEN, m. (-s), gezichtkundige; brillenmaker; vervaardiger van natuur.kundige instrumenten.
OPTIE, v. vrije keus: wtj hebben dit huis geituurd voor twee jaren en een jaar in optie, wat het
derde jaar betreft, staat het aan ons, al of niet to
blijven.
OPTIEGEN, optrekken. [Optiegen zelf is veroud.,
maar de onvolm. verl. tijd, ik toog op enz. on het
verl. deelw. opgetogen komen hier on daar nog dikwijls voor.]
OPTIJGEN, (teeg, tijgde op, heeft opgetegen, opgetijgd), (w. g.), betichten, beschuldigen. OPTIJGING,
v. (-en).
OPTILLEN, (tilde op, heeft opgetild), in de hoogte
heffen, opheffen: een kind optillen, zoodat het beter
Lien kan; met moeite opnemen: ik kan die zware
least niet optillen. OPTILLING, v.
OPTIMA FORMA, in optima forma, in den besten
vorm.
OPTIMATEN, m. my. voornaamsten, aanzienlijk-sten; (in de Rom. republiek) eene partij, die in hare
staatkunde niet de volksgunst zocht to winnen,
maar alleen dat najoeg, wat de gegoede burgers
goedkeuren konden.
OPTIMATIE, v. regeering der edelen.
OPTIMISME, o. eene wijsgeerige stelling, die beweert, dat doze wereld, ondanks al hare schijnbare
•onvolkomenheid, toch in al hare bijzonderheden
zelfs volkomen is; het geloof dat alles good gaat.
OPTIMIST, m. (-en), belijder van de leer, dat alles
good is; iem. die alles van de goede zijde besehouwt,
in tegenstelling van pessimist.
OPTIMMEREN, (timmerde op, heeft opgetimmerd),
in de hoogte timmeren; bouwen, opbouwen, inz.
*one schuur, eene houten loods. OPTIMMERING,
v. (-en).
OPTISCH, bn. gezichtkundig, tot de leer van het
zien behoorende; optisch bedrog, oogbedrog, gezichtsbedrog (door de braking of de terugkaatsing der
OPTICHTEN,

lichtstralen ontstaande): optische hoofdas van het oog,
de rechte lijn in betrekking tot welke de oogdeelen
symmetrisch liggen ; de optische hoek, de hoek, welke
gevormd wordt door de optische hoofdassen der
beide oogen, wanneer zij naar eon zelfde punt gericht zijn: optisch middelpunt, dat punt van eene
lens, dat op de as gelegen is on de eigenschap bezit, dat iedere lichtstraal, die door dit punt gaat, na
den doorgang door de lens evenwijdig blijft aan
zijne richting bij de invalling; (natuurk.) optische
werktuigen, eene verbinding van lenzen, of van
lenzen en spiegels; glas is optisch dichter clan lucht,
heeft een grooteren brekingsindex.
OPTOBBEN, (tobde op, heeft opgetobd), een moeilijken tijd doorbrengen: z heeft lang net den zieke
opgetobd.
OPTOCHT, m. (-en), aantocht, het optrekken (van
eon lager enz.); stoet.
OPTOETSEN, (toetste op, heeft opgetoetst), de
toetsen (eener teekening) fijner opwerken sommige
partijen moeten nog wat op jetoetst worden.
OPTOMETER, OPSIOMETER, m. (-s), gezichtsmeter,
werktuig om de maat van het duidelijk zien bij
verschillende oogen to bepalen.
OPTOOIEN, (tooide op, heeft opgetooid), oppronken, opsmukken, versieren. OPTOOIING, v. (-en).
OPTOOISEL, o. (-s, -en), sieraad, opschik.
OPTOOMEN. (toomde op, heeft opgetoomd), den
toom aandoen: een paard optoomen; een hoed optoomen, den rand ervan opslaan. OPTOOMING, v. (-en).
OPTOPPEN, (topte op, heeft opgetopt), (zeew.) rechtstandig of bijna rechtstandig of loodrecht zetten: de
i-aas optoppen.
OPTORNEN, (tornde op, heeft en is opgetornd),

optarnen; (zeew.) opdraaien: het schip tornt op, het
anker houdt, ligt vast; ik zal er voor moeten optornen, opdraaien, ik zal er verantwoordelijk voor zijn.
OPTREDE, v. (-n), stoop; tree van eon rijtuig,
hoogte van eon traptrede.
OPTREDEN, (trad op, is opgetreden), ergens optreden; naar de hoogte treden; op het tooneel treden : z# is hier in Faust opgetreden, heeft in dat stuk
eene rol vervuld; als schrffver, als redenaar optreden,
als zoodadig zich vertoonen; tegen iem. optreden, als
zijn tegenstander, tegenpartij; met kracht optreden,
zich krachtig doen golden. OPTREDING, v. (-en).
OPTREK, m. (-ken), OPTREKJE, o, (-s), klein verblijf, kleine woning, die men ergens heeft om er nu
on dan to vertoeven: een optrekje onder Hillegom
huren.
OPTREKBRUG, v. (-gen), ophaalbrug.
OPTREKKEN, (trok op, heeft en is opgetrokken);

open-, lostrekken; touwen enz. spannen over (iets);
in de hoogte, naar boven, opwaarts trekken: . de
gordijnen, een scherm

optrekken; iem. optrekken (uit

een kuil, eene diepte); een schip optrekken, op de
helling; (ook) stroomopwaarts; de zon trekt den nevel
op, doet hem vordwijnen; de mist trekt op; (gew.)
het weer trekt op, wordt holder, klaar; de vloer trekt
op, is min of moor vochtig; voor iets of iem. den
neus optrekken, met minachting bejegenen; een opgetrokken been, dat stijf en krom is: —
opbouwen: een muur optrekken; hooger bouwen,
maken; een huis, eene schutting hooger optrekken; —
samenstellen: eene rekening, de posten optrekken; —
heengaan, zich op wog begeven, den tocht aanvangen: trek maar op, ga maar heen, ruk in; op de
wacht trekken; (w. g.) zwieren, de kroegen bezoezich er voortdurend
ken; met een kind optrekken,
made bezighouden. OPTREKKING, v. (-en), het optrekken (in alle bet.).
OPTREKKER, m. (-s), zwierbol.
OPTROEVEN, (troefde op, heeft opgetroefd), eene
troefkaart spelen, troef opspelen.
OPTUIEREN, (tuierde op, heeft opgetuierd), met
linten het hoofd versieren.
OPTUIGEN, (tuigde op, heeft opgetuigd), een schip
optuigen, alles aanbrengen en rangschikken, -wat
tot de tuigage behoort; een paard optuigen, tuig
aanleggen. OPTUIGING, v. (-en).
OPTUIGER, m. (-s), (zeew.) takelaar.
OPULENT, bn. (-er, -st), zeer rijk en vermogend.
OPULENTIE, v. groote rijkdom, aanzienlijk vermogen.
OPUS, o. (opera), work, inz. een muziekwerk;
opus posthumus, laatste muziekstuk van een componist; (godg.) opus operatum, ieder work dat den
mensch zonder eigen toedoen ten goede komt, objectieve werkzaamheid der Sacramenten.
OPVAART, v. opstijging; de opvaart (hemelvaart)
van Jezus; het opvaren (eener rivier).
OPVALLEN, (het viol mij op, het is mij opgevallen), in het oog vallen, de aandacht trekken : het is
mij opgevallen, dat hij zoo bleek ziet.
OPVANGEN, (ving op, heeft opgevangen), iets in
zijn loop of in zijne vlucht vangen een hollendpaard
ovvangen; den verderen val tegenhouden: de koorddenser tuimelde, maar weed in een net orgevangen,
onderscheppen: brieven opvangen; een dief, een si ion
opvangen, vatten, aanhouden ; verzamelen, laten
loopen: den regen in een ton, bloed in een schotel opvangen; grijpen (een ball; het wild opvangen, eene
klopjacht houden; (fig.) iemands woorden opvangen,
ongemerkt hooren ; (zeew.) het eene touw met het
andere vangen; de kabelaring opvangen, die tthischendeks ophangen.
OPVAREN. (voe: op, is opgevaren), opwaarts, tegen
stroom op varen: eene rivier opvaren; (ook) uit zee
naar binnen varen ; (fig.) opwaarts, ten hemel stijgen ;
door varen openen. OPVARING, v. het opvaren.
OPVAREND, bn. opvliegend. OPVARENDHEID, v.
opvliegendheid, oploopendheid.

OPWACHTEN.

OPVARENDE.
OPVARENDE

tit eh v. (-n), die op het schip vaart:

alle opvarenden warden gered.
OPVATTEN, (vatte op, heeft opgevat), vatten en
opnemen: iets van den grond opvatten; een steek opvatten, opnemen (onder het breien); (fig.) ik zal min
vroeger bedrik weer opvatten. beginnen en voortzetten;
e studie weer opvatten, daarmee voortgaan; gtij moet
dat zoo niet opvatten, begrijpen, verstaan; iets wel,
kwalijk opvatten, er gunstig, ongunstig over oordeelen; zij vatte hare rol goed op, begreep en speelde
then goed; een woord in den goeden zin opvatten, begrijpen, een haat tegen iem. opvatten, hem beginnen
te halen. OPVATTING, v. (-en), het opvatten; (fig.)
zin, meaning, uitlegging: volgens zone opvatting is
het anders.
OPVEEGSEL, o. wat bij elkander geveegd, opgeveegd is; inz. afval van goud of zilver, (ook) van kook.
OPVEGEN, (veegde op, heeft opgeveegd), tijeen-,
samenvegen: sand, vuil opvegen ; door vegen reinigen ;
eene kamer, een kleed opvegen.
OPVEILEN, (veilde op, heeft opgeveild), bij opbod
verkoopen. OPVEILING, v.
OPVERVEN, (verfde op, heeft opgeverfd), over, nog
tens verven; voortmaken met verven; vervende
gebruiken. OPVERVING, v. (-en).
OPVETEREN, (veterde op, heeft opgeveterd), met
voters omhoog bevestigen; (fig.) iem. de brook opveteren, hem doorhalen, hem den mantel vegen.
OPVIJLEN, (vijlde op, heeft opgevijld), met eene
vijl gladmaken; nog eons vijlen; voortmaken met
vijlen; zagen opvijlen, de tanden ervan scherpen.
OPVIJLING, v.
OPVIJZELAAR, m. (-s), lofredenaar.
OPVIJZELEN, (vijzelde op, heeft opgevijzeld), met
vijzels opwinden; (fig.) zeer prijzen, tot in de wolken
verheffen: zij vijzelen alles erg op, wat hunne familie
betreft. OPVIJZELING, v. (-en).
OPVIJZEN, (Zuidn.) doen rijzen; (fig.) aanhitsen:
tegen elkander oprozen.
OPVISSCHEN, (vischte op, heeft opgevischt), uit
het water halen: drie dagen later werd zijn lijk opgevischt; wegvisschen; (fig.) met moeite vinden, ontdekken: ztij hebben hem weten op te visschen.
OPVLAMMEN, (vlamde op, heeft opgevlamd), zoo
branden, dat de vlam ervan opstijgt: het vuurtje
vlamde lekker op; opnieuw beginnen to vlanamen,
to branden; met vlammen verven: eene tafel opvlammen.
OPVLECHTEN, (vlocht op, heeft opgevlochten),
vlechtende hooger brengen; vlecht maar op, begin
maar to vlechten; alles vlechten wat er to vlechten
is; dOOrvlechten.
OPVLIEGEN, (vloog op, is opgevlogen), in de hoogte,
opwaarts vliegen: de duif vloog op; de kat vloog de
trap op; (fig.) schielijk opstaan: wij vlogen op, toen
wtij wader hoorden komen; van schrik vloog htij van ztijn
steel op; schielijk opengaan, geopend worden : de
dear vloog op; in de lucht vliegen; (fig.) opstuiven,
driftig worden, in toorn geraken; opvliegen als buskruit, snel toornig worden; (gew. gemeenz.) opvliegen
als een bosje met vlooien. OPVLIEGING, v.
OPVLIEGEND, bn. (-er, -st), oploopend, driftig: htij
is opvliegend van aard. OPVLIEGENDHEID, v.
OPVLIJMEN, (vlijmde op, heeft opgevlijmd), met
eene vlijm openen. OPVLIJMING, v.
OPVLOEIEN, (vloeide op, is en heeft opgevloeid),
met den vloed rijzen: het water is in de rivier een
halven Meter opgevloeid, door den vloed gestegen; eene
inktvlak opvloeien, met vloeipapier opnemen.
OPVLOEKEN, (vloekte op, heeft opgevloekt), (w. g.)
door vloeken iem. tot opstaan nopen: de meiden en
knechts werden 's morgens opgevloekt; vloek maar op !,
begin maar to vloeken!; (dicht.) vloekende uit den
afgrond doen opkomen.
OPVOEDEN, (voedde op, heeft opgevoed), voedsel
en onderhoud verschaffen; kinderen opvoeden, ze verstandig ontwikkelen en zedelijk vormen; wel opgevoed,e kinderen, die zich netjes weten to gedragen.
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OPVOEDING, v. het opvoeden; wijze waarop een
kind wordt opgevoed: eene goede opvoeding ontvangen
hebben.
OPVOEDER, m.

(-s), die opvoedt: de onderwyzer is

de opvoeder der jeugd.
OPVOEDINGSGESTICHT, o. (-en), gesticht waarin
kinderen opgevoed worden; ...KUNST, N. de kunst,
kinderen goed op to voeden.
OPVOEDKUNDE, v. leer der opvoeding, paedagogie;

leerboek dat hierover handelt.
OPVOEDKUNDIG, bn. volgens de regelen der opvoedkunde: men meet hierbij zeer opvoedkundig te werk
gaan; uit een opvoedkundig oogpunt beschouwd, volgens
de leer der opvoedkunde.
OPVOEDKUNDIGE,

m. en v. (-n), die bedreven is in

de opvoedkunde.
OPVOEDSTER, v. (-5), zij die opvoedt.
OPVOEREN, (voerde op, heeft opgevoerd), hooger,
opwaarts brengen; het water wordt tot de hoogste verdieping opgevoerd, opgebracht; koopwaren de rivier
opvoeren, tegen den stroom opvoeren; (gew.) een
grond verhoogen met er aarde op to brengen; ten
tooneele brengen, uitvoeren: een ballet, tooneelstuk,
opera opvoeren; de prijzen opvoeren, doen stijgen,
hooger doen worden; zUne levenswijze opvoeren, duurder, rijker leven; — alles voeren, tot voeder gebruiken: het hoof is opgevoerd; — (naaist.) met voering
steviger maken: dat goed moet men opvoeren. OPVOERING, v. (-en), het opvoeren.
OPVOLGEN, (volgde op, heeft en is opgevolgd), in
iemands plaats, na iemand komen : Koningin Victoria
volgde in 1837 haar oom Willem IV op; de opvolgende
geslachten, die later komen (kwamen) ; voldoen (aan),
nakomen, naleven: een bevel, voorschriften enz. opvolgen; zich overgeven aan (zijne driften enz.). OPVOLGING, v. (-en).
OPVOLGER, m. (-5), OPVOLGSTER, v. (-s), die iem.
in een ambt opvolgt; (ook fig.).
OPVORDEREN, (vorderde op, heeft opgevorderd),
opeischen, terugvorderen: zjn geld opvorderen. OPVORDERING, v. (-en).
OPVRAGEN, (vraagde, vroeg op, heeft opgevraagd),
terugvragen, zachter dan opvorderen: geld uit de
spaarbank opvragen; zijn bewijs van lidmaatschap
(eener kerk) opvragen.
OPVRETEN, (vrat op, heeft opgevreten), gulzig
opeten; opeten (van dieren); alles vreten, niets overlaten; verteren (van metalen); (fig.) iem. opvreten,
iemands goed doorbrengen; verarmen: de hooge belastingen vreten een mensch op; (gemeen) h j vreet zich
op van chagrijn, gezegd van een gemelijk persoon.
OPVRETER, m. (-s), die op kosten van een ander
leeft; iem. die zeer veal vreet.
OPVROOLIJKEN, (vroolijkte op, heeft opgevroo-

lijkt), verblijden, verheugen, opbeuren. OPVROOLIJKING, v.
OPVULLEN, (vulde op, heeft opgevuld), vol maken,
geheel vullen: een bed met veeren, stoelzittingen met
paardenhaar opvullen; eene deur opvullen, eene tochtdeur bekleeden; zijne maag met snoeperijen opvullen,
volstoppen; eon haas opvullen, lardeeren. OPVULLING, v. (-en).
OPVULLER, m. (-5), OPVULSTER, v. (-s), die opvult.
OPVULSEL, o. (-s), hetgeen waarmede iets opgevuld
wordt.
OPWAAIEN, (waaide, woei op, heeft en is opgewaaid), naar de hoogte, opwaarts doen waaien;
waaiende opvoeren: de wind waait het stof op; door
waaien openen: de wind deed de deur opwaaien; hard,
stark waaien; waaiende opwaarts gevoerd worden:
het stof waait hier erg op; opengaan, openvallen door
den wind: de deur waaide op van den sterken wind.
OPWAARTS, bw. omhoog, naar boven; tegen de
hoogte op, bergop.
OPWAARTSCH, bn. naar boven gericht.
OPWACHTEN, (wachtte op, heeft opgewacht),
opwachten, wachten tot hij komt, (ook) met het
doel hem een flunk pak slaag to geven : drie kerels
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onthalen.
OPWACHTER,

OPWITTEN.

OPWACHTEN.

stonden hem op te wachten;

plechtig ontvangen, good

m. (-s), knecht, bediende, oppasser.

OPWACHTING, v. het opwachten; (fig.) zijne opwachting iem. maken,_ een plechtig bezoek bij iem.

afleggen, bij iem. zijn hof maken.
OPWAKEN, (waakte op, is opgewaakt), ontwaken,
wakker worden.
OPWAKKEREN, (wakkerde op, heeft en is opgewakkerd), (fig.) zich verheffen, sterker worden (inz.
van den wind) ; vermeerderen, toenemen; — aanmoedigen, opwekken: iemands eetlust opwakkeren.
OPWAKKERING, v.
OPWANDELEN, (wandelde op, is opgewandeld),
beginnen to wandelen: ik zal maar vast opwandelen,
dan haalt ge m# zoo aanstonds wel in; een eindje opwandelen, zonder bepaald doel een eindje wandelen.
OPWARMEN, (warmde op, heeft opgewarmd), weder
warm maken (inz. van spijs of drank): een kliekje
opwarmen; (fig.) weder ter sprake brengen (lets dat
lang geleden en bijna vergeten is): ouden kost weder
opwarmen, telkens over dezelfde zaak spreken; dat
is opgewarmde kost, hiervan hebben wij al dikwijls
gehoord ; iem. wet opwarmen, met ijdele beloften hem
opwinden; rich opwarmen, zich warm maken voor,
(ook) geile lusten krijgen. OPWARMING, v.
OPWASSCHEN, (wiesch, waschte op, heeft opgewasschen), reinigen, schoonmaken ; wegnemen, doen
verdwijnen (met water van den grond); door wasschen verbruiken. OPWASSCHING, v. (-en).
OPWASSEN, (wies op, is opgewassen), in de hoogte
wassen, opgroeien, opkweeken; met elkander opgewassen, te zamen grootgebracht, opgevoed; in deugd
opwassen, deugdzaam opgroeien; tegen iem. opgewassen zijn, tegen hem bestand zijn, hem kunnen
weerstaan.
OPWATER, o. (w. g.), opper-, bovenwater.
OPWEGEN, (woog op, heeft opgewogen), ophalen,
optrekken, zoo of even zwaar zijn als iets anders;
aan iets gelijk zijn: dat weegt darer wel tegen op, (ook)

dat doet daarvoor niet onder; (fig.) iets tegen goud
opwegen, er zeer veel voor betalen; alles ten einde
we gen.
OPWEKKELIJK, bn. (-er, -st), wat opwekt, gevoelig,
aandoenlijk. •
OPWEKKEN, (wekte op, heeft opgewekt), wakker
maken, doen ontwaken (om op to staan); weder
levend maken: de dooden uit den slaap opwekken;
den eetlust opwekken, doen ontstaan, prikkelen; aanmoedigen, aansporen (tot): iem. tot vlot, tot deugd,
iemands moed opwekken; (fig.) vroolijk maken, in
eene goede luim brengen: zich opgewekt gevoelen; geneigd zijn (tot lets); zo is niet opgewekt genoeg, zij is
to lusteloos. OPWEKKING, v. (-en), het opwekken
(in alle bet.).
OPWEKKEND, bn. •er, -st), wat opwekt: opwekkende muciek, die iem. vroolijk stemmen; opwekkende
gesprekken,
die iem. aanmoedigen, aansporen;
stichtelijk, stichtend (van predikatin); (geneesk.)
prikkelend.
OPWELLEN, (welde op, heeft en is opgeweld), opborrelen, naar boven wellen: hier welt water op;
tranen welden in hare oogen op, hare oogen kwamen
met tranen; eene gedachte welde in mij op, kwam
langzam erhand tot bewustzijn; (fig.) opbrulsen, driftig worden: opwellende driften; even opkoken; voor
het inmaken moeten de abrikozen even opgeweld worden.
OPWELLING, v. (-en), opborreling; opkoking; (fig.)
aandrift des gemoeds: in eene opwelling van drift.
OPWENTELEN, (wentelde op, heeft opgewenteld),
wentelende naar de hoogte brengen. OP WENTELING, v. (-en).
OPWERKEN, (werkte op, heeft opgewerkt), naar
boven werken: erts opwerken, uit den grand naar
boven brengen; de grand, het metselwerk werpt op,
rust; met moeite naar boven krijgen : eene zware kist
tegen de trap opwerken; (zeew.) een schi p tegen stroom
opwerken: met behulp van sloepen enz. eene rivier

opvaren, met kleine slagen langzaam vorderen;
—(fig.)
tegen den stroom opwerken, tegen de heerschende
strooming, (ook) met tegenspoed te worstelen hebben; tegen iem. opwerken, evenveel doen als hit door eigen vlyt zich opwerken, vooruitgaan in de wereld;
dat bordu.ursel is te veal opgewerkt, in de hoogte ge-werkt; —
afwerken, geheel gereedmaken: eene teekening opwerken, de schets verder uitwerken, opteekenen,_
(kuip.) de vaten opwerken, ze van buiten met eene,
eene oude tafel strijk-ofapchgldsven;
opwerken, wat opknappen; — dOOrwerken, werkende ,
al het hout is opgewerkt.
verbuikn:
OPWERPEN, (wierp op, heeft opgeworpen), door werpen (lets) openen; driftig openen; oprispen; bra-

ken, uitwerpen, overgeven; gravende naar boven.

brengen; in de hoogte, omhoogwerpen: een kaatsover iets
bal opwerpen; (fig.) een appeltje opwerpen,
beginnen to spreken met het doel er moor van to
weten to komen; voorstellen, opperen : eene vraaq
opwerpen; (iets) aanleggen, maken: eene schans opwerpen; (zeew.) opvaren met behulp van werp-ankers; — zich tegen iem. opwerpen, tegen iem. op-staan, oproerig worden; (fig.) zich opwerpen tot, zichi
doen erkennen als (opperhoofd, aanvoerder enz.);. het water werpt blazen op, er komen blazon op het
water. OPWERPING, v. (-en), het opwerpen, (in alle
bet.); tegenwerping; (zeew.) aanspoeling.
OPWIEGEN, beginnen to wiegen: wieg op, het kind
huilt; (fig.) (w. g.) opvoeden, grootbrengen; onder-is er btj opgewiegd, in zijne jeugd word
richten:
hij er reeds aan gewend.
OPWIJZEN, (woes op, heeft opgewezen), (w. g.)r
met de vingers aantoonen: was op, wien bedoelt.
OPWIKKELEN,

(wikkelde op, heeft opgewikkeld),

(zijdew.) opklossen: de strengen zijde op houtea
klossen winden.
OPWILLEN, (wilde op, heeft opgewild), gemeenzame elliptische uitdrukking die de aanvulling
onderstelt van het weggelatene, dat men uit den
zin of de omstandigheden moot kunnen opmaken:
ik wil om vijf uur op (staan) ; hij wil zijn nieuwen.
hoed op (hebben); de lamp wil niet op (draaien);
het gas wil niet op (branden, vlammen); de zieke wit
op (komen).
OPWINDEN, (wand op, heeft opgewonden), door:
middel van een windas omhoog of opwaarts brengen het dak van een huis opwinden, om de bovenverdieping hooger to kunnen maken; een anker opwinden; —
tot een kluwen maken: garen, katoen opwinden; (wev.)
opboomen; het eene voorwerp op het andere winden; een horloge opwinden, de veer ervan opwinden,.
weer spanning geven; (fig.) aan den gang brengen„
aanzetten, aansporen: iem. opwinden voor iets, or
voor doen ontgloeien; de kinderen zijn te veel opgewonden, te druk, overspannen; laat a door hem niet
opwinden; zich opivinden, kwaad worden, zich zeer
driftig, boos maken; het is een opgewonden standje,.
hij maakt zich gauw boos. OPWINDING, v. (-en),
het opwinden (in alle bet.).
OPWINDER, m. (-5), OPWINDSTER, v. (-s), die op-windt.
OPWIPPEN, (wipte op, heeft en is opgewipt), met
eene wip naar de hoogte brengen, gebracht worden:
op- en neerwippen, met eene wipplank; een voorwerp
aan den kant een weinig oplichten: wip de tafel op;
van zon stoel opwippen, haastig opstaan; iem. in eene
deken opwippen, door de deken plotseling strak tetrekken, hem die er opligt, in de hoogte wippen;
de trap opwippen, vlug naar boven loopen.
OPWISSCHEN, (wischte op, heeft opgewischt), met
een doek opnemen, opvegen.
OPWISSELEN, (wisselde op, heeft opgewisseld),
door wisselen verzamelen; wisselen, geld opwisselen.
OPWISSELING, v.
OPWITTEN, (witte op, heeft opgewit), opnieuw
witten; bijwitten: de gang wat opwitten, opknappen
door wat vuil is, onder to witten; (fig.) opdirken:

OPWITTEN.
*vat ziet zij er opgewit uit!; — dOOrwitten, door
witten verbruiken.
OPWRIJVEN, (wreef op, heeft opgewreven), openeene tafel, kast op. wrijven ; glad, glanzig wrijven:
wngven; zijne schoenen opwrijven, vluchtig poetsen;
- voortmaken met wrijven; al de boenwas is opgewreven,
, opgebruikt door te wrijven, boenen. OPWR1JVING, v.
OPWROETEN, (wroette op, heeft opgewroet), omwroeten, loswroeten: den grond opwroeten; opgra- yen, opdelven.
OPZADELEN, (zadelde op, heeft opgezadeld), den
zadel opleggen. OPZADELING, v.
OPZAGEN, (zaagde op, heeft opgezaagd), met eene
zaag openen, open-, loszagen; door zagen wonden;
•dOerzagen; alles zagen wat gezaagd moet worden;
(fig.) (van een slecht vioolspeler) opspelen.
OPZAKKEN, (zakte op, heeft opgezakt), in zakken
doen; (fig.) heimelijk in den zak steken. OPZAKKING, v.
OPZAMELAAR, m. (-s), OPZAMELAARSTER, v. (-8),
die opzamelt.
OPZAMELEN, (zamelde op, heeft opgezameld), bij
elkander zamelen, bewaren tot men veel van iets
heeft: gebruikte postzegels, sigarenpuntjes opzamelen;
opnemen. de stemmen opzamelen. OPZA
v. (-en).
OPZEG, m. opzegging; iem. opzeg doen, iem. opzeggen, dat hij zijn land moot laten liggen, zijn huis
verlaten.
OPZEGBAAR, bn. opgezegd, ingetrokken kunnende
worden. eene opzegbare verbintenis. OPZEGBAARHEID, v.
OPZEGGEN, (zegde, zeide op, heeft opgezegd, gezeid), beginnen te zeggen : zeg op, wat er gebeurd is;
uit het hoofd zeggen: versjes, eene les opzeggen; zeggen, spreken; intrekken, herroepen, afzien van, niet
voortzetten (eene overeenkomst); de huur opzeggen,
verklaren, dat men niet langer in eene woning enz.
blijft of blijven kan; aan eene dienstbode den dienst
opzeggen, haar ontslaan, tegen zekeren tijd wegzenden; een knecht opzeggen, tegen een bepaalden
tijd ontslaan; iem. een kapitaal opzeggen, aanzeggen,
dat hij het op een bepaalden tijd moet teruggeven;
iem. de vriendschap opzeggen, verklaren, dat men de
betrekking met hem afbreekt; tot opzeggens toe, totdat anders beschikt of bepaald wordt, totdat men
de verbintenis opzegt. OPZEGGING, v. het opzeggen (in alle bet.).
OPZEGGINGSTERMIJN, m. (-en), termijn van opzegging (van eene huur), bff het huren en verhuren
van huizen rekent men den opzeggingstermijn op 4
maanden gewoonliik.
OPZEILEN, (zeilde op, heeft en is opgezeild), met
kracht van zeilen opvaren: eene rivier opzeilen; achter
iem. opzeilen, hem zeilende volgen; (ook) hem zeilends inhalen; een eindje opzeilen, zonder bepaald
doel verder zeilen; zeilende vooruitkomen; zeilende
bereiken, bezeilen; — (fig.) uitvoeren, bewerkstelligen; goedmaken, bestrijden: ik zal tegen die kosten
niet kunnen opzeilen.
OPZENDEN, (zond op, heeft opgezonden), opwaarts,
naar boven zenden : gebeden ten hemel opzenden;
naar iem. zenden: de goederen, het geld zal ik u opzenden; zijne stukken opzenden, naar de betreffende
autoriteit; iem. opzenden, naar een of ander gesticht,
inrichting enz.; (zeew.) naar wal zenden: de bevelhebber zond zijn eersten officier op. OPZENDING, v.
OPZET, m. (-ten), het opgezette; een toestel bij kanonnen en houwitsers gebezigd, om daardoor onderscheidene richtlijnen en richthoeken te verkrtjgen.
OPZET, o. (fig.) besluit, toeleg, voornemen, plan:
zijn opzet is mislukt; opzet van de begrooting, het opzetten, ineenzetten ervan; met opzet, met eene bepaalde bedoeling; zonder opzet, bij vergissing, zonder
_het te willen.
OPZETDOOS, v. (...zen), bouwdoos.
OPZETJE, o. (-5), ontbijtservies.
OPZETKAAKJE, o. (-5), kaakje, klein gebak van

OPZIEDEN.
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meel, suiker en water, dat men in een ringvormig
kaakje kan doen staan, opzetten.
OPZETLIJN, v. (-en), ...TEUGEL, m. (-s), riempje
aan een paardentuig, waardoor het paard gedwongen is, den kop rechtop te houden: het rijden net
den opzetteugel is nadeelig voor de paarden.
OPZETTELIJK, bn. bw. (-er, -st), voorbedachtelijk,
met het bepaalde voornemen : iem. opzettelijk beleedigen; eene opzettelfike beleediging; expres: htj kwam
er opzettelfjk voor over; die betrekking werd opzetteljjk
veer hem geschapen.
OPZETTEN, (zette op, heeft opgezet), openzetten:
het raam opzetten; eene muizenval opzetten; eene groote
keel opzetten, hard schreeuwen; groote oogen opzetten,
verwonderd staan kijken; een vreemd gezicht opzetten; — ergens op zetten: lapren opzetten; een stukje
opzetten, een stukje leer op een schoen b.v.; zijn hoed,
eene kroon, een krans opzetten, op het hoofd zetten;
(fig.) iem. horeas zetten, ongeoorloofde gemeenschap
met iemands vrouw plegen; een bril opzetten, op den
neus zetten ; op tafel zetten : het eten, verschillende
schotels, het dessert opzetten; op het vuur zetten:
ko,ffiewater, een ketel opzetten; er nog eene verdieping
opzetten, op een huis; (zeew.) de stengen opzetten, ophijschen en vastmaken; het anker opzetten, op zijne
aats brengen; (schild.) kleuren, tinter opzetten, op
het doek, schilderij aanbrengen; op het spel zetten,
wagen: hoeveel moeten u:U opzetten ?; tien gulden opzetten; blootstellen, bedriegen, misleiden; —
in de hoogte, omhoog, overeind zetten: een steel
opzetten; zUne Thur . opzetten; (wev.) het haar tegen
den draad opborstelen; een huisje opzetten, van de
blokjes en steentjes van eene bouwdoos; geregeld
plaatsen of stellen: de kegels, de damschOven, de
schaukstukken opzetten; (kuip.) eene ton opzetten, de
duigen ineenvoegen en de banden en hoepels er
omleggen; — opvullen, de huid met hooi enz. volstoppen: vogels en andere dieren opzetten; niet verkoopen, mee terugnemen: de boer heeft zijn koorn
moeten opzetten; verhoogen: de prozen opzetten; duurder worden: het brood is opgezet; —
beginnen, aanvangen (inz. van vrouwelijke handwerkjes) : eene kous, een breiwerk, een haakwerkje
opzetten; zooveel steken opzetten, in den eersten toer
breien; eene school, een winkel opzetten, openen; er
nog een knecht opzetten, voor vast aannemen; eene
eigen huishouding opzetten, beginnen; eene som, eene
rekening opzetten, in den vereischten vorm schrijven
en dan uitrekenen;
aanhitsen, aanporren, opstoken : iemand tegen een
ander opzetten: het yolk tegen de regeering opzetten, tot
verzet aansporen; — opzwellen: de wang zet erg op,
wordt veel dikker; een opgezet gezicht, opgezwollen;
het water komt opzetten, aanvloeien, het wordt hooger; een onweer komt opzetten, nadert; daar komt
hfj eindelijk opzetten, opdagen, daar komt hij eindelijk; — (jag.) het hert zet op, het nieuwe gewei groeit
aan. OPZETTING, v. het opzetten (in alle bet.);
(zeew.) aanstuwing, toevloeiing (van rivierwater).
OPZETTER, m. (-5), die opzet, inz. knaap, die de
kegels opzet.
OPZICHT, o. zorg voor of over iets, bestuur, beheer,
leiding : het opzicht over iets hebben; onder opzicht van;
—, (-en), betrekking, aanzien; in dit opzicht; in ieder
opzicht; te dien opzichte; ten opzichte van; met betrekking tot, rakende: ten opzichte van mil; to mijnen
opzichte, jegens mij, ten aanzien van mij.
OPZICHTELIJK, bn. bw. (-er, -st), opzichtig: erg
opzichtelijk gekleed gaan. OPZICHTELIJKHEID, v.
OPZICHTELIJK, vz. (w. g.) met opzicht tot; ten
opzichte van.
OPZICHTER, m. (-s), OPZICHTSTER, v. (43), die
met eenig opzicht of toezicht belast is.
OPZICHTIG, bn. bw. (-er, -st), sterk in het oog
loopend, te veel de aandacht trekkend: opzichtig
gekleed zfin. OPZICHTIGHEID, v.
OPZIEDEN, (zood op, heeft opgezoden), nog eens
laten koken; ziedende koken. OPZIEDING, v.
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OPZIEN.

(zag op, heeft opgezien), naar de hoogte,
omhoogzien; onder eerbiedig opzien tot den Heere,
met God voor oogen; de oogen opslaan: uit een boek
opzien; van verwondering de oogen opslaan: gj zult
er van opzien, verwonderd over staan; -(fig.) tegen
iets opzien, iets vreezen; ik zie tegen de moeite, de
kosten op, dat alleen weerhoudt mij; tegen iem. opzien, hem hoog boven zich achteri.
OPZIEN, o. blik, oogopslag; (fig.) veel opzien baron
of maken, verbazing wekken, (ook) gerucht maken,
veel van zich doen spreken.
OPZIENER, m. (-s), die het opzicht (over lets of
iem.) houdt, bewaker. OPZIENSTER, v. (-s).
OPZIENERSAMBT, o. het ambt van opziener;
...PLAATS, v. (-en); ...POST, m. (-en), betrekking
van opziener; ...SCHAP, o. ambt, waardigheid van
opziener.
OPZIJN, (was op, is opgeweest), gemeenzame elliptische uitdrukking, die de aanvulling onderstelt van
het weggelatene, dat men uit den zin of de omstandigheden moot kunnen opmaken: hj is nog niet op
(opgestaan); al het brood is op (opgegeten); het gordfjn
is op (opgetrokken); het papier is op (opgebruikt); de
lamp is op (opgestoken); mfjn geld is op (uitgegeven);
lily is op, afgeleefd, (ook) failliet; ik ben op, afgemat.
OPZINGEN, (zong op, heeft opgezongen), beginnen
to zingen; geluiden of kreten aanheffen (van worklieden aan den arbeid) als sein om krachtsinspan. ning to gebruiken.
OPZINGER, m. (-s), die door opzingen het sein
geeft (b. v. bij het work).
OPZITTEN, (zat op, heeft opgezeten), opgericht,
overeind zitten; op de achterste pooten zitten (b. v.
van de honden); (fig.) met hangende pooten voor iem.
opzitten, in alles naar iom. pijpen dansen; (fig.)
zich vernederen, kruipen; (fig.) iem. doen opzitten,
hem tot redo brengen; hfj kan wel opzitten, hij weet
goad honing om den mond to smeren; — zitten op
(lets); zich to paard zetten; op het rek zitten (van
kippen); daar zal wat voor je opzitten, ge hebt aardig
straf to good; niet in bed zijn (van zieken); opbbjven,
niet naar bed gaan: des avonds laat opzitten.
OPZITTER, m. (-s), (fig.) vleier, pluimstrijker.
OPZOEKEN, (zocht op, heeft opgezocht), trachten
(iets of iem.) to vinden: woorden in eon woordenboek
OPZIEN,

opzoeken, naslaan ; zoeken en vinden: daar vigil een
cent, zoek dien straks maar op; (jag.) apporteeren (van
honden); bezoeken: je moot me eens komen opzoeken.
OPZOEKING, v. (-en).
OPZOETBEITEL, m. (-s), (timm.) breede beitel om
iets glad of to steken.
OPZOETEN, (zoette op, heeft opgezoet), (timm.)
gladschaven.
OPZOLDEREN, (zolderde op, heeft opgezolderd), op
zolder leggen, opleggen. OPZOLDERING, v. (-en).
OPZOUTEN, (zoutte op, heeft opgezouten), in het
zout leggen (om iets voor bederf to bewaren); (fig.)
laten liggen, bewaren, vooreerst nog niet gebruiken
of verkoopen ; dat kun-je wel opzouten, daar heb ik
niets aan. OPZOUTING, v.
OPZUIGEN, (zoog op, heeft opgezogen), door zuigen
openen; omhoogzuigen : in de capillaire buisjes worden de vloeistoffen opgezogen; limonade door een strootje
opzuigen; zuigend tot zich nemen (en niets overlaten) : een pepermuntstok opzuigen.
OPZUIPEN, (zoop op, heeft opgezopen), alles opdrinken, gulzig opdrinken; (fig.) aan drank verteren:
hj heeft al zijn geld opgezopen.
OPZUIVERBEITEL, m. (-s), (timm.) opruimbeitel;
...BOOR, v. (...boren), (smid.) boor om gestoken
gaten op to zuiveren.
OPZUIVEREN, (zuiverde op, heeft opgezuiverd),
planken, inz. van brosse of vergroeide houtsoorten,
met eene schaaf met dubbelen beitel gladschaven ;
(timm.) gaten met den opruimbeitel gelijkmaken ;
(zijdeweverij) den ketting nazien en van oneffenheden zuiveren.
OPZUREN, oprispen.
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(zwaaide op, is opgezwaaid), (zeew.)
van een vast punt door stroom of wind zwaaien:
een schip wordt gezegd op to zwaaien, wanneer het
bij het opzeilen eener enge rivier to na aan den wal
komt en, er door den wind niet of gebracht kunnende
worden, een anker wordt vooruitgeworpen om het
door middel daarvan naar het midden op to worden.
OPZWABBEREN, (zwabberde op, heeft opgezwabberd), (zeew.} met den zwabber schoonmaken: een
OPZWAAIEN,

schip opzwabberen.
OPZWALPEN, (zwalpte op, heeft opgezwalpt), zwalpond opbrengen, opwerpen, opspoelen (van de zee).
OPZWEEPEN, (zweepte op, heeft opgezweept), door
slagen met eene zweep harder doen loopen; (fig.}

sterk prikkelen, aansporen, aanzetten : die luie knaap
moot opgezweept worden; door zweepsiagen wonden;
in de hoogte jagen : de storm zweepte de golven op.
OPZWEEPER, m. (-s), die opzweept.
OPZWELGEN, (zwolg op, heeft opgezwolgen), in-

zwelgen, door zwelgen gebruiken.
OPZWELLEN, (zwol op, is opgezwollen), dikker
worden : zfjn gezicht, zfjn arm zwelt op; het water, de
rivier zwelt op, wordt hooger; zich uitzetten: een
opgezwollen buik; opzwellen van trots, uitermate trots.
worden; (fig.) to hoogdravend zijn (van still); van
boosheid opzwellen, zich uitermate vertoornen. OPZWELLING, v. (-en), het opzwellen; het opgezwollone; hoogdravendheid; aanwas (des waters).
OPZWEMMEN, (zwom op, is opgezwommen), opwaarts zwemmen: tegen den stroom opzwemmen; den
stroom, de rivier opzwemmen ;
voortmaken met
zwemmen.
OPZWEREN, (zwoer op, heeft opgezworen), iem.iets.
opstrijden en zijne bewering met een eed bekrach-

tigen; met een eed tofAigenen.
ORA, bid; ora et labors, bid en work; ora pro nobis,.

bid voor ons.
ORAAL, bn. mondeling, woordelijk.

ORAGEUS, bn. onstuimig, stormachtig, woelig.
ORAKEL, o. (-en, -5), (oudh.) godspraak, raadsel-

achtig antwoord der priesters in naam van de
goden; plaats waar de orakels warden gegeven; (fig.)

iem. die door zijne groote kennis voor menigeen tot

vraagbaak dient, als orakel geldt: het Delftsch orakel,.
HUGO DE GROOT.
ORAKELACHTIG,

bn. bw. op de wijze van een

orakel, raadselachtig en geheimzinnig: een orakelachtig antwoord; orakelachtig spreken.
ORAKELBLAD, o. (-en), blad, waarop het orakel to
lezen staat.
ORAKELEN, (orakelde, heeft georakeld), voorspellen; raadselachtig en geheimzinnig spreken.
ORAKELSPREUK, v. (-en), orakel in den vorm van
eene spreuk; ...STEM, ...TAAL, v. wat door eea
orakel is verkondigd.
ORANGEADE, v. oranjewater: een drank, bereid
uit oranjewater, suiker en water.
ORANGISTEN, m. my. aanhangers van het huis.
van Oranje in de Nederlanden; Iersche Protestanten
(zekere politieke partij in Ierland).
ORANG-OETANG, m. (-s), Oostindisch woud- of
boschmensch: een zeer sterke, omtrent 4'/ 2 voet
hooge, gewoonlijk rechtopgaande aap (simia satyrus),
die in troepen in de bosschen van Borneo en Sumatra
wordt aangetroffen.
ORANJE, m. (-s), voor den boom; —, v. voor de vrucht.
ORANJE, bn. roodachtig geel, geel.
ORANJE, o. oranjekleur; naam van het regeerend
vorstenhuis in Nederland; Oranje boven !, leve het
huis van Oranje; (sprw.) neem hem op je rug en roep er
oranje mee, iem. toegevoegd, die met hem zeer ingenomen is, terwijl er voor het tegendeel meer grond is.
ORANJEACHTIG, bn.; oranjeachtige planten, eene
soort van altijdgroene boomen en heesters (aurantiaceae), waartoe vooral de oranjeboom en citroen
behooren.
ORANJEAPPEL, m. (-s, -en), vrucht van den oranjeboom: ...BES, v. (-sen), de kleine groene, afvallende
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vrucht van den oranjeboom, zoo groot als eene kers,
die gebezigd wordt bij de bereiding van curacao;
...BITTER, o. oranjekleurig bitter, zekere sterke
drank; ...BLOEM, v. (-en), (plantk.) (gew.) goudsbloem.
ORANJEBLOESEM, m. bloesem van den oranjeboom; —OLIE, v.; ...WATER, o. welriekend water,
uit oranjebloesem gestookt.
ORANJEBOOM, m. (-en), een boom (citrus auranaum),
die in het zuiden rondom de Middellandsche Zee en
op de Azoren in menigte gekweekt wordt, met
altijdgroene bladeren, gevleugelde bladstelen, witte
welriekende bloem en en aangenaam smakende vruchten; de Appelsinaboom (C. A. Chinensis), de Pomeransenboom (C. A. Vulgaris) en de Pompelmoesboom
(C. A. decumana) zijn de voornaamste varieteiten.
ORANJECHROMAAT, o. eene verfstofverbinding,
hoofdzakelijk uit eene loodzoutoplossing en kaliumchromaat bestaande; ...DRANK, m. oranjekleurige
drank; ...FEEST, o. (-en), feest ter eere van het
huis van Oranje.
ORANJEGEZIND, bn. gehecht aan het huis van
Oranje.
ORANJEGEZINDE, m. on v. (-n), vriend, aanhanger
van het huis van Oranje.
ORANJEHUIS, o. het huis van Oranje: regeerend
vorstenhuis in Nederland.
ORANJEHUIS, o. (...zen), oranjerie. Zie aldaar.
ORANJEKIST, v. (-en), kist voor oranjeappelen;
...KLANT, m. en v. (-en), aanhanger van het huis
van Oranje; ...KLEUR, v. de roodachtig gele kleur.
ORANJEKLEURIG, bn. de oranjekleur hebbende.
ORANJEKOP, m. (-pen), (nat. hist.) aardkrekel,
keverrups, veenmol; ...LIKEUR, v. oranjekleurige
likeur; ...LINT, o. (-en), als voorw. gmv. als
stofn.: oranjekleurig lint; ...LUSTER, v. (-s), andere
naam voor schatlijster, koperwiek; ...MAN, m. (...lieden), verkooper van oranjeappelen; ..MAN, m. (-nen),
(fig.) voorstander van het huis van Oranje ; ...PARTIJ,
v. de staatspartij voor het huis van Oranje, inz. op
het einde der vorige eeuw; ...PEER, v. (...peren),
zekere gele peer.
ORANJERIE, v. (-en), verzameling van oranjeboomen; zaal-, vertrek voor zulke planten, zeer groote
broeikas met ± 100 C. warmte; (bij uitbr.) groote
broeikas, wintertuin.
ORANJESAP, o., ...SCHIL, v. (-len), sap, schil der
oranjevrucht; ...SNIPPERS, m. my. gekonfijte oranjeschillen; ...STRIK, m. (-ken); ...STRIKJE, o. (-s),
strik of strikje van oranjelint; ...UIL, m. (-en),
andere naam voor kerkuil; ...VAAN, v. (...vanen),
oranjevlag; ...VLAG, v. (-gen), oranjekleurige vlag;
...VORST, m. (-en), vorst uit het huis van Oranje;
...WATER, o. aftreksel van oranjeschillen; ...ZON,
V. ...ZONNETJE, o. schertsend gebezigd, omdat de
zon vaak schijnt, als er een oranjefeest is.
ORANT, v. (plantk.) leeuwenbek, kalfssnuit ; wouw.
ORATIE, v. (-s, —ten), verhandeling, redevoering,
aanspraak; kerkelijk gebed.
ORATOR, m. (-5), redenaar.
ORATORISCH, bn. met redenaarstalent; redekunstig; oratorische wending, zekere figuur in den stijl.
ORATORIUM, o. (-ria, -s), eene soort van muzikale
drama's van ernstigen, meestal bijbelschen inhoud
voor zang en orkest of orgel: de oratoriums van
Bach, Handel en Hayden; geestelijk zangstuk ; bidvertrek, voorzien van crucifix, klein altaar enz.
ORBEREN, (orberde, heeft georberd), gebruiken (iets,
om het niet to laten bederven), nuttigen.
ORCHESTRIUM, o. (-s), een orgel-instrument in den
worm van een kabinetorgel, dat de plaats van een
volledig orkest vervangt.
ORCHIDEE, v. (-en), (plantk.) standelkruidige plant;
zie aldaar.
ORDALIEN, o. mv. godsoordeelen: was eene daad
duister, een recht twijfelachtig, dan konden er proeven genomen worden, door wier nooit falende uitkomst de opgeroepene godheid zelve, als hoogste
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rechter to kennen gaf wat waar was en recht; die
proeven rustten op 't vaste geloof, dat telkens de
schuldelooze moest zegepralen, de schuldige bezwijken; zulk eene beslissing was Gods gericht,
Gods oordeel, in Middeleeuwsch Latijn ordalium,
ordalia, wat de eigenaardige term ward; de godsoordeelen of ordalia waren in de middeleeuwen:
vuur-, water-. kruis-, tweegevecht-ordale, baargericht
en de gewijde beet.
ORDE, v. rang, regaling, regelmatigheid, geregelde
toestand; een man van orde, die alles geregeld doet;
de zaak is in orde, daaraan behoeft niets meer gedaan to worden, (ook) aan uw verzoek wordt voldaan, uw voorstel is goed bevonden enz.; ik ben
weer in orde, geheel hersteld; eene kamer in orde
brengen, alles op zijne geregelde plaats stellen; de
troepen staan in orde geschaard, marcheeren in goedo
orde, juist zooals het behoort; in orde, sta commando bij het lager; commissaris van orde, (bij
feesten), wien de zorg voor den geregelden gang
van zaken is opgedragen; zijne boeken in orde houden, brengen, goed geregeld; — orde op zijne zaken
stellen, zijne zaken regelen; op orde komen, na eene
verhuizing, wanneer alle soesah voorbij raakt; —
tucht, rust: orde in de school; die onderwijzer houdt
gemakkeli)k orde, haast vanzelf gaat alles geregeld
zijn gang; de orde bewaren, handhaven, herstellen, verstoren; op orde gesteld zijn; van orde houden, graag
zien, dat alles geregeld gaat ; een stuk van orde, een
administratief stuk; orde in huis is er, niets gaat
er onbehoorlijk toe; wetten op de openbare orde en
zedelijkheid; de maatschappelijke orde, de geregelde
gang in de maatschappij; —
in eene vergaderzny iets aan de orde stellen, brengen,
maken dat de vergadering er zich mede bezighoudt,
er over debatteert; can de orde komen, volgen ; dat is
buiten de orde, dat volgt, past niet, behoort hier niet

bi,j; programma van orde, (bij de Staten-Generaal)
reglement; buiten de orde gaan, over andere onderwerpen spreken, (ook) zich van geen netts, passende
bewoordingen bedienen; tot de orde roepen, als ism.
buiten de orde gaat ; dat is aan de orde van den dag,

iedereen spreekt er over, houdt er zich mede bezig;
eene motive van orde stellen, zie MOTIE; tot de orde van
den dag overgaan, na een of ander voorval, to de
werkzaamheden, die aan de orde zijn, overgaan;

(-n), (bouwk.) eene regelmatige samenstelling
van uitspringende deelen, waarvan de kolom het
hoofddeel uitmaakt on hoofdzakelijk dient, om aan
het geheel een schoon aanzien to geven; de vhf
orden, (de Toskaansche, Dorische, Jonische, Korintische on Romeinsche); — vereeniging van personen, die door regelen en wetten verbonden zijn;
eene geestelijke orde; de vrymetselaarsorde; teeken, dat
men tot eene vereeniging behoort: de orde van den
Nederlandschen Leeuw, de Willemsorde uitreiken; iem.
eene orde schenken; — afdeeling, klasse (inz. in de
nat. gesch.) : de orde der zoogdieren.
ORDEBAND, m. (-en), ...LINT, o. (-en), band of lint,
waaraan de ridderorde gedragen wordt; ...KETEN,
v. (-s), kostbare ketting, waaraan eene ridderordegedragen wordt; onderdeel van eene ridderorde;
...KRUIS, o. (-en), kruis dat tot ordeteeken dient.
ORDELIEVEND, bn. (-er, -st), van orde houdende,
op orde gesteld. ORDELIEVENDHEID, v.
ORDELIJK, bn. bw. (-er, -st), geregeld naar zekere
orde : alles gaat er ordelijk toe; ordelijk zich gedragen;
ordelYk werken, op eene geregelde wijze; het is een
ordelijk mensch, die geregeld leeft, (ook) die orde in
zijne zaken houdt; die orde volgt: een ordelijk kind.
ORDELIJKHEID, v.
ORDELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder orde, yenward, in het wild. ORDELOOSHEID, v.
ORDENEN, (ordende, heeft geordend), in orde brengen, schikken, regelen : zijne zaken ordenen ; boeken
in eene boekenkast, rekeningen ordenen, in eene zekere
orde schikken; opnemen in eene orde; wijden (eon_
priester). ORDENING, v. (-en).
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ORGEL.
ORELLINE, v. Zie op ORLEAAN.
OREMUS, laat ons bidden; (fig.) het is daar oremus,

bn. bw. (-er, -st), fatsoenlijk, wel
levend : zich ordentelijk gedragen; eenordentelfjk mensch ;
ye kunt niet ordentelijk met hem spreken, niet naa r het is daar jammerlijk of naar gesteld; het is daar
ibehooren,
vraagt er 5 gulden voor, dat is orden
altod oremus, daar is altijd ruzie, twist; hij is oremus,
vrij goed, redelijk. ORDENTELIJKHEID, v.
dronken.
ORDE-OEFENING, v. (-en), (gymn.) oefening in he
ORGAAN, o. (...ganen), (eig.) wdrktuig of instru-ordelijk uitoefenen van zekere gymnastische be
ment; inz. dat deel van een lichaam dat zichzelf
wegingen: orde-oefeningen op en van de plaats; examen
onderhoudt door middel van een eigen, inwendig
in de vrfje- en orde-oefeningen.
leven, hetwelk zich door werkzaamheid openbaart;
ORDER, v. (-s), bevel, last, lastgeving, gebod: i k
het orgaan van den reuk is de neus; de geslachts.heb order gegeven,...; wat is er van uwe orders ? wa t
ademhalings-, spifsverteringsorganen,
de stem ten
belieft u ?; ik ben tot uwe orders, ik ben tot uw diens t opzichte van klank en toon: zij heeft een krachtig ,
bereid; tot reader order uitstellen, voorloopig; volgens
een mooi, een vol orgaan; persoon of dagblad enz.,
order send ik u; bekendmaking, consigne : eene dagwaarvan men zich bedient ter openbaarmaking of
order, aan het leger; (kooph.) voor mfj aan den heer
verspreiding van meeningen enz , tolk : deze courant
is het orgaan der liberate part.
N. N. of order, of aan dengene die hem vervangt.
ORDERBRIEFJE, o. (-s), betaalbriefje, door een
ORGANDIEN, ORGANDIJN, ORGANDY, o. een
:schuldenaar aan zijn schuldeischer gegeven, opdat Oostindisch katoenen weefsel, op netel- en kamersieze zich door een derde doe betalen; (kooph.) eene
doek gelijkende, een beetje dichter dan mousseline.
onderteekende •verklaring, waarbij de onderteekeORGANDYLINT, o. lint, van organdy vervaardigd.
maar aanneemt aan een ander of aan diens order,
ORGANIEK, bn. Zie ORGANISCH.
op een bepaalden tijd en zekere plaats, zekere geldORGANISATIE, v. (-s,
bewerktuiging; in:som te betalen, met erkenning van genoten waarde
richting, samenstelling : de organisatie dier party is
of waarde in rekening; acceptatie.
bewonderenswaardig; regeling; rechterlyke organisatie,
ORDESBROEDER, m. (-s), broeder eener geestelijke
de wijze waarop de rechterlijke macht in een staat
-orde; o. (...zen), huis, woning der ordesbroe- is ingericht, hare verdeeling, hare rangorde, hare
ders; ...KAP, v. (-pen); ...KLEED, o. (-en, -eren),
grenzen en hare bevoegdheid.
kleed dat de ordesbroeders dragen; ...PIJ, v. (-en).
ORGANISCH, bn. met organen of werktuigen voorORDETEEKEN, o. (-s), herkenningsteeken eener
zien, bewerktuigd: de organische en anorganische
.zekere orde, insigne.
wezens; tot de organen behoorend: een organisch geORDINAIR, bn. bw. gewoon, gebruikelijk, allebrek, een gebrek, dat in den bouw of het gestel van
Ilaagsch; gemeen, gering, niet fijn: ordinair goed;
het lichaam zit; organische stof, stof waaruit de
ORDENTELIJK,

-

,

.ordinaire lui; een ordinair voorkomen hebben.
ORDINARIS, v. (-sen), opentafel, gaarkeuken. ORDINARISHOUDER, m. (-5), iem. die een ordinaris
exploiteert.
ORDINARIUM, o. (in het financiewezen) het gewoon
beloop van inkomsten en uitgaven.
ORDINATEN, v. my. (wisk.) evenwijdig loopende
rechte lijnen, die van de lijn der abscissen naar de
punten van den omtrek eener kromme of rechte
lijn in hetzelfde vlak getrokken worden, ter bepaling waar een punt in de ruimte zich bevindt;
zie coordinaten.
ORDINATIE, v. (-s,
inwijding tot het priester- of predikambt.
ORDINEEREN, (ordineerde, heeft geordineerd), tot
. een geestelijk ambt inwijden; (R.-K.) de priesterwijding geven.
ORDONNANS, m. (-en), (mil.) officier of onderofficier,
die bevelen van een hoofdofficier overbrengt; (ook)
zekere betrekking ten hove, aan den persoonlijken
dienst van den vorst enz. verbonden,
ORDONNANTIE, v. (-s, „Alen), verordening, voorschrift: (godg.) dat is in strod met de ordonnantien
Gods, dat is in strijd met de voorschriften van God;
het ordestellen op het een of ander; (sprw.) wat eene
ordonnantie heeft-ie op zon
wat een drukte, wat
een praats heeft hij, wat wil hij alles regelen;
bevelschrift; aanwijzing tot betaling op een landsof gemeente-ontvanger; hif is ter ordonnantie van den
Gouverneur-Generaal gesteld, te zijner beschikking;
dienstwacht van officieren; (geneesk.) recept, voorschrift; (teek., beeldh. enz.) opvatting, schikking.
ORDONNATEUR, m. (-5), verordenaar, aanwijzer,
opziener.
,

-

ORDONNEEREN, (ordonneerde, heeft geordonneerd),
gelasten, bevelen, gebieden, verordenen; schikken.
OREEREN, (oreerde, heeft georeerd), eene redevoering houden.
OREGA, v., wilde orega. Zie OREGO.
OREGO, v. eene soort van grove marjolein: eene
plant, die als keukenkruid zeer gezocht is en ook
wilde orega wordt geheeten.
OREID, o. eene metaallegeering van 900,/,, koper en
100 '0 zink, kunstgoud.
OREILLONSPASSERTJE, o. (-s), passertje tot het
trekken van kleine cirkels.

planten en dieren samengesteld zijn; organische
lichamen, bewerktuigde: planten en dieren; organische zuren, zuren, door planten of dieren afgescheiden of daaruit bereid; een organisch besluit of reglement, dat de grondslag of het punt van uitgang is
van andere verordeningen.
ORGANISEEREN, (organiseerde, heeft georganiseerd), met organen voorzien; inrichten, samenstellen, regelen: eene party organiseeren; eene tom-

bola, eene fancy-fair organiseeren.
ORGANISME, o. (-n), organische bouw, samenhang
der deelen van een geheel: het dierlYk organisme;
inwendig samenstel: het heele organisme deugt niet.
ORGANIST, ORGELIST, m. (-en), orgelspeler; (ook)
een buitenlandsche zangvogel met korten staart
on breeden, korten snavel.
ORGANOGENEN, o. my. zeke-re grondstoffen (water-,
stik-, zuur- on koolstof).
ORGANOGENIA, v. leer van de vorming der organen.
ORGANOGNOSIE, v. het herkennen -, de kennis
der bewerktuigde lichamen.
ORGANOGRAPHIE, v. beschrijving van de bewerktuigde natuur; planten-ontleedkunde.
ORGANOLOGIE, v. leer van de werktuigen des
levenden lichaams en hunne verrichtingen ; instrumentenleer.
ORGANONOMIE, v. leer der wetten van het bewerktuigde leven.
ORGANOPLASTIEK, v. vorming van de organen.
ORGANOSCOPIE, v. onderzoek der organen.
ORGANOTAXIE, v. rangschikking der schepselen,
naar hunne organen.
ORGANOZOEN, my. (dierk.) parasieten welke in
het binnenste der organen zelf voorkomen.
ORGANOZOONOMIE, v. leer der wetten van het
dierlijk leven.
ORGANSIJNZIJDE, v. kettingzijde, getwijnde of getweernde zijde (dienende tot schering der meeste
zijden stoffen), ook orgasijn- en orgarsUnzijde geheeten.
ORGEADE, v. gerstedrank; amandelmelk; amandelpers.
ORGEL, o. (-s, -en), een toonwerktuig, waarvan
de klanken worden voortgebracht door luchtstroomen, die uit blaasbalgen door eene meaaigte willekeurig to opener of te sluiten kanalen naar pijpen
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of andere klankgevende lichamen worden geleid; in
't algemeen elk instrument, dat op deze wijze toon
-geeft: -kerkorgel, draaiorgel, straatorgel; in eene kerk)
-de verheven plaats waar het orgel staat : op het orgel
zitten. ORGELTJE, o. (-s), klein orgel (voor vogels).
ORGELBLAASBALG, m. (-en), deel van een orgel;
...BLAZER, m. (-s); orgeltrapper.
ORGELBLOEMEN, v. my. (plantk.) bolderik.
ORGELCONCERT, o. (-en), het uitvoeren van muziekstukken op het orgel ten aanhooren van het publiek;
...DEUR, v. (-en); ...DRAAIER, m. (-s), iem. die een
draaiorgel bespeelt.
ORGELEN, (orgelde, heeft georgeld), op het orgel
uitvoeren (eenig muziekstuk); het orgel bespelen;
zingen (van vogels) : de vogels hupten vroolijk van tale
op tale en orgelden als om strijd.
ORGELGESCHUT, o. oud geschut, waarbij op een
en hetzelfde affuit verschillende loopen van klein
kaliber bij wijze van orgelpijpen vereenigd zijn.
ORGELIST, m. (-en), organist, orgelspeler; inz. iem.
die bij openbare godsdienstplechtigheden het orgel
te bespelen heeft.
ORGELKAST, ...KIST, v. (-en), ruimte, waarin
het orgel besloten is; ...KLANK, m. (-en); ...KLAVIER, o. (-en), het klavier van een orgel; ...KOOR,
0. (...koren), plaats in de onmiddellijke nabijheid van
een orgel (in eene kerk).
ORGELKORAAL, o. (...ralen), (nat. hist.) een straaldier, tot de klasse der veelvoeten of poliepen behoorende; de kalkachtige tuizen, die deze diertjes
bewonen, zijn aan de uiteinden open en als orgelpijpen naast elkander geplaatst.
ORGELLOOD, o. lood, geschikt om er orgelpijpen
van te maken; looden pijpen zooals die in den
handel voorkomen; ...MAKER, m. (-s), iem. die
orgels maakt; ...METAAL, o. eene ioodzinklegeering
voor orgelpijpen; ...MUZIEK, v. muziek op een orgel
voortgebracht; muziekstuk voor een orgel gecomponeerd; ...PIJP, v. (-en), staande pijp van een
orgel; ...PIJPLIP, v. (-pen), deel eener orgelpijp.
ORGELPUNT, 0. (muz.) point d'orgue: eene voortgaande opvolging van accoorden in de bovenstemmen, terwijl de basnoot gedurig blijft liggen op de
toncia of op de donlinante en niet eerder dan kort
voor de sluiting de plaats inneemt, die haar in de
tijdelijke harmonica toekomt; (muz.) punt, boven
-eene noot of rustteeken geplaatst, die aanduidt dat
die noot of die rust langer aangehouden moet worden dan de waarde aangeeft
ORGELREGISTER, o. (-5), eene rij pijpen van een
orgel, die bij elkander behooren; het mechaniek
waardoor een register met de windladen in verbinding gesteld wordt; ...SPEL, o. het spelen op een
orgel; orgelmuziek; ...SPELER, m. (-5), iem. die op
een orgel speelt; ...TOON, m. (...tonen); ...TRAPPER, ...TREDER, m. (-s), die den blaasbalg van het
orgel treedt en zoo den noodigen wind voor het
orgel maakt.
ORGIEN, v. my. inz. de Bacchusfeesten en -offers,
met dronken woestheid gevierd; (fig.) drinkgelagen,
zuippartijen, nachtelijke zwelgpartijen.
ORIENT, o. het oosten; (fig.) morgen; het morgenland.
ORIENTAAL, o. eene soort van gekeperde stof, ook
Engelsch leer en katoen-satin genoemd.
ORIENTAAL, bn. Oostersch.
ORIENTALIST, m. (-en), kenner van Oostersche
talen en hare letterkunde.
ORIENTEEREN (ZICH), (orienteerde zich. heeft zich
georienteerd), naar het oosten zich richten; de
hoofdstreken en de daarvan afhangende richtingen
bepalen; (fig.) zich met de ligging en den toestand
eener plaats bekendmaken; nauwgezet nagaan
waar men zich bevindt, zoowel in het open veld
als op eenig veld der wetenschappen; zich behoor.lijk inlichten, nauwkeurige berichten inwinnen.
ORIFLAMME, v. (eert.) rijksvaan, de voormalige
.Fransche hoofdvaan (sedert 1124), oorspronkelijk

eene lans van verguld koper met een wimpel van
vuurroode zijde, die in drie punten uitliep, ieder
van een gouden kwast voorzien.
ORIGINALITEIT, v. oorspronkelijkheid; eigenaardig-
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heid: zone originaliteit bewaren, handhaven; (fig.)
vreemdsoortigheid.
ORIGINEEL, bn. bw. (-er, -st), oorspronkelijk; eigenaardig: eene origineele opvatting eener zaak; aangeboren; (fig.) zonderling.
ORIGINEEL, o. (-en), oorspronkelijk, eerste stuk
(drukwerk, schrift, schilderij, teekening enz.); het
tegengestelde van kopie; (fig.) zelfscheppende geest;
(fig.) zonderling, vreemdsoortig mensch, rare snaak:
dat is ook een origineel.
ORIJNKRUID, o. (plantk.) prangwortel.
ORILLON, o. ( s), (krijgsw.) een vooruitspringend
gedeelte van een bastion, dienende tot dekking van
de flank tegen enfileerschoten en tot plaatsing van
geschut om de bres te verdedigen.
ORIMBAAR, ORINBAAR, m. (...baren), jong of
nieuw aangeworven matroos op Indie, aan wien de
Oostersche zeden en gewoonten nog niet eigen zijn.
ORION, m. een schitterend gesternte aan den
Zuidelijken hemel, aldus geheeten naar een reusachtigen held en grooten jager uit de Grieksche
mythologie: Wie kept PIETER NIEUWLANDS Orion niet
ORKAAN, m. (...kanen), draaiende stormwind, met
eene snelheid van minstens 35 M. in de seconde,
die met groote hevigheid woedt en dikwerf meer of
min plotseling verandert, zoodat hij bijv. in weinige
uren het halve of het geheele kompas rondloopt.
ORKEST, o. (-en), (in Grieksche schouwburgen)
dansplaats, waar tooneelspelers dansen uitvoerden;
speel- en zangplaats der toonkunstenaars in concerten balzalen en in den schouwburg; gezamenitjke
muzikanten, die 't orkest bezetten: strYkorkest, van
strijk- en blaasinstrumenten ; harmonie-orkest, van
enkel blaasinstrumenten ; nzetaal-orkest, mede enkel
blaasinstrumenten ; (ook) de namen van eenige rijen
banken voor toeschouwers tusschen 't orkest en
't parterre.
ORKESTDIRECTEUR, m. (-en), ...MEESTER, m. (-s),
toonkunstenaar, die met de inrichting, regeling en
leiding van een uit te voeren muziekstuk voor
orkest belast is; ...PART IJ, v. (-en); de orkestpartijen
schrijcen; ...STUK, o. (-ken), muziekstuk voor een
geheel orkest.
ORLEAAN, ORLEAN, o. eene weeke, kneedbare
bruinroode massa, die om de zaden van den orleanboom (Bixa Orellana L.) gevonden wordt, en op
verschillende wijzen, vooral door gisting, daarvan
wordt afgezoRderd; de kleurstof heet orelline.
ORLEANIST, m. (-en), aanhanger van het vorstenhuis van Orleans in Frankrijk : de part?). der Orleanisten.
ORLEANS, o. zeker geweven stof (voor vrouwenkleeding) met katoenen ketting en kamgaren inslag,
aldus geheeten naar de stad Orleans in Frankrijk.
ORLOFF (DE) OF AMSTERDAMMER, een groote
diamant, 22 mM. hoog en 26 mM. dik, 194,7 karaat
wegende; hij is geplaatst onder den adelaar in den
schepter van den keizer van Rusland.
ORNA AT, o. ambtsgewaad, (inz. priesterlijk) plechtgewaad: de burgemeester in vol ornaat.
ORNAMENT, ORNEMENT, o. (-en), versiersel, versiering, tooi, sieraad ; (bouwk.) bindwerk, tafelment:
het bovenste der drie hoofddeelen, in iedere bouworde; de overgang van bouw- tot beeldhouwkunst;
(muz.) ornamenten, versierselen, bijnoten ter versiering der melodienoten, door den componist of zanger
er bijgevoegd.
ORNEEREN, (orneerde, heeft georneerd), sieren, op-,
versieren, tooien.
ORNITHOGRAPHIE, v. vogelbeschrijving.
ORNITHOLOGIE, v. vogelkunde, natuurlijke geschiedenis der vogelen.
ORNITHOTROPIE, v. vogelteelt, kunst om vogeleieren uit te broeden.
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OROGNOSIE, v. berg-, gebergtekunde.
OROGRAPHIE, v. berg-, gebergtebeschrijving, een

onderdeel der natuurkundige aardrijkskunde.
OROGRAPHISCH, bn. orographische kaarten, waarop
inz. de gebergten en hoogten zijn aangegeven.
OROLOGIE, v. leer der bergen.
ORPIMENT, OPERMENT, o. auripigment, goudgele
verfsta: geel zwavel-arsenik, dat, als koningsgeel in
den handel gebracht, Of uit gemalen natuurlijk
operment bestond, Of uit de verbinding, die verkregen werd door smelting van zwavel en arsenicum
in de vereischte aequivalentverhoudingen; het
koningsgeel is door bet chromaatgeel verdrongen.
ORRERY, ORRERIUM, o. (-s), een werktuig, dat de
beweging der hemellichamen aanschouwelijk maakt,
aldus geheeten naar den graaf ORRERY, aan wien de
eerste machine van dien aard werd opgedragen.
ORSEILLE, v. eene violette of paarse kleurstof,
bereid uit het orseillemos, dat op de Azorische en
de Kanarische eilanden groeit, door dit tusschen
steenen met water tot eene brij to wrijven en dan
met bedorven urine en gebrande kalk to laten gisten.
ORSEILLEMOS, o. eene soort van korstmos (roccella

tinctoria). Zie op ORSEILLE.

ORTHISCHE MACHINE, v. werktuig om het land,
bij gebrek aan trekbeesten, door menschen to bearbeiden; dus geheeten naar ORTH, den uitvinder.
ORTHOBIOTIEK, v. kunst om wel to leven,
ORTHODOX, bn. rechtzinnig, streng, oudgeloovig:

orthodox in 't geloof; hp" is streng orthodox.
ORTHODOXE, m. en v. (-n), rechtgeloovige, rechtzinnige.
ORTHODOXIE, v. rechtzinnigheid, het streng vasthouden aan het leerstelsel van een kerkgenootschap,
zooals dit is uitgedrukt in ane belijdenisschriften.
ORTHODROMIE, v. de rechte koers van het schip
naar eene der vier hoofdwindstreken.
ORTHOEPIE, v. leer van de rechte uitspraak: van

den taalleeraar wordt thaws ook de studie der orthoepie
geeischt.

my. rechttandigen, menschen
wien de tanden loodrecht in het kakebeen staan.
ORTHOGONAAL, ORTHOGONISCH, bn. rechthoekig: de loodrechte stand van een vlak op een ander.
ORTHOGRAPHIE, v. kunst om wel en juist to
ORTHOGNATEN, m.

bij

schrijven, spelkunst; —, (-en), (bouwk.) opstand (van
een gebouw).
ORTHOGRAPHISCH, bn. naar, volgens de spelregelen : Duden's orthographisch woordenboek.
ORTHOLOGIE, v. kunst van zich wel uit to drukken.
ORTHOMETRIE, v. kunst om wet to meten.
ORTHOPAEDIE, v. wetenschappelijke kennis en
behandeling van misvormingen en verminkingen
van het menschelijk lichaam; inz. de verkrommingen
van romp en ledematen op jeugdigen leeftijd.
ORTHOPAEDISCH, bn. de orthopaedic betreffende;
een orthopaedisch instituut, inrichting waar lichaamsverkrommingen of -misvormingen genezen worden.
ORTHOPAEDIST, m. (-en), iern. die in de orthopaedic
bedreven is.
ORTHOSCOPISCH, bn. rechtziende.
eene soort van gors
ORTOLAAN, m.
(emberiza hortulana), die de zuidelijke deelen van
Europa, vooinamelijk de kusten van de Middellandsche Zee bewoont, doch zoover noordelijk stijgt, dat
hij jaarlijks bij ons in Noord-Brabant wordt aangetroffen, sours wordt hij wel broedende aan de westkust van Noorwegen gezien ; van oudsher werd deze
vogel voor eene lekkernij gehouden.
ORVIETAAN, o. een uit kruiden en wortelen bereid
vermaard tegengif; alzoo genoemd naar de stad
Orvieto in den vroegeren Kerkelijken Staat.
ORYCTOCHEMIE, v. scheikundig onderzoek der
delfstoffen.
ORYCTOGNOSIE, v. kennis der delfstoffen.
ORYCTOGRAPHIE, v. be,chrijving der delfstoffen.
ORYCTOLOGIE, v. leer of wetenschap der delfstoffen, der versteeningen.

ORVCTOMETRIE, v. kunst om de fossiefen to meteirOS, •m. (-sen), rund van bet mannelijk geslacht;
jonggesnedene stier of bul, dien men vetmest of als ,
wilds os, een os, welke bij troepen. trekdigbu;

in Litthauen gevonden wordt; (fig.) domoor, ezels-kop: hij is een domme os, zoo dom als een os, een rechteos, hij is zeer dom; hij slaapt als een os, hij slaapt
bijzonder vast; (sprw.) van den os op den ezel springen,
van den hak op den tak springen; de ossen achter
den ploeg spannen, de zaak verkeerd aanpakken.
OSCILLATIE, v. (-s, -Aden), slingering, trilling: de-beweging, die alleen uit eerie heengaande of uit eene ,
wergandbitlemocunbstaat.

(oscilleerde, heeft geoscilleerd),_
OSCILLEEREN,
zweven, zwaaien, schommelen.
OSCILLEEREND, bn. (stoomw.) de oscilleerende machine, waarbij de cilinder om tappen kan schommelen, om de zuigerstang de beweging van de kruk-pen to laten volgen.
OSCULATIE, v. (-s, ...tien), (meetk.) nauwkeurigeaanraking van eene kromme lijn of een gebogen
vlak met een ander; —LIJN, v. (-en); — VLAK, o(-ken).

OSEZEL, m. (-s), (dierk.) muilos, ontstaan door
kruising van een ezel en een rund.
OSJESKERMIS,

v. (-sen), (gew.) feestmaal op den ,
heeft avond eg,w rmnud

geslacht.
OSMANISCH,

bn.; het Osmanisch

het Turkscher

rijk.
OSMAN-ORDE, v. Turksche ridderorde.
OSMIUM, o. een der metalen of elementen, waardoor het platina gewoonlijk vergezeld is, en 't welk_
zijn naam ontleent aan zijn eigenaardigen prikkelenden reuk ; het is blauwwit van kleur on laat zich,
gemakkelijk tot poeder brengen.
OSMOOLOGIE, OSPHRASIOLOGIE, v. leer der rie-kende stoffen.
OSMOSCOOP, v. (...scopen), endosmometer.
OSMOSE, v. het onderling vermengen van twee,
vloeistoffen door een poreuzen wand heen, onderscheiden in endosmose en exosonose.
OSSEDREK, OSSENDREK, m. uitwerpselen van de:
o s s.
ossen
EGAL, v.; ...GEBRAAD, o. gebraden ossevleesch, ...KLAUW, m. (-en), klauw van een os,_
...KOP, m. (-pen), kop van een os.
OSSEKOPJE, o. (-s), (nat. hist.) (gew.) zwartkopmees : zekere vogel, die in geheel Europa gevonden
wordt en bij ons ook nog den naam van korstje•
kaas on zwartkoppige bp.mees draagt.
OSSELAPJES, o. eene soort van ossenvleesch.
OSSELEER, OSSENLEER, o. leer van een of moor ossenhuiden vervaardigd.
OSSELEEREN, OSSENLEEREN, bn. van osse(n) ,
lergmakt.
OSSELEVER, v. (-s), lever van een os.
OSSEMERG, OSSENMERG, o. beenmerg van Oen.
of meer ossen.
OSSEMEST, ...MIST, m. ossedrek.
OSSEMUIL, m. (-en), de muil van een os.
OSSENBLOED, o. bloed van ossen.
OSSENBREKER, m. (-s), (plantk.) zekere plant (ononisarvensis), ook stalkr aid ofprangwortel geheeten, waarvan de bast van den wortel vroeger in de geneeskunde gebezigd werd als pisdrijvend middel.
OSSENDOODER, m. (-s), kerfdier, prachtkever,
stinkwesp : een naar het vliegend hert gelijkend
vergiftig insect, dat de runderen dikwijls inzwelgen,
waardoor zij opzwellen on sterven.
OSSENDRIFT, v. (-en), een aantal ossen bij elkander; ...DRIJVER, m. (-5), geleider, bewaker van
ossen ; (stern) zeker sterrenbeeld, Bootes.
OSSENEK, m. (-ken), nek van een os.
OSSENGESLACHT, o. geslacht van ossen.
m. (...hazer), ruggestuk
OSSENHAAR, o.;
van een os; ...HALS, m. (...zen); ...HANDEL,

OSSENHANDELAAR.
handel in ossen; ...HANDELAAR, m. (-s), iem. die
in ossen handelt; ...HARST, m. (-en), ribbestuk,
lendenstuk; ...HART, o. (-en), hart van een os;
(nat. hist.) hartmossel; ...HERSENS, v.; ...HOORN,
...HOREN, m. (-s), Koren van een os;
o. de daarvan afkomstige stof (waaruit verschillende voorv. (-en).
werpen vervaardigd worden);
OSSENKOOP, m. (-en), het koopen en verkoopen
van ossen; ...KOOPER, m. (-s), ossenhandelaar.
OSSENLEDER, OSSELEDER, ...LEER, o.
OSSENLEEREN, OSSELEEREN, bn.
OSSENMARKT, v. (-en), veemarkt voor den ossenkoop.
OSSENOOG, o. (-en), oog van een Os; glasknoop,
zie aldaar; (plantk.) veldkamille; groote ganzenbloem, koebloem; (nat. hist.) grootoogige brasem:
naam van een visch in de Middellandsche Zee; naam
van zekeren weinig bekenden Afrikaanschen vogel;
(zeew.) lichte plek aan het zwerk, die aanduidt,
dat de wind van dien kant zal komen; (delfstofk.)
opaalkleurig veldspaath; ...00R, o. (-en), oor van
een os.
OSSENPIKKER, m. (-s), een geslacht van vogels
(buphaga), zoo groot als eene lijster, dat gewoonlijk
tot de familie der spreeuwachtigen onder de zangvogels gerekend wordt to behooren; de gewone
ossenpikker (buphaga africana), treft men in Senegal
en verder zuidwaarts in Afrika aan tot aan de
Kaap de Goode Hoop, alwaar hij bekend is geworden door zijne gewoonte om zich op den rug van
het rundvee en van de antilopen to plaatsen en
met zijn bok hen in den rug to pikken; hij doet
dit om de larven der oestriden uit de huid te pikken.
OSSENSTRONT, OSSESTRONT, m. ossedrek.
OSSENVLEESCH, OSSEVLEESCH, o. vleesch van
een of meer ossen.
OSSENWEIDE, v. (-n), weide, waarop ossen grazen;
(fig.) (gew.) in de ossenweide gaan, dertigjaar worden
(van ongehuwde meisjes gezegd).
OSSENWEIDER, m. (-5), houder, fokker van ossen,
vetweider.
OSSEPENS, v. (-en), ingewand van een os; ...POOT,
m. (-en); ...RIB, v. (-ben); ...SNUIT, m. (-en), rib,
snuit van een os.
OSSESTAL, OSSENSTAL, m. (-len), stal voor een
of meer ossen.
OSSETAND, m. (-en), tand van een os; ...TONG,
v. (-en), tong van een Os; — (plantk.) eene ruwbladige
plant (anchusa), welke vooral in de duinen voorkomt; ...VOET, Ir. (-en); ...WAGEN, m. (-5), een met
ossen bespannen wagon.
OSTENSIBEL, bn. wat vertoond kan of moest worden; toonenswaard; zichtbaar; zonneklaar, klaarblijkelijk; voorgewend; gewaand.
OSTENSIEF, bn. (diplom ) toonbaar, vertoonbaar,
mededeelbaar; ostensieve methode, aantoonende (niet
verklarende) leerwijs; aanschouwelijk, handtastelijk,
zonneklaar; pronkend, pralend.
OSTENTATIE, v. vertoonmaking, praalzucht, pralerij, ijdelheid, snoeverij, pronkerij, pocherij, grootspraak, opgeblazenheid, snorkerij.
OSTENTEEREN, (ostenteerde, heeft geostenteerd),
ten toon stellen, vertoon maken, pralen, pronken.
OSTEOLIET, m. (-en), beenversteening.
OSTEOLOGIE, v. leer der beenderen.
OSTERIA, v. herberg, logement (in Itali6).
OSTRACIET, m. (-en), oesterversteening, versteening van oestervormige schelpdieren.
OSTRACISME, o. (oudh.) schervengericht : bij de
oude Grieken, bijz. to Athene, eene 10-jarige verbanning van een staatsburger, wiens invloed of
macht men duchtte, en wiens naam door de stemmende burgers op scherven geschreven word; (fig.)
het strong weren (van iets of iem.).
OTACUSTIEK, v. kunst om den gehoorzin to versterken.
OTALGIE, v. eene zenuwachtige oorpijn, dikwijls
vergezeld met ontsteking in het oor.

OUD.
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OTEMA, v. (-'s), (kindertaal), grootmoeder.
OTEPA, m. (-'s), (kindertaal), grootvader.
OTOGRAPHIE, v. beschrijving van het oor.
OTOPHOON, v. (...phonon), werktuig ten gebruike

van hardhoorende menschen, horentje.
OTOSCOOP, m. (...scopen), oorspiegel, oorkijker,
werktuig tot onderzoeking van het gehoor.
OTTAVA BASSA, (muz.) een octaaf lager (te zingen of to spelen).
OTTER, m. (-5), zeker verscheurend zoogdier (lutra
vulgaris), tot de familie der marters behoorende, van
welke hij zich evenwel onderscheidt, doordien hij
zwemvliezen heeft tussch on de teenen ; (gew. gemeen)
zoo storn als een otter, zeer dom; hij ziet zoo scheel
als een otter, van iem. gezegd die zeer school ziet.
OTTEREN, (gew.) ze laat hem maar otteren, laat
hem maar aan zijn lot over, het kan haar niet
schelen, wat or van hem terecht komt.
OTTERHAAR, o. het haar van otters; ...VANGER,
m. (-s), iem. die otters vangt; ...VANGST, v.; ...VEL,
o. (-len).
OTTETTO, o. (-'s), (muz.) achtstemmig toonstuk.
OTTOMANE, v. (-5), Turksch rustbed, lage sofa
zonder leuning.
OTTOMANISCH, bn. Turksch; de Ottomanische Staat,
het Turksche keizerrijk.
OUBLIETTE (Fr.), v. (-n), onderaardsch hol in eene
gevangenis; de daarin zittenden worden aan de vergetelheid prijs gegeven.
OUBOLLIG, bn. (-er, -st), toornig, zonderling.
OUD, bn. (-er, -st), [in de spreektaal in verbogen
vormen gewoonlijk ouwe, ouwer], een zekeren leeftijd hebbende: clot kind is 6 weken oud; hoe oud is
voor hoe oud ziet ge mfj aan?, welken leeftijd
kent gij mij toe ?; die boom is wel 1000 jaar oud; een
kanarie wordt wel 16 jaar oud; — een hoogen leeftijd hebbende, niet jong, bejaard: hf) is at oud, al
85 jaar; een oud man; hij wordt oud, hij komt op
jaren, (ook) hij begint er als iem. op hoogen leeftijd
uit to Zion; hfj schijnt, wordt oud voor zfjn tad, de
ouderdom komt bij hem vroeg; die kleeren maken
haar wel 10 iaar ouder, doen haar zooveel ouder
schijnen; hij wordt niet oud, hij zal wel jong sterven, (ook) hij blijft er jeugdig uitzien; (sprw.) oud
en jong waren op de been, iedereen, zoowel de bejaarde als de jeugdige menschen; die jong spaart,
lljdt oud geen gebrek; jong gewend, oud gedaan; zoo
de ouden zongen, piepen de jongen, zie jong; men is
nooit te oud om te leeren, altijd nog kan men menschen aantreffen, van wie men wat beters kan
overnemen; hoe ouder, hoe gekker, zie gek; een oude
bok, zie bok; (fig.) een oude rot, een doorslepen vos;
een oude rot in de vat, iem. die zeer slim is, ook
eens gevangen; een oude schelm, een doortrapte
schelm; een oude zondaar, die in de zonde verhard
is; — een oude vrfjer, vrfjster; eene oude neat, eene oude
vrijster; nog niet oud en koud zijn, nog jong en vol
vuur; — mijn oude heer, mijn vader; zone oude vrouw,
zijne moeder; uw oude lui, uw ouders; een ouwe ziel,
een oud vrouwtje; — de oude dag, de hooge leeftijd,
ouderdom; voor den ouden dag zongen; op zfjn ouden
dag lijdt hfj gebrek; de oude dag met zone gebreken
begint reeds te komen; (sprw.) men kan wel jong van
jaren en oud van dagen zfjn, op jeugdigen leeftijd
veel kennis en verstand hebben; (sprw.) men moet
geen oude boomen verplanten, oude menschen kunnen
niet good tegen verandering van woonplaats of
werkkring; —
eenigen tijd durende, bestaande en als degelijk,
proefhoudend gebleken: oude liefde roest niet; uit
oude vriendschap deed hij het; eon oud vriend, een
beproefd vriend, op wien men zich kan verlaten;
zoo, ouwe jongen, ben- je daar !, zoo, beste vriend;
hfj blffft de oude getrouwe, op zijne trouw kan men
steeds rekenen; wfj blfjven de ouden, wat er ook
verandere, wij niet in onze verhouding tot elkaar
iem. van den ouden stempel, in hooge mate degelijk;
hfj is van ouden add; hij behoort tot de oudste ge-
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slachten, een oud spreekwoord, reeds lang bestaande; —

een geruimen tijd een zeker beroep, bedrijf uitoefenende en daarin ervaren geworden: een oud zeeman;
een oud kriiger, — eenigen tijd bestaande en daardoor beter van hoedanigheid geworden, niet jong:
oude kaas; oude win; oude jenever; eene oude zaak,

inz. eene die goede winsten geeft; — geruimen tijd
bestaande en daarvan de kenmerken dragende, niet
jong: eene oude stad: een oud huis; eene oude rufne,
niet nieuw, eenigen tijd geleden vervaardigd, eenigen
tijd gebruikt en daardoor min of meer versleten:
dat zjn oude boeken, die niemand meer bestudeert;
oude kleeren, meubelen, huizen, pennen; niet versch:
oud brood, oudbakken; oude aardappelen, oude bloemkool, lang geleden uit den grond gehaald; oud bessensap, van 't vorige jaar;
wat men van iem. of iets gewoon is: ouder gewoonte, zooals sinds zeer lang de gewoonte is; ouder
gewoonte kwam hfj weer to laat, zooals men dat van
hem gewoon is; hij ging zijn ouden gang, hij veranderde, verbeterde zijne levenswijze niet; op den
ouden voet voortgaan, op dezelfde wijze als vroeger;
alles by het oude laten, niets veranderen, alles laten
zooals het vroeger was; — vroeger: in den goeden
ouden tad; min oude huis, het huis dat men vroeger
bewoonde (onderscheiden van min oud huts, een

huis dat werkelijk oud is en dat men nu bewoont
of bezit); eene oude mode, eene vroegere mode; zone
oude kwaal komt weer terug, de kwaal die hij vroeger
had; de oude haat kwam weer boven, de haat van
vroeger; den ouden Adam afleggen, zich beteren, de
oude neiging tot zonde onderdrukken; — reeds bekend: dat is zoo oud als de weg naar Rome, zeer
oud, (ook) dat is bij iedereen bekend; dat is oud
nieuws; oude kost oplepelen, oud nieuws vertellen;
het is een oude mop; de oude dean; altYd het oude liedje;
het is de ouwe geschiedenis weer, wat den hoorder
reeds bekend is; op de oude manier, de vroegere,

reeds bekende; — voormalig, gewezen [in doze bet.
meest in samenstelling gebruikt: oudburgemeester,
oudminister] ; —
wat vroeger bestaan heeft en thans niet meer
bestaat, in tegenstelling met het tegenwoordige: de
oude volken, de volken der oudheid; oude talen en
letteren, die der oude volken, inz. der Grieken en
Romeinen; de oude geschiedenis, de wereldgeschiedenis tot den ondergang van het Westersch Romeinsche rijk; voor oude ttjden, in oude, in de oudste tijden,
vroeg, zeer vroeg in de geschiedenis, aan de oudheid
herinnerende; oude beelden, antieke; een oud gebruik,
dat uit oude tijden dagteekent of daaraan herinnert ;
een oud wooed, in onbruik geraakt; — de oude styl,
de Juliaansche kalender; het Oude Testament, in tegenstelling met het Nieuwe, waarin voornamelijk de

geschiedenis van Jezus en de Apostelen vervat is;
de Oude Wereld, in tegenstelling met de Nieuwe,
die later ontdekt werd; — (nat. hist.) oude grootje,
de geharnaste donderpad: zekere visch, ook oudewiffskaak en harnasmannetje geheeten.
OUDAARD, m. (-s), (w. g.), oud man.
OUDACHTIG, bn. bw. (-er, -st), een w -einig oud, op
jaren komende; oud schijnende: er oudachtig uitzien ;
Bich oudachtig kleeden.

OUDBAKKEN, bn. (-er, -st), reeds lang geleden gebakken on daardoor droog: oudbakken brood; (fig.)
dat is oudbakken kost, dat weet iedereen reeds; (fig.)
ouderwetsch: eene oudbakken japon; oudbakken gekleed
gaan; — onbeduidend, vervallen : een oudbakken
gezicht.
OUDBURGEMEESTER, m.

(-s,, gewezen burge-

rneester.
OUDDUITSCH, bn. de oude Duitschers of Teutonen

betreffend.

OUDDUITSCH, o. de Oudduitsche taal.
OUDE, m. en v. (-n), oude man, - vrouw; (gerneenz.)

-fader, baas, kapitein: ik zal het den oude vragen;
best,, e; (fig.) de ouden, de volken der oudheid, inz.
de Grieken en Romeinen.

OUDE-VODDENMARKT.
OUDE, v. (Zuidn.) leeftijd, jaren; ...EIGEN, 0. (w. g.),
oude rente; oude gewoonte.
OUDEJAAR, o. laatste dag des jaars.
OUDEJAARSDAG, m. (-en);
m. (-en);
...NACHT, m. (-en), laatste dag, avond on nacht van
het jaar.
OUDE-KLEERENMARKT, v. markt van oude kleeren.
[Wanneer een adjectief alleen betrekking heeft op
het eerste lid eener volgende samenstelling en niet
op het woord in zijn geheel genomen, wordt dit
adjectief door een koppelteeken met de volgende
samenstelling verbonden.1
OUDE-KLEERKOOP, .m. (-en), koopman, handelaar
in oude kleeren.
OUDE-KLEERKOOPER, m., ..KOOPSTER, v. (-5),
handelaar, -ster in oude kleeren; ...KOOPERIJ, v.
handel in oude kleederen.
OUDE-MANNENHUIS, ...-VROUWENHUIS, o. (...zen),
gesticht, waar oude lieden verpleegd worden.
OUDEMARKT, v. (-en), markt, waar oude vodden,
oud ijzer enz. to koop aangeboden worden.
ODDER, m. (-s, -en), vader, moeder (gewoonlijk in
het my. ouders, vader on moeder); een ouder kan veel
verdriet hebben van een kind; het kost wat voor een
ouder om z kinders groot to brengen; al is een ouder
nog . zoo arm, tech dekt h warm; (sprw.) van ouder
tot ouder; van ouder tot kind, van geslacht tot ge-

slach t.
OUDERDOM, m. tijd dat iem. geleefd of iets bestaan
heeft, leeftijd: wij zijn van gelfiken ouderdom; hij
stierf in hoogen ouderdom; in den aanvalligen ouder.
dom van 3 jaren; hooge leeftijd: de ouderdom komt
met zijne gebreken; alle personen die een hoogen
leeftijd hebben : men moet den ouderdom eeren; ouderdom van de maan, getal dagen sedert de verschij-

ning van de nieuwemaan verloopen.
OUDERDOMSKWAAL, v. (...kwalen), kwaal die een
gevolg is van den ouderdom.
OUDEREN, m. my. die ouder zijn (in tegenstelling
van jongeren).
OUDERHART, o. liefde der ouders tot hunne kinderen: het ouderhart trekt altod; ...HUIS, o. het huis

waarin de ouders wonen; ...LIEFDE, v. liefde der
ouders tot hunne kinderen; ook die der kinderen
tot hunne ouders.
OUDERLIJK, bn. van de ouders: de ouderlijke woning ;
het ouderlijke huis; het ouderlfjke hart; de ouderlijke
liefde, liefde der ouders tot hunne kinderen.

OUDERLING, m. (-en), in Prot. kerken) titel van
die leden der gemeente, welke haar dienen door
nevens de leeraren het mede-opzicht over haar to
hebben tot bevordering van het zedelijk doel des
Christendoms in de gemeente on hare voorgangers,
alsmede het mede-uitoefenen van bestuur en de
handhaving van kerkelijke verordeningen : het college
van ouderlingen; (Zuidn., gew.) grijsaard.
OUDERLINGENBANK, v. (-en), plaats voor de ouderlingen in de kerk besternd.
OUDERLINGSCHAP, o. de betrekking van ouderling.
OUDERLOOS, bn. zonder ouders; ouderloos kind,
woes.
OUDERMIN, v. ouderliefde; ..PAAR, o., de twee
ouders, vader en moeder.
OUDERVREUGD, ...VREUGDE, v. vreugde welke de
ouders aan hunne kinderen beleven.
OUDERWETS, bw., ...WETSc1-1, bn. (-er, meest -),
naar den trant der ouden, uit den smaak, niet meer
in gebruik of in de mode: zich onclerwets kleeden;
ouderwetsche kleederdracht; uit vroegeren tijd: een
ouderwetsch gebouw: als iem. uit den ouden tijd, met
verouderde gewoonten, begrippen enz.: een ouderwetsch man; ouderwetsche begrippen, grondstellingen,

die verouderd zijn; ouderwetsche eenvoud, oudvaderlijke. OUDERWETSCHHEID, v. verouderde gewoonte, - kleederdracht. - begrippen, manier enz.
OUDE-VODDENKOOPER,m.(-s),...KOOPSTER,v.(-s).
OUDE-VODDENMARKT, v. (-en), markt, waar oude
vodde , i verkocht worden.

OUDE-VRIJSTERBOEK.
OUDE-VRIJSTERBOEK, o. (-en), (spott., gemeen)

komt haast in het oude-vrijsterboek, zij heeft veel kans

ongetrouwd te blijven.
OUDE-VROUWENHUIS,

o. (...zen). Zie op OUDE-

.MANNENHUIS.
OUDE-WIJFSKAAK, v. (...kaken), (nat. hist.) gehar-

naste donderpad: zekere visch, die ook oude grootje
en harnasmannetje wordt geheeten.
OUDE-WIJVENKNOOP, m. (-en), (zeew.) knoop, die
drie of meer touwen vereenigt.
OUDE-WIJVENPRAAT, m. praat waaraan men niet
veel heeft.
OUDGAST, m. (-en), oud-Indisch ambtenaar; ook
een conservatief in de Oostindische politiek.
OUDGASTERIJ, v. conservatisme in de Oostindische
politiek.
OUDGEDIENDE, m. (-n), iem. die vroeger (bij het
leper) gediend heeft.
OUDGROOTMOEDER, v. (-5), ...VADER, m. (-s),
moeder, vader van den grootvader of de grootmoeder.
OUDHEID, v. ouderdom, toestand van iets, dat zeer
lang bestaan heeft: de oudheid van een geslacht ; lang
verleden tijd: de helden der oudheid, nil de oude geschiedenis; de grij.ze oudheid, de oudste tijden; de
klassieke oudheid, de tijd der oude Grieken en Romeinen;
(...heden), voorwerp, uit de oudheid tot
ons gekomen, antiquiteit: museum van oudheden.
OUDHEIDBEMINNAAR, .. KENNER, (-s), KUNDIGE, m. (-n), liefhebber, kenner van antiquiteiten.
OUDHEIDKUNDE, v. kennis der antiquiteiten,
archeologie; ...SCHRIJVER, m. (-5).
OUDHOLLANDSCH, bn. oudnederlandsch; oudhollandsche degelijkheid, degelijkheid zooals die, waardoor de oude Hollanders zich kenmerkten.
OUDHOLLANDSCH, o. het oudnederlandsch.
OUDJE, o. (-s), oude man, - vrouw; (gemeen. en
oneerbiedig) vader en moeder: inane oudjes zitten
thn is.
OUDMOEI, v. (-en). ...TANTE, v. (.$), tante van
vader of moeder.
OUDNEDERLANDSCH, bn. de oude Nederlanders
Letreilend, inz. die voor de 12de eeuw leefden.
OUDNEDERLANDSCH, o. de taal der Nederlanders
your de 12de eeuw.
OUDNOORDSCH, bn. betreffende de oude Noren:
Ou d oorclsche Mythologic;
o. de taal der oude Noren.
OUDOOM, m. (-s), oom van vader of moeder.
OUDOUDERLING, m. (-en), gewezen ouderling.
OUDOVERGROOTMOEDER, v. (-5), ...VADER, m. (-s),

moeder vader van den overgrootvader of de overgrootmoeder.
OUDROEST, o. oude, versleten ijzeren voorwerpen;
oude rommel.
OUDROEST, m. een op- en verkooper van oudroest.
OUDROESTVERKOOPER, m. (-5).
OUDS, VAN OUDS, bijw. uitdr. lang geleden,
sedert langen tijd. [De spelling VANOUDS verdient
de voorkeur.]
OUDSOLDAAT, m. (...daten), een gewezen soldaat.
OUDSTE, m. (-n), de eerstgeborene, de wijste, kundigste; opperhoofd: de oudsten van Israel.
OUDTANTE, v. (-5), tante van vader of moeder.
OUDTIJDS, bw. eertijds, voorheen, in vroeger dagen.
OUDVADER, m. (-s), aartsvader, patriarch; kerkvader; (fig.) hy is al naar de oudvaders, hij is reeds
dood.
OUDVADERLANDSCH, bn. wat van oudsher in het
vaderland gebruikelijk is : oudvaderlandsche gebruiken
en gewoonten; eene oudvaderlandsche pijp, eene lange
Goudsche pijp.
OUDVAOERLIJK, bn. zeer oud; oudvaderlijke zeden,
de zeden der oudvaders, der patriarchen.
OUDWIJFSCH, bn. van eene oude vrouw; (fig.) oudwzjische vertellingen, sprookjes.
OUISTITI, m. (-'5), zijde-aap: zeker klein Amerikaansch dier.
OULINGS, bw. eertijds, oudtijds.

OVENKOEK
OUTAAR,

di t w oord.
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o. ( ..aren), OUTER, o. (-s), altaar. Zie

OUTE, v. (w. g.) ouderdom.
OUTRAGE (Fr.), v. (-n), zeer

grove beleediging,

srnaad, boon.
OUTRAGEANT, ...GEUS, bn. smadelijk, hoonend,
bel eedigend.
OUTREEREN (Fr.), (outreerde, heeft geoutreerd),

overdrijven; tot het uiterste brengen.
OUTRIGGEDBOOT (Eng.), v. (-en), boot waarvan de
dollen buiten boord op een uitstekend ijzeren toestel bevestigd zijn.
OUVERTURE, v. (-n, -s), opening, aanvang; (muz.)
een orkeststuk tot opening of inleiding van eene
tooneelvoorstelling, van eene opera, van een concert enz. en daarom samengesteld uit motieven, die
aan de thema's van het eigenlijke muziekwerk
ontleend zijn.
OUWE (eig. OUDE), m. (-n), (zeew.) kapitein (aan
boord), (ook) de oude heer, de vader; de patroon.
OUWEL, m. (-s), zeer dun gebak, hetwelir gewoonlijk uit enkel meel of bloom en water bestaat, dat
dient tot bodem voor suikergebak; omhulsel voor
sommige geneesmiddelen; middel om brieven dicht
te maken enz.; witte ouwels; gekleurde ouwels; door

het gebruik van gegomde enveloppen zon de ouwels uit
de mode geraakt; gewfide ouwels, kerkelijk symbool
bij de Lntherschen en de R.-K. (ten gebruike bij het
H. Avondmaal).
OUWELBAKKER, m. (-5); ...DOOS, v. (...zen), doos
om ouwels in te bewaren.
OUWELEN, (ouwelde, heeft geouweld), met een
ouwel sluiten.
OUWELIJK, bn. (-er, -st), oudachtig, met een oud
voorkomen: h ziet er ouwelijk
OUWELKAN. v. (-nen), ...KASTJE, o. (-5), bewaarplaats voor gewijde ouwels.
OVAAL, bn. langwerpig rond, ovaalvormig.
OVAAL, o. (...valen), eene soort van ellips uit 4

cirkelbogen bestaande.
OVARISME, o. theorie volgens welke alle bewerktuigde lichamen uit het ei komen.
OVARIUM, o. (...ria), eierstok, vruchtbeginsel.
OVATIE. v. (-s,
(Rom. gesch. (zegevierende

intocht (op mindere schaal clan een triumf), waarbij
de zegepralende veldheer to voet of to paard zijn
intocht hield en in plaats van een os, eon schaap
(oris) offerde; een luidruchtig eerbewijs, dat verscheidene verzamelde personen aan een enkel persoon geven.
OVEN, m. (-s), beslotene ruimte, die (door vuur

beet gemaakt) geschikt is om er voorwerpen in to
bakken : bakkersoven, steenoven, oven in een fornuis;
(ook) stookplaats, haard, kachel; (fig.) dat gaapt
(zoo wed) als een oven, dat is geheel onwaarschijnlijk; (fig.) tegen een oven ,gapes, spreken zonder aangehoord to worden; (zeew.) oven van den boegspriet,
vierkante betimmering die den boegspriet tot vast
steunpunt dient. OVENTJE, o. (-s), kleine oven.
OVENBANK, v. (-en), (der glasblazers), het muurwerk dat om den glasoven loopt; ...BEEST, o. (-en),
(gew.) kakkerlak; ...DEUR, v. (-en); ...DIVEIL, v.
(-en), bos oude lappen aan een stok, waarmede de
oven wordt schoongemaakt; ...GAFFEL, v. (-5),
ijzeren stang bij het stoken van ovens in gebruik,
om daarmede de brandstof, inz. het hout to rangschikken; v zinkkalk, die zich bij
't smelten van zink in dampen opheft en aan de
ovenwanden hangt; ...GAT, o. (-en), ingang van den
oven; ...GEBAK, o. gebak in een oven gebakken;
...HOUT, o. hout, dat in den oven gestookt wordt;
...HUIS, o. (-zen), bakhuis.
OVENIST, m. (-en). werkman in eene.(brood)fabriek,
belast met het toezicht op den oven.
OVENJONGEN, m. (.5), jongen die de vervaardigde
voorwerpen uit den koeloven moot aangeven;
...KOEK, m. (-en), rondo platte kook van een winger dik, gevormd van deeg en to zamen met het

OVENKRABBER.

OVERBED.

brood in den oven gebakken; ...GRABBER, m. (-s),
rakeliper; vuurhaak.
OVENPAAL, m. (...palen), eene soort van houten
schop met zeer langen steel, waarmede het brood
in den oven geschoten en er uitgehaald wordt;
...PLAAT, v. (...platen), ijzeren plaat, waarop het
deeg gelegd wordt, dat in den oven moat bakken;
...SCHOP, v. (-en); ...STOK, m. (-ken), ovengaffel;
... VUUR, o. (...vuren), vuur waardoor de oven verhit wordt; ...WISCH, v. (...sschen), ovendweil.
OVER, vz. (ter uitdrukking eener plaatselijke betrekking) zich bevindende op, bewegende langs de
geheele oppervlakte van lets anders : een kleed over

over een jaar; — binnerr: over een dag hebje het terug;
(gew.) voor: over drie dagen, drie dagen geleden; —
ter uitdrukking van heerschappij, toezicht, voor.
zorg: het bevel over het leger; heerschen over Wes; Wu
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de tafel spreiden; een tapPt over den vloer leggen; een
doek over het hoofd hebben, over de ooren binden; een
papier over jets plakken; de hand over iets houden;
suiker en kaneel over de rest strooien;mest over 't land
brengen; het water stroornt over 'I land; hP is nat over
zijn geheele lichaam; rillen en beven -over zpn heele
lichaam, over at zone leden; heeft tets innemends
over zich, in zijn uiterlijk, in zijn doen en laten is
er iets, dat iedereen voor hem inneemt; die Wing
versprezdde zich over het geheele land, overal hoorde

on sprak men er over; —
zich bewegende langs een deel der oppervlakte:

het geld roll over den vloer; over den grond kruipen;
den inktpot kreeg hP over zijn brief, een deel inkt

vial, stortte, vloeide over zijn brief en bedekte een
deel ervan; het zweet lzep over zijn gezicht, vloeide
in droppels naar beneden; over de straat loopen; met
iem. over weg zPri, samen een zelfden weg gaan;
(fig.) met iem. over weg kunnen, met hem kunnen
omgaan; hij komt er veel over huis, hij komt er dikwijls; een krabbel over de hand krpgen; — van de
eene zijde naar de andere: een touw over de straat
spannen; iem. over de rivier zitten; over de zee varen;
eene brag over de rivier slaan; eene plank over de sloot
leggen; —

ter uitdrukking dat de beweging verder plaats
heeft dan de zelfstandigheid: over den drempel slappen; over eene sloot springen; over de grenzen vluchten;
over de brug gaan; (fig.) over de brug komen, betalen;
de vogel vloog over het huts; een bat over de schutting
werpen; de kamperfoelie groeit over 't prieel,
er boven
overheen; (fig.) hp wast hem over 't hoofd, hij wordt
zijn meerdere; over zee trekken, naar een land gaan
aan gene zijde der zee; over land naar lndie, over
Gouda naar Utrecht gaan ; brieven over de post zenden;
over een steen struikelen; — (fig.) over de kling jagen,
dooden met het zwaard; iets niet over ztjn hart kunnen krijgen, er niet toe kunnen besluiten (omdat
men medelijden heeft, deernis gevoelt); tot over de
ooren in de schuld zitten, buitengewoon veel schuld
hebben; iets over zijn kant laten gaan, er niets van
zeggen, geene aanmerkingen maken; 't is niet om
over te komen, dat is uiterst moeilijk om to boven
to komen; — aan de andere zijde van: hij is over
de grenzen; woont over de rivier; — tegenover:
hij woont over het stadh•is; vlak, schuin over mine
deur; over den spiegel zitten; over hem zat de held
van den dag; —
boven: de pot hangt over (1 vuur); het lijk staat nog
over aarde, is nog niet begraven; de stolp over de
pendule, die er boven overheen staat; (fig.) den staf
over iem. breken, zijn gedrag, zijne handelwijze strong
afkeuren, Laken; God laat het regenen over Goeden en
Boozen, — hals over lop iets doen, zeer overhaast; —
opeenstapeling: het eene feest over 't andere geven;
schulden over schulden maken ; brief over brief zenden; —

(bij bepalingen van prijs, maat of gewicht) meer
dan: het /cost over de 6 gulden; het weegt over het

pond; over de 10 M.; over de honderd waren er; hij is
over de 70 (jaar o ad); — (in betrekking tot den tijd)
gedurende: over dug slapen; over tafel van Jets spreken,

gedurende den tijd, dat men aan tafel zit; — later
dan: het is over vieren; over tad komen, later dan de
vastgestelde tijd is; — na verloop van: over eene
maand horn ik teritg ; vandaag, morgen over S dagen,

over jets zijn; daarover heb ik niets te zeggen; het
toezicht over het werkvolk hebben; over het geld gaan,
dit beheeren, de geldzaken regelen; dokter A. gaat
over hem, behandelt hem als geneesheer; zfin oog
over jets laten gaan, het nazien, daarop toezicht

houden; —
(in betrekking tot de geestelijke werkzaamheden)
naar aanleiding van: over jets nadenken, oordeelen,
spreken; hoe denkt ge er over ?; het eens zyn, worden

over ids,. over iem. spreken, keven, twisten; ik zat twee
dagen over dit artikel, twee dagen was ik hiermede

bezig; ook in betrekking tot het gemoed, gevoel enz.:

zich over nets, iem. verbltjden, bedroeven, verwonderen, ,
verbaasd staan; zich over iem., jets beklagen, ergeren,
lustig maken; —
bw. tegenover: hij woont hier vlak over; over en
weer; — naar de andere zijde: den dijk over; — overig,
nog in voorraad : geld over hebben; van alles is er
nog over; — beschikbaar: als ge een uurtje over hebt,
doe het dan eens; — meer dan genoeg : te over; tad
te over; er is gelegenheid to over; — voorbij, geweest:
het onweer is over; zijne drift is
over; over was de
pret; de pijn is at over; — elliptisch in: de stad is
over (gegaan); min broer is over (gegaan, gekomen),

hij is naar eene hoogere klasse (op school) bevorderd, (ook) hij is overgekomen, uit eene andere
stad, by.; — de spons (zand) er over, spreek daar niet

meer van, laten wij dat nu vergeten; over !, maak
dat nog eens; over! (aan een veer), haal, zet mij
naar de andere zijde der rivier.
[Met tallooze ww. vormt over (in de beteekenis
van nog eens, opnieuw) scheidbare samenstellingen,
waarvan hier alleen de voornaamste zijn opgenomen. Met bn. samengesteld heeft het vaak de beteekenis van at te, zeer, te veel; ook hiervan zijn
alleen de meest gebruikelijke samenstellingen vermeld.]
OVER, m. (-5), (zeew.) spoor van een boegspriet.
OVERAARDIG, bn. bw., zeer aardig, alleraardigst.
OVERADEMEN, ...ASEMEN, (overademde, overasemde, heeft overademd, overasemd), zijn adorn
laten gaan over (iets), beademen.
OVERAL, bw. op alle plaatsen: overal zoeken; overal
heen gaan.
OVERAL,

tw. (zeew.) reveille elken morgen; (glasbl.)

overal roepen, de glasmakers on andere werklieden

wekken, eenigen tijd voor het work kan beginnen;
(zeew.) overal houden!, de geheele bemanning op het
dek doen komen; overal maken,klaar-, gereedmaken.
OVERALOMTEGENWOORDIG, bn. alomtegenwoordig. OVERALONITEGENWOORDIGHEID, v.
OVERALPISCH, bn. transalpisch, aan gene zijde
der Alpen.
OVERALTEGENWOORDIG; bn. alomtegenwoordig
OVERALTEGENWOORDIGHEID, v.
OVERANDER(EN)DAAGSCH, ...DAGSCH, bn. (gew.)
anderdaagsch: overanderdaagsche koorts.
OVERAZEN, (overaasde, heeft overaasd), to veel
aas of eten geven; zich overazen, to veel eten.
OVERBABBELEN, (babbelde over, heeft overgebabbeld), vertellen wat niet verteld mag worden ; klikken, kwaadspreken : zij babbelen dtt over ; hij heeft dit
overgebabbeld; — (overbabbelde, heeft overbabbeld),
door gebabbel overschreeuwen, tot zwijgen brengen, voorbijbabbelen: z overbabbelde hem; hi)* heeft
mij overbabbeld. OVERBABBELING, v.
OVERBAGGEREN, (baggerde over, heeft overgebag
gerd), opnieuw baggeren; zich overbaggeren, (overbaggerde zich, heeft zich overbaggerd), met baggeren zich overwerken.
OVERBAKKEN, (bakte over, heeft overgebakken),
opnieuw bakken. voor de tweede maal bakken; meet
bakken dan noodig is.
OVERBED, o. (-den), dekbed.
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`OVERBEEN, o. (-deren), (geneesk.) beenachtig ult.
"was; (veearts.) schevelbeen, schuifelbeen.
OVERBEKEND, bn. zeer bekend, bij iedereen bekend.
cOVERBEKENDHEID, v.
OVERBELEEFD, bn. bw. at te beleefd, al te gedien-stig: ik houd niet van iem., die overbeleefd is. OVERBELEEFDHEID, v.
OVERBESCHAAFD, bn. zeer beschaafd. OVERBESCHAAFDHEID, v.
OVERBEVOLKING, v. te sterke bevolking: de overbevolking der groote steden.
OVERBEVOLKT, bn. zeer bevolkt, te veel bevolkt:
China is overbevolkt.
OVERBEVRUCHTING, v. (-en), te sterke bevruchting.
OVERBEZIG, bn al te bezig.
OVERBIDDEN, (bad over, heeft overgebeden), opmieuw -, nog eens bidden.
OVERBILLEN, (bilde over, heeft overgebild), voor
•tle tweede maal billen, een molensteen scherpen.
OVERBINDEN, (bond over, heeft overgebonden),
over (lets) been binden: zij had een doek overgebon-den ; in eene bepaalde richting binden: dezen tak moet
ge over-, dien onderbinden; opnieuw binden, beter bin, den;
die boeken, pakken, schooven enz. moeten overge• onden worden;
(overbond, heeft overbonden),
bindend met iets bedekken: het pakje moet niet grauw
papier overbonden worden. OVERBINDING, v.
OVERBITS, bn. bw. al te bits : een overbits antwoord;
.'op al te bitse wijze: overbits spreken.
OVERBITTER, bn. al te bitter.
OVERBLADEN, o. my. overvellen.
OVERBLAFFEN, (oyerblafte, heeft overblaft), har•der blaffen dan een ander; overbluffen: met zijn
grooten mond denkt
iedereen te overblaffen.
OVERBLAZEN, (blies over, heeft overgeblazen), nog
eens, opnieuw blazon; nog eens spelen (op een blaasinstrument): dit gedeelte most ge nog eens overblazen; — (overblies, heeft overblazen), blazend met
lets overdekken: dit is met good overblazen. OVER-

boeken; (R. K) overbodige goede werken. OVERBODIGHEID, v. (...heden).
OVERBOEKEN, (boekto over, heeft overgeboekt),
(kooph.) in een ander boek overschrijven. OVERBOEKING, v. (-en).
OVERBOENEN, (boende over, heeft overgeboend),
voor de tweede maal boenen, beter boenen.
OVERBOOPD, bw. (zeew.) van het schip; overboord
vallen, werpen, van het schip in het water vallen,
werpen; een man overboord (gevallen, gesprongen
enz.), (fig.) het es overboord, het is zoek, verloren.
OVERBORDUREN, (borduurde over, heeft overgeborduurd), opnieuw borduren; nog eens en dan beter

BLAZING, v.

OVERBLEEKEN, (bleekte over, heeft overgebleekt),
nog eens bleeken.
OVERBLIJ,
On. zeer blij: ik ben er
ont.
OVERBLIJFSEL, o. (-s, -en), wat van iets overgebleven is; gewfide overbliffselen, overblij fselen der
reliquieen; wat overgeschoten is, dat onge'bruikt is gebleven; (fig.) dat gebruik is nog een overbliffsel uit de middeleeuwen, dagteekent daarvan; (fig.)
=spoor: een overblUfsel van die myths vinden wf) . in deze
legende. OVERBLIJFSELTJE, o. (-5).
OVERBLIJVEN, (bleef over, is overgebleven), over-schieten, ongebruikt blijven : van middag is er van
.alles overgebleven; mij is nog een honderd gulden over: gebleven;
blijven leven, bestaan na den dood van
anderen: nit die talrijke familie is htj alleen overgebleven; de overblovenden, die in 't leven gebleven zijn;
die planten blilven over, kunnen langer dan 2 jaar
blijven leven; niet naar huis gaan in het rustuur
(op scholen enz.): voor straf moet overblijven: hij
snag overblijven, omdat het zulk slecht weer is; ergens
blijven overnachten:
kan hier wel een nacht overblijven.
OVERBLIJVEND, bn. (plantk.) langer dan 2 jaar
kunnende leven: het zijn overblovende planten.
OVERBLIJVER, m. (-5), (gew.) overlevende; jongen
die tusschen de schooltijden overblijft: de overblijvers houden, daarop toezicht houden.
OVERBLOO, bn. zeer beschroomd, vreesachtig.
'OVERBLUFFEN, (overblufte, heeft overbluft), iem.
met scherpe woorden of een vloed van woorden tot
zwijgen brengen: laat u door dien windzak niet overbluffen. OVERBLUFFING, v. (-en).
OVERBODIG, bn. bw. (-er, -st), meer dan g&Ascht
wordt, geboden is; hij doet overbodig werk, dat men
hem niet heeft opgelegd, (ook) dat onnoodig, nutteloos is; niet noodig! het is overbodig, liens nog eens te
schrijven; meer dan noodig, overtollig: overbodige

borduren.
OVERBORRELEN, (borrelde over, is overgeborreld),
borrelend buiten de oevers treden, overstroomen,

overloopen. OVERBORRELING, v.
OVERBORSTELEN, (borstelde over, heeft overgeborsteld), opnieuw borstelen, nog eens en dan beter
borstelen.
OVERBOSSEN, (boste over, heeft overgebost), op-

nieuw bossen; beter bossen: die segaren moeten overgebost worden.
OVERBOTSEN, (botste over, heeft overgebotst), in
zekere richting botsen.
OVERBOUWEN, (bouwde over, heeft overgebouwd),

opnieuw bouwen of ploegen, herbouwen; (overbouwde, heeft overbouwd), over iets been bouwen:
een kelder overbouiven.
OVERBRADEN, (braadde over, heeft overgebraden),
opnieuw, nog eens braden : dat vleesch meet °vergebraden worden, het is niet gads-.
OVERBRANDEN, (brandde over, heeft overgebrand),
nog eens, opnieuw en nu beter branden: die kofileboonen moeten overgebrand worden; meer branden
dan noodig is of bevolen word.
OVERBRASSEN (ZICH), (overbraste zich, heeft zich

overbrast), zich door brasserij ziek maken. OVERBRASSING. v.
OVERBREEUW EN, (breeuwde over, heeft overgebreeuwd), (zeew.) opnieuw breeuwen, nog eens
breeuwen. OVERBREEUWING, v .
OVERBREIEN, (breide over, heeft overgebreid)
opnieuw, nog eons beter breien; steken van de eene

naald op de andere breien, om galen to voorkomen;
een naadje, eene 'mindering overbreien, den volgenden

toer gewoon breien.
OVERBRENGEN, (bracht over, heeft overgebracht),
brengen van de eene plaats naar de andere: de
meubelen naar het nieuwe huis overbrengen; (kooph.)
een bedrag overbrengen, van de eene pleats in 't boek
naar de andere brengen, (ook) een bedrag van den

voet eener bladade overbrengen naar de volgende
bovenaan, transporteeren; (ook) een bedrag van de
rekening van het eene jaar afnemen en op die van
het volgende jaar brengen; een gevangene overbrengen, naar de gevangenis, van de eene gevangenis
near eene andere of naar de rechtbank; den zetel
der regeering naar Amsterdam overbrengen, daarheen
verplaatsen; iem. eene rivier overbrengen, er overheen

brengen, van den eenen oever naar den anderen;

de telegraaf heeft dat bericht vlug overgebracht; — van
den eenen persoon naar den anderen brengen:
iem. eene boodschap overbrengen; een bevel overbrengen;
overbabbelen, verklikken, aanbrengen : vertrouw hem
niet, hij brengt alles over; van de eene taal in de
andere brengen, vertalen; toepassen, van toepas-

sing maken, to pas brengen; — (overbracht, heeft
overbracht), doorbrengen, doorstaan, moeite hebben:
heeft al veel overbracht, veel ziekten, tegenspoed en
zorg waren haar deel. OVERBRENGING, v. (-en), het
overbrengen (in alle bet.).
OVERBRENGER, m. (-s), ...STER, v. (-s), die overbrengt (in alle bet.).
OVERBRIEFSTER, v. (-s), ...BRIEVER, m. (-s), die
lets overbrieft, inz. die er de gewoonte van heeft.
OVERBRIEVEN, (briefde over, heeft overgebriefd),
door naiddel van een brief mededeelen, vertellen;
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nz. schriftelijk verklikken, overbabbelen, aanbrengen: hy weet reeds alles, het is hem at tang overgebriefd.
OVERBRIEVING, V. (-en).
OVERBROEK, v. (-en), bovenbroek. OVERBROEKJE,
o. (-s).
OVER13ROUWEN, (brouwde over, heeft overgebrouwen), voor de tweede maal, nog eens beter
brou wen.
OVERBRUGGEN, (overbrugde, heeft overbrugd),
eene brug of bruggen over iets heen bouwen : eene

rider oVerbruggen; planner om het kanaal to overbruggen. OVERBRUGGING, v. (-en).
OVERBRUISEN, (bruiste over, heeft en is overgebruist), bruisend overloopen.
OVERBUIGEN, (boog over, heeft en is overgebogen),
naar eene zijde krombuigen of gebogen worden.
OVERBUIGING, v. (-en), het overbuigen.
OVERBUITELEN, (buitelde over, heeft en is overgebuiteld), overtuimelen. OVERBU1TELING, v.
OVERBUKKEN, (bukte over, heeft overgebukt),
over jets bukken: htj bukte te veel over en viel naar
beneden.
OVERBUSSELEN, (busselde over, heeft overgebusseld), opnieuw in bossen binden.
OVERBUUR, m. (buren), buurman, buurvrouw aan
de overzijde. OVERBUURTJE, o. (-5).
OVERBUURMAN, m. (-nen).
OVERCIJFEREN, (cijferde over, heeft overgecijferd),
opnieuw cijferen, nog eens cijferen: ik heb het nog
eens overgecifferd, maar de font niet kunnen vinden.
OVERCOMPLEET, bn. meer dan compleet, overtallig: dit boek is overcompleet; ik schijn hier wel overcompleet, het schijnt dat ik hier to veel ben.
OVERDAAD, v. meer dan genoegzame hoeveelheid:
overdaad doet geen kwaad; weelde zoekt overdaad;
verkwisting, weelde; twee nieuwe japonnetdes per jaar
is geene overdaad; onmatigheid: overdaad is zonde.
OVERDADIG, bn. bw. (-er, st), verk wistend, onmatig,
buitensporig: overdadig geld uitgeven. OVERDADIGHEID, v. overdaad.
OVERDANSEN, (danste over, heeft overgedanst),
eon danstoer herhalen; dansend over jets heengaan; — zich overdansen, (overdanste zich, heeft
zich overdanst), to veel dansen, zich door dansen
vermoeien.
OVERDEELEN, (deelde over, heeft overgedeeld), nog
eens en nu beter deelen: die deelen zijn ongelijk,
deel nog eens over. OVERDEELING, v. nieuwe deeling.
OVERDEK, o. (-ken), wat als dek over iets heen
ligt; bovendek; scheepsdek. OVERDEKJE, o. (-s).
OVERDEKEN, m. (-s), opperste deken.
OVERDEKEN, v. (-s), de bovenste deken, die over
de onderdekens gebruikt wordt. OVERDEKENTJE,
o. (-s).
OVERDEKKEN, (overdekte, heeft overdekt), geheel
bedekken: een regenmantel overdekt alles; van boven
dekken : eene speelplaats, eene kegelbaan overdekken;
(fig.) lent met schaanzte overdekken, met schaamte
overladen; —, (dekte over, heeft overgedekt),

opnieuw, beter dekken; toedekken; kruisen, bevruchten: we hebben onze merrie laten overdekken.
OVERDEKKING, v. het overdekken.
OVERDEKKING, v. (-en), OVERDEKSEL, o. (-s),
o. (-s), iets dat tot dekking dient.
OVERDEKT, bn. (zeew.) met een dek voorzien : een
overdekt schip; met een deksel er op : een orerdekte
schotel; de ocerdekte markt, met een dak er overheen.
OVERDENKEN, (overdacht, heeft overdacht), bepeinzen, nadenken over..., overwegen: ik heb or
voorstel rijpelijk ocerdacht. OVERDENKING, v. (-en),
het overdenken; het overdachte: in diepe overdenkingen verzonken, stichtelijke orerdenkingen, overwegingen die iem. stichten.
OVERDENKER, m. (-s), die overdenkt.
OVERDEUR, v. (-en), deur tegenover eene andere.
OVERDICHT, bn. al te dicht.
OVERDIENEN ; (diende over, heeft overgediend),
langer dan een bepaalden tijd dienen.
-

0 VERDRAG ER.
OVERDIEP, bn. meer dan diep

genoeg: ate schepe ► tx

kunnen er best varen, het is er overdiep.

OVERDIJK, m. (-en), dtjk tegenover een anderen.
OVERDIJKEN, (nagenoeg uitsluitend gebruikelijk.
in het verl. deelw. en de daarmede samengesteldetijden: heeft overgedijkt), zOuveel meer aan dtjkskosten uitgeven, dan het bedrag van het aandeel
in de gemeene dijkskosten, dat men to zijnen lasteheeft. OVERDIJKING, v. (-en), het bedrag dat men
meer dan zijn aandeel bedraagt, aan dijkskostem
betaald heeft.
OVERDEK, bn. meer dan dik genoeg.
OVERDIKKEN, (overdikte, heeft overdikt), dikkermaken: geschreven letters overdikken.
OVERDISPONEEREN, (overdisponeerde, heeft overdisponeerd), (kooph.) disponeeren over meer geld,.
meer geld trekken op een kassier dan men bij hem._
gedeponeerd heeft.
OVERDOBBELEN, (dobbelde over, heeft overge-dobbeld), eene partij met het dobbelspel overspelen.
OVERDOEN, (deed over, heeft overgedaan), over lets heen doen, leggen, zetten: ik heb er een doek:
overgedaan, dan valt er geen stof op; doe een bord
over het vleesch; nog eens on nu beter doen: dat werk is slecht, doe hut over; een deel van hetgeen,
men gekocht heeft, aan een ander tegen denzelfden_
prigs afstaan: dat is eene mooie kaas, doe er mij de
helft van over; heerlirmn win heb-je, doe er mtj weft van over; zijne zaken overdoen, aan een ander tegert:
zekere som afstaan ; lets verkoopen, zonder dat
men koopman is: een kinderw gen, meubelen overdoen.
OVERDOEZELEN, (doezelde over, heeft °vergedoezeld), nog eens doezelea. OVERDOEZELING,
OVERDOM, bn. uiterst dom.
OVERDONDEREN, (overdonderde, heeft overdonderd), (gemeen) overbluffen: htj overdonderde hemmet een stortvloed van schetterende woorden; heel over-donderd stand hij toe te zien.
OVERDONKER, bn. zeer donker.
OVERDOOPEN, (doopte over, heeft overgedoopt),
nog eens doopen, den doop herhalen.
OVERDORSCHEN, (dorschte over, heeft °vergedorscht), nog eens dorschen; beter dorschen; — zich
overdorschen, (overdorschte zich, heeft zich over-

dorscht), zich door te veel of to hard dorschen vermoeien, overwerken. OVERDORSCHING, v.
OVERDOUWEN, (douwde over, heeft overgedouwd),
van de eene zijde naar de andere douwen.
OVERDRAAIEN, (draaide over, heeft overgedraaid),
van de eene zijde naar de andere draaien; opnieuw,
nog eens draaien; draaiend over iets heengaan:
is de markt overgedraaid.
OVERDRACHT, v. (-en), het overdragen; de overdracht van een bids, het overgaan van een huis aan

een anderen eigenaar; acte van overdracht, de actewaarbij de overdracht geschiedt : hebt ge de overdracht
reeds ontrangen?
OVERDRACHTELIJK, bn. bw. figuurlijk, oneigenlijk :
de overdrachtelijke beteekenis van een woord.
OVERDRACHTSBRIEF, m. (...von), bewijs van

eigendomsovergang.
OVERDRAGEN, (droeg over, heeft overgedragen),
van de eene plaats naar de andere dragen: de zieke
kan niet loopen, lid enact van het eene bed naar het
andere overgedragen warden; (kooph.) eene rekening
overdragen. van het eene boek in het andere schrijven; eene schuldrordering aan iem,. overdragen, hem
het recht geven, ze in te vorderen; afstaan: hij heeft
mij al zi jne rechten overgedragen, ieen, een ambt overdragen, alle rechten en verplichtingen ervan hem
overgeven; iem. eene rivier ocerdragen, van den eenen

kant naar den anderen dragen; (fig.) oververtellen,
overbabbelen, verklikken, — zich orerdragen, (overdroeg zich, heeft zich overdragen), door to lang, to
zwaar enz. dragen, zijne gezondheid benadeelen.
OVERDRAGING. v. (-en), het overdragen.
OVERDRAGER. m. (-s), OVERDRAAGSTER, v.(-s),,
die overdraagt.
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OVERDRAVEN, (draafde over, heat en is overgedraafd), al dravende over (lets) gaan: hjj heeft den
weg overgedraafd.
OVERDRENTELEN, (drentelde over, heeft en is
overgedrenteld), zeer langzaam over (lets) gaan.
OVERDREVEN, bn. bw. (-er, -st,), buitensporig: iem.
overdreven prijzen; dat zijn overdreven eischen; vergroot, meer dan werkelijk is: lets overdreven vertellen; uiterst: hij is overdreven beleefd. OVERDREVENHEID, v. (...heden).
OVERDRIBBELEN, (dribbelde over, heeft en is
overgedribbeld), al dribbelende over (lets) gaan: zlj
is het dorpeltje overgedribbeld.
OVERDRIJVEN, (dreef over, heeft en is overgedreyen), naar de overzijde drijven : de plank is °vergedreven; voorbijtrekken: het onweder is overgedrecen ;
(overdreef, heeft overdreven), (eig.) te sterk drijven (vee enz.); (fig.) te ver gaan met lets. niet op
de juiste maat letten: hij oyez-ell - Oft alles: zUne studie,
zijn uitgaan enz.; de grenzen der waarheid te buiten
gaan, vergrooten, overdreven voorstellen: hij kan
niets vertellen zonder te overdrOven.OVERDR1JVING,
v. (-en), het overdrijven: overdrOvingen schaden
OVERDRIJVER, m, (-s), die overdrijft.
OVERDRINKEN (ZICH), (overdronk zich, heeft zich
overdronken), zich in den drank te buiten gaan,
zich dronken drinken en daardoor zijde gezondheid
benadeelen.
OVERDROEVIG, bn. zeer droevig.
OVERDROGEN, (droogde over, heeft overgedroogd),
nog eens drogen.
OVERDROOG, bn. zeer droog.
OVERDRUK, bn. te druk, te veel bezigheden hebbende: hi/ heeft het overdruk, ho kan er niets meer
bo waarnemen.
OVERDRUK, m. (-ken), afdruk; inz. van een opstel
uit een tijdschrift, een vakblad enz.: overdrukken
hiervan zifn verkrOgbaar gesteld a 17'12 cent; — (nat.)
de drukking, spanning van een gas, grooter dan de
dampkringsdrukking; (stoomw.) de werkelijke spanning van den stoom die kracht kan uitoefenen.
OVERDRUKJE, o. (-5), een afdruk van geringen
omvang.
OVERDRUKKEN, (drukte over, heeft overgedrukt),
aan eerie zijde tegen lets drukken, zoodat het overgaat; in zekere richting drukken: druk het ijzeren
plaatje een weinig naar dezen kant over; to veel op
lets drukken; — op lets anders doen kleven: deze
plaatjes kan men overdrukken; — (boekdr.) herdruk.
ken, opnieuw drukken; te veel drukken, meer dan
het bepaalde getal drukken : hij heeft 100 exemplaren
overgedrukt; overdrukken maken: dit artikel nit „de
Economist" is overgedrukt en afzonderlijk verkrOgbaar
(overdrukte, heeft overdrukt), (w. g.) over
gesteld;
lets drukken: hij heeft dat vel papier overdrukt.
OVERDRUKPLAATJE, o. (-5), plaatje dat men kan
overdrukken : met overdrukplaatjes kan men kinderen
aardig bezighouden.
OVERDUIDELIJK, bn. bw. in hooge mate duidelijk.
OVERDUIVELEN, (overduivelde, heeft overduiveid),
(gemeenz.) overbluffen; bedremmelen.
OVERDUN, bn. al te dun, zeer dun; ...DULTRZAAM,
bn. to duurzaam.
OVERDUWEN, (duwde over, heeft overgeduwd),
naar de andere zijde duwen; in eene bepaalde richting duwen.
OVERDWAALSCH,
bn. (veroud.) hoogmoedig,
trotsch, vermetel. OVERDWAALSCHHEID. v. (veroud.) trotschheid, overmoed, opgeblazenheid.
OVERDWALEN, (dwaalde over, heeft on is overgedwaald), dwalende over jets gaan: hij is de heele
vlakte overgedwuald.
OVERDWARS, bn. bw. dwars: het papier overdwars
nemen, dwars voor zich; eene overdwarse doorsnede;
(fig.) iem. overdwars aanzien, hem met minachting
aanzien; iem. overdwars komen, iem. dwarsboomen.
OVERDWARSEN, (overdwarste, heeft overdwarst),
dwarsboomen, belemmeren.

OVERDWEILEN, (dweilde over, heeft overgedweild),
nog eens dweilen.
OVEREEN, bw. over, op elkander; gelijk: dat komt`
overeen nit; eensgezind.
OVEREENBRENGEN, (bracht overeen, heeft overeengebracht), doen overeenstemmen: ik kan dit tale
men met zone gezvone voortvarendheid niet overeenbrengen; hoe deze verklaring met zone vroegere overeen tebrengen is, weet ik niet.
OVEREENKOMEN, (kwam overeen, is overeengekomen), gelijk zijn aan: de verklaringen der getuigenkomen vrfj wel overeen; bij elkander behooren: die
kleuren komen slecht overeen; overeenstemmen, geschikt, gepast voor elkander zOn: dat komt met intjn•
belang niet overeen; die man en vro cc komen goed, slecht`
overeen; — het eens worden of zijn: zO konden amtrent den prOs niet overeenkomen; tot eene schikking
komen: wa arjzi overeengekomen, de onkosten samen to•
dragen; afspreken : tcij zijn overeengekomen, morgen to
gaan.
OVEREENKOMEND, bn. op elkander geiijkende:
overeenkomende kleuren, karakters; aan elkander gelijk zijnde: overeenkomende verklaringen, belangen.
OVEREENKOMST, v. (-en), het overeenkomen; het
aan elkander gelijk of bijna gelijk zijn: die overeen
komst is duidelijk, springt in 't oog; veel overeenkomst er mee hebben; overeenstemming: overeenkomst in
karakter, in belangen; eendracht, eensgezindheid: in
overeenkomst Leven; bepaling, regeling vastgesteld
door twee of meer partijen : eene overeenkomst met'
iem. treffen; (recht.) eene handeling, waarbij een of
meer personen zich jegens een of meer andere verbinden, contract, verdrag: eene overeenkomst sluiten;
eene eenzOdige overeenkomst, waardoor slechts eene
partij gebonden is tweezijdige overeenkomst, waarbij,
beide partijen zich verbinden; afspraak: in overeenkornst met hem; eene stilzwijg ende overeenkomst.
OVEREENKOMSTIG, bn. bw. overeenkomend: de
kopie is overeenkomstig net het origineel; (wisk.) de
overeenkomstige hoeken en zijclen van twee gelijkvormige
figuren. OVEREENKOMSTIGHEID, v.
OVEREENKOMSTIG, vz. in overeenkomst met:
overeenkomstig de wet, ontvangen bevelen handelen;
werd overeenkomstig zon hoogen rang ontcangen, iem.
overeenkomstig zone verdiensten beloonen; dat is overeenkornstig de waarheid, de ornstandigheden.
OVEREENLIGGEND, bn. (plantk.) dakvormig.
OVEREENSTEMMEN, (stemde overeen, heeft over-eengestemd), dezelfde stem, denzelfden toon hebben:
de viool met de piano stemmen niet overeen; gelijk zijn
aan: hunne verklaringen stemmen niet overeen; bij.
elkander behooren : zOne woorden stemmen niet overeen
net zone handelingen; hunne karakters stemmen goed .
van hetzelfde gevoelen zijn, dens denken: overn;
in eery opzicht stemmen wO overeen.
OVEREENSTEMMEND, bn. eensluidend: overeenstem
mende verklaringen; eensdenkend, gelijkvormig : overeenstemmende karakters.
OVEREENSTEMMING, v. gelijkheid van meening,.
van gevoelen : in volkomen overeenstemming; goedeverstandhouding, eendracht; samenwerking; gelijkluidendheid, gelijkvormigheid: er moet overeenstemming zffn tusschen stijl en inhoucl.
OVEREENZAAM, bn., (w. g.), al to eenzaam.
OVEREERGISTEREN, bw., den dag vc5Or eergisteren..
OVEREERLIJK, bn. door on door eerlijk.
OVEREESTEN, (eestte over, heeft overgeeest), voor de tweede maal, beter eesten.
OVEREGGEN, (egde over, heeft overgeegd), (landb.)nog eens eggen, beter eggen. OVEREGGING, v.
OVEREIND, bw. rechtop, op een der uiteinden:
overeind staan; overeind zitten; dat houdt hem in zijn
ongeluk overeind, staande.
OVEREISCHEN, (overeischte, heeft overeischt), teveel vragen, bovenmatig vorderen. OVEREISCHING,..
v. (-en).
OVEREISCHER, m. (-s), OVEREISCHSTER, v. (-s),„
die overeischt.
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OVEREND. bw. overeind.
OVERENTEN, (entte over, heeft

overgeent), opnieuw
denten; op jets anders enten: zure appelen op zoete
overenten.
OVERERFELIJK,

bn. dat overgeerfd kan worden:

.eene overerfelifke ziekte; de kunst is niet overerfelok.
OVERERNSTIG, bn. zeer ernstig.
OVERERVEN, (erfde over, heeft en

is overgeerfd),
"bij erfenis overgaan: dat landgoed erft op den oudsten
soon over; (fig.) de gebreken en ziekten der ouders erven
naar al te dikwifis op de kinderen over; eene ziekte
.overerven. OVERERVING, v.

(overat zich, heeft zich over-eten), te veel eten, zich de maag overladen.
OVERETSEN, (etste over, heeft overgeetst), opnieuw
etsen; nog eens en beter etsen.
OVERETEN (ZICH),

OVERFIJN,

bn. uiterst fijn.

OVERFILTREEREN, (filtreerde over, heeft °vergetltreerd), nog eens filtreeren.
OVERFLONKEREN, (overflonkerde, heeft overflon,kerd), helderder flonkeren, in glans overtreften: de

_Hondsster overflonkert alle andere sterren.
OVERFLUISTEREN, (fluisterde over, heeft overgefluisterd), zeer stilletjes jets oververtellen.
OVERFLUITEN, (floot over, heeft overgefloten), opnieuw fluiten, nog eens spelen op de fluit; —, (overfloot, heeft overfloten), harder fluiten dan een ander;
zich overfluiten, to lang of te hard fluiten en daarvan
die nadeelige gevolgen ondervinden.
OV.ERFOELIEN, (overfoeliede, heeft overfoelied),
met foelie bedekken.
OVERFORSCH, bn. bw. zeer forsch; ...FRAAI, bn.
bw. zeer fraai; ...FRISCH, bn. al to frisch.
OVERGAAF, v., OVERGAVE, v. het overgeven,
.overhandiging, terhandstelling; uitlevering; over.dracht, afstand: de overgave eener belegerde stad.
OVERGAAN, (ging over, is overgegaan), over jets
,gaan: de brug, het ijs, de straat overgaan; naar de
•overzijde gaan: de markt overgaan; de veerpont gaat
-over, vaart naar de overzijde der rivier; — van de
.eene plaats naar de andere gaan: (zeew.) de lading,

schuift, rolt door het zware
:slingeren of zeilen naar eene zijde; (electr.) de electri•de ballast gaat over,

springt,
vloeit daarop over; bevorderd worden op school:

.citeit gaat op gladde metalen gemakkelUk over,
-

-die jongen zal wel overgaan (naar eene hoogere klasse);
(fig.) overloopen: tot den viand overgaan; aannemen:
tot een anderen godsdienst overgaan; zich aansluiten
bij : tot eene andere party overgaan; — tot jets anders
overgaan, met jets anders beginnen, van jets anders
-spreken, iets anders gaan behandelen: tot de nieuwe
geschiedenis overgaan; van het algemeene tot het bijzondere overgaan; tot de orde van den dag overgaan;
tot rotting, tot bederf overgaan, beginnen to rotten, to

bederven; (muz.) in een anderen toonaard voortgezet
worden: het stuk gaat hies over van C-dur in A-mol;
de zaak gaat in andere handen over, verwisselt van
eigenaar; de stad is overgegaan, word overgegeven;
besluiten tot: wij gingen er toe over; — overgehaald
worden on daardoor geluid geven: de bel gaat over,
is niet overgegaan; voorbijgaan, ophouden: de boi
zal wel gauw over gaan; de pijn gaat al over; — zich
overgaan, (overging zich, heeft zich overgaan), door
to veel gaan, zich te veel vermoeien.
OVERGAAR, bn. bw. al te gaar: dat rleesch is overgaar, het valt nit elkander; overgaar koper, hamergaar
koper, dat te lang of bij to sterken wind smelt,
waardoor het weder bros on minder rekbaar wordt.
OVERGADEREN, overgaren, bijeenverzamel en
sparen.
OVERGALMEN, (overgalmde, heeft overgalmd),
meer galmen, harder galmen: cieze torenklok over,

galmt alle andere.

OVERGANG, m. (-en), het gaan over iets; het

overgaan (in alle bet.); het heeft van nacht een overgang ijs gevroren, het heeft zoo stork gevroren, dat
men over het ijs loopen kan; voorbijgang: de overgang van Venus vo9rbi j de zon ; godsdienstverandering. ,

,

OVERGEVEN.
(zeew.) verplaatsing: de overgang van den ballast word
gevaarlijk; verandering, de overgang van droefheid tot
blijdschap, het .overgaan van den eenen toestand in
den anderen: de overgang van winter en zomer, van
koude en warmte, van dag en nacht; die knaap is in
de periode van overgang, nadert zijne puberteit; (muz.)
de overgangen, die tonen waardoor men van den

eenen toonaard in den anderen overgaat; (schild.)
de overgangen, van licht en schaduw, de tusschenkleuren; (krijgsw.) de overgang der stad, het overgegeven worden.
OVERGANGSBEPALING, v. (-en), de overgangsbepaling eener wet, de bepalingen die zoo lang golden

tot de wet volledig ingevoerd is, die de overgang
tot de nieuwe wet gemakkelijker maken; ...EXAMEN, o. (-s), examen tot overgang in eene hoogere
klasse; ...FORMATIE, v. (-s), zekere lagen der aardkorst.
OVERGANGSGEBERGTE, o. (-n), gebergte, dat hoofdzakelijk uit kalk en gips bestaat; de overgangsgebergten bevatten de meeste metalen, alsmede
enkele versteeningen of afdruksels van planten en
dieren, waaruit blijkt, dat zij zich eerst op de stamgebergten of oorspronkelijke gebergten legerden, toen
de aarde reeds met planten on dieren beclekt was.
OVERGANGSKALK, v. de kalk uit de overgangs-

gebergten; ...MAATREGEL, m. (-5, -en), de maatregelen die men treft om den overgang van den
eenen toestand in den anderen meer geleidelijk to
doen zijn; ...PUNT, o. (-en), punt, waar het .eene
eindigt on het andere begint: het overgangspunt van

de kindsheid tot de jongelingsjaren; ...RECHT, o. (-en),
recht van overgang, om over den grond van een
ander to gaan; ...TIJDPERK, o. (-en), tijdvak tus-

schen een toestand die ophoudt on een anderen die
aanvangt; ...VORM, m. (-en), vorm die den overgang
uitmaakt tusschen twee andere vormen (inz. in de
nat. hist.) : het vogelbekdier beschouwt men als een
overgangsvorm tusschen de vogels en de zoogdieren.
OVERGANKELIJK, bn. (spraakk.) een overgankelffic
(bedrijvend) werkwoord, een werkwoord dat een

working beteekent, die door eene zelfstandigheid
wordt ondergaan, Of waardoor eene zelfstandigheid
wordt voortgebracht.
OVERGAPEN, (overgaapte, heeft overgaapt), wijd
genoeg gapen om iets in den mond to nemen: het
kind Icon de boterham niet overgapen; met open mond
en oogen jets of iem. van alle kanten, overal bezien; zich overgapen, to wijd gapen, zoodat men
daarvan pijn heeft.
OVERGAREN, (gaarde over, heeft overgegaard),
door vergaren overhouden, spaarpenningen bijeenbrengen, minder uitgeven dan men verdient.
OVERGAUW, bn. to gauw. zeer gauw.
OVERGAVE, v. Zie OVERGAAF.
OVERGEDIENSTIG, bn. zeer gedienstig, al to gedienstig; ...GEDWEE, bn. bw. zeer gedwee.
bn. (-er,
OVERGEGEVEN, On. ter hand gesteld;
-st), in zeer hooge mate : hi). is overgegeven trotsch,
lui, gierig; boos, snood, slecht: een overgegeven booswicht. OVERGEGEVENHEID, v. toestand van iem.
die aan zijn lot is overgelaten.
OVERGELAG, o, (-en), nagelag.
OVERGELD, o. geld dat een ambachtsman met het
stukwerk boven zijn uurloon verdient.
OVERGELUKKIG, bn. uiterst gelukkig: de jonggehawden zijn overgelukkig.

OVERGENOEG, bw. meer dan genoeg.
OVERGETAL, o. meer dan het gevraagde getal:

bij de verzending van de 2000 dakpannen heb ik een
ocergetal van 4-00 gevoegd.

OVERGETOGEN, verl. deelw. Zie OVERTIEGEN.
OVERGEVEN, (gaf over, heeft overgegeven), iem.

iets overreiken : geef hem dat bock eens over; iem.
iets ter hand stellen : ik 'lei) hem zelf den brief overgegeven; (fig.) overdragen, in handen geven: iem. de
leiding der :eak. van het kantoor overgeven; aan
iemands zorg toevertrouwen: een advokaat een ye-

OVERGEVEN.
_schil overgeven; zich onderwerpen aan eene uitspraak,
•eene beslissing; laten varen, afzien van: zjne aanspraken overgeven; (zeew.) verliezen: geen wind overgeven, — in iemands macht of heerschappij geven:
aan de politic overgeven; de sleutels der stad overseven; de stad gaf zich zonder slag of stoot, op genade
-en ongenade over; zich gevangen geven: de heele
compagnie gaf zich over; ik geef mtj gevangen, ik geef
u gewonnen, (ook) ik Kan 't niet radon; — zich
-aan den drank, het spel, den wellust overgeven, daar-

.aan verslaafd raken, daardoor zich laten beheerschen; — braken, spuwen, kotsen: de zieke heeft
reeds tweemaal overgegeven; (sprw.) h j wordt wel
kwalijk, maar geeft niet over, hij maakt wel eens
vertoon van medelijden, maar hij geeft nooit jets.
OVERGEVING, v. (-en), het overgeven.
OVERGEVOELIG, bn. al to gevoelig. OVERGEVOELIGHEID, v.
OVERGEWICHT, o. meer dan het vereischte geIVicht.
OVERGIERIG, bn. al to gierig.
OVERGIETEMMER, m. (-s), zeker gereedschap:
.emmer met eene tuit.
OVERGIETEN, (goot over, heeft overgegoten), gieion van het eene voorw. in het andere: wijn uit
de flesch in eene karat overgieten; door gieten doen
.overloopen: pas op! anders giet je de km over; opnieuw, nog eens gieten; (overgoot, heeft overgoten), overal gietend bedekken : de vruchten met
sulker overgieten; (zegsw.) van 'tzelfde nat of sop
overgoten zijn, gelijk de anderen zijn, dezelfde gebroken enz. hebben; zich overgieten, to veel gieten.
OVERGIETING, v.
OVERGIPSEN, (gipste over, heeft overgegipst),
-opnieuw gipsen; (overgipste, heeft overgipst)
geheel met gips bestrijken.
OVERGLANZEN, (glansde over, heeft overgeglansd),
-opnieuw glanzen.
OVERGLIJDEN, (gleed over, is overgegleden), over
lets heen glijden; naar eene zijde glijden.
OVERGLOEIEN, (gloeide over, heeft overgegloeid),
<opnieuw doen gloeien.
OVERGOED, bn. bw. ongemeen good.
OVERGOED, o. bovenkleeren.
OVERGOLVEN, (overgolfde, heeft overgolfd), met
golven over iets heen konaen; golvend overstroomen;
golfswijze overgieten.
OVERGOMMEN, (gomde over, heeft overgegomd),
nog eens met gom bestrijken; (overgomde, heeft
overgomd), met gom overdekken.
OVERGOOIEN, (gooide over, heeft overgegooid),
herwaarts overgooien, naar deze zijde gooien: gooi
mij het touw over; over (jets) heen gooien: zij gooiden
steenen over, over de schutting by.; snel over fern.
been gooien, snel er mee bedekken: ik gooide hem
nog gauw een paar dekens over; een paard een dekkleed overgooien; vol gooien, er mode bedekken: een
plein met grint overgooien.
OVERGORDEL, m. (-s), (zadelm.) bindriem; ...GORDUN, o. en v. (-en), een gordijn dat over een ander
been hangt: tullen raamgordijnen met donkere overgordijnen. OVERGORDIJNTJE, o. (-s).
OVERGRAAG, bn. bw. zeer gaarne: ik doe het overgraag; zeer gezocht: de koffie is tegenwoordig niet
overgraag; eetlust hebbende: hij heeft eene overgrage

rinaag.

OVERGRAVEEREN, (graveerde over, heeft overgegraveerd), nog eens en nu beter graveeren; over
iets heen graveeren.
OVERGRAVEN, (graafde, groef over, heeft overgegraven), opnieuw graven, nog eens graven;
(overgroef zich, heeft zich overgra-—zichovergaven,
Ten), door graven vermoeien, overwerken.
OVERGRIJPEN, (overgreep, heeft overgrepen), grij(greep over, heeft overgegrepen).
pende omvatten;
Imuz.) de linkerhand aan de viool. de has enz. uit
de natuurlijke plaatsing brengen, met de hand over
de greep reiken om hooger tonen voort to brengen.

OVERHANGEN.
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OVERGRILLIG, bn. al to grillig.
OVERGROEIEN, (overgroeide, heeft en is overgroeid),

groeiende overdekken : de brandnetels overgroeien dat
heele stuk land; door groeien bedekt worden: die
onuur is heel overgroeid met klimop en wilde wingerd.
OVERGROF, bn.- bw. uiterst grof.
OVERGRONDEN, (grondde over, heeft overgegrond),

ten tweeden male eene grondverf (over jets) strijken.
OVERGROOT, bn. buitengemeen groot: eene overgroote hoeveelheid.
OVERGROOTMOEDER, v. (-s), moeder van den
grootvader of de grootmoeder.
OVERGROOTOUDERS, m. my. ...GROOTVADER,
in. (-s), vader des grootvaders of der grootmoeder.
OVERGUL, bn. al to gul, zeer gul.
OVERGULDEN, (w. g.) vergulden.
OVERGUTSEN, (gutste over, heeft on is overgegutst), gutsend over (lets) stroomen, vlieten (van
water).
OVERHAAL, m. (-halon), plaats waar men overhaalt, overzetveer; het overhalen.
OVERHAALGLAS, o. (...zen), (scheik.) kolf om stork
water te distilleeren; ...SCHUIT, v. (-en), pont.
OVERHAALSTER, v. (-5), die overhaalt.
OVERHAASTEN, (overhaastte, heeft overhaast), to
zeer haasten : eene zaak overhaasten, er niet genoeg
tijd aan besteden; zich, overhaasten, te groote haast
maken. OVERHAASTING, v. het overhaasten; met
overhaasting te werk gaan, met al to veel haast.
OVERHAASTIG, bn. bw. al to haastig: overhaastig

antwoorden, best uiten, handelen.
OVERHAGELEN, (overhagelde, heeft overhageld),
met hagel bedekt worden.
OVERHAKEN, (haakte over, heeft overgehaakt),
nog eens en nu beter haken.
OVERHALEN, (haalde over, heeft overgehaald),
naar de andere zijde halen : iem. overhalen, (aan een
veer), hem van de eene zijde der rivier naar de
andere halen: den haan van een geweer overhalen,
hem spannen; (zeew.) de zeilen overhalen, wenden,
zoodat de wind nu tegen de andere zijde ervan
blaast; de balans overhalen, doen overslaan; (bilj.)
een bal overhalen; (scheik.) distilleeren: eene vloeistof in een vat verdampen, deze damp in een ander
vat leiden, daar afkoelen on tot vloeistof condenseeren om zoodoende eene vloeistof van niet vluchtige deelen to zuiveren, Of om meer vluchtige van
minder vluchtige vloeistoffen to scheiden, Of ook
om vloeistoffen met geurstoffen to bedeelen; droog
overhalen, sublimeeren; — (zeew.) op zijde liggen,
hellen: het schip haalt over; — over iets heen halen:
(breien) van twee pas gebreide steken de een over
de andere halen on zoodoende minderen; de tent
overhalen, spreiden; — doen besluiten : iem. tot iets
overhalen; hij laat zich licht overhalen, laat zich licht
bewegen, bepraten tot het doen van iets.
OVERHALING, v. (-en), het overhalen; door droge
overhaling wordt teer uit hout verkregen, door droge
distillatie.
OVERHALER, m. (-s), iem. die overhaalt.
OVERHAND, v. de meeste macht (in sterkte, invloed enz.); de overhand hebben, boven iem. staan,
den meesten invloed hebben; de overhand krjgen,
bekomen, nemen, toenernen (in gezag enz.), (ook)
oVerwinnen; die mneening kreeg nu de overhand, de
meeste aanhangers.
OVERHANDIGEN, (overhandigde, heeft overhandigd), ter hand stollen, met de hand overreiken: een
brief overhandigen. OVERHANDIGING, v.
OVERHANDS, bw.; overhands naaien, (naaist.) twee
zelfkanten zonder inslag tegen elkander naaien
met een overhandschen naad of laschnaad.
OVERHANDSCH, bn., een overhandsche naad, sleek.
Zie overhands.
OVERHANGEN, (king over, heeft overgehangen),
naar eerie zijdo hangen, overhellen : de rotsen hangen
daar stork over; over iets heen hangen: de takken
van dien appelboom hangen bij ons over, by. over een

OVERHANGEN.

OVERIJKEN.

muur; over het vuur hangen: de aardappelen hangers
over; boven het vuur ophangen : hang de aardappelen
over. OVERHANGING, v. het overhangen.
OVERHANGEN, o. (zeew.) het overhangen van den
ctchter- en voorsteven, de sprong of walling van den
achter- en voorsteven.
OVERHARKEN, (harkte over, heeft overgeharkt),
nog eens en nu beter harken.
OVERHASPELEN, (haspelde over, heeft overgehaspeld), opnieuw en beter haspelen.
OVERHEBBEN, (had over, heeft overgehad), meer
hebben dan noodig is, niet alles verbruikt, verteerd
hebben: nog van alles overhebben; kunnen missen;
(fig.) veel voor iem. overhebben, veel van iem. houden,
gaarne veel voor iem. doers; ergens een gulden voor
overhebben, dien er voor willen geven; iem. overhebben, bij zich te logeeren hebben.
OVERHEEN, bw. over iets heen: leg er een doek
overheen; de jongen sprong er overheen; gee er nog cens
met de verfkwast overheen, verf het nog een weirog
over; — (fig.) ergens losjes, licht overheen loopen, het
niet achten, het met onverschilligheid behandelen;
ik kan daar niet zoo licht overheen stappen, het zoo
gering achten, (ook) er zoo licht toe besluiten; nu
loopt het er toch overheen, nu wordt het toch al te
erg; kom, yet er
overheen, trek het u zoo niet aan,
schik er u in; ik ben daar at lang overheen, daarover
maak ik mij niet meer moeilijk ; — bovendien: hij had
reeds reel gedronken, en narn er nog eene flesch overheen.
OVERHEER, m. (-en), opperheer; meester.
OVERHEEREN, (overheerde, heeft overheerd), regeeren, als heer (iets) besturen; -een land overheeren,
veroveren, overweldigen, onderwerpen. OVERHEERING, v.
OVERHEERLIJK, bn. bw. (-er, -st), ongemeen heerlijk,
voortreffelijk: het was overheerl(jk weer; overheerlUk
eten.
OVERHEERSCHEN, (overheerschte, heeft overheerscht), over (iem. of lets) heerschen, beheerschen. OVERHEERSCHING, v. (-en), het overheerschen : het land zuchtte onder vreemde overheersching.
OVERHEERSCHER, m. (-s), OVERHEERSCHERES,
Y. (-sen), die overheerscht.
OVERHEET, bn. al to heet.
OVERHEID, v. personen of lichamen, aan welke
het openbaar gezag (in stad of land) is toevertrouwd; (...heden), lid van zulk een lichaam : de
burgerloke, militaire overheden.
OVERHEIDSAMBT, o. (-en), ambt waardoor men
lid der overheid is; ...PERSOON, m. (...sonen), lid
der overheid.
OVERHEKELEN, (hekelde over, heeft overgehekeld),
nog eens hekelen; — zich overhekelen, (overhekelde
zich, heeft zich overhekeld), zich door hekelen
overwerk en. OVERHEKELING, v.
OVERHELDER, bn. zeer helder.
OVERHELLEN, (helde over, heeft overgeheld), overhangen: de muor helt over; (zeew.) naar de eene zijde
buigen, op eene zijde liggen ; (fig.) neiging tot lets
toonen: naar het kwade overhellen; tot eon of ander
geloof, de eene of andere partY overhellen, geneigd zijn
het aan te nemen, zich erbij aan to sluiten. 0 VER-

OVERHIJSCHEN (ZICH), (overheesch zich, heeft.
zich overheSchen), door te veel of te lang hijschenx
zijne gezondheid benadeelen.
OVERHOEF, m. (...ven), uitwas van een paardenhoef, overbeen.
OVERHOEKS, bw. schuin, van den eenen hoek
tot den anderen volgens de diagonaal: overhoeks:
gemeten is het 60 M.
OVERHOEKSCH, bn. schuin van den eenen hoek
tot den anderen; een vierkant overhoeksch voor zichhebben, zOO dat de diagonaal loodrecht is; (plantk.y
afwisselend.
OVERHOLLEN, (holde over, heeft overgehold),
hollende over iets gaan of loopen : het paard holds
de markt over.
OVERHOOP, bw. (eig.) op een hoop; dooreen, door elkander• onderst boven, verward, in wanorde:
is er overhoop, niets op zone plaats.
OVERHOOPGOOIEN, (gooide overhoop, heeft overhoopgegooid ), alles door elkander gooien: van kwaadheld gootde lc jj alles overhoop.
OVERHOOPHALEN, (haalde overhoop, been overhoopgehaald), uit den hoek halen, te voorschija
halen (voorwerpen die netjes opgeborgen zijn): die
meid heeft geen slag van werken, alles haalt zif tegelljk
overhoop; met de groote schoonmaak wordt alles overhoopgehaald.
OVERHOOPLIGGEN, (lag overhoop, heeft overhoop ,
geln),(vaorwpden,varo
elkander liggen: al mine papieren liggen overhoop;
(fig.) met iem. overhoopliggen, in onmin leven.
OVERHOOPRAKEN, (raakte overhoop, is overhoopgeraakt), (van voorw.) in de war raken: al mijneboeken zfjn overhoopgeraakt; (fig.) oneens worden,
geschil krijgen: met iem. overhoopraken.
OVERHOOPSCHIETEN, (schoot overhoop, heeft
overhoopgeschoten), omverschieten, doodschieten.
OVERHOOPSM1JTEN, (smeet overhoop, heeft overhoopgesmeten), door elkander smijten, in wanorde
brengen.
OVERHOOPSTEKEN, (stak overhoop, heeft overhoopgestoken), doodsteken: iem. overhoopsteken.
OVERHOOPWERPEN, (wierp overhoop, heeft overhoopgeworpen), overhoopgooien.
OVERHOOREN, (overhoorde, heeft overhoord), latea
opzeggen: de geschiedenisles overhooren, om to zien
of die goed geleerd is; (recht.) nog eens hooren .
(getuigen). OVERHOORING, v. (-en).
OVERHOUDEN, (hield over, heeft overgehouden),
nog lets hebben na het gebruik van het overige,
overhebben: wij houden meestal wat eten over; ik hebnog een gulden overgehouclen, niet uitgegeven; meer
hebben dan noodig was; (fig.) dat houdt niet over,
het kon beter; zUn gedrag en zijne vlijt houden niet
over, behoorden beter te zijn; bewaren: van dien win
wil ik coat overhouden year het aanstaande feest; melk
kan men 's comers haast niet overhouden, tot den
volgenden dag in goeden toestand bewaren; die
appelen kan men goed overhouden, gedurende den
winter blUven zij good ; geraniums houden wij altt
over, daarvoor dragon wij zorg, dat zij 's winters

HELLING, v. het overhellen ; (fig.) neiging.
OVERHELLINGSPUNT, v. (-en), (zeew.) het punt tot
waar een schip kan overhellen zonder to kantelen.
OVERHELPEN, (hielp over, heeft overgeholpen),
iem. helpen om ergens over to komen.
OVERHEMD, o. (-en), hemd, gewoonlijk van fijnere
stof on netter afgewerkt, dat over een ander gedragon wordt; halfhemd dat slechts de Borst bedekt on het overhemd vervangt. OVERHEMDJE,
o. (-s).
OVERHEMDSKNOOP, m. (-en), sierlijke knoop dien
men aan het overhemd draagt; ...MOUW, v. (-en),
moues van een overhemd: hij cat in zijne (over)hentdsnzoiven voor het raam, zonder jas aan.
OVERHERKEN, (gew .) overharken.
OVERHEUSCH, bn. al to heusch,

OVERHOUWEN, (houwde over, heeft overgehouwd),
(van bot geworden vijlen) ze met een nieuwen houw
voorzien. OVERHOUWING, v. (-en).
OVERIG. bn . overgebleven, nog voorhanden, nog
onverbruikt, nog onverteerd; de overige dagen, de
dagen die nog overblijven; zijn overige leeftUd, de tijd,
dien hij nog to leven heeft of had; de overige menschen, de andere; laten wij vast gaan, dan zallen de
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niet doodgaan.

overigen wel volgen.
OVERIGE, o. wat nog overig is; voor het overige,

wat nu het andere betreft.
OVERIGENS, bw. voor het overige: hij is wet driftig,
wear overigens is iqj een goed ncensch.
zeer ijdel.
OVERIJDEL, bn.
OVERIJKEN, (ijkte over, heeft overgeijkt), nog eens,

opnieuw ijk, n.

OVERIJLEN.

OVERKOMEN.

Wide over, is overgeijld), oversnellen;
_rich overfjlen, (overijide zich, heeft zich overijld), te
veel haast maken, te voorbarig handelen. OVERIJLING, v. met over ling, met te grooten spoed.
OVERIJVERIG, bn. bw. al te ijverig.
OVERJAARD, bn. ten gevolge van het verloopen
van zekeren tijd vervallen: die schuldvordering is

(kistte over, heeft overgekist), in
andere kisten doen : de sigaren moeten nog overgekist
worden; in eene andere lijkkist doen.
OVERKLADDEN, (kladde over, heeft overgeklad),
slecht, ruw overschrijven; (overkladde, heeft
overklad), geheel bekladden.
OVERKLAPPEN, (klapte over, heeft overgeklapt),
overbabbelen: wees voorzichtig met haar: zij klapt

OVERIJLEN,

-

.

overjaard.

OVERJAARSCH, bn. (gew) dat meer dan een jaar
oud is: een overjaarsch zwijn.
OVERJACHTEN, (overjachtte, heeft overjacht), te
sterk jachten, te veel haast maken; zich overjachten,
al te overhaastig te werk gaan.
OVERJAGEN, (jaagde of joeg over, heeft overgejaagd), over (jets) been jagen: kippen de schutting over(overjoeg of overjaagde, heeft overjaagd),
jagen;
te sterk jagen, door hard jagen benadeelen: een
.paard overjagen; (jag.) de hond is overjaagd, door te
sterk jagen afgemat; zich, overjagen, zich te veel
vermoeien met jagen.
OVERJAREN, (overjaarde, is overjaard), meer dan
een jaar oud zijn; verjaren.
OVERJARIG, bn. meer dan een jaar oud: overjarige
win; eene overjarige dochter, die boven de jaren der
eerste jeugd is, die veel kans heeft, ongetrouwd te
blijven. OVERJARIGHEID, v.
OVERJAS, v. (-sen), jas, die over eene andere gedragen wordt; ...JASJE, o. (-s), ...JURK, v. (-en),
jurk die over eene andere gedragen wordt bij wijze
van mantel; ...JURKJE, o. (-s).
OVERKAARDEN, (kaardde over, heeft overgekaard),
opnieuw kaarden.
OVERKAATSEN, (kaatste over, heeft overgekaatst),
zich overkautsen,
nog eens een kaatsspel spelen;
(overkaatste zich, heeft zich overkaatst), zich door
het kaatsen te veel vermoeien.
OVERKAKELEN. (kakelde over, heeft overgekakeld),
overbabbelen, klappen; (overkakelde, heeft overkakeld), harder kakelen dan een ander.
OVERKALFD, bn. eene overkalfde koe, te veel gezwollen, met te veel vruchtwater.
OVERKALKEN, (kalkte over, heeft overgekalkt),
opnieuw, nog eens met kalk bestrijken; iets overkalken, het snel overschrijven, afschrijven van een
ander, inz. schoolwerk; (overkalkte, heeft overkalkt), met kalk overdekken.
OVERKAMMEN, (kamde over, heeft overgekamd),
opnieuw kammen; over iets been kammen: de Karen
overkammen, over het voorhoofd, over eene kale
plek b.v.
OVERKANT, m. tegenovergestelde kant, gene zijde:

aan den overkant der rivier, der straat wonen.
OVERKANTELEN, (kantelde over, is overgekanteld),
over den kant omvallen.
OVERKAPPEN, (kapte over, heeft overgekapt), opnieuw kappen, zoowel van boomen als van haar
gezegd.
OVERKAPPEN, (overkapte, heeft overkapt), met
eene kap bedekken: een dais overkappen; een terrein
overkappen. OVERKAPPING, v. (-en), het maken van
een kap over iets; een kap : eene yzeren overkapping.
OVERKARIG, bn. te karig; overkarig zijn, overdreven spaarzaam.
OVERKARNEN, (karnde over, heeft overgekarnd),
opnieuw, nog eens karnen.
OVERKAUWEN, (kauwde over, heeft overgekauwd),
herkauwen, nog eens kauwen.
OVERKEGELEN. (kegelde over, heeft overgekegeld),
nog eens een kegelspel spelen.
OVERKEURIG, bn. bw. zeer keurig.
OVERKIJKEN, (overkeek, heeft overkeken), overzien, zoover de uitgestrektheid reikt de blikken
laten gaan: van deze hoogte kan men de gansche
vlakte overkijken;
(keek over, heeft overgekeken),
nog eens bekijken, nog eens nazien: debt ge alles

goed overgekeken, zoodat er geene fouten meer in zijn?;
over iets heen kijken: de Owen (cannon niet overkiiken, de 'M71111' is te hoog, (ook) de straat, is to breed.
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OVERKISTEN,

alles over.
OVERKLAUTEREN, (klauterde over, heeft en is
overgeklauterd), over jets heen klauteren.
OVERKLAUWEN, overharken.
OVERKLEED, o. (-eren, ...kleeren), opperkleed:
kleed, dat over of boven een ander gedragen wordt:
koorkleed teens priesters). —, (-en), tafelkleed dat op een ander ligt. OVERKLEEDJE, o.
es ► . f in bet. 1 ook overkleertjesj.
OVERKLEEDEN, (kleedde over, heeft overgekleed),
nog eens en nu beter kleeden; anders kleeden;
(overkleedde, heeft overkleed), bekleeden, met zekere
stof bedekken: stoelen opnieuw orerkleedee. OVERKLEEDING, v , het overkleeden, de stof daarvoor
di enende.
OVERKLEEDSEL, o. (-e), wat tot bekleeding dient.
OVERKLEIN, bn. zeer klein.
OVERKLEUREN, (kleurde over, heeft overgekleurd),
opnieuw kleuren, voor de tweede rnaal kleuren; over
lets bean kleuren.
OVERKLIKKEN, (klikte over, heeft overgeklikt),
overbrieven, oververtellen : hij klikt alles over.
OVERKLIMMEN, (klom over, heeft of is °vergeklommen), over (jets) been klimmen: zij zijn bij ons
overgeklommen, over den tuinrnuur, over de schutting
overspringen: de matrozen klommen op het andere
schip over; — zich overklimmen, (overklom zich, heeft
zich overklommen), zich door klimmen bezeeren.
OVERKLIMMING, v. het overklimmen: inbraak door

overklimming in een onl,ewoond dais.
OVERKLINKEN, (klonk over, heeft overgeklonken),
nog eens klinken; in zekere richting klinken: de
liefelijke tonen klonken tot ons over ; — 7 (overklonk,
heeft overklonken), harder klinken dan een ander:

het vrijheidslied overklonk, alle aiviere.
OVERKLUIVEN,

(kloof over, heeft overgekloven),

nog eene kluiven.
OVERKLUIZEN,

(overkluisde, heeft overkluisd);

eene gracht overkluizen, die met een gewelf over-

dekken, ze overwelven.
OVERKNAP, bn. bijzonder knap.
OVERKNEDEN, (kneedde over, heeft overgekneed),
zich overkneden, (overkneedde
nog eens kneden;
zich, heeft zich overkneed), zich met kneden vermoeien, overwerken.
OVERKNIKKEN, (knikte over, heeft overgeknikt),
nog eens knikken: teen wij het den eersten keer niet
zagen, knikten zij over.
OVERKNIPPEN, (knipte over, heeft overgeknipt),
door middel van een knip met den vinger over jets
heen laten vliegen; nog eens en nu beter knippen,
snijden met, do s-haar.
OVERKNOOPEN, (knoopte over, heeft overgeknoopt),
opnieuw knoopen; over iets anders been knoopen.
OVERKOEL, bn. bw. zeer koel; ...KOEN, bn. bw.
bijzonder koen.
OVERKOKEN, (kookte over, heeft en is overgekookt), bij het koken overloopen : het water, de pap

kookt over.
OVERKOLVEN,

nog eens kolven.
OVERKOMELIJK,

(kolfde over, heeft overgekolfd),

bn. te overkomen te herstellen,

,
die bezwauit den weg to ruimen: die moeilUkheden,
reit zijn wel overkomelajk.
OVERKOMEN, (kwam over, is overgekomen), over
iets heen komen : de straat overkomen ; kunnen
de rivier niet overkomen; van elders bij iem.komen:
met Paschen komt mijn oom over nit Zeeland; (fig.)
sal moeten overkomen, betalen; to boven komen:
dat is een slag om niet over te komen; overwinnen:
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-OVERKOMEN.

(overkwam, is overkomen), gebeuren: wat overkwam hem ?; hem is een
ongeluk overkomen, hij heeft een ongeluk gekregen;

moeiltikheden overkomen;

dat kan den beste overkomen; zoo iets is mfj nog nooit
overkomen, met mij gebeurd.
OVERKOMST, v. het overkomen; (Zuidn.) bezoek,
yolk hebt ge overkomst?
OVERKOP, bw. hals over kop:
viel overkop.
OVERKOPEREN, (overkoperde, heeft overkoperd),
met koper bekleeden: een schip overkoperen.
OVERKORSTEN, (overkorstte, heeft overkorst),
met eene kalk- of steenachtige korst overtrekken
of overtrokken worden : in het meertje van Rockanje

overkorsten de voorwerpen, die er eenigen tad in liggen.
OVERKORT, bn. al te kort; ...KOUD, bn. zeer koud.
OVERKOUS, v. (-en), kous, die over eene andere

gedragen wordt: 's winters dragen wij overkousen.
OVERKOUSJE, o. (-s).
OVERKRAAIEN, (overkraaide, heeft overkraaid),
harder kraaien dan andere hanen ; door kraaien,
(fig.) door schreeuwen tot zwijgen brengen. OVERKRAAIING, v. het overkraaien.
OVERKRAAIER, m. (-s), OVERKRAAISTER, v. (-s),
die harder kraait of schreeuwt dan een ander.
OVERKRABBELEN, (krabbelde over, heeft overgekrabbeld), krabbelend, klein en slordig, haast onleesbaar overschrijven.
OVERKRACHTIG, bn. bw. ongemeen krachtig.
OVERKRIJGEN, (kreeg over, heeft overgekregen),
over iets heen krijgen: hij kon het paard ace brug
met overkrijgen;te veel krijgen; naar zich toe krijgen:
ik heb dit overgekregen, dit is mij gezonden; hij
krfygt familie over, hij krijgt familie van elders ten
bezoek.
OVERKROM, bn. al to krom.
OVERKROPPEN, (overkropte, heeft overkropt), to
veel voedsel geven (aan vogels, wier krop daardoor to zeer gevuld word t); (fig.) te veel spijs gebruiken: hij heeft zich overkropt met eten; overladen:
zijne maag overkroppen; iem. met werk overkroppen,

to veel werk opdragen; ik ben overkropt met beztgheden, ik heb zoo veel to verrichten, dat ik niet
weet wat ik het eerst zal doen; een overkropt gemoed, een gemoed dat to veel aangedaan is. OVERKROPPING, v. het overkroppen.
OVERKRUIEN, (kruide of krooi over, heeft en is
overgekruid of overgekrooien), over iets heen kruien :
aardappelen het veld overkruien; kruiende over iets
been gaan: hij is de markt overgekruid; een molen
overkruien, beter op den wind zetten;
zich overkruien, (overkruide, overkrooi zich, heeft zich overkruid, overkrooien), zich door kruien to veel vermoeien, overwerken.
OVERKRUIEN, (overkruide, overkrooi, heeft overkruid, overkrooien), kruiend overdekken: de tysschotsen, die het land overkruiden.
OVERKRUIPEN, (kroop over, heeft en is overgekropen), kruipende over (iets) heen komen.
OVERKUIEREN, (kuierde over, heeft en is overgekuierd), kuierende over (iets) heengaan.
OVERKUIPEN, (kuipte over, heeft overgekuipt),
nog eens kuipen.
OVERKUISCH, bn. al to kuisch.
OVERKUNNEN, (konde, kon over, heeft overgekund),
(gemeenzame elliptische uitdrukking) ik kan van
avond niet over (varen); hfj Icon nut over (gaan), naar
eene hoogere klasse op school.
OVERKWIKKEN, (overkwikte, heeft overkwikt),
met kwikzilver bedekken.
OVERLAAIEN, (Westvl.) oplaaien, al vlammende
verteren. schavelingen (krullen) zijn dadelfjk overgelaaid, in vlammen opgegaan.
OVERLAARS, v. (...zen), bovenlaars. OVERLAARSJE, o. (-s).
OVERLAAT, m. (...laten), (in eene rivier) rechthoekige opening in dunne wanden wier bovenkant
gelijk komt met den waterspiegel; (waterbouwk.)
een minder hoop gedeelte van een dijk, dat bij hoogen

OVERLEEP.
waterstand een groot deel van het water overlaat,
afvoert en zoo dijkbreuk op eene plaats lager aan
die rivier voorkomt: de Beersche overlaat toerkt, laat
water op de heide overvloeien; evenzoo een niet
bedijkt gedeelte eener rivier; ook een overlaat die
het overgevloeide water in eene rivier naar binnei
laat: de Bokhovensche overlaat werkt naar binnen,
laat het water van de Beersche Maas in het OudeMaasje stroomen.
OVERLAATSDIJK, m. (-en), een dijkgedeelte dat alsoverlaat werkt.
OVERLADEN, (laadde over, heeft overgeladen), delading in een ander voertuig of vaartuig overbrengen; —, (overlaadde, beeft overladen), to zwaar
laden: een wagen, een vaartuig overladen; to veel
werk, lessen opgeven : de leerlingen der hoogste klassen:
worden met hutswerk overladen; (fig.) iem. met weldaden overladen, hem zeer veel weldaden bewijzen;
zone maag of zich de maag overladen, to veel eten;
(fig.) deze schildero is te veel met figuren overladen, er

staan to veel beelden op. OVERLADING, v. (-en),
het overladen ; overlading bij het onderwijs, to veel
on to velerlei stof, die men tracht aan to brengen.
OVERLAKKEN, (lakte over, heeft overgelakt), nog:
eens lakken; —, (overlakte, heeft overlakt), vorlakken.
OVERLAND, bw., geheel of voor een zeker deel teland: hij reisde overland near Java.
OVERLANDMAIL, v. ...POST, v. de brievenpost van
Indio, die deels overland naar Europa wordt ge-bracht; ...REIS, v. reis van Indi6 naar Europa.
of omgekeerd voor eon deel overland.
OVERLANG, bw. voor lang, lang geleden.
OVERLANGEN, (langde over, heeft overgelangd),
overgeven, overreiken.
OVERLANGS, bw. in de lengte: overlangs doorsnifden.
OVERLANGSCH, bn. eene overlangsche doorsnede.
OVERLANGZAAM, bn. uiterst langzaam.
OVERLAP, v. (-pen), (stoomw.) deel dat de sluitvlakken in de stoomschuif grooter zijn dan destoompoort.
OVERLAPPEN, (lapte over, heeft overgelapt), ergens
een lap overheen naaien; nog eens lappen; (fig.) nog
eens doen.
OVERLAST, m. al to zware last; (fig.) moeite,
hindernis; (zeew.) alle overtollige zaken aan boord;
(fig.) iem. overlast aandoen, iem. tot last verstrekken,
hem kwellen, plagen.
OVERLASTEN, (overlastte, heeft overlast), overladen; (fig.) hinderen. OVERLASTING, v. het overladen; (fig.) moeilijke toestand.
OVERLASTIG, bn.. (w. g.), te zwaar belast, beladen;
(fig.) tot last, hinderlijk; in hooge mate lastig.
OVERLATEN, (liet over, heeft overgelaten), overig
laten, laten overblijven: ge meet wat voor mfj overlaten, nuts overlaten, alles nemen, alles gebruiken;
afstaan, overdoen; zone bezittingen aan zone schuldeischers overlaten, ze hun afstaan, zoodat zij eenige.
betaling kunnen erlangen; iets aan iem. overlaten,
opdragen, voor iets laten zorgen, iets laten behandelen of regelen: ik laat de regeling en het bestuur
geheel aan a over; iem. aan z(jn lot overlaten, nietsvoor hem doen, hem niet meer steunen, helpen,
raden enz.; ik ben geheel aan mfj zelf overgelaten,
niemand raadt, steunt, helpt mij, —, over (iets)
laten gaan, loopen, r(jden enz.: niemand worc4' overgelaten, niemand mag door of over.
gmv. (zeew.)
OVERLATING, v. (-en), het overlaten;
akte, waarbij men aan den verzekeraar het verlies
van een vaartuig of van goederen, welke hij verzekerd heeft en welke men hem overlaat, aankondigt,
met sommatie om er de waarde van to voldoen.
OVERLEDEN, bn. gestorven, dood.
OVERLEDENE, m. en v. (-n), de afgestorvene.
OVERLEDER, ...LEER, o. gedeelte van een schoen,
dat den bovenvoet bedekt, in tegenstelling met het
onder- en zoolleer.
OVERLEEP, bn. bw. zeer leap.

OVERLEEREN.

OVERLOVEN.

(leerde over, heeft overgeleerd), nog
eens, opnieuw leeren; het geleerde herhalen: ik

bn. zeer licht; — bn. bw. volstrekt
niet zwaar; heel gemakkelijk.
OVERLICHTEN, (lichtte over, heeft overgelicht),
iem., die over eene donkere plaats moet, met licht,
vergezellen.
OVERLICHTEN (ZICH), (overlichtte zich, heeft zich
overlicht), door iets op te lichten bezeeren, verwonden.
' OVERLIEGEN, m. my. Zie OVERMAN.
OVERLIEF, bn. ongemeen lief.
OVERLIEGEN, (overloog, heeft overlogen), ten onrechte, valschelijk beschuldigen.
OVERLIGGEN, (lag over, heeft overgelegen), over
lets heen liggen; blijven liggen; (zeew.) langer dan
den gewonen of den bepaalden tijd liggen; (zeew.)
op een anderen boeg liggen.
OVERLIJDEN, (overleed, is overleden), sterven, den
geest geven.
OVERLIJDEN, o. de dood, het sterven: bij zijn over-

OVERLEEREN,

moet nog even mine les overleeren.
OVERLEG, o. het nadenken, overwegen; beleid: hij
heeft reel overleg; (sprw.) alle ding met overleg, alles
moet met beleid geschieden; overleg is het halve werk,

wie met overleg to werk gaat, komt vlugger en
gemakkelijker klaar; zonder overleg te werk gaan,
onnadenkend, onbesuisd; beraad: in (gemeen) overleg
met, na beraadslaging met...; overleg plegen, in overleg
treden, zich met iem. beraden.
OVERLEG,GEN, (legde of leide over, heeftovergelegd,
overgeleid), lets ergens overheen leggen: ge moet er
een doek overleggen; (van schaatsenrijders) beurtelings
den eenen voet over den anderen plaatsen, onder
het rijden; (muz.) (bij het bespelen van een instrument) een langeren winger over een korteren heenzetten; — naar de andere zijde leggen: (zeew.) het
roer overleggen, wenden; de zeilen, het schip overleggen,
wenden, zoodat de wind tegen de andere zijde ervan
komt; — ter zijde leggen, besparen, overhouden:
geld overleggen; daar kan hi] best f 100 per maand
overleggen; medebrengen, vertoonen: stukken ter
inzage overleggen; de beste getuigschriften kunnen overgelegd worden; opzenden (naar een overheidspersoon),
de stukken moeten voor 1 Lilez overgelegd worden;

(overlegde, overleide, heeft overlegd, overleid), overdenken, bepeinzen : tic moet de zaak nog eens rijpel?jk
overleggen, wat het beste is; sets ?net iem. overleggen, iem.
over iets raadplegen. OVERLEGGING, v. (-en), het
overleggen; overleg.
OVERLEIDEN, (leide over, heeft overgeleid), ergens
overheen leiden; herwaarts leiden.
OVERLEKKER, bn. buitengemeen lekker; ...LENIG,
bn. al te lenig.
OVERLEUNEN, (leunde over, heeft overgeleund),
tegen :cts leunen en zich daarbij een weinig overbuigen.
OVERLEVEN, (overleefdu, lieeft uverleefdl, langer
leven dan een ander! die grijsaard heeft al zijne kinderen overleefd; ik sal dat smartelijk verlies niet overleven, niet te boven komen; zijn roem, overleven, langer
leven dan zijn roem duurde, nog beleven, dat men
zijn roem vergeet.
OVERLEVENDE, m. en v. (-n), de nablijvende (na
iemands dood).
OVERLEVENDIG, bn. zeer levendig.
OVERLEVERAAR, m. (-s), die overlevert.
OVERLEVEREN, (leverde over, heeft overgeleverd),
overgeven, (iem.) in het bezit van (lets) stellen,
overhandigen, ter hand stellen; (fig.) iem. aan de
politie, aan het gerecht overleveren, hem aanklagen;
nu is hij aan de Joden (Turken) overgeleverd, in handen van slechte menschen gekomen.
OVERLEVERING, v. (-en), het overleveren; verhaal,
inz. uit ouden tijd, dat door mondelinge voortplanting van het eene geslacht tot het andere wordt
overgebracht, traditie: de overlevering zegt ons aangaande Moses, dat...; (R.-K.) de ongeschreven godsdienstwaarheden, grootendeels in de werken der
Kerkvaders vervat, zijnde die overlevering van de
daden en leeringen van Jezus en de Apostelen, welke
niet opgeteekend zijn; — zoo iets weet men slechts bij
overlevering, van hooren zeggen, niet op juiste gronden; bij overlevering, traditioneel, uit gewoonte.
OVERLEVING, v. het overleven.
OVERLEVINGSCONTRACT, o. (-en), een contract
van levensverzekering, waarbij eene bepaalde som
iem. uitgekeerd wordt bij het vooroyerlijden van
een ander, die in het contract aangewezen is.
OVERLEZEN, (las over, heeft overgelezen), nog
eens, opnieuw (en beter) lezen : dat stuk moet ge
nog eens overlezen; doorlezen: ik weet het niet, ik heb
het maar vluchtig overgelezen; onder het lezen niet
opmerken; men liet het zieke kind overlezen, er
eenige gebeden over uitspreken, met het doel dat
het zou herstellen; (Zuidn.) onttooveren. OVERLEZING, v.
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OVERLICHT,

lijden stonden al zone kinderen om het bed; te koop,
wegens orerlijden (in advertenthn).
OVERLIJMEN, (lijmde over, heeft overgelijmd), nog
eens, opnieuw lijmen.
OVERLIJNEN, (lijnde over, heeft overgelijnd), voor
de tweede maal lijnen.
OVERLIPPEN, o. (timm.) eene wijze van houtverbinding door middel van lippen.
OVERLISTIG. bn. bw. zeer listig.
OVERLOKKEN, (lokte over, heeft overgelokt), naar
de andere zijde lokken.
OVERLOMMEREN, (overlommerde, heeft overlommerd), overschaduwen: de beukeboons overlommerde

het heele plezn; een heerlijk overlommerd plaatsje.
OVERLOMP, bn. in hooge mate lomp.
OVERLOODEN, (overloodde, heeft overlood),

lood overdekken.
OVERLOOGEN,

met

(overloogde, heeft overloogd), met

loog overgieten.
OVERLOON. 0. (-en). loon boven het gewone, meer
dan het verdiende loon.
OVERLOOP, na. (-en), het overstroomen; (geneesk.)
overloop van gal hebben; waar men mag overloopen:
hier is een overloop naar den straatweg; smalle gang,
portaal van een bovenhuis; (zeew.) dek, verdek;_
stang aan een mast. 0 VERLOOPJE, o. (-5).
OVERLOOPEN, (liep over, is en heeft overgeloopen),
over iets heenloopen: ik zag hem de brag overloopen;
(fig.) vluchtig zien, lezen: ik heb zijn werk even overgeloopen; overvloeien (van vocht uit eenig voorwerp,
waarin het in te groote hoeveelheid is of gedaan
wordt): de melk heeft overgeloopen; (sprw.) waar hethart vol van is, daar loopt de mond van over, spreekt
men het liefst en het meest van; zijn gal liep hem
over, hij werd toornig; (gew.) het overloopt niet, het
gaat langzaam vooruit met den zieke; to vol worden
en over den rand laten vloeien: de emmer, het glas
is overgeloopen; — naar de overzijde (der straat by.)
loopen: ik sal even overloopen; overgaan van den
een tot den ander: tot den vijand, tot de andere part
overloopen;

(overliep, heeft overloopen), omverloopen, onder
den voet loopen ; (fig.) vrienden moeten elkander niet
overloopen, te dikwijls bezoeken; deze dokter overloopt
zone patienten niet, maakt niet meer visites dan
noodig is; iem. onverwacht bezoeken, wanneer men
zijn bezoek moeilijk hebben kan; de directeur heeft
hen overloopen, op het plegen van het een of ander
betrapt; — zich overloopen, door te sterk loopen,
buiten adem geraken. OVERLOOPING, v. (-en), het
overloopen.
OVERLOOPEN, o. benaming der steurharingvangst.
op de kusten van Engeland en Schotland.
OVERLOOPER, m. (-5), iem., die zijn vaandel verlaat
en tot den vijand overgaat, deserteur; een jong
varken, dat over het jaar oud is; eene groote luis r
(overloofde, heeft overloofd), te veell
loven, overvragen. OVERLOVING, v.
OVERLOVEN,

dievan rogkmeis.
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OVERNEMEN.

OVERLUCHTIG.

OVERLUCHTIG, bn. zeer luchtig: overluchtig gekleed

aan; zeer opgenimd.
OVERLUI, bn. al te lui, ongemeen lui.
OVERLUID, bw. goed hoorbaar, hardop: overluid
-spreken, lezen, leeren.
OVERLUIDEN, ...LUIEN, (luidde, luide over, heeft
(overluidde, over4:Ivergeluid), nog eens luiden;
heeft overluid), de klokken luiden (bij een
--sterfgeval): een doode overluiden.
OVERMAA1EN (ZICH), (overmaaide zich, heeft zich
-overmaaid), zich door maaien to veal vermoeien,
_zi,jne gezondheid benadeelen.
OVERMAASCH, bn. aan de andere zijde van de
Maas: Overmasche dorpen.
OVERMAAT, v. meer dan de vereischte maat; (fig.)
-buitensporigheid; tot overmaat van ellende of smart,
.alsof de ellende of smart nog niet groot genoeg ware.
OVERMACHT, v. meerdere, grootere macht ; grootere
:getalsterkte: voor de overmacht moest htj zwwhten.
OVERMACHTIG, bn. meer macht hebbende (dan
, een ander): een overmachtige viand.
OVERMACHTIGEN, (overmachtigde, heeft over_machtigd), veroveren. OVERMACHTIGING. v.
OVERMAGER, bn. zeer, te mager.
OVERMAKEN, (maakte over, heeft overgemaakt),
- nog eens, opnieuw maken: knoeiwerk moot men overmaken; meer maken dan bepaald is of opgegeven:
,ik heb een paar thema's overgemaakt; doen overgaan,
verdrijven: ik zal de 290'1 wel overmaken; overzenden,
doen toekomen: geld per postwissel overmaken. OVERMAKING, v.
OVERMALEN, (maasde over, heeft overgemalen),
, opnieuw malon. OVERMALING, v.
OVERMAN, m. (...lui, ...Roden), hoofd van een gild;
.aanvoerder; buurman aan de overzijde; medespeler
tegenover, partner.
OVERMANGELEN, (mangelde over, heeft °vergemangeld), nog eens, opnieuw mangelen.
OVERMANNEN, (overmaude, heeft overmand), door
meerdere kracht of macht overwinnen, overweldigen; overmand worden, voor de meerderheid moeten
bukken; door droef held overmand, overstelpt, overweldigd; eindelijk overmande hem de slaap, word de
slaap hem to machtig, sliep hij in.
OVERMANTEL, m. (-5), mantel dien men over zijne
andere kleeren draagt.
OVERMARCHEEREN, (marcheerde over, is overgemarcheerd), trekken over iets heen: de soldaten zijn
de heide, de brug overgemarcheerd.
OVERMARMEREN, (marmerde over, heeft overgemarmerd), opnieuw marmeren.
OVERMAST, bn. (zeew.) to hoog van mast.
OVERMATIG, bn. bw. •er, -st), boven de maat,
meer dan de maat; buitensporig : overmattg arbeiclen,
zich overmatig inspannen; ik hoed niet van die overmatige koude en hitte.
OVERMATIG, bn. al to matig, to zuinig: h j leeft
overmatig, nooit zal hO van iets te veel nemen, lekker•
njen gebruikt htj nooit.
►

al metende van
het eene voorwerp in een ander doen; overgeven,
braken. OVERMETING, v. (.en).
eens, hermeten; overmaat geven;

OVERMETSELEN, (metselde over, been overgemetseld), opnieuw metselen; boven de bepaalde
hoeveelheid metselen; over iets been metselen.
OVERMIDDEN, bw. door het midden, over het
midden heen.
OVERMILD, bn. al te mild.
OVERMISTEN, overmesten.
OVERMITS, vw. dewijl, daar, aangezien, omdat,
ter inleiding van een reclengevenden bijzin: gjj zult
onderstuurman;btj mij worden, overmits ik den mijnen
in het laatste gevecht heb verloren (VAN LENNEP).
OVERMOED, m. roekeloosheid, vermetelheid : in
jeugdigen overmoed ; trotschheid, opgeblazenheid: vol
overnioed blikte hy road.
OVERMOEDIG, bn. bw. (.er, -st), roekelobs, vermetel, trotsch. OVERMOEDIGHEID, v. overmoed.
OVERMOETEN. (moest over, beeft overgemoeten),
(gemeenzame elliptische uitdrukking) hij moest de
brag over (loopen, gaan, rijden); ik moet over (varen),
dat moet over (gemaakt worden).
OVERMOGEN, (mocht over), (gemeenzame ellipmag over (gaan naar eene
tische uitdrukking),
volgende klasse); hi; mocht de brug over (loopen,
gaan, rijden).
OVERMOGEN; (overmag, heeft overmocht), door
grooter vermogen overwinnen, to boven gaan in
rang on macht.
OVERMONSTEREN, (monsterde over, heeft overgemonsterd), voor de tweeds maal monsteren (inz.

krijgsv.).
OVERMOOI, bn. bijzonder mooi.
OVERMORGEN, bw. de dag na morgen; (fig., ge-

meen) morgen of overmorgen, nu of dan, to eeniger tijd.
OVERMOUW, v.

noodig is.
OVERNAAD, m. (...naden), naad over een anderen,
overhandsche naad. OVERNAADJE, o. (-5).
OVERNAAIEN, (naaide over, heeft overgenaaid),
over (iets) heen naaien: ergens een lap overnaaien;
waar twee rafelkanten aan elkander genaaid zijn,
hen inslag afknippen en den anderen met een rolnaadje er overheen naaien; nog eens, opnieuw
naaien: dat is te slordig, dat meet overgenaaid worden.
OVERNAAISEL, o. (-s), wat overgenaaid is.
OVERNACHTEN, (overnachtte, heeft overnacht),
den nacht ergens doorbrengen: gij /cant bijm wel
overnachten. OVERNACHTING, v. het overnachten.
OVERNACHTIG, bn., (w. g.), gedurende den nacht.
OVERNAME, v. het overnemen: ter overcame

gevraagd, aangeboden eene goed beklante zaak.
OVERNAMING, v. (-en), (redek.) naamverwisseling.

Zie OVERNOEMING.
OVERNAT, bn. te nat.

(matte over, heeft overgemat),
opnieuw, nog eens matten; (overmatte, heeft
overmat), geheel met matten bedekken: 's nachts

KUNDE.

worden alle broeiramen overmat.
OVERMAZEN, (maasde over, heeft overgemaasd),
over iets been mazen.
OVERMONSTEREN, (overmeesterde, heeft over-

keurig.

OVERMATTEN,

meesterd), overweldigen, bemachtigen, ten onder
brengen; (fig.) zich door zone drift, zone hartstochten
laten overmeesteren, zich daardoor laten vervoeren,
meesleepen. OVERAIEESTERING, v.
OVERMENGEN, (mengde over, heeft overgemengd),
nog eens, opnieuw rnengen.
OVERMERKEN, (merkte over, heeft overgemerkt),
opnieuw merken: de letters zOn er nit vcrsleten, het
meet no] eens overgemerkt worden.
OVERMESTEN, (mestte over, heeft overgemest),

aog eens mesten.
OVERMETEN, (mat over, heefi overgemeten). nog

(-en), mouw over eene andere:

de ondermouwen glad en de overmouwen opgepoft;
morsmouw. OVERMOUWTJE, o. (-5),
OVERMUNTEN, (muntte over, heeft overgemunt),
nog eens, opnieuw munten, meer munten dan

OVERNATUURKUNDE, v. Zie

BOVENNATUUR-

OVERNATUURLIJK, bn. Zie BOVENNATUURLIJK.
OVERNAUW, bn. in hooge mate nauw; to nauw.
OVERNAUWKEURIG, bn. bw. overdreven nauwOVERNEIGEN, (neigde over, heeft overgeneigd),
doen overhellen, overbuigen.
OVERNEMEN, (nam over, heeft overgenomen), uit
iemands handen aannemen (inz. om hem to ontlasten): neon dat pale even over; uit de eene ruimte
in eene andere, nemen: de lading overnemen, in een
ander s .hip; lets u t een bock, eene andere krant. van
een ancleren schrucer overnernen, daaraan ontleenen,
daaraan naschrijven; ivoorclen nit het Engelsch overOen imen. daaraan ontleend; denk,beelcien, getcoonten
can ion. ov,r nernen. navolgen, die van een ander
aannemen; — aan zich laten over , Tragen: een

OVERNEMEN.
overnemen, het commando overnemen, op zich nemen;
de regeling der taken overnemen, voor zijne rekening
nemen; koopen van iem. die het voor eenigen tijd
gekocht heeft, gewoonlijk tegen minderen prijs:
<boeken van iem. overnemen; de huur overnemen, als
huurder optreden; (gew., kaartsp.) met eene hoogere
kaart voor zich nemen : waarom hebt gij dien slag
wiet overgenomen ?; (zeew.) aan boord nemen. OVERNEMING, v. het overnemen.
OVERNET, bn. bw. zeer net.
OVERNEURIEN, (neuriede over, heeft overgeneuried),
tinnensmonds iets nog eons zingen.
OVERNOEMING, v. (-en), (redek.)metonymia:naam-verwisseling: eene redekunstige figuur, waarbij
de
corzaak voor 't gevolg, het werktuig voor den werker, het inhoudende deal voor den inhoud en omge-

keerd wordt genomen, enz. by. hU least in Couperus;
jets opzoeken in Van Dale; de heele stad wist het;
een glas drinken; hij heeft eene gladde tong; de onschuld
woont op het land.
OVERNOMMEREN,
...NUMMEREN, (nommerde,
nummerde over, heeft overgenommerd, ...genurnrnerd), opnieuw, nog eens, anders nommeren.
OVEROLIEN, (oliede over, heeft overgeolied), nog
eens, opnieuw met olie besmeren of bestrijken; bij
herhaling olie over (iets) gieten; (overoliede,
heeft overolied), olie over (iets) gieten.
OVEROUD, bn. zeer oud: in overoude tijaen.
OVEROUDGROOTMOEDER, v., ...GROOTVADER,
m. (-s.) moeder, vader eens overgrootvaders of eener
evergrootmoeder.
OVEROUDMOEI, v. (-en) of ...TANTE, v. (-5),
...00M, m. (-en), moei of tante, oom eens grootvaders
of eener grootmoeder.
OVERPAD, o. (-en), pad, dat dwars over een stuk
land heen loopt; het recht van overpad hebben. het
recht om over eens anders land een pad te hebben.
OVERPAKKEN, (pakte over, heeft overgepakt), nit
het eene in het andere pakken; opnieuw. nog eens
pakken; beter pakken; (overpakte, heeft overpakt), omvatten, omgrijpen; zich orerpakken, zich
•door to veel to willen ompakken bezeeren. OVERPAKKING, v. (-en).
OVERPALMEN, (overpalmde, heeft overpalmd), met
uitgespreide hand overdekken. OVERPALMING, v.
OVERPAPPEN, (papte over, heeft overgepapt), nog
eons pappen.
OVERPASSEN, (paste over, heeft overgepast), over
lets heen passen; nog eens, opnieuw passen. OVERPASSING, v. het overpassen.
OVERPEILEN, (peilde over, heeft overgepeild), opnieuw peilen, nog eens de diepte (van het water)
meten.
OVERPEINZEN, (overpeinsde, heeft overpeinsd),
nadenken, overdekken, overwegen. OVERPEINZING, v. (-en), het overpeinzen.
OVERPEINZER, m. (-s), die overpeinst.
OVERPEKKEN, (overpekte, heeft overpekt), met
pek besmeren: al de naden van het schip warden
-overpekt;
(pekte over, heeft overgepekt), opnieuw
pekken.
OVERPERSEN, (perste over, heeft overgeperst) nog
eens persen; over iets heen person.
OVERPIKKEN, (overpikte, heeft overpikt), overpekken;
(pikte over, heeft overgepikt), nog eens,
• pnieuw pikken.
OVERPISSEN (plat.), (overpikte, heeft overpist),
over iets heen wateren: zfj heeft mine heele break
overpist; (fig.) een haas zou het overpissen, het is zeer
klein; —, (piste over, heeft overgepist), zoo vol pissen, dat het er over loopt: zij heeft de pot overgepist.
OVERPLAATSEN, (plaatste over, heeft overgeplaatst), elders plaatsen. verplaatsen; een telegrafist
wordt dikwUls overgeplaatst, naar eene andere plaats
gezonden. OVERPLAATSING, v. (-en), het overplaatsen: overplaatsing near Den Haag aanvragen.
OVERPLAKKEN, (overplakte, heeft overplakt), bevlakken: one schutting geheel met reclamebiljetten over-

OVERRIJDEN.
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plakken; —, (plakte over, heeft overgeplakt), opnieuw,
nog eens beter plakken. OVERPLAKKING, v. (-en).
OVERPLAMUREN. (plamuurde over, heeft overge.
plamuurd), (schildersw.) opnieuw, nog eens beter
plamuren.
OVERPLANKEN, (overplankte, heeft overplankt),
met plakken bedekken.
OVERPLANTEN, (plantte over, heeft overgeplant),
op eene andere plaats, elders planten. OVERPLAN.
TING, v. (-en), het overplanten.
OVERPLEISTEREN, (overpleisterde, heeft overpleisterd), bepleisteren: een muur overpleisteren, wit over.
pleisterde graven; —, (pleisterde over, heeft overge.
pleisterd), opnieuw, nog eens en no beter pleisteren.
OVERPLEISTERING, v. (-en), bet overpleisteren.
OVERPLEITEN, (pleitte over, heeft overgepleit),

nog eens pleiten; —, (overpleitte, heeft overpleit),
in het pleiten overwinnen, beter pleiten dan een
ander.
OVERPLETTEN, (plette over, heeft overgeplet), no
eens pletten.
OVERPLOEGEN, (ploegde over, heeft overgeploegd),
opnieuw on beter ploegen; nog eens ploegen; een
stuk over de grens ploegen:
heeft langs den we9
een voet overgeploega. OVERPLOEGING, v.
OVERPLOOIEN, (plooide over, heeft overgeplooid),
opnieuw plooien.
OVERPOEDEREN, (poederde over, heeft overgepoe.
derd), nog eens, opnieu w poederen ; (overpoederde,
heeft overpoederd), geheel poederen, met poeder be
smeren.
OVERPOEIEREN, overpoederen.
OVERPOETSEN, (poetsto over, heeft overgepoetst) :
opnieuwts.
OVERPOLIJSTEN, (polijstte over, heeft overgepo•
lijst), nog eens polijsten.
OVERPOMPEN, (pompte over, heeft overgepompt),
door pompon doen overloopen: den owner overpompen.
OVERPOND, o. (-en), een pond meer dan het ver•
eischte gewicht.
OVERPOTEN, (pootte over, heeft overgepoot), nog
eens poten; opnieuw en beter poten; op eene andere
plaats poten.
OVERPOTTEN, (potte over, heeft overgepot), over.
vren in een spaarpot; in een anderen pot zetten:
dere bloemen moeten overgepot worden, de aarcie is ver•
zuurd, de potten zn te klein.
OVERPRACHTIG, bn. bw. zeer prachtig.
OVERPRATEN, (praatte over, heeft overgepraat),
vertellen, klappen; — 7 (overpraatte, heeft overpraat) :

dorvelpatn ozwijgebrn;
door lang praten iem. ergens toe ovethalen.
OVERPREEKEN, (preekte over, heeft overgepreekt) :
zich overpreeken, (overpreektE nogesprk;—
zich, heeft zich overpreekt), zich door preeken afmatten on zijne gezondheid benadeelen.
OVERPRIESTER, m. (-s), opperpriester.
OVERPRIKKELEN, (overprikkelde, heeft overprik•
keld), te veal prikkelen; to veel levenskracht in een
orgaan opwekken: overprikkelde hersenen, zenuwen.
OVERPRIKKELING, v. (-en), het overprikkelen.
OVERRAKEN, (raakte over, is overgeraakt), langzamerhand overgaan, ophouden, niet langer duren:
dat zal wel overraken; met moeite en zorg over (iets)
heenkomen, aan den anderen kant, aan de overzijde
komen.
OVERRANKEN, (rankte over, is overgerankt), in
zekere richting zijne ranken verspreiden: het gewas
raW•te naar dezen kant over; —, (overrankte, heeft
overrankt), van bayou met zijne ranken bedekken:
een prieel, overrankt door kamperfoelie.
OVERRAUW,

bn. veel to rauw, lang niet genoeg

gekookt.

(overreedde, heeft oyerreed), door
kracht van redeneering invloed oefenen op den wil
van den hoarder of lezer, hem tot zekere handelingen bewegen, of van zekere handelingen afhouden:
iem. tot iets overreden. OVERREDIN G, v.
OVERREDEN,
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OVERREDEND.

OVERSCHOPPEN.

OVERREDEND, bn. geschikt, in staat to overreden:
overredende woorden tot tem. richten.
OVERREDINGSKRACHT, v kracht om Wm. te overreden er is veel overredtngskracht toe noodig ; . . KUNST,
v. kunst om iem. te overreden.
OVERREEDBAAR, bn., (w. g.), voor overreding vatbaar, overtuigd kunnende worden.
OVERREGENEN, (overregende, is overregend), geheel door den regen bevochtigd worden.
OVERREIKEN, (reikte over, heeft overgereikt), reikende overgeven, toereiken, naar tern. reiken• iem.
iets overretken. OVERREIKING, v.
OVERREIZEN, (reisde over, heeft en is overgereisd),
over lets been reizen, reizende overtrekken: wij z fin
de Alpen overgereisd.
OVERREKENEN, (rekende over, heeft overgerekend),
nog eens, opnieuw rekenen; (overregende, heeft
overrekend), uitrekenen : tk sal eens overrekenen wat
me dat retso zat kosten. OVERREKENING, v
OVERREKKEN, (rekte over, heeft overgerekt), nog
eens rekken (waschgoed); - sick overrekken, (overrekte zich, heeft zich overrekt), zich door rekken
bezeeren, vermoeien. OVERREKKING, v.
OVERRENNEN, (rende over, is overgerend), over
iets been rennen: hi, is de straat overgerend; naar
de andere zijde rennen; nog eens rennen; -, (overrende, heeft overrend), omverrennen, door rennen
doen omvallen.
OVERRIJDEN, (reed over, heeft en is overgereden),
over lets been rijden: een piety& overryden; naar de
andere zijde rijden; nog eens rijden; iem. overryden,
rijdende vervoeren; (overreed, heeft overreden),
door rijden doen omvallen, omverrijden, verwonden:
er is iem. door den trein overreden, aangereden, (ook)
de trein is over hem heen gereden; door rijden bederven, to sterk rijden: een paard overreden; zich
overrijden , te sterk of to lang rijden en daarvan
lichamelijk nadeel ondervinden.
OVERRIJK, bn. zeer rijk.
OVERRIJNSCH, bn. aan de andere zijde van den Rijn.
OVERRIJP, bn. meer dan rijp.
OVERROEIEN, (roeide over, heeft en is overgeroeid),
over iets heen roeien: het meer overroeien; naar de
andere zijde roeien; nog eens roeien; iem. overroeien,
hem door roeien overbrengen; - rich overroeien,
(overroeide zich, heeft zich overroeid), door roeien
vermoeien, nadeel toebrengen.
OVERROEPEN, (riep over, heeft overgeroepen), roepen dat men het aan de andere of overzijde hooren
kan; toeroepen te komen, tot zich roepen; - (overriep, heeft overroepen), harder roepen dan een ander;
rich overroepen, zich door to hard roepen zeer doen.
OVERROEREN, (roerde over, heeft overgeroerd), nog
eens roeren ; door roeren over den rand doen storten.
OVERROK, m. (-ken), rok (vrouwenkleedingstuk),
die over een anderen wordt gedragen; groote overjas.
OVERROLLEN, (rolde over, heeft en is overgerold),
naar de andere zijde rollen; over iets heen rollen.
OVERROMPELEN, (overrompelde, heeft overrompeld), verrassen, onverwachts bespringen, overvallen: eene vesting overrompelen; (fig.) plotseling
met een voorstel voor den dag komen, dat de ander
niet dadelijk weet to weerleggen, to weigeren en
zoo goedkeurt, aanneemt. 0 VERROMPELING, v. (-en).
OVERROOKEN, (rookte over, eeeft overgerookt),
nog eens rooken.
OVERROSSEN, (roste over, heeft overgerost), nog
eons rossen; (overroste, heeft overrost), snel
overrijden.
OVERROTEN, (rootte over, heeft overgeroot), opnieuw roten (vlas).
OVERRUGGE, bw. (W. g.) naar achteren.
OVERRUILEN, (overruilde, heeft overruild), (gew.)
ruilen, verruilen.
OVERRUIM, bn. ruim genoeg, meer dan ruim.
OVERSAUSEN, (oversauste, heeft oversaust) ; geheel,
overal sausen; tabak oversausen, met eene zekere

OVERSCHADUWEN, (schaduwde over, heeft overgeschadu wd), opnieuw schaduwen; - (overschaduwde, heeft overschaduwd), met zijde schaduw bedekken; (fig) in de schaduw stellen. hfj heeft at
Ztine mededtngers verre overschaduwd,
ver achter zich.
gelaten, ver overtroflen; iemands roern overschaduwen, verdonkeren; - (fig.) beschermen. OVERSCHADUWING, v het overschaduwen.
OVERSCHAKEN, (schaakte over, heeft overgeschaakt), eene schaakpartij nog eens spelen.
OVERSCHATTEN, (overschatte, heeft overschat),_
to hoog schatten; hp heeft zone krachten overschat;.
(schatte over, heeft overgeschat), opnieuw, nog
eens schatten; mijn inboedel mod overgeschat worden..
OVERSCHATTING, v. het overschatten: overschatting aanvragen (voor de belasting) ; to hooge schatting..
OVERSCHAVEN, (schaafde over, heeft overgeschaafd), nog eens, opnieuw schaven; (ook fig.)..
OVERSCHAVING, v. het overschaven.
OVERSCHEEPSRECHTEN, o. my. zekere ongelden.
OVERSCHENKEN, (schonk over, heeft overgeschonken), to vol schenken, door schenken doen overloopen; van het eene voorwerp in het andere schenken; boven het vereischte getal (b. v. kopjes, glazen) schenken. OVERSCHENKING, v. (-en).
OVERSCHEPEN, (scheepte over, heeft overgescheept), overbrengen in een schip; van het eene
vaartuig in het andere brengen; overvaron, eem
afstand to water afleggen. OVERSCHEPING, v. (-en).
OVERSCHEPPEN, (schepte over, heeft overgeschept), uit het eene voorwerp in het andere scheppen; to vol scheppen, zoodat het over den ratict.
valt. OVERSCHEPPING, v. (-en).
OVERSCHEREN, (schoor over, heeft overgeschoren), opnieuw, nog eens scheren.
OVERSCHERP, bn. bw. bijzonder scherp; (fig.) zeer
strong.
OVERSCHETSEN, (schetste over, heeft overgeschetst), nog eens en nu beter schetsen.
OVERSCHEUREN, (scheurde over, heeft °vergescheurd), opnieuw kleiner scheuren. die lompen zijn,
veel te grof,
moeten overgescheurd worden.
OVERSCHIETEN, (schoot over, heeft overgescho-ten), over (lets) heen schieten; (zeew.) doen overgaan (den ballast); lets met aarde overschieten, bedekken; - overblijven, overig zijn: wat schiet er
voor mp over?, wat is nu mijn deel?; er schiet wat
voor je over, je krijgt eene fool van me; overgeschoten.
brokken, wat overblijft van een middagmaal enz.;,
ik geloof dat ik hier overschiet, dat ik hier to yeal.
ben, dat ik hier niet geteld word.
OVERSCHIJNEN, (overscheen, heeft overschenen)„
beschijnen, de geheele oppervlakte verlichten : het
fis, door het zilveren maanlicht overschenen.
OVERSCHILDEREN, (schilderde over, heeft over-

oplossing besprenkelen, drenken.

geschilderd), nog eons, opnieuw schilderen ; -, (overschilderde, heeft overschilderd), beschilderen:
kerkramen
geheel overschilderd.
.OVERSCHIETEN, ...SCHELLEN, (schilde, schelde-

over, heeft overgeschild, ...gescheld), nog eens schil-len of schellen.
OVERSCHIMMELEN, (overschimmelde, is overschimmeld), met schimmel overdekt worden: die schoenenzyn heel overschimmeld.
OVERSCHITTEREN, (overschitterde, heeft over-

schitterd), starker schitteren dan iets anders; (fig.)
boven een ander uitblinken: Adeline Patti overschztterde at de andere actrzces.
OVERSCHOEN, m. (-en), schoen, die over eery,
anderen aangetrokken wordt, inz. bij nat weer._
OVERSCHOENTJE, o. (-s).
OVERSCHOFFELEN, (schoffelde over, heeft overgeschoffeld), nog eens schoffelen; over iets heen
schoffelen.
ongemeen, bij uitstek
OVERSCHOON, bn.
schoon.
OVERSCHOPPEN, (schopte over, heeft overgeschopt), iem. of iets over lets heen doen gaan:

OVERSCHOPPEN.
ik heb den bal over (den muur) geschopt; ik zal je de
straat overschoppen; naar de andere zijde schoppen ;
nog eens schoppen.
OVERSCHORT, o. en v. (-en), schort„ dat over een
ander gedragen wordt.
OVERSCHOT, o. (-ten), overblijfsel, wat overig is:
armzalig overschot van vroegeren r#kdom; stoffelijk
overschot, Iijk; (gew.) g# hebt overschot van gelfik, gij
hebt meer dan gelijk.
OVERSCHRA AL, bn. zeer schraal, al to schraal.
OVERSCHRANDER, bn. zeer schrander: zijn hond,
een overschrander dier.
OVERSCHREEUWEN, (overschreeuwde, heeft overschreeuwd), het plein overschreeuwen, zoo hard
schreeuwen dat het over het geheele plein gehoord
wordt; iem. overschreeuwen, iem. door harder to
schreeuwen dan hij tot zwijgen brengen; zich over schreeuwen, zich door schreeuwen benadeelen. OVERSCHREEUWING, v. het overschreeuwen.
OVERSCHRIJDEN, (overschreed, heeft overschreden), met groote stappen langzaam over iets heen
gaan: hij overschreed de binnenplaats; de grenzen overschrijden, over de grenzen komen, gaan; (fig.) zone
bevoegdheid overschr#den, to buiten gaan; een gebod
overschroden, niet nakomen; de begrooting overschrijden, meer uitgeven dan toegestaan is; niet overschrijden, binnen de perken blijven. OVERSCHRIJDING,
v. (-en), het overschrijden.
OVERSCHRIJVEN, (schreef over, heeft overgeschreven), nog eens schrijven; af- en naschrijven: ik zal
het even overschrijven; in het net schrijven; op eene
begrooting f 50,000 overschrtiven, van den eenen post
van uitgave op een anderen overbrengen; de zaak op
mine vrouw laten overschr#ven, aan haar overdragen,
op haar naam laten zetten ; schriftelijk mededeelen,
bekend maken; — over lets heen schrijven. OVERSCHRIJVING, v. (-en), het overschrijden.
OVERSCHRIJVER, m. (-s), klerk, kopiist.
OVERSCHRIKKELEN, (Zuidn.) overslaan, overspringen: gy hebt b# het tellen een getal overschrikkeld.
OVERSCHROBBEN, (schrobde over, heeft overgeschrobd), opnieuw schrobben.
OVERSCHUDDEN, (schudde over, heeft overgeschud),
nog eens schudden.
OVERSCHUIEREN, (schuierde over, heeft overge-

schuierd), opnieuw schuieren.

OVERSCHUIMEN, (schuimde over, heeft en is overgeschuimd), schuimende overloopen.
OVERSCHUIVEN, (schoof over, heeft overgeschoven), over (lets) heenschuiven.
OVERSCHUREN, (schuurde over, heeft overgeschuurd), opnieuw schuren.
OVERSCHUW, bn. bw. zeer schuw.
OVERSEINEN, (seinde over, heeft overgeseind), door
seinen doen overkomen; seinende mededeelen, berichten; nog eens seinen; terugseinen.
OVERSJOUWEN, (sjouwde over, heeft overgesjouwd), sjouwende over (lets) heen brengen: zware
kisten het Perron oversjouwen; — zich oversjouwen, (oversjouwde zich, heeft zich oversjouwd), zich met wer-

ken of sjouwen vermoeien, afmatten.
OVERSLAAN, (sloeg over, heeft en is overgeslagen),
over lets heen slaan : ge moet een doek overslaan, omslaan; (muz.) (bij het klavierspelen), de eene hand
over de andere heen slaan; — naar de andere zijde
slaan; de weegschaal slaat over, helt naar de andere
zijde over; (fig.) tot iemands gevoelen overslaan,
het omhelzen, zich er mode vereenigen; — naar de
overzijde van lets slaan: ik heb den bal overgeslagen,
over den muur, over de sloot enz ; — van het eene
voorwerp op het andere slaan, snel gaan: de electr.
vonken slaan over; de bliksem is op den boom overgeslagen; de vlammen sloegen over op den hooiberg; het
roodvonk slaat over, is besmettelijk; — eon overslag
maken, berekenen, ramen: de kosten overslaan; voorbijzien, niet opmerken, vergeten to lezen of to schrijven: zijn naam is overgeslagen; (fig.) kwade namen
?met men overslaan, van onaangename zaken moot

OVERSNATEREN.
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men niet spreken ; voorbijgaan bij eene bevordering:
werd overgeslagen; laten voorbijgaan: geen concert
slaat hfj over; (boekdr.) afgeven : pas gedrukte vellen
slaan over; de gezette bladzijden behoorlijk in den
vorm vereenigen.
OVERSLAAND, bw. over iets been slaande: (timm.)
overslaande deur, deur welke tegen het kozijn en
niet in eene sponning rust; (zeew.) overslaande golven,
die aan den top to veel overhellen on dan naar
beneden slaan; het is eene overslaande zee, met overslaande golven.
OVERSLAG, m. (-en), omslag aan kleedingstukken,
lets dat over lets anders heengeslagen wordt of is,
rand; berek ening, raming: eerst moeten wij een overslag der kosten maken; b# overslag, bij raming, globaal; overslag van de belasting, verdeeling.
OVERSLAGER, m. (-5), groote halsdoek.
OVERSLAGIJZER, o. (-5), (timm.) soort van staartwervel; ..PET, v. (-ten), pet met grooten rand, dien
men over de ooren kan slaan.
OVERSLAP, bn. in hooge mate slap (zoowel eig.
als fig.).
OVERSLAPEN, (sliep over, heeft overgeslapen),
(gew ) slapen bij een ander, inz. bij een vriend, dien
men bezoekt: hij heeft drie nachten overgeslapen; —
zich overslapen, (oversliep zich, heeft zich overslapen),
langer slapen dan men zelf wilde.
OVERSLEEPEN, (sleepte over, heeft overgesleept),
over (lets) been sleepen.
OVERSLENTEREN, (slenterde over, heeft en is
overgeslenterd), slenterende over lets heen gaan : h#
is den weg overgeslenterd; naar de overzijde slenteren.
OVERSLEUREN, (sleurde over, heeft overgesleurd),
met geweld over lets heen sleepen.
OVERSLIBBEN, (overslibde, heeft overslibd), met
slib bedekken: het land lag na den vloed geheel overslibd. OVERSLIBBING, v.
OVERSLIJPEN, (sleep over, heeft overgeslopen), nog
eens, opnieuw en nu beter slijpen. OVERSLIJPING, v.
OVERSLIM, bn. zeer slim.
OVERSLINGEREN, (slingerde over, heeft en is overgeslingerd), slingerende over (lets) heenbrengen;
(zeew.) overhellen (naar eene zijde); zwaar overslingeren, aan beide zijden evenveel overhalen. OVERSLINGERING, v. het overslingeren.
OVERSLOOF, v. (...von), sloof (boezelaar), die over
eene andere gedragen wordt.
OVERSLUIKEN, (slook over, heeft overgesloken),
door sluiken iets over de grenzen brengen: zout,
tabak oversluiken.
OVERSLUIPEN, (sloop over, is overgeslopen), stilletjes over iets heen gaan, zonder dat men het bemerken kan.
OVERSMAL, bn. uitermate smal.
OVERSMEDEN, (smeedde over, heeft overgesmeed),

nog eens smeden; over iets heen smeden: er moet
een stukje overgesmeed worden.
OVERSMELTEN, (smolt over, heeft overgesmolten),
nog eens, opnieuw smelten. OVERSMELTING, v.
het oversmelten; (nat.) het verschijnsel dat eene
vloeistof zoodanig blijft beneden de temperatuur
van vastworden.
OVERSMEREN, (smeerde over, heeft overgesmeerd),
nog eens, opnieuw smeren; (oversmeerde, heeft
oversmeerd), smerend overdekken. OVERSMERING, v. het oversmeren.
OVERSMIJTEN, (smeet over, heeft overgesmeten),
over (lets) heen smijten; in zekere richting smijten;
nog eens smijten.
OVERSMOKKELEN, (smokkelde over, heeft overgesmokkeld), over de grenzen smokkelen, zoowel
het land in, als het land uit.
OVERSNAPPEN, (snapte over, heeft en is °vergesnapt), over iets heen snappen, gelukkig over lets
heenkomen; overbabbelen.
OVERSNATEREN, (oversnaterde, heeft oversnaterd),
overbabbelen, door luid en veel to snateren, iem.
tot zwijgen brengen.

OVERSNEEUWEN.

OVERSTELPEN.

(oversneeuwde, heeft oversneeuwd), met sneeuw overdekt worden: het huisje

spoon!). met een spoortrein overrijden: wit zjin den
Moerdjjlc overgespoord ; een weg in den spoortrein
afleggen; goederen met den spoortrein verzenden.
OVERSPREI, v. (-en), dekkleed, bekleedsel.
OVERSPREIDEN, (overspreidde, heeft overspreid),
met (lets) bekleeden, over (iets) been spreiden.
OVERSPREIDING, v.
OVERSPRENKELEN, (oversprenkelde, heeft oversprenkeld), geheel on al besprenkelen.
OVERSPRINGEN, (sprong over, heeft overgcisprongen), over lets been springen: hfj sprong eerst over;
van bet eene voorwerp op bet andere springen : die
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OVERSNEEUWEN,

was geheel oversneeuwd.
OVERSNELLEN, (snelde over, heeft overgesneld),
vlug, snel over lets heen loopen: de straat oversnellen; naar de andere zijde snellen.
OVERSNIJDEN, (sneed over, beat overgesneden),
nog eens, opnieuw snijden; te veel snijden.
OVERSNOEIEN, (snoeide over, heeft overgesnoeid),
nog eens snoeien.
OVERSNOEVEN, (oversnoefde, heeft oversnoefd),
door snoeven tot zwijgen brengen, door toesnauwen
verschrikken : iem. oversnoeven.
OVERSNOOD, bn. bw. zeer snood, te snood.
OVERSNORKEN, (oversnorkte, heeft oversnorkt),
luider snorken dan een ander; oversnoeven, door
snorkerijen tot zwijgen brengen.
OVERSNUIVEN, (snoof over, heeft overgesnoven),
opnieuw een snuifje nemen; nog eens snuiven;
(ook) oversnorken.
OVERSOLDEEREN, (soldeerde over, heeft overgesoldeerd), opnieuw, nog eens soldeeren.
OVERSPANNEN, (spande over, heeft overgespannen), van het eene rijtuig voor het andere spannen:
de paarden moeten overgespannen worden; —, (overspande, heeft overspannen), met uitgespannen hand
overreiken:
kon het nauwelijks overspannen; over
lets uitspannen: de plaats net een zeil overspannen;
to stark spannen: een boog overspannen; zich overspannen, zijn zenuwgestel ondermijnen; te krachtige
pogingen aanwenden.
OVERSPANNEN, bn. to stark gespannen, overdreven: een overspannen fiver; overspannen zenuwen, die
to weinig rust hebben; overspannen verwachtingen,
to hoog gespannen; overspannen denkbeelden, die to
weinig rekening houden met de werkelijkheid; eene
overspannen verbeeldzng.skracht, buitensporig.
OVERSPANNING, v. het overspannen; (fig.) to hevige
inspanning; —, (-en); deel van eene brug tusschen
twee pilaren: men heeft tegenwoordig bruggen met
eene (over)spanning van meer clan 200 M.
OVERSPAREN, (spaarde over, heeft overgespaard),
besparen, overleggen. OVERSPARING, v. het oversparen; het bespaarde.
OVERSPATTEN, (overspatte, heeft overspat), geheel bespatten.
OVERSPEELSTER, v. (-s), vrouw die zich aan overspel schuldig maakt.
OVERSPEL, o. echtbreuk, schending der huwelijkstrouw • gij cult Been overspel doen.
OVERSPELDEN, (speldde over, heeft overgespeld),
Lets over wat anders vastspelden; nog eens, op
andere wijze vaststeken met spelden.
OVERSPELDER, m (-s), een hals- of zakdoek, dien
men om lets heen spelt.
OVERSPELEN, (speelde over, heeft overgespeeld),
opnieuw spelen: een tooneetstuk overspelen.
OVERSPELER, m. (-s), echtbreker.
OVERSPELIG, bn. schuldig aan overspel: eene over-

spelige vrouw; overspelige gedachten zijn ook zondig.
OVERSPELLEN, (spelde over. heeft overgespeld),
nog eens, opnieuw spellen.
OVERSPIJKEREN, (spijkerde over. heeft overgespijkerd), over iets heen vastspijkeren: opnieuw
spijkeren.
OVERSPIKKELEN, (overspikkelde, heeft overspikkeld), over de geheele oppervlakte bespikkelen.
OVERSPINNEN, (spon over, heeft overgesponnen),
to veel spinnen; (overspon, heeft oversponnen),
al spinnende bedekken.
OVERSPITTEN, (spitte over, heeft overgespit), nog
eons spitten.
OVERSPOEDEN, (spoedde over, is overgespoed),
over lets heen spoeden, snellen; zich naar de overzijde spoeden; zich over de grenzen heen spoeden.
OVERSPOELEN, (spoelde over, heeft overgespoeld),
nog eens spoelen.
OVERSPOREN, (epoorde over, heeft en is overge-

vloo is zeker overgesprongen; wfj zagen de electrische
vonken oversprtngen; 1osgaan: de haan van het geweer sprong over; overslaan bij het lezen: ge hebt
een regel overgesprongen; — zzch overspringen, (over-

sprong zich, heeft zich oversprongen), zich door
springen bezeeren.
OVERSPRONG, m. het overspringen: hfj durfde den
oversprong net wagen.

OVERSPUITEN, (overspoot, heeft overspoten) spuitend met eene vloeistof bedekken!
overspoot het

kind met water.
OVERSTAAN, (stond over, heeft overgestaan),
langer staan blijven dan noodig is; blijven staan,
goed blijven, duren: het kan wet overstaan; tegenwoordig zijn als getuige; laten overstaan, rusten.
OVERSTAAN, o. ten over staan van, in tegenwoordigheid van: het examen wordt afgenomen ten overstaan
van den inspecteur.
OVERSTAG, bw. (zeew.) overstag gaan, wenden,
over een anderen boeg gaan; overstag smoten, werpen, schielijk wenden en tegen den wind inhouden;
overstag vallen, raken, den wind van voren krijgen;
(fig.) iem overstag werpen, iem. een schrik aanjagen;
den mond stoppen; (fig.) iem. overstag helpen, iem.
den voet lichten.
OVERSTALLEN, (stalde over, heeft overgestald),
in een anderen stal plaatsen.
OVERSTALLIG, bn. bw. (Zuidn.) overdadig.
OVERSTAMPEN, (stampte over, heeft overgestampt), opnieuw stampen; meer stampen dan
noodig is; — zich overstampen, (overstampte zich,
heeft zich overstampt), zich door stampen vermoeien of bezeeren.
OVERSTAPELEN, (stapelde over, heeft overgestapeld), opnieuw stapelen.
OVERSTAPKAARTJE, o. (-s), tramkaartje datrecht
geeft om van de eene tramlijn op eene andere der
zelfde maatschappij over to stappen.
OVERSTAPPEN, (stapte over, heeft overgestapt),
naar de overzijde stappen; over (lets) heen stappen;
(fig.) iets dat men van minder belang acht, ongemerkt laten voorbijgaan, er geene melding van
zich overstappen, (overstapte zich, heeft
maken ;
zich overstapt), zich door stappen vermoeien. OVERSTAPPING, v. het overstappen.
OVERSTE, m. (•n), (mil.) kolonel, hoofdofficier;
opper000fd, aanvoerder, bestuurder (inz. eener monnikenorde).
OVERSTEEKSEL, o. (-s), wat over iets anders heensteekt. vooruitspringend gedeelte.
OVERSTEK, o. (-ken), oversteeksel.
OVERSTEKEN, (stak over, is en heeft overgestoken), over iets been steken, uitsteken: dat dak
steekt een voet over; toesteken: w# moeten gelijk
oversteken; oversteken?, willen wij ruilen?; ik zou
met hem niet witten oversteken, niet in zijne plaats
willen zijn; — naar de overzijde gaan: hier moeten
uij oversteken; de zee oversteken, overvaren; van het
eene vat in het andere overbrengen met een hovel:
widn oversteken, (plaatsn.) nog eens steken. OVERSTEKING, v. het oversteken (in alle bet.). —, (-en),
oversteeksel.
OVERSTELPEN, (overstelpte, beeft overstelpt),
overdekken; (fig.) overladen: de bruid werd overstelpt

met geschenken; de redactie is overstelpt met kopY;

de minister werd overstelpt met verzoekschriften; van,
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OVERSTELPEN.

OVERTILLEN.

smart overstelpt, zonk zij ineen. OVERSTELPING, v.
het overstelpen: in overstelping des harten.
OVERSTEMMEN, (stemde over, heeft overgestemd),
opnieuw, nog eens stemmen; (overstemde, heeft
overstemd), door meerderheid van stemmen de
overhand krijgen: ik ben (of men heeft mO) overstemd, ik kreeg de meerderheid niet. OVERSTEMMING, v. (-en).
OVERSTEMPELEN, (stempelde over, heeft overgestempeld), opnieuw stempelen. OVERSTEMPELING. v. het overstempelen.
OVERSTERK, bn. bw. zeer stark.
OVERSTIER, bw. (gew.) to laat, na het gestelde
uur: het is weer een uur overstier; hjj komt altijd
overstier.
OVERSTIJF, bn. te
OVERSTIJGEN, (oversteeg, heeft overstegen), hooger
stijgen, (fig.) to boven gaan: dat overstijgt inane
krachten, middelen; dat oversteeg niijn bevatting suermogen, daar kon ik met mijn verstand niet bij ; die
moeilijkheden zfjn bezw aarlYk to overstijgen, te boven
to komen; (steeg over, heeft overgestegen), over
(iets) heen stijgen. OVERSTIJ GING, v.
OVERSTIJVEN, opnieuw stijven.
OVERSTIL, bn. al te stil, zeer stil.
OVERSTOF, v. (-fen), stof, waarvan het buitenste
der kleedingstukken vervaardigd wordt (tegenstelling van voering); (ook) winter-, dikke stof.
OVERSTOOMEN, (stoomde over, heeft en is overgestoomd), met eene stoomboot of spoortrein overvaren of -rijden.
OVERSTOOTEN, (stiet, stootte over, heeft overgestooten), over (iets) been stooten; een glas overstooten, er tegen stooten, zoodat een deel van den
inhoud over den rand stort; opnieuw stooten of
stampen.
OVERSTOPPEN, (stopte over, heeft overgestopt),
opnieuw, nog eens stoppen; — over iets heen stoppen; het leggen der inslagdraden eener stop : de
aan het
draden, die men overstopt, moeten sluiten
patroon van den rand.
OVERSTORTEN, (overstortte,heeft overstort), stortende met iets bedekken: een weg met puin overstorten; (fig.) die woorden overstortten hem met schaamte;
(stortte over, heeft overgestort), gieten van het
eene vat in het andere: water in eene ton overstorten;
in zekere richting storten: de muur stortte naar de
andere zijde over. OVERSTORTING, v. het overstorten; (fin.) quitantie van overstorting, bewijs van gedane geldstorting (ook als betaalmiddel gebezigd,
bij de landskantoren).
OVERSTOUT, bn. al to stout.
OVERSTRALEN, (overstraalde, heeft overstraald),
van boven overal bestralen; (fig.) in glans en sierlijkheid overtreffen: diamanten overstralen alle andere
edelgesteenten; ver overtreffen: zon roem overstraalde
dien zYner collega's verve.
OVERSTRENG, bn. bw. zeer streng.
OVERSTRIJDEN, (overstreed, heeft overstreden),
strijdende overwinnen.
OVERSTRIJKEN, (streak over, heeft overgestreken),
nog eens strijken: dat goed moet nog eens overgestreken
worden;
(overstreek, heeft overstreken), bestrijken, besmeren: een muur met kalk overstrijken; dat
fort overstrijkt de gansche vlakte, kan over de gansche vlakte zijne kogels zenden; (zeew.) van boven
met planken beleggen : het dek overstrOken.
OVERSTROMPELEN, (strompelde over, heeft en is
cvergestrompeld), al strompelende over iets heen
gaan: de grijsaard was de markt overgestrompeld;
naar de overzijde strompelen.
OVERSTROOIEN, (overstrooide, heeft overstrooid),
bestrooien; (strooide over, heeft overgestrooid),
over iets heen strooien: hij strooide het geld de tafel
over; opnieuw strooien.
OVERSTROOMEN, (stroomde over, heeft evergestroornd), over den rand stroomen: de emmer stroomde
over; (fig.) vol zijn: zUn mond stroomde over van lof-

tuitingen;
(overstroomde, heeft overstroomd),
stroomende bedekken, onder water zetten: de rider
heeft het land overstroomd; (fig.) California wend door
gelukzoekers overstroomd, ontzettend veal kwamen
er; onze markt wordt overstroomd met Duitsch fabrikaat. OVERSTROOMING, v. (-en), het overstroomen;
watervloed.
OVERSTRUISEN, (overstruisde, heeft overstruisd),
iets met struis bestrooien.
OVERSTUDEEREN, (studeerde over, heeft overgestudeerd), opnieuw studeeren.
OVERSTUIVEN, (stoof over, is overgestoven), stuistoof
vende overvliegen ; (fig.) snel overloopen;
de straat over; —, (overstoof, heeft overstoven), bestuiven, met stof overdekken: de Sahara heeft vele
met zand
eertijds vruchtbare streken overstoven,
wit van
bedekt; wit overstoven kwamen wij aan,
de stof.
OVERSTULPEN, (overstulpte, heeft overstulpt),
overdekken met eene stulp. OVERSTULPING, v.
OVERSTUREN, (stuurde over, heeft overgestuurd),
overmaken, overzenden : ik zal u het geld, de boeken
oversiuren; iem. oversturen, van eene andere plaats
sturen. OVERSTURING, v.
OVERSTUUR, bw. over een anderen boeg; (fig.)
het is overstuur, de boel loopt verkeerd; hij is geheel
overstuur, uit zijn gewone doen, hij is niet opgeruimd; er is niets aces overstuur, er is niets aan
gelegen; mine maag is overstuur, niet in orde, ik
ben onpasselijk; zich overstuur eten, zooveel eten,
dat men er zijne maag door overlaadt.
OVERSUIKEREN, oversuikerde, heeft oversuikerd),
met suiker overdekken: oversuikerde wafelen;
(suikerde over, heeft overgesuikerd), opnieuw suikeren.
OVERSUKKELEN, (sukkelde over, heeft en is overgesukkeld), sukkelende overgaan; sukkelende door°vergebrengen: dien moeilijken tad zijn toy weer
sukkel d.
(overtakelde,
heeft
overtakeld),
OVERTAKELEN,
(zeew.) van to veal takels voorzien.
OVERTAL, o. getal boven het vereischte.
OVERTALLIG, bn. het juiste getal of de juiste
maat to boven gaande; meer dan genoeg, meer dan
vereischt wordt, to veal.
OVERTAPPEN, (tapte over, heeft overgetapt), uit
het eene vat in het andere tappen; nog eens tappen.
OVERTAPPING, v. het overtappen.
OVERTASTER, m. (-5), eene soort van passer met
stark uitgebogen beenen, en stomps punten, die
dient om de dikte van cilinders on andere, deals
ronde, deels niet ronde voorwerpen to meten, waarom hij ook diktepasser wordt geheeten.
OVERTEEDER, bn. bw. al to teeder, uiterst teeder:
een overteeder kind; iem. overteeder behandelen.
OVERTEEKENEN, (teekende over, heeft overgeteekend), nog eens, opnieuw en nu beter teekenen; over
iets heen teekenen : eene houtskoolteekening met conte"
overteekenen, van de eene teekening op de andere
overbrengen, nateekenen; (krijgsw.) zich btj een
ander korps laten inschrijven: overteekenen naar de
Oost, bij de huzaren. OVERTEEKENING, v.
(telegrapheerde over,
OVERTELEGRAPHEEREN,
heeft overgetelegrapheerd), naar eene andere plaats
met de telegraaf berichten. OVERTELEGRAPHEERING, v.
OVERTELLEN, (telde over, heeft overgeteld), opnieuw, nog eens tellen; natellen : zijn geld overtellen.
OVERTENT, v. (-en), (zeew.) een dek van zeildoek
tot bescherming tegen de zonnehitte, zonnedek.
OVERTEREN, (teerde over, heeft overgeteerd),nog
eens met tear bestrijken. OVERTERING, v.
OVERTEUTEN, (teutte over, heeft overgeteut),
(gemeenz.) overbabbelen.
OVERTIJDEN, (zeew.) tij stoppen, het schip met
de meest dienstige stroomen voort laten drijven on
het in tegentij stoppen en voor anker leggen.
OVERTILLEN, (tilde over, heeft overgetild), tillende
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over (lets) heen brengen; — zich overtillen, (overtilde
zich, heeft zich overtild), zich door Mien bezeeren.
OVERTIMMEREN, (overtimmerde, heeft overtimmerd), over iets heen timmeren: eene plaats overtimmeren, er een dak boven maken; iemands licht overtimmeren, zoo hoog timmeren, bouwen bij iemands
ramen, dat het licht hem daardoor voor een deel
benomen wordt. OVERTIMMERING, v. (-en).
OVERTINNEN, (overtinde, heeft overtind), vertinnen, met eene laag tin bedekken.
OVERTOCHT, m. (-en), het overtrekken: de overtocht
der Franschen over den _Rijn in 1672; reis (inz. to
water): de overtocht naar Amerika duurt eene week;
het afleggen van een afstand.
OVERTOGEN, bn. overdekt: met schaamrood overtogen; zjjn gelaat was met de doodskleur overtogen.

OVERTOLLIG, bn. bw. (-er, -st), eig. overtallig: to
veel, boven het vereischte getal : hij was er overtollig;
overbodig, onnoodig, onnuttig: overtollige moeite aanwenden; overtollige woorden bezigen; bovenmatig, overdadig: overtollig eten en drinken. OVERTOLLIGHEID,
v. het to veel zijn; (...heden), wat to veel is.
OVERTONNEN, (tondo over, heeft overgetond), in
andere tonnen doen; nog eens tonnen, met de ton
meten: de koopman liet de aardappelen overtonnen:
dacht de maat niet to hebben.

OVERTOOG, bedekte: een doodelfjk bleek overtoog
haar gelaat.

OVERTOOM, m. plaats, waar vaartuigen over een
dam gehaald worden om ze van het eene water in
het andere to brengen, eene soort van brug op rollen;
naam eener voorstad van Amsterdam.
OVERTOOVEREN, (tooverde over, heeft overgetooverd), tooverende overbrengen.
OVERTOPT, bn. (wapenk.) gedekt; overtopt stuk,
dat nog een ander boven zich heeft; met rood overtopt schildhoofd, een schild waarvan de bovenrand
een roods balk is.
OVERTRAAG, bn. bw. in hooge mate traag.
OVERTRALIEN, (overtraliede, heeft overtralied),
met tralien bedekken : een kippenhok overtralien.
OVERTRAPPEN, (trapte over, heeft en is overgetrapt), nog eons trappen; over iets heen trappen.
OVERTREDEN, (trad over, is overgetreden), over
(iets) heen treden; (fig.) tot iem. overtreden, iemands
partij kiezen; tot iemands gevoelen overtreden, het omhelzen; (overtrad, heeft overtreden), verbreken,
schenden: kij heeft de wet, mfjn gebod overtreden.
OVERTREDING, v. (-en), het overtreden; schennis
der wet, van een bevel; wanbedrijf: zich aan overtredingen schuldig maken.
OVERTREDER, m. (-s), OVERTREEDSTER, v. (-s),

die wetten, geboden, bevelen overtreedt.
OVERTREFFEN, (overtrof, heeft overtroffen), to
boven gaan, beter, fraaier, grooter enz. zijn dan een
ander of iets anders; uitblinken, (iem.) voorbijstrevon: iem. overtreffen in lengte, kracht, schoonheid, kennis; hij heeft zichzelf overtroffen, hij heeft het beter
gedaan, dan hij verwacht had.
OVERTREFFEND, bn. (taalk.) overtreffende trap, die
vorm van het bijv. naamw. die aanduidt, dat eene
zelfstandigheid, vergeleken met dine of meer andere,
eene hoedanigheid in de grootste mate bezit; de
volstrekt orertreffende trap duidt aan, dat eene zeifstandigheid de hoedanigheid in de hoogste mate
bezit, by.: beste vriend; een alleraardigst kind.
OVERTREK, o. (-ken), wat over jets heengetrokken
is, zak : het overtrek van een bed; eene paraplu met een
nieuw overtrek, met nieuwe stof overtrokken. OVERTREKJE, o. (-5).
OVERTREKKEN, (trok over, heeft en is overgetrokken), over iets heen, naar de andere zijde trekken :
een pontje de gracht overtrekken; in zekere richting
trekken: een wissel (van de spoorbaan) overtrekken;
—overi tshe nga n:
zijn de rivier, het gebergte,
de grenzen overgetrokken; in zekere richting gaan,
drijven: de wolken, de bui trekt over; — nog eens
photographeeren: van micidag most ik overgetrokken

worden; een landkaartje overtrekken,

het papier op
het kaartje leggen on het zoo nauwkeurig natrekken ;
(overtrok, heeft overtrokken), bedekken, bekleeden: een stoel met leder overtrekken; een kussen
overtrekken, er eene sloop over doen; ik moet mine
paraplu laten overtrekken, er een nieuw overtrek op
laten maken; — nog eens, opnieuw trekken.
OVERTREKSEL, o. (-s), datgene, waarmede iets
overtrokken is. OVERTREKSELTJE, o. (-s).
OVERTRIPPELEN, (trippelde over, is overgetrippeld),
al trippelende over iets heen gaan, naar de overzijde gaan : daar kwam ztj overgetrippeld.
OVERTROEVEN, (overtroefde, heeft overtroefd),
(kaartsp.) op eene troefkaart eene hoogere troefkaart leggen.
OVERTROUWEN, opnieuw trouwen: Mijnheer M. is
in Amerika getrouwd, maar heeft hier moeten overtrouwen.

OVERTROTSCH, bn. bw. uiterst trotsch.
OVERTUIGEN, (overtmgde, heeft overtuigd), klaar
en duidelijk bewijzen dat iets is, zooals men voorgeeft: iem. van de waarheid overtuigen; zich van iets
met eigen oogen overtuigen, zichzelf zekerheid daaromtrent verschaffen ; de aangeklaagde ward overtuigd
van zjjn misdrijf, men bewees met zekerheid dat
hij schuldig was; ik houd mil overtuigd, ik geloof
stellig; daarvan ben ik overtuigd, daaraan behoef ik
niet to twijfelen.
OVERTUIGEND, bn. bw. (-er, -st), geschikt om to
overtuigen: overtuigende bewijzen aanbrengen.
OVERTUIGING, v. (-en), het overtuigen, overreding;
gevoel van de waarheid of valschheid eener zaak;
stukken van overtuiging, schuldbewijzen; dit is mine
overtuiging, hiervan ben ik zeker, dit is mijn onwrik-

baar gevoelen.
OVERVAAK, bn. al to vaak.
OVERVAAKT, bn. (Zuidn.) grooten lust tot slapen
hebbende, overslaap.

OVERVAART, v. het overvaren; afstand to water:
het is eene overvaart van 3 weken;

plaats waar men
overvaart, veer.
OVERVAL, m; (-len), onverhoedsche aanval; aan-

randing; overrompeling.
OVERVAL, o. (-len), plotselinge ongesteldheid, toeval. OVERVALLETJE, o. (-s).
OVERVAL, m. (-len), (smid) bevestigingsijzer voor
het vastzetten van de twee vleugels eener vleugeldeur: zwartgelakte overvallen.
OVERVALLEN, (viel over, is overgevallen), over
(lets) heen vallen, aan de andere zijde vallen: er zijn
appelen overgevallen, over de schutting, den scheidingsmuur heen; (fig.) overgaan, overloopen; (overviel,
heeft overvallen), overhoeds aanvallen, overrompelen: de viand overviel ons; aanranden : door een
struikroover overvallen worden; verrassen: de slaap
overvalt mij; de nacht overviel ons. OVER VALLING, v.
OVERVAREN, (voer over, heeft en is overgevaren),
naar de overzijde varen; met een vaartuig overzetten: iem. overvaren.
OVERVECHTEN, (vocht over, heeft overgevochten),
nog eens vechten.
OVERVEGEN, (veegde over, heeft overgeveegd),
nog eens vegan.
OVERVELLEN, o. my. (drukk.) overbladen, getal
bladen, die de drukkersgezellen boven. de to drukken
hoeveelheid ontvangen, zoo om proeyen to leveren,
als om de bedorvene aan to vullen.
OVERVERFIJND, bn. in hooge mate of to veel verfijnd ; (fig.) onze oververfijnde beschaving.
OVERVERFIJNING, v. wat oververfijnd is; (fig.) de

oververfijning onzer dagen.

OVERVERHITTEN, (stoomw.) (oververhitte, heeft
oververhit), stoom buiten aanraking van water verwarmen, waardoor men flatten stoom in drogen
verandert. OVERVERHITTING, v.
OVERVERNISSEN, (verniste over, heeft overgevernist), voor de tweeds maal vernissen.
OVERVERSTANDIG, bn. zeer verstandig.
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OVERVERTELLEN, (vertelde over, heeft oververteld), nog eens, opnieuw vertellen; aan een ander
wertellen, overbabbelen, overbrieven.
OVERVERVEN, (verfde over, heeft overgeverfd),
nog eens verven. OVERVERVING, v.
OVER VERZADIGD, bn. (scheik.) eene oververzadigde
oplossing, die eene grootere hoeveelheid van eene
stof opgelost bevat, dan met hare temperatuur
-overeenkomt.
OVERVET, bn. al te vet, meer dan vet: een overvet varken; overvette zeep.
OVERVIJLEN, (vijlde over, heeft overgevijld), opnieuw vijlen, nog eens en nu beter vijlen.
OVERVLECHTEN, (vlocht over, heeft overgevlochten), nog eens, opnieuw vlechten.
OVERVLEUGELEN, (overvleugelde, heeft overvleugeld), (mil.) met de vleugels van een Leger zich verscler uitstrekken dan de tegenpartij; den vijand overvleugelen, eene breedere slagorde dan hij hebben en
'hem zoo in de flank of in den rug aangrijpen; omsingelen, overwinnen; (fig.) tem. overvleugelen, overtreffen, ver achter zich laten; de handel van Engeland
overvleugelde dien van alle andere landen; de kolonien
‘overvleugelden (Ira het moederland, groeiden het boven
bet hoofd. OVERVLEUGELING, v.
OVERVLIEDEN, (vlood over, is overgevloden), al
vliedende voorbijgaan; over jets heenvlieden: bij de
konst van Alva vloden duizenden de grenzen over.
OVERVLIEGEN, (vloog over, heeft overgeviogen),
over (jets) heen vliegen; (fig.) tot iem. overvliegen,in
groote haast bij iem. komen.
OVERVLIEGER, m. (-s), zwaarste schrijfpen; (fig.)
iem. die boven anderen in jets uitmunt; groote
geest, genie; (fig.) my is geen overvlieger, hij munt
niet bijzonder uit. OVERVLIEGSTER, v. (-s); iem.
die ieder oogenblik naar een ander overvliegt en
haast nooit thuis is; (fig.) het is geenvlieg
ster,
over,
haar verstand is tamelijk beperkt.
OVERVLIETEN, (vloot over, is overgevloten), viletende buiten de oevers treden, overloopen. OVERYLIETING, v.
OVERVLIJTIG, bn. bw_ ongemeen vlijtig.
OVERVLOED, m. (oudt.) watervloed; grootere hoeveelheid dan noodig is of vereischt wordt; in overvloed, in zeer ruime mate: geld, levensmiddelen in
overvloed; zij hebben alles in overvloed; (fig.) hij leeft
in overvloed, geheel onbezorgd; (sprw.) genoeg is meer
dan overvloed; ten overvloede, daarenboven; de horen
des overvloeds, (in de schoone kunsten) een gedraaide
horen, met bloernen, vruchten on andere voorwerpen gevuld, om overvloed aan to duiden.
OVERVLOEDIG, bn. bw. (-er, -st), in overvloed: een
overvloedige voorraad; overtollig; veel meer dan noodig is: een overvloedige regen; ruim, in ruime mate:
een overvloedige oogst. OVERVLOEDIGHEID, v. overvloed.
OVERVLOEIEN, (vloeide over, heeft en is overgevloeid), buiten de oevers treden; (fig.) overvloed
hebben; in zeer ruime hoeveelheid voorhanden zijn;
vol zijn (van iets): min hart vloeit over van dankbaarheid; (sprw.) waar het hart van vol is, vloeit de
mond van over ; land, overvloeiend van melk en honig.
OVERVLOEIING, v.
OVERVLUCHTEN, (vluchtte over, is overgevlucht),
vluchtende over jets heen gaan : de grenzen overvluchten; naar de overzijde vluchten: de straat overvluchten.
OVERVLUG, bn. zeer vlug; ...VOCHTIG, bn. to
vochtig.
OVERVOEDEN, (overvoedde, heeft overvoed), te
veel voedsel geven: een kind overvoeden. OV ERVOEDING, v.
OVERVOEDEREN, (overvoederde, heeft overvoederd), te veel v oeder geven: koeien, varkens overvoederen. OVERVOEDERING, v.
OVERVOEGEN, (voegde over, heeft overgevoegd),
('wets.) de voegen andermaal bestrijken: een muur
evervoegen.

OVERVOEREN, (voerde over, heeft overgevoerd),
over (iets) heenvoeren, geleiden, brengen, dragen:
voerde ons het gebergte over; die meisjes worden
naar Engeland overgevoerd;
(overvoerde, heeft
overvoerd), overvoederen; (fig.) overladen: de markt
was overvoerd van dat artikel, men bood het veel to
veel to koop aan.
OVERVOL, bn. zeer vol: het was er overvol; ...VOLDOEND, bn. meer dan voldoende; ...VOLLEDIG, bn.
zeer volledig.
OVERVORMEN, (vormde over, heeft overgevormd),
opnieuw vormon.
OVERVOUWEN, (vouwde over, heeft overgevouwen), opnieuw vouwen, nog eens vouwen.
OVERVRACHT, v. (-en), de vracht die een reiziger
meer bij zich heeft dan als passagiersgoed vrij is;
de kosten daarvoor verschuldigd; de kosten voor
het overbrengen van goederen; overlast.
OVER VRAGEN, (overvraagde, overvroeg, heeft
overvraagd), to veel vragen: ho overvraagde een halven gulden op den Meter; een solied koopman overvraagt
nooit;
(vraagde of vroeg over, heeft overgevraagd), nog eens vragen; (kaartsp.) hooger vragen:
vraagt ge zulk een spel over ?. OVERVRAGING, v.
OVERVRETEN (ZICH), (overvrat zich, heeft zich
overvreten), door to veel vreten zijne gezondheid benadeelen, (van dieren, gemeenz. ook van menschen).
OVERVRIENDELIJK, bn. al to zeer vriendelijk;
...VRUCHTBAAR, bn. bijzonder, in hooge mate
vruchtbaar.
OVERWAAG, v. meer gewicht dan vereischt wordt.
OVERWAA1EN, (waaide, woei over, is overgewaaid),
door den wind overgevoerd worden: die papieren
zffn overgewaaid; (fig.) hij kwam overwaaien, ongedacht kwam hij eens over op bezoek; door den
wind verdreven worden: de bui zal wel overwaaien;
(fig.) overgaan, verdwijnen : (fig.) die kwade luim zal
wel overwaaien.
OVERWAAKZAAM, bn. to waakzaam.
OVERWAALSCH, bn. van de overzijde der Waal
afkomstig: overwaalsche paarden.
OVERWAARD, OVERWAARDIG, bn. meer dan
waard.
OVERWAGGELEN, (waggelde over, is overgewaggeld), al waggelende overgaan: de ganzen waggelden
den weg over.
OVERWAKEN (ZICH), (overwaakte zich, heeft zich
overwaakt), zich vermoeien door waken.
OVERWALKEN, (walkte over, heeft overgewalkt),
opnieuw walken, vollen.
OVERWALMEN, (walmde over, is overgewalmd),
(overwalmde, heeft
in zekere richting walmen;
overwalmd), geheel door walm omhullen.
OVERWALSEN, (waiste over, heeft overgewalst),
opnieuw walsen (van ijzer); (dansk.) nog eens walsen; al walsende over iets heengaan; — zich overwalsen, (overwalste zich, heeft zich overwalst), zich
door to sterk, to langdurig walsen afmatten.
OVERWANDELEN, (wandelde over, heeft en is
overgewandeld), in zekere richting wandelen, wanzich overwandelen,
delende over (jets) heengaan;
(overwandelde zich, heeft zich overwandeld), door
to veel wandelen zich vermoeien, afmatten.
OVERWANNEN, (wande over, heeft overgewand),
opnieuw wannen, voor de tweode maal wannen.
OVERWARM, bn. warm genoeg, meer dan warm.
OVERWARMEN, (warmde over, heeft overgewarmd),
opnieuw warmen.
OVERWAS, o. uitwas.
OVERWASEMEN, (overwasemde, heeft overwa.
semd), met wasem bedekken: de ruiten zijn overwasemd.
OVERWASSCHEN, (wiesch over, heeft overgewasschen), opnieuw, nog eens wasschen. OVERWASSCHING, v.
OVERWASSEN, (wies over, is overgewassen), naar
eene zijde wassen of groeien; (overwies, is overwassen), met jets wassends bedekt worden.
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OVERWASSEN, (waste over, heeft overgewast),
nog eens met was bestrijken, bewassen.
OVERWEEK, bn. zeer week.
OVERWEEKEN, (weekte over, heeft overgewerkt),
opnieuw weeken.
OVERWEG, m. weg over een anderen heen, inz.
plaats waar een weg den spoorweg kruist en er
over gaat: aan alle overwegen moeten slagboomen
geplaatst worden. OVERWEGJE, o. (-5),
OVERWEG, bw. met iem. overweg kunnen, kunnen
omgaan; kun-je met de nieuwe schrffmachine al overweg ?, kun-je ze al behoorlijk gebruiken?; (scherts.)
hjj kan er mee overweg, hij kan goed eten (of drinken).
OVERWEGEN, (woog over, heeft overwogen),
opnieuw, nog eens wegen ; nawegen: te veel wegen,
te zwaar zijn, (kooph.) overwicht geven; (fig.) dat
weegt over, dat gaat te ver, dat is to veel; meer
gelden, gewichtiger zijn, den doorslag geven (van
redenen); (overwoog, heeft overwogen), overdenken, overleggen, over (iets) nadenken : ik heb de
zaak rijpelijk overwogen; overwegende dat,
geijkte formule bij besluiten; alles overwegende, deed ik beter,
thuis to bliiven, wanneer ik alles goed overdenk.
OVERWEGING, v. het overwegen : iets in overweging nemen, geven; —, (-en), (fig.) grond, beweegreden: het besluit was op de volgende overwegingen
gegrond.
OVERWEGEND, bn. (-er, -st), zwaarder wegende;
(fig.) afdoende: dat zffn overwegende redenen.
OVERWEGWACHTER, m. (-s), spoorwachter aan
een overweg; ...WACHTERES, v. (-son).
OVERWELDIGEN, (overweldigde, heeft overweldigd), met geweld overmeesteren, bemachtigen:
(fig.) door zone ontroering overweldigd; een overweldigenden indruk maken; tot onderwerping brengen;
zich aanmatigen (gezag enz.) OVERWELDIGING, v.
OVERWELDIGER, m. (-5), OVERWELDIGSTER,
v. (-s), die overweldigt.
OVERWELFSEL, o. (-s), boogvormige muur, waarmode lots overdekt is, gewelf, verwelf.
OVERWELLEN, (welds over, heeft on is overgeweld), over den rand heen wellen, buiten de oevers
treden; — (van uit wolfstukken aaneengesmeed
ijzer) het met matige slagen in welhitte uithameren.
OVERWELVEN, ...WULVEN, (overwelfde, heeft
overwelfd), met een gewelf overdekken: een kelder
overwelven; eene sloot met eene brug overwulven. OVERWELVING, v.
OVERWENDEN, (wendde over, heeft overgewend),
(zeew.) weder, opnieuw, nog eens wenden. OVERWENDING, v.
OVERWENTELEN, (wentelde over, heeft overgewenteld), in zekere richting wentelen; over iets

heen wentelen.
OVERWERK, o. werk boven het gewone of bepaalde; werk na den bepaalden arbeidstijd verricht:
overwerk wordt dubbel betaald.
OVERWERKEN, (werkte over, heeft overgewerkt),
meer of langer werken dan bepaald was: tegen
Paschen moeten de kleermakers vaak overwerken, wel
2 a 3 uur daags; — over iets heen werken; opnieuw,
nog eens werken; — zich overwerken, (overwerkte

zich, heeft zich overwerkt) door to veel werken
zich vermoeien, zijne gezondheid benadeelen. OVERWERKING, v.
OVERWERPEN, (wierp over, heeft overgeworpen),
naar de andere zijde-, omverwerpen ; over iets heen
werpen: steenen overwerpen; (veroud. Zuidn.) mild
zijn, betalen.
OVERWETTEN, (wette over, heeft overgewet), nog
eons wetten, opnieuw wetten (scherp maken).
OVERWICHT, o. meer gewicht dan vereischt
wordt: in den handel geeft men vaak overwicht
korting voor goed gewicht; (fig.) grootere invloed,
meer macht of aanzien: overwicht krijgen, zijn overn. icht verliezen. OVERAVICHTJE, o. (-s), (nat.) klein
gewichtje op de valmachine van ATWOOD.
OVERWICHTIG, bn. zwaarder wegende dan noodig

OVERZEEPEN.
is: overwichtige dtikaten; (fig.)

van den grootsten

invloed. OVERWICHTIGHEID, v.
OVERWIEDEN, (wiedde over, heeft overgewied),
alles wieden; opnieuw wieden.
OVERWIJD, bn. to wijd: die jas is 26 overwjjd;
...WIJS, al to wijs.
OVERWIKKEN, (overwikte, heeft overwikt), (fig.)
overwegen, overdenken.
OVERWILLEN, (wilde over, heeft overgewild), gemeenzame elliptische uitdrukking, die men uit den
zin of uit de omstandigheden most kunnen aanvullen: ik wil de brug over, overgaan, overrijden
enz.; htj wil over, daarom werkt hjj zoo hard,
overgaan naar eene hoogere klasse; to#willen 15 October
over, naar een ander huis verhuizen.
.OVERWIEDEN, (wond over, heeft overgewonden),
opnieuw winden; ophijschen.
OVERWINNAAR, m. (-s, ...naren), OVERWINNARES, v. (-sen), die overwint.
OVERWINNELIJK, OVERWINLIJK, bn. (-er, -st),
overwonnen kunnende worden.
OVERWINNEN, (won over, heeft overgewonnen)
meer winnen dan verteren, van de winst overhouden:
hij heeft wel f 1000 overgewonnen;
telen, voortbrengeni ik heb een kind overgewonnen, (oorspr. van
bastaards, later algemeen gebezigd); (overwon,
heeft overwonnen), de zege behalen, meester blijven
(in een strijd enz.): de Boeren hebben overwonnen;
iem. in een wedstrod overwinnen; beheerschen: zone
hartstochten overwinnen; to boven komen : moeilijkheden, bezwaren overwinnen; (gemeenz.) dat hebben
overwonnen, dat zijn wij, na strijd on moeite, te
boven gekomen; onderdrukken : den slaap overwinnen. OVERWINNING, v. het overwinnen, triomf;
het overwonnene.
OVERWINST, v. (-en), het overgewonnene; (fig.)

jonggeboren kind.

OVERWINTEREN, (overwinterde, heeft overwinterd), den winter doorbrengen, gedurende den winter
ergens blijven; (zeew.) in winterlaag liggen. OVERWINTERING, v. het overwinteren : de overwinterinq
der Hollanders op Nova-Zembla.
OVERWIPPEN, (wipte over, heeft en is overgewipt),

over (lets) heen springen; bij zijn overburen aanloopen : kom van avond eens overwippen.
OVERWITTEN, (witte over, heeft overgewit), nog
eens, opnieuw witten.
OVERWONNELING, m. en v. (-en), die overwonnen
is. OVERWONNELINGE, v. (-n).
OVERWRANG, bn. in hooge mate wrang; ...WREED,
bn. al to wreed.
OVERWRIJVEN, (wreef over, heeft overgewreven),
nog eons wrijven.
OVERWULVEN, (overwulfde, heeft overwulfd), met
eon verwulfsel bedekken, overwelven.
OVERZAAIEN, (zaaide over, heeft overgezaaid),
opnieuw zaaien;
(overzaaide, heeft overzaaid),
bezaaien; (fig.) geheel en al bedekken: de grond lag
overzaaid met eikels. OVERZAAIING, v.
OVERZABBEREN, (overzabberde, heeft overzabberd), bezabberen.
OVERZACHT, bn. bw. zeer zacht.
OVERZAKKEN, (zakte over, heeft overgezakt), in
andere zakken deep.
OVERZAKKEN, (zakte over, is overgezakt), naar
eene zijde zakken, overhellen: dat huis zakt sterk
over, zakt uit het lood. OVERZAKKING, v. (-en).
OVERZALVEN, (zalfde over, heeft overgezalfd),opnieuw, nog eens zalven, (overzalfde, heeft overzalfd), met zalf besmeren.
OVERZAMELEN, (zarnolde over, heeft overgezameld), bijeenzamelen en overhouden.
OVERZANDEN, (overzandde, heeft overzand), met
nand overdekken.
OVERZEDIG, bn. hw. zeer zedig.
OVERZEEPEN, (zeepte over, heeft overgezeept): nog
eens met zeep besmeren, nog eons met zeepsop beochtigen.
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0 VERZEESCH.

OZONBLEEKERIJ.

OVERZEESCH, bn. aan de overgde der zee: de
overzeesche landen, bezittingen, oorlogen.
OVERZEGELEN, (zegelde over, heeft overgezegeld),
nog eens zegelen. OVERZEGELING, v.
OVERZEGGEN, (zeide over, heeft overgezegd,
...gezeid), nog eens zeggen; overbabbelen.
OVERZEILEN, (zeilde over, is overgezeild), naar den
overkant zeilen ; zeilende overtrekken: eene rivier
overzeilen; — (overzeilde, heeft overzeild), tegen een
vaartuig aanzeilen, zoodat het beschadigd wordt of
zinkt, omverzeilen. OVERZEILING, v. (-en).
OVERZEILER, 2n. (-s), die overzeilt; zeefakkel, zeespiegel, zeeboek, graadboek: de overzeiler der Middellandsche Zee; de groote overzeiler, groote kaart van
den Oceaan.
OVERZENDEN, (zond over, heeft overgezonden), in
zekere richting zenden; toezenden; over iets heen
zenden: hY is de Schelde overgezonden. OVERZENDING, v. (-en).
OVERZENDER, m. (-s), die overzendt.
OVERZET, ni. (-ten), overzetveer : hier is een overzet.
OVERZETBOOT, ..SCHOUW, ...SCHUIT, v (-en),
boot enz. waarmee men overgezet kan worden.
OVERZETTEN, (zette over, heeft overgezet), overvaren, met een vaartuig ergens heen brengen: ienz.
overzetten; met de pont overzetten; naar eene andere
zijde zetten, verplaatsen: (schaaksp.) het kasteel overzetten; (fig.) vertalen, overbrengen : dit werk is uit het
Engelsch overgezet; overlaten, overdoen, laten; (zeew.)
lichten; (bij het klavierspel) de vingers over den duim
zetten; (boekdr.) smetten afgeven. OVERZETTING,
v. (-en), het overzetten (in alle bet.); eene nzeuwe
overzetting van den .130el, eene nieuwe vertaling.
OVERZETTER, m., OVERZETSTER, v. (-s), die
overzet met een vaartuig; vertaler, vertaalster.
OVERZICHT, o. (-en), het overzien: hier heeft men
een goed overzicht over het terrein: uittreksel: een overzicht der ingekomen brieven maken; beknopt verhaal,
korte opgave: een overzicht der Vuderlandsche geschiedenis; een overzicht over de geschiedenis hebben, zich
daarin gemakkelijk orienteeren kunnen.
OVERZIEDEN, overkoken.
OVERZIEN, (zag over, heeft overgezien), om of over
iets heen zien; naar de overzijde zien: de buren
kunnen niet overzien; nazien, verbeteren, herzien: zijn
werk overzien; overlezen (om van buiten te leeren):
ik moet mine les nog eens overzien; — (overzag, heeft
overzien), van alle zijden bezien: eene landkaart voor
schoolgebruik meet overzien kunnen worden; een onderwUzer meet zone klasse overzien, haar in eens geheel
zien; een veld, dat men niet kan overzien; (fig.) berekenen, bepalen: de kosten zfin niet te overzien; de gevolgen, de ellende, zon ongeluk is ?lief te overzien.
OVERZIENING, v. het overzien.
OVERZIENBAAR, bn. wat overzien kan worden.
OVERZIENER, m. (-s), die overziet.
OVERZIFTEN, (ziftte over, heeft overgezift), opnieuw, nog eens ziften. OVERZIFTING, v.
OVERZIJDE, ...ZIJ, v. tegenovergestelde zijde: hij
woont aan de overzycle (der straat) ; de overzUde heeft
den geheelen dag de ton; de wind komt van de overzUde;
aan de overzyde van het graf.
OVERZIJDSCH, bn. aan de overzijde.
OVERZILVEREN, (overzilverde, heeft overzilverd),
met zilver bedekken. OVERZIL \TERING, v.
OVERZINDELIJK, bn. bw. zeer zindelijk.
OVERZINGEN, (zong over, heeft overgezongen), nog
eens, opnieuw zingen.
OVERZITTEN, (zat over, heeft overgezeten), blijven
zitten: den ganschen nacht overzitten.
OVERZOET, bn. al to zoet.
OVERZOLDEREN, (overzolderde, heeft overzolderd),
op andere zolders brengen.
OVERZOMEREN, (overzomerde, heeft overzomerd),
den zonier doorbrengen. OVERZOMERING, v.

OVERZOOMEN, (zoomde over, heeft overgezoomd),
opnieuw, nog eens zoomen.
OVERZOUT, bn. al te zout.
OVERZOUTEN, (zoutte over, heeft overgezouten),
opnieuw, nog eens zouten; (overzoutte, heeft
overzout), te sterk zouten.
OVERZUINIG, bn. bw. al te zuinig.
OVERZULKS, bw. (w. g.) daarom, om deze reden,
ter inleiding van een redengevenden bijzin.
OVERZWAAR, bn. bw. al te zwaar.
OVERZWALPEN, (overzwalpte, heeft overzwalpt),
(dicht., zeew.) plotseling door een golf overstroomd
worden: de golven overzwalpten het ranke vaartuig.
OVERZWART, bn. al to zwart.
OVERZWARTEN, (z -wartte over, heeft overgezwart),
nog eens zwarten, zwart overschilderen.
OVERZWEEPEN, (zweepte over, heeft overgewerd de
zweept), met eene zweep overjagen.
markt overgezweept.
OVERZWEMMEN, (zwom over, heeft overgezwommen), zwemmende overtrekken : eene rimer over(overzwom zich,
zwemmen; — zich overzwemmen,
heeft zich overzwommen), zich door zwemmen afmatten, zijne gezondheid benadeelen.
OVERZWIKKEN, (zwikte over, is overgezwikt), in
zekere richting zwikken: pas op, laat het kind niet
overzwikken !
OXAAL, o. (oxalen), oksaal.
OXAALZUUR, o. (scheik.) zuringzuur: eene vergiftige zelfstandigheid, welke o. a. gebruikt wordt
om inktvlekken uit linnen to verdrijven; 't wordt
in 't plantenrijk veel gevonden, zooals o. a. in de
klaverzuring (oxalis).
OXACIDEN, o. (scheik.) zuurstofzuur: eene verbinding van de zuurstof met een enkelvoudig lichaam.
OXALIET, o. geelkleurig mineraal, in bruinkolen
aangetroffen, ook Humboh/-tin genoemd.
OXYCRAAT, o. (...crater), mengsel van azijn en
water.
(scheik.).
OXYDATIE, OXYGENATIE, v. (-s,
verzuring, verkalking, verbinding van eenig lichaam
met zuurstof.
OXYDE, o. zuurstofverbinding: verbinding van ,

enlichamtdzursofnebpaldvhouding.
OXYDEEREN, (oxydeerde, is geoxydeerd), verzuren,_
met zuurstof verbinden.
OXYDULE, o. zuurstofverbinding, metaalkalk, eene
geringere hoeveelheid zuurstof bevattende dan een
oxyde.
OXYGOON, bn. scherphoekig.
OXYGOON, m. (...gonen), spitshoek.
OXYMEL, o. honigazijn: een verkoelend geneesmiddel nit honig en azijn bereid.
OXYMETER, m. (-s), zuurmeter (werkt.).
OXYOPIE, v. het scherpzien; (ook) eene oogziekte r

warbijmenhtdokfzwalichserper ziet dan bij klaren dag.
OXYSACCHARUM, o. azijnsuiker: een mengsel van
suiker on azijn.
OZING, v. (-en), onderste deel van een strooien of
pannen dak, dat over den muur hangt on waaronder
geene goot is: de ()zing drulpt, als het regent.
OZOKERIET, o. een week, buigzaam, kleverig mineraal, uit eene vermenging van koolwaterstoffen bestaande; het wordt voor de vervaardiging van
kaarsen gebruikt.
OZON. o., OZONE, v. eene sterk riekende gassoort,
die waarschijnlijk eene bijzondere wijziging is van
de zuurstof des dampkrings; het eerst werd zij waargenomen bij 't uitstroomen van electriciteit. Thans bereidt men ozon op verschillende manieren on om haar
sterk bleekend vermogen wordt het veel gebruikt.
OZONBLEEKERIJ, v. (-en), inrichting waar men
linnengoed enz. met ozon bleekt.

-

•
P, v. (-'s), 16e letter van het alphabet; — (sprw.)
het is behoorlijk to de P, in orde; wat is h# in de
P, wat is hij prachtig, mooi aangekleed; htj heeft
de P. in, LW heeft gruwelijk het land; ik heb hem
eene P. geschreven, ik heb hem opgegeven, ik reken
hem verloren; schrtjf daar gerust eene P. voor, be-

schouw dat maar als verloren, dat ben-je kwijt;
het is een raadsheer met eene P, het is een praatsheer,
maar aan zijn raad heeft men niet veel; —
de gezamenlijke namen of woorden in een adresof woordenboek, die met P beginnen; —
Romeinsch cijfer voor het getal 400; —
Verder in afkortingen:
P.
— pater — vader;
- patres — vaderen;
- patriae — des vaderlands;
Pius — vrome;
pontifex — opperpriester;

- populus — yolk; —
P. (in Latijnsche eigennamen) — Publius; - (in natuurkundige formules) de ver-

snelling van een vrij vallend
lichaam; (ook) het gewicht; —
P.
— piano (muz.) — zacht; —
P. of Pag. — pagina — bladzijde; —
P. of Pars. — deel; —
— plaat;
P. of Pl.
— primo — eerstens, ten eerste; op
den eersten dag der maand; —
—
post annum — na een jaar; —
P. A.
— par ami of amie — met vriend of
19. a.
vriendin (op adressen);
, propriete assuree — verzekerd eigendom; —
— partibus aequalibus — met of in
p. aeq.
gelijke deelen; —
— plusnbum (scheik.) — lood; —
Pb.
P. C.

— patres conscripti —

p. c.

— par couvert

beschreven

vaderen; —
ingesloten, onder omslag (van brieven); -

- pour condoler — tot rouwbeklag (op
visitekaartjes) ; —
— percent — ten honderd; —
pct.
— pro Deo — om Godswil, om niet,
P. D.
gratis; —
Pct.
— palladium (scheik.); —
pd.
— pond; —
p. e. of p. ex. — par exemple — bijvoorbeeld; —
— per express um — met een bijzonp. expr.
p. f.

P.
p. f. v.
P. G.
Phil. Dr.
P. K.
pl.
P. 111.

deren bode; —
— par faveur — uit guest (op ingesloten brieven); - pour feliciter — tot gelukwensching
(op visitekaartjes);
- pianoforte (muz.) — een weinig
sterk; - pour faire visite — om een bezoek
of teleggen (op visitekaartjes); —

— Protestantsche Godsdienst; —
— Philosophiae Docter — doctor of meester in de wijsbegeerte (academische graad); —
— paardekracht — zie aldaar; —
— pluralis — meervoud; -— piae memoriae — zaliger gedachtenis ; —

- pro memoria

— om niet to vergeten,
ter herinnering; —
min of meer, zoo
—
—
ongeveer ; - pro of per mine , pour milk, voor of
per duizend; —
P. a of p. o. — per order — op bevel, op last van; —
— met
p. occ.
— per occasionem, par occasion
of bij gelegenheid; —
— pater patriae — vader des vaderP. P.

p. m.

P P.

plus minus

lands; - pater prior — titel van den eersten
of voornaamsten geestelijke in
een klooster;
praemissis praemittendis — vooropgesteld, wat billijkerwijze vooropgesteld moat worden, d. i. met
behoorlijken titel; - poste payee, (op telegrammen) —
post betaald; - per procurationem, par procuration — bij volmacht, als lasthebbende; -

P. P. c.
P. R.

- pianissimo (muz.) — zeer zacht; - pour prendre congd — tot afscheid

(op visitekaartjes);
populus romanus — het Romeinsche

yolk; - poste restante (op brieven) — op het
postkantoor blijvend, daar afgehaald; - poste recommandee (op telegrammen) — post aangeteekend;

of praec. — praecedens — de voorgaande; ——pr.
praef. — praefatio — voorrede;
- praefectus — stadhouder, prefect; - praesens — tegenwoordig;
praes.
- praesente — in tegenwoordigheid
van; —
— praeteritus — verleden; —
praet.
— post Romam conditam, — na de bouP. R. C.
wing van Rome; —
— professor — hoogleeraar; —
prof.
— postscriptum — naschrift (onder een
.p. S.
brief); —
—
psalm; —
Ps.
— pleno titulo of praemisso titulo —
p. 1.
met volledigen titel; -

- post trinitatis — na het feest der
heilige Drieeenheid; -- pro tempore — ten tijde.
papa,
vader.
PAA TJE, o. (-s).
PA, m.
PAADJE. o. (-s), klein pad.
PAAI, m. (-en), oud man, bestevaar; (zeew.) de
oudste matroos (evenals de jongste zeuntje heet),
die belast is met het beheer en de afgifte van sommige benoodigdheden tot het scheepswerk; paai van
het kabelgat, die alle touwwerk beheert; paai van de
zeilkooi, die belast is met de zorg voor de zeilen.
PAAI, v. (-en), termijn (van betaling).
PAAIEMENT, o. (-en), kleingeld, bijsom (om eene
grootere vol to maken); termijn van betaling: hij

heeft mij in paaiementen betaald.
PAAIEN, (paaide, heeft gepaaid), (w. g.) betalen;
(fig.) tevredenstellen, in slaap wiegen: iem. net mooie
woorden, met beloften paaien.
PAAIEN, (paaide, heeft gepaaid), (zeew.) harpuizen:

PAAIEN.
een schip paaien, het beneden de waterlijn met harpuis besmeren.
PAAIEN, (paaide, heeft gepaaid), paren (van vis.schen).
PAAIPLAATS, v. (-en), plaats, in zee vooral, waar
de visschen samenkomen om te paren.
PAAIRIJP, bn. geslachtsrijp (van visschen), voor de
voortteling geschikt.
PAAISKIST, v. (-en), kist nabij den mast, waarin
de paai zijne gereedschappen bewaart, die bij den
mast benoodigd zijn.
PAAL, m. (palen), lange sterke boom die in den
bodem ingeheid wordt om er op te bouwen of om
de zeeweringen te versterken : een paal inheien of
inslaan; op palen bouwen; palen voor de zeewering ;
langwerpig hout voor een deel in de aarde gedreven,
om de grens van iets aan te geven: iets met palen
afzetten; ijzeren of steenen stut of afscheiding:
fizeren paaltjes voor eene stoep; de grens- en m#1palen
zyn gewoonlijk van steen; — grenspaal, grens : binnen
Rollands palen blijven; binnen de palen blijven, de
grens niet overschrijden (ook fig.); dat gaat de palen
te buiten, dat gaat al te ver, dat wordt nu te erg;
paal en perk aan iets stellen, een misbruik, eerie
slechte gewoonte to keer gaan; ion. paal en perk
stellen, hem beteugelen; — staak, stijl om iets aan
vast te maken: schandpaal, geeselpaal; iem. aan of
voor den paal zetten, breng en, ter strafoefening; dat is
als een paal zoo vast, bijzonder stevig vast; hij is zoo
stiff als een paal; hij ziet er uit of hij een paal ingeslikt heeft, gezegd van een houterig mensch; — paal
in of voor eene haven, waaraan schepen vastgemeerd kunnen worden; (fig.) dat staat als een paal
boven water, dat is voor ieder duidelijk, dat is eerie
uitgemaakte zaak; — afsluitboom voor eerie haven:
binnen, buiten den paal liggen, in, buiten de haven
liggen met een schip; — mijlpaal; afstand tusschen
twee opeenvolgende mijlpalen ; inz. op Java eerie
afstandsmaat van 1506,94 M. en op Sumatra 1851,81.;
— (wap.) loodrechte breede streep midden over een
wapenschild: een witte paal in een blauw veld. PAALTJE, o. (-s).
PAAL, m. (palen), ovenpaal, ovenschop; (sprw.) hij
heeft den paal door den oven gewerkt, hij is bankroet
gegaan.
PAALBALK, m. (-en), balk die tot paal client;
_..BRUG, v. (-gen), brug die op palen rust; ...BURGERS, m. my. (gesch.) in de middeleeuwen die bewoners van het platteland, welke in eene stad het
burgerrecht verkregen hadden; ...DORP, o. ( en),
dorp uit paalwoningen bestaande; ...FUIK, v. (-en),
(vissch.) vischweer; ...FUNDEERING, v. (-en), eene
fundeering van ingeheide palen: de paalfundeeringen
anaken, de gebouwen in Amsterdam duur.
PAALGELD, o. (-en), geld, hetwelk door de schippers
voor het onderhoud van paalwerk betaald moet worden; ...GORDING, v. (-s, -en), rij meerpalen in het
water; afsluiting van meerpalen om den ingang te
versperren; ...HOOFD, o. (-en), hoofd, steiger, uit aan
elkander verbonden palen samengesteld; ...HOU.
DER, m. (-5), (waterw.) vierkant stuk hout, dat men
op den heipaal zet, om hem bij 't indrijven rechtstandig to houden; ...HUIS, o. (-zen), paalwoning.
PAALKIST, v. (-en), verzameling van palen, eene
kisting van zand of steenen omsluitende en dienende
om het geweld van den golfslag to keeren ; ...MEESTER, m. (-5), gaarder van het paalgeld; (ook) opzichter van het paalwerk; ...MENSCH, m. (-en),
bewoner van eene paalwoning: de paalmenschen van
Europa kenden reeds het paard, den ezel, den hond en
den os; ook verstonden zij reeds de kunst van spinnen
en weven; ...1YIOLEN, m. (-s), molen, die op palen
staat; ...MOSSEL, v. (-en), (nat. hist.) paalworm.
PAALSCHANS, v. (-en), (vestingb.) palissadenverschansing: van boven open blokhuis bij sommige
verschansingen in Hongarije, Croatie enz. in gebruik;
...SCHOEN, m. (-en), ijzeren paalhouder ;
m. (-s), (zeew.) huidspijker; ...STEEK, m. (...steken),
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(zeew.) eene soort van knoop, dien men gemakkelijk
weer los kan maken; ...STEEN, m. (-en), grenssteen,
opstaande steenen grenspaal.
PAALVAST, bn. (eig.) zoo vast als een paal in den
grond staat; (fig.) onbetwistbaar, zeker; standvastig.
PAALWERK, o. (-en), omheining afschutting van
palen, palissadeering : met paalwerk omsluiten; heiwerk; ...WONING, v. (-en), woning zooals de oudste
bewoners van Europa en de tegenwoordige onontwikkelde volken elders tot meerdere veiligheid
bouwden op palen boven moerassen, meren enz.:
de eerste paalwoningen in Europa vond men in den
winter van 1853 in het meer van Ziirich; ...WORM,
m. (-en), wormachtig tweespierig schelpdier (teredo),
tot de familie der Boorschelpdieren (pholaden)
behoorende, dat aan het vooreinde een paar kogelvormige schelpen draagt, waarmede het in palen
en schepen de grootste verwoestingen aanricht;
inz. de verwoestende paalworm (T. navalis): . WORTEL, m. (-5), een wortel, die in loodrechte riclating
in den grond dringt.
PAAN, m. (panen), schaamteschort der negerinnen.
PAAN, v. eerie snort van fluweel.
PAANACHTIG, bn. fluweelachtig: de bladeren van
sommige planten zijn zacht en paanachtig.
PAANDER, v. (-5), (eig. broodmand, Fr. panier)
teenen korf; een blikken gereedschap, dat den vorm
van een paander heeft, met stevig hengsel, waarmede men inkoopen in de winkels doet; eene paander dragen, hebben, met eene paander komen. gezegd
van iem., die wat aanbrengt om een piasdankje te
verdienen; kraamgeschenk.
PAANDERBOOG, m. (...bogen), (timm. en mets.) een
gewelfboog in den vorm eerier ellips.
PAAP, m. (papen), (R.-K.) geestelijke (bij wijze
van minachting); scheldnaam voor een RoomschKatholieke; — (lakenwev.) trapvormige strepen op
het laken, die bij het scheren ontstaan, wanneer de
schaar een weinig to snel bewogen wordt; — stempel op het ondervlak van een ponshamer.
PAAPJE, o. (-5), een kleine paap; (nat. hist.) eene
snort van grastapuit (sa'cicola rubetra): zeker vogeltje, in Gelderland ook kleine walduiker geheeten,
dat bij ons van het begin van Mei tot het begin
van September in droge, met heide of laag hout
begroeide streken, dikwijls ook aan onze duinkanten
wordt aangetroffen; naam in verscheidene streken
aan het barms#sje gegeven; blauw paapje, naam bij
Haarlem aan het gekraagde roodstaartje, eene snort
van nachtegaal, gegeven; tonnetje van een zijdeworm of eene rups.
PAAPSCH, bn. pausgezind, Roomsch-Katholiek
(minachtend).
PAAPSCHE, m. en v. (-n), die paapsch is.
PAAPSCHGEZIND, bn. pausgezind. PAAPSCHGEZINDHEID, v.
PAAR, o. (paren), tweetal bij elkander behoorende
zaken, die samen eene eenheid vormen: een paar
schoenen, kousen; tweetal lichaamsdeelen, die aan
een normaal ontwikkeld lichaam voorkomen: een
paar ooren, oogen, armen, handen enz.; ik heb nog
een goed paar handen, beenen, ik kan nog fink
werken, loopen; twee bij elkander behoorende schepselen van beiderlei geslacht: een paar duiven; acht
paar dansers; verloofden, bruid en bruidegom:
dat zal wel een paartje worden; een Jong paartje;jonggetrouw dem een pas gehuwd paartje; twee: een paar
ossen voor den ploeg; bij paren gaan, twee aan twee;
eenige: geef mij een paar kersen. PAARTJE, o. (-s).
PAAR, bw.; paar of onpaar, even of oneven.
PAARD, o. (-en), sterk en fraai viervoetig lasten trekdier (equus caballus), tot de orde der eenhoevige zoogdieren behoorende; het onderscheidt
zich van de andere door den langbehaarden staart,
korte opstaande ooren en lange manen; een Ara,
bisch, Engelsch, Friesch paard; een bereden, mak,
schichtig, koppig paard; een wild, dampig, stiff, bevangen (verkouden) paard; te paard stijgen, klimmen,
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eitten, rjiden; te paard komen; een optocht te paard,
cavalcade; een paard bif den toom houden, leiden;
paarden mennen, besturen door leidsels en zweep;
paarden aft -Oen, er mede voor het eerst Alden, als

dekkleed der paarden; ...DEKEN, v. (-s); ...GORDEL, m. (-s), buikriem van een paard; ...KAM, m.
(-men), kam, waarmede de paarden gereinigd worden.
PAARDEKEUTEL, v. (-s), keutel van een paard.
PAARDEKLAUW, v. (-en), paardenhoef; (plantk.)
hoefblad, ook hoef, stink- on hoosblad geheeten.
PAARDEKLEED, o. (-en), paardedek; ...KOP, m.
( pen), kop van een paard.
PAARDEKRACHT, v. (-en), de kracht van een paard,
als maatstaf: de werkeenheid, gewoonlijk bij stoomwerktuigen gebezigd, welke eene kracht aanwijst,
die in elks seconds een gewicht van 75 Kilogram
ter hoogte van een Meter kan opheffen: eene stoommachine van 80 paardekracht (niet: paardekrachten);
electrische paardekracht = 736 volt. amperes; .— UUR,
o. (...uren), eenheid, waarbij het steenkolenverbruik
van stoommachines wordt opgegeven.
PAARDELEER, PAARDENLEER, o. leer van eon
of meer paardenhuiden gemaakt. PAARDELEEREN,
PAARDENLEEREN, bn. van paarde(n)leer.
PAARDELIJN, v. ( en), treklijn (aan vaartuigeii);
(zeew.) lijn, die het midden houdt tusschen een
tros on een kabel; (veroud.) Fransche paardelffn,
touwwerk, dat buiten boord wordt gehangen om
hun, die gedurende een gevecht over boord vallen,
gelegenheid to geven zich to redden.
PAARDEMAAG, v. (...magen), maag van een paard;
(fig.) hfj heeft eene paardemaag, hij kan veel eten;
...MOLEN, m. (-s), molen die door een paard in beweging wordt gebracht.
PAARDEN, (paardde, heeft gepaard), (een vaartuig)
door paarden laten voorttrekken.
PAARDENARBEID, m., ...WERK, o. het werk van
een paard; (fig.) hfj doet paardenarbeid, hij werkt
hard, slooft zich af; ...ARTS, m. (-en), veearts;
...ARTSENIJ, v. (-en), middel tegen paardenziekte;

zij nieuwe hoefijzers hebben gekregen; ook schichtige paarden, door ze hard to laten loopen of to
laten werken vermoeien, afmatten, om ze gemakkeltjk to kunnen leiden; paard onder den man, rijpaard; koets en paarden houden; hij houdt er een paard
op na, hij bezit een rijpaard; dit paard teekent niet
meer, is aftandsch, is boven de 8 jaar; —
(in sprw.) op zjjn paard komen, toornig, boos
worden; iem. te paard helpen, hem voorthelpen, begunstigen, ondersteunen, (ook) hem aan eene kostgevende zaak helpen; iem. over het paard tiller, hem
to veel roemen, prijzen, hem een grooteren dunk
van zich geven, dan hij verdient; eene ziekte komt
te paard en gaat te voet, eene zware ziekte komt
meestal spoedig aan, maar men herstelt er langzaam van; ik noem u man en paard, ik zeg u den
naam voluit van hem, die het mij verteld heeft, die
lets gedaan heeft, dat paard ruikt stal, begint harder
to loopen, (fig.) hij gaat meer zijn best doen; oude
paarden jaagt men, aan den dijk, als men iem. niet
meer noodig heeft, ontslaat men zich er van; een
gehuurd paard en eigen sporen maken korte

eigen goad spaart men meer dan geleend of gehuurd;
niet
keurig zijn omtrent iets, dat ons vereerd wordt; beer
een blind paard dan een ledigen halster, iets is nog
altijd meer dan niets; een blind paard zou er geen
schade doen, gezegd van een armoedigen inboedel; het
paard achter den wagen spannen, te laat met iets
komen, (ook) de zaak verkeerd aanpakken; achteruitgaan als een hollend paard, hollende achteruitgaan ;
het paard, dat de haver verdient, krifgt ze niet,
de waardigsten ziet men over het hoofd; het oog van den
meester maakt het paard vet, die zelf zijne zaken bestuurt, vaart er het beste bij ; men kan een paard niet
loopende beslaan, alles vereischt tijd; het hinkende
paard komt achteraan, de bezwaren toonen zich aan
het einde; het beste paard van stal; de beste paarden
worden op stal gezocht, gezegd tegen een trouwlustig
meisje, dat zich to veel op den voorgrond wil plaatson; zie vender PAARDJE; het bests paard struikelt
wel, de beste en verstandigste kan soms dwalen ; dat
paard zal mij niet meer slaan, voortaan zal ik wijzer
wezen; een paard op de stang rijden, het flunk den
teugel doen gevoelen; men moet een paard den rug
niet stuk rijden, men most van iets of iem. niet
te veel eischen; het Trojaansche paard inhalen, iem.
binnenhalen van wien men later veal overlast
men moet geen gegeven paard in den bek zien,

heeft; (myth.) het gevleugeld paard, Pegasus, de
dichthengst; ; — hij is zoo sterk, als een paard, hij is
buitengewoon, in hooge mate sterk; evenzoo: zwee-

ten als een paard; de koorts, een hanger als een paard
hebben; — het is eene hoer als een paard, zij is in

hooge mate hoerig; ontuchtig vrouwspersoon;

een wijf als een paard, eene zware, logge
—het is
vrouw; —
het paard in een schaakspel; een lange springbok in de gymnastiek; onderdeel van verschillende
werktuigen; een houten paard, hobbelpaard; ook
vroeger een strafmiddel voor matrozen en soldaten;
(timm.) eene :soort van schraag or de onderlagen
in eene bedstede to dragen; (zeew.) rij balken onder
het midden van het onderste of op den na onderste
dek geplaatst; touw, dat in een bocht onder de
raas hangt en den matrozen dient om er op to
staan bij het aanslaan, reven, vastmaken van de
zeilen; — (sterrenk.) het groote paard, Equus, Pegasus; het kleine paard, Equuleus, Cyllaris, namen
van twee sterrenbeelden.
PAARDEBEK, m. (-ken), bek van een paard; ...BIL,
v. (-len), bil van een paard ; bijzonder groote bil
van een mensch; iem. met eene paardebil; ...BORSTEL, m. (-s), borstel om het haar van paarden to
reinigen en glad to wrijven; ...DEK, o. (-ken), (rijsch.)

-

-

...ARTSENIJKUNDE, v. de kennis der middelen
tegen de verschillende paardenziekten; ...ARTSENIJSCHOOL, v. (...scholen), leerschool voor paardenartsen.
PAARDENBERIJDER, m., ...STER, v. (-s), africhter,
africhtster van paarden; ...BESCHERMER, m. (-s),

dynamische veer, dienende om een wagen gemakkelijker in beweging te brengen en zoo de paarden
bij het aanzetten to beschermen; ...BEUL, m. (-en),
iem. die zeer hardvochtig jegens paarden is.
PAARDENBLEI, v. (plantk.) een der volksnamen
van de watermunt, ook rosse ment en bruinheilig
geheeten; ...BLOEM, v. (-en), (plantk.) eene der
algemeenste samengesteldbloemige planten (taraxacum officinale), met een geel bloemhoofdje, schaafswijs ingesneden bladeren en gepluimde zaadjes; zij
komt op alle bouw- on graslanden voor en hare
wortelen on bladeren, alsmede het daaruit bereide
extract wordt bij lever- on miltbloedsophoopingen
gebezigd.
PAARDENBLOEMENSALADE, v. molsla, de jonge
uitspruitsels der paardenbloem, die als groente gegeten wordt.
PAARDENBOER, m. (-en), iem. die paarden fokt,
ze verhuurt on verkoopt; ...BOON, v. (-en), zekere
peulvrucht, ook veldboon of doorgaans alleen boon
geheeten; ...DIEF, m. (...van), iem. die paarden
steelt; inz. iem. die daarvan eene soort van beroep
maakt; ...DIEVERIJ, v. ( en); ...DISTEL, v. (-s),
(plantk.) veldkruisdistel; ...DOODER, m. (-s), ...DOODSTER, v. (-5), iem. die paarden doodt; ...DOKTER, m.
(-5), veearts ; ...DRACHT, v. de dracht van een paard;
(fig.) zij heeft eene paardendracht, tijdens hare z wangerschap is zij stork opgezet, (ook) zij is reeds over
hare telling; ...DREK, PA ARDEDREK, m. paardenmost; ...DRESSUUR, v. het dresseeren van paarden.
PAARDENFOKKER, m. (-s), iem. die paarden fokt;
...FOKKERIJ, v. (-en), het aanfokken van paarden;
plaats waar men paarden aanfokt; ...GELD, o. be
lasting op de paarden; (ook) wat men voor hct
rijden op een paard betaalt; ...GESLACHT, o. geslacht, soort van paarden; ...GORDEL, m. (-s), aara.

PAARDENGRAS.

PAARDJE.

gordel waarbinnen de paarden voorkomen; ...GRAS,
o. (plantk.) witbol, meelraai; ...HAAM, o.(...hamen),
haam voor paarden; ...HAAR, o. het haar van
paarden; paardenhaar koken, het bereiden; kussens
?net paardenhaar opgevuld; ...FIALS, m. (...zen);
...HALSTER, m, (-s), riem of touw om den kop van
Faarden enz.; ...HANDEL, m. handel in paarden.
PAARDENHAREN, bn. van paardenhaar vervaardigd; met paardenhaar opgevuld : paardenharen
tnatrassen.
hoef van een paard;
PAARDENHOEF, m.
(plantk.) hoefblad; ...HOOI, o. hooi voor paarden;
...HORZELS, v. my. eene soort van horzels; ...HOUWEEL, o. (-en), eene soort van wiedmachine.
PAARDENKASTANJE, v. (-s), voor de vrucht;
m. voor den boom: een bladerrijke boom (aesculeus
11 ,Ppocastanum), oorspronkelijk uit Midden-Azie, in
567 naar Europa overgebracht en aldus geheeten,
orndat de Turken de dikke glinsterende bruine zaden
ale geneesmiddel aan aamborstige en hoestende
paarden toedienen; hij is ook bekend onder den
naam van wilde kastanje en kastanje-kinaboom.
PAARDENKENNER, m. (-s), kenner van paarden;
...KENNIS, v. een paardenkenner heeft reel paardenkennis, ...KNECFIT, m. (-s), knecht, belast met de
zorg voor de paarden; ...KEURING, v. (-en), keuring
van paarden; ...KOOPER, m. (-s), iem. die in paarden handelt; ...KRACHT, v. kracht als van een
paard: om dat to verzetten, mag-je wel paardenkracht
liebben, vgl. PAARDEKRACHT; ...KUTSER, m. (-s),
(gew.) paardentuischer; ...LIEFHEBBER, m. (-s),
iem. die veel van paarden houdt; ...LOOP, m.;
...LUISVLIEG, v. (-en), zeker insect, dat tusschen
de haren der huid van de paarden leeft; ...MARKT,
v. (-en), markt waar paarden verhandeld worden:
to Beusichem is eene der grootste paardenmarkten;
...1■ TEESTER. m. (-s), veearts.
PAARDENMEST, PAARDEMEST, m. most van een
of meer paarden.
PAARDENMIDDEL, o. (-en), geneesmiddel voor
paarden; een sterk werkend middel, dat alleen
sterke naturen kunnen verdragen; ...ONTLEDING,
v. (-en), de ontleding van een paard; ...00G, a. (-en),
oog van een paard; (zeew.) knoop in het paard. Zie
PAARD.
PAARDENPAD, o. (-en), pad (in bosschen en plantsoenen), waarop de ruiters zich mogen bewegen;
...PASSAAT, m. (...saten), passaatwind, ongeveer
Si() van den warmte-aectuator verwijderd; ...PEEN,
v. (...penen), eene soort van groote witte peen, die
tot paardenvoeder dient; ...POOT, m. boomslag, zie
aldaar.
PAARDENRAS, o. (-sen), ras, soort van paarden:
het Zeeuwsche paardenras is het sterkste van de inlandsche rassen; ...SALADE, v. (plantk.) (gew.)paardenbloem; ...SCHOUW, ...SCHOUWING, v. (-en),
inspectie der paarden; ...SLACHTER, m. (-5), iem. die
paarden slacht; ...SLACHTERIJ, v. (-en), het slachten van paarden; plaats waar men paarden slacht;
waarin men paardenvleesch verkoopt;
...SMID, m. (...smeden), hoefsmid; ...SPEL, o. (-len),
tent, waarin paarden kunsten verrichten, circus.
PAARDENSTAL, PAARDESTAL, m. (-len), stal voor
.,6in of meer paarden; (fig.) het lUkt hier wel een paarelenstal, alles is vuil en ligt bier overhoop.
PAARDENSTAMBOEK, o. (-en), stamboek voor raspaarden; ...STEEN, m. (-en), steenachtig lichaam
.slat zich soms in de maag, de ingewanden, de galblaas of de pisblaas van paarden vomit; ...STOET,
Tn. (-en), ...STOETERIJ, v. (-en), plaats inrichting
tot het aanfokken van paarden.
PAARDE(N)STRONT, m. paarde(n)drek.
PAARDENSTROO, o. stroo tot leger voor paarden;
...TEELT, v. paardenfokkerij; ...TUIG, o. tuig voor
paarden; ...TUISCHER, m. (-s), paardenhandelaar;
...TIJISCHING, v. handel in paarden; ...VENKEL,
-v. (plantk.) waterkervel; ...VILLER, m. (-5), iem. die
kloode paarden vilt, van de huid ontdoet.

PAARDE(N)VLEESCH, o. vleesch van eon of meet
paarden; (fig.) paarde(n)vleesch gegeten hebben, bij.
zonder woelig en lastig zijn.
PAARDENVLIEG, v. (-en), een tweevleugelig insect,
welks maskers op het lijf der paarden en herkauwende dieren leven, ook daas geheeten; ...VOEDER,
o. voeder voor de paarden; ...VOLK, o. (mil.) ruiterij :
hij dient onder het paardenvolk; ...VRACHT, v. (-en),
wat een paard trekken kan.
PAARDENWACHTERTJE, o. (-s), (gew.) kwikstaart;
zeker vogeltje, waarschijnlijk aldus genoemd, omdat
het de gewoonte heeft van achter de paarden in
de versch omgeploegde voren zijn voedsel to zoeken.
PAARDENWED, o. (•den), plaats waar paarden kunnen waden en baden; ...WERK, o. werk, dat door
paarden verricht wordt; (fig.) zwaar werk; ...WIK,
v. ( ken), paardenboon; ...Z A_LF, v. hoornzalf, een
paardengeneesmiddel; ...ZIEKTE, v. ziekte waaraan
paarden blootstaan.
PAARDEPAD, o. (-en), (in eene grutterij enz.) de
weg waarlangs het molenpaard loopt.
PAARDEPOOT, m. (-en), poot van een paard; horrelvoet; uit de paardepooten komen, zich uit de voeten
maken; de duivel, wij1 hij met paardepooten voorgesteld wordt; ...STAART, m. (-en), staart van een
paard, onderscheidingsteeken in Turkije: pacha met
drie paardestaar ten.
PAARDESTAART, m. (-en), het plantengeslacht
equisetum, tot de Cryptogamen behoorende, waarvan
in Nederland zeven soorten worden aangetroffen;
de akker-paardestaart (E. arvense), zeer algemeen op
vochtigen grond, ook hermoes, heringmoes, roobol,
roebol, unjer en kastestaart geheeten; de groote
paardestaart (E. talinateja), die 1 bl. hoog wordt on
alleen in Gelderland groeit; de boschpaardestaart
(E. sylcaticum), die zeer zeldzaam is; de moeraspaarciestaart (E. palustre), zeer algemeen op vochtige
plaatsen, ook hermoes, heringmoes, kwadernaat,
oneet, onnijt, lidruske, ruigebol, roobol en roebol
geheeten; de slijkminnende paardestaart (E. limosum),
die algemeen aan en in slooten voorkomt, ook PUPkruid, pijp-hermoes, rig en holpijp genoemd; de
winter-paardestaart (E. hiemale) in zandige streken,
ook schaafstroo of schrijnwerkersbiezen genoemd,
en de bonte paardestaart (E. variegatum),zeldzaam in
vochtige duinvalleien.
PAARDESTAARTEN, m. my. (plantk.) eene plantenfamilie (equisetaceae), tot de cryptogamen of bedektbloeienden behoorende, waartoe alleen het geslacht
paardestaart behoort.
PAARDESTAARTIG, bn.; (plantk.) paardestaartige
gewassen, de paardestaarten.
PAARDESTAL, ...STRONT, zie PAARDENSTAL,
...STRONT.
PAARDETOOM, m. (-en), ...TUIG, o. (-en), tuig voor
een paard; ...VIJG, v. (-en), vaste paardendrek.
PAARDEVLEESCH, zie PAARDENVLEESCH.
PAARDEVLEESCHHOUT, o. eene zware, harde en
fijne houtsoort, bruinrood of kaneelkleurig, die van
den Rizophora Mangle komt, bijzonder deugdzaam is
en als sierhout veel in meubelmakerijen verwerkt
wordt: eene andere soort komt van den bulletrie
uit Guyana en wordt veel tot strijkstokken verwerkt.
PAARDEVOET, m. (-en), voet van een paard; (veroud.) uit de paardevoeten, pas op (namelijk, dat ge
niet overreden wordt), pak je weg; tegenwoordig
zegt men nog, bij verkorting, uit de voeten; horrelvoet; duivel; ...ZADEL, m. (-s), zadel voor een paard;
(nat. hist.) een eenspierig schelpdier (anomia ephippium), tot de familie der oesters behoorende, dat
gewoonlijk op oesterschelpen is vastgehecht;
...ZOEN, m. (-en), slag met den hoef; (fig.) harde
oorveeg.
PAARDJE, o. (-s), klein paard, hit; (fig.) paardje
den, zeker kinderspel; (fig.) hij eet zooveel als een paardje
trekken kan, hij eet zeer veel; — (sprw.) hjj is geweldig
op zUn paardje, hij spreekt op een hoogen toon, hij
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is boos; h# is gauw op zjjn paardje, hij wordt gauw

boos; wat rijdt hi, weer op zijn paardje, wat gaat hij
weer te keer; het is een losgebroken paardje; ik geloof
dat hij een paardje schtjtgeld heeft, dat hij schatrijk
is; ik heb geen paardje schijtgeld op stal, ik heb het
geld niet voor 't grijpen; — in Noord-Holland de naam
voor de 25 of 30 cents korting bij het koopen van
een stapel kaas; (ook bij uitbr.) de naam voor de
hoeveelheid koffie, bier, wijn of sterken drank, die
men voor die korting koopen kan; (oudt.) ook zekere
biermaat.
PAARDMENSCH, m. (-en), (fab.) centaur; monster,
half mensch en half paard.
PAARDRIJDEN, o. het rijden te paard.
PAARDRIJDER, m. (-5), miter; ...STER, v. (-5), vrouw
die kunstmatig te paard rijdt, e'cuyere, amazone.
PAARDSBLOEMEN, v. my. (plantk.) zwartkoorn,
ook wilds weit en dolik geheeten.
PAARL. Zie PAREL.
PAARLEMOER, PARELMOER, o. het harde, als
zilver glinsterende, in zeer fraaie kleuren spelende
inwendige bekleedsel der schelp van verscheidene
oestersoorten.
PAARLEMOERACHTIG, bn. (-er, -st), op paarlemoer
gelijkende.
PAARLEMOEREN, PARELMOEREN, bn. van paarlemoer.
PAARLEMOERKAPEL, v. (-len), paarlemoervlinder;
...MOSSEL, v. (-s), (nat. hist.) parelmossel; ...NEUT,
v. (-en), (nat. hist.) een tweespierig schelpdier (nucula margaritacea),

tot de familie der arkschelpen
behoorende; ...PAPIER, o. parelgrijs gesatineerd
papier, waaraan door eene latere bewerking eenigermate den kleurweerschijn van paarlemoer wordt bijgezet; ...SCHELP, v. (-en), (nat. hist.) schelp die
paarlemoer levert; ...SLAK, v. (-ken), (nat. hist.) eene
soort van huisjesslak, wier schelp inwendig als
paarlemoer glanst; ...STEEN, o. eene soort van
albast, dat op paarlemoer gelijkt; ...VLINDER, m.
(-5), (nat. hist.) volksnaam van eene soort van
dagvlinders (argynnis), omdat de onderzijde der
ondervleugels met paarlemoerachtige vlekken ver-

sierd is.
PAARLING, v. (-5), (scheik.) stof, waarmede een
zuur verbonden is.
PAARS, bn. (-er, -t), violetkleurig; paars en blauw
o. het paars, de paarse kleur;
zien van de kou.
paars katoen.
PAARSGEWIJS, ...GEWIJZE, bw. bij paren, twee
aan twee.
PAASCHACHTEN, o. Zondag na Paschen ; ...ACHTER, o. (R.-K.) laatste Paaschdag; ...AVOND,
(-en), avond voor Paschen; ...BEEST, o. (-en), vette
koe of os, dien de slagers gewoonlijk in de Paaschweek slachten; ...BEST, o. mooiste zondagsche
kleeren zijn paaschbest aantrekken; htj is op zijn
paaschbest gekleed.
PAASCHBEST, bw.; hij is paaschbest gekleed.
PAASCHBEURT, v. (-en), (van predikanten) beurt
om op Paschen to preeken; ...BIECHT, v. (R.-K.)
biecht, die men spreekt omtrent Paaschtijd; gewoonlijk wordt voor de Paaschbiecht gelegenheid
gegeven 14 dagen voor en 14 dagen na het Paaschfeest; ..BLOEM, v. (-en), (plantk.) madeliefje; keukenschelle ; sleutelbloem; koekoeksbloem; (fig.) een
nieuw kleedingstuk, dat men op Paschen voor het
eerst aandoet (voornamelijk bij meisjes): zij heeft
eene paaschbloem of paaschbloemetje aan; zij, die een
nieuw kleedje op Paschen aan heeft: zij is eene
paaschbloem; ...BROOD, o. (-en), als voorwerpsn.;
o. gmv. als stofn.: groot krentenbrood, ter gelegenheid van het paaschfeest gebakken en dat op Paschen
soms door de bakkers aan hunne klanten ten geschenke wordt gezonden; (bij de Israelieten) ongezuurd brood, enkel van tarwemeel on water gebakken; (bijb.) brood der armoede.
PAASCHCOMMUNIE, v. (R.-K.) hoogtijd, dien men
houdt omtrent Paschen en waartoe ieder geloo-

PACHTER.
vige verplicht is; • ...DAG, m. ( en), een der twee
dagen van het paaschfeest;
o.
een
-

bont gekleurd en gekookt ei; een ei is geen ei, twee
eiers is een ei, drie eiers is een paaschei; inz. een
nagemaakt ei van suiker of chocolade; een netje
met paascheitjes; (sprw.) men moet geen paascheieren
op Goeden Vrijdag den, men moet een feest niet
vieren voor het gekomen is; ...FEEST, o. (-en), het
feest van Paschen; ...GEZANG, o. (-en), kerkgezang
op het paaschfeest betrekkelijk; ...KAARS, v. (-en),

groote kaars, die op Paaschavond gewijd wordt en
gedurende de hoogmis brandt op den feestdag van.
Paschen en op de andere Zondagen tot Hemelvaart;
...KERS, v. (plantk.) wollekruid, wolkruid ; ...KIPJE r
o. (-s), een van suiker of chocolade nagemaakt
kipje, ter gelegenheid van het paaschfeest den
kinderen gegeven; ...KOEK, m. (-en), als voorwerpsn.; —, v. gmv. als stofn. koek ter gelegenheid
van het paaschfeest gebakken en gegeten;
0. (-meren), lam, dat op Paschen bij de Joden ge.
slacht wordt; o. gmv. Jezus Christus; ...LELIE,
v. (-5, ...lien), (plantk.) gale, inlandsche of gemeena
narcis.
PAASCHMAANDAG, m. de tweeds dag van het
paaschfeest; ...MANDJE, o. (-5), klein sierlijk mandjewaarin een kipje van suiker of chocolade op dito,
eitjes zit to broaden, met Paschen aan de kinderen_
gegeven; ...MARKT, v. (-en), drukke markt, omstreeks Paschen gehouden; ...NACHT, m. nacht .
voor Paschen; ...OS, m. (-sen). Zie op PAASCHBEEST.
PAASCHPAARD, o. (-en); ...PLICHT, m. Paaschbiecht; ...POP, v. (-pen), iem. die met Paschen geheel in het nieuw gestoken is ...PREEK, v. (-en),
preek met Paschen gehouden, gewoonlijk op het.
paaschfeest betrekkelijk; ...PRONK, m, paaschbest;.
...TIJD, m. tijd van het paaschfeest; ...VACANTIE„
vacantie omstreeks Paschen gegeven;
v. (-s,
...VUUR, o. (...vuren), vreugdevuur dat op het.
Paaschfeest of op Paaschavond in sommige streken
op het vrije veld ontstoken wordt; ...WEEK, v.
week vOOr Paschen; (ook) het Paaschfeest der
Israelieten; .. WEIDE, v. (-n), weide waarop het
paaschvuur ontstoken wordt; ...ZONDAG, m. (-en),
de eerste dag van het Paaschfeest.
PAATJE, 0. (-s), verkleinw. van pa. Zie ook PAPAATJE.
PACHA, m. (-'s), Turksch staatsambtenaar, welke
in naam van den Grooten Heer het bewind voert.
in de provincien, dus een Turksch stadhouder;
staatsraad; voornaam krijgsbevelhebber, heervoerder. [De spelling PASJA verdient de voorkeur.]
PACHOMETER, m. (-5), diktemeter, werktuig ora
de dikte van belegd spiegelglas to meten.
PACHT, v. (-en), huur (van land, hoeven, mijnen
enz., ook van zekere diensten): iets in pacht nemen,
hebben, geven; de pacht aanvaarden; pachttijd: mljne
pacht is met Mei verstreken; pachtgeld: ik heb mine
pacht at betaald; (fig.) hij doet, praat, alsof hij de was-held in pacht heeft, alsof hij alleen maar het goad_
west; gif schijnt dien stoel wel in pacht te hebben,
gezegd tegen ism., die zich het gebruik ervan voor
behouden wil.
PACHTACTE, v. (-n), ...BRIEF, m. (...van), ...CEDEL, v. (-s), ...CEEL, v. (-en), ...CONTRACT, o. (-en),
gezegeld papier waarop de pachtovereenkomst beschreven en door beide partijen onderteekend is.
PACHTBOER, m. (-en), een boar die een stuk land,.
eene hoeve niet in eigendom bezit, doch slechts
pacht heeft.
PACHTEN, (pachtte, heeft gepacht), huren, in pacht
nemen: eene weide, eene hoeve, een veer, een tol pachten; de tienden pachten, voor de opbrengst van de
tienden zekere som in eens betalen; de jacht, de
visscherif van een landgoed pachten, voor het recht
gedurende een bepaalden tijd daar to jagen, to
visschen eene zekere som geven. PACHTING, v. (-en).
PACHTER, rn. , ...STER, v. (-s), huurder, huurster

PACHTER.
(van landerijen, hoeven, van zekere belastingen,
tollen enz.).
PACHTERIJ, v. (-en), pachthoeve.
PACHTERSDOCHTER, v. (-5), dochter van een
pachter.
PACHTERSE, v. (-n), (Zuidn.) pachtersvrouw.
PACHTERSVROUW, v. (-en), ...WONING, v. (-en),
...ZOON, m. (...zonen), vrouw, woning, zoon van een
pachter.
PACHTGELD, o. (-en), huurprijs, huurpenningen;
...GOED, o. (-eren), (Zuidn.) pachthoeve; ...HOEVE,
v. (-n), hoeve, die verpacht of verhuurd is; ...HUUR,
v. (...huren), prijs, waarvoor jets verpacht is ; (ook)
de huurprijs; ...JAAR, o. (...jaren), 12 maanden van
den pachttijd; ...OVEREENKOMST, v. (-en), de voorwaarden waarop eene pacht gesloten is; ...PENNINGEN, m. my. pachtgeld; ...SCHAAL, v. de pachtschaal per jaar loopt nogal uiteen, het bedrag per
H. A., dat per jaar aan pacht betaald wordt; ...SOM,
v. (-men), som gelds aan pacht uitgegeven of ontvangen; ...SPEL, o. (leenst.) verpachting met behoud
van zekere heerendiensten; (ook) zeker spel, waarbij
men den pot der inzetten pacht; in sommige streken verkeerdelijk pakspel genoemd; ...TIJD, m. (-en),
tijd gedurende welken men iets in pacht heeft.
PACIFIC, m. Engelsche benaming voor de Stille
Zee; —SPOORWEGEN, m. my. de Amerikaansche
spoorwegen die van den Atlantischen Oceaan tot
de Stille Zee zich uitstrekken.
PACIFICATIE, v. (-ten), bevrediging; (Ned. gesch.)
de pacificatie van Gent, de eerste vereeniging, in
1576 te Gent tusschen alle Nederlandsche gewesten
gesloten om de Spaansche troepen te verdrijven.
PACIFICEEREN, PACIFIEEREN, (pacificeerde of
pacifleerde, heeft gepacificeerd of gepacifieerd), bevredigen, vrede maken, de rust herstellen, tot bedaren brengen.
PACIFIEK, bn. (-er, -st), vredelievend, vreedzaam.
PACKET, v. en o. Zie PAKKET.
PACO, m. (-'s), PACO-KAMEEL, m. (-en), (nat hist.)
(oudt.) een schaap in Peru met voortreffelijke, fijne
wol: paco-haar of vigogne-wol, die in Engeland als
kam- of kaardwol verwerkt wordt.
PACOTILLE, v. vrachtgoed, passagiersgoed; pak,
pak en zak; bagage; portage: de weinige waren en
goederen, welke de op schepen aangestelde personen mogen medevoeren; bootsmansnering.
PACT, o. (-en), PACTUM, o. (pacta), verdrag; verbond, verbintenis; familie-verbond; (ook) verbond
met den booze.
PAD, o. (-en), smalle weg, vooral voor voetgangers:
een pad in een tuin ; een binnenpad, jaagpad, toepad,
wandelpad; (bij uitbr.) weg: h# is altijd op pad, hij is
nooit thuis, slentert, gaat overal heen; vroeg, laat
op pad zijn, vroeg, laat op weg zijn; (fig.) het levenspad; het pad der deugd; vlied de paclen der boozen;
het begane pad volgen, denzelfden weg volgen,
—(sprw.)
dien anderen gegaan zijn; hfj helpt hem van het pad
af, hij geeft hem verkeerden raad, brengt hem in
't verderf; tusschen waarheid en leugen ligt een glibberig
pad, men vertelt zoo licht iets bezijden de waarheid.
PAADJE, o. (-s).
PAD, v. (-den), PADDE, v. (-n), (nat. hist.) een kikvorschachtig dier (bufo), met korte achterpooten,
tandeloozen mond en een met wratten overdekt dik
lichaam; in ons land komen voor: de gewone pad
(B. vulgaris) en de groene pad (B. calamita); de Surinaamsche pad (pips americana) heeft geene tong;
vliegende padde, een der namen van onze gewone
nachtzwaluw; — (sprw.) hij is van geld voorzien als eene
pad van veeren, hij bezit totaal niets; ik ben zoo dik
als een pad, ik heb zooveel gedronken of gegeten,
dat het mij benauwt; hi" zwelt op als eene pad, wordt
rood van toorn. PA DJE, o. (-s).
PADAN, m. bedrag van 1000 millioen ropijen (in
Indio).
PADDEBLOOT, bn. (gemeenz.) geheel bloot, naakt;
kaal.

PAGADET.
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PADDENBLADEN, o. my. (plantk.) groot hoefblad;

...BLOEM, v. (-en), (plantk.) een der volksnamen van
de stinkende kamille; ...BROOD, o. (-en), paddenstoel; o. het scherpe, bijtende vocht, dat
de padden uitzweeten; ...GRAS, o. (plantk.) eene
soort van bloembiezen, ook greppelgras en mothaar
geheeten; ...NEST, o. een nest van padden; (fig.)
morsig oord; ...POOT, m. (-en), (wev.) dunne of ijle
plaats in het lijnwaad.
PADDENSTEEN, m. (-en), versteende zeewolfstand,
welke dezen naam heeft verkregen, wijl men meende,
dat hij in den kop eener pad word gevonden.
PADDENSTOEL,
rn. (-en), een plantengeslacht
(agaricus), tot de familie der Zwammen behoorende r
datzichoners dopenstl
geplaatst; vele soorten zijn eetbaar, maar ook vele
vergiftig; vergiftige padclenstoel, kampernoelje; het
komt op als paddenstoelen, groeit verbazend snel;
—KEVER, m. (-s), (nat. hist.).
PADDENVAREN, o. (-s), (plantk.) zekere hooggroeiende plant, eenigszins op riot gelijkend, doch zonder
hollen stengel en met bladeren bijna als pluimen.
PADDEN VERGIF(T), o. paddengif(t).
PADDY, m. (spottend) algemeene naam der leren,
verbasterd uit St. Patrick, hun beschermheilige.
PADI, o. (ook paddi en padie geschreven) de rijst
als graansoort, als plant: de padi wordt ruim een el
hoog; de padi snijden; (de onontbolsterde korrels
heeten gabah, de ontbolsterde bores); —OOGST, m.
(en),; —SCHUUR, v. (—schuren); —SIKKEL, v. (-s)..
PADISJAH, m. (eig.) hoer der koningen, opperheer:
titel, dien de Sultan van Turkije zelf ontvangt en
die door hem ook aan de keizers van Rusland on
Oostenrijk wordt gegeven.
PADVISCH, m. (...sschen), (nat. hist.), eene soort
van visch.
PAEAN, m. de heelende god: een bijnaam van Apollo
en andere zegenrijke godheden. o. (-s), zeker
soort van lyrische gedichten, die in den oudsten tijd

gezongen werden om Apollo tot verzoening to stem
men, wanneer eene besmettelijke ziekte het land

teisterde, of die men, na verlossing van de kwaal,
uit dankbaarheid to zijner eere aanhief; jubellied,
zegelied in 't algemeen, feestlied, drinklied, begrafenislied. lo Paean was bij de latere Grieken een
uitroep, die zoowel de hoogste vreugde, als de diepste.
smart uitdrukte, en waarin dus altijd het begripvan vreugde uit redding en gevaren voortleefde.
PAEDAGOGIE, v. onderwijskunst.
PAEDAGOGIEK, v. opvoedingskunst.
PAEDAGOGISCH, bn. opvoedkundig, tot de opvoedkunde behoorende.
PAEDAGOOG, m. (...gogen), huisonderwijzer; leermeester, opvoeder.
PAF ! tw. klanknabootsing, waardoor men eon
zachten val en het geluid van een geweerschot, van.
een slag of val uitdrukt.
PAF, m. (-fen), slag, oorveeg.
PAF, bn. (-for, -st), opgeblazen, opgezet: ik ben par
van het vele eten en drinken; lusteloos, loom.
PAFFEN, (pafte, heeft gepaft), opzetten; het eten
paft mij, blaast mij op; schieten, afvuren; flunk af.rossen.
PAFFERIG, bn. (-er, -st), paf, opgeblazen. PAFFERIGHEID, v.
PAFFIG, bn. (-er, -st), paf. PAFFIGHEID, v.
PAFZAK, m. v. (-ken), dik, log mensch.
PAGAAI, v. (-en), (zeew.) roeiriem met breed ondereinde on met een kruk tot handvat, bij de Indianen
en op oorlogsschepen in gebruik.
PAGAAIEN, (pagaaide, heeft gepagaaid), met depagaai roeien; wrikken.
PAGAAIER, m. (-s), die pagaait; (zeew.) geitouw,.
ophaalder.
PAGADDER, m. (-s), (Zuidn.) slecht persoon.
PAGADET, (v. (-ten), eene soort van sierduif met
roode oogen on een vleezig uitwas op den bek,.
(gemeenz.) een behaagziek vrouwspersoon.

PAGADETTERIG.

PAKKEN.

PAGADETTERIG, bn. (eig.) als eene pagadet (duff)
gedoken zittende; (oneig.) zich onwel gevoelende
landerig, beroerd, omhangerig: ik ben vandaag zoo

PAKDIER, o. (-en), pakpaard, pakezel; ...EZEL, m.
(-s), ezel waarop men pakken vervoert.
PAKDOEK, o. grof linnen om pakken mee to omwikkelen.
PAKDRAGER, PAKKEDRAGER, m. (-s), (gew.) iem.
die met de (het) pak den boar opgaat.
PAKET. Zie PAKKET
PAKETBOOT, v. (-en), snelzeilend vaartuig, dat op
gezette tijden de brievenmaal overbrengt, on mode
is ingericht tot het vervoeren van passagiers; snelvarend stoomschip tot vervoer van personen en
goederen.
PAKETVAART, v. paketbootendienst; —MAAT-

1264

pagadetterig.

PAGE, v. (-8), bladzijde.
PAGE, m. (-s) edelknaap, hofjonker.
PAGGELAAR, m. (-s), (gew.) iem. die paggelt.
PAGGELEN, (paggelde, heeft gepaggeld), (gew.)
lastig en onhandig gaan (inz. van kleine kinderen
en oude, zwakke lieden gezegd); aan iets paggelen
en tichelen, er nog allerlei kleinigheden aan verrichten, die dienen om het of to werken.
PAGGELGAT, m. en v. (-ten), (gew. spott.) paggelaar.
PAGGER, m. (-s), bamboezen heining, omtuining,
haag op Java; —KOFFIE, v. koffie tusschen eon
pagger gegroeid.
PAGINA, v. (-'s), bladzijde; (boekdr.) de pagina
opbinden, het zetsel stevig met eon touwtje omwinden, zoodat het eon geheel wordt.
PAGINA-PAPIER, o. (boekdr.) eon 3- of 4-maal toegevouwen stevig blad papier, waarop de zetter
zijne afgezette en met bindtouw saamgebonden
bladzijde schuift.
PAGINATUUR, v. (...turen), volgorde der bladzijde.
PAGINEEREN, (pagineerde, heeft gepagineerd), de
bladzijden met volgnommers teekenen. PAGINEERING, v. (-en), het pagineeren.
PAGODE, v. (-s, -n), afgodstempel (in China, Japan
en Hindostan); afgodsbeeld, dat in zulk een afgodstempel gevonden wordt; zekere Indische goudmunt
ter waarde van f4,20 tot f 5,25 Nederlandsch.
PAILLETTEN, v. my. loovertjes.
PAIR, m. (-s), (oudt., leenst.) edelman, welke uit
denzelfden stand als de vorst was en het naast
aan den troon stond; lid van het Engelsche Hoogerhuis; vroeger lid der Eerste Kamer in Frankrijk.
PAIRESSE, v. (-n), vrouw van een pair.
PAIRSCHAP, o. rang en waardigheid van pair.
PAIS, v. vrede : pais en vrede maken.
PAJEMENT. Zie PAAIEMENT.
PAK, o. (-ken), eenige gelijke of verschillende voorwerpen bij elkander gebonden, in elkander gerold
of met iets omwonden, zoodat het eene soort van
geheel vormt: een pak boeken, brieven, papieren; een
pak vuil linnen; — dikwijls van eene bepaalde maat,
hoeveelheid of gewicht: een pakje bloem, garen,
breikatoen, wol, watten, 1 K.G. ervan; een pakje aardappelmeel, thee, 1 H.G. wegende; een pak mediaan,
twee riem papier; — (sprw.) met het pak gaan of loopen,
met een pak manufacturen, galanteriewaren enz.
op boerenplaatsen rondloopen en ze aan de huizen
ten verkoop aanbieden; met pak en zak vertrekken,
met al zijne have; dat is een lastig pak, dat is eene
moeilijke taak, eene lastige kwestie; elk moet zijn
pakje dragen, ieder heeft zijn deel van kommer en
zorg hier op aarde; ieder meent, dat zijn pakje het
zwaarst is, ieder meent, dat een ander het beter,
gemakkelijker heeft dan hij zelf; de grootheid is een
lastig pak, en klein te wezen is genzak; bij de pakken
bloven neerzitten, uit moedeloosheid zijne zaken verwaarloozen; dat lag als een pak op mijn, hart, dat
veroorzaakte mij veal kommer en zorg; dat is een
pak van mijn hart, waar ik zoozeer voor vreesde, is
nog goed terechtgekomen; —
heeft haar pakje)
afgelegd, zij is bevallen, inz. gezegd van iem., die
hare zwangerschap geheim Wilde houden; — iem.
een pak slang geven, eene dracht slagen; —
een geheel stel bovenkleeren, inz. jas, vest en
broek; een nieuw pak aanhebben, laten aannzeten,
laten maken, aanpassen; (fig.) ion. een pak aanpassen,
hem flunk afranselen; ion. in het pak stek-n, hem
een nieuw stel bovenkleeren geven; (fig.) door die
ziekte heeft hij eon heel pak uitgetrokken, is hij zeer
mager geworden; hij krijgt van hetzelfcle laken een
pak,, met hem zal ik evenzoo handelen; — luiers
enz. om een ingebakerd kind: een kind in het pak
doen. PAKJE, o. (-5).

SCHAPPIJ, v. (-en), maatschappij tot het snelle
vervoer per stoomboot van personen en goederen.
PAKFONG, o. witkoper: eon Chineesch metaalmengsel, uit 400 '0 koper, 25% zink, 3% tin en 320 0
nikkel bestaande.
PAKGAREN, o. garen om pakken mede dicht to
naaien, vast to binden enz.; ...GELD, o. (-en), kosten van het verpakken; ...GEREEDSCHAP, o. (-pen),
alles wat men tot het inpakken van goederen noodig
heeft; ...GOED, o. (-eren), ingepakte waren; ...HAA K,
m. (...haken), haak aan het draagzadel van pakdieren om daaraan de goederen op to hangen.
PAKHAMEREN, o. (smid.) het uitsmeden van eon
pak ijzer tot bladijzer.
PAKHUIS, o. (...zen), bergplaats voor koopwaren,
magazijn; (fig.) het is icier net zoo'n pakhuis, het staat
hier overvol met alles, alles staat hier over en door
elkander; kijken als een kat in een vreenzd pakhuis,
wag noch stag weten, (ook) in het geheel niet weten,
wat men doen moot; —BAAS, m. (-bazen), pakhuismeester; —HUUR, v. (-huren), huur die men voor
een pakhuis betaalt; —JONGEN, m. (-5); —KNECHT,
m. (-s, -en); —MEESTEII, m. (-s), opzichter van een
pakhuis.
PAK-IJS, o. hoeveelheid drijfijs in de Poolzee0n, die
eerie groote uitgestrektheid beslaat.
PAKJE, o. (-s), omhelzing, knuffel: iem. een lekker
pakje geven; inz. tegen kleine kinderen gezegd: toe,
geef me eens een pakje, sla je armpjes lief om mijn
hals enz.; de kleine kan al pakjes geven.
PAKJESDRAGER, m. (-5), iem. die voor reizigers en
anderen tegen eene kleine vergoeding de pakjes on
koffers draagt of thuis brengt.
PAKKAGE, v. (-s), bagage, (reis)goederen.
PAKKAMER, v. (-5), (papierfabr.) kamer, waar het
papier in riemen gepakt wordt; (sigarenfabr.) kamer
waar de sigaren gesorteerd, gebost en in kistjes
gepakt worden; ...KAST, v. (-en); ...KELDER, m. (-s),
kelder waarin men goederen opslaat, die dient tot
pakhuis.
PAKKEN, (pakte, heeft gepakt), verschillende voorwerpen ordelijk in eene daartoe bestemde ruimte
bijeenvoegen, of met iets omwikkelen of omwinden,
zoodat er eon pak ontstaat; ook eene ruimte ordelijk
daarmede vullen : kleeren in een koffer pakken; een
koffer pakken; zijne koffers pakken, zich voor de afreis
gereedmaken; heb-je at gepakt?, zijn uwe kofiers
reeds gepakt?, (ook) ben-je al gereed voor de verhuizing; zone biezen pakken, vluchten, aan den haal
gaan; boeken en schriften in eene boekentasch pakken;

zijne boekentasch pakken; haringen in eene ton pakken;
haring pakken, in tonnen doen;
zaten als haringen
op elkander gepakt, wij zaten erg gedrongen; dat is
te veel in elkander gepakt, ineengedrongen, samengeperst; iets in grauw papier, in waslinnen, in stroo
pakken, daarmee omwikkelen; —
krijgen kan;
tot zich nemen: hij pakt al wat
willen we er nog eentje pakken?, nog een borrel
nemen ?; — (fig.) de spreker pakt, de hoorders gaan
geheel net den spreker mee, donken aan niets anders
dan aan hetgeen zij hooren; — lekker knutfelen,
liefkoozend omvatten: een meisje lekker pakken,
hij pakte den dief bij
—stevig rijpen vasthouden:

den arm, by den kraag, om het lff; de dief is gepakt,
aangehouden, opgebracht, achter slot gezet; — ion.

PAKKEN.
te pakken krogen, hem beetnemen (eig. en fig.); ik
kon de logarithmen maar niet te pakken krijgen, ze niet
begrijpen, onthouden; — hi! heeft het leelijk te pakken,

hij is zwaar verkouden, (ook) ernstigziek. PAKKING,
v. het pakken.
PAKKENDRAGER, m. (-s), sjouwerman, zakkendrager.
PAKKER, m., ...STER, v. (-s), die pakt; de Schotsche,
de Fransche pakkers, enz., (oudt.) zekere gilden van
goederenbestellers te Amsterdam; pakker op eene
sigarenfabriek, die op de pakkamer werkt.
PAKKERIJ, v. het pakken. —, (-en), plaats, waar
ingepakt wordt, voornamelijk op fabrieken, pakkamer.
PAKKERSVEEM, o. (-en), een der twee rotten van
waagdragers te Amsterdam : de pakkersveemen plachten rich door de kleur hunner hoeden te onder-

scheiden.
PAKKET, o. (-ten), klein pak; brievenmaal. PAKKETJE, o. (-5).
PAKKETIJZER, o. (smid.), zeer tam staafijzer, van
geweld en uitgerekt afval van smeedijzer verkregen.
PAKKETPOST, v. de afdeeling der posterijen, welke
met de verzending van kleine pakketten belast is;
...WEGER, m. (-s), eene soort van veerweegschaal
om gemakkelijk postpakketten to wegen: pakketweger, wegende tot 5 Kilo.
PAKKING, v. (-en), (stoomw.) opvulsel van hennep
rondom den stoomzuiger om het ontsnappen van
den stoom to beletten, henneppakking; losse, ringen,
om eene luchtdichte sluiting to krijgen, metaalpakking; zelfsmerende pakking.
PAKKINGBOS, ...BUS, v. (-sen), bus van eene henneppakking, waarbinnen de hennep opgevuld is; ...RING,
m. (-en), deel eener metaalpakking; ...STOFFEN, v.
my. stoffen, waarmede men openingen lucht- of
stoomdicht afsluit; ...ZUIGER, m. (-s), zuiger waarom
werk gewoeld is.
PAKKIST, v. (-en), kist waarin goederen verpakt
zijn geweest: pakkisten te koop; ...LINNEN, o. (-s),
pakdoek; ...HAND, v. (-en), mand waarin goederen
verpakt worden of geweest zijn; ...NAALD, v. (-en),
zeer groote ijzeren naald met wijd oog, om pakken
dicht to naaien; ...PAARD, o. (-en), paard in bergachtige streken, dat dient tot het dragen van lasten;
()DU 't leger) paard dat de ammunitie draagt; ...PAPIER, o. grof en sterk papier om in to pakken;
....RIEM, m. (-en), lederen riem om een koffer enz.;
...SCHUIT, v. (-en), vrachtschuit op binnenwateren ;
...SPELD, v. (-en), bakerspeld; ...STOK, m. (-ken),
stok om wasschen enz. in to pakken; ...TEEN, v.
(-en), sterke teen om lets mee vast to binden, inz.
deksels op pakmanden; ...TOUW, o. (-en), bindtouw,
dik pakgaren; ...WAGEN, m. (-s), wagen tot het
vervoer van pakken; ...ZADEL, m. (-s), zadel waaraan pakken opgehangen kunnen worden; ...ZOLDER,
m. (-5), zolder waarop men goederen opslaat, die
client tot pakhuis.
PAL, m. (-len), eikenhouten of metalen pen o fklamp,
om een spil of rad vast to zetten, zoodat het terugdraaien belet wordt, ook zetter geheeten; (slot.) de
pal van een slot, stuk ijzer hetwelk den schieter in
iederen stand onbeweeglijk maakt; pal in eene viool,
pen onder den kam, waar de e-snaar ligt.
PAL, bw. onbeweeglijk, stilstaand : ik zit er pal op
te wachten, ik kan intusschen niets anders doen;
pal staan in het gevaar, niet terugdeinzen; iem. pal
zetten, iem. door redeneering den mond snoeren.
PALADADA, v. eene soort van Italiaansche zegelaarde.
PALADIJN, m. (-en), ridder uit het gevolg van
KAREL DEN GROOTEN; (oneig.) een dapper en hoffelijk
held, een vrouwenverdediger (uit de middeleeuwen);
dolende ridder; avonturier.
PALAEOGRAPHIE, v. kennis van de schrijfkunst en
het schrift der ouden.
PALAEOLOGIE, v. oudheidkunde.
PALAEONTOGRAPHIE, v. beschrijving en afbeelding
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der fossiele overblijfselen uit de voorwereldlijke
schepping.
PALAEONTOLOGIE, v. leer der voorwereldlijke
dieren on gewassen en hunne fossiele overblijfselen.
PALAEOPHYTOGRAPHIE, v. leer van de planten
der voorwereld.
PALAEOPHYTOLOGIE, v. leer betreffende de fossiele
overblijfselen van voorwereldlijke planten.
PALAGONIET, m. (-en), amorphe, meest bruinachtige mineralen, waterhoudende, aan ijzer rijke
silicaten van kleiaarde, ijzeroxyde, kalk, magnesia,
kali en natron.
PALANK, v. (-en), (vestingb.) palanken zijn palissaden van 30, 35 of meer duim middellijn, of geheele
boomstammen op de lengte van palissaden, 6 duim
van elkander in den grond geplaatst; (op Java)
dwarsboom, sluitboom een balk, waarmee de deuren
van binnen dwars worden gesloten.
PALANKIJN, m. (-s), draagstoel (in Azle) door vier
personen op de schouders gedragen, waarmede aanzienlijke personen zich van de eene plaats naar de
andere laten dragen.
PALATIJN, m. (-s), naam, die vroeger door den
voornaamsten der Hongaarsche baronnen of magnaten werd gedragen. PALATIJNSCHAP, o. ambt,
waardigheid van den palatijn.
PALATINAAT, o. de Palts; paltsgraafschap.
PALATINE, v. (-n), pels-, halskraag, rnanteltje voor
dames .
PALE-ALE (Eng.), v. beste Engelsche biersoort.
PALEERBOOR, v. (...boron), sierlijke boor.
PALEERDER, m., ...STER, v. (-s), versierder, ...ster.
PALEEREN, (paleerde, heeft gepaleerd), (w. g.) opschikken. versieren.
PALEERNAALD, v. (-en), ...PRIEM, m. (-en), haarnaald.
PALEERSEL, o. (-s), versiering.
PALEI, v. (-en), katrol; (oudt.) foltertuig: iem. aan
de palei (of aleie) staan.
PALEIKOORD, v. (-en), koord waarmede men oudtijds iem. folterde.
PALEIS, o. (...zoo), koningshuis, hof; (ook) uitgestrekt en fraai ingericht gebouw: paleis van justitie,
paleis voor volksvlyt; (fig.) zUn huis is een paleis, het
ziet er zeer rijk bij hem uit.
PALEIZEEL, o. (-en), paleikoord.
PALEN, (paalde, heeft gepaald), grenzen, raken
aan...; (fig.) deugd en ondeugd palen dikwijls aan
elkander.

PALEO... Zie PALAEO...
PALESTEEL, m. (...stolen), (wapenk.). Zie BARENSTEEL.
PALET, o. (-ten), (schild.) een dun, min of meer
ovaalvormig plankje met een gat er in voor den
duim, waarop de schilder zijne verven plaatst en
mengt; de mannen van het palet, de schilders; (fig.)
de schilderstrant; (glasbl.) rond uitgehold nat stuk
hout, waarin men de peervormige glasblaas ronddraait voor de vervaardiging van tafelglas.
PALET, v. (-ten), kaatsplankje.
PALETOT, v. (-s), soort van wijde overjas of overmantel.
PALETTEN, (palette, heeft gepalet), met den bal
spelen, raketten.
PALFRENIER, m. (-s), tweede koetsier, koetsbediende, stalknecht.
PALFRENIERSKLEEDING, v. (-en), livrei van een
palfrenier; ...WERK, o. werk dat een palfrenier to
doen heeft.
PALHAAK, m. (...haken), haakvormig gedeelte van
den pal.
PALI, o. hoilige taal van Achter-India, uit het
Sanskrit ontstaan en waarin de heilige boeken van
den godsdienst van Buddha geschreven zijn.
PALIE, v. (-s), (Zuidn., gewest.) pel, bolster.
PALIKAAR, m. (...karen), (oudt.) Grieksch krijger
in Turkije; (thans) een soldaat der onregelmatige
troepen in Griekenland.
80

PALILLOGIE.

FAUCET.

PALILLOGIE, v. het herhalen van een woord of
volzin bij den aanvang van eene nieuwe periode.
PALIMPSEST, m. (-en), een perkamentrol die na
afkrabbing van het oorspronkelijk geschrevene,
opnieuw beschreven is.
PALING, in. (-en), als voorwerpsn.; —, v. gmv. als
stofn.: welbekende roofzuchtige, slangvormige visch
(anguilla vulgaris), die nagenoeg alle zoete wateren
van Eiiropa bewoont; paling steken, paling vangen;
(gew.) paling vangen, door het ijs zakken, in het
water vallen; (fig.) lang en mager persoon. PALINKJE, o. (-s).
PALINGBROODJE, o. (-s), een broodje, waarin een
mootje paling gebakken is.
PALINGENESIE, v. wedergeboorte, hervorining, het
verkrijgen eener nieuwe gestalte, zooals b. v. bij de
rupsen plaats heeft; (godg.) de geestelijke wedergeboorte van den mensch.
PALINGFUIK, v. (-en), ...KAAR, v. (...karen), ...KORF,
v. (...ven), ...NET, o. (-ten), ...SCHAAR, v. (...scharen), enz. Zie op aalfuik, aalkaar, enz. .
PALINGSTEKEN, ...TREKKEN, o. het paling vangen; (ook) zeker volksspel, waarbij een paling vastgebonden wordt aan een touw, dat over eene sloot
of gracht gespannen is; de deelnemers varen hier
onderdoor en trachten den paling den kop of to
rukken; wien dit gelukt is de held van het feest;
(thans bij de wet verboden).
PALINGSTEKER, m. (-s), aalgeer.
PALINGVEL, o. (-len), vel van een paling;
...VROUW, v. (-en), vrouw die paling verkoopt
of vent.
PALINKJE, o. (-s), een kleine paling.
PALINODIE, v. herhaling (van een refrein); (fig.)
herroeping van eene lasterlijke aantijging.

(gezegd van den pal, die in de tanden van 't schakel
rad grijpt).
PALLIATIEF, o. (...ven), verzachtend geneesmicidel,
dat de verschijnsels der ziekte in hevigheid doet
afnemen, zonder de ziekte zelve tot genezing to
brengen: bjj pin is opium een algemeen gebezigcl palliatief; tijdelijke hulp; (fig.) uitvlucht, bewimpeling,
bemanteling.
PALLIEEREN, (pallieerde, heeft gepallieerd), ver-zachten; vergoelUken, bemantelen, verbloemen.
PALLIUM, o. (-5), (R.-K.) schoudermantel der aartsbisschoppen ; thans een, drie vingers breede, witte
wollen band, met zes zwart-zijden kruisjes doorwoven, dien de Paus om de schouders draagt en
den aartsbisschoppen op hun aanzoek verleent;
mantelwolk, eene soort van regenwolk.
PALM, v. (-en), vlak der hand; zekere lengtemaat,.
decimeter; eene vierkante palm ----_- 1 0.1 2 ; eene kubieke
palm = 1 al, of 1 Liter; (zeew.) maat volgens
welke in de zeehavens de diameter van het mastbout wordt berekend : mast van 20 palm omtrek.
PALM, m. (-en), palmboom; palmtak: de palm is
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PALINUUR, m. (...nuren), (dicht.) stuurman; schip-

per (naar PALINURIS, den stuurman van lEneas);
(dicht., overdr.) een palinuur van staat, een kundig
staatsman.
PALISSAADWORM, m. (-en), zekere ingewandsworm, die zich bij de zoogdieren, vogels en kruipende dieren ophoudt.
PALISSADE, v. (-n), een schanspaal, die, aan beide
einden gesplitst, 5 5, 6 voet boven den grond uitsteekt; eene rij van zulke palen, die, aan elkander
verbonden, de kracht van een verdedigingswerk
verhoogen.
PALISSADEEREN, (palissadeerde, heeft gepalissadeerd), met paalwerk om- of afsluiten, omringen.
PALISSADEERING, v. (-en), het palissadeeren; paalwerk.
PALISSANDER, —HOUT, o. zekere fijne, harde en
dichte houtsoort, donkerbruin van kleur, ook violet-,
purperhout genoemd.
PALISSANDERBOOM, m. (-en), een boom in Guyana,
welke het palissanderhout oplevert.
PALISSANDERHOUTEN, bn. van palissanderhout
gemaakt.
PALJAS, m. (-sen), hansworst, potsenmaker; clown.
PALJAS, (-sen), PALJASSE, v. (-n), (gew.) stroozak, stroobed: op eene paljas op den grond slapen.
PALKLAMP, m. (-en), klamp, die een pal van achteren sj.eunt; (zeew.) dwarshout voor het windas.
PALLADIUM, o. (-5), beeld der beschermgodin Minerva; (fig.) schild, heiligdom, heiligst kleinood: de
vrijheid is het palladium der volken.
PALLADIUM, o. een blauwachtig wit metaal in
1803 door WOLLASTON ontdekt, dat veal in goud- en
platina-ertsen voorkomt; het is het gemakkelijkst
smeltbaar van al de platinametalen.
PALLAS, v. naam van Minerva; naam eener kleine
planeet tusschen Mars en Jupiter, aangeduid door
Pet teeken

PALLAS, m. (-sen), een ongeveer 1 M. lange, rechte
degen, geschikt om to stooten en to houwen: wapen

der kurassiers.
PALLEN, (palde, heeft gepald), ingrijpen, invallen

't zinnebeeld der overwinning; den palm wegdragen,

de overwinning behalen; palm in het vuur leggen,
zoete broodjes bakken; steekpalm, hulst: de huizen
waren met palm versierd.
PALM, v. kruid (buxus sempervirens), dat men vaak
om tuinbedden aantreft, (fig.) hier is spek tot palm,

alles in overvloed.
PALMA, v. (-'s), Oostindisch vaartuig met zeer
lagen verlengden voorsteven en een hoogen achtersteven.
PALMA-CHRISTI, v. kruisboom, wonderboom.
PALMACIETEN, m. mv, versteentle palmtronken.
PALMARIUM, o. zegeloon : extra-betaling aan een
advocaat voor het winnen van een proces.
PALMATUS, bn. (plantk.) h-andvormig.
PALMBLAD, o. (-eren), blad van den palmboom.
PALMBOOM, m. (-en), ...BOOMPJE, o. (-s), (plantk.)..
Zie PALMEN.
PALMBOOM, m. (.en), naam aan den jeneverboorn
gegeven, die de zoogenaamde Duitsche sandarak
oplevert; Europeesche palmboom, schietwilg, schotwilg.
PALMBOOMEN, bn. palmhouten.
PALMBOOMPJE, o. (-s), oneig. benaming van den
buksboom (buxus sempervirens), die in onze tuinen
gekweekt wordt.
NPALMBOTER, v. hardgeworden palmolie;
DEWIJN, m. gegiste palmwijn, toddy.
PALMDRAGEND, bn. (plantk.), de palmdragende
g ew assen.
PALMEEKHOREN(TJE), o. (-s), Westindische meerle..
PALMEN, m. mv. eene hoogst nuttige plantenfamilie (palinae), meerendeels uit hooge, slanke boomen bestaande, aan wier top eene prachtige kroon,
van sierlijke groote bladeren, waartusschen de bloemen en vruchten prijken; er behooren verscheidenesoorten toe : zooals de sago-, de kokos-, de goemoetie-,
de areca-, de suikerpalm enz., welke soorten over
't algemeen in de keerkringslanden voorkomen, terwij1 enkele, als de dadel-, de dwergpalm, in ZuidEuropa zeer menigvuldig zijn en zich tot in de gematigde luchtstreek uitstrekken.
PALMEN, (palmde, heeft gepalmd), hand over hand,
hijschen.
PALMENWOUD, o. (-en), een woud van palmboomen.
PALMET, v. (-ten), (bouwk.) versiering, op een,
palmblad gelijkende.
PALMHENNEP, m. vezels der palmbladeren, waarvan men op de Philippijnsche eilanden touw maakt;
...HOF, m. (...ven), plaats met palmboomen beplant;
...HONIG, HONING, m. verdikt sap van den Zuidamerikaanschen palm Jubaea spectabilis;
o. hard, fraai geteekend, geel hout van verschillende.t
palmsuorten.
PALMHOUTEN, bn. van palmhout gemaakt.
PALMIET, 0. meel, merg van den dadelpalm.
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v. (...zen), eene biezensoort (prionium), die in de wateren van Zuid-Afrika groeit en
daar den stroom van het water belemmert.
PALMITINE, v. (scheik.) een van de hoofdbestanddeelen der meeste vetten.
PALMKERMIS, v. (-son), kermis omtrent Palmzondag; ...KOOL, v. (-en), jonge, nog onontwikkelde
bladeren van sommige palmsoorten, die inz. op de
Antillen, Ile de France en Bourbon voorkomen.
PALMLIJSTER, v. (-s), (nat. hist.) palmmeerle, eene
soort van meerle in Cayenne; ...MARKT, v. markt
vOOr Palmzondag gehouden; ...MEERLE, v. (-n), (nat.
hist.), palmlijster; ...MERG, o. meelachtig merg van
een palmboom, inz. dat van den sagopalm; ...OLIE,
v. (...olien), eene soort van olie, gewoonlijk gestold
tot eene gele vetsoort (smeltpunt 27') C.), die vooral
in Guyana en Guinea, deels door uitpersing, deels
door uitkoking uit de vleezige vruchten van onderscheiden soorten van oliepalmen verkregen wordt;
zij is geel van kleur en zoet van smaak en wordt
als boter en tot het bereiden van zeep gebruikt.
PALMOTTEN. Zie PLAMOTTEN.
PALMPAARDENMARKT, v. (-en), paardenmarkt vlak
vOOr Palmzondag gehouden.
PALMRIET, o. Spaansch riet, rottingriet.
PALMRIETEN, bn. van palmriet gemaakt.
PALMSLAG, m. (-en), slag met de hand in die van
een ander ter bevestiging van een koop of eene
gelofte; onder palmslag staan; ...SPIER, v. (-en), (ontl.),
spier in de handpalm.
PALMSTRUIK, m. (-en), een klein plantje (buxns
sempervirens), met lancetvormige dikke blaadjes, dat
veel als sierplantje gekweekt wordt.
PALMSUIKER, v. suiker bereid uit de vruchten
van sommige palmsoorten; ...TAK, m. (-ken), tak
van een palmboom, bij de Ouden het teeken der
overwinning; (R. K.) de palmtakken met Palmzondag in de kerk rondgedra,gen, ...WIJN, m. een in
India welbekend geestrijk vocht, d at verkregen wordt
door gisting van het suikerhoudende sap der afgesneden bloemstelen van verschillende palmsoorten;
...WORTEL, m. (-s), wortel van den palmboom.
PALMZONDAG, m. Zondag vOOr Paschen; aldus
genoemd naar de palmtakken, die door de RoomschKatholieken op dien dag, na door den priester gewijd to zijn, worden gedragen, ter herinnering van
Jezus' intocht in Jeruzalem.
PALPABEL, bn. bw. (-er, -st), voel-, tastbaar (van
bewijzen); zonneklaar.
PALPITATIE, v. (-s, -tign), hartklopping, pols-,
aderslag.
PALPITEEREN, (palpiteerde, heeft gepalpiteerd),
kloppen, slaan, jagen (van den pols of het hart) van
angst of aandoening.
PALSTAAL, o. bijzonder stevig staal tot het vervaardigen van kleine pallen.
PALSTER, m. (-s), palsterstok.
PALSTERSTOK, m. (-ken), ...STAF, m. (...yen), pelgrimsstok.
PALTROK, m. (-ken), pelgrimsrok, -tabbaard; (ook)
eene soort van zaagmolen.
PALTS, v. de naam van twee vroegere Duitsche
staten : Opper- en Benedenpalts.
PALTSGRAAF, m. (...graven), naam eener vorstelijke waardigheid. PALTSGRAAFSCHAP, o. ambt,
waardigheid van een paltsgraaf.
PALTSGRAFELIJK, bn. overeenkomende met, betrekking hebbende op een paltsgraaf.
PALTSGRAVIN, v. (-nen), vrouw van een paltsgraaf.
PALUL, v. (-len), (Zuidn.) vod, lap; (fig.) Jan Palul,
dwaas-, onnoozel mensch.
PALVEER, v. (-en), (slot.) veer die den pal in de
insnijdingen van den schieter drukt; v. (-nen),
voortzetting van den pal, waartegen de baard van
den sleutel draait om den palhaak uit den schieter
to beuren; ...WEEK, o. inrichting om het losschieten van sloten, geweren enz. to voorkomen.

o. (-ten), schotschrift: blauwboekje;
(oudt.) vlugschrift.
PAMFLETTIST, m. (-en), schotschriftschrijver, lasteraar (in geschriften).
PAMPA'S, v. my. bergvlakten of plateau's, inz. de
groote golvende vlakten, welke zich van den Rio
Negro in Patagonia tot aan den Rio de la Plata en
westelijk tot den voet der Cordillera's uitstrekken
on hier en daar rijke graslanden vertoonen.
PAMPELEN, (pampelde, heeft gepampeld), kreukelen, frommelen.
PAMPELMOES, m. (...zen), zekere vruchtboom in
India, tot de familie der mirteplanten behoorende;
...ORANJE, v. (-s), vrucht van den pampelmoes,
welke de grootte heeft van een hoofd en den smaak
van aardbeien.
PAMPERA, m. (2s), (zeew ) snel opkomende wind
op de Zuidamerikaansche kust.
PAMPERNOELJE, v. (-5), eene soort van paddenstoel.
PAMPOESJE, o. (-5), schoen van zeildoek gemaakt.
PAN, m. (myth.) Grieksche god der weiden en
bosschen, beschermer der herders en kudden, voorgesteld met een afzichtelijk gelaat, horens op het
hoofd, een baard als een bok, spitse ooren, een
staart en bokspooten, die er vermaak in had, door
zijn plotseling verschijnen den mensch hevig to doen
schrikken.
PAN, v. (-nen), min of meer diep bekkenvormig
vaatwerk van metaal of steen, in de keuken, in
brouwerijen, zoutziederijen, suikerraffinaderijen enz.
gebruikt om daarin to koken, to braden of vloei-
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PAMFLET,

stollen to verdampen: braadpan, koekepan, steenen
pan, geemailleerd pannetje; visch, vleesch in de pan
bakken; — (sprw.) aan de pan blijven hangen,kleven,
zich om bestwil met iets bemoeien on er slecht afkomen; h heeft aan de pan gelikt, hij is leelijk
terechtgekomen, (ook) hij heeft veel schade gehad;

ook een veeg uit de pan krfjgen, eene flinke berisping;
een pannetje lusten, nemen, een borrel lusten, nemen;
bakt uit twee pannen, hij spreekt met twee monden; den viand in de pan hakken, diens leger geheel

vernielen, er zeer veel van dooden met de sabel; —
wat eenigermate op eene pan gelijkt: de pan van
een oud geweer, de holligheid van het slot: kruit op
de pan doen; de pan van een mortier, waarin de spil
draait; gewrichtsholte; hersenpan; duinvallei: in
de pannen verbouwt men wel aardappelen; —
dakpan; de pannen smoren, als zij reeds gebakken

zijn, ze gedurende eene week aan den rook van
groan elzenhout blootstellen in den oven, waardoor
ze blauw van kleur worden; gesmoorde pannen, onverglaasde blauwe pannen; (sprw.) er zifn pannen
op het dak, wees voorzichtig in uw spreken, er zijn er
to veel bij, die het niet hooren mogen of moeten; een
huis met zilveren pannen (gedekt), met hypotheek bezwaard; — (Zuidn.) trijp, fluweel. PANNETJE, o. (-s).
PAN, v. rommel: de heele pan is geen cent waard;
rumoer: blj dien onderwifter is het zoo'n pan; grappig voorval: wat eene pan was dat!; gezellig, ongedwongen bijeenzijn : 't is hier eene leuke, eene gezellige
pan.
PANAAL, m. (...alen), als voorwerpsn; —, v. als
stofn.: aal geschikt om gebraden to worden.
PANAARZEN, (panaarsde, heeft gepanaarsd), geeselen. PANAARZING, v. (-en), geeseling.
PANACEE, v. algemeen geneesmiddel, wondermiddel.
PANACHE, v. (-s), vederbos, helmbos, pluimbos.
PANADE, v. broodsoep; inz. bouillon met fijngemaakt brood.
PANAPPEL, m. (-s, -en), bra adappel.
PANBOOR, v. (...boron), (wondh.) trepaneerboor.
PANBORING, v. (-en), (heelk.) boring van de hersen-

pan, schedelboring.
PANCARTE, v. (-n), plakkaat, plakschrift, plakbrief;
bordpapieren omslag; groote uitslaande lijst van
artikelen.
PANCHRESTUM, o. (-s), algemeen geneesmiddel.

PANCRATESIE.

PANFLUIT3.

PANCRATESIE, v. alleenbezit, alleenmacht
PANCRATISCH, bn. zeer krachtig; een pancratisch

m. (-s), pandbezitter.
o. (...zen), bank van leaning voor
zeer kleine panden, kleine lombard; huis van verkoop met recht van weder-inkoop; ...BAAS, m.
(...bazen), iem. die een pandjeshuis houdt.
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mioroscoop, dat zeer stark vergroot.
PANCRATIUM, o. (-s), (14) de oude Grieken) worstelen vuistkamp; worstel- on vuistkampoefening; —
eene machine, uit vele raderen en veeren samengesteld, wier eerste rad door een gewicht in beweging
wordt gebracht, en welke tot opheldering dient van
vele waarheden, welke op tijds- en krachtsuitsparing
betrekking hebben.
PANCREAS, v. (ontl.) alvleeschklier.
PAND, o. (-en), zijsiuk, slib van eene jas of rok:
iem. bjj de panden van zone jas vasthouden; een jasje
met pandjes. PANDJE, o. (-s).
PAND, o. (-en), iets dat men aan een schuldeischer
geeft, om bij niet-betaling daarin vergoeding to vinden , waarborg, onderpand; op pand leenen, in of te
pand geven; een pand lossen, het terugvragen, waarbij men de verschuldigde som betaalt; het pand is
vervallen of verstaan, de tijd tot het lossen is verstreken; — (bij uitbr.) iets dat aan een ander wordt
gegeven ter verzekering van eene aangegane verbintenis of belofte : het pand der huwelfjksmin, een
kind; mijn woord zij u tot pand; min hoofd tot pand,
ik sta er met mijn leven voor in; — alles wat tot
pand dienen kan, inz. huizen en landerijen: onze
dierbaarste panden, onze kinderen en verwanten,
(ook) onze bezittingen; dat huis is een kostelijk pand;
goed en bloed of /ijf en leven te pand zetten, alles er
aan wagon; — voorwerp, dat men bij het pandverbeuren afgeeft tot een onderpand, dat men zich
aan de straf zal onderwerpen, die ons later zal
worden opgelegd, omdat men tegen eon of ander
voorschrift van het gezelschapsspel gezondigd
heeft; — pandrecht; huis: Notaris N. zal verkoopen

het pand, staande en gelegen ....; op hoeveel komt u
dit pand?, deze woning?; de belendende panden, de

aangrenzende huizen; (Zuidn.) gallerij rondom de
binnenplaats van een klooster; breede gang in
een groot gebouw. PANDJE, o. (-s).
PANDAEMONIUM, o. de algemeene tempel voor de
halfgoden of daemonen bij de Grieken; alle booze
geesten bij elkander.
PANDBELEENER, m. (-s), iem. die geld leent op
pand, inz. in een huis van leaning; ...BESLAG, o.
beslag, dat de verhuurder op bebouwde of onbebouwde eigendommen voor hem verschuldigde
huurpenningen leggen mag op de goederen, die zich

op het gehuurde goed bevinden, en die hem in het
bijzonder voor de huur verbonden zijn.
PANDBEZITTER, m., ...STER, v. (-s), die iets ten
onderpand heeft; beleener, beleenster; hypotheekhouder, ...houdster.
PANDBLOEM, v. (-en), (plantk., gew.) vokelaar,
gele ganzenbloem.
PANDBRIEF, m. (...ven), schuldbewijs door eene
hypotheekvereeniging uitgegeven tegen eene vaste
rente en waarvan het bedrag moet strekken, om
aan anderen voorschotten onder hypothecair verband te geven.
PANDECTEN, v. my. verzameling van werken over
het oud-Romeinsche recht, wet van keizer Justinianus.
PANDEKSEL, o. (-s), deksel van eene pan; inz. bij
oude geweersloten.
PANDELINGSCHAP, o. zekere instelling tot verplichte heerendiensten (in Oost-India).
PANDEMISCH, bn. algemeen, overal verbreid (van
ziekten).
PANDEN, (pandde, heeft gepand), beslag leggen op
goederen; goederen gerechtelijk laten verkoopen ter
voldoening van schuld; in pand geven, beleenen.
PANDING, v. (-en), het panden; verkoop bij executie.
PANDER, m. (-5), iem. die iets in pand geeft; iem.
die iets in pand neemt; deurwaarder, gerechtelijk
pandverkooper.
PANDHOF, m. (...ven), binnenplaats: pandhof eens

kloosters.

PANDHOUDER,
PANDJESHUIS,

PANDLIEDEN, m. my. (veroud.) gijzelaars.
PANDLOSSING, v. het lossen van een pand.
PANDOER, m. (-en), Hongaarsche voetsoldaat

tot
eene weleer geduchte rooverbende behoorende.
PANDOEREN, (pandoerde, heeft gepandoerd), zeker
kaartspel spelen; het pandoeren, dit kaartspel.
PANDOERING, v. (-en), (gew.) iem. eene pandoering
draaien, geven, een pak slaag geven; eene pandoering
krijgen, een pak slaag krijgen; men hoort ook niet
zelden pandoer geven, - krffgen.
PANDOERKAART, v. (-en), (kaartsp.), troefkaart bij
het pandoeren.
PANDORA, v. (myth.) de eerste vronw der aarde,
wier naam, woordelijk, de albeschonkene beteekent;
zlj was dan ook door al de goden van den Olympus
met de eene of andere eigenschap of kunstvaardigheid beschonken, terwijl de oppergod Zeus er eene
urn of vaas bijvoegde, waarin alle bedenkelijke
kwalen besloten waren: de doos van Pandora; doze
ontsnapten en verspreidden zich over de aarde, zoodra haar echtgenoot Epimetheus die doos onbedacht had geopend, terwijl alleen de Hoop er in
overbleef; (fig.) de bron van alle kwaad; naam eener
planeet.
PANDRECHT, o. recht dat eon schuldeischer heeft
op eene door zijn schuldenaar hem ter hand gestelde of voor hem aan een derde gegevene roerende
zaak, om uit de opbrengst dier zaak bij voorkeur
boven de andere schuldeischers betaald to worden;
...SCHULD, v. (-en), schuld waarbij de schuldeischer
door een pand gewaarborgd is; hypotheekschuld;
...SCHULDENAAR, m. (...naren), —STER, v. (-s), die
schuldig is wegens hypotheek.
PANDSPEL, o. (-en), zeker gezelschapsspel, elders
pandverbeuren geheeten.
PANDVERBEUREN, o. zeker gezelschapsspel, waarbij men moeiltjke woorden of rijmelarijen naspreken
of zonderlinge verrichtingen nadoen moet; hij, die
hieromtrent in gebreke blijft, moet het eene of
andere afgeven tot een onderpand, dat hij zich aan
de straf zal onderwerpen, die men hem aan het
einde van het spel daarvoor zal opleggen.
PANEEL, o. (-en), houten beschot, dat als 't ware
in een raam is gevat; eene kamer net beschilderde
paneelen; eene deur met paneelen; de paneelen in parketvloeren zijn ongebost; achterstuk van een spiegel

of schilderij; houten blad, waarop men schildert;
schilderstukje op hout : ik heb een paar mooie paneeltjes gekocht, een vierkant stuk stof, waarmee de
zitplaats van een koetsier wordt belegd. PANEELTJE, o. (-s).
PANEELHOUT, o. breede planken die men in paneelen verwerken kan, wagenschot; ...RAAM, o. (...ramen), raam, waarin een paneel wordt gezet;
...SCHILDER, m. (-5), die zich bijzonder toelegt op
het beschilderen van paneelen; ...WERK, o. (-en),
houten wand, lambrizeering enz. die uit paneelen
bestaat; ...ZAGER, m. (-5), inbreker, dief, inz. iem.
die zich toegang weet to verschaffen door een paneel
uit to zagen; ...ZOLDERING, v. (-en), zoldering van
paneelwerk.
PANEGYRICUS, m. PANEGYRIEK, v. (-en), eene
feestrede voor eene volksvergadering gehouden;
lofrede, lofdicht; lage vleierij.
PANELLE, v. gele ruwe suiker in schijfvormige
stukken uit Zuid-Amerika en de Antillen.
PANEN, v. mv. (plantk.) een der vele volksnamen
van de kruipende tarwe.
PANEN, bn. (Zuidn.) van paan gemaakt.
PANFLUITJE, o. (-s), 8 buisjes van riot of metaal
naast elkander, die voortdurend kleiner worden on
waarop men eene toonschaal kan fluiten door er
wind schuin in te blazen, zoo geheeten naar den

PANFLUITJE.
boschgod Pan, die zulic een fluitje placht to bespelen.
PANGERANG, m. (-s), (in Ned.-Indie) prins, eeretitel van hoogere inlandsche ambtenaren; —PATIE,
m. kroonprins van Djocjo- of Soeracarta.
PANGERMANISME, o. zucht of streven, alle Germaansche stammen tot eene politieke eenheid to
brengen.
v. gmv.
PANHARING, m. (-en), als voorwerpsn.;
als stofn.: versche
groene haring; naam door
vischverkoopers aan het alvertje gegeven.
PANHARMONICON, o. (-s), een door Maize' te Weenen
in 1814 uitgevonden klavierinstrument van 5 octaven
toonomvang, met blaasbalg en walsen, een volledig
harmonie-orkest nabootsende.
PANHELLENION, o. opperste staatsraad in NieuwGriekenland; ...HELLENISME, o het streven om
alle Grieksche stammen tot eene politieke eenheid
te brengen.
PANICONOGRAPHIE, v. methode om door etsen
zinken reliefplaten voor de drukpers to maken, in
18d0 door Gillot te Parijs uitgevonden.
PANIEK, v. plotselinge en algemeene angst: door
een loos brandalarm ontstond er eene paniek, waarbij
velen onder den voet geraakten; loos alarm; algemeene verslagenheid : er kwam eene paniek in het
leger; er heerschte heden eene paniek aan de bears
(inz. in den fondsenhandel), ieder zocht te verkoopen.
PANIKGRAS, o. een plantengeslacht (panicum),
waarvan drie soorten in Ned. in 't wild voorkomen:
het bloedrood vingergras (P. sanguinale); het onbehaard
vingergras (P. glabrum) en het egelgras (P. cr us galli),
ook vogelgras, franiegras, wild panikkoorn, wild gras
en hanepoot geheeten.
PANIKGRASSEN, o. my. eene groep of onderfamilie
der grassen, waartoe de geslachten panikgras en
naaldaar behooren.
PANIKKOORN, o. (gew.) wild panikkoorn, egelgras;
eene soort van panikgras.
PANISCH, bn.; panische schrik, plotselinge algemeene doch ongegronde schrik (inz. onder een vechtend leger); alzoo genoemd volgens een oud geschiedverhaal, naar den schrik, dien de veldgod Pan den
Galliers bij den Delphischen tempel op 't lijf joeg.
PANJE, v. (-s), (zeew.) beteerd stuk zeildoek, dat
de visschers op den rug dragen, wanneer zij eene
schuit op het hout helpen.
PANKONG, v. (-en), zeker Chineesch vaartuig.
PANKRAM, v. (-men), krammen tegen het afwaaien

van dakpannen; ...KRUIT, o. kruit dat men op de
pan van een geweer doet; ...LAT, v. (-ten), eene lat
op de kepering om de pannen te dragen; ...LIJSTER,
v. (-s), spreeuw.
PANLIKKEN, PANNELIKKEN, (panlikte, heeft gepanlikt), tafelschuimen, op de klap loopen.
PANLIKKER, PANNELIKKER, m., ...STER, v. (-s),
klaplooper, tafelschuimer, klaploopster, tafelschuimster.
PANLIKKERIJ, v. (-en), het klaploopen.
PANNE, v. (Zuidn.) trijp; fluweel.
PANNEBIER, o. bier dat men den werklieden geeft
bij het bouwen van een huis, als zij de pannen op
het dak leggen; ...BROOD, o.; ...DEKSEL, o. (-s),
deksel van eene pan.
PANNEGRAS, o. (plantk.) eene grassoort.
PANNEKOEK, m. (-en), eene soort van ronden
dunnen koek; (sprw.) ziekten van rake en pannekoeken van acme lieden kan men ver ruiken; (fig.) drek
van eene koe, ook wel: pannekoek in de zon gebakken; (plantk.), witte plomp; (gew.) eene soort
van vlinder, wiens lichaam en vleugels met ongelijk
groote stippen bezaaid zijn; kleine, ronde ijsklompen. PANNEKOEKJE, o. (-s).
PANNEKOEKEN, (pannekoekte, heeft gepanne-

koekt), (gemeenz.) leuteren, lanterfanten ; lang staan
te wachten.
PANNEKOEKSMES, o. (-sen), mes met lang lemmet
om pannekoeken in de pan om te keeren.

PANTOFFEL.
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PANNELIKKER, m. (-s). Zie PANLIKKER.
PANNEN, bn. (Zuidn.) van panne, van trijp gemaakt.
PANNENBAKKER, m. (-s), vervaardiger van dak-

pannen ; ...BAKKERIJ, y. (-en), fabriek van dakpannen; ...DAK, o. (-en), dak met pannen belegd;
...DEKKER, m. (-5), leidekker; ...STRIJKER, m. (-s),
(mets.) een troffel van een paar vingers breed, om
kalk tusschen de pannen to strijken; metselaar die
de pannen aanstrijkt; beunhaas onder de metselaars.
PANNESTEEN, m. (-en), ketelsteen. Zie dit woord.
PANOPHTHALMITIS, v. ernstige oogziekte, ontsteking van den geheelen oogappel, meestal met geheele blindheid eindigende.
PANOPTICUM, o. (-5), eene inrichting, waar inz.
beroemde en beruchte personen, in was geboetseerd,
zijn tentoongesteld.
PANORAMA, o. (-'s), algezicht, vergezicht: op dien
heuveltop heeft men een prachtig panorama; bedrieglijke voorstelling (eener stad enz.) in een rond gebouw, in welks midden zich de beschouwer bevindt
en waar hij niet zien kan waar de werkelijkheid
eindigt en het doek begint; het gebouw zelf.
PANOVEN, m. (-s), vereenvoudigde koepeloven
(ijzerbereiding).

PANPERCEEL, o. (-en), perceel van eene oesterbank; ...OESTER, v. (-s), oester van de pannen gehaald.
PANSEE, v. (-5), (Fr. pensee), wilde pansee, het driekleurige of wilde viooltje; o. gmv. paarsblauwe
kleur.
PANSER, o. (-s). Zie PANTSER.
PANSERSCHIP, o. (...schepen), oorlogsschip met
pantserplaten beslagen.
PANSFLUIT, v. (-en), rieten fluit, herdersfluit, panfluit.
PANSLAVISME, o. het streven van alle Slavonische
volken (het noorden van Turkije, de Wallachijers,
Serviers, Dalmatiers, Croaten, Zevenbergers enz.) om
zich tat eene natie to vereenigen.
PANSOPHIE, v. Alwijsheid.
PANTAFEL, v. (-s), tafel waarop de pannen in eene
pannenfabriek gevormd worden.
PANTALON, m. (-s), hansworst -; (ook) de bedrogen vader in de Italiaansche blijspeldn en in het

ballet.
PANTALON, v. (-s), lange broek, waarvan de pijpen
tot op de hielen afdalen; (muz.) opstaande pen (in
het klavier).

PANTATYPIE, v. eene soort van zincographie, bijzonder geschikt voor het spoedig maken van vluchtige schetsen voor de boekdrukkunst.
PANTER, m. (-s), —DIER, o. (-en), een gevlekt verscheurend zoogdier (felis pardus), tot de familie der
katten behoorende, dat zich in Azle, doch inz. in
Afrika ophoudt en zeer moeilijk van den luipaard
to onderscheiden is. PANTERTJE, o. (-s).
PANTERHAAI, m. (-en), (nat. hist.) getijgerde haai.
PANTERHOK, o. (-ken), hok van een panter; ...HUID,
v. (-en), huid van een panter; gevlekte huid als een
panter; ...JACHT, v. (-en), jacht op panters; ...KAT,
v. (-ten), eene kleinere soort van panter in ZuidAmerika; ...VEL, o. (-len).
PANTHETSME, o. algeloof, geloof dat de wergild
zelve God is.
PANTHEIST, m. (-en), aanhanger van het geloof,
dat God on de natuur een zijn.
PANTHEOLOGIE, v. leer van het panthelsme.
PANTHEON, o. altempel: in 't oude Rome een
tempel, aan alle goden to zamen gewijd; later gewijd aan de maagd Maria en alle heiligen; eeregebouw voor al de overledene beroemde mannen van
een land; letterkundig pantheon, eene uitgave der

beroemde letterkundige werken.
PANTOCRATIE, v. alleenheerschappij, het bestaan
van een heerscher over allen.
PANTOFFEL, v. (-s), eene soort van schoeisel, met
laag bovenwerk, vooral door vrouwen gedragen,
huisschoen; mull; — (fig.) hij staat, zit onder de pan-

PANTOFFEL.

PAPEGAAIDITIKER.

toffel, hij laat zich door zijne vrouw regeeren; — de
pantoffel kussen, onder de pantoffel zitten; — het op
zijne pantoffeltjes afkunnen, het niet druk hebben; —
(plantk.) pantoffelbloem. P%..NTOFFELTJE, o. (-s).
PANTOFFELBLOEM, v. eene Oenjarige plant (Calceolaria) in Chili en Peru in het wild groeiende en

PANVOGEL, m. (-8), (gew.) eene soort van vlinder,
elders pannekoek geheeten.
PAP, v. [my. -pen _in de bet. van soorten van pap],
kooksel van meel, brood enz. met melk; alles wat
tot eene brij gekookt of geworden is; Spaansch.e
pap, eene soort van dikke zoetemelkssoep met rijstbloom en suiker en veel eieren; — (sprw.) met iets
zone pap koelen, zich paaien, zich bezighouden; hij
verdient het zout in de pap niet, van iem. gezegd die
weinig of niets verdient; iem. de pap in den mond
geven, hem doen gevoelen, begrijpen hoe hij handelen moat, wat hij zeggen moat; daar heeft hij Beene
pap voor gegeten, daar heeft hij geen verstand van;
wien de pap geboden wordt, mod gapers, men behoort
van de gelegen,heid gebruik to maken; min hoed is
als pap, doornat; (heelk.) verzachtend middel
op zweren enz.; (wev.) eene uit meel of stijfsel gekookte kleverige stof, waaronder in enkele gevallen
eenige lijm, of soms ook wel eenige talk wordt gemengd, met welke stof de kettingdraden worden
bestreken; (papierm.) toebereid heelgoed, papierbrij;
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hier gekweekt om haar sierlijken vorm, ook akelei,
klokjesbloem; venusschoen, onze-lieve-vrouweschoen, papeschoen geheeten; ...HELD, m. (-en), iem.
die onder de pantoffel zit; ...HOUT, o. kurk; ...HOUTBOOM, m. (-en), (plantk.) kurkeik; ...IJZER, o. (-s),
elk hoefijzer zonder kalkoenen, dat naar de takken
geleidelijk in dikte afneemt; ...PROMENADE, ...PARADE, v. (-s), het wandelen van den voornamen
stand op eene bepaalde plaats en een bepaalden tijd.
PANTOGRAAF, m. (...grafen), teekenaap: zeker
kunstmatig werktuig, dienende om den omtrek eener
vlakke figuur over to brengen, hetzij op dezelfde
grootte, hetzij in eene zekere verhouding vergroot
of verkleind.
PANTOMETER, m. (-s), almeter, hoekmeter; een
werktuig om allerlei afmetingen op het veld en aan
den hemel to bepalen.
PANTOMIME, v. (-s, -n), voorstelling van gedachten,
gewaarwordingen en handelingen alleen door kunstige beweging van het lichaam, in vereeniging met
dans en muziek.
PANTOMIMIEK, v. gebarenkunde.
PANTOMIMISCH, bn.-door gebaren ftangeduid, een
pantomimisch ballet, eene soort van drama, in hetwelk de handeling en de gewaarwordingen der
handelende personen door gebaren en dansen, begeleid met muziek, worden vertoond en uitgedrukt.
PANTOMIMIST, m. (-en), gebarenspeler, ...speelster.
PANTOPHAAG, bn. met alles zich voedende. — 7
m. (...phagen), veelvraat.
PANTSER, o. (-s), eene bekleeding van het lichaam
tegen verwondingen, kuras, harnas; ijzeren bekleedsel van schepen.
PANTSERDIER, o. (-en), (nat. hist.) (chlamydophorus),
dier met een pantser van leerachtige gordels op den
rug, terwijl.„ het overige lichaam met zijde-achtige
haren bedekt is; gordeldier (dasypus).
PANTSEREN, (pantserde, heeft gepantserd), met
een kuras of harnas bekleeden; een gepantserd schip,
vaartuig, geheel met ijzer beslagen (zoodanig, dat
de vijandelijke kogels het niet beschadigen kunnen).
PANTSERFORT, o. (-en), (krijgsw.) ronde of ovale
toren, met pantserplaten bedekt, waartusschen zich
beton bevindt.
PANTSERHAAN, m. (...hanen), (nat. hist.) een visch
der Middellandsche Zee; ...HAGEDIS, v. (-sen), (nat.
hist.) schubhagedis.
PANTSERHANDSCHOEN, m. (-en), (heelk.) handschoenverband; ...HEED, o. (-en), eene bekleeding
van het lichaam, uit draad gevlochten, die men in
vroegere dagen in den oorlog als een pantser onder
zijne kleeding droeg; (ook) eene soort van mali(• , nkolder; ...MAKER, m. (-s), iem. die pantsers maakt;
...PLAAT, v. (...platen), plaat van ijzer of staal, tot
bescherming tegen geschutvuur aangebracht op
schepen of versterkingen.
PANTSERSTOF, o. schildstof; stof, waaruit de
schilden der insecten bestaan en dat schijnt gevormd te worden uit eene innige verbinding van
eene eiwitachtige stof met eene plantaardige eelstof, die daze dieren tot hunne voeding gebruiken;
...VISCH, m. (...sschen), een visch van 't geslacht
der wentelaars, wiens lichaam met beenachtige
schubben bedekt is.
PANTSIER, o. (-s), (veroud.) pantser.
PANURGIE, v. arglist.
PANVISCH, PANNEVISCH, m. (...sschen), als
voorwerpsn.; —, v. gmv. als stofn.: visch om te
bakken; gebakken gebraden visch.
(ontl.) vlies, boven de herPANVLIES, o.
senpan.

(zeew.) smeersel.
PAPA, PA, m. (-'s), vader; hfj is pa geworden, hij
heeft een kind gekregen; in de Grieksche kerk de
titel voor hooge geestelijken; paus.
PAPAAL, bn. pauselijk; papaal systeem, het stelsel
der pauselijke opperheerschappij in de kerk.
PAPAATJE, o. (-s), vadertje. •
PAPACHTIG, bn. (-er, -st), als pap; (gew.) van pap
houdende: ik ben niet papachtig.
PAPAVER, v. (-s), een plantengeslacht van de
familie der papaverachtigen, waarvan er vijf soorten
in Ned. in 't wild worden aangetroffen: de ruige
klaproos (papaver argemone) of wilde ruige basterdheul, algemeen op zanderig bouwland; de bastaardklcproos (P. hybridum), alleen bij Maastricht gevonden, de gemeene klaproos (P. rhoeas), zeer algemeen op bouwland, langs wegen on in tuinen, ook
koornroos, koornheul, kollebloem on kankerbloem
geheeten; de kleine klaproos (P. dubium), on de maankop (P. somniferum) of slaapbol of zwarte heel.
PAPAVERACHTIG, bn.; papaverachtige planten, eene
plantenfamil'e (papaveraceae), wier zaaddoozen verdoovende eigenschappen bezitten.
PAPAVERBLOEM, v. (-en), de bloem van eene
papaverplant; de geheele plant; ...MELK, v. het
dikke witte plantensap der papavers; ...OLIE, v.
eene soort van olie, ook maanolie genoemd, die door
parsing uit het papaverzaad wordt verkregen;
...PLANTEN, v. de papavers; ...SIROOP, ...STROOP,
v. (apoth.) een stroopje met maansap vermengd,
een slaapmiddel; ...VERF, v. verf in papaverolie
gemalen en met terpentijn verdund; ...ZAAD, o.
zaad van de papaverplanten: ...ZUUR, o. morphine.
PAPBAARD, In. en v. (-en), die verzot is op pap;
(ook) die pap morsig eet.
o.
PAPBESCHUIT, v. (-en), als voorwerpsn.;
gmv. als stofn.: beschuit voor pap; ...BORSTEL,
m. (-5), (wev.) borstel om pap op de kettingdraden
of over het geweven goad to smeren; ...BROOD, o.
brood om pap van to koken; ...EETSTER, v. (-s),
meisje of vrouw die pap eet, die veel van pap houdt;
die erg flauw en laf is.
PAPEGAAI, m. (-en), zekere fraaie tropische vogelsoort (psittacini), tot de orde der klimvogels behoorende; zij kunnen de menschelijke stem goad nabootsen: den papegaai of naar den papegaai schieten,
zeker schuttersspel; (fig.) den papegaai geschoten hebben, een goeden slag hebben gedaan ; — (fig.) naprater; (sprw.) klappen als een papeyaai, zonder verstand
spreken; hij is een ware papegaai, hij spreekt of bauwt
alles na. PAPEGAAITJE, o. (-s).
PAPEGAAIACHTIG, bn. op een papegaai gelijkende:
de papegaaiachtige voyels.
PAPEGAAIDUIKER, m. (-s), zekere zwemvogel
(inorinon fratercula), zoo groot als eene duif, met een
papegaaisbek en zwarte geelgestreepte veeren, die
in Noord-Amerika en de noordelijke helft van Europa
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voorkomt; hij broedt aan de kust van Noorwegen,
Denemarken en Engeland, en wordt ook dikwijls in
de Oostzee en aan ooze stranden gevonden.
PAPEGAAIEKOP, m. (-pen), kop van een papegaai.
PAPEGAAIENKRUID, o. (plantk.) duizendschoon,
zekere fraaie bloem.
PAPEGAAIENNEST, o. (-en), nest van een paar
papegaaien.
PAPEGAAIETONG, v. (-en), dikke, vleezige tong
van een papegaai.
PAPEGAAIKOLEN, v. mv. donkergrijze steenkolen,
die fel branders.
PAPEGAAISBEK, m. (-ken), bek van een papegaai;
-eene soort van ijzeren schaar die eenigszins het
fatsoen heeft van den bek des papegaais, en die,
bevestigd boven op een staak, dient om dunne
takken van de boomen of to knippen bij middel
van een touw, waaraan men trekt om de schaar
to doen knippen; schaaf die den vorm heeft van
een papegaaisbek; (dierk.) eene versteende mossel;
<plantk.) eene soort van tulp.
PAPEGAAISK001, v. (-en), kooi van (voor) een
papegaai; ...NEUS, m. (...zen), neus van een papegaai; (fig.) kromme neus; ...STOK, m. (-ken), (zeew.)
stok, uit den achtersteven van eene sloep stekende
om er den druil (een klein onderzeil) op uit to halen.
PAPEGAAIVISCH, m. (...sschen), eene soort van
lipvisch (scarus) met schoone bonte kleuren.
PAPEKUL, v. (plantk.) nachtschade, dolkruid.
PAPEKULLEKENS, o. mv. (plantk.) benaming van
Let klein huislook.
PAPENAAD, m. (...naden), (zeew.) naad tusschen
.de zeilen.
PAPENBLOEM, v. (-en), (plantk.) paardenbloem.
PAPENDOM, o. alle Roomsch-Katholieke geestelijken bij elkander; hunne denk- en handelwijze
(minachtend); ...END, o. (-en), (zeew.) papenaad;
...GEBROED, —SEL, o. (fig.) minachtende naam
voor priesters (inz. R.-K.); ...HOED, m. (-en), priesterhoed; (ook plantk.) kardinaalsmuts; ...HOUT, o.
(gew.) hout van de kardinaalsmuts, dat door somznige horlogemakers gebruikt wordt om to polijsten
of to schuren.
PAPENKAP, v. (-pen), (vestingb.) papenmuts, zie
aldaar; ...KRUID, o. paardenbloem; ...KWAAD, o.
(plantk.), (gew.) eene soort van duizendknoop, ook
veenwortel en wilde wilg geheeten; ...HUTS, v. (-en),
(vestingb.) papenkap, priestermuts, zwaluwstaart:
clubbel tangwerk tegenover een bolwerk, welks
voorste gedeelte den uitspringenden en twee inspringende hoeken vormt; (plantk.) kardinaalsmuts,
zie dit woord; ...SCHOEN, m. (-en), (plantk.) venusschoen; ...STOELEN, m. my. (plantk.) een der yolksnamen van de paardenbloem ; (ook) naam aan de
eetbare kampernoelje of witten champignon gegeven.
PAPERASSEN, v. my- onbruikbare, beschreven
papieren, scheurpapier; ik zal u de paperassen zenden, geringschattend voor: alle benoodigde stukken
en papieren.
PAPERIJ, v. het papendom.
PAPETEN, o. zeker volksspel, waarbij twee geblinddoekten elkander pap voeren.
PAPETER, m. (-s), iem. die pap eet; (overdr.) een
flauwe, laffe vent.
PAPETERIE, v. (-en), papierhandel; voorwerpen
van papier en karton ; elegante doos met postpapier
on bijbehoorende enveloppen.
gmv. als stofn.:
PAPIER, o. (-en), als voorwerpsn.
eene zelfstandigheid, die eerst uit de papyrus of
papierplant, maar later uit katoenen on linnen lompen en nu uit verschillende andere stoffen wordt
vervaardigd on dient om op to schrijven, to teekenen
enz.; een boek papier; een riem papier; vloei—,post—,
schrijf kaart—, bord—, kas—, stroo—, pak—, teekenpapier; machinaal papier,door machines vervaardigd
on niet op de oudhollandsche wijze in een molen;
papier zonder einde, machinaal papier van eene buitengewone lengte; scheurpapier, oude papieren; een

stuk papier: doe uwe boterham in een papier; — het
papier als schrijfmateriaal: het papier vloeit; zone
gedachten op het papier brengen, zetten, schriftelijk
ultdrukken, iets aan het papier toevertrouwen, iets wat
min of moor een geheim is, opschrijven, het papier
is geduldig, men schrijft op papier wat men wil; —
elk beschreven grooter of kleiner blad, hetzij verklaring, getuigschrift, rekening, aanwijzing: hunne
papieren waren niet in orde; — papieren geld: duizend
gulden in papieren; geldswaardig papier, als akten
van aandeel, obligatWn enz.: zfin gansche vermogen
bestaat uit papier; de papieren rfizen, dalen, de effecten
worden hooger, lager; dat loopt in de papieren, dat
zal veel geld kosten; papier aan toonder, schuldbekentenis, waarbij de schuldenaar op zich neemt,
niet aan een bepaald uitgedrukten persoon, maar
jegens ieder, die op een gegeven tijdstip houder van
dat stuk zijn mag, eene zekere verbintenis to vervullen; wissels: duizend gulden in papier; — dagblad: de
Fransche papieren; (scherts. kaartsp.) goede papieren
hebben, mooie kaarten. PA PIERTJE, o. (-s), stukje papier; bewijsje, briefje; notitie; bankbiljetje; papillot.
PAPIERACHTIG, bn. als papier, naar papier gelijkende.
PAPIERBEDERVER, m. (-s), slechte schrijver, knoeier ;
...BEKLADDER, m. (-5), (fig.) slechte schrijver •
PAPIERBLAD, o. (-eren), blad papier; ...BLOEM, v
(-en), (plantk.) stroobloem! wtttepapierbloem, ...BOOM,
m. (-en), (oudt.) papyrus.
PAPIERDRAGEND, bn. papierdragencie planten, welker schors tot schrijven
PAPIEREN, bn van papier; papieren geld, papier,
dat een wettigen koers of geldswaarde heeft, gedekt papieren geld, waarvoor een gelijk bedrag zilvor
of goud voorhanden is, ongedekt papieren geld; de
papieren wereld, geldwereld, fondsen; (fig.) papieren
mannetie, een zwak ventje: (fig.)papieren kind, gezegd
van een letterkundig work, ten opzichte van den
auteur; its loopt papieren zoldertje, hij loopt op ijs,
dat voor zijne voeten wegbuigt, hij maakt een
buigertje.
PAPIERFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men papier
maakt; ...FABRIKANT, m. (-en), eigenaar eener
papierfabriek; ...HANDEL, m. handel in papier; (ook)
eflecten-, fondsenhandel; ...HANDELAAR, m. (-5),
...HANDELAARSTER, v. (-s), die in papier handelt;
...KAST, v. (-en), kast waarin men papier bewaart;
...KNIPPER, m., ...KNIPSTER, v. (-s), die allerlei
figuren enz. kunstig uit papier weet to knippen;
o. (-s), uit papier geknipte figuren;
...KOLEN, v. my. eene soort van bruinkolen, in
dunne lagen voorkomend; ...KOOPER, m. (-s);
...KRAAM, v. kraam, waar papier verkocht wordt;
(ook fig.) effectenhandel, -beurs ; ...KRAMER, m. (-s);
...KUIP, v. (-en), kuip waarin de papierpap bereid
wordt; ...KUNST, v. prenten; kunst van den papierknipper.
PAPIERLADE, v. (-n), lade waarin men papier, inz.
schrijfpapier bewaart; ...LINNEN, o. manchetten,
boorden, fronts, van papier vervaardigd en het linnen bedrieglijk nabootsende; ...LUIS, v. (...zen),
(nat. hist.) eene kleine luizensoort die van oud
papier leeft.
PAPIER-MACHE, o. papierbrij, papierdeeg, dicht ineengewerkte papierstof tot doozen enz.
PAPIERMACHINE, v. (-5), machine die het papier
bewerkt; ...MAGAZIJN, o. (-en); ...MAKER, in. (-5),
...MAAKSTER, v. (-s), iem. die papier maakt;
...MAND, v. (-en), mand om scheurpapier on snippers in to bergen; ...MATRIJS, v. (...zen), papieren
vorm waarin de drukletters gegoten worden, inz.
noodig voor de rotatiepers; ...MERK, o. (-en), letters
of teekens, die men in het papier geslagen ziet;
...MES, o. (-sen), mes om papier to snijden, youwbeen; ...MOLEN, m. (-5), papierfabriek; ...MOT, v.
(-ten), eene motsoort die in oud papier en inz. in
oude boeken voorkomt; ...NATTEN, o. het bevochtigen van het papier voor het bedrukt wordt, om
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het beter inkt to doen opnemen ; ...NATTER, m. (-s),
werkman die het papiernatten tot taak heeft.
• PAPIERNAUTILUS, m. (-sen), (nat. hist.) argonauta
argo, zeker koppootig weekdier, dat eene helderwitte en half doorschijnende schelp bewoont, welker
vorm eenigermate op een bootje gelijkt en zoo dun
als papier is.
PAPIEROLIE, v. (...olign), bruin vocht, van verbrand papier achtergebleven; ...PAP, v. de breiachtige massa van fijngemaakte lompen en andere
stoffen, waarvan het papier gemaakt wordt; ...PAKKER, m. (-s), arbeider op eene papierfabriek die
het gereed zijnde papier in riemen pakt; ...PLAKJE,
o. (-5), vierkant plakje bordpapier in café's enz., dat
onder de glazen gezet wordt bij wijze van bordjes;
...PLANT, v. (-en), papierriet.
PAPIERRIET, o. (-en), papyrus: een 8-10 voet hoog
cypergras, met een stark groeienden, houtigen, aromatischen wortel en bladerlooze, driehoekige halmen,
die van onderen dikwijls eene armsdikte hebben;
ofschoon de Egyiptenaren daze plant ook bezigden
tot het vervaardigen van vlechtwerk, touw enz.,
was de bereiding van papier uit de vezelen der
halmen de hoofdzaak; ...ROOK, m. rook van half
verbrandend papier
PAPIER SANS FIN, o. doorloopend bewerkt papier
zonder afscheiding van ramen (inz. tot behangsel
.en voor krantenpapier dienende).
PAPIERSCHAAR, v. (...scharen), schaar, geschikt
om papier to knippen; schaar om . coupons van
effecten enz. of to knippen; ...SCHEPPER, m. (-s),
arbeider in eene papierfabriek, die het papier met
den vorm uit de kuip schept; ...SNIPPER, m. (-s),
kleine stukjes papier; ...SPIJKER, m. (-s), (zeew.)
spijker met grooten, platten kop om het mos of
papier, onder de koperhuid der panserschepen gelegen, vast to spijkeren; ...STAMPER, m. (-5), zeker
werktuig in den papiermolen; ...STOF, o. de pap
waarvan het papier wordt gemaakt; ...STRAMIEN,
o. met regelmatige openingen voorzien kartonpapier,
dat als stramien gebruikt wordt; ...STROOK, v. (-en),
eene strook papier; ...STRUIK, v. (-en). papierplant;
...VERKOOPER, m., ...VERKOOPSTER, v. (-5), iem.
die papier verkoopt; ...VOCHTER, m. (-5), (boekdr.)
papiernatter; ...VORM, m. (-en), vorm, waarop het
papier geschept wordt; ...WINKEL, rn. (-s), winkel,
waar men papier verkoopt; (ook fig.) effecten, fondsen; ...WORM, m. (-en), eene soort van mot (die het
papier verteert); (fig.) arme klerk, kantoorschrijver.
PAPILLEN, v. my. (plantk.) aanhangselen der opperhuid van fiuweelachtige bloembladeren.
PAPILLOT, v. (-ten), papiertje tot het oprollen der
haren; karbonades in papillotten, die in papier gewikkeld worden gebraden; maak van uw opstel papillotten, verscheur het (daar het niet deugt).
PAPILLOTEEREN, (papilloteerde, heeft gepapilloteerd), in papillotten wikkelen ; (fig.) overdreven
bloemrijk spreken.
PAPILLOTTENIJZER, o. (-s), ijzer om krulletjes in
het haar to branden.
PAPINIAANSCH, bn.; papiniaansche pot, een ijzeren
pot, alzoo genoemd naar den uitvinder PAPIN, welke
door middel van een schroefdeksel hermetisch gesloten wordt, zoodat de waterdamp, die zich daarin
door de hitte ontwikkelt, geen uitweg vindt, on het
water boven het kookpunt verhit kan worden, waardoor beenderen opgelost on tot gelei gekookt kunnen worden.
PAPISME, o. pausdom, inz. leer der R.-K. kerk van
den Paus als stadhouder van Christus en van zijne
onfeilba arheid.
PAPIST, m. (-en), pausgezinde; aanhanger van
den Paus.
PAPISTERIJ, v. (-en), bespottelijke pausgezindheid.
PAPJE, o. (-s), kleine dunne pap; een papje opleggen; (fig.) iem. een papje koken, hem vergif bereiden;
(ook) iem. eene poets spelen; bedriegen.
PAPJE, o. (-5). papegaait:e.

PARACLEET.
PAPKIND, o. (-ers, - eren),. kind, dat met pap wordt

gevoed: he is een papkindje, (ook) een kindje dat
zeer zwak, is; ...KOMMETJE, o. (-s); ...LEPEL, m.
(-5), lepel waarmede men pap eat; (sprw.) het met
den paplepel ingeven, iets inpompen; hoeveetheid die
op een paplepel gaat: van dit drankje ieder uur een
paplepel; ...LEPELTJE, o. (-5).

PAPOEA'S, m. my. de donkerbruine bewoners van
Nieuw-Guinea on in 't algemeen de negers in
Australi6.
PAPPEBLAREN, o. my. (gew.) zeker kruid.
PAPPEL, m. (-s), populier; Witte pappel, heemst.
PAPPELEN, bn. van populierenhout gemaakt.
PAPPELENHOUT, o. populierenhout.
PAPPEN, (papte, heeft gepapt), met of door pap
weeken (eene zweer enz.); met pap stijf maken:
dit goed is gepapt; stoffen pappen, appreteeren; (zeew.)
het haar of papier onder het koper leggen. PAPPING, v. (-en), het pappen.
PAPPENHEIMER, m. he kent zone pappenheimers
wel, hij kent zijn volkje, zijne volgelingen goed.
PAPPERLAPAP, o. onzin, gekheid; ook als tusschenwerpsel gebezigd.
PAPPIG, bn. (-er, -st), vol pap, niet stevig geappreteerd (van stoffen); zacht, week : de grond is erg
pappig. PAPPIGHEID, v.

PAPPLEISTER, v. (-s), eene pleister van pap om
wonden door to pappen; ...POT, m. (-ten), pot waarin
pap gekookt wordt; een pot met pap; een kind
met den pappot grootbrengen, met pap voeden; bif
moeders pappot blifven, bij moeder thuis blijven;
...REGELAAR, m. (-s), onderdeel eener papiermachine die de papierpap regelt; ...SCHOTEL, m. (-s),
schotel met pap; schotel voor pap.
PAPSEL, o. (-5), pap, lijm.
PAPTAART, v. (-en), roomtaart: taart van room,
eieren, wittebrood on suiker.
PAPYROGRAAF, m. (...grafen), werktuig tot het
overbrengen van teekeningen of schrifturen langs
chemischen wag; het levert 200 it 300 goede facsimile's.
PAPYROGRAPHIE, v. beschrijving van het papier;
karton-.steendruk.
PAPYRUS, m. papierplant, zie dit woord; —ROLLEN, v. my. aan elkander gelijmde strooken papyrus, die aan den kant beschreven warden en om
een stok opgerold.

PAPZAK, m. on v. (-ken), iem. die gaarne pap eat,
die veal pap eten kan; (gew.) (gemeenz.) dik, zwaar
mensch.
PARAAF, v. (parafen), pennetrek, krul, die men
onder de naamteekening pleegt to halen; handteekening door middel der beginletters, bij akten enz.
PARAAT, bn. bw. dadelijk, onmiddellijk; (recht.)
parate executie, voltrekking van een vonnis op
staanden voet.
PARABEL, v. (-en, -s), (redeneerk.) gelijkenis : eene
gedachte niet bloot voorgesteld als in een enkel
voorwerp, in een punt des tijds, maar als in eene
reeks van gebeurende zaken geopenbaard.
PARABOLISCH, bn. bw. bij wijze van gelijkenis;
(wisk.) in de gedaante eener parabool.
PARABOLISEEREN, (paraboliseerde, heeft geparaboliseerd), door gelijkenissen spreken (op de wijze
der oosterlingen).
PARABOLOIDE, v. (-n), (wisk.) parabolische kegel,
lichaam, begrensd door het vlak, dat ontstaat door
de wenteling eener parabool om hare as.
PARABOOL, v. (...bolen), (wisk.) die kegelsnede,
welke evenwijdig loopt met eene zijde des kegels,
ongesloten kromme lijn.
PARACENTRISCH, bn. ongelijkmiddelpuntig.
PARACHROMASIA, v. kleurenbedrog.
PARACHRONISME, o. (-n), tijdfout, misslag in de
tijdrekenkunde, inz. zulk een, die eene gebeurtenis
later opgeeft, dan zij heeft plaats gehad.
PARACHUTE, v. (-5), valscherm (bij luchtballons).
PARACLEET, m. raker, bemiddelaar (in de wijsbeg.);
de H. Geest.
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PARADE, v. (-s), militair schouwspel, waarmede
in den regel vorstelijke verjaardagen of andere
bijzondere gebeurtenissen gevierd worden ; wapen•
schouwing: parade houden; — paradeplaats; de soldaten, die op de parade verschijnen: nit hoeveel manschappen bestaat de parade ?; ijdele vertooning: hij
moest zooveel parade niet maken met; (sprw.) groote
parade met klein garnizoen; (schermk.) het afweren
(van een stoot).
PARADEBED, o. (-den), praalbed, waarop het lijk
van een aanzienlijk persoon wordt ten toon gesteld.
PARADEEREN, (paradeerde, heeft geparadeerd),
pralen, pronken: z j paradeert met hare kleinoodien,
met hare deugd; parade houden (ter inspectie, ter
monstering) : do troepen hebben heden geparadeerd;
de matrozen paradeerden in het want, werden op het
verdek gemonsterd (bij eene feestelijke gelegenheid).
PARADEERLIJN, v. (-en), (zeew.) de doorgaande
weeflijn aan boord.
staatsiekleed;
PARADEKLEED,
o.
(-eren),
...MARSCH, m. (-en), marsch der troepen die
paradeeren; (muz.) opwekkende marsch voor de
parade; ...PAARD, o. (-en), een paard om parade
mode to maken, pronkpaard: ...PLAATS, v. (-en),
plaats waar de soldaten parade maken.
PARADIGMA, o. (-'s, -ta), voorbeeld, modelwoord,
een in de spraakkunst geheel verbogen of vervoegd
woord, dat tot model voor vele andere dienen kan.
PARADIJS, o. (...zen), de bekoorlijke, gezonde en
vruchtbare landstreek, waar het eerste menschenpaar zou gewoond hebben: Adam en Eva in het
paradijs; hij slaapt als Adam in het paradijs, ongestoord en vast; het huwelijk is nit het paradijs afkomstig, daar word het eerste huwelijk gesloten;
verblijf der gelukzaligen: heden zult gij met mij nog
in lint paradijs zijn; hij droomde van het paradijs der
vrUheid, waar de vrijheid door niets gestoord werd ; —
(fig.) bekoorlijk verblijf: het is hier een aardsch paradijs; net haar zou het eenzaamst oord nit)" een paradffs
zijn: — de engelenbak in den schouwburg. PARADIJSJE, o. (-s).
PARADIJS, m. (...zen), paradijsappel.
PARADIJSACHTIG, bn. op het paradijs gelijkende:
een paradijsaditig oord.
PARADIJSAPPEL, m. (-en), groote appel met eene
mooie, roode kleur; de roode besvrucht der Solanum
Lycopersicum, die in Zuid-Europa en bij ons gekweekt
voorkomt, ook tomate on guldenappel geheeten; ...GESCHIEDENIS, v. het Bijbelsche verhaal aangaande
de eerste ongehoorzaamheid van het eerste menschenpaar aan God, welke hunne uitdrijving uit het
paradijs ten gevolge had; ...ROUT, o. aloe; ...KOREN,
0.; ...KORREL, v. (-s), eene soort van paper, het
zaad van een aan de gember verwant gewas;
...KOSTUUM, o. zij waren in paradijskostuum, geheel
naakt; ...LAURIER, m. (-en), eene soort van laurier;
...MUSCH, v. (...sschen), (nat. hist.) Braziliaansche
dikbek, een paradijsvogel zoo groot als eene musch;
...RAAF, v. (...raven), katoendief, witte paradijsvogel; ...VIJG, v. (-en), banaan, adamsvijg; ...VIJGEBOOM, m. (-en), (plantk.) banaanboom; ...VISCH,
m. (...sschen), (nat. hist.) een Amerikaansche visch,
eene snort van vingervisch; ...VOGEL, m. (-s), zekere
fraaie Indische vogel (paradisea), met ongemeen
schoonen staart, welke uit Guinea afkomstig is; (ook)
zeker sterrenbeeld; ...VREUGDE, v. (fig.) zalige
vreugde.
PARADIJSWEEUWTJE, o. (-5), (nat. hist.) eene soort
van vlasvink; eene soort van vogel, ter grootte
van een oink, in Zuid-Afrika, die's zomers verschillends bonte kleuren krijgt, terwijl uit den staart
twee breede veeren to voorschijn komen van 2 k 3
d.M. lengte.
PARADIJSZAAD, o. (plantk.) paradijskoren.
PARADOS (Fr.), m. (krijgsw.) dekking tegen rugschoten; achterwaartsche gronddekking.
PARADOX, v. (-en), wonderspreuk; (nat.) de hydrostatische paradox, de stelling dat de drukking eener

vloeistofkolom op den bodem van een vat niet

afhangt van het volume, maar alleen van de hoogte
en van de grootte van den bodern; schijnbare strijdigheid : het schist eene paradot, num,- het is toch
waar; gedwongen wijsgeerige stelling: dat zfjn slechts
paradoxen, die ge niet beulzen kunt.
PARADOX, bn. wat als eene paradox klinkt; vreemd,
wonderspreukig; gezocht.
PARADOXAAL, bn. paradox: - het klinkt paradoxaal.
PARADOXIE, v. voorstelling van paradoxen.
PARAFEEREN, (parafeerde, heeft gepdrafeerd), van
de handteekening voorzien, teekenen, merken met
eene paraaf.
PARAFFINE, v. o. (scheik.) eene witte, doorschijnende, naar spermaceti gelijkende stof, die bij droge
distillatie van hout, bruin- en steenkolen het laatst
overkomt; zij vormt eene baste lichtstof, want zij
bestaat slechts uit kool- en waterstof en kan dus
als een samengedrongen lichtgas beschouwd worden, waarom men er fraaie kaarsen uit vervaardigt.
PARAFFINEEREN, (paraffineerde, heeft geparaffineerd), (lucifers) in paraffine indoopen. PARAFFINEERING, v.
PARAFFINE-INDUSTRIE, v. die tak van nijverheid,
die zich met het vervaardigen van paraffine bezighoudt; ...KAARS, v. (-en), kaars uit paraffine gemaakt, ...OLIE, v. eene zware minerals olio, waaruit men lichtgas bereidt; (ook) goad gezuiverde
aardolie.
PARAFOUDRE, m. (-s), bliksemafleider.
PARAGOGE, v. (taalk.) achteraanvoeging: de aanhechting van eene of meer letters achter een woord
tot versterking van zijn uitgang, zonder dat de beteekenis -er door verandert.
PARAGOGISCH, bn. (sprk.) eene paragogische t.treffen we aan in fazant, en in de volkstaal in wecht,
wascht, kraft.
PARAGON, PARANGON, v. (boekdr.) lettersoort
van 18 punten, die het midden houdt tusschen dubbele dessendiaan en tekst; (ook) voortreffelijke
diamant.
PARAGONIET, o. geelachtig of grauwachtig wit
mineraal, tot de mica's behoorende; het is harder
dan gips en heeft een schoonen paarlemoerglans.
PARAGRAAF, v. (...fen), afdeeling in een geschrift;
teeken boven of voor zulk eene afdeeling geplaatst (§).
PARAGRAAFJE, o. (-s).
PARAGRAFEEREN, (paragrafeerde, heeft geparagrafeerd), in paragrafen afdeelen : om het verwfjzen
en het overzien gemakkelijker te maken, heb ik mfjn
work geparagrafeerd.
PARAGRELE, m. (-s), hagelafleider.
PARALIPOMENA, v. de boeken der Kronieken in
de H. S.
PARALIPSIS, v. (sprk.) voorbijgang: de redekunstige
figuur welke, onder den schijn van iets to willen
voorbijgaaft, daarop juist de aandacht vestigt, by.
ik wil niet zeggen, dat ook niet dat
PARALLACTISCH, bn. tot de parallax behoorende;
de parallactische driehoek, driehoek op de hemelglobe
die tot hoekpunten heeft een hemellichaam, 't zenith
van de plants van waarneming en de pool; parallactische hoek, hook van dozen driehoek bij het hemellichaam gelegen.
PARALLATISCH, bn. op de parallel betrekking
hebbende.
PARALLAX, v. (-en), (sterrenk.) verschilzicht, het
verschil tusschen de twee hoeken, onder welke men
eenig punt ziet van het eene of het andere uiteinde
eener rechte lijn.
PARALLEL, bn. evenwijdig, gelijk: die twee wegen,
linen loopen parallel; dit is een parallel geval; (muz.)
parallel toonsoorten, de toonsoorten, die eene gelijke
voorteekening hebben, de verwante toonsoorten.
PARALLEL, v. (-len), parallelcirkel; de lijn, die
evenwijdig loopt met eene andere; het vlak, dat
evenwijdig loopt met een ander; — vergelijking: er
is geene parallel te maken tusschen deze twee personen;
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(vestingb.) loopgraaf, welke bij het belegeren eener
vesting nagenoeg evenwijdig aan het front van
aanval gegraven ivordt.
PARALLELCIRKEL, m. (-s), cirkel op de aard- en
de hemelglobe, die evenwijdig met den evenaar getrokken wordt.
PARALLELEPIPEDUM, o. (-s), (wisk.) balk; een
meetkunstig lichaam, door zes parallelogrammen.
ingesloten, waarvan de tegenoverstaande gelijk en
gelijkvormig zijn.
PARALLELKLAS. v. (-sen), klas waarin hetzelfde
onderwijs gegeven wordt als in eene andere; ...LIJN,
v. (-en), evenwijdige lijn.
PARALLELNERVIG, bn. (plantk.) met verscheiden
oiavertakte, tameltjk evenwijdige nerven : de grassen
hebben parallelnervige bladeren.

werktuig om onderPARALLELOGRAAF, m.
ling evenwijdige lijnen te trekken.
PARALLELOGRAM, o. (-men), (wisk.) een vierhoek,
waarvan de zijden twee aan twee evenwijdig loopen;
Techthoekig parallelogram, rechthoek; — (nat.)parallelogram van krachten, als twee krachten op hetzelfde
punt werken, kan de resultante in richting en
grootte voorgesteld worden door de diagonaal
van het parallelogram, beschreven op de lijnen, die
de krachten in richting en grootte voorstellen; —
(stoomw.) parallelogram van Watt, inrichting bij
balansmachines om de rechtlijnige beweging van
de zuigerstang te verzekeren.
PARALLELPLAATS, v. (-en), gelijkluidende plaats
(bij auteurs); ...SCHAKELING, v. (-en), (electr.) de
aaneenschakeling der elementen tot eene batterij
naast elkander; ...TOONSCHAAL, v. (...schalen),
de naajeur- en mineurtoonschalen met dezeifde voorteekens; ...WEG, m. (-en), weg die evenwijdig aan
een anderen, inz. aan spoorwegen, loopt.
PARALOGISEEREN, (paralogiseerde, heeft geparalogiseerd), valsche sluitredenen, valsche gevolgtrekkingen maken.
PARALOGISME, ...MUS, o. valsche sluitrede, verkeerde redeneering of gevolgtrekking.
PARALYSEEREN, (paralyseerde, heeft geparalyseerd), verlammen; ontzenuwen.
PARALYSIE, v. (...sien), verlamming; beroerte.
PARALYTISCH, bn. lam, verlamd; aanleg tot eene
beroerte hebbende.
PARAMAGNETISCH, bn. magnetisch: men verdeelt

de stoffen in twee groepen: de diamagnetische en de
paramagnetische.

PARAMAT, o. eene gekeperde wollen stof met driehoekige keper uit katoenen ketting en kamwolgareninslag.
PARAMETER, m. (-s), (meetk.) standvastige lijn,
waarvan men zich tot meting van kromme lijnen
bedient en die tot verklaring van de eigenschappen
der kegelsneden strekt; de lijn die loodrecht op de
hoofdas door het brandpunt gaat.
PARANESE, v. aan het slot eener rede de krachtige
opwekking tot hetgeen de rede aangeprezen heeft;
toepassing van eene preek.
PARANIMF, m. (-en), bruidgeleider, -jonker; spool'loot; candidaatsgeleider (bij eene promotie).
PARANOTEN, v. my. Braziliaansche kastanjes;
kokeleko-noten.
PARAPET, o. (-ten), (vestingb.) borstwering.
PARAPHRASE, v. (-n), omschrijving, breede verklaring van de denkbeelden eens schrijvers met
andere woorden: eene paraphrase maken ; (fig.) wijdloopigheid.
PARAPHRASEEREN, (paraphraseerde, heeft geparaphraseerd), in het breede omschrijven.
PARAPHRAST, m. (-en), omschrijver, kantteekenaar
(van klassieke werken).
PARAPLUIE, v. (-s), PARAPLU, v. (-'s), regenscherm. PARAPLUUTJE, o. (-s). kleine paraplu.
PARAPLUBAK, m. (-ken), bak met (meestal lessen)
zinken bodem. om daarin natte paraplu's te bewayen; ...MAKER, m. (-a), iem. die paraplu's nieuw
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maakt; ook iem. die ze herstelt; ...STANDER, m. 1
.STANDR,m(-s)inoferljkvwerp van hout, steen of ijzer om daarin paraplu's
to plaatsen; ...STOK, m. (-ken), stok eener paraplu;
...WINKEL, m. (-s), winkel waarin men paraplu's
en parasols verkoopt.
PARASIET, m. (-en), tafelschuimer, klaplooper;
(nat. hist.) parasieten, woekerdieren, die tijdeltjk of
hun geheele leven ten koste van andere dieren
leven, hetzij inwendig zooals de ingewandswormen,
hetzij uitwendig zooals de vloo en luis; (plantk.)
woekerplanten : die planten welke hare wortels
doen doordringen in de weefsels van andere planten
en zich geheel of ten deele ten koste van het sap
van deze voeden.
PARASIETKEGEL, m. kleine zijkegel van een vulkaan, die alleen werkt; ...PLANT, (-en), woekerplant;
...VLIEG, v. (-en), eene vliegenfamilie (tachinariae),
waarvan de larven binnen in andere insecten leven,
vooral in rupsen.
PARASITISCH, bn. woekerend, ten koste van
anderen levend: parasitische planten en dieren; het
luiskruid (pedicularis) is toevallig parasitisch, doordat
hare wortels met die van andere planten vergroeien.
PARASITISME, o. de verhouding waarin een organisme in of op een ander organisme en min of
meer ten koste daarvan, leeft.
PARASOL, v. (-s), zonnescherm. PARASOLLETJE,
o. (-s).
PARASTATEN, m. mv. zijpilaren, zijkolommen.
PARATONNERRE, m. (-s), blikseinalleider.
PARAVENT, m. (-5), Spaansche wand; windscherm,
windschut..
PARCE,vV. (-n), (myth.) eene der drie schikgodinnen,
die den levensdraad der menschen spinnen en op
den bepaalden tijd afsnijden.
PARCEEL. o. (-en), gedeelte, deeltje. Zie ook PERCEEL.
PARCIMONIE, v. karig-, zuinig-, deun-, gierig-,
vrekkigheid.
PARCIMONIEUS, bn. gierig, vrekkig.
PARDAF, tw. (Zuidn.) klanknabootsing van iets,
dat valt of losbrandt.
PARDEL, m. (-5), panter.
PARDOEF, tw. (Zuidn.) pardaf.
PARDOEN, v. (-s), (zeew.) lang touw van zwaar
touwwerk, tot steun der stengen zijdelings achterwaarts, dat van den masttop loopt naar het want,
waarop het bevestigd is.
PARDOES, PERDOES, tw. eene verzachting van
het Spaansche par Dios, bij God! waarachtig!; hif
sprong pardoes in het water, zonder zich to bedenken.
PARDON, o. vergit enis, vergeving, kwijtschelding,
genade: geen pardon geven, het leven der vijanden
niet sparen; (sprw.) die pardon vraagt, erkent schuld; —
beleefdheidsformule: pardon ! voor: Je vous demande
pardon. met uw verlof!, neem mij niet kwalijk!
PARDONNABEL, bn. vergeeflijk, verschoonbaar.
PARDONNEEREN, (pardonneerde, heeft gepardonneerd), vergeven, vergiffenis schenken; het leven
der vijanden sparen.
PARDONNEZ-MOI !, vergeef mij, verschoon mij, met
uw verlof: evenals pardon eene uitdrukking van
beleefdheid.
PAREEREN, (pareerde, heeft gepareerd), sieren,
tooien, opsmukken, parade maken; vertoon maken,
schitteren; (schermk.) afwenden, keeren; (rijsch.)
een paard uit den gang tot stilstaan brengen.
PAREGGEEREN, (pareggeerde, heeft gepareggeerd),
sluiten, vereffenen (rekeningen).
PAREL, v. (-5, -en), PA A RL, v. (-en), ronde ophooping van paarlemoerstof in het lichaam van de
pareloester of parelmossel, gewoonlijk door verwonding ontstaan; als sieraad zeer gezocht en van hooge
waarde : roncle, peervormige, eivor inige paarlen; paarlen
van wit, gee! water, van die tint; paarlen visschen,
naar parels duiken: paarlen rijgen, rang , chikken en
een sneer er van maken; — iets wat zoo kostbaar,
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zoo mooi, zoo to waardeeren als parels is : dat is
eene parel aan zone kroon, daarop mag hij terecht
trotsch zijn; eene parel van eene vrouw; Java, die
parel van Insulinde; (sprw.) zfine paarlen voor de
zwijnen gooien, werpen, weldaden verspillen aan hen,
die er de waarde niet van kunnen beseffen; — wat
rond en doorzichtig is als eene parel of er eenigermate op gelijkt: onechte paarlen, paarlen van glas;
parels van sweet stonden op zUn voorhoofd, zweetdroppels; in haar oog blonk eene groote parel, traan; aan
ieder blaadje of bloempje schitterde eene parel, een
dauwdroppel; de parels van den win, luchtblaasjes
die er bij het inschenken op komen; (jag.) paarlen
aan het gewei van herten en reeen, kleine knobbelvormige uitwassen; (heelk.) eene parel op het oog,
eene witte viek op het hoornvlies, een gerstekorrel;
knoopje in kant; (drukk.) kleine druklettersoort van
5 punten, tusschen nonpareil en robijn of diamant
in. PARELTJE, PAARLTJE, o. (-s).
PARELACHTIG, bn. op parels gelijkende.
PARELADDER, v. (-s), (nat. hist.) eene soort van
adder; ...ADMIRAAL, m. ( - 5). (nat. hist.) parelkegelslak : eene der schoonste kegelslakken; ...ASCH, v.
Amerikaansche potasch, zuiverste en volkomen
witte potasch; ...BANK, v. (-eni, plek, waar veel
pareloesters zich bevinden; ...BOOR, v. (...boren),
boor om gaatjes in paarlen to boron; ...BOOT, o.
eene soort van paarlemoer, maar met levendiger
kleurschakeering; ...DRUIF, v. (...von), eene kleine
soort van heerlijke druiven; ...DUIKER, na. (-s),
visscher van parelen; (ook) werktuig tot de parelvisscherij gebezigd; (nat. hist.) zekere watervogel,
dien men alleen op den trek aan onze kust en op
onze binnenwateren aantreft.
PARELEN, (parelde, heeft gepareld), parelvormige
blaasjes opgeven: de win parelt in het glas; in droppels to voorschijn komen: het tweet parelde hem op
het voorhoofd; den vorm van parels geven: geparelde
(zeer fijne) garst (parelgarst verdient de voorkeur).
PARELGARST, v. zeer fijne garst, geheel rond van
vorm; ...GERST, v.; ...GLANS, m. de eigenaardige
glans van echte zeeparels; ...GORT, v. zeer fijne en
geheel ronde gort; ...GRAS, o. eene familie der
grassen (melica), die in Nederland niet veel voorkomt; de drie gevonden soorten zijn : het gewimperd
parelgras (AL ciliate), het knikkend parelgras (M. nutans) en het eenbloemig parelgras (M. uniflora).
PARELGRIJS, bn. grijs- of blauwachtig wit van
kleur; o. de parelgrijze kleur.
PARELGRUIS, o. kleinste soort van parelen, parelzaad; ...HAAN, m. (...hanen), (nat. hist.) mannetje
van het parelhoen; ...HAGEDIS, v. (-sen), (nat. hist.)
beparelde hagedis; ...HANDEL, m. handel in parels;
...HANDELAAR, m. (-5), ...HANDELAARSTER, v.
(-5), die in parels handelt.
PARELHOENDERS, o. my. (numida) een tot de familie
der fazanten behoorend vogelgeslacht met naakten
hals en kop en nederhangenden staart, die in
West-Afrika in het wild voorkomen en van zaden
en granen leven; de bekendste soort van doze familie
is het Numidische hoen (N. meleagris) met blauwzwarte veeren, die met helderwitte, rondo stippen
bezaaid zijn; gewoonlijk poelpetaat (poule pintade)
geheeten.
PARELKEGELSLAK, v. (-ken), pareladmiraal.
PARELKLEUR, v. parelgrijs.
PARELKLEURIG, bn. de parelkleur hebbende.
PARELKNOBBEL, m. (-Si. parelachtig uitwas aan
het gewei van prof wild; ...KOFFIE, v. de kleine
ronde boontjes, die voor de beste gehouden worden;
...KRANS, m. (-en), ...KROON, v. (...kronen), kraus
of kroon van parels ; ...KRUID, o. (plantk.) een
plantengeslacht (lithospernium), tot de familie der
ruwbladigen behoorende, dat niet zeldzaam in de
duinen en op zandig bouwland voorkomt ; het gerneen
parelkruid (L. officinale) en het akker-parelkruid
(L. arvense) zijn de twee hiertoe behoorende soorten;
...KUST, v. (-en), kust waar men parelen vischt;

...LETTER, v. (-s), (drukk.) kleine druklettersoort
van 5 punten.
PARELMAAT, v. (...maten), plaat met gaatjes van
onderscheidene wijdte, mar welke de grootte der
parelen gemeten en hare waarde bepaald wordt.
PARELMOER, o. Zie PAARLEMOER.
PARELMOEREN, bn. Zie PAARLEMOEREN.
PARELMOERNEUT, v. (-en). Zie PAARLEMOERNEUT.
PARELMOERPAPIER, o. Zie PAARLEMOERPAPIER.
PARELMOS, o. (plantk.) leverkruid.
PARELMOSSEL, v. (-en), eene mosselsoort (unio
margaritifera), tot de familie der stroommossels
behoorende, welke in vele rivieren en beken van
Zuid-Duitschland, Zweden en Schotland voorkomt
en die de rivierpaarlen opleveren, welke ook in den
handel gebracht worden.
PARELNAALD, v. (-en), naald, waarmede parelen
worden aangeregen; naald met parelen bezet.
PARELOESTER, v. (-5, -en), parelschelp; ...OLIE, v.
(scheik.) olie uit de parelen gehaald; ...PEER, v.
(...peren), eene langwerpige, kleine soort van Septemberpeer; .. POP, v. (-pen), (fig.) schoone vrouw, schoon
meisje.
PARELSCHELP, ...SCHULP, v. (-en), een eenspierig
schelpdier (meleagrina margaritifera), tot de familie
der hamerschelpen behoorende, gewoonlijk pareloester
geheeten, dat de kostbare zeeparels oplevert en in
de Perzische golf, op de westkust van Ceylon, btj
Malakka enz. gevonden wordt ; schelp der pareloesters; ...SCHRIFT, o. zeker klein schrift; drukwerk
met de parelletter gezet; ...SLAK, v. (-ken); ...SNOER,
o. (-en), een aantal aaneengeregen parelen; ...SPELD,
v. (-en); ...STEEN, m. (-en), (mijnw.) eene soort van
delfstot; IKKEFC, m., ...STIKSTER, v. (-6), die
in of met parelen werkt, • borduurt; ...SUIKER, v.
eene grove soort van sulker; ...THEE, v. eene fijne
soort van thee, die tot kleine balletjes gekneed
wordt en ook buskrurtthee genoemd wordt; ...VANGER, ...VISSCHER, m. (-5), iern. die naar parels
vischt; ...VANGST, ...VISSCHERIJ, v. (-en), het
visschen naar paarlen; de plaats waar dat geschiedt;
...VLIEG, v. (-en), (nat. hist.) eene familie der rechtvleugelige insecten (perlidae), waarvan de larven in
stroomend water onder steenen leven en zich bij
voorkeur met larven van haften voeden; waterjutfertje; bladluisvlieg.
PARELVORMIG, bn. den vorm van parels hebbende.
PARELWATER, o. (apoth.); ...WIT, o. chloorbismuth; ...ZAAD, o. kleine parels, die bij het gewicht
worden verkocht; (plantk.) parelkruid; ...ZAND,
o. zand waarin parels gevonden worden;
v. eene soort van tuberculose bij het rundvee: aan
parelziekte gestorren roe; ...ZIJDE, v. schoone Perzische zijde; ...ZOUT, o. oververzadigde zwavelzure
soda; ...ZUCHT, v. parelziekte; ...ZWART, o. (schild.)
Zweedsch zwart.
PAREMENTEN, o. my. belegsels; belegstukken; optooisels; tooi, opschik.
PAREN, (paarde, heeft of is gepaard), tot een paar
of tot paren maken: kousen paren; twee aan twee
rangschikken : de dansers paren; koppelen, huwen:
zij zijn gepaard; dekken, bevruchten: vogels, dieren
laten paren; (fig.) vergezeld gaan van: dat ging met
groote kosten gepaard.
PARENCHIJM, o. celweefsel der planten; volkomen
parenchijm, als de cellen aaneensluiten; onrolkomen
parenchijm, als de cellen door tusschenruimten gescheiden zijn. —CEL, v. (-len).
PARENTAGE, v. bloedverwantschap, famine: hy is
ook van de parentage, hij behoort ook tot de familie.
PARENTEEREN, (parenteerde, heeft geparenteerd),
een lijkoffer brengen; eene lijkrede houden bij de
doodbaar of het graf van den overledene; aan iem.
geparenteerd zijn, verwant, vermaagschapt.
PARENTHESE, ...THESIS, v. tusschenzin;
parenthese. als inlassching; teksthaakjes, ( ); (algebra)
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haakjes om de deelen eener grootheid bij elkander
to verbinden.
PARESSEUSE, v. (-s), eene soort van damssmutsje;
een kussen op een sofa; een licht sluitend lijfje, in
plaats van het korset.
PARFORCE-JACHT, v. (-en), groote drigjacht op
ree6n en herten, waarbij veel honden gebruikt worden, die daarop afgericht zijn.
PARFUM, o. heerlijke geur; reukwerk.
PARFUMEEREN, (parfumeerde, heeft geparfumeerd),
welriekend maken, met een aangenamen geur von
vullen: papier, linnengoed parfumeeren; deze eau-de-

voor die personen zelven gebezigd, b. v.: en :oat beweert me het parket ?; (in een schouwburg) ruimte
tusschen de stalles on het parterre.
PARKETEEREN, (parketeerde, heeft geparketeerd),
een vloer met fijn hout inleggen : eene geparketeerde
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cologne is licht geparfumeerd; die kamer, die dames
zfin sterk geparfumeerd.
PARFUMERIE, v. (-en), reukwerken, stollen die een
aangenamen, doordringenden geur verspreiden.
PARHELIUM, o. (sterrenk.) bijzon.
PARI ; al pari, van gelijke waarde, honderd ten
honderd; de wissel staat pari, de koersen wegen
tegen elkander op; de fondsen staan op (al) pari, staan
op 100 pCt.; boven, onder of beneden pari koopen,

verkoopen.
PARI, o. weddingschap : met iem. een pari aangaan.
PARIA, m. en v. (-'s), een . lid van de laagste kaste
of de volksklasse in Hindostan, die door de Hindoes
als onrein veracht en geschuwd wordt; zij staan
buiten de bescherming der wet en mogen geene bezittingen hebben; (fig.) verworpeling, verstooteling:

de paria's der beschaving.
PARIEEREN, (parieerde,

heeft geparieerd), wedden,

verwedden.
PARIES, m. wand, muur.
PARIJSCH-BLAUW, o. Berlijnsch-blauw; ...GOUD,
o. kunstgoud, eene metaallegeering; ...ROOD, o.
eene verfstof.
PARIJS-KRUID, 0. eene woudplant, welker vrucht
eene enkele zwartbruine bes is
PARING, v. (-en), de vermenging van de twee geslachten, welke de bevruchting voorafgaat: een stier
van een jaar is reeds voor de paring geschikt; (dierk.)
eenvoudige paring, de vermenging van een mannelijk
en een vrouwelijk dier; wederkeerige paring, waarbij
twee hermaphrodieten elkander bevruchten; samengestelde paring, wanneer een enkel hermaphrodiet
zichzelf bevrucht.
PARIS, v. (-son), (plantk.) eene plant tot de familie
der struikwinden behoorende; de vierbladige paris
(P. quadrifolia) komt op vochtigen bodem en in
bosschen voor.
PARISCH-MARMER, o. wit marmer van het eiland

Paros.
PARISIEN,

m. (-s), een man uit Parijs; korte drie-

kante stootdegen.
PARISIENNE, v. eene Parijsche vrouw, een Parijsch
meisje; zekere kleine Latijnsche drukletter: panel;
Parijsch volkslied, in de Juli-omwenteling van 1680
door CASIMIR DELAVIGNE vervaardigd; fijne zijden
stof met kleine stipjes.
PARITEIT, v. (recht.) gelijkheid, rechtsgelijkheid.
PARITEITENTAFEL, v. (-s), lijsten of staatjes, waarop de overeenkomstige wisselkoersen tusschen verschillende landen staan uitgerekend.
PARITEITSREKENING, v. van raap- en lijnolie naar
verschillende koersen per H. L. tegenover een gewicht van 100 K. G.
PARK, o. (-en), perk, door een hek afgesloten
ruimte (inz. voor wandelaars) : het Nationale Park in
Noord-Amerika aan de Yellow-stone; diergaarde; hoenderpark; slottuin; artillerie-park, ruimte waar het
geschut en al zijn toebehooren staat; volledig stel
kanonnen.
PARKET, o. (-ten), afgesloten ruimte, vertrek; (fig.)
iem. in het parket, in een moeilijk, een lastig parket
brengen, in het nauw. in een moeilijk, een lastig
geval; eene afgezonderde, ingesloten ruimte in gerechtszalen, waar de rechters gezeten zijn en de
advocaten hunne plaats hebben; de mannen van het
parket, de rechters en advocaten; (bij uitbr.) ook

zaal.
PARKETVLOER, m. (-en), vloer in keperverband,
gemaakt uit vierkant hard bout, gewoonlijk van
24 mM. dikte on 35 a 40 cM. zijde.
PARKIET, m. (-en), eene groep van kleine papegaaien, waarvan verschillende soorten onder onderscheiden benamingen voorkomen in de tropische
gewesten, in Australia, Zuid-Amerika enz. PARKIETJE, o. (-a).
PARKOENPAAL, m. (...palen), perkoenpaal.
PARLANDO (It.), (muz.) meer sprekend dan zingend.
PARLEMENT, o. (-en), elks vergadering, waar het
woord gevoerd wordt, inz. regeeringsraad; vergadering der volksvertegenwoordigers, (inz. in GrootBrittannie) het Hooger- en Lagerhuis; het large parlement (ten tijde van CaomwELL, c(at KAREL I van
Engeland ter dood veroordeelde).
PARLEMENTAIR, m. (-s, -en), onderhandelaar (tusschen twee lagers of eene belegerde vesting).
PARLEMENTAIR; bn. bw. naar de wijze van een
parlement, beleefd, omzichtig: de parlementaire vor-

men in acht nemen; zich parlementair uitdrukken;
parlementaire vlag, onderhandelingsvlag.
PARLEMENTEEREN, (parlementeerde, heeft geparlementeerd), onderhandelen door een parlementair;
(fig.) lang en breed redekavelen en tegenspreken.
PARLEMENTEN, (parlementte, heeft geparlement),
(gemeenz.) praten, snappen, babbelen; redetwisten.
PARLEMENTSGEBOUW, o. (-en), ...HUIS,o.(...zen),
paleis waar het parlement (inz. in Engeland) vergadert; (ook) het parlement zelf.
PARLEMENTSGEZINDE, m. (-n), die tot de partij
van het parlement behoort; ...SEER, m. (-en), lid
van het parlement; ...LID, o. (...laden); ...VERGADERING, v. (-en); ...ZITTING, v. (-en), vergadering
van het parlement.
PARLESANTEN, PARLASANTEN, (parlesantte,
heeft geparlesant), (gemeenz.) praten, snappen,
veel woorden den hals broken.
PARLEVINKER, m. (-s), kleinhandelaar in grutterswaren on veevoeder.
PARMAFOIS, bw. (Zuidn.) op zijn parmafois, op zijn

Fransch.
PARMANT, bn. (-er, -st), parmantig.
PARMANTIG, bn. (-er, -st), zwierig, schoon uitge-

dost; (bij uitbr.) statig, deftig; durvend, moedig:
parmantig ging het kleine kereltje er op af. PARMANTIGHEID, v. zwier, trots; statigheid ; mood, iem. die
parmantig is: 't is zoo'n parmantigheidje.
PARMEZAAN, m. (...zanen), inboorling van Parma
(in Italie).
PARMEZAAN, v. (...zanen), eene kaassoort, die in
het voormalige hertogdom Parma on inz. in den
omtrek van Lodi bereid wordt en om haar voortreffelijken smaak beroemd is.
PARMEZAANKAAS, v. (...kazen), kaas uit Parma.
PARMEZAANSCH, bn.; parmezaansche kaas.
PARNAS, PARNASSUS, m. (fab.) berg der dichters, der muzen of zanggodinnen: een aan Apollo en de
Muzen gewijde berg in het Grieksche landschap
Phocis, aan walks voet de stad Delphi lag; (oneig.)
de woonplaats der dichters, het gebied der dichtkunde; den parnas beklimmen, op den parnas stUgen,
dichten.
PARNAS, m. (-sim), of PARNASSIJN, m. (-s), Israel.
kerkmeester, bestuurder eener Tsrael. gemeente.

PARNASKRUID, o. nzoerassig parnaskruid (parnassia
palustris), een allerliefst plantje, in Nederland eigen
aan vochtige heigronden, veenstreken en duinvalleien; tot het parnaskruid behooren ook de hortensia's.
PAROCHIAAL, bn. tot eene parochie behoorende.
PAROCHIAAN, m. en v. (...anon), bewoner -, bewoonster -, lid eener parochie.

PARTIJKE.

PAROCHIE.
PAROCHIE,

v. (...chitin), zelfstandige kerkelijke

gemeente bij de Katholieke en Episcopale kerk;
kerspel.
PAROCHIEKERK, v. (-en), ...PRIESTER, m. (-5), kerk,
priester der parochie.
boertige worm aan een
PARODIE, v.
ernstig stuk gegeven, omwerking in boert; bespotting, klucht, spotternij.
PARODIEEREN, (parodieerde, heeft geparodieerd),
boertig navolgen; in boert omwerken; bespotten;
jets ernstigs kluchtig voordragen.
PARONIEM, bn. stamverwant.
PARONIEM, o. (-en), stamverwant woord: woord,
dat met een ander van denzelfden wortel is afgeleid.
PAROOL, o. (...rolen), (krijgsw.) wachtwoord: het
parool geven; leus, herkenningswoord, waaraan de
partijgenooten zich in den krijg als vrienden herkennen.
PAROXYSMUS, o. de aanval eener tusschenpoozende koorts; (oneig.) de hoogste graad van kommer,
smart enz.
PARSEN, m. mv. vuuraanbidders in PerziO.
PART, o. (-en), deel: het vierde part van iets; appelen
aan parten snfjden; ieder krfjgt zfjn part, zijn aandeel;
(sprw.) ik heb er part noch deel aan, ik ben daaraan
geheel onschuldig, ik wist er niets van af; ik, voor
min part, voor mijn deel, voor zooveel mij aangaat;
voor mjn part kan hij ophoepelen, wat mij betreft,
mijnentwege; — (zeew.) loshangend touw, van eene
scheerlijn het deal van een blok tot het naastvolgende: halende en luie part van een takel.
PART, v. (-en), listige trek; iem. parten spelen, iem.
belagen, zoeken to foppen; min geheugen speelt mfj
parten, daarop kan ik mij niet meer verlaten; gril,
zotternij, kuur.
PARTAGEEREN, (partageerde, heeft gepartageerd),
deelen, verdeelen onder...
PARTEN, (partte, heeft gepart), (Zuidn.), deelen,
verdeelen.
PARTERRE, o. dat gedeelte der schouwburgzalen,
't welk zich gelijkvloers achter het parket bevindt;
(overdr.) de aanschouwers in het parterre; tuin-,
bloembed.
PARTHENOGENESIS, v. (nat. hist.) het verschijnsel
dat sommige lagere diersoorten, inz. insecten, zonder
paring voor ontwikkeling vatbare eieren leggen.
PARTHENON, o. (-s), tempel, aan Minerva gewijd
(op den burg van het oude Athena); (fig.) kunsttempel.
PARTIAAL, bn. bw. partijdig; deelswijze.
PARTIALITEIT, v. partijdigheid.
PARTICIPANT, m. on v. (-en), deelhebber, deelnemer.
PARTICIPATIE, v. (-s, ...ti6n), deelneming.
PARTICIPEEREN, (participeerde, heeft geparticipe,erd), deel nemen (aan), deel hebben (in).
PARTICULARISEEREN, (particulariseerde, heeft geparticulariseerd), iets omstandig, in alle bijzonderheden vertellen of voorstellen.
PARTICULARISME, o. het beschermen der bijzondere belangen; partij die dit voorstaat.
PARTICULARIST, m. (-en), een aanhanger van het
particularisme.
PARTICULARISTISCH, bn. een particularistisch strevan, een streven om de bijzondere belangen to veal
op den voorgrond to plaatsen.
PARTICULARITEIT, v. (-en), btjzonderheid ; eigenaardigheid.
PARTICULIER, m. (-en), ambteloos burger; (inz.)
die geen soldaat is. PARTICULIERE, v. (-n).
PARTICULIER, bn. bijzonder, afzonderlijk: iem. in
het particulier spreken; eene particuliere woning, huis
.dat geen stads- of publiek gebouw is; iemands tarticuliere zaken, zijne eigene, familie-aangelegenheden ;
ik ken hem particulier, zeer intern; eigenaardig,
wonderlijk: dat is al zeer particulier.
PART1EEL, bn. gedeeltelijk : eene partieele zonsverduistering, bij gedeelten geschiedend.

PARTIJ,
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v. (-en), (rechtsw.) elk der beide vijandig

tegenover elkander staande personen of vereenigingen : een advocaat meet de belangen zfjner partij
voorstaan ; de klagende en de aangeklaagde part;
men moet beide parten hooren; de parten hebben
een vergeljjk aangegaan; men kan niet rechter en
party tevens zfjn; — groot aantal personen die zich
tot een geheel vereanigen om zekere belangen
voor to staan, daarvoor to strijd'en, vooral op staatkundig gebied: de clericale, de democratische, de liberale, de radicale part; de parten in de Kamers, in
de volksvertegenwoordiging; de party van het behoud,
van den vooruitgang; tot eene party behooren, overgaan; zone partij verlaten, getrouw blfjven; partij
kiezen, zich bij eene staatspartij aansluiten; — legerafdeeling tot het een of ander doel uitgezonden:
eene party op buit, op verkenning uitzenden;
—en grotemnigtevanpersone,bend: eene
partij nieuwsgierigen, dieven; ge hebt daar met eene
partij schurken te doen; — een aantal personen, tot
hun genoegen bij elkander: dat is eene vrooloke part;
buitenpartfj; jachtpartTh ik ben ook van de part,
ik doe ook mee; — feest, gastmaal: parten geven;
eene verjaarpartij, verlovingspartij; daar is partij; ik
moot op partij; danspartfj, muziekpartfj; (iron.) kibbelpartfj, grompartfj; — (kooph.) groote menigte, eene
onbepaalde hoeveelheid : eene party goederen, koffie,
kooptearen, bfj parten is de prijs minder; ik heb er
nog eene heele partij van; —
persoon in betrekking tot een ander gedacht: dat
meisje is eene goede, rijke party voor hem; zij doet eene
goede partij, doet een good huwelijk; laat parten
binnen, om to trouwen; parten kwamen overeen, in
eene acte, voor een notaris; de contracteerende parten, die een contract aangingen; iemands bijzon
dere belangen: amends purtij ophtmeit, besluil: de
wijste para.), (lie hfj kon doen, was ...; —
spel dat door twee of meer personen wordt gespeeld: eene partij biljarten, kaarten, schaken; ik won
de part?). ; — afdeeling eenigermate een geheel uitmakende : in daze landstreek heeft men mooie parten; op die schilderij komen de parten good uit;
muziekpartij : de parten waren good bezet; zone
partij zuiver zingen, spelen; de parten uitschrfjven;
ik heb daar een
—enstukbezaidofbeplant d:
paar parten tarwe; — nut, voordeel: van iets part
tot
zijn
trekken; hf) weet van alles party te trekken,
voordeel aan to wenden. PARTIJTJE, o. (-s), een
klein feest: een partiftje geven; spel: een partijtje
kaarten ; onbepaalde hoeveelheid: een partfjtje aardappelen.
PARTIJBELANG, o. (-en), het belang der partij: de
part belangen eischen het; ...BELEID, o. het beleid
der woordvoerders eener partij, om ze zooveel mogelijk •invloed to verschaffen.
PARTIJDIG, bn. bw. (-er, -st), de belangen van den
eenen of anderen op eene onbillijke wijze tegen
beterweten aan voorstaande : eon rechter mag niet
partfjdig zijn; partfjdig to werk gaan; door vooringenomenheid niet onbevangen in zijn oordeel zijn:
de haat is part dig, maar de liefde nog meer; een
partijdig oordeel, eenzijdig. PARTIJDIGHEID, v. het
partijdig zijn; het partijdig handelen.
PARTIJGANGER, m. (-s), (oorl.) volgeling, aanhanger; vrijbuiter; bevelhebber over vrijbuiters.
PARTIJGANGERSOORLOG, m. (-en), vrijbuitersoorlog.
PARTIJGEEST, m. de heerschende mooning in eene
(staats)partij; de neiging, het streven de partijbelangen zooveel mogelijk to begunstigen; ...GELD,
o. zekere ongelden bij het afschrijven van kapitalen
van het grootboek der nationale schuld; geld dat
men voor het spelen eener partij biljart enz. moot
betalen; ...HAAT, m. haat dien de aanhangers der
verschillende partijon elkander toedragen;
o. (-en), aanvoerder eener partij.
PARTIJKE, v. een geslacht van planten (lythrum),
waaraan 2 soorten in Nederland worden aangetrof-

PART1JKE.

PA.SKLAAR.

fen : de gemeene partifiw of Wilde kattestaart (L. salicaria), veal aan waterkanten groeiende, en de hysopbladige (L. hyssopifolia), die vrij zeldzaam is.
eene kwes.tie die
PARTIJKWESTIE, v. (-s,

pas, nu ga ik eons alles afpassen on nameten.
PASJE, o. (-s).
PAS, o. tijdstip, keer, gelegenheid: op dit pas;
—derchte,gle ntijd:
gij komt juist van pas, gij
komt als geroepen, ik hob ujuist noodig; ieder moest
er aan (bij) te pas komen, er aan helpen, er van weten
ens.; eon woordje op zijn pas is zoo goed als geld in
de tasch of is een daalder waard, weten to spreken
waar het behoort is van groote waarde; dat komt
hem in zone kraam to pas, daarvan kan hij gebruik
maken; dat komt goed to pas, komt op het juiste
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het wezen, de kern eener partij raakt; ...LEUS, v.
(...zen), de leus, het wachtwoord eener partij ; de
zaak waarnaar eene partij streeft; ...MAN, m. (-nen),
iem. die tot eene part] behoort; iem. die stork partij
kiest voor het eon of ander; ...NAAM, m. (...namen),
naam waardoor de eene partij zich van de andere
onderscheidt en tevens hare richting aanduidt;
....ORGANISATIE, v. (-s, ...ten), de regeling, de inrichting eener partij tot eon zooveel mogelijk invloedrijk geheel; ...SCHAP, v. (-pen), verdeeldheid: partfjschappen in ons land; woeling; kuiperij, kabaal;
...STEMMING, v. (-en), eene stemming, waarbij alleen
het belang der partij beslist en niet ieders persoonlijk
inzicht; ...WOEDE, v. blinds ijver voor de belangen
zijner partij; ...ZUCHT, v. partijschap.
PARTIJZUCHTIG, bn. (-er, -st), (w. g.), iem. die
gaarne eene partij vormt ; ook die de belangen zijner
partij sterk voorstaat.
PARTIKEL, o. (-s), klein, onbuigbaar rededeel, zooals
de voorzetsels en de voegwoorden.
PARTISAAN, v. (...sanen), eene korte piek met
breede punt, dikwijls van weerhaken voorzien.
PARTISAN, m. (-5), aanhanger, voorstander, partijganger.
PARTITIE, v. (-s, ...tien), in-, verdeeling; de soldaten
did ter partitie van Holland stonden;

(ook) partituur.

PARTITUUR, v. (...turen), (muz.) de gemakkelijk to
overziene samenstelling of onder elkander voeging
van al de partijen van eon meerstemmig toonstuk,
naar hetwelk de leiding of directie geschiedt.
PARTNER, m. (-5), medespeler, maat (in het kaartspel); dansgenoot; medehandelaar.
PARTUUR, o. (...turen), persoon, die geschikt is om
met eon ander eon paar to maken; iem. die tegen
een ander opgewassen is, evenknie : dat is geen
partuvr, de krachten staan niet gelijk.
PARTUURLIJN, v. Zie PORTUURLIJN.
PARUIK, v. (-en), haren hoofdbedeksel, valsch hoofdhaar. Zie PRUIK.
PARUIKENBOOM, m. (-en), sierstruik uit Z.-Europa
(Rhus cotinus), aldus geheeten naar de met lange
haren bezette onvruchtbare bloemstelen, welke zich
na den bloeitijd verlengen en in den herfst aan het
uiteinde der takken fraaie roode, later witte pluimen vormen, die tegen de groene bladeren bijzonder
schoon uitkomen en alzoo het voorkomen van eene
paruik of pruik hebben.
PARVENU, m. (-'s), iem. die door een plotselingen
keer der fortuin, met of zonder verdiensten rijk geworden is en zoo uit geringen stand tot eer en
aanzien kwam; inz. iem. die zich op zijn rijkdom
laat voorstaan.
PARVENU-ACHTIG, bn. bw. wat aan den parvenu
herinnert: parvenu-achtig handelen, optreden; parvenuachtige handelwijze.
PAS, m. (-sen), trede, tred; schrede, stap : de passen
(van het dansen) leeren; gewone pas, gezwinde pas,
verdubbelde pas; in den pas blijven, gelijk stappende
voortgaan; uit den pas raken; — afstand tusschen
de voeten bij het loopen : groote, kleine passen »taken;
twee passen vooruit I; op 10 pas afstands; — (rijsch.)
telgang: het gelijktijdig verzetten van den voor- en
achterpbot aan eene zijde van het lichaam; halve
pas, half pas, half draf; — smalle doorgang: iem. den
pas afsnijden, den doorgang -, den wog belemmeren;
laagte of inzinking tusschen de bergen van een
gebergte, bergengte: de passen in de Alpen; zeengte:
Pas de Calais; — paspoort, vrijbrief: een pas halen,
nazien, iem. een pas geven ; b iem. in den pas staan,
goed aangeschreven; Turk sche pas, eene soort van
zeebrief of vrijgeleide, waarvan de schepen, die de
Middellandsche Zee bevoeren, zich voorzagen om
goon overlast to hebben van de Barbarijsche zeeroovers; — het passen : zie zoo, nu ga ik eens op mijn

-

tijdstip, hiervan kunnen wij eon good gebruik maken;
dat kan nog wel eens te pas komen, dat kon nog wel
eens dienstig zijn; hij is daar leelijk, slecht te pas
gekomen, hij is daar leelijk terechtgekomen; ik west
het nergens te pas te brengen, ik weet er nergens
gebruik van to maken; ik sal het u wel weer eens to
pas brengen, u vroeg of laat vergelden; dat kwam zoo
onder het spreken te pas; —
de rechte maat : iets van pas maken, zoo maken
dat het juist past; die broek is net pas, niet to wijd
of to nauw ; (zeew.) het schip is op zyn pas geladen,
zoo geladen dat het gemakkelijk zeilt en stuurt; ikben wel to pas, flunk, gezond; ik vod mij kwalijk to
pas, niet wel; — het behoorlijke, het zich betamende:
dat geeft geen pas, dat komt niet te pas, dat is onbehoorlijk.
PAS, o. (-son), (gew.) biljet, waarop de prijs van

het brood is aangegeven; — dat deel van eene
vrouwenmuts, dat het hoofd bedekt tusschen het
voorhoofd on den schedel.
PAS, bw., zooeven: hi' is pas aangekomen; nu eerst:heb pas gedaan.
ik
PASCHA, 0., PASCHEN, v. (bij de Joden) feest
ter herinnering aan de verlossing uit Egypte; (bij
Christenen) feest ter gedachtenis aan de opstanding van Jesus; wij hebben dit jaar een vroege, een
late Paschen; een groene Kerstmis, een witte Paschen,
maar een witte Kerstmis, een groene Paschen; beloken.
Paschen; Zondag na. Paschen; (R.-K.) zijn paschen
halm, of houden, na, vOOr of met Paschen ter cornmunie gaan; (gemeenz.) hfj laat zone Paschen enPinksteren zien, zijne billen en schaamdeelen; als hij
lacht, is het Paschen achter zone ooren, van iernand
gezegd, die alleen bij hooge uitzondering lacht; het is
Paschen en Pinksteren bij hem, hij is gelukkig, zijnezaken gaan voordeelig; paaschlam.
PASDIJSJE, o. (-5). Zie het betere PASSEDIESJE.
PASGANG, m. (-en), (rijsch.) telgang.
PASGANGER, m. (-5), (rijsch.) telganger, hakkenei.
PASGEBOREN, bn. nog niet lang geleden geboren:
een pasgeboren kind; ...GEHUWDEN, m. my. jonggehuwden.
PASGELD, o. kleingeld.
PASGETROUWDEN, m. my. jonggetrouwden, nogniet lang door den echt verbondenen.
PASHOOGTE, v. (-n), hoogte van den bergpas:
tafeltje van de pashoogten van de Alpen.
PASIGRAPHIE, v. eene soort van cijferschrift, die,_
wanneer zij algemeen aangenomen werd, alle volkeren der wereld zou kunnen dienen, om hunne
gedachten voor alle aardbewoners duidelijk uit te
drukken.
PASJE, o. (-s), (letters.) staafje, dat zich niet laat.
drukken en alzoo de noodige ruimte tusschen dewoorden aangeeft.
PASJES, bw. zoo even; nauwelijks; passelijk.
PASKAART, v. (-en), eene soort van zeekaart, die
de passen of doortochten aanwijst en waarop de
afgelegde mijlen on koersen worden afgepast;
(kaartsp.) kaart om to passen, om het spel niet
aan te nemen.
PASKLAAR, bn. zoo klaar dat het geheel past:
de behanger was bezig het kleed pasklaar te maken,
zoo te snijden dat het geheel in de kamer past6;
het is nog niet pasklaar, nog niet geheel passend
gemaakt; het kostaum is morgen pasklaar, gesneden
en geregen, dus geschikt om aangepast te worden_.

PASKWIL.
PASKWIL, o. (-len), schotschrift, parnflet; alles, in

geschrift of in teekening, waardoor men iem. of iets
belachelijk maakt: ergens een paskwil van mccken;
het is zeker een paskwil, eene grap, eene aardigheid;
(slot.) paskwilslot. PASKWILLETJE, o. (-s).
PASKWILMAKER, ...SCHRUVER; m. (-s), iem. die
een paskwil schrijft.
PASKWILSLOT, o. (-en), (slot.) deurslot met rondselschuif.
PASLOOD, o. (-en), loodlijn, meetsnoer, peillood;
...MAAT, v. (...maten), (mil.) werktuig ter afmeting
van den pas der infanterie; ...MUNT, v. kleingeld;
kopergeld.
PASPOORT, o. (-en), vrijgeleide-brief; bewijs om
to mogen reizen; bewijs van ontslag uit den krijgsdienst enz.; een rood paspoort, een ongunstig; een
blank paspoort, een gunstig; iemands paspoort vragen
(aan een landlooper, een onbekende enz.), naar zijne
papieren van herkomst vragen; (fig.) iem. zijn paspoort geven, ontslag uit den dienst; zijn paspoort is
at geschreven, onderteekend, bij het minste of geringste
zal hij uit zijne betrekking ontslagen worden; zjn
paspoort onder de voeten nemen. het hazenpad kiezen.
PASPORTEEREN, (pasporteerde, heeft gepasporteerd), met paspoort uit den dienst ontslaan: een
gepasporteerd onderofficier.
PASSAAT. m. (...saten), regelmatige luchtstrooming over de aarde naar den evenaar in de heete
luchtstreek; op bepaalde tijden ook buiten de keerkringen; anti-passaat, de bovenluchtstrooming van
den evenaar.
PASSAATGORDEL, m. die streek der aarde, waar
de passaten voorkomen; ...STOF, o. door den wind
medegevoerde en in de lucht zwevende gebleven
stofdeelen van kiezel-, aluinaarde, ijzer- en niangaanoxyde enz.; ...WIND, na. (-en), passaat; ...WOLKJE, o. (-s), zeer hooge wolken, door den anti-passaat
medegevoerd.
PASSAGAAI, v. (-en), werpspies.
PASSAGE, v. (-s), doorgang, doorvaart: de passage
versperren; dat is hier eene nauwe, eene gevaarlijke
passage; eene met glas overdekte winkelstraat, de
verbinding tusschen twee hoofdstraten vormende;
drukte, verkeer: hier is weinig passage, er passeeren
hier weinig menschen; (zeew.) overtocht: passage
nemen, plaats bestollen op een schip ; — gedeelte,
volzin uit een work of een muziekstuk: lees, speel,
zing die passage nog eens; (muz.) versiering der melodienoten, ook de gelijkvormige voortzetting van
eene notenfiguur gedurende verscheidene maten, een
gezwinde loop, eene muzikale phrase of periode.
PASSAGEBILJET, o. (-ten), biljet dat ten bewijs is,
dat men passage neemt; ...GELD, o. geld dat men
voor den overtocht moot betalen, passagiersgeld,
vracht, vervoerloon.
PASSAGE-INSTRUMENT, o. (-en), meridiaankijker,
kijker om den doorgang van een hemellichaam door
den meridiaan waar to nemen; ...PUNT, o. (stern)
het punt in den meridiaan, waardoor het middelpunt eener ster heengaat.
PASSAGIER, m. (-s), iem. die op een vaartuig
medevaart, zijne overvaart betaalt en geen deel van
de manschap uitmaakt; (ook) iem. die in een rijtuig
of een spoortrein vervoerd wordt; reiziger; blincle
passagier, iem. die zijne vracht niet of slechts ten
deele betaalt, die als passagier niet medetelt; — eene
soort van walk.
PASSAGIEREN, (passagierde, heeft gepassagierd),
(zeew.) voor een dag aan wal gaan.
PASSAGIERSBOOT, v. (-en), boot die passagiers
medeneemt, in tegenstelling van vrachtboot of
sleepboot; ...DIENST, ...GOED, o. (-eren),bagage
van de passagiers; ...TREIN, m. (-en), trein die
passagiers vervoert, in tegenstelling met gcederentrein.
PASSANT, m. (-en), doorreizende; (in de wapenk.)
dier dat als stappende met den rechterpoot opgelicht
voorgesteld is; — en passant, in 't voorbijgaan: en
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passant kunt ge het pakje halen; terloops: en passant zeide ik.
PASSANTENHUIS, o.
huis waarin doortrekkende soldaten geherbergd kunnen worden;
huis waarin uit de gevangenis ontslagenen opgenomen kunnen worden, tot zij weer eene betrekking hebben; huis waarin behoeftige lieden een
onderkomen vinden kunnen; (fig.) de aarde waar de
menschen vertoeven, vOOr zij naar betere oorden
verhuizen.
PASSATO, bw. verleden : den 3den passato (der
vorige maand); anno passato, verleden jaar.
PASSE, v. (-n), (schermk.) naval, sprong naar de
tegenpartij.
PASSEDIESJE, o. boven de tien, dobbelspel waarbij.
men met drie dobbelsteenen boven tien on daarbij
op twee steenen evenveel oogen moot werpen: een.
passediesje spelen.
PASSEDIEZEN, (passediesde, heeft gepassediesd),
het passediesje spelen.
PASSE-DROIT, m, verongelijking, het voorbijgaan
(bij eene ambtsbegeving) van iem., die meer rechten
had dan de benoeinde.
PASSEEREN, (passeerde, heeft en is gepasseerd),
doorgaan, doortrekken: eene stad passeeren; de soldaten passeeren deze straat; voorbijgaan: mag ik ueven passeeren ?; de linie passeeren; (zeew.) niets gepasseerd, (bij het praaien van een schip gebezigd),
niets voorbijgegaan; (sterrenk.) bij eene maansverduistering passeert de aarde de von; (fig.) hij is gepasseerd, men heeft een ander, die minder aanspraken had, benoemd; dat snag ik niet laten passeeren,
dat mag ik niet toestaan, goedvinden, daar moet ik
aanmerkingen op maken; — (bij een diner) doorgeven, aangeven: vrouw, laat nog eens de tarbot passeeren; passeer mt.)" s. v. p. even dien schotel; gebeuren,
voorvallen : wat is hier gepasseerd?; daar passeeren
vreemde dingen; — eene akte passeeren, voor of door
een notaris opmaken, verlijden; laten voorbijgaan:
het is om den tad te passeeren, door to brengen, to
slijten.
PASSELIJK, bn. bw. (-er, -st), redelijk, tamelijk.
PASSEMENT, o. boordsel, omboordsel van goud
of zilverdraad, dat tot sieraad op kleederen
dragon.
PASSEMENTMAKER, m. (-5), ...MAAKSTER, v. (-s),die passementwerk maakt; ...WERK, o. (-en),_
...WERKER, m. (-s), ...WERKSTER, v. (-5); :..WERKERIJ, v. (-en), het vervaardigen van passementwork; inrichting, werkplaats waar men het vervaardigt; ...WINKEL, m. (-s).
PASSEN, (paste, heeft gepast), juist zoo zijn
het wezen moot: die kleeren passen mij, zijn mij juistgood; die kurk past op deze flesch, sluit de halsopening nauwkeurig af; de sleutel past op dit slotr
het kan er mode geopend of gesloten worden; die
planken passen in elkander, sluiten nauwkeurig aan..
elkander; — iets juist passend maken, zien of lets,
good past: planken aan elkander passen; een hoed
passen; de naaister komt morgen passen, wat zij temaken heeft, komt zij dan aanpassen; — (sprw.)
effen is kwaad passen, het is moeilijk het juiste punt
te treffen; met passen en meten wordt de meeste tijd
gesleten, veel tijd gaat teloor met nuttelooze voorbereidingen; wien de schoen past, die trekke hem
aan, wie zich schuldig weet, houde het zich voor
gezegd; dat past op hem, dat slaat, ziet op hem ; er
is geen pot zoo krom, of er past een deksel op, de zaak
kan zoo gek niet gaan, of men heeft altijd nog
uitvluchten; — juist zooveel betalen als men moot,
niet to veel, niet to weinig: zijn reisgeld passen; dat
is juist gepast, ge behoeft geen geld terug to hebben; kunt ge het niet passen?, juist afpassen?; —
bij elkander behooren, overeenstemmen: het een
past bij het ander ; die menschen passen niet bij elkander, stemmen niet genoeg overeen; die meld past
mfj niet, staat mij niet aan, kan ik niet gebruiken; —
voegen, betamen: het past a niet, aldus te spreken;
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die woorden passen niet in den mond van een Jong
meisje; — (spel) niet spelen, niet aannemen, niet
vragen; — zich wachten voor: hem geld leenen, daar
zal ik wet voor passen; — acht geven op : op de kinderen
passen; past op uwe zakken, neemt u in acht voor de
zakkenrollers; op zone woorden passen, wel bedenken
wat men zegt; — (zeew.) de kaart passen, op de pas-

kaart den afstand tot eene zekere plaats bepalen en
het bestek afzetten. PASSING, v. (-en), het passen.
PASSEND, bn.. bw. (-er, -st), gepast, welvoeglijk;
behoorlijk.
PASSE-PARTOUT, m. (-s), looper, hoofdsleutel;
horlogesleutel met verscheidene pijpjes; doorloopende toegangskaart; lijstje voor photographieen en
schilderijtjes.
PASSER, m. (-Fp, markt, bazaar in Indic.
PASSER, m. (-5), tweebeenig werktuig om cirkels
to beschrijven on kleine afstanden to meters
teekeningen. PASSERTJE, o. (-s).
PASSERBEEN, o. (-en), been van een passer; ...DOOS,
v. (...zen), doos met gereedschappen voor het bouwkundig teekenen met minstens den passer er in;
...SCHROEF, v. (...ven), schroef waarmee de beenen
van een passer vastgezet worden; ...TREK, m. (-ken),
trek met een passer.
PASSIBEL, bn. lijdelijk; onderhevig aan.
PASSIBILITEIT, v. lijdzaamheid ; vatbaarheid voor.
PASSIE, v. lijden (van Christus); lijdensgeschiedenis ; tijd waarin over de lijdensgeschiedenis gepreekt
wordt; (sprw.) als de vos de passie preekt, boeren,
wacht uw ganzen, of: past op uw ganzen, een huichelaar kan men nooit vertrouwen.
PASSIE, v. (-s, ...sien), drift, hartstocht; in passie
geraken, in toorn ontsteken.
PASSIEBLOEM, v. (-en) of PASSIFLOREN, v. my.
eene uitmuntende, schoone plant in tropisch
Amerika, die haar naam ontleent aan de merk-

waardige en zinrijke samenvoeging van de bladeren
en inwendige deelen der bloem: men vergeleek de
3 stempels met de 3 kruisen en den stralenkrans
der bloembladeren met de doornenkroon; de vierhoekige passiebloem (passiflora quadrangularis) en
de laurierbladige passiebloem (P. laurifolia) zijn de
meest bekende soorten.
PASSIEBOEK, o. (-en), boek waarin de passie of
het lijdensverhaal van Jezus (naar de Evangelisten)
staat; gebedenboek voor de lijdensweek.
PASSIEF, bn. (...ver, -st), lijdend, lijdelijk; (kooph.)
de passieve handel, de invoerhandel.
PASSIEF, o. (...siva), het verschuldigde, schuld die
men te bepalen heeft; het actief en passief van een
inboedel; tekort: Notaris N. is voortvluchtig: in zone
kas was een passief van 5 ton.
PASSIEPREEK, v. (-en), preek over de lijdensgeschiedenis van Jezus; ...SPEL, o. (-en), dramatische
voorstelling van 't lijden en sterven van Jezus: de
passiespelen te Ober-Ammergau worden om de 10 jaren
opgevoerd; ...WEEK, v. lijdensweek ; ...ZONDAG, m.
Zondag vOOr Palmzondag.
PASSIONATO, bw. (muz.) hartstochtelijk.
PASTA, o. deeg, naam van vele pharmaceutische
praeparaten.
PASTE!, v. (-en), eene pikant toebereide vleeschspijs, die, door bladerdeeg omgeven, in eene bijzondere
terrine voorgediend wordt: hoender-, visch-, vleeschpastel; (sprw.) bij gebrek aan brood eet men korstjes
van pasteien, gezegd wanneer men bij geniis van een
of ander ding lets kostelijkers gebruikt; (letterz.)
door elkander gevallen zetsel: alles is in pastel gevallen. PASTEITJE, o. (-s).
PASTEIBAKKER, m. (-s), ...STER, v. (-s), fern. die
pasteien bakt; ...BAKKERIJ, v. (-en), het Bakken
van pasteien; inrichting waar dit geschiedt.
PASTEIBAKKERSGAST, m. (-en), knecht van een
pasteibakker; ...TAFEL, v. (-s), kneed- en vormtafel
van den pasteibakker.
PASTEIDEEG, o., deeg voor pasteien; ...GEBAK, o.,
_..KORST, v. (-en).

PATAS. ,
PASTEL, v. (plantk.) verversweede (Isatis tinctorta),
eene zeldzaam in het wild voorkomende plant,
welker bladeren eene schoone blauwe kleurstof
opleveren, die thans echter algemeen door de indigo
vervangen is.
PASTEL, o. (-len), pastelstift; (bij uitbr.) teekening
in pastel: die heer bezit verscheidene fraaie pastellen..
PASTELKLEUR, v. eigenaardige tint eener pastelteekening; ...KUIP, v. (-en), weedekuip.
PASTELSCHILDER, m. (-5), ism. die pastelteekeningen vervaardigt.
PASTELSCHILDEREN, o. die wtze van schilderen,
waarbij droge verven met pastelstiftjes worden opgebracht en de strepen ervan met een doezelaar worden weggewischt; ...STIFT, v. (-en), gekleurde cilindrische stift, welke uit een zacht, sterk afkleurend
mengsel is vervaardigd on tot gekleurde teekeningen wordt gebruikt; ...TEEKENAAR, m. (-s), die
het pastelschilderen beoefent; ...TEEKEN1NG, v.
(-en), teekening in pastel; ...VERF, v. (...ven), laken metaalverf, vermengd met porseleinaarde enz.;
...WERK, o. (-en), pastelschilderen; pastelteekening.
PASTEN, v. my. afdruksels van gesneden steenen,

-vanoudemtz.(inglasoferd);
afgietsels (in zwavel, gips of metaal).
PASTEURISEEREN, (pasteuriseerde, heeft gepasteuriseerd), door verhitting ten deele bacterievrij en
daardoor meer duurzaam maken: melk, room, wen,
bier pasteuriseeren.
PASTILLE, v. (-5), meelballetje ; reukballetje, reukdopje, reukkaars; pilletje; borstplaatje, suikerplaatje.
PASTINAK, v. (-en), ook witte peen en, bij verbastering, pinksternakel geheeten: eene schermbloeraige plant (Fastinaca sativa) met gale bloemen en
een vleezigen wortel, die aromatiek van smaak is
en bij sommige gerechten wordt opgedischt.
PASTINAKENBED, o. (-den), bed, met pastinaken
beplant; ...WORTEL, m. (-s), de vleezige wortel van
de pastinak; ...ZAAD, o.
PASTOOR, m. (-s, ...oren), herder; (R.-K.) geestelijke
die aan 't hoofd eener parochie staat.
PASTOORSHUIS,
o. (...zen), pastoorswoning;
...KLEEDING, v. (-en); ...MEID, v. (-en), meid die
de huishouding voor een pastoor waarneemt;
...PLAATS, v. (-en), betrekking voor pastoor; ...WONING, v. (-en).
PASTORAAL, bn. tot den pastoor behoorende;
herderlijk; pastorale brief, brief van een bisschop
(opperherder).
PASTORAAL, v. herderslied, herdersdans, meestal
van een eenvoudig landelijk en daarbij teeder karakter, en van eene gematigde beweging; vandaar de
benaming van muziekstukken, welke in dien trant
en geest gecomponeerd zijn; ook eene soort van
kleine opera, herdersspel; tooneelstuk waarin herders en herderinnen handelend optreden.
PASTORAAL-THEOLOGIE, v. deel der practische
godgeleerdheid, dat aanwijst, hoe een Evangeliedienaar zijn verkeer in de gemeente het best ten
goede kan laten werken.
PASTORIE, (...rieen), PASTORIJ, v. (-en), woning
van een pastoor, of een predikant.
PASTORIJGOEDEREN, o. my. goederen, die aan eene
pastorij behooren.
PAT, bw. stand van den koning in het schaakspel,
die hem noodzaakt zichzelven schaak to zetten,
waardoor de partij remise is
PATAAT, v. (...taten), (plantk.) meelachtige wortelknol van den convolvulus batatus of de patatenwinde:
een voedsel voor vele volken, die tusschen de keerkringen wonen; (ook) de naam, door de reizigers
aan de verschillende soorten van jams of brood.
vrucht gegeven; (Zuidn.) aardappel.
PATAKON, m. (-s), kroondaalder : Spaansche munt,
ter waarde van f 2,50.
PATAS, v. (-sen), uitlegger, zeker klein vaartuig,
dat tot den dienst van groote schepen gebezigd
wordt. of brieven over en wader brengt, of wel ge-
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wapend aan den ingang van rivieren en baaien ligt
met het onderzoek der inkomende schepen
belast is.
PATAT, m. (-ten), (Zuidn.) aardappel; kaakslag:

acacia; paternosterboom van Jamaica, een boom met
bundelvormige bloesems on eene gladde, bleekgele
of groene bes.
PATERNOSTEREN, (paternosterde, heeft gepaternosterd), de handboeien aanleggen.
PATERNOSTERERWT, v. (-en), eene Oostersche
peulvrucht; to Amsterdam worden de granen van
deze plant weesboontjes geheeten, naar het zotte kostuum der weeskinderen aldaar.
PATERNOSTERKRAAL, v. (...kralen), groote kraal
van een rozenkrans; ...KRUIS, o. (-en), kruis dat
aan een rozenkrans hangt.
PATERNOSTERWERK, o. machine om water op to
voeren, bestaande uit een riem of ketting zonder
einde, waaraan zuigers (in eene pompbuis) of emmers bevestigd zijn ; emmerketting van eene baggermachine; (vissch.) kurken paternosterwerk, snoer kurken tot ophouding der netten.
PATERSBIER, o. het beste bier; ...KAP, v. (plantk.)
monnikskap: eene vergiftige plant.
PATERSTUK, o. (-ken), tusschenrib (van een rund).
PATERSVAATJE, o. (-s), (fig.) de beste wijn; nit
het patersvaatje tappen, de beste wijn tappen, die in
den kelder is.
PATERVLEESCH, o. gerookte osserib.
PATETICO (It.), (muz.) pathetisch: met hartstocht
voorgedragen.
PATHETISCH, bn. aandoenlijk, roerend, zielroerend,
hartroerend, hartbrekend, beweeglijk, hoogdravend.
PATHOGEEN, bn. ziekteverwekkend, ziekteveroorzakend: pathogens
PATHOGENIE, v. leer van het ontstaan der ziekten.
PATHOGNOSTISCH, bn. pathognostische teekenen,
waaraan men duidelijk en klaar eene ziekte herkent.
PATHOLOGIE, v. ziektenleer: de leer van de afwijkingen in bouw on verrichting van de organen der
levende wezens en van de daardoor ontstane stoornissen in hun toestand en hunne ontwikkeling; de
algemeene pathologic leert de wetten van het ziek
zijn kennen; de bijzonctere pathologie handelt over
bijzondere ziekten on de vormen, waaronder zij zich
voordoen.
PATHOLOGISCH. bn. tot de ziektenleer behoorende:

iem. een patat geven.
PATATEN. Zie PATAAT.
PATATER, m. (-s), (gew.) aardappel.
PATCHOLI, PATCHOELI, v. een stork

riekend
,kruid in Nieuw-Holland; de daaruit bereide stork
siekende kamferachtige stof.
PATEEL, v. (-en), (Zuidn.) platte schotel.
PATEEN, v. (...tenon), (R.-K.) kleine gouden of ver_guide schotel, bestemd om de hostie op to doen
rusten.
PATENT, o. (-en), (oudt.) open brief, giftbrief, vrijheidsbrief; (thans) bewijs dat iem. bevoegd is tot
_het uitoefenen van handel, beroep, bedrijf of handwerk: patent nemen, aanvragen; (in Engeland by.)
octrooi aan uitvinders of verbeteraars van verschillende zaken; patentbelasting. PATENTJE, o. (-s).
PATENT, bn. bw. (-er, -st), (van personen) goed,
.rond on eerlijk: een patent mensch; opperbest, uitstekend: dat is patent; er patent uitzien.
PATENTAS, v. (-son), eene beste soort van as.
Mewij1 in Engeland den uitvinder of vervaardiger
van het eene of andere handelsartikel meermalen
de alleenhandel daarvan door een patent (octrooi)
verzekerd wordt, heeft men daarvan ook bij ons eene
menigte van samenstellingen, als patentas, patentolie,
Tatentstiffsel, patentnaald enz., welke dan het b ijdenkbeeld van bijzondere voortreffelijkheid inhouden;
alleen de voornaamste zijn opgenomen.]
PATENTBELASTING, v. (-en), belasting op het
patent.
PATENTEEREN, (patenteerde, heeft gepatenteerd),
•een patent geven, - uitreiken; behoorlijk gepatenteerd,
van een patent voorzien ; een gepatenteerde, patent.houder.
PATENTENKAMER, v. (-s), die afdeeling eener gemeente-secretarie, waar patenten worden uitgegeven.
PATENTH AGEL, m. eene beste soort van schiethagel; ...HOUT, o. houtsurrogaat, houtdeeg ; ...IJZER,
o. eerste kwaliteit ijzer; ...OLIE, v. bereide olio voor
lampen, gezuiverde raapolie.
PATENTPLICHTIG, bn. gehouden om patent to
:nemen; de patentplichtigen.
PATENTRECHT, o. (-en), patentbelasting; geld dat
men voor zijn patent aan den Staat most betalen.
PATENTSCHAAF, v. (...schaven), schaaf met een
opgeschroefd ijzeren ondervlak; ...STANGPASSER,
m. (-5), een stokpasser met maatverdeeling ; ...TOUW,
gelijkdrachtig touw.
PATENTWET, V. (-ten), wet, houdende voorschriften betreffende het patent; ...ZEGEL, o. (-s).
PATER, m. (-s), vader; (R-K.) priester die tot eene
geestelijke orde behoort; het is een pater goedleven,
iem. die een gemakkelijk on overdadig leven leidt,
die er welgedaan uitziet; dat is alleen voor pater en
mater, en niet voor 't geheele convent, dat is geen
spek voor uw bek, dat is voor u to duur, to hoog,
to geleerd enz.; een patertje-Tangs-den-leant, eene soort
van rondedans; — pater familias, huisvader;
—pater,pec avi,
vader, ik hob gezondigd; — (nat. hist.)
-cone soort van waterkever (hydrophilus piceus);
zekere bonte vlinder, ook schoenlapper geheeten.
PATERTJE, o. (-s).
PATERNITEIT, v. vaderschap : onderzoek naar de
-

.

-

,

paterniteit is verboden.
PATERNOSTER, o. ( s), (R.-K.) Onze Vader (gebed),
ten paternoster bidden; elk tiende, grootere balletje
van een rozenkrans, omdat daarbij een paternoster
gebeden wordt; de geheele rozenkrans; handboei;
rozenkransvormige versiering aan vensterkozijnen;
oogenblik [eig. zooveel tijd als er noodig is om eon
paternoster, een Onze Vader, of to rammelen; zoo
had men vroeger in denzelfden zin amerfj, verbasAerd uit ave Maria].
PATERNOSTERBOOM, m. (-en), (plantk.) Egyptische
-

pathologische anatomie, chen2ie, wetenschappen; pathologische verschijnselen, die op eene ziekte wijzen.
PATHOLOOG, m. (...logen), ziektenkundige.
PATHOS, o. het aandoenlijke, treffende, roerende
in uitdrukking; de hartstochtelijke verhevenheid,
de hooge gevoeligheid van een redenaar of dichter,
vuur; hoogdravendheid; gezwollenheid: met veelpa-

thos spreken; een valsch pathos.
PATIENT, m. en v. (-en), zieke die onder behandeling van een dokter is. PATIENTE, v. (-n). PATIENTJE, o. ( 5).
(-5), geduldspelletje ; zeker
PATIENTIE, v. geduld;
gebak.
PATIENTIE, v. (plantk.) patig.
PATIENTIEWERK, o. work van geduld.
PATIG, v. (gew.) stompbladige zuring of bitterblad (rumex obtusifolius), algemeen op grazige plaatsen, tusschen kreupelhout voorkomende.
PATIJN, v. (-en), (Zuidn.) schoen met hoogen hiel;
patina, antiek- of kunstbrons.
PATIJNEN, (patijnde, heeft gepatijnd), patineeren.
PATIJTSCH. bn. (mets.) patijtsche laag, zie KOPLAAG; pattjtsche steen, steen van eene patijtsche
laag.
PATIK, o. (plantk.). Zie PATIG.
PATINA, o. antiek brons: dichte groene, glanzendo
roost op bronzen voorwerpen, - op koperen munten
enz.; het kunstmatig verwekte roost.
(patineerde, heeft gepatineerd),
PATINEEREN,
kunstmatig laten roesten (bronzen voorwerpen).
PATJOL, m. (-s), houweelachtige spade in Indic.
PATOIS, o. (minachtend) volksspraak, dialect.
PATRES, m. mv. vaderen; eeretitel der oudromeinsche raadsheeren; ad patres gaan, overlijden.
-
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PATRIA, v. vaderland; pro patria, voor het vaderland, (ook) eene soort van Hollandsch papier, aldus
geheeten naar het opschrift van 't watermerk.
PATRIARCH, m. (-en), aartsvader, stamheer; de
stamvaders van het Isra6litische yolk; titel van
het hoofd der Christenen (in Turkije, Griekenland
enz.); (fig.) eerwaardig grijsaard.
PATRIARCHAAL, bn. aartsvaderlijk.
PATRICIER, m. (-s), adellijk burger in het oude
Rome; afstammeling van een raadsheer te Venetic;
(fig.) aanzienlijke, groote.
PATRICISCH, bn. raadsheerlijk, adellijk; rijk.
PATRICK, (St.), Orde van Patrick, Iersche ridderorde.
PATRIJS, m. (...zen), eene soort van vogel (tetrao
perdrix), tot de hoenderachtigen behoorende, die een
allersmakelijkst wildbraad oplevert; ook veldhoen on
door jagers bloot hoen geheeten; Mexicaansche patrY s,
eene soort van patrijs, die om zijn vleesch zeer
gezocht is en door de pracht en de verscheidenheid
zijner vederen ver boven onzen gewonen patrijs

PATROON, m. (-s, ...tronen), beschermer, beschermheilige, schutsheer: St. Hubert is de patroon derjagers;
hoer, meester, bass: de patroon werkt zelf mee; titel
door makelaars, boekdrukkors enz. aan hunne begunstigers gegeven.
PATROON, v. (...tronen), papieren, houten of blikken huls, waarin projectiel eri b .uskruitlading tot
een geheel vereenigd zijn; losse patroon, alleen met
kruit gevuld; scherpe patroon, met kruit en projec,
tielen gevuld; al z(,ne patronen verschieten.
PATROON, o. (...tronen), voorbeeld, model, vornx
(om na to maken); borduurpatroon. PATROONTJEr
o . (-s).
PATROONFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men
patronen maakt; ...KOKER, m. (-s), huls voor patronen; ...MAKER, m. (-s), ...MAAKSTER, v. (-s);
...ROLDER, m. (-s), of ...STOK, m. (-ken), (vuurw.)
stokje om patronen to rollen.
PATROONSCHAP, o. Zie PATRONAAT.
PATROONTASCH, v. (...sschen), lederen tasch.
waarin de soldaat zijne patronen borgt. —RIEM

uitmunt, patrijshond; (letterg.) de gesneden
stempel, waarmede, door dien in eene zachtere stof
te staan, de matrijs vervaardigd wordt. PATRIJSJE,
o. (-5).
PATRIJSBALK, m. (-en), (zeew.) zekere balk, boven
den trekbalk, die de benedenste fries van het dek
ondersteunt; ...GRANAAT, v. (...naten), granaat
waarmede men op pdtrijzen schiet; ...HAAN, m.
(...haven), mannetjespatrijs; ...HOND, m. (-en), eene
kleine soort van jachthond van middelbare grootte,
die bij het naderen van het wild, daarvoor blijven
staan; inz. voor de jacht op patrijzen dienende.
PATRIJSKRUID, o. (plantk.) gewoon of groot glaskruid, ook muur- en perzikkruid geheeten.
PATRIJSNET, o. (-ten), sleepnet.
PATRIJSPOORT, v. (-en), (zeew.) poortje in de batterijpoort om licht en lucht tusschendeks to brengen,
alsook ter bediening van 't geschut, als de batterijpoorten dicht zijn.
PATRIJSVALK, m. (-en), (nat. hist.) roestkleurige
valk.
PATRIJZENEI, o. (-eren), ei van een patrijs ; ...JACHT,
v. (-en), jacht op patrijzen; ...NEST, o. (-en); ...00G,
o. (-en), oog van een patrijs; (plantk ) zekere boom
in China; eene soort van schurftkruid; (geneesk.)
eene soort van likdoorn tusschen de teenen; (delfst.)
naam van ondersuheidene steenen; ...VALK, m. (-en),
havik; ...VANGER, m. (-s), iem. die patrijzen vangt
met netten.
PATRIMONIAAL, bn. tot het vaderlijk erfgoed behoorende.
PATRIMONIUM, o. vaderlijk erfdeel, aangeerfd goed;
Patrimonium. Petri, het gebied van Rome, dat KONSTANTIJN DE GROOTE in de 4de eeuw aan den Paus
zou geschonken hebben.
PATRIOT, in. (-ten), iem. die uit liefde voor zijn
vaderland er alles voor veil heeft; naam der voormalige tegenstanders van het huis van Oranje hier
to lande.
PATRIOTISCH, bn. vaderlandschgezind.
PATRIOTISME, o. vaderlandschgezindheid, burgerzin.
PATRIOTSCH, bn.; de patriotsche part.
PATRISTIEK, v. deel der godgeleerdheid, dat het
leven, de geschriften en de leerstellingen der kerkvaders behandelt.
PATROCINATIE, v. bescherming.
PATROCINEEREN, (patrocineerde, heeft gepatrocineerd), beschermen, hoeden.
van schutsheer;
PATRONAAT, o. (...naten), at
beschutting, toezicht; behartiging der stoffelijke en
zedelijke belangen van iem.; een patronaat uitoefenen;
het patronaat aannemen over....
PATRONES, v. (-sen), PATRONESSE, v. (-n), beschermvrouw, -heilige; schutsvrouw.
PATRONYMIUM, o. vadersnqam, zooals Jansen,
Rendriks. Arnoldi.

m. (-en).
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PATROUILLE, v. (-s), kleine troepenafdeeling uitgezonden tot het opsporen en verkennen van den
vijand; (in vredestijd) tot het voorkomen van wan-

ordelijkheden bij volksbewegingen; (ookl de wacht
die door de straten trekt om de orde to handhaven.
PATROUILLEEREN, (patrouilleerde, heeft gepatrouilleerd), als patrouille dienst doen. •
PATS, v. (-en), (gemeen) slag: iem. eene pats geven..
PAUK, v. (-en), PAUKE, v. (-n), keteltrom, een,
muziekinstrument van hout of koper on soms van
zilver, dat op een van onderen rond toeloopenden
ketel gelijkt, met een kalfs- of ezelsvel bespannen
is en met stokken, die van kleine bollen voorzien
zijn, geslagen wordt.
PAUKEN, (paukte, heeft gepaukt), op de pauk slaanPAUKENGESCHAL, o. geluid met pauken gemaakt.
PAUKENIST, m. (-en), iem. die in een orkest de,
pauke slaat, paukor, paukslager.
PAUKER, m. (-s), paukenist, paukslager.
PAUPERISME, o. armwezen; staat, toestand der
armen: het pauperisme neemt hand over hand toe, de
armen worden talrijker en derven voortdurencl.
moor.
PAUS, m. (-en), geestelijk opperhoofd der R.-K.
kerk, heilige vader; (sprw.) wien zal de pans biechten
wij kunnen niet alien Paus van Rome zijn, den moot.
de eerste wezen; — (fig.) Protestantsch geestelijke,
die over zijne medebroeders tracht to heerschen;
(fig.) loin. die anderen de wet voorschrijven wilt.
(sprw.) it is een rechte paus.
PAUS. Zie PAUZE.
PAUSDOM, o. pausschap; de instelling, de regeering,
het gezag van den paus.
PAUSEEREN, (pauseercie, heeft gepauseerd), rusten,
stilhouden, vorpoozen. PAUSEERING, v. (-en), (toon.) ,
rust(chenwbdijvz.)

PAUSELIJK, PAUSLIJK, bn. tot den paus behoorende, van den paus : de pauselYke stoel; he pauselijk
gebied, de voormalige Kerkelijke Staat; de pauselijk&
kroon, de driekroon of tiare; van den paus afkomstig, van hem uitgaande: een pauselijk decreet, emspauselijke bul, encycliek.
PAUSGEZIND, bn. den paus aanhangende.
PAUSIN, v. (-nen), alleen voorkomende in: pausin
Johanna, een vrouwelijk personage, dat, naar 't voorgeven van sommige schrijvers, na LEO IV den
pauselijken stoel zou bezeten hebben.

PAUSJE, 0. (-s), kleine paus; (fig.) geestelijke, die
zich veel aanmatigt.
PAUSSCHAP, o. waardigheid ambt van den Paus;
duur eener pauselijke re2.eering.
PAUW, m. (-en), zekere vogel (pave), tot de orde
der hoenderachtigen behoorende, die oorspronkelijk
uit Azie en wel uit het noorden van Indic afkomst!g
is, waar hij nog in den widen stoat wordt aangetroilen, zich onderscheidende door de pracht der-

PAU W.

PEER.

veeron en den langen, zwaren staart van het mannetje; (fig.) vrouw, die zich gaarne opschikt en
een trotschen gang heeft; zij stapt als een pauw;
een sterrenbeeld aan den zuidelijken hemel. PAUWTJE, o. (-s), kleine pauw.
PAUWACHTIG, bn. naar een pauw gelijkende, als
een pauw.
PAUWENEI, o. (-eren), ...HOK, o. (-ken), ...NEST,
o. (-en), ei, hok, nest van een pauw; ...00G, o. (-en),
oog van een pauw; het op een oog gelijkende prachtige gedeelte van een staartveder van den pauw;
een mooie kapel met dergelijke vlekken op de vleugels; eene soort van lipvisch met zulk een vlek op
den staart; eene soort van marmer met roode en
bruine vlekken op grijzen grond.
PAUWEPEN, v. (-nen), ...STAART, m. (-en), ...VEER,
v. (-en), ...VOET, m. (-en).
PAUWFAZANT, m. (-en), (nat. hist.) pluimbosdrager : vogel met eene vederkroon op den kop, naar
die van den pauw gelijkend; Indische pauwfazant;
schitterende pauwfazant, een heerlijk schoone vogel
in de bergen van Noord-Indie, welks kuif en rugvederen als goud, smaragd en saffier weerschijnen,

PECTORAAL, bn. de borst betreffende;
o. v.
(...ralen), borstmiddel.
PECULAAT, o. geldverduistering uit de staats- of
de gemeentekas.
PECUNIA, v. geld; penningen; vermogen.
PECUNIAIR, PECUNIEEL, bn. geld betreffende; pecuniair belang, geldelijk belang.
PEDAAL, o. (...alen), voettrede aan draaibanken
en andere werktuigen; trapper aan een rijwiel;
voetklavier aan het orgel, op hetwelk de toetsen
der bastonen door middel van zekere werktuigen
met de voeten nedergedrukt kunnen worden; inrichting aan eene piano, om de tonen al of niet te
laten doorklinken.
PEDAALHARP, v. (-en), (muz.) de meest volkomen
snort van harp, waarbij men door middel van tot
pedalen alle tonen spelen kan.
PEDAALRUBBER, o. (-s), rubber om de pedalen van

terwijl de staartvederen bruinrood zijn.

PAUWIEZEN, m. my. zekere hoenderachtige voin West-Indie, met korte afgeronde

gels (crax)
vleugels.

PAUWIN, v. (-nen), wijfje van den pauw. —,zeker
sterrenbeeld. PAUWINNETJE, o. (-s), kleine pauw;
(fig.) ijdel meisje.

PAUWOOGPIJLSTAART, m. (-en), (nat. hist.) eene
soort van zeer groote blauwachtig groene rups
(sphynx), die in het najaar op wilgen en populieren
leeft.
PAUWSPIEGEL, m. (-5), (nat. hist.) zekere dagvlinder.
PAUZE, v. (-n), PADS, v. (...zen), rustpoos, -punt;
pauze generale, algemeene pauze, rust voor alle partijen in een orkest tegelijk; stilstand, verpoozing;
eene pauze maken; afdeeling van een psalm: de 6-de
pauze van den 119den psalm; (muz.) rust-, zwijgteeken: een vierde pauze; een achtste pauze.
PAVANA, v. (-'s), oude Spaansche dans, pauwedans;
trotsche gang, pauwetred.
PAVANEEREN (ZICH), (pavaneerde zich, heeft zich
gepavaneerd), pronken (als een pauw), eene hooge
borst zetten, zich trotsch aanstellen.
PAVEDETTE, v. (-n), brievenduif, postduif; geleerde duif.
PAVEIEN. Zie PLAVEIEN.
PAVILJOEN, o. (-en), vlag; daktentje; vierkant gebouwtje met spits toeloopend dak : zomerhuisje,
tuinhuis; (zeew.) achterdek; eerste kajuit in een
vaartuig; veldleger; eene snort van ledikant; (R.-K.)
draaghemel waaronder de priester het H. Sacrament
draagt; het bovendeel van een geslepen steen.
PAVILJOT, v. (-ten), (gew.) papillot.
PAX, v. vrede; pax vobiscum vrede zij met u ;pax
humanitate, internationals vredebond; pax intrantibus, vrede den binnentredenden (opschrift op veel
herbergen).
PAYABEL, bn. betaalbaar.
PEAUTER, o. Zie PIAUTER.
PECCADILLE, v. (-n), kleine zonde, een geringe,
vergeeflijke misstap.
PECCAVI ! ik heb gezondigd.
PECCAVI, o. de schuldbekentenis.
PECCEEREN, (pecceerde, heeft gepecceerd), zich
vergissen, zich vergrijpen, zondigen.
PECCO, v. eene zeer fijne en geurige Chineesche
theesoort.
PECTINE, PECTOSE, v. eene reeks van bewerktuigde lichamen, uit kool-, water- en zuurstof samengesteld; het voornaamste bestanddeel van het sap
in vruchten en wortels; het pectine-zaur stolt in

water tot gelei; plantengelei. —LICHAMEN, o. mv.;
—ZUUR, o. het pectine-zuu,r vormt het hoofdbestanddeel der vruchten-geleien.
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rijwielen.

PEDANG, m. (-s), snort van Indisch zwaard.
PEDANT, bn. (-er, -st), schoolmeesterlijk, waanwijs,
verwaand.
PEDANT, m. (-en), schoolvos; wijsneus,waanwijze.
PEDANTERIE, v. (-6n), schoolvosserij, waanwijsheid, pralerij met kennis.

PEDANTISCH, bn. pedant: waanwijs, ingebeeld,
pralende met kennis.
PEDEL, m. (-s, -len), bediende, bode (bij wetenschappelijke inrichtingen, colleges enz.).
PEDELSKAMER, v. (-s), kamer van den pedel.
PEDERAST, PAEDERAST, m. (-en), die zich aan
onnatuurlijke drift overgeeft; knapenschender,
sodonaiet.
PEDERASTIE, PAEDERASTIE, v. onnatuurlijke
drift, - omgang, mannen-ontucht.
PEDESTAL, PIEDESTAL, o. (-len), voetstuk van
een standbeeld, zuil enz.; (fig.) iem. op een pedestal
zetten, hem te veel prijzen, opkammen.
PEDICURE, m. (-s), likdoornsnijder.
PEDOMETER. m. (-5), schredenteller, pasteller,werktuig om de lengte van den afgelegden weg te bepalen; ook hodoineter geheeten.
PEE, v. (-6n), (plantk.) (gew.) peen. Zie dit woord
(2de art.).
PEEKOFFIE, v. surrogaat van koffie : tot poeder
gemalen gebrande wortelen van sommige planten.
PEEL, v. (pelen), breede haarband, wrong.
PEEL, v. (pelen), moerassig drassig land.
PEELLAND, o. (-en), eene streek moerassig veen
op de grens van Noord-Brabant en Limburg.
PEEM, v. (ppmen), (gew.) de lange peesachtige
wortel van zekere grassoorten, voornamelijk van
het hondsgras.
PEEN. Zie PENS.

PEEN, v. (penen), eene plant (daucus carota), tot
de familie der Schermdragenden behoorende met
witte bloemen, vindeelige bladeren en een vleezigen,
zoeten wortel, die als toespijs of groente veel gebruikt wordt; de wortel dezer plant; witte peen,
pastinak; (sprw.) dat is andere peen,, dat is wat
anders; ergens de peentjes opscheppen, den boel opscheppen. PEENTJE, o. (-5).
PEENBED, o. (-den), smal bed met gele of witte
peen beplant; ...GRAS, o. (plantk.) een der vele
volksnarnen van de kruipende tarwe; ...HA.AR, o.
glad geelachtig haar; ...LOOF, o. het groen van
eene peen boven den grond; ...SNIJDER, m. (-s),
iem. die peen snijdt; werktuig om peen aan stukken
te snijden tot veevoeder; ...ZAAD, o. (...zaden), het
zaad van de peen(plant).
PEER, v. (peren), de sappige vrucht van den pareboom: handperen, stoofperen; — (sprw.) hoe smaakt
u die peer ?, hoe bevalt u dat? (gezegd van iets
onaangenaams); daar zat hij met zone gebakken
peren, gebezigd als men iets stellig verwachtte en
dat toch niet uitkwam; iem. een (muil)peer geven,
een klap in 't gezicht; — voorwerp dat den vorm
eener peer heeft: de peer eener lamp, de oliebak;

PEER,

PEK.

parel in den vorm eener peer;
m. pereboom.
PEERTJE, o. (43), kleine peer.
PEERING, v.•(gew.) stompbladige zuring of bitterblad.
PEERDSKLEI, v. (plantk.) veldmunte.
PEERSMAAK, m. eigenaardige smaak van peren.
PEERSPIER, v. (-en), (ontl.) peervormige spier.
PEERTSBLOEM, v. (-en), (gew.) paardenbloem.
PEERVORMIG, bn. (ontl.), den vorm van eene peer
hebbende : de peervormige spier.
PEERZOET, bn.
o. de suikerachtige deelen
eener peer.
PEES, v. (pezen), (dierk.) het uiteinde der spieren,
het glinsterende, witte, taaie niet samentrekbare
gedeelte, dat de spieren met het beenvlies van de
beenderen verbindt; dik spierbundelvlies : een peesje
in het vleesch; een snoer van samengedraaide of aaneengevlochten draden, inz. tot het spannen van een
boog dienende: de pol vliegt van de pees; — (sprw.)
hfj heeft twee pezen op zijn boog, hij heeft moor dan
den middel, om iem. to overreden, zich door eene
moeilijkheid heen to slaan enz.; aan de pees moeten,
aan den arbeid; iem. op de pees zetten, het hem
moeiltjk maken; (visch.) pezen, zijlijnen, die van de
hoofdlijn der netten uitgaan; teellid van een bul,
anders bullepees; (gew.) dunne, lange wortel van
hondsgras, peem; trekwortel van een boom, dien
men volt. PEESJE, o. (-s).
PEES, v. (pezen), (Zuidn.) zeker kaartspel met 32
bladen, tusschen twee personen, waarbij 't vooral
op het vereenigen van hoer en vrouw derzelfde kleur
in eene hand aankomt.
PEESACHTIG, bn. op pezen gelijkende, taai.
PEESGEZWEL, o. (-len), gezwel in eene pees;
...KNOOP, m. (-en), (heelk 1 opz welling eener pees
door opneming van weerdeelen; een peesknoop breken, door sterke drukking de waterdoelen verspreiden en zoo de zwelling wegnemen; ...ONTSTEKING,
v. (-en), (geneesk.) ontsteking in eene pees;
...SCHEEDE, v. (-n), vliezig omhulsel eener pees.
PEESVLEUGELIGEN, m. my. zekere orde van insecten (neuroptera), met vier meestal even groote vliezige
vleugels, die door zoogenoemde aderen netvormig
Verdeeld zijn.
PEESVLIES, o. (...zen), (ontl.) verbreeding eener
pees tot eene soort van vlies.
PEET, m. on v. (paten), peter, peetoom on meter,
peettante; (R.-K.) getuige bij het doopsel of bij het
vormsel.
PEETDOCHTER, v. (-s), meisje over wie men peet
is geweest.
PEETERMAN, m. (Zuidn.) bier.
PEETGESCHENK, o. (-en), petegift, geschenk van
een poet aan zijn petekind; ...LAP, m. en v. (-pen),
plaatsvervangende peet; ...00M, m. (-s), ...TANTE,
v. (-5), man, vrouw die over iem. als poet is, is geweest; ...ZOON, m. (-s), jongen over wien men peet
is geweest.
PEETSCHAP, o. het poet-zijn: het peetschap bekleeden,
de plaats van poet vervullen.
PEG, v. (-gen), (Zuidn.) kleine houten pen of pin,
waarmede men iets vastmaakt.
PEGASUS, m. (-son), (fab.) gevleugeld paard (der
dichters); op zijn pegasus stijgen, gaan dichten; zeker
sterrenbeeld aan het N. halfrond, kenbaar aan eene
groote ruit, waarvan de sterren tot de tweeds
grootte behooren, ook het groote paard geheeten.
PEGEL, m. (-5), merk of knopje boven in eene
meetkan enz., om aan to wijzon hoover zij gevuld
moat worden, om de vereischte hoeveelheid vocht
to bevatten.
PEGELEN, (pegelde, heeft gepegeld), merken, liken;

gewonen waterstand : boven, beneden of onder peil;
de boezem is niet peil, de waterstand is te laag;
Amsterdamsch peil, gewone hoogte van het water
to Amsterdam; pea van een schip, diepgang; graad
van sterkte: het bier is niet op ruin peil gebrouwen,
niet op de bepaalde sterkte; er is Been peil op te trekken, men weet niet, wat men er aan heeft, men kan
er zich niet op verlaten; (bouwk.) een vast kenmerk, waardoor men zich een denkbeeldig waterpas vlak voorstelt, hetwelk tot vergelijking van
alle genoemde hoogten moot dienen; zijne kennis is
beneden peil, onvoldoende; die behandeling is beneden
peil, allesbehalve netjes; (fig.) het peil te boven gaan,
de palen overschrijden; God schenkt uit goedheid zon-
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(fig.) veel drinken
PEGELER, m. (-s), (w. g.), ijker (van vochtmaten);

(fig.) drinkebroer.

PEGELSTOK, m. (-ken), maatstok, ijkstok.
PEIGNOIR, m. (-s), kapmantel; ochtendjapon.
PEIL, o. (-en), watermerk, hoogtemerk van den

der peil ons 't eeuwig zalig leven.
PEILEN, (peilde, heeft gepeild), hoogte of diepte
van het water opnemen met het schietlood of den
peilstok: eene haven pollen; land peilen, den bodem
met het peilwerktuig bereiken; (fig.) wie peilt de
diepte hunner ellende
wie zal daarvan de grootte
bepalen!, iemands grond peilen, achter iemands
mooning of geheim komen ; (heelk.) eene wonde peilen,
de diepte ervan onderzoeken met eene sonde; de zon
peilen, haar azimuth bepalen; (zeew.) een vuur toren
peilen, den hook bepalen, dien eene lijn, van het
kompas daarheen getrokken, maakt met het magnetische noorden; eene kust peilen, waarnemen en
bepalen hoover van het schip en in welke windstreek zij is; — jenever, brandewijn peilen, de sterkte
er van onderzoeken; (fig.) iemands hart peilen, doorgronden. PEILING, v. (-en), het peilen, diepgang.
PEILER, m. (-5), die peilt (wijn enz.).
PEILGLAS, o. (...glazen), (stoomw.) stevige glazen
buis aan een stoomketel, om daaraan den waterstand in den ketel op to nemen; ...KETEN, v. (-s,
-en), ...KETTING, m. (-en), (wtjn)roeiersketting,
...KOKFR, m. (-s), (scheepst.) koker vlak bij de
pompon, die tot onder in het schip doorloopt, om to
zien hoeveel water er in het ruim is; ... KOMPAS,
o. (-son), kompas om de kusten to peilen; ook om
de afdrijving of wraak van het schip to bepalen;
...KRAAN, v. (...kranen), kraan aan een stoomketel,
om daarmede het water op peil to brengen; ...LOOD,
o. (-en), dieplood.
PEILLOOS, bn. waarvan de diepte niet gepeild
kan worden: het peilloos diep der zee; een peillooze
afgrond; (fig.) zeer diep, zeer groot: peillooze ellende.
PEILSTOK, m. (-ken), (zeew.) ijzeren staaf van 1 M.

lengte, aan een eind marlijn neergelaten, om to zien
hoeveel water er in het ruim staat; ...SCHAAL,
v. (...schalen), plank, in de rivieren, grachten enz.,
bij sluizen, bruggen, watermolens, tegen vaste voorwerpen aangebracht, waarop eene verdeeling in
Meters on onderdeelen is uitgezet, om daarop de
verandering van den waterstand to kunnen aflezen;
...TOESTEL, o. (-len), ieder toestel om mode to
peilen.
PEINE, v. moeite: het is niet de peine waard; htj is
en peine, in verlegenheid.
PEINZEN, (peinsde, heeft gepeinsd), diep en ernstIg
over iets denken, waarbij men zijne omgeving vergeet: waar peinst g7 over I; mijmeren: altijd nog peinst
hij over het verlies zoner geliefden. PEINZING, v. (-en),
het peinzen; ernstige on diepe gedachte.
PEINZEND, bn. diep nadenkend: een peinzend gelaat,
hetwelk aanduidt, dat men ernstig on diep over iets
nadenkt.
PEINZER, m. (-5), PEINSSTER, v. (-5), die peinst;
die de gewoonte heeft van to peinzen.
PEIS, v. (veroud. dicht.) vrede.
PEISTEREN, (veroud.) voeden, weiden; (Zuidn.)
pleisteren, vertoeven.
PEJERATIE, v. (...ti6n), meineed.
PEJEREEREN, (pejereerde, heeft gepejereerd), valsch
zweren, een meineed doen.
verslimmering, verergering.
PEJORATIE, v.
PEK, PIK, o. eene zwarte, kleverige en zeer brandbare zelfstandigheid, die achterblijft, als men teer

PEK.
distilleert; wit en geel pek zijn mengsels van harden; — (sprw.) hij is zoo zwart als pek, zeer zwart;
wie met pek omgaat, wordt er mede besmet of die pek
hanteert, bezoedelt zich, wie met slechte menschen
omgaat, wordt zelf slecht; hij heeft pek aan zijn gat,
van bezoekers gezegd, die niet weten heen to gaan.
PEKACHTIG, PIKACHTIG, bn. (-er, -st), als -, van
pik.
PEKARI, o. (-'s), het muskuszwijn (dicotyles torquatus
en D. labiatus), dat in Zuid-Amerika in kudden leeft.
PEKBLOEM, v. (-en), zekere plant, die pekachtige
bladeren heeft.
PEKBOOM, PIKBOOM, m. (-en), pijn-, harsboom.
PEKBRANDER, PIKBRANDER, m. (-s), iem. die pek
brandt uit dennenhout of uit teer.
PEKBROEK, m. (-en). Zie PIKBROEK.
PEKDRAAD, m. (...draden). Zie PIKDRAAD.
PEKEL, v. zoutig vocht: water, waarin zout opgelost is en waarin spijzen voor bederf worden bewaard: vleesch, spek in de pekel leggen, doen, inzouten;
een haring uit de pekel, pas uit het vat; (sprw.) het
vleesch good onder de pekel houden, nogal veel van
een borrel houden; — onaangename toestand, waaruit men haast niet kan komen: in de pekel zitten;
iem. in de pekel zitten, in het nauw, in de verlegenheid brengen; hij is in de pekel bl(jven steken; iem.
uit de pekel helpen, hem uit de verlegenheid helpen;
— 7 o. (fig.) (dicht.) de zee.
PEKELACHTIG, bn. (-er, -st), zoutig.
PEKELBRON, v. (-nen), zoutbron.
PEKELEN, (pekelde, heeft gepekeld), in de pekel
leggen, met zout besprenkelen: visch, vleesch pekelen;
met zout doordrongen worden : het spek, vleesch pekelt
good; de snijboonen beginnen al to pekelen, ze worden
reeds good zout.
PEKELHARING, m. (-en), als voorwerpsn.;
v.
gmv. als stofn.: gepekelde haring, zoute haring.
PEKELHARING, m. (fig.) grappenmaker; magere
snoeshaan; ...HOER, v. (-en), nude, afgeleefde lichtekooi; o. zoutvocht; (fig.) (dicht.) de zee,
oceaan; ...SAUS, v. (-en), zoute saus; ...SCHUIM,
o. schuim van pekel; (fig.) het schuim der baren;
...SOP, o. pekelnat; ...SPEK, o. spek dat in de
pekel gelegen heeft; ...VELD, o. (fig.) de zee;
...VLEESCH, o. ingezouten vleesch; ...WAGEN, m.
(-s), bijzondere wagon eener trammaatschappij, om
de rails van sneeuw en ijs to ontdoen, door er pekel
op to laten droppelen; ...WORST, v. (-en).
PEKELZONDE, v. (-n), oude zonde: die kwaal komt
van zone pekelzonden; kleine, geringe zonde die men
iem. niet hoog moot aanrekenen.
PEKING, v. gebrocheerde zijden stof.
PEKKEN, PIKKEN, (pekte, heeft gepekt), met pek
of pik besmeren, inz. om reten of kieren to dichten:
de zuurkooltonnen laten pekken.
PEKKETEL, PIKKETEL, m. (-s), ketol, waarin het
pek bewaard of gekookt wordt; ...KLEED, PIKKLEED, o. (-en), ...DOEK, PIKDOEK, m. (-en), (zeew.)
bepekt linnen of doek (om den mast enz.).
PEKKIG, bn. (-er, -st), als pek, met pek besmet.
PEKKOOL, PIKKOOL, v. (...kolen), de donkerste
soort van bruinkolen; ...KRANS, m. (-en), een
van brandbare stoffen vervaardigde on met pek en
hars bestreken krans, bij vreugdebedrijven tot
verlichting dienende ; ook in oorlogstijden in gebruik,
om gebouwen enz. in brand to steken; ...KWAST,
m. (-en), dot work aan een korten steel, om liggende
naden vol met pek to strijken.
PEKLAP, PIKLAP, m. (-pen), (schoenm.) een stuk
lijnwaad, waardoor de schoenmaker zijn pikgaren
trekt; scheldnaam voor schoenmaker; (fig.) lastige
bezoeker, die van geen vertrek weet.
PEKLAPPEN, PIKLAPPEN, (peklapte, piklapte,
heeft gepeklapt, gepiklapt), blijven, blijven zitten,
van geen opstaan weten.
PEKLEPEL, m. (-s), ijzeren lapel waarmede men
hellende scheepsnaden vol giet met gesmolten pek;
...OLTE, v. harsolie, ontstaan bij het distilleeren
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van teer; inz. doze olio met wijn vermengd on voor
eon krachtdadig middel in zenuwziekten enz.
gehouden; ...OVEN, m. (-s), oven waarin men pek
uit teer of uit dennenhout stookt; ...PAN, v. (-nen),
pan om pek in to smelten of te bewaren; pan
waarin men pekkransen laat branden ; ...PLEISTER,
v. (-s), (geneesk.) eene uit pek bereide pleister; ...POT,
m. (-ten), pot om pek in to smelten of te bewaren;
...STEEN, m. (-en), eon steep uit kiezelzure klei on
kiezelzure kali bestaande.
PEKTON, v. (-nen), ton met pek; ton waarin pek
geweest is; zulk eene ton met brandbare stoffen
opgevuld, die men bij vreugdefeesten ontsteekt:
pektonnen branden; ook dienende om daarmede seinen to geven; ...TOORTS, v. (-en), fakkel uit pek en
work vervaardigd; ...WIJN, m. (-en), wijn met pekolie vermengd. Zie pekolie.
PEKZWART, bn. Zie het betere PIKZWART.
PEL, v. (-len), PELLE, v. (-n), dop, vlies (van boonen, eieren enz.); eene soort van kippen die goad
eieren leggen : goudlakensche pollen.
PELAGIANEN, m. my. aanhangers van PELAGIUS
(een Engelsche monnik uit de ode eeuw, die de erfzonde loochende en beweerde, dat de mensch uit
eigen kracht kan zalig worden).
PELAGOSCOOP, m. o. (...scopen), zeedieptekijker
(werktuig).
PELARGONIUM, v. (-s), een talrijk plantengeslacht,
tot ode familie der Ooievaarsbekken behoorende,
waarvan er vele soorten in onze kamers on tuinen
als sierplanten gekweekt worden en gewoonlijk
geranium geheeten worden.
PELEN, (peelde, heeft gepeeld), ontharen: huiden,
vellen pelen, van de Karen ontdoen.
PELERINE, v. (-s), kort schoudermanteltje door
dames op de japon gedragen; een dergelijk kleedingstuk op eene jas of mantel; —JAS, v. (-son), —MANTEL, m. (-s), jas, mantel met eene pelerine.
PELERWT, v. (-en), doperwt.
PELGRIM, m. (-s), bedevaartganger, iem. die naar
eene andere plaats reist, om daar eene godsdienstige
handeling to verrichten.
PELGRIMAGE, v. (-s), bedevaart.
PELGRIMSFLESCH, v. (...sschen), eene omtuinde
of met leder omkleede flesch der pelgrims; ...GEWAAD, o. (...aden), kleeding van een bedevaartganger; ...HOED, m. (-en), hoed van een pelgrim;
hoed met eene heilige schelp tegen den opgeslagen
rand, zooals de pelgrims dragen; ...KAP, v. (-pen),
...KLEED, o. (-eren), ...MANTEL, m. (-s), kap, kleed,
mantel, zooals de pelgrims dragon; ...REIS, v. (...zen),
reis naar eene zoogenaamde heilige plaats; ...STAF,
m. (...staven), ...STOK, m. (-ken), lange wandelstaf
der pelgrims; ...TASCH, v. (...tasschen), reistasch
der pelgrims; ...TOCHT, m. (-en), pelgrimsreis.
PELHENNEP, m eene soort van hennep, die verkregen wordt door den bast der hennepstengels met
de vingers to pollen.
PELIKAAN, m. (...kanen), zekere zwemvogel (polecanus), tot de familie der Roeipootigen behoorende;
zij hebben lange snavels, waarvan de onderkaak
uit twee buigbare zijden on een vliezigen zak bestaat, waarin de gevangen visch kan bewaard
worden; de gewone pelikaan of kropgans (P. onocrotalus) is greeter dan een zwaan en heeft roodachtig
witte veeren; de gekuifde pelikaan (P. crispus) heeft
gekroesde nek- en schedelveeren; zwarte pelikaan,
zeeraaf; (tandm.) kromme tang om tanden to trekken; vroeger eene soort van geschut; distilleerkorf
met twee handsvaten. PELIKAANTJE, o. (-s).
PELIKAANACHTIG, bn. op de pelikanen gelijkende;
(nat. hist.) de pelikaanachtige vogels (steganopodes of
pelicanidae), eene familie der zwemvogels, ook roeipootigen geheeten.
PELIKAANSKROP, m. (-pen,) de krop van een pelikaan; (dicht.) de vliezige zak van zijn ondersnavel ;
.VOET,m(-en)2cM.grotvleusak
(aporrhais pes-pelecani), die op onze kusten voorkomt.

PELLE.

PENGRAS.

,PELLE, v. (-n), (Zuidn., veroud.) baarkleed.
PELLE, v. (-n). Zie PEL.
PELLEN, (pelde, heeft gepeld), van de pel, de harde
buitenhuid ontdoen : noten, eieren, garnalen pellen;
gepelde garst; (sprw.) met iem. een eitje te pellen hebben, iets onaangenaams met hem of te doen hebben; — (papierm.) papier, na het person, vel voor
vel van elkander nemen, om het to drogen.
PELLEN, o. (-s), pellengoed; (oudt. ook) zeker kleedingstuk van pellengoed vervaardigd.
PELLENGOED, o. zeker met figuren gewerkt linnen,
voor handdoeken, luiers enz.
PELLENWEVER, m. (-s), die pellengoed weeft.
PELLIES, v. (...zen), een met bont gevoerde vrouwenmantel.
PELMOLEN, m. (-s), molen, waar garst of rijst
gepeld wordt; ...MOLENAAR, m. (-s), iem. die een
pelmolen heeft of daarin werkt.
PELOPIUM, o. een hoogst zeldzaam metaal, dat
slechts als een zwart grauw poeder bekend is en,
met zuurstof verbonden, in tantaliet voorkomt.
PELOTON, o. (-s), kluwen; (mil.) eene afdeeling van
eene compagnie, die gewoonitjk in twee pelotons
verdeeld is : eerste peloton, halt!, eon commando.
PELOTONS-COMMANDANT, m. (-en), aanvoerder
van een peloton.
PELOTONSGEWIJZE, bw. (mil.) bij rotten.
PELOTONSVUUR, o. (...vuren), gelijktijdige losbranding der geweren van een peloton.
PELS, m. (...zen), de met haren bezette huid van
sommige roofdieren: de pels van een tiger, een beer;
zulk een vel, dat met de haren er op gelooid is:

eene spleet voorzien en tot schrijven dienend: eene
bos (ganze)pennen, pennen bereiden, ze geschikt
maken om er made to schrijven; pennen sngden,
verstiffden, vermaken; metalen werktuig om mode to
schrijven : stalen, koperen pennen; de pen indoopen, in
den inkt; de pen spat; de spleet der pen; pennen voor
rondschrift; de pen opvatten, gaan schrijven; — (fig.)
de pen nederleggen, niet meer in het openbaar schrijven; met geene pennen tebeschrgven, onmogelijk alley
omstandig made to deelen ; een man van de pen, iem.
die flunk schrijven kan; hij leeft van zijne pen, van
de opbrengst van hetgeen hij schrijft; iets onder de
pen nemen, er eon artikel over schrijven; eene welversnedene pen, een fraaie stijl, goede schrijftrant;
bitse pen, een hekelende scherpe stip; zone pen
scherpen, bitse woorden bezigen in geschrift; zijne
pen tegen iem. scherpen, hem in geschrifte duchtig
hekelen;
heeft eene scherpe pen; het puntje van eene
vlugge pen is het scherpste wapen, dat ik ken; haat en
wraakzucht bestuurden zone pen, deden hem zoo
schrijven; het is in de pen, het zal geschieden; het
is al lang in de pen geweest, men was het reeds lang
van plan; dat woord is in de pen gebleven, bij het
schrijven vergeten; in de pen blgven, onuitgevoerd
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een pels op den grond voor de piano; eene jas, 'met
bont gevoerd of omzet: warm in zgn pels gewikkeld;
iem. den pels uitkloppen, afrossen, (ook) harde
—(sprw.)
verwijtingen doen hooren; iem. eene luis in den pels
zetten, hem tot het opnemen van een lastig mensch,
tot het aanvaarden eener netelige zaak bewegen,
hem een grievenden argwaan berokkenen; eene luis
in zon, eigen pels poten, zichzelven last of nadeel berokkenen; den, leeuw in een vossepels steken, list aan
overmacht paren. PELSJE, o. (-s).
PELSDIER, o. (-en), dier met goad behaarde yacht.
PELSER, m. (-s), zekere visch, de helft grooter dan
de sprot, die aan de Engelsche en Fransche kust
van de andere zijde van het Kanaal to huis behoort,
en aan deze zijde slechts zelden en in klein aantal
wordt waargenomen.
PELSHANDEL, m. (-s), handel in pelswerk; pelterijenwinkel ; ...JAGER, m. (-s), iem. die op pelsdieren
jacht maakt; ...JAS, v. (-son), jas die met pels of
bont gevoerd is; ...KEVER, rn. (-5), kever wiens larva
de zoozeer gevreesde pels- of kleedermot is (tinea
pellionella); spekkeyer; ...KRAAG, m. (...kragen),
kraag op eene jas of een mantel, van pels gemaakt
of daarmee gevoerd; ...LAARS, v. (...zen), laars met
pels gevoerd; ...MAAKSTER, v. (-5), ...MAKER, m.
(-s), bontwerkster, - worker; ...MANTEL, m. (-s), met
pels of bont gevoerde mantel; ...MOF, v. (-fen);
...MUTS, v. (-en); ...ROK, m. (-ken); ...SCHOEN,.m.
(-en).
PELSVLEUGELIGEN, o. my. eene groep der netvleugelige insecten, waartoe de familie der kokerjuffers of schietmotten behooren (ph•yganidae).
PELSWERK, o. pelterij; ...WERKER, m. (-s),
...WERKSTER, v. (-5), arbeider, -ster die het pelswerk tot allerlei kleedingstukken verwerkt.
PELTERIJ, v. (-en), bontwerk, pelzen en daaruit
vervaardigde kleedingstukken; —FA BRIEK, v. (-en);
—HANDEL, m.; —KOOPER, m. (-5); —KOOPMAN,
m. (...lieden); —WINKEL, m. (-s).
PELUCHE, v. zie PLUCHE.
PELUW, v. (-en), langwerpig onderkussen, hoofdmatras; ook peulew en peel geheeten; —OVERTREK,
o. (-ken), de zak die om de peluw gedaan wordt.
PELZEN, bn. van pels, bonten.
PEN, v. (-nen), lange, stevige veer van vogels, inz.
uit den staart of de vleugels; zulk eene pen van

of achterwege blijven eener voorgenomen of besliste
zaak; met de pen, in geschrifte; dit is met de pen gedaan, niet gedrukt; — eene stalen pen, een gala-

heeft zone stalen pen aangetrokken. PENrok :
NETJE, o. (-s).
PEN, v. (-nen), (timm.) houten nagel, pin: met pennen vastmaken; verbincling met pen en gat; (schoenm.)
klein houten pennetje om het onderwerk aan den
rand to bevestigen; ijzeren pennen, kleine ijzeren
spijkertjes zonder kop voor lederwerkers; (horl.
smed.) dunne nageltjes; (nat. hist.) schacht of stekel
van een egel; — houten stop; — (zeew.) ieder spits
of stomp toeloopend einde van houten of ijzeren
voorwerpen, dat in een gat moat ingelaten worden
en daarin juist sluit: de pen der stengen, het bovenste
gedeelte van den top, vierkant bijgehakt tot het
ontvangen van het ezelshoofd; spijkerpen, houten
pen om eon spijkergat to vullen; roerpen; — knijppennetje, prang: het waschgoed op de drooglijnen met
pennen vastzetten; (fig.) iem. de pen op den neus zetten,
vermanen on met straf bedreigen. PENNETJE, o. (-s).
PENAAL, bn. lijfstraffelijk: de penale wetten; Code
penal, wetboek van strafrecht van Napoleon.
PENALITEIT, POENALITEIT, v. strafbepaling;
lijfstraffelijkheid.
PENANT, o. (-en), (bouwk.) een der gemetselde
vierkanten steunpilaren van het fondament van
een gebouw; breeds muurstijl, deal van den wand
tusschen twee vensters.
PENANTKASTJE, o. (-5), muurkastje in het penant
tot barging van huishoudelijke benoodigdheden;
...SPIEGEL, m. (-s), langwerpig smalls spiegel, die
de ruimte tusschen twee vensters inneemt; ...TAFE L, v. (-s), ...TAFELTJE, o. (-s), tafeltje om tusschen twee vensters to plaatsen.
PENATEN, m. mv. (Rom. gesch.) huisgoden; (fig.)
zijne penaten ergens opsla an, zich daar metterwoon
vestigen; (fig.) eigen haard: zone penaten opzoeken,
naar zijn eigen huis gaan.
PENCHANT, o. (-s), neiging, lust ; verslaafdheid (aan).
PENDANT, o. (-en), tegenhanger, tegenstuk (van
eene schilderij); (ook fig.).
PENDULE, v. (-s), Slinger van eene klok; slingeruurwerk; staand pronkklokje.
PENE, v. (-n), straf, boete: op pens van.
PENETRABILITEIT, v. doordringbaarheid: de eigenschap der lichamen, andere stollen in hunne poriCn
to kunnen opne men.
PENETRANT, bn. (-er. -st), doordringend, scherp:
eene penetrante koucle; scherpzinnig.
PENETREEREN, (pen etreerde, heeft gepenetreerd),
doordringen; doorgronden; uitvorsehen.
PENGRAS. o. (gew.) kruipende tarwe, ook peengras
eheeten.
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PENHAMER.

PENS.

PENHAMER, m. (-s), hamer van eene langwerpige

baard eener veer; ...VISSCHEN, m. mv. zekere visschen, met penachtige stekels gewapende huid, die
de zeeen tusschen de keerkringen bewonen; ...VOERDER, m. (-s), iem. die de pen voert voor eene vereeniging of een ander persoon, secretaris; ...VRUCHT,
voortbrengsel der pen, wat iem. geschreven on openbaar gemaakt heeft: zone jongste pennevrucht, zijn
laatste geschrift, opstel, boek, enz.
PENNING, m. (-en), gemunt gestempeld (moest
rond) plat stuk metaal, dat diende om de eene of
andere gebeurtenis to herinneren of eene zekere
waarde vertegenwoordigde: eere-, gedenkpenning,
medaille; legpenning; betaalpenning; kleine koperen
pasmunt, in verschillende streken van verschillende
waarde, in Holland by. = 1 116 stuiver: iem. tot den
laatsten penning betalen, geheel on al; geen penning

gedaante, waarvan het eene einde in eene lange
punt of pen eindigt.
PENHORENSLAK, v. (-ken), eene soort van slak
met een langen snuit, die van voren uitgesneden
-en met wratjes bezet is.
PENIBEL, bn. (-er, -st), pijnlijk, moeilijk, smarteliejk: in penibele omstandigheden verkeeren.
PENIS, m. roede, mannelijk schaamdeel.
PENITENT, m. (-en), boeteling. PENITENTE, v. (-n),
.boetelinge.
PENITENTIARIE, v. pauselijke penitentiarie, den der
colleges, die te Rome onder voorzitterschap van
een kardinaal, den Paus behulpzaam zijn in het
bestuur der Kerk, ieder op verschillend gebied; tot
het gebied der penitentiarie behoort de behandeling
der verzoekschriften, die aan den H. Stoel gericht
worden, om vrijspraak en dispensatie in die gevallen, welke aan de onmiddellijke rechtspraak des
Pausen zijn voorbehouden.
PENITENTIARIS, m. (-son), ook penitencier of grootpenitencier geheeten, hoofd of regent van de peni- tentiarie.
PENITENTIE, v. es,
boete, straf, die de
-priester wegens begane fouten oplegt; (bij uitbr.)
cut is eene harde penitentie, dat is eene zware straf,
(ook) een moeilijk geval; oude zonde, nieuzve penitentie,
, de gevolgen van begane feilen gevoelt men nog
lang daarna.
PENNAAL, m. (...nalen), groene, nieuwe aankomeling (onder de Duitsche studenten), pennelikker.
PENNEKUNST, v. kunst -, vaardigheid om met de
pen to teekenen; schoonschrijfkunst; ...LIKKER,
...STER, v. (-s), kladschrijver, -schrijfster; klerk;
...MES, o. (-sen), mes, inz. dienende om pennen to
versnijden; klein mesje in een zakknipmes.
PENNEN, (pende, heeft gepend), gedurig altijd
door schrijven : ik heb den heelen avond zitten pennen..
PENNEN, (pende, heeft gepend), met pennen of
pinnen vastmaken: die schoenen zijn gepend, Wet
genaaid; (timm.) hout pennen, twee stukken hout,
waarvan het eene een gat en het andere eene passende pen heeft, aan elkander voegen; (slag.) die
rollade moet gepend worden, met houten pennen doorstoken en zoo stevig aaneengevoegd worden; zich
pennen, zich to stork inrijgen, een te nauw korset
elragen: dat n2eisje is erg gepend.
PENNENBAK, m. (-ken), ...BAKJE, o. (-s), bak,
bakje om daarin de penhouders to bewaren. inz. in
scholen; ...BEREIDER, m. (-s), ...BEREIDSTER,
v. (-s), iem. die nit vogelpennen schrijfpennen bereidt, ze door heete asch haalt om ze van de vettige
huid to ontdoen; ...DOOSJE, o. (-s), doosje om pennon
in to bewaren; doosje voor of met pennen; ...DRAGER, m. (-s), ...DRAGERTJE, o. (-s), klein toestelletje, inz. bij een inktkoker, om daarop de pen to
leggen, als men or even niet made schrijft; ...HOUDER, m. (-s), stokje in walks eene eind een gleufje
is gemaakt of een blikken busje is bevestigd, waarin
men eene stalen pen steekt; de gewone uitspraak is
penhouder; ...KOKER, m. (-s), koker om daarin
pennon to bewaren; ...KOOPER; ...VERKOOPER,
m. (-s); ...WINKEL, m. (-s); ...WISSCHER, m. (-s),
bos ganzepennen om daarmede to wisschen, inz.
een schoolbord schoon to vegen van het krijt.
PENNER, m. (-s), iem. die pent, schrijft; PENSTER,
v. (-s).
PENNESCHACHT, v. (-en), het vaste van onder
holle gedeelte eener vogelpen, dat geschikt is om
er mode to schrijyen, penneschachten aan penseelen;
(nat. hist.) een buisvormige poliepenstok (t abularia
calamaris), die aan het einde eenvoudig on recht is,
aan den grond gewrongen. onregelmatig vertakt en
geringd; ...STRIJD, m. twist (over eenig punt) in
openbare geschriften, dagbladen enz.; polemiek;
...TREK, m. (-ken), trek -, krul met de pen; paraaf
onder een naam; (fig.) uitspraak, beslissing : met een
pentrek was het vonnis geveld; ...VEER, v. (-en), de

waard, rUk, zijn; geen penning bezitten; (fig.) iem. den
penning gunnen, hem de klandizie gunnen; (sprw.)
penning was e.n pond zot; — (bij uitbr.) geld: de penningen maker den oorlog, zonder geld kan men geen
oorlog voeren; beheerder van 's lands penningen; belastingpenningen; zijn penningske offeren, eene kleinigheid bijdragen; iem. een (teer)penning geven; —
belastingpenning voor honden: onze bond is zijn
penning kicijt; — zekere waarde-bepaling; de 5de
penning, van de vijf penningen den, dus 20 ten honderd; de 10de, de 20ste penning, 10 on 5./ 0 ; (Ned.
gesch.) de tiende penning, de belasting, welke
in 1572 hief, waarbij een tiende gedeelte der waarde
van iederen verkoop, die gedaan werd, in de schatkist moest worden gestort; iets tegen den penning
zestien lessen, leenen, koopen, verkoopen, is 16 penningen geven voor 1 penning inkomen, dus 6'/4°!.;
(bij uitbr.) iets tegen den penning zestien verkoopen,
zeer duur verkoopen; hY is op den penning zestien,
hij is gierig. PENNINKJE, PENNINGSKE(N), PENNINKSKE(N), o. (-s).
PENNINGBLAD, o. penningkruid; ...BLOEM, v. (-en),
paaschbloem, breedbladige violier; penningkruid;
...KABINET, o. (-ten). verzameling van oude munten
on penningen, medailles enz.; de kamer waarin zij
bewaard worden; ..KASTJE, o. (-s), kastje waarin
men zijn penningkabinet heeft.
PENNINGKRUID, o. (plantk.) rondbladige wederik
(lysimachia nummularia), zekere plant, tot do familie
der sleutelbloemigen behoorende, welke op vochtige,
beschaduwde plaatsen voorkomt; zij ontleent haar
naam aan de overeenkomst, die het blad heeft met
een penning; (gew.) penningbloem.
PENNINGKUNDE, v. kennis der oude munten on
penningen, numismatiek; een boek dat daarover
handelt.
PENNINGKUNDIG, bn. op de penningkunde betrekkelijk, daarin ervaren.
PENNINGKUNDIGE, m. (-n), die de penningkunde
verstaat.
PENNINGMEESTER, m. (-s), schatbewaarder, thesaurier; (Rom. gesch.) quaestor. PENNINGMEESTERSCHAP, o. ambt, waaTdigheid van den penningmeester.
PENNINGSTEEN, m. (-en), nummuliet.
PENNINGSWAARDE, v. juiste waarde, de vastgestelde prijs.
PENNINGVERZAMELAAR, m. (-s), iem. die penningen verzamelt.
PENNIST, m. (-en), klerk, schrijver.
PENNY, v. (pence), Engelsche stuiver.
PENNYBOOT, v. (-en), stoomboot op de Theenis tot
vervoer op de rivier; ...MAGAZIJN, o. weekblaadje,
dat een penny kost; ...POST, v. de stuiverspost
(vroeger de brievenposterij binnen de stad).
PENRAD, o. (-eren), (zeew.), rad dat op eene pen
draaA; ...REINIGER, m. (-s), toestelletje om de
metalen pennen van inkt to reinigen, als men met
schrijven eindigt.
PENS, v. (-en), smeerbuik; de eerste afdeeling der
maag van de herkauwende dieren, waarin het voedsel geweekt wordt; ingewand; (fig.) buik: zijne
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pens vol eten; eene dikke pens;
zone pens, hij kreeg ransel.

(gemtitml.) hif kreeg op

PENSBUIK, m. (-en), dik, zwaarlijvig man; dikbuik.
PENSEEBLOEM, v. (-en), driekleurig viooltje.
PENSEEL, o. (-en), fijn, zeer dun kwastje om vloei-

stoffen ergens op to smeren, inz. om to schilderen:
hij weet handig met het penseel om te gaan, hij kan
aardig schilderen; (geneesk.) zone keel met een penseel insmeren, eene vloeistof voorzichtig op eene

ontstoken plaats in de keel smeren; — (fig) trant
wijze van schilderen: het penseel van Rubens, van
Rembrandt; een stout penseel. PENSEELTJE, o. (-s).
PENSEELBAKJE, o. (-5), een klein blikken bakje,
waarin men zijne penseelen schoonmaakt; ...BEHANDELING, v. kunstvaardigheid in de behandeling van het penseel; ...DOEKEN, m. my. (schildersw.) linnen morslappen of doeken, waarvan men
zich bedient, om het palet of de penseelen af to vegen.
PENSEELEN, (penseelde, heeft gepenseeld), met
een penseel natmaken : de keel, de huig penseelen;
met een penseel lawn; schilderen: dat is meesterlijk

gepenseeld.
PENSEELHAARTJE, o. (-s), haartje uit een penseel;
...KUNST, v. schilderkunst; ...LAPJE, o. (-s), doekje
om daarop het penseel af to vegen; ...MAKER, m.
(-s), iem. die penseelen maakt; ...SCHRIJVER, m.,
...SCHRIJFSTER, v. (-s), die met het penseel weet
to schrijven (opschriften, namen enz.); ...STEEL,
m. (...stolen), houten steeltje van een penseel;
...STREEK, m. (...streken); ...TREK, m. (-ken), streek,
trek met een penseel.
PENSEELVORMIG, bn. den norm van een penseel
hebbende.
PENSEELZWIJN, o. (-en), zeker dier.
PENSENARIS, m. (-son), pensverkooper.
PENSERIJ, v. ingewand, gedarmte der dieren.
PENSHAL, v. (-len), publieke plaats waar men de
pens on het ingewand van geslacht vee verkoopt.
PENSIEF, bn. -st), nadenkend, mijmerend.
PENSIOEN, o. (-en), jaarwedde, jaargeld dat iem.
ontvangt, omdat hij of een aangewezen familielid
vroeger gedurende een zekeren tijd eene betrekking
heeft vervuld: recht op pensioen hebben; pensioen

krijgen; onder genot van pensioen; militaire, burgerlijke
en Indische pensioenen; op pensioen gesteld worden,

uit den dienst ontslagen worden met genot van
pensioen; voor zijn pensioen storten, een deel van
zijne jaarwedde afstaan ten bate van het pensioenfonds, om later recht op pensioen to hebben. PENSIOENTJE, o. (-s).
PENSIOENBEREKENING, v. (-en), het berekenen van
het pensioen; wijze waarop het bedrag vastgesteld
wordt; ...BEWEGING, v. (-en), beweging door eene
categorie van ambtenaren, door eerie partij op touw
gezet, om voor eene zekere klasse van menschen
pensioen to krijgen; ...BEWIJS, o. (...zen), bewijs
waarop men zijn pensioen kan ontvangen; ...FONDS,
o. (-en), gelden of stichting waaruit pensioenen betaald worden; ...KAS, v. (-sen); ...RAAD, in. (...raden), raad van beheer over een pensioenfonds; inz.
college dat belast is met de administratie van
staatspensioenen; lid van zulk een raad; ...REGLEMENT, o. (-en), reglement waarin de rechten en
verplichtingen van de pensioentrekkenden bepaald
omschreven zijn.
PENSIOENSBIJDRAGE, v. (-n), geld dat men in de
pensioenkas moet storten: de pensioensbUdrage zou
op 50/0 van de jaarwedde gesteld moeten worden;
...REGELING, v. (-en), regeling die men treft voor
het uitkeeren van pensioenen, het vormen van
eene pensioenkas enz.
PENSIOENTREKKEND, bn. gelden trekkend uit eene
pensioenkas: hertrouwt een,e pensioentrek,kencie weduwe,
clan houdt haar pensioen op.

PENSIOENVERZEKERING, v. (-en), eene verzekering
die men sluit, waardoor men later recht heeft op
pensioen; ...WET, v. (-ten), bepalingen betreffende
het toekennen van pensioen.

PENSION,

o. (-s), plaats

waar men kan IogeererPr

pension aangeboden,. metdalijnbgrep:
gevraagd; ho is daar in pension, daar geniet hij kost
on inwoning; kamers te huur, met of sender pension,.

met inbegrip van of zonder maaltijden; huis waar
men menschen in pension neemt; kostschool; —VER-EENIGING, v. (-en), vereeniging (in groote steden),.
die geheele huizen tot pension inricht on exploiteertPENSIONAAT, o. (...naten), kostschool.
PENSIONARIS, m. (-sen), (Ned. gesch.) stadsadvocaat, die als pleitbezorger bij stedelijke gedingen
optrad on in het algemeen de rechtsgeleerde raadsman der stedelijke regeering was; gewoonlijk washij ook de afgevaardigde naar de Staten der Provincie.
PENSIONNAIRE, m. v. (-s), iem, die pensioen trekt,.
fem. die ergens in pension is; iem. die als leerling
op eene kostschool is.
PENSIONNEEREN, (pensionneerde, heeft gepensionneerd), pensioen geven, op pensioen stellen; in determen vallen, gepensionneerd to worden, wegens dere,
vereischten leeftijd.
PENSIONNEERING,

staatspensionneering.

v. (-en), het pensionneeren:_

(-5), (Zuidn.) iem. die op wild jaagt,
zonder recht van jagen to hebben, wildstrooper.
PENSMARKT, v. (-en), penshal; ...MES, o. (-sen);_
...NAT, o. ...ROLLEN, v. my. rolpens, eene soort
PENSJAGER, m.

van worst.

PENSUM, o. (-s), opgegeven taak (in eene school)._
PENSVERKOOPER, m. (-5), ...VERKOOPSTER, v..
(-s), iem. die pens verkoopt; ...WIJF, o.
vrouw die pens rondbrengt; ...ZAK, m. (-ken), (ontl.)
buikvlies;
m. on v. (-ken), (fig.) dikbuik.
PENT, o. (gew.) moss : appelpent.
PENTA,

vijfledig.

PENTAEDER, m. (-s), prisma met gelijkzijdige driehoeken tot grondvlakken.
PENTAGOON, m. (...gonen), (wick.) vijf hoek.
PENTAMETER, m. (-5), vijfvoetig vers.
PENTAPHONIUM, o. vUfstemmig muziekstuk.
PENTARCHIE, v. (-6n), regeering opperrnacht van
vijf vorsten.
PENTATEUCH, m. de vijf boeken van Mozes.
PENTAURA, m. zekere steen, waarvan beweerd
wordt, dat hij andere steenen aantrekt on de kracht
der andere edelsteenen in zich vereenigt.
PENTE, v. (-n), zeker Venetiaansch licht vaartuig.
PENTEEKENING, v. (-en), teekening met de per
gemaak t.
PENTERBALK, m. (-en), (zeew.) david, zie aldaar;
...HAAK, m. (...haken), (zeew.) zware ijzeren hack
aan het katblok, waarmede men den ring van het
anker vat, als dat uit het water komt, om het

onder den kraanbalk to brengen; ...TALIE, v. (-s),
(zeew.) talie om ankers to verwerken.
PENURIE, v. groot gebrek aan; ellende, groote behoefte: in de penurie zitten.
PENVOET, m. (-en), zeker raderdiertje.
PEPEL, m. (-5), (Zuidn.) vlinder.
PEPER, v. de prikkelende specerijkorrel

met scherpen, heeten smaak van den peperstruik; witte peper,

de rijpe en van de vruchtschil ontdane be-ssen van
den peperstruik; zwarte peper, de onrijpe gedroogdo
bessen; grove peper, de peperkorrels; tijne peper, gemalen peperkorrels; de peper ward eertijcis tegen gouci
opjewogen; — (sprw.) dat ruikt naar peper, dat is
erg duur; daar zal h t.). peper aan eten, dat zal hem
duur te staan komen; waart g waar de peper groeit,
hier ver vandaan; peper halen, naar de Post varen;
iem,. om peper zenden, naar de Oost of ver van hula
zenden; de pei,er wast hem op den rug, hij wil hier
niet oppassen; — (gemeenz.) zij is zoo beet als peper,
in hooge mate hest; — de peperstruik; roode peper,

naam van het peperboompje, alzoo genoemd naar
de kleur der vruchten; zwarte peper, altijd groen
peperboompje; Spaansche peper, piment; —poi or en
zout, grauw en wit gespikkelde stof, b. v. half witte,
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en half zwarte sajet; zijn haar wordt at peper en
zout, hij begint al to grijzen; peper- en zoutkleur, wit

groeit; ...SALTS, v. (-en), eene stork met peper gekruide saus; ...STRUIK, m. (-en), eon . struik (piper;
P. nigrum), die in geheel Oost-Indi6 gevonden wordt
en ons de bekende peper oplevert; ...TUIN, m. (-en),
kweekplaats van peperstruiken, stuk grand waaropmen peper verbouwt: nieuwe pepertuinen warden
overal aangelegd; ...VOGEL, m. (-5), pepervreter.
PEPERVRETER, m. (-s), eene soort van vogel
(ramphastos), tot de orde der klimvogels behoorende,
met eon zeer grooten sponsachtigen bek, die bijna
zoo groat is als zijn geheele lichaam en waarvan deranden getand zijn; hij houdt zich meestal in ZuidAmerika op en wordt in Venezuela, naar het geluid
dat hij maakt, piopoco genoemd.
PEPERWORTEL, m. (-5), zekere plant (cochlearia
armoracia), tot de familie der kruisbloemigen behoorende, die zelden in het wild voorkomt, doch in
onze moestuinen wordt aangekweekt om de vluchtig prikkelende eigenschappen van den wortelstok,
die, op verschillende wijzen toebereid, als toespijs
genuttigd wordt; ook mierik geheeten; eene anderesoort (A. rusticana) kornt niet zeldzaam aan het
zeestrand en aan dijken voor.
PEPOEN, v. (-en), (plantk.) kalebas, pompoen.
PEPPEL, m. (-s), populier: peppellaan, laan van.
populieren.
PEPPELEN, bn. van peppelenhout gemaakt: pep-

gespikkeld, met grauw of grijsblauw tot hoofdkleur.
PEPERACHTIG, bn. naar gelijkende, - smakende; van peper houdende: ik ben niet erg peperachtig.
PEPERBAAL, v. (...balen), baal waarin men de
peper verzendt ; ...BOOM, m. (-en), de boom of struik
(Piper nigrum), die ons de peper oplevert.
PEPERBOOMPJE, o. (-s). eon vergiftige heester
(daphne mezereum), die, ook als sierplant, vrij zeldzaam is, met fraaie lichtroode bloemen en roode
bessen, welks bast (garou-bast) eon blaartrekkend
middel oplevert; dat de echte peper van dit boompje
afkomstig is, is eene dwaling.
PEPERBOS, ...BUS, v. (-sen), bus waarvan de deksel of het boveneinde van gaatjes is voorzien, waardoor men de fijne peper strooit; ...DOOS, v. (...zen),
door voor peper; (dicht., oudt.) Oostindievaarder.
PEPERDROOG, bn. zeer, buitengewoon droog.
PEPERDUUR, bn. zeer uitermate duur.
PEPEREN, (peperde, heeft gepeperd), met peper
bestrooien, met peper toebereiden: het eten is te sterk
gepeperd; (fig.) sterk kruiden: gepeperde uien tappen;
ik zal het hem gepeperd toedienen, daar zal hij van
lusten; (fig.) duur verkoopen.
PEPERETER, m. (-s), pepervreter; ...GEWAS, o.
(-sen), de plant die ons de peper verschaft; de peperopbrengst; ...HUISJE, o. (-s), puntig papieren zakje: ,

een peperhuisje maken.
PEPERINO, m. pepersteen: eene grauwe of groene

pelen en wilgen klompen.
PEPPELENHOUT, o. het bout van den populier.
PEPPELtNG, m. (-en), pippeling: eene fijne, lekker

smakende appelsoort.
tufsteen, menigvuldig in de vlakte van Rome voorPEPSINE, v. bestanddeel van het maagsap, dat de
komende on eertijds door de Romeinen als bouwvertering der spijzen bewerkt; droge pepsine, een
steen gebezigd.
grijsachtig stikstofhoudend poeder, als middel om
PEPERKERS, v. peperkruid.
de spijsvertering to bevorderen, aangewend; —OPPEPERKOEK, m. (-en), eene soort van met peper
gekruide zoete kook; (sprw.) dot sinaakt ale peper- ' LOSSING, v. (-en), (geneesk.) eene oplossing van
pepsine in wijn, onder toevoeging van eenig zoutkoek. is bijzonder lekker; —BAKKER, m. (-s).
zuur en glycerine, uitstekend middel om de spijsPEPERKOOR, v. (...koren), (Zuidn.) bruin vlekje in
vertering to bevorderen.
de hold met eenige haartjes er op, moedervlek;
PEPTON, o. (-en), eiwitachtige stoffen waarop de.
...KOIIREL, v. (-s), het rijpe zaad, of de onrijpe
pepsine ingewerkt heeft, geschikt om in het blood
gedroogde bessen van den peperstruik: witte en zwarte
opgenomen te warden; ook, oververhit water kan
o. (plantk.), breedbladig of
peperkorrels;
eiwitstoffen in peptonen omzetten; kunstmatig pepton,
groot peperkruid, eene kruisbloemige plant. (lepidium
een uitstekend voedingsmiddel voor zwakke magen;
latifolium), die aan de zeekusten op de Hollandsche
—OPLOSSING, v. (-en).
duinen zeldzaam voorkomt en ook peperkers wordt
geheeten; ...KUST, v. naam van een deel van de
PER, vz. door, met, in (in bepaalde verbindingeny
trust van Opper-Guinea; ...LAND, o. Oost-Indio; inz.
ik rend het 14 per post (met de post), per schipper.
per Van Gend & Loos; per as wordt alles aangevoerd,
de Molukken; (sprw.) iem. naar het peperland zenden,
in een rij- of voertuig; — het kost Brie gulden per
iem. naar de Oost of ver van huis zenden.
K. G.; hij verdient f 40 per week; — per accidens, bij
PEPERLING, v. zeker geel gekleurd boomzwam,
eene eetbare bladzwam met bijtenden smaak.
toeval; per acquit, voldaan, betaald; per ami(e), met
vriend(in), op een adres; per aspera ad astra, door
PEPERMOLEN, m. (-5), molen waarin de peperkorstrijd tot overwinning; per cassa, contant, in gereed
rels fijn gemalen warden.
PEPERMUNT, ...MENT, v. (plantk.) eene soort van
geld; per contant, tegen gereede betaling; per coumunt (7nentka piperita), die in Engeland op moevert, onder omslag; per fas et nefas, met ja on neon,
rassige plaatsen in het wild groeit en een zeer
met recht en onrecht, met rechtmatige en onrechtmatige middelen; bij alles wat heilig is.
scherpen kamferachtigen smaak heeft; een met
pepermuntolie toebereid suikergebak; eene fijne op
PERCEEL, o. (-en), stuk land; vast good, gebouw,
pepermunt overgehaalde likeur. PEPERMUNTJE,
huis met erf: een dour perceel; persoon : dat is een
raar, een naar, een vreemd perceel. PERCEELTJE,
...MENTJE, o. (-s), een meestal rand plaatje suiker,
o. (-s), klein perceel; het is een zwak perceeltje, een
met pepermuntolie toebereid; een glaasje op pepermunt overgehaalde likeur.
zwak kindje.
PEPERMUNTDOOSJE, o. (-5), doosje om pepermuntPERCEELSGEWIJZE, ...GEWIJS, bn. bw.; perceelsgewtjze verkoopen; de perceelsgewijze ligger der gejes in to bewaren; ...OLIE, v. eene vluchtige olie
uit den pepermuntstruik bereid: pepermuntolie helpt
meente .A, de kadasterkaart.
uitstekend tegen buikpijn; ...SMAAK, m. de eigenPERCENT, o. (-en), ten honderd: woord, dat inz.
de verhouding van de winst tot het kapitaal uitaardige smaak van pepermunt; ...STEEL, m. (...stelen), ...STOK, m. (-ken), steel of stokje van peperdrukt; 5 percent of 50/ 0, 1 ,2° kapitaal ; tegen hooge percenten geld uitleenen; 160, 1 0 verdienen; het schoolverzuim
muntsuiker; ...SUIKER, v. suiker met pepermunt
4 schooltijden van de 100 warden
is gemiddeld
toebereid; ...THEE, v. aftreksel van de bladeren van
er gemiddeld verzuimd; hoe hoog is het percent armde pepermunt, als artsenij aangewend; ...WATER,
lastigen in owe gemeente? PERCENTJE, o. (-5).
o. eene oplossing van pepermuntolie in water.
PERCENTREKEN1NG, v. het berekenen van perPEPERNOOT, v. (...noten), ...NEUT, v. (-en), kleine
centen : de percentrekening past zeer goed in het kader
stukjes peperkoek in den vorm van dobbelsteentjes;
der lagere school.
em of met pepernoten spelen.
PERCENTSARBEID, m. arbeid die met een zeker
PEPERONI, v. onrijpe Spaansche peper, in azijn
percent der waarde der gemaakte goederen betaalct
ingemaakt.
wordt.
PEPERPLANT, v. (-en), de plant waaraan de peper

PERCENTSGEWIJZE.

PERISTALTISCH.

PERCENTSGEWIJZE, bn. bw. in percenten berekend,
citgedrukt: vele statistische gegevens zon percentsgewfjze uitgedrickt.
PERCENTSLOON, o. (-en), loon dat voor percents-

PERFOREEREN, (perforeerde, heeft geperforeerd),
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arbeid betaald wordt.
PERCEPTEUR, m. (-s), ontvanger, inner van belastingen.
PERCEPTIBEL, bn. (-er, -st), bemerkbaar.
PERCEPTIE, v. (-5, ...ten), inning, ontvangst, herfing; (wijsbeg.) waarnemen.
PERCEPTIEKOSTEN, m. my. kosten aan het innen
(van belastingen) verbonden; —LOON, o. (-en).
PERCUSSIE, v. (...si6n), slag, stoot; (geneesk.) aanklopping : die methode van onderzoek, waarbij men
la den toon, die door licht aantikken op de oppervlakte van eene der holten van het lichaam wordt
yoortgebracht, den toestand van het onder het aangetikte punt gelegen orgaan nauwkeuriger zoekt to
bepalen; men onderscheidt de onmiddellijke percussie
van de middellijke, die gebruik maakt van plessimeter
-

en percussiehamer.
PERCUSSIEDOPJE, o. (-s), slaghoedje; ...GEWEER,
o. (...geweren), geweer, dat door den slag van een

hamertje op een busje met knalkruit afgaat;
...GRANAAT, v. (...granaten), granaat met per.cussieslot; ...HAMER, m. (heelk.) hamertje waarmede op den plessimeter geklopt wordt om to percuteeren; ...SLOT, o. (-en), slot van een percussiegeweer.
PERCUTEEREN, (percuteerde, heeft gepercuteerd),
(geneesk.) aankloppen (tot onderzoek van de borst
PERDENDO (It.), bw. (muz.) langzaam afnemend.
PERDITIE, v. (R.-K.) verdoemenis, verderf.
PERDOEN, v. (-s). Zie PARDOEN.
PERDOES, tw. Zie PARDOES.
PEREAT, o. het tegengestelde van vivat: iem. een
pereat brengen, hem zijn ondergang toewenschen.
PEREBLOESEM, m. (-s), bloesem van den pere-

boom; ...BOOM, m. (-en), boom waaraan peren
groeien. PEREBOOMPJE, o. (-s).
PEREBOOMEN, bn. van pereboomhout.
PEREBOOMHOUT, o. het hout van den pereboom,
inz. door schrijnwerkers gezocht.
PEREBOOMVLIEG, v. (-en), (nat. hist.) zeker insect,
welks larve op onderscheidene planten leeft en daar
de bladluizen najaagt.
PEREGRINATIE, v. (-s, ...ti6n), omzwerving, omdoling.
PEREL, v. (-s). Zie PAREL.
PERELAAR, m. (...laren), (Zuidn.) pereboom.
PERELLE, v. zekere grauwe kalkachtige aardsoort
-uit Auvergne in Frankrijk.

PEREMTOIR, PEREMTuRISCH, bn. kort, afdoend,
beslissend: een peremtorisch argument, wat de tegenpartij geheel verslaat.
PEREN, (peerde, heeft gepeerd), een stevigen borrel drinken: hij peert tegenwoordig ook al.
PERENCIDER, m. perenwijn; ...DRANK, m. drank
uit peren verkregen; ...ROUT, o. pereboomhout;
...MOES, o. fijn gekookte peren; dik ingekookt perensap; ...MOST, m. perendrank, die nog niet in gisting
gekomen is.
PERENNEEREND, bn. het geheele jaar doorblijvend,
bestaande: perenneerende planten.
PERENSAP, o. het sap van peren ; ...STROOP, v.;
...TAART, v. (-en); ...WIJN, in. het gegiste sap van
peren, perencider.
PEREPIT, Sr. (-ten), ...SCHIL, v. (-len), pit, schil van
•eene peer.
PERFECT, bn. bw. (-er, -st), volmaakt, volkomen,

geheel.

PERFECTIBILITEIT, v. volmaaktheid, vatbaarheid
voor volmaking.

PERFECTIE, v. volmaaktheid, volkomenheid: jets
in de per fectie zceten. kennen.
PERFIDIE, v. trouweloosheid.
PERFORATIE. v. (-s,
het perforeeren.

(in 't algem.) doorboren: (heelk.) de wanden van
natuurlijke of onnatuurltike holten doorboren, om
den inhoud ervan to doen wegvloeien; (verlosk.)
den schedel van het foetus doorboren, wanneer de
grootte van het hoofd een onoverkomelijke hinderpaal voor de verlossing zou zijn; (in 't bijz.) (van
papier, waarvan strooken moeten gescheurd worden) het op de plaats, waar de afscheuring moot
plaats hebben, met de perforeermachine doorboren,
om het afscheuren to vergemakkelijken: de postzegels zijn slecht geperforeerd.
PERFOREERMACHINE, v. (-s), machine om papiel

to perforeeren.
PERGEMENT, o. perkament.
PERICULEUS, PERIKELEUS, bn. bw. (...zer, -t).

gevaarlijk, hachelijk.
PERICULUM IN MORA, dringend gevaar.
PERIGEUM, o. (sterrenk.) het punt der maanbaan,

waar deze het dichtst bij de aarde is.
PERIHELIUM, o. (sterr.) punt in de loopbaan van
een om de zon bewogen lichaam, waar het doze op
den kleinsten afstand nadert; punt in iedere kegelsnede, hetwelk van al de punten der kromme lijn
het naast is aan het brandpunt, in hetwelk ten opzichte der planeten en kometen de zon staat.
PERIKEL, o. (-5), gevaar.
PERIKELEUS, bn. (...zer, -t), gevaarlijk.
PERIMETER, m. (-5), (meetk.) omtrek eener kromlijnige figuur; som van al de zijden eener recht
lijnige figuur.
PERIODE, v. (-n), tijdruimte, tijdvak: periode van
overgang, de puberteit is eene gevaarlijke periode; deze
periode kenmerkt zich door groote lakschheid ; (sterrenk.)

tijdruimte waarbinnen zekere astronomische verschijnselen geregeld plaats vinden; tijdvak der geschiedenis waarin gebeurtenissen plaats grepen, die
er eon eigenaardigen stempel op drukten; — (rekenk.)
dat deel eener repeteerende breuk, dat telkens wederkeert: de periode bestaat uit twee cfjfers; (taalk.) breed
opgebouwde volzin met voor-, tusschen- en nazinnen; (muz.) muzikale volzin, bestaande uit verscheidene zinsneden, die eene volledige gedachte
drukken.

PERIODENBOUW, m. de samenstelling eenerperiode
uit hare deelen.
PERIODICITEIT, v. regelmatige afwisseling, omloop.
- terugkeer binnen bepaalde tijdruimten.

PERIODIEK, bn. op zekere bepaalde tijden terug.
keerende ; een periodiek geschrift, maandwerk, weekblad, almanak enz. ; de periodieke winden, die op gezette tijden waaien ; de periodieke aftreding, van
bestuurders, regeeringspersonen enz. wier diensttijd
op een bepaald tijdstip eindigt; (rekenk.) de periodieke breuken, de repeteerende breuken.
PERIOPTRICA, v. leer der straalbreking of terugkaatsing an de oppervlakte der lichamen.
PERIPATETISCH, bn. de wijsbegeerte van Aristoteles betreffend, zoo geheeten omdat de wijsgeer
zijne lessen al rondwandelende gaf; volgens hem
is de wijsbegeerte het weten der waarheid, dus de
wetenschap der beginselen en oorzaken, die haar
doel in zichzelf heeft.
PERIPETIE, v. onvoorzien geval; ontknooping.
PERIPHERIE. v. (meetk.) cirkelomtrek, -omvang;
gebied, district.
PERIPHRASE, v. (-n), omschrijving, eene rhetorische
figuur, die, in plaats van een begrip to noemen, het
omschrijft door er eigenschappen, de omgeving of
de working van op to geven, by. het schip der woestijn, voor de kaineel; de bode der lode, voor de zwalow; (uitvoerig uitgewerkt wordt het beschrijving).
PERIPOLYGONISCH, bn. veelhoekig. veelvlakkig.
PERISCOPISCH, bn.; periscopische glazer, hol-bolle
lenzen.
PERISPERME, o. zaadvlies; zaadvaatje.
PERISTALTISCH, bn. wormvormig : de eigena9rdige be weging die aan de darmen eigen is on aan

PERISTALT1SCH.
andere holten, die door spiervezels ringvormig omkleed zijn: de peristaltische bewegingen van de maag.
PERISTYLE, v. (-n), zuilengang, zuilenrij; voorportaal.
PERK, o. (-en), bloemperk, zie nark; paal en perk,
izie paal. PERKJE, o. (-s).
PERKAAL, PERCALE, o. de dichtste lijnwaadachtige weefsels uit katoen,
PERKALEN, bn. van perkaal.
PERKAMENT, PERKEMENT, o. de bereide huid
van hamels, kalveren, geiten, bokken, ezels en ook
van varkens, geschikt om er op to schrijven, boeken
in to binden, trommelvellen van to maken enz.; een
-op perkament geschreven stuk.
PERKAMENTACHTIG, bn. op perkament gelijkende.
PERKAMENTBEREIDER, m., ...STER, v. (-s), iem. die
dierenhuiden tot perkament verwerkt.
PERKAMENTEN, PERKEMENTEN, bn. van perkament: perkamenten band; (fig.) perkament gezicht, iem.
met droge, gele huid.
PERKAMENTFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men
perkament maakt; ...MAKER, m. (-s); ...MAAKSTER, v. (-s); ...MAKERIJ, v. (-en), het maken van
perkament; perkamentfabriek; ...PAPIER, o. zwaar
ongelijmd papier, in verslapt zwavelzuur gedoopt,
waardoor het veel overeenkomst krijgt met de blaas
-van dieren.
PERKEL, v. (-s), wilde perzik.
PERKELBOOM, m. (-en), (gew.) wilde perzikboom.
PERKEN, (perkte, heeft geperkt), met een perk omsluiten, beperken.
PERKINSROOSTER, m. (-s), (stoomw.) rooster met
Rolle ijzers, waardoor de rooster duurzamer is en de
verbranding bevorderd wordt.
PERKLIJST, v. (-en), (stukadoorswerk) lijst die eon
perk in het plafond maakt.
PERKOENPAAL, m. (...palen), lange eiken of dennen palen voor polders.
PERM, v. (-en), klein Turksch vaartuig.
PERMANENT, bn. bw. voortdurend, aanhoudend;
zich permanent verklaren, niet uiteengaan (inz. van
lands-, gewestelijke- of gemeentevergaderingen);
.permanente commissie, die niet telkens veranderd of
vernieuwd wordt.
PERMEABEL, bn. doordringbaar (van stoffen die
vocht doorlaten).
PERMIS, o. verlof, geleibriefje.
PERMISSIE, v. verlof, vergunning; inz. van soldaten
om te mogen uitblijven, en van koffiehuizen om to
mogen openblijven gezegd : permissie vragen, geven,
hebben; doorloopend permissie hebben, verlof, vergunning tot weder opzeggens toe; ho is met permissie,
met verlof (van korten duur); — met permissie, met
verlof, gebruikt als men jets minder netjes vertelt,
meedeelt enz.: en hij deed met permissie wat in zone
broek.
PERMISSIEBRIEFJE, o. (-s), ...KAARTJE, o. (-s),
bewijs dat men permissie heeft: zijn permissiebriefje
halen, afgecen, vergeten.
PERMITTEEREN, (permitteerde, heeft gepermitteerd), veroorloven, vergunnen, toestaan; permitteer !
met uw verlof (als men iem. in de rede valt); dat is
niet gepermitteerd, dat is niet veroorloofd.
PERMUTATIE, v. (-s, ...tien), om-, verplaatsing: er
is veel permutatie onder de postambtenaren; (wisk.)
omzetting of verplaatsing der grootheden.
PERNICIEUS, bn. bw. (...zer, -t), verderfelijk, naschadelijk.
PERORATIE, v. (-s), slotrede.
PERPENDICULAIR, bn. loodrecht, rechtstandig.
PERPETUEEL, bn. altijddurend; levenslang:perpetueelen, vroegere naam van zekere Spaansche eflecten.
PERPETUUM MOBILE, o. (werkt.) voorwerp met
-eeuwigduren de beweging: een perpetuum mobile semen
te stellen is onmogelUk; (fig.) het onmogelijke.
PERPLEX, bn. bw. besluiteloos, verlegen, verward,
ontsteld, onzeker, radeloos, bedremmeld, onthutst,
verbluft, verbijsterd.
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PERPLEXITEIT, v. besluiteloosheid, verlegenheid,

bedremmeldheid, groote ongerustheid, ontsteltenis,
onzekerheid, radeloosheid, verbijstering.
PERQUISITIE, v. (-s, ...tien), gerechtelijk onderzoek.
PERRON, o. (-s), stoep om een stationsgebouw;
optred.
PERRONKAARTJE, o. (-s), toegangskaartje tot het
perron, door vele spoorwegmaatschappijen ingevoerd,
om beter contrOle to kunnen voeren.
PERROTINEDRUK, m. methode om katoen to drukken met groote houten vormen, zoo breed als het
stuk; katoen dat op die wijze bedrukt is.
PERS, v. (-en), werktuig waarin jets tusschen twee
platen of walsen sterk gedrukt wordt om het daardoor samen to drukken, glad te maken, fijn te
drukken of over to drukken: hooipers, lakenpers,
wijnpers, kopieerpers, drukkers; iets onder de pers leggen, het persen; hydraulische pers. die werkt door de
stuwkracht van het water; handpers; inz. drukpers: het werk is ter perse, wordt gedrukt; het werk
komt juist van de pers. is pas gedrukt; de pers doen
sweeten, den drukkers veel to doen geven; zweetende
persen, waarop veal gedrukt wordt; — alle geschriften
die gedrukt worden, inz. dagbladen en tijdschriften:
het corded ran de pers, wat in de verschijnende geschriften en kranten over jets gezegd wordt; de
vrbheid, de inrloed der pers; — schrijvers, journalisten:
de zeclelijke verantwoordeliAheid, de waarheidszin der
pers; —
glans dien menig voorwerp inz. stoffen door het
persen bekomt : het taken heeft de pers verloren, glanst
niet meer; de pers is er nit; (kleerm.) de pers moet er
nog eens over, een zwaar strijkijzer, waarmede de
naden plat en de kreuken weggestreken worden.
PERKJE, o. (-s).
PERS, m. (...zen), inboorling van Perzie.
PERS, v. (-en), (Zuidn.) stang, paal.
PERS, m. (-en), (gew.) perzikboom; vroege pers,
abrikozeboom.
PERSBAAR, bn. voor samendrukking vatbaar.
PERSBAARHEID, v.
PERSBALK, m. (-en), balkplank in een molen;
...BELTGEL, m. (-s), beugel aan eene pers; ...BLAD,
o. (-en), blad eerier pers; ...BOOM, In. (-en), werktuig
der wijngaardeniers; ...BORD, o. (-en), bord, plank
van eene pers; ...CILINDER, m. (-s), cilinder waarmede geperst wordt; ...CORRECTIE, v. (-s,
correctie van een geschrift welke ter drukkerij plaats
heeft; ...DEKSEL, o. (-s), deksel eener pers; ...DELICT, o. (-en), misdaad door middel van de pers
begaan, jets strafbaars dat men door de pers openbaar maakt; ...DOEK, m. (-en), doek om kruiden of
to trekken, doorslagdoek.
PERSEBOOM, m. (-en), (gew.) perzikboom.
PERSEBOONEN, v. mv. snijboonen: boonen wolke
aan persen, staken groeien.
PERSECUTEEREN, (persecuteerde, heeft gepersecuteerd), vervolgen.
vervolging (inz. om
PERSECUTIE, v. (-5,
staatkunde en geloof).
PERSEN, (perste, heeft geperst), in eene pers of
met een persijzer sterk samendrukken: hooi persen;
sigaren persen; de naden van eerie japon persen, met
een persijzer ze goed plat maken; — zoo samendrukken dat er eerie zekere gedaante aan jets gegeven wordt: j zer tot plaatyzer persen; metalen voorwerpen persen; versieringen op den band van een book
persen; — zoo samendrukken dat er, eene zekere
glans op het goed komt: katoenen stoffen, laken persen; — sterk drukken om iets van de vochtigheid
to ontdoen: papier tusschen wilt persen; planten voor
een herbarium persen; — sterk drukken om het sap
van jets to winnen : aalbessen, citroenen, druiven
persen; zaden persen, om olie er uit to winnen;
olie, win persen; — (fig.) dwingen, noodzaken, pressen:
iem. tot iets persen ; dat gezicht perste hem tranen in
de oogen, trof hem zoo, dat hem de tranen in de
oogen kwamen. PERSING, v, (-en), drukking; druk.
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king van vloeistoffen; het gas brandt niet helder; de

fieerd), als eene y ersoon voorstellen: in de label

persing is zeker niet voldoende.

worden dieren gepersonifleerd; de heer N is het gepersonifieerd gezag, egoIsme, dat kan men bij hem in

PERSEN, 0. het persen drukken.
ENNING.
PERSENNING. Zie PRES
PERSER, m. (-s), PERSSTER, v. (-s),

die perst; (ook)
vormer van machinale steenen (aan eene steenfabriek).
PERSEUS, m. zeker sterrenbeeld.
PERSEVEREEREN, (persevereerde, heeft gepersevereerd), volharden, volhouden.
PERSGELD, o. (-en), geld, dat voor het persen betaald wordt; ...GESTEL, o. (-len), werktuig der wijnpersers; ...GLANS, m. (-en), glans door het persen
op geweven stollen ontstaan; ...HUIS, o. (...zen),
...HUT, v. (-ten), huis of but waarin de (wijn)pers
staat.
PERSICO, v. likeur, bereid uit perzikpitten of bittere
amandelen, op alcohol getrokken.
PERSIEK, m. (-en), (bouwk.) mannelijk beeld onder
balkons enz., denzelfden dienst doende als de vrouwelijke caryatide.
PERSIENNE, v. (-s), zonneblind van schuin in een
raam gezette plankjes, aan de buitenzijde van het
venster aangebracht.
PERSIFLAGE, v. (-s), fijne bespotting, spotternij of
beschimping, bespottende lof.
PERSIFLEEREN, (persifleerde, heeft gepersifleerd),
op eene fijne wijze bespotten, beschimpen, belachelijk maken, voor den zot of voor den gek houden.
PERSIJZER, o. (-s), zwaar strijkijzer der kleermakers.
PERSISTEEREN, (persisteerde, heeft gepersisteerd),
volhouden, staan op....
PERSKUIP, v. (-en), kuip waarin druiven uitgeperst
worden; kuip om het sap van geperste bessen en
ander fruit op to vangen; ...LOON, o. loon dat men
voor het person geeft of ontvangt; ...MAN, m. (-nen),
man van de pers, journalist; ...MEESTER, m. (-s),
opzichter over de persers.
PERSONAGE, v. en o. (-s), persoon; hooge personages,
de aanzienlijke personen; een raar personage, een
wonderlijk mensch ; (toon.) medespelende, rol waarin
een acteur optreedt; karakter dat hij voorstelt;
zijne personage spelen, zijne rol spelen, (ook fig.)
allerlei streken uithalen.
PERSONALITEIT, v. (-en), persoonlijkheid; persoonlijke beleediging; scherpe, beleedigende zet, die
iemands persoon raakt: iem. personaliteiten zeggen,
iem. op den persoon af beleedigen; geen personaliteiten!, ik duld hier geen persoonlijke beleedigingen.
PERSONEEL, bn. persoonlijk; personeele belasting,
rijksbelasting die men voor zijn persoon of als hoofd
van een gezin betalen moet; personeele vryheid, de
vrijheid van ieder persoon; in den twist personeel
worden, personaliteiten zeggen; het abonnement, de
toegangskaart is strikt personeel, voor niemand anders
geldig; (recht.) personeele crediteur, die geen onderpand voor zijne schuldvordering heeft.
PERSONEEL, o. personeele belasting: wet op het
personeel; al de personen die een tooneeltroep, een
orkest, een bureau enz. samenstellen; korps amb-

tenaren: voor zoo iets is een heel personeel nooclig;
min personeel, de menschen die ik in dienst heb;
het dienstdoend personeel.
PERSONENRECHT, o. het jus personarum, deel van
het recht, dat handelt over de hoedanigheden der
personen on hunne betrekking tot elkander, voor
zooverre did hun staat betreffen.
PERSONENTREIN, m. (-en), spoortrein die hoofdzakelijk personen vervoert; ...VERKEER, o. het
verkeer van personen; ...VERVOER, o. aantal personen dat met een of ander vervoermiddel van de
eene plaato naar eene andere gebracht wordt: het

personenvervoer op deze In stijgt voortduread.
PERSONIFICATIE, v. (...ti6n), (stijlleer) persoonsverbeelding, de voorstelling eener zaak als persoon om
e redo aanschouwelijker to maken.
PERSONIFIgEREN, (personifierde, heeft gepersoni-

alle sterkte waarnemen.
PERSOON, m. on v. (...sonen), (eig.) het masker
van eon tooneelspeler; (bij uitbr.) rol van eon tooneelspeler; de door hem voorgestelde persoonlijkheid: dit stuk bestaat uit 5 personen; wie speelt dt.
hoofdpersoon?; — zelfbewust individu: de theologie

onderscheidt in God drie personen: Vader, Zoon en
Heiligen Geest; in fabels treden dieren als handelende
personen op; aanzienleke, vorstelfjke personen; ons gezin bestaat uit 6 personen; het kost een gulden per
persoon, voor ieder; ik voor min persoon, wat mij
betreft; hfj kwam in eigen persoon, hij kwam zelf,
zond geen plaatsvervanger; handelen zonder aanzien,
des persoons, zonder op rang of stand in de maatschappij to letten; hfj is de aangewezen persoon, daar-

voor wordt hij het meest geschikt gerekend, (ook),
perso- komthijnderspla mking;
nen van taken scheiden; (minachtend) een manspersoon, een vrouwspersoon; — iem. ten opzichte van
zijn uiterlijk: hij is groot, klein, knap, leelijk van persoon; van persoon is hij niets veranderd; ik ken hem
niet van persoon; —

(taalk.) de vormen van het werkwoord, die deverhouding uitdrukken tusschen den spreker on
het onderwerp der working; de eerste persoon, wanneer de spreker het onderwerp der working is; de
tweede persoon, wanneer de aangesprokene het onderwerp is; de derde persoon, wanneer nOch spreker,
nOch aangesprokene, maar eene derde zelfstandigheid het onderwerp is; — de aangesproken persoon, de naam van den werkelijken of als zoodanig
voorgestelden persoon, tot wien men zijne rode richt
on welke buiten de grenzen van den volzin staat.
PERSOONTJE, o. (-s).
PERSOONLIJK,

bn. bw. den persoon betreffend r

iemands persoonl(jke hoedanigheden; eene persoonloke beleediging; een persoonloic
felt; een persoonlfjk recht, recht dat iemand als perdaartoe behoorend:

soon heeft, wel to onderscheiden van personenrecht; — een persoonlfjk onderhoud, met den persoon
zelf; iem. persoonl#k kennen, van aangezicht, van
uiterlijk; aan een strijd persoonlijk deelnemen, als
persoon; (taalk.) persoonlijke voornaanowoorden, de,
woorden die zelfstandigheden aanduiden met onderscheiding van den spraakkunstigen persoon; persoonlijke werkwoorden, werkwoorden die niet onpersoonlijk zijn.
PERSOONLIJKHEID, v. (...heden), de som van iem ands
hoedanigheden, eigenschappen on karaktertrekken,
waardoor hij zich tot een persoon stempelt: de per-

soonlijkheid van den onderwijser is van grooten invloa
op de zedelijke opvoecling zijner leerlingen; op jeugdigen
leeftijd was hij reeds eene persoonlijkkeid, iem. van
karakter; een persoon zelf.
PERSOONSVERBEELDING, v. (-en), (stijlleer) toekenning van eene zinnelijke eigenschap, welke aan
een persoon doet denken, aan een onzinnelijk begrip, b. v. zal de twist met hare wreede fakkel zwaaien.
PERSOONSVERWISSELING, v. (-en), verwisseling
van personen.
PERSOVERZICHT, o. (en), overzicht van hetgeert
de pers in hoofdzaak omtrent iets zegt.
PERSPECTIEF, v. doorzichtkunde, de kunst one
voorwerpen zoo op een plat oppervlak af to beel
den, dat zij op het oog denzelfden indruk maken
als de voorwerpen zelf, uit een gegeven standpunt
gezien ; er zit perspectief in die teekening, het is goed
volgens de perspectief geteekend; de leer, de regels
dozer kunst: g rondo?, der perspectief; iem. in de perspectief examineeren; leerboele der perspectief; perspectivische teekening: de perspectief van een punt, een6

lijn, een vlak, een kubus ens.
PERSPECTIEF, o. (...ven), vergezicht: van dien heuveltop heeft men een prackfig perspectief; de afbeelding

van een vergezicht; (fig.) vooruitzicht, toekomst.

PERSPECTIEFHOORN.
PERSPECTIEFHOORN, m. (-s), de platte kegelvor-

nige hoorn van een der kamkieuwige slakken,
(trochus perspectivus), die in de Oostindische zee
aangetroffen worden; de naam is daarvan afgeleid.
-dat, wanneer men in den navel van den hoorn ziet.
•deze veel dieper schijnt te wezen dan hij werkelijk
is, welk zinsbedrog veroorzaakt wordt doordien de
ledige ruimte versmallende inwaarts loopt; ...SLAK,
.17. (-ken), kamkieuwige slak die den perspectiefhoorn
oplevert.
PERSPECTIVISCH, bn. bw. volgens de kunst, de
leer der perspectief: perspectivisch zien, teekenen; eene
perspectivische teekening, opgave, regel ; een perspectivisch rraagstuk.
PERSPICACITEIT, v. scherpzinnigheid.
PERSPLANK, v. (-en), plank eener pers: eene handpers met acht 8- persplanken; ...POMP, v. (-en), werktuig om water alleen door persing in de hoogte te
voeren; luchtpomp om lucht in elkander te persen;
o. (nat.) middelpunt van drukking; ...REYISIE, v. (-s), rpvisie van de laatste drukproef;
...SCHROEF, v. (...ven), schroef eener pers; ...TAFEL, v. (-s), plaat aan het bovenste gedeelte van
den zuiger eener drukpomp; ...TOESTEL, o. (-len),
toestel om to persen.
PERSUADEEREN, (persuadeerde, heeft gepersua-deerd), overreden, overhalen.
PERSUASIE, v. overreding.
PERSVORM, m. (-en), vorm eener pers; ...VRIJHEID, v. vrijheid der drukpers, tegenstelling van
censuur; ...WET, v. (-ten), wet op de drukpers;
...ZAK, m. (-ken), zak eener pers.
PERTINENT, bn. tot de zaak behoorende, gepast,
, doelmatig, juist, recht, billijk, behoorlijk, naar den
eisch, beslist:
weigerde pertinent; pertinent liegen,
-onbeschaamd.
PERTIZAAN, v. (...zanen), eene soort van hellebaard, lans of spies, met eene tweesnijdende bijl
-onder de spits. —DRAGER, m. (-s).
PERTURBATIE, v. (-s, ...ten), storing, stoornis,
verwarring.
PERUBALSEM, m. een naar vanille riekend dik
vloeibaar hars, dat vooral uit het Peruaansche balsemhout gewonnen en bij de chocolade gevoegd of
tot reukolidn gebruikt wordt; —BOOM, m. (-en), de
in Peru groeiende balsemboom (Myroxylon peruiferum), die den perubalsem verschaft; —POPULIER,
m. (-en), balsemperuboom: zekere boom, die in onze
tuinen gekweekt wordt.
PERUVIENNE, v. zekere gebloemde stof: gebloemd
gros de Tours.
PERUZILVER, o. uit nieuwzilver vervaardigd en
galvanisch goed verzilverd; 20 „ der zwaarte is zilver.
PERVERSITEIT, v. verdorvenheid.
PERZIK, v. (-en), kogelronde, met een zacht dons
bedekte, sappige, heerlijk smakende vrucht van den
perzikboom; (sprw.) die perzik smaakt naar meer,
van iets aangenaams, lekkers gezegd; m. (-en),
perzikboom. PERZIKJE, o. (-s).
PERZIK-ABRIKOOS, v. (...kozen), eene vrucht, tusschen perzik en abrikoos in staande.
PERZIKBLAD, o. (-en, -eren), blad van den perzikboom; ...BOOM, PERZIKEBOOM, m. (-en), een
vruchtboom (amygdalus persica), tot de familie der
Amandelachtigen behoorende; ...BRANDEWIJN, m.
persico.
PERZIKKRUID, o. (plantk.) (gew.) perziktladige
, duizendknoop of platzaad; bleekbloeiende duizendknoop; (ook) een der namen van het gewoon of
groot glaskruid.
PERZIKPIT, v. (-ten), ...STEEN, m. (-en), de steenige
'pit van de perzik.
PERZISCH, bn. als een Pers; als in Perzie.
PERZISCH, o. de Perzische taal.
PESANTE (It.), bw. (muz.) slepend; zwaarmoedig.
PESETA, v. (-s), eene Spaansche zilveren munt -.---ongeveer 60 cent.
PESO, o. gewicht, last.
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bn. (kooph.) al peso. naar het gewicht;
Spaansche rekenmunt: peso duro, harde daalder,
stuk van achten, piaster; peso de plata, zilverpiaster,
omtrent f 1.80 waard.
PESSEM, v. (plantk.), (gew.) kruipende tarwe.
PESSIMISME, o. de leer of het gevoelen dat de
wereld door en door slecht is.
PESSIMIST, m. (-en), die alles on alien voor slecht
houdt, die alles slecht inziet.
PESSIMISTISCH, bn. overeenkomstig, volgens het
pessimisms: pessimistische beschouwingen, denkbeel' den; pessimistisch gestemd zijn, alles van de donkere
zijde inzien.
PEST, v. (-en), besmettelijke ziekte van den gevaarlijksten aard, eene soort van typheuse koorts,
waarbij het lichaam met pestbuilen overdekt is : de
pest is uitgebroken; aan de pest stierf 250'o der bevolking;
de pest mededeelen, met de pest besmetten; krijg de
pest, gemeene verwensching; — ik heb de pest in, ik
heb verschrikkelijk het land; — (fig.) wat eenigermate als de pest werk- t, hoogst nadeelig: dat is de
pest voor hem ; zedenbedervend misbruik : de jenever
is de pest der maatschappij; (fig.) gevaarlijk onverdraaglijk mensch: dat is eene ware pest in huis; ik
heb er de pest aan gezien, ik heb er een vreeselijken
hekel aan; iem. schuwen als de pest, den hevigsten
afkeer van hem hebben.
PESTACHTIG, bn. (-er, -st), naar de pest gelijkende,
er eenig kenmerk van bezittende: eene pestachtige
ziekte.
PESTAZIJN, m. een naar men wil, door 4 roovers
uitgevonden kruidenazijn, waarmede zij zich gedurende eene pest tegen besmetting zouden beveiligd
bebben, ...BLAAR. v. (...blaren), pestbuil; ...BUIL,
v. (-en), pestgezwel: ...DAMP, m. (-en), verpestende,
hoogst ongezonde damp; ...DOKTER, m. (s).
PESTEL, m. (-s), as van een molenrad.
PESTEN, (pestte, heeft gepest), (gemeen) geducht
kwellen, het land opjagen: wat is hfj weer aan
't pesten ; ik cal hem ook pesten.
PESTGEZWEL, o. (-len), kwaadaardig gezwel, tengevolge der pestziekte; ...HOL, o. (-en), zees ongezond hol; (fig.) verderfelijke plaats; bordeel; ...HUIS,
o. (...zen), gasthuis voor pestlijders, lazaret.
PESTIG, bn. (-er, -st), (gew.) verpestend, besmettelijk; (fig.) ik heb er een pestigen hekel aan, een vreeselijken hekel.
PESTILENTIE, v. (...tial), pest.
PESTILENTIEWORTEL, v. (plantk.) groot hoefblad.
PESTKNOOP, m. (-en), pestkool; ...KOOL, v.
(...kolen), kwaadaardig, meestal doodelijk gezwel
van pestlijders; ...KOORTS, v. (-en), koorts tengevolge for pestziekte; de ziekte zelf; ...KOP, m. (-pen),
pestgezwel; (fig. als scheldnaam); ...KRUID, o.
(plantk.) pestilentiewortel; ...LIJDER, m. (-5), ...LIJDERES, v. (-sen), iem. die aan de pest lijdt; ...LUCHT,
v. (-en), verpeste lucht; (ook fig.) ondraaglijke stank;
...MAN, m. (...lieden. ...lui), dienaren in de pesthuizen, lijkdragers; ...MEESTER, m. (-5), geneesheer in
een pesthuis; ...POKKEN, v. my. kwaadaardige
pokken ; ...TIJD, m. (-en), seizoen, waarin meest pest
heerscht (in het Oosten).
PESTVOGEL, m. (-s), zekere vogel ter grootte van
een spreeuw (bombicilla garrula), tot de familie der
Vliegenvangers behoorende, welks vaderland het
Noorden van Europa en Azie is, maar die ook nu
on dan in Midden-Europa verschijnt; in de middeleeuwen beschouwde men hem als een voorbode der
pest, en hij heeft vandaar dan ook den naam van
pestvogel behouden; hij wordt ook beemer, wijnstaart,
zijdestaart, sneeuwcogel, zwartemantel en in Groningen
lakvogel geheeten.
PESTWORTEL, v. (plantk.) pestilentiewortel;
...ZIEKE, m. en v. (-1), iem. die aan de pest lijdt;
...ZIEKTE, v. de pest.
PET, v. (-ten), PETJE, o. (-s), hoofdkap, muts met
klep; (sprw.) zij zijn older eene pet te vangen, heel
mak, men kan er mee doen wat men wil; (ook)
PESO,
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eene soort van put, poel, in eene lage veenachtige weide.
PETARD, m. (-en), (vuurw.) eene soort van metalen
mortier in de gedaante van een afgeknotten kegel,
met een zundgat in den bodem, waarin een vrij lang
brandende zunder geplaatst wordt; hij is illet buskruit gevuld en wordt bevestigd aan het voorwerp,
dat men daardoor wil laten springen, zwermer.
PETATEN, m. my. (gew.) aardappelen.
.
PETE, v. (-n), (Zuidn.) poet; grootmoeder.
PETEGIFT, v. (-en), geschenk van een peetoom of
eene peettante; ...KIND, o. (-eren); ...MOEI, v. (-en),
peettante.
PETER, m. (-s), peetoom, gevader.
PETEROLIE, v. petroleum. PETEROOM, m. (-5), peetoom.
PETERSCHAP, o. hoedanigheid betrekking van
peetoom : het peterschap aanvaarden of bekleeden;
onderling peterschap.
PETERSELIE, PIETERSELIE, v. eene schermdragende plant (apium petroselinum); de gewone peterselie (P. sativum) kweekt men hier in tuinen; de
kroeze peterselie heeft gekrulde bladeren; (gew.)
dolle peterselie, dolle kervel; wilde peterselie, hoodspeterselie; wilde peterselie, melkeppe.
PETERSELIEACHTIG, bn. op peterselie gelijkende;
van peterselie houdende: ik ben niet peterselieachtig.
PETERSELIEBED, o. (-den), perk met peterselie beplant; ...BLAD, o. (-eren), blad van de peterselieplant; ...DRUIF, v. (...ven), (plantk.) zekere druiveboom, welks bladeren op die van de peterselie
gelijken; ...GEUR, m. eigenaardige geur van de
peterselie; ...KAAS, v. (kazen), kaas met peterselie
bereid; ...REUK, m. ...SAUS, v. (-en), saus met
fijngesneden peterselieblaadjes ; ...SMAAK, m. eigenaardige smaak van de peterselie; ...SOEP, v. rijstsoep met peterselie toebereid.
PETERSELIEWORTEL, m. (-s), (plantk.) eene ver-

scheidenheid van de gewone peterselie, die bij het
eten van visch bij ons veel gebruikt wordt; ...ZAAD,
o. (...zaden), het zaad van de peterselie, inz. als
pisafdrijvend middel gebezigd.
PETER-SIMONSWIJN, m. een Spaansche wijn uit
Rijnsche druiven, welke door PETER SIMONS, een
Hollander, in Spanje werden overgebracht.
PETERSPENNING, m. (-en). Zie PETRUSPENNING.
PETEVADER, m. (-5), (Zuidn.) grootvader.
PETILLEEREN, (petilleerde, heeft gepetilleerd), fonkelen; knappen; de wijn petilleert in het glas; (fig.) blinken, schitteren ; hij petilleert van geest, hij is vol geest.
PETINETGLAS, o. glasfiligrain of draadglas; glaswerk waarin sierlijk dooreengewerkte witte of gekleurde lijnen of banden zich vertoonen; (...glazen), voorwerp van petinetglas vervaardigd.
PETIOTISEEREN, de moor der druiven met water
en suiker behandelen en er eon besten nawijn van
maken.
PETIT-GRIS, o. pelterij van de huid der eekhorenti es.
PETITIE, v. (-s,
verzoekschrift, request dat
aan de regeering of aan eene der staatsmachten
gericht wordt door een of meer ingezetenen en
waarin om het nemen of nalaten van een of anderen maatregel verzocht wordt: het recht van petitie;
bewijsgrond, die zelf eerst
(wijsbeg.) petitio
bewezen dient to worden; schijngrond.
PETITIERECHT, o. het recht door de Grondwet aan
elken staatsburger toegekend, om zijne bezwaren,
grieven enz. aan de regeering kenbaar to maken.
PETITIONNEEREN, (petitionneerde, heeft gepetitionneerd), verzoekschriften indienen (inz. door velen
tegelijk).
PETITIONNEERING, v. PETITIONNEMENT, o. (-en),
het indienen van verzoekschriften.
PETIT-MAITRE, m. (-s), (w. g.) pronker, saletjonkertje, windbuil.
PETITSELS, o. my. (Zuidn.), (geneesk.) k oortsvlekken.

PETREFACT, 0.

lichaam.

(-en), versteening, versteencl

PETRIFICATIE, v. (-s, ...tign), het doen versteenenPETRIFICEEREN, versteenen, in steen veranderen.
PETROGRAPHIE, v. beschrijving der steensoorten.
PETROGRAPHISCH, bn.; petrographische kaarten,.

landkaarten waarop de bergsoorten on hare grenzen
zijn aangewezen.
PETROLEUM, v., —OLIE, v., PETEROLIE, v. zekeresteen- of bergolie, die vet, kleverig op het gevoel,
een eigenaardigen butimineusen reuk verspreidt on
licht, reeds op eenigen afstand van de vlam, ontvlambaar is; in het begin dozer eeuw in Kentucky in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika ontdekt, wordt zij thans in alle aarddeelen gevonden; blijft zij aan de lucht blootgesteld, dan wordt
zij taaier, dikker en kleveriger on verandert in
bergteer of aardpek; geraffineerde petroleum, waaraan
de petroleumaether, naphtha on benzine onttrokken
zijn, is weinig gekleurd of holder als water on ontbrandt niet bij gewone temperatmur; deze wordt
vooral tot verlichting in lampen en als brandstof
gebezigd; in de scheikunde ook tot het bewaren
van natrium, kalium enz.
PETROLEUMAETHER,
m. petroleumspiritus,
...BOER, m. iem. die met petroleum langs de
huizen vent, die petroleum in 't klein verkoopt;
...BRON, v. (-nen), bron waar petroleum uit den
grond opborrelt, opwelt; ...DAMP, m. (-en), dampvan petroleum: petroleumdamp is uiterst brandbaar;
sterke petroleumlucht: er is hier zoo'n petroleumdamp in huis; ...FORNUIS, o. (...zen), fornuis met,
petroleum tot brandstof; ...GAS, o. gas uit petroleum gestookt: in deze lampen brandt petroleumgas;
...HANDEL, m. handel in petroleum; ...HAVEN,
m. (-s), in groote handelssteden, de haven waar de
petroleumschepen moeten liggen; wegens het grootebrandgevaar veelal op een grooten afstand der stad.
PETROLEUMKACHEL, v. (-5), ...KACHELTJE, o.
(-s), kachel(tje), waarin de noodige warmte door eene of meer petroleumvlammen verschaft wordt;
...KAN, v. (-nen), blikken kan voor of met petroleum,,
...KOMFOOR, o. (...foren), komfoor waarin de ver-hitting door eene petroleumvlam bewerkt wordt;
...KOOKTOESTEL, o. (-len), groot petroleumkomfoor,.
waarop men koken kan; ...KRACHTMACHINE, v.
(-s), petroleummotor.
PETROLEUMLAAG, v. (...lagen), steen- of aardlagen_
die eene groote hoeveelheid petroleum bevatten;
...LAMP, T. (-en), lamp waarin brandende petroleum
de lichtbron is; ...LICHT, o. het licht van brandendepetroleum, inz. in eene lamp; ...LUCHT, v. eigenaardige lucht die petroleum, inz. verwarmde petroleum, verspreidt; rn. (-s, -en), motor waarbij
de zuigers in den cilinder door de ontploffing van
een mengsel van petroleumdamp on lucht (ontsto
ken door eene bestendige vlam) bewogen worden;
...PRODUCT, o. (-en), stoffen die uit de ruwe petroleum bereid worden, zooals: benzine, petroleumspiritus, bergteer, kleurstoffen enz.
PETROLEUMSCHIP, o. (...schepen), schip dat petroleum vervoert, hetzij in vaten, hetzij los in 't ruim;
...SMAAK, m. smaak van petroleum : er is een
petroleumsntaak aan het brood, het smaakt er naar;
...SPIRITUS, v. de meer vluchtige deelen der ruwe
petroleum, die bij eene warmte van 43°— i0° C. overgaan; ...STANK, m. onaangename geur dien petroloom verspreidt, inz. brandende petroleum; ...STEL,
o. (-len). petroleumkooktoestel; ...VAT, o. (-en), h outen of ijzeren vat waarin men petroleum verzendt
of verzonden heeft; ...VENTER, m. (-s), petroleumboor; ...VLAM, v. (-men), vlam van brandende
petroleum; ...WAGEN, m. (-s), wagon waarin men
petroleum langs de straat rijdt, voor den kleinhandel; ...WAGGON, m. (-s), spoorwaggon tot het verveer van petroleum ingericht; ...WALM, m. dikke,
vettige damp van brandende petroleum; ...WEL, vc
(-len), wel waar petroleum nit den grond opborrelt.

PETROLEUMZWART.
o. de koolstof die zich uit den petroleumwalm afzet.
PETRUS, m. (-sen), eigennaam: inz. een der apostelen die in naam der overigen het woord voerde
en de eerste bisschop van Rome genoemd wordt;
(sprw.) hij wist wel, waar Petrus den sleutel had, hij
weet het fijne van de zaak wel.
PETRUSPENNING, m. (-en), eene vrijwillige gift,
die door de leden der Roomsch-Katholieke kerk
wordt bijeengebracht ten behoove van den pauselijken stool; oorspronkelijk was zij eene oude belasting van een penning op ieder huis in Engeland,
die haar naam ontleende aan de gewoonte om
haar jaarlijks op den dag van St.-Petrusbanden
(lste Aug.) to heffen; later werd zij eene duurzame
en algemeene belasting door geheel Engeland.
PETTEKWAST, m. (-en), kwast aan eene pet tot
sieraad.
PETTENGOED, o. goed waarvan men petten
maakt; ...MAKER, m. (-s); ...STOF, v. pettengoed;
...WINKEL, m. (-s), winkel waarin men petten en
mutsen verkoopt.
PETTO, v. (fig.) in petto houden, bewaren tot gelegener tijd, voor zich houden.
PEUERAAR, m. (-s), peurder, iem. die met de pour
vischt : een Leidsche peueraar.
PEUEREN, (peuerde, heeft gepeuerd), met de peur
visschen.
PEUK, v. (-en), (gew.) vod.
PEUKEL, PUKKEL, v. (-s), puistje.
PEUL, v. (-en), (plantk.) Oenhokkige, met twee
kleppen openspringende doosvrucht met eerie rij
van zaden; inz. de vrucht van de peulerwt: wiz)" eten
van middag peulen, peen met peulen; peulen afhalen,
ze van de vezeldraden ontdoen. PEULTJE, o. (-s).
PEUL, v. (-en). Zie PEULUW.
PEULDOP, m. (-pen), de kleppen der peul(vrucht).
PEULEN, v. my. peulerwten.
PEULERWT, v. (-en), (plantk.) eene soort van erwt,
waarvan de peulen medegegeten worden; ...CEWAS,
o. (-sen), de peulvruchten (leguminosae); ...KLAVER,
v.; ...SCHIL, v. (-len), de schil of klep eener peul;
(sprw.) dat is maar een peulschilletje voor hem, maar
eene kleinigheid, dat doet hij met het grootste
gemak; 't is waarachtig geen peulschilletje, 't is goon
kleinigheid.
PEULUW, PELUW, v. (-en). Zie PELUW.
PEULUWEN, (peuluwde, heeft gepeuluwd), (Zuidn.)
(volkst.) slaan, kloppen.
PEULVORMIG, bn., op eene peul geltjkende, den
worm er van hebbende.
PEULVRUCHTDRAGEND, bn. (plantk.) peulvruchtdragende planten, de peulvruchten.
PEULVRUCHTEN, v. my. eene zeer uitgebreide
plantenfamilie (leguminosae), die een groot aantal
kruiden, boomen on heesters bevat.
PEUR, v. (-en), verscheidene aardwormen, aan een
sajetten of katoenen draad aangeregen en in den worm
van een tros aan het eind van den peurstok vastgemaakt, waarmede aal en paling gevangen wordt:
met de pour visschen.
PEURANGEL, m. (-s), hengel, waarmede men peurt ;
...BAK, m. (-ken), eene kuip of tobbe, waarin men
den paling uit het water smijt, als hij aan de
pour bijt.
PEURDER, m. (-s), iem. die peurt.
PEUREN, (peurde, heeft gepeurd), aal -, paling met
de pour vangen; (fig.) ergens aan peuren, beginnen;
ergens near toe peuren, zich naar eene plaats begeven.
PEURKWAST, m. (-en), (nat. hist.) kleine lamprei;
...STOK, m. (-ken), stok waaraan de peurtros hangt;
...WORMEN, m. my. groote aardwormen, geschikt
om tot eene pour aangeregen to worden.
PEUTER, m. (-s), pijpenuithaler; — klein persoon:
het is een peuter van een vent; inz. liefkoozend tot
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en van een klein kind gezegd : slaapt de kleine peuter
al ?; komt maar hier, jelui peuters.
PEUTERAAR, m. (-s), iem. die peutert; muggezifter,
PEUTEREN, (peuterde, heeft gepeuterd), met dem
vinger of een spits voorwerp wroeten, insteken
iets uit to halen: aan den news peuteren; in de tanden peuteren; een band uit den knoop peuteren; aan,
er aan werken (met de vingers of kleine- ietspurn,
werktuigen); hard studeeren: hij heeft de laatste drienzaanden wat afgepeuterd; fijn on geestdoodend work
verrichten; (fig.) daaraan mag men niet peuteren, dat.
mag men niet aanraken, dat moot men onbesproken,
ongemoeid laten. PEUTERING, v. (-en), het peuteren.
PEUTERIG, bn. bw. kleingeestig, op de kleinste
kleinigheden lettend: zoo'n peuterige vent; wat ben-je
peuterig bezig !; iets peuterig afmaken.
PEUTERWERK, o. een peuterig work. PEUTERWERKJE, o. (-s).
PEUZEL, m. (-s), klein kereltje, klein meisje: diekleine peuzels zYn altijd in beweging; iem. die talmt,_
treuzel. PEUZELTJE, o. (-s).
PEUZELAAR, m. (-s). —STER, v. (-5), iem. die.
peuzelt.
PEUZELEN, (peuzelde, heeft gepeuzeld), langzaam
on met smaak eten door kleine stukjes uit to zooken of of to plukken; zie OPPEUZELEN; talmen,
dralen. PEUZELING, v. langzame wijze van eten;
(fig.) wisjewasje, zotteklap.
PEUZELWERK, o. kleingoed, suikertjes (bij het
nagerecht); treuzelwerk.
PEWTER, o. zeker gemengd metaal (tin, antimo
nium, bismuth on koper).
PEZEL, IE. (-S), (Zuidn.). Zie PIJZEL.
PEZERIK, m. (-en), bullepees ; de uitgesneden roedevan een varken, die inz. door zagers gebruikt wordt
om hunne zagen to smeren.
PEZEWEVEN, (pezeweefde, heeft gepezeweefd),_
(Zuidn.) talmen, dralen.
PEZEWEVER, in. (-s), (Zuidn.) talmer, draler.
luchtverschijnsel; (fig.)
PHAENOMEEN, ')
wonder; — (wijsbeg.) het beeld of de verschijning,
die zich in den geest bij de waarneming van daar
buiten bestaande zinnelijke voorwerpen vormt: de
zichtbare wereld is voor den menschelijken geest een,
samenstel van phaenomena.
PHAENOMENAAL, bn. (wijsbeg.) op de phaenomena
betrekking hebbende: al onze kennis is slechts phaenomenaal : u:# kunnen niet tot het wezen der zaken doordr ingen.
PHAENOMENOGENIE, v. het ontstaan of het voortbrengen van verschijnselen.
PHAENOMENOGONOLOGIE, v. leer van het ontstaan
der verschijnselen.
PHAENOMENOGRAPHIE, v. beschrijving der natuurverschijnselen.
PHAENOMENOSCOPIE, v. waarneming onderzoek
der verschijnselen.
PHAETON, m. (-s), (Myth.) naam van den zoon van .
Apollo; (sterrenk.) wagenman, voerman : zeker
Noordsch sterrenbeeld; (-s., (nat. hist.) zekere
keerkringsvogel van de grootte eener duff; zwernmende phaeton, een watervogel ; — hooge, lichte wagen
op 4 wielen, (ook) zeer lichte open kales op twee
wielen, zoo geheeten naar Phathon, den zoon van
Apollo of den zonnegod in de Myth., die, toen hij
op zekeren dag van zijn vader de vergunning had
afgeperst om zelf den zonnewagen to mermen, zich
zoo slecht van die taak kweet, dat bij de aarde bijna
verbrandd e, w aarom hij door Zeus met een bliksem_
straal word gedood.
PHALANSTERE, v. (-s), gem eenschappelijke woon_
en werkplaats voor eene phalanx of eene vereeniging
van een paar duizend personen, volgens het stelsel
van den socialist Fourier (overl. 1837).
PHALANX, v. (-en, phalangen), gesloten krijgsbende

) Enkele vreemde woorden, welke men niet onder PH vindt, zoeke men onder F.
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de Macedonische phalanx, een in het vierkant of wig-

vormig nauw ineengesloten krijgsbende van 4, 8 tot
16 duizend man, met lange spiesen gewapend, die
door het geweld van haar aanval dikwijls den veldslag besliste; groote vereeniging van huisgezinnen,
zie phalanstere.
PHANEROGAMEN, v. my. zichtbaar bloeiende planten, in tegenstelling met de Cryptogamen.
PHANTASCOOP, m. en o. (...scopen),tooverlantaarn.
PHANTASEEREN, (phantaseerde, heeft gephantaseerd), ook FANTASEEREN, zich aan ijdele voorstellingen overgeven, allerlei grillen voeden; ijlen
(in de koorts); (muz.) op een speeltuig improviseeren;
maar de ingeving van het oogenblik spelen.
PHANTASIE, v. (-en), ook FANTASIE, inbeelding,
verbeelding, verbeeldingskracht: reproductieve phan-tasie, terugroepende verbeeldingskracht; productieve
phantasie, de scheppende verbeeldingskracht, die
uit aanwezige voorstellingen nieuwe groepeeringen
inaakt: hij heeft eenelevendige phantasie; eenephantasie,
bet voortbrengsel der productieve phantasie ; — gril,
kuur; een muziekstuk dat voor de vuist gecomponeerd en gespeeld wordt zonder bepaalden vorm;
uitweiding over bestaande motieven en thema's:
-eene phantasie voor piano; (in het algemeen) alles
wat niet gekleed, niet in stijl, niet echt is (van
:stoffen, meubelen, snuisterijen enz.): dat is phantasie,
maar deze armbanden zijn echt. PHANTASIETJE, o.
(-s). [Voor de samenstellingen zie men onder FAN'TASTE.]
PHANTASMA, PHANTOMA, v. (-'s), PHANTOOM,
(...tomen), spook, spooksel, schim, schijnbeeld,
-schrikbeeld, hersenschim; (geneesk.) kunstmatig
,nagebootst lichaamsorgaan.
PHANTASMAGORIE, v. (-en), het door optische
middelen te voorschijn brengen van menschelijke
en andere figuren in een donker vertrek; geestenverschijning; tooverij.
PHANTASMAGORISCH, bn. op phantasmagorie
berustende: een phantasmagorisch verschfjnsel.
PHANTAST, m. (-en), zie FANTAST.
-

-

PHANTASTISCH, bn. zie FANTASTISCH.
PHANTOOM, FANTOOM, o. (...tomen), spook, geest-

verschijning, droombeeld.
PHARAO, FARAD, de koning, de vorst: naam der
oud-Egyptische koningen. Zie FARO.
PHARAO-RAT, v. (-ten), eene soort van civetkat
in Egypte (herpestes ichneumon), bij de oude Egypte-

-

naren heilig wegens de verdelging der krokodillen•eieren.
PHARMACEUT, m. (-en), artsenijbereider, -kenner;
•apotheker; student in de pharmacie.
PHARMACEUTISCH, bn. artsenijkundig: de pharmaceutische chemie.
PHARMACIE, v. kennis der geneesmiddelen en van
hunne bereidingen; kunst om artsenijen te bereiden
. volgens voorschrift van den geneesheer.
PHARMACODYNAMISCH, bn. werkend als geneesmiddel: overzicht van de sarnenstelling en pharmacodynamische waarde der geneesmiddelen, (titel van een
boek, in 1885 te Amsterdam uitgegeven).
PHARMACOLOGIE, v. artsenijmiddelleer.
PHARMACON, o. geneesmiddel; tooyerdrank ; vergif.
PHARMACOPOEA, v. handbook der artsenijberei,ding; wat de artsenijkunde omvat; pharmacopoeapauperum, voorschriften betreffende de armen-apotheken (zooals de berekening van de prijzen der
geneesmiddelen enz.); lijst van gebruikelijke geneesmiddelen : pharmacopoea neerlandica.
PHARMACOTHEEK, v. (...theken), huis- of reis.apotheek.
PHARUS, m. vuurtoren, baak.
PHASE, v. (-s, -n), lichtgestalte (der maan enz.);
verandering; standpunt: de ziekte is eene nieuwe
phase ingetreden.

PHEBUS, PHOEBUS, m. de zonnegod, de zon;
oneig.) gezwollenheid, hoogdravende scbrijftrant,
3ombast: gezwollen stiji.

PHENOL, o. (-en), (scheik., geneesk.) carbolzuur, eon
uit steenkolenteer verkregen organisch zuur, bestaande uit koolstof, waterstof en zuurstof; het
kristalliseert in kleurlooze naalden en smaakt

brandig; — OPLOSSING, v. (-en), eene oplossing
van phenol in water, carbolwater: eene 3° phenoloplossing, een ontsmettingsmiddel; —VERGIFTIGING, v. (-en), de uitwerking van eene sterke phenoloplossing op uitgestrektewondvlakten: beklemming.
verzwakking der hartwerking en de dood.
PHENOMEEN, o. Zie PHAENOMEEN.
PHENYL-ALCOHOL, o. carbolzuur; ...KLEURSTOF,
v. (-fen), verfstof uit phenol en phenolverbindingen
verkregen; ...ZUUR, o. carbolzuur.
PHILANTHROOP, m. (...tropen), menschenminnaar
-vriend.
PHILANTHROPIE, v. menschlievendheid, weldadig
heid, het streven om de armoede to verminderen.
PHILANTHROPISCH, bn. menschlievend, weldadig•
philantropische inrichtingen.
PHILATELIE, v. het verzamelen van postzegels.
PHILATELIST, m. (-en), verzamelaar van post,

zegels.
PHILHARMONISCH,

bn. de toonkunst beminnende:

een philharmonisch orkest.
PHILHELLEEN, m. (...lenen), Griekenvriend.
PHILIPPICA, v. (gesch.) redevoering door DEMOSTHENES tegen PHILIPPI'S van Macedonia uitgespro-

ken, om de Grieken of te raden zich aan hem to
onderwerpen; (fig.) straf- of boetrede tegen...
PHILIPPINE, v. (-s), amandel met dubbele pit, die
door een hear en dame wordt gegeten onder afspraak van elkaar op een bepaalden tijd met: Dag,
Philippe (en Philippine) to begroeten; wie dit ver-

zuimt, moot den ander een cadeautje geven.
PHILISTER, m. (-5), gemeene burger, niet-student.
PHILOLOGIE, v. de taalwetenschap.
PHILOLOGISCH, bn. taal- on oudheidkundig; tot de

taal- en oudheidkunde behoorende.
PHILOLOOG, m. (...logen), taalvriendcbeoefenaar,
taalgeleerde, taal- en oudheidvorscher, inz. iem. die
zich aan de wetenschappelijke studio der talen, letterkunde en geschiedenis van de klassieke oudheid
(der Grieken en Romeinen) wijdt.
PHILOMELE, v. (-n), (myth.) de in een nachtegaal
veranderde dochter van PAI,TDION, koning van Athene.
Verg. FILOMEEL.
PHILOSOOF, m. (...sofen), [eig. wfisheidsvriend] wijsgoer, beoefenaar der philosophie; student in de
philosophie.
PHILOSOPHEEREN, (philosopheerde, heeft gephilosopheerd), over wijsgeerige vraagstukken handelen;
wijsgeerig eene stof behandelen: h loopt den heelen
dag to philosopheeren; de oorzaak der dingen na-

sporen.
PHILOSOPHIE, v.

wijsbegeerte.

PHILOSOPHISCH, bn. wijsgeerig; philosophische wol,

bij de oude scheikundigen het langs den drogen wag
verkregen zinkoxyde, dat bij de behandeling van

zinkhoudende stoffen met vuur als een witte rook
opsteeg; (sterrenw.) philosophische teekens, de Steenbok on de -Waterman; (natuurk.) philosophisch ei,
een eivormige glazen bol, rustende op een koperen
voet met kraan, die op de luchtpomp kan worden
geschroefd; het toestel dient om den invloed van
de meerdere of mindere drukking der lucht op den
glans van het electrische licht to onderzoeken.
PHILTRUM, o. (...ra), liefde-, minne-, tooverdrank.
PH100L, v. (...olen). Zie FIOOL.
PHLEGMA, o. Zie FLEGMA.
PHLEGMATISCH, bn. Zie FLEGMATISCH.
PHLOGOSCOOP, m. o. (...scopen), werktuig, dat
den grand van hitte aanwijst ; zekere rookverterende
spaarkachel, die niet alleen verwarmen, maar ook
verlichten moet.
PHOENIX, m. Zie FENIKS.
PHOENIX, v. (plantk.), (gew.) smeerraai, gemeen.
ray2Tas.

PHONETIEK.
PHONETIEK, v. leer, de woordenjuist zoo to schrij-

ven, als zij uitgesproken worden; leer der juiste
uitspraak: de phonetiek beoefenen.
PHONETISCH, bn. bw. overeenkomstig de phonetiek: phonetisch schrift.
PHONOGRAAF, v. (...grafen), toestel, door den
Amerikaan Edison uitgevonden, dat - klanken opschrijft en die later weer kan doen hooren, geluidschrUver.
PHONOLIET, m. (-en), klinksteen: een dicht vulkanisch, donker, groengrauw gesteente, eenigszins
schilferig, grootendeels uit veldspaat bestaande.
PHONOMETER, m. (-s), klankmeter (werktuig).
PHONORGAN, o. (-en), zeker spreekwerktuig.
PHONOSOPHIE, v. kiankleer.
PHOROMETER, m. (-s), draagkrachtmeter: een werktuig ter bepaiing van het draagvermogen van bruggen, gewelven enz.
PHOROMETRIE, v. wetenschap, die den graad der
beweging leert bepalen.
PHORONOMIE, v. bewegingsleer, leer der beweging
van waste en vloeibare lichamen.
PHOSPHORSTEKSKE, o. (-n), (gew.) lucifer.
PHOSPHAAT, o. phosphorzuur zout.
PHOSPHORESCEEREN, (phosphoresceerde, heeft gephosphoresceerd), zacht licht geven, zonder dat
,daarmede gloeiing of verbranding gepaard gaat:
in
de 3 rijken der natuur komen voorwerpen voor, die

phosphoresceeren kunnen.
PHOSPHORESCENTIE, v. het phosphoresceeren.
PHOSPHORIET, o. een mineraal, grootendeels uit

phosphorzure kalk bestaande.
PHOSPHOROLIE, v. (geneesk.) eene oplossing van
phosphor in amandelolie; het dient om sommige
lichaamsdeelen daarmede in te wrijven.
PHOSPHORUS, m. eene licht ontbrandbare stof,
welke veelvuldig in verbinding met andere lichamen,
voornamelijk in de beenderen van dieren, voorkomt;
zij wordt daaruit door scheikundige werkingen
verkregen, en is dan in den zuiversten toestand
doorzichtig, kleurloos en week; in de geneeskunde
en ter vervaardiging van lucifers wordt hij veel
gebruikt.
PHOSPHORVERGIFTIGING, v. (-en), vergiftiging
onstaan door het innemen van phosphor; ...ZOUT,
o. (-en), (scheik.) phosphorzuur ammoniak-natron.
PHOTADYL, o. zekere vloeibare brandstof.
PHOTISMEN, o. my. kleur- en lichtgewaarworclingen, welke door geluidstrillingen veroorzaakt
worden.
PHOTOCHEMIE, y. leer der chemische werking
van het licht.
PHOTOCHROMATISCH, bn.; photochromatische bee.den, gekleurde lichtbeelden.
PHOTOGALVANOGRAPHIE, v. kunst om lichtbeelden langs den galvanoplastischen weg te kopieeren.
PHOTOGEEN, PHOTOGENIUM, o. eene zeer vluchtige, brandbare koolwaterstofverbinding, uit teer
gewonnen; ook mineraalolie geheeten.
PHOTOGRAAF, m. (...grafen), die photographieen
maakt; een amateur-_photograaf, die voor lief hebberij,
tot uitspanning photographieen maakt.
PHOTOGRAM, o. (-men), lichtbeeld, portret.
PHOTOGRAPHEEREN, (photographeerde, heeft geThotographeerd), lichtbeelden vervaardigen: inn., een

Zandschap photographeeren; zich laten photographeeren.
PHOTOGRAPHIE, v. (-en), de kunst om door chemische inwerking van licht op eene gevoelige plaat
eene afbeelding van voorwerpen te bekomen ; zulk
eene afbeelding.
PHOTOGRAPHISCH, bn. volgens de photographie:

-een photographisch portret; een photographisch album,
.album (in den vorm van een boek), bestemd om er
yhotographische portretten in te bewaren.
PHOTOGRAVURE, v. (-n), zeer volkomen middel
em teekeningen te reproduceeren: heliographische
vervaardiging van koperdrukken met behulp van
eene glaspoederhoudende gelatinelaag, waarvan na
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het belichten eene galvanoplastische drukplaat genomen wordt; zulk eene drukplaat; gravure hiermode gedrukt.
PHOTOLOGIE, v. leer van het licht.
PHOTOMAGNETISME, o. magnetisme, door de werking van het licht voortgebracht.
PHOTOMETEOREN, o. my. lichtgevende luchtverschijnselen.
PHOTOMETER, m. (-s), lichtmeter: zeker toestel
dat geschikt is om de betrekkelijke intensiteiten
van twee lichtbronnen to vergelijken; de photometer
van Bunsen bestaat uit een stuk wit papier met
eene doorschijnende vetvlek in het midden; dit wordt
zoo tusschen de lichtbronnen geplaatst, dat de vetvlek niet zichtbaar is; de betrekkelijke afstand der
lichtbronnen is dan evenredig aan de betrekkelijke
kracht.
PHOTOMETRIE, v. het rneten der betrekkelijke
lichtsterkte van twee lichtbronnen.
PHOTOSCOOP, m. o. (...scopen), lichtkijker, lichtmeter (werktuig).
PHOTOSFEER, v. (...sferen), lichthulsel om de zon,
lichtkring.
PHOTOTECHNIEK, v. verlichtingskunst : de photo-

techniek heeft in de laatste 10 jaren groote vorderingen
gemaakt.
PHOTOTYPIE, v. kunst om lichtbeelden to vervaardigen; inz. om door middel van de photographie
teekeningen op metalen platen over to brengen, zoodat zij voor de boekdrukpers geschikt zijn.
PHOTOZINCOGRAPHIE, v. Zie HELIOTYPIE.
PHRASE, v. (-n, -s), spreekwijs. volzin; (minachtend) zinledige, schoonklinkende uitdrukking: het
zU'n holle phrasen; van phrasen houden, schijnbaar
degelijk spreken, zich van ledige phrasen bedienen.
PHRASEOLOGIE, v. (...gien), verzameling van,
spreekwijzen; (sprw.), wat h zegt, is niets dan phraseologie, het klinkt wel aardig, maar de inhoud zegt
Diet veel.
PHRASEUR, m. (-s), iem. die zich veel van phrasen
bedient: order de redenaars cinch men vele phraseurs.
PHRENESIE, v. waanzinnigheid; (geneesk.) hersenvliesontsteking.
PHRENETIEK, bn. bw. waanzinnig.
PHRENOLOGIE, v. schedelleer, hersenleer.
PHRENOLOGISCH, bn. bw. volgens de hersenleer:

phrenologische onderzoekingen; phrenologisch gesproken,
de verstandsknobbel is by hem nooit to vinden.
PHRYGISCHE MUTS, v. (-en), roode muts (der vrijheld, der republikeinen).
PHTHISIS, v. tering, uittering.
PHYLACTERION, m. (-5), wachtpost; schutswacht.
PHYLLIET, m. (-en), versteend plantenblad; afdruksel van een blad in steen; donkergrijs leigesteente, dat uit glimmer, chloriet, kwarts on veldspaatdeeltjes bestaat, ook pr imatieve leemlei geheeten.
PHYLLOXERA, v. druifluis, eene bladluis die den
wijnstok verwoest.
PHYSALIET, m. (-en), blaassteen, eene snort van
topaas.
PHYSALIETEN, m. my. slakkenversteenselen.
PHYSHARMONICA, v. (-'s), een muziekinstrument
door A. HACKEI, in 1826 in gebruik gebracht: het
wordt met een klavier bespeeld on de tenon door
metalen tongen voortgebracht, die Of door een windstroom, Of door aanslaan van hamertjes, teen geven.
PHYSIATRIE, v. geneeskracht der natuur.
PHYSIATRISCH, bn. op de physiatrie berustende:

eene physiatrische geneesteitjze; physiatrische inrichting,
ziekeninrichting, herstellingsoord waar de physiatrie in toepassing wordt gebracht.
PHYS1CA, v. natuurkunde; natuurwetenschap : les
in de physica geven; leerboek der physica; leerboek
over deze wetenschap.
PHYSICALISCH, bn. tot de natuurleer behoorende.
PHYSICO-MATHEMATISCH, bn. de natuur en de
wiskunde tegelijk betreffende, natuurkundig met
wiskunstige Lerekeningen.
82
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PHYSICUS, m.

(...ci), natuurkundige; natuuronder-

zoeker.

PHYSIEK, bn. bw. natuurlijk, lichamelijk: zffn
physiek gestel, lichaamsgestel; het is physiek onmogelijk,

bepaald onmogelijk.
PHYSIEK, v. natuurkunde, natuurleer.
PHYSIOANTYPIE, v. natuurzelfdruk.
PHYSIOCRATIE, v. natuurkracht, het vermogen
der natuur.
PHYSIOCRATISCH, bn. de physiocratische school,
die richting in de staathuishoudkunde, welke leert
dat de rijkdom van een yolk bestaat in den grond
en niet in de beurs.
PHYSIOGENIE, PHYSIOGONIE, v. geschiedenis der
natuur, leer van het ontstaan der natuur.
PHYSIOGNOMIE, v. (-gn), gelaatstrekken; uiterlijk
voorkomen van dier of plant.
PHYSIOGNOMIEK, v. gelaatkunde.
PHYSIOGNOMONIE, v. de wetenschap die ten doel
heeft de menschen te leeren kennen uit hunne gelaatstrekken of uit hun physiek gestel; het inwendige
van den mensch te leeren kennen door het uitwendige.
PHYSIOGRAPHIE, v. (-en), natuurbeschrijving.
PHYSIOLOGIE, v. natuurleer; leer van de levensverschijnselen der dieren en planten: de physiolog le
van den mensch; (fig.) schets, beschrijving.
PHYSIOLOGISCH, bn. op de physiologie betrekkelijk : de physiologische verschijnselen, wetten.
iem. die studie maakt
PHYSIOLOOG, m.
van de levensverschijnselen bij dieren en planten;
iem. die in de physiologie ervaren is.
PHYSIONOMIE, v. (-en), leer -, kennis der natuurwetten.
PHYSIONOMIST, m. (-en), gelaatkenner, gelaatkundige.
PHYSIOPHILOSOPHIE, v. wijsbegeerte der natuur.
PHYSIOTHETICA, v. de eigenlijke natuurleer.
PHYSIS, v. Zie PHYSIEK.
PHYSISCH, bn. Zie PHYSIEK.
PHYTOBIBLA, v. my. versteende plantenbladeren;
bladeren-afdruksels.
PHYTOGEEN, bw. door of van planten: phytogene
vorming, vorming van aardlagen door planten, zooals
steenkolen, bruinkolen, drijftillen enz.
PHYTOGLYPHEN, m. mv. steenen met plantenafdruksels; ...GNOSIE, v. plantenkennis; ...GRAPHIE, v. beschrijving der gewassen, beschrijvende
plantenkunde; ...LIET, m. (-en), plantenversteensel;
...LOGIE, v. plantenkunde; ...NECTAR, m. de zuiverste honig uit de plantenbloesems; ...NOMIE, v.
leer betreffende het plantenleven en zijne wetten;
...PATHOLOGIE, v. leer van de ziekten der planten;
...PHAAG, m. (...phagen), plantenetend dier; ...THE.

RAPIE, v. plantenheelkunde; ...TOMIE, v. practische
ontleedkunde der planten.
PI, v.; het getal pi, dat aanduidt hoe groot de omtrek
van den cirkel is, wanneer de middellijn gelijk aan
1 gesteld wordt.
PIADET, v. (-ten), Turksche sloop, die inz. in de
Dardanellen gebezigd wordt.
PIAKIEP, v. (-en). groot Oostindisch rooversvaartuig,
dat inz. in de Molukken wordt gebezigd.
PIANINO, v. (-'s), eene soort van piano waarvan
de snaren opwaarts loopen.
PIANINO, bw. (muz.) een weinig zacht.
PIANISSIMO, bw. (muz.) zeer zacht.
PIANIST, m. (-en), PIANISTE, v. (-n), pianospeler,
-speelster.
PIANO, bw. (muz.) zacht, zwak.
PIANO, v. (-'s), een muziekinstrument, dat uit
snaren bestaat, die boven een zoogenaamden klankbodem zijn gespannen on door middel van hamertjes,
met leder of vilt bekleed en door toetsen in beweging gebracht, worden aangeslagen, terwijl het naklinken des verkiezende kan worden voorkomen,
door op de aangeslagen snaar den zoogenaamden
demper te doen vallen.

o. (-en), openbare uitvoering vane.
pianomuziek; ...FABRIEK, v. (-en), fabriek waar
men piano's vervaardigt; ...FABRIKANT, m. (.en),,
eigenaar eener pianofabriek ; ....FORTE, v. (-8), piano.
PIANOFORTO, bw. (muz.). zacht sterk.
PIANOKAARS, v. (-en), eigenaardige kaars voor der
piano; ...KIST, v. (-en), kist waarin men piano's.
verzendt; ...KLA SSE, v. (-n), klasse eener muziek-school, waar les op de piano gegeven wordt; ...KRUK,.
v. (-ken), verstelbaar stoeltje zonder leuning voor
de piano, waarop men bij het pianozpelen gaat zit-ten; ...LAMP, v. (-en), lampje voor de piano; ...LES,
v. (-seri), les in het pianospelen; ...MEESTER, m. (-5),
iem. die pianoles geeft; ...MUZIEK, v. muziek op.
de piano gemaakt; muziekstukken voor de piano;

. PIANOCONCERT,

...SPEL, o. het pianosp elen; pianomuziek;

o. het bespelen van de piano; ...STEMMER, m. (-s),
iem. die de snaren eener piano stemt.
PIAS, m. (-sen), paljas; hij speelt voor pias, hid
vermaakt allen met zijne grappen en dwaze vertooningen.
PIASTER, m. ( 5), de grootste zilveron munt der,
Spaansche monarchic ter waarde van f2.60 Neder-,
landsch; (ook) eene munt der Turken, Tunesanen,
Tripolitanen, Egyptenaars en de zich van Span*
afgescheiden hebbende Noord- en Zuid-Amerikanen.
PIASTER, PEAUTER, o. een mengsel van lood en
tin, waarvan onderscheiden vaatwerk vervaardiga
wordt.
PIC, PICO, m. spits; hooge zeer spits toeloopende
berg; —, el (lengtemaat in het Oosten).
PICCOLOFLUIT, v. (-en), eene soort van octaaffluit.
PICKLES, v. mv. in azijn ingemaakte on stork gekruide plantenspijzen, zooals augurken on komkomrners in 't zuur.
PICKNICK (Eng.), m. gemeenschappelijke maaltijd
buiten, waartoe iedere deelnemer eenige spijzen
geeft, waarbij elk zijn gelag betaalt.
PICO, m. een woord dat men bij zeker kaartspelen gebruikt om aan to duiden, dat men spelen wil
om slechts een slag to halen : de pico gaan.
PICRINEZUUR, o. eene verfstof die men verkrijgt.
door salpeterzuur op phenol to laten inwerken.
PIECE DE MILIEU,

o. een middenstuk tot tafelver-

siering.
PIEDESTAL, PEDESTAL, o. (-len), voetstuk.
PIEF-PAF-POEF, tw. het geknal van geweerschoten
nabootsend: en ik schiet je pief-paf-poet dood.
PIEK, v. (-en), lans met eene platte ijzeren punt,
waarmede, voor de invoering van het bajonetgeweer, het voetvolk gewapend was; (sprw.) de piek
schuren, vluchten, deserteeren; groote naainaald;.
(aardr.) een in eene punt uitloopende berg: de Piek
van Teneri ffe; streep door een geschrift; — (zeew.)
(op boeiers on smakken) gaffel: spriet, waaraan.
men het smakzeil vastmaakt; (op groote schepen)
spriet, die met een klauw door de kraallijn aan den
bezaansmast vast is en waaraan het bezaanszeil is,
uitgehaald on opgeheschen wordt; allerachterste
gedeelte van de koebrug: kleine driehoekige ruimta
tegen den achtersteven aan.
PIEKDRAGER, m. (-5), PIEKENIER, m. (-s), die met.
eene piek gewapend is.
PIEKEN, (piekte, heeft gepiekt), (zeew.) de raas
recht brassen, in 't kruis zetten: de gaffels zooveel
ophijschen, dat het achterlijk van de bezaan stijf
komt; (gemeenz.) hard naaien: die naaister zit den

heelen day te pieken.
PIEKEREN, (piekerde, heeft gepiekerd), soezen,
suffen : hi/ zit den heelen dog te piekeren.
PIEKEVAL, o. (-len), (zeew.) zeker touw, dienende
om de piek op te houden of to strijken; touw, dat,
aan het bovenste uiteinde van de gaffe' of piek
vastgemaakt, achtereenvolaens loopt door een dubbel
blok, vastgemaakt op het bezaansezelhoofd, en
door twee enkele blokken, op de gaffe' geslagen;
het dient om aan de gaffel (piek) hare richting
to gevon.

PIEKFIJN.
PIEKFIJN, bn. bw. in hooge mate fijn: een piekfijne

boel; zich piekfijn kleeden.
PIEKGRAS, o. (plantk.) eene grassoort (glyceria
spectabilis), algemeen langs vaarten, plassen en
slooten voorkomende.
PIEKSCHACHT, v. (-en), ...STOK, ka. (-ken), ...STUB,
o. (-ken), lanssteel.
PIEL, m. (-en), jonge eend; (ook) penis, mannelijke
roede.
PIELEPOOTEN, (gew.) dekken, bevruchten, beslapen.
PIEMEL, m. (-s), klein stuk; (gemeenz.) mannelijke
roede.
PIEMELEN, (piemelde, heeft gepiemeld), wateren
(inz. door en tegen kinderen gezegd) : ik meet eens
piemelen.
PIEMPAMPOENTJE, o. (-s), (gew.) (nat. hist.) onzelieven-heers-haantje.
PIEP, tw. dat dient om het geluid van muizen,
musschen enz. na to bootsen.
PIEP, m. (-en), (gemeenz.) mannelijke roede.
PIEPAUW, m. (-en), (nat. hist.) naam van zeker
rood kevertje, ook piempampoentje geheeten.
PIEPBEU, PIEBEU. Zie KIEKEBOE.
PIEPEN. (piepte, heeft gepiept), een dun scherp
geluid geven (als muizen of mosschen), schreeuwen;
piepen van den honger, zij hebben een geweldigen
honger; (sprw.) zoo als de ouden zongen, piepen de
jongen, wat de ouden (goed) deden, volgen dejongen
(gebrekkig) na; kraken; de deur piept; nieuwe schoenen piepen.
PIEPEND, bn.; een piepend geluid, een dun scherp geluid ; eene piepende stem, stem met een piepend geluid.
PIEPER, m. (-s), rieten fluitje, herdersfluit, lokfluitje. PIEPERTJE, o. (-s), herdersfluit.
PIEPER, m. (-5), hij, die piept; (gew.) piepende kus :
een pieper geven; (gew.) zeker rood kevertje dat veel
in de lelden zit en gedurig piept, als men 't in de
hand gesloten houdt, waarnaar het dan ook zoo
genoemd wordt. PIEPSTER, v. (-s), zij, die piept.
PIEPERIG, bn. (-er, -st), piepend; een pieperig stemmetje. PIEPERIGHEID, v.
PIEPERS, m. my. een geslacht van vogelen (anthus),
tot de familie der kwikstaartachtigen en de orde
der zangvogels behoorende, welke veel overeenkomst
met de leeuwerik.en hebben en waarvan 5 soorten
in ons vaderland voorkomen, als: de groote pieper
(A. richardii), die in 't najaar uit het Zuiden komt
overvliegen; de duinpieper (A. campestris), in de
duinen voorkomende; de oeverpieper (A. rupestris),
in 't najaar aan de hoofden to vinden; de yraspieper
(A. pratensis), op wei- en heilanden veelvuldig aangetroflen; on de boompieper (A. arboreus), in de boschjes langs den duinkant en de heivelden levende; —
eene soort van aardappelen: de piepers zon lekker.
PIEPJONG, bn. zeer jong.
PIEPKUIKEN, o. (-5), jong kuiken.
PIEPZAK, m. (gemeenz.) in den pie_pzak zitten, in de
benauwdheid, in grooten angst.
PIER, v. (-en), aardworm; (sprw.) hij is zoo dood
als eene pier, alle leven is er uit, (ook fig.); hi). is
voor de pieren, hij is dood, (ook) hij zal er wel het
hachje bij inschieten; zoek-je pieren ?, tegen iemand
gezegd, die in zijn neus peutert; hi j is altijcl de kwade
pier, hij krijgt altijd de schuld; — bang en betrekkelijk smal steenen landhoofd, in zee vooruitstekende; — aan de pier zijn, aan het pierewaaien.
PIERAARZEN,
(pieraarsde, heeft gepieraarsd),
(Zuidn.) weifelen.
PIERE, Y. (-n), (Zuidn.) val, duivenkijker.
PIEREN, (pierde, heeft gepierd), pieren vangen;
iets zeer kleins bekijken; foppen, bedriegen.
PIERENBAKJE, o. (-5), bakje waarin een visscher
zijne pieren meeneemt;
o. wormkruid;
...KUILTJE, o. (-s), hij gaat het pierenkuiltje in, hij
gaat dood.
PIERENVERSCHRIKKERTJE, o. (-s), een borrel: een
pierenverschrikkertje nemen.

PIFPAFFEN.
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PIEREWAAIEN, (pierewaaide, heeft gepierewaaid),

(gemeen) gemeene huizen bezoeken, een liederlijk
leven leiden.
PIEREWAAIER, m. (-s), iem. die pierewaait.
PIERIG, bn. (gew.) wormstekig : die appel is pierig.
PIERNAAKT, bn. (gemeenz.) zoo naakt als eene pier,
moedernaakt, ook spiernaakt gezegd.
PIERROT, m. (-s), hansworst (op het Fr. tooneel);
clown in de balletten.
PIES, v. urine ; (gew.) (op fabrieken) wat met stukwerk meer dan het uurloon verdiend en later verrekend on uitbetaald wordt.
PIESEN, (pieste, heeft gepiest), wateren (inz. door
en tegen kinderen gezegd); zie pissen.
PIESPOT, m. (-ten), waterpot.
PIET, m. (-en), mansnaam; iem. die den grooten
hoer uithangt: 's Zondags is hij een heele Piet; iem.
die veel weet, die veel in zijn mandje heeft: het is
een Piet; de groote Pieten in Den _Haag, de groote
heeren; hij is altijd Pietje de voorste, overal het eerst
bij, (ook) bij alles voorbarig in zijn oordeel; een
Pietje ongeduld, iem. die in de hoogste mate ongeduldig is; Piet Snot, iem. die niets to beteekenen
heeft;
ziet er uit als Piet Snot, heel onnoozel of
zonder energie; voor Piet Snot staan, niets to vertellen, niets to zeggen hebben; (kaartsp.) zwarte
Piet, schoppenboer; (ook) die bij het zwartepieten
deze kaart het laatst in de hand blijft; — hoofdluis:
het kind had pietjes.
PIETEIT, v. vroomheid; eerbied voor de afgestorvenen: uit pieteit iets doen of laten.
PIETERIG, bn. (-er, -st), als een piet: wat zie je er
pieterig uit, wat ben je netjes.
PIETERMAN, m. (-5), als voorwerpsn. —, v. gray.
als stofn.: zekere zeevisch (trachinus), tot de orde
der stekelvinnigen van de groep der beenvisschen
behoorende, welke in de Aliddellandsche Zee en ook
in het Kanaal, langs de Belgische en onze kust, en
t of de kust van Noorwegen on Zweden voorkomt;
hij kan een geruimen tijd buiten water leven.
PIETERMAN, m. naam van een uitmuntend Brabantsch bier.
PIETERSELIE. Zie PETERSELIE.
PIETERSPENNING, m. (-en), peterspenning.
PIETERVISCH, m.(...sschen); Sint-Pietervisch, zonnevisch.
PIETISME, o. die godsdienstrichting, welke zich
met de praktijk van geloof en leven bezighoudt of,
in 't algemeen, die de vroomheid als hoofdzaak in
den godsdienst beschouwt en deze in de kerk tracht
to bevorderen; in engeren zin, die richting, welke
d oor SPENER en zijne aanhangers sedert 1689 is ontwikkeld en bij welke ook de praktijk des Christendoms op den voorgrond stond.
PIETIST, m. (-en), overdreven vrome; aanhanger
van het pietisme ; schijnheilige, femelaar.
PIETISTERIJ, v. het handelen der pietisten; schijnheiligheid; femelarij.
PIETISTISCH, bn. vroom; schijnheilig; femelig.
PIETJE, o. (-s), verkleinwoord van Piet; meisjesn aam; een muntstukje van 6 1 , 2 stuiver, het 1 18 van
e en Zeeuwschen rijksdaalder, die 52 stuivers deed;
a is pietje bij paaltje komt, als het er op aankomt,
( ook) als de rekening betaald moet worden.
PIETJESWAGEN, m. (-5), (gew.) groote wagen,
w aarin men voor een pietje meereed; soort van janlezier.
PIETLUT, m. en v. (-ten), kleingeestig mensch,
wien alles nauw steekt, die op allerlei kleinigheden
scherp toeziet.
PIETLUTTIG, bn.; een pietluttige kerel, eon erwtenteller, een kleinzielig mensch.
PIEUS, bn. (...zer, -t), godvruchtig, vroom: pieuze
instellingen; eene pieuze gift.
PIEZOMETER, m. (-s), drukkingsmeter: toestel om
de samendrukbaarheid der vochten to meten.
PIFPAFFEN, (pifpafte, heeft gepifpaft), (Zuidn.)
schieten.
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• PIGMENT.

PIGMENT, o. kleursel, verfstof, blanketsel.
PIGMENTKORRELTJES, o. my. de zwarte korreltjes,
waarmede de stervormige zeshoekige cellen, die in
het vaatvlies of adervlies van het oog voorkomen,
gevuld zijn; ...LAAG, v. (...lagen), de laag pigmentkorreltjes, die aan de binnenzijde van het vaatvlies
voorkomt on dient om de in het oog vallende lichtstralen op to slorpen; ...PAPIER, o. papier met een
mengsel van opgeloste gelatine on kool of andere
kleurstof bestreken; dit papier wordt gevoelig voor
het licht als de gelatine zich met een gevoelig zout
verbindt on wordt veel bij het photographeeren gebezigd.
PIGOTT, m. een zeer groote diamant van 47 karaat,
in het bezit van den pacha van Egypte.
PIJ, v. (-en), grove wollen stof; trijp; een kleed
daaruit vervaardigd: eene monnikspfj; — (fig.) op zone
pij krfjgen, afgeranseld worden.
PIJACHTIG, bn. op pij gelijkende.
PIJGEREN, (pijgerde, is gepijgerd), een natuurlijken
dood sterven (inz. van schapen gezegd).
PIJJAKKER, PIJJEKKER, m. (-s), wambuis; korte
mansoverjas van grof duffel. jekker.
PIJL, m. (-en), dun, cilindervormig werptuig, in
eene scherpe punt eindidende, gewoonlijk door een
boog voortgeworpen: met pfj1 en boog vechten; pjlen
snijden, afschieten; vergiftige pijl; zoo recht als een pfjl,
kaarsrecht; — (sprw.) als een pfjl van den boog, zeer
snel; al zone p jZen zfjn verschoten, hij weet niets meer
to zeggen; men moet niet al zone pijlen verschieten,

men moet niet alles in eens zeggen, nog wat voor later
bewaren; ik heb nog andere ptjlen in mart koker, ik
weet nog een ander verweermiddel; die pfjl is uit
uw koker niet gekomen, die wijsheid hebt ge van u
zelf niet; (fig.) de pfjlen van den laster, lasterpraat;
de pfjlen zUner gramschap op iem. afschieten, iem.
duchtig zijne gramschap doen gevoelen; — wat als
een pijl voortgeworpen, voortgeschoten wordt: vuurpfjl, brandpijl, lichtpfjl; (dicht.) de zon schiet hare
gloeiende pfjlen, stralen; Aniors pijl, de liefde; —

wat eenigermate den vorm van een pijl heeft:

een geteekende pijl, om de richting van iets aan to
geven: de richting van den stroom is met pijltjes aang eg even ; zij dr oeg g ouden pfjlen in het haar, tot sieraad;
(wisk.) de pfil van een boog, loodlijn op het midden
der koorde; (plantk.) stam, stengel; (triktrakspel)
veld: elk der langwerpige driehoeken op het triktrakbord; (sterr.) een klein Noordsch sterrenbeeld,
ten 0. aan Hercules, ten W. aan den Dolfijn grenzende. PIJLTJE, o. (-s).
PIJL, PIEL, m. (-en), (gew.) jonge eend.
PIJLADDER, v. (-s), pijlslang, eene zich snel bewegende slangensoort (coluber jaculus) in Suriname en
Zuid-Afrika; Kaapsche pijladder.
PIJLAKEN, o. baai.
PIJLBLOEM, v. (-en), (plantk.), eene Oostindische
bloem met pijlyormige helniknopjes; ...BOOG, m.
(...bggen), boog waarmee men pijlen schiet; ...BOOM,
m. (-en), hondsboom; ...DRAAK, m. (...draken), gedrochtelijke zeedraak met een langen stekel op den

rug.
PIJLENBUNDEL, m. (-s), bundel pijlen; de Nederlandsche Leeuw met den pijlenbundel, als zinnebeeld
van: eendracht maakt macht; ...MAKER, m. (-s),
iem. die pijlen maakt.
PIJLER, m. (-5), zuil, pilaar.
PIJLGIF(T), o. (-en), dierlijk of plantaardig vergif,
waarmede wilde volken hunne pijlen vergiftigen;
...HOUT, o. hondsboom; hout van een pip; hout
geschikt om pijlen van to maken; (sprw.) alle hoot
is gees pijlhout, niet alles is even bruikbaar ; ...IJZER,
o. (-s), ijzeren of met ijzer beslagen punt van een
pijl, dikwijls van weerhaken voorzien.
PIJLINKTVISCH, m. (...sschen); eene soort van inktvisch (loligo); grootepYlinktvisch (L. sag illata); ...KAS T,
v. (-en), eene soort van vuurwerk, waarbij vele pijlen
tegelijk afgeschoten worden; groote pijlkast, een vuurrad; ...KOKER, n1. (-s), koker voor of met pijlen.

PIJNE.
PIJLKRUID, o. een plantengeslacht (sagittaria), tot

de familie der waterweegbree6n behoorende, waarvan slechts eene soort (S. sagittifolia) in Nederland
voorkomt, die, evenals het geslacht ook acklerkruid,
serpentstongen on snoekenblad wordt geheeten; de
plant ontleent haar naam aan hare pijlvormige
bladeren.
PIJLKRUIS, o. (-en), (wapenk.), kruis .uit pijlen bestaande ; ...NAAD, m. (...naden), (heelk.) naad, welke
de beenderen des voorhoofds verbindt.
PIJLRECHT, bn. zoo recht als een pijl, zeer recht:
hij stond pffirecht; die weg loopt pffirecht naar zjjn huffs.
PIJLROG, m. (-gen), eene soort van rog (raja pastinaca), met langen staart, die vooral aan het uiteinde
van scherpe doornen is voorzien; uit de groote lever
bereidt men eene soort van olie.
PIJLROGOLIE, v. olie uit de lever van den pijlrog
bereid, vroeger als een paladium tegen allerlei verwondingen gebezigd.
PIJLSCHOOT, m. (...schoten), dracht van een pijl;
(gew.) afstand zoo ver als gemeenlijk een pijl uit
den handboog vliegt; ...SCHOT, o. (-en), schot met
een pijl gedaan; ...SLANG, v. (-en), gele lansslang,
pijladder.
PIJLSNEL, bn. bw. zeer snel, zoo snel als een pas
afgeschoten pijl.
PIJLSNOEK, m. (-en), (nat. hist.) eene soort van,
snoek (esox sphyroena); ...STAART, m. (-en), achtereind van den pip; staart in den vorm van een pip;
(nat. hist.) eene soort van zwemeend (anas acuta),
door de Amsterdamsche poeliers langhals geheeten;
pijlrog; op Java het vliegend eekhoorntje (sciurus
sagitta); (zeew.) schip of vaartuig, breed van voren

on smal van achteren.
PIJLSTAARTJE, o. (-s), (nat. hist.) staartmees.
PIJLSTAARTRUPSEN, v. my. onrustvlinders.
PIJLSTEENEN, m. my. belemnieten, versteende
overblijfselen van een uitgestorven dierengeslacht;
...STOK, m. (-ken), stok van een pijl, inz. van een
vuurpijl; ...STORMVOGEL, m. (-5), eene soort van
stormvogel; ...TONGIGEN, v. my. eene groep van
slakken (toxoglossa), waarvan de tong met twee rijen
lange, spitse haken bedekt is; ...UIL, m. (-en), eene
soort van uil (acronycta); ...VERGIF(T), o. (-en), pijlgift; ...VISCH, m. (...sschen), (nat. hist.) naaldvisch.
PIJLVORMIG, bn. den vorm van een pijl hebbende:

pijlvormige bladeren.
PIJLWORTEL, m. (-s), een wortel, die loodrecht
naar beneden groeit; ...WORTELMEEL, o. arrowroot.
PIJN, PIJNBOOM, m. (-en), een plantengeslacht
(pinus), tot de familie der kegeldragenden of naaldboomen behoorende, waarvan er vijf soorten in
Nederland in 't wild worden aangetroffen: de den,
mastboom, Schotsche spar of wilde pijnboont ; de zeepijn;
de lorkeboom, de spar of Nne spur, en de zilverspar.
PIJN, v. (-en), smartelijke gewaarwording, smart;
p in in het hoofd, in het in de kiezen; pin in 't haar
hebben, katterig zijn; wee, zielelijden: de eeuwige pijn;
pijn en martelingen doorstaan; moeite.
PIJNAPPEL, m. (-s, -en), de vruchtkegel van den
pijnboom, die uit talrijke open vruchtbladen bestaat,
welke aan hun binnenkant de aanstaande zaden
dragon, terwijl aan de buitenzijde schutbladen worden aangetroffen, die bij rijpheid der vrucht dikwijls
houtachtig verhard zijn.
PIJNAPPELKERN, v. (-en), pit; ...KLSER, v. (-en),
(geneesk.) eene eironde klier boven in de hersenen,
waarin vele zenuwen samenloopen.
PIJNBANK, v. (-en), folterbank: op de pijnbank bekennen; de pijnbank, is afgeschaft; (fig.) hevige marteling : iem. op de pijnbank leggen, hem hevig martelen.
PIJNBOOM, m. (-en), pijn. Zie aldaar (iste art.).
PIJNBOOMSPINNER, m. (-s), (nat. hist.) zeker schadelijk insect (/asiucanipa pini), dat in ons land zelden
voorkomt.
PIJNDER. m. (-5), iem. die straft; beul.
PIJNDISTEL, v. (-s), (plantk.), eene soort van distel.
PIJNE, v. moeite: octet de pine lcaard.

PIJNEN.

PIJPESTOPPER.

PIJNEN, (pijnde, heeft gepijnd), drukken, persen;
gepijnde honig, honig die uit de raten geperst wordt,
nadat de maagdelijke honig er uit gevloeid is; (gew.)
gepijnigd zijn of zitten, beangst of verlegen zijn.
PIJNEN (ZICH), (pijnde zich, heeft zich gepijnd),
zich bevlijtigen, beijveren, zijne krachten inspannen,
zijn best doen.
PIJNEN, v. my. (plantk.) een der volksnamen van
de kruipende tarwe.
PIJNGROEN, o. het groen der pijnen, de naalden
der naaldboomen.
PIJNHARS, v. en o. bars van den pijnboom.
PIJNIGEN, (pijnigde, heeft gepijnigd), pijn veroorzaken; folteren, martelen: het geweten pijnigt den,
misdadiger; zich pijnigen. PIJNIGING, Nr . (-en), foltering, marteling.
PIJNIGER, m. (-s), beul, folteraar.
PIJNKAMER, v. (-s), kamer waar een beschuldigde
op de pijnbank werd gelegd.
PIJNKERN, v. (-en), kern van den pijnappel.
PIJNLIJK, bn. bw. (-er, -st), smart, pijn veroorzakende: eene pijnlijke wonde, operatie; een pijn1Ween
deed sterven; lijdende: de zieke is erg pijnlijk; hU is
overal
overal gevoelt hij pijn; zijne woorden
dedcn m•j pijnlijk can, smartten, griefden mij ; eene
herinnering; (fig.) moeilijk, onrustbarend:
in pijnlijiee omstandigheden verkeeren. PIJNLIJKHEID,
v. (...heden), ziektegevoel, smartgevoel.
PIJNLOOS, bn., (w. g.), geene smart veroorzakende:
eene pifnlooze operatie; zonder pijn: de zieke is pijnloos.
PIJNNOOT. v. (...noten), pijnappel; ...RAAM, o.
(...ramen), zeker werktuig, bij de pijnbank in gebruik;
...RUPS, v. (-en), (nat. hist.) eene op pijnboomen
levende rupsensoort.
PIJNSTILLEND, bn. verzachtend; (geneesk.) pijnstillende middelen, middelen die de gevoeligheid der
zenuwen of de vatbaarheid voor indrukken in de
hersenen of beide tegelijk verminderen.
PIJNWOUD, o. (-en), bosch van denneboomen.
PIJP, v. (-en), cilindervormige buis: gaspijp, vlampop, stoompijp; de pijp eener goot, waardoor het water
afgevoerd wordt; de pfjpen der waterleiding; de ronde

verward raken en gevangen worden; zeer smal
straatje, inz. zonder uitgang, slop; — eene soort
van langwerpig vat, waarin men olie, wijn, azijn
enz. verzendt : eene pijp madera. PIJPJE, o. (-s),
kleine pijp.
PIJP, v. (-en), plooi van eene muts.
PIJPAARDE, v. zekere soort van fijne, taaie klei,
inz. tot het bakken van pijpen dienende, zonder
kalk- of ijzerdeelen, die eene witte, soms meer of
min blauwachtige kleur heeft, doch in het vuur wit
uitbakt en niet verglaast.
PIJPBLOEM, v. (-en), een plantengeslacht (aristolochiaea), waarvan de bloemen een pijpvormig bloemdek hebben ; slechts eene soort, de gemeene popbloem
(A. clematitis), wordt in Nederland aangetrolien.
PIJPBLOEMIG, bn., met pijpvormige bloemen:pijp-

en platte pip eener kachel; de pip eener brandspuit;
de kaars brandt in de pip, is haast opgebrand, (ook
fig.) iemands krachten raken ten einde; — cilindervormige buis die door het inblazen van lucht een
schel geluid geeft: de pijpen van een orgel; de Ajpen
stellen, de orgelpijpen stemmen, (fig.) razen, tieren,
lawaai maken; (sprw.) naar iemands pijpen dansen,
alles doen wat hij begeert; zone pijpen in den zak
hoyden, zwijgen, niets to zeggen hebben; in 'I riet
zitten en pUpjes snUden, van de gelegenheid gebruik
maken; —
buisvormig en van een kop voorzien rookwerktuig: Goudsche pfjpen bestaan wit witte, vuurvaste klei;
Duitsche pijp, uit verschillende deelen (kop, waterzak, roer on mondstuk, bestaande; Turksche pip,
kostbare pijp, waarbij de rook door water gaat, YOOr
hij in den mond komt; meerschuimen pip; eene pijp

stoppen, opsteken, rooken, uitrooken, vitkloppen, nitpeuteren; — sigarenpfjpje; — hoeveelheid tabak, die in
eons in eene pijp gaat: iem. eene pijp tabak geven;
(fig.) ik gaf er geene pijp tabak coon, het is mij niets
waard; hij rookt eene pijp of vier per dag; — (sprw.)
daar kan hij eene leelijke pijp aan rooken, dat kan
hem zuur opbreken; iem. op eene pijp vragen, vragen
of hij eons komt praten, gezellig den avond komt
doorbrengen; eene aangekleede pip, eon avondpartijtje; — het rooken: ik kan niet buiten eene pijp, de

pip bederft den eetlnst; eene pijp geeft verstrooiing;
—watminof erdnvomenrcildevormige
buis heeft: de pijpen eener broek, dat gedeelte waarin
het been zit; de pijpen in den arm, hol been; mergpYpen; ellepfjp, luchtpjpen; de pijp van een sleutel, deel
tusschen oog en baard; eene pijp kaneel; — stang of
staafje: eene pijp lak, drop; — de gangen die een
dassen-, vossen- of konijnenhol vormen; de pijp ran
eene eendenkooi, de smalle sloot waarin de eenden
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bloemige gewassen.
PIJPBOOM, m. (-en), (plantk.), (gew.)wittepijpboom,
jasmijn; ...CELPOLIEP, v. (-en), (nat. hist.) eene soort
van poliep; ...DROP, o. het drop aan pijpen.
PIJPEBESLAG, o. (-en), het beslag van metaal aan
pijpen; ...DOP, m. (-pen), ...DOPJE, o (-s), dekseltje
(van draadwerk) op een pijpekop; ...KAS, v. (-sen),
houten koker, waarin de tabakrooker zijne pijp
sluit en in den zak draagt; ...KOP, m. (-pen), dat
gedeelte der pijp, waarin de tabak wordt gestopt;
...KOTER, m. (-s). (gew.) pijpewroeter.
PIJPEN, (peep, heeft gepepen), fluiten, op de fluit
blazon; (ook) piepen.
PIJPEN, (pijpte, heeft gepijpt), eene pijp rooken.
PIJPEN, (pijpte, heeft gepijpt), pijpen of plooien
maken; kant ptjpen; mutsen pfjpen, met eene pijpschaar of pijpijzer plooien of pijpen in de strook
van eene muts leggen.
PIJPENBAKKER, m. (-s), iem. die pijpen bakt;
...BAKKERIJ, v. (-en), het bakken van pijpen; inrichting waar zulks plaats heeft; ...BEN, v. (-nen);
...BENNETJE, o. (-5), pijpenmand; ...BOOR, v. (...boron), lange boor om daarmede pijpen uit to boron;
...BORD, o. (-en), pijpenplank, plank met gaten in
een orgel, waarin de orgelpijpen staan, om to worden vastgehouden; ...DRAAIER, m. (-5), die pijpen
draait; ...DRAAIERIJ, v. (-en), het draaien van
pijpen; inrichting waar dit geschiedt; ...FABRIEK,
v. (-en), fabriek waar men pijpen, inz. tabakspijpen
maakt; ...FABRIKANT, m. (-en), eigenaar, beheerder eener pijpenfabriek; ...KETEL, m. (-s), eene
soort van stoomketel met vlampijpen.
PIJPENLADE, v. (-n), lange smalle lade om pijpen
to bewaren; ruimte die lang en naar verhouding
zeer smal is: dit huis, die zaal is net eene pfjpenlade;
...MAKER, m. (-5), iem. die pijpen maakt; (nat. hist.)
zeker raderdiertje (melicerta) ; ...MAKERIJ, v. (-en),
het maken van pijpen; pijpenfabriek; ...MAND, v.
(-en), ...MANDJE, o. (-5), langwerpig smal mandje,
waarin men pijpen bnwaart of verzendt; ...PLANK,
v. (-en), plank met gaten, door welke de orgelpijpen
gaan; (ook) plank waarop doorgaans de tabakspijpen
liggen; ...REK, o. (-ken), een rekje voor tabakspijpen.
PIJPENSTANDER, m. (-5), zeker huisraad, bestemd
om er pijpen in to stellen; ...STELLER, m.,
v. (-s), (fig.) deugniet; ...STOK, m. (-ken), (org.) eene
plank boven de windlade met gaten, waarin de
onderste einden der orgelpijpen staan on den wind
ontvangen; ...TON, v. (-nen), ...VAT, o. (-en), langwerpige ton of vat, waarin men olie on wijn verzendt; m. (-s), ...UITHALEIiTJE, o.
(-s), stokje of staafje om pijpen uit to halen; ...VORM,
m. (-en), de vorm van eene pijp.
PIJPEPEUTER, m. (-5), pijpenuithaier.
PIJPER, m. (-s), fluitspeler; de pipers bij de marine

bespelen picolo's.
PIJPERTURF, v. lichte turfsoort die men verkrijgt
van de veenlaag onder de afgegraven laag.
PIJPEROER, o. (-en), het roer van eene tabakspijp;
...STEEL, m. (...stolen), langst en nauwst gedeelte
der pijp; (sprw.) het is geen pijpesteel, waard, niets
hoegenaamd; ...STOPPER, m. (-s), iem. die eene pijp

PIJPESTOPPER.
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stopt; iets om de brandende tabak in eene pijp vast
te drukken; ...WROETER, m. (-s), pijpenuithaler;
...ZEEFJE, o. (.5), klein zeefje dat men onder in den
kop eener tabakspijp doet om het verstopt raken
te voorkomen.
PIJPGAST, m. (-en), brandspuitgast, lulleman;
...GAT, o. (-en), deel van een orgel, windgat; ...GEZWEL, o. (-len), fistel; ...GOLF, v. (...ven), plooi in
eene muts of in kant; ...HERMOES, v. (gew.) kleiminnende paardestaart (equisetum limosum), eene
plant met harde, hone stengels; ...HOUT, o. duighout, vaathout: gekloofd eikenhout van 10 Rijnlandsche voeten lengte; ...HOUVASTEN, o. my.
houvasten waarvan de kromming nagenoeg halfcirkelvormig is, om eene pijp te omvatten, die door
het houvast moet worden vastgezet; ...IJZER, o.
(-s), korte dunne of dikke ijzeren cilinder, die, in
het vuur gewarmd, dient om pijpen te vormen in
lijnwaad enz.
PIJPKAN, v. (-nen), kan met zuigpijpje, lurkkan;
...KANEEL, o. kaneel in bast; ...KETEL, m. (-s),
pijpenketel; ...KLEMMER, m. (-s), soort van schroef,
waarin ijzeren buizen kunnen vastgeschroefd worden; ...KORAAL, o. valsche koraal;
...KRUID, o. (plantk.) wilde kervel (choerophyllum
sylvestre), ook toeters en nachtegaalskruid geheeten:
eene soort van stekelzaad; kleiminnende paardestaart; ...LEIDER, m. (-5), iem. die de straalpijp
van de brandspuit leidt; ...LEIDING, v. (-en), buizengeleiding: de pfjpleiding bfj verwarming door stoom.
PIJPMUTS, v. (-en), muts met pijpplooien; ...PLOOI,
v. (-en), rolvormige plooi; ...POLIEP, v. (-en), eene
soort van poliep; ...RIET, o. (-en), riet waarvan
men herdersfluitjes snijdt; ...SCHAAR, v. (...scharen),
eene schaar, waarmede men mutsen pijpt; ...SLEUTEL, m. (-s), sleutel die onder in de schacht eene
opening heeft; ...SLOT, o. (-en), slot dat met een
pijpsleutel geopend wordt; ...VOERDER, m. (-s),
brandspuitbedienaar, lulleman; ...WEL, v. (-len),
wel die het water door eene buis of pijp opwerkt:
Norton-popwellen slaan; ...WERK, o. (-en), toestel van
buizen (bij waterwerken, orgels enz.); ...ZAK, m.
(-ken), doedelzak; ...ZWAVEL, v. zwavel in pijpen;
...ZWAM, v. een zwammengeslacht (boletus), waar.
van de vleezige hoed van onderen fijne buisjes
bevat; ...ZWEER, v. (...zweren), (geneesk.) Zie
FISTEL.
PIJROK, m. (-ken), zeker kleedingstuk (van grove
stof).
PIJZEL, m. (-s), (Zuidn.) graanzolder.
PIK, o. Zie PEK.
PIK, m. het pikken van een vogel; — het eten
met eene York : eet een pik mee, eet wat mee; het is
fijne pik, het is iets fijns, een stuk komkommer in
het zuur: een cent een pik !; (gemeen) mannelijke
roede; — het naaien: er gnat een heele pik aan, men
moet er heel wat aan naaien, v6Or het af is. PIKJE, o. (-s).
PIK, m. wrok, haat: een pik op iem. hebben.
PIK, v. (-ken), (landb.) eene soort van kleine zeis
met korten steel, die men met de rechterhand
zwaait om de korenhalmen af to kappen.
PIKACHTIG, bn. pekachtig.
PIKANT, bn. bw. (-er, -st), scherp, den smaak sterk

gmv. als stofn.; garen met pik bestreken; meester
pikdraad, een schoenmaker.
PIKEEREN, (pikeerde, heeft gepikeerd), prikken;
kantoorboeken onderling vergelijken, posten aanteekenen; (fig.) iem. bedektelijk hoonen; gepikeerd
zijn, zich beleedigd achten.
PIKET, o. (-ten), (krijgsw.) beschikbare troep, die
in tijd van nood dadelijk gereed is om uit to rukken; in 't bijzonder kleine afdeelingen, opgesteld
ter ondersteuning der veldwachten, waar deze to
ver van het voorposten-detachement verwijderd
zijn of waar zich tusschen beide een bergpas bevindt, dien men bezetten wil, om den terugtocht
der veldwacht to vserzekeren; het brandpiket hebben,
(bij de schutterij) aangewezen zijn (beurtelings) om
bij het uitbarsten van brand op to komen, ten einde
de orde to handhaven; de luitenant van piket; eene
soort van kaartspel tusschen twee personen met
32 kaarten.
PIKET, m. (-ten). Zie PIKETPAAL.
PIKETPAAL, m.
(mil.) kleine, in den
grond geslagen schoor of stijl tot spanning of vastmaking van de touwen eener tent, tentstijl; (ook)
een zware paal, aan beide einden met ijzer beslagen
en van ringen voorzien, waara'an men de paarden
in het kamp vastmaakt.
PIKETSPEL, o. een bekend kaartspel, gewoonlijk
tusschen twee personen met 32 kaarten; (ook) de
kaarten om to piketten.
PIKETTEERINGEN, v. my. (mil.) aangepunte paaltjes, die dicht bij elkander op ongelijke hoogten
schuins in den grond worden geslagen op plaatsen,
waar het van belang is 's vijands voortgang moeilijk
to maken.
PIKETTEN, (pikette, heeft gepiket), piket spelen.
PIKEUR, m. (-5), jager to paard; africhter van
paarden; rijmeester. PIKEURSCHAP, o.
PIKHAAK, m. (...haken), houten steel met een omgebogen ijzeren tand, die dient om de korenhalmen
bij het pikken to verzamelen en bijeen to houden.
PIKHOUWEEL, o. (-en), een ijzeren werktuig om
steenachtigen grond los to werken.
PIKJE, o. (-5), kleine slag met den bek (van vogels).
PIKJE, o. (-5), (gemeenz.) mondvol, hapje, vorkje:
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prikkelend : eene pikante says; die geschiedenis is zeer
pikant, zij prikkelt zeer de belangstelling; (fig.) bits,
vinnig: zij is altijd pikant, scherp, beleedigend ; pikant
op elkander zijn, wangunstig op elkander, in 't geheim vijandig.

PIKANTERIE, v. (-en), bitsheid, scherpte van toon:
verholen vijandschap; iem. pikanterieen zeggen, gevoelige beleedigingen.

PIKBLOEM, v. (-en), (plantk.) pekbloem.
PIKBROEK, m. (-en), (fig.) matroos, zeeman die op
het dek blijft zitten, zoodat het pek aan zijne broek
kleeft, alzoo een luiaard.
PIKDONKER, bn. stikdonker, duister.
PIKDRAAD, m. (...draden), als voorwerpsn;

o.

neem nog een pikje (prikje) salade.

PIKKEDILLEN, v. my. kleinigheden, nesterijen,
kleine zonden (der jeugd).
PIKKEL, m. (-5), (Zuidn.) voet eener tafel, eens
stoels enz.; — bikkel ; (gew.) pikkels in 't zuur, allerlei
groenten in 't zuur.
PIKKELEN, (pikkelde, heeft gepikkeld), (Zuidn.)
bikkelen.

PIKKELING, PIKKERLING, in. (-en), (landb., Zuidn.)
de hoeveelheid korenhalmen, die de pikker in zijn
haak bijeenhaalt en in eens op den grond legt.
PIKKELSTOEL, m. (-en), (Zuidn.) drievoet, elk meubelstuk, dat op drie voeten rust.
PIKKEN, (pikte, heeft gepikt), met pek of pik in-

smeren,

bestrijken: de naden dezer tonnen moeten

gepikt worden.

PIKKEN, (pikte, heeft gepikt), met den bek slaan

tegen...

(van vogels) : de vogel pikte tegen de ruit, de
musch pikte van de kers, at er een deel van; — het
eten der vogels: de kippers pikten de gerst; (gemeenz.)
het eten der menschen: zij zaten rustig te pikken;
een aardappel van den schotel pikken, aan de work
steken on van den schotel nemen; trekkebekken

(van vogels) ; (fig.) altijd aanmerkingen maken, (ook)
op bedekte wijze hoonen, beleedigingen toevoegen,
steken onder water geven.
PIKKEN, (pikte. heeft gepikt), het koren met eene
pik maaien: de klavers worden rneestal gepikt; (sprw.)
heeft zooveel als hy pikken en maaien kan, hij is
overkropt van 't work; — steken, prikken; naaien:
die naaister zit d, n heelen day te kken.

PIKLAPPEN, (piklapte, heeft gepiklapt), altijd maar
op zijn steel blijven zitten, zonder te denken om
been te gaan.

PIKOL.
P1KOL, o. (-s), handelsgewicht in Oost-Indie, ongeveer 62 Kilogram.
PIKSLEDE, v. (-n), prikslede.
PIKZWART, bn. zoo zwart als pik; (fig.) pikdonker.
PIL, v. (-len), rond balletje van geneesmiddelen ter
_grootte van eene groene erwt, dat in zoethoutpoe, der wordt gerold of in een zilver- of goudblaadje is
gewikkeld; pillen draaien, waken; pillen slikken, ze
innemen; (fig.) dit is eene harde pil om te slikken,
-die zaak is pijnlijk om to volbrengen; (ook) die
de pil vergulden, eene
-tijding is hard to vernemen;
•onaangename zaak fraai of aannemelijk voorstellen,
met zoete woordjes iets zeer pijnlijks zeggen; iem.
pillen ingeven, iem. iets wijsmaken, raad geven; to
-dikke boterham: wat geef-je me daar eene pil; scheldnaam voor apothekers, dokters en inz. voor student
in de medicijnen. PILLETJE, o. (-5), kleine pil.
PILAAR, m. (...laren), pijler, zuil (rond of vierkant)
waarop een deel van een gebouw steunt: de pilaren
-der kerk, eener brag; (fig.) iem. die eene vereeniging
of inrichting steunt; iem. die haast altijd op eene
bepaalde plaats to vinden is : de pilaren der bears, der
-ktrk; hij is een pilaar van de kroeg, een stamgast.
PILAARTJE, o. (-s).
PILAARBIJTER, m. (-s), ...STER, v. (-s), iem. die
druk naar de kerk loopt; schijnheilige; femelaar.
PILAARBIJTERIJ, v. (-en), femelarij, schijnheiligheid.
PILAARHEILIGE, m. (-n), zuilbewoner, kluizenaar
die als boetedoening een groot gedeelte van zijn leven
op den top van eene hooge zuil doorbrengt : zekere
Syrische monnik, Simeon genaamd, was de eerste dier
.zuilbewoners.
PILAARHOOFD, o. (-en), (bouwk.) kapiteel; ...KAP,
v. (-pen), dekstuk van een pilaar; ...LIJST, v. (-en),
lijst of randversiering van een pilaar; ...SCHACHT,
...SCHAFT, v. (-en), zuil zonder den voet of den kop;
...VOET, m. (-en), basis der zuil.
PILASTER, m. (-5), vierkante, platte zuil uit een
wand of uit den hoek van twee wanden een weinig
-naar voren komende; zeer fraai bewerkte deurstijl;
steunsel van een schoorsteenmantel ; hoofdstijl bij
trapleuningen.
PILATUS, mansnaam; (sprw.) iem. van Pontius
naar Pilatus zenden, iem. voor niets heen on weer
laten loopen, om zijne zaak op de lange baan to
schuiven (vgl. LUCAS 23: 6-12); het zfjn vrienden als
Berodes en Pilatus, vijanden die voor 't oogenblik
samengaan om zoo beter hun doel to kunnen bereiken (vgl. LucAs); Pilatus heeft dat zoo geschreven,
aldus is beslist on daaraan is niets meer to veranderen (vgl. JOHANNES 19: 22).
PILATUSVISCHJE, o. (-5), pitvisch.
PILAU, v. rijstmoes; rijst in vleeschnat, vet, boter
•enz. gekookt, eene geliefkoosde spijs der Turken en
andere Oosterlingen.
PILKRUID, o. het eenige watervaren, dat in Nederland voorkomt (pilularia globulifera).
PILLEBLOEM, v. (-en), (plantk.) kleoma, eene soort
Tan bloem met pilvormige honigkliertjes in den kelk;
...GELD, o. pillegift; ...GIFT, v. (-en), doopgeschenk.
PILLENDEEG, o. deegachtig mengsel, waaruit pill en
gedraaid worden; ...DOOS, v. (...doozen), ...DOOSJE,
o. (-s), doos(je) voor of met pillen; ...DRAAIER, m.
apotheker (scheldnaam).
PILLENKEVERS, m. my. eene keversoort (ateuchus),
tot de groep der mestkevers behoorende, die uit
most ballen draaien, waarin het wijfje een ei legt,
en die daarop in den grond gegraven worden ; ook
drekroller geheeten.
PILLENMACHINE, v. (-s), pillenvormer; ...SLIKKER, m., ...SLIKSTER, v. (-s), (fig.) die zeer aan
medicijnen gehecht is; ...VORMER,m.(-s), werktuig
waarmede men 30 pillen tegelijk maakt.
PILLOW, o. weefsel, glad fustein, eene soort van
pombazijn: eene broek van pillow.
PILOOT, m. (piloten), stuurman, loods,
PJLQTARIS, arn. (-sen), havenmeester,

PINGUIN.
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PILSNER, PILSENER, o. eene soort van bier, zoo

geheeten naar het stadje Pilsen.
PIMENT, PIMENTO, o. de onrijp dragende, zwartbruine, kruidige bezien van den myrtus pimenta in
Oost-Indie; —BOOM, m. (-en), eene schoone, hooge
boom (Eugenia pimenta) in West-Indie, waarvan de
bessen als piment gebruikt worden; —OLIE, v. olie
uit piment geperst; —SAUS, v. (-en), met piment
gekruide saus.
PIMPAMPOEN, PIEMPAMPOEN, m. (-en), (gew.)
zonnekever.
PIMPEL, m. (-s), pimpelmees; (fig.) zwak mannetje;
het veel jenever drinken : aan den pimpel zijn.
PIMPELAAR, m. (.5), PIMPELAARSTER, v. (-s),
drinkebroer; zuipster.
PIMPELEN, (pimpelde, heeft gepimpeld), drinken,
de kan vaak aanspreken.
PIMPELMEES, v. (...zen), eene soort van mees (parus
coeruleus), ter grootte van een sijsje, die in geheel
Europa gevonden wordt; (fig.) zwak mannetje; (fig.)
het is eene pimpelmees, het is een drinkebroer.
PIMPELPAARS, bn. donkerpaars : hU is pimpelpaars
van de kou.
PIMPELTJE, o. (-s), likeurglaasje.
PIMPERBOOM, rn. (-en), pistacheboom.
PIMPERMEEZE, v. (-n), (Zuidn.) pimpelmees.
PIMPERNEL, v. (-len), eene plant (poterium sanguisorbia), tot de familie der roosachtigen behoorende,
die als toekruid gekweekt en als schapenvoeder
geroemd wordt; groote of roode pimpernel (sanguisorbenkruid, bloedkruid.
sorbia
PIMPERNELROOS, v. (...rozen), eene soort van
laagstammige roos met gele dorens en gladde bladen,
die naar die van de pimpernel gelijken (rosea lutea);
...REUK, m. eigenaardige reuk van de pimpernel;
...SMAAK, m. de prikkelende smaak van de pimpernel; ...TINCTUUR, v.; ...WORTEL, m. (-5).
PIMPERNOOT, v. (...noten), pistache; ...NOTEBOOM, m. (-en), klappernoteboom, pistacheboom
(staph ylea).
PIN, v. (-nen), zwik, pen (meest van hout om touwen, ook bekleedsels vaneen te houden); eerie soort
van spiering; zie PEN. PINNETJE, o. (-s).
PINACOTHEEK, v. (...theken), groote (lands)kunstverzameling (inz. schilderijen).
PINANG, m. (-en), (plantk.) pinangpalm; —, v.
pinangnoot; —BOOM, m. (-en), een in Oost-Inditi
algemeen voorkomende palmboom; —NOOT, v.
(...noten), vrucht van den pinangpalm: eivormige
noot, die de Indikrs met betelbladeren on een weinig
kalk kauwen en uit welke men het zoogenaamde
katsjoe of de Japansche aarde bereidt; —PALM, 111.
(-en), pinangboom.
PINAS, v. (-sen), eene soort van lange en smalle
schoener, die zeer snel zeilt; een sloep bij de Engelschen, die tot gemak van de stafofficieren dient.
PINCEEREN, (pinceerde, heeft gepinceerd), knijpen; met een pincet aanvatten; (muz.) de snaren
(eener viool bv.) tokkelen in plaats van aan to
strijken. PINCEERING, v. (-en).
PINCE-NEZ, m. knijpbril.
PINCET, o. (-ten), eene kleine tang der wondheelers.
PINDUIKER, rn. (-s), (nat. hist.), (gew.) middelste
zaagbek : eene soort van eend.
PINDUS, m. zangberg: de aan Apollo en de Muzen
geheiligde berg in Oud-Griekenland.
PINGEL, v. (-en), de zoete noot van eene in ZuidEuropa voorkomende soort van pijnboom (pinus
pinea), die in smaak en grootte naar een amandel
gelijkt.
PINGELAAR, m. (-5), PINGELAARSTER, v. (-s),
afdinger, afbieder, -ster.
PINGELEN, (pingelde, heeft gepingeld), dingen, naar
den prijs eener waar vragen en daarop afdingen,
afbieden.
PINGUIN, v. (-en), (nat. hist.) vetgans (aptenodytes),
een aan de kusten van Zuid-Amerika en Z.-Afrika
levend vogelgeslacht, waarvan de korte vleugels

PINGUIN.
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geene veeren hebben en waarvan de pooten zoo
ver mogelijk naar achteren staan.
PINHAMER, m. (-s), penhamer.
PINK, m. (-en), kleinste vinger; (sprw.) daar zou ik
nren pink wel voor willen geven, dat zou ik buitengewoon graag hebben; de een is wijzer in von pink
dan een ander in zijn geheele Ziff; PINKJE, o. (-s),
kleinste vinger; (naaist.) langwerpige naairing; een
gebakje in dezen vorm.
PINK, v. (-en), eene soort van visschersvaartuig;
litY is bfj de pinken of er als de pinken bij zjjn, hij is
slim, - snedig, werkzaam.
PINK, m. en v. (-en), eenjarig kalf, dat nog alle
melktanden heeft.
PINK, v. (-en), (nat. hist.), (gew.) bokje: eene soort
van snip, ook halfke geheeten.
PINKEN, PINKELEN, (gew.) flikkeren, glinsteren,
tintelen: de sterren pinken.
PINKEN, (pinkte, heeft gepinkt), met de oogen
knippen: een traan pinken, met den pink een traan
uit het oog wisschen.
PINKER, m. (-s), springstokje.
PINKEREN, (pinkerde, heeft gepinkerd), met den
pinker spelen.
PINKERING, PINKRING, m. (-en), kleine ring dien
men aan den pink draagt.
PINKERS, m. my. de met haren bezette oogleden
of de haren der oogleden.
PINKEVAST, bn. (gew.) kneukelvast.
PINKHAAR, o. wimper; ...LEDER, o. leder van de
huid van een pink.
PINKNET, o. (-ten), eene soort van vischnet of
zegen.
PINKOOGEN, (pinkoogde, heeft gepinkoogd), pinken.
PINKOPS, v. (wev.) overgebleven katoen, dat niet
verwerkt kan worden; poetskatoen.
PINKSTER, PINKSTEREN, v. herinneringsfeest
aan de nederdaling van den Heiligen Geest op de
apostelen; (Israel.) feest der eerstelingen, wekenfeest ; pinkster een, pinkster twee, eerste tweede dag
van Pinkster.
PINKSTERANJELIER, m. (-s), eene soort van grijzen
anjelier (dianthus plumarius); ...APPEL, m. (-s, -en);
...AVOND, m. (-en), avond van den ingang van
Pinksteren; ...BEURT, v. (-en), (van predikanten)
beurt om op Pinksteren te preeken.
PINKSTERBLOEM, v. (-en), (gew.) bloem die met
Pinksteren bloeit, zooals de boterbloem, de gemeene
veldkers, de gemeene koekoeksbloem, de moeras-

fern. die met Pinksteren geheel in 't nieuw steekt;
...PREEK, v. (-en), preek met Pinksteren gehouden,
op Pinksteren toepasselijk; ...ROOS, v. (...rozen),
eene soort van pioen; ...TIJD, m. (-en), tijd omstreeks
Pinksteren; ...VACANTIE, v. (-s, ...tien), vacantie
ter gelegenheid van het pinksterfeest gegeven;
...VREUGDE, v.; ...VUUR, o. vreugdevuur, den
tweeden of derden Pinksterdag op de pinksterweide
ontstoken; ...WEEK, v. (—woken), de week op Pinksteren volgende; ...WEIDE, v. (-n), weide waarop
het pinkstervuur ontstoken wordt; ...ZANG, m. (-en),
pinkstergezang ; ...ZONDAG, m. (-en), eerste dag van
het pinksterfeest.
PINKSTIER, m. (-en), denjarige stier.
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lisch; — (fig.) een nieuw kleedingstuk, dat men op
Pinksteren voor het eerst aandoet; meisje of kind,
zot uitgedost; — (sprw.) het is eene pinksterbloem
van eene meld, ze ziet er gezond en blozend uit;
...BRUID, v. (gew.) op Pinksterzondag begeven zich
op sommige plaatsen de melksters naar de weide
om de koeien to melken; na het melken komen zij
op eene bepaalde plaats bijeen, waar zij eene koningin
van het feest (Pinksterbruid) kiezen en zich met
jonge mannen vermaken.
PINKSTERDAG, m. (-en), een der twee dagen van
het pinksterfeest; ...DINSDAG, m. (-en), Dinsdag
na Pinksteren; ...FEEST, o. (-en), Pinksteren;
...GAST, m. (-en), fern. die met Pinksteren de gast
is; ...GEZANG, o (.-en), kerkgezang op het pinksterfeest betrekkelijk; ...KONINGIN, v. (-nen), pinksterbruid; ...KROON, v. (...kronen), (gew.) kroon, door
kinderen van bloemen en groan vervaardigd, die
op plaatsen wordt opgehangen, waar veel menschen
voorbijgaan, van walks zij dan eene fooi vragen.
PINKSTERLELIE, v. (-s, ...lien), (plantk.) witte narcis of tijdeloos; ...LIED, o. (-even), toepasselijk lied
met Pinksteren gezongen; ...MAAND, v. (-en), maand
waarin Pinksteren van; ...MAANDAG, m. (-en),
tweede dag van het pinksterfeest; ...MORGEN, m.
morgen van pinksterzondag; ...NACHT, m. nacht
van den ingang van Pinksteren; ...NAKEL, v. (-s),
eene soort van brood ; pastinak ; ...PEER, v. (...peren),
eene bijzondere soort van peer; ...POP, v. (-pen),

PINKSTOKJE, o. (-s), pinker.
PINKZOUT, o. een dubbelzout,

uit tinchloride en
chlooramonium bestaande, dat als bijtmiddel bij den
weefseldruk gebruikt wordt en wel vooral om rood
op katoen to brengen.
PINNACIDIEN, o. my. (meetk.) meetvizieren.
PINNEMUTS, v. (-en), (gew.) mansslaapmuts.
PINNEN, (pinde, heeft gepind), zie pennen (2de art)
PINSBEK, o. eene koperlegeering, uit 1 deel messing en 2 deelen koper bestaande.
PINSBEKKEN, bn. van pinsbek gernaakt.
PINSTERNAK. Zie PASTINAK.
PINT, v. (-en), oude vochtmaat

(zeer verschillend
van inhoud, ongeveer = 6 d. L.), vooral gebezigd.
voor olio, brandewijn on melk; hoeveelheid die in _
zulk eene pint gaat: eene pint bier drinken; (gew.)
5 dL.: eene pint melk, een halve Liter.
PINTELEN, (pintelde, heeft gepinteld), (Zuidn.)
drinken, zuipen, pinten drinken.
PINTER, m. (-s), (Zuidn.) drinker.
PINTER, v. (-s), (zeew.) ronde pinter. Zie STOPPER.
PINTFLESCH, v. (...sschen), ...GLAS, o. (...glazen),
...KAN, v. (-nen), ...ROEMER, m. (-s), met een inhoud
van eene pint; ...SCHOTEL, m. (-s), (gew.) een ronde
houten bak uit een stuk vervaardigd, waarmede
op hofsteden melk wordt gemeten.
PINXIT (op schilderstukken), (hij heeft het) geschilderd.
PIOEN, (-en), PIOENE, v. (-n), eene soort van fraaie.
bloom (peonia), elders stinkbloem geheeten.
PIOENACHTIGEN, v. my. pioenachtige planten;
eene onderafdeeling der ranonkelachtige gewassen.
PIOENROOS, v. (...rozen), pioen, boerenroos.
PION, m. (-5), boor (in het schaakspel): eon pion
nemen; zon pion tot koningin brengen; met een pion,coiffe spelen, met een bepaalden pion mat zetten.
PIONNETJE, o. (-s).
PIONIER, m. (-s), schansgraver; wegbaner; (fig.) depioniers der beschaving, de baanbrekers.
PIONIEROOS, v. (...rozen), pioen.
PIONTEN, v. mv. (plantk., gew.) bent, buntgras; —„
v. my. (gew.) pijpdoorstekers, die van de halmea
of stengels van het bent of buntgras vervaardigd
worden.

PIOSCOOP, m. (...scopen), melkkeurder.
PIOT, m. (-ten), (scheldn.) soldaat ; luis.
PIP, v. eene ziekte der vogelen, welke in eene,

der neusklieren en eene verharding van verstoping
de punt der tong bestaat; (fig.) hij heeft de pip, dekoorts; krijg de pip, eene verwensching; men behoeft
haar de pip niet of te nemen, zij weet haar tongetjeduchtig to roeren.
PIPA, v. (-'s), (nat. hist ) Surinaamsche padde:
zeker kruipend dier. tot de orde der kikvorschachtiger
dieren behoorende, hetwelk zijne eieren op den rug
draagt in eene holte, waarin de maskers blijven,

totdat zij hun staart hebben ingetrokken; — schertsend voor papa: clone komt de pipa aan.
PIPET, v. (-ten), glazen buisje van 1 tot 5 cM 3. inhoud, van onderen spits toeloopende, in de scheikunde gebruikt om vloeistoffen to analyseeren,
PIPETEEREN, (pipeteerde, heeft gepipeteerd), het
gebruik maken van eene pipet.
PIPKRUID, o. (gew.) pijpkruid of wilde kervel.

PIPPELING.
PIPPELING, m. (-en), eene soort van zoeten appel.
PIPPING, m. ( - en). Zie PIPPELING.
PIPRIS, v. (-sen), sloep van de negers aan de kust

van Guinea en de Groene Kaap.
PIPSCH, bn. (-er, meest -1, met de pip behept; (fig.)
niet fiksch, ongesteld: zfj ziet er pipsch uit, zij is
ingevallen en bleek, (ook) zij schijnt zwanger te zijn.
PIPSCHHEID, v.
PIQUE, o. eene soort van katoenen stof met dubbelen ketting, de onderste van grover, de bovenste
van fijner garen: een piqué vestje.
PIRAAT, m. (...raten), zeeroover.
PIRAMIDAAL, PYRAMIDAAL, bn. als-, in den vorm
eener piramide; buitengewoon groot: het is pirami-

deal; dat was een piramidale blunder.
PIRAMIDAALGETALLEN, PYRAMIDAALGETALLEN, o. my. getallen die voortkomen nit de sommeering van 1, 2, 3, 4. 5, 6 ...n polygonaalgetallen.
PIRAMIDE, PYRAMIDE, v. (-n), vier- of meerzijdig
spits toeloopend grafmonument der Egyptische
koningen: de pira?niden van Egypte; ( meetk.) een
lichaam dat een veelhoek tot grondvlak heeft en
waarvan de zijvlakken driehoeken zijn.
PIRATERIE, v. zeerooverij.
PIROUETTE, v. (-n), snelle draai of wending op
een voet bij het dansen; (rijsch.) het kort en snel
wenden te paard.
PIROUETTEEREN, (pirouetteerde, heeft gepirouetteerd), zwenken, draaisprongen maken.
PIS, v. het geloosde water van menschen of dieren,
urine: het stinkt naar de pis; de pis scheikundig onderzoeken; zone pis laten loopen, onwillekeurig loozen;
ik het zoo'n pis, een sterken aandrang tot pissen; —
het pissen; de koude pis hebben, eene moeilijke en
herhaalde waterloozing; — (fig.) slechte, slappe
drank: dat bier schijnt pis.
PISACHTIG. bn . als pis.
PISAFDRIJVEND, bn. (geneesk.) pisafdrovende middelens die de waterloozing bevorderen.
PISAFSCHEIDING, v. (geneesk.) de afscheiding van
de pis door de nieren; ...AFTAPPING, v. (-en), (heelk.)
kunstmatige waterloozing.
PIS-ALLER, o. het mislukken, het ergste geval.
PISANG, v. (-s), voor de vrucht; m. voor den
boom; (fig.) wat een pisang, wat een hatelijke kerel.
PISANGBOOM, m. (-en), eene soort van banaan
(musa) in Azie, Afrika en Amerika; ...VOGEL, m.
(-s), eene soort van buidelspreeuw (icterus bananas);
...VRETER, m. (-s), banaanvreter: zekere vogel
(buceros galeatus); ...VRUCHT, v. (-en), de vrucht
van den pisang.
PISBAK, m. (-ken), ijzeren of houten bak, waarin
men zijn water loost; ...BEKKEN, o. (-s), (ontl.)
trechtervormige zak aan de binnenzijde der nieren,
waar de piskelken zich vereenigen.
PISBLA AS, v. (...blazen), (ontl.) vliezige zak in den
onderbuik, waarin de urine eenigen tijd opgezameld
en bewaard wordt vOOr het loozen; —KRAMP, v. (-en),
(geneesk.) kramp in de pisblaas; —ONTSTEKING,
v. (-en), (geneesk.) ontsteking der pisblaas; —SPIER,
v. (-en); —STEEN, m. (-en), pissteen; ...ZENUW, v.
(-en).
PISBOODSCHAPJE, o. (-s), een pisboodschapje maken,
zich even verwijderen om te wateren; (ook) zich
onder een nietig voorwendsel even verwijderen,
ergens been gaan; ...BROEK, m. en v. (-en), jongetje
dat nog in zijne broek -; meisje dat nog in hare
rokken watert.
PISBUIS, v. (...zen), (ontl.) buis waardoor de pis geloosd wordt; —ONTSTEKING, v. (-en), (geneesk.) ontsteking in de pisbuis, ten gevolge van steenvorming
gewoonlijk; —SNEDE, v. (-n), (heelk.) eene operatie
tot verwijdering van den pissteen; —VERNAL- WING, v. (-en), (geneesk.) vernauwing van de pisbuis,
waardoor de pisloozing moeilijker en met tusschenpoozen geschiedt.
PISCICULTUUR, v. kunstmatige vischteelt.
PISCINE, v. (-n), vijyer voor die teelt.

PISTOOLGREEP.
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PISDOEK, m. (-en), pisluier.
PISDFIIJVEND, bn. (geneesk.) een pisdrYvend

pi safdrijvend.
PISS, m. ineengestampte aarde (bouwstof voor de
muren van huizen).
PISEND, o. (-en), (zeew.) zeker eind van een touw.
PISFLESCH, v. (...sschen), pisgias; ...GANG, m.
(-en), (ontl.) pisleider; ...GLAS, o. (...glazen), eene
soort van flesch, waarin het door zieken geloosde
water wordt bewaard; glas met een schuinen hats,
waarin zieken gemakkelijk hun water loozen, urinaal; ...HOEK, m. (-en), plants waar gewaterd wordt.
PISKANAALTJE, o. (-s), (ontl.) buisje in de nieren,
waarin de urine uit het bloed afgescheiden wordt;
...KELK, v. (-en), (ontl.) holte in de nieren, waarin
de piskanaaltjes uitkomen; ...KIJKER, m. (-s), arts
die voorgeeft uit de pis de ziekte te onderkennen;
...KIJKERIJ, v. het piskijken; ...KOUS, v. (-en),
pisster; (fig.) jong meisje, nufje; ...KROEG, v. (-en),
gemeen bordeel; ...LAP, m. een wollen lap,
dien men onder een klein kind legt; ...LEIDER, m.
(-s), (ontl.) eene lange, dunne buis, welke de pis uit
het pisbekken naar de pisblaas leidt; ...LOOZING,
v. (-en), het wateren, urineeren; ...LUIER, v. (-s),
...LUUR, v. (...luren), luier die men kleine kinderen
aandoet; luier waarin gewaterd is; ...POT, m. (-ten),
waterpot.
PISPOTTEN, v. my. (zeew.) bras van de bezaansroede.
PISPRAATJE, o. (-s), nietig
zot geklap.
PISSEBED, v. (-den), (nat. gesch.) de pissebedden
(isopocia) maken eene familie uit onder de tienpootige kauwende schaaldieren; (plantk.), (gew.)
paardenbloem.
PISSEBED, m. en v. (-den), (fig.) die in bed watert,
PISSEBLOEM. v. (-en), (gew.) paardenbloem.
PISSELINGS, bw. druipende.
PISSEN, (piste, heeft gepist), zijn water loozen,
urineeren; wateren, loozen: bleed pissen; (sprw.)'t is
zoo lekker, of een engeltje op je tong pist, het is buitengewoon lekker; buiten het potje pissen, overspel bedrijven; (fig.) zaniken, leuteren.
PISSER, m., PISSTER, v. (-5), die pist.
PISSERIG, bn. veel moetende pissen: wet is dat

kind pisserig vandaag.
PISSERTJE, 0. (-5), kind dat pist; schaamdeel,
van een kind; kraantje; (fig.) een pissertje maken,
zich heimelijk verwijderen: doen alsof men zich
eens even verwijderen moet om te wateren, en wegblij Yen.
PISSTOF, v. (scheik.) organische stoffen die in de
pis opgelost zijn; ...SUIKER, v. druivensuiker in
de pis opgelost.
PISTACHE, v. (-s), groene amandel : de olie-achtigewelsmakende naar de hazelnoten gelijkende vrucht
van den pistacheboom; Wilde pistache, pimpernoot; —
een verrassinkje bij bruiloften, maaltijden enz. in
zilver- of goudpapier opgerold.
PISTACHEBOOM, m. (-en), zekere groene amandelboom (pistacia rem) in 't Oosten en in Zuid-Europa.
PISTOLENGOUD, o. zeer zuiver goud van 21 is 22
karaat, waarvan men vroeger de pistolen sloeg.
PISTON, m. (-s), zuiger; luchtklepje; cornet &piston,
zie aldaar; uterus-piston. geneeskundig instrument.
PISTON, v. (-nen), ton waarin men watert.
PISTONIST, m. (-en), iem. die op de cornet a piston
blaast.
PISTOOL, v. (...olen), zekere oude Spaansche gouden count (= f 12 ongeveer).
PISTOOL, v. en o. (...olen), eene soort van schiettuig met korten loop: op de pistool vechten, duelleeren;

met de pistool schieten; (fig.) met de pistool op de borst
iets vrag en, dreigende eischen, iem. in het nauw
brengen; gehuurde kamer in eene gevangenis,
waar men tegen betaling iets beter gevoed en gehuisvest wordt dan de andere gevangenen.
PISTOOLCAMERA, v. eene snort van photographisch
werktuig; ...GREEP, v. (...grepen), kolf van een pis-

PISTOOLHOLSTER.
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tool; ...HOLSTER, m. (-s), holster voor de pistolen,

aan beide zijden van het zadel; ...KOGEL, m. (-s),
kogel voor een pistool; ...KOKER,m.(-s),pistoolhol-ster; ...LOOP, v. (-en); ...MAKER, m. (-5); ...SCHOOT,
in. (-en), dracht van een pistool; ...SCHOT, o. (-en),
losbranding van een pistool; ...SLOT, o. (-en).
PISTOOLTJE, o. (-s), klein pistool; (nat. hist.) zekere
nachtvlinder (plusia gamma), alzoo genoemd naar
eene zilveren figuur op de bovenvleugels, welke op
de Grieksche y of op een pistool gelijkt.
PISVLOED, m. (-en), (geneesk.) ziekelijke ontvloeiing
van het water; ...WEG, m. (-en), (ontl.) pisgang;
PISZUUR, o. een dierlijk zuur, dat in de urine van
• enschen en de meeste vleeschetende dieren gevonden wordt on een hoofdbestanddeel van de uit
doze afgescheiden vaste stoffen uitmaakt; ook
• aakt het een hoofdbestanddeel uit van de guano.
—ZOUT, o. (scheik.) uraat.
PIT, v. (-ten), zaadkorrel van alle ooftsoorten on
bessen: pitten van druiven; een appel heeft 10 pitten;
de door het vruchtvleesch
rozen zonder pitten;
ingesloten steen: pitten van kersen en pruimen; zaadkorrel, kern in den steen: in den perziksteen zit de
perzikpit; pitten van noten, van amandelen; — schijven, geld: hij heeft pitten, hij is rijk. P1TJE, o. (-s).
PIT, v. (-ten), katoen (eener lamp of kaars), kousje;
brander: gaspitten; vlam: de lamp brandt met een
klein pitje; lamp; (toon) op de pit leunen, op den
souffleur spelen.
PIT, o. merg, kracht: het pit van een vlierboom;
(fig.) innerlijke waarde, zelfstandigheid, het bests,
kern : daar zit pit in dat laken; er steekt niet veel pit
in die redeneering, de inhoud beteekent niet veel; er
zit nog pit in, geestkracht, energie; ik heb dien vent
pit gegeven, een flunk pak slaag.
PITMOP, v. (-pen), eene soort van koekjes, waarop
tjngesneden amandelen zijn.
PITOOR, P'UTOOR, m. (...oren), roerdomp (ardea
-

-

,

,

stellaris).

PITSEN, (pitste, heeft gepitst), (Zuidn.) ntjpen.
PITSJAAR, m. (...sjaren), PITSJAARSVLAG, v.
(-gen), (zeew.) eene soort van commando-vlag tot
.sein, dat men zich aan boord moet begeven, ook om
de sloop naar boord to doen terugkeeren.
PITSJAREN, (pitsjaarde, heeft gepitsjaard), door
middel van een sein aan boord roepen, (ook) zich
voor een dag aan land begeven.
PITSTANG, v. (-en), (Zuidn.) nijptang.
PITTE, v. (plantk.) agave of Amerikaansche aloe,
welker tweeds schil weef bare vezels oplevert.
PITTETOUW, o. (-en), touw van pitten vervaardigd.
PITTIG, bn. bw. (-er, -st), vol pitten ; (fig.) vol merg
en kracht: pittig laken; pittige win; geestig, snedig;
een pittige
kort en zaakrijk. PITTIGHEID, v.
PITTORESK, bn. bw. (-er, -st), schilderachtig, treffend (voor het gezicht; fig., ook voor het verstand).
PITVISCH, M. (...sschen), zekere visch (lionymus
tyra), die het Kanaal en de kusten der Noordzee
tot aan het Kattegat bewoont; hij wordt ook pilatusvischje en schelvischduivel geheeten.

PITVRUCHT, v. (-en), eene plantenfamilie, ook die
der appelachtigen geheeten, waartoe o. a. behooren
de volgende in Nederland voorkomende geslachten:
de meidoorn, de mispel, de appel, de peer en de lUsterkernvrucht. 'Lie aldaar.
bes;
PIU (It.), bw. (muz.) put forte, sterker, krachtiger;
piu moto, vlugger, opgewekter; piu, stretto, korter,
sneller.
PIUSVEREENIGING, v. eene vereeniging in 1848 to
Mainz opgericht, om de onbeperkte autonomie in
de R.-K. kerk zooveel mogelijk to bevopieren.
PIZZICATO, bn. bw. (muz.) de snaren niet gestreken, maar met de wingers getokkeld.
PLAAG, v. (plagen), kastijding, straf: de tien plagen
van Egypte; onheil, ramp : besin,ttel rj/,'e ziekte en andere
plagen; geese] : oorlog is eene ware plaag rose de
colleen; kwelling, verdriet: een Thcaad wijf is eene
erge plaag; de ilagen van Clan (1,6St, van lichaant,

PLAATKRAAM.
(sprw.) komen die *ten, dan komen die plagen, wie
dan leeft, die dan zorgt, (of) goons zorgen voor den
tijd; iem. die een ander het leven verbittert, (ook)
die veel van plagen houdt: je bent een echte plaag; —
(gew.) ziekte, besmettelijke ziekte: de plaag is in de
aardappelen gekomen; riff koeien son aan

gestorven. PLAAGJE, o. (-s).
PLAAGAL,

de plaag

m. en v. iem. dio veel plaagt: het is

een rechte plaagal.

m. (-en), ...BEEST, o. (-en), ...DUIVEL, m. (-s), ...GEEST, m. (-en), kwelduivel, demon:
(fig.) die onophoudelijk plaagt en lastig is.
PLAAGSTER, v. (-s), plaaggeest.
PLAAGSTOK, m. (-ken), (Zuidn., gemeenz.) plaaggeest.
PLAAGZIEK, bn. (-er, -st), vol zucht tot plagen,
- tot kwellen, lastig.
PLAAGZUCHT, v. lust tot plagen.
PLAAN, v. (planen), (Zuidn.) planeerbeitel, poltiststaal; haalmes der kuipers on wagenmakers; strijkhout der steenvormers; besnijmes der tinnegieters.
PLAANBOOM, m. (-en), plataanboom.
PLAAT, v. (platen), geplet stuk metaal, gewoonlijk
rechthoekig on vrij dun, dienende om iets to dragon
of iets steviger to maken: schoorsteenplaat; plaat op
een fornuis; haardvloer onder den schoorsteen; dekstuk van een slot, van een geweerkolf, van eon
koppel; (sprw.) de plaat poetsen, aan den haal gaan,
wegloopen, (ook) wegblijven van het gevecht; ijzeren
plaat waarop men iets in een oven bakt; brood op
zulk eene plaat gebakken; — eon plat, vierkant
stuk marmer, hout, steen enz.: eene plaat marmer;
PLAAGBAST,

platen zijn planken, dikker dan 5 cM. en breeder dan
17./2 cM.; bodemplank; wijzerplaat; achter- of onderstuk van eene drukpers; de muurplaat; glasplaat ; —
(phot.) het negatief; de plaat blifft voor nabestelling
bewaard; droge platen; (gray.) koper-, staal-, steen

waarop gegraveerd of geteekend is; afdruk, prent,
afbeelding: een boek met platen; — (plantk.) vlakker

en breeder deel van een bloemkroonblad ; — (aardr.)
zandbank. PLAATJE, o. (-s), kleine plaat; centenplaatjes, stukjes koper, nog ongemunt en tot centen
bestemd.
PLAAT, v. (platen), zekere visch, ook piaci&

heeten.

ge-

PLAATBAL, m. (-len), inktbal van den plaatdrukker; ...BROOD, o. (-en), brood op eene plaat gebak-

ken; ..._DRUK, m. het drukken van katoenen stoffen

met platen; op die wijze bedrukt katoen; het plaatdrukken.
PLAATDRUKKEN,

o. koperen platen afdrukken,

trekken; eigenaardige wijze van katoendrukken;
...DRUKKER, m. (-s), graveur, drukker van plaatwerken; ...DRUKKERIJ, v. (-en), werkplaats der
plaatdrukkers; gmv. kunst des plaatdrukkers;
...DRUKPERS, v. (-en), pers der plaatdrukkers;
...ETSER, m., ...ETSSTER, v. (-5), die met stork
water op koper etst.
PLAATGLAS, o. glas aan platen, zooals vensterglas, in tegenstelling met holglas.
PLAATGRAVEUR, m. (-s), iem. die koperplaten graveert, kopergraveur; ...GRENDEL, m. (-s), ijzeren
knip met eene plaat er onder; ...GRENDELTJE,
o. (-s); ...HANDEL, m. handel in staalgravuren.
PLAATIJZER, o. geslagen (in tegenst. van gegoten)
ijzer: eene kachel, kachelinantel van, plaatUzer; ...KET.
TING, m. (-en), zelfwerkend lostoestel van een stoombaggermolen, bestaande uit een ketting zon,ler einde,
van platen met opstaanden rand, die samen eene
soort van goot vormen.
PLAATKIEUWIGEN, m. my. derde klasse der weekdieren (lamelli-branchiata), ook schelpdierengeheeten.
PLAATKNIE, v. (-n), (zeew.) zekere ijzeren plaat
tot de verbinding eener kunstknie gebezigd ; ...KOEK,
m. (-en), eene soort van pannekoek (van zeer grof
meel); ...KOPER, o. koper tot platen geplet, in tegen.
stelling- van staafkoper; ...KRAAM, v. (...kramen),
kerini,kraarn waarin tlaatkoek gebakken wordt;
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...PAPIER, o. papier dat tot plaatdrukken geschikt
voor hem niet; h j bleek de rechte man op die plaats
is; ...PERS, v. (-en), drukpers van den plaatdrukker.
te zijn, die betrekking zeer goed te vervullen; —
PLAATS, v. (-en), platte of platgemaakte weg, stuk
betrekking, ambt, werkkring: eene vacante, opengrond tot een bepaald doel vlakgemaakt: maker-,
gevallen plaats, die niet ver*uld is; naar eene plaats
bad, begraafplaats; speelplaats; eene door huizen indingen, solliciteeren, staan, trachten, zijn best doen
gesloten vlakte, plein; eene door muren ingesloten
voor die betrekking benoemd te worden; (in betrekvlakte van kleineren onavang: de plaats achter een
king vooral tot het loon, het salaris): die plaats
huis; de ramen zien uit op eene binnenplaats; —
wordt schraal bezoldigd; eene voordeelige plaats, waarstad, vlek of dorp: in welke plaats woont hij?; Den
aan een goed inkomen verbonden is; die meid heeft
Haag is eene schoone plaats; eene kleine, groote, verdaar eene goede plaats, een goeden dienst, betrekvelende, prettige plaats; geboorteplaats; woonplaats ; in
king; —
verband met bedrijven, beroepen, handel enz.: hanin plaats van geld geef6 hij mooie woorden; in plaats
delsplaats, visschersplaats; de voornaamste plaats voor vanzelf te komen, stuurt Ia j een briefje. PLAATSJE,
de speldenindustrie; stapelplaats, zeeplaats; — met beo. (-5).
trekking tot de verdediging: versterkte en open plaatPLAATSAANWIJZER, rn. (-s), iem. die de opdracht
sen; eene plaats bestormen, innemen, ontzetten; de cornbij een feest enz. heeft, den deelnemers hunne plaats
,mandant der plaats;
landgoed, buitenplaats: hij
aan to wijzen; marktmeester; ...AANWIJZING, v.
heeft daar eene mooie plaats; plaats waar men ver(-en), aanwijzing der plaatsen, die kramen op eene
plaatsen; bewijlt, vertoeft, zich ophoudt:
markt enz. mogen innemen.
ruchte plaatsen bezoeken; rust -, slaap -, stook -, werkPLAATSBEGEVER, m., ...BEGEEFSTER, v. (-s),
plaats; —
iem. die plaatsen of ambten uitdeelt; ...BEKLEEDER, m. (-s), ...BEKLEEDSTER, v. (-s), die eene
volzin, gedeelte uit een werk, aanhaling: deze plaats
Nit Cicero luidt aldus; bUbelplaatsen; bewijsplaatsen plaats bekleedt; plaatsvervanger, ...ster; ...BEPAezanvoeren; zie den schrijver ter aangehaalde plaatse; —
LING, v. (-en), het bepalen der- plaats, waar een
plek aan het lichaam : op die plaats gevoel ik pijn;
oord zich hier op aarde bevindt, met behulp van
iem. op eene vreemde plaats aanpakken; het is zoo'n
lengte en breedte.
rare plaats, om daarnaar een dokter te laten zien; —
PLAATSBESCHRIJVEND, bn. plaatsbeschrjvende
ruimte die een persoon of zaak inneemt of inneaardrijkskunde, topographie.
men kan: alles neemt plaats in; dat beslaat veel
PLAATSBESCHRIJVER, m., ...BESCHRIJFSTER,
plaats; is daar nog plants voor mij (1; eene nauwe,
v. (-s), iem. die eene plaats beschrijft; ...BESCHRIJkleine, groote, ruime pleats hebben; plaats nemen, gaan
VING, v. (-en), topographie; ...BESTEMMING, v.
zitten; voor iem. plaats maken, zoodat hij kan gaan
(-en), plants waarheen iets of iem. bestemd is; ...BEzitten, kan voorbijgaan ; plaats !, maak plaats, maak
WAARDER, m. (-5), ...BEWAARSTER, v. (-5), iem.
ruimte, uit den weg; eene plaats bespreken, zich het
die de gehuurde of besproken plaatsen bewaart of
gebruik daarvan verzekeren; besproken plaatsen,
aanwijst (in eene kerk, in een schouwburg);
vooruit besteld en betaald (in een schouwburg, enz.);
...BEWIJS, o. (...zen), plaatskaartje; o.
gij hebt mijne plaats ingenomen; iem. zjne plaats af(-5), bewijs eener besproken plaats; ...COMMANstaan, hem toestaan onze plaats in te nenlen; (fig.)
DANT, m. (-en), militair opperbevelhebber in eene
aan eene plaats gebonden zijn, die niet kunnen verstad.
laten; die kist is van de plaats niet te krijgen, is niet te
PLAATSCHUIF, v. (...von), schuif waarbij de knip
vervoeren; (sprw.) men kan niet op twee plaatsen te
of grendel op eene ijzeren plaat bevestigd is.
gelijk zjn, men kan niet overal te gelijk zijn, voor alles
PLAATSELIJK, bn. bw. van eene plaats, eene gete gelijk zorgen; hij weet zijne plaats niet, weet niet
meente: het plaatselijk bestuur; de plaatselYke bevelwaar hij staan moet (ook fig.); iets op zijne plaats
hebber, commandant; plaatselijke verordeningen, gezetten, op de plaats die het gewoonlijk inneemt; (fig.)
meente-verordeningen ; plaatselfjke goederen, die eene
iem. op zijne plaats zetten, hem scherp te recht zetgeiaeente toebehooren; de plaatselyke gesteldheid;
ten, hem zijn hoogen dunk ontnemen; het is hier de
wat aan eene plaats bijzonder eigen is: plaatselijke
plaats niet, dat te bespreken, de geschikte plaats; hij
gewoonten en gebruiken; — (geneesk.) zich tot eene
is op zekere plaats, hij voldoet aan eene natuurlijke
zekere plaats van het lichaam bepalende: een pleatbehoefte, is op de bestekamer; iets op zijne plaats
selijk gebrek; plaatselijke geneesmiddelen, uitwendig;
laten, er niet aan komen; (fig.) wij zullen dat maar
een plaatselijk bad, koorts; iets plaatselyk behandelen,
op zjne plaats laten, dat laten rusten, er niet over
heelkundig; — iets plaatselijk onderzoeken, beschouspreken; h j bleef op de pleats dood, op de plaats
wen, op de betreffende plaats; een plaatselijk onderdood waar hij zich beyond; van de Atjehers zjn 100
zoek werd ingesteld.
man op de plaats gebleven, gesneuveld; (sprw.) een
PLAATSEN, (plaatste, heeft geplaatst), eene plaats
goed woord vindt altjd eene goede plaats, een goed
geven aan, stellen, zetten: waar sullen wij de piano
woord vindt gemakkelijk ingang; iem. een plaatsje in
plaatsen?; zijne gasten met overleg plaatsen; een
zijn hart geven, hem in liefde gedenken; hij heeft het
nieuweling op school in de 8ste klasse plaatsen, hem
hart op de rechte plaats, hij is gevoelig, medelijdend
daar laten mee leeren; iem. op den troon plaatsen,
van aard; eene bede plaats geven, haar toestaan;
tot vorst verkiezen; hij plaatste zich naast m#, aan
plaats hebben, grijpen, vinden, gebeuren, voorvallen,
de deur, nam daar plaats; de tijd, waar-in wij den
geschieden; —
zondvloed plaatsen, ons denken; (fig.) ik kan dat van
ruimte die lets of iem. inneemt met betrekking
hem niet plaatsen, niet billijken, niet zetten; — eene
tot zekeren rang: de plaatsen der leerlingen worden
advertentie plaatsen, in de krant doen opnemen; zjn
geregeld naar hunne vorderingen; de betrekkelijke w aar de
geld goed, voordeelig plaatsen, beleggen; een handelsartikel plaatsen, verkoopen; (fig.) zijn hart is goed
der cYfers wordt bepaald door hunne plaats; htj bekleedde
daar eene eerste plaats; Vondel komt de eerste pleats
geplaatst, hij heeft eene goede inborst; men moet wet
under onze dichters toe; in de eerste plaats moet gij u
toezien, waar men zijne vriendschap plaatst, aan wien
wachten voor de ledigheid, voor alles moet gij zorg
men haar schenkt; — dienstboden plaatsen, aan eene
dragen, altijd wat te doen te hebben; in de eerste,
betrekking helpen; ik kan nog iem. plaatsen, in mijn
tweede, derde plaats enz.; (in betrekking tot wat
dienst nemen; iem. plaatsen, eene betrekking verpersonen of zaken te verrichten hebben): zij vervangt
schaffen; hij is eindelijk geplaatst, heeft eindelijk
dear de plaats van moeder, zij treedt daar als moeder
eene betrekking; zijn noon bij de adoninistratie ge.op; in uwe plaats deed ik het, als ik in uw gevai
plaatst zien te krYgen, trachten dat hij daar eene
verkeerde; als ik in uwe plaats was; hij is daar niet betrekking krijgt; hij heeft al zjne kinderen goed
op zijne plaats, daar kan hij niet zooveel verrichten,
weten te plaatsen. PLAATSING, v. (-en), het plaatsen.
PLAATSGEBREK, o. gebrek aan plaats: plaatsgeuitwerken, als men zou mogen verwaditen; daar is
beck noodzaakt ons, vele stukken tot het volgende num.14 juist op zijne plaats, een beteren werkkring is er
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nieuwe leerlingen meer aangenomen; ...GEHEUGEN,

plafond heen aan den vloer der bovenverdieping
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o. geheugen om juist de plaats zich te herinneren,
waar men jets gezien, gelezen heeft enz.; ...GELD,
o. (-en), geld dat kramen enz. op eene kermis voor
hare standplaats moeten betalen, ...GESTELDHEID, v. plaatselijke gesteldheid; ...HOND, m. (-en),
ketting-, bulhond; ...HOUDER, m. (-s), plaatsbekleeder; plaatsvervanger; ...HOUDSTER, v. (-s).
PLAATSKAARTJE, o. (-s), kaartje voor eene plaats
in spoortrein, boot enz.; ook in een schouwburg enz.
PLAATSLIJPER, m. (-s), ...SLIJPSTER, v. (-s), iem.
die platen slijpt, inz. marmeren en stalen platen;
(ook) lediglooper, ...ster.
PLAATSMAJOOR, m. (-s), majoor eener plaats;
...NAAM, m. (...namen), eigennaam eener plaats
(stad, dorp enz.).
PLAATSNIJDEN, o. het graveeren; ...SNIJDER, m.
(-5), ...SNIJDSTER, v. (-s), graveur, graveerder, ...ster;
...SNIJKUNST, v. de graveerkunst.
PLAATSOPNEMING, v. (-en), het opnemen eener
plaats;, gerechtelijke plaatsopneming, bet in oogenschouw nemen eener plaats door een of meer leden
van het hof of de rechtbank met den griffier, ten
einde derzelver staat en gelegenheid op te nemen
en daarvan eene akte van bevinding uit te brengen;
...RUIMTE, v. (-n), de ruimte eener plaats : de advertentiekosten worden naar plaatsruimte berekend;

...SCHOUWING, v. (-en), het schouwen, opnemen
eener plaats.
PLAATSTOOF, v. (...stoven), eene stoof, waarvan
het benedenvlak aan weerszijden verlengd en met
een rood koperen plaat bedekt is.
PLAATSVERANDERING, v. (-en), verandering van
plaats.
PLAATSVERVANGEND, bn. bij afwezigheid van
iem. zijne werkzaamheden waarnemende: een plaatsvervangend kantonrechter; tot plaatsvervangende leden
der commissie zfjn benoemd....; (geneesk.) een plaatsvervangend middel, dat een ander kan vervangen;
(aardr.) plaatsvervangende dieren en planten, dieren

en planten die de plaats vervangen van andere
verwante soorten, welke in eene bepaalde streek
niet voorkomen.
PLAATSVERVANGER,

m., ...VERVANGSTER, v.

(-s), die de plaats van een ander inneemt, hem of
haar vertegenwoordigt; (mil.) remplacant : een plaatsvervanger stellen.
PLAATSVERVANGING, v. het innemen van eens
anderen plaats; (mil.) remplacement: bureau van
plaatsvervanging.
PLAATSVERVULLING, v. de plaats vervullen van:
de erfgenaam was overleden en nu traden diens erfgenamen b plaatsvervulling op en ontvingen de erfenis.
PLAATSVERWISSELEND, bn. van plaats verwis-

selend.
PLAATSVULLING, v .

(-en), opvulling van eene

plaats of ruimte; bladvulling: anekdote tot plants.
vulling.
PLAATWERK, o. (-en), werk, boek met platen of
met teekeningen enz.; geillustreerd werk; (smed.)
het werken in plaatijzer; wat van plaatijzer gemaakt is; ...WIJZER, mt. (-5), wijzer op de wijzerplaat van een uurwerk.
PLACENTA, v. (vroedk.) moederkoek, nageboorte,
(plantk.) zaadkoek, zaadlob.
PLACET, o. (-ten), verzoekschrift; stoeltje zonder
leuning, kruk.
PLACET, o. koninklijke toestemming, inwilliging
der landsregeering; recht van placet, (R.-K). recht
om de pauselijke erordeningen of bisschoppelijke
besluiten al dan niet af to laten kondigen.

PLADIJS, PLADDIJS, v. (...zen), (nat. hist.) platvisch, eene soort van schol (pleuronectes platessa).
PLAFOND, o. (-s), zoldering; inz. gepleisterde of
beschilderde zoldering, waar\- an de draagbalken
niet zichtbaar zijn.
PLAFONDHAAK, m. (...haken), haak die door het

hangen; ...HANGER, m. (-s), hanger om het plafond
vrij van de bintlaag te houden.
PLAFONNEERDER, PLAFONNEUR, m. (-s), iemdie plafonds maakt.
PLAFONNEEREN, (plafonneerde, heeft geplafonneerd), eene zoldering kunstmatig evenen, - met
stukadoorsel beleggen, beschilderen. PLAFONNEERING, v. (-en).
PLAG, (-gen), PLAGGE, v. (-n), langwerpig vierkante meer of minder dikke lap, die van een dichtbegroeid heideveld afgestoken. wordt, om tot brandstof te dienen of tot strooiing onder het vee en
alzoo tot mestmaking; (oudt.) buitendijksche aanwas van grond.
PLAGEN, (plaagde, heeft geplaagd), onaangenaamheden aandoen, lastig vallen : zij plagen elkander;
hij houdt veel van plagen; mag ik u even plagen?,

beleefdheidsformule als men iem. een weinig overlast aandoet, b.v. bij 't passeeren laten opstaan enz.;
iem. om jets plagen, hem voortdurend daarom verzoeken; iern. met jets plagen, met iem. ter zake van
het eene of andere schertsen; het was moor om te
plagen gezegd, het was niet in ernst gemeend,.
kwellen: ik ben al woken met kiespfjn geplaagd; (Bp.)
met groote onheilen, rampen bezoeken, kwellen: de
Deer plaagde Pharao met groote plagen.
PLAGER, m. (-5), die kwelt; onderdrukker, dwingeland. PLAGERIJ, v. (-en), het plagen, kwellen.
PLAGGEN, (plagde, heeft geplagd), plaggen afsteken, graszoden uitsteken.
PLAGGENMAAIER, m. (-s), iem. die plaggen afsteekt,
afslaat; ...SCHOP, v. (-pen), scherpe schop om plaggen af to steken; ...STEKER,m.(-s), plaggenmaaier;
plaggenschop; ...ZICHT, v. (-en), soort van zicht,
waarmede men plaggen afslaat.
PLAGIAAT, o. (...aten), letterdieverij; gedachtenroof; menschenroof.
PLAGIARIS, m. (-sen), iem. die met bedrog menschen verbergt, menschenroover; iem. die een werk
op zijn naam uitgeeft, waarvan hij geen schrijver is
PLAID, v. (-5), geruite wollen mantel der Bergschotten.
PLAINTE, v. (-s), gerechtelijke aanklacht.
PLAIT-IL? wat belieft u?
PLAIT-IL, PLAITIE, PLATIE, PLETI, v. heimelijk
gemak.
PLAK, v . (-ken), schijf van een appel, van vleesch,
ham enz.: neem nog een plakje ham; breeds, dunne

lineaal, die vroeger in de school als strafwerktuig
dienst deed; slag met zulk eene plak; slag in het.
algemeen: geef hem. liever wat plakken om de ooren; de
plak voeren, de bans ergens zijn, er het meeste te
zeggen hebben; hfj staat onder de plak van zone vrouw,
zij is hem de baas; (fig.) er de plak op legg en. kastijden,

iem. onder de plak houden, in bedwang houden ; onder
de plak zitten, niet veel durven uithalen; aan de plak
oittgroeid zffn, to groot geworden zijn om nog met
klappen geregeerd to worden, (ook) meer vrij, vrijpostig geworden zijn; — (gew.) plagge; — groote
inktvlak; — dunne bladen fijn hout, waarmede meubelen opgelegd worden, fineer; iem. eene plak aanzetten of aanwrijven, bij hem schuld maken; op de
plctk, koopen, op den pof. PLAKJE, o. (-5).
PLAKALMANAK, m. (-ken), almanak op een stevig
karton geplakt, om aan den wand opgehangen to
worden, vroegere soort van wandkalender; ...BOEK,
o. (.en), boek waarin kinderen uitgeknipte prentjes
en plakplaatjes plakken; boek waarin de winkelier
opschrijft, wat men bij hem op de plak haalt: ii
stunt lu mij in 't plakboek. hij staat bij mij in 't krijt.
PLAKBORD, o. (-en), (bij islets., plafonneurs enz.)
een klein vierkant bord van bout met een handvat,
waarop de mortel ligt, die zij moeten gebruiken;
een houten bord, in enkele straten van eene plaats
tegen een muur bevestigd. w:larop afkondigingen
of bekendrnakingen van regeeringswege worderi

PLAKBRIEF.
o. (-s),
aangeplakt; ...BRIEF, m. (...ven),
plakkaat, affiche, bekendmaking; ...BROEK, m. (-en),
iem. die ergens lang blijft plakken, die van geen
weggaan weet : het is een echte plakbroek.
PLAKET, v. (-ten), voormalige Belgische munt van
1Diljoen, ter waarde van 14 centen.
PLAKHAMER, m. (-s), hamer der stukadoors;
....IJZER, m. (-s), soort van troffel om te plafonneeren; ...JONGEN, m. (-5), een jongen die plakken
moet, inz. de randjes om en de etiquetten op sigarenkistjes; ...KAART, v. (-en), kaart die opgeplakt
moet worden.
PLAKKAAT, o. (...katen), bevelschrift (vanwege
de regeering), bekendmaking, edict; aanplakbiljet;
biljet van overheidswege aan een huis geplakt, ter
waarschuwing dat daar eene besmettelijke ziekte
is: ik heb een plakkaat voor de deur : de kincleren
hebben mazelen; —BOEK, o. (-en) : het groot plakkaathoek, verzameling van alle (oud-Nederlandsche) plakkaten.
PLAKKAMER, v. (-s), kamer eener fabriek, waar
de plakjongens zitten.
PLAKKEN, (plakte, heeft geplakt), doen kleven op
(door stijfsel, lijm enz.) : eene kaart op linnen plakken; behang op den muur plakken; onze schoeninaker
plakt stukjes leer op het overleer, meubelen opleggen
met fineer; kleven: die stijfsel plakt niet; met kracht
iem. of iets tegen iets smijten, zoodat hij of het
er aan blijft hangen: ik plakte hem tegen den sonar,
tegen den grond; iem. in een hoek plakken, daarin
terugdringen; neerploffen; gevangenzetten:zij hebben
hem in de gevangenis geplakt; lang ergens blijven:
het beviel mij daar wel, ik bleef er plakken; — borgen,
op de plak koopen.
PLAKKER, m. (-s), die iets beplakt of aanplakt;
plafonneerder, plafonneur; iem. die altijd lang ergens
blijft, inz. in eene kroeg. PLAKKERIJ, v. (-en), het
plakken.
PLAKKER, m. (-5), (nat. hist.) zekere vlinder (liparis dispar), ook stamuil geheeten, die zijn naam ontieent aan de wijze, waarop de vrouwelijke vlinder
hare eieren tegen de stammen der boomen aanplakt;
(ook) naam bij Haarlem aan de koolonees gegeven.
PLAKKERIG, bn. (-er, -st), kieverig; (van laken) een
onaangenamen sterken glans hebben van zoodanig
voorkomen, alsof het haar aaneengekleefd is.
PLAKLEEM, o. klei met schift en kort stroo door, eengewerkt, tot het bepleisteren van muren; ...LETTER, v. (-5), reliefletter die men ergens op plakt;
...MORTEL, v. mortel om te pleisteren; ...PAPIER,
43. papier om iets op te plakken; ...PLAATJE, o. (-s),
veelkleurig reliefplaatje dat kinderen in een plakboek of in poezie-albums plakken; ...PLEISTER, v.
(apoth.), pleister die men ergens op kleeft; (fig.)
.hij heeft daar eene plakpleister zitten, een meisje of
vrouw bij wie hij gaarne lang vertoeft; ...SCHRIFT,
.0. (-en), plakkaat.
PLAKSCHULD, v. (-en), schuld die men heeft wegens
koopen en niet betalen.
PLAKSEL, 0. wat geplakt is; kleefstof; pleister;
schuld.
PLAKSTER, v. (-s), zij die plakt; zij die lang ergens
blijft.
PLAKSTIJFSEL, v. stijfsel om mee te plakken;
m. (-s), iem. die de plak voert, die de
1Daas is; ...WEEG, v. (...wegen), muur van latten
met mortel bepleisterd; o. bekleeding van
de taluds der aarden werken met vette leem of
klei; voorwerpen die door plakken aaneengehecht
zijn, dus niet genaaid, gespijkerd of iets dergelijks;
vandaar: knoeiwerk; opgelegen meubelen; pleister
tegen een muur.
PLAKZEGEL, o. (-s), een zegel dat op quitantien
boven de tien gulden en wissels geplakt wordt, ter
-voldoening van het zegelrecht.
PLAKZEGELDOOS, v. (...zen), Boos waarin plakzegels bewaard worden.
PLAKZODE, y. (-n), zulk eene zode, welke met
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hare wortelzijde plat en aaneensluitende op de glad
afgestoken glooiing van een dijk enz. gelegd wordt.
PLAMMOTEN, (plammootte, heeft geplammoot),
bevlekken, met vuile handen bezoedelen.
PLAMMOTEREN, plammoten.
PLAMMUISTEREN, (Zuidn.) plammoten.
PLAMUREN, (plamuurde, heeft geplamuurd), de
oneffenheden van hout met eene pap van gewreven
menie, loodwit en drogende olie volsmeren om het
voor verrotting te bewaren; de grondlaag verf leggen om daar overheen goed glad te verven; (schild.)
het oliedoek met eene zeer dikke en tamelijk fijn
gewreven verf gronden.
PLAMUUR, o. datgene waarmede men plamuurt:
pfjpaarde-plamuur, bestaande pijpaarde,113 loodwit en II, mineraalwit met gekookte lijnolie, is het beste
plamuursel; str(jk-plamttur wordt door rijtuigschilders
gebruikt.
PLAMUURMES, o. (-sen), mes waarmede men plamuurt.
PLAMUURSEL, o. plamuur.
PLAMUURSPAAN, v. (...spanen), plamuurmes.
PLAN, o. (-5, -nen), plattegrond, zoowel van iets
dat reeds bestaat als van wat nog gebouwd moet
worden: plan van een huis; plan der stad 's-Gravenhage; plan der uitbreidingen dezer stall; een plan schetsen, teekenen; ontwerp, schets (met inbegrip der
middelen, waarmede men zijn doel tracht te bereiken) : plannen maker, vormen, beramen; groote, verregaancle, welclovrelachte plannen; volgens een bepaald
plan te week goon; sender plan werken; leerplan; ik
kan )nU met run plan niet vereenigen; tot de uitvoering
van een plan overgaan; — voornemen: ik ben van
plan, eens hard te werken; wat is 14 van plan?, wat
denkt hij nu te doen?; hi j heeft groote plannen, denkt
veel to doen ; de weg naar de hel is met mooie plannen
geplaveid, veel neemt men zich voor, maar weinig
brengt men ten uitvoer; ons plan viel in duigen,
daarvan kwam niets. PLANNETJE, o. (-s).
PLANARIEN, 0. mv. (nat. hist.) triiwormen met
een vertakt darmkanaal (dendrocoela).
PLANCHET, o. (-ten), platte balein in een rijglijfje;
(meetk.) meetinstrument; —SCHUH', v. (...ven).
PLANCONCAAF, bn. plathol: planconcave lens, aan
de eerie zijde plat en aan de andere zijde hol geslepen; ...CONVEX, bn. platbol, aan de eene zijde plat
en aan de andere bol geslepen.
PLANEERDER, m. (-5), iem. die planeert.
PLANEEREN, (planeerde, heeft geplaneerd), gladmaken, oneffenheden aan de opperviakte wegnemen ;
(metaalbewerking) gedreven metalen voorwerpen
door een luchtig kloppen aan de buitenste oppervlakte met den planeerhamer gladhameren; (papierbereiding) drukpapier door lijmwater halen, het
persen en drogen, waardoor het stijver en gladder
wordt en op schrijfpapier gaat gelijken. PLANEERING, v. (-en).
PLANEERHAMER, m. (-5), (metaalbew.) een hamer
met twee tamelijk gladde banen om de buitenoppervlakte der gedreven voorwerpen glad te hameren;
...WATER, o. lijmwater om papier te planeeren.
PLANEET, v. (...eten), donkere bol, die in eene
elliptische baan zich om eene vaste star, inz. om
de zon beweegt en van haar licht en warmte ontvangt; de binnenplaneten, die niet zoo ver als de
aarde van de zon verwijderd zijn; de buitenplaneten,
die op grooteren afstand dan de aarde om de zon
wentelen; de kleine planeten, de asterolden tusschen
Mars en Jupiter; (fig.) de oorzaak van alles wat bier
op aarde geschiedt, lot, noodlot, voorbeschikking:
hij is onder eerie ongelukkige planeet geboren, hij heeft
veel tegenspoed; iem. zone planeet stellen, lezen, trekken, uit den onderlingen stand der sterren hem zijn
toekomstig lot voorspellen; — blaadje papier waarop
iemands toekomstig lot te lezen staat : (op kermissen) planeet trekkers, dames ! slechts 10 cent. PLANEETJE, o. (-5).
PLANEETBAAN, v. (...banen), baan eener planeet

1810

PIANTENEIWIT.

PLANEETBOEK..
_

am hare zon; ...BOEK, o. (-en), boek dat o v er de
planeten handelt; inz. met behuip waarvan men
iemands planeet kan trekken; tooverboek; ...JAAR,
o. (...jaren). de omlooptijd eener planeet om hare
zon; ...KENNER, m. (-s), sterrenwichelaar; ...KENNIS, v. sterrenwichelarij ; ...KIJKER, m. (-s), sterrenkundige; (ook) telescoop; ...LEZER, m.(-5),...LEESSTER, v. (-s), waarzegger, waarzegster; ...LOOP, m.
beweging, loop der planeten; ...METER, m. (-s),
sterrenkundig werktuig,planetolabium, ...RADEREN,
o. my. de drie raderen die om het koningsrad
draaien; ...SPIEGEL, m. (-s), tooverspiegel.
PLANEN, (plaande, heeft geplaand), (steenfabr.) met
de plaan afsnijden en effen strijken. PLANING,
v. (-en).
PLANETARISCH, bn. ronddwalend: planetarische
dieren, die op de laagste trappen van het dierlijk
leven staan on wier uitwendige lichamen niet veel
verschillen van delfstoffen.
PLANETARIUM, o. (-5), planetenlijst; kunstmatig
toestel, die, door middel van een raderwerk in beweging gebracht, bolletjes, die de planeten voorstellen, om een grooteren bol, die de zon verbeeldt,
doet omloopen, waardoor dan de inrichting en beweging van het zonnestelsel wordt afgebeeld.
PLANETENSTELSEL, o. (-s), stelsel van planeten
en bijplaneten om eene zon: het Heelal is gevormd door
eenige duizenden van planetenstelsels, die in uitgestrektheid en zwaarte zeer van elkander verschillen; inz. het

zonnestelsel waarvan de Aarde een deel uitmaakt.
PLANETENTAFEL, v. (-s), zeker sterrenkundig book.
PLANETOIDEN, v. my. kleine planeten.
PLANETOLABIUM, o. (-s), werktuig tot het waarnemen der planeten.
PLANIGLOBE, v. (-n), voorstelling der aarde op
een vlak.
PLANIMETER, m. (-5), vlaktemeter, kunstig werktuig om vlakke figuren to meten.
PLANIMETRIE, v. vlaktemeetkunst.
PLANISFEER, v. (...sferen), voorstelling van den
sterrenhemel op een plat vlak; hemelplein.
PLANK, v. (-en), deal, hout uit de voile breedte van
een boomstam gezaagd, met geene meerdere dikte
dan 5 cM.; deel van zulk eene plank; boomstammen
aan planken zagen; iets van planken maken; geploegde
planken, van ploeg en veer voorzien; iets met planken
beschoeien; het huisje van vier planken, de doodkist;
eene sterke plank over eene sleet leggen; eene plank
leggen, van den wal naar eon schip; het mes over de
plank halen, over de slijpplank; (van een huis) de
plank aanslaan, het verhuurbord, het to huur zetten; — (fig.) dit Laken is als eene plank, zeer dik en
stevig; (sprw.) de plank mis zijn, zich vergissen; eene
plank voor 't hoofcl hebben, in hooge mate onbeschaamd
ztjn, (ook) zeer onbevattelijk zijn; de planken betreden,
tooneelspeler zijn, worden; op de planken komen, als
tooneelspeler optreden; (sprw.) van dik hout zaagt men
planken, als het noodig is, moet men kras, gevoelig

optreden; — eene verhoogde plank om iets op to
zetten, op to bewaren enz.: de planken van eene
boekenkast; eene linnenkast met vier planken; de keukenplanken, om daarop allerhande keukengereedschap
enz. to bergen; (sprw.) hij kan goed bij de planken,
hij is zeer gegoed, zit er warmpjes in; dat is van de
bovenste plank, zeer goed; je bent iem. van de bovenste
plank, je bent een goede, beste jongen. PLANKJE,

o. (-s), kleine plank.
PLANKEN, bn. van planken gemaakt. [Beter als
samenstelling to beschouwen, daar plank geen stofnaam is.]
PLANKENBESCHOT, o. (-ten), beschot van planken;
...HUIS, o. (...zen), huis van planken gemaakt;
...KOORTS, v. zenuwachtige, koortsachtige overspanning van een tooneelspeler, als hij optreedt of
optreden moet; ...LOODS, v. (-en), ...SCHUUR, v.
(...schuren). loods. schuur van planken gemaakt, (ook)
om planken in to bewaren; ...VLOER, m. (-en), vloer
uit planken samengesteld.

PLANKER, m. (-s), (zeew.) leverancier van losplanken.
PLANKET, o. (-ten), plankenvloer; plankenbeschot;
latwerk voor leiboomen; veldtafeltje van een landmeter.
PLANKETSEL, o. (-5), plankenbeschot.
PLANKIER, o. (-en), gootplank voor eene stoop;
(ook) houten bevloering over het water achter de
huizen; zulk eene houten bevloering langs de dijken,
van kanalen enz., aan plaatsen waar vaartuigen
aanleggen.
PLANKSTRIJKSTER, v. (-s), meisje of vrouw die
linnengoed enz. op eene stri.jkplank strijkt: 4plankstrfiksters gevraagd aan de waschinrichting van...,

...WERK, o. (-en), getimmerde toestel van planken.
PLANNENMAKER, m., ...MAAKSTER, v. (-s), warhoofd, gelukzoeker.
PLANOMETER, m. ( s), werktuig om to onderzoeken of eene (gevijlde) oppervlakte volkomen
zuiver is; gewoonlijk eene gladde gegoten ijzeren
plaat.
PLANT, v. (-en), gewas of voortbrengsel van het
plantenrijk: planten opkweeken; uitheemsche,inlandsche
planten; gezellige planten, die alleen in elkanders
nabijheid kunnen tieren; kasplanten, planten in broeikassen gekweekt, in tegenstelling met planten van
den kouden grond; gewas waarvan de stengel niet
houtachtig is: planten verzamelen, drogen en opplakken; jong gewas inz. wanneer het verzet wordt,
doch dan meest in samenstellingen als: sla-, kool-,
andijvieplanten enz. PLANTJE, o. (-s).
PLANTAARDE, v. tuinaarde.
PLANTAARDIG, bn.; plantaardig voedsel, voedsel
uit planten bestaande of van planten afkomstig;
plantaardige delfstoffen, brandbare delfstoffen, die
afkomstig zijn van vroegere planten.
PLANTAGE, v. (-s), aanleg van plantsoen; openbare
wandeltuin; grond waarop (in Oost- of West-Indio)
meest rijst, koffie, suiker enz. wordt geteeld.

PLANTDIER, o. (-en); de plantdieren, die ook straal-dieren worden geheeten, vormen de vierde hoofdgroep,
van het dierenrijk.
PLANTEIN, v. (plantk.), (gew.) weegbree; vrouweltike-,
vrouwtjes-plantein, groote weegbree; manneljjke of
mannetjes-plantein, smalle weegbree.
PLANTEIT, v. (gew.) overvloed.
PLANTEIT, bw.; hi] bleef er maar planteit zitten.
PLANTEN, (plantte, heeft geplant), in aarde -, in
den grond zetten (inz. om to doen groeien): bloemen
in den tuin planten; aardappelen planten,poten; (fig.).
ergens plaatsen met het doel dat het er lang zal
blijven : het geschut op den ?cal planten; den standaard'
planten; de vaan des oproers planten, het oproer
beginnen. PLANTING, v. (-en), het planten.
PLANTENAARDRIJKSKUNDE, v. de leer van de verdeeling der planten over den aardbodem en van de
oorzaken, die daartoe meegewerkt hebben, benevens
de beschouwing der planten in betrekking tot deplaats, waar zij voorkomen, hare talrijkheid on het
eigenaardige voorkomen, dat do planten aan deverschillende streken geven; ...AFDRUK, m. (-ken),
afdruk van eene plant: steep met plantenafdrukken;
...ALBUM, o. (-s), boek met gedroogde on opgeplakte planten, herbarium; book waarin de planten
in kleurendruk afgebeeld zijn; ...ASCH, v. arch van
verbrande plantendeelen ; ...BED, o. (-den), stuk grond
met planten bezet; ...BESCHRIJVER, m. (-s), iem.
die planten beschrijft; ...BESCHRIJVING, v. (-en);
...BOEK, o. (-en), plantenalbum; ...BOTER, v. plantenvet, op boter gelijkende; ...BUS, v. (-son), langwerpige blikken bus om planten of plantendeelen,
inz. in 't wild groeiende bloemen, in ongeschonden
staat to kunnen meenemen: met plantenbus en loupe

gewapend, zwierven zij door het veld ore tebotaniseeren,
...GEL. v. (-len), elementair orgaan der planten;
...DEEL, 0. (-en), deel eet,er plant; o. eene
plantenstof, die in of gelosten toestand in de celler_ n
der planten voorkomt.

PLANTENETEND.
PLANTENETEND, bn. plantenetende dieren, dieren

die zich voeden met planten.
PLANTENETER, m. (-s), plantenetend dier; ...GEBIED, o. (-en), gebied, streek der aarde, waar eene
zekere soort van planten voorkomt; ...GELEI, v.
(scheik.) eene plantenstof die men in vele vruchten
vindt en een bestanddeel van het vruchtvleesch
uitmaakt; ...GEOGRAPHIE, v. plantenaardrijkskunde; ...GEUR, m. (-en), de - geur eener plant;
...GIF, o. het gif dat in sommige planten voorkomt
of uit planten bereid wordt; ...GORDEL, m. (-s),
plantengebied; ...GROEI, m. het groeien der planten;
de plantengroei is op IJsland zeer beperkt, er komen
weinig planten daar voor.
PLANTENKAASSTOF, v. eene plantenstof, die
vooral in de zaden van onze peulvruchten in opgelosten toestand voorkomt; ...KALENDER, m. (-s),
samenstelling van gewassen, die zoodanig is geordend, dat de bloei der planten de maand aanduidt,
waarin men zich bevindt; ...KENNER, m. (-s), betafist; ...KENNIS, v. botanie; ...KIEM, v. (-en), kiem
eener plant; ...KUIP, v. (-en), kuip om planten in te
zetten; ...KUNDE, v. de leer der planten; ...KUNDIGE, m. (-n), iem. die in de plantenkunde ervaren is.
PLANTENKWEEKER, m.(-s),...KWEEKSTER,v.(-s),
iem. die planten kweekt; inz. iem, wrens beroep
dat is; ...K WEEKERIJ, v. (-en), het kweeken van
planten; inrichting waar zulks plaats heeft;
v. de leer, de kennis der planten; ...LEVEN, o. Let
leven der planten, waaraan alle hooger gevoel ontbreekt; (fig.) een plantenleven leiden, als eene plant
leven, vegeteeren.
PLANTENLIJM, v. (scheik.) kleefstof die in de
planten voorkomt; ...LOOGZOUT, o. (scheik.) waste
alcali, potasch; ...LUIS, v. (...zen), bladluis; ...MELK,
v. dik wit plantensap, eenigermate op melk gelijkende, doch niet in samenstelling; ...MERG, o. het
merg van planten; ...MEST, m. most die het beste
geschikt is voor planten; ...MODDER, v. modder
door verrotting uit planten ontstaan; ...OLIE, v.
(...olien), olie uit planten bereid of in planten voorkomende; ...ORNAMENT, o. (-en), ornament waarvan het motief aan het plantenrijk ontleend is;
...RIJK, o. een van de drie rijken der natuur.
PLANTENSAP, o. (-pen), een doorschijnend, reukeloos en doorgaans smakeloos vocht, dat aan de
plant dezelfde diensten bewijst als aan de dieren
het blood, dat door hunne aderen stroomt; ...SLIJM,
o. (scheik.) zekere plantenstof die in het slijm der
zaden van de kweeappels, van het vlas, van den
heemstwortel en van nog onderscheidene andere
planten voorkomt; ...SOORT, v. (-en), soort van
planten; ...STEEN, m. (-en), versteende plant of
plantendeel; ...STEK, v. (-ken), stek eener plant;
...STELSEL, o. (-5), eene op bepaalde beginselen gegronde verdeeling van het plantenrijk; het plantenstelsel van Linnaeus berust in hoofdzaak op de bloem,
het aantal meeldraden en stampers.
PLANTENTEELT, v. het telen van planten: kennis
der plantenteelt; ...TUIN, m. (-en), kruidtuin : de be.
roemde plantentuin te Buitenzorg; ...VEZEL, v. (-s,
-en), vezel van planten; ...VEZELSTOF, v.; ...VLOO,
v. (...vlooien), eene vlooiensoort (podura), die parasietisch op planten leeft; ...VOEDING, v. voeding
met planten; ...WERELD, v. het plantenrijk;
...ZAAD, o. (...zaden); ...ZIEKTE, v. (-n), ziekte
waaraan planten onderhevig kunnen zijn; ...ZIJDE,
v. zijde, kunstmatig uit plantendeelen bereid;
...ZOUT, v. (-en), (scheik.); ...ZUIGER, m. (-s), insect
dat den planten het sap afzuigt; ...ZUUR, o. (...zuren), (scheik.) zure verbinding van plantensappen.
PLANTER, m. (-s), die plant; eigenaar eener plantage; kolonist.
PLANTER, m. (gew.) pootaardappel, poter.
PLANTERIJ, v. (-en), plantage.
PLANTEUR, m. (-s), iem. die planter is; sigaar op
de tabaksplantages van fijne tabak gemaakt, maar
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ruw van worm; sigaar die op doze ruwe wijzer
gemaakt is.
PLANTGEWAS, o. (-sen), gewas dat men verplanten
kan; ...GOED, o. good dat men plant: jonge nesters,
pootaardappelen, jonge tabaksplanten enz.; ...HOF,
m. (...hoven), planterij; ...ROUT, o. poothout.
PLANTIJZER, o. (-5), ijzeren werktuig der tuinlie-den om gaten in den grond to steken voor den
nieuwen aanplant; ...KERVEL, v. Roomsche kervel

(myrrhis odorata), eene Alpenplant.
PLANTKLAAR, bn., een veld plantklaar maken, geschikt maken om de jonge planten in den grond
to zetten.
PLANTKUNDE, v. plantenkunde; leerboek der
botanie; ...KUNDIGE, m. (en), botanist; ...KWEEKER, m. (-s), plantenkweeker; ...LUIS, v. (...zen),
eene onderorde der snaveldragende ineecten, waartoe de bladvlooien en de bladluizen behooren;
...NAAM, m. ( ..namen), naam eener plant.
PLANTPAPIER, o. eene soort van zeer doorschijnend papier, dat bijna zoo wit is als gewoon fijn
papier en dat door de bouwkunstenaars gebruikt
wordt om hunne plans to caloueeren.
PLANTRAAP, v. (...rapen), (plantk.) koolraap.
PLANTSOEN, o. (-en), tak van boomen, dien men
bij andere van dezelfde of verschillende soorten in
den grond steekt, om hem wortel to doen schieten
en tot een boom to doen opgroeien; grond met
planten bezet: openbare thin, publieke wandelplaats;
eik geschikt om gezaagd on vertimmerd to worden,
doch nog zonder kroon; —AANLEG, m. het aanlev.gen van plantsoen; —ARBEIDER, m. (s), arbeider in een orenbaar wandelpark; —BOSCH, o.
(...schen).
PLANTWORDING, v. het worden, ontkiernen van

planten.
PLANTZAAD, o. aardappels, boonen enz. die bestemd zijn om geplast to worden.
PLAPPEREN, (plapperde, heelt geplapperd), slobberen, snateren, poeteren, zooals de eenden en
andere watervogels in 't water of in de modder
doen, bij 't zoeken naar voedsel; (fig.) niet moor
weten wat men zegt, de kluts kwijt zijn.
PLAREN, (plaarde, heeft geplaard), (gew.) in water
plassen.
PLAS, m. (-son), ruimte, met water of ander nat
bedekt : een plas water; in de plassen loopen; de plassen

blijven op het land staan; een plas bloed, regen; een
door uitvening ontstane pool: de Ilollandsche en
Friesche j lassen; de droogmaking onzer plassen; (fig.,
dicht.) de wide plas, de groote plas, de zee.PLASJE,
o. (-s).
PLASBERM, m. (-en), berm van rijsbout op dekwelders, om de landaanwinning to bevorderen.
PLASDANKJE, o. (-s), dankbetuiging waarnaar iem.
met bijoogmerken streeft: h# deed het om een plasdankje te behalen, verdienen.
PLASMA, o. (nat. hist.) eiwitachtig beslag tegen
de binnenvlakte van het binnenblaasje der cellen
(zoowel van dieren als van planten); (delfst.) donkergroen, zeer gezocht kwarts, dat men uiterst glad
kan polijsten; (beeldh.) boetseerwerk.
PLASMA-ARMEN, m. my. de uitsteeksels van het
plasma.
PLASMODIUM, o. (plantk) cellen van voorbijgaanden aard : eon voor uitzetting en inkrimping vatbaar voortbrengsel, dat aan de wording eener bepaalde soort van champignons (de Myxomyceten)
voorafgaat.
PLASREGEN, m. (-s), stort-, slagregen, regen waarbij plassen gevormd worden.
PLASREGENEN, (het plasregende, heeft geplasregend), het regende dat bet goot.
PLASSEN, (plaste, heeft geplast), plompen, ploeteren door of in het water, in het water stoeien-„,
door 't water gaan; met water knoeien: die vrouw
houdt veel van wasschen en plassen; opspatten: eonsteen in 't water gooier, dat het plast; in plassen
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storten: water op de trap plassen; een plassende regen,
een plasregen.
PLASSERIJ, v. het geplas,- geploeter.
PLASTICITEIT, v. kneedbaarheid.
PLASTIEK, v. de kunst om uit zachte

stoffen
beelden en figuren to maken; de boetseerkunst in
gips, loom, was enz.
PLASTISCH, bn. aanschouwelijk door vormen: de
plastische kunsten; plastische chirurgie, heelkundige
operaties, ondernomen met het doel, misvormingen
van het lichaam wog to nemen of to verbeteren.
PLASTOGRAPHIE, v. nagebootst schrift.
PLASTRON, o. (-s), plaat die de borst bedekt: het
plastron van een batist overhemd; papieren plastrons.
PLASVERVENING, v. (-en), (oudt.) het vervenen
waarbij een plan ontstond; toen bestond nl. de bepaling nog niet, zulke veenplassen weer droog to maken.
PLASWATER, o. wasch-, morswater.
PLAT, bn. bw. (-ter, -st), zich in de breedte uitstrekkende zonder verhooging of verdieping : een
niet
plat vlak; platte figuren; een platte driehoek; —
diep : een platte schotel; een plat bord; platte pannen,
in tegenstelling met de holle; een plat schip, een
platbodemd schip; — niet dik een plat lineaal; een
platte borstel; eene platte beurs, waar niets of bijna
niets in is; (fig.) eene platte beurs hebben, goon geld
meer hebben; (naaist.) een platte naad, zoom; plat bor.
duren, niet hoog opwerken; — weinig gewelfd, niet
rond : eene platte borst hebben; een plat voorhoofd, een

platte neus; (slag.) de platte bil, deel eener koe, in
tegenstelling met rondo bil en zijde bil; hij heeft
een platten buik, hij heeft niet veel gegeten, (ook)
hij heeft al in geruimen tijd niet gegeten; zij is zoo
plat als eon scholletje, haar boezem steekt niets
vooruit, zij heeft bijna geene borsten; eene platte kaart,
eene landkaart naar Mercators projectie; een platte
spiegel, in tegenstelling met de gebogen spiegels; —
(boekdr.) plat zetsel, wanneer de regels onmiddellijk
op elkander volgen; — plat op den grond zitten, liggen, onmiddellijk op den grond, niet op eenig voorwerp; hij viol plat ter aarde, lang uit op den grond;
plat to bed liggen (van zieken), niet mogen of kunnen
opstaan; plat op den buik ligg en, voorover en lang
uit; platte kinderen, kinderen die nog zeer jong zijn,

die nog niet loopen kunnen; —
niet verheven, alledaagsch, zouteloos, laf, gemeen:
een platte stOl, een alledaagsche stip; de platte waarheld, de zuivere, de onopgesmukte waarheid; de
platte volkstaal ; plat spreken, in dialect, (ook) gemeen,
triviaal; platte uitdrukkingen bez,ig en; eene platte ui,
eene vuile aardigheid.
PLAT, o. (-ten), plat dak, dat een huis of een deal
van een huis bedekt en gewoonlijk met zink of lood
bekleed is: op zon plat zitten, staan; op het plat

PLATDAK,

doch plat is.

o. (-en), (bouwk.). dak dab niet oploopt,

o. (wev.) plaats in het geweven goed,
waar twee kettingdraden samenvallen.
PLATDRUKKEN, (drukte plat, heeft platgedrukt),
door drukken platmaken.
PLATDUITSCH, o. taal der Westfalers, - der Duitsche veldbewoners.
PLAT DU JOUR, (Fr.) maalttjd in een restaurant
volgens het menu van den dag: plats du jour van
PLATDRAAD,

of 1 gulden.
PLATEAU, o. (-'s), hoogvlakte; tafelland.
PLATED (Eng.), bn. met een zeer dun laagje

goud
of zilVer overtrokken, plea.
PLATED, o. vergulde, verzilverde koperen platen,
waarvan men vooral in Engeland vele voorwerpen
maakt.
PLATEEL, o. (-en), PLATEELGOED, o. gewoon plateelgoed, goed, uit gezuiverde, na het bakken meer
of minder roodachtige potaarde of leemmergel, met
wit ondoorschijnend tinverglaassel, dikwerf met
eenvoudig schilderwerk; fijn plateelgoed, goed, uit
witte, vuurvaste klei, met doorschijnend verglaassel.
hetwelk uit een ongekleurd loodoxydehoudend gins
bestaat; bruin plateelgoed, eene fijne soort van aardewerk met bruin loodglazuur; inz. tegels van fijn
aardewerk.
PLATEELBAKKER, m. (-s), iem: die plateelwerk
bakt; ...BAKKERIJ, v. (-en), het bakken van plateel;
inrichting waar zulks plaats heeft; ...FABRIEK, v.
(-en); ...LIKKER, m. (-s), (Zuidn.) gulzigaard; SCHILDER, m. (-5), schilder der eenmaal gebakken tegels
op eene plateelfabriek; ...WERK, o. verschiilende
voorwerpen van plateel.
PLATENAARS, m. mv. eene soort van meekrap op
Overflakkee en Goedereede.
PLATENKASTJE, o. (-5), kastje waarin men platen,
inz. de photographieplaten bewaart; ...MAKER, m.
(-s), iem. die platen maakt, inz. de gevoelige platen
voor de photographie; ...VORMER, m. (-s), arbeider
aan een hoogoven.
PLATFORM, PLATEFORME, o. (-s), balkon van
een spoor- of tramrijtuig; verhooging waarop men
staat om iets goed to overzien.
PLATGAT, m. (-ten), iem. met een plat gat; kleermaker, snijder; knoeier; (zeew.) schip met een platten
achtersteven.
PLATGOED, o. (in den vischhandel) allerhande
platvisschen.

PLATHEID, v. (...heden), lafheid, gemeene taal.
PLATHOEF, m. (...ven), een hoof waarvan de zool
in dezelfde vlakte met den draagrand ligt; paard
met plathoeven.
PLATHOL, bn. planconcaaf: aan de eene zijde plat

klimmen ; terras; (krijgsw.) hoog aardewerk dat boven

on aan de andere zijde hol: plotholle lenzen.

plat is; de vaste en ondoorschijnende deelen in de
kant; — vlak, platte zijde: het plat van den degen,

PLATINA, o. een zilverwit edel metaal, dat moeilijk
smeltbaar is, alleen in koningswater oplost on een
soortelijk gewicht van ruim 20 heeft; ook wit goud
geheeten; (wev.) een der haken waardoor het harnas eener Jacquard-machine wordt opgeheven.
PLATINABLIK, o. zeer dun uitgeslagen platina;
gmv.
...DRAAD, m. (...draden), als voorwerpen.;
als stofnaam: zeer dun uitgerekt platina; ...ERTS,
o. platinahoudend arts.
PLATINAHOUDEND, bn. platina in zich bevattend:

van de liniaal; een boek op zijn plat leggen; (fig.) op
zijn plat vallen, bekennen, door de wand vallen.

PLATAAN, m. (...tanen), —BOOM, m. (-en), de platanen vormen eene plantenfamilie van statige boomen met gladde, witgrijze stammen, waarvan bij
ons in plantsoenen een paar soorten voorkomen:
de Oostersche plataan en de gewone of grootbladige
platoon, die ook waterbeuk wordt geheeten.
PLATACHTIG, bn. (-er, -st), eenigszins plat.
PLATAF, bw. ronduit, kortweg: h heeft het plataf

geweigerd.

PLATBEK, m. (-ken), eene soort van musch in
Amerika.

PLATBEKKIG, bn. met eenigszins platten bek.
PLATBOL, bn. aan de eene zij-le plat en aan de
andere zijde bol, planconre.c: platbolle lenzen.
PLATBOOMD, ...BODEMD, ha. (zeew.) plat van
bodem : een platboonid roartnig.
PLATBROEK, m. (-en), gesnedene, gelubde.
PLATBUIKIG, bn. met een platten bulk; die heele
fcnnilie is erg piatimikig.

platinahondende gesteenten.

PLATINALAMP, v. (-en), waterstoflamp; ...METALEN, o. my. de metalen die gewoonlijk met platina
vermengd gevonden worden, zooals goud, palladium,
iridium, osmium enz.; ...MUNT, v. (-en), muntstuk
uit platina geslagen; ...OXYDE, o.; ...SPONS, v.
fijne, los samenhangende platinadeeltjes van eene
grauwe kleur zonder glans, die overblijven, wanneer
men chloorplatina met sal-ammoniak nederploft;
...ZWAM, o. platinaspons.
PLATINEEREN, (platineerde, heeft geplatineerd),
met een laagje platina overdekken; rood koper wit
maken met een amalgania van tin on kwikzilver.

PLATING.
PLATING,

v. (-en), plat houten bekleedsel van

men wal.
PLATINOTYPIE, v. methode om spoedig duurzame
topieen met platina-zouten langs photographischen
weg to maken.
PLATITUDE, v. (-s), gemeenheid, laagheid in uit.drukkingen.
PLATJE, o. (-s), klein plat; klein plat dak; rond
open plekje; (gemeenz.) wandluis; (fig.) guitje,
kwantje, slimmerdje.
PLATKEVERS, m. my. eene soort van insecten.
PLATKLOPPEN, (klopte plat, heeft platgeklopt),
-door kloppen platmaken.
PLATKOP, m. (-pen), eene soort van groote scheeps- spijker, klampspijker; (nat. hist.) naam van zekere
Tisch en zeker insect; —WORM, m. (-en), eene soort
-van ingewandsworm
(trichocephalus dispar), tot de
-draadwormen behoorende.
PLATLEGGEN, (legde plat, heeft platgelegd), iets
zoo leggen, dat het plat ligt; (huidenvetters), het
getaande leer uit de strooikuip plat openspreiden
-en met gewichten bezwaren, zoodat het onder het
-opdrogen niet omkrult.
PLATLOOD, o. (zeew.) deklood voor het zinkgat
van het kanon ; geplet lood; ...LUIS, v. (...zen), eene
luis (pediculus pubis), die zich op de behaarde deelen
der huid vasthecht en eene ondraaglijkejeukte veroorzaakt; arme kerel die geen cent bezit.
PLATLUIZENZALF, v. zalf waarvan de platluizen
sterven.
PLATMAKEN, (maakte plat, heeft platgemaakt),
iets zoo maken, dat het plat is, pletten. PLA.TMA:KING, v. (-en), het pletten.
PLAT-MENAGE, v. (-s), tafelstel (voor zout, peper
PLATMETING, v. (-en), vlakmeting.
PLATNEUS, m. en v. (...zen), iem. met een eenigs2ins platten neus.
PLATONISCH, bn. naar PLATO, naar de leer van
PLAT(); eene platonische liefde, geestelijke, bovenzinnelijke liefde, inz. de nauwe verbintenis tusschen
roan en vrouw, die door de zuiverste liefde, zonder
seenige zinnelijke neiging vereenigd zijn; een platonische maaltrjd, een eenvoudig maal, waarbij meer
over wijsgeerige of geleerde onderwerpen gesproken
-dan wel gegeten wordt; de platonische republiek,
wijsgeerige inrichting van een Staat volgens de
ideeCn van PLATO, doch practisch onbestaanbaar;
(sterrenk.) plat5nisch zonnejaar, de omloopstijd van
den ganschen sterrenhemel.
PLATRIBBIG, bn. met platte ribben: een platribbig
.

paard.

PLATSCHAAF, v. (...schaven), vlakschaaf.
PLATSCHELP, v. (-en), zeker schelpdier (tellina);

de voornaamste soorten zijn de linksgestreepte, de

dunne en de grove platschelp.

PLATSCHIETEN, (schoot plat, heeft platgeschoten),
heyig beschieten, zoodat alles instort: eene vesting

platschieten.

PLATSEL, o. geplet gouddraad of goudband.
PLATSEN, (platste, heeft geplatst), (Zuidn.) plonzen.
PLATSLAAN, (sloeg plat. heeft platgeslagen), door

-slaan platmaken; iem. platslaan, hem zoodanig slaan,
dat hij niet meer loopen kan: hou-je mond, of ik sla

je plat.

PLATSTAART, m. (-en), eene soort van zeeslang
(platurus), die wel 2 M. lang kan worden; ...STER,
Y. (-ren), eene soort van zeester (archaster), waarvan
de stralen kort zijn.
PLATTEBAND, m. (-en), bovenband eener broek;
(bouwk.) eene vierkante lijst in de bouworden, welke
meer hoogte dan sprong heeft; ...BOON, v. (-en), ;
(plantk.) zekere peulvrucht; ...BORSTEL, m. (-5),
(gew.) (nat. hist.) keldermot.
PLATTE-DRIEHOEKSMETING, v. vlakke trigonoreetrie.
PLATTEEREN, (platteerde, heeft geplatteerd), een
.metaal met een dun laagje van een beter rcetaal

PLEBEJER.
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overtrekken, inz. vergulden of verzilveren: koper
suet goud platteeren, geplatteerd zilver. PLATTEERING, v.
PLATTEERWERK, o. allerhande metalen voorwerpen, die geplatteerd zijn.
PLATTEGROND, m. (-en), teekening van den grond
eener stad of van een gebouw.
PLATTELAND, o. land dat geene of weinig gebouwen heeft (in tegenstelling van de steden).
PLATTELANDSHEELMEESTER, m. (-s), ...SCHUTTERIJ, v. heelmeester, schutterij van het platteland.
PLATTEN, (platte, heeft geplat), pletten.
PLATTER, m. (-s), (nat. hist.), (gew.) blei.
PLATTERD, m. (-s), weetniet, domoor, ongeletterde.
PLATTEZEUG, v. (-en), (nat. hist.) keldermot; (gew.)
platteborstel.
PLATTING, v. (-s), (zeew.) platte streng, welke men
uit de hand maakt van een oneffen getal draden.
PLATTRAPPEN, (trapte plat, heeft platgetrapt),
door trappen platmaken.
PLATUIT, bw. ronduit, vlakuit: iem. platuit de

waarheid zeggen.
PLATVISSCHEN, m. my. eene familie van visschen

(pleuronectoidel), tot de orde der weekvinnigen behoorende, die overdwars dicht bij de ruggestreep
platgedrukt schijnen to zijn; tot de platvisschen
behooren de heilbot, de tarbot, de schol, de bot, de
tong, de schar, de griet enz.
PLATVLEUGELIGEN, o. my. eene groep van netvleugelige insecten.
PLATVOET, m. (-en), breede onbevallige voet,
waarbij de binnenrand zijne normale welving verloren heeft, zoodat bij het loopen de geheele zool
plat neergezet wordt; m. en v. (-en), die zulke
voeten heeft.
PLATVOET, v. (plantk.), (gew.) groote weegbree,
duizendknoop. Zie aldaar.
PLATVOET, rn. (zeew.) platvoetwacht.
PLATVOETEN, (platvoette, heeft geplatvoet), lang
staan wachten (op iem.); (zeew.) tegen zijn zin op
en neder gaan: den geheelen nacht staan platvoeten.
PLATVOETIG, bn. (nat. gesch.); platvoetige vogels
of de platroetigen.
PLATVOETS, bw. (gew.) niet op schaatsen: min

broer was platroets.
PLATVOETWACHT, v. (zeew.) wacht aan boord
van 4 tot 8 uur 's avonds.
PLATWEG, bw. platuit, rondweg: platweg vroeg

hij het m
PLATWORM, m. (-en), (nat. hist.), eene klasse der
wormen (platyhelminthes) met een langgestrekt, min
of meer plat lichaam.
PLATZAAD, o. (plantk.) collectieve benaming voor
platte zaden (lijnzaad, hennepzaad), in tegenstelling
met rondzaad (koolzaad enz.); perzikbladige duizendknoop.
PLATZAK, m. (-ken), (jag.) jager die zonder wild
huiswaarts keert; platzak zUn, geen geld meerhebben.
PLATZETTER, m. (-s), (letterz.) zetter die altijd
aan boekwerk bezig is.
PLAUSIBEL, bn. waarschijnlijk, aannemelijk, schijnbaar: onder plausibele redenen.
PLAUSIBILITEIT, v. (-en), aannemelijkheid; waarschijnlijkheid.
PLAVEI, v. (-en), vloer-, straatsteen.
PLAVEIBLOK, o. (-ken), werktuig om de straatsteenen vast to slaan.
PLAVEIEN, (plaveide, heeft geplaveid), bestraten,
vloeren (met steenen, geprepareerde houtblokken enz.). PLAVEIING, v. (-en), het plaveien.
PLAVEIER, m. (-s), bevloerder, straatmaker.
PLAVEISEL, o. (-s), bestrating, bevloering; vloer-,
straatsteenen.
PLAVEISTEEN, m. (-en), straatsteen.
PLAVUIS, v. (...zen), steen, uit leem of magere
pottenbakkersklei gebakken, meestal rood of blauw
van kleur en inz. tot bevloering dienende.
PLEBEJER, m. (-s), onadellijke (bij de Romeinen, in

83
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tegenstelling van den Patricia .); (fig.) burgerman;
scheldnaam voor iem. zonder fatsoen: dat is me een
p lebejer.

PLEBEJISCH, bn. niet-adellijk, niet-patricisch; burgerlijk: plebejische familien; hij is van plebejische
afkomst, hij is van burgerafkomst.
PLEBEJISMUS, o. gemeen gedrag.
PLEBISCIET, o. (-s), volksbesluit, stemming door
het geheele yolk ter bekrachtiging of afkeuring
eener regeeringsdaad : een plebisciet instellen.
PLEBS, o. gemeene volksklasse, grauw, gepeupel.
PLECHT, v. (-en), (zeew.) klein voor- of achterdek op een klein vaartuig; klein afschutsel van
planken voor of achter op een Licht vaartuig, dienende om eenige voorwerpen to bergen : de voorop
plecht; de stuurplecht; bergplaats onder de plecht;
grootere schepen een halfdek; — (fig.) van de plecht
rollen, schipper to voet worden, zijn post verliezen;
de plecht is al van 't schip, dat is de gewoonte niet
weer.
PLECHT, v. (-en), (zeew., veroud.) verbintenis, kusting van een schip tot borg voor gedane onkosten
buitenslands.
PLECHTANKER, o. (-s), zwaar anker op de plecht,
dat men altijd klaar heeft om uit to werpen: het
plechtanker uitwerpen; noodanker: zelfs het plechtanker
hield niet meer; (fig.) behoud, toeverlaat: de godsdienst, God is het plechtanker aller vromen; het plechtanker der hope; hij was min plechtanker in den nood.
PLECHTANKERTOUW, o. (-en), touw van het plechtanker.

PLECHTGAARD, v. (-en), roede of boom, waarmede
de bodem gepeild wordt.
PLECHTGEWAAD, o. (...gewaden), feestelijke kleedij
de burgemeester in plechtgewaad.
PLECHTIG, bn. bw. (er- -st), statig, waardig, ernstig, van ceremonial vergezeld en uit eene hoogere
stemming voortkomende of die veroorzakende: het
was een plechtig oogenblik, toen Karel V zijne waardigheden overdroeg aan ztjn zoon; een plechtige deg;
een plechtig feest; de Staten zwoeren Filips II plechtig
af; eene plechtige stilte heerschte alomme: de gedachten
verhieven zich tot God; — (muz.) ernstig en eenvoudig
van melodie en harmonie met eene langzame beweging. PLECHTIGLIJK, bw., (w. g.). PLECHTIGHEID, v. (...heden), statigheid, feestelijkheid: de
plechtigheid van den doop; de plechtigheden van het

huwelijk.
PLECHTMATIG, bn. (-er, -st), met plechtigheid.
PLECHTSTATIG, bn. (-er, -st), ten hoogste statig.

PLECHTSTATIGHEID, v.
PLECHTTOUW, 0. (-en), plechtankertouw.

PLECTRUM, o. (.$), slagwerktuig, waarmede de
snaren van een hakkebord, eene citer, een triangel enz. tot toongeven gebracht worden.
PLEDS, v. (-en), Schotsche mantel, plaid.
PLEE, v. (-'s), bestekamer, geheim c,remak: op de
plee zitlen; naar de plee moeten. PLEETJE, o. (-s).
PLEEDEUR, v. (-en), deur van de plee; ...P.APIER,
o. closetpapier; ...REINIGER, m. (-s), iem. die de
plee reinigt; soort van bezem, waarmee dit geschiedt;
...RUIMER, m. (-s), iem. die de plee ruimt, 1 eegmaakt.
PLEEGBROEDER, m. (-s), die met een ander samen
o5gevoed wordt; verpleegbroeder; ...DOCHTER, v.
(-5), meisje dat iem. als zijne eigene dochter grootbrengt; ...HEER, m. (-en), voogd; pleegvader;
...IJZER, o. •s), (glasfabr.) ijzeren tweetand aan een
langen steel, waarmede de pas geblazen voorwerpen in den koeloven goed gelegd worden;
KIND, o. (-eren), kind dat men ale zijn eigen kind
opvoedt; ...MOEDER, v. (-s), moeder die iem. als
kind aangenomen heeft, verzorgster; ...OUDERS,
in. my. menschen die iem. als bun eigen kind aangenomen hebben; ...VADER, m. ( s, -en), wader die
ons als kind aangenomen heeft; verzorger; ...ZOON,
01. (-s, ...zonen); ...ZUSTER, v. (-s), die met een
ander samen opgevoed wordt of weed, alsof zij eene
zuster ware; verpleegzuster.

PLEET, o. met een dun laagje goud of zilver overdekt koperblik; —WERK, o. alles wat van pleat.
gemaakt is; —ZILVER, o. zeer dun verzilverd koper-

bilk.
PLEGEN, (placht), gewoon zijn: zoo placht ik altfjor
to doen; kind! placht 12# to zeggen.

PLEGEN, (pleegde, heeft gepleegd), begaan, bedrijyen (lets kwaads) : eene misdaad plegen; er is een
moord gepleegd; onrecht plegen; met iem. raad plegen,
met iem. to rade gaan; verplegen; (gew.) (op eeneglasfabriek) de geblazen voorwerpen met een pleegijzer in den koeloven rangschikken. PLEGING, v.
het plegen, bedrijf.
PLEGER, m. (-s), (gew.) (glasfabr.) werkman diode pas geblazen voorwerpen in den koeloven ver-zorgt, rangschikt.
PLEI, v. ( en), (zeew.) vooruitstekende landpunt
tusschen de twee armen eener rivier; naam van.
een folterwerktuig, ook polei genoemd.
PLEIADEN, v. my. het zevengesternte : zekeresterrengroep.
PLEID001, o. (-en), pleitrede (van een advocaat of
van iem. die als advocaat voor lets optreedt), ver-dediging, pleit.
PLEIEN, (pleide, heeft geploid), (kinderspel) met,
een plat steentje of stukje lood enz. tegen een
muur werpen, zOO dat het dicht bij een ander
steentje of stukje neervalt, waarmede evenzoo gehandeld is; is de afstand kleiner dan eene bepaaldemaat, dan heeft men gewonnen; (gew.) zeker kansspel waarbij met centen naar eene streep wordt.
geworpen en wie er het dichtst bij komt, mag de
-

centen opwerpen, die dan „kruis" vallen, zijn voor
horn; de andere centen werpt nummer 2 op, enz.
PLEIN, o. (-en), eene effene en vlakke plek gronds
naast, voor of achter een groot gebouw; plein voor een kasteel, esplanade; plein voor het paleis; voorplein;
open veld bij een steenoven, waarop de gevormde
steenen to drogen liggen; (gew.) dorschvloer; —
open ruimte, gewoonlijk bestraat, of tot park ingericht, in eene stad: marktplein; het plein 1813; het

Oranjeplein. PLEINTJE, o. (-s).

PLEISTER, v. (-s), (heelk.) een taai, kleverig, door
de warmte zacht wordend geneeskrachtig middel,
dat op linnen, taf of zacht leer gestreken, op eene
wonde of op de huid gelegd wordt: hechtpleister;
pikpleister; trekpleister; Engelsche pleister; (fig.) verzachting, troost: dit was eene pleister op zone wend;
eene gouden pleister op lets leggen, lets met geld verzachten. PLEISTERTJE, o. (-s).
PLEISTER, o. (mets.) fijne kalk; kalkmengsel waarmede muren gepleisterd worden; gips: een beeld in

pleister; jets, iem. in pleister afgrukken, afgieten;
mengsel van fijn marmer en gips, om daarvan
reliefbeelden to maken : het is geen marmerbeeldje.

het is mactr pleister.

PLEISTERAAR, m. (-s), stukadoor, werker in fijne

kalk.

PLEISTERACHTIG, bn. kalk-, gipsachtig; (ook)
kleverig (als eene pleister).
PLEISTERAFGIETSEL, o. (-s), beeld van iem. of
lets, in pleister gegoten ; ...BEELD, o. (-en), ...BEELDJE, o. (-s), beeld(je) van pleister, van gips: Italiaansche rondeenter van pleisterbeeldjes.

PLEISTEREN, (pleisterde, heeft gepleisterd), met
pleisters beleggen; met fijne kalk of gips (ook met
klei) bestrijken: muren pleisteren. PLEISTERING,
v. (-en), het pleisteren (in alle bet.).
PLEISTEREN, (pleisterde, heeft gepleisterd), korte
rust houden (op reis,: flier zullen wij pleisteren; de
paarden laten pleisteren. hun yonder geven.
PLEISTERGEWELF, o. (...von), (bouwk.) gestukadoord plafond; ...GROEVE, v. (-n), pleisterkuil;
...KALK, v. kalk of- mengsel, waarmede men pleistert: pleisterkaik, nit gezeefd wit manner en Polk of
lijin, stuc voor gangen eu pleisterbeeldies; pleisterkalk van gips en kalk, voor plafonds en ornamenten;
pleisterkalk vein. Call:, :and en cement, om muren to

1315

PLEISTERKALK.

PLESSIMETEE.

pleisteren; pleisterkalk van teem en gekapt stroo of
hooi, om wanden to berapen.
PLEISTERKAST, v. (-en), (apoth.) zalfkast.
PLEISTERKUIL, m. (-en), kuil waaruit fijne kalk
gedolven wordt; ...MODEL, o. (-len), teekenmodel in
pleisterkalk gegoten; ...MORTEL, o. kalkmengsel
om muren te bepleisteren; ...ORNAMENT, o. (-en),
ornament in pleisterkalk, teekenmodel, plafondversiering.
PLEISTERPLAATS, v. (-en), tusschenplaats, halt op
een weg, waar men de paarden drenkt of zelf uitrust en zich verfrischt: onze gewone pleisterplaats is
in De oude Deyl; (fig.) plaats waar men eenigen tijd
vertoeft.
PLEISTERSTRIJKER, m. (-s), spadel om pleister op
linnen, taf of zacht leer te strijken.
PLEISTERTEEKENEN, o. het teekenen naar pleistermodellen.
PLEISTERWERK, o. (-en), stukadoorsel. PLEISTER;
WERKER, m. (-s), stukadoor; iem. die pleisterafgietsels maakt.
PLEISTOCENE, bn. (aardr.) pleistocene formatie, die
formatie uit het tertiaire tijdperk, waarbij het grootste gedeelte der versteeningen met de than s levende
diersoorten overeenkomt.
PLEIT, v. (-en), (zeew.) plat vaartuig van 30 tot 60
lasten, dat in Vlaanderen tehuis behoort en met
vracht op Engeland vaart, gewooniijk met 5 koppen
bemand.
PLEIT, o. rechtsgeding; het spreken ten voordeele
van iem. of lets; (dicht.) twist: het pleit is beslist.
PLEITBEZORGER, m. (-s), advocaat, praktizijn;
...DAG, m. (-en), dag waarop gepleit wordt (voor
de rechtbank).
PLEITEN, (pleitte, heeft gepleit), voor eene rechtbank eene zaak voeren, behandelen, bepleiten: de
advocaat heeft gepleit (beweerd) dat...; over, em, wegens
iets pleiten; voor een deugniet pleiten, te zijnen voordeele spreken; (fig.) dat pleit your hem, spreekt te
zijnen voordeele; de schijn pleit tegen hem, is in zijn
nadeel.
PLEITEND, bn. twistend, procesvoerend: de pleitende partUen; een pleitend advocaat, in tegenstelling
met een raadgevend advocaat.
PLEITER, m. (-s), die pleit, die eene rechtszaak
voert: pleiter beweerde dat..., de advocaat zeide dat....
PLEITSTER, v. (-s), die pleit, proceszieke vrouw.
PLEITERIJ, v het pleiten.
PLEITGEDING, o. (-en), gerechtszaak waarover gepleit wordt; ...HANDEL, m. proces, pleit; ...HOF,
o. (...ven), gerechtshof; ...KAMER, v. (-s), kamer
der terechtzittingen; ...KUNST, v. welsprekendheid
der balie: die advocaat is zeer ervaren, is een nieuweling in de pleitkunst.
PLEITREDE, v. (-nen), pleidooi, verdediging (ook in
geschrifte); ...VOGEL, m. (-s), (fig.) die gedurig pro3edeert, twistzoeker, chicaneur; ...ZAAK, v. (...zaken), zaak waarover voor den rechter gepleit wordt;
lets waarover geschil bestaat; ...ZAAL, v. (...zalen),
gerechtszaal waarin gepleit wordt; ...ZAK, m. (-ken),
zak waarin de processtukken zijn; (fig.) pleitvogel.
PLEITZIEK, ...ZUCHTIG, bn. (-er, -st), steeds willende procedeeren: zfjn pleitzieke b uur man lisp dadelrjk
naar den rechter.
PLEITZIEKTE, ...ZUCHT, v. zucht om altijd to
procedeeren.
PLEIZIER, PLEZIER, o. (-en), vermaak, uitspanning: die dag was geheel aan pleizier gewijd, men
dacht aan geene ernstige bezigheden of belommeringen ; voor zijn pleizier uit zijn, (iron.) veel verdriet
van, bij lets hebben; hij lean zfjn pleizier wel op,
to veel genot heeft hij niet; op reis een ongekend
pleizier hebben; — genoegen: doe mij het pleizier en
ga even mee; ik had het pleizier, min vroegeren leermeester te ontmoeten; het cloet pleizier, dat te
hooren, zoo iets hoor ik gaarne; niet veel pleizier
aan iem. beleven, veel reden tot droefheid, ergernis
door hem hebben; hij schildert voor pleizier, uit lief-

hebberij ; daar heb ik geen pleizier in, dat doe ik
niet gaarne; met alle pleizier, beleefdheidsformule;
nu, veel pleizier, bij het afscheidnemen; — (euphemistisch) meisjes van pleizier, publieke meiden. PLEIZIERTJE, o. (-s), kleine uitspanning, uitstapje.
PLEIZIERBOOT, v. (-en), boot die tegen verminderden prijs eene extra-reis maakt : met de pleizierboot meegaan.
PLEIZIEREN, (pleizierde, heeft gepleizierd), pleizier
maken; pleizier doen: iem. met iets pleizieren.
PLEIZIERIG, bn. (-er, -st), genoeglijk, vermakelijk:
iets pleizierig vinden; een pleizierige dag, dag waarop
men veel pleizier heeft, prettig, genotvol; eene
tiding, die ons pleizierig stemt, die genot
geeft.
PLEIZIERMAKER, m. (-s), iem. die veel pleizier
maakt, die vroolijk en opgeruimd is; ...PAARD,
o. (-en), paard dat men tot zijn genoegen. tot ontspanning houdt; ...PARTIJ, v. (-en), ...PARTIJTJE,
o. (-s), uitspanning, bezoek; tochtje (tot vermaak).
PLEIZIERREIS, v. (...zen), ...REISJE, o. (-s), ...TOCHT,
m. (-en), ...TOCHTJE, o. (-s), dat men tot zijne ontspanning maakt; ...TREIN, m. (-en), trein waarmode men bij enkele gelegenheden (doorgaans tot
verminderde vracht) over den spoorweg kan reizen;
...VAA RT, v. (-en), spelevaart, watertochtje tot
uitspanning; (ook) reis op eene stoomboot (tot verminderde vracht).
PLEK, v. (-ken), grooter of kleiner deel for aardoppervlakte: het is hier eene mooie plek; een plekje
grond; een uitstekend plekje om eene villa op te bouwen; plaats: het boek lag nog op dezelfde plek;
—plats nhetlicamvn eschofdier, zich
door lets bijzonders onderscheidt: hij krijgt al kale
plekken op het hoofd; blauwe plekken op den arm;
roode plekken in 't gezicht; vlek : dat zijn leelijke olieplekken; — (gew.) in plek van, in plaats van. PLEKJE, o. (-s), kleine plek; (gew.) eene kleine hofstede,
waar men geene paarden houdt: een koeiplekje, waar
men koeien houdt; een geiteplekje.
PLEKKEN, (plekte, heeft geplekt), (gew.) met plekken, vlakken maken; met plekken, vlakken komen ;
vlakken veroorzaken.
PLEMP, v. (-en), eene soort van vischschuit.
PLEMPEN, (plempte, heeft geplempt), modder - 7
slijkopwern(tgd z.);meanopvullen.
PLENGEN, (plengde, heeft geplengd), gieten, vergieten, storten; wijn plengen (ten offer); tranen plengen; bleed plengen. PLENGING, v. (-en), het plengen;
offerande (van wijn enz.) op een altaar.
PLENGFEEST, o. (-en), feest waarbij een plengoffer
gebracht wordt; ...OFFER, o. (-s), het uitstorten
eener kostbare vloeistof ter eere eener Godheid:
wijn, oils tot een plengoffer bezigen; ...WIJN, m. wijn
dien men ter eere der Godheid uitstort.
PLENIPOTENTIARIS, m. (-seri), gevolmachtigd gezant of minister.
PLENUM, o. voile vergadering, waartoe alle leden
opgeroepen zijn.
PLEOCHROISME, o. de eigenschap van doorschijnende kristallen, om doorvallend licht naar verschillende kleuren of afwisselende intensiteiten
eener zelfde kleur to vertoonen.
PLEONASME, o. (-n), woordovertolligheid (als oude
grijsaard, zwarte moor enz.).
PLEONASTISCH, bn. overtollig (in woorden).
PLEORAMA, o. (-'5), scheepvaart-tafereel, oeverbeeld: een beweeglijk tafereel, dat zich voorbij den
beschouwer schijnt to bewegen.
PLESIOSAURUS, m. eene naar de hagedis gelijkende
uitgestorven diersoort der voorwereld, waarvan de
overblijfselen het eerst in het jaar 1821 door den
Engelschen geoloog CONYBEARE in den omtrek van
Bristol zijn ontdekt.
PLESSIMETER, m. (-s), dun ivoren plaatje, waarop
een geneesheer bij het percusseeren met den percussiehamer klopt, om den toon bij het aankloppen

PLESSIMETER.

PLOEGAS.

holder en gelijkmatig to maken en ook, om . den
lijder geen pijn te doen.
PLETBLAD, o. (-en), ...BORD, o. (-en), bord of dik
blad papier, waartusschen de afgedrukte vellen in
•le pletpers glad geplet worden; ...CILINDER, m. (-s),
pletrol.
PLETEN, bn. van pleet.
PLETHAMER, m. (-s), zware platte hamer.
PLETI, v. (-'s), (gew.) bestekamer, glee; —PAPIER,
o. pleepapier; m. (-s), pleeruimer.
PLETMACHINE, v. (-s), machine om te pletten;
...MOLEN, m. (-s), molen waarin koper, lood enz.
geplet wordt; ...PERS, v. (-en), eene pers der boekdrukkers om de moot uit de gedrukte vellen to pereen; ...ROL, v. (-len), zeker werktuig om to pletten.
PLETS, o. (-en), stuk grove stof. Zie PLAID.
PLETS, v. (-en), (Zuidn.) slag.
PLETSEN, (pletste, heeft gepletst), (Zuidn.) plonzen, plassen, kletsen: het regende, dat het pletste, het
stortregende; met de vlakke hand in 't water pletsen;
een klik water op den vloer pletsen, morsen, storten.
PLETSTEEN, m. (-en), zware rolsteen om metaal
to pletten of om keien to verbrijzelen.
PLETTEN, (plette, heeft geplet), platmaken: Ozer,
koper pletten; gouddraad tot goudband pletten;
verbrijzelen, vergruizen: keien pletten; met moeten komen:
fluweel plot gauw; (boekdr.) (van gedrukte vellen) ze
onder de pletpers brengen om de moot, die door het
drukken ontstaat, to verdrijven.
PLETTER, m. (-5), iem. die plot.
PLETTER, m. te pletter trappen, onder de voeten
verpletteren, te pletter slaan; te pletter vallen, in stukken slaan, - vallen.
PLETTEREN, (pletterde, heeft gepletterd), plat
slaan: fjzer pletteren, herhaald pletten; stuk slaan,
verbreken, verpletteren: onder het zware kanon werd

PLICPITBESEF, o. plichtsbesef.
PLICHTELIJK, bn. bw. (w. g.) plichtmatig.
PLICHTENLEER, v. stelsel der plichten, ethica.
PLICHTGEBOD, o. (-en), hoogst gebod.
PLICHTIG, bn. uitsluitend in samenstellingen:
verplicht tot iets: dienstplichtig, schutterplichtig enz.;
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gepletterd.
PLETTERIJ, v. (-en), plaats of inrichting waar
metalen geplet worden. gmv. het pletten.
PLETWERK, o. work dat geplet wordt.
PLEURA, v. borstvlies: vlies dat de borstholte
inwendig on de longen uitwendig bekleedt, zoodat
de longen zonder letsel in de borstkas zich kunnen
bewegen.
PLEUREUSE, v. (-n), rouwband; rouwfloers; de
zwarte rouwrand aan papier; (oudt.) gehuurde
klaagster bij lijkstaatsien.
PLEURIS, v. (-son), (geneesk.) hevige pijn in de zijde,
veroorzaakt door eene ontsteking van het inwendige
borstvlies on somwijlen van het uitwendige gedeelte
der longen, zijdewee.
PLEVIEREN. Zie PLUVIER.
PLEZIER, o. —BOOT, v. (-en), enz. zie men onder
PLEIZIER.
PLICHT, m. (-en), wat iem. volgens de wet, volgens
eene overeenkomst, volgens zijne betrekking, volgens zijn zedelijk bewustzijn gehouden is to doen;
inz. een zedelijk moeten, dat boven de zinnelijke
on beperkte natuur van den bijzonderen mensch
verheven is, de stem der redo, die in den geest der
menschheid spreekt en de wet der zedelijke bestemming daarvan uitmaakt : de plichten der onderdanen;

de plichten der ouders jegens de kinder en, der kinderen
jegens de ouders; de plichten des huwelijA:s; zijn plicht
betrachten, volbrengen, nakomen, schenden, verzuimen,
uit het oog verliezen; naast rechten staan ook plichten,
gezegd tegen iem., die het altijd druk heeft over
zijne rechten; naast plichten staan ook rechten. gezegd
tegen iem., die zijne minderen voortdurend op hun
plicht wijst; zich ten plicht stellen, zich ernstig voornemen, te doen; zich van een ?Acid kw Pen, doen
waartoe men gehouden is; dot is niets meer dan een
staaltje van uw plicht, dan waartoe gij gehouden
waart; tegen eed en plicht ha ndelen, zeer verkeerd
handelen; iem. tot zijn plicht brengen, hem tot het
volbrengen ervan noodzaken; ienz. den laatsten plicht
beu:ijzen, hem mede begraven; zyn, hawelijksplicht
verzuimen, den bijslaap niet volbrengen.

(Zuidn.) schuldig, overtuigd van misdaad. PLICHTIGHEID, v. (Zuidn.) schuld.
PLICHTMATIG, bn. bw. (-er, -st), verbindend, overeenkomstig, volgens den plicht.
PLICHTPLEGER, m. (-s), ...PLEEGSTER, v. (-s), die
vol plichtplegingen is.
PLICHTPLEGING, v. (-en), overdreven hoffelijk-

held: maak geene plichtplegingen; het is geene fjdele
plichtpleging.
PLICHTSBESEF, o. besef van zijn plicht: bfj velen
spreekt het plichtsbesef niet luid,e; ...BETRACHT I NG,
V. (-en), het betrachten van zijn plicht: Sverige
plichtsbetrachting.
PLICHTSCHULDIG, bn. (w. g.), verplicht, volgens

plicht.

PLICHTSHALVE, bw. uit hoofde van den plicht:
plichtshalve deed hij het.
PLICHTVAARDIG, bn. bw., (w. g.), gereed om zijn
plicht to doen.
PLICHTVERGETEN, bn. bw., zijn plicht, zijn zedelijken plicht vergeten: een plichtvergeten booswicht.
PLICHTVERGETER, m. (-5). ...VERGEETSTER, v.
(-s), (w. g.).
PLICHTVERZUIM, o. het verzuimen van zijn plicht:

zich aan plichtverzuim schuldig maken; wegens plichtverzuim ontslagen worden.
PLICHTVRIJ, bn. (w. g.), geene bijzondere plichten

hebbende.
PLIEEREN, (plieerde, heeft geplieerd), buigen, nijgen

(in den dans); (fig.) achteruitdeinzen: het leger moest
zich naar het dorp plieeren.
PLINT, v. en o. (-en), (bouwk.) vlak stuk tot verzwaring aan den voet van een gebouw, een vertrek
of eene lambrizeering; inz. de houten bekleeding
aan den voet der wanden in gangen en kamers,
gewoonlijk 10 a 13 cM. breed en ook wel voet/ost
geheeten; doordraaiende plint, die met de deur meedraait. P1.INTJE, o. (-s).
PLIOCENE-FORMATIE, v. dat deel der tertiaire formatie, waarin een greet gedeelte der versteende
soorten met de thans levende overeenstemt.
PLISSEEREN, (plisseerde, heeit geplisseerd), zeer
fijn plooien.
PLISSEERMACHINE, v. (-5), machine om good zeer
fijn to plooien.
m. (fig.)
PLOD, (-den), PLODDE, v. (-n), vod;
luiaard ; deugniet.
PLODDEREN, (plodderde. heeft geplodderd), (Zuidn.)
plonzen.
PLOEG, m. (-en), landbouwwerktuig om de aardoppervlakte om to keeren, om te leggen: Duitsche
ploeg; Waalsche ploeg; achter den ploeg loopen, den
ploeg sturen, (ook) hoer zijn; (fig.) lustig aan den
ploeg gaan, vroolijk, welgemoed aan den arbeid beginnen; de harden aan den ploeg slaan, zich aan
't werk begeven; dat is zijn wagen en zfjn ploeg, dat
zijn zijne middelen van bestaan; (sprw.) de ossen
achter den ploeg spannen, eene zaak verkeerd aanvatten; — (gew.) het sterrenbeeld de groote beer.
PLOEGJE, o. (-s).
PLOEG, v. (-en), yore; groove, plooi: ploegen in
het voorhoofd hebben.

PLOEG, v. (-en), (timm.) ploegschaaf; messing, op
den langsten kart van eene plank gemaakt, waarin
eene andere plank door middel van eene gleuf wordt
aangesi oten.
PLOEG. v. (-enl. 2Toep. afdeeling: eene ploeg werklieden, afdeeling werklieden onder hetzelfde opzicht
en tot denzelfden arbeid gebezigd; de arbeiders zijn
verdeeld in eeite dog- en eene nacittploeg; iederen day
werd er eene ploeg van 1S jongelni ge ,:Lcainineerd.

PLOEGAS, v. (-sen), as van een ploeg.

PLOEGBAAR.

PLOMPEN.

PLOEGBAAR, bn. geploegd kunnende worden.
PLOEGBAAS, m. (...bazen), opzichter, baas over
eene ploeg arbeiders; m. (-en), 134,1k van
een ploeg; ...BEEN, o. (-deren), (onti.) een der aangezichtsbeenderen in het midden der neusholte;
...13IJL, v. (-en), eene soort van tip; ...BOOM. m. (-en),
het lang sti,k hout, dat in horizontale richting den
staart verbindt aan het voors!ag van den ploeg;
...D1SSEL, m. (-s), dissel van een ploeg.
PLOEGEN, (ploegde, heeft geploegd), het land met
den ploeg omwerken: het land veer den eersten keer,

PLOERTERIJ, v. (-en), lichtmisserij, grootspraak;
bekrompenheid, kleinzieligheid.
PLOERTIG, bn. bw. (-er. -st), ploertachtig. PLOERTIGHEID, v. (...heden).
PLOERTIN, v. (-nen), hospita van eon student.
PLOETERAAR, m. (-s), —STER, v. (-s), iem. die
ploetert.
PLOETEREN, (ploeterde, heeft geploeterd), plapperen (van watervogels); in het water plassen,
knoeien; hard werken; een moeitevol leven leiden,
vol zorg: hfj moet hard ploeteren om aan den kost to
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voor den tweeden keer ploegen; (fig.) de zee ploegen,

komen.

doorklieven. bevaren; het strand (de rotsen) ploegen,
nutteloos work doen; zwaar werk verrichten, zwoegen; — (timm.) met de ploegschaaf ploegen of messingen aan eene plank schaven: twee planken aan
elkander ploegen, met eene ploegverbinding aan
elkander bevestigen; (boekb.) de bladen afranden
met het ploegmes. PLOEGING, v. (-en), het ploegen.
PLOEGEN, o. het omwerken van het land met den
ploeg.
PLOEGER, m. (-s), ...STER, v. (-s), die ploegt.
PLOEGHAK, v. (-ken), werktuig om het ploegijzer
to reinigen, in sommige streken ook ploegstoker
geheeten: ...HOUT, o. (-en), hout waaraan het ploegijzer vastzit; ...IJZER, o. (-s), kouter; ...JuNGEN,
m. (-s), jonge boor die den ploeg door het land stuurt;
...KNAAP, m. (...knapen), deel van een wielploeg,
waarop de lijn rust; ...KOUTER, o. (-s), ploegijzer;
...LAND, o. (-en), bouwland; ...LOON, o. (-en), loon
voor het ploegen.
PLOEGMACHI :E, v. (-s), werktuig om zonder ossen
of paarden den ploeg to drijven; ...NES, o. (-sen),
(boekb.), mes waarmede een bookbinder de bladen
afrandt; ...OS, m. (-son), ...PAARD, o. (-en), os
paard dat den Hoeg voorttrekt; hij werkt als een
ploegpaard, hij werkt buitengewoon hard; (fig.) iem.
die hard en ijverig werkt; ...RAD, o. (-eren), rad van
een wielploeg; ...SCHAAF, v. (...schaven ► , (timm.)
zekere lange schaaf, -waarmede een timmerman de
planken ploegt; ...SCHAAR, v. (...scharen), ploegijzer; ...SCHIJF, v. (...von), (boekb.) ploegmes der
bookbinders.
PLOEGSGEWIJZE, bn. bw. bij ploegen: ploegsge-

PLOF, tw. klanknabootsing, om het doffs geluid
uit to drukken, dat een zwaar, vallend lichaam
maakt: plof daar lag hO op den grond.
PLOF, i-n. (-fen), dof geluid:
hoorden twee ploffen;
slag, smak : een plof doen.
PLOFFEN, (plofte, heeft of is geploft), hard, met
een plof nedervallen; met een plof neersmijten;
een plof geven: een gasmotor ploft voortdurend.
PLOK, m. (-ken), handvol, pluk; armvol: een plok
hoof nemen; plokgeld. PLOKJE, o. (-s).
PLOKGELD, premie aan den meestbiedende bij
eene afmijning (van huizen, schepen enz.) uitgereikt,
strijkgeld; ...PENNING, m. (-en), plokgeld, strijkgeld.
PLOMBEERDER, m. (-s), ...STER, v. (-5), die plombeert.
PLOMBEEREN, (plombeerde, heeft geplonibeerd),
van overheidswege met lood verzegelen; van een
looden stempel voorzien; (tandm.) holle tanden of
kiezen vullen met lood, goud, zilver, caoutchouc
enz. PLOMBEERING, v. (-en).
PLOMBEERKOSTEN, m. my. de kosten van het
plombeeren; ...LOOD, o. lood waarmede men iets
verzegelt of merkt.
PLOMBEERSEL, o. (-s), datgene waarmede iets
geplombeerd wordt; vulsel van eene holle kiss of
tand.
PLOMBEERSTEMPEL, m. (-5), stempel om loodjes
to merken; o. (-en), werktuig om
mede to plombeeren.
PLOMBIERE, v. (-s), vruchtenijs als verfrissching
(bij banketbakkers) : eene plombiere eten.
PLOMP, tw. klanknabootsing van het geluid, waarmede een zwaar voorwerp in het water (of eene
andere vloeistof) valt: daar viel hij, plomp ! in eens
in het water.
PLOMP, m. (-en), het geluid waarmede een zwaar
voorwerp in het water valt: wO hoorden twee plom-

wijze oproepen, examineeren; ploegsgewijze uitbetalen.
PLOEGSTAART, m. (-en), achtereinde van den ploeg,
waarmede hij testuurd wordt; ...STEEL, m. (...stolen),
ploegstaart; ...STEL, o. (-len), toestel van den bookbinder om de boeken to ploegen: eene snipers met
1 loegstel; ...STOK, m. (-ken), ploegstaart; ...STOKER,
m. (-s), (gew.) ploeghak; ...STREEK, v. (...streken),
diepte van de voor.
PLOEGVOET, m. (-en), houten staaf in den ploegbalk op en neer beweegbaar, die een dwarshout
draagt, dat het dieper in den grond dringen van
het ploegijzer belet; opkrullende voet onder aan
het steunhout van een ploeg zonder wielen ; ...VOOR,
v. (...voren), geploegde voor; zeker versteensel (in
de Schotsche mijnen).
PLOEGVORMIG, bn. den vorm van het ploegijzer
hebbende: het ploegbeen is een ploegrormig been, dat

de neusholte middendoor deelt.
PLOERT, m. (-en), lichtmis; smakelooze pronker,
grootspreker; niet student; huisbaas van een student; schoft, gemeene kerel: iem. voor ploert uit-

schelden.
PLOERTACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als een ploert,
liederlijk, gemeen, laag : zich ploertachtig gedragen,
aanstellen; dat is eene ploertachtige streek van je; kleinburgerlijk, bekrompen, alledaagsch: ploertachtige
ideeen hebben; een ploertachtige still. PLOERTACHTIGHEID, v. (...heden).
PLOERTENDOM, o. (stud.) allen die niet student
zijn, inz. de lagers volksklassen: het ploertendom

was er goed vertegenwoordigd.
PLOERTENDOODER, m. (-s), stok met looden knop :
iem. met een ploertendooder in zwont slaan; ...STREEK,
v. (...streken), ploertige, gemeene, lags streek.

pen : twee personen waren in het water gesprongen.
PLOMP, bn. bw. (-er, -st), grof, zwaar; het tegengestelde van fijn, sierlijk: plompe voeten, schoenen;
plompe nzeubelen; — onhebbelijk, onbeieefd, lomp: een

plompe kerel; in plompe taal gaf hij zijne meening to
kennen; op plompe wijze groeten; een plomp gelaat,
grof; plompe scherts, onhebbelijk, grof on ruw; eene
zaak plomp aanpakken, links, onhandig; — (w. g.)
bot, stomp : een plomp mes.
PLOMP, m. (-en), (plantk.) eene familie van waterplanten met groote, hartvormige bladeren, waarvan in Nederland slechts twee geslachten gevonden
worden, elk door eene soort vertegenwoordigd: de
witte plompen (nymphaea alba) on de gele plompen
(nuphar luteum), welke in bloeienden toestand het
sieraad onzer binnenwateren uitmaken; de witte
plompen worden waterrozen, waterlelies, waterplompen, witte waterkruiken on meerbladeren geheeten;
kleine plompen: de waterboterbloem: eene plantensoort, die tot het geslacht dotterbloem behoort;
kleine witte plompen, duitblad, kikkerkruid; Gulaansche plomp (victoria regia), welker bladeren soms
eon omtrek van 4 M. hebben, terwijl die der bloom
soms een M. to boven gaat. PLOMPJE, o. (-s).
PLOMPAARD, PLOMPERD, m. (-s), lomperd.
PLOMPEBLAD, o. (-eren), blad van een plomp.
PLOMPEN, (plompte, heeft of is geplompt), met
een dof geluid in het water vallen, springen, smijten: de steen plompte in het water; de redder plompte

PLOMPEN.

PLUTMEN.

bij het visschen met het zware einde
van een stok in het water slaan.
PLOMPERD, m. (-s), plompaard.
PLOMPHE1D, v. (...heden), lompheid, grofheid.
PLOMPVERLOREN, bw. onverwachts; zoo maar in
eons, hol over bol: zoo maar, plompverloren in het

PLOTEN, (plootte, heeft geploot), schapevellen
scheren.
PLOTER, m. (-s), die ploot. PLOTERIJ, v. gmv.
het afhalen of afscheren van haar of ruigte; —, (-en),
plaats, waar men ploot.
PLOTS, tw. klanknabootsing van het geluid, dat
men bij het vallen van een lichaam plat op den
grond hoort.
PLOTS, bw. onverwacht, onverwachts, in eOns,
eensklaps.
PLOTS, m. eigenaardig geluid, dat men bij het
vallen van een lichaam plat op den grond hoort:
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honderd, smeten ze alles in het water.
PLOMPWEG, bw. botweg: plompweg gaf h# ten
antwoord.

PLONDEREN. Zie PLUNDEREN.
PLONGEEREN, (plongeerde, heeft of is geplongeerd),
duiken, dompelen.
PLONS, tw. klanknabootsing van het geluid, waarmede een voorwerp in het water (of eene andere
vloeistof) valt, een weinig korter en hooger van
toon dan plomp : plons ! daar viel het in het water.
PLONS, m. (...zen), het geluid waarmede een voorwerp in het water valt: een plons en nog een plons

het gaf een plots.

PLOTSELIJK, bn. bw. schielijk, onverwacht.
PLOTSELING, bn. onverwacht, schieltjk: een plotselinge dood.

PLOTSELING, PLOTSELINGS, bw. eensklaps, onverwacht: hjj is plotseling verdwenen; hfj stierf plotse-

en alles werd weder stil.

ling. .

PLONSSTOK, m. (-ken), (vissch.) kloet, pols om de
visschen uit de modder on van tusschen het riot
to jagen.
PLONZEN, (plonsde, heeft en is geplonsd) met een
plons in het water vallen, springen, smijten; (gew.)
met half ontbloote beenen in het water plassen.
PL001, v. (-en), vouw: de plooien van het goed; iets

PLOTSEN, (plotste, heeft on is geplotst), ploffen,
plompen, met een plots vallen.
PLOYEEREN, (ployeerde, heeft of is geployeerd),
buigen, vouwen.
PLUCHE, v. wolfluweel.
PLUCHEN, bn. van pluche gemaakt.
PLUG, v. (-gen), born, stop, mondstuk; houten
nageltje, waarmede de schoenmakers de hielen
vastslaan; (zeew.) kleine prop of pen, die in den
kop der houten nagels gedreven wordt; (gasfitter)
schroefbout dien men in gasbuizen draait om de
opening of to sluiten. PLUGJE, o. (-5).
PLUG, m. (-gen), losbol, ploert. PLUGJE, o. (-s).
PLUGIJZER, o. (-s), (zeew.) ijzer waarmede men
gaten in de nagels slaat, ook deutelijzer geheeten;
...TREKKER, m. (-5), waarmede men de plug uit
een vat trekt.
PLUIM, v. (-en), veder; (fig.) hY is nog in de pluimen, hij is nog to bed; hij zit er mee in de pluimen,
hij is met de zaak verlegen; vederbos: een hoed met
pluimen; (jag.) staart van een haas of een konijn;
kwastje: de leeuw heeft een staart met eene pluim; —
(plantk.) bloeiwijze met verlengde hoofdas en vertakte zijassen, wier vertakking naar boven afneemt:
het geheel heeft een pyramidalen vorm; varenbladeren; — sieraad van kant in den vorm eener
pluim.
PLUIMACHTIG, bn. als eene pluim.
PLUIMAGE, v. (-s), gevederte.
PLUIMAKELEI, v. zekere plant (thalictrum).
PLUIMALUIN, v. zekere delfstof, haaraluin.
PLUIMBAL. m. (-len), vederbal, een van veeren

in de oude plooien vouwen; dear is eene valsche plooi
in het tafellaken, eene die er niet in hoort; die moet
salt joist in de plooi, dus niet in het oog; de plooien
van een rok, eene muts; de plooien van eene kies;
(ontl.) de plooien (of windingen) der hersenen; —
(fig.) dat is eene leelfike plooi in zijn karakter, een
leelijke trek; eene goede plooi aan iets geven, eene
goede wending; de plooien van het voorhoofd, de
rimpels; ztjn gezicht in de plooi zetten, ernstig Zion;
raakt nooit uit de plooi, verliest nooit zijn ernst,
zijne waardigheid; — zfj weet haar mondje o, zoo aardig
in de plooi te zetten, zoo lief, zoo aardig weet zij zich
voor to doen (veel beter dan zij inderdaad is); de
plooien van 't menschelijk hart, de geheimste schuil-

hoeken. PLOOITJE, o. (-5), kleine vouw; rimpeltje;
er was geen plooitje in zijn gelaat te zien. hij zag er
zeer ernstig uit.
PLOOIBAAR, bn. (-der, -st), buigzaam; (fig.) een
plooibaar karakter, dat zich nogal weet to plooien
naar de omstandigheden. PLOOIBAARHEID, v.
PLOOIBOUT, m. (-en), ijzeren bout waarmede men
plooien in mutsen strijkt.
PLOOIEN, (plooide, heeft geplooid), vouwen, plooien
inleggen: een rok plooien; stof plooien; een kraagje
plooien, fronsen: zijn voorhoofd plooien; — (fig.) wenden: hij wist het zoo te plooien, dat ieder tevreden was;
vergoelijken, schikken: laat dat zaakje maar
plooien; in der minne schikken: ik zal het met hem
wel plooien, (ook) hem niet te veel rekenen; zich naar
iemands wenschen of inzichten plooien, zich daarnaar
schikken, voegen. PLOOIING, v. (-en), het plooien.
PLOOIER, m., ...STER, v. (-s), die plooit.
PLOOIIJZER, o. (-s), plooitang; ...KUNST, v. de
kunst om te plooien (eig. en fig.); ...MANIER, v. (-en),
manier waarop men iets kan plooien; ...MUTS, v.
(-en), muts met plooien; ...SCHA AR, v. (...scharen),
werktuig van den smid en van de mutsenstrijkster,
om iets in plooien te leggen.
PLOOILOOS, bn. zonder plooien.
PLOOISEL, o. (-s), wat men op iets anders plooit:
een plooisel van dezelfde stof. PLOOISELTJE, o. (-s).
PLOOISLAKKEN, v. my. eene slakkenfamilie (volutacea), tot de groep der smaltongigen behoorende;
...TANG, v. (-en), plooischaar; ...VLEUGELIGEN,
m. my. eene groep van netvleugelige insecten (strepsiptera), waarvan de mannetjes kleine, opgerolde
dekschildjes hebben en achtervleugels, die als een
waaier kunnen geplooid worden; o. werk
dat geplooid is; werk dat geplooid moot worden.
PLOOTWOL. v. wol die men van schapevellen
scheert. in onderscheidim,, van de wol, die men van
de levende schapen verkrijgt.

voorziene bal, die met een raket voortgeslagen, of

uit een beker opgeworpen en daarin weder opgevangen -wordt: met den pluimbal spelen ; ...BALSPEL,
o. (-len), het spel met den pluimbal; ...BEREIDER,
m. (-s), ...BEREIDSTER, v. (-5); ...BEZEM, m. (-s),
kleine bezem van vederen; ...BOOM, m. (-en), eene
soort van cypres, (ook) naam van den pruikenboom, zie aldaar; ...BORSTEL, m. (-s), plumeau;
...BOS, m. (-son), vederbos.
PLUIMCELPOLIEP, v. (-en), eene soort van celpoliep, welke vijftig tot zestig lange en zeer ontwikkelde voelers heeft; haar cellenstok is op een
stijl vastgehecht en bestaat gewoonlijk bij oudere
voorwerpen nit een tiental poliepen; glazen pluimcelpoliep, eene soort van celpoliep, wier cellenstok
uit eene geleiachtige zelfstandigheid bestaat, die
de cellen verbindt.
PLUIMDRAGER, m. (-s), (nat. hist.) eene soort van
kleine slak (valvata): kleine pluimdrager, platte pluim-

drager ; vijverpluimdrager.

PLUIMELOOS. PLUIMLOOS, bn. bw. zonder pluimen of vederen: het diertie was nog pluimloos jong,
zoo jong dat het nog geheel naakt is.
PLUIMEN, (pluimde, heeft gepluimd), van pluimen
of vederen berooven, plukken: een cog el pluimen;
(fig.) iets ontnenien, aitroggelen: sop hebben hem
geplaimd; van eene pluinl voorzien: een geplui aide

PLUIMEN.
,-3i,oed; van pluirnen of veeren voorzien: de gepluirnde
„salvers van het woud.
PLUIMENBED, o. (-den), veerenbed.
PLUIMESCH, m. (...sschen), eene soort van esch
(fraxinus ornus), waarvan in 't Zuiden van Europa
-de manna wordt gewonnen; ...GEDIERTE, o. gevogelte; ...GRAAF, m. (graven), opzichter van het
gevogeltje; ook aan boord een matroos, daarmee
belast; groot valkenier; ...GRAS, o. OOnjarige beemdgras (poa annua), een der algemeenste grassen, ook
tuingras en bosjesgras geheeten; muggepoot. Zie
dit woord ( 'de art.).
PLU1MMUTS, v. (. en), muts van pluimen voorzien.
PLUIMPJE, o. (-s), kleine pluim, vederbosje; —
(plantk.) stukje stengel met blaadjes in de kiem;
, eene soort van kleinen anjelier; — (fig.) compliment,
lof: hij kreeg een pluimpje; een pluimpje gecen.
PLUIMRIET, o. eene soort van struisriet (calamagrostis lanceolata), algemeen aan waterkanten en op
belommerde grasgronden voorkomende.
PLUIMSTAART, m. (-en), vederbosvormige langharige staart: een hond met een pluimstaart.
PLUIMSTRUKEN, (pluimstrijkte, heeft gepluimstrijkt), vleien; (iem.) laffe complimenten maken:
hi] doet niets dan pluimstrifken.
PLUIMSTRIJKER, m., ...STER, v. (-s), vleier, kruiper, vleister, kruipster.
PLUIMSTRIJKERIJ, v. (-en), vleierij, kruiperij.
PLUIMVAREN, v. een der schoonste varens, welke
in Nederland gevonden worden (osmunda), ook groote
varen, watercaren en koningsvaren geheeten.
PLUIMVEE, o. het gevogelte.
PLUIMWIT, o. uiterst fijne talk.
PLUIS, v. (...zen), pluche, eene soort van stof;
geperst pluis ; wollen pluis; zijcien pluis.
PLUIS. o. geplozen touwwerk: vlas- en henneppluis;
touwpluis; de ruwe, wollige zijde.
PLUIS, bn. behoorlijk, zooals het behoort: hij is
niet pluis, hij is ongesteld, (ook) hij deugt niet veel;
(fig.) het is daar niet Alois, daar zit wat achter, er
schuilt lets kwaads; in dat huis is het niet pluis, hat
spookt er; die visch is niet pluis, niet versch, een
weinig bedorven.
PLUISACHTIG, bn. (-er, -st), als pluis: dat goed ziet
er zoo pluisachtig nit, zeer los geweven, alsof het
veel pluizen afgeven zal.
PLUISEL, o. wat geplozen is.
PLUISFLUWEEL, o. paan.
PLUISJE, o. (-s), vlokje, draadje: de pluisjes van,
-den grond oprapen; pluisjes van zone mouw afknippen met den vinger.
PLUISKRUID, o. gemeen kruiskruid (senecon vulgaris); ...LOON, o. (-en), loon dat voor het pluizen
betaald, ontvangen wordt; ...MESJE, o. (-s), mesje
van stoffenbewerkers, kleedermakers, mandenmakers, om uit te pluizen of uit to steken; ...ROK,
m. (-ken), halffluweelen groffiuweelen rok.
PLUISSTER, v. (-s), die pluist.
PLUISTOUW, o. (-en), (zeew.) hernieuwd touw.
PLUIZEN, (ploos, heeft geplozen), tot pluisjes trekken, uitrafelen: linnen pluizen; tout() pluizen, het tot
work uitrafelen; wol pluizen, ze, nadat ze reeds met
de wolmachine behandeld is, nazien om enkele
sours nog niet genoegzaam losgemaakte dotjes uiteen
te halen en om onreinheden, die er aan zijn blijven
hangen, te verwijderen; van pluisjes, stofjes ontdoen : de duiven en apen pluizen zich; de vederen
uittrekken, plukken: een vogel pluizen; (fig.) iemanets
beurs pluizen, hem plukken, van zijn geld berooven;
—e nhoentjepluizen,
lekker opeten, oppeuzelen; langzaam voorteten: eet toch door en zit zoo niet te
wizen en met lange tanden te eten; — nauwkeurig navorschen, napluizen: daar is heel wat aan te pluizen,
(ook) daar is heel veel werk aan.
PLUIZEN, (pluisde, heeft gepluisd), pluizen afgeven:
juten gordijnen pluizen erg; het bed pluist nogal,
fijne veertjes dringen door het tijk heen; peuteren:
die jongen pluist den heelen dag in zijn nuts.

PLUNDEREN.
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PLUIZER, m. (-s), die pluist.
PLUIZERIG, bn. (-er, -st), pluisachtig, vol pluisjes:

waar ben je geweest: je goed is zoo pluizerig; veel
pluizen afgevend: juten kleeden bevallen niet: zij
zijn te pluizerig.
PLUIZERIJ, v. het pluizen, plukken ;
(-en), plaats
op eene fabriek, waar geplozen wordt.
PLUIZIG, bn. (-er, -st), pluisachtig; (van metalen)
niet gevijld kunnende worden, dewijl het vijlsel zich
door zijne weekheid in de groeven der All vasthecht en deze verstopt.
PLUK, m. het plukken, inzameling der boomvruchten : boonen van den eersten pluk zyn beter, maar
duurder dan die van den tweeden pluk; de pink is nogal meegevallen; (gew.) pluksel; (fig.), hij heeft er een
pink aan, hij heef't er veel work aan, - moeite aan;
(fig.) eene goede som: die erfenis bracht hem een heelen
Pak geld aan. PLUKJE, o. (-s), kleine pluk, kleine
hoeveelheid : een plukje hooi.
PLUKDEN, m. (-nen), eene soort van denneboom,
in tegenstelling met kluitden.
PLUKHAAK, m. (...haken), een haak om vruchten
te plukken; (zeew.) haak om oud work uit de scheepsnaden te plukken.
PLUKHAREN, (plukhaarde, heeft geplukhaard),
vechten, handgemeen zijn : die jongens doen niets elan
elkander plukharen.
PLUKKEN, (plukte, heeft geplukt), van een tak
afbreken: bessen, appels, peren plukken; inzamelen:
de vruchten plukken; (fig.) welke vruchten zal hi j daarvan plukken
welke voordeelen zal hij daarvan
hebben, wat zal hij zich daardoor verwerven?; van
een stengeltje afbreken: blaadjes, bloempjes plukken;
(sprw.) haar bloempje (roosje) is geplukt, zij is geene
ongeschonden maagd weer; de geheele plant uit
den grond trekken : hennep, vlas plukken; — uitpluizen, tot vlokken trekken : ?col plukken; de zieke begint
al aan de dekens te plukken, dat is geen goed teeken;
de veeren uittrekken: eene kip plukken; (fig.) zij hebben hem leel ?jk geplukt, ongemerkt, langzamerhand
veel geld afgezet. PLUKKING, v. (-en), pluk, het
plukken.
PLUKKER, m., ...STER, V. (-s), die plukt.
PLUKKORF, m. (...von), ...MAND, v. (-en), korf,
mand waarin men vruchten plukt.
PLUKPENNING, m. (-en). Zie PLOKPENNING.
PLUKSEL, o. (-s), linnen of katoen, tot draden uitgehaald (voor wonden , ; Engelsch pluksel, een gebleekt
linnen weefsel met ver vanOenliggende inslagdraden,
dat in de hospitalen als pluksel algemeen gebruikt
wordt.
PLUKSELDOOS, v.
dons waarin men pluksel, inz. pluksel voor wonden bewaart; ...MAKEN,
o. het maken van pluksel; ...POP, v., ...PROP, v.
(-pen), eene kleine hoeveelheid pluksel, die men in
eene wonde stopt ; ...WATTEN, v. my. watten welke
als pluksel kunnen dienst doen.
PLUKTIJD, m. tijd der vruchten-inzameling.
PLUKVET, o. darmvet; ...VOGEL, m. (-s), schuimlooper, afhaler (van geld); ...VRUCHT, v. (-en), rijpe
vrucht; ...WOL, v. (leerl.) afval van huiden.
PLUMEAU, m. (-x), bezempje van veeren met een
steel, om fijne meubelen, schilderijen enz. of te
stoffen.
PLUMPUDDING, m. (-en), pudding met pruimen of
rozijnen.
PLUNDERAAR, m. (-s), roover, dief. PLUNDERAARSTER, v. (-s).
PLUNDEREN, (plunderde, heeft geplunderd), rooven,
stolen, alles weghalen : de stad werd geplunderd; buitmaken: de soldaten plunderden drie dagen lang; een
reiziger is door struikroovers geplunderd, alles wat
van waarde was, is hem afgenomen; die kerseboom
is letterlijk geplunderd, er zit nagenoeg niets aan;
voor die zieke heb ik mine linnenkast geplunderd, bijna
leeggemaakt; die fijne dame heeft haar minnaar geplunderd, hem geru'ineerd, tot armoede gebracht; (fig.)
een schrifver plunderer, uit zijne geschriften over-

PLUNDEREN.

PODOMETER.

nemen, zonder daarvan melding to maken. PLUNDERING, v. (-en).
PLUNDERKAMER, v. (-s), voddenkamer; ...MARKT,
v. (-en), voddenmarkt.
PLUNDERZIEK, bn. (-er, -st), roofzuchtig.
PLUNDERZOLDER, m. (-s), zolder waar oud goed,
vodden enz. bewaard worden.
PLUNJE, v. kleeding (inz. van zeelieden): hij zit
goed in de plunje, hij gaat goed gekleed. —KIST, v.
(-en), matrozenkoffer.
PLURALIS, m. en o. meervoud; vorsten bezigen vaak
den pluralis majestatis, spreken van zichzelf met
wij in 't meervoud; die schrflver gebruikt altod den
pluralis modestatis, spreekt van zichzelf met wij,
uit bescheidenheid, waardoor hij zich minder op
den voorgrond plaatst.
PLURALITEIT, v. meerderheid, grootst getal.
PLUS, bw. (wisk.) een staand kruisje, dat, tusschen
twee grootheden geplaatst, aanduidt, dat de som
der genoemde grootheden moet genomen worden;
ook dient het om gezamenlijk met het teeken
minus (—) twee tegenovergestelde toestanden aan
to duiden: 1Ti° is die boven het nulpunt van den
thermometer; — 15° even zooveel graden daar beneden; bij de electriciteit duidt + de positieve en
— de negatieve electr. aan; bij de algebralsche
getallen komt voor de positieve en — voor de
negatieve getallen.
PLUSMAKERIJ, v. to hooge opvoering der belastingen; oneerlijke praktijken.
PLUSMINUS, bw. min of meer, aangeduid door het
teeken aan dit werk zijn ± 20 duizend uren

m. (-8), ademingsmeter: eat
kwikzilver-manometer tot het bepalen der spierkracht b(j het ademen gebeitigd.
PNEUMONIE, v. longtering.
PNEUMOTHORAX, m. (geneesk.) ophooping vans
lucht in de borstholte buiten de longen; kan somedoodelijk wezen.
POCHEL, m. (-s), hooge rug, bochel; iem. op zzjn ,
horn afranselen, (ook) hem duchtig.-.pochelgvn,
over den hekel halen; iem. ztjn pochel vol scheldeni.
hem met allerlei scheldwoorden overladen.
POCHEN, (pochte, heeft gepocht), (w. g.) kloppeni.
slaan; (fig.) zwetsen, grootspreken : pochen op zijn,
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ingespannen arbeid besteed.
PLUSTEEKEN, o. (-5), rechtopstaand kruisje, waardoor men plus aanduidt.
PLUTO, m. (myth.) God der onderwereld.
PLUTOCRATIE, v. geldheerschappij.
PLUTOCRATISCH, bn. plutocratische regeering, waarbij de kapitalisten, de geldmannen regeeren.
PLUTONISCH, bn. in het binnenste der aarde onder inwerking van hooge temperatuur ontstaan en
daaruit opgerezen: de plutonische gesteenten; de plu-

tonische vorming in de aardlagen.
PLUTONIST, m. (-en), voorstander der leer, die de
vorming der aarde aan het vuur toeschrijft; inz.
hij die wel een gloeiend vloeibare aardkern aanneemt, doch het ontstaan der gebergten door lang-

zame werking der natuurkrachten meent to moeten
v erklaren.
PLUTOS, m. (myth.) God des rijkdoms, van het geld.
PLUVIALE, v. (-n), het groote misgewaad der R.-K.
geestelijken, dat het lichaam omsluit en van voren
met twee haken is vastgemaakt.
PLUVIEREN, v. mv. een geslacht van vogels (charadrius), tot de orde der steltloopers behoorende,
die zich in vlakke landen on aan de oevers der
rivieren ophouden en van insecten, weekdieren en
wormers leven; de bekendste soorten, die tot dit
geslacht behooren, zijn: de gouclpluvier, de morinelpluvier, de bontbekpluvier, de kleine pluvier, de strand-

pluvier.
PLUVIOMETER, m. (-s), regenmeter (werktuig om
de hoeveelheid gevallen regen to bepalen).
PLUVIOSE, v. regenmaand (in den kalender der
Fransche Republiek), van 20 Januari tot 18 Februari.
PNEUMA, v. adem, wind, lucht; levensgeest, ziel;
ook de Heilige Geest.
PNEUMACITEIT, v. het met lucht gevuld zijn: de

pneumaciteit van het skelet bij de vogas draagt ear
reel bij tot het vliegvermogen.
PNEUMATIC, bn. pneumatic banden aan eon rUiciel,
luchtbanden.
PNEUMATIEK, v. leer der luchtbeweging; geestenleer.
PNEUMATISCH, bn. tot de leer der luchtbeweging
behoorende: de pneumatische pomp, luchtpomp.
PNEUMATOLOGIE, v. leer der lucht en der gassoorten.

PNEUMATOMETER,

geld, zone Tamale.
POCHER, m. (-5), ...STER, v. (-s), snoever, snoefster, zwetser, zwetsster, grootspreker,...spreekster,.
POCHERIJ, v. (-en), grootsprekerij, snoeverij; ge- .

wontevapch.

POCHETTA, v. (-'s), (muz.)
POCHHANS, m. (...zen),

zakviooltje.
praler, grootspreker;
...HANZERIJ, v. (-en), pocherij. •
POCHKAART, v. (-en), kaart om het pochspel te.
spelen; ...POTJE, o. (-s), een pochspelletje: willem
we een pochpotje maken? ...SPEL, o. zeker kaartspel,.
POCHWERK, o. (-en), (mijnw.) stampmolen.
POCO, bw. (muz.) weinig; poco a poco, voor on na,
van lieverlede, allengskens.
POCULEEREN, (poculeerde, heeft gepoculeerd),'be-

keren, drinken.
POCULUM, m.
PODAGRA, o.

(-s), beker, bokaal.
hevige pijn aan den grooten teen

met zwelling en roodheid gepaard; soms breidt het,
zich uit tot de overige teenen, de ringers en ander°,
geledingen; ook pootje, voeteuvel en jicht geheeten.
PODAGREUS, bn. (...zer, met het pootje of voeteuvel behept.
PODAGRIST, m. (-en), jichtlijder.
PODDE, POD, v. vuil, onzindelijkheid, dat mem
haast niet meer verwijderen kan, omdat het zoo.
lang voortgewoekerd heeft: de pod is er al in.
PODDEBAARD, m. (-en), vlasbaard; ...BLADEN,
mv. (plantk.) groot hoefblad; ...HAAR, o. vlas
de kin, vlashaar.
PODDING, PUDDING, m. (-en), eene geliefkoosda ,
stijvernlpmaitoevgslnprk
lende zelfstandigheden, gewoonlijk in een eigen-aardig vorinpje afgekoeld en stijf geworden en zoo,
voorgediend; vroeger ketelkoek of koek op den ketel
genoemd. PODDINKJE, o. (-s).
PODDINGPOEDER, o. (-s), meel, rijst, griesmeel enz,._
in poedervorm on met verschillende stoffen vermengd, om daarvan een podding to maken; afgepaste hoeveelheid voor een podding, waarvoor
melk noodig is.
PODDINGSTEEN, m. (-en), eene samenklontering van gerolde steenen, van velerlei soort en kleur,
welke door een steenachtig deeg of bindmiddel met
elkander tot eene harde massa zijn verbonden.
PODDINGTROMMEL, v. (-5), trommel waarin men,
soms poddingen klaarmaakt; ...VORM, m. (-en),
...VORMPJE, o. (-s), eigenaardig vormpje om daarin
een podding to laten stijf worden, waardoor hij een
eigenaardigen vorm verkrijgt; ...ZAK, m. (-ken). zak
waarin men eertijds poddingen liet gaar koken in
beet water; (zeew.) zak met kabelgaren gevuld, dieaan de buitenzijde van een schip wordt gehangen,
om de gevolgen van een schok to voorkomen, ook
wrUncorst geheeten.
PODESTAAT, m. (...staten), PODESTA, m. (-'s),
machtbekleeder, landvoogd (oudt. in Friesland);
stadsrechter of burgemeester in
PODIUM, o. (-s), voorste gedeelte van het tooneel:
het podium betreden, voor bet voetlicht komen, (ook)
eene lezing, eene redevoering houden.
PODOME, tw. basterdvloek voor God doeme mid;
verdoeme sag; men hoort daarvoor ook podorie en

pociozie.
PODOMETER, m. (-s), schredenteller, een werktuig.

POED.
PUD, o. een Russisch handelSgeWicht, golijkstaande met 'ho berkowetz of 16,38 K.G., het
wordt verdeeld in 40 Russische ponden.
POEDEL, m. (-s), poedelhond; misschot bij het
schieten; misworp bij het kegelen, waarbij de bal
van de plank gaat; (fig.) een leelijken poedel maken,
een groven misslag begaan; — (bij het kaarden in
de katoen- en wolspinnerij) houten cilinder of trommel, met kaard- of krasband bekleed, die het katoen
of de wol van de groote trammel afneemt. POEDELTJE, o. (-s).
POEDELEN, (poedelde, heeft gepoedeld), het veranderen van het ruwe ijzer in smeedijzer, door er
in den vlam- of poedeloven koolstof aan to onttrekken. POEDELING, v.
POEDELHOND, m. (-en), eene soort van bond, met
wollig, gekruld haar en korten, ronden snuit, zeer
leerzaam en tot de waterjacht en velerlei kunstjes
gemakkelijk of to richten.
POEDELIJZER, o. smeedijzer dat uit den poedeloven komt.
POEDELNAAKT, tn. moedernaakt.
POEDELOVEN, m. (-s), vlamoven waarin ruw ijzer
gepoedeld wordt; ...PRIJS, m. (...zen), ...PRIJSJE,
o. (-s), (bij een wedstrijd) kleine prijs voor hem, die
de meeste poedels maakt, meest in scherts toegekend; (fig) een kleinigheid, eene kleine gratificatie:

met een poedelprijsje werd ik afgescheept.
POEDER, POEIER, o. iedere tot fijn gruis, stof of
zeer fijne korreltjes gemaakte, waste stof: tandpoeder; jeukpoeder; reukpoeder; (tuin.) droge most; buskruit.
POEDER, POEIER, v. (-s), fijngestampt geneesmiddel; eene afgepaste hoeveelheid daarvan, om in eens
in te nemen: poeiers innemen, ingeven; iem. eenpoeiertje
ingeven, hem met een giftpoeder trachten to vergeven. POEDERTJE, POEIERT.TE, o. (-5).
POEDERBUS, v. (-sen), bus om poeder in te bewaren; ...CIIOCOLADE, v. chocolade in poedervorm;
...DUOS, v. (...zen), doos om poeder, inz.haarpoeder
of tandpoeder, in te bewaren; ...DOOSJE, o. (-5), doosje
waarin men geneespoeders bewaart, verzendt; doosje
gevuld met geneespoeders.
POEDEREN, POEIEREN, (poederde of poeierde,
heeft gepoederd of gepoeierd), met poeder bestrooien
het hoar poecleren; een gepoederd hoofcl. POEDERING,
POEIERING, v.
POEDERHEMD, o. (-en), poedermantel.
POEDERIG, bn. op poeder gelijkende; vol of met
poeder zijnde.
POEDERKAMER, v. (-s), kamer waarin men zich
poederen laat; kamer in eene fabriek, waar iets tot
poeder gemalen of gestampt wordt; ...KLEED, o.
(-en), kleed dat men bij het haar-poederen omslaat;
...KWAST, m. (-en), kwast waarmede men zich het
gelaat, het haar poedert.
POEDERMAKER, m. (-s), ...MAAKSTER, v. (-s), die
poeder maakt; ...MANTEL, m. (-s), kamdoek, poederkleed.
POEDERSPUITJE, o. (-s), spuitje om poeder, inz.
insectenpoeder ergens in of op te spuiten; ...STIJFSEL, v zeer fijne stijfsel, stijfsel in poedervorm;
...SUIKER, v. geraspte of fijngestampte suiker;
...VERKOOPER, m. (-5), ...VERKOOPSTER, v. (-s),
iem. die poeder verkoopt; ...VORM, m. de vorm
van poeder, zeer fijn verdeeld.
POEDERVORMIG, bn. in den vorm van poeder: de

poedervormige stoffen komen in veel opzichten met de
vloeistoffen overeen.
POEDERZAK, m. (-ken), leeren zak waarin men
poeder bewaart; zulk een zakje met voorgespannen zeefje, waardoor men het poeder op het haar
stuift.
POEET, m. (poLten), dichter. POEETJE, o. (-s).
POEF, tw. klanknabootsing van het doffe geluid
van een schot of slag.
POEF, v. (-en), (naaist.) (gew.) zeer bolle plooi.
POEFEN, (poefde, heeft gepoefd), (naaist.) (gew.)

POEPERIJ.
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lets in zeer bolle plooien leggen :

die mouwen moet-je

poefen.
POEFMOUW, v. ( en), pofmouw.
POEPER, —BUS, • =DOOS enz. zie men onder
POEDER.
POEIERING, v. (-en), (gew., gemeen) een pak slaagr

iem. eene poeiering geven.
POEL, m. (-en), moeras, stilstaand water, diepte;
vijver; (fig.) afgrond, onheil: een poel van jammeren;;

in een poel van onreinheid zich wentelen.

POELEPETAAT, m. (...aten), POELEPETANE, ni„
(-n), parelhoen. [Doze woorden zijn eene verbastering van het Fransche poule pintade].
POELET, o. (slag.) poulet.
POELGRAS, o. rietgras.
POELIER, m. (-5), vogel-, hoenderverkooper; inz.
geslachte vogels om to braden; wildhandelaar.
POELIERSWINKEL, m. (-s).
POELJE, v. (-s, -n), kip.
POELMEES, v. (...zen), (nat. hist.), eene soort van
moos (pants palustris); ...REIGER, m. (-s), eene soort
van reiger (ardea palustris); ...RUIT, o. (plantk.)waterruit, ook heilblad en val sche rabarbergeheeten;
...SLAK, v. (-ken), (nat. hist.) zekerelangwerpig-ovaleslakkensoort (limnaea), tot de familie der waterlong- slakken behoorende; de voornaamste soorten zijn
de gekleede —, de oorvormige —, de ovale —, de begroeide —, de geknotte —, de gewone — en de moeraspoelslak; ...SNIP, v. (-pen), de grootste Europeesche
watersnip (scolopax major), die in ons land enkel in
de moerassige streken van Limburg en Noord-Brabant broedt; ...VISCH, rn. (...sschen), smeerling;
...VOGEL, m. (-5), vogel die in poelen en moerassen
leeft, moerasvogel; ...WATER, o. moeras, modderwater.
POEMA, m. (-'s), Amerikaansche leeuw (felis concolor), zonder manen of haarbosjes aan den staartp.
ook coegoear geheeten.
POEMA, o. (-ta), dichtstuk.
POEN, m. (-en), geld; om den poen is het al te doen,
het geschiedt alles om het geld; (gemeenz.) ploert,..
onbeschaafd, onhandig mensch: fat.
POENE, v. straf, boete; op poene van, op straffe van.
POENIG, bn. (-er, -st), als een poen: onbeschaafd,
onhandig: een poenige vent; wet ziet hij er poenig uit,
wat fatterig is hij.
POENITET, o. (-s), boetedrank (bij maaltijden
straf opgelegd).
POENSEL, o. (-s), (Zuidn.) ton.
POEP, m. (-en), scheldnaam voor een man van
plompe onbeschaafdheid; van hier soms : bovenlander, mof, Westfalinger; lomperd; scheldnaam dien
de bewoners van Zuid-Beveland aan de bewonersvan Zeeuwsch-Vlaanderen geven.
POEP, m. (-en), wind, veest: een peep laten; een
poepje laten, vliegen; —, v. gmv. drek: in de poep.
trappen. POEPJE, o. (-s).
POEPELDERIJ, v. (-en), (gemeenz.) beuzelpraat;
drukte, aanmatiging: veel poepPlder# op het lfjf hebben,
(ook) moeilijk to bevredigen zijn.
POEPEN, m. my. eene soort van aardappelen in
Friesland.
POEPEN, (poepte, heeft gepoept), winden -, veesten
laten; zijn gevoeg doen : in vine broek poepen, (fig.) in
de benauwdheid, in angst zitten; igemeenz.) dat
meisje moet poepen, zij moot in de kraam, zij moot
bevallen.
POEPENLAND, o. Westfalen (schimpnaam).
POEPER, POEPERD, m. (-s), die poept; (gemeenz.)
achterste: het kind is op zijn poeper(d) gevallen; (sprw.)
zijn, poeperd open- en dichtknijpen, vreeselijk in den
angst zitten; — men kan wel een ei in zijn poeperd
gaar krijgen, gezegd van iem. die vreeselijk in den
angst zit; men, moet zoowel voor den poeper als voor
den roeper zorgen, men moot evengoed zich kleeden
als eten; ...STER, v. (-s), die poept.
POEPERIJ, v. ,gemeenz diarrhee: aan de poeperl,
zijn, diarrhee hebten.

POINT.

POEPUIL.
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POEPUIL, m. (-en), steenuil.
POEREN, (poerde, heeft gepoerd),

...ZAK, m. (-ken),

aal vangen met

de peur.
POERLOOD,

o. (-en), lood aan eene peur; peur;

peurstok.
POES, v. (-en), roepnaam voor eene kat; ook hare
tenaming: poes zit te spinner; (sprw.) hjj is er zoo
mooi mee als de poes, bijzonder mooi (vooral gezegd
.als hij zelf er mede ingenomen is); hfj is voor de
poes, voor de haaien, verloren; dat denkt je de poes,
matuurlijk is dat zoo (uitroep van verbazing, sours.
met een zweem van wrevel); de poes sturen, iem.
zenden, met wien men niets uitrichten kan; — liefkoozende benaming voor meisje, vrouwtje, liefje:
het is poesje voor en poesje na bY hen, ze kunnen het
uitstekend met elkander vinden; — bont, pelswerk,
-dat vrouwen bij koud weder om den hals dragen.
POESJE, o. (-s).
POES, o. uitslag van de kalk: de poes van den muur
afvegen.

v. troshaver: eene soort van haver,
vooral in Groningen voorkomt.
bn. bw. zoo lief als de poes, overdreven lief; lief met eene bijbedoeling, wat men niet
te veel vertrouwen kan: o, ze is zoo poeslief voor hem !,

zak, inz. van militairen, waarin
het poetsgoed bewaard wordt.
POEZEL, bn. poezelig.
POEZELIG, bn. (-er, -st), mollig, zachtvleezig: poe-

zelige armpjes; eene poezelige meid, mollig en rond van
vormen. POEZELIGHEID, v. molligheid, zachtvleezigheid.
POEZIJ, POEZIE, v. dichtkunst; gedichten; gloed,
warmte, eigenaardige bekoring die iem. weldadig
aandoet: er zijn veel gedichten zonder poezie, een
vol poezie, de poezie van een landschap; de poezie
van het leven nog genieten; alle poezie is er voor hem
at af, het mist voor hem alle bekoring.
POEZIE-ALBUM, o. (-s), album bestemd om versjes
tot aandenken aan vrienden te verzamelen.
POF, tw. klanknabootsing van een zwaar lichaam,
dat valt of dat men stoot of slaat: pof I daar vie'

hfj op den grond.
POF, m. (-fen), doffe knal, slag; klap, slag, stoot,
inz. een stevige stoot met gebalde vuist: poffen uit-

POESHAVER,

deelen.

POESLIEF,

pof.

-

,poeslief praten.
POESPAS,

m. dooreengekookte spijs; (fig.) rommel-

:zoo: wat heb ik aan al dien poespas, dien Franschen
_poespas?
(poestte, heeft gepoest), (gew.) blazen.
m. (-s), blazer; blaasbalg, inz. om het
vuur aan te blazen.
POESZTA, v. ('s), grassteppe in Hongarije.
POETASTER, m. (-s), een pruldichter, rijmelaar,
verzensmid. POETASTERIJ, v. de rijmelarij.
POETERIJ, v. het dichten.
POETISCH, bn. bw. (-er, meest-), dichterlijk: poetische
POESTEN,
POESTER,

-

sedachten; poetisch gestemd zijn.
POETISEEREN, (poetiseerde, heeft gepoetiseerd), in
,dichtmaat brengen, (iets) dichterlijk behandelen.
POETJE, o. (-s), (kindertaal) moedertje.
POETS, v. (-en), trek, snakerij, klucht, waardoor
iem. verdriet of ergernis veroorzaakt wordt: iem.

eene poets spelen, bakken.
POETS, v. (gew.) zwart (van de kaars); spinrag,
stof, vuil (in een hoek): de poets all er dik op.
POETS, v. goed in de poets zijn, goed gepoetst zijn,
goed onderhouden worden.
POETSBORSTEL, m. (-s), borstel om mede te poetsell; ...DAG, m. (-en), dag waarop iets gepoetst
moet worden; inz. bij locomotieven, die iederen
derden of vierden dag koud staan, wanneer machinist en stoker Naar geheel moeten nazien, herstellen
-en oppoetsen; ...DUOS, v. (...zen), doos met poets-

goed.

POETSEN. (poetste, heeft gepoetst), schoonmaken,
reinigen, inz. zuiver en glanzend maken: de meubelen
poetsen; zone tanden poetsen; een geweer poetsen; schoenen poetsen; (fig.) de plaat poetsen, vluchten, deserteeren; hij heeft hem gepoetst, hij is er van door gegaan;

zich schuil houden.

POETSENMAKER, m. (-5). Zie POTSENMAKER.
POETSENMAKER1J, v. (-en). Zie POTSENMAKERIJ.
POETSER, m. (-s), POETSSTER, v. (-5), iem. die
poetst.
POETSGEREI, o., alles wat men bij het poetsen

noodig heeft; ...GOED, o. benoodigdheden tot poetsen, inz. bij militairen tot het oppoetsen van hunne
equipementstukken.
POETSIG, bn. bw. (-er, -st), grappig, koddig, potsig:
wat ziet dat kind er poetsig uit, wat ziet het er lief uit.
POETSKATOEN, o. pinkops; katoenen lapi,en,
waarmede de machinedeelen gepoetst moeten worden; ...LAPPEN, m. my. lappen waarmede gepoetst
wordt; ...MIDDEL, o. (-en), nlidde om mede te poetsen; ...POEDER, o., ...POMMADE, v. poeder, zalfachtig mengsel om mede te poetsen: dez.e poetspom

made is een uit'stehurl poetsmi , lciel ;. 6,91- good e;) z;lcer,

POF, bn.

opgezet, bol, gezwollen: dat lint staat erg

(-fen), bol staande plooi: poffen aan de
mouwen; — (gew.) vierkante brok veengrond, die
van de oppervlakte gestoken, gedroogd en als turf
gebruikt wordt.
POF, m. goed geluk : op den pof overkomen, van
soldaten gezegd, die zonder verlof naar huis gaan;
op den pof ovens gaan zitten, gaan zitten op eene
plaats, waarop men geen recht heeft; krediet: op
POF, v.

den pof koopen; hid haalt het op den pof.
POFBROEK,

pijpen.

v. (-en), broek met opgepofte korte

(pofte, heeft gepoft), met een doffen slag
op den grond neerkomen of doen neerkomen: hi'
pofte op den grond; inn. op den grond poffen; — met
een dof geluid de lucht tusschen de lippen laten
ontsnappen; blazen, rooken; in de heete asch of op
eene heete plaat braden, waarbij men telkens een
doffen knal hoort : boontjes, aardappelen, kastanjes
poffen; met een poffer schieten; — kloppen, duwen;
met gebalde vuist stompen uitdeelen: hij poft er
maar op, alsof dat geen zeer doet; — (naaist.) bol opnemen, ZOO naaien dat het bol staat; —
borgen, op krediet koopen : waar heb-je dat gepoft?;
op krediet verkoopen: heb-je geen geld?, dare zal ik
POFFEN,

het je wel poffen.
POFFER, m. (-s), zakpistool ; iem. die poft; zwetser,
pocher; poffertje.
POFFERD, m. (-s), pocher.
POFFERTJE, o. (-5), klein luchtig kermisgebak.
POFFERTJESHUIS, o. (...zen), huis waarin men
poffertjes kan gaan eten; ...KRAAM, v. (...kramen),

kermiskraam waarin men poffertjes bakt en ea;

...PAN, v. (-nen).
POFHANS, m. (...zen), pocher.
POFKLEED, o. (-en), kleed met bol opstaande stuk-

ken; ...MOTTW, v. (-en), zeer wijde en bol opstaande
mouw; ...SPEL, o. (-len), eene soort van trictracspel.
POGEN, (poogde, heeft gepoogd), met inspanning
trachten, middelen in het werk stellen om (iets te
doen, te verkrijgen enz.). o. het pogen: al zijn

doen was een

pogo?.

POGING, v. (-en), gebruikinaking van middelen
tot -, om (iets to doen of te verkrijgen); het streven
naar iets: pogingen in bet werk stellen; dat son vergeefsche, nuttelooze pogingen: (strafr.) eene daad, ondernomen met den wil our een misdrijf te volvoeren,
die echter door omstandigheden, van den wil des
daders onafhankelijk, hare uitwerking heeft gemist.
POIL, o. floers: de haarachtige dekking van fluweel;
— eene bijzondere soort van draad voor gaasachtige
weefsels; —DRAAD, m. (...draden); —KETTING,
m. (-en); —SCHACHT, v. (-en).
POINT, o. (-en), punt (in het biljart- of ander spel);
point d'honneur, punt van eer, eergevoel; — (mtizo
p /int d'orgue, orgelpunt, zie ald.; point allong?, streepje

POINT.

POLDEREILAND.

boven eene noot, verlengde punt, eene harde afstooting van den toon of het accoord aanduidende; point
-sur tete, punt boven eene noot, die het zachte afstooten van den toon of het accoord aanduidt; point
de repos, rustpunt, zie ald.
POINTEEREN, (pointeerde, heeft gepointeerd), aanteekenen, aanstippen; richten (kanonnen); vergelijken (boeken op kantoren); toonen; zetten, wagen
(op eene kaart). o. het plaatsen, richten (van
geschut).
POINTEUR, m. (-8), richter (van geschut); die op
kaarten zet.
POINTILLEEREN, (pointilleerde, heeft gepointilleerd), bezetten; bestippen, met puntjes teekenen
of graveeren; beuzelen; op fijne wijze gispen.
POINTILLEUS, bn. (...zer, -t), lichtgeraakt, lichtgeNoelig (op het punt van eer).
POINTUREN, v. my. (boekdr.) voorwerpen welke
aan weerszijden der timpaan bij den weerdruk het
vel houden.
POINTUURSLEUTEL. m. (-s), ...IJZER, o. (-s), werktuig tot het vastzetten der pointuren.
POK, v. (-ken), etterpuist, zweer; de pokken, kinder-

koortsachtige ziekte, waarbij op de huid en dikwijls

ziekte: eene besmettelijke, koortsachtige ziekte,
waarbij het geheele lichaam in meerdere of mindere
mate met etterpuisten overdekt is; de pokken inenten;
de pokken gaan om, heerschen, de pokken genezen,

drogen op; van de pokken geschonden zijn, zwarte
pokken, groote, met bloed gevulde etterpuisten; de
,Spaansche pokken, ergste graad van Venusziekte, in
groote etterpuisten zich vertoonende; schurft
der schapen. POKJES, o. my. kinderpokken (ziekte).
POKACHTIG, bn. POKKIG, bn. (-er, -st), als pokken, op pokken geltjkende: een pokachtige uitslag;
schurftig (van schapen).
POKDAAL, v. (...dalen), litteeken der kinderpokken.
POKDALIG, bn. (-er, -st), geteekend door de kinder.
pokken, mottig: een pokdalig gezicht.
POKEN, (pookte, heeft gepookt), met een pook in
, de kachel of het vuur roeren.
POKEREN, (pokerde, heeft gepokerd), (gew.) poken.
POKGIFT, ...GIF, o. giftstof eener pok.
POKHOUT, o. Zie POKHOUTBOOM.
POKHOUTBOOM, m. (-en), een altijd groene boom,
,op St. Domingo en Jamaica voorkomende, welks
hard hout tot het vervaardigen van stampers en
_kegelballen inz. geschikt is; het geraspte hout, de
bast on de hars worden in de geneeskunde ook
gebezigd tot bestrijding van verschillende kwaad•
sappigheden; ...BOOR, v. (...boron), boor om het
buitengewoon harde pokhout to boron; ...EARS. v.
, ...OLIE, v. hars en olie nit het pokhout verkregen on in de geneeskunde aangewend.
POKINENTING, v. (-en), het inenten van pokstof,

als voorbehoedmiddel tegen de pokziekte.
POKKEL. Zie PUKKEL.
POKKEN. (pokte, heeft gepokt), de pokken (kinderpokken) hebben; (eig., fig.) hij heeft al gepokt en gelnazeld, hij heeft de pokken on de mazelen reeds

gehad, hij heeft reeds genoeg ondervinding opgedaan, heeft reeds genoeg tegenspoed gehad; (fig.) die
wijn heeft at gepokt en gentazeld, heeft alle onreinheden uitgeworpen.
POKKENBRIEFJE, o. (-s), bewijs van den geneesheer, dat na de pokinenting een voldoend aantal
pokken zijn opgekomen, als waarborg dat de inenting
goed gelukt is: zonder pokkenbriefje mag geen kind tot
eene openbare school worden toegelaten ; ...EPIDEMIE, v.
(-en), het epidemisch heerschen der pokziekte: na het

,

algemeen worden der pokinenting behooren de pokkenepidemieen tot de zeldzaantheden.
POKKIG, bn. Zie POKACHTIG.
POKKOORTS, v. (-en), koorts van of door de pokziekte; ...PUIST, v. (-en); ...PUT, m. (-ten), pokdaal,
litteeken eener pok; ...STOF, v. uitgeente stof der
pokken (inz. der koepokken); ...STOFBUISJE, o. (-5),
hermetisch gesloten glazen buisje met pokstof;
...ZIEKTE, v. (-n), kinderziekte: eene aanstekende
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op de slijmvliezen kleine puisten (ettergezwellen)
ontstaan, welke de aanstekingsstof bevatt en;
...ZWEER, v. (...zweren), zwerende pok.

j

POL, m. (-en), stronk, struik: een pol gras.
POL, m. (-len), die in ontucht met eene (inz. gehuwde) vrouw leeft; boel, overspeler.
POL, m. (-len), (gemeenz.) handje.
POLAIR, La. de pool betreffende : de polaire grenzen,
de poolcirkels (ook) de noordelijkste grens; recht
tegenover.

POLAK, m. (-ken), Pool.
POLAKKER, m. (-s), eene soort van vrachtvaartuig
op de Middellandsche Zee.
POLAKKERMAST, m. (-en), mast, uit drie afzonderlijke masten samengesteld, die op elkander vastgebonden zijn, zoodat zij kunnen gescheiden worden;
hij is alleen op de Middellandsche Zee in gebruik.
POLARISATIE, v. het mededeelen of aannemen
der polariteit; eene eigenaardige wijziging, die de
lichtstralen ondergaan, waardoor zij, na eenmaal
teruggekaatst of gebroken to zijn, ongeschikt worden om andermaal in bepaalde richtingen teruggekaatst of gebroken to worden.
POLARISATIEHOEK, in. (-en); de polarisatiehoek eener
zelfstandigheid. de hook, dien de inyallende straal
met eene vlakke engepolijste oppervlakte dozer
stof moot maken, opdat de teruggekaatste straal
op de volledigste wijze worde gepolariseerd.
POLARISATIE-MICROSCOOP, o. (...scopen), microscoop dat het object in gepolariseerd licht (gewoonlijk tusschen twee Nicolsche prisma's) vertoont;
het dient tot onderzoek der samenstelling van organische stollen.
POLARISATIESTROOM, m. (-en), electrische tegenstroom; ...TOESTEL, m. o. (-len), klein werktuig,
dat aantoont, wanneer het licht gepolariseerd is en
waardoor het polarisatievlak kan worden bepaald.
POLARISATIEVLAK. o. (-ken), terugkaatsingsvlak,
waarin het licht wordt gepolariseerd: het vlak, dat
door den invallenden straal loodrecht op het vlak
van terugkaatsing en breking staat.
POLARISATOR, m. (-s), voorwerp dat een lichtstraal
kan polariseeren.
POLARISCOOP, o. (...scopen), werktuig ingericht
voor de waarneming der polarisatie.
POLARISEEREN, (polariseerde, heeft gepolariseerd),
polariteit doen aannemen; polariteit aannemen;
(van lichtstralen) ze door terugkaatsing of breking
ongeschikt maken om andermaal in bepaalde richtingen teruggekaatst to worden.
POLARITEIT, v. neiging van den vrij zwevenden
magneet naar de magnetische polen der aarde; het
bezetten van twee polen met tegenovergestelde
eigenschap: magnetische polariteit; electrische polariteit.
POLDER, m. (-s), (Zuidn.) hoenderkot: eon staak
met een strooien dak van boven, op de wijze van

een open regenscherm, waaronder de hoenders roesten op sprenkels; (gew.) losse houten vloer op een
anderen van steen; (zeew.) paal van boven iets
dikker dan in 't midden om er een touw om vast
to leggen; meerpaal. POLDERTJE, o. (-5).
POLDER, m. (-s), laag gelegen stuk land, door kaden
of dijken omringd ter afsluiting van het buitenwater en tot beheersching van het binnenwater;
gewoonlijk moot men ze kunstmatig droog houden;
ze worden onderscheiden in zeepolders of bedijkingen, droogmakerijen, rivierpolders on veen- of koepolders. POLDERTJE, o. (-s).
POLDERBELASTING, v. (-en), afzonderlijke belasting ten behoove van den polder; ...BEMALING, v.
het uitmalen van het overtollige polderwater; ...BESTUUR, o. (...uren), dijksstoel; ...BOOM, m. (-en),
lange paal boven op een voer hooi, waarmede het
hooi van boven vastgehouden wordt; ...DIJK, m.
(-en), dijk om eon polder; ...DISTRICT, o. (-en),Yereeniging van eenige polders; ...EILAND, o. (-en),
eiland dat nit een polder of polders bestaat.

POLDERGAST.

POLITIE-INSPECTEUIL

POLDERGAST, m. (-en), dijkwerker, aardwerker;
—HUTS, o. (...zen), huffs waar het polderbestuur
vergadert; ...JONGEN, m. (-s), poldergast; ...KEET,
v. (...keten), keet waarin de polderjongens wonen,
als zij zich tijdelijk Kier of daar moeten vestigen;
...KOORTS, v. (-en), kwade en dikwijls doodelijke
koorts, die de werklieden in de polders bij het afdoen van den oogst soms krijgen; ...LAND, o. (-en),
land in eon polder; zeer laag gelegen land; land
met polders : Nederland als polderland, titel van eon
boek, door A. A. BEEKMAN, in 1884 uitgegeven;
...LASTEN, m. my. belasting die voor onroerende
goederen aan den polder wordt opgebracht.
POLDERMEESTER, m. (-s), opzichter over eon polder; ...MOLEN, m. (-s), watermolen, die het polderwater op peil moet.houden; ...REGLEMENT, o. (-en),
reglement, bevattende alle rechten en verplichtingen
van hen, die eon polder bewonen of daarin onroerende
bezittingen hebben; ...SECRETARIS, m. (-son), secretaris van eon polderbestuur; ...SLOOT, v. (-en), sloot
in een polder; ...SLUTS, v. (...zen), sluis waardoor
men water in- of uit een polder brengen kan;
...STOEL, m. (-en), polderbestuur; ...TARWE, v.
tarwe in een polder gegroeid; ...VAART, v. (-en),
breede poldersloot; ...WATER, o. het water in een
polder: het polderwater op peil houden; ...WERK, o.
grondwerk, aardwerk; ...WERKER, m. (-5), poldergast; ...WIJK, v. (-en), wijk, breede sloot in een polder.
POLE, V. (-n), (nat. hist.) zekere visch, die aan de
noordkust van Frankrijk voorkomt on veel met onze
gongschar overeenkomt.
POLEERBEITEL, m. (-5), beitel om mode to poleeren;
...BOOR, v. (...boren), (artill.) kaliberboor, boor om
geweerloopen on kanonnen glad uit to boron.
POLEEREN, (poleerde, heeft gepoleerd), polijsten;
een geweerloop uitboren. POLEERING, v.
POLEERHAMER, m. (-s), Kamer waarmede vertind
blik voor het richten op den poleerstok blank en
glanzend geslagen wordt; ...ROOD, o. rood ijzeroxyde,
een uitmuntend polijstmiddel ; ... STA AL, o. (...stalen),
glashard staal, zoo fijn mogelijk gepolijst, om daarmede to polijsten; ...STEEN, m. (-en), polijststeen;
...STOK, m. (-ken), klein aanbeeldje der blikslagers.
POLEI, PLEI, v. (-en), (oudt.) een folterwerktuig
dat tot uiteenrekking der beschuldigden diende.
POLEI, v. een plantengeslacht (mentha pulegium),
tot de muntachtige lipbloemigen van Nederland

POLIEPENLUIS. v. (...zen), (nat. hist.), parasist den
poliepen (trichodina pediculus).
POLIEPENSTOK, m. (-ken), schaal of steel, waar
mode de plant- of schaaldieren zich aan de rotsen,
vasthechten en waardoor zij ook met elkander ge-meenschap hebben.
POLIEPKWAL, v. (-en), eene klasse der weekdierem
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behoorende, ook vv-el vlooienkruid geheeten; wilde
polei (nepeta cataria), kalament.

POLEMIEK, v. iedere pennenstrijd of twistgeschrijf
op intellectueel of wetenschappelijk gebied; (godg.)
de verdediging van iedere kerkleer tegen de begrippen en bedenkingen van andere kerkgenootscha; pen.
POLEMIET, o. eene soort van gladde effen stof.
POLEMISCH, bn. twistend: polemische schriften,
twistschriften.
POLEMISEEREN, (polemiseerde, heeft gepolemiseerd), een pennenstrijd voeren.
POLEMIST, m. (-en), twistvoerder door een pennenstrijd.
POLENTA, v. brij van ma'isgTutten of -meel met
gekookte melk, een volksgerecht der Lombarden.
POLERWTEN, v. mv. eene soort van erwten in de
Overbetuwe, welke zeer laag bij den grand aan een
pol groeien.
POLICHINEL, m. (-5), hansworst, Jan Klaassen.
POLICIE, v. Zie POLITIE.
POLIEP, v. (-en). (nat. gesch.) veelvoet (hydra). klein
geelachtig straaldier, welks mond met verscheidene
voelers of armen omgeven is en dat eer op eene
plant dan op een dies gelijkt.
POLIEPEN, v. my. (geneesk.) verschillende soorten
van ziekelijke woekeringen, vooral in de neusholte
of de baarmoeder, welke meestal van peervormige
gestalte met zeer dun einde of steel op bet slijmvlies van die lichaamsholten zitten; volgens hun
weefsel worden zij verdeeld in stijm- of blaaspoliepen
en in caste of vleeschpoliepeo.

(hydrozoa, hydromedusae).

POLIEPTANG, v. (-en), geneeskundig instrument ora
daarmede stoornis veroorzakende poliepen to verwijderen.
POLIET, bn. (-er, -st), beleefd, wellevend.
POLIJSTAARDE, v. zekere aardsoort, uitstekencl
geschikt om to polijsten.
POLIJSTBAAR, bn. (-der, -st), wat gepolijst kan
worden.
POLIJSTBANK, v. (-en), bank waarop gepolijst
wordt.
POLIJSTEN, (polijstte, heeft gepolijst), glanzen;..
glans geven, bruineeren: goud, zilver polijsten; spiegelglees, naalden, het buskruit polifsten, uitboren : een geweerloop polijsten, (fig.) den ruwen bolster afnemen;beschaven, verfijnen, veredelen: er is aan lien jonzone verzem
gen nog heel wat to polijsten; zijn
polijsten. POLIJSTING, v. (-en), het polijsten.

POLIJSTER, m., POLIJSTSTER, v.

(-5),

die polijst,.

glanzer, glansster.

POLIJSTGLAS, o. gepolijst glas voor spiegels;
...HAMER, m. (-s), planeerhamer; ...ROUT, o.
een met hoedenvilt bekleed plat stuk hout, dat overdo oppervlakte van het glas, onder passende drukking, door eene veerkrachtige houten stang, wordtheen on weer bewogen, en waardoor het eene volkomen doorschijnendheid en hoogen glans bekomt;.
...IJZER, o. (-s), polijststaal; ...KOLF, v. (...ven),.
koll waarmee men holten polijst; ...LAT, v. (-ten),
halfcilindervormige lat, die men bij het uitboren
van geweerloopen langs de boor legt; ...LEER, o..
leer om mode to polijsten; ...MOLEN, m. (-5) ; ... PAPIER, o.; ...POEDER, o. (-5), ...POEIER, o. (-s),poeder om mode to poli sten; ...RING, m. (-en), ring ona
de binnenzijde van ringen to polijsten; ...ROOD, o..
poleerrood; ...SCHIJF, v. (...von).
POLIJSTSEL, o. waarmede gepolijst wordt.
POLIJSTSTAAL, o. (...stalen),poieerstaal; ...STEEN,
m. (-en), zeer harde steen om lichamen glad te,
maken; ...STOK, m. (-ken), poleerstok; ...STRUIK,
m. (-en), vijlstruik: eene klimplant van Ceylon,
walker bladeren tot polijsting gebruikt worden;
...TAND, m. (-en), gladtand; ...TOESTEL, m. o. (-len),
toestel om mede to polijsten; ...TONNETJE, o. (-s),
...VAATJE, o. (-5), waarin het buskruit gepolijst.
wordt; ...VIJL, v. (-en), zoetvijl; ...VILT, o.; ...WERK,
o. het polijsten; voorwerpen die gepolijst moeten
worden; voorwerpen die gepolijst zijn.
POLIKLINIEK, v. (-en), stadsziekenbehandeling.
POLIS, v. (-sen), verzekerbrief; akte van verzekering of assurantie.
POLISSEUR, m. (-s), polijster.
POLITICASTER, m. (-s), slecht politicos.
POLITICUS. m. (politici), staatsman, iem. die zich
met de politiek bemoeit; (fig.) sluwe, looze vos.
POLITIE, v. staatszorg; toezicht op de openbare
orde, burgerlijke stadsbewaking; volkstucht; ambtenaren en beambten met dit toezicht belast: de ge-

heime politie; iem. voor de politie brengen; hulp der
politic inroepen; met de politie in aanraking komen,
wegens politieovertreduwen.
POLITIEAGENT, m. (-en), dienaar van politie;
...BEAINIBTE, m. (-n), beambte bij de politie; ...BUREAU, 0. (-x), plaats waar eene afdeeling der politie
zetelt.
POLITIE-COMMISSARIS, m. (-son), hoofdambtenaar
van politie.
POLITIEDIENAAR, m. (...naren), agent van politie;
...DIENST, m. (-en), dienst der politic: politiedienst
verrichten; ...HUISJE, o. (-s), wachthuisje der politic.
POLITIE-INSPECTEUR. m. (-s), een hoofdambtenaar

POLYCHORD.

POLITIE-INSPECTEUR.
POLITIEK, v. staatkunde, staatswetenschap; (fig.)
,sluwheid, snedigheid.
POLITIEK, o. burgerkleeding: de officieren waren in
POLITIEK, bn. (-er, -st), staatkundig: politiek nieuws;
po?Rieke geschriften; schrander, listig, doorslepen,
sluw: dat moet-je politiek behandelen.
POLITIEKAMER, v. (-s), politiezaal; twee dagen politieicamer krijgen, tot straf twee dagen lang al zijn vrijen

L

tijd op de politiekamer doorbrengen; ...MAATREGEL, m. (-en), maatregel in het belang der openbare
orde of veiligheid; ...MACHT, v. macht bevoegdheid
-tier politie; (ook) groot aantal politieagenten;
...MUTS, v. (-en), soldatenkapje (hoofddeksel);
...OVERTREDING, v. (-en), vergrijp, begaan tegen
een politiereglement; het wordt door den kantonrechter berecht; ...POST, m. (-en), politieagent die
--ergens op post gezet is; ...REGLEMENT, 0. (-en);
...ROL, v. (-len), op Java, een door den regent of
-controleur voorgezeten rechtbank, om de overtredingen der politiewet of opiumreglementen van de
inlanders to vonnissen; ...SCRIP, o. (...schepen),
schip dat politiedienst op zee uitoefent;
- v. (-fen), straf vanwege de politie opgelegd; ...VAARTUIG, o. (-en), politieschip.
POLITIEVERORDENING, v. (-en), verordening in het
belang der openbare orde of veiligheid; ...WACHT,
v. (-en), wacht van politiebeambten; ...WET, v. (-ten),
wet der politie; ...WEZEN, o. de zaken der politie;
personeel, administratie der politie; ...ZAAK, v.
(...zaken), zaak waarmede de politie zich bemoeit:
ergens politiezaken van maken, het bij de politie
aangeven: ...ZAAL, v. (...zalen), (mil.) arrestkamer
in eene kazerne.
POLITIONEEL, bn. wat op de politie betrekking
heeft: politioneele straf; politioneel gestraften.
POLITISCH, bn. bw. staatkundig; listig, sluw,

daarin heeft hi/ zeer politisch gehandeld.
(politiseerde, heeft gepolitiseerd),
over staats- en regeeringsbeleid redeneeren; met
slinksche streken -, met draaierijen omgaan.
POLITOER, v. gladheid, glans; (fig.) fijnheid, beschaafdheid.
POLITOER, POLITOERSEL, o. eene vloeistof voornamelijk van gesmolten was en terpentijn, om to
polijsten; Engelsch Fransch schellak —, was—,
POLITISEEREN,

Weener poll to er
POLITOEREN, (politoerde, heeft gepolitoerd), met
_politeersel polijsten, glad en glanzig maken.
POLITOERRAAM, o. (...ramen), raam om iets onder
.het politoeren op to leggen, to doen steunen.
POLK m. (-en), (Zuidn.) kuil, hol, nest: de kippen

maken polken in het nand; de polk van een hags; —
yen polk aardappels, zooveel als iem. in zijne twee
.handen dragen kan.
POLKA, v. (-'s), een Boheemsche nationaaldans, in
1839 het eerst te -Weenen uitgevoerd, en spoedig
over geheel het beschaafde Europa verbreid, welke
-sane vlugge, springende beweging heeft in 2/4 maat;
—MAZURKA, v. (-5), —HONGROISE, v. wijzigingen
van de polka.
POLKAHAAR, o. gladgestreken mannenhaar, dat
aan de onderzijde naar binnen is omgekruld; ...ZEEP,
v. soda.
POLLAK, m. (-ken), zekere visch (merlangus pollachius), tot het geslacht der dorschvisschen behoorende, die de Noordzee bewoont, en ook aan de kust
van Noorwegen tot in het Kattegat voorkomt.
POLLEN, v. my. (plantk.) klompjes stuifmeel.
POLLEN, (polde, heeft gepold), (veroud.) (Zuidn.)
bedriegen.
POLLEPEL, m. (-s), groote houten keukenlepel met
vrij langen steel, om soap op te scheppen, eten door
elkander to stampen enz. POLLEPELTJE, o. (-5).
POLLEVIJ, v. (-en), (schoenm.) hieltje; achterlap
- van een schoen. POLLEVIJTJE, o. (-5).
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POLLUTIE, v. (-5), onwillekeurige zaadloozing in

'ran politie, gewoonlijk zegt men inspecteur van

den slaap; to hevige polluties of zaadvloeiingen zijn
ziekelijk.
POLONAISE, v. (-n), een Poolsche nationaaldans
van een dettig ridderlijk voorkonien en tevens teeder karakter en van eene gematigde beweging in
/4 maat; deel eener dameskleeding: japonlijf met
daaraan verbonden tuniek, waaronder de rok glad
gedragen ward.
POLS, m. (-en), (geneesk.) stoot of klopping in de
slagaderen, veroorzaakt door eene bloedgolf, die het
hart, telkens als het zich samentrekt, in de slagaderen stuwt: een sterken, zwakken, slappen, ongeregelden pols hebben; iem. den pols voelen, om uit den
polsslag op te maken of iem. koortsig is of niet,
(ook fig.) iem. uithooren; — polsader; streek van
den handwortel, omdat daar de pols gewoonlijk nagegaan wordt: hij heeft dikke, sterke polsen; een kind
met dunne polsjes, iem. bij den pols vasthoudea; polsmofje. POLSJE, o. (-s).
POLS, m. (-en), springstok, inz. stok met een klos
onderaan, om over slooten to springen; (sprw.) spring
niet verder dan uw pols lang is, men moat zijne uitgaven niet to hoog willen opdrijven, (ook) men moat
niet to veel hooi op zijne work nemen; plonsstok.
POLSADER, v. (-s, -en), groote slagader; —GEZWEL,
o. (-len), verwijding van eene slagader.
POLSEN, (polste, heeft gepolst), den pols voelen
(van een zieke); (meest fig.) uithooren, iemands
meaning onderzoeken. POLSING, v. (-en).
POLSEN, (polste, heeft gepolst), met een springstok
over eene gracht springen; waden; met den polsstok
het water roeren, om de visch in de netton to jagen.
POLSEN, v. mv. (plantk.), (gew.) lischdodden of
duikelaars.
POLSGOLF, v. (...van), (geneesk.) bloedgolf in eene
polsader; ...HAMER, m. (-5), (nat.) eene luchtledige
glazen buis, ten deele met water gevuld, dat door
de warmte der hand in eene kokende of hamerende
beweging komt; ...KLOPPING, v. (-en), het kloppen
van den pols in de slagaderen: aan polskloppingenin
het hoofd lijden, in zOO sterke mate het bloed door
de slagaderen van het hoofd voelen jagen, dat men
daaronder lijdt.
POLSMETER, m. (-5), glazen buis, waardoor men
de snelheid der polsslagen kan meten; o.
(-5), kleine mof, welke slechts het benedengedeelte
van den onderarm en den pols bedekt; ...PAUZE,
v. (-n), (geneesk.) pauze in den pols, eenige tijd dat
het bloed in de slagaderen niet voortgestuwd wordt;
...PLEISTER, v. (-s), (geneesk.), pleister waardoor
de polsslag vertraagd wordt: polspleisters tegen de
koorts aanwenden; ...SLAG, m. (-en), slag of stoot
van den pols in de polsaderen : kinderen hebben een
3

snelleren polsslag dan volwassenen; de polsslag is norman), de pols slaat geregeld; ...SLAGMETER, m. (-5),
polsmeter; ...STILSTAND, m. (-en), stilstand van
den pols, ten gevolge van to weinig hartwerking;
...STOK, m. (-ken), springstok; ...TRILLING, v. (-en),
(geneesk.) het trillen van den pols; ...VOELEN, o.
het voelen van den pols; ...WAARZEGGERIJ, v.
(-en), uit het kloppen van den pols gevolgtrekkingen
maken aangaande iemands lot, hem daaruit waarzeggen; ...ZAK, rn. (-ken), ...ZAKJE, o. (-s), eene
soort van vischnet.
POLTERGEEST, m. (-en), een booze geest, die met
veel gedruisch in een huffs rondspookt; (fig.) een
mensch, die bij zijn werk veel geraas maakt.
POLTRON, m. (-s), lafaard,
POLTRONNERIE, v. lafhartigheid, blooheid, versaagdheid.
POLYANDRIE, v. veelmannerij: echtelijke verbintenis van eene vrouw met meer dan een man.
POLYANTHISCH, bn. bloemrijk, veelbloemig.
POLYARCHIE, ...c'RATIE, v. regeering van velen;
veelhoofdige regeering; ...BASIET, o. eene soort van
zilvererts ; ...CHORD, m. (-5), (muz.) veelsnarig strijkinstrument: contrabas met tien snaren.
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POMPEBLADEN.

POLYCHROMATISCH.

POLYCHROMATISCH, bn. veelkleurig.
POLYCHROMIE, v. het beschilderen van

bouw- en
beeldhouwwerken met bonte kleuren; in de Gotliische
bouwkunst de beschildering en vergulding der kapiteelen en gewelyen; ...CHROMOGRAPHIE, V. de
kunst om een groot aantal kleuren op de steen- of
boekdrukpers in eens te drukken; —, v. (-en), plaat
op deze wijze gedrukt.
POLYCHRONISCH, bn. langdurig, aanhoudend.
POLYEDER, o. (-s), veelvlak: een lichaam dat begrensd is door platte vlakken.
POLYEDRISCH, bn. veelvlakkig, veelzijdig: er zijn
slechts vhf regelmatige polyedrische lichamen mogelfik:
het vier-, zes-, acht-, twaalf- en twintigvlak.
POLYGAMIE, v. veelwijverij, de echtelijke verbintenis van een man met verscheidene vrouwen;
...GENIST, m. (-en), aanhanger der leer, dat de verschillende menschensoorten producten zijn van afzonderlijke scheppingen; ...GLOTTE, v. (-n), elke
geschreven of gedrukte verzameling van denzelfden
tekst in onderscheidene talen.
POLYGLOTTISCH, bn. veeltalig: een polyglottisch

woordenboek.
POLYGONAALBEVESTIGING, v. (-en), (vest.) bevestiging met den hoofdwal, uit rechte lijnen bestaande,
die onder groote uitspringende hoeken aan elkander
sluiten en door caponnieres in de gracht geflankeerd worden.
POLYGONAALGETALLEN, o. my. rekenkundige
reeks van de tweede orde, die men verkrijgt, door
de termen eener rekenkundige reeks van de eerste
orde achtereenvolgens bij elkander op te tellen, alzoo
genoemd, omdat de eenheden van elk dier getallen,
als punten beschouwd, op eene regelmatige wijze
in de hoekpunten en langs de zijden van veelhoeken,
die een gemeenschappelijk hoekpunt hebben, kunnen gerangschikt worden.
POLYGOON, m. (...gonen), de constructielijn in de
versterkingskunst, de zijde van den veelhoek, waar-

mede men allereerst de te bevestigen ruimte insluit;
binnenpolygoon, lijn die de verlengden der courtines
van een bastionstelsel met elkander vereenigt;
buitenpolygoon, de lijn die de saillanten der bastions
verbindt.
POLYGRAAF, m. (...grafen), metalen schijf waarin
velerlei figuren zOO zijn uitgesneden, dat men, met
een potlood die figuren volgende en de schijf om
een middelpunt draaien latende, een groot aantal
teekeningen kan verkrijgen.
POLYGRAPHIE, v. veelschrUverij, raadselschrift;
_..GYNIE, v. veelwijverij; ...HISTOR, m. (-5), veelweter, een geleerde, die uitgebreide kennis bezit in
velerlei wetenschappen, doch voornamelijk in geschiedenis en letterkunde.
POLYMEREN, v. my. in de organische chemie die
stoffen, die eene zelfde percentische samenstelling
hebben, in dezelfde klasse behooren on uit elkander
gevormd kunnen worden, maar waarvan het moleculair gewicht elkanders veelvouden zijn.
POLYMERISME, o. abnormale vermeerdering van
het regelmatig getal der lichaamsdeelen.
POLYOPTER, o. (-s), veelzichtig glas, vermenigvuldigingsglas, op de eene zijde met vele holten
geslepen, waardoor men elk voorwerp verkleind
zooveel malen ziet als er van die holten zijn;
...PHAAG, m. (...phagen), veelvraat, veeleter:
...PHAGIE, v. (geneesk.) vraatziekte, waarbij allerlei
ongenietbare zaken versionden worden, vaak een
verschijnsel bij maag- on nierenlijden.
POLYPHOON, bn. (muz.) veelstemmig: een polyphoon stuk, veelstemmig muziekstuk, waarin alle
of ten minste meerdere stemmen eene zelfstandige
partij vervullen, in tegenstelling met een homophoon
stu k.
OLYSYNDETON, m. (-s), (taalk.) (woordfiguur)
veelverbinding, herhaling van hetzelfde voegwoord
om daarmede iets krachtirs of hartstochtelijks aan
de redo bij to zetten.

POLYTECHNIEK, v. leer der gezamenlijke kunsten,.
(inz.) der nijverheid en mechanische kunsten.
POLYTECHNISCH, bn. tot de polytechniek behoo-

rende: de polytechnische school te Delft.
POLYTHEISMUS, o. veelgoderij, veelgodendom, dies
vorm van godsdienst, waarbij men zich niet een
hoogste wezen voorstelt, maar onderscheidene, underling onafhankelijke wezens.
POLYTHEIST, m. (-en), aanbidder van veal goden,
heiden.
POLYTOPISCH, bn. polytopisch nurwerk, tijdwijzer,.
die den tijd van verschillende plaatsen doet zien.
POMERANS, v. (-en), stooteinde aan den biljartstok, knopje van leer of vilt dat op het stooteindegelijmd is.
POMERANS, v. (-en), goudgele, rondo, kruidigavrucht van - den pomeransbocm, eene soort van
oranjeappel; pomeransbitter; een glaasje pomeransbitter.
POMERANSBITTER, o. eene soort van bitter met.
pomeranselixer; ...BLOESEM, m. (-5), bloesem van
den pomeransboom; ...BLOESEIVIOLIE, v. etherische
olie der pomeransbloesems, dient tot parfumeeren,
het bereiden van pomeranselixer, enz.; ...BOOM, m.
(-en), eene verscheidenheid van den oranjeboom .
(Citrus aurantium vulgaris); ...ELIXER, o. (-5), elixer
van pomeransolie en -schillen bereid.
POMERANSEN, (pomeranste, heeft gepomeranst),
den (biljart-) bal met din stoot maken, zonder dep
banden te raken.
POMERANSSCHILLENOLIE, v. (...olien), geelachtig
bruine etherische olie, door het uitpersen van deschillen der pomeransen verkrogen.
POMMADE, v. (-5), haarzalf om het haar glanzig
en zacht to maken; dergelijke zalf om springende
huid te genezen of het springen to voorkomen:
lippenpommade; zalfachtig poetsmiddel: poetspom-

made.
POMMADEDOOSJE, o. (-5), doosje voor pommade.
POMMADEEREN, (pommadeerde, heeft gepomma-

deerd), met pommade insmeren (meest spottend).
POMME1, v. (-en), (Zuidn.) met suiker ingemaakte
en licht gestoofde vruchten.
POMMELS, v. my. (plantk.), (gew.) lischdodden of
duikelaars.
POMOLOGIE, v. vruchtenkunde: de kennis hoe de
ooftboomen het geschiktst to vermenigvuldigen. to
veredelen, welke grond voor hun groei en ontwikkeling de baste is en hoe sehadelijke invloeden to

weren.
POMOLOOG, m. (...logen), iem. ervaren in de po-

mologie.
POMONA, v. (myth.) de ooft- of tuingodin.
POMP, v. (-en), werktuig om vloeistotlen v n eene
lagere plaats door eene buis naar eene hoogere te
brengen door het op en neer bewegen van een in
de buis juist sluitend lichaam: zuigpomp; perspomp;
de pomp is overvoed, laf, lens, onklaar, werkt niet;
brui naar de pomp! loop heen en doe uw work;
loop naar de pomp en drink je nuchteren, kwast !, ga
door met je praatjes; h weet van pomp noch pompstok, hij weet van niets, is zeer dom, POMPJE,
o. (-s).
POMP, m. (-en), pompoen; (kleerm.) verandering
aan confectiewerk, om het goed passend te maken:

dat is een leelijke pomp, dat zal niet goed uitvallen;
verstelwerk. POMPJE, o. (-5).
POMPBAK, m. (-ken), houten kast boven de pompbuis, waarin het water gepompt wordt; ...BOOR,
v. (...boron), boor om de houten buizen voor pompen to boron; ...BOUT, m. (-en), eene soort van
houten vierkante pen, tot sleutol der pomp dienende; ...BUIS, v. (...zen), buis waardoor het water
opgepompt wordt; ...BUS, v. (-sen), soort van zuiger; ...DA AL, v. (...dalen), (zeew.) kleine buis op
het dek, die het water ontvangt.
POMPEBLADEN, o. mv. (pLintk.) -witte plompen,
ook wel lcitte pompebiaden, on pompebleciden geheeten

PONJAARDEEREN.

POMPEBLOEM.
POMPEBLOEM, v. (-en), (plantk.) dotterbloem: witte

pompebloem, witte plomp.
POMPELMOES, v. (...zen), eene soort van Oostindische sinaasappelen, die de grootte van een
menschenhoofd bereiken.
POMPEMMER, m. (-s), brandspuitemmer.
POMPEN, (pompte, heeft gepompt), de pomp doen
werken : water pompen; de pomp lens pompen, zoo lang
pompen tot zij geen water meer geeft; water nit
een schip pompon, door pompen verwijderen; lucht
uit de klok pompen; aan de pomp staan; hard werken; — (sprw.) alles komt af, behalve pompon, men
wordt van alles, behalve van een last. ontslagen; die
flood heeft, moot pompon, die in slechte omstandigheden, verkeert, moet werken; pompen of verzuipen,
zijne laatste krachten inspannen, alles op het spel
zetten 01T1 zich to redden; — geld pompen, van alle
kanten geld zoeken te leenen; een zeker knikkerspel spelen, waarbij een groot aantal knikkers
zegelijk in een kuiltje geworpen worden: die er in
blijven, zijn voor den pomper, die er uitspringen,
zijn voor den medespeler; — (kleerm.) confectiewerk
passend maken; mannenkleeren verstellen. PUMPING. v. het pompon.
POMPENMAKER. m. (-s), iem. die pompen maakt.
POWER, m. ...STER, v. (-s), die pompt.
POMPERIJ. v. (Zuidn.) pracht, staatsie.
POMPERNIKKEL, m. (-s), groot zwart brood der
Westfalers.
POMPGAST. m. (-s), man bij de brandspuit, ter
onderscheiding van spaitg ast; ...GAT, o. (-en), opening boven in de pompbuis, waaruit het water
wegloopt; ...GEM, m. (-ken), hefboom die de pomp
doet werken; ...HA /K, m. (...haken), h<<ak voor de
o. (-en), benedenklep in de
pompbus;
pompbuis, onder den zuiger;
m. (-s),
klauwhamer.
POMPIER, m. (-s), brandgast, soldaat der brand•
weer. die genefend wordt in het gebruik van verschillende reddingstoestellen, ten einde bij brand
menschenlevens on goederen aan de woede der
vlammen to onttrekken.
POMPIER, m. (-s), een kleermakersknecht, die uitsluitend verstelwerk (pornpjes geheeten) verricht;
kleermaker in een confectiemagazijn, die het confectiewerk passend maakt: gevraagd : een grootwerker-pompier era verstellers (uit eene advertentie).
POMPIJZER, o. (-s), pompstang, o. (-ken),
pompmik.
POMPKAST, v. (-en), pompzode; ...KETEL, m. (-s),
looden bak, met verscheidene gaten doorboord on
aan den voet van de pomp vastgespijkerd, om to
beletten, dat er vuilnis uit het ruim in kome;
...KLEED, o. (-en), bekleeding der pomp; ...KLEP,
v. (-pen), klep in eene pomp : zuigerklep on hartklep;
...KNIE, v. (-6n), (zeew.) pompmik; ...KOKER, m.
(-s), (zeew.) vierkante koker van planken ter beseherming van de pompbuis; ...KRAAN, v. (...kranen), loozingsbuisje eener pomp; kraan daarin;
...KRABBER, m. (-s), werktuig om eene pomp
schoon to maken.
POMPLAMP, v. (-en), eene soort van olielamp,
waarbij de oliehouder zeer laag is en door een
pompwerk naar den brander gevoerd wordt.
POMPOEN. m. (-en), eene eenjarige plant (cucurbita), tot de famine der kalebasachtigen behoorondo, welks langwerpig rondo vruchten (eveneens
pompoenen geheeten) bij ons tot voedsel der varkens worden gebezigd. POMPOENTJE, o. (-s).
POMPOENVORMIG, bn. den vorm van een pornpoen hebbende.
POMPOM, v. (plantk.) (gew.) groote of gemeene
waterscheerling, ook bloot waterscheerling geheeten.
POMPON, m. (-s), wollen kuifje op een soldatenschako; (ook) overtreksel.
POMPONA, v. vanielje van mindere soort.
POMPOSA, bn. (muz.) statig, deftig.
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POMPPUT,

m. (-ten), put waaruit het water opgepompt wordt; ...SCHOEN, m. (-en), onderste deet
der pompbuis boven het pomphart; ...SCHRAPER,
m. (-s), pompkrabber; ...SLAG, m. (-en), het water,
dat bij elken slag uit de pomp loopt; ...SLINGER,
m. (-s), zwengel; ...SLOT, o. (-en), een slot met
verschillende pallen, Brahma-slot; ...SPIL, v. (-len),
spil eener ouderwetsche pomp; ...STANG, v. (-en),
ijzeren stang van den pompzuiger; ...STATION, o..
(-s), station, plaats waar het water voor eene
waterleiding hoog opgepompt wordt; ...STEEL, m.
(...stolen), pompstang; ...STOK, m. (-ken), pompstang; . (fig.) hij weet van pomp noch pompstok, hij
weet van niets, is zeer dom; ijzeren staaf waarmede de lading in een geweerloop aangestampt
wordt; (fig.) hij is pompstok,ken sni)den, hij is gede-serteerd.
POMPWATER, o. water, door eene pomp opgebracht (meest in tegenst. van put-, wel- of duinwater); die soep is zoo vet als pompwater, er is
totaal geen vet op to bespeuren; ...1VERK, o. (-en),
kunstwerk tot opvoering van water; ...ZODE, v.
(-n), (zeew.) zeker houten schotwerk, geplaatst in
de kiel van een schip om den voet van den mast
on de pompen, om ze to beveiligen tegen het stooten van ingestuwde voorwerpen; oudtijds word zij
ook put genoemd.
POMPZUIGER, m. (-s), cilindrische holle doos, die
in de buis der pomp sluit on van boven van eene
klep voorzien is, die zich opent om het water telaten rijzen, als men den zuiger neerdrukt, on zich
sluit om het water op to houden, wanneer de zuiger rijst; ...ZWENGEL, m. (-s), hefboom buiten de
pompbuis of -bak om den zuiger te bewegen.
PON. v. (-nen), nachtkleed voor vrouwen of meisjes. PONNETJE, o. (-s).
PONCEAU. bn . hoogrood van kleur, klaprozenrood.
PONCTUEEL, bn. bw. stipt. stiptelijk, nauwkeurig.
POND, o. (-en), de eenheid van het gewicht; een
oud .Amsterdamsch pond, 494 Gram; een Nederlandsch
pond, kilogram; een medicinaal pond wordt aangewezen door het teeken zekere geldswaarde:
eon pond Vlaamsch of pond greet (= f 6.00), aangeduid door het teeken ce ; een pond parisis, een
Parijsch pond (= f 0.50); een pond sterling (Engelsche
munt = f 12.00 ongeveer), aangeduid door het
teeken ,f; loon van eene dienstmeid.; schat.PONDJE, o. (-s).
PONDEMAAT, v. zekere oud-Friesche vlaktemaat
van ongeveer 36 3/4 are.
PONDER, m. (-s), (gew.) unster, eene soort van
evenaar, aan de eene zijde een haak on aan deandere een gewicht, dat men af- on aanschuift; in
samenstellingen: zooveel pond wegende tweeponder,

honderdponder.
PONDERABEL. bn. weegbaar.
PONDERABILIEN, v. mv. weegbare lichamen.
PONDERABILITEIT, v. weegbaarheid.
PONDEREUS, bn. wichtig, zwaar; (fig.) gewichtig,

van belong.
PONDGAARDER, m. (-s), (gew.) korenmakelaar;
...GAREN, o. (-s), grof garon, dat men bij het gewicht
verkoopt; ...GELD, o. (-en), scheepsbelasting, naar
het aantal ponden berekend.
PONDHUIS, o. (...zen), ...KAMER„ v. (-s), huis of
kamer, waar het pondgeld wordt betaald; ...PAPIER, o. (-en), papier dat bij het pond wordt verkocht.
PONDSGEWIJS, ...GEWIJZE, bw. bij het pond.
...PONDSGEWIJZE, bw.
PONDSPONDSGEWIJS,
naar evenredigheid : het oe-erschot zal pondspondsgewijze worden verdeeld, elk naar zijn inleg.
PONDSPEER, v. (...peren), zware, groote peer.
PONGO, m. (-'5), eene soort van aap.
PONJAARD, an. (-en), korte degen, dolk.
PONJAARDEEREN, (ponjaardeerde, heeft geponjaardeerd), doorsteken met een dolk.

PONK.

POOLSCH.

PONK, in. (-en), (Zuidn.) geld; spaarpot; schat.
PONNY, v. (-'s), zekere Indische wisselmunt.
PONS, v. Zie PUNCH.
PONS. m. (-en), drevel, doorslag: zeker gereedschap
-waarmede gaten in gloeiend ijzer gemaakt worden.
PONSMACHINE, v. (-s), machine om to ponsen.
PONS ASINORUM, m. (fig.) ezelsbrug.
PONSEN, (ponste, heeft geponst), met een pons
-gaten in gloeiend ijzer maken; ook drevelen en
-cloorslaan geheeten.
PONT, v. (-en), zeker platboomd vaartuig langs
-een touw heen en weder loopende of aan een touw
been en weer gierende en dienende om rijtuigen en
paarden enz. van de eene naar de andere zijde van
-eene rivier of vaart to voeren: overzetpontje; gierpont;
'zeew.) kiellichter, vlotschuit, ponton. PONTJE, o. (-s).
PONTBRUG, v. (-gen), pontklep.
PONTEGAT, o. gat waarin de pont ligt.
PONTEKOEK, v. broodkoek, stroopkoek die bij het
pond, naar het gewicht verkocht wordt.
PONTERSTOK, m. (-ken), polderboom.
PONTEVEER, o. (-en), aanlegplaats van eene pont;
-overzetveer.
PONTGAST, m. (-en), die tot den dienst van eene
pont behoort; ...GELD, o. (-en), vracht voor het
-overvaren met eene pont.
PONTICELLO, v. (-'s), kam op snaren-instrumenten.
PONTIFEX, m. (bij de Romeinen) een college van
-priesters, die geene bijzondere godheid dienden, en
wier benaming eig. bruggemaker beteekende vanwege

haar a la pony, op het voorhoofd met kleine krul-
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•de zorg, hun oorspronkelijk opgedragen, om de op
palen rustende brug over den Tiber als eene heilige
bezitting in orde to houden; (later) eon college van
priesters, die het oppertoezicht hadden over den
geheelen godsdienstigen eeredienst en hare dienaren
, en in rechtzaken, die met den godsdienst in eenig
verband stonden, beslisten; titel der Romeinsche
keizers; (thans) opperpriester, bisschop, paus.
PONTIFICAAL, bn. opperpriesterlijk, bisschoppelijk,
pauselijk; pontificale mis, mis waarbij de dienst door
een bisschop verricht wordt.
PONTIFICAAL, o. staatsiegewaad van den Paus;
(fig.) staatsiekleed, beste kleed: ze waren alien in
pontificaal; een book, dat de plichten der bisschop'pen bevat.
PONTIFICAAT, o. opperpriesterschap.
PONTKLEP, v. (-pen), klep of brug aan eene pont,
die opgehaald en neergelaten kan worden; ...MAN,
m. (...lui), veerschipper.
PONTO, v. (-'s), een aas (harten- of ruitenaas), als
vierde troef in het omberspel.
PONTON, v. (-s), groote zware pont met sterke
boorden, bestemd tot het slaan van pontonbruggen;
de pontons, akelige scheepsgevangenissen, waarin de
Engelschen de Fransche krijgsgevangenen (onder

NAPOLEON I) opsloten.
PONTONBRUG, v. (-gen), (art.) eene brug uit pontons
samengesteld, dienende om troepen of oorlogsmaterieel over eene rivier to doen trekken.
PONTONNIER, m. (-s), schipbruglegger, soldaat bij
het wapen der genie, dat in drien verdeeld is :
mineurs, pontonniers en sctppeurs.
PONTONTREIN, m. (-en), de pontons met alle materieel. dat een lager medevoert benevens de voertuigen, die er made beladen warden; ...'LOT, o. (-ten),
vlot van pontons.
PONTONVORMIG, bn. den vorm van eene ponton
hebbende.
PONTONWAGEN, m. (-s), wagon die deal uitmaakt
van een pontontrein.
PONTREEP, m. (-en), reep of koord, waarlangs
cone pont getrokken wordt, of waaraan zij van to
eene zijde eerier rivier naar de andere overgiert;
...SCHOOT, m. (-en), touw waarmede de gierpont
wordt, waardoor zij kan
schuin aan de reep
...VOERDER. m. ( s), veerovergieren;
schipper; ...ZEIL, o. (-en), zeil eener zeilpont.
PONS', m. (-'s), eerie soort van klein paard; het

letjes, kroes.
PONYHAAR, o. haar h la pony.
POOIEN, (pooide, heeft gepooid), drinken, zuipen,

zwelgen.
POOIER, m. (-s), drinkebroer; pour om paling to
vangen. POOISTER, v. (-s), zuipster, zwelgster.
POOIEREN, (pooierde, heeft gepooierd), telkens to
veal sterken drank drinken, zuipen; peuren: paling
vangen met een pooier.
POOK, v. (poken), (Zuidn.) zak; (overdr.) hem. op
zijne pook geven, hem afranselen.
POOK. m. (poken), ponjaard, dolk, welke in vorige
tijden door deftige lieden aan een fraaien band, hetzij
op den rug of zijde gedragen ward on daardoor tot
de kleedij of hare sieraden behoorde; puntig ijzer
om vuur to roeren; groote naainaald; hem. die to
klein voor zijne jaren is, pork. POOKJE, o. (-s).
POOL, m. (polen), inboorling van Polen.
POOL, v. (polen), aspunt: ieder der beide punten

van de as, waarom de aarde in 24 uren schijnt to
draaien: Noord- en Zuidpool; punten waar de verlengde aardas het hemelgewelf raakt: de polen des
hemels; land of streak rondom de pool; punt waar
de magneet het sterkst aantrekt: de magnetische
polen zYn vlak b# de uiteinden van den magneet; (electr.)
de polen eener galvanzsche battery, de geleidingsdraden die van eene batterij uitgaan; (ontl.) uitstralende verlengselen van de zenuwcellen; — Poolsche
jas, lange dikke overjas : het is koud, ik zal mine
pool maar aandoen; — (wev.) poi of poil, floers of
haarachtige dekking van fluweel. POOLTJE, o. (-s).
POOLBANDEN, m. my. vederwolken in lange stre-

pen of banden gerangschikt, die met den rnagnetischen meridiaan der aarde samenloopen; ...BEER,
m. (...beren), witte beer, ijsbeer (ursus maritimus);

...CIRKEL, m. (-s), cirkel welke men zich op den
aardbol voorstelt getrokken to zlin op een afstand
van 23''2 graad van iedere pool: Noord- en Zuidpoolcirkel; landen binnen den poolcirkel; ...DRAAD, m.
(...draden), (natuurk.) metalen geleidingsdraad bij
eene galvanische kolom of batterij ; (wev.) draad
waarmede het floers van fluweel geweven wordt,
in tegenstelling met gronddraad.
POOLEXPEDITIE, v. (-s,
tocht naar de poolstreken, met een wetenschappelijk doel ondernomen; ...GEWEST, o. (-eau, landen* on ze611 binnen
de poolcirkels; ...IJS, o. de ijsmassa's die in de

Poolzeeen worden aangetroffen; ...KAT, v. (-ten),
(nat. hist.) eene kattensoort (mephitis) uit de poolstreken; ...KRING, m. (-en), poolcirkel; deal der
aarde binnen een poolcirkel; ...LANDEN, o. my.
landen om de pool; ...LANDER, m. (-5), bewoner
van de poollanden; ...LICHT, o.noorderlicht, prachtig
lichtverschijnsel, ontstaan door eene zachte uitwisseling der lucht- on aarde-electriciteit aan de
polen; ...METER, m. (-s), quadrant (werkt.)
POOLSAFSTAND, m. (-en), (aardr.) afstand tot de
pool.
POOLSCH, bn. van -, uit Palen: Poolsche tarwe;
de Poolsche taal; een Poolsche rijksdag, (fig.) waar
alias wild en ong,eregeld toegaat; eene Poolsche,
vrouw uit Polen; (muz.) Poolsche bole, de grootste
soort van zakpijp of doedelzak: Poolsche slede, soort
van arreslede; — (nat. hist.) Poolsch grein, zeker
insect (cocci's polonicus), tot de schildluizen of galinsecten behoorende, dat in Polen en in sommige
streken van Duitschland op onderscheidene planten
leeft; bij het inzamelen van die planten wordt dit
insect er afgeschraapt, omdat het gelijk de cachen;lle eene roode verfstof oplevert; Poolsche han2er
eene soort van harnerschelp, die
(mallens
in den Indischen oceaan voorkomt; Poolsche
(p?ac ona sepal, een zeer zeldzaam schelpdier, tot de
familie der oesters behoorende; — (geneesk.) Poolsche haarelecht, eene ziekte waardoor de haren zich
met bloed vullen en niet losgemaakt, noch gesneden kunnen worden.

POOLSCH.
POOLSCH, o. de
' POOLSCHIP, o.

Poolsche taal.
(...schepen), schip, gebouwd met
diet doel om tochten naar de polen te doen.
POOLSHOOGTE, v. de boog tusschen het poolpunt
en het loodrecht daar beneden liggende punt van
den horizon, het ware noorden op het Noordelift
thalfrond en omgekeerd; (zeew.) poolshoogte nemen,
'het bestek opmaken; (fig.) poolshoogte van lets nemen,
inlichtingen inwinnen, zich op de hoogte eener zaak
stellen; ergens poolshoogte gaan nemen, zich persoonlijk van den stand van zaken gaan overtuigen.
POOLSPANNING, v. (-en), (electr.) de spanning of
.electr. energie tusschen de polen eener electrische
tatterij; ...STAR, ...STER, v. (-ren), noordster: ster
'van de eerste grootte van het sterrenbeeld de
Kleine Beer, staande aan het uiteinde van den
-staart; (fig.) gids, toeverlaat; groote diamant van
40 karaat, het eigendom der Russische kroon;
...STREEK, v. (...streken), aardstreek in de nabijheid der polen; ...STUK, o. (-ken), week-ijzeren sluitstuk van een hoefmagneet, cok anker geheeten;
...STROOM, m. (-en), luchtstroom die van de polen
.naar den evenaar vloeit; ...VOS, m. (-sere), (nat. hist.)
ijsvos (canis lagopus of isatis), ook witte vos geheeten, omdat hij des winters zUne blauwachtig grijze
kleur verliest en wit wordt; ...WILG, m. (-en), eene
wilgensoort (salix polaris), die in de poolstreken
groeit ; ...ZEE, v. (-6n), noordelijke of zuidelijke IJszee.
POON, v. (-en), platboomd vaartuigje voor het
vervoer van passagiers en goederen, inz. geschikt
em in de Hollandsche kanalen to varen; huide,
huideschip, kustvaartuig van weinig diepgang.
POON, m. (-en), (nat. hist.) zeehaan, knorhaan
(trigla), eene soort van zeevisschen op onze kusten,
tot de familie der schildwangigen behoorende, die
'eon knorrend geluid maken; de groote of roode peon
,(T. hirundo) on de kleine peon (T. gurnardus).POONTJE, o. (-s).
POONSCHUIT, v. (-en), eene poun.
POORT, v. (-en), doorgang, ingang: eerepoort; de
poort van een kasteel; nauwe toegang tot een hofje;
verzameling kleine arbeiderswoningen, doorgaans
in zeer slechten toestand, welke achter de gewone
huizen aan do straat gebouwd zijn on waarheen
.men slechts door eene nauwe poort toegang heeft:
-

.

-de meeste poorten te Scheveningen zijn zeer ongezond,
sommige, o. a. de Bloedpoort, letterlijk onbewoonbaar;

groote, gewoonlijk boogvormige deur die eene poort
afsluit; stadspoort; koetspoort; stadspoort: aan, by,

buiten, binnen de poort wonen; bij het sluiten der poort
binnenkomen; eene poort openloopen; (gesch.) stad:

eene door wallen on muren omgeven on door poor,ten afgesloten plaats; de poort met hem uit, breng
-hem buiten de stadspoort, (ook) verwijder hem;
dit opent de poort voor alle kwaad, verleent
daaraan toegang, is daarvan het begin; (Bijb.) de

,

poorten der hel; de poorten des levens, des doods, der
4euwigheid;
(zeew.) geschutpoort, opening waarin
, de mond van het geschut ligt;
eene oort uitzag en ;
de poorten aanhangen, zie aldaar; — (plat, gemeen)
Aaarsopening, achterste: houd de poort van achteren
.open, zorg voor geregelden stoelgang; hij laat hem
de poort zien, laat hem in zijn poort kij'ken, hij

laat hem achterin zien, hij betaalt hem niet. POORTJE, o. (-s).
POORTAARDE, v. sekreetvuil.
POORTADER, v. (-s, -en), (ontl.) eerie ader die het
.aderlijke blood uit de milt on het spijsverteringskanaal verzamelt on naar het haarvatenstolsel van
.de lever voert; —BLOED, o. het bloed van de poortader; —ONTSTEKING, v. (-en), (geneesk.) eene kwaal
door etteropslorping ontstaan; —STELSEL, o. (-s),
-alle bloedvaten samen die de poortader samenstelJen en weer daarvan uitgaan.
POORTER, m. (-s), (oudt.) burger, stedeling, (fig.)
,poorter en burger zijn, hoer en meester zijn.
POORTEREN, (poorterde, heeft gepoorterd), (gesch.)
shot burgerrecht verleenen.

POOTHOUT.
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FOORTERIJ, v. (-en), (gesch.) burgerij.
POORTERMEESTER, m. (-s); (gesch.) burgemeester,

...RECHT, o. (-en), burgerrecht, ...SCHAP, o. hoedanigheid van burger; (ook) genot der voorreehten
van het burgerschap, burgerrecht.
POORTERSDING, o. (-en), in het vroegere rechtsw.),
proces waarin beide partijen poorters waren.
POORTGAT, o. (-en), (zeew.) geschutpoort; ...GELD,
o. (-en), (oudt.) geld dat men na het sluiten der
poorten moest betalen om door to gaan.
POORTHAAK, m. (...haken), (zeew.), haak om de
geschutpoorten to sluiten; ...HENGSEL, o. (-s), hengsel waaraan eene poortdeur hangt.
POORTIER, m. (-s), portier.
POORTKAMER, v. (-s), kamer boven of bij eene
poort; ...KLAMP, ne. (-en), (zeew.) boog, goot boven
de geschutpoorten; ...KLEP, v. (-pen), (zeew.) klep
tot afsluiting eener geschutpoort; ...KLOK, v. (-ken).
klok boven eene stadspoort; klok welke vOOr het
sluiten eener poort wordt geluid, gewoonlijk met
een zeer zwaar geluid; (fig.) eene poortidok openzetten,
zeer hard spreken, roepen, schreeuwen, een grooten
mond opendoen; ...KRANS, m. (-en), (zeew.) poortklamp; ...LAKEN, o. (zeew.) friesch of duffel one
de geschutpoorten dicht to stoppen; ...LEGGER, m.
(-s), (zeew.), een logger waaraan de geschutpoorten
vastgesjord worden; ...LUIK, o. (-en), (zeew.), luik
voor eene geschutpoort; ...RING, m. (-en), (zeew.)
ring aan een poortluik ; ...SCHINKEL, m. (-s), (zeew.)
schinkel voor eene geschutpoort; ...SCHRIJVER,
rn. (-s), stadspoortwachter, ambtenaar der accijnzen:
...SLLTITEN, o. het sluiten der stadspoorten: voor
poortslaiten binnen *It; ...TALIE, v. (...lien), (zeew.)
talio waarmede de poorten geopend worden;
...TOUW, o. (-en), (zeew.), touw waarmede de geschutpoorten gesloten worden; ...VLEUGEL, m.
(-s), helft van eene poortdeur; ...WACHTER, m.
(-s), wachter der stadspoort.
PODS, v. (...zen), tusschentijd, rusttijd, wijl, pauze:
ik wachtte eene goede poos; (fig.) zone poos aan 't roar
staan, zijn tijd uit medewerken, (eig.) de taak om
een zekeren tijd aan het roer to staan vervullen;
poozen, van tijd tot tijd. POOSJE, o. (-s), kleine
poos.
POOT, m. •en), been, voet van een dier: de vooren achterpooten van een petard; eene b heeft zes pooten; — hand of voet van een mensch (minachtend,
plat) : NW' er af met je pooten, kom er niet aan; hij
loopt maar door, zonder zijne pooten af to vegen; (fig.)
zuigt het uit zijn poet, hij verzint het; —
u;il
er geen poot one verzetten, er in 't geheel geen moeite
voor doen; op zijn poet spelen, heftig to keer gaan;
op hooge pooten kwam hi) aan, toornig, rood van
kwaadheid; die brief stoat op pooten, scherp is daarin
uitgedrukt, wat men to zeggen had; dat komt goed
op zone pooten neer, dat loopt nog goed
iets op
zone pooten zetten of stellen, in behoorlijke orde on
verband stellen; den poot op iets leggen of zetten,
zich meester van lets maken; h j schrijft een leel fjk en
poot, hij schrijft slecht; (bij uitbr.) het onderste
deel van iets, waarop het staat of rust: acne tafel
op e'en poet; een stool heeft vier pooten; gedraaide pooten van eene kast ; de pooten van een passer, de

beenen.
POOT, v. (poten), (plantk.) stekje, loot; jong
boompje dat men langs de wegen plant; — (fig.)

iets in de goten sturen, verkeerd sturen, poten sullen
boomen worden, kinderen zullen eons groot worden.
POOTAAN, bw. pootaan spelen, zich duchtig in.

spannen.

POOTAARDAPPEL, m. (-5), plantaardappel, peter,
in sommige streken ook planter geheeten; ...BAND,
m. (-en), versiersel om de pooten der honden.
POOTELEN, (gew., gemeenz.) met de handen (pooten) of de vingers tetasten on daardoor vuil maken:
pootelen aan of met iets.
POOTGOED, o. goed dat men poet: pootaardappels,
pootoesters. pootvisch enz.; ...HOUT, o. (-en), puntige

p4
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stok, waarmede men gaten in den grond steekt,
waarin men poten plant.
POOTIG, bn. (-er, -st), van pooten voorzien, sterk
gespierd; een pootige kerel; Oink, bij de hand : een

POPELEN, (popelde, heeft gepopeld), snel kleppero
van het hart: zijn hart popelde hem van angst;
hart popelde van vretigd, bij het hooren van uw lied;
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po(o)tig
POOTIJZER, o. (-s), stok met een ijzeren punt,

waarmede gaten in den grond gemaakt worden,
waarin men poten plant.
POOTJE, o. (-5), kleine voet of hand (in alle bet.);
(fig.) opzitten en pootjes geven, zeer gedwee zijn; zij
laat hem opzitten en pootjes geven, zij heeft hem Oink
onder den duim; met hangende pootjes terugkomen,
deemoedig; iem. een pootje draaien of zetten, door
zekere beweging van den voet doen vallen, (ook
fig.) iem. onderkruipen; een leelijk pootje schrijven,
eene leelijke hand hebben; — podagra, jicht, voeteuvel: hij heeft het pootje.
POOTKETEL, m. (-s), scheepsstoomketel waarbij
geene waterruimte is onder de aschplaats.
POOTOOGIGEN, o. my. (nat. hist.) eene orde van
schaaldieren (podophthalmata), ook schildkreeften gehceten.
m. (-en),
POOTSTOK, m. (-ken), poothout;
ui dien men poot om daarvan zaad to winnen;
...VISCH, m. (...visschen), als voorwerpsn. [v. gmv.
als verzamelw.] vischbroedsel, jonge visch die men
in een pootrover opkweekt of in een water loslaat
tot vermeerdering van den vischrijkdom; ...VIJVER, m. (-s), vijver waarin men pootvisch opkweekt;
...ZALM, m. (-en), jonge zalm dien men in de rivier
loslaat om deze zalmrijker te maken.
POOTZEER, o. zekere schapenziekte.
POOVER, bn. bw. (-der, -st), armoedig, schraal: hij
ziet er poover uit. POOVERHEID, v.
POOVERTJE, o. (-s), (Zuidn.) roodborstje.
POOVERTJES, bw. armoedig, schraal: het is pooverties met hen gesteld; zij was poovertjes gekleed.
POOZEN, (poosde, heeft gepoosd), ophouden: wtij
zullen nu eens poozen; verwijlen, blijven, zich ophouden: ergens poozen.
POP, v. (-pen), nagemaakte menschengedaante,
waarmede kinderen, inz. meisjes, spelen: eene houten
pop; wassen poppen; eene pop aankleeden; met de pop
spelen, van kinderen gezegd; (fig.) elk heeft zijne pop,
waarmede hij speelt, ieder heeft zijne speelpop; als
eene pop opgeschikt zijn, gezegd van een meisje, dat-,
of van eene vrouw, die zich zeer zot kleedt; aan
eene goede huisvrouw zou hij meer hebben dan aan
zoo'n aangekleede pop, eene vrouw die niet veel weer
doet dan zich netjes of duur kleeden; eene pop op
de kast, een lui of vadsig meisje; zij is eene rechte
pop, eene ziellooze schoone; — figuur in het marionettenspel; (fig.) de poppen zijn aan het dansen, de
twist is uitgebarsten; geteekende menschelijke
figuur : popjes teekenen; mandewerk, om daarop eene
japon te passen; —, lief kind, lief meisje; —
wijfje der vogelen, inz. van den kanarievogel;
kompres, doekje gevuld met geneeskruiden; nymph,
ingewikkelde vlinder of rups; rupsennest; propje
aan het uiteinde van een schermdegen; pop van een
liesbreukband, kussentje aan het uiteinde van den
breukband; (zeew.) stuk leder, of zeildoek, met leder
bekleed, orn het eind van een touw gebonden, tegen
het inwateren en uitrafelen; de punt van het zeil,
waarmede het in 't midden bij het vastmaken wordt
opgehaald, zoodat het glad vastzit. POPJE, POPPETJE, o. (-s), kleine pop.
POP, m. (gerneenz.) gulden; toe. leen me even tien pop.
POP. v. (gew.) eene inwendige ziekte van de graankorrel, inz. van de tame.
POPACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als eene pop; gaarne
met eene pop spelende : dit meisje is niet popachtig;
tfig.) gemaakt, gezocht.
POPANS, m. (-en), bullel,ak, vogelverschrikker.
POPE, m. (-n), priester der Grieksch-Katholieke
Kerk.
POPEL, m. (-s), populier.
POPELBLAD, o. (-eren), Had van den populierboom.

—(Zuidn.)a houdenitsvragenmtenvli den
smeekend gemompel: de bedelaars popelen etn eenaaalmoes; het kind bleef popelen, tot het zijn zin kreeg.

POPELING, v. (-en), het popelen.
POPELSIJE, ...POPELSIJ, v. beroerte.
POPELSPINNER, m. (-s), zeker insect dat zich met,

de bladeren van alle soorten van populieren en.
wilgen voedt.
POPLAP, m. (-pen), (zeew.) verdubbeling van eon
onderzijl van ralijk tot rifband; ...LIJN, v. (-en),.
(zeew.) lijn tot het ophalen van een zeil.
POPMOOI, bn. zoo mooi als eene pop : ze is popmooi.
POPPEGEZICHT, o. (-en), gezicht van een pop; (fig.)
gezicht met eene sterk geteekende kleur: ze heeft .
een poppegezichtje; gelaat zonder uitdrukking; net
...GOED, o. poppekleeren; (fig.) speelgoed; (gemeenz.)•
kindergoed; ...JONKER, m. (-s), ingebeelde zot, pronker, snoeshaan; ...JURK, v. (-en), jurk voor eene

pop; ...KLEEREN, o. my.; ...KOP, m. (-pen), kop
eener pop; worm voor hoeden en mutsen; ...LIJS,

v. (...zen), (gew.) naam welken kinderen aan eene ,
pogevn;(fi.)rwjdmaoegk.
POPPEN, (popte, heeft gepopt), met eene pop spelen; poppen maken; — (fig.) mallen met een meisje;
dat meisje moet poppen, moot in de kraam, moet
bevallen.
POPPENGEK, v. m. (-ken), iem. die gek op poppen.
is; ...HEMD, o. (-en), hemd voor eene pop; zeer klein
hemd; m. (-en); ...KAMER, v. (-s), kamer voor poppen ; kinderspeelgoed; afdeeling in een
speelgoedwinkel, waar de poppen en wat daarop
betrekking heeft, uitgestald is.
v.
(-en),
marionnettenspel;
POPPENKAST,
...KRAAM, v. (...kramen), kraam waar inz. poppen
verkocht worden, speelgoed; (gemeenz.) kindergoed;
...KRAMER, m. (-s), verkooper van kinderspeelgoed;
...KRAMERIJ, v. (-en), winkel, magazijn van kinderspeelgoed; ...LEDEKANT, o. (-en), ledekant voor eene of nieer poppen: we zagen een poppenledekant
van 1 M. lengte, dat kostte 15 gulden; ...LEGGERS,
m. my. eene soort van insecten ; ...MAKER, m. (-s), .
iem. die poppen maakt; ...SCHOOL, v. (...scholen),
kleinkinderschool.
POPPENSLUIPWESP, v. (-en), zekere sluipwesp, diehare eieren in de pas veranderde pop der dagviinders legt, wanneer de buitenschaal nog week is,.
voornamelijk in die van het koolwitje.
POPPENSPEL, o. spel waarin met poppen tooneelvoorstellingen plaats hebben; (ook fig.) kinderspel;
...SPELER, m. (-s); ...SPEELSTER. v. (-s); ...STOEL,
m. (-en); ...VRETER, m. (-5), vogel die inz. van poppen leeft ; A GEN, m. (-s); v (...sschen),
wasch van poppegoed; klein kinderwaschje;
...WERK, o. (-en), kinderspel, wisje-wasje; toestel
om poppen te laten dansen ; (fig.) licht work; ...WIEG,
v. (-en), kinderspeelgoed; ...WINKEL, m. (-s), winkel
waarin inz. poppen verkocht worden.
POPPERIG, bn. bw. (-er, -st), popachtig; een popperig
haisje, klein en netjes; dat staat zoo popperig, stijf,
overladen met kleinigheden.
POPPEROK, m. (-ken).
POPPIG, bn. bw. (-er, -st), popachtig.
POPPIGJES, bw.
POPSTROP, m. (-pen), (zeew.) strop op den poplap
met eene kous, waarvan het eind in een bane000t
tot platting is uitgelegd.
POPULAIR, bn. volklievend, bemind bij of door bet
yolk : een populair vorst; verstaanbaar voor het Yolk:

popriaire voordrachten.
POPULARISEEREN. (populariseerde, heeft gepopulariseerd), op de hoogte der volksbe , Iri i Ten 1 , rengen:
de tc etenschap pop, clar iseer en ; zich popia a i seer taI) , zich
bij het yolk bemind zich voor het yolk verstaanbaar maken.
POPULARITEIT, v. algenieene volk-,liefcle (die men
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geniet); minzaamheid jegens het yolk; verstaanbaarheid voor het yolk.
POPULATIE, v. (...tien), bevolking.
POPULEUS, bn. bevolkt, volkrijk.
POPULIER, m. (-en), een plantengeslacht (populus),
tot de familie der wilgachtigen behoorende; de
boomen hebben zacht hout, dat veel door den klompenmaker gebruikt wordt; in 't wild worden in Nederland gevonden: de witte populier (P. alba), waarvan
de bladeren van onderen wit en viltachtig zijn, ook
witboom of witblad geheeten; de zwarte populier of
peppel; de ratelpopulier (P. tremula), ook klaterpeppel, ratelaar of espeboom, soms ook vrouwetongen goheeten, op zand- en veengrond in boschachtige
streken; aangekweekt worden: de Kanadasche populler (P. monilifira), de Virginische populier, de balsemperuboom (P. candidans), de balsempopulier (P.
balsamifera), de Italiaansche populier (P. italica), en
de abeel of grauwe populier (P. canescens).
POPULIERBLAD, o. (-eren), blad van den pop ulier;
...BLOESEM, m.; ...BO KTOR, v. (-ran); groote populierboktor, zekere for (sapercia carcharias), geelachtig
aschgrauw van kleur, die op de stammen van populieren leeft, waarin de larva gangen boort; kleine
populierboktor, zekere tor, zwartachtig van kleur,
die in jonge plantsoenen veelvuldig voorkomt en
aldaar veel nadeel doet; ...BOOM, m. (-en); ...BOSCH,
o. (...sschen), Dosch uit populieren bestaande.
POPULIEREN, On. van populierenhout.
POPULIERHAANTJE, o. (-s), eene soort van bladkever (ling populi), op populieren levende.
POPULIER(EN)HOUT, o. het hout van den populier,
als timmer- of brandhout van weinig waarde.
POPULIERLAAN, v. (...lanen), laan van populieren;
...PLANTSOEN, o. (-en), plaats waar jonge populieren geplant en opzekweekt worden; ...BOOS, v.
(...rozen), stokroos; ...TAK, m. (-ken), ...TWIJG, v.
(-en), tak, twijg van een populier; ...WORTEL, m.
(-s); ...WOUD, o. (-en); ...ZALF, v. (...van), (apoth.)
eene geneeskrachtige zalf, nit de bladknopy,en van
den grauwen populier bereid.
POR, v. (-ran), steak met een dolk, stoat met de
vuist, een stok enz.: iem. eene por in de zijcle geven;
put dien men met de punt van een top in een anderen top maakt; pcikput, pokdaal.
PORDER, m., ....STER, v. (-s), die port, die iem.
vroeg wekt; (ook fig.) die aanzet tot.
POREUS, ba.(...zer, -t), met porien : alle lichamen zffn
poreus; vol merkbare porien: puionsteen is erg pore as.
POREUSHEID, v. (nat.) eene algemeene eigenschap
der lichamen, volgens welke er tusschen de moleculen der lichamen porien zijn.
PORFIER, —STEEN, o. fijnkorrelige bruine of
grauwe granietsoort, waarin grootere kristallen
van een ander gesteente verspreid liggen, ook parpersteen geheeten; eene der fraaiste soorten van
porfier is het oude roorle of Egyptische, dat door de
Egyptenaren veal voor hunne naalden, standbeelden
en baden gebruikt word.
PORF1ERACHTIG, bn. op porfier gel(jkende, doch
grower van korrel: dit gesteente is porfierachtig geelekt.
PORFIEREN, bn. van porfier.
PORIE, v. (porien), ijle, doch vaak onmerkbare
ruimte tusschen de waste deelen der lichamen;
_physische poriM, zulke tusschenruimten die klein
genoeg zijn om aan de aantrekkende en afstootende
moleculaire krachten hare werking te doen behouden on de oorzaak zijn van de samentrekking on
uitzetting, die de lichamen bij verandering van
temperatuur ondergaan; merkbare poriM, wezenlijke
gaatjes of openingen waardoor de moleculaire
krachten buiten working gesteld worden; bij de
bewerktuigde wezens zijn daze porien de zetel van
de verschijnselen der uitwaseming en inzuiging of
opslorping; de poriqn der opperhuid, (bij planten en
dieren), de lucht- on zweetgaatjes.
PORIJZER, o. (-s), ijzeren werktuig waarmede men
port; pookijzer.

PORK, m. (-en), kind dat to klein voor zijne jaren
is : wat een kleine pork is dat.
PORNOGRAPHIE, v. het schetsen van onzedelijke
tooneelen.
PORNOGRAPHISCH, bn. de pornographische literatuur, die romans en novellen waarin onzedelijke
tooneelen, liederlijke deernen on haar bedrijf enz.
geschetst worden.
POROSITEIT, v. poreusheid.
POROTYPIE, v. eene wtjze van kopieeren waarbij
gassen door de niet' gedrukte gedeelten van het
origineel dringen en daar een donker, chemisch
geprepareerd papier ontkleuren, terwiji het overige
gedeelte donker blijft.
PORREN, (porde, heeft gepord), met een puntig
voorwerp het vuur omhalen, poken; in het vuur
porren; in de (cachet porren, aanhoudend poken, dat
het vuur er in beter zal branden; steken met een
scherp wapen: lent. porren, lid werd onverwachts
gepord, doodgestoken ; met de gebalde vuist duchtige
stooten toebrengen; iem. wakker porren, zoo lang
stooten tot hij wakker wordt; wekken, inz. 's morgens vroeg door hard op de deur to kloppen of
hiid to schellen; (zeew.) de matrozen wekken, die
de wacht moeten aflossen; de manschap porren om
te schaften, door de bel to luiden enz. voor het eten
bij elkander roepen; — (fig.) aanzetten, aandrijven:
die I sie leerling meet telkens eens gepord worden; —
(Zuidn.) hard werken, zichzelf telkens aanzetten:

ann dat werk heeft lad heel wat te porren; porren op
eene moeilijke plaats in een schrifven, daarover lang
nadenken, peinzen.
PORRING, v. (-en), het porren in alle bet.; (mets.)
kleine hoogte van metselwerk onder de bevloering,
stepPORSELEIN, o. (mv. -en in de bet. van soorten
van porselein), het fijnste aardewerk, waarvan het
vervaardigen eerst in den aanvang der isde eeuw
door de ontdek.k mg van den scheikundige B6TTCHER
in Europa in gebruik kwam, hoewel het den Chineezen reeds in den ouden tijd bekend was: Chineesch,

Japansch, Saksisch porselein; onverglaasd porselein,
biscuit; van porselein eten, van porseleinen borden
en schotels; fraai beschilderd porselein.
PORSELEIN, POSTELEIN, v. een plantengeslacht

(portulaca), met liggenden stengel en takken, langwerpige bladeren, gale bloemkroon, die van Juni tot
September bloeit; de P. satica wordt in moestuinen
aangekweekt en als groenten genuttigd.
PORSELEINAARDE, v. eene aardsoort, kaolin, waarvan het fraaie, doorschijnende porselein vervaardigd
wordt; zij is vrij van ijzerinmengsels, maar bevat
zuiver kiezelzuur on komt laagsgewijze in graniet
on andere gesteenten voor.
PORSELEINACHTIG, bn. als porselein; (plantk.)
porseleinachtige planten, die tot het geslachtportu/aca
behooren.
PORSELEINBED, o. (-den), small° akker, bed met
porselein beplant, ...BLAUW, o. eigenaardig blauw
van porselein.
PORSELEINEN, bn. van porselein; (fig.) een porseleinen ventje, dat zeer zwak is.
PORSELEINEN, (porseleinde, heeft geporseleind),
gladmaken, bewerken als porselein, zoodanig beschilderen: geporseleinde visitekaartjes.
PORSELEINFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men
porselein vervaardigt; ...GLAZUUR, o. stof waarmede het porselein verglaasd wordt; ...GOED, o.
wat van porselein is; ...HA.NDEL, m. handel in
porseleinen voorwerpen; ...HOENTJE, o. (-5), (nat.
hist.) eene soort van kleine waterhoen (gallinula
porzana); ...HORENSLAK, v. (-ken), porseleinslak;
..KAPELLETJE, o. (-s,, zeker vlindertje (zerene
ulmata), tot de groep der spanners of landmeters
behoorende, dat in sommige jaren tamelijk gemeen
op ijpeboomen is, maar dan \veder voor geruimen
tijd, b. v. vijf of zes jaren, verdwijnt.
PORSELEINKAS, v. (-son), ...K AST, v. (-en), kast

PORSELEINKAST.

PORTO-FRA.NCO.

waarin men zip porselein bergt; (sprw.) voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkas, die voorzichtig is, begaat geen misslag; (fig.) hjj werd er
ontvangen als een aap in de porseleinkas, hij werd
er zeer slecht ontvangen; ...KLEUR, v. eigenaardige
kleur of tint van porselein.
PORSELEINKLEURIG, bn. de porseleinkleur liebbende.
PORSELEINKOOPER, m. (-s), handelaar in porselein; ...KRAAM, v. (...kramen), verplaatsbare porseleinwinkel; ...KRAB, v. (-ben), (nat. hist.) breedvoet, eene soort van kleine zeekrab; ...KRAMMER,
m. (-5), ...KRAMSTER, v. (-s), iem. die gebroken
porselein weet to krammen; ...LAK, o. (schild.),
eene zeer witte lakverf waarmede men iets het
aanzien van porselein kan geven; ...MAKER, m.
(-s), die porselein maakt; ...MOSSEL, v. (-s, -en),
(nat. hist.), porseleinslak; ...OVEN, m. (-8), oven
waarin het porselein gebakken wordt.
PORSELEINSCHELP, v. (-en), schelp van de porseleinslak, ook venusschelp en katje geheeten: versteende porseleinschelp; ...SCHILDER, m. (-5), iem.
die in eene porseleinfabriek het porselein beschildert, vOOr het ten tweeden male gebakken wordt;
...SCHILDEREN, o. het schilderen op porselein;
...SLAK, v. (-ken), (nat. hist.) zeker weekdier (cypraea),
tot de orde der buikpootigen behoorende, dat alleen
op den bodem van den Indischen Oceaan wordt
aangetroffen. hare schaal is eivormig en some met
de fraaiste kleuren
geteekend; de laatste winding
'
omsluit de vroegere geheel; de spleetvormige mond
is met tandjes; de getogerde porseleinslak (C. tigris).
PORSELEINTJES, o. mv. (plantk.) menistenzusjes.
Zie aldaar.
PORSELEINVERGULDING, v. het vergulden van
porselein; ...VERKOOPER, m. (-s), ...VERKOOPSTER, v. (-5), die porselein verkoopt; ...VERZILVERING, v.; ...WINKEL, m. (-s), winkel waarin
porselein verkocht wordt.
PORSELEINZAAD, o. (...zaden), zaad van de porselein of porselein.
PORT, (-en), PORTO, o. (-'s), vrachtgeld van een
brief of pakket: op dien brief moet dubbel port, tweemaal de waarde aan postzegels van een gewonen
brief.
- PORT, m. portwtjn; port-a-port.
PORT, m. haven: (fig) toevluchtsoord.
PORTAAL, o. (...talen), eene afgesloten ruimte
aan den ingang van een gebouw, met eene of meer
deuren, welke den toegang openen tot het gebouw;
voorhuis; breede gang, overloop boven, waarop veel
kamers uitkomen. PORTAALTJE, o. (-s).
PORTAMENTO DI VOCE (It.), (muz.) het ineensmelten der tonen, zoodat men geen of breken of
opnieuw treffen laat hooren.
PORTATEN, v. my. zeelijst, lijst van in eene bandelsplaats aangekomen goederen met vermelding
der ontvanaers.
PORTATIEF, bn. draagbaar.
PORT D'ARMES, m. jaagpatent, jachtakte.
PORTE, v.; de Verheven Porte, titel van den sultan
van Turkije; de Ottomanische Porte, het Turksche
de regeering van Turkije.
PORTE-BRISEE, v. (-s), dubbele openslaande deur
of schuifdeuren tusschen twee vertrekken.
PORTE-CRAYON, m. (-s), teekenpen.
PORTEE, o. schotwijdte, bereik; drijfkracht; omyang, strekking van iets: de portee van iets niet goed
begrljpen; belangrijkheid eener zsak.
PORTEEREN, (alleen gebruikelijk in) zich voor iem.
porteeren, voor iem. in de bres springen; geporteerd
(voor iets of iem.) zijn, (iets of iem.) sterk genegen zijn.
PORTEFEUILLE, v. (-s), brieventasch, tasch voor
papieren en schrijfbehoeften : die schrijver heeft nog
reel in portefeuille, veel werken die nog niet verschenen zOn; iets in portefeuille hebben, in voorraad;
(fig.) ambt van minister: de portefeuille van binnen-

landsche zaken; de portefeuille nederleggen, ontslag
nemen als minister; de portefeuille aannemen, aanvaarden, de benoeming tot minister aannetnen, van
portefeuille verwisselen, als minister aan een ander
departement optreden; minister yonder portefeuille
(in Frankrijk).
PORTEFEUILLE-ALMANAK, m. (-ken), kleine almanak dien men in zijne zakportefeuille bergen kan;
—KALENDER, m. (-s).
PORTEL, v. de melk die bij de kaasbereiding uit
de pas gevormde kaas geperst wordt.
PORTELAAR, m. (-s), pruttelaar; kaasperser.
PORTELBEZIE, v. (...zin), (gew.) blauwe boschbes; ...BIER, o. schuimend bier.
PORTELEN, (portelde, heeft geporteld), koken, borrelen; pruttelen; kaas persen.
PORTE-LETTRES, m. brievendrager, -hanger; zak,
brieventasch, papierkoker.
PORTELTOBBE, v. (-n), tobbe waarin de portel
loopt bij de kaasbereiding; ...WEI, v. zure melk,
hui, waarvan kaas gewrongen is; 't water dat op
de melk komt.
PORTEMONNAIE, v. (-s), geldtaschje; zijne portemonnaie vergeten hebben, geen geld bij zich hebben.
PORTEMONNEETJE, o. ( 5).
PORTEMONNAIE-ALMANAK, m. (-ken), zeer kleine
almanak, dien men in eene portemonnaie bergen kan.
PORTER, m. eene soort van sterk Engelsch bier.
PORTGLAS, o. glas om portwijn uit to
drinkers.
PORTIE, v. (-s, ...tien), aandeel, toegekend part;
de legitieme portie, het wettig deel, verplichte deel;
zekere hoeveelheid : eerie portie vleesch, groote, kleine
blevenbij haar
portie groente; (gew.) middagmaal:
op de portie; in de gaarkeuken kost eene portie 10 cent;
gaan om de portie (niet zelden verbasterd tot
posie); (fig.) eene tamelijke portie geduld, zeer veel
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geduld. PORT1ETJE, o. (-s).
PORTIEK, v. (-en), eene open galerij of zuilengang,
waarvan het dak op zuilen of arcaden rust, hetzli
die zich vOOr of op de zijden van een gebouw be-

vinden.
PORTIER, m. (-s), stedelijk ambtenaar, die eene
poort opent on sluit; degene, welke de poort van
een klooster, paleis of ander groot gebouw, ook van
eene koets opent en sluit: de portier van een hotel;

de tweede portier in eene gevangenis.
PORTIER, o. (-en), koetsdeur, -venster, deur van
een spoorwagen: nit het portier kijken; het portier
sluiten; — (ontl.) nauw uitoinde der maag waardoor bet voedsel in de darmen komt. PORTIERTJE, o. (-s).
PORTIERE, v. (-s), deurgordijn; —KETTING, m.
(-en), sierlijk metalen kettinkje waarmee de porti6res opengehouden worden.
PORTIERGLAS, o. (...glazen), glas in een koetsdeurtje, koetsvenstertje; ...GLAASJE, o. ( s), klein
venstertje waardoor een portier zien kan, wie zich
voor de deur bevindt; ...LUIK(JE), o. (-s), kijk-,
valluikje (in eene poort).
PORTIERSCHAP, o. post van portier.
PORTIERSHUISJE, o. (-s), kamertje van den portier; ...PLAATS, v. (-en), betrekking van portier.
PORTIERSTER, v. (-5), deurwachtster, huisbewaarster.
PORTIERSVROUW, v. (-en), ...WONING, v. (-en),
vrouw, woning van een portier.
PORTIONSTAFEL, v. (-s), vroegere benaming van
eene gaarkeuken, van een restaurant; —HOUDER,
m. (-s), die eene gaarkeuken heeft.
PORTLAND-CEMENT, o. zekere metselspecie, uit
eene magere kleisoort gebrand, die, met water en
zand vermengd, veel in de bouwkunst gebruikt
wordt, omdat het spoedig hard wordt en in water
hard blijft, ook alleen portland genoemd.
PORTO, o. briefport.
PORTO-FRANCO, v. vrijhaven.

PORTO-RICO.
PORTO - RICO, V. eene soort van rooktabak die op

het eiland van dien naam gewonnen wordt.
PORTRET , o. (-ten), beeltenis, afbeelding van een
persoon, waarbij de gelaatstrekken als hoofdzaak
beschouwd worden, inz. eene geschilderde afbeelding:
zen portret laten maken, laten vergrooten; iemands
portret teekenen; een portret ten voeten alt, in tegenstelling met eene baste; een welgeljkend portret, dat
goed gelijkt op het model; een gevleid portret, dat
de gebreken van het model zoo weinig mogelijk
doet uitkomen; een sprekend portret, van eene treffende gelijkenis; — afbeelding met behulp der photographie : iemands portret in kooldruk; inz. eene buste;
buste in basrelief: in den voorgevel waren de portretten
van alle graven en gravinnen aangehracht; (fig.) persoonsbeschrijving: ik zal u zjin portret teekenen; portretten der 1 ederlandsche letterkunde; — (gew.) mensch
met betrekking tot zijne gelaatstrekken: een leelik
portret van een w(jf; (gew., fig.) vrouwspersoon (gewoonlijk met het bijdenkbeeld van minachting):
een lastig, onoeiljk portret. PORTRETJE, o. (-s).
PORTRETLIJST, v. ( - s), lijst om een portret;
...LIJSTJE, o. (-s); ...SCHILDER, m. (-s), schilder die
zijn hoofdvak maakt van portretteeren; ...SCHILDEREN, o. het schilderen van portretten; ...STANDAARD, m. ( - s), standaard om daarop een portret
to plaatsen: ...STANDAARDJE, o. (s).
PORTRETTEEREN, (portretteeree, heeft geportret
teerd), de beeltenis van iem. maken.
PORTUGEES , m. (...zen), inwoner van Portugal.
PORTUGEESCH, bn. vaii Portugal : de Portugeesche
bevolking; uit Portugal afkomstig: Portugeesche w(jnen; op Portugal betrekking hebbende.
PORTUGEESCH, o. de Portugeesche taal.
PORTULAAN, o. (...lanen), graadboek waarin de
ligging der kusten en havens nauwkeurig vermeld
staat.
PORTUUR , o. partij tegen wie men het opnemen
kan of zal: dat is geen portuur; h doet een goed
portuur, hij trouwt good.
PORTUURLIJN , v. (-en), (zeew.) zeker lang touw,
dat door den kraanbalk heeriloopt, boven welken
het met een knoop wordt vastgebonden, en dat het
anker, als het uit het water oprijst of geworpen zal
worden, bij den ring vasthoudt.
PORTVRIJ, bn. gefrankeerd; vrij van port: brieven

gericht aan den Directeur der R(jkspostspaarbank to
Amsterdam zifn portvr(j.
PORTWIJN , m. zekore fine wijn (van Oporto); thans
ook van elders aangevoord: Californische portw(jn,
roode en Witte.
PORTZEGEL, en. on o. (-s), soort van postzegel
waarop vermeld staat, hoeveel port men nog betalen
moot wegens onvoldoende frankeering. PORTZEGELTJE, o. ( - s).

POs, m. ( - son), (nat. hist.) zekore kleine visch
(acerina vulgaris), tot de familie der baarzen behoorende, die de rivieren on staande wateren van Noord
en Midden-Europa bewoont on ook in Siberia voorkomt; ook wel post en postje geheeten. POSSE, o. ( - s).
POSE , V. ( - s), houding, stand van een model (inz.
schild. on beeldh.) : eene bekoorl(jke, eene verleideljke
pose aannemen.
POSE, bn. gezet, bedaard, ernstig; hornme pose, een
geposeerd man, een deftig -, bedaard man.
POSEEREN , (poseerde, heeft geposeerd), zitten voor
een schilder, om zich to laten portretteeren; hoe lang
moet ge poseeren bj den photograaf ?, onbeweeglijk
staan, zitten, tot men getrokken is?; (fig.) eene
gekunstelde houding aannemen; zich voor iem, van
gewicht uitgaven: hjj poseert gaarne; de geposeerde
leef t(jd, de rijpere jaren waarin inen bedaarder,
ernstiger is.
POSITIE , v. ( - s, ...tien), stelling, plaatsing: de positie

van een lager; (muz.) vingerzetting op eene viool : de
posities op de viool zuiver hebben; inz. de tweede on
verdere posities: in de posities spelen; h(j meet nu aan
de posities beginnen; — staat, waardigheid: het is iem.

POST.
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van positie, die eene hooge betrekking bekleedt; zo°
iets is beneden mine positie; — toestand : in eene
moeiljjke, lastige positie verkeeren; daardoor kwam h
in eene scheeve positie; zone positie was daar onhoudbaar geworden; eene vrouw in zekere positie, die
zwanger is; — standpunt: van zone positie gerekend;
(rekenk.) eene valsche positie, ova nit eene geffingeerde
stelling tot de uitkomst to geraken; (dans- en
schermk.) stand, houding: de zerschillende posities bij
het schermen; (lager) de positie aannemen, in de positie
gaan staan, in de voorgeschreven houding, die een
minders in bijzijn van een meerdere moot aannemen.
POSITIEF, bn. (...ver, -st), vast, zeker: ik west het
positief; positief recht, het stellige recht, in tegenstelling der hypothese; h(j verklaarde positief, beslist,
zeker; de positief-christel(ke beginselen bet(jden; — in
tegenstelling net negatief, om iets stelligs, zekers
aan to duiden; (aardr.) positieve anomalie, streken
welke betrekkelijk to warm

zijn; (wisk.)

een positief

getal, grooter dan nul; (natuurk.) positieve electriciteit,
eene der twee soorten van electriciteit, die men ter
vorklaring der electrische verschijnselen heeft aangenomen; evenzoo : positieve pool, plaat enz.; (photographie) positief beeld, het goede beeld.
POSITIEF, POSITIVUS, m. (...von), (taalk.) stellende
trap.
POSITIEF, o. (..von), een klein handorgel, kamerorgel zonder pedaal; (photographie) het positieve
beeld.
POSITIEVE, v, de gezonde, normale toestand der
zinnen; (zegsw.) fist recht b(j z jne positieve z(jn, niet
wel bij 't hoofd, niet wol bij zijne zinnen zijn; weer
bj zone positieve komen, weer tot bewustzijn komen,
(ook weer weten wat, men doet.

POSITIVISME, o. o1ke wijsgoerige richting, die het
gebied van het weten bepa ^ it tot wat met de zinnen kan waargenomen worden, dus tot wat de
ervaring als positief waar kent: stellige wijsbegeerte.
POSITIVIST, m. (en), aanhanger van het positivisnie.
POSITIVISTISCH, bn. tot de leer van het positi-

visme betrekkelijk : de positivistische school van
Auguste Comte in Frankr(jk.
POSITO, bw. aangenomen, gesteld (dat).
POSITUUR, v. Zie POSITIE on POSTUUR.
POSSE, V. ( -n), tooneelspel van lageren rang, met

kluchtige, vaak onwaarschijnlijke karakters on verwikkelingen.
POSSEM , V. (plantk.) (gew.) gagel.
POSSESSIE , v. (-s, ...sien), bezit; bezitting.
POSSESSOIR , bn. (recht.) possessoire rechtsvordering,
die zich grondt op het rocht van bezit on niet op
het eigendomsrecht; de possessoire rechtsvordering is
summier, zij wordt spoediger behandeld dan de
gewone.
POSSIBEL , bn. mogelijk.
POSSIBILITEIT, v. mogelijkheid.
POST, bn, na, later; postdata, na den dag.
POST, m. (-en), rechtopstaand bout of pilaar, die
iets steunt of draagt: de posten van de deur; min of
moor sierlijke stijl bij trapleuningen enz.
POST, m. (-en), (papierm.) stapel pas geschepte
vellon papier met vilt or tusschen: papier in bevilten

post, wanneer het voor de eerste maal tusschen de
vilten in de kuippers geperst wordt.
POST , m. (-en), onderdeel eener begrooting van
ontvangsten en uitgaven; to betalen of betaalde
geldsom: een kwade post, die niet betaald wordt of
waarop men verliest; ondordeel van eene rekening:
eene rekening van 10 posten; een post op de rekening
open laten, nog niet betalen; een post van 1000 gulden;
dat is nog een post van verleden jaar. POSTJE, o. (-s).
POST, m. (-en), (oorl.) uitgezette wacht, schildwacht: posten uitzetten; de posten aflossen; (lager)
post in 't geweer (commando), de wacht most in 't goweer komen; standplaats van zulk een wacht: de
schildwacht mag z(in post fist verlaten; een verloren
post, uiterste voorpost; host vatten, ergens gaan

POST.

POSTPAKKET:

staan; — last, taak: ieder der werklieden zjn post
aanwtizen; ieder op zffn post!, ieder op de aangegeyen plaats, voor den hem opgedragen last; inz. zware
last: h# heeft daar een zwaren post; het is een heele
post voor hem, tien monden open te houden; — .ambt,
bediening : h# bekleedt den post van boekhouder; een

Zie PORSELEIN.
my. (jag.) eene soort van kleine kogels,
waarvan or 9 k 12, naarmate van het kaliber, op
het geweer worden geladen.
POSTEN, (postte, heeft gepost), naar de post brengen, op de post doen: een brief posten.
POSTE-RESTANTE, bw. (op brieven) aan het postkantoor blijvende berusten (om afgehaald to worden).
POSTERIEUR, bn. later. —, o. achterste.
POSTERIJ, v. (-en), het postwezen: ambtenaar bij
de poster#en, postkantoor; (inz.) paardenpost.
POSTERIORI, A —, van achteren beschouwd, later,
nader blijkende; (in tegenst. van a priori, van to
voren).
POSTERITEIT, v. nakomelingschap.
POSTFORMAAT, o. (...maten), gewone vorm van
brieven: in postformaat; ...FORMULIER, o. (-en), elk
formulier, dat op de post betrekking heeft; ...GELD,
o. (-en), briefport; geld dat men de post betaalt voor
de verzending van brieven, drukwerken, postpakketten enz.; ...LIDS, ni. (-en), handleiding voor de
postambtenaren en alien, die veel met de post to
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aanzienlijke, voordeelige post; een post aanvaarden;
zfin post neerleggen; op zfin, post bleven, dien niet

neerleggen, (ook) niet moedeloos worden. POSTJE,
o. (-s), ambtje: eindelijk heeft h# ook een poste gekregen.
POST, m. (-en), postbode; brievenbesteller.
POST, v. (-en), eene openbare instelling, voorna•
melijk dienende tot het vervoer van brieven, briefkaarten, drukwerken en monsters, het overmaken
en incasseeren van geld in den vorm van wissels
en quitanties; in den laatsten tijd is daarbij gekomen de verzending van postpakketten en de dienst
• der postspaarbank; voor handel en moverheid is de
post onontbeerlijk; het beheer der post; ambtenaar b
de post; post en telegraphie zijn in hetzelfde kantoor;
een brief met de post, per post verzonden; geld per
post overmaken; postkantoor: een brief op de post
doen, in de brievenbus werpen; is de post al aan?,
zijn de brieven al aan?; ik krijg de krant met de
laatste post, de laatste maal dat de brieven enz. per
dag rondgebracht worden; — (fig) dat is verzonden
met de vurige post, dat is verbrand; — postwagen,
postpaarden: per of met de post rijden; posthuis:
aan de laatste post werd ik opgehouden; (fig.) alles
moet bij hem per post gaan, haastig, snel.

POST, v. (-en), klein zoetwatervischje, pos. POSTJE,
o. (-s).
POST, v. (plantk.) (gew.) gagel.
POST, o. postpaper: een velletje post.
POSTAGE (Eng.), briefport.
POSTAMBTENAAR, m. (-s, ...naren), ambtenaar bij
de posterijen; ...BAND, m. (-en), strook papier om
drukwerken met een gedrukt adres; ...BEAMBTE,
m. (-n), postambtenaar; ...BEDIENDE, m. ( n), iem.
aan de post werkzaam en niet den titel van postambtenaar hebbende; ...BEWIJS, o. (...zen), kleine
soort van postwissel, dien men in een brief ingesloten kan overmaken; ...BLAD, o. (-en), blad postpapier met geperforeerden en gegomden rand en
opgedrukten postzegel, dat men zeer gemakkelijk
kan opvouwen en dichtsluiten, aan de postkantoren
verkrijgbaar; ...BODE, in. (-en), koerier; brievenbesteller; ...BOEK, o. (-en), verzendlijst, bevattende
alle nainen en adressen der personen, aan wie eene
courant moet toegezonden worden; ...BOOT, v. (-en),
boot waarmede de post verzonden wordt; ...DAG,
m. (-en), dag waarop ergens de brievenpost aankomt of vertrekt.
POSTAMENT, o. (-en), voetstuk van eene zuil of
een kozijn.
POSTDATEEREN, een wissel postdateeren, later
dagteekenen dan de werkelijke dag van uitgifte is.
POSTDIENST, m. (-en), dienst der postbeambten.
POSTDILUVIAANSCH, bn. na het tijdvak der vloedvorming gebeurd of ontstaan.
POSTDIRECTEUR, In. (-en), hoofd van een postkantoor; ...DUIF, v. (...ven), eene duivensoort met
lange vleugels en smalle borst, die men africht tot
het overbrengen van berichten.
POSTDUIVENDIENST, m. (-en), het overbrengen
van berichten door postduiven; ...VEREENIGING,
v. (-en), vereeniging die zich de teelt en africhting
van postduiven ten doel stelt.
POSTEEREN, (posteerde, heeft en is geposteerd),
(oorl.) plaatsen, uitzetten (posten, wachten); op
zekere plaats iets staan afwachten of gadeslaan;
(jag.) den jagers hunne plaatsen aanwijzen, alvorens
het drijven to beginnen; (van laken) het in de
breedte ruuwen, vooral de randen of zelfkanten uitrouwen, hetgeen met de posteermachine gesciiiedt.
POSTEERMACHINE, v. (•s), machine oin laken te
posteeren.
POSTELBEZIE, v. (...zidn). (plantk.) portelLezio.

POSTELEIN.
POSTEN, m.

maken hebben.

POSTGRAVEN, o. (veend.) (gew.) het zwaarste
veengraven, • omdat de uitgegraven grond op grooten afstand tegen eene hoogte op moot gekruid
worden.
POSTHOORN, ...HOREN, m. (-s), hoorn waarop de
koerier of postbode blaast; (nat. hist.) eene soort
van inktvisch (spirula) in den Indischen Oceaan,
die eene door den mantel bedekte, spiraalvormig
gewonden schelp bezit; ...HOORNTJE, ...HORENTJE,
o. (-5); ...HUTS, o. (...zen), postkantoor, gebouw der
paardenposterij.
POSTHUMUS,

bn. na den dood des vaders geboren;

opus posthumus, nagelaten compositie.
POSTILJON, m. (-s), postrijder.
POSTILJONSHOORN, ...HOREN, m. (-5). horen

waarop de postiljon blaast.
POSTINKOMSTEN, v. mv. inkomsten der posterijen; ...INRIUHTING, v. inriehting der posterijen.
POSTJESJAGER, m. (-5), iem. die jacht maakt op
kleine baantjes of kleine ambten, bedieningen.
POSTJONGEN, m. (-5), postiljon; ...KAART, v. (-en),
kaart die de onderscheidene pleisterplaatsen der
postpaarden aanwijst; lijst der brieven, ...KANTOOR, o. (...toren), kantoor der posterijen; ...KAR,
v. (-ren), ...KARRETJE, o. (-s), rijtuig voor het
brievenvervoer, ...KNECHT, m. (-en), koerier, postrijder; ...KOETS, v. (-en). wagen die met postpaarden rijdt; wagen die brieven overbrengt; ...KAVITANTIE, v. (-s, kwitantie die men over de
post verzendt en waarvan het bedrag door de post
geind on overgemaakt wordt.
POSTLIJST, v. (.en), aanteekenlijst der brieven;
(aan het bureau eener krant) daglijst ter contrOle
van afgegeven postzegels voor de verzending der
exemplaren; ...LOOPED., m. (-s), koerier.
POSTLUDIUM, o. naspel, eene verlengde cadans op
het einde van een muziekstuk of eenig toevoegsel
op het orgel op het einde van een koraalgezang:
ook een slotstuk na geindigden godsdienst, bij het
uitgaan der kerk.
POSTMEESTER. m. (-5), ...MEESTERES, v. (-sen),
directeur, directrice van een postkantoor; meester(es)
bij de paardenpost; ...MEESTERSCHAP, o. ambt
van postmeester; o. (-en), stempet op een
brief gedrukt: datum, ale postmerk.
POSTMERKEN, (postrnerkte, heeft gepostmerkt),
het postmerk op de brieven drukken.
eene mijl van ongeveer 4000
POSTM1JL, v.
meters; ...OVEREENKOMST, v. (-en). overeenkomst
betreffende het postwezen door eenige Linden gesloten; ...PAARD, o. (-en), paard bij de paarden
post; (fig.) hij loopt als een postpaa•d, zeer snel:
...PAKKET, o. (-ten), pakket, dat met de post verzonden wordt: de postpq7,- ,7,'etten mogen niet ;-...u. aarcl,,5 Kilo :ijo.
dan
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POSTPAKKETDIENST, m. de dienst voor de verzending van postpakketten; ...KISTJE, o. (-s);
_...TARIEF, o. (...ven); tarief van het port voor
postpakketten verschuldigd; ...WAGEN, m. (-s),
- wagen waarin de postpakketten naar het station
-en naar de geadresseerden gebracht worden; ...WEGER, m. (-s), veerbascule om postpakketten te wegen.
POSTPAPIER, o. papier gebruikt om brieven op te
schrijven, gewoonlijk licht en dun en korter dan
ander schrijfpapier.
POSTPONEEREN, uitstellen, achteraanzetten.
POSTQUITANTIE, v. (-s), postkwitantie; ...RECHT,
o. recht om postpaarden te houden; (ook) recht
-Leiasting op de postpaarden; ...REIS, v. (...zen),
reis met den post wagen, met postpaarden; ...REIZIGER, m. (-s), iem. die eene postreis maakt; ...RIJDER, m. (-s), koerier; ...RIT, m. het rijden met de
postpaarden; ...SCRIP, o. (...schepen). paketboot;
...SCHIPPER., m. (-5), eigenaar, beheerder van een
postschip; ...SCHRIJVER, m. (-s), beambte bij bet
postwezen; v. (-en). schuit die de post
overbrengt: van Kampen op Urk vaart eene posto. (-s, ...pta), naschrift in
schuit;
brieven, doorgaans uiteedrukt door P.S. of ook wel
sees der paardenpost:
.
N.S.;
...STAL, m. (-len), stal voor de i ostpaarden.
POSTSPAARBANK. v. (-en), eene spaarbank, ender
beheer Der posterijen, waarin men door tusschenkomst van alle postkantoren gelden ter bewaring
geven kan.
POSTSPAARBANKBOEKJE, o. (-s), boekje waarin
de aan de postspaarbank- ter bewaring gegeven
gelden worden ingeschreven; ...ZEGEL, m. o. (-'s).
zegel van P cent om op een formulier, door de directie
der postspaarbank verstrekt, to worden geplakt;
heeft men voor 1 gulden aan zegels, dan kan dit
bedrag in een spaarbankboekje ingeschreven worden.
POSTSTATION, o. (-s), rust-, pieisterplaats der
postkar; ...STEMPEL. m. (-s), postmerk ...TARIEF,
0. (...ven), tarief van het son de po s t verschuldigde
port; ...TIJD, m. tijd van het vertrekken of aankomen van de post; ...TIJDING, v. (-en), per post ontvangen tijding; ...TREIN, in. (-en), trein waarmede
ook brieven vervoerd worden.
POSTULAAT, o. (...laten), vordering (aan een bestuur), opgave van feiten; eene stelling, die zonder
bewijs aangenomen en als geldig beschouwd meet
worden nit hoofde van eene andere noodzakelijke
en zekere stelling.
POSTULANT, m. en v. (-en), aanzoeker, dinger die
naar een post, eene bediening enz. staat; kandidaat
eener kloosterorde, die aanzoek doet in die orde opgenomen to worden. POSTULANTE, v. (-n).
POSTULEEREN, (postuleerde, heeft gepostuleerd),
aanzoeken,. dingen naar eene betrekking; feiten
opgeven.
POSTUUR, o. (...uren), uur, waarop het postkantoor
geopend is; posttijd.
POSTUUR, o. (...uren), gestalte, houding: gem akke-

POSTWAGEN, m. (-s), postkar; Cook) op bepaalde
...WAGENwagen, diligence;
uren rijdende
DIENST, m.
POSTWEG, m. (-en), groote weg, heerenweg; ...WET,
v. (-ten), wet, regelende de posterijen, inz. het brievenvervoer; ...WEZEN, o. beheer der brieven- en
paardenposten; alles wat daartoe behoort; ...WISSEL, m. (-s), een formulier waarmede men per post
gelden verzenden kan : een postwissel verzenden, ontvangen; een postwissel verzilveren, de daarop aangegeven waarde ontvangen aan het postkantoor;
...WISSELFORMULIER, o. (-en); ...ZAK, m. (-ken),
zak met brieven, kranten enz , die door de post
verzonden wordt; ...ZEGEL, m. en o. (-5), gewoonlijk
vierkant stukje papier van zekere waarde, dat men
op brieven enz. plakt, om daarmede het port te
voren te betalen; ...ZEGELTJE, o. (-s).
POSTZEGELALBUM, o. (-s), album met verschillende gebruikte of ongebruikte postzegels; ...BEVOCHTIGER, m. (-5), toestelletje om postzegels voor
het opplakken to bevochtigen; ...BORD, o.(-en),bord
met postzegelwerk beplakt; ...DOOSJE, o. (-5), doosje
om postzegels in te bewaren; ... -VERZAMELING,v.
(-en), verzameling van verschillende postzegels; het
verzamelen van postzegels; ...YERZAMELAAR, m.
(-s), iem. die postzegels verzamelt; ...WERK, o.
kunstig knip- en plakwerk van gebruikte postzegels.
POT, m. (-ten), cilinder- of vaasvormig gereedschap
van aarde, porselein, ijzer, koper enz., tot verschillende doeleinden gebezigd; — kookpot en de inhoud
er van: Is ijzeren pot; den pot te tour zetten, opzetten;
met den pot beady ziln, het middagmaal gereedmaken;

lijk, vrij, ongedwongen van postuur; zich in postuur
zetten, eene ongewone houding aannemen (ern het
een of ander te doen, tebeginnen); z.
een fraai
postuur, eene fraaie leest, zij is schoon van vormen.
POSTUURTJE, o. (-5).
POSTVERBINDING, v. (-en). verbinding tusschen
twee plaatsen door middel van de post: overzeesche
postverbindingen; ...VERDRAG, o. (-en), overeenkomst
tusschen twee of weer staten. regelende het brievenvervoer en alles wat tot de posterijen behoort;
...VEREENIGING, v. (-en), vereeniging van eenige
staten, die een postverdrag hebben gesloten ;
KEER, o. het verkeer over de post; de verzending
per post: het postverkeer neemt voortderend toe; ...VER.
ORDENING, v. (-en); ...VERZENDING, v. (-en),verzending met de post; ...VOORSCHRIFT, o. (-en),
voorschrift betreffende den postdienst; ...WAARDE,
V. (-n), frankeer-, portzegels, briefomslagen, briefkaarten enz.

den pot kunnen koken, goed met den pot kunnen omgaan, het middagmaal gereed kunnen maken; zr:j
eten clear een golden pot. zij eten er goed van; de pot
is er schraal, good, niet slecht, het mithlageten; kinderen moeten eten wet de pot schaft , bijzondere spijzen
worden voor hen niet kiaargemaakt: de pot is aangebrancl, het eten in den pot, (ook fig. gemeenz.)
hot is eene zwangere vrijster; — (sprw.) den hoed in
den pot vinden, komen als het eten op is, zijn eten
verzuimen; de pot verwot den ketel clot hij zicart is,
iem. verwijt een ander weoens gebreken, die hij zelf
heeft: er is geen pot zoo scheef, of er past een deksel
op, zelfs het leelijkste meisje kan nog wel een man
krijgen; om den pot draaien, been en weer loopen
iedereen in den pot kbken,
zonder lets uit to voeren;
alles gaarne afneuzen; h# eet uit den pot van Eg ypte,
hij eet zonder zorg, behoeft er niets van to vergoeden; het is clear de clood in den pot, zij eten er zeer
schraal; het is de deed in den pot bij is bijzonder
mager; hij heeft een hoofd als een ij zeren pot, een zeer
groot hoofd en toch is hij snugger; de Papiniaaesche
pot, zie aldaar; hij is zoo dicht als een pot, hij laat
hoegenaamd niets verluiden, weet zijne geheimen
goed to bewaren; —
bloempot: nieuwe potter voor het raam; pot met
bloemen: iedere pot kost 20 cent; koffiepot; tabakspot, zoutpot, enz.: waterpot: den pot in het nachtkastje
zetten; den pot gebruiken, in den pot wateren; (sprw.)
(gemeen) buiten den pot pisses, overspel bedrijven
(van een gehuwd man gezegd); — doofpot: jets den
pot indouwen, doen vergeten; (gew.) iem. den pot indouwen, in de gevangenis zetten; —
(kaartspel) bakje of schaaltje voor den algemeenen inzet : hoeveel moet er in den pot gezet worden ?;
wat ingezet is: den pot winnen; om den pot spelen;
h# meet den pot verdubbelen; (gezelschap) den pot
verteren, uitgaan, een prettigen dag hebben voor het
geld, dat aan bijdragen, winsten van het spelen,
boeten enz. bijeengekomen is gedurende een winter
of een jaar; (fig.) er tegen loopen, onaangenaamheden ondervinden, nadeel lijden; in een pot spelen,
alle winsten, die met het spelen gemaakt worden,
in een pot doen, om die to zijner tijd te verteren; —
spaarpot; spaatpenningen; (gew.) onderlinge verzekering tegen ziekte en overlijden; — eene zekere
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maat: een pot aardbeien; een pot bier drinken. Zie
verder POTJE.
POTAARDE, v. aarde geschikt om potten van te
bakken.
POTAGE, v. (-s), groente-, vleeschsoep; mengsel
van onderscheidene dingen dooreengekookt; — Jean
Potage, hansworst.
POTAMOGRAPHIE, v. rivierbeschrijving.
POTASCH, v. koolzuur plantenloogzout, uit plantenasch geloogd en dat weleer in potten verzonden
werd; in de aarde komt zij in onderscheidene verbindingen voor; bjj tende potasch, potasch waaraan
het koolzuur door gebrande kalk onttrokken is.
POTASCHBLAUW, o. Berlijnsch-blauw, kleurstof;
...BRANDER, m. (-s), iem. die potasch brandt;
(-en),
...BRANDERIJ, v. het branden van potasch ;
inrichting waar dit plaats heeft; ...LOOG, v. zekere
vloeistof; ...MAKER, m. (-5), potaschbrander; ...MAKERIJ, v. (-en), potaschbranderij; ...METAAL, o.
potassium; ...ZIEDERIJ, v. (-en), potaschbranderij.
POTASSIUM, o. zeker week metaal met zilverwitte
kleur, vooral gekenmerkt door zijne groote aantrekkingskracht tot zuurstof, chloor en vele andere
niet-metalen.
POTATOE, v. (-5), (gew.) aardappel.
POTBLOEM, v. (-en), bloem die in een bloempot
geplant is; ...BOOM, m. (-en), boom die in een grooten
pot of bak geplant is; ...BOTER, v. ingelegde boter,
winterboter.
POTBUIS, v. (...zen), korte buis van gebakken
aarde: eene pothuis op den schoorsteen zetten, om het
trekken van het vuur te bevorderen; aarden draineerbuis ; ...DEK, o. (-ken), (zeew.) schanddek; ...DEKSEL, o. (-5), deksel van een pot; (sprw.) (gemeen)
-

moet voor potdeksel dienen, gezegd van iem. met
wien een meisje, dat van een ander zwanger is,
trouwt zonder dat zij hem bemint; iemands potdeksel
zoo, doorgaan voor den vader van de kinderen, die
een ander verwekt heeft; (zeew.) planken bedekking
van de koppen der inhouten, dienende om de inwatering to voorkomen en veelal tevens een gewichtig
langscheepsch verbanddeel uitmakende.
POTDICHT, bn. (fig.) zeer geheim: hij is potdicht,
zoo dicht als een pot, zie aldaar.
POTDOEK, m. (-en), vaat-, wischdoek; ...DUIKER,
m. (-s), riool in de straat.
POTDOOF, bn. stokdoof: hij is potdoof.
POTELING, m. (.en), plant die gepoot wordt.
POTEN, (pootte, heeft gepoot), poten in den grond
zetten; planten: de zaden, die te groot zijn om te
zaaien, een voor een of in gering aantal in een rij
op eenigen afstand in den grond leggen: aardappelen,
boonen,erwtenpoten; vischpoten, broedsel in een vijver
zetten. POTING, v. het poten.
POTENTAAT, m. (...taten), mogendheid, gekroond
hoofd; (fig.) heerschzuchtig mensch; 't is een raar
potentaat, het is een vreemd heerschap. POTENTAATJE, o. (-s).
POTENTIAAL, v. (...tialen), (electr.) electrische
kracht in elk punt der ruimte om een geleider, als
deze geladen wordt: bfj een met electriciteit geladen
bol heeft elk punt der omringende ruimte de potentiaal , waarin e de lading van den bol en r de afstand

r

van 't gekozen punt tot het middelpunt van den bol is.
POTENTIAALFUNCTIE, v. (wisk. en nat.) eene
functie door wier differentiatie de aantrekking, door
eene massa op een punt uitgeoefend, gevonden
wordt, inz. bij magnetisme, electriciteit en zwaartekracht; ...VLAK, o. (-ken), vlak gevormd door alle
punten, die een gelijke potentiaal hebben; ...VER.
SCHIL, o. (-len), verschil in kracht der potentialen:
komen twee metalen met elkander in aanrakin.g, clan
verkrOen zij een potentiaalLerschil en hieruit cloeien
galcanische krachten voort.
POTENTIE, v. macht, vermogen.
POTER, m. (-s), planter.
POTER, m. (-s), aardappel om te poten.

POTORO.
POTERNE, v. ( - s), sluippoort, verborgen of geheismo

poort in eene vesting, door welke men ongemerkt
een uitval kan doen.
POTESTAAT, m. (...staten), (oudt.) landvoogd vam

Friesland.
POTGELD, o. munt die men om eenige bijzonderereden bewaart; opgepot geld; ...GEWAS, o. (-sen),
gewas dat men gewoonlijk in potten kweekt; ...GIETER., m. (-s), pottenbakker.
POTHENGSEL, o. (-5), hengsel aan een pot; ...HUIS,.
o. (...zen), (gew.) laag huisje, hokje half boven half
onder den grond tegen een ander huis gebouwd,
hetwelk oorspronkelijk diende om er den pot tekoken; werkplaatsje van een schoenlapper enz.; de
pothuizen verdwijnen hoe langer hoe meer; (sprw.) het
zyn twee schoenlappers in e'en pothuis, het zijn twee,
een buik. POTHUISJE, o. (-5).
handeop
POTJE, o. (-5), kleine pot (in alle bet.): een potjeaardbeien; (fig.) potjes hebben ook ooren, kinderen
luisteren scherp toe; een potje te vuur hangen, iota,
aanklagen bij een meester of vader; daar staat een.
potje te vuur voor hem, hij zal leelijk gestraft worden;,
het is nog niet in het potje, waarin het koken moet,
het is nog niet in orde; ieder moet zfjn eigen potje?r
koken, zijne aangelegenheden zelf regelen; htj mag,
men kan veel van hem verdragen; enpotjbrk,
een potje maken, geld bijeengaren; een potje a part
hebben, een spaarpotje.
POTJEBEULING, v. gort met rozijnen gekookt.
POTJESKERMIS, v. jaarmarkt waar men aardewerk verkoopt.
POTJESLATIJN, o. apothekerslatijn; (fig.) keukenlatijn, slecht latijn.
POTJONGEN, rn. (-s), dopjongen (bij de diamantslijpers); ...KAAS, v. (...kazen), versche kaas;.
...KACHEL, v. (-5), gegoten ijzeren kachel, waarop
men koken kan; v. (-s), afdeeling eener
glasfabriek, waar de groote smeltpotten gevormd en
gedroogd worden; m. (-s), iem. die zich,
met verschillende keukenzaken bemoeit; janhen;.
lekkerbek; v. klei waarvan potten gebakken worden; ...KRAUWER, m. (-s), potschrapper;
iem. die den pot uitschrapt; gierigaard; (sprw.) potkraiewers komen niet in den kernel.
POTLEPEL, m. (-5), liever pollepel. Zie dit woord.
POTLOOD, o. zeker mineraal, ook graphiet genoemdr.
dat hoofdzakelijk uit ijzerhoudende kool bestaat;
het heeft eene staalgrauwe tot zwartglanzige kleur
en is vettig op het aanvoelen; als poeder gebezigd.
tot poetsmiddel van kachels enz.; als staafje om
mede to teekenen of te schrijven; —, ( en), een doorgaans van bout omgeven staafje potlood om mede ,
eene pant can een potlood slipen; Faber-teschrijvn:
potlood, van de fabriek van FABER afkomstig; met
potlood teekenen; hard potlood, contO; potloodhouder:
een zilveren potloodje. POTLOODJE, o. (-s).
POTLOODACHTIG, bn. naar potlood gelijkende.
POTLOODBORSTEL, m. (-5), borstel om kachels
enz. mede te potlooden.
POTLOODEN, (potloodde, heeft gepotlood), met potlood inwrijven en zwart maken: kachels, haardenpotlooden.
POTLOODPEN, v. (-nen), eene pen waarin men een
potlood steekt; ...SLIJPER, m. (-s), klein toestelletje
om potlooden to punten; ...STIFT, v. (-en), stift van
zacht potlood, om mede te schrijven of te teekenen,
...TEEKENING, v. (-en).
POTMISPEL, v. (-s), eene soort van mispel;
...MUSCH, v. (...ssclaen), musch die in een opgehangen bloempot nestelt.
POTNAT, o. alleen gebruikelijk in de uitdrukkingen: 't is e'en potnat, zij zijn het volkomen met
elkander eens, zij zijn van denzelfden aard, zij zijn
allen met hetzelfde sop overgoten; 't is een vreemd
potnat, een vreemd, zonderling mensch; 'I is een lastig
polecat, 't is een lastig mensch.
POTORO, in. (-'5), eene soort van kangoeroe, zeker
War.

POTOVEN.
POTOVEN, m. (-s), potkachel; ...PASTEI, V. (-en),
pastei in een pot gebakken ; ...PENNING, rn. (-en),
potgeld; ...PLAAT, v. (...platen), (zeew.) scheenplaat.
POTPOURRI, o. (-s), mengelmoes, allegaartje van
ingemaakte of ingelegde vruchten; hutspot; muziekstuk uit onderscheidene thema's samengesteld.
POTROOS, v. (...rozen), roos in een bloempot geplant.
POTS, v. Zie POETS.
POTS, tw., een basterdvloek.
POTS, v. (-en), (Zuidn.) muts.
POTSACHTIG, bn. grappig, aardig.
POTSCHERF, v. (...ven), stuk van een gebroken
pot; ...SCHRAAPSEL, o. wat onder uit een pot
igeschraapt wordt.
POTSCHRAPER, ...SCHRAPPER, m. (-s), een werktuig waarmede men in den pot schrapt; iem. die
den pot uitschrapt; gierigaard.
POTSENMAKER, m. (-s), hansworst; ...MAKERIJ,
v. (-en), hansworsterij, klucht.
POTSIERLIJK, bn. (-er, -st), komiek, kluchtig.
POTSIG, bn. bw. potsierlijk, kluchtig; aardig, grappig.
POTSPEL, o. (-en), spel waarbij men in een pot
inzet; spel waarbij men om den pot speelt; zeker
soort van biljartspel; ...STAL, m. (-len), koestal
waarvan de bodem lager dan de begane grond is;
...STUK, o. (-ken), potgeld, potpenning; ...SUIKER,
v. suiker, in potten bewaard.
POTTEBAKER, m. (-s), knikker van klei gebakken, door de jongens minder geteld dan hunne
gewone knikkers; ...BEZEM, m. (-s), (Zuidn.) eene
soort van bezem om potten en kuipen to schuren;
...BOENDER, m. (-s), (gew.) eene soort van bezem,
waarmede men het pottengced afschuurt;
KER, m. (-s), potkijker.
POTTEN, (potte, heeft gepot), geld, zeldzame munt
bewaren : gouden tientjes potten; hij heeft braaf gepot,
veel geld bespaard; in potten doen of zetten: die
clekken moeten gepot worden.
POTTENBAKKER, m. (-s), iem. die aarden potten
bakt; ...BAKKERIJ, v. (-en), plaats waar potten
gebakken worden; gmv. bedrijf des pottenbakkers; het bakken van potten.
POTTENBAKKERSKLEI, v. vormklei der pottenbakkers; ...LEEM, o. potaarde; ...OVEN, m. (-s),
oven waarin de potten gebakken worden; ...SCHIJF,
v. (...ven), ...WIEL, o. (-en), waarop de potten worden
bewerkt; ...WINKEL, m. (-s), winkel waarin men
potten en pannen verkoopt.
POTTENBANK, v. bewaarplaats
kast voor de
potten; (fig.) het graf; ...GOED, o. aardewerk;
...KAST, v. (-en); ...KRAAM, v. (...kramen), kraam
waar men inz. aarden potten verkoopt; ...KRABBER, m. (-s), schraapwerktuig om het aanzetsel uit
keukengereedschap to verwijderen; ...MAGAZIJN, o.
(-en); ...MARKT, v. (-en); ...MEID, v. (-en), die potten
verkoopt; ...SCHIP, o. (...schepen), schip dat aarden
potten vervoert; waar aarden potten to koop zijn;
...SCHUTT, v. (-en); ...VENT, m. (-en), ...WIJF, o.
(...ven), die potten verkoopt; ...WINKEL, m. (-s).
POTTER, m. (-s), ...STER, v. (-s), die geld opspaart
of pot; schraper, schraapster.
POTTEVULLER, m. (-s), (plantk., gew.) boerenboon.
POTTO, m. (-'s), zeker dier.
POTVER, m. (-s), basterdvloek voor potverdomme,
dat is God verdoeme mij.
POTVERDIKKIE, m. (-5),
m. (-s), basterdvloeken.
POTVERTEREN, o. het verteren van een gemeensehappelijken pot, zie aldaar; ...VERTERING, v.
POTVISCH, m. (...sschen), eene soort van grooten
zeevisch (physeter macrocephalus), tot de familie der
dolfijnen of vleeschetende walvisschen behoorende;
hij wordt wel 25 M. Tang en weegt dan ± 100.000 K. G.;
de onderkaak is met scherpe tanden bezet, de bovenkaak is tandeloos; de kop. die een derde van de
lichaamslengte bedraagt, bevat in eene menigte
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holligheden het walschot of spermaceti, soms tot eery
gewicht van 5000 K. G.; in het darmkanaal vindt
men het ambergris, eene welriekende stof.
POUDRE DENTIFRICE, o. tandpoeder.
POUDRETTE, o. (-s), poedervormige meststof uit de
faecalien van menschen, den inhoud van riolen enz.
gemaakt; kalkpoudrette, een kalkhydraat tot het opzuigen en reukeloos maken van faecalien gebezigd..
POULE, v. spel met een klein kegeltje (in het
biljart); zekere dans-figuur.
POULET, o. kalfspoulet, vleesch van de borst van
een kalf.
POUR ACQUIT, bw. voldaan (onder rekeningen).
POURPARLER, o. gesprek, redekaveling: in pourparlers treden, een pourparler houden.
POURSUIVEEREN, (poursuiveerde, heeft gepoursuiveerd), vervolgen (in rechten).
POUSSEEREN, (pousseerde, heeft gepousseerd), drijven, dringen; bevorderen, vooruithelpen: iemanci
pousseeren; zichzelf pousseeren, door eigen inspanning -vooruitkomen in de wereld; die zaak is erg
gepousseerd, snel ten einde gebracht.
POUZZOLANAARDE, v. eene soort van roodachtige
of zwavelaarde, welke in eenige streken van Italie,
in de nabijheid van den Vesuvius, gevonden wordt,
on die, onder de kalk vermengd, eene dadelijke verharding der metselspecie, zelfs onder water, teweegbrengt.
PRAAIBEURT, v. (-en), (zeew.) beurt om to praaien.
PRAAIEN, (praaide, heeft gepraaid), (zeew.) op zee
ontmoeten en toespreken (door den roeper) om
inlichtingen aangaande herkomst, den toestand aan
board enz. to vragen of to geven; zijue sloepen aan
boord praaien, naar boord terugroepen; van een
koopvaardijschip, dat uitvaart of binnenkomt, de
bestemming, herkomst, lading, natie enz. afvragen;
dit afvragen geschiedt door een oorlogsvaartuig.
PRAAISCHUIT, v. (-en), (zeew.) schuit, dienstig bij
het praaien.
PRAAL, v. pracht, pronk, vertooning, luister: veet
praal vertoonen, ten toon spreiden; in alle pracht en.
praal.
PRAALBED, o. (-den), paradebed, pronkbed, prachtig

versierd bed, waarop een voorname doode ten toon
gesteld ligt; ...BEELD, o. (-en), standbeeld; ...B000,
m. (...bogen), eereboog; ...GEBOUW, o. (-en), pronkgebouw, prachtig versierd gebouw; ...GEWAAD,
0. (...gewaden), prachtkleed; ...GRAF, o. (...graven),
mausoleum; ...HANS, m. (...zen), pother, pronker;
...HANZERIJ, v. (-en), grootsprekerij;
v. (-en), prachtige wagen, galawagen, triomfwagen.
PRAALSTER, v. (-s), die praalt.
PRAALSTOEL, m. (-en), prachtige stoel, troon;
...STOET, m. prachtvolle optocht; ...VERTOON, o.
het vertoonen van veel praal, pracht en pronk:
onder reel praalvertoon; ...VERTOONTNG, v. (-en);
...WAGEN, m. (-s), een bekleede wagen die Jai)
volksfeesten rondom en door de stad of plaats rijdt,
waarop verschillende ambachtslieden, kluchtig uitgedost, hebben plaats genomen, om, onder het
maken van de grootste grimassen, hun bedrijven
uit to oefenen; triomfwagen; reclamewagen; ...ZE
TEL, m. (-5), prachtig versierde zetel, troop.
PRAALZIEK, bn. (-er, -st), lust tot pralen hebbende._
PRAALZUCHT, v. pronkzucht, pralerij.
PRAALZUCHTIG, bn. (-er, -st), praalziek.
PRAAM, m. beklemming;
(pramen), werktuig
om iets vast to klemmen, b.v. tot sluiting van
toldeuren eener sluis tegen de achterhar der puntdeur aangebracht, neusknijper van een stier of een
paard, om ze in bedwang to houden; (fig.) ik heb
hem den praam opgezet, middel aangewend om hem
in bedwang to houden. PRAAMPJE, o. (-s).
PRAAM, v. (pramen), schouw, plat vaartuig; een
plat kustvaartuig, met acht of tien stukken geschut
gewapend, vlotbatterij; (sprw.) 't is een mannetje om
in eene praam to zetten, een ventje dat niet veel
beduidt. PRAAMPJE, o. (-s).

PRAAMNET.

PRAESIDIAAL.

PRAAMNET, o. (-ten), vischnet bij de botvisscherij
in gebruik; ...SCHUIT, v. (-en), plat vaartuig, praam.
PRAAT, m. gesnap, gebabbel; gesprek, het spreken, bet praten: het kwam zoo in den praat te pas,
-ongemerkt kwamen wtj er over te spreken, het
.gesprek bracht er ons toe; (sprw.) de derde man
brengt den praat aan, waar er drie zijn, heeft men in
den regel veel to babbelen; hij heeft den praat alleen,
babbelt voortdurend, zoodat geen ander aan het
woord komen kan, (ook) men laat hem maar praten, niemand luistert naar hem; met iem. aan den
,praat raken, komen, in een gesprek met hem komen;
Lem. aan den praat houden, hem lang ophouden door
maar to blijven praten, (fig.) hem lang laten
wachten, met ijdele beloften paaien; (sprw.) op den
praat komen, door iedereen besproken worden, inz.
in afkeurenden zin; veel op de straat, veel op den
procat, is een meisje of vrouw veel op de straat,
dan zal er ook veel over haar gesproken worden,
-en niet altijd in gunstigen zin; iem. op den praat
brengen, praatjes over hem rondstrooien; een meisje
met iem. op den praat brengen, maken dat er veel
over haar in verband met dien persoon gesproken
wordt; ik heb geen praats voor u, ik wit niets met
u to doen hebben, ik hoor niet naar u; gij hebt to
•veel praats, gij zijt to rad in het spreken, to brutaal;
flu heeft hfj zooveel praats niet meer,
nu zingt hij
.een toontje lager; wat is dat voor praat ?, wat voor
vreemde, dwaze taal doet ge nu hooren?; matte,
gekke, zotte praat; vuile praat uitslaan,
gemeene,
vuile taal zeggen. Zie verder PRAATJE.
PRAATACHTIG, bn. (-er, -st), babbelzuchtig.
PRAATAL, m. en v. (-len), babbelaar, -ster.
PRAATGRAAG, m. en v. (...gragem, iem. die graag
praat, babbelaar, -ster.
PRAATJE, o. (-s), gemeenzaam gesprek: met iem.
.een praatje maken, met hem over onbeduidende zaken
spreken; vertelseltje, logenachtig vernaal: het is
maar een praatje; praatjes v alien geen gaatjes, zotteklap dient tot niets; het zijn praatjes voor de keuken,
meidenpraatjes waarvan men de waarheid niet to
veel betrouwen kan; praatjes vow- den vaak, zotteklap; teat een praatje welk een logen!; stoor u niet
.aan de praatjes der menschen, aan hetgeen de menschen omtrent u gelieven to vertellen; er gaan
vreemde praatjes van hem, men vertelt vreemde
dingen van hem; ik zal er nu geen praatjes om
maken, ik zal er geen woorden om verspillen.
PRAATKOUS, M. en v. (-en), (gemeenz.) babbelkous ;
...1110ER, v. (-s), babbelaarster.
PRAATLUSTIG, bw. veal lust tot praten, tot babbelen hebben: wat zi j n de ktnderen praatlustig vandaag.
PRAATSMAKER, m. (-s), tern. die gaarne praatjes
maakt, die zich nogal wat verbeeldt.
PRAATSTOEL, m. (fig.) hij zit weder op zijn praatsteel, hij is weder aan het babbelen, - oreeren.
PRAATVAAR, m. (.5), babbelaar.
PRAATZIEK, ...ZUCHTIG, bn. (-er, -st), babbelachtig: de praatzieke ouderdorn.
PRAATZIEKTE, v. ...ZUCHT, v. overdreven lust
tot babbelen.
PRACHEN, (prachte, heeft gepracht), vleiend bedelen, smeekend afvragen; em een kusje prachen, van
kindertjes.
PRACHER, m. (-s). ...STER, v. (-5), vleier, vleister.
PRACHERIJ, v. (-en), kuiperij; vleierij.
PRACHT. v. praal, heerlijkheid, luister. glans: de

PRACHTIG, bn. bw. (-er, -st), heerlijk, rijk, luisterrijk : prachtige kleeren; eon prachtig huis; een
prachtig uitzicht; een prachtige stijl. PRACHTIGHEID,
v. PRACHTIGLIJK, bw., (w. g.).
PRACHTKEVER, m. (-5), (nat. hist.) kever met
prachtigen metaalglans (buprestis), stinkwesp, eig.
ossendooder, zie aldaar; ...LELIE, v. (-s,
(plantk.) pronklelie; ...LIEFDE, v. liefde voor, tot
het prachtige; ...MEES, v. (...meezen), eene prachtige meezengroep (tanagra), in Amerika thuis behoorende; de voornaamste soorten zijn : de blauwe
prachtmees (T. brasiliensis), de prachtmees van Cayenne
(T. cayana), de gekuifde prachtmees (T. cristata), de
grijze prachtmees (T. grisea), de roodkopprachtmees
(T. vulgaris), de scharlakenroode prachtmees (T.brasilica) en de zevenkleurige prachtmees (T. tatao); ...STUK,
o. (-ken), iets wat bijzonder mooi in zijne soort is:
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pracht der natuur; vol bloemenpracht; koninklijke
pracht ten teen spreiden.

PRACHTALBUM, o. (-s), album dat zeer prachtig
is; ...BAND, m. (-en), (boekb.) zeer kunstig bewerkte
band om een boek: dit boek is geb9nden in een prach tband; book in prachtband gebonden: ge hebt mooie
prachtbanden op itzo boekenrek. PRACHTBANDJE, o.
(-s); ...EXEMPLAAR, o. (...plaren), exemplaar dat
prachtig is (van boeken, van you, van personen
enz. gezegd) : ge hebt een prachte cemplaar van een
man.

een prachtstuk van eene kaart.'

PRACHTUITGAVE, v. (-n), prachtvolle uitgave van
het een of ander werk; ...VERTOON, o. ...VERTOONING, v. (-en), het vertoonen van pracht, luister, praal, prank; ...VINK, m. (-en), prachtige uitheemsche vinkensoort; ...WERK, o. (-en), een geillustreerd boekwerk in prachtband.
PRACTICABEL, bn. (-er, -st), uitvoerbaar, bruikbaar; begaanbaar: de wegen zin nu nogal practicabel.
PRACTICUS, m. (-sen, practici), iem. die zijn Yak
flunk uitoefent; iem. van practische ervaring; iem.
die in de practijk weet toe to passen, wat de theorie
leert.
PRACTIJK, v. de uitoefening eener kunst,.in tegenstelling tot de theorie; het in het dagelijksche leven
in toepassing brengen van wat de theorie, de regels
leaven: iets, de regels in practok brengen; hij leert het
door de practijk; de practijk van het leven vraagt het
niet, het werkdadige leven.
PRACTISCH, bn. doelmatig: practisch te werk gaan;
een practisch mensch, die doelmatig te werk gaat,
die let op de eischen des ]evens; practische kennis,
practische vaardigheid, die in het dagelijksche leven
bruikbaar is, veel nut geeft; practisch onderwifzen,

daarbij letten op de eischen van het werkdadige
leven; hij is practisch ontwikkeld, zijne kennis weet
hij in 't leven goad toe to passen, (ook) wat hij
weet, weet hij door ervaring on niet door de theorie;
(godg.) practische theologie, onderdeel der godgeleerdheid dat onderzoekt en ontwikkelt hoe de geestelijke als evangeliedienaar in de christelijke gemeente moat werkzaam zijn.
PRAE, o. voorkeur, voorrang: prae hebben.
PRAE-ADAMIETEN, m. my. de menschen die voor
Adam en Eva de aarde bewoonden; de oudste daarvan noemt men zelfs voorwereldlijke rnenschen.
PRAE-ADVIES, o. (...zen), voorloopig gevoelen: B.
en IV. hebben prae-advies aangaande het rioleeringsvraagstak nitgebracht.

PRAECEPTOR. PRECEPTOR, m. (...toren), leeraar
aan de lagers, klassen van een gymnasium.
PRAECEPTORAAT, o. (...raten), ambt van een
praeceptor.
PRAEDICAAT, 0. (...caten). Zie PREDICAAT.
PRAEFIX, o. (-en), voorvoegsel.
PRAEGNANT, bn. veelzeggend, veelbeteekenend.
PRAEPARAAT, o. (...raten), (ontl., apoth.) kunstmatig toebereid lichaamsdeel, - middel : anatomische
en chemische praeparaten.

PRAEPAREEREN, (praepareerde, heeft gepraepareerd), in mile brengen; ontleden, in stukken snijden.
PRAEPAREERGLAASJE, o. (-s), glaasje bij een
inicroscoop, vaarop een praeparaat tot onderzoek
gelegd wordt.
PRAESENS, PRESENT, o. (taalk.) de tegenwoordige tijd. [De eerste vorm, de Latijnsche, is de
wetenschappelijke, de tweede vorm, de Fransche,
de gewone en dagelijksche.]
PRAESES, m. (praesides). Zie PRESIDENT.
PRAESIDIAAL, bn. tot het voorzitterschap Lehoorends.

PRAESIDIUM.
PRAESIDIUM,

o. voorzitterschap :

PRAUW.
onder praesi-

dium van.
PRAETERITUM, o. (taalk.) de verleden tijd.
PRAETERMISSIE, v. (-s), (stijlleer) eene gedachte-

figuur waardoor men joist datgene aan den toehoorder of lezer bekendmaakt, wat men voor hem
schijnt te willen verbergen.
PRAETOR, m. (-en), (Rom. gesch.) landvoogd die
in waardigheid op de consuls volgde; opperhoofd,
opziener.
PRAETORIANEN, m. my. (Rom. gesch.) de lijfwacht
der Romeinsche keizers, door AUGUSTUS ingesteld
-en door KONSTANTIJN opgeheven.
PRAETORSCHAP, o. waardigheid van praetor.
PRAETUUR, v. het ambt van den praetor.
PRAGMATIEK, bn. bw. pragmatisch; eene pragmatieke sanctie, een staatsverdrag, door een landsheer
gesloten om daarmede eene gewichtige aangeiegenheld in zijne staten te regelen; (gesch.) de pragmatieke sanctie, dat besluit dat keizer KAREL VI uit-vaardigcle, waarbij de erfopvolging in zijn Oostenrijksche landen gewijzigd en zijne eenige dochter
:MARIA THERESJA tot zijne opvolL,, ster werd benoernd.
PRAGMATISCH, bn. bw. werkdadig, algemeen nuttig; feitelijk; de yeschiedenis pragmatisch behandelen,
naar feiten en daarbij letten op oorzaak en gevolg,
ten einde door die wijze van voorstelling nut te
kunnen trekken voor het leven, dos niet near bespiegelingen.
PRAIRIAL, m. weidemaand (in den kalender der
Fransche republiek), van `._!. ■ 1\1ei tot 18 Juni.
PRAIRIE, v. (...rien), weide; uitgestrekte en eenvormige grasvlakte, inz. in Noord-Amerika; natte
prairies, die voor een deel uit moerassige weiden
bestaan; droge prairien; bosch- of heideachtige prairien,
die met kreupelhout overdekt zijn.
PRAIRIEBRAND, m. (-en), reusachtige brand der
verdorde planten in eene prairie; ...GEBIED. o. (-en),
gebied. landstreek die geheel en al prairie is;
...HOND, m. (-en), een in Noord-Amerika levend
knaagdier (spermophilos luelovicianus), dat een blaffend geluid doet hooren; ...WOLF, na. (...von), eene
soort van wolf (canis latrans), die in de prairibn
leeft.
PRAK, m. (-ken), eene zekere hoeveelheid fijngemaakt eten: dat is een goede prak voor van avond.
PRAKJE, o. (-s), kom, eet een prakje ?nee, eet wat mee.
PRAKKEZEEREN, (prakkezeerde, heeft geprak.ke.zeerd), uitdenken, bedenken, verzinnen: wie heeft dat

mt weer geprakkezeerd?; den heelen day loopt hO te
prakkezeeren, loopt hij to peinzen; ik heb mij gek geprakkezeerd, hoe ik ook gezonnen heb, ik ben tot
Been resultaat gekomen; je Punt het zoo gek, niet
prakkezeeren, of liff doet het, zelfs het meest zonderlinge
durft hij doen.
PRAKRIT, o. benaming der onderscheidene yolksspraken (dialecten) uit het sanskrit ontstaan, maar
zeer verouderd en verbasterd.
PRAKTIJK, v. (-en), list, slinkschheid, handeling;
kwade praat ken, oneerlijke middelen.
PRAKTIJK, v. beroepswerkzaamheid: de p•aktijk
nitoefenen; cli6nten van een advocaat, procureur,
notaris; patienten van een geneesheer. heelmeester:
die dokter heeft eerie groote praktijk, veel patienten.
PRAKTIZEEREN, (praktizeerde, heeft gepraktizeerd),
de praktijk uitoefenen: deze advocaat praktizeert reeds
jaren; iem. als geneesheer, als arts behandelen:
over iemand praktizeeren, — nadenken, zich bezinnen,
prakkezeeren.
PRAKTIZEEREND, bn. (in tegenst. van rustend):
praktizeerend advocaat of dokter.
PRAKTIZIJN, m. (-s), rechtskundige, zaakwaarnemer.
PRAKTIZIJNSBEDIENDE, m. (-n), bediende, klerk
van een praktizijn; ...KANTOOR, o. (...toren),
...KLERK, na. (-en), kantoor, klerk van een praktizijn; ...LEERLING, m. (-en), leerling van een zaak-waarnemer. die in 't.recht opgeleid wordt; ...REKE-
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NING, v. (-en), (fig.) booge rekening; ...WERK, o.
(-en), werk van een praktizijn.
PRALEN, (praalde, heeft gepraald), prijken, schitteren en daardoor de aandacht tot zich trekkend:
de zon praalde in al haar luister; — (fig.) zich op lets
beroemen, verheffen: met zone geleerdheid pralen;
veel vertoon maken, de aandacht tot zich trekken:

hij praalt yaarne.
PRALER, ni. (-s), snoeyer, pother; (sprw.) groats
paler, slechte betaler, die het hardst snoeft, be-

taalt gewoonlijk het slechtst. PRALERIJ, v. (-en),
snoeverij.
PRALINES. v. my . confituren, testaande uit suikerbrei, arnandelcreme en een likeur in een omhulsel
van chocola.
PRAM, v. (-Dien), (gemeenz.) vrouweborst; inz. de
borst eener vrouw, die haar kind zoogt.
PRAMEN, (praamde, heeft gepraarnd), drukken,
persen, kwellen; een dier den praam opzetten: dat

paard is to wild, je meet het pramen, als het beslagen
zal worden. FRAMING, v. het pramen.
PRAMMEN, (pramde, heeft gepranid), (Zuidn.) zuigen: het kindje wil prammen.
PRANG, v. (-en), drukking, knelling; (fig.) kwelling,
onderdrukking.
PRANGEN, (prangde, heeft geprangd), drukken,
knellen: engine schoenen prangen mij; (ook fig.) benauwen, in het nauw brengen: dit pranyde min
boezem; in het prangen van den need; — (zeew.) bij
harden wind onder zeil blijven om boven een punt
te geraken, bij den wind opknijpen. PRANGING, v.
het prangen; knelling; (fig.) benauwdlieid.
PRANGER, m., PRANGIJZER, o. (-s), (oudt.) schandpeal waaraan misdadigers werden vastgeklemd;
(hoefsm.) neusknijper voor paarden, als zij bij het
beslaan niet stil genoeg zijn; klemschroef der smeden
en slotenmakers; molenpranger; (timm.) klemhaak.
PRANGHOUT, o. (-en), (zeew.) palklamp; ...MACHINE, v. (-s), klenischroetinachine; ...MOLEN, m.
(-s), molen met eene prang; ...WORTEL, m. (plantk.)
stalkruid, ossenbreker (ononis spinosa).
PRAT, bn. bw. (-ter, -st), fier, trotsch,hoovaardig:

prat op zone geboorte, op zijn geld zijn; prat antwoorden.
PRATHEID, v. fierheid, trotschheid.
PRATATIEF, bn. (...ver, -st), praatlustig, spraakzaam.
PRATEN, (praatte, heeft gepraat), spreken., babbelen,
snappen : een papegaai praten leeren; kunt ge niet
praten?, waarom spreekt ge niet; een nurtje komen
praten; gij hebt meal, goed praten, uw spreken helpt
u niet, (ook) gij hebt reden anders to spreken dan
ik; met hem lean ik praten, eens verstandig spreken,
wij begrijpen elkander; hij you iem. gek praten, zoo
ratelt hij voortdurend; laten ze maar praten, luister
niet naar hen; praat maar toe, ik luister toch niet;
in 't honderd praten, zonder er bij na to denken; in
den wind praten, zonder er op to letten of men er
near luistert; over koetjes en kalfjes praten, over allerlei
zaken spreken, behalve over zaken van gewicht;
iem. naar den mond praten, spreken zooals iem. het
gaarne hoort; (sprw.)
kan praten en breien, zij is
erg bij de hand; nit de school praten, geheimen verklappen; ziekten daar u-set hij van mee to praten, die
heeft hij zeer veel rnee ,2:emaakt; al praat je als Brug.
man, ik doe bet niet, al kon je spreken als de beste,
het hielp u niet, ik zou het toch niet doen.
PRATER, m., PRAATSTER, v. (-s), babbelaar, -ster;

een vervelende prater; een aangename prater (in een
gezelschap).
PRATER, o. naam eener openbare wandelplaats to
Weenen.
PRATERIJ, v. het gepraat.
PRATERSBAAS, m.(...bazen), een aangename prater.
PRATTEN, (pratte, heeft geprat), pruilen; weifelen,

bewusteloos zijn; prat (fier) zijn op.
PRATZIEKTE, V. kruipende kwijnende ziekte.
PRAUW, v. (-en), lang, smal en ondiep vaartuig
der Indiers, inz. waarmede de lading wordt gelut

PRAUW.

PREEMINENT.

of aan boord gebracht; uitlegger van eene prauw,
strook bamboo, die buiten boord uitsteekt, om het
kantelen der prauw to voorkomen; oorlogsprauw,
lange roeiboot met gewapende mannen bezet.
PRAUWEL, v. (-s), dunne ijzerkoek, wafel;
o. (-s), wafelljzer.
PRAXIS, v. uitoefenende geneeskunde; prakttjk.
PRAZELEN, (prazelde, heeft geprazeld), (Zuidn.)
brommen, mompelen.
PRE, o., zie prae.
PREADAMIETEN, m. my. zie prae-adamieten.
PREADVIES, o. (...zen), zie prae-advies.
PREALABEL, bn. voorafgaande; de pre'alabele
quaestie, die vroeger behandeld is of moet worden;
de pre'alabele quaestie is opgelost, bij meerderheid van
stemmen is door de laden der Tweede Kamer uitgemaakt, of een . amendement als zoodanig moot
beschouwd worden of niet.
PREAMBULE, v. (-s), voorafspraak, inleiding; ovahaal (van woorden).
PREAMBULEEREN, (preambuleerde, heeft gepreambuleerd), eene voorafspraak houden.

PREDIKANT, m. (-en), titel van diegenen, welkes
in Protestantsche kerkgenootschappen belast zijn
met de bediening des Evangelies en de herderlijkezorg voor de gemeente, aan welker hoofd zij staan.
PREDIKANTENBLAD, o. domineesbriefje; ...VEREENIGING, v. (-en), vakvereeniging der predi-kanten.
PREDIKANTSPLAATS, v. (-en), plaats, betrekkin&
van predikant; ...TRAKTEMENT, o. (-en); ...WEDUWE, v. (-n); ...WONING, v. (-en).
PREDIKATIE, v. (...tien), preek, godsdienstige leerredo, sermoen.
PREDIKBEURTENBLAD, o. (-en), benaming die mem.
in Amsterdam aan het kerkebriefje geeft.
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PREBENDE, v. (-n), kerkelijk inkomen (voor perso-

nen of gestichten).
PRECAIR, bn. onzeker, kortstondig: dat is nog
precair, twijfelachtig, daarop wait nog niet to rekenen.
voorzorg.
PRECAUTIE, v. (-5,
PRECAVEEREN, (precaveerde, heeft geprecaveerd),
(recht.) voorzien, voorbehoud nemen.
PRECEDEEREN, (precedeerde, heeft geprecedeerd),

voorgaan, voorafgaan.
PRECEDENT, o. (-en), vroeger genomen besluit,

PREDIKDIENST, m. predikambt; preekbeurt.
PREDIKEN, (predikte, heeft gepredikt), iets, inz. dewaarheden van den godsdienst, openlijk en met,
aandrang verkondigen: de deugd prediken; het Evangelie prediken; voor de gemeente eene leerrede uitspreken die dominee predikt altfjd lang; (fig.) voor dooven prediken, geen gehoor vinden; voor stoelen enbanken prediken, geen gehoor vinden; — (sprw.) voor
geleerden is goed prediken, wie eene zaak weet, kan.
men vlug iets nieuws er van leeren, (ook) alleen
die in het vak bedreven is, verstaat u. PREDIKING, v. (-en).
PREDIKER, m. (-5), predikant, leeraar; de prediker van Salomo, verzameling van nuttige leerspreuken,
van koning SALOMO.
PREDIKHEER, m. (-en), Dominicaan, lid eener
kloosterorde, die in 1216 to Toulouse is ingesteldPREDIKHEERIN, v. (-nen).
PREDIKSTOEL, m. (-en), preekstoel.
PREDILECTIE, v. (...tien), voorkeur, voorliefde tot:
eene predilectie hebben voor.
PREDISPONEEREN, (predisponeerde, heeft gepre-

vroegere maatregel: wij willen geen precedent scheppen, ons niet binden door een vroeger besluit.
PRECEDENTIE, v. voorrang.
PRECEPTOR, m. (-en), zie PRA ECEPTOR. [PRECEPTOR en PRECEPTORAAT, de Fransche vorm,
is de gewone en dagelijksche, PRAECEPTOR en
PRAECEPTORAAT, de Latijnsche vorm, de wetenschappelijke.]
PRECIES, bn. bw. (...zer, -t), juist, nauwkeurig:
precies to vhf wren; nauwlettend : die man is wat
precies; gierig.
PRECIEUS, bn. (...zer,
kostbaar.
PRECIOSA, v. my. kostbaarheden, juweelen.
PRECIPITAAT, o. (...taten), (scheik.) neerslag; bezinksel.
PRECIPITATO (It.), bw. (muz.) schielijk, overhaast,
zeer versneld.
PRECIPITEEREN, (precipiteerde, heeft geprecipiteerd), neerploffen, doen bezinken.
PRECISEEREN, (preciseerde, heeft gepreciseerd),
bepaald nauwkeurig omschrijven: zone meening,
zone bedoeling preciseeren.
PRECISIE, v. juistheid, stiptheid, nauwkeurigheid.
PRECISIONE (It.), v. (muz.) met nauwkeurige inacht-

PREEKBEURT, v. (-en), beurt om to preeken: eena
preekbeurt vervullen.
PREEKEN, (preekte, heeft gepreekt), zie PREDIKEN; (sprw.) de dominee preekt maar eons your zfjn
geld, iem. toegevoegd, wien men jets niet voor de

neming van beweging, schakeering en uitdrukking.
PRECLUSIEF, bn. afwijzend.
PRECONISATIE, v. (-s,
aanprijzing, lof;
(R.-K.) bevoegdverklaring: pauselyke preconisatie.
PRECONISEEREN, (preconiseerde, heeft gepreconiseerd), verheflen, loven; (R.-K.) bevoegd verklaren
(tot een kerkelijk ainbt); bekrachtigen (de benoeming van bisschoppen enz.).
PREDESTINATIE, v. voorbeschikking; (godg.) de
leer der predestinatie, het kerkelijk dogma, dat wegens
de erfzonde niet alle menschen good kunnen handelen, wanneer zij willen.
PREDESTINEEREN, (predestineerde, heeft gepredestineerd), (godg.) voorbeschikken.
PREDICAAT, PRAEDICAAT, o. (...eaten), naam,
titel, eigenschap aanduidend woord: het predicaat
van baron. [De eerste vorm, de Fransche, is de gewone en dagelijksche, de tweede vorm, de Latijnsche,
de wetenschappelijke.]
voorspelling.
PREDICTIE, v. (-s,
PREDIKAMBT, o. bediening van predikant: het preiikambt uitoefenen (inz. bij de hervorniden).

tweede maal wil zeggen; (fig.) veel praten; zedemeesteren: (sprw.) als de vos de passie preekt, boer
pas op je ganzen, als een huichelaar mooi praat en
gaat zedemeesteren, neem u dan in acht.
PREEKENMAKER, n3. (-5), prediker; (spott.) slecht,
vervelend prediker.
PREEKER, m. (-5), iem. die preekt; iem. die altijd
zedepreeken houdt.
PREEKHEER. m. (-en). Zie PREDIKHEER.
PREEKHEERENKLOOSTER, o. (-Si, klooster der
Dominicanen.
PREEKMANIER, v. (-en), manier van to preeken;
...STIJL, m. (-en), kanselsti,j1; ...STOEL, m. (-en),
kansel: op den preekstoel staan; van den preekstoel
of kondigen; (sprw.) lid is van den preekstoel geutllen,
zijn aanstaand huwelijk is afgekondigd; praatstoel;
...TOON, m. toon waarop een preek voorgedragen
wordt; gemaakte teen vol zalving van sommige
predikanten: verbs ons van den preektoon, Heer, geef
ons natuur en waarheid weer; ...TRANT, m. (-en),
wijze van prediken; ...WIJZE, v. (-n), preektrant.
PREEMINENT, bn. uitstekend.

disponeerd), (geneesk.) iem. of een orgaan geschikt
maken, de working van eene ziektestof of -oorzaak_
to ondergaan; iem. predisponeeren, van to voren hera
tot iets doen overhellen.

PREDISPOSITIE, v. (geneesk.) buitengewone vatbaarheid voor zekere aandoeningen.
PREDOMINATIE, v. overheersching.
PREDOMINEEREN, (predomineerde, heeft gepredomineerd), de overhand hebben; overheerschen; het
hoogste gezag uitoefenen.
PREEK, v. (-en), een, van een gedeelte der H. S.
uitgaande, aaneengeschakelde rode, die op den kansel, voor eene vergaderde gemeente gehouden wordt
ter godsdienstige onderwijzing, vermaning, besturing, opwekking, waarschuwing en vertroosting.

PRESBYTER.

PREEMINENTIE.
PREEMINENTIE, v. uitstekendheid, voortreffelijk-

Leid.
PREEUWEN, (preeuwde, heeft gepreeuwd), (Zuidn.)

eimelijk wegnemen, ontfutselen.
PREEXISTENTIE, v. (godg.) vooruitbestaan : de leer
-clat de menschelijke ziel reeds voOr hare inwoning
in het tegenwoordige lichaam bestond.
PREFECT, m. (-en), landvoogd; hoofd -, bestuurder
van een departement (in Frankrijk).
PREFECTUUR, v. (...turen), landvoogdij; ambt, be• rekking, (ook) paleis van den prefect.
PREFERABEL, bn. verkieslijk (boven).
PREFEREEREN, (prefereerde, heeft geprefereerd),
-verkiezen (boven) ; de voorkeur geven (aan).
PREFERENT, bn. preferabel; (recht ) voorafgaande;
-de preferente schulden (in eerie failliete massa), de
schulden die bij een bankroet ten voile moeten uit-

sbetaald worden.
voorkeur, voorrang.
PREFERENTIE, v. (-s,
PREI, v. (-en), eene soort van look (allium porr um),
-dat als keukengewas of toekruid gebezigd wordt.
PREITJE, o. (-s).
PREIBED, o. (-den), bed met prei beplant; ...PROL,
v. zekere spijs: prei en aardappelen met azijn door
, elkander gekookt; ...SOEP, v. soap waarin prei gekookt is.
PREJUDICE, v. vooroordeel; (recht.) schade, nadeel:
ter prejudice van.
PREJUDICIEEREN, ...JUGEEREN, (prejudicieerde of
prejugeerde, heeft geprejudicieerd of geprejugeerd),

vooraf vooruit te vroeg beslissen; een vooroordeel opvatten.
PREJUDICIEEREN, (prejudicieerde, heeft geprejudi-cieerd), benadeelen.
PREJUGE, o. (-5), vooroordeel.
PRELAAT, m. (...laten), titel van die geestelij ken
in de Roomsch-Katholieke kerk, welke een eigen
kerkelijk rechtsgebied hebben. PRELAATSCHAP, o.
ambt, waardigheid, betrekking van prelaat.
PRELEVEEREN, (preleveerde, heeft gepreleveerd),
vooraf nemen, aftrekken van; (recht.) daze som te
19releveeren op of van.
PRELIMINAIR, bn. inleidend, voorafgaand : prelimittaire besprekingen.
PRELIMINAIREN, PRELIMINARIEN, v. mv. voorloopige beraadslaging; voorloopig vastgestelde punten (van een verdrag): de prelirrainairen waren spoedig
getroffen; vredespreliminairen.
PRELUDE, v. (muz.) voorspel, inleiding, eene korte
improvisatie, de uitvoering van een zangstuk, voornamelijk kerkelijk gezang, of eenig ander muziekstuk voorafgaan; (fig) begin, aan yang.
PRELUDEEREN, (preludeerde, heeft gepreludeerd),
(muz.) als inleiding iets spelen; (fig.) een begin

maken (met).
PRELUDIO (It.), v. (muz.) prelude.
PREMATURITEIT, v. vroegrijpheid; ontijdigheid.
PREMATUUR, bn. vervroegd, ontijdig, overtjld.
PREMEDITATIE, v. (-s, voorafgaand overleg

•(altijd in kwaden zin): (recht.) moord met premeditatie,

met geleider lage.
PREMEDITEEREN, (premediteerde, heeft gepreme•diteerd), vooraf beramen, van to voren overleggen:
eene gepremediteerde misdaad.
PREMIE, v. (-s, ...mien), prijs; bijprijs die aan zekere
nommers toevallen, welke vOOr of na hooge prij:zen getrokken worden; loon; inleg: premie van
assurantie, het geld voor de verzekering; buitengewone toelage; een boekwerk als premie; (effect.)
premie trekken; premie geven, soort weddingschap
op rijzing of daling.
PREMIELEENING, v. (en), eene geldleening die met,
prijzen in geld uitloot : de premieleening van den weer.baarheidsbond; ...LOT, o. (-en), lot waaraan eene
premie verbonden is; (ook) lot naar eene premie of
toegift; ...PLAAT, v. (...platen), eene staalgravure
die als premie bij de inteekening op eenig druk-work wordt gevoegd.
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PREMIER, m. eerste; (fig.) eerste minister, hoofd

van het kabinet (in Engeland).
PREMIERE, v. het eerste van iets: de premiere
beleven, de eerste opvoering; my. (kaartsp.) de
vijf eerste trekken of slagen in verschillende kaartspelen.
PREMISSEN, v. mv. (reden.) voorafgaande -, eerste
stalling (eener sluitrede); voorafgaande bepalingen.
PRENT, PRINT, v. (-en), gedrukte en gewoonlijk
gekleurde plaat, waarmede kinderen zich vermaken;
een blad met verschillende afbeeldingen: een dierenprent; een blad papier waarop eene geheele geschiedenis afgebeeld is, vaak met korte onderschriften:
de prent van Jan de Wasscher; — teekening, afbeelding, plaatje: prentjes zoeken in een boek; een
prentje krijgen, bij wijze van belooning, (ook fig.) een
pluimpje krijgen, geprezen worden; iem. in .prent
afbeelden, zijn portret maken; zij heeft een gezicht als
een prentje, een stijf, houterig gezicht als een prentje;
(fig.) fat, jonkertje: hy is een waar prentje; — St.-Artcolaasprent, plank waarin de figuren der sinter-

klaaspoppen uitgesneden zijn on de poppen gevormd
worden, (ook fig.) houterig meisje; — spoor,
indrukeel van een haas: prenten van een hags op de
sneeuw zien. PRENTJE, o. (-s).
PRENTEN, (prentte, heel t geprent), drukken, indrukken : zich iets in het geheugen, in den geest prenten.
PRENTACHTIG, bn. (-er, -st), op eene prent gelijkende: eene prentachtige juffer, die stijf, droog en
houterig is.
PRENTENBIJBEL, m. (-s), bijbel met prenten ver-

sierd; boek waarin de voornaamste tafereelen uit
de bijbelsche geschiedenissen afgebeeld staan: prentenbijbel voor de jeugd; ...BOER, o. (-en), leesboek
voor kinderen met prenten versierd; een book uitsluitend met prenten, voor kinderen: een prentenboek
op linnen, op linnen gedrukt; ...KABINET, o. (-ten),
kabinet van prenten; ...KOOPER, m. (-5); ...KRAAM,
v. (...kramen), m. (-s), kraam, winkel
waarin prenten verkocht worden; het is hier net zoo'n
prentenwinkel, in afkeurenden zin gezegd, als er veel
plaatjes ergens aan den muur hangen.
PRENTKUNST, v. graveerkunst, etskunst; ...VER.
BEELDING, v. (-en); ...VERKOOPER, m. (-s); ...VERKOOPSTER, v. (-s).
PRENUMERANDO, bw. bij wijze van vooruitbetaling.
PRENUMERATIE, v. (-5, vooruitbetaling.
PRENUMEREEREN, (prenumereerde, heeft geprenumereerci), vooruitbetalen.
PREOCCUPATIE, o. (-s, „Alen), zorg, afgetrokkenheld; (oorl.) voorafgaande bezetting (eener plaats).
PREOPINEEREN, (preopineerde, heeft gepreopineerd), vooraf -, het eerst zijn gevoelen uitbrengen.
PREORDINATIE, v. voorbeschikking.
PREPARANDUS, ni. (...di), candidaat (tot een

examen).
PREPARATIE, v. (-s, ...tien), voorbereiding.
PREPARATIEF, o. (...van), toebereidsel, toeberei-

ding: de preparatieven maken.
PREPAREEREN, (prepareerde, heeft geprepareerd),
voorbereiden: iem. voor een examen prepareeren; rich
op iets prepareeren, zich daartoe voorbereiden.
PREPAREERWALS, v. (-en), (smed.) voorbereidingspletrollen, rollen waartusschen staven ijzer de eerste
pletting ondergaan.
PREPONDERANT, bn. overwegend, afdoende : preponderante reclenen hebben.

(taalk.) voorzetsel.
PREPOSITIE, v. (-5,
PREROGATIEF, o. (...ven), voorrecht: het preroga.
tief der kroon, van een regeerenden vorst.
PRESAGE, o. (-5), voorgevoel, voorteeken.
PRESAGEEREN, (presageerde, heeft gepresageerd),
voorspellen.
PRESBYOPIE, v. toenemende verzwakking van
het acconaodatievermogen der oogen bij het klimmen der jaren.
PRESBYTER, m. (-5), ouderling, prioster; presby.
teriaa n.
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PRESBYTERIAAN.

PRESBYTERIAAN, m. (...rianen), aanhanger der

strong Hervormde kerk in Engeland, Schotland en
Amerika, die het bisschoppelijk bestuur der Anglicaansche kerk verwerpt.
PRESBYTERIAANSCH, bn. tot de kerk of leer der
presbyterianen behoorende.
PRESBYTERIE, v. (...rien), priesterkoor in eene
R.-K. kerk.
PRESCRIBEEREN, (prescribeerde, heeft geprescribeerd), (recht.) voor verjaard verklaren; verjaren;
(ook) voorschrijven.
PRESCRIPTIE, v. (-s,
verjaring; vervallenverk]aring door verjaring; voorschrift.
PRESENNING, v. (-s), (zeew.) geteerd zeildoek dat
men over luiken of goederen werpt, om ze tegen
instortend water to beveiligen; (sprw.) hij is zoo
vlug als eene spin op eene presenning, hij is langzaam
in zijne beweging.
PRESENNINGBROEK, v. (-en), pikdoek, teerlap om
den mast, waar die door 't verdek gaat; ...NAAD,
m. (...naden) ; ...REEP, m. (-en), reep geteerd zeildoek; ...SPIJKER, m. (-s), vertind spijkertje met
platten kop, waarmede de presenningreepen enz.
vastgespijkerd worden.
PRESENT, bn. tegenwoordig ; present ! antwoord bij
eene oproeping van namen, (eig. een onvolledige
volzin: ik ben present) ; —, helder (van geest).
PRESENT. Zie PRAESENS.
PRESENT, o. (-en), geschenk, gave: iem. iets present
geven; (sprw.) ik heb het niet present gekregen, ik heb
er moeite, onkosten genoeg aan gehad; die kun-je
wel present krijgen, gezegd van iem. of lets, dat men
zeer onaangenaam vindt; dat is me een presentje,
een ongenietbaar wezen; de dood neemt geen presentjes aan, men kan zich niet altijd van het leven
berooven, als men wil. PRESENTJE, o. (-s).
PRESENTABEL, bn. (-er, -st), vertoonbaar, fatsoenlijk uitziende: nu zie-je er weer presentabel nit.
PRESENTATIE, v. (-s, aanbieding: de presentatie van een wissel; voorstelling: de presentatie
van iem. aan het hof; vertooning: de presentatie van
Maria.
PRESENTEERBLAD, o. (-en), een schenkblad waarop
men lets presenteert, inz. waarop men den gasten
lets ten gebruike aanbiedt. PRESENTEERBLAADJE,
o. (-s).
PRESENTEERDOOSJE, o. (-s), eene kleine doos
waarmede men lets, inz. koekjes en basket, aan de
gasten presenteert.
PRESENTEEREN, (presenteerde, heeft gepresenteerd), tot gebruik aanbieden, inz. dranken en spijzen: win presenteeren; wat werd er gepresenteerd ?;
sigaren presenteeren; (kooph.) een wissel presenteeren,
ter acceptatie, ter betaling aanbieden; iem. een pak
slaag presenteeren, beloven; ten verkoop presenteeren;
voorstellen: iem. aan het hof presenteeren; — (lager)
het geweer presenteeren, met beide handen en gestrekte
armen het loodrecht voor slob houden, om zoo iem.
militaire eer to bewijzen; — htj presenteert zich goed,
hij heeft een goed voorkomen.
PRESENTEERSTEL, o. (-len), karaf met glaasjes enz.
Nvaarmee men iem. een drank presenteert; ...TROMMELTJE, o (-s), presenteerdoosje.
PRESENTEN, m. mv.; bij presenten concladeeren,
besluiten door de aanwezigen (in eene vergadering);

de presenten vervangen de absenten.
PRESENTEXEMPLAAR, o. (...plaren), boekwerk dat

men iem. om de eene of andere reden ten geschenke
geeft: presentexemplaar ran den aitgecer.
PRESENTIE, v. tegenwoordigheid:
presentie van.
PRESENTIEGELD, o. geld dat men voor het tegenwoordig zijn, b. v. op eene vergadering, ontvangt;
...LIJST, v. (-en), lijst die bij het houden eener vergadering alle aanwezige (eden moeten teekenen;
lijst waarop aanteekening wordt gehouden van het
schoolverzuim der leerlingen eener school. enz.
PRESERVATIE. v. voorbelloeding, bewaring.
PRESERVATIEF, o.
voorbehoedmiThiel.

PRESUM(P)TIEF.
PRESERVEEREN,

(preserveerde,

veerd), behoeden, bewares.

heeft gepreser-

PRESGANG, m. eon nog in Engeland voorkomend

gebruik om sterke, krachtige jongelingen tot den
zeedienst to pressen, als de vrijwillige indiensttreding to wenschen overlaat; detachement soldaten
dat 's nachts de straten afzet en de sterke, krachtig&
jongelingen, daarin aanwezig, tot den zeedienst prest._
PRESGANGER, m. (-s), matrozenpresser in Engeland.
PRESIDEEREN, (presideerde, heeft gepresideerd),
voorzitten; leiden (eene vergadering).
PRESIDENT, m. (-en), PRAESES, m. (praesides),
voorzitter; opperste leider van eon gemeenebest.
[De eerste vorm, de Fransche, is de gewone en
dagelijksche; de tweede, de Latijnsche, de wetenschappelijkel
PRESIDENT-ARMVOOGD, m. (- en), ...-COMMISSARES, m. (-son), ...-DIAKEN, m. (-s), ...-KERKVOOGD, .
m. (-en).
PRESIDENTSCHAP, o. de waardigheid van president; —, (-pen), het gebied van een presidentschap.
PRESIDENTSHAMER, m. (-s), homer van een president waarmede hij eene vergadering opent, sluit t
(-en), plaats, toderpnz.;PLATS,v
betrekking van een president; ...STOEL, m. (-en),
stool voor den president bestemd; den presidentsstoel
bezetten, het presidentschap waarnemen.
PRESIDES, PRESIDIOS, v. my. naam dien de
Spanjaarden geven aan een viertal vestingen op de
Barbarijsche kust, welke hun tot verbanningsoord
voor misdadigers dienen; galeistraf.
PRESMEESTER, m. (-5), commandant van een deta-

chement presgangers.
PRESSANT, bn. (-er, -st), dringend, spoedeischend;
(muz.) verhaastende, versnellende.
PRESSEEREN, (presseerde, heeft gepresseerd), drukken; dringen; gepresseerd zijn, dringende zaken hebben, haast hebben; ik ben niet gepresseerd, ik heb
nog wel den tijd; zich presseeren, spoed maken, zich
haasten.
PRESSEN, (presto, heeft geprest), met geweld tot
lets noodzaken; dringen; aanwerven tot den krijgsdienst, met geweld of list, inz. in Engeland ten tijde
van oorlog: soldaten pressen; schepen pressen. PRESSING, v. het pressen.
PRESSE-PAPIER, o. (-s), een sierlijk zwaar stuk
glas, marmer enz. om op losse papieren to leggen,
ten einde het wegwaaien to beletten.
PRESSER, m. (-s), werver, lichter.
PRESSIE, v. (-s,
drukking: (nat.) gebied van
hooge, van lage pressie, van hoogen, lagen barometerstand; (fig.) pressie op iemand uitoefenen, (ern.
door een zedelijken dwang in het nauw brengen.
om hem tot zekere keuze to dwingen.
PRESSUUR, v. bezwaar, druk.
PRESTANT, m. (muz.) hoofdpijp (van het orgel).
PRESTATIE, v. (-5, ...ties), kwijting, afdoening;
aflegging (van een eed).
PRESTEEREN, (presteerde, heeft gepresteerd), doer',
verrichten : diensten presteeren; veel presteeren kunnen;
afleggen: een eed presteeren.
PRESTIDIGITATEUR, m. (-s), goochelaar.
PRESTIGE, o. betoovering, toovermacht; zedelijk
ovel:wicht: prestige hebben, uitoefenen; zijn prestige

verliezen, ergens bij inboeten.
PRESTIMONIE, v. (...nien), inkomen van een ker-

kelijk ambt.
PRESTISSIMO, btiv. (muz.) zeer snel, ulna, schielijk.
PRESTO, bw. (muz.) gezwind, snel, gamy; presto

prestissimo, nog sneller dan prestissimo.
PRESUMABEL, bn. vernioedelijk.
PRESUMEEREN, (presenteerde, heeft gepresurneerd),

verinoe , ion. veromler , tellen.
vermoeden; (recht.,
v. (-s,
tent. op presam(pitie rat/ it; prestontiop iem. hebben, iem. ergens van verdenken.
PRESUM(P)TIEF. 1,n. vermoedelijk: de prtsam(p)tierc
darl, r.
PRESUM(P)TIE,

verdenking:
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PRET.

PRIJS.

PRET, v. vreugde, vermaak; grappen : pret hebben;
Tret maken; (fig.) de pret alleen hebben, er genoegen in
vinden, een anders stemming te bederven; nit was
de pret, daarmee was het gedaan; het voor de pret
doen, voor de grap, de aardigheid. PRETJE, o. (-s),
een pretje hebben, eene grap, (ook) een klein feestje.

PREVENTIE, v. (-5, „Alen), beletsel, voorkoming;
vooringenomenheid; vooroordeel.
PREVENT1EF, bn. bw. voorkomend ; voorloopig; iem.
preventief gevangenzetten, op eene beschuldiging in
hechtenis nemen (in afwachting van de rechterlijka
uitspraak); prerentieve gevangenschap.
PREVIELIEN,
(previeliede, heeft geprevielied),
(naaisterst.) een stuk goed aan den rand omnaaien
op de wijze der knoopsgaten, om het rafelen to
voorkomen.
PREVISIE, v. (-s, ...sign), vooruitzicht, verwachting
(van mogelijke cebeurtenissen).
PREVOT, m. ( ), (schermk.) een rang op een of
ander wapen, bei len meester.
PRIEEL, o. (-en), iinhuisje, zomerhuisje, prieeltje.
ransel.
PRIEGEL, m. slay
PRIEGELAAR, m., 'RIEGELAARSTER, v. (-s), iem.
die een ander afram it, een pak slaag toedient.
PRIEGELEN, (priege_de, heeft gepriegeld),afrossen,
een pak slaag geven. PRIEGELING, v. het priegelen.
PRIEL, m. (-em, (zeew.) nauwe doortocht tus-ehen
zandbanken.
PRIEM. m. (-en). klein dun rond voorwerp van
ijzer of staal, met eene punt om te boron; wetpriern,
moordpriem, dolk: els; breipen.
PRIEM, m. (-en). I gew.) kleine bremraap die ook
klavercreter wordt geheeten, omdat zij zich op den
wortel van de mode klaver vasthecht en daaruit
Naar voedsel trekt.
PRIEMDONKER, bn. (gemeenz.) pikdonker.
PRIEMEN, (priemde, heeft gepriemd), doorboren,
gaten maken (met een priem); (fig.) smart veroorzaken.
PRIEM- EN PAALGELD, o. (scheepst.).
PRIEMGETAL, o. (-len), getal dat alleen door de
eenheid en door zichzelf deelbaar is, cerstgetal;
relatief priemgetallen, die onderling ondeelbaar zijn:
4 en 9 *it relatief peiemgetallen.
PRIEMKRUID, o. (plantk.) verversbrem die den
ververs eene holder gele kleur oplevert; priemgras.
PRIEMVORMiG, bo. den vorm van een priem hebbende: priemeormige bladeren.
PRIESTER. m. (-s, -en). ieder die een geestelijk ambt
bekleedt. wiens taak het is, de .2;odsdienstplechtigheden te vervullen: (R.-K.) die het Sacrament des
priesterschaps of de priesterwijding heeft ontvangen: tot priester wijden; den priester spelen; Germaansche priesters; — een priester van Themis, een
rechter; een, priester van Aesculaap, een dokter.
PRIESTERAMBT, o. arnbt van priester; ...DIENST,
m. dienst dien een priester te verrichten heeft;
...DOM, o. priesterlijke waardigheid; priesterschaar.
PRIESTERES, v. (-sen), eene vrouw wier taak het
is, godsdienstplechtigheden te vervullen; priesteres
van Apollo te Delphi, de Pythia; (fig.) priesteres van
Venus, meisje van plezier, hoer.
PRIESTERGEWAAD, o. (...gewaden), eigenaardig
gewaad van een priester; ...HEERSCHAPPIJ, v.
heerschappij der priesters; ...KASTE, v. (-n), de eerste
en voornaamste kaste der oudste volken ; ...KLEED 7.
o. (-en, -eren), priestergewaad.
PRIESTERLIJK. bn . bw. als een -, van een priester:

PRETBEDERVER, m. (-s), wie een anders pret bederft, spelbreker.
PRETEER EN, (preteerde, heeft gepreteeld), leenen,
to leen geven; verschafien, medegeven, ruimer
worden: deze schoenen zullen nog wel preteeren; zich
laten gebruiken, zich schikken naar: daartoe zal ik

mil nimmer preteeren.
PRETENDEEREN. (pretendeerde, heeft gepretendeerd), vorderen, eischen, verlangen : veel te pretencieeren hebben; beweren.
PRETENDENT, m. (-en), die op iets aanspraak
maakt: inz. persoon die wettige aanspraak maakt
or een troon, waarvan zijne voorouders verdreven
zijn een pretendent naar de kroon; (gesch.) de _pretendent, JAKOB II van Engeland.
PRETENSIE, v. (-s, ...sin). vordering, verlangen,
voorgeven: (kooph.) schuldvordering: ik lzeb eene
pretensie op hem van...; (fig.' aanmatiging, waan: welk
eene pretensie een man voi fretensie, vol eigenwaan.
PRETEXT, o. (-en). voorwendsel,
PRETEXTEEREN, (pretexteerde. heeft gepretexteerd). voorgeven, voorwenden.
PRETIOSA, v. mv. Zie PRECIOSA.
PRETMAKER, m.. ... -MAAKSTER, v. (-s), vroolijke
kwant, zus.
PRETTIG, bn. bw. (-er, -st), grappig: een prettig
voorval; iets prettig vinden, aangenaam, plezierig;
een prettig mensch, die steeds opgeruimd is, met
wien het omgaan prettig is; een prettige dag, wanneer men veel pret heeft; een prettige brief, die aangenaam stemt. PRETTIGHEID, v.
PREUKELEN, (preukelde, heeft gepreukeld), met
den pook in het vuur roeren: wat zit ge char in

vuur te preukelen.
PREUTELAAR, m. PREUTELAARSTER, v. (-s),
mompelaar, -ster, knorder, knorster.
PREUTELEN, (preutelde, heeft gepreuteld), borrelen: de pap begint al te preutelen; de kettle _preutelt te
fang, clan is zij niet zoo lekker meer; knorren, mompelen; prevelen. PREUTELING, v. het preutelen.
PREUTELGELD, o. kleingeld.
PREUTELIG, bn. bw. (er, -st), knorrig, kregel.
PREUTELWERK, o. nietigheden, beuzelingen.
PREUTSCH, bn. bw. (-er, meest -), fier, trotsch,
spijtig; overzedig, gemaakt eerbaar: een preutsch

meisje; eene preutsche schoone; zich preutsch aanstellen; preutsch doen, antwoorden; eene preutsche,
eene fijne zus. PREUTSCHHEID, v. gehuichelde
kuischheid, fijnheid (van vrouwen).
PREUVE, v. (-n), bewijs.
PREUVE. Zie PROVE.
PREVALEEREN, (prevaleerde, heeft geprevaleerd),
het overwicht hebben, den voorrang behouden: zijn
gevoelen prevaleerde, dreef boven.
PREVALENT, bn. den voorrang hebbende, overwegend.
PREVARICATIE, v. (-s,
plichtschending;
ontrouw (in een ambt); (recht.) handeling van een
advocaat, die ten nadeele van zijn eigen client zijne
tegenpartij bevoordeelt.
PREVELAAR, m. (-s), PREVELAARSTER, v. (-5) 7

priesterlijke sieraden; den priesterlijken zegen ontvangen..

iem.dvakprlt
PREVELARIJ, v. (-en), het prevelen.
PREVELEN, (prevelde, heeft gepreveld), mompelen,

binnensmonds brommen : gebeden prevelen, snel,
zonder aandacht bidden. PREVELING, v.
PREVELMIS, v. (-sen), (R.-K.) stille mis.
PREVENANT, bn. bw. (er-, -st), vriendelijk, minzaam,
voorkomend.
PREVENIEEREN, (prevenieerde, heeft geprevenieerd),
voorkomen, beletten; berichten, onderrichten, verwittigen; waarschuwen.

v. (-n), orde van priesters;
PRIESTERORDE,
...RAAD, m. (...raden), raad van priesters; raad
door priesters gegeven; ...SCHAAR, v. (...scharen),
stoet van priesters; ...SCRAP, o. waardigheid van
priester; — 7 v, al de priesters; ...SEMINARIUM,
o. (-s, ...ria), seminarium waar jongelieden tot priester opgeleid worden; ...STAND, m. stand der priesters : tot den priesterstmid behooren, overgaan;
DING, v. (-en), het wijden tot priester; ...ZEGEN,
m. priesterlijke zegen.
PRIJ, v. (-en), aas, kreng; al wat verachtelijk is;
(fig.) boos wijf.
PRIJKEN, (prijkte, heeft geprijkt), pralen, pronken:

de tuin prUkte met de schoonste bloemen.
PRIJS, m. (...zen), waarde, koers, geldswaarde van
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PRIKKEL.

PRIJS.

lets: hooge, lage,billOkeprOzen; inkoopsprijs; fabrieksprOs; spotprOzen, zeer lage prijzen, vaste prijzen,
waarop men niet laat afdingen; dat is de naaste, de
uiterste pros, voor minder geld kan ik het niet doen;
de prifren dalen, rijzen, de geldswaarde van iets
wordt minder, meer; iets op pros .houden, den prijs
er van niet verlagen; iets van den pros laten vallen,
-den prijs lager zetten, laten afdingen; onder den prjjs
-verkoopen, beneden marktprijs; tot iederen prijs moest
hij verkoopen, elk bod, hoe gering ook, moest hij aanmemen; (fig.) hif wilde het tot iederen pros hebben, hij
wilde het hebben en vroeg niet hoeveel het hem
kosten zou, hoeveel moeite h><j er voor zou moeten
doen; prijs op iets stellen, waarde er aan hechten; ik
_stel er pros op, dat h# komt, mij is daaraan veel
,gelegen; hij west die zorg niet op pros te stellen, niet
naar waarde to schatten; hfj schfjnt er weinig prijs
op te stellen, weinig om to geven; —
loon: een prijs uitloven, een loon voor iets bepalen ;
.een prijs op iemands hoofd zetten, een prijs uitloven
.aan hem, die den persoon in de macht van anderen
overlevert of hem doodt; — bekroning, lof, roem, loon
een wedstrijd): den eersten prijs behalen, toekennen;
-dat draagt den prOs weg,
dat spant de kroon; —
belooning, vaak in den vorm van een boekwerk : de
beste leerlingen op school kregen een prfjs; (in eene
•oterij) nummer waarop men iets wint: een pros
trekken; de hoogste prfjs, de hoofdprijs; — hi" kocht de
-overwinning, ten prffs van zijn bloed, ten koste van
zijn blood.
. . PRIJS, v. buit, verovering: een schip prifs maken,
.semen en als buitbehouden; voorgoedeprijs verklaren;
ho heeft het prijs gemaakt, buit gemaakt.
PRIJSBEDERVER, m., ...BEDERFSTER, v. (-s), die

beneden de waarde verkoopt; kladder, kladster;
...BEHALER, m. (-s), ...BEHAALSTER, v. (-s), die in
-een wedstrijd een prijs behaalt; ...BEPALER, m. (-s),
...BEPAALSTER, v. (-s); ...BEPALING, v. (-en), het
bepalen van den prijs; ...BEREKENING, v. (-en), het
berekenen van den prijs; ...CATALOGUS, m. (-sen),
prijslijst van voorwerpen, boeken enz. met eene
korte omschrijving er van; ...COURANT, v. (-en),
lijst van koop- of winkelwaren of van ververschin.gen, met aanwijzing der prijzen; ...DEELING, v. (-en),
prijsuitdeeling; ...DICHT, o. (-en), gedicht waaraan
een prijs is toegekend.
PRIJSELIJK, PRIJSLIJK, bn. bw. (-er,-st),loffelijk:
.een prijselijke daad; iets prijselijk vinden, to prijzen.
PRIJSGELD, o. (zeew.) aandeel in de opbrengst
van den buit.
PRIJSGEVEN, (gaf prijs, heeft prijsgegeven), weerloos overgeven : eene stad aan den viand prijsgeven,
ter plundering aan de soldaten laten, (ook) aan den
vijand afstaan; — zijne vooruitzichten prUsgeven,
•daarvan afstand doen; India 'was aan den hongersnood prijsgegeven, de hongersnood teisterde het geducht, zonder dat er iets aan te doen was; zij heeft
hare eer prijsgegeven, heeft zich geprostitueerd; zich
aan de ondeugd prijsgeven, zich daaraan overgeven.
PRIJSHOUDEND, bn. een goeden, een vasten prijs
houdende (in marktberichten).
PRIJSJE, o. (-s), kleine prijs (in alle bet.); ik heb
het voor een prijsje, goedkoop; (gew.) gij hebt een
prosje verdiend, een pluimpje.
PRIJSKAMP, m. (-en), wedstrijd.
PRIJSLIJK, bn. bw. (-er, -st), prijselijk.
PRIJSLIJST, v. (-en), prijscourant; ...MEESTER,
m. (-s), (oorl.) opziener van prijsgemaakte schepen;
...NOMMER, o. (-s), nomrner waardoor de prijs van
iets uitgedrukt is; ...NOTEERING, v. (-en), het noteeren van den prijs van iets; ...OPGAAF, v. (...gaven), ...0PGAVE, v. (-n), het opgeven van den prijs:
prijsopgave gevraagcl van; ...OPSLAG, m. het opsla an,
verhoogen van den prijs ; ...RECHTER, ni. (-s), (zeew.)
die de verdeeling van het prijsgeld bepaalt; ...SCRIP,
0. (...schepen), prijsgemaakt schip; ...STOF, v. (-fen),
onderwerp ter mededinging waarvoor een prijs is
uitgeloofd.

PRIJSUITDEELING, v.

(-en), toekenning uitdeeling

van prijzen aan hen, die ze behaald hebben,

LOVER, m. (-5), iem. die een prijs bij een wedstrijd
uitlooft; ...UITLOVING, v. (-en), het uitloven van
een prijs; ...VERHANDELING, v. (-en), verhandeling welke naar den prijs mededingt; opstel 'waaraan een prijs is toegekend; ...VERHOOGING, v. (-en),
het verhoogen van den prijs: de prijsverhooging van
het koren was geheel onverwacht; ...VERKLARING,
v. (-en), het tot goede prijs verklaren;
DERING, v. (-en), het verminderen van den prijs;
...VERSCHIL, o. (-len), het verschil in prijs: de handel is des to winstgevender, naarmate de _prffsverPRIJSVRAAG, v. (...vragen), onderwerp op welker

voldoende beantwoording een prijs is gesteld.
PRIJSWAAROIG, bn. (-er, -st), geldswaarde hebbende; prijselijk, lofwaardig. [Dit woord is w. g.,
daarom verdient geldswaardig, prijselijk on prijzenswaardig de voorkeur.]
PRIJZEN, (press, heeft geprezen), loven, roemen:

iem. hemelhoog prffzen, een veelgeprezen boek; iedere
koopman prijst zon eigen waar; (gew) kom je van
avond eens vet prozen, uitnoodiging der boeren om
hun eigen geslacht beast, schoon aan den haak en
in den regal opgesierd, to komen bewonderen; iem.

gelukkig prOzen, noemen, achten; uwe werken moeten
u prifzen, moeten uwen lof verkondigen; verheerlijken: God zij geloofd en geprezen.
PRIJZEN, (prijsde, heeft geprijsd), waardeeren,
schatten (van winkelwaren): de goederen zfjn in dien
winkel alle geprijsd, de prijzen staan er op vermeld.
PRIJZENSWAARD, —IG, bn. (-er, -st, meer meest -),
waard geprezen to worden.
PRIJZIG, bn. kostbaar, duur: oud koper is nogal

prijzig.

PRIJZIGHEID, v. het hoogen prijs hebben.
PRIK, m. (-ken), lichte steek met een fijn puntig
voorwerp on de daardoor gemaakte opening: een
prik met eene speld geven; de chirurgijn heeft hem een
prikje gegeven, heeft een gezwel, eene blaas enz.
opengestoken; (fig.) hij weet het op een prik, zeer nauwkeurig; ho gelijkt hem op een prik, gelijkt precies op
hem; (gew.) op de prik, juist, volkonien goed; hij
doet dit op de prik, er mankeert niets aan; — werktuig om to prikken: stok met stalen prik; de prik aan
een priktoi; (gew.) dun tak . e. sprik; — zooveel men
met eene work kan opprikken: een prik of prikje
salade; root of amandel nog in den bast; (fig.) nietigheid, kleinigheid : ik heb het voor een prikje gekocht,
zeer goedkoop. PRIKJE, o. (-s).

PRIK, m. (-ken), (nat. hist.) lamprei, negenoog:
zekere smakelijke riviervisch (petromyzon), tot de
orde der rondbekken behoorende; wordt ongeveer
40 cM. lang: ho moet prikken eten; voor de kabeljauwvangst moeten ze levend gehouden warden; (fig.) men
moet de prikken levend houden, men moet zorgen, dat
de zaken altijd voortgaan.
PRIK, m. (-ken), (plantk.) (gew.) knol.
PRIKBOEK, o. (-en), book waarin prentjes gelegd
zijn, waarnaar men met een grifje laat steken.
PRIKKEBIJTER, m. (-s), jongen aan boord van een
schip, dat ter kabeljauwvangst is, die de levende
prikken aan stukken moot bijten, die dan aan den
haak geslagen worden.
PRiKKEDIEF, m. (...van), naam in Friesland aan
den ooievaar gegeven, omdat men hem dikwijls in
't voorjaar met prikken en stokken in den bek ziet
vliegen, die hij voor zijn nestbouw gebruikt.
PRIKKEL, m. (-s, -en), angel, punt, werktuig om
to steken, inz. om trekkende ossen aan to drijven:
tegen den prikkel stooten; de verzenen tegen de prikkels
staan, (eig.) van ossen gezegd, die bij het achteruitslaan zich te__,:en de prikkels bezeeren, (fig.) zich
smart veroolzaken, door rich vruchteloos tegen de
macht der waariaeid te verzetten; prikstok; (plantk.)
stekel; vervoerbare weegtoestel (voor vaten, tabak
enz.); aanledencle oorz,lak voor het gewaarworden:

.

schilengrotzj.

PRIKKEL.

PRINSES.
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*en prikkel voor de reuk- en smaakzenuwen; een prikkel
PRIMEUR, v. de primeur van eene opera hebben, het
.49m, te hoesten, te lachen; aansporing, spoorslag: de
eerst opvoeren, (ook) de eerste uitvoering bijwonen;
prikkel der eerzucht; dit eerste slagen z j u een prikkel,
(gemeen) de primeur van eene nieuwe meid hebben (in
altijd uw best te doen. PRIKKELTJE, o. (-s).
een bordeel), Naar het .eerst gebruiken.
PRIKKELBAAR, bn. (-der, -st), licht gevoelig voor;
PRIMIDI, rn. (-'s), (gesch.) de eerste dag eener
-(fig.) lichtgeraakt, oploopend: hij is erg prikkelbaar
decade (week van 10 dagen in de eerste Fransche
van natuur; een, prikkelbaar gestel.
omwenteling).
PRIKKELBAARHEID, (geneesk.) het vermogen van
PRIMITIEF, bn. bw. oorspronkelijk, eerst, vroegst:
organisehe vezel om zich op inwerking van
de primitieve bevolking, beschaving; het ging er heel
prinzitief toe, allereen -voudigst,
zekere prikkels samen te trekken en daardoor beweging te veroorzaken; (fig.) lichtgeraaktheid.
PRIMITIEFBUNDEL, m. (-s), (ontl.) vezel waaruit
PRIKKELEN, (prikkelde, heeft geprikkeld), steken,
de spieren zijn samengesteld; ...SCHEEDE, v. (-n),
Iranden op de tong (van vochten, van peper enz.);
(anti.) dunne, vliezige scheede eener zenuwbuis;
...VEZEL, v. (-s), lange, fijne draad waaruit het
steken (met een puntig voorwerp); (fig.) aanzetten,
aansporen. PRIKKELING, v. (-en), het prikkelen (in
vleesch is samengesteld.
PRIMO, bw. eerst, het eerste; pro primo, ten eerste;
.alle bet.); kitteling.
prime nobel, hoogadellijk, hoogedel.
PRIKKELEND, bn. stekend, bijtend: prikkelencle
.saes; (fig.) aansporend; tergend.
PRIMO, m. de eerste dag der maand: met primo
PRIMOGENITUS, m. eerstgeborene.
PRIKKEN, (prikte, heeft geprikt), steken (met een
PRIMOGENITUUR, v. eerstgeboorterecht; bevoorpuntig voorwerp): ienz. met eene speld prikken; de
re,:hting van den eerstgeborene.
worst prikken, zeer kleine gaatjes er in prikken,
PRIMULA, v. (-'s), een plantengeslacht tot de familie
ivaardoor de lucht ontsnappen kan; (zeew.) de kaart
der sleutelbloemigen behoorende, met een vijfspleprikken, het bestek er op afzetten; naar preetjes
PRIKKING,
v.
het
prikken,
tigen,
half buis-, half klokvormigen kelk buisprikken, zie prikboek.
of trechtervormige bloemkroon; primula veris, voor,geprik.
PRIKKER, m. (-s), die prikt.
jaarssleutelbloem.
PRIKNEUSJE, o. (plantk.) zekere plant die ook
PRIMUS, m. (-sen), de eerste (inz. in schoolklassen) :
gekroonde koekoeksbloem, christusoog, korenvlam, en
h j nude de prim us wezen, de eerste, de voornaamste;
hazenoor wordt geheeten.
prisms inter pares, de eerste onder zijns gelijken.
PRIKSLEDE, v. (-n), ...SLEE, v. (-en), kleine ijsslede
PRINCIPAAL, m. (...palen), opperste, hoofdpersoon;
welke met prikstokken wordt voortgestoken;
patroon, meester, lastgever: de princii .aal van een,
...STOK, m. (-ken), stok met eene punt of ijzeren
nzakelaar, van een notaris; (org.) een der grootste
punt; ...TOL, m. (-len), werptol (in tegenst. van
tinnen orgelpijpen, die gewoonlijk vooraan geplaatst
, drijftol); ...VISSCHEN, m. mv. eene familie van
z jn.
visschen (petronlyzonidei), tot de orde der rondbekPRINCIPAAL, bn. bw. voornaam, hoofdzakelijk;
ken behoorende, die aan beide zijden van den hals
twee princip- ale fouten, fouten van gewicht; de i;rincipale panten van een verdrag, de hoofdpunten.
7 kieuwopeningen hebben; de zeeprik (P. marinas)
wordt w el 1 M. lang; de rivierprik (P. fluviatilis)
PRINCIPAALBAS, v. (-sen), (muz.) een open alitregister van 10 voet toon in het orgel.
bereikt eene grootte van 4 d.M. en wordt in ons
land veel voor de kabeljauwvangst gevangen;
PRINCIPALE, v. (-n), (muz.) de voornaamste partij
van de viool of eenig ander instrument in een orkest
...VISSCHERIJ, v. 1: et visschen naar prikken.
of ensemblestuk, de hoofdstem.
PRIL, bn. (-ler, -st), vroolijk, vlug; vroeg, jeugdig:
in de grille jeugd; zeer jong, frisch.
PRINCIPE, o. (-s), grond, bron, beginsel; grondstelling; grondbeginsel: in principe ben ik er tegen;
PRIMA, v. de hoogste klas; de eerste soort katoen;
er geene, kwade, goede principes op nahouden.
eerste wissel (welken men trekt in tegenstelling
van secunda en tertia, die van hetzelfde bedrag en
PRINCIPIEEL, bn. oorspronkelijk; volgens de eerste
voor dezelfde zaak moat betaald worden, als de
gronden: een principieel onderscheid; volgens een
-eerste verloren ging).
grondbeginsel: een principieel tegenstander.
PRIMA, bn. eerste, voornaamste: van prima kwaliPRINS, m. (-en), vorst, bestuurder van een prinstelt; prima donna, de eerste, voornaamste zangeres
dom: de Prins van Oranje; kind of bloedverwant
.(in eene opera), hoofdrol for vrouw; prima vista,
van een regeerend vorst; de prinsen van den bloede,
(muz.) op het eerste gezicht, van het blad of (spelen
prinsen die met de regeerende familie eene gelijke
afstamming on dus het recht hebben om den troon
•of zingen); prima volta, (muz.) voor de eerste maal.
to beklimmen; (oudt.) titel van tweeden voorzitter
PRIMAAT, m. (...maten), titel van den Paus als
eener rederijkerskamer; — (sprw.) van den prins geen
hoofd der geheele Katholieke kerk; het paaselyk
primaat, samenvatting van alles, wat in zijn opperkwaad weten, dood onschuldig zijn; ht.] leeft er van als
herderlijk gezag ligt opgesloten; titel van aartseen prins, zeer rijk, weelderig; het is voor den prins,
bisschoppen, als hoofd eener kerkprovincie: de
dat ben-je kwijt; dat is een dag voor den prins, een
primaat van Belgie, de aartsbisschop van Mechelen.
verloren dag, een dag waarop men niet werkt; hO
PRIMAATSCHAP, o. opperste kerkvoogdij.
heeft den prins gesproken, hij is boven zijn bier; (gew.)
PRIMAIR, bn. eerste, oorspronkelijke: primaire
de prins konzt, schertsend van een kreupele gezegd.
de
oorspronkelijke
of
granietbergen;
Lergen,
PRINSDOM, o. (-men), regeeringsgebied van een
het pri9naire ti9dperk, de oudste geschiedenis der aarde,
prins.
bestaande uit de Silurische, Devonische, SteenkolenPRINSELIJK, bn. bw. als een, van een prins: op
-en Permische vormingen; de primaire vormen der
mon prinselijk scoord; dat is echt prinselOk gehancleld,
kristallen, de grondvormen: (electr.) primaire machine,
PRINSENDOPPERS, m. mv. (plantk.) gewone of groote
een dynamo waarmee men den stroom to voorschijn
prinsendoppers, doperwten; ...HOF, o. verblijfplaats,
roept, in tegenstelling met de secundaire machine
woning van een prins; ...KWARTIERTJE, o. (-s),
of motor, die door den stroom in beweging wordt
een verloren kwartiertje, een kwartiertje to laat:
op een prinsenkwartiertje rekenen, er op tellen, een
gebracht; primaire scholen, de lagere scholen; pri9naire getallen, de ondeelbare.
kwartiertje to laat te komen; ...LEVEN, o. leven
PRIME, v. (muz.) de eerste toon van een octaaf;
van of als een prins; (fig.) een prinsenleven leiden,
een gemakkelijk on weelderig leventje leiden;
-eerste interval; — (drukk.) de eerste pagina van
...VLAG, v. vlag van den prins, de oranjevlag,
seder gezet on gedrukt vel; — vroegste biduur, in
kloosters morgens to zes uren).
PRINSEPSCH, bn. prinsepsche legeeringen, goudzilver on goudplatina legeeringen van een bepaald
PRIMEEREN, (primeerde, heeft geprimeerd), uitstesmeltpunt om hooge temperaturen to meten.
Icon, de eerste zijn, den voorrang hebben; onder.drukken.
PRINSES, v. (-sen), vrouw van een prins; vrouW
85
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die tot een prinsengeslacht behoort; (fig.) zjj is gekleed als eene prinses, bij uitstek fijn gekleed.
PRINSESSENBIER, o. eene soort van wit bier;
o. Berlijnsch-blauw; ...BOON, v.
...BLAUW, bn.
(-en), zekere peulvrucht, ook sulker - , salade - en heerenboon genoemd; ...KOEKJE, o. (-s), zeker gebak.
PRINSGEZIND, bn. den prins genegen ; tot de partij
van den prins behoorende.
PRINSGEZINDE, m. (-n), (Vad. gesch.) oranjeman,
oranjeklant.
PRINSJESDAG, m. (-en), feestdag ter eere van den
Prins; ...MAN, m. (-nen), oranjeman.
PRINSMETAAL, o. prins-Robertsmetaal: een door
een prins uit de Palts, ROBERT geheeten, uitgevonden metaalmengsel, dat uit 3 deelen koper en 1
deel zink of uit 8 deelen koper en 1 deel zink bestaat.
PRINT, v. (-en), zie PRENT.
PRIOR, m. (-s), titel van den eersten persoon na
den abt en, waar geen abt is, die van den overste
der kloosters zelven. PRIORES, v. (-son), PRIORIN,
v. (-nen), tweede of eerste hoofd in een nonnen" klooster.
PRIORA, v. my. voorafgaande feiten.
PRIORAAT, PRIORSCHAP, o. waardigheid gebied van een prior.
PRIOREEREN, (prioreerde, heeft geprioreerd), (gemeenz.) wateren, urineeren.
PRIORI (A), bw. te voren, van voren aan; vooraf.
PRIORIJ, v. (-en), klooster onder het bestuur van
een prior -of priorin; huis of kerk eener priorij.
PRIORITEIT, v. voorrang.
PRIORITEITSLEENING, v. (-en), leening die gesloten
wordt door een bestuur, als het primitieve kapitaal
blijkt onvoldoende te zijn; ...RECHT, o. (-en), het
recht des voorgangs of voorrangs; ...SCHULDEN,
v. my. die het eerst moeten betaald worden uit een
faillieten boedel.
PRISE, v. (-n), snuifje; (oorl.) prijs; prise d'eau,
plaats in eene rivier, waar eene waterleiding water
opneemt: de prise d'eau meet niet beneden, maar boven

DERWIJS, o. onderwijs op privaatlessen gegeven;
...ONDERWIJZER, m. (-s), iem. die privaatonderwtjs
geeft; ...PUT, m. (-ten), put van een privaat, beerput; ...RECHT, o. recht dat de betrekkingen regelt
tusschen bjjzondere personen, de burgers onderling.
PRIVAATRECHTELIJK, bn. tot het privaatrecht
behoorende: privaatrechteljjke beschouwingen over
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PRISEERDER, m. (-s), iem. die priseert, taxateur,
inz. van het slachtvee.
PRISEEREN, (priseerde, heeft gepriseerd), schatten,
taxeeren. PRISEERING, V. (-en).
PRISEERTANG, v. (-en), werktuig waarmede men
loodjes aan veraccijnsd vee hecht.
PRISEUR, m. (-s), schatter.
PRISMA, o. (-'s, -ta), (meetk.) lichaam waarvan
het grond- en bovenvlak evenwijdig gelegen en

gelijk en gelijkvormig Ain; de zijvlakken zijn parallelogrammen; (nat.) driezijdig prisma van eene doorschijnende middenstof.
PRISMABEELD, o. (-en). Zie op KLEURENSPECTRUM.
PRISMATISCH, bn. den vorm van een prisma hebbende: de prismatische lichamen; door een prisma
ontstaan: de prismatische kleuren, de 7 hoofdkleuren
waarin zonlicht ontbonden wordt, als het door een
prisma gnat.
PRISMOIDE, v. (-n), een obelisk met rechthoeken
tot grond- en bovenvlakken.
PRISON, v. gevangenis: hij is en prison, in de gevangenis.
PRIVAAT, o. (...vaten), geheim gemak, bestekamer.
PRIVAATJE, o. (-5).
PRIVAAT, bn. afzonderlijk: zijne private belangen
niet aan de groote klole hangen; het privaat belong
aan het algemeen belong ten offer brengen, het belang
van enkelen; leven als een privaat persoon, als een
ambteloos burger.
PRIVAATBEZIT, o. het particuliere eigendom;
...DOCENT, m. (-en), leeraar aan eene onderwijsinrichting, zonder aanstelling of vaste jaarwedde;
...GEBRUIK, o. het afzonderlijke gebruik; ...LES,
-v. (-sen), afzonderlijke les: pricaatlessen in het Daitsch
i‘ebben,
o. het ambtelooze leven; ...ON-

geven.
PRIVAATRECHTER, m. (-s), iem. die privaatrechtelijke geschillen berecht; ...TRECHTER, m. (-s),.
trechter, nauw toeloopende buis in een privaat of
bestekamer.
PRIVATIEF, bn. uitsluitend, eigen: privatieve jacht..
PRIVATIM, bw. afzonderlijk: iem. iets privation
mededeelen, als slechts voor hem bestemd, (ook)
niet als ambtenaar, maar als persoon het hem
mededeelen.
PRIVE, o. geheim gemak; in prive; voor zichzelven,
voor zijn eigen.
PRIVEEREN, (priveerde, heeft gepriveerd), beroayen, ontnemen.
PRIVE-SLAAF, m. (...slaven), slaaf die nog afzonderlijk in dienst is.
PRIVILEGE, o. v. (...gi6n, -s), (Rom.) elke bepaling
die, van het gewone recht afwijkend, voor een
enkel persoon of voor meer personen van een
zelfde soort of stand, een bijzoiaderen rechtstoestand
schlep, onverschillig of die afwijking in hun voorof nadeel was; een door den vorst aan zijne onderdanen, vooral aan den derden stand, toegestaank
recht, waarbij hij zekeren afstand deed van zijne
absolute macht; (Ned. gesch.) het groot privilege, die
overeenkomst welke MARIA VAN BOURGONDIEN in
1477 met hare onderdanen sloot, waarbij zij beloofde,
geen huwelijk te zullen aangaan, geen oorlog to
sullen voeren, geene verandering in de munt to
en in het algemeen in geene zaken van

gewicht to zullen beslissen zonder goedkeuring van
de Staten; voorrecht: de privilegien eener sled, van
den adel; afschaffing van de geestelijke privileges, van

de voorrechten der geestelijken.
PRIVILEGIEEREN, (privilegieerde, heeft geprivilegieerd), bevoorrechten; de geprivilegieerden, de bevoorrechten.
PRIX, m. prijs; prix fixe, vastgestelde prijs waarop ,

a tout prix, tot iederen prijs, nietodgval;
wat het ook koste.
PRO, vz. voor; pro aris et focis, voor haardstedea
on altaren; _pro copia, voor afschrift; pro Deo, om,
Gods wil, om niet, gratis; pro forma, voor den vorm;
pro memorie, om er aan to denken: een post pro.
memorie uittrekken; pro patria, voor het vaderland,
(ook) naam van eene soort van (Hollandsch) papier;
pro rata, ieder naar zijn aandeel; pro saldo, tot.
sluiting van de rekening.
PRO, 0.; het pro en contra hooren, hooren wat voor en wat tegen (lets of iem.) to zeggen is.
PROBAAT, bn. bw. (...bater, -st), echt, beproefd,
deugdelijk, opperbest: een, probaat middel tegen verkoudheid.
PROBABEL, bn. waarschijnlijk.
PROBABILITEIT, v. waarschijnlijkheid.
PROBATUM EST, het is beproefd, - onfeilbaar bevonden.
PROBEEREN, (probeerde, heeft geprobeerd), beproeven: iets probeeren; op verschillende noanieren het
probeeren; het met iem. probeeren, beproeven of hij
voldoen zal; probeer het niet, aileen te gaan, waag
het niet; onderzoeken: paarden voor den wagen
probeeren; een geweer probeeren, onderzoeken of het
goed is; good, zilver, ertsen probeeren, het gehalte
er van onderzoeken.
PROBEERKUNST, v. toetskunst ; ...NAALD, v. (-en),
toetsnaald, gouden of zilveren naald welke langs
den probeersteen gestreken worden, om daarna het,
gehalte van ander goud of zilver to onderzoeken.
PROBEERSEL, o. (-s), proof: 't is maar een pro-beersel.

PROBEERSTANG.
PROBEERSTANG, v. (-en), staaf ijzer die men bij
het cernenteeren uit de kist trekt om te zien, of
de verstaling good. vordert; ... STEEN, m. (-en),
toetssteen.
PROBITEIT, v. eerlijkheid, goede trouw.
PROBLEEM, o. (...blemen), _BLEM A, o. (-ta), eene
stelling die men zichzelven of anderen ter oplossing voorstelt, bijv.: het bestaan van God of de
onsterfelijkheid der ziel te bewijzen; schaakprobleem ;
eene vraag wier bedoeling niet duidelijk is, raadsel.
PROBLEMATIEK, bn. problematisch, lang niet
zeker, nog te bewijzen.
PROBLEMATISCH, bn. twijfel-, raadselachtig.
PROCEDE, o. (-'s), wijze van handelen.
PROCEDEEREN, (procedeerde, heeft geprocedeerd),
handelen, te werk gaan, een geding voeren; pleiten,
in rechten vervolgen: tegen iem. procedeeren.
PROCEDURE, v. (-n, -s), rechtsgeding, rechtsvervolging, pleithandel.
PROCENT. Zie PERCENT.
PROCES, o. (-sen), wijze waarop iets toegaat of
gedaan wordt: een chemisch proces; het proces der
verbranding; (geneesk.) voortgang, verloop eener
ziekte: het proces moet zon loop hebben, daaraan kan
de dokter bfina niets veranderen; — (rechtst.) rechtsgeding: iem. een proces aandoen, hem in rechten
aanklagen; een proces winnen, verliezen, door den
rechter in 't gelijk, in 't ongelijk gesteld worden;
een proces bijleggen, opgeven, niet vervolgen; in een
proces gewikkeld zijn; met iem. in proces liggen; —
zonder vorm van proces, zonder verhoor, zonder formaliteit: de spion werd zonder vorm van proces opgehangen. PROCESJE, o. (-s).
PROCESKOSTEN, m. mv. de kosten van een proces:
Aff werd veroordeeld -tot eene boete en de proceskosten;
...ORDE, v.
PROCESSIE, v. (-s, ...sien), (R.-K.) plechtige omgang op hoogtijden, bij welke in de kerk of op straat
het H. Sacrament of het Kruis wordt rondgedragen, vergezeld van eene grootere of kleinere reeks
van geestelijke en wereldlijke personen, hetzij met
of zonder muziek, gezang, brandende kaarsen enz.:
eene processie houden; in processie gaan, rondgaan; —
dat was daar eene heele processie, eene groote rij, een
lange optocht.
PROCESSIEBOEK, o. (-en), gebeden- of gezangboek
bij procession.
PROCESSIERUPS, v. (-en), (nat. hist.) rups van den
processievlinder, die in grooten getale 's avonds
tegen de eiken opkruipen om van de bladeren to
eten; m. (-s), eene soort van nachtvlinder (enethocampa processionea), tot de familie der
rugtandvlinders behoorende.
PROCESSIESWIJZE, ...WIJS, bw. in statigen optocht of omgang.
PROCESSTUKKEN, o. my. stukken die op een proces
betrekking hebben.
PROCES-VERBAAL, o. (-sen-verbaal), ambtelijk verslag van de toedracht eener zaak: een proces-rerbaal
opmaken; proces-verbaal maken tegen iem,, die zich
aan eene overtreding van wetten heeft schuldig
gemaakt en betrapt wordt.
PROCESZAAK, v. (...zaken), zaak waarover een
proces gevoerd wordt.
PROCESZIEK, bn. pleitzuchtig, gaarne een proces
voerende of het verlengende.
afkondiging, bekendPROCLAMATIE, v. (-5,
making; aflezing der geboden bij den ondertrouw.
PROCLAMEEREN, (proclameerde, heeft geproclameerd), afkondigen, bekendmaken; uitroepen: de
republiek proclameeren; iem. als, tot keizer proclameeren.
PRO-CONSUL. m. (-5), gewezen consul bij de oude
Romeinen, die na afloop van zijne ambtsvervulling
eene provincie bestuurde, een stedehouder of viceconsul.
PROCREATIE, v. teling, voortbrenging.
PROCREEEREN, (procreeerde, heeft geprocreeerd),
telen, voortbrengen.

PROEF.
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PROCURA, v- (-ta), honorarium voor gedane moeite:
procuratie.
PROCURATIE, v. (-s, ...tien), schriftelijke volmacht
om in naam van den onderteekenaar zaken to doen;
recht dat het hoofd van een handelshuis iem. geeft,
in zijn naam zaken to verhandelen: procuratie hebben;
per procuratie handelen.
PROCURATIEHOUDER, m. (-s), de gevolmathtigde
van een handelshuis.
PROCURATOR, m. (-s, -en), (Rom. gesch.) ambtenaar die 's keizers geldelijke belangen in zijne provincien waarnam, naast on onder den legaat of
praeses; lasthebber.
PROCUREUR, m. (-s), ambtenaar die in een civiel
rechtsgeding de geschilvoerende partijen vertegenwoordigt.
PROCUREUR-CRIMINEEL, m. (-s-crimineel), generaalauditor; ...-GENERAAL, m. (-s-generaal), iem. die
met het openbaar ministerie bij het oppergerechtshof is belast.
PROCUREURSCHAP, o. ambt van procureur.
PROCUREURSKANTOOR, o. (—toren), kantoor van
een procureur; ...KLERK, m. (-en), klerk op een
procureurskantoor.
PRODIGALITEIT, v. verkwisting.
PRODIGIEUS, bn. verbazend, wonderlijk.
PRODUCEEREN, (produceerde, heeft geproduceerd),
voortbrengen, telen, rnaken: doze fabriek produceert
24000 flesschen daags; overleveren; (recht.) stukken
produceeren, inleveren; getuigen produceeren, bijbrengen.
PRODUCENT, m. (-en), voortbrenger (in tegenst.
van consument, verbruiker).
PRODUCT, o. (-en), voortbrengsel, vrucht: de producten van een land, der niiverheid; geestesproducten;
(sprw.) dat is me ook een product, minachtend van
iem. gezegd; (rekenk.) uitkomst eener vermenigvuldiging: een gedurig product, product bestaande
uit moor dan 2 factoren.
PRODUCTENHANDEL, m. handel in de voortbrengselen des lands; ...TAFEL, v. (-s), tafel van vermenigvuldiging.
PRODUCTIE, v. (-s, ...tien), voortbrenging van goederen, die tot landbouw of nijverheid behooren;
(recht.) overlegging van bewijsstukken, van getuigen.
PRODUCTIEF, bn. (...ver, -st), voortbrengend, voordeelig, vruchtbaar.
PRODUCTIEKOSTEN, m. my. kosten van voortbrenging.
PRODUCTIVITEIT, v. werkingsvermogen, voortbrengende, scheppende kracht, vruchtbaarheid.
PROEF, v. (...von), ...PROEVE, v. (-n), onderzoek
om to zien of iets is, zooals het wezen moot: van
jets eene proef nemen; iemands trouw op de proef
stellen; ge stelt min geduld op eene zware proef, ge
laat mij verbazend lang wachten, (ook) gij brengt
mij haast tot het uiterste enz.; glansitk de proef
doorstaan; iem. op proef huren, jets op proef nemen,
voorloopig on als het blijkt, dat hij (het) goad voldoet, dan voor vast; vuurproef, waterproof, zie
aldaar; —
(rekenk.) eene bewerking om zich van de nauwkeurigheid eener andere bewerking to overtuigen:
de proef op de deeling maken; de proef komt niet uit;
de elfproef, negenproef, zie aldaar; eene proef geeft
gem volkomen zekerheid, dock wel een hoogen graad van
waarschijnlijkheid; (fig.) dat is de proef op de sow,
dat is een blijk der waarheid van het onderstelde; —
(nat.) hulpmiddel waarvan een natuurkundige
zich bedient tot opsporing van verschillende natuurkundige eigenschappen; waarneming van verschillende natuurkundige verschijnselen: natuurkunde
onderwflzen zonder proeven te nemen, is een ending;
natuurkundige proeven in de huiskamer ; —
een gedeelte van iets, waaruit men over de gesteldheid van het geheel kan oordeelen: een proefje
win, koffie, thee; een proefje wUn, eon fleschje van
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een proefje aardappelen, genoeg voor blijk van bekwaamheid; opstel, verhandoling als
proeve : een Academisch proefschrift, van een student
66n maalt- d. om een proefje van zijn sinaak, zijne
bij zijne promotie.
denkweze to geven; proeven van bekwaamheid afleggen;
PROEFSLOT, o. (-en), kunstig slot, slot met
op de proef preeken, van proponenten, op vacante
geheim
werk (oudt. als blijk van kunstig smidshij
plaatsen preeken; smaak (inz. van wijnkoopers) :
werk bij het gild); ...SMELTKROES, m. (...zen), (voor
heeft eene goede proof; sterkte of graad van geestmetalen); ...SOM, v. (-men), eene som die dient om
rijke 4ranken : Hollandsche proef van 19 graden;
te zien of de kinderen het geleerde verstaan en
werk op goud of zilver, keur; — letterkundig opstel,
begrepen hebben; ...SPEL, o. voorspel.
essai : proeve van woordverklaring, van tekstverbete.
PROEFSTAAF, v. (...staven), probeerstang; ...STAring; —
TION, o. (-s), plaats, inrichting waar landbouwproblijk, bewtjs, daad die voor iets getuigt: ik heb
ducten, zaden, grondsoorten, meststoffen enz. weteneene proef van haar trouw; eene schitterende proeve
schappelijk onderzocht worden; ...STEEN, m. (-en),
van cooed en volharding; — (drukk.) voorloopige
toetssteen voor goud en zilver; ...STUK, o. (-ken),
afdruk van het zetsel, waarop na eene of weer
meesterstuk bij de gilden; proefstuk eener munt, ten
correcties het definitieve afdrukken volgt: eeneproef
bewijze van het gehalte.
trekken, nalezen, corrigeeren; de eerste, tweede, derde
PROEFTEGEL, m. (-s), (steenb.), tegel die tot proof
proef. PROEFJE, o. (-s).
client; ...TIJD, m. tijd van onderzoek; ...TIN, o.
PROEFBALANS, v. (-en), (kooph.) balans die men
gewoon tin; ...TOCHT, m. (-en), tocht dien men op
tusschentijds opmaakt, om to zien of het grootboek
proef onderneemt; ...TUIN, m. (-en), tuin waarin
sluit; ...BANK, v. (-en), (art.) waarop men ondermen verschillende moesgroenten en andere planten
zoekt of de geweerloopen enz. in orde zijn; ...BLAD,
tot proef verbouwt; ...VELD, o. (-en), waar lando. (-en), drukproef; ...BLAADJE, o. (-5), gevoelig
bouwproducten tot proef gezaaid worden; ...WERK.
blaadje van den electrophoor; ...DAG, m. (-en), dag
o. werk dat men iem. opgeeft, om daaruit zijne bevan onderzoek; (zeew.) proefdagen, dagen gedurende
kwaamheid to beoordeelen; ...WIJN, m. wijn die
welke een schip afgezonderd moot blijven liggen
tot proef dient; ...ZENDING, v. (-en), zending op
(wegens vermoedelijke besmettelijke ziekte), quaproof; ...ZILVER, o. essaai-zilver.
rantaine; ...DIER, o. (-en), dier waarop proeven
PROEM, v. (-en), (op Walcheren) vrucht van den els.
genomen worden (in de vivisectie); ...DRUK, m.
PROESTEN, (proestte, heeft geproest), snuiven (van
(drukk.), de eerste afdruk, als proef dienende.
paarden);
hard niezen; (fig.) wy proestten van het
PROEFFLESCHJE, o. (-s), fleschje waarin wijnkoolachen, wij braken in een heftig lachen los.
pers hunne proeven zenden; ...GAREN, o. (-s), (we v.)
PROEVE, v. (-n). Zie PROEF; eene proeve van behet garen dat als monster, als proef dient; ...GEworking.
TAL, o. (-len), getal dat men bij het maken eener
PROEVEN, (proefde, heeft geproefd), smaken, den
proef op eene som verkrijgt; ...GEWICHT, o. (-en),
smaak onderzoeken : het eten proeven; proef eons, of de
gewicht dat bij den ijk dient; ...GOUl), o. essaai-goud.
htj heeft voor utt geproefd,
PROEFHOUDEND, bn. echt, van goed gehalte: het is soep tout genoeg is; (gemeenz.)
gemeenproef houdend gebleken, (ook fig.) de ondervinding met wie hij trouwen gaat, vleeschelijke
schap gehad; een weinig nemen: proef eons van dien
heeft het als good doen kennen.
het eten
wijn, hij heeft er nauwelijks van geproefd,
PROEFJAAR, o. (...jaren), jaar van beproeving,
haast niet aangeroerd; door den smaak waarnemen:
onderzoek; ...KISTJE, o. (-5), kistje met wijn, met
hfj proeft niet, wat hij eet; is het eten een weinig aansigaren op proof; ...KRAAN, v. (...kranen), watergebrand? ik proof er niets van; (fig.) ondervinden:
peilkraan van eene stoommachine; ...KUNST, v.
flu proeft hij, wat het is, zoo voorbijgegaan to worden;
kunst van den essayeur; ...LEPEL, m. (-5), lepel
zö heeft daar ook terdege van geproefd, dat in hooge
(voor gesmolten metalen enz.); ...LES, v. (-sen), les
mate ondervonden, leeren kennen; hij zal er van
die men geven moet, om daardoor eene proeve van
proeven, er van lusten, er duchtig van langs hebben;
zijne onderwijskunst to geven; ...LOK.A AL, o. (...lokakennen: daar kunt gij den geringen burgerman nit
len), tapperij; ...MAAT, v. (...maten), maat die bij
proeven; (minachtend) je moot ze maar proeven, je
den ijk als staridaard dient; ...MORTIER, m. (-en),
moet ze maar leeren kennen; (Bijb.) de Heere die
bronzen mortier in 1809 hier te laude ter beproeving
hart en nieren proeft; (plaatdr.) eene proef trekken;
van het buskruit ingevoerd; ...MUNT, v. (-en), model
goud, zilver proeven, het gehalte onderzoeken. PROEder geslagen munt.
PROEFNAALD, v. (-en), eene zeer fijne gouden of VING, v. het proeven.
PROEVENLEZER, m., ...LEESSTER, v. (-s), die
zilveren naald der goud- en zilversmeden, met welke
proeven opleest, corrigeert; ...LEZING, v. (-en), corzij over den toetssteen strijken, om naar de achtergebleven streek den graad der fijnheid van ander rectie van drukproeven.
PROEVER, m., PROEFSTER, v. (-s), die proeft,
g oud of zilver, met hetwelk zij insgelijks daarop
onderzoekt; iem. die veel sterke dranken gebruikt,
strijken, to beoordeelen; ...NEMING, v. (-en), waareen dronkaard: hij is een echte proever; essayeur.
neming, onderzoek; (ook fig.); ...NOMMER, o. (-s),
PROFAAN, bn. bw. (...faner, -st), oningewijd, ongeeen exemplaar van een periodiek verschijnend werk
wijd, onheilig, heiligschennend: dat klink,t profaan;
of blad, dat men iem. ter kennismaking zendt, met
niet-bijbelsch: de profane schrUvers.
het doel dat hij daarop zal inteekenen.
heiligschennis, ontPROFANATIE, v. (-s,
PROEFONDERVINDELIJK, bn. bw. door proeven of
heiliging.
waarnemingen onderzocht, daarop zich grondende:
PROF ANEEREN, (profaneerde, heeft geprofaneerd),
de proefondervindelijke nateurkunde, wi :jsbegeerte; dit
ontheiligen, ontwijden: de H. Schrift profaneeren.
is proefondervindeltjk bewezen.
PROFEET, m. (...feten), persoon die onbekende
PROEFPLAAT, v. (...platen), eerste muntplaat;
dingen bekendmaakt; (Israel.) een der uitstekende
koperplaat van den eersten afdruk; ...PREEK,v. (-en),
mannen,
die in naam van Jehova tot vermaning on
preek van een proponent op eene vacante plaats;
waarschuwing onder bedreigingen en beloften spra...REIS, v. (...zen), reis met een vaartuig om te zien
ken, waarbij het scheen of hun de toekomst voorof het in alle opzichten goed voldoet.
speld was; inz. een der zestien schrijvers onder den
PROEFRIT, m. eerste rit met een paard, een wagon
naam van profeten, in het Oude Testament; — (thans)
enz. op proef; ...ROL, v. (-len), rol van een schouwwaarzegger, voorspeller van de toekomst; ongeluksspeler op proof; ...SCHIJFJE, o. (-s), (electr.) een
profeet, (sprw.) nieniand is prefect in zijn land; hij is
can 't einde eener harsstang bevestigd metalen
schijfje, dat dient tot het verzamelen van electriciteit;
...SCHOT, o. (-en), eerste schot met een kanon of
schietgeweer, om to zien of het good is en hoe ver
het draagt; ...SCHRIFT, o. (-en), schoonsyhrift als

soort van fijn wittebroodje,
doorgaans van eigenaardigen vorm.
PROFESSEEREN, (professeerde, heeft geprofesseerd), belijden, leeren.

een profeet, die brood eel;

PROMENADE.

PROFESSEN.
PROFESSEN, (profeste, heeft geprofest), (Zuidn.)
zijne plechtige geloften uitspreken.
PROFESSIE, v. beroep, handwerk; belijdenis, kloostergelofte.
PROFESSIONEEL, bn. professioneel ondereoffs, onderwijs in ambachten en handwerken.
PROFESSOR, m. (-s, -en), hoogleeraar; dear zal ook
geen professor van groeien, gezegd van iem., die zeer
dom is; (in het buitenland) ieder die eenige wetenschap of kunst als beroep uitoefent; professeur du
maintien et dense; professor in 't biljartspel; in deze
laatste beteekenis hoort men ook professe(u)r.
PROFESSORAAL, bn. tot het hoogleeraarsambt
behoorende; (fig.) geleerd; deftig; pedantisch: op

professoralen toon.
PROFESSORAAT, o. (...raten), hoogleeraarsambt.
PROFESSORENKRANS, m. (-en), krans, vereeniging

van professoren.
PROFETEEREN, (profeteerde, heeft geprofeteerd),
voorspellen, voorzeggen.
PROFETENBROODJE, o. (-s), eene soort van fijn
kadetje; ...KOEK, no. eene soort van fijne koek;
...SCHOOL, v. (...scholen), school waarin de profeten
zich voorbereidden, ten tijde van Samuel.
PROFETES, v. (-sen), vrouw die profeteert.
PROFETIE, v. (-en), voorspelling: de gave der profetie.
PROFETISCH, bn. bw. als een -, van een profeet:

op profetischen toon; met profetischen blik voorzay
de dingen, die konzen zouden.
PROFICIAT!

tw. wel bekome het u! (bij het nie-
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diepgang enz.; (fig.) openbaring blootlegging van
beginselen (van optredende ministers enz.) : het programme der Liberale Unie, programme van actie.
v. my. vorderingen, vooruitgang.
v. (-s, ...sien), voortgang; opklimming; (rekenk., wisk.) reeks: eene arithmetische proPROGRESSEN,
PROGRESSIE,

gressie, geonzetrische progressie, harmonische progressie;

(muz.) voortschrijding, klimming, de trapsgewijze
voortgaande verplaatsing van eene korte notenfiguur
in eene en dezelfde stem.
PROGRESSIEF, bn. bw. trapsgewijs toenemend: de
inkomstenbelasting is progressief.
PROGRESSIST, m. (-en), voorstander aanhanger
van den vooruitgang.
PROGRESSISTISCH, bn.; de progressistische partij,
de partij van den vooruitgang.
PROGYMNASIUM, o. (-s, ...sia), voorbereidingssehool
tot de gymnasien.
PROHIBEEREN, (prohibeerde, heeft geprohibeerd),
verbieden (den invoer van goederen); (fig.) beletten.
PROHIBITIE, v. (-s, verbod van invoer,
wering.
PROHIBITIEF, bn. werend; prohibitief stelsel, ver-

bodstelsel.
PROHIBITIONISTEN, m. mv. aanhangers van hooge
invoerrechten, met het doel om de inlandsche industrie te bevoordeelen.
PROJECT, o. (-en), ontwerp; (ook fig).
PROJECTEEREN, (projecteerde, heeft geprojecteerd),
ontwerpen, voornemens zijn : de nieulve tramiceg is

zen); geluk er mee!

geprojecteerd; schieten (stralen, licht); (teak.) lood-

o. (-en), beeld
aangezicht aan eene
zijde geteekend. half-aangezicht; (bouwk.) zijdebeeld,
doorsnede, omtrekken van een gebouw (zooals het

lijnen laten vallen nit de punten van een voorwerp
op een plat vlak, om zoodoende eene projectie-teekening te krijgen.

PROFIEL,

zich doorgesneden zou voordoen); beloop van eene
lijst; in profiel, half', in doorsnede; (vest.) verticale
doorsnede van een vestingwerk.
PROFIELSCHAAF,

v. (...schaven), schaaf waarvan

aan de zool en aan de sclierpe zijde van den beitel
het profiel gegeven is, dat als lijst moet worden
aangeschaafd; ...STEEN, m. (-en), siersteen.
PROFIJT,

o. (-en), voordeel, winst: eryens profjt

van trekken; (sprw.) 't is uit geen haat of nod, mane
voor eigen profijt.
PROFIJTELIJK, bn. bw. (-er, -st), voordeelig, winstgevend. PROFIJTELIJKHEID, v.
PROFIJTERTJE, o. (-s), standaardje om er een eindje
kaars op te laten uitbranden.
PROFILEEREN, (profileerde, heeft geprofileerd), van
ter zijde -, in doorsnede schetsen of teekenen; een

profiel aan iets maken.

(profiteerde, heeft geprofiteerd),
voordeel trekken van, winst doen met (jets) : van
PROFITEEREN,

de gelegenheid profiteeren, een goed gebruik maken;
dear profiteer-je ran, dat is een buitenkansje voor

je; vorderingen maken, goed leeren.
PROFLUEEREN. (proflueerde, heeft geproflueerd),
ontspruiten; ontspringen; voortvloeien (uit).
PROFUNDIS (DE), nit de diepte; de aanvangswoorden en vandaar ook de naam van den 3dsten psalm:
een der boetpsalmen.
PROFUSIE, v. overvloed; overdaad.
PROGNATEN, m. my. scheeftandigen, menschen bij
wie de tanden vooruitspringen.
PROGNOSIS, v. voorzegging: de kunst van te
voorspellen, hoe eene ziekte zal afloopen.

o. teeken der toekomst, voorteeken, voorbode, voorspelling, kenteeken; eene snort
van weerglas dat het weder door het troebel worden der vloeistof, waarmede het gevuld is, moet
PROGNOSTICON,

aanwijzen, baroscoop.
PROGNOSTIEK, v. kunst der voorbeduidsels.
PROGRAMMA, o. (-'s), bericht, inhoudsopgave, aankondiging van hetgeen in het openbaar zal -worden
vertoond: een programme van een, concert, eene tooneeluitvoering, (zeew.) bepalingen van de soort of charter

van het schip. dat men bouwen wil. benevens de
opgave van de afmetingen, de waterverplaatsing,

PROJECTENMAKER,
PROJECTIE, v. (-5,

no. (-5), plannenmaker.
schets, kaartenteekening:

Arercators projectie; projectie-teekening; uitstraling;

worp, het werpen.
PROJECTIEL, o. (-en), alle lichamen die door eenig
werktuig, van welken aard ook, worden voortgeworpen; (ook) alles waarmede men werpt.
PROJECTIELEER, v. de leer die zich bezighoudt
met het maken van projecties; ...TEEKENING, v.
(-en), teekening van de projectie van eenig voorwarp op een aangenomen plat vlak; ...VLAK, o.

(-ken), vlak waarop eenig voorwerp geprojecteerd is.
PROL, v. appelbrij.
PROLBROEK, m. (gew., gemeenz.) kort, dik ventje.
PROLETARIAAT, o. de niet-bezittendeburgerklasse;

het geleerd proletariaat, geleerden die niet in hun

levensonderhond kunnen voorzien.
PROLETARIERS, m. my. die tot het proletariaat
behooren; geheel onbemiddelde menschen, armen,
behoeftigen.
PROLIFIEK, bn. vruchtdragend.
PROLLIG, bn. (-er, -st), dik, gestremd (als appelbrij).
PROLONGANT, m. (-en), geldschieter op effecten.
PROLONGATIE, v. (-s, (hand.) termijnverlonging, uitstel; effecten in prolongatie geven, ze in
handen eens geldschieters laten om ze later in to
lossen; de prolongatie is gewoonlijk, een middel om
?neer effecten te koopen dan men dadelijk betalen wit
of ken, om, zoo op de ver»zoecielijke 2 . U-zing te speculeeren.

PROLONGATIE-CONTRACT, o. (-en), contract waarbij
men effecten in prolongatie geeft : het prolongatie-

contract wordt gewoonlYk voor seize maand gesloten,
dock men heeft het recht de effecten eerder in te lossen.
PROLONGEEREN, (prolongeerde, heeft geprolongeerd), verlengen; (wiss.) den vervaltermijn verlengen.

PROLOOG, m. (...logen), voorrede; voorafspraak,
inleidingsrede, -vers; (toon.) voorspel.
PROMENADE, v. (-5). wandeling; wandelweg; (mil.)
eene nzilitaire promenade, een oefeningsmarsch; rang
in een schouwburg (waar geene stoelen of banken
staan): geef 2nfj drie promenades, plaatsbewijzen voor

dezen rang.

PROMENEEREN.

PRONUNCIAMENTO.

PROMENEEREN, (promeneerde, heeft gepromeneerd),
wandelen; (fig.) om den tuin leiden.
PROMESSg, v. (-n), belofte; promesse van betaling,
een handelspapier waarbij de onderteekenaar op
zich neemt eene zekere som aan een ander te betalen; schatkistpromessen, eene soort van schuldbrieven, door den Staat op korten termijn uitgegeven,
om in tijdelijk geldgebrek to voorzien, wanneer de
middelen traag vloeien ; daze soort leaning noemt
men vlottende schuld en maakt eene groote leaning
onnoodig.
bevordering van staatsPROMOTIE, v. (-s,
ambtenaren, die tot eene aanzienlijker of voordeeliger betrekking benoemd worden : er is niet veel
promotie in het leger; promotie maken, tot een hoogeren rang bevorderd worden, (ook) traktementsverhooging krijgen: ik heb f 200 promotie gemaakt;
het toekennen van den doctoralen graad aan de
hoogescholen; —PARTIJ, v. (-en), partij ter eere
eener promotie gegeven.
PROMOTOR, m. (-s), voomaamste verzorger eener
zaak, bestuurder, bevorderaar; hoogleeraar die den
doctoralen graad toekent.
PROMOVEEREN, (promoveerde, heeft of is gepromoveerd), bevorderen, bevorderd zijn of worden (inz.
tot academische graden) ; wanneer zult gfj promo-

baar zich voordoen, pralen : met mooie kleeren pronken; (fig.) met eons anders veeren pronken, zie VEER;
de pauw pronkt, spreidt zijn staart waaiervormig
uit; hjj pronkt te veel met ztjn kind; (Zuidn.) versie-
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veeren? (advocaat, doctor worden?).

PROMPT, bn. bw. (-er, -st), vaardig, snel: eene
waarop
men niet to wachten heeft; stipt, nauwkeurig:
prompt 12 uur vertrekt de trein. PROMPTHEID, v.
(w. g.).
PROMPTITUDE, v. vaardigheid, snelheid.
PROMULGATIE, v. (-s, ...ti6n), onderteekening, door
het hoofd van den staat, van het bevel, waarbij
eene door de wetgevende macht aangenomen wet
uitvoerbaar wordt verklaard; bekendmaking van
eene wet in den behoorlijken worm.
PROMULGEEREN, (promulgeerde, heeft gepromulgeerd), afkondigen, uitvaardigen (wetten, besluiten).
PRONDEL, m. (-s), (Zuidn.) prul, vod.
PRONDELGOED, o. (Zuidn.) slechte kleeren, slecht
huisraad; ...MARKT, v. (-en), (Zuidn.) voddenmarkt.
PRONEEREN, (proneerde, heeft geproneerd), opvijprompte bediening; eene prompts betaling,

zelen, uitbazuinen.
PRONEUR, m. (-s), zwetser, overdreven aanprijzer.
PRONIKGETAL, o. (-len), (rekenk ) de som van een
quadraatgetal en zijn wortel.
PRONK, m. sieraad: dit is min pronk; overdreven
opschik, blijk van ijdelheid gevende: er heerschte
meer pronk dan pracht daar in huis; roam, glorie:
hij is de pronk der stad; to pronk staan, op eene verhevenheid te kijk staan, voor straf; een misdadiger
to pronk stellen, hem aan den schandpaal, op de
kaak zetten, (ook) hem openlijk als zoodanig bekendmaken; (fig.) zich openlijk te pronk stellen, zich door
min of meer berispelijke daden aan de beoordeeling
der menigte blootgeven. PRONKJE, o. (-s), (fig.) hid
is het pronkje van, zfjn geslacht, een sieraad van zijn
geslacht.
PRONKAARD, m. (-5), saletjonker, ijdel jonkman.
PRONKAPPEL, m. (-s), (gew.) pompoen, kalebas;
...BED, o. (-den), praalbed, bed dat niet beslapen
wordt, doch slechts tot pronk client; ...BEELD, o.
(-en), standbeeld; (ook) iedere beeltenis, ter eere
van iem. vervaardigd; ...BEELDJE, o. (-s), beeldje
dat men to pronk zet; ...BEHA.NGSEL, o. (-s), sierlijk
behangsel; ...BLOEM, v. (-en), eene gekweekte bloemensoort (chrysocoma linosyris); ...BOK, m. (-ken),
eene schoone soort van antilopenbok (antilope marsupialis) ; ...BOON, v. (-en), eene groote roode boon,
met eigenaardige zwarte spikkels; de plant waaraan
zij groeit (phaseolus multiflorus);
m. (-s),
eeredegen, rijk versiercie degen die men slechts tot
sieraad draagt; ...DEKEN, v. (-s), staatsiedeken over
een bed; sprei.
PRONKEN, (pronkte, heeft gepronkt), vertooning
maken, in het oogloopend opgeschikt in het open-

ren, mooi maken; — pruilen, zich verongelljkt
rekenen; met een somber en strak gelaat rondloopen; de lucht pronkt, pruilt, druilt, is met wolken
overdekt zonder dat er regen komt.
PRONKER(D), m. (-s), iem. the pronkt, die Ude' is
op mooie kleeren: hoe grooter pronker, hoe kaler jonker, wie het minst to verteren heeft, maakt soma
de meeste drukte; (plantk.) moppeboon. PRONKERDJE, PRONKERTJE, o. (-s).
PRONKERIG, bn. bw. (-er, -st), overdreven mooi:
hy is altjjd pronkerig gekleed. PRONKERIGHEID, v.
PRONKERIJ, v. (-en), pralertj.
PRONKGEWAAD, o. (...gewaden), staatsiekleederen; ...GRAF, o. (...van), (w. g.), praalgraf; ...HENGST,
m. (-en), hengst die bijzonder fraai van vormen is;
...HOORN, m. (-s), rijk versierde hoorn dien men
alleen tot pronk heeft: een groote gemonteerde pronkhoorn to koop; ...JUWEEL, o. (-en), voortreffelijk
edelgesteente; (fig.) iem. die door deugd of uitstekende gaven uitmunt: zfj is het pronkjuweel der
vrouwen; lets wat zeer voortreffelijk is.
PRONKKAMER, v. (-s), staatsiezaal waar de fraaiste
meubels staan, salon; ...KAST, v. (-en), zeer schoone
kast; kast waarin prachtige voorwerpen bewaard
worden; ...KEUKEN, v. (-s), keuken waarin alles
bijzonder mooi on netjes is; ...KLEED, o. (-eren),
kleed dat men slechts bij extra-gelegenheden gebruikt; ...KOP, m. (-pen), fraai bewerkte kop van
Chineesch porselein; ...LELIE, v. (-5,
eene
fraaie uitheemsche bloem (gloriosa), die veel op eene
lelie gelijkt; ...NAALD, v. (-en), eere-, grafnaald,
obelisk; ...NAA11, m. (...namen), eerenaam, -titel.
PRONKPAARD, o. (-en), strijdros, paradepaard;
...PEER, v. (...peren), peervormige pompoen;
...PLEISTERTJE, o. (-s), moesje; ...SCHELP, v. (-en),
prachtige, groote schelp die men to pronk legt;
...SIERAAD, o. (...radon), iets wat bijzonder prachtig is.
PRONKSTER, v. (-s), behaagzieke vrouw.
PRONKSTUK, o. (-ken), stuk tot pronk; (fig.) fraaiste
stuk, juweel, pare], sieraad; een pronkstuk van een
man, een prachtexemplaar; (fig. gew.) iem. die
pruilt, huilebalk.
PRONKWAGEN, m. (-5), praalwagen; ...WERK, o.
(-en), prachtwerk; ...ZETEL, m. (-s), bijzonder mooie
zetel.
PRONKZIEK, bn. (-er, -st), die van pronk, opschik
houdt: een pronkziek mensch.
PRONKZIEKTE, ...ZUCHT, v. overdreven zucht tot
pronk, opschik.
PRONOMEN, o. (...mina), (taalk.) voornaamwoord.
PRONONCEEREN, (prononceerde, heeft geprononceerd), uitspreken; beslissen; stark doen uitkomen;
een geprononceerde tongval, die de woorden scherp
doet klinken; eene geprononceerde meening had hij,
eene scherp omlijnde meening; eene geprononceerde
meerderheid, eene beslissende, stark uitkomende
meerderheid.
PRONONCIATIE, ...NUNCIATIE, v. uitspraak eener
taal.
PRONSELAAR, m., —STER, v. (-s), die pronselt.
PRONSELEN, (pronselde, heeft gepronseld), knoeien,
ruilen, kwanselen.
PRONSELGELD, o. zakgeld; ...WERK, o. knoei-,
broddelwerk.
PRONT, bn. bw. (-er, -st), stipt, nauwkeurig, net:
tegen pronto betaling, a contant, om gereed geld;
hij was pront op zUn, tijd, stipt, nauwkeurig; zie
PROMPT.
PRONTAMENTE (It.), bw. (muz.) levendig, nauwkeurig en juist voor to dragen.
PRONUNCIAMENTO, o. (2 s), (in Spanje, Zuid-Amerika enz.) akte van verzet, protest (van eene vergadering).

PROSELIET.

PRONUNZIARE.
PRONUNZIARE

zingen.

(It.), (muz.) gearticuleerd spelen,

v. (-en), roof, buit, alles wat met geweld
of list verkregen is : de wolf wierp zich op zone prooi;
PROOI,

— (fig.) het huis was weldra eene prooi der vlammen,

het ging in vlammen op; het schip was de prooi der
golven, het verongelukte; aan ellende, aan wanhoop,
aan wroeging ter prooi zijn,

overgegeven.

daaraan vruchteloos

PROOSDIJ, v. ambt van proost;
(-en), woning
van een proost.
PROOST, m. (-en), kloostervoogd; hoofd van een
kapittel van kanunniken.
PROOSTSCHAP, o. waardigheid van proost.
PROP, v. (-pen), stop van work, hooi, stroo, smeer,
hout of andere zelfstandigheid waarmede men eene
opening dichtmaakt; het papier of work dat men
op de lading in een schietwerktuig steekt, of waarvan kinderen zich bij hunne klapbussen bedienen;
rond stuk hout dat in den mond van een kanon
wordt gestoken, om het indringen van eene vloeistof to beletten; tampon, in eene stork bloedende
wonde; mondprop om iem. het spreken to beletten;

PROPIONZUUR,
PROPONEEREN,
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o. (scheik.) boterazijnzuur.
(proponeerde, heeft geproponeerd),

voorstellen: iem. iets proponeeren.
PROPONENT, m. (-en), voorsteller; candidaat tot
eene predikantsplaats (bij de Protestanten).
PROPONENTSFORMULE, v.; ...PLAATS, v. (-en),
kleine Protestantsche gemeente waar gewoonlijk
een pas van de universiteit komende predikant
voorganger is.
PROPOOST, o. (-en), rode, gesproken woorden;
voornemen.
PROPORTIE, v. (-5, ...tien), eveuredigheid; afmeting:
de proportion van een huis; de proportien der lichaams-

deelen; oog voor proportie hebben, voor eene goede

verhouding der afmetingen; dit is buiten alle proportie,
dit is zeer onevenredig; (muz.) vergelijking, verhouding der tonen naar een en denzelfden maatstaf.
PROPORTIONNAALPASSER, m. (-s), werktuig tot
het overbrengen van afstanden in eene bekende
verhouding (hetzij vergroot of verkleind).
PROPORTIONNEEL, bn. in evenredigheid (met), in
verhouding (tot); evenmatig: proportionneele vertegenwoordiging.

balletje papier: met proppen gooien; balletje deeg
waarmede gevogelte gemest wordt; (fig.) het zit me
als een prop in de keel, het is mij haast onmogelijk
te slikken (door eene ziekelijke aandoening of door
een overkropt gevoel); — korte en dikke man of
vrouw; het is eene goeie prop voor een kanon, minachtend gezegd van een kort en dik persoon; —
(fig.) op de proppen komen, op de been, van eene
ziekte herstellen, (ook) weer in goeden doen geraken; met iets op de proppen komen, over iets spreken, daarvan gewagen; — een propje nemen, een
borrel, een glaasje sterken drank. PROPJE, o. (-s).
PROPAEDEUTIEK, v. voorbereidende kundigheden
, (tot eene wetenschap), voorbereidend onderwijs.

PROPORTIONNEEREN, (proportionneerde, heeft geproportionneerd), evenredig maken, in verhouding
brengen (tot); (fig.) zone krachten waren niet aan zijn
wil geproportionneerd, in verhouding tot zijn wil;
izij is goed geproportionneerd, zijne 1 ichaamsafmetingen staan in goede verhouding tot elkander, hij is
welgebouwd.
PROPOS (A), tw. zeg eons! ik denk er juist orn!

PROPAEDEUTISCH, bn. voorbereidend; een propaedeutisch examen, examen dat de hoogere examina

vullen; vogels met proppen voeden.
PROPPENSCHIETER, m. (-s), klapbus; drinkebroer.
PROPPETREKKER, m. (-s), (mil.) krasser, werktuig
om een geweerloop schoon to maken.
PROPRIETEIT, v. (-en), eigendom; eigenaardigheid,
eigenschap.

voorafgaat.
PROPAEDEUTISCH, o. de gew-one verkorting van
propaedeutisch examen : een student die zoo propaedeutisch nog niet gedaan heeft, d. i. het examen van
voorbereiding, alvorens tot de eigenlijke vakstudie
over to gaan.
PROPAGANDA, v. rniddel om eenige mooning to
verbreiden on aan to bevelen: propaganda voor iets
maken, aanhangers er voor werven, zulke ideeE;n
ingang doen vinden; (R.-K.) collegie van kardinalen
dat ten doel heeft de verspreiding van den Katholieken godsdienst onder niet-Katholieken en inz.
onder de heidenen to bevorderen on to regelen.
PROPAGANDA-COLLEGE, o. (R.-K.) eene soort van
universiteit to Rome, ter opleiding van priesters
als zendelingen in de missies on de zoogenaamde
missielanden; ...KOSTEN, m. my. kosten die het
maken van propaganda met zich brengt; ...NUMMER, o. (-5), nummer van een dag-, week- of maandblad dat gewijd is aan de propaganda voor eene
zekere partij; ...TOCHT, m. (-en), ...TOCHTJE, o.(-s),
tocht ondernomen om voor iets propaganda to
maken.
PROPAGATIE, v. voortplanting, uitbreiding.
PROPAGEEREN, (propageerde, heeft gepropageerd),
voortplanten, uitbreiden : meeningen, ideeen propa-

geeren.

o. een Hollandsch papiersoort, alzoo
genoemd naar het papierraerk.
PROPDARM, m. (-en), (fig., gemeenz.) veelvraat.
PRO-PATRIA,

PROPELLER-SCHROEF, v. Archimedische schroef
(tot het voortstuwen van vaartuigen).
PROPENSITEIT, v. neiging, zucht (tot).

PROPER, bn. (-der, -st), zindelijk, rein, net. PROPERHEID, v. zindelijkheid, netheid.
PROPERTJES, bw. netjes, zindelijk:

propertjes gekleed.
PROPGAT,

zif is altijd

o. (-en), gat met eene prop gesloten, in

den bodem eener boot.

(ook) van pas.

voorstel, voorslag, aanPROPOSITIE, v. (-5,
bod; (redek.) hoofdstelling.
PROPPEN, (propte, heeft gepropt), stoppen: alien

werden in een wages gepropt; deze was proppend vol;
propt er alles in, hij eet alles op; opstoppen,

PROPRIO MOTU, uit eigen beweging, uit vrijen wil.
PROPULSIE, v. het voortdrijven, voortstooten.
PROPVOL, bn. zeer vol: de zaal was propvol; de

pakhuizen liygen propvol met koopwaren.
PROPYLEEN, v. my. breeds galerijen, welke den
ingang der tempelgebouwen in Griekenland uitmaakten: de propyleen van den Acropolis in Athene

waren heroemd.

PRORECTOR, m. (-en), plaatsvervangend rector aan
een gymnasium.
PROROGATIE, v. (-s, ...tien), (recht.) prorogatie van

rechtspraak heeft plaats, wanneer partijen overeenkomen om eon geschil, dat in eersten aanleg bij

een arrondissementsrechtbank komen moest on
waarvan dan op een gerechtshof kon worden geappelleerd, reeds terstond aan dat hof to onderwerpen en zoodoende van den trap van rechtsbedeeling afstand te doen; verdaging van een parlement.
PROROGEEREN, (prorogeerde, heeft geprorogeerd),
verdagen, verlengen, uitstellen ; de bijeenkomst eener
vergadering tot een lateren termijn opschorten: het
parlement prorogeeren.

PROSCENIUM, o. (-s), dat deel van een tooneel,
wat voor het gordijn is.
vogelvrijverklaring,
PROSCRIPTIE, v. (-s,
verbanning.
m.
(-5),
titel
van
hem, die aan eene
PROSECTOR,
anatomische inrichting den leeraar der anatomic,
helpt en voor hem de anatomische praeparaten
vervaardigt.
PROSECUTIE, v. (-s, ...tien), vervolging.
PROSELIET, m. (-en), iem. die tot een ander geloof
overgetreden is: proselieten maken, anderen overhalen, hun geloof to verzaken en tot een ander
over te gaan.

PROTOZORN.
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PROSELIETENMAKEN, o. bet bekeeren, het werven
Tan bekeerlingen (inz. in het geloof); ...MAKER,
m. (-8), iem. die proselieten weet to maken; ...MAKERIJ, v. '
PROSENCHIJM, o. (plantk.) plantenweefsei uit
vezels bestaande, in het hout en den bast onzer
boomen.
PROSIT! tw. wel bekome het u!
PROSODIE, v. regels voor den klemtoon, de uitspraak enz ; (muz.) toonmeting: leer van de maat
der lettergrepen, de juiste kennis of eene lettergreep
kort of lang moot worden uitgesproken.
PROSOPOGRAPHIE, v. schildering van levensomstandigheden en karakter, meer de innerlijke persoonlijkheid dan de biographie.
PROSOPOLOGIE, v. gelaatkunde.
PROSOPOPOEIA, v. persoonsverbeelding, eene redokunstige figuur.
PROSPECT, o. (-en), uitzicht, verschiet; aanschouwelijke voorstelling, planteekening, opstand.
PROSPECTUS, o. (-sen), voorloopig plan, bericht
enz. van een uit te geven boekwerk, eener te vestigen inrichting enz.
PROSPEREEREN, (prospereerde, is geprospereerd),
vooruitkomen, slagen (in), geluk hebben in eene
onderneming; bloeien.
PROSPERITEIT, v. voorspoed, bloei.
PROSPUT, in. (-ten), 1.1001.
PROSSEN, (proste, heeft geprost), kwellen, knoeien ;
villen; I Zuidn) morsen.
PROSTERNATIE. ...TRATIE, v. (-s, _Alen), teraard•werping, knieling; ootmoedige veneering.
PROSTERNEEREN (ZICH), (prosterneerde zich, heeft
zich geprosterneerd),.zich plat op de aarde werpen,
voor iem. knielen, een voetval doen; zich verootmoedigen.
PROSTITUEEREN (ZICH), (prostitueerde zich, heeft
zich geprostitueerd), zich der schande of der ontucht
overgeven (van vrouwen); eene geprostitueerde, eene
hoer; (fig.) zffn naam, zichzelven prostitueeren, zich
onteeren.
PROSTITUTIE, v. onteering, ontucht; zedeloosheid
in den hoogsten grand; veilheid van vrouwen: rege-

ling der prostitutie van overheidswege.
PROT, m. (-ten), (Zuidn.) wind, poop.
PROTECTEUR, m., ...TRICE, v. (-s),

beschermer,

beschermster.

PROTECTIE, v. (-s, „Alta invloedrijke bescherming: hij weed tot dien post benoemd door protectie,

niet door belczectamheid; protectie verleenen.

PROTECTIONIST, m. (-en), een beschermer van de
vaderlandsche Industrie tegen buitenlanclsciae concurrentie, en derhalve voorstander van hooge invoerrechten.
PROTECTOR, m. (-en), beschermer, beschermheer;
(gesch.) rijksvoogd (als Cromwell van Engeland en
Napoleon I van het Rijnverbond).
PROTECTORAAT, o. teschermheerschap: tijdens

Crornwells protectoraat.

(-'s), PROTEGEE, v. (-s), beschermeling, beschermlinge.
PROTEGEEREN, (protegeerde, heeft geprotegeerd),
beschermen, tegunstigen: ion. prolegeeren.
PROTEINE, bn. (scheik.) eene verbinding van 55',/,,
koolstof, waterstof, stikstof en 2:3,5 1' zuurstof; proteinestoffen, verbindingen van proteThe met
zwavel, phosphor en andere anorganische stor:en;
hiertoe behooren albumine, casethe, bloedfibrine, enz.
PROTELEN. Zie PREUTELEN.
PROTEROSAURUS, m. een voorwereldlijke ha gedis,
veel op de tegenwoordige monitors nit Egypte gelijkende, nit de Perrnische aardvorming.
PROTEST, o. (-en). mondelimz. e of sehrittelijke verklaring dat men zich tegen eene handelwijze verzet,
hoewel men die niet kon teletten, verhinderen: onci(r
PROTÉGÉ, m.

protest tt,ii.encle hij; ()Mei protest eene
taliity conneinen; protest aanteekenen tegen een yen°.
men tesl,tit; ,,kooph.) verklaring dat een wissel niet

aangenomen, niet -betaald

is en de akte daarvan;

protest van non-acceptatie, protest van non-betaling(eons wissels); iem. een protest beteekenen, door een
deurwaarder; kapiteinsprotest, betedigde verklaring
van kapitein on manschap van eon schip, dat averij
beloopen heeft, aangaande de toedracht der zaak.
PROTESTANT, m. (-en), algemeene naam der leden
van die christelijke kerkgenootschappen, welke ten
gevolge van de kerkhervorming der lee eeuw zijrt
ontstaan.
PROTESTANTENBOND, o. naam eener vereenigingvan protestanten.
PROTESTANTENDOM. o. leer der protestanten; all&
protestanten samen.
PROTESTANTISME, o. geloofsleer der protestanten.
PROTESTANTSCH, bn. bw. van eon protestant:
het protestantsche geloof; de protestantsche kerk, kerk
der protestanten; zip is protestantsch, belijdt het protestantsche geloof.
PROTESTANTSGEZINDE, m. v. (-n), hervormde.
PROTESTATE, v. (-s, ...tien), betuiging; protestatie
van criendschap, openlijke verklaring; vrijwaring,
voortehoud van rechten. Zie verder PROTEST.
PROTEST.COMITE, o. (-'s), comitO dat tegen eon
daad van regeeringsbeteld protest aanteekent.
PROTESTDAG, m. (-en). dag waarop een wissel
geprotesteerd is of behoort to worden. ...KOSTEN,
m. mv. kosten welke net epmaken van een protest
veroorzaakt; ...MEETING (Eng.), v. (-s), Njeenkomst
om tegen lets protest aan to teekenen; ...T1JD,
tijd binnen welken een wissel geprotesteerd moot
worden; ...VERGADERING, v. (-en), vergadering
gehouden om tegen lets. inz een regeeringsdaad,te-

pre testeeren.

iprotesteerde, heeft geprotesPROTESTEEREN,
teerd), betuigen, verzekeren; verzet aanteekenen,
opkemen: tegen eene hancielwjze protesteeren; (recht.y
protest opmaken : ten wissel talon protesteeren; een
geprotesteerde wissel.
PROTEUS, m. (myth.) een ?eegod die de gave der
voorspelling bezat en bet vermogen allerlei gedaanten aan to nemen; —, (-en), seer onbestendig,
veranderlijk mensch; (nat. hist.) eerie soort van
kieuwsalamander (proteus anguineus), in de onderaardsche wateren van de grotten in Illyrie, Dal-

matie en de Krain levende, ook elm geheeten.
PROTHESIS, v. voorvoeging, eene grammatische
figuur waarbij eene of meer letters vOOr een woord
gevoegd worden, zonder dat de beteekenis er van
verandert.
PROTISTEN, o. my. die laagste organische wezens.
die zoowel tot het planten- als tot het dierenrijk
gerekend kunnen worden.
PROTOCOL, o. (-len), een getrouw verhaal waarin
door een aangesteld en beedigd persoon wordt opgeteekend, w at in zijne tegenwoordigheid is voorgevallen; akte; voorschrift; rkte van besluit, op
een staatkundig congres gevallen enz.; ten protocci
brengen; een protocol opmaken van.
PROTOCOLLEN, (gew. gem.) wat zitten ze nu weer
to protocollen ?, uit to voeren, to knoeien, samen to

stellen ?
PROTOCOLLIG,

bn. (fig.) weerbarstig, koppig, on-

gehoorzaam.
PROTOGRAPHIE, v.

planteekening.

(-s, _01), eerste teekening,

PROTONOTARIS, m. (-sen), lid van het uit 12 voorname geestelijken bestaande college to Rome, belast
met de leiding van alie het pausdom en de kerk
betreffende zaken.
PROTOPLASMA, o. (plant- en dierk.) het wezenlijk
bestanddeel van ie , ere eel, dat zich voedt en voortplant, dos de drager van Let Leven in de organismen.
oorspronkelijk
PROTOTYPE, v. o. (-n), eerst
model.
PROTOZOgN, 0. my. de laagste klasse der dieren,
ook vormloozen geheeten, w ,. ,artoe o. a. de sponsen
en de infusiediertjes behooren.

PROTOZOISCH.
PROTOZOISCH, bn. protozoische rormingen,

PRUIKEBOL.
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...ROOS, v. (...rozen), vleeschkleurige roos (rosa prostamsoort van vele uitmuntende verscheidenheden der roes; ...STAD, v. (...steden), landstad,
kleine stad: het leven in eene provinciestad.
PROVISIE, v. (-5,
voorraad: provisie voor den

siele dierlijke overblijfselen der onderste sedimentair gesteenten; protozoische periode, periode der
protozolsche vormingen.
PROTSEN, (protste, heeft geprotst), (artill.) een
stuk geschut op 't affuit stellen.
Winter opdoen, van lerensmiddelen, brandstoffen enz.;
PROTSGAT, o. (-en), gat van 't staartkalf; ...KETnog eene heele provisie won hebben; loon van makeTING, m. (-en).
' laars, commissionnairs in effeeten enz.: de makelaar
PROTTEN, (protte, heeft geprot), morren, ontevre- • geniet 11 0 • 0 provisie van keeper en verkooper; bij proden mompelen.
voorshands, voorloopig.
PROTTEN, (protte, heeft geprot), (Zuidn.) winden
PROVISIEKAMER, v. (-5), ...KAST, v. (-en), ...KELlaten.
DER, m. (-s), plaats tot barging van den voorraad
PROTTER, m. (-s), (Zuidn.) windenlater.
of de provisie.
PROTTER, m. (-s), (in Groningen) spreeuw.
PROVIS1ONEEL, bn. bw. voorloopig: provisioneele
PROTUBERANS, v. (-zen), deel van de chromosfeer
ophejj-ing an een gerechtelijk beslag.
der zon, eenigszins roodachtige uitsteeksels der
PROVISOR, m. (-s), (apoth.) gexamineerde die aan
corona, waarschijnlijk uit gloeiend waterstof behet hoofd van een apotheek mag staan.
staande.
PROVISORA AT, o. ambt van provisor.
PROUVEEREN, (prouveerde, heeft geprouveerd),
PROVISORISCH, bn. voorloopig: de provisorische
bewijzen, pleiten: (lit proureert zUne (of voor zone)
regeering.
onschuld; dat proureert voor hem, dat legt een gunstig
PROVOCATIE, v. (-s,
(strafr.) uitdaging:
getuigenis voor hem af.
de omstandigheid dat iem. een misdrijf gepleegd
PROVE, PREUVE, v. (-n), onderhoud dat iem. zijn
heeft na door daden of woorden van hem, tegen
gansehe leven uit een gesticht trekt; ambt dat
wien dat misdrijf is gepleegd, hiertoe to zijn ophet
(fig.)
aan iem. zulk een onderhoud verschaft;
gewekt; (recht.) hooger beroep.
onderhoud dat iem. in een zoogenoemd proveniersPROVOCEEREN, (provoceerde, heeft geprovoceerd),
huis voor zijn leven koopt; (veroud.) (R.-K.) gift in
tergen: ge meet tern. niet provoceeren; aanleiding
brood, vleesch, wijn enz. in de kerk aan armen bij
geven tot: tot lets provoceeren; in het leven roepen.
iemands uitvaart of op den dag, dat men zijn jaarPROVOOST, m. (-en), (oudt.) (mil., zeew.) rechtsgetijde vierde.
beambte: een soldaat aan den provoost orergeven, aan
PROVENcA AL, m.
bewoner van het oude
den kapit,Th-geweldiger.
Provence; (ook) minnezanger.
PROVOOST, v. (-en), soldatengevangenis: hij zit inPROVENCAALSCH, o. vroegere taal van het zuiden
de provoost; tot .3 dagen provoost veroordeelen, tot 3
van Frankrijk.
dagen provooststraf.
PROVEKAALSCH, bn. naar uit -, van Provence.
PROVOOST-ARREST, o. arrest in eene provoost;
of boomolie uit Provence.
PROVENCE-OLIE, v.
...-GEWELDIGER, m. (-s), (gesch.) onderofficier belast
PROVENIER, m. (-s), die een kerkelijk inkomen
met het handhaven der tucht, met de arrestatin
geniet; die zich voor zekere som het verblijf en de
en het toezicht op de gevangenen; (schutterij) die
verzorging in een gesticht heeft uekuelit.
de in 't betalen van boeten nalatige schutters in
PROVENIERSHUIS, o. (...zen), gesticht van prode dons stopt; ...LANTAREN, v. (-s), (zeew.) dievenveniers.
lantaarn; lantaarn waarvan het licht verborgen is,.
PROVENU, o. (-'s), opbrengst, bedrag.
aldus genoemd omdat de provoost er zijn stifle
PROVERBE, o. (-s), spreekwoord; klein tooneelstuk
rondte mee doet; ...STRAP, v. provoostarrest.
dat eon spreekwoord ten titel of inhoud heeft.
PROXIMITEIT, v. nabijheid.
PROVERBIAAL, bn. spreekwoordelijk.
PROZA, o. en v. de taal van het dagelijksche leven,.
PROVIAND, v. voorraad van levensmiddelen, teerongebonden stijl, in tegenstelling metpk'zie:proza en
kost, mondvoorraad : proviand opdoen, meenemen;
poezie; ik zeg it in plat prose, dat...; de proza van
voor proviand zorgen; ran proviand voorzien.
het levee, het alledaagsche leven.
PROVIANDEEREN, (proviandeerde, heeft geprovianPROZAISCH, bn. bw. in onrijm; (fig.) ondichterlijk,
deerd), van levensmiddelen, van mondvoorraad vooralledaagsch, keel - berekenend: een prozaisch mensch,
zien: een, leper, eene vesting proviandeeren. PROVIANlets prozaisch opratten; eene prozesche levensbeschou-DEERING, v. (-en), het proviandeeren.
wing.
PROVIANDHUIS, o. (...zen), voorraadmagazijn waarPROZAIST, m. (-en), prozaschrijver.
uit het leper, dat op marsch is, van proviand voorPROZASCHRIJVER, m. (-s), schrijver in prozastij1;
zien wordt; ...MEESTER, m. (-s), opzichter der levens...MENSCH, o. m. (-en), keel berekenend mensal,
middelen; (mil.) opzichter der vivres; ...SCHIP, o.
zonder hoogere levensbeschouwing; ...STIJL, m.
(...schepen), schip dat de proviand voor de vloot
stijl van het proza.
bevat; ...WAGEN. m. (-s), wagen waarop de mondPRUDE, bn. preutsch, schijnzedig.
voorra ad voor eene troepenafdeeling vervoerd wordt;
PRUDE, v. (-n), preutsche.
...WEZEN, o. alles wat op bet proviandeeren bePRUDENTIE, v. voorzichtigheid; (fig.) goeddunken,.
trekking heeft.
wijsheid, goad oordeel: dit is aan de prudentie van
PROVINCIAAL, bn. gewestelijk: prorinciaal blad;
den rechter orergelaten.
prorinciale staten.
PRUDERIE, v.
preutschheid.
PROVINCIAAL, m. (...cialen), bewoner van het platPRUIK, PARUIK, v. (-en), kunstmatig vervaardigd
teland: die provincialen Pan men tacit licht beetnemen;
hoofddeksel van haar, ter bedekking eener kale plek
(in eene kloosterorde). iem. die aan het hoofd staat
op het hoofd; oudtijds gedragen als modeartikel;
eener kloosterprovincie, d. i. van een zeker aantal
ook gebezigd als een middel om zich to vermomhuizen of kloosters, die bij elkande: behooren.
men; gekruld hoofeihaar: iem. met eene mooie pruik
PROVINCIAALSCHAP, o. ambt van een provinciaal.
/mar; (gemeenz.) verward garen: dat garen is eene
PROVINCIALISMUS, (...men), PROVINCIALISME,
heele pruik geworden; — (sprw.) hij is niet in zone
o. (-n', woord, uitdrukking, eener enkele provincie
pruik, hij is niet wel gemutst, niet in zijn humour;
eigen; (gmv.) geest, zin voor eene enkele provincie
hij heef t de pruik de bokkepruik op, hij is boos, norsch,
tten nadeele van het algemeen belang).
kwaad; zone pruik staat scheef, hij is slecht gemutst.
PROVINCIE, v. (-s.
onderdeel van een rijk,
PRUIKJE, o. (-s).
gewest: ens land is verdeeld in 11provincien; de zecen
PRUIK, m. (-en), man van hooge jaren: do ouda
provincien, de Vereenigde Nederlanden gedurende
pruiken zaten bij elkander; persoon die aan het oude
de republiek.
verkleefd is; ouderwetsch man. PRUIKJE, o. (-s).
PROVINCIEHOUT, o. eene soort van rood verfhout;
PRUIKEBOL, m. Olen), houten hoofd (em or prui-
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ken op te makers) ; (fig.) iem. die veel doch verwil.derd hoofdhaar heeft; ...DOOS, v. doos om
daarin eene pruik te bewaren; ...KAP, v. (-pen),
kapje van eene pruik; ...KNIPJE, o. (-s), klein kniDje
.om daarmede eene pruik vast te zetten.
PRUIKEN, (pruikte, heeft gepruikt), eene pruik
dragen: hjj pruikt al- eenigen tjjd; een gepruikteburge-

PRUIMENBOOMGAARD, m. (-en), boomgaard van:
pruimen, pruimeboomen; ...CONFIT UUR, v. (...turen),
ingelegde pruimen; ...DRANK, m. (-en), drank waarini
pruimen afgekookt zijn; drankje met pruimenkon-.
serf er in; ...KEVERTJE, o. (-s), zeker kevertje dat,

meester.

SERF, o. konserf van pruimen, een uitstekend pur-:
geermiddel.
PRUIMENMOES, o. fijn gekookte pruimen; heti
vruchtvleesch der pruimen; ...SAP, o. aftreksel van,
pruimen; ...TAART, v. (-en), taart met pruimen
reid; ...TUIN, m. (-en), kleine pruimenboomgaard;
...VLINDER, m. (-s), pruimenbladroller.
PRUIMEPIT, v. (-ten), steenachtige pit eener pruim;
kern in dozen steen.
PRUIMER, m. (-5), tabakskauwer; iem. die met
smaak veel en lekker eet.
PRUIMERIJ, v. (-en), lekker, heerlijk eten.
PRUIMESTEEN, m. (-en), pruimepit.
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PRUIKENBOOM, m. (-en), paruikenboom. Zie dit
woord.
PRUIKENMAKER, m. (-s), tem. die pruiken maakt,
trapper.
PRUIKENMAKERSBEROEP, o. het beroep van den
pruikenmaker; ...JONGEN, m. (-8), ...KNECHT, m.
(-en), leerjongen, knecht van den pruikenmaker;
...WERK, o. werk van, voor een pruikenmaker.
PRUIKENSTIJL, m. voorwerpen, sieraden in een
stijl, die tot het tijdperk der regeering van LODEWIJK XV en gedeeltelijk tot dat van LODEWIJK XVI
behoort; het ouderwetsche in de kunsten, letteren,

kleedij, manieren enz.; (bouwk.) de latere Renaissance- of Baroque-stijl, in de 17de eeuw van kracht:
pilaren werden buiten de lijn geplaatst ; de gevels
in het midden afgebroken of gekromd, de vensters
under den vorm van beelden gebracht enz.
PRUIKENTIJD, m. tijd dat men pruiken tot sieraad
droeg, (fig.) de tweeds helft van de 1Pde eeuw: dat
gebeurde nog in den pruikentijd; ...WINKEL, m. (-s),
winkel waar men pruiken verkoopt.
PRUIKERIG, bn. (-er, -st), (gemeenz.) oud, aloud.
PRUIKERIGHEID, v.
de

PRUILEMUILEN, (pruilemuilde, heeft gepruilemuild),
(Zuidn.) pruilen.
PRUILEN, (pruilde, heeft gepruild), zwijgende boos
zijn, mokken, in zichzelven gekeerd blijven wegens
eene vermeende verongelijking. PRUILING, v. (-en),
het pruilen.
PRUILER, m. (-5), ...STER, v. (-s), iem. die pruilt.
PRUILHOEK, m. (-en), plaats waarin men zich al
pruilende terugtrekt; ...MOND, m. on v. (-en), iem.
4E8 vaak pruilt, wiens mond tot pruilen staat.
PRUIM, v. (-en), vrucht van den pruimeboom:
blauwe, gele, eierpruimen; gedroogde pruimen; een weinig tabak om op to kauwon of to zuigen : iem. een
pruimpje geven; som geld : hi' gaf hem eene goede pruim;
hij heeft pruimen, hij heeft veel geld; — (gemeenz.)
vrouwelijke schaamdeelen. PRUIMPJE, o. (-s).
PRUIM, m. (-en), pruimeboom; een plantengeslacht
(prunus) tot de familie der amandelachtigen behoorende, waarvan 7 soorten in Nederland in 't wild
worden gevonden: de sleedoorn, ook wel sleepruim,
sleien en trekkebek geheeten; heesterpruim; wilde
pruim; gemeene pruim; vogelkers; kers en hondskers,
ook wel zwarte vogelkers, wilde sering en Turksche
krenten geheeten.
PRUIMEBOOM, m. (-en), vruchtboom (prunus domestica) met groote, eironde, sappige vruchten.
PRUIMEBOOMEN, bn. van het bout van een pruime-

boom.
PRUIMEBOOMENHOUT, o. hout van pruimeboomen.
PRUIMEDANT, v. (-en), uitmuntende gekonfijte
pruim.
PRUIMEKERN, v. (-en), pit van eene pruim.
PRUIMELAAR, m. (-s), pruimeboom.
PRUIMELLEN of PRUMELLEN, v. my. gekonfijte
pruimpjes.
PRUIMEMOND, m. (-en), (fig.) kleine, netts mond.
PRUIMEN, (pruimde, heeft gepruimd), tabak kauwen; (fig.) met smaak veel en lekker eten: kijk hem
daar eens zitten te pruimen; (stoomw.) het door den
stoom meevoeren van water uit den stoomketel in
de stoomleibuis naar den cilinder.
PRUIMENBLADROLLER, 'Ti. (-S), (nat. hist.) zekere
dagvlinder (thecla pruni), welks rups in het vroegste
voorjaar tusschen samengesponnen bladeren op de
kerse- en pruimeboomen leeft en aan jong plantsoon veel schade veroorzaakt door de botten en
toppen der jonge loten of te knagen.

inhetvrogjadblesmvnrchid4
vruchtboomen inz. der pruimen vernielt;

PRUIMSCH, bn. (gew.) niet opgeruimd; nietvroolijk:
gij ziet vandaag zoo pruimsch.
PRUIMTABAK, v. tabak, geschikt om gekauwd to
worden.
PRUIS, m. (-en), iem. die in Pruisen woont.
PRUISEN, o. het land waarin de Pruisen wonen.
PRUISEN, m. my. eene soort van aardappels in

Zuid-Holland.
PRUISEN, (pruiste, heeft gepruist). Zie BRUISEN.
PRUISISCH, bn.• het zal Pruisisch zijn, het zal niet
gored afloopen; het ging er van morgen weer Pruisisch
toe, heftig, opgewonden.
PRUISISCH-BLAUW, o. Berlijnsch-blauw (zekere
kleurstof).
PRUISISCH-ZUUR, o. (scheik.) blauwzuur, cyaan,
een vergiftig zuur, dat men ook in de zaden van
pruimen, kersen, perziken, alsmede in de bittere
amandelen vindt; het wordt gevormd, wanneer deze
pitten met water tot eene brij gestooten en op eene
warme plaats gezet worden; daarom is het gebru i k
van deze zaden gevaarlijk on soms doodelijk voor
kleine dieren.
PRUL, v. (-len), ding van weinig of geen waarde:
oude prullen; een prul van een bock, een book zonder
waarde; een prul van een vent, iem. die niets waard
is; praatje voor de vaak : iem. prullen vertellen, prullen ophangen, hem wat wijsmaken. PRULLETJE,
o. (-s).
PRULACHTIG, bn. bw. (-er, -st), nietig, onbeduiden&
PRULBOEK, o. (-en), book zonder innerlijke waarde;
...DICHTER, m. (-s), rijmelaar.
PRULLARIA, o. my. allerhande prullerijen.
PRULLEMAN, m. (-nen), prullevent.
PRULLENBOEL, m. prullerij; ...HOK, o. (-ken).
...KAST, v. (-en), ...KIST, v. (-en), hok, kast, kict
waarin men allerhande prullen bewaart; ...KRAA3J,
v. (...kramen), plaats waar men veel dingen van
weinig of geen waarde heeft; v. (-en).
mand waarin men dingen van geen waarde bij
elkander werpt; ...MOER, v. (-en), ...VAAR, m. (-8),
prullenkoopster, prullenkooper.
PRULLERIJ, v. (-en), vod, nietigheid.
PRULLEVENT, m. (-en), nietswaardige vent.
PRULLEWERK, PRULWERK, o. (-en), onbeduidende
bezigheid, werk van geener waarde.
PRULLIG, bn. bw. (-or, -st), nietig, voddig; dat is
erg prullig gemaakt, dat is slordig knoeiwerk.
PRULPOEET, m. (...eten), pruldichter; ...SCHRIFT,
o. (-en), knoeiwerk; kladschrift; opstel zonder waarde;
...SCHRIJVER, m. (-s), ...SCHRIJFSTER, v. (-s),een
schrijver of schrijfster zonder talent.
PRUMEL, PRUNEL, v. (-len), gekonfijte pruim, van
schil on steen ontdaan, van Provence.
PRUNELZOUT, o. (scheik.) mengsel van gesmolten
salpeter en zwavel.
PRUT, v. wat door lang koken dik geworden is;
droesem van walvischtraan; koffiedik; dikke karnemelk, wrongel; (plat) vrouwelijke schaamdeelen,

PRUT.
PRUT, bn. verdikt : al de melk is prut, bedorven;

(fig.) zuiver: zif is niet prut, deugt niet veel, is niet
erg zedeiijk.
PRUTINKT, m. dikke, drabbige inkt.
PRUTKOOPER, ...VERKOOPER, m. (-s), ...STER,
v. (-s), handelaar in droesem van walvischtraan.
PRUTOOG, o. (-en), leepoog.
PRUTOOG, m. en v. (•en), die een prutoog heeft.
PRUTS, v. t-en), lets wat niets bijzonders is, wat
slecht is, wat niet deugt, eene kleinigheid.
PRUTSELEN, (prutselde, heeft geprutseld), knutselen, beuzelen.
PRUTSEN, (prutste, heeft geprutst), knutselen : hid'
tweet aardig te prutsen; beuzelen : wet zit hij te prutsen ?
PRUTSER, m. (-5), iem. die zit te prutsen, te knutselen.
PRUTSWERK, o. work dat niet veel aandacht
vraagt; knutselwerk; werk -dat slecht is, niet
deugt.
PRUTTELAAR, m. (-s), —STER, v. (-5), iem. die
pruttelt.
PRUTTELARIJ, v. (•en), het pruttelen.
PRUTTELEN, (pruttelde, heeft geprutteld), zachtkens koken, borrelen (op het vuur): de rest staat te
pruttelen; (fig.) morren, binnensmonds praten, omdat
men ontevreden is en dit niet hardop durft zeggen;
wat heeft hij te pruttelen ?, waarover is hij ontovreden?
PRUTTELGELD, o. preutelgeld, zakgeld.
PRUTTELIG, bn. (-er, -st), knorrig.
PRUTTERIG, bn. (-er, -st), dat er als prut uitziet:
die gelei is te prutterig, niet zuiver en effen, maar
net klonters en dikten.
PSALLEEREN, (psalleerde, heeft gepsalleerd), met
luider stem bidden in de kloosters.
PSALM, m. (-en), loflied ter eere der godheid, gewijde harpzang, inz. in de H. Schrift: psalmen Davids,
de lof-, dank-, bid-, triomf- en boetzangen van den
grooten dichter koning DAVID der oude Hebreeuwen :
het boek der psalmen; van den beginne of werden zij
bij de kerkelijke diensten, gelijk nog, gezongen en
gebeden, daar de Christenen ze in hun eeredienst
van de Joden overnamen. PSALMPJE, o. (-5).
PSALMBERIJMING, v. (-en), de berijming der psalmen: de psalmberijming van Dathenus; ...BOEK, o.
(-en), boek met berijmde psalmen; boek der psalmen; ...DICHTER, m. (-s), dichter der psalmen, inz.
DAVID uit het 0. T.; ...GEZANG, o. (-en).
PSALMIST, m. (-en), dichter, componist of zanger
van psalmen.
PSALMODIEEREN, (psalmodieerde, heeft gepsalmodieerd), psalmen zingen; (fig.) zangerig lezen, opdreunen.
PSALMZINGEN, o. het zingen van psalmen; (zeew.)
het dek schrobben.
PSALMZINGER, m. (-5), iem. die psalmen zingt.
PSALTER, o. (-s), verzameling van psalmen; eene
soort van snarenspeeltuig waarmede de ouden het
gezang plachten te accompagneeren.
PSALTIS, o. (-son), muziekinstrument der Russen,
bet gelijkt veel op een hakkebord, doch wordt met
de vingers bespeeld.
PSAROLIET, m. (-en), stersteen, tot agaat verkiezelde varenstam.
PSEUDO, bn. valsch; zoogenaamd, inz. in samenstellingen gebruikelijk: pseudosophie; voorgewende
wijsheid.
PSEUDONIEM, o. (-en), die een valschen naam
draagt on daaronder schrijft; valsche naam: veel
auteurs schreven hun eerste werk onder een pseudoniem.
PSEUDONIEMITEIT, v. verborgenheid onder een
valschen naam.
PSEUDORIZON, m. valsche horizon (zeker worktuig tot gezichtsbedrog).
PSEUDOSCOOP, m. en o. (...copen), zeker werktuig
dat alles, wat men er door beschouwt, verkeerd
voorstelt; b. v. hoogten als holten. en omgekeerd.

PUFFERIG.
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sissend ontploffingsgeluid waarmede
men iem. tracht to roepen of zijne aandacht wil
trekken.
PSYCHE, v. ziel; vlinder, als zinnebeeld van het
leven en de onsterfelijkheid der ziel; (myth.) de
minnares van Amor die als eene uitstekende
schoonheid met vlindervleugelen wordt voorgesteld.
PSYCHE, v. (-'5), groote spiegel waarin men zich
ten voeten uit kan zien.
PSYCHIATER, m. (-5), geneeskundige die veel studio
gemaakt heeft van zielsziekten en hare behandeling.
PSYCHIATRIE, v. leer der zielsziekten, hare herkenning, behandeling en geneeswijze.
PSYCHIATRISCH, bn. wat op de psychiatrie betrekking heeft: eene psychiatrische inrichting, waar
de psychiatrie toegepast wordt.
PSYCHISCH, bn, de ziel betreffende.
PSYCHOLOGIE, v. dat gedeelte der wijsbegeerte
hetwelk over den aard on de eigenschappen der
menschelijke ziel handelt.
PSYCHOLOGISCH, bn. zielkundig.
PSYCHOMANT, m. (-en), geestenbezweerder.
PSYCHROMETER, m. (-5), werktuig om de betrek, kelijke hoeveelheid damp in de lucht to bepalen.
PTOLEMETSCH GESTARNTE, o. de 48 oude sterrenbeelden die aan de oude Grieken bekend waren on
door CLAUDIUS PTOLOMEUS beschreven zijn.
PU, v. Chineesche lengtemaat (= een halve Duitsche mijl).
PUBERTEIT, v. periode in het dierlijk leven waarin
de geslachtsrijpheid intreedt en zich verder ontwikkelt: de puberteit is ingetreden.
PUBLICATIE, v. (-s,
kennisgeving, openbare
aankondiging (vanwege de overheid). —BOEK, o. ( - en).
PUBLICEEREN, (publiceerde, heeft gepubliceerd),
bekendmaken, afkondigen; in het licht geven.
PUBLICIST, m. (-en), (oudt.) schrijver van het staatsrecht; (thans) schrijver over openbare aangelegenheden, vooral in betrekking tot staatkunde; dagbladschrijver.
PUBLICITEIT, v. openbaarheid; bekendheid; publiciteit aan iets geven, iets algemeen bekendmaken.
PUBLIEK, bn. (-er, -st), openbaar, tegensteliing van
geheim: de sitting, het examen is publiek; het is een
publiek schandaal, overal bekend; iets publiek maken,
overal bekend; — niet voor enkelen, maar voor alien,
voor het publiek bestemd: publieke gebouwen; op den
publieken weg, op den openbaren wog; de publieke
meening, de openbare mooning, zooals die van de
meerderheid van het publiek is; publiek recht (tegenover privaatrecht), het recht waarbij de staat of
zijne onderdeelen betrokken zijn; — publieke vrouwen,
hoeren; publieke huizen, bordeelen; — van den staat
uitgaande: publieke werken, ambten, instellingen.
PUBLIEK, o. vergadering, verzameling, wereld,
menschen; toeschouwers, toehoorders: een talrijk,
een uitgelezen, een fin, een gemengd publiek;
het
openbaar: in het publiek optreden, spreken.
PUBLIKAAN, m. (...kanen), pachter, met de invordering van 's lands penningen belast ; staatspachter;
inz. de publikaan of tollenaar van het Evangelie
(LUCAS 18: 10).
PUD, o. (-s), zie POED.
PUDDELEN, o. Zie POEDELEN.
PUDDING, m. (-s). Zie PODDING.
PUDENDA, my. schaamdeelen.
PUDIEK, bn. bw. kuisch, eerbaar.
PUERIEL, bn. bw. kinderachtig.
PUERILITEIT, v. (-en), kinderachtigheid.
PUF, v. lust: geen puf in iets hebben, er goon zin
in hebben, niet veel van verwachten; (fig.) bluf.
PUFFEN, (pufte, heeft gepuft), blazon van de
warmte : in den propvollen wagen zaten alle reizigers
te puffen van de warmte; blazen: het puffen van de
locomotief; (fig.) snoeven, pochen.
PUFFERIG, bn. (-er, -st), benauwd van de warmte;
snoeverig, trotsch. PUFFERIGHEID, v.
PST, tw.
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PUNCTUAL

PUGILAAT.

PUGILAAT, o. (...laten), vuistgevecht.
PUGILOMETER, , m. (-s), vuistkrachtmeter (werk-

PUISTVORMIG, bn. (heelk.), in den vorm van eene

tuig).
(-en), PUIE, v. (-n), ondergevel, benedendeel
van den gevel; (bij uitbr.) de gevel; voorpui, achterpui; de pui van het stadhuis, die plaats van een stadhuis waar men de besluiten, verordeningen enz.
afleest.
PUID, m. (-en), Zeeuwsche benaming voor de groene
on bruine kikvorschen; (gew.) hij heeft een puid in
de keel ; hij heeft iets in de keel, dat hem het spreken moeilijk maakt.
PUIK, bn. (-er, -st), best, opperbest, keurig: puike
haring; puike aardappelen; puike waar.
PUIK, o. het bests, de bloom: het puik of puikje
der jongelingen; het is het puikje van de zalm, het bests
van het bests.
PUIKBEST, bn. in hooge mate puik: puikbeste aardappelen.
PUIKDICHTER, m. (-s), voornaam dichter.
PUIKER, m. (-s), (vissch., Zuidn.) net, eig. fuik.
PUIKJUWEEL, o. (-en), juweel van het eerste water;
(oOk fig.) pronkjuweel, parel, sieraad; ...SCHILDER,
m. (-s), schilder van den eersten rang; ...SIERAAD,
o. (—radon), bijzonder schoon sieraad; ...STUK, o.
(-ken), meesterstuk.
PUILADER, v. • (-s), (ontl.) krampader, uitpuilende
ader.
PUILADERIG, bn. vol puiladers.
PUILEN, (puilde, heeft gepuild), uitsteken, uitpuilen: de oogen puilen hem uit het hoofd; de ingewanclen
puilden nit eene gapende wonde naar buiten.
PUILOOG, o. (-en), uitpuilend oog, een weinig to
groot voor de oogkas; m. en v. (-en), die zulke
oogen heeft.
PUILOOGIG, bn. met puiloogen
PUIMEN, (puimde, heeft gepuimd), iets met puimsteen gladwrijven, alvorens te verven.
o. gmv.
PUIMSTEEN, m. (-en), als voorwerpsn.
als stofn.: lichte poreuze gestolde lava, van een
sponsachtig voorkomen, veal tot slijpen en polijsten
gebruikt.
PUIMSTEENACHTIG, bn. op puimsteen gelijkende.
PUIMSTEENEN, (puimsteende, heeft gepuimsteend),
p uimen.
PUIN, o. en v. afval van metselwerk, muren enz.;
puin opruimen; een weg met pain ophoogen, harden;
een, hail stortte in pain, stortte in elkander; onder
het pain bedolven, onder het neerstortend metselwerk.
PUINBAAS, m. (...bazen), opzichter bij den puindienst; ...BAK, m. (-ken), bak waarin men puin opzamelt; ...DIENST, m. (in groote ste :en), het wegPOI,

brengen van puin en bouwafval naar de stadsmestvaalt; ...GESTEENTE, o. (-n), (aardr.) puin en gruis
van andere gesteenten, door een natuurlijk bindmiddel vereenigd; GRAS , o. (plantk.), (gew.) een
der vele volksnamen van de kr??1,xncie tarwe; ...HOOP,
m. (-en), stapel puin (oude steenen, balken enz.):
tot een puinhoop schieten; ...KEGEL, m. (-s), vulkaan
bestaande uit lavapuin; m. (-en), weg die
met puin aangehoogd en gehard
PUIRAAM, o. (...ramen), raam boven eene huis,leur.
PUISJESVANGEN, o. bij iem. aanbellen en (taarna
wegloopen, beldeurtje spelen (straatschenderij).
PUISPIEGELGLAS, o. (...zen), groote spiegelruit,
voor winkeipui dienencie.
PUISSANT, bn. bw. (-er, -st), machtig: itU is puissant
rijk, zeer rijk.
PUIST, v. (en), gezwel, etterzweer, biaar: zYn gezicht zit vol puisten; (fig) afkeer: ik hob er eene puist
van. PUISTJE, o. (-5), kleine puist; (fig.) eene puist
eangen, een blauwtje loopen.
PUISTACHTIG bn. (-er. -st), met -, vol puisten; op
puisten gelijkende: puistachtige huiduitslay.
PUISTENBIJTER, rn. (-s), eene soort van netvleuErelig

puist.
PUTT, m. (-en), zekere kabeljauwachtige visch,_
kikker; veenboer in Zeeland.
PUITAAL, m. (...alen), een visch (zoarces viviparus)tot de familie der slijmvisschen onder de stekel.
vinnige visschen behoorende, die de kusten der Oasten Noordzee tot de uiterste punt van Scandinavii3
bewoont; zijn vleesch, ofschoon smakelijk, wordt
niet gegeten; kwabaal.
PUK, m. (-ken), klein, ineengedrongen, kort: een,
puk sigaar, een klein eindje; pukhoncije; (fig.) iem.
die bij anderen achter ligt, een uitbijter.
PUKKEL, PEUKEL, POKXEL, v. (-s), puistje, bobbeltje. PUKKELTJE, PEUKELTJE, POKKELTJE r

o.(-5)
PUL, v. (-len), kan, kruik; zuigkannetje voor kinderen; breede, hoogo vaas: Japansche pullen op den.
schoorsteen. PULLETJE, o. (-5).
PULKEN, (pulkte, heeft gepulkt), met den vinger
in 'lets plukken : jong en, zit zoo niet in je nests te
pulke n.
PULLEBROER, m. (-s), drinker, zuiper.
PULLEN, (puldo, heeft gepuld), drinken, zuipen.
PULMONIE, v. longziekte.
PULP, PULPE, v. het vruchtvleesch of moes der
suikerbeetwortels, nadat het suikerhoudende sap er
uit geperst is; veel tot veevoeder gebruikt.
het kloppen van den pols,..
PULSATIE, v. (-s,
van het hart; polsslag.
PULSIMETER, m. (-5), werktuig om de snelheict
van den polsslag te bepalen, polsmeter.
PULSOMETER, m. (-s), werktuig, door Hall uitge-

vonden, om door stoomdruk water op te voeren:
dubbelwerkende zuig- en perspomp die altijd in
het eene vat water opzuigt en tegelijk het opgezogen water in het andere vat door de persklep wegperst.
PULVER, o. buskruit; poeder, stof.
PULVERDAMP, m. (dicht.) kruitdamp.
PULVERISEEREN, (pulveriseerde, heeft gepulveriseerd), tot poeder vermalen, stampen; in stof doer.
verkeeren.
PULVERSTOK, m. (oudt.) snaphaan.
PUMMEL, m. (-s), lomperd, lummel: een boeren
pummel.

PUNAISE, v. (-s), klein metalen, meest koperen.
stiftje met grooten platten kop.
PUNCH, v. zekere drank, oorspronkelijk uit thee,
arak, suiker, citroen en water, d. i. nit vijf artikelen samengesteld; 't Hindostansche woord, waaruit
punch ontstaan is, beteekent v(jf, punch maker,
toebereiden; siroop van punch; narme punch, koude

punch drinken.
PUNCH, m. hansworst (in Engeland); naam van.
een bekend humoristisch Engelsch tijdschrift.
PUNCHBOWL, m. (-s), punchkom, ...DAME, v. (-s),.
(gemeenz.) snol; ...GELEI, 0. gelei met punch beraid; ...GLAS, o. (...zen), glas waaruit men punch
drinkt; m. grog van punch; ...HOERTJE,
o. (-s), snolletje; ...KO \1, v. (-men), wijde glazer
kom waarin men punch klaarmaakt; ,
m. (-s), bijzondere lapel om punch te scheppen;
...LIED, o. •eren), lied bij het drinken van punch

te zingen.
PUNCTATIE, v. (-s, ...tiYn), het eerste ontwerp,
plan, verdrag of overeenkomst; stippelkunst: eene
snort van waarze_zgerij door punten.
PUNCTEEREN. Zie PUNIEEPEN.
PUNCTUALITEIT. v. stiptheid, nauwkeur4,7beid.
PUNCTUATIE, v. het zetten -, de wetens(T)ap c:er
zin- en sLleiteekens (kornma's, punten,
kens enz.).

PLNCTUEEL, fin. stipt, nauwkeurig.
PUNCTUM. o. punt, stip.

insect.
PUISTIG, bn. (-er, •st), puistachti;.-4- : eon

zicht, opdrachtig, rood en met puisten. PUISTIGHEID, v.

ge-

PuNCTUM. tw . :4'eciann ! geaceg .

PUNCTUUR.
PUNCTUUR, v. (...turen), (heelk.) steek, prik, altapping (van waterzucht); (drukk.) stiftje.
PUNISCH, bn. Karthaagsch; de drie Punische oorlogen; (fig.) Punische trouw, valsche, kwade trouw.
PUNNEKEN, (punnekte, heeft gepunnekt), met de
wingers in iets plukken: in den neus punneken.
PUNT, v. (-en), spits, uiteinde: de punt eener naald,
van een degen; (fig.) iem. voor de punt eischen, tot
een tweegevecht uitdagen; ley is meester op de punt,
is meester op den degen; de punt van een potlood,

van eene sigaar, van den neus; loopen op de punten
van de teenen; (fig.) hij zuigt er eene punt aan, hij
rafelt het veel te veel uit, blijft er veel te lang
over spreken; (fig.) daar kun-je een puntje aan zui_gen, dat kun-je vrij ten voorbeeld nemen, daarop
valt niets af te dingen; thee met wide puntjes, slappe,
bijgeschonken thee; (gemeen) het puntje er laten
af knfjpen, eene punt zetten, vleeschelijke gemeenschap
met eene vrouw piegen; — uithoek, landpunt: de
uitstekende punten van een land; soort van gebak in
, den puntvorm, gewoonlijk 1:1 , of 1 ,20 van een cirkel-vlak; — sluitteeken aan het uiteinde van een volzin:
de dubbele punt; de komma-punt; — stip op eene i of ij :
de punten op de is vergeten; (sprw.) de puntjes op
de i zetten, zeer nauwgezet, nauwlettend te werk
gaan; eene der stippen waarmede in 't Hebreeuwsch
soms de klinkers worden afgebeeid, de letters gewijzigd: een Hebreeiewsche Bijbel met punten; hij kan het
Ilebreewwsch yonder punten lezen; — (muz.) teeken
naast eene muzieknoot geplaatst, om aan te wijzen,
dat die noot de helft van hare waarde langer moet
aangehouden worden, ter -wijl eene tweede punt de
helft van de eerste geldt; (ook) teeken boven eene
noot dat te kennen geeft dat de toon moet afgestooten worden; — zekere maat voor visch: schol

per punt verkoopen; aangekomen: schuiten met 4 tot
punten rog. PUNTJE, o. (-s).
PUNT, o. (-en), grens eener lijn : een mathematisch
punt is yonder afn2etiuge7e; eons reehle lijn wordt bepaald door twee punten; zeer kleine stip: punten en
streepjes zetten; naar punten laten teekenen; sterren
schijnen ons lichtende punten toe; wat zeer weinig is:
een puntje suiker is er nog; een puntje zout, zooveel
als op de punt van een mes kan liggen; — plaats
die door het een of ander juist bepaald is het punt

waar de zon opgaat, om 12 uur staat, zich me berindt;
punt waar twee linen elkander ontmoeten, raken, snijden; alle krachten in een punt samentrekken; het pant
van drukking; de doode punten eene stoommachine,
de twee gevallen dat de krukstang in het verlengde
van de zuigerstang is; gevaarlfike, ontoegankelUke

punten op de bergen; dat is bier e'en der schoonste
punten van ons land; het punt van waar men eene
zaak beschouwt, standpunt; plaats die eene zekere
grens vormt: men mag wel gekscheren, doch tot een
zeker punt; punt van verzadiging, wanneer eene oplossing verzadigd is; zie verder: kookpunt, smelt—
. punt;
tijdstip: hij was op het punt van to vertrek,ken, hij
was op het punt om alles te verliezen; —
(bij het spel) eenheid waarnaar het winnen of
-verliezen berekend wordt: hij gaf hem 20 punten
voor; lay maakte 30 punten achter elkander; maat
waarnaar de drukletters berekend worden = 3 's mM.:
de nonparel is 6 punten, de brevier 7', punt en de
mediaan 11 punten hoog; —
deel van een onderwerp : punten voor een opstel;

eene zaak punt voor punt nagaan; punt voor punt
iets behandelen, nagaan, iem. weerleggen; dit punt behandelde hij goed; duistere punten ophelderen, deelen
van eenig onderwerp, wier beteekenis niet helder
genoeg is; een punt van behandeling ergens can maken,
eenig onderwerp opzettelijk behandelen; punten van
een beschrijvingsbrief voor eene vergadering, onderwerpen die aan de orde zullen komen; dat is een
Leer, een netelig punt; het punt in kwestie, het onderwerp waarvan juist sprake is; op het punt van eer
ks kb' seer gevoelig, hij acht zich spoedig beleedigd;

PUNTREDE.
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in die punten ben ik het net den vorigen spreker eens,
in die onderdeelen; de voorloopige punten van een verdrag samenstellen, de hoofdzaken voorloopig vaststollen; dat is een gevaarlijk punt ons over te spreken,
een gevaarlijk onderwerp; over dat punt moet ge
hem eens onderhouden, over die zaak; iets tot in de
puntjes weten, tot in de kleinste bijzonderheden; de
fijne puntjes gaan er af, de bijzonderheden weet men.
Met goed meer; op de puntjes letten, op de kleinigheden; het is in de puntjes, onberispelijk, juist zooals
het behoort. PUNTJE, o. (-s).
PUNTACHTIG, bn. eenigszins puntig.
PUNTBAARD, m. (-en), baard die puntig toeloopt;
...BEITEL, m . (-5), puntige vierkante beeldhouwersbeitel; (ook) gereedschap om ijzer, staal, messing
en harde metalen in 't algemeen af to draaien;
—BOOR. v. (...boron). boor met eene punt onderaan; ...BOUT, m. (-en), puntige bout: ...DEUR, v.
(-en), sluisdeur van eene uitwateringssluis.
PUNTDICHT, o. (-en), klein gedichtje welks uiteinde of laatste regel eene scherpe hekeling (van
iets of iem.) bevat; epigram: de puntdichten van
Huygens; ...DICHTER, m. (-5), iem. die puntdichten
maakt: Staring ale puntdichter; ...DIERTJES, 0. mv.
monaden: zeer kleine diertjes, tot de klasse der
infusiediertjes van de groep der straaldieren behoorende, welke, door een sterk microscoop gezien,
slechts stippen gelijken; ...DRAAD, o. gedraaide stolen draden met punten, voor omheiningen dienende.
PUNTEEREN, (punteerde, heeft gepunteerd), afpunten. afstippen, het plaatsen van geleistippen
voor het afwerken van metalen voorwerpen; de
eerste punten (van een verdrag) opteekenen; naar
een punt richten: een kanon punteeren; met punten
bezetten, teekenen; (zeew.) de kaart punteeren, het
bestek waken ; (muz.) de aangeduide noten of tonen
kort en droog afstooten. PUNTEERING, v. (-en).
PUNTEERIJZER, o. (-s), ijzer om mede te punteeren; ...KUNST, v. de kunst om goed to punteeren;
...MANIER, v. de manier om teekeningen te punteeren; ...STANG, v. (-en), hechtijzer der glasblaze,rs, ...STAAF, v. (...staven), lange ijzeren staaf
voor 't punteeren der spiegels; ...WERK, o.teekenwerk, graveerwerk dat gepunteerd is.
PUNTELOOS, bn. stomp (van een wapen).
PUNTEN, (puntte, heeft gepunt), eene punt maken
aan iets: een potlood punten; de punten afknippen:
het hoar punten; tippen (een kinderspel).
PUNTENMAAT, v. de maat der punten van drukletters.
PUNTER, m. (-s), eene soort van schuit.
PUNTEREN, (punterde, heeft gepunterd), met een
punter varen; (zeew.) het anker punteren, met een
punthaak vangen.
PUNTGRANAAT, v. (...naten), (art.) granaat met
eene punt; ...HAAK, m. (...haken), eene soort van
haak, gaffel; ...HAZER, m. (-5), waarvan de eene
zijde in eene lange punt uitloopt; ...HOED, In. (-en),
puntige hoed; ...HOU WEEL, o. (-en), houweel waarvan de eene zijde in eene lange punt eindigt.
PUNTIG, bn. (-er, -st), voorzien van eene punt:

een puntige petal; iets puntig bijsnijden; puntig toeloopen, in eene punt uitloopen; (plantk.) puntige bladeren, spits uitloopende ; (fig.) snedig, scherp, hekelend:
een puntig antwoord, gezegde; hij is puntig, hij is
geestig; iets puntigs zeggen; een puntige stijl, beknopt, bondig, geestig, scherp; — net, propertjes: eene
puntige vrouw. PUNTIGHEID, v. (...heden).

PUNTIJZER, o. (-5), (bij draaiers) groefbeitel, om
groeven in het bout to steken; ...KOGEL, m. (-5),
cilindervormige kogel met kegelvormige punt; ...KORALEN, v. mv. met teere punten voorzien koraal;
milleporen; ...KWAST, m. (-en), puntige kwast;
...LOOD, o. (-en), schietlood waarvan het gewicht
van onderen puntvormig is afgewerkt om zoo eenig
punt to vinden, dat loodrecht onder een ander ge
geven punt ligt; ...MOKER, m. (-s), dubbel puntig
werktuig om gaten to bikken; ...REDE, v. (-nen),

PUNTRING.
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puntspreuk; ...RING, rn. (-en), gesmeed ijzeren cilindrische schijf met stalen ring, als eene vijl behouwen,
waarop draadnagels gepunt worden; ...SCHAAF, v.
(...schaven), zeer smal blok dat van onderen kegvormig toeloopt; het driehoekige beitelblad loopt
in eene scherpe punt uit.
PUNTSGEWIJZE, bw. punt voor punt : eene reke-

wezen van al het menschelijke ontdoen wil en daarin
de ware reinheid (puritas) der kerk gelegen acht.
PURPER, bn. donkerrood van kleur.
PURPER, o. eene gezochte on beroemde donker-
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ning puntsgewifre nagaan; eenig onderwerp puntsgewrYze behandelen.
PUNTSLAG, m. richten met den puntslag, het plaat-

sen van geleipunten; ...SPREUK, v. (-en), kernspreuk, puntig gezegde; ...STUK, o. (-ken), puntig
stuk; schuine balk tegen den slagdrempel eener
sluis.
PUNTUUR, v. (...turen), twee stiften aan de timpan der pers, om het to bedrukken blad vast to
houden en den schoon- en weerdruk juist tegenover
elkander to brengen.
PUNTUURGAATJE, o. (-s); ...GROEF, v. (...von);
...SCHROEF, v. (...von).
PUNTVLAM, v. (-men), eene smalls, puntig bijloopende viam.
PUPIL, m. en v. (-len), onmondige, die eon voogd
'Hoeft, pleegzoon, -dochter.
PUPIL, v. (-len), (ontl.) oogappel.
PUPILLENSCHOOL, v. eene militaire opleidingsschool, tot voor eon paar jaren to Nieuwersluis,
thans opgeheven.
PUREN, (puurde, heeft gepuurd), (w. g.), zuiveren,
louteren; uithalen: de bfjen puren (zuigen) den honig
uit de bloemen.
PURGANS, PURGATIE, v. (-s, ...tien), (geneesk.)

buikzuiverend middel.
PURGEERBOON,

v. (-en), (plantk.) zeeboon;

...DOORN, m. (-s), (plantk.) duindoorn; ...DRANK,
m. (-en); ...DRANKJE, o. (-s), drank(je) om to purgeeren.
PURGEEREN, (purgeerde, heeft gepurgeerd), den
buik zuiveren, ontlasting veroorzaken.
PURGEEREND, bn. buikzuiverend: purgeerende middelen.
PURGEERHOUT, o. hout van den Molukschen ricines

of wonderboom; ...KORRELS, v. my. zaadkorrels
van eon Oostindischen boom (croton tiglium);
...KRUID, o. (-en), eene soort van winde in Syrie;
...MIDDEL, o. (-en); ...NOOT, v. (...noten), noot van
den jatropha curcas, eon uitstekend purgeermiddel;
...PIL, v. (-len); ...POEDER, ...POEIER, v. (-s);
...VLAS, o. eene Oenjarige plant, tot de familie der
vlasachtigen behoorende, die op onze venen en veenachtige heidevelden veel wordt aangetroffen;
...WINDE, v. (plantk.) trechterwinde (convolvulus
scammonium) Amerikaansche winde, Amerikaansche
trechterwinde, met schoone roode bloemen, welker
wortel, de echte jalappewortel, eon bekend purgeermiddel oplevert; ...WORTEL, m. (-s), wortel met
purgeerende kracht.
PURIM, —FEEST, o. (-en), herdenkingsfeest van
de Israelieten op 14 en 15 Adar in Februari of
Maart), ter nagedachtenis van de redding der Joden
door ESTHER en MARDOCHAI uit de gevaren, die
HAMAN hun bereid had, ook Hamansfeest, Lotenfeest
geheeten.
PURIMBAL, o. (-s), ...FOOT, v. (-en), bal, fooi ter
gelegenheid van het Purimfeest gegeven ; ...KLANT,
in. (-en), iem. die ter gelegenheid van het Purimfeest eene kleinigheid in geld krijgt; ...KRANT, v.
(-en), koddige, zotte krant, bij het Purimfeest uitgegeven; ...MAAL, o. (...malen); ...PRET, v., carnavaispret tijdens het Purimfeest; ...STUKJE, o. (-s),
eene soort van blij- of kluchtspel in een bedrijf;
...ZOT, m. (-ten), die met het Purimfeest als het
ware carnavalsvreugde bedrijft.
PURIST, m. (-en), overdreven taalzuiveraar.
PURISTERIJ, v. taalzuivering.
PURITEIN, m. (-en), gestrenge protestant, die,
het beginsel van regeling der zaken, den godsdienst
betreffende, overdrijvende, ook het geheele kerkelijke

roode verfstof, welke vroeger gebezigd word tot het
verven van wollen stoffen; (ook) kleed dat in purper geverfd is; (fig.) koningskleed; kardinaalsmantel: met het purper omhangen z(jn; naar het purper
staan, den kardinaalshoed bejagen; jongelingstabbaard der Romeinen.
PURPERACHTIG, bn. (-er, -st), als -, van purper.
PURPERBLAUW, o. indigo-purper, eene verfstof
verkregen door indigo met zuur zwavelzuur natron
to smelten ; ...BLOEM, v. (-en), purperkleurige bloom,
eene aloesoort in Noord-Amerika; ...BRASEM, m..
(-5), (nat. hist.) eene brasemsoort met purperkleurige
schubben; ...BRONS, o. koperbrons.
PURPEREN, bn. van. purper: een purperen mantel.
PURPEREN, (purperde, heeft gepurperd), met purperverf schilderen.
PURPERGLANS, m., ...GLOED, m. (dicht.) purperkleur; ...HART, o. paardenyleeschhout, ...HOENDERS, o. my. eon vogelgeslacht (porphyrus), tot de
orde der steltloopers behoorende, waarvan verscheidene soorten in Afrika gevonden worden; de kleur
hunner vederen is gewoonlijk eon zeer donker pur-

per, terwijl de snavel en pooten hoogrood zijn;
...HOUTBOOM, m. (-en), palissanderboom; ...KAPEL,
v. (-len), kleine dagvlinder (melibeus); ...KLEED, o.
(-eren), purperkleurig kleed.
PURPERKLEURIG, bn. de kleur van purper hebbende._
PURPERKLIER, v. (-en), geelachtige klier van de
purperslak naast de kieuwen in den mantel, die het
purper afscheidt; ...KOORTS, v. scharlakenkoorts;
...LIP, v. (-pen), helderroode, frissche lip; ...MOSSEL, v. (-s, -en), purperslak; ...REIGER, m. (-5), (nat.
hist.) eon vogel, tot de orde der steltloopers en wet
tot de familie der reigers behoorende, die to herkennen is aan zijne fraaie roodbruine tinten; hij is
over het gematigde on warme Europa, over geheel
Afrika on Azle verbreid, maar komt niet algemeen,

voor.
PURPERROOD, bn. donkerrood; — o. de donker-

roode kleur.
PURPERSCHELP, v. (-en), schelp van de purperslak; ...SLAK, v. (-ken), zeker buikpootig weekdier
(purpura), tot de familie der wulken of kinkhorens
behoorende, hetwelk eon kJ eurloos vocht voortbrengt,
dat door de lucht en het Licht eindelijk eene donkerroode kleur verschaft, waarmede de ouden scharlaken verfden; ...VERF, v. (...von), purperkleurige
verf; m. (...sschen), purperslak; ...WIER,
o. eene soort van zeegras.
PURPRIET, v. roode kleurstof in den rooden wijn.
PUSILLANIEM, bn. kinderachtig, onbeduidend.
PUSILLANIMITEIT, v. kinderachtigheid, beuzelachtigheid.
PUT, m. (-ten), diepe groove: putjes in 't gezicht;
kuiltje: ztj heeft putjes in de wangen, als zij lacht;.
kuil: kalkput, beerput; holte: putten in de aardap--pelen; schacht: monput; — inz. gegraven of geboorde
diepte waarin water opwelt: een put graven, delven;
Nortonputten boron; Artesische putten; zulk eene diepte
aan de binnenzijde met steen bekleed: een put metselen; (zeew.) oude benaming van de pompzode; (sprw.)
als het kalf verdronken is, dempt men den put, men
verhelpt het kwaad, als het ongeluk gebeurd is;
figuur op het ganzenbord: in den put zitten. Zie KUIL;
(gew., zegsw.) putten in de aarde klagen, uitermate
klagen. PUTJE, o. (-s).
PUTBAAS, m. (...bazen), opzichter over eene ploeg
dijkwerkers, aardwerkers; ...BOOR, v. (...boron), bijzondere aardboor om diepe putten to boron; ...DEKSEL, o. (-s), deksel over een waterput; ...DELVER,
m. (-s), aardwerker die putten graaft; ...EMMER,
m. (-s), emmer aan de putgalg bevestigd, waarmede
men water uit den put haalt; ...GALG, v. (-en),
pawl waarin de zwengel zich beweegt; dwarsbalk
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met het rad, waaraan de putemmer hangt; ...GRAVER, m. (-s), aardwerker die putten graaft.
PUTGER, m. (-s), (vad. gesch.) zeeofficier van lageren
rang.
PUTHAAK, m. (...haken), lange stok met sterk
gekromden haak, waaraan men een emmer bevestigt
om water uit een niet te diepen put of uit eene
gracht op te halen; (sprw.) trouwen over den puthaak,
zie TROU W EN; ...KETTING, m. (-en), ketting waaraan de putemmer hangt; ...KOOI, v. (-en), putterskooi.
PUTOOR, m. (-en), zie PITOOR.
PUTRAD, o. (-eren), wiel aan de putgalg, waar deze
dwars over den put heen ligt.
PUTREFACTIE, v. verrotting, bederf, ontbinding.
PUTRUIMER, m. . (-s), nachtwerker, beerputruimer.
PUTS, v. (-en), (zeew.) scheepsemmer met ingesplitst touw, vroeger meestal van leer, thans ook
van hout, ijzer en zink.
PUTSEN, (putste, heeft geputst), (zeew.) water
met de puts scheppen.
PUTSTEEN, m. (-en), steen waarmede een put gemetseld is, inz. op den rand van den put; ...STEIGER, m. (-s), steiger voor het metselen van een put.
PUTTEN, (putte, heeft geput), water uit een put
ophalen; (fig.) halen uit, ontleenen aan: uit andere
boeken putten; uit de bronnen zelf putten, het zelf navorschen en niet anderen naschrijven; — het schilletje uit de kuiltjes of putten halen: aardappels
putten. PUTTING, v. het putten.
PUTTER, m. (-s), die put; (fig.) zuiper, drinkebroer:
het is een ouwe putter. PUTSTER, v. (-s).
PUTTER, m. (-5), distelvink (fringilla carduelis) een
vogel, met fraai gekleurde vederen, die in noordelijk
Europa ongeveer tot 64° wordt aangetroffen; hij
wordt ook bloemputter en in Groningen kletter genoemd; (fig.) blinde putter, dom rnensch. PUTTER.
TJE, o. (-s).
PUTTERDISTEL, v. (-s), naam in Groningen aan
de speervederdistel of vederdistel gegeven, omdat
de putters vooral op deze plant gevangen worden.
PUTTERSKOOI, v . (-en), kooi voor een distelvink
of putter.
PUTTING, v. (-s), (zeew.) puttingwant, touwwerk
dat dient om bet stengewant te zetten; (sprw.)
achter de putti-ngs overboord vallen, reddeloos verloren zijn.
PUTTINGBOUT, m. (-en), bout om de puttingijzers
vast te zetten; ...IJZERS, o. my., ...WERK, o. (zeew.)
platte ijzers aan de zijwanden van de mars staande,
dienendo oin het stengewant boven en het puttingwant onder vast te maken; ...WANT, o. (zeew.). Zie
PUTTING.
PUTTOUW, o. (-en), touw waaraan een putemmer
bevestigd is; ...WATER, o. water uit een welput
(tegenst. van regenwater of leidingwater).
PUTZEN of BUTSENWERKEN, o. my. ruimten of
holten in kalkgesteente.
PUTZWENGEL, m. (-s), zwengel waaraan het puttouw zit.
PUUR, bn. zuiver, louter: dat is de pure waarheid;
ik trouwde uit pure liefde; uit pure nieuwsgierigheid;
(fig.) niets meer dan: dat is puur natuur;
bw.
geheel en a), juist, net: hij is puur arm; zff was puur
naakt; zij deed het puur om hem te plagen, alleen
daarom.
PUUTOOGJE, o. (-3), zekere plant, ook bernage en
steekneusje geheeten.
PUZZLE, v. (-s), moeilijkheid: raadsel, strikvraag;
aardigheidje om den tijd te dooden, vaak uit twee
metalen voorwerpjes bestaande, die men van elkander

moet ontwarren, zonder ze te buigen of te breken:
de nieuwste puzzles voorhanden.
PUZZOLANE, PUZZOLANA, POZZOLANA, v. Zia
op POUZZOLANAARDE.
PYAEMIE, v. (geneesk.) etter in het bloed, bloedvergiftiging door het opslorpen van wondetter in
het bloed.
PYCNIET, m. (-en), stangsteen; eene soort van
topaas.
PYGMEEN, m. my. fabelachtige dwergen welke de
ouden aan de bronnen van den Nijl, doch anderen
naar den kant van Indic plaatsen.
PYRAMIDAAL, bn. Zie PIRAMIDAAL.
PYRAMIDE, v. Zie PIRAMIDE.
PYRHELIOMETER, m. (-s), toestel om de warmte te
meten, die jaarlijks door de zon afgegeven wordt.
PYRIET, o. eene zwaveiverbinding in steenkolen
van eene metaalachtige, bleekgele eenigszins naar
goud gelijkende kleur; het kan oorzaak zijn van
zelfontbranding der steenkolen in de bergplaatsen;
ook kies, ijzerkies en zwavelkies genoemd.
PYROBOLOGIE, v. vuurwerkerskunst; ...DYNAMICA, v. de leer van de krachten des vuurs;
...ELECTRICITEIT, v. electriciteit die door verwarming in het toermalijn wordt opgewekt;
...GEEN, o. lichtstot uit ruw carbolzuur bereid;
...GENESIE, v. het ontstaan, de voortbrenging van
het vuur.
PYROLETNE, o. eene soort van machinesmeer.
PYROLOGIE, v. vuurtheorie ; de leer van het vuur;
...MANIE, v. eene ziekelijke neiging tot brandstichten; ...METER, m. ,-s), m. o. (...scopen) r
hitemr,vu wktigarmedz
hooge warmtegradeu kunnen gemeten worden;
...METRIE, v. kunst om de warmte to meten.
PYROPE, o. Boheemach granaat met eene geelroode kleur; de grcotste stukken zijn zoo groot.
als eene walnoot; doorgaans in korrelvorm gevonden.
PYROPHAAG, m. (...phagen), vuureter;
m. (...phanen), opaal die door inz -uiging van gesmolten
was doorzichtig wordt; ...PHOOR, m. (...phoren),.
vuurdrager, zelf-ontbrander, (zekere aan de lucht)
ontvlammende zelfstandigheid, by. een poeder van
aluin en meel; ...TECHNIE, v. vuurwerkerskunst;
kunst om vuurwerk to maken.
PYROTECHNISCH, bn. op de pyrotechnic betrekking hebbende.
PYROTELEGRAAF, v. (...grafen), werktuig om den
afstand van een ontstanen brand te bepalen.
PYROTHONIDE, v. papier-olie: de bruine, brandige
stof, die zich uit langzaam verbrandend samengerold papier ontwikkelt.
PYRRHONISMUS, o. de twijfelleer van PYRRHO, het.
stelsel der pyrrhonisten of twijfelaars, die beweren,
dat men aan alles moot twijfelen om de waarheid
uit te vorschen.
PYTHAGORISCH, bn. zwijgend; (rekenk.) de pythagorische tafel, de tafel van vermenigvuldiging met
de producten van alle enkelvoudige getallen; (meetk.)
het pythagorische problema (of het problema van Pythagoras).
PYTHIA, v. priesteres van het orakel to Delphi.
PYTHIS'CH, bn.; de pythische spelen, die, ter eere van
APOLLO, alle vijf jaren to Delphi gevierd worden.
PYTHON, m. (-s), eene soort van reuzenslang opde Soenda-eilanden; de tijgerpython (python tigris)
wordt 4-6 M. lang; de python reticulatus bereikt
eene lengte van 9 M.; — (myth.) eene vreeselijke ,
slangofeduchtrk,ioAPOLverwnnen werd.

1359

Q.
,Q, v. (•9s), 17de letter van MI, alphabet; —
de gezamenlijke narnen of woorden in een adresof woordenboek, die met Q beginnen; —
Romeinsch cijfer voor het getal COO; —
verder in afkortingen:
- quod attestor — hetgeen ik ge.Q. A.
tuig; —
.Q. B.
— Queen's-bench — zie aldaar; -.Q. B. F. F. Q. S. — quod bonuM, felix, faustum que
hetgeen goed, gelukkig
stt
en gezegend moge zijn, (of)
God geve daartoe Zijn zegen; —
— quod Deus bene vertat — God
Q. D. B. V.
doe het wel gelukken; —
— quinta essentia — zie quintesQ. B.
sens; —
— quod est — hetwelk beteeq. e.
kent;
— quod erat demonstrandum —
E. D.
hetgeen to bewijzen was; —
Q. F. E Q. S. — quod felix, faustum que sit
—hetg ngelukigongezgend moge zijn; —
— quantum libet — zooveel als
Q. L.
men belieft;
— quantum placet — de hoeveelP. of Pl.
held naar welgevallen;
- qualitate qua — in hoedanigQ. Q.
heid van, gevolmachtigd
als; - quantum satis of sufficit —
C. S.
zooveel als genoeg is; - quantum vis — zooveel gij
Q. V.
wilt; —
— quaeritur — zie aldaar; —
quaer.
— quaestie — zie aldaar.
quaest.
QUA, bw. in hoedanigheid van: qua dokter kwam
alleen; qua tails, als zoodanig; qua mandatarius,
als gevolmachtigde; qua professor, als hoogleeraar.
QUADERNANO, o. (-s), vierregelige strofe van een
sonnet.
QUADERZANDSTEEN, m. (-en), als voorwerpsn.
v. gmv. als stofn.: zekere Duitsche steensoort, blokzandsteen; vlak gehouwen zandsteen.
QUADRAAT, KWADRAAT, o. (...draten), vierkant,
regelmatige vierhoek met vier gelijke zijden en
rechte hoeken; (drukk.) pasje; (muz.) herstellingsteeken waardoor eene verhoogde of verlaagde noot
hare gewone hoogte heeft; (wisk.) vierkant getal,
tweede macht; electrisch quadraat, zeker toestel bij
-electrische proeven; (sterrenk.) groat quadraat, zeker
vierkant, door groote sterren gevormd ; magisch quadraat, toovervierkant (zeker kunstspel); eene soort
van talisman (in Indic).
QUADRAAT, KWADRAAT, bn. vierkant, vierhoekig, vierzijdig.
QUADRAATGETAL, KWADRAATGETAL, o. (-len),
vierkant getal, product van een getal met zichzelf
vermenigvuldigd; ...IJZER, o. ijzer met vierkante
v. (-en), vierkante miji; ...ROEDE,
doorsnede;
o. het in de
(-n), vierkante roede;
liandschriften van den Hebreeuwschen bijbel voorkomende schrift; ...VERGELIJKING, v. (-en),
(rekenk.) eene vergelijking waarin de onbekende in
de tweede macht staat; ...VOET, m. (-en), vierkante
voet; ...WORTEL, m. (-s), (wisk.) den quadraatwortl

trekken, het getal zoeken, dat, met zichzelf vexmenigvuldigd, het gegeven getal vormt.
QUADRAGESIMA, v. de zesde Zondag vOOr Paschen.
QUAORANGULAIR, bn. vierhoekig, vierkant.
QUADRANS, o. zeker apothekersgewicht (3 oncen
of 6 louden med.).
QUADRANT, o. (-en), vierde gedeelte van een
geheel (inz. van een cirkel); hoekmeter, graadcirkel,
hoogtemeter, eon werktuig om de zonshoogte te
meten of om de mortieren en houwitsers te richten.
QUADRANT-ELECTROMETER, m. (-s), (natuurk.)
werktuig, waarmede de spanning der electriciteit
bij de electriseermachines gemeten wordt.
QUADRATRIX, v. (oudt., wisk.) zekere kromme lijn
waardoor men de quadratuur des cirkels poogde
voor te stellen en te berekenen.
QUADRATUS HOMO, m. kort en gezet mensch,
vierkante vent.
QUADRATUUR, v. verandering in een vierhoek;
inhoud eener kromlijnige figuur in vierkante eenheden; quadratuur des cirkels, herleiding van den
cirkel tot een vierkant van gelijken inhoud; (fig.)
iets onuitvoerbaars.
QUADRATUURSTANDEN, m. my. kwartierstanden
der maan.
QUADRATEEREN, (quadreerde,
QUADREEREN,
heeft gequadreerd), vierkant, vierhoekig maken; in
het vierkant brengen: een getal quadreeren; den
inhoud van een vlak berekenen; (een getal) met
zichzelf vermenigyuldigen, (fig.) passen, schikken,
overeenkomen.
QUADRI..., het viervoud, vier...
QUADRILLE, v. (-s), dans met vier paar personen;
omberspel met vier spelers.
QUADRILLEEREN, (quadrilleerde, heeft gequadrilleerd), in eene quadrille dansen; (mil.) in den vorm
van eene quadrille rangschikken; het quadrillespel
spelen.
QUADRILLIOEN, o. (-en), millioen in de vierde
macht, duizendmaal duizend trillioenen (het cijfer 1
met 24 nullen er achter).
QUADRO, (muz.) vierstemmig.
QUADRONE, m. en v. (-n), zie quarterone.
QUADRUMANEN, m. my. vierhandige dieren.
QUADRUPEDEN, m. my. viervoetige dieren.
QUADRUPEL, bn. viervoudig; quadrupel alliantie,
viervoudig verbond, verbond van vier mogendheden.
QUADRUPLEEREN, verviervoudigen.
QUADRUPLEX-TELEGRAPHIE, v. de kunst om langs
denzelfden draad tegelijkertijd twee telegrammen
heen en twee terug to zenden, vooral in Amerika
in toepassing gebracht; het vereischt zeer ingewikkelde schakelingen.
QUAERITUR, men vraagt, er wordt gevraagd, het
is de vraag.
QUA ESTIE, v. (-s, ...tien), vraag, twistvraag, geschilp ant; aanhangige zaak, aangelegenheid; cie
zaak, de persoon 'in quaestie, waarvan, van wien
gesproken wordt; waaraan, aan wien gedacht wordt;
de bewuste zaak of persoon: dat lodt geene quaestie;
dat is baiten quaestie, dat spreekt vanzelf. Zie ook
KWESTIE.
QUAESTIEUS, bn. onzeker, twijfelachtig; de quaes.
tieuze zaak, persoon, de zaak, persoon in kwestie.
QUAESTOR, m. (-en), (Horn. gesch.) schatmeester;
stemopnemer (in vergaderingen).
QUAESTUUR. v. ambt, waardigheid van quaestor.

QUAGGA.
QUAGGA, m. (-'s), zeker Zuidafrikaansch eenhoevig

zoogdier (equus quagga), grootere soort van zebra,
(lat, naar men beweert, hyena's en jakhalzen aan'valt en verjaagt en zijn naam draagt naar het geluid
van zijn geschreeuw.
QUALIFICATIE, v. (•s, ...tien), opgave der noodige
-eigenschappen; toekenning eener eigenschap; het
geven van een titel; volmacht; deugdelijkheid, geschiktheid; (recht.) aanduiding waarbij het 0. M.
de feiten, waarvoor de beklaagde vervolgd wordt,
bepaalt en ze zoodoende tot een bij de strafwet
genoemd misdrijf rangschikt.
QUALIFICEEREN, QUALI FIEEREN, (qualificeerde,
heeft gequalificeerd), eigenschappen toekennen, ge-schikt, vatbaar maken; benoemen: eene niet te qualificeeren handelwilze, volmacht geven; een gequalificeerde diefstal, diefstal met verzwarende omstandigheden.
QUALITATIEF, bn. volgens de waarde; naar den.
.aard; het gehalte, de gesteldheid eener zaak betreffende: het was een qualitatief verschil.
QUALITEIT, v. (-en), gesteldheid, eigenschap, hoedanigheid, aard: alles eerste qualiteit; prima qualiteit;
stand, betrekking in de maatschappij : in zone quali.teit als predikant; titel.
QUAND MEME, bw. uitdr. hoe het ook ga, tot elken
prijs.
QUANT A MOI, wat mij betreft; zijn quant soi
bewaren, stijf deftig zijn.
QUANTITATIEF, bn. volgens de hoeveelheid, grootte,
naar het getal: quantitatief is het meer, doch qualitatief minder.
QUANTITEIT, v. (-en), hoeveelheid, menigte; tijd,duur der lettergrepen; omvang van een begrip;
muz.) de omvang, de hoeveelheid der stemmen, de
uiterlijke toonrijkdom, de grootheid van een muziekstuk enz.
QUANTITEITSVERSCHIL,
o. (-len), verschil in
quantiteit, hoeveelheid., menigte.
QUANTUM, o. zekere som; hoeveelheid, getal;
maat; bedrag; aandeel.
QUARANTAINE,
v. gedwongen verblijf, 'twelk
schepen, personen of goederen, die van eene besmette
of van besmetting verdachte plaats komen, voor
-een langen of korten tijd genoodzaakt zijn op eene
bepaalde plaats to houden; de inrichting, de plaats
waar zulke reizigers of voorwerpen gedurende die
dagen zich moeten bevinden.
QUARANTAINE-INRICHTING,
v. (-en), inrichting
-waarin personen of goederen in quarantaine moeten
blijven; ...PLAATS, v. (-en), plaats voor quarantaine aangewezen: in ens land heeft men twee quaran.taine-plaatsen: Wieringen en Tien Gemeten.
QUARRE, CARRE, o. (-'s), vierkant; vierkante
plaatsing bij militairen, waarvan de vier zijden
front naar buiten maken: een quarre vormen; earn=
.schermen; carre-geweer schermen.
QUARREAU, o. vierhoekig liniaal tot het trekken
- van evenwijdige lijnen.
QUARREOGRAAF, v. (...grafen), werktuig tot het
opnemen van perspectiefteekeningen.
QUART, o. (-en), vierde maat, zekere vochtmaat;
.zekere graanmaat (in Pruisen); (muz.) de vierde
toon van den grondtoon in de diatonische toonschaal;
een interval van vier trappen; de a - snaar op eene
viool.
QUARTAAL, Zie het betere KWARTAAL.
QUARTAIR, bn. vierde; (aardr.) quartaire vorming,
de vierde of jongste aardvorming, de uit water afgezette lagen; de oudere quartaire vorming, het diluvium; de jongere quartaire vorming, het alluvium;
het quartaire tUdperk, dat der quartaire vorming.
QUARTEEREN, goud en zilver samensmelten in de
verhouding van 1 tot 3.
QUARTENPARALLELLEN, v. my. (muz.) voortschrij4clingen van twee stemmen in intervallen van
•quarten, onaangenaam voor het gehoor.
QUARTERONE, QUADRONE, m. en v. (-n), kind
,

1361

QUEREL.

van een creool en eene terceroonsche vrouw (in
Midden- on Zuid-Amerika). Zie TERCERONEN.
QUARTET, o. (-ten), vierstemmig muziek- of tang.
stuk; in het orkest de vier strijkinstrumenten, to
weten: de eerste viool, tweede viool, alt en violoncello.
QUARTETAVOND, m. ( en), ...AVONDJE, o. (-s),
avond dat men quartet speelt; ...GEZELSCHAP,
o. (-pen), gezelschap dat samen quartetten speelt
of zingt; ...MUZIEK, v. vierstemmige muziek;
...SPEL, o. (-en); ...SPELER, m. (-s), iem. die
in een quartetgezelschap medespeelt;
GING, v. (-en), vereeniging die zich ten doel stelt
quartetten in to studeeren en uit to voeren.
QUARTFLUIT T v. (-en), (muz.) eene bijzondere soort
van fluit, van welke de grootste vier tonen diaper
en de kleinste vier tonen hooger dan de gewone
dwarsfluiten staan.
QUARTIER, o. Zie KWARTIER.
QUART1JN. Zie KWARTIJN.
QUARTO, bn. ten vierde, in de vierde plaats.
QUARTO, o (-'s), boekformaat, waarbij het vet
vier bladen of acht bladzijden heeft; —FORMAAT, o.
QUARTSPRONG, m. (-en), (muz.) een interval van
vier trappen in de diatonische toonschaal; ...VIOOL,
v. (...violen), kleine viool.
QUASI, bw. als ware het, bijna als, ongeveer,
schijnbaar, evenals: een quasi contract, een contract
in schijn, slechts voor den vorm; h kwam quasi
wat te leen vragen, maw eigenlbk kwam zien wie
er was; quasi slapende, hoorde hij alles.
QUASIMODO, m. (-'s), de Zondag na Paschen, zoo
geheeten naar de schriftplaats quasimodo geniti in[antes
PETRITS II : 2), wat als inleiding tot de mis
dan in de R.-K. kerken gelezen wordt.
QUASSIA, in. een plantengeslacht waarvan twee
soorten in Zuid-Amerika voorkomen; van eene van
dezo soorten, de bittere of echte quassia, wordt het
bout en de bast in de geneeskunde gebruikt.
QUASSIAHOUT, o. kwassiehout. Zie dit woord.
QUATEMPER. Zie QUATERTEMPER.
QUATERNE, v. (-n), vier bezette en tegelijk uitgekomen nommers (in de getallen-loterij); vier nommers in eene rij (in het lottospel); (boekdr.) vier
beschreven of bedrukte bladen, ineengeschoven; 5
a 6 in elkander gevouwen velletjes postpapier.
QUATERNION, o. (-en), (wisk.) een bijzonder snort
van complexe getallen, die bij de oplossing van vele
vraagstukken voordeel opleveren: een quaternion is
het quotient van twee vectoren (rechte lijnen van bepaalde grootte en richting).
QUATERTEMPER, m. (-s), eerste dag van een vierendeel jaars; (R.-K.) de Woensdag, Vrijdag en Zaterdag van eene bepaalde week in ieder jaargetijde,
waarop vasten en onthouding is voorgeschreven.
QUATRAIN, o. (-s), klein gedicht van vier verzen
of dichtregels.
QUATRE-MAINS, QUATTRO MANI, v. pianostuk,
voor vier handen gezet.
QUATRE-MAINSSPELER, m. (-s), ...SPEELSTER, v
(-5), iem. die met een ander samen quatre-mains
speelt.
QUATUOR, o. (-s), vierstemmig muziek- of zang-

stuk, quartet.
QUEEN'S BENCH, v. rechtbank der koningin (naam
van het oppergerechtshof to Londen, wanneer in
Engeland eene koningin regeert).
QUEEN'S METAL, o. zeker metaalmengsel (tin,
lood, spiesglans on bismuth).
QUEKKER, rn. eene soort van zeer vurigen palmwijn.
QUENDEL. Zie KWENDEL.
QUENTCHEN, o. zeker Duitsch gewicht, een vierde
van een lood.
QUERCITRON, o. eene gale kleurstof van den gemalen bast van den Noordamerikaanschen verik.
veQrsueER
QUEREL, o. (-len), QUERELLE, v. (-len), klacht,
bezwaar; twist, geschil, strijd.
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'QUERELAAT.

QUOTUM.

QUERELAAT, m. (...laten), beklaagde, gedaagde.
QUERELANT, ...ULANT, m. (-en), eischer, klager.
QUERELLEEREN, (querelleerde, heeft gequerelleerd),
twisten, strijden, geschil hebben.
QUESTIE, v. Zie het betere QUAESTIE.
QUEUE, v. (-n), staart, paardestaart; tournure
onder damesjaponnen; de laatste soldaten eener
afdeeling (bij een marsch); de laatste menschen (bij
eene optrekkende processie, een optocht, voorbijgaanden stoet); (fig.) lange reeks rijtuigen; lange
reeks of rij personen die op eene beurt staan te
wachten : queue maken.
QUEUE, v. biljartstok. Zie KEU.
QUIBUS, m. (-sen), zie KWIBUS.
QUIDAM, m. Zie KWIDAM.
QUIDPROQUO, QUIPROQUO, o. (-'s), misverstand,
verwisseling, het eene voor het andere.
QUIESCENTIE, v. rust, toestand van rust: de quies-

...REEKS, v. (-en), eene opvolging van quintae--;
coorden.
QUINTERNE, v. vhf bezette en tegeltjk uitgekomers
nommers (in de getallen-loterij); vijf nommers in
eene rij (in het lottospel).
QUINTESSENCE, QUINTESSENS, v. de keur of keris
(van iets), het fijnste, edelste, krachtigste; (scheik.)
vijfmaal overgehaalde geest eener vloeistof; deware inhoud (van iets) in den minst omvangrijkea.
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centie van 't gemoed.
QUIETISMUS, QUIETISME, o. gemoedsrust, volkomen berusting in Gods wil ; die richting in het
Christendom, die vooral in de 17de eeuw tegenover
't dorre dogmatisme in de R.-K. kerk ontstond en
's menschen hoogste geluk en bestemming vond in
lijdelijke en geruste onderwerping aan God.
QUIETIST, m. (-en), aanhanger van het quietisme.
QUIETISTERIJ, v. minachtende benaming voor de
leer der quietisten.
QUIETISTISCH, bn. de quietistische richting, godsdienstige richting der quietisten.
QUILLAGE, 0. kielgeld (recht, geheven van schepen, die voor de eerste maal eene Fransche haven
binnenloopen).
QUINCAILLERIE, v. (-en), kleine galanteriewaren,
kramerijen (inz. metalen voorwerpen).
QUINDECAGOON, m. (...goners), vijftienhoek.
QUINE, v. Zie QUINTERNE.
QUININE, QUINQUINA, v. Zie KININE.
QUINQUENNIUM, o. tijdvak van vijf jaren.
QUINQUET, v. (-s), argandsche lamp met dubbelen
lichtstroom, naar den uitvinder QUINQUET aldus geheeten.
QUINQUETLAMP, v. (-en), quinquet.
QUINQUET-OLIE, v. olie welke men in de quinquets brandt.
QUINT, v. (-en), (muz.) de vijfde toon van den
grondtoon in de diatonische toonschaal; een inter-

val van vijf trappen; hoogste vioolsnaar; dunste
snaar van een snareninstrument: de quint wat aandraaien; eene nieuwe quint opspannen; eene metalen
quint is beter ; (schermk.) vijfde stootmanier.
QUINTA, v. vijfde klasse eener Latijnsche school.
QUINTAAL, o. (...talon), centenaar, honderd pond
gewicht; een Fransch quintal = 40,95058 Nederl.
pond.
QUINTACCOORD, o. (-en), drieklank.
QUINTADEEN, QUINTATON, o. zeker register in
een orgel, de meest gebruikte en beste stem.
QUINTBAS, v. (-sen), eene quintfluit in het pedaal

van een orgel van 6 voet teen.
QUINTENCIRKEL, m. (-5), (muz.) de cirkel die ontstaat, wanneer men, van een bepaalden toon uitgaande, in op- of afgaande quinten voortgaat, totdat men weder aan den uitgangstoon is gekomen;
...FUGA, v. (2s), eene fuga wear de volgende stem
eene quint hooger of eene quart lager het theme
begint; ...PARALLELLEN, v. my. gel ijktijdige voortschrijdingen van quinten in dezelfde richting, onaang,enaam voor het gehoor en derhalve verboden;

vorm : de quintessens der zaak is gauw verteld.
QUINTET, o. (-ten), vijfstemmig muziekstuk.
QUINTFAGOTj v. (-ten), dubbel of contra-fagot.
QUINTILLIOEN, o. (-en), millioen in de vijfde macht.

(het cij fer 1 met 30 nullen er achter).
QUINTOLE, v. een notengroep van vijf tonen, diode waarde van vier noten van dezelfde soort
hebben.
QUINTSPRONG, m. (-en), een interval van 5 tonen..
QUINTUPLICEEREN, vervijfvoudigen.
QUINTUS, m. de vijfde; de vijfde der leerlingen irr
eene klasse; de leermeester van de vijfde klasse.
QUIPOS, QUIPPOS, o. knoopenschrift der oudePeruanen: gekleurde snoeren, op vele wijzen samengeknoopt en ineengevlochten, welke hun als schrijfteekens dienden.
QUIPROQUO,
QUIRINAAL,

QUIDPROQUO, o. (-'s), vergissing r
o. het pauselijk paleis op den heuvel

misgrep.

van dien naam to Rome.
QUISQUILIEN, v. my. alles wat slecht is on niet
deugt: onbruikbare afval, vodderijen enz.; slechte
voortbrengselen van den geest.
QUITANTIE, v. (-s,
kwijtbrief, bewijs van

ontvangst; schriftelijk bewijs dat een verschuldiga
bedrag is voldaan: de quitanties bewaren; quitantievragen; (gew.) wat de kruidenier of de bakker
het betalen eener rekening voor de kinderen toegeeft.
QUITANTIEZEGEL, m. (-5), zegel van 5 cents, die
volgens de zegelwet op eene quitantie van f 10 of
hooger geplakt moot zijn.
QUITEEREN,
(quiteerde, heeft gequiteerd),
voldaan onderteekenen (eene rekening); eene quitantie afgeven; (ook) verlaten, afzien van, laten,
varen: den dienst quiteeren.
QUITTE, bn. even, gelijk, ontheven van de ver-plichting om te betalen: w zijn quitte, wij hebben
van elkander niets meer to vorderen; quitte-spelen,.
gelijk spelen, niet winnen of verliezen; quitte ou.
double, gelijk of dubbel.
QUI VIVE!, werda!, wie daar!; op zijn qui vine zijn,.
zeer goed toezien, een strong wakend oog houden:
met hem n2ag-je wel op je quince zijn.
QUODLIBET, o. (-s), wet men belieft, mengelmoes,
allerlei, van alles wat (voor den zang); laffe woord-

speling, platte dubbelzinnigheid.
QUOMODO, v. handelwijze, manier van uitvoering.
QUOTA, v. (-'s), QUOTUM, o. evenredig aandeeb
dat ieder heeft bij to dragon of to ontvangen.
QUOTATIE, QUOTISATIE, v. (-s, berekening
van ieders aandeel.
QUOTEEREN, (quoteerde, heeft gequoteerd), near evenredigheid verdeelen; van volgnommers voor-zien, nommeren, merken (bescheiden enz.).
QUOTIENT, o. (-en), (rekenk.) uitkomst eener deeli n
QUOTISEEREN, (quotiseerde, heeft gequotiseerci),
naar verhouding verdeelen; schatten.
QUOTITEIT, v. aandeelsverhonding.
QUOTUM, o. quota.

R.
R, v. (-s), 18de letter van het alphabet; hij kan de
r niet zeggen, hij brouwt; de gezamenlijke namen of
woorden in een adres- of woordenboek, die met r
beginners; —
Romeinsch cijfer voor het getal 80; —
in afkortingen:
B.
Rectumur (op thermometers); —
R. of R.c.
— recipe (op recepten) — neem, men
neme; r.
- (in wiskundige formules)radius —
straal; —
(in natuurkundige form ules) resultante (zie aldaar); r. of f. r.
- recto of folio recto — op de rechterzijde van het blad (in citaten
en bibliographische beschrijvingen; —
rob.
— rabat — korting; —
rod.
— radicalen — zie aldaar; —
R. C.
R. D.

of R. K. — roomsch-c(k)atholiek; —

reverendus dooninus of reverende
domine — eerwaardig hoer;
- Recensent — beoordeelaar;
- Redacteur of Redactie; - Referent — verslaggever;
- regula — regel; —
(ook) regius — koninklijk; —
Resp.
— Respublica — het gemeenebest; —
R. F. S. V. P. — reponse favorable s'il vous plait —

Rec.
Red.
Ref.
Reg.

R. H. S.
R. I.
R. I. P.
R. I. S. A.
R. K. S.
R. M.

verzoeke vriendelijk gunstig
antwoord; —
— Rajks hoogere- burgerschool; —
— Romanum imperium — het Romeinsche rijk; —
— requiescat in pace — hij (zij) ruste
in vrede; —
— Romanorum imperator semper
Augustus — de altijd zeer verheven keizer der Romeinen; —
— Rijks kweekschool — (inz. voor
onderwijzers, - essen); —
— .Regia Majestas — de koninklijke

majesteit; —
(ook) Regiae majestatis — van de
koninklijke majesteit; —
R. M. C.
— reverendi ministerli candidates —
candidaat van het eerwaardig
leeraarsambt; —
R. N. S.
— Rfjks normaalschooi (inz. tot opleiding voor onderwijzers, essen); —
R. 0.
— rations officii — ambtshalve;
- remise ouverte (op telegrammen) —
open bestelling; —
— reverendus (of reverendi) pater —
R. P.
eerwaardige vader;
- reponse payee (op telegrammen) —
antwoord betaald; —
— reservatis reservandis — onder het
r. r.
noodige voorbehoud; —
— rudimentair — Zie aldaar.
rud.
RA, v. (raas), (scheepsb.) lange, ronde spier, kruisvormig aan een mast of eene steng hangende on
dienende om een zeil op te houden, walks bovenzijde er aan verbonden wordt: groote ra, fokkera,
voormarszeilsra; bagyn-ra, waaraan geen zeil hangt;
blinde ra, ra die wider den boegspriet geheschen

wordt om het want der lijzeilspieren van de kluivers op te houden; — (sprw.) zone ra is lam geschoten, zijne kracht, zijne energie is gebroken; — van
de ra vallen, eertijds eene zware straf aan boord; —
laat hem geducht van de ra loopen, geeft horn er
geducht van langs, haalt hem duchtig door.
RAAD, m. aanbeveling om iets te doen of te laten,
raa,dgeving: neem dezen raad aan, doe nu wat ik
zeg; iemand read geven; iemands raad inwinnen; goede
raad is hier duur, men weet haast niet, wat hier te
doen het beste is; iemand met raad en daadbijstaon,
hem niet alleen met woorden, maar ook met daden
helpen; — op min read heeft h# het gedaan, gelaten,
omdat ik het hem zoo aanraadde; min raad zou
wezen, dadelijk ontslag vragen, naar mijne meening
zou dat het beste zijn; —
hu]p, middel: hij wed overal raad voor; road voor
kiespijn; veel raad, weinig baat, niet alle middelen
helpen; hij is ten einde (buiten) raad, hij weet geen
enkel hulpmiddel moor, om uit de verlegenheid to
geraken; komt tijd, komt read, wanneer het noodig
is, zal er wel een middel gevonden worden; read
schalren, de noodige middelen aanwijzen; raad noch
dead weten, heelemaal niet weton wat to doen; hij
weet met zijn geld, zijn leegen tijd goon rand, weet
niet hoe die good te besteden, heeft er to veel van;
ik weet met dien jongen geen read, weet niet, wat
met hem aan to vangen; hfj weet met zijne hander
geen raad, weet niet hoe die op passende wijze te
houden; —
overleg: bij iemand te rade goats, met hem overleggen; met zijne beurs te rade gaan, overleggen of
men iets nog betalen of koopea kan, handelen overeenkomstig zijn vermogen; de nacht brengt mad,
dikwijls weet men den volgenden dag zeer duidelijk,
wat te doen het best is, waartoe men den vorigen
avond bij het nauwgezetste overleg niet kon geraken; besluit, voornemen: te rade worden, een besluit
nemen; niemand /can Gods raad doorgronden;
(raden), zeker aantal personen die bijeenkomen
om voorstellen te onderzoeken of besluiten to
nemen; college met besturende of rechtsprekende
macht: familieraad, gemeenteraad, kerkeraad,
raad, zie aldaar; raad van beroep, drie personen die
uitspraak moeten doen op de bezwaarschriften betreffende aanslagen der belastingen; de Raad van
State, regeeringscollege van 15 personen aan wier
oordeel alle voorstellen, door den Vorst aan de
Staten-Generaal of omgekeerd gedaan, benevens
alle algemeene maatregelen van inwendig bestuur,
onderworpen moeten worden; den Raad van State
gehoord, boven wetten, besluiten enz.; de Raad van
eene soort van Raad van State voor
bestaande uit 5 leden; de Hooge Raad, het hoogste
gerechtshof van het geheele Rijk; de Hooge Road
van Adel, ingesteld om adviezen te geven in zaken,
den adel betreffende; read van administratie, (bij
het leger) ingesteld om uitspraak to doen, de administratie betreffende; de road van defensie. (bij het
leger) die het plan van verdediging moot opmaken; raad van onderzoek, soort van eeregericht.
die in bepaalde gevallen moet beslissen, of iemand
officier mag blijven of niet; —
inz. gemeenteraad : hij is lid van den mad; de
zittingen van den raad zijn hier altijd op Dinsdag; —
vergadering van den raad : is er raad van middag?;
morgen komt de zaak in den raad, wordt daar be-
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sproken en afgedaan; lid van een raad: liff is /3aad
van India; dat is een raad onzer stad.
RAADGEVEND, bn.; eene raadgevende (consulteerende) stem (in eene vergadering).
RAADGEVER, m. (s), ...GEEFSTER, v. (-8), die
raad geeft.
RAADGEVING, v. (-en), raad, advies : hij luisterde
niet naar de raadgevingen zfiner vrienden; consultatie
(van rechtsgeleerden).
RAADHUIS, o. (...huizen), stad-, gemeentehuis, gebouw waar de gemeenteraad vergadert.
RAADJE, o. (-s), verkleinwoord van rad.
RAADKAMER, v. (-5), kamer, bestemd voor de
raadsvergaderingen; (recht.) vergadering der rechtbank tot voorloopig onderzoek eener zaak; (zeet )
de kapiteinskajuit.
RAADPENSIONARIS, m. (-sen), (eert.) aanzienlijk
staatsambtenaar van Holland on West-Friesland
gedurende de tijden van het gemeenebest.
RAADPLEGEN, (raadpleegde, heeft geraadpleegd),
raad inwinnen, om raad vragen: iemand raadplegen;
een dokter raadplegen; overleggen, overwegen, mondoling behandelen (eene zaak): met iem. over iets
raadplegen. RAADPLEGING, v. bet raadplegen.
RAADPLEGER. m. (-s), die raadpleegt.
RAADSBESLUIT, o. (-en), besluit door een raad
genomen :
raadsbesluit vastgesteld; de raadsbesluiten
Gods, de beschikkingen van God.
RAADSEL, o. (-en, -s), iets waarvan de zin of
beteekenis to zoeken is: een letterraadsel; een figuurraadsel, een rebus; iemand raadsels opgeven; een
raadsel oplossen, de beteekenis ervan vinden; (fig.)
ophelderen (eene duistere zaak); (fig.) dit is voor mij
een raadsel, dit begrijp ik niet; ztjn gedrag is en
blifft nit)* een raadsel, ik kan zijne beweegredenen
niet doorgronden; hij spreekt altijd in raadselen, men
weet nooit wat hij bedoelt; de zaak is nog in readselen gehuld, is nog duister; den sleutel tot het raadsel
vinden, de verklaring ervan; je moet iemand niet
langer met raadselen ophouden, zeg mij Bever dadeltjk
de waarheid. RAADSELTJE, o. (-s).
RAADSELACHTIG, bn. bw. (-er, -st), duister, ingewikkeld; twijfelachtig: raadselachtig spreken; een
raadselachtig antwoord; een raadselachtig verschonsel,
onbegrijpelijk. RAADSELACHTIGHEID, v. het duistere (eener zaak); dubbelzinnigheid. RAADSELACHTIGLIJK, bw. (w. g.).
RAADSELBOEK, o. (-en), verzameling van raadsels
ter oplossing; ...SPEL, o. (-en), spel waarbij men
raadsels oplost; ...VRAAG, v. (...vragen); ...WAPEN, o. (-s), (wap.) waarvan de beteekenis niet duidelijk is; ...WOORD, o. (-en).
RAADSHEER, m. (-en), lid van een raad, van een
gerechtshof, senator; naam van een der stukken in
het schaakspel; eene soort van sierduif.
RAADSHEERLIJK, bn. op een raadsheer betrekking
hebbende, tot hem behoorende : de raadsheerlijke
waardigheid; de raadsheerlYke zetel; het raadsheerlijk
slot, van den raadsheer.
RAADSHEERSCHAP, o. ambt van raadsheer.
RAADSLAG, m. (-en), raadpleging, beraadslaging,
onderzoek, overweging: booze, geheime raadslagen,
de raadslagen, besluiten; voornemens, ontwerpen; —
(Zuidn.) ik weet het niet zeker, het is maar een raadslag, eene gissing; zal die oncierneming lukken? het
is nog een raadslag, nog niet zeker.
RAADSLID, o. (...laden), lid van een raad.
RAADSMAN, m. raadgever, voorlichter;
de raadslieden der kroon, de ministers; gerechtelijke
raadsman, advocaat; hi] is min raadsman, hij heeft
het mij aangeraden.
RAADSVERGADERING, v. (-en), vergadering van
den raad, senaat, parlement; ...VERSL AG, o. (-en),
verslag van. hetgeen in den (gemeentelraad verhandeld is; ...ZITTING, v. (-en), zitting van den raad,
[nz. van den gemeenteraad; raadszifting met gesloten
leuren, waarbij het publiek niet tegenwoordig mag
eijn; de raadszitting schorsen.

RAA.M.
RAADVRAGEN, o. (14 iem.) to rade gaan. RAADVRAGING, v.
RAADZAAL, v. (...zalen), zaal waar de gemeenteraad vergadert.
RAADZAAM, bn. (...zamer, -st), het is niet raadzaam,
daarheen te gaan, dat te doen, to zeggen, geraden,
dienstig, nuttig. RAADZAAMHEID, v.
RAAF, v. (raven), een geslacht van vogels, dat
zich door een dikken snavel, veelal glanzig zwarte
veeren en zwarte pooten onderscheidt on in geheel
Europa, in noordelijk Azie en Noord•Amerika gevonden wordt (corvus corax); Westindische raaf, eene
soort van klimvogel met roods of blauwe vederen;
(sprw.) hij is zoo zwart als eene raaf, gitzwart, koolzwart; het is eene witte raaf, iets zeer zeldzaams; het
is eene hongerige raaf, hij heeft nooit genoeg; de
raven zullen u geen brood brengen, ieder moet voor
zichzelf zorgen; stelen als eene raaf, alles wegnemen; — sterrenbeeld dat de Maagd ten N., den
Beker ten W. heeft. RAAFJE, o. (-s).
RAAFEEND,

v. (en), (nat. hist.) zwarte Noordsche

eend (anas nigri).
RAAGBOL, m. (-len), ...BORSTEL, m. (-5), ...HOOFD,
ook RAAGSHOOFD, o. (-en), een langharige borstel,
in den worm van een halven bol, die aan een langen
stok is bevestigd on dient om spinrag wag to nemen
of om ruiten schoon to wasschen; (fig.) zon hoofd
is een raagbol, zijne lange Karen zijn ongekamd en
verwilderd om zijn hoofd; hij ziet er uit als een
raagbol.
RAAGSTER, v. (-5), zij die raagt.
RAAGSTOK, m. (-ken), stok, steel van den raagbol.
RAAI, v. (plantk.), smalbladige hennepnetel (galeopsis ladanum) met vrij groote bloernkroon, lichtpurper van kleur; de bovenlip iets getand; (gew.)
veldgerst.
RAAI, v. (-en), richtingslijn: het veen langs de raaien
afsteken; kilometerraai, zie aldaar.
RAAIGRAS, o. (-sen), de baste grassoort voor weiden (lolium); het Engelsch raaigras (lolium perenne)
is duurzamer dan het Italiaansche (lolium italicum);
het Fransche raaigras (arrhenatherum elatius) geeft
meer stengel- on minder bladmassa; vgl. raygras.
RAAK, bw. geraakt, getroffen: die is raak; ieder
schot was raak, ieder schot trof; die klap was raak,
gevoelig, deed zeer; die steek onder water was raak,
trof in hooge mate; (bij het spel) Mis ! Neen, raak
neen, ik heb je geraakt; het was luk of raak. Zie
LUK.
RAAK, v. (raken), (ontl.) het achterste gedeelte
van het gehemelte.
RAAK, v. (raken), hark; —, m. rakelijzer.
RAAKCIRKEL, m. (-5), cirkel die met een ander
meetkundig figuur slechts hen punt in den omtrek
gemeen heeft.
RAAKGOOIEN, (gooide raak, heeft raakgegooid),
iets of iem. met een voorwerp, dat men daar naar
toewerpt, raken.
RAAKLIJN, v. (-en), (meetk.) rechte lijn die met den
omtrek eens cirkels maar een punt gemeen heeft;
...PUNT, 0. (-en), (meetk.), dat gemeenschappelijk
punt.
RAAKSCHIETEN, (schoot raak, heeft raakgeschoten),
met een schot treifen.
RAAKSLAAN, (sloeg raak, heeft raakgeslagen), iets
of iem. met een voorwerp, waarmede men slaat,
raken; gevoelig slaan: pas op, ik sla raak.
RAAKSMIJTEN, (smeet raak, heeft raakgesrneten),
smijtend iem. of iets raken; iem. z66 smijten dat
het gevoelig zeer doet.
RAAM, m. juist afgemeten richting om iets to
treffen of to grijpen; h
houdt geen raam in het
schieten, hij weet niet goed to mikken; een raam
naar iets doen, het begrooten; (ook) het trachten te
krijgen; zijn raam te hoog, to laag nemen, niet goed
mikken; met een ream bollen, den bol zulk eene
kromme richting geven, dat hij de in den wag liggende hinderpalen vermijdt; (Zuidn.) zUn raam halen,
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den arm opheffen (om to slaan, to hameren, to
werpen, enz.).
RAAM, o. (ramen), inrichting die iets omvat: raam
van een spiegel, eene schilderij; waarin of waarop iets
gespannen is: schildersdoek wordt op een raam gespannen; zif zit aan het raam te werpen, aan het
borduurraam; de houten omlijsting der vensterruiten; de ramen en glazers wasschen; de vensterruiten
met de omlijsting of ook de vensterruiten alleen:
zif zat voor het opgeschoven raam; uit het raamkijken;
iets uit het raam werpen; door het raam kijken; aan
de
het raam zitten; bij iemand de ramen ingooien,
ruiten; het huis is 4 ramen breed, heeft 4 vensters
naast elkander; —
de
het raam van eene deur, eene lam5rizeering,
omlijsting der paneelen; het raam van eene zaag,
houtwerk waarbinnen de zaag gespannen is; (pap.)
gaasachtig vlechtwerk of weefsel van messingdraad,
waarop de Yellen papier gesehept worden; raain
van eene drukpers, waarbinnen de kolommen van
een zetsel stevig opgesloten worden om zoo verplaatstbaar to zijn; het raam van een verver, gestel
waarop het natte laken enz. gespannen wordt om
to drogen; (wev.) raam van den kegelstoel, het lessenaarvormig gestel en de koorden bij de harnastafel; (sigarenm.) bak met drie zijden (de voorzijde
ontbreekt) waarin de sigarenmakers hunne sigaren
afleveren; het raam van eene veebascule, hek waarmede het vee opgesloten wordt op de bascule; roam
van een affuit, laag balkengestel waarover de blokraderen en de rol van een kazemataffuit loopen;
Hollandsch raam, (bij mijnen) balkengestel waarbinnen uitgegraven wordt; (zeew.) raam van kiel en
stevens, het langscheeps raamvormig samenstel, dat
den grondslag uitmaakt der sarnenstelling van een
schip. RAAMPJE, o. (-5), klein raam.
RAAMAFFUIT, o. (-en), kazemataffuit dat in een
raam loopt; ...BOOM, m. (-en), (aan 't getouw des
tapijtwevers); ...DRUIF, v. (...druiven), onder een
broeiraam gekweekt ; ...GESTEL, o. (-len), passementwerkersgereedschap; ...GORDIJN, o. (-en), venstergordijn; ...HOOFD, o. (-en), een der twee dwarshouten van een raamzaag; ...HOUT, o. omlijsting
waarbinnen het paneel van deur of beschot is ingesloten; ...IJZER, o. (-5), ijzeren omlijsting van een
vensterraam; ...KNOP, v. (-pen), knop aan een
vensterraam om het gemakkelijk open en dicht to
doen; ...KOORD, v. (-en), koord vv - aarmede het lood
van een schuifvenster is vastgemaakt; ...KOZIJN,
o. (-en), kozijn dat een raam omvat: raam- en deurkortjnen te koop.
RAAMLICHTER, m. (-s), raamkn op; ...LOOD, o. stuk
lood dat tot tegenwicht van een schuifraam dient;
...MACHINE, v. (-s), machine in eene weverij; ...PA.
PIER, o. handpapier, in tegenstelling met het machinale; ...PEN, v. (-nen), ijzeren of koperen pen om
een schuifraam vast to zetten.
RAAMSCHAAF, v. (...schaven), waarmee de glassponning in een raam geschaafd wordt; ...SCHIJF,
v. (-en), katrol waarover het raamkoord loopt;
...STOEL, m. (-en), (stoomm.); ...STOK, m. (-ken),
lange stok om hooge schuif- of tuimelramen to
openen of to sluiten; (wev.) deal van een kegelstoel ;
...THERMOMETER, m. (-s), om buiten aan het raam
to hangers.
RAAMVERBINDSTUK, o. (-ken), verbindstuk van
een affuitraam; ...WERK, o. toestel dat den stoomketel met de stoommachine verbindt; ...WIGGE, v.
(-n), kleine wigge van koper of mahoniehout om
het rammelen der vensters to verhinderen; ...ZAAG,
v. (...zagen), spanzaag; ...ZOLDER, m. (-s), plants
in eene weverij waar de ramen in orde -gebracht
worden.
RAAP, v. eene plantensoort welke tot het geslacht
kool van de familie der kruisbloemigen behoort
(brassica rapa) ; de raap wordt in Nederland in drie
hoofdvormen verbouwd: het raapzaad, welke het
gelijknamige zaad levert; de kno/ of raap, wier

vleezige wortel de knollen of rapen verschaft; het
aveelzaad, dat het zaad van denzelfden naam levert.
RAAP, v. (rapen), de vleezige wortel van de knol
of raap; — (fig.) in iemands rapen zitten, hem onderkruipen, op trouwelooze wijze concurrentie aandoen;
(Zuidn.) hij steelt rapen, sluipt voor zijne beurt in
den biechtstoel; (gemeen) lichaam: hjj vreet alles in
zijn raap; iem. bij zijn raap nemen, om met hem to
vechten. RAAPJE, o. j-s).
RAAPAKKER, m. (-s), raapland.
RAAPBORD, o, (-en), (mets.) vierkant plankje met
een handsvat er onder, om daarop de kalk bij het
berapen bij de hand to hebben.
RAAPGRAAN, o. het bij het nalezen verzamelde
graan.
RAAPHOEN, o. (-dors), veldhoen.
RAAPKALK, v. pleisterkalk waarrnede het muurwerk wordt volgeraapt.
RAAPKOEK, m. (-en), koek, vervaardigd van het
uitgeperste raap- of koolzaad, veel tot veevoeder
gebruikt; ...KOOL, v. (-en), eene koolsoort die aan
den stronk vlak boven den grond ronde raapvormige
knollen heeft, welke eetbaar zijn; o. het
groene aan de rapen; ...LAND, o. (-en), land waar
rapen groeien.
RAAPLOOF, RAPELOOF, RAPENLOOF, o. het
groan der rapen, gewoonlijk tot veevoeder gebezigd.
RAAPOLIE, v. olie welke geslagen wordt uit do
zaadkorrels van het raap- en het aveelzaad.
RAAPS, RAPS, m. wijn wader op versehe druiven
gegoten on daardoor starker gemaakt.
RAAPSCHEL, v. (-len); ...SCHIL, v. (-len), schillen
van rapen; ...SELDERIJ, v. knolselderij; ...SOEP, v.
soap waarin rapen gekookt zijn; (Zuidn.) hfj heeft
raapsoep gegeten, hij is slim. hem zult ge niet gemakkelijk bedriegen; ...STELEN, m. my. hoog opgeschoten stengels van de raap. bier on daar opzettelijk gekweekt tot eene smak elijke voorjaarsgroente, die echter ook ingemaakt wordt voor den
winter.
RAAPWERK, o. (mets.) pleisterwerk.
RAAPZAAD, o. Zie RAAP; ook knolzaad.
RAAR, bn. bw. (-der, -st), zeldzaam, zonderling,
vreemd, wonderlijk; het is een rare kerel, een zonderling, iemand met veel eigenaardigheden ; dat is een
racer ding, dit is een moeilijk geval; h kan soms
zoo roar doen, zich zoo vreemd gedragen, zoo zonderling aanstellen, (ook) net doen alsof hij krankzinnig is; doe nu niet zoo raar, handel en spreek
nu eens verstandig; hij deed zoo mar, ik geloof
dat hij niet veel goads in den zin had; daar rut
je roar van opkijken, rare oogen van opzetten, dat
zult ge niet verwacht hebben (meest in onaangenamen zin).
RAARHEID, v. vreemdheid, zonderlingheid.
(-en), levenmaker, schreeuwer.
RAASBOL, m.
RAASBOLLETJE, o. (-5).
RAASBOLLEN, (raasbolde, heeft geraasbold), leven,
rumoer maken, schreeuwen.
RAASKALLEN, (raaskalde, heeft geraaskald), ijlhoofdig zijn, ijlen; je raaskalt, je zegt nonsens, ongerijmdheden; lig nu niet te raaskallen, gezegd tegen
iemand, die allerhande zotteklap nit. RA ASKALLING, v. het ijlen.
RAASKALLEND, bn. ijlende.
RAASKOP, m. (-pen), levenmaker.
RAASMAANDAG, m. koppermaandag, de tweede
maandag in Januari.
RAAT, v. (ratan), honigraat, wastafel waaruit de
honigbij hare woning bouwt; in sommige streken
ratel geheeten.
RAAT, v. (plantk.) ratel.
RABAND, m. (-en), (zeew.) kort touw om voorwerpen samen to binden; rabanclen waarmee een
zeil wordt aangeslagen, waarmee het aan de ra
wordt vastgebonden.
RABARBER, v. een zeer talrijk plantengeslacht
(rheum), tot de familie der veelknoopigen behoo-

1366

RABARBER:

rondo, waarvan verschillende soorten uit haar oorspronkelijk vaderland naar ons land zijn overgebracht, omdat de maagsterkende en buikzuiverende
wortel veel in de geneeskunst gebruikt wordt; (in
bijz.) de wortel en het daaruit bereide middel in
den vorm van poeier: rabarber innemen; hij schfjnt
(scherts.) hij is erg
wel rabarber gegeten to hebben,
aan de diarrhee.
RABARBERBITTER, o. (scheik.) eene soort van
rabarberessence ; RXTRACT, o. ; ...MOES, o. moos
gekookt van rabarberstelen en als smakelijke toespijs bereid; ...PIL, v. (-len), (geneesk.) pil met
rabarberextract erin, om te purgeeren; ...PLANT,
v. (-en); ...POEDER, v. (-5), (geneesk.) eene kleine
hoeveelheid rabarberpoeier die men in eens inneemt;
...POEIER, o.
RABARBERSTELEN, m. my. de bladstengels on de
hoofdnerven der bladeren van de rabarberplant, die
als groente verkocht en tot een smakelijk moes
bereid worden; het moos: wij eten van middag
rabarberstelen; ...STROOP, v. (geneesk.), ...STROOPJE, o. (geneesk.); ...VLA, v. (...vlaas), rabarbermoes;
...WORTEL, m. (geneesk.), wortel van de rabarberplant.
RABAT, o. (kooph.) korting op den bepaalden
o. (-ten), omgeslagen zoom (van een kleed);
prijs;

of-, op-, omslag; bef, kraag; smalle geplooide strook
boven eene gordijn; geplooide linnen of katoenen
strook langs den bovenkant van een schoorsteenmantel; lederen rand aan de kap eener koets ter
beschutting tegen den invallenden regen; smal tuinof bloembed langs eene schutting; (timm.) lip aan
eene plank, die aan elkander gerabat worden. RABATJE, o. (-s), schoorsteenvalletje.
RABATIJZER, o. (-5), (scheepsb.) spijkerijzer dat
eene halfcirkelvormige keep heeft in plaats van eene
snede om het work in de naden to slaan, klein
kalfaatijzer.
RABATREKENING, v. berekening van het rabat;
de wijze waarop men dat moet berekenen en de
usancen daarbij in acht to nemen.
RABATSCHAAF, v. (...schaven , , (scheepsb.) schaaf
om rabatten aan planken te schaven, soort van
ploegschaaf.
RABATTEEREN, (rabatteerde, heeft gerabatteerd),

korting geven (bij eene betaling) ; (timm.) eene houtverbinding maken met lippen onder een hoek in
een plat vlak, zooals bij deurposten, vensterkozijnen.
RABATTEERING, v.
RABATTEN, (rabatte, heeft gerabat), (timm.) planken aan elkander verbinden met over elkander
iiggende lippen; (scheepsb.) de opgezwollen en van
pek ontbloote naden met het rabatijzer neerkloppen
en opnieuw met pek laten volloopen. RABATTING,
v. (-en), het rabatten; hetgeen gerabat is; plankverbinding.
RABAUT, m. (-en), deugniet, schelm; wellusteling;
liederlijke kerel. RABA.UTJE, o. (-s).
RABAUTEN, (ra'oautte, heeft gerabaut), den rabaut
uithan gen.
RABAUTENSTUK, o. (-ken), lichtmisserij; schelmstuk.
RABAUW, v. (-en), grauwe renet: zekere winterappel; m. (.en), rabauweboom.
RABAUWEBOOM, m (-en), boom waaraan de
rabauw groeit.
RABAUWTING, m. (-en), blozend roode zomerappel,
platgedrukt aan den neus en rijnsch van smaak.
RABBELAAR, m. (-s), —STER. v. (-s), die rabbelt.
RABBELARIJ, v. (-en), gestotter, gestamel ; geratfel ;

gezwets; laster.
RABBELEN, (rabbelde, heeft gerabbeld), veel te
haastig werken. lets afknoeien; slordig en gehaast
lezen ; schielijk en onverstaanbaar spreken ; zwetsen;
kwaadspreken. RABBELL_CG, v. (-en , , het rabbelen.
RABBELKOUS, in. en v. (-en), rabbelaar, rabbelaarster; ...SCHRIFT, zeer slecht en onleesbaar schrift;
...TAAL. v. verbasterde taal, koeterwaakch; ...ZA K,

RAD.
m. en v. (-ken), iemand die haast altijd rabbelt,
die alles afrabbelt; (Zuidn.) hij zit leelfik in den
rabbelzak, is haast altijd ziek; (ook) hij heeft veel
tegenspoed.
RABBI, m. (25), titel van een rabbijn, wanneer
men hem aanspreekt.
RABBIJN, m. (-en), Israelietisch geestelijke.
RABBIJNENDOM, o. leer der rabbijnen; alle rabbijnen samen; ambt, waardigheid van rabbijn.
RABBIJNSCH, bn. tot de rabbijnen behoorende, van
de rabbijnen afkomstig; de rabbijnsche taal, het latere.
de rabbfinsche wijsbegeerte, de Joodsche Hebruwsch;

godsdienstigo bespiegeling, grootendeels aan den
Talmud ontleend.
RABBINAAT, o. (...naden), waardigheid van rabbijn; rechtsgebied van een rabbijn.
RABBINISME, o. de leer der rabbijnen; de rabbijnsche. wijsbegeerte.
RABBINIST, m. (-en), aanhanger der rabbijnsche

leer; Jood die den Talmud aanneemt.
RABOORDEN, v. my. (plantk.) lischdodden of duikelaars.
RABOT, o. (-ten), (Zuidn.) keersluis in eene beak,
zwin of waterloop, bestaande uit op elkander gesloten liggende horizontals balken, waarvan de uiteinden in de groeven van twee zijmuren passen.
RABRAKEN. Zie RADBRAKEN.
RABUIT, m. (-en), hetzelfde als rabaut.
RABULIST, m. (-en), rechtsyerdraaier;

advocaat
van kwade zaken; rechtsgeleerde schurk.
RABULISTERIJ, v. rechtsverdraaiing; schurkachtigheid van een rabulist.
RACAHOUT DES ARABES, o. zeker poeder: een
versterkend voedingsmiddel voor zieken, uit de
meelachtige zelfstandigheid van de eikels van den
Quercus ballota in Algeria on chocoladepoeier met
allerlei toevoegsels bereid.
RACAILLE, RAKALJE, o. janhagel, gespuis, gepeupel, gemeen yolk.
RACCOMMODEEREN, (racommodeerde, heeft gera-

commodeerd), herstellen, verbeteren, weder goad
maken; een geschil bijleggen; personen met elkander
verzoenen.
RACCORDEEREN, (raccordeerde, heeft geraccordeerd), (muz.) weder to zamen brengen, hereenigen;
opnieuw stemmen.
RACCROC, m. (-s), gelukstoot (in het spel).
RACCROCHEEREN, (raccrocheerde, heeft geraccrocheerd), (aan lets) vasthechten, het eene met het
andere in verband brengen.
RACE (Eng.), v. (-s), wedren, wedstrijd.
RACEN, (Eng.), aan een wedstrijd deelnemen; zeer
snel rijden.
RACER (Eng.), m. (-s), die aan een wedstrijd deelneemt; die zeer snel rijden kan.
RACHEBEL, v. (-len). morsig wijf. Zie ROCHEBEL.
RACHEL, m. (-s), dikke
taaie fluim (slijm).
RACHELAAR, m. (-s), RA CHELAARSTER, v. (-s),
spuwer, spuwster, rochelpot.
RACHELEN, (rachelde, heeft geracheld), rochelen,
fluimen opgeven, veel spuwen. RACHELING, v. het
rachelon.
RACHITIS, RACHITISME, o. Engelsche ziekte. aan
den kinderleeftijd eigen, kenmerkt zich door dikke
gewrichten en to korte en kromme pijpbeenderen en
gaat gewoonlijk met klieraandoeningen gepaard.
RACINGMAN (Eng.), m. (...men), man die aan zeer
veel wedrennen of wedstrijden deelneemt.
RACKET (Eng.). o. (-s), raket, kaatsnetje; spel
daarmede; —MATCH (Eng.), m. en o. ( - es), eene
partij racket met wedstrijd erin. Zie voor de andere
samenstellingen onder RAKET.
RACKETTEN (Eng.), (raekette, heeft geracket), met
bet racket spelen, raketten.
RACQUIT, o. wederwinst, het wedergewonnene.
RACQUITEEREN, (rac(iuitee,•de, heeft geracquiteerd),
het verlorene terugwin nen.
RAD, o. (-en, -eren), wiel ; rod ran een wager, een

RAD.
spoor, eene machzne, een horloge; de as, de naaf, de
spaken, de velgen van een rad; — (fig.) een rad slaan,
zeker kinderspel; het rad van avontuur, het rad der
fortuin, de wisselvalligheden des levens, nu eens
vooruit, dan weer achteruit; hij draait het rad of
.hy is hier het rad, de bewerker van al wat hier
iem. een rad voor de oogen draaien, iem.
-voorvalt;
bedriegen, foppen; het vbfcle rad aan den wagen, die
of wat overtollig, to veel, hinderlijk is; het slechtste
rad maakt het meeste geraas, wie het minst van
sdo zaak weet, maakt de meeste drukte, de beste
stuurlui staan aan wal; onder het rad raken, zich
in groote verlegenheid bevinden; — (oudt.) zeker strafwerktuig waarop men iem. radbraakte; (fig.) iem.
net galg en rad dreigen, vreeselijke bedreigingen
tegen iem. uiten ; daar staat galg en rad op, dat
wordt ten strengste gestraft; hij groeit voor galg en
rad op, van hem komt nets terecht, het wordt een
volslagen deugniet; (scheepst.) het wiel, dienende
-om het roar to sturen; — cilinclrisch rad, een cilin-der met kammen of tanden op den omtrek; (nat.)
getand rad van Savart, toestel waardoor men het
.getal trillingen kan tellen, dat met een bepaalden
Loon overeenstemt.
RAD, bn. b cv. (-der, -st), snel, vlug, schielijk: alles
gaat hem rad af, hij is erg handig; hij is erg rad
van tong, spreekt zeer vlug, staat nooit verlegen,
heeft altijd zijne woorden klaar.
RADBAAN, v. (...banen), kuil waarin de klei machinaal gekneed wordt door middel van een rad;
...BAND, m. (-en), de omtrek van een open rad;
...BAROMETER, m. (-s), (nat.) eene soort van hevelbarometer waarvan de hoogtestand door een wijzer
langs eene cirkelvormige schaal wordt aangegeven;
...BESLAG, o. (-en), beslag van een wiel.
RADBRAKEN, (radbraakte, heeft geradbraakt),
(oudt.) zekere strafoefening waarbij de leden van
.den misdadiger op een rad, later op een kruis gebroken warden; wij kwamen als geradbraakt uit den
wagen, in de hoogste mate vernioeid: (fig.) iets in
den grond bederven; slecht spreken. eene taut radbraken.
RADCIRKEL, m. (-s), de buitenste omtrek van eon
rad, een tandrad.
RADDIERTJES, o. my. Zie RADERDIEREN.
RADDIGHEID, v. radheid.
RADDF%AAIER, m. (-5), (eig.) iem. die aan een rad
•draait, (fig.) bestuurder, bewerker van iets; aanvoerder (gew. in ongunstigen zin); belhamel.
RADDRAGER, m. (-s), (art.) boom waaraan een of
meer reservewielen hangen.
RADEERBEZEMPJE, o. (-5), klein bezempje van
stalen staafjes, waarmede men snel en goad het geschrevene kan radeeren.
RADEEREN, (radeerde, heeft geradeerd), afscha yen;
uitkrabben; etsen.
RADEERGUMMI, o. inktvlakgom.
RADEERKUNST, v. vaardigheid om wat geschreven is, uit to krabben; -etskunst; ...MESJE, o. (-s),
mesje om iets (b. v. iets dat geschreven is) uit to
krabben; ...NAALD, v. (-en), graveernaald, uitsluitend bij 't plaatsnijden in gebruik; ...POEDER, o.
poeder om uitgekrabde plaatsen op het papier wader
beschrijfbaar to maken; ...STAAL, o. staal waarmode men radeert; ...WATER, o. (-5).
RADEL1JK, bn. (Zuidn.) wijs, schrander.
RADELOOS, bn. (...loozer, -t), ten einde raad, wanhopig: ik weet niet meer wat te beginnen: ik ben geheel radeloos. RADELOOSHEID, v. wanhoop.
RADEN, (raadde of ried, heeft geraden), gissen,
vermoeden, geen zekere gronden hebben voor hetgeen
men zegt: tang over een raadsel raden; naar den
schryver van een boek raden; raden even of oneven,
op goad geluk af even of oneven zeggen; raad eens
wie daar is; om een boek laten raden, het aan hem
geven, die op goad geluk af het gewilde getal of
woord zegt; gissende het juiste zeggen: dat is
moeil k, gemakkeWk te raden; goecl geraden; gij kunt
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licht raden, wat nu volgde, vooruitzeggen; aanraden,
den raad geven: iemand iets raden; hfj laat zich
nooit raden, is zeer eigenzinnig; wie niet te raden
is, is niet te helpen; ik raad u ten beste, in uw eigen
belang geef ik u ten raad. RADING, v. het raden.
RADENMAKER, m. (-5), wielenmaker; ...MAKERIJ,
v. het wielenmaken; —, (-en), wielenmakerswerkplaats.
RADER, m. (-s), die iets raadt.
RADERAS, v. (-sen), as voor een rad; ...BAAR, v.
(...baron), eene baar op raderen om zieken to vervoeren; ...BALK, m. (-en), (scheepst.) zware balk
waaraan het wiel van een raderstoomboot bevestigd is; ...BOOT, v. (-en), vaartuig dat door middel
van raderen in beweging gebracht wordt; ...BUS,
v. (-son), wielpot.
RADERDIEREN, 0. my. eene groep van zeer kleine,
nauwelijks zichtbare diertjes, die hun naam daaraan
verschuldigd zijn, dat de trilharen, aan den voorrand van hun lichaam geplaatst, door hunne snelle
beweging het aanzien krijgen alsof een getand rad
bewogen wordt (rotatoria). RADERDIERTJE, o. (-s).
RADEREN, (raderde, heeft geraderd), radbraken.
RADERKAST, v. (-en), vierkant raam waarin de
raderen eener stoomboot ronddraaien; ook de ronde
bedekking daarvan; ...BOOT, v. (-en), groote booten
waarmede men de raderkast van raderstoomschepen soms bedekt, om in tijd van nood een redmiddel meer to hebben ; ...SCHIJF, v. (...schijven), schijf
van een blokwiel; ...SHEER, o. vettig mengsel
waarmede de raderas in de radnaaf gesrneerd wordt,
om de wrijving zoo klein mogelijk to maken.
RADERSTEENEN, m. my. (nat. hist.) bonifaciuspenningen, losgeweekte geledingen van den steel
van zeker diem.
RADERSTOOMJACHT, o. (-en); ...STOOMBOOT, v.
(-en); ...STOOMSCHIP, o. (...schepen), die door raderen (welke door stoom in beweging gebracht
worden) voortbewogen werien.
RADERTJES, o. my. kleine raderen.
RADERUURWERK, o. (-en), uurwerk dat door middel
van raderen geregeld is; thans de gewone uurwerken; .. WERK, o. al de raderen van een toestel om
de beweging van eene as op eene andere over to
brengen; het raderwerk van een horloge; (fig.) samenstel, inrichting: het raderwerk van den staat.
RADHEID, v. vlugheid, snelheid.
RADHEN, m. (-s), titel in Indio van lageren rang.
RADIAAL, bn. stralen hebbende; —HOUT, dat gekloofd is volgens de spiegeldraden.
RADIATIE, v. (-5, ...tien), uitstraling, straalwerping;
doorhaling van een post eener rekening, van een
naam op eene lijst, van een geschreven woord.
RADICAAL, bn. ingeworteld, diep: eene radicale fout;
van den wortel af, uit den grond op: een radicaal
geneesmniddel, dat spoedige on volkomen genezing
aanbrengt; hij is radicaal genezen, geheel en al;
partij der radicalen; een radicaal
—deradicalepartij,
kainerlid, tot de radicale partij behoorend; (wisk.)
radicaal teeken, wortelteeken.
RADICAAL, o. (scheik.) grondstof, wortelstof; hoofdvereischte, voornaamste eigenschap;
mijn broeder
heeft as ook 't radicaal voor post en telegraphic, is
geslaagd voor dat examen, is daartoe bevoegd; (recht.)
titel; benaming; het radicaal van Nederlander.
RADICAAL, m. (...calen), aanhanger van eene
staatspartij, die eene algeheele, grondige democratische verandering van de constitutie en de wetten
verlangt.
RADICALISME, o. de leer en grondstellingen der
radicalen.
RADIEUS, bn. stralenschietend, schitterend, glansrijk; zij zag er radieus (gezond on vroolijk) uit.
RADIJS, v. een plantengeslacht (raphanus), tot de
familie der kruisbloemigen behoorende, waarvan 3
soorten in Nederland in 't wild voorkomen: de
geicone rad s; de herik, keik, kiek of wilds radifs, on
de zeeradijs; — v. (...dijzen), het knolletje van eene
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verscheidenheid van de gewone radijs: witte, roode,
Pransche radijs; een bosje radffs. RADIJSJE, o. (-8).
RADIJSBED, o. (-den), een bed, een klein akkertje
waarop radijzen groeien.
RADIJSBOOMPJE, o. (-8), zekere plant (symphoria
racemosa), tot de kamperfoelieachtige gewassen
behoorende, die alzoo genoemd wordt naar de ronde,
witte wel iets op middelmatige radijzen gelijkende
vruchten.
RADIJSKOOL, v. (-en), raapkool; ...LOOF, o. het
loof, het groen der radijsplantjes; ...ZA AD, o. het
zaad van de radijs; Chineesch radijszaad, eene verscheidenheid van de gewone radijs, ook tut, Spaansche tut on Spaansche dodder geheeten, uit wier
zaden eene goede olie kan geslagen worden.
RADINGSPEL, o. (-en), (w. g.), het opgeven van
raadsels; woordenraadsels.
RADIOLARIENSLIJK, o. (aardr.) het slijk bestaande
uit de schalen van straaldiertjes.
RADIOLYTH, o. (aardr.) straaldierversteening.
RADIOMETER, m. (-5), graadboog, poolshoogtemeter
(werktuig).
RADIUS, m. (...dii; -son, radi6n), straal, halve middellijn van een cirkel ; radius vector, voerstraal,
rechte lijn die in eene kegelsnede uit het brandpunt
naar den omtrek wordt getrokken.
RADIX, m. (...dices), wortel; (rekenk.) wortelgetal.
RADJA, m. ook RADSJA en RADJAH, inlandsch
Indisch worst.
RADJE, o. (raadjes, radertjes); bij den eersten
meervoudsvorm denkt men aan elk radje in het
bijzonder, bij den tweeden aan al de kleine raderen,
als een geheel beschouwd.
RADLIJN, v. (-en), (meetk.) zekere kromme lijn,
cycloide; ...NAAF, v. (...naven), naaf van een rad.
RADOTEEREN, (radoteerde, heeft geradoteerd), raaskal len, onzin praten.
RADREG, v. (-gen), (zeew.) enterdreg van de nok
der ra.
RADSCHEEN, v. (...schenen), scheen van een rad,
ijzeren plaat die op de vellingen wordt gespijkerd;
...SCHIJF, v. (...schijven), rad in de gedaante van
eene schijf.
RADSJAPOETEN, m. my. krijgsvolk der inlandsche
vorsten in Indio.
RADSLOT, o. (-en), (oudt.) geweerslot waarbij een
getand ijzeren rad draaide tegen een stalen plaat,
en daardoor gloeiend geworden staaldeeltjes het
pankruit deden ontbranden.
RADSPAAK, SPEEK, v. (...spaken, ...speeken),
spaak tusschen de as en het ronddeel van het rad;
...SPARRE, v. (-ri), remketting; schepbord (in het
rad van een watermolen).
RADUIS, o. (...duizen), (Zuidn ) afgezonderde plaats;
rustplaatsje; afgeschoten vertrek in eene kamer:
tooneel.
RADVELG, v. (-en), deel van een rand van een rad
die beslagen wordt; ...VENSTER, o. (-s), geheel
cirkelrond venster.
RADVORMIG, bn. in den vorm van een rad; (plantk.)
radvormige bloemkroon, vergroeidbladige bloemkroon
met korte buis.
RAF, v. rugvinnen van heilbot, welke ingezouten
en daarna gedroogd worden.
RAFACTIE, v. vergoeding voor beschadiging van
koopwaren; sours usantie geworden, wordt die ook
toegestaan, waar geene beschadiging is: —MEESTER,
m. (-s), beeedigd ambtenaar bij den tabakshanciel;
—METER, m. (-s), iemand die de waarde der rafactie
bepaalt.
RAFALE, v. (-s), rukwind, valwind, windvlaag.
RAFEL, v. (-s), het loslaten der draden van eene
geweven stof; plaats waar die draden loslaten; die
losgelaten draden zelven; dat hangt in rafels, is geheel en al versleten; de rafels hanger er NJ. RA.l'ELTJE, o. (-s).
RAFELACHTIG, bn. (-er. -st), dat spoedig rafelt.
RAFELBORD. o. (-en), rijfelbord.

RAFELDRAAD, m. (...draden), losgegane draad.
RAFELEN, (rafelde, heeft gerafeld), draden uithalen:
u kunt er zelf franje aan rafelen; losgaan (van draden): dat goed rafelt erg. RAFELING, v. het rafelen;

het gerafelde, pluksel; (zeew.) kabbeling in het
water: die blinde klip is kenbaar aan eene geringe
rafeling van het water.

RAFELEN, rijfelen.
RAFELKANT, m. (-en), plaats waar een stuk good
afgescheurd is en licht rafelen kan: de rafelkant
moet gezoomd warden, de neg niet; ...ZIJDE, v. uitgerafelde zijden drade n.
RAFFELEN, (raffelde, heeft geraffeld). Zie RABBELEN.
RAFFINAATZILVER, o. het zilver dat uit de ertsen
verkregen en tot hoogen graad (99 / 0) zuiver is, ook_
wel brandzilver geh eeten.
RAFFINADE, v. loutering, zuivering der striker;
gezuiverde suiker, melis.

RAFFINADERIJ, v. (-en), zuiveringsfabriek: suikerraffinaderij.

RAFFINADEUR, m. (-s), zuiveraar; eigenaar eener
raffinaderij.

RAFFINAGE, v. loutering, zuivering.
RAFFINEEREN, (raffineerde, heeft geraffineerd),
louteren, zuiveren, verfijnen : suiker, kamfer raffineeren; Ozer raffi,neeren, het door herhaald uitsmeden on wellen tot staal maken; staal raffineeren,
laschstaal in kroezen tot hooge gloeihitte brengen
en het daarna in vormen gieten, waardoor het zeer

gelijkvormig wordt; koper, tin raffineeren, in een
vlamoven de andere metalen uitdrijven en later)
verslakken; glas raffineeren, zeer stork verhitten,
waardoor de glasgal en de glasblaasies boven komen
en de zwaardere deeltjes bezinken; (fig.) op lets rafiineeren, trachten uit to pluizen, listig jets bedenken,
zie ook geraffineerd.
RAFFINEMENT, o. sluwheid.
RAFIAN, v. (-en), zeker klein vaartuig met eon.
enkel latijnzeil (op de Middellandsche Zee).
RAFRAiCHEEREN, (rafraicheerde, heeft gerafra'.cheerd), ververschen, verfrisschen.
RAFRAICHISSEMENTS, o. Inv. ververschingen (ijs,
likeuren, confituren enz.).
RAG, o. weefsel der spinnen; spinneweb; het is zoo
fijn als rag, uitermate fijn.
RAGE (Fr.), v. razernij, woede; (fig.) verzotheid
op lets; het was een rage, daarbij to komen, men verdrong er elkander om strijd.
RAGEBOL, m. (-len), zie RAAGBOL.
RAGEN, (raagde, heeft geraagd), met den raagbol
spinrag on andere vuiligheid wegnemen.
RAGER, m. (-s), die raagt.
RAGOUT (Fr.), m. (-5), aan stukken gesneden vleesch,
met eene pikante sans gestoofd.
RAHOUT, o. (-en), (zeew.) sent van de gilling; sent
die het scheepsboord op de hoogte der loopgangen
sluit.
RAIL (Eng.), v. (-5), regel, richel; spoorstaaf.
RAILLEEREN (Fr.), (railleerde, heeft gerailleerd).
schertsen, kortswijlen; den gek scheren (met iem.).
RAILLERIE (Fr.), v. (...rieen), scherts, boert.
RAILVEGER, m. (-s), arbeider die de rails van een
trambaan moot schoon vegen.
RAILWAY. ...ROAD (Eng.), m. ijzeren spoorweg,
spoorbaan.
RAISON (Fr.), v. redo, verstand; oorzaak, reden;
gelijk, recht; (kooph.) firma; a raison van zooveel,
als men er zooveel voor betaalt.
RAISONNABEL, bn. (-er, -st), verstandig; billijk,
redelijk; edel, mild.
(raisonneerde, heeft geraisonRAISONNEEREN,
neerd), redeneeren; oordeelen en besluiten; tegenwerpingen of tegenspraak maken.
RAISONNEMENT, o. redeneering.
RAISONNEUR, m. (-s), iem. die redeneert alsof hij
de wijsheid in paeht had; haarkloover, dwarsdrijver, tegc nspFeker.

RAJAS.
RAJAS, m. mv. schatplichtige onderdanen (christenen) van den sultan van Turkije.
RAK, o. (-ken), rechtuitloopende streek (van een
weg of eene vaart) [in deze bet. is het nog bekend
in plaatsnamen, als : Gouderak, Langerak, het Damrak te Amsterdam]; (zeew.) eind weg dat men nog
te zeilen heeft; deel eener rivier tusschen twee
opeenvolgende bochten: we hebben nog twee leelffke
rakken te bezeilen; toestel om er iets in te zetten of
te plaatsen, ook rek geheeten (b. v. geweerrak, hoenderrak); (zeew.) zeker met leder bekleed touw,
waarmede de ra tegen den mast of de steng wordt
gehouden; het rak aannaaien, het rak aan de ra
verbinden; (op kleine vaartuigen) eene soort van
kraag, bestaande uit houten ballen aan eene lijn
geregen; zeegat. RAKJE, o. (-s).
RAKBEUGEL, m. (-s), (zeew.) ijzeren band die om
den mast sluit, op de hoogte waar de onderra komt
to hangen; onderdeel van een brasbeugel; de geheele brasbeugel; ...BOLLETJE, o. (-5), (zeew.) rakkloot.
RAKE, v. (-n), hark.
RAKEL, m. (-s), rakelijzer; (Zuidn.) hark; (sprw.
Zuidn.) een rakel en een spriet is altijel iet, nectar twee
sprieten zijn twee nieten, wanneer de vrouw spaarzaam is en de man een verkwister, dan blijft er
nog wel iets over, maar wanneer zij beiden kwistig
zijn, blijft er niets over. RAKELTJE, o. (-s).
RAKELEN, (rakelde, heeft gerakeld),bijeenharken;
harkende zuiveren, effenen; den grond losharken;
den oven omroeren met een rakelijzer.
RAKELIJZER, o. (-s), lang ijzer, aan het eene einde
rechthoekig omgebogen, om kolen in een oven om
to roeren of daaruit to halen, ook ovenkrabber on
ioet geheeten.
RAKELINGS, bw.; 14 ging mij rakelings voorbij, dat
hij mij bijna raakte.
RAKELSTOK, m. (-ken), rakelijzer.
RAKEN, (raakte, heeft en is geraakt), treffen, door
een slag, stoot, worp, schot, enz. bereiken: de schijf
raken; hij sloeg hem waar hij hem raken kon; (bilj.)
om den bal te trekken, moet ge hem van onderen raken;
aandoen, bewegen: dat heeft zijn hart geraakt; betreffen, betrekking hebben op : dat raakt mij zeer
van nabij; wat raakt u dat ?, wat gaat u dat aan?,
waarom bemoeit gij er u mede?; (fig.) licht geraakt
zijn, zich door weinig belangrijke dingen beleedigd
gevoelen; zich uitstrekken tot, grenzen aan, belenden: onze huizen raken elkaar niet; deze braes, cirkels
raken elkander; deze twee wetenschappen raken elkaar;
leunen tegen, beroeren: zonder den grond te raken;
bij het schrijven _snag de borst den tafelrand niet raken;
daar mag je niet aan raken, daar moot je afblijven;
dat raakt kant noch wal, dat is heelemaal verkeerd;
uwe redeneering raakt kant noch wal, is zeer onlogisch; hij heeft hem geraakt, heeft veel ervan gegeten
of gedronken; toekomen, betamen:
te radon,
raakt u niet; vermaagschapt zijn met: hij raakt mij
niet; (bij uitbr.) zijn doen en laten is mij onverschillig; —
geraken tot, vallen : in ongunst raken, met elkander
in oorlog raken; van zijn stick raken, verlegen worden, steken blijven (in eene rode enz.); in brand
raken, vlam vatten; uit het geheugen raken (verliezen), vergeten; uit de mode raken, niet meer in
Twang zijn; van den weg raken, verdwalen; in verlegenheid raken, komen; in zee raken, zee kiezen,
uitzeilen; one lijf en goed raken, zijne bezittingen
en zijn levee verliezen; slaags raken, handgemeen
worden; nit de maat raken, daar niet in blijven; van
de was raken, de melodie niet houden; de locomotief
raakte nit het spoor, wipte van de rails; hi). is heel
uit het spoor geraakt, van den goeden weg afgeweken (eig. en fig.); waar is hij verzeild geraakt?, to
land gekomen?; vele aanteekeningen zijn zoek geraakt,
verloren gegaan; aan den drank raken, een dronkaard worden : buiten •esten raken, in onmacht vallen; (ook) dronken worden; (ook) insluimeren; met
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iemand aan de praat raken, in gesprek komen; aan
het kibbelen raken, beginnen te twisten. Zie verder
geraken. RAKING, v. het raken, de aanraking.
RAKEN, (raakte, heeft geraakt), harken.
RAKET, v. een plantengeslacht (sisybrium), tot de
famine der kruisbloemigen behoorende, waarvan
vijf soorten, in Nederland in 't wild worden aangetroffen: de gemeene raket; de lookraket of look
zonder look; de fijnbladige raket, ook vuurkruid, sophiekruid en verkort, fiekruid geheeten; de zandraket en
de langbladige raket; — een plantengeslacht (cakile),
eveneens tot de familie der kruisbloemigen behoorende, waarvan slechts eerie soort: de zeeraket, in.
Nederland in de duinen wordt aangetroffen.
RAKET, v. (-ten), hoog opstijgend vuurwerk dat
in stralen uiteenspat, congrevische vuurpijl.
I RAKET, o. (-ten), kaatsnet, klein stevig gespannen
netje in een houten omrarning met steel, om daarmode ballen op to vangen on ver weg to slaan over
een min of meer hoog hangend net heen. RAKETJE,
o. (-s).
terRrAe K
inETwBaAaArNm
n
, evn . m(.e.bhanetenr)a, kedtesepl eeviatn; geew
en000nteik
is de grond met eene gelijke laag cement bedekt;
...B AL, m. (-len), veerkrachtige bal dien men met
het raket voortwerpt; vederbal dien men uit een
klein bekertje werpt en weer daarin opvangt;
...CLUB, v. (-s); ...ET UI, o. (-s), om daarin het raket
to bewaren; ...HAMER, m. (-s), houten hamer, om
daarmede den raketbal voort to slaan (bij 't lawntennisspel).
RAKETMAKER, m. (-s); ...MATCH, m. en o. (-es);
...NET, o. (-ten), het kleine netje van het raket;
het lange net dat de twee partijen raketspelers
scheidt on waarover de bal geslagen moot worden;
...PERS, v. (-en), pers waarin men eenige raketten
vastklemt, om ze hun norm to doen behouden.
RAKETSLAG, m. (-en), slag met het raket; — knal
waarmede eene raket uiteenbarst; het met kruit
gevulde kastje aan eene raket; ...SNAAR, v. (...snaren), een der stork gespannen koorden van het
raket; ...SPEL, o. (-en), het spelen met het raket;
het spelen met den vederbal ; eenige raketten met
raketballen, die samen noodig zijn voor een raketspel; ...SPELER, m. (-5), ...SPEELSTER, v. (-s).
RAKETTEKRUID, o. wilde reseda, waterkers.
RAKETTEN, (rakette, heeft geraket), het raketspel
beoerenen.
RAKETTING, m. (-en), (zeew.) ketting die de ra
vasthoudt.
RAKETVELD, o. (-en), stuk land waarop men het
raketspel beoefent.
RAKJE, o. (-5 ■ , kleine rechtuitloopende streek van
een weg; (sprw.) daar is een rakje aan den wind,
het is onklaar, er is hapering of tegenspoed; daar
is goon rakje aan den wind, alles gaat naar wensch,
zeer voorspoedig.
RAKKEBAND, m. (-en), (zeew.) ijzeren band om de
ra (een weinig uit het midden) met twee oogen om
daaraan de zijgijns en den raketting to hoeken;
onderdeel van een brasbeugel; ...BLOK, o. (-ken),
blok om het rak op to hijschen of neer to laten.
RAKKEN, (rakte, heeft en is gerakt), van rak tot
rak zeilen.
RAKKER, m. (-5), (veroud.) dievenleider, gerechtsdienaar, beulsknecht; (thans) deugniet, inz. iem.,
die veel en lang op straat loopt; het is een rakker
van een jongen, een eerste deugniet.
RAKKESLEE, v. (-en), (zeew.) sloe van een rak
welke tusschen de klootjes wordt ingevoegd;
...STROP, m. (-pen), (zeew.) eind reep dat in de
uiteinden kousen heeft ingebonden en om den mast
genomen wordt, om als rak to dienen voor de
onderraas; ...TALIE, v. (-5), (zeew.) rakketouw;
...KETTING, m. (-en), (zeew.); ...TOUW, o. (-en),
touw waarmede het rak wordt vastgezet, ten einde
het stooten van de ra to beletten of, bijgevierd
zijnde, ruimte to geven om de ra bij den wind to
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brassen; ...TROS, m. (-son), (zeew.) tros of lijn die
het rak ophoudt.
RAKKLAMP, m. (-en), (zeew.) een der twee klampen
-op den voorkant der marseraas, waartusschen het
rak en de blokken der marsedraaireepen komen to
liggen.
RAKKLOOT, RAKKEKLOOT, m. (-en),(zeew.), houten balletje van den kraag, die op kleinere schepen
tot rak dient.
RAKRING, m. (-en), (zeew.) tjzeren ring die tot
rak dient . aan de kleine raas.
RAKY, v. pruimenbrandewijn in Slavonic; ciderbrandewijn in Hongarije.
RALIJK, v. (-en), (zeew.) bovenlijk van een zeil,
clat aan de ra vastzit; ...LIJN, v. (-en), (zeew.) zeker
touw.
RALLE, v. (-n), praatachtig wijf, babbelkous.
RALLEN, (ralde, heeft gerald), snappen, babbelen,
kakelen.
RALLENTANDO, bw. (muz.) afnemend in snelheid,
langzamer. •
RALVOGELS, m. my. eene soort van vogels met
•maangenaam snaterend geluid, die eene zekere
tliterlijke overeenkomst met de hoenderachtige
vogels hebben en zich op meren, rivieren, moerassen of grasvlakten ophouden (rallae).
RAM, m. (-men), mannetje van het schaap: rammen en ooien; mannetje van het konijn, rammelaar:
•een ram of eerie voedster ; (sprw.) hij is aan een (kwaden)
ram gekoppeld, hij heeft met iem. to doen, die niet
gemakkelijk is; (fig.) wellusteling: het is een oude

gen; (jae.) (van windhonden) het haas telkens omzetten en er naar grijpen; (Zuidn.) eene duff ramen,
haar de vleugels met een touwtje samenbinden,
zoodat zij niet wegvliegen kan. RAMING, v. (-en),
overleg; berekening, begrooting; het mikken, gissen
RAMENAS, v. (-son), eene verscheidenheid van de
gewone radijs (rciphanus niger) met ronden, meestal
zwarten wortel, die een scherpen smaak heeft; daze
wortel; schijfjes van dozen' wortel: eene boterham
met ramenas. RAMENASJE, o. (-s).
RAMENASBED, o. (-den), bed, stukje land waarop
ramenassen gekweekt worden; het bed met de
daarop groeiende ramenassen.
RAMENASLOOF, RAMENASSELOOF, o. het groen,
het plantje boven den grond; .SCHIL, v. (-len)
RAMENASSEN, (ramenaste, heeft geramenast), de
gewrichten drukken en de laden wrijven om Termoeidheid of pijn wog to nemen, hetgeen men vooral
in Oost-Indio doet; iemand door elkaar ramenassen,
hem tot straf duchtig door elkaar schudden en
daarbij slaan on knijpen.
RAMENASSMAAK, m. schorpe smaak van de ramenas; ...ZAAD, o.
RAMHOUT, o. (-en), mastenmakersgereedscnap.
RAMIFICATIE, v. (-s, vertakking.
RAMINGSSOM, v (-en), som die men voor een of
ander work geraamd heeft.
RAMMEI, v. (-en), stormram, muurbreker.
RAMMEIEN, (rammeide, heeft gerammeid), met een
stormblok omverstooten, beuken; wild stoeien (van
kinderen gezegd); bederven, beschadigen (bij het
wilds spelen van kinderen).
RAMMEL, m. (-s), (Zuidn., gew.) klokkenspel; zeker
kinderspeeltuig, ook rammelaar genoemd; slechte
piano; (gemeen) hose je rammel (mond), zwijg.
RAMMEL, m. en v. (-s), rammelaar, -ster.
RAMMELAAR, m. (-s), mannetje van het konijn, of
van den haas; rammelaar van grondboren, eene buis
van guttapercha, waarin de armen van eene met
de boorstang verbonden tang zijn geklemd, die zich
opent, als zij valt, en sluit, als zij opstijgt.
RAMMELAAR, m. (-5), kinderbel. RAMMELAARTJE, o. (-s).
RAMMELAAR, v. (plantk.) klapperzaad.
RAMMELAAR, m. (-s), snapper, kakelaar, babbelaar.
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ram; een oude ram lust ook wel een groen blaadje,

gezegd van een bejaard man, die met eene jonge
vrouw verkeert of gaat trouwen; (jag.) mannetje
der marters, bunzings on wezels; een der twaalf
teekens van den dierenriem (aangeduid door het .
teeken V); (oudt.) krijgstuig, stormram. RAMMETJE,
o. (-5), een kleine ram.
RAM, m. (-men), (scheepsb.) zeker zwaar en vierkant stuk hout, dat, door vele lieden in beweging
gebracht, dient om op wiggen to bonzen, die een
schip in beweging moeten brengen om het van
stapel te doen loopen; heiblok dat met de handen
bewogen wordt; — hydraulische ram, toestel dat
berust op de voortstuwende kracht van stroomend
water _en dient om zware lasten to heffen; vooral
geschikt om hoog gelegen tuinen of de bovenvertrekken van gebouwen uit eene voorbijvlietende
beek van water te voorzien.
RAMADAN, RAMAZAN, m. de negende maand van
het Mahomedaansche jaar, de vastenmaand, gedurende welke men geen voedsel mag nuttigen van
den opgang der zon tot haar ondergang; ramadanfeest; (scherts.) we leven in de maand Ramadan,
-de derde maand van het k wartaal, waarin men op
'den I sten zijn traktement ontvangen heeft.
RAMADANFEEST, o. (-en), een der twee grootste
feesten der Mahomedanen vlak na de maand Ramadan komend.
RAMBLOK,

o. (-ken), (scheepsb.). Zie RAM, 2e art.

RAMBOERSAPPEL, m. (-s, -en), groote, geribde
zomerappel van aangenaam zuurachtigen smaak;
alzoo genoemd naar 't vlek Rambures bij Amiens.
RAMEEPLANT, RAMEHPLANT, v. (-en), eene plant
in Oost-Indio, van wier vezels goederen bereid
worden.
RAMEHCULTUURMAATSCHAPPIJ, v. eene vennootschap, die de cultuur der ramehplant tot doel heeft.
RAMELAS, v . (-sen), (gew.) ramenas.
RAMEN, (raamde, heeft geraamd), naar eene afgemeten richting bepalen, mikken : hij raainde te kart

en sprang in de sloot; kj ractrncle al om m>7 te slaan,
dock ik sprang vlug ter zijde; (bij het bolspel), zijn
bol zulk een kringelenden loop geven, dat hij de in
den weg liggende hindernissen vermijdt: 11 kan
coed ramen, het is een eerste bolder. ; gissen: locit je
niet Tamen, hoe dat is?; schatten, berekenen: dat
teerk wordt op f 15000 geraamd; raadplegen, overleg-

RAMMELAARSTER, v. (-5), snapster, babbelaarster.
RAMMELAPPEL, m. (-s, -en), eene soort van rooden
appel, in sommige streken kalvijn geheeten, waarvan de pitten los zitten, als de vrucht goed rijp is.
RAMMELASSEN, (rammelaste, heeft gerammelast),
(gew.) ramenassen.
RAMMELEN, (rammelde, heeft gerammeld), (van
hazen of konijnen) ritsig zijn, bespringen; (Zuidn.
gemeenz.) hij is van geese haas gerammeld, hij is verre
van vlug.
RAMMELEN, (rammelde, heeft gerammeld), leven,
geraas, rumoer maken; het hoofd rammed hem, hij
is zot; (fig.) hU rammed van den hanger, heeft een
geweldigen hanger; de Barmen rammelen hem, maken
een rammelend geluid; (ook) hij heeft grooten honger ; met geld rammelen, geld doen klinken; (schild.)
(van een onderwerp, een grond enz.) door to veal
voorwerpen tegelijk de blikken tot zich trekken,
hetzij doordat zij to veel verlicht, te veel opgehouden of to veel in bijzonderheden uitgedrukt zijn;
(Zuidn., gew.) beieren; — in het wild praten, raaskallen. RAMMELING, v. het rammelen.
RAMMELING, v. (-en), (gemeen) ion. eene rammelzng
geven, eon pak slaag; (ook) een uitbrander.
RAMMELKAST, v. (-en), (gemeen) hood je rammelPast (mond), zwijg; (spott.) oude, ontstemde piano
die slechts rammelt, wanneer men er op speelt;
groat rammelend rijtuig.
RAMMELKEES, m. (...kezen), ...KOLTS, m. en v.
(-en), ...ZAK, rn. (-ken), een veelprater, een kletskous.
RAMMEN, (ramde, heeft geramd), wegbonzen (de
palen bij het afloopen van schepen).

RAMMONITOR.
RAMMONITOR, m. (-s), een oorlogsschip.
RAMONEUR, m. (-s), schoorsteenveger; toestel om
een schoorsteenbrand te blusschen.
RAMP, v. (-en), onheil, groot ongeluk: de ramp te
Leiden in 1807; de rampen van den oorlog, alle verschrikkingen en onheilen die een oorlog met zich
trengt.
RAMPAARD, o. (-en), (zeew.) scheepsaffuit, rolpaard,
-koudt.) rappaert geheeten.
RAMPONEEREN, (ramponeerde, heeft gerampo'word), zwaar beschadigen, vernielen : de storm heeft
het heele dale geramponeerd ; geramponeerde goederen,
.schepen; (Zuidn.) zichzelf Teed toebrengen: Ge zoudt
u ramponeeren van spot, als je zoo iets tegenkwam;
•(Zuidn.) de oorlog ramponeert veel mannen, doodt ze;

hoc nen, lasteren; vernederen, bespotten.
RAMPSPOED, m. (-en), onheil, wederwaardigheid:

rampspoed ondervinden.
RAMPSPOEDIG, bn. (-er, -st), vol onheil en waderwaardigheden, ongelukkig, noodlottig: een rampspoedige tocht; welk een rampspoediy jaar ! RAMPSPOEDIGLIJK, bw. (w. g.).
RAMPZALIG, bn. bw. (-er, -st), noodlottig; akelig,
ijselijk; verdoernd: telkens werd hij aan dat ramp-

zalig oogenblik herinnerd; toes nam hay' dat rampzalige
besluit; voor eeuwig rampzalig; (fig.) slecht, ellendig;
zeer armoedig, jammerlijk: is er rampzaliger schepsel dan haj ?; in welk een rampzaligen toestand heeft hij
vrouw en kinderen achtergelaten. RAMPZALIGHEID,
v. (...heden), droevige toestand; eeuwige rainpzaligheid, verdoemenis. RA-MPZALIGLIJK, bw. (w. g.)
RAMPZALIGE, m. en v. (-n), iem. die rampzalig is.
RAMSCHIP, o. (...schepen), oorlogsschip dat het
yermogen heeft met zijn scherpen voor Leven een
ander schip in den grond to boren.
RAMSHOOFD, o. (-en), hoofd van een ram; paard
met sterk gebogen voorhoofd. dat met den neus
nagenoeg een halven cirkel maakt; een half ramshoofd, paard met fraai gebogen voorhoofd, zacht gebogen neus en spitsen mond.
RAMSKOP, m. (-pen), kop van een ram; ...HOORN,
...HOREN, m. (-s); ...KOOI, v. (-en), stal voor rammen; ...KLOOTEN, m. my. teeldeelen van den ram;
...STAART, m. (-en); ...YACHT, v. (-en), huid van
den ram; ...VEL, o. (-len).
RANCUNE, v. (-s), ingewortelde haat, wrok.
RAND, m. (-en), buitenste omtrek van eenig voorwerp; omgeving, omlijsting: de rand van een hoed,

een bord, eene tafel ; photographie met breeden witten
rand; kopjes met vergulde randjes, met een verguld
biesje bovenaan; een boek met smallen rand, waar

de regels dicht aan den omtrek der bladzijden
komen; behang met mode randen; brief met zwarten
rand, rouwrand; verlovingskaarten met gouden rand,
waarvan de papierdikte verguld is; iets met scherpe,
gekartelde randen; (naaist.) de rand van eene stop,
zie STOP; (naaist.) een open rand aannaaien; uiterste
grens, zoom: aan den rand van het woud; die japan
heeft een vuilen rand; tot aan den rand gevuld, boordevol; (fig.) aan den rand des grafs, den dood nabij;
(fig.) op den rand des verderfs, den ondergang nabij;
(schoenm.) strook rundleder waaraan het bovenleer,
de binnenzool en de buitenzool vastgenaaid of vastgepend worden: baj het verzolen moeten er nieuwe
randen ingenaaid worden; (zadelm.) soort van opgevulde lederen worst als opvulling van de zadelgroef; (zeew.) top van den mast: het marszeil op
den rand laten loopen, het strijken, tot op het ezelshoofd laten vallen.
RANDAANMERKING, v. (-en), aanmerking op den
rand van eenig drukwerk of geschrift geschreven:
eenige randaanmerkingen hebben, maken.

(-s), (meub.) scherpe schraphaak
om eene groef te maken, noodig om het opleghout
te randen.
RANDE, (Zuipn ), v. (-n), een korte tijd : eene rande
mooi weer; eiers van de eerste, tweeds rande, van den
eersten, tweeden leg; de voeien hebben verscheidene
RANDBEITEL, m.
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randen, de konijnen werpen jongen verscheidene

keeren per jaar.
RANDEN. (randde, heeft gerand), van een rand
omgeven, een rand om iets maken: metaal randen,
kartelen; guldens randen, versieringen, letters in
den rand indrukken; gerande dukaten, die niet gosnoeid zijn, waarvan de rand nog gaaf is; (meub.)
opleghout randen, het opleghout over den rand heen
plakken, om zoodoende zeer scherpe randen en net
werk to verkrijgen, waar twee vlakken.onder zekeren hook bij elkander komen; — (Zuidn.) overslaan,
voorbijgaan: onze kipper randen, omdat ze muien,
leggen nu geen eieren. RANDING, v. (-en), het
randen.
RANDGAAR, v. (scheepsb.) buitenverband : de randgaar van eene boot.
RANDGLOSSE, v. (-n), kantteekening, aanmerking
op den rand (van eenig drukwerk of geschrift).
RANDHARIG, bn. (plantk.) gewimperd. Zie dit
woord.
RANDIJZER, o. (-s), (eert.) glasblazersgereedschap
om den hals op flesschen, den rand aan glaasjos
te maken; zeker ijzer om aan rondo blikken schijven den rand rechthoekig om te buigen, vgl. omkantozer; ook gereedschap der muntstempelaars.
RANDJE, o. (-s), kleine rand; een nieuw rancije aan
dat behang, smalle strook papier aan de boven- en
benedenzijde van het behang, om het af to zetten;
daar moet nog een klein randje af, zeer smalle strook;
't is langs het randje, langs het kantje, zie kart.
RANDLETTERING, v. (-en), het letterschrift op den
rand van grootere muntsoorten; ...LIJST, v. (-en),
(timm., schrijnw.) zekere randversiering; ...SCHAAF,
v. (...schaven); ...SCHRIFT, o. (-en), hetgeen op of
in een rand te lezen staat (op munten enz.); ...STEEN,
m. (-en), steen van een put; ...STEMPELING, v. het
stempelen van het randschrift; ...STOP, v. (-pen),
(naaist.) stop aan den rand van een stuk good.
RANDSWIJZE, RANDSWIJS, bw. op de wijze van
een rand.
RANDTEEKENING, v. Zie RANDGLOSSE.
RANDVAREN, v. varengeslacht waarvan de sori
aan den rand der bladslipjes staan en waarvan
slechts eene snort in Nederland aangetroffen wordt:
de adelaarsvaren (pteris aquilina), die algemeen gebruikt wordt tot het vullen van matrassen en
kussens.
RANDVERSIERING, v. (-en), versiering aan den rand
van het een of ander; ...WAL, m. (-len), ophooping
van puin; ...WERK, o. het afwerken van den rand
der munten; randschrift: ingezonken, verheven randwerk op munten; ...WERKTUIG, o. (-en), werktuig
om munten to randen; ...ZAAG, v. ( ..zagen), fijne
zaag waarmede men de groef maakt bij het randen
van opleghout.
RANEN, (ra.ande, heeft geraand), (gew.) smelten.
RANG, m. (-en), rij, orde, reeks; plaats, regeling,
schikking: wij zaten op den tweeden rang; balkon

eerste rang; dat is eene machine van den eersten rang,

van de eerste klasse; waardigheid, aanzien: temand
van hoogen rang; menschen van elken rang en stand;
in rang is een luitenant ter zee gelajk aan een kapitein
van de lanclmacht; zijne vrouw is op haar rang gesteld, wil met onderscheiding behandeld worden;
zijn rang ophouden, zorgen dat men met de noodige
onderscheiding bejegend wordt; hid* bekteedt een hoogen rang, eene hooge betrekking.
RANGCIJFER, o. (-s), rangnummer.
RANGEERDER, m. (-5), stationsarbeider

met het
rangeeren van spoorwagens belast; rangeermachine.
RANGEERDIENST , m, vandaag heeft hij rangeerdienst,

moet hij bij het rangeeren helpen.
RANGEEREN, (rangeerde, heeft gerangeerd), schikken, ordenen, regelen; een (rein rangeeren, op een
ander spoor brengen; (iem.) tot zijn plicht brengen;
gerangeerd, ordelijk; een gerangeerd jongmensch, die
fatsoenlijk leeft.
RANGEERLOCOMOTIEF, v. (...tieven), locomotief

RANGEERLOON.

RAPIDITEIT,

wagons of treinen rangeeren moet; ..LOON
o. (-en), voor per spoor verzonden vrachtgoed; ...MACHINE, v. (-s); ...MEESTER, m. (-s), belast met het
toezicht en de regeling van den rangeerdienst;
...TREIN, m. (-en).
RANGEXAMEN, o. (-s), examen van onderwijzers
ter bekoming van een rang: den rangexamens in

,hebben; de voornaamste zijn de eendenmossel, de
zeepokken en de walvischpokken.
RANONKEL, v. (-s), (plantk.) plantengeslacht tot de
familie der ranonkelachtigen behoorende, bekend
door hare gele bloemen; inz. de waterranonkel en
de landranonkel of boterbloem.
RANONKELACHTIG, bn. op ranonkels gelijkende
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die

.Den Haag tracht men telkens nieuw levee in te blazen;
de strjjd tegen de rangexamens; onderwijzersexamen

onder de yr et van 1806; ...GETAL, o. (-len), (taalk.),
rangtelwoord; ...LIJST, v. (-en), lijst waarop men
(inz. ambtenaren, officieren, onderwijzers) in rangorde geplaatst is volgens zijn rang, het aantal punten bij een examen behaald, of zijn ouderdom;
...NUMMER, o. (-s), nummer dat de plaats van een
persoon of eene zaak in zekere reeks aanwijst;
...ORDE, v. geregelde volgorde; ...REGELING, v. (-en),
elke door den rechter opgemaakte rangschikking,
volgens welke de opbrengst van gerechtelijk verkochte goederen tusschen de schuldeischers moat
worden verdeeld: de rangregeling in het faillissement
van H. is heden gedeponeerd ter Griifie van de Arrondissements-rechtbank te A.

RANGSCHIKKEN, (rangschikte, heeft gerangschikt),
regelen, in eene rij plaatsen, de volgorde bepalen,
eene plaats aanwijzen, in orde schikken: boeken in
eene bibliotheek alphabetisch, naar het formaat, naar
de verschillende vakken rangschikken; (spraakk.) rangrangtelwoord. RA_NGSCHIKschikkend telwoord,
KING, v. (-en).
RANGSTRIJD, m. twist over den voorrang.
RANGTELWOORD, o. (-en), woord dat door een
getalbegrip de plaats to kennen geeft, die eene
zelfstandigheid onder andere inneemt; bepaalde
rangtelwoorden zijn eerste, tweede, ander; onbepaalde
zijn middelste, laatste, hoeveelste.
RANGZUCHT, v. eerzucht, zucht naar een voornamen stand; ...ZUCHTIG, bn. (-er, -st), eerzuchtig.
RANIMEEREN, (ranimeerde, heeft geranimeerd),
weder bezielen, opwekken, opvroolijken.
RANK, v. (-en), list, nuk, streek, booze, sluwe
trek; (sprw.) honger zoekt ranken, armoede zoekt list.
RANK, v. (-en), (plantk.) even boven den wortel
ontspruitende, horizontaal op den grond liggende
uitloopers eens stengels, waaruit hier en daar
nieuwe planten to voorschijn komen; de slanke
stengels van boonen, erwten, winden; de dunne
draadvormige uitspruitsels waarmede boonen, erwten, enz. omhoogklimmen of zich winden, ook
klavieren geheeten, dunne twijg, scheut; — bij speldenwerksters, sieraad in het kant dat een dun takje
voorstelt; —
(Zuidn.) eene rank druiven, eene tros; eene ranke
boonen, uien, rist, aaneengeregen rij, (slacht.) het
bovenste van de knie eons kalfs, wat bij de koe
schenkel heet; — (dierk.) de beweeglijke aanhangselen van wormen en andere lagere dieren. RANKJE,
o. (-s).
RANK, bn. bw. (-er, -st), tenger, schraal. opgeschoten: hij is nogal rank van gestalte; een rank (zwak)
vaartuig, dat bij geringen wind stork overhelt; door
den zwaren bovenlaot weed het vaartuig te rank, liep
het veel gevaar van om te slaan.
RANKEN, v. mv. (gew.) zwaluwetong, eerie soort
van duizendknoop, ook reng en zwarte winde geheeten.
RANKEN, (rankte, heeft gerankt), (van boomen
of planten, die met ranken groeien), nieuwe ranken
vormen en zoo longs den grond voortkruipen of
aan stokken en muren omhoogklimmen; (ook fig.);
(Zuidn.) boonen, ranken, aaneenrijgen.
RANKGEBOUWD, bn. (-er, -st), (inz. van vaartuigen).
RANKHEID, v. magerheid, tengerheid; dunne en
Lange gestalte.
RANKOLEN, (rankoolde, heeft gerankoold), (Zuidn.)
geraas maken.
RANKPOOTIGEN, m. my. eene orde der kieuwpootige schoaldieren, welke zes paren gorankte pooten

de ranonkelachtige planten.

RANONKELACHTIGEN, v. my. ranunculaceae, eene
groote familie van meestal overblijvende planten,
die veelal verdoovend en giftig zijn; de voornaamste
soorten zijn : de Clematis, de Anemoon, de Ranonkel,,
het Nieskruid en de Pioenroos.
RANONKELBED, o. (-den), afdeeling in een tuin,
voElj,
ordein.ranonkels
bestemd ; ...BOL, m. (-len); ...STEN(-s).
GEL,
(-er, -t), RANSIG, bn. (-er, -st), (van boter,
vet, spek, olie enz.) stork smakend, garstig. RANSREID, RANSIGHEID, v.
RANSEL, m. (-s), soldatenknapzak: elk soldaat voert
den maarschalksstaf in zijn ransel; valies; (gemeen)
buik, raap: zijn ransel vullen; lijf, rug: iem. wat op
zijn ransel geven. RANSELTJE, 0. (-5), kleine ransel.
RANSEL, m. slaag: iem. wet ransel geven, hem
ranselen.
RANSELEN, (ranselde, heeft geranseld), slaag geven.
RANSELING, v. (-en), het ranselen; een pak slaag.
RANSIG. Zie op BANS.
RANSUIL, m. (-en), nachtuil.
RANTSOEN, 0. (-en), hoeveelheid spijs of drank
dageltjks verstrekt, Of in 't geheel, Of van iedere
stof afzonderlijk (voor matrozen, soldaten); anderhalf rantsoen, voor de onderofficieren ; enkel rantsoen,
voor de matrozen; hij is op half, Brie kwcirt, heel
rantsoen gesteld (van zieken, enz.) hij krijgt 1;2, 31 4 of
net zooveel als gewoonlijk; (voor paarden), ration;
(zeew.) rantsoenhouten. RANTSOENTJE, o. (-s); (ook)
zekere kleine inhoudsmaat; jeneverglaasje.
RANTSOEN, RANSOEN, o. losgeld, losprijs.
RANTSOENEEREN, RANSOENEEREN, (rantsoeneerde, heeft gerantsoeneerd), vrijkoopen, lossen; —
op rantsoen stollen. RANTSOENING, v.
RANTSOENHOUT, o. (-en), (scheepsb.) een der twee
overhellende on vereenigde stukken hout, die op
den achtersteven dragon en naar de hoogste spanten
van den achterboeg oprijzende, een deel uitmaken
van den spiegel; ...KIST, v. (-en), (zeew.) kist die

tot berging van het rantsoen en tevens tot etenstafel dient.

RANTSOENPENNING, m. (-en), (oudt.) recognitiegeld waarop de landsheer bij den verkoop van
zekere goederen recht had.
RAOUT, m. (-5). Zie ROUT.
RAP, bn. bw. (•per, -st), vlug, gezwind: rap lets
doers; een rappe gast, flunk, bij de hand; met rappe
hand; (Zuidn.) een rappe geest, schrander, die vlug
iets doorziet; (Zuidn.) Rap en Rap en Rao ?rid pakken, de eene schalk tracht vruchteloos den anderen

to bedriegen. RAPHEID, v. vlugheid.
RAP, o. schurft; (fig.) Jan Rap en zn, maat. de
heffe des yolks; Jan Rap en zijn maat zit in die Past,
die nand, die kast, mand is vol rommel, alles kun-je
er in winden; roof eener wond.
RAPACITEIT, v. roofzucht, roofgierigheid.
RAPALJE, RAPAILLE, o. gemeen yolk, gepeupel.
RAPE, v. eene soort van geraspte snuiftabak.
RAPEN, (raapte, heeft geraapt), schielijk naar zich
halen, wegnemen; inzamelen, vergaren: hoot. koren,
rapen; visch rapen, op bij eb drooggevallen gronden ;
snippers, papiertjes rapen, van den grond opnemen
en wegwerpen; raap dit even 1) , U elkander. hij boot
niets clan rapen en schrapen, (geld bijeenschrape,n),
het is een vrek; (mets.) muren reopen, berapen, bepleisteren. RAPING, v.
RAPESTEEL, m. (...stolen), raapstelen; ...ZAAD, n.

raapzaad.
RAPHOEN, o. (-bars), wijfje van een veldhoen.
RAPIDITEIT, v. snelheid, gezwindhe:d.
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RAPIER, o. (-en), zijdgeweer, lange degen, inz.
schermdegen, —BAND, m. (-en); —GORDEL, m.
RAPONSJE, o. (-s), (plantk.) eene plant (phyteuma),
tot de klokjesachtigen behoorende en als salads
gebruikt, waarvan 2 soorten in Nederland gevonden worden: zwart- (P. nigrum) en aardragend ra_ponsje (P. spicatum).
RAPPAARD, o. (veroud.) rampaard.
RAPPEL, o. terugroeping : brieven van rappel, van
-eon gezant; herinnering, waarschuwing aan de bepalingen van een reglement: de stukken waren niet
een
op den bepaalden tad ingezonden en nu heeft
Tappet gehad van den Officier van Justitie.
RAPPELEEREN, (rappeleerde, heeft gerappeleerd),
terugroepen; herinneren: iemand iets rappeleeren;
zich iets rappeleeren.
RAPPEN, o. het honderdste deel van een Zwitsersche frank.
RAPPERIG, RAPPIG, bn. (-er, -st), schurftig. RAPPERIGHEID, RAPPIGHEID, v. schurft.
RAPPLEMENT, o. (-en), terechtwijzing, uitbrander;
iemand een rapplement (voor jets) geven, hem ervoor
berispen.
(-en), bericht,
RAPPORT, o. het terugbrengen;
verslag, mededeeling : rapport uitbrengen; rapport
van iets maken, het aan de superieuren mededeelen,
bekendmaken; algemeen rapport, het verslag dat
de 5 rapporteurs der Tweede Kamer opmaken na
het sectio-onderzoek van een wetsontwerp; tabellarisch rapport, het invullen van voorgeschreven
tabellen; deze tabellen zelf; gewoon rapport, wat op
den voorgeschreven tijd wordt uitgebracht; beitengewoon rapport; extra-rapport, van iets wat bij algemeen voorschrift niet vermeld of voorzien is; (leger)
uitgifte der dagelijksche orders in een garnizoen;
op het rapport komen, verschjjnen; (ook) in een rapport vermeld zijn; — iedere drie maanden krijgen de
ieerlingen onzer school een rapport 'mee naar huffs, een
staatje van hun gedrag, vlijt en vorderingen; een
goed, mooi, slecht rapport hebben; — betrekking, verband, samenhang: dat heeft daarmee geen rapport;
de magnetiseur en het medium staan met elkander in
magnetisch rapport; overeenkomst; (wev.) herhaling
der figuur in de lengte en breedte bij gefatsoeneerde
geweven stollen; (pap.) de samenstemining der
afzonderlijke drukvormen bij behangselpapier; gelijkenis: zij hebben reel rapport op elkander.
RAPPORTDAG, m. (-en), dag waarop rapport uitgebracht moet worden.
RAPPORTEEREN, (rapporteerde, heeft gerapporteerd), terugbrengen; bericht, verslag geven; aan
de superieuren mededeelen, bekendmaken; in een
rapport vermelden; een figuur in geweven stollen,
op behangselpapier herhalen, goed doen samenstemmen tot een geheel; betrekking hebben op.
RAPPORTEUR, m. (-5), verslaggever; woordvoerder,
steller van het verslag eener commissie; inz. verslaggever van eene sectie kamerleden : commissie van
rapporteurs; (wisk.) hoekmeter (werktuig).
RAPPORTMAAND, v. (-en), maand waarover een
rapport loopt; ...STIFTJE, o. (-s), stiftje dat de
drukker van behangselpapier gebruikt, om de verschillende figuren goed to doer aaneensluiten;
...UUR, o. (...uren), uur dat de kapitein rapport
houdt, de dagelijksche orders uitgeeft, klachten,
bezwaren aanhoort, onderzoekt en strafien bepaalt
voor overtredingen; ...WEEK, v. (...weken), week
waarin een rapport uitgebracht moet worden; week
waarover een rapport loopt.
RAPS, bw. RAPSCH, bn., (w. g.), vlug, snel.
RAPSODIE, v. Zie RHAPSODIE.
RAPUNSEL, RAPUNTSEL, o. (-s),(plantk.)raponsje,
...SA LADE, v. ...SLA, v.
RAREFACTIE, v. (natuurk.) luchtverdunning door
warmte.
RAREKIEK, m. (-en), kijkkast, panopticum; een
vreemde rarekiek, iets heel vreemds.
R.ARIGHEID, v. zeldzaamheid, vreemdheid; zoo'n

rarigheid gevoelen, eene aandoening die men niet
nader kan of wil beschrijven; (...heden), rare,
vreemde, zeldzame zaken; zonderlingheid: h# does
den laatsten tad allerlei rarigkeden. RARIGHEIDJE,
o. (-5); hij houdt wel van een rarigheidje.
RARING, m. (-en), (zeew.) ring van de ra.
RARITEIT, v. (-en), zeldzaamheid, zeldzaam voorwerp, vreenad ding. RARITEITJE, o. (-5).
RARITEITENKAMER, v. (-s), bewaarplaats van
zeldzaamheden; ...KAST, v. (-en); ...VERZAMELAAR, m. ( s); ...VERZAMELING, v. (-en).
RAS, o. vierschachtig gekeperde stof, meestal uit
grove wol geweven (tot kleeding).
RAS, o. (-son), (zeew.) wiel, draaikolk; daar gaal
een tU als een ras, een gevaarlijk tij.
RAS, o. (-son), soort, geslacht (van menschen of
dieren), er zijn 5 menschenrassen; paard, hond van
inlandsch, buitenlandsch, gekruist ras; een goede hond
doet son ras eer aan; hij is van een goed ras, van
eene gezonde familie; (fig.) slag, aard; (fig.) gemeen
yolk.
RAS, bw. (-ser, -t), gezwind.
RASANT, bn. bestrijkend: een rasant schot, als de
kogelbaan zich zoo weinig mogelijk boven manshoogte verheft.
RASCH, bn. (rasscher, meest rasch), snel, gezwind,
schielijk: met rassche schreden; (Zuidn.) broos, zeer
breekbaar: de tabakplant is 's morgens rasch, hare
bladeren kraken dadelijk af. RASCHHEID, v. vlugheid, snelheid.
RASCHIP. o. (...schepen), vierkant, met razeilen
getuigd schip.
RASEEREN. (raseerde, heeft geraseerd), afbreken,
slechten: eene vesting raseeren, ontmantelen; een
schip raseeren, het boventuig afnemen; een terrein
raseeren, alle verhevenheden (boomen, woningen)
ervan verwijderen; het etlenen, den bodem gelijk
maken; scheren.
RASEEREND, bn. (-er, -st), (art.) laag bestrijkend,
rasant. Zie aldaar.
RASHOENDERS, o. my. hoenders die tot een zuiver
ras behooren; ...HOND, m. (-en); ...KIPPEN, v. mv.
RASJES, bw. schielijk, gezwind.
RASKOLNIKEN, ROSKOLNIKEN, m. mv. scheurmakers, ketters: naam dien de Russisch-Grieksche
kerk geeft aan de aanhangers eener partij, die zich
van de kerk heeft afgescheiden.
RASP, v. (-en), zeker werktuig met korte prikkels,
dienende om er iets mode fijn of tot poeder to maken : suikerrasp, kaasrasp, nootmuskaatrasp; een toestel der tabakverkoopers om rape to maken; (tram.,
schrijnw.) eene soort van vijl met op zichzelf
staande holligheden, waarnaast een scherpe tandvormig opstaande rug : platte, ronde, vierkante rasp;
grove rasp; fijne rasp tot het opzoeten; min keel is
zoo roues als eene rasp, ontstoken; zeker heelmeesterswerktuig, beenvijl. RASPJE, o. (-5).
RASPAARD, o. (-en), paard van zuiver ras.
RASPCELPOLIEP, v. (-en), eene soort van celpoliep
met eon kalkachtigen cellenstok, welke uit bekervormige cellen gevormd is, die op elkander gehoopt
zijn of in verband geschikt; ruwe raspcelpoliep.
RASPEINDE, o. (-n), (schoenm.) het spitse einde
van den pekdraad, waaraan de borstel vast is om
to naaien.
RAPPEN, (raspte, heeft geraspt), met de rasp fijnmaken : kaas, vleesch raspen; de korst van iets afraspen; iets met de rasp bewerken, glad maken;
zich met raspen bezighouden. RASPING, v. het
raspen.
RASPER, m. (-s), die raspt; eene rasp.
RASPERDOPPERS, m. my. (plantk.) eene soort van
doperwten.
RASPHOUW, m. het eigenaardige behouwen der
hout- en ijzerraspen; (-en), iedere groove in eene
rasp; —MACHINE, v. (-s, -n), draaibank met schijven waarmee men raspen maakt.
RASPHUIS, o. (...huizen), tuchthuis waar misda-
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digers vreemde houtsoorten, inz. braziliehout, door
middel van vastgeklonken zagen fijnmaken; (sprw.)

(onrust in een molen); den ratel opslaan, ratelen,
geluid maken met den ratel; (plat) hou je ratel, houd
den mond, zwijg; m. en v. (•s), babbelaar: dat is
me ook een ratel, die babbelt maar altijd door..
RATELTJE, o. (-5).
RATEL, v. (-5, -en), een plantengeslacht, tot de
famine der scrophularineeen behoorende, waarvan.
er 3 soorten in Nederland in 't wild worden aangetroffen: de kleine ratel, de groote ratel, de behaarderatel (rhinanthus) ook raat, ratelaars, reutels, rinkelbellen, scharl en schartelen geheeten.
RATEL, m. (-s), honigdas aan de Kaap de Goede
Hoop, ook rottel geheeten.
RATELAAR, v. (-s), (plantk.) ratel. Zie aldaar.
RATELAAR, m. (-s), ratelpopulier, klaterpeppel,
espeboom (populus trernula) die eene veel gebruikte
houtsoort levert.
RATELAAR, m. (-s), nachtzwaluw.
RATELAAR, m. (-5), RATELAARSTER, v. (-5), die
ratelt; babbelaar, -ster.
RATELABEEL, m. (-en), (plantk.) eene soort van
abeel.
RATELEN, (ratelde, heeft gerateld), met een ratel.
geluid maken; (fig.) babbelen, kakelen. RATELING,
v. het ratelen, geratel.

hty kijkt zoo vriendeljjk als de deur van het rasphuis,
ziet zeer knorrig on gemelijk; —BOEF, m. (...boeven),
gevangene in een rasphuis; —OPPASSER, m. (-s);
—VADER, m. (.$), cipier.
RASPMOLEN, m. (-s), eenige zaagvormig getande
bladen in eon gestel, waarlangs men verfhout tot
fijne spaantjes wrijft; ...VIJL, v. (-en), gereedschap

aan de eene zijde met den dubbelen vijlhouw en
aan de andere zijde met den rapshouw; ...ZAAG,
v. (...zagen), dubbele zaag der kammenmakers, om
daarmede de tanden in de kammen te zagen.
RASSCHELIJK, bw. (w. g.) op rassche wijze, gezwind, snel.
RASSEN, bn. van ras, de gekeperde stof.
RASSENHAAT, m. de haat tusschen twee of meer
menschenrassen; afkeer van het Joodsche ras;
...STRIJD, m. strijd om den voorrang tusschen
eenige rassen; ...VERMENGING, v. in Zuid-Amerika
heeft eene volledige rassenvermenging plaats gehad.
RASSURANT, bn. (-er, -st), geruststellend.
RASSUREEREN, (rassureerde, heeft gerassureerd),
geruststellen.
RASTEEL, o. (-en), (gew.) ruin
RASTEL, 0. (.5), vooruitspringend bastion vOOr den
bedekten weg eener vesting.
RASTER, m. (-5), breede, grove lat, staande lat van
een hekwerk.
RASTERDRAAD, o. ijzerdraad tot omrastering dienende.
RASTERING, v. (-en), RASTERWERK, o. latwerk
tot afscheiding.
RASTRAAL, o. (...stralen), lijnentrekker voor
noten: een werktuig om een notenbalk in eens
te trekken.
RASTREERWERK, 0, het lijnentrekken in koopmansboeken.
RASURE, v. (-s), geradeerde plaats in eenig geschrift; het radeeren; tonsuur of kruin.schering.
RAT, ROT, v. (-ten), geslacht van knaagdieren, tot
de familie der muizen behoorende; inz. de huisrat

(mus rattus); — (sprw.) de ratten zullen met mine (leege)
maag niet wegloopen, ik heb veel gegeten; daar zyn
de ratten in den winkel geraakt, de klandisie is er
weg; zoo kaal als eene rat, doodarm; (gew.) er zitten
ratter, op het huis of er loopen ratten op het dak, om

iem. te waarschuwen, dat hij omzichtig most zijn
in zijn spreken, daar er iem. anders is, die geen
trouw verdient en 't geheim zou verraden; — (fig.)
een oude rat, geslepen inensch, sluwe kerel, (ook)
iem van veel ondervinding; een oude rat in de val,
die slimmerd is er ook eens ingeloopen; een oude
rat vindt licht een gat, wie slim is vindt licht een
uitweg; je bent een slimme rat, als )e maar een
staart hadt, schertsend gezegd tegen iem., die voor
slim wil doorgaan, doch de treffendste blijken van
het tegendeel geeft; een oolijk ratje, een schalkachtig
kind; (Zuidn.) een vreemde rat, gelukzoeker. RATJE,
ROTJE, o. (-5).
RATA, v evenredig aandeel; pro rata, naar ver.
houding, geevenredigd.
RATAFiA, RATAFFIA, v zekere fijne likeur, bereid uit brandewijn, gegist suikersap en het sap
van onderscheidene vruchten.
RATANHIAWORTEL, v zeker geneesmiddel, afkomstig van een in Peru groeienden struik, dat bij
overmatige slijmbloedvloeiingen, passieve bloed•
vloeiingen enz. wordt aangewend.
RATAPLAN, a v. een klanknabootsend woord voor
het geluid der trommels; dew heb-)e de heele rataplan. daar heb-je alles bij elkaar.
RATATOUILLE, RATJETOE, v dooreengestampt
midda.geten der soldaten.
RATEL, m (-5), houten werktuig waarmede een
ratelend geluid wordt gemaakt; wekker (in een
klooster om de monniken to wekken); molenklepper

RATELIER (Fr.), m. (-5), (mil.) geweerrek.
RATELKOUS, m. en v. (-en), ratelmond.
RATELMAN, m. (-nen), klepperman.
RATELMOND, m. en v. (-en), lastige

-ster.

babbelaar,

RATELPOPULIER, m. (-s), espeboom, klaterpeppel..
RATELSCHEUR, v. (-en), (in eikenhout) barst of

scheur welke in de richting der middellijn naar
binnen loopt, windscheur.
RATELSLAG, m. (-en), ratelende donderslag.
RATELSLANG, v. (-en), vergiftige, fraai geruiteslang (rotalus) die in Zuid-Amerika thuis behoort,
walker lengte gewoonlijk 2 ellen bedraagt en diealzoo genoemd wordt naar een uit hoornachtige.
ringen bestaanden ratel aan het uiteinde van den
staart, dien zij doet hooren, wanneer zij toornig is;
haar beet heeft in weinige uren den dood ten gevolge.
RATELWACHT, m. (-en), klepperman.
RATIFICATIE, v. (-s, ...tien), de bekrachtiging van
een door afgezanten of andere gevolmachtigden
van verschillende staten gesloten verdrag, to doen.
door de vorsten dier staten.
RATIFICEEREN, ...FIEEREN, (ratificeerde, heeft
geratificeerd), goedkeuren, bekrachtigen (inz. namena
eene landsregeering).
RATIJN, o. zekere geweven friesachtige stof waarvan het niet met den draad neergestreken haar in
ontelbare bosjes of knotjes is ineengedraaid;
mv. (-en), soorten van ratijn.
RATIJNEN, bn. van ratijn vervaardigd.
RATIJZER, o. (-5), ijzeren knip om ratten to vangen.
RATINE, o. ratijn.
RATINEEREN, (ratineerde, heeft geratineerd), van
nopjes voorzien (laken en andere wollen stollen).
RATINEERMACHINE, v (-s), ..1\10LEN, m. (-5),
werktuigen om te ratineeren, ratijn te maken.
RATIO, v rode, oorzaak, grond; contra rationem,
tegen de rode, strijdig met het gezond verstand;
ratio leges, de grondbedoeling van de wet.
RATIOCINATIE, v (.s,
verstandig nadenken ; overleg; sluitrede.
RATION, o. Zie RANTSOEN.
RATIONAAL, bn. (vvisk.) ten voile uitrekenbaar;
een rationaal getal, zulk een, dat de 2de, 3de of 4de
macht is van een ander, wortelgetal.
RATIONALISMUS, RATIONALISME, o. toepassing
der rode bij het beoordeelen der dingen, redegeloof,
godsdienst der redo; leer die de onafhankelijkheid
van 's menschen geest aanneemt, in tegenstelling
met het sqpranaturalisme.
RATIONALIST, m. (-en), die de grondstellingen
van zijn gelooven en van zijne handelingen alleen.
uit de reds afleidt.
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RATIONEEL, bn. (-er, -st), redelijk, op redelijke
overtuiging gegrond: dat is nogal rationeel; eene
rationeele verandering, grondige, wel doordachte.
RATJETOE, v. Zie RATATOUILLE.
RATOUW, o. (-en), (zeew.) touw van de ra.
RATSEN, (ratste, heeft geratst), iets heimelijk en
op behendige wijze wegkapen.
RATTEKEUTEL, v. (-s), drek van ratten.
RATTENDOODER, m. (-s), die jacht maakt op
ratten en ze doodt; ...GESLACHT, o. (-en),geslacht
van ratten; ...GIF, o. middel om de ratten te dooden;
o.; ...HOL, o. (-en); ...JACHT, v.
r, ogingen om ratten te vangen; ...KLEM, v. (-men),
...KNIP, v. (-pen), toestel om ratten te vangen;
...KONING, m. (-en), nest jonge ratten die met de
staarten in elkaar zijn verward geraakt; ...KRUIT,
o. arsenicum; eene verbinding van arsenik en zuurstof; ...KRUITMETAAL, o. zekere delfstof; ...LOOP,
m. (-en), rattenval; ...NEST, o. (-en); ...00R, o. (-en);
...SPRENKEL, m. (-s), eene soort van rattenknip
met onderscheidene vakjes; ...VAL, v. (-len), toestel
om ratten te vangen; ...VANGER, m. (-s), persoon,
hond die ratten vangt; ...VANGST, v. (-en), rattenjacht; wat op de rattenjacht gevangen is; de in
eens gevangen ratten.
RATTESTAART, m. (-en), staart van eene rat;

RAVENGEKRAS, ...GEKRIJSCH, o. geluid der
raven; ...KOK, m. (-5), (hg•) beul, scherprechter;
...KONING, m. (-en), (nat. hist ) zekere vogel van.
Armenie die veel overeenkomst heeft met dem
pauw; ...KOOI, v. (-en); ...KOST, m. zie ravenaas;.
...MOEDER, v. (-s), eene ontaarde, wreede moeder,.
...NEST, o. (-en).
RAVENZWART, bn. zoo zwart als eene raaf, zeer
zwart.
RAVEVEER, v. (-en), veer eener raaf.
RAVEVOET, m. (-en), zeker plantje, alzoo genoemd'
naar den vorm der bladeren, ook hertshoornkersen kraaievoet geheeten.
RAVIJN, o. (-en), (vest.) holle weg, bergkloof, van.

staart van een ander dier waarvan de wol of het
haar af is; soort van schaap met zulk een kalen
staart; paardenziekte waarbij de staartharen uitvallen; (wev.) plaats in het laken met te lang
haar; — (timm.) eene zeer kleine ronde yip die bij
het afwerken van gaten en sterk gekromde uithollingen gebezigd wordt; — (dierk.) zeker raderdiertje dat een ovaal lichaam heeft; gekielde rattestaart.
RATTEVEL, o. (-len), het vel van eene rat.
RAUW, bn. (-er, -st), niet gekookt, niet gaar: rauw
vleesch; (fig.) hanger maakt rauwe boonen zoet, wie

honger heeft, eet alles; (van vruchten) nict rijp:
een rauwe appel, peer; van de huid ontbloot: de
borst van dat paard is geheel rauw; rauw vleesch,

levend vleesch waar het vel af is: die wonde is
al rauw vleesch; iemand den rug rauw rijden, hem
voortdurend lastig vallen, aansporen; (fig.) een
rauw (ondoordacht) voorstel, dat niet geschikt is
om in overweging genomen te worden; dat viet mij
rauw op het lf, dat had ik niet verwacht; mine keel
is rauw, ontstoken; met eene rauwe stem, schor, heesch.

RAUWHEID, v. toestand van iets dat niet gaar is.
RAUWACHTIG, bn. (-er, -st), een weinig rauw.
RAUWACHTIGHEID, v. rauwheid.
RAUWELIJK, bn. (rechtst.) onomwonden; zonder

verzachtende omstandigheden.
RAUWIGHEID, v. rauwheid.
RAVAGE, v. verwoesting, bederf; het veroorzaken
van schade: ravage maken.
RAVAGEEREN, (ravageerde, heeft geravageerd),

verwoesten, vernielen, plunderen.
RAVANGER, m. (-s), (zeew.) zeker touwwerk.
RAVEBEK, m. (-ken), bek van eene raaf; (heelk.)
eene soort van tang om vreemde voorwerpen uit
eene wond te halen; (ook) de naam van vele gereedschappen, die met kromme punten eindigen; (zeew.)
noodhaak.
RAVEBEKSLEUTELBEENDEREN, o. my. smalle

beenderen waardoor de lange smalle schouderbladen der vogels met het borstbeen verbonden zijn.
RAVEBEKSUITSTEEKSEL, o. (-5), voortop van het
schouderhoofd.
RAVEELBALK, m. (-en), (timm.) verbindingsbalk.
RAVELIJN, o. (-en), (vest.) halvemaan, buitenwerk
waarvan de keel naar eene halvemaan gelijkt of
korte afgestompte flanken heeft; —GRACHT, v. (-en),
gracht om een ravelijn.
RAVENAARD, m, acrd overeenkomende met dien
eener raaf; (fig.) liefdeloosheid; diefachtigheid;

...AAS, o. (...azen), kreng; (fig.) galgebrok, iem. die
waard is opgehangen to worden.

aanzienlijke breedte en diepte, zeer geschikt tot bedekking van het front eener stelling.
RAVITAILLEEREN, weder van levensmiddelen ,

voorzien.
RAVOTTEN, (ravotte, heeft geravot), luidruchtig
spelen, loopen en springen (van kinderen), stoeien.
RAVOTTER, m. (-s), RAVOTSTER, v. (-s), die ravot.
RAVOTTERIJ, v. het ravotten.
RAYEEREN, ROYEEREN, (rayeerde, heeft ge-

rayeerd), doorhalen, doorschrappen, wegteekenen;
iemands naam op eene lijst doorhalen: heeft men
tweemaal geene contributie betaald, dan wordt men
geroyeerd; (art.) gleuven maken in den loop vaa

een geweer of kanon.
RAYGRAS, o. een geslacht van de tarwegrassen
(lolium) (aldus geheeten naar den Engelschen kruidkundige RAY) ; het gemeen raygras, smeerraai of
muizenkoorn; vlasminnend raygras; bedwelmend raygras, hondsdravik of dolik; gewoonlijk raaigras ge-heeten; Fransch raygras, havergras, veldhaver.
RAYON, m. (-s), straal.
RAYON, o. kring waarbinnen iets geldt, tot waar
zekere werkkring zich uitstrekt; de werkkring van
een brandpiket; (vestingb.) de landstreek om eenevesting tot waar zich hare tactische uitwerking
uitstrekt; in het bijzonder, de verboden kring, waarbinnen het bouwen aan zekere bepalingen is onderworpen, opdat bij een beleg de verdediging niet
belemmerd zou worden.
RAYONNANT, bn. stralende, schitterend.
RAZEERDER, m. (-s), baardscheerder.
RAZEEREN, (razeerde, heeft gerazeerd), (ook raseeren geschreven), scheren, afscheren; slechten, sloopen, met den grond gelijkmaken; even, vluchtig
aanraken, dicht voorbijgaan.
RAZEIL, o. (-en), (zeew.) zeil aan de ra vastge
maakt.
RAZELEN, (razelde, heeft gerazeld), (Zuidn.), raaskallen.
RAZEN, (raasde, heeft geraasd), geweld, leven,
rumoer maken; driftig worden; ijlhoofdig zijn; zingen (van water dat begint to koken).
woedend, dol, in de
RAZEND, bn. bw. (-er,
hoogste mate krankzinnig; buiten zichzelven (van
pijn, toorn enz.); hevig: hij heeft razend pin,
razenden hanger; h# is razend verliefd, in hooge
mate; dat heeft razend veel geld gekost, verbazenci
veel.
RAZER, m. (-s), die raast, dolleman. RAZERNIJ,.
v. woede, dolheid; (fab.) de razernijen, de furien.
RAZIA, RAZZIA, v. (-'s), plunder- of strooptocht;
algeheele opruiming: teen werd er eene ware razzia
gehouden.
RAZIJN, v. (-en). Zie ROZIJN.
RE, v. (-'s), naam van eene muzieknoot, de tweeds

van eene toonladder.

REAAL, m. (realen), rekenmunt (in Spanje, Mexico
enz.); reaal de plata = f 0.24i:2 in Spanje en /0.32 1 '2
in Mexico; reaal de vellon = f 0.12 , 2 in Spanje.
REAAL, REEEL, bn. zakelijk, werkelijk, zeker, bestaande (tegenst. van ideaal, denkbeeldig); gangbaar (tegenst. van nominaal, slechts in naam); reaal
(gemunt) geld; reale of reeele (zakelijke) tcaarcl,
waarde der effecten volgens den koers; reale definitiet
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zakelijke bepaling; reale encyclopedie, samenvatting
van alle zakeljjke wetenschappen, algemeen wetenschappelijk handbook; reale injurien, eerkwetsende
beleedigingen; reeds kennis, kennis van zaken, van
feiten.
REACTEURS, m. my. (nat.) electrische raderen.
REACTIE, v. terug-, tegenwerking: uit actie en
reactie wordt de geschiedenis der menschheid geboren;

het tegenwerken van de pogingen der vrienden van
den vooruitgang (in politieke zaken en in godsdienstaangelegenheden): 11# behoort tot de reactie;
houdt het met de reactie; nadeelige gevolgen van
to groote inspanning en te snellen vooruitgang, die
zich later doen gevoelen : de reactie van zulk een
daad van willekeur bleef niet achterwege; (nat.) tegenstand, tegendrukking: hoe sterker drukking, hoe
sterker de reactie (ook fig.); (scheik.) de duidelijk
waarneembare verandering die ontstaat, als eene
stof chemisch op eene andere inwerkt, en waaruit
men tot haar aanwezig zijn besluit.
REACTIONNAIR, bn. terug-, tegenwerkend: een
reactionnaire maatregel, die den vooruitgang nadeelig is.
REACTIONNAIR, m. (-en), tegenstrever, terugdrijver;
vijand en bestrijder van den vooruitgang; voorstander van den ouden toestand.
REAGEERBUIS, v. (...buizen), (scheik.) eon cilindervormig glazers buisje dat van onderen dicht is en
bij het nemen van scheikundige proeven gebruikt
wordt. REAGEERBUISJE, o. (-s).
REAGEEREN, (reageerde, heeft gereageerd), terug-,
tegenwerken, tegenstand bieden : zijn het de supes-ieure naturen die ageeren, de middelmatige zijn het

(scheik.) eene duidelijk waarneembare
verandering veroorzaken door scheikundige inwerking: geel bloedloogzout reageert op ferrizout met een
neerslag van Berlijnsch blauw; (scheik.) zoeken naar
,de eigenschappen van eenig lichaam, waardoor het
zich van andere lichamen onderscheidt; zoeken
of gevraagde stoffen in eene samenstelling aanwezig

the reageeren;

zijn; (fig.) in het geheim iets belemmeren.
REAGEERMIDDELEN, o. mv. (scheik.) de middelen
waarvan men zich bedient om met de eigenschappen van eenig lichaam bekend to worden en die op
to sporen of om de samenstelling van gevraagde
stoffen to vinden.
REAGEERPAPIER, o. (scheik.) met plantenkleur-stoffen geverfd ongelijmd papier, by. blauw en rood
lakmoespapier, curcumapapier, om daarmede to
reageeren.
REAGEERREKJE, o. (-s), houten rekje voor de
reageerbuisjes.
REAGENS, o. (...tiaj, (scheik.) herkenningsmiddel;
terug-, tegenwerkend ding of middel.
REALGAR, o. robijnzwavel, rood zwavel-arsenik:
eene verbinding van arsenik met zwavel, soms als
roode verfstof gebezigd, en bij vuurwerken gebruikt
ter verkrijging van het witte vuur.
REALIEN, my. die onderwijsvakken welke om zichzelf on niet om hunne formeele waarde onderwezen
worden, by. aardrijkskunde, geschiedenis, de vreemde
talon.
REALISATIE, (...tien, -5), REALISEERING, v. (-en),
verwezenlijking; het to gelde maken (van iets door
verkoop).
REALISEEREN, (realiseerde, heeft gerealiseerd),
verwezenlijken, bewerkstelligen ; papieren geld voor
klinkende munt inwisselen; to gelde maken.
REALISMUS, REALISME, o. leer der werkelijkheid
die aan de dingen buiten ons een werkelijk wezen,
onafhankelijk van onze voorstelling, toeschrijft in
tegenstelling van het idealisms; term om die zienswijze aan to duiden welke de waarheid on realiteit
der algemeene begrippen (unicersulia) erkent, in
tegenstelling met het nominalisine.
REALIST, m. (-en), aanhanger van het realisme,
realistisch schrijver, schilder; tegengesteld aan
idealist.

RECEPTIE.

REAAL. •

REALISTISCH, bn. bw. het realisme huldigende:
een realistisch boek, overeenkomstig het realisme; de
realistische natuur van onzen, landaard; dit boek is
nogal realistisch getind.
REALITEIT, v. werkelijkheid, wezenlijkheid, het
ware wezen, de ware toestand (van iets); (fig.)
waarheid, rechtschapenheid van karakter.
REASSUREEREN, (reassureerde, heeft gereassureerd), opnieuw verzekeren : wjj hebben al onze ver-

zekerden bjj the Nederlanden gereassureerd.
REBBES, (Joodsch), winst, woeker.
REBEL, m. (-len), opstandeling, muiteling, muiter,

weerspannige.

REBELLEEREN, (rebelleerde, heeft gerebelleerd),
oproer maken, tot opstand komen, zich verzetten
tegen het gevestigd gezag, aan het muiten slaan.
REBELLIE, v. oproer, muitertj, gewelddadig verzet.
REBELLIG, bn. (-er, -st), oproerig, muitend. REBELLIGHEID, v.
REBELSCH, bn. (-er, meest -), rebellig; ho is zoo
rebelsch, niet meegaand, wild, hartstochtelijk; rebelsch

zijn op iemand, hevig vertoornd, zeer kwaad.
REBUS, m. (-son), teeken-, beeld-, figuurraadsel.
REBUSJE, o. (-s).
REBUT, o. weigerend antwoord; uitschot; wrak
good; (-en), onbestelbare brieven.
REBUTANT, bn. terugstootend, den mood bonemende; rampspoedig; onaangenaam; verdrietig.
REBUTEEREN, (rebuteerde, heeft gerebuteerd), afwijzen, voor het hoofd stooten.
RECADENTIE, v. het terugvallen van eon recht
aan hem, die het vroeger bezat.
RECALCITRANT, bn. weerspannig, balsturig.
RECAPITULATIE, v. (-s, ...tien), wederopsomming,
korte herhaling van den hoofdinhoud; verzameling
van eindcijfers.
RECAPITULEEREN, (recapituleerde, heeft gerecapituleerd), iets zakelijk aanhalen ; den inhoud van iets
beknopt samenvatten.
RECENSEEREN, (recenseerde, heeft gerecenseerd),
onderzoeken, beoordeelen ; oordeel vellen (over boekwerken, kunst enz.); boekbeschouwingen schrijven.
RECENSENT, m. (-en), beoordeelaar (inz. van bookwerken, kunst enz.), die in kranten of tijdschriften
eene recensie schrijft.
RECENSIE, v. (-s, ...sien), beoordeeling, boekbeoordeeling, opstel van een recensent.
RECENT, bn. (-er, -st), nieuw, pas gebeurd, onlangs.
RECEPIS, o. (-son), een geschrift, waarbij de onderteekenaar verklaart iets ontvangen to hebben van
een ander: recepis van ontvangst; recepis van uitgifte,
geldend bewijs dat goederen uit een magazijn afgegeven zijn; hij zit aan cle recepissen, is belast met
het nazien en inboeken der recepissen; papier aan
toonder waarbij eene bankinstelling verklaart zekere
som ontvangen to hebben en bereid te zijn, die aan
toonder uit to betalen; eene soort van papieren
geld in Nederlandsch-Indi, in 1846 door den gouverneur-generaal ROCHUSSEN ingevoerd; voorloopig bewijs ter inwisseling voor eene obligatie of een
aandeel.
RECEPT, o. (-en), voorschrift tot bereiding eener
spijs of drank : recepten der Haagsche kookschool;
artsentivoorschrift.
RECEPTEEREN, (recepteerde, heeft gerecepteerd),
artsenijen voorschrijven; doze gereedmaken.
RECEPTEERKUNST, v. de kunst om geneesmiddelen
voor te schrijven en to bereiden; ...TAFEL, v. (-s),
tafel in eene apotheek waarop de artsenijen gereedgemaakt worden.
RECEPTENBOEK, o. (-en), boek met recepten : het
receptenboek, eener likeurfabriek; kookboek; boek in
eene apotheek waarin de gereedgemaakte recepten
ingeschreven worden.
opneming, aanneming
RECEPTIE, v. (-5,
(als lid); ontvangst, onthaal, het voorstellen (van
fern. in eon gezelschap), het ontvangen van personen
(ten hove enz.); tijd en plaats tot het ontvangen

RECEPTIE.

RECHT.

van gelukwenschingen; receptie, Zondag 15 April, op

niet veel vender komen; jets aan het rechte eind
hebben, gelijk hebben; het hart op de rechte plaats
hebben, niet hardvochtig, medelijdend zijn; ion. op
den rechten weg helpen, (eig.) hem den weg wijzen,
(fig.) hem uit eene dwaling helpen; als de rechte
Jozef komt, zie Jozef; — de rechte erfgenamen, de
wettige; de rechte leenheer, de onmiddellijke; (wick.)
rechte reden, alleen in tegenstelling met omgekeerde
reden (zie omgekeerd) ; —
zooals 't behoort, behoorlijk, goed : iem. niet recht

-

.ondertrouw-kaarten en berichten ; pa en moe zijn
Wan 25 jaar getrouwd, maar we houden (geven) geene
receptie.

RECEPTIEKAMER, v. (-s), kamer waarin receptie
gehouden wordt; ...KOSTEN, m. my. wat eene re.ceptie kost; ...ZAAL, v. (...zalen), groote receptielamer.
RECEPTIVITEIT, v. ontvankelijkheid, vatbaarheid
-em indrukken te ontvangen.
RECEPTUOR, RECEPTOR, m. (-en), ontvanger,
gaarder.
RECEPTUOR, v. ontvang, ontvangst; de recepteerkunst.
RECES, o. schriftelijk vergelijk, overeenkomst;
afloop; eindgevolg; achterstand, onbetaalde schuld,
verzuimde betaling; afscheid; op reces (uiteen)gaan,

tot nadere bijeenroeping gescheiden worden (inz.
van eene wetgevende vergadering).
RECETTE, v. (-5), ontvangst; ontvangkantoor;
bedrag der ontvangst (bij eene tooneelvoorstelling

-

.enz.).
RECHERCHE, v. (-s), onderzoek, navraag; opsporing: hij is bY de recherche te water, te land, is recher.cheur; hoofd, chef der recherche, van die afdeeling
der politie, die zich hoofdzakeltjk bezighoudt met in
het grootste geheim nasporingen te doen; aanzoek.
RECHERCHEEREN, (rechercheerde, heeft gerechercheerd), onderzoeken, uitvorschen ; navragen; wraak
nemen.
RECHERCHEUR, m (-5), een geheim politiebeambte
die inz. belast is met het onderzoek naar misdrijven
en het opsporen der schuldigen.
RECHERCHE-VAARTUIG, o. (-en), vaartuig in de
zeegaten en op de groote binnenwateren met rijksambtenaren aan boord, die tegen sluikerij moeten
-

waken.
RECHT, bn. bw. (-er, -st), niet krom: een rechte

boom; eene rechte lijn; zoo recht als eene /mars; recht
van 1#f en leden zYn;- de weg loops recht op het dorp
.aan; hij kwam recht op my af; recht koers zetten
-mar, langs den kortsten weg; (fig.) in rechte
van iem. afstammen, niet langs een zijtak; recht op
zYn doel afgaan; (sprw.) de rechte weg is de beste,
.eerlijk duurt het langst; wie zal het kromme recht
wie zal onrecht recht heeten ?; (fig.) op
, maken?,
rechte wegen gaan, zich niet met slinksche streken
ophouden; recht door zee, op eerlijke wijze, zonder
listen; hij gaat niet recht door zee, neemt list te
baat, (ook) voert wat in zijn schild; die wagen loopt
niet recht, die handeling is niet strikt eerlijk;
gebogen: eene rechte houding; zit recht overeind;
, (fig.) recht in zone schoenen staan, zich voor geene
-oneerlijkheid te schamen hebben; gelijk,
iets
recht snijden, het oneffene wegsnijden; een recht
plafonnetje, zonder randen, lijsten of rozetten; —
niet scheef of schuin: die stok staat recht; de
tafel recht zetten; het schrift recht voor zich hebben;
-lets recht doorsnYden; hij woont recht tegenover
-het schip is, ligt recht, helt naar geene van beide
.zjden over; het schip recht leggen, stuwen, het in
evenwicht brengen; een rechte hoek, een hoek van
90°, waarvan de beenen loodrecht op elkaar staan;
(fig.) iem. recht zetten, hem zijn plicht voorhouden,

hem onder handen nemen, een kwaadwillige tot
cede brengen; (fig.) zijn hoofd recht houden, goed
weten wat to doen staat; —
niet verkeerd, juist, goed, waar: ben ik hier op
den rechten weg near A.?; dat is niet het rechte woord;
\ben ik hier . te recht?, moet ik hier wezen?; dat is
-niet de rechte manier, om zijn doe) te bereiken; te rechten
-tact, op het juiste oogenblik, net van pas; is dat de
rechte sleutel wel ?, die op het slot past; de rechte
.corzaak weet ik niet; ik ben er nooit recht achter gelcomen; hjj is daar de rechte man niet voor, niet de

Tersoon die daarvoor geischt wordt; (sprw.) dear
(ben je aan het rechte kantoor, bij hem moot je juist

wvesen, (ook iron.) daar, bij hem zult ge ook wel
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hooren, verstaan; niet recht bij 't hoofd, zfjn verstand son, een weinig malen; tot recht verstand van
zaken diene, om het volgende goed to begrijpen; iets
recht heeten, het goed, behoorlijk noemen; recht zoo,
zeer wel, goed zoo; — billijk, rechtvaardig: gijhan.
delt niet recht; het is recht dat ieder het zijne krijgt; —
rechtstreeks, zonder omwegen : recht antwoorden;
recht voor de zaak uitkomen; — bepaald, zeer, in
hooge mate: het is recht jammer; dat is recht verstandig van u; hij is een rechte domoor; recht gelukkig
was hij nooit, onvermengd geluk had hij nooit; recht
vriendschappelijk; —
(stern) de rechte klimming eener ster, dat deal van
den aequator, dat begrepen is tusschen het punt
der lentesnede en het snijpunt van haar meridiaancirkel (altijd van het W. naar het 0. geteld van
0. tot 360 ); (ontl.) de rechte dorm, de endeldarm.
RECHT, o. (-en), billijkheid: iem. recht doen, naar

billijkheid over hem oordeelen; met recht kunt ge
zeggen, op goede gronden; men beweert te recht of
ten onrechte, met meer of minder grond; sander recht
iem. verdenken, zonder dat er reden toe bestaat; —
waartoe iemand bevoegd is on wat hem diensvolgens toekomt, waarop hij aanspraak heeft: dat

is uw recht; ik verlang niets dan min recht; iemands
rechten eerbiedigen, geven wat hem toekomt; geef
iedereen zajn recht, geef ieder het zijne (eig. on fig.);
iemand in zijn recht krenken, te kort doen; recht van
meepraten hebben; alle rechten van een burger hebben,
zie BURGERRECHT; behoudens min recht, behalve
voor zoover ik er recht op heb; recht om te kiezen, te
vergaderen; de Leden der Tweede Kamer hebben het
recht van initiatief en van amendement, zie aldaar; een
uitsluitend recht, wat anderen niet hebben; op zYn
recht staan, eischen, verlangen waarop men recht
heeft daar het recht om te jagen, te visschen:
heeft;
recht van eerstgeboorte, wat men als eerstgeborene
heeft; recht van erfstelling, het recht om bij uitersten
wil iets to beschikken; de koningin heeft het recht
van gratie, mag alleen gratie verleenen aan bij
rechterlijk vonnis veroordeelden; het recht van den
sterkste uitoefenen, anderen dwingen zijn zin te
doen; tracht bij hem uwe rechten als vriend te doen
gelden, tracht hem in naam uwer vriendschap (tot
iets) over to halen; zUrt recht als eigenaar doen gelden,
uitoefenen; naast plichten staan ook rechten, gezegd
tegen de superieuren; naast rechten staan ook plichten,

tegen de inferieuren gezegd; — aanspraak op iets:
gij hebt recht op eene belooning ; hunne vermeende rechten
op de nalatenschap; waar niets is, verliest de keizer
z#n recht, daar is niets to halen; goed recht behoeft
dikes- is goede pulp, vaak moet men zijne aanspraken

doen golden met anderer hulp, anders komt men
niet aan zijn recht; huis van verkoop met recht van
weder-inkoop, een clandestien pandjesnuis; — recht
van inbalking of van inankering, het recht des
eigenaars van een perceel, om balken of ankers op
of in den muur van een ander to laten rusten;
recht van vruchtgebruik, het recht om jets to hebben,
to gebruiken, zonder er bezitter van to zijn; recht van
erfpacht, van grondrenten, van beklemming, zie aldaar;
recht van opstal, het recht om gebouwen, beplantingen, enz. to mogen hebben op eons anders grond;
recht van overpad, voor een stuk land dat door een
of meer andere stukken van den weg gescheiden
is; recht van uitgang, om over eons anders bezitting
een uitgang to hebben; recht van onderzoek, recht
alle schepen in zee to onderzoeken, ingevolge
87

RECHT.

RECHTEROOG.

een of ander tractaat; recht van bereddering, om een
boedel to beredderen; —
wat volgens regels, bepalingen en voorschriften
recht is, wat algemeen als recht erkend wordt:

van strafoefening; ...DOENER, m. (-s), (w. g.), recbter; ...DRA AD, o. stijf linnen.
RECHTDRAADS, bw. naar den draad, volgens den
ketting of de schering van geweven stoffen: gevolgens
woonliik werkt de kleermaker rechtdraads;
den draad van het hout de lengte nemen: rechts-
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volgens recht en billijkheid; naar recht; recht is
recht, gezegd als men eene beslissing neemt die

eene der twee partijen onaangenaam is of kan
zijn; recht moet recht bliiven, men moet het recht
niet verdraaien, niet als onrecht trachten voor
to stollen; het recht buigen, naar zijn voordeel uitleggen; het recht met voeten treden, in strijd er mee
handelen; er is geen recht meer in het land, de rechters zijn omkoopbaar; voor recht en waarheid strijclen;
eene zaak tot haar recht brengen, laten komen, bewerken
dat zU op hare juiste waarde geschat wordt; lets
tot zjjn recht doen komen, goed doen uitkomen; een
penning met recht gaat boven 1000 met onrecht, eerlijkheid gaat boven alles; het is om het recht van 't spel;
dat is tegen alle recht (in), daarmede in strijd; iem.
recht laten wedervaren, de eerlijkheid tegenover hem
betrachten; het recht aan zone zjide hebben, gelijk
hebben; het recht der volkeren; het ongeschreven
recht, gewoonterecht; het geschreven recht; geweld
gaat boven recht, de sterkere kan er zijn wil doordrijven; —
de wettelijke voorschriften en bepalingen die de
onderlinge betrekkingen tusschen de laden eener
maatschappij regelen: het Romeinsche en het hedendaagsche recht; in de rechten thuis zijn, ze goed
kennen; in de rechten studeeren, student in de rechten,
in de rechtsgeleerdheid; meester in de beide rechten,
die den graad van doctor in het Romeinsche en het
hedendaagsche recht bezit; college geven over burgerlok
recht; strandrecht; erfrecht; materieel en formeel recht;
het wijsgeerig recht, dat in theorie bepaalt, hoe het
recht moest wezen; het stellig recht, zooals het wer-

kelijk bij een yolk bestaat on toegepast wordt;

publiek en privaatrecht; administratief recht;
iemand,
—watiemndvolgensrchtoekmt: zichzelf recht verschaffen; uw recht zal u geworden; recht
zoeken; kon niet aan zijn recht komen; genade
voor recht laten gelden; (Zuidn.) de H. Communie, inz.
als zij aan de stervenden toebediend wordt: iemand
zijn recht geven; hij heeft zfin recht al ontvangen; zijne
heilige rechten ontvangen, de laatste heilige sacra-

drawls is het veel sterker.

RECHTELIJK, bn. bw. volgens recht, gerechtelijk; -

in,arecht;wg.
RECHTELOOS, bn., (w. g.), onwettig, vogelvrij.
RECHTEN, (rechtte, heeft gerecht), rechtmaken,
rechtbuigen, de iaatste bewerking bij het zeisen
waken, rechtkloppen; het aanzetten der suede (bij;
het maken van scharenschaften), (zeew.) een schip
rechten, een schip, dat helt, recht stuwen; naar dewetten uitspraak doen over personen of zaken, (w. g.),.
tegen iem..
een doodvonnis, lijfstraffen voltrekken;
rechten, hem gerechtelijk vervolgen, hem een proces ,
andoe.
RECHTEN, (rechtte, heeft gerecht), (Zuidn.) opdisschen.
RECHTEN, o. mv. Zie op RECHT, 2e art. heeft gehad wat hem.
RECHTENS, volgens recht:
rechtens toekwam.

RECHTER, m. (-s, -en), iemand die beslist wat recht,
is, inz. iem. aan wien de rechtspraak is opgedragen:

een bevoegd rechter; de Heer zij rechter tusschen u en..
mij, God moge beslissen, wie gelijk heeft; de opperste
rechter, God; rechter in zijne eigen taken zijn, zelf
beslissen in eigen aangelegenheden; lid van eene.
rechtbank: rechter van instructie, die met het onder-zoek belast is; de rechters zijn onafzetbaar; voor dery
rechter rerschijnen, voor de rechtbank komen, aangeklaagd zijn; je mag geen rechter in je eigen zakenzijn, wanneer je meent beleedigd of benadeeld te,
zijn, mag je zelf daarvoor geene revanche nemen.
RECHTER, bn. (tegenovergestelde van linker) aan
de rechterzijde. Zie op LINKER.
RECHTERACHTERBEEN, o. (-en); ...ACHTER,POOT,.
m. (-en), de achterpoot die zich aan de rechterzijde
van het dier bevindt; ...ARM, m. (-en); ...BEEN, o.
(-en); ...BORST, v. (-en).

RECHTER-COMMISSARIS,m.(rechters-commissaris---

sen), rechter aan wien een bijzondere last is opge-

dragen, die niet door het geheele college wordt uit-gevoerd, b. v. het afnemen van een getuigenverhoor,.
de leiding van faillissementen, enz.
m. (-en); ...ELLERECHTERDIJ, v. (-en);

menten; —
rechterlijke uitspraak : recht doen; recht spreken;
kort recht doen, vlug eene beslissing nemen; rechtsbedeeling: iemand in rechten v(rvolgen, aanspreken; ' BOOG, m. (...bogen); ...GROEP, v. (-en), benaming
van de rechter afdeeling eener in twee of vier groeeene zaak in rechten vervolgen, voor het gerecht
brengen; den weg van rechten inslaan; ontkennen is , pen verdeelde sectie soldaten; ...HAK, v. (-ken).
RECHTERHAND, v. (-en), hand ter rechterzijde van
de eerste regel in rechten; — gerecht, gerechtshof:
het lichaam; (fig.) steun, hulp; hij is zone rechteriemand voor het recht roe_pen, —
hand, zijn factotum, hij kan niets doen zonder door
belasting, tol, accijns: in-, nit- en doorvoerrechten,
hem geholpen to worden; lent. de rechterhand geven,
belasting op den in-, door- of uitvoer van koopwaren; in- en uitgaande rechten; de rechten op de hem groeten; (ook) blijk van eerbied, aan zijne

sulker verlagen, den accijns; recht op het zegel, wat
voor een zegel betaald moet worden; recht op de
registratie, successierecht, wat voor het registreeren,
bij het erven betaald moot worden; een rechtheffen
op zOde, daarvoor accijns laten betalen.
[Gij hebt recht, voor gij hebt gelijk is een germanisme.]
RECHTAAN, bw. voortdurend rechtuit: loop maar
rechtaan.
RECHTBANK, v. (-en), vierschaar, college van door
den staat aangestelde bevoegde personen, dat rechtspreekt, uitspraak doet in geschillen rechtbank van
eersten aanleg, van wier uitspraken hooger beroep
is toegelaten, zie acini g ; hij meet voor- de rechtbank,
komen, is bij het gerecht aangeklaagd; rechtbank
van omgang, zie omgang; voor de rechtbank ran 't geweten, voor zijne eigen onderkenning van goed of

kwaad; — aanrechtbank in eene keuken; ...BOEK,
o. (-en), wetboek.
RECHTBUIGEN, (boog recht, heeft rechtgebogen),
buigende rechtmaken.
RECHTDAG, m. (-en), dag van terechtzitting; dag

linkerzijde naast horn gaan of zitten; awe linker'? and
meet niet weten wat awe rechterhand doet, zie linkerhand; aan nice rechterhand de tweede straat,de tweede•
straat rechts; ...HANDSCHOEN, m. (-en); ...HELFT,

v. (-en); ...HEUP, v. (-en); ...HIEL, m. (-en).
RECHTERKAAK, v. (...kaken), rechterwang; ...KAKEBEEN, o. (-en); ...KANT, rn.; ...KIEUW, v. (-en);
...KNIE; v. (-.11); ...KOON, v. (-en); ...KU IT, v. (-en);
...LAARS, v. (...zen); ...LIES, v. (...liezen).
tot een rechter behoorende,
RECHTERLIJK, bn.
van een rechter: de rechterlijke waardigheid, tot het
rechtswezen behoorende; de rechterlijke macht, de
rechters; een rechterlijk persoon. een rechter; In)
rechterl?jk V07218. bij vonnis van een rechter; verkoop
op rechterlijk gezag, op last van een reciter; rechterWke inrichting , ergo nisatie, samenstelling en bevoegdheld der rechterlijke macht.
RECHTERMOUW, v. (-en); ...NEUSGAT, o. (-en);
...NIER, v. (-en); ...0EVER, m. never lien men aan
de rechterhand heeft, wanneer men bij het afvaren
eener rivier zich met het gezicht naar den rnond
keert; ...OKSEL, m. (-5); ...00G, o. (-en); ...00G,

RECHTEROOGAPPEL.

RECHTSPERSOON.

APPEL, m. (-s); ...00GLID, o. (...leden); ...00R, o.
(-en); ...PINK, m. (-en); ...POLS, m. (-en); ...POOT,
in. (-en).
RECHTERSAMBT, o. betrekking, waardigheid van
rechter.
RECHTERSCHAP, o. rechterlijke bediening.
RECHTERSCHEEN, v. (...schenen); ...SCHOEN, m.
(-en); ...SCHOUDER, m. (-s); ...SLAAP, m. (...slapen),
...SPOOR, o. (op spoorwegen), aan de rechterzijde.
RECHTERSTOEL, m. zetel van den rechter; oorspronkelijk de verheven plaats, waar Rome's tribunen rechtspraken; rechtbank; (fig.) de rechterstoel
van het geweten, de inwendige stem; dat behoort niet
voor zifn rechterstoel, dat moat niet door hem berecht
worden; iem. voor Gods rechterstoel dagen, God tot
getuige aanroepen; voor Gods rechterstoel verschijnen,
sterven.
RECHTERTEPEL, m. ( - s); ...VLEUGEL, m. (s);
...VOET, m. (-en); ...VOORBEEN, o. (-en); ...VOORPOOT, m. (-en); ...VOORVOET, m. (.en); ...WANG,
v. (-en); ... -WENKBRAUW, v. (-en); ...WREEF, v.
(...wreven); ...ZAK, m. (-ken); ...ZIJDE. v. zijde
rechts van iem. of iets; in de vergaderzaal der yolksvertegenwoordiging : de zijde rechts van den voor-

diend is; rechtmatig verworven, op eerlijke, wettige
wijze; rechtmatig aanspraak maken op, overeenkomstig het recht, steunende op redelijke gronden.
RECHTMATIGHEID, v. het billijke; wettigheid,
rechtvaardigheid. RECHTMATIGLIJK, bw. (w. g.).
RECHTOP, bw. niet gebogen : reehtop loopen, zitten;
staande: op het gladde fis ken zich moeil#k rechtop
houden, hij dreigde telkens to vallen.
RECHTOPSTAAND, bn. rechtopstaand want, wat
recht omhoogstaat.
RECHTOVER, bw. aan de overzijele.
RECHTS, bw. aan de -, ter rechterzijde; rechts en
links, overal, her en Binds; commando: rechts in de
flank, maakt eene rechte flankrij; richt u, rechts,
richt u naar uw rechterbuurman.
RECHTSAF, bw. naar de rechterzijde af: nu een
halfuur loopens moet rechtsof slaan.
RECHTSBAN, m. rechtsgebied; ...BEDEELING, v.

zitter die door de laden van de conservatieve partij
wordt ingenomen; de conservatieve partij.

van de rechterzijde; rechtsch en linksch zijn, zich van
zijne beide handen even gemakkelijk bedienen.
RECHTSCHALIGEN, m. my. zekere koppootige
weekdieren.

RECHTGEAARD, bn. rechtschapen : een rechtgeaard
burger doet zoo iets niet.
RECHTGELOOVIG, bn. (-er, -st), het ware geloof
toegedaan, stipt de geloofsleer volgende, orthodox.
RECHTGELOOVIGE, m. en v. (-n), orthodoxe.

RECHTGELOOVIGHEID, v. orthodoxie.
RECHTHEBBENDE. m en v. (-n), die recht op lets
heeft: de rechthebbenden worden uitgenoodigd tot...
RECHTHEID, v. het recht zijn; (fig.) de mensch in
den stoat der rechtheicl , der onschuld (voor den val).
RECHTHOEK, m. (-en), (meetk.) vierhoek walks
hoeken recht zijn inz. waarvan lengte en breedte
verschillen.
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het verschaffen van recht (in een Staat aan de
onderdanen); ...BEGRIP, o. (-pen); ...BEVOEGD, bn.
bevoegd om zekere rechten uit to oefenen; ...BEVOEGDHEID, v.; ...BODE, m. (-n), (w. g.), deurwaarder.

RECHTSCH, bn. van, met, door de rechterhand;

RECHTSCHAPEN, bn. (-er, -st), oprecht, eerlijk,
iedereen prees hem one zon rechtschotpen karakter. RECHTSCHAPENHEID, v.
RECHTSCOLLEGE, o. (-s), college dat recht spreekt;
braaf, deugdzaam

...D WANG, m. maatregel van geweld; gewapende

macht, de sterke arm; ...FEIT, o. (-en); ...GEBIED,
o. uitgestrektheid, binnen welke eene rechtbank of
een gerechtshof bevoegd is recht to spreken; ...GEBRUIK, o. (-en), formaliteit; ...GEDING, o. (-en),
het verschil dat twee of meer partijen over hare
rechten hebben, on dat zij aan de uitspraak van
een rechter onderwerpen; de behandeling zelve van
dat verschil in rechten.
RECHTSGELDIG, bn. bw. geldig in rechten, van
kracht, deugdelijk, wettig; op rechtsgeldige, wettige
wijze.

RECHTHOEKIG, bn. bw. met rechte hoeken: eene
rechthoekige kanzer, ta fel; (meetk.) een rechthoekig
trapezium, met twee rechte hoeken; een rechthoekige
driehoek, met een rechten 11 ,-_ , ek; die linen snijden
elkander rechthoekig, bij het snijpunt worden rechte
hoeken gevormd.
RECHTHOF, o. (...hoven), gerechtshof; ...HUIS, o.

rechtsgeleerden, juristen.

(...huizen), gebouw waar de rechters zitting houden ;
gemeentehuis (op het platteland).
RECHTHOUTEN, o. my. deel eener rechtmachine.

RECHTSGELEERDE, m. (-n), die bedreven is in de
kennis van het recht, jurist, advocaat.
RECHTSGELEERDHEID, v. wetenschap van het

Zie aldaar.

recht, jurisprudentie.

RECHTIGEN, (rechtigde, heeft gerechtigd), gezag,
recht geyen, machti gen: hij was daartoe niet gerechtigd.
RECHTIJZER, o. (-s), ijzer waarmede men iets recht

RECHTSGEVOEL, o. gevoel voor recht en onrecht:
die jongen heeft een sterk rechtsgevoel; ...GESCHIEDENIS, v. geschiedenis, zaak die voor het gerecht
geweest is: dat is eene leelijke rechtsgeschiedenis;
geschiedenis van het recht (in zeker land, in eenig
tijdsverloop); ...GEZAG, o. rechterlijke macht, rechtsgebied; ...HANDEL, m. proces; ...HANDELAAR,
m. (-s), (w. g.) praktizijn; ...INGANG, m.; rechtsingang
verleenen tegen iem., aan eene klacht, de aanklacht
geldig, gegrond verklaren; ...KOSTEN, m. mv.,
(w. g.), proceskosten.
RECHTSKUNDIG. bn . van de wetenschap van het
recht: uit een rechtskundig oogpunt; op rechtskundige
gronden; rechtskundige bijstand, hulp van een
advocaat.
RECHTSLAAN, (sloeg recht, heeft rechtgeslagen),
iets wat krom is rechtmaken, door er met een
voorwerp op to slaan.
RECHTSMACHT, v. bevoegdheid eens rechters of
eener rechtbank; ...MIDDEL, o. (-en), middel aan
de wet ontleend.
RECHTSOM, bw. naar de rechterzijde (moetende
keeren of gekeerd hebbende) : rechtsom slaan ; rechtsom keert (commando).
RECHTSOMKEERT, bw.; rechtsomkeert maken, spelen,
vluchten.
RECHTSPERSOON, m. en v. (...sonen), wat in rechterlijken zin als een persoon beschouwd wordt.

maakt.
RECFITKAMER, v. (-5), kamer waar de rechtbank
zitting houdt.
RECHTKANTEN, (rechtkantte, heeft gerechtkant),
(w. g.) haaksch makers; gerechtkant hout, vierkant
beslagen.

RECHTKLOPPEN, (klopte recht, heeft rechtgeklopt),
iets wat krom is, door er op te kloppen rechtmaken.
RECHTKUNDE, v. (w. g.), wetenschap van het recht.
RECHTLIJNIG, bn. met rechte lijnen: rechtlijoige
figuren, geheel samengesteld uit rechte lijnen; rechtteekenen, teekenen met behulp van liniaal,
haak en passer, bouwkundig teekenen: hij heeft
examen afgelegd in het rechtlijnig teeke 'ten.
RECHTLOOPERS, m. my. (plantk.) loodrecht langs
het lichaam van de as oprijzende lijnen.
RECHTMACHINE, v. (-5), machine in eene scharenfabriek, waarin 5 a 6000 schaften in twee ringen
gestoken, zacht gegloeid worden, waarna ze tusschen de rechthouten gerecht en te gelijk van hamerslag gezuiverd worden.

RECHTMAKEN, (maakte recht, heeft rechtgemaakt),
rechten; recht, gelijk maken.
RECHTMATIG, bn. bw. (-er, -st), billijk, rechtvaardig,
wettig: eene rechtmatige straf, die met recht ver-

RECHTSGELEERD, bn.;

rechtsgeleerde personen,

RECHTSPERSOON.

RECIPE.

%dere vereeniging die rechtspersoonlijkheid ver.
kregen heeft.
RECHTSPERSOONLIJKHEID, v. bevoegdheid om in
rechten op te treden: rechtspersoonljficheid aanvragen,

(keek rechtuit, heeft rechtuitgekeken), in eene rechte richting kijken, recht voor
zich uit kijken.
RECHTUITLOOPEN, (liep rechtuit, heeft en is recht.
uitgeloopen), in eene rechte richting loopen.
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verkrjjgen, weigeren.

RECHTSPHILOSOPHIE, v. (-en), wijsgeerig onderzoek over het begrip van recht en over den oorsprong der toepassing van het recht op het practische leven.
RECHTSPLEGING, v. (-en), bevoegdheid om recht
te spreken: de rechtspleging is opgedragen aan...;
rechtsbedeeling; proces; wijze van procedeeren: de

Hooge Rawl heeft het toes icht op de rechtspleging;

...PUNT, o. (-en), onderwerp het recht betreffende.
RECHTSPRAAK, v. uitspraak eens rechters, vonnis,
arrest, .gewijsde; (fig.) verzameling van vonnissen enz.
RECHTSPREKEN, (sprak recht, heeft rechtgesproken), gerechtelijke uitspraak doen.
RECHTSSTIJL, m., ...TAAL, v. stijl en taal die
men veel in gerechtsstukken bezigt, juridische terminologie.
RECHTSTAMMIG, bn. met rechten stam: rechtstam-

mige boomen.
RECHTSTANDIG, bn. bw. loodlijnig, loodrecht: eene

rechtstandige len; de zon schiet er hare stralen rechtstandig. RECHTSTANDIGHEID, v. RECHTSTANDIGLIJK, bw. (w. g.).
RECHTSTERM, m. (-en), eigenaardige term waarvan rechtsgeleerden zich bedienen.
RECHTSTIJVIGHEID, v. paardenziekte waarbij zij
stiff in het enkelgewricht zijn, ook herteziekte geheeten.
RECHTSTOESTAND, m. (-en), toestand waarin het
recht ergens is : er doen zich daarbe vreemde rechtstoestanden voor; de rechtstoestand van den soldaat, toestand waarin hij ten opzichte van het recht verkeert.
RECHTSTREEKS, bw., RECHTSTREEKSCH, bn.
onmiddellijk, regelrecht, zonder omwegen; niet
zijdelings: rechtstreeks antwoorden; in rechtstreeksche

verbinding met de grootste fabrikanten; rechtstreeksche
vaart op New-York.
RECHTSTREKKEN, (strekte recht, heeft rechtgestrekt), strekkende rechtmaken.
RECHTSVEILIGHEID, v. de zekerheid dat ergens
geen onrecht geschiedt: ter handhaving der rechtsvei2igheid op zee; ...VERDRAAIING, v. (-en); ...VERKRACHTING, v. (-en); ...VERVOLGING, v. (-en),
het vervolgen in rechten: ontslagen van able rechtsvervolging; ...VERZUIM, o. het niet verschijnen voor
den reciter; (ook) gebrek in den vorm (bij een
rechtsgeding); ...VORDERAAR, m. (-s), ...VORDERAARSTER, v. (-s), eischer, eischeres; ...VORDERING, v. (-en), eisch, aanklacht: eene rechtsvordering

tegen iemand instellen, hem voor het gerecht aanklagen; Wetboek van Burgerleke Rechtsvordering;
...VORM, m. (-en), iets dat bij het behandelen eener
rechtzaak gebruikelijk is; ...VRAAG, v. (...vragen),
vraag door den rechter gedaan of te doen; rechtspunt.
RECHTSWEGE. VAN RECHTSWEGE, bw. uitdr.
volgens recht: het kwam hem van rechtswege toe.
RECHTSWEIGERING, v.; ...WETENSCHAP, v.
(-pen), rechtsgeleerdheid; de wetenschap van het
recht; ...WEZEN, o.
RECHTTANDIG, bn. (ontl.) met rechte tanden of
haken; (van schedels) met rechte snijtanden in de
kaken.
RECHTTOE, bw. het is almaar rechttoe, rechtaan,
ge behoeft nergens om te slaan, ge kunt voortdurend rechtuitgaan.
RECHTUIT, bw. in eene rechte lijn; (fig.) onbewimpeld: ik spreek altfid rechtuit, ronduit; Pietje
rechtuit (elders Jantje rechtuit), waarheidlievend
mensch, (ook) iemand die zijne meening in geen
enkel opzicht terughoudt.
RECHTUITGAAN, (ging rechtuit, is rechtuitgegaan),
in eene rechte richting gaan, zonder aan een hoek
om te gaan.

RECHTUITKIJKEN,

RECHTUITRIJDEN, (reed rechtuit, heeft rechtuitgereden), in eene rechte lijn rijden, zonder aan een
hoek om te rijden.
RECHTVAARDIG, bn. bw. handelend in overeen-

stemming met het recht, doende wat recht is,
onpartijdig: God is rechtvaardig; een rechtvaardig
rechter; braaf, deugdzaam, onschuldig: voor God is
geen mensch rechtvaardig; (sprw.) wees niet al te rechtvaardig en niet al te goddeloos, niet al to nauwgezet
en niet te lichtzinnig; (zelfst.) misschien zen er veftig
rechtvaardigen in de stad; aan de eischen van recht
en billijkheid beantwoordend: eene rechtvaardige zaak;
eene rechtvaardige straf; bw. rechtvaardig handelen;
(scherts.) kelt h daar rechtvaardig loopen, stiff en
rechtuit. RECHTVAARDIGHEID, v. RECHTVAARDIGLTJK, bw.
RECHTVAARDIGEN, (rechtvaardigde, heeft gerechtvaardigd), de rechtvaardigheid van iets aantoonen,
bewijzen, iets verantwoorden, verdedigen: hoe zal

zijn gedrag rechtvaardigen?; hij kan deze handelweze
nooit rechtvaardigen; van schuld vrijspreken,(bijb.)
heiligen: het ze verre van me dat ik ulieden rechtvaardigen zou; die He geroepen heeft, heeft Hjj ook gerechtvaardigel, de rechtvaardigende genaole; — gerechtvaardigd zijn, op billijke gronden berusten: zijn onhebbelijk gedrag tegenover haar was in geen enkel
opzicht gerechtvaardigd; — zich rechtvaardigen,
zich
zuiveren van een blaam, zich verantwoorden :

behoeft u voor niet te rechtvaardigen. RECHTVAARDIGING, v. de verantwoording.
RECHTVAARDIGMAKEND, bn. (godg.) rechtvaardigend, heiligend: de rechtvaardigmakende genads
Gods; ...MAKING, v. (godg.) heiliging doordat God
den zondaar van zonden vrijspreekt krachtens de
verdiensten van Christus; (R.-K.) heiliging van den
zondaar, doordat God hem uit de zonde opheft tot
rechtvaardigheid.
RECHTVERKRIJGENDE, m. en v. (-n), die recht op
de eene of andere bezitting verkrijgt.
RECHTVLEUGELIG, bn. (nat. hist.) een rechtvleugelig insect, behoorende tot de orde der rechtvleugeligen; ...VLEUGELIGEN, m. my. zekere orde van
insecten met onvolledige gedaanteverwisseling en
met vier vleugels, waarvan de voorste twee leerachtig en de achterste vliezig zijn (orthoptera); oorwormen, kakkerlakken, sprinkhanen en krekels behooren er toe.
RECHTW1JZEND, bn.; een rechtwilzend kompas, dat
naar het juiste Noorden wijst.
RECHTZAAK, v. (...zaken), zaak door den rechter
te beslissen, proces; ...ZAAL, v. (...zalen), zaal waar
de rechtspraak geschiedt.
RECHTZADIGEN, m. mv. eene soort van gewassen.
RECHTZINNIG, bn. bw. (-er, -st), streng in het geloof, oprecht, orthodox : een rechtzinnig predikant.
RECHTZINNIGHEID, v. RECHTZINNIGLIJK, bw.
(w. g.).
RECHTZINNIGE, m. en v. (-n), orthodoxe.
RECIDIVE, v. (strafr.) het begaan van een misdrijf door iem., die reeds to voren wegens een misdrijf is veroordeeld; wederinstorting van een zieke.
RECID1VEEREN, (recidiveerde, heeft gerecidiveerd),
wederinstorten (van een zieke); denzelfden misslag
weder begaan.
RECIDIVIST, m. (-en), iem. die herhaaldelijk hetzelfde misdrijf begaat.
RECIEF, RECIF, o. (...von), ontvangceel, bewijs van
ontvang; schriftelijke verklaring van den schipper,
wegens de door hem geladen goederen.
RECIET, o. de voordracht van een gedicht of een
opstel in ongebonden stijl.
RECIPE, neem (op recepten der geneesheeren aangeduid door R) ; (ook) het recept zelf.

RECIPIEEREN.
RECIPIEEREN, (recipieerde, heeft gerecipieerd), op-

RECREATIE.
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RECOGNOSCEEREN, (recognosceerde, heeft gerenemen (in een gezelschap); toelaten: wij werden daar
cognosceerd), erkennen, voor echt verklaren; (oorl.)
zeer goed gerecipieerd, onthaald.
op kondschap -, op verkenning uitgaan, het terrein
RECIPIENDUS, m. (...di), aan of op to nemen peronderzoeken, verspieden; (ook fig.) monsteren, ondersoon (als lid eener vergadering enz.).
zoeken, bezichtigen.
RECIPIENT, m. (-en), aannemer, opnemer; die iem.
RECOGNOSCEERING, v. (-en), bespieding, verkoninstalleert (als lid enz.); (scheik.) ontvanger, een vat
ning, het opnemen eener stelling of ligging; tacter opneming der zelfstandigheden of vochten, door
tische, topographische, strategische recognosceering, zie
de distillatie voortgebracht; (natuurk.) glazen klok
aldaar.
bij de luchtpomp.
RECOLLECTEN, m. my. afdeelingen der FrancisRECIPROCATIE, v , (.s, ...tien), wederzijdsche becaner-orde die wegens het volgen van de strengste
trekking; vergelding; reciprocatie des slingers, de
orderegelen ook den naam van Observanten dragen.
onderstelde beweging des slingers, voortgebracht
RECOMMANDABEL, bn. (-er, -st), aanbevelensdoor de beweging der aarde.
, waard.
RECIPROCEEREN, RECIPROQUEEREN, (reciproaanbeveling, aanRECOMMANDATIE, v. (-s,
ceerde, heeft gereciproceerd), teantwoorden, wederprijzing, voorspraak: op recoonmandatie van.
keerig hetzelfde doen, op gelijke wijze behandelen;
RECOMMANDE (Fr.), bn. (op brieven) aangeteekend.
met gelijke munt betalen.
RECOMMANDEEREN, (recommandeerde, heeft geRECIPROCITEIT, v. het wederkeerige; wederkeerecommandeerd), aanbevelen, aanprijzen: dat tochtje
rige beurtelingsche beweging.
is wel terecomrnandeeren; brieven laten aanteekenen;
RECIPROQUE, bn. wederzijdsch, wederkeerig, terug(iron.) daar was hij ook gerecommandeerd, daar is hij
werkend; (rek.) reciproque getallen, getallen die, met
slecht weggekomen.
elkander vermenigvuldigd, de eenheid geven (b. v.
RECOMPENSE, v. (-s), belooning, vergoeding, ver7 X '/7 =1;
gelding.
3/4 X li/3 = 1); reciproque beg rippen, die
voor elkander in de plaats gesteld kunnen worden.
RECOMPENSEEREN, (recompenseerde, heeft goreRECITANDO (It.), bw. (muz.) half zingend, half
compenseerd), beloonen, vergoeden.
sprekend.
RECOMPLETEEREN, (recomplet o erde, heeft gereRECITATIE, v. (-s, ...tien), het voordragen; voorcompleteerd), weder voltallig maken.
dracht van een gedicht of een opstel in ongebonRECONCILIATIE, v. (-s, ...ten), verzoening; plechden stijl.
tige zuivering van ontheiligde kerken.
RECITATIEF, o. verhalende samenspraak ; (muz.)
RECONCILIEEREN, (reconcilieerde, heeft gereconcisprekende zingen of zingende spreken, op zangelieerd), verzoenen, weder goedmaken, bevredigen.
rigen toon opzeggen zonder bepaalde maat.
RECONFRONTATIE, v. (-s), getuigenverhoor opRECITEEREN, (reciteerde, heeft gereciteerd), opnieuw.
zeggen, voordragen, voorlezen.
RECONFRONTEEREN, (reconfronteerde, heeft goreRECLAMANT, m. (-en), terugvorderaar; iem. die
confronteerd), nogmaals tegen elkander hooren of
bezwaren indient.
vergelijken.
RECLAMATIE, (-5, ...tien); RECLAMEERING, v.
RECONSTRUCTIE, v. (-s,
herbouwing, weder(-en), terugvordering; (kooph.) het recht van den
opbouwing, omwerking; (fig.) de reconstructie van die
firma is onmogelijk, zij meet failliet, het is onmogeverkooper van roerende goederen, om het gekochte
van den kooper terug to vorderen, indien deze 30
lijk haar weer overeind to helpen, haar in staat to
stellen, haar zaken verder to doen.
dagen na de levering niet betaald heeft; indiening
van bezwaren; bezwaarschrift; eisch tot genoegRECONSTRUEEREN, (reconstrueerde, heeft gerecondoening; het opkomen (tegen lets).
strueerd), herbouwen; opnieuw opstellen (stijloefeRECLAME, v. (-s), reclamatie; alles wat dient om
ning); uit een paar gegevens het geheel opstellen:
uit een dfjbeen, een schedel, eene kies en nog een paar
de opmerkzaamheid van het publiek te trekken,
botten weten thans de geleerden een heel voorwereldlijk
de aandacht to vestigen, inz. op hetgeen men verkoopt: die fabrikant maakt veel reclame voor zone
dier te reconstrueeren; (meetk.) uit een paar lijnen,
hoeken en verhoudingen een geheele figuur weer
rijwielen; die winkelversieringen dienen tot reclame;
reclamebiljetten; aankondiging in eene courant in de
samen to stellen.
gewone rubriek: reclames 50 cents per regel; aan
RECONVALESCENT, bn. herstellend, aan de beterhand.
reclame gaf Holloway f 100.000 per jaar nit.
RECLAME-ARTIKELEN, o. my. artikelen die een
m. (-en), RECONVALESRECONVALESCENT,
CENTE, v. (-n), herstellende zieke.
winkelier zeer goedkoop geeft, om daardoor reclame
voor zijne zaak te maken.
RECONVENTIE, v. (recht.) vordering die een geRECLAME-BOEK, o. (-en), klachtenboek.
daagde tegen den eischer instelt bij denzelfden
RECLAMEEREN, (reclameerde, heeft gereclameerd),
rechter, waarvoor hij gedagvaard is en gelijktijeischen, terugvorderen, aanspraak maken (op lets);
dig — als het mogelijk is — met de eerste vorde, pkomen (tegen lets) ; bezwaren indienen; vergoeding
ring (den eischer in conventie) of to doen.
vragen.
RECONVENTIONEEL, bn. (recht.) ten laste van den
RECLAME-MIDDELEN, o. my. middelen om reclame
eischer.
to maken; —PLAAT, v. (-platen); —SPIEGELTJE,
RECORD (Eng.), o. (in het Engelsche recht) een op
0. (-s), klein spiegeltje dat de winkelier kosteloos
perkament geschreven oorkonde over een rechtsgeverspreidt, on aan welks achterzijde of rand (meestal)
ding en een daarop gevallen vonnis; (sport.) tijd
aim naam, adres enz. vermeld staan; —WEZEN, o.
die men als standaardtijd aanneemt: het record is
net maken van reclame: het reclame-wezen heeft
op 57 3 4 minuut; een record maken; een record slaan,
titans eene hooge vlucht genomen.
een zekeren afstand in nog minder tijd afleggen:
een nieuw record maken; een record verbeteren, in
RECLINATIE, v. (-s,
terug-, ombuiging, buiging in benedenwaartsche richting.
minder tijd, sneller iets doen.
RECLUDEEREN, (recludeerde, heeft gerecludeerd),
RECORDMETER, m. (-s), uurwerk dat zelfs onderopenen, ontsluiten; (ook) insluiten.
deelen van seconden juist aangeeft, om zoodoende
RECLUSIE, v. opsluiting, inz. gevangenisstraf.
een record juist op to nemen.
RECOGNITIE. v. (-s, gerechtelijke erkenning.
RECOURS, REGRES, REGREDIENTIE, v. (recht.)
buitengewoon beroep op een hooger gerechtshof;
RECOGNITIE, v. erkenning; vergelding; belooning;
recht van schadeverhaal; toevlucht, middel; —WISonderzoek; —GELDEN, o. my. geld dat door den
erfpachter of opstaller jaarlijks aan den eigenaar
SEL, m. (-s), (kooph.) tegenwissel.
van den grond betaald wordt; geld dat betaald
uitspanning; tijd van
RECREATIE, v. (-5,
wordt, als erkenning van ontvangen diensten.
rust, van geestelijke opfrissching.
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RE DDING(S)ZEIL.

RECREDITIEF.

RECREDITIEF, m.

(van een gezant).

(...tieven), brief van terugroeping

RECRIMINEEREN, (recrimineerde, heeft gerecrimineerd), weder beschuldigen, zijn aanklager ook
aanklagen.
RECRUTEEREN, (recruteerde, heeft gerecruteerd),
werven, lichten, in dienst nemen of stellen (krijgsyolk); een regiment recruteeren, weder voltallig maken; die klasse van ambtenaren wordt uit de middelklasse der maatschappfj gerecruteerd, de middelstand
levert voornamelijk genoemde ambtenaren. RECRUTEERING, v. werving, lichting.
RECRUTENSCHOOL, v. (mil.), school waarin de
recruten leeren lezen, schrijvers en rekenen; boekje
waarin de exereitien voor den recruut staan: de

recrutenschool doorloopen; om korporaal te worden,
moet men de recrutenschool van a tot z kennen.

kundige bijdragen (voor een jaarboekje, tijdschrift
enz.); redacteur en chef, hoofdredacteur; de redacteuruitgever, iem. die eene krant enz. redigeert en uitgeeft.
REDACTIE, v. verzameling en rangschikking (als
boven) : de redactie dezer krant is in goede handen;
—, (-5, ...ten), de personen met zulken arbeid belast:
de gezamenlijke schrijvers enz. van een dagblad;
hfj is bij de redactie, een der redacteuren; (ook) kamer
waar zij arbeiden; stijl, vorm, wijze waarop iets
gesteld is: de redactie van dit artikel is niet duidelijk,
van een zoo'n
de oudere redactie was beter; de redactie
wetje kost heel wat hoofdbreken.
REDACTIEBUREAU, o. (-'s), ...KAMER, v. (-5),
kamer waar de redacteurs zitten te werken; kamer
van den hoofdredacteur; ...KOSTEN, m. my.;
...WERK, o.
REDAN, m. (vest.) eene schans met uit- en inspringende hoeken; getenailleerde linie in 't klein.
REDDELOOS, bn. bw. (...loozer, -t), niet in staat

RECRUUT, m. (recruten), naam van een nieuw
aangenomen, pas in dienst gestelden soldaat, totdat
hij behoorlijk geoefend is: de recruten lichten, hen zich to redden of gered to worden : de regenten waren
doers opkomen en indeelen. RECRUUTJE, o. (-5).
radeloos, de staat reddeloos, het yolk redeloos; de zaak
RECTA-WISSEL, m. (-s), wissel die niet „aan order"
stoat reddeloos; — bw. z(56 dat redding onmogelijk
is en dus niet gedndosseerd kan worden.
is, onherstelbaar: hfj is reddeloos verloren; een reddeRECTIFICATIE, v. (-s, terechtwijzing; verloos geschoten schip, dat door het vijandelijk geschut
betering; (scheik.) herhaalde distillatie.
van zijn tuigage beroofd en derhalve tot zeilen onRECTIFICATOR, m. (-en), toestel om herhaaldelijk
bekwaam is. REDDELOOSHEID, v. reddelooze toeiets te distilleeren, inz. om spiritus te rectificeeren.
stand.
RECTIFICEEREN, RECTIFIEEREN, (rectifi(c)eerde,
REDDEN, (redde, heeft gered), iem. of iets aan een
heeft gerectifi(c)eerd), verbeteren; terechtwijzen;
gevaar onttrekken: iem. uit het water, van den dood
(scheik.) door gedurig overhalen nog meer zuiveren
redden; iemands leven redden; zij hebben niets nit den
en versterken.
' brand gered; zfjn naam, zone eer redden, zorgen dat
RECTITIS, m. (geneesk.) ontsteking in den endelzijn naam, zijne eer onbezoedeld verlossen:
darm.
iem. uit de klauwen van den drankduivel redden; iem.
RECTOMETER, m. (-s), (wev.) werktuig om katoen
redden uit de handen van een woekeraar; — uit een
to vouwen en de lagen te tellen.
verlegenheid helpen: die inval redde hem; met een
RECTOR, m. (.en), bestuurder, eerste leeraar aan
honderd gulden ware hij te redden geweest, mace
eene Latijnsche school of een gymnasium; (ook) niemand wilde ze hem geven; van den slechten weg

zekere kerkelijke waardigheid bij de R.-K.; rector
magnificus, eerste bestuurder, voorzitter van den
academischen senaat.
RECTORAAL, bn. den rector betreffende; rectorale
waardigheid, rectorschap, rectorale rede, welke de
rector magnificus bij het neerleggen van zijn rectoraat houdt.
RECTORAAT, o. (...raten), waardigheid van rector;
rectorsambt.
RECU, o.
schriftelijk bewijs van ontvang:

voor iederen postwissel, dien men verzendt, ontvangt
men een recu; boeken worden mee naar huis gegeven
egen afgifte van een onderteekend rep; bewijs dat
men jets uit een archier gelicht heeft.
RECUE!L, o. (-s), verzameling, bundel: recueil militaire, weekblad voor de officieren, waarin alle verordeningen, besluiten, wetswijzigingen enz. worden
opgenomen.
RECUEILLEEREN, (recueilleerde, heeft gerecueilleerd), verzamelen, bijeenbrengen; rich recueilleeren,
in zichzeiven keeren.
RECUL, o. terugstoot van een kanon bij het af-

schieten.
RECULEEREN, (reculeerde, heeft en is gereculeerd),
terug-, achteruitgaan; opschuiven, wijken; terugsprin gen.
RECURREEREN, (recurreerde, heeft gerecurreerd),
hulp, bijstand zoeken.
RECURRENT, m. (-en), iem. die gerechtelijken bijstand inroept.
RECUSABEL, bn. verwerpelijk, to wraken; te weigeren (b. v. van getuigen).
RECUSAT1E, v. verwerping; wraking; weigering.

RECUSATIO JUDICIS, (rechtsg.), wraking van een
rechter.
RECUSEEREN, (recuseerde, heeft gerecuseerd), verwerpen, 1,vraken (getuigen enz.); afslaan, weigeren,
niet aannemen.
REDACTEUR, in. (-en, -s), opsteller, schrijver inz.
van een dagblad, tijdschritt enz.,; verzamelaar, rangschikk,,r ,Iitgever van wetensch,,ppe ijke of letter-

terugbrengen: zit g?). gered? (opschrift boven eene
zaal van het Heilsleger) ; getuigen en redden; — zich
redden, aan een gevaar ontsnappen: hij redde rich
door de vlucht; uit eene verlegenheid geraken: hij zal

rich met zOn Fransch wel weten te redden; hfj kan rich
goed redden, hij is bij de hand, (ook) hij verkeert in
goeden doen ; in orde komen, zich schikken: die zaak
zal rich wel redden, heb maar geen zorg ; alle wereldsche
behoud,
zaken redden zichzelf. REDDING, v.
verlossing, bevrijding.

REDDER, m. (-5), die redt, verlosser, bevrijder, helper; (bijb.) JEZUS CHEISTUS.
REDDERAAR, m. (-s), REDDERAARSTER, v. (-5),
die rangschikt, regelt, in orde brengt; bezorger, bezorgster.
REDDEREN, (redderde, heeft geredderd), rangschikken, in orde brengen : h zal dat wel redderen; ieniands
schulden betalen; een boedel redderen, eene erfenis
in orde brengen; (zeew.) de zeilen redderen, ze goed
naar den wind zetten; bezig zijn met lets to rangschikken: die huismoeder reddert den ganschen dag,
rij heeft nooit gedaan, is altijd bezig met to regelen,
rangsehikken, opruinien, enz.; die rack ral rich wel
redderen, zal wel in orde komen. REDDERING, v.
het redderen: de reddering van eene nalatenschap.
REDDERMOER, v. ( - s), (gemeenz.) vrouw die altijd
bezig is met rangschikken.
REDDING(S)B0E1, v. (-en), (zeew.) drijvende ring of
worst van kurk of andere zelfstandigheid, met
wasdoek overtrokken, dien men aan een drenkeling
toewerpt, als middel om zich er made to redden
of om zich daarmede zoo lang boven water to houden, totdat men hem to hulp kan komen; ...BOOT,
v. (-en), boot ingericht om door de hoogste branding to gaan ter redding van schipbreakelingen;
...BUIS, o. (...buizen), zwerngordel, ...MAATSCHAPPIJ, v. maatschappij tot redding van drenkelingen
in 1767 to Amsterdam gesticht; ...PLANK, v. (-en);
...SLOEP, v. (-en); ...TOESTEL, m. o. (-len); ...VLOT,
0. (-ten); ...ZEIL, o. (-en), zeil dat client tot stoppen
van een

REDDITIE.

REDETWISTER.

REDDITIE, v. (-s, ...tien), overgave (van eene beqegerde stad).
REDE, v. (-n), uitdrukking van gedachten en gevoelens door woorden; de deelen der rede, de tien
-soorten, waarin de woorden eener taal naar hunne
beteekenis verdeeld worden; gesprek: iem. in de
rede vallen, hem beletten voort te gaan met spreken; houd u bfj awe rede, vergeet niet wat ge zeggen
wilt; wat tegen iemand gezegd wordt: schimp-,
smaacl-, spotrede; voordracht, vertoog, verhandeling:

REDEN. v. (-s), verhouding, betrekking tusschen
eene grootheid en eene andere: eene evenredigheid

eene rede over het Naturalisme; eene rede poor de mist
houden; aanspraak, toespraak: lof-, troonrede;
iemand ter rede stellen, ter verantwoording roepen.
REDE, v. denkvermogen; oordeel, gezond verstand:

met rede begaafd; 'tem. tot rede brengen, maken dat
hij weer naar gezond verstand luistert; naar rede
luisteren, voor overreding vatbaar zijn; versta tech
rede, luister toch naar goeden raad; het ligt in de
rede, dat spreekt vanzelf.
REDEDEEL, o. (-en), eene der tien soorten waarin
de woorden eener taal naar hunne beteekenis of
hun dienst in den zin verdeeld worden.
REDEKAVELEN, (redekavelde, heeft geredekaveld),
redeneeren; over iets praten, keuvelen; twi e ten:

zullen daarover lnaar niet larger redekarelen.
hEDEKAVELING, v. (-en), redeneering, gedachtenwisseling; bewijsreden; twistgesprek.
REDEKUNDE, ...KUNST, v. de kunde of kunst om
zijne gedachten zoowel mondeling als schriftelijk
op heldere en sierlijke wijze uit te drukken; logica;
-welsprekendheid; leerboek daarover.
REDEKUNDIG, bn. (gramm.) redekundige ontlecling,
de onderscheiding der zinsdeelen in onderwerp, gezegde en soorten van bepalingen.
REDEKUNSTENAAR, m. (-s), m. (-n),
(w. g.).
REDEKUNSTIG. bn . (stij11.1 redekunstige figuren, de
iiijzondere vormen waardoor de schrijver zijne
levendige opvatting, zijn gevoel, zijn streven openPa art.
REDELICHT, o. licht der rede.
REDERIJK, bn. bw. (-er, -st), met rede begaafd,
verstandig: de mensch is een redelijk wezen; — billijk,
voegzaam: redelijke voorwaarden; men heeft a redelijk,
behandeld; tamelijk, niet slecht; het gaat hem redelijk,
hij is nogal gezond, (ook) hij heeft geen gebrek;
dat geeft een redelfjk, bestaan, behoorlijk; de zieke is
naar omstandigheden goed; hi)* heeft een
redelfjk
redelfjken nacht gehad, vrij goed; de kiespfjn is nu
redelijk, wel uit te houden.
REDELIJKERWIJZE, ...WIJS, bw. met billijkheid:

redelfficerwfjze kunt gij niet meer verlangen.
REDELIJKHEID, v. gezond verstand; billijkheid:

-tegen alle redelijkheid in.
REDELOOS, bn. (...loozer, -t), zonder rede, verstand

,het redelooze pee; van zijn gezond verstand beroofd:
het yolk was redeloos. REDELOOSHEID, v. gebrek
aan verstand, domheid.
REDEMATIG, bn. bw. overeenkomstig met de rede.
REDEMATIGHEID, v.
REDEMTORISTEN, REDEMPTORISTEN, m. my.
leden der orde van den heiligen Verlosser (redemtor),
-eene naar die der Jeztfieten geiijkende orde in Italie
en Oostenrijk.
REDEN, v. (-en), datgene wat zeker gevolg met
zich kan brengen, datgene wat den mensch doet
handelen, beweegreden: tot nog toe hebt g j geene reden
one hem te wantrouwen; ik zie er de reden niet van

in; daar is geene reden voor; ik heb er mfjne reden
voor, ik doe het niet uit willekeur; yonder reden,
zonder dot er aanleiding toe bestaat; om reden, ter
oorzake van; welke reden, kan hfj he ben goede,

voldoende reden voor iets hebben; een met redenen omkleed voorstel, waarbij de motieven aangegeven zijn;
met klein van redenen bewUzen, met logisch uit elkander volgende beweeggronden; need doet reel meer
dan goede reden; need kent geene reden, in nood vraagt
men niet naar het waarom.

1383

bestaat nit twee gelfjke redens; in omgekeerde reden;
in reclen, van ?; meetkunstige reden, getal dat aanduidt
hoeveel maal de eene grootheid in de andere begrepen is; rekenkunstige reden, getal dat aanduidt
hoeveel het eene getal meer is dan het andere.
REDENAAR, m. (...naren, -s), iem. die eene rede
uitspreekt: feestredenaar; iem. die uitmunt door
welsprekendheid: hfj is de beste redenaar van ons
land; spreker, voorlezer, woordvoerder (in eene
vergadering enz.): een goed, slecht, groot redenaar;
Groot-Redenaar, titel van een der Groot-officieren
van de orde der Vrijmetselaren.
REDENAARSGAVE, v. (-n), welsprekendheid; ...GESTOELTE, o. (-n), de verhoogde plaats, tribune
waarop een redenaar staat; het redenaarsgestoelte
beklimmen, zich daarheen begeven, om eene rede to
houden; ...TALENT, o. (-en), bekwaamheid om goed
voor to dragen, zeggingskracht.
REDENATIE, v. (-s), redeneering.
REDENEERDER, m. (-s), REDENEERSTER, v. (-s),
die veel spreekt, van alles rekenschap moot hebben.
REDENEEREN, (redeneerde, heeft geredeneerd),
spreken; zijne meening (over iets) ontwikkelen; in
sluitredenen spreken : hij redeneert aldus, zeer juist,
heel verkeerd; tegenspreken, wat in to brengen hebben: redeneer maar niet longer, gehoorzaam slechts;
net hem volt niet te redeneeren, hij eischt stipte gehoorzaamheid, (ook) hij is voor geene redo vatbaar;
het voor en tegen good doen uitkomen: als wfj

verschil van meening hebben, gaan wij redeneeren;
daartegen is niet, valt niet te redeneeren, al uwe tegenwerpingen zijn tevergeefs; hU redeneert als eene kip
yonder kop, in 't honderd, hij kletst maar door; de
wet redeneert niet, zij gebiedt, zij vraagt niet naar
uwe beweegredenen.
REDENEERING, v. (-en), gevolgtrekking; bewijsvoering: core redeneering houdt gene steek, zij gaat
niet op; gesprek; kletspraat: h j houdt ellenlange
redeneeringen, icaaraan men niets heeft.
REDENEERKUNDE, v. logica.
REDENEERKUNDIG, ...KUNSTIG, bn. logisch.
REDENEERKUNDIGE, m. (-n), die de redeneerkunde
of logica bestudeerd heeft,
REDENEERTRANT, m., ...WIJZE, v. wijze van redeneeren; bewijsvoering.
REDENGEVEND, bn. met aanwijzing van de oorzaak, van de beweegredenen; (taalk.) redengevend
zinsverband bestaat tusschen twee nevengeschikte
zinnen, die gedachten inhouden, welke zich tot
elkander verhouden als oorzaak, reden of growl tot
gevolg of gevolgtrekking; redengevende zinnen, bijzinnen die de oorzaak, reden of grond uitdrukken van
de gedachte, in den hoofdzin vermeld; redengevende
yoegwoorden, die het redengevend zinsverband uitdrukken.
REDENSWIL, OM
bw. uitdr. ter oorzake van.
REDERIJK, bn. (-er, -st), rhetorisch; welsprekend,
sierlijk; woordenrijk: hij is zoo rederfjfc, als h dronken is, clan houdt hij lange redeneeringen, waar kop
noch staart aan is.
REDERIJKER, m. (-s), beoefenaar der uiterlijke welsprekendheid, verzenminnaar: lid van eene rederijkerskamer.
REDERIJKERSKAMER, v. (-5). genootschap, vereeniging tot beoefening der uiterlijke welsprekendheid;
kamer van rhetorica; tooneelvereeniging.
REDERIJKERSKUNDE, ...KUNST, v. rhetorica.
REDERIJKHEID, v. woordenovervloed; lange redeneeringen.
REDESTR1JD, ...TWIST, m. (-en), dispuut, geschil
(over eenig geloofspunt enz.).
REDETWISTEN, (redetwistte, heeft geredetwist),
disputeeren, elkander met redenen bestrijden; over
den sinaak volt niet to redetwisten; zaniken; ruzie
maken : lig toch niet te redetwisten.
REDETWISTER, rn. (-s), die redetwist.
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REEF.

REDEVOERDER.

REDEVOERDER, m. (-s), redenaar, woordvoerder,

spreker.

REDEVOEREN, (redevoerde, heeft geredevoerd),
eene redevoering houden. REDEVOERING, v. (-en),
uitgewerkt opstel over eenig bepaald onderwerp,
vertoog; toe-, aanspraak welke uitgesproken wordt:
hij heeft eene schoone redevoering gehouden.
REDEWISSELEN, (redewisselde, heeft geredewis-

seld), spreken, elkander onderhouden. REDEWISSELING, v. (-en), gesprek, onderhoud.
REDEZIFTEN, (redeziftte, heeft geredezift), kleingeestig bedillen wat door anderen gezegd is, critiseeren. REDEZIFTING, v. (-en).
REDEZIFTER, m. (-s), kleingeestig criticus,
...ZIFTERIJ, v. (-en), het redeziften.
terugneming van lets
REDHIBITIE, v. (-s,
dat gekocht is, koopvernietiging.
REDIGEEREN, (redigeerde, heeft geredigeerd), in
behoorlijken vorm opstellen, goed onder woorden
brengen; een wetsartikel opnieuw redigeeren, een
nieuwen vorm geven; geschriften voor de pers gereedmaken: een dagblad, een tijdschrift redigeeren,
behoorlijk inrichten, in orde brengen, beslissen welke
stukken opgenomen zullen worden.
REDITIE, v. (-s, „Aden), herhaling.
REDMIDDEL, o. (-en), middel om te redden: het
laatste redmiddel werd beproefd; voor hem is er geen
redmiddel meer, hij is reddeloos verloren.
REDOUBLEEREN, (redoubleerde, heeft geredou-

bleerd), verdubbelen, met nadruk herhalen.
REDOUTABEL, bn. (-er, -st), vreeselijk, geducht.
REDOUTE, v. (-s), kleine veldschans, gesloten veldwerk die alleen uitspringende, geene inspringende
hoeken heeft; gemaskerd bal, maskerade, vastenavondpret.
REDRES, o. herstelling, vergoeding.
REDRESSEEREN, (redresseerde, heeft geredresseerd), herstellen, goedmaken, weder in orde brengen.
REDSTER, v. (-s), zij die redt.
REDUCEEREN, (reduceerde, heeft gereduceerd),
terugvoeren; een leger reduceeren, verminderen, kleiner maken, beperken; herleiden: munten, getalverhoudingen reduceeren; de Pout werd tot 0 gereduceerd,

teruggebracht, herleid; (scheik.) metalen uit hunne
verbinding met zuurstof zuiver to voorschijn brengen.
REDUCEERING, v. (-en), REDUCTIE, v. (-s,
vermindering; verlaging, verkleining; reductie geven,
vragen, hebben, prijsvermindering; (rekenk.) herleiding; het overbrengen van de waarde van vreemde
maten, gewichten en munten in Nederlandsche en
omgekeerd; rentereduceering, vermindering van den
rentestandaard (eener schuld); (muz.) herleiding,
terugvoering; verkorting van de verhouding der
intervallen; (scheik.) het afscheiden van een zuiver
metaal uit zijne verbindingen; (ook) het terugvoeren van een hooger oxyde tot een van lageren
trap.
REDUCTIEGETAL, o. (-len), een getal hetwelk de
verhouding tusschen twee gelijknamige of gelijksoortige eenheden aanwijst; ...PRIJS, m. (...zen),
verminderde prijs; ...SCHAAL, v. (...schalen), ...TAFEL, v. (-s), waarop verschillende reducties aangegeven, uitgerekend zijn.
REDUIT, m. (-s), (vest.) een werk hetwelk in de
binnenruimte van een ander werk is aangelegd om
bij inneming van het laatste aan de verdedigers tot
wijkplaats to dieren.
REDUNDEEREN, (redundeerde, heeft geredundeerd),
overvloeien van, in overvloed zijn.
REDUVINEN, m. my. eene soort van insecten die
van roof leven.
REE, v. (4:n), een sierlijk, siank en schuw viervoetig dier (ceruus capreolqs, , tot de herkauwende
dieren behoorende, dat in geheel Europa gevonden
wordt; het imtimet k2, van cleze dA,ren, de re,b,A heett
een kort gewei, dat niet meer dan enden telt; het
wijfje daarentegen. do reegeii, beert geene hoornen.
REE, v. (-n), (gewest.) greppei. aiwaterim -, slootje

in ongedraineerde bouwlanden; eene ree schieten,deryen; (sprw.) met hem is geene ree te schieten, er is

niets met hem to beginnen, hij wil altijd verkeerd;
daar kan hi] geene ree mee schieten, dat kan htj niet.
klaar spelen.
REE, v. Zie REEDE.
REE, REEDE, bn. (reeder, reedst), gereed, klaar,
vaardig; (Zuidn.) in 't ree zfjn, gereed, klaar zijn.
REE, tw. (zeew.) klaar om to wenden.
REEBEEN, o. (-en), zeker gebrek aan het sprong-gewricht bij paarden: verhooging aan het beneden-deel der buitenvlakte; paard met zulk een gebrek..
REEBOEKWEIT, v. eene soort van boekweit.
REEBOK, m. (-ken). Zie op REE.
REEBOUT, m. (-en), bout van den reebok.
REEDBORSTEL, m. (-s), (wev.) borstel van zwijnsharen, veel op *een grooten kleerborstel gelijkende,
om mede to reeden.
REEDE, v. (-n), REE, v. (-en), gedeeltelijk door land:
ingesloten zee, waar de schepen eene ligplaats hebben en min of meer tegen wind en stroom bevelligd zijn; (fig.) de stad waaraan de reede gelegen,
is; besloten reede, die geheel beschut is; open reede,
die gedeeltelijk aan den zeewind is blootgesteld;_
op de of ter reede brengen of gaan liggen, eene haven
verlaten om het anker to werpen op de reede; ter
reede liggen; (fig.) geene reede (rust) vinden; hij is in.
behouden ree, hij is goed weggekomen, in goede haven
geland; (wev.) dat gedeelte van een ketting, dat
men in eens reedt, met reepap bestrijkt: nog eene
ree en het stuk is afgeweven.
REEDEN, (reedde, heeft gereed), bereiden, gereed-

maken, vervaardigen; uitrusten, timmeren (schepen); (zeew.) deel hebben aan het uitrusten van

een schip: hij reedt mede aan dat schip; (fig.) reed .
bemoei er u niet mode; (wev.) de dearnit ,
keten met pap bestrijken; (leer].) het leder zijne
laatste bewerking geven; (brouw.) de gent reeden,
haar to kiemen leggen op den moutvloer; (stoelenm.) ,
deinjsbafkphetouwrlijsten; (landb.) het koren reeden, het jonge koren op.
den akker rollen; (Zuidn.) de yenta reeden, zijne koopwaren voor den kooper aantrekkelijk maken; (Zuidn.)
iemand reeden, hem streng berispen; (ook) afrossen,.
een pak slaag geven; zich kleeden en reeden, in alles,
wat zijne kleederen betreft, voorzien; (timm.) met.
de reeschaaf werken; REEDING, v. (-en).
REEDER, m. (-s), die een schip uitrust of helpt
uitrusten ter koopvaart enz.; fabrikant: linnen-,

zillereeder.

REEDERIJ, v. het reeden van linnen; het uitrusten
van schepen; —, (-en), eene bijzondere soort van
handelsvennootschap welke ten doel heeft het in
de vaart brengen en gebruiken van een schip, zoodat de winsten of verliezen, hieruit voortkomende,
voor rekening der maatschappij komen.
REEDERSKANTOOR, o. (...toren).
REEDPAP, v. (wev.) stijfpap of sterksel om het
geweven goed to reeden, to appreteeren.
REEDS, bw. bereids, alreede, to voren: ik ben reeds
bij a geweest.

REEDSCHAP, o. (w. g.), gereedschap.
REEDSEL, o. fabrikaat, maaksel; (Zuidn.) iern. col
reedsel geven, een pak slaag, eene afrossing.

REBEL, bn. bw. werkelijk, waarlijk ; echt, zeker,
geloofwaardig; de rec-ele (werkelijkel waarde (in
tegenst. van de nominale waarde). Zie REAAL;
reeele getallen, zie GETAL.
REEF, RIF, o. (reven), (zeew.) smalle strook zeil
die bij to sterken wind moot worden ingenomon;
(fig.) een reef in het cell doen, zijne uitgaven besnoeien; eene reef inbinden, linemen, insteken, het
zeil in zijne hoogte inkorten; (fig.) een reefje
zijn stoat verminderen; (fig.) een reefje losmaken,
na veel tgeLreten of ge,ironken to hel)ben, vest of
brook losmaken, om wat luchtiger to zijn; — (Zuidn.)
een stok re con in 7 nand
streep, sehrap, groeve:
tre,,'ken; rece schieten, met een stuk geld naar een

REEF.
in den grond getrokken schrap gooien, wie er het
dichtst bij komt, wint het.
REEFBAND, m. (-en), (zeew.), reep zeildoek, op verschillende afstanden van de ra dwars over het zeil
genomen, om de zeilen to reven; seizings; ...GAT,
o. (-en), (zeew.) de Nen gaten aan den benedenkant
van het zeil, om daarmee het zeil to kunnen reven;
...LEUVER, m. (zeew.) louver op den reefband met
kous tot het inscheren der steekhouten, waarmee
het zeil bij het reven uitgehaald wordt; ...LIJN, v.
(-en); ...SCHINKEL, m. (-s), (scheepst.) kort eind
tros om de onderzeilen to reven; ...SCHINKELLEUVER, m. (-s), met eene kous op den kruisband
der onderzeilen; ...TALIE, v. (...lien), (zeew.) touw
waarmede het zeil bij het reven aan de nok van
de ra wordt uitgehaald.
REEGEBRAAD, o. gebraden stuk reevleesch.
REEGEIT, v. (-en), ree. Zie aldaar (1ste art.).
REEGRACHT, v. (-en), (Zuidn.) kleine gracht tusschen vochtige akkerlanden om het water of to leiden; ...HAAK, m. (...haken), (timm.) kleine zwei die
men gebruikt om to zien of eene rib wel vierkant is.
REEK, v. (reken), kleine egge; hark.
REEK, v. (reken), (gew.) riek.
REEK, REKE, v. (reken), rij, reeks; in de reek gaan,
in de rij.
REEKALF, o. (...von), jong van den reebok.
REEKS, v. (-en), rij van geregeld naast elkander
geplaatste dingen, aaneenschakeling, rij,keten: eene
reeks boomen, huizen, bergen; serie: de loter# is in 5
reeksen verdeeld; (wick . ) geregelde opvolging van
grootheden of getallen, die naar eene gegeven wet
af- of toenen.en, rekenkanstige reeks, wier termen
toe- of afnemen met een gelijk verschil (b. v. 2, 4,
6, 8 enz.); rekenkundige reeks van de 2de (8de) orde,
wier verschillen eene rekenkundige reeks (van de
2de orde) vormen (b. v. 1, 3, 7, 13, 21 enz.); meetkunstige reeks, wier termen toe- of afnemen met gelijke quotienten (b. v. '2, 4, s, 16 enz.); nieetkundige
reeks van de 2de (3de) orde, wier quotienten eene
rneetkundige reeks (van de 2de orde) vormen (b. v.
], 2, 8, 64 enz.); opklimmende reeks, waarin iedere
voorgaande term kleiner is dan de volgende: afdalende reeks, waarvan iedere voorgaande term
grooter is dan de volgende; — groote menigte: eene

reeks van bewffzen, van aanhalingen; eene reeks van
groote mannen; eene reeks van gebeurtenissen; eene
reeks ongelukken; (plantk.) zeker aantal familien die
bij elkander behooren.
REELING, v. (-s), (scheepst.) regelingen, zie aldaar;
de reeling van de mars, houten leuning op ijzeren
stutten tot beveiliging van het yolk in de mars.
REEMES, o. (-son), groot mes dat stroodekkers on
kuipers gebruiken.
BEEP, m. (-en), lange en smalle strook papier,
linnen of andere stof; een touw, inz. een touw,
over eene rivier gespannen, waarlangs men eene
pont of schuit voorttrekt; touw of ketting met de
bootjes waarop doze rust en waarmee eene gierpont
overgiert: het roeibootje kwam op de reep en sloeg em;
de touwen of leeren van het tuig, waaraan een
paard een wagon voorttrekt: het paard staat met
e'en poet over den reep; klokketouw; lood op de nok
van een leiendak; cirkelvormige plaatjes in een
slot, waardoor de insnijdingen in den baard van
een sleutel noodig zijn; lang koord waaraan op
geregelde afstanden korte eindjes koord met een
angel bevestigd zijn: met de reep visschen; de reep
uitgooien, inhalen. REEPJE, o. (-s).
REEP, m. (-en), hoepel (kinderspeelgoed).
REEP, v. (reven), repel.
REEPANGEL, m. (-s), visscherslijn.
REEPBANK, v. (-en), snijbank van kuipers on
houtbewerkers, kleine strijkbank.
REEPEL, m. (-s), smalle strook.
REEPEN, (reepte, heeft gereept). (gew.) boontjes
reepen. er de uiteinden afsnijden en er de dikke
zijdraden met het mes afhalen.
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REEPEN, (Zuidn.) hoepelen.
REEPHAMER, m. (-s), breede houten harmer om

bladtin to pletten; ...HOUT, o. hoephout; ...KERF,
v. (...kerven), de insnijdingen in den baard van een
sleutel; ...LAAIPEGLAS, o. (...glazen), lampeglasuit tal van smalle glasreepjes samengesteld, die
onder en boven door een ring bij elkander gehouden
worden.
REEPMAKER, ...SLAGER, m. (-s), touwslager.
REEPNET, o. (-ten), (vissch.), zegen.
REEPOOT, .... (-en), reebeen; tafel met reepooten,
met dergelijk bewerkte pooten.
REEPOSTEN, m. my. hagel om reebokken te
schieten.
REESCHAAF, REISCHAAF, v. (...schaven),schrijnwerkersgereedschap, schaaf met een blok van 7 OE
lengte en twee handsvatten, om reeds geschaafd
hoot op to zoeten.
REESEL, REESEM, m. (-s), (gew.) rist; een reesem
vinken, 24 geplukte vinken aan eene rist.
REET, v. (reten), scheur, spleet, nauwe opening;

reten in den vloer, in eene schutting; door de reet van
de deur, kier, har; zeer smal straatje met den uitgang, slop: hij woont in de reet van Jan .Kleyn; —
(gemeen) scheiding tusschen de twee billen; (spr.) ,

je kunt me de reet likken, ik goof geen zier om je.
REET, v. (reten), plaats waar het vlas to weeken
wordt gelegd: in de reet liggen.
REET, RETE, v. (reten), hennepbraak, werktuig
ter bereiding van vlas.
REETREKKER, m. (-s), erfscheider, metselaar of
timmerman die in last heeft de afscheiding van
naast elkander staande gebouwen aan to wijzen.
REEUW, o. (gew.) schuim op de lippen eons zieltogenden; doodszweet; walgachtige uitwaseming
van een lijk.
REEUW, o. (gew.) allerlei huisgereedschap (in
Friesland).
REEUWEN. (reeuwde, heeft gereeuwd). (gew.) een
lijk van doodsechuim on andere onreine stoffen
zuiveren ; afleggen.
REEUWER, m., REEUWSTER, v. (-s), (gew.) die
met het reeuwen beast is; doodbidder, lijkbezorger;
(fig.) gevoelloos mensch.
REEUWKAF, o. (gew.) kaf waarop iem. gestorven
is, waarop een lijk gelegen heeft; ...KEUTEL, m.
(-s), lichte buikontlasting, die gewoonlijk bij het
sterven plaats heeft; ...L AKEN, o. (-s), beddelaken
waar een lijk op gelegen heeft; ...PLEK, v. (-ken),
lijkplek: plek die den dood aanduidt; ...ROOF, m.
roof in een door de pest besmet huis; reeroof; berooving van een doode.
REEUWSCH, bn. (gew.) eene lijklucht hebbende-,
geil, wellustig.
REEUWZWEET, o. (gew.) doodszweet.
REEVLEESCH, REERNVLEESCH, o. vleesch van
een of moor reven.
REEVOET, m. (-en), insteekijzer.
korting voor ontvangen
REFACTIE, v. (-s,
beschadigde waren.
REFECTORIUM, o. (...torial, zaal in kloosters enz.
waarin men bijeenkomt om to eten of zich to
onderhouden ; refter.
REFERAAT. o. (...raten), beroep van verslaggever;
verslag„ bericht.
REFEREEREN, (refereerde, heeft gerefereerd), berichten, voordragen, verslag uitbrengen; n2ij refereerende aan bovenstaande annonce,mij houdende aan
den inhoud van een vroegeren brief of bekendmaking, met herhaling of bevestiging van hetgeen
vroeger is geschreven.
REFEREIN, REFREIN, o. (-en), eene herhaling van
woorden of versregels. die doorgaans aan het einde.
no en dan ook aan het begin van een couplet plaats
heeft; iets waarop men herhaaldelijk terugkomt.
REFERENDARIS, m. (-son), REFERENT, m. (-en),
ambtenaar die verslag doet van den inhoud der
stukken; referendaris, eerste ambtenaar bij. een

REFERENPARIS.

REGEERTNGSBELEID.

departement van algemeon bestuur, die belast is
met het bestuur eener afdeeling.
REFERENDUM, o. stemming van alle laden eener
vereaniging en niet alleen van de afgevaardigden:

(refuseerde, heeft gerefuseerd), weigeren, afwijzen, van de hand wijzen, bedanken
(voor iets); niet aannemen.
REFUTEEREN,
(refuteerde, heeft gerefuteerd),
wederleggen.
REFUUS, o. (refuzen), weigering, weigerend antwoord; (fig.) blauwe scheen.
REGAAL, o. hetzelfde als realgar; alleen gebruikelt* in de uitdrukking: zoo bitter als regaal.
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deze zaak zal by referendum uitgemaakt worden; uitslag van het referendum; volksstemming: het referendum invoeren, laten beslissen.
REFERENT,

m. (-en), steller eener boekaankondi•

ging.
REFERENTIEN,

V. my. inlichtingen: goede, prima

referentien.

v. verwijzing. met referte aan uwe missive. beroep op: onder referte van min schrijven van
REFERTE,

-tat. 'April.

REFLECTEEREN, (reflecteerde, heeft gereflecteerd),
terugstralen; terugkaatsen; terugbuigen; afsluiten;
nadenken, overwegen; op iets reflecteeren, iets in
aanmerking nemen, er acht op geven, er belang in

terugkaatREFLECTIE, REFLEXIE, v. (-s,
sing van het licht on het geluid door een daartoe
geschikt vlak; weerschijn, gloed; overdenking; de
opmerkzaamheid op, de inachtneming van iets.
REFLECTOR, m. (-en), spiegeltelescoop; (ook)lichtscherm dat het licht in zekere richting terugkaatst:
gaslichtreflector; daglichtreflector, in nauwe straten
voor de bovenramen van winkels enz. onder een
hook van 45 aangebracht, om het Hat van den
hemel in den winkel to kaatsen.
v. (-en), onwillekeurige beweging die ontstaat, als de prikkel van eene gevoelszenuw direct op eene bewegingszenuw overgebracht wordt; ...WERKING, v.
v. terugkaatsingsvermogen:
REFLEXIBILITEIT,
eigenschap der stralen om teruggekaatst to worden.
REFORMATIE, v. hervorming tinz. op kerkelijk
.gebied, wat geloof, zeden of tucht betreft); de reformatie, de kerkhervorming (in de 16de eeuw).
REFORMATOR, m. (•en), hervormer, geloofszuiveraar.
REFORMBILL, v. in Engeland elke bill (wetsvoorstel), die eene hervorming bedoelt; in 't bijzonder
de bill van 23 Nov. 1830, welke de hervorming van
het Parlement voorsloeg.
REFORME, v. vervorming, verbetering; afdanking,
ontslag (van militairen); verkooping van 10 op reform
gestelde paarden, die voor den dienst ongeschikt
verklaard zijn.
REFLEXBEWEGING,

REFORMEEREN, (reformeerde, heeft gereformeerd),
een anderen vorm geven, veranderen, verbeteren,
vervormen.
REFORMIST, m. (-en), voorstander der parlementshervorming (in Engeland); voorstander der hervorming van het kiesstelsel (in Frankrijk).
REFORMISTISCH, i)n. op de hervorming, op eene
verbetering (inz. in staatszaken) betrekking hebbende: een reformistisch banket; eene reformistisc;,e

petitie.
REFORMPAARD,

pa,ard.
REFRACTAIR,

o. (-en), een op reform gesteld

m. (-en), weerspanneling, ongehoor-

zame.

REFRACTIE, v. straalbreking.
REFRACTOR, m. (-en), verrekijker

lenzen.
REFRANGIBILITEIT,

met voorwerp-

v. breekbaarheid der licht-

stralen.

REFREIN, o. Zie REFEREIN.
REFRIGERANTIA, my. verkoelende geneesmiddelen.
REFRIGERATOR, m. (-en), verbeterde koelinachine

in eene bierbrouwerij.
REFTER, m. (-s). eetzaal, eetkamer in kloosters,
godshuizen, colleges.
REFUGIE, m. (-'Si, uitgewekene (inz. om het geloof
of om politieke gevoelens); de, re",''agie's, (in het bijz.)
de gereformeerden die, na de herroeping van het
edict van Nantes in 1i.3S5, Frankrijk. bun vaderl and,
verlieten.

REFUSEEREN,

REGAAL, bn. koninklijk.
REGAAL, o. zeker orgelregister:

de zoogenaamde
menschenstem,
REGAAL, ...GALE, o. (regalia) koninklijk of vorstelijk voorrecht; bevoegdheid welker uitoefening
aan het staatsgezag volgens de staatsregeling toekomt, hoogheidsrecht.
REGAL, REGAAL, o. (regalen), gastmaal, smulpartij.
REGALEEREN, (regaleerde, heeft geregaleerd), kostelijk of heerlijk onthalen, een prachtig gastmaal
geven; onthalen, vergasten.
REGALEN, v. my. stukgoederen, niet tot de lading
van een schip behoorende.
REGARD, m. (-s), aanblik; aanzien, achting; iem.

regards bewfizen; betrekking; ergens geen regard op
slaan, er geen acht op geven, het niet in aanmer-

king nemen, het de aandacht niet waardig keuren.

REGARDEEREN, (regardeerde, heeft geregardeerd),
aanzien; betrekking hebben op: dat regardeert mij;

in aanmerking nemen: dat zal men niet regardeeren.
REGATTA, v. zeiloefening, wedstrijd met gondels
to Venetia; de regatten, regatten, zeil- en roeiwedstrij den.
REGDOWA, REDOWA, RADOWA, v. een Boheemsche dans, van afwisselende en 34 maat.
REGEERDER, m. (-5). REGEERSTER, v. (-s), bestuurder, bestuurster: God is de regeerder aller dingen.
REGEEREN, (regeerde, heeft geregeerd), regalen,
besturen: een schip, een paard regeeren; het roer
regeeren, goed kunnen sturen; God regeert de wereld,
regelt daarin alles; in, over een land regeeren, hoerschen; het gezag uitoefenen: de vrouw regeert haar
man; hij heeft lang geregeerd; hij wil alleen regeeren,
alleen het gezag uitoefenen, (ook) alleen alles regeeren; strenge heeren regeeren niet lang, zijn kort van
duur (scherts. gezegd van strenge hitte of koude,
dat die niet lang zullen aanhouden); de cholera
regeert daar, heerscht er; wear liefde regeert, alles

regelt, beheerscht; —
bedwingen, doen gehoorzamen: die kwade jongen is
niet to regeeren; zichzelf niet kunnen regeeren, geen
meester over zichzelf zijn; geen geld kunnen regeeren, het niet verstandig uitgeven of bewaren; men
moot zone tong regeeren, weten wat men zegt, kunnen
zwijgen; vine liartstocliten, zone zenuwen regeeren
hem, hij Pan ze niet bedwingen; —
(taalk.) de meeste voorzetsels regeeren den vierden
naanzval, worden door een zelfstandig naamwoord
in dien naamval gevolgd.
REGEERING, v. (-en), het regeeren; bestuur, bewind:
onder, tijdens de regeering van Napoleon; z fin opvolger

in de regeering; aan de regeering k-omen; de regeering
aanvaarden, neerleggen; de teugels der regeering strak
&Judea, streng regeeren; oppergezag, overheid: eerie
despotieke, tyrennieke regeering; een of meer personen
aan welke het bestuur is opgedragen: Ii y heeft zich
tot de regeering gezcend; tijd gedurende welken een
vorst regeert: onder de regeering van; de stadsregeering,
het gemeentebestuur; hij zit in de regeering, maakt

deel uit van het bestuur.
REGEERINGLOOS, bn. zonder regeering, niet bestuurd, verward. ongeregeld. REGEERINGLOOSHEID, v. ontstentenis eons regeerders of van bestuur; (fig.) toestand van verwarring.
REGEERINGSAMBT, 0. (-en). staatsbetrekking,
landsbediening; ...BANK, v. (-en), bank waarop de
regeerders zitten (in eene vergadering, Perk enz.);
o. het tactvolle optreden eener regeering;

REGENBAK.

REGEERINGSBLAD.
o. (-en), krant onder leiding van een lid
.cler regeering; ...COMMISSARIS, m. (-sen), die de
regeering vertegenwoordigt, door de regeering benoemd; ...DEPECHE, v. (-s), telegraphisch bericht
van of aan de regeering; ...GEBOUW, o. (-en), gebouw waarin de regeering zetelt; ...JAAR, o. (...jaTen), jaar dat fern. regeert; ...ONTWERP, o. (-erg,
wetsontwerp door de regeering ingediend; ...PARTIJ,
-v. (-en), partij die aan de regeering is; ...PERSOON,
m. (personen), minister, lid van het bewind; ...POST,
m. (-en), staatsbetrekking; ...RAAD, m. (...radon),
did van een raad van bestuur; ...REGLEMENT, o.
reglement waaraan de regeering zich houden
moot; inz. de Indische regeering; ...STELSEL, o.
(-s), wijze waarop geregeerd wordt, stelregels daarbij in acht genomen.
REGEERINGSTIJD, m. duur der regeering van een
worst; ...VERSLAG, o. (-en), verslag door de regeering over het een of ander uitgebracht; „NORM,
rn. (-en), wijze waarop het staatsgezag wordt uitgeoefend: de regeeringscorni kan sbn monarchaal of

republikeinsch, absoluut of constitutioneel, aristocratisch of dernocratisch. Zie bij doze woorden.
REGEERINGSWEGE. VAN REGEERINGSWEGE,
bw. uitdr. van wege de regeering.
REGEERINGSZA AK, v. (...zaken), zaak, aangelegenheid, door de regeering te behandelen: kunst is

geene regeeringszaah,..
REGEERKUNDE, v. kunst om te regeeren; ...LES,

v. (-son), (w. g.), les, onderricht in de regeerkunst;
...LUST, m. (w. g.), regeerzucht.
REGEERWERK, o. de werktuigkundige inrichting
van de opontrekking der cancelventille,n door het
nederdrukken der toetsen in een orgel.
REGEERZUCHT, v. zucht om te regeeren, om alles
to bedillen.
REGEL, m. (-s, -en). liniaal, werktuig waarlangs
lijnen worden getrokken; zware lat; ijzeren staaf;
reeks woorden, naast elkander gesohreven, gezet
of gedrukt : nog een paar regels schrijuen, op die
bladzijde stain 30 regels; de vierde regel v. o. (van
onderen); een regel overslaan; ap een nieutven repel
beginnen; de groote regels (grooter gedrukt) zijn voor
den eersten leerkring, de kleine regels (kleiner gedrukt)
voor den tweeden; tusschen de regels doorlezen, begrijpen en verstaan, wat niet uitdrukkelijk gezegd is;
. je meet tusschen de regels door kunnen lezen,
de beweegredenen zien waarom men zoo handelt; schrtjf
mij een pear regels, een regeltje of wat, eon, klein
briefje; — lange regel, korte regel, een kinderspel,
waarbij een aantal kinderen naast elkander gearmd
zich zingend voortbewegen en de geheele breedte
der straat trachten te beslaan; —
waarnaar men zich richt, richten kan of to richten heeft, wat blijkens de ervaring gewoonlijk geschiedt: geen regel zonder uitzondering; de uitzonde_

ringen bevestigen den regel; in den regel komt h to
laat, gewoonlijk; het is een caste regel, gebruik; ik
.hoed van vaste regelen, beginselen, gewoonten; in
dat gezin heerscht geen regel, alles gaat er onordelijk
toe; —
grondslag, maatstaf, voorbeeld, model: een repel

volgen, toepassen, voorschrUcen, zich aan geen regels
storen; sets tot regel nemen; een gulden repel, eene
wijze vermaning, een goede raad; —
bepaling, voorschrift. waarnaar men zich richten
moot : de regels voor de spelling, voor de geelachten,

van het kaartspel; de vier hoofdregels der rekenkunde,
optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en deelen;
kettingregel, zie aldaar; den regel van drielin opzetten,
zie DRIE; iem. den regel van (1, - ien, voorschrUcen,
hem nauwkeurig zeggen, waar het op staat; kerkvoorschrift, inz. de derde regal van de orde van
Sint Franciscus, die gemaakt is voor personen, die
in de wereld leven : in den repel ztjn, nu is ook van

1387

blUven der regels is geen vast teeken van zwangerschap;
zij heeft zwaar, erg de repels, raakt bij de maandelijksche vloeiing veal blood kwijt; zij heeft de regels
maar twee dagen, de menstruatie duurt bij haar
maar twee dagen. REGELTJE, o. (-s).
REGELAAR, m. (-s), iem. die alles regelt; onrust
in een horloge; (wev.) kleine waterpasse cilinder
onder aan den schuifklos van een weefgetouw;
toestel om den ketting van den boom naar de
schachten to geleiden.
REGELDRAADS, bw. rechtstreeks, regelrecht, in
eene rechte lijn.
(regeleerde, heeft geregeleerd),
REGELEEREN,
linieeren, lijnen trekkers; regelen.
REGELEN, (regelde, heeft geregeld), naar een regel
schikken, inrichten, in orde brengen, besturen : zie
zaken regelen; alles wil h regelen, het is een echte
bemoeial; dat moeten wij samen regelen, de workzaamheden onderling verdeelen; een wel geregeld
huts, goed ingericht.
REGELHARMONICA, v. (-'s), een muziekinstrument
met toetsen en een blaasbalg, in 1820 door ESCHENBACH uitgevonden, een voorlooper van de tegenwoordige (trek)harmonica.
REGELING, v. (-en), REGELEERING, v. het regelen;
schikking; instelling; verordening.
REGELINGEN, m. my. (scheepsb.) deel van de galjoen w an den.
REGELINGS-COMMISS1E, v. (...commission), cornmissie belast met de regaling van iets: de regelingscommissie eerier tentoonstelling; ...ONKOSTEN, m.
mv.; ...WOEDE, v. overdreven zucht om alles to
regl ementeeren.
REGELLOOS, bn. (...zer, -st), onregelmatig, zonder
leeft seer regelloos. REGELLOOSHEID, v.
regel:
onregelmatigheid.
REGELMAAT, v. REGELMATIGHEID, v. gelijkheid; orde; netheid: er heerscht regelniaat.
REGELMATIG, bn. bw. (-er, -st), (wisk.) een regelmatige veelhoek, waarvan de zijden on de hoeken
even groat zijn; een regelmatig lichaam, ingesloten
door regelmatige congruente vlakken; (taalk.) een
rege7matig werkwoord, dat in geen enkel opzicht van
de gewone regels der vervoeging afwijkt ; regelmatig
schrift, goed gelijk; regelmatig levee, geregeld, zonder afwijkingen; regelmatig werken, zonder stoornis.
REGELMATIGLIJK, bw. (w. g.)
REGELRECHT, bn. geheel recht, zonder omwegen;
(fig.) op den man at.
REGELWERK, 0. (timm.) raamhout.
REGEMENT. Zie het betere REGIMENT.
REGEN, m. tot nedervallende druppels gecondenseerde waterdamp: een zachte, hevige, doordringende
regen; in den regen loopen, op straat loopen terwijl
het regent; (sprw.) den regen schuwen en in de sloot
vallen; van den regen in den drop komen, van kwaad
tot erger vervallen; na regen komt zonnescht7n, na
lijden komt verblijden, voorspoed volgt op tegenspoed; (fig.) druppelend yacht; wat als regen neerkomt: aschregen; wat bij groote hoeveelheden neerkomt: een regen van kogels, van bloemen; het was een
ware regen van ridderorden, zeer vele ridderorden
worden uitgedeeld; —, (-5), hevige regenbui, regenvlaag; de aanhoudenderegens, het voortdurende natte
weder; — (plantk.) de gouden regen, sierstruik met
goudgele bloemtrossen (cytisus); de purper regen,
sierstruik met purpere bloemtrossen (cytisus purpurees); de blauwe regen, eene varieteit van de
voorgaande. REGENTJE, o. (-s), zachte regenbui:

een zucht, een groeizaaln regentje.
REGENACHTIG, bn. (-er, -st), met regen dreigende
(van de lucht, het weder) : het ziet er regenachtig uit;
het is nogal regenachtig vandaag, het regent telkens.
REGENACHTIGHEID, v.
REGENARM, bn. arm aan regen: regenarme land-

den regel; —

streken.

menstruatie: dat meisje heeft de repels nog niet, bij
haar is de puberteit nog niet ingetreden; het uit-

REGENBAK, m. (-ken), in den grand gegraven bak
of put, waarin het regenwater door pijpen van de

REGENBALANS.

REGENZEE.

daken stroomt; ...BALANS, v. (-en), (geogr.) overzicht van de hoeveelheid gevallen regen, aantal
regendagen enz. gedurende een zeker tijdperk;
...BAND, m. (-en), (in het zonnespectrum) eene groop
lijnen naast D naar het rood toe, welke eene groote
hoeveelheid waterdamp in den dampkring aantoont;
...BEEK, v. (...beken), bQek welke door sterken regen
ontstaat en spoedig weder verdwijnt; ...BEZWEERDER, m. (-s), iem. die den regen bezweren kan (volgens het geloof van vele onontwikkelde volken).
REGENBOOG, m. (...bogen), eene cirkelvormige
strook in den dampkring, waarop zich al de kleuren
van het spectrum vertoonen, het rood boven, het
violet onderaan; zij ontstaat door de breking der
zonnestralen in de neervallende regendroppels en is
alleen zichtbaar, als men de zon achter zich en de
regenende wolk v6Or zich heeft; dergelijke straalbrekingen in neervallend water: aan watervallen en

over de trappen van het halfdek on de koekoeken
van de kajuit, om tegen den regen to beschermen,
...KLEED, o. (-eren), kleed ter beveiliging tegen den
regen; v. donkere grijze lucht waaruit
veel regen verWacht kan worden.
REGENMAAND, v. (-en), maand waarin het gewoonlijk regent; vijfde maand van den Franschrepublikeinschen almanak, pluviose; ...MAKER, m.
(-5), iem. die volgens het geloof der negers enz. den
regen kan bezweren, ...MANTEL, m.(-s),mantel ter
beschutting tegen den regen; ...METER, m. (-s),
worktuig ter bepaling van de hoeveelheid regen,
die jaarlijks op eene plaats valt, udometer; ...NEST,
o. het zuidwesten: de wind is in het regennest.
REGENPLANT, v. (-en), plant waarvan de bloemen
zich sluiten, als het dreigt to regenen; ...POMP, v.
(-en), toestel om het water uit den regenbak op to
voeren; ...PUT, m. (-ten), regenbak.
REGENSCHADUW, v. streak achter een gebergte
waar de wind komt, als het gebergte alle waterdamp gecondenseerd heeft; ...SCHERM, o. (-en),
paraplu; ...SCHREEUWER, m. (-s), pluvier;
...SCHUT, o. (-ten), schut, beschutting tegen den
regen; ...SEIZOEN, o. tijd dat het zeer vaak regent:
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fonteinen ziet men vaak mooie regenbogen; met alle
kleuren van den regenboog, zeer bont; maanregenboog;
bij-regenboog; (fig.) teeken des Verbonds (in het 0. T.).

REGENBOOGVISCH, m. (...visschen), (nat. hist.)
zekere visch (labius inlis) van 't geslacht der lipvisschen, ook jonkvisch en zeejonker geheeten;
...VLIES, o. (...zen), (ontl.) iris: bontgekleurde ring
in het inwendige van het oog, die den pupil omgeeft.
REGENBORD, o. (-en), waterbord, smalle plank
boven eene deur of kruisraam om het inregenen te
voorkomen; ...BUI, v. (-en), vlaag regen; ...DAG,
m. (...dagen), dag waarop meer dan 0.5 mM. regen
valt; dag waarop het haast voortdurend regent.
REGENDICHT, bn. ondoordringbaar voor den regen:
dit goad, deze jas is regendicht.
REGENDOP, m. (-pen), (art.) los kapje op de moor
eener schroef, om het water het binnendringen to
beletten, schroefdeksel; kapje op 't zundgat van een

kanon.
REGENDROPPEL, ...DRUPPEL, m. (-en, -s), droppel
regenwater die naar beneden valt.
REGENEN, (het regende, heeft geregend), in droppels
nedervallen (inz. uit den hemel): het regent, dat het
giet (alsof het water met emmers uit den hemel gegoten
wordt), het regent zeer hard; het regent vandaag
maar eens, het houdt niet op met regenen; (Bijb.)
God regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen,
doet het over hen regenen; (fig.) het regent, door de
vrijmetselaars gezegd als er niet-leden aanwezig
zijn; — wat als regen neervalt: het regent asch, steenen,
zwavel; in groote menigte neerkomen: het regent er
slagen, kogels, ridderorden, lofspraken; het regent er
geld, er is geld in overvloed; 't druipt op de kleinen,
als het op de grooten regent, de minderen deelen in
meerdere of mindere mate in het lot van de aanzienliiken.

REGENERATIE. v. wedergeboorte; wedervoortbrenging, het omvormen.
REGENEREEREN, (regenereerde, heeft geregene.
reerd), weder telen of voortbrengen, ver-, omvormen
REGENFLUITER, m. (-s), (nat. hist.), (gew.) regen-

wulp.

o. (-en), regenhoek ; ...GEBED, o. (-en),
gebed om den regen to bezweren; ...GESTERNTE,
(sterrenk.)
de Hyaden; ...GETIJ, o. v.
o.
(-en), watergeul: kleine weg, dien het water , :er
stortregens in zijne stroomen benedenwaarts zich
vormt over broze aarde of over gesteente: ...GORDEL, m. (-s), streak waarin het veel regent.
REGENHOEK, m. (-en), 'Licht- of windstreek, van
waar de meeste regen koint; ...HOOGTE, v. hoogte
die het gedurende een jaar gevallen regenwater
bereikt in den udometer; ...JAS, v. (-sen)..ias van
goad gemaakt, dat voor den regen ondoordringbaar
is; oliejos.
REGENKAART, v. (-en), kaart waarop de regenhoogte over de geheele aarde is voorgesteld;
v. (-pen), kap over het hood. om niet nat te wooden
door den regen (seheeps'- , kap van geolied linnen
REGENGAT,

het regenseizoen is dit jaar vroeg gekomen; ...STROOM,
m. (-en), regenvloed.
REGENT, m. (-en), bestuurder, beheerder, bewindbobber; bestuurder van een liefdadigheidsgesticht,
woes-, ziekenhuis enz.; rijksbestuurder (voor en
namens een minderjarigen of afwezigen souverein
of als doze buiten staat is de regeering voort to
zetten); hoogste inlandsche ambtenaar in de residentien op Java, die den resident terzijde staan;
naam van den grootsten diamant in de Fransche
kroon, de regent van Pitt, op eene waarde van 12 mill.
franken geschat.
REGENTENKAMER, v. (-s), vergaderzaal der regenten (inz. van een godshuis enz.); v, (-en),
lijst der namen van de regenten; ...STUB, o. (-ken),
schilderij, voorstellende de afbeeldsels van regenten
(eener liefdadige instelling enz.) inz. uit den bloeitijd

onzer schilders.
REGENTENT, v. (-en), tent die tegen den regen
beschut; (scheepst.) regentent voor den kuil, die voor

het grootste gedeelte openligt, tusschen de groote
en fokkemasten aan eene ra met een hanepoot opgeheschen.
REGENTES, v. (-son), bestuurster; rijksbestuurster,
landvoogdes: koningin-regentes.
REGENTIJD, m. jaargetijde waarin het gewoonlijk
regent; ...TON, v. (-nen), watervat waarin het regenwater door de dakgoot van het dak inept.
REGENTSCHAP, o. ambt, waardigheid van regent;
het bestuur van een regent (des rijks); tijd gedurende
een regent bestuurt: onder het regentschap ran; —,
o. (-pen), gewest waarover een regent aangesteld is
in Ned. India: de Preanger Regent,chappen.
REGENVAL, m. de hoeveelheid gevallen regenwater gedurende een jaar : de gemicidelde regenval to
Bergen bedraagt 18:35 mill. en to Cpsala 400 mill.;

...VLAAG, v. (...vlagen), zware regenbui die slechts
kort van duur is; ...VLIEG, v. (-en), vlieg (anthomyia pluvialis), die bij naderenden regen zeer lastig
is; ...VLOED, m. (-en), vloed overstrooming door
den regen veroorzaakt; ...VOGEL, m. (-s), vogel die
regen voorspelt (wiens verschijnen door regen gevolgd wordt): ...VORSCH, m. (-en), groene kikvorsch
(rani esculents), die als weerprofeet beschouwd
wordt: blijft hij in het water don komt er regen;
kiimt hij in de boomen, dan wordt het mooi weer.
REGENWATER, o. —BAK, in. (-ken). —POMP,
v. (-en,.
REGENWIND, m. (-en), wind met regen; ...WOLK,
v. (-en), donkere walk die regen brengt;
m. (-en), eene soort van aardworm (lumbricus), die
na den regen uit den grond kruipt en tot vischaas
gebezigd wordt; v. (-en). (numeniusphe)fins),
regenvogel; ...ZEE, v. de oceaan in den gordel der
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windstilten, omdat daar hevige onweersbuien met,
geweldige slagregens vaak voorkomen; ook danderzee geheeten.
REGGEN, (regde, heeft geregd), de masten in lichte
vaartuigen leggen ; een mast op zijn rug (reg) leggen.
REGIE, v. het beheer van goederen en het voeren
van eenig beheer voor rekening van een derde,
wien de zaak aangaat en wien men verantwoording
schuldig is; (in het administratief recht van eenige
staten) die afdeelingen van het financieel beheer,
met hare bureau's en agenten, die zekere takken
van staatsinkomsten heffen en administreeren (b. v.
de tabaksregie in Frankrijk en Oostenrijk en de opiumregie in Oost-Indi6); (tooneel) de taak van den regisseur, inz. het verdeelen der rollen en de zorg voor
de goede uitvoering der stukken.
REGIME, o. (.$), levens-, eetregel; staatsbestuur;
regeeringsstelsel; ancien regime, het oude stelsel,
regeeringstoestand van den ouden tijd (inz. onder
•de Bourbons).
REGIMENT, o. (-en), bestuur; het regiment voeren,
heerschen; de vrouw voert in huis het regiment, is
daar de baas; pantoffelregiment, overmacht van de
vrouw op den man (in het gezin); een administratieve militaire afdeeling waarover een kolonel het
bevel voert; groote hoeveelheid: een heel regiment
muizen kwam onder het hooi vandaan.
REGIMENTS-COMMANDANT, m. (-en), kolonel;
...DOKTER. m. (-s), officier van gezondheid; ...GE.
-WEERMAKER, m. (-s); ...GOED, o. (-eren), voorwerpen, bagage tot een regiment behoorende ; ...KA S,
v. (-sen), de kas, voorraad geld van een regiment:
de eider van administratie is er met de regimentskas
van doorgegaan: ...KIND, o. (-eren), soldatenkind
elat bij het regiment wordt opgevoed; ...KLEER_MAKER, m. (-5); ...KWARTIERMEESTER, m. (-5);
o. de stafmuziek van een regiment;
...NUMMER, o. (-s), volgnummer van iem. in zijn
regiment; ...OVERSTE, in. (-n), kolonel ; ...SCHOENMAKER, m. (-5); ...SCHOOL, v. (...scholen), boekje
met de verschillende exercitien en reglementen,
uitgebreider dan de recrutenschool; ...SCHRIJVER,
m. (-s); ...STUK, o. (-ken); ...VAANDEL, o. (-5),
...ZADELMAKER, m. (-5).
REGISSEUR, m. (-s), tooneelbestuurder, die belast
is met het kiezen der stukken, het verdeelen der
rollen en het in scene brengen der stukken.
REGISTER, o. (-s), goed gerangschikte inhoudsopgave van hetgeen voorhanden is, om het gemakkelijk te kunnen overzien : een register aanleggen,
bijhouden, bewerken; inschrijvings-, aanteekeningboek; rol, naamlijst; (fig.) op het zwarte register staan,
.een slechten naam hebben; inz. alphabetisch gerangschikte inhoudsopgave van een boekwerk:
Mossel heeft een goed register; zaak-, namen-, woord,register, bladwijzer: het register zet men gewoonlijk
,aan het einde van een boek; — boek waarin akten,
-contracten, verklaringen enz. gerechtelijk worden
.opgeteekend; de registers van den burgerlYken stand,
. boeken waarin bij den burgerlijken stand de gebo.
senen, overledenen en gehuwden worden opgeschreyen: geboorte-, sterf- en trouwregister; — (org.) verschillende pijpen die tot dezelfde stem behooren;
(fig.) die stem is in het lage register goed, maar in het
hooge deugt z# niet, de lage tonen zingt zij zuiver
en vol, de hooge niet; houtje terzijde van het
klavier, door welks verschuiving men de pijpen van
-een register doet spreken : een register uithalen; (fig.)
al de registers uithalen, zijne stem zoo luid mogelijk
verheffen; in een ander register spelen, (fig.) het over
een anderen boeg wenden; — trekschuif bij iedere
roosterconstructie; oventrekgat; (boekdr.) inrichting
waardoor de pagineering van schoon- en weerdruk
juist overeenkomen. REGISTERTJE, o. (.5).
REGISTEREN, (registerde, heeft geregisterd), op
een register stellen; (boekdr.) zorgen voor de juiste
overeenkomst van pagina's en regels bij schoonweerdruk.

REGISTERKNOP, m. (-pen), knop van de registerstangen ; ...SCHIP, o. (...schepen), ingeschreven vaartuig (dat verscheidene handelsvoordeelen geniet);
...STANGEN, v. my. (org.) lange, vierkante houten
regels van het mechaniek der registers op een
orgel; ...TON, v. (-nen), inhoudsmaat voor schepen,
ten opzichte van hun grootte, volgens welke zij
zijn ingeschreven in de registers en op de meetbrieven; 1 registerton = 2,83 M 3.
REGISTRATIE, v. (recht.) het registreeren, opschrijving, aanteekening van authentieke en onderhandsche akten in een daartoe bestemd register, opdat
daarmee geen bedrog kunne gepleegd worden;
kantoor, ontvanger, surnumerair der registratie; recht
van registratie, zekere belasting, bedrag aan den
ontvanger voor het registreeren te voldoen.
REGISTRATIEKANTOOR, o. (...toren), kantoor waai
stukken geregistreerd worden; ...KOSTEN, m.mv.;
...REcHT, o. (-en).
REGISTREER-APPARATEN, o. my. (nat.) inrichtingen
waardoor waarnemingen van natuurverschijnselen
tegelijk met de daarmee overeenkomende waarnemingsteekenen zelfwerkend worden opgeteekend
inz. bij thermometers en barometers.
REGISTREEREN, (registreerde, heeft geregistreerd),
in het register schrijven en hiervan aanteekening
stellen op het geregistreerde stuk. REGISTREERING, v. (-en).
REGISTREEREN, (registreerde, heeft geregistreerd),
de verschillende registers van een orgel naar de
eischen der kunst on van de schoonheidsleer weten
to gebruiken on verbinden.
REGLEMENT, o. (-en), verordening, bepaling, voorschrift: een reglement maken, herzien, wijzigen; tegen
het reglement zondigen, het overtreden. REGLEMENTJE,
o. (-5).
REGLEMENTAIR, bn. het reglement betreffende,
bij reglement bepaald: apes gaat daar reglementair toe.
REGLEMENTEEREN, (reglementeerde, heeft gereglementeerd), aan een reglement onderwerpen; te veal
verordeningen of reglementen maken. REGLEMEN•
TEERING, v. (-en).
REGREDIEN TIE, v. REGRES, o. (kooph.) teruggang,
verhaal van schade; regresrecht, het recht om schade
op een ander te verhalen. Zie ook RECOU RS.
REGRESSIEF, bn. teruggaand, terugwerkend: aan
die bepaling ward regressieve kracht gegeven.
REGUL, o. spiesglans.
REGULAIR, REGULIER, bn. regelmatig, geregeld.
REGULARISATIE, v. (-5, regaling, schikking.
aanvraag tot regularisatie, een administratief betalingsstuk.
REGULARISEEREN, REGULEEREN, (regulariseerde
of reguleerde, heeft geregulariseerd of gereguleerd),
regelen, schikken, in orde brengen.
REGULARITEIT, v. regelmatigheid.
REGULATEUR, m. (-en), regulator.
REGULATIEF, o. (...ven), (fig.) voorschrift, leiddraad, richtsnoer.
REGULATOR, REGULATEUR, m. (-en), regelaar,
rangschikker; deal van een werktuig, dat bestemd
is om den gang der machine regelmatig to doen
plaats hebben; de windvleugel en stinger bij een
uurwerk, het onrust in een horloge; de gouverneur
en het vliegwiel bij eene stoommachine; (electr.)
stroomregelaar; zeer nauwkeurig loopend uurwerk.
REGULEERKACHEL, v. (-s), kachel waarin men de
verbranding op afdoende wijze kan regelen: vulreguleerkachel.
REGULIER, m. (-en), ordesgeestelijke, ordesbroeder.
REGULIER, bn. geregeld, regelmatig: de reguliere
troepen, het staande leger, linie-troepen; de reguliere
geesteloken, ordesgeestelijken.
REGULINISCH, bn. geheel zuiver, gereinigd, van
vreemde bestanddeelen ontdaan (van metalen).
REGULUS, m. (sterrenk.) eene ster van de eerste
grootte, staande op de borst of in het hart van den
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REGULUS.

Leeuw; (scheik.) metaal-koning (van alle andere bestanddeelen bevrijd metaal ► .
REHABILITATIE, v. (-s,
herstelling in den
vorigen stand of staat; herstel in eer en rechten,
voornamelijk van gefailleerden.
REHABILITEEREN, (rehabiliteerde, heeft gerehabiliteerd), aan iem. zijn goeden naam teruggeven; iem.
zuiveren van de smet, die op hem kleeft.
REI, m. (-en), koor, rondzang; reeks personen; rei
van zangers; rei van dansers; rei van maagden; rei
van edelen; de hemelsche reien, de engelen; dans: iem.
aan den rei helpen, hem aan het dansen helpen
(ook fig.) hem in eene zaak wikkelen; den rei aan
voeren, een voorbeeld geven, de voorste, de eerst e

zijn; (gymn.) ordeoefeningen met zang, verkeerdelijk
reigen geschreven.
REI, v. (-en), REIE, v. (-n), (Zuidn.) waterloop: lang s
de ref.; het schip vaart in de reie; plas water op den
grond.
REIDOMP, m. (-en), (nat. hist.), (gew.) roerdomp
(ardea stellaris).
REIE, v. (plantk.) zeeweegbree (plantago maritima).
REIEN, (reide, heeft gereid), in koor zingen; dan-

sen; het droge rand reit, rolt voort; recht strijken
met de reilatjes.
REIER, m. (-s), (zeew.) eindje lijn met een kousje
erin, in de strengen der zijlijken tweemaal doorge
stoken, om de tenten uit to halen, daarom ook
uithaler genoemd.
REIGER, m. (-s), (nat. hist.) familie der waadvogel 5
of steltloopers met langen, sterken en harden sna
vel (ardeidae); zij vliegen snel, doch onbehendig
een inlandsch geslacht dezer vogels, kleiner dan de
ooievaars, waartoe vooral de blauwe, de purger-, de
zilverreiger, de kwak en de roerdomp behooren; inz
de blauwe reiger (ardea cinera) die op boomen nes
telt en onder het vliegen den kop tegen de borst
drukt; (sprw. gemeen) hij schijt als een reiger, heeft
eene dunne ontlasting en zeer veel in eons; hi] is
zoo mager als een reiger, hij is broodmager, (zooals
de reigers gewoonlijk zijn). REIGERTJE. o. (-5).
REIGERACHTIG, bn. de reigerachtige vogels (ardeidae),
de vogelfamilie der reigers.
REIGERBOS, m. (-sen), vederbos met witte reigervederen in het midden; o. (...bosschen),
broedplaats van den blauwen reiger; ...EEND, v.
( en), (nat. hist.) tafeleend, roodhals (anas fuligula);
...HALS, m. (...zen); ...HUT, v. (-ten), plaats waar
de reigers hunne jongen uitbroeien, of waar doze
opgevoed worden; ...JACHT, v. (-en), jacht op reigers.
REIGERPIJP, v. (-en), (jag.) twee door een draad
saamgebonden stukjes vlierhout, die bij het africhten der jachtvogels aan den bek der reigers worden
gestoken.
REIGERSBEK, vu. (-ken), ( plantk.) een plantengeslacht (erodiu?n), tot de familie der ooievaarsbekken
behoorende, dat zich onderscheidt door slechts 5
meeldraden to hebben on doordat de vruchtnavels
gebogen zijn; hiervan worden 3 soorten in Nederland aangetroffen: de gemeene reigersbek of kraanhals; de welriekencle reigersbek en de rnalveachtige
reigersbek. REIGERSBEKJE, o. ( s).
REIGERSNEST, o. (-en), nest van een reiger.
REIGERVALK, m. (-en), op de re4erjacht atgerichte
'Talk; ...VEER, v. (-en).
REIKEN, (reikte, heeft gereikt), zich tot aan zekere
grens uitstrekken: het ?cater reikle hem tot aan cle
borst; ik kan zoo ver niet reiken, mijne hander tot
daar uitstrekken; zoo ver het oog reiken kon. zoo ver
men zien kon; zich uitstrekken tot: zone macht
reikt zoo ver niet, strekt zich zoo ver niet uit;
reikt hem niet ace de schodders. is meer dan een
hoofd kleiner; (ook fig.) is hem verre de mindere
in kennis. in zedelijke waarde, enz.); (fig.) hij ?cil
met de hand aan den hemel reiken, hij begeert het
0 nmogelijke; (em. de hand reiken, de hand geven
tot groet of tot steunl; hem de behdlpzame hand
r eiken, hem helpen. REINING, v. het reiken.

REINWIT.
REIKHALZEN, (reikhalsde, heeft gereikhalsd), dem

hals uitrekken om met de oogen dichter bij ietste zijn; (fig.) vurig verlangen, begeeren: naar iets
REIKHALZING, v. vurige begeerte.
REILATJE, o. (-s), (timm.) scheeltelatjes.
REILEN, alleen over in de sprw. zooals het relit en=
zeilt, zooals het daar is, met al wat er toe behoort,
REILTOP, m. (-pen), (zeew.) vlaggestok.
REIMPONEEREN, (reimponeerde, heeft gereImponeerd), de pagina's van een vel druks, dat ozet
weer in de vormen slaan.
REIN, bn. bw. (-er, -st), schoon, zuiver: een rein
geweten, zich van geen kwaad bewust; onbevlekt,.
onbesmet: Jezus' blued heeft ons alien rein gewasschen;.
den reinen is alles rein (TITUS 1: 15); ongeschonden:
kuisch, eerbaar : eene reine maagd; zindelijk, schoon
reikhalzen; jets reikhalzend tegemoet zien.

het glaswerk rein houden; klein, maar rein, lief,
mooi; (jag.) (van honden) van ongebasterd ras voortgekomen; (godsd.) reine dieren, wier vleesch menu
eten mag; — (muz.) reine tonen, die juist zoo klinken
als het moot; reine intonatie, het zuiver aanzetten
der tonen; reine intervallen, die niet vergroot of
verkleind zijn, alleen gebruikelijk bij primen, quarten,
quinten on octaven; reine toonzetting, die volgens
regels der harmonie en zonder feilen is. REINHEID,
v. zuiverheid, netheid; eerbaarheid, kuischheid;
zindelijkheid: in reinheid des harten; reinheid op

lichaam en kleeding; reinheid der zeden,
hare maagelelijke reinheid.

bedoelingen%

REINARDIE, v. (-en), sluwheid, streek, list.
REINCULTUUR, v. (...culturen), (geneesk.) het kweeken van zuivere bacterien van eerie soort; wat men
zoo gekWeekt heeft.
REINETTE, v. (plantk.) geitebaard; renet, renetappel, koningsappel, groote zure appel van matgroene kleur.
REINEVAAR, v. (plantk.) eene soort van ganzerik
(potentilla anserina);
eene samengesteldbloemige,
plantdiegswojkn,vralphge
zandige gronden voorkomt, en ook reinvaren, steenvaren, zilverschoon en wild wormkruid wordt genoemd.

REINHENNEP, o. zuiver hennep aan boord der
schepen voor verschillende doeleinden gebruikt.
REINIGEN, (reinigde, heeft gereinigd), zuiveren,.
schoonmaken; zich reinigen, zich wasschen en kam
men; zijn hoofd reinigen, met een fijnen kam van
ongedierte zuiveren; een klein kind reinigen, schoone
luiers aandoen; de taal, de zeden reinigen; (scheik.)
louteren.
REINIGER, m. (-5), REINIGSTER. v. (-5), schoonmaker, schoonmaakster.
REINIGING, v. het reinigen; openbare reiniging, (in
groote steden) die afdeeling eener gemeente-administratie, waar men met alles, wat met de reiniging
der stad, als het schoonhouden der straten, het
ophalen van vuil, het ruimen van beerputten, in
verband staat, is belast; hij is bij de openbare reiniging, ambtenaar bij de administrate ervan; (ook)
vuilnisophaalder ; zuivering; godsdienstige wasschingen on besprenkelingen, vooral in de oudheid,
bij de Israelieten, Mahomedanen en Katholieken;
maandelYksche reiniging, menstruate; — (scheik.)
loutering, klaring.
REINIGINGSBAK, m. (-ken); ...DIENST, m. de openbare reiniging: de reinigingsdiedst tacit bier reel to
wenschen over; ...FEEST, o. (-en), zeker feest bij de
Joden; (Rom.) grout reinigingsfeest, feest, dat de censors bij hun aftreden om de vijf jaren aan 't yolk
gaven; o. (-en), middel om to reinigen.
om schoon to maken: purgeermiddel.
REINIGLIJK. REINLIJK, bw., (w. g.). zuiver.
REINMAKER, m. (-s), schoonmaker op eene suikerfabriek.
REINUIT. bw. (Zuidn.) naakt; oprecht.
REINVAAR, v. (...varen), (plantk.), zie REINEVAAR.
REINWILG, m. (-en), (plantk.) keelkruid.
REINWIT,
(W. 2%), oprecht.

REIS.

REK.

REIS, m. cte gezagvoerder of kapitein van een
Turksch koopvaardijschip.
REIS, v. kopere: munteenheid van Portugal en
Brazilie, ongeveer gelijk aan 7:2 , cent.
REIS, REIZE, v. (reizen), het gaan of trekken van
de eene plaats naar de andere, het afleggen van
zekeren afstand, tocht: eene dug-, heen-, terug-,luchtreis; overvaart zeereis; voetreis; op reis gaan, op

alphabetiseh gerangschikt zijn; ...GOED, o. voorwerpen die men op reis rnedeneemt, bagage; ...HOED,
m. (-en), hoed dien men op reis draagt; ...KAART,
v. (-en), kaart aanwijzende de wegen on plaatsen
in de landstreek door walks men reist, gewoonlijk,
van of op linnen en vouwbaar in boekformaat, zoodat men ze gemakkelijk mee kan nemen; ...KAMERPOT, m. (-ten), vouwbare guttapercha kamerpot, om
op reis mee to nemen; ...KAP, v. (-pen); ...KELDER,.
m. (-5), ...KELDERTJE, o. (-5), kistje om flesschen
met wijn of spiritualien op reis made to nemen;
...KIST, v. (-en), koffer; ...KISTJE, o. (-5), kistje ,

reis zijn; op reis leert men zone vrienden kennen,

als men ze noodig heeft, kan men pas zien, wat
ze over hebben; zich op reis begecen, bevinden; de
reis aannemen, aanraarden; levensreis, de levensweg, het levenspad; (fig.) de groote reis aannenten,
sterven; (fig.) hij heeft eene verloren reis gedaan, hij
is in zijn oogmerk niet geslaagd; goede, voorspoedige
reis; geluk op reis, bij het afscbeidnemen gezegd;
waar is de reis naar toe, waar goat zij keen?, wat is
het doel van uw tocht?; (iron.) itij Iva op reis, tegen
een bloodaard gezegd, die dadelijk het liazenpad
kiest; hij zal tan eene (slechtel, Nude reis komen. veel
tegenspoed hebben, (ook) duchtig bestraft worden;

dat is eene heele reis, eene Oostindische, eene Keulsche
reis, eene zeer groote reis; (Jost-India is in eene reis
niet bezeild, niet alles gelukt den eersten keer; reisbeschrijving: ik lees ?lever reizen clan romans. REIsJ E,
o. (-s).
REIS, v. (reizen), maal, keer: dit werd eenige reizen
achtereen herhaold; /corn 'reis hier, Porn eons bier.
REISAPOTHEEK, v. (...theken), klein taschje of kistje
met eenige der meest gebruikelijke artsenijmiddelen,
die men op reis meeneemt. REISAPOTHEEKJE,

o. (-s).

REISBA AR, bn. geschikt om to reizen: reisbaar

REISBED, o. (-den), bed dat men op reis gebruikt;
een met lucht gevuld bed, dat men opblaast of
met lucht volpompt, als men het gebruiken wil;
...BEDIENDE, ell. (-n), bediende dien men laat reizen; ...BENOODIGDHEDEN, v. mv. wat men op reis
noodig kan hebben; ...BESCHRIJVER, m. (-s); ...BESCHRIJVING, v. (-en), meer of minder romantisch
verhaal van eene werkelijke of gofingeerde reis,
met alle wederwaardigheden daaraan verbonden;
...BIBLIOTHEEK, v. (...theken), verzameling onderhoudende leesboeken in gemakkelijk formaat, die
men op reis rneeneemt; ...BOEK, o. (-en), aanteekenboek op eene reis; gids, wegwijzer voor den
reiziger; ...BRIEF, m. (...van), verlof om te reizen
(inz. voor R.-K. geestelijken).
REISCHAAF. v. (...sehaven), (timm.) reeschaaf,
langer on zwaarder dan een voorloopec en voorzien
van een keerbeitel.
REISDEKEN, v. (-5), deken die men op reis ineeneemt, hoofdz. om de beenen warm to houden.
REISEFENDI, m. rijkskanselier en minister van
buitenlandsche zaken in Turkije).
REISFOUDR A AL, o. (...foudralen), foudraal voor sets
dat men op reis meeneemt: reisfondraal voor een
photographietoestel; ...GALVANOMETER, m. (-5), electrisch instrument om op reis mee te nemen; ...GELD,
o. geld dat voor eene reis bestemd is; reispenning:
het beste reisgeld is de deugcl, de cleugdzamen brengen
het 't verst; ...GELEGENHEID, v. (...heden), gelegenheid one op reis te gaan; yervoermiddel; ...GENOOT, m. (-en), ...GENOOTE, v. (-n), ...GEZEL. 111.
(-len), ...GEZELLIN, v. (-nen), iem. met wien of wie
men gezamenlijk eene reis doet; ...GE WAAD, o.
(...gewaden); ...GEZELSCHAP, o. (-pen), personen
die to zamen reizen.
REISGEZIND, bn. gezind op reis te gaan; reislustig.
REISGIDS, m. (-en), boekje waarin de uren van
vertrek en aankomst van versehillende middelen
van vervoer zijn opgegeven, (of met betrekking tot
eerie plaats, Of door het heele land); inz. de reisgelegenheden per spoor; boekje waarin allerlei wetenswaardigs voor reizigers vermeld is: Reisgids v6or
Cleef en omstreken; A-B-C-reisgids, waarin de opgaven
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metnigvorwp daelijkschgbru;
...KLEED, o. (-eren), kleed dat men op reis draagt;
...KLOKJE, o. (-s), klein klokje voor op reis, dat
uitstekend loopt; ...KOETS, v. (-en); ...KOFFER, m.
(-5); ...KOORTS, v. overdreven, ziekelijke reislust:
de reiskoorts werkt aanstekelijk, ...KOSTEN, m. nay.
uitgaven veer en gedurende de reis; ...KOSTUUM,
o. (-5); ...KOUS, v. (-en), grove wollenkous; ...LAARS,
v. (-zen); ...LUST, m. begeerte om to reizen.
REISLUSTIG, bn. lust tot reizen hebbende: hij is

erg reislustig.
REISMAAL, v. (...malen), valies; ...MAKKER, m.
(-s), reisgezel; ...MANTEL, m. (-5); ...MUTS,v.(-en);
...NECEsSAIRE, v. (-s), tasch met allerlei reisbenoodigdheden.
REISORDER, v. (-s), bevelsehrift om to reizen;
...PAS, m. (-sen), paspoort; ...PENNING, m.
onderstand aan den behoeftigen reiziger; ...PET,
v. (-ten); ...PLAN, o. (-nen), voornem en om to reizen;
ontwerp eener voorgenomen reis; ...BOK, m. (-ken);
...SToK, in. (-ken); ...TASCH, v. (...tasschen);
...TASCHJE. o. (-s); ...TOILET, o. (-ten), gemakkelijk
toilet op reis: ...TUIG, o. reisgoed, bagage.
REISVAARDIG, bn. gereed om to vertrekken.
REISVERHAAL, o. (...verhalen), het verhaal eener
reis; vertelling op reis; ...WAGEN, m. (-s), wagen
im2:ericht om daarmee gemakkelijk to reizen; ...WIJZER, in. (.s , , boek houdende aanwijzing van den
weg, dien de reiziger to volgen heet, van de vertrekuren van spoortreinen, stoombooten enz., en
van ande:e bijzonderheden, wier kennis op reis
noodzakelijk is; (voor soldaten), papier dat den weg
aangeeft, dien een soldaat van of naar zijn garnizoen op 's lands kosten moat afleggen; ...ZAK, no.
(-ken); ...ZIEKTE, v., ...ZUCHT, v. niet to bedwingen lust one to reizen.
herhaling.
REITERATIE, v. (-s.
REIZEN, (reisde, heeft en is gereisd), zich begeyen, trekken van de eene plaats naar de andere:

per boot, per spoor, te voet reizen; voor zaken, voor zijn
plezier, in wijn reizen; op zijn ambacht reizen; bU day
reizen; vreemde landen bezoeken : hij houdt reel van
reizen; hij goat reizen, hij ligt op sterven,
REIZEND, bn. niet bestendig op eene plaats ver
blijf houdende; een reizend koopman, die met zijner
waar door het land trekt; een reizend tooneelgezelschap; once reizeade menagerie, die nu hier, dan daar
vertoond wordt.
iem. die eene reis doet, die op reisREIZIGER, m.
is; inz. handelsreiziger die voor handelshuizen reist
om conamissiTh op to nemen. REIZIGSTER, v. (-5).
REK, o. (-ken), werktuig om goed to drogen, droogrek; (boekdr.) latwerk aan de zoldering der drukkerij om gedrukte ye:len to drogen; (ook) bewaar
plaats der drukrollen; horizontals plank of richel,.
011e er sets op to plaatsen (b. v. porselein of aardewerk, boeken enz.); plankje met gaten erin, waardoor men pijpen steekt, waarop men eieren zet;
(jag.) de dwarsstangen waarop de jachtvogels, in_
de valkenkamer, vastgebonden zitten; — lengte,,
eind wegs: van A. naar B. is een goede rek; afstand
die galoppeerende wordt afgelegd; hoenderrek : te
rek gaan, op het rek, roesten (van hoenders); (sprw.>
met de hoendertjes near 't rek, vroeg naar bed. REKJE, o. (-s).
REK, m. het rekken.
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REK.-

REKENKUNDE.

REK, v. rekbaarbeid, veerkrachtigheid. elasticiteit:

valling bepalen : hoerer rekent zij, hoover is hare
zwangerschap gevorderd?; zich rekenen, zich beschouwen als: h rekent zich onder mine vrienden.
REKENEN, met asch bedekken: het sister rekenen.
REKENEN, o. de daad van rekenen; (ook) de rekenkunst.
REKENFEIL, ...FOUT, v. (-en), vergissing in het
rekenen.
REKENING, v. (-en), het rekenen, rekenkundige
oplossing: kansrekening, interestrekening ; opgave van
geleverde goederen (of van verrichte werkzaamheden) en van het bedrag, dat er voor betaald moet
worden: eene rekening van 10 posten; rekeningen

daar is geene rek in, dat geeft niet mede.
REK, v. (Zuidn.) rek van vorschen, kikkerrit.

REKBAAR, bn. (-der, -st), gerekt kunnende worden,
elastisch: goud is rekbaarder dan silver; — (fig.) eene
rekbare bepaling, niet zeer juist ornschreven, zoodat
men de beteekenis ervan wat meer of minder omvangrijk kan nemen; dat wetsartikel is seer rekbaar;
heeft een rekbaar geweten, neemt het zoo nauw
niet met hetgeen zedelijk veroorloofd is of niet.
REKBAARHEID, v. (natuurk.) de eigenschap die
een groot getal lichamen bezitten om door min of
meer sterke drukking of trekking van gedaante
to veranderen, zonder dat de cohesie verbroken
wordt.
REKBANK, v. (-en), draadtrekkersgereedschap;
r(eert.) pijnbank; ...CILINDER, m. (-s), onderdeel
eener rekmachine; ...DRAAD, m. (...draden), als
voorwerpsn. o. gmv. als stofn.: getrokken koperdraad; ...EINDEN, o. my. (fabr.) het begin en het
.einde van een stuk wollen stof.
REKEL, m. (-5), mannetje van den hond on den
vos ; kettingh.ond, bulhond ; (fig.) buffelachtig mensch;
.ondeugende jongen: rekel van een jongen; (ook) schertsende van een kind : die kleine rekel! REKELTJE,
o. (-s).
REKELACHTIG, bn. bw. (-er, -st), onbeschoft, lomp:
zich rekelachtig aanstellen, gedragen.

REKELVOS, m. (-en), mannetjesvos.
REKEN, (reekte, heeft gereekt), (Zuidn.) harken.
REKENAAR, m. (-s), REKENAARSTER, v. (-s),
rekenmeester; iem. die rekent, die bedreven is in de

rekenkunst.
REKENBAAR, bn. (w. g.), to rekenen, gerekend
kunnende worden.
REKENBAAS, m. (...bazen), die een baas is in
't rekenen; (iron.) je bent me een rekenbaas, je rekent
slecht; ...BAASJE, o. (-s); ...BOEK, o. (-en), book
waaruit men rekenen leert; verzameling rekenvraagstukken; ...BOEKJE, o. (-s); ...BORD, o. (-en),
tafel of bord om er op to rekenen; een door lijnen
verdeeld bord, om daarop getallenwaarden zeer
-eenvoudig voor to stellen; ...DAG, m. (-en), (steenm.)
hoeveelheid van 210.000 gels of 200.000 roods steenen;
gewoonlijk gaan er zooveel in een oven, en wanneer
doze afgewerkt zijn, wordt er met het werkvolk
afgerekend.
REKENEN, (rekende, heeft gerekend), tellen: de
Christenen rekenen de jaren van Christus' geboorte af;

begrijpen onder, gelijkstellen : men heeft hem onder
de geleerden gerekend; Jezus werd met de misdadigers
gerekend; door elkander gerekend, het eene wat meer
het andere wat minder; het eene jaar door (in) het
andere gerekend, het gemiddelde van goede on slechte
jaren; — schatten, beramen, begrooten: wat rekent
gij daarvoor ?, hoeveel moot gij daarvoor hebben?,
op hoeveel waarde schat gij dit?; von hij hiervoor
rekenen ?, betaling vragen; — daarvoor houden,
achten, als zoodanig beschouwen: men rekent de
schade op 600 gulden; ik reken (acht) mij bevoegd
om...; ik reken mfj dat voor eer; ik reken dat het t o o
plicht is; veronderstellen: reken dat h j koint, dan zidn
w# met von dertienen; -, met cijfers werken, de cijferkunst beoefenen,
denken met getalbegrippen : leeren lezen, schroven en
rekenen; 145 rekent goed, vlug, slecht, valsch; op de -ringers, op de lei rekenen; uit het hoofd rekenen, zonder de
getallen op to schrijven; lang aan eene sum zitten te
rekenen, lang work hebben vOOr zij uitgerekend is;
rekenen met letters, ciffers, wortelgroothed en, irnaginaire
getallen; — (zegsw.) buiten den waard rekenen, ver-

keerd rekenen, zich in zijne verwachting teleurge-

steld vinden; eene rekening vereffenen: met iem.
rekenen (afrekenen); hij weet ook te rekenen, hij rekent,
die jaren rekenen dub-vraagt -reel voor zijn arbeid;
bel; op iem. of iets rekenen, op iem. of iets staat
maken, vertrouwen: op mijne hulp kunt gij rekenen;
— (van eene zwangere vrouw) den tijd barer be-

schrifven; eene rekening vragen, afdoen, vereffenen,
voldaan teekenen; dat is eene doktersrekening,
zeer
hooge rekening; openstaande rekening, die nog niet
betaald is; — berekening, winst, voordeel: de rekening
sluit; zone rekening opmaken; zaken doen voor eigen,
voor gemeenschappeliike rekening; hij heeft nogal wat
op zone rekening, voor veel is hij verantwoordelijk;
(ook) hij heeft nogal veel misdreven; b# slot van
rekening, ten slotte, eindelijk; bezwaarljjk is 't, eons
anders rekening to maken, gezegd als men over

iemands uitgaven in verband met zijne inkomsten
spreekt; onder in den zak vindt men de rekening,
later blijkt, hoe hoog de kosten zijn, hoeveel nadeel
men zich gedaan heeft; op rekening stellen, opschrijven iets wat geleverd of verricht is en hetgeen nog
betaald moet worden; in rekening brengen, betaling
(voor iets) vorderen; eene rekening sluiten, ze optellen
on er niets meer bijvoegen; (fig.) eene verkeerde rekefling maken, zich vergissen, zich bedriegen; dat is
voor mine rekening, dat zal ik betalen; (ook) dit
neem ik op mij; (ook) ik belast mij hiermede;
krijgt het, dat is voor mine rekening, vertrouw daar
vast op; geld op rekening geven, in mindering, op
afkorting; kleeren, boeken op rekening koopen, niet
dadelijk betalen; op rekening leven, borgen; zone
rekening er bij vinden, voordeel hebben bij iets; —
gevoelen: naar mine rekening; vertrouwen: rekening
op iem. maken; (fig.) eene streep door de rekening, eene

teleurstelling; rekening houden met, in aanmerking
nemen; z#ne rekening buiten den waard maken, niet
alles meegerekend hebben (inz. onaangenanae of
nadeelige omstandigheden); dat is eene rekening van
Jan Kalebas, op wat ge daar zegt, is in 't geheel
goon staat to maken; (fig.) het kind van de rekening
zajn, het gelag moeten betalen, er voor moeten
boeten wat men met anderen bedreven heeft; een3
effen rekening, eene rondo som; — bepaling van den
tijd, wanneer eene zwangere zal bevallen: z,ij was
op het einde harer rekening; zij is aan de rekening,
zij is zwanger; het kan rekening velen, het is bij de
beddeplank af;
mag gaan buiten hare rekening,
maar niet buiten haar tijd, scherts. gezegd van eene
vrouw die haar briefje verloren heeft; verkeercie
rekening maken, niet bevallen op den tijd dien men
gedacht had. REKENINGETJE, o. (-5), verkleinw.
van rekening.
REKENING-COURANT, v. staat van het wederzijdsche debet en credit tusschen twee handelaars; eene
rekening-courant met elkander openen, met elkander
gaan handelen; —BOEK, o. (-en).
REKENKAMER, v. college dat over het goed beheer
van 's lands financi6n waakt, ontvangsten en uitgaven nagaat, ten einde alle misbruiken to ontdekken en te voorkomen; de Rekenkamer bestaat uit
7 leden, volgens de Grondwet door den Koning to
benoemen, telkens uit eene door de Tweede Kamer
der Staten-Generaal gedane voordracht van drie
leden; de Eerste en de Tweedy Tafel der Rekenkamer,
zie tafel.
REKENKAST, v. (-en), hulpmiddel bij het eerste
rekenonderwijs, bestaande uit 6 smalle latjes tegen
een achterwand en 16 houten ballen, die men op
verschillende wijzen daarop groepeeren kan.
REKENKUNDE, v. kunde die ons de getallen leert
schrijven, bij hun naam noemen, samenstellen en
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gantbinden, hetzij orn daardoor hunne eigenschappen
te leeren kennen, hetzij om er getallen uit of te
leiden, die aan gestelde voorwaarden voldoen;
wetenschap die zich bezighoudt met de eigenschap(-en), leerboek over
pen der getallen, arithmetica;
daze wetenschap.
REKENKUNDIG, bn. tot de rekenkunde behoorende :
-een rekenkundig voorstel, vraagstuk; eene rekenkundige
-evenredigheid, reeks; eene rekenkundige oplossing, zie
-onder deze woorden.
REKENKUNDIGE, m. en v. (-n), die bedreven is in
-de cijferkunst.
REKENKUNST, v. kunst van het rekenen; cijferkunst; rekenkunde. REKENKUNSTJE, o. (-s), bijzondere wijze om iets op eene gemakkelijke wijze
uit te rekenen.
REKENKUNSTIG, bn. tot de rekenkunst behoorende.
REKENLEI, v. (-en); ...LES, v. (-sen), uur waarin
men rekenen leert; privaatles in het rekenen;
...MACHINE, v. (-s), werktuig om arithmetische
Nraagstukken op te lossen ; rekenraam ...MEESTER,
m. (-s), onderwijzer in de cijferkunst; (ook) onderzoeker der rekeningen van gedane uitgaven; iem.
die een baas in 't rekenen is; rekenboekje: ...METHODE, v. (-s), methode voor het geheele rekenonderwijs; methode voor het oplossen van rekenkundige vraagstukken ; ...OPGAVE, v. (-n), rekensom ;
...PENNING, m. (-en). legpenning.
REKENPLICHTIG, bn. verplicht verantwoording te
-doen van uitgaven.
REKENPLICHTIGE, m. (-n), die daartoe verplicht is,
, comptabele.
REKENPLICHTIGHEID, v. verplichting tot het doen
Nan verantwoording van uitgaven, comptabiliteit.
REKENRAAM, o. (...ramen), zeker toestel waarop
men in school de kinderen leert rekenen, ballenteller.
REKENSCHAP, v. verantwoording, opheldering,
toelichting: rekensehap geeen, vragen, ei schen van,
demands doen en laten; ik ben u geen rekenschap yen
_schuldigd, ik behoef u mijne gronden, beweegredenen
niet te zeggen.
REKENSCHOOL, v. (...scholen), school waarin men
rekenen leert; rekenboekje; gelegenheid om goed to
leeren rekenen; ...SCHRIFT, o. (-en), schrift, schrijfboek waarin men zijne rekenopgaven uitwerkt;
...SOM, v. (-men), rekenopgave; rekenkundig vraagstuk; de oplossing ervan; ...SOMMETJE, o. (-s).
REKENTAFEL, v. (-s), tafel waarop men rekent;
tafel van vermenigvuldiging; tabel; ...TUIG, o. al
wat tot het rekenen dient (lei, grift, spons enz.);
R, o. (...uren); ...WIJZE, (-n), ...WIJS, v. (...zen),
-wijze van rekenen, wijze van onderricht in de cijferkunst.
REKEST. Zie REQUEST.
REKHAMER, m. (-s), hamer met breede baan, om
metalen to pletten of to rekken; ...HOOFD, o. (-en),
-onderdeel eener rekmachine; ...ROUT, o. (-en),
...IJZER, o. (-s), leerlooiers-, handschoenmakersgereedschap; tot dunne vierkante staven uitgesmeed
ijzer.
REKKE, v. (-n), lange stok van den vogelaar; (jag.)
het vrouwelijk reewild.
REKKELIJK, bn. bw. (-er, -st), gerekt kunnende
worden; zacht, medegevend: rekkelijk, leer; (fig.) toe: gevend, gedwee, inschikkelijk:
rekkelijk van aard
zijn. REKKELIJKHEID, v.
REKKELING, v. het in lange reepen gesneden vleesch
-van heilbot.
REKKEN, (rekte, heeft of is gerekt), wijder of 'anger maken, worden: linnen rekken; die schoenen
rekken nog; sick rekken, zijne ledematen zoover
mogelijk strekken; ik ga mine beenen eens teat rekken, ik ga mij vertreden, eene wandeling doen; een
konijn rekken, het bij kop en achterpooten zoo uitrekken, dat het er van doodblijft; uitsmeden (ijzer);
:uitstrijken: zeemleder rekken; een gesprek rekken, het
hanger doen voortduren dan noodig is; den avond

rekken, laat op, bij elkander blijven; den tijd rekken,
tijd zoeken to winnen, alvorens men iets moet
doen; eene zaak rekken, ze zoo lang mogelijk laten
duren; harddraven (van paarden). REKKING, v. het
rekken.
REKKEN, (rekte, is gerekt), op het rek gaan zitten
(van hoenders).
REKKER, m. (-5), die rekt; rekwerktuig.
REKKERIG, bn. (-er, -st), (van pers.) geneigd zich
steeds to rekken: u-at zit ge rekkerig vandaag.
REKLAARS, v. (...zen), laars die onder het dragen
wijder wordt; ...LEDER, ...LEER, o. leder dat medegeeft; ...MACHINE, v. (-s), (wev.), machine om de
gesponnen katoenstrooken to rekken, waardoor de
vezels meer recht gelegct worden, lamineermachine.
REK-OP, o. (plantk.) een der vele namen van het
bitterzoet.
REKROL, v. (-len), rekcilinder.
REKRUUT, m. (rekruten), zie RECRUUT.
REKSTER, v. (-s), zij die rekt.
REKSTOK, m. (-ken), stok om to rekken; (gymn.)
veerkrachtige horizontale stok van esschenhout of
een omkleed ijzeren staaf, waaraan gymnastische
oefeningen worden verricht: oefeningen, de plank,
de k,niezwaai enz. aan den rekstok; ...TANG, v. (-en),
houten tangetje om vingers van handschoenen op
to rekken; ...TUIG, o. gereedschap om to rekken;
spanzaag.
REL, m, het rellen; praat, gerucht.
REL, v. (-len), babbelaarster; ondeugend meisje;
straatmeid; — gaten en rellen van de muizen, gangen.
RELAAS, 0. (relazen), verhaal, bericht, verslag;
proces-verbaal.
RELACHE, v. rust, tijdelijke staking, inz. van
to on eelvoorstellingen hedenavcnd relache.
RELAIS, o. plaats waar paarden ter beschikking
staan ter vervanging van andere; (electr.) de door
den lijnstroom in beweging gebrachte stroomsleutel, waardoor de lokaalbatterij eene gesloten of open
stroombaan verkrijgt.
RELATA REFERO, ik vertel de zaak zooals zij mij
verteld is.
verhaal, bericht, verslag;
RELATIE, v. (-5,
betrekking, gemeenschap, verkeer: goede relatien
hebben; velatien aanknoopen; zich met iem. in relatie
stellen, in betrekking; iem. gezocht met veel relatien,
met veel kennissen, die met veel personen in aanraking komt; (godg. wijsbeg.) betrekking (in algemeenen zin).
RELATIEF, bn. betrekkelijk, betrekking hebbende
op, in verband of verhouding tot.
RELAXATIE, v. (-s, ...tiCn), losmaking, verslapping,
verzachting.
RELEGATIE, v. (-s, ...tien), verbanning.
RELEGEEREN, (relegeerde, heeft gerelegeerd), verbannen.
RELEVANT, bn. gewichtig; ter zake dienstig.
RELEVATIE, v. (-s, ...tiCn), ontheffing, bevrijding.
RELEVEEREN, (relegeerde, heeft gereleveerd), ontheffen, verlichten : vrijspreken; lets releveeren, meer
aan het licht brengen, doen uitkomen; in waarde,
in schatting doen toenemen; (leenst.) afhangen,
afhankelijk zijn.
RELICTA, v. my. de nagelatene, achtergeblevene
(van een overledene).
RELIEF, o. verhevenheid, uitstek : het relief van een
vestingwerk, de geheele hoogte boven den bodem
der gracht; aan eene zaak meer relief geven, meet
doen uitkornen; verheven (beeld)werk; en relief, verheven; bas relief, vlak- of halfverheven beeldwerk;
haut relief, hoog of geheel verheven beeldwerk;
—DRUK, m. verheven druk (voor blinden).
RELIEF-GLOBE, v. (-5), ...KAART, v. (-en), globe,
kaart met verhoogingen voor blinden; nabootsing
in gips op verkleinde schaal van eene landstreek;
...MACHINE, V. (-S), machine om iets in relief te
maken; ook om reliefs in kopergravure to kopiC'eren;
...PLAA.TJE, o. (-s), waarvan de figuren iets ver83
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REMEDIEEREN, (remedieerde, heeft geremedieerdy,
lieven zijn, inz. plakplaatjes; ...SCHRIJVER,m.(-s),
verhelpen, genezen, beter maken.
(electr.) telegraafschrijftoestel van Morse, waarbij
REMESSE [beter: RIMESSEJ, REMISE, v. (-s),
de teekens in een reep papier gedrukt worden;
(kooph.) overgemaakt bedrag (in geld of wissels).
thans moest . vervangen door den kleurschrifver.
REMGELD, o. geld dat een conducteur, met den.
RELIEK, o. (-en), reliquie.
remdienst belast, extra krijgt; ...HOKJE, o. (-s),
RELIGIE, v. (-s, ...glen), godsdienst, geloofsleer;
hokje,
achter boven een gewonen spoorwagen aan
leer der deugd; godsvrucht; belijdenis, ...TWIST,
gebracht, waarin de conducteur, met den remdienst
In. (-en), twist om het geloof.
belast, plaats neemt en een good eind van den weg
RELIGIEUS, bn. bw. (...zer, -t), godvreezend, godkan overzien.
vruchtig, godsdienstig: zeer religieus zfjn; vroom,
herinnering, plaats&
REMINISCENTIE, v. (-5,
nauwgezet: hfj heeft die zaak religieus behandeld.
in een book, die een ander werk herinnert.
RELIGIEUS, m. en v. (...zen), regulier, ordesgeesREMIS,
o.
uitstel
van
een
betalingstermijn;
afslag..
telijke; kloosterling. RELIGIEUZE, v. (-n), non.
REMISE, v. (-s), uitstel, nalatigheid; vermindering;
RELIQUIE,_ v. (-en), ook RELIKWIE, v. (-en), voorkoetshuis; inz. stalling en wagenloods eener paarwerp van herinnering aan iemand dien men verdentrammaatschappij; (spel.) kamp-op, beast, onbeeert, doordat het van hem afkomstig is of tot
slist gebleven, niet gewonnen on niet verloren;
hem in betrekking heeft gestaan; gedachtenis; (R.-K.)
inzet; (kooph.) overgemaakt bedrag (in geld of
overblijfsel van Heiligen, inz. stukjes van hun gewissels).
beente of hun geheele lichaam, waaraan vaak wonREMISE-BAAS, m. (...bazen), hoofd der remise bij
d erdadige kracht word toegekend ; (fig.) zeer kostbaar,
eene paardentrammaatschappij; ...-DIENST,m. dienst
dierbaar voorwerp (als een heiligdom beschouwd).
in zulk eene remise; ....KNECHT, m. (-s).
RELIQUIEENDIENST, m. (-en), geloof aan de wonREMISSIE, v. (-s, ...sien), terugzending, korting,
derdadige kracht der reliquien; ...KAST, v. (-en),
afslag, vermindering (van eene geldsom bij de beta...KASTJE, o. (-s), kastje waarin reliquien bewaard
ling,
van straftijd enz.); opheffing van een verbod,_
worden.
het wegblijven of verminderen (van koorts enz.).
RELLEN, (relde, heeft gereld), snappen, babbelen,
REMITTEEREN, (remitteerde, heeft geremitteerd),_
kakelen, langs de straat loopen, inz. van opgeschoten
terugzenden, weder ter hand stollen; overmaken
meisjes gezegd, die zich zeer luidruchtig aanstellen.
(geld of wissels); verminderen; afslag geven; kwijtBELLING, v. het rellen, gesnap, gebabbel.
schelden.
RELLETJE, o. (-s), praatje, vertelseltje dat van
REMKAP, v. (-pen), ...KASTJE, o. (-s), remhokje.
mond tot mond gaat: als een relletje ging het door
REMKE, v. (plantk.) roode remke, benaming van d&
de heele stad, ieder sprak er van (moest in afkeuduivenkervel in Groningen.
renden zin); hij is het relletje van de stad geworden,
REMKETTING, m. (-en), ketting met haak onder
ieder spreekt over zijne vreemde, verkeerde handeeen wagon; om to remmen legt men den haak om
1 i ngen ; kortstondige opschuddin g dat was daar een
een der spaken van een wiel, zoodat ditniet rollers
heel relletje; maakt er een relletje van, kl eine ruzie,
kan, maar slepen moot on zoo de snelle beweging
standje.
vermindert.
(myoxus
RELMUIS, v. (...zen), eene muizensoort
REMMEN, (remde, heeft geremd), de beweging van
glis), die in de zuider gematigde streken der oude
iets belemmeren of geheel tegengaan: een wagers
wereld op boomen leeft en een geruimen tijd van
remmen, met een of ander remtoestel een of moor
den winter slapende doorbrengt, ook zevenslaper gewielen belemmeren verder to rollen om zoodoende,
heeten. RELMUISJE, o. (-s).
de beweging to vertragen of te doen ophouden; een
REM, v. (-men), toestel om de beweging van iets
trein
remmen, vlug doen stilstaan; eene stoommachinete vertragen of to doen ophouden; Westinghouse-rem
remmen, den stoomtoevoer afsluiten; (fig.) reaction(aan spoorwagens); (fig.) he was eene rein in die
nair optreden.
vereeniging, hij werkte alle vooruitstrevende voorREMMER, m. (-s), op spoorwegen iem. die het.
stellen zooveel mogelijk tegen; dat was voor nnieene
remtoestel bedient; het remtoestel zelf; (fig.) he
rem, dat noopte mij niet verder to gaan, maar in
beschouwde
zich als remmer in die vereeniging, die de,
to binden. REMMETJE, o. (-s).
vooruitstrevende denkbeelden zooveel mogelijk
REMARQUABEL, bn. (-er, -st), opmerkelijk, aanmoest tegengaan.
merkelijk, opmerkenswaard.
REMONSTRANT, m. (-en), tegenspreker; de RemonREMARQUE, v. (-s), aan-, opmerking: nota van
stranten, leden van eene der afdeelingen van het .
remarque, brief waarin de rekenkamer hare bedenProtestantsch christelijk genootschap in Nederland,
kingen mededeelt aan de betrokken personen.
die in 1610 aan de Staten van Holland eene remonREMARQUEEREN, (remarqueerde, heeft geremarovergaven, welke de vijf voornaamste stelstrantie
queerd), opmerken, waarnemen, gadeslaan.
lingen van hun geloof bevatte.
REMBLAI, m. (bij aardwerken) de op to werpen
REMONSTRANTENDOM, o. de leer der Remonstrangrond, in tegenstelling met cleblai, den to ontgraven
ten; alle Remonstranten samen.
grond.
REMONSTRANTSCH, bn. tot de leer, de kerk der REMBLOK, o. (-ken), blok hout dat bij het remmen
tegen een wiel aangedrukt wordt on zoodoende de ' Remonstranten behoorende; Remonstrantsche broedereene christelijke kerkgemeenschap, in welkeschap,
beweging belemmert.
het evangelie van JEZUS CHRISTUS, overeenkomstigREMBOURS, REMBOURSEMENT, o. terugbetaling
de Schrift, in vrijheid en verdraagzaamheid wordt.
(inz. van uitschottenl; dekking (van een wissel)
beleden en verkondigd.
onder rembours zenden, bij ontvangst dadelijk betalen,
REMONSTRATIE, REMONSTRANTIE, v. (-s,
anders wordt het niet afgegeven.
REMBOURSEEREN, (rembourseerde. heeft gerembourseerd), terugbetalen, vergoeden; dekken (een
wissel); onder rembours zenden.
REMDIENST, m. dienst bij het remmen: deze con-

ducteur is met den remdienst belast.
middel, hulp-, geneesREMEDIE, v. o. (-s,
middel: rondom leelk , eene goede remedie tegen de
gezegd van een zeer leelijk meisje; de hoeveelheid alliage, die men bij het munten van gouden zilvergeld mag gebrniken boven hetgeen de wet
bepaald heeft; het veroorloofde mindere gehalte aan
good en zilver.

tegenbetoog.

REMONSTREEREN, (remonstreerde, heeft geremon•
streerd), tegenwerpingen maken; tegenwerpen.
REMONTE, v. de aanvulling van paarden, die
jaarlijks bij de bereden wapens geschiedt, om
onbruikbaar geworden paarden door andere te
commissie
vervangen; —COMMISSIE, v. (-s,
belast met het keuren en aankoopen van remontepaarden: dit jaar zal eene remonte-commissie gezonden
worden naar Hongarije, eene naar Zuicl-Husland en
eene naar Mecklenburg; —DEPOT, o. (-s), plaats waar de remontepaarden afgericht worden ; —PA ARDEN,

REMONTEPAARDEN.
o. my. (mil.) de nieuw ingelfffde militaire paarden
worden tot aan het voleindigen hunner africhting
remontepaarden genoemd; —RIJDER, m. (-s), bereden
soldaat die de remontepaarden dresseert.
REMONTOIR, —HORLOGE, o. (-s), horloge dat zonder afzonderlijken sleutel opgewonden kan worden.
REMORQUEUR, m. (-s), sleepstoomboot; trekker,
locomotief.
verwijdering; ontslag (uit
REMOTIE, v. (-s,
eene betrekking), afzetting.
REMOTIS ARBITRIS, zonder getuigen, onder vier
oogen, in het geheim.
REMOVEEREN, (removeerde, heeft geremoveerd),
wegruimen; afzetten (van een post).
REMPHAN. Naar men wil de zon, die de Israelieten
in navolging van den Egyptischen afgodendienst
als de koningin des hemels vereerden: gU hebt opgenomen den tabernakel Molochs en het gesternte uws
Gods Remphan, de afbeelding en die gij gemaakt hebt
om die to aanbidden. (HAND. VII: 43).
REMPLAcANT, m. (-en), plaatsvervanger (inz. van
militairen).
REMPLACANTENBAAS, m. (...bazen), iemand die
er zijn beroep van maakt, remplacanten voor den
militairen dienst to leveren; ...GELD, o. (-en), geld
dat men voor een remplacant moot geven ; geld
dat een remplacant ontvangt; ...HUTS, o. (...huizen),
kantoor van een remplacantenbaas.
REMPLACEEREN, (remplaceerde, heeft geremplaceerd), vervangen, in eons anderen plaats komen.
REMSCHOEN, m. (-en), boogvormig stuk ijzer of
hout dat men tegen den wielband kan drukken om
den wagon to remmen; ...TOESTEL, m. o. (-len),
toestel aan spoorwagens enz. om to remmen;
...TOUW, o. (-en).
vergelding, belooning,
REMUNERATIE, v. (-s,
betaling (voor bewezen diensten).
REMUNERATIEBILJET, o. (-ten), toegangskaart (van
schouwburgen enz.), waarvoor minder is betaald
dan de bepaalde prijs.
REMUNEREEREN, (remunereerde, heeft geremunereerd), vergelden, beloonen.
REN, m. (-nen), snelle loop; het loopen in eene
renbaan, inz. van de voormalige kampvechters, die
met de spies op elkander aanrenden; wedren; paardenren, harddraverij.
REN, RENNE, v. (rennen), hoenderren, kippenren;
iem. door de ren mesten, horn veel to weinig to eten
geven, zoodat hij zichtbaar vermagert.
RENAISSANCE, v. wedergeboorte; (letterk.) hernieuwde studio on navolging der Ouden: in onze
letterkunde kunnen wij drie renaissances waarnemen,
de eerste begint in de 12e eeuw, de tweede in de 16de
en de derde in de eerste helft dezer eeuw; — (bouwk.)
richting in de bouwl:unde in de Me en 16e eeuw,
die den gotischen stiji liet varen en moor of minder
zuiver tot de antieke vormen terugkeerde; vereeniging van het antieke met (4 3 ornamentiek van den
gotischen stijl (inz. in Frankrijk en bij ons).
RENAISSANCESTIJL, m. renaissance in de bouwkunst.
RENBAAN, v. (...banen), afgebakende plaats voor
hardloopen en harddraven; ...BODE, m. (-n), postbode, koerier.
RENCONTRE, v. (-5), ontmoeting; toevallig samentreffen, gevecht, vechtpartij; (wapenk.) afgehouwen
koppen van verschillende dieren, die en face gezien
worden; (fig.) toestand; ik had daar eene vreemde
rencontre, mij is daar iets vreemds gebeurd.
RENCONTREEREN, (rencontreerde, heeft gerencontreerd), ontmoeten, aantreffen.
REND, o. (-ors), (gew.) rund.
RENDANT, m. (-en), die met het voeren of houden
der rekening belast is, verantwoordelijke uitgever
van golden, rentmeester. RENDANTE, v. (-n).
RENDEEREN, (rendeerde, heeft gerendeerd), winst
opleveren, opbrengen: die zaak zal wel rendeeren.
RENDEMENT, o. (-en), opbrengst; winst.

RENONCEEREN.
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RENDEZ-VOUS, o. afgesproken bijeenkomst: het ren-

dez-vous was bij den vp'ver; plaats van samenkomst:
hij verscheen niet op het rendez-vous; Yerzamelplaats
van troepen, die samen een marsch of een manoeuvre
moeten maken; zif had een render-vous met hem, was
afgesproken met horn ergens alleen to komen;
rendez-vous geven, iem. ergens bestellen; een rendezvous houden, een geheim bordeel houden; rendezvous
spelen, toevallig telkens elkander tegenkomen, met
elkander samenkomen, (ook gemeenz.) braken, kotsen: —HUIS, o. (...zen), geheim bordeel; —STELLING, v. (-en), (leger) opstelling van de troepen in
een rendez-vous.
RENDIER, o. (-en), eene hertensoort (cervus tarandus) met veel vertakte horens, die breed uitloopen;
ook het wijfje draagt een gewei; het leeft in de
Noordpoollanden, waar het voor de bewoners even
nuttig is als bier paard, koe on schaap samen.
RENDIERHORZEL. v. (-s), eene soort van horzel
waarvan het wijfje hare eitjes op de huid der rendieren legt; ...HUID, v. (-en); ...LEDER, o., ...LEER,
o. van rendierhuiden gemaakt; ...MELK, v. ...MOS,
o. eene soort van korstmossen (cladonia rangiferina),
met heesterachtig getakte steeltjes, eerst groenachtig grijs, later wit gekleurd; eene soort van mos,
dat vrij algemeen op hooge heiden on ook op de
duinen on in dorre zandige bosschen groeit; in het
hooge noorden van Europa en Azio maakt het
's winters bijna het eenige voedsel der rendieren
uit; het wordt ook gehoornd bergmos on rendier
bekerwos geheeten; ...VEL, o. (-len); ...VLEESCH, o.
RENEGAAT, m. (-gaten), (in het algem.) geloofsverzaker, afvallige; (in het bijz.) Christen die tot
de Mohammedaansche leer is overgegaan; (sprw.)
een renegaat is nog erger dan een Turk, een vroegere
vriend is veel gevaarlijker vijand dan wanneer hij
altijd een vijand ware geweest.
RENET, v. (-ten), koningsappel, eene groote, grauwgroene appelsoort van zeer regelmatigen vorm on
aangenamen, doch zeer zuren smaak. RENETJE,
o. (-5).
RENET, o. (-ten) (hoefsmid.) eene soort van krom
gebogen mos waarmede de hoefsmid het overtollige hoorn verwijdert, alvorens een nieuw hoefijzer
onder to leggen.
RENETTEBOOM, m. (-en), waaraan renetten groeien.
RENEWATIE, v. (-s), (gew.) ruiner verwoesting;
vernieling.
RENEWEEREN, (reneweerde, heeft gereneweerd),
(gew.) bederven, vernielen: die jongens met hunne
wildheid reneweeren den heelen twin; zijn goed reneweeren, er niet netjes op zijn, vol kreukels en
plooien maken; ten ondergang brengen: daardoor
is hij heel gereneweerd.
RENFORCEEREN, (renforceerde, heeft gerenforceerd), versterken, sterker maken.
RENG, v. (plantk.), (gew.) omslingerende duizendknoop of zwarte winde.
RENIJZER, o. (-5), bijzonder on smal hoefijzer.
RENITENT, bn. weerspannig, koppig.
RENKEVER, m. (-s), (nat. hist.) een snel loopend
geslacht van kevers met borstelvormige voelhorens; ...LOOP, m. (-en), galop.
RENNEN, (rondo, heeft en is gerend), (van paarden) galoppeeren waarbij de beide voor- en achterpooten to gelijk op den grond gezet worden; (in
't algemeen) zeer snel loopen : hij rende de deur nit.
RENOMMEE, v. naam, faam; vermaardheid.
RENOMMIST, m. (-en), vechtersbaas, twistzoeker;
(nat. hist.) zekere vogel in de noordelijke landen, op
den kievit gelijkende, kemphaan.
RENONCE, v. (kaartsp.) het missen of verzaken
eener kleur, de ontbrekende kleur; (fig.) hij is mij
eene renonce, ik hob een al keen van hem.
RENONCEEREN, (renonceerde, heeft gerenonceerd);
van iets renonceeren, afzien van eene zaak, eene zaak
opgeven; (kaartsp.) niet bekennen, de kleur niet
bijspelen.
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RENONKEL.

RENONKEL, m. (-s), ranonkel. Zie aldaar.
RENOVATIE, v. (-s, vernieuwing; herstel-

ling; (fig.) laatste aanmaning tot betaling (inz. aan
belastingschul d igen).
RENOVEEREN, (renoveerde, heeft gerenoveerd),
vernieuwen, verbeteren; den vervaltijd van een
wissel later stellen.
RENPAAL, m. (...palen), steekpaal;
o. (-en), paard dat aan een wedren deelneemt; paard
dat snel rennen kan; ...PERK, o. (-en), plaats waar
wedrennen gehouden worden; ...PRIJS, m (...zee),
prijs voor den overwinnaar bij een wedren.
RENSCH, bn. Zie RIJNSOH.
RENSEIGNEMENTEN, o. my. inlichtingen: renseignementen over iem. of iets inwinnen.
RENSPEER, v. (...speren), lans; ...SPEL, 0., ...STRIJD,
m. (-en), (eert.) steekspel te paard, toumool, (thans)
caroussel, schuitjesdraaien, mallemolen; ...STRIJDER, m. (-5), deelnemer aan een steekspel.
RENTAMBT, o. (-en), intendantspost, betrekking
van rentmeester (op een kasteel enz.); streek grond
waarover een rentmeester het beheer voert.
RENTBAAR, bn. rente opleverende, inkomsten afwerpende.
RENTE, v. (-n), opbrengst van vaste goederen of
belegde golden; 4 pct. rente, van elke honderd gulden
kapitaal vier gulden inkomen 's jaars; van zone
renten leven, in al zijne behoeften voorzien door het
bedrag der rente van zijn kapitaal; (ook) niets om
handen hebben; de jaarlijksche renten; geld op rente
zetten, tegen rente uitleenen; (fig.) dat brengt dubbel
rente op, daar heeft men dubbel voordeel van; weldoen geeft rente, vergel. wat ge den armen geeft, leent
ge den Heer.
RENTEBEDRAG, o. (-en), bedrag der rente; ...BELASTING, v. (-en), belasting op de rente van belegde
gelden; ...BETALING, v. (-en); BEWIJS, o. (...zen),
coupon; ...BIJSOHRIJVING, v. (-en), het bijschrijven

der rente waarop men recht heeft; ...BRIEF, m.
(...ven). bewijs van recht op het genot van rente.
RENTEGEVEND, bn.; rentegevende eigendommen, die

rente opleveren.

RENTEHEFFER,

m. (-5), ...HEFSTER, v. (-s), die

rente heft, rentenier, rentenierster.
RENTELOOS, bn. zonder rente, niets opleverende :
een renteloos voorschot, eene som gelds die men te leen
krijgt, zonder rente er voor to moeten betalen; die
eigendommen liggen renteloos, brengen niets op; renteloos, flood kapitaal, waarvan men geene rente trekt.
RENTEN, (rentte, heeft gerent), rente opbrengen:
dit rent zooveel, dit brengt zooveel 's jaars aan rente
op; f 1000 kapitaal rentende 4 pct.
RENTENIER, m. (-s, -en), RENTENIERSTER, v. (-s),
die van zijne (hare) renten of inkomsten leeft; die
niets om handen heeft; die geene betrekking heeft;
vandaag ben ik rentenier, heb ik niets to doen, ben
ik vrij.
RENTENIEREN, (rentenierde, heeft gerentenierd),
van zijne rente leven; geene betrekking hebben;
niets te doen hebben; een gemakkelijk leven leiden;
nu kan hij gaan rentenieren, hij heeft nu zijne schaapjes op het droge.
RENTENIERSLEVENTJE, o. een zeer gemakkelijk
leven: die hebben daar een renteniersleventje; er een
renteniersleventje van nemen.
RENTESCHULD. v. (-en), achterstallige, onbetaalde
rente; ...STANDAARD, m. vaststaand bedrag van
rente per f100: een hooge, loge rentestandaard; de
rentestandaard is laag, men kan niet veel procent
van zijn geld maken; ...VERZEKERING, v. waarborg dat men eene zekere rente van zijn kapitaal
zal trekkers; ...VOET, m. rentestandaard: de tarieven

zijn berekend tegen een, rentevoet ran 3 1 2 . 0 ; op diem
rentevoet Pan men geld krijgen. :9ot:eel men hebben
evil; ...WET, v. wet die de rentebelasting regelt.
RENTKAMER, v. (-s), kantoor voor de rentebelasting; ...MEESTER, nl. (-s), ontvanger, penningmeester, beheerder van golden; beheerder van een land-

REPEL.
good; ...MEESTERSCHAP, o. betrekking van rentmeester.
RENUMERATIE, v. (-s,
terugbetaling, nieuwe-,
herhaalde uitgave.
RENUNCIATIE, v. (-s, ...tien), ontzegging, het opgeven, afstand.
RENUNCIEEREN. Zie RENONCEEREN.
RENVERSAAL, o. (...salen), schriftelijke tegenbelofte of tegenverzekering.
RENVOGEL, m. (-5), zekere vogel (tachydromus of
cursorius), die het noordelijk Afrika on waarschijnlijk het westelijk heete Azie bewoont en in ons
werelddeel slechts als verdwaald voorkomt.
RENVOOI, o. (-en), verwijzing (b. v. naar eene
bladzijde in een boek, in eene acte naar eene bijvoeging); een blad — geen renvooi, deel van eene
uitdrukking in een relaas van registratie; (muz.)
wijsteeken van waar men in een muziekstuk weder
moat beginnen of vervolgen; het in handen stellen
van stukken aan eene commissie van onderzoek.
RENVOOICIJFER, v. (-s), ...LETTER, v. (-5), klein
cijfer of letter, naast een woord gezet om naar eene
noot aan den rand of den voet der bladzijde of
achter het stuk te verwijzen; ...TEEKEN, o. (-s),

verwijzingsteeken.
RENVOYEEREN, (renvoyeerde, heeft gerenvoyeerd),
terugzenden, afscheid geven, ontslaan (uit den dienst);
verwijzen; stellen in handen van.
REORGANISATIE, v. (-s,
nieuwe, veranderde
inrichting; het opnieuw inrichten, regelen : de reorganisatie van het leger.
REORGANISEEREN, (reorganiseerde, heeft gereorganiseerd), anders, opnieuw inrichten, regelen : ons
geheele onderwfis meet gereorganiseerd worden.
REP, m.; in rep en roer, bijw. uitdr. onderstboven,
in opschudding, in verwarring, in opstand : de heele
stad was in rep en roer.
REPARABEL, bn. (-er, -st), herstelbaar; te vergoeden.
REPARATEUR, m. (-s), hersteller, inz. van nauwluisterende machines: bekwame reparateurs gevraagd.
REPARATIE, v. (-5, herstelling, vernieuwing:

iets in reparatie geven, het laten maken, herstellen;
min horloge is in de reparatie, bij den horlogemaker,
om gemaakt te worden; (fig.) vergoeding, schadeloosstelling; —INRICHTING, v. (-en), inrichting
waar gebreken aan machines hersteld worden.
REPARATUUR, v. (...turen), herstelling, reparatie.
REPAREEREN, (repareerde, heeft gerepareerd), herstellen, verbeteren; vergoeden, schadeloosstellen.
REPARTEEREN, (reparteerde, heeft gereparteerd),
verdeelen, omslaan.
REPARTITIE, v. (-s,
verdeeling, omslag: de
soldaten die ter repartitie van Holland stonclen, door

Holland betaald moesten worden.
REPASSEEREN, (repasseerde, heeft gerepasseerd),
terugkomen, weder voorbijgaan, nog eens doortrekken; doorloopen, vluchtig doorzien en verbeteren
(rekeningen, geschriften enz.); een uurwerk repasseeren, het eenige dagen laten loopen, om het to regelen.
REPATRIEEREN, (repatrieerde, is gerepatrieerd),
weder naar zijn vaderland terugkeeren.
REPEAL (Eng.), o. herroeping, opheffing (inz. der
vereeniging van de Engelsche en de Iersche yolksvertegenwoordiging in e6n parlement).
REPEALERS, m. my. partij in het Britsche parlement, die deze opheffing verlangt en een afzonderlijk parlement voor Ierland vraagt.
REPEL, m. (-s), hekel, hennepbraak; de repel bestaat uit eene rij van 21 tot 26 dertig centim. Lange
tanden van gesmeed ijzer, welke, van boven over
eene lengte van 8 tot 10 centim. verdunnende, in
stompe punten uitloopen, eene vierkante dwarsdoorsnede hebben en z66 gesteld zijn, dat hunne
diagonalen in eene rechte bin vallen; hij dient om
het vlas van de zaaddoozen (zaadhulsels of knoppen)
te ontdoen; (fig.) bid' is als door een repel getrokken,
seer mager en dun van lig. REPELTJE, o. (-Si.

REPELAAR.
REPELAAR, m., REPELAARSTER, v. (-s), die vlas

hekelt of hennep braakt; rammelaar, mannetjesdier.
REPELBANK, v. (-en), bank waarop de repel is
aangebracht; ...BOOM, m. (-en), waterpasse balk
waarop de repel is aangebracht.
REPELEN, (repelde, heeft gerepeld), het vlas van
de zaaddoozen ontdoen met een repel; (fig.) die jongens repelen op den vloer, stoeien wild, waarbij hunne
kleeren scheuren en zij elkander bezeeren.
REPELTAND, m. (-en), ijzeren tand van een repel;
(fig.) iemand wiens tanden uit elkander staan.
REPEN, (reepte, heeft gereept), (Zuidn.) repelen.
REPERTOIRE, (-s), REPERTORIUM, o. aanwijzingsboek, zaakregister; lijst van tooneelstukken die in
een schouwburg opgevoerd zijn of worden; het
repertoire van een violist, pianist, eenige stukken
waarmee hij eene kunstreis maakt; alle liederen
die eene klasse schoolkinderen kunnen zingen: een

heel repertoire afzingen.
REPETEEREN, (repeteerde, heeft gerepeteerd), herhalen, nog eens zeggen, doen; instudeeren (een
tooneel- of muziekstuk enz.); met iem. geschiedenis
repeteeren, samen instudeeren; (ook) ze hem inpompen; (paedag.) aanschouwelljk repeteeren, waarbij niet
de woorden, maar de voorstellingen, begrippen en
(gemoedsaandoeningen herhaald worden; (rekenk.)
van de gedeeltelijke quotienten bij het deelen van
gemengd tiendeelige getallen en tiendeelige breuken)
in eene geregelde volgorde wederkeeren; zuiver repeteerende breuken, breuken waarvan alle cijfers repeteeren; onzuiver of gemengd repeteerende breuken,
breuken die maar ten deele repeteeren.
REPETEERGEWEER. o. (...geweren), geweer waarmede men zeer snel vuren kan.
REPETENT, o. (-en), herhaler; (rekenk.) wederkeerend quotient eener repeteerende breuk.
REPETITIE, v. (-s, herhaling: repetitie is de
moeder van het geleerde; repetitie houden; oefening.
REPETITIECIRKEL, m. (-s), (sterrenk.) zeker toestel.
REPETITIEGEWEER, o. (...geweren), een nieuw
soort geweer, ook revolvergeweer genoemd.
REPETITIEHORLOGE, o. (-s), zakuurwerk dat men
kan laten slaan; ...WERK, o. slagwerk van een
repetitiehorloge; werk dat men opgeeft of moet
maken, om het geleerde to repeteeren.
REPETITOR, m. (-s), herhaler; leermeester die de
lessen van den hoogleeraar met de studenten herhaalt om hen tot het examen voor to bereiden.
REPIT, o. Zie RESPIJT.
REPLETIE, v. volbloedigheid, zwaarlijvigheid.
REPLI, m. (leger) hulppost waarop een deel
van het leger zich kan terugtrekken.
REPLICEEREN, (repliceerde, heeft gerepliceerd),
tntwoorden, inbrengen (tegen iets).
REPLIEEREN, (replieerde, heeft gereplieerd), weder
samenvouwen; terugtrekken; deinzen (van milltairen).
REPLIEK, v. (-en), de beantwoording door eene
partij aan de andere gedaan : iem. van repliek dienen;
de wederlegging die het openbaar ministerie geeft
van het pleidooi van den verdediger; vertoog dat
de eischer inbrengt tegen het antwoord, dat de gedaagde tegen de dagvaarding heeft uitgebracht.
REPLI-STELLING, v. (-en), (leger) de stelling die
een leger inneemt, na zich teruggetrokken to
hebben.
REPONDEEREN, (repondeerde, heeft gerepondeerd),
antwoorden; overeenkomen (met); borg blijven
(voor).
REPORTER, m. (-s), een verhaler, bericht- of verslaggever inz. voor een dagblad.
kan
REPPEN, (repte, heeft gerept), bewegen:
zich reppen nosh roeren; zich reppen, zich haasten,
iets met grooten spoed verrichten : rep je scat, maak
toch voort!: aanroeren, aanraken: van deze zaak is
niet gerept, men heeft er niet over gesproken; ongerepte wouden, waaraan niemand iets veranderd heeft;
ongerepte maagd, naam, ongeschonden.

REPUBLIEK.
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REPRESAILLES, REPRESSALIRN, v. mv. tegen-

maatregel, weerwraak, wraakoefening : represailles

nemen.
REPRESENTANT, m. (-en), vertegenwoordiger; (inz.)
volksvertegenwoordiger.
REPRESENTATIE, v. (-s, „Alen), vertegenwoordiging: opvolging bij representatie van vorsten, uitdrukking uit de grondwet, hoofdst. troonsopvolging;
plaatsvervanging: recht van representatie, in het erfrecht het optreden der afstammelingen van een reeds
gestorven erfgenaam ; (toon.) opvoering, voorstelling.
REPRESENTATIEF, bn. vertegenwoordigend; het
representatief stelsel, die regeeringsvorm waarbij het
yolk door middel van afgevaardigden aan de regeering
en de wetgeving deelneemt.
REPRESENTATIEKOSTEN, m. my. kosten welke de
afgevaardigden in rekening brengen van hem of hen,
die zij vertegenwoordigen.
REPRESENTEEREN, (representeerde, heeft gerepresenteerd), vertegenwoordigen, voorstellen: iemand,
eene zaak representeeren; vertoonen, zich voordoen.
REPRESSIE, v. (-5, ...sien), onderdrukking, beteugeling, stremming, het tegenhouden.
REPRESSIEF, bn.; repressieve (beteugelings-)maatregelen ; repressief stelsel van geldelijke verantwoording,
wat de minister verevent (in tegenstelling met
preventief stelsel, wat de Algemeene Rekenkamer
nagaat).
REPRIMANDE, v. (-s), berisping, scherp verwijt:

eene reprimande verdienen, krijgen, oploopen, geven.
REPRIMEEREN, (reprimeerde, heeft gereprimeerd),
onderdrukken, beteugelen, verhinderen.
REPRISE, v. (-s), herovering, herneming; herwonnen prijs; (muz.) herhaling van eene afdeeling in
een muziekstuk; het herhalingsteeken, voorge-

steld of • ; wederopvoering van een vroeger
: I
gegeven tooneelstuk; (kooph.) vermindering van
een totaalbedrag wegens achterstallige schuld.
REPROBATIE, v. (-s, ...tien), afkeuring, verwerping,
tegenbewijs.
REPROCHE, v. (-s), verwijt.
REPROCHEEREN, (reprocheerde, heeft gereprocheerd), verwijten.
REPRODUCEEREN, (reproduceerde, heeft gereproduceerd), w oder voortbrengen; verveelvoudigen:

gravures, houtsneden en schilde•ijen werden vroeger
Nina alleen door etsen en steendruk gereproduceerd,
thans doet de photographie het sneller en nauwkeuriger;
(paed.) weder bewust worden, maken: verwante
voorstellingen reproduceeren elkander, (rechtst.) een
tegenbewijs leveren.
REPRODUCENT, m. (-en), tegenbewijsvoerder.
REPRODUCTIE, v. wedervoortbrenging; de organische vervanging van verloren gegane of bescha(-s), reproductie naar eene
digde dierlijke deelen;
schilderij van Raphael, plaat die zoo getrouw mogelijk
weergeeft; (paed.) weder bewust geworden voorstelling of voorstellingsgroep.
REPRODUCTIEF, bn. (...ver, -st), wedervoortbrengend, herstellend.
REPRODUCTIEVERMOGEN, o. herstellingsvermogen
bij dieren; (paed.) kracht waarmede donkere voorstellingen streven, weder bewust to worden; ...WET,
v. (-ten), oorzaak der reproductie benevens hare
wR
erEkpi Rn
g
ODUCTIVITEIT, v. of reproductieve kracht, (nat.
gesch.) herstellingsvermogen.
REPROUVEEREN, (reprouveerde, heeft gereprouveerd), veroordeelen, verwerpen, afkeuren.
REPTILIEN, o. my. kruipende dieren; —FONDS, o.
rijksfonds waaruit Duitsche schrijvers of dagbladen,
die de regeering steunen, worden bezoldigd.
REPUBLIEK, v. (-en), staat waar het staatsgezag
niet aan een worst behoort, maar bij eenige personen berust : de opperste leiding wordt in vele republieken

aan e'en persoon voor eon zekeren tad opgedragen.
REPUBLIEKJE, o. (-s).
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RESIONATIE.

REPUBLIKEIN.

REPUBLIKEIN, m. (-en), burger eener republiek;
aanhanger van den repUblikeinschen regeeringsvorm.
REPUBLIKEINSCH, bn ; republikeinsche regeeringsvorm, zooals die in eene republiek is; republikeinsche
redevoeringen, ideeen, overeenkomstig de grondstellingen eener republiek; republikeinsche woelingen,
woelingen der republikeinen in een monarchalen
staat.
opheffing eener wettige
REPUDIATIE, v. (-s,
verbintenis; echtscheiding.
REPUGNANT, bn. (-er, -st), afkeer verwekkende,
hinderlijk, aanstoot gevende.
REPULS, v. afwijzing, weigerend antwoord.
REPULSIE, v. (-s, ...sign), terugstooting, afwijzing.
REPULSIEF, bn. (...ver, -st), terugstootend, terugdrij v end.
REPUTATIE, v. naam, faam; goede naam, eer : zone

reputatie ophouden, verliezen, ergens inboeten, op het
spel zetten.

REQUEST, o. (-en), verzoekschrift, adres, smockschrift, bade: een request indienen, opstellen; krfigt
nul op het request, zijn verzoek is van de hand gewezen. REQUESTJE, o. (-s).
REQUESTRANT, m. (-en), REQUESTRANTE, v. (-n),
onderteekenaar(-star) van een verzoekschrift, vertooner, vertoonster.
(requestreerde, heeft goreREQUESTREEREN,
questreerd), een verzoekschrift indienen, bij verzoekschrift iets vragen.
REQUIEM, o. (-5), of REQUIEM-MIS, v. (-seri), (R.-K.),
zwarte mis (in zwarte gewaden, met zwarte altaarsiergden enz.) voor de zielerust van een overledene,
ontleend aan den aanvang der woorden requiem
aeternam dona eis (geef hun de eeuwige rust); inz.
eene plechtige muzikale zielrnis; muziek bij eene
zielmis: de Requiems van Verhulst; een requiem com-

poneeren.

REQUIREEREN, (requireerde, heeft gerequireerd),
verzoeken, verlangen, vorderen ; (recht.) eischen (inz.
door het openbaar ministerie: de straf); onderzoe-

ken, navorschen; (mil.) leveringen uitschrijven.
REQUIRENT, m. (-en), onderzoeker, navorscher.
REQUISIET, o. (-en), vereischte, noodzakelijke
eigenschap; (toon.) de requisieten, allerlei voorwerpen die bij eene tooneelvoorstelling noodig zijn,
zonder juist tot de decoratie of de garderobe to
behooren.
REQUISITIE, v. (-s, „Alen), het aanhouden, aanzoek;
opeisching; verlangen; uitschrij ving van leveringen;
beslag (op personen of goederen); oproeping tot den
krijgsdienst.
REQUISITIESTELSEL, o. dat stelsel waardoor alle
benoodigdheden van een leger aan manschappen,
rnaterieel, levensmiddelen, enz. door requisiti6n en
ten gevolge daarvan door leveringen, gedeeltelijk
uit 's vijands land gedekt worden, waarbij het van
de omstandigheden afhangt of daarvoor later al
dan niet betaling volgt.
REQUISITOIR, o. (-en), (recht.) eisch van het openbaar ministerie: requisitoir nemen.
RESCISSIE, v. (-s, ...sign), (recht.) vernietiging van
een testament.
RESCONTRE, v. of-, verrekening (inz. in den effectenhandel). —DAG, m. (-en), dag, daartoe bestemd.
RESCONTREEREN, (rescontreerde, heeft gerescontreerd), verrekenen, veretlenen.
RESCRIBEEREN, (rescribeerde, heeft gerescribeerd),
terugschrijven, antwoorden.
RESCRIPT, o. (-en), antwoord, schriftelijk beseheid
op eene schriftelijke vraag; pauselijke beschikking
of verordening als antwoord op eene theologische
vraag; kabinetschrijven (van een vorst).
RESCRIPTIE, v. (-s, terugschrijving; schriftelijke last tot inning of uitbetaling eener geldsom;
rescriptien, zekere staatsschuldbrieven (onder de
eerste Fransche republiek).
(geneesk.) chirurgische
RESECTIE, v. (-s,

kunstbewerking om beenderen of beenstukken uit
hun natuurlijken samenhang weg to nemen, omdat
zij zits aangetast op eene het leven bedreigende
wijze.
RESEDA, v. (-'s), (plantk.) een plantengeslacht
waarvan 2 soorten in Nederland in 't wild gevonden worden: de gele reseda on de wouw.
RESERVAAT, o. (...vaten), voorbehoud; reservatio
mentalis, stilzwijgend voorbehoud: aan de woorden,
waarmede men iets verzekert of belooft, stilzwijgend eene andere beteekenis geven, dan to verwachten is, dat hoorder of lezer or aan hechten
zullen, on dit wel met het voornemen om dozen
to misleiden; reservatis reservandis, met het noodige
voorbehoud.
RESERVAGE, v. Zie
RESERVAGEDRUK,

RESERVAGEDRUK.
m. (katoenververij), waarbij
men sommige plaatsen met eene dekkende zelfstandigheid, de reservage, verhindert de verfstof op to
nemen, zoodat zij daar ongekleurd blijven.
RESERVE, v. (-5), ales wat achtergehouden wordt,
om eerst onder bijzondere omstandigheden gebruikt
to worden; troepen die bij het begin van het gevecht opzettelijk achtergehouden worden, ten einde
later daar gebruikt te . worden, waar one spoedige
ondersteuning, een hevige tegenstand of het doen
van verschillende krachtige uitvallen vereischt
worden; (in Pruison en andere staters) soldaten die
bij de linietroepen geoefend en daarna met verlof
gezonden worden, evenwel nog gedurende verscheidone jaren bij hunne troepenafdeeling ingedeeld
blijven, om in geval van oorlog deze op de vol.
tallige sterkte to brengen: hfj is b# de reserve ingedeeld ; eene tweede lichting die hare eigen zelfstandige korpsen samenstelt; de lichting van het
loopende jaar, wel ingedeeld, maar nog niet in
dienst gesteld; — (gmv .) onder reserve deel ik zc mede,
onder voorbehoud, ik sta niet voor de waarheid
in; nog iets in reserve hebben, houden, om het zoo
noodig later to gebruiken.
RESERVE-AFFUIT, o. (-en); ...-ARTILLERIE, v. die
men in reserve houdt; ...CORPS, o. (-en), troepen
in geval van nood to gebruiken, spaarbende.
RESERVEEREN, (reserveerde, heeft gereserveerd),
besparen, wegleggen; voorbehouden, bedingen, vaststollen; plaatsen reserveeren, bespreken.
RESERVEFONDS, o. (-en), fonds dat uit de winst
gevormd wordt, om er in tijd van nood gebruik
van to maken; ...GELD, o. (-en); ...GESCHUT, o.;
...INFANTERIE, v.; o. (...talen);
...KAS, v. reservefonds; ...PARK, o. (-en), artilleriepark voor de reserve: ...STELSEL, o. (-s), het
stelsel om troepen voor de beslissende oogenblikken
te reserveeren; ...TROEPEN, m. my. troepen der
reserve.
RESERVIST, m. (-en), soldaat, schutter die bij de
reserve ingedeeld is.
RESERVOIR, o. (-s), waterbak, vergaarbak; bewaarplaats.
RESIDEEREN, (resideenie, heeft geresideerd),wonen,
verblijf houden (inz. van een vorst); notaris M., resideerende te A., die to A. gevestigd is.
RESIDENT, m. (-en), zaakgelastigde eener regeering in het buitenland; landvoogd, bestuurder eener
provincie (in Ned.-Indi0; assistent-resident, onderresident.
verblijf, woonplaats
RESIDENTIE, v. (-s,
(inz. van een vorst); gewest in Ned.-India, onder
beheer van een resident.
RESIDENTIESTAD, v. (...steden), de stad waar een
vorst zijn domicilie heeft.
RESIDENTSCHAP, o. (-pen), residentie, gewest in
RESIDU. o. (-en. -'s), overblijfsel, bezinksel, rest.
RESIGNATIE, v. (-s, ...tii•n), het afstand doen van

een ambt enz., ontslag-indiening; gelatenheid, onder
werping (aan denyoddelijken wil); berusting; zelfverloochening; rechtst.) gerechtelijke

1399

RESIGNEEREN.

RESTGETAL.

RESIGNEEREN, (resigneerde, heeft geresigneerd),
al5tand doen, nederleggen (een ambt, eene waarcligheid, de kroon); (rechtst).) gerechtelijk ontzegelen; zich schikken (in zijn lot).
RESINEUS, bn. (...zer,
harsachtig.
RES INTEGRA, oude, onveranderde toestand, nog
aiiet besliste zaak.
RESISTEEREN, (resisteerde, heei't geresisteerd),
weerstand bieden, zich verzetten.
RESISTENTIE, v. weerstand, tegenstand, verzet.
RESOLUTIE, v. (-s,
besluit; (gesch.) de
Scherpe Resolutie in 1617; vastberadenheid; voorstel
eene vergadering), geformuleerde motie.
RESOLUUT, bn. (...luter, -st), vastberaden; het is
.een resolute kerel, onverschrokken; ronduit.
RESOLVEEREN, (resolveerde, heeft geresolveerd),
oplossen, ontbinden; besluiten, vaststellen, bepalen.
RESOLVENTIA, my. oplossende middelen.
RESONANS-BODEM, m. (-s), klankbodem (van
ran zi ekinstrumenten).
RESONANTIE, v. weergalm, weerklank, nagalm.
RESPECT, o eerbied, achting: respect voor iem.
koesteren, iem. respect toeclragen; met alle respect gezegd, vergoelijkende formule bij wat een weinig to
kras gezegd wordt.
RESPECTABEL, bn. (-er, -st), aanzienlijk, eerwaarelig, achtbaar.
RESPECTABILITEIT, v. achtenswaardigheid.
RESPECTDAGEN, na. my. Zie RESPIJTDAGEN.
RESPECTEEREN, (respecteerde, heeft gerespecteerd), eerbiedigen, ontzien; eeren, achten; ongernoeid laten; een wissel respecteeren, aannemen en
betalen.
RESPECTIEF, bn., RESPECTIEVELIJK, bw. betrekkelijk, wederkeerig, onderling, wederzijdsch, wederzijds; bijzonder; hunne respectieve namen, de namen
welke zij ieder voor zich dragon; hunne respectieve
betrekkingen, de betrekkingen welke zij ieder voor
.zich waarnemen.
RESPECTUEUS, bn. (...zer, -t), eerbiedig, vol eerbied,
RESPICIEEREN, (respicieerde, heeft gerespicieerd),
in aanmerking nemen, letten (op lets); terugzien.
RESPIJT, o. (veroud.) een uitstel van belasting,
dat in buitengewone omstandigheden aan kooplieden
-door het Hof van Holland, op verzoekschrift, word
toegestaan, zOO echter, dat voor de voldoening na
-lien tijd borg moest worden gesteld; (thans) uitstel
van betaling (in den handel): geef mij eenige dagen
respijt; (gemeenz.) ik heb geen uurtje respijt op een
dag, geen uurtje vrij af, geen uurtje dat ik lets
voor mij zelven doen kan; (sprw.) tegen moeten is
geen respijt, wat men werkelijk moot, kan men niet
uitstellen.
RESPIJTBRIEF, m. (...von), overeenkomst tot uitstel; ...DAGEN, m. my. (kooph.) dagen van toegift,
uitstel, nadagen (uitstel van betaling, dat na den
vervaldag eons wissels wordt toegestaan).
RESPIRATIE, v. (-s, ...ten), het ademen; adornhaling; verademing, het uitrusten; —APPARAAT,
o. (...ratan), werktuig waarmede men proeven neemt
betreffende het ademhalingsproces.
RESPIRATOR, in. (-s), ademhalingswerktuig gewoonlijk van fijn metalen network, om to maken
dat alleen verwarmde lucht wordt ingeademd;
desinfecteerend werktuig waardoor men ademt in
eene besmette omgeving.
RESPIREEREN, (respireerde, heeft gerespireerd),
ademhalen, lucht scheppen; zich herstellen, uitrusten.
RESPONDEEREN, (respondeerde, heeft gerespondeerd), antwoorden; eene dissertatie mondeling verdedigen; hervatten; wederleggen; borg blijven.
RESPONDENT, m. (-en), verdediger van een twistschrift (op hoogescholen).
RESPONDENTIA, my. zekerheid voor eene leaning
op ter zee uitgevoerde goederen.
RESPONSABEL, bn. (-er. -st), verantwoordelijk,
aansprakelijk.

RESPONSABILITEIT, v. verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid.
RESPONSIE, v. beantwoording, verdediging.
RESPONSIECOLLEGE, o. (-s), college waarop ae
studenten moeten antwoorden.
RESPONSIEF, bn. antwoordend, een antwoord
inhoudende.
RESPONSORIE, v. (...rin), (R.-K.) beurtzang tusschen den geestelijke en het koor of de gemeente,
zijnde eene soort van beurt- of misgebed, dat bestaat
uit verzen en antwoorden, in de getijden of breviergebeden.
RESPONSUM, o. schriftelijk antwoord door een
rechtscollege of eene faculteit gegeven op daaraan
gerichte twistvragen; aanschrijving.
RESSORT, o. veer, drijfveer, veerkracht; spankracht; geheim yak of lade, die geopend wordt door
op eene veer to drukken; gebied, lechtsgebied, uitgestrektheid eener bevoegdheid (om to beslissen
enz.) : het behoort onder het ressort van den kantonrechter te Z.; yak, gebied (eener wetenschap enz.);
werkkring.
RESSORTEEREN, (ressorteerde, heeft geressorteerd), onder een rechtsgebied, tot eene rechtbank,
tot een bepaalden werkkring behooren.
RESSOURCE, v. (-s), hulp, toevlucht, hulpbron,
hulpmiddel; middel van bestaan; uitspanningsplaats.
REST, v. (-en), overschot; het overgeblevene:
kwam te laat en kreeg het restje; wat meet ik met het
restje in de flesch doen ?; de rest van eene deelsom;
die som geeft 0 tot rest, de deeling gaat juist op;
slechts een paar personen luisterden aandachtig, de
rest volgde den spreker in het geheel niet; de rest kun-je
wel radon, het verder verloop van de geschiedenis;
achterstand: in rest bltYven, nog onvoldaan, nog
schuldig blijven; (fig.) iem. de rest geven, hem den
genadeslag toebrengen, hem geheel to gronde richten; (fig.) h heeft de rest, hij is dronken; voor de rest
Pan het mij niet schelen, voor het overige, overigens;
en de rest, gezegd tegen iem. die bij het vertellen
meer dan de helft vergeet. RESTJE, o. (-s), overschotje, kliekje.
RESTANT, o. (-en), RESTANTJE, o. (-s), overschot.
RESTANT, m. (-en), achterstallige schuldenaar; —
m. en v. (-en), schoolkind dat wel ingeschreven is,
maar wegens plaatsgebrek niet kan schoolgaan:
het aantal restanten is in groote gemeenten soms boven
de duizend.
RESTANTENCIJFER, o. (-s), het cijfer dat het aantal
restanten (schoolkinderen) aangeeft: in den loop van
dit jaar is het restantenciffer door de opening van drie
scholen aanmerkelijk gedaald.
RESTAURANT, o. (-5), gaarkeuken, inrichting waar
men koude on warme spijzen den geheelen dag door
kan bekomen: in een restaurant gaan eten; cafe=
restaurant, koffiehuis en restaurant tevens.
RESTAURATEUR, In. (-5), hersteller van beschadigde kunstwerken; wederoprichter; iem. die een
restaurant houdt.
RESTAURATIE, v. (-s,
herstelling, wederoprichting; verbetering: de restauratie van de Dona
kerk; bij de restauratie van deze oude schilderfj is men
zeer onoordeelkundig te werk gegaan; verfrissching,
versterking; restaurant; —, v. gmv. herstelling van
een oud regeerend vorstengeslacht op den troon
(inz. het herstel der Bourbons na den val van
NAPOLEON I).
RESTAUREEREN, (restaureerde, heeft gerestaureerd), herstellen: eene kerk, een standbeeld restaureeren; zich restaureeren, zich met spijs of drank
versterken, verkwikken.
RESTEEREN, ook RESTEN, (resteerde, restte, is
geresteerd, gerest), over zijn, overblijven, overschieten: nu rest rnij nog, Sc te verklaren...; hem restte niets
meer, dan zich van /cant te maken; achterstallig zijn:
de resteerende f 100 zal ik u de volgende maand geven.
RESTGETAL, o. (-len), (rek.) de rest die men verkagt bij deeling van een getal door 9, 11 enz.
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•RESTITUEEREN, (restitueerde, heeft gerestitueerd),
teruggeven, vergoeden; terugbetaling, weder uitkeeren. •
RESTITUTIE, v. (-s, ...tien), terugbetaling van rijksof gemeentebelasting, die betaald is voor invoer,
wanneer de waren, waarvoor de belasting betaald
is, weder worden uitgevoerd; ook die men to veel
betaald heeft doordat men niet het jaar uit in hetzelfde huis is blijven wonen; teruggave of vergoeding voor ontvreemd goed.
RESTITUTIE-EDICT, o. (Duitsche gesch.) een door
FERDINAND II in 1629 uitgevaardigd besluit, waarbij
bepaald ward, dat al de geestelijke goederen, die
sedert den vrede van Passau (1552) in het bezit
waren gekornen van Protestanten, aan de Katholieke kerk moesten worden teruggegeven.
RESTITUTIESTELSEL, o. het stelsel waarnaar de
Staat do onkosten van scholen op godsdienstigen
grondslag aan belanghebbenden vergoedt.
RESTORNEEREN, (restorneerde, heeft gerestorneerd), (kooph.) een herwissel trekken, zich revaleeren (na protest enz.).
RESTORNO, v. (-'s), (kooph.) herwissel.
RESTRICTIE, v. (-5, ...tiOn), beperking, bekorting;
voorbehoud. Zie RESERVAAT.
RESTRICTIEF, bn. (...ver, -st), beperkend, met
voorbehoud.
RESTRINGEEREN, (restringeerde, heeft gerestringeerd), beperken, verkorten.
RESULTAAT, o. (...taten), uitslag, uitkomst: met

uitstekend resultaat heb ik dit middel beproefd; de
Berlitz-methode voor het aanleeren van vreemde talen
levert de beste resultaten op; gevolg, slotsom: het resultaat der bespreking was; vrucht, opbrengst; afloop.
RESULTANTE, v. (-n), (wisk.) eind-uitkomst ; (nat.)
denkbeeldige kracht die in de plaats zou kunnen
komen van twee of meer krachten, welke op eenig
voorwerp inwerken, zonder dat de uitwerking daardoor veranderd wordt.
RESULTEEREN, (resulteerde, heeft geresulteerd),
voortvloeien, volgen.
RESUME, o. (25), samenvatting, beknopt overzicht,
korte inhoud van een uitvoerig stuk.
RESUMEEREN, (resumeerde, heeft geresumeerd),
beknopt samenvatten: nog eens resiemeerende, wat ik
betoogd heb; kortelijk herhalen, nalezen en goedkeuren.
RESUMTIE, v. het samenvatten; werk dat aan een
ministerie op zeker tijdstip is afgedaan en ter teekening aan den Secretaris-Generaal en den Minister
wordt aangeboden: in resumtie zenden; het voorlezen: de resumtie der notalen; —LIJST, v. (-en), lijst
van het werk aan een ministerie dat in resumtie
gezonden is; —VERGADERING, v. (-en).
RESURRECTIE, v. opstanding der dooden; witmaking, reiniging.
RESURRECTIEMANNEN, m. mv. lijkdieven (in
Engeland), die lijken opgraven om ze aan ontleedkundigen to verkoopen.
RETABLISSEEREN, (retablisseerde, heeft geretablisseerd), herstellen, weder oprichten.
RETALIATIE, v. wedervergelding.
RETARDATIE, v. (-5, ...tien), vertraging, langzame
vermindering der snelheid waarmede een voorwerp
zich voortbeweegt.
RETARDEEREN, (retardeerde, heeft geretardeerd),
vertragen, ophouden, belemmeren.
herschatting: retaxatie
RETAXATIE, v. (-s,
aanvragen.
RETE, v. (-n), plaats waar hennep of vlas to
weeken wordt gelegd; hennepbraak, reet.
RETEN, (reette, heeft gereet), vlas in reten zetten.
RETENTIERECHT, o. recht van weerhouding, bijte-

houding.

RETOURWISSEL.

RESTITUEEREN.

RETENUE, v. de eerste post op de rekening van
een advocaat (ten blijke dat hij de hem opgedragen
behandeling eener re,htzaak heeft aangenomen),
terughouding, betooning.

RETENUTO, bw. (muz.) langzamer, ingehouden.
RETICULE, v. (-s), werkzakje (der vrouwen). Verg.

RIDICULE.
RETIG, bn. (-er, -st), vol scheuren.
RETINA, v. (-'s), (ontl.) netvlies van het oog.
RETINIET, o. geel aardhars, eene fossiele harssoort.
RETINITRIS, (heelk ) ontsteking van het oogvliesRETIRADE, v. (-s), de terugtocht, vlucht; toevluchts.
oord, inz. bestekamer; (vestingb.) eene verschansing op een bastion, om den vijand het overwonnem
terrain voet voor voet to betwisten.
RETIREEREN, (retireerde, heeft geretireerd), afdeinzen, terugtreden, achteruitwijken ; zich retireeren, stil

gaan leven (beroepsbezigheden vaarwelzeggen); zich
verwijderen; geretineerd leven, ingetogen 'even, zich,
niet op den voorgrond plaatsen:
RETORQUEEREN, (retorqueerde, heeft geretorqueerd), terugdraaien; iemands woorden als wapenr
tegen hem zelven bezigen.
RETORSIE, v. wedervergelding, tegenwerping.
RETORT, v. (-en), (scheik.) vat met een omgebogen
hals, tot het overhalen van vloeistoffen gebezigd,
ook kolfflesch, kolfglas, helm en kromhals geheeten;
getubuleerde retort, waaraan een afzonderlijk buisjo
tot het ingieten der vloeistof; (gasf.) de ongeveer

2 M. lange wijde ijzeren of steenen buizen eener
gasfabriek, waarin men de steenkolen uitgloeit orra
gas en andere stofen eruit of to zonderen.
RETORTENKOOL, v. de zware en harde stukkea
kool, die zich aan de bovenztjde der retorten bij dobereiding van lichtgas afzetten; zij wordt bij de
electrische elementen en de koolspitsen veel gebruikt.
RETORTOVEN, m. (-5), (gasf.) oven eener gasfabrick waarin de retorten ingemetseld zijn en verhit
worden.
RETOUCHE, v. (-5), wederopwerking ; laatste
working van iets; de retouche van deze photographic`
is fijn en met vaste hand gedaan.
(retoucheerde, heeft geretou
RETOUCHEEREN,
cheerd), overwerken, de laatste hand aan iets leggen,
inz. aan schilderijen en gravures ; eene photographie
retoucheeren, de minder goed geslaagde gedeelten

uit de hand bijwerken; weder opwerken (van eeneverkleurde of beschadigde schilderij).
RETOUCHEUR, m. (-5), een photograaf die de photographien afwerkt.
RETOUR,

bw. terug: rend het my niet, want het gaat-

dadelijk retour.
RETOUR, o.
RETOUR, v.

terugkeer, het terugkomen.

(-en), (kooph.) terugzending (van geld
of wissels); een wissel die onbetaald teruggezonden
is; lading op de terugreis; voordeelen der terug
vracht; de retouren zijn niet voord(elig geweest, deterugvracht heeft slechte rekening gegeven; retourbiljet: een retour Sde klctsse lost 1 gulden; zoo'nretour
duurt 4 dagen, is 4 dagen geldig; mon, retour is yen.
loopen. is niet geldig moor. RETOURT,TE, o. (-51.
RETOURBILJET, o. (-ten). (op stoombooten, spoortreinen enz.) plaatsbiljet voor de reis heen en weer.
RETOUR D'EAU, m. (stoomm ) werktuig tot verzameling van het condensatiewater uit leidingen

van stoommachines om weder tot voeding van den
ketel to dienen.
RETOURKAART, v. (-en), retourbiljet. RETOURKAARTJE, o. (-s).
RETOURNEEREN, (refourneerde, is of heeft goretourneerd), terugkeeren; terugzenden.
RETOURREKENING, v. (-en). (kooph.) rekening van
onkosten, wegens het to ug;aan van een geprotesteerden wissel; ...SCRIP, o. (...schepen), schip dat
terugkeert. schip op de tehuisreis; ... VLOOT, v.
(eert ) do vloot der Oostindische compagnie. die nit
de volkplantingen naar het meederland terugkeerde;
...VRACHT, v. (-en), goederen die een voerman of
schipper van de plaats zijner bestemming mee
terugneemt; de prijs is gewoonlijk iets lager dan
m. (-s), geprotesteer'e
op de heenreis;
wissel.

RETRACTATIE.

REUZENGRAF.

intrekking, het terugnemen (van een gegeven woord).
RETRACTEEREN, (retracteerde, heeft geretracteerd),
intrekken, zijn woord, het gezegde herroepen.
RETRACTIE, v. (.s, terugtrekking; optrekking (van spieren); retractio juris, betwisting van
de geldigheid of wraking van een eed.
RETRAITE, v. (-s), of-, terugtocht: de retraite blazen
leeft en
of slaan, het sein tot den aftocht geven;
retraite, op pensioen; afzondering van de wereld;
afzondering in betrekkelijke eenzaamheid en stilzwijgendheid, om zich geheel aan godsdienstige
overwegingen, gebeden, gewetensonderzoek enz. to
wijden: eene jaarlijksche retraite van drie, acid, tien
dagen houden, geven, leiden; wijk-, rustplaats; toevluchtsoord.
RETRANCHEEREN, (retrancheerde, heeft geretrancheerd), afsnijden, besnoeien; verschansen.
RETRANCHEMENT, o. (-en), verschansing.
RETRIBUEEREN, (retribueerde. heeft geretribueerd),
weder, teruggeven, vergoeden, vergelden.
RETRIBUTIE, v. (-s, ...tien), teruggave, vergelding.
RETROACTIEF, bn. terugwerkend.
RETRODATEEREN, (retrodateerde, heeft geretrodateerd), de dagteekening terugzetten.
terugbuiging.
RETROFLEXIE, v. (-s,
RETROGADEEREN, (retrogadeerde, is geretrogadeerd), achterwaarts gaan.
RETROGRADO, bw. (muz.) van lieverlede langzamer.
RETROSPECTIEF, bn. eene retrospectiere beschotoeing
houden, een terugblik over het verledene.
RETROZIJN, m. (-en), (w. g.) rederijker.
REU, m. (-en), mannetje van den hond, rekel;
(sprw.) h bit renen en teven, hij laat niemand ongemoeid.
REUK, m. het vermogen om door middel der reukzenuwen eene -gewaarwording to verkrijgen: een
scherpen, fijnen reek hebben; (sprw.) zijn reek is z66 fijn,
dat iqj de zonde we! Pan ruiken, scherts. gezegd van
iem. die overdreven vroom is; geen reek, hebben, niet
ruiken; het zintuig van den reek; —, (-en), fine door
de zenuwen van den neus waargenomen uitwaseming van verschillende voorwerpen : een vreenicle, onaangename, aangename reek; (jag.) lucht (van wild); —
roep die van iernand uitgaat: in een slechten reuk
staan, niet gunstig bekend zijn; in reek van heiligheid
staan, voor zeer godvruchtig doorgaan; (fig.) den
reuk van jets hebben, achter een geheim zijn; —
reukwater: wilt ge ook wet reuk ? REUKJE, o. (-s);
er is een reukje aan dit vleesch, het is niet frisch.
o. (...taren), brandofieraltaar;
REUKALTAAR,
...BAL, m. (-len), ...BALLETJE, o. (-s), balietje, bereid met welriekende kruiden of wateren; ...CELLEN, v. my. (ontl.) de uiteinden van de reukzenuw,
vezels; ...DOOSJE, o. (-s), doosje met reukwerk.
REUKELOOS, bn. (...zer, -t), zonder reuk, niet kunnende ruiken; geen reuk afgevende. REUKELOOSHEID, v. eigenschap van iets dat geen reuk heeft;
ook van iem. die niet ruiken kan.
REUKFLESCHJE, o. (-s), ileschje mot reuk; ...GRAS,
o. eene grassoort (anthoxanthum odor aturn) ook ruikerd geheeten, aldus genoernd naar den aangenamen
geur, dien ze onder het drogen verspreidt; veenreukgras, honiggras; ...KASTJE, ...KOFFERTJE, o. (-s);
...KOLF, v. (...kolven), (ontl.) zenuwknoop waaruit
de reukzenuwen ontspringen; ...MENGER, m. (-s), bereider van reukwerk.
REUKOFFER, o. (-s), (oudh.) zeker offer, gebrand
op het reukaltaar; ...ORGA AN, o. (... organen), orga an
om mede to ruiken, de neus; ...PEER, v. (...peren),
bergamot: eene soort van fijne peer; ...POEDER,
...POEIER, o.; ...STOF, v. (-fen); ...VAT, o. (-en),
(R.-K.) wierookvat; ...WATER, o. (-en), -welriekend
water; ...WEEK, o. (en), welriekende waren, parfumerieen; ...WERKER, m. (-s), bereider van parfumerieen.
REUKWORTEL, v. de fijne wortelvezelen van eene
in Oost-India voorkomende grassoort (andropogon

7nuricatunt), die tusschen de kleederen gelegd worden, om daaraan een aangenamen geur mede to
deelen; ook worden ze gebruikt om kakkerlakken
to verdrijven of verwijderd to houden van allerhandestoffen, waarop die insecten azen.
REUKZEEP, v. welriekende zeep;
V.
(-en), (ontl.) zenuw die uit eene reukkolf ontspringt;
...ZENUWVEZEL, m. (-s), (ontl.); ...ZOUT, o.
REONIE, v. (-s, ...nien), hereeniging; bijeenkomst,
van personen (oudgedienden, oudstudenten enz.),
die vroeger vereenigd waren on sedert zich hebben
verspreid; verzoening.
REONIEEREN, (reUnieerde, heeft gereanieerd), weder
vereenigen; bijeenkomen; verzoenen.
REUS, bn. (gew.) door den drank bedwelmd: hy
is rens.
REUS, m. (reuzen), buitengemeen lang mensch: b
mrj vergeleken is h een reus, hij is veel grooter dan
ik; groot dier: de olifant is de reus onder de landdieren; alles wat zeer groot is: het is een reus van
eon boom; heeft den reus gezien, hij is dronken.
REUSACHTIG, bn. (-er. -st), als een reus, op een.
reus gelijkende; boveninatig groot, lang, zwaar:
eene reusachtige onderneming, zeer groot. RECSACHTIGHEID, v.
REOSSEEREN. (reilsseerde, heeft g__,,ereilsseerd), slagen, goed uitvalien; welig opgroeien, tieren; vooruitkomen.
REUSSITE, v. het slagen, gelukkige afloop, goede r
ges:chtuikom.
REUTE, v. (-n), weekplaats voor hennep of vlas.
REUTEL, m. geluid der ademhaling; geluid van
iem. wiens longpijpen met slijm of bloed gevuld
zijn, inz. van een stervende : hij heeft den reutel al (in.
de keel), hy zal wel spoedig sterven.
REUTEL, m. on v. (-s), reutelaar, -ster.
REUTEL, v. (-s). (plantk.). Zie RATEL.
REUTELAAR, m. (-s), REUTELAARSTER, v. (-s),
knorrepot; babbeiaar, -ster.
REUTELEN, (reutelde, heeft gereuteld), snappen,
reutel je toch I; knorren; den reutel hebpraten:
ben: de zieke begint al to reutelen. REUTELING, v.
het reutelen.
REUTELING, v. (-en), (gew.) pak slaag: iem. eene
reuteling geven.
REUTER, m. (-s), zeef.
v. gmv. stofn_
REUZEL, m. (-5), lichaamsdeel.
smeer in den bulk der varkens, inz. wanneer het
uitgesmolten is; (fig) vet in het menschelijk lichaam:
mijn reuzel smelt in min li.jf van de warmte; (gomeenz.) vreet je reuzels maar niet op, maak je maar
niet zoo driftig; het is om je reuzels to scheuren, om.
helsch, duivelsch to worden; (zeew.) talk.
REUZELKOEK, m. (-en), koek in gesmolten reuzel
gebakken; ...POT, in. (-ten); ...VET, o. ...WORST,
v. (-en).
REUZENAARD, m. geslacht van buitengemeenlangemenschen; ...AARDAPPEL, m. (-s, -en), eene soort
van aardappel in Brazilie; ...ARBEID, m. buitengewoon moeilijke, zware arbeid.
REUZENBAARS, v. (...zen), eene soort van zeebaars (perca gig as), die vooral in de Middellandsche
Zee wordt aangetroffen; ...BED, o. (-den), hunebed; ...BEELD, o. (-en), buitengemeen groot beeld,
colossus; (scheepst.) groot beeld aan den achtersteven; ...BLOEM. v. (-en), (plantk.) rafflesia: een in
1818 op Sumatra ontdekt gew as, weiks bloemen
omtrent 2 meters in omtrek hebben; eene soort van
zeer hoog zeewier.
REUZENGEBERGTE, o. (-n). zeer hoog gebergte, inz.
eene keten der Sudeten; ...GEITENMELKER, m. (.$),
(nat. hist.) groote nachtzwaluw in Zuld-Arnerika
(capi. im ulges grandis); ...GESLACHT, o. (-en), geslacht
van zeer groote menschen; geslacht van reuzen;
...GESTALTE, v. zeer groote gestalte : de Markers,
behornt uzgslach;ner tl,
stak boron alle .Amsterdammers uit; ...GRAF, o (...graven), huneted.

RETRACTATIE, v. (-s.
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REVIVIFICATIE.

REUZENHAAI. •

REUZENHAAI, m. (-en), (squalus maximu,$), de
grootste van alle visschen, welke dertig tot veertig
en somtijds nog veel meer voeten lengte bereikt;
bewoont de zeeen van het koude" Europa en
vertoont zich in den zomer en het najaar vrij algemeen aan de kusten van Groot-Brittannie en Noorwegen; ...HAGEDIS, v. (-sen), krokodilvormig dier
(megalosaurus) der voorwereld van 14 meters lengte;
...HAND, v. (-en), zware, groote hand; ...HERT, o.
(-en), een uitgestorven hertensoort (cervus megacerus), dat met de Damherten veel overeenkomst had.

REVACCINEEREN, (revaccineerde, heeft gerevaccineerd), opnieuw de koepokken inenten.
REVALEEREN, (revaleerde, heeft gerevaleerd),
(kooph.) een herwissel trekken om gedane uitschotten terug te bekomen; zie aldaar.
REVALENTA, v. algemeen versterkend geneesmiddel (meerendeels een mengsel van boonen- en linzenmeel).
REVANCHE, v. genoegdoening, wrack, vergelding:
revanche nemen, (spel) nieuwe partij om het verbs
der eerste to herstellen : iem. revanche geven, revanche

grootste der springende buideldieren, wordt wel
1./2 1 M. lang en is in Nieuw-Holland inheemsch;
...KETELS, m. mv. rondo uithollingen in het gletscherbed van 3 tot 9 M. middellijn en diepte, door
.de maalsteenen der gletschermolens in het vaste
gesteente uitgeboord; men noemt ze ook wel gletscherpotten; ...KEVERS, m. my. (dynastidae) reusachtige, bijna uitsluitend in tropisch Amerika voorkomende groep der bladsprietige kevers; inz. de
herculeskever (dynastes hercules) of vliegende eenWoorntor: de grootste der torren in Zuid-Amerika, 13
centimeters lang; ...KIJKER, m. (-5), zeer groote
spiegeltelescoop, inz. die op last van lord Rosse
vervaardigd is en 111 M. lengte heeft, terwijl de
spiegel ervan 2 M. in middellijn is; ...KLAVER, v.
(plantk.) eene verscheidenheid van witte honigklaver of witte melote; ...KRACHT, v. (-en), buitengemeen zware kracht; ...KRIJG, rn. zeer inspannende krijg; ...LICHAAM, o. (...lichamen), lichaam
van een reus; zeer groot lichaam; ...LUIAARD,
m. (-s), (nat. hist.) een voorw ereldlijk gordeldier;
...OLIFANT, m. (-en), mammouth; ...00IEVAAR,
m. (-s), (mycteria americana) zeer groote soort van.
,00ievaar, die vooral in Brazilie en Guyana voorkomt en wel 1i/ 2 M. lang wordt; ...PLAN, o. (-nen),
groot plan; ...ROG, m. (-gen), (nat. hist.) hoornrog
(raja cephaloptera), door de matrozen zeeduivel geheeten.

REVEILLE, v. sein om de troepen, soldaten of
matrozen to wekken: de reveille blazon, op den horen;
de reveille slaan, op de trom; —SCHOT, o. (-en).
REVELAAR, m. (-s), REVELAARSTER, v. (-s),
mijmeraar, -ster,' suffer, sufster; die zotteklap nitslaat.
REVELATIE, v. (-s,
ontdekking, openbaring;
inz. de Goddelijke openbaring, vOOr of door Christus
en de apostelen aan het menschdom medegedeeld;
bfizondere revelaties, na den tijd der apostelen aan
bijzondere personen geschied.
REVELEN, (revelde, heeft gereveld), raaskallen,
zottepraat uitslaan; sullen. REVELING, v. het
revelen.
REVELSTOEL, m. (-en), praatstoel.

REUZENKANGOEROE, v. (-s), (halmaturus giganteus)

REUZENSCHELP, v. (-en), (tridacna gigas), grootste
soort der eenspierige schelpdieren, die in de Roode
Zee en den Indischen Oceaan leven; de schelp kan
250 tot 300 K. G. zwaar zijn; ...SCHILDPAD, v, (-den),
karetschildpad, zie aldaar; ...SCHREDE, v. (-n),
buitengemeen groote of zware stap : hi/ deed reuzenschreden, hij kwam wonderbaarlijk snel vooruit;
(ook fig.) hij gaat met reuzenschreden vooruit, buitengewoon snel; ...SLANGEN, v. my. (Pythonidae)eene
familie van slangen, die zich door hare buitengewone grootte en kracht onderscheiden; beginselen
van achterste ledematen zijn als zoogenaamde
sporen uitwendig zichtbaar; zij worden vooral in
Afrika en Oost-Indio in moerassige streken met
groote waterstroomen aangetroffen, waar zij zich
met kleine zoogdieren voeden; inz. de boa constrictor,
in Brazilie, die 10 M. lang kan worden; ...STAP,
m. (-pen); ...STINKDIER, o. (-en), mylodon robustum),
een 2 M. groote voorwereldlijke zoolganger uit Patagonia; ...STRIJD, m. (fab.) strijd der reuzen of titans
met de goden.
REUZENTAAK, v. (...taken), zeer zware, moeitevolle taak; ...TARWE, v. (triticum hirgidum) eene
soort van tarwe, met hooge halmen; ...TEMMER,
m. (-5); ...VERSTAND, o. zeer groot verstand;
...VOET, m. (-en), buitengewoon groote of zware
voet; ...VUIST, v. (-en), vuist van een reus; ijzersterke hand, (eig. en fig.); ...WERK, o. zeer moeilijke
arbeid van langen duur; ...WIER, o. eene soort van
wier, dat in de Zuidzee wordt aangetroffen en menigmaal van 30 tot 40 M. lang is; ...ZUIL, v. (-en), zeer
hooge zuil; ...ZWAAI, m. (-en), (gymn.) met gestrekt
lichaam en gestrekte armenom den rekstok zwaaien:
de reuzenzicaai is een der moeilijkste toeren.
REUZIN, v. (-nen), buitengewoon groote of lange
vrouw.
REVACCINATIE, v. (-s), vernieuwde koepokinenting.

vragen.

REVEN, (reefde, heeft gereefd), (zeet.) inhalen,
vastmaken (de zeilen).
REVENU, o. (-en), inkomen, inkomsten (renten enz.):
daarvan heeft hij ook nog revenuen.
REVERBEER-LANTAARN, v. (-s), spiegellantaarn,
groote straatlantaarn.
REVERBEER-OVEN, m. (-s), smeltoven waarin de
te smelten of to verkalken stoffen aan de hitte der
door de wanden teruggekaatste vlammen zijn blootgesteld, vlamoven, puddeloven, strijkoven.
REVERBERATIE, v. (-s, ...tien), terugstraling, terugkaatsing, weerschijn; verkalking in een reverbeeroven.
REVERBERE, v. (-s), gepolijste holle spiegel waarin
de lichtstralen teruggekaatst en geconcentreerd
worden.
REVERBEREEREN,

lichtstralen gecontreerd terug-

werpen.
REVERENDISSIMUS, hoogwaardigste.
REVERENTIE, v. ontzag, eerbied, eerbetuiging;
nijging, buiging.
REVERS, m. keerzijde, rugzijde (van munten of
gedenkpenningen) : (kleerm.) de revers van eene jas,
een vest, opslag, omsiag; (fig.) tegenspoed; tegenbewijs; schriftelijke tegenverbintenis; (krijgsw.)achterzijde van eene loopgraaf, die geene borstwering heeft
en waarop het schanstuig gelegd wordt.
REV ERSALEN, o. my. schriftelijke tegenverbintenis.
REVERSIBEL, bn. terugvallend; weder overgaande
op (van legaten enz.).
REVERSIBILITEIT, v. wederkeerbaarheid.
REVERSIE, v. terugvalling.
REVETEMENT, o. (-en), bekleedingsmuur, dienende
om een aarden wal tegen te houden, voor taluds
der grachten en -wallen.
REVETEMENTSMUUR, m. (...muren), bekleedingsmuur.
REVIDEEREN, (revideerde, heeft gerevideerd), her-,
na-, over-, doorzien; voor de tweede maal nalezen
(een proefblad).
REVIEW (Eng.), v. (-s), Engelsch periodiek geschrift,
overzicht, wapenschouwing.
terugvordering, het
REVINDICATIE, v. (-s,
terug erlangen van een eigendom.
herziening,
het nazien;
REVISIE, v. 'es,
(recht.) het beroep in cassatie van arresten, door
den Hoogen Ilaad in eersten aanleg gewezen; tweede
proefblad.
REVISOR, m. (-s), onderzoeker, naziener.
REVIVIFICATIE, v. wederbezieling; (scheik.) het herstollen van het kwikzilver in zijn natuurlijken stoat.

REVOCABEL.
REVOCABEL, bn. herroepelijk.
REVOCATIE, v. (-s, ...tien), her-, terugroeping,

intrekking.
REVOCEEREN, REVOQUEEREN, (revoc(qu)eerde,
laeeft gerevoc(qu)eerd), terug-, herroepen, intrekken.
REVOLTANT, bn. aanstootelijk, ergerlijk, ergernis
gevende.
REVOLTE, v. (-n), opstand, oproer, muiterij.
REVOLTEEREN, (revolteerde, heeft gerevolteerd),
tot of in opstand brengen; oproerig worden, aan
het muiten slaan.
REVOLUTIE, v. (-s,
omwenteling (inz. staatsomwenteling): de Fransche revolutie; de jaarlijksche
beweging der aarde om de zon; (fig.) geheele verandering, volkomen vervorming: revolutie in het
bouwen, in de mode; plotselinge verandering van
seer ingrijpenden aard aan de oppervlakte der aarde.
REVOLUTIEBAAS, m. (...bazen), bouwer van revolutiehuizen ; ...BOUW, m. tegenwoordige huizenbouw
in de groote steden : licht en dicht, insolide, alles
op een koopje, van de slechtste materialen, voor
't uiterlijke heel aardig, maar vol verborgen gebreken; ...BOUWER, m. (-5), revolutiebaas; ...GEEST,
m. geest der revolutie, neiging tot oproer; ...HUIS,
0. (...huizen), huis volgens den revolutiebouw opgetrokken; ...MANNEN, m, my. mannen van den
opstand; ...TIJD, m. tijd van oproer en muiterij;
_...TRIBUNA AL, o. (gesch.) het op 10 Maart 1793
ingestelde gerechtshof tot bestraffing van alle tegenstanders der revolutie; 23 Mei 1795 opgeheven,
nadat het 2700 menschen had laten guillotineeren.
REVOLUTIONNAIR, bn. omwentelingsgezind; oproerig; (fig.) eigendunkelijk, willekeurig; h
gaat
recht revolutionnair te werk; aanhanger der revolutionnaire partij, hiertoe behoorende: revolutionnaire
bladen, ideeln, redevoeringen.
REVOLUTIONNAIR, m. (-en), omwentelingsgezinde ;
anti-revolutionnairen, naam der Protestantsch-ortho.doxe partij in Nederland.
REVOLUTIONNEEREN, (revolutionneerde, heeft gerevolutionneerd), omwentelen, eene staatsomwenteling verwekken.
REVOLVER, v. (-s), draaipistool: zeker vuurwapen
met eene staartschroef, die om hare as beweeglijk
is en 5 tot 6 kamers voor evenveel ladingen bevat.
REVOLVERBLAD, o. (-en). buitenlandsch blad dat
advertention ongemachtigd overdrukt en aan den
steller de rekening ervan toezendt; ...CAMERA, v.
(-'s), een photographietoestel waarmede men snel
achter elkander eenige opnemingen kan doen;
...KANON, o. (-nen), mitrailleur van groot kaliber
met enkele loopen, die achtereenvolgens worden
geladen en afgeschoten door het draaien van het
achterstuk; ...SCHOT, o. (-en), schot uit een revolver;
wonde door zulk een schot veroorzaakt; ...TASCH,
v. (...tasschen), uitrustingsstuk der huzaren.
REVUE, v. (-s, wapenschouwing : die vereeniging
van troepen, welke ten doel heeft hun strijdvaardigen toestand te onderzoeken; naam van periodieke
geschriften; overzicht; de revue passeeren, gemonsterd worden (van krijgsv.), (ook fig.) nauwkeurig
hekeken of beoordeeld worden.
REX, m. koning; rex apostolicus, de apostolische
koning (van Hongarije); rex catholicus, de katholieke
koning (van Spanje); rex christianissimus, de allerchristelijkste koning (van Frankrijk); rex fidelissimus, de allergeloovigste koning (van Portugal).
REZ-DE-CHAUSSEE, m. benedenste verdieping. de
'voning gelijkvloers, benedenwoning.
RHABDOLOGIE, v. staafjesrekenkunst.
RHABDOMANTIE, v. het vermogen of de kunst om
verborgen metalen, metaaladeren of verborgen
bronnen to ontdekken.
RHACHITIS, v. (geneesk.) Engelsche ziekte.
RHAPSODEN, m. my. rondtrekkende volkszangers
bij de oude Grieken, die de brokstukken van
HOMERIIS en andere heldendichters, tot een gelieel
a aneengeschakeld, Y oordroegen.
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RHAPSODIE, v. (-en), gedicht door de rhapsoden
voorgedragen; verzameling van dichtstukken on
verhalen, waarin wel ern geest on eene strekking
is, maar die niet in dadelijk verband tot elkander
staan; (muz.) fantasieen op nationals volkswijzen:
de rhapsodieen van Fr. Liszt zfjn beroemd; verzamelwerk, mengelmoes.
RHAPSODIST. m. (-en), verzamelaar, samenflanser.
RHAPSODOMANTIE, v. waarzegging uit een toevallig opgeslagen vers.
RHEOBAROMETER, m. (-s), werktuig om op groote
diepte de sterkte van den stroom to meten.
RHEOMETER, m. (-5), (elec.) werktuig om de sterkte
van een electrischen stroom to meten.
RHEOSTAAT, m. (...staten), (elec.) werktuig tot het,
inschakelen van toestellen tusschen de geleidingsdraden van een electr. stroom, zonder dat deze
ver broken wordt.
RHETOR, m. (-s, -en), redenaar, leeraar der welsprekendheid; leerling der rhetorica.
RHETORIEK, RHETORICA, v. redekunst, leer der
welsprekendheid; kamer van rhetorica, rederijkerskamer; de hoogste (6de) Latijnsche klasse op seminaries, waar de rhetorica onderwezen wordt.
RHETORIJKER, m. (-5), rederijker.
RHETORISCH, bn. redekunstig, op redenaarswijze;
eene rhetorische wending ; (taalk.) rhetorische figurer,
gedachtefiguren.
RHEUMATIEK, v. door koude ontstane pijnlijke kwalen die haar zetel vooral in de gewrichten, pezen,
peesscheden, banden, spieren en spierachtige deelen
hebben.
RHEUMATISCH, bn. pijnlijk van verkoudheid; met
zinking behept.
RHEUMATISMUS, RHEUMATISME, o. rheumatiek.
RHINOCEROS, in. (-sen), neushoorn, neushoorndier:
zeker dikhuidig of veelhoevig zoogdier; (fig.) 't is
een echte rhinoceros, 't is een onbeschofte kerel.
RHIZOLITHEN, my. versteende boomwortels.
RHIZOPHORA, my. een plantengeslacht waarvan
de boomen luchtwortels hebben, die in de aarde
dringen en daar opnieuw wortels schieten en zoodoende een geheel bosch vormen; de mangroveboom
(rhizophora mangle) is het bekendst.
RHIZOTOMIE, v. (plantk.) wortelontleding.
RHIZOTOOM, m. (...tomen), wortelsnijder, verzamelaar van geneeskrachtige kruiden.
RHODAAN, o. (scheik.) verbinding van zwavel on
cyaan.
RHODIUM, o. zeker metaal, in 1803 door WOLLASTON
ontdekt, dat eenige overeenkomst heeft met het
platina; het is zilverwit, glanzend en broos; het s. g.
is 11.
RHODODENDRUM, RHODODENDRON, m. (-s), alproos, bergroos.
RHODOLOGIE, v. beschrijving der rozen.
RHODONIET, o. meestal geaderd mineraal, van
rozenroode tot bruinroode kleur, uit mangaankiezel
bestaande.
RHODOSTAGMA, o. rozenwater, rozenolie.
RHOMB, RHUMB, m. windhoek (van het kompas).
RHOMBIET, m. (-en), eene versteening, langwerpige
ruitvormige gedaante.
RHOMBOEDER, o. (-s), (meetk.) lichaam door zes
ruitvormige vlakken omsloten.
RHOMBOIDAAL, bn. ruitvormig.
RHOMBOIDE, v. (-n), (meetk.) scheefhoekig parallelogram.
RHOMBUS, m. (meetk.) ruit, gelijkzijdige scheeve
vierhoek.
RHOPO GRAPHIE, v. struiken- en heesterbeschrijving.
RHYTHME, o. rhythmus.
RHYTHMISCH, bn. evenmatig, overeenkomstig de
regelen der klankmaat; versmatig, welgeordend.
RHYTHMOMETER, m. (-s), maatmeter: werktuig
dat elke beweging der tijdmaat op het nauwkeurigst aangeeft.
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RHYTHMUS, m. klankmaat ; eene in bepaalde maat
voortgaande beweging; (muz.) de afwisseling van
tonen van verschillende lengte binnen eene gelijkmatig wederkeerende tijdmaat; (lett.) groepeering
van lange en korte lettergrepen, in versregels.
RIB, v. (-ben), RIBBE, v. (-n), een van de dunne
gebogen beenderen, welke zich van de ruggpgraat
naar het borstbeen middellijk of onmiddellijk nitstrekken en de borstholte omgeven : de ware of lange
ribben, de 7 boYenste paren die naar het borstbeen
gaan; de korte of valsche ribben, de volgende 3 paren
die aan elkander en de onderste ware ribbon met
kraakbeen verbonden zijn; de fosse ribben, die geheel
los uitloopen; — (fig.) dat kleeft aan de ribben, daar
Wbrdt men vet van; iem. op de ribben ko7nen of de
ribben smeren, hard slaan; dat stoot mij op de ribben,
dat hindert of walgt mij; dat zet wat aan de ribben,
dat geeft voordeel; men kan zijne ribben tellen, hij is
bijzonder mager; — (slag.) het vleesch tusschen de
ribben en de rib zelf; eene doorgaande rib bestaat

RIBBING, m. (-en), (gew.) ribbeling.
RIBBOK, m. (-ken), een met leder bekleed vast
opgevuld kussen met voet; ...COTELETTEN, v. my.
(slag.) een stuk van de ribben van een kalf; ...MES,
o. (-son), mes waarmee men vlas ribt; ...LAP, v.
(-pen), dik stuk leer.
RIBINEN, v. my. slijkstroomen.
.
RICAMBIO of RICORSO, m. (-'s), (kooph.) keerwissel, wissel die met protest teruggaat.
RICHEL, v. (-s), lat, strook hout (inz. dienende om
er iets op of bij te zetten, b. v. porselein, aarde-.
werk); bovenste rand (van verschillende voorwerpen), lijst.
RICHTBAAK, v. (...baken), baak waarnaar schepen
zich richten kunnen; ...BOK, m. (-ken), (lager) eon
toestel om te leeren richten.
RICHTEN, (richtte, heeft gericht), eene strekking
(aan lets) geven, leiden, besturen; (zeew.) stollen: de
zeilen naar den wind richten; dat tuig is goed gericht, deraas zijn vierkant en waterpas gebrast en getopt;
den koers noordwaarts richten; (mil.) een kanon, een
geweer richten, het zoodanige stelling geven, dat het

uit halsknok, hals, dikke fijne rib en muis; een
stuk van de rib, eenige ribben met het daartusschen
zich bevindende vleesch; dat is eene rib uit zijn
schotel, dat is een onverwacht geldelijk nadeel; (JO
is eene rib uit je lijf, dat hadt ge niet verwacht,

(meestal lets onaangenaams); —
(scheepst.) inhout of balk die samen het geraamte
van een schip vormen; balk, spar, krom stuk hout;
kleine dwarsbalk; hout van 7., 2 cM. breed en dik; —
(plantk.) iedere verheven, meest door vaatbundels
gevormde lijst of lijn; sneetje van een meloen ; (wev.)
de viak naast elkander liggende koordachtige strepen op rips of ribbetjesgoed; de verheven streep:,es
op den rand van munten; (boekb.) de verheven
lijnen op den band van een boek; (wisk.) lijn waar

twee vlakken elkander begrenzen. RIBJE, RIBBETJE, o. (-s), kleine rib; fijn vleesch van de rib
(van slachtvee). [In deze laatste opvatting alleen
ribbetje.]
RIBATTUTA, v. (muz.) terugslag.
RIBBEBLAD, 0. (plantk.) groot ribbeblad, groote

weegbree.
RIBBEBREUK, v. (-en), breuk der ribben.
RIBBELING, m. (-en), eene soort van zoeten appal.
RIBBEMOOS, m. (gew.) het is een ribbemoos van een
vent, groote, ruwe kerel.
RIBBEN, (ribde, heeft geribd), van ribbingen voorzien (de band van een boek enz.); (van vlas) het
stork uitstrijken met een bot-snedig lemmet van
ijzerblik of staal. RIBBING, v. het ribben (zekere
verrichting der boekbinders).
RIBBENBAND, m. (-en), geribde band om een boek;
...KAST, v. borstholte; tot heil onzer ribbenkast, tot
hell van onze longen, van onze gezondheid; rug:
iem. wat op zijne ribbenkast geven, slang geven;
...KRUID, o. (plantk.) gewoon duizendbiad.
RIBBENKWALLEN, v. my. eene klasse van plantof straaldieren, aldus genoemd naar de bewegingsorganen, die als ribben in de hoogte over het lichaam
loopende zich voordoen.
RIBBENLAGE, v. (-n), zoldering; ...WAGEN, m. (-5),
(leger) wager, tot den pontontrein behoorende, wan' ,
op ribben, dekplanken en gereedschap vervoerd

worden.
RIBBESMEER, o. (gemeen) een pak slang; ...STOUT,
m. (-en), stoot op de ribben; (fig.) barsch antwoord.
RIBBESTOOTER, m. (-s), eene soort van wagen (die
hevig schokt).
RIBBESTUK, RIBSTUK, o. (-ken), rug, harst (van
slachtvee); (overdr.) kleedingstukkeu, meubelen enz.,
die veal geld kosten.

RIBBETJESGOED, o. rips.
RIBBEVLIES, o. (...zen), (ontl.), vlies waarmede de
borstholte bekleed is
RIBBEZAKKEN. (ribbezakte, heeft geribbezakt), aansporen, aandrijven ; kwellen, plagen.
RIBBEZENUW, v. (-en), (ontl.), zenuw die van of
naar de ribbon geleidt.

projectiel het doel zal kunnen treffen ; op het kernschot richten, het mikpunt horizontaal nemen,

(scheepst.) schuins richten, baksen, het geschut near
den kant van het voor- of het achterschip wenden;
op een grondschot richten, dompen, het mikpunt beneden de waterlijn nemen; (leger) eene compagnie
richten, het front ervan in eene rechte lijn brengen;
richt a ! het commando daartoe; (smed.) een hoefijzer richten, juist passend maken; hoefnagels richten,
ze licht hameren op de platte zijde der kling, waardoor ze stijf geslagen worden; het rechtmaken van
platen ijzer; richten met een puntslag, punteeren;
— wenden: zone oogen ten hemel richten; waarheen.

zult uwe reis ridden ?; zifn gebed tot God richten;
het woord tot iemand richten, hem toespreken; zonegedachten, opmerkzaamheid op iets richten; zich richten, zich regelen naar lets of iem., tot voorbeeld.
nemen; richt a naar uw broeder, handel zooals hij.
RICHTING, v. (-en), het richten; strekking; zijdeof kant waarheen iets of iem. is gewend, geplaatst
of gesteld.

RICHTEN. Zie RECHTEN.
RICHTER, m. (-s, -en), die richt; pointeerder; rechter; (bijb.) een van die mannen, die in den eersten
tijd na de inbezitneming van Palestina zich aan
het hoofd van het geheele Israblietische yolk of

van afzonderlijke stammen plaatsten, wanneer vijandelijke aanvallen of binnenlandsche oneenigheden
het optreden van een buitengewoon hoofd noodzakelijk maakten; het boek der Richteren, een der bijbel
boeken.
RICHTGAT, o. (-en), gat om iets gemakkelijk terichten; ...HAMER, to. (-5), afslechthamer;
o. (-en), (trim.) hulpmiddel om iets goed of to
schrijven.

RICHTIG, bn. bw. (-er, -st), juist, nauwkeurig, naar
behooren: richtige betaling ontvangen; die rekening isniet richtig; richtig beheer, inz. van geldrniddelen;
richtig spreken, schroven; zeker, veilig, zonder gevaar; het is bier niet richtig, men is hier niet veilig,
(ook) spookt tiler; het is niet richtig in zijn hoofd,
hij is niet wel bij zijn verstand. RICHTIGHEID, v.
juistheid, nauwkeurigheid, stiptheid. RICHTIGLIJK,
bw., (w. richtig.
deal
RICHTINGSGRAAD, m. (...graden), (zeet.) '
van den horizont, koersgraad; ...KRACHT, v. (-en),
(nat.) de richtingskracht der magneetnaald ?Iwr het
itoorden, ...LIJN, v. ■ natuurk.) afstand van het punt,
waar de beweging van een lichaam haar aanvang
neemt tot dat waar zij ophoudt; (bouwk.) alignement.
RICHTKUSSEN, o. (-5), (mil.); ...LAT, v. (-ten),
(mets.) lat waarnaar men zich bij het metselen
richten moot; lat waarmede men onderzoekt of
iets good recht is; ...LTJN v. (-en), (meetk.) loodreclite lijn; AL, v. (...alen); o. (-en),
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chietlooti; ...PLAAT, v. (...platen), volkomen vlak
gegoten ijzeren plaat waarop men ijzer voor het
afschrijven legt.
RICHTSCHROEF, v. (...yen), schroef waarmede men
-een kanon, een barometer, een brieven -weger, enz.
richt; ...SNOER, o. (-en), lijn (koord, touw) om (bij
metselen, timmeren enz.) in eene rechte lijn te blij•
-yen; (fig.) voorbeeld, model, regel ter navolging;
dit diene u ten richtsnoer; ...STOK, m. (-ken), stok
iets te richten, af te schrijven; ...VLAG, v. (-gen),
vlag waarmede men de richting aangeeft;
...VLAK, o. (-ken), vlak waarin men een kanon
richten kan.
RICINIE-OLIE, v. wonderolie: eene soort van ()lie,
- uit de zaden van den wonderboorn bereid.
RICOCHEEREN, (ricocheerde, heeft gericocheerd),
den grond even aanraken en dan opspringen : de
.kogel ricocheert. slaat aan.
RICOCHET, o. het keilen, opstuit, afkaatsing van
een geworpen steen op de watervlakte.
RICOCHETBATTERIJ, v. (-en), (vest.) eene batterij
die loodrecht op de verlengde binnenkruin van de
facen, flanken of branches van een bedekten weg,
welken men wil beschieten, wordt aangelegd;
-v. (-en), pip die, op den grond liggende, afgeschoten
wordt; ...SCHIETGAT, o. (-en), schietgat waarvan
de zool eene belling van buiten naar binnen heeft,
inz. voor houwitsers; ...SCHOT. o. (-en), schot waarbij
de kogel eenige malen op de aarde of het water
afstuit en zich weder verheft.
RIDDER, m. (-s, -en), elke vrijgeborene in de middeleeuwen, die verplicht was den aan zijn leenheer

o. (-en), het onderscheidingsteeken van een als ridder
gedecoreerde; ...LEEN, 0. (-en), (eert.) adellijk leengoed.
RIDDERLIJK, bn. bw. (-er, -st), wat een ridder of de
ridders betreft: de ridderlijke stand, de ridderstand;
een ridderlijk, landgoed, slot; als een ridder: zich ridderlijk gedragen,ridderlijke avonturen; dapper, moedig;
ridderlfpc antwoorden, bekennen, eerlijk, rondborstig.
RIDDE RLIJKHEID, v.
RIDDERLINT, o. (-en), lint eener ridderorde; ...MANTEL, in. (-5), mantel van een ridder, inz. van een
orderidder.
RIDDERMATIG, bn. bw. (-er, -st), ridderlijk.
RIDDERORDE. v. (-n), (oudt.) elke geestelijke of
wereldlijke vereeniging, die een godsdienstig of

staatkundig duel had en waarvan de laden zich aan
bepaalde wetten onderwierpen en beloofden het
doel der orde met al hunne krachten to ondersteunen of te bevorderen; instelling tot belooning
van deugdzame bedrijven, uitstekende verdiensten
enz., tot het schenken van eene onderscheiding als
bewijs van achting (door een, souverein); ...PLICHT,
m. (-en), plicht van eel.? ridder; wat een degelijk
inensch betaamt; ...POEZIE, v. waarin ridderlijke
daden bezongen worden; ...ROMAN, m. (-5, -nen).
RIDDERSCHAAR, v. alle ridders samen;
v. (-pen), de ridders; (eert.) edelen die zitting
hidden in de Staten der verschillende gewesten en
aldaar het geheele platteland vertegenwoordigden;
o. ginv. waardigheid van ridder; ...SCHILD, o.
(-en), schild eens ridders; ...SCHOOL, v. (...scholen),.
school your kinderen van edellieden; rijschool voor
verschuldigden krijgsdienst in persoon en op eigen
ridders; ...SLAG, m. slag met het plat van een
kosten te volbrengen; de waardigheid van ridder
ontbloot zwaard, dien men hem, die tot ridder gemoest echter door dapperheid en onbesproken levens- ' slagen werd, in den naam. van God, den heiligen
Michal en den heiligen Joris op den schouder of
wandel verdiend worden en is nooit erfelijk geweest; een dolende ridder, een ridder die avonden rug drieniaal toebraclat; fem. den riclderslag
een
ridder
van
de
droevige
f;g
icur,
turen ging zoeken;
gecen. hem in de orde der ridders opnemen; ...SLOT,
iem. die er ellendig uitziet; — iem. die van een
o. (-en), kasteel eens edelmans; ...SOLDIJ, v. (-en),
vorst een eereteeken heeft ontvangen en dit mag
soldij uitbetaald aan de ridders van sommige orden,
dragen: ridder van den Nederlanctschen Leelue. van
by. de AVillemsorde; ...SPEL, o. (-en), steekspel,
de Eikenkroon,; tot ridder slaan, in de ridderschap
tournooi.
opnemen; kruisriclder, ridder die deelnam aan een
kruistocht; (thans fig.) gedecoreerde met een ridderkruis; ridder te voet worden, in verval geraken;
het is een ridder van de el, een kleermaker; ruiter;
— eigenaar van een adellijk goed, welks vorige
bezitters to paard in den krijg trokken; — (nat.
hist.) ridderkapel; ridderforel. RIDDERTJE, o. (-5).
RIDDERAARD, v. wijze waarop de ridders zich
vroeger gedroegen, inz. hunne dapperheid en hunne
hoffelijkheid; ...ACADEMIE, v. (...min), ridderschool: ...BANK, v. (-en), bank (in eene zaal enz.)
voor ridders bestemd; (fig.) daze ridders zelven;
...BLAD, o. (plantk.) stoinpbladige zuring; ...BOEK,
o. (-en), boek waarin de namen, titels en wapens

der ridders staan opgeteekend; boek dat eene riddergeschiedenis bevat; ...DIENST, m. (-en), (oudh.)
dienst door eon ridder bewezen; hulp die hij zijn
leenheer verleende; (thans) hoffelijkheid tegenover
dames; ...EED, m. (-en), eed dien een ridder moest
zweren; ...EEUW, v. (-en), riddertijd.
RIDDEREN, (ridderde, heeft geridderd), tot ridder
slaan, benoemen: iena. ridderen, hem tot ridder benoemen, (ook) hem leelijk in zijn gezicht toetakeien.
RIDDERFOREL, v. (-len), eene fijne soort van forel
(salmo salvelinus); ...GEDICHT, o. (-en). romantisch
gedicht over ridders en ridderdaden; ...GEEST, m.
m. ridderlijkheid; ...GESCHIEDENIS, v. (-en), verhaal uit den riddertijd; ...GOED, o. (-eren). landgoed
aan een edelman toebehoorende; ...HOF, o. (...hoyen),
ridderkasteel.
RIDDERKAPELLEN, v. my. eene soort van dagvlinders (equites), met roode vlek op do Borst (als

eene ridderorde), die vroeger, behalve in Gelderland,
zeer zelden voorkwamen, maar zich nu meer en
meer naar het wetten beginnen to verspreiden;
...KASTEEL, o. (-en), woning eens ridders ;

RIDDERSPOOR,

v. (...sporen), (plantk.) een tot de

familie der ranonkelachtigen t)elloorend plantengeslacht (delphinium), waarvan slechts eene soort: de
veldridderspoor (D. consolida), in Nederland in 't wild
wordt gevonden.
RIDDERSTAND, m. de ridderschap, al de ridders;
...TEEKEN, o. (-en), onderscheidingsteeken eener
ridderorde kruis, ster enz.), insigne; ...TIJD,

m. (-en), tijd der ridders; laatste tijdvak der geschiedenis van de middeleeuwen; ...TOCHT, m. (-en), optocht, krijgstocht van ridders; ...WOORD, o. eerewoord eens ridders; ...ZAAL, v. (...zalen); ..ZAAT,
ZATE, v. (...zaten), havezaat.
RIDEAU, rn. (-X). (vest.) kleine aarden wal, verschansing; linie van dekkende voorwerpen, heggen
die onze opstelling voor den vijand verbergen;

leurlinie; opstelling der voorposten.
RIDICULE, 0. het belachelijke.
RIDICULE, v. (-5), reticule, damestaschje.
RIDICUUL. bn . (...culer, -st), belachelijk, bespottelijk.
RIEGHEIDE, v. (plantk.) gewone heide: zekere plant

welke tot voeder voor schapen on koeien dient.
RIEK, v. (-en), (landb.) drietandige ijzeren York.
RIEKEN. Zie WAKEN.
RIEL, bn. bw. (gew.), dun, ijl: dat goed is erg riel;
slank, schraal. RIELTE, v. schraalheid, ijlheid.
RIEM, m. (-en), smalle lange strook (inz. can leder);
lederen gordel (inz. om er geld in to bergen) ; lederen
band (aan schoenen, rijtuigen, wapenen enz.); gereedschap om voorwerpen aan elkander to binden,
vast to houden, er aan to hangen enz.: boeken in een
riem dragen; riem van een geweer; een kinderwagentje
dat in riemen hangt; reep: riem sander einde (in
fabrieken), waarmede men de beweging van een
deel eener machine naar een ander deel overbrengt; —
(sprw.) .uit eens adders leder is het goed riemen snoden,
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niet spaarzaam zijn bij het doen van uitgaven voor
rekening van eon ander; iem. een hart onder den
riem steken, hem moed inspreken; — roeispaan; met
een riem sturen, in plaats van met een roer; dubbele
riemen, korte riemen, zoodat er twee roeiers op een
zelfde bankje. kunnen zitten; enkele riemen, waaraan
het eind binnenboords hiertoe te lang is; vaartuig
van 20 riemen, zOO ingericht, dat men 20 riemen kan
gebruiken om het voort to roeien; riemen snijden,
de riemen met het vlak boven water houden; — (fig.)
een riem onder het zeil steken, moor kracht of vaart
aan eene zaak bijzetten; de riemen binnenhalen, de
zaak laten varen; (sprw.) eerst in de boot, keus van
riemen, wie eerst komt, die eerst maalt; mot moet
roeien met de riemen die men heeft, men moet zich
behelpen met wat men heeft; met zijne eigen riemen
roeien, zijne eigen krachten beproeven; iem. op zijne
eigen riemen laten driven, niet naar hem omzien,
hem laten voortsukkelen; de riemen te boord leggen,
zijn best doen; (ontl.) kleine pees: tongriem; nagelriem. RIEMPJE, o. (-s), kleine riem.
RIEM, m. (-en), hoeveelheid van 20 book papier
(elk book van 24 vellen).
RIEMBANK, v. (-en), roeibank; ...BESLAG, o. gordeltooisel; ijzer of koper aan eene roeispaan; ...BLAD,
o. (-en), het plat van een roeiriem ; ...BLOEM, v. (-en),
eene soort van kamperfoelie ; ...DOL, v. (-len), dolkas
van eene roeiboot, waarin een riem bij het roeien
steunt.
RIEMDUIM, m. (-en), (oudt.) een prismatisch lichaam
van een Rijnlandschen of Amsterdamschen voet
lang en een duim vierkant, waarmede men het
hout en wel voornamelijk het eikenhout berekende
on verkocht.
RIEMEN, (riemde, heeft geriemd), (Zuidn.) omgorden; roeien; het veer riemen, voor de tweeds maal
snijden, slikken; kurk riemen, kurkplaten aan reopen
snijden, voor de kurkenfabricage.
RIEMENMAKER, m. (-s), die riemen maakt.
RIEMER, m. (-s), roeier; kurkensnijder.
RIEMGAT, o. (-en), (zeet.), gat in het achterschip
waardoor men groote scheepsriemen buiten boord
kan brengen; ...GOED, o. drukwerk dat bij den
riem verkocht wordt.
RIEMKLAMP, m. (-en), (zest.) klamp waarop de
riem (roeispaan) ligt; ...OPLEGGER, m. (-s), worktuig om eon riem zonder elude van de vaste op de
losse riemschijf te brengen of omgekeerd; ...PEN,
PIN, v. (-nen), pen of pin waartegen een riem steunt
bij het roeien.
RIEMPJES, o. my. (plantk.) eene plant (corrigiole
littoralis), welke op vochtigen zandgrond groeit.
RIEMSCHIJF, v. (...ven), schijf waarover een riem
zonder einde in eene fabriek loopt; vaste riemschjf,
om het onderdeel der machine in beweging to brengen; losse rientschiff, die los op de as bevestigd is;
ligt de riem zonder einde hierom, dan staat dit
deel der machine stil.
RIEMSLAG, m. (-en), slag met de roeispaan in het
water, afstand dien men met een riemslag aflegt:

schuiven, iets doen mislukken; (sprw.) in het riet
zitten en pijpjes maken, partij trekken van de gelegenheid die zich voordoet; zich niet met een kluitje
in het riet laten sturen, niet lieht verlegen staan, voor

wij waren nog 10 ci 12 riemslagen verwijderd; ...STROP,

m. (-pen); ...TALEN, my. (gesch.), vroeger eene
belasting voor boeren en landeigenaars tot onderhoud van bruggen, wegen, leaden en vaarten;
...VISCH, m. (...vissch en), zekere visch met puntigen
staart (trichiurus), ook degenvisch geheeten.
RIEMVORMIG, bn. (plantk.) lijnvormig.
RIEMWERK, o. alle riemen bij elkander: het riemwerk van een riftuig ; ...WORM, m. (-en), eene soort
van ingewandsworm (ligula).
RIET, o. een plantengeslacht (arundo phragmites),
ook dekriet en s/ootrict geheeten, tot de groep rietgrassen van de familie der grassen behoorende: een
der nuttigste gewassen: een huis met riet clekicen;
Spaansch riet (arundo do no.,), rotting: e, n stoel ran
riot; met een rietje krijgen. daarrnee geslagen worden;
(sprw.) alles in het riet laten loopen, zijne zaken
slecht besturen, verwaarloozen; jets in het net sturen.

geen klein geruchtje vervaard zijn, hij laat zich ,
hij beefde als een rietje, beefdenietRlafschp;
in hooge mate; zij ken over een gekloofd rietje gaan,
op haar gedrag is totaal niets aan to merken ; —
(muz.) toongevend gedeelte in het mondstuk vary
vele blaasinstrumenten : een goed rietje, in een oboe is
noodig voor een goeden toon; — (wev.) stift of tand1
van een weefblad, als die uit riot vervaardigd zijn::
de ketting staat 1, 2, 3, 4 of 8 draden in het riet;
(oudt.) zekere lengtemaat. Zie RIETSTOK. RIETJE„,
o. (-5).
RIETACHTIG, bn. (-er, -st), als riot.
RIETAKKER, m. (-s), ...BOSCH, o. (...bosschon),.
...LAND, ...VELD, o. (-en), plaats waar riot groeit;
(ook) rottingsplantage.
RIETBAND, m. (-en), lang en smal riot waarmede
iets vastgebonden wordt; ...BESLAG, o. versterking
van een kanaalboord met riot; ...BINDER, m. (-s),
die riot in bossen bindt; ...BLAD, o. (-en), (wev.)
weefblad als dit uit riot vervaardigd is; ...BOS,
m. (-son), schoof van riot; ...CULTUUR, v. cultuur
van het suikerriet; ...DEKKER, m. (-s), die daken
met riet dekt; ...DIJK, m. (-en), dijk door riot gesteund; (vest.) rijsdam; ...DODDE, v. (-n), (plantk.>
eene samentrekkende on zuiverende waterplant.
van 't geslacht der rietgewassen.
RIETEN, bn. van riet, uit riot (vervaardigd): eert
rieten dale; een rieten stool.

RIETFLUITJE, RIETPIJPJE, o. (-5), fluitje of pijpje
van riot.
RIETGANS, V. (...zen), eene soort van gans (ansersegetum), ook zaadgans geheeten; ...GEWASSEN,
o. my.; ...GORDIJN, o. (-en), gordijn van riot vervaardigd; ...GORS, v. (...zen), zekere vogel (fringillct
montana), tot het geslacht der gorzen behoorende,
die in ons land van April tot October langs de
rietkanten der wateren wordt aangetroffen on ook

rietmusch, slootmusch on rietvink wordt geheeten.
RIETGRAS, o. rietachtig kanariegras, ook eenhalrn
geheeten; zegge, bent; vertakte egelskop, ook duikers
on driekantige lisch geheeten.

RIETGRASSEN, o. my. eene onderafdeeling der
grassen waartoe het dekriet behoort.
RIETHOEN, o. (-ders), (nat. hist.) eene soort vanwaterhoentje (rallus), waartoe behooren het Europeesch riethoen, het klein Europeesch riethoen on het
klein gevlekt riethoen; ...HONIG, m. Oostindisch&

bamboessuiker.
RIETJE, o. (-s), rietstokje : (em. met een rietje geven.
RIETKAM, m. (-men), weefkam; ...KEVER, m. (-s),
eene soort van keyer (donacia); ...KOLF, v. (...ven),.
wortel van het rietgewas; ...LAND, o. (-en), land
waar riot groeit; ...LIJSTER, v. (-s), groote karekiet (turd us arundinaceus), zekere vogel, tot de ,
rietzangers behoorende, die in ons land aan de met
hoog riot begroeide oovers van moron of andere
uitgestrekte wateren wordt aangetroffen; zijn zang,.
waaraan men zijn naam karekiet ontleent, is buitengemeen krachtig en zeer ver hoorbaar.
RIETMAT, v. (-ten), mat van riot gemaakt;
...MEES, v. (...zen), moerasmees; ...MENTE, v._
(plantk.) kalament (nepeta catarial, ...MES, o. (-sen),
mss om riot to snijden; ...MOERAS, o. (-son), moeras.
waarin riot groeit; ...MOSCH, ...MUSCH. v. (musschen), rietgors.
RIETPARK, o. (-en), weer, yischput: omtuindeplaats om visch to vangen on to bewaren aan den
oever der zee; ...PEER, v. (...peren), eene soort van
kleine peer; ...PIJP, v. (-en), herdersfluit;
v. (-en), plank van sarnengeperst het, bouwmateriaal; ...PLUIM, v. (-en), pluimyormige bloeiwijze
van het riot.
RIETSCHERM, o. (-en), scherm van riot vervaar-

dig,i:

...SNIP, v. (-pen), eene snort van_

RIETSNIJDER.

RIJFELEN.

vogel (scolopax gallinula); ...SNIJDER, m. (-s), die
riot snijdt: ...SOORT, v. (-en); ...STOK, m. (-ken),
rotting; (oudt.) eene lengtemaat van zes ellen: en

gemakkelfik, niets doen data r#den en rossen; — (fig.)
elkander in de wielen rijden, elkander tegenwerken.
tegenspreken ; hif kan rfjden en omzien, hij is erg bij

nu)* word een rietstok gegeven, aan eene meetroede gelijk
(OPENB. XI : 1); ...STREEP, v. (-en), (wev.) galen in
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de hand, weet met gemak zich naar de omstandigheden te schikken; daarbij meet men ?Wen en omzien,.
geweven stof; ...SUIKER, v. eene soort van suiker
zeer voorzichtig te werk gaan; op schaatsen rijden;
die verkregen wordt uit het suikerriet, (chem.)
om een pros ryden; met den trein rijden; de trein rijdt
saccharose; ...SUIKERFABRIEK, v. (-en); ...TOP, m.
er een uur over; de stoomtram rfidt om het ku-artier;
(-pen), bovenste gedeelte van het riot.
—opendirztendzichvortbewgn:op
een
RIETVINK, m. (-en). Zie RIETZANGERS en RIETpaard, een ezel, een kameel rUden, op een draf, langGORS; ...VLOT, o. (-ten); ...VOL, m. (wev.) de ketzaam rijden; de rfidende artillerie; er wordt om een
tingdraden samen die zich in eene enkele tusschengouden horloge gereden, bij harddraverijen; —
(bij uitbr.) op een hobbelpaard ryden, daarop hobruimte van een weefblad bevinden; ...VOREN,
belen; op een stokpaardjerijelen, (fig.) gaarne over jets,
...VOORN, m. (-s), (cyprinus erythrophthalmus), een
spreken; wat rijelt hij weer op zfin paardje!, wat heeft
tot de karpers behoorend zoetwatervischje dat zich
gaarne tusschen riet en andere waterplanten ophij het weer druk met zijn geliefkoosd onderwerp,
houdt, ruisvoorn; ...VORSCH, m. (-en), eene soort
(ook) wat heeft hij weer veel aan te merken, to
berispen; ik laat het kind op mijne knie rijden, tervan kikvorsch.
RIETZANGER, m. (-5), zekere vogel (calamoheipe
wiji het daarop zit, beweeg ik de knie op en neer;
phragmitis), tot de rietzangers behoorende, die zich
een kind op ztjn rug laten rijden, daarmede rondbij voorkeur aan de oevers van rivieren, meren en ' loopen; heksen r#den op bezems en hooivorken naar
slootkanten ophoudt: zijn zang is bevallig en afden Bloksberg; de hond rijdt op zijn achterste, gaat
wisoelend.
vooruit, terwijl hij zijn achterste langs den grond
RIETZANGERS, m. my. zekere trekvogels (calamodrukt; (sprw.) op de tong 7-Oen, het onderwerp van
herpe), welke in het riet of langs de waterkanten
het gesprek zijn; het geheele huis rijdt op stelten,
leven, zeer behendig langs de riot- en grasstengels
in groote verwarring; mijn hoofd rUdt (ik rid) op
stelten, ik weet niet, wat aan te vangen; bij een
opklirnmen en door het yolk rietcinken worden
geheeten; ...ZODEN, v. my. eene soort van drijvende
examen rijden, op de vragen niet te antwoorden
eilandjes, bestaande uit in elkander gegroeicie waterweten; hij heeft de klei gereden, hij is er slecht wegplanten, ook driiftillen en kraggen geheeten.
gekomen; hi)* rijdt ercoor, dit komt op hem neer, hij
RIF, o. (-fen), lage rots-, zand-, koraalbank; vermoot de kosten betalen; —
borgen klip; (fig.) geraamte, skelet. RIFJE, o. (-s).
zich onrustig been en weer bewegen, geen oogen-RIF. Zie REEF.
blik stilzitten: rijdt zoo niet op die canape's, ze zal
RIFBA ND,
(-en), (zeet.); ...LEUVERS, in. my.
nog stuk gaan; leg tech niet zoo op lien stool to rijden,.
...LIJN, v. (-en), ...TALIE, v. (-s, ...ion). Zie REEFstraks valt ye nog; (zeet.) het schip rijdt op zijn anker,
BAND enz.
gaat met de golven op en neer. terwijl het voor
RIFFELIJZER, o. (-s), (smed.) platte ijzervijl zonder
anker ligt; het schip rijrlt zwaar, rijdt er onderdoor,
hecht.
de golven gaan over het yoorsehip been; —
RIFKANAAL, o. (...kanalen), opening in een koraalin eenig voertuig iemand of iets overbrengen: hi)
eiland of atol.
rUdt passagiers en vrachtgoederen; een dokter rOen,
RIGA-BAK, in. (-ken), zekere gekleurde houten bak.
hem naar zijne patienten rijden ; wie heeft a gereden ?,
RIGA-BALSEM, m. eene soort van balsem.
wie was uw koetsier?, (ook) van wien was paard
RIGIDE, bn. stijf, strak; scherp, ruw, hard, onveren rijtuig?, hooi van het land, nest op den akker
biddelijk; gestreng van zedenleer, levenswijze; inz.
rijden; heeft Sint Nicolaas good brj a gereden?, hebt
overdreven streng. •
ge voor uw Sinterklaasfeest nogal wat gehad?; —
RIGIDITEIT, v. stijfheid, strakheid; ruwheid; kracht.
tot rijden gebruiken:
rijclt zijn eigen paard; hij
RIGORE JURIS, naar gestreng recht.
rijdt dit paard al 4 jaar; een paard in het wed rijden,
RIGOREUS, RIGOUREUS, bn. (...zer, -t), RIGORIShet daarheen geleiden; een puard lam, kapot rUden,
TISCH, bn. (-er, meest -), gestreng, scherp, onbarmer zoo long mee (op) rijden, tot het lam, kapot is,.
hartig.
zich een blikgat rijden, zoo lang te paard zitten, tot
RIGORISME, o. te strenge zedenleer.
men geen gevoel meer in zijn achterste heeft;
RIGORIST, m. (-en), strenge zedenleeraar; aanhanger
iemand ten onderste boven rifolen, tegen hem aankomen
der gestrenge grondbeginselen van het strafrecht.
onder het rijden, zoodat hij valt; — (fig.) iemand
RIGOROSITEIT, v. gestrengheid, hardheid.
rUden, hem den rug om iets rauw rijden, hem voortRIGUEUR, v. strengheid, hardheid, scherpheid; de
durend tot iets aanzetten, om iets vragen; de duiver
rigueur zijn, volstrekt noodzakelijk zijn, stipt in
rijolt hem, hij is van den duivel bezeten; wat rijel-je
acht te nemen zijn.
toch ?, wat wil je toch van me, waarom behandelt ge
RIJ, v. (-en), verscheidene voorwerpen naast elkanme op zoo onaangename wijze? —
der geplaatst: eene rij huizen, boomen; reeks, volgdekken, paren, (van viervoetige dieren): een.
reeks; rang, gelid: in de rij staan, loopen, blijcen;
prachtige stier one to rijden, een prachtige rijstier;
(mets.) richtlat om de steenen behoorlijk te plaatsen;
die honden rfjclen den heelen dog; (gemeen) op zone
(loodg.) liniaal die men over den opstaanden gietvrouw rUden, telkens en op ruwe wijze vleeschelijke
tafelrand beweegt om het overtollige lood mee te
gemeenschap met haar hebben; (van visschen)
nemen, of te strijken. RIJTJE. o. (-5).
paren, kuit schieten : in den t(jd van het rijden zwem- .
RIJBAAN, v. (...banen), plaats voor de oefeningen
mendsalorivp.
in de rijkunst; gladde baan op het ijs voor de
RIJDER, m. (-5), die te paard zit, ruiter; — gouden,
schaatsenrijders; ...BED, o. (-den), (scheepsb.) deel
ruder, oude munt, ter waarde van f 14; een zilreren
van den ondermast; ...BEEST, o. (-en), dier waarop
rijder, bedroeg f 3,15. RIJSTER, v. (-5), zij die rijdt.
men rijdt; ...BROEK, v. (-en), heel of half lederen
RIJENVULKAAN, m. (...kanen), (aardr.) een vulkaan
broek der paardrijders.
die met anderen in eerie rij staat.
RIJCELPOLIEP, v. (-en), eene soort van celpoliep,
RIJF, v. (...yen), hark; rasp.
welke een hoornigen cellenstok heeft met slanke,
RIJF, v. (...yen), (Zuidn.) reliquieenkas.
draadvormige ranken, hol en vertakt.
RIJFELAAR, m., —STER, v. (-s), dobbelaar, •ster,,,
RIJDEN, (reed, is en heeft gereden), zich in eenig
speler met dobbelsteenen; (ook) die laat dobbelen.
voertuig van de eene plaats naar de andere begeven
RIJFELBEKER, m. (•5), trechter waarin de dobbelin een open rijtuig rijden; in eene arreslede rijden;
steenen geworpen worden; ...BORD, o. (-en), zeker
zelf rijden, zelf mermen; staproets, hard, met de zes
draaibord (voor het dobbelspel).
(met zes paarden) 7- Oen; deze wages, deze weg rijdt
RIJFELEN, (rijfelde, heeft gerijfeld), dobbelen;

RIJFELEN.

RIJKSAPPEL.

fszned.) tjzeren of koperen platen aan den rand gelijk
vijlen met het riffelijzer.
RIJFELSPEL, o. (-en), het rijfelen; houten kraam
waar zulks geschiedt; de benoodigdheden om te
rijfelen; ...TRECHTER, m. (-s), rijfelbeker.
RIJGBOTTINE, v. (-s), halve laars die dichtgeregen
moet worden; ...DRAAD, m. (...draden), draad om
iets met groote steken vast te naaien; ook om lets
voorloopig te hechten: de r#gdraden withalen.
RIJGEN, (reeg, heeft geregen), voorwerpen, die
doorboord zijn, naast elkander aan een snoer hechten: paarlen, kralen rijken; met een snoer of een
voter dicht- of vastmaken : schoenen, een korset rgen;
-driegen, met wijde steken naaien; (fig.) iem. aan den
degen rfjgen, hem den degen door het lijf steken;
zich rijgen een keursltjf dragon en dat nauw toehalen: zy had zich te sterk geregen en werd onpasselfjk.
RIJGER, m. (-5), rtjgdraad; (zeet.) touwtje waarmede
twee stroppen aan elkander verbonden worden.
RIJGGAT, o. (-en), gat waardoor men een rijgveter
enz. haalt: de rijggaten van het korset zfjn dicht bfj
elkander; ...KOORD, v. (-en), koord waarmede men
lets vast- of dichtrijgt; ...LAARS, v. (...zen); ...LEUVERS, m. my. (zeet.); rfjgleuvers der bonnetten of
,bfjzeilen; ...LIJF, o. (...von), keurslijf, korset; ...LIJN,
v. (-en), (zeet.) lijn waarmede een gaffelzeil in het
midden wordt aangeslagen door het door al de
bovengaten aan de gaffel vast to marrelen; ...MALIE,
T. (...lien), veterbeslag.
RIJGNAAD, v. (...naden), (naaist.) naad met groote
steken, voorsteeknaad, om iets voorloopig te hechten;
...NAALD, v. (-en), naald met een lang wijd oog on
zonder scherpe punt; ...NESTEL, m. (-5), band of
snoer om iets vast-, dicht to rijgen; ...PEN, ...PIN,
v. (-nen), rijgnaald; ...SCHOEN, m. (-en), schoen met
vijggaten, die dichtgeregen moot worden; ...SNOER,
o. (-en); ...STEEK, v. (...steken), voorsteek; ...VETER,
m. (-5).
RIJHANDSCHOEN, m. (-en), lederen handschoen dien
ruiters bij het paardrijden gebruiken.
RIJJOOL, m. (...jolen), feest waarbij men uit rijden
gaat.
RIJK, bn. bw. (-er, -st), zeer veel van iets hebbende,
ruim voorzien van: rijk aan geld, aan, goed, aan

voorschijn komen; dien niets ontbreekt is rok; hjj is
at zjjn vrienden (de wereld) te rijk hij gevoelt zich
overgelukkig; —
kostbaar, prachtig, van rijkdom getuigende: rijke
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,

boeken, aan kundigheden, aan ervaring, aan beloften;
dit gebergte is rijk aan goad, bevat veel goudertsen;
ho is geen cent rfjk, is doodarm; in rake 'nate; eene
rake verzameling, zeer groat; dit onderwerp is te rfjk
om het in eons of to handelen, omvat te veel; een
rake oogst, zeer good; eene rijke bran van genoegen,
zeer groot; h heeft eene rake verbeelding, hij phantaseert veel en stout; een rfjk gemoedsleven hebben,
fijngevoelig zijn en teikens aangenaam getroflen
warden; rijke mUnen, die veel erts met een hoog
.procent bevatten; rUk in bloei staan, volop bloeien;
eene rake taal, die veel woorden en uitdrukkingen
heeft; (bouwk.) de 'Hike kant van een, steen (die bij
't vormen naar een kant weggestreken is en daardoor
eene min of meer scheeve gedaante heeft), de scherpe
hoeken, terwill men de stompe hoeken den arinen
leAnt van den stem noemt; —
veel vermogen bezittende: rijke lieden; hij is zoo
rift als Croesus, hij is schatrijk; inj is rijk gefrouw,i,
met een rijk meisje; een rijk huwelfjk ken, trouwen
met lam. die rijk is; een rijk en gezegenci leven zij uw
deel, eene heilbede; ale ik in mijne rake jaren kom,
indien ik eens rijk zal zijn (meestal in scherts gozegd); zich rijk woekeren, handelen, schriven; (sprw.)
om vooruit te komen,
al stapende wordt men niet
moat men zich inspannen: dat geeft eenrijkbestaan,
daarmee verdient men in ruime mate; eene rijke
gemeente, die veel eigendommen bezit, (oak) waar
veel rijken woven; die grond is rUk, is zeer vruchtbaar, (ook) is rijk aan delfstoilen; een rijk land, waar
men veel middelen van bestaan heeft, waar de
grond of de inwoners rijk zijn; bij het verhaizen is
men altijd rljker dan men denkt, met tuespeling op
.de vele voorwerpen. die dan uit hoeken en paten to

,

geschenken; eene rake tafel; rfjk gekleedgaan; dathuis
is rtjk gemeubileerd, met kostbare meubels; het gaat
er rijk toe, alles is daar duur en kostbaar; rt.* versierd, op rijke wijzo; —• gemakkelijk: ik loop dien
weg rijk in een half uur. RIJKHEID, v. rijkdom.
RIJK, o. (-en), regeering, macht, invloed: hij wil het
role alleen hebben, wil alleen alles to zeggen hebben,
alles alleen regelen; iem. het rijk alleen laten, niet

tegenspreken, (bij uitbr.) hem verlaten, zich verwijderen; zfjn rfjk is uit, hij heeft hier niets meer to
zeggen, zijn invloed is voorbij; —
staat, land door een vorst bestuurd, monarchic:
het rUk van Karel den Vfjfden; ons
ons land in
Europa, in tegenstelling met onze staat, ons land in
Europa -H de kolonien en bezittingen in andere
werelddeelen; het Hemelsche rfjk, China; het rfjk
Gods, het Godsrijk; (godg.) het duizendjarig rfjk,
tijd waarin liefde en vrede op aarde zullen hoerschen; — gebied : dat behoort tot het rfjk der mogelfjkheden, dat zou best kunnen gebeuren ; (ook) dat is
nog lang niet zeker; in 't rfjk der drooinen, der verbeelding, de droom-, de phantasiebeelden; de drie
liken der natuur, de drie hoofdardeelingen waaronder al de voortbrengselen der natuur gerangschikt
worden: planten-, dieren- en delfstoffenrfjk; — staat, in
tegenoverstelling met de gemeenten on de afzonderlijke burgers, de overheid : hfj is van het r#k aan. gesteld; op kosten van het rijk, uit
's lands kas bekostigd; de inkomsten van hetr#k; dezegrondbehoort
aan het rijk, is domeingoed; die zaak gnat niet de
gemeenten, maar het rijk, aan; eene instelling van het
rijk, openbare inrichting uit 's lands kas bekostigd.
RIJKJE, o. (-5).
RIJKAARD, m. (-5), rijk man.

RIJKALES, v. (-sen), eene soort van open koets.
RIJKDOM, m. (-men), schatten, vermogen, bezit van
veel aardsche goederen; (sprw.) 7-0/Mom en een dubbeltje kennen elkaar, zuinigheid voort tot rijkdom;
dat is min geheele rijkdom, alles wat ik bezit; (sprw.)
deugd is beter dan rijkdom; overvloed: (fig.) de rfjkdom der barmhartigheid; de rijkdom eener taal,
de
overvloed van -woorden en uitdrukkingen.
RIJKE, m. (-n), rijk, vermogend man.
RIJKELIJK, bn. bw. (-er, -st), ruim, overvloedig,
meer dan genoeg: er was van alles rijkelijk; een
rijkeltyke maalt0, rijkelijic geven; iem. rigelijk beschenken; verkwistend: rUke4jk met iets doen, omgaan.
RIJKELIJKHE1D. v. overvloed, mildheid.
RIJKLEED, o. (-eren), kleed dat dames aantrekken,
als zij gaan paardrijden.
RIJKMAKERS, ni. my. (plantk.), (gew.) eene soort
van meekrap; het laatste spel waarbij men al het
verlorene terugwint of het dubbele verliest.
RIJKNECHT, in. (-5), stalknecht, pikeur, postiljon;

„KUM'S, v. (.en).
rfjksacademie van
RIJKSACADEMIE, v. (-s,
beelaende kunsten, eene inrichting te Amsterdam
waar onderwijs gegeven wordt in teekenen, beeldhouwkunst, schilderkunst, graveerkunst, aesthetica,
kunstgeschiedenis en doorzichtkunde; ...ACHTP, v.
(gesch.) scliandvlekkend vonnis, oudtijds door den
keizer van Duitschlanci uitgesproken tegen personen,
die hoogverraaci en andere ergo misdaden bedreven
hadden en waarbij hun allo rechten en bescherming
ontzegd worden, die anders voor de burgers openstonden; soort van vogelvrijverklaring; ...ADEL, m.
add van zeer hooc:en stand; ...ADELAAR, m. (-s),
zinnebeeld, wapen eens rijks; ...ADVOCAAT, m.
(...eaten), advocaat die voor de belangen van het
rijk optreedt; ...AMBT, o. (-en), openbaar ambt;
...AMBTENAAR, m. (-s, ...naren), ambtenaar door
het rijk aangesteid; ...APPEL, in. (-en), een der
rijksinsignin: een van een kruis voorziene kogel,

als zinnebeeld der vorstelijke macht; afbeelding

RIJKSARCHIEF.
.-arvan op munten, zegels, enz.; ...ARCHIEF, o.;
...ARCHIVARIS, m. (-sen); ...BAN, m. rijksacht;
...BARON, m. (-nen), die alleen den keizer onder-clanig was; ...BEDIENING, v. (-en); ...BELASTING,
-v. (-en), belasting ten bate van het rijk; ...BESTUUR,
...BEWIND, o. bestuur, bewind van het geheele
rijk; ...BEURS, v. (...zen), beurs tot vrije studie,
vanwege het rijk vergeven; ...BODEM, m. grondgebied van den staat; ...BURGER, m. (-s), staats'burger; ...BURGGRAAF, m. (...graven), burggraaf
-die alleen het rijk en den keizer onderdanig was.
RIJKSDAALDER, m. (-s), zeker muntstuk (de Nederl.
-rijksdaalder of zilveren dukaat = 12.50); ...DAG, m.
(-en), (in sommige staten) vergadering waarop de
-vorst, de rijksgrooten, ook wel de vertegenwoordigers
van den geestelijken en van den derden stand bij•eenkomen, om 's lands belangen te behandelen; (in
sommige staten) de kamers der vertegenwoordigers ;
(fig.) 't is daar een Poolsche rijksdag, het gaat er
Dngeregeld en wild toe, ieder spreekt wanneer hij
wil; ...ENTREPOT, o. (-sl, publiek entrepOt; ...GE13IED, o., zoover het rijk zich uitstrekt; ...GEBOUW,
-0. (-en), gebouw, aan het rijk toebehoorende; ...GENOOT, m. (-en), medebestuurder van een staat ;
...GESTICHT, o. (-en), (in 't algem.) een gesticht
, dat door het rijk onderhouden wordt; (in 't bijz.) de
rfjksgestichten, de bedelaarsgestichten Ommerschans
-en Veenhuizen, waar bedelaars en landloopers,
arachtens de bepalingen der wet, worden opgenomen, alsmede de kinderen, die niet van de ouders
kunnen gescheiden worden; voor rekening der gemeenten kunnen daarin ook armen worden toege...GEZA G, o. oppergezag van een regeerenden
vorst; ...GEZINDEN, m. my. aanhangers der leer
. van het duizendjarig rijk (zekere secte der christelijke
kerk); ...GRAAF, in. (...graven), ...GRAVIN, v. (-nen),
.zekere titel ; ...GRAAFSCHAP, o. zekere waardig„heid; ...GRENS, v. (...zen); ...GROND, m. (-en);
...GROOTE, m. (-n), iem. van hoogen adel, medebestuurder van een rijk.
RIJKSHALVE, bw. uit naam, op gezag van den
• orst, van het rijksbestuur.
RIJKSHEERSCHAPPIJ, v.; ...HOFRAAD, m. (...ra, den), zekere titel; ...HOOGEREBURGERSCHOOL, v.
(...scholen), hoogereburgerschool die geheel op rijks.kosten ingericht is.
RIJKS-INSIGNIEN, o. my. kostbare kleinoodien, die
-voorheen bij de kroning der Duitsche keizers gebruikt
worden en thans nog in enkele rijken bij kroningsplechtigheden dienst doen: zinnebeelden der souvereine macht (appel, zwaard enz.); ...INWONER, m.
(-s), inwoner van het rijk.
RIJKSKAMERGERECHT, o. Zie KAMERGERECHT;
...KAMERHEER, na. (-en); ...KANSELIER, m. (. en, -s),
,grootwaardigheidsbekleeder ten hove; ...KANTOOR,
o. (...toren), kantoor voor de rijksbelasting; ...KASSIER, m. (-s), kassier belast met het beheer van
rijksgelden; ...KOMMIES, m. (...zen), belastingambtenaar; ...KRANKZINNIGENGESTICHT, o. (-en), zulk
.eea gesticht door het rijk bekostigd en beheerd;
...KROON, v. (...kronen), kroon eens keizers of
konings; ...KWEEKSCHOOL, v. (...scholen,; rifleskweekschool voor onderwijzers, waar kweekelingen
- tot onderwijzers worden opgeleid;
te Xijmegen,
Haarlem, Middelburg, Deventer, Groningen en Maas-tricht vindt men tegenwoordig rijkskweekscholen; rykskweekschool voor vroedvrouwen, waar onderwijs gege- ven wordt in de theoretische en practische verloskunde, de verzorging van jonggeborenen en de
verpleging van zieke vrouwen; zulke scholen vindt
men te Amsterdam en Rotterdam.
RIJKSLANDBOUWLEERAAR, m. (-s, ...leeraren), een
leeraar die landbouwonderwijs geeft op 's rijks kos--ten; ...LANDBOU WPROEFSTATION, o. (-s), inrichting of veld, waar vanwege het rijk proeven worden
genomen ten opzichte van verschillende landbouw-.vraagstukken; ...LANDBOUWSCHOOL, v. (...scholen), landbouwschool geheel door het rijk bekostigd;
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...LEEN, o. (-en), leengoed dat aan het rijk toebehoorde, grootleen; ...LEGER, o. (-s), leger van den
staat.
RIJKSMUSEUM, o. (-5, ...musea, ...muse6n), museum

onder het bestuur van het rijk en op kosten daarvan ingericht; ...NORMAALSCHOOL, v. (...scholen),
school waar op kosten van het rijk onderwijzers
worden opgeleid; ...OPPERHOOFD, o. ( en), regeerend
vorst; ...OPV0EDINGSGESTICHT, o. (-en), gesticht
waar onder onmiddelltjk toezicht van het rijk verwaarloosde jongens of meisjes worden opgevoed;
...OPVOLGER, m. (-5), troonopvolger; ...OPVOLGING, v.
RIJKSPENSIOEN, o. (-en), pensioen ten Taste van
den staat: de openbare onderwijzers hebben recht op
rijkspensioen, ...POLITIE, v. politie vanwege het
rijk (in tegenstelling van gemeente-politie); ...POSTSPAARBANK, v. (-en). Zie POSTSPAARB.A.Nli;
...PRINS, m. (-en); ...PRINSES, v. (-sen); ...RAAD,
m. (...raden), hooge landsvergadering; lid van zulk
eene vergadering; eeretitel.
RIJKSSCHATKIST, v. schatkist van het rijk;
...SCHEPTER, m. (-s), ...STAF, m. (...wen), zinnebeeld van oppergezag; ...STAD, v. (...steden), (oudt.)
(in het Duitsche keizerrijk) eene stad welke geen
anderen opperheer had dan den keizer, eene stad
die derhalve de souvereiniteit in haar grondgebied
uitoefende en zitting en stem had in den rijksdag;
...STENDEN, m. my. staten van het (inz. het Duitsche)
rijk; ...SUBSIDIE, v. (-s, ondersteuning van
het rijk; ...TELEGRAAF, v. de telegraaf die vanwege
de regeering wordt beheerd; ...TOL, m. (-len), tol
die ten bate van het rijk geheven wordt; ...TROEPEN, m. my. de troepen van den staat; ...UNIVERSITEIT, v. (-en), hoogeschool waar vanwege het
rijk onderwijs gegeverf wordt.
RIJKSVEEARTS, m. (-en), veearts die door het rijk
aangesteld is ; ...1TEEARTSENLISCHOOL, v. Zie
VEEARTSENIJSCHOOL, ...VELDWACHT, v.; de
dienst van gerechtsdienaar, van rijksveldwachter en
van bezoldigd opziener der jacht en visscherij wordt
vereenigd onder de benarning van rijksveldwacht;
...VELDWACHTER, m. (-s), een politiedienaar, door
de regeering aangesteld; ...VERGADERING, v. de
afgevaardigden des lands ; ...VERZAMELING, v. (-en),
eene verzameling van kunstvoorwerpen, zeldzaamheden enz. onder beheer en toezicht van het rijk;
...VLAG, v. (-gen), de vlag van het land; ...VOLK,
o. krijgsvolk van den staat; ...VORST, m. (-en), in
Duitschland had men vroeger wereldlUke en geestelfjke
rijksvorsten; VORSTEND o. (-men); ...VORSTIN,
v. (-nen).
RIJKSVRIJ, bn. immediaat (in Duitschland), niemand
onderdanig dan den keizer en het rijk: de rjjksvrjje
dorpen en steden.
RIJKSVRIJHEER, m. (-en), heer die rijksvrij was;
...WAPEN, o. (-s), het wapen van een rijk; ...WATERSTAAT, m. toezicht en beheer over de rivieren,
kanalen, dijken enz. van wege het rijk: hij is opzichtobij den rUkswaterstaat.
RIJKSWEGE.VAN RIJKSWEGE, bw. uitdr. van wege
het rijk: van rijkswege wordt er een onderzoek ingesteld.
RIJKSWERF, v. (...wen), werkplaats van het rijk
voor het uitvoeren van verschillende werkzaamheden; ...WET, v. (-ten), wet die voor het geheele
rijk geldig is, in tegenstelling met provinciale en gemeente wet; ...ZEGEL, o. zegel van een land; ...ZORG,
v. (-en), zorg ten bate van het land; ...ZWAARD,
o. een der rijksinsigniCm.
RIJKUNST, v. kunst van paardrijden; ...KUSSEN,
o. (-s), gevuld en doorgenaaid kussen, dat men tot
zadel gebruikt ; (glasbl.) de twee rechte opstaande
randen van eene glasblazersbank, waarover hij de
blaaspijp of het punteerijzer rolt.
RIJKZINNIG, bn. bw. (-er, -st), (w. g.), geestig.
RIJLAARS, v. (...zen), laars met een spoor eraan;
...LES, v. (-sen), les in het paardrijden; ...LINIAAL,
(-5, ...nialen), lange liniaal.
89
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•RIJM, m. rijp, bevroren dauw, waterdamp tot
ijskristalletjes verdicht.
RIJM, o. (-en), overeenstemmende eindklank van
dichtregels; staand of mannelijk rijm, waarbtj de
laatste lettergreep den nadruk krijgt; slepend of
vrouwelfjk rijm, als er nog eene toonlooze lettergreep op volgt; zuivere, onzuivere rijmen; lets in rim
overbrengen, zetten. RIJMPJE, o. (-s).
RIJMADER, v. dichterlijke geest.
RIJMANTEL, m. (-8), kleedingstuk ten gebruike bij
het paardrijden.
RIJMBIJBEL, m. (-8), bijbel geheel in versmaat, op
rijm; ...DICHT, o. (-en), dichtstuk, vers op rijm;
...DICHTER, m. (-5), vervaardiger van een rijmdicht.
RIJMEESTER, m. (-s), onderwijzer in de rijkunst,
pikeur.
RIJMELAAR, m. (-5, ...laren), —STER, v. (-s),
...LARES, v. (-son), vervaardiger, vervaardigster van
slechte verzen.
RIJMELARIJ, v. (-en), gerijm, slecht dichtwerk;
het vervaardigen daarvan.
RIJMELEN, (rijmelde, heeft gerijmeld), slechte verzen maken.
RIJMELOOS, bn. niet op rijm; (fig.) niet vloeiend;
rijmelooze verzen, dichtregelen waarin de moat gevolgd is, doch waarvan de eindwoorden niet rijmen.
RIJMEN, (het rijmde, het heeft gerijmd),rijpen: het
heeft van nacht sterk gerfjmd; alles is wit, er is veel
rijm gevormd.
RIJMEN, (rijmde, heeft gerijmd), gelijken uitgang
hebben (van slotwoorden); (fig.) overeenstemmen,
-komen: uwe beweringen rijmen niet met die van hem;
verzen (inz.
melk en wijn rfjmt slecht met elkaar;
slechte) maken, in verzen brengen: rijmen is geen
dichten; overeenbrengen: hoe is dit nu weer to rumen

net hetgeen ge self straks zeidet?
RIJMER, m. (-s), RIJMSTER, v. (-s), dichter, -es,
verzenmaker, -maakster.
RIJMERIJ, v. (-en), rijmelarij.
RIJMKLANK, m. (-en), laatste klank van een vers.
regel die op een ander rijmt; ...KRONIEK, v. (-en),
kroniek of geschiedenis geheel op rijm ; ...KUNST, v.;
...LUST, m., lust om rijmpjes, verzen to maken;
...HEGEL, m. (-s, -en), regel die met een anderen
rijmt; ...SLAG, m. (-en), rijm; ...VERS. o. (...zen),
rijmregel; ...WERK, o. (-en), dichtstuk; slecht dichtstuk; ...WOORD, o. (-en); ...WOORDENBOEK, o (-en),
woordenboek van eindrijmen : het rOntcoordenboek van
Witsen Geijsbeek; ...ZUCHT, v. overdreven rijmlust.
RIJN, m. naam van eene der belangrijkste rivieren
van Europa en ons land, die in het Zwitsersche
kanton Graubunderland aan de oostade van het
Gothardsgebergte uit het Tomameer ontspringt en
in de Noordzee uitloopt; (sprw.) water in den Rijn
dragen, een onnoodig werk verrichten.
RIJN, m. (-en), ijzeren kruis onder aan den looper
of den bovensten molensteen bevestigd.
RIJNAAK, v. (...aken), groote aak voor den houthandel op den Rijn en de Nederlandsche rivieren.
RIJNBEZIE, v. (...bezin), wilde zwarte.bezie (rhainnus cathartica), die niet algerneen in bosschen yourkomt; zoowel de struik als de vrucht; ...BEZIEBOOM, m. (-en); ...BEZIEDOORN, in. (-en), (plantk.)
de gemeene wegedoorn.
RIJNBLOEM, v. (-en), langs dorre wegen groeiende
goudgele welriekende bloem; (gnaphalium arenarium)
ook zandroerkruid geheeten; ...BOOT, v. (-en), stoomboot die den Rijn bevaart; ...DAL, o. (-en), dal door
den Rijn bespoeld; ...DIJK, m. (-en), dijk langs den
JAW; ...DOORN, m. (-en). (plantk.) duindoorn; ...FOREL, v. (-len), fijne soort van forel (saint° lacustris);
...GOD, m. ...GRAAF, m. (...graven);
v. (-nen), (eert.) zekere titel; ...GRAAFSCHAP, o.
_pen); ...HAVEN, v. (-5), ligplaats voor Eijnschepen,
...KABELMAATSCHAPPIJ. v. ; ...KANAAL, o kanaal dat een deel van den Rijnstroom corrigeert;
kana{(1 dat in verbinding met den Rijn staat;
...KOOL, v. (-en), (plantk.) akkerkool, wilde kool.

RIJNLAND, o. gewesten aan of bij den Rijn gelegen; waterschap in Zuid-Holland : het d#kbestuur
van Rjjnland.
RIJNLANDER, m. ( s), bewoner van een
-

RIJNLANDSCH, bn. van -, uit Rtjnland: Rfinlandscheroede (= 3,767358 M.); Rijnlandsche voet (= 0,3139465
M.) ; Rffnlandsche duim (= 0,0261622 M.) ; lifinlandsche
morgen (= 600 vierk. Rijnl. roeden = 8515,79178 M 2),.
eene vierkante Rijnlandsche roede (= 14,1929863 M").
RIJNOEVER, m. (-s), oever van den Rijn; ...PROVINCIRN, v. my. aan den Rijn gelegen provinciAm
van Pruisen.
RIJNSBURGERS, m. my. eene soort van aardappelen, eene soort van bloemkool in Zuid-Holland.
RIJNSCH, bn. van den Rijn afkomstig: riinschtwfjn; rensch, rinsch, zuurachtig, een weinig scherp„
zuurzoet: die appel smaakt rfjnsch; ronsche saus.
RIJNSCHEEPVAART, Y. scheepvaart op den Rijn.
RIJNSCHE-WIJNFLESCH, Y. (...flesschen), fleschvoor
of van Rijn wijn.
RIJNSCHHEID, v. rinschheid, zuurachtigheid.
RIJNSCHIP, o. (...schepen), ...SCHUIT, v. (-en),
vaartuig dat den Rijn bevaart; ...SCHIPPER, m.
( - 5), gezagvoerder op een Rijnschip.
RIJNSPOORWEG, m. spoorweg in de richting van
den loop des Rijns; in 't bijzonder de spoorweg van
Amsterdam over Utrecht, Arnhem, Zevenaar naar
Emmerik; ...LIJN, v. (-en), spoorlijn onder beheer
der Rijnspoorwegmaatschappij; ...MAATSCHAPPIJ,
v. de maatschappij die hier te lande den Rijnspoorweg exploiteerde.
RIJNSTEUR, m. (-en); ...STO0b1BOOT, v. (-en), stoomboot voor de vaart op den Rijn; ...STREEK, v. (...streken), gewest, aan den Rijn gelegen; ...STROOM, m.
de Rijn; ...TOL, m. (-len), tol, aan of op den Rijn
geheven; ...VAART, v. vaart op den Rijn; ...VERBOND, o. verbond van aan den Rijn gelegen Staten,
in 1806 gesloten; ...VLOT, o. (-ten), groote hoeveelheid aan elkander verbonden boonistammen, die
men den Rijn laat afdrijven naar Nederland, en
soms wel 100 schreden lang en 90 voet breed is:

een riinvlot besturen, verkoopen, halveeren, splitsen.
RIJNWATER, o. water uit den Rijn; ...WIJN, m.
wijn, geteeld in de Rijnstreken; ...WILG, m. (-en),
(plantk.) mondhout (tiguster), keelkruid; ...ZALM,
m. (-en), zalm op den Rijn gevangen; ...ZWALUW,
v. (-en), oeverzwaluw.
RIJP, m. rijm, bevrozen dauw; het dunne waas op ,
deoprvlaktnzeuchplantrs.
RIJP, v. (-en), rups: zeker kruipend dier.
RIJP, bn. ( er, -st), (van vruchten en gewassen) in
genoegzaam volkomen toestand om genuttigd to
kunnen worden : ripe appels en peren; rip en groen,
alles door elkander; (fig.) den manbaren leeftijd
bereikt hebbende, huwbaar: zij is geplukt voor ze
rijp was, gezegd van een meisje dat reeds jong moot
bevallen: hij is te rijp in zijn mood, hij gebruikt
veel gemeene, dubbelzinnige woorden; — volkomen,
waaraan niets meer ontbreekt (om gebruikt te kunnen worden) : de onderneming is rijp, kan aanvangen; de tad is daarvoor nog niet rip, nog niet geschikt; de zweer is rijp, kan doorgestoken worden;,
de wijn is rijp. kan getapt en gedronken worden;
hi/ is rijp voor de galg, het is een volslagen deugniet; (sprw.) vroeg vroeg rot, vroeg was, vroeg
sot; een rip oordeel; na rijp beraad,na ernstige overweging; in rfjpere jaren, op gevorderden leeftijd.
RIJPAARD, o. (-en), paard geschikt om bereden to
worden, good onder het zadel; ...PAD, o. (-en), p:kui
waarop gereden wag worden; ...PARTIJ, v. (-en),
rijtocht voor zijn genoegen; ...PARTIJTJE, o. (-5).
RIJPELIJK, bw. rijp, ernstig, nauwlettend; met
aandacht: ik heb die zaak rijpelijk orertcogen.
RIJPELTOCHT, v. (plantk.), (gew.) eene soort van
walstroo, ook kleefkr aid geheeten.
RIJPEN, (rijpte, heeft of is gerijpt), rijp worden:
de appels beg innen al te rijpen; rijp maken: een heerlb7z
zoniietje rijpte het koren; (fig.) rijp laten worden, den.
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tijd laten om goed en bruikbaar to worden, om behandeld to kunnen worden : men moet zone gedachten
laten rfjpen, etteren (van eene zweer).
RIJPEN, (het rijpte, heeft gerijpt), in geringen
graad vriezen; het rapt, er valt rijm of rijp. RIJPING, v. het rijpen.
RIJPHEID, v. het rijp zijn, rijpe toestand.
RIJPHOUT, o. het hout tusschen het spint en het
kernhout gelegen; ...MAAND, v. (eert.) de derde
maand van het republikeinsche jaar in Frankrijk
(van 21 November tot 20 December), Frimaire.
RIJPMAKEND, bn. (geneesk.) de ettering bevorderende: eene rjpmakende zalf.
RIJPWORDING, v. het rijp worden.
RIJROK, m. (-ken), kleedingstuk voor dames ten
gebruike bij het paardrijden.
RIJS, o. (rijzon), dunne boomspruit, jong takje;
dunne takjes; teen; tuinstaak (inz. voor erwten);
(sprw.) jonge rfjzen kan men buigen, maar oude boomen niet, in de jeugd is de mensch meer voor worming vatbaar dan op meer gevorderden leeftijd;
buig het rijsje als het jong is, wen de kinderen vroegtijdig aan het goede. RIJSJE, o. (-s), dun takje,
teentje; eon bundeltje rijshout. reel rfjsjes maken
eon bezem, vele kleintjes maken eon groote.
RIJSBAND, m. (-en), banden van rijs, bindteen,

soap waarin rijst gekookt is; ...TAART, v. (-en),
taart van rijstebrij; ...WATER, o. rijstenat.
RIJSTGERST, v. (plantk.) de groote Himalaya of
naakte gerst.
RIJSTGRAS, o. eene zeldzame, schoone grassoort
die alleen langs waterkanten groeit (oryza clandestina), het heeft eene losse pluim, die . slechts ten
deele uit de bladscheede to voorschijn treedt; de
aartjes zijn gewimperd lichtgroen en bloeien in
Augustus en September.
RIJSTGRASSEN, o. my. eene groep of onderafdeeling dex grassers.
RUSTIER, m. (-en), dekstier.
RIJSTKOEKJE, o. (-s), koekje van rijst en bloem
gebakken; ...KORREL, v. (-s); ...LAND, o. (-en),

bindwilg; ...BANK, v. (-en), rijsberm; ...BEDDING,
v. (-en), bedding van rijs voor kribwerken enz.;
...BERM, m. (-en), versterking van paalwerk on
teenen aan den voet van eon dijk, van eene facine;
...BESLAG, o. versterking van eon kanaalboord
met samengevlochten rijs; ...BEZEM, m. (-s), bezem
van dunne berketakjes; ...BOOMPJE, o. (-s), heestergewas; ...BOS, m. (-son), ...BUNDEL, m. (-s), bundel zeer dunne takjes; ...BOSCH, o. (bosschen),
boschje van laagstammig geboomte.
RIJSCHAAF, v. (...schaven), eene soort van groote
schaaf; ...SCHAAL, v. (schalem, (scheepst.) de rjschaal verlengt het robed naar beneden, om de
stengen en raas bij het hijschen en strijken langs
to laten glijden; ...SCHOENEN, m. my. schoenen
der schaatsenrijders; ...SCHOOL, v. (...scholen),
plaats waar onderricht in het paardrijden gegeven

wordt.
RIJSDAM, m. (-men), eene soort van dijkwerk,
stroomkeering van rijs gemaakt.
RIJSELEN, (het rijselde, heeft on is gerijseld). (van
graankorrels) uitvallen, in Zeeuwsch-Vlaanderen
reuzen geheeten.
RIJSHOUT, o. ale zware en lichte takken on twijgen van wilgen of andere taaie rechtscheutige houtsoorten; ...KEET, v. (-en), (dijkwezen) plaats waar
het rijs bewaard wordt.
RIJSPEL, o. (-en), paardenspel; ...SPOOR, o. (...sporen), spoor, door een wagon onder het rijden op een
weg achtergelaten.
RUST, v. zekere korensoort (oryza), afkomstig uit
Zuid-Azie, maar die thans in alle keerkringslanden
en onder de warmer() gematigde luchtstreek gekweekt wordt; het graan van daze plant, dat een

lekker voedsel is : in melk gekookte rijst eten; ongepelde
rijst.
RIJSTAAR, v. (...aren), aar van eene rijstplant.
RIJSTACHTIG, bn. (-er, -st), naar rijst gelijkende;
(gew.) van rijst houdende: ik ben niet rijstachtig.
RIJSTAKKER, m. (-s), uitgestrektheid grond, met
rijst beplant; ...BOUW, m. het verbouwen van rijst;
...BRANDEWIJN, m. brandewijn van rijst gestookt,
arak.
RIJSTEBRIJ, v. rijst met melk gekookt; ...BRIJBERG, m. (sprw.) eerst meet men een rlistebrijberg
dooreten, zeer veal bezwaren overwinnen, moeilijkheden to boven komen; ...BROOD, o. brood uit
rijstemeel gebakken; ...KOEKJE, o. (-s), koekje
met of van rijst gebakken; ...MEEL, o. meel
van rijst gemalen; ...MELK, v. een melkdrank
waarin rijst gekookt is; ...NAT, o. water waarin
rijst gekookt is; ...PAP, v. dunne rijstebrij ; ...SOEP,

v.

rijstakker.

RIJSTOK, m. (-ken), puntkop van eene draaibank.
RUSTOOGST, m. inzameling van het rijpe rijstgewas; ...PAPIER, 0. eene fraaie zachte Chineesche ,
papiersoort, bereid uit de vezels van de aralia papy-;
rifera, ...PELMACHINE, v. (-s), machine om rijst
to pollen; ...PELMOLEN, m. (-s); ...PLANT, v. (-en); '
...PODDING, m. ; ...STROO, o. halmen der rijstplant;
...TAFEL, v. (-s), rijstmaaltijd, vooral in India.
RIJSTVELD, o. (-en), rijstakker; ...VINK, m. (-en);
...VOGELTJE, o. (-s), zekere vogel (amadina oryzivora), tot het geslacht der vinken onder de zangvogels behoorende, die de grootte heeft van eene
musch; hij bewoont Oost-India en China, is zeer
gemeen in onze Oostindische bezittingen en doet
aldaar aan de rijstvelden groote schade; ...VRETER,
m. (-s), volksnaam van verschillende vogels; iemand
die zeer gaarne rijst eet: hij is een echte rijstcreter;
...WATER. o. aftreksel van rijst (geneesmiddel).
RIJSWAARD, v. de kat- of bindwilg.
RIJSWAARD, v. (-en), plek gronds (tusschen een
dijk en eene rivier), met laag afgehouwen wilgeboomen beplant, griend. RIJSTWAARDERHOUT,
o. hout van zulke boomen.
RIJSWERK, o. (-en), bekleeding van eene afdamming of een waterkant met takkenbossen of rijshout, beslagwerk; het uit rijshout en zand, aarde,
klei en steen samengestelde work, dat waterbouwkundigen aanleggen om werken in de diepste en
snelststroomende rivieren uit to voeren; men onderscheidt het in baard- of bleeswerken, pakwerken on

zinkwerken; ...WORST, v. (-en).
RUT, v. (plantk.), (gew.) kleiminnende paardestaart.
RIJTEN, (rest, heeft of is gereten), scheuren, vaneenrukken; bersten, splijten. RIJTING, v. het rijten.
RIJTIJD, m. tijd wanneer de visschen kuit schieten,
paartijd der visschen.
RIJTOER, m. (-en), pleziertochtje met een rijtuig.
RIJTOERTJE, o. (-s).
RIJTUIG, o. (-en), middel van vervoer (op wielen);
rijtuig houden; eigen rijtuig hebben, koets en paarden
hebben; (fig.) hij gaat op eigen riytuig, hij gaat op
zijne beenen. RIJTUIGJE, o. (-s).
RIJTUIGFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men rijtuigen vervaardigt; ...FABRIKANT, m. (-en), eigenaar
van eerie rijtuigfabriek; ...LAK, v. (-en), lak voor
rijtuigen; ...MAKER, m. (-s), workman die rijtuigen
kan maken, wiens beroep dit is; ...MAATSCHAPPIJ,
v. (-en), rijtuigvereeniging; ...MAT, v. (-ten), bijzon.
dere soort van mat in een rijtuig; ...VEREENIGING,
v. (-en), vennootschappen in groote steden, ten doel
hebbende het verhuren van paarden en rijtuigen;
...SCHILDER, m. (-s); ...VERHUURDER, m. (-s).
RIJVEN, (reef, heeft gereven), harken; raspen.
RIJVOERING, v. (-en), de rijvoering eener brag, de

houton bovenbekleeding eener brug, waarover gereden wordt en die telkens gemakkelijk vernieuwd
kan worden.
m. (-en),
RIJWAGEN, m. (-5), voertuig;
weg geschikt om bereden to worden.
RIJWIEL, o. (-en), velocipede, fists; —AGENT, m.
(-en), iem. die voor een fabrikant rij wielen verkoopt;
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—AGENTUUR, o. (...turen), rijwielhandel in commissie; depot van rijwielen; —AS, v. (-sen); —BAND,
m. (-en), gummiband om de wielen van eene fiats;
—BEL, v. (-len), bel van eigenaardige constructie
waarmede wielrijders de voorbijgangers waarschuwen; —BELASTING, v. (-en), belasting op het hebben of op het berijden van een rijwiel; —BERGPLAATS, v. (-en), gemakkelijke plaats bij café's
enz. om rijwielen to bergen.
RIJWIELEN, (rijwielde, heeft gerijwield), op een
rijden, wielrijden.
RIJWIELER, m. (-s), iemand die op een rijwiel rijdt,
wielrijder; ...WIELSTER, v. (-s).
RIJWIELERSBOND, m. (-en), bond van rijwielers ter
behartiging hunner gemeenschappelijke belangen;
...KOSTUUM, o. (-s), eigenaardig kostuum der rijwielers of rijwielsters; ...VEREENIGING, v. (-en).
RIJWIELFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men rijwielen vervaardigt; ...FABRIKANT, m. (-en);
...FLUIT, v. (-en), fluit waarmede de rijwielers alarmeeren; ...GIDS, m. (-en), wegwijzer voor wielrijders;
...HANDEL, m. handel in rijwielen; winkel; ...HERSTELLER, m. (-s); ...HOORN, m. (-en) ; ...LAN-

TAARN, v. (-s), kleine lantaarn die gemakkelijk
aan een rijwiel kan bevestigd worden, en welke de
rijwielers 's avonds aan moeten hebben; ...ONGELUK, o. (-en), ongeluk door het berijden van een
rijwiel veroorzaakt.
RIJWIELPEDAAL, o. (...pedalen), trapper van een
rijwiel; ...SCHEL, v. (-len); ...SCHOOL, v. (...scholen),
gelegenheid om het wielrijden to leeren; gebouw
waarin dat leeren plaats heeft; ...SPAAK, v. (...spaken); ...STANG, v. (-en), stang waarmede het voorrad van een rijwiel gedraaid en zoo het geheel bestuurd wordt; ...VERZEKERING, v. (-en), verzekering tegen het ontvreemden van rijwielen; ook tegen
het bekomen van mogelijke schade; ...WOEDE, v.
overdreven begeerte om to wielrijden of om een
rijwiel to bezitten; ...ZADEL, o. (-5), zitplaats voor
een wielrijder op een rijwiel.
RIJZADEL, m. (-5), zadel om op to rijden, in tegenstelling met pak- en tuigzadel.
RIJZEN, o. mv. (gew.) snoeihout aan bossen gebonden, waarmee het vuur wordt gestookt.
RIJZEN, (revs, is gerezen), hooger worden, stijgen:
het water rffst, de barometer rfjst, de kwikkolom
wordt hooger; gisten : het deeg rest; (wev.) het laken
rest, (als de laatste volling afgeloopen is), het wordt
losser en schuimt sterk (waarna het uitgewasschen
wordt); opkomen: de zon rest in het oosten en daalt
in het westen; uit het bed rfjzen, opstaan; hier rezen

nieuwe moeilfjkheden, ontstonden, deden zich voor;
voortkomen; opstaan, zich verheffen: duurder worden, stijgen (in pas); weer waard worden (van
effecten); de markt rfjst, de marktprijzen stijgen; (fig.)
de haren rfjzen mij te berge, zetten zich overeind op
mijn hoofd; (Zuidn.), vallen, afvallen, zachtjes afkomen, — (gew.) doen rijzen, verhoogen, ophalen:
die plank ligt aan het eene einde te laag : gfj moet hem
een weinigje laten rijzen. RIJZING, v. het rijzen (in
alle bet.) —, (-en), helling; was (des waters); vlucht
(van een vuurpijl).
RIJZENBOS, m. (-sen), takkenbos.
RIJZEND, bn. opkomend, stijgend: de rifzende zon;
(sprw.) de rifzende zon aanbidden, hetzelfde als de
opgaande zon aanbidden; riyzende wijn, krachtige,
hoofdige wijn, wijn die een rijnschen smaak heeft.
RIJZENDHEID, v. kracht (van wijn).
RIJZENMIJT, v. (-en), mijt of stapel rijzen- of takkenbossen.
RIJZIG, bn. (-er, -st), wel uitgewassen, lang, slank
(van gestalte). RIJZIGHEID, v. hooge gestalte.
RIJZWEEP, v. (-en), zweep die men bij het rijden
gebruikt.
RIKKEKIKKEN, RIKKIKKEN, (rikkekikte, rikkikte,
heeft gerikkekikt, gerikkikt), geluid geven (als de
kikvorschen).
RIKKETIK, m. (-ken), zeker hazardspel op kermis-

sen, ook red van avontuur geheeten, zie AVONTUUR; (spr.) teffn hartje gaat van rikketik,
klopt
hard, hij is in angst.
RIKS, m. (-en), (scherts.) rijksdaalder. RIKSJE, o.
(-s), het least maar een riksje.
RIL, v. (-len), groove, yore: water in rillen en geulen.
RIL, m. rilling, het rillen.
RIL, bn. bw. vreesachtig, schuw: de harm waren
nog ri/ en schuw.
RILLEN, (rilde, heeft gerild), beven (van schrik,

vrees, koude, afkeer): hfj rude van de kou; het is om
van te rillen, zoo ontzettend is het. BILLING, v. (-en),
het rillen; beving, trilling : er ging mij eene tilling
door de leden; koude rillingen hebben, een weinig

koortsig zijn.
RIMESSE, v. Zie REMESSE.
RIMPEL, m. (-5), plooi in eenig buigzaam voorwarp; rimpels, plooien in de huid (van ouderdom,
van zorg): een gezicht vol rimpels; iemands rimpels
wegstrijken, hem zijne zorgen doen vergeten; een
uitgedroogde appel zit vol rimpels; (naaist.) rimpels
strippen, het goad in rimpels strepen. RIMPELTJE,

o. (-s).
RIMPELACHTIG, bn. (-er, -st), een weinig gerimpeld.
RIMPELEN, (rimpelde, heeft of is gerimpeld), rimpels krijgen: ouderdom doet het gezicht rimpelen; haar
gelaat rimpelt, zij wordt oud; fronsen: het voorhoofd
rimpelen; zorgen rimpelen den mensch vroeg, rimpels
geven; (naaist.) het goed rimpelen, een weinig inhalen;
blik, papier rimpelen, rimpels maken in; het water
rimpelt, bevriest een weinig, (ook) is door zeer kleine
golfjes bowogen. RIMPELING, v. het rimpelen,
RIMPELHAMER, m. (-s), (smed.) hamer met pennon

om blik to rimpelen; ...MACHINE, v. (-5); ...STOK,
m. (-ken), aanbeeld met lange, smalle baan, waarop
overlangsche groeven ingevijld zijn; hierop rimpelt
men met den rimpelhamer het blikwerk.
RIMPELIG, bn. (-er, -st), gerimpeld, met rimpels,
met plooien: een rimpelig gelaat; een rimpelig oudje,
met rimpels in 't gezicht; ruw (van vruchten, planten enz.). RIMPELIGHEID, v. ruwheid.
RIMRAM, m. ijdele klap.
RINDE, v. eikenbast, eikenschors, run.
RINFORZATO, bw. (muz.) in sterkte toenemende.
RING, m. (-en), rondo omtrek, kringvormig voorwerp, inz. vingersieraad: een gouden ring dragen;
ringen geven, wisselen, den verlovingsring geven, zich
verloven; de ring en de staf van den bisschop, teekenen
zijner waardigheid; den ring van Gyges bezitten, hebben, zich onzichtbaar kunnen maken; — wilden dragen

gouden ringen door ooren en news, om armen en beenen,
tot sieraad; —
kringvormig voorwerp tot allerlei doeleinden gebruikt: ring van eene kachel, een kooktoestel, om daarmede de bovenopening kleiner to maken; ringen
van een ketting, de sarnenstellende deelen, schakels;

ring aan eene schuiflade, tot trekker dienende; sleutelring; ring van een kleerknaker, zijn naairing; munten
in den ring, in den vorm, waarbij het muntstuk
het randschrift bekomt of gekarteld enz. wordt;

ringen van eene bears, waarmede eene gehaakte of
geweven beurs gesloten wordt; naar den ring steken,
zie ringsteken; — (gymn.) een paar stevige ijzeren
ringen, gewoonlijk met leder omkleed, waaraan
gymnastische toeren verricht worden : losse, vaste
ringen; aan de r ingen werken; hij is sterk in de ringen,
ringoefeningen kan hij zeer goad maken; — (nat.)

ring van 's-Gravensande, toestelletje om de uitzetting der lichamen door de warmte aanschouwelijk
voor to stellen; een ring Ozer- of staaldraad, eerie
groote lengte van ijzer- of staaldraad, kringvormig
opgewonden, gewoonlijk van eene vaste afmeting;
— (heelk.) die vrouw moot een ring dragon, wegens
eene verzakking van de baarmoeder; in een ring
loopen, een ring dragen; —
wat eenigermate ringvormig is: varkens krfigen
een ring door den neus, een stukje omgebogen ijzerdraad om het wroeten to beletten; eene merrie met

RING.
een ring, waarvan de scheede met een ijzerdraad
toegemaakt is, zoodat zij niet besprongen kan
worden; kant of buitenmuur van een steenoven;
ringvormige plaats, kring: de paarden in den ring
rijden; ijzeren kous in een touw, om het doorsnijden
to voorkomen; band om een mes, een rotting, een
paal, eene fluit enz.; — (nat.) de gelede dieren hebben
ringen, ringvormige verhardingen van de buitenhuid; — (wisk. aardr.) de ring van Saturnus, ring
vormige maan of wachter dezer planeet; —
ronde opening langs den loop van een geweer,
waardoor de laadstok gaat; radnaaf; (ontl.) de witte
ring, opening tusschen rechterhartkamer en -hartboezem, door eene soort van kraakbeen gevormd; —
kringen om iets: vele dieren hebben ringen om den
hals of de pooten, een kringetje veeren of haar van
andere kleur; ringen om de oogen hebben, donkere
kring als teeken van zwakte; ring om eene wonde,
gedeelte dat een weinig ontstoken is en daardoor
rooder ziet; ringen om zon en mean, zie kringen; —
distrikt, rechtsgebied, inz. voor kerkelijke zaken:
predikanten uit een zelfden ring; vereeniging van
kooplieden of eigenaars van mijnen en fabrieken
om de prijzen van hun artikel op to drijven; —
eene vervuring van eikenhout. RINGETJE, o. (-s),
kleine ring; (sprw.) men kon hem door een ringetje
halen, hij was bijzonder netjes.
RINGANKER, o. (-5), (scheepst.) anker met een ring
bovenaan; ...BAARD, m. (-en), korte baard die als
een ring om het gezicht loopt, langs de wangen en
onder de kin; ...BAND, m. (-en), halsband; (ontl.)
band welke als eene smalle strook aan ieder gewricht van den vinger ligt; ...BESTUUR, o. (... besturen), bestuur van een predikantenring; ...BEURT,
v. (-en), predikbeurt die een ringbroeder vervult;
...BORD, o. (-en), snarenspeeltuig; (scheepsb.) rahout;
...BOUT, m. (-en), (zeet. art.) ijzeren of metalen bout,
met een ring, in hot boord gedreven en dieneride
om de rolpaarden tegen boord to halen en vast to
maken; ook vindt men zulk eon bout midscheeps
in het dek om het geschut achteruit to halen;
...BROEDER, m. (-s); predikanten die tot een zelfden

ring behooren, noemen elkander ringbroeders ; ...GEL,
v. (-len), (plantk.) plantencel waarvan de wand
ringvormige verdikkingen vertoont.
RINGDIEREN, o. my. gelede dieren: eene hoofdgroep van het dierenrijk; ...DIJK, m. (-en), dijk om
een polder enz.; ...DOOSJE, o. (-5), doosje waarin
handringen en andere kleinoodien bewaard worden.
RINGDUIF, v., RINGELDUIF, v. (...von), Wilde
houtduif (columba).
RINGEL, m. (-s), ring eieren die de vlinders rondom
een tak leggen; verkorting voor ringelmusch, ringelmees, ringmeerle en ringtortel. RINGELTJE, o. (-s).
RINGELBOLT, v. (plantk.), (gew.) aardbezieklaver.
RINGELEN, (ringelde, heeft geringeld), met een ring
omgeven, in een ring sluiten, vatten; varkens ringelen, ze door den snuit een ijzerdraad steken en
ringswijze ombuigen om hun het wroeten to beletten; een stier, een bruinen beer ringelen, een ring
door den neus doen, waaraan men het leitouw of
den leiketting bevestigt om ze beter in bedwang
to houden; (fig.) temmen, bedwingen.
RINGELGANS, v. (...zen), (nat. hist.) gans met een
ring om den hals; ...MEES, v. (...zen), mees met een
donkeren ring om den hals; ...MOSCH, ...MUSCH,
v. (...musschen), eene soort van musch (fring ilia
montana), kleiner dan de huismusch, die in Europa
algemeen voorkomt on ook boom-, berg- en veldmusch
wordt geheeten.
RINGELOOREN, (ringeloorde, heeft geringeloord),
(eig.) een dier met een ring in het oor leiden waar
men wil; plagen, (iem.) tot last zijn; ik zal je ringelooren, ik zal je mijne overmacht doen gevoelen;
h# laat zich niet ringelooren, hij laat zich lang niet
alles welgevallen, hij laat zich niet dwingen, kwellaat zich van zone vrouw ringelooren, hij zit
len;
danig onder de pantoffel.

RINGVINGER.
RINGELRUPS, RIN GRUPS, v. (-en), (nat.
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van de bombyx neustria, eene lange, slanke en dun
behaarde rups, die alzoo genoemd wordt, omdat de
moedervlinder de eieren in een ringel of ringetje
om de takken van vruchtboomen, rozen on andere
heesters legt; in de lengte is zij blauw, rood on
geel gestreept met eene witte ruggestreep en wordt
daarom ook wel livreirups geheeten; ...VLINDER,
m. (-s), vlinder van de ringelrups (bombyx neustria); ...SLANG, v. (-en), ringslang (amphisboena);
...WIKKE, v. (plantk.) eene soort van wikke, ook
vogelwikke, windsel, veelbloesnige vitsen, kleine wikke,
nachtwikke en krok geheeten.
RINGEN, (ringde, heeft geringd), (scherts.) veel
ringen dragen; aan een ring vasthechten, vastgehecht zijn : een stier, een beer ringen, ringelen; varkens,
paarden ringen, bij de vrouwelijke dieren de scheede
met een ijzerdraad sluiten om het dekken to verhinderen; (veend.) turf ringen, ze in een kring overeind zetten om ze meer to laten drogen.
RINGFAZANT, m. (-en), eene soort van fazant met
een ring; ...GEBERGTE, o. (-n), hoogten op de maan
waargenomen.; ...HOUT, o. (-en), (bij mulders) een
houten ring om den ligger; (timm.) raamhout;
...KANAAL, o. (...kanalen), ringvormig kanaal; (inz.
om een polder); ...KAS, v. (-sen), (goudsm.) deel
van den ring, waarin de steen gevat is; ...K0EFERTJE, o. (-s), juweelenkistje; ...KOLDER, m. (-s),
malVnkolder; ...KORSTDIEREN, o. my. zekere
diersoort tot de cr (staceae behoorende; ...KRAAG,
m. (...kragen), klein zilveren schild dat dienstdoende officieren op de borst dragen on een overblijfsel is van den voormaligen kraag aan het
harnas, die rondom den hals hing; ...KR.A AKBEEN, o. (-deren), (ontl.) onderste deel van het
strottenhoofd.
RINGLEEUWERIK, m. (-en), kalanderleeuwerik;
...LIJSTER, v. (-5), ringmeerle; ...LOOP, m. (-en),
zeker spel waarbij onder het loopen naar een ring
gestoken wordt; ...MEERLE, v. (-n), (nat. hist.)
meerle met een witten kring om den hals (turdus
torquatus); ...MUSCH, v. (...musschen), ringelmusch;
...MUUR, m. (...muren), ronde muur ter omsluiting:
eene stad met ringmuren; ...NAGEL, m. (-s), nagel
met ringvormig doorboorden kop; ...OVEN, m. (-5),
bijzondere soort van steenoven waarmee men eene
betere soort van steenen met geringer gebruik van
brandstof kan Bakken; ...REGLEMENT, o. (-en),
bepalingen, voorschriften voor het kerkelijk beheer
in eene bepaalde streek.
RINGRIJDEN, o. zeker volksspel waarbij to paard
naar een ring gestoken wordt; m. (-s);
...RIJDERIJ, v. (-en), het ringrijden; ...RUPS, v.
(-en), ringelrups; ...SCHROEF, v. (...ven), schroef
met ringvormigen kop; ...SLANG, v. (-en), zekere
niet vergiftige slang die zich in weilanden on moerassen ophoudt on zich met wormen on kleine vogels
voedt; ...SLOOT, v. (-en), ringvormige sloot om
een stukje land; ...SPIEREN, v. my. (ontl.) spieren
welke eene opening omsluiten: de lippen zijn ringspieren; ...SPOELTJE, o. (-5), spoeltje eener naaimachine; ...STEKEN, o. ringrijden; ...STEKER, m.
(-s), ringrijder; ...STOK, m. (-ken), (wagensm.).
RINGSWIJZE, RINGSWIJS, bw. als een ring, in
den vorm van een ring.
RINGSYNAGOGE, v. (-n), ondordeel eener Israelietische kerkelijke gemeente.
RINGTANG, v. (-en), kuipersgereedschap: klemhaak;
buigtang der goudsmeden om ringen to vervaardigen; ...TORTEL, v. (-s), tortelduif met een zwarten
met wit omzoomden band om den hals, lachduif;
...VAART, v. (-en), kanaal om een polder.
RINGVALK, m. (-en), aschgrauwe wouw (falco
cyaneus); ...VAREN, v. eene soort van Yaren; ...VATEN, o. my. (plantk.) plantenyaten met ringvormige verdikkingen; ...VERGADERING, v. (-en), vergadering van predikanten die tot denzelfden ring
behooren; ...VINGER, m. (-s), vinger waaraan eon.

RING VINGER.

RITSIG.

ring gedragen wordt, gewoonlijk de winger naast
de pink.
RINGVORMIG, bn. den worm van een ring hebbende: ringvormige maansverduistering, waarbij de
buitenrand zichtbaar
RINGWAL, m. (-len), wal ter omsluiting; ...WORM,
v. dauwworm, zekere huidziekte in West-India;
...WORMEN, m. my. (annulata) eene klasse van
weekdieren waartoe de bloedzuigers, de aardwormen, het waterslangetje, de zeemuizen, de zeeduizendbeenen, de schepkokerwormen, de goudkam
enz. behooren.
RINKEL, m. (-s), metalen plaatje of ringetje, dienende om er een geluid made to maken : speeltuig
in een rinkelhoepel by.; — (Zuidn.) een rinkel doen,
's nachts uitgaan. RINKELTJE, o. (-s).
RINKELAAR, m. (-s), zeker vaartuig.
RINKELBEL, v. (-len), rammelaar, kinderspeelgoed;
(plantk.) ratel.
RINKELBLOEMIGEN, v. my. eene plantenfamilie
waarvan in Nederland vier geslachten in 't wild
worden aangetroffen : zwartkoorn, oogentroost, ratelaar
en kartelblad.
RINKELBOM, v. (-men), speeltuig, tamboerijn.
RINKELEN, (rinkelde, heeft gerinkeld), met rinkels
spelen; geraas, getier maken : aan eene deur rinkelen,
een rinkelend, rammelend geluid maken (om binnengelaten to worden); de glazen rinkelen van het
dreunen, stooten tegen elkander met een helderklinkend geluid. RINKELING, v. het rinkelen, leven,
rumoer; het klinken van tegen elkander stootende
glazen.
RINKELHOEP, m. (-en), ...HOEPEL, m. (-s), een
hoepel waarin aan de binnenzijde kleine stukjes
blik, die met gaatjes doorboord zijn, los gespijkerd
zijn; ...LAT, v. (-ten), strooklat.
RINKELROOIEN, (rinkelrooide, heeft gerinkelrooid),
met gerammel van rinkels on belletjes rondzwieren;
s]echte huizen bezoeken.
RINKELROOIER, m., ...STER, v. (-s), lichtmis, lichtekooi.
RINKELSPEL, o. spel met rinkels; ...WERK, o. zeer
klein beeldhouwwerk.
RINKET, o. (-ten), kleine deur of schuif in eene
groote sluisdeur; RINKETJE, o. (-s).
RINKINKEN, (rinkinkte, heeft gerinkinkt), een helderen, trillenden toon laten hooren: de glazen, de
ruiten rinkinken; inz. met een helderen, trillenden
toon breken : de ruit is gebroken, ik hoorde het rinkinken; (zeet.) (van schepen) bij storm tegen elkander
aan bonzen.
RINSCH, bn. (-er, meest zuurachtig. Zie RIJNSCH
(2de art.). RINSCHHEID, v.
RIOLEEREN, (rioleerde, heeft gerioleerd), van riolen
voorzien: straten rioleeren.
RIOOL, o. [in sommige streken v.], (riolen), vuilnisgang, goot onder den grond, tot afvoer van vuil
water; bij spuisluizen eene nauwe gang in het

gevel die vooruitspringen, minstens een venster
breed en over de geheele hoogte doorloopende.
RISCANT, RISQUANT, bn. (-er, -st), gewaagd, gevaarlijk.
RISCONTRO, m. (riscontri), (kooph.) wisselbetaling;
aanwijzing op wisselbetaling.
RISICO, o. en v. waagstuk met daaraan verbonden
gevaar van slechten afloop: op min risico, komt
het verkeerd uit, dan lijd ik de schade; het gaat op
risico, van den uitslag is totaal niets to zeggen;
veel risico loopen, veel kans hebben iets to verliezen.
RISPEN, (rispte, heeft gerispt), winden opwerpen
uit de keel, oprispen.
RISQUEEREN, (risqueerde, heeft gerisqueerd), wagen, op het spel zetten, gevaar loopen.
RISSELAARS, m. mv. (plantk.), (gew.) kleinepaardenboonen.
RIST, v. (-en), getakt uitspruitsel van een aalbessestruik (of van een wijnstok), waaraan de bessen (of
druiven) zitten; verzameling van voorwerpen, aaneengeregen en vastgehecht aan een stok of eene lat:
eene rist uien; eene rist .vinken; een handvol vlas
die in eens in de vlasbraak gaat; eene hoeveelheid
leien op haar kant gezet ter lengte van acht voet.
RISTBOK, m. (-ken), eene overeind staande plank
walker bovenste kant bijgescherpt is en met ijzerblik is beslagen om het vlas to risten.
RISTEN, (ristte, heeft gerist), tot risten maken
(uien enz.); (van vlas) het heen on weer trekken
over den ristbok om het verder van de overblijfselen
der houtige zelfstandigheden, die na het braken en
beuken er nog zijn in gebleven, to zuiveren.
RISTER, v. (plantk.) roode rister, een der vele yolksnamen van de volgende vier -oorten van duizendknoop: de knoopige —, de bleeke —, de losse — on de
o. (-5), onderdeel van een
perzikbladige rister;
aanaardploeg.
RISTORNEEREN, (ristorneerde, heeft geristorneerd),
(kooph.) terug-, af- on toeschrijven; tegen eene ver-
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muurwerk ter weerszijden van de kil en door middel van schoften met houten schroeven geopend en
gesloten; boekdrukkersgereedschap.
RIOOLBUIS, v. (...zen), buis van een riool; ...GAS,
o. (-sen), gas dat in een riool gevormd wordt; ...PIJP,
v. (-en), rioolbuis; ...SPECIE, v. drek, poortaarde;
bezinksel in een riool; ...STELSEL, o. (-5), stelsel
waarop men het rioolwater zal afvoeren; het buizenstelsel van een stadsriool; ...VOCHT, 0.; ...WATER. o.
RIPOSO (It.), stilte, stilleven (in de schilderkunst).
RIPOSTEEREN, (riposteerde, heeft geriposteerd),
snel en treffend antwoorden, dadelijk hervatten;
(schermk.) na den uitval gepareerd to hebben, onmiddellijk den stoot toebrengen.
RIPS, o. eene dichte lijnwaadachtige stof, ook
ribbetjesgoed geheeten.
RIPUAIR, RIPENTISCH, bn. aan den oever liggende,
wonen de.
RISALIET (It.), (bouwk.) de deelen van den voor-

goeding afzien van eene assurantie.

RISTORNO, RITORNA, STORNO, v. terugkeer;
terug-, af-, bijschrijving van een post (in het grootboek ► .
RISTUI, (-en), ...UIE, v. (-n), ui eener rist.
RIT, m. (-ten), het rijden; wandeling, optocht to
paard; wedloop van een paard (bij eene harddraverij);
bij het uitvoeren van grondwerken, een afstand van
400 M.: de klei moest twee ritten ver aangevoerd worden.
RITJE, o. (-5).

RITARTANDO (It.), (muz.) van lieverlede langzanaer.
RITENUTO (It.), (muz.) aangehouden, langzamer.
RITMEESTER, m. (-5), kapitein der ruiterij. RITMEESTERSCHAP, o. rang van ritrneester.
RITNAALD, v. (-en), de larva der springkevers (elater).
RITORNEL, o. (-len), (muz.) herhalingsthema; drieregelig Italiaansch volksliedje.
RITRATTA, v. (-'s), (kooph.) keer-, herwissel; het
terugtrekken van een getrokken
RITS, tw. klank waarmede het geluid eener scheur
wordt nagebootst: hij scheurde het rits aan Harden.
RITS, m. (Zuidn.) loop.
RITS, m. (-en), merk op een vat; scheur; inkeping;
schrap.
RITS, v. (-en), ritsijzer.
RITS, v. (plantk., gew.), rister.
RITSBEITEL, m. (-s), beitel om ritson to maken.
RITSBORD, o. (-en), (scheepsb.) zweiboekje.
RITSELEN, (ritselde, heeft geritseld), zacht ruischen
(ten gevolge eener lichte beweging, inz. van bladeren) : de wind ritselde in de boomen; het ritselen der
bladeren. RITSELING, v. (-en), het ritselen, geritsel,
licht goruisch.
RITSEN, (ritste, heeft geritstl, prikkelen, in beweging brengen; boomen en vaten met het ritsijzer
rnerken.
RITSHOUT, o. (-en), (timm.) kruishout.
RITSIG, bn. (-er, -st), tot paren geneigd, geil, verhit.
RITSIGHEID, v. geilheid.

RITSIJZER.
'RITSLIZER, o. (-s), merkijzer: timmermans- en
auipersgereedschap dat de gedaante van een knipTnes heeft, met houten hecht; aan de punt is het
, driehoekig omgebogen en dient om houtwerk of te
schrappen of te ritsen; (ook) hoefijzer met eene rits;
...NAGEL, m. (-s), hoefnagel met platten, slanken
kop, die geleidelijk in de kling overgaat.
RITTEN, (ritte, heeft gerit), spelende heen en
'weder loopen (van kinderen); door hard loopen
scheuren (inz. van kleederen).
RITUAAL, o. (ritualen), (in het algem.) ieder voorschrift volgens hetwelk plechtige handelingen wor-den ingericht; (in het bijz.) de inrichting van kerkelijke diensten ; (ook) het boek waarin de voorschriften
voor het toedienen der Sacramenten en andere
.kerkelijke verrichtingen en zegeningen vervat zijn.
RITUALIST, m. (-en), een kenner of een verdediger
der kerkgebruiken; inz. de aanhanger eener godsdienstige school onder de Anglicanen, die tot de
.kerkgebruiken der eerste christentijden wil terugkeeren
RITUEEL, bn. tot het kerkgebruik behoorende;
overeenkomstig den ritus of het rituaal; boek met
voorschriften betreffende het rituaal.
RITUS, m. gebruik (bij overlevering); kerkgebruik,
-wijze van eeredienst; voorschrift, bepaling, besluit,
-volgens welke de eeredienst moet plaats hebben.
RIVAL m. mededinger, medeminnaar.
RIVALISEEREN, (rivaliseerde, heeft gerivaliseerd),
Inedectingen, wedijveren (met).
RIVALITEIT, v. ijverzucht, wedijver, weistrijd.
RIVESCIO (It.), (muz.) van achteren naar voren te
spel en.
RIVETTE, v. (-n), (bouwk.) verdund gedeelte van
{len tuimelaar.
RIVIER, v. (-en), altijd stroomend water dat gewoonlijk op de bergen ontspringt en in zee of eene
andere rivier uitloopt; de bron, de bedding, de loop,
de oever, de mending, het vernal eener rivier; (spr.)
(tile rivieren loopen in de zee, schertsend gebezigd na
de mededeeling van lets zeer gewoons, dat als iets
buitengewoons werd voorgesteld; rivieren, die in
. korten tad hoog wassen, hebben reel troebel water in,
als iemand in korten tijd rijk wordt, is e doorkaans
veel oneerlijk geld bij; verdwijnende onderaardsche
rivier, die voor korter of langer tijd onder de aard.oppervlakte doorstroomt (vooral in kalkgebergten).
RIVIERTJE, o. (-s).
RIVIERA, v. oever- of kustland in Italia, inz. bij
Genua: riviera di Levante, de oostelijke kust; riviera
di Ponente, de westelijke kust.
RIVIERAAL, m. (...alen), als voorwerpsn. —, v. gmv.
als stofn.: aal of paling in eene rivier levende;
(anguillis fletviatilis); ...ARM, na. (-en), tak eener
rivier die zijn water uit de hoofdrivier ontvangt;
...ARRONDISSEMENT, o. (-en), afdeeling eener
rivier, ten behoeve van den waterstaat.
RIVIERBAARS, na. (...zen), als voorwerpsn. —, v.
gmv. als stofn.: eene soort van baars (perca fluviatilis); ...BED, o. (-den), ...BEDDING, v. (-en). bodem
eener rivier, uitdieping waarin het water eener
rivier loopt; ...BERICHT, o. (-en), bericht onitrent
den waterstand in de rivieren; ...BEZ1NKING, v.
(-en), wat uit het water eener rivier bezinkt, inz.
aan haar monding; ...BOOT, v. (...booten), die eene
rivier bevaart; ...BRASEM, m. (-s). eene soort van
brasem, in tegenstelling met meer- en zeebrasem.
RIVIERDAL, o. (...dalen), dal waardoor eerie rivier
stroomt; ...DIJK, m. (-en), waterkeering langs eene
rivier; ...DISTRICT, o. (-en), grootere afdeeling eener
rivier, waarover een opzichter van den waterstaat
het opzicht heeft; ...DONDERPAD, v. (-den), (nat.
hist.) zeker vischje (cottas gohio), dat de beekjes en
rivieren van geheel Europa en het Westelijk Siberia
bewoont; ...FOREL, v. (-len), (nat. hist.) forel die in
de rivieren leeft (salmo fario).
RIVIERGEVECHT, o. (-en), gevecht op eene rivier
geleverd; ...GOD, m. (-en), ...GODIN, v. (-nen), (fab.);

ROBBENVANGST.
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...HAVEN, v. (-s), haven aan eene rivier; _KANT.
m. (-en), kant langs eene rivier; ...KARPER, m. (-s),
eene soort van visch; ...KLEI, v. klei ontstaan uit.
rivierbezinking: In de Betuwe vindt men rivier
klei; ...KRAB, v. (-ben); ...KREEFT, m. (-en), eene
soort van kreeft, die in stroomende riviertjes en
beken, liefst op steenachtigen bodem leeft.
RIVIERMOND, m. (-en), plaats waar eene rivier in
zee of in eene andere rivier uitloopt; ...MOS, o.
(plantk.) mos (fontinalis), dat aan rivieroevers groeit;
...MOSSEL, v. (-s, -en); veelvormige mossel (dreissena),
eene soort van mossel die in onze rivieren en
wateren meest overal en steeds overvloedig voorkomt; ...NIMF, v. (-en), (myth.); ...OEVER, m. (-5);
...OTTER, m. (-s), (nat. hist). gewone vischotter
(lutra); ...PAARD, o. (-en), nijlpaard; ...PALING,
m. (-en), als voorwerpsn. —, v. gmv. als stofn.f
rivieraal; ...POLDER, m. (-s), polder langs eene
rivier, vooral in tegenstelling met zeepolders en
droogmakerijen.
RIVIERSCHILDPAD, v. (-den), eene soort van schildpad (potamiet); ...SCRIP, v. (...schepen), schip dat
eene rivier bevaart; ...SLIB, o. de fijne bestanddeelen (hoofdzakelijk klei) die in 't rivierwater
zweven en bij stilstand daarvan bezinken; ...SNOEK,
m. (-en); ...STAND, m. (-en), hoogte van den waterstand in eene rivier; ...STELSEL, o. (-5), eene hoofdrivier met al hare zijrivieren en zijtakken, inz. wat
haar waterrijkdom en bevaarbaarheid betreft.
RIVIERTERRASSEN, o. my. eigenaardige terrasvormige afdeelingen aan de hooge oevers bij sommige rivieren; ...TUNNEL, v. (-s), tunnel onder eene
rivier door; ...VAART, Y. de scheepvaart op eene
rivier; ...VAARTUIG, o. (-en); ...YAK, o. (-ken),
grooter of kleiner deel eener rivier, tusschen twee
krommingen in; ...VALK, m. (-en), watervalk, roofvogel; ...YARKEN, o (-5), rivie:zwijn.
RIVIERVERRIJZINGEN, ...YERZAKKINGEN, v. my.
verschijnselen bij somrnige rivieren, die, na eenigen
tijd onder den grond te hebben doorgeloopen, plotseling weder hovenkomen en haar loop voortzetten;
„NISCH, v. zoetwatervisch (tegenst. van zeevisch);
...VISSCHERIJ, v. het visschen op eene rivier;
...VLAKTE, v. (-n), vlakte waardoor eene rivier
stroomt; ...VOGEL, m. (-s), watervogel die zich aan
rivieren ophoudt.
RIVIERWATER, o. water in, uit eene rivier; ...ZAND,
o. zand door rivieren aangevoerd; •...ZIJDE, v. (-n),
rivierkant ; ...ZWIJN, o. (-en), moeraszwijn.
ROASTBIEF, o. op Engelsche wijze gebraden stuk
lendevleesch.
ROB, m. (-ben), zeehond: zeker viervoetig verscheurend zoogdier (geslacht phoca) tot de familie der
vinpootigen behoorende, dat de zeeen der koude
en gematigde luchtstreek bewoont; (fig.) zeerob,
ervaren matroos ; in tegenstelling daarmede landrob,
die van zeezaken geen kennis heeft. ROBBETJE,
o. (-s).
ROB, v. (-ben), maag van groote visschen; hij slokt
alles in zone rob, hij haalt alles naar zich toe.
ROB, v. verdikt met suiker gekookt vruchtensap,
yruchtenmoes,
ROBBEBOL, m. (-len), zandplaat waarop veel robben bijeenkomen.
ROBBEDOES, m. en v. (...zen), een wild en al to
druk jongmensch: 't is zoo'n wilde robbedoes van een
jongen, hij ravot graag.
ROBBEDOEZEN, (robbedoesde, heeft gerobbedoesd),
wild zijn, leven maken; druk stoeien, ravotten.
ROBBEKNOL, m. (-s, -len), dikke jongen, ureter.
ROBBELIG, bn. ruw, hobbelig, oneffen. ROBBELIGHEID, v.
ROBBEN, (robde, heeft gerobd), (zest,) het met den
haspel gesponnen gedeelte schiemansgaren glad
wrijven en in teer doopen.
ROBBENHUID, v. (-en), vel Van een zeehond;
...JACHT, v. (-en), jacht op robben; ...TRAAN, v.
olie van den zeehond afkomstig; ...VANGST, v.
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ROBBER, m. (s);plaatsnijdersgereedschap (om inkt
op de platen te doen); ijzeren werktUig der zeilmakers, om de naden glad te wrijven. ROBBERTJE, o. (-s)..
ROBBER, RUBBER, o. (spel) drie partijen in het
whistspel, waarvan men er twee moet winnenROBBERTJE, o. (-5).
ROBBERTSKRUID, o. (plantk.) robertskruid.
ROBBESPEK, ROBBENSPEK, o. spek van een of
van meer robben.
,ROBBEVEL, o. (-len), vel van een rob.
ROBBEVELLEN, bn. van robbevel gemaakt.
ROBE, v. (-s), lang vrouwenkleed; afgepast stuk

goed daarvoor; tabbaard, toga.
ROBERTSKRUID, o. (plantk.) stinkende ooievaarsbek (geranium robertianum), ook wel bloedwortel,

bloedkruid, roodeloopkruid, zwaluwenkruid, robbertskruid en ro(b)brechtskruid geheeten.

ROBIJN, m. (-en), ale voorwerpsn.
o. gmv. als
stofn.: rood doorzichtig edelgesteente dat in hardheld en in prijs op diamant volgt; glasrobijn, kunstmatige robijn.
ROBIJNEN, bn. van robijn (vervaardigd).
ROBIJNTJE, o. (-s), kleine robijn; (nat. hist.) (gew.),
kneutje.
ROBIJNZWAVEL, v. (scheik.) rood arsenik, realgar.
ROBINOCRATIE, v. heerschappij der tabbaarden,
getabberde mannen; advocaten-heerschappij.
ROBINSONADE, v. geschiedenis vol avonturen, als
die van Robinson Crusoe.
ROBORANTIA, v. my. (geneesk.) versterkende middelen, inzonderheid chinine en ijzer.
ROBOT, v. leendienst, hofdienst, heerendienst (in
Duitschland).
ROBURIET, o. ontplofbare stof, wel 25°/ s sterker
dan dynamiet; het wordt voor militaire doeleinden
gebezigd.
ROBUUST, bn. stark, krachtig.
ROCAILLE, v. (-s), grotwerk van schelpen, koralen
en steenen.
ROCHEBEL, v. (-len), fluim.
ROCHEL, v. (-s), fluim, opgegeven speeksel; de
rochel gaat, hij heeft den reutel (van iem. die op
sterven ligt).
ROCHELAAR, m. (-5), —STER, v. (-s), spuwer,
spuwster, rochelpot.
ROCHELACHTIG, bn. veal rochels spuwend.
ROCHELBAKJE, o. (-s), spuwbakje.
ROCHELEN, (rochelde, heeft gerocheld), fluirnen
opgeven, veal spuwen; hi)* rochelt, men hoort zijne
laatste pogingen (van een zieltogende). ROCHELING, v.
ROCHELPOT, m. en v. (-ten), iem. die veel rochels
uitspuwt; spuwbakje.
ROCOCO, m. verbastering van den bouwstijl in
de 18de eeuw, die zich bij voorkeur van vormen
bedient, op het effect berekend: omslachtige gevels
met gebroken en gebogen hoofdlijnen, willekeurige
deur- en vensteropeningen en overlading met eene
ziellooze ornamentiek; voorts sieraden in schelpenvorm, kunstmatige guirlandes van bloemen, nagebootst Chineesch en Japansch werk, enz. — STIJL, m.
RODE, v. (-n), (Zuidn.) ontgonnen land.
RODOLMIG, bn. rodolmig water, troebel en roodachtig, 's zomers met eon vlies bedekt.
RODOMONTADE, v. (-s), snoeverij, grootsprekerij.
ROEBEL, m. (-s), Russische zilveren munt: 1 zilveren roebel (= f 1.8S); 1 papieren roebel (= f 0.54).
ROEBOL, v. (plantk., gew.) moeras. en akkerpaardestaart.
ROEDE, ROE, v. (roeden), dunne buigzame boomspruit, teentje, inz. als strafwerktuig, een alleen of
een bosje samengebonden, geesel: met de roe krijgen,
geven; (sprw.) die de roede spaart, haat zijn kind, wil
men zijne kinderen goed opvoeden, dan moet men
ze soms bestraffen; onder iemands roede zyn, aan
iem. ten eenenmale onderworpen zijn; — der roede
ontwassen zyn, niet meer onder de tucht staan,

ROEIEN.
zelfstandig kunnen of willen handelen; de roede kus ,

zich aan de tuchtiging geduldig onderworpen;. sen,
(fig.) de Toode roede, de strafvoltrekker (voor misdadigers), de beul; de roede is reeds geheven, de staaf'
dreigt; (gew.) de roe is van't gat, de_geesel is voorbAjp.
het gevaar dreigt niet moor; hij krijgt de roede
den schoorsteen, met St. Nikolaas in plaats van lekker-nijen of geschenken krijgt hij de roede; —
riem, reap, zweep; kleerenklopper, tooverroede,
wenschroede; dunne staaf van ijzer of geelkoper
om iets aan to bevestigen: gordonroede, roetjes voor
de trap; tusschenregel van een glasraam; met de-.
roede hengelen; met lijm bestreken houtje van den,
vogelaar ; (wev.) vierkant latje in de groove van den
kettingboom; (bij voerl.) dat paard ligt op de roede r
loopt rechts; stang van een molenwiek; paal van
een hooiberg, bergroede; —
(scheepst.) ra die in schuinsche richting aan den,
bezaansmast hangt en dient om de bezaan op te
houden; meetkunstig teeken, aangeduid door 01.
lengtemaat; eene Nederlandsche roede (= 10 meters),.
eene Amsterdamsche roede (oud), (= 3.76 meters); eene
_Rifnlandsche roede (= 5.767358 meters); eene veenroede r
afwisselond tusschen de 2'12 on 5 M.; uitgestrektheld eene roede groot; eene vierkante roede, 1 Are;
eene roede turf, -r- 1300 stuks; mannelijk teeldeel;
staart eener komeet. ROETJE, o. (-s).
ROEDEBANDJE, o. (-5), (ontl.) roedetoompje.
ROEDEDRAGER, ROEDRIG, m. (-s), deurwaarder--

crimineel.

ROEDEHOOFD, o. (-en), (scheepst.) hoofd van debezaansroede; (ontl.) eikel van het mannelijkteeldeel.
ROEDEN, v. my. (in den houthandel) stukken vierkant beslagen hout, die in afmeting, vooral in dikte,.
iets minder zijn dan de balken.
ROEDETOOMPJE, o. (-5), (ontl.) kleine pees aan de
mannelijke roede; ...ZENUW, v. (-en), (ontl.) gevoelsof bewegingszenuw der mannelijke roede.
ROEF, v. (...van), overdekte plaats in eene trekof postschuit ; deel eener vrachtschuit dat tot woning
dient en eenigermate als eene kamer geriefelijk is
ingericht; schuin oploopend deksel op eene doodkist; (bouwk.) lat op een zinken dak om de stukken
zink van elkander vrij to houden. ROEFJE, o. es}ROEF, tw. ter aanduiding van het geluid, veroorzaakt door eene snelle beweging.
ROEFBANK, v. (-en), bank van de roof; ...GELD,.
o. hoogere vracht op eene trekschuit (om in de roof
to zitten); ...KUSSEN, o. (-s); ...PLAATSJE, o. (-s),
ROEI, v. (-en), roede.
ROEIBANK, v. (-en), bank waarop de roeier zit (in
eene schuit); ...BARK, v. (-en), schuit die geroeid
wordt; ...BEUGEL, m. (-5), beugel waarin de riemen.
bij het roeien steenen; ...BOOT, v. (-en), kleine open.
boot die door roeien voortbewogen wordt; ...BOOTWAGEN, m. (-s), (krijgsw., wagon waarop eeneroeiboot vervoerd kan worden.
ROEIDOL, m. (-len), (zeet.) opstaande pen, in het
boord van een roeivaartuig geslagen, om de riemen_
tegen to houden; —PEN, v. (-nen).
ROEIEN, (roeide, heeft on is geroeid), door midde.l
van roeien of riemen besturen of voortstuwen (een ,
hard, snel, langzaam, met groote slagenvartuig):
roeien; stuurboord, bakboord roeien, zich alleen bedienen van de riemen, die rechts of links geplaatst
zijn; met hangende bladen roeien, roeien zonder bet
water te doen opspatten; kommando: geroeid, ophouden met roeien; — fern. door roeien overvoeren:
roei mij naar de overzYde; de armen onder het gaan.
heen on weer slaan : die man roeit; — (sprw.) men
moet roeien met de riemen, die men heeft, men moot
zich weten te behelpen; tegen den stroomis't kwaad
roeien, het is moeilijk zich tegen de openbare meening (tegen de omstandigheden, tegen een overmachtipan invloed) to verzetten; er onder roeien, dehand in lets hebben; onder het staande zeil is goed
roeien, het gaat gemakkelijk als men rijk is, krai-htige hulp heeft; met tien riemen naar lagerwal roeien,.

ROEPEN.

ROEIEN.
alles verteren, zoodat men het verderf tegemoet
gaat; — het zwemmen der watervogels die roeivoeten
hebben; het zwemmen op den rug (van menschen):
meten, peilen (wijn, sterken drank); (gemeen)
uit roeien gaan, eene vrouw in barensnood bijstaan;
onkruid uit den grond halen, rooien; (gew.) boomen
roeien, vellen.
ROEIER, m. (-s), die roeit; wijnpeiler. ROEISTER,
v. (-s).
ROEIKLAMP, m. (-en), (scheepst.) klamp op het
dolboord geplaatst tot steunsel van den roeiriem;
...KRAB, v. (-ben), (nat. hist.) eene eetbare krab;
...MIK, v. (-ken), (scheepst.) y vormig ijzer tot
steun van den roeiriem; ...PEN, ...PIN, v. ( nen);
...POORT, v. (-en), (scheepst.) poort in den zijwand
van een schip, waardoor een roeiriem uitgebracht
wordt; ...POOTIGEN, m. my. eene soort van schaaldieren (in zoetwater levende).
ROEIRIEM, m. (-en), gereedschap om een vaartuig
voort te stuwen; ...SCHIP, o.(...schepen); ...SCHUTT,
v. (-en), schip, schuit die door roeien voortbewogen
wordt ; ...SLAAF, m. (...slaven), (oudt.) veroordeelde
misdadiger die op een galeischip moest roeien;
...SPAAN, v. (...spanen), roeiriem voor eene kleine
roeiboot; ...SPORT, v. het roeien als sport; ...STOK,
m. (-ken), peilstok; ...STROP, m. (-pen), strop waardoor de roeiriem gestoken wordt; ...VAARTUIG, o.
(-en), vaartuig dat geroeid wordt; ...VEREENIGING,
v. (-en), eene vereeniging om den lust tot roeien en
zeilen op te wekken, gewoonlijk roei- en zeilvereeniging genoemd; ...VOETEN, m. my. (nat. hist.) voeten
van zwemvogels, waarvan alle teenen naar voren
gericht en door een zwemvlies verbonden zijn, zooals by. bij den r elikaan; ...WEDSTRIJD, m. (-en),
wedstrijd in het roeien; ...WIEL, o. (-en), wiel van
een raderbootje, dat met de hand bewogen wordt.
ROEK, m. (-en), eene soort van raaf (corvus frugilegus), ook mantelkraai genoemd, tot de familie der
muschachtigen behoorende, die zich bij voorkeur
met de maskers van insecten, vooral van meikevers
voedt; hij eet ook veldmuizen, wormen, bezien,
maar veroorzaakt ook nadeel, daar hij de bollen,
zaden en vruchten van allerlei planten, en bepaaldelijk peulen en doperwten, wegrooft. ROEKJE,
o. (-s).
ROEKELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zorgeloos, lichtzinnig: roekeloos zijn geld uitgeven; vermetel, al te
stout: roekeloos zijn leven wagen, zich in 't gevaar
begeven; een roekeloos leven leiden, een goddeloos leven
leiden. ROEKELOOSHEID, v. (...heden), vermetelheid; (fig.) waagstuk.
ROEKOEKEN, (roekoekte, heeft geroekoekt), een
geluid geven (als de duiven).
ROEKRAAF, v. (...raven), (nat. hist.) zaadkraai,
rokraaf.
ROELAND, m. het is een razende roeland, hij is zeer
onstuimig en woest.
ROELAT, v. (-ten), lat waarmede men de veenroeden meet; de lengte wisselt of tusschen 2 112 en
5 Meter.
ROEM, m. (bijb.) roep waarin iemand staat: uw
roem is niet zeer fijn; voortreffelijke naam, gunstige
bekendheid: zijn roem vestigen, verhoogen, verliezen;
eer, lof, aanzien, achting: zich met roem overladen;
zijn roem overleven, in vergetelheid geraken; hij is de
roem van zijne familie, zijne familie kan trotsch op
hem zijn; roem dragen op iets, trotsch er op zijn, zich
als verdienste toerekenen : hij draagt er roem op, dat
zone ondergeschikten voor hem beven; (sprw.) eigen roem
stinkt, in afkeurenden zin gezegd tegen iem. die
eigen voortreffelijkheid bepleit; groote roem, kleine
daad, men hoort wel veal roemen, maar weinig tot
stand komen: — (kaartsp.) drie of meer opeenvolgende kaarten, vier azen, heeren, vrouwen, boeren,
heer en vrouw van troef, waarmede men 20-100
punten behalen kan : ik heb 50 roem; spelen met roem
op tafel, waarbij men de roemkaarten voor ieder
wichtbaar legt.
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ROEMACHTIG,

bn. (-er, -st), (w. g.), naar roenzi
hakende; gaarne roemende.
ROEMBAAR, bn. (-der, -st), (w. g.), loffelijk, prijzenswaard.
ROEMEN, (roemde, heeft geroemd), prijzen, met lof
gewagen (van iets of iem.) : van dit gebouw roemt men
vooral de zuiverheid van stijl; (sprw.) men moet den
dag niet roemen, vddr het avond is, men kan . dan pas
met lof van lets gewagen, als men den geheelen
afloop weet; ook gezegd als zinspeling op wat er
nog gebeuren kan, op het wisselvallige der toekomst;
tegen iem. iets roemen, er de voortreffelijkheid van
aangeven; loven, verheerlijken : Gods naam, goedheid,
wijsheid roemen, roem dragen op (iets), zich beroemen op (iets): op zijn, verstand roemen; pochen: daar
valt niet op te roemen, dit is niet prijzenswaard;
(kaartsp.) den roem (zie dit woord) vermelden: ik
roem een driekaart; hij hee ft stuk (heer en vrouw van
troef) geroemd. ROEMING, v. (w. g.), het roemen.
ROEMENSWAARDIG, bn. (-er, -st, of meer meest -),
waard geroemd te worden.
ROEMER, m. (-s), iem. die iets of iem. roemt;
pocher, zwetser; een roem in 't kaartspel.
ROEMER, ROMER, m. (-s), groot wijnglas, inz.
groen wijnglas voor Rijnwijn. ROEMERTJE, ROMERTJE, o. (-s).
ROEMGIERIG, bn. (-er, -st), begeerig naar roem_
ROEMGIERIGHEID, v.
ROEMRIJK, bn. (-er, -st), rijk in roem, met yea
roem : de rcemrijke Tide conic; een roemrjjk verleden.
ROEMRUCHTIG, bn. bw. (-er, -st), ROEMRUCHTIGLIJK, bw. (w. g.) vermaard, beroemd. ROEMRUCHTIGHEID, v.
ROEMVOL, bn. bw. vol roem, met zeer veel room:
eene roemvolle pleats bekleeden; een roemvol optreden,.

eene roemvolle jeugd, ouderdom.
ROEMWAARD, ROEMWAARDIG, bn. bw. (-er, -st),
roemenswaardig. ROEMWAARDIGHEID, v. ROEIIWAARDIGLIJK, bw.,
g.).
ROEMZUCHT, v. begeerte naar roem.
ROEMZUCHTIG, bn. (-er, -st), roemgierig.
ROEP, m. het roepen; nieuws, tijding; de roep gaat,
dat..., het gerucht loopt; de eerste roep van den nachtwacht, de eerste verkondiging van het uur door den
nachtwacht; — de openbare meening omtrent lets
of iem.: er ging een groote roep van uit, het werd
hoog geprezen; na het onheil te Pails was de algemeene roep, dat de overheid scherper toezicht moest
houden; daar zult ge een roep over hooren, dat zult ge
nog eens hooren prijzen; in 't heele land was maar e'en
roep, dat..., de openbare mooning was overal gelijk
en wel, dat.,.; in een kwaden roep staan, niet gunstig
bekendstaan; iem. in een kwaden roep brengen, hem
belasteren.
ROEPAARD, o. (-en), (gew.) paard ter rechterzijde
van een span: het handpaard en het roepaard.
ROEPEEND, v. (-en), lokeend in eene eendenkooi_
ROEPEN, (riep, heeft geroepen), schreeuwen, zich
met eene luide stem laten hooren: ik hoor roepen-,
wie roept daar ?; om hulp roepen, hulp inroepen; dat
roept om wraak, dat moest gewroken worden; de
nachtwacht heeft tien geroepen, met luider stemma
verkondigd, dat het 10 uur is; zich heesch roepen,
zOO luid roepen, dat men heesch wordt; iem. wakker
roepen, zOO roepen, dat hij er wakker van wordt;
moord, brand roepen, om hulp schreeuwen bij gevaar
van moord, brand; moord en brand roepen, als er dieyen zijn, (ook) geweldig schreeuwen; yolk roepen, als
men in een winkel b. v. wil laten hooren, dat men
er is; ieder roept er over, dat het zoo mooi, zoo gemeen
is, ieder spreekt er in dien zin over; —
door stemverheffing iemand op eenigen afstand
iets kenbaar maken, toeroepen: ik riep hem, links

te houden; roep m maar, als qt.). klaar zit, dan begin.
ik; tot God roepen, om iets bidden; de Mohammedanen.
worden 5-maal daags tot het gebed geroepen, hun toegeroepen dat het tijd is to bidden; in 't geweer
roepen (de wacht by.), hun toeroepen dat zij buiten
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in 't geweer moeten komen; ten stride roepen; iets
te koop roepen; roep mij om 7 uur waarschuw mij
dat het 7 uur is; (ook) maak mij dan wakker, wok
mij clan- —
'
iem. toeroepen
naderbij to komen, to verschijnen;

zjjne poos te roer staan, zijne beurt hebben ; het roer in
het water houden, de zaak aan den gang houden:
niet naar het roer luisteren, ongehoorzaam nu; het
roer in de heg steken, niet meer varen, aan land
blijven; het roer aan de scheg hanger, geheel ver-

-roep hem even hier; ik word geroepen en moot dus
weg; zijn hoed roepen, diens naam luid uitroepen,
ten teeken dat hij komen moot; (kaartsp.) een
aas roepen, vragen; iem. te hulp roepen, diens bijstand inroepen; een dokter roepen, bij zich laten
komen; de politie roepen, de hulp er van inroepen; pas op, of ik roep min grooten broe,r, om mU
-te helpen; — gtj komt als geroepen, zeer gewenscht,
-op 't juiste oogenblik; iesn. voor den rechter roepen,
hem dagvaarden; God heeft hem tot zich geroepen,
hij is gestorven; iem. ter zijde roepen, om hem alleen
to spreken; de voorzitter heeft den spreker tot de orde
_geroepen, hem to verstaan gegeven, dat hij zich

keerd werken. ROERTJE, o. (-s).
ROERBAAR, bn. tilbaar, roerend (van goederen).
ROERBAK, m. (-ken), bak waarin geroerd wordt;
(ververij) bak waarin de vent aangemaakt wordt;
(papierm.) maalbak of hollander eener papiermachine, waaruit de stof in de kuip wordt gedragen;
...BAND, m. (-en), (scheepst.) ijzeren band waarmode het roer bevestigd wordt.
ROERDOMP, m. (-en), zekere vogel (ardea stellaris)
ook butoor, domphoorn en reidomp geheeten, tot de
familie der reigers behoorende, met roestgele zwartgemarmerde veeren, die zich met visschen, kikvorschen en insecten voedt; in den paarttjd laat hij
een stork brullend geluid hooren en bewoont de
rietlanden van het gematigde en warme Europa,
Afrika on de noordelijke helft van Azie tot Japan;
kleine roerdomp, eene soort van roerdomp, die slechts
veertien duim lengte bereikt; hij draagt ook de
namen van: woudaapje, kleine butoor, woudhopje,
houtbutoortje en woffer. ROERDOMPJE, o. (-s).
ROERDRAGER, m. (-s), (gesch.) iem. die met een
snaphaan gewapend is.

,

niet aan de orde hield (van het onderwerp af4waalde, niet in gepaste termen sprak enz.); mijne
bezigheden roepen mij, ik moot wog, aan 't work;
infjn plicht roept mfj, ik boud het voor mijn plicht;
ik wil u even te binnen roepen, doen herinneren.
ROEPEND, bn. dat is de stem eens roependen in de
woestijn, vermaningen, leeringen, waarschuwingen
-die men in den wind slaat; (fig) roepende zonden,
verschrikkelijke doodzonden.
ROEPER, m. (-s), die roept, ontbiedt; uitroept,
schreeuwt, zeker werktuig om de stem op groote
afstanden to doen hooren, spreektrompet; strot,
keel; (zegsw.) wat door den roeper gaat, moet ook door
den poeper; lokvogel; (taalk.) vijfde naamval, vocativus. ROEPSTER, v. (-s), zij die roept.
ROEPING, v. (-en), het roepen: datgene waartoe
iem. zich door neiging en aanleg geroepen gevoelt:
-

.zijne roeping vo7gen ; aan zijne roeping beantwoorden,

met zeer veel lust door hem verricht worden; (ook)
die loopbaan kiezen, waartoe men den meesten lust
heeft, (ook) een juist gebruik van iets maken; geene
roeping tot iets gevoelen, er weinig lust in vinden;
onderwozer zijn uit roeping, er een innerlijken aan.drang toe hebben; het is mine roeping niet, daartoe
was ik door aanleg on neiging niet bestemd, (ook)
het behoort niet tot mijne verplichtingen of bemoeiingen; hij voldoet aan zijne roeping, hij verricht
.goed wat men van hem verlangt; ergens eene roeping
vervullen, eene grootsche taak op voortreffelijke
wijze verrichten.
ROEPSTEM, v. (-men), (fig.) inwendige stem (van
het geweten); gehoor geven aan de roepstem, zich
bereid verklaren tot iets wat verlangd wordt; ...VOGEL, m. (-s), lokvogel.
ROER, In.; in rep en roer. bijw. uitdr. in groote
alles was in rep en roer.
- verwarring, ontsteltenis:
ROER, o. (-s, -en), pijp, buis; loop van een schietgeweer; snaphaan, karabijn; mondstuk van eene
- tabakspijp. ROERTJE, o. (-s).
ROER, o. (-5, -en), toestel achter aan een vaartuig
en dienende om er de vereischte wending aan te
geven; aan het roer, te roer staan, sturen; goed naar
het roer luisteren of scherp op zUn roer zUrt, gemakkelijk de werking van het roer volgen (van een
vaartuig); het roer wenden, onismijten, over een ander
boord leggen; het roer verkeerd aan boord leggen, als
het schip achteruitzet of deinst; het schip loopt nit
het roer, als door hooge zee het roer uit het water
komt; — (fig.) leiding, bestuur: het roer van staat,
het staatsbestuur, de rezeering; (fig.) het roer in
handen hebben, eene zaak besturen; hij houdt het
roer vast, heeft de leiding der zaken; hij stoat stiff
op zijn roer, blijft beslist bij zijne meening, is zeer
stijfkoppig; hij is 't roer van 't schip, hij is de hoofd•
persoon; gij houclt uw roer niet recht, gij bestuurt
uwe zaken niet goed; aan het roer komen, zitten, aan
het bewind geraken, zijn; hood je roer recht, val
niet, waggel niet (inz. tot dronkaards sprekende);
(fig.) het rosy is van het schip, er is geene orde of
tucht; het veer ligt et . naar, het moot er niede door;

ROEREN, (roerde, heeft geroerd), in beweging
brengen, door elkander bewegen : suiker in een glas
water roeren; de soep, pap roeren; (sprw.) hoe meer
men de stront roert, hoe meer ze stinkt, hoe moor men
onaangename voorvallen uitpluist, hoe onaangenamer zij worden; — aanraken, dichtbij zijn: roer daar
niet, gij meet daar afblijven; roer m# eens aan, als
ge durft, uitdagende woorden van een vechtlustigen
knaap; kruidje-roer-mij-niet; bewegen; (fig.) treffen,
vermurwen, het medelijden opwekken: dit tooneel
heeft hem diep, tot tranen toe geroerd; melding maken
van, spreken van: dat zijn zaken, waar men liefst
niet aan roert; de trom roeren, op de trommel slaan;
zffn snater roeren, geducht babbelen ; zich roeren, zich

bewegen: hij kan zich roeren noch wenden, hij kan
zich totaal niet bewegen; hij kan zich goed roeren,

hij heeft nogal geld.
ROEREND,
meubelen.
ROEREND,

bn.;

roerende (vervoerbare) goederen,

bn. (-er, •st), treffend, aandoenlijk: een

roerend verhaal, tooneel.
ROERFLUIT, v. (-en), een half gedekt fluitregister
in het orgel; ...GANGER, m. (•5), man die aan het
roer staat; ...HAAK, m. (...haken), haak aan het
roer van het schip gehecht, van pennen voorzien
die in de openingen van de vingerlingen komen;
helmstok van het roer.
ROERHARD, bn. (-er, -st), moeilijk met het roer te
sturen (van eon schip).
ROERIG. bn . (-er, -st), beweeglijk, druk, levendig:

de jongens zijn vandaag erg roerig ; z,
roerig, druk bezig. ROERIGHEID, v.

vandaag heel

ROERING, v. het roeren. —, (-en), beweging: er is
roering in het water; buikloop; zachte gemoedsbeweging, ontroering: men kan dat niet zonder roering
lezen; beroerte, opschudding: de roering in het land;
hooge vloed (van het springtij); bewoeling, bekleeding van den ankerring.
ROERINSTRUMENTEN. o. my . de blaasinstrumenten
van hout vervaardigd.
ROERKETTING, m. (-en), (scheepst.) zorgketting;
...KLIK, v. (-em, (scheepst.) klik, achterste deel van
het roer; ...KLOMP, m. (-en), stukken eikenhout,
aan de schacht vastgeklonken en het buitenste,
uitspringende gedeelte van het roer vormende.
ROERKRUID. o. (plantk.) een geslacht (gnaphalium),
tot de familie der sarnengesteldbloernigen behoorende, waarvan 4 soorten in Nederland in 't wild

worden aangetroffen: het bosch-roerkruid (g. silvaticum), het »werassig roerkruid (g. uliginosum), het
geel , cit roerkrn id (g. licteo-a7),unt) en het ttceehuizig

ROERKRTJID.

ROETZWART.

roerkruid of droogbloem (g. divecum), ook wel kattevoet,
icattepootjes, zevenjaarsbloem en rozenkransjes geheeten.

plant Oiredo) tot de stuifzwammen behoorende, die
zich aan het bloote oog als oranjekleurige stippen
en strepen op het blad vertoont on den wasdom
van den tarwekorrel belemmert.
ROEST, v. o. (-en), roeststok: stok waarop de
hoenders roesten; (jag.) het nachtleger van vliegend
wild.
ROESTACHTIG, bn. (-er, -st), als roost, met roost
bedekt: (van koren) met roost besmet.
ROESTEN, (roestte, is geroest), met roost bedekt
worden, de blinkende oppervlakte verliezen, dof
worden (van metalen) : de edele metalen roesten niet;
oude liefde roest niet, niot licht vergeet men (wie,
wat) men het eerst bemind heeft; rust roest, stilstand is achteruitgang. inz in betrekking tot studio,
energie. ROESTING, v. het roesten.
ROESTEN, (roestte, heeft geroest), op het roost, op
de stokken gaan zitten (van kippen), (jag.) op boomtakken zitten; (ook) het zitten van patrijzen on
kippen.
ROESTIG, bn. (-er, -st), roestachtig ROESTIGHEID,
v. het roost.
ROESTKLEUR, v. (-en), de kleur van roost, inz. do
bruingele kleur van ijzerroest.
ROESTKLEURIG, bn. de roestkleur hebbende; inz.
dof bruingeel.
ROESTMIDDEL, o. (-en), middel ter wering van
de roost; ...PAPIER, o. pakpapier waarin men
stalen voorwerpen pakt om ze tegen 't roesten to
beschutten; (ook) schuurpapier om roost of to
schuren; ...STOK, m. (-en), het roost van kippen enz.;
...VLAK, ...VLEK, v. (-ken), kleine hoeveelheid roost
op een metalen voorwerp; (op waschgoed) roostkleurige vlak; ...VOGELS, m. my. zekere soort van
vogels.
ROESTVRIJ, bn. vrij van roest.
ROESTWEERDER. m. middel om het roesten van
metalen to voorkomen.
ROESWERK, o. (Zuidn.) in den roes aangenomen
work.
ROET, o. schoorsteenzwart, pijpzwart, fijne koolstof die zich uit den rook afzet on als meststof
veel waarde heeft; talk, smeer, ossenvet; stuifaren
(in gerst en haver), woekerzwam.
ROETAANLADING, v. (-en), de ophooping van root
in rookkanalen.
ROETAARD, m. (-s), (Zuidn.) meerkol.
ROETACHTIG, bn. (-er, -st), als root, op root gelijkende, naar root ruikende of smakende; (geneesk )
ontstoken van lippen of tanden (bij koortslijders).
ROETAFDRUK, m. (-ken), afdruk van iets in root
gemaakt; (bij platen) zeer zwarte afdruk.
ROETBRUIN, bn. zoo bruin als root; zeer donker
bruin.
ROETBRUIN, o. roetbruine kleur; verfstof van doze
kleur, bister.
ROETDEELTJE, o. (-s), zeer klein deeltje.
ROETERIG, bn. (er, -st), roetachtig. ROETERIGHEID, v.
ROETIG, bn. (-er, -st), roetachtig; vol met root.
ROETIGHEID, v. reuk, smaak naar root; (geneesk.)
roetachtige zelfstandigheid op de lippen of tanden
(bij koortslijders).
ROETKLEUR. v. de kleur van root: zwartbruin
of bruinzwart; waterverf uit houtroet bereid. bister.
ROETKLEURIG, bn. de roetkleur hebbende.
ROETKOOL, v. zeer vette steenkool die veel roet
vormt; ...LUCHT, v. onaangename reuk, door fijne
roetdeeltjes veroorzaakt: er is eene erge roetlucht in
de kamer; ...SMAAK, m. smaak naar root: er is een
leelifke roetsmaak aan het eten; ...SMET, v. (ten),
...VLAK, v. (-ken), ...VLEK, v. (-ken), smet, vlak,
vlek door root veroorzaakt.
ROETVOORN, ...VOREN, m. (-s), (nat. hist.) ruisvoorn.
ROETZWART, o. fijne rookstof: (schild.) compositie
om teekeningen to wasschen. roetkleur.
ROETZWART, bn. zoo zwart als root, bruinzwart.

ROERKUIP. v. (-en), kuip waarin geroerd wordt,
inz. in ververijen; ...LEPEL, In. (-s), lepel waarmede
lets door elkander geroerd wordt.
ROERLIJK, bn. (-er, -st), (w. g.) beweeglijk.
ROERLINGS, bw. rakelings: hij ging mij roerlings

longs het
ROERLOOP, m. (-en), loop van een schietgeweer.
ROERLOOS, bn. onbeweeglijk, stokstijf; zonder
Toer. ROERLOOSHEID, v.
ROERMAKER, m. (-s), geweermaker; vervaardiger
van scheepsroeren; ...MAL, v. (-len), mal om in tijd
van nood daarnaar een nieuw roer to maken;
...METER, m. (-s), ...NAGEL, m. (-s), spijker waarmode de ijzeren bekleeding op het roer wordt vastgeklonken.
ROEROM, v. (-s, -men), gebak van gestadig omgeroerd beslag; pannekoek welke bij brokken uit de
pan komt; (fig.) poespas (inz. van groenten), men.gelmoes.
ROEROVEN, m. (-s), vlam- of reverbeeroven; ...PEN,
...PIN, v. (-nen), (zeet.) helmstok: stok waarmede
het roer in beweging gebracht wordt; ...RING-. m.
(-en), ring van het anker ; ring voor den laadstok
(van een schietgeweer); ...RUTTER, m. (-s), karabinier; ...SCHINKEL, m. (-s), (scheepst.) eind gijn van
kousen aan de einden voorzien, die den zorgketting
boven water verlengen; ...SCHOT, o. (-en), schot
uit een vuurroer; ...SCHUTTER, m. (-s),musketier.
ROERSEL. o. (-5, -en), beweging; (fig.) aandrift: de

roerselen des harten.
ROERSLEUF, v. (...von), (zeet.) sleuf welke men
'gewoonlijk vindt op den smallen rand van het roer;
...SPAAN, v. (...spanen), zeker gereedschap der
Taunters, - apothekers, - wondheelers, pasteibakkers, kaarsenmakers - suikerraffinadeurs, - chemisten, azijnmakers, ijzergieters, loodgieters,
- kalkblusschers enz. om de gesmolten of gemengde
bestanddeelen dooreen to roeren.
ROERSPIJKER, m. (-s), roernagel; ...STANG, v. (-en),
stang om iets om to roeren, roerspaan; ...sTEL, o.
(•len), toestel waarmede het roer aan het schip
hangt en waardoor het draaien kan; ...STEVEN,
m. (-5), de achterste steven bij schroefstoombooten,
waaraan het roer bevestigd is; ...STOF, v. (papierm.)
fijne stof die uit den roerbak in de kuip wordt
gedragen; ...STOK, m. (-ken), stok aan het roer;
roerspaa.n, ...STROP, in. (-pen), (zeet.) roertouw;
...TOUW, o. (-en), ...TALIE, v. (-s), (zeet.) talie, met
metalen kettingen aan het roer bevestigd en dienende
-om het vast to zetten, ook noodtalie geheeten, omdat
men er, wanneer de roerpen gebroken is, het roer
door moot besturen; ...TROG, m. (-gen), roerbak.
ROERVINK, m. (.en), lokvink dien vogelaars langs
eene stang op en neer trekken, om hem to doen
fladderen on daardoor andere vogels to lokken; (fig.)
aanstoker, aanhitser, belhamel.
ROERWERK, o. (org.) tongwerk.
ROES, m. (roezen), lichte bedwelming door sterken
drank; een roes hebben, aanhebben, een weinig to veel
gedronken hebben; zich een roes aandrinken; zijn roes
uitslapen, slapen totdat men weder nuchteren is;
in den eersten roes, bij de eerste opwinding; het gaat
dear alles bij den roes, het gaat er stormachtig toe;
iets bij den roes koopen of •erkuopen, ongeteld, voetstoots, zooals het daar is. ROESJE, o. (-5).
ROEST, o. oxyde waarmede vele metalen aan
hunne oppervlakte bedekt worden door- de working
van vochtige lucht, verbinding van het metaal met
zuurstof, ook wel met koolzuur on water; de roost
erect, verteert het ijzer; de door water in de aardgangen opgeloste en zoo medegevoerie aarde- on
metaalbestanddeelen, die zich aan het gesteente
afzetten; m. gmv. het roesten.
ROEST, v. stofzwamachtige woekerplantjes die
zich aan de bladeren, stengels on vruchten ontwikkelen; aardappelziekte: korenziekte: eene schimmel-
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ROEZEMOES, m. (...zen), onordelijke bedrijvige
drukte; verwarring; warboel: in dat huffs was het een
echte roezemoes; lawaaimaker; (zeet.) een der ijzeren
banden, die den voorsteven aan de kiel verbinden.
ROEZEMOEZEN, (roezemoesde, heeft geroezemoesd), leven, geraas, getier maken; ik liet de jongens maar wat roezemoezen, hun gang gaan, doen
wat zij wilden; iets door elkaar roezemoezen, onder
elkander vermengen ; dan roezemoes ik maar zoo
wat, ben ik oogenschUnlijk druk bezig.
ROEZEMOEZER, m. (-s), iem. die roezemoest.
ROEZEMOEZIG, bn. (-er. -st), wild, onstuimig: roe-

ROGE, v. (-n), (Zuidn.) kuit van visch.
ROGGE, ROG, v. eene welbekende graansoort (secale
cereale), tot het geslacht van dien naam en de onderafdeeling tarwegrassen behoorende, met vezeligen.
wortel ; zomerrogge, winterrogge, ale rogge; helm, zand7
haver of vrouwenkoorn behooren hiertoe; (ook)
roggekorrels; een roggebrood. ROGGETJE, o.
een roggebroodje.
ROGGEAAR, v. (...aren), aar van een roggehalm;
...AKKER, m. (-s), akker met rogge bebouwd;
...BINDSTER, v. (-s), vrouw die de gemaaide roggetot schooven bindt; ...BLOEM, v. (-en), (plantk.) ,
kornblem,auw otremsk:n
van santorie; roggeblom; ...BLOM, v. bloem van,
roggemeel.
ROGGEBLOMPAP, v. pap van roggeblom gekooktROGGEBROOD, o. (-en), brood, van roggemeel gebakken. ROGGEBROODJE, o. (-s).
ROGGEBROODBAKKER, m. (-s), bakker die roggebrood bakt.
ROGGEDISTEL, v. (-8), (gew.) melkdistel.
ROGGEGLUI, v. fijn roggestroo, soms bloot glui
geheeten; ...GRAS, o. veldgarst, ook (in Friesland)
raai geheeten; overblovend roggegras, smeerraai;
...GROND, m. (-en), grond die zeer geschikt is voor
den verbouw van rogge; ...HALM, m. (-en), stengel,
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zemoezig weer; 't ziet er roezemoezig uit; in die klasse
zijn de jongens erg roezemoezig, onordelijk druk; die
keuken meg er niet zoo roezemoezig uitzien, overhoop,

alles van zijne plaats.
ROEZEN, (roesde, heeft geroesd), voetstoots, over
zullen maar
den hoop koopen of verkoopen;
roezen, van beide zijden het niet zoo nauw nemen.
ROEZIG, bn. (-er, -st), half dronken; (Zuidn.) woest :
roezig weer. ROEZIGHEID, v.
ROFFEL, m. (-s), zekere schaaf waarmede het
ruigste van de planken wordt afgeschaafd; (fig.)
ergens maar met den roffel overheen loopen, zeer licht
over iets heen gaan; het is een echte roffel, knoeier,
slordig worker. ROFFELTJE. o. (-5).
ROFFEL, m. (-s), sein op de trom, bestaande uit
zeer snel op elkander volgende korte slagen, om
de aandacht te wekken of om met vuren op te
houden: den roffel slaan; een roffel op de vensterruiten
trommelen, een dergelijk geluid met de vingertoppen
op de ruiten maken; het door de spitsroeden loopen,
terwijl de trom geroerd wordt: eene soldatenstraf;
een roffel krogen, door de spitsroeden loopen; (ook)
een pak slaag krijgen; ook eene berisping ontvangen, doorgehaald worden. ROFFELTJE, o. (-s).
ROFFEL, v. (-s), (fig.) babbelaarster, babbelkous.
ROFFELAAR, m., —STER, v. (-s), knoeier, knoeister; broddelaar, -ster.
ROFFELEN, (roffelde, heeft geroffeld), het ruwe
(van hout) afschaven ; kakelen, babbelen rabbelen;
slordig werken, slecht werk doen.
ROFFELEN, (roffelde, heeft geroffeld), (mil.) den
roffel slaan, de trom roeren; een roffel trommelen;
een soldaat door de spitsroeden laten loopen; berispen, iem. den mantel uitvegen. ROFFELING, v.
knoeiing; het roffelen der trom ; (gemeenz.) slaag.
ROFFELIG, bn. (-er, -st), ruw, ongeschaafd; slordig
bewerkt, slecht gedaan.
ROFFELSCHAAF, v. (...schaven), roffel (lste art.);
...TUIT, v. (-en), eene vrouw die haar werk slordig
verricht; ...WERK, o. knoeiwerk; ...ZAAG, v. (...zagen), handzaag van fijner snede, met eene stalen
verzwaring aan de bovenzijde van het stijve blad,
die voor fijn werk dient.
ROFFEN, (rate, heeft geroft), (Zuidn.) zich met iets
bemoeien, zich ergens mede inlaten.
ROFFER, m. (-s), (Zuidn.) bemiddelaar.
ROFFIAAN, m. (...fianen), (w. g.), hoerenwaard,
bordeelhouder. ROFFIAANSCHAP, o.
ROFFIOEL, v. (-en), taartje, klein gebak.
ROG. Zie ROGGE.
ROG, m. (-gen), zekere zeevisch (rajae), tot de
groep der kraakbeenvisschen behoorende, die zich
onderscheidt door een plat, schijfvormig lichaam,
groote borstvinnen die met den kop vergroeid zijn,
een langen, dunnen staart en 2 rugvinnen; de
kieuwopeningen zijn aan de buikzijde; rug en buik
zijn met harde en puntige doorntjes bezaaid en hij
wordt daarom ook stekelrog geheeten ; gladde rog,
eene soort van rog, welks bulk geheel glad is;
(sprw.) was er slimmer rog in zee, hij zou, bij m aan
boord komen, slechter of erger kon ik het niet treffen. ROGJE, ROGGETJE, o. i-s).
ROGATE, m. de vijfde Zondag na Paschen, zoo
genoemd naar den aanvang van een kerkgezang.
ROGBORD, o. (zeet.), met een rogbord, platbo , temd
vaartuig.

der roggeplant met de aar; ...LAST, o. (-en), 34 ,
H.L. rogge : een schip van 200 roggelast liep binnen;
...MEEL, o.; ...IVIEELBLOEM, v. bloem van roggemeel; ...MIK, v. (-ken), brood, van roggebloem gebakken.
ROGGENVANGST, v. het vangen van roggen.
ROGGEOOGST, m. de oogst van de rogge; ...PAKHMS, o. (...zen), pakhuis waarin uitsluitend of
voornamelijk rogge bewaard wordt; ...SCHOOF,
(...van), bos samengebonden gemaaide rogge.
ROGGESTAART, m. (-en), lange dunne staart van
een rog;
heeft een roggestaart in de keel, hij kart
niet goad spreken van aandoening.
ROGGESTOET, v. (-en), roggebrood van 't fijnste
meel, ...STROO, o. uitgedorschte roggehalmen;
...STOPPEL, m. (-s), deel van den roggehalm die
na 't maaien op het veld blijft staan; ...STREEK.
v. (...streken), streak waar veal rogge verbouwd
wordt.
ROGGEVEL, o. (-len), het vel van een rog.
ROGGEVELD, o. (-en), groote roggeakker.
ROGGEVLIEG, v. (-en), (nat. hist.) eene kleine vlieg
die van boven zwart en van onder geel is, en op
het borststuk twee gale streken heeft; bier te lande
is zij nog weinig bekend, doch heeft in Engeland
meermalen den oogst van rogge en ook van tarwe
bedorven.
ROGGEZAAIEN, o. het zaaien van de rogge; ...ZAK,
m. (-ken), zak waarin rogge verzonden wordt; ...ZOLDER, m. (-s), korenzolder waarop rogge bewaarot
wordt; in tegenstelling met andere korenzolders.
ROK, m. (-ken), een kleedingstuk van mannen, als
slaaprok, koorrok enz.; de Heilige rok, eene der rollquieen van Christus: de Heilige rok van Trier; inz.
een kort opperkleed dat aan de zijden uitgesneden,
het lichaam tot aan de heupen omgeeft, doch van
voren de dijen onbedekt laat: staatsierok: gekleed in
rok en witte das; — een geplooid kleedingstuk bij
vrouwen dat van de heupen tot aan de voeten
reikt en het onderlijf, de dijen en beenen geheel
bedekt; onderstuk van een kleed dat van de heupen
tot aan de voeten reikt; — (sprw.) het hemd is nailer
dan de rok, zichzelven of zijne naaste bloedverwanten moet men het eerst bedenken; zijn rok (om)keeren, van de eene partij of gezindte tot de andere
overgaan; iem. den role uitvegen, hem duchtig bekijven of slaan; hij heeft een rokje uitgetrokken, hij is
mager geworden; het is wel een rok kouder geworden
(zegswijze van vrouwen), het is aanmerkelijk kouder
geworden, men zou wel een rok meer aan kunnen
doen; hij moest in de lange rokken loopen, in zijn
doen en laten is hij net een groot kind; igew.) de,
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wok (de kleederen) maakt den man; — (bij wevers)
trokken, — (zeet.) lap presenning over lets getrokken; baan van een zeil; — (plantk.) bladachtige
.deelen van een plantenbol, die den bol geheel omgeven, in tegenstelling met de schubben, die dat
slechts ten deele doen. ROKJE, o. (-s).
ROKBESCHERMER, m. (s), toestel aan een damesvijwiel, waardoor de japonrok niet in het wiel kan
-verwarren; ...KOSTUUM, o. (-s), heerenkostuum
waarvan de jas als rok gemaakt is.
ROKELEN, (rokelde, heeft gerokeld), (gew.) met het
Takelijzer in het vuur roeren.
ROKHOOFD, o. (en), bovenste deel van een spinrokken; ...HUIS, o. (...zen), min of meer breede
'band, meestal van leder of papier, om het vlas
'op het rok vast te binders; rokkenband.
ROKKEN, o. (-s), ROK, o. (-ken), werktuig om hetwelk men het vlas windt dat men spinnen wil;
vlas waarmee het rokken gevuld is.
ROKKEN, (rokte, heeft gerokt), vlas of wol op een
spinrokken winden; (fig.) ontwerpen, schetsen: gelijk gy 't rokt, cult gfj 't spinnen, ge moogt het naar
,eigen goedvinden doen, maar ge moat zelf ook de
--verantwoordelijkheid ervan dragon.
ROKKENAAR, m., — STER, v. (-s), twiststoker, stokebrand, twiststookster.
ROKKENBAND, o. band of lint voor rokken.
ROKKENBAND, m. (-en), (wev.) band van papier
,orn het vlas op het rokken.
ROKKENBONT, o. zekere geweven stof.
ROKKENEN, (rokkende, heeft gerokkend). Zie ROK1\ EN. —, kwaad stoken, berokkenen.
ROKKENNAAISTER, v. (-s), naaister die alleen de
rokken van japonnen maakt : bekwame rokkenaaisters gerraagd.
ROKKENSHOOFD, o. (-en), ...KOP, m. (-pen), bovenste deel van een spinrokken, rokhoofd.
ROKKENSTOK, m. (-ken), het rondo gedraaide hout
waarop het vlas wordt gewonden.
ROKLIJFJE, o. (-s), bovenste deel van een lijfrokje.
ROKSBAND, m, (-en), band waarmede een rok
wordt vastgebonden.
ROKSEL, o. (-s), (wev.), vlas dat ineens om het
ispinrokken gewonden is.
ROKSKNOOP, m. (-en), knoop die aan een rok
zit, voor een rok bestemd is; ...KRAAG, m. (...kra.gen); ...LIJF, o. (...van), keurslijf, korset; ...MOUW,
v. (-en); ...PAND, o. (-en), onderstuk van een mansrok; ...VOERING, v. voering van een rok; ...ZAK,
m. (-ken), ook ROKZAK, zak van een rok, zoowel
-van mannen- als van vrouwenkleeding.
ROL, v. (-len), cilinder van hout of andere stof:
.de rol van een rolgordon; de wasch om de rollen van
een mangel doen,; de rol van een boekdrukker, de inkt
rol; zware voorwerpen op rollen voortbewegen; (fig.)
-op rollen raken, toomeloos worden, driftig raken;
(sprw.) dat gaat alsof 't over rolletjes liep, dat gaat
bijzonder goed, flunk vooruit; zware rol van hout,
ijzer of steen (landbouwwerktuig) : het land, het gras
met de rol gelijkmaken; spil van een windas; cilindervormige schijf, inz. die om eene spil draaibaar
is: vaste, losse rollen; rolletjes onder de pooten van
stoelen en tafels; schaatsen op rolletjes; schijf met
opstaanden rand, om daarop koord enz. op to winden: het touw is van de rol geschoten; het koord van
een rolletje laten loopen; (sprw.) hfj laat zone rolletjes
goed afloopen, hij weet het leven to genieten; -gat, op eene rol gewonden, in den cilindervorm
opgerold of verpakt is: een rolletje zfjde, lint, klavierdraad; rolpens; een rolletje centen, vijftig stuks in
een papier gerold; een rolletje dukaten; eene rol leer,
lood, matten, tabak, stokvisch, eene bepaalde hoeveelheld als eene rol verpakt; eene rol papier, behangpapier; — boekenrol, geschiedrol; oorkonde; — (recht.)
hjst, register der to behandelen zaken: eene strafzaak
op de rol zetten, van de rol schrappen; lijst van personen, die gedagvaard worden; plaats waar de

gedagvaarden verhoord worden; twee bladzijden (bij
rechtsgeleerden); de rol der belastingen, het kohier;
betaalsrol; (zeew.) algemeene lijst der namen en
betrekkingen van al de personen aan boord, 't zt
in dienst van 't schip, 't zij passagiers; — .
uit een tooneelstuk geschreven partij voor eer,
speler : de rollen uitschrgven, verdeelen; een stuk mein
verdeelde rollen lezen; zone rol leeren, instudeeren, goed
spelen; zijne rol goed opvatten, juist het karakter
weergeven van den persoon, die voorgesteld wordt;
hfj speelt de rol van Hamlet, stelt dien voor; uit de
rol vallen, het karakter en den maatschappelijken
stand van den voorgestelde uit het oog verliezen;
zone rol overdroven; de hoofdrol spelen, den voornaamsten persoon voorstellen, (fig.) de voornaamste
persoon bij lets, in lets zijn; eene rol spelen, zich
anders voordoen dan men is, (ook) lets verrichten
dat niet tot eer verstrekt; ergens eene groote rol
spelen, veel invloed hebben; eene rol in de geschiedenis spelen, veel invloed op den gang van zaken
gehad hebten, de rol van aanklager vervullen, als
aanklager optreden; eene misselijke, leelijke rol spelen;
(sprw.) de wereld is een schouwtooneel, elk speelt zifn
rol en krfjgt zfjn, deel; — kegelslak: versteende rol,
schelp er van.
ROL, m.; aan den rol, aan 't feestvieren, aan
't jolen: zij zijn van nacht aan den rol geweest; aan
den rol zfjn, veel uitgaan en zich bedrinken.
ROLAAP, m. eene snort van aap (cebus),
met behaarden staart, die niet tot grijpen client; hij
komt veel in Brazilie voor.
ROLANDSZUIL, v. (-en), ruw steenen standbeeld
van een man met een zwaard in de hand, zooals
men die veel in Duitsche steden aantreft als oud
symbool van zekere stadsrechten.
ROLBAAN, v. (...banen); ...BAND, o. eene soort
van wollen lint, dat in rollen verkocht wordt;
...BANK, v. (-en). bank der knoopenmakers; ...BED,
o. (-den), legerstede op rollen; ...BEURT, v. (-en),
beurt van iem., wiens naam met de namen van
anderen op eene lijst is geplaatst; ...BLINDE, v. (-n),
buitenafsluiting van vensters, uit smalle houten
staven bestaande, welke zich als een geheel om
een spil laten op- en afrollen; ...BLOK, o. (-ken),
groot houten, steenen of ijzeren blok om lets plat
te rollen; ...BOAT, v. (-men), ontplofbare born die
voortgerold moat worden, ...BOOM, m. (-en), onderdeel van een passementwerkersgetouw; ...BOOR,
v. (...boron), metaalboor waarmede men de verbin
ding tusschen ziel en kamer van een kanon boort;
...BROEK, v. (-en), brook die met de kousen opgerold
wordt; ...BRUG, v. (-gen), brug op rollen.
ROLDOEK, m. (-en), handdoek; ...DOORN, m. (-en),
(art.) doorn tot het smeden van geweerloopen;
...DRUK, m. het drukken van katoen met de rolmachine; —, (-en), de rolmachine.
ROLF, v. (...van), rollaag aan den kant eener stoop,
waarvoor in groote steden trottoirband gebruikt
wordt. ROLFJE, o. (-s).
ROLGORDIJN, o. (-en), gordijn dat rollende op- en
nedergelaten wordt; ...HOUT, o. (-en), houten rol
om lets op to rollen; ...JALOEZIE, v. (...zien), eene
soort van rolblinde, eenvoudiger en lichter van
bewerking; ...KEVER, m. (s), (nat. hist.) eene keversnort (eumolpus vitis).
ROLKLAVER, v. (plantk.) het geslacht lotus, tot
de familie der vlinderbloemigen behoorende, waarvan 3 soorten in Nederland in 't wild worden aan
getroffen: de gemeene of gehoornde rolklaver, (1. cor
niculatus) ook kleine gehoornde klaver,jufferschoentjet
of jufferlaarsjes, schaapsklaver en steenklaver geheeten; de dunbladige (1. tenuifolius) en de moeras rolklaver (1. uliginosus).
ROLKOETS, v. (-en), voertuig op rollen; rijtuig of
lage wielen; ...KOORD, o. (-en); ...KORF, m. (...van),
met aarde gevulde schanskorf, die aan weerskanter.
met vlechtwerk enz. gesloten is, om de sappeurs
tegen geweervuur to bedekken: ...KOUS, v. (-en),
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groote kous die met de broek opgerold wordt;
(scheepst.) zware ronde gewelde kous met eene
wjjde keel, waarin een hoofdtouw of stag kan gelegd worden; zij varen altijd op eene gewone kous
die er door gestoken is.
ROLLAAG, v. (...lagen), (vest.) kleine verhevenheid
van aarde; (mets.) rij steenen die men gewoonlijk
boven en beneden een kozijn, boven een muur, aan
den kant eener stoop of terzijde van eene open
goot, naast elkander op de smalle zijde plaatst.
ROLLADE, v. (-s), (slag.) opgerold stuk uitgebeend
vleesch.
ROLLEBOLLEN, (rollebolde, heeft gerollebold), van
eene helling (inz. van zand of gras) afrollen, om de
lengte-as van het lichaam.
ROLLEEREN, (rolleerde, heeft gerolleerd), de rollen
verdeelen. ROLLEERING, v. (toon.) het verdeelen
der rollen.
ROLLEGAREN, o. garen waarmede de rolpens wordt
genaaid.
ROLLEN, (rolde, heeft of is gerold), zich wentelende,
draaiende over lots heen bewegen : knikkers en ballen
(sprw.) een
rotten goed; het geld rolt over den vloer;
stuivertje kan aardig, vreemd rollen, de zaken kunnen
een vreemden keer nemen; men kan nooit weten hoe
een stuivertje rollen kan, op we:ke wijze men nog
geluk kan hebben; htj zal er wel door rollen, zal de
moeilijkheden wel te boven komen; door de wereld
rollen, zorgeloos en onbekommerd leven; ztj rollen
den heelen nacht, zwieren, doordraaien, slampamperen; —
de oogen rollen hem in 't hoofd, draaien naar alle
zijden; de woorden rolden hem van de lippen, hij sprak
teer vloeiend en veel; dikke tranen rolden over hare
wangen, zij stortte overvloedig tranen; rollende
langs iets naar beneden komen, neertuimelen: hij

ROLNAAD, V. (...naden), (naaist.) naad in den vorm
eener rol; ...NEUT, v. (-en), (bouwk.) wrong, krul,
elke soort van gekronkeld of spiraalvormig sieraad.
ROLPAAL, v. (...palen), draaipaal op een havenhoofd, waarlangs de treklijn van schepen gaan
kan; (zeet.) palen om touwen over den bodem der
zee to trekken; ...PAARD, o. (-en), paard op roller.
(speelgoed); (zeet.) scheepsaffuit; ...PATROON, o..
(...patronen), ...PENS, v. (-en), stuk pens dat, met
vleesch gevuld, zoodanig gevormd en toegenaaid is,
dat het eenige gelijkheid met eene rol heeft; (sprw.)
laat hem het patroon van de rolpens vragen, hi)
houdt hem voor den gek; ...PLAAT, v. (—platen),
opgerolde plaat dun blik; ...PLANK, v. (-en), plank
waarop iets wordt gerold of uitgerold; ...PLEISTER,
v. (-s), (geneesk.) opgerolde hechtpleister.
ROLRAND, m. (-en), rand eener rol.
ROLROND, bn. cilindervormig: zuiver ronde voorwerpen zon rolrond, bolrond of kegelrond.
ROLSCHAAR, v. (...sch aren), tondeuze; ...SCHAATS,.
v. (-en), schaats op rolletjes; ...SCHELP, v. (-en)„
kegelschelp van de rolslak; ...SCHOOTSVERHEID,
v. (art.), afstand dien men met een rolschot bereiken
kan; ...SCHOT, o. (-en), de rolschoten geschieden„
met de richting van het kern- of kernopzetschot,
in het vrije veld on daarbij tracht men gebruik to
maken van de kortere sprongen der projectielen;
...SLAG, m. eigenaardige slag in het gezang van
een vogel, inz. van een nachtegaal; ...SLAK, v.
(-ken), 2 tot 10 m.34. lang schelpdiertje (atlantidae),
dat bij millioenen in warmere zeeen voorkomt;
versteende rolslak, volutiet; ...SLANG, v. (-en), eeneder grootste reuzenslangen in Amerika, die in
Brazili6 sucurin wordt geheeten; ...SLOT, o. (-en),
het wieltje onder eene schuifdeur, wanneer de as-
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rolde van de trap; de kisten rolden van den dik; van
den stool rollen; van het paard rollen; hij rolde over zone
beenen, zoo dronken was hij, hij was haast niet meer
in staat to loopen; de kinderen rollen over elkander,
vallen over elkander; zij rollen over den grond, stoeien
terwijl zij op den grond over elkander rollen; —
de wagons rollen over de brug, rijden met een dof
dreunend geluid er overheen; de zee rolt, de golven
gaan hoog en maken een dof geraas; in de verte rolt
de donder, rommelt de donder; —
rollende voortbewegen : een doosje over den grond
rollen; een vat over de straat rollen; een partijtje rollen,
biljarten; — door rollende voorwerpen toebereiden,
in orde brengen: de wasch rollen en mangelen; het
deeg rollen, er met eene rol over gaan om het zeer
dun uit te spreiden; een stuk land rollen, er met
eene zware rol overheen gaan; —
tot eene rol maken, oprollen: matten rollen; (wev.)
een stuk geweven goed rollen; hulren rollen, rollende
vormen; geld rollen, een bepaald aantal geldstukken
in eon papier rollen; — op behendige wijze ontstelen,
ontrollen, kapen: in 't gedrang werd hem een horloge
en eene portemonnaie gerold; zakken rollen, den inhoud
arvan ontvreemden
ROLLEND, bn. wat rolt: het rollend materiaal (op
spoorwegen), de wagons en locomotieven; (sprw.) op
,en rollenden steen vet rich geen mos aan, te veel verandering deugt niet.
ROLLENDE, v. (-n), (slag.) opgerold stuk rundvleesch
van de lende; ...LENG, v. opgerolde stokvisch.
ROLLER, m. (zeet.) zware golf.
ROLLING, v. het rollen, gerol; (zeet.) beweging van
let water, defining, matige golfslag.
ROLLOOD, o. dikke plaat opgerold lood; ...LUIK,
). (-en), (timm.) rolblinde; luik dat met wieltjes
over sporen voortgerold kan worden, veel gebezigd
tot zolderafsluiting; ...MAAT, m. (...maten), die met
son ander op dezelfde rol staat; ...MACHINE. v. (-s),
wev.) machine om geweven stoffen snel to verven,
hoofdzakelijk bestaande uit eenige rollen met verf
besnaeerd en andere rollen waarover het goed loopt;
„..MEESTER. m. (-s), (toon.) rollenbewaarder.

ervan in eene horizontals sleuf ligt; ...SPAAK,
v. (...spaken), (art.) korte handspaak zonder voet,.
van onderen geheel vierkant; ...SPLITSING, v. (-en),.
(zeet.) splitsing van een lijk als men een dun op.
een dik moat laton volgen.
ROLSTANDAARD, m. (-s), standaard met rollen

van een photographietoestel; ...STEEN, m. (-en),
steen die in de zee of in rivieren, door tegen andereaan to wrijven, zijne scherpe kanten verloren heeft
on afgerond is; landbouwersgereedschap: zware
steenen rol om het land gelijk to rollen; ...STOEL,
m. (-en), stool op rollen; inz. een stool op twee
wielen en een stuurrad, waarop men zichzelf voortbewegen kan; getouw van een passementwerker;
...STOK, m. (-ken), cilindervormig gereedschap om
deeg enz. op een bord uit to rollen; zeker hoedenmakersgereedschap; (apoth.) houten vijzelstamper.
ROLTABAK, v. rol, bundel tabaksbladeren; ...TAFEL, v. (-s), tafel op rollen; ...TONG, v. (-en), zekere
buis (bij de vlinders); ...TREK, m. (-ken), (meetk.)
cycloIde.
ROLVAST, bn. (-er, -st), (toon.) zijne rol goed van
buiten kennende.
ROLVORMIG, bn. cilindrisch.
ROLWAGEN, m. (-s), laag wagentje op rollen, in
plaats van op wielen; klein wagentje waarachter
kleine kinderen loopen kunnen leeren; ...WIEL, o.
(-en), klein, dik wiel in den vorm eener rol; ...WORM,
m. (-en), vreemdsoortige rolworrn, zekere worm die
een bruin gevlekten rug heeft en een witten buik;
...ZEIL, o. (-en), beschilderd zeil, voorstellende een
verhaal in onderscheidene tooneelen; ...ZONNESCHERM, o. (-en), zonnescherm dat opgerold en
neergelaten kan worden : ...ZOOM, m. (-en), (naaist ),
smalle, dikke zoom in den vorm van een rolletje.
ROMAANSCH, bn. van het Oudromeinsch afstammende; (bouwk.) de Romaansche styl, de stijl die
zich uit den Oud-romeinschen en den Byzantijnschen ontwikkelde in de llde en 12de eeuw en als
de voorlooper van den Gothischen beschouwd kan
worden ; de Romaansche talen, Italiaansch, Spaansch,
Portugeesch en Fransch; de Romaansche volken, de
Wallachijers, Moldaviers enz.

ROMAN.
ROMAN, m. (s), een in prozastij1 geschreven verhaal van eene verdichte geschiedenis, als ware het
eene werkelijk gebeurde : een boeiende, vervelende,
interessante, sentimenteele roman; een cultuurroman,
waarin een stuk beschavingsgeschiedenis gegeven
wordt; een zeden-, familieroman, waarin aan de
schildering der zeden de meeste zorg is besteed;
een historische roman, waaraan een historisch feit
ten grondslag ligt; een tendenz roman, waarmede
eene zekere strekking beoogd wordt; de held van
een roman, de hoofdpersoon; een roman zou men
ervan kunnen dichten, het is bijzonder avontuurlijk
on verwikkeld; net een roman, zeer avontuurlijk; —
verdicht avontuurlijke liefdesgeschiedenis: hij wou
een romannetje met mij spelen, maar hij was aan het
verkeerde kantoor. ROMANNETJE, o. (-s), kleine roman.
ROMANCE, v. (-n, -s), een dichtstuk;e in den yolks-

toon, waarin eene edele aandoening wordt opgewekt door haar voor te stellen in een persoon of
feit, hetzij waar of verdicht; (muz.) verhalend lied;
(ook) kleine instrumentale compositie, inz. eene der
hoogste uitingen eener muzikale gedachte.
ROMANCERO, m. (-'5), verzameling Spaansche
romans,
ROMANC1ER, m., ROMANCIERE, v. (-s), romanschrijver, -schrijfster.
ROMANESK, bn. bw. (-er, -st), op de wijze der
romans, verdicht: er is iets romanesks in dit cerhaal, (fig.) die van het romaneske houdt; (ook)
dweepachtig.
ROMANHELD, m. (-en), ROMANHELDIN. v. (-nen),
hoofdpersoon -van een roman.
ROMANISCH, bn. romaansch : romanische talen.
ROMANISEEREN, (romaniseerde, heeft geromaniseerd), als een roman inkleeden.
ROMANISMUS, EOMANISME, o. de R.-K. godsdienst, zijne grondstellingen.
ROMANLECTUUR, v. lectuur van romans; ...LEZER, m. (-s), die veel romans leest;
TUUR, v. ...SCHRIJFSTEP, v. (-s), ...Se‘HRIJVER,
m. (-s), iem. die romans schrijft.
ROMANTIEK, v. smaak d r middeleeuwen (door
nieuwere dichters weder opgewekt); de romantische
ROMANTISCH, bn. (-er, meest -), wat aan de romans

herinnert: een romantisch verhaal; de romantische
school, die dichters en critici, die de zeden en toestanden der middeleeuwen idealiseerden en verheerlijkten; verrukkelijk schoon: een romantisch ge-

zicht; romantische omstreken.
ROMANTISME, o. de romantiek.
ROMANZUCHT, v. zucht om romans to lezen.
ROMBOM, tw. klanknabootsing van een dof trom-

melend geluid.
ROMBOUT, m. (-en), eene soort van een onzer
grootste insecten.
ROME, v. hoofdstad van het Romeinsche rijk, later
van den Kerkehjken Staat, en thans van
zetel van den pans; (sprw.) het is zoo oud als de weg
naar Rome, zeer oud, overbekend; Rome is niet op

een dag gebouwd, alles vereischt tijd; met vragen
komt men te Rome, al vragende wordt men voortgeholpen, terechtgeholpen; hij is te Rome geweest en
heeft den Pans niet gezien, het voornaamste heeft hij
niet gezien; hoe dichter bij Rome, hoe slechter Christen.
ROMEIN, m. (-en), bewoner van de stad Rome;
ook van den (ouden) Romeinschen, van den Kerkelijken Staat.
ROMEIN, in tegenst. van Gotische en Duitsche
letters; —LETTER, v. (-s), (boekdr.) Latijnsche lettersoort waarvan de halen ioodrecht zijn, in tegenstelling met cursief.
ROMEINSCH, bn. van, uit Rome;

de Romeinsche
curie, het kabinet van den Paus; Romeinsche Oilers,
in tegenstelling met de Arabische; het Romeinsche
recht, van het Romeinsche rijk; het oude Romeinsche
rijk, dat der oude Romeinen; Romeinsche dapperheid,
kloeke; (fig.) een Romeinsch stuk, een heldenfeit.

ROND.

1423

ROMER, ROEMER, m. (-5), groot wijnglas.
ROMER, m. (-s), (dichtk.) Romein, bewoner -yam
het nude Rome.
ROMMEL, m. (-5), allerhande prullen onder elkander,
rommelzoo; daar is de heele rommel, daar is alles;
het was er een vieze rommel, geringschattend gezegd.
ROMMELTJE, o. (-s), het is mij het rommeltje wel!
ROMMEL, m. on v. (-s), iem. die alles in wanordebrengt; iem. die in zijne gesprekken alles ondereenmengt.
ROMMELARIJ, v. (-en), oud huisraad.
ROMMELEN, (rommelde, heeft gerommeld), een dot

geluid geven (b. v. van den donder, van de bijen);

het rommelt hem in den bulk; rommelen in iets, al
hetgeen zich daarin bevindt, dooreenhalen en overhoopwerpen; wat heeft hij weer in die Past gerommeld! ROMMELING, v. (-en), het rommelen; dof
geluid; geraas; geluidmakende winden in de inge-wanden ; menge'ng-, mengelmoes.
ROMMELKAMER, v. (-s), ...KAST, v. (-en), kamer
of kart waarin axle voorwerpen verward door elkander zijn geworpen; waarin men ouden rommel bewaart; ...KRLTID, o. gemengde kruiderijen;
v. (-n). lade waarin alle voorwerpen verward dooreenliggen; waarin men ouden rommel bergt en bewaart.
ROMMELPOT, m. (-ten), pot of pan met eene blaas
overspannen, waardoor men in het midden een
rietje gestoken heeft en dat, door het in de lengtete wrijven, een eigenaardig rommelend geluid maakt:
met den rommelpot loopen, met Priekoningen daarmede langs de deur loopen, under het zingers van
een eigenaardig liedje; ...SCHUTT, v. (-en), schuit
met oud huisraad of oude kleederen gevuld; ...ZOLDER, m. (-s), prullenzolder; ...ZOO, ...ZOOI, v..
(...zooien). oud goed, oude boeken op een hoop dooreengesmeten; (fig.) veel voorwerpen tegelijk op eene
verkooping gekocht. ROXIMELZO0TJE, o. (-s).
ROMMENTOM, tw. naar alle kanten: hrj zit rem- .

mentoidschul.
ROMP, m. (-en), lichaam zonder hoofd, handen en
voeten; het grootste en tevens holle hoofdgedeelte
des lichaams (van menschen en dieren): iemand.
hem onthoofden; hetofdcanrmpshei.
blinds romp, mandenwerk in den vorm van een
romp om daarop jalonnen to passen, kooi; de romp
ran een bend, zonder halsboord of armen; lijf (van.
een kleedingstuk); lichaam van een schip, van mastwerk en tuigage ontbloot; geraamte van een gebouw; tremel (in een korenrnolen); afgeslagen stukken; brok van kraidnagels en muskaatnoten..
ROMPJE, o. (-5).
ROMPELEN, (rompelde, heeft gerompeld), rimpelen.
ROMPEL1G, bn. (-er, -st), oneffen, hobbelig.
ROMPSLOMP, m. warboel; lastige omgeving: de'

zaak levert reel op, maar ik kan toch lien rompslompniet aanhouden; er is te reel rompslotnp bij, bijzaken,
niet direct noodig; dat is een heele rompslomp, allerlei
vervelende zorgen. omslachtige drukte.
ROMPSLOMP, bw. ruw, wild, slordig, in wanorde;
voorheen werd het woord inz. gebruikt bij het koopen en ve•koopen van zaken. die men niet nauwkeurig berekende, maar door elkander wenschte to
verhandelen; van bier de (zegsw.): rompslomp, tw aalf

eieren, dertien kiekens, rompslomp, vhf schapen, twintig
voeten.
ROND, bn. bw. (-or, -st), regelmatig gevormd, zonder
hoeken, in tegenstelling met vierkant: zoo rond als.

enapl,scirkenld,asi;

de aarde is rond; ronde borden; ronde en vierkante.
tafels; de ronde pip van eene kachel ; een ronde hoed,
een fantasiehoed; ronde letters, met ronde omhalen; —
goed gevuld, vleezig : dikke ronde wangen; voile roads-

arnwn en beenen; zich rond eten, een ronden bulk hebben; — nauwkeurig gevormd, waaraan niets te veel
of to weinig is: een ronde loon, zeer zuiver on vol;
een rond getal, dat op een of meer nullen eindigt;
eene roads son, eenige keeren 10 of 100: in eene ronde
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som was het f '700; een rond jaar, volkomen, nauw-

keurig; — oprecht, openhartig: rond antwoorden,
zonder eenige veinzerij; rand met iem. omgaan; rond
-voor zone meening uitkomen; het is een ronde kerel, die
met iedereen rond omgaat; (sprw.) goed rond, goed
Zeeuwsch, de Zeeuwen zijn oprechte menschen; —
..zuiver: het is de ronde waarheid.
ROND, bw. in het rond.
ROND, vz. (w. g.) rondom: zfj eaten rond de tafel.
ROND,.o. (-en), rond voorwerp, cirkel : in het rond;
Jialfrond; de twee halfronden op de wereldkaart.

RONDACHTIG, bn. een weinig rond, sferisch. ROND.ACHTIGHEID, v. eenigszins rondo vorm.
RONDAS, v. (-son), rond schild.
RONDBABBELEN, (babbelde rond, heeft rondgebabbeld), rondloopen om to babbelen; aan iedereen iets
-overbabbelen.
RONDBAZUINEN, (bazuinde rond, heeft rondge_bazuind), (van nieuwtjes, verhalen, berichten) ze
wereldkundig maken, overal verspreiden, door ze
met ophef rond to vertellen, ze als met de bazuin
Terkondigen: zoodra hij iets weet, moet hfj het overal
-

-rondbazuinen.

RONDBEDELEN, (bedelde rond, heeft rondgebedeld),

al bedelende rondgaan; op den bedel gaan.

RONDBEKKEN, m. my. volksnaam voor de lampreien: eene orde der visschen.
RONDBLIKKEN, (blikte rond, heeft rondgeblikt), in
rond blikken, overal zijne blikken laten gaan.
RONDBLOEM, v. (-en), (plantk.) violetkleurige
immortelle.
RONDBORSTIG, bn. bw. (-er, -st), vrij, oprecht,
openhartig, zonder achterhoudendheid: rondborstig
,

Win; rondborstig in son doen en laten. RONDBORSTIGHEID, v.
RONDBRENGEN, (bracht rond, heeft rondgebracht),
(van boeken, nieuwspapieren, kennisgevingen, brie. Ten enz., die bij de leden van zekere kringen moeten
bezorgd worden) ze naar de rij of brengen of bezorgen bij elk der personen, die samen de vereeniging,
bet gezelschap "enz. uitmaken: gij moet van middag
die invitatiebriefjes eens rondbrengen; klikken, iedereen
•anbrengen: hij brengt dadelijk alles rond.
RONDBRENGER, m. (-s), de rondbrenger der Haagsche
-Courant, die belast is met het rondbrengen er van.
RONDBRIEVEN, (briefde rond, heeft rondgebriefd),
lets met een brief alom bekendmaken; (fig.) rond-vertellen: hfj moest dat overal gaan rondbrieven.
RONDDANSEN, (danste rond, heeft rondgedanst),
(van pers.) her- en derwaarts dansen, dansend rond- springen: ik heb wat in de kamer met de kleine roodgedanst; (fig., dicht.) beemd en akker dansen rond, met
een !goers omtogen.
RONDDEELEN, (deelde rond, heeft rondgedeeld),
Ivan voorwerpen, inz. van kaarten, die gegeven
worden) ze in een kring zoodanig uitdeelen, dat
seder op zijne beurt zijn aandeel krijgt: wie moet de
kaarten ronddeelen.
RONDDOBBEREN, (dobberde rond, heeft rondgedobberd), (van vaartuigen of andere voorwerpen. die in
bet water drijven, of van personen, die zich daarop
bevinden) dobberend her- en derwaarts drijven, zon.
der stuur of koers op en neder drijven: zoo heb ik
ocht dagen op dien mast rondgedobberd.
RONDDOLEN, (doolde rond, heeft rondgedoold), (van
pers. — menschen en dieren) her- en derwaarts
zwerven, omzwerven, hetzij doordien men van het
rechte pad is afgeweken of den weg niet kent, hetzij
omdat men geen heenkomen heeft: hi] heeft twee
dagen in die vreemde stall loopen ronddolen; (van de
oogen, de blikken, den geest, de gedachten enz.)
zich in onzekerheid her- en derwaarts richten, nu
eens hier dan daar de aandacht op vestigen: met
zijne gedachten in het verledene ronddolen.
RONDDRAAIEN, (draaide rond, heeft en is rondgedraaid), (van voorw., die zich om eon middelpunt
bewegen) ze in de rondte draaien, ze om hunne as
- bewegen, zoodat ze den geheelen kring doorloopen;
.

RONDEN.
(van voorw., die rondom een middelpunt een geheelen kring doorloopen, waarbij zij op het punt
van uitgang terugkomen) in de rondte draaien, om
zijne as of in een cirkel bewogen worden : _wat draait
die mallemolen snei rond.
RONDDRAVEN, (draafde rond, heeft on is rondgedraafd), (van paarden on ruiters, bij uitbr. ook van
voetgangers) draven langs den omtrek eener aangewezen ruimte, in een draf er omheen snellen:
het paard heeft driemaal de manege rondgedraafd;

her- en derwaarts draven, zonder bepaald doel in
verschillende richtingen draven (van paarden en
ruiters on bij uitbr. ook van voetgangers gezegd):
de jongens hebben in den tuin rondgedraafd.

RONDDRENTELEN, (drentelde rond, heeft rondgedrenteld), her- on derwaarts drentelen, zonder bepaald doel rondloopen: zjj hebben weer een heelen
avond loopen ronddrentelen.

RONDDRIJVEN, (dreef rond, heeft rondgedreven),
(van voorw., die zich om eene as of een cirkel bewegen) ze voortdrijven en daardoor doen ronddraaien;
ze door aanwending van kracht in de rondte bewegen: het rad word snel rondgedreven; (van vaartuigen
of andere drijvende voorwerpen, of van de personen,
die zich daarin of daarop bevinden) her- en derwaarts
drijven, zich door de working van wind of stoom
in verschillende richtingen bewegen: de ranke Mel
dreef op den Oceaan rond.
RONDDWALEN, (dwaalde rond, heeft rondgedwaald),
(van pers. — menschen en dieren) her- en derwaarts
zwerven, omzwerven, hetzij doordien men van het
rechte pad is afgeweken, of den weg niet kent,
hetzij omdat men geen heenkomen heeft: hjj heeft
jaren in het vreemde land rondgedwaald; (van de
oogen, de blikken, den geest, de gedachten) zich in
onzekerheid her- en derwaarts richten, nu eons hier
dan daar de aandacht op vestigen : hij liet zijne
oogen over de vergaderde menigte ronddwalen; met zijne
gedachten in de toekomst ronddwalen.
RONDDWEILEN, (dweilde rond, heeft rondgedweild),
als een dwell, in hooge mate beschonken, rondloopen: den heelen Maandag dweilen ze op straat rond.
eene soort van visiteerpatrouille
RONDE, v. (-n,
ter bewaking van den dienst der verschillende
wachtposten en schildwachten in eenig garnizoen,
bestaande uit een onderofficier en eenige manschappen; (leger) bezoek van een officier om to zien of
alles in orde is: officier van de ronde; de ronde doen,
overal heengaan, om to zien of alles in orde is;
rondedans, rondgezang; a la ronde, in een kring
rond, eene soort van biljartspel.
RONDEAU, RONDEEL, o. (in de Fransche pazie)
eene soort van klankdicht, doorgaans bestaande
uit 13 versregels van 10 lettergrepen, waarvan de
negende en de dertiende het eerste woord of de
eerste helft van den eersten regel bij wijze van
refrein herhalen; (in de muziek) een stuk waarin
een thema onder afwisselende en verschillende
modulation telkens als refrein terugkeert.
RONDEDANS, m. (-en), dans hand aan hand in het
rond.
RONDEEL, o. (-en), rond voorwerp; (vest.) rond
buitenwerk, rondo sterke toren; ingesloten vlakte;
rondeau. RONDEELTJE, o. (-s).
RONDEGANG, v. (-en), (in vestingwerken) smalle
gedekte gang tot gemeenschapsweg voor patrouilles
on tot het plaatsen van schildwachten on scherp.
schutters.
RONDELIJK, bw., (w. g.), oprechtelijk.
RONDEMENT, bw. ronduit, zonder omwegen : ronde.
ment antwoorden; hij is altijd rondement, zegt altijd
vierkant de waarheid.
RONDEN, (rondde, heeft gerond), rondmaken, een
ronden vorm geven: kerk ronden, de vierkante
stukjes kurk rondsnijden, afronden; een plankje
ronden; een ronden vorm krijgen : dat meisje begint al
aardig to ronden; de ronde doen; (gew). (slachtersw.)
van huis tot huis rondgaan om den menschen to vra-

RONDEN.

RONDKRUIEN.

,:gen of zij geen vleesch moeten koopen. RONDING, v.
Chet ronden, het rondmaken; een rond gat: (naaist.)

RONDHOEPELEN, (hoepelde rond, heeft rondgehoepeld), hoepelende rondloopen; hoepel rond, voor Infin
part, ga wog, loop naar de moan.
RONDHOLLEN, (holds rond, heeft rondgehold), heren derwaarts hollen; zonder doel overal snel keen

-eene ronding inpriemen.

RONDENTELLER, m. (-s), (bij een wedstrijd) iem.
die telt, hoeveel maal er rondgereden is (op een
paard, op schaatsen, op een rijwiel).
RONDER, m. (-s), iem. die iets rond maakt; inz.
een kurkensnijder die de vierkante blokjes kurk
afrondt, rond bijsnijdt.
RONDFLADDEREN, (fladderde rond, heeft rondgefladderd), (van vogels on andere gevleugelde dieren,
alsmede van voorw., die zich fladderend bewegen)
her- on derwaarts fladderen, met eene vlugge maar
ongelijkmatige beweging op den luchtstroom heen
-en weder zwieren; alle avonden fladderen hier yleermuizen rond.

RONDFLEEREN, (fleerde rond, heeft rondgefleerd),
--als eene fleer rondloopen: meisjes moesten niet zoo
-op straat rondfleeren, wild en woest rondloopen; (ook)
veel langs de straat loopen.
RONDGAAN, (ging rond, is rondgegaan), gaan langs
den omtrek van het aangewezen voorwerp, rond
iets been gaan: hij ging het huis, den Min, de zaal
road; in de rondte gaan: de wij,:ers goon rond; het
rad ging nog eenige malen rond; in de rondte om iets
heen gaan, zoodat men op het punt van uitgang
,

terugkomt: hij ging de stad drieniaal rond; verteld
worden: er goat een praatje rond; binnen eene aangewezen ruimte her- en derwaarts omloopen : de
routeklagers zullen in de straten rondgaan; willen we
vog een straatje ronclgaan?, nog een paar straten
omloopen?; naar ieder binnen zekeren kring gaan:
de dames gaan met eene list voor de ongelukkige
-weduwe rond; van den een aan den ander doorgeven,
zoodat beurtelings ieder het heeft: laat de platen
eens rondgaan, clan kunnen alien ze eens bezien; inz.
- van een glas of beker, die
aan de tafel bij dischgenooten van hand tot hand wordt overgereikt:
.hij liet den beker Lustig rondgaan.
RONDGAAND, bn. in omloop: een rondgaande brief,
circulaire; (leger) eene rondgaande sappe, kringvormig.
RONDGAPEN, (gaapte rond, heeft rondgegaapt),
gapende rondkijken; niet open mond rondzien.

RONDGAT, o. (-en), (zeet.) schip welks achtersteven
_rond is.
RONDGEVEN, (gaf rond, heeft rondgegeven), naar
de rij af ronddeelen of rond laten gaan, zoodat ieder
zijn deal krijgt of aan de beurt komt: het is zone
beurt om de kaarten rond te geven; geef die taartjes
nog eens road.

RONDGLUREN, (gluurde rond, heeft rondgegluurd),
.her- en derwaarts gluren, ter sluik met half gesloten
,00gen rondkijken.
RONDGONZEN, (gonsde rond, heeft rondgegonsd),
gonzende rondvliegen; zeer gedempt rondvertellen.
RONDGOOIEN, (gooide rond, heeft rondgegooid),
naar alle kanten heengooien; in een kring beurtelings ieder iets toewerpen; tot een warboel neergooien.
RONDGRABBELEN, (grabbelde rond, heeft rondgegrabbeld), grabbelend naar alle kanten grijpen,
grabbelend rondtas ten.
RONDGRIJPEN, (greep rond, heeft rondgegrepen),
in alle richtingen grijpen, op goad geluk af.
RONDGROEIEN, (groeide rond, heeft rondgegroeid),
in het ronde, naar alle kanten groeien; zOO groeien
dat het rond wordt.

RONDGROETEN, (groette rond, heeft rondgegroet),
alle aanwezigen op de beurt af groeten.
RONDHAAK, m. (...haken), (smed.) draaiijzer met
ronde sneden.
RONDHAKKEN, (hakte rond, heeft rondgehakt), in
alle richtingen, her- en derwaarts hakken; zOO
hakken dat iets rond wordt.
RONDHANGEN, (hing rond, heeft rondgehangen),
.:zonder orde hangen; ordeloos ophangen.
RONDHEID, v. eigenschap van iets dat rond is,
:ronde vorm; (fig.) oprechtheid.
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RONDHOOFDEN, o. my. loodnagels tot het vastspijkeren van looden platen; ze zijn vierkant met
groote, ronde, platte koppen.
RONDHOOREN, (hoorde rond, heeft rondgehoord),

in de buurt, bij zijne kennissen inlichtingen
winnen.
RONDHOUT, o. (zest.) hout dat rond is (b. v. masten enz.).

RONDHUNKEREN, (hunkerde rond, heeft rondgehunkerd), hunkerende rondgaan ; met begeerige
blikken rondloopen.
RONDHUPPELEN, (huppelde rond, heeft rondgehuppeld), her- en derwaarts huppelen, dansende
rondspringen.

RONDIGHEID, v. rondheid.
RONDIJZER, o. (smed.) ijzer met cirkelvormige
doorsnede.
RONDISTEN, (rondistte, heeft gerondist), voor de
tweede maal den diamant snijden en afronden,
wanneer de steen van den slijper terugkomt.
RONDISTENWERK, o. het work van het rondisten;
diamant die nog voor de tweede maal gesneden en
afgerond moot worden.
RONDJAGEN, (jaagde rond, heeft rondgejaagd),
in, naar alle richtingen jagen: ge moet die kipper
niet zoo rondjagen; hij heeft daar den heelen dag roadgejaagd en niets geschoten.
RONDJAMMEREN, (jammerde rond, heeft rondgejammerd), jammerende, weeklagende rondloopen.
RONDJE, o. (-s), klein road; sierlijk bodempje in
eene kindermuts; (kaartsp ) zooveel partijen dat
elk nog eenmaal geeft: zullen wij haast de rondjes
bepalen d. i. bepalen, hoeveel rondjes er nog zullen
gespeeld worden; rond beenen plaatje als speelfiche,
evenveel waard als 10, 20 enz. andere; ik geef nog
een rondje, ik geef aan elk persoon van ons gezelschap nog een glas bier of een borrel; willen wfj o»I
een rondje spelen, d. i. spelen wie van ons trakteeren
moet.
RONDJES, o. my. eene soort van aardappelen.
RONDJOELEN, (joelde rond, heeft rondgejoeld),
joelende rondloopen.
RONDJUBELEN, (jubelde rond, heeft rondgejubeld),
overal jubelende rondgaan.
RONDKIJKEN, (keek rond, heeft rondgekeken), heren derwaarts kijken, om zich heen kijken.
RONDKLOPPEN, (klopte rond, heeft rondgeklopt),
kloppende rondmaken.
RONDKLOPPER, m. (-s), loodgietersgereedschap:
soort van houten hamer om iets rond to kloppen.
RONDKOMEN, (kwam rond, is rondgekomen), naar
de rij af bij ieder komen: straks zal de knecht rondkomen om de kaartjes op te halen; (fig.) snot eenetijdruimte rondkomen, er genoeg aan hebben om alles
af to doen; met eene som gelds rondkomen, er genoeg
aan hebben om alle noodige uitgaven to bestrijden;
met levensbehueften, voorraad van spijs, drank enz.
rondkomen, er genoeg aan hebben om in alles to
voorzien.
RONDKOP, m. (-pen), klein spijkertje met bolvormigen van onderen hollen kop; behangersnageltje.
RONDKOP, m. en v. (-pen), iem. met een rond
hoofd; (Eng. gesch.) bijnaam der puriteinen, tijdens
Cromwell.
RONDKRAAIEN, (kraaide rend, heeft rondgekraaid),
iets met veel ophef uitkraaien on aan iedereen
heeft het nieuwtje al overal rondgemededeelen:
kraaid.

RONDKRIELEN, (krielde rond, heeft rondgekrield),
in alle richtingen krielen.
RONDKRUIEN, (kruide, krooi rond, heeft rondgekruid, -gekrooien), met een kruiwagen rondloopen;
90
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in een kruiwagen rondbrengen; eenigen tijd, zonder
vast doel, iem. of iets voortkruien.
RONDKRUIPEN, (kroop rond, heeft en is rondgekropen), her- en derwaarts kruipen, in alle richtingen kruipende gaan.
RONDKRUISEN, (kruiste rond, heeft rondgekruist),
(zest.) (van gewapende schepen) her- en derwaarts
kruisen, in eene bepaalde streek der zee nu hier
dan daar zich begeven om er de schepen af to
wachten, welke men moet beschermen, bijstaan of
aanvallen: een Fransch oorlogsschip kruiste in de
Oostzeetond; (bij uitbr. van pers.) her- en derwaarts
kruisen, zonder bepaald doel ronddolen.
RONDKUIEREN, (kuierde rond, heeft en is rondgekuierd), her- en derwaarts kuieren.
RONDKWISPELEN, (kwispelde rond, heeft rondgekwispeld), die hond kwispelt om mij rond, loopt kwispelstaartend rondom mij; hjj kwispelt overal rond,
loopt al kwispelstaartende overal heen.
RONDLEGGEN, (legde, lei rond, heeft rondgelegd,
je moet niet alles zoo overal rondleggen, zonder
orde neerleggen.
RONDLEIDEN, (leidde rond, heeft rondgeleid), (van
pers., mensehen en dieren) ze her- en derwaarts
Leiden; ze overal, waar men gaat, met zich voeren
of doen gaan : de slager heeft den paaschos de stad

rondgeleid; zijn geleider heeft hem de geheele stad rondgeleid.
RONDLEUTEREN, (leuterde rond, heeft rondgeleuterd), besluiteloos rondloopen ; rondloopen zonder iets

uit te voeren; voortdurend kletsen, zeuren, zaniken.
RONDLOEREN, (loerde rond, heeft rondgeloerd), loerende rondkijken.
RONDLOLLEN, (lolde rond, heeft rondgelold), 101lende rondloopen.
RONDLOOPEN, (liep rond, heeft en is rondgeloopen), om iets been loopen: ik heb tweemaal de stad
rondgeloopen, maar hem nergens gezien; de hond liep
het huis road; in de rondte loopen, den geheelen
kring om het middelpunt doorloopen: de minuutterYzer loopt eens in een uur rond; een kring om een
middelpunt doorloopen, in de rondte om iets heen
loopen, zoodat men op het punt van uitgang terugkomt: het paard heeft driemaal de manage rondgeloopen; her- en derwaarts loopen, zich in verschillende
richtingen bewegen: ik ga even rondloopen; de hond
heeft hier den ganschen dog al rondgeloopen; binnen
eene aangewezen ruimte her- en derwaarts zich bewegen, rondgaan: willen we wet in den tuinrondloopen9; loop rend.' (uitroep om zich van iem. af te
maken, inz. om aan te duiden dat men zijne praatjes niet gelooft), hoepel op, ruk uit!; naar de rij af
rondgaan in zekeren kring, zoodat men beurtelings
komt bij elk der personen, tot den kring behoorende: die dames loopen met eene inteekenlijst rond;
bij verschillende personen op de rij of bezorgd worden: heeft die brief al bij de leden rondgeloopen ?; er
loopen leelijke praatjes van je rond, worden van je
verteld.
RONDLOOPER, m. (-s), loodgietersgereedschap,
rondklopper.
RONDLOOPER, m., RONDLOOPSTER, v. (-s), die
rondloopt, lediglooper, ledigloopster, lanterfanter,
lanterfantster.
RONDLUIEREN, (luierde rond, heeft rondgeluierd),
luierende rondgaan; een geruimen tijd niets uitvoeren.
RONDLUISTEREN, (luisterde rond, heeft rondgeluisterd), naar alle kanten heen luisteren.
RONDLUMMELEN, (lummelde rond, heeft rondgelummeld), rondluieren : hij lunzmelt den heelen dag
rend.
RONDMAKEN, (maakte rond, heeft rondgemaakt),
iets zOO maken dat het rond wordt; (inz. wev.)
het tot een ketting voor geweven stof noodige
aantal draden in de vereischte gelijke lengte afmeten en doeltreffend bijeenleggen, ook scheren of ver.
1)reiden geheeten.

RONDSOT-TERMEN.
RONDMALLEN, (malde rand, heeft rondgema10,.
mallende rondloopen; met iedereen gekheid maken;
den tijd mallende doorbrengen.
RONDMARCHEEREN, (marcheerde rond, heeft rondgemarcheerd), zij marcheerden het Malieveld r end,,
marcheerden bangs den omtrek ervan; de soldaten,
marcheerden op het Malieveld rond, gingen daarop nit
eens hierheen, dan weer daarheen marcheeren.
RONDMONDHOREN, m. (-s), geruite rondmondhoren,
zekere slak die een vuil rosachtige of paarsachtig
grijze kleur heeft met bruine of paarse vlekken. •
RONDNEURIEN, (neuriede rond, heeft rondgeneuried),
al neuri6nde rondloopen.
RONDOM, bw. vz. om (iets) heen, (iets) insluitende: -

de grachten rondom de steed; de reis rondom de wereld
in 80 dagen; hij ging rondom, wj binnendoor; loop
rondom!, loop naar den duivell
RONDPEUTEREN, (peuterde rond, heeft rondge ,
peutrd),anls e;irchtng,
zonder vast doel peuteren.
RONDPLASSEN, (plaste rond, heeft rondgeplast),.
her- en derwaarts plassen; een geruimen tijd doorbrengen met plassen.
RONDPLUIZEN, (ploos rond, heeft rondgeplozen),

een geruimen tijd doorbrengen met iets na tapluizen.
RONDPRATEN, (praatte rond, heeft rondgepraat),
rondvertellen.
RONDRATELEN, (ratelde rond, heeft rondgerateld),

ratelende rondgaan, ratelende rondrijden: de rijtuigen
ratelen den heelen dag de stud rond.
RONDREIS, v. (...zen), omreis; —BILJET, o. (-ten),
reisbiljet dat voor eene geheele rondreis geldig is..
RONDREIZEN, (reisde rond, heeft en is rondgereisd), reizen langs den omtrek eener aangewezen
ruimte, rond iets heen reizen: hoe dikwijls heeft
de wereld web niet rondgereisd ?; her- en derwaartsreizen, nu hier dan daar reizen: htj heeft jaren in
Afrika rondgereisd; naar de rij af omreizen in zekeren kring, zoodat men achtereenvolgens komt bij
elk der personen tot den kring behoorende: jaarlfjks:
alle kantoren roudreizen.
most hij
RONDRIJDEN, (reed rond, heeft en is rondgereden),
om iets been rijden: wij rUden de stad rond; op
schaatsen kan men het Westland rondriiden, zonder
bepaald doel in verschillende richtingen rijden: wif
hebben wat in het bosch rondgereden; ik heb een heelen.
middag op de vaart rondgereden; iemand rondrfiden,
met een rijtuig hem rondvoeren.
RONDROEIEN, (roeide rond, heeft en is rondgeroeid), om iets heen roeien: de stad rondroeien; op
iets heen en weer roeien: w hebben den heelen dag
op het ?neer rondgeroeid; hij is wat rondroeien; iem.
rondroeien, met eene boot iem. rondvoeren.
RONDS, v. (-en). rad eener drukpers.
RONDSCHADUWIGEN, m. my. (aardr.) bewonersder twee koude luchtstreken.
RONDSCHALLEN, (schalde rond,heeft rondgeschald),
iets met luid geschal overal bekendmaken.
RONDSCHARRELEN, (scharrelde rond, heeft rondgescharreld). met moeite rondkomen: bij kan eenbeetle in de kamer rondscharrelen; de inkomsten waren
gerilig, w hebben moeten rondscharrelen; hi" scharrelde den heelen dog in den tain rond, was daar
voortdurend met het een of ander bezig; nu most
je nzaar wat rondscharrelen, je zelf voorthelpen; ye
scharrelen vreemd net hem rend, gaan vreemd met
hem om.
RONDSCHENKEN, (schonk rond, heeft rondgeschonken), naar de rij af de kopjes of glazen van een
aantal personen vol schenken, zoodat ieder zijn
deel krijgt of aan de beurt komt: teen ik binnenkwam, was joist de vrouw bezig met de koffie rond
te schenken; ge meet nog eens bij de heeren rondschenken.
RONDSCHERMEN, (schermde rond, heeft rondge•
schermd), zonder bepaalde richting of doel schenmen: hij s_.hermde net zfjn sabel als een dolle rend;.
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hjj kan vreemd met die stadhuiswoorden rondschermen,
ze vreemd en onbeholpen te pas brengen.
RONDSCHIETEN, (schoot rond, heeft rondgeschoten), er mede rondkomen, genoeg hebben om allen
te voorzien: zou ik, met hetgeen nog in de flesch is,
rondschieten; met zijn geld kunnen rondschieten, er
genoeg aan hebben om alle noodige uitgaven to
doen.
RONDSCHOMMELEN, (schommelde rond, heeft rondgeschommeld), al schommelende rondloopen, inz.
van zwaarlijvige menschen gezegd.
RONDSCHOOIEN, (schooide rond, heeft rondgeschooid), al schooiende rondgaan; den bedel op
gaan.
RONDSCHREEUWEN, (schreeuwde rond, heeft rondgeschreeuwd), schreeuwende overal heen gaan; iets
rondschreeuwen, op zeer luiden Loon overal bekendmaken.
RONDSCHRIFT, o. schrift waarvan de letters
rond zijn.
RONDSEL, o. (-s), deel van een raderwerk, klein rad
waarin de tanden van een grooter vatten, of, aan
eene persspil, waarin de boom wordt gestoken.
—RAD, o. (-eren). —SCHUIF, v. (...ven), (slot.) deel
van een kasslot, paskwil.
RONDSJOUWEN, (sjouwde rond, heeft rondgesjouwd), her- en derwaarts sjouwen; sjouwende
met iets rondloopen; geruimen tijd een ongebonden
Leven leiden.
RONDSLEEPEN, (sleepte rond, heeft rondgesleept),
nu hierheen, dan daarheen sleepen, met moeite
met zich omdragen: hij sleept al jaren een ziekelijk
lichaam rond; de kat sleept overal hare jongen rond.
RONDSLENTEREN, (slenterde rond, heeft rondgeslenterd), zonder haast to maken en zonder bepaald
doel rondloopen: zij hebben weer een heelen avond de
stad loopen rondslenteren.
RONDSLEUREN, (sleurde rond, heeft rondgesleurd),
naar alle kanten sleuren, op ruwe wijze rondsleepen: je moest then jongen niet zoo rondsleuren.
RONDSLINGEREN, (slingerde rond, heeft rondgeslingerd), met eene slingerende beweging jets rondgooien; je moet dat goed niet zoo rondslingeren, overal
been slingeren, zoodat het overal tegenaan komt;
ztjne boeken laten rondslingeren, ordeloos verspreid
laten liggen.
RONDSLOFFEN, (slofte rond, heeft rondgesloft),
sloffende rondgaan, rondslenteren zonderzijne voeten
good op to lichten.
RONDSMIJTEN, (smeet rond, heeft rondgesmeten),
om zich smijten, op ruwe wijze on onordelijk om
zich heen werpen.
RONDSNELLEN, (snelde rond, heeft rondgesneld),
zeer snel rondloopen, in verschillende richtingen
gaan.
RONDSNIJDEN, (snood rond, heeft ronclgesneden),
in het wilde, zonder bepaald doel snijden; zoo snijden dat iets rond wordt: je moet dit nog wat rondsnijden.
RONDSNOEIEN, (snoeide rond, heeft rondgesnoeid),
zonder bepaald doel, zonder vaste regelen snoeien;
zOO snoeien dat iets rond wordt: ik zal dien boom
laten rondsnoeien.
RONDSNORREN, (snorde rond, heeft rondgesnord),
met een snorder wat rondrijden; snorrende rondgaan.
RONDSNUFFELEN, (snuffelde rond, heeft rondgesnuffeld), onder aanhoudend gesnuffel met den neus
in den wind rondloopen, bepaaldelijk met het doel
om door ruiken iets op te sporen: die hond heeft
hier den ganschen morgen al rondgesno ffeld; nieuwsgierig snuffelend rondloopen: hij heeft reeds een uur
in de learner rondgesnuffeld; nieuwsgierig doorzoeken:
in oude boeken rondsnuffelen.
RONDSOLLEN, (solde rond, heeft rondgesold),
sollende rondgaan.
RONDSPOKEN, (spookte rond, heeft rondgespookt),
bleef tot 's nachts 1 our
als een spook omwaren;

rondspoken, zoo laat bleef zij bezig, nu hier- dan
daarheen gaande.
RONDSPRINGEN, (sprong rond, heeft rondgesprongen), springende om iets heen huppelen: de kinderen
hebben een heelen middag om de tafel loopen rondspringen; her- on derwaarts springen, met vlugge sprongen ronddansen: ik heb wat met de kleinen rondgesprongen; htj weet goed met zijn werkvolk om te springen,
met hen om to gaan; ruw met iets rondspringen, er
ruw mee handelen; (gew.) met eene soon gelds rondspringen, er alle noodige uitgaven mede bestrijden,
er mede rondkomen.
RONDSTAAL, o. getrokken Engelsch staaldraad.
RONDSTOUW, o. (-en), touw van een drukpersrad.
RONDSTROMPELEN, (strompelde rond, heeft rondgestrompeld), strompelende rondgaan; met groote
inspanning en onvaste schreden her- en derwaarts
gaan.
RONDSTROOIEN, (strooide rond, heeft rondgestrooid), in het ronde strooien; bloemen, geld rondstrooien, naar alle richtingen strooien; leelijke praatjes
rondstrooien, rondvertellen, in omloop brengen.
RONDSTUREN, (stuurde rond, heeft rondgestuurd),
iem. bij verschillende personen binnen zekeren kring
doen rondgaan, om ze te spreken, eene boodschap
over to brengen of iets af to halen: ik heb de meld
in de buurt rondgestuurd om de aanzegging te doen;
overal heen sturen : ik heb de meld al de geheele stad
rondgestuurd om grUze wol, niaar zij is nergens te
krijgen; (boeken, nieuwspapieren, kennisgevingen,
brieven enz.) ze naar de rij af sturen aan elk der
personen, die samen eene vereeniging, een gezelschap
uitmaken : hebt ge de invitatiebriefjes al rondgestuurd ?
RONDSUKKELEN, (sukkelde rond, heeft rondgesukkeld), sukkelende rondgaan: hij kan nog niet op straat
komen, hi/ sukkelt nog maar in den tuin rond;
heeft nu al een jaar rondgesukkeld, met sukkelen
doorgebracht; met de koorts rondsukkelen, daarvan
telkens to lijden hebben.
RONDTASTEN, (tastte rond, heeft rondgetast), heren derwaarts tasten, met de handen in het rond
voelen, inz. om een persoon of voorwerp te vinden
en aan to vatten, die men in zijne nabijheid meent
to vinden maar niet zien kan: als een blinde rondtasten; waarom neemt gfj geen licht mede, loopt daar
in het donker rond te tasten; in onzekerheid rondtasten,
wat te beginnen, in hooge mate besluiteloos zijn,
niet weten.
RONDTE, b. (-n), rondheid: de rondte van een kogel,
een cirkel; het rondo : uren in de rondte wist men het
en sprak ervan; kring: zij stonden in de rondte.
RONDTOLLEN, (tolde rond, heeft rondgetold), al
tollende langs den omtrek van iets heengaan: h#
heeft het heele plein rondgetold; nu hier-, dan daarheen tollen: op straat wat rondtollen; met tollen
doorbrengen: hij heeft den heelen middag rondgetold.
RONDTRAPPEN, (trapte rond, heeft rondgetrapt),
ergens bij herhaling in trappen : je mag niet in de
modder rondtrappen, verstaan !
RONDTREKKEN, (trok rond, heeft rondgetrokken),
her- on derwaarts trekken, zich naar verschillende
plaatsen begeven: die kooplieden trekken het geheele
land rond; rondtrekkende muzikanten.
RONDTREUZELEN, (treuzelde rond, heeft rondgetreuzeld), treuzelende rondloopen; den tijd met treuzelen zoek maken.
RONDTROMPETTEN, (trompette rond, heeft rondgetrompet), openlijk bekendmaken na vooraf, door

op de trompet to blazon, de aandacht der aanwezigen getrokken to hebben, iets door trompetgeschal
bekendmaken: Faux, de verschrikkelijke Indiaan, heeft
laten rondtrompetten, dat h# van avond eene voorstelling
zal geven; overal met veel ophef rondvertellen.
RONDUIT, bw. vrij uit, zonder omwegen: ge kunt
ronduit spreken; ronduit gezegd, is hif een groote jabroer.
RONDVAREN, (veer, vaarde rond, heeft rondgevaren), langs den omtrek van iets varen: de stad,
een eiland rondvaren; her- on derwaarts varen, zon-

-1428

RONDVAREN.

der bepaald doel:
op de gracht rondvaren; den tijd
met varen doorbrengen: zfj hebben den heelen dag
rondgevaren.

RONDVENTEN, (ventte rond, heeft rondgevent),
(van koopwaren, inz. die Welke in 't klein verkocht
w&den) er overal mede rondloopen om ze aan den
man te brengen: hfj goat langs de huizen om papier,

ROOD.
RONDZAAL, o. (...zalen), (smed.) zaal om een gladde
ronde staaf to smeden.
RONDZEGGEN, (zegde, zeide rond, heeft rondgezegd, ...gezeid), bij vrienden en bekenden zeggen:

ik heb den dood van min broeder laten rondzeggen;
aan iedereen zeggen : wie heeft dat nu weer ronclgezegd?

pennen, potlooden enz. en andere schrgbehoeften rond
te venten.

RONDZEILEN, (zeilde rond, heeft rondgezeild), longs
den omtrek van iets zeilen, om iets heen zeilen:

RONDVENTER, m. (-s), ...VENTSTER, v. (-s), iem.
die koopwaren rondvent.
RONDVERTELLEN, (vertelde rond, heeft rondvertold), (van berichten, verhalen, praatjes) ze wereldkundig maken, ze overal vertellen: hfj heeft dat

een eiland rondzeilen; her- on derwaarts, zonder bepaalde richting zeilen: op de zee wat rondzeilen; een
geruimen tijd zeilende zijn: toff hebben den heeler.
dag rondgezeild; waar heeft h# rondgezeild ?, waar is
hij geweest?

nieuwtje weer al overal rondverteld.

RONDVISCH, v. stokvisch die bij het drogen zijn
ronden vorm behouden heeft.
RONDVLIEGEN, (vloog rond, heeft en is roildgevlogen), vliegen langs den omtrek van iets, rondom
iets: de jonge kanarie is de kamer rondgevlogen, en
daarna door het raam ontsnapt; de uil vloog om de
kaars rond; zonder bepaald doel in verschillende
richtingen vliegen: wat vliegen de zwaluwen vandaag
hier rond; met groote snelheid rond iets heen loopen
of rijden: de paarden vlogen het renperk rond; zeer
snel zich om een middelpunt bewegen: door den
hevigen wind vlogen de molenwieken rond; in woeste
vaart been en weder loopen on rennen : die jongens
vliegen weer in den tuin rond; de paarden vlogen rond
in de weide.
RONDVOEREN, (voerde rond, heeft rondgevoerd),
overal met zich voeren of doen gaan: zfin gids heeft

hem overal rondgevoerd; in de rondte doen gaan,
ronddraaien; (pers.) her- en derwaarts voeren, door
eenig vervoermiddel, zoo te water als to land, in
verschillende richtingen voeren; op de schouders,
in de handen of anderszins dragen on aldus er mede
rondgaan.
RONDVRAAG, v.; iets in rondvraag brengen, aan de
aanwezigen vragen hoe zij over de zaak denken;
in stemming brengen.
RONDVRAGEN, (vraagde, vroeg rond, heeft rondgevraagd), vragende bij iedereen rondgaan; aan alle
kennissen, belanghebbenden, personen van zekeren
kring op de beurt af vragen.
RONDWANDELEN, (wandelde rond, heeft rondgewandeld), wandelen langs den omtrek van iets, langzaam on op zijn gemak. er rond gaan: ik heb een
paar maal de stad rondgewandeld; zonder bepaald
doel omwandelen: Iv heeft ruim een uur met zijn
kindje rondgewandeld; (bijb.) zich her- en derwaarts
begeven, rondgaan op aarde of onder de menschen,
on zich daardoor nu bier dan daar bevinden: Jezus
heeft op aarde rondgewandeld; rondgaan (van boeken,
dagbladen enz.): heeft de courant al rondgewandeld.
RONDWAREN, (waarde rond, heeft rondgewaard),
als een spook rondgaan.
RONDWEMELEN, (wemelde rond, heeft rondgewemeld), (van kleine, vooral kruipende diertjes gezegd, alsmede van eene dicht saamgepakte yolksmassa), in dichte menigte heen on weder krielen:
eene aanzienlijke menigte wemelde als mieren door
elkander rond.
RONDWENTELEN, (wentelde rond, heeft rondgewenteld), met veel moeite ronddraaien; in het rond
wentelen.
RONDWOELEN, (woelde rond, heeft rondgewoeld ∎ ,
nu hier- dan daarheen woelen; voortdurend woelen.
RONDWORM, m. (-en); reusachtige rondworm, zekere
worm die in de nieren van den mensch voorkomt. en
ook bij het zwijn, den hond, den wolf', den otter, den
zeehond enz. wordt gevonden; hij vernielt de organen,
waarin hij zijn verblijf heeft en wordt daardoor
meestal doodelijk voor het dier, dat hem herbergt.
RONDZAAIEN, (zaaide rond, heeft rondgezaaid),
naar alle richtingen, zonder vast plan zaaien; uitstrooien, rondvertellen: lcelijk,e praatjes rondzaaien,
uitstrooien.

RONDZENDEN, (zond rond, heeft rondgezonden),
naar alle personen van zekere vereeniging of kring
op de beurt af zenden, om ze to spreken, eene
boodschap to doen of iets af to balen: ik heb den

knecht rondgezonden om bjj de leden te zeggen dat de
vergadering geschorst is; overal heen zenden: zij hebben dien sukkel de geheele stad rondgezonden om iets
dat nergens to krfjgen is; (van boeken, nieuwspapieren, kennisgevingen, brieven) ze naar de rij af zenden aan elk der personen, die samen eene vereeniging, een gezelschap enz. uitmaken: ik heb de boeken
van het leesgezelschap rondgezonden.
RONDZIEN, (zag rond, heeft rondgezien), her- on
derwaarts zien, om zich heen zien : ik heb overal,
rondgezien, maar niets gevonden.
RONDZWALKEN, (zwalkte rond, heeft rondgezwalkt), her- en derwaarts zwalken, zwalkend omloopen.
.RONDZWERMEN, (zwermde rond, heeft rondgezwermd), in een geheelen zwerm her- en derwaarts
vliegen: de bijen zwermden rond.
RONDZWERVEN, (zwierf rond, heeft rondgezworven), (van menschen en dieren) her- on derwaarts
zwerven, hetzij doordien men van het rechte pad is
afgeweken of den weg niet kent, hetzij men geen
heenkomen heeft: hij heeft jaren op zee rondgezworyen; hij heeft overal rondgezworven, nergens vond hij
onderkomen.
RONDZWERVER, m. (-s), landlooper; ...ZWERFSTER, v. (-s).
RONDZWIEREN, (zwierde road, heeft rondgezwierd),
zwierend rondloopen : zij hebben een heelen dag loopen
rondzwieren.
RONG, v. (-en), een der vier staande sporten van
eene wagenladder; zware ijzeren nagel; —STOK,m.
(-ken), stok waartegen de Wagenladder steunt.
RONKELEN, (ronkelde, heeft geronkeld), (Zuidn.)
Zie ROMMELEN.
RONKEN, (ronkte, heeft geronkt), hevig snorken
in diepen slaap; zijn roes uitslapen. RONKING, v.
het ronken.
RONKER, m. (-s), RONKSTER, v. (-5), die ronkt.
RONS, v. (-en), rad eener drukpers.
RONSELAAR, m. (-s), werver voor den krijgsdienst
(ter zee of to land); iem. die nummerverwisselaars
on remplacanten aanneemt; ruiler, schacheraar.
RONSELEN, (ronselde, heeft geronseld), werven;
pressen; ruilen; kwanselen. RONSELING, v. (-en),
het ronselen, geronsel.
RONZEBONS, v. (...zen), marionnettenspel, draagbare poppenkast.
ROOBOL, v. (plantk.) (gew.) moeras- en akkerpaardestaart.
ROOD, o. een der zeven hoofdkleuren; een glaasie
rood, roode jenever ; h behoort tot de rooden, de socialisten; Engelsch rood, rood ijzeroxyde dat alspoeder
een uitstekend polijstmiddel is, ook polijstrood geheeten; — (plantk.) roest: zekere ziekte op de bladen der groote boonen, snijboonen, saladeboonen
en op de bladen der pereboomen.
ROOD, bn. (-er, -st), van eene roode kleur: zoo rood
als bloed, als een gekookte kreeft, als een kalkoen; rood
zien van schaaonte, van toorn, daarvan eene hoogroode kleur hebben; zone handen waren rood van

ROOD.
t bloed, met bloed bevlakt; als teeken van gezondheid: roode wangen, roode lippen, eene roode kleur
hebben; zone oogen rood wrijren, weenen, zOO sang
wrijven, weenen, tot ze rood zien; (van haren) ros,
heeft een rooden baard en roode haren;
rosachtig:
een vos is rood; — de roode vlag, de bloedvlag; de
roode stam, het Amerikaansche ras; (Zuidn.) vurig;
(plantk.) roode remke, zie op REMKE; (nat. hist.)
roode poon, groote poon of groote zeehaan; (gew.)
roode visch, zalm als spijs; rood vleesch, paardevleesch; de roode part, die der socialisten; het roode
spook, de geest der ontevredenheid, het socialisme;
ho ziet overal het roode spook in, overal vreest hij
den invloed van het socialisme; — de roode haan,
een roode draad, het roode kruis, hij is rood op de
great, een rood paspoort, zie onder HAAN, DRAAD,
KRUIS enz.; hij bezit geen rooden halren cent, hij bezit
totaal niets.
ROODAARDE, v. roodkrijt.
ROODAARDEN, (roodaardde, heeft geroodaard), met
roodaarde inwrijven en poetsen.
ROODAARDEN, bn.; roodaarden pot, van gebakken
rooden steen.
ROODACHTIG, bn. (-er. -st), een weinig rood, naar
het rood hellende. ROODACHTIGHEID, v.
ROODBAARD, m. (-en), iem. met een rooden baard;
...BEEN, v. (plantk.), (gew.). rister; ...BLAAR, v.
(...blaren), zie BLAAR.
ROODBLOEDIG, bn. rood bloed hebbende: de roodbloedige dieren.
ROODBODEMIG, bn. met een rooden bodem: roodbodemig land, waarin een ijzeroerbank is.
ROODBOL, m. en v. (-len), iem. met rood haar.
ROODBONT, bn. met rood doormengd (van kleur):
roodbonte koeien.
ROODBORSTJE, o. (-s), een welbekend vogeltje
(luscinia rubecula), tot de orde der nachtegaalzangers behoorende, dat geheel Europa bewoont en des
winters naar Noord-Afrika trekt; enkele paren ech ter
overwinteren bij ons; het is van boven ros-geelachtig
en olijfgroen van kleur, borst en keel zijn rood.
ROODBREUKIG, bn.; roodbreukig staafijzer, staafijzer dat slechts eene kleine hoeveelheid zwavel bevat en daardoor ongeschikt tot smeden wordt.
ROODBROS, bn. (smidst.) roodbros ijzer, ijzer dat,
roodheet gestookt, bros is.
ROODBRUIN, bn. roodachtig bruin.
ROODEKOOL, v. (-en), eene soort van kool, alzoo
genoemd naar de kleur der bladeren; ...KOORTS,
v. (-en), scliarlakenkoorts; ...LOOP, m. bloeddiarrhee: zekere ziekte; centen : ik heb alleen 2naar wat
roodeloop.
ROODELOOPKRUID, o. robertskruid. Zie aldaar.
ROODFOREL, v. (-len), ridderforel.
ROODGEEL, bn. roodachtig geel: goudglit heeft eene
roodgele kleur.
ROODGESPIKKELD, bn. met roode stippen (op eene
andere kleur); ...GESTREEPT, bn. met roode strepen
(op eene andere kleur).
ROODGIETER, m. (-5), die roodkoperen voorwerpen
giet. ROODGIETERIJ, v. (-en), werkplaats van den
roodgieter; — gmv. het vervaardigen van roodkoperen voorwerpen.
ROODGLOEIEND, bn. ZOO gloeiend dat het rood is,
in tegenstelling met witgloeiend.
ROODGLOEIHITTE, v. warmtegraad van een rood.
gloeiend voorwerp; ...GROND, o. roodvonk.
ROODGULDIGERTS, o. arsenicumzilverblende; donker roodguldigerts is eene vrij zachte verbinding van
zilver, antimonium en zwavel; licht roodguldigerts
bestaat uit zilver, arsenicum en zwavel.
ROODHARIG, bn. met rood haar.
ROODHART, m. Surinaamsche houtsoort die sterk
aan scheuren onderhevig is en alleen gebruikt wordt,
als het weinig bebout wordt.
ROODHEET, bn. roodgloeiend.
ROODHEID, v. het roode, de roode kleur (van iets).
ROODHOUT, o. Braziliehout, fernambuk; ...HUID,
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m. en v. (-en), iem. van het Amerikaansche of koperkieurige ras; ...IJZERERTS, o. (-en), een der gewichtigste ijzerertsen (F e, 0 3); ...IJZERSTEEN. o.
ijzerhoudend gesteente ; ...JONK, o. (gew.) roodvonk;
...KAPJE, o. (-s), hoofdpersoon uit een sprookje van
Moeder de Gans; (nat. hist.) zeker vogeltje der Antillen.
ROODKLEURIG, bn. (-er, -st), met eene roode kleur.
ROODKOP, m. (-pen), (nat. hist.) tafeleend (anas
ferina).
ROODKOP, m. en v. (-pen), iem.

die rood hoofd-

haar heeft.
ROODKOPER, o. zuiver koper, in tegenstelling met

geelkoper of messing.
ROODKOPEREN, bn. van roodkoper gemaakt.
ROODKOPERERTS, o. koperhoudend erts.
ROODKOPWEVER, m. (-s), zekere vogel in ZuidAfrika.
ROODKORAAL, v. (...koralen), bloedkoraal. Zie
KORAAL.
ROODKORALEN, bn. van roodkoraal.
ROODKORST. v. van buiten rood geverfde Edammer kaas; ...KRIJT. o. eene delfstof welke uit eene
vermenging van klei met roodijzeroker, rood-ijzeroxyde of eene verscheidenheid van rood-thonijzer
bestaat; het heeft de eigenschap van of te verven
en kan als zoodanig tot schrijven en teekenen gebruikt worden; tot poeder gebracht dient het om
roodkoperen voorwerpen glanzig to maken; ...LAK,
o. lak van eene roode kleur; van rood lak voorzien; wijn met roode lak verzegeld, gewoonlijk de
slechtste wijnsoort.
ROODLOOIEN, o. eene bijzondere wijze van runderhuiden en kalfsvellen to looien, die duurzaam leder
geeft; ...LOOIERIJ, v. het roodlooien; — (-en), werkplaats waar zulks geschiedt. .
ROODMAKEN o. ROODMAKING, v. het geven van
eene roode kleur (aan iets).
ROODMUSCH, v. (...musschen), eene soort van
vink; ...NEUS, m. en v. (...zen), man of vrouw die
een rooden neus heeft.
ROODOLM, v. (gew.) eene soort van roodachtig slib
in water. dat uit veenachtige strepen komt.
ROODOOG, m. en v. (-en), iem. die roode oogen
heeft; ...POT, v. (plantk.), (gew.) rister; ...ROK,
(-ken), Engelsch soldaat.
ROOD-RUSLAND, o.
ROODSCHAAR. v. (...scharen), eene soort van stok-

visch; m. (-s), paard met roodgrijze
kleur, ook wUnschimmel geheeten; ...SCHONK, v.
(plantk.), (gew.) rister.
ROODSEL, o. wat rood is ; rood poeder om iets
rood te maken; blanketsel.
ROODSNAVEL, m. (-s), vogel met een rooden snavel;
...SPECHT, m. (-en), groote, bonte specht; ...STAARTJE, o. (-s), een aschgrauw vogeltje met roode staartpennen (lusciola phoenicurus), ook gekraagd roodstaartje, muurnachtegaal on blauw paapje geheeten,
welks zang aangenaam en zacht is en die in geheel
Europa gevonden wordt; het zwarte roodstaartje
(L. thytis) is kleiner dan het gekraagde roodstaartje
on bewoont Zuid- en Midden-Europa; ...STEEN, in.
(-en), zekere steensoort, roodkrijt, bloedsteen.
ROODVERVER., m. (-s), iem. die rood verft; ...VIN,
v. (-nen), (nat. hist.) visch met roode vinnen; ...VONK,
o. een koortsachtige huiduitslag (scarlatina), welke
zich kenmerkt door helderroode of aardbezieachtige
huidkleuring, die Of algemeen verbreid of bij enkele
niet verheven plekken to voorschijn komt; ...VOS,
m. (-sen), roodkop; een vos (paard), welks kleur
sterk naar het roode trekt.
ROODWANGIG, bn. (-er, st), met roode wangen.
ROODZIJDEN, bn.; roodzijden kleed, van roode
zij de.
ROOF, m. het rooven; wegneming, diefstal; op
roof uitgaan; van roof leren, hierin een middel van
bestaan vinden; het geroofde, buit, proof.
ROOF, v. (roven), rove, korst eener zweer.
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ROOF,

v. (roven), schuin opgaand deksel eener
doodkist, ook roef geheeten; bovenste gedeelte van
een klomp.
ROOFACHTIG, bn. (-er, -st), geneigd tot rooven,
diefachtig. ROOFACHTIGHEID, v.
ROOFBOUW, m. bebouwing van den grond zonder
deze of onvoldoende te bemesten, waardoor de grond
armor, schraler wordt.
ROOFDIER, o. (-en), eene orde van zoogdieren
(carnivora), die zich met het vleesch van andere
dieren voeden en zich kenmerken door een sterk
gebit en sterke klauwen; ...GALEI, v. (-en), kaperschip, brigantijn; ...GELD, o. geld van een roof afk om stig, oneerlijk verkregen geld.
ROOFGIERIG, bn. (-er, -st), begeerig naar roof.
ROOFGIERIGHEID, v.
ROOFGOED, o. geroofde voorwerpen, prooi, buit;
(in scherts.) wees niet zoo roekeloos: het is geen roofgoed, het heeft ons ons goede geld gekost, denk er om;
...HAAIEN, m. my. een geslacht van haaien waartoe
behooren: de ruwe haai, door onze kustbewoners
eenvoudig haai genoemd; de toonhaai en de reuzen.ROOF,

haai.
ROOFHOEK, m., ...HOL, o., ...KUIL, m., ...NEST,
o. (-en), verblijf van roovers; ...KEVER, m. (-s);
zeker insect dat
als larve en als kever van rupsen, poppen en larven
leeft; het houdt zich overdag onder steenen, in
houtreten en scheuren schuil en gaat 's avonds op
roof uit; ...MEEUW, m. (-en), eene soort van zwemvogel (lestris); ...MIER, v. (-en); ...POOTEN, m. my.
(nat. hist.) zitvoeten of gespleten voeten met krachtige, sterk gekromde en spitse klauwen, als een
arend by.; ...RINGWORM, m. (-en), eene soort van
ringworm (b. v. de zeemuis); ...SCHIP, o. (...schepen),
kaperschip; ...SPELONK, v. (-en); ...START, m.
(...staten), staat die .zeeroovers uitzendt; (eert.) de
roofstaten, de Barbarijsche staten.
ROOFSTER, v. (-s), zij die rooft, dievegge.
ROOFVLIEG, v. (-en), een geslacht van vliegen
(asilus) uit de familie der langbekken,.die in den
sterksten zonneschijn op drogen grond rondvliegen,
om eenig insect to bemachtigen on uit to zuigen;
...VOGEL, m. (-s), eene orde van vogels die van
vleesch leven (raptadores); zij hebben een sterken

groote zwarte roofkever (staphylinus),

snavel, waarvan het bovendeel haakvormig omgebogen is; omgebogen klauwen waarvan de ruwe
zool met kleine wratjes bedekt is; zij vliegen
krachtig en vlug en drinken nooit; ...VOGELNEST,
0. (-en); ...WANTS, v. ( en), zekere insecten die
van roof leven, d. i. die andere insecten aanvallen,
verwonden en uitzuigen; ...WESP, v. (-en), eene
soort van vliesvleugelig insect.
ROOFZIEK, ...ZUCHTIG, bn. (-er, -st), roofgierig.
ROOFZUCHT, v. roofgierigheid.
R001, v. het rooien, het aanleggen en mikken op
iota (dat men beschieten wil); (fig:) daar is geene
rooi mee te schieten, daarmee is niets aan to vangen;

boomen op de rooi zetten, in eene rechte lijn; die huizen staan uit de rooi, niet in eene rechte l(jn; regeling,
schikking, afmeting; hij houdt geene rooi, hij mikt
niet good, hij meet niet good; geene rooi van iets
hebben, er geen slag van hebben; — (gew.) hij kwam
er mee rooi, hij kwam er nauwelijks, tenauwernood,
met veal moeite, hij kwam er ja, maar het was er
naar; nauwelijks: ?nee rooi was hij gezeten, of hijbegon
over de zaak te spreken; veel moeite: hij had rooi om
er te komen.
ROOIEN (rooide, heeft gerooid), mikken; iets goed
rooien, juist treffen; een huis rooien, het juist in de
rooilijn zetten; hij kan het met zijn inkomen niet
rooien, hij kan er niet mee rondkomen; hi" kan het
nogal rooien, nogal stellen, hij is good bemiddeld;
hij zal het wel rooien, het wel klaar spelen, in orde
brengen; ik kan het met hem niet rooien, niet vinden,
ik kan met hem niet omgaan; —
een vat win rooien, peilen, rooien; een huis rooien,
onderzoe..in,of het geene gebreken heeft; — boomen

rooien, ontwortelen; aardappels rooien, uit den grond
halen; wortels, stooven rooien, uit den grond graven,

uittrekken; — een akker rooien, van wortels enz.
zuiveren, tot bebouwing geschikt maken; — een graf
rooien, ledigen. ROOTING, v. (-en), het rooien.
ROOIER, m. (-5), iem. die de rooilJjn van te bouwen
huizen, to planten boomen aangeeft; peiler, roeier
van vochten; die aardappelen rooit. ROOISTER, v.
(-s), zij die rooit.
ROOILIJN, v. de rechte lijn waarin gebouwen, b. v.
de huizen eener straat, worden geplaatst: die huizen
staan binnen, buiten de rooilijn, ...MEESTER, m.( s),
bouwopzichter; opzichter die de rooilijn aangeeft;
erfscheider; opzichter der groote wagon; ...PAAL,
m. (...palen), afstandswijzer (op een wog); ...TIJD,
m. tijd waarin de aardappels gerooid worden.
ROOK, v. (roken), roke, hooistapel. ROOKJE, o. ( s).
ROOK, m. zichtbare damp die bij het verbranden
van lichamen opstijgt en onverbrande koolstof
beneyens vluchtige deelen van het verbrandende
lichaam bevat: de rook stfjgt omhoog; rook uit den
-

-

schoorsteen, uit eene pip, van eene sigaar, van het geschut; de rook bit in de oogen, doet de oogen pijnlijk
aan; (fig.) maak dat je uit den rook komt, blijf niet

op gevaarlijke of voor u onaangename plaatsen;

geen rook verdragen kunnen, geen tabaksrook; worst,
vleesch in den rook hangen, laten berooken; worst,
vleesch in den rook geven, bij een slager om het to laten
rooken; het eten smaakt naar den rook, onaangenaam
bitter door den rook; (fig.) onder den rook van de steed
woven, in de nabijheid der stad; geen rook sender
vuur, niets zonder oorzaak, er gaat geen praatje of
er is wat van waar; al mine hoop is in rook vervlogen, verdwenen, verloren gegaan, wat ik hoopte, is

niet vervuld.

ROOKACHTIG, bn. naar rook smakende, riekende.
ROOKACHTIGHEID, v.
ROOKAFDRUK, m. (-ken), (plaatsn.) afdruk van iota
met behulp van rook; ...AGAAT, o. (delfst.) zwarte

agaat; ...ALTAAR, o. (...altaren), altaar waarop
reukwaren geofferd werden; ...ARTIKELEN, o. my.
alles wat men bij het rooken van tabak en sigaren

noodig heeft of kan hebben: alle rookartikelen alhier
voorhanden; ...BEELD, o. (-on), teekening op door

den rook zwart gemaakt glas, wit papier, of tegel;
...BENOODIGDHEDEN, v. my. rookartikelen: han-

delaar in rookbenoodigdheden; ...BUS, v. (-son), bus
waarin iets gerookt wordt of kan worden; ...LENTEN, m. my., geld om er tabak of sigaren voor to
koopen; ...COUPE, m. (-'5), coupe van een spoortrein,
waarin gerookt mag worden.
ROOKDICHT, bn. zOO dicht dat er geen rook doorgaat: eene kachel rookdicht maken.
ROOKDOOS, v. (...zen), dons met rookbenoodigdheden; ...DUITJES, o. nay. rookcenten; ...EEST, m.
(-en), (bierbereiding) een east waarin de verbrandingsproducten met de warme lucht samenkomen,
om aan den eestmout een eigenaardig aroma to
geven.
ROOKELOOS, bn. zonder rook: rookeloos kruit,kruit
dat verbrandt zonder rook to geven.
ROOKEN, (rookte, heeft gerookt), rook van zich
geven : de schoorsteen rookt; het paard rookt, dampt
sterk (na hard geloopen to hebben); zfjn zwaard
rookte nog van het bloed van den vermoorde, de warme
bloeddamp kwam er nog af; de kachel rookt, rook
ervan dringt in de kamer; het vuur rookt, brandt
niet flunk; — (fig.) daar kan de schoorsteen niet van
rooken, hiervan kan men niet leven, dit levert niets
op; het rookt in de kamer, in de keuken, daarin verspreidt zich rook uit de kachel, uit het vuur; —
(fig.) het rookt daar sons geweldig, de vrouw heeft
soms hooggaande ruzie met den man; wanneer het
rookt, zorg dat de rook in huis blfjft, wanneer ge oneenigheden hebt, laat daar anderen niet mee to
koop loop.en, —
tabaksrook inzuigen on uitblazen: tabak, sigaren,
eene iiijp rooken; rt,okt ge niet?; zijt ge geenrooker?,

ROOKEN.
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wok) hebt ge op 't oogenblik niets to rooken?;

m. (-ken), linnen zakje om vleesch enz. dat gerookt

?wilt ge rooken ?, wilt ge eene sigaar om nu te roo.ken?; hij heeft zich misselijk gerookt, heeft zOOlang
rookt als
gerookt, tot hij er misselijk van werd;
•een schoorsteen, rookt zeer veel en zwaar; eene pip
eene
vuile
pop
aan
lets
'.bruin rooken, doorrooken;
rooken, ergens leelijk mee wegkomen; —
(oudt.) offeren: Aaron en zone zoneo, rookten op des
brandoffers altaar; vleesch, visch rooken, bereiden,
eetbaar maken door ze in den rook te laten hangen.
BOOKING, v. het rooken.
ROOKEND, bn. waaruit rook opstijgt: een rookende
berg; eene rookende kool.
ROOKER, in. (-s), iem. die tabak of sigaren rookt:
hij is een matig, een sterk cooker ; iemand die visch,
•vleesch enz. rookt.
ROOKERIG, bn. (-er, -st), naar rook smakende:
rookerig eten; vol rook: het is daar nogal rookerig;
rookerige muren, behangsels, door den rook bruin
geworden. ROOKERIGHEID, v. rookachtigheid.
ROOKERIJ, v. (-en), plaats waar visch, vleesch enz.
gerookt wordt; gmv. het rooken van vleesch enz.
ROOKGANG, v. (-en), (stoomw.) rookkanaal ; ...GAT,
o. (-en), gat tot doorlating van den rook, schoor-steentje; kamer of huis waarin het veel rookt;
...GELD, o. geld dat de slager in rekening brengt
•voor het rooken van vleesch enz.; geld om er tabak
of sigaren voor te koopen; ...GEREI, o. alles wat
tot het rooken noodig is; ...GRAS, o. (plantk.) botruid, botgras (alopecorus pratensis); ...HOK, o. (-ken),
plaats waar vleesch te rooken hangt; vertrek waarin
Neel gerookt wordt, inz. in eene kroeg; kamer
waarin het altijd rookt; ...HOL. o. (-en), kamer (inz.
herberg) waar veel rookers bijeen zijn; ...HUT, v.
(•ten), rookerij.
ROOKIG, bn. (-er, -st), (w. g.) rookachtig.
ROOKJAGER, m. (-5), rookverdrijver; ...KAMER,
- v. (-s), karner waar het (tabak)rooken geoorloofd is;
...KANAAL, o. (...kanalen), kanaal waardoor de
rook naar den schoorsteen geleid wordt; ...KAST,
v. (-en), (aan stoomwerktuigen); ...KOLOM, v. (-men)
-opstijgende rookwolk; ...LAMPJE, o. (-s), klein
lampje dat brandt om er sigaren enz. aan op te
steken; ...LEIDER, m. (-s), kachelpijp, schoorsteenpijp; ...LUCHT, v. rookreuk; ...NEST, o. (-en), kamer
0: huis waar het bijna altijd rookt.
ROOKOPIUM, o. v. de tot het schuiven gereedge_n: aakte opium; ...PILAAR, m. dikke
opstijgende rookwolk; ...PLAATS, v. (-en), rook,hok; rookkamer; ...POEDER, o. (heelk.); ...SALON,
-o. (-s), salon waarin het rooken van sigaren enz.
_geoorloofd is; ...SCHERM, o. (-en), vuurscherm;
...SPEK, o. gerookt spek; ...SPIN, v. (-nen), eene
soort van spin (aranea fnmigata); ...SPIER, v. (-en),
,(slagerst.) gerookte spier rundvleesch; ...STEL, o.
(-len), de benoodigdheden voor een rooker : sigarenbus, aschbakje, lucifersstandaardje, een sigarenknippertje op een plankje enz.; ...STUKKEN, o.
_my. (slagerst.) gerookte lendestukken van een rund,
,nagelhouten.
ROOKTABAK, v. gesneden tabak om gerookt te
- worden (in tegenst. van pruim- en snuiftabak);
...TAFELTJE, o. (-s), tafeltje met benoodigdheden
voor het rooken van tabak of sigaren; ...TOPAAS,
o.
diamant van Alencon; zwart bergglas; ...YANG,
,
.m. (-en), schoorsteenmantel; toestel boven eene lamp
of vlam, waarin de damp verdwijnt; ...VAT, o.
wierookvat; ...VENSTERTJE, o. (-s), opening ter
, doorlating van den rook, luchtgat; ...VERDRIJ\TER, m. (-s), die den rook verdrijft; (ook) zeker
werktuig; ...VLEESCH, o. gerookt vleesch.
ROOKVRIJ, bn. vrij van rook.
ROOKWAGEN, m. (-5), ...WAGGON, m. (-5), spoorwegrijtuig waarin het rooken (van tabak) geoorloofd is; ...WALM, m. walm van rook; zeer dichte
walm; ...WOLK, v. (-en), wolk van rook; ...WORST,
v. (-en), gerookte worst; ...ZAAL, v. (...zalen), zaal
waar het rooken den bezoekers geoorloofd is; ...ZAK,
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moet worden; (scherts.) iem. die veel en zwaar
rookt; ...ZOLDER, ni. (-s), plaats waar vleesch enz.
te rooken hangt; ...ZUIL, v. (-en), opstijgende rookwolk.
ROOKZWAK, bn. zwak aan rook, weinig rook
gevende: rookzwak buskruit.
ROOKZWALUW, v. (-en), schoorsteenzwaluw (hirundo rustica); ...ZWART, o. roet.
ROOM, m. de vette deelen der melk, waarvan men
boter bereidt; (fig.) het beste, fijnste, uitgelezenste;
(fig.) hij neemt den room van de melk, hij trekt er het
meeste voordeel van; daar is de room at af, daarmee zijn ook geen groote winsten meer te maken;
(dicht.) melk.
ROOMACHTIG, bn. (-er, -st), als room.
ROOMAFSCHEIDER, m. (-5), toestel om den room
van de melk te scheiden: verkrijgbaar roomafscheiders met hand- en stoornkracht; ...AFSCHEIDING, v.
het afseheiden van den room; ...APPEL, m. (-5, -en),
fleschappel, de vrucht van annona reticula; ...BAK,
m. (-ken), schoteltje of vlootje, waarin room wordt
opgediend; ...BOTER, v. boter van room gemaakt;
...BOTER,FABRIEK, v. (-en).
ROOMEN, (roomde, heeft geroomd), den room van
de melk afscheppen; room afgeven (van melk).
ROOMGOED, o. geelachtig wit steenen goed of
fayence; ...HOORN, m. (-5), ...HOORNTJE, o. (-5),
taartje in den vorm van een hoorn met room gevuld; _HUTS, o. (...zen), huis waarin men room en
roomwaren koopen en gebruiken kan; buiten-uitspanning; buitenherberg ; ...IJS, o. banketbakkersijs
met veel room toebereid; ...KAAS, v. (...kazen),
kaas van niet afgeroomde melk gemaakt; ...KAASJE, o. (-s); ...KAN, v. (-nen), ...KANNETJE, o. (-s),
kan, kannetje om room in te doen; ...KLEUR, v.
geelachtig witte kleur, de kleur van room.
ROOMKLEURIG, bn. de roomkleur hebbende: roomkleurig goed; een roomkleurig paard.
ROOMKOELER, m. (-5), werktuig voor de zuivelbereiding; ...KOM, v. (-men), roomschotel; ...KRUID,
o. (plantk.) wrattenkruid; ...LEPEL, m. (-5), lepel
om room mode te scheppen of te eten; ...METER,
m. (-s), werktuig om het roomprocent van melk te
meten, eene soort van areometer; ...PROCENT, o.
(-en) ; ...SAUS, v. (-en), saus met room als hoofdbestanddeel.
ROOMSCH, bn. van den katholieken godsdienst,
daartoe behoorende; dat is een Roomsch gebruik; hij
is Roomsch; de Roomsche curie, de pauselijke beambten, waaraan het hoogste bestuur der Roomsche
kerk is toevertrouwd; de Roomsche kerk; de Roomschen, katholieken; — (plantk.) roomsche kamillen,
groote kamillen; roomsche boonen, groote boonen,
boerenboonen.
ROOMSCHEPPER, m. (-s), schepper voor room.
ROOMSCHGEZIND, bn. den katholieken godsdienst
belijdende, dien genegen.
ROOMSCHGEZINDE, m. en v. (-n).
ROOMSCH-KATHOLIEK, bn.
ROOMSCH-KATHOLIEKE, m. en v. (-n).
ROOMSCH-KONING, m. (gesch.) titel van den Duitschen keizer voor hij door den paus gekroond was:
Graaf Willem II werd in 1247 tot Roomsch-Koniny
verheven.
ROOMSCHOTEL, m. (-s), schotel voor room; schotel met roomwaren; ...SOES, v. (...zen), luchtig gebak waarvan het deeg met veel room bereid is;
...SPRITS, v. (-en), spritskoekje waarin room gebakken is; ...TAART, v. (-en), ...TAARTJE, o. (-5),
gebakje met veel room; ...TON, m. (-nen), ton waarin
room bewaard wordt; ...VLA, v. (...vlaas), vla met
room klaargemaakt; ...VLOOTJE, o. (-5), roombakje;
...YROUW, v. (-en), vrouw die room verkoopt; ...WABEN, v. my. verschillende lekkernijen of schotels
uit room toebereid; _WINKEL, m. (-s), winkel
waarin room verkocht wordt.
ROOPAARD, o. (-en). Zie ROLPAARD.
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ROOS.

ROOS, v. (rozen), (plantk.) het geslacht roses, tot

de famine der roosachtigen behoorende, waarvan
et soorten in Nederland in 't wild voorkomen,
als: de Fransche roos, ook wel aardroos geheeten,
die de roode rozebladeren der apotheken opleveyt;
kaneelroos; pimpernelbladige roos; appeldragende roos;
viltige roos; hondsroos, ook wilde roos, wilde bottelroos
en wiepedoorn geheeten, en egelantiersroos; bloem
van eerie dozer planten; Geldersche roos, de gewone
sneeuwbal of balroos; — (R. K.) de gouden roos, de

van goud vervaardigde roos, met edele steenen bezet, die de pans in tegenwoordigheid der kardinalen
op den vierden Zondag der Vasten plechtig wijdt en
als bijzondere onderscheiding iemand vereert; —
elk voorwerp dat den worm eener roos heeft, of
weiks gedaante die eener roos nabtj komt : roos van
linten, van papier; het mikpunt der schietschijf, dat
zich in het midden bevindt : ik heb drie rozen geschoten,
d. i. driemaal de roos der schijf getroffen; schijf van
het kompas; (bouwk.) knop waarin de naden van
een Gotisch gewelf samenloopen; dunne diamant,
van schoon water, van boven met facetten, van
onderen plat; (jag.) de rand die het gewei van het
grof wild omvat; —
de blos der wangen: zjj loopt met de rozen op de
wangen; de rozen van hare wangen, lippen verbleekten;
maagdom: zij is haar roosje kwijt, zij is geene maagd
moor; men behoeft de roos op den steel niet te laten
verwelken, schertsend gezegd tegen ouders, om niet
al to wijs met hunne dochters to zijn; dat roosje is
te vroeg geplukt, als aanduiding van een gevallen

meisje, —
(in spreekw.) geen rozen zonder doornen, alles
heeft zijne onaangename zijde; wie de roos wil
wie het genot
van iets wil hebben, moot daar ook den last van
dragen; de rozen vallen af, maar de doornen bleven, het genot is soms van korten duur, terwiji
de naweeen zich larger doen gevoelen; slapen
als eene roos of op rozen, zeer gerust slapen; iets
onder de roos vertellen, in het geheim; de tijd baart
rozen, na verloop van tijd komt verandering ten
goede; als hij lacht, dan sneeuwt het rozen, hij lacht
zelden of nooit; hij gaat op rozen, alles loopt hem
mee; hij wandelt op rozen, hij heeft alles wat hij
wenscht; —
keizerlijke orde van de roos, Braziliaansche ridderorde; de Roode en de Witte roos, het huis van York
on het huis van Lancaster, die in 't begin der vijftiende eeuw langen tijd in Engeland vijandig tegenover elkander stonden. ROOSJE, o. (-s), kleine roos
in alle bet.; inz. zeer kleine diamantjes waarvan
er 20, 30 of 40 in een karaat gaan.
ROOS, v. (erysipelas), eene aandoening der uitwendige huid, die zich kenmerkt door roodheid der
huid, door verhoogde temperatuur, spanning en
zwelling van het deel.
ROOSACHTIG, bn. (-s, -st), als eene roos; (plantk.)
de roosachtige plant; (geneesk.) rozig, eenigszins door
roos (huidontsteking) aangedaan. ROOSACHTIGHEID, v. lichte huidontsteking.
ROOSGEWIJS, bn. bw. op de wijze als eene roos,
eene rosette.
ROOSJESSLIJPER, m. (-s), diamantwerker die roos...SLIJPSTER, v. (-s); ...SLIJPERIJ, v.
jes
(-en), werkplaats van den roosjesslijper; — gmv. het
slijpen van roosjes; ...SNIJDER. m. (-s), diamantbewerker die roosjes snijcit, ...SNIJDSTER, v. (-s);
...SNIJDERIJ, V. (-en), werkplaats van den roosjessnijder; — gmv. het snijden van roosjes.
ROOSKLEUR, v. rozerood, de kleur der gewone
helderroode rozen.
ROOSKLEURIG, bn. de rooskleur hebbende: dot
plukken, moet de doornen niet ontzien,

kind ziet

er rooskleurig uit, seer gezond, met r( zen

op de wangen; (fig.) dat ziet er niet rooskleurig
dat is bedenkelijk, daarvan is veel te duchten.
ROOSNAGELTJE, o. (-s), klinkplaatje.
ROOSTEN, (roostte, heeft geroost), op den rooster

ROOSTERMAND.
van &son geroost, donkerbruin geworden;'verbrand; ste,ena-chtige ertsen roosten, ze in ovens aan hitte blootbruin braden : geroost brood; zijn gezicht is

stellen, gedeeltelijk om de stukken murw to
gedeeltelijk om er vluchtige stoffen (water, kool--;
zuur, zwavel) uit to verdrijven. ROOSTING, v. (-en),_
het roosten; het braden op den rooster.
ROOSTER, m. (-5), houten of ijzeren traliewerk, 4..
uitenrjvwdgsafeouitrjn,.•
die elkander rechthoekig kruisen, bestaande en tot.
velerlei doeleinden aangewend, ijzeren traliewerk
om vuur op to leggen of om er boven het vuur iets.
op to braden : vleesch op den rooster braden; (fig.) dat is :,••
heet van den rooster, pas gemaakt, pas besloten, afgesproken enz.; het ging er heet van den rooster, er - word hevig gevochten; het geld moet daar van den.
rooster gehaald worden, niet zonder gevaar kan men
daar het geld halen; — traliewerk of staven waarop-het vuur rust in eene kachel, eon oven: de rooster
van de kachel ligt dwars; den rooster omkeeren, zoodat het vuur of de brandstof eraf valt; voor grootevuren in fabrieken bestaan de roosters uit zware staven; — de ruimte in hoogovens waarin men het erts,

en de brandstof laagsgewUze opstapelt om door
het verbranden van doze het erts aan sterke
bloot to stellen; (ook) de opgestapelde masses..
in die ruimte; —
houten vloer op ingeheide palen om daarop go-bouwen of bouwwerken op to trekken op een drassigen bodem : een rooster op grondpalen ; de rooster
van een sluisvloer; traliewerk van hout of metaal,
dienende tot dekking (b. v. van een vijver, put,
kuil ens.); — (scheepsb.) verzameling van elkander
rechthrekig kruisende houten, die tot grondslag
dienen voor een schip in aanbouw; (scheepsb.) vierkante, gekruiste latten op de openingen van het
dek gelegd, om licht en lucht binnen to laten; (aan.
huizen) ijzeren traliewerk aan den voet der buiten-muren om lucht en licht onder de vloeren der
woningen toe to laten; ventilatierooster; ijzeren.
traliewerk in zinkputjes en voor riolen om grooteren
voorwerpen to verhinderen in de rioolbuizen tekomen; (scheepsb.) vlecht- of traliewerk buiten
boord tegen de kraangaten aangebracht om to beletten, dat er vuil of wier in de pijpen komt; laatste

2 vakken van een hinkelbaan; —
lijst van personen, die naar ambten en posten
dingen on wier namen in de vereischte orde op
elkander volgen; lijst der namen van personen
(leJen van eene vergadering enz.), met aanwijzing
van het tijdstip, waarop zij ieder op de beurt eene
werkzaamheid to verrichten hebben of moeten
aftreden: een rooster van aftreding; volgens rooster

treden af; een rooster van werkzaamheden, lijst waarop de volgorde en de duur ervan staan opgegeyen; iets op den rooster van werkzaamheden zetten,
het aan de orde stellen; — (nat. hist.) het harde
gehe,melte van een paard. ROOSTERTJE, o.
kleine rooster.
ROOSTERBAAR, v. (...baron), zware ijzeren stnaf
die met eenige andere staven den lossen rooster
van een groot ovenvuur vormt; ...BALKJE, o. (-s),
balkje van een houten rooster; ...BED, o. (-den), de
gezamenlijke roosterijzers van een grooten vuurhaard bij stoommachines; ...BEER, m. (-en), steun
in het midden van lange roosterijzers; ...BLTK, o.
blik met gaatjes doorboord dat tot rooster dienen
kan.
ROOSTEREN, (roosterde, heeft geroosterd), roosten.
(-5), lichtere roosterbaar;
ROOSTERIJZER, o.
...KLEED, o. (-en), (zeet.) stuk zeildoek over de
roosters van den kuil been, om dezen voor regen of
binnenkomend zeewater te beveiligen;
o. (.en), (bouwk.) gekoppeld kozijn, daar aangebracht.
waar de dagzijde der deuropening eene groote breedte
heeft; ...LAT. v. (-ten), lat van een houten rooster;
...LUFK, 0. (-em, (zeet.) roostervormig luik; ...NAND.
v. (-ern, mand wier bodem niet gevlochten is, maar-
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uit teenen bestaat, die roostergewijze naast elkaar
liggen; ...SCHUIF, v. (...ven), (stoomm.) bakschuif
met twee kanalen door den bak om stoom toe te
laten tot een tweeds stel stoompoorten in de
spiegelplaat; schuif voor een luchtrooster; ...SLINGER, m. (-s), (nat.) een compensatieslinger waarbij
de slingerstaaf bestaat uit een samenstel van drie
staven ijzer en twee staven zink; ...STAAF, v.
(...staven), staaf van een rooster; ...SPIJL, v. (-en);
...FORK, v. (-en), uitschuivende work om brood te
roosteren.
ROOSTERVORMIG, bn. bw. den vorm van een rooster
hebbende.
ROOSTERWERK, o. traliewerk; (bouwk.) de balken
en ribben van een zolder, waarop men de zolderplanken legt.
bw. als een rooster,
ROOSTERWIJZE,
roostervormig.
ROOSTOVEN, m. (-s), oven waarin erts geroost

wordt; ...MUUR, m. (...muren), muur waarbinnen
het steenachtige erts opgetast is one geroost te
worden; ...PAN, v. (-nen), braadpan.
ROOSVERVIG, bn. (w. g.) rooskleurig.
ROOSVORMIG, bn. als eene roes, den vorm van eene

roos hebbende.
ROOT, v. (roten), plaats waar het vlas te roten
ligt; hoeveelheid vlas dat in eens geroot wordt;
—PUT, m. (-ten), put waarin vlas geroot wordt;
—WATER, o. water waarin vlas geroot is: de stank,
van 't roottrater.
ROOTZAAD, o. (plantk.), (gew.) gewone huttentut.
ROOVEN, (roofde, heeft geroofd), iem. jets met
geweld ontnemen, stelen: longs den grooten weg, op
zee rooven; iemancis eer rooven, hem belasteren; (fig.)
een meisje rooven, haar schaken; (fig.) nnttrekken;
innemen: z roofde min hart, zij trok mij onweerstaanbaar tot zich; hij heeft hare eer geroofd, haar
verkracht; plunderen: de soldaten roofden, wat zij
konden; (kaartsp.) de als troef gekeerde kaart voor de
laagste van die kleur inruiien: het aas met de zeren
(Zuidn.) een vogel rooven, het nest uithalen;
rooven;
de hennen rooven, de eieren uit het hok nemen;
c le brieven rooren, uit de brievenbus nemen; 's avonds
roof ik het offerblok, neem ik het geld eruit, opdat
het niet 's nachts gestolen wordt.
ROOVER, m. (-s), dief, aanrander op den openbaren
weg, plunderaar: struikroovers; eerroover, lasteraar.
ROOVERIJ, v. (-en), het rooven, rooftocht.
ROOVERBENDE, v. (-n), eene bende roovers; ...GESCHIEDENIS, v. (-sen). verhaal van de daden eener
rooverbende; ...HOOFDMAN, m. (-nen, ...lieden), aanvoerder eener rooverbende.
ROOVERSHOL, o. (-en), schuilplaats voor roovers;
plaats waar men iem. geld afzet; ...KAPITEIN,
(-s); ...KOOP, m. (gew.) 't is rooverskoop, 't is deed
gcedkoop, bijna voor niet; ...NEST, o. (-en), movershol; (gesch.) kasteel van een roofridder.
ROOWILG, v. (plantk.), (gew.) eig. roodwilg. Zie
RISTER.
ROPEN, (roopte, heeft geroopt), (Zuidn.) uittrekken.
ROPIJ, v. (-en), Oostindische munt: eene gouden
ropy = f1S; eene zilveren ropy = f 0.16 a f 0.20.
ROQUEEREN, (roqueerde, heeft geroqueerd), (in het
schaakspell den koning met het kasteel van plaats
doen verwisselen.
ROS, o. (-sen), edeler en deftiger naam voor paard;
hij besteeg zijn moedig ros; vurig, moedig paard;
strildpaard; (spott.) slecht paard, knol.
ROS, m. slaag: ros krOgen.
ROS, bn. (-ser, -t), roodachtig, roodbruin: een ros
paard; een meisje met ros haar.
ROSACHTIG, bn. (-er, -st), naar het rosse hellende. ROSACHTIGHEID, v. roodachtige, roodbruine
kleur.
ROSARIUM, o. (-s), rozenkrans, bidsnoer; rozengaarde.
ROSBAAR, v. (...baren), draagbaar die tusschen
twee paarden of muilezels wordt gedragen.

ROSVAAL.
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ROSBAAR, bn. gerost kunnende worden. Zie ROSSEN.
ROSBAARD, m. (-en), roodachtige baard; ...BEIER,.
m. (-s), paard van de vier Heemskinderen; pronk-paard; (spott.) slecht paard ; (fig.) levendige, woelige
jongen; wild schepsel; kwelduivel;
(-5), borstel om de haren der paarden te borstelen -_
en glad to strijken.
ROSEMETAAL, o. een metaalmengsel, bestaandeuit 1 deel tin, 1 deel lood en 2 deelen bismuth; het
smelt spoedig en wordt gebruikt tot het maken
van afgietsels van hout- en messinggravures en
van letterzetsel.
ROSEOLA, v. (geneesk.) huiduitslag waarbij roodevlekjes op de huid komen, die men voor een oogenblik met den vinger kan wegdrukken; zij verdwij-

nen met afsehilfering.
ROSETTE, (-n), ROSET, v. (-ten), kleine roes; eene soort van diamant, roossteentje zoodanig geslepen
dat tegenover den vlakken onderkant twee rijen
driehoekige facetten staan, waarvan de bovenste
in het midden in een punt samenkomen; roosvormig sieraad (in hout, metaal, van lint); (ook) naam,
onder welken de groote poon of groote zeehaan op onze
markten verkocht wordt; (plantk.) ophooping van
bladen aan den voet van den stengel, wortelroset.
ROSETJE, o. (-s).
ROSETTENKOPER, o. ronde knobbelige platen.
koper, zooals het uit den reverbeeroven komt.
ROSGEEL, bn. roodachtig geel.
ROSHARIG, bn. met roodachtig haar; rosharig doek,
zekere geweven stof van linnen en paardenhaar.
ROSKAM, m. (-men), paardenkam;. (fig.) scherpe
beoordeeling; drie man en een roskam, zeer weinig
menschen.
ROSKAMMEN, (roskamde, heeft geroskamd), kammen (een paard); (fig.) slaan, afrossen; scherp berisp en, doorhalen.
ROSKAMMER, m. (-s), iem. die een paard roskamt;
(fig.) paardenkooper. ROSKAAIMERIJ, v. (-en), paardenhandel.
ROSKAMPLANT, v. (-en), borstelzwam (strigilia),.
eene snort van bladzwam, waarmede men in ItaliGde paarden roskamt.
ROSKLEURIG, bn. roodachtig.
ROSMARIJN of ROZEMARIJN, m. altijd groeneheester (rosmarinus), tot de familie der lipbloemigen
behoorende, die langs de kusten der Middellandsche
Zee op rotsachtige, zonnige hellingen in groote
menigte in 't wild groeit; welriekende plant met
dikke, smalle donkergroene bladeren en donkerblauwe lange bloemtrossen; wilde of Boheemscherosmarijn. rnoeraspalm.
ROSMARIJNBOOM, m. (-en); ...OLIE, v. aetherische
olie uit de bloemtrossen van den rosrnartjn geperst;
...PLANT, v. (-en); ...TAKJE, o. (-5); ...WATER, o. .
...WIJN, m. wijn die met rozemarijn gekruid is.
ROSMOLEN, m. (-5), molen, door een paard in beweging gebracht; (sprw.) 't is hier net een rosmolen,
zeer druk; mon hoofd loopt me om als een rosmolen,,,
ik heb het geweldig druk, weet niet wat het eerst
to doen; hi] loopt in den rosmolen, hij is niet recht_
bij zijn verstand.
ROSOGLIO, v. fijne likeur; rozenbrandewijn.
ROSOMAK, m. (-s), veelvraat: een roofdier van
het berengeslacht.
ROSSEMENT, v. (plantk.) waterment, bruinheilig:
zeker schadelijk onkruid dat in vochtige landen
veelvuldig voorkomt.
ROSSEN, (roste, heeft on is gerost), kammen (eon
paard); terdege uitkloppen, uitslaan, afborstelen,
(fig.) iem. afrossen.
ROSSEN, (roste, heeft gerost), hard rijden: hij doet
niets dan rijden en rossen.
ROSSIG, bn. (-er, -st), rosachtig. ROSSIGHEID,
ROSTUISCHER, m. (-s), (w. g.), paardentuischer.
ROSULAE, (geneesk.) het roodvonk.
ROSVAAL, bn. zwartachtig bruinrood.
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. ROSWORTEL.

ROSWORTEL, m. (-s), (plantk.) tweehuizig hegxerank.
ROT, v. (-ten), zeker knaagdier. Zie RAT.
ROT, o. (-ten), hoop vereenigde menschen: een rot

manschappen
-under een korporaal; de manschappen die in de
normaalstelling achter elkander staan en bij 't marvcheeren naast elkander gaan; blind rot, onvoltallig
rot; by rotten vuren; eenige geweren tegen elkander
,gezet: de geweren can rotten zetten, uit de rotten
nemen; aanhang; parttj; kliek; gebroedsel, slechte
lieden; (gew.) wijk, buurt.
ROT, bn. (-ter, -st), tot bederf overgegaan, bedoryen, verrot; (sprw.) h# is niet rot, hij is op alles
.gevat, weet zich uit alles to redden; (fig.) het zijn
; geen rotte appelen, het is goede waar; die rotte toe_ standen in de maatschappij, waaraan zeer veel to ver.beteren valt. ROTHEID, v. bederf, verrotte toestand.
ROT, o. het verrotte gedeelte: ket rot uitsnijden.
ROTA.CHTIG, bn. (-er, -st), er als verrot uitziende,
--een bedorven smaak hebbende, aangestoken (van
vruchten). ROTACHTIGHEID, v.
ROTANG, 0. het zoogenaamde Spaansch riot, eene
Talmsoort (calamus rotang); —PALM, m. (-en).
ROTATIE, v. (-s, ...ti6n), wenteling, draaiing van
--een lichaam of projectiel om eene lijn, as genaamd;
inz. de dagelijksche beweging der aarde om hare
as; loop van een rad; —LOOP, m. (plantk.) kringloop; —MACHINE, v. (-s), rotatiepers; rotatietoestel;
—MOTOR, m. (-en), (elect.) electrische motor die
-eene ronddraaiende beweegkracht levert; —PERS,
v. (-en), eene drukpers waarbij de gebogen gestereotypeerde vormen om cilinders worden bevestigd;
— TOESTEL, o. (-en), (electr.) magneto-electrische
machine waarbij men door omwenteling van een
omwonden anker voor een sterken magneet electriciteit verwekt.
ROTATOR, m. (-s), ronddraaiende oven waarin
-men onmiddellijk smeedijzer uit de ertsen bereidt.
ROTBAK, m. (-ken), steenen bak waarin men de
papierlompen laat verrotten.
ROTBROOS, bn. broos door den rotten toestand.
ROTEEREN, (roteerde, heeft geroteerd), rond, draaien; roteerende pompen, ronddraaiende pompon.
ROTEN, (rootte, heeft geroot), (van vlas, hennep)
;het aan aanhoudende inwerking van vochtigheid
blootstellen om de kleverige zelfstandigheid van
-den bast grootendeels to vernielen, en zoodoende
-den samenhang tusschen de vezels onderling in
_hooge mate to verminderen, ja bijna geheel op to
lieffen. ROT1NG, v. het roten.
ROTERIJ, v. (-en), plaats waar geroot wordt; —
gmv. het roten.
ROTGANS, v. (...zen), wilde gans (miser bernicla),
• die des winters in groote troepen aan onze stranden
wordt aangetroffen, maar des zomers alleen in de
noordelijke landen van Europa, Azle en Amerika
gevonden wordt; ...GEZEL, m. (-len), lid eener bende ;
wapenbroeder; ... KOORTS, v. (-en), koorts ontstaan
uit eene scherpte, welke van verrotte spijzen on
dranken in de eerste wegen komt en in het bloed
overgegaan is; ...KUIL, m. (-en), kuil waarin men
vlas root; ...KUIP, v. (-en), (pap.) kuip waarin men
lompen en andere stollen laat rotten; ...LUCHT, v.
stank van rottende zelfstandigheden; ...MEESTER,
m. (-s), korporaal; (gew.) buurtmeester, wijkmeester;
...NEUS, m. (...zen), iem. wiens neus rot geworden
is; snotneus; paard met den drues behept.
ROTONDE, v. (-n, gebouw van binnen on buiten
rond; inz. het beroemde pantheon to Rome; de
41ieven, straatroovers; een goddeloos rot;
-

-

-

passage is in het midden en rotonde gebouwd, met
een ronden koepel; lange vrouwenmantel zonder
mouwen.
ROTS, v. (-en), steenachtige verhevenheid van
grond (boven de oppervlakte der aarde of boven
den bodem der zee); klip: het schip icerdlop eene rots
verbrozeld; (fig.) toeverlaat, sterna. veilige toevlucht:
rte Heer is mijit rots en borcht.

ROTTEN VAL.
ROTSACHTIG, bn. (-er, -st), naar eene rots gelijkende: een rotsachtig gebe.-gte; met rotsen : een rots.

achtig eiland. ROTS ACHTIGHEID, v.
ROTSALUIN, v. natuurlijke aluin die als bet ware
geheele rotsen vorxnt; ...BANK, v. (-en), uitgestrekte
blind° klip; ...BEEN, o. (-deren), (ontl.) het been
waardoor het inwendige oor geheel ingesloten is;
...BORERS, m. my. (nat. •ist.) eene soort van boorschelpen (saxicava), die gaten boron in harde kalkgesteenten; ...BROK, m. (-ken), rotsklomp; ...DUIF,
v. (...von), veldduif (columba livia).
ROTSEN, (rotste, heeft gerotst), een huisgevel zoodanig bepleisteren, dat het op een afstand van rotssteen schijnt gebouwd; (gew.) rossen, rijden.
ROTSGEVAARTE, o. (-n), zeer groote rotsen.
ROTSGEWIJZE, ...GEWIJS, bw. bij rotten (van
militairen).
ROTSGROND, m. (-en), steenachtige grond, grond
uit rots bestaande; ...GRUIS, o. verweerde on vex -brokkelde rotsklompen: het rotsgruis door de gletschers meegevoerd; ...HOL, o. (-en), holle opening in
eene rots.
ROTSIG, bn. ( or, -st), van rotsen voorzien, met
rotsen omgeven.
ROTSKERS, v. (plantk.) een geslacht, tot de famine
der kruisbloemigen behoorende; ...KETEN, v. (-s),
eene reeks van rotsen naast elkander;
m. (-en), stuk rots, rotsbrok; ...KLOOF, v. (...kloyen), kloof tusschen de rotsen; ...KRISTAL, o.bergkristal; ...KRU1N, v. (-en), top eener rots.
ROTSLUITER, m. (-5), (leger) do laatsto soldaat
van een rot.
ROTSMUSCH, v. (...musschen), (nat. hist.) eene
soort van musch (fringilla petronia), die een weinig
grooter is dan de huismusch en slechts toevallig in
ons land verdwaalt; zij bewoont het warme Europa
tot Klein-Azie on broedt ook, ofschoon in kleinen
getale in bergstreken van Midden-Europa; ...MUUR,
-

m. (...muren), steile rotshelling; ...PELIKAAN, v.
(...kanen), eene soort van pelikanen die op rotsen
verblijf houdt, zie JAN-VAN-GENT; ...PUIN, 0. ver-

weerde rotsbrokken; ...PUNT, v. (-en), puntige top
eener rots.
ROTSSPELONK,
v. (-en), sombere rotskloof;
...SPLEET, v. (...spleten); ...STEEN, m. (-en);
...STRUIK, m. een geslacht van heideplanten, verkeerdelijk ook Amerikaansche kamperfoelie geheeten; ...TEMPEL, m. (-s), tempel in de rotsen uitgehouwen, de meest bekende vindt men op de
eilanden Salsette on Elephante in den Indischen
Oceaan.
ROTSTRAAL, m. paardenziekte waarbij de straal
ingescheurd is, en in de kloven een stinkend vocht
zich bevindt; het ontstaat ten gevolge van onzindelijke stallen, vooral bij weinig beweging der
paarden, door slecht beslag of slechte bewerking
van den hoof.
ROTSTRAP, v. (-pen), trap in eene rots uitgehouwen; ...VALK, m. (-en), eene soort van valk (falco
lithofalco).
ROTSWIJZE, ...WIJS, bw. als eene rots.
ROTSWILG, m. (-en), (plantk.) sneeuwwit (spires
Ihunbergii), eon heestertje welks smalle bladen
iets van wilgebladeren hebben, dat in Japan menigvuldig op de bergen voorkomt on met zijn overvloed
van witte bloemen, in het vroege voorjaar, geheele
streken wit kleurt: ...ZOUT, o. berg-, steenzout.
ROTTE, v. (plantk.) meekrap.
ROTTEN, (rotte, is gerot), tot bederf overgaan;
(vlas, hennep) roten; (pap.) (van lompen enz.) ze
weeken in water ens de vezels van het weefsel
weeker, murwer on geschikter tot verdeeling to
rnaken. ROTTING, v. het rotten, bederf; het weeken van vlas of hennep.
ROTTEN, (rotte, heeft gerot), samenscholen (met
slechte bedoelingen).
ROTTENHOUT, 0. (plantk.) zeker gewas; ...KNIP,
v. (-pen), of ...VAL, v. (-len). toestel e , n1 ratten of

ROTTENKRUID.

BOUWKAPEL.

sotten to vangen; ...KRUIT, o. arsenicum : zekere
plant; (ook) het poeder; ...NEST, o. (-en), rattenmest.
ROTTENVUUR, o. vuur, door eenige soldaten hij
rotten gegeven om een aanhoudend vuur to krijgen;
.het heeft weinig uitwerking on verslindt veel
munitie.
ROTTERDAMMER, v. naam der ongesteldheid, die
velen, welke zich to Rotterdam vestigen, overkomt
-door het gebruik van Maaswater; (ook) naam van
_7eker wit tarwebrood.
ROTTERIJ. v. (-en), geloop, samenscholing.
ROTTESTAART, m. (-en), staart eener rat; zekere
zekere plant, zie RATTESTAART.
ROTTIG, bn. (-er, -st), bedorven, tot bederf over-

zware, de liehte of halve, de middelbare rouw, ver-

gaande; — (gemeen) dat staat je rottig, dat staat je
ingemeen; hij is lang niet rottig, hij is erg gevat,
net hem moat je voorzichtig zijn. ROTTIGHEID, v.
bederf; (fig.) vuile taal, voile handelwijze.
ROTTING, m. (-en), rietgewas, bamboos: stok, wan-delstok. ROTTINKJE, o. (-Si.
ROTTINGBAND, m. (-en), sieraad aan een rotting;
na. (-pen), bovenste gedeelte van een rotting; ...OLIE, v. (fig.) rottingslag; stokslagen;
...SLAG, m. (-en), slag met rotting.
ROTULATIE, v. (...ties, ...ten), het rotuleeren.
ROTULEEREN, (rotuleerde, heeft gerotuleerd), ge-schreven stukken naar volgorde merken en samen.
naaien.
ROTVISCH, m. (...visschen), (nat. hist.) slijmvisch;
...VLAK, ...VLEK, v. (-ken), kleine vlak of vlek die
het rot aanwijst; ...ZAK, m. en v. (-ken), vuil, lomp
mensch.
ROTZAK, m. (-ken), (Zuidn.) meerkol.
ROTZIEKTE, v. rotkoorts.
ROUANETTE, v. (-n), toestel ter beveiliging tegen
:het gevaar van verdrinken.
ROUÉ, m. (-'s), verworpeling, zeer slecht mensch;
losbol (van den voornamen stand), doordraaier.
ROUGE-ET-NOIR, o. eene soort van kansspel (met
ballen en kaarten), zie ROULETTE.
ROULADE, v. (-s), eenig opgerold voorwerp (inz.
kalfsvleesch); (muz.) toonval, toonlooper, waar vele
noten, schielijk na elkander, op eene lettergreep
.moeten gezongen worden.
ROULEAU, m. (-x), rol, rolstuk; rolgordijn.
,

ROULEERBANK, v. (-en), rolbank der knoopenx1raaiers.
ROULEEREN, (rouleerde, heeft gerouleerd), omloopen, in omloop zijn, gangbaar zijn; loopen over (lets
of iem.), handelen over.
ROULETTE, v. (-s), hazardspel gespeeld op een

met groan laken bekleede tafel, waarop eene schijf
ronddraait met oploopenden rand, die tot baan dient
voor een bal; de schijf heeft 37 of 38 genommerde
vakken, rood en zwart geverfd on van 0 tot 36 genommerd, soms ook 0 0; op de groene tafel zijn
gelijke nummers aangebracht; het yak, waarin de
-bal blijft liggen, geeft aan wie wint. Men speelt op
-een of meer nommers, Of naar de kleur (rouge et
noir), of even en oneven (pair en impair) Of beneden
of boven de helft (manque en passe).
ROUT, v. talrijk avondgezelschap (inz. in Engeland
aan de hoven).
ROUTE, v. (-s), wog, rij-, straatweg; afstand; tocht;
koers, richting.
ROUTINE, v. vaardigheid, vlugheid, door gewoonte
-verkregen: daar behoort reel routine toe om het zonder
fouten te doen; sleur, slenter; hij heeft er de routine
van, door gedurige oefening is hij er vlug in.
ROUTINEEREN (ZICH), zich vlugheid in lets verachaffen; geroutineerd zYn, bedreven (in lets) zijn,
-de handeling (van lets) hebben.
ROUW, m. droefheid, verdriet, smart, het betreuTen (inz. over iemands dood) : zijn plotselinge dood
stortte ens alien in rouw; uiterlijke teekenen van
rouw (door kleeding enz.) : 07)Z iem. den rouw «annemen; in den rouw zffn, rouwkleederen dragon; de
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schillende graden van rouw, naar gelang van de
moor of min nauwe betrekking, waarin men tot
den overledene stond; in uit den rouw gaan; den
rouw ctfleggen; tijd geduronde welken men rouw
,

draagt, rouwtijd: gedurende den rouw ging men nergens keen; lijkstaatsie: den rouw volgen; berouw: hfj
heeft er veel rouw van.
ROUW, m. (-en), kleederen (of het geld daarvoor),

welke aan bedienden warden gogeven bij het overlijden van eon der huisgonooten: twee rouwen in
eene mound ontrangen; (bij modemaaksters) rouwkleederen voor eon huisgezin; floors dat als een
teeken van rouw
ROUW, bn. bw. (-er, -st), ruw.
ROUWARTIKEL, o. (-en), artikel dat door de kleur
aan den rouw herinnert; ...BAAI, v. zwarte baai,
wollen stof; ...BAK, in. (-ken), (lakenw.) rechthoekige trog met water, waarin het laken voor het
rouwen gelegd wordt; ...BAND, m. (-en), zwarte band
(inz. om den hoed of den arm) als teeken van rouw;
...BEDRTJF, o. uiterlijke teekenen van rouw; het
weeklagen ; ...BEDRLIVENDE, m. (-n), een treurende;
iem. die de uiterlijke teekenen van rouw draagt ; inz.
om het smartelijk verlies van een zijner naastbestaanden; ...BEKLAG, o. betuiging van deelneming
bij een sterfgeval: brief van rouwbeklag, condoleantiebrief; verzoeke van rouwbeklag verschoond te blilven;
...BENOODIGDHEDEN, v. my. alles wat een rouwbedrijvende noodig heeft of kan hebben; ...BLOEM,
v. (-en), eene soort van bloom scabiosa atropurpurea);
...BOOM, m. (-en), (lakenw.) twee waterpasse evenwijdige stangen, waarover het laken gehangen
wordt bij het rouwen; ...BRIEF, m. (...ven), brief
van kennisgeving van het overlijden van iem.;
brief met zwarte randen van iem., die in den
rouw is.
ROUWDAS, v. (-son), das die iem. als teeken van
rouw draagt; ...DICHT, o. (-en), treurzang;
...DOEK, m. (-en), omslagdoek van een rouwdraagster; zwart floors; ...DRAGER, m., ...DRAAGSTER, v. (-5), die rouw draagt.
ROUWEN, (rouwde, heeft gerouwd), rouw dragon:
over wien rouwt gij?; (sprw.) het is altijd rouwen en
trouwen, de wergild is vol afwisseling .
ROUWEN, (rouwde, heeft gerouwd), het rouwt mij,

ik hob er berouw van.
ROUWEN, (rouwde, heeft gerouwd), laken herhaald
strijken met de eivormige, vol kleine weerhaken
zittende vruchtomkleedselen der kaarddistel, waardoor de haartjes van het laken meer en gelijk-

matig naar buiten getrokken on in eene zelfde
richting neergestreken worden; rouwen uit het iste,
2de, 3de, 4de water, voor den zooveelsten keer; vergelijk ROUWBAK.

ROUWER, m. (-s), lakenrouwer; iem. die rouw
draagt.
ROUWFLOERS, o. zwart krip, rouwsluier; ...GEBRUIK, o. (-en), gebruik dat men in acht neemt bij
het gaan in of uit den rouw en bij het in den rouw
zijn; ...GEDICHT, o. (-en), lijkdicht; ...GELD, o uitkoop waardoor men het recht heeft eene verbintenis to verbreken; ...GESCHREI, o. het luidruchtig
rouw betoonen; ...GESP, m. (-en), zwarte gasp;
...GEWAAD, o. (...gewaden), treurkleed; ...GOED, o.
(-eren), rouwkleed; stof waarvan rouwkleeren gemaakt worden: handel inrouwgoederen; ...GORDEL,
m. (-s), zwarte gordel; ...HANDSCHOEN, m. (-en),
zwarte handschoen; ...HOED, m. (-en), hoed met
een rouwband.
ROUWIG, bn. (-er, -st), bedroefd, treurig: daar ben
ik niet rouwig om, dat spijt mij niet; berouwende.
ROUWJAAR, o. (...jaren), jaar waarin men rouw

draagt; zeer treurig jaar; ...JAPON, v. (-non), japon
die iem. in den rouw draagt; ...KAMER, v. (-s),
kamer waarin con lijk is neergezet; kamer met
zwart behan igen; ...KAPEL, v. (-len), eig. brandende
kapel, verlicht toestel, 't zij in eene kerk of kapel

ROUWKLACHT.

ROZET.

...KLACHT,
of in een huisvertrok, rondom eon
v. (-en).
ROUWKLACEN, (rouwklaagde, heeftgerouwklaagd),
treuren over iemands dood.
ROUWKLAGER, m., ...KLAAGSTER, v. (-s), treurende; gehuurde persoon die b.kj eene begrafenis
den lijkstoet voorafgaat en weent; ...KLEED, o.
(-eren), kleed dat iem. in den rouw draagt.ROUWKLEEDING. v.
ROUWKOETS. v. (-en), rijtuig tot het vervoer van
lijken; ...KOOP, m. geld dat iem. moet geven, als
hij oen gesloten koop ongedaan wil maken; uitkoopgeld; rouwkoop geven, een gesloten koop vernietigen door het betalen van zekere geldsom;
...LAK, o. zwarte lak; ...LIED, o. (-eren), treurzang;
...LINT, o. (-en), lint dat iem. draagt die in den rouw
is; ...LOGE, v. (-s), (vrijm.) bijeenkomst ter eere en
gedachtenis van een gestorven broeder; ...MAAL,
0. (...malen), grafmaal in het sterfhuis na de begrafenis; ...MACHINE, v. (-s), (lakenw.) machine
um laken mode to rouwen; ...MANTEL, m. (-s), lange
zwarte mantel; ...MIS, v. (-son), mis van
Requiem, zwarte mis, mis voor de overledenen;
...MUTS, v. (-en), zwarte routs ; ...NAT, o. distilleerwater, ruwnat.
ROUWPAARD, o. (-en), paard met een zwart dekkleed bedekt; ...PAPIER, o. postpapier met zwarten
rand; ...POST, o. (papierh.) rouwpapier; ...RAND,
m. (-en), zwarte rand aan papier; ...SCHOEN, m. (-en);
...SLEEP, m. lijkstoet; ...SLUIER, m. (-s); ...STAATSIE, v. (...si6n), lijkstaatsie; ...STRIK, m. (-ken),
strik van rouwfloers; ...STROOKEN, v. my. breede
mouwboorden.
ROUWTIJD, m. tijd dat men rouw draagt; ...VLAG,
v. (-gen), doodsvlag, een voornamen doode op het
schip aankondigende; ...WINKEL, m. (-s), winkel
van rouwgoederen; ...ZANG, m. (-en), rouwlied,
rouwdicht.
ROVEN, (roofde, heeft geroofd), de korst (roof) afnemen.
ROYAAL, bn. (...aler, -st), koninklijk, vorstelijk;
(fig.) onbekrompen, mild; (sprw.) hoe kaler, hoe royaler.
ROYAALPAPIER, o. zeer groote papiersoort; royaal-

...BALSEM, m. lippenpommade; ...BED, o. (-deny,.
met rozen bep)ant gedeelte van een tuhr (11g.)zachte, aangename rustplaats; pp.BLADEUl$ v(...zen), eene soort van zeer algemeen bekende bladlufs (aphis rosae); ...BOKJE, o. (-s), (nat. hist.) eerti
2 h 24 cM. lange boktor (aromia moschata), die op,
en zijn naam ontleent aan een eigen-' wilgen ft
aardigen sterken geur, die eenigszins naar dien van
rozen zweemt; ...BOUT, m. (-en), rondo ljzeren bout,..
takbout.
ROZENFEEST, o. (-en), landelijk feest in den zomer,
waarbij het deugdzaamste meisje uit het dorp
met een rozenkrans versierd en rozenmaagd ge
noemd wordt; ...GAARD, m. (-en), plek met rozeboomen beplant; ...GEUR, m. aangename geur der rozen; (sprw.) het is er niet enkel rozengeur en maneschijn het is er niet alles, zooals men slechts wen-schen kan.
ROZENGEURIG, bn. als rozen geurende.
ROZENHOED, m; (-en), krans van rozen;
...HONING, m. ...HOUT, o. hout van den rozeboom;
een eenigszins naar rozen riekend, geelac htig of
roodgekleurd hout, dat van de Canarische ell. van_
eenige windesoorten kornt; hieruit wordt eenevluchtige olie, de rozenhoutolie verkregen.
ROZENHOUTEN, bn. van rozenhout.
ROZENHOUTOLIE, v. aetherische olie uit het rozen- hout getrokken.
ROZENJUFFER, v. (-s), rozenmaagd; ...KETEN,
v. (-s, -en), keten van rezen: niet voor ieder is he
huwelijk eene rozenketen. niet voor ieder is het huwelijk
even aangenaam; ...KEVERTJE, o. (-s), (nat. hist.)
zeker goudkleurig torretje (cetonia aurata), ook
Johannes- of tvinkevertje geheeten, dat in groot aantal in zeer warrrie zomerdagen over het gras rond
snort; ...KLEUR, v. de gewone helderroode kleur
der rozen .
ROZENKLEURIG, bn. de rozenkleur hebbende.
ROZENKRANS, m. (-en), krans van rozen gevloch-ten; (11.-K.) paternoster, snoer koralen bestaand-1
uit 15 maal 10 kleine kralen, waarop telkens een
groote volgt; bij elke kleine wordt een Ave Maria,
bij iedere groote een Onze -Fader gebeden.
ROZENKRANSJES, 0. my. (plantk.) tweehuizig roerkruid; ...LAURIER, m. (-en), oleander: ...MAAGD,
v. (-en), meisje waaraan de prijs der deugd is toegekend; zie ROZENFEEST; ...MAAND, v. (-en),
Juni; ...METAAL, o. het nieuwe metaal rhodium;
...MOND, m. lief klein, helderrood mondje.
ROZENOBEL, m. (-s), oudengelsche gouden munt,
welke EDUARD III van 1848-1377 liet slaan ; genaamd
naar de roos op hare beide zijden en haar fijn gehalte; de waarde is f 11 k f 12.
ROZENOLIE, v. olie, getrokken uit de bladeren
van de honderdbladige roos en eenige andere Perzische soorten ; ...POMMADE, v. r,.zenbalsem;
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ROYALISMUS, ROYALISME, o. koningsgezindheid.
ROYALIST, m. (-en), koningsgezinde; aanhanger
van de partij des konings.
ROYALISTISCH, bn. koningsgezind, koninklijk.
ROYALITEIT, v. (-en), onbekrompenheid, mildheid.
ROYEEREN, (royeerde, heeft geroyeerd), schrappen, doorhalen, (in de staatsadministratie) een zeker
bedrog nit eene verantwoording royeeren,
niet als
betaald aannemen op grond van onwettigheid of
onjuistheid; iemand royeeren, als lid eener vereeniging schrappen. ROYEERING, v. (-en).
ROYEMENT, o. het royeeren.
ROZEBLAD, o. (-eren, -en, ...blaren), blad eener
roos, zoowel van de bloem als van den struik;
...BOOM, m. (-en), hoogstammige roos; ...BOTTEL,
v. (-s), bedekte vrucht der rozen. gevormd d , ,or den
bekervormigen vleezigen bloembodem, met talrijke
daarin opgesloten dopvruchtjes of nootjes; de rozebottels, die eetbaar zijn en veelal in 't zoet of als
zoet zuur worden ingelegd, worden van verschillende
soorten van rozen verzameld; ...KNOP, m. (-pen),
knop eener roos.
ROZEKRUISERS, m. my. naam eener geheime godsdienstige secte van de 14de tot de 1. de eeuw, die
de verbetering der Kerk en de vestiging eener
blijvende welvaart beoogde, zoo geheeten naar den
stichter CHRISTIAN ROSENKREUZ (14de eeuw), die een
groot deel zijns levens onder de Brahmanen meet
doorgebracht hebben.
ROZELAAR, m. (-5, „Jaren), rozeboompje.
ROZEMARIJN, m. zekere altijd groene heester,
rosmarijn.
ROZENAFTREKSEL, o. (-5), aftreksel van rozebladeren; ...AZIJN, m. a zijn met rozebladeren bereid ;

,

,

...STA AL, 0. het binnenste gedeelte van eene staaf
cementstaal ; ...TIJD, m. tijd waarin de rozen blc eien;
genotvolle tijd; de jeugd; ...TINT, v. ingezonde
gezichtskleur; ...VLIEG. v. (-en), (nat. hist.) vedervlieg (volucella); ...VLOEI, o. zeer dun en stevig
vloeipapier in allerlei zachte tinten om daarvan
kunstrozen to maken; .,.URETER, m. (-5), (nat. hist.)
larve van een insect dat de jonge rozenspruitjes
opeet; ...WATER, o. welriek end water, aftreksel
van rozebladeren; ...WIJN, m. zekere aangenarne
drank; ...WORTEL, v. (plantk.) welriekend huislook
(rhodiola rosea); ...ZALF, v. lippenpommade; ...ZEEP,
v. (-en), eene fijne soort van zeep die naar rozen
geurt: ...ZONDAG, m. (-en).
bn. rozenkleurig.
ROZEROOD. o. rozenkleur.
ROZESPONS, v. egelantierappel: uitwas op de
egelantiers, door den steek van eene soort van galwesp veroorzaakt; ...STEK, m. (-ken), stek van eene
roos; ...STOK, m. (-ken), de beenpitten op 't voorhoofdsbeen van herten; ze vallen met het gewei
niet af: ...STRUIK, m. (-on).
ROZET, v. (-ten). Lie RO S ETTE.

ROZETAK.
ROZETAK, in. (-ken), tak met rozen; tak van een

rozelaar.
ROZIG. bn . (-er, -st), opgezet, ontstoken, gezwollen
(van het aangezicht): varkensvleesch en spek zijn
vlogal rozig, bevorderen de rozigheid ; — frisch, be_koorlijk als de rozen : een rozig meisje; Naar rozige
-trangen en rozigen mond. ROZIGHEID, v.
ROZIJN, RAZIJN, v. (-en), gedroogde druif; zeker
puistgezwel aan den mond.
ROZIJNEKERN. v. (-en), pit van eene rozijn.
ROZIJNENAZIJN, m. azijn op rozijnen getrokken;
...BAARD, m. kin met puisten bezet; ...BAARD,
in. en v. (-en), iem. die een rozijnenbaard heeft.
ROZIJNENBROOD, o. (-en), brood waarin rozijnen
gebakken zijn; ...KORF, m. (...ven); ...WIJN, m.
wijn, door gisting uit honing. water en rozijnen
verkregen.
ROZIJNEPIT, v. (-ten), pit eener rozijn.
ROZIJNERWTEN, v. my. eene soort van erwten.
ROZINANT. m. (-en), bet paard van don Quichot;
(fig.) slecht paard, knol.
RUBEFACIENTIA, my. (geneesk.) roodheid veroorzakende, bijtende geneesmiddelen.
RUBICELLA, v. Katholiek gebedenboekje voor
-de Ails.
RUBIDIUM, o. een der zoogenaamde spectraalmetalen, in 1860 door KIRCHHOFF en BUNSEN ontdekt;
bet is wit en heeft roode strepen in het spectrum;
het smelt bij 38.5 ).
RUBRIEK, v. (-en), afdeeling, klasse, soort; opschrift: kerkelijk voorschrift betreffende den
eeredienst.
RUCHELEN, (ruchelde, heeft gerucheld), balken (van
f,zels). RUCHELING, v. geruchel.
RUCHTBAAR, bn. algemeen bekend, wereldkundig: ruchtbaar maker; ruchtbaar worden. RUCHTBAARHEID, v.
RUCHTBAARMAKING, v.
RUDIMENT, o. (-en), aanvangsgrond, eerst onderricht; (nat. hist.) onontwikkeld lichaamsdeel: als
-rudiment bezitten de menschen nog de kieuweu en de
kieuwspleet, enz.
RUDIMENTA, v. spraakkunst, eerste gronden der
taal; grondbeginselen.
RUDIMENTAIR, bn. onontwikkeld: bij den man zijn
de barstklieren rudimentair aanwezig; de ratelslangen
hebben rudimentaire achterste ledematen.
RUDISTEN, m. mv. eene soort van in het secundaire tijdperk bestaan hebbende weekdieren, veel
gevonden in de krijtzeeen, de Alpen en de Middellandsche Zee.
RUDITEIT, v. ruwheid, onbeschaafdheid, lompheid.
RUDOLPHINISCHE TAFELS. v. my. tafels ter berekening van den sterrenloop (door KEPLER dus genoemd ter eere van keizer RUDOLF II).
RUFENEN, v. my. verwoestende slijkvloeden; inz.
in Zwitserland.
RUG, m. (-gen), deel van het lichaam van mensch
-of dier, dat tegenover borst en buik gelegen is; bij
menschen de achterzijde, bij dieren de bovenzijde
van het liChaam: een breeden, krommen rug hebben;
op den rug liggen; iets op den rug dragen; met den
rug tegen iets leunen; iets achter den rug houden; —
(sprw.) iem. den rug smeren, hem Oink afrossen; iem.
den rug rauw rijden, hem zoo lang kwellen en plagen, tot hij toegeeft, dat hij doet wat men van hem
verlangt; iem. den rug toedraaien, toekeeren, zich
met verachting van hem verwijderen, (ook) hem
aan zichzeif overlaten; de fortuin heeft hem den
rug toegekeerd, hij heeft geen geluk meer; iem., een
leger in den rug vallen, hem van achteren aanvallen; den rug van het leger dekken, vr)jen aftocht
verzekeren; zijn rug vrijhouden, zorgen dat men
van achteren niet aangevallen wordt; (ook) dat
men zich intijds terugtrekken kan; den viand den
rug later zien, vluchten; hij heeft de zestig reeds
achter den rug, hij is ouder dan 60 jaar; reeds meni.
gen winter achter den rug hebben, reeds oud zijn;
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dat is alweer achter den rug, dat is alweer voorbij;
ik heb reeds reel achter den rug, heb reeds veel doorgestaan, geleden, gearbeid; achter den rug van iemand
kwaadspreken, niet in zijne tegenwoordigheid; dat
ging alles achter min rug em, daar wist ik niets
van, daar ward ik buiten gehouden; ik heb geene
oogen in den rug, ik kan niet zien, wat achter mij
gebeurt; reel op den rug hebben, met bezigheden
overladen zijn; hij heeft de 3 H's op den rug; he heeft
een breeden rug, hij kan veel verdragen, stoort zich
niet veel aan berisping; geef mil . de schuld maar, ik
heb een breeden rug, daar kan reel op; dat is iem. met
een rug, hij is in goeden doen, hij zit er warm bij;
het geld groeit 7)2 /). niet op den rug, ik heb het geld
maar niet voor het nemen, zoodat ik het voor alles
kan uitgeven; ik kan het van min rug niet afsnijden, het is nag totaal onmogelijk, nu to betalen;
iemands rug stijven, hem voorthelpen, inz. met geld;
het loopt mij ijskoud over den rug. eene ijskoude huivering gaat mg door den rug; ho ligt op zijn clooden
rug, hij is dood; — (zeet.) het schip heeft een rug, is
! voor en achter een weinig doorgezakt, zoodat het
in het midden hooger is; het schip steekt, zet een rug
op, zet door; —
van meubels, dat deal waartegen men met den
I rug Taunt: de rug van een steel, eene canape; het
achtergedeelte van iets, tegenover de rechte zijde:
de rug van een schilderY, een spiegel, een wisselbrief;
de rug van 't zeildoek of linoleum; de bovenzijde van
iets, gewoonlijk min of meer gewelfd: de rug van
de hand, van den voet; de rug van een dijk, de kruin;
de rug van een berg, langgerekte gewelfde bovenzijde; bergrug; eene straat met een rug leggen, in het
midden iets hooger, zoodat zij goed afwatert; een
ezelsrug, zeker vestingwerk; de rug van een mes,
de zijde tegenover het scherp; de rug ran een book,
waar de bladen samengenaaid zijn. RUGJE, RUGGETJE, o. (-5).
RUGADER, v. (-s, -en), (ontl.) bloedader aan de rugzijde; ...BAND, m. (-en), deel van een band van een
book; ...BATTERIJ, v. (-en), (krijgsw.) batterij in de
achterhoede.
RUGGEBEEN, o. (-en), ruggegraat; ...BORD, o. (-en ► ,
(zeet.) ruggeton; ...GORDEL, m. (-s), (nat. hist.) band
of strook van pantserplaten op den rug van het
gordeldier; ...GRAAT, v. (...graten), (ontl.) de vereenigde rugwervels; (zeet.) zwanenhals, verbindingsstuk van de scheg.
RUGGEGRAATSJICHT, v. jicht in de ruggegraat;
...ONTSTEKING, v. (-en), (geneesk.) ontsteking in
de ruggegraat; ...VERKROMMING, v. (-en), zijwaartsche uitbuiging van de ruggegraat: bfj 400i,
der schoolkinderen ward in meerdere of mindere mate
ruggegraatsverkromming geconstateerd; ...SPIER, v.
(-en). (ontl.); m. (-s), (ontl.) rugwervel
RUGGELEN, (ruggelde, heeft en is geruggeld), (w. g.)
aarzelen.
RUGGELINGS, bw. rug tegen rug; ruggelings over,
naar achteren, achterover; op den rug: ruggelings
zwemizzen.
RUGGELINGSCH, bn. achterwaartsch: ruggelingsche
sprong.
RUGGEMERG, o. (ontl.) de streng van zenuwzelfstandigheid, welko zich van de kleine hersenen
naar het einde der wervelkolom begeeft on in de
holte van het werveikanaal is opgesloten.
RUGGEMERGSHOLTE, v. (-n), (ontl.) holte in de
rugwervels, waarbinnen het ruggemerg opgesloten
is; ...ONTSTEKING, v. (-en), (geneesk.) ontsteking
in het ruggemerg; ...TERING, v. (geneesk.) vertering door opdroging van het ruggemerg; ...ZENUW,
v. (-en), zenuw die naar het ruggemerg loopt.
RUGGEN, (rugde, heeft gerugd), een rugsteun geven; (boekb.) een book van achteren bekleeden.
RUGGEPAARD, o. (-en), (zeet.) zeker touwwerk, gespannen tot steun van den rug en om 't vallen to
beletten; ...PIJN, v. (-en), pijn in den rug; ...PIJP,
v. (-en), (anti.); ...SPRAAK, v. gesprek, onderho ud
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beraad (met iem.): de volksvertegenwoordigers moeten
stemmen, zonder ruggespraak met hunne kiezers te plegen; ...STEUN, m. steun in den rug; ...STREEK, v.

streek van den rug; ...STRENG, v. (-en), ruggegraat, inz. van dieren gezegd; o. (-ken).
Zie RUGSTUK.
RUGGETON, v. (-nen), (zeet.) hekkebord: net bewerkte inschuifplank, dienende tot rugsteun aan
een °Meier, die achter in eene sloep gezeten is, en
hem afscheidt van den man, die aan het roer zit;
...VAT, o. (-en), (ontl.) hart bij de insecten;
...VLEESCH, o. (slag.) vleesch van den rug, rugstuk.
RUGHAAR, o. (...haren), haar op den rug; ...HOUT,
o. (-en), middel om iets op den rug te dragen.
RUGKIJKER, m. (-s); geoorde rug/4*er, zeker raderdiertje (notommata).
RUGKLEED, o. (-en), paardendek; ...KLIER, v. (-en),
(ontl.), klier op den rug, inz. bij zwemvogels; ...KORF,
m. (-yen), korf die op den rug gedragen wordt, marskorf; ...KRABBER, m. (-5), (slag.) ijzeren krabber
om het rughaar der geslachte varkens of te krabben; ...LEUNING, v. (-en), achterste deel van een
stoel, waartegen men met den rug leunt; ...MAND,
v. (-en), mand die op den rug gedragen wordt.
RUGPOOTIGEN, m. my. (nat. hist.) familie der
tienpootige schaaldieren (notopoda), waartoe de schildkrab en de kikvorschkrab behooren.
RUGPOSITIEF, o. het orgelwerk hetwelk eene afzonderlijke kastklaviatuur en pijpwerk heeft, achter
den rug van den organist staat, alzonderlijk en
ook aan het hoofdwerk gekoppeld, bespeeld kan
worden.

RUGRANKEN, v. mv. (nat. hist.) draadvorrnige aanhangsels op den rug der haarsterren; ...RIEM, m.
(-en), riem van een paardentuig, die over den rug
loopt; ...SCHERPTE, v. de scherpte van een ezelsrug; ...SCHOT, o. (-en), (krijgsw.) waarbij de vijandelijke stelling in den rug genomen wordt.
RUGSPIER, v. (-en), (ontl.) spier van den rug;
...STEUN, m. (-en), steun in den rug; (fig.) ondersteuning, steun; iem. die bijstand, hulp verleent:
hjj was mij een flinke rugsteun.
RUGSTEUNEN, (rugsteunde, heeft gerugsteund),
ondersteunen, bijstaan, versterken: door hem gerugsteund, durfde hfi alles.
RUGSTUK, o. (-ken), gedeelte van den rug van een
haas, van een konijn, van een varken enz.; achterleuning van een stoel of eene bank; keerzijde van
een penning.
RUGTANDVLINDERS, m. my. eene insectenfamilie
(notodontidae), tot de groep der spinners behoorende.
RUGTEEKENAAR, m. (-s), die op de keerzijde van
eon wissel zijn naam heeft geschreven, endossant;
...TERING, v. ruggemergstering; ...TITEL, m. (-5),
titel op den rug van een book; ...VERKROMMING,
v. (-en), ruggegraatsverkromming; ...YIN, v. (-nen),
yin op den rug van een visch; ...ITLAKTE, v. (-n),
het vlakke gedeelte van den rug.
RUGWAARTS, bw. naar de ztjde van den rug;
achteruit: rugwaarts gaan, trekken; ...WAARTSCH,
bn. eene rugwaartsche beweging, terugtrekkende. achteruitga ande.
RUGWERVEL, m. (-s), —BEEN, o. (-deren), (ontl.)
wervel van de ruggegraat; inz. de 12 borstwervels
die op de halswervels volgen; ...WOL, v. ruwe wol,
mere-laine.
RUGZAAG. v. (...zagen), (timm.) eene handzaag
vier blad langs den rug belegd is met eene kloeke
ijzeren strook om het blad vast on stevig to maken;
...ZENUW, v. (-en), (ontl.) gevoels- of bewegingszenuw van den rug; ...ZIJDE, v. (-n), de zijde van
den rug; de achterzijde; de bovenzijde; ...ZUIL, v.
(-en), (ontl.) de wervelkolom, de ruggegraat;
...ZWEMMERS, m. my. (nat. hist.) familie der waterwantsen die op den rug zwemmen (notonectidae).
RUI, v. (-en), gracht; rote; rij, reeks.
RUI, ni. de ruitijd, het rulon (der vogels en eenige
andere dieren): de kippen zijn in den rui.

RUIDIG bn. (-er, -st), met schurft bedekt. RUIDIGHEID, v. schurft.
RUIEN, eig. REIEN (ruide, heeft geruid), (gew.)zingende hand aan hand in 't rond dansen.
RUIEN, (ruide, heeft geruid), op regelmatige tijden ,
,

,

deouvrn,ha liez uwkrjgn,.
verveeren (van vogels), verharen (van andere dieren);
vervellen (van slangen). RULING, v. (-en), het ruien,.
ruitijd.
RUIF, v. (...ven), RUIFEL, v. (-s), getralied houtwork, in schuinsche richting boven den bak van
een paard in paardenstallen aangebracht, waarachter men het-hooi, gras enz. werpt.
RUIFELEN, (ruifelde, heeft geruifold), rimpelen,
zich schurken.
RUIFELEN, (ruifelde, heeft geruifeld), met dobbel--steenen spelen, rijfelen.
RUIG, bn. bw. (-er, -st), bedekt of bezet met haar,
wol, vederen enz.; harig, borstelig: Ezau was ruigover het geheele lichaam; een ruige board, ruw, borstelig;
ruw, ongelijk; hard op het gevoel; (fig.) onbeschaafd,.
onwellevend, lomp; een ruige apostel, een lompe
vlegel; ruig en onbeschoren zag er uit; het vriest
ruig, het rijpt een weinig.
RUIGBLOEM, v. (-en), (plantk.) driebladige ruigbloem,_
waterdrieblad, waterklaver."
RUIGBOORSCHAAF, v. (...schaven), timmermans-gereedschap: schaaf met boogvormigen diep ingrijpenden beitel.
RUIGEBOL, v. (plantk.), (gew.) moeraspaardestaart.
RUIGHARIG, bn. met ruige haren bedekt.
RUIGHEID, v. het ruwe; hobbelige; (fig.) onwelle-vendheid.
RUIGPOOTIG, bn. met veeren aan de pooten: ruig-

pootige kippen en duiven.

RUIGSCHAAF, v. (...schaven), timmermansgereedschap: schaaf die het ruwste van het hout wegneemt.
RUIGSTAARTIG, bn. met een ruigen staart: ruigstaartige schapen.

RUIGTE, v. (-n), het ruige, de ruige kant (van:
eenig voorwerp); allerlei wild door elkander groeiend
en rankend onkruid, inz. dat in water groeit; (fig.)
slecht yolk, gepeupel.
RUIGVOETIG, bn. met ruige voeten.
RIJIKBAAR, bn. wat geroken kan worden: de kleinste

hoeveelheid muskus is in een vertrek nog jarenlang
ruikbaar. RUIKBAARHEID, v.

RUIKEN, RIEKEN, (rook, heeft geroken), een geur
van zich geven: die bloemen ruiken, rieken lekker,
leelijk, aangenaam ; het ruikt hier branderig, duf; dat
ruikt naar uien, knoflook; ruikt uit von adem,
heeft een stinkenden adorn; hij ruikt naar den jenever ;
welriekende bloemen, zeep; een geur inademen: ik ruik
heerlijk gebraad; ik ruik menschenvleesch, zei de reus;
— eon bedorven reuk van zich geven : koop die visch
niet, ze ruikt al; (sprw.) de ziekten van rake lieden en
de pannekoeken van armen ruikt men ver, wanneer
een rijke ziek is on een arme het minste genot
smaakt. heeft elk er den mond van vol; — door
middel van den reuk gewaarworden: ik ben zoo verkouden, dot ik niets ruik; (fig.) bemerken, gewaarworden; (fig.) hij zal er niet aan ruiken, hij zal het
niet hebben of krijgen; hoe kon ik dat ruiken !, hoe
zou ik het kunnen weten, als men het mij niet verhet riekt naar den mosterd, het is peperteld had
duur; zie ook MUTSAARD.
RUIKEND, bn. reukgevend.
RUIKER, m. (-s), eenige bloemen bijeengebonden:

een ruiker maken. plukken.

RUIKERD, v. reukgras.
RUIKFLESCHJE, o. (-5), reukfleschje; ...MAKER,
m. (-5), ...MAAKSTER, v. (-s), reukwerkmaker,
...ma akster.
RUIKOOI, v. (-en), kooi waarin men een vogel
plaatst, wanneer hij ruit.
RUIL, m. (-en), verwisseling; het ruilen: met lens
een cull aangaan; een goi2den ruil eloen, moor ont°

RUIL.
vangen, dan men geeft; hfj heeft bfj dien ruil gewannen.
RUILBAAR, bn. to verruilen, geruild kunnende
worden. RUILBAARHEID, v.
RUILEBUITEN, of ...BUILEN, (ruilebuitte of ...builde,
heeft geruilebuit of ...build), ruilen, verwisselen.
RUILEBUITER, m. (-5), ...BUITSTER, v. (-s), die
ruilt; die veel van ruilen houdt.
RUIMEN, (ruilde, heeft geruild), verwisselen, het
eene voorwerp in de plaats van het andere geven
of nemen: postzegels, knikkers ruilen; (schaaksp.)
een stuk van de tegenpartij nemen on' zich een
zelfde stuk to laten nemen; ruilhandel drijven; de
plaatsen ruilen, van plaats verwisselen met iemand;
ik zou met hem niet willen ruilen, ik vind rnijne
plaats, betrekking beter dan de zijne.
RULER, In., RUILSTER, v. (-s), die ruilt; verwisselaar, -ster.
RUILHANDEL, m. handel waarbij koopwaren tegen
andere in plaats van tegen geld verwisseld worden.
RUILING, v. (-en), het ruilen, ruil; (handelst.) eene
overeenkomst waarbij partijen zich verbinden om
aan elkander wederkeerig eene zaak in de plaats
van eene andere te geven; —REKENING, v.
(handelst.) bepaling der waarde van de to ruilen
goederen.
RUILVERDRAG, o. (-en), verdrag tusschen twee of
meer staten, waarbij zij elkander wederkeerig grondgebied afstaan.
RUIM, bn. bw. (-er, -st), veel kunnende bevatten
of inhouden, uitgestrekt, wijd: eene ruime kamer;
een ruim huis; rairrc wonen, in een ruins huis wonen ;
(ook) een ruim uitzicht hebben; een ruim uitzicht,
onbegrensd; een ruim veld van werkzaamheden, groote
verscheidenheid, in veel opzichten bezigheden hebben; we zitten hier ruim, niet gedrongen; meloenen
moeten ruim geplant worden, ver uit elkander; het
ruime sop, de ruime zee, de voile, open zee; de wind

is, wordt ruim, is, wordt gunstig; een ruime weg.
breed; eene ruime beret hebben, breed, wijd; ruim
adem halen, diep inademen; (ook) het zeer gemakkelijk hebben; ruimer adem halen, van den schrik
bekomen zijn, (ook fig.); die schoenen z#n, one niet
ruim genoeg, zitten me niet los, ongedwongen; dat
kleedje is to ruim, sluit niet genoeg aan het lichaam;
eene mouw ruim inzetten, met ruimte; de handen
ruim hebben, niet belemmerd zijn in zijne handeling,en; (ook) over veel tijd to beschikken hebben;
heeft een ruim geweten, gnat niet nauwgezet to
werk; —
goed voorzien, overvloedig, meer dan genoeg: eene
ruime keuze; ruim voorzien van; over eene ruime beurs
beschikken; die villa is uit eene ruime beurs gebouwd,
men heeft daaraan geen geld gespaard; die winkel
geeft een ruim bestaan, voorziet meer dan genoeg in
de levensbehoeften van den winkelier; iem. ruins
betalen; ruisn bedenken met; hij heeft het niet ruim, is
niet bemiddeld, moat zich bekrimpen; dat is ruim
voldoende, meer dan genoeg; iets meer dan: ruim
f 100; ruim 6 weken vacantie; iets later dan : het was
ruim 10 uur. RUIMHEID, v.
RUIM, o. uitgestrektheid, binnenste diepte van een
schip: in het ruins bergt men de goederen; tweede of
geringe plaats in eene trekschuit (tegenst. van
roef); inwendig deel eener kerk; het luchtruim, de
vrije lucht, de dampkring; het wereldruim, de geheele wereld.
RUIMANKER, o. (-s), (zeet.) noodanker, in het
scheepsruim bewaard; ...BAAN, v. uitgestrektheid;
ruimbaan maken, plaats maken, belemmeringen
wegnemen, (ook fig.) eene volksmenigte uiteendrijven; ...BALK, m. (-en), (zeet.) zekere balk die tot
versterking dient van het onderschip en waarvan
het koebrugdek gevormd is; ...BAND, m. (-en),
(scheepst.) een der banden die dienen om de beide
zijden van het schip aan elkander to verbinden,
daar waar de spanten niet onafgebroken over de
kid doorgaan.
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RUIMELIJK, bw. (w. g.), in de ruimte, veel, over-

vloedig, rijkelijk.
RUIMEN, (ruimde, heeft geruimd), plaats maken,
ledigen, wegnemen: eene kamer, eene least ruimen;
het puin uit den weg ruimen; schoonmaken: een put,
eene sloot ruimen; aan anderen overlaten: iem. het
veld ruimen; iem. het land doen ruimen; verlaten:
eene woning ruimen; de bezetting ruimde de vesting;
(fig.) nit den weg ruimen, doen ophouden of verdwijnen, wegnemen; ions. uit den weg ruimen, hem op
eene heimelijke wijze van kant maken; (jag.) (van_
loopend wild) een Bosch verlaten, waarin het door
honden wordt achtervolgd; (van dassen, vossen en
konijnen) voor de dashonden on de fretten uit hunneholen vluchten; in orde brengen, schikken : die vrouw

duet niets dan ruimen; (zeet.) gunstig worden (van
den wind). RI:IIMING, v. (-en), het ruimen (in allebet.); (mil.) ontruiming, aftocht.
RUIMER, m. (-s', die ruimt in alle bet.); nachtworker. RLTIMSTER, v. (-5), zij die ruimt.
RUIMGAST, m. (-en). (zeet.) matroos geschikt om

bij laden on lossen in het ruim to werken;
o. (-s), (metaalbew.) een recht stalen gereedschap
met over de geheele lengte doorloopende sneden,
dat van boven naar onderen in vorm iets verschraalt en dient om geboorde openingen bij te
ronden of ruimer te maken; ruimnaald; ...KRAAN,
v. (...kranen), (zeet.) spoelkraan; ...NAALD, v. (-en),
stalen of koperen naald tot het reinigen van het
zundgat der handvuurwapens on van het geschut;
...PEN, v., ...PIN, v. (-nen), ruimnaald; ...POMP, v.
(-en), (zeet.) scheepspomp ore water uit het ruim te
pompon.
RUIMSCHOOTS, bw. (zeet.) den wind meer achter-

lijk dan dwars: ruimschoots zeilen, met ruimen schoot,
met bagstagwind; (fig.) in ruime mate, in meer dan
genoegzame hoeveelheid : zoo heb ik ruimschoots
genoeg; iem. ruimschoots betalen; ruimschoots
iem. geven.
RUIMSCHOOTSCH, bn.; ruisnschootsche zeilen; ruimschootsche aalmoezen geven.
RUIMSCHOTEL, m. (-s), (w. g.) iem. die veel geld
verkwist aan het geven van maaltijden; verkwister.
RUIMSCHOTIG, bn. bw. (-er, -st), verkwistend, buitengemeen mild. RUIMSCHOTIGHEID, v.
RUIMSPRAAK, v. overdrijving, vergrooting: hyperboot.
RUIMTE, v. (-n), plaats waarin de lichamen zich
bevinden on bewegen : de oneindige rtsimte, alle lichamen beslaan ruimte; dat neemt to reel ruimte in; uitgestrektheid: men overziet hier eene heele ruimte;
grootte, wijdte: ruimte in den rok; (over het algemeen) eene plaats of plek tusschen muren, lijnen
enz. besloten, b. v. (boekdr.) ruimte tusschen de
woorden; (bouwk.) ruimte tusschen twee balken;
ladingsvermogen van een schip; (ontl.) ruimte tusschen de wenkbrauwen; groote omvang: open lucht,
dampkring: vogels houden van de ruimte; inhoud: de
ruimte van deze kamer is 96 .31 3 ; (jag.) hol van dassen, vossen on konijnen; —
overvloed: dear rind je apes in de ruimte; ruimte
van levensmiddelen; z hebben altijd ruimte van geld;
leven in de ruimte, zij hebben de ruimte, leven
overvloedig, hebben volop; ruimte kan derven, al
heeft men overvloed van geld, dan kan men tech
wel het gemis aan jets gevoelen; iem. in ruimte
bedenken, moor dan genoeg hem geven; opening
tusschen eenige voorwerpen, die ingenomen kan.
worden door andere voorwerpen : de ruimte tusschen
die huizen is goring; over veel ruimte kunnen beschikken; hier is ruimte genoeg; ruimte maken, openlaten;
opening om het daglicht door to laten; (zeet.) de
ruimte kiezen, zich in voile zee begeven; (ook) zich
aan het gevaar onttrekken.
RUIMTE-EENHEID, v. (...heden), maat als eenheid
der ruimtematen aangenomen; ...MAAT, v. (...maten), inhoudsmaat; ...UITGEBREIDHEID, v. (...heden), uitgebreidheid in de ruimte.
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RUIN.

RUIN, m. (-en), gesneden hengst.
ondergang, verderf, verwoesting;
RUTNE, v. (•s,
verlies van vermogen of fortuin; puinhoop, wrak;
-4,verblijfsel.
RUINEEREN, (ruineerde, heeft gerulneerd), te
Fronde richten, in het verderf storten: hij zal zich
-

nog rufneeren.
RUINEN, (ruinde, heeft geruind), een hengst van
-de teeldeelen berooven, kastreeren.
RUTNEUS, bn. (...zer, -t), verderfelijk.
RUIS, m. (...zen), rietvoorn, ruisvoorn. RUISJE,
RUISCHBEZIE, v. (...zien), (plantk.), eene bessen-soort (empetrum), zoowel struik als vrucht.
RUISCHEN, (ruischte, heeft geruischt), een niet
onaangenaam on zacht geluid maken : de wind

ruischte in, door 't gebladerte; de bladeren ruischen,
deze beck ruischt aangenaam; het ruischen van een
zeden kleed; een dof geluid maken: de storm ruischte
-door het bosch; het ruischen van de zee; mine ooren
_ruischen, ik ontwaar een dof geraas in mijne ooren,
_mijne ooren tuiten .mij; (Zuidn.) wrijven, schurken: min schoen ruischt. RUISCHING, v. het ruischen.
RUISCHGEEL, o. operment; ...HOORN, ...HOREN,
(-5), (nat. hist.) eenkleppige schaal, kinkhoorn;
...PIJP, v. (-en), eene soort van blaasspeeltuig, doe.
delzak; eene oude gemengde orgelstem, die de
quint en de octave aangeeft, in plaats van zijn
eigenlijken toon; ...PIJPER, m. (-s), bespeler van
-dit instrument.
RUISMUIZEN, RUIZEMUIZEN, (ruismuisde, heeft
geruismuisd), geraas maken, roezemoezen; druk de
kroegen bezoeken.
RUISVOORN, ...VOREN, m. (-s), zekere visch (cypri-nis erythrophthalmus), tot de karpers behoorende,
•die nagenoeg over geheel Europa tot Scandinavia
en het Westelijk Siberia verbreid is en bij ons in
alle rivieren, meren, plassen, kanalen on slooten
wordt aangetroflen; zijn vleesch is smakelijk, maar
niet bijzonder geacht.
RUIT, v. (-en), parallelogram met gelijke zijden,
inz. zulk een scheefhoekig parallelogram, rhombus
-(in de meetkunde aangeduid door het teeken Q) ;
vierhoekig perkje op servetgoed; — vierkante schijf
vensterglas: door de ruiten kyken; de ruiten zOn beslagen; eene nieuwe ruit inzetten; ruit nit e'en glas;
zone eigen ruiten ingooien, zelf zijne zaak bederven,
zich nadeel berokkenen; vierkant perkje op een
dam- of schaakbord; vierkant in een wapen; de
vierkantjes in een wafelijzer, in een wafel; rood
vierkantje op eene speelkaart; vlakte of zijde van
edelgesteente; sloot waarin men hennep te rotten
legt. • RUITJE, o. (-s).
RUIT, v. schurft.
RUIT, v. (plantk.) wijnruit: zeker sterkriekend
kruid dat als huismiddel tegen stuipen van kleine
kinderen gebruikt wordt, door het op de polsen der
armpjes to leggen.
RUIT, o. (gew.) uitgetrokken onkruid; of ook langs
akkers, heggen en bosschen gesneden gras, dat behoeftige lieden aan hun vee geven.
RUITACHTIGE PLANTEN, v. mv. eene uitgestrekte
plantenfamilie (rutaceae), die kruiden en heesters
omvat met gestippelde bladen, die aromatisch zijn
door de vele vluchtige oli6n, in kleine kliertjes
vervat.
RUITEBLAD, o. (•eren), (plantk.) blad om de ruit.
RUITEDIK, m. azijn uit ruit vervaardigd.
RUITEN, v. my. een der vier figuren op de speelkaarten: rood schuin vierkantje; kaart met zulk
• een vierkantje: ruiten is troef; ik heb een vijfkaart,
iced roam in ruiten.
RUITEN. (ruitte, heeft geruit), ruiten maken (op
of in iets).
RUITEN, (ruitte, heeft geruit), (yeroud.)plunderen,
rooven; uitroeien, vernielen.

R111 TEZA.F.
RUITENAAS, o. (...azen); ...ACHT, v.; ...BLAD, o. •
(-en), kaartenblad van ruiten; ...BOER, ra. (-en);
...DRIE, v.; ...HEER, m. (-en); ...NEGEN, v.; ...TIEN,
v.; ...TWEE, v.; ...VIER, v.; ...VIJF, v.; ...VROUW,
v. (-en); ...ZES, v.; ...ZEVEN, v., de verschillende
speelkaarten met ruiten.
•
RUITENLOOD, o. loodreepen voor glasruiten.
RUITENVISCH, m. (...visschen), zekere Amerikaansche visch.
RUITER, m. (-s), paardrijder; soldaat to paard,
cavalerist; (fig.) een oude ruiter, een slimme vos,
een doortrapte vent; zandruiter, een uit den zadel
geworpen ruiter; ruiter to voet, voetganger; hg is
ruiter te voet geworden, zijne zaken zijn achteruit
gegaan; (vest.) Spaansche ruiter, Friesche ruiter, vier-,
zes- of achtkantige boom of balk van 2 of 3 M.
lengte, met sterke pinnen ter verdediging van ingangen enz.; verhooging op de hoekkeper.
RUITER, m. (-s), roover.
RUITER, m. (-s), (nat. hist.) zwarte ruiter (totanus
fuscus), zekere vogel die kennelijk is aan zijn
zwarten, aan den wortel der onderkaak hoogroo•
den of geelrooden snavel; deze vogel heeft zijn
zomerverblijf in de Noordpoolstreken der oude weread on bezoekt ons land slechts op den trek in het
na- on voorjaar en wordt alsdan aan de slibberige
oevers der Zuiderzee on op de Zeeuwsche schorren
en zandplaten waargenomen; de groenpootige ruiter
(totanus glottis), die even groot is als de zwarte
ruiter, is kqnbaar aan zijne groenachtig loodkleurige
pooten; hij broedt in de koude streken van het
noordelijk halfrond en verbreidt zich op den trek
over alle werelddeelen.
RUITERBENDE, v. (-n), aantal ruiters; ...DROM, m.
(-men), ruiterbende.
RUITEREN, (ruiterde, heeft geruiterd), (Zuidn.) zich
yerknijzen, zich ergens niet op zijne plaats gevoelen.
RUITERGELD, o. (gesch.) zware maandelijksche
schatting ten behoove van den oorlog; ...GEVECHT,
o. (-en), gevecht tusschen de ruiterijen; ...HOOP, v.
(-en), ruiterbende.
RUITERIJ, v. militairen to paard, cavalerie: lichte
ruiter, zware ruiter.
RUITERKRACHT, v. (w. g.), strijdkrachten to paard;
...KRUID, o. eene plant, tot de familie der waterkaarden behoorende, ook scheeren, kaarten of kaarden, watersterren, krabbeklauwen, stekelkruid, stiekelkreuzen, aalstiekels en waterkruid geheeten; ...LANS,
v. (-en), lans bij de ruiters in gebruik; ...LIED, o.
(-eren); ...LIEDJE, o. (-s).
RUITERLIJK, bn. bw. (-er, -st), vrij, oprecht, ongedwongen: hij kwam er ruiterlijk voor uit.
RUITERSCH, bn., (w. g.), als een ruiter; op zijn
ruitersch antwoorden, ruw, norsch.
RUITERSCHAP, v. (w. g.), cavalerie;
o., (w. g.),
stand van cavalerist.
RUITERSJONGEN, m. (-s), oppasser van een ruiter;
...MANTEL, m. (-s); ...PAARD, o. (-en), rijpaard,

cavaleriepaard; ...PISTOOL, v. o. (...pistolen); ...SABEL, v. (-5), pistool, sabel van een ruiter.
RUITERSTANDBEELD, o. (-en), standbeeld to paard.
RUITERSZALF, v. eene soort van sterke zalf tegen
de schurft.
RUITERTJE, o. (-s), kleine ruiter; haakje van gouddraad, dat men op de balans zet en verplaatst om

het gewicht van eenig voorwerp tot op na. G. te

bepalen, (nat.) met papieren ruitertjes kan men zeer
good de trillingen en knoopen van eene toongevende
snaar laten zien, met lichte papieren haakjes ; naam
van eene kleine star, Alcor.
RUITERTROM, v. (-men), pauk; ...VAAN, v. (...vanen), vaandel standaard der cavalerie; ...VOGEI„
m. (-s), ruiter; v. wacht of wachtpost
van de cavalerie.
RUITESTRUIK, m. (-en), struik der ruitplant;
...ZAAD, o.; ...ZALF, v. eene soort van grijze zalf
tegen de ruit of schurft, ruiterzalf.

RUITIJD.
RUITIJD, m. (-en), tijd waarin een dier, inz. een

RUPSENSCHIJTER.
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RUN, v. fijngemalen eikenschors ter looiing van

vogel ruit. Zie RUIEN.
leer; later ook onder den naam van kif, tot verRUITING, v. (-en), degenkling.
schillende einden gebruikt, zelfs om er runturf van
RUITING, v. geklonterde melk.
te maken; (ook) broei- en bemestingmiddel.
RUITJE, o. (-s), kleine ruit; eene stof die geruit is:
RUND, o. (-ers, -eren), horenbeest (bos). RUNDEREN
aff droeg een ruitje, d. i. eene japon die van ruitjes
o. my. horenvee.
voorzien is.
RUNDERBOUT, m. (-en), vierde deel eener geslachte
RUITJESGOED, o. stof die geruit is: servetten van
koe; ...GEBRAAD, o. gebraden rundvleesch
ruitjesgoed; schort van ruitjesgoed.
m. (...hazen), zie HAAS (2de art.) ; ...HARST
RUITKEVER, m. (-s), (nat. hist.), eene soort van
m. (-en), dikke lende van een rund; ...HART, o. (-en)
lever (rutela).
...HUID, v, (-en), huid van een rund : handel in ge
RUITKROON, v.; Orde der Ruitkroon, Saksische ridzouten runderhuiden; ...LAPJES, o. my. platte stuk
Aerorde; ...LOOD, o. ruitenlood; ...MICROMETER,
ken rundvleesch; ...MEST, m. mest van runderen;
m. (-s), micrometer waarbij voor het voorwerpglas
...NIER, v. (-en); ...ONGEL, v. rundervet; ...PEST
-eon fijn netwerk gespannen is; ...OLIE, v. (...olien),
v. veepest; ...RIB, v. (-ben), het tusschen de ribben
, olie uit ruit getrokken; ...SCHOUW, m. (-en), voorzich bevindende rundvleesch; ...SCHENKEL, m. (-s)
jaarsschouw over de slooten, of het ruit eruit veronderpoot van een rund; ...SLACHTER, m. (-s);
Avijderd is; ...SOORT, v. (-en), soort van ruit.
...SLACHTERIJ, v. (-en), plaats waar runderen geRUITSWIJZE,
bw. geruit, in den vorm
slacht worden; ...SLAG, o. soort: dat is een goed run'van ruiten.
derslag ; ...STAL, m. (-len), koestal; ...VET, o. vet van
RUITVORMIG, bn. in den vorm eener ruit.
runderen, zoowel rauw als gesmolten; ...WORST,
RUITWATER, o. water op ruit getrokken; ...WIJN,
v. (-en), worst van rundvleesch : versche, gerookte
wijn op ruit getrokken; ...ZAAD, o. het zaad
runderworst; ...ZIEKTE, v. ziekte bij runderen; inz.
van ruit
de veepest.
RUIZEMUIZEN, roezemoezen.
RUNDVEE. o. horenvee; —STAMBOEK, o. (-en),
RUIZEN, (ruite, heeft geruist), (Zuidn.) zich verstamboek voor runderen.
ak en.
RUNDVET, o. rundervet; ...VLEESCH, o. vleesch
RUK, m. (-ken), snelle beweging waardoor iets
van runderen.
met een schok van zijne plaats getrokken wordt;
RUNE, v. (.n), rechtlijnige letters der Germaansche
het trekken, schokken;
gaf een ruk aan de bel,
volkeren, voordat zij het Latijnsche alphabet leerbelde plotseling en hard; (fig.) in een ruk, in een
den kennen.
oogenblik; een rukje, eene korte poos; h j deed het bij
RUNENSCHRIFT, o. naam der letter- of schrijftee,rukken, bij horten en stooten, zoo nu en dan; hij
kens van de oude Germanen; ...STEENEN, m. my.
werkte aan e n ruk door, zonder op te houden.
niet .behouwen granietblokken der oude Noordsche
RUKKEN, (rukte, heeft gerukt), met een ruk wegvolken, die ■ , f tot grafsteenen, Of tot grensscheidinalen,
Icy rukte een struik uit den grond,
gen hebben gediend.
.seen tak van een boom; zich de haren uit het hoofd
RUNGEWAS, o. (.sen), (plantk.) ziekelijke uitwas
.rukken, van spijt of ergernis; de woorden uit hun
der boomen, z welling der cambiumlaag.
-verband rukken, het verband met wat volgt of voorRUNISCH, bn. Oudnoordsch; in runenschrift.
.afgaat verbreken; aan de bel rukken, hard en plotRUNKLEURIG, bn. als run uitziende; bruinrood als
eling zich bewegen; vooruitgaan, optrekrun.
len (van krijgsvolk); in het veld of te velde rukken,
RUNKOEK, m. (-en), zekere hoeveelheid run in
zich gereedmaken tot den strijd (van een leger).
vasten toestand; ...MEST, m. mest van gebruikte
.RUKKING, v. (-en), hetrukken, schok; stuiptrekking.
run; ...MOLEN, m. (-5), werkplaats waar eikenschors
RUKWIND, m. (-en), plotseling felle wind.
gemalen wordt; ...SCHUUR, v. (...schuren), bewaarRUL, bn. bw. (-ler, -st), ongelijk, hobbelig; erg los,
plaats voor run.
gemakkelijk verplaatsbaar: hij liep door het rulle
RUNNEN, (runde, heeft gerund), (Zuidn.) huidvetten.
.nand, de rulle sneeuw, waar hij met de voeten in
RUNNEN, (runde, heeft gerund), rennen; stollen,
wegzakte. RULHEID, v.
stremmen (van melk enz.). RUNNING, v. het
RUL, v. (-len), buitengewoon groote afzet van
stremmen.
koopwaren, driftige toeloop van koopers.
RUNSEL, o. stremsel, leb; ...STOOF, v. (...stoven),
RULIJS, o. oneflen ijs.
groot komfoor met gedroogde schors, waaruit de
RUM, v. geestrijke drank, bereid uit het sap van
looistof reeds getrokken is; ...TURF, m. (...ven),
&het suikerriet. RUMMETJE, o. (-5), een glas rum.
[collectief v. gmv.]; in den vorm van turf geperste
RUMFLESCH, v. (...flesschen), flesch voor rum;
run, na tot looien gediend te hebben; dient tot
flesch met rum: hfj sprak vltjtig de- rumflesch aan,
brandstof.
nam vaak een rurnmetje,- ...GELEI, v. (-en), gelei
RUPS, v. (-en), vlinderlarve: de rupsen warden popmet rum toebereid; ...GLAS, o. (...zen); ...GROG,
pen ; de rupsen vreten de boomen kaal; de rupsen uit de
sm. (-5), grog van rum.
boomen verdr(jven.
RUMOER, o. (-en), geraas, getier, geweld, leven,
RUPSENBOOM, m. (-en), (plantk.) naam aan de
.opschudding: die maatregel verwekteveelrumoer; wat
tros-vogelkers en de kardinaalsmuts gegeven, omdat
-een rumoer om zoo'n kleinigheid !
men ze dikwijls bedekt vindt met kleine, witRUMOEREN, (rumoerde, heeft gerumoerd), rumoer,
achtige rupsen met zwarte stippen, geheel en al
;geraas maken.
met witte weefsels overtogen.
RUMOERIG, bn. (-er, -st), rumoer makende: de
RUPSENDOODER, m. (-s), naam van onderscheidene
-kinderen zijn vandaag erg rumoerig; onstuimig: de
diertjes, welke op rupsen azen, inz. naam van een
zee is zeer rumoerig. RUMOERIGHEID, v.
nsect (ichneumon) dat eene menigte rupsen, meest
RUMOERMAKER, m. (-s), ...MAAKSTER, v. (-s), die
van uilen, verdelgt.
rumoer maakt.
RUPSENEI, o. (-eren), vlinderei.
RUMPONS, ...PUNCH, v. een algemeen bekende
RUPSENHAAK, m. (...haken), ijzeren haak met
drank: pons, punch uit rum gestookt; ...PUDDING, s cherpen binnenkant aan een langen stok om de
v. (-en), pudding met rum toebereid; ...STOKER, m. takken met rupsennesten af te snijden; ...JACHT,
(-s), iemand die rum uit het sap van suikerriet enz.
V. jacht op rupsen om ze te verdelgen; ...KRUID,
stookt; ...STOKERIJ, v. het rumstoken; (-en),
0. schorpioenkruid; ...NEST, o. (-en), een spinsel met
Tlaats, fabriek waar rum gestookt wordt; ...TAART,
rupseneieren; ...SCHAAR, v. (...scharen), ijzeren
-v. (-en), taart waardoor rum gebakken is; ...VAT,
schaar aan een langen stok om de takken met
o. (-en), vat voor rum; vat met rum.
rupsennesten af to knippen; ...SCHIJTER, m. (-5),
RUN, m. het rennen.
vlinder uit welks eieren rupsen voortkomen;
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...SLUIPWESP, v. (-en), eene soort van sluipwesp
(sphex), die als larve in verscbeidene rupsen van
nachtvlinders leeft; ...TANG, v. (-en), eene soort
van rupsenschaar; ...VANGER, m. (-s); ...VANGST, v.
RUPSKLAVER, v. (plantk.) het geslacht medicago
tot de familie .der vlinderbloemigen behoorende,
waarvan 7 soorten in Nederland in 't wild worden
aangetroffen: de lucerne (Al. sativa), ook wel zaai-,
eeuwige-, Fransche of paarse klaver geheeten; de gele
rupsklaver (M. media pers); de zeisvormige rupsklaver
(M. falcata); de hoprupsklaver of hopklaver (M. lupuUna), ook wel gele keien genoemd; de gevlekte rupsklaver (M. maculata); de kleine rupsklaver (M. minima),
en de getande rupsklaver (M. denticultata).
RUPSVORMIG, bn. in den vorm eener rups.
RUPTUUR, v. (...turen), vredebreuk; onmin.
RUS, m. (-sen), RUSSIN, v. (-nen), man, vrouw uit
Rusland.
RUSCH, m. (russchen), (plantk.) eene familie van
planten (juncaceae), in Nederland slechts door 2 geslachten vertegenwoordigd: de bloembies (juncus) en
de veldbies (luzula); gewone russchen, eene der algemeenste soorten van 't geslacht bloembies, ook zachte
biezen, steenbiezen en gemeene biezen geheeten, eigen
aan vochtige, veenachtige graslanden.
RUSCHDIJK, m. (-en), dijk met russchen bedekt;

RUSTANKER, o. (-s), (zeet) zwaar anker buitem
boord in de fokkerusten; ...BANK, v. (-en). bstnkom op to rusten, inz. een met eon kussen bekieed;
canapé, sofa; ...BED, o. (-den), bed om op to rusten,
in tegenstelling met het bed om op te slapen;
m. (-en), dag waarop niet gewerkt wordt, heilige
dag, feestdag; Zondag.
zonder rust, in
RUSTELOOS, bn. bw. (...zer,
voortdurende, regelmatige beweging (in tegenstelling met onrustig, dat eene onregelmatige, gejaagde beweging to kunnen geeft) : de rustelooze stinger der
klok; de rustelooze polsslag; voortdurend, onvermoeid
bezig on toch niet gejaagd: rusteloos in de weer zijn;
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...KLEED, o. (-en), dekkleed uit rusch vervaardigd.
RUSGEEL, o. rood rattenkruit.
RUSH (Eng.), m. (-es), (bij harddr.) voorsprong van
een paard, waarbij een ander het inhaalt of voorbijsnelt.
RUSK, v. (-en), (plantk.), (gew.) russchen.
RUSLEDEREN, ...LEEREN, bn. van Russisch leer
gemaakt.
RUSLEER, ...LEDER, o. Russisch leder, Moscovisch
leder, juchtleer.
RUSMA, o. zeker ontharingsmiddel (der Oosteri ngen).
RLJSSCHEN, bn. van rusch gemaakt.
RUSSISCH, bn. van, uit Rusland; Russisch zilver,
nieuw zilver: zeker metaalmengsel (zink, koper en
nikkel); Russische baden, dampbaden; Russische kerk,
Grieksch-Katholieke kerk, aan wier hoofd de Czaar
staat.
RUSSISCH, o. de Russische taal.
RUST, v. bewegingloosheid; het blijven van eenig
lichaam op dezelfde plaats: yid* kunt geen oogenblik in
rust blijven, gij beweegt u voortdurend; niets is er in
rolstrekte rust, alle rust is betrekkelijk; commando:
plaats rust 1; rust commandeeren; ophouden met
werken : een weinig rust nemen; de rust is zoet na
den arbeid; de geest heeft rust noodig; kalmte, gerustheid: de rust van 't geweten; niets verstoort de rust
ran mijn slaap; de stille rust ran het land; stilte,
vrede: nergens rust noch duur kunnen vinden; in
rust en vrede leven; laat mi j met rust; 14 lean niemand
met rust laten; de rust van den Staat verstoren; het
land is in volkomen rust; — slaap: zich ter ruste
begeven, naar bed gaan, gaan slapen; rust nemen;
Icy is in diepe rust, hij slaapt vast; de zieke heeft
rust noodig, stilte, kalmte en slaap ; de eeuwige rust,
de dood; hij is reeds in rusts, hij is reeds gestorven; —
(muz.) pauze: een kwart rust, zoolang eene kwartnoot duurt; twee, drie maten rust; — steunpunt van
een hefboom, inz. aan het slot van een schietgeweer: de haan staat in de rust; den molen in rust
zetten, zoodat hij niet meer draaien kan.
RUST, v. (-en), (zeew.) zware breede planken die,
in hare breedte vlak liggende, aan het buitenboord
ter hoogte van het bovendek bevestigd zijn; ze
dienen om aan de masten meer steun te geven.
RUST, v. (plantk. gew.) bitterzoet.
RUSTALTAAR, o. (...taren), rustplaats op de openbare straat voor het heilig sacrament bij processin;
ook in grootere kerken; daar wordt dan tevens,
v(56r de processie zich weder in beweging stelt,
de zegen met het heilige sacrament door den
1,riester gegeven.

een rusteloos kind; zeer druk, met bezigheden overladen: een rusteloos leven hebben; zonder rustplaats:
rusteloos zwerven; rusteloos den nacht doorbrengen,.

zonder to slapen. RUSTELOOSHEID, v.
RUSTEN, (rustte, heeft gerust), in rust zijn, blijven,
zich niet bewegen, inz. rust nemen na volbrachten,
arbeid, na in beweging geweest to zijn: htj zit te
rusten: van den arbeid rusten; rusten op het zachte.

mosnaevrcidwlng;evosruti
het rid; (sprw.) na gedaan werk is het goed rusten,
arbeid
geniet
men
dubbel
van
der
na verrichten
rust; op zone lauweren rusten, genfeten van eenewelverdiende rust; ik zal niet rusten voor ik klaarben, voor ik mijn doel bereikt heb, ik zal mijn doet
bereiken, al moest ik er ook nog zooveel voor doen; —
niet voortzetten: een werk laten rusten; niet bebouwen : ieder zevende jaar moesten de Joden het land'
laten rusten, braak laten liggen; — ik zal de zaak nu laten rusten, niet verder behandelen, onderzoeken; — een rustend predikant, een die zijn ontslag
genomen heeft, emeritus predikant; —
slapen: hebt ye wel gerust ?; (ik wensch u) wel to
rusten, ik wensch u een goeden nacht; na het eten,
wat gaan rusten, een uiltje knappen; begraven liggen: hier rust (op grafzerken), hier ligtbegraven; —
steunen op, ondersteund worden door: de balkenrusten op den muur; het hoofd rustte op zijnehanden;
hare hand rustte op zijn, schouder; doen rusten, steunen: rust uw hoofd in min schoot; (gemeen.) rust
jij je hoofd maar, dat zal wel terechtkcmen, wee&
hierover maar niet bezorgd, dat zal wel in ordekomen zonder jou; — gevestigd zijn op: zfineblikkem
rustten met welgevallen op het bekoorlijke meisje; op.
hem rust een zware plicht, daarvoor is hij verantwoordelijk; op hem rust eene zware verdenking, men,
verdenkt hem van een leelijk misdrijf; de zegen zijns
vaders rust op hem, valt hem ten deel.
RUSTEN (ZICH), (rustte zich, heeft zich gerust),
toebereidselen maken, zich het noodige aanschaffen
voor: zich ten stride rusten, zich op den oorlog voorberei den.
RUSTHOUT, o. bout op de rust van een molen tot.
behoud van de steenen.
RUSTICITEIT, v. boerschheid, onbeschaafdheid.
RUSTIEK, bn. boersch; landelijk; ruw, onbeschaafd;
rustiek hout, sierlijk gedraaid, kromloopend (vannature); een rustieke trandelstok, met zeer veel natuurlijke knobbels; eene rustieke bank, balustrade„
van rustiek hout.
RUSTIG, bn. bw. (-er, -st), RUSTIGLIJK, bw., (w.
g.), kalm, gerust, stil, bedaard, rustig zitten; zich
rustig houden; de zieke had een rustigen nacht; het
kind is nu rustig. schreeuwt, krijt nu niet; lets rustig afwachten, met kalmte; rustig antwoorden, zonder
gejaagdheid of vroes; wakker. frisch; geschikt tot.
RUSTIGHEID, v. kalmte; zelfvertrouwen: kracht.
RUSTIGJES, bw. rustigltjk.
RUSTIJZER. o. (-s), (zeet.) ijzer dat zich aan de
buitenzijde van de rusten bevindt.
RUSTING, v. (-en), wapentuig; (d'chtk.) maatsnede,
cesuur.
RUSTJAAR, o. (...jaren), sabbatjaar; ...KAMER, v.
(-5), wapenkamer, tuighnis.
RUSTLIEVEND, bn. van rust houdende.
RUSTLIJN, v. (-en), (zeet.) touw of keten die het,

RUSTLIJN.
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anker ophoudt, als het gekipt op den boeg ligt; (nat.)
knooplijn van eene trillende plaat, een trillend
voorwerp; ...LUST, v. (-en), (zeet.) lijst bangs de
rusten; ...MEESTER, m. (-s), opzichter van een tuighuis; ...00RD, o. (-en), plaats, streek waar men uitrust; ...PLAATS, v. (-en), plaats waar men uitrust;
pleisterplaats ; verblij fp laats ; s I aapplaats, nacht.
verblijf; (jag.) leger van wild; (R.-K.) rustaltaar;
(bouwk.) deel van eene trap; laatste rustplaats, graf;
...PUNT, o (-en), punt waarbij men rust of rusten
moet; steunpunt; (nat.) knoop van eene trillende

RUWBLADIGEN, v. my. eene plantenfamilie, aldus
geheeten, omdat de meeste harer leden ruwbladige
stengels en bladeren hebben, in Nederland door 14
geslachten vertegenwoordigd.
RUWBOUW. m. (-en), metselwerk tusschen den
mantel en de eigenlijke schachtvoering bij hoog-

snaar; m. (-en), stoel met hoogen rug,
leuningstoel; kussenzetel; davids van eene boot;
...STAND, m. (-en), stand waarbij het lichaam een
weinig rust: ruststand links, met het linkerbeen
naar voren gebracht; ruststand rechts; ...STOK, rn.
(-ken), (jag.) stang of kruk waarop de valk rust.
RUSTTEEKEN, o. (-s), (muz.) teeken dat eene rust
te kennen geeft; eene punt met een boogje er overbeen boven eene noot of pauze geplaatst, dat eene
onbepaalde rust aanduidt en boven eene slotafdeeling het einde van het muziekstuk; TIJD. m.
tijd, gedurende welken niet gewerkt wordt: stilstand, vacantie; ...ULTR, o. (...uren), uur waarin
men rust of rusten kan; ...VEER, v. (-en), deel van
een schietgeweer; ...VERSTOORDER,m.(-s), VERSTOORSTER, v. (-s), tern. die de rust verstoort:
...VERSTORING, v (-en).
RUT, bn. ik ben rut, ik bezit, ik heb niets meer;
iem. rut spelen, hem alles afwinnen.
RUTHENEN, RUSSINEN, m my. Klein-Russen:
zekere Slavische volksstam in Gallicie, het noorden
van. Hongarije, Podolir, Volhyni , en Litthauen
RUTHENIUM, 0. grauwachtig. wit. poreus metaal
dat veel overeenkomst heeft met het !Dianna; het
smelt moeilijk en roest eenigszins.
RUTIEL, o. watervrij rnetaaloxvde, eene verbinding
van titanium met zuurstot.
RUTSCHBAAN, v. (...barren), glijbaan.
RUTSCHEN, (rutschte, heeft gerutscht). langs lets
a fglii den.
RUW, ook ROUW, bn. bw. (-er, -st), hobbelig, oneffen; een ruwe weg; niet glad : eene ruwe hunt; koeten
hebben eene ruwe tong; ongelijk: ruwe steenen, ruw
metselwerk; ongeschaafd: eene ruwe plank; — onbe•
werkt: de ruwe voortbrengselen van den bodem; ruwe

rnetalen, zooals zij uit den smeltoven komen; ruwe
suiker, niet geraffineerd; ruw zout, ongezuiverd; row
hoset, onbehakt; ruwe zijde, niet ontgomd; ruw
garen, ongebleekt; ruw Laken, ongevold; raw
voer, ontoebereid; — row gewicht, het bruto gewicht:
(van net weer) onaangenaarn, wild, onstuimig . een
ruwe wind; een ruw klimaat; — onbeschaafd, ongemanierd: ruwe teal, ruwe 9nanieren; ruw antwoorden ,
met ruwe stem bets vragen; ruwe kerels; een stuk marmer in het ruwe bewerken, er eenigermate den ver•

eischten vorm aan geven.
RUWAARD, m. (-5), (eert.) landvoogd teener provincie).
RUWAARDSCHAP, o. de betrekking van ruwaard;
gedeelte land waarover een ruwaard het gebied
voerde.
RUWBLADIG, bn. ruw van blad.
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ovens.
RUWELIJK, bw. met ruwheid; onbeschaafd.
RUWEN, (ruwde, heeft geruwd), rouwen; de

wol
op de dekens brengen in eene dekenfabriek.
RUWER, m. (-5), iem. die de wol op de dekens
brengt in eene dekenfabriek.
RUWERSBAAS, m. (...bazen),

dekenruwers.
RUWHARIG, bn. (-er,

opzichter over de

-st), ruw van Naar; (plantk.)

met lange kafnaalden : ruwharige tarwe.
RUWHEID, v. (...heden), ruwe toestand; oneffenheld; hobbeligheid ; onaangenaamheid, bitsheid, hardheid: onbeschaafdheid, ongemanierdheid.
RUWIGHEID, v. (...heden), ruwheid.
RUWIJZER, o. gietijzer; _ROPER, o. het koper
vOer het gelouterd wordt, bevattencte CO-95°,o zuiver koper.
RUWKRUID, o. (plantk.) het geslacht asperula, tot
de familie der sterbladigen behoorende, waarvan 3
soorten in Nederland gevonden worden: het akkerruwkruid (A. arvensis), het wit ruwkiuid (A cynanchica). on het lieve-vrouwenbedstroo (A. odorato), dat
ook geurig ruwkruicl wordt geheeten.
RUWKWALLEN. v. my . eene familie van kwalpoly pen (trachymedusae), die zich door gedaanteverwisseling zonder polypvorm ontwikkelen.
RUWMACHINE, v. (-s), machine om dekens to
m (-5), molen om te ruwen;
ruwen.
...NAT, o. het van het beslag afgedistilleerde derde
cieei, bevat
200 0 alcohol.
RUWSCHAVEN, o het bijschaven der gegoten lettervormen: ...SLAKKEN. v. my . de slakken die bij
de ruwsmelting bovenop drijven. ...SLIJPER, m.
(-5), slijper van ruwe diamanten; ...SMELTING,
v. (-en), eerste uitsmelting van het kopererts na
het roosten; ...SMID, m. (...smeden), grofsmid.
RUWSTAAL, c staal gevormd uit ruwijzer door
gedeeltelijke onttrekki.ng der koolstof; ...STAALIJZER, o spiegeltjzer dat tot bereiding van staal
dient: ...STEEN, o. kopersteen; het kopererts na
de ruwsmelting on de verwijdering der ruwslakken:
het bevat tot 14°, koper 23 tot 27°, 0 zwavel on
55 tot 620; 0 ijzer.
(-5), arbeider in eene (jenever)RUWSTOKER,
branderij die ruwnat of moutwi.jn stookt; .,.WERK,
het
uitsmelten
van
arms of minder zuivere zilo.
verertsen onder toevoeging van zwavelkies.
RUWWERKER, m. (-s), arbeider die het ruwe of
grove werk verricht.
RUWZINK, c. platen

of breede staven zink, zooals
zij in den handel gebracht worden.
RUZIE, v. (-5), twist, krakeel; hoogloopend geschil,
gekijf, opsehudding.
RUZIEACHTIG, bn. (-er, .st), twistziek.
RUZIEMAKER, m. (-s). MAAKSTER, v. (-5). ...ZOEKER, m. (•s). ..ZOEKSTER, v. (-5), die ruzie maakt,
zoekt.

•

S, v. (-'s), 19de letter van bet alphabet; — de ge•
zamenlijke namen of woorden in een adres- of
woordenboek die met S beginnen; — Romeinsch
eijfer voor het getal 70; — verder in afkortingen:
S.
— salus — hell, welztjn;
- senatus — senaat;
- signa, signetur — teeken, mark,
wonderteeken; - sive — dat is, to weten; - solo (muz.) — zie aldaar; - soprano (muz.) — zie aldaar;
(in Latijnsche eigennamen) — Servius, Sextus; —S.—
,S
— (in natuurkundige formules)
schootsverheid; —
s.
— (in natuurkundige formules) de
afgelegde weg;
- (in wiskundige formules) de halve
som der zijden van een driehoek;
— sulphur (scheik.) — zwavel;
of Sign. — signetur (op recepten) — het words
—S.
geteekend; —
S. of Sin.
— sinistra (muz.) — de linkerhand; —
S. of St.
— sanctus, saint, sint — heilige of
heilig; —
Sa.
— samarium — (scheik.); —
S. a.
— secundum artem — naar de regelen
der kunst; - sine acido (scheik.) — zonder
zuur; —
S. A. E.
— Son Altesse Eminentissisne — Zijne
of Hare Doorluchtige Hoogheid; —
S. A. I.
— Son Altesse Imperiale — Zijne of
Hare Keizerlijke Hoogheid;
A. R.
—S.
— Son Altesse Royale — Zijne of Hare
Koninklijke Hoogheid; —
Sc.
— scandium — (scheik.); —
Sc. of Sculps. — sculpsit — hij heeft het gegraveerd; —
scripsit — hij heeft het geschreScr.
yen; —
— soli Deo gloria — Gode alleen zij
S. D. G.
de eer; —
— selenium — (scheik.); —
Se.
— Son Eminence of Son Excellence —
S. E.
Zijne Eerwaardigheid of Zijne
Excellentie; —
— salvo errore calculi — behoudens
S. E. C.
eene rekenfout; —
Sect.
— sectio — eene afdeeling; —
salvo errore et omissione
S: E. et 0.
behoudens misslag en uitlating;
— senator — zie aldaar; -

Sen.
Sen. of Sr.
Seq. of Sq.

-

s. g.
S. G. D. G.

- sous garantie du gouvernement

S. H.
S. H. et S.

et T.
Si.

- senior — de oudste;
-

--

sequens — de of het volgende; soortelijk gewicht — zie aldaar; -

—dordergering ewarborgd; —
salvo honore — behoudens de eer; —
— salvo honore et stipendio — met behoud van eer en jaarwedde ;
—S. H.
— salvo honore et titulo — met behoud
van eer en titel; —
— (scheik.); —

Sign.
Sin.
S. J.

— signatum (erat) — (het was) geteekend; —
— sinus — zie aldaar; —
— societatis Jesu — van het genoot-

schap van Jezus (de Jezuielen); —
L. E. A. — suo loco — to zijner plaatse; —
S. L.
S.
- sine loco et anno — zonder plaats
en jaartal ; —
S. M.
— Sa Majeste — Zijne of Hare Majesteit; —
S. M. C.
— Sacri ministerii candidatus — candidaat van het heilige leeraarsambt; —
— stannium (scheik.) — tin;
Sn.
— solvatur — het words opgelost
Solv.
(op recepten), of betaald; —
S P. D. — salutemplurimamdicit(het gewone
opschrift in een Latijnschen
brief) — hij groat u zeer; —
S. P. Q. R. — senatus populusque Romanus

—deRomeinschesnatenht
yolk; —
S. q. (op recepten) — sufficiens quantitas — de toereikende hoeveelheid; —
S. R. of Salva rat. — salva ratifications — behoudens de bekrachtiging: —

Sr.
S. R. I.

S. S.

— sieur — heer; - senior — zie sen; - strontium — (scheik.); —
— sacri Romani imperil, —

van het
heilige Roomsche rijk; —
— Sa Saintete — Zijne Heiligheid; - sacra scriptura — de Heiligo

Schrift; —
s. s. (op recepten) — semis —

de helft (van het
opgegevene); —
s. s. t. t. (et h.) (op adressen) — salvis titulis (et honoribus) — behoudens zijno titels
en eer; -(ter
aanduiding
van muntspecien) stuivers;
st.
T. of S. T. Deb. — salvo titulo debito — met ver.
—S.
schuldigde eer; —
— sacrae theologise doctor — doctor
S. T. D.
in de heilige godgeleerdheid;
— sans titres et honneurs — zonder eer
—.s. t. e. h.
of titels; —
— stili novi — van den Nieuwen
St. N.
— stiSlitveteris — van den Ouden Stijl; —
— supra — boven;
- superior — de vorige ;
- salva yenta — met verlof;
S. V.
- s'i/ vous plait — als het u belieft; s. v. p.
- sit venia verbo — met verlof gezegd.
S. V. V.
SA, tw. om iem. aan to moedigen, to prikkelen,
to tergen: welaan komaan!
SAAI, o. v. (my. -en, in de beteekenis van: soorten
van saai), licht gekeperde wollen stof: saai voor
kardoezen; groen saai voor gordijnen, saai voor patroontasschen.
SAAI, bn. (-er, -st), langzaam, vervelend, droog:
het is een saaie vent; een saaie boel is 't hier; saai
spreken, vertellen, langdradig. SAAIHEID, v.
SAAIEN, o. (-s), nauw gebreid net voor de garSt. V.

Sup.

nalenvisscherij.
SAAIEN, onverb.

bn ., van saai: een saaien gordYn.

SAAIFABRIEK.
SAAIFABRIEK, v. (-en), fabriek waarin saai ge-

weven wordt; ...FABRIKANT, m. (-en); ...HAL, v.
(-len), markt voor den saaiverkoop; plaats waar
de stukken saai werden gemerkt (eert. to Leiden);
...WEVER•, m. (-s), wever op eene saaifabriek;
...WEVERIJ, v. (-en), saaifabriek; het weven van
saai.
SAAM, bw. Zie SAMEN.
SAAMGEZWORENE, m. (-n), iem. die deelneemt

aan eene samenzwering.
SAARWIJN, m. wijn uit de Saarstreek; —, (-en),
soorten van Saarwijn: de Saarwijnen hebben veel
overeenkomst met de Moezel- en Rijnwijnen.
SABADILKRUID, o. eene uit Mexico afkomstige
bolplant (veratrum sabadilla), die ons het sabadilzaad
verschatt; ...ZAAD, o. zeer scherp geneesmiddel,
ter verdrijving van ongedierte op het hoofd, luiszaad.
SABAEISME, o. sterrendienst, inz. de godsdienstige
vereering der zon en der planeten: het sabaeisme
schrijft aan de planeten grooten invloed toe op alle
organisch leven hier op aarde.
SABBAT, m. (-ten), (eig.) feestelijke rust: de naam
van de wijze, waarop de IsraMeten den laatsten
dag der week tot rust van dagelijksche bezigheden
afzonderen en meer bijzonder aan de vereering van
God toewijden; vandaar de naam van den daartoe
bestemden dag zelven, die naar de Joodsche dag• rekening des Vrijdags avonds aanvangt en des
Zaterdags avonds eindigt; groote sabbat, (Isr.) naam
van den sabbatdag, die aan den Paaschdag voorafging; den sabbat houden, vieren, schenden, ontheiligen,
bij de Christenen heat de Zondag ook wel sabbat;
(bijgeloof) feestdag, feestelijke bijeenkomst der
heksen.
SABBATDAG, m. (.en), dag waarop men sabbat
houdt: gedenk den sabbatdag, dat ge dien heiligt;
...DISCH, m. (...disschen), feestelijke disch waarmode de Isranieten den sabbat a9nyangen, ...FEEST,
o. (-en); ...HEILIGER, m. (-s), iem. die den sabbat
streng viert; ...JAAR, o. (...jaren), zevende of rustjaar, bij de oude Israelieten, het jaar dat de landerijen braak moesten liggen; ...LAMP, v. (-en),
...LICHT, o. (-en), het licht dat gedurende den sabbat Brandt on door de vrouw des huizes zelf ontstoken moat zijn.
SABBATSDENKBEELD, o. het denkbeeld, de idee
van den sabbat als rustdag; ...KLEED; o. (-eren,
...kleeren), kleed op sabbat gedragen, feestkleed;
...KNECHT, m. (-en), christelijke bediende bij een
Israniet, die op sabbat het noodzakelijke werk
verricht; ...MAAL, o. maaltijd bij het begin van
den sabbat; ...MELD, v. (-en), vgl. sabbatsknecht.
SABBATSREIS, v. (...zen), t epaalde uitgestrektheid, zijnde 2000 ellebogen of schreden, die de
Isranieten op den sabbat zich van hunne woning
mochten verwijderen; elke afstand van 2000 schreden: de Oliffberg ligt eene sabbatsreis van Jeruzalem;
...RUST, v. rust gedurende den sabbatdag van
alle slaafsche werkzaamheden; ...SCHENDER, m.,
...SCHENDSTER, v. (-s), ontheiliger; (oudh.) ontheiliger, ...ster van den sabbat; ...SCHENNIS, v.
schennis van den sabbat als heilige dag; ...STILTE,
v. de stilte van den sabbatdag; ...VROUW, v. (-en),
christelijke vrouw die bij een Israliet op sabbat
het noodzakelijke werk verricht
SABBATTARIERS, m. my. eene godsdienstige secte
die en Zaterdag en Zondag als rustdag vierden.
SABBELEN, (sabbelde, heeft gesabbeld), kwijlend
belikken, opzuigen, zabbelen; (gemeenz.) zoenen.
SABBELAAR, m., SABBELAARSTER, v. (-5), iem.
die sabbolt.
SABBERAAR, m., SABBERAARSTER, v. (-s), iem.
die sabbert.
SABBEREN, (sabberde, heeft gesabberd), knoeien,
kladden; (fig.) stamelen; babbelen. [ZABBEREN,
ZABBERAAR, —STER, verdienen de voorkeurd
SABEL, v. (-s), snijdend wapentuig aan eene zijde
scherp, krom zwaard : met de sabel er in houwen;
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eene kromme sabel, eene Turksche sabel; eene houten
sabel, speeltuig voor kinderen; zwaar plat hout met
handvat om den inslag van eene mat stiff aan to
staan. SABELTJE, o. (-s), kleine sabel; (fig.) zijne
tong is een scherp sabeltje, hij spreekt nogal scherp
en hekelend.
_ SABEL, m. (-s), zeker zoogdier (mustela zibellina),
tot de familie der marterachtige roofdieren behoorende, een weinig grooter dan de marter, dat de
wouden van de Uude en Nieuwe wergild bewoont,
on om zijn rijk glanzenden. pals alom bekend is;
een halsdeksel van het bout van den sabel; halsdeksel van bont in het algemeen. SABELTJE, o. (-s).
SABEL, o. bont van de yacht van 't sabeldier.
SABEL, o. (wapenk.) zwart: hij voert een gouden
leeuw in een veld van sabel.
SABELBEEN, o. (-en), buitenwaarts gebogen been:
sabelbeenen hebben; iem. met sabelbeenen; een sabelbeenig paard.
SABELBEENIG, bn. met sabelbeenen; een sabelbeenig paard, waarvan de achterpooten naar voren
onder het lijf staan, omdat de schenkel to lang is.
SABELBEK, m. (-ken), (nat. hist.) blauwachtige
strandruiter (recurvirostra).
SABELBESLAG, o. het beslag aan eene sabel;
...BEUGEL, m. (-5), beugelgevest aan eene sabel.
SABELBONT, o. sabel (3de art.).
SABELBOONEN, v. mv. kromme snijboonen (phaseolus vulgaris).
SABELDIER, o. (-en), dier dat het sabelbont geeft.
SABELEN, (sabelde, heeft gesabeld), houwen, hakken met eene sabel: de ruiterij sabelde op de achterhoede in; rechts en links sabelen.
SABELGEVEST, o. (-en), gevest aan eene sabel;
m. (-en), houw met eene sabel, zoowel
het houwen als de daardoor veroorzaakte wonde.
SABELJACHT, v. jacht op het sabeldier.
SABELKLING, v. (-en), kling eener sabel ; ...KOPPEL, m. (-s), koppelriem waaraan de sabel gedragen wordt; ...KORF, m. (...van), gevest aan eene
sabel, waarbij de hand geheel voor slagen beschut
is; ...KWAST, m. (-en).
SABELLEN, v. my. (nat. hist.) zekere soort van
buiswormen, die in kokervormige huisjes in menigte
op onze stranden worden aangetroffen.
SABELMOF, v. (-fen), ...MUTS, v. (-en), ...PELS,
m. (...zen), mof, muts, pals van sabelbont.
SABELPUNT, v. (-en), punt eener sabel; ...SCHEEDE,
v. (-n), scheede, om daarin eene sabel op to steken;
...SLAG, m. (-en), slag met de kling.
SABELSPRINKHAAN, m. (...hanen), de sabelsprinkhanen vormen eene familie onder de rechtvleugelige
insecten.
SABELSTAART, m. (-en), staart van een sabeldier.
SABELTASCH, v. (...sschen), laag afhangende tasch
bij de sabel der huzaren.
SABELV ANGER, m. (-s), die jacht maakt op de
sabeldieren; ...VANGST, v. het vangen der sabeldieren: de eigenlijke sabelvangst duurt van November
tot Februari; ...VEL, o. (-len), vel van een sabeldier.
SABELVORMIG, bn. in den vorm van eene sabel;
sabelvormige bladeren; sabelvormige bek.
SABIERS, m. mv. eene godsdienstige secte in Aziatisch Turkije, die Johannes den Dooper voor hun
voornaamsten profeet en den stichter hunner gemeenschap houden.
SABON-FRACTUUR, v. (boekdr.) de grofste, dikste
drukletter.
SABORDS, m. my. (zeew.) geschutpoorten.
SABOTTEN, m. my. holsblokken, houten schoenen.
-SABREEREN, (sabreerde, heeft gesabreerd), neersabelen.
SABREUR, m. (-5), die er op in houwt, woeste
soldaat.
SACCHARIFICATIE, v. suikervorming; ...METER,
m. (-s), toestel om het suikergehalte eener yloeistof to bepalen, dat berust op de polarisatie van
het licht: de saccharimeter van Soleil, ...IMETRIE, v.
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het bepalen van het suikergehalte eener vloeistof,
by. van het uitgeperste sap van het suikerriet, van

kleurstof; ook verfdistel, bastaardsaffraan on wilde
saffraan geheeten; bloemen van het salibers; de
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SACCHAROMETER, m. (-s), eene soort van areometer, om daarmede het suikergehalte eener vloeistof to bepalen.
SACCHAROSE, v. riersuiker dat voorkomt in verschillende planten.
SACERDOTAAL, bn. priesterlijk.
SACRA, m. my. heilige zaken, - voorwerpsn.
SACRAMENT, o. (-en), zekere uitwendige verrichtingen, voor zooverre zij als middel en teeken der
goddelijke genade worden aangezien, in welken zin
de R.-K. Kerk zeven sacramenten heeft, bondzegel;

de doop, het vormsel, het sacrament des autaars (het
avondmaal), de biecht, het laatste oliesel, het priesterschap en het huwelfjk zfin de seven sacramenten; (H.
G.) de sacramenten zijn de doop en het avondmaal; —
de sacramenten toedienen.
SACRAMENT, tw. vloekwoord. [Om sakkerloot zou
sakkerment wellicht de voorkeur verdienen; voor
sakkerment hoort men ook sapperment, evenals voor
sakkerloot sakkerloot].
SACRAMENTBOEK,

o. (-en), book waarin de sacra-

menten staan.

SACRAMENTEEL, bn. tot het sacrament behoorende;
(ook) aangenomen on door het gebruik gewettigd.
tabernakel.
SACRAMENTHUISJE, o. (-s),
SACRAMENTSDAG, m. (-en), zeker R.-K. feast, de
tweeds Donderdag na Pinksteren, ter sere van
CHRISTUS' lichaam door Paus URBANUS in het jaar
1252 ingesteld.
SACRAMENTSSCHENDER, m. (-s), ...STER, v. (-s),
iem. die de sacramenten schendt ; ...STRIJ D, m. strijd
over de waarde on de beteekenis der sacramenten.
SACRE-DIEU I tw. eon vloekwoord. [Zoo ook: Sacrenom-de-Dieu, door de volksspraak op velerlei wijze
verbasterd: sakkerju, sapperju, sakkernondeju, sakkerjen enz.].
SACREEREN, (sacreerde, heeft gesacreerd), heiligen,
wijden.
SACRIFICE, v. (-s), opoffering.
SACRIFIEEREN, SACRIFICEEREN, (sacrifieerde of
sacrificeerde, heeft gesacrifieerd of gesacrificeerd),
offeren, opofferen.
SACRILEGE, m. heiligschennis; heiligschenner.
SACRISTEIN, m. (-en). Zie SACRISTIEMEESTER.
SACRISTIE, (—leen), SACRISTIJ, v. (-en), (R.-K.)
vertrek waarin alles, wat tot den altaardienst
noodig is, bewaard wordt on de geestelijken zich
aankleeden tot het verrichten der kerkelijke bedieningen.
SACRISTIEMEESTER, m. (-s), SACRISTEIN, m. (-en),

kerkeknecht, koster.
SADDUCEER, m. (-s, ...ceen) aanhanger eener aan
CHRISTUS vijandige sects in het oude Jeruzalena; zij

behoorden tot de Joodsche tempelaristocratie en
loochenden het bestaan van geesten, de opstanding
der lichamen en het leven na den dood.
SADDUCEESCH, bn. van de Sadduceen.
SADISME, o. onnatuurlijke geslachtsliefde tot de

vrouw: bij de jongste aanslagen op meisjes meent men
met een geval van Sadisme to doen to hebben.
SADIST, m. (-en), iem. die aan het Sadisme zich
overgeeft.
SAFFIAAN, o. marokijnleder.
m. (-en), voor den
SAFFIER, o. gmv. als stofn.
steen: zeker holder als ster fonkelend edelgesteente
van donkerblauwe kleur; door kobalt-oxyde gekleurd
blauw glas.
SAFFIERBLAUW, bn. zoo blauw als saffier; sajfierblauwe chalcedoon.
o. donkerblauw.
SAFFIEREN, bn. van saffier.
SAFFIERSTEEN, m. (-en), ongeslepen saffier.
SAFFLOER, SAFFLOERS, o. (plantk.) eene 1 M.
noog wordende plantensoort (carthamus tinctorius),
waarvan de bloempjes geel, later saffraanrood zijn;
daze bloempjes bevatten eene mode en eene gale

verfstof daaruit bereid; geroosterd on gezeefd kobalterts om glas blauw to kleuren.
SAFFLOERSBOUW, m. het verbouwen van het
saffloers; ...GEEL, o.; ...ROOD, o. de verfstof uit de
saffloersbloempjes.
SAFFRAAN, v. (plantk.) gewone saffraan (crocus
sativus), een bolgewas, tot de famine der lischbloemigen behoorende, dat oorspronkelijk uitsluitend in
Klein-Azi6, maar thans ook in bijna geheel Europa
gekweekt wordt; valsche saffraan, saffloers; wilds
saffraan, tijdeloos; de bekende specertj. uit de ge
droogde stempels en een gedeelte van het stijltje
van de gewone saffraan bereid: gale verfstof uit de
saffraan bereid; (sprw.) zjj is zoo geel als saffraan.
SAFFRAANACHTIG, bn. (-er, -st), op saffraan gelijkende.
SAFFRAANAPPEL, m. (-s), eene soort van appal;
...BED, o. (-den), stuk grond met saffraan beplant;
...BLOEM, v. (-en), de bloom der saffraan; eene soort
van crocus; ...BOOM, m. (-en), een boom (memecylon),
op Ceylon voorkomende, walks bladeren na het afvallen eene hooggele kleur aannemen on als saffraan
gebruikt worden ; BO UW, m. verbouw van saffraan;
...BRANDEWIJN, m. een gegist aftreksel van saffraan; ...BROODJE, o. (-s), met saffraan gekruid
broodje; ...DOODER, m. (-8), eene parasietplant •
(rhizoctonia crocorum), op de saffraan levende;
...DRANK, m. (-en), aftreksel van saffraan; safiraanbrandewijn.
SAFFRAANGEEL, bn. zoo geel als saffraan;
o.
kleurstof uit de saffraan bereid; ...KLEUR, v. de
kleur van saffraan; ...PLANT, v. (-en); ...PLANTERIJ, v. (-en), grond met saffraan beplant; ...PLEISTER, v. (-s), pleister van saffraan gemaakt; ...STENGEL, m. (-s). stengel der saffraanplant; ...TINCTUUR,
v. (geneesk ), tinctuur van saffraan; ...ZALF, v.
SAFFRANEN, (saffraande, heeft gesaffraand), met
saffraan toebereiden; met saffraan verven of kleuren.
SAFFRANEN, bn. van saffraan.
SAFFRANIG, bn. saffraanachtig.
SAGAAI, v. (-en), lange spies der Negers, Kaffers,
Hottentotten.
SAGE, v. (-n), volksoverlevering, dichterlijke bewerking eener gebeurtenis waarvan men de juiste
historische toedracht niet weet; van het sprookje is
zij onderscheiden doordat zij aan tijd on plaats gebonden is, en van de mythe, omdat zij niet tot voertuig dient van afgetrokken leerstellingen of zedelijke
waarheden.
SAGEN. Zie VERSAGEN.
SAGO, v. het voedzame merg van den sagopalm,
bekend als een voortreftelijk borstmiddel; inlandsche
sago, gekorreld zetmeel der aardappels en andere
knolgewassen.
SAGOBLOEM, v. (-en), sagomeel.
SAGOINTJE. o. zijde-aap (zeker dier).
SAGOMEEL, o. poedervormige sago; ...MELK, v.
melkdrank met sago.
SAGOPALM, m. (-en). eene soort van palm (sagas
rumphii) die in Zuid-Azie en op de Soenda-eilanden
groeit; ...PAP, v.; ...PLANT, v. (-en); ...SOEP, v.
(-en); ...WEER, v. palmwijn.
SAGRIJN, o. eene zijden stof met effen grond.
SAIEK, v. (-s), een zeer licht roeischip met 2
masten, doch zonder bramzeilen, der Hongaren,
Turken en Kozakken op den Donau en den Dniester.
SAILLANT, bn. (-er, -st), vooruitstekend; (fig)) in
o. (-en), vooruitspringend deel
het oog loopend;
van een vestingwerk.
SAILLIE, v. (-s), (bouwk.) uitstek, uitsprong, vooruitsteeksel; (fig.) geestige zet, inval.
SAYMIRI, m. eene snort van aap; eekhorenaapje,
doodekopje in Guyana en BrazilC.
SAISISSEEREN, (saisisseerde, heeft gesaisisseerd),
vatten, grijpen; (recht.) beslag leggen op; (fig.) gesaisisseerd worden, schrikken.

SAIZOEN.
SAIZOEN, o. Zie het betere SEIZOEN.
SAJET, v. o. (my. -ten, in de bet. van: soorten van

saj6t), gesponnen wol, meestal gekaard, doch niet
gekamd; getwijnd wollen garen.
SAJETFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men sajet vervaardigt; ...FABRIKANT, m. (-en); ...SPINNER, m.
.. SPINSTER, v. (-s), iem. die sajet spint; ...SPINITERIJ, v. (-en), sajetfabriek; het spinnen van sajet.
SAJETTEN, bn. van sajet: sajetten kousen.
SAJETWEVER, m. (-s); ...WINKEL, m. (-s), winkel
-waarin men sajet verkoopt.
SAK, m. (-kerv, badjapon.
SAKERDAANHOUT, o. zekere houtsoort die eene
bruine kleur heeft en een aangenamen geur verspreidt.
SAKERDAANHOUTEN, bn. van sakerdaanhout.
SAKI, m. (-es), aap met een vossestaart (simia
pithecia).
SAKI, v. uit rijst bereid bier, een lievelingsdrank
-der Japanneezen.
SAKKERLOOT, tw. een vloekwoord, zie SACRA_MENT.
SAKS, m. (-en), inwoner van Saksen. [SAKS ver-dient de voorkeur boven SAKSER.)
SAKSEN, o.
SAKSISCH, bn. wat op Saksen of zijne inwoners
betrekking heeft.
SALADE, SLA, v. (saladen), een plantengeslacht,
tot de famine der samengesteldbloemigen behoorende, waarvan 4 soorten in Nederland in 't wild
voorkornen: de gewone salade of tuinsla: het bekende
moesgewas; de zilte sla of latuw; de muursla of latuw;
-de wilde sla of latuw; eene soort van sla, gewoonlijk
de tuinsla, met azijn on slaolie toebereid: wfj eten
van midday salade; klein gesneden bladgroente die
men rauw nuttigt: koolsla; sla van anclycie. naam
Tan sommige spijzen, die men koud nuttigt: 'haringsla; sla van ansjovis; (fig.) poespas, rommelzoo.
SLAATJE, o. schotel met sla; (fig.) er een slaatje
nit hebben, ergens uit slaan, er een klein geldelijk
voordeel van hebben.
SALADEBAK, m. (-ken), bak waarop men de salade
gereedmaakt; ...BED, o. (-den), bed met salade beplant; ...BLAD, o. (-eren); ...BOON EN, v. my. (plantk ) ,
prinsessenboontjes; ...EMMER, m. (-s), emmer met
gaatjes, waarin de natte salade uitgeslagen wordt;
...KOM, v. (-men); ...LEPEL, m. (-s), lepel van Koren
-41)1‘ bout, waarvan men zich, met eene dergelijke
work, tot het toebereiden van salade bedient;
...OLIE, v. slaolie, boomolie; ...PLANT, v. (-en);
...SCHOTEL, m. (-s); ...YORK, v. (-en), zie saladelepel; ...ZAAD, o. (...zaden).
SALAMANDER, m. (-s), eene orde der tweeslachtige
•dieren, met een zijdelings samengedrukten staart,
eerie naakte huid en zonder nagels op de teenen, ,
waarvan in ons land drie soorten gevonden worden: de landsalamander (salamandra maculata), de
uatersalamander (S. cristata) en de kleine watersala_
mender (S. taeniata); de Jai, ansche reuzensalamander
Cryptobranchus Japonicus) wordt 1 M. lang; — volgens de Ouden een gift en vlammen spuwend ondier ;
scheldnaam; (fig.) vuurgeest; een vuurwerk dat
eene kronkelende slang voorstelt; naam van een
vuurhaard. SALAMANDERTJE, o. (-s).
SALAMANDERBOOM, m. (-en), zekere boom in
Oost-Indio, welks dikke en saprijke schors langen
tijd aan de working van het vuur weerstand biedt.
SALAMANDERHAAR, o. gedegen zilvererts in fijne
draden in den grond voorkomende; ...HAGEDIS, v.
(-son); ...WOL, v. amiant, eene hoornachtige steensoort.
SALAMANDRIJN, in. (-en), salamander-hagedis.
SAL-AMMONIAK, o. Zie SALMIAK.
SALANGAAN, v. (...ganen), klipzwalui,v in OostIndio on Zuid-Azie (collocalia esculentu), die de eetbare vogelnestjes levert.
SALARIEEREN, (salarieerde, heeft gesalarieerd),
bezoldigen.
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SALARIS, o. (-son), vast loon: bezoldiging.
SALDEEREN, (saldeerde, heeft gesaldeerd), (kooph.)

' het saldo vereffenen.
SALDO, o. (-'s) , (kooph.) overschot, rest, verschil
(in het debet of credit) : een batig saldo; per saldo,
blij ft.
SALDO-BETALING, v. (-en), betaling van het saldo
eener rekening.
SALEMPORIS, v. zekere Oostindische katoenen stof,
eene soort van drukperkaal.
SALEP, v.' zeker geneesrniddel, uit den wortel van
sommige soorten van het tweebladig standelkruid
(orchis) bereid, dat gebezigd wordt bij geprikkelden
toestand der luchtwegen van maag on darmen:
...DRANK, m. (-en), ...DRANKJE, o. (-s),geneesdrankje
uit salep bereid; ...POEDER, o. ...POEIER, o. en v.
(-s), tot poeder gemaakte salepwortel; eene afge•
paste hoeveelheid hiervan, die men in eens inneemt;
...WORTEL, m. •s).
SALET, o. (-ten), gezelschapszaal en het daar vereenigde gezelschap; bezoek: salet houden; den heeler
dag in 't salet zitten, mooi aangekleed in de gezelschapskamer zitten en niets uitvoeren. SALETJE.
o. (-s), klein bezoek (inz. van jongejuffrouwen);
zijkamer.
SALETJONKER, m. (-s), pronker, modegek: den
saletjonker spelen; ...JUFFER, v. (-s), opgesmukt
juffertje, pronkster; ...POP, v. (-pen), saletjuffer:
...REKEL, m. (-s), schimpnaam voor saletjonker.
SALICYLOPLOSSING, v. (-en), (geneesk.) oplossing
van salicylzuur in water, alcohol of aether, eon
antiseptisch middel; ...VERBINDING, v. (-en),
(scheik.) scheikundige verbindingen met salicyl tot
radicaal; ...WATTEN, v. my. antiseptische watten
met eene salicyloplossing gedrenkt; ...ZALF, v.
(geneesk.) eene antiseptische zalf van salicylzuur
bereid.
SALtCYLZUUR, o. eene scheikundige verbinding
van koolzuur en phenolnatrium, zoetachtig zuur
van smaak; om zijn stork antiseptisch vermogen
wordt het veel in de geneeskunde aangewend, daar
het niet giftig is, zooals phenol (karbolzuur); ook
dient het tot het conserveeren van technische producten en yoedingsmiddelen en als salicylzuur nation
als geneesmiddel.
SALIE, v. (plantk.) een geslacht (salvia), tot de
famine der lipbloemigen behoorende, waarvan 2
soorten in Nederland in 't wild worden gevonden;
de veldsalie (S. pratensis) en de kleinbloemige salie
(S. verbenaca); in tuinen komt voor de gewone salie
(S. officinalis), waarvan de bladeren in de geneeskunde als een prikkelend, min of moor sarnentrekkend middel worden gebezigd; de vddr den
bloeitijd geplukte bladeren worden in melk tot een
geliefkoosden drank gekookt; (gew.) wilde salie, smalbladige basterdwederik, ook ?Elide seize geheeten;
look) eene soort van gamander; Jeruzalemsche
drinken salie op
salie, kaarskruid. saliemelk:
het fjs.
SALIE, v. (fig.) .Tan Salle, schimpnaam voor een
langzaam, vervelend mensch, dat niets aandurft.
SALIEBED, o. (-den), stuk grond met salie beplant;
...BL o. (-eren), rondachtig dik blad der salieplant; ...BLOEM, v. (-en), blauwe bloom der salieplant; ...KAAS, v. de met salie gekruide kaas;
...MELK, v. melk getrokken op saliebladeren; ...OLIE,
v. aetherische olio, in de bladeren van de gewone
salie voorkomende; ...PLANT, v. (-en); ...STRUIK,
m. (-en), struik der gewone salie; struik of Koester
waarvan de bladeren op die der salie gelijken (phlomis fruticosa); ... WATER, o. een aftreksel van saliebladeren; ...ZAAD, o.
SALIFICATIE, v. (scheik.) zoutvorming.
SALINE, v. (-n), zoutwerk, zoutmijn; zoutkeet,
zoutzieder(j.
SALINISCH, bn. zilt, zoutachtig, zout bevattende.
SALINOMETER, m. (-s), zoutmeter, eene soort van
vochtweger; (stoomW 1 toe,tol om bet zoutgehalte

SALINOMETER.

SAMENBAKKEN.

van het ketelwater to onderzoeken, of men moet
spuien en brijnen.
SALISCH, bn. van de oude SallOrs; de Salische
wet, wet waarbtj de dochters van de erfenis en
troonopvolging waren uitgesloten; krachtens deze

den ketel schept; ...LOOG, v. salpeterhoudend water
dat men tot salpeter laat verkoken; ...LUCHT,
reuk van salpeter;
m. (-s), soort 'vam
vochtweger om het salpetergehalte der bog te,
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wet kan thans nog in frankrijk (en kon vroeger
ook in Spanje en Portugal) eene vrouw niet regee•
ron; Salische goederen, zulke die alleen op manneltjke
erfgenamen overgaan.
SALMIAK, SALMONIAK, v. (scheik ) zoutzure ammonia: eene verbinding van chloor met ammonia;
geest van salmiak, vliegende geest, oplossing van
ammoniakgas in water.
SALMONIAKBLOEM, v. (-en), door sublimeering
enz. gezuiverd salmoniak, salmoniakkristallen;
...GEEST, m. geest van salmoniak.
lelienarcis.
SALOMONSLELIE, v.
SALOMONSZEGEL, v. (plantk.) eene overblijvende
plant (convallaria polygonatum), tot de familie der
aspergeachtigen behoorende, die in ons vaderland
en in andere streken van Europa op beschaduwde,
houtrijke plaatsen voorkomt en in Mei ofJuni bloeit.
SALON, o. en m. (-5), groote ontvang-, gezelschapszaal; gemeubileerd vertrek; groote koffiehuis- of
logementszaal; (fig.) zone salons zijn geopend, hij
ontvangt bezoek, geeft partijen. SALONNETJE, o.
(-s), kleine salon.
SALONAMEUBLEMENT, o. (-en), sierlijk ameublement in een salon, voor een salon geschikt; ...BOOT,
v. (-en), keurig ingerichte passagiersboot; ...LAMP,
v. (-en), sierlijk bewerkte lamp in een salon of voor
een salon geschikt; ...MUZIEK, v. kamermuziek;
...SPIEGEL, m. (-5); ...TAFEL, v. (-5); ...WAGEN,
m. (-5), een waggon als een salon ingericht: de
koninklijke salonwagen.
SALOPE, v. (-n), morsige vrouw, slons. —, v. (-n),

eene soort van ochtendkleed.
SALPEN, v. my. (nat. hist.) eene orde der manteldieren (thaliadae), vrij zwemmende enkelvoudige of
tot koloniOn vereenigde dieren, in warme zeeOn
voorkomende.
SALPETER, o. salpeterzure potasch: eene stof die
een verkoelenden, zoutachtigen smaak heeft en of
in kristallen Of wel in vlakke of korrelige korsten
voorkomt; het wordt in de geneeskunde aangewend
en is een hoofdbestanddeel van het kruit; salpeter
maken, zieden, zuiveren; ruw, gezuiverd salpeter; salpeter van het eerste, tweede of derde stooksel; tot salpeter
overgaan.
SALPETERAARDE, v. aarde die veel salpeter bevat.
SALPETERACHTIG, bn. op salpeter gelijkende.
SALPETERBALLETJE, o. (-5), klein balletje sal-

peter; ...BASIS, v. basis van salpeter; ...BEREIDER, m. (-5), iem. die salpeter bereidt; ...BEREIDING, v. het bereiden van salpeter; ...BLOEMEN,
v. my. muursalpeter. muurzout; ...DAMP, m. (-en);
...FABRIEK, v. (-en), fabriek waar men salpeter
bereidt; ...GAS, o. verdampte salpeter; ...GEEST,
m. geest van salpeter; ...GROEF, v. (...von), ...GROEATE, v. (-n), groef waaruit men salpeter verkrijgt;
...GROND, m. (-en), grond die veel salpeter bevat;
...GRONDSTOF, v. (-fen), grondstof van het salpeter.
SALPETERHUT, v. (-ten), plaats waar men straatvuil, slijk of modder, most, aanveegsel uit veestallen,
afval van slagers enz. verzamelt en dit op hoopen
zet om uit deze hoopen, nadat zij eerst met mestwater en urine begoten zijn en een of twee jaren
zijn blijven liggen, salpeter en kristallen to verkrijgen.
SALPETERIG, bn. salpeterachtig.
SALPETERIGZUUR, o. (scheik.) eene verbinding
van 1 deel stikstof, 2 deelen zuurstof en 1 deel
waterstof.
SALPETERKETEL, m. (-s), ketel waarin men salpeter kookt; ...KOKER, m. (-s), iem. die salpeter
stookt; ...KOKERIJ, v. het koken van salpeter;
—, (-en), salpeterfabriek; ...LEPEL, m. (-s), groote
lepel waarmede men het salpeter omroert en nit

bepalen; ...PA PIER, o. met eene salpeteroplossing
gedrenkt en gedroogd papier; in brand gestoken ishet een uitstekend middel tegen asthma; ...REUK,.
m. salpeterlucht; ...SCHUIM, o. schuim dat bij het
inkoken van salpeterloog ontstaat; ...SMAAK,
zoutachtige smaak van bet salpeter; ...STRUIK,
m. (-en), een aan de Wolga groeiende struik (nitrariaY,
die als met salpeter bezwangerd is; ...WATER, o..
salpeterhoudendwater; ...ZIEDER, m. (-5), salpeterkoker; ...ZIEDERIJ, v. (-en), salpeterkokerij.
SALPETERZUUR, o. (...zuren), (scheik.) sterkwater:
het zuur dat in alle salpeters voorkomt on daaruit
ook verkregen wordt; het bestaat uit eene verbinding van stik• en zuurstof.
SALPETERZUUR, bn. salpeterzuur bevattende:
salpeterzuur goud, koper; salpeterzure potasch; satpeterzuur zoutzuur, koningswater.
SALPETRIERE, o. pesthuis, gasthuis (bij Parijs).

voor ongeneeslijke ziekten van vrouwen.
SALSAPARILLE, SARSAPARILLE, SASSAPARILLE, v. (-s), (plantk.) eene Amerikaansche aspergeachtige plant waarvan de wortel in de geneeAundEv
als zweetdrijvend middel wordt aangewend.
SALTO, m. sprong: salto mortale, doodelijke, hoogst.
gevaarlijke sprong (van kunstenrnakers); (11g.) een,
to groot waagstuk.
SALUBRITEIT, v. gezonde staat, gezonde eigenschap (van lucht, land enz.).
SALUEEREN, (salueerde, heeft gesalueerd), groeten,
begroeten, inz. bij militairen : met den, degen salueeren..
SALUT, o. welzijn; hell!, gegroet; aan alien die
dezen zullen hooren, saint! (aanhef van koninklijke'
besluiten, wetten enz.).
SALUTATIE, v. (-s, ...tien), begroeting; het mili-

taire saluut maken.
SALUUT, v. (...luten), zekere visch, ook meervar
geheeten.
SALUUT, o. (...luten), begroeting op soldatenwijza(uit het kanon, met den degen enz,): het saluut
geven, weigeren, eischen, beantwoorden.
SALUUTSCHOT, o. (-en), een schot ter eerbewijzing aan personen van hoogen rang, aan de vlagvan vreemde nation, wanneer een schip eene buitenlandsche reede bezoekt, of aan een vreemci
oorlogsschip, dat men passeert.
SALVA, behoudens, met: salva approbatione, behoudens goedkeuring; salva ratificatione, behoudens.
nadere bekrachtiging.
SALVE, wees gegroet.
SALVO, o. (-'s), het gelijktijdig losbranden van eery
groot aantal geweren of kanonnen ; eerbewijzen bij
militaire begrafenissen; eerbewijs door losbranding van vuurwapenen; algemeen handgeklap.
SAMAAR, v. (...maren), lang en deftig vrouwenkleed.
zitten
SAMEN, TE ZAMEN, bw. bij elkander:
samen voor het raam, staan semen aan de deur; alien
bij elkander: nu wjj hier semen zijn, wil ik u een
voorstel doen; goeden avond, samen, gemeenzame,
avondgroet; — met elkander: semen op reis van;
semen handel driven; semen zingen; z hebben semen
ruzie; z zijn het semen eens, denken, handelen eenstemmig, semen verdienen z nog geen gulden daags; —
tot elkander: samenkomen, samenvloeien (in deze bet.
alleen in samenstellingen gebezigd).
SAMENAARDEN, (aardde samen, heeft samengeaard), met elkander overeenstemmen, denzelfden
aard hebben, sympathiseeren: deze twee jongens earden samen. SAMENAARDING, v.
SAMENANKEREN, (ankerde samen, heeft samen-

geankerd), met een ijzeren anker aan elkander verbinden.
SAMENBAKKEN, (bakte sarnen, is samengebakken),
aaneenbakken, onder het bakken vereenigd worden.

SAMENBEDELEN.

SAMENHANGEN.
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SAMENBEDELEN, (bedelde samen, heeft samengebedeld), al bedelende bijeenbrengen: die bedelaar
had een aardigen stuiver samengebedeld.
SAMENBINDEN, (bond samen, heeft samengebonden), bij elkander, bijeenbinden: eenige deelen van
een boek laten samenbinden; iets tot een bundel, stroo
tot bossen samenbinden; aaneenbinden: handen en
voeten samenbinden; vereenigen, amalgameeren:
metalen samenbinden. SAMENBINDING, v. het
samenbinden; aaneenbinden; amalgameeren.
SAMENBLAZEN, (blies samen, heeft samengeblazen), door blazen tot elkander brengen, bijeenblazen;
door blazen op de trompet bij elkander roepen: de
soldaten samenblazen.
SAMENBLIJVEN, (bleef samen, is samengebleven),
bij elkander blijven; aaneenblijven.
SAMENBRENGEN, (bracht samen, heeft samengebracht), bijeenbrengen, van verschillende kanten tot
een zelfde doel of gebruik bij elkander brengen
troepen, soldaten samenbrengen; bouwstoffen voor iets
samenbrengen; geld, vermogen samenbrengen; het door
de echtelieden samengebrachte vermog en. SAMENBRENGING, v.
SAMENBUIGEN, (boog samen, heeft samengebogen),
buigende bij of tot elkander brengen: de uiteinden
van een tak samenbuigen. SAMENBUIGING, v.
SAM.ENDOEN, (deed samen, heeft samengedaan),
bij elkander doen; vereenigen, samensmelten; in
vereeniging met fern. doen, handelen: die twee doen
a7tijd
SAMENDRAAIEN, (draaide samen, heeft samengedraaid), draaiende vereenigen, ineendraaien: deaden
tot een touw samendraaien. SAMENDRAAIING, v.
SAMENDRAGEN, (droeg samen, heeft samengedragen), bijeendragen.
SAMENDRIJVEN, (dreef samen, heeft en is samengedreven), drijvende bijeenbrengen : de koeien in een
weiland samendroven; de wind drift de wolken samen;
drijvende bijeenkomen: de ijsschotsen zijn samengedreven; de wolken driven samen.
SAMENDRINGEN, (drong samen, heeft en is samengedrongen), door dringen nader tot elkander brengen
of komen: eene menigte toeschouwers was daar samengedrongen.
SAMENDRUKBAAR, bn. samengedrukt kunnende
worden. SAMENDRUKBAARHEID, v. (nat.) die
algemeene eigenschap der lichamen, dat zij, bij eene
onveranderde hoeveelheid stof, tot een kleiner
volume kunnen gebracht worden: de samendrukbaarheid is bij gassen het sterkst en bij vloeistoffen het
geringst.
SAMENDRUKKEN, (drukte samen, heeft samengedrukt), dicht, vast op elkander drukken: de handen,
de lippen samendrukken; de deelen van een lichaam
dichter in elkander drukken, zoodat het een kleiner
volume inneemt: de gassen laten zich sterk semendrukken; eene spons samendrukken; (nat. hist.) dieren
met samengedrukten staart, minder breed dan hoog;
(plantk.) met samengedrukten stengel; tegenover
elkander drukken: tekst en vertaling samendrukken;
door drukken aan elkander vastmaken. SAMENDRUKKING, v.
SAMENDUWEN, (duwde samen, heeft samengeduwd), duwende bijeenbrengen; vast in elkander
duwen. SAMENDUWING, v.
SAMENFLANSEN, (flanste samen, heeft samengeflanst), met haast samenstellen: een opstel semenflansen; een boek samentlansen, haastig in elkander
zetten door overal wat aan to ontleenen, zonder
dit grondig verwerkt to hebben. SAMENFLANSING, Sr.
(frommelde samen, heeft
SAMENFROMMELEN,
samengefrommeld), in elkander frommelen: eene
krant samenfrommelen. SAMENFROMMELING, v.
SAMENGAAN, (ging samen, heeft on is samengegaan), met een of meer menschen samengaan: men
ziet hen altfjd samengaan; (fig.) in overeenstemming
handelen, dezelfde meening toegedaan zijn: wij gaan

heelemaal samen; overeenkomen: lui zijn en flinke
vorderingen maken, dat gaat met samen.
SAMENGAREN, (gaarde samen, heeft samengegaard), bijeengaren, opzamelen: hjj had 1 S.G. tabaksasch samengegaard.
SAMENGESTELD, bn. niet enkelvoudig, uit verscheidene deelen bestaande: eene naaimachine is
nogal samengesteld; een zeer samengesteld raderwerk
regelt alles; (taalk.) een samengestelde volzin, een volzin die bestaat uit twee of meer gedachten, die met
elkander een geheel vormen; — (plantk.) een samengesteld blad, waarbij verscheidene blaadjes aan den
bladsteel zitten : de samengestelde bladeren zijn handvormig (als de klaver, de paardenkastanje) of vinvormig (als de gouden regen) samengesteld; samengestelde bloem, eene bloeiWijze die veel op eene enkelvoudige bloem gelijkt, doch inderdaad samengesteld is Of uit veel lintbloempjes, Of uit buisbloempjes, Of uit beide; — (wisk.) een samengesteld getat
bestaat uit een geheel getal eene breuk, by. 2' 4,
eene samengestelde breuk, waarvan Of teller, Of noemer, Of beide gebroken getallen zijn; samengesteld evenredig af hankelijk en samengestelde evenredigheid, zie
evenredig en evenredigheid ; samengestelde interest,
wanneer na verloop van zekeren termijn (een half of
een heel jaar gewoonlijk) de verschenen interest bij
het kapitaal gevoegd wordt on daarvan ook interest
berekend wordt; samengestelde interestrekening;
de inrichting van het staatsbestuur
—niet envoudig:
is zeer samengesteld; die verklaving is zeer samengesteld, niet bevattelijk, gemakkelijk to overzien; verward, niet helder.
SAMENGESTELDBLOEMIGEN, v. mv. (plantk.) eene
talrijke plantenfarnilie (compositae), zoo geheeten
naar hare samengestelde bloemen; elke bloem of, liever, bloemkorfje is samengesteld uit vele bloempjes,
waarin de aanstaande vrucht gevonden wordt onder
den veelal harigen kelk, die als een zaadpluis boven
op de vruchtes of zaden blijft zitten en tot de
verspreiding van het zaad door den wind aanleiding geeft.
SA MENGESTELDEN, v. my. (plantk.). Zie SAMENGESTELDBLOEMI GEN.
SAMENGEZWORENE, m. (-n). Zie het meer gebruikelijke SAANIGEZ1V ORENE.
SAMENGIETEN, (goot samen, heeft samengegoten),
bijeengieten, gietende vermengen (van vloeistoffen),
door middel van gieten vereenigen; (boekd.) samengegoten letters, op een letterstaafje vereenigde letters.
SAMENGIETING, v.
SAMENGROEIEN, (groeide samen, is samengegroeid), aaneen- of ineengroeien, tot din geheel
groeien : samengegroeide vingers; (plantk.) planten
met samengegroeide stofdraden, bladen; de klasse der
planten net samengegroeide helmknopjes, de samenhelmigen. SAMENGROEIING, v.
SAMENHAKEN, (haakte samen, heeft samengehaakt), met haken vereenigen; aan elkander haken.
SAMENHALEN, (haalde samen, heeft samengehaald), bijeenhalen. SAMENHALING, v.
SAMENHANDEL, m. gemeenschappelijke handel,
handelsvereeniging.
SAMENHANG, rn. onderling verband: de beteekenis
van een woord uit den samenhang opmaken; de samenhang der rede, der begrippen; hfj vertelde het zonder
samenhang, ongeregeld, sprong van den hak op den
tak; dat opstel is zonder samenhang, de denkbeelden
volgen elkander niet logisch op ; — (nat.) samenklevende kracht, cohaesie: de samenhang is bij de
metalen zeer groot; (fig.) de samenhang eener part,
het elkander steunen, op elkander kunnen rekenen,
daarmee heeft hij heel geen samenhang, staat hij in
geenerlei betrekking.
SAMENHANGEN, (fling samen, heeft samengehangen), verbonden zijn aan, vereenigd zijn met, zoowel van verschillende voorwerpen als van de deelen
onderling van dn voorwerp : vloeistoffen hangen niet
sterk samen; (fig.) in nauw verband tot elkander
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staan: doze. zaken - hangen nauw samen; hoe kan dat

VING, v. het samenleven; burgermaatschappij;
woordenboek der samenleving, conversations lexicon.
SAMENLIJMEN, (lijmde samen, heeft samenge
lijmd), door middel van Aim vasthechten. SAMENLIJMING, v.
SAMENLOOP, m. het bij elkander loopen, het ineenloopen; toevloed van menschen; plaats waar
voorwerpen samenloopen; aan den samenloop van
twee rivieren, vereeniging; door een samenloop van
omstandigheden, door omstandigheden, die alien to
zamen hebben ten gevolge gehad, dat....
SAMENLOOPEN, (liep samen, is samengeloopen),
bijeenloopen, zich in grooten getale vereenigen: op
dat gerucht liepen alle inwoners samen; inoOnloopen:

.met zjjne belofte samenhangen?
SAMENHANGEND,

bn. in geregelde volgorde: een

samenhangend verhaal; ztjne preek was niet samenh.angend; de vaderlandsche geschiedenis samenhangend
vertellen.
SAMENHECHTEN, (hechtte samen, heeft samengehecht), hechtende bijeenbrengen : eene wonde samenhechten; bijeenvoegen, -hechten. SAMENHECHTING, v.
SAMENHELMIG, bn. (plantk.) waarvan de helmknopjes. aan elkander vergroeid zijn: de samenheleene plantenklasse.
SAMENHOOPEN, (hoopte samen, heeft samengehoopt), ophoopen, opstapelen: schatten hoopten zich
samen. SAMENHOOPING-1 , Y.
SAMENHOUDEND, bn. dat samen houdt: een samen-

Itoudend verband.

(ketende samen, heeft samengeketend), door middel van ketenen aan elkander
verbinden. SAMENKETENING, v.
SAMENKLANK, m. overeenstemming; het harmonisch samenklinken: twee muziekinstrumenten in
SAMENKETENEN,

-

.samenklank brengen.
SAMENKLEVEN, (kleefde samen, heeft en is samengekleefd), klevende vastmaken, vastworden, vastzitten. SAMENKLEVING, v.
SAMENKLINKEN, (klonk samen, heeft samengeklonken), samen, op denzelfden tijd klinken: de par•tijen van een muziekstuk klinken goed samen,
harinonieeren good.
SAMENKLUTSEN, (klutste samen, heeft samengeklutst), ondereenklutsen : eieren met brandewijn en

.sulker samenklutsen.
SAMENKNIJPEN, (kneep samen, heeft samengeknepen), knijpende samendrukken.
SAMENKNOOPEN, (knoopte samen, heeft samengekncopt), knoopende aan elkander hechten: eenige
touwtjes samenknoopen, omdat zij afzonderlijk te dun
zijn. SAMENKNOOPING, v.
SAMENKOMEN, (kwam samen, is samengekomen),
bijeenkomen; vergaderen; elkander ontmoeten:

-

.zouden daar samenkonien.

v. (-en), samenkomen; bijeenkomen, onderhoud; ontmoeting: toeeallige, onverwachte
SAMENKOMST,

samenkomst; iern. tot eene samenkomst nitnoodigen;

(sterrenk.) schijnbare ontmoeting van twee dwaalsterren in hetzelfde teeken (aangeduid door het
teeken o0 ).

SAMENKOOIEN, (kooide samen, heeft samengekooid), (boekdr.) de vormen ineenslaan; (fig) bij
elkander slapen.
SAMENKOPPELAAR, m., —STER, v. (-s), die twee
personen enz. tot elkander brengt, huwelijksmakelaar, -ster.
SAMENKOPPELEN, (koppelde samen, heeft samengekoppeld), aan elkander verbinden. SAMENKOPPELING, v.
SAMENKOUTEN, o. het met elkander praten, - in
gesprek zijn.
SAMENKRAMMEN, (kramde samen, heeft samengekramd), door krammen vereenigen (gebroken
aardewerk).
SAMENKRUIEN, (kruide, krooi samen, heeft samengekruid, -gekrooien), bijeen-, aan een hoop kruien.
SAMENKRUIPEN, (kroop samen, is samengekropen),
naar elkander kruipen, bijeenkruipen.
SAMENLAPPEN, (lapte samen, heeft samengelapt),
aan elkander lappen, op grove wijze aaneenmaken;
(fig.) slecht tot een geheel vereenigen : zijn boek is
nit allerlei aanhalingen en ends dictaten samengelapt;
(gemeenz.) samen geld geven, om jenever enz. to
koopen en samen uit to drinken.
SAMENLEGGEN, (legde, leide samen, heeft samengelegd, -geleid), bij elkander leggen; vouwen (de
handen). SAMENLEGGING, v.
SAMENLEVEN, (leefde samen, heeft samengeleefd),
met elkander levee, te zamen wonen. SAMENLE-

-

de Waal en de Maas loopen by Gorinchem samen;
verschillende wegen loopen hier samen; llYnen die in
den punt samenloopen; stremmen, stollen, klonteren

(van melk, blood, olie enz.); (fig.) medewerken tot,
mode oorzaak zijn van: alles liep tot zijn ongeluk samen.
SAMENMENGEN, (mengde samen, heeft samengemengd), ondereenmengen, mengende btj elkander
brengen. SAMENM.ENGING, v.
SAMENMENGSEL, o. (-s), wat samengemengd is.
SAMENNAAIEN, (naaide samen, heeft samengenaaid), naaiende verbinden.
SAMENPAKKEN, (pakte samen, heeft en is samengepakt), bij elkander pakken: verschillende zaken
samenpakken; ophoopen : zware wolken pakten zich
samen. SAMENPAKKING, v.
SAMENPAREN, (paarde samen, heeft samengepaard), twee voorwerpen vereenigen. [Het eenvoudige PAREN is voldoended . SAMENPARING, v.
SAMENPERSEN, (perste samen, heeft samengeperst), ineenpersen, persende samendrukken, zoodat
iets een kleiner volume heeft: samengeperste lucht;
samengeperst hooi. SAMENPERSING, v.
SAMENPLAKKEN, (plakte samen, heeft samengeplakt), met stijfsel (of lijm enz.) aan elkander hechten. SAMENPLAKKING, v.
SAMENRAAPSEL, o. (-s), wat van verschillende
kanten bijeengebracht is; mengelmoes: een samen-

raapsel van leugens.
SAMENRAPEN, (raapte samen, heeft samengeraapt),
van verschillende kanten bijeenbrengen. SAMENRAPING, v.
SAMENRIJGEN, (reeg samen, heeft sarnengeregen),
aaneenrijgen, rijgende vasthechten. SAMENRIJGING, v.
SAMENROEPEN, (riep samen, heeft samengeroepen), bijeenroepen; beleggen, beschrijven: de leden

eener vereeniging, eene vergadering samenroepen.
SAMENROEPING, v.
SAMENROEREN, (roerde samen, heeft samengeroerd), roerende bij elkander brengen.
SAMENROLLEN, (rolde samen, heeft samengerold),
in eene rol, tot rollen maken, oprollen. SAMENROLLING, v.
SAMENROTTEN, (rotte samen, heeft en is samengerot), oproerig bijeenscholen; troepsgewijze zich
vereenigen. SAMENROTTING, v. (-en).
SAMENRUKKEN, (rukte samen, heeft en is samengerukt), rukkende bijeenbrengen; bijeenkomen, zich
v ereeni gen.
SAMENSCHAKELEN,
(schakelde samen, heeft
mengeschakeld), aaneenschakelen. SAMENSCHAKELING, v.
SAMENSCHARRELEN, (scharrelde samen, heeft
samengescharreld), bijeenscharrelen, bijeenschrapen.
SAMENSCHIKKEN, (schikte samen, heeft samengpschikt), in eene zekere orde bijeenvoegen. SAMENSc III K1: ING, v.
SAMENSCHOLEN, (schoolde samen, heeft en is
samengeschoold), troepsgewijze bijeenkomen (van
menschen, ook van visschen). SAMENSCHOLING,
v. (-en), het samenscholen ; samengeschoolcie menigte
(inz. met kwade bedoelingen).
SAMENSCHRAAPSEL, o. (-s) wat samenge
s , .1)rziapt is.

SAMENSCHRAPEN.

SAMENVOEGSEL.
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SAMENSCHRAPEN, (schraapte samen, heeft samengeschraapt), bijeenschrapen: ,geld samenschrapen.
SAMENSCHROEVEN, (schroefde samen, heeft samengesehroefd), aaneen-, ineenschroeven.
SAMENSLAAN, (sloeg samen, heeft samengeslagen), slaande of kloppende vereenigen, aan elkander
hechten; snel bij elkander brengen, ineenslaan:
.ciaarvan sloeg hfj de handen samen, ten teeken van
verwondering; de handen boven het hoofd samenslaan,
tilt vertwijfeling.
SAMENSMELTEN, (smolt samen, heeft en is samengesmolten), ineensmelten: door de hitte was het boetseerwerk van was samengesmolten; smeltend samen
verbinden: suiker en boter samensmelten; tin, lood en
bismuth samengesmolten; (ook fig.) de twee partijen
zijn samengesmolten, tot eene geworden. SAMENSMELTING, v. (-en).
SAMENSNOEREN, (snoerde samen, heeft samengesnoerd), met een snoer vereenigen; een snoer om
lets nauwer toehalen: min hods is als samengesnoerd.
SAMENSNOERING, v. het samensnoeren; (geneesk.)
de samensnoering der pisbuis, de sterke vernauwing
er van.
SAMENSPANNEN, (spande samen, heeft en is samengespannen), bijeenspannen; zich met anderen verbinden tot een zeker doel, een komplot maken:
tegen iem., een overheerscher, den Stoat samenspannen;
(tiles spant samen om nab ongelukkig to maken. SAIVIENSPANNING, v. (-en).
SAMENSPELDEN, (speldde samen, heeft samengespeld), door middel van spelden vasthechten, aan
elkander verbinden.
SAMENSPRAAK, v. (...spraken), tweespraak, gesprek, onderhoud tusschen twee personen: samenspraken houden; die samenspraak is eigenlijk twee
alleenspraken; een boekje net sanzenspraken ter bevordering van den goeden leestoon.
SAMENSPREKEN, (sprak samen, heeft samengesproken), een gesprek voeren, in gesprek zijn.
,SAMENSPREKING, v. (-en), het samenspreken,
overleg: kwade samensprekingen bederven de goede
.zeden.
SAMENSTEL, o. wat samengesteld wordt of is,
toestel: een kunstig samenstel; inrichting, bouw:
samenstel van het menschelfjk lichaam; wijze van
vervaardigen: het samenstel van een orgel.
SAMENSTELEN, (stal samen, heeft samengestolen),
bijeenstelen; (fig.) dat vertoog heeft jib uit allerlei
boeken samengestolen. SAMENSTELING, v.
SAMENSTELLEN, (stelde samen, heeft samengesteld), bij elkander stollen, in goede orde schikken;
verschiliende deelen tot een geheel samenstellen,
lets vervaardigen, maken: eene machine is uit veel
deelen samengesteld, eene machine samenstellen; geneesmiddelen worden uit verschillende stoffen samengesteld;
-een woord samenstellen, uit twee bestaande woorden
een nieuw woord vormen; opstellen, schrijven: eene
brochure samenstellen.
SAMENSTELLEND, bn. wat lets samenstelt: de
samenstellende deelen van een geheel; de samenstellende
eenheden eener hoeveelheid; de samenstellende begrippen
van een wijsgeerig systeem ; de samenstellende leerwijze,
de synthetische.
SAMENSTELLER, m. (-s), SAMENSTELSTER, v, (-s),
die samenstelt : de sanzenstellers van dit woordenboek,
van een tijdschrift, modejournaal.
SAMENSTELLING, v. (-en), het samenstellen: de
samenstelling eener machine; de juiste samenstelling
der woorden tot een zin, de constructie van den zin;
het samengestelde; (taalk.) de vereeniging van twee
bestaande woorden tot den; eigenlUke, echte samenstellingen, waarvan men de deelen niet kan scheiden, zonder dat 't begrip der samenstelling geheel
verdwijnt; oneigenlOke, onechte samenstellingen, waarvan de beteekenis geheel of in hoofdzaak behouden
blijft, ale men de samenstellende deelen los naast
elkander zet; samenstelling door middel van Wielding,
wanneer twee of meer woorden door een achter-

voegsel tot een geheel worden verbonden, by. werkstoker, kleinsteedsch, tentoonstelling; scheidbare en
onscheidbare sanzenstellingen (bij de werkwoorden),
naarmate de deelen in de vervoeging wel of niet
kunnen worden ges•heiden.
SAMENSTEMMEN, (stemde samen, heeft samengestemd), harmonieeren : de viool stemt met de piano
goed samen; hunne karakters stemmen niet samen, zij
kunnen met elkander niet overweg; overeenstemm en, het eens zijn. SAMEN STEMMING, v. de samenstemming van twee tonen; (fig.) er is samenstemming
verkregen tusschen deze twee p«rtijen.
SAMENSTEMMEND, bn. welluidend, harmonisch.
SAMENSTOOTEN. (stiet, stootte samen, heeft en is
samengestooten), (w. g.), onder elkander stooten of
stampen; tegen elkander stooten.
SAMENSTREMMEN, (stremde samen, is samengestremd), stollen. [SAMEN is bier overtollig.] SAMENSTREMMING, v.
SAMENTREFFEN, (trof samen, heeft samengetroffen), toevallig ergens samenkomen, toevallig gelijktijdig voorvallen, plaats hebben. SAMENTREFFING, v.
SAMENTREKKEN, (trok samen, heeft en is samengetrokken), de deelen van een lichaam dichter bij
elkander trekken, nauwer bij elkander voegen: een
strik, een knoop samentrekken; eene spier samentrekken,
waardoor zij verkort wordt en vaak eene buigende
beweging in de gewrichten ontstaat; — de deelen
van lets samentrekken, waardoor eene ingesloten
holte verengd wordt: het hart trekt zich samen; zuur
duet den mond samentrekken (minder sterk dan samenwringen); koude trekt de porien samen; — verschillende lichamen bijeentrekken, samenvoegen: troepen
samentrekken; de wenkbrauwen samentrekken, ze
fronsen ; getallen samentrekken, bij elkander optellen;
de teolken trekken zich samen, worden dichter en meer
in aantal; een onweer trok zich boven de stad sanzen;
(taalk.) twee lettergrepen samentrekken, tot eene ineensmelten; twee of meer zinnen samentrekken, bij nevengeschikte zinnen de gemeenschappelijke deelen
slechts eens uitdrukken; — korter samenvatten:
een opstel wat samentrekken. SAMENTREKKING, v.
(-en), het samentrekken (in alle bet.).
SAMENTREKKEND, bn. wat samentrekt: eene samentrekkende kracht; samentrekkende middelen, geneesmiddelen, die den mond, eene bloedader enz. samentrekken; aluin heeft een samentrekkenden smaak, doet
den mond samentrekken.
SAMENTREKKER, m. (-5), samentrekkende kringspier die eene opening afsluit: de samentrekker der
blaas, der lippen.
SAMENTREKKINGSTEEKEN, o. (-s), (taalk.) teeken
dat aanwijst dat eene lettergreep uit de ineen(
smelting van twee letergrepen ontstaan is.
SAMENVALLEN, (viel samen, is samengevallen),
bij elkander komen: de lichtstralen die in e'en punt
samencallen. SAMENVALLING, v.
SAMENVATTEN, (vatte samen, heeft samengevat),
bijeenvatten: het gezegde in een paar woorden samenvatten; iets in een kort bestek samenvatten. SAMENVATTING, v. (-en).
SAMENVLECHTEN, (viocht samen, heeft samengevlochten), vlechtend vereenigen, ineenvlechten,
dooreenvlechten. SAMENVLECHTING, v. (-en).
SAMENVLECHTSEL, o. (-5), wat samengevlochtenis.
SAMENVLOED, m. samenvloeiing.
SAMENVLOEIEN, (vloeide samen, is samengevloeid),
bijeenvloeien, vloeiende zich vereenigen: al het water
rioeide hier samen; de menschen vloeiden van alle
kanten samen. SAMENVLOEIING, v. (-en), het samenvloeien: eene stad aan de samenvloeiing van twee
ricieren gelegen.
SAMENVOEGEN, (voegde samen, heeft samengevoegd), bijeenvoegen, vereenigen, paren, verbinden.
SAAIENVOEGING, v. (-en), vereeniging; (fig.) verband, samenhang.
SAMENVOEGSEL, o. (-s), wat samengevoegd is;
samenstel.
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SAMENVOUWEN.

SAMENVOUWEN, - (vouwde

samen, heeft samengevouwen), in elkander vouwen: de handen samen.
vouwen, ineenvouwen: het schoon linnengoed samenvouwen. SAMENVOUWING, v. (-en).
SAMENWASSEN, (vies samen, is samengewassen),
groeiende vereenigd worden.
SAMENWEEFSEL, o. (-s), wat te zamen geweven
is; (fig.) een samenweefsel van logens, misdaden enz.,
reeks logens, misdaden enz., die met elkander in
verband staan.
SAMENWERKEN, (werkte samen, heeft samengewerkt), met elkander werken, gemeenschappelijk
arbeiden: aan een woordenboek samenwerken; in
overleg handelen: aan de oproeding der kinderen
moeten school en huisgezin samenwerken; medewerken
(tot of aan iets): alles werkte samen, om hem .gelukkig
te maken. SAMENWERKING, v. samenwerking verkrtigen met.
SAMENWEVEN, (weefde samen, heeft samengeweven), ondereen bij elkander weven, wevende
btjeenvoegen. SAMENWEVING, v.
SAMENWINDEN, (wond samen, heeft samengewonden), to zamen tot een kluwen winden.
SAMENWONEN, (woonde samen, heeft samengewoond), bij elkander wonen, te zamen eene woning
in gebruik hebben; samenleven: als man en vrouw
samenwonen. SAMENWONING, v. het samenwonen.
SAMENWRIJVEN, (wreef samen, heeft samengewreven), wrijvende samenvoegen. SAMENWRIJ
VING, v.
SAMENWRINGEN, (wrong samen, heeft samengewrongen), wringende samentrekken.
SAMENZETSEL, o. (-5), wat samengezet is.
SAMENZETTEN, (zette samen, heeft samengezet),
(w. g.), samenstellen. SAMENZETTING, v. (-en).
SAMENZWEERDER, m., SAMENZWEERSTER, v.
(-s), iem. die deel neemt aan eene samenzwering.
SAMENZWEREN, (zwoer samen, heeft samengezworen), een komplot smeden, zich tot het verrichten
van iets (kwaads) met anderen verbinden:
hebben
tot zijn verderf samengezworen;
(fig.) alles schgnt wel
tegen mij samen te zweren, alles schijnt tot mijn
ongeluk mode to werken. SAMENZWERING, v. (-en),
het samenzweren; komplot, vorbond tot het verrichten van iets kwaads.
SAMIEL, SAMAEL, m. booze geest; bij de oude
Israelieten de opperste der duivelen.
SAMKYN, SAMKYD, v. eene soort van Turksch
kustvaartuig.
SAMMELAAR, m., SAMMELAARSTER, v. (-5),leuteraar, -ster, talmer, talmster.
SAMMELARIJ, v. (-en), geleuter, getreuzel.
SAMMELEN, (sammelde, heeft gesammeld), leute-

ren, tairnen.
SAMOEM, m. verstikkende, doodelijke wind die
dikwijls tusschen 21 Juni en 21 September stootsgewijze of bij rukken in de Arabische en Afrikaansche woestijnen waait on van verre door zijn vuilen, zwavelachtigen reuk kan gekend worden.
SAMOJEDEN, m. my. een volksstam in het noordelijk Siberi6.
SAMOREUS, v. (...zen), eene soort van groote aak.
SAMOWAR, v. (-s), Russisch toestel om thee to
zetten.
SAMPAN, m. (-s), klein Chineesch en Japansch
kustvaartuig, zonder spijkers of bouten en alleen
met houten nagels vastgezet.
SAMPIT, m. (-s), Borneosch wapen, als boog en
als werpschicht gebruikt.

SANATORIUM, o. (-s), geneeskundige inrichting.
o. (-'s),

ketterhemd : geel hemd
waarin de ketters werden verbrand, en hetwelk
met een rood Sint-Andrieskruis en met duivels
beschilderd was; (ook) routs die men den ketters
opzette.
SANCT-BARBARA, v. (zeew.) kajuit achter in het
schip voor de onderofficieren.
SANBENITO,

SANCTIE, v. (-s, -tien), bekrachtiging, bevestiging :

SANS.
de sanctie weigeren aan; ergens zfine sanctis aan
verleenen; tot wet verheven: de Pragmatieke Sandie.
SANCTIFICATIE,

spreking.

(-8, ...tion), heiliging, heilig-

SANCTIFIEEREN, SANOTIFICEEREN,(sanctifieerde

of sanctificeerde, heeft gesanctifieerd of gesanctificeerd), heiligen, heilig spreken.
SANCTIONNEEREN, (sanctionneerde, heeft gesanctionneerd), heilig maken; goedkeuren, bekrachtigen;
(fig) zijn zegel hechten aan.
SANCTUARIUM, o. (-8), (R.-K.) de omtrek van een
altaar, inz. van het hoogaltaar; de plaats waar de
gewijde voorwerpen en reliquieen der kerk worden
bewaard.
SANCTUM SANCTORUM, o. het Heilige der Heiligen (in den tempel van SALOMO to Jeruzalem).
SANCTUS, o. (R. K.) het vierde van de vaststaande
gezangen onder de Mis; het eerste deel wordt onmiddellijk vOOr, het tweede dadelijk na de consecratie gezongen.
SANCY (de), beroemde peervormige, citroengele
diamant van 33 karaat, in het bezit van den keizer
van Rusland, eons het eigendom van Karel den
Stouten.
SANDAAL, v. (...dalen), schoeisel der oude volken:
zool, met banden om den voet vast; eene soort van
schermschoen; lichterschuit aan de noordkust
van Afrika.
SANDELBOOM, m. (-en), groote, schoone Indische
boom (santalum), die het welriekende sandelhout
levert.
SANDELHOUT, o. het donkerrood, zeer hard en
zwart hout van den sandelboom, dat gebruikt wordt
voor de draaibank on als verfhout; valsch sandelhout,
sapanhout; geel sandelhout, eene citroengele, tamelijk
dichte houtsoort, die insgelijks uit Oost-Indio komt
maar van andere boomen dan de sandelboomen.
SANDELHOUTEN, bn. van sandelhout gemaakt.
SANDELROOD, o. kleurend bestanddeel van het
roode sandelhout.
SANDRAK, o. droge doorschijnende geelwitte hars,
die, op een kolenvuur gebrand, de lucht balsemt;
ook dient zij fijngestampt om de plaats van uitgekrabde woorden op papier weder beschrijf baar to
maken zonder te vloeien.
SANDRAKVERNIS, o. in terpentijn opgeloste sandrak.
SANDWICH, m. (-s), een broodje met vleesch; zeker
banketgebak.
SANELLA, v. eene soort van geweven katoen.
SANELLEN, bn. van sanel: eene sanellen paraplu,
met een overtrek van sanel.
SANGUINISCH, bn. sanguinisch temperament, driftig
getel, lichtgeraaktheid.
SANHEDRIN, o. naam van den hoogen raad der
Joden, die als besturende vergadering het opzicht
had over den uiterlijken eeredienst, en den tijd der
nieuwe maan bepaalde, van welken sommige feestdagen en plechtigheden afhingen; als rechterlijk
college oordeelde het sanhedrin over aanklachten
tegen een hoogepriester en over zaken, die een geheelen stam, een valschen profeet, of een willekeurigen oorlog betrotien.
SANIDIEN, o. eene grauwe of gele soort van veldspaath, die in trachiet gevonden wordt.
SANIKEL, v. sanicula : •erenoor, meesterwortel:
zekere plant die als heelmiddel wordt aangewend.
SANITAIR, bn. de gezondheid betreffende: nit een

s anitair oogpunt.

SANITEITSGOED, o. eene soort van porselein,
dat '1, fijne witte kleiaarde in hare samenstelling
heeft, en veel gebruikt wordt voor mortieren, uitdampschalen, spatels en z.; ...KOOKSCHAALTJE,
o. (-5), (scheik.) kookschaaltje van saniteitsgoed;
...POTJE, o. (-s), (scheik.); ...TROEPEN, m. my. (leger)
hospitaaltroepen.
SANS. bw. zonder; sans facon, zonder omslag;
sans gene, vrij en ongedwongen; sans prendre, zekere

SANS.

SA ROOPHAAG.

speelwijze in het omberspel, waarbtj de speler niet
bijkoopt; sans souci, zonder zorg, zorgeloos; naam
van een koninkltk lusthof to Potsdam; sans le sou,
zonder een stuiver ter wereld.
SANSCULOTTE, m. (-s), naam welken men in den
aanvang der Fransche omwente]ing spottenderwijze

volle brigade gemaakt; halve voile sappe, waarbij
geen gebruik van de rolkorf gemaakt wordt; dubbele sappe, met aan beide zijden eene borstwering;
overdekte sappe, die geblindeerd is; de slangsgewjjze,
rondgaande en zaagsgew(jze sappe gaan recht op den
vijand af, doch worden zoo gemaakt, om het inkijken to voorkomen.
SAPPEEREN, (sappeerde, heeft gesappeerd), sappen
maken, al sappen makende naderen; ondergraven,
ondermijnen.
SAPPELOOS, SAPLOOS, bn. zonder sap, uitgedroogd. SAPPELOOSHEID, v. (w. g.), uitdroging,
droogheid.
SAPPENARBEID, m. het maken van sappen;
...BUNDEL, m. (-s), een bos takken op een piketpaal; ...HOOFD, o. (-en), vooreinde der sappe;
...KORF, v. (...van), schanskorf bij het sappeeren in
gebruik; ...SCHERM, o. (-en), houten tafel ter hoogte
van de schanskorf on dubbel zoo breed.
SAPPERDEBLEU, SAPPERBLEU, tw. [Verbastering van Sacre-Dieu.]
SAPPERDEGROENTJE, SAPPEDEGROENTJE, o.
(-s), eene soort van groenen, sappigen appal [eene
verbastering van sappig groentje.]

aan de arms burgers van Partjs gaf; (later) de
taam der goede patriotten of democraten, vooral
daar daze hunne staatkundige denkbeelden veelal
door verwaarloosde kleeding en schaamtelooze zeden
uitdrukten.
SANSKRIT, o. de alleroudste taal van Voor-Indi6,
alleen overgebleven in de Veda's enz., de oudste
godsdienstschriften van Indio; 't Pali on Prakrit, de
oudste dochters van het Sanskrit, behooren eveneens, al voorlang, tot de doode talon.
SANSKRITIST, m. (-en), kenner, beoefenaar van het
Sanskrit.
SANSKRITSCH, bn. ; wat op het Sanskrit betrekking heeft: Sanskritsche taal; de Sanskritsche letterlo4nde beoefenen.
SANT, m. (-en), heilige.
SANTE! tw. gezondheid! heilwensch, bij het drinken toegebracht.
SANTENBOETIEK, v., ...KRAAM, v. de gansche
kraam, -boel, alles bij elkander : daar heb-je de heele
eantenkraam.
SANTIN, v. (-nen), heilige, vrouw die een heilig
leven leidt.
SANTJE, o. (-s), (Zuidn.) prentje waarop een heilige
afgebeeld staat.
SANTJES, tw. sauté.
SANTONINE, v. werkzaam vergif tegen de ingewandswormen, eene kleurlooze gekristalliseerde stof
uit het wormkruid bereid;
(-s), een koekje tegen
de wormen.
SANTORIE, v. (plantk.) kleine santorie of duizendguldenkruid (erythraea centaurium en erythraea littoralis).
SAP, o. (my. -pen, in de . bet. van : soorten van
sap), vocht, levensvocht (in planten, vruchten en
dieren): de omloop der sappen; kwade sappen, die
voor het lever nadeelig zijn; levenssap; bessensap;
het sap der druiven wordt gegist; sap uit de citroenen
kniipen; wanneer het sap in de boomen begint te werken; (fig.) wat hij zegt, heeft sap noch kracht, wat hij
zegt, bezit totaal geene waarde.
SAPAJOU, m. (-s), eene soort van aap in ZuidAmerika.
SAPANHOUT, o. zekere houtsoort, afkomstig van
.3 en in Oost-India groeienden boom, den sapanhoutboom (caesalpina sappan), die zeer goed verfhout
levert. —BOOM, in. (-en).
SAPBLAUW, o. zekere verfstof.
SAPDRADEN, m. my. (plantk.) gedeelte eener mosplant.
SAPGROEN, o. zekere verfstof, afkomstig van de
zwarte groene bessen van den zaagbladigen wegedoorn.
SAPHAAK, m. (...haken), (mil.) soort van haak
die gebruikt wordt bij het maken eener vliegende
.sappe.
SAPHOUDERS, m. my. (plantk.) kanalen of holten
.zonder eigen wand, die met gom, slijm, Kars, balsem of aetherische olie gevuld zijn.
SAPIENT! SAT, voor den wijze genoeg; een goed
yerstaander heeft maar een half woord noodig.
SAPKELK, v. (-en), (plantk.) een plantengeslacht
.(ilitum), tot de familie der melden behoorende, waarvan 2 soorten in Nederland in 't wild worden geyonden; de roedevormende sapkelk (B. virgatum) on
4.0 kopvormende sapkelk (B. capitatum).
SAPPE, v. (-n), (mil.) work waarmede de belegeraar
langzamerhand gedekt eene belegerde plaats tracht
te
naderen, voorloopige ingraving die later tot loopgra,af verbreed wordt; onbedekte, geawinde sappe, langs
-eon touw of fascines; bedekte of vliegende sappe, met
behulp van schanskorven; voile sappe, met eene

1453

SAPPERLOOT, tw.
SAPPERMENT, tw. [Verbastering van sacrament.]
SAPPEUR, m. (-s), (mil.) de sappeurs zijn bestemd

om bij den belegeringsarbeid de werkzaamheden
met de gewone en de vliegende sappe to leiden en
die met de volle, dubbele on bedekte sappe to verrichten: in Nederland zijn de sappeurs met de mineurs tot een korps vereenigd.
SAPPEURSBAARD, m. (.en), baard van een sappeur.
SAPPEVORK, v. (-en), work bij eene sappe gebruikt.
SAPPIG, bn. (-er, -st), vol sap, smakelijk (van
vruchten) : sappige perziken; sappige planten, met
dikke, vleezige bladen; sappig vleesch, zacht en
malsch; (fig.) ztj ziet er nog sappig en jong uit. SAPPlGHEID, v.
SAPRIJK, bn. (-er, -st), vol sap; smakelijk. SAPRIJKHEID, v.
SAPRING, m. (plantk.) jaarring, de ringen aan
boomstammen, waardoor men hun ouderdom kan
bepalen.
SAPSIEPENHOUT, o. (plantk.), (gew.) lijsterbes.
SAPVERF, v. (...van), verf uit de plantensappen in
tegenstelling met de aard- on metaalverven; doorschijnende waterverven, gebruikt voor het kleuren
van kaarten, platen enz.
SARABANDE, v. (oudt.) een Spaansche deftige
dans, ernstig en gracious, in de maat on de
daarbij behoorende muziek.
SARACEEN, m. (...tenon), naam waarmede de Arabieren in Spanje en aan de noordwestkust van
Afrika benoemd warden; (oudt.) Oosterling, bewoner
van het tegenwoordige Turkije (ten tijde der kruistochten).
SARACEENSCH, bn. wat op de Saracenen betrekking heef't.
SARACEENSKRUID, SARAZIJNSKRUID, o. dunne
holwortel.
SARCASME, o. (-n), hoonende spot, bitters uitval.
SARCASTISCH, bn. (-er, meest -), spottend, bijtend.
(anti.) kleine, ongeveer 1/100 —'/2 00 lijn
SARCINE,
in diameter groote, rondachtig vierhoekige gistplantjes, welke men, rneestal in groepen van 4, 16,
64, door rechthoekige strepen gescheiden, ontdekt
heeft in de uitgeworpen stollen van zieke magen,
later ook in de maag van choleralijders on in de
uitwerpselen dier lijders.
SARCODE, v. protoplasma.
SARCOLEMMA, o. (ontl.) dun, glashelder hulsel of

scheede van een primitief-bundel der spieren.
SARCOPHAAG, v. (...agen), oorspronkelijk de naam
der grafgesteenten of lijkkisten, die uit sponsachtige
kalksteen uit de omstreken van Assur en Mysi.6
vervaardigd waren; daze bezaten, naar men beweert,
de eigenschap van de zachte deelen der lijken binnen

SARCOPHAAG.
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40 dagen to verteren; (tbans) elke steenen doodkist;

pigheden.
o. naam van -zekeren drank (sassefrasbast op water getrokken); —BOOM,m.(-en);
o. hout van den sassefrasboom, bruinachtig van
kleur en grof van vezels; —OLIE, v. aetherische
olie uit het sassefrashout bereid.
SASSEFRASJES, o. my. (plantk.) knollige of knoldragende steenbreek.
SASSEN, (saste, heeft gesast), de sluisdeuren opendoen om bet hoog water, dat voOr het sas is, naar
een lager water to laten afvloeien.
SASSER, m. (-s), sluiswachter.
SASSLUIS, v. (...zen), schutsluis.
SASSPAAN, m. (...spanen), saslepel.
SATAN, m. (-s), duivel, hoofd der booze geesten;
(fig.) helsch wezen: een satan van eene vrouw; de
satan is in hem gevaren, het is een duivel van een
vent.
SATANSCH, bn. bw. helsch, duivelsch, vervaarlijk,
op eene satansche wijze: ik was satansch noclig; eene
satansche boosheid; iem. satansch plagen; een satansch
leven, helsch rumoer.
SATANSKIND, o.'(-eren), sleeht kind; slechte man.
of vrouw; ...WERK, o. goddelooze, booze streek;
hoogst verdrietig of vervelend work: het is een satanswerk, hier den boel in orde te houden.
SATELLIET, m. (-en), wachter, trawant: de maan
is de satelliet der aarde; (fig.) iem. die onophoudelijk
een ander vergezelt; (ook) blind werktuig: de satellieten der dwingelandij.
SATER, m. (-5), (fab.) naam van zekere Peloponnesische boschgoden, in 't gevolg van den wijngod,
gewoonlijk als gedrochtelijke schrikverwekkers
voorgesteld; zij hadden kromme neuzen, spits&
ooren, puntige baardjes, borstelige haren, korte
staarten on bokspooten; (fig.) een oude sater, wellusteling; een misselijke, lage safer, potsenmaker;
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zerk of grafteeken in antieken vorm; —
ledige, met rouwfloers omhangen en van brandende
kaarsen omgeven kist of houten stellage, die bij
uitvaartdiensten de eigenlijke lijkkist vervangt of
tot ondersteuning dient.
SARDELLE, v. (-n), sardijn.
SARDELLENNET, o. (-ten), eene soort van vischnet
om sardellen te vangen.
SARDER, m., SARSTER, v. (-s), terger, tergster.
SARDIJN, v. (-en), SARDINE, v. (-n), een vischje
(clupea sardina), tot het geslacht der haringen behoorende, dat in groote menigte in de Middellandsche Zee en den Atlantischen Oceaan tot even in
het Kanaal wordt aangetroffen. SARDIJNTJE, SARDIENTJE, o. (-8).
SARDIJNENNET, o. (-ten), net om sardijnen to vangen; ...VANGST, v.
SARDINEMESJE, o. (-s), mesje om een sardinenblikje open to maken.
SARDINENBLIKJE, o. (-s), blikken doosje waarin
de sardinen ingezouten of in de olie gelegd verzonden worden.
SARDIS, o. rood, ongekristalliseerd kwarts; het
vertoont zich blcedrood als men er door, en zwart
als men er op ziet.
SARDONISCH, bn. sardonisch lachen, naam dien de
Ouden gaven aan dat krampachtig lachen, hetwelk
eene bloot lichamelijke aandoening is zonder in
iets lachwekkends zijde oorzaak to hebben; (geneesk.)
onnatuurlijke, buitensporige lach; (fig.) sarcastisch
(lachen).
SARDONYX, o. gmv. als stofn. — m. (-en), als
voorwerpsn.: een uit veelkleurige lagen bestaande
onyx, die door de Ouden tot cameeal word gebruikt.
SARDONYXSTEEN, m. (-en), zeker edelgesteente,
eene verscheidenheid van cornalijn, welke met witte
en roode of bruine strepen en lagen afwisselt.
SARGASSO-ZEE, v. wierzee, krooszee (gedeelte van
den Atlantischen Oceaan ten westen der Azorische
eilanden).
SARGE, v. Zie SERGE.
SARONG, v. (-s), een huiskleed der vrouwen in
Oost-Indie: veelkleurige, korte rok die nauw om
het lichaam sluit.
SAROS, v. (oudh.) zekere tijdmaat bij de Chaldeeuwen; zekere tijdruimte.
SARP, bn. Zie het betere ZERP.
SARRAS, m. (-sen), groot krom zwaard, ruiterssabel.
SARREN, (sarde, heeft gesard), tergen, prikkelen,
kwaad maken: iem., een hood sarren; heeft mfj den
heelen dag al gesard. SABRING ; v. het sarren, terging,
gesar.
SARRIG, bn. (-er, -st), tergend; plaagziek: hY is
sarrig van nature.
SARSAPARILLA, SASSAPARILLA, v. de wortel
van de Amerikaansche winde (smilax sarsaparilla),
die als krachtig bloedzuiverend en zweetdrijvend
middel in den handel komt.
SARSENET, o. dicht als linnen geweven katoenen
stof, die stark geglansd is, vooral als voering ge-

bruikt.
SAS, o. (-sen), schutsluis; kolk, sluiskolk.
SAS, v. (-sen), mengsel van zuurstofleverende
lichamen en brandbare zelfstandigheden, die naar de
snelheid der verbranding in vlugge en trage onderscheiden worden; de drijfsassen moeten eene groote
hoeveelheid gas snel ontwikkelen of een langen,
krachtigen vuurstraal leveren; de brandsassen moeten veal hitte en eene groote vlam vormen.
SASLEPEL. m. (-s). een lapel der vuurwerkmakers.
SASSEFRAS, 1n (-son), een groote boom (sassafras
officinalis), tot de famine der laurierachtigen behoorende, die in het noordelijk gedeelte van Amerika
wordt aangetroffen en walks bout of schors veel in
de geneeskunde gebruikt wordt als een prikkelend,
zweetdrijvend middel bij verschillende kwaadsap-

(nat. hist.) eene soort van dagvlinder. SATERTJE,

o. (-5).
SATERDANS, m. (-en), dans der saters, als de saters.

SATERSBEK, m. (-ken), breede, afzichtelijke mond,.
o. (-en), ...KOP, M. (-pen), ...NEUS, m.
(...zen), ...POOT, m. (-en), ...VOET, m. •en), gezicht r
kopenz.alsdtr
SATIE, v. (-5), klein Levantijnsch vaartuig.
SATIJN, o. (-en), glanszijde, eene zijden stof van
ongedraaide zijde, zeer glad geweven met hoogen ,
glans;iewotfpdijzegwvn;

zoo zacht als satijn, zeer zacht; het sat(jn der huid,.
der bloemen, het zijdeachtige aanvoelen er van.
SATIJNACHTIG, bn. (-er, -st), als satijn: een satijnachtige glans; eene satijnachtige huid, zeer zacht of
fijn (op het gevoel).
SATIJNEN, onverb. bn ., van satijn.
SATIJNHOUT, o. eene zware en harde houtsoort
afkomstig uit West-Indie; gepolitoerd is het schitterend goudgeel.
SATIJNHOUTEN, bn. van sattjnhout.
SATIJNKWAST, m. (-en), verfkwast met lange, fijn6baron om mede to satineeren.
SATIJNSPIN, v. (-nen), eene zeer kleine spin, die
men in huizen en tuinen aantreft, tusschen de reten
van deuren en ramen, die zelden geopend worden,
tusschen stukken loslatende kalk aan oude muren
en onder den bast van boomen inz. van platanen.
SATIJNWERKER, ni. (-5), m. (-s), iem.
die satijn weeft; ...WEVERIJ, v. (-en), satijnfabriek.
SATINEERDER. M. (-S), SATINEERSTER, v. (-s),,
die satineert.
SATINEEREN, (satineerde, heeft gesatineerd). glad
en glanzig maken, maken als satijn: gesatineerd
pctpier; zeer glanzend verven.
SATINET, o. (-ten), zeer fine satijnachtige stof,
half wol, half katoen, 6f heel katoen.
SATIRE, v. (-s, -n), hekeldicht, hekelend geschrift:
hekelende bijtende uitdrukking; daad, welke dient
om eene andere (of een persoon) in een kwaad of
bespottelijk daglicht to plaatsen.
SATIRENDICHTER, m. (-s), hekeldichter.

SATIRICUS
SATIRICUS, m. (...ci), hekeldichter, spotter.
SATIRIEK, (-er, -st), SATIRISCH, bn. bw. hekelend,
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of uit een enkelen schildwacht bestaande, die op
last van den opperbevelhebber of van eenige andere
spottend, bijtend: een satirick gezcgde; een satirisch
hooge militaire autoriteit bij eene plaats, een huis
dichter; een satirisch mensch, die overal eene satire
of een bijzonder persoon geplaatst wordt, om daze
op zegt; op hekelende wijze: satirisch spreken.
to waarborgen tegen geweld of overlast van de
SATISFACTIE, v. (...tien), voldoening; genoegdoeeigen troepen; (fig.) beveiliging.
ning (na eene beleediging) : satisfactie vragen, geven,
SAVANNE, v. (-n, -s), graswoestijn; inz. naam
weigeren.
der uitgestrekte moerassige grasvelden in NoordSATRAAP, m. (...trapen), titel der stadhouders in
Amerika.
het Oude Perzische rijk van de provincien, die
SAVELBOOM, ZEVENBOOM, m. (-en), eene soort
satrapiean genoemd worden; (fig.) willekeurig heervan den ( juniperus sabina).
scher.
SAVOIR-FAIRE, o. bedrevenheid, behendigheid;
SATRAPIE, v. (-en), Aziatische landvoogdij.
slimheid; wereldkennis.
SATURATIE, v. (-s, (scheik.) verzadiging;
SAVOIR-VIVRE, o. wellevendheid.
eene neutralisatie van eene bases met een zuur;
SAVONET. v. (-ten), zeepbal, zeepbol. —BAL, na.,
(suikerbereiding) het neerslaan der overblijvende
(-len). —DOOS, v. (...zen), zeepdoos.
kalk uit het beetwortelsap door koolzuur.
SAVONNERIE-TAPIJTEN, o. my. tapijten met fluSATURNALIEN, v. my. het Saturnusfeest: een Roweelachtige, levendige kleuren.
meinsch volksfeest, dat in December gevierd werd,
SAVONNETTE, v. (-n), bolrond horloge.
waarbij men elkander door gezellige vroolijkheid en
SAVOUREEREN, (savoureerde, heeft gesavoureerd),
het geve.n van geschenken voor eenige dagen in de
smaken, proeven, langzaam on smakelijk nuttigen.
gouden eeuw poogde terug te plaatsen.
SAVOYAARD, m. (-s), iem. afkomstig uit Savoy();
SATURNIET, o. bruin looderts.
inz. de jongens die als schoorsteenveger, liedjesSATURNILABIUM, o. (sterr.) zeker werktuig, diezanger, marmottenjongen enz. hier to lande moeten
nende om den stand van de manen van Saturnus
rondzwerven : de arme Savoyaard in 't Noorden.
voor elken gegeven tijd gemakkelijk te vinden.
SAVOYEKOOL, v. (-en), eene soort van wittekool
SATURNISME. o, chronische loodvergiftiging.
met gekrulde bladeren; in sommige streken hoortSATURNUS, m. naam eener planeet (aangeduid
men ook alleen savage; toespijs van savoyekool gedoor het teeken t1), die na Jupiter de grootste van ' kookt.
SAWAH, m. (-s), benaming der rijstvelden op Java. '
ons zonnestelsel is; daze planeet is bekend om hare
SAWOEBOOM, m. (-en), zekere boom (mimusops),
ringen en 8 manen; (fig.) lood.
tot de familie der Sapotaceae behoorende, die in het.
SAUCIJS, v. (...zen), worst; saucijzebroodje.
westelijk gedeelte van Java on op Bali nienigvuldig
SAUCIJSMAKER. ...VERKOOPER, m. (-s).
voorkomt. waar hij als vruchtboom algemeen bekend
SAUCIJZEBROODJE, o. (-s), klein broodje van fijn
is en ook aangekweekt wordt om tot schaduw ronddeeg met een sterk gekruid worstje erin gebakken.
om de huizen te dienen; behalve op genoemde eilanSAUCISSE, v. (-n), SAUCISSON, m. (-5), lederen,
den wordt hij ook nog aan de kusten van andere
met kruit gevulde zak tot het doen springer eener
eilanden des 0o , tindischen archipels, op Celebes on
mijn.
Bima aangetroffen.
SAUCISSE DE BOULOGNE, v. eene fijne soort van
SAWOEHOUT, o. een zwaar, fraai, bruinachtig
worst.
rood hout, dat zoo hard is, dat het als naetaal afSAUF-CONDUIT, o. vrijgeleibrief.
slijt; het wordt veal voor meubelen on tot het verSAUS, v. (-en), toebereid vocht, gekruid nat (met
vaardigen van molenwerk gebezigd.
boter, vet enz.) om bij de spijzen te eten: blanke,
SAWOEHOUTEN, bn. van sawoehout.
bruine, gebonden sans; zure sans, botersaus, pikante
SBIRRE, m. (-n), zekere gerechtsdienaar of ambsaus; (sprw.) hunger is de beste sans, als men honger
tenaar van de burgerlijke regeering in Italic: in
heeft, eet men alles; — (fig.) hetgeen de aange1809 zijn daze sbirren atgeschaft.
naanaheid van een genot verhoogt: de sans van het
SCABINAAL, bn. op wettige wijze: een scabinaal
leven; de saus is beter dan de visch, het bijkomende is
testament, dat op wettige wijze is opgemaakt.
beter dan de hoofdzaak; (sprw.)
krijgen sans, het
SCAGLIOLA, o. een mengsel van fijngemaakt gips
zal wel gaan regenen; hjj laat mij in de saus zitten,
on glimmer, met lijm tot een deeg gekneed, waarhij laat mij in den nood, in de verlegenheid zitten;
van steenharde beelden gemaakt worden.
hi] maakt er eene lange saus
hij gebruikt veel
SCALA, v. (-'5), toonladder, vanwaar schaal, toononnoodige woorden, is zeer omslachtig; (fig.) scherpe
schaal.
berisping: hij gal hem eene geduchte sans; — toebeSCALP, m. (-en), hoofdhuid met het daarop bereid vocht om iets gereed te maken; (goudsrn.) vervestigde hoofdhaar; inz. de door de Noordameridund zuur waarin men goudwerk kookt on kleurt;
kaansche wilden aan hunne vijanden afgetrokken
afkooksel van allerhande stoffen, waarin men tabak
schedelhuid, die zij als zegeteeken bewaren.
dompelt of het er made besprenkelt om er een
SCALPEEREN, (scalpeerde, heeft gescalpeerd), de
beteren reuk of smaak aan to geven. SAUSJE, o. (-s).
huid van de hersenpan trekken (n-reed gebruik
SAUSEB90M, m. (-en), (plantk.) berberis.
onder de wilden van Noord-Amerika op hunne
SAUSEN, (sausto, heeft gesaust), smakelijk toebevijanden).
reiden (met specerijen enz.); (fig.) veraangenamen:
SCALPEL, o. (-5), ontleedmes der wondheelers, aan
het leven, z?jn gesprek sausen; het zal gaan sausen,
de punt tweesnijdend.
gaan regenen; berispen: iem. duchtig sausen; goud
SCANDEEREN, (scandeerde, heeft gescandeerd),
sausen, in een verdund zuur koken on kleuren; tabak
verzen (inz. Latijnsche) naar de maat opzeggen.
sausen, het met een of ander vocht een beteren geur
SCANDINAVISCH, bn.; Scandinavische (Noorsclae),
of smaak aanbrengen. SAUSING, v. (-en), het sausen.
talon, het Zweedsch en het Deensch.
SAUSER, m., SAUSSTER, v. (-s), die saust.
SCANSIE, v. het scandeeren.
SAUSKOM, v. (-men), kom waarin men de vleeschSCAPHANDER, m. (-5), zwem-, reddinggordel; toesaus op tafel brengt; ...LEPEL, m. (-s), lepel waarstel waarmee personen, die niet zwemmen kunnen,
zich drijvende kunnen houden.
mede men de saus op zijn bord schept; ...LOOK, o.
eene soort van ui,sjalotten....PAN, v. (-nen),...PANSCAPULIER, SCHAPULIER, o. (-en), dat gedeelte
van het monniksgewaad, walks eene helft de borst
NETJE, o. (-s); ...POT, m. (-ten).
SAUVEEREN, (sauveerde, heeft gesauveerd), redbedekt, terwijl de andere over den rug hangt; bij
den; zich sauveeren; een sauve qui peut, eene algede leekebroeders reikt het slechts tot aan de knie,
meene vlucht.
bij de overige geestelijken tot aan de voeten: in
SAUVE-GARDE, v. een post, nit een detachement
zeer verkleinden vorm, een onderscheidingsteeken
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van veracheidene godvruchtige broederschappen:
het schapulier van den Berg Carmel, twee vierkante
stukjes bruine stof, door middel van twee banden
vereenigd en aldus van den schouder op borst en
rug neerhangende.
SCARABEEN, v. my. kevers, keversoorten; inz. de
Juilige kever der Egyptenaren.
SCARAMOUCHE, m. (-s), hansworst, grappenmaker.
SCARIFICATIE, v. (-8, ...tien), (heelk.) het zetten
van bloedige koppen.
SCENE, v. (-s), schouwtooneel; plaats die het tooneel in eon stuk moat verbeelden : de scene Wide een
bosch voor; de scene verandert;
elk tooneel of elke
afdeeling van een bedrijf, elk afgerond gedeelte der
handeling door het optreden of vertrekken van een
hoofdpersoon der handeling bepaald: een paar scenes

[SCHAAK is ontleend aan het
Perzische wooed, dat koning beteekent; het schaakspel is dus eig. het koningsspel: aldus geheeten,
omdat de koning er de voornaamste rol in 'speelt.]
SCHAAK, tw. verplichte waarschuwing in het
schaakspel om den koning zoo mogelijk to behoeden.
SCHAAKBORD, o. (-en), bord met 64 ruiten (Yelden),
waarop men schaak speelt.
SCHAAKCONCOURS, o. (-en), schaakwedstrijd;
...CONGRES, o. (-sen), vergadering van schaakspelers uit vele landen.
SCHAAKGEZELSCHAP, o. (-pen), gezelschap van
schaakspelers.
SCHAAKMAT, bn. stoning van den koning in het
schaakspel, waardoor de partij verloren is; (fig.) hi
is schaakmat, kan niet verder, west gaan uitweg;

lezen uit den Wilhelm Tell; (fig.) hjj heeft hier eene
geduchte scene gemaakt, een geducht rumoer; maak
geene scenes, geene ijdele vertooning, (ook) ruzie,

iem. schaakmat geven, zetten.

krakeel.
SCENIETEN, m. my. tentbewoners.
SCENOGRAPHIE, v. de kunst om decoration to
schilderen; perspectiefschildering.
SCEPTICISME, o. leer, stelsel der twijfelaars; die
richting in de wijsbegeerte, die lijnrocht tegenover
de dogmatiek staat; zij drukt een twijfel uit, maar
tegelijk een onderzoek naar on een denken over alles.
SCEPTICIST, m. (-en), twijfelaar, twijfelend wijsgeer, aanhanger van het scepticisme.
SCEPTISCH, bn. aan alles twijfelend, twijfelzuchtig.
SCHA, v. Zie SCHADE.
SCHA, v. (gew.) schaduw.
SCHAAF, v. (schaven), (timm.) werktuig om door
stootend snijden krullen van het to bewerken voorwerp weg to nemen en het daardoor glad of effen
to maken, of er een zekeren vorm aan te geven:

het blok, de bek, de beitel van de schaaf; die schaaf bit
niet, neemt niets van het hout weg; krullen uit de
schaaf doen; (fig.) de schaaf over iem. laten gaan, hem
vormen, beschaven; ergens met de ruwe schaaf over
gown, op grove wijze iets afwerken, (ook) ruw en
krachtig optreden; met de fijne schaaf er nog eens
over gaan, het fijner afwerken; — (timm.) schaaf
van het regelwerk, de afschuining, profiel of lijst; losse
schaaf, wanneer die afzonderlijk aangebracht is, in
tegenstelling met vaste schaaf; — werktuig om iets
fijn af to snijden, door to snijden: koolschaaf, komkommerschaaf; schaafmes. SCHAAFJE, o.(-s), kleine

schaaf.
SCHAAFAARDE, v. aarde die de pottenbakkers van
de gevormde ongebakken voorwerpen met het schaafmes afschaven; ...BANK, v. (-en), bank of tafel
waarop de timmerman planken schaaft; ...BEITEL,
m. (-s), breede snijdende beitel eener schaaf; ...GRAS,
o. zie schaafstroo; ...IJZER, o. (-s), schaafbeitel,
.schaafmes; ...KOOL, v. buiskool, met de koolschaaf
.fijngesneden, ...KRULLEN, v. my. afval van geschaafd bout, in sommige streken schavelingen ge.noemd; ...MACHINE, v. (-s); ...MES, o. (-son), mes
,bij vele ambachten in gebruik; ...PAPIER, o. tintpapier.
SCHAAFSEL, o. het afgeschaafde.
SCHAAFSGEWIJZE, bw. (plantk.) schaafsgewi9ze
,ingesneden bladeren, vinspletige bladeren met naar
den bladvoet gerichte slippen.
SCHAAFSPAANDERS,m. my.; ...STAAL, o. schraapstaal der bookbinders; ...STEEN, m. (-en), leerlooiersgereedschap; ...STROO, o. (plantk.) winterpaarde-

,

,

staart (equisetum hyemale), schuurriet dat wegens
de kiezelaarde, die op zijne oppervlakte gevonden
wordt, door kastenmakers, draaiers en vergulders
tot het gladschuren van het bout gebruikt wordt;
...VLEESCH, o. de stukjes vleesch en vet die in
eene leerlooierij van de huiden afgeschaafd worden.
SCHAAK, o. schaakspel: met inn. schaak spelen;
blind schaak, schaakspelen uit het hoofd; stelling
,,vaarbij den koning of de koningin gevaar dreigt:
Polling stoat schaak; den koniny schaak gecen; nit

het schaak komen ;

SCHAAKPARTIJ, v. (-en), spel dat in meer of minder zetten afgespeeld wordt.
SCHAAKPAT, bn. Zie PAT.
SCHAAKPROBLEEM, o. (...problemen), opgave van
ingewikkelde zetten; ...SPEL, o. (-len), het spelen
van schaak; (ook) al de stukken die er toe behooren
een ivoren, beenen, houten schaakspel.

SCHAAKSPELEN, o. het spelen van schaak: be het
schaakspelen verloor

SCHAAKSPELER, m. (-5), ...SPEELSTER, v. (5),
die schaak speelt.
SCHAAKSTUK, o. (-ken), stuk dat tot het schaakspel behoort (inz. in tegenst. der pionnen of boeren).
SCHAAKWEDSTRIJD, m. (-en); ...WERK, o. (-en),
book over het schaakspel; (zeew.) neuten, inlatingen.
SCHAAKZET, m. (-ten), verplaatsing van een stuk;
zet en wederzet van de tegenpartij.
SCHAAL, v. (schalen), lijn die in deelen wordt
afgedeeld, waarmede K.M., M., geographische mijlen,
voeten,. graden en minuten enz. worden voorgesteld
en die, op eene kaart, plan of teekening gesteld,
dient om de afstanden en hoegrootheden tot de
ware grootte terug to brengen: schaal van 10 mfjlen;
deze kaart is op eene schaal van '/loo vervaardigd, op
'hoo der ware grootte ; op verkleinde schaal iets teekenen; schaal 4i,, viermaal de werkelijke grootte; (fig.)
op groote schaal iets inrichten, zeer grootsch; hij had
op kleiner schaal moeten beginners, meer in 't klein,
eenvo u diger ; —
rechtopstaande lijn, in cM., dM. en M. verdeeld om
de diepte van een vaarwater aan to geven : peilschaal; rechtopstaande lijn in cM., in graden verdeeld,
om den stand van barometer of thermometer af
to lezen : barometer thermometerschaal; de honderddeelige schaal, de thermometerschaal volgens Celsius; — (muz.) toonschaal, toonladder.
SCHAAL, v. (...schalen), dop, schil; kalkachtige
schelp bij de weekdieren, welke dient om het lichaam
to bescherrnen; eenkleppige schaal of horen, welke
uit eene buis bestaat; tweekleppige schaal of eenvoudig
schelp, welke uit twee kleppen is samengesteld;
eierdop: de mg els leggen eieren met kalkachtige schalen; —
platte schotel (voor groenten enz.); zilveren bekken
op een voet, waarmede men collecteert: met de
schaal rondgaan ; —
werktuig om to wegen, (ook) bekken eener weegschaal: iets in de schaal leggen, om het to wegen;
de schaal slaat over, het is ongelijk van gewicht; (fig.)
dat haalt de schaal over, beslist ten voor- of nadeele
van iemand; dat hangt nog in de schaal, is nog onzeker; dot kan geene schaal houden, dat is lang
niet voldoende; de schaal van Themis, zinnebeeld der
gerechtigheid; (Bijb.) hij sal op de schaal worden gewogen en te licht bevonden worden, God zal hem na ztjn
dood straffen; — wat in eons op eene schaal gewogen
wordt: eene schaal vlas, 50 K.G.; —
(zeew.) schedel, wang: zeker stuk bout van meerdere of mindere lengte, een weinig hol aan de eene
en bol aan de andere zijde, dat men tegen een ander
aanbrengt om dit laatste te versterken; (tram.) de
eerste en de laatste plank, die uit een ruwen balk
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een boom gezaagd wordt; (gemeen) zaadbal, teelbal: iem. voor de schalen schoppen; hem de schalen
-aan stukken slaan. SCHAALTJE, o. (-s), kleine schaal.
SCHAALBIJTER, SCHALEBIJTER, m. (-s). Zie het
betere SCHARREBIJTER.
SCHAALBOTER, v. boter die in het klein wordt
-verkocht; ...COLLECTE, v. (-n), collecte die met
.zilveren schalen gehouden wordt; ...DEEL, o.
(...delen), de eerste en de laatste plank die uit een
ruwen balk of boom gezaagd worden, die dus aan
-de eene zijde geheel ongezaagd blijven.
SCHAALDIER, o. (-en), dier dat eene schaal of schelp
heeft; vele soorten evenwel hebben eene dunne en
weeke huid; de schaaldieren (crustacea) zijn gelede
dieren, die in het water leven, door kieuwen ademen
-en van twee paren sprieten voorzien zijn; het kopborststuk en meestal ook het achterlijf draagt talrijke paren pooten.
SCHAALGIETERIJ, v. (-en), hardgieterij; ...HOREN,
In. (-s), eene soort van slak (patella); ...KETTING,
m. (-en), ketting waaraan de bekkens eener weeg-schaal hangen; ...KOLEN, v. my. eene soort van
bladerige steenkolen; ...RECHTEN, o. m v. accijnzen,
•differentieele rechten; ...VERDEELING, v. (-en). de
verdeeling eener schaal, inz. op thermometers;
...VISCH, m. (...sschen), zekere visch met harde,
beenachtige schubben, koffervisch; ...PLIES, o.
vlies aan de binnenzijde der schaal van een
vogelei.
SCHAALVORMIG, bn. den vorm een,r schaal hebbende.
SCHAAMACHTIG, bn. bw. (-er, -st), vol eerbaarheid,
kuisch : een meisje meet schaamachtig zijn; verlegen,
bedeesd : hij is zoo schaamachtig als een jong meisje.
SCHAAMACHTIGHEID, v. bedeesd beschroomd_held.
SCHAAMBEEN, o. (-deren), (ontl.) het kleine naar
Toren gelegen deel van het heupbeen, waar de
&g. schaamto mede gevormd wordt; ...BEENSVEREENIGING, v. (-en), vereeniging der schaambeenderen; ...BOOG, m. (ontl.) boog gevormd door de
- vereeniging der schaambeenderen ; ...BROK, o. (-ken),
laatste stuk in den schotel. ...DEEL, o. (-en), teeldeel, meestal in 't my.: de vrouicelijke schaamdeelen,
de uitwendige schaamdeelen; ...HAAR, o. het haar
dat in de schaamstreek, inz. op den schaamboog
groeit; ...KRUID, o. stinkende ganzevoet (chenopodium vulvarie)) ; ...LID, o. (...leden), teeldeel; ...LIPPEN, v. my. (ontl.) de lipvormige deelen die de
-schsamspleet begrenzen: de groote, de kleine schaam-

SCHAAMTEBLOS, m. blos die het schaamtegevoel
op het aangezicht brengt; ...GEVOEL, o.
SCHAAMTELIJK, bn. bw., (w. g.),met-, vol schaamte
kuisch, eerbaar.
SCHAAMTELOOS, bn. bw. die geene schaamte heeft.

.of

lippen.
SCHAAMROOD, bn. blozende van schaamte, van
bedeesdheid : schaamrood worden; iem. schaamrood
o. het blozen van schaamte: schaamte,maken;
blos: het schaamrood overtoog haar gelaat.
SCHAAMSCHOENEN, m. my. (fig.) de schaamschoenen
uitrekken, wegwerpen, alle schaamte-, alle eergevoel
- verbannen; zijne schaamschoenen bij iets versloten. alle
schaamte- of eergevoel er bij inboeten; ...STREEK,
-v. streek der schaamte, lichaamsdeelen in den
omtrek der teeldeelen.
SCHAAMTE, v. het gevoel dat iem. ondervindt,
als hij in tegenwoordigheid van anderen aan zijne
•eigen fouten denkt: schaamte hebben, gevoelen; valsche schaamte, verkeerd geplaatste hoogmoed om
een misslag te bekennen; onaangenaam gevoel dat
men ondervindt als men dingen in het openbaar
hoort, ziet of doet, die strijdig zijn met de eerbaarheid, de eerlijkheid of de zedigheid- van schaamte

blozen; maagdelijke schaamte; alle schaamte afgelegd,
uitgeschud, verloren hebben; (sprw.) bij gebrek aan brood,
is de schaamte dood, uit nood doet men veel, dat men
liever naliet; (sprw.) de kaars nit, de schaamte uit;
—lichamsdelnimenvolgszed n rbaheid
bedekt houdt, inz. de geslachtsdeelen; (ontl.) het
benedenste deel van den smeerbuik; (sprw.) zip Icon
tit armoede hare schaamte niet bedekken, zij had niet
-.stens behoorlijke kleeding.
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een schaamteloos mensch; eene schaamtelooze vrouw;
onbeschaamd: een schaamtelooze leugenaar; schaamtelooze taal, woorden, gebaren, waardoor iemands
schaamtegevoel opgewekt wordt. SCHAAMTELOOSHEID, v.
SCHAAP, o. (schapen), zeker woldragend dier (ovis),
tot de orc'e der tweehoevige of herkauwende zoogdieren behoorende; inz. het volwassen vrouwelijke
dier, in tegenst. met het manlijke, dat ram en het
jong, dat lam heet; schapen houden, fokken; eene
kudde schapen; de schapen scheren, hun de wol afkn ippen ; zoo geduldig, onnoozel als een schaap, gezegd
om die eigenschappen in hooge mate toe to kunnen; —
(in sprw.) een schaap over den dam, dan volgen er
meer, toespeling op de volgzaamheid der schapen;
vhf pooten aan een schaap zoeken, het onmogelijke
willen; het verloren schaap is terecht, wat men kwijt
was, is teruggevonden; een schurftig schaap steekt
de gansche kudde aan, een enkel slecht lid van een
gezelschap (inz. van kinderen) bederft al de overigen:
er gaan reel makke of tamme schapen in e'en hok.
wanneer men niet al te veel verlangt, kan men licht
plaats vinden; men moet de schapen scheren, naardat
zij wol hebben, men moot de menschen weten te
onderscheiden; de een scheert de schapen en een ander
de varkens, de eene krijgt veel de andere weinig;
zie SCHAAPJE; —
arm, dom mensch, sukkel; onnoozel kind of meisje;

arm schaap !, onnoozel schaap schaap zijn of blijven.
aan een koop blijven hangen; — christen ten opzichte
van zijn herder: een goed herder zorgt voor zone schapen.
SCHAAPACHTIG, bn. (-er, -st), als een schaap; (fig.)
dom, onnoozel: er schaapachtig nitzien; zich schaapachtig aanstellen. SCHAAPACHTIGHEID, v. onnoozelheid, domheid.
SCHAAPGOED, o. boerenhofstede waar men zich
op de schapenteelt toelegt.
SCHAAPHERDER, m. (-s), ...HERDERIN, v. (-nen),
schapenhoeder, -hoedster; (sprw.) den wolf tot schaap-

herder niaken.
SCHAAPHERDERSHOND, m. (-en), ...HUT, v. (-ten',
...ST AF, m. (...staven), hond, hut, staf van een
schaapherder.
SCHAAPJE, o. (-5), klein schaap; (fig.) zone schaapjes scheren, van zijne inkomsten leven; zone schaapjes op het droge hebben, wel of zijn, het good kunnen
stellen; de wolf verslindt de getelde schaapjes ook,
waakzaamheid wordt nog vaak bedrogen; — schaapjes aan de lucht, een heldere hemel met kleine
wolkjes.
SCHAAPKAMEEL, o. (-en), lama; alpaca.
SCHAAPSCH, bn. bw., (w.
dom, onnoozel.
SCHAAPSCHAAR, v. (...scharen), groote schaar
zonder niet, welker bladen van achter door een
ijzeren beugel, welke de plaats eener veer vervangt,
zijn. verbonden om de wol der schapen of te snijden;
...SCHOP, v. (-pen), herdersstaf.
SCHAAPSDOORN. m. (plantk.) prangwortel; ...DRAVIK, v. schapengras. ...HOOFD, o. (-en), hoofd van
een schaap; paardekop die veel op een schaapshoofd
gelijkt: een ramshoofd maar met fijneren mond en
kin; een paard met dergelijken kop; (fig.) domoor;
zot; ...KLAVER, v. (gew.) gemeene of gehoornde
rolklaver; ...KLEEDEREN, o. my. (fig.) (sprw.) een
wolf in schaapskleeren, boosaardig mensch die den
schijn van zacht en vriendelijk aanneemt; (H. S.)

wacht a voor de valsche profeten, dewelk,e in schaapskleederen tot u komen; ...KOOI, v. (-en), hok voor de
schapen; (sprw.) den wolf in de schaapskooi sluiten;
...KOP, m. (-pen), schaapshoofd; ...LEDER, ...LEER,
o. Verge). SCHAPELEDER.
SCHAAPSLEDEREN, ...LEEREN, onverb. bn . van
schaapsleer gemaakt.
92
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SCHAAPSMUIL, m. (-en), (plantk.) kuischboom;

zijn; .-.:STROOK, v. (-en), (zeew.) eene soort van

...00REN, 0., my. (plantk.) breedbladig strandkruid.
SCHAAPSPATIG, v. (plantk.) kleine Wilde zuring.
SCHAAPSPOKKEN, v. my. schurft der schapen.
SCHAAPSTEENTJES, o. my. (plantk.), (gew.) gemeen kruiskruid.
SCHAAPSVACHT, v. (-en), yacht van een schaap;
...VEL, o. (-len), vel van een schaap.
SCHAAR, v. (scharen), menigte, groote verzameling
van menschen, hoop, rij: de legerscharen; eene groote,
talrYke schaar van toehoorders; heldenschaar.

SCHAAR, v. (scharen), werktuig om te snijden (uit
twee op elkander draaiende lemmers bestaande);
.de schaar in iets zetten, er aan beginnen te snijden;
(fig.) daar hangt de schaar uit, het is daar duur,
men wordt er gesneden; een stuk goed door het oog
van de schaar halen, wat de kleermaker stil achterhoudt, wat hij - aan zijne klanten ontste -elt; dat is ale
met een schaartje geknipt, juist zooals het wezen
moet; (stoomw.) de schaar van Googh, eene excentriekschaar met de kromming naar de stoomschuif;
schaar van Stephenson, koppelaar der stangen van
twee excentrieken (een voor vooruit, en een voor
achteruit) met eene kromming naar de stoomschuif; — schaar van een ploeg, een enkel breed
scherp blad onder aan den ploeg; — de scharen der
de knijpers. SCHAARTJE,
kreeften en kr abben,
o. (-s).
SCHAAR, v. (scharen), (gew.) eenheid voor grazende
runderen; eene koe rekent men gewoonlijk op 1
schaar, een vaars op 3 '4 schaar en een pink op 1/2
een weiland verhuurd op conditie van 20 scharen, schar;

mag dus slechts begraasd worden door 20 koeien,
26 vaarzen of 40 pinken.
SCHAAR, v. (scharen), (plantk.) akkervederdistel.
SCHAARBEEST, o. (-en), (gew.) rund dat op eene
schaar gerekend wordt, zie SCHAAR (3de art.).
SCHAARBEKKEN, m. my. eene soort van meeuwvogels op de Antillen (rhynchops nigra), met een
langen, zijdelings zeer stark samengedrukten snavel.
SCHAARBOSCH, o. (...sschen), kreupelbosch; hakrecht in een schaarbosch hebben, het recht daar schaar-

bout to hakken.
SCHAARD, v. (-en), SCHAARDE, v. (-n), eene kerf of
breuk in het scherp van een of ander snijtuig; de
een mes scherpen, (fig.) een
gebrek verhelpen; scherf van aardewerk, steen.
SCHAARDEN, (schaardde, heeft geschaard), schaarden maken (in een mes, beitel, schaar enz.).
SCHAARDIG, bn. (-er, -st), met schaarden.
SCHAARDIJK, m. (-en), dijk die onmiddellijk aan
eene rivier ligt en niet door uiterwaarden daarvan
gescheiden is.
SCHAARDKRUID, o. sikkelkruid, groot wild duizendblad. Zie ook SCHAARKRUID.
SCHAARHOUT, o. hakhout uit een schaarbosch.
SCHAARIJZER, o. (s), eene soort van hoefijzer
dat, evenals eene schaar, uit twee beweeglijke stuk.
ken bestaat, zoodat het door middel van eene schroef
op groote en kleine hoeven kan gelegd worden.
SCHAARKRUID, o. (plantk.) gemeen schaarkruid,
ververszaagblad (serratula tinctoria).
SCHAARS, SCHEERS, o. (-en), (Zuidn.) scheermes;
schaarden uitslopen,

ploegschaar.

SCHAARS, bw. bijna niet, ternauwernood: dat is
schaars te vinden; verdienste wordt schaars beloond;
zelden: ik zag hem schaars.
SCHAARSCH, bn. (-er, meest .), weinig voorkomend,
weinig voorhanden: het geld is schaarsch, een schaarsche tad, waarin niet veel to krijgen is; karig, spaarzaana: een schaarsch loon.
SCHAARSCHHEID, SCHAARSCHTE, v. geringheid,
karigheid, zeldzaamheid (van iets), gebrek : de
schaarschheid der levensmiddelen.

SCHAARSLIJP, ...SLIEP, ra. (-en), scharenslijper.
SCHAARSTOK, m. (-ken), (zeew.) boordplanken
die het middelperk begrenzen en hooger dan de
overige planken van het dek op de balken gekeept

houten mal.

SCHAARWACHT, v. (-en), ronde, patrouille.
SCHAARWACHTER, m. (-s), soldaat der ronde.
SCHAATS, v. (-en), platte houten schoen met eene

ijzeren roede er onder, om er snel mede op het ijs
te loopen; ook zulk een schoen met rollettjes, waarmede men op een gladden houten of steenen vloer
rijdt, rolschaats; de schaatsen aanbinden; op schaatsen.
rifden, (fig.) hfj rijdt eene goede schaats, hij is vlug in
het schaatsenrijden; eene vreemde schaats rfaden, zich,
vreemd aanstellen, een lichtzinnig leven leiden,.
(Zuidn.) stelt.
SCHAATSBAND, m. (-en), stark band waarmedemen de schaatsen vastbindt; ...BESLAG, o. beslag
dat om het hout wordt bevestigd.
SCHAATSEN, (schaatste, heeft geschaatst), op
schaatsen rijden.
SCHAATSENBAAN, v. (...banen), eene baan waar
men op rolschaatsen rijdt; het gebouw waar MOM
zulk eene baan heeft;
m. (-s), iem.
schaatsen maakt; ...RIJDEN, o. het rijden op schaatson; ...RIJDER, m. (-5), ...RIJDSTER ; v. (-s); ...SLIJPER, m. (-s), iem. die schaatsen slijpt.
SCHAATSER, m. (-s), schaatsenrijder.
SCHAATSHOUT, o. (-en), onbeslagen schaats;
...IJZER, o. (-s), ijzeren roede onder de schaats;
...LINT, o. (-en), schaatsband; ...RIEM, m. (-en),.
riem waarmede men de schaatsen aan de voeten
bevestigt; ...ROEDE, v. (-n), schaatsijzer; ...SCHOENEN, m. my. schoenen, geschikt om er schaatsen,

aan to binden.

SCHAB, v. (-ben), lichte mantel of kleed; vaal
(veroud.) schurft.
versleten kleedingstuk;
SCHABAAT! tw. welaan!, 't zij zoo!
SCHABBE, v. (-n), (gew.) kiel, inz. blauwe kiel dies
door boeren, boerenwerklieden enz. gedragen wordt;,
zie KIEL. SCHABBETJE, o. (-s).
SCHABBERIG, SCHABBIG, bn. bw. (-er, -st), armoe-dig, kaal, versleten : eene schabberige jas; er schabberig uitzien, schabberige kleeren aanhebben, in lompen,
gekleed zijn; een schabberige bedelaar. SCHABB(ER)IGHEID, v.
SCHABEL, v. (-len), SCHABELLE, v. (-n), SCHABELLETJE, o. (-5), klein voet- of zitbankje.
SCHABELETTER, m. (-s), (Zuidn.), politieagent.
SCHABOUWELIJK, bn. bw. (-er, -st), armoedig, kaal;:
armzalig, ellendig; gevaarlijk.
SCHABOUWERIG, bn. bw. (-er, -st), schabouwelijk._
SCHABRAK, v. o. (-ken), rijk versierd paardendekkleed.
SCHABULLIG, bn. bw. (-er, -st), schabouwelijk.
SCHACH, ook SJACH, SJAH, m. (-s), hoer, koning
(van Perzie enz.).
SCHACHELAAR, m. (-s), iem. die schachelt. SCHA.CHELAARSTER, v. (-5).
SCHACHELEN, (schachelde, heeft geschacheld),.
schacheren.
SCHACHERAAR, m., SCHACHERAARSTER, v. (-s),
kleinhandelaar, -ster (op min eervolle wijze); woekeraar.
SCHACHEREN, (schacherde, heeft geschacherd),_
kleinhandel drijven ; ruilen; woekeren (in het klein).
SCHACHERIJ, v. (-en), het schacheren; niet zeer eerlijke kleinhandel.
SCHACHERJOOD, m. (...joden), een jood die schachert, inz. een die woekerhandel drijft.
SCHACHT, SCHAFT, v. (-en), langwerpig dun rond

voorwerp of deel van een voorwerp met effen oppervlakte, steel, stok, pijp: de schacht eener lans, dehouten steel; de schacht eener naald, het rechte deel
zonder de punt; de schacht van een anker, de stok;
de schacht van een bajonet, een kroonluchter; de schacht
van een sleutel, het pijpvormige deel tusschen oog.
en baard; de schacht eener zuil, het middengedeelte;
de schacht eener spade, de steel; de schacht van het•

zwaar stuk hout dat zich uitstrekt van den,
boven- tot den onderkant van het roer en gelijIe.
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met den onderkant der kiel eindigt; de schacht van
eene veder, dat deel waaraan de baard bevestigd is;
(bij uitbr.) vleugel: de vogel drift op z#ne schachten;
steel eener schrijfpen; eigenaardig soort van schrijfpen, in tegenstelling met bout, die korter is; — (zeet.)
spier, steng; droOg-, kleerstok; — (ontl.) mannelijk
teellid (bij menschen en grootere viervoeters); —
4wev.) weverskam, elk der vier of meer houten reezen, waarop de rok van een weefkam bevestigd
wordt; —
koker, dat deel van laars of kous dat het been
omgeeft; de schacht van eene mijn, de punt waarin
men afdaalt; de delfschacht dient om het gebergte
to openen on de ertsbedding to bewerken; de vaarof voerschacht, om in de onderaardsche ruimte neer
to dalen of op to klimmen ; de trek- en drijfschacht,
om de verkregen bruikbare delfstoti en er door op
to halen; de vol- en bremsschacht, om ertsen en gesteenten van eene hoogere naar eene lagere plaats
to storten en to vervoeren; de luchtschacht voert
versche lucht aan; de kunst- of pompschacht brengt
het water uit de diepte naar boven; de hoofcischacht
dient tegelijk voor velerlei doeleinden; — de schacht
van een hoogoven, de inwendige ruimte; — (eert.)
ruimtemaat van 144 kub. rijnl. voet of bijna
SCHACHTJE, SCHAFTJE, o. (-s).
SCHACHTBESCHOEIING, v. (-en), bekleeding eener
mijnschacht met planken of palen.
SCHACHTDRAAD, m. metalen draad waarvan de
schachten der spelden gehakt worden.
SCHACHTENBEREIDER, m. (-s), pennenbereider;
...BEREIDSTER, v. (-s); ...KOKER, m. (-s), pennenkoker; ...LEDER, ...LEER, o. leder voor laarze-

SCHADELOOS, zie SCHALOOS.
SCHADELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder schade
to kunnen doen: een schadelooze drank, die de gezondheid geene schade doet; de geleden schade vergoeden: ik zal u schadeloos houden; zonder schade:
ge zult er niet schadeloos of komen.
SCHADELOOSHEID, v. onnadeeligheid; toestand
van hem die schadeloosgesteld is.
SCHADELOOSHOUDING, v. vergoeding van schade.
SCHADELOOSSTELLEN, (stelde schadeloos, heeft
schadeloosgesteld), de Ischade vergoeden; iem. voor
zone moeite schadeloosstellen, hem die vergoeden;
zich ergens voor schadeloosstellen, op andere wijze
vergoeden. SCHADELOOSSTELLING, v. vergoeding;
teruggave, herstel van geleden schade.
SCHADEN, (schaadde, heeft geschaad), schade,
nadeel toebrengen (in alle bet.) : overspanning schaadt
de gezondheid; dat schaadt u niet, dat kan voor u
geen kwaad; — (sprw.) to veel schaadt; zoo het niet
baat, schaadt het ook niet. [Schaden bezit, evenals
gehoorzamon en baton, doze eigenschap, dat de
3de naamval van den bedrijvenden vorm als onderwerp (1 n.) in den lijdenden vorm optreedt: het heeft
a (3 n.) geschaad; gij zit er door geschaad; ho (niet
hem) is er door geschaad.]
SCHA(DE)VERGOEDING, v. (-en), teruggave var.
geleden verlies : schadeverg oeding geven, vr ag en , eischen.
SCHADEVERHAAL, o. (...halen), ...VERHALING,
SCHAVERHALING, v. (recht.) brieven van schaverhaling (voor kaperschepen in geval van verlies).
(-en), SCHADUWE, v. (-n), ook
SCHADUW,
SCHaUW, de donkere plek die ontstaat, wanneer
een ondoorzichtig lichaam lichtstralen opvangt en
belet in hun loop voort to gaan; het gebrek aan
licht achter een ondoorzichtig lichaam; het daardoor ontstane beeld: de schaduw van een toren; in
kan in zone schaduw
de schaduw staan; (fig.)
met staan, hij komt hem op verre na niet nabij, is
verreweg zijn mindere; iets in de schaduw zetten,
stellen, zoo dat het niet stork verlicht is, (ook fig.)
makon dat er de aandacht niet op valt; (fig.) geen
licht (zon) zonder schaduw, alles heeft zijn voor on
tegen; de zon maakt lange schaduwen, het is laat op
den dag; de schaduwen worden banger, het wordt
later op den middag; — duisternis: de schaduwen
des doods; de schaduw van het graf, van den nacht;
—inbetrkingtohe pvangedrvwamend
of verhittende zonnestralen en de daaraan verbonden
koelte, frischheid : in de schaduw zitten; de boomen
geven nog niet veel schaduw; beschutting, bescherming: (Bijb.) verberg mij onder de schaduw uwer
vleugelen, neem mij in uwe hoede; de ngverheid bloeit
in de schaduw van den vrede; onder de schaduw van
uw naam; —
schaduwbeeld, schim: hfj is bang voor zjjne eigen
schaduw; hij volgt hem als zfjne schaduw, is altijd in
zijne onmiddellijke nabijheid; naar eene schaduw
grypen, naar iets wat niet bestaat; eene schaduw
omhelzen, eene hersenschim najagen; — zinnebeeld:
de oude plechtigheden waren slechts schaduwen; —
voorbijgaand verschijnsel: ons leven gaat als eene
schaduw voorbij, zonder eenig spoor achter to laten; —
een zwak beeld: wat is hU vermagerd en afgevallen,
hij is de schaduw van vroeger niet; geen schijn of
schaduw was er van to bekennen, heelemaal niets;
er blijft mij geene schaduw van hoop over, in 't geheel
geen hoop; —
(schild.) donkere kleur die men in eene teekening
of schilderij gebruikt om de verlichte voorwerpen
moor op den voorgrond to plaatsen, diepsel: die
schilder weet licht en schaduw good aan to brengen;
de schaduw op eene teekening aangeven; donkere, diepe,
lichte schaduwen; (fig.) dat werpt eene donkere schaduw op zijn anders zoo flunk karakter. SCHADUWTJE, o. (-5).
SCHADUWACHTIG, bn. (-er, -st), als eene schaduw;
(Bijb.) schaduwrijk; zinnebeeldig.
SCHADUWBEELD, o. (-en), beeld door de schaduw

schachten; ...MAKER, m. (-s), maker van laarzeschachten.
SCHACHTHALM, m. (-en), (plantk.) waterhalni,
stinkende paardestaart; ...HOUT, o. hout waarvan
schachten gernaakt worden voor lansen, geweren,
pijlen enz.; ...KOKER, m. (-s), pennekoker; ...LEEST,
v. (-en), laarzebeen; ...MIJN, v. (-en), (vest.) mijn in
den vorm eener schacht; ...OVEN, m. (-s), koepeloven.
SCHACHTVORMIG, bn. den vorm eener schacht

hebbende.
SCHADDE, v. (-n), zode; eene soort van veen, dat
gedroogd on als brandstof gebruikt wordt.
SCHADE, v. nadeel, verlies, ongelijk, hinder, letsel:
de schade was gering, aanzienlijk, onherstelbaar; dat
sal u geene schade doen, dat zal u niet ten nadeel
strekken; de hagel heeft veel schade gedaan, veel bedorven, vernield, beschadigd; de nachtvorsten in het
voorjaar doen veel schade aan de bloesems; wij zon er
zonder schade afgekomen, zonder letsel, (ook) zonder
verlies; een blind paard zou daar geene schade doen,
niets kunnen beschadigen (omdat er niets is); zone
schade trachten in to halen, zijn verlies trachten to
herstellen of to dekken; wie moot de schade lijden,
het verlies dragon ; wie de schade maakt, moot ze
vergoeden; met, zonder schade verkoopen, met of zonder
verlies; dat is schade voor de hand, dat is klaarblijkelijk in ons nadeel; dat is buiten uwe schade; (sprw.)
door schade wordt men toffs, het ondergaan van verlies leert voorzichtig zijn; met schade en schande van
iets afkomen; wie de schade heeft, heeft de schande er
(kooph.) baton en schaden, voor- on nadeelen,
winst on verlies.
SCHADE, v (gew.) schaduw.
SCHADELIJK, bn. bw. (-er, -st), schade doende,
nadeelig: rooken is schadelijk voor de gezondheid;
schadelt7ce dieren; eene schadelijke leer; een schadelijk
book; een schadel#ke koop, zeer nadeelig; — onvoordeelig: die kaas is zeer schadelijk, men gebruikt er
veel moor van dan gewoonlijk ; schadelijke boter, die
spoediger verbruikt is dan gewoonlijk; — (stoomw.
on nat.) schadelijke ruimte, ruimte tusschen den
benedenkant van den zuiger on den bodem der
pompbuis (bij eene luchtpomp) of het cilinderdeksel
(bij een stoomcilinder); op nadeelige wijze. SCHA, DELIJKHEID, v. nadeeligheid.

SCHADUWBEELD.

SCHALMEN.

van een voorwerp gevormd; schim, schijnbeeld,
hersenschim: schaduwbeelden najagen; (schild.) beeld
naar eene schaduw geteekend, silhouette.
SCHADUWEN, (schaduwde, heeft geschaduwd),
(teek.) diepen, donker teekenen of schilderen: eene
teekening, eene figuur schaduwen. SCHADUWING,
v. (-en).
SCHADUWGESTALTE, v. (-n), schim; ...GEVECHT,
o. (-en), (w. g.), schtjngevecht.
SCHADUWGEVEND, bn. wat veel schaduw geeft.
SCHADUWHOED, m. (-en), hoed met breede randen
of breede luifel, zonnehoed.
SCHADUWING, v. (-en), (teek.) het teekenen der
schaduw.
SCHADUWKEGEL, m. (-s),(sterrenk.)kegelvormige
schaduw van eene planeet, kernschaduw; ...LETTER, v. (-s), letter waarlangs schaduw aangegeyen is.
SCHADUWLOOS, bn. zonder schaduw, van schaduw beroofd.
SCHADUWLOOZEN, m. my. bewoners der tropische
landen, die tweemaal 's jaars om 12 uur de zon loodrecht boven zich hebben.
SCHADUWOMTREK, m. (-ken), omtrek eener schaduw.
SCHADUWRIJK, bn. (-er, -st), veel schaduw veel
lommer bezittende: eene schaduwrUke laan; een scha-

samenhang: de schakel zjjner rede werd afgebroken;
keten, volgreeks : een schakel van electrische elementen.
SCHAKELTJE, o. (-s).
SCHAKELEN, (schakelde, heeft geschakeld), door
schakels verbinden, aaneenhechten; (fig.) in behoorlijke orde op elkanderilaten volgen : zijne denkbeelden
schakelen; met het schakelnet visschen. SCHAKELING, v. (-en), het schakelen, verbinding: de schakeling der electrische elementen, hunne verbinding tot
battertjen. SCHAKELLIJM, v. eene soort van lijm, alzoo genoemd naar ADRIAAN SCHAKEL; ...NET, o. (-ten),
driedubbel gemaasd net; ...RAD, o. (-eren), (hor.).
SCHAKEN, (schaakte, beeft geschaakt), schaak
hebben den ganschen avond geschaakt; een
spelen:
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duwrijk plaatsje opzoeken.

SCHADUWSPEL, o. (-len), Chineesche schimmen;
...WET, v. (-ten), (godg.) bepalingen betreffende de
kerkelijke plechtigheden; ...WIJZER, m. (-s), zonnewijzer; ...WOLK, v. (-en), stapelwolk; ...ZIJDE, v.
zijde waar schaduw is; (fig.) het nadeel, het schadelijke : alles heeft zijne schaduwzijde.
SCHAFFEN, (schafte, heeft geschaft), bezorgen,
verstrekken, opleveren: geld, raad, hulp schaffen;
doen, verrichten, maken: wat heeft hij in de stad te
schaffen?; ik wil niets met hem te schaffen hebben,
niets met hem uit to staan, to maken hebben; dat
meisje geeft hare moeder veel te schaffen, bezorgt haar
veel moeite, veel last; — opdisschen: daar wordt
goed geschaft, daar is het eten ruim; gij meet eten
wat de pot schaft, ik kan niets bijzonders voor u

klaarmaken; (fig.) eten, het middagmaal nuttigen
(inz. van werklieden). SCHAFFING, v. het schaffen;
opdissching.
SCHAFFER, m. (-s), (w. g.), huisbezorger; (fig.) hij
is een ferme schaffer, een goed eter. SCHAFSTER,
v. (-s).

SCHAFT, v. (-en). Zie SCHACHT.
SCHAFTEN. (schaftte, heeft geschaft), opdisschen;
eten: het werkvolk is schaften; (zeew.) schaften aan
bale 0, het vuilste werk aan boord moeten
doen.
SCHAFTGAT, o. (-en), gat in eene deur, waardoor
het eten wordt geschoven (inz. in gevangenissen);
...KLOK, v. (-ken), klok die het etensuur aankondigt, gmv. etenstijd; ...LUST, v. (-en), lijst van
op te dienen spijzen, menu; ...MEESTER, m. (-s),
spijsbezorger; (zeew.) proviandmeester; ...TIJD, m.
etenstijd; ...UUR, o. (...uren), uur waarin het werkvolk kan gaan schaften.
SCHAFTVORMIG. bn . in den vorm eener schaft of
schacht.
SCHAKAL, m. (-5), jakhals.
SCHAKEERDER, m. SCHAKEERSTER, v. (-s), die
schakeert.
SCHAKEEREN, (schakeerde, heeft geschakeerd), een
zachten overgang maken; allengs doen toe- of afnemen, ineensmelten; kleuren mengelen; (fig.) afwisselen: zang met snarenspel schakeeren; die redenaar weet zone vitdrukkingen goed te schakeeren.
SCHAKEERING, v. (-en), kleurenmengeling; (fig.)
afwisseling.

SCHAKEERSEL, o. (-s). Zie SCHAKEERING.
SCHAKEL, v. (-5). kettingring, schalm: die ketting
bcstaat uit ronde en vierkante schakels; maas. steel:
(van een net); schakelnet ; (fig.) verhinding. band,

partotje schaken.

SCHAKEN, (schaakte, heeft geschaakt), rooven,
met geweld weg- of ontvoeren: een meisje schaken;
zij liet zich door haar minnaar schaken. SCHAKING,

v. (-en), vrouwenroof.
SCHAKEN, (schaakte, heeft geschaakt), (zeew.)
vieren, opgijen: de schooten, de toppenants schaken.
SCHAKER, m. (-s), schaakspeler.
SCHAKER, m. (-s), vrouwenroover.
SCHAKO, v. (-'s), soldatenhoed, militairhoofddeksel.
SCHAL, m. gaim, toon, geluid.
SCHALBIJTER, m. (-s), scharrebijter.
SCHALEEND, v. (-en), scheleend.
SCHALEN, (schaalde, heeft geschaald), (zeew.) met
schalen versterken, die er stevig aan vastsjorren:
een mast, eene ra schalen.

SCHALIE, -v. (-s, ...lien), lei, deklei.
SCHALIEDAK, SCHALI E NDAK, o. (-en), leiendak;
...DEKKER, m. (-s), leidekker.
SCHALIER, v. (-en), tle twee kantstijlen van eene
ladder.

SCHALK, m. (-en), (oudt.) knecht, in welke bet.
het nog leeft in maarschalk; looze guit; pretmaker:
het is zoo'n kleine schalk; (timm.) drie rechtstaande
balken van boven met touwen to zamen gebonden.
SCHALKJE, o. (-5).
SCHALK, bn. (-er, -st), schalksch; een schalk oog
hebben, een kwaad oog hebben op iets, achterdocht
hebben. SCHALKHEID, v. (...heden).
SCHALKACHTIG, bn. (-er, -st), loos, guitig: dat meisje
is zoo schalkachtig. SCHALKACHTIGHEID, v. (...heden): de schalkachtigheid kykt haar de oogen uit.
SCHALKNAR, m. (-ren), hofnar.
SCHALKS, bw. (-er, -t), op guitige wijze.
SCHALKSCH, bn. (-er, meest -), (eig.) slaafsch, van
welke bet. het allengs tot die van: gemeen, laag,
slecht, bedrieglijk, slim is overgegaan; (thans) loos,
guitig. SCHALKSCHHEID, v. (...heden), looze streek,
schalkachtigheid.
SCHALLEBIJTER. m. (-s), scharrebijter.
SCHALLEN, (schalde, heeft geschald), galmen, klinken: wij hoorden de trompetten schallen; een schallende
lath, die luide weerklinkt.
SCHALM, m. (-en), schakel; kettingring; (Zuidn.)
kavel boomen, die to koop zijn. SCHALMPJE, o. (-s).
SCHALMEI, v. (-en), zeker blaasinstrument, herdersfluit, veldpijp: eene pijp met gaten en kleppen,
die van boven een dun mondstuk en beneden een
wijder klankstuk heeft; ook de benaming van zeker
orgelwerk, het snorwerk. SCHALMEITJE, o. (-s).
SCHALMEIBLAZER, m. (-s), ...SPELER, m. (-s),
...SFEELSTER, v. (-s).
SCHALMEN, (schalmde, heeft geschalmd), (zee w.)
de luiken schalmen, de presennings, waarmede de
luiken overdekt worden, vastmaken.
SCHALMEN, (schalmde, heeft geschalmd), (gew.)
iota van zijne onetlen of uitstekende deelen ontdoen
met een scherp Ines, snoeien : een takje schalmen, er
de zijtak,jes afslaan; een weg schulmen, er de bovenkorst afslaan; een boom schalmen, er een gedeelte
schors afslaan. inz. om boomen. die verkocht moeten
worden, met nommers to merken. SCHALMING,
v. (-en).
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SCHALMGAT, o. (-en), gat dat door de binnenboomen eener trap gevormd wordt, wanneer men van
boven naar beneden of andersom kijkt; trapgat,
ruimte waarin de trap staat.
SCHALMGELD, o. geld dat men bij het verkoopen
van boomen voor het schalmen betaalt.
SCHALMHOUT, o. hout dat geschalmd is.
SCHALONGE, v. (-n), sjalotte.
SCHALOOS, SCHADELOOS, bn. werkeloos: schaloos loopen; (fig.) een schadelooze lap, lap dien men
nog van een stuk laken over heeft, en die tot weinig
meer dienstig is; (r.-eeew.) beschadigd, met groote
schade: die schepen zijn schaloos geschoten, zijn schaloos binnengeloopen, zoo, dat zij geene schade meer
kunnen doen.
SCHALPUNT, o. (-en), (nat.) klankpunt.
SCHAMDEK, o. (-ken). Zie SCHAMPDEK.
SCHAMEL, bn. bw. (-er, -st), (oorspr.) schaamachtig;
vandaar iem. die zich van schaamte verschuilt, dus
verlegen; gedrukt; armoedig, behoeftig, kaal; naakt:
schamele armen, schamele armoede; zij ging schamel
gekleed; gering: een schamel dak; het schamel brood;
eerbaar. SCHAMELHEID, v. armoede, geringheid;
(ook) schaamdeelen; eerbaarheid.
SCHAMEL, rn. (-s), (rijt.) disseltang; —BOUT, m.
(-en). (rijt.) naaf.
SCHAMEN (ZICH), (schaamde zich, heeft zich geschaamd), schaamte gevoelen (over of om iets),
blozen: zich over zone ouders, over zone afkomst
schamen; gij moest u de oogen uit het hoofd schamen;
foei, schaam u, zoo iets te zeggen; (Bijb.) Adam en Eva
waren beid en naakt, en zij schaamden zich niet; ver-

SCHANDDAAD, v. (...daden), schennis, misdrijf.
SCHANDE, v. ellendige toestand waarvoor men
zich schamen moat: iets to schande maken, het ge-

legen worden.

SCHAMP, m. (-en), houw van ter zijde.
SCHAMPAVIE, SCHAMPAVU, v. (Zuidn.) schampavie spelen, het hazenpad kiezen, de hielen laten
zien.

SCHAMPDEK, o. (-ken), (zeew.) dek nevens de verhansing.

SCHAMPELEN, schamperen.
SCHAMPELIOENS, m. my. (zeew.) marsranden.
SCHAMPEN. (het schampte, is geschampt), van ter
zijde even raken, wonden: bij het vallen heeft hi j zich
den elleboog geschampt.
SCHAMPER, bn. bw. (-der, -st), bits, hoonend, bitter,
scherp: schamper antwoorden; schampere taal voeren.
SCHAMPERHEID, v. (...heden), bitsheid, scherpte,
hionende taal.
SCHAMPEREN, (het schamperde, is geschamperd),

schampen.
SCHAMPIG, bn. (-er, -st), glibberig, glad: een scham-

pige beitel.
SCHAMPPAAL, m. (...palen), wrijfpaal.
SCHAMPSCHEUT, v. (-en), (fig.) schamper gezegde;

elkander schampscheuten geven, steken onder water.
SCHAMPSCHOT, o. (-en), schot dat ter zijde afglijdt, dat eventjes raakt; lichte wonde door een vuurwapen: het is 7/war een schampschot, het heeft niet
veel to beteekenen.
SCHAND, v. Zie SCHANDE.
SCHANDAAL, o. (...dalen). aanstoot, ergernis, zaak
die ergernis of aanstoot geeft: het is een schandaal,
dat zoo iets nog kan gebeuren; zijn gedrag is een schandaal; iem. die aanstoot of ergernis geeft, die tot
schande strekt: het is een schandaal van een jongen.
SCHANDAALTJE, o. (-5).
SCHANDALEUS, bn. (...zer, -t), schandalig.
SCHANDALIG, bn. (-er, -st), schandelijk: schandalig

handelen, spreken; schandalig leven; rich schandalig
aanstellen.
SCHANDALISEEREN, (schandaliseerde, heeft geschandaliseerd), schande ergernis verwekken, aanstoat geven: hij heeft rich daarmee geschandaliseerd,
daarmee heeft hij ergernis verwekt, aanstoot gegeven.
SCHANDBORD, o. (-en), (eert.) bord in eene school
ter opschrijving of te-pronk-stelling van ondeugende
kinderen.

heel bederven; (rijsch.) een paard to schande rijden,
het geheel bederven door lang en te hard rijden;
zich to schande loopen, zOO lang loopen, dat men
open voetzolen krijgt; — zedelijke misvorming en
oneer in een hoogen graad, gepaard met vernedering in de burgerlijke samenleving, of ook de toestand desgenen die zich in zulke oneer bevindt:
hij kwam er met schade en schande af; 't is zonde en
schande; door schade en schande wordt men vies; zone
eigen schande niet verzwijgen kunnen; schande met
iets inleggen; ik reken het mlj tot schande; armoede is
geene schande; — oneer : iem. te schande maken, hem
oneer aandoen; een meisje tot schande brengen, te
schande maken, haar verkrachten, onteeren; hoeren
Leven van de schande, van de onkuischheid.
SCHANDEK, o. Zie SCHAMPDEK.
SCHANDEKOOP, bn. schandelijk goedkoop.
SCHANDELIJK, bn. bw. (-er, -st), schande veroorzakende, onteerend; op onteerende wijze: een schan-

delijk gedrag; een schandelijk leven leiclen; een schan.
delijken dood sterven; eene schandelijke dead; een schan
delijk boek; iem. schandel?jk bedriegen. SCHANDELIJKHEID, v. (...heden), eerloosheid.
SCHANDGELD, o. geld dat oneerlijk verdiend is;
(fig.) spotprijs; ...GEWAAD, o. (...gewaden), schandkleederen; ...HOER, v. (-en), ontuchtig vrouwspersoon; ...JONGEN, m. (-s), jongen, tot het plegen
van onnatuurlijke ontucht gebezigd; ...KLEED,

o. (-eren), kleed dat de galeiboeven dragen; (fig.)
dat tot oneer strekt; ...MERK, o. (-en), schandteeken.
SCHANDMERKEN, (schandmerkte, heeft geschandmerkt), iem. een schandmerk geven.
SCHANDPAAL, m. (...palen), paal waaraan de te-

pronk-gestelden werden vastgebonden; geeselpaal;
...PRIJS, m. spotprijs; ...STRAF, v. (-fen), onteerende
straf, schavotstraf; ...TEEKEN, o. (-s, -en), brandmark; (fig.) alles wat tot schande op iemands naam
kleeft.
SCHANDTEEKENEN,

(schandteekende, heeft geschandteekend), brandmerken; (ook fig.).
SCHANDVLEK, v. (-ken), vlek die iets schendt:
(fig.) smet, oneer (iem. aangedaan): het is eene schandvlek voor het Xederlandsche yolk; hij is eene schandvlek voor zijn geslacht.
SCHANDVLEKKEN, (schandvlekte, heeft geschand
vlekt), oneer schande aandoen; iets of iem. schancl,
vlekken, als schandelijk misprijzen.
SCHANS, v. (-en), (vest.) elke verschansing in de
gedaante van een vier-, vijf- of zeshoek, fort, wal:
eene schans graven, opwerpen, verdedigen; (zeew.)
bovenste achterdeel van 't schip, boven de kajuit;
(sprw.) oude paarden jaagt men achter de schans, oude
bedienden schaft men (ondankbaar) af. SCHANSJE,
o. (-s).
SCHANS, v. (-en), (Zuidn.) takkenbos.
SCHANSARBEID, m. arbeid aan eene schans.
SCHANSEN, (schanste, heeft geschanst), schancen
opwerpen; verschansen, opstapelen.
SCHANSGRAVER, m. (-s), (vest.) bijleman, pionier.
SCHANSKLEED, o. (-en), (zeew.) gekleurde strook
laken waarmede men de schepen bij feestgelegenheden bekleedt; (ook) kleedingstuk van den man,
die bij nacht of guar wader de verschansing op- en
nedergaat; ...KORF, m. (...van). Schanskorven zijn
cilindrische manden van vlechtwerk, van zeer ongelijke afmetingen, die gebruikt worden tot bekleeding der borstweringen. vooral in de batterijen en
de loopgraven, waartoe men hen naast elkander
plaatst, met aarde vult en in sommige gevallen
verandert, tot vorming van holle traversen, van
batterijmagazijnen, van schietgaten, tot herstelling

van bruggendekken enz.
SCHANSLOOPER, m. (-s), eene soort ran lange
sluitende jas van grove stof, welke door krijgslieden,
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die op de wacht staan, gedragen wordt; (bij zeal.)
een korte wijde overrok van eene dikke wollen
stogy die van voren niet geknoopt, maar als een
mantel toegeslagen wordt; oud paard; ...LOOPSTER, v. (-s), oude straathoer.
SCHANSNET, o. (-ten), (zeew.) net van lijnen, 'twelk
men aan boord van oorlogsschepen op ijzeren leiders, die op staanders met dubbele armen rusten,
langs het staande boord spant en waartusschen
zich geteerd zeildoek bevindt: daarin worden
de kooien (hangmatten) gestuwd, om zich tegen
het geweervuur van een vijandelijk schip to
verschansen; ...PAAL, m. (...palen), stormpaal,
palissaad.
SCHAP, V. (-pen), (gew.) plank (b. v. van eene
boekenkast).
SCHAPEBAND, m. (-en), (boekb.) band van schapenof kalfsleder; ...BORST, v. (-en); ...BOUT, m. (-en),
voor- of achterbovenstuk van een schapepoot.
SCHAPEDREK, SCHAPENDREK, m. drek van eon
of meer schapen.
SCHAPEKEUTEL, v. (-s), drek van schapen; ...KOP,
m. (-pen), kop van een schaap.
SCHAPE(N)LEDER, ...LEER, ook SCHAAPSLEDER,
...LEER, o. leer, bereid van schapevel.
SCHAPELEVER, v. (-s), ...LONG, v. (-en), lever, long
van een schaap.
SCHAPE(N)MEST, ...MIST, m., schape(n)drek.
SCHAPENAARD, m. aard van een schaap; (fig.)
zachte aard; volgzaamheid : de schapenaard der groote
menigte; ...BLOEM, v. (-en), (plantk.) witte klaver;
...BOTER, v. boter van schapenmelk; ...DIEF, m.
(...van); ...FOKKER, m. (-s), die zich met schapenfokken bezighoudt; ...FOKKERIJ, v. aankweeking,
teelt van schapen; —, v. (-en), inrichting waar
schapen gefokt worden; ...GAL, v. (plantk.) gewone
of echte vergeet-mij-niet: zekere ruwbladige plant
die als schadeljjk voor het vee, inz. voor de schapen,
beschouwd wordt; ...GELD, o. recht, belasting op
de schapen.
SCHAPENGRAS, o. (plantk.) eene soort van zwenkgras (festuca ovina), dat op heide- en duingronden
voorkomt en een uitmuntend voeder voor schapen
is; daar het veel op Ameland groeit, wordt het in
Friesland ook wel Amelands-gras genoemd.
SCHAPENHOK, o. (-ken), schaapskooi; ...HORZELS,
v. my. eene soort van horzels (cephalo7nyia ovis), die
haar eieren in den neus der schapen leggen; de larvon, die uit de eieren voortkomen, kruipen naar
boven in de voorhoofdsholten, waar zij van slijm
levee, en de draaiziekte veroorzaken; wanneer de
larve volwassen is, kruipt zij door den neus weder
naar buiten en verandert tot pop in den grond; zij
komen ook bij herten, rendieren enz. voor; ...HUID,
v. (-en), schapevel.
SCHAPENKAAS, v. (...kazen), kaas van schapenmelk; ...KAASJE, o. (-s); ...KERVEL, v. (plantk.)
wilde kervel (torillus); ...KLAVER, v. gele of rechtstandige klaverzuring; ...LAND, o. (-en), land waar
schapen gekooid worden; ...LEDER, ...LEER, o. bereid schapevel; ...LUIS, v. (...zen), eene soort van
insect (pediculus ovis), dat in menigte tusschen de
wol der schapen leeft; eene soort van mijt (acaru s
reduvius), die in de opperhuid der schapen leeft;
...MARKT, v. markt waar schapen ge- en verkocht
warden; ...MELK, v. melk van schapen; ...MELKER,
m. (-s), iem. die schapen melkt; (dierk.) nachtzwaluw; m.; ...NAT, o. soep -, bouillon van
schapenvleesch; ...ONGEL, v. schapenvet; ...00G,
o. (-en), oog van een schaap; groot vooruitspringend
oog, inz. oog zonder uitdrukking; ...00R, o. (-en),
oor van een schaap; (plantk.) limoenkruid; ...RAS,
o. ras van schapen; ...RIBBE, v. ribbe van een
schaap; ribstuk van een schaap; (plantk.) gewoon
duizendblad; ...SCHAAR, v. (...scharen), schaar
waarmede schapen geschoren warden; ...SCHEERDER, m. (-5), ...SCHEERSTER, v. (-s); ...SCHEREN,
o.; ...SCHOT, o. (-ten), schaapskooi.

SCHAPENSTAL, SCHAPESTAL, m. (-len), stalvoor

een of meer schapen.

.•

SCHAPENTEELT, v. schapenfokkerij : de schapenteelt

is zeer nadeelig voor den houtopslag.
SCHAPENVET, SCHAPEVET, o. vet van een of

meer schapen.
SCHAPENVOEDER, ...VOER, o. voeder, voedsel
voor schapeu; ...WEI, v. hui van schapenmelk;
schapenweide; ...WEIDE, v. (-n), weide waar schapen op grazen; ...WOL, v.; ...WOLKJES, o. my.
kleine, halfbolvormige, in rijen geschaarde wolkjes,
die zeer hoog in de lucht daven bij zeer mooi
weder: met schapenwolkjes bezette lucht; ...ZURING,
v. (plantk.) wilde zuring (rumex acetosella).
SCHAPEPENS, v. (-en), ...FOOT, m. (-en), pens,
poot van een schaap.
SCHAPER, m. (.5), schaapherder, in veal streken
scheper geheeten.
•
SCHAPERSHOND, m. (-en), hond van een schaper,
herdershond.
SCHAPESCHOUDER, m. (-s).
SCHAPESTRONT, SCHAPENSTRONT, m. schape(n)-

drek.

SCHAPETONGEN, v. my. (plantk.) smalle weegbree;
...VACHT, v. (-en), schapevel met de daarop groeiende
wol; bereide schapenhuid met de daarop aanwezige
wol; (fig.) 't is een wolf in eene schapevacht, die snoodaard doet zich zeer zachtaardig voor; ...VEL, o.
(-len), vel huid van een schaap.

SCHAPEVLEESCH, SCHAPENVLEESCFI, o.vleesch
van een of meer schapen.
SCHAPEVLIES, o. (...zen), schapevacht.
SCHAPPELIJK, bn. bw. (-er, -st), redelijk, goedkoop:
die prijs is nogal schappelijk, billijk; gjj moet het een
weinig schappelijk met mjj maken, mij niet to veel
afnemen; tamelijk, vrij goed: hij maakt het tegenwoordig nogal schappelfjk, past vrij goed op; fatsoenlijk, ordentelijk, beleefd, gedienstig: 't is een schappelijke kerel. SCHAPPELIJKHEID, v. redelijkheid,
matige prijs.
SCHAPRAAI, v. (-en), ...RAPE, v. (-n), (veroud. gew.)
etenskas; drinker op Maaike in 't schapraaike, Oudhollandsche dronk op den goeden afloop eener aanstaande beval]ing.
SCHAR, v. (.ren), een in de Noord- en Oostzee zeer
gewone platvisch (pleuronectes limanda), die ook
langs onze kust menigvuldig wordt aangetroffen;
zij heeft veel overeenkomst met de bot en wordt
gedroogd gegeten. SCHARRETJE, o. (-s).
SCHARBIER, o. scharrebier, dun bier van geringe
kwaliteit; (sprw.) htj betert als scharbier op den tap,
het wordt hoe langer hoe slechter met hem.
SCHARDE, v. (-n), (gew.) stuk heigrond dat gebrand
wordt.
SCHARDIJN, v. (-em, (nat. hist.) naam dien de zeelieden en kustbewoners aan de sprat geven.
SCHARE, v. (-n), menigte. Zie SCHAAR.
SCHAREN, (schaarde, heeft geschaard), rangschikken, ordenen : een leger in slagorde scharen; (fig.) alien
stonclen geschaard, in orde achter elkander geplaatst;
zich om het Incur scharen, daaromheen gaan zitten.
SCHARING, v. rangschikking; het scharen (in alle
bet.).
SCHAREN, [volksuitspraak van SCHAARDEN, dat
de voorkeur verdient], broken, brokkelen (van scherpe
kanten, tanden enz.).
SCHARENKRUID, o. (plantk.) boonenkruid.
SCHARENSLIJPER, m. (-s), ...SLIJPSTER, v. (-s),
iem. die zijn beroep van het scharenslijpen maakt
(inz. op straat met een wagentje daartoe ingericht).
SCHARL, v. (plantk.), (gew.) [eig. SCHARREL],
ratels, zie dit woord.
SCHARLAKEN, o. fijne wollen stof, van eene hoogroode kleur, een weinig naar het gele zweemende:
een mantel van scharlaken; hoogroode verfstof; (Bijb.)
al waren awe zonden als scharlaken, al waren uwe
zonden nog zoo groot.

SCHARLAKEN.
SCHARLAKEN, bn. hoogrood; (fig.) zfj werd schar.

&ken of scharlakenkleurig, zij bloosde tot over de
, 00ren.
SCHARLAKENACHTIG, bn. (-er, -st), naar scharlaken
gelijkende; als scharlaken.
SCHARLAKENBES, v. (-sen), ...BEZIE, v. (...bezien),
tes van een Amerikaansch gewas (phytolacca), waarvan het sap eene scharlakenkleur heeft; kermes.
SCHARLAKENKLEUR, v. hoogrood.
SCHARLAKENKLEURIG, bn. met eene kleur als
-scharlaken.
SCHARLAKENKOORTS, v. (-en), zekere uitslagziekte,
die in vorm het midden houdt tusschen roodvonk
en mazelen; ...LELIE, v. (-s), de Afrikaansche nar-eislelie met purperroode bloemen; ...LUIS, v. (...zen),
Oat. hist.) cochenille.
SCHARLAKENROOD, bn. zoo rood als scharlaken.
SCHARLAKENSCH, bn. van scharlaken: een schar, Zakensch kleed.
SCHARLAKENVERF, v. verfstof waarmede het
-scharlaken geverfd wordt; ...VERVER, m. (-s);
.....VERVERIJ, v. het verven van scharlaken;
7. (-en), inrichting waar scharlaken geverfd wordt;
...WEVER, m. (-s).
SCHARLEI, SCHERLEI, v. zeker kruid (salvia scla.rea), ook muskadel-salie geheeten, omdat het aan
den wijn een muskaatsmaak meedeelt.
SCHARLUIN, SCHERLUIN, m. (-en), (gew.) schavuit,
echalk, guit. SCHARLUINTJE, SCHERLUINTJE,
o (-s).
SCHARLUIP, v. (-en), (nat. hist.) een in de duinen
voorkomende vogel (charadrius oedicnemus), ook griel
.geheeten, die veel weg heeft van de pluvier.
SCHARMINKEL, SCHERMINKEL, m. (-5), lang en
mager mensch: wat moet jfj, n2agere scharminkel? !
SCHAR-, SCHERMINKELTJE, o. (-s).
SCHARNIER, o. (-en), beweegbare vereeniging van
twee stukken metaal, die in elkander grijpen en
met eene doorloopende pin vereenigd zijn, om welke
-de beide deelen zich bewegen, ook knier geheeten;
scharnier met dubbele leden, scharnier waarvan het
eene blad onder, boven en in 't midden een oog
heeft, en het andere blad twee oogen die in de genoemde grijpen; scharnier met enkele leden, wanneer
ode bladen in elkander grijpen met 2 of 3 oogen;
levend scharnier, scharnier met veer; dood scharnier,
scharnier zonder veer; doordraaiende scharnieren,
dubbele scharnieren inz. aan tochtdeuren; bochtscharnier, wanneer de knoop al naarmate de breedte
van het architraaf verder uit het kozijn steekt.
SCHARNIERTJE, o. (-s).
SCHARNIERBLAD, o. (-en), helft van een scharnier;
...GEWRICHT, o. (-en), gewricht waarbij de beenderen zoodanig vereenigd zijn, dat zij alleen buiging
en strekking toelaten.
SCHARRE, v. (-n), (gew.) ploegschaar; scharren
seherpen.
SCHARREBIER, SCHARBIER, o. gemeen -, dun
bier.
SCHARREBIJTER, SCHALLEBIJTER, m. (-s), (nat.
hist.) de scharrebijters (car abidae), ook loopkevers
geheeten, wormen eene familie van schildvleugelige
insecten, met groote voelhorens en uitstekende
bovenlippen, van welke laatste zij zich bedienen
om het hout to doorboren ten einde er hunne eieren

in to leggen; inz. de goudgele schallebijter (carubus
auratus) en de groote schallebfjter (calosorna sycophanta),
die door het verdelgen van schadelijke rupsen en
larven, vooral van meikeverlarven, zeer nuttig zijn.
SCHARREL, m. het scharrelen: aan den scharrel
zijn, een weinig verkeering hebben, zonder nog
verloofd to zijn.
SCHARRELAAR, m. (-s), tern. die scharrelt; iem.
die de beenen druk beweegt zonder veel vooruit to
komen; slecht schaatsenrijder; (fig.) schacheraar:
het is zoo'n scharrelaar; iem. die slechts met moeite
in zijn onderhoud voorziet.
SCHARRELAAR, m. (-s); gewone scharrelnar, zekere
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vogel (coracias garrula), die de grootte heeft van een
kerkkauw, maar slanker is; hij wordt in de gematigde en warme streken van Europa, in het gematigde deel van Siberie on in Azie tot in Bengalen
aangetroffen; hij overwintert in Noord-Afrika; in
ons land wordt hij slechts zelden gezien.
SCHARRELBEENEN, (scharrelbeende, heeft gescharrelbeend), de beenen wijd uiteenzetten (onder het
loopen).
SCHARRELEN, (scharrelde, heeft on is gescharreld),
wroeten, krabben: de hoenders scharrelen in het sand;
de das scharrelt in de aarde, om wormen enz. to
zoeken; iets bij elkander zoeken: . wat oud goed to
zamen scharrelen; met moeite bijeenbrengen: wat
geld bfj elkander scharrelen; met moeite in zijn onderhoud voorzien, het zeer schraal hebben: die menschen onoeten tegenwoordig erg scharrelen;
langzaam en moeilijk loopen: met moeite is hfj nog naar
huis gescharreld; in de kamer scharrelen; allerlei
kleine bezigheden verrichten : hfj scharrelt den heelen
day in den to in; met iets bezig zijn: wat scharrel
je toch?; met een meisje scharrelen, haar het hof
maken, met haar verkeeren zonder zich nog verloofd
to hebben.
SCHARRELTJE, o. (-s), meisje met wie men scharrelt; eene halve snol: een aardig scharreltje aan de
hand hebben.
SCHARRETJESVROUW, v. (-en), vrouw die scharretjes verkoopt.
SCHARRETONG, v. (-en), zekere visch, van een

halven voet lengte, die in het gematigde gedeelte
der Noordzee, tot in het Kattegat, het Kanaal on
de westkust van Frankrijk wordt aangetroffen; (ook)
naam door de zeelieden aan de tongschar gegeven.
SCHARTELEN, v. my. (plantk.), ratels, ook ratelaars,
horden on hanekammen genoemd.
SCHAT, m. (-ten), (oudt.) have of goed, hetztj
roerend of onroerend; groote hoeveelheid van iets
kostbaars : een schat van geld; hij bezit een schat van
boeken, van schilderfjen; een schat van kennis, geleerdheid, ondervinding ; alles wat met zorg bewaard of
als iets uitstekends beschouwd wordt: gezondheid
is een groote schat; geliefd persoon: mfjn schat, min
schatje; inz. van een minnend paartje of van een
klein kindje gezegd: zij is met haar schat gaan wandelen ; het is een schatje van een kind; voorraad van
kostbare of als kostbaar aangemerkte dingen : een
schat vinden, erven; rijkdom: schatten bezitten, versamelen, vergaderen; de schatten van Croesus sfjn spreekwoordelijk geworden. SCHATJE, o. (-s).
SCHATAAKSTER, v. (-s), (nat. hist.) grauwe klauwier: zekere vogel die, behalve IJsland en Lapland,
geheel Europa, een groot gedeelte van Afrika, alsmede Klein-Azie bewoont. Zie verder KLAUWIEB
(3de art.)
SCHATBAAR, bn. (-der, -st), waardeerbaar, wat
geschat, gewaardeerd kan of moet worden: dat is
een schatbaar voorrecht ; (ook) cijnsbaar, schatplichtig.
SCHATBAARHEID. v.
SCHATBEWAARDER, m. (-s), bewaarder van golden;
minister van financien; thesaurier, penningmeester
(in genootschappen enz.).
SCHATEREN, (schaterde, heeft geschaterd), weerklinken (inz. van lachen): lachen dat het schatert;
met eene schaterende stem roepen, die luide weerklinkt.
SCHATERING, v. (-en), hard gelach.
SCHATEREND, bn. weerklinkend : een schaterende
lach.
SCHATERLACH, m. lach die luide weerklinkt.
SCHATERLACHEN, (schaterlachte, heeft geschaterlacht), schaterend lachen.
SCHATGRAVER, m. (-s), die naar schatten zoekt
(ook fig.); ...KAMER, v. (-s), plaats, waar schatten
bewaard worden: de koninkloke schatkamer; (Bijb.)
de schatkameren der sneeuw en des hagels; (fig.) verzameling van kostbare voorschriften: schatkamer
der gezondheid.
SCHATKIST, v. (-en), geldkist, -kast; (fig.) 's lands
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golden, openbare geldmiddelen, financien; zonder
bezwaar van de schatkist, zonder dat de schatkist er
schade bij heeft; —BILJET, o. (-ten), biljet of briefje,
hetwelk door de schatkist moat betaald worden:

papieren geld zijn schatkistbiljetten of bankbiljetten;
—PROMESSE, v. (-n), zie PROMESSE.
SCHATMEESTER, m. (-s), schatbewaarder; ...MEESTERSCHAP, o. ambt van schatmeester.
SCHATPLICHTIG, bn. cijnsbaar.
SCHATRIJK, bn. zeer rijk.
SCHATTEN, (schatte, heeft geschat), daarvoor
houden, meenen, achten : de hoogte van een toren
schatten; iemands leeftfjd schatten; ik schat dit een
onwaardeerbaar voorrecht; hij wordt op een millioen
geschat, men beweert, dat hij een millioen rijk is;
van waarde achten, op prijs stellen : htj wordt door
iedereen geschat; een zeer geschat vriend; waardeeren,
den prijs bepalen (van overheidswege) : brood, vleesch

schatten; hoe duur schat gij dit huffs, deze zijde ?; deskundigen hebben de schade geschat op 1000 gulden,
begroot; zijne meubels laten schatten, er de vermoedelijke waarde van laten bepalen, inz. in betrekking
tot to betalen belasting; voor zekere som in de
belasting aanslaan: men heeft mij veel te hoog geschat;
mag zich nog gelukkig schatten.
zich rekenen:
SCHATTING, v. (-en), het schatten; taxatie: opnieuw schatting aanvragen; belasting: (Bijb.) is het
geoorloofd, den keizer schatting te geven ?; (fig.) achting.
SCHATTER, m. (-5), waardeerder, prijsbepaler, inz.
welke van hoogerhand daartoe is aangesteld, vooral
bij de directs belastingen; taxeerder. SCHATSTER,
v. (-s).
SCHATTINGBAAR, bn., (w. g.), schatplichtig.
SCHATTINGGELD, o. (-en), belastinggeld; ...KOSTEN, on. my. de kosten van bet schatten, taxeeren;
...PENNING, m. (-en), schattinggeld.
SCHATTINGPLICHTIG, bn.; zie het betere SCHATPLICHTIG.
SCHAUW, v. (dicht.) schaduw.
SCHAVEELEN, SCHAVIELEN, (schaveelde, schavielde, heeft en is geschaveeld, geschavield), plaats
maken, opschuiven: als ieder wat schaveelt, is er
plaats voor ons alien; (fig.) 't begint te schaveelen, te
schikken, het wordt voortdurend beter; (zeew.) de
wind schaveelt, ruimt; de zeilen schaveelen, richten;
door gestadige wrijving of schuring slijten : dat touw
begint te schaveelen; (gew.) voor iem. schaveelen, zich
voor iena. in de bres stellen, zijne partij opnemen;
voor iets schaveelen, zorgen dat er geen leed onheil
aan geschiede. SCHAVEELING, v. het schaveelen.
SCHAVELING, m. (-en), schaafsel, schaafkrul.
SCHAVEN, (schaafde, heeft geschaafd), de ruwe
deelen (van iets) wegnemen, gladmaken (met eene
schaaf): planken schaven; hooks schaven, zoodat lets
zuiver rechthoekig wordt; (leerl.) huiden schaven,
afschrapen met het schaafmes; zich de huid afschaven, licht kwetsen; slijten: dat touw begint aardig te
schaven; zeer fijn snijden met eene schaaf: kool
schaven, komkommers schaven, (fig.) beschaven: aan
dien jongen salt nog heel wat te schaven; verbeteren,
overzien: aan die verzen heeft he heel wat te schaven
gehad. SCHAVING, v. het schaven ; geringe en oppervlakkige schending van de huid; (fig.) verbetering.
SCHAVERDIJN, v. (-en), (Zuidn.) schaats.
SCHAVERDIJNEN, (schaverdijnde, heeft geschaverdijnd), (Zuidn.) schaatsen rijden.
SCHAVERGOEDING, v. (-en), schadevergoeding.
SCHAVERHALING, v. schadeverhaling.
SGHAV1ELEN. 'Lie SCHAVEELEN.
SCHAVOT, o. (-ten), stelling, stellage, snijderstafel ;
(inz.) stellage waarop lijfstraffelijk veroordeelden
hun vonnis ondergaan; het schavot beklilninen, ono
daar eene lijfstraf, inz. de doodstraf to ondergaan;
op het schavot sterven. SCHAVOTJE, o. (-5).
SCHAVOTDANSER, no., ...DANSSTER, v. (-s), op
het schavot gegeeselde.
SCHAVOTKLEUR, v. hoogrood, bloedrood.
SCHAVOTKLEURIG, bn. donkerrood.

SCHEEDEWORM.
SCHAVOTPAAL,

m. (...palen), geeselpaal, stook
voor de tepronkstellingen; ...SPRINGER, m. (-s),
spotnaam voor een kleermaker; ...STRAF, v. (-fen).
SCHAVOTTEEREN, (schavotteerde, heeft geschavotteerd), op eon schavot eene straf aan fern. voltrekken; (fig.) schande aandoen. SCHAVOTTEERING, v. (-en), het schavotteeren, strafvoltrekking._
SCHAVUIT, m. (-en), schelm, boef, deugniet. SCHAVUITJE, o. (-s).
SCHAVUITENSTREEK, m. (...streken), ...STUK,
(-ken), ...WERK, o. (-en), misdrijf, schelmerij.
SCHEBATH, v. vijfde maand van den Israblietischen,
kerkelijken kalender.
SCHEBEK, v. (-ken), een lang srnal, zeer scherpgebouwd vaartuig, driemaster, dat door bijna alleaan de Middellandsche Zee wonende nation voornamelijk tot lichtere oorlogsdiensten en tot het,
kruisen wordt gebezigd.
SCHEDEL, m. (-s), (ontl.) het beenige gedeelte van,
het hoofd, hetgeen het omhulsel van de hersenen
vormt, hersenpan; top, kruin van het hoofd: Of,
heeft een kalen schedel; (fig.) hoofd: bekrans zen schedet .
metrozn.
SCHEDELTJE, o. (-s).
SCHEDELBERG, m. Calvarieberg; ...BESCHRIJVING, v. (-en), beschrijving van de oneffenheden,
des schedels, ten behoeve der schedelleer; ...BOOR,
v. (...boron , , (heelk.) boortje om iemands schedel to
doorboren voor eene heelkundige operatie; ...BORING, v. (-en), (heelk.); ...BREUK, v. (-en), break in
de hersenpan; ...GEBOORTE, v. (-n), (heelk.) verlossing waarbij de schedel van het kind vOOr ligt r
.HOLTE,v(-n)otlhebidnscl;
...HUID, v. (-en), huid waarmede de schedel bedekt.
is; ...LEER, v. stelsel van GALL om uit den schedet
iemands geaardheid en aanleg to leeren kennen,
craniologie; ...LIJN, v. (-en), loodlijn.
SCHEDELMETER, m. (-5), een werktuig dat men,
gebruikt om uit den schedel iemands geaardheid
en aanleg to leeren kennen; ...MOS, o. mos dat op
den schedel der lijken groeit en waaraan men
weleer eene bijzondere kracht toekende; ...NAAD,.
m. (...naden), (ontl.) naad tusschen de schedelbeenderen; ...PUNT, o. (-en), kruinpunt; ...VLIES, o.,
(...zen), peesachtigo uitbreiding, eie den schedel te
kleedt; ...VORM, m. (-en).
SCHEDELVORMIG, bn. den sciledelvorm hebbende..
SCHEDELWAARZEGGER, m. (-s), iem. die uit dogesteldheid van den schedel iemands toekomst voorspelt; ...WAARZEGGERIJ,
•
v. (-en).
ding hetSCHEEDE, (-n), SCHEE, SCHIE, v.
welk een voorwerp van de overige scheidt en het in
zijne holle ruimte ontvangt, inz. een leeren koker,
waarin men snijdende voorwerpen steekt: de scheede

van een degen; eon mes in eene schee dragon; (fig.) het
zwaard in de scheede steken, den oorlog otaken; voorwerp dat min of moor den vorm eener scheedeheeft omkleeding van sommige deelen der dieren
of planten : de snuit ran role insecten zit in eene
scheede; (ontl.) moelerscheede, het voorste deal, deingang der baarmoeder: een krans in de scheede(plantk.) bladscheede; dop. SCHEETJE,.
brengen;
SCHIETJE, o. (-s).
SCHEEDEDIERTJE, o. (-5), kokerdiertje een infusiediertje (vaginicola).
SCHEEDENFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men
scheeden of foudralen maakt; ...MAKER, m, (-s).
SCHEEDEPLANT, v. (-en), plant waarvan de bladeren als scheeden ono elkander sluiten; ...RON,.
m. (-ken), scheedevlies; ...SNAVEL, m. (-5), (nat.
hist.) een vogel (chionis), van 't geslacht der strandloopers, met een swivel, welks bovendeel van achtuen met hoornaciitige onbeweegiijke platen, als
met een foedraal, bedekt is.
SCHEEDEVLEUGELIG, bn. schildvleugelig (van
insecten).
SCHEEDEVLIES, o. (...zen), (ontl.) bekleedsel der
baarnioederscheede; VOGEL. m. (-s), s(leedesnavel; ...WORM, en. (-en). kokerworm.

SCHEEF.
SCHEEF, v. (scheven), (landb.) stukje van den
houtachtigen stengel in het vlas en hennep: het vlas

zit vol scheven.
SCHEEF, bn. bw. (...ver, -st), van de behoorlijke
richting afwijkende: de muur is scheef ; de tafel staat
scheef; de kaener is scheef, niet zuiver vierkant; in
scheeve richting, niet recht; scheeve hoeken, die niet
recht zijn; iets scheef snejden, knippen, schuinsch;
dit hoot, die deur is scheef getrokken, krom; die man
heeft scheeve beenen, kromme, gedraaide beenen;
scheef opgroeien, niet kaarsrecht; een scheeven nek
hebben, stiff; hij heeft een scheeven neus, krom; (fig)

een scheeven mond trekken, een scheef gezicht zetten.
ten teeken van onvergenoegdheid; — verkeerd, niet
zooals 't behoort, valsch: de zaak gnat scheef, loopt
tegen, loopt vezkeerd, scheeve begrippen, onjuiste:
scheef oordeelen, verkeerd, valsch; iem. scheef aanziere,
aankijken, boos, verstoord, took) met wantrouwen,
met afgunst; — hjj is half scheef, een weinig drop.
ken, beschonken. SCHEEFHEID, v. schuinte, kromte,
ongelijkheid.
SCHEEFBEEN, m. en v. (-en), die kromme beenen
heeft; ...BEK, m. en v. (-ken), die een scheeven bek
heeft: eene snort van visschen.
SCHEEFBLOEM, v. (-en), (plantk.) het plantengeslacht iberis, tot de familie der kruisbloemigen behoorende, waarvan 2 soorten in Nederland in 't wild
gevonden worden: de schermdragende scheef bloon
(I. unibellata), ook als sierplant gekweekt; de bitto.e
scheefbloen( (I. amara), vrij zeldzaam op zandig bouwland.
SCHEEFHALS, m. en v. (...zen), die een scheeven
hals heeft.
SCHEEFHALZIG, bn. met een scheeven hals.
SCHEEFHOEK, m. (-en), een parallelogram met
scheeve hoeken.
SCHEEFHOEKIG, bn. (-er, -st), met scheeve hoeken:

scheefhoekig parallelogram.
SCHEEFKELK, in. (-en), (plantk.) het geslaeht arabis, tot de familie der kruisbloemigen behoorende,
waarvan 3 soorten in Nederland in 't wild gevonden
worden: de ruige scheefkelk (A. hirsuta), die algemeen op grazigen zandgrond, in de duinen en op
muren voorkomt; de alpenscheef kelk (A. alpittel),
alleen to Leiden in den omtrek van den Hortus
gevonden; de zandscheef kelk (A. arenosa), die eveneens zeer zeldzaam is
SCHEEFLOOPEN, (liep scheef, heeft scheefgeloopen), zoo loopen dat iets scheef wordt: *tie schoe-

nen, laarzen scheefloopen.

SCHEEPSBESCHIETER.
SCHEELAARD, m. (-5), die scheel ziet.
SCHEELACHTIG, bn. een weinig scheel of scheefSCHEELEN, (scheelde, heeft gescheeld), scheiden:
het haar scheelen; zU draagt gescheeld hoar; — schoonmaken, zuiveren: (slag.) darmen scheelen, het vet er
van afschrappen. SCHEELING, v. (-en).
SCHEELHOOFDPIJN, v. schele hoofdpijn.
SCHEELNAALD, v., ...PRIEM, m. (-en), naald voor
de haarsche:ding.
SCHEELOOG, m. on v. (-en), die scheel ziet.
SCHEELTE, v. (w. g.), schuinte; (van planken)ge-heel vlak; (ook) scheelheid.
SCHEELTELATJES, o. mv. (timm.) twee latjes van
ongeveer 30 cM. lengte, waarrnee men onderzoekt
of eene plank goed van scheelte d. i. geheel vlak is.
SCHEELVET, 0. (slag.) afgeschraapt vet (van de
darmen), darmvet. plukvet.
SCHEELZIEN, o. eene aandoening der oogen,
bij het vermogen, beide gezichtsassen op een fixeerpunt, dat in het gerneenschappelijke gezichtsveld.
ligt, tot kruising to brengen, ontbreekt.
SCHEEM, v. (schemen), (Zuidn.) schaduw.
SCHEEN, v. (schenen), voorste deel van het onderbeen van een mensch; (anti.) het daarin zich bevindende pijpbeen, scheenbeen; (sprw.) zone schenen
stooten, niet slagen, iets zien mislukken; dat zal
hem voor de schenen springen, dat zal tot zijn nadeel,
oneer, schande afloopen, eene blauwe scheep, mislukte
huwelijksaanvraag; (fig.) iem. iets voor de schenen
werpen, hem lets verwijten; het hard voor de schenen
hebben, er slecht aan toe zijn, zeer in 't nauw zijn;
ion. het neut . na aan de schenen leggen, hem in
't nauw brengen, in de engte drijven, eene bekentenis afdwingen; — in techni,che uitdrukkingen,
wat min of miler op een scheenbeen gelijkt: lange,
dunne voorwerpen inz. die dienen om iets to beleggen, to onakleeden, to beveAigen; arm- en beenschenen, de gebogen ijzeren platen eener wapenrusting, waarmede de armen on de beenen beschermd
worden; hoep van een ring: ijzeren band; eikenhouten lat; kooihoutjes der boekdrukkers; tooneelscherm, schuifwand; (zeew.) rnessingen, ijzeren
)1aatjes in den kop van 't roes, in de gaten van
zekere schijven on spillen. SCHEENTJE, o. (-s).
SCHEENBEEN, o. ( en), (ontl.) pijpbeen in het benedenbeen; ...BORDJE, ...PLANKJE, o. (-5),plankleon]. de beenen tegen het vuur to beveiligen;
o. (-5), een straftuig waarin iem. met de beenen
werd gesloten; ...PIJP, v. (-en), (anti.) ...SCHROEITEN, v. inv. (oudt.) zeker straf- of foltertuig; ...ZADEL, m. (-5), eene soort van pakzadel voor last--

SCHEEFNEK, m. en v. (-ken), iem. die een scheeyen nek heeft; ...NEUS, m. en v. (...zen), iem. die
d ieren.
een krommen of scheeven neus heeft.
SCHEEP, bijw. uitdr. op -, in het schip, scheepSCHEEFTE, v. scheefheid.
g aan, scheep komen; scheep ! scheep aan boord; (sprw.)
SCHEEFVOET, m. en v. (-en), scheefbeen, horrel- v area waarvoor men scheep komt, berekend zijn voor
voet; ...ZEILER, m. (-s), schip, met eene slagzijde, d at, waarvoor men zich uitgeeft; ga niet scheep, zondat aan de eene zijde zwaarder is of dieper ligt dan
d er beschuit, neem uwe voorzorgsmaatregelen ; alvoaan de andere.
ens iets to ondernemen; (fig.) die scheep is, mod'
SCHEEGAATJES, o. mv. (zeew.), gaatjes voor de
area, waar men eenmaal mee begonnen is, moet.
riemen; ...HOUTJES, o. mv. (zeew.) houtjes waarmen mee voortgaan.
mee de scheegaatjes gesloten kunnen worden.
SCHEEPJE, o. (-s), verkleinw. van schip; (zeet.)
SCHEEL, bn. bw. (scheler, -st), scheef, uit den
' t zijn scheep)es met zure appelen, die wolkjes voorhaak: (timm.) dat host is scheel getrokken; scheef-,
s pollen een geduchten storm; op het wel afloopen van
dwarsziende: hij ziet scheel, kJ is scheel; een schele
Itet scheepje, Oudhollandsche drunk op de voorspoe-jongen; beter scheel dan blind; schele trip, scheeloog
d ige bevalling eener zwangere vrouw.
(scheldwoord); — onvriendelijk, afgunstig; clat geeft
SCHEEPJESSCHELLING, in. (-en), eert. zeker zilves
schele oogen, verwekt nijd, afgunst; iem. met schele
r en muntstuk, waarop een scheepje afgebeeld was
oogen aankijken, aanzien, met afgunstige oogen; de ' ( = f
bleeke, schele nod; — schele hoofdpijn, migraine, hoofdSCHEEPRIJK, bn. rijk aan schepen: eene scheeprijke.
pijn slechts aan eene zijde van het hoofd, vooral
I'avert.
boven het oog on den slaap: — (plantk.) schele oogen,
SCHEEPSAANDEEL, o. (-en), aandeel in een schip,.
kleine witte ginoffelen. SCHEELHE ID, v. het scheel...AANGELEGENHEDEN, v. my. alles wat op eon;
zien.
schip betrekking heeft;
o. (-en), rolpaard ;
SCHEEL, o. (schelen), (veroud.) verschil: 't is een
...BAROMETER, m. (-5), barometer die op een varend
machtig scheel; geschil, twist.
schip gebruikt kan warden; ...BED, o. (-den), hangSCHEEL, o. (-en), (gew.) deksel.
mat, kooi; ...BEHOEFTEN, v. my. victuali6n; ...BESCHEEL, o. (-en), haarscheiding, haarscheel, geRICHT, o. (-en), scheepsjournaal; ...BESCHIETER,
woonlijk schei geheeten; haarvlecht.
m. (-s), timmerman die in ijzeren schelien het hout-

SCHEEPSBESCHUIT.

SCHEER.

'werk maakt; ...BESCHUIT, v. (-en), eene soort van
harde beschuit; ...BAKKER, m. (-s); ...BESTIER,
...BESTUUR, o. besturing (ook) bestuurders van
een schip; ...BEVELHEBBER, m. (-s); ...BEVRACH7ER,.m. (-s), cargadoor; ...BEWIJS, o. (...zen), bewijs
van eigendom van een vaartuig; (ook)chartepartU,
...BEZEM, m. (-s), (zeew.) zwabber; ...BIJL, v. (-en),
groote enterbij1; ...BLOK, o. (-ken), hijschblok;
...BOORD, 0. (-en), boord van een schip; ...BOORDER,
m. (-8), die de boorden maakt; ...BOTTELIER, m.
4-s), (zeew.) opzichter van den wijn en de dranken
aan boord; m. het bouwen van een schip,
van schepen; ...BOUWER, m. (-s); ...BOUWKUNST,
v.; ...BOUWMEESTER, m. (-s); ...BUIK, m. (-en),
grootste binnenruimte van een schip.
SCHEEPSCH, bn. (zeew.) betrekking hebbende op
-eon schip of op. de zeevaart; geen scheepsch verstaan,
-de taal der zeelieden niet verstaan, ook geen kennis
.van de scheepvaart hebben; (fig.) op zijn groot
:scheepsch, zooals de groote lui.
SCHEEPSDEK, o. (-ken), verdek; ...DIEPTE, v. (-n),
-diepte van een schip; ...DOKTER, m. (-5), dokter die
-a,an den dienst van een schip verbonden is; ...DWEIL,
T. (-en), zwabber; ...EMMER, m. (-s), (zeew.) puts;
...GEBRUIK, o. (-en), gebruik, zeden en gebruiken
aan boord; ...GELEGENHEID, v. (...heden), gelegenheid om met een schip to gaan: naar de Transvaal
gaat zjj met de eerste scheepsgelegenheid; gelegenheid
om iets per schip to verzenden: zend de goederen per
scheepsgelegenheid; ...GELEIDE, o. (-n), geleide van

enz. bezighoudt; (ook) cargadoor; ...MAT, v. (-ten),
geteerd zeil;
m. (-s), die den inhoud van
een schip berekent; ...MOSSEL, v. (-s), (nat. hist)
klein schelpdier (lyrodon navis), dat zich aan de
huid der niet gekoperde schepen zet; ...OFFICIER,
m. (-en), iern., die op een koopvaardijschip onder
den schipper met eenig bevel belast is, als: stuurman, bootsman; ...ONKOSTEN, m. my.; ...OVERSTE,
m. (-n), hoofd aanvoerder ter zee, vlootvoogd;
...PAPIEREN, o. my. ; ...PART, o. (-en), ...PORTIE,
v. (-s, deel aandeel in een schip; ...PLANK,
v. (-en), plank van een schip; ...PLUNJE, v. kleeding
aan boord, matrozenplunje; ...POMP, v. (-en),
...PRAAT, m. gesprekken aan boord; ...PROVISIE,
v., scheepsvoorraad.
SCHEEPSRAAD, m. (...radon), krijgsraad die aan
boord gehouden wordt; ...RECHT, o. recht aan boord
van een schip gedaan; (sprw.) driemaal is scheepsrecht, alle goede zaken bestaan in drieen; ...REEDE,
v. (-n); ...REEDER, m. (-s), eigenaar uitruster van
schepen; ...ROMP, m. (-en), romp van een schip;
...RUIM, o. (-en), ruim van een schip; ...RUIMTE,
v. inhoud van een schip (bepaald voor het aantal
tonnen); ...SCHROBBER, m. (-s); ...SCHROEF, v.
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den of meer oorlogsschepen ter bescherming van
koopvaardijschepen; ...GEREEDSCHAP, o. (-pen);
...GESCHUT, o.; ...GEVECHT, o. (-en), zeegevecht;
...GEZEL, m. (-len), varensgezel, matroos; ...GOOT,
T. (...goten), (zeew.) lederen geteerd linnen pijp;
...HAAK, m. (...haken), boom, enterhaak; ...HARPUTS, o.; ...HUUR, v. (...huren), het huren -, de
huurprijs van een schip; ...HUURDER, m. (-s), (zeew.)
bevrachter; ...JAGER, m. (-s), bestuurder, eigenaar
-of huurder, van den of meer paarden, die schepen
van de eene plaats naar de andere trekken; ...JONGEN, m. (-s), (zeew.) kajuitsjongen; ...JOURNAAL,
o. (...journalen), dagboek op een schip gehouden;
...KAMEEL, o. (-en), eene soort van voertuig to
water (bestemd om de schepen to lichten en over
.ondiepten heen to brengen); ...KAP, v. (-pen); vaste
scheepskap, losse scheepskap; ...KAPITEIN, m, (-5),
(zeew.) gezagvoerder van een schip.
SCHEEPSKELDER, m. (-s), flesschenkist; kist met
afdeelingen waarin de zeeofficieren hun wijn en
andere spiritualien meenemen; ...KELDERTJE, o.
(-s); ...KEUKEN, v. (-s), (zeew.) kombuis; ...KIEL,
T. (-en), onderdeel van een schip; ...KIST, v. (-en);
...KLERK, m. (-en), adspirant-ofhcier van de administratie bij de zeemacht; ...KLOK, v. (-ken); ...KOK,
m. (-s); ...KOMPAS, o. (-sen), zeker kompas, bestemd
om den koers der schepen op zee to besturen;
...KOST, m. (zeew.) voedsel gewone spijs voor de
matrozen; ...KRIJGSRAAD, m. (...radon); ...KROON,
v. (...kronen), kroon van scheepssnebben, die bij de
Oude Romeinen vereerd werd aan den vlootvoogd
na 't behalen van eene overwinning ter zee; ...LADING, v. (-en), het laden van een schip; (ook) goe,deren geladen in een schip; zooveel als in een schip
kan geladen worden of geladen is; ...LANTAARN,
_...LANTAREN, v. (-s); ...ZAPPER, m (-s), kalfateraar;
o. mv. leden of ribben van een schip;
...LENGTE, v. (-n), lengte van het schip als afstandshepaling gebezigd: qvij waren geen 10 scheepslengten
verwijderd; ...LIJST, v. (-en), lijst der schepelingen;
...LOON, o. (-en), huur voor een schip; (ook) loon -,
gage, die een zeeman geniet zoolang hij aan boord
is; ...LUIK, o. (-en).
SCHEEPSMAAT, v. (...maten), afmeting van een
schip; m. (-s), jong matroos; ...MAA_TJE, o. (-5),
jong matroos; ook maatje waaruit de matrozen hun
oorlam krijgen; ...MAKELAAR, m. (-s), makelaar
die zich met het bezorgen van schepen, bevrachting

(...von), schroef waarmede een schip voortbewogen
v. (-en), sloop van een zeeschip;
(nat. hist.) nautilus; ...SLOOPER, m. (-s), opkooper
van oude schepen; ...SMID, m. (...smeden), smid aan
den dienst van een schip verbonden; ...SPOORWEG,
m. (-en), spoorweg zoo ingericht, dat daarmede
schepen van het eene vaarwater in het andere
gebracht kunnen worden over land; ...STRAF, v.;
...STRIJD, m. (-en), zeegevecht; ...TAGRIJN, m.
(-en, -s), (zeew.) koopman voor scheepsbehoeften;
wordt; ...SLOEP,

...TERM, m. (-en), uitdrukking der zeelieden; benaming van verschillende deelen der schepen; ...TIMMERMAN, m. (...lui, ...lieden); ...TIMMERWERF, v.
(...von), plaats waar schepen worden gebouwd of
hersteld; ...TOCHT, m. (-en), tocht ter zee; ...TOEBEHOOREN, o. alles wat tot een schip behoort;
...TOERUSTING, v. (-en), voorbereiding van een
schip tot eene reis, (ook) alles wat daartoe noodig
is, equipement; ...TON, v. (-nen), ruimtemaat voor
een schip; let men alleen op de ruimte, dan = 1 M 3 ;
let men op het gewicht, het draagvermogen dus
van het schip, dan = 1000 K.G., ...TOU \V WERK, o.
takelage; ...TRIOMF, m. ( en), zeetriomf (14 de oude
Romeinen); ...TUIG, o. wat er noodig is bij de werkzaamheden gereedschap aan boord; ...UITDRUKKING, v. (-en), scheepsterm.
SCHEEPSVICTUALIE, v. (...lien), allerlei benoodigdheden aan boord, waarvan men zich voor het vertrek voorziet; ...VLEUGEL, m. (-s), (zeew.) windwijzer, weerhaan; ...VLIEGER, m. (-s), toestel om
tusschen den wal en daar gestrande schepen de gemeenschap to onderhouden; ...VLOOT, v. (...vloten),
verscheidene schepen bij elkander; ...VOLK, o. matrozen, zeelieden; ...VOOGD, m. (-en), gezagvoerder,
(ook) reeder; ...VRACHT, v. (-en), al de goederen
die een schip kan laden; (ook) wat voor het vervoeren van personen of goederen betaald wordt;
...WANT, o. takelage; ...WERK, o. arbeid aan boord;
...WERKER, m. (-s), daglooner aan boord; ...WIG,
v. (-gen); ...WIGGE, v. (-n); ...WOORD, o. (-en), kunstwoord bij de zeevaart in gebruik; ...WORM, m. (-en),
boorworm; ...ZEIL, o. (-en).
SCHEEPVAART, v. riviervaart, zeevaart : de scheep-

vaart 1,1oeit; scheepvaart op de rivieren, langs de kust;
de scheepraart verstaan; —ACTE, v. (gesch.) acte,
besluit betreffende de scheepvaart, inz. die CROMWELL
in 1651 uitvaardigde in 't belang van de Engelsche
zeevaart; —BELANGEN, o. my.; —BEWEGING, v.;
—KUNDE, v. kunst om eon vaartuig over zee is
brengen; —RECHT, o. (-en).
SCHEER, v. (scheren), bank die in twee ver uitstekende punten, evenals eene geopende schaar.
uitloopt; inz. naam der banken, klippen en kleine
eilandjes aan de kusten der Oostzee bij Zweden on

SCHEER.

SCHEIDEN.

inz. voor Stockholm, die zich 16 of 17 mijlen
ver in zee uitstrekken en het binnenloopen in de
havens onveilig maken.
SCHEERBAAS, m. (...bazen), barbier;
-0. (-s), bekken voor het zeepwater, waarmede men
zich scheert of geschoren wordt, barbiersbekken;
(fig.) bord of schotel, uit welks rand een stuk half•cirkelvormig gebroken is; ...BORSTELTJE, o. (-s);
...BOUT, m. (-en), bout die tot scheer of spijl dient;
...BRIEF, m. (...ven), (wev.) voorschrift tot het maken van gekleurd goed met overlangsche strepen;
...DAG, m. (-en), dag waarop men gewoon is geschoren te worden; (ook) dag, bepaald voor de schering der schapen.
SCHEERDER, m., SCHEERSTER, v. (-s), barbier,
-ster; lakenscheerder, ...ster; (fig.) iem. die zich
.meer doet betalen dan billijk is, afzetter, ...ster.
SCHEERDERSWINKEL, m. (-s), winkel van een
barbier.
SCHEERDOEK, m. (-en), doek die bij het scheren

waarop de wol geschoren wordt; ...REK, o. (-ken),

voorgebonden wordt; ...DOOS, v. (...zen), door die
benoodigdheden tot het scheren bevat; ...DRAAD,
m. (...draden), (wev.) draden der schering; (ook) de
opgespannen draden bij het mazen en stoppen.
SCHEEREN, v. my. (plantk.) ruiterkruid.
SCHEERGANG, v. (-en), (zeew.), schaarstok; ...GAREN, o. (-s), kamer waarin men zich scheert of laat
scheren; (wev.) garen, dienende om den ketting
te maken; ...GEBINT, o. (-en), bovenste muurlaag
-die het dakgetimmerte draagt; A-vormig gebinte om
de gordingen, de kepers en den vorstbalk te dragen;
...GELD, o. geld dat men voor het scheren betaalt
of betaald krijgt; ...GEREEDSCHAP,
....TUIG, o. wat tot het baardscheren noodig is.
SCHEERHAAK, m. (...haken), zekere stalen haak
of klem waarmede het laken, dat geschoren moet
worden, op de scheertafel wordt strak gespannen;
het hout, de lat, den afstand bevattende van het
scheren der wevelingen; ...HAAR, o. het eerste
haar dat van het laken geschoren wordt; ...HOUT,
o. (-en), houtje dat tusschen de dollen ligt en waarop
de riem rust, vulhout; lange paal die bij een steiger of stelling rechtop staat; zij worden door ulakke
, balken verbonden; ...HOUTEN, ...STUKKEN, o. mv.
gereedschap van de wevers : langwerpig stuk bout
met vele kleine gaatjes boven elkaar, het voornaamste deel van spinnekoppen; ...JONGEN, m.
t-s), jongen die scheert; barbiersleerling.
SCHEERKAM, m. (-men), weverswerktuig; ...KAMER, v. (-s), kamer waarin men zich scheert of
laat scheren: (wev.) plaats in eene weverij waar de
schering op de boomen gezet wordt; ...KLANT, m.
(-en), iem. die zich laat scheren; ...KOFFERTJE,
0. (-s), koffertje waarin de barbiers hun gereedschap bergen en mededragen; ...KOKER, m. (-s),
koker voor scheermessen; ...KROES, v. (...zen);
...KWASTJE, o. (-5); ...LIJN, v. (-en), (zeew.) lijn
die zich in twee of meer einden verdeelt; ...LIJST,
v. (-en), los deel eener weefmachine om de schering
te openen, zoodat de spoel er doorheen kan gaan.
SCHEERLING, v. (Zuidn.) scheersel.
SCHEERLING, v. (plantk.) wilde dollekervel: eene
vergiftige plant.
SCHEERLINGDRANK, ...BEKER, m. toebereid vergif van de dollekervel: den scheerlingdrank drinken
maartoe SOCRATES veroordeeld was).
SCHEERLOON, o. (-en), scheergeld;
v. (-s), (wev.) machine om laken te scheren; ...MEISJE,
o. (-s), meisje dat baarden scheert.
SCHEERMES, o. (-sen), mes waarmede men de
baarden scheert; (fig.) z j heeft eene tong als een
scheermes, eene bitse, snijdende tong; —HECHT, o.
(-en); —RIEM, m. (-en), aanzetriem voor scheermessen.
SCHEERMESSENMAKER, m. (-s). ...SLIJPER, m. (-s).
SCHEERPOEDER, o. poeder om de baardharen te
(ken verdwijnen.
SCHEERRAAM, o. (...ramen), (wev.) kam, werktuig
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(wev.) hulpgereedschap van het scheerraam, waarin
de met kettingdraden gevulde spoelen liggen;
...RIEM, m. (.en), scheermesriem.
SCHEERS, SCHAARS, o. (-en), (Zuidn.) scheermes;
ploegschaar.
SCHEERSCHAAR, v. (...scharen), (vroedm.) verlos-

tang.
SCHEERSEL, o. afval van hetgeen afgeschoren is
(wol, haar enz.).
SCHEERSPIEGELTJE, o. (-s), spiegeltje voor per-

sonen, die zichzelf scheren, dikwijls vergrootend;
...STIJL, m. (-en), stijl van 't scheergebint; ...STOK,
m. (-ken), weversgereedschap; groote spoel waarop
de smalle ketting in linten- en passementweverijen
opgerold zijn; (zeew.) smalle loopplank; ...TAFEL,
v. (-s), (wev.) tafel waarop het laken geschoren
wordt; ...TIJD, m. tijd geschikt voor het schapenscheren; ...TROSHAAK, m. (...haken), (zeew.) haak
van aanmerkeltjke grootte en dikte voor gijns, sloeptakels en ander zwaar touwwerk; ...TUIG, o. gereedschap van den scheerder, om te scheren;
...WATER, o. water om to scheren; ...WINKEL,
m. (-5), barbierswinkel; ...WOL, v. (wev.) geschoren,
gekaarde wol, vilt; ...ZEEP, v. zeep die stark
schuimt on niet snel opdroogt om den baard voor
het scheren in to zeepen; ...ZOLDER, m. (-s), (Zuidn.)
vliering, bovenste verdieping van een huts.
SCHEET, m. (...scheten), (gemeen) veest, wind:
een scheet laten (vliegen) ; — (sprw.) het is een scheet in
een netje, het is zoo zeker als een vogel in de lucht;
hJ maakt van een scheet een donderslag, kleinigheden
stelt hij voor als zaken van gewicht (inz. gezegd
van zaken die enaangenaam zijn); het is geen scheet
waard, niets waard. SCHEETJE, o. ( 5).
SCHEEWEI, SCHEIWEI, v. karnemelk die pas
aan het koken is.
SCHEEZAK, m. (-ken), zak die tot scheede dient,
waarin eene scheede steekt, voor een mes: een sckeezuk in eene broek; het mes uit den scheezak trekken.
SCHEFT, m. (-en, naam to Rotterdam aan het
nonnetje. zekeren vogel, gegeven.
SCHEG. (-gen), SCHEGGE, v. (-n). (zeew.) getimmerte dat voor den voorsteven uitspringt, en tot
steunpunt strekt voor de waterstags on de woeling van den boegspriet.
SCHEGBORD, o. (-en), (zeew.) opvulling tusschen
de slooiknieal on rondom de kluizen.
SCHEGGELOOD, o. (zeew.) strook lood die Tangs
den voorkant der scheggen van het bitstuk wordt
gelegd, en zich van den bovenkant der dubbeling
tot onder de kiel uitstrekt; tegenwoordig minder
gebruikt; ...SPIJKER, m. (-5), spijkers om het
scheggelood vast to spijkeren.
SCHEI, v. (-en), scheede; haarscheel; scheiding;
(zeew l dwarshout.
SCHEIBOTER, v. boter van de melk, die eene koe
geeft, als zij pas in de weide is, het midden houdende tusschen hooiboter en grasboter.
SCHEID, m. (-en), (gew.) grens, afscheiding.
SCHEIDBAAR, bn. afgescheiden kunnende worden;
(taalk.) een scheidbaar voorzetsel. SCHEIDBAARHEID, v.
SCHEIDBOOM, m. (-en), grensboom; ...BOOR, v.
(...boron); ...BRIEF, m. (...ven), brief van den man
aan de vrouw, haar de echtscheiding verkondigende (in het oude talmudische recht); ...DRANK,
...DRUNK, m. afscheidsdrank.
SCHEIDEN, (scheidde, heeft en is gescheiden), afzonderen: het vleesch van de beenen scheiden; het hoofd
van den romp scheiden; (fig.) het kaf van het koren,
de bokken van de schapen, het kwade van het goede
scheiden; verdeelen, vanee nbrengen: eene kamer door
Brabantsche muren, door schotten in tweeen, vieren
scheiden; de haren op het voorhoofd scheiden; maken
dat zij niet vereen igd zijn : de Pyrenean scheiden
Frankrijk en Spanje; de Maas scheidt Brabant van
Gelderland; (fig.) de juiste grens trekken tusschen:

SCHEIDEN.

SCH ELDEN.

veel menschen kennen de len niet, die het gepaste van
het ongepaste scheidt; den man van de kleeren weten
te • scheiden; — (recht.) vervlijderen, vaneenbrengen,
maken dat zij niet langer vereenigd blirven: twee
echtgenooten scheiden, hun huwelijk ontbinden; zich
laten scheiden, door het gerecht de scheiding laten
uitspreken; van tafel en bed scheiden; wettig gescheiden; (fig.) de dood heeft hen gescheiden, hunne vriendschap doen ophouden; — twee vechtenden scheiden,
van elkander verwijderen; een twist scheiden, bijleggen, vereffenen;
zullen gemakkelijk scheiden, cnze
zaken vereffenen; een boedel scheiden, vereffenen en

der aardkruiers; —PLANK, v. (-en), plank van een
scheier; —WAGEN, m. (-s), kruiwagen der aardworkers.
SCHEIGOUD, o. eene soort van proefgoud.
SCHEIK, SJEIK, SJEICH, SJECH, m. eig._
grijsaard, oud man; onderbevelhebber der Arabischestammen of harden.
SCHEIKUNDE, v. wetenschap die zich bezighoudt.
met de wetten der samenstelling en ontbinding der
lichamen, hunne elementen, verwantschap en hunneeigenschappen, chemie: Lavoisier is de vader der
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verdeelen; — (scheik.) ontbinden door smelting,
afdrijving, oplossing enz.: het zilver van het koper
scheiden; kwikzilver van het zilver scheiden;
—
scheuren, vaneenrtjten, bersten, splijten, vaneengaan: de bast scheidde zich van den boom; de berg
scheidde door eene aardbeving ; zich afscheiden : van
• de kerk scheiden; uit zfin beroep scheiden, dit neerleggen.; hij kan van 't geld niet scheiden, heeft het te lief
om het uit to geven; ik kan van 't boek niet scheiden,
met het lezen daarvan eindigen; hj. kan van zijne
sigaar niet scheiden, kan haast niet met rooken eindigen; — vertrekken, heengaan, verlaten:zU scheiden
vrij koel; z konden van elkander niet scheiden, waren
to zeer aangedaan, ontroerd enz.; uiteengaan: het
gezelschap, de vergadering scheidde om 10 uur; (sprw.)
be het scheiden van de markt leert men de kooplui
kennen, wanneer het op eene beslissing aankomt,

leert men de menschen eerst goed kennen; (fig.)
uit het leven scheiden, sterven: bier scheiden zich onze
wegen, gaan uit elkander, niet langer samen (ook
fig.); — de compagnie is gescheiden, ontbonden; —
(scheik.) door de warmte scheidt zich de melk, schift,
ontbindt de melk.
SCHEIZER, m. SCHEIDSTER, v. (-s), iem. die
scheidt.
SCHEIDING, v. (-en), het scheiden (in alle bet.);
(recht) scheiding van tafel en bed, een bij de Nederlandsche wet erkend middel, waardoor echtgenooten in staat worden gesteld, de dagelijksche en
onderlinge samenleving to doen ophouden, zonder
den heiligen band des huwelijks to verbreken; scheiding der metalen, loutering; afscheiding, schei: hij
heeft de scheiding van het hoar in 't midden; afpaling,
afperking-, grens (van landerUen); grens (tusschen
twee rijken); vertrek, afreize: het uur der scheiding.
SCHEIDINKJE, o. (-s), kleine scheiding.
SCHEIDINGSDAL, o. (-en), dal dat de scheiding
vormt tus'-chen twee Lergreeksen of berggroepen.
SCHEIDMERK, o. (-en), merk dat eene afscheiding,
eene grens aantoont.
SCHEIDSEL, o. (-s). Zie het betere: SCHEISEL.
SCHEIDSGERECHT, o. (-en), gerecht waaraan eene
zaak ter beslissing is opgedragen, inz. wanneer dit
gerecht uit deskundigen on niet uit rechtsgeleerden
bestaat, arbitrage : het scheidsgerecht komt in den laat-

sten tejd meer op den voorgrond; een gedicnngen scheidsgerecht is in onze wet niet bekend; ...MAAL, o. afscheidsmaal; ...MAN, m. (...lieden), lid van een
scheidsgerecht, scheidsrechter, arbiter; ....MUUR,
m. (...muren), tusschenmuur, muur die twee ruimten
van elkander scheidt: een scheidsmuur in een oven,
een hoogoven, een schonrsteen, (fig.) wat twee zaken
of personen van elkander scheidt, beletsel, hinderpaal: het verschil van geloof vormt een scheidsmuur
tusschen hen; ...SPOOR, o. (...sporen), spoor tusschen

twee gronden.
SCHEIDSRECHTER, m. (-s), scheidsman, lid van eon
scheidsgerecht, arbiter: rich bij een geschil op scheidsrechters beroepen; die zaak werd door scheidsrechters
beslist; laat uw vader scheidsrechter zijn, beslissen,
het geschil uitmaken.

SCHEIDSRECHTERLIJK, bn. van, door een scheidsrechter: scheidsrechterlUke uitsprank.
SCHEIDSTEEN, m. (-en), grenssteen.
SCHEIDSVROUW, v. (-en), bemiddelaar ,ter.
plankenrij
SCHEIER, m. (-s), (Zuidn.)

nieuwere scheikunde; analytische, synthetische scheikunde, leer der ontbinding, der samenstelling; theoretische scheikunde, die onderzoekingen doet omtrent.
hare grondbeginselen, in tegenst. met de toegepastescheikunde, die de verkregen kennis in practijk_
brengt; de anorganische scheikunde spoort de samenstelling der mineralen op; de organische scheikundeontleedt de organische stoffen; de technische scheikunde maakt toepassingen op al wat het labrieks-

wezen betreft; leerboek der chemie.
SCHEIKUNDIG, bn. bw. tot de scheikunde behoorondo: scheikundige aantrekking, affiniteit, de kracht
waardoor verschillende ongelljksoortige stofdeeltjes
zich innig kunnen verbinden tot een nieuw lichaam
met geheel andere eigensehappen; scheikundige teekens en formules, waardoor de scheikundige samenstelling eener stof aangegeven wordt; — door de toepassing der scheikunde verkregen: scheikundige
praeparaten ; scheikundig laboratorium, ingericht tot.
hetdoen van scheikundige onderzoekingen on bewerkingen; — volgens de scheikunde; de scheikundige
samenstelling; scheikundig verbinden, onderzoeken

SCHEIKUNDIGE, m. (-n), beoefenaar der scheikunde;_
iem. die in de scheikunde ervaren is, chemist.
SCHEIKUNST, v. scheikunde, inz. de toegepastescheikunde.
SCHEILIJN, v. (-en), grenslijn; ...NAGEL, m. (-s),
(zeew.) bout (aan de buitenhuid).
SCHEISEL, o. (-s), hetgeen tot afscheiding dient.
SCHEISLOOT, v. (-en), sloot die tot scheiding
SCHEITBES, v. (-sen), (plantk.) vrucht van den
duindoorn.
SCHEITEEKEN, o. (-s), (taalk.) lees zinteeken (alskomma, punt enz.) : de kennis der scheiteekens,punctuatie; scheidmerk.
SCHEIVOCHT, ...WATER, o. (scheik ) eene hoeveelheid geconcentreerd salpeter met eene gelijka
hoeveelheid water vermengd, dat aldus genoemd
wordt, omdat bet tot het scheiden van goud en
zilver gebezigd wordt: scheiwater dat goud oplost,
koningswater.
SCHEIWEG, m. (-en), weg die de scheiding tusschen
twee landerijen, twee polders enz. vormt; tusschenpad; weg die zich verdeelt; kruisweg.
SCHEIZEN, (scheisde, heeft gescheisd), (Zuidn.)
steenen uithalen.
SCHEIZER, m. (-s), (Zuidn.) steengraver.
SCHEL, v. (-len), bel, klokje: clan de schel trekken;

de schel gnat niet over; electrische schel; tafelschel.
SCHELLETJE, o. (-s), kleine schel: scicelletje trekken,
straatjongensbedrijf, am onnoodig aan de huisschel
to trekken.
SCHEL, SCHIL, v. (-len), bekleedsel van vruchten;
boomschors; bast; huid (van uien); dop, bolster,
schaal; (fig.) de schellen zullen hem van de oogen
rotten, hij zal zijne dwaling inzien. SCHELLETJE,.
SCHILLETJE, o. (-s).
SCHEL, bn. bw. (-ler, .st), helderklinkend, hard
(van geluid) : eene schelle stein; een schel gelaid.
SCHELDBRIEF, m. (...ven), o. (-en),
schotschrift, libel.
SCHELDEN, (schold, heeft geschiAden), hoonende
woorden (tegen of op iem.) uiten: hij Ice-ft mij yevoor diet. schelcien; iem. vow seholden; lasteren:
een gek, your sea onl,seltuften clegel scitelden, uitvaren.
t schelden c,c te •a:en, cloeken eo.
tieren: h ij
HEI.I)ING, v. het Hlie!cien.
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SCHELDER.

SCHELVISCH.

SCHELDER, m., SCHELDSTER. v. (-s), die uitvaart,
scheldt, raast.
SCHELDNAAM, m. (...namen), hoonende benaming,
spotnaam; iem. scheldnamen geven; ...WOORD, o.
(-en), hoonend, beleedigend woord: iem. scheldwoorden
SCHELDRAAD, m. (...draden), ijzerdraad aan eene
schel.
SCHELEEND, v. (-en), (nat. hist.) klappereend,
kwakereend (anas clangula); gemeene scheleend

SCHELMACHTIG, bn. bw. (-en -st), als een -, van
een schelm, bedrieglijk: een schelmachtige kerel; zich
schelmachtig aanstell en, guitig, snaaksch. SCHELMACHTIGHEID, v. (...heden), schelmachtige streek.
SCHELMENSTREEK, m. (...streken), streak van een
schelm, schelmstuk.
SCHELMERIJ, v. (-en), schurkerij, schurkenstreek,
bedriegerij; moedwil; schalkschheici.
SCHELMSCH. bn. bw. (-er, meest -), schelmachtig:
eene schelmsche daad; schalksch, guitachtig: schelm-

-(A. glaucion).

sche oogen, een schelmsch gezicht.

SCHELEN, (hij of het scheelde, heeft of het heeft
gescheeld), verschillen : dat scheelt veel; zij scheelt niet

SCHELMSTUK, o. (-ken), schelmerij.
SCHELP, SCHULP, v. (-en), hoornachtige zelfstandigheid, huisje der weekdieren; in zijne schelp kruipen. bevreesd worden, inbinden; (ontl.) gebogen
kraakbeenachtig lichaamsdeel: de schelpen van den
nets; de oorscheip; (bouwk.) trompetgewelf. Zie ver-

.toevoegen.

reel in ouderdom; het scheelt veel, wie het zegt en op
, welke wijze; het scheelt veel, of ik in goud of in zilver
betaal; het kan mij niet schelen. het maakt voor mij
,geen verschil uit, (ook) het is mij precies hetzelfde,
kook) ik geef er niets om; ontbreken: er scheelt niet

reel meer aan de som; het scheelde weinig of hij was ver.dronken, bijna was hij verdronken; het scheelde geen
haartje; indien hij geen schurk is, dan scheelt er maar
weinig aan, ik noem hem een schurk; — schorten,
haperen: wat scheelt er aan dat boek waarom vindt
er scheelt altUd iets aan, nooit is
: ge dat niet goed?;
het hem naar den zin; inz. van lichamelijke of geesscheelt u wag •!. gevoelt
-telijke ongesteldheid gezegd:
gij u niet goed?; hij scheelt wat aan zijn oog, dat is niet
in orde; (fig.) het scheelt hem in den bol, hij is niet recht
uitroep
bij zijne zinnen; benje gek of wat scheelt je
over iemands vreemde handelwijze,
-van ergernis
over zijne vreemde woorden; ik weet heel goed, wet
.er eon scheelt, wat er aan hapert, waar de schoen
wringt.
SCHELERWTEN, SCHEULERWTEN, v. my. (gew.)
Teulerwten.
SCHELF, o. (...ven), bies, wier, vandaar: schelfzee.
SCHELF. v. (...ven), SCHELVE, v. (-n), hoop, stapel:
iwoisc10--1/. SCHELFJE, o. (s).
SCHELFER, m. (-s). dun blaadje dat zich afscheidt,
sch i 1 fer.
SCHELFZEE, v. (aardr.) eene golf der Roode Zee.
SCHELHEID, v. hardklinkend geluid ; scherpe klank

de schelheid dezer stern bevalt niet.

SCHELIJZER, o. (-s), klinkhamer, werktuig der
_koperslagers met eene ronde inzinking.
SCHELKLINKEND, bn. (-er, -st), dat schel klinkt:
,eene schelklinkende stem.

SCHELKNOP, v. (-pen). belknop; ...KOORD, v. (-en),
lcoord waaraan men trekt om te schellen.
SCHELKRUID, o. (plantk.) stinkende gouwe; gehoornd schelkruid, roode, gehoornde heal.

SCHELLAK, o. het op pisangbladeren uitgegoten
gesmolten en gezuiverde gomlak: in dunne plaatjes
van eene roodbruine tot oranjegele kleur in den
handel; —OPLOSSING, v. (-en), eene oplossing van
schellak in spiritus; —VERNIS, o. eene schellakoplossing die tot vernis gebezigd wordt.
SCHELLEN, (schelde, heeft gescheld), aan eene
schel trekken, de schel doen klinken; de meld schellen, Naar door eene schel het sein geven te komen.

SCHELLEN, (schelde, heeft gescheld), schillen.
SCHELLENDRAAIER, m. (-s), die de schel van de
huizen afdraait (straatjongensbedrijf).
SCHELLING, m. (-en), Oudned. zilveren muntstuk
6 stuivers of 30 cent). SCHELLINKJE, o. (-s),
verkleinw. van schelling: (bij uitbr.) in een komedie.
gebouw enz. de laagste rang, waar voor eene plaats
een schelling betaald wordt, de engelenbak.

SCHELLUIDEND, bn. een scherp geluid van zich
gevende.
SCHELM, m. (-en), deugniet, booswicht, schurk:
als een schelm handelen; iem. voor schelm wegjagen;
iem. een schelm noemen, schelden; een schelm die wegloopt, zekere bedreiging van makkers onderling:
—die
acme schelm.', drommel, ongelukkige; — als liefkoozend woord, inz. tegen kinderen: waar zit de
kleine schelm?; 0, het is zoo'n schel mpje zoo'n deug-

miet. SCHELMPJE, o. (-s).

der SCHULP. SCHELPJE, o (-s), schulpje, horentje.

SCHELPAARDE, v. schelpmergel, een bemestingsmiddel in sommige deelen van Frankrijk; ...BANK,
v. (-en), bank met schelpdieren.
SCHELPDIEREN, o. my. de schelpdieren maken eene
klasse der weekdieren uit; zij zijn koploos en geheel
bedekt door eene tweeschalige schelp.
SCHELPENGERECHT, o. sThervengerecht; ...MENNER, m. (-5), die schelpen rijdt; ...PAD, o. (-en), met
schelpen hard geniaakt pad; ...REGEN, m. het in
de diepte zinken der schelpjes van millioenen kleine
zeediertjes, op eene diepte van 10 tot 30 M. in levende;
.„VISSCHERIJ, v.

SCHELPERWTEN, v. my.
SCHELPGOUD, o. met honig of gom gemengd goudpoeder ter vergulding, dat in schelpen verkocht
wordt; ...KABINET, o. (-ten), kabinet van schelpen.
SCHELPKALK. v. kalk uit schelpen gebrand; ...KOKERWORM, nl. (-en), eene soort van worm (terebella),
die van buiten geheel en al met stukken schelp
bedekt is en in een koker leeft; ...KUNDE, v. kennis der schelpen; ...MARMER, o. marmer waarin
versteeningen van schelpen voorkomen; ...MERGEL,
v. een rnengsel van koolzure kalk en klei; ...MERGELGROEF, v. (...ven); ...NET, o. (-ten), net waarmede schelpen gevischt worden; ...SLAK, v. (-ken),
huisjesslak; ...SCHARNIER, o. (-en), (ontl.) de sluiting eener schelp; ...SLOT, o. (-en), schelpscharnier;
...SPITS, v. (-en), top of verhevenheid op eene schelp
voor den slotband; ...STEEN, m. (-en), conglomeraat
van schelpen; ...TANDJES. o. mv ., onetienheden
der schelp, wear de slotband de beide schalen vereenigt; ...VISCH, m. (...sschen), (b. v. mosselen,
()esters).

SCHELPVORMIG, bn. den vorm van eene schelp
hebbende.
SCHELPWEG, m. (-en), weg met schelpjes bestrooid: ...WEEK, o. (-en), schelpen aan grotwerken;
...ZAND, o. fijngemaakte schelpen, poeder van schelpen; zand waarin veel schelpen voorkom en; ...ZIJDE,
v. eene soort van zijde, geleverd door zekere schelpdieren, inz. door de pinna marina, die zich met een
vezelig weefsel aan de rotsen hecht; ...ZILVER, o.
zilver in den vorm van schelpen.
SCHELTROMPET. v. (-ten), klaroen.
SCHELUW, bn. bw., (w. g.), scheef, school; (timm.)
scheluw hout, door ongelijke krimping gedraaide,
scheeve planken; (zeew.) (van een stuk hout) scheluw
zljn, srhot hebben.

SCHELUWTE, v. (w. g.), scheefheid, schuinte,
schuinschheid; scheluwte zien, met een oog langs
iets zien om over de vlakte en rechtheid to kunnen
oordeelen; de toppen ran twee baken van scheluwte
zien, in elkander brengen, achter elkander zien.
SCHELVEN, (schelfde, heeft geschelfd), (Zuidn.)
tassen.
SCHELVISCH, m. (...sschen), als voorwerpsn. —, [v.
gmv. als stofn.]: eene soort van zeer smakelijke
zeevisch (gadas aeglefinus) tot de weekvinnige visschen behoorende, die onze kusten, en die van
de geheele Noordzee alsmede het Kattegat bewoont;

;

SCHELVISCH.

SCHENKING.

(sprw-.) een schelvisch [elders: een spiering] uitgooien
om een kabeljauw to vangen, jets gerings opofferen
om een grooter voordeel to verkrijgen; — (fig.)
domoor, (ook) stouts guit. SCHELVISCHJE, o. (-s).
SCHELVISCHDUIVEL, m. (-s), (nat. hist.) pitvisch
(callionymus lyra); ...KOP, m. (-pen), kop van een
schelvisch; ...00GEN, o. mv. oogen van een schelvisch; groote uitpuilende oogen; ...STAART, m. (-en);
...VANGST, v.
SCHELWORTEL, v. (plantk.) stinkende gouwe.
SCHEMA, o. (-'s), model, voorbeeld, schets: een
schema van iets geven; schema eener les; schema voor
een opstel.
SCHEMATISCH, bn. bw. bij wijze van schets, zeer
eenvoudig: schematische teekening eener pomp, van

broken, misvormen: een boom schenden, van blade
ren, schors en loot berooven; schend dit bcek niet;
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een unster; iets schematisch voorstellen, aanduiden.
SCHEMEL, m. (-s), voetbankje van een rijtuig;
(wagenm ) dwarshout.
SCHEMER, m. schemering, zie aldaar; halfduister:
je zit daar zoo in den schemer, kom wat nader bij het
licht; die lamp geeft weinig licht, het is hier haast
schemer; in den schemer zag htj de inbrekers ontvluchten.
SCHEMERACHTIG, bn. (-er, -st), schemerig; onvolkomen, onduidelijk: mine oogen worden slecht, ik zie
het maar schemerachtig. SCHEMERACHTIGHEID, v.
SCHEMERAVOND, m. (-en), avondschemering.
SCHEMERDONKER, bn. een weinig donker: het is
o. halfduister: met schemernog schemerdonker;
donker 7 s winters opstaan; in het schemerdonker ziet
men niet veel.
SCHEMEREN, (het schemerde, heeft geschemerd),
een flauw, half licht verspreiden: de morgen, de
avond schemert al; het licht schemerde nog een weinig;
de maan schemerde nog eventjes; nog een weinig
donker zijn, reeds duister worden: het schemert nog;
het schemert
—onduieljk,asdorenflorszien:
mij voor de oogen; dat sterke licht doet mane oogen
zoodat
ik
bijna
niet
zien
kan;
—
(fig.)
schemeren,
het schemert hem niet (voor de oogen), hij is recht bij
de hand, hij is slim genoeg; er schemert mij iets van
voor den geest, ik herinner het mij zeer flauw; er
schemert geen straal van hoop meer, alle hoop is vervlogen; zone bedoeling schemert duidelijk genoeg door
zijn stilzwijgen heen, is duidelijk op to merken; — in
de schemering zitten : een uurtje's avonds schemeren.
SCHEMERIG, bn. (-er, -st), een weinig donker, tusschen licht en donker: het wordt al schemerig.
SCHEMERING, v. (-en), zonlicht door de damp-

kringslagen boven ons naar de aarde teruggekaatst,
wanneer de zon reeds (of nog) onder de kirnmen is:
avond•, morgenschemering ; de schemering valt, het
wordt avond; in de schemering zitten, nog goon kunstlicht aanwenden, wanneer het daglicht verdwijnt;

de schemering duurt's zomers lang; — de sterrenkundige
schemering duurt tot de zon 16° beneden de kim is
gedaald; de burgerlijke schemering, zoolang men

zonder kunstlicht zien kan.
SCHEMERINGSCIRKEL, m. (-s), kleine cirkel, 16'
beneden de kim, als grens van den schemeringsgordel; ...GORDEL, m. (-s), strook van 16° beneden
den horizon, waar beneden de zon niet dalen kan,
zonder dat de schemering ophoudt.
SCHEMERLICHT, o. flauw, half licht; —KRING,
m. (-s), schemeringsgordel.
SCHEMEROCHTEND, m. ochtendschemering.
SCHEMERTIJD, m. vroege ochtend, vroegavond;
(fig.) de schemertijd der wetenschappen, het einde der
middeleeuwen; ...UUR, o. (...uren), uur der schemering: in het schemeruur wordt bij ons altijd verteld.
SCHEMPEN, (schempte, heeft geschempt), schimpen.
SCHENDBRIEF, m. (...ven), brief vol laster; ...BROK,
m. en v. (-ken), lasteraar, -ster.
SCHENDEKEUKEN, m. en v. (-s), die ondanks goed
eten en drinken mager en bleek blijft.
SCHENDELIJK, bn. (-or, -st), schandelijk.
SCHENDEMAT, v. (-ten), (gew.) schendster.
SCHENDEN, (schond, heeft geschonden), bederven,

een geschonden exemplaar; 14 is van de pokken geschonden, hij is pokdalig; (sprw.) wie zijn neus schendt,.
schendt zjjn aangezicht, wie kwaad spreekt van zijn

bloedverwanten, onteert zichzelven; — onteeren:,
eene maagd schenden; een geschonden huwelfiksbed,
schendt
iemands eer schenden, helm belasteren;
mij (min goeden naam) overal, hij belastert m%)
overal; — ontwijden, ontheiligen : kerken, graven.
schenden; gjj zult den sabbat niet schenden; — verbroken, overtreden : zon woord, belofte, eed schenden;
de heiligste dingen, rechten schenden; — (gew.) schel.-

den, scheldnamen geven, scheldwoorden toevoegen.
SCHENDING, v. (-en), het schenden (in alle bet.).
SCHENDER, m., SCHENDSTER, v. (-s), die schendt
(in alle bet.).
SCHENDERIJ, v. (-en), het schenden, vooral gebezigd in samenstellingen: straatschenderif enz.
SCHENDEVENTEN, (schendeventte, heeft geschen-devent), voor een schandelijk lagen prijs verkoopen..
SCHENDIG, bn. bw. (-er, -st), schandelijk; eerroovend, lasterlijk : een schendige meineed ; een schendiT
verraad.
SCHENDTONG, m. on v. (-en), lasteraar, -ster, eer-

roover, kwaadspreker, -spreekster. •
SCHENDTONGIG, bn. lasterziek, kwaadsprekend.
SCHENDZIEK, bn. lasterzuchtig.
SCHENK, m. (-en), naam van den steel der pijp in
de pijpenfabrieken to Gouda.
SCHENKAGE, v. (-s), schenking, geschenk, gave.
SCHENKAMBT, o. (-en), post van schenker (aan
een hof); ...BLAD, o. (-en), thee-, koffleblad, groot.
presenteerblad; ...BLAADJE, o. (-s); ...BORD, o. (-en),
houten presenteerblad.
SCHENKEL, SCHINKEL, m. (-s), (ontl.) dij, deei
van het been boven de knie tot aan de heup, zoowel bij menschen als groote dieren: een man met
grove schenkels, dik on grof; stuk vleesch van de dij
van een rund; (zeew.). Zie SCHINKEL. SCHENKELTJE, o. (-s).
SCHENKELVLEESCH, o. (slag.) vleesch van den,
schenkel van een rund : schenkelvleesch met en zonder
been.
SCHENKEN, (schonk, heeft geschonken), uit-, overgieten (uit eene flesch, pot of kan): win, bier, watery
kofie,thscn;dglaz,ekopjsvhfl
schenken; de koffiekan schenkt niet, de tuit is verstopt; — in het klein verkoopen, slijten (dranken):
hier wordt geen jenever geschonken; men schenkt hier
zuiveren wijn; (sprw.) mat ons klaren wijn schenken,
de zaken juist benoemen, duidelijk onze meening
zeggen, zeggen waar het op staat; geven, vereeren, begiftigen: wat zult gij hem op ziyn verjaardagschenken ?; (sprw.) gij hebt het niet geschonken, gij hebt.
het niet voor niets, (ook) ik zal het u betaald zetten;
(fig.) iem. de vrijheid schenken, hem in vrijheid stollen;
iem. het leven schenken, bet leven geven, (ook) niet.
dooden; iem. zone vriendschap schenken, hem tot,
vriend nemen; iem. geloof, gehoor schenken, hem gelooven, naar hem hooren; iem. hart en hand schenken,
zich met hem (of haar) verloven; overlaten : de rest
schenk ik u; het blifft u niet geschonken, niet kwijtgescholden; iem. de schuld, zone straf schenken, kwijtschelden.
SCHENKER, m., SCHENKSTER, v. (-s), die schenkt;.
wilt gff van avond schenker zijn`i ; die oudtijds aan de
hoven er mee belast was den vorst den wijn to
schenken; gever, vereerder, vereerster: wie is de
schenker er van ?; God, de Schenker van alle goede
gaven.
SCHENKING, v. (-en), het schenken; (recht.) eene
overeenkomst waarbij de schenker, bij zijn leven,
om niet en onherroepelijk eenig goed afstaat ten
behoeve van den begiftigde, die hetzelve aanneemt,
waarvan authentieke akte met opgemaakt worden
(in tegenst. van erfenis of legaat); de wet erkent
geene andere schenkingen dan schenkingen onder dv
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levenden; geschenk, gave: vele kloosters en kerken zijn
door schenkingen rijk geworden.
SCHENKINGSAKTE, v. (-n), (recht.) authentieke
akte waarbij verklaard wordt, dat eene schending
aangenomen wordt.
SCHENKKAMER, v. (-s), buffetkamer; ...KAN, v.
(-nen), groote water- of wijnkan; ...KETEL, m. (-s),
waterketel (aan de theetafel); ...KURK, v. (-en),
doorboorde kurk met pijpje erin, om zonder morsen
wijn te schenken, petroleum over te schenken enz ;
...TAFEL, v. (-s), buffet; ...VAT, o. (-en), eene soort
van koelvat.
SCHENNEN, (schon, heeft en is geschonnen). Zie
SCHENDEN.
SCHENNIS, v. schending, ontheiliging; wandaad,
misdaad, onteering; schande, oneer ; vooral in samenstellingen: heiligschennis, maagdenschennis, sabbatschennis enz.
SCHENZIEK, bn. (-er, -st), die gaarne lastert.
SCHEP, m. (-pen), zooveel in eenmaal kan opgeschept worden : een schep kolen op het your doen; een
schep sulker; (overdr.) tamelijk veel, zeer veel: dat
kost een schep geld; eene groote menigte: een heele
schep yolk. SCHEPJE, o. (-s), kleine schep: een schepje
thee; mag ik nog een schepje '?; (fig.) teug, slokje, mondvol; klein plat lepeltje dat van voren nogal breed
is: een zilveren theeschepje.
SCHEPBAK, m. (-ken), bak waaruit men schept;
...BAKJE, o. (-s); ...BORD, o. (-en), bord aan een
watermolenrad.
SCHEPEL, o. (-s), zekere inhoudsmaat (voor droge
waren); (oudt.) 1 4 van een Amsterdamsch mud;
(thans) = 0.1 H.L. of 1 D.L., de maat zelf, zoowel
als de inhoud; (sprw.) om iem. goed te kennen, moet
men eerst een schepel zout met hem gegeten hebben,
moet men zeer lang met hem omgegaan hebben;
zooveel land als met een schepel koren wordt
bezaaid. SCHEPELTJE, o. (-5).
SCHEPELING, m. en v. (.en), al wie rich aan boord
van een schip bevindt, met uitzondering van de
passagiers; de schepelingen, de bemanning. SCHEPELINGE,, v. (-n).
SCHEPELMAND, v. (-en), mand die een schepel
inhoudt; ...ZAK, m. (-ken), zak die een schepel
inhoudt.
SCHEPEMMER, m. (-s), putemmer.
SCHEPEN, m. (-en), (oudt.) rechter; schout en schepenen, het stadsbestuur; (oudt., Zuidn.) wethouder.
SCHEPEN, (scheepte, heeft gescheept), inschepen,
varen, scheep zijn: wfi scheepten derwaarts; (sprw.)
wie met den duivel gescheept is, moet wel met hem over.
SCHEPENBANK, v. (-en), rechtbank der schepenen;
zitplaats der schepenen (b. v. in eene kerk); ...BRIEF,
m. (...yen), lastbrief, voor een of meer schepen opgemaakt.
SCHEPENDOM, o. het college der schepenen; het
stadsbestuur.
SCHEPENKAMER, v. (-s), kamer waarin de schepenen zitting hielden, rechtzaal; het gerecht, de
schepenbank.
SCHEPENKENNIS, v. (-sen), pandbrief, hypotheek;
—, v. gmv. kusting; hypotheek, pand (op huizen of
landerij en).
SCHEPENROL, v. naamlijst der schepenen; (ook)
rol der zaken, die door schepenen moesten beslist
worden.
SCHEPENSCHAP, o. betrekking ambt van schepen.
SCHEPENSPLAATS, v. plaats van schepen: er is
eene schepensplaats vacant.
SCHEPGAT, o. (-en), gat waardoor men iets schept;
...KORF, m. (...yen), eene soort van platten korf,
waarin de imkers de jonge zwermen bijen opvangen;
...KRUK, m. (-en), (pap.) kruk waarmede de toevoer
der papierpap geregeld wordt in de machinale papierbereiding; ...KUIP, v. (-en), (pap.) kuip waaruit
het papier geschept wordt; ...LEPEL, m. lepel
waarmede men schept, in allerhande bedrijven: het
glasbiazen, zoutzieden, suikerraffineeren, kaarsen-

maken, metaalgieten enz.; ...LICHT, o. (-en), vallicht,
lichtscherm; ...NET, o. (-ten), net waar visch mede
geschept wordt, kruisnet; ...PAN, v. (-nen), (zeepber.)h
pan der zeepzieders.
SCHEPPEN, (schepte, heeft geschept), putten, uiis
eene vloeistof met een hol voorwerp nemen: eenwarner water scheppen ; water nit eene sloot, eene rivier
scheppen; iets half, heel vol scheppen; water uit een,
k:elder scheppen, zoodat deze droog wordt; met een.
ler el ergens uithalen: soep, groenten op een bord scheppen; met . eene schop ergens in -, opdoen: kolen op
het vuur, zand op een kruiwagen scheppen; aardappelen in een zak scheppen; (pap.) de bereide stof op.
den vorm nemen en alzoo het blad vervaardigen; —
(zeew.) de zeilen scheppen wind, vangen wind, zwellen; een zeil scheppen laten, half reven; pagaaiem.
jonge bijenzwermen in een schepkorf opvangen; —
inademen, tot zich nemen: lucht, adorn scheppen;
weer adem scheppen, na drukke bezigheden, beklemmenden angst enz. vrijer ademhalen, zich meer vrt
gevoelen; moed scheppen, moed vatten; geduld scheppen; vreug de, vermaak, behagen in iets scheppen, er in
vinden, hebben; — (gemeenz.) iem. scheppen, duiken
om heni to wippen, onder to krijgen. SCHEPPING,.
v. (-en).
SCHEPPEN, (schiep, heeft geschapen), iets uit niets.
vormen, in het leven roepen, voortbrengen: God
schiep het heelal; God heeft den mensch naar Zfjn.
beeld geschapen; de kunstenaar bootst goed na, doch
weet niet te scheppen, niets uit eigen winding voort.
te brengen; de dichters hebben de goden geschapen;
scheppende verbeeldingskracht, zie aldaar; scheppend
vernuft; scheppende macht. SCHEPPING, v. (-en), het
scheppen: sedert de schepping der wereld; de schepping
van een kunstwerk; al het geschapene: de gansche
schepping rust; de mensch is beer der schepping.
SCHEPPER, m. (-s), die schept (in alle bet.); de.
Schepper, God, de A lmacht; schepvat; lid van een
dijksbestuur ; workman in eene papierfabriek, die destof op den vorm schept.
SCHEPPINGSBOEK, o. het eerste book van Mozes:
Genesis, dat de geschiedenis der schepping bevat;
...DAG, m. (-en); ...GESCHIEDENIS, v. gesehiedenis van de schepping der wereld, inz. de MozaIsche;
...THEORIE, v. de leer aangaande de schepping der wereld; ...VERHAAL, o. (...verhalen); ...VERMOGEN, o.; ...WEEK, o.; ...WOORD, o. (fig.) het woord
der Almacht (als: er zij licht! on er was licht).
SCHEPPLANK, v. (-en), schepbord; ...RAD, o. (-en,.
-eren), rad van watermolens of stoomwerktuigem
enz., waarmede water uit iets geschept wordt,.
(van raderstoombooten) rad waardoor de boot in
beweging gebracht wordt; rad waardoor een molen 7
enmachibwgertod,
daarop vallend of daartegen stuwend water, vgl,
onder-, bovenslagrad.
SCHEPRIEM, m. (-en), pagaai; ...SCHAAL, v. (...schalen), nap- of schaalvormig papiermakerswerktuig.
SCHEPSEL, o. (-s, -en), geschapen wezen, inz,
mensch, dier: de grootheid Gods is in Zijne schepselen
zichtbaar ; — (fig.) zeker scheldwoord (inz. tegea
vrouwen): foei, welk een schepsel!; wie heeft ooit zooeen schepsel gezien?; ik wil met dat schepsel niets to
maken hebben. SCHEPSELTJE, o. (-s).
SCHEPSELDIENST, m. afgoderij, beeldendienst.
SCHEPSPADE, v. (-n), breede spade.
SCHEPTER, m. (-s), koningsstaf, rijksstaf: den,
schepter houden, voeren, zwaaien, regeeren; kroon en,
de kenteekenen der koninklijke waardig- scheptr,
heid; kroon en schepter neerleggen, afstand doen van
de regeering; (ook) de attributen van Melpomene,
de muze van het treurspel.
SCHEPVAT, o. (-en), vat om mode to scheppen;
puts, hoosvat enz.
SCHERBIER, SCHERREBIER, o. zie SCHARBIER.
SCHEREN, (schoor, heeft geschoren), met een scherp
werktuig van de oppervlakte van een voorwerpwegsnijden, inz. met mes of schaar: iem. den baarcie
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scheren, zich scheren, zich later scheren; fem. de kruin
scheren, van een geestelijke om hem tot zijn
.ambt to wijden; een hood, een paard scheren, het haar
kort afknippen; de schapen scheren, ze de wol afknippen; — (fig.) hii heeft zone schaapjes geschoren,
zou de varkens wet
zijne schaapjes op het droge;
scheren, hij zou wel overal munt uit willen
slaan; die waard scheert zone gasten, laat ze veel
betalen, haalt ze het vel over de ooren; hij laat zich
geduldig scheren, hij betaalt maar, al overvraagt
men hem nog zooveel; daar zat mee geschoren,
leelijk mee in de war, verlegen; met ieyn. geschoren
opgescheept, lastig gevallen ; — taken scheren, de
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eene bloom draagt; samengesteld scherm, als ledere
bloom weer eon schermpje draagt, zooals bp de
meeste schermbloemigen. SOHERMPJE,o.(-s),klein
scherm; onderdeel van een samengesteld scherm.
SCHERMBLOEMIGEN, v. my. eene planteilfamilie
(umbelliferae), wier bloemen tot schermen vereenigd
zijn; ...BOEK, o. (-en), book dat over de schermkunst handelt;
m.(...ven),beschermbrief;
...CLUB, v. (-5), schermvereeniging; ...DAK, o. (-en),
luifel; (oudh.) schilddak (in de veldslagen der Romeinen); ...DEGEN, m. (-s), floret.
SCHERMDRAGEND, bn., de schermdragende gewassen,
de schermbloemigen.
SCHERMEN, (schermde, heeft geschermd), naar
zekere kunstmatige regels den degen hanteeren (als
gymnastische oefening); ook schermen met de Tans,

-door het rouwen omhooggekomen haartjes op gelijke
lengte afsnijclen; geschoren fluweel; (fig.) zi9 zijn alien
.over e'en kam geschoren, zij zijn alien aan elkander
gelijk, de een is niet beter dan de ander; alien, alles
over e'en kam scheren, geen onderscheid maken, op
-dezelfde wijze behandelen; — de heggen, de boomen
scheren, de takken op gelijke lengte afsnijden; geschoren palm; — kort afbijten: de lammeren scheren
,het gras; de geiten scheren de blaren van de boomen; —
steentjes langs het water scheren, platte steentjes
langs het water werpen, zoo, dat zij, dit even aanrakend, telkens verder springen, kiskassen; de riemen scheren, ze naar achteren zwaaien, met het

blad in horizontals richting; — rakelings snel langs
lets vliegen: de zwaluw scheerde tangs het watervlak,
tangs de huizen; —
spannen: een touw, eene
scheren; (wev.) den
.ketting scheren, op den boom spannen; dit doek is op
86 M. geschoren, het wordt 36 M. lang geweven; —
(zeew.) een schip, de planken scheren, het beloop der
-

planken ordenen; een touw in een blok scheren, het
-daarin spannen; een takel scheren, de touwen zoo-danig stellen, dat zij door de blokken schieten en
wel in de richtingen, welke zij moeten doorloopen,
-den takel samenstellen; de kabelaring scheren. die
•om het spil leggen; —
snel heengaan : scheer je weg !
SCHERENVLOOT, v. (...vloten), flotille van kleine
-vaartuigen, die Zweden tot verdediging der kusten
-onderhoudt; loodsschepen op de Zweedsche kust.
SCHERF, v. (...von), brok, stuk (van een steenen
pot, eene kan enz.): in scherven vallen. SCHERFJE,
-o. (-s).
SCHERFBORD, o. (-en), bord waarop men kerft,
.hakbord; ...IJZER, o. (-s), kerfijzer; ...MES, o. (-son),
kerfmes; ...MOLEN, m. (-s), houten bak met een
bodem van fjzeren staven, waartusschen de scherfmessen slaan (om rapen, bieten, knollen, wortels
enz. fijn to snijden); ...STUKKEN, o. my. stukken
- van gebroken steenen voorwerpen.
SCHERFVRIJ, bn. (vest.) gedekt tegen de scherven
van projectielen.
SCHERIF, SHERIF, m. (-s), opperrechter (in Engeland); emir (in Turkije en ArabiP).
SCHERING, v. (-en), het scheren (in alle bet.); (wev.)
in eene geweven stof die draden, welke in eene
rechte en onderling evenwijdige richting overlan2 . s
het stuk doorloopen; (naaist.) de rechte draden die
men spant bij het mazen en stoppen; (fig.) schering
,en inslag, het geheel, alles waarop het rust; dat is
schering en inslag by hem, altijd hetzelfde; —DRAAD,
m. (...draden). —DRAGER, m. (-s), zeker werktuig
,

der wevers.
SCHERLEI, v. Zie SCHARLEL
SCHERLUIN, v. Zie SCHARLUIN.
SCHERM, m. bescherming.
SCHERM, o. (-en), opstaande, met papier beplakte
draagbare wand, afschutting: tocht-, wand-, yourscherm; tooneelgordijn, voorhangsel : het scherm

ophalen, laten zakken; (fig.) achter de schermen
niet voor den dag komen, niet openlijk optreden; — (plantk.) eene bloeiwijze waarbij de gesteelde bloemen straalvormig. schijnbaar uit 6(_n
punt ontspringen en meest op gelijke hoogte slaan;
,,Inkelvou dig scherm, als iedere bloemsteel slechts

de bajonet, den langen en den korten stok; schermen
leeren; Ivo schermt meesterlijk;
(fig.) veel on ijdel
praten, snoeven: in den wind schermen; in de lucht
schermen; met woorden schermen; in het wild schermen; lang over en weer dingen on bieden: zij schermden tang over dien koop.
SCHERMER, m., SCHERMSTER, v. (-s), die schermt.
SCHERMER, v. naam van een drooggemaakt moor
in Noord-Holland.
SCHERMHANDSCHOEN, m. (-en), leeren handschoen
waarvan de bovenzijde stork opgevuld is, dien men
bij het schermen aanheeft.
SCHERMINKEL, m. (-s). Zie SCHARMINKEL.
SCHERMKOGEL, m. (-s), (mil.) kogel met ogivale •
punt en een zoogenaamd scherm, dat bij de ontbranding platgedrukt wordt; ...KUNST, v. het gepast
gebruik maken der slag- en stootwapens tot den
aanval en de verdediging; ...LAP, m. (-pen), borstlap, plastron dien men zich onder het schermen
voor de borst bindt om de steken en slagen op to
vangen; ...LES, v. (-son); ...MASKER, o. ( s), gevlochten masker van ijzerdraad, dat iem. die schermt,
voor het gezicht doet; ...MEESTER, m. ( s), iem.
die les geeft in het schermen; die in het schermen
zeer ervaren is; ...OEFENING, v. ( en); ...SCHILD,

o. (-en); ...SCHOEN, m. (-en); ...SCHOOL, v. (...scholen); ...SLAG, m. (-en); ...STEEK, m. (...steken);
...STOUT, m. ( en).
SCHERMUTSELAAR, m. (-s), die schermutselt.
SCHERMUTSELEN, (schermutselde, heeft geschermutseld), (oorl.) met kleine benden en ongeregeld
vechten, wat tot geene beslissing leidt: men schermutselde, doch het kwam tot geen hoofdtreffen; (fig.) lang
heen en weder bieden (bij een koop).
SCHERMUTSELING, v. (-en), klein, tot geenerlei
beslissing voerend geveeht, tusschen afdeelingen,
zooals bij verkenningen, patrouilles, verrichtingen
van den voorpostendienst piaats heeft.
SCHERMUTSEN, (schermutste, heeft geschermutst),
schermutselen.
SCHERMVEREENIGING, v. (-en), vereeniging ter
beoefening der schermkunst; ...WEDSTRIJD, m.
(-en), wedstrijd in het schermen; ...ZAAL, v. (...zalen), zaal tot schermen ingericht; zaal waarin ges3hermd wordt, sehermles gegeven wordt.
SCHERP, bn. bw. (-er, -st), goed snijdend (in tegenstalling met bot, stomp): scherpe messen, sabels,
zwaarden, zeisen, scheren, doyens; (fig.) de honger is een
scherp zwaard, het is pijnlijk niet to eten to hebben,
(ook) door den honger gedreven, zou men veel Bingen doen, die men anders afkeurt; met scherpe

wapens rechten; eene scherpe 7451, naald; eene zaag
scherp zetten, de tanden iets naar buiten om en om
zetten; — smal en spits toeloopend: scherpe hoeken,
kanten en punten; (wick.) een scherpe hoek, die kleiner
is dan W.; een paard scherp zetten, beslaan, met
ijsnagels of scherpe kalkoenen beslaan, zoodat het
op ijs en sneeuw niet uitglijdt; (zeew.) scherp gebouwd
schip, met smallen spits toeloopenden bodem, waardoor het snel varen kan; een scherpe boeg; —
een sterken, pijnlijken indruk op de zinnen
makende: scherpe mosterd, peper, tabak, kaas; de
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de wind is scherp, doordringend koud; scherpe
koude, vinnige koude; een scherp geluid; een scherp
vocht, vergif; scherpe pjnen, hevige, doordringende; —
een sterken, pijnlijken indruk op den geest
makende: scherpe spot; een scherp verwjt; eene scherpe
? erisping; scherp berispen, verw^ ten-, iem. scherpe woor4en toevoegen; scherpe critiek; eene scherpe pen voeren,
scherpe woorden neerschrijven, scherp critiek uitoefenen; eene scherpe tong hebben, bits, vinnig; —
juist, nauwkeurig en duidelijk uitkomend (in
tegenstelling met wat onmerkbaar in elkander overgaat) : scherpe randen; iets scherp teekenen, schaduwen; die ljjnen moeten wat scherper worden; scherp
pestempelde munten; scherpe trekken in het gelaat hebben; de eeuwige sneeuw lewam scherp tegen den donkerblauwen hemel uit; eene scherpe grens; —
snel, nauwkeurig en bepaald waarnemende: scherpe
zintuigen; een scherp gehoor, gezicht hebben; scherp
zien, hooren, toeluisteren; hjj ziet scherp, merkt dadelijk
waar het op aankomt; een scherp verstand; scherp
opmerken; lets scherp in het oog vatten; — nauwkeurig, zorgvuldig en zonder zwakheid, zooals iets
wezen moet: scherp examineeren, onderzoeken; iem.
een scherp verhoor afnemen; scherp toezicht uitoefenen;
iem. scherp bewaken; scherp op jets letter; — hef'tig,
zonder na to laten: een scherp gevecht, een scherpe
strjjd; het ging er scherp toe (met woorden of met
daden) ; in een scherpen draf.
SCHERP , o. kogels, schroot: een geweer met scherp
laden; met scherp schieten; zet er dubbel scherp op, laadt
1ubbe1; (zeew.) alle ijzerwerk aan boord: groot en
klein scherp.
SCHERP , o. scherpe zijde: het scherp van de Sabel;
het scherp van een mes; (zeew.) het van onderen
smal toeloopende deel van een schip; zekere mixtuur in het orgel, zoo geheeten naar haar schel
geluid.
SCHERPAARDE , v. (glasf.) mengsel van gemalen
pijpaarde, zandsteen enz, waarvan de smeltpotten
gevormd worden.
SCHERPACHTIG, bn. eenigszins scherp.
SCHERPELIJK, bw. op harde, gestrenge wijze.
SCHERPEN , (scherpte, beeft en is gescherpt), slijpen, wetten, aanzetten, scherp waken: scharen en
-nessen sljpen; eene zeis scherpen, Karen; een scheermes scherpen, aanzetten; — billen : een molensteen
scherpen; ruw makers (een molensteen, om er laken
vp to kunnen slijpen); een paard scherpen, met ge
scherpte hoefijzers beslaan, scherpe kalkoenen in
de hoefijzers schroeven, opdat het op sneeuw of ijs
niet uitglijde; — (fig.) aanzetten: het verstand, het
veheugen scherpen, oefenen; zich op lets scherpen,
toeleggen, bevlijtigen; — (zeew.) tegenloopen: de
wind begint to scherpen, uit een verkeerden hook to
waaiin. SCHERPING, v. (-en), het scherpen (in

SCHERPMIDDEL , o. (-en), middel om paarden bij
glad weder scherp to zetten; ...NAGEL, m. (•s), hoofnagel met scherpen kop om paarden scherp to
zetten.
SCHERPRECHTER , m. (-s), beul.
SCHERPRECHTERSAMBT , o. ambt van scherprechter; ...POST, m.
SCHERPSCHUTTER , m. ( - s), uitstekend schutter:
de T yrolsche en Zwitsersche scherpschutters zjjn beroemd;
lid van eene scherpschuttersvereeniging.
SCHERPSCHUTTERSFEEST , o. (-en); ...VEREENIGING, v. (-en), eene vereeniging van personen, die
zich vrijwillig in den wapenbandel oefenen.
SCHERPSNIJDEND , bn. seer scherp : scherpsnijdend
zwaard; een scherpsnjjdend geluid, zeer schel.
SCHERPTE , v. (-n), scherpheid: de scherpte van een
mes, een zuur, stork water; de scherpte van hetgehoor,
het gezicht; de scherpte van oordeel, van verstand; de
scherpte van de lucht, van het weer.
SCHERPZIEND , bn. dat scherp ziet: zjjn scherpziend
oog; (bij uitbr.) iem. met een scherp gezicht.
SCHERPZINNIG , bn. bw. ( - or, st), begaafd met een
bijzonder scherp en fijn onderscbeidend oordeel, zoodat men het kleinste onderscheid en de eigenaardigste kenmerken snel ziet : een scherpzinnig denker;
wat daarvan getuigt: scherpzinnig antwoorden.
SUHERPZINNIGHEID, v. (...heden), din doordringend oordeel; zeor fijne onderscheiding. SCHERPZINNIGLIJK, bw.
SCHERTS, V. boert, spotternij, klucht, kortswijl:
platte, gerneene scherts; iets als scherts opnemen; men
moot de scherts niet to ver driven; het was slechts
scherts, goon ernst; scherts verstaan, zich om onschuldige boort niet boos waken; gemoedelijke scherts,
humor; scherts ter zde, zonder schertsen, ernstig
gemeend.
SCHERTSEN, (schertste, beoft geschertst), boerten,
kortswijlen, iets zeggen of doen voor de grap: h jj
schertste maar, meende het nie+ in ernst; met hem
valt niet to schertsen, hil neemt alles ernstig op; duldt
niet dat men met hem schertst. SCHERTSING, v.
(-en), boorterij.
SCHERTSEND , bn. bw. boertend, niet ernstig gomeend: een schertsend gezegde; schertsend vragen,

^ ucht,

alle bet.).
SCHERPER , m., SCHERPSTER, v. (-s), die scherpt,

slijpt.
SCHERPGATEN , o. my. (zeet.) plaatsen waarin de
kogels op zeeschvpen moeten geborgen worden,
vaak het middeng ^deelte van het kolenruim aan
bakboord; ...HAMER, m. (-s), stalen beiteltje om
tie molensteenen to billen.
SCHERPHEID , V. (...heden), hoedanigheid van
scherp to zijn (in allo bet.), het scherpe.
SCHERPHOEK , m. (-en), (wisk.) platte figuur met
scherpe hoeken.
SCHERPHOEKIG , bn. met scherpe hoeken : een

scherphoekige driehoek.
SCHERPIGHEID , v. (gew.) scherpheid, scherpte.
SCHERPKLINKEND , bn. wat scherp klinkt: de scherpklinkende tonen eener viool.
SCHERPKORT , bn.; scherpkorte o (b. v. in slot).
SCHERPKRUID , o. zekere plant (asperugo procumbens), met ruwe scherpe bladeren, ook kleine ossetong
sn liggend scherpkruid geheeten.
SCHERPLANG , bn.; scherplange e; scherplange o.
SCHERPLUIDEND , bn. wat een scherp geluid geeft.

antwoorden.
SCHERTSENDERWIJS , ...WIJZE, bw., in scherts,
al schertsende.
SCHERTSER , m., SCHERTSSTER, v. (-s), die
schertst.
SCHERTSERIJ , V. (-en), scherts.
SCHERVEN , (scherfde, heoft gescherfd), splijten,
brokkelon: de pot begint to scherpen, brokjes verglaassel beginnen los to laten; kerven, klein snijden in den scherfnlolen.
SCHERVENGERECHT, o. (oudt.) zoker gericht dat
ieder jaar, wanneer het yolk het noodig oordeoldo,
to Athene plaats had, waarbij ieder burger eene
scherf ontving, waarop bij den naam moest schrijven
van een persoon, dien hij voor de veiligheid van
den staat gevaarlijk achtte en dus wenselite verwijderd to zien; bij, die op doze wijzo zes duizend
stemmon tegen zich had, word voor den tijd va i
10 jaren uit Athene vorbannen.
SCHERZANDO , bw. (muz.) schertsend, dartelend.
SCHERZO , o. het luimige, boertige, inz. van een
muziekstuk; —, (-'s), muziekstuk van een vroolijk,
boertig, luimig, schertsend karakter en levendigo
bewoging, meestal in 3!4 maat.
SCHETS , v. (-en), errst ontwerp, eerste teekening,
plan (eenor schilderij, eener kerk enz.); kleino teekening, afbeelding: schets in potlood; (fig.) korte beschrij ving (van io is of iem.) ; ziedaar eene ruwe, korte

schets van mjjn levee; schets der algemeene geschiede
ale, boknopt eenvoudig verhaal er van. SCHETSJEs.

o. (-s).
SCHETSBOEK , o. (-on), (schild.) book waarire men

schetsjes maakt.
SCHETSEN . (schetsto, heeft geschetst), eene schets
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rnaken; eene teekening in houtskool schetsen, en later
met conk' opteekenen; (zeew.) de kust schetsen, afteekenen, opnemen; (fig.) beschrijven, malen : hoe u
men lfjden te schetsen ? SCHETSING, v. (-en), het
schetsen; schets.
SCHETSER, m. (-s), SCHETSSTER, v. (-s), iem. die
schetst: he is een goed schetser.
SCHETSTEEKENING, v. (-en), teekening in schets.
SCHETTEN, o. my. houten tralievormige afsluitsels.
SCHETTERAAR, m. (-s), iem. die schettert. SCHETTERAARSTER, v. (-s).
SCHETTERBUIK, m. (-en), schetteraar.
SCHETTEREN, (schetterde, heeft geschetterd), een
schel, luidklinkend geluid geven: de trompetten schetteren; hare stem schetterde boven allen uit; (fig.) door
ijdele woordenpraal de aandacht trekken. SCHETTERING, v. (-en), het schetteren.
SCHETTEREND, bn. wat schettert schetterende

SCHEURKIES, v. (...zen), groote kies met scherpe
knobbels der roofdieren; ...LAKEN, o., ...LINNEN,
o. oud laken of linnen (dienende tot lappen, windsels, pluksel enz.); ...MAKER, m. (-8), driftige ijveraar
(inz. in den godsdienst), die twist in de kerk zaait,
die het gezag der kerk verwerpt, maar (in tegenst.
met ketter) de kerkelijke leerstukken blijft belijden;
...MAKERIJ, v. (-en); ...MOND, m. (-en), (Zuidn.)
verzwering inz. aan den hoekmond, waarbij het
tandvleesch loslaat; ...PAPIER, o. oud gebruikt.
papier (beschreven of bedrukt) : zfjn werk is goed on
er scheurpapier van te maken, het deugt niets.
SCHEURSEL, o. (-s), het gescheurde; scheur.
SCHEURWORTEL, v. (plantk.), (gew.) smeerworteL
SCHEURZIEK, bn. (-er, -st), twistziek, geneigd tot
het zaaien van tweespalt in de kerk.
SCHEUT, m. (-en), (plantk.) uitspruitsel, loot, stekje;
(zeew.) scheut geven, vieren, botvieren; (fig.) scheut
krijgen, scheut nemen, snel opgroeien; tong (aan een
slot); zooveel als men op eens uit eene kan of flesch
giet: een scheut wfjn; (fig.) scheut onder water, bedekt
verwijt. SCHEUTJE, o. (-s), kleine scheut; een scheutjeazfjn, brandewtjn, eene kleine hoeveelheid.
. SCHEUTIG, bn. (-er, -st), rijzig, opgeschoten: een
scheutige boom; (fig.) hij is niet scheutig om iets vooreen ander to doen, niet bereidvaardig; mild, vrijgevig:zijn zfj daar niet; hfj is niet scheutig met zijne- scheutig
vriendschap. SCHEUTIGHEID, v. rijzigheid, lengte
bereidvaardigheid, mildheid.
SCHEUTS, binnenscheuts, buitenscheuts, bw. binnen,
buiten het bereik van eon vuurwapen.
SCHEUTVRIJ, bn. buiten het bereik van een vuurwap en.
SCHEUTWIJN, m. (w. g.), lekwijn.
gaat
SCHEUVEL, m. (-s), (gew.) schaats; (fig.)
op scheuvels, waagt zich niet op den nacht ijs, gaat
niet door dik en dun mee.
SCHEVELBEEN, o. (-en), (veearts.) schuifelbeen,.
overbeen (bij paarden).
SCHIBBOLETH, SJIBBOLETH, o. (-s), herkenningswoord [uit de Israelietische geschiedenis : RICHTEREN .
XII, vs. 4-6].
SCHICHT, m. (-en), pig (inz. dicht.).
SCHICHT, v. (-en), (aardr.) laag: vulkanische schichten; (plantk.) eene spiraalvormige bloeiwijze: ongevorkt bijscherm, waarvan beurtelings de takkert
links on rechts ontbreken. SCHICHTJE, o. (-s).
SCHICHTIG, bn. bw. (-er, -st), schuw, vreesachtig,
schrikachtig: een schichtig paard; onbesuisd snel:
schichtig liep hij den hoek om en pardoes teg en mij,
aan. SCHICHTIGHEID, v. (...heden).
SCHICHTWOLK, v. (-en), (aardr.) laagvormige wolk:
eene wolk welke uit min of meer breede wolkstrepen aan den horizon bestaat, die zich inz. des.
avonds bij zonsondergang vormen on des morgens•
weder verdwijnen; in den herfst ziet men ze menigmaal, in de lente daarentegen zelden.
SCHIE, v. (-en), scheede.
SCHIEDAM, naam eener stad, bekend om hare ,
hfy. heeft Schiedam in-. brandeij v;(sprw.)
, t oog, hij is dronken.
SCHIEDAMMER, m. onversneden jenever uit Schiedam: Schiedammer dr ink en.
SCHIEFER, o. benaming, toegepast op rotsen,
in dikkere of dunnere platen of bladen splijten of
gemakkelijk vaneenbreken, doorgaans achter dent
naam van een gesteente gevoegd, als: thonschiefer,
porfrerschiefer enz.
SCHIELIJK, bn. bw. (-er, -st), snel, spoedig, haastig:
schielijk loopen, spreken, eten; overhaast: schielfjk
koken, werken; plotseling: een schielijke dood ; (muz.)
presto. SCHIELIJKHEID, v. spoed, haast, vaardigheid.
SCHIELOOS, bn. (Zuidn., gew.) onvoorzichtig,,
roekeloos.
SCHIEMAN, m. (...lieden, ...lui), (zeew.) onderofficier aan boord, die met het opzieht over de tuigage,
van het voorschip belast is.
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trompetten; eene schetterende stem; in schetterende
taal.
SCHETTERKLANK, m. (-en), schetterende klank.
SCHEUK, v. (-en), ontuchtig vrouwspersoon, straathoer.
SCHEUKACHTIG, bn. (-er, -st), slordig.
SCHEUKEN, (scheukte, heeft gescheukt), zich wrijven; zich schurken.
SCHEUKPAAL, m. (...palen), een paal in sommige
weiden, waaraan de dieren zich scheuken.
SCHEUR, v. (-en), barst, spleet, kloof: scheur in
een muur ; vaneenrijting (in laken, katoen, in wollen
stoffen, papier enz.); eene scheur in zone jas halen;
eene rechthoekige scheur, een winkelhaak; ik zal er
zonder kleerscheuren niet afkomen, zonder verlies of
schade. SCHEURTJE, o. (-s).
SCHEURBROEK, m. (-en), (vestingb.) Uzeren klauwen die op losse poortdeuren, op vrijstaande muren
en op de ezelsruggen van beeren worden aangebracht om het overklimmen to beletten of het begaan moeilijk to maken.
SCHEURBUIK, v. zekere ziekte die ontstaat door
slechte voeding, gemis van beweging, gemis van
lucht on licht, on ternederdrukkende gemoedsaandoeningen, en die zich door weekheid, zwelling,
paarskleurige roodheid on pijn van het tandvleesch,
met het losstaan der tanden, openbaart. [Het woord
is eene verbastering van het Latijnsche scorbut.]
SCHEURBUIKLIJDER, m. (-s), ...LIJDERES„v. (-sen),
iem. die aan scheurbuik lijdt.
SCHEURDER, m. (-s), iem. die scheurt.
SCHEURDOEK, m. (-en), oud linnen, goed om to
verscheuren.
SCHEUREN. (scheurde, heeft on is gescheurd), vaneenrijten, - trekken, rukken, scheuren maken:
papier, linnen scheuren; door midden scheuren, in
tweeen scheuren; zone kleederen zon gescheurd, hebben scheuren; iem. de kleeren van het scheuren;
(pap.) lompen scheuren; (fig.) rich uit iemands armen
scheuren, losrukken; (jag.) (van honden) elkander
het wild willen ontrukken en het in stukken trekken; — scheuren krijgen, openbarsten: de grond is
&tor de droogte overal gescheurd, opengespleten; een
gescheurde mu ur, gebarsten; dat linnen, die stof scheurt
overal, krijgt overal scheuren, — (in de nijverheid)
balein scheuren, de in water gekookte on daardoor
weekgeworden walvischbaarden in plaatjes splijten;
pennen scheuren, den baard van de schacht trekken;
een akker, een stuk land scheuren, het voor de eerste
maal omploegen. SCHEURING, v. het scheuren; (fig.)
scheur.
SCHEURING, v. (-en), verdeeldheid, tweespalt (inz.
in de kerk).
SCHEURKALENDER, m. (-s), kalender waarvan de
datums (benevens spreuken, anecdoten, verhaaltjes
enz. meestal) op afzonderlijke strookjes papier zijn
gedrukt, welke strookjes in volgorde aan het boveneinde worden gehecht of op elkander geplakt, ten
einde die dagelijks of te scheuren.

SCHIETMOT.

SCHIEMANNEN.
SCHIEMANNEN, (schiemande, heeft geschiemand),

(zeew.) opredderen (inz. het tuig); een schip van buiten
schiemannen, opknappen.
SCHIEMANSCHAP, o. betrekking van schieman.
SCHIEMANSGAREN, o. (zeew.) los, grof garen uit
oud touwpluis ter omwoeling der touwen; ...GAST,
m. (-en), (zeew.) uitkijker die op het voorschip staat;
...MAAT, m. (-s), helper van den schieman; ...WIEL
...WUIT], o. (-en), (zeew.) touwwinder.
SCHIER, bw. bijna, ongeveer: het is schier midder.
nacht; schier de heele stad liep uit; (oudt.) spoedig:
(sprw.) schier of morgen, weldra, te een of anderen
tij d.
SCHIER, bn. (gew.) bedorven (van eieren).
SCHIERAAL, m. (...alen), dunne paling (als stofnaam v ); ...BEITEL, m. (-s), timmermansgereedschap; ...EILAND, o. (-en), land dat slechts aan eene
zijde, vaak door eene smalle tong of landengte met
het vasteland is verbonden: het Balkanschiereiland:
het schiereiland Morea.
SCHIERINGER, m. (-s), (oudt.) (in Friesland) een
aanhanger van de voorstanders der onafhankelijkheid: zekere volkspartij, die zich gedurende de
Middeleeuwen ruim 400jaren tegenover de vetkoopers
(den adel) deed gelden; de naam schieringer schijnt
ontleend te zijn aan den schieraal of paling, die door
de lagere volksklasse menigvuldig gebruikt werd.
SCHIERLING, v. (-en), benaming der wilde gans in
Groningen.
SCHIERROEK, v. (-en), (gew.) bonte kraai.
SCHIESCHUIT, v. (-en), eene soort van trekschuit.
SCHIETBAAN, v. (...banen), baan waar de schietschijven zijn opgesteld en oefeningen in het schieten gehouden worden; ...BEITEL, m. (-s), een dikke
beitel met weinig breedte, om gaten in hout te
maken; ...BOOG, m. (...bogen), boog om mede to
schieten; ...BOUT, m. (-en), (zeew.) ijzeren bout om
het kanon to laden; ...BROOD, o. (-en), vloerbrood;
...BUS, v. (-seri), geweer, vuurroer; klapbus, proppenschieter; ...DRAAD, m. (...draden), (wev.) inslagdraad.
SCHIETEN, (schoot, heeft geschoten), plotseling en
snel zich ergens heen bewegen of bewogen worden:
de valk schoot op den reiger; de snoek schoot naar onderen; hfj schoot naar mij toe, op mY af, kwam, liep
snel op mij af; laat hem schieten, laat hem heengaan, zich verwijderen, (ook) hemoei u niet meer
met hem; de vlieger schoot in de hoogte, ging snel
omhoog; de bliksem schiet door de lucht; de wind
schiet naar 't oosten, Rep snel daarheen om; (rijsch-)
dat paard schiet goed in den galop, begint flunk den
galop; — de pannen schoten van het dak, gleden,
vielen, waaiden van het dak; het mes schoot hem uit
de hand, plotseling ontglipte het hem; de pijl schoot
uit den boog, werd met kracht voortgeworpen; —
plotseling komen : daar schoot mij wat door het
hoofd of in de gedachte, daar kwam mij iets in de
gedachte; zijn naam wil mil niet te binnen schieten,
ik kan nu niet op zijn naam komen; de tranen schoten haar in de oogen, plotseling waren hare oogen
vol tranen; in den lath schieten, plotseling hard
lachen; uit den slaap, wakker schieten, met zekeren
schrik ontwaken; — plotseling vallen: voorover op
den grond schieten, met het hoofd vooruit plotseling
vallen; uit een wagen, uit het venster schieten; —
vieren, loslaten: een touw laten schieten; (zeew.)
het want, een steng schieten, laten zakken; (rijsch.)
den teugel van een paard laten schieten; (fig.) de teugels laten schieten, meer vrijheid laten, niet zoo streng
meer besturen, regeeren; — een woord laten schieten,
laten ontvallen, glippen; —
opkomen, uitbotten, groeien : de aardappelen schieten, de oogen krijgen uitloopers; de bloembollen, de
uien schieten, het stengeldeel groeit uit; de boomen
schieten knop, schieten in het blad, krijgen knoppen,
bladeren; overal schiet het onkruid uit den grond,
komt het uit den grond op; de salade, andfjvie schiet
in het zaad, groeit door, krijgt bloemen en zaad;
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het koren begint reeds in de aren te schieten, de
vrucht begint zich to zetten; de boomen schieten
wortel, krijgen wortels; (fig.) die ondeugd heeft in zfm.
hart wortel geschoten; de planten schieten goed in de
hoogte, groeien flunk op; uit zone kracht schieten, te
snel groeien, waardoor het weerstandsvermogen,
de gezondheid ltjdt; —
wat met zekere kracht, snelheid of spoed geschiedt : de zon schoot hare stralen loodrecht op onze
hoofden, hare stralen kwamen brandend hest op ons
neer; (fig.) toornige blikken schoten uit zijne oogen; —
kuit schieten, werpen; de netten schieten, uitwerpen;
brood in den oven schieten, met de schietplank er in
brengen; geld schieten, met worpen tellen, (ook) geld
uitleenen, verschaffen, voorschieten: wie heeft het
geld geschoten ?; — wit papier tusschen de bladen van
een boek schieten; — ballast, koren schieten, verwerken, omscheppen; — eene shoot, een kuil schieten,
vlug delven: — (fig,) ergens een schotje voor schieten,
voor het vervolg beletten ; —
geschut of vuurwapens lossen : met een geweer, een
kanon, een pistool schieten; met pijl en boog schieten;
met eene klapbus of propbus schieten; — met kogels, los
kruit, scherp, schroot schieten; de vfjand schiet onophoudelijk ; — door schieten verwonden: iem. in den
arm, in de borst schieten; iem., zich voor den kop
schieten, met kogels doodschieten; iem. overhoop
schieten, doodschieten; eene bres, een fort plat schieten;
een schip in den grond schieten, in den grond boren; —
(jacht.) treffen, doodschieten: haven, eendvogels schieten; een vogel in de vlucht schieten; de jagers hebben
niets geschoten; een walvisch schieten, met den harpoon
treffen; — dit kanon schiet 10 pond, kogels van 10
pond worden er mede geschoten; — dat geweer schiet
ver, juist, men kan er ver, juist mee schieten;
—tekortschiet n,
niet ver genoeg, (inz. fig.) gij schiet
by hem te kort, hij overtreft u; zone krachten schoten
daarvoor te kort, hij kon dat niet volbrengen; onze
voorraad, myn geld schoot te kort, er was niet genoeg
daarvan; — (sprw.) met den pijl der liefde geschoten
zijn, plotseling verliefd geraakt zijn; met spek schieten, grootspreken, bluffen, leugens vertellen; een bok
schieten, zie bok; een blinde schiet wel eens eene kraal,
hetgeen onmogelijk schijnt, gebeurt wel eens; —
schietende op iets mikken: naar tie schfff, naar
't wit schieten; naar den vogel, den papegaai schieten; —
de zon schieten, poolshoogte nemen. SCHIETING, v.
(-en), het schieten.
SCHIETER, m. (-s), die schiet; schutter: hij is een
goed schieter; het gedeelte van eene schuif dat op en
neer geschoven kan worden; (wev.) schietspoel.
SCHIETSTER, v. (-5), die schiet.
SCHIETER, m. (-s), mot (zeker insect).
SCHIETGAT, o. (-en), opening waardoor men schiet
(uit eene vesting, uit een schip enz.); gat in lets
geschoten: de schietgaten in eene schijf; ...GEBEDJE,
o. (-s), kort gebedje, gebedje in den nood; ...GERST,
v. (plantk.) eene soort van zomergerst, die rechter
opschiet dan de gewone on vroeger in den Dollartspolder nogal geteeld werd, doch nu niet veal meer
voorkomt; ...GEVAARTE, o. (-n), (oudt.) werptuigen,
balisten; ...GEWEER, o. vuurroer, musket, pistoil;
...HAGEL, m. kleine looden kogels; ...KATOEN, o.
boomwol of watten sterk met salpeterzuur of zwavelzuur gedrenkt, dat bij verwarming ontploft on
krachtiger van uitwerking is dan buskruit; ...KOOI,
v. (-en), (zeew.) kooi bij de bovenkabelgaten, waarin
het zware touwwerk wordt weggeschoten.
SCHIETLAP, m. (-pen), borstlap, (ter afwering van
schoten); lederen lap dien men om den linkerarm
bindt om met den handboog to schieten; ...LIJN,
v. (-en), ltjn boog, waaronder geschoten wordt (uit
het kanon on waarbij men door vemuftig uitgedachte werptuigen de richting weet to bepalen);
...LOOD, o. (-en), paslood, draad met een looden
balletje, om den loodrechten stand van iets to onder-

zoeken.
SCHIETMOT, v. (-ten). De

schietmotten, ook koker-

SCHTETMOT.

SCHIJNEN.

uj7ers en watermotten en door de visschers stekaas
geheeten, vormen eene familie (phryganidae) van

de..zelfde schfiven, daarin zijn
dezelfde personen betrokken, (ook) dat komt op het-
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inetvleugelige insecten, die aan de waterkanten en
tusschen vochtige bosschen worden aangetroffen,
alsmede dikwerf in de huizen, waar ze in het licht
of tegen een lampebol vliegen.
SCHIETOEFENING, v. (- en), oefening in het schieten; ...PEN, v. (-nen), pen die de schietschijf houdt;

...PIJL, m. (-en); ...PLAATS, v. (-en), plaats waar
geschoten wordt; ...PROEF, v. (...ven), schieten tot
proof; ...SCHIJF, v. (...ven), schijf waarnaar men
schiet; ...SCHOOL, v. (...scholen), school waar men
leert schieten; ...WHOP, v. (...pen), schiepaal, werktuig der broodbakkers; ...SCHOUW, v. (-en),
...SCHIIIT, v. (-en), pakschuit in geregelde beurtvaart; (ook) gewone roeiboot die van onderen voorzien is van een paar schenen en voor den overtocht
over niet al te stark buitenijs wordt gebruikt.
SCHIETSLACHTMASKER, o. (-s). Zie SLACHTMASKER.
SCHIETSLANG, v. (-en), slang die uit eene hoogte
op hare prooi nederschiet; ...SLEUF, v. (...ven), lange
smalle opening in den fortwand of de stalen blinden
eener versterking, waardoor men met het geweer
schieten kan; ...SPEL, o. (-en), volksspel waarbij
men op een wit schiet; ...SPOEL, v. (-en), (wev.)
werktuig tot doorschieting der inslagdraden;
...STAAT, m. (...staten), staat betreffende het schieten naar eene schijf enz.; ...STROOM, m. (-en), overblijfsel van een voormaligen waterval; ...TERREIN,
o. (-en), terrein, plaats waar geschoten wordt, dat
voor het schijfschieten ingericht is; ...TUIG, o. alles
waaruit waarmede men schiet; ...VLOEIPLANKJE, o. (-s), smal schuin plankje onder tegen eene
deur of een kruisraam, om het binnenwaaien van
het regenwater te beletten; ...WAPEN, o. (-s), wapen
om mode to schieten; ...WEDSTRIJD, m. (-en);
...WILG, m. (-en), (plantk.) opgeschoten wilg, in
tegenste]ling met knotwilg; ...WORM, m. (-en), eene
soort van mijt.
SCHIEWORTEL, v. (plantk.) schelkruid.
SCHIFTEN, (schiftte, heeft of is geschift), scheiden
in-, verdeelen: het koren van het kaf schiften (scheiden), (ook fig.) het goede van het slechte afzonderon; rafelen, dun en open worden (van gaas, zijden
stoffen enz.); nalezen, uitpluizen, onderzoeken: men
meet niet alles zoo nauwkeurig schiften.
SCHIFTEN, (schiftte, is geschift), zuren, runnen,
omslaan (van melk, soep enz.).
SCHIFTER, m., SCHIFTSTER, v. (-s), die schift;
napluizer, onderzoeker, onderzoekster.
SCHIFTING, v. (-en), het schiften (in alle bet.).
SCHIFTKLAMP, m. (-en), (timm.) klamp welke niet
opgespijkerd, maar in eene zwaluwstaartvormige
groef opgesloten wordt en gelijk van hoogte met
het hout is.
SCHIJF, v. (...ven), dunne snede, plakje van een
rond voorwerp: een appel, wortel, worst aan schijfjes
snt'den; een schijfje citroen; een schijfje, cognacgrog
met een schijfje citroen; — wat ongeveer denzelfden
vorm heeft: platrond voorwerp: koperen, gouden,
zilveren se/given, welke tot munten gestempeld worden; (fig.) hij heeft schijven, veel geld; hi)* deed het
voor een schijfje, voor een klein beetje, goedkoop;
de werpschijf; — de gedraaide
—deschijfderOuden,
schijfjes voor een damspel: de zwarte schfiven hebben,
met de speelschijven dozer kleur spelen; — (slag.)
een schijfje bestellen, eene kalfs- of varkensrollende; —
schijf die om eene spil draaibaar is: de schiff der
pottenbakkers, waarop de klei tot potten wordt gevormd; de schijf der diamantwerkers, waarop de
diamant geslepen wordt; de glazen schiff eener electriseermachine; om eene spil draaibare schijf van hout
of metaal, waarvan de rand uitgehold is tot het
opnemen van het touw, dat er over gaat: de schof
eener katrol; een tick met twee of meer schifven, (fig.)
dot loopt over veel schijcen, daaraan werken vele personen mede, (ook) daaraan is veel moeite verbon-

den; dat loopt

over

zelfde neer; — schietschijf, doelwit: near de schjf

schieten; de schiff .raken, missen; de schijf der WY" of
mean; rondachtig plat been voor het kniegewricht:
knieschiff, (plantk.) deel van den verheven bloom—

—

bodem, die honing afscheidt; deal eener bolplant
waaruit de wortelvezels ontspringen. SCHIJFJE,
o. (-s).
SCHIJFAPPEL, m. (-s, -en), eene soort van platten
appel; ...BL AD, o. (-eren), (plantk.) schijfvormige
bladsteel; ...BLOM, v. (-en), (plantk.); ...DIERTJE,
o. (-5), zeker microscopisch diertje (cyclidium), walks
lichaamsvorm nu eons die van eene dikke schijf of
eene kruik is, dan weer koepelvormig of geheel
kogelvormig; ...GAT, o. (-en), gat in een blok, waarin
de schijf draait; ...HORENSLAKKEN, v. mv. eene
groep van slakken (planorbis), welke lang en smal
zijn on wier horens den vorm van eene schijf hebben.

SCHIJFKOPER, o. rozetkoper, zuiver koper in rondo

knobbelige platen; ...KWALLEN, v. my. eene orde
der polypkwallen (discophorae), waartoe de zeepaddenstoel en de geoorde zeekwal behooren, die wij meestal
op onze stranden in eenig aantal zien liggen; ...LOOP,
m. (-en), lantaarnrad, eene soort van rondsel in
molenwerken, dat uit twee rondo schijven en een
zeker getal rol-, cilinder- of kogelvormige staven
bestaat; ...PEER, v. (...peren), eene soort van platte
peer; ...SCHIETEN, o. het schieten naar de schijf
(tot oefening).
SCHIJFVORMIG, bn. den vorm eener schijf hebbende,

platrond.

SCHIJFZWAM, v. zekere zwamsoort (discomycetes).
SCHIJN, m. lichtglans, door alle vurige en stralende
voorwerpen afgeschoten : de schUn der zon, der maan,
eener lamp; bij den schtin van het vuur lezen; bij of in
den schfin eener lamp werken; (fig.) uiterlijk doch
onzeker voorkomen van iets; gestalte, vorm, aanzien; (sprw.) wacht u voor den schijn, oordeel niet
naar het uiterlijk; schijn bedriegt; zon en schtjn is
twee; iets doen om den schijn to redden; (fig.) de schijn
is tegen zich aan den schijn vergapen; voorwendsel: onder schijn van oprechtheid, van vriendschap;
naar alien schijn, waarschijnlijk; men moet zelfs den
schijn (van kwaaddoen) vermijden; men moet den
schijn van het wezen onderscheiden, bijkoraende omstandigheden, het uiterlijke; schijn (eener pet, eener
muts).
SCHIJNAAR, v. (...aren), (plantk.) iedere bloeiwijze
die op het eerste gezicht op eene aar gelijkt.
SCHIJNBAAR, bn. bw. den schijn hebbende: eene
schijnbare vriendschap ; hij heeft de zaak zoo schijnbaar
voorgesteld, dat...; hi)* heeft schijnbaar gelijk; de zieke
is schijnbaar rustig; (aardr.) schijnbare horizon, een
kring die voor een waarnemer op aarde het zichtbare
gedeelte des hemels van het onzichtbare scheidt; —
zoo als iets schijnt to zijn: de schijnbare grootte van
iets, zoo groot het schijnt to zijn; de schijnbare beweging der zon om de aurde. SCHIJNBAARHEID, v.
(...heden), uiterlijkheid; het schijnbare.
SCHIJNBEELD, o. (-en), bedrieglijk beeld : de bijmanen of bijzonnen zijn schonbeelden, (fig.) hersenschim;
spel der verbeelding; ...BEWEGING, v.(-en),schijnbare beweging; beweging die men slechts in schon
doet; ...BEWIJS, o. (...zen), schijnbaar bewijs; bewijs dat zeer onvast is; ...CHRISTEN, m. (-en),
valsche christen, christen in naam; ...DEUGD, v.
(-en), valsche-, gehuichelde deugd; ...DOOD, m.
schtjnbare dood.
SCHIJNDOOD, bn. toestand van het organische
wezen, waarbij het leven tijdelijk ophoudt duidelijke
herkenbare verschijnselen to vertoonen, terwijl het
vermogen van voort to leven blijft bestaan.
SCHIJNDOODE, m. on v. (-n), iem. dien men voor
dood houdt, doch die nog leeft.
SCHIJNEN, (hij of het scheen, hij of het heeft geschenen), glans -, gloed schijnsel, licht van zich
geven: de zon schijnt, de zon heeft niet geschenen, is

SCHIJNEN.
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door wolken bedekt geweest; de maan scheen door
de bladeren der boomen; (sprw.) hfj laat de zon nooit
van rich schijnen, hij geeft niets weg, is gierig; hfj
kan niet zien, dat de zon in 't water schfint, dat een
ander eenig genot smaakt; — den schijn, het uiterlijke voorkomen van jets hebben: die zaak schnt
zoo; hij schynt een braaf man te zijn; hfj is niet wat
hfj schfjnt (te zijn); schfint mfj toe (komt mij voor)
veel geld te hebben; naar het schtjnt, waarschijnlijk;
het schent te zullen regenen; het schfjnt, dat hij gelfjk
heeft.
SCHIJNGELEERDE, m. (-n), iem. die slechts geleerd
schijnt te zijn; ...GELOOF, o. valsch geloof, huichelarij; ...GELUK, o. geluk in schijn; ...GESTALTE,
v. (-n), (sterrenk.) de worm dien lets schijnt te hebben : de 4 schijngestalten der maan; ...GEVECHT, o.
(-en), gevecht in schijn; ...GLANS, m. (-en); ...GOED,
o. (-eren), goed in schijn.
SCHIJNGOED, bn., (w. g.), schijnbaar niet wezenlijk
goed.
SCHIJNGROND, m. (-en), schijnbare niet wezenlijke
grond of reden; voorwendsel; spitsvondigheid.
SCHIJNHEILIG, bn. bw. (-er, -st), heilig vroom in
schijn; geveinsd vroom: een schijnheilig gericht retten,
rich schijnheilig gedragen; een schijnheilig gedrag.
SCHIJNHEILIGHEID, v. geveinsde vroomheid,
huichelarij.
SCHIJNHEILIGE, m. en v. (-n), schijnvrome: den
schijnheilige spelen, uithangen.
SCHIJNKONING, m. (-en), zwakke nietige koning;
(Fr. gesch.) de schfjnkoningen (of schaduwkoningen),
van Childerik tot Pepijn den Korten; ...OVERGANG,
m. (-en), zekere redekunstige figuur; ...PHILOSOOF,
m. (...sofen); ...PHILOSOPHIE, v. valsche wijsbegeerte; ...RAKET, v. (plantk.) een plantengeslacht
(erucastrum pollichii), tot de familie der kruisbloemigen behoorende; ...REDEN, v. (-en), schijnbare
valsche reden, drogreden, sophisme; ...REDENAAR,
m. (-s, ...naren), drogredenaar, sophist.
SCHIJNSCHOON, bn. wat slechts in schijn schoon
is: schijnschoone redenen.
SCHIJNSEL, o. (-5), schijn, licht, straalflikkering:
in het schijnsel der maan; het schensel der lamp.
SCHIJNSTRIJDIG, bn. bw., (w. g.), schijnbaar in
strijd met; schijnstrfjdige stellingen verdedigen, paradoxes verdedigen. SCHIJNSTRIJDIGHEID, v. schijnbare tegenstrijdigheid.
SCHIJNTJE, o. (-s), er is geen schentje van waar,
totaal niets; (gew.) weinigje, beetje: hfj wil in zone
thee niet ?neer dan een schentje van melk.
SCHIJNTJE, o. (-s), (gew.) halfhemdje.
SCHIJNVERDIENSTE, v. (-n), verdienste in schijn;
...VERDRAG, o. (-en); ...VERMAAK, o. (...maken);
...VREDE, m. valsche-, geveinsde vrede; ...VREUG.
DE, v.; ...VRIEND, m. (-en), ...VRIENDIN, v. (-nen),
valsche vriend, -in; ...VRIENDSCHAP, v. vriendschap in schijn.
SCHIJNVROOM, bn. schijnheilig. SCHIJNVROOMHEID, v.
SCHIJNVRUCHT, v. (-en), (plantk.) uitgegroeid
bloemdeel dat de vrucht schijnt te zijn, doch het
inderdaad niet is, als niet van den eierstok afkomstig: de aardbeien, vfjgen enz. zfjn schenvruchten.
SCHIJNWIJS, bn. wijs in schijn.
SCHIJNWIJSBEGEERTE, v. valsche wijsbegeerte;
...WIJSGEER, m. (-en), sophist; ...WORM, m. (-en),
glimworm; ...ZOET, o. (in hoogeren stip) bedrieglijk
genot: het schfjnzoet dezer wereld.
SCHIJT, v. (dit woord en de daarmee samenhangende zijn alleen in de platte volkstaal gebruikelijk) ontlasting, schijterij : aan de schijt zfjn; ik heb
er schijt aan, ik geef er niets om, 't kan me niets
schelen.
SCHIJTEBROEK, m. (-en), die in de broek schijt;
(scheldnaam) lafaard, bloodaard.
SCHIJTEN, (scheet, heeft gescheten), zijn gevoeg
doen; (ook) winden laten; (fig.) in de broek schfjten,
beangst zijn; zij schfjten in e'en pot, zijn het met

elkander eons; h(j heeft in den oven gescheten, gezegd
van eon bakker, die geene kianten meer heeft.
SCHIJTER, m. (-s), SCHIJTSTER, v. (-5), iem. die
schijt; (fig.) lafaard.
SCHIJTERIJ, v. loslijvigheid, kakkerij; aan de schijterfj zen, aan te veel ontlasting
SCHIJTGAT, o. (-ten), aarsgat.
SCHIJTGAT, m. en v. (-ten), schijter, schijtster,
(fig.) lafaard, bloodaard.
SCHIJTGEEL, bn. zekere gale kleur; o. mooie gels
verfstof, eene verbinding van citroen, klei en gips.
SCHIJTGELD, o. een ezeltje, paardje schfjtgeld hebben,
het geld maar voor het opscheppen hebben; ...HOP,
m. (-pen), (nat. hist.), (gew.) hop; ...HUIS, o. (...zen),
geheim gemak; schijthuizen kun-je er mee bedekken,
het komt zeer veel voor; m. en v. (...huizen),
bangeschijter, lafaard; ...KRUID, o. (-en), (plantk.)
springkruid : zeker purgeerkruid; ...POT, m. (-ten),
pot om in to schijten; (scheldw.)nieteling: een schetpot van een vent; ...VALK, m. (-en), eene soort an
boomvalk (plautus stercorarius): (fig.) ingebeelde
dwaas; ...WORTEL, v. tormentil: zekere soort van
ganzerik, wier wortel tegen diarrhee wordt aangewend.
SCHIJVENSCHUURDER, m. (-s), iem. die uit de
diamantschijven de door bet slijpen er in gekomen
krassen schuurt.
SCHIK, m. orde, opruiming, schikking: alles is op
zijn schik, van zijn schik, plaats waar het behoort;
(sprw. gew.) er gaan veel schikken in een zak [alleen
in deze sprw. komt het my. voor]; — genoegen, tevredenheid: ik ben er recht in min schik mede, ik ben
er over tevreden; hfj is niet in zijn schik, niet in eene
goode luim; hfj heeft schik in 21 jn Leven, hij is een
lustige broader; schik hebben, maken, vreugde, yermaak; daar heeft hi' geen schik, kan hij zich niet
schikken, kan hij niet aarden; met schik kan niet
anders doen, met goed fatsoen.
SCHIKGODIN, v. (-nen), (fab.) de drie schikgodinnen,
(Clotho, Lachesis en Atropos), die over 's menschen
Leven en sterven beslisten: de schikgodinnen hebben
zfjn levensdraad afgesneden.
SCHIKKELIJK, bn. bw. (-er, -st), redelijk, tamelijk
toegevend, ordelijk; ge moet het schikkelfjk met me
maken, mij niet to duur laten betalen, (ook) niet te
veel laten arbeiden; een schikkelijk man, met wien
maakt het nogal schikkemen best kan omgaan;
lfjk, past tamelijk goed op. SCHIKKELIJKHEID, v.
betamelijkheid, redelijkheid, orde; toegevendheid.
SCHIKKEN, (schikte, heeft on is geschikt), ordenen,
regelen, in orde brengen, rangschikken : de boeken
in volgorde schikken; zone zaken schikken, die verward
of achteruit waren; eene zaak in der minne schikken,
op vriendschappelijke wijze regelen; urij zullen het
wel schikken, alleen in orde brengen; ik weet niet,
hadden langen
hoe ik het schikken zal, regelen;
tad twist, maar nu is het geschikt, bijgelegd; God
zich
tot
werken schikschikt alles ten beste; — voegen:
ken; rich naar iem., naar iets schikken; begint zich
tot deugd te schikken; zich naar de omstandigheden,
near Gods wil schikken; men meet zich naar alles
weten te schikken; als het u schikt, kom dan morgen,
als het u voegt, gelegen komt; dat sal zich wel schikken, in orde komen; — zich om eene tafel schikken,
naar orde plaatsen; schik wet ter zede, schuiven met
den stoel; schik wat nader bij het vuur, kom wat
dichter bij het vuur zitten; — vorderen, goed worden: het begint met den zieke te schikken; dat werk
schikken niet reel, vorderen
schikt nogal; (gew.)
niet veel; het weer begint te schikken, goed to worden.
SCHIKKER, m., SCHIKSTER, v. (-s), die schikt (in
alle bet.).
SCHIKKING, v. (-en), geregelde plaatsing: schikking
der beelden op eene schildere, de schikking der deelen
eener rede, van een gedicht; opvolging: (muz.) schikking der tonen; (recht.) overeenkomst, transactie: tot
eene schikking komen; eene minneleke schikking treden;
in eene schikking treden.
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SCHIL, SCHEL, v. (-len), bast, omkleedsel: de

huisje, klein huisje, meestal van hout, tot beschutting der schildwachten bij regenachtig weer.
SCHILDERIJ, v. o. (-en), wat geschilderd is : eene
schilderij achter glas; inz. een schilderstuk in lUst:
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sail der boomen, van het vlas; bolster; bekleedsel
eener vrucht of plant: de schilien van appelen, aardappelen; van noten, citroenen; dop (van een ei);
vlies; (fig.) iem. de schellen van de oogen lichten, iem.
omtrent eene zaak behoorlijk inlichten en ze hem
uit het ware oogpunt doen beschouwen. SCHILLETJE, o. (- s).

SCHILD, o. (-en), zeker verdedigingswapen, vroeger
bier te lande beukelaar geheeten, van verschillende
grootte en gedaante, dat nu eons uit hout, met
leder of metaal bedekt, dan weder geheel uit metaal
bestond, en tot verwering aan den link erarm gedragen ward; met speer en schild gewapend; op het
schild verheffen, gebruik der oude volken om iem.
als aanvoerder of worst to erkennen; (fig.) ion. in
het (of den) schild varen, iem. aantasten (inz. met
woorden); iem. te schild en te speer vervolgen, iem.
een doodelijken haat toedragen; (fig.) wat ons zekere
bescherming geeft: de Seer is mfin schild; wapenbord: een adelaar in zijn schild voeren; (fig.) ik weet
niet, wat hij in zijn schild voert, welke geheime oogmerken hij heeft ; hard dekschild, rugbekleedsel (der
schildpadden enz.); uithangbord: wat staat er op zijn
schild?; munt waarop een wapenschild is afgebeeld; (jag.) de bruine vlek op de borst van den
patrijshaan; (zeew.) wapenbord dat op den spiegel
van jachten en andere schepen prijkt; (sterronk.)
schild van Sobieski, zeker sterrenbeeld. SCHILDJE,
o. (-s), klein schild (in alle bet.).
SCHILDACHTIG, bn. als een schild, in den vorm
van een schild.
SCHILDBANK, v. (-en), (zeew.) zekere zware plank
tot steun dienende aan de einden van het braadspit; ...BLOEM, v. (-en), (plantk.) een plantengeslacht (chelone), dat met het vingerhoedskruid verwant is; ...DAK, o. (-en), (Rom. gesch.) dak, uit aaneengevoegde schilden bestaande, waarop andere
voetknechten zich plaatsten; (ook) onder wier beschutting gevochten word; ...DRAGER, m. (-s),
...KNAAP, m. (...knapen), jongen die het schild van
den ridder overal achterna droeg; (wapenk.) beeld
dat het wapen draagt.
SCHILDDRAGERS, m. mv. eon geslacht van raderdieren (brachionus), waarvan bij ons vier soorten
zijn waargenomen: de tweeriemige schilddragers;
Bakers schilddrager; de spavormige schilddrager en de
kruikvormige schilddragers.

SCHILDER, m. (-s), die schildert (in alle bet.).
SCHILDERACADEMIE, v. (-5, ...mien), leerschool voor
de schilderkunst.
SCHILDERACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als geschilderd; uitnemend fraai, waard geschilderd to worden: schilderachtige landschappen, kleederdrachten,
houdingen; — eene schilderachtige beschrijving, zeer
juist en ongemeen fraai. SCHILDERACHTIGHEID, v.
SCHILDERDOEK, o. doek om met olieverf op to
schilderen.

SCHILDEREN, (schilderde, heeft geschilderd), met
het penseel afbeeldingen makers, verven, malen: op
doek, op hout, op natte kalk, op glas schilderen; met
waterverf, in olieverf schilderen; naar het leven, naar
de natuur schilderen; levensgroot, in miniatuur schilderen; — (fig.) iem. niet geschilderd kunnen zien, hem
verachten, haten; (fig.) die jas zit u als (aan 't
geschilderd, keurig netjes; zijn huis laten schilderen,
door een huisschilder laten verven ; (fig.) beschrijven, voorstellen (door een fraaien stiji) die schrijver
weet zone personen te schilderen, te penseelen zelfs; de
ondeugd met de levendigste kleuren schilderen. SCHILDERING, v. (-en), het schilderen, tafereel, schilderij ;
(fig.) beschrijving.
SCHILDEREN, (schilderde, heeft geschilderd), op
schildwacht staan: 2 uur schilderen; wachten, op
en neer loopen: op zijn mei* schilderen.
SCHILDERES, v. (-sen), vrouw die schildert.
SCHILDERHUIS, o. (...zen), ...HUISJE, o. (-s), wacht-

eene schilderij in olieverf, in waterverf; schilderjen
ophangen; levendige, keurige beschrijving; (fig.)
ergens een schilderiftje van ophangen, er een boekje
over opendoen; iets fraais: 't is een schilderfiVe van
ten kind. SCHILDERIJTJE, o. ( s).
-

o. (-ten), verzameling
van schilderijen ; kamer waar zulk eene verzameling
zich bevindt ; ...KAMER, v. (-s); ...KOOPER, m. (-s),
kunstkooper; ...TENTOONSTELLING, v. (-en), tentoonstelling van schilderijen; ...VERKOOPER, m.
(-s), ...VERKOOPSTER, v. (-5); ...VERZAMELING,
v. (-en); ...ZAAL, v. (...zalen).
SCHILDERIJKOORD, o. koord waaraan eene schilis; dik koord hiervoor geschikt;
derj
...LUST, v. (-en), lijst eener schilderij.
SCHILDERKAMER, v. (-s), kamer, werkplaats van
een schilder; ...KUNST, v. die beeldende kunst
welke op eene vlakke ruimte aan het schoone,
door middel van lijnen en kleuren, eene zichtbare
gedaante geeft.
SCHILDERSAMBACHT, o. handwerk van huisschilder; ...BEDRIJF, o. bedrijf van huisschilder; ...BENT,
v. vereeniging van schilders.
SCHILDERSCHOOL, v. (...scholen), school waar
men schilderen leert; eigenaardige manier van
schilderen: de Nederlandsche, de Ylaamsche schilderSCHILDERIJ(EN)KABINET,

school.
SCHILDERSEZEL, m. (-s), schraag, toestel waarop
men schildert; ...GEREEDSCHAP, o. (-pen), gereedschap van een schilder; ...KNECHT, m. (-en); ...KOLIEK, o. loodkoliek; ...KWAST, m. (-en), kwast van
een schilder; ...LADDER, v. (-s), ...LEER, v. (-en),
ladder van een huisschilder; ...LEVEN, 43.. ...LIJM,
o.
v.; ...MES, o. (-sen), tempermes;
model waarnaar men schildert; (ook) persoon die
als model poseert; ...PALET, o. (-ten), voorwerp

waarop de schilder zijne verven uitspreidt of men gt;
...PENSEEL, o. (-en); ...SPAANTJE, o. (-s); ...STOK,
m. (-ken), ...STOKJE, o. ( s), stok waarop de hand
des schilders rust.
SCHILDERSTUK, o. (-ken), schilderij.
SCHILDERSVERDRIET, o. (plantk.). Zie MENISTENZUSJES.
SCHILDERSWINKEL, m. (-s), werkplaats eons huisschilders.
SCHILDERWERK, o. het geschilderde; te schilderen
voorwerpen.
SCHILDHOEK, m. (-en), (wapenk.) kwartier in een
wapenschild; ...HOOFD, o. (-en), (zeew. ► zeker hout
dat de gedaante van een hoofd heeft en eensdeels
dient tot sieraad, anderdeels om er touwen aan to
beleggen; ...HOUDER, m. (-s), schilddrager; (wapenk.)
beeld dat het wapen draagt.
SCHILDJES, o. my. (plantk.) open vrucht der korstmossen.
SCHILDKEVER, m. (-s), (nat. gesch.) zeker schilddragend insect (cassida), waarvan het borstschild
ook den kop bedekt; v. (-en), (ontl.) klier
die bij den mensch aan de voorzijde van het strottenhoofd tegen het schildvormig kraakbeen ligt;
...KNAAP, m. (...knapen), (in de middeleeuwen)
jonker die onder leiding en in dienst van een ridder
zijne opleiding als krijgsman genoot; ...KNECHT,
m. (-s), schilddrager; ...KNOOP, m. (-en), (zeew.)
knoop in een touw, die als een schild dient om het
schieten van het touw door een gat tegen te gaan;
...KORSTDIER, o. (-en), zekere diersoort; ...KRAAKBEEN, o. (-deren), (ontl.) schildvormig kraakbeen
van het strottenhoofd; ...KRAB, v. (-ben), eene soot t
van krab (pagurus); ...KREEFT, v. (-en), (nat. hist.),
eene orde van schaaldieren (thoracostraca), waar van
het kopborststuk door een groot rugschild bedekt is;
o. wilde mosterd (zeker gewas); ...LUIZEN, v. my. eene fami I ie (coccus) van halfvleugelige
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insecten, waartoe behooren de cochenille-insecten,
de kermes der Arabieren, het insect van het gomlak,
de oranjeschildluis, de wijngaardschildluis enz.;
...MOS, o. zekere plant (peltigera); ...MOT, v. (-ten),
-eene soort van motten, van een schild voorzien,
die op roode beuken levee; ...MUUR, m. (...muren),
_frontmuur van een kazemat; ...NAVEL, m. (-s),
(wapenk.), onderste punt er van.
SCHILDPAD, v. (-den), de schildpadden (chelonia)
maken eene orde uit onder de klasse der kruipende
•dieren; zij zijn met twee harde schilden bedekt,
waarvan het bovenste of ruggeschild het algemeen
bekende schildpad oplevert, dat tot velerlei kunstwork gebruikt wordt; (oudt.) zeker stormtuig; (zeew.)
schootbos: plat blok, voorzien van een ijzeren hoekstrop, ten einde er een touw in to doen keeren.
SCHILDPAD, o. bewerkt rugbekleedsel der schild,padden, inz. van de Grieksche schildpad (testudo).
SCHILDPADACHTIG, bn. op schildpad gelijkende.
SCHILDPADDEN, bn. van schildpad (gewerkt).
SCHILDPADDEN, (schildpadde, heeft geschildpad),
.als schildpad bewerken.
SCHILDPADGEZWEL, o. (-len), (geneesk.); ...KAPEL, v. (-len),.zekere roode dagvlinder; ...KEVER,
m. (-s), (nat. hist.) (attelabus); ...REIGER, m. (-s),
nachtreiger, nachtraaf; ...SOEP, v. soep van schildpadden gekookt; (ook) eene soort van soep van
bruine-boonennat.
SCHILDPADTORRETJES, o. mv. eene groep van
schildvleugelige insecten (cassida), waarvan in ons
land tien soorten worden aangetroffen.
SCHILDPLEISTER, v. (-s), schildvormige pleister;
...SLAK, v. (-ken), (nat. hist.) eene naakte slakkensoort met een schild op den rug; ...STAART, m.
(-en), eene familie (uropeltidae) van kleinmuilige, niet
_giftige slangen; ...STOF, o. pantserstof; ...VAREN,
v. een varengeslacht waarvan slechts eene soort in
Nederland in 't wild gevonden wordt : het stekelig
schildvaren; ...VARKEN, o. (-s), (nat. hist.) pantserdier, gordeldier; ...VINK, m. (-en). de eig. vink;
m. (...sschen), zekere Oostindische visch
met eene schildvormige bedekking op den rug; twee
soorten van visschen met schilden aan den kop,
waarmee zij zich aan de schepen vastzuigen;
...VLECHT, v. (plantk.) schildmos; ...VLEUGEL,
(-s), vleugeldeksel.
SCHILDVLEUGELIG, bn. (nat. hist.) schildvleugelige
insecten of de schildvleugeligen, insecten (coleoptera),
Wier voorste paar vleugels hoorn- of lederachtig
zijn on in de rust dienen ter bedekking van het
-daaronder geplooid . on gevouwen liggende tweede
paar vliezige vleugels.
SCHILDVLOO, v. (-ien), (nat. hist.) eenoog (mono-

wordt : het kelkdragende schildzaad (A. calycinum),
dat op hoogen zandgrond veel voorkomt.
SCHILFER, SCHELFER, v. (-s), dun blaadje (kalk,
metaalroest enz.), hamerslag; de kalk valt in schilfers
af; schilfers op het hoofd, dunne afbladering der
huid. SCHILFERTJE, o. (-5).
SCHILFER, o. schiefer, zekere steensoort.
SCHILFERACHTIG, bn. (-er, -st), bladerig (van kalk,
verroest ijzer, lei, de huid van het hoofd enz.).
SCHILFEREN, (schilferde, heeft of is geschilferd),
in schilfers afvallen, bladerig worden. SCHILFE.
RING, v. (-en), het schilferen (in alle bet.).
SCHILFERIG, bn. (-er, -st), licht schilferend; roestig
(van ijzer), bladerig (van eene genezen wond).
SCHILFERKOOL, v. bladerige steenkool; ...STEEN,
m. (-en), met ijzer gemengde kiezelzure aluinaarde;
schilferige glimmer van lilaroode kleur; eene soort
van steen, waarvan men fijne slijpsteenen maakt.
SCHILGEWAS, o. (-sen), (w. g.), gewas walks zaden
in schillen bevat zijn; ...HENNEP, v. vrouwelijke
hennep.
SCHILLEN, ook SCHELLEN, (schilde, heeft geschild), de schil afnemen : appels, peren schillen; (fig.)
een appeltje met iem. to schillen hebben, tot eene verklaring willen komen over eene beleediging of verongelijking, nog iets met hem to verrekenen hebben;

-

culu s).
SCHILDVORMIG, bn. (plantk.) de schildvormige bladeren, bladeren wier stelen niet aan den rand maar

min of meer naar het midden van het ondervlak
bevestigd zijn; (ontl.) schildvormig kr aakbeen, adamsappel.
SCHILDWACHT, m. (-en), (oorspr.) de wachter bij
de schilden; uitgezette post die tot bewaking van
eenig voorwerp of tot waarneming van eenig terreingedeelte is opgesteld: de schildwacht aflossen, nitzetten; (oorl.) verloren schildwacht, verste schildwacht,
die op eon zeer gevaarlijk punt uitgezet is, uiterste
voorpost; ruitersschildwacht, vedette.
SCHILDWACHT, v. wachthouden: op schildwacht
staan.

SCHILDWACHTHUISJE, o. (-s), schilderhuisje.
SCHILDWANGIG, bn.; de schildwang igen, eene familie

van visschen (cataphr acti), met beenige schilden aan
den kop en dikwijls met zonderling gevormde stekels bezet; hiertoe behooren de knorhaan of poon,
de vliegende zeehaan enz.
SCHILDWAPEN, o. (-s), wapenschild.
SCHILDZA AD, o. (plantk.) een geslacht (alyssum)
tot de familie der kruisbloemigen behoorende, waarvan eene soort in Nederland in 't wild gevonden

teenen schillen; hennep, meekrap schillen; een boom
schillen, van de schors ontdoen; ontbolsteren: noten
schillen; doppen, pellen: amandelen schillen; gekookte
eieren schillen gemakkelijk, als men ze laat schrikken;

—(pa.)defzonderlijk,ngeri mate n klevende vellen na het persen een voor een vau elkandat
mes
der nemen om ze to drogen to hangen; —
schilt gemakkelijk, is gemakkelijk om made to schillen. SCHILLING, v.
SCHILLEN, (schilde, heeft geschild), (gew.) verschillen: dat schilt niet veel. SCHILLING, v. het
schillen.
SCHILLENBOER, m. (-en), boar die schillen, inz.
aardappelschillen opkoopt tot voeder voor zijn vee;
...MAND, v. (-en), mand waarin men schillen, inz.
aardappelschillen bewaart.
SCHILLER, m. (-s), SCHILSTER, v. (-s), die schilt.
SCHILMESJE, o. (-s), mesje waarmede men schilt.
SCHIM, v. (-men), schaduw, afschijnsel: het kind
vermaakt zich met zone eigen schim; naar eene schim
grOpen, eene hersenschim najagen; tegen zone eigen
schim vechten, vermeenden tegenstand bestrijden;
voor zone eig en schim bevreesd zijn, alles vreezen; (fig.)
ziet er uit als eene schim, mager, bleak; htj is nog
slechts de schim van zichzelven, hij is verschrikkelijk

mager; — spook; (fab.) geest van een afgestorvene,
spook : het rijk der schimmen, het onderaardsche
rijk, de hel. SCHTMMETJE, o. (-5).
SCHIMMEL, v. de microscopisch kleine plantjes,
welke zich als vlokkige hoopjes van verschillende
kleur overal ontwikkelen, waar organische stollen
op vochtige, bedompte plaatsen in ontbinding overgaan; kant (op bedorven wijn); (fig.) de schimmel uit
lets houden, er veel van eten of drinken, zoodat het
op is, vOOr het beschimmelen kan.
SCHIMMEL, m. (-s), witachtig grauw paard; eene
soort van gezelschapsspel (ook klok en hamer geheeten).
SCHIMMELACHTIG, bn. (-en, -st), eenigszins beschimmeld; op schimmel gelijkende: dat brood smaakt
schimmelachtig.

SCHIMMELBLES, m. (-sen), wit paard met een
bles of vlek op het voorhoofd.
SCHIMMELEN, (schimmelde, is geschimmeld), zich
met schimmel bedekken, beschimmelen: die schoenen
zijn geschimmeld. SCHIMMELING, v. het schimmelen.
SCHIMMELEN, (schimm.elde, heeft geschimmeld),
met het schimmelspel spelen: wij hebben een uurtje

gezellig geschimmeld.
SCHIMMELHARIG,

schimmel.
SCHIMMELIG,

bn. met Karen als die van een

bn. (-or. -st), beschimmeld.
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SCHIMMELKLEUR, ...VERF, v. grijswit, kleur als

schimmel (paard).
SCHIMMELKLEURIG, ...VERVIG, bn. grijswit.
SCHIMMELPLANTJES, o. my. microscopisob kleine
plantjes, de familie der draadzwammen (hyphomycetes) uitmakende, welke zich als vlokkige hoopjes
van verschillende kleur overal ontwikkelen, waar
organische stoffen op vochtige, bedompte plaatsen
in ontbinding overgaan.
SCHIMMELSPEL, o. zeker gezelschapsspel, zoo ge. heeten naar eene der Alf kaarten, waarop een witachtig grauw paard, een schimmel afgebeeld is.
SCHIMMENRIJK, .o. (fab.) verblijf der afgestorvenen
in de onderwereld, Elyseesche velden: Pluto, de vorst
van het schimmenrtjk.
SCHIMP, m. hoon, beleedigende spot: een schimp
werpen op iem. of iets, beschimpen; een schimp verkroppen, niet betaald zetten.
SCHIMPACHTIG, bn. (-er, -st), eenigszins schimpend,
hoonend: schimpachtige woorden; eene schimpachtige
die van een

behandeling.

SCHIMPBRIEF, m. (...ven), hoonende brief; ...DICHT,
o. (-en), schotschrift (in am); ...DICHTER, m. (-s),
schotschrijver (in rijm).
SCHIMPELIJK, bw. op schimpende of hoonende
SCHIMPEN, (schimpte, heeft geschimpt), hoonen,
schelden, uitvaren tegen: op iem. schimpen; op de
regeering schimpen. SCHIMPING, v. (-en), het schimpen, geschimp.
SCHIMPER, m., SCHIMPSTER, v. (-5), schelder,
scheldster, hooner, hoonster, beleediger, beleedigster.
SCHIMPERIJ, v. (-en), het schimpen, scheldwoorden.
SCHIMPIG, bo. bw. (-er, -st), (w. g.), schimpachtig,
bits.
SCHIMPKREET, m. (...kreten), schimpwoord;
...LIED, o. (-eren); ...LUST, m. zucht om to schimpen; ...NAAM, m. (...namen), spot-, scheldnaam;
...REDE, v. (-nen), redevoering taal vol beleedigende uitdrukkingen enz. (tegen iem.).
SCHIMPRIJK, bn., (w. g.), schimpend, hoonend.
SCHIMPSCHEUT, m. (-en), bitse uitval: iem. schimpscheuten geven; ...SCHRIFT, o (-en), schotschrift, libel;
...SCHRIJVER, m. (-s), vervaardiger van libellen.
SCHIMPSWIJZE, ...WIJS, bw. op bitse -, hoonende
wijze.
SCHIMPTAAL, v. gemeene hoonende uitdrukkingen, scheldwoorden; ...VOGEL, m. (-s), (fig.) spotter , beleediger; ...WERK, o. (-en), schimpschrift;
...WOORD, o. (-en), scheldwoord.
SCHIN, v. (gew.) hoofdziekte, hoofduitslag (der
kinderen).
SCHINDE, v. (w. g.). vel; boombast, schors.
SCHINDELEN, (schindelde, heeft geschindeld), (w. g.),
blinken.
SCHINDEN, (schindde, heeft geschind), (w. g.), villen,
het vel afstroopen.
SCHINDER, m. (-s), (w. g.), viller. SCHINDSTER,
v. (-s), vilster.
SCHINDERHANNES, m. vildersknecht; naam van
een rooverhoofdman die tegen het einde der 18de
eeuw de omstreken van den Rijn onveilig maakte:
daar heb-je Schinderhannes met zijne bende.
SCHINK, m. (-en), (gew.) schenkel,. zoowel het geheele been van heup tot knie, als alleen het vleesch
daaromheen; gezouten achterdeel (van een varken
of rund), ham.
SCHINKEBEEN, o. (-deren), been uit een schink.
SCHINKEL, m. (-s), schenkel, dijbeen, dij; (ook)
scheenbeen, onderbeen inz. van paarden: een paard
met goede, fijne, vleezige, sterke schenkels; (gemeenz.)
hij haalt zijne schenkels goed naar zich toe, hij loopt
in een stevigen pas. SCHINKELTJE, o. (-s).
SCHINKEL, SCHENKEL, m. (-s), (zeew.) draairing,
kort en dik touw om een mastkop, waarvan de
enden op het want hangen.
SCHINKELEN, (schinkelde, heeft geschinkeld), (gemeenz.) hard of snel loopen.

SCHIPPEREN.
SCHINKELHAAK,

(...haken), (zeew.) strop of leng,
van een haak aan ieder eind voorzien on dienendo
om vaten mede op to hijschen.
SCHINKEN, m. my. eene soort zeer kleine kruipendedieren.
SCHINKEVET, o. (gew.) hammevet.
SCHIP, o. (schepen), vaartuig, bodem; schip van
den isten, 2den, &len of 4den rang, schip van 120, 100,

90 of 80 stukken geschut; dicht schip, dat niet lek

is; een bekwaam, zeewaardig schip, dat goad zeebouwt; scherp schip, dat snel zeilt; blank schip, dat
schoongespoeld is; een schip afdanken, uit de vaart
brengen (wegens ouderdom of onzeewaardigheid),
een breed, smal, hoog getuigd schip; een diepgaand,
diep verbonden schip; een snelz,eilend schip; een kranl
(beschadigd) schip; een loefgierig (hellend) schip; eon
overlastig schip, dat to grooten last heeft; een schip
reddeloos schieten, zoo havenen, dat het niet meer
ontkomen kan; stuurlastig schip, dat to veel in het
stuur hangt; een schip op stapel, dat men bezig
to bouwen; een schip van stapel laten loopen, voor
het eerst to water brengen; (recht.) de vlag dekt het
schip, niet de lading, in tijd van oorlog worden

slechts de schepen der onzijdigen geeerbiedigd, niet
wat z(j medevoeren wanneer het contrabande is; —
(sprw.) een schip op strand, een baken in zee, zie.

haak; geen twee groote masten op e'en schip, zie mast;
een klein lek doet een groot schip zinken, een klein
verzuim kan de grootste gevolgen hebben; — oude
of dure schepen blifven aan wal, oude meisjes of
meisjes, die to veel eischen, blijven ongehuwd; een
schip met zure appelen, eene donkere regenwolk,

(ook) een oud meisje dat niet veel kans meer heeft
to huwen; schoon schip maken, opruimen, wegnemen
al wat niet deugt, (ook) eene maagzuivering hou
den; als het schip met geld komt, als ik in mijno
rijke dagen kom, nooit; (fig.) het is een diepgaand
schip, hij heeft veel noodig om zijne uitgaven to
dekken; groot schip, groot water, eene groote huishouding kost veel geld; groot schip, groote zorg; een
groot schip heeft groote zeilen noodig, wie in een hoogen stand geplaatst is, wie op een grooten voet
leeft, heeft veel noodig; zyn schip voert te groote
zeilen, hij leeft op to grooten voet; het schip aan de
zee overgeven, iem. aan zijn lot overlaten; hij reed
mede aan dat schip, hij is mede in de zaak betrokken; klein schip, klein zeil, kleine huish o uding, kleine
zorgen;

het schip dragende houden, zich in denzelf-

den staat houden; — het schip der woestijn, de kameel;
(bouwk.) ruim eener kerk, - groote zaal; — (sterrenk.)
het schip Argo, naam van een sterrenbeeld. SCHEEPJE, o. (-s).

SCHIPBANK, v. (-en), roeibank; ...BEK, m. (-ken),
punt, voorsteven van een schip; ...BOOM, m.
lange houten staak om een schip voort to stuwen,
schippersboom; ...BREUK, v. (-en), stranding, verbrijzeling van een schip (aan de kust, op eene klip,
enz.): schipbank leiden; (ook fig.) mislukking, ondergang: die onderneming heeft schipbreuk geleden, is
mislukt; zone eer, zijn geloof heeft schipbreuk geleden,
zijne eer, zijn geloof is hij kwijt, heeft hij verloren;
...BREUKELING, m. en v. (-en), die schipbreuk ]ijdt
of geleden heeft; ...BREUKELINGE, v. (-n); ...BRUG,
v. (-gen), onderling verbonden platboomde vaartuigen op eenigen afstand naast elkander verankerd,
waarover een bruggedek ligt; ...DEUR, v. (-en), zie
schipsluis; ...HAAK, m. (...haken), boom, bootshaak; ...LOON, o. (-en), scheepsloon; vracht.
SCHIPPER, m. (-s), gezagvoerder; hoogbootsman
(op een oorlogsschip); (fig.) hij is schipper te voet geraakt, hij is afgezet, - uit zijne betrekking ontslagen;
schipper en stuurman tevens zijn, besluiten nemen
en zelf ze uitvoeren. SCHIPPERTJE, o. (-5).
SCHIPPEREN, (schipperde, heeft en is geschipperd),
regelen, geven en nemen: ik zal dat wel schipperen,
klaarkrijgen; vorderen, schikken : het begint te schipperen, zich to herstellen; dan meet men maar schipperen, zich behelpen, zoo ongeveer iets doen.

SCHIPPERIJ.
SCHIPPERIJ, v. (-en), scheepvaart (op de binnen-

wateren); (ook) degenen die zich er op toeleggen.
SCHIPPERSBOEK, o. (-en), inventaris van scheepsbehoeften aan boord; ...BOOM, m. (-en), lange vaarboom; ...BROEK, v. (-en).
SCHIPPERSCHAP, o. betrekking van schipper.
SCHIPPERSCHE, v. (-n), (gew.) vrouw eens schippers, vrouw die het schippersbedrijf uitoefent.
SCHIPPERSDAGHUUR, v. (...huren), daghuur van
een schipper; ...DOCHTER, v. (-s); ...GAST, m. (-en),
schipper; schippersknecht; ...GILD, o. (-en); ...HAAK,
m. (...haken), schippersboom; ...HUIS, o. (...zen);
...HUT, v. (-ten), woning voor den schipper aan
boord; ...JONGEN, m. (-s), jongen van een schipper; leerjongen, jonge knecht van een schipper;
...KNECHT, m. (-s, -en); ...KNOOP, m. (-en), (zeew.),
eigenaardige 8-vormige knoop, dien schippers in
een touw leggen, als zij daarmede lasten moeten
heffen; ...KOOI, v. (-en), slaapplaats, hangende bedstede van een schipper; ...KOST, m.; ...LOON, o.
(-en); ...MUTS, v. (-en); ...PIJ, v. (-en), muts,pij van
een schipper; ...STEEK, m. (...steken), schippersknoop; ...UITDRUKKING, v. (-en), uitdrukking,
eigenaardige zegswijze der schippers; ...VROUW,
v. (-en); ...ZOON, m. (-s, ...zonen).
SCHIPPOND, o. (-en), oude gewichtseenheid = 300
Amst. ponden, om het gewicht van scheepsvrachten,
vlas, hennep enz. uit te drukken.
SCHIPREEDE, v. (-n); ...REEDER, m. (-s), bevrachter -, eigenaar van een schip; ...ROER, o. (-en),
stuur van een schip.
SCHIPSLUIS, v. (...zen), sluis tot afsluiting van
droogdokken, doch komt ook wel in zeer breede
kanalen voor. De opening der sluis is trapeziumvormig en de afsluiting geschiedt door een schipdeur, welke met een of twee kielen in eene sponning
in de sluis sluit. De sluis opent men, door de schipdeur, die met water gevuld is, leeg te pompen,
waardoor ztj rijst en uitgevaren kau worden. Moet
men de sluis sluiten, dan brengt men de schipdeur
boven de sponningen en ballast haar met water.
De voordeelen ervan zijn : lo. de sluis kan zeer kort
zijn; 20. de deur kan van beide zijden water keeren;
30. de sluisvloer kan hier gewelfd en daardoor veel
sterker zijn.
SCHIPZAND, o. zandballast; ...ZIJDE, v. (-en), zijde
van een schip.
SCHISMA, o. scheuring; in de R.-K. kerktaal elke
scheidsmuur, die het gevolg is van afwijking in de
kerkleer; in het bijzonder heet in de kerkelijke geschiedenis het schisma of ook het groote schisma,
die verdeeldheid welke in de -Westersche kerk plaats
vond van 1378-1417, toen een deel den paus te Rome
en een ander deel den pans te Avignon erkende.
SCHISMATICUS, m. (...ici), SCHISMATIEKER, m.
(-s), scheurmaker in de kerk, ketter.
SCHIT, v. (Zuidn.) koedrek.
SCHITS, o. Zie SITS.
SCHITTEREN, (schitterde, heeft geschitterd), een
sterk glinsterend licht verspreiden, glinsteren, flikkeren, stralen, blinken: de zon schitterde mff in de
oogen; zone oogen schitteren van pleizier; het gepoetste
koperwerk schittert u tegen; (fig.) pralen, uitblinken:
door schoonheid, geestigheid, verstand schitteren; de
deugd schittert meest in tegenspoed. SCHITTERING,
v. (-en), het schitteren, straling; flikkering; praal.
SCHITTEREND, bn. bw. (-er, -st), blinkend, stralend:
schitterend licht; eene schitterende ster; zij is schitterend schoon; de schitterende sneeuw; buitengewoon
voorspoedig : eene schitterende loopbaan.
SCHITTERGLANS, m. schitterende glans; `...LIGHT,
o. bevend, flikkerend licht; schitterend, bijzonder
mooi licht.
SCHLEM, v. Zie slem.
SCHOB, v. (-ben), (Zuidn.) overdekt kot; kraam.
SCHOB, v. Zie SCHUB.
SCHOBBEJAK, m. (-ken), (oudt.) jak van ijzeren
schobben of schubben, dat de geringere krijgslieden
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in den strijd droegen; zulk een gering krijgsman
iem. die zich laag aanstelt; (thans) scheldnaana
voor deugniet, bedelbrok, schooier.
SCHOBBEJAKKEN, (schobbejakte, heeft geschobbejakt), afjakkeren ; mishandelen; den deugniet spelen.
SCHOBBEN, (schobde, heeft geschobd), schubben;
schurken, schuren, wrijven: het paard schobt zich tegen
de krib; schob het paard wat in den hals, zoodat het
stilstaat.
SCHOBBERD, m. (-5), schobbejak.
SCHOBBERDEBONK, bw. uitdr.; op schobberdebonk
loopen, op de klap loopen.
SCHOBBIG, bn. schubbig.
SCHOE, v. (-nen), (gew.) schoen.
SCHOEF, v. (...ven), omslag, kraag (van mantels
enz.).
SCHOEIEN, (schoeide, heeft geschoeid), de voeten
bekleeden met schoenen of laarzen: iem. schoeien;
den voet schoeien schoei u spoedig, trek snel schoenen
of laarzen enz. aan; (fig.) overeenbrengen, passers:
zijn alien op gene leest geschoeid, alien van hetzelfde
slag; dat kunt gij niet op dezelfde leest schoeien, niet
daarmede overeenbrengen, vergelijken, op dezelfde
wijze behandelen; — den waterkant beplanken.
SCHOEIING, v. (-en), het schoeien; het beplanken;
(zeew.) de schoeiingen (van een wal, van schepen).
SCHOEIER, m. SCHOEISTER, v. (-s), die schoeit,
schoenmaker.
SCHOEIPLANK, v., ...BORD, o. (-en , , plank, dienende
tot beschoeiing van wallen enz.
SCHOEISEL, o. (-5), schoenen, laarzen, alle voetbekleedsels van leder; een hoiden schoeisel, klomp,
holsblok.
SCHOELJE, m. (-s), fielt, schurk.
SCHOELJEACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als -, van een
schoelje: zich schoeljeachtig aanstellen, gedragen;
schoeljeachtige taal.
SCHOELJENSTUK, o. (-ken), boevenstuk, schelmerij.
SCHOEN, m. (-en), gewoon leeren voetbekleedsel,
gewoonlijk tot aan de enkels reikende, lager dan
eene laars en hooger dan pa ntoffel of mull: een pacer
schoenen; nieuwe, oucle, versleten, gelapte schoenen;
schoenen aantrekken, a ittrekken, poetsen; de schoen
eener laars, het deel onder de schacht; deze schoen
doet mij zeer; — (sprw.) iedcr weet het best
wringt
waar hem de schoen wringt, wat hem kwelt, waarvan hij last heeft; wien de schoen past, trekke hem
aan, hij die zich schuldig gevoelt, zal op zichzelven
wel iedere zinspeling op zijn gedrag toepassen; vast
in zijne schoenen staan, zeker van zijn stuk zijn; los
in zijne schoenen staan, niet zeker van zijne zaak
zijn; de cooed zinkt hem in de schoenen, hij verliest
den mood; lood in zone schoenen hebben, traag en
langzaam gaan; zone oude schoenen weten het wel, hij
wist het reeds lang, hoewel hij nu voorgeeft er
niets van te weten; men werpe geen oude schoenen
weg, voordat men nieuwe heeft, men oft-ere geen zeker
bestaan op aan eene onderneming, wier uitslag
onzeker is; ik zou niet gaarne in zijne schoenen willen
staan, in zijne plaats willen zijn, verkeeren in dien
toestand, waarin hij zich bevindt;
gaat niet recht
in zone schoenen, hij bewandelt niet den rechten
weg; men verslOt meer aan zone schoenen, dan het
rOden kost, het rijden is betrekkelijk goedkoop; al
zou het de zolen van mine schoenen kosten, al zou ik
er nog zoo veel voor moeten loopen; dat lap ik onder
mOne schoencp,, daarom geef ik totaal niets;
loopt in
zone schoenen te sterven, h loopt met den dood in de
schoenen, hij ziet er zeer slecht uit, is sterk afgevallen, hoewel hij niet ziek — den schoen b iem.
zetten, op Sint-Nicolaasavond een schoen aaniemands
huis brengen, in de hoop, dat Sint Nicolaas er in
rijden zal; —
wat min of meer op een schoen gelijkt: de schoen
eener sabelscheede, metalen omkleeding der punt;
zuiger eener pomp; hiel eener piek; beslag onder
aan een paal; bus, aangegoten deel aan de achterbar of onderregel bij dearen; remschoen; anker-
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SCSOENTJE, o. (13), kleine schoen ; (plantk.) schoen.
08 en laarsjes, rolkiaver, alzoo genoemd naar de

gale, voor het opengaan niet zelden een weinig roodachtige bloemen en de donkerkleurige peulen; schoentjes en muiltjes, volksnaam voor den gouden regen.
SCHOENAANTREKKER, m. (-8), schoenhoorn;
...BAND, m., band om de schoenen to binden; (ook)
boordlint; ...BORSTEL, m. (-5), borstel waarmede
schoenen gepoetst worden; ...DRAAD, m. (...draden),
als voorwerpsn. o. gmv. als stofn., draad om de
schoenen to naaien, pekdraad.
SCHOENENFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men
schoenen maakt; ...KRAAM, v. (...kramen), verplaatsbare schoenwinkel; ...WINKEL, m. (-s), schoenwinkel.
SCHOENER, SCHOONER, m. (-5), (zeew.) een zeeschip met scherpen boeg en platten spiegel, als een
kof getuigd en 120-200 ton inhoudende; een driemastschoener, een dergelijk zeeschip met 3 masten,
metende 200-300 ton.
SCHOENGESP, m. (-en), gesp waarmede een schoen
vastgegespt wordt; ...HOORN, m. (-s), een metalen
of hoornen werktuigje, uitgehold naar den vorm der
hiel, om daarmede schoenen gemakkelijker aan to
trekken; ...LAK, o. (-ken), eene oplossing om het
leder to lakken of to doen glimmen; ...LAKKER,
m. (-s), ...LAKSTER, v. (-5), iem. die schoenen lakt;
...LAP, m. (-pen), lap op den schoen, inz. op het
bovenleer; ...LAPPEN, o. het bedrijf van schoenlapper; ...LAPPER, m., ...LAPSTER, v. (-s), man of
vrouw, die schoenen lapt; eene soort van gebak.
SCHOENLAPPER, m. (-s), (nat. hist.) zekere dagvlinder (vanessa) met schoone vleugels, tot de familie
.der nymphaliden behoorende.
SCHOENLAPPERSPOTHUIS, o. (...zen), schoenma-

kerspothuis.

SCHOENLEDER, ...LEER, o. leder dat dient om er
schoenen (inz. bovenleer) van to maken; ...LEEST,
v. (-en), houten vorm waarop een schoen wordt gemaakt; ...LINT, o. lint waarmede schoenen geboord
of gebonden worden; ...MAKEN, o. het maken van
-schoenen; ...MAKER, m. (-s), iem. wiens ambacht
het is, schoenen on laarzen te maken; (sprw.) schoenmaker, houd u uwe leest, mensch, bemoei u met
waken, die gij verstaat.
SCHOENMAKERSAMBACHT, o. ambacht, bedrijf
van schoenmaker; ...BAAS m. (...bazen); ...BEDRIJF, 0.; ...BEHOEFTEN, v. mv.; ...BENOODIGDHEDEN, v. my. alles wat een schoenmaker voor
.zijn bedrijf behoeft, noodig heeft; ...BEROEP, o.
Leroep van schoenmaker; ...DRIESTAL, (-len),
...DRIEVOET, m. (-en), stoeltje op drie pooten van
-een schoenmaker; ...ELS, v. (...zen), eene soort van
Priem of naald om gaten in het zoolleder te maken;
...GAREN, o. (-s), garen waarvan een schoenmaker
zijn pekdraad maakt; ...GEREEDSCHAP, o. (-pen);
...GEZEL, m. (-len), knecht van een schoenmaker;
...GILD, o. (-en), (oudt.) gebroederschap der schoenmakers; ...HAMER, m. (-s), hamer van een schoenmaker; ...JONGEN, m. (-s), ...KNECHT, m. (-s);
...KORF, m. (...ven), wand waarin de schoenmaker
zijn werk heeft; ...KRUKJE, o. (-s), driestal; ...LEER,
0.; ...LEERLING, m. (-en); ...LIKHOUT, o. (-en),
zeker strijkhout der schoenmakers; ...MAAT, v.
(...maten), maat waarmede men schoenen en laarzen
aanmeet; ...MAATJE, o. (-s), schoenmakersjongen;
...MES, o. (-sen), mes van een schoenmaker, waarmode hij het leer snijdt; ...NAALD, v. (-en); ...PEK,
o.; ...PIN, ...PEN, v. (-nen); ...POTHUIS, o. (...zen),
winkeltje der schoenmakers onder een afdak tegen
een muur; ...REKENING, v. (-en). rekening van den
schoenmaker; ...STIJFSEL, v.; ...STOELTJE, o. (-5),
driestal ; ...VIJL, v. (-en), yip van een schoenmaker;
...WERK, o.; m. (-s), werkplaats van
een schoenmaker.

SCHOENMARKT, v. (-en), markt waar men schoeaen verkoopt; ...NAAD, m. (...naden), naad tusschen

(-nen); ...POETSEN, o. het poetsen van schoenen;
...POETSER, m. (-5), iem. die schoenen poetst; inz. in
een hotel die de schoenen der logeerenden poetst;
iem. die in eene groote stad op een druk punt
plaats genomen heeft om de schoenen der voorbijgangersivoor eene kleinigheid Le poetsen;
SERSBANKJE; o. (-s), klein bankje waarop zij onder
het poetsen den voet plaatsen ; ...RIEM, m. (-en),
leeren riem om schoenen vast to maken; (sprw.)
hff is niet waard, dat hjj de schoenriemen voor u losmaakt, hij is u geheel en al onwaardig, is niet waard
dat hij in uwe nabtjheid komt.
SCHOENSCHUIER, m. (-s), schoenborstel.
SCHOENSMEER, o. zeker mengsel om na uitwrijving het leder op kleur en lenig to houden: glimmend, dof, bruin schoensmeer, waarvan het leer glimmend, dof, bruin wordt; ...SPIJKER, ...NAGEL,
m. (-5), nagel in de zolen en hielen geslagen om het
slijten to voorkomen; ...VERSIERSEL, o. (-s, -en), (in
den ouden tijd); ...VETER, m. (-s), leeren of geweven
band om schoenen vast to rijgen of to maken; (ook)
zeer dunne paling; ...WINKEL, m. (-s), winkel waarin
men schoenen verkoopt; ...WISCH, v. (...sschen),
wollen lap om de schoenen to reinigen of to wrijven enz.; ...ZOOL, v. (...zolen), onderst plat gedeelte
van den schoen (zonder den hak of den hiel).
SCHOEP, v. (-en), waterbord van een waterrad;
een der kleine schuinstaande plankjes bij zonneblinden; korenschop.
SCHOEPEREN, (schoeperde, heeft geschoeperd),
(gew.) zengen, schroeien: een gepluimd hoen schoeperen; uw haar schoepert.

SCHOER, m. (-en), (gew.) onweersbui.
SCHOER, m. (-en), (gew.) schouder.
SCHOERHAAI, m. (-en), zeeOngel: zekere visch
(squalus squatina); ...MANTEL, m. (-s), (gew.) schoudermantel.
SCHOF, o. (Zuidn., gew.) zwerk.
SCHOFFEERDER, m. (-s), (vrouwen-) onteerder,
verkrachter.
SCHOFFEEREN, (schoffeerde, heeft geschoffeerd),
verkrachten, onteeren, schenden (vrouwen). SCHOFFEERING, v. (-en), schoffeeren, verkrachting.
SCHOFFEL, v. (-s), een aan een langen steel bevestigd schuin ijzer, om daarmede den grond los
of om to woolen, gelijk to maken, onkruid of to
steken enz.; schuin staand plankje van een zonneblinde; plankje aan een molenrad; (zeew.) hooge
zeebaar. SCHOFFELTJE, o. (-s).
SCHOFFELAAR, m., SCHOFFELAARSTER, v. (-s),
die schoffelt.
SCHOFFELEN, (schoffelde, heeft geschoffeld), losstooten, met de schoffel het onkruid uithalen: de
tuinpaden schoffelen; het rozenpark schoffelen ; met de
voeten schuifelen ; gulzig eten. SCHOFFELING, v.
(-en), het schoffelen.

SCHOFFELPLOEG, m. (-en), werktuig om het
onkruid op zijpaden los te maken; met drie in een
driehoek geplaatste ploegscharen; cultivator.
SCHOFT, v. (-en), vierde gedeelte van een dag
(onder de werklieden): in het eerste schoft lets doen ; zjj
werken daar 5 schoft daags, zij werken daar zeer
lang, 15 in plaats van 12 uur; op schoft werken, bij
den dag betaald worden (van werklieden).
SCHOFT, v. (-en), schouder, schenkel inz. van
dieren: stork geschoft (gebouwd) zijn; een stier met
breede schoften.

SCHOFT, m. (-en), schoelje, schurk, vlegel.
SCHOFTACHTIG, bn. bw. (-or, -st), schelmsch,
schurkachtig: zich schoftachtig gedragen, aanstellen;
schoftachtig iem. behandelen; als een schurk.
SCHOFTEN, (schoftte, heeft geschoft), rusten om
zijn maal to nuttigen (van werklieden): 's middags
schoften

uur.

SCHOFTERIG, bn. bw. (-er, -st), schoftachtig.
SCHOFTTIJD, m. rust-, etenstijd: schofttUd houden,
nemen:

o. (...uren), uur om to schoften.

SCHOK.
SCHOK, m. (-ken), stoot, ruk, bons: de schokken

an een rijtuig; door den schok viel hij op den grond;
schudding: de schokken van eene aardbeving;
schrik, plotselinge opwelling, treffende ramp: de
dood van haar man was een geduchte schok. SCHOKJE,
o. (-s).
SCHOK, o. (-ken), zekere moat, gewoonlijk = 60,
soms ook = 20, soms ook = eene onbepaalde hoeveelheid: een schok eieren; een schok linnen, zie
schoklinnen.
SCHOK, v. (-ken), boonenpeul.
SCHOKACHTIG, bn. gierig, inhalig.
SCHOKKEBAST, m. en v. (-en), vreter, vreetster,
gulzigaard.
SCHOKKEEREN, (schokkeerde, heeft geschokkeerd),
smalend, schimpend, hoonend beleedigen.
SCHOKKEN, (schokte, heeft geschokt), schudden,
rukken, bonzen, stooten : die wagen schokt erg; het
schip schokt; schokken krijgen, hossebossen: wif
schokken hevig op dien ongelOken weg; (fig.) hevig aanfloen, nadeelig werken op : die droeve tiding schokte
zone gezondheid; — gulzig eten: wat zit hfj daar te
gulzig te eten geven. SCHOKKING, v.
schokken
(-en), het schokken (in alle bet.).
SCHOKKEN, (schokte, heeft geschokt), bij zestigtallen aftellen, scharen.
SCHOKKER, m., SCHOKSTER, v. (-s), gierigaard,
inhalige vrouw.
SCHOKKER, m. (-s), zeker vaartuig.
SCHOKKER, m. (-s), een schipper van 't eiland
Schokland.
SCHOKKERS, m. my. eene soort van erwten.
SCHOKLINNEN, o. zwaar, zeer groflinnen, dat bij het
schok (eene hoeveelheid van 60 el) wordt verkocht.
SCHOKSCHOUDEREN, (schokschouderde, heeft geschokschouderd), (Zuidn.) de schouders ophalen, optrekken, gewoonlijk om er mede to kennen to geven,
dat men niets van de zaak weet.
SCHOKTORPEDO, v. (2s), torpedo die bij elke aanvaring springt, dus ook het water voor eigen schepen afsluit.
SCHOL, v. (-len), groote platte aardkluit; drijvend
groot stuk tjs. SCHOLLETJE, o. (-s).
SCHOL, v. (-len), eene soort van smakeiijke platte
zeevisch (pleuronectes platessa), die in de rneeste
zeeen van Europa wordt aangetroffen; (sprw.) hij
droomt van schol en vindt platvisch, hij verwacht er
zeer veel van, maar krijgt lang niet wat hij hoopt;
heeft schol gegeten: de vingers kleven hem, hij is
een dief; — zfj is zoo plat als een scholletje, hare
borsten zijn niet ontwikkeld. SCHOLLETJE, o. (-5).
SCHOLARCH, m. (-en), opziener, bestuurder eener
school.
SCHOLASTICUS, m. (...ci), beoefenaar, aanhanger
der scholastiek.
SCHOLASTIEK, v. schoolsche wijsheid, die wetenschap, wijsbegeerte en godgeleerdheid, welke in de
hoogescholen der middeleeuwen onderwezen ward
en diende om de kerkelijke leerstukken voor de
rede en het gezond verstand aannemelijk to maken;
zij sloot zich vooral, doch niet uitsluitend, aan bij
het wijsgeerig stelsel van Aristoteles; — het beoefenen der scholastiek: eene herleving der scholastiek
had plaats in de 16de eeuw en ook in onzen tijd;
m. (-en), beoefenaar der scholastiek; (in verschillende
kloosterorden) student, jong kloosterling, die zich
op de studien toelegt.
SCHOLEKSTER, v. my. een geslacht van vogels
(haematopus), tot de familie der plevieren of kieviten
behoorende, waarvan de twee voornaarnste soorten
zijn: de Europeesche scholekster (H. ostralegus), ook
oestervisscher en zeeduiker geheeten, die aan onze
zeekusten in kleine troepen op Tassel on waarschijnlijk op de overige eilanden, ten noorden van ons
land van April tot September in overgroote menigte
wordt aangetroffen; en de Nieuwhollandsche scholekster, die ook in Patagonia voorkomt en geheel
ZAN' art is.
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SCHOLEN, (schoolde, heeft geschoold), in menigte

bijeenzijn of bijeenkomen: de baars schoolt gewoonlijk
onder die brag; samenscholen.
SCHOLIAST, rn. (-en), uitlegger, verklaarder, schrijver der scholien.
SCHOLIEN, v. my. korte of langere verklaringen
van Grieksche of Latijnsche schrijvers, welke voornamelijk door de oude spraakkunstenaars, die het
beoefende gedeelte dezer wetenschap onderwezen,
gegeven en daarbij gevoegd warden.
SCHOLIER, m. (-en), SCHOLIERSTER, v. (-s), kind
dat school goat, schoolkind, leerling, kweekeling.
SCHOLIERTJE, o. (-5).
SCHOLIERE, v. (-n), scholierster.
SCHOLIEREN, (seholierde, heeft gescholierd), onderrichten; (fig.) beginnen.
SCHOLKEN, (scholkte, heeft gescholkt), (zeew.) hol
gaan: de baren beginnen te schokken, onstuimig to
worden.
SCHOLLENVANGST, v. scholvisscherij.
SCHOLLEVA AR, m. (.5, ...varen), aalscholver:
zekere watervogel (carbo cormoranus), ook waterraaf
geheeten, tot de familie der pelikanen behoorende,
die de meren, plassen on moerassen of de steile
zeeoevers der kustlanden van het koude en gematigde Europa bewoont on op gelijke breedte een
groot gedeelte van Azle tot China en Japan; de
gekuifde schollevaar (C. graculus) is ook inheemsch;
(fig.) lomperd. SCHOLLEVAARTJE, o. (-s).
SCHOLP-El, SCHULP-EI, o. (-ers, -eren), gekookt
dopei.
SCHOLPEN, (scholpte, heeft gescholpt), zachtjes
aankloppen, tikken; kabbelen (van het water).
SCHOLSCHUIT, v. (-en), schuit ter overbrenging
van schol; ...TIJD, m. tijd wanneer de schol het
best is, vroeg in den zomer.
SCHOLT, m. (-en), SCHOLTEBOER, m. (-en), (gew.)
boer die op eene eigen hofstede woont; voorname
boer met veel invloed; vroeger oefenden zij het
schoutsrecht uit.
SCHOLVER, SCHOLVERD, m. (-5), schollevaar.
SCHOLVERTJE, SCHOLVERDJE, o. (-s).
SCHOMMEL, m. (-s), schongel, schop, toestel van
tusschen twee palen nederhangende touwen met
een bankje of bak, waarin men heen en weder
zweeft; (zeew.) wipper: hangend touw waar een
matroos in zit of hangt, als hij aan 't work is.
SCHOMMELTJE, o. (-s).
SCHOMMEL, v. (-s), vrouw die niets doet dan
wisschen. en reinigen; dik vrouwspersoon. SCHOMMELTJE, o. (-5), het is zoo'n dik schommeltje.
SCHOMMEL, m. en v. (-s), iem. die aanhoudend in
beweging is.
SCHOMMELA AR, m. (-s), die schommelt.
SCHOMMELEN, (schommelde, heeft geschommeld),
in een schommel heen en weder zweven of doen
zweven: willen wfj gaan schommelen; op on neder
gaan: het ranke bootie schommelt op de golven;
het schommelen van den slinger; schudden, bewegen:
het drankje niag niet geschommeld worden; den huisboedel schoonmaken, reinigen; overhoophalen (om
iets to vinden): wat schomniel-je toch? zoek-je wat?
SCHOMMELING, v. (-en), het schommelen; zweving, slingering.
SCHOMMELEND, bn. zwevend, been en weder
gaande : eene schommelende beweging.
SCHOMMELIG, bn. (-er, -st), schommelend.
SCHOMMELJONGEN, m. (-5), jongen die bij den
schommel staat; (mets.) maatje; ...KNECHT, m. (-s),
opperman, handlanger; ...KOK, m. (-s), koksjongen;
...MEISJE, o. (-s), meisje dat het vuilste werk doet;
...STOEL, m. (-en), stoel waarin men gemakkelijk
heen en weer schommelen kan, omdat hij op gebogen
stokken rust; ...TOUW, o. (-en), touw van een
schommel.
SCHOMPERMUILEN, (sehornpermuilde, heeft geschompermuild), spottend glimlachen, meesmuilen,
grimlachen.

SCHONGEL.
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schommel. SCHONGELTJE,
SCHONGEL,
o. (-s).
SCHONGELEN, (schongelde, heeft geschongeld),
schom m el en. SCHONGELING, v. (-en), het schongelen.
SCHONGELTOUW, o. (-en), schommeltouw.
SCHONK, v. (-en), groot -, grof been: grof geschonkte

SCHOOLARRONDISSEMENT, o. (-en), een onderdeel
van een schooldistrict, waar,een arrondissementsschoolopziener met het toezicht over de openbare
lagere scholen, -daarin gelegen, belast is: het school-

laden; schonken en beenen.

meling van aardrijkskundige kaarten ten dienste
van de scholen; ...AUTORITEIT, m. (-en), ism. die
gezag over de school heeft; ...BAD, o. (-en), bad aan
eene school verbonden voor de daar schoolgaande
kinderen; het baden van een schoolgaand kind.
SCHOOLBANK, v. (-en), bank met daaraan verbonden tafol, zooals men die in school gebruikt:
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SCHONKIG, bn. (-er, -st), met veel schonken of
bonken: een schonkige kerel.
SCHOOF, v. (schooven), armvol gemaaid koren tot
een bundel, garf samengebonden: schooven binder;
(zeew ) verzameling van al de deelen, waaruit eene
sloep is samengesteld; duigen tot vaatwerk; 500
stuks (in den houthandel). SCHOOFJE, o. (-5).
SCHOOFCIJNS, m. (...zen), recht der heeren om
eene zekere hoeveelheid schooven van de hun cijnsbare akkers to heffen; ...LAND, o. (-en), tiendland
(waarvan de zesde sehoof nog boven de tiende wordt
betaald).
SCH001, m. het schooien : den schooi opgaan, gaan
schooien.
SCHOOIEN, (schooide, heeft geschooid), bedelen:
ztjn brood schooien; als schooier ronddolen : in den
heeler omtrek schooit z#; smeekend, dringend vragen:
vleesch.
SCHOOIER, m., SCHOOISTER, v. (-5), bedelaar,

de hond schooit bif ieder om een stukje

landlooper, landloopster; scheldnaam.
SCHOOIERIJ, v. (-en), bedelarij, landlooperij.
SCHOOL, v. (scholen), inrichting waarin aan vele
personen (inz aan kinderen) tegelijk onderwijs gegeven wordt: school gaan; een kind op school doen;
op school komen; de school verzuimen; stil uit school
blfiven, school voor jongens, voor meisjes; de gemengde
school, voor jongens en meisjes samen ; school voor
volwassenen; — wanneer men meer let op den aard
van het onderwijs: hooge, middelbare en lagere scholen;
yolks-, burgerschool, Latffnsche school; school voor huisdot, handenarbeid, landbouw, voor blinders; eene ouderwetsche, moderns school; die school is goed, de kinderen
leeren er flunk; de neutrale school, waar neutraal
onderwijs gegeven wordt; secteschool, dogmatische
school, waar het onderwijs op godsdienstigen grondslag gegeven wordt; school met den Wel; normaalschool, kweekschool, zie ald.; — de school gaat aan, uit,
begint, eindigt; de school duurt tot 12 uur, tot zoo laat
wordt er onderwijs gegeven; er is vandaag geene
school, heden wordt er goon onderwijs gegeven; —
(fig.) uit de school klappen, geheinien vertellen, overbabbelen; dat was voor hem eene school des gedulds,
daarbij moest hij zeer veel geduld hebben, daar kon
hij leeren geduld hebben; zuinigheid in de school der
armoede geleerd ; de school der goede zeden, waar men
' goede zeden leert; hj is daar op eene goede school,
daar kan hij veel leeren; h# is daar op zone hoogste
school, daar zal hij wel geheel en al bedorven worden; — book waaruit men in geregelde orde en opklimraing iets leert: school voor de piano; school voor
vioolspelers; rekenschool; — alle personen die in eene
school onderwijs ontvangen of geven: de heele school
was wandelen; daardoor was de geheele school in
opschudding; — gebouw waarin school gehouden
wordt [in daze bet. ook o.] : eene twaalfklassige school;
eene nieuwe, oude, groote, kleine, vervallen school;
(op kunsten, wetenschappen, letterkunde toegepast) stelsel, leerwijze, zekere gelijkheid in richting,
inz. de navolging van groote meesters: de school
van Raphael, van Rembrandt, van Rubens; de Baliaansche, de Vlaamsche, de Hollandsche school, op bet
gebied der schilderkunst; — de Romantische, de Klassische school; de school der naturalisten, van Zola, op
het gebied der letterkunde; de school van Aristoteles,
van Plato, van Kant, van Herbart, op het gebied der
wijsbegeerte; — (rijsch.) regelmatige oefening van
alle bewegingen, zoowel in betrekking tot het rijdier
als tot den berijder: de school afrUden; dit paard is
in de hooge school gedresseerd. SCHOOLTJE, o. (-s).
SCHOOL, v. (scholen), groote rnenigte, verzameling
eene school visschen.

arrondissement• Leiden, Delft, Firoerden, in ons land rem
100 schoolarrondissementen; ...ATLAS, m. (-sen), verza-

Amerikaansche schoolbank met verstelbare deelen;
...BATALJON, o. (-5), afdeeling schoolkinderen die
militaire oefeningen maken en militair ingedeeld

zijn (in Frankrijk); ...BEHOEFTEN, v. my. al wat
bij het onderwijs to pas komt; ...BERICHT, o. (.en),
bericht betreffende de school, het onderwijs; ...BESTUUR, o. (...sturen), het besturen, (ook) de bestuurders eener school; ...BEZOEK, o. (-en), het
bezoeken der school, inz. door de schoolkinderen:
kaart voor getrouw schoolbezoek en vlijt; bezoek dat
schoolinspecteurs, schoolopzieners, schoolcommissies enz. van tijd tot tijd houden om zich met den
staat der scholen bekend to maken; bezoek dat
een onderwijzer aflegt in de school van een ambtgenoot; ...BIBLIOTHEEK, v. (...theken), bibliotheek
der school, Of ten gebruike der onderwtzers, of ten
gebruike der leerlingen; Of voor alien; ...BLAD,
o. (-en), blad aan het onderwijs gewijd.
SCHOOLBLIJVEN, (bleef school, heeft schoolgebleven), bij het eindigen der school niet naar huis
mogen gaan, na schooltijd blijven tot straf: hj
moet tot e'en uur schoolblijven.
SCHOOLBOEK, o. (-en), book dat op school gebruikt
wordt; ...BORD, o. (-en), zwart houten bord op
scholen gebruikelijk; ...BOUW, m. het bouwen van
scholen: in de jaren van den grooten schoolbouw;
...DAG, m. (-en), dag dat er schoolgehouden wordt:
in een jaar zijn er- 250 schooldagen; ...COMMISSIE,
v. (-s, ...sien), commissie die toezicht over de gemeentescholen uitoefent; ...DISTRICT, o. (-en), het
gebied waar een districtsschoolopziener, bijgestaan
door arrondissementsschoolopzieners, toezicht over
de openbare lagere scholen houdt: het schooldistrict
's-Gravenhage; in ons land son 25 schooldistricten;
...DUITSCH, o. het Duitsch dat men op school leert:
h# is zijn schoolduitsch al vergeten; gebrekkig Duitsch,
waaraan men in het practische Leven niet veel heeft;
...ENGELSCH, o.; ...EXAMEN, o. (-s), examen of de
leerlingen verhoogd kunnen worden; openbare les;
...FEEST, o. (-en), feest op school; ...FONDS, o. (-en),
fonds waaruit de schoolkosten bestreden worden;
verzekeringsfonds der onderwijzers ten behoove van
henzelf, hunne weduwen of weezen; ...FRANSCH,
o. zie schoolduitsch.
SCHOOLGAAN, (ging school, heeft schoolgegaan),
ter school gaan: ik heb drie jaren schoolgegaan; gaat
dat kind al school ?; (sprw.) be hem kunt gy nog wel
schoolgaan, van hem kunt gij nog veel leeren, hij
blinkt ver boven u uit.
SCHOOLGAAND, bn. die ter school gaan: schoolgaande kinderen.
SCHOOLGALOP, m. (rijsch.) galop die zeer zuiver
van beweging is; ...GANG, m. het gaan naar de
school: de schoolgang valt den 70-jarigen zwaar ;
v. (-en), gang eener school; ...GEBOUW, o. (-en),
gebouw dat tot school ingericht is; ...GEBRUIK,
o. (-en), wat op school gebruik is; ...GELD, o. (-en),
geld dat voor het schoolonderwijs betaald wordt:
het innen der schoolgelden; ...GELDHEFFING, v. (-en),
het heffen van schoolgeld : schoolgeldheffing moest
niet bij de wet verplicht zijn; ...GELEERDE, m. (-n),
die zijne kennis uit bonken verkregen heeft; (ook)
betweter, schoolvos, pedant; ...GELEERDHEID, v.
scholastiek; (ook) betweterij; ...GEZANG, o. (-en),
het zingers op school; gezang door schoolkinderen
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gezongenl ...GEZEL, m. (-len), schoolkameraad;
...1100FD, o. (-en), hoofd of directeur eener school.
SCHOOLHOUDEN, (hield school, heeft schoolge•
houden), na schooltijd houden tot straf: een kind een
uur schoolhouden; eene school houden, onderwijs
geven; eene schoolklasse goed beheerschen.
SCHOOLHOUDER, m. (-5), schoolmeester; onderwijzer; iem. die zijne klasse goed weet to beheerschen: NI is een goed schoolhouder; ...HOUDERES,
v. (-son), ...HOUDSTER, v. (-s); ...HUIS, o. (...zen),
huis waar de hoofdonderwijzer eener school in
woont; ...INKT, m. (-en), goedkoope, vrij goede inkt;
inkt die op school gebruikt wordt; ...INSPECTEUR,
m. (-en, -5); ...INSPECTIE, v. (-s, schoolbezoek; ...JAAR, o. (...jaren), jaar, door een kind op
de school doorgebracht: toen ik nog in mine schoolaren was; (ook) jaar dat van de eene groote (jaarlijksche) vacantie tot de andere verloopt, waarnaar
het onderwijs ingericht is, jaarcursus; het eerste
schooljaar, titel van een paedagogisch work; ...JAS,
v. (-son), jas die men op school draagt; ...JEUGD,
v. de schoolkinderen; ...JONGEN, m. (-s), leerling
op school; (fig.) domoor, onnoozele: iem. als een
schooljongen behandelen, heel uit de hoogte, alsof men
in kennis ver boven hem verheven was; ...JUFFROUW, v. (-en), onderwijzeres; ...KAART, v. (-en),
kaart, landkaart ten gebruike der scholen; ...KAMER, v. (-s), kamer waarin schoolgehouden wordt;
...KAMERAAD, m. (...radon), ...KAMERAADJE, o.
(•s); ...KAST, v. (-en), kast eener school; ...KE.NNIS,
v. wetenschap, kennis die men op school opdoet;
m. en v. (-son), iem. met wien men op school
kennis gemaakt heeft: het is nog een schoolkennis
van mij; ...KIND, o. (-ers, -eren), kind dat de school
bezoekt; ...KLOK, v. (-ken), klok die in eene school
hangt om het uur aan to wijzen; ook eene klokplaat waarop men in school den kinderen de klok
leert; ...LEERAAR, m. (...raren), onderwijzer; praeceptor, docent (op de Latijnsche school); ...LIED,
o. (-eren), lied op school gezongen; lied voor schoolgezang geschikt; ...LIEDJE, o." (-5); ...LOKAAL, o.
(...kalen), schoolkamer.
SCHOOLLIGGEN, (lag school, heeft schoolgelegen),
op kostschool zijn: hij heeft to B. schoolgelegen.
SCHOOLMAKKER, m. (-s), schoolkameraad, ...MAN,
m. (-nen), deskundige in schoolzaken: de schooltnannen zijn het er over eens, dat...; ...MATRES, v.
(-son), houdster van eene klein-kinderschool;
...MEESTER, m. (-s), schoolhouder; (fig.) pedant;
den schoolmeester spelen, alles willen berispen en
ordenen; daar kan men den schoolmeester nit proeven.
SCHOOLMEESTERACHTIG, bn. bw. verwaand, ingebeeld, gebiedend. SCHOOLMEESTERACHTIGHEID, v. verwaandheid, ingebeeldheid, hooge toon.
SCHOOLMEESTERSCHAP, o. post -, betrekking
van schoolmeester.
SCHOOLMEESTERSPLAATS, v. (-en), plaats, betrekking van schoolmeester; ...POST, m. (-en);
...WIJSHEID, v. wilsheid van een schoolmeester;
waanwUsheid.
SCHOOLMEISJE, o. (-s), schoolgaand meisje; ...MEUBEL, o. (-s, -en), meubel eener school; ...MONARCH,
m. (-en), schoolmeester die in hooge mate zijne
waardigheid gevoelt; ...MUSEUM, o. (-5), museum
van allerhande leermiddelen on schooluitgaven:

de kinderen die volgens de wet verplicht zijn naar
school to gaan.
SCHOOLRECHT, o. (-en), recht of voorrechten der
school; (ook) recht dat op eene school wordt uitgeoefend; ...REGLEMENT, o. (-en).
SCHOOLSCH, bn. bw. (-er, meest -), van eene
school; volgens gebruik naar de wijze der school:
de schoolsche gebruiken; de schoolsche (pedantische)
manieren; de schoolsche (methodische, ook verwaande)
leerulze. SCHOOLSCHHEID, v.
SCHOOLSTOF, o. stof der scholen; (fig.) beperktheid van begrippen: ik had het schoolstof afgeschud;
...STRAF, v. (-fen), straf die op school opgelegd
wordt; ...STRIJD, m. strijd tusschen verschillende
partijen over de regeling der scholen: de schoolstrijd
is opnieuw begonnen; ...TAAL, v. tool zooals men
die op school gebruikt; ...TA SCH, v. (...tasschen);
...TIJD, m. (-en), tijd om naar school to gaan; tijd
dat men schoolhoudt: onder, buiten schooltyd; keer
dat de leerlingen bij elkander onderricht krijgen:
in eene week zijn 10 schooltij den ; tijd dat men schoolgoat, de schooljaren; ...TOEZICHT, o.; ...TUCHT,
v. tucht die op eene school heerscht; ...TUIN, m.
(-en), tuin bij de school behoorende; tuin ten behoeve van het onderwijs ingericht; ...UUR, o.
(...uren), uur dat er schoolgehouden wordt, leeruur;
...VACANTIE, v. (-s, ...VERLOF, o. tijd, gedurende welken de leerlingen vrijgesteld worden
van het bezoeken der school; ...VERTREK, o. (-ken);
...VERZUIM, o. het verzuimen der school: het schoolverzuim is gemiddeld 5%; ...V OS, m. (-son), betweter,
pedant; ...VOSSERIJ, ...VOSSIGHEID, v. betweterij,
pedantisme.
SCHOOLVOSSIG, bn. bw. verwaand.
SCHOOLVROUW, v. (-en), schoolmatres; ...WAN.
DELING, v. (-en), wandeling met eene klasse schoolkinderen; zulk eene wandeling met het Joel, de
schoolkinderen veel waarnemingen to laten doen
omtrent zaken, die in het schoollokaal behandeld,
maar niet vertoond kunnen worden : schoolwande-

te

Amsterdam treft men het Nederlandsche schoolmu-

seum aan; ...ONDERWIJS, 0.; ...ONDERWIJZER,
m. (-s); ...ONDERWIJZERES, v. (-son); ...OPZIENER,
m. (-s); ...OPZIENERSPOST, m. post van schoolopziener; ...ORDE, v. orde, in de school noodig voor
den goeden gang van het onderwijs; ...PAARD, o.
(-en), in de school gedresseerd paard; ...PLICHT,
In. (-en), plicht dien men op school moot nakomen;
wettelijke verplichting, de kinderen, die in de schooljaren vallen, naar eene school to zenden : schoolplicht is stronger dan leerplicht.
SCHOOLPLICHTIG, bn. bij de wet gehouden zijne
kinderen ter schole to zenden; schoolplichtige kinderen,

ling en behooren een integreerend deel van het onderwijs
uit te maken; ...WERK, o. (-en), dat op eene school
verricht is of wordt; (fig.) dat is maar schoolwork,
gebrekkig, afgeroffeld; ...WET, v. (-ten), wet op het
onderwijs; (ook) reglement in de school van kracht;
...WETGEVING, v.; ...WEZEN, o. alles wat tot de
inrichting on het bestuur der scholen behoort; het
onderwijsstelsel; ...WIJSHEID, v. kennis, wijsheid
op school verkregen; ...ZAAK, v. (...zaken).
SCHOOLZIEK, bn. ziek veinzen to zijn, om van
de school vrij to zijn.
SCHOOLZIEKTE, v. (-n), het schoolziek zijn;
...ZORG, m. (-en), zorg voor de school.
SCHOON, bn. bw. (-er, -st), wat het gezicht door
vorm, kleur, verhouding enz. aangenaam aandoet,
wat bewondering wekt; in het algemeen, wat een
aangenamen indruk op de zinnen, op den geest
maakt, wat fraai, mooi, sierlijk, behaaglijk, regelmatig verlokkelijk, bekoorlijk is: een schoon vergezicht ; schoone oorden, landstreken; eene schoone schilderij; de schoone gebouwen; een schoon kind; een
schoon paard; een schoone vogel; eene schoone vrouw
met schoone oog en, schoon haar, eene schoone gestalte;
zij was schoon om te stelen, verrukkelijk schoon; het
schoone geslacht, de vrouwen; — eene schoone hand
schryven; schoon schrjven, teekenen, dansen, schaatsenrijden; — wat het gehoor streelt: eene schoone stem;
schoone muziek; schoon klinken; — wat ons aesthe.
tisch gevoel aangenaam aandoet: een schoon gedicht;
een schoon book, in schoonen st#1, met schoone gedachten;
de schoone kunsten, de dicht-, rode-, schilder-, beeld-

houw-, toon- on danskunst; — wat ons zedelijk
gevoel treft: schoone daden; schoone gedachten; eene
schoone ziel; dat staat u niet schoon, dat past u niet,
is in u to laken; (iron.) dat is wat schoons, dat is
wat moois; dat zal er schoon uitzien; eene schoone
manier van doen; — wat op den geheelen mensch
een aangenamen indruk maakt: schoon weer; een
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fraai klinkt; (inz. fig.) schijnschoon: schoonklinkende

schoone zomerdag; in het schoone jaargetjjde; de
schoonste dood is die door zelfopoffering; het schoonste

w oor den .

van de grap was, dat .., het vermakelijkste, het
gekste; dat was eene schoone kans, gelegenheid, goed,
geschikt; het koren staat schoon, groeit welig; —
groot, aanzienlijk: eene schoone som geld; dat is een

heele huis, dat jaarlijks plaats heeft: aanstaancle
week begint bai ens de schoonmaak; de groote en dekleine schoonmaak.

schoon fortuin; negentig jaar, dat is een schoone ouderdom; —
rein, zuiver, het tegendeel van vuil: schoon goed
aantrekken; schoone kousen klaarleggen; de borden,
vorken en lepels schoon wegzetten; een schoon gezicht
en schoone handen hebben; zich met zeep schoon wasschen; een schoon boord aandoen; zene kleeren schoon
afborstelen; neem een schoon bord, glas, dat nog niet
gebruikt is; schoon papier, zonder vlakken, (ook)
dat nog niet gebruikt is, onbeschreven, onbeteekend;

schoon water drinken, zuiver, holder zoet water;
(zeew.) de zeestraat is vrjj breed en volmaakt schoon,
zonder klippen; schoon schip maken, eene zaak be-

SCHOONMAAK, v. het schoonmaken van het ge-

SCHOONMAAKDRUKTE, v. drukte van de schoonmaak; ...DUIVEL, m. de schoonmaak als mannenplaag beschouwd: de schoonmaakduivel is weer in

't land.
SCHOONMAAKSTER, v. (-5), vrouw die voor daghuur schoonmaakt of werkt enz.; werkster.
SCHOONMAAKTIJD, m. tijd van de groote jaarlijksche schoonmaak.
SCHOONMAKEN, (maakte schoon, heeft schoongemaakt), reinigen, het vuil wegnemen: zijne han-

den, zjjne kleeren schoonmaken; een put, een kelder,eenhuis schoonmaken; (sprw.) ieder maakt het schoon voor
zone eigen deur, ieder zoekt zich het eerst to ver-

hoorlijk regelen, (ook) aan alle misbruiken in eens
een einde maken, (ook) eene maagzuivering houden; — f 500 schoon geld, na aftrek van alle onkosten, zuivere verdienste; —
geheel en al: alles is schoon opgegeten; ik heb min
geld schoon uitgegeven. SCHOONHEID , v. (...heden),
de eigenschap van schoon to zijn; alles wat schoon
is; schoone vrouw, schoon kind.
SCHOON, o. wat schoon is: (dicht.) het godlfjk

ontschuldigen, in een mooi daglicht to plaatsen enz.,.
reinigen on poetsen : laarzen, schoenen, eene kachel
schoonmaken; het daarop geschrevene, geteekend•
uitvegen: eene lei, een schoolbord schoonmaken; groente,.
salade schoonmaken, uitzoeken, kleinsntjden, wasschen enz.; graan schoonmaken, het van het kaf en
de vuiligheid zuiveren; wild, visch schoonmaken, van
de ingewanden on de huid, de schubben ontdoen.
SCHOONMAKEN, o. reinigen: men was aan 't schoon-

schoon; het eeuwig schoon.

maken.

SCHOON, vw. ofschoon, (al)hoewel, ter inleiding
van een toegevenden bijwoordelijken bijzin: schoon

SCHOONMAKER, m. (-s), die schoonmaakt.
SCHOONMOEDER, v. (-s), moeder der vrouw of van
den man, behuwdmoeder; ...OUDERS, m. mv.
SCHOONPRAAT, m. en v. (...praten), vleier, vleister._
SCHOONPRATER, m., ...PRAATSTER, v. (-s), iem.
die fraai spreekt, doch het slecht meant, vleier,
vleister; flikflooier, ...ster.
SCHOONRIJDEN, o. het op eene schoone wijze
rijden, volgens de regelen der kunst: met paard en

nog niet geheel hersteld, ging hjj weer vol vuur aan
den arbeid.

SCHOONBIJTEN, (beet schoon, heeft schoongebe-

ten), (van metalen voorwerpen) ze reinigen, blank
en zuiver maken door het scheikundig wegnemen
der roast- of oxydekorst, waarmede ztj bedekt zijn.
SCHOONBLAD, o. (-en), (drukk.) afgedrukt blad;
...BROEDER, m. (-s), behuwdbroeder, zwager, broeder van den man of de vrouw; ...DOCHTER, v. (-s),
behuwddochter, vrouw van den zoon; ...DRUK, m.
(boekdr.) de eerste gedrukte zijde van een geheel
vel: schoondruk en weerdruk; (ook) afgedrukt blad.
SCHOONE, v. (-n), schoone vrouw of meisje; (ook)
meisje of vrouw zonder het begrip van schoonheid:
eene schoone, zoo mager als een brandhout, hield hem
omvat.
SCHOONE, o. hetgeen schoon is: men moet het schoone
aan het nuttige paren; de leer van het schoone, de

aesthetica.
SCHOONEN, (schoonde, heeft en is geschoond),
reinigen, het vuil wegnemen, schoonmaken.
SCHOONER, m. (-s), zie schoener; ...ERIK, v. (-ken),
eene brik als een schoener opgetuigd.
SCHOONERSTUIG. o. (zeew.) het tuigage van een
schoener.
SCHOONHEIDSGEVOEL, o. aesthetisch gevoel;
gemakkelijkheid om de schoonheden en de tekortkomingen in de voortbrengselen der natuur, der
kunst en van het verstand to gevoelen en to onderscheiden; m. (-5), caleidoscoop; ...LEER,
v. leer van het schoone; ...LIJN, v. (-en), lijn van
eene bepaalde buiging, als grondslag van den schoonen worm aangenomen; ...MIDDEL, o. (-en), middel
door dames aangewend of aan to wenden, om hare
schoonheid to verhoogen; ...MIDDELTJE, o. (-5);
...PLEISTERTJE, o. (-5), zwart pleistertje op het
gezicht geplakt om de schoonheid van het gelaat
meer to doen uitkomen (eertijds eene mode); ...WATER, o. (-5), reukwatertje als schoonheidsmiddel;
...ZIN, m. schoonheidsgevoel.
SCHOONHOUDEN, (hield schoon, heeft schoongehouden), maken dat iets niet vuil of smerig wordt:
zone kleeren schoonhouden; men kan dat kind niet
schoonhouden, het maakt zich telkens vuil; geregeld
iederen dag of iodere week iets schoonmaken: eene
vrouw gevraagd tot het schoonhouden van een kantoor.

SCHOONKLINKEND, bn. (-er, -st), wat schoon of

wagon schoonrijden, het schoonrfjden op kunstschaatsen;

...RIJDER, m. (-s), ...RIJDSTER, v (-5), die schoon
rijdt; ...RIJDERIJ, v. het schoonrijden: de schoon-:
rfjderfj lokt altfjd toeschouwers.

SCHOONSCHIJNEND, bn. bw. (-er, st), uiterlijk fraai
on goed, doch innerlijk slecht of valsch: schoonschfjnende redenen; iets schoonschjjnend voorstellen.

SCHOONSCHRIFT, o. (-en), een net geschreven_
schrift; ...SCHRIJFKUNST, v. kunst van fraai
schrijven, calligraphic; ...SCHRIJVER, m. (-s), kunstschrijver, calligraaf.
SCHOONTALIG, bn. (-er, -st), (w. g.), welbespraakt.
SCHOONTE, v. het schoone, de schoonheid.
SCHOONTIJD, in. (-en), (recht.) gesloten vischtijd.
SCHOONTJES, bw. liefelijk, vleiend, zoetsappig:
hij weet zoo schoontjes to praten, zich voor to doen;

heel mooi, fijn: hij heeft me schoontjes gefopt; zoo
dat er niets overblijft: alles is schoontjes opgegeten.
SCHOONVADER, m. (-s), vader van den man of de
vrouw, behuwdvader; o. fraai uitzicht; belvedere: ...ZOON, m. (...zonen, -s), man van de dochter,
behuwdzoon ; ...ZUSTER, v. (-s), zuster van den man
of de vrouw, behuwdzuster; vrouw van een brooder.
SCHOOR, m. (schoren), aangespoeld land, schor.
SCHOOR, m. (schoren), steun, steunsel onder iets
geplaatst opdat het niet valle, afbreke enz.; inz.
paal in schuine richting onder iets gezet: schoren
tegen een muur, onder een zwaarbeladen tak van een
vruchtboom zetten; (zeew.) steunbalk, stijl, stut waarmede een schip op stapel gesteund wordt: de schoren
wegnemen, wegslaan. SCHOORTJE, o. (-s), kleine stut.
SCHOOR, bw. schrap, vast: zich schoor zetten.
SCHOORAAS, o. (...azen), (gew .) haft of oeveraas;

...BALK, m. (-en), (timm.) steunbalk; m.
(-en), zeeengel, schoerhaai; ...HOEK, m. (-en), (bouwk.)
gernetselde hock tot steun; o. (-en),
...IJZER, o. (-s), houten, ijzeren steun of stut;
...KRUID, o. (plantk.) steungewas; ...LAT, v. (-ten);
...MUUR, m. (...muren), muur tot steun tegen iets
aangebouwd; ...PAAL, m. (...alen), steunpaal, stut;

SCHOORPIJLER.

SCHOOTSHOEK.

...PIJLER, m. (-s), schoorpilaar; ...PILAAR, m.

SCHOORSTUK, o. (-ken), (bouwk.) karbeel, steunr
knie; (zeew.) buiten-steunder; noodstuk.
SCHOORVOETEN, (schoorvoette, heeft geschoor-.
voet), aarzelen, eig. de voeten schoor zetten, ziat
schrap zetten.
SCHOORVOETEND, bn. aarzelend, weifelend; ongaarne, langzaam: iets schoorvoetend doen.
SCHOORWERK, o. wat tot schoor dient.
SCHOOT, m. (-en), (zeew.) touw, aan den benedenhoek van ieder zeil vastgemaakt en dienende ora
bet to spannen; de schoten vieren, ruimen, loslaten;
de schoten aanhalen; met losse (gevierde) schoten; —
de schoot van een gierpont, het touw waarmede de
pont min of meer schuin voor stroom gelegd wordt.

(...aren); ...PLANK, v. (-en), plank in mijnen of
andere graafwerken om de aarde tegen to houden;
...POST, m. (-en), post onder eene deur.
SCHOORSTEEN, m. (-en), oorspronkelijk een gemetselde haard, waarop het vuur werd gestookt:
de haard van den schoorsteen; (thans) langwerpig
vierkante, hooge pijp om den voor de verbranding
noodigen luchttrek to krijgen on tot doorlating en
uitleiding van rook: hooge schoorsteenen van fabrieken; de schoorsteen eener locomotief ; er ontstond brand

in den schoorsteen; den schoorsteen vegen, het roet er
uithalen; de schoorsteen rookt, laat rook uit, (ook) geeft
rook in de kamer; — (sprw.) daar kan de schoorsteen
niet van rooken, dat geeft geene winst ; daar de schoorsteen rookt, is het goed vrUen, wie bemiddeld is, kan
eerder aan trouwen denken. dan wie het niet is;
van liefde rookt de schoorsteen niet, van liefde alleen
kan men niet eten; het is een wandelende schoorsteen,
hij rookt den heelen dag (eene pijp of sigaren); —
gedeelte van den schoorsteen boven het dak: door
den storm zijn er reel schoorsteenen afgerukt; — gedeelte van den schoor,teen boven het vertrek tot
aan het dak: schuine, liggende schoorsteen; een, schoorsteen laten openmaken, onbruikbaar waken om er
geene belasting voor to betalen; gedeelte van den
schoorsteen binnen het vertrek: de spiegel hangt
MOT den schoorsteen; de schoorsteenmantel: de pendule staat op den schoorsteen; set het onder den schoorsteen, in de haardstede, op de plaat. SCHOORSTEENTJE, o. (-s).
SCHOORSTEENBAND, m. (-en), ijzeren band om
een schoorsteen; ...BOEZEM, m. (-s), ruinite, ingang
aan een schoorsteen; ...BRAND, m. (•en), brand in
den schoorsteen; ...GAT, o. (-en), gat in den schoorsteen waardoor de kachelpijp gestoken wordt;
...GELD, o. (-en), belasting op de schoorsteenen;
...GORDIJNTJE, o. (-s), schoorsteenvalletje; ...HAAL,
v. (...halen), ijzeren haak met ketting waaraan de

ketel, de pot boven het vuur hangt; ...KAP, v. (-pen),
dekstuk boven een schoorsteen : eene draaiende schoorsteenkap of gek; routs of mfjtervormige schoorsteenkap;
...KETTING, m. (-en), schoorsteenhaal;
...KLEEDJE, o. (-s), kleedje voor een schoorsteen

om het kleed in de kamer to sparen.
SCHOORSTEENMANTEL, m. (-s), breede lijst aan
de buitenzijde van den schoorsteen boven den haard
in eene kamer; ...PIJP, v. (-en), uitgang van den
schoorsteen; rookleider; pijp van een schoorsteen;
...PLAAT, v. (...platen), vuur-, haardplaat, plaat op
den vloer of overeind achter den stookhaard; ijzeren
plaat waarmede de schoorsteen van onderen afgesloten is; ...POT, m. (-ten), steenen buis boven op
een nauwen schoorsteen gezet om den luchttrek to
bevorderen; ...RAAM, o. (...ramen), schoorsteenstuk;
...RAND, m. (-en); ...REGISTER, o. (-s), (stoomw.)
detuper, ijzeren plaat, die bij stoomwerktuigen de
trekking van den luchtstroom in den vuurhaard
regelt; ...ROET, o. zwart aanzetsel van den rook;
...SCHUT, o. (-ten), schut van papier, stof enz. voor
of binnen den schoorsteenmantel, om de ruimte
onder den schoorsteen aan het oog to onttrekken;
...STUK, o. (-ken), schoorsteenschut; (ook) schilderij

voor of tegen een schoorsteen gehangen; ...TAFEL,
v. (-s), vierkante schoorsteenkap op 4 pootjes rustondo; ...TONG, v. (-en), scheiding in een schoorsteen
om twee rookgeleidingen to hebben.
SCHOORSTEENVAL, m. SCHOORSTEENVALLETJE, o. (-5), doorloopende breede strook (van stof
of leder), om een openliggenden schoorsteenmantel
opgehangen; ...VEGEN, o. het ambacht bedrijf
de kunst van den schoorsteenveger; ...VEGER, m.
m. (-5), (nat. hist.)
(-s), die schoorsteenen veegt.
sneep: zekere yisch, ...WISSEL, m. (-s), wissel, bij
onderlinge afspraak op personen getrokken, die niets
schuldig zijn on waarmede men in geldnood zich
zoekt to helpen; ...ZWALUW, v. (-en), (nat. hist.)
rookzwaluw (hirundo rustica).

1487

SCHOOTJE, o. (-s).
SCHOOT, m. (-en), bocht tusschen onderlijf en
dijen van een zittend persoon; de dijen van een
zittend persoon; op den schoot van iem. zitten; een
kind op den schoot neinen, houden; (sprw.) zone handen
in den schoot leggen, niets uitvoeren, stil toezien; he
hoofd in den schoot leggen, zijn weerstand laten
varen, zich onderwerpen; zij zijn in Abrahams schoot,
ze hebben het uitnemend goed, verkeeren in een
hoogst gelukkigen toestand; — holte tusschen de
dijen van een zittend vrouwelijk wezen, als zij dedijen een weinig van elkander verwijdert, zoodat
de rok eene holligheid bekomt: hij wierp appelen,
geld in haar schoot; (sprw.) het wordt hem zoo maar
in den schoot geworpen, hij behoeft er in het geheel
geene moeite voor to doen; — de teeldeelen der
vrouw, de baarmoeder: toen hfj zich nog in den schoot
zijner moeder beyond, toen hij nog niet geboren.
was; — binnenste, wat iets omvat, bergt, boezem,_
kring : in den schoot der kerk, zijner familie terugkesren; de rijkdomrnen in den schoot der aarde, der
route golven; in den schoot der aarde, begraven; —
kleedingstukken die den schoot omgeven : schoot
eener japon, jak, jas. SCHOOTJE, o. (-s).
SCHOOT, m. (schoten), pijnlijke steek: schoot in.
de zfjde; schoten in de kiezen hebben; — eene bepaalde
hoeveelheid: een schoot melk; een paar schoten win; —
(plantk.) loot, spruit; een schoot krijgen; uitspruitsels van aardappelen, die reeds lang gerooid zijn
en boven den grond liggen (in een kelder, een stal
enz.) : schoten aftrekken; — schoot van een slot, dat
deel wat bij sluiting buiten het slot uitspringt,
schieter. SCHOOTJE, o. (-s).
SCHOOTBLOK, o. (-ken), (zeew.) blok van den
schoot.
SCHOOTGAAN, (ging schoot, is schootgegaan),
weggaan, ergens mee heengaan : zfjn vlieger gaat •
schoot; (fig.) hij is met dat meisje schootgegaan, hij is

er mee weggeloopen, (ook) heeft haar gehuwd.
SCHOOTGAT, o. (-en), (zeew.). gat in den zijkant
van een schip waardoor de groote schoot vaart;
...HARING, m. (-en), ais voorwerpsn. v. gmv. als
stofn.: haring die na den tijd van het rijen en
kuitschieten gevangen is en minder duurzaam on
tevens minder lekker is; ...HONDJE, o. (-5), sierlijk
klein hondje, door dames vaak op den schoot genomen, geliefkoosd en vertroeteld; ...HOORN, m.
(-s), (zeew.) hoekstuk van een zeil, waaraan de
schooten bevestigd worden; ...HOORNBLOK, o.
(-ken), blok aan den schoothoorn; ...KIND, o. (-eren) r
jongkidatpeschozi;jngt,m
of meer verwend kind; ...KNECHTEN, m. my. (zeew.)
het hout waaraan de schooten verbonden worden;
...KRAMMETJE, o. (-5), krammetje in een slot, dat
de schoot of tong vasthoudt; ...LAP, m. (-pen),
(zeew.) eene breede verdubbeling van een gaffelzeil
aan den schoot, zoo hoog als het onderlijk; ...LIJK,
o. (-en), (zeew.) de vereeniging van het achterlijk
met het onderlijk; ...LIJN, v. (-en), (mil.) richtlijn,
vuurlijn, schot; ...LOOPERS, m. my. (zeew.) de dunne
touwen, loopers naar den schoot; ...PLAAT, v.
(—platen), slotplaat.
SCHOOTSHOEK, m. (-en), (mil.) hoek door de asder ziel van een kanon met de grondlijn gevormd;

SCHOOTSLINIE.

SCHORSKEVER.

schootsruimte, schoots...LINIE, v. (...linien),
veld; ...RUIMTE, v. (-en), ruimte die een afgeschoten kogel d-oorloopt of kan doorloopen.
SCHOOTSTEEK, m. (...steken), (zeew.) eigenaardige
steak om eenig end touwwerk op een oog of
kous vast to steken, inz. om de schooten op de
schoothoorns der mars- en bramzeilen vast to
zetten.
SCHOOTSVEL, o. (-len), lederen voorschoot van
werklieden.
SCHOOTSVELD, o. (-en), schootsruimte; ...VER.
HEID, v. de afstand dien een afgeschoten kogel
doorloopen kan.
SCHOOTTALIE, v. (-s), (zeew.) loopend touwwerk
van de stormbezaan; ...TREKKER, m. (•s), (zeew.)
trekker op stag- en gaffelzeilen; ...WATER, o. (zeew.)
zoet water in zee, rivierwater dat in zee stroomt. SCHOOTVRIJ, bn. beveiligd tegen de schoten, bornvrirj; beveiligd voor gevaar.
SCHOOVEN, (schoofde, heeft geschoofd), in -, tot
schooven binden.
SCHOOVENBINDER, m. (-s), SCHOOVENBINDSTER,
v. (-s), iem. die gemaaid koren tot schooven bindt.
SCHOOVERSKOELTE, v. (zeew.) zachte wind.
SCHOOVERZEIL, o. (-en), (zeew.) zeil aan den
grooten mast.
SCHOP, m. (-pen), trap, trede; stoot (met den voet) :
iem. een schop geven; (fig.) den schop krfjgen, afgezet,
bedankt wordem iem. den schop geven, ontslaan,
wegjagen; hier is altod schoppen troef, hier vallen
veel schoppen of trappen (in toespeling op het kaartspel). SCHOPJE, o. (-s).
SCHOP, v. (-pen), schommel.
SCHOP, v. (-pen), werktuig om aarde, nand enz.
op to nemen ; spade ; een schopvol, zooveel er op eene
schop liggen kan; eene schop aarde, steenkolen, een

SCHOREN, (schoorde, heeft geschoord), stutten ,
een muur, een boom, een schip steun,chrag:
schoren; (ook fig.). SCHORING, v. (-en).
SCHORFT, v. schurft.
SCHORFTBLOEM, v. (-en), paardenbloem.
SCHORFTE, v. (plantk.) warkruid.
SCHORL, m. (-en), steenachtige, soms metaalachtige zelfstandigheid met schilferachtige, glazige
breuk, in de granietbergen en oorspronkelijke beddingen.
SCHORLAND, o. (-en), buitendijksche aanslibbing,
schor.
SCHORPIOEN, m. '(-en). De schorpioenen vormen
eene onderorde der spinachtige dieren (scorpionidae)
en onderscheiden zich doordat hun tot een staart
verlengd achterlijf in eon giftstekel eindigt; hunne
onderkaken zijn met scharen gewapend; zij hebben
8 pooten en brengen levende jongen ter wereld; de
voornaamste soorten zijn de Europeesche schorpioen
(scorpio europaeus), en de Afrikaansche schorpioen
(Sc. afer), die wel 15 01. groot wordt ; (fig.) een
scherpe en wondende geesel: met schorpioenen kastf.
pen; een der hemelteekenen van den dierenriem
(aangeduid door In). SCHORPIOENTJE, o. (•5).
SCHORPIOENACHTIG, bn. op een schorpioen geliJkende.
SCHORPIOENGIF(T), o. het vergift van den schorpioen; ...KRUID, o. naam van een peulgewas (scorpiurus) in het zuiden van Europa, met ruwe, gekromde peulen die eenigermate op den staart van
een schorpioen gelijken; muizenoor: zekere inlandsche plant; ...OLIE, v. zeker geneesmiddel tegen
den schorpioensteek; ...SPIN, v. (-nen), eene orde
der spinachtige dieren (solifugae), om hun beet ge-
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schopvol; (sprw.) het geld werd er schoppen in huis
geworpen, er werd enorm veel verdiend. SCHOPJE,

o. (-5).
SCHOPPEN, v. my. een der figuren of kleuren van
het kaartspel: een staand, zwart, hartvormig blaadje
op steel: in schoppen spelen ; schoppen is troef; al
zone schoppen kwfjt zfjn, al de kaarten dezer kleur.
SCHOPPEN, (schopte, heeft geschopt), schoppen
trappen geven: h(j schopt iedereen; iem. de deur uit
schoppen, al schoppende hem de deur uit jagen;
iem. voor kont schoppen; (gew.)—(sprw.)(gemo n)
iem. in den nek schoppen, iem. bedriegen; achteruitslaan (van paarden); (fig.) bonzen: iem. van den troon
schoppen; maken, veroorzaken: een standje schoppen.
• SCHOPPING, v. het schoppen.
SCHOPPEN, (schopte, heeft geschopt), schommelen.
SCHOPPENAAS, o. (...azen), ...ACHT, v. ...BOER,
m. (-en), ...DRIE, v. ...HEER of ...KONING, m. (-en),
...NEGEN, v. ...TIEN, v. ...TWEE, v. ...VIER, v.
...VIJF, v. ...VROUW, v. (-en), ...ZES, v. ...ZEVEN,
v., de verschillende kaarten van schoppen.
SCHOPPENBLAD, o. (-en), kaartenblad van schoppen; ...SPEL, o. spel in schoppen.
SCHOPPER, m., SCHOPSTER, v. (-s), die schopt.
SCHOPSTOEL, m. (-en), stoeltje bakje aan den
schommel; (fig.) op den schopstoel zitten, zijn val
zijne nederlaag nabij zijn, niet zeker van zijne betrekking zijn, ieder oogenblik ontslagen kunnen
worden; in onzekerheid verkeeren; (gew.) op een
siltopstoel zitten, in een huurhuis wonen. SCHOPSTOELTJE, o. (-s).
SCHOPTOUW, o. (-en), schommeltouw.
SCHOR, (-ren), SCHORRE, v. (-n), droogte, zandLank, buitendijks gelegen strand; de schorren, nog
Met ingepolderde zee-kleilanden (in Zeeland).
SCHOR, bn. bw. (-der, -st), heesch: eene schorre stem;
zich schor zingen en schreeuwen; hij is schor; (zeew.)
ruw, kaal, steil: (zeew.) schorre kusten. SCHORHEID,
y. heeschheid.
SCHOREM, o. het gemeene yolk, gepeupel.
SCHOREM, bn, tot het schorem behoorende: een
schorem,e rent,

vreesd ; ...STAART, m. (-en); ...STEEK, m. (...steken),
steak van een schorpioen; ...VENIJN, o. schorpioengif; ...VISCH, m. (...sschen). De schorpioenvisschen
vormen eene zeer talrijke famine van visschen
(scorpoena), die verscheidene grootere en kleinere
geslachten bevat, van welke echter slechts twee,
dat der zeehanen en dat der donderpadden inheemsch
zijn; ...VLIEG, v. (-en), zeker netvleugelig insect
(panorpa), dat van kleinere insecten leeft en zijn
naam ontleent aan het op een schorpioenstaart
gelijkende achterlijf; ...WEEGLUIS, v. (...zen);
...WORTEL, m. (-s).
SCHORRE, v. (-n), (gew.) zekere soort van steen.
SCHORRE, (-n), SCHOR, v. (-ran), voor indijking
vatbare aanslibbing in Zeeland.
SCHORREMORRIE, o. rommelzoo; samenraapsel,
gepeupel.
SCHORS, v. (-en), buitenste deel van den bast; (fig.)
buitenzijde, schijn; can de schors hangen, alleen naar
het uiterlijke zien, zonder de inwendige waarde in
aanmerking to nemen; onder eene ruwe schors heeft
hij een hart van goud. SCHORSJE, o. (-s).
SCHORSACHTIG, bn. op schors gelijkende.
SCHORSDOEK, o. eene Indische, uit boomschors
vervaardigde stof.
SCHORSELWOENSDAG, m. (-en), Woensdag vOOr
Paschen.
SCHORSEN, (schorste, heeft geschorst), uitstellen,
opschorten: zijn oordeel schorsen; tijdelijk sluiten:
eene vergadering schorsen; tijdelijk ontzetten (van
een ambt) : een priester in zone bediening schorsen.
SCHORSING, v. (-en), het schorsen.
SCHORSEN, (schorste, heeft geschorst), (w. g.) van
de schors ontdoen, ontshorsen.
SCHORSENEEL, v. (...neelen), schorseneer.
SCHORSENEER, v. (...neeren), —WORTEL, m. (-s),
eene zeer algemeen in de moestuinen gekweekte
plant, waarvan de wortel, die eene zwarte schil heeft,
gekookt een gezond en smakelijk voedsel oplevert
[Ital. scorza nera, zwarte schors ].
SCHORSENEERBED, o. (-den), bed met schorseneeren beplant.
SCHORSKEVER, m. (-s), kleine kever (bostrychidae),

SCHORSLAAG.
4iiie in zwammen en dood hout leeft; ...LAAG,

v. (...lagen), (plantk.) laag van den bast der boomen
ender de kurklaag; ...MOLEN, m. (-s), molen waarin

-

eikenschors tot run gemalen wordt.

SCHORSMUILEN, (schorsmuilde, heeft geschorsinuild), (w. g.) grimlachen.
SCHORT, o. en v. (-en), dat kleedingstuk der vrouwen, hetwelk voor den schoot wordt gedragen, boezeiaar: een laag, hoog schort; bont schort; linnen schort;
schortje met een hartje en kruisbanclen, eene soort
-van doek, of lap, dien men, in warme landen, waar
men naakt gaat, voor de schaamdeelen draagt.
SCHORTJE, o. (-s).
SCHORTEBAND, m. (-en), band of lint van eene
schort.
SCHORTELDOEK, m. (-en), schootsvel; schort.
SCHORTELINT, o. (-en), lint van eene schort.
SCHORTELKLEED, o. (-en), schort.
SCHORTEN, (hij of het schortte, hij of het heeft
• „geschort), opschuiven, uitstellen : de betalingen schorlen; haperen, deren, hinderen: wat schort er aan?;
e(zeew.) ophouden, in elkander sluiten: dat schip is
wel geschort, het zit van achteren goed ineen.
,SCHORTING, v. het schorten, beletsel, opschorting.
SCHORTENBAND, ...LINT, o. band voor schorten.
SCHORTEPINNETJE, ...PENNETJE, o. (-s), rijgpin.
SCHORTHAAK, m. (...haken), haakje aan een schorleldoek ; o. (-s), keukenschoorsteenhaak,

.haal.
SCHOT, o. (-en), losbranding, lossing uit een vuur-

wapen; wijze van vuren; uitwerksel der losbranding: hij kreeg een schot in het been; iets onder schot
itebben, krogen; buiten schot blifven, zich buiten schot
Mouden, zich niet blootstellen, zich niet in 't gevaar
begeven; schoten onder water geven; de hoeveelheid
kruit, hagel enz., die men op een schiettuig laadt:
het schot uit het geweer halen; ik heb nog e'en schot
,kruit; (sprw.) hf,j is geen schot kruid waard, hij is
niets waard; niet elk schot is een eendvogel, niet
,alles, wat men onderneemt, gelukt.
SCHOT, o. vooruitgang, snelle voortgang: er moet
mat meer schot (spoed) bij; er is geen schot in het
werk, het gaat niet vooruit; — (zeew.) schot geven, de
kabels vieren, (fig.) iem. wat ruimte van tijd of
middelen geven; schot aan iets geven, er meer den
vrijen loop aan geven; er is schot in de melk, de boter
scheidt zich te vlug af; — (plantk.) het omhoog
:groeien: het eerste, het tweede schot; nu begint de jongen schot te krijgen, in de lengte te groeien; daar
,komt at schot in den voorraad, begint Oink te minderen, op te raken.
SCHOT, o. (-ten), (timm.) planken afsluiting, be,schot, schutting; afscheiding; (fig.) een schotje voor
.jets steken of schieten, iets beletten; (ontl.) schot in
, den neus; varkenskot; (sprw.)
die een varken is,
Inoet in het schot, wie tot het ongeluk geboren is,
-

moet geen goed verwachten; schapenhok; — schotevaars. SCHOTJE, o. (-s).

SCHOT, o. belasting, hoofdgeld; schot en lot betalen,
behoorlijk zijn burgerplicht vervullen.
SCHOT, m. (-ten), inboorling van Schotland.
SCHOT, o. (gew.) beschot: de aardappelen zijn van
-een goed schot.
SCHOTBALKEN, m. my. (vestingb.) balken om de
poorten van een aangevallen vesting te versterken;
(ook) balk om sluisdeuren to versterken, of een
poort af te dammen tot stuiting van indringend
water; ...BEEST, o. (-en), mestdier, varken; (fig.)
gemeen vrowwspersoon; liederlijke kerel; ...BOUT,
m. (-en), (zeew.) zeker gekromd ijzeren werktuig,
dienende om planken te buigen en to voegen;

.lange zware ringbouten bij het kielen gebruikt;
...DEEL, m. (...delen), (timm.); ...DEUR, v. (-en),
valdeur, tot sluiting van sluizen.
SCHOTDOORN, m. (-en), (plantk.) Amerikaansche
,schotdoorn, acacia.
SCHOTEL, m. (-s, -en), ronde of langwerpige, min
of meer diepe schaal, bestemd om er spijzen op to
-

SCHOUDEN.

1489

doen: platte, diepe schotels; (sprw.) als het brtj regent,
zijn mine schotels omgekeerd, ik ben een ongeluksvogel, nooit heb ik een buitenkansje; spijs in den
schotel aanwezig: wij hadden drie schotels, drie gerechten; laat den schotel nog eens rondgaan; — ovenpaal, schietplank; deel van een slot. SCHOTELTJE,
o. (-s), kleine schotel; schaaltje; een kopje en schoteltje.
SCHOTELDIERTJE, o. (-5), zeker raderdiertje (lepadella); ...DOEK, m. (-en), vaatdoek.
SCHOTELEN, (schotelde, heeft geschoteld), op een
schotel doen, opdisschen.
SCHOTELHUIS, o. (...zen), waschplaats;
o. (...foren), komfoor om de spijzen op tafel
warm te houden.

SCHOTELLEKKEN, ...LIKKEN, (schotellekte of
schotellikte, heeft geschotellekt of geschotellikt),
tafelschuimen, op de klap loopen.
SCHOTELLEKKEN, o. het op de klap loopen.
SCHOTELLIKKER, m., SCHOTELLIKSTER, v. (-s),
tafelschuimer. -schuimster ; o. (gew.) buurtmaal, een feest dat gegeven wordt door den boer,
die in de buurt komt wonen on waarop ieder der
genoodigden hem een of ander geschenk modebrengt; ...RAK, ...REK, o. (-ken), keukenrek voor
schotels en borden; ...RING, m. (-en), ring onder
een schotel, schotelkomfoor; ...WATER, o. vaatwater, vuil waschwater (van de borden en schotels).
SCHOTHOUT, o. (plantk.) bitterzoet.
SCHOTIG, bn. scheutig.
SCHOTKRUID, o. witte of kleine huislook (sedum
album), alzoo genoemd, omdat de plant aan het
vee gegeven wordt als er schot in de melk is, d. i.
als de boter zich to vroeg afscheidt; (ook) naam
van het citroenkruid.
SCHOTS, v. (-en), stuk ijs, drijvende ijsklomp,
ijsschol: het ijs is aan schotsen gereden.
SCHOTS, bw. (-er, -t), op lompe ruwe wijze: iem.
schots bejegenen; het gaat er schots toe.
SCHOTSCH, bn. (-er, meest.), scheef, verkeerd;
lomp, ruw. SCHOTSCHHEID, v. lompheid, onbeleefdheid.

SCHOTSCH, o. de taal van Schotland; eene soort
van geruit lijnwaad.
SCHOTSCH, ook SCHOTTISCH, m. (-en), een
Schotsche dans of danswijze van eene gematigde
beweging in 3/4 of 4/4 maat.
SCHOTSCH, bn. uit -, van Schotland; (plantk.)
Schotsche lindeboom, gewone eschdoorn of ahorn.
SCHOTSCHBONT, bn.
SCHOTSCHRIFT, o. (-en), schimpschrift, libel,
pamflet.
SCHOTSMANNETJES, o. my. (zeew.) stokjes van
bamboo of hoepel op het staande want, waar loopend touwwerk langs moet, om het schaveelen to
voorkomen.
SCHOTSPIJKER, m. (-s), gesmede scheepsspijker
met een ronden kop; (sprw.) er een handvol schotspijkers onder smijten, beuzelingen in 't gesprek
mengen.
SCHOTVAARS, v. (...zen), jonge koe van drie of
vier jaar; ...VARKEN, o. (-s), varken dat in een
schot wordt gehouden; (fig.) nietswaardig mensch;
lichtekooi, hoer; ...VLIES, o. (...zen), (ontL) vies
aan de baarmoeder.
SCHOTVERDEELEND, bn. (plantk.) eene schotverdeelende doosvrucht draagt de zaden op de randen
der kleppen, waarmede zij openspringt; men noemt
het ook wel schotverbrekend.
SCHOTVRIJ, bn. schootvrij.
SCHOTWERK, o. (-en), schuttingen en toebehooron; houtverbinding volgens de breedte der planken; ...WILG, m. (-en), schietwilg.
SCHOUDEN, (schoudde, heeft geschoud), (gew.)
broeien, uitbroeien, met kokend water uitwasschen,
in kokend water dompelen : het vaatwerk, de melktonnen schouden; met kokend water begieten om de
haren gemakkelijk to kunnen afschrappen : geslachte
varkens schouden.
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SCHOUDER.

SCHOUWEN.

SCHOUDER, m. (-s, -en), (ontl.) rond bovendeel van
den arm tot den hals, bovenste deel van den rug:

SCHOUT, m. (-en), gerechtelijk beambte, baljiiw;
(oudt. inz.) commissaris van politie; schepen; (sprw.)
dat mag ik de deur van den schout voorbfjdragen, wat
ik doe is zeer geoorloofd, - wettig, (gew.) marktmeester belast met den verkoop van iets: aardappelschout; (gew.) een aanzienlijke boar, scholteboor.
SCHOUTAMBT, o. betrekking waardigheid van,
schout.
SCHOUT-BIJ-NACHT, m. (schouten-bij-nacht, schoutbp-nachts), (zeew.) hoofdofficier bp de marine in.
rang volgende op den vice-admiraal; de schout-bijnacht beveelt de voor- of achterhoede en geleidt devloot in den opgegeven koers; vroeger moest htj
des nachts het toezicht over de vloot houden,
vandaar de naam; (oudt., scherts.) vroedvrouw.
SCHOUT-BIJ-NACHTSSCHIP, o. (...schepen), schip.
dat den schout-bij-nacht aan boord heeft.
SCHOUT-BIJ-NACHTSVLAG, v. (-gen), vlag van den.
schout-bij-nacht: de schout-bfj-nachtsvlag wordt aan.
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jets op den schouder nemen, tillen,dragen,torsen; (fig.)
heel wat op de schouders hebben, veel to doen hebben,

voor veel verantwoordelijk ztjn, (ook) veel doorbracht hebben; hij heeft breede schouders, (fig.) hij
kan veel verdragen, (ook) hij heeft schijven; hooge
schouders hebben, een weinig hoog van rug z(jn;
een stfive (verstijfde) schouder; ik reik hem niet aan
de schouders, hij is meer dan een hoofd grooter, (ook
fig.) hij overtreft mij verre; de schouders bij jets of
iem. ophalen (tot aanduiding van on.vermogen om
te helpen of to radon; ook, dat men iem. geen hulp
of raad waard acht); iem. over den schouder aanzien,
met boosheid, met verachting; (sprw.) hfj helpen,
over schouder, 't lijkt er niet naar, ik geloof het
niet; dat zou waar zfjn, ja, over schouder, het is niet
waar; - gedeelte van het lichaam boven de voorpooten (van viervoetige dieren, inz. paarden); (rijsch.)
dit paard is stiff, lam in de schouders; - (kleerm.)
deel van een kleedingstuk dat de schouders bedekt:
die jas is te nauw in de schouders; - (slag.) schouderstuk; - (vestingb.) schouderhoek. SCHOUDERTJE, o. (-s).
SCHOUDERADER, v. (-s, -en), bloedader van den
schouder of het schouderblad; ...BAND, m. (-en),
(ontl.) gewrichtsband van den schouder of het
schouderbeen; band die van den schouder hangt;
draagband die over den schouder hangt; ...BEDEKKING, v. (-en), versiering, bedekking op den schouder van een kleed; ...BELEGSEL, o. (-5), schouderbedekking; ...BEEN, o. (-en), ...BLAD, o. (-en), (ontl.)
het breede driekante been, dat zich achter aan de
bovenste ribbon van het menschelijk lichaam bevindt
en waarin de bovenarm geleed is; ...BREEDTE, v.
(-n), breedte van den rug op de hoogte der schouders;
...BREUK, v. (-en), (heelk.).
SCHOUDEREN, (schouderde, heeft geschouderd),
op de schouders laden, - nemen : het geweer schouderen.
SCHOUDERGORDEL, m. (-5), (ontl.) de beenderen
welke de schouders vormen on verbonden; ...HAAK,
m. (...haken), haak voor mantels; ...HOEK, m. (-en),
(ontl.), hook van den schouder; (vestingb.) hook
van een bastion waar voor- on zijkant samenkomen; ...HOOGTE, v. (-n), hoogte der schouders; (gymn.) oefeningen aan den rekstok op schouderhoogte;
de ringen op halve schouderhoogte, ongeveer I dM.
lager dan schouderhoogte ; ...JICHT, v. jicht in de
schouders; ...KWAST, m. (-en), kwast bij officieren
tot onderscheiding of rangsaanwijzing, epaulet;
..LAP, m. (-pen), op den schouder vastgenaaide of
gestoken lap; ...LINT, o. (-en), boordsel, galon;
...MAN TEL, m. (-5), vrouwenmantel zonder mouwen,
die los over de schouders hangt en meestal tot aan
de heupen reikt; soms ook wel tot aan de voeten
reikende en van eene kap voorzien; ...NAAD, m.
(...naden), (ontl.) naad die de schouderbeenen verbindt; (kleerm. en naaist.) naad van den kraag tot
de mouw van eene jas, eene japon enz.
SCHOUDEROPHALEN, o. het ophalen van den
schouder: jets met een schouderophalen beantwoorden,
ten teeken dat men iets niet begrijpt, jets onmogelijk vindt, het niet de moeite waard acht er op to
antwoorden enz. ; zij zal meenen met een schouderophalen over mil te kunnen spreken; ...PASSANT, m.
(-en), schouderversiersel, epaulet; ...SNOER, o. (-en),
schouderversiersel bij de officieren der rijdende
artillerie, in plaats van epauletten; ...STOOT, m. (-en),
stoot met of tegen een der schouders, (schermk.)
treffing van den schouder; ...STUK, o. (-ken), (slag.)
stuk van den schouder, voorbout, bocht: een schouderstuk van een hert; (naaist.) stuk ter versterking
van den schouder in een hemd; (mil.) aan eene
wapenrusting dat stuk, hetwelk den schouder bedekt; ...TOP, m. (-pen), (ontl.) top van het schouder-

blad; ...VERSIERSEL, o. (-en), versierselen van den

*chouder.
SCHOU(W)MANTEL, m. (-s), (gew.) schoudermantel.

de kruissteng gevoerd.

SCHOUTIN, v. (-nen), vrouw van den schout.
SCHOUTSCHAP, o. schoutambt.
SCHOUTSDIENAAR, m. (...naren), dienaar -, agent
van politie; ...RECHTBANK, v. (-en), rechtbank_
van den schout; ...ROL, v. (-len), (recht.) lijst der
zaken, die voor de schoutsrechtbank moesten dienen;
op de schoutsrol komen, correctioneel beklaagd worden; (ook) voor den schout verschijnen.
SCHOUW, bn. bw. schuw; wild, woest: hij Meg'
zeer schouw, liederlijk; het ging er zeer schouw toe,
woest, onstuimig.
SCHOUW, v. (-en), langwerpig vierkant, open.
riviervaartuig, geheel vlak en vrij groot, dat van
de eene zijde van een vaarwater naar de andere
slide vaart, aan een reep giert of langs een touw getrokken wordt, ook wel bale, hengst,pont of praam
geheeten; elks open schuit : modderschouw, molen-schouw. SCHOUWTJE, o. (-5).
SCHOUW, v. (-en), (gew.) schoorsteen, inz. boyar..
op een dak.
SCHOUW, v. (-en), bezichtiging, opneming, beschouwing: onderzoek; de schouw rijden, varen, langsde dijken trekken om hun toestand to onderzoeken;
personen die met de schouw belast zijn: de schouw ,
SCHOUWBURG, m. (-en), (eig.) het van planken
opgeslagen tooneel, waarop in de Middeleeuwen do3stukken warden gespeeld; gebouw waar tooneelvoorstellingen worden gegeven, theater: de Fransche

isergwt.

schouwburg in Den Haag; ik ga eons in de week naar
den schouwburg, om de tooneelvoorstellingen bij te.

wonen; (fig.) al de aanwezige aanschouwers, publiek:
de geheele schouwburg juichte het nieuwe stuk toe.

SCHOUWBURGBEZOEKER, m. (-5), iem. die den.
schouwburg bezoekt; ...BRAND, m. (-en), een schouwburgbrand veroorzaakt licht eene paniek; ...COMMISSIE, v. (...sien), commissie met het beheer van een,
schouwburg belast; ...KAARTJE, o. (-5), toegangskaartje tot den schouwburg; ...ORKEST, o. (-en),.
orkest aan een schouwburg verbonden; ...PERSONEEL, o. al de personen die tot een schouwburg
of een tooneel behooren; ...PUBLIEK, o. de personen.
bij eene voorstelling in eon schouwburg aanwezig:
het gewone schouwburgpubliek, dat er gewoonlijk is;
...ZAAL, v. (...zalen).
SCHOUWCEDEL, v. (-s), het proces-verbaal eener
gerechtelijke l(jkschouwing.
SCHOUWEN, (schouwde, heeft geschouwd), zien
(Bijb.) : H schouwt tot het einde der aarde; de Heer
schouwt uit den hemel; - bezien, beschouwen, in
oogenschouw nemen, inz. door daartoe aangestelde
ambtenaren of beambten: (recht.) een lijk schouwen,
onderzoeken om de oorzaak van den dood to vinden;
doken, eeegen, vaarten schouwen, hun staat opnernen;
(oudt.) schelden, beschuldigen; iem. kwaad schouwen,,
schouwL
voor schuldig houden; schatten: hoeveel
gij dezen tain?; - schouden, zie dit woord.

SCHOUWER.
(-s), onderzoeker die met de
schouw van lets belast is: morgen komen de schouwers voor de schoorsteenen; lijkschouwer; (oudt.)
ziener, profeet. SCHOUWSTER, v. (-5), zij die
schouwt.
SCHOUWING, v. (-en), het schouwen; monstering
(van troepen); gerechtelyke schouwing, het onderzoek,
door bee'edigde dokters en heelmeesters, van lijken
van zoodanige personen, die op eene gewelddadige
wijze zijn of schijnen omgekomen; lfjkschouwing,
lijkopening.
SCHOUWLUSTIG, bn. (•er, -st), wat gaarne toeschouwt, kijklustig, nieuwsgierig: het schouwlusttg
publiek. SCHOUWMAN, m. (...lieden, ...lui), knecht werkman op eene pont of schouw; ...MANTEL, m.
(-s), schoorsteenmantel; (gew.) schoudermantel;
...PLAATS, v. (-en), plaats waar iets te zien is,
voorvalt, geschouwd wordt: schouwplaats van den
strijd; tooneel: die tooneelspeler komt dadelijk op de
schouwplaats; ...RECHT, o. recht om schouwing te
houden over...; (ook) veer-, pontgeld (dat men
betaalt om eene pont te mogen houden); ...SOP, o.
(gew.) het tweede heete water, waarin vuil linnengoed staat te broeien, uit te trekken.
SCHOUWSPEELSTER, v. (-s), tooneelspeelster;
...SPEL, o. (-en), elk voorval hetwelk met eenige
belangstelling wordt aangezien: op den Rtgi genoten
w# het prachtige schouwspel van den zonsondergang;
een heerlfjk, een roerend schouwspel; handeling welke
tot uitspanning van de toeschouwers verricht wordt;
eene volgens de regelen der kunst ingerichte nabootsing van menschelijke handelingen, welke door
eenige, gewoonlijk daartoe opgeleide personen, wordt
voorgesteld; ...SPELER, m. (-s), tooneelspeler;
...SPUIT, v. (-en), drijvende brandspuit.
SCHOUWTOONEEL, o. (-en), plaats ,,ruimte waar
iets vertoond wordt of iets merkwaardigs geschiedt;
dit land was het schouwtooneel zijner groote daden;
schouwburg: het schouwtooneel betreden ; (fig.) de wereld
is een schouwtooneel en wtj zjjn de spelers; ...TOREN,
m. (-5), kijk-, wachttoren; ...VEGER, m. (-s), (gew.)
schoorsteenveger; ...VOERDER, m. (-s), schouwman.
SCHOVE, v. (-n), vijfhonderd stuks (in den bouthandel). Zie SCHOOF.
SCHOVEN, (schoofde. neeft geschoofd). (gew.)
schoften.
SCHRAAG, v. (schragen), stut, kruisvormig ineengewerkte houten om iets te dragen ; draagezel;
stelling. SCHRAAGJE, o. (-s), kleine schraag.
SCHRAAG, bw. (gew.) schuin: iets schraag afzagen;
nauwelijks: er is schraag 1 M.; schaars: alles was
schraag.
SCHRAAGBALK, m. (•en), draagbalk; ...BEELD, o.
(-en), (bouwk.) zuilbeeld, caryatide;...ROUT, o. (-en),
hout om te schragen.
SCHRAAGJES, bw. krapjes: wij komen schraagjes uit.
SCHRAAGPIJLER, m. (-s), ...PILAAR, m. (...pilaren),
steunpijler, steunpilaar; ...STOEL, m. (-en), onderstel van een stool; dakstoel.
SCHRAAGSWIJZE, SCHRAAGSWIJS, bw. op de
wijze van eene schraag.
SCHRAAGTE, v. schaarschte.
SCHRAAGVORMIG, bn in den vorm van eene
schraag, gekruist.
SCHRAAL, bn. bw. (schraler, -st), mager, weinig
vleesch of vet op de beenderen hebbende: een schraal
varken; een lange en schrale hals; een schraal mannaje, dat mager en tenger is; — weinig vet bevattende, armoedig, karig: dat is schrale kost, soep;
een schraal dieet houden, weinig vet in zijne spijze
gebrniken; er schraal van eten; schraal bier,dun bier
dat weinig voedende of alcoholische deelen bevat; —
onvruchtbaar: een schrale grond, akker; schraal land;
het koren staat schraal, niet welig, zal weinig beschot geven; — weinig gevend, opleverend: een
schrale dienst, post, die niet veel opbrengt; een
schraal inkomen hebben; iem. schraal beloonen, karig,
SCHOUWER, m.

SCHRAGEN.
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schriel; de winter is een schrale tad, waarin niet
veel te verdienen valt, inz. voor arbeiders, handwerkslieden; dat is een schrale lof, waaraan men
niet veel heeft; een schrale troost, een schraal bewijs,
niets beteekenende ; — weinig bevattende, niet ruim:
eerie schrale kas, schraal bjj kas zijn, schraal in 't geld
zitten, weinig, niet of even voldoende geld hebben;
dat is uit eene schrale beurs gebouwd, er is niet genoeg geld aan besteed; schraal rondkomen, maar
even voldoende hebben om van te leven; schraal
meten, geene overmaat geven; (kleerm.) die jas is te
schraal gemaakt, er is niet genoeg ruimte in; schrale
opkomst der leden, weinig leden komen ter vergadering; (timm.) de schrale kant van het bout, de wankant, ongeschaafde kant; — (van het weer) ruw,
koud, guur : schraal weer; een schrale wind; (zeew.)
een schrale wind die bijna vlak van voren komt,
waarmee men niet veel vorderen kan; — schraal
op de borst zijn, droog, ruw.
SCHRAALHANS, m. (...zen), die gierig van aard
is, vrek; schraalhans is er keukenmeester, er valt
daar niet veel te eten.
SCHRAALHEID, SCHRAALTE, v. vrekkigheid;
magerheid, gebrek, schaarschte; dorheid, droogte;
ruwheid.
SCHRAALTJES, bw. magertjes, armoedig: het met
er bfj hem schraaltjes uit; schraaltjes in de kleeren
zitten; schraaltjes meten, karig, nauwelijks voldoende
geven.
SCHRAAP, v. (schrapen), het schrapen; (fig.) tem.
eene schraap geven, hem doorhalen.
SCHRAAPACHTIG, bn. bw. (-er, -st), inhalig, vrekkig; ruw, schrapend (met de keel). SCHRAAPACHTIGHEID, v. schraapzucht.
SCHRAAPIJZER, o. (-s), langwerpig stuk staal met
eene punt aan het vooreinde en driehoekig of vierhoekig in doorsnede, met scherpe kanten om to
schrapen of te krabben, krabber; ...MANIER, v.
(teek.) manier om eene teekening to maken door
het witte in het zwarte uit te werken; ...MES, o.
(-sen), schraapijzer.
SCHRAAPSEL, o. (-5), hetgeen van iets afgeschraapt
is, afschraapsel; (fig.) het is geen schraapsel van den
nagel waard, totaal niets waard.
SCHRAAPSTAAL, o. (,..stalen), schraapijzer.
SCHRAAPZUCHT, v inhaligheid, vrekkigheid,
winzucht.
SCHRAAPZUCHTIG, bn. (-er, -st), vrekkig, inhalig.
SCHRAB, v. (-ben), krab, schrap, lange, maar niet
diepe streep in de oppervlakte van iets gemaakt,
inz. eene dergelijke verwonding der huid: iem. eene
schrab geven, schrabben in 't gezicht hebben, wegens
eene vechtpartij, waarbfj van de nagels gebruik gemaakt is. SCHRABJE, o. (-s).
SCHRABBELEN, (schrabbelde, heeft geschrabbeld),
schrabben.
SCHRABBEN, (schrabde, heeft geschrabd), schrabben in iets maken : iem. in 't gezicht schrabben; (fig.)
de tong schrabben, iem. berispen, doorhalen; remands
hersenen schrabben, hem met lastige aanzoeken on
ingewikkelde voorstellen vermoeien; — schrapen,
krabben : een varken schrabben, het haar van de geschroeide huid schrabben. SCHRABBING, v.
SCHRABBER, m. (-s), krabber.
SCHRABIJZER, o. (-s), ..MES, o. (-sen), schraapmes.
SCHRABSEL, o. (-5), schraapsel.
SCHRAFELAAR, m., SCHRAFELAARSTER, v. (-5),
vrek, schraper, schraapster.
SCHRAFELEN, ( schrafelde, heeft geschrafeld), schrapen, inz. geld bijeenschrapen. SCHRAFELING, v.
het schrafelen; gierigheid.
SCHRAFFEEREN, (schraffeerde, heeft geschraffeerd),
(took.) evenwijdige of elkander kruisende schaduwlijnen trekken, arceeren.
SCHRAGEN, (schraagde, heeft geschraagd), steunen,
stutten; (inz. fig.) iemands moed schragen, hem weer
moed inspreken, bemoedigen; iem. in zone voornemens

SCHRAGEN.

SCHREEF.

schragen, hem helpen, bijstaan; de hoop schraagt mfj,
houdt m0 staande. SCHRAGING, v. steun, stut;
onderateuning, hulp, bijstand.
SCHRALEN, (schraalde, heeft geschraald), (van den

SCHRAP, v. (-pen), krab, schrap: iem. eene schrap
over den arm halen; streep, doorhaling: eene schrap
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wind). inkrimpen, d. i. minder gunstig beginnen te
waaien ter bevordering van den koers van het
vaartuig.
SCHRAM, v. (-men), varken: ter markt aangevoerd
130 schrammen. SCHRAMPJE, o. (-s).

SCHRAM. v. (-men), eenigszins lange en zeer ondiepe huidverwonding; meestal door afschaving der
opperhuid ontstaan : bjj het vallen kreeg hfj schrammen aan de knie en aan den elleboog; iem. eene schram
in 't gezicht geven, een krabbel; lichte wond door
een schot of scherp wapen : hjj gaf hem eeneleeltike
schram in den hats. SCHRAMMETJE, en SCHRAM-

PJE, o. (-s).
SCHRAMMEN, (schramde, heeft geschramd), Licht

wonden of kwetsen; de huid even openrijten : ik

heb mfj de hand geschramd; zich schrammen.
SCHRAMMING, v. (-en).
SCHRANDER, bn. bw. (-der, -st), zeer verstandig,

met een vlug doorzicht, gevat op voorkomende
taken: een schrandere jongen; een schrander gezegde;
een schrandere bol, kop, iem. die schrander is; schrandere oogen, levendige, die van schranderheid getuigen; schrander handelen; iets schrander verzinnen.
BCHRANDERHEID, v. helder verstand, flunk doorsicht, gevatheid.
SCHRANK, v. (-en), (w. g.) schraag, toestel van
schragen; schuin in den grond gestoken staken of
palen ter omheining van iets; — (fig.) binnen de
schranken blfjven, binnen de perken; iem. in schrank
houden, in toom. SCHRANKJE, o. (-5).
SCHRANK, v. (-en), (gew.) bundel- eene schrank
vlas; bij het trekken van vlas, dat met beide handen gelijk geschiedt, vormen twee handvollen een
leg; zes zulke leggen worden tot eene schrank saamgebonden en tien zulke schranken in een stuik geplaatst. SCHRANKJE, o. (-5).
SCHRANKELAAR, m. (-s), iem die schrankelt.
SCHRANKELBEEN, o. (-en), krom, naar buiten gebogen been.
SCHRANKELBEEN, m. en v. (-en), krombeenige die
met binnenvoeten loopt.
SCHRANKELBEENEN, (schrankelbeende, heeft geschrankelbeend), met kromme beenen of voeten toopen; de beenen kruiselings over elkander slaan.
SCHRANKELEN, (schrankelde, heeft geschrankeld),
schrankelbeenen; (timm.) buiten den haak zijn,
scheef zijn: die deur schrankelt.
SCHRANKEN, (schrankte, heeft geschrankt), met
schranken omheinen; kruiselings over elkander leggen : de beenen schranken; kromme, buitenwaarts
staande beenen hebben: die jongen schrankt een
beetje; itimm.) niet haaksch zijn; kruisen, de tanden
eener zaag schranken, beurtelings de een naar deze,
de ander naar gene zijde eenigszins uitbuigen.
SCHRANKING, v. (-en).
SCHRANKLADDER, v. (-5), dubbele ladder der stukadoors; ...SCHOOR, m. (...schoren), (timm.) schuine
klamp hij hekken, latten deuren, of schuttingdeuren, die de twee horizontale klampen verbindt.
SCHRANS, m. en v. (-en), iem. die veel en gulzig
eet, veelvraat, schrok.
SCHRANKEN, (schrankte, heeft geschranst), veel
eten en drinken; zich te goed doen :
kan duchtig
schransen. SCHRANSING, v. (-en), het schransen;
onmatige smulpartij.
SCHRANSER, m., SCHRANSSTER, v. (-s), schrans.
SCHRANSERIJ, v. het veel en gulzig eten.
SCHRAP, bw. scherp, gereed tot . zich schrap zetten,
met een vasten voet een stand of eene stelling innemen tegen een aanvaller, om een schok te weerstaan enz.; (ook fig.) zich tot weerstand gereedmaken; zijde zinnen schrap zetten, zich inspannen
om goed toe te luisteren; (zeew.) schrap zeilen, zoo
scherp mogelijk bij den wind brassen.

door iets halen, het doorstrepen; eene schrap. zetten

door de sommen die Pout dn; eene schrap door de
rekening halen, als niet geldig beschouwen; dear
kun-je de schrap wel doorhalen, daarop valt niet
meer te rekenen; ergens een schrapje bffzetten, een
klein streepje, om het beter to onthouden, later
gemakkelijk to vinden enz., (ook fig.) ergens bij
bljjven ; schrapje gooien, schrapje doen, zie schreefje
werpen, spelen; — afschrijving, kras: eene schrap met
den passer op een stuk hout, een stuk plaat#zer.

SCHRAPJE, o. (-s).
SCHRAPEN, (schraapte, heeft geschraapt), met de
gekromde vingers eener uitgestrekte hand btjeen-

halen; (fig.) opstapelen; vrekkig btjeenzamelen:
met de keel schrapen, het
slijm in de keel zoeken los to krijgen; iem. de. tong

geld bij elkander schrapen;

schrapen, hem uithooren; — afkrabben, schrappen:
wortelen, nieuwe aardappelen schrapen, van het bui-

tenste vlies ontdoen met een mes. SCHRAPING, v.
SCHRAPER, m., SCHRAAPSTER, v. (-s), die
schraapt (in alle bet.); (inz.) vrek, gierigaard; (zeew.)
klein driehoekig plaatje ijzer, aan de drie zijden
scherp en aan een korten steel bevestigd, waarmede
het pik van de schepen wordt afgehaald.
SCHRAPERIG, bn. (-er, -st), schraapzuchtig. SORRAPERIGHEID, v. schraapzucht.
SCHRAPIJZER, o. (-5), schraper; schraapijzer; ritsijzer.
SCHRAPPEN, (schrapje, heeft geschrapt), schrabben, schrapen: wortelen, aardappelen schrappen; doorhalen, eene streep door iets zetten: verkeerde woorden schrappen; in die kopij is veel geschrapt; eene
reeds geplaatste onderteekening doorhalen; iem. of
iemands naam van de l'(jst schrappen, hem van zijn
lidmaatschap (in een genootschap enz.) vervallen
verklaren; iem. als lid niet willen toelaten : ik
had je at geschrapt (gezegd tegen iem , die veel later
komt dan men had verwacht), ik dacht niet meer,
dat je nog zoudt komen. SCHRAPPING, v. (-en).
SCHRAPPER, m., SCHRAPSTER, v. (-5), die schrapt;
krabber.
SCHRAPSEL, o. (-s), schraapsel, het geschrapte;
een weinigje: hi' is geen schrapsel van een nagel (niets)
waard.
SCHRED, m. (-en), (dicht.) schrede.
SCHREDE, v (-n), stap, tred. met rassche schreden
gaan, komen, aankomen, naderen; alstand van eene
schrede: hfj woont hier slechts een paar schreden vandaan; (ook fig.) stap, daad, gedrag: let op at uwe
schreden (gedragingen). SCHREETJE, o. (-5), kleine
schrede.
SCHREDENTELLER, m. (-5), pedometer.
SCHREEF, v. (...schreven), streep, schrap die met
potlood, krijt enz. op iets wordt getrokken: hij
sprong over de tweede schreef; ieder meet btj zone
schreef blijven, schreefje gooien, werpen, spelen (zeker
spel) met centen, knoopen, stukjes blik enz. werpen
naar eene schreef, eene in den grond getrokken
lijn; wie er het dichtst bij werpt, mag ze het eerst
opgooien; wie juist op de schreef of in een aan de
schreef geteekend vierkantje werpt, is winnaar van
alles; een schreepje aankrijgen, uitdoen (bij het spel),
telkens als men verliest of wint, om zoo den stand
tusschen de spelers to overzien; (sprw.) wij babbelden zeven schreefjes uit, verbazend lang met
elkander, wij moisten van geen uitscheiden; dat gaat
boven mine schreef, dat kan ik niet betalen, dat
gaat boven mijne macht; buiten, nit de schreef gaan,
te ver gaan, niet te dulden zijn ; hij heeft een schreefje
voor, hij mag een potje breken, men ziet van hem
meer door de vingers dan van een ander; — doorhaling: ergens eene schreef door halen, er niet meer
op rekenen, het als niet moor bereikbaar beschouwen; — de deur op eene schreef zetten, op een kier,
even aanzetten; door de schreden der planken zien,
door de kieren, de retell. SCHREEFJE, o. (-s).

SCHREEP.
SCHREEP, bn.

(-er, -st), (gew.) schrepel, schraal:

schreep gezicht.
SCHREEUW, m. (-en), krijschend, hard geluid met
de stem, gil : een harden schreeuw geven. SCHREEUW TJE, o. (-s).
SCHREEUWACHTIG, bn. (-er, -st), krijschend, naar
schreeuwen geltjkende; een schreeuwachtig kind, dat
gauw schreeuwt, schreit.
SCHREEUWBEK, m. on v. (-ken), die altijd
schreeuwt, klaagt, - grijnt.
SCHREEUWEN, (schreeuwde, heeft geschreeuwd),
een hard keelgeluid geven, krijschen, gillen ; hard
roepen; zeer luide spreken : iem. jets in 't oor schreeu-

wen; schreeuw zoo niet, ik ben niet doof; moord en
brand schreeuwen; om hulp, om brood schreeuwen;
langs de straat schreeuwen, om zijne koopwaren aan
to prijzen of uit baldadigheid; dot is geen zing en,
dat is schreeuwen; velen schreeuwen over zaken, waar
zij geen verstand van hebben om over te spreken, te
redeneeren; zich moede, heesch, schor schreeuwen; —
schreien: dat kind schreeuwt nacht en dag: het scheelt
seker lets; zich in slaap schreeuwen; luid roepen (van
vele dieren): de pauw schreeuwt iederen acond voor
het roesten; — (fig.) die misdaad schreeuwt tot God,
roept om wraak; iedereen schreeuwt over die onrechtvaardigheid, keurt ze ten hoogste af; —
uitvaren, tieren : deze predikant schreeuwt, raast en
tiert meer dan hij preekt; bij de minste oneenigheid
schreeuwt hij als een razende; — pochen, opsnijden.
hfj schreeuwt wel, maar hij doet niet veel; — (van

kleuren) scherp tegen elkander afsteken, waarbij
het oog onaangenaam getroffen wordt: die kleuren
schreeuwen tegen elkander. SCHREEUWING, v.
SCHREEUWEND, bn. met een hard en schel geluid :
eene schreeuwende stem; wat vaak schreeuwt: een
schreeuwend kind; eene schreeuwende onrechtvaardigheid, stuitend, die iedereen afkeurt; schreeuwende
kleuren, die schril afsteken.
SCHREEUWER, SCHREEUWERD, m. (-s), die gedurig schreeuwt of schreit: dat kind is toch zoo'n

schreeuwer; 't is een klein schreeuwertje; mine schreeuwertjes, mijne kinderen; iem. die met koopwaren
vent on naam, prijs, hoedanigheid enz. langs de
straat schreeuwt: bij de schreeuwers kan men soms
goedkoop terecht; — (fig.) pochhans, snoever: 't is een
echte schreeuwer. SCHREEUWERTJE, o. (-s).
SCHREEUWERIG, bn. (-er, -st), gedurig hard schreeuwend: een schreeuwerig mensch; telkens luide sprekende, kijfziek: een schreeuwerig kind; met eene schreeuwerige stem. SCHREEUWERIGHEID, v.
SCHREEUWLEELIJK, m. en v. (-en), schreeuwer;
...SMOEL, in. en v. (-en), (gemeen) schreeuwerd;
...VOGELS, m. my. (nat. hist.) eene orde der vogels
(clamatores), die geen zangtoestel hebben, doch
slechts eon paar spieren, waarmee zij een schreeuwend geluid maken; gier- en nachtzwaluwen, kolibri's, hoppen ijsvogels en neushoornvogels behooren
er toe.
SCHREIEN, (schreide, heeft geschreid), schreeuwen,
roepen: dat schreit ten hemel; dat schreit om wraak;
tranen storten, weenen, huilen : zij schreide bitter;
een vloed van tranen schreien; bloedige tranen over jets
schreien, zeer veel Teed over iets hebben; zij kan
schreien, wanneer zfj wil, tranen storten; tranen met
tuiten schreien, zeer veel tranen storten; van blijdschap, aandoening, ontroering schreien.
was tot schreiens
SCHREIEN, o. het tranen storten:
toe bewogen.
SCHREIEND, bn. schreeuwend, huilend: op een
schreienden toon.

m., SCHREISTER, v. (-s), die gedurig
schreeuwt of krijt; de schreierstoren, schreierhoek, een
torentje op den Buitenkant to Amsterdam, waar
oudtijds veelal de zeevarenden afscheid van hunne
betrekkingen namen; — (w. g.) huilebalk: gehuurde
SCHREIER,

schreiers hfj eene begrafenis.
SCHREIERIG,

schreierig kind.

bn. gedurig licht schreiend: een
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(schremde, heeft geschremd), (gew.)
zengen, schroeien.
SCHREPEL, bn. (-er, -st), schraal, mager.
SCHREUVEN, v. my. ten deele uitgebrande steenkool, die bij het poken tusschen de roosterijzers
doorvalt on nog goed als brandstof dienen kan; zij
gelijkt veel op cokes: schreuven in de kachel stoken;
SCHREMMEN,

schreuven eener glasfabriek branden; schreuven zoeken,

er de slakken on sintels uitzoeken.
SCHREUVENZOEKER, m. (-5), ...ZOEKSTER, v. (-s),
iem. die schreuven zoekt.
SCHRIEK, m. (-en), (nat. hist.) waterral (rallus
aquaticus), een trekvogel tot de familie der waterhoenders behoorende.
SCHRIEL, bn. bw. (-er, -st), kaal, poovertjes, karig:
een schriel maal, onthaal; schriel leven, schraaltjes;
schriel met alles zijn, karig, deun, inhalig; — mager,
schraal : dat kind is erg schriel, lang, dun en mager;
schriele planten, lang en spichtig; erg schriel land;
een schriele wind. SCHRIELHEID, v.
SCHRIELIGHEID, v. (...heden), bewijs van schrielheid.
SCHRIFT, o. (-en), manier waarop men schrijft:
die brief is van moeder, ik zie het aan haar schrift;
staand, loopend, rond schrift; groot, klein, middelmatig
schrift; zeer fijn schrift; dat schrift is goed, onleesbaar;
met het Duitsche schrift niet overweg kunnen; —
wat geschreven is: zy kan geen geschreven schrift
lezen, wel gedrukt; iets op schrift brengen, opschrijven;
hij kan niet ontkennen, ik heb schrift van hem, ik heb
het op schrift, zwart op wit; (op school) schrijfoefening: een schrift maken; per week vier schriften
schroven; schuldbekentenis: van hem heb ik geen
schrift noodig; —
wat voor den lezer geschreven of gedrukt is, geschrift, werk, boek: de bookbinder heeft het schrift
geraakt; zijne schriften, zijn letterkundige arbeid;
Vondels schriften; schrijfboek: de schriften ronddeelen,
ophalen,
SCHRIFTJE, o. (-5).
SCHRIFT, v. de Bijbelboeken : de Heilige Schrift; in

de Schrift goed thuis zijn; altijd plaatsen uit de Schrift
aanhalen.
SCHRIFTELIJK, bn. bw. geschreven, in schrift: een
schriftelfjk antwoord, bewijs; schriftelijke mededeelingen;
in schrift, bij geschrifte: zich schriftelijk verbinden;
iem. schriftelijk antwoorden; schriftelfjk werk, op school,

het work dat de leerlingen op schrift, moeten maken.
SCHRIFTELOOS, bn., (w. g.), niet schrif'telijk, mondeling: eene schriftelooze verbintenis.
SCHRIFTEVENBEELD, o. (-en), (w. g.) facsimile.
SCHRIFTGELEERDE, m. (-n), die bedreven is in de
Heilige Schrift (inz. bij de Israelieten on Mahomedanen), talmudist.
SCHRIFTGELEERDHEID, v. (w. g.), het bedreven
zijn in de Heilige Schrift.
SCHRIFTKENNER, m. (-5), lam. die de Schrift kent;
iem. die bedreven is in bet lezen van allerlei handschriften, inz. van de schriften der oudheid; ...LEZER, m. (-s), die uit iemands handschrift zijn
karakter weet to lezen, weet op to geven, of dit ten
minste meent to kennen.
SCHRIFTMATIG, bn. (-er, -st), overeenkomstig de
Heilige Schrift. SCHRIFTMATIGHEID, v.
SCHRIFTUUR, v. (...turen), geschrift, geschreven
stuk; (recht.) akten en andere schrifturen; deze schriftuur bewijst duidelijk zone onschuld; de Schriftuur,
(ook) de heilige Schrifturen, de Bijbelboeken.

SCHRIFTUURLIJK, bn. bw. overeenkomstig de
Heilige Schrift: een schriftuurlyk verhaal; iets schrif-

tuurlijk bewfizen.
SCHRIFTUURPLAATS, v.

(-en), aanhaling uit de

Heilige Schrift; (fig.) uit elken trek van zfjn gelaat
sprak eene schriftuurplaats, de schijnheiligheid was
op zijn gezicht to lezen.
SCHRIFTVAST, bn. bijbelvast, in den Bijbel zeer
belezen.
SCHRIFTVERVALSCHER, m. (-s), die een geschrift
of oorkonde vervalscht; ...VERVALSCHING, v. (-en).

SCHRIFTWOORD.

SCHRIJVEN:

SCHRIFTWOORD, o. het eigen Bijbelwoord.
SCHRIJBEENEN, 6. my. wijd uiteengezette beenen
(onder het loopen).
- SCHRIJBEENEN, (schrijbeende, heeft geschrijbeend),
met wild uiteengezette beenen loopen.
SCHRIJ(DE)LINGS, bw. de beenen wijd uiteenzettende, -houdende: schrjjlzngs te paard rjjden, op een
stoel, op een muur zitten.
SCHRIJ(DE)LINGSCH, bn. met de beenen wijd uiteengezet: eene schrjj(de)lingsche houding.
SCHRIJDEN, (schreed, heeft of is geschreden),
schrijdelings loopen, zich bewegen; gaan, zich langzaam doch vast voortbewegen; (fig.) (eene zaak)

waar uitsluitend in het schrijven onderwezen
wordt.
SCHRIJFSTER, v. (-8), zij die schrijft (in alle bet.)
SCHRIJFSTIFT, v. (-en), schrijfpriem;• ...STIJL, m.
wijze van zijne gedachten schriftelijk uit to drukken; ...STOF, v. (-fen), onderwerp waarover men
schrijft of schrijven kan; ...TAAL, v. geschreven
taal (dus meer regelmatig dan de spreektaal);
...TAFEL, v. (-5), tafel waaraan men schrijft; (bij
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met beradenheid ondernemen. SCHRIJDING, v. het
schrijden, het overgaan tot...
SCHRIJF, o. (kooph.) verkorting van schriffpapier.
SCHRIJFBAKJE, o. (-s), bakje met schrijfbehoeften;
...BANK, v. (-en), bank waarin men kan zitten
schrijven, inz. op school; ...BEHOEFTEN, v. mv.
al wat er tot schrijven noodig is (papier, inkt,
pennen enz.); ...BOEK, o. (-en), onbedrukt book
bestemd om er in te schrijven, schrift, cahier; zakbook; ...BOEKJE, o. (-s); ...BORD, o. (-en), schoolbord; ...BUREAU, o. (-'s), schrtjftafel met laden en
loketten tot berging van papieren; ...CASSETTE, v.
(-n), schrijfkistje; ...DAG, m. (-en), dag waarop
bepaald les in het schrijven wordt gegeven; (ook)
waarop men brieven schrijft; ...FEIL, ...FOUT, v.
(-en), misslag in het schrijven, - in de spelling;
...GARNITUUR, o. (...turen), inktstel met toebehooren; ...GELD, o. loon voor het schrijven (van
lets); ...GEREEDSCHAP, ...GEREI, 0.; ...GOED, o.
schrijfbehoeften; ...INKT, m. inkt bepaald geschikt
om to schrijven (in tegenst. van drukinkt); ...JEUKTE, v. (fig.) onbedwingbare zucht om te schrijven
(inz, in het openbaar)
SCHRIJFKABINET, o. (-ten), vertrek van I en voornaam persoon, waarin hij zijne werkzaamhiden yen
richt; ...KAMER, v. (-5); ...KANTOOR, o. (...toren);
...KANTOORTJE, o. (-s), grootere of kleinere kamer
die tot kantoor client; ...KAS, v. (-sen), bureau,
secretaire; (ook) kast waarin het schrijfgereedschap
ligt; ...KISTJE, o. (-s), kistje voor schrijfbehoeften,
nOcessaire; ...KNAAP, m. (...knapen), jongste 'clerk;
...KOKER, m. (-s), koker met schrijfbehoeften, inz.
met pennen en potlooden, ...KRAMP, v. kramp die
een schrijvende in de vingers krtjgt van het vasthouden der pen; ...KRIJT, o. krijt om mede to
schrijven, in tegenstelling met teekenkrijt; ...KUNST,
v. de kunst voor het oog die teekenen of te beelden.
van welke men zich bedient tot het aanduiden van
voorwerpen en denkbeelden: de uitvinding der schriffkunst; ...KUNSTENAAR, m. (-s), ...KUNSTENARES,
v. (-son), schoonschrijver, -schrijfster, calligraaf;
.LADE, v. (-n), lade waarin de schrijfbehoeften
liggen; ...LEESMETHODE, v. (-n), methode van
onderricht waarbij de kinderen gelijktijdig leeren
lezen en schrijven; ...LEI, v. (-en), lei om op te
schrijven ; ...LES, v. (-son), les in 't schrijven; ...LESSENAAR, m (-5, . maren): ..LETTER, v. (-s), geschreven letter; (boekdr.) cursief; ..LOON, o. (-en);

...LUST, m.

SCHRIJFMACHINE, v. (-s), werktuig met toetsen
om snel to schrijven of to kopieeren, in 1855 uitgevonden; ...MANIER, v. (-en), manier van te schrijven, schrijftrant; ...MAP, (-pen), ...MAPPE, v. (-n),
schrijfportefeuille; ...MEESTER, m. (-5); ...MES, o.
(-sen), pennemes; ...NECESSAIRE, v. (-s), schrijfkistje; ...OEFENING, v. (-en), oefening in het schrijven, inz. in het schoonschrijven; ...PAPIER, o. alle
papier, geschikt om er op te schrijven; (inz.) papier
van groot formaat (in tegenstelling van postpapier
voor brieven); ...PEN, v. (-nen), bereide pen, stalen
pen om mede to schrijven; ...PORTEFEUILLE, v,
(-s); ...PRIEM, m. (-en), (bij de ouden in gebruik)
om op was to schrijven, stilet; ...PROEF, v. (...ven),
proof om op zekere wijze to schrijven; ...ROL, v.
(-len), sclioutsrol; ...SCHOOL, v. (...scholen), school

de ouden) tafeltje met was bestreken ; om er in to
schrijven; ...TAFELTJE, o. (-5); ...TEEKEN, o. (-5),
teeken waarvan men zich in schrift of druk bedient; ...TELEGRAAF, v. de telegraaf van Morse;
...TIJD, m. (-en), tijd bestemd tot schrijven; tijd
dien men doorgebracht heeft met schrijven; ...TOR,
v. (-ran), eene soort van tor, tot de familie der
scharrebUters behoorende, welke onder de schors
van doode boomen allerlei gangetjes vormt, die
soms naar schrijfletters gelijken; ...TRANT, m.
schrtlfstij1; ...TUIG, o. schrijfgereedschap; ...UUR,
o. (...uren), uur bestemd tot schrijven; ...VEDER,
v. (-en), veeren schrijfpen; ...VERTREK, o. (-ken),
schrijfkamer; ...VOORBEELD, o. (-en), voorbeeld om
na to schrijven, inz. in netschrift; ...WERK, o. work
dat schriftelijk gemaakt moot worden : schrffwerk
aan huffs gevraagd; schriffwerk mee naar huis nemen;

...WIJZE, v. (-n), schrijftrant; ...WOEDE, v. overdreven begeerte om to schrijven, als schrijver op
to treden.
SCHRIJFZIEK, ...ZUCHTIG, bn. (-er, -st), vol begeerte om gedurig to schrijven (in alle bet.).
SCHRIJFZIEKTE, ...ZUCHT, v. begeerte om gedurig to schrijven.
SCHRIJLINGS(CH), zie SCHRIJDELINGS(CH).
SCHRIJN, o. (-en), (gew.) kast (van fijn bout).
SCHRIJNEN, (schrijnde, heeft geschrijnd), het vel
afrukken : de laarzen schrijnen mij de voeten open;
branden, gloeien (van wonden). SCHRIJNING, v. (-en).
SCHRIJNHOUT, o. (-en), bout voor meubels, - voor
schrijnwerk; ...WERK, o. (-en), kastenmakerswerk.
SCHRIJNWERKEN, (schrijnwerkte, heeft geschrijnwerkt), fijne kasten on meubels maken.
SCHRIJNWERKER, m. (-5), kasten-, meubelmaker;
worker in fijn hout.
SCHRIJNWERKERSBANK, v. (-en); ...KNECHT, m.
(-5); ...LIJM, v. eene snort van zeer sterke lijm, die
de schrijnwerker gebruikt.
SCHRIJVEN, (schreef, heeft geschreven), met eene
stilt, pen, potlood, grille), krijt enz. letters op papier
of andere voorwerpen maken: lezen en schrijven leeren; mooi, duideljjk, leesbaar, goed schrifven, gauw,
langzaam, vlug schrijren; met pen en inkt, met potlood,
met houtskool schrfiven, (fig.) dat is met bloed geschreven, blood is er voor gestort; met een bloedend harte
schrijren, er zeer veel Teed over gevoelen; deze pen
schrijft met, ze geeft geen inkt; dik, dun, zwaar
schrijven; onder de lijn, over een woord /teen schrilven;
over the zaak zs veel geschreven en gewreven, been on
weer geschreven; —

met betrekking tot hetgeen men schrijft:
naam, een adres schrifven, brieven schrijven; wat schrfft
hij (in zijn brief)?; ik zal u nit Amsterdam schrijven, van daar tijding zenden; ion. de geboorte van
zijn kind, een sterfgeval schrijven, per brief of brief.
kaart melden; recepten schrijven; rekeningen schrijven; (fig.) hij weet rekeningen te schri)ven, alles zoo
hoog mogelijk to noteeren; een opstel, een boek, eene
opera, een Ovals schrijcen, vervaardigen, samenstollen;
hid schrif ft tegenwoordig weinig; om geld schrijven,
daarom • schriftelijk vragen; hij schrijft om zjne
schaatsen; over politiek schrijren, beschouwingen
daaromtrent geven, mededeelen; tegen tem. schrij.
ven, hem in een opstel. open brief, brochure enz.
bestrijden of aanvallen; wet geschreven is, is geschreven, wat men eenmaal heeft bepaald of geteekend,
is onveranderlijk; wij schreven teen 1806, het was
toen in het jaar 1t-06; den hoeveelsten schrijven wjj
vandaag ?, welke datum is bet vandaag?; (fig.) de

SCHRIJVEN.
wimpels hebben zijn ouderdom op zijn voorhoofd geschreven; —
met betrekking tot de manier waarop men schrijft,
iinz. tot den stijl: iets in 't net, in klad schrjven, in
Troza, in poezie schrijven; in 't Fransch, in cijferschrift schrjven; hartelfjk, vinnig, hekelend schrjven;
op hoogen, scherpen, bevelenden toon schrjven; om_slachtig, kort, verward, glashelder schrijven: h j schrjft
mooi, veel mooier dan h# spreekt; die schrjver schrijft
to veel, te vluchtig ; —
met aanduiding waarop men schrijft: op een bord,
op den muur schrjven; in iemands album schrijven; in
zijn zakboekje schrijven; (fig.) op iemands rekening
schrjven, het hem wijten, hem er de schuld van
geven; (sprw.) schrjf het maar op je buik (en veeg
het met je hemd uit), deze schuld wordt u niet betaald, geef dat maar op; het staat op ziln voorhoofd
geschreven, het is hem duidelijk aan to zien; er staat
geschreven, in den Bijbel;
ten opzichte van de spelling: dat woord is goed,
fout geschreven; drogen schrjft men met eene o; hoe
schrjft h j zijn naarn, met enkele of dubbele s?; —
hoe schrjft hj zich?, hoe onderteekent hij zich?;
hij schrijft zich doctor, hij noemt, teekent zich alzoo;
zOO lang schrijven, tot
—zichmoed,ziekschrpven,
men er moede, ziek van wordt; zich lam schrjven,
.zo(5 lang tot men de pen haast niet meer vast kan
houden; zich rijk, arm schrijven, door to schrijven, rijk,
-arm worden; hij wint den kost met schrijven, wat hij
met schrijven verdient, daarvan onderhoudt hij zich.
SCHRIJVEN, o. het schrijven valt mij zwaar, het
kost mij moeite te schrijven; hij is vermoeid van
het vele schrjven; brief: uw schrijven is mij geworden; ik ontving een schrijven van hem ; in uw schrijven
van den zooveelsten; een koninklijk schrjven, vanwege
-den koning.
SCHRIJVER, m. (-8), die schrijft: een vlug, een snel
schrijver; er zijn Neste schrijvers in die schoolklasse;
de schrjver van een brief, samensteller, vervaardiger
ervan; de schrjver van een boek, een gedicht; de gewikle, de ongewode, de klassieke schrijvers; (fig.) bet
werk van een schrijver: een schrjver lezen, bestadeeren, verklaren, ophelderen; — iem. die schrijfwerk
voor een ander verricht; klerk, kantoorbediende;
secretaris eener rederijkerskamer; (zeew.) beambte
aan boord, die met het houden der registers enz.
helast is: eerste schrjver bij de marine, een onderofficier der 2de klasse; tweede schrjver, een onder.officier der 3de klasse. SCHRIJVERTJE, o. (-s),
minachtende benaming voor een schrijver.
SCHRIJVERIJ, v. (-en), het schrijven, geschrijf, gekrabbel: met die schrifverijen houd ik mij niet cp.
SCHRIJVERSBENT, v., ...GILD, o. de gezamenlijke
schrijvers (spotnaam); ...PROEF, v. (...von), drukproef die door den schrijver zelf nagezien wordt.
SCHRIJVERSCHAP, o. beroep van schrijver, broodschrijverij.
SCHRIK, m. (-ken), eene ter nederdrukkende werking, welke de geest door plotselinge waarneming
van met gevaar dreigende dingen of toestanden
-ondervindt, ontsteltenis, ontroering: een schrik ontwaren, gevoelen, ondervinden; door schrik bevangen
worden; van schrik beven; schrik verspreiden; met den
schrik er afkomen, vrjkomen, geene andere nadeelen
ondervinden; met schrik wakker worden, door plotseling aan iets to denken; iem. een schrik (afschrik)
voor het kwade inboezemen; (fig.) die schrik verspreidt:
de leeuw is de schrik der wouden; groote geweldenaar, veroveraar: kij is de schrik -der volken, der
vijanden. SCHRIKJE, o. (-s), een kleine schrik.
SCHRIKAANJAGEND, bn. wat schrik aanjaagt, wat
bang maakt.
SCHRIKACHTIG, bn. (-er, -st), licht schrikkend;
schichtig (van paarden). SCHRIKACHTIGHEID, v.
SCHRIKBAREND, bn. bw. (-er, -st), verschrikkelijk,
een schrikbarend schouwspel; eene schrikbarende verschfjning ; schrikbarend schreeuwen, geraas
:waken.
-

,
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gestalte die
SCHRIKBEELD, o. (-en), gedaante
schrik inboezemt; vogelverschrikker; (fig.) angstwekkende voorstelling (van iets); de verbeelding kan
ons schrikbeelden voortooveren, waarvan ons de haren
te berge rifzen; ...BEWIND, o. wreede tirannische
regeering (meestal van korten duur) van enkelen
of een man; (gesch.) hot schrikbewind van Sylla en
Marius; het schrikbewind van Robespierre, Marat en
Danton; voorstander, aanhanger van het schrikbewind,
...PIER, o. (-en), gedrocht, monster, (ook fig.); ...GEDROCHT, o. (-en).
SCHRIKKELDAG, m. (-en), de dag welke in de
maand Februari (schrikkelmaand) van een schrikkeljaar tusschen den 23en en 24en wordt ingelascht.
In een schrikkeljaar verspringt het feest van SINT
MATTHIAS (MATTHIJS) van den 24en Februari op den
2hen en de Zondagsletter ven-pringt niet dan na
den 24en, zoodat niet de 29e Februari, maar de 24e
de ingevoegde dag is: men heeft in eon schrikkeljaar of springjaar dus eigenlijk tweemaal den 24en
Februari].
SCHRIKKELEN, (schrikkelde, heeft geschrikkeld),
(Zuidn.) voorbijgaan, overslaan: bfj het lezen heb ik
verscheidene bladzijden geschrikkeld; die dronkaard
schrikkelt niet eene herberg; nalaten, verzuimen: als
hij in de stad komt, schrikkelt hij nood van mfj te
komen groeten.
SCHRIKKELIJK, bn. bw. (-er, -st), schrik aanjagend,
ijselijk, verschrikkelijk : schrikkelPke bedreigingen; hij
verkwist schrikkelijk reel geld; zfj is schrikkelijk leelijk.
SCHRIKKELIJKHEID, v (...heden), wat schrikkelijk is.
SCHRIKKELJAAR, o. (...jaren), jaar dat, in onze
tijdrekening, gewoonlijk om de vier jaar : met een
dag verlengd wordt, ten einde het burgerlijk jaar
zoo na mogelijk met het astronomische gelijk to
houden; ...MAAND, v. (-en), de maand Februari, als
zij 29 dagen heat; de maand die in een maanjaar
bij de 12 andere gevoegd wordt.
SCHRIKKEN. (schrikte, schrok, is geschrikt of geschrokken), door schrik bevangen worden, van vrees,
schrik opspringen, bang zijn, ontstellen, ontroeren:
hij schrikt niet gauw, is niet gauw bang; tvij schrokken voor dat plotselinge gevaar; hij is erg geschrokken; hij schrikte voor eene kleinigheid; men schrikt, als
men er aan denkt, men wordt met schrik vervuld;
het is om zich dood te schrikken, als men een doode
sick ziet oprichten;
(schrikte, heeft geschrikt), doen schrikken:
iemand u7t den slaap schrikken, iem. wakker schrikken; — iets wat beet is, plotseling afkoelen: het
witgloeiende jzer in koud water schrikken; een gekookt
ei schrikken, waardoor de schil er los om gaat zitten; boonen en erwten schrikken, wanneer zij flunk
koken on half gaar zijn, er plotseling veel koud
water bij doen, (waardoor zij vlugger gaar zijn,
naar men beweert); visch schrikken, in kokend water
even laten koken; — (zeew.) een gespannen touw
voorzichtig bijvieren : schrik de boelijn wat, een half
vadem; de kabelaring schrikken, haar ophouden, ten
einde die los to krijgen, wanneer eene bocht daarvan om het spil onder de andere bocht is vastgemaakt. SCHRIKKING, v. (w. g.).
SCHRIKKIG, bn. (w. g.), schrikachtig.
SCHRIKMIDDEL, o. (-en), ...POEDER, ...POEIER, o.
gmv. als stofn.: poeder tegen de gevolgen van een
schrik : neem wat van dit schrikpoeier; —, v. (-s), eene
hoeveelheid van dat poeder: hij nam eene schrikpoeier in; ...ROL, v. (-len), (zeew.) rol in den klamp
van den kaapstander; ...SCHANS, v. (-en), (vestingb.)
veldschans; ...SCHOEN, m. (-en), (Zuidn.) schaats;
...STEIGER, m. (-s), een steiger van palen, een paar
dM. onder den gewonen steiger aangebracht, om bij
het breken hiervan, ongelukken to voorkomen.
SCHRIKVERWEKKEND, bn. (-er, -st), wat schrik
verwekt.
SCHRIKVERWEKKER, m. (-5); ...STER, v. (-5), iem
die schrik verwekt.
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van Hirsch, schroef waarvan de bladen van de as
ivekt: schrikwekkende kunsten van een acrobaat;
naar den omtrek versmallend uitloopen, om do
schrikwekkende duisternis.
drukking gelijk to verdeelen; schroef van Woodcroft,.
SCHRIL, bn. bw. (-ler, -st), beschroomd, angstschroef met toenemenden spoed . in de lengte
vallig: een schrillen blik om zich heen werpen; schraal;
afnemend naar den omtrek; -schroef ,van Griffith, do
schelklinkend : eene schrille stem; schrille toner; zeer schroefbladen ztin bevestigd op een bol, in plaats
scherp afstekend : schrille kleuren ; schrille tegenstelling. •van op een cilindervormigen bos. SCHROEFJE, o.(-s).
SCHRINDE, v. (-n), (Zuidn.) kloof, spleet.
SCHROEFAS, v. (-son), de as die de schroef eener SCHROB, v. (-ben), verwijt.
schroefboot met de machines verbindt; ...BANK,
SCHROBBEEREN, (schrobbeerde, heeft geschrobv. (-en), bank waaraan eene schroef (zie schroef
beerd), scherp berispen, verwijten, doorhalen.
2de bet.) is gehecht; ...BLAD, o. (-en), eene ilzeren,
SCHROBBEERING, v. (-en), iem. eene schrobbeering
plaat of snijijzer om daarmede schroeven to snijden;
geven, een uitbrander; eene duchtige berisping.
...BLIK, o. (-ken), blik met schroefmoeren vastgezet
SCHROBBELAAR, m. (-s), arbeider die met de
om daarmede zilveren schroeven to snijden; (vuurw.)
schrobbelmachine schrobbelt.
schroefplaat, zijplaat; ...BOOM, m. (-en), schroeveSCHROBBELEN, (schrobbelde, heeft geschrobbeld),
boom; ...BOOR, v. (...boron), boor om daarmede
wol kaarden met de schrobbelmachine.
schroefmoeren uit to boron; ...BOOT, v. (-en), stoom
SCHROBBELMACHINE, v. (-s), breekkaardmachine.
boot die door eene schroef wordt bewogen; ...BOUT,
SCHROBBEN, (schrobde, heeft geschrobd), den vloer
m. (-en), bout, aan het vooreind van eon schroefmet water en een bezem of stijven borstel reinigen,
draad voorzien, waarop eene moor geschroefd wordt;
schoonmaken: den vloer, de stoep schrobben en daarna
...DOK, o. (-ken), dok om daarmede aan de draaibank
opdweilen; (zeew.) het dek schrobben, opzwabberen;
schroeven to draaien; ...DRAAD, m. (...draden).,
een schip van buiten schrobben, hoggen; (veroud.)
draad die om den cilinder heen loopt on de kracht
btjeenschrapen, berooven, uitplunderen. SCHROBder schroef is; ...DRAADSAFSTAND, m. (-en), afBING, v. het schrobben.
stand tusschen twee opeenvolgende windingen, do
SCHROBBER, m. (-s), werktuig om te schrobben,
spoed eener schroef.
bezem, stijve borstel; (zeew.) hog; zwabber; — iem.
SCHROEFFLESCH, v. (...sschen), flesch met gedie schrobt; vrek, schraper; (fig.) schavuit, lomperd.
schroefde stop; tinnen waterflesch; ...GANG, v.
SCHROBBERTJE, o. (-s).
(-en), ruimte langs den schroefdraad, schroefdraadsSCHROBDAG, m. (-en), dag waarop men gewoonafstand: holle ingedeukte schroefgangen; de schroef-lijk schrobt.
gangen trekken: ..HAMER, m. (-5), patent-schroefSCHROBNET, o. (-ten), sleepnet dat langs de
sleutel, geriefelijk werktuig om daarmede schroeveL
grond wordt getrokken om visch te vangen.
met verschillende koppen vast to zetten, dat tevens.
SCHROBNETVISSCHERIJ, v. vangst der platvistot hamer dient; ...HOREN, m. (-5), zeker schelpschen langs de Nederlandsche kust.
dier; (ook) kruithoren met schroef; ...KALKOEN,
SCHROBSTER, v. (-s), schoonmaakster.
m. (-en), losse kalkoen die in het hoefijzer geschroefd
SCHROBTIJD, m, tljd wanneer de tarbot en schol
kan worden; ...KOKER, m. (-5), (zeew.) koker tusgevangen worden, waartoe men zich van schrobsch en de beide achterstevens, die dient om de schroef
netten bedient.
met haar raam omhoog to halen, als het schroefSCHROBVISSCHERIJ, v. schrobnetvisscherij.
schip zeilt; ...KOP, m. (-pen), schroefrnoer;
SCHROBVROUW, v. (-en), schrobster.
v. (...zen), lens in een stereoscoop die met schroeSCHROBZAAG, v. (...zagen), smalle, puntig toeven gesteld kan worden: ...LIJN, v. (-en), spiraallijn,
loopende zaag waarmede men ronde gaten of langs
slakkelijn.
kromme lijnen zaagt; smalle zaag om in to zagen;
SCHROEFMICROMETER, m. (-5), micrometer die
(zeew.) stootzaag. SCHROBZAAGJE, o. (-s).
met schroeven zeer nauwkeurig gesteld kan worden;
SCHROEF, v. (...ven), een enkelvoudig werktuig
...MOER, v. (-en), moer eener schroef, het vait
van metaal of hard bout, dat uit een schroefdraad
schroefgangen voorziene gat waarin eene schroefbestaat, die zoodanig om een rechten cirkelvormigen
draait; sluitstuk van een schroefbout, ...MOLEN, m.
cilinder is gewonden, dat hij met de as er van ' (-5), tonmolen; ...NAGEL, m. (-s),houtschroef; ..00G,.
gestadig denzelfden hook vormt, gewoonlijk beo. (-en), houtschroef met een oog; . .PASSER, m. (-5),
weegt hij zich in eene moer; soms is de moor be...PERS, v. (-en), pers die werkt door eene schroef
weeglijk en de schroef vast: schroef en moer; eene om to draaien; ...PLAAT, v. (...platen) schroofblik;
schroef aanzetten, vastdraaien; de schroef is verloopen,
...POMP, v. (-en), tonmolen; ...PONS, v. (...en), ponsde schroefdraad sluit niet meer in de schroefgangen
die door middel eener schroef werkt; ...RAD, oder moor; de schroeven van eene pers wat aandraaien, (-eren), rad eener schroef zonder einde.
sterker person; iets met eene schroef vastmaken; —
SCHROEFSCHIP, o. (...schepen), schip dat zich met
(sprw.) alles staat op losse schroeven, alles is onzeker,
eene schroef kan voortbewegen; . .SLAK, v. (-ken)„,
er valt niet op to bouwen; hiermee wordt alles op losse
(nat. hist.) schroethoren ; ..SLEUTEL, m. (-s), sleutel
schroeven gezet, nu kan men nergens meer staat op
om de moeren van moerschroeven aan to zetten
maken; de schroeven wat aandraaien, met meer klem,
of los to draaien; ...SLOT, o. (en), eene soort van
met meer kracht optreden ; — de schroef van een hangslot dat met een schroefsleutel wordt geopend,.
kurketrekker ; — eene schroef zonder einde, een schroef...SLUIS, v. (...zen), sluis die door schroeven zich,
draad waarvan de windingen in de tanden van een
opent; o. (-s), werktuig om schroeven
rondsel grijpen, zoodat dit bewogen wordt door het
to snijden; ...SNIJPLAAT, v. (...platen); ...STAART,
omdraaien der schroef; — (plantk.) eene bloeiwijze
m. (-en), uiteinde der schroef; ...STOOMBOOT, v. (-en),
als een ongevorkt bijscherm waarvan voortdurend
schroefboot; ...STUK, o. (-ken), toestel met schroeaan eerie zijde de takken ontbreken; —
ven.
werktuig dat met eene schroef geopend on geSCHROEFSWIJZE, ...WIJS, bw. als eene schroef.
sloten wordt om daarin iets vast to zetten, dat
SCHROEFTANG, v. (-en), kanonniersgereedschap;
bewerkt moot worden : bankschroef, lijmschroef, klem...TAP, m. (-pen), spil eener schroef; ...VENTILAschroef enz.; — aan speeltuigen, houten pin om de
TOR, m. (-5), toestel tot afvoer van bedorven lucht,
snaren to spannen; — schroef van Archimedes, tonop dezelfde wijze werkende als de schroef van
molen, schroefpomp; — aan schroefbooten, een rad
ARCHIMEDES.
van drie bladen gewoonlijk, dat zich bij het roer
SCHROEFVORMIG, bn. bw. den vorm eener schroef
onder het schip bevindt en, door stoom in beweging
hebbende: schroefvormige zaadhuisjes; in den vorm
gebracht, dient om de boot to bewegen; schroef van
eener schroef: schroefvormig gewonden.
► angin, eene vierbladige schroef waarvan de bladen
SCHROEFWERK, o. (-en), schroefstuk ; alle schroetwee aan twee achter elk ander geplaatst zijn; schroef ven van iets.
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SCHROEIEN, (schroeide, heeft en is geschroeid),
door de werking van het vuur, de hitte de haartjes
of veertjes van de oppervlakte van iets wegbranden: een geplukt hoer schroeien; een geslacht varken
schroeien; licht branden, zengen : zifn goed schroeien;
er moet wat schroeien: ik ruik het; zeer stark uitdrogen: de zon schroeide het loover; — (heelk.) uitbranden, dichtbranden; — (plantk.) geschroeid koren,
waar de brand in is, bedorven; snijden, snoeien:
geld schroeien, aan den rand wat afnemen; stroo
schroeien, klein snijden. SCHROEIING. v het
schroeien.
m., SCHROEISTER, v. (-5), die
SCHROEIER,
schroeit; snoeier.
SCHROEIIJZER, o. (-5), ijzer om mede to schroeien;
brandijzer; (heelk.) werktuigje om wonden dichtof uit to branden.
SCHROEISEL, o. (-5), snoeisel.
SCHROEVEBOOM, m. (-en), (plantk.) boom met
schroefvormige zaadhuisjes (pandanis spiralis);
...DRAA1ER, m. (-s), werktuig om schroeven aan
to zetten.
SCHROEVEN, (schroefde, heeft geschroefd), eene
schroef vastdraaien, aanzetten, vastschroeven: iets
in, uit elkander schroeven; een pianostoeltje omhoog
schroeven; met schroeven bevestigen een naamplaatje
op de deur schroeven.
SCHROK, m. (-ken), gulzigaard, gulzige eter; (gew.)
groote honger; (fig.) vrek. SCHROKJE, o. (-5).
SCHROKACHTIG, bn. bw. (-er, -st), gulzig : haj is
erg schrokachtig; schrokachtig eten; vrekkig
SCHROKDARM, m. (-en), schrokker.
SCHROKEN, (schrookte, heeft geschrookt), zengen,
schroeien. SCHROKING, v. het zengen.
SCHROKHALS, m. (...zen), ...HANS, m. (...zen), iem.
die zeer schrokkig is.
SCHROKKEN, (schrokte, heeft geschrokt), gulzig
eten, slokken.
SCHROKKER(D), m., SCHROKSTER., v. (-5), gulzigaard, slokop; vrek.
SCHROKKIG, bn. bw. (-er, -st), gulzig; gierig. vrekkig. SCHROKKIGHEID, v.
SCHROLLEN, (schrolde, heeft geschrold), in eene
verdrietige luim zijn, grommen; schimpen, smalen.
schrolt gedurig op de regeering.
SCHROMELIJK, bn. bw. (-er, -st), angstwekkend,
vreeselijk, ijselijk: dat had schromelijke gevolgen kun
nen hebben; htf zit schromelijk in den knoei; in hevige
mate: zich schromelijk vergissen; schromelijk te laat
komen; schromelijk verliefd zijn. SCHROMELIJKHEID,
v. (...heden).
SCHROMELOOS, bn. bw. (...zer,
onbeschroemd.
SCHROMELOOSHEID, v. onbeschroomdheid.
SCHROMEN, (schroomde, heeft geschroomd), ontzien, duchten : hy schroomt het gevaar niet; vreezen,
sidderen, bevreesd zijn: hij schroomde voor zijn varier;
zwarigheid maken; aarzelen, nauwelijks durven:
schroomde naar
vader te gaan; zonder schromen iets doen.
SCHROMIG, bn. (-er, -st), schroomvallig.
SCHROMPE, v. (-n), SCHROMPEL, v. (-5), rimpel.
SCHROMPELEN, (schrompelde, heeft geschrompeld), rimpelen, kreuken: eene geschrompetde varkensblaas.
SCHROMPELIG, bn. (-er, -st), rimpelig, gerimpeld:
schrompelige appels.
SCHROODBEITEL, m. (-s), ...1JZER, o. (-5), (smed.)
schrooier.
SCHROOIBAK, m. (-ken), bak waarin het stroo
geschrooid wordt.
SCHROOIEN, (schrooide, heeft geschrooid), jets
schuin of dwars doorsnijden; stroo tot schrooilingen snijden; op ondergeplaatste schrootboomen of
schrootladders of met omgeslagen touwen vaten
voortrollen, in de hoogte rollen of aflaten.
SCHROOIER, m. (-s), iem, die schrooit, schrooilingen maakt; (smed.) een breede en zeer korte beitel,
die met zijn steel of top in het gat van 't aanbeeld

gestoken wordt en de snede naar boven gekeere
heeft, om daarmede stukken van dunne stave) ►
ijzer of to hakken.
SCHROOILING, m. (-en), een hakseltje van gesne.den stroo of hooi, ook schroolingen geheeten.
SCHROOIMES, o. (-sen), mes om hooi of stroo te.
schrooien; ...TOUW, o. (-en), touw gebezigd om een
vat of een ander cilindervormig lichaarn over eene
belling to doen op- of afrollen.
SCHROOLING, m. (-en), schrooiling.
SCHROOM, m. beschroomdheid, vrees: geen schroom.
gevoelen; aarzeling: zonder schroom naar iem. toegaan;
angstvalligheid: hij werkt met te veel schroom:
vordert met.
SCHROOMACHTIG, ..HARTIG, ...VALLIG, bn.
bw. (-er, -st), beangst, bevreesd, beschroomd, lafhartig.
SCHROOMACHTIGHEID, ...HARTIGHEID. ...VALLIGHEID, v.
SCHROOMTE, v (w. g.), beschroomdheid: h(j kent
geene schroomte.
SCHROOMVOL, bn., (w. g.), zeer beschroomd.
SCHROOT, o. brokjes ijzer, lood, glas enz., waarmode men vroeger schoot; (thans) schiethagel; (ook)kartets: een geweer, kanon met schroot laden; met
(schroten), muntplaatjes, afgehakteschroot vuren;
en voor een deel gereedgemaakte metalen plaatjes
waarvan munten geslagen worden; (timm.) smallestrooken hout van 1 d.M. en minder dikte, voor
afrastering, plafonneerwerk, behangwerk enz. gebezigd; ook wel rachels, rafters en tengels geheeten.
SCHROOTBOS, ...BUS, v. (-sen), bus waarin het
schroot is; eene soort van kanon waaruit men met
schroot schiet
SCHROOTHAMER, m (-5), munthamer ; hamer ont.
allerhande ijzerwerk tot schroot to siaan; ..LADDER, v (-5), vlieg of brug voor het op- of afladen
van zware fusten, vaten; ...LANTAREN, v. (-s), een ,
kanowruitmeschofkartnie;
...STUK, o. (-ken), lange houwitser, in 1683 in
Frankrijk gegoten, om Algiers met schroot to kunnen ,
debeschitn;.VUR,ovuremtsch:
viand werd met schrootvuur begroet; ...ZAK, m. (-ken),
(zeew.) zak met schroot gevuld, die van een schip
uit een kanon wordt geschoten; ...ZEEF, v. (...zeven),
korrelzeef om het schroot van het fijne to ziften.
SCHUB, v (-ben), SCHUBBE, v. (-n), dekvliesje op
de huid van visschen en enkele kruipende dieren,
van zekere viervoetige dieren, op de pooten van
vogels, op de vleugels van vlinders; de harde huid
van sommige kevers, schilferachtige loslatingen
der opperhuid: zijn gezzcht zit vol met schubben en
schilfers ; (plantk.) deel eener plantenbol dat den
bol slechts voor een klein deel bedekt; aanhangselen (schildjes van een straalswijzen bouw) der
opperhuid van bladen, jonge takken, bloemen en
vruchten. SCHUBJE, SCHUBBETJE, o. (-5).
SCHUBACHTIG, bn. van, als schubben: eene schubachtige huid; schubachtige pooten.
SCHUBAK, m. brandewijn op saffraan getrokken.
SCHUBBEN, (schubde, heeft geschubd), de schubben
afnemen (van visschen); geschubde dieren, dieren
aan welke men de schubben heeft ontnomen. [In
geschubde dieren, dieren van schubben voorzien, is
geschubd een bn.]
SCHUBBER, SCHUBDRIJVER, m. (-s), eene soort
van drijfijzer welks eindvlak de gedaante van eene
kleine vischschub of van een puntig bloemblaadje
heeft. .
SCHUBBIG, bn. (-er, -st), van schubben voorzien,
vol schubben.
SCHUBBOOM, m. (-en), zeker versteend boomgewas (lepidodendron).
SCHUBDIEREN, o. mv. eene familie van zoogdieren
(Manis), tot de orde der tandeloozen en de groep
der miereneters behoorende, die met vrij groote,
harde, hoornachtige schubben bedekt zijn. Tot doze
familie behoort: het lung staartige schubdier (M. longi-
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candata) dat ,in'Midden-Afrika en het kortstaartige
-schubdier (M. brachyura) dat op Ceylon, op Sumatra,

m. (...haken), haak om vruchten van
boomen to schudden.
SCHUIER, m. (-s), borstel; (gemeenz.) losltjvigheid.
SCHUIERTJE, o. (-5).
SCHUIERAAR, m., SCHUIERAARSTER, v. (-s), die
schuiert, borstelt; (fig.) die aan buikloop lijdt.
SCHUIERDEEL, v. (...delen), kruiplank, looper
waarlangs de dijkwerkers met hun schuierwagen
of kruiwagen rtjden.
SCHUIEREN, (schuierde, heeft geschuierd), borstelen, vegen: een kleed schuieren; of-, uitschuieren;
loslijvig zijn; (dijkw.) met een schuierwagen aarde
opvoeren. SCHUIERING, v. het schuieren; (ook)
buikloop.
SCHUIERMAKER, m. (-s); iem. die schuiers maakt;
...PLANK, v. (-en), schuierdeel; ...PLANKJE, o. (-5),
een eikenhouten plankje waarop twee schuiers
hangen; ...WAGEN, m. (-s), luiwagen; kruiwagen
(der dijkwerkers) ; ...WINKEL, m. (-5), winkel waarin
men schuiers verkoopt.
SCHUIF, v. (...van), het schuiven; voortschuiven:
nog twee schuiven en ik heb dam; — iets dat men schuivende beweegt; grendel, knip: doe de schuif op de
deur; de schuif van eene tafel, een bureau enz.
waardoor men die voorwerpen grooter on kleiner
kan maken; houten deksel 'twelk op eene door
wordt geschoven; plankje dat voor eene stool
wordt geschoven; valdeur eener poort of waterkeering enz.; — holte, ruimte waarin iets geschoven
wordt: de schuif eener lade; ruimte waardoor iets
wordt heengeschoven: de schuif van eene japon (voor
den band). SCHUIFJE, o. (-s), kleine schuif; (fig.)
hij kreeg het schuifje, die biechteling werd doorgezonden.
SCHUIFBLAD, o. (-en). inschuifblad van eene tafel;
...BLIND, o. (-en), (zeew.) eene soort van zeil dat
op de kluiffok gezet en binnen het vaartuig geborgen wordt; ...BOUT, m. (-en); ...CAMERA, v. (-'s),
eene soort van photographietoestel.
SCHUIFDEUR, v. (-en), deur welke niet openslaat,
maar open on dicht wordt geschoven; inz. deur die
tusschen de wanden kan weggeschoven worden.
SCHUIFELAAR, m. (-5, ...laren), SCHUIFELAARSTER, v. (-s), klaplooper, klaploopster, panlikker,
panlikster.
SCHUIFELACHTIG, bn. (-er, -st), sluipend, gluipend;
tafelschuimend.
SCHUIFELBEEN, o. (-en), (veearts.) schefelbeen.
SCHUIFELEN, (schuifelde, heeft geschuifeld), tafelschuimen, op de klap loopen. SCHUIFELING, v,
het schuifelen.
SCHUIFELEN, (schuifelde, heeft geschuifeld), blazen
(van slangen); fluiten; — telkens heen en weer
schuiven.
SCHUIFGALEI, v. (-en), (drukk.) eene groote galei
met een du bbelen bodem van hout of zink;
DON, o. (-en), dat op zijde geschoven kan worden;
...HOUTEN, o. my. stijlen langs welke de valdeuren
van eene watermolensluis zich bewegen; ...IJZER,
o. (-s), grendel, bout; ...KAR, v. (-ran), handkar,
kruiwagen; ...KAST, v. (-en), (stoomw.) deal eener
stoommachine dat langs den stoomcilinder been on
weer schuift, om beurtelings den stoom onder of
boven den zuiger in te laten; ...KLEP, v. (-pen);
...KNOOP, m. (-en), (zeew.) eene soort van open
strik, gebezigd om een voorwerp onder water to
vatten; ...LADE, v. (-n), lade die in- en uitgeschoven kan worden; ...LAATJE, o. (-s): ...LUIK, o. (-en),
luik dat men schuivende opent en sluit; ...PAAL,
m. (...palen), paal aan sluisdeuren; ...PLANK,
v. (-en); ...POTLOOD, o. (-en), potlood dat men inschuiven kan; ...PUNT, o. (-en); ...RAAM, o. (—rumen), raam dat door middel van koorden en gewichten op en neder schuift; ...RAD, o. (-eren),
onderdeel eener zaagmachine.
SCHUIFSLEDE, v. (-n), ...SLEE, v. (-en), slede of
slee die over de sneeuw of het ijs voortgeschoven
kan worden: ...SLOT, o. ( en), slot met eene schuif
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• &n Bengalen enz. voorkomt. SCHUBDIERTJE, o. (-s),
klein schubdier, inz. lepaclella ovalis.
SCHUBDRAAK, m. (...draken), (nat. hist.) een op
.aal gelijkende visch, tot de orde der longvisschen
(dipnoi) behoorende, die in de heete gewesten van
Afrika en Zuid-Amerika in den slijkerigen bodem
Nan stilstaande wateren leeft en in het droge jaar.getijde dOor longen ademt; ...KEVER, m. (-s), zekere
o. (plantk.)
Amerikaansche kever (hoplia);
.een geslacht (lepigonum), tot de familie der muur.achtige planten behoorende, waarvan 4 soorten in
Nederland in 't wild gevonden worden: het rood-bloernig, het dikbladig, het zoutminnend on het gevleugeld schubkruid; ...MES, o. (-sen), mes om visschen
to schubben.
SCHUBSWIJZE, ...WIJS, bw. in den vorm -, in de
gedaante van schubben.
SCHUBVAREN, v. zekere varensoort wier veeren
-aan de onderzijde geheel met schubben zijn bedekt;
...VINNIGEN, m. my. eene soort van stekelvinnige
visschen; ...VISCH, m. (...sschen), visch van schubben voorzien; ...VLEUGELIG, bn. met schubben op
• vledgels: schubvleugelige insecten, of de schubvleuveligen, de vlinders.
SCHUBWORTEL, v. eene plantensoort waarvan de
wortel van schubben voorzien is: tandkruid; moederkruid.
SCHUCHTER, bn. bw. (-der. -st), schroomvallig,
bedeesd, schuw: een schuchter meisje; een schuchtere
-

-

-blik; een schuchter voorkomen; schuchter rondkijken;
schuchter vragen. SCHUCHTERHEID, v.
SCHUDDE, m. (-n), schavuit; landlooper.
SCHUDDEBOL, m on v. (-len), die gedurig

met het
hoofd schudt; inz. een zeer bejaard grijsaard.
SCHUDDEBOLLEN, (schuddebolde, heeft geschuddebold), het hoofd gedurig heen on weder bewegen,
schudden.
SCHUDDELINGEN, m my. hoopje btjeengeveegde
truimels; (ook) wat in eene zeef blijft liggen.
SCHUDDEN, (schudde, heeft geschud), met min of
• meer kracht heen en weder bewegen of doen bewegen: een ketel schudden, om to hooren of er nog
iets in is; eene ton aardappelen schudden, zoodat de
aardappelen dichter bij elkander kornen; elkander
de hand schudden, bij eene begroeting of een afscheid ;
met het hoofd schudden, van ouderdom, (oak) ten
t eeken van verwondering, van afkeuring; neen
schudden, een ontkennend gebaar met het hoofd
maken: (sprw.) hij kan de ooren schudden, dat zij
klappen, hij kan zich overal vertoonen, heeft voor
geene opspraak to vreezen; de hond schudde zich
droog, toen hij uit het water kwam; — door elkander
schudden: een drankje schudden, zoodat de bestanddeelen zich goed vermengen; iem. door elkander
schudden, bij wijze van straf; het bed schudden, zoodat het weer zacht ligt, (ook) het opmaken; de
kaart schudden, zoodat de volgkaarten goed ver-spreid raken; — schokkende, hortende rukken,
waardoor iets losser wordt: de suikerbrooden in de
vormen schudden; — zoo schudden dat iets valt:
,

,

appels schudden; de vruchtboomen schudden; sneeuw
van zijn goed, het stof van zijne schoenen schudden;
(fig.) zich het juk der slavernj van den hals schudden,
zich vrij maken; jets uit de mouw schudden, iets
gemakkelijk, zonder inspanning doen; kruit uit eene
patroon schudden, geheel of ten deele leegmaken;
appels uit eene mand schudden; — leegmaketa,ruimte
maken voor iets: graven schudden, op een kerk-

hof; —
in eene trillende beweging zijn: de lamp hangt te

schudden; alles schudt door elkander; hfj schudde

van 't lachen; iem. de lever doen schudden van het
lachen; — (gew.) beven, sidderen: hij schudde van
de kou. SCHUDDING, v. (-en), het schudden; beving,
zuk; trilling (bij eene aardbeving).
SCHUDDER, m., SCHUDSTER, v. (-s), die schudt.

SCHUDHAAK,
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of met een platten grendel, waartoe men geen sleutel
behoeft; ...STEEN, m. (-en), eene soort van slijpsteen; ...STOEL, m. (-en), (wev.) lintweversgetouw;
...TAFEL, v. (-s), tafel die men, door er inlegbladen
in to schuiven of zijbladen uit to schuiven, grooter
kan maken; (ook) vierkante tafel (in tegenst. eener
rondo tafel); ...TANG, v. (-en), tang met eene schuif;
(zeew.) twee kruiswijze verbonden staven, welke in
kanonnen worden geladen, om ze in de nabijheid
van den vijand to schieten; ...TRUMPET, v. (-ten),
zeker blaasspeeltuig dat langer en korter geschoTen kan worden; ...UIL, m. (-en), uil van de grootste
soort; ...VENSTER, o. (-s), schuifraam; ...VIZIER,
(-s, -en), laddervizier; ...ZALING, v. (-s), (zeew.)
zaling bestaande uit 2 langs- on 2 dwarszalings, om
het bovenbramwant der lange bramstengen to
steunen.
SCHUIL, o. het schuilen: zich schuil begeven ; (Zuidn.,
geneesk.) spruw.
SCHUILEMUILTJE, o. (-s); schuilemuiltje spelen, hetzelfde als schuilhoekje spelen.
SCHUILEN, (schuilde of school, heeft geschuild of

goud en zilver, waarin geringer of grooter hoeveel-

gescholen), zich verbergen, verborgen zijn: achter
een boom schuilen; de zon schuilt achter eene wolk;
(fig.) als men vraagt wie het gedaan heeft, dan schuilt
de een achter den ander, zij geven elkander de
s_huld; er schuilt iets bfj haar, zij verbergt iets;
daar schuilt iets achter, dat is niet pluis; er schuilt
ene adder onder het gras, er ligt iets dreigends onder
verborgen; zich ophouden; waar mag hij toch schoniten ik vie hem tegenwoordig niet meer; ergens heengaan om zich to beschutten tegen onguur weer:
voor den regen schuilen onder een boom; even schuilen
voor het onweer; (zeew.) de wind goat schuilen, het
waait minder, het wordt windstil. SCHUILING, v.
SCHUILEVINKJE, o. schuilhoekje, zeker kinderspel
waarbij eenige kinderen zich versyhuilen en andere
hen moeten zoeken: schuilevinkje spelen; (fig.) hij
-heeft schuilevinkje gespeeld, hi.j heeft zich geruimen
tijd schuilgehouden, niet in 't publiek vertoond.
SCHUILGAAN, (ging schuil, is schuilgegaan), zich
Terschuilen, verbergen.
SCHUILHOEK, m. (-en), plaats waar men zich verbergt of schuilhoudt: eindelfjk heb ik zfjn schuilhoekje
gevonden; plaats waar men zich met kwade bedoelingen schuilhoudt: roovers uit hunne schuilhoeken
verdrijven; de kleinste, de meest verborgen hoekjes:
de natuur in hare schuilhoeken bespieden; (fig.) de
schuilhoeken van het hart, de verborgenheden; ach-terste gedeelte van een vossen-, dassenhol. SCHUILHOEKJE, o. (-s), kleine schuilhoek; zeker kinderspel, ook schuilevinkje, verstoppertje, duikertje-weg (eig.
siuik-je weg) geheeten.
SCHUILHOL, o. (-en), hol waarin verscheurende

dieren, boosdoeners enz. zich schuilhouden.
SCHUILHOUDEN (ZICH), (hield zich schuil, heeft
zich schuilgehouden), zich verborgen houden; zich
Diet in 't publiek vertoonen.
SCHUILNAAM, in. (...namen), (w. g.) pseudoniem .
SCHUILPLAATS, v. (-en), schuilhoek: iem. eene
schuilplaats verleenen; toevluchtsoord : zfin huis is
ene schuilplaats voor vele ongelukkigen; (ook) vrijplaats, verzamelplaats voor boosdoeners; ...TOREN,
m. (-s), spietoren; (ook) toren waar men zich in
hinderlaag legt; ...WINKEL, m. (s), schuilhoek.
SCHUIM, o. massa samenhangende blaasjes, door inen uitwendige werking op de oppervlakte van eene
vloeistof vereenigd ; het schuim der zee; (di cht.) het zilte
schuim, de zee; schuim van bier; schuim van zeep; eieren
tot schuim klutsen; schuim van eieren; schuimachtig
speeksel, bruis: het schuim stond hem op den mond;
het schuim op den bek der paarden, door het knabbelen
op het gebit; (fig.) het schuim staat hem op den mond,
Tan toorn; eene soort van gebak; massa samenhangende blaasjes die bij het koken, smelten, gisten
naar boven komt en de vuile of onbruikbare stoffen
bevat: schuim van het kokende vleesch afscheppen;
schuim van gesmolten nietaal; afval van verwerkt

heden van dit metaal vervat zijn; (fig.) het slechtste:
het schuim (de heffe) des yolks; op schuim loopen, klaploopen; (sprw.) geen goud zonder schuim, goon goed
of er is kwaad bij, niets is volmaakt.
SCHUIMAARDE, v. afval van beetwortels, eene
soort van pulp, dienende tot meststofvoor weilanden.
SCHUIMACHTIG, bn. (-er, -st), schuimend. SCHUIMACHTIGHEID, v.
SCHUIMBEESTJE, ...DIERTJE, o. (-5), zeker halfvleugelig insect (cercopis spumaria), dat zijn naam
daaraan to danken heeft, dat het zich in den toe-

stand van larve met schuimblaasjes bedekt.
SCHUIMBEKKEN, (schuimbekte, heeft geschuirabekt), het schuim op den mond hebben: (fig.) schuimbekken van woede.
SCHUIMBIER, o. schuimend bier; ...BLAASJE, o.
(-5); ...BLAD. o. schuimkruid; ...BOEF, m. (...von),
snoodaard; (ook) schuimlooper.
SCHUIMEN, (schuimde, heeft geschuimd), schuim
opwerpen, dragon, geven : het bier schuimt sterk; de
zee schuimt; die zeep schuimt niet; — schuim afnemen:
de soep, geg isle won schuimen; zuiveren, bevrijden:
de zee schuimen, van roovers zuiveren; — rooven, afnemen, wegkapen ; (fig.) de tafel schuimen, alles opeten,
wegkapen, (ook) op de klap loopen; op zee schuimen,
zeeroof plegen. SCHUIMING, v. het schuimen.
SCHUIMEND, bn. met -, vol schuim: op de schuimende baren; schuim opwerpend: schuimend bier.
SCHUIMER, m. (-s), die schuimt; tafelschuimer.
SCHUIMGIPS, o. eene soort van gips dat uit zeer
fijne kristalltjne blaadjes van eene sneeuwwitte kleur
on een parelmoerachtigen glans bestaat, die slechts
los opeengehoopt zijn.
SCHUIMIG, bn. (-or, -st), een weinig schuimend.
SCHUIMKETTING, m. (-en), mondketting (van een
paard); ...KOP, m. (-pen), wit schuim op de kruin
der golven: de zee begin! to schuimkoppen; ...KRUID,
o. (plantk ) waterkers, weidekers (cardamine), waarop
zeer vaak het bekende koekoeksspeeksel voorkomt;
...KRUL, v. (-len), schuimkop; ...LEPEL, m. (-s), lepel
met gaatjes, dienende om den pot to schuimen; (fig.)
schuimlooper; ...LOOPEN, o. op de klap loopen,
tafelschuimen; ...LOOPER, m. , ...LOOPSTER,v. (-s),
tafelschuimer, panlikker, ...ster; ...LOOPERIJ, v.
(-en), het tafelschuimen, panlikkerij; ...NEST, o. (-en),
nest van den watertor, door het mannetje uit schuim
in 't water vervaardigd; ...PAPAVER, v. (-s), eene
soort van witten slaapbol.
SCHUIMPJE, o. (-s), een klein beetje schuim; op
een schuimpje loopen, schuimloopen; zeker gebakje,
hoofdzakelijk uit schuim van eieren en sulker vervaardigd.
SCHUIMPLANKJE, o. (-s), (very.) plankje waarmede
de verver het schuim van de verfkuip verwijdert;
...SCHOP, v. (-pen), ...SPAAN, v. (...spanen), schuimlepel; ...STEEN, m. (-en), als voorwerpsn. o. gmv.
als stofn.: eene soort van druipsteen, stalactiet;
...TAFEL, m. en v. (-s), schuimlooper, schuimloopster; ...VLIEG, v. (-en), (nat. hist.), ...WORM, m. (-en),
schuimbeestje; o. zout dat de golslag als
een verhard schuim afzet.
SCHUIN, bn. bw. (-er, -st), niet loodrecht en niet
waterpas, daar tusschenin, hellend, scheef: schuin
letters; eene schuine ion; een schuin vlak; 's avonds
vallen de zonnestralen schuin; een stick hoot schuin
bfjwerken, bijsnijden; een schuin toeloopend gat; schuin
geslepen rand aan spiegelglas; (mil.) schuine marsch,
met wending of zwenking; schuin-links, schuinrechts marcheeren; — niet flunk, onbehoorlijk: een
schuin leven leiden, aan den zwier zijn, doordraaien;
een schuin hoer, een doordraaier, een losbol; een schuine
ui, zooals men van een schuin hoer kan verwachten,
gemeen. SCHUINHEID, v.
SCHUINBALK, m. (-en), (wapenk.) breede dwarslijn,
die van de rechter- naar de linkerzijde dwars over

het schild loopt.
SCHUINEN, (schuinde, heeft geschuind), schuin
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maken, snijden, bouwen. SCHU1NING, v. (-en), het
schuinen; het schuin toeloopen: de schutningen van

wtj hebben de zaak eons begonnen en kunnen na
niet terug; — schuitje in een draaimoten, in een dram-

een dijk.

SCHU1NS, bw. (er,
schuins toeloopen,
langzamerhand smaller, lager worden; schuins af,
met 'M zwenking ongeveer; htf woont schuins tegenover tnif; (meetk.) die lffnen snfiden elkander schuin,
niet onder rechte hoeken; (timm.) schuins afzagen; —
(fig.) dwars; donker : iem. schuins aanzien, aankffken; — ongeregeld, verkeerd: de zaak loopt schuins.
SCHUINSCH, bn. (-er, meest -), schuin. SCH1JINSCHHEID, v. (...heden), schuine richting.
SCHUINSLOOPER, m. (-s), ...MARCHEERDER,
m. (43), een doordraaier, zwierbol.
SCHUINSTAAK, m. (...staken), (wapenk.), verkorte
schuinbalk; ...STREEP, v. (...strepen), (wapenk.)
smalle schuinbalk.
SCHUINTE, v. (-n), scheefte, dwarste: fluweel in de
schuinte nemen; iets in de schuinte af knippen ; helling:
de schuinte van den weg, van den djjk; de schuinte
eener borstwering.

SCHUIT, v. (-en), vaartuig op binnenwateren; trek schuit, lichter, praam: met de schutt gaan, varen;
per schuit komen, zenden ; (fig.) hjj komt in intyne
schuit, htj wordt het met mij eons; de huwelljksschuit, de echtelijke staat; als de bruid is in de schuit,
dan zijn de mooie praatjes uit, als de bruid getrouwd is,
dan houden de complimenten op, of, wanneer men
zijn doel heeft bereikt, vergeet men hetgeen men
beloofd heeft; — eene schuit vol : eene schuit zand, turf,
steenen koopen; zie vender SCHUITJE; — de blauwe
schuit hebben, veel spataders op de beenen hebben,
inz. bij zwangere vrouwen.
SCHUITBOEF. m. (...von), kaailooper, -knecht,
kruier.
SCHUITEBOER, m. (-en), een boar die zijne waren
met eene schuit ter markt brengt; ...JAGER, ru. (-s),

iem. die een jaagpaard geleidt.
SCHUITENGATMEESTERS, m. my. to Scheveningen visscherslieden, die oorspronkelijk belast waren
met het schoonhouden van stuifzand van het zoogenaamde schuitengat, waarin des winters de bornmen geborgen werden, terwijl zij mode toezicht
hielden op de tuipalen; later, bij de oprichting van
het fonds voor oude visschers, werden de schuitengatmeesters als commissie van toezicht van dat
fonds aangemerkt; langen tijd word door de reederij
de betrekking van schuitengatmeester alleen nog in
eere gehouden om de voordeelen, die daaraan voor
die lieden verbonden waren (f 10 's jaars on eene vrije
zitplaats in de Hervormde kerk), jaarlijks wordt er
geloot voor twee schuitengatmeesters, die om de
drie jaren aftreden,
SCHUITENHUIS, o. (...zen), overdekte ruimte voor
moor dan eene schuit, bootje of boeier, om ze tegen
de zon, tegen weer en wind to beveiligen; ...HUISJE, o. (-5) ; ...JAGEN, o. het Hagen van schuiten:
verpachting van het recht van schuatenjagen langs de
vaart; ...MAKER, m. (-s), iem. die nieuwe schuiten
maakt of oude herstelt.
SCHUITEPRAATJE, o. (-s), gesprek dat men in
eene trekschuit houdt of gehouden heeft; (fig.) ijdel
gerucht; ...VOERDER, m. (-s), schipper op een lichter (inz. to Amsterdam); ...VRACHT, v. (-en), wat in
eene schuit geladen is; (ook) wat men voor de
overvaart met eene schuit betaalt.
SCHUITGELD, o. (-en), schuitevracht; (ook) recht
dat iem. voor het doorvaren of het houden eener
schuit moot betalen; ...GESPREK., o. (-ken), schuitepraatje; ...HUIS, o. (...zen), ...HUISJE, o. (-s), overdekte ruimte waarin men een bootje of boeier
bergt, om ze tegen de zon, tegen weer en wind to
beveiligen; ...JAGER, m. (-s), schuitejager.
SCHUITJE, o. (-s), kleine schuit, boot, sloepje: in
een schuitje varen; (fig.) met iem. in een schuitje varen,
dezelfde zaak willen, eerie lijn trekken; hij zal wel in
ons schuitje komen, hij zal we] van onze meaning
worden; wij zijn in het schuitje en moeten inedevaren,

wip; in een schuitje schommelen; — het schuitje vans
een luchtballon, de daaraan bevestigde mand waarin
de luchtreiziger plaats neemt; — deel eener weerof naaimachine, waarin het schietspoeltje zit; -een schuitje jjzer, tin, langwerpig stuk zooals het in,

den handel voorkomt, na in den hoogoven gezuiverd to On; — (plantk.) schuitvormig blaadje onder
aan eene bloom.
SCHUITJEVAREN, o. spelevaren; (ook) zeker gezelschapsspel.
SCHUITLIJN, v. (-en), touw waaraan eene schuit
wordt voortgetrokken; (ook) aanlegtouw;
v. (...zon), reis per schuit; ...SCHIPPER, m. (-s).
SCHUITVORMIG, bn. in den vorm eener schuit
(ontl.) het schuitvormig been; (plantk.) schuitvormi ►
blaadje, bloemblaadje.
SCHUIVEN,

(schoof, heeft on is geschoven), jets ,

vortbewgn,zdhoptlicen:
een
de tafel naar de deur schuiven; papieren ter ztjcie
schuiven; (damspel) eene schijf verplaatsen: ik moet
schuiven; (sprw.) jets op de lange baan, van den eenen
dag op den anderen schuiven, uitstellen; iem. achter
de bank schuiven, hem minachtend behandelen; op
iem. de schuld schuiven, hem den misslag wijten; jets
van con hats schuiven, zich aan eene beschuldiging
zoeken to onttrekken; — schuivende bewegen, voortbewegen: die grendel schuift niet; dat raam schuift
gemakkelYk; papieren onder de deur schuiven; afschuiven: er schoven eenige pannen van het dak; zich verplaatsen: schuif wat nader by elkander, Inj het vuur,
by de deur; — hif ging schuiven, hij ging er stil van
door, hij pakte zijne biezen; — amtioen, schuiven,
rooken. SCHUIVING, v.
SCHUIVER, m., SCHUIFSTER, v. (-s), die schuift.
SCHUIVUIT, m. (-en), (nat. hist.) eene soort van
uil.
SCHULD, v. (-en), wat men (wegens aankoop, leen
enz.) behoort to betalen, het verschuldigde: eene
schuld aangaan, op zich nemen; eene schuld afdoen,
betalen; schuld maken ; schuld hebben; zich in schuld
steken; (sprw.) tot over de ooren in de schuld zitten;
die zijne schuld betaalt, verarmt niet; fraaie kleeren
zon vaak gevoerd met groote schulden; kwade schulden,
die men niet ontvangen zal; belofte maakt schuld,
wat men beloofd heeft, moot men vervullen; de
schuld der natuur betalen, sterven; — som, kapitaal,
door een Staat opgenomen tegen eene zekere rente;.
Binnenlandsche schuld, waarvan de renten binnenslands betaald worden; Buitenlandsche schuld, waarvan de renten buitenslands betaald worden; werkelfjke (dadelijk rentegevende) schuld, (in Nederland:
integralen); vlottende schuld, schuld in schatkistpromessen en schatkistbiljetten, die dienen om de
schatkist tijdelijk van kasgeld to voorzien; uitgestelde schuld, die eerst na delging van bestaanda
schuld rente zal dragon; (ook passieve schuld genaamd, in vroeger tijd in Nederland: restanten);
(recht.) preferente schuld, die in eene failliete massy
het eerst moet betaald worden; — de oorzaak
van iets kwaads, inz. begane misslag, overtreding: schuld aan jets hebben, van jets dragen; dat is
uwe schuld; iem de schuld van jets wflten, de schuld
op iem. gooien; schuld bekennen; zijne schuld is bewezen; vergeef ons onze schulden; de schuld van lets
op zich nemen; het is buiten zijne schuld; waar er twee
kffven, hebben beiden schuld; het regenachtige weer was
schuld, dat niet gekomen zijn. SCHULDJE, o. (-5),
kleine schuld.
SCHULDBEKENTENIS, v. (-son), onderteekend geschrift waarbij men erkent eene zekere som schuldig to zijn: schuldbekentenis op naam en aan toonder; eene schuldbekentenis groot 10000 gulden; eene
schuldbekentenis voor notaris en getuigen passeeren;
obligatie: schuldbekentenissen ten laste van den Staat,
effecten, fondsen; — belijdenis van schuld (aan eerie
misdaad) : eene oprechte schulcibekentenis, ...BELIJ-

SCHULDBELIJDENIS.

SCHURK.

/DENIS, v. het belijden, bekennen van schuld;
-...BESEF, o. besef dat men aan iets schuldig is
...BODE, m. en v. (-n), (oudh.) inner van uitstaande
golden, deurwaarder; ...BOEK, o. (-en), (kooph.)
Tekening-courantboek: lz# staat bij iedereen in het
schuldboek; (mil.) bij iedere compagnie een book
waarin de rekening gehouden wordt van ieder man,
en aanteekening gedaan van de korting op de soldij ;
...BOETE, v. (-n), ...BOETING, v. (-en), het boeten,
zooveel mogelijk herstellen eener gemaakte Pout;
...BRIEF, m. (...von), schuldbekentenis, obligatie,
promesse; ...DELGING, v. (-en), het delgen van
•schuld; ...DELGINGSKAS, v. (-son), kas waarmede
eene schuld gedelgd wordt; ...EISCHER, m. (-5),
...EISCHERES, v. (-son), die eene schuld to vorderen
aeeft; crediteur: zijneschuldeischers bevredtgen,paaien;
preferente schuldeischer, die krachtens de wet voOr
anderen recht op uitbetaling heeft.
SCHULDELOOS, bn. (...zer, -t), zonder schuld (aan
eene misdaad), onschuldig : een schuldeloos wzcht.
SCHULDELOOSHEID, v. onschuld; onnoozelheid.
SCHULDENAAR, m. (-s, ...naren), SCHULDENARES,
(-sen), SCHULDENAARSTER, v (-s), die geld
schuldig is, debiteur, debitrice: (Bijb.) gelijk ook wij

SCHULPEN, (schulpte, heeft geschulpt), als schulpen bewerken, er in vatten; een geschulpt doosje;
groeven.
SCHULPER, m. (-s), pompboor.
SCHULPER, m. SCHULPSTER, v. (-s), die schulpt.
SCHULPJESZALF, v. eene soort van oogenzalf.
SCHULPKALK, v. schelpkalk; ..LIJN, v. (-en),
(meetk.) halvemaanslijn (in de hoogere meetkunde),
eene lijn van den 4den graad, door NICOMEDES uitgevonden ; ...SCHAAL, v. (...schalen), ...SCHOTEL, m.
(-s), schaal, schotel, als eene schulp bewerkt; ...SLAB,
v. (-ken), schelpslak; ...TREK, m. (-ken), schulplijn;
...VISCH, m. (...sschen), schelpvisch; ...WERK, o.
(-en), grotwerk; ...WIT, o. onvervalscht loodwit;
...ZAAG, v. (...zagen), eene soort van groote raamzaag, dienende om balken in de lengte of planken
tot latten en schroten to zagen; ...ZAND, o. schelpzand, schuurzand, (ook) tuinzand.
SCHUNNIG, bn. bw- armzalig, armoedig, haveloos:

,

vergeven onzen schuldenaren.
SCHULDENLAST, m. gewicht der gemaakte schulden, fouten, overtredingen; alle schulden. golden die
men betalen moet, samen.
SCHULDHEER, m. (-en), schuldeischer: (Bijb.) nu is

•de schuldheer gekomen em mine beide kznderen to
shalen.
SCHULDIG, bn. (-er, -st), verschuldigd: zem de
,schuldige eer bewgzen, weigeren; verplicht, gehouden :
iem. achting, gehoorzaamheid schuldig zijn; in iemands
schuld zijn: hij is hem geld schuldig; hoeveel ben ik
u schuldig ?; 149 bleef hem het antwoord schuldzq, thg

,gaf hem goon antwoord; — misdadig, straf baar.
../z# is schuldig, hij heeft de misdaad begaan; de rech.
ter heeft hem schuldig verklaard; het schuldtg over
iem. uitspreken; des doods schuldig, den dood ver-diend hebben. SCHULDIGLIJK, bw. (w. g.), met
.schuld.
SCHULDIGE, m. en v (-n), die schuldig is (aan
•eene misdaad); veroordeelde.
SCHULDIGVERKLARING, v. (-en), het verkiaren, de
verklaring dat iem. schuldig is. de schuldigverkla?ring werd uitgesproken.
SCHULDLIJST, v. (-en), ltjst van onbetaalde geldsommen; ...OFFER, o. (-s), zoenoffer; (ook) offer ten
.gevolge eener gedane gelofte; ...POST, m. (-en),
•debetpost (in het boek); ...SPLITSING, v. (recht.)
splitsing der schulden in preferente en algemeene;
...VEREFFENING, v. (-en),liquidatie; ...VERGELIJKING, v. (-en), (rechtst.) de vergelijking der schul-den van twee personen, die wederkeerig elkanders
schuldenaren zijn, door welke de wederzijdsche
schulden worden vernietigd; ...VERGEVING, v.,
...VERGIFFENIS, v. (-son), genade; ..VERMEN•GING, v. wanneer de hoedanigheden van schuldeischer en schuldenaar zich in denzelfden persoon
vereenigen, heeft van rechtswege eene schuldvermenging plaats, waardoor de schuldvordering vernietigd wordt (Burgerl. Wetb. art. 1472); ...VORDERING, v. (-en), het invorderen eener schuld; schuld
die men to vorderen heeft, pretentie: eene schuld,

vordering op iem. hebben; eene schuldvordering toonen,
koopen, verkoopen.
SCHULP, v. (-en), schulp, zie aldaar; (fig.) in zijne
schulp kruipen, achteruitkrabben, zijn woord breken;

(ook) in zijne schamele woning zich terugtrekken;
(zeew.) schaaldier dat zich aan de buitenhuid der
schepen vasthecht; (fig.) de schulpen wassen op zffn
neus, hij heeft lang ter zee gevaren; schelpvormig
versiersel; schelpvormige uitsnijding. SCHULPJE,
o. (-s), kleine schulp.
SCHULPACHTIG, bn. (-er, -st), als eene schulp.
SCHULPBOOR, v. (...boren), lange, breede boor die
!-ook ter zijde scherpe kanten heeft.
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schunntge kleeren ; schunnig er uttzzen; zich schunnig
aanstellen.
SCHUREN, (schuurde, heeft geschuurd), in de
schuur brengen
SCHUREN, (schuurde, heeft geschuurd), lets hard
wrijven met zand, schuurpapier enz. om het schoon
en glanzig to maken . de ketets, het keukengoed, den

vloer schuren; droog. nat schuren; het ijzerdraad met
bzksteen schuren, van breinacilden het roest afschuren;
de spetaen in de schuurton schuren, polijsten, wrijven, raken. touwen die tangs elkander schuren; het
rad schuurt tangs het rOtzug , de herten schuren hun
gewei tegen de boomer:, wrijven er het vel af; de koezen
schuren zich tegen den wrijfpaal; (fig.) de stroom schuurt
(klotst) de (of tegen de) oevers ; schrijnen, afschaven.
het vel van den arm schuren, de wol schuurde tegen
de wond. SUTURING, v het schuren
SCHURFT, v u besmettelijke nuidziekte van men
schen en dieren door de schurftmOt veroorzaakt;
de schurft hebben. kridgen: platte verwensching.
de schurft; (sprw ) schurft teen krabben, nood leert
bidden, eene aardappeiziekte.
SCHURFT. bn. (•er, •st), schurftig
SCHURFTACHTIG, bn. (-er, -st), van als schurft,
naar schurft gelijkende schur ftachtzge huidultslag.
SCHURFTDIERTJE, ..BEESTJE, o. (-s), spinachtig
diertje (sarcoptes scabzcz), dat zich in de buigvlakte
der ledematen of in het weefsei der huid nestelt on
eene ondraaglijke jeukte veroorzaakt.
SCHURFTHEID, SCHURFTIGHEID, v. het schurftige; (ook fig.) het leelijke (eener zaak).
SCHURFTHOOFD, 0. (-en), ...KOP, m. (-pen), kop
waarop de schurft zit; —. m. on v. die schurft
heeft.
SCHURFTIG, bn. (-er, -st), met schurft behept,
ruidig: een schurftige hond; (sprw.) e'en schurftig schaap
steekt de gansche kudde aan, door slecht gezelschap
wordt men besmet; een schurftig hoofd vreest den kam,
als men niet zuiver in zijne schoenen staat, vreest
men nader onderzoek; netelig, verward, berooid: eene
schurftige zaak, (inz. in rechten), welke btjzonderheden kan aan den dag brengen, die de eer van de
daarbij betrokken personen in gevaar brengen.
SCHURFTIGHEID, v.
SCHURFTKAMER, v. (-s), kamer waar de schurft.
lijders worden verpleegd; KRUID, o. (plantk.)
duiven schurftkruid, eene plant (scabtosa columbaria),
tot de famine der kaardachtigen behoorende, die op
droge, open grasgronden voorkomt; ..KWAAL, v.
(...kwalen), schurftziekte; ...MIDDEL, o. (-en), middel
tegen de schurft; ...MIJT, v. (-en), schurftdiertje;
...MOS, o. eene soort van mos (lepraria); ...PUIST,
v. (-en); ...VLIEG, v. (-en), vlieg wier beet schurftig
maakt; ...ZALF, v. (...von), zalf tegen de schurft.
SCHURGEN, (schurgde, heeft geschurgd), (Zuidn.)
.

schuieren, met een kruiwagen vervoeren.
SCHURK, m. (-en), schelm, gemeene, eerlooze kerel:

het is een doortrapte schurk; paal in de weide, waartegen de beesten zich wrijven. SCHURKJE, o. (-s).

1502

SCHURKACHTIG.

SCHUURBIZEN.

SCHURKACHTIG, bn. bw. (-er, -st), van een als
een schurk, gemeen, laag, oneerljjk: zich schurkachtig
aanstellen; een schurkachtig voorkomen. SCHURK.
ACHTIGHEID, v.
SCHURKEN (ZICH), (schurkte zich, heeft zich geschurkt), zich wriiven tegen iets (inz. van beesten).
SCHURKENSTREEK, m. (...streken), ...STUK, o.
(-ken), ...TREK, m. (-ken), ...WERK, o. gemeene, lage,
eerlooze streak enz.
SCHURKERIJ, v. (-en), schelmstuk, oneerlijke handeling.
SCHUT, 0. (w. g.), geschut: schut op hebben, stukken geschut voeren.
SCHUT, o. (-ten), beschot, schotwerk, schutting;
vuurscherm; hinderpaal; (ook) eene soort van kaart-

een schip door eene sluis laten: hier schut men iedereni
dag Meer dan 25 schepen;
(schutte, is geschut) t.

spel.
SCHUTBERD. o. (w. g.), wagenschot; ...BLAD, o.
(-en), onbedrukt blad voor en achter in een boek;
(plantk.) dekblad : een aan den bloemsteel zittend,

meest min of meer gekleurd, vliezig of schubvormig
blaadje; ...BORD. o. (-en), valdeur eener sluis; ...DAK,
o. (-en), luifel, beschuttend dak; ...DEUR, v. (-en),
deur eener schutsluis; ...GAT, o. (-en), schietgat;
...GEVAARTE, o. (oorl.) geschut; schutgevaarte heuden, de kanonnen laten spelen , ...GLAS. o. (—glaze n),
beschuttend glas van een electrisch gloeilampje,
HOK, o. (-ken), omheinde plaats, bergplaats waarin
het opgevangen verdwaalde vee gebracht wordt.
SCHUTJASSEN, (schutjaste, heeft geschutiast),
zeker kaartspel spelen.
SCHUTKAMER, v. (-s), schutkolk: ..KLAMP. m.
(-en), (zeew ) stutklamp; ...KOLK, v (-en), ruimte
tusschen de schutsluizen; ...KOOI, v (-en), schuthok
...KRAAN, v. ( ..kranen), (stoomw.), kraan om een
stoomketel to laten leegloopen; .LENGTE, v (•n),
afstand tusschen de binnen- en buitendeuren eener
schutsluis; ..MEESTER, m. (-5), schutter van verdwaald vee; opzichter over eene schutsluis; ...OVERLOOP, m. (-en), (zeew.) scheepsplecht; ..PAAL. m.
schuin geplaatste paal om de wielen der
rijtuigen van muren of deurposten of te houden;
...PEIL, o. peil van het water waarboven niet geschut mag worden; ...PLANK, v. (-en), sluisplank.
vloeiplank; ...POORT, v. (-en),geschutspoort; sluisdeur.
SCHUTS, v. (dicht.) beschutting.
SCHUTSBOOM, m. (-en), houten staak of paal
waarop de gaai staat, waarnaar geschoten wordt :
handvest; privilege, octrooi. .BRIEF,m(ven)
leenbrief.
SCHUTSEL, o. (-s), schutting; (fig.) bescherming.
SCHUTSENGEL, m. (-en), beschermengel, engel aan
wien de bescherming der menschen toevertrouwd '
is; persoon die beschermt; ...GOD, m. (-en), ...GOD IN,
v. (-nen); ...HEER, m. (-en), beer aan wien de bescherming van sommige personen of plaatsen opgedragen is.
SCHUTSLUIS, v. (...zen), dubbele gemetselde waterkeering om kanalen in vakken van verschillende
waterhoogten te verdeelen, zonder de doorgaande
bevaarbaarheid te veel te belemmeren; sluis die
polders of lagere deelen eener stad voor overstrooming beschut; ...SLUISJE, o. (-s), kleine schutsluis;
...SLUISMUUR, m. (...muren).
SCHUTSPATROON, m.(...patronen), ..PATRONES,
v. (-sen), beschermheilige.
SCHUTSTAL, m. (-len), stal waarin verdwaald vee
geschut wordt.
SCHUTSVROUW, v. (-en), beschermheilige; ..WAPEN, o. (-s), wapen tot bescherming of afweer dienende; (fig.) Is vaderlandsliefde van een burger is 't beste
schutswapen van een land.
SCHUTTEN, (schutte, heeft geschut), binnen eene
kooi achter eene schutting opsluiten: verdicaald
vee opvangen en schutten; beveiligen, beschutten;
afweren, tegengaan, beletten slat zal iP schutten; de
geboden schutten, bezwaren inbrengen tegen een aangekondigd huwelijk; (fig.) het spel schutten, winnen;

schipper is te Delfs- dorenschutliva:de
haven geschut.
SCHUTTER, m. (-s), die schut; die schist; iem. die
in het schutten geoefend is: deze jager is een goeci
schutter; gewapend burger, soldaat der burgerwacht;
schutter van den eersten ban, schutter die ongehuwd
is of gehuwd, doch geen kinderen heeft; schutter van
den 2den en Men ban, schutter die gehuwd of weduwnaar is en kinderen heeft; (sterrenk.) een der 12
teekens van den dierenriem (aangeduid door -I-->).
SCHUTTEREN, (schutterde, heeft geschutterd),tot
schuttersdienst verplicht zijn: hjj heeft 5 jaar ge-

schutterd schuttersdienst verrichten hjj is schutteren,.
twee uur schutteren.
SCHUTTERIG, bn. (-er, -st), (van personen, meest
van vrouwen) beweeglijk, druk, zich telkens been
en weder wendend.
SCHUTTERIJ, v. (-en), de schutterij dient in tijd
van gevaar on oorlog tot verdediging des vaderlands
en ten alien tijde tot behoud der inwendige rust;

zij bestaat uit alle manlijke ingezetenen van 25 tot
35 jaren, die niet door, de wet zijn vrijgesteld; dienstdoende schuttertj; rustende schutterij,reserve-schutterif;

—KADER, o het kader bij de schutterij; —KADERBOND, m. vereeniging van het schutterijkader; —MUZIEK, v. de kapel van de schutterij ; —WET, v. (-ten),
wet betreffende de schutterij.
SCHUTTERKONING, m. (-en), iem. die bij een schuttersfeest tot koning uitgeroepen wordt.
SCHUTTERPLICHTIG, bn. tot schuttersdienst verplicht: zeder manlijk ingezetene tusschen de 25 en -35.
Caren is schutterplichtig, behoudens de vrijstellingen
door de wet genoemd; ...PLICHTIGE, m. (-n), iemand
die schutterplichtig is.
SCHUTTERSBOND, m. (-en), bond van schuttersvereeniginzen.
SCHUTTERSBOOG, m. ( .bogen), boog van eery
boogschieter; ...DIENST, m. dienst bij de schutterij:
vry van schuttersdienst; ...DOELEN, m. (-5), (oudt.),
oefenplaats exercitieveld voor de schutters; ...GEWEER, o (...geweren), geweer der schutterij;
...GILDE, o. (-n), (oudt.) gilde waarvan de laden zich
gezamenlijk in het schieten oefenden; ...HOF, o.
( yen), hoofdwacht verzamelingshuis der schutterij; ...MAALTIJD, m. feestrnaal van een schuttersgilde; naam van een bekende schilderij, die zoo'n
maal voorstelt; ..MUZIEK, v.; ...RAAD, m. (...ra•
den), eene soort van krijgsraad voor de schutterij„
sch uttersrechtbank; ... TA SCH, v. (...sschen), patroontasch; ...UNIFORM, v. (-en).
SCHUTTING, v. (-en), het schutten; afsluiting,
(tusschen tuinen enz.): eene houten schutting. SCHUTTINKJE, o. (-5).
SCHUTTOUWEN, o. my (zeew.) touwen die een:
schip tegen den schok van raamstooten of tegen dewrijving beveiligen: ...VLECHT, v. (-en), (zeew.),
eenige gevlochten touwen die tot schuttouwen
dienen; . .VULLING, v. (-en), (zeew.) ruimte tusschen
de geschutpoorten; ...WATER, o. de hoeveelheid
water welke met het schutten door de sluizen
stroomt.
SCHUUR. v. (schuren), eenvoudig gebouw, uit
vier wanden en een dak bestaande. tot bergplaats
dienende; inz. op hofsteden tot barging der veldvruchten: het koren in de schuur rU•den; vet de wagens maar in de schuur; loods, bergplaats. bout,
turf, aardappelen enz. in cane schuur lieVen; (sprw.)
het zijn ongedekte schuren, onmondige kinderen.
SCHUURTJE, o. (-s). kleine schuur, bergplaatsje;
(sprw.) het is daar haardje b schuurtje, zeer beknopt, klein. alles dicht bij elkander.
SCHUURBAK. rn. (-ken), bak tot barging van
schuurgoed; inz. een bak in hokjes verdeeld voor
de verschillende soorten van schuurzand; ...BIEZEN, v. Inv. biezen die de schilders gebruiken om.
het schilderwerk een eigenaardigen glans te geven.
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SCHUURBORSTEL.
...BORSTEL, m. (-s), stijve borstel; ejne wrijfborstel; (gray.) draadschuier; ...DEUR, v. (-en), deur
eener schuur; groote deur: h# heeft een mond als

eene schuurdeur; (fig.) zone schuurdeur weer openzetten, een grooten mond opzetten; ...DOEK, m. (-en),

schuurlap; ...GEREI, o., ...GOED, o. alles wat tot
het schuren dient, inz. soorten van schuurzand;

...HOK, o. (-ken), hok, plaats waar geschuurd wordt,
inz. het vaatwerk der melkboeren; ...KAMER, v.
(-s), schuurvertrek; ...LAP, m. (pen), lap om mede
te schuren; ...LINNEN, o. linnen met glas of amaril
bekleed om daarmede roestvlekken weg to schuren
of hout glad to wrijven.
SCHUURLOKKEN, (schuurlokte, heeft geschuurlokt),

(gew.) zich schuren, zich schurken : die jongen it
alttjd te schuurlokken.

m. (-nen), iem. die schuurzand on
schuurgoed verkoopt; inz. die er mee vent; ...MAND,
v. (-en), mand tot berging van het schuurgoed ;
...PAPIER, o. sterk papier waarop fijngestooten
glas of amaril gelijmd is om daarmede hout glad
to wrijven of uit ijzeren en stalen voorwerpen de
roestvlekken to schuren; ...PLANK, v. (-en), plank
waarop verschillende voorwerpen geschuurd worden.
SCHUURMAN,

SCHUURSEL, o. schuurgoed.
SCHUURSTEEN, m. (-en), als voorwerpsn.

SCOLIOSE, v. (heelk.) ruggegraatsverkromming.
SCOLOPENDERS, m. my. (nat. hist.) eene orde der

duizendpooten

(chilopoda)

met een platgedrukt

SCONTO. Zie DISCONTO.
SCORBUT, o, scheurbuik, eene uit bedorven, scherpe

vochten ontstane kwaal, die inz. de zeevarenden bezoekt. [SCORBUT is de wetenschappelijke en
SCHEURBUIK de gewone, de alledaagsche naam.]
SCORBUTIEK, bn. met het scorbut behept.
SCRAPS (Eng.), o. afval van smeedijzer en staal

voor de staalgieterij.
SCRIBA, m. (-'s), schrijver, kierk, secretaris: de
scriba der classis.
SCRIBENT, m. (-en), veelschrijver.
SCRIBOMANIE, v. veelschrijverij, schrijfziekte,
-jeukte.

o. (plantk.) een der volksnamen,
waaronder die soorten van helmkruid (scrophularia)
in Nederland bekend zijn, welke vuilbruine bloeSCROPHELKRUID,
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ook speenkruid, aambeienkruid,.

St. Antonieskruid, beekschuim en waterbetonie gehee-

worden.
SCROPHULA, v. klierziekte.
klierachtig, met
SCROPHULEUS, bn. (...zer,
klieren.
SCROTUM, (ontl.) balzak.
SCRUB, o. (plantk.) waardeloos , lastig kreupelhout
op Nieuw-Holland.
SCRUPEL, o. (-s), medicinaal gewichtje = 1,302
Gram (aangeduid door het teeken 3) ; (ook) 1/10 ltjn
= 1 minuut.
SCRUPULE, v. (-5), bezwaar; angstvalligheid.
SCRUPULEUS, bn. (...zer, -t), nauwgezet, al tet
ten

voorzichtig; zwaartillend.
SCRUTINEEREN, (scrutineerde, heeftgescrutineerd),.
onderzoeken, diep uitvorschen, nagaan; (fig.) stem-men in zamelen.
SCUDO. m. (...di),

Italiaansche daalder van zilver

en van goud, in verschillende Staten van uiteenloopende waarde = 75 ct. tot f 4.70.
SCULLER (Eng.), m. (-s), rosier met twee riemen.
SCULPTUUR, v. beeldhouwkunst; beeldhouwwerk;

de graveerkunst.
o.

gmv. als stofn.: puimsteen.
SCHUURSTER, v. (-5), zij die schuurt.
SCHUURTON, v. (-nen), ...VAT, o. (-en), ton of vat
waarin de spelden en naalden gepolijst worden;
...VOD, v. (-den), schuurlap; ...WORTEL, v. (plantk.),
(gew.) smeerwortel; ...ZAND, o. zand om mode to
schuren.
SCHUW, bn. bw. (-er, -st), de nabijheid van iets
vreezende: lichtschuw, menschenschuw; inz. de nabijheid der menschen vreezende: schuwe dieren; de
Naas is erg schuw; het kind is schuw, bang voor
vreemden; een schuw man, beschroomd, verlegen,
schuw rondzien, angstig, vol vrees; schuwe deugd;
schichtig, schrikachtig : itet puard is schuw gewordenSCHUWHEID, v. angst, vrees.
SCHUWEN, (schuwde, heeft geschuwd), vermijden
als een kwaad, hetzij uit vrees of uit afkeer: het
Licht schuwen; het werk, moeite schuwen; iem. schuwen;
(fig.) den regen schuwen en in de sloot vallen, van
kwaad tot erger komen, van den oever in de gracht
geraken. SCHUWING, v.
SCHWABACHERS, m. mv. , drukletters van vette
snede.
SCHWADRONNEERDER, m. (-s), (fig.) schwadronneerder met woorden, pochhans, snoever.
SCHWADRONNEEREN, (schwadronneerde, heeft geschwadronneerd), naar zekere regelen met degen,
zwaard of stok om zich slaan, - zich verweren; (fig.)
opsnijden, snoeven, pochen; o. het schwadronneeren,
de schwadronneerkunst.
SCILICET, bw. namelijk; to weten; ei! el!, denk
wen nu nog mooier! let wel! begrijp je!

lichaam, die van roof leven.

men dragen on die

SCYLLA, v. (aardrijksk.) blinds klip; klip in destraat van Messina (tegenover de gevaarlijke draaikolk Charybdis); (spr.) van Scylla tot Charybdis, van
kwaad tot erger vallen, van den regen in den drop
komen.
SCYTHEN, m.

mv. nomadische volksstammen,

noordwaarts van de Zwarte- en Kaspische zee.
SEANCE, v. (-s), zitting, vergadering: spiritistische
seances.
SEC, bn. droog (Eng. dry), eene wijnsoort uit gedroogde druiven geperst on daardoor meer sulker
en meer alcoholdeelen bevattende, zwaarder, scherper: Champagne sec, double sec.
SECANS, v. (...ten), (wisk.) snijlijn; de lijn die in
de driehoeksmeting uit het middelpunt des cirkels.
tot aan den top der tangens getrokken wordt.
SECEEREN, (seceerde, heeft geseceerd), (ontleedk.)
snijden, openen (een lijk).
SECESSIONISTEN, m. mv. afgescheidenen (naam
aan de zuidelijke bewoners van de Noordamerik aansche staten gegeven tijdens hun oorlog metde noordelijken); ook naam eener politieke partij ire
Duitschland.
SECLUSIE, v. uitsluiting, afzondering; (gesch.)
Acte van Seclusie, besluit der Staten van Holland.

op 4 Mei 1654, waarbij zij den Prins van Oranje van
de waardigheden zijner voorouders uitsloten.
SECONDAIR, bn. ondergeschikt; in de tweede
plaats: een secondair verschijnsel, dat van een voorgaand afhangt.

SECONDANT, m. (-en), helper, getuige bij een twee-gevecht; hulponderwijzer, ondermeester, inz. op een

kostschool of instituut. SECONDANTE, v. (-s), onderwijzeres.
SECONDE, v. (-n), zestigste gedeelte eener minuut,

zoowel tijdmaat als maat bij graden in de meetkunde, daar aangeduid door ("); — (muz.) de tweede
stem, of tweede partij; tweede toon in de diatonische toonschaal; een interval van twee toontrappen: groote, kleine seconde.
SECONDE-ACCOORD, o. (-en), (muz.) vierde om-keering van een septime-accoord.
SECONDEEREN, (secondeerde, heeft gesecondeerd),
helpen, bijstaan, inz. bij een duel; (muz.) de tweede
stem bij de hoofdstem zingen of spelen.
SECONDENHORLOGE, o. (-s), horloge waarop deseconden aangewezen worden; ...UURWERK, o.
(-en); ...WIJZER, m. (-s), klein wijzertje dat deseconden aanwijst.
SECONDERAD, o. (-eren), zeker rad in een uurwerk, dat iedere seconde een tand verspringt:
...SLINGER, m. (-s), slinger die in eerie seconde
eene schommeling voll , rengt; ...STOOT, m. (-en),
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benaming van een eigenaardigen stoot btj het
schermen.
SECREET, o. (secreten), geheim.
SECRETA1RE, v. 09, schrtlf-, ladekast; bureau.
SECRETARIAAT, o. (—eaten), ambt betrekking
(ook) kantoor van een secretaris.
SECRETARIE, v. (...risen), kantoor van een secretaris; kantoor voor de akten on geschriften eener
gemeente; gemeentehuis op een dorp; secretarie aan
.een ministerieel departement; de beambten aan eene
.secretarie verbonden.
SECRETARIS, m. (-son), geheimschrijver van eene
gemeente, eene vergadering, een gezantschap of een
particulier persoon; griffier; — secretarisvogel.
SECRETARISAMBT, o., ...POST, m. (-en), ambt,
(post van secretaris.
SECRETARIS-GENERAAL, m. (secretarissen-genecaal), hoogste ambtenaar na den minister aan een
ministerie.
SECRETARISSCHAP, o. ambt, betrekking van secretaris.
SECRETARISVOGEL, m. (-s), eene groote valkensoort (falco serpentarius) in Zuid-Afrika met Lange
veeren aan den achterkop, ook wel slangenvreter
geheeten, omdat hij zelfs de giftigste slangen aanvalt en verslindt.
(geneesk.) af- of uitscheiSECRETIE, v. (-s,
-ding uit het lichaam on wat at- of uitgescheiden
wordt.
SECTARIS, m. (-sen), aanhanger volgeling eener
sekte, inz. eener nieuwe sekte.
SECTIE, v. (-s. _ten), (heel k.) insnijding, operatie;
lijkopening; afdeeling eener vergadering. de Tweede
Kamer is verdeeld in 5 sectien; b j het onderzoek in
,de sectien; (mil.) de helft van een peloton soldaten;
wi.jk eener stad; zekere afstand bij een tramrit:
,iedere sectie kost hier bij de paardentram 5 cent.
SECTIEMES, o. (-8), ...MESJE, o. (-s), heelkundig
Instrument om eene sectie te verrichten; ...ONDER.ZOEK, o. het onderzoek in de sectien eener ver-

gadering; ...STELSEL, o. (-s), het stelsel van secties :
-IV de tram moest het geheele sectiestelsel vervallen.
SECTOR, m. (-5, -en), (wisk.) dat deel van een
-cirkel, dat door een cirkelboog en twee stralen
bolvormige sector, een meetkundig
-wordt ingesloten;

lichaam dat ontstaat door een cirkelsector om een
der begrenzende stralen to laten wentelen; ontleder.
SECULAIR, honderdjarig; (aardr.) seculaire rijzingen
en dalingen der kusten, zulke als men slechts na
zeer groote tijdruimten kan waarnemen; seculaire
korstbeweging, de langzame, trapsgewijze rijzingen
-en dalingen van verschillende deelen der aardop,

,

pervlakte.
SECULAR, bn. wereldlijk (in tegenst. van geestelijk). het seculair gezag van den Paus.
SECULARISATIE, v. (...tien), het to gelde maken
van kerkelijke goederen; het brengen van goederen
on instellingen onder het beheer van leeken, die

vroeger onder geestelijk beheer waren.
SECULARISEEREN, (seculariseerde. heeft geseculaTiseerd). brengen in particulier aigendom of in staatsbezit: geestelfjke goederen secutariseeren, intrekken,
vervreemden.
SECUNDA, v. (-'s), tweede wissel (na uitgifte van
,den prima of eersten).
SECUNDAIR, bn. in de tweede plaats komend : een
secundair verschijnsel; (electr.) secundaire stroomen,
inductiestroomen; secundaire machine, door de electrische stroomen in beweging gebracht, in tegenstelling met de primaire; secundaire windingen, bij
inductieklossen, waarin de secundaire stroomen
ontstaan; (aardr.) het secundaire tijdvak, deal onzer
aardgeschiedenis tusschen het primaire en het terliaire in; secundaire gesteenten, in het secundaire
tijdvak ontstaan.
SECUNDE, v. Zie SECONDE.
SECUNDEEREN, Zie SECONDEEREN.
SECUNDUS, m. de tweede.

SElisTFLUIT.
SECUREEREN, (secureerde, heeft gesecureerd), verzekeren; beveiligen.
SECURITEIT, v. zekerheid: ik vraag het alleen voor
de securiteit : veiligheid;' onderpand.
SEDANOISE, v. (-8), eene soort van zeer kleine
drukletter, ook parisienne geheeten.
SEDECIMO, (16mo), o. (-'s), (boekdr.) formaat van
32 bladz. per vel druks, klein, breed formaat der
Guldens- on Tauchnitz-editiai b.v.
SEDENTAIR, bn. zittend: een sedentair leven.
SEDERT, voorz. van tijd, om eene tijdruimte aan
to duiden, die op een zeker tijdstip begint: sedert
verleden jaar, sedert Paschen ben ik hier; — bw. sedert
dien ti d (waarvan zoo even gesproken, melding
gemaakt is): ik heb hem sede)1 niet weer gezien; —

onderschikkend voegw. ter inleiding van een tijdbepalenden bijwoordelijken bijzin: sedert gij hier
SEDES, m. zetel, woonplaats; (ook) stoelgang.
SEDIMENT, o. (-en), bezinksel: de neptunische gesteenten zon uit sedimenten ontstaan.
SEDIMENTAIR, bn. uit sedimenten ontstaan: de
sedimentaire of neptunische gesteenten.
SEDUCTIE, v. verleiding.
SEDUISANT, bn. verleidelijk.
SEDUM, o. huislook in onderscheidene soorten.
SEEF, v. (Zuidn.) smaak van iets: dat bier heeft
eene slechte seef; belegen wijn krogt eenekrachtige seef.
SEFFENS, bw. tevens; dadelijk, aanstonds.
SEGMENT, o. (-en), (wisk.) een gedeelte van een

der zijden eener vlakke figuur, dat door eene lijn,
die aan zekere eigenschappen voldoet, wordt afgesneden; een gedeelte van een cirkel, dat door eene
koorde wordt afgesneden. SEGMENTJE, o. (-s).
SEGMENTAALORGANEN, o. my. (nat. hist.) de nitscheidingsorganen der ringwormen.
SEGNO, o. (muz.) teeken; dal segno, van het teeken af (te herhalen).
SEGRIJN, —LEDER, —LEER, o. zeer hard en toch
fijn bereid leder met kleine verhevenheden als
bezaaid, die veroorzaakt worden door het fijne
mosterdzaad, dat men op dit leer strooit, ear men
het in de pars zet : een Bijbel in segrffnleer inbinden;
eene huid tot segrijnleer verwerken.
SEGRIJNBEREIDER, m. (-s), ...BEREIDSTER, iem.
die leer tot segrijn verwerkt.
SEGRIJNEN, —LEEREN, bn. van segrijn; (boekb.)
een segrijnleeren band.
SEGRIJNROG, m. (-gen), (nat. hist.), eene soort van
rog (raja sephen), waarvan de huid eene fraaie soort

van segrijn oplevert.
SEICHES, v. mv. (aardr.) periodieke veranderingen
in den waterstand van meren, inz. van het meer
van Geneve: Forel gaf 5 verschillende oorzaken aan
voor het ontstaan der seiches.
SEIGNEUR, m. (-s), hoer (ook spottend) iem. die den

grooten hoer uithangt.
SEIN, o. (-en), aangenomen teeken om lets op een
grooten afstand kenbaar to maken, inz. als zee- on
oorlogsterm gebruikelijk: de seinen afspreken, geven;
seinen wisselen, beantwoorden; sein tot den aanval, tot
den terugtocht geven; seinen met vlaggen, met baken,
met den misthoren; (fig.) wenk, aanleiding: dat
tumult was het sein tot den opstand. SEINTJE,

o. (-5).
SEINBOEK, o. (-en), (zeew.) register waarin de
verschillende seinen (op zee, bij spoorwegen enz.)
staan aangeteekend; ...BORD, o. (-en), bord waarmode seinen gegeven worden.
SEINEN, (seinde, heeft geseind), seinen geven:
met kanonschoten, met vuurpUlen, met vlagg en seinen;
om hulp, een schip seinen, te kennen geven dat men

hulp noodig heeft, dat een schip nadert telegrapheeren, per telegraaf berichten: ik heb u uit Amsterdam mijne komst geseind. SEINING, v. het seinen
geven.
SEINER, m. (-s), SEINSTER, v. (-s), die seint.
SEINFLUIT, v. (-en), fluit om seinen to geven;
...FLUITJE, o. (-s).

SEINGEVEND.

SEMINARIE.

SEINGEVEND, bn. wat seinen geeft: seingevend
cippotaat, deel van een telegraphic-toestel, seingever.
SEINGEVER, m. (-s), deel van een telegraaftoestel

eener sekte leeft en hen drijft; ...MAKER, m. (-3),
scheurmaker.
SEKTENHAAT, m. haat tusschen verschillende
sekten; ...IJVER, m. sektegeest.
SEKTESCHOOL, v. (...scholen), school eener godsdienstige sekte, in tegenstelling met gemengde scholen; ...STICHTER, m. (-s), stichter eener sekte.
SEKUUR, bn. bw. (-der, -st), zeker, voorzichtig:

.em de seinen over te brengen; iem. die het sein
geeft; ...KLOK, v. (-ken); ...HOREN, m. (-s), horen om
daarmede seinen te geven (op de jacht, bij de ruiterij,
inisthoren enz.); ...KORF, m. (...ven), korf waarmede
4geseind wordt; ...KOSTEN, m. my. de kosten van het
seinen, inz. van een telegram; ...KUNST, v. de kunst
-om seinen te geven en to verstaan; ...LANTAREN,
Y. (-s), lantaren waarmede geseind wordt, inz. op zee
-en bij spoorwegen; ...ONTVANGER, m. (-s), deel van
-eene telegraaf om de seinen over to nemen; ...PAAL,
(...palen), paal waaraan seinborden bevestigd zijn;
...POST, m. (-en), standplaats van hen, die seinen
-moeten.
SEINRAKET, v. (-ten), (zeew.), raket om mode to
*teinen, veelal naar schepen, die dreigen schipbreuk
te lijden.
SEINSCHIP, o. (...schepen), adviesjacht, snelzeilend
vaartuig dat teekens of bevelen overbrengt;
...SCHOT, o. (-en), een schot dat tot sein dient;
....STELSEL, o. (-s), stelsel van teekens om daaranode to seinen; ...TEEKEN, o. (-s, -en), merkteeken,
bepaald of afgesproken om to seinen; ...TOESTEL,
o. toestel tot seinen noodig; (bij spoorwegen); scheepstelegraaf; ...TOREN, m. (-s), (oudt.)
toren waarvan geseind wordt; ...TOUW, o. (-en),
(zeew.), touw waarmede de seinvlaggen geheschen
worden; ...VLAG, v. (-gen); ...VUUR, o. (...vuren);
....VUURPIJL, m. (-en), (zeew.) seinraket; ...WACHTER, m. (-s), wachter van afstand tot afstand op
de kust geplaatst om van de hoogten uit to zien
wat in zee voorvalt en daarvan bericht to geven;
spoorwachter met den dienst van eenige lichtseinen
belast; ...W1JZER, m. (-5), wtjzer aan het uiteinde
eener wijzertelegraaf; ...WIMPEL, m. (-s), seinvlag.
SEISMOGRAAF, v. (...grafen), werktuig om de
xichting en kracht eener aardbeving to bepalen;
...LOGIE, v. leer der aardbevingen; ...METER, m.
(-s), seismograaf die tevens den tijd geeft der aardschokken; stinger- en electrisch registreer-apparaat.
SEIZEN, (seisde, heeft geseisd), (zeew.) door mid.
del van dunne touwen vastbinden, vastsjorren;
dunne touwen om zware touwen slaan. SEIZING,
(zeew.) het seizen; —, (-s), min of meer breede,
Platte met eene punt uitloopende strong, dienende
(om eenig voorwerp to seizen of te vatten: seizings
-

man de kabelaring; seizings aanbrengen, omleggen.
SEIZOEN, o. (-en), jaargetijde: in het heete seizoen;
cle mode van dit seizoen; inz. met betrekking tot
het seizoen der
-wat in zekeren tijd veel geschiedt:
stormen; het badseizoen; reisseizoen; — geschikte tijd:
het is daarvoor nu juist het seizoen; voor het seizoen
.1claar zijn. SEIZOENTJE, o. (-s).

SEK, v. zware zoete wijn, van ingedroogde druiyen, die in Spanje en op de Kanarische eilanden
-gewonnen wordt : kanarie-sek.
SEKREET, o. (sekreten), heimelijk gemak, bestetamer. SEKREETJE, o. (-s).
SEKREETBRIL, m. (-len), rondo opening in de zitplaats van een sekreet; ...DEKSEL, o. (-s); ...DEUR,
v. (-en); ...PAPIER, o., ...PAPIERTJE, o. (-s), waarvan men zich op het sekreet bedient; ...PIJP, v.
(-en); ...PUT, m (-ten); ...RAAMPJE, o. (-s); ...RUIMEN, o. ...RUIMER, m. (-5), nachtwerker; ...STANK,
m. ...VLIEG, v. (-en), drekvlieg.
SEKSE, v. (-n), kunne, geslacht; de schoone sekse,
de vrouwen.
menigte die dezelfde geloofsbeSEKTE, v.
-grippen aankleeft, (inz.) die zich afgescheiden heeft
Nan de hoofdkerk: eene sekte stichten; de sekte der
Hernhutters, vereeniging van personen, die zich
door dwaalbegrippen van de voor echt gehouden
leer onderscheiden: de sekte der Sadduceers; aanhangers van een godgeleerde of wijsgeer: de sekte der
-

-

-

„Storciinen.
SEKTEGEEST,

m. ilver die onder de aanhangers
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sekuur te werk gaan; een sekuur man, een Jantje
sekuur, iem. die in alles even sekuur is; jets sekuur
weten,le
eren.
SELA ! (bijb.) een Hebreeuwsch muziekteeken in
de psalmen, dat men gewoonlijk aan het eind eener
kleine afdeeling vindt en eene verandering van
maat of stem to kennen geeft.
SELADON, CELADON, m. een verliefd herder;
smachtend of sentimenteel minnaar.
SELADON, o. zeegroen: met blauw en grijs vermengd groen.
SELADONGROEN, o. meigroen, zoo geheeten naar
de meigroene kleeding der schaapherders in de
Fransche herdersspelen in de zeventiende eeuw.
SELDERIE, v. selderij.
SELDERIJ, v. eene welbekende schermbloemige
moesplant (apium graveolens), ook eppe en juffrouwmerk genoemd, die in twee verscheidenheden: bladen knolselderij in Nederland gekweekt wordt als
soepgroente, waarvoor zoowel de blaadjes en de
stengels als de wortel gebruikt worden.
SELDERIJBED, o. (-den), met selderij beplant stuk
land; ...BLAD, o. (-eren), blad der selderijplant;
...KNOL, m. (-len), wortel der selderij ; de geheele
selderijplant; ...LOOF, 0.; ...PLANT, v. (-en); ...SALADE, v. selderij tot salade bereid; ...SMAAK, m.; .
...SOEP, v. (-en), soep waarin selderij gekookt is;
...STRONK, m. (-en); ...ZAAD, o. (...zaden).
SELDREMENT, tw. drommels!
SELENE, v. maangodin.
SELENIET, m. (-en), maanbewoner.
SELENIET, o. maansteen: Moscovisch glas, eene
doorschijnende verscheidenheid van bladerig gips,
ook vrouwenijs on maria- of vrouwenglas geheeten.
SELENIETISCH, bn. tot de maan behoorende.
SELENIUM, o. zeker enkelvoudig lichaam in 1817
voor het eerst ontdekt in het roodbruine bezinksel
van de looden kamers der zwavelzuurfabriek to
Gripsholm; het verbrandt met blauwe vlam.
SELENOGRAPHIE, v. maanbeschrijving.
SELFMADE (Eng.), bn, een selfmade man, die zich
door eigen kracht in de maatschappti vooruitge•
bracht heeft.
SELTERSWATER, o. bronwater uit de omstreken
van het dorp Selters, in Nassau, dat vrij koolzuur,
zout, koolzure soda enz. bevat.
SELTZERWATER, o. een mineraalwater.
SELVA, v. (-'s), (aardr.) naam der ondoordringbare
wouden in Zuid-Amerika.
SELVE, v. (plantk.) wilde selve, smalbladige basterdwederik. [Solve was oudtijds de naam der salie;
vandaar het raadselachtig spreekwoordelijk gezegde:

zelf is het beste kruid.]

SEMAPHOOR, SEMAPHORE, v. (...phoren), kusttelegraaf om het uitzeilen en binnenkomen der
schepen to berichten.
SEMESTER, o. (-s), halfjaar.
SEMESTRAAL, bn. halfjarig.
SEMI, bn. half.
SEMI-ARTS, m. (-en), iem. die de bevoegdheid heeft
verkregen tot het afleggen van het practische artsexamen, d. w. z. dat hij het doctoraal-geneeskundig
examen (als vroeger leerling van een gymnasium),
of het tweede natuurkundig examen (als vroeger
leerling eener H. B. S.) heeft afgelegd.
SEMIET, m. (-en), als afstammeling van SEM; inz.
Jood.
SEMILOR, o. halfgoud, een mengsel van koper en
zink.
SEMINARIUM, o. (-s,
SEMINARIE, o. (-s,

90
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touw.
SEMPELSNOER, o. (-en), ...STOK, m. (-ken), deelen
van een sempel.
SEMPER CRESCENDO, bw. (muz.) steeds in sterkte
toenemende, aanzwellende.
SEMPER IDEM, altijd dezelfde, zichzelven altijd
gelijk.
SEMPER VIRENS, altijd groenend, immer groen;
sempervirens is ook de naam van een blad, gewijd
aan de tuinbouwkunde.
SENAAT, m. (senaten), raad (bij de oude volken);
landsvergadering; Eerste Kamer of Hoogerhuis (in
Frankrijk en Belgie); raad der oudste studenten
aan eene hoogeschool.
SENAATSVERGADERING, v. (-en), vergadering van
een senaat.
SENATEUR, (-s, -en), SENATOR, m. (-en), lid van
een senaat: tot senator gekozen.
SENATUS-CONSULT, o. senaatsbesluit(inz. FranschKeizerlijk decreet onder Napoleon I).
SENE, o. SENEBLAD, o. (-en), bladen der cassia
senna, eene Egyptische plant, waarvan de bladen
als purgeermiddel gebruikt worden; —PLANT, v.
(-en), —STRUIK, m. (-en), geneeskrachtige
[Dit woord is in de volkstaal verbasterd tot zenuwbladen].
SENEGROEN,
SENEPLANT,

senna, zie sere.
SENILBOOM,

SERAF. •

SEMINARIE.

...rii), inrichting waarjongelingen worden gevormd
tot godsdienstleeraars: de seminarian; het
seminarie der Doopsgezinden.
kweekeling van
SEMINARIST, m. ( - en), leerling
een seminarium.
SEMIOGRAPHfE, v. (muz.) omschrijving der teekens
en noten in het notenschrift.
SEMIPELAGIAAN, m. (...gianen), naam van die
wtsgeeren, die aangaande de genade beweerden, dat
't begin der bekeering van den mensch zelf afhangt,
maar de voltooiing daarentegen van de goddelijke
genade; ...PELAGIANISME, o. leer der semipelagianen..
SEMITISCH, bn. van SEM afstammende, de Semitische stammen; de Semitische (Oostersche) talent
Hebreeuwsch, Arabisch, Syrisch enz.
SEMPEL, m. (-s), (wev.) gedeelte van het ztjdege-

o. (plantk.) zenegroen.
v. (-en), ...STRUIK, m. (-en), de cassia
m. (-en), linzeboom (colutea arbores-

cens).
SENIOR, Sr., bn. de oudste, de oudere (in tegenstelling van junior, Jr., de jongere), veelal achter
namen gesteld; (sport) iem. die het vorige jaar den
of meer prijzen met roeien gewonnen heeft.
SENIORAAT, o. (...raten), recht van erfopvolging
der oudsten; majoraat; ambt van oudste.
SENNA-BLADEREN, o. mv. , senebladen.
SENSATIE, v. (-s), algemeene beweging, indruk,
opzien, opschudding: sensatie maken, verwekken.
SENSATIEBERICHT, o. (-en), ...ROMAN, m. (-s),
...STUK, o. (-ken), bericht, tooneelstuk dat, roman
die sensatie maakt; ...VERHAAL, o. (...halen).
SENSIBILITEIT, v. gevoeligheid.
SENSITIEF, bn. zinnelijk, gevoelig.
SENSUALISME, o. neiging om naar zinnelijke aandrift to handelen, zinnelijkheid, wellustigheid.
SENSUALIST, m. (-en), een zinnelijk mensch, een
wellusteling.
SENSUALITEIT, v. zinnelijkheid, neiging tot zinnelijk genot: de sensualiteit prikkelen, opwekken.
SENSUEEL, bn. bw. (-er, -st), zinnelijk, naar zinnelijk genot hakende: sensueele gedachten.
SENT, v. (-en), (zeew.) lijst, gording, tijdelijk dienende op het geraamte van een schip in aanbouw,
om de spanten op hunne plaat, to houden; senten van,
den aanbouw, senten die dienen om den omtrek der
aanvullingsspanten aan to wijzen en de zeegt zoo
van het barghout als van de beplanking 'tzij der
kiel, 'tzij van het bovenschip to bepalen on die, naarmate de beplanking vordert, warden weggenomen.

SENTENTIE, v. (-8,

vonnis, ligstraffelijk

vonnis; zedespreuk, kernspreuk.
SENTENTIEUS, bn. (...zer, -t), spreukrijk; vol spraakwendingen.
SENTIMENT,

o. gevoel; kunstgevoel; er is veet sentiment in dezen roman; —, (-en), opinie, gevoelen,
mooning.
SENTIMENTALITEIT, v. overdreven -,bespottelijkou
gevoeligheid, gemaaktheid: de sentimentaliteit in de:
letterkunde.
SENTIMENTEEL, bn. bw. (-er, -st), overdreven gevoelig, overspannen : een sentimenteel minnaar, sen-

timenteel sfin, de(n) sentimenteele spelen, flithangen.
SEPARAAT, bn. afzonderlijk, geseheiden.
SEPARATIE, v. scheiding, afzondering;
...tien), afscheidsel.
SEPARATIESUIKER, v. eenigszins anders bereide

beetwortelsuiker, waarvan de kristallen langere
zuilen zijn.
SEPARATISME, o. geest zucht tot afzondering
(in godsdienst on staatkunde).
SEPARATIST, m. (-en), die voor het separatism&
ijvert, het bevordert.
SEPARATISTISCH, bn. als separatist, de afzondering bevorderende.
SEPARATOR, m. (-s), (in de zuivelbereiding) melkontroomer; (stoomw.) toestel om het medegevoerde
water van den stoom of to scheiden, voor hij tot.
-den cilinder wordt toegelaten.
SEPAREEREN, (separeerde, heeft gesepareerd), afzonderen, scheiden : gesepareerd leven.
SEPIA, v. (schild.) bruine waterverf, bereid
het zwarte vocht dat in den inktzak van den gewonen inktvisch (sepia officinalis) voorkomt; sepia-been; ...BEEN, o. kalkaehtige schaal, gewoonlijk
meerschuim of wit balein geheeten, die op den rugvan den gewonen inktvisch voorkomt, welke alspoeder door de goudsmeden in plaats van vormzand en door de ivoorwerkers als polijstmiddel
gebruikt wordt.
SEPTEMBER, m. de negende maand van het jaar,.
Herfstmaand (30 dagen); —DAG, m. (-en); —MAAND,.
v. (-en), de Septembermaanden gewoonlfjk seer
schoon, —WEER, o.; —ZON, v., —ZONNETJE, o.
SEPTET, SEPTUOR, o. een zevenstemmig muziekstuk.
SEPTIME, v. (muz.) 7de town van een octaaf,.
(kaartspel) 7 volgkaarten.
SEPTIME-ACCOORD, o. (-en), (muz.) een accoord
van 4 tonen, die ieder eene tarts verschillen.
SEPTOLE, v. (-n), (muz.) eene notenfiguur yam
7 noten, die even vlug gespeeld of gezongen moeten
worden als anders 4 of 6 dozer noten.
SEPTUAGESIMA, v. negende Zondag vOOrPaschen.
SEPTUAGINTA, v. zeventig; de overzetting der Sep-tuaginta, der 70 Joodsche bijbelvertalers to Alexandrie.
SEQUENS, v. het volgende; (muz.) voortzetting
van een motief in een bepaalden zich herhalenden.
vorm.
SEQUESTER, o. (recht.) beslag, inbeslagneming.
SEQUESTRATIE, v. (-s, ...tien), (recht.) het in bewaring geven van eene zaak, waarover geschil is,
in handen van een derde, die zich verbindt om die
zaak, nadat het geschil zal zijn uitgemaakt, met de
vruchten terug to geven aan dengene, die daartoe
zal worden gerechtigd verklaard; opsluiting.
SEQUESTREEREN, (sequestreerde, heeft gesequestreerd), (recht.) beslag leggen op : de gesequestreerde
waarde.
SERADELLE, v. (-n), eene plantensoort (ornithopus
saticus) met rozenroode vlinderbloemen, die goad

op zandgrond groeit on een Oink voedergewas is.
SERAF, m. (-s), SERAFIJN, m. (-en), hemelsch
wezen in menschengedaante met vleugels, in deonmiddellijke nabijheid Gods lofliederen zingende,
engel. SERAFIJNTJE, o. (-s).

SESAM.

SERAFINE.
v. (-s), SERAFINE-ORGEL, o. (-s), eene
soort van orgel dat veel registers bevat en van
een klavier voorzien is.
SERAFSSTEM, v. (-men), schoonklinkende stem
der serafs; ...VLEUGEL, m. (-s); ...VLUCHT, v. het
vliegen der serafs; (ook) de snelheid waarmede zij
zich bewegen.
SERAIL, o. (-5), het paleis des Turkschen keizers;
de woning van een Oostersch aanzienlijk hoer en
zijne vrouwen, waarvan de harem: de vrouwenwoning, het vrouwenverblijf, slechts een gedeelte
is; ook wel: de harem: de gesnedenen van 't serail,
de gesneden oppassers van den harem.
SERAFINE,

SERASKIER, SERASKER, SERIASKER, m. (-s),
opperveldheer; minister van oorlog (in Turkije).
SERENADE, v. (-s), de uitvoering des avonds van

muziekstukkon, welke als huldebewijs in de onmiddelltjke nabtjheid van iemands woning plaats heeft:
iem. eene serenade brengen; naam van een muziekstuk: de serenade van Volkmann; —MUZIEK, v.
SERENISSIMUS, m., SERENISSIMA, v. doorluchtigste (eeretitel aan vorstelijke personen); (ook) aan
een academischen senaat.
SERGE, SARGE, v. (-s), zekere lichte gekeperde
wollen stof.
SERGEANT, m. (-s, -en), onderofficier; (timm.)houten
gereedschap om planken, die met de kanten aaneengelijmd zijn, vast to klemmen, lijmschroef (serrejoint). SERGEANTJE, o. (-s).
SERGEANT-MAJOOR, m. (-s), de onderofficier die
aan het hoof'd eener compagnie staat, veelal enkel

majoor genoemd; opperwachtmeester.
SERGEANTSCHAP, o. waardigheid van sergeant.
SERGEANT-SCHRIJVER, m. (sergeants-schrijvers),
sergeant die als schrijver aan het ministerie van
oorlog geplaatst is
SERGEANTSPLAATS, v. (-en), ...POST, m. plaats,
post van sergeant; ...RANG, m. rang van sergeant;
...STREPEN, v. my. gouden strepen op de mouwen
van een sergeant als teeken van zijn rang.
SERGEANT-TORPEDIST, m. (sergeanten-torpedist),
een onderofficier bij de marine.
SERGEN, bn. van serge gemaakt.
SERIE, v. (-5, seri6n), reeks, rij: de

eerste serie geschiedenisplaten; de platen zfjn in serien van 10 stuks
verkrijgbaar; zeker aantal loten eener loterij, die in
eons uitgeloot worden : serien-trekking.
SERIEUS, bn. bw. (...zer, -t), ernstig: eene zaak
serieus opnemen; een serieus man; serieus gemeende
huwelijksaanvraag.
SERING, SYRING, v. (•en), een plantengeslacht
(syringa) tot de familie der olijfachtigen behoorende ;
sierheesters met sterk-geurende nagelbloemen, die
vroeg in 't voorjaar bloeien; hiertoe behooren de
gewone sering (S. vulgaris) met blauwe, lila of witte
bloemen en vele verscheidenheden (S. chinensis;
S. persica; S. josikaa enz.); Wilde sering, trosvogelkers;
bloom van den seringeboom : een bouquet seringen.
SERINGEBLOESEM, m. (-s), als voorwerpsn. [v.
gmv. als stofn.] bloesem van den seringestruik;
...BOOM, m. (-en), ...STRUIK, m. (-en).
SERMOEN, o. (-en), preek, vermaning; bedsermoen,
gordijnpreek, berisping door de vrouw aan den man

toegediend in het slaapvertrek.
SEROEN, m. (-en), ongelooide runderhuid tot inpakking van droge waren; baal, koopmanswaar in

zulk eene huid: twee seroenen indigo.
SERPELING, m. (-en), zekere visch (cyprinus leuciseus), die in zoetwater leeft.
SERPENT, o. (-en), slang; (fig.) boos wijf; — (muz.)
slangvormig blaasinstrument, slanghoorn van koper,
of ook wel van hout, met leder overtrokken, dat
de plaats van den contra-bas onder de blaasinstrumenten inneemt.
SERPENTBLAZER, m. (-s), muzikant die het serpent
blaast.
SERPENTIG, bn. (-er, -st), als eene slang, boos,
vinnig: een serpentig
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SERPENTIJN, v. (-en), veldslang (geachut).
SERPENTIJN, SERPENTIJNSTEEN, o. slangen--

steen, ophiet, een zwartgroene of donkerbruine
slangswijze gevlekte talksteen, die tot allerlei vaatwerk wordt gedraaid.
SERPENTIJNMARMER, o. marmer met slangvormige
strepen, serpentijnsteen.
SERPENTIJNSTEENEN, bn. van serpentijnsteen gemaakt
SERPENTINE, v. (-5), zeer lange opgerolde strook
van dun gekleurd papier waarmee bij yroolijke feesten de deelnemers elkander werpen.
SERPENTINISCHE VERZEN, o. my. slangverzen;
verzen die met hetzelfde woord eindigen, waarmede
zij beginnen.
SERPENTIST, m. (-en), die op het serpent blaast.
SERPENTSCH, bn. bw. boos, kwaadaardig (van
vrouwen): een serpentsch wfif ; zij was serpentsch nydig,
bijzonder kwaadaardig.
SERPENTSLOOK, o. berglook (allium scorodoprasum),
zeker gewas tegen den slangebeet; ...TONG, v.
(plantk.) gemeen pijlkruid.
SERRE, v. (-s), broeikas; bloemenkamer; meestal
smalls kamer achter de tuinkamer met glas hiervan

en van den tuin afgescheiden: de nieuwe huizen bouwt
men meestal met serres.
SERREGORDIJN. o. (-en), gordijn in eene serre, inz.
om to sterken zonneschijn of to sluiten; ...MEUBEL,
o. (-s, -en), meubel, meestal van riot of teenen gemaakt, in eene serre; ...PLANT, v. (-en), plant in
eene serre gekweekt; ...STOEL, rn. (-en), ...TAFELTJE, o. (-s), lichte stool, tafeltje in eene serre,

meestal van riot; ...VERSIERING, v. (-en).
SERUM, o. (geneesk.) geneesmiddel tegen tering;
genezend serum, dat de ziekte stuit, voorbehoedend
serum, dat het weerstandsvermogen van het organisms verhoogt.
SERVAL, m. (-5), tijgerkat, marapoet (in Indic,
Brazilie, Carolina).
SERVET, o. (-ten), doek waarvan men zich aan
tafel vooral bedient om zijne kleeren to beschermen
en mond on vingers of to vegen: papieren servetten;
tafeldoek minder groot dan een tafellaken; (sprw.)
te groot voor servet en te klein voor tafellaken, tusschen
mal on dwaas. SERVETJE, o. (-s), klein servet;
(fig., scherts.) sekreetpapiertje.
SERVETBAND, m. (-en), band om een opgerold
servet; ...GOED, o. lijnwaad tot servetten;

m. (-en), ring om een opgerold servet.
SERVICE, v. bediening, inz. in een hotel en wat
daarvoor in rekening gebracht wordt.
SERVIEL, bn. bw. (-er, -st), slaafsch, kruipend; laag.
SERVIES, o. (...zen), stel vaatwerk waarvan men
zich aan den disch (tot eten of drinken) bedient:

een zilveren, porseleinen servies; een eetservies uit 87
sticks bestaande. SERVIESJE, o. (-5), klein seryies;
inz. kinderspeelgoed.
SERVIESGELD, o. (-en), vergoeding voor den prijs
eener woning, of voor bijkomende behoeften, ameublement, verwarming, verlichting enz., als de woning
in natura geleverd wordt.
SERVIETEN, m. my. eene orde van bedelmonniken
in 1233 te Florence ter sere van MARIA gesticht, ook
Dienaars der Heilige !efaagd geheeten.
SERVILISMUS, SERVILISME, o. slaafschheid, stelsel van kuiperij, laagheid.
SERVILITEIT, v. slaafsche geest.
SERVING, v. (-5), (zeew.) slaglijnen,

bekleeding om
zware touwen, van strengen gevlochten, om schaveeling to voorkomen.
SERVITEUR, m. (-s), dienaar.
SERVITUUT, o. (...tuten), (recht.) erfdienstbaarheid,

last op een perceel of op een stuk grond drukkende
ten nutte en ten dienste van een ander en dien men
zich moat laten welgevallen; militair servituut, zulk
een last in het belang van de verdediging eerier
vesting.
SESAM, v. sesamkruid.

SESAMBEENTJES.

SIEMENS.

SESAMBEENTJES, o. my. twee kleine beentjes die
aan de handpalmvlakte van het tusschen het lste
kookie van den duim en het voorhandsbeentje aanwezige gewricht liggen en, door middel van een
dwarsen band vereenigd, tusschen zich eene groef
of kraakbeenige rol voor de pees van de Lange buigspier van den duim bezitten.
SESAMKRUID, o. vlasdotter, Egyptisch oliezaad:
een Oostersch peulgewas (sesamum orientate) uit
welks zaden de zeer heldere en, zoete sesamolie geperst wordt; ...OLIE, v., van de sesamolievervaardigt
men in Marseille eene soort van seep; ...ZAAD, o. zaad
wsaruit de sesamolie bereid wordt.
SESELI, v. (plantk.) bergeppe, bergvenkel.
SESSIE, v. (-s, zitting (inz. van landsvertuderingen on gerechtshoven): wij hadden eene lange
sessie, wij gin lang vergaderd geweest.
SETON, m. (-s), (hoelk.) eene soort van fontanel
(tot aileiding van vochten); —NAALD, v. (-en), chirurgisch instrument.
,SEULEN, (seulde, heeft geseuld), visschen met een
net, dat door een paard wordt getrokken.
SEVERE, bn. gestreng, hoog ernstig (inz. in de
kunst). SEVERITEIT, v. ernst.
SEVIGNE, v. (-s), borstspeld, haakspeld (der dames).
SEX4GESIMA, v. (R.-K.) zesde Zondag vOOr
Paschen.
SEXANGULUM, m. (meetk.) zeshoek.
SEXT, v. (-en), (muz.) zesde toon van de diatonische toonladder; een interval van zes toontrappen.
SEXT-ACCOORD, o. (-en), (muz.) eene omkeering
van een drieklank.
SEXTANT, v. (-en), (zeew.) hoogtemeter: een werktuig dat het zesde deel van een cirkel of 60 graden
oravat, zeker sterrenbeeld, ten zuidwesten van don

SHIRE, v. (-8), graafschap (in Engeland).
SHIRTING, o. eene soort van licht katoen of linnen voor hemden.
SHOCKING (Eng.), bn. onaangenaam, ergerlijk; aanstoot gevend; beleedigend.
SI, v. (-'s), naam der zevende noot eener toon-•
schaal.
SIAMEESCH, bn. van -, uit Siam: Siameesche prin-
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Leeuw.
SEXTET,

o. (-ten), muziekstuk voor zes instru-

menten.

SEXTIDE, m. (-n), zesde dag eener decade (uit den
tijd der Fransche omwenteling van 1789).
SEXTOLE, v. (-n), (muz.) eene notenfiguur van 6
noten, die in denzellden tijd gezongen of gespeeld
moeten worden als 4 noten derzelfde soort.
SEXUAAL, SEXUEEL, bn. het natuurlijk geslacht
betreffende: sexuee2e organen, driften; sexueel systeem,
stelsel van LINNAEUS, berustende op de geslachtsdeelen der planten.
SFEER, v. (sferen), bol; kring; een boirond werktuig uit cirkels bestaande, voorstellende die, welke

door de sterrenkundigen verondersteld worden aan
den hemel getrokken to zijn; de hemelsche sfeer,
hemelbol; hoogere sferen, bovenaardsche werelden;
(fig.) dat is mine sfeer, dat is de kring, waarin (of
het gebied, waarop) ik mij beweeg; dat ligt buiten
mfjne sfeer, ligt buiten mijn werkkring, gaat boven
mijn begrip; buiten zone sfeer treden, boven zijn
stand leven; (dicht.) de muziek der hemelsche sferen,
de harmonie der sterren.
SFERISCH, bn. den vorm van eene sfeer hebbende.
SFINX, v. (-en), (myth.) een roofgierig monster,
hebbende het hoofd en den boezem van eene vrouw,
doch overigens naar een leeuw gelijkende, somtijds
ook met vleugels afgebeeld, dat op eene rots bij
Thebe zich ophield, den voorbijtrekkenden een raadsel opgaf en ieder, die het niet kon oplossen, verslond; avondvlinder, vlinder met prismatische voelsprieten.
SFORZATO, bw. (muz.) versterkt, sterker.
SHAMPOOING (Eng.), v. het droogwrijven van het
lichaam na het bad; inz. het wasschen en borstelen
der hoofdhuid.
SHAWL, v. (-s), zie sjaal.
SHERIF, m. (-5), provinciaal rechter in Engeland;
overheidspersoon in Arabia.
SHERRY, In. witte wijn van de stad Xeres in
Andalusia.
SHILLING, m. (-s), Engelsche munt (= '20 van 1
pond sterling of f0.60 Nederl. ongeveer).

ter; de Siameesche tweelingbroeders; (fig.) 't zjin
Siameesche broeders, gezegd van twee personen, die

altijd bij elkander zijn.
SIAMOIS, v. zekere stof uit zijde en katoen, walker gebruik in Frankrijk het eerst ward ingevoerd
door de afgezanten van den koning van Siam, onder
de regeering van LODEWIJK XI V.
SIAMPAN, m. (-s), eene soort van Chineesch vaartuig.
SIBYLLE, SIBILLE, v. (-n), bij de Ouden eene profetes, waarzegster, verkondigster van den goddelijken wit.

SIBYLLIJNSCH, bn. van -, volgens de Sibyllen;
(Rom. gesch.) de SibyllOnscheboeken, drie boeken met
oude voetspellingen, welke door de sibylle van

Cumae aan TARQUINIUS den Trotschen worden verkocht, en die men in bedenkelijke omstandigheden
van staatswege raadpleegde.
SIC! tw. let wel ! ei ! —, zoo staat er woordeltjk,

zoo gaat de wereldsche
—sictransitgloriesmundi,

grootheid to niet.
SICCATIEF, o. een sneldrogend lijnolievernis, dat
men door verven mengt, die snel moeten drogen.
SIDDERAAL, m. (...alen), eene familie van visschen
(gymnotini), tot de orde der weekvinnigen behoorondo, met een slangachtig lichaam; inz. de sidderaal (G. electricus) uit Zuid-Amerika, die in zoetwater leeft, tot 2 M. lang wordt on bekend is om
zijn electrisch orgaan, waardoo.. zelfs paarden verlamd worden.
SIDDEREN, (sidderde, heeft gesidderd), stark beven,
trillen : van angst, vrees sidderen, ik sidder nog als ik
aan het gevaar denk; voor iem. sidderen, hem zeer
vreezen. SIDDERING, v. (-en), sterke beving, trilling; het sidderen.
SIDDERGRAS, o. gemeen trilgras (brim media),
eene grassoort met zeer fijne stengels, waaraan de
aartjes voortdurend hangen to trillen; ...ROG, m.
(-gen), (nat. hist.) eene soort van rog (torpedo) in
de Middellandsche Zee, met een stark electrisch
orgaan.
SIDERAAL, bn. de sterren betreffende.
SIDERAAL-ASTRONOMIE, v. gedeelte der sterrenkunde, dat de lichamen buiten ons zonnestelsel behandelt; ...LICHT, o. licht, verkregen door eene
knalgasvlam op een stukje kalk to richten; ...MAGNETISME, o. magnetische invloed dien de sterren
op zieken zouden uitoefenen.
SIDERATIE, v. stand der sterren: gewaande invloed daarvan op het leven on de lotgevallen van
den mensch; (geneesk.) beroerte.
SIDERIET, o. eene glasachtige verscheidenheid
van kwarts van eene indigo- of Berlijnsch-blauwe
kleur.
SIDERISCH, bn.; siderisch jaar, sterrejaar: de tijd
van den schijnbaren omloop der zon van eene vaste
ster afgerekend, totdat zij weer bij daze komt;
siderische maarld, omloopstijd der maan ten opzichte
van den tijd, binnen welken zij Naar omloop van
de eene vaste ster afgerekend tot aan dezelfde
vaste ster volbrengt, n. 1. 27 dagen, 7 uren on 43
minuten; evenzoo : siderische dag.
SIDERISME, o. leer betreffende geloof aan den
invloed der sterren.
SIDEROGRAPHIE, v. ijzer- on staalboschrijving:
staalgraveerkunst.
SIDEROLIET, o. Boheemsch pottenbakkerswerk
dat niet hard gebakken wordt en, in plaats van
met glazuur, met een gekleurd lak overdekt wordt.
SIEMENS, m. eene electrische maateenheid.

SIEPEL.
SIEPEL, v. (-s), (gew.) ui.
SIEPEREN, (sieperde, is gesieperd), onmerkbaar

SILLICIDEN.
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iemands signalement maken, opgeven; (ook fig.) zijn

gedrag uiteenzetten.
SIGNALIST, m. (-en), de seinblazer bij de miliin mine schoenen.
' tairen.
lekker
SIER, v. opschik; goede sier maken, fijn
SIGNATUUR, v. (...turen), merle, kenteeken; handteekening; (letterz.) letter of cijfer aan den voet der
opdissch en.
SIERAAD, o. (...raden, ...radian), toot, tooisel, vereerste bladzijden van elk vel ; (muz.) het cijfer boven
siering: sieraden in eene kerk; opschik, opsmukking,
de basnoten, waarmede in het generaal basschrift
om mooi te zijn, heeft zjj geen sieraad noodig; (fig.)
de intervallen der accoorden aangeduid worden;
trots, eer, iets waarop men roem draagt: deugd is
(apoth.) etiquette aan de fleschjes.
het schoonste sieraad; hij is het sieraad der gansche
SIGNET, o. (-ten), handzegel, cachet. SIGNETSNIJstad. SIERAADJE, o. (-s).
DER, m. (-s), graveur, cachetsnijder.
SIGNIFICATIE, v. (-s,
SIERAADSBAND, m. (-en), aangegoten band aan een
beteekenis; (recht.)
kanon, die tot versiering strekt.
beteekening, aanzegging.
SIERDUIF, v. (...ven), schoone soort van duiven, als
SIGNIFICEEREN, (significeerde, heeft gesignificeerd),
raadsheeren, valkenetten enz.
beteekenen; (recht.) aanzeggen.
(sierde,
heeft
gesierd),
tooien,
versieren:
SIEREN,
SIGNOR, m. (-i), heer; gebieder. SIGNORA, v. (...e),
eene kamer, een altaar sieren; de lente siert velden en
dame, vrouw; gebiedster.
SIJFELEN, (sijfelde, heeft gesijfeld), blazen (van
wegen met bloemen; (fig.) tot eer verstrekken: deugden sieren den mensch meer dan mooie kleeren.
slangen), schuifelen.
SIJPELEN, (het sijpelde, is gesijpeld), onmerkbaar
SIERHEESTER, m. (-5), heester dien men tot sieraad
kweekt; ...KOOL, v. eene soort van paarse of
doortrekken van vochten: het water spelt door den
witte boerenkool die men tot sieraad kweekt.
muur, door den djk.
SIERING, v. (-en), het versieren.
SIJPEREN, (het sijperde, is gesijperd), sijpelen.
SIERLIJK, bn. bw. (-er, -st), fraai, net, bevallig,
SIJS, m. (...zen), snaak, kwant, lichtzinnig mensch:
elegant : zich sierlyk kleeden; eene sierlifice handbewehet is een vroolifke sus; een wonderlffke sus.
ging; sierltjk schrijven, spreken. SIERLIJKHEID, v.
SIJSJE, o. (-5), eene soort van vogeltje (fringilla
(...heden).
spinus), tot de familie der vinken behoorende; het
SIERPLANT, v. (-en), eene plant die tot sieraad
heeft een aangenamen zang en onderscheidt zich
gekweekt wordt.
door zijn korten staart, spitsen snavel en kleurenSIERRA, V. (-'5), berg, gebergte, inz. in Spanje en
afwisseling.
Portugal en Zuid-Amerika.
SIK, v. (-ken), spits toeloopende baard voor of
SIERSEL, o. (-s), sieraad, versiering; (fig.) onwaaronder de kin: hij draagt tegenwoordig een sikje.
heid.
SIKJE, o. (-s).
SIESTA, v. (-'5), middagslaapje, inz. op het heetst
SIK, v. (-ken), gait. SIKJE, o. (-s).
van den dag; dutje na den maaltijd.
SIKKEBLOKKEN, o. my. (zeew.) twee enkele blokken
SIFFLEEREN, (siffleerde. heeft gesiffleerd), uitfluiin een strop vereenigd, soms ook uit een stuk hoot.
ten; door gefluit zijne afkeuring te kennen geven.
SIKKEL, m. (-s, -en), Joodsch gewicht, wegende
SIGAAR, v. (sigaren), rolletje tabak, tot rooken
4 drachmen; (ook) munt in het oude Judea; zilvebestemd: eene sigaar opsteken, ze aansteken en opring. STKKELTJE, o. (-s).
rooken; htj heeft altijd eene sigaar in den mond, hij
SIKKEL, v. (-s, -en), werktuig met halvemaanvorrookt voortdurend sigaren; onder eene fijne sigaar
mig lemmer en korten steel, waarmede men koren
jets bespreken, onder het rooken van eene fijne
snijdt, zicht: de sikkel in 't koren zetten, het maaienvorm der maan, als zij minder dan de helft zichtsigaar; — wat den vorm eener sigaar heeft, er op
gelijkt: chocoladesigaren. SIGAARTJE, o. (-s).
baar is: de sikkel der maan. SIKKELTJE, o. (-5).
SIGARENASCH, v. asch van opgerookte sigaren;
SIKKELSLAG, m. (-en), slag met eene sikkel.
...BEKER, m. (-s), eene soort van beker om daarin
SIKKELVORMIG, bn. in den vorm eener sikkel:
sigaren te bewaren, aan te bieden enz.; ...DAMP,
sikkelvormig blad; (ontl.) het sikkelvormig verlengsel
m. dichte rook van brandende sigaren; ...FABRIEK,
der hersenen; jets sikkelvormig uitsnijden.
v. (-en); ...FABRIKANT, m. (-en); ...FUST, o. sigarenSIKKENEURIG, bn. bw. (-er, -st), zanekerig, vitziek,
kistjes; ...HANDEL, m. handel in sigaren; ...HANvervelend : 't is zoo'n sikkeneurig mensch; sikkeneurfg
DELAAR, m. (-5, ...laren); ...KIST, v. (-en), ...KISTJE,
handelen.
o. (-s); ...KOKER, m. (-5); ...MAGAZIJN, o. (-en);
SIKKEPITJE, o. beetje, weinigje: hij zal er geen
...MAKER, m. (-5); ...PIJPJE, o. (-s), pijpje waarin
sikkepitje van hebben; 't is geen sikkepitje waard.
men sigaren rookt, inz. ten deele opgerookte sigaren;
SIKKER, SIKKES, bn. (gew.) beschonken: htj is
...ROOK, m.; ...SCHAARTJE, o. (-s), soort van
sikker, half dronken.
schaartje om daarmede de punt van sigaren af te
SILENE, v. (-n), (plantk.) een plantengeslacht, na
knippen; ...STANDAARD, ...STANDERD, m. (-s);
aan de koekoeksbloem verwant, met ronden opge...WINKEL, m. (-5); ...ZAKJE, o. (-5), vierkant papieblazen kelk, tot de familie der sileneachtigen beren zakje waarin men sigaren in 't klein verkoopt.
hoorende, waarvan 7 soorten in Nederland in 't wild
SIGARETTE, CIGARETTE, v. (-n), kleine sigaar;
gevonden worden: de Fransche silene (S. gallica);
inz. een papieren buisje met tabak gevuld. SIGAde knikkende silene (S. nutans); de tweehuizige silene
RETJE, CIGARETJE, o. (-s).
(S. otites); de opgeblazen silene (S. venosa); de kegelSIGARETTENPAPIER, o. bijzonder bereid papier
bloemige silene (S. conica); de nachtsilene (S. noctiwaarvan men sigaretten maakt; ...TABAK, v.
flora) on de roodbloemige silene (S. armeria).
SIGILLUM, o. zegel; sigillum confessionis, het zegel
SILHOUET, v. (-ten), SILHOUETTE, v. (-n), schavan de biecht; (fig.) onder de strengste geheimhouduwomtrek, -beeld, -portret (naar den uitvinder dus
loco
sigilli,
plaats van het zegel, - den stempel.
ding;
genoemd) : eene silhouette van iem. maken; hare silhouette teekende zich scherp af.
SIGNAAL, o. (signalen), sein, waarschuwingsteeken; leus, wachtwoord; —BORD, o. (-en), seinbord;
SILHOUETTEEREN, (silhouetteerde, heeft gesil—HOORN, m. (-5), seinhoorn.
houetteerd), een schaduwportret maken.
SIGNALEEREN, (signaleerde, heeft gesignaleerd),
SILICATEN, o. my. (scheik.) kiezelaarde-verbindinseinen geven; (zeew.) een schip signaleeren, seinen;
gen; kiezelzure zouten.
iemand signaleeren, zijn signalement opmaken, hem
SILICIUM, o. (scheik.) kiezel; —BRONS, o. eene
harde soort van brons, een weinig silicium bevatuitduiden, beschnven, zich onderscheiden: h j heeft
rich boven alle anderen gesignaleerd.
ten de.
SIGNALEMENT, o. (-en), beschrijving van iem.
SILLICIDEN, o. my. zekere delfstoffen : kiezelaarde-verbindingen.
uiterlijk voorkomen om hem daaraan te herkennen:
doordringen van vocht, sijpelen: het water sieperde

SILO.

SINT-GALBERTSNACHT.

SILO, v. (-'s), voederknil; kuil in het land,' waarin
men het groenvoeder voor het vee met zout inmaakt, om het zoo voor den winter to bewaren.
SILOMETER, m. (•8), toestel om de snelheid der
.beweging van een schip aan to wijzen.
SILURISCH, bn. (aardr.) de silurische formatie, eene
der oudste sedimentaire vormingen, waarin weinig
gewervelde dieren, maar wel veel vissehen voorkomen.
SILVESTER, — -MAAND, v. de laatste maand van
het jaar; — -AVOND, m. (-en), oudejaarsavond;
Paus SILVEEITER I stierf 31 Dec. 335.
SIM, v. (-men), snoer eener hengelroede; de top
op de kurk, welke boven den hook of hack van
eon hengelsnoer op het water daft; (fig.) iem. onder
de sim hebben, hem in bedwang houden. SIMMETJE,
o. (-8), kleine sim.
SIM, v. (-men), aap: het ras der simmen. SIMMETJE, o. (-s).
SIMILGOUD, o. op goud gelijkende koperlegeering
voor sieraden.
SIMILGOUDEN, bn. van similgoud : similgouden arm-

(vissch.) droogsingel, met strandkeien
bedekte Oasts. SINGELTJE, o. (-s), kleine singel;
(fig.) een singeltje maken, rondwandelen.
SINGELBEWONER, m. (-s), iem. die op den singel
woont..
SINGELEN, (singelde, heeft gesingeld), omsingelen.
een paard singelen, het den buikriem ondoen; stoeleti
singelen, er singels onder maken.
SINGELGRACHT, v. (-en), gracht om eene stad: de
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banden.

m. (-en), ...DIAMANT, m. (-en),
kunstdiamanten, uit thaliumhoudend glas vervaardigd, met eon stork lichtbrekend verraogen.
SIMILOR, o. halfgoud, spinsbek, bijouterie-goud.
SIMMEN, (simde, heeft gesimd), pruilen, veinzen to
schreien, eon huilend gezicht zetten.
m. on v.
SIMMENEUS, m. (...zen), apeneus.
iem. die eon simmeneus heeft.
SIMMENGESLACHT, ...RAS, o. apenras; ...KUUR,
v. (...kuren), apenkuur; ...TREK, m. (-ken).
SIMONIE, v. knevelarij, woeker met kerkelijke
ambten, zoo geheeten naar &moll den toovenaar:
SIMILIBRILLANT,

zich aan simonie schuldig maken.

SIMONISME (ST.), o. stelsel van ST.-SimoN om de
maatschappelijke misstanden to verbeteren, inz. de
afschaffing van het erfrecht.
SIMONIST (ST.), m. (-en), aanhanger van den Franschen utopist ST.-Simorr (gob. 17 Oct. 1760, gest.
11) Mei 1825).
SIMPEL, bn. bw. (-er, -st), eenvoudig, enkel: een
simpel woord; hjj is maar een simpel soldaat, een
gerneen soldaat; eene simpele akte, eene onderhandsche; de simpele duif, onschuldige; — ik heb hem
simpel gezegd, dat hfj gaan kon, alleen, bloot, kortweg gezegd; — suf, zwak van hersenen, wezenloos:

zij is simpel geworden; zich recht simpel aanstellen,
erg onnoozel, dom.
SIMPELACHTIG, bn. eenigszins zwak van hersenen,
onnoozel: er simpelachtig uitzien; een simpelachtig

gezicht. SIMPELACHTIGHEID, v. onnoozelheid, verzwakking van hersenen.
SIMPELLIJK, bw. simpel.
SIMPELTJES, bw. simpel.
SIMPLANKJE, o. (-s), klos waarom garen wordt
gewonden tot het breien van netten.
SIMPLICITEIT, v. eenvoudigheid, ongekunsteldheid.
SIMULACRE, o. (-s), schijnbeeld, schijnvertooning.
SIMULEEREN, (simuleerde, heeft gesimuleerd), veinzen, voorgeven: een gesimuleerde koop.
SIMULTAAN, bn. gelijktijdig. SIMULTANEITEIT,
v. gelijktijdigheid.
SINAASAPPEL, m. (-s), smakelijke, zoete oranjeappel, ook wel chinaasappel en appelsien geheeten.
SINDS, vz. en bw. sedert, van dien tijd.
SINE QUA NON, bw. zonder hetwelk ... niet; dit is
eene voortvaard, sine qua non (zonder welke de zaak
niet doorgaat), eene voorwaarde die vanzelf spreekt.
SINECUUR, v. (...curen), bezoldigde kerkelnke bediening, zonder daaraan verbonden a mbt,bezigheden; (bij uitbr.l luiaard
zeer geinakkelijk en
voordeelig anibt.
SINGEL, m. (-s), grof touwweefsel: nieuwe sintels
onder de kussenstoelen maken; buikgordel (van een
paard); buitenwal (om eene stad-3gracht); (soms) de
gracht om cone staid zelt: zij heeft zich in den singel

verdronken,

singelgrachten zjjn nu midden in de stad, zoo heeft
tick uitgebreid.
SINGELS, SINGELGROND, m. (-en),

zfj

(zeew.) zand-

en kiezelbank.

SINGLETON, m. in het whistspel de eenige kaart,
die men van eene kleur heeft.
SINGULARIS, m. o. het enkelvoud, de enkelvoudsVOTM.
SINGULARITEIT, v. (-en), zonderlingheid, vreemdheld.
SINGULIER, bn. bw. (-der, -st), zonderling, vreemd:
is toch singulier, dat het joist zoo treft; in dit singuliere
(enkele) geval.
SINISTER, bn. linksch, verkeerd; ongelukkig;
schrikkelijk, vreeselijk, boos, rampspoedig, nadeelig.
SINJEUR, m. (-s), hoer (meest spottend, minachtend) :
een groot sinjeur; den sinjeur spelen.
SINKSEN, m. (Zuidn.) Pinksteren.
SINKSENDAG, m. (-en), (Zuidn.) Pinksterdag.
SINOLOOG, m. (...logen), geleerde die het Chineesch

bestudeert.
SINOPEL, o. eene door ijzeroxyde bruin gekleurde
kwartssoort.
SINSOEN, o. (plantk., gew.) gemeen kruiskruid.
SINT, bn. heilig (voor namen van personen geplaatst, die de R.-K. kerk als heilig verklaard heeft,
dikwijls verkort als S., St., Set.: Sint Peter; St. Jan;
ook in aardrijkskundige namen, namen van feesten,
planten, dieren enz., die naar zulke heiligen heeten:
Sint-Petersburg; Sint Margriet).
SINT, m. (-en), heilige; (sprw.) het is een afgezette
Sint, gebezigd van iem. die vroeger zeer invloedrijk
was en om wien thans niemand zich bekommert.
SINT-ANDRIESKRUIS, o. (-en), (wapenk.) liggend
X-vormig kruis; (timm.) schoorbalk, stut; klein
Sint-Andrieskruis, schoorbalkje.
SINT-ANNA, (sprw.) daar loopt iets van St.-Anna
onder, zie ANNA.
o. (plantk.) helmkruid;
SINT-ANTONIESKRUID,
scrophelkruid; ...KRUK, v. (-ken), (wapenk.) een
T-vormig krukje; ...VUUR, o. (geneesk.) gordelroos.
SINTEL, m. (-s), uitgebrande steenkool, ook wel
sinter, sinder enz. geheeten: de kachel met sinteltjes
aanmaken; gestold metaalschuim, slakken: de sintels
uit de schreuven zoeken. SINTELTJE, o. (-s).
SINTELGAT, o. (-en), (stoomw.) gat waardoor de
sintels of slakken uit het machinevuur verwijderd
worden.
SINT-ELMUSVUUR, o. zie ELMUSVUUR.
SINTERKLAAS, SINT-NICOLAAS, m. kinderfeest
(6 December) waarop de kinderen allerhande lekkers
van suikerwerk, chocolade on kook, en vaak ook
speelgoed krijgen ; de heilige die in de verbeelding
der kinderen hun al dat lekkers geeft: voor Sinterklaas spelen; wet zou Sinterklaasbrengen?; Sinterklaas
heeft goed geredeii, ik heb veel voor mijn Sinterklaas
gehad.
SINTERKLAAS, o. eene soort van kook gebak
op dit feest.
SINTERKLAASAVOND, m. (-en), avond die het Sinterklaasfeest voorafgaat, waarop de banketbakkers
enz. hunne waren uitstallen, de ouders hunne ink oopen doen, de kinderen hunne schoentjes of klompje-3 met hooi klaarzetten en vrienden, elkander
onbekend, cadeau's thuiszenden; o.;
...GAVE, v. (-n); ...GEBAK, o.; ...GESCHENK, o. (-en);
...GOED, o.; ...KOEK, m.; ...PRET, ...VREUGD, v.
SINT-GALBERTSNACHT, v. (-en), (sprw.) //b. is go-

SIN T-GALBERTSNACHT.

SJAMA AN.

Zoren op Sint-Galbertsnacht, drie dagen voor 't geluk,

m. kauwmiddel, door de bewoners van den
Oostindischen Archipel veel gyibezigd, bestaande
uit met kalk ingesmeerde betelbladeren, een stukje
arekanoot en gambir. —DOGS, v. (...doozen), doos
waarin alle stoffen voor het sirihkauwen aanwezig
zijn. —KAUWEN, o:
SIRIUS, m. (sterrenk.) de Hondsster.
SIROCCO, m. (-'s), zeer heete en droge zuidoostenwind, die op de Middellandsche Zee en in Italie
gewoonlijk in het voor- on najaar eenige weken lang
waait.
SIROOP, v. Zie STROOP.
SISKLANK, m. (-en); ...LETTER, v. (-s), (taalk.) S en

thet is een ongeluksvogel.
SINT-JACOBSKRUID, o. Sint-Jacobsbloem.
SINT-JACOBSSCHELP, v. (-en), eene soort van
schelp, waarmede bedevaartgangers zich tooien, inz.
die terugkeeren van St. Jacob di Compostella.
SINT-JANSBROOD, o. vrucht van den Sint-Jansbroodboom. —BOOM, m. (-en), (plantk.) zekere boom
(ceratonia siliqua), in 't Oosten en Zuid-Amerika.
SINT-JANSKRUID, o. (plantk.) benaming van eenige
'plantensoorten, inz. eene soort van hertshooi (hypericum perforatum) en de smeerwortel (sedum purpurascens).
SINT-JORISWORTEL, v. (plantk.) gemeene of wilde
valeriaan, ook duivelsklauw en koortswortel geheeten.
SINT-JUTMIS, v. zie JUTMIS; (sprw.) tot Sint-Juttetnis uitstellen, het voor altijd uitstellen, het nooit
-4doen.
SINT-LAMBERTSNOOT, v. (...noten), eene soort van
groote hazelnoot.
SINT-M A ARTENSVOGEL, m. (-s), (nat. hist.) eene
aschkleurige wouw (falco cyaneus); de vetgemeste
gans die met Sint-Maarten geslacht en gebraden
wordt.
SINT-MARGRIET, zie MARGARETHA.
SINT-NICOLA AS, enz. Zie SINTERKLAAS, enz.
SINT-PIETERSKRUID, o. benaming van eenige plantensoorten: sleutelbloem, voorjaarssleutelbloem;
zeevenkel, zeepeterselie; muurkruid, glaskruid,
-steenbreke; ...PENNING, m. (R.-K.) schatting die
Engeland weleer aan den Paus betaalde;
geld dat in de kerken ten behoeve van den Paus
ivordt ingezameld.
SINT-TEUNISBLOEM, v. (-en), de gale onagra of
wederik (oenothera biennis).
SINT-VEITSDANS, SINT-VITUSD ANS, m. (gen ees k.)
dansziekte, zekere zenuwziekte die zich door algemeene stuiptrekkingen kenmerkt en tot de vreemdste
Iichaamsbewegingen aanleiding geeft; zij wordt
door 't yolk in Italie toegeschreven aan den steek
Tan de tarentula, waarom zij ook soms tarentula.
-dans wordt geheeten.
SINUS, m. (-son), boezem, schoot; inham, golf, bocht;
(meetk.) de loodlijn die uit het punt, waarin een
straal den omtrek des cirkels snijdt, op een anderen
straal valt, is de sinus van den ingesloten hook;
hij wordt uitgedrukt in deelen van den straal;
—TAFEL, v. (-s), wiskundige tabel der sinussen van
alle hoeken (tot 90°), benevens hunne logarithmen.
SIP, bw.; sip kijken, leelijk op zijn neus kijken.
SIPHON, m. (-5), eene spuitwaterflesch met hovelTormige buis; verbinding van twee open waterleidingen door eene dieper gelegen buis, by. onder eene
straat door.
SIPHYLIS, v. (heelk.) besmettelijke Venusziekte.
SIPOYS, m. my. Engelsch-Oostindische militia (van
inlanders).
SIPPERLIPPEN, (sipperlipte, heeft gesipperlipt),
rnet de lippen van iets proeven.
SIR (Eng.), m. (-5), heer! mijnheer! (titel waarinede men iem. aanspreekt); titel vOOr den doopnaam van ridders en baronets.
SIRE, m. titel waarmede men een koning of keizer aanspreekt.
SIRENE, v. (-n), (fab.) meermin, zeenirnf: eon fabelachtig wezen, half vrouw, half visch, dat met tooverachtig schoon gezang de schepelingen in het verderf
lokte: zij zingt als eene sirene; (fig.) 't is eene sirens,
eene schoone verleidster; — (nat. hist.) eene familie
der walvischachtige dieren (sirenia), die zich met
zeeplanten voeden, ook wel zeekoeien geheeten; —
(muz.) werktuig om het aantal trillingen van een
gegeven toon to tellen; (zeew.) toestel om geluidsignalen to geven: de sirenen der stoombooten floten.
SIRENENLIED; o. (-eren), ...ZANG, m. (-en), verleidelijke verderfelijke zang, verleidelijke woorden.
SIRENENVORMING, v. (-en), (heelk.) niet levens. -vatbare misvorming met aaneengegroeide beenen.
,

1511

SIRIH,

Z zijn de eenige sisletters.

SISMOGRAAF, ...METER, zie SEISMOGRAAF enz.
SISSEN, (siste, heeft gesist), een fijn, eenigermate

scherp geluid als tusschen de tanden voortbrengen;
de slang sist (schuifelt); met een sissend geluid iem.
wat toevoegen, in 't oor btjten: „schurk !" siste hfj
hem in 't oor; een sissend geluid veroorzaken b. v.

door water op een heet voorwerp to laten vallen
of door een gloeiend ijzer in water to steken: het
vocht siste op de heete plaat; het spek siste in de pan;
mon oor sist, suist; het voortbrengen van een scherp
geluid door pijlen, kogels enz., die zich snel bewegen : de kogels sister hem om de ooren. SISSING, v.
gesis, het sissen.
SISSER, m. (-s), iem. die sist; voorwerp dat een
sissend geluid geeft; (vuurw.) voetzoeker ; (fig.) wisjewasje, nietigheid: het zal wel met een sister afloopen.
SISSER, v. (-s), eene soort van grauwe erwt.
SISTEEREN, (sisteerde, heeft gesisteerd), verschijnen, zich (ter plaatse) laten vinden, zich stollen.
SISYPHUSARBEID, m. vergeefsche arbeid die tot
geen uitkomst leidt. [Sisyphus was, volgens de
fabelleer, een berucht boosdoener, die in de onderwereld veroordeeld ward een zwaar rotsblok tegen
een steilen berg op to wentelen, dat echter telkens
van den top weder in de diepte rolde.]
SITS, o. (-en), eene soort van gedrukt katoen, dat
oorspr. in India gemaakt ward en daar nog veel
gedragen wordt : gebloemd sits.
SITSEN, bn. van sits (vervaardigd).
SITSENWINKEL, m. (-s), winkel waarin men sitsen
verkoopt; (fig.) prullenboel.
SITSPAPIER, o. (-en), eene soort van papier; aan
eene zijde met heldere kleuren, inz. gemarmerd, bedru kt.
ligging, (fig.) toestand.
SITUATIE, v. (-s,
SITUATIEKAART, v. (-en), landkaart op eene schaal
van 1 op 100.000 ongeveer; ...PLAN, o. (-nen), horizontale projectie van een gebouw of eene reeks van
gebouwen, plattegrond; ...TEEKENING, v. (-en).
SITUEEREN, (alleen in het verl. deelw.): dit huffs
is fraai gesitueerd, het ligt fraai; (fig.) wijze van
woning, - huiselijke inrichting: hoe zifn zij gesitueerd?

SIWAN, v. de negende maand van den Israelietischen kerkelijken kalender.
SJAAL, v. (-s), CHhLE, v. (-s), kleurige omslagdoek van Kachemierwol geweven; groote omslagdoek van andere stof; sluierdoek dien de dames
om den hals dragon. SJAALTJE, o. (-5).
SJACHELEN, (sjachelde, heeft gesjacheld), sjacheren.
SJACHERAAR, m. (-5), kleinhandelaar, ruilhandelaar; woekeraar. SJACHERAARSTER, v. (-s).
SJACHEREN, (sjacherde, heeft gesjacherd), ruilhandel drijven, kwanselen; kleinhandel drijven; woekeren.
SJACHERJOOD, m. (...joden), een food die sjachert,
inz. als scheldwoord.
SJALOT, v. (-ten), eene soort van kleine uien;
schalonje, een in reuk on smaak naar knoflook gelijkende plant (allium ascalonium).
SJALOTTENSAUS, v. (-en); ...WORTEL, v.
SJAMAAN, m. (...manen), volgens het godsdienstig
geloof der Samojeden de tusschenpersoon, die de hoc.gere machten tot heil der menschheid kan dwingen.

•
4
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SLAAN.

SJAMANI
SME.

' SJAMANISME, o.zodsdienst bij verschillende Sarnojodenstammen, dir aan ajamanen gelooven.
SJAMBERLOEK, m. ( a), kamerjapon, httisgewaad
voor heeren.
SJAMPAN, v. (-s), klein Chineesch vaartuig met
een zeil.
SJANKER, m. (-s), een kankerachtig, venerisch
gezwel.
SJAPPEN, (sjapte, heeft gesjapt), merken, teekenen
(b. v. to velleu hout).
SJAPPETOUWEN, (sjappetouwde, heeft gesjappetouwd), straatslijpen, lanterfanten, rinkelrooien.
SJAPPETOUWER, m. (-s), straatslijper waarvan
iedereen last heeft, gemeene kerel, doordraaier.
SJAPPIE, m. (-8), gemeene kerel; lichtmis, doordraaier.
SJEBAT, v. de vtifde maand in den Isragietischen
kalender.
SJEES, v. (...zen), tweewielig rijtuig met kap.
SJEESKAP, v. (-pen); ...PAARD, o. (-en).
SJEEZEN, (sjeesde, is gesjeesd), niet slagen bij het
doen van examen, afgewezen worden.
SJEK, o. (-ken), loshangend vrouwenjakje. SJEKJE,
o. (-5).
SJENKEN, (sjenkte, heeft gesjenkt), janken, huilen.
SJERP, v. (-en), eene soort van gordel, welke door
krijgsbevelhebbers op verschillende wijzen gedragen
wordt; een gordel van zijde of andere stof, die door
vrouwen, kinderen enz. wordt gedragen.
SJIEK, bn. zie CHIC en CHIQUE.
SJILPEN, (sjilpte, heeft gesjilpt), een zacht piepend
geluid geven, als kleine vogels doen, tjilpen.
SJOFEL, bn. (-er, -st), kaal, armoedig: wat ziet hif
er sjofel uit. SJOFELHEID, v.
SJOFELTJES, bw.; haj is s.jofeltjes in de kleeren.
SJOKKEN, (sjokte, heeft en is gesjokt), zwaar en
langzaam zich ergens heen begeven: hfj is hier
-

zooeven voorbjjgesjokt; de beer sjokte de trap op.
SJOR, m. het sjorren: 't is een heele sjor.

•

SJORHOUT, o. (-en), (zeew.) knuppel om ineen to
draaien; ...KLAMP, m. (-en), (zeew.) klamp die in
het midden hol is, om het einde van een touw
daaraan vast to mak.AL
SJORREN, (sjorde, heeft gesjord), vastmaken, met
een touw vastbinden:
hooggaande zee werd alles
stevig gesjord. SJORRING, v. het sjorren.
SJORTOUW, o. (-en), (zeew.) reep, taliereep.
SJOUW, v. (-en), dikke bundel, last; ruk, rol;
(zeew.) opgerolde vlag of ander pak, dat men ophijscht om eon ander vaartuig aan boord to roepen:
vlaggen in sjouw hffschen, halfstok; (fig.) moeilijkheid:
dat was eene heele sjouw; (fig.) aan de (of op) sjouw
zijn, zwieren.
SJOUWEN, (sjouwde, heeft gesjouwd), zware lasten
dragon, overbrengen: die kerels sjouwen de zwaarste
vrachten; (fig.) moeiltjk werk verrichten; zich afwerken: hi/ sjouwt van den morgen tot den avond om
wat to verdienen; (fig.) een liederlijk leven leiden,
zwieren, nachtbraken; (zeew.) aan boord roepen
door het ophijschen eener sjouw.
SJOUWER, m. (-5), die hard werkt; zakken-, pakkendrager; workman; (fig.) zwierbol.
SJOUWERIJ, v. (-en), hard werk, moeilijke arbeid;
het zwieren, nachtbraken.
SJOUWERMAN, m. (...lieden, ...lui), man die voor
weinig geld allerlei werk doet; (zeew.) iem. die
bij 't optuigen, laden of ontladen aan boord wordt
genomen on niet tot de equipage behoort. SJOUWERMANSKNOOP, m. (-en), eigenaardige knoop
om iets vlug on stevig vast to binden.
SJOUWWERK, o. hard werk, zware lichamelijke
arbeid.
SKALDE, m. (-n), Noorsch dichter die door gezang en muziek de geheimen van den godsdienst,
de daden der helden van vorige geslachten onder
zijne tijdgenooten zocht to verheffen. •
SKELET, o. (-ten), (ontl.) geraamte; (fig.) zeer mager
mensch. SKELETJE, o. (-s).

SKELETTEEREN, (skeletteerde, heeft geskeletteerdA,

het geraamte eons lichaams reinigen en uitdrogen;
een dierlijk lichaam tot een geraamte maken.
SKINK, m. (-en), (nat. hist.) stinkhagedis cincus),
gemeene of eigenlijke skink, die vroeger els genees
krachtig word beschouwd; groote skink, ook landsnook geheeten; gels skink.
SLA, v. (plantk.). Zie SALADS.
SLAAF, m. (slagen), ltjfeigene (door geboorte, verovering of aankoop): iem. tot een slaaf maken; sia-

ven koopen, verkoopen; een slaaf de vrtjheid geven;
die in harde dienstbaarheid verkeert: de slaaf vats
zijn, geheel en al aan zijne willekeur overgeleverd; (fig.) blinde volgeling; (fig.) een slaaf zyner driften zjjn, zich door ztjne driften laten medesleepen; hij is een slaaf van zjjn woord, wat hij eenmaak

gezegd of beloofd heeft, komt hij stipt na. SLAAF-JE, o. (-s).
SLAAFACHTIG, bn. bw. als een -, van een
op onderdanige, dienstbare wijze; kruipend; eene
slaafachtige gewoonte, die men niet kan aflegger,
waarvan men slaaf is; een slaafachtige arbeid, harde;
eene slaafachtige navolging, al to getrouwe;
slaafachtig navolgen. SLAAFACHTIGHEID, v. lagsonderworpenheid, kruipertj.
SLAAFS, bw. als een slaaf: iem. slaafs behandelen;
iem. slaafs navolgen.

SLAAFSCH, bn. (-er, meest -), als, van een slaaf:slafchevr; abidenslfchrop;.
slaafsche gehoorzaamheid eischen; in slaafsche banden;
eene slaafsche gewoonte, eene gewoonte welke mem

niet afleggen kan, waaraan men stork gehecht is;

eene slaafsche navolging, eene al te trouwe navolging; eene slaafsche vertaling, die al to letterlijk is..

SLAAFSCHHEID, v.
SLAAG, m. slagen, klappen: slaag krfigen, geslagen worden; iem. een pak slaag geven; slaag verdienen; pas op, of er valt slaag, of er vallen klappen.
SLAAGS, bw. aan den slag, aan het vechten: slaag
worden; slaags zfjn; slaags raken (inz. van vioten);
(oudt.) van pas, ter snee : hij zal hier wee slaags
komen.

SLAAK, o. (slaken), doorvaart, stroom, kil, natuurlijk kanaal; plaats waar de zee bij onstuimig wader
effen en stil is.
SLAAN, (sloeg, heeft on is geslagen), iem. een of
meer slagen toebrengen mbt het doel hem to
zeeren: kinderen, een paard slaan; iem. om de ooren?
hem daar slagen vor'thfd,ingezcsla
toebrengen; zich voor 't hoofd slaan, uit spijt of ergernis; (fig.) 't is om zich voor 't hoofd te slaan, om flunk
spijt er over to hebben ; (fig.) iem. in 't gezicht slaan,
grof beleedigen; met aanduiding hoe men iem. treft:
iem. een blauw oog slaan; iem. bont en blauw, lam, kreupel, dood slaan; iem. diepe wonden slaan, al slaande toebrengen; (fig.) de liefde slaat diepe, gevaarloke wonden; met aanwtjzing waarmee men slaat: met de'
vuist, met handen en voeten, met een stok slaan; — (sprw.)
wie een hond wil slaan, kan gemakkelijk een stok vinden, wie iem. wil straffen, kan gemakkelijk een
voorwendsel daartoe vinden; er maar op los slaan,

in 't Wilde, zonder toe to zien, waar de slagen
terechtkomen; naar iem. slaan, hem trachten tetreffen; naar iets slaan, (fig.) er naar radon; (sprw.>
hij slaat er naar, als een blinde naar het ei,(ook) erin den blinds naar slaan, geheel zonder grond gissen; (fig.) dat slaat op m#, dat doelt op mij, gaat
,

mij aan;

slaat zich met zijne eigen woorden, wapens,

hij verdedigt zich zeer onhandig; — een paard slant
achteruit, zelden vooruit; — de vogel slaat met de vleugels, klapwiekt; — iem. den hoed van 't hoofd slaan,.

hem zoo treffen, dat zijn hoed hem van het hoofd
vliegt; iem. het hoofd van den romp slaan, hem dooden; — zich door den viand heen slaan; (fig.) rich
ergens doorheen slaan, zich uit moeilijkheden weten
to redden; zich door het werk heen slaan, het een
beetje minder zorgvol afmaken; —
overwinnen: den viand, een admiraal, iem.

SLAAN.

SLAAP.

geslagen, de partij gewonnen;
heeft
(spel)
(damspel) eene schijf skean, wegnemen, winnen; een
record slaan, winnen, een afstand in minder tijd
afleggen; — een slag slaan, een slag toebrengen; (fig.)
zijn slag slaan, van de goede gelegenheid gebruik
maken; (fig.) ergens een slag naar slaan, trachten,
beproeven; — den vijand op de vlucht, in de vlucht
slaan, hem z66 treffen, dat hij vlucht; den vijand
tit het veld slaan, zOO dat hij vlucht; (fig.) iem. uit
het veld slaan, hem zOO bejegenen dat hij niet weer
durft; — dooden, slachten: ossen slagen; (Bijb.) ik
zal alle eerstgeborenen in Egypte slaan; — treffen,
bezoeken: (Bijb.) de Heer zal u met tering, met ziekte
slaan; Gods hand slaat en heelt, God schenkt Teed
schfjnt met blindheid geslagen, hij
en vreugde;

baar geluid maken: het water slaat tegen het schip,
tegen den dak, klotst; de zeilen slaan tegen den
mast, klapperen; de golven slaan over het schip, storten; het hart, de pols slaat, klopt; —

schtjnt wel blind te zijn (dat hij zoo jets niet ziet);

het is hem in 't hoofd geslagen, hij is gek geworden; —

iets herhaaldelijk treffen, slagen toebrengen, our
een zeker doel te bereiken: een paal in den grond,
een spjjker in den muur slaan, met slagen er in
drijven; den spijker op den kop slaan, hem juist op
de goede plaats treffen; (sprw.) hij slaat den spijker
op den kop, raadt het juist, noemt juist de hoofdzaak; op een aanbeeld slaan; (sprw.) hij slaat altijd
op hetzelfde aanbeeld, komt altijd op dezelfde zaak
neer; jets aan (in) stukken slaan; eieren in de pan
slaan; geslagen eiwit, tot schuim geslagen; geslagen,
room; — den bal over den grond, op het dak slaan;
stof uit de stoelen slaan ; (sprw.) ergens de huur nit
slaan, er zooveel mee verdienen dat men er de huur
van betaken kan; (sprw.) ergens een slaatje uit slaan,

er een aardig voordeeltje uit halen; — verder in
allerhande bedrijven: haar, wol, vilt slaan, haar of
wol met den hoedenmakersboog tot vilt verwerken; deeg slaan, beslaan; kalk slaan, aanmaken;
turf, plaggen slaan, met eene soort van zeis of sikkel
van den veengrond slaan; water naar buiten slaan,
met een watermolen; zijn water slaan, het loozen; —
vasthechten, vastspijkeren: een huurbordje aan ee72,
huis slaan; iem. aan het kruis slaan, hem kruisigen; jets aan den haak slaan, om er mode te visschen; een slachtbeest aan den haak slaan, het schoon
ophangen; (fig.) iem. aan den haak slaan; — hechten : geloof aan iets slaan; —
slaan met het doel om wat to maken, wat voort
te brengen: een gedenkpenning slaan, stempelen;
geld, munt slaan; (fig.) ergens geld uit slaan, er zijn
voordeel mee doen; vuur slaan, met een staal (vuurslag) uit een vuursteen vonken slaan, welke op
zwam of tonder vallen, die hierdoor vuur vat; olie
slaan, person; het last van dat lijnzaad slaat 8 H.L.
olie, Levert zooveel olie op; touw slaan, maken,
draaien; een touw slaan om, winden om; een kabelslag slaan, winden; (Bijb.) slaat uwe sikkelen to spiesen, smeedt ze daarin om; eene brug slaan, over eene
rivier slaan, leggen, maken; iem. tot ridder slaan;
spijkers met koppen slaan, (fig.) de zaken flunk afdoen;
een kruis slaan, (R.-K.) blj het bidden enz.; —
slaan om eon geluid voort to brengen, al slaande
lets aankondigen, doen kennen: den roffe7 slaan; de
trom, de luit slaan, bespelen; de reveille, de taptoe,
alarm slaan; den stormmarsch, den aanval, den aftocht
slaan, daartoe op de trom het sein geven; (muz.)
de mast slaan, aangeven; een triller slaan, zingen
of spelen; de klok slaat 6 uur; heeft de klok al geslagen ?; (sprw.) htj heeft de klok hooren slaan, (maar
weet niet waar de klepel hangt), hij heeft iets vernomen, maar weet niet het rechte; het geweer
slaat geweldig, geeft een geweldigen slag; zeer luid,
ver hoorbaar en toch schoon zingen: de nachtegaal,
de oink slaat; — met de deur slaan, ze luid dichtsmijten; — met de tong slaan, een eigenaardig ge-

luid maken om paarden aan to zetten; (sprw.)
zijne tong slaat dubbel of slaat zwaar, (ook) zone tong
slaat ijzer, slaat kadul, men kan aan zijn spreken
hooren, dat hij dronken is; — zich herhaaldelijk on
met zekere kracht heen en weer bewegen, ergens
tegenaan komen en daarbij een min of meer hoor-
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soms drukt slaan alleen eene zekere snelheid
of iets plotselings uit; plotseling vallen: h5 slaat
uit het raam, van den wagon, tegen den grond, met
het hoofd tegen de steenen; de damp slaat mil' op de
borst, belemmert mij in de ademhaling; snel doordringen: de regen slaat door het dak, de inkt stoat
door het papier; jets door eene teems slaan, het laten
doorzijgen; jets door de keel slaan, jets naar binnen,
slaan, het snel opeten of opdrinken, brassen; (geneesk.) de mazelen, de pokken slaan mar binnen,
kunnen niet uitwerken; de melk slaat door het bleed,.

van eene zoogende vrouw of melkgevend dier gezegd; — de vorst slaat uit den grond, vertoont zich
naar buiten; de vlam slaat uit het dak; de bliksem.
is in den toren geslagen, heeft hem getroffen; de
schrik is hem in de beenen geslagen, hij is van schrik
verlamd; — beginnen: het paard slaat op hol; (fig.)W
slaat aan 't hollers, weet zich niet meer te bedwingen; op de vlucht slaan, beginnen to vluchten; uit
den aard slaan, geheel anders worden, inz. den
verkeerden weg opgaan; wortels slaan, wortel schieten; de snoek slaat, schiet plotseling weg; — richten,.
wenden : het oog naar boven slaan; de oogen ten Hemel,.
ter aarde slaan; het oog op jets, iem. slaan, beschouwen, er naar verlangen; een oogje op een meisje slaan,
op haar verliefd worden; acht op iem., iets slaan, er
op letten, er good acht op geven; de hand aan het
werk slaan, er flunk mode beginnen; ik heb er geene
hand aan geslagen, ik hob er niets aan gedaan; de
handen aan jets slaan, schenden, ontwijden; de handen,
aan zichzelf slaan, zelfmoord begaan; —
snel omdoen: een mantel om het lijf, eon doek our
het hoofd slaan; de armen iem. om den hals slaan,
omhelzen; de arnzen over elkander slaan, niets doen,
(ook) zich verwonderen; — iem. in boeien slaan, hem
boeien; een schoen op de leest slaan, zetten; jets in
den wind slaan, zich er niet om bekreunen, inz. oin
goeden mad; iets van de hand slaan, het afwijzen;
—de urslatnarbuiten,
draait; — eon toast slaan,
afsteken; thee slaan (van studenten) bij een professor
een kop thee drinken; — (gemeenz.) drukte, branie
slaan, hebben, maken.
SLAAN, o. het slaan : het slaan der paarden, achteruittrappen; het slaan der nachtegalen, afgebroken
luid en schoon fluiten; het slaan van den pols, van
het hart, het kloppen; het slaan van de klok.
SLAAND, bn. geluid gevende: met slaande trom
uittrekken; een slaand horloge; kastijdend, treffend:
Gods slaande hand.
SLAAP, m. verdooving der zinnen waardoor zij
voor gewone prikkels ongevoelig zijn, gepaard met
rust van die organen, wier beweging van 's menschen
wil afhangt, toestand die 't tegengestelde van
waken is: een zachte, geruste, diepe, gezonde, verkwik-

kende slaap; een onrustige, woelige, gestoorde slaap;
slaap hebben, behoefte gevoelen om to slapen; inz
slaap vallen, onwillekeurig gaan slapen; den slew ,

zijne hersenen niet voldoende tot nietkuva,
rust kunnen brengen, een kind in slaap giegen, sussen,
al wiegende, sussende, het doen inslapen; (fig.) zijn
geweten in slaap wiegen, sussen, doen slapen, ongemerkt het zwijgen opleggen; met den slaap worstelen,
door den slaap overweldigd worden; de oogen vol slaap.
hebben; zich den slaap uit de oogen wrijven, moeite

doen om wakker to blijven; (ook) het gels oogvuil
zich uit de ooghoeken wrijven, dat zich daar na
het slapen bevindt; in den eersten slaap zfin; uit
den slaap wakker worden, opschrikken, opspringen; —
een slaapje doen, een korten tijd slapen; — de eeuwige
slaap, de dood; de slaap is het beeld, de tweelingbrooder van den dood, de slaap gelijkt veel op den

dood; — toestand van verdooving, van ongevoeligheid waarin vele dieren en planten korter of langer
tijd verkeeren, inz. des winters: de slaap der zonde;

SLAAP.

SLACHT.

zie
.aldaar; verdooving van eenig lichaamsdeel: ik heb
den slaap in 't been. SLAAPJE, o. (-8).
SLAAP, m. (slapen), (ontl.) streek van het hoofd
tusschon de oogen en ooren, waar de hersenbeen<toren het dunst zijn: iemands slapen met lauweren
-omkransen, hem een lauwerkrans op het hoofdzetten,
in hooge mate eeren.
SI7 AAPAARD, m. en. v. (-s), (w. g.), slaper, slaap-iter.
SLAAPACHTIG, bn. (-er, -st), slaperig. SLAAPACH'TIGHEID, v. slaperigheid.
SLAAPADER, v. (-en, -s), (ontl.) slaap, hoofdader.
SLAAPBAAS, m. (...bazen), iem. die voor geld
slapers houdt; ...BANK, v. (-en), eene soort van
bedlade, rustbed; ...BED, o. (-den), onderbed; ...BEEN,
(-deren), (ontl.) een der beenderen van den schedel
aan beide zijden van het hoofd, welke de slapen
vormen; ...BOL, rn. (-len), (plantk.) eene soort van
papaver, ook zwarte heul en maankop geheeten, zie
maankop; ...BOLGEWASSEN, o. my., ...BOLPLANTEN, v. my. papaverachtige planten; ...BROEK, v.
(-en), brook die men 's nachts bij het slapen aantrekt
of aanhoudt; ...DEKEN, v. (-s), beddedeken; m.
-en v. (-s), langslaper, -slaapster, druiloor; ...DEUN,
m. (-en), ...DEUNTJE, o. (-s), slaapliedje; ...DOEK,
m, (-en), nacht-, hoofddoek dien men zich bij wijze
van slaapmuts om het hoofd bindt; ...DRANK, m.
(-en), drank die den slaap bevordert; ...DRANKJE,
AD. (-s), een slaapdrankje innemen, ingeven; (fig.) hem is
,een slaapdrankje ingegeven, waardoor hij eeuwig
slaapt: hij is vorgiftigd; ...DRONK, m. teug, alvorens
men te bed gaat.
SLAAPDRONKEN, bn. dronken bedwelmd van den
-slaap : hy is nog slaapdronken, nog niet goed wakker;

tegen betaling kan overnachten; —HOUDER,
—HOUDSTER, v. (-s), die eene slaapstee houdt.
SLAAPSTER, v. (-s), die slaapt: de schoone slaapster
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de winterslaap; hypnotische, magnetische slaap,

slaapdronken antwoorden.

SLAAPGELD, o. (-en), geld dat men voor het slapen,
_zijn nachtleger betaalt; ...GOD, m. (fab.) Morpheus;
...GOED, o. nachtgoed; ...HEMD, o. (-en), nachthemd ;
...HUIS, o. (...zen), huis waarin men slapers houdt,
waar men den nacht kan doorbrengen met slapen:
-een slaaphuis houden; ...JAK, o. (-ken), nachtjak;
...KAMER, v. (-s), kamer waarin men slaapt; ...KAMERAAD, m. en v (-s, ...raden), bedgenoot; ...KOETS,
.v. (-en), (dicht.) ledekant, bedstede; ...KOORTS, v.
-

(-en), (geneesk.) koorts met eene onnatuurlijke neiging
tot slapen; ...KOP, m. en v. (-pen), iem. die veel
van slapen houdt; een slaapmuts; ...KRUID, o. (-en),
slaapbol, opium, slaapmiddel; ...LAKEN, o. (-s),
beddelaken; ...LEER, v. (geneesk.) wetenschappelijke
verhandeling over den slaap, hypnologie; ...LELIE,
v. (...lien), (plantk.) goudwortel (asphodelus), eene
soort van lelie waarvan de geur slaperig maakt,
bedwelmt; ...LIED, o. (-eren), wiegelied; ...LUIZEN,
v. mv., ...LUISJES, o. my. (fig.) de slaapluizen beginnen hem te boten, krijgt slaapluizen, hij krijgt
slaap, vaak [elders ook wel: vaakluizen]; ...LUST,
m. slaperigheid.
SLAAPMAKEND, bn. slaapwekkend.
SLAAPMIDDEL, o. (-en), (geneesk.) een middel dat
den slaap bevordert: een slaapmiddel innemen;
...MUTS, v. (-en), nachtmuts; m. en v. (-en),
druiloor, sufkous; ...MUTSJE, o. (-s), kleine slaapmuts; borrel dien men 's avonds voor het slapen
gaan gebruikt; ...NEST, o. (-en), nest waarin dieren
slapen; inz. een vogelnest dat niet geheel voltooid
werd en waarin zij alleen komen om te slapen;
...PIL, v. (-len), ...POEDER, ...POEIER, v. (-s), pil,
poeder, poeier die men inneemt om den slaap to
bevorderen, wanneer men van nature den slaap niet
kan vatten ; ...PLAATS, v. ( en), slaapkamer, alkoof;
...RAT, ...ROT, v. (-ten), (nat. hist.) marmot, bergrat,
zevenslaper; ...ROK, m. (-ken), nacht-, borstrok;
...ROOS, v. (...rozen), slaapbol; ...SALET, o. (-ten),
slaapkamer; ...SIROOP, v. (apoth.) slaapstroop;
...SPIER, v. (-en), (ontl.), spier bij de slapen.
SLAAPSTEE, v. (-en), ...STEDE, v. (-n), bedstede,
legerstede: zijne slaapstee opzoeken; huis waarin men

in het bosch.
SLAAPSTOEL, m. (-en), een lange ruststoel waarin

men gemakkelijk kan slapen; leunstoel waarin
men gewoonlijk zijn slaapje houdt; ...STREEK, v.
(...streken), (ontl.) de streek van het hoofd om de
slapen; ...STROOPJE, o. (-s), (geneesk.) een zoet
stroopje waarin een slaapmiddel is, om kleine kinderen to doen inslapen; ...TIJD, m. (-en), tijd voor
den slaap bestemd; tijd om to gaan slapen; ...UUR,
o. (...uren), uur om to gaan slapen.
SLAAPVERDRIJVEND, bn. wat den slaap verdrijft:
slaapverdrif vende middelen.
SLAAPVERTREK, o. (-ken), vertrek waarin men

slaapt.

SLAAPVERWEKKEND, ...WEKKEND, bn. wat den
slaap verwekt, wat doet inslapen.
SLAAPVLOOIEN, v. my. slaapluisjes : slaapvlooien
hebben, schurken on zich de oogen wrijven om wakker to blijven; ...VROUW, v. (-en), vrouw die slapers houdt; ...WAGEN, m. (-s), rijtuig waarin men
vrij gemakkelijk kan gaan slapen; spoorwegrijtuig
dat tot slapen ingericht is; ...WAGGON, m. (-5);
...WANDELAAR, m., ...WANDELAARSTER, v. (-s),
die in den slaap opstaat en rondloopt; somnambule;
...WANDELEN, o. in den slaap werkzaamheden
verrichten, alsof men wakker is.
SLAAPWEREND, bn. slaapverdrijvend.
SLAAPZAAL, v. (...zalen), groote slaapkamer (inz.
in gestichten enz.) ; ...ZIEKTE, v. (-n), eene onoverkomelijke neiging tot slaap, welke ook bij betrekkelijk gezonde personen somtijds na hevige, uitputtende inspanning, na het doorstaan van fell()
koude voorkomt, doch rneestal bij sommige ziekten
wordt waargenomen; ...ZUCHT, v. lust om altijd
to slapen, slaapziekte.
SLAB, (-ben), SLABBE, v. (-n), eet-, morsdoekje
(van kinderen); servet; eene soort van mansoverhemd, dat enkel de borst bedekt; looden slabbe in
een muur, laagje lood onder in een muur gemetseld,
om het optrekken van vocht to beletten; reep lood
in een muur gemetseld, om eon uitspringenden houten rand to bedekken. SLABBETJE, o. (-s), een kind
een slabbetje voordoen.
SLABAK, m. (-ken), saladebak.
SLABBAKKE, v. (-n), talmster.
SLABBAKKEN, (slabbakt(), heeft geslabbakt), talmen, in ijver verflauwen, niet flunk meer arbeiden:
hfj begint te slabbakken; in alles slabbakt hij, niets
meer pakt hij flunk aan; verminderen, afnemen: de
wind begint te slabbakken.
SLABBAKKER, m. (-5), iem. die slabbakt, talmt, in
alles nalatig is.
SLABBAKKERIJ, v. (-en), talmerij, gesukkel.
SLABBE. Zie SLAB.
SLABBE, v. (-n), versche haring die in de Zuiderzee gevangen wordt.
SLABBEDOEK, m. (-en), slab, slabbetje.
SLABBEN, (slabde, heeft geslabd), leppen, drinken
(van dieren): de bond slabt water; morsen onder het
eten.
SLABBER, m. (-s), (oudt.) eene soort van haringschuit, die in de Zuiderzee voor de haringvangst
gebruikt wordt.
SLABBEREN, (slabberde, heeft geslabberd), slabben.
SLABBING, v. het slabben; (zeew.) woeling, omwindsel der kabels in de kuiven.
SLABED, o. (-den), smalle akker waarop sla verbouwd wordt; ...BLAD, o. (-en, ...blaren), blad
der sla.
SLACHT, v. het slachten, inz. het slachten van
een varken, eene koe voor eigen gebruik: de volgende
week hebben de slacht; de slacht aan kant maken,
alles in orde brengen: vleesch enz. inzouten, rooken, worst maken, enz.; iem. van de slacht laten
proeven, een proefje van de slacht, een slachtje geven,
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wat vleesch, spek, worst, hoofdvleesch enz. geven
Tan het voor eigen gebruik geslachte vee. SLACHTJE, o. (-s).
SLACHTBAAR, bn. geschikt om geslacht te worden.
SLACHTBANK, v. (-en), bank of blok waarop de
slager een kalf, een lam slacht; (sprw.) maak u
tot een lam en gfj wordt ter slachtbank geleid; (fig.)
moord, slachting; ...BEEST, o. (-en), beest, bestemd
iof geschikt om geslacht to worden (tot voedsel);
...BIJL, v. (-en), slagersbijl; ...BLOB, o. (-ken);
...BRIEFJE, o. (-s), verlofbriefje om te slachten;
...DAG, m. (-en), dag voor de slacht bestemd.
SLACHTEN, (slachtte, heeft geslacht), gelijken op,
.overeenkomen met (iem.): hfj slacht zfjn vader (3 n.);
gfj slacht mfj, ik houd er ook niet van, in dat opzicht
komen wij overeen; (sprw.) hfj slacht de kat die altijd
op hare pooten terechtkomt, hij west zich altijd flunk
nit de verlegenheid to redden.
SLACHTEN, (slachtte, heeft geslacht), ombrengen,
dooden (inz. tot spijziging, oudt. om to offeren);
eene koe, een varken, een konijn slachten; (Bijb.) God
beval Abraham Hem zfjn zoon te slachten, zelf gemeste beesten (gewoonlijk varkens) laten slachten
en het vleesch inzouten: wfj slachten deze week.
bLACHTING, v. (-en), het slachten; (fig.) moord,
bloedbad: te Maagdenburg werd door Tilly eene ware
slachting aangericht.
SLACHTER, m. (-s), slager, vleeschhouwer. SLACHITERIJ, v. (-en), het slachten; plaats waar geslacht
wordt; beroep van een slachter.
SLACHTERSHAMER, m. (-s), slachthamer ; ...MAND,
v. (-en); ...WINKEL, m. (-5), slagerswinkel.
SLACHTGELD, o. (-en), geld dat men voor het
slachten betaalt; ...HAMER, m. (-s), hamer waarmode men een slachtbeest doodslaat; ...HUIS, o.
(...zen), huis waarin geslacht wordt, abattoir; ...LOON,
o. (-en), slachtgeld.
SLACHTMAAND, v. November; ...MASKER, o. (-s),
zeker werktuig om dieren plotseling zonder eenige
pijn to dooden; ...MES, o. (-son), slagersmes; (fig.)
moorddolk; ...OFFER, o. (-s), offer dat (oudt.) ter
, eere der goden op een altaar werd geslacht; (fig.)
offer, dulder, lijder, lijderes: zfj word het onschuldig
slachtoffer zijner woede; die of wat opgeofferd is;
.OFFERANDE, v. (-n), bloedig offer.
SLACHTOFFEREN, (slachtofferde, heeft geslachtofferd), offeren, ten offer brengen. SLACHTOFFERING, v. (-en).
SLACHTPLAATS, v. (-en), plaats waar vee geslacht wordt; ...TIJD, m. tijd waarin men gewoonlijk slacht (vee, inz. varkens); Novembermaand;
.VEE, o. vee dat bestemd is, geslacht to worden;
...VLIJM, v. (-en), slagerspriem.
SLADOOD, LANGE SLADOOD, m. en v. heel lang
en mager mensch, vooral van jonge menschen gezegd.
SLAEMMER, m. (-s), saladeemmer.
SLAG, m. (-en), slaande beweging zonder meer:
een slag met de vleugels; — slaande beweging in
eene zekere regelmaat : de slag van het hart, van den
pols, de hoor- en voelbare beweging van het bloed
in het hart on in de slagaderen; de slagen van den
pots tellen ; de slag der golven; de slagen der smeden,
der dorschers, der roders; goed slag houden, regelmatig slaan; die schaatsenroder kan, geen slag houden; — (fig.) aan den slag gaan, beginnen to werken; ik moest dadelfjk aan den slag, met werken
beginnen; hfj heeft geen slag gedaan, gewerkt, tot aal
niets; goed op slag komen, good bedreven in iets
worden, (ook) juist bekornen wat men verlangt; ik
kan maar niet op slag komen, ik kan het werk
niet zoo goed doen als ik wel wenschte, als ik
gewoon ben; hij heeft er den slag van iem. te *men,
die kunst verstaat hij goed; alles is maar een
slag, alles is vrij gemakkelijk, wanneer men er
in bedreven is; na eene verhuizing is men nog niet
dadelijk op slag, in orde, met alles gereed; zijn slag
waarnemen, slaan, van de gunstige gelegenheid ge-

bruik maken; op den slag overkomen, _op het geschikte, juiste oogenblik, net van pas; in iets een
slag slaan, er naar gissen; iem. met den slag waarschuwen, onverhoeds iem. iets aankondigen of doen;
iem. to laat waarschuwen, zoodat hem de tijd ontbreekt het gevaar te mijden of zijne maatregelen
to nemen om het dreigende gevaar to ontkomen,
to weren; met e'en slag, in eens, plotseling; —
slaande beweging met het doel om to treffen, inz.
ptjnlijk of plotseling to treffen: een slag met de vuist
op de tafel; een slag met de vlakke hand, met de zweep;
een ferme, hevige, gevoelige, harde slag; iem. een slag
op den arm, om de ooren, in 't gezicht geven, een
klap; (fig.) iem. een slag in 't aangericht geven, hem
grievend beleedigen; met een slag sloeg hij het aan
stukken; van scheldwoorden kwam het tot slagen, de
ruzie werd eene vechtpartij; iem. slagen toedienen,
hem slaag geven; (fig.) zich zonder slag of stoot overgeven, zonder to vechten; ergens een slag in slaan,
er naar gissen; zich met den Franschen slag er doorheen slaan, iets vluchtig on vlug afmaken, niet de
noodige zorg aan de zaken besteden; hij heeft een
slag van den molen, is niet wel bij zijn verstand;
een slag van een paard krfjgen, een trap; — groot
groot verdriet, groote ramp: de slagen van
het noodlot; dat was een harde, gevoelige slag voor
hen; slag op slag trof hen, zij waren zeer rampspoedig; een electrische, galvanische slag, schok; —
geluid dat iets veroorzaakt dat snel neervalt,
treft, ontploft: hfj deed een slag tegen den grond;
het viol met een zwaren slag; de slagen van den donder, van den bliksem; wij hoorden den donder slag op
slag; knalgas ontbrandt met een vreeselijken slag; inz.
van werktuigen die opzettelijk daartoe vervaardigd
zijn: op den slag van de tram loopen, de klok gaf 4 slagen; met den laatsten slag ging hfj aan 't work; het is
op slag van vieren, het zal weldra vier uur slaan; ik
kom op slag, dadelijk; mfjne pendule is van slag, zij
slaat niet overeenkomstig den tijd, dien zij aanwijst; luid klinkende, regelmatige roep van sommige vogels: de slag van den nachtegaal, den oink;
onze kanarie heeft een heerlijken slag; de vogel is van
slag, slaat niet moor; — zet, geestigheid; slagen
(kwinkslagen) doen; (gew.) dat zijn slagen als timmermansslagen, onnoozele, flauwe kwinkslagen; —
knal waarmede een vuurpijl, een raket uiteenspat; —
slaande beweging om iets to bearbeiden: met elken
slag van den hamer, het heiblok, den oliemolen; munten
van denzelfden slag, van denzelfden stempel; — wending, draai: draai het rad een heelen, halven slag om;
e'en slag vooruit, achteruit, (op stoombooten) eene wenteling van het drijfrad; wat om iets heen geslagen is : een rondo slag van een touw; een halve, dubbele slag; slag in de kabelaring, om de betings; een
slag om den arm houden, een achterdeurtje open
houden; de slagen van een zwachtel moeten over elkander
sluiten, de opeenvolgende windingen; — het op- en
neergaan van den zuiger eener pomp: eenige slagen
aan eene pomp doen; de pomp heeft slag, de zuiger beweegt zich flunk op en neer; — (wev.) beweging van
de weeflade waardoor de laatste inslagdraad door
middel der tanden van het rietblad aan het reeds
klaar zijnde weefsel wordt aangesloten; — (damspel)
het schuiven : met e'en slag drie steenen nemen; (kaartspel) de kaarten die in een rondgang uitgespeeld
worden: een slag maken, halen; met een laag troefje
nog een slag halen; hij haalt alle slagen,wint alles; —
geregeld gevecht: slag leveren; den slag winnen, Verliezen, een beslissende slag: de slag b(j Waterloo; hij
is in den slag (dood) gebleven, hij is gesneuveld; —
weg dien een laveerend schip zonder wenden
aflegt: lange, korte slagen maken; over slag zeilen;
de slag van 't schip, de lijzijde; de streken die een
schaatsenrijder maakt: hj doet ferme, lange slagen;
weg dien een bootje met een slag to roeien aflegt;
gedeelte land waarop men in achtereenvolgende
jaren (meestal 3) telkens wat anders zaait, vgl.
drieslagstelsel; — eene lading kruit: slag van eon vuur-
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p#4 (fig.) dat is juist de slag van den vuurp#1, het
geheim der zaak; (in de vuurwerkerij) eene stevige
huls van eene buis voorzien en met buskruit gevuld
die . door de ontbranding daarvan met een sterken
knal uiteenspringt, ook moordslag geheeten; — slag
van een touw, samenstellend deal van een dikker
touw: dit is een touw van 3 slagen; slagen eener view.
geldeur, van een schoorsteenschermpje of kamerschut,
de deelen of vleugels waaruit ztj bestaan; slagen
bij blinden, de gebroken schuine kanten die niet tot

'de verstekken doorloopen; -wending van eene loopgraaf; wagenspoor; hoefslag; afweg: een slag voor de bommen; ztjweg de
duinen in : het Frankenslag te Scheveningen; — slaapgedeelte van het hoofd; — dun uiteinde eener
zweep; — slag op slag, telkens, herhaaldelijk: slag
op slag komt h j te laat; slag op slag deed hjj de
scherpzinnigste vragen. SLAGJE, o. (-s, slaagjes).
SLAG, o. soort: een schoon slag van menschen; een
roar slag van yolk.
SLAG, o. (-en), schuif voor een duivenhok : het
slag laten vallen; vogelknip, duiventil: een vogel in
't slag vangen; duiven op slag houden; (fig.) duifjes
op slag houden, een bordeel houden.
SLAG, o. inslag; (wev.) linnen van enkel slag, van
dubbel slag.

SLAGADER, v. (-en, -s), (ontl.) polsader, ader waarin
het blood door het hart bij slagen gedreven wordt
naar alle lichaamsdeelen: de groote slagader; —BESCHRIJVING, v. (-en); —BLOED, o. helderrood blood
uit de slagaders; —BREUK, v. (-en), een met blood
gevulde zak, die in gemeenschap staat met eene
slagader on door hare verscheuring of uitzetting is
voortgebracht; —BUIS, v. (...zen); —GEZWEL,
o. (-len).
SLAGADERIG, bn. ...LIJK, bn. tot de slagader behoorende; slagaderlfjk bloed, blood dat door de slagaderen stroomt.
SLAGADEROPENING, v. (-en), (heelk.), opening van
eene slagader.
SLAGBAJONET, v. (-ten), bajonet met gebogen
kling; ...BAL, m. (-len), kaatsbal, kolfbal; ...BALK,
m. (-en), rechte balk van een houten slagdrempel
eener sluis; ...BED, o. (-den), ...BEDDING, v: (-en),
bedding voor een af to loopen schip; ...BEITEL, m.
(-s), vierkant stalen werktuig waarmede men de
gaten in 't metaal grooter maakt; ...BOEG, m. (-en),
(zeew.) het over een anderen boeg goon liggen;
dat was
gang; (fig.) dat was een slagboeg voor
een buitenkansje voor mij; dat viel hem in zijn slagboeg, dat kwam hem juist van pas, rechtnaar wensch;
...BOOG,m. (...bogen), een hoedenmakersgereedschap
dat veel op een grooten strijkstok gelijkt en dient
om het haar of de wol tot vilt to verwerken; (zeew.)
slag, gang; ...BOOM, m. (-en), horizontaal liggend
hout om een doorgang af to sluiten; (fig.) beletsel;
...BOOR, v. (...boren); ...BORSTEL, m. (-s), borstel
der ververs om stippelwerk to maken; ...BOSCH, o.
(...sschen), bosch walks boomen geveld moeten of
kunnen worden.
SLAGDEUR, v. (-en), kleine deur in eene grootere,
valdeurtje; deur die in tweeen opengaat; ...DISPOSITIE, v. (-s, (mil.) ontwerp tot een veldslag, schriftelijke of mondelinge verklaring er van;
...DREMPEL, m. (-s), sluis-, verlaatdeur; drempel,
aanslag voor de sluisdeuren; ...DUIF, v. (...van),
duif die tot eene duiventil behoort; ...EL, v. (-len),
(wev.) kleine el om linnen van geringe breedte to
meten, dat men tweemaal eene halve el meet.
SLAGEL, m. (-s), groote houten moker.
SLAGELGER, m. (-s), (vissch.) eene soort van
aalgeer.
SLAGEN, (slaagde, is geslaagd), geluk met iets
hebben, zijn wensch vervuld zien: slagen in jets; ik
ben met hem geslaagd, dit is mij met hem gelukt, ik
heb den rechten persoon in hem gevonden; een
gelukkig examen doen : hj is voor 't Fransch geslaagd.
SLAGER, m. ( s), vleeschhouwer, -verkooper.

SLAGSCHADUW.
sLAGEau, v. (-en), vleeschhouwerswinkel; slach-

telt.
SLAGERSBANK, v. (-en), bank waarop pen slager
kleinere dieren slacht, b.v. kalveren, lammeren,
...BIJL, v. (-en), NO die een slager gebruikt; ...BLOB,
o. (-ken), blok om klein slachtvee op to slachten;
hakblok ; ...BOEKJE, o. (-s), boekje waarin de slager
de bestellingen opschrtift; ook wat hij geleverd
heeft; ...BOOM, m. (-en) boom om daaraan een
slacht beast bij de achterpooten op to hangers;
...GILD, o. (-en); ...HOND, m. (-en); ...JONGEN, m. (4)4
...KNECHT, m. (-5); ...MES, o. (-son); ...PRIEM, m.
(-en); ...REKENING, v. (-en), rekening van een
slager; ...STAAL, o. stuk staal waaraan de slager
zijne messen wet, aanzet; ...VROUW, v. (-en);
...WINKEL, m. (-s); m. ...zonen).
SLAGGEWEER, o. (...geweren), een geweer datb1
't afschieten een harden slag geeft; ...GOUD, d.
slagpreparaat; ...HAMER, m. (-a), zware-hamer der
goudslagers, der bookbinders; ...HOEDJE, o. (43),
cilindervormig dopje van geplet koper of koperblik,
gevuld met eene hoeveelheid slagkruit, het dient
hoofdzakelijk tot het ontsteken van de ladingen der
draagbare wapenen; ...HOOI, o.; ...HORLOGE, o. (-s),
horloge dat slaat, repeteert; ...HOUT, o. (-en),
hout waarmede men (op iets) slaat of klopt, inz.
het houtje der hoedenmakers waarmede zij op den
slagboog tikken; soort van houten sabel waarmede
het vlas van de houtdeeltjes ontdaan wordt; —
schaarhout, kreupelhout, dat om de 5, 6 of 7 jaar
gehakt wordt: het slaghout op struik verkoopen.
SLAGINSTRUMENTEN, o. my. speeltuigen die geslagen worden, als : pauken, trommen enz.; ...KOOI,
v. (-en), vogelknip; ...KRUIT, o. eene soort van buskruit; ..,KWIK, v. en o, grijsachtig witte kristallen,
verkregen door het vermengen eener oplossing van
2 deelen zuiver kwikzilver in 3 deelen salpeterzuur
met 8 deelen alcohol en ether; het ontploft heviger
dan slagkruit, maar vormt minder gas on tast ook
de wapens niet aan ; ...LANTAREN, v. (-s), lantaren
aan den mast (bij een zeeslag); ...LENGTE, v.
(-n), lengte van een zuigerslag; ...LIJN, v. (-en),
(timm.) met krijt bestreken koord, dat, losgelaten
zijnde, eene streep laat; (zeew.) seizing, zeker touw;
...LIJNZAAD, o. lijnzaad waaruit olie geslagen zal
worden, in tegenstelling met zaailijnzaad;
v. (-en); overslaande lijst eener deur om de opening
goad af to sluiten; ...LINIE, v. (...nien), stelling die
een leger inneemt om terrein to bezetten.
SLAGNET, o. (-ten), knipnet, vogelnet dat bij de ►
minste aanraking dichtslaat; balnet of raket;
...ORDE, v. (-n), (oorl.) de opstelling of de opmarsch
der troepen van een bepaalden veldslag, zooals
volgen uit het doel en de bestaande omstandigheheden: zich in slagorde scharen; de vaste bepaling,.
volgens welke een uit alle wapenen bestaand korps,.
een legerkorps, eene samengestelde divisie gewoonlijk moat worden opgesteld, indien geen bijzonder
gewichtige omstandigheden daarin veranderingeri
noodig maken; geteekende slagorde, om eon spoedig
overzicht over de geheele samenstelling van een
korps to geven; ...PEN, v. (-nen), groote veder of
pen van een vogel ; (fig.) de slagpennen zfjn hem uitgetrokken, men heeft hem gekortwiekt, van zijna
macht beroofd; ...PLAAT, v. (...platen), plaat waarop
de goudsmeden hun goud slaan; ...PREPARAAT,
o. (...raten), (scheik.) verschillende mengsels die
met een slag ontbranden, ontploffen, zooals slagkwik, dynamiet, meliniet enz.; ...PUTS, v. (-en),
(zeew.) een kleinere emmer van zeildoek, uit 3
breedten genaaid en op elken naad gelijkt, welke
lijken tot een strop vereenigd zijn.
SLAGREGEN, m. (-s), harde regen; ...RIEM, m. (-en),
(mil.) riem om den karabijnschoen met riem aan
het zadel to bevestigen; ...ROEDE, v. (-n), werktuig
der wijnverlaters; ...SAS, o. sas dat bij de ontbranding veel gas vormt on dus een hevigen slag geeft;
...SCHADUW, v. (-en), (teekenk.) schaduw welke
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gang, uiterst langzaam; — kronkelende loop; iedere
eon door de zon enz. beschenen voorwerp op den
lichten giond veroorzaakt; kernschaduw; ...STIJL,
ronding eener spiraallijn; ...HUISJE, o. (-s), horentje
m. (-en), de stijlen waartegen de gesloten sluisdeueener slak; ...SLAVER, v., eene soort van luzerne
ren steunen; ...TAND, m. (-en), groote voortand (van
(medicago); ...KRUID, o. eene soort van luzerne (M.
scutellata).
vele dieren): de slagtanden van een wild zwon, van
*.en olifant; (fig.) de slagtanden zjjn hem uitgebroken, I
SLAKKENKUIL, m. (-en), kuil waarin men slakken
.de voornaamste middelen om kwaad to doen zijn
bewaart on voedert om ze to mesten; ...MELK, v.
tem ontnomen; ...TROMMEL, v. (-s), deel eener
eene soort van kruid; ...00G, o. (-en), oog eener
dorschmachine waarmede de korrels uit de aren
slak; ...OVEN, m. (-s), oven om de slakken (zie
geslagen worden; ...UURWERK, o. (-en), uurwerk
slak 2e art.) to smelten; ...PUT, m. (-ten), slakken.dat slaan kan.
kuil; ...SLIJM, o. slijm dat de slakken afscheiden;
SLAGVAARDIG, bn. (-er, -st), bereid, gereed tot den.
...STEEN, m. (-en), steen dien men in den kop
veldslag; een troop is slagvaardig, als hij goed gevan naakte slakken vindt; (ook) eene soort van
oefend en behoorlijk uitgorust is en in zulk eene
warmer; ...STROOP, v. zeker geneesmiddel;
tactische formatie, dat hij in zeer korten tijd slag
...WOL, v. wolachtige onbrandbare stof, verkregen
kan leveren.
door de slakken uit de hoogovens in gesmolten
SLAGVEDER, ...VEER, v. (-en), slagpen; _VEER,
toestand met kracht uiteen to blazon; het is eene
v. (-en), de veer van een schietgeweer, welke den
slechte warmtegeleidster on kan als gewone wol ge•
haan doet overslaan; de veer van een slaguurwerk
weven worden.
waarmede het slagwerk in beweging wordt gebracht;
SLAKKETRAP, v. (-pen), wenteltrap; ...VEER, v.
...VELD, o. (-en), plaats waar een slag of gevecht
(-en), spiraalveer.
-

geleverd wordt of is: vaak is een slagveld een waar
slachtveld; het slagveld behouden, het winnen; (fig.)
bleef meester van het slagveld, hij overwon; ...VENSTER, o. (-s), buitenblind, tochtvenster; ...VERBAND, o. plaats aan boord van een oorlogsschip,

waar de gekwetsten verbonden worden; ...VINK,
m. (-en), vink die goed zingt; ...VLOUW, v. (-en),
slagnet; ...WATER, o. zogwater, opborreling ; (Zuidn.)
stortregen; ...WERK, o. (-en), (horl.) het werk waardoor een slaguurwerk slaat; ...WIEK, v. (-en), slagTleugel: yin; ...WIND, m. (-en), (zeew.) schrale, onbestendige wind, valwind; ...ZEE, v. (...6n), stortzee; ...ZIJDE, v. (-n), (zeew.) zwakke zijde van eon.
schip (waarnaar het overhelt); ...ZILVER, o. knalsilver; ...ZWAARD, o. (-en), groot krijgszwaard dat
met beide handen wordt gehanteerd.

SLAK, v. (-ken), dier tot de 2e klasse der week(lieren of buikpootige weekdieren (gasteropoda) behoorende, met een langwerpig, van boven rond
lichaam met vlakke onderzijde, schiff of zoo/ geheeten, dat hun tot kruipen dient, van voren dunner
wordende en in een kop eindigend: naakte slak, slak
zonder huisjo (limax); huisjesslak; (sprw.) zoo vet als
eene slak, buitengewoon vet; hij gaat als eene slak,
<op eene teerton), uiterst langzaam; het gaat als eene
slak vooruit, haast onmerkbaar. SLAKJE, o. (-s).
SLAK, v. (-ken), de glasachtige verbindingen van
aardsoorten of van metaaloxyden, die bij het smelten
-

van metalen gevormd worden on als schuim boven
drijven; dergelijke verbindingen in een kolenvuur:
_slakken uit de kachel halen, opdat zij beter brande.
-

,

SLAK, bn. (-ker, -st), (gew.) slap, zonder veer•racht: die vader is to slak voor zfjne kinderen, to
toegevend; slak weer, niet vast, onzeker; slak voed_sel, licht verteerbare, vloeibare spijs: de zieke mag
-

.slak voedsel hebben.
SLAKACHTIG,

bn. (nat. hist.) als eene slak: de

slakachtige dieren.
SLAKACHTIG,

bn. op slak gelijkende: slakachtige

verbindingen.
SLAKEN,

(slaakte, heeft geslaakt), (dicht.) loslaten ;

vrijheid stollen; ontbinden: iemands boeien slaken;
(fig.) zuchten slaken, loozen. SLAKING, v. het slaken, losmaking.
de zeilen slaken;

SLAKGATEN, o. my. gaten in sluismuren, welke
dienen om het water ter wederzijden van een paar
puntdeuren op eene gelijke hoogte to brengen, of
om waaierdeuren to openen of to sluiten, of ook wel
om overtollig water to loozen, zonder de deuren
to moeten openen; ...HOREN, m. (-s), voelhoren
eener slak; eene soort van weekdier; ...HOUTBOOM,
m. (-en), een boom in Indio.
SLAKKEBOOR, v. (...boren), drilboor; ...LIJN, v.
(-en), schroeflijn, slingerlijn.
SLAKKENDRIEBLAD, o. slakkenklaver;
in. gang eener slak; (fig.) den slakkengang gaan,

langzaam voortkruipen; alles gaat hier den slakken-

SLAKPRIK, m. (-ken), een in Europa voorkomend
en tot de visschen behoorend diertje (amphioxys
lanceolatus), zonder ruggegraat of hart, zonder ontwikkelde oogen en daarbij kleurloos, ook lancetvischje geheeten.
SLAKVORMIG, bn. van -, als eene slak; (bouwk.)
spiraalvormig.
SLALEPEL, m. (-s), lepel voor de salade; ...MAND,
v. (-en), mand voor de sla.
SLAMEUR, v. (-en), (Zuidn.) beslommering, moeite
on zorg.
SLAMIER, m. en v. (-en), lang, onhandig en lijzig
persoon: het is zoo'n lange slarnier.
SLAMPAMPEN, (slampampte, heeft geslampampt),
brassen, zwieren.
SLAMPAMPER, m. (-5), SLAMPAMPSTER, v. (-s),
die slampampt.
SLAMPAMPERIJ, v. (-en), brasserij.
SLANG (Eng.), o. de gemeenzame taal, in tegenstelling met cant, de deftige taal.
SLANG, v. (-en), dier tot eene orde der kruipende
dieren (ophidia) behoorende, die een zeer in de lengte
gerekt on door schubben bedekt lichaam zonder
ledematen hebben, zij bewegen zich voort door hun
lichaam to krommen: niet vergiftige slangen, slangen
zonder eene vergifbereidende klier en zonder gift
uitvoerende tanden; vergiftige slangen, slangen wiei
beet doodelijk of ten minste zeer gevaarlijk is;
glad, valsch, voorzichtig als eene slang zon, (sprw.,
rich als eene slang in allerlei bochten wringen, allerlei
middelen to zijner beschikking of ter bevordering
zijner oogmerken beproeven; er schuilt eene slang
(adder) onder, er schuilt gevaar, er is boosaardige
list in het spel; doet gij dit, dan haalt gij eene slang
in uwen boezem, dan zal het u altoos berouwen; eene
slang aan den boezem koesteren, een snoodaard met
weldaden overladen; — boos wijf, serpent: hi heeft
eene slang van eene vrouw ; knagend geweten; — lange
lederen of zeildoeken buis eener brandspuit; eene
soort van vuurwerk ; distilleerbuis; zeker sterrenbeeld. SLANGETJE, o. (-s), kleine, jonge slang, adder;
(vuurw.) voetzoeker.
SLANGAAL, m. (...alen), eene soort van zeeaal
(ophidium barbatum).
SLANGACHTIG, bn. van -, als eene slang.
SLANGBRANDSPUIT,

v. (-en), brandspuit met eene

slang.
m. (...baton), beet eener slang.
SLANGEKOP, m. (-pen), kop van eene slang, (plantk.)
eene ruwbladige zeer algemeene duinplant (echium
vulgare), die alzoo genoemd wordt, omdat de gerimpelde vruchtjes op den kop van eene adder of
slang gelijken; ...LIJN, v. (-en), slingerende lijn;
...MOND, m., ...MUIL, m. (-en), mond, muil eener
slang.
SLANGENAANBIDDER, m. (-s), ism. die de slangen
als heilige dieren vereert; ...AANBIDDING, v. godsSLANGEBEET,

1518

SLANGENAARD.

SLAPEN.

dienstige vereering der slangen; ...AARD, m. g e- vormige, onregelmatig gewonden buis tot schelp;
slacht . der slangen; (fig.) boos, valsch, kwaadaardi g
...STERREN, v. my. eene orde van zeesterren
karakter; .:.ARE.ND, m. (-en), secretarisvogel; ...BE .
(ophiuridae).
SCHRLTVER, m. (4), iem. die de slangen beschrijft ;
SLANGSTUK, o. (-ken), eene soort van geschut.
...BESCHRIJVING, v. (-en); ...BEZWEERDER, rn .
SLANGSWIJZE, ...WIJS, bw. als eene slang; slang-(-s), iem. die voorgeeft zelfs giftige slangen te kun - vormig.
nen bezwciten en daardoor voor hem onschadeltjk t e
SLANGVISCH, m. (...sschen), eene soort van zee..
make; slangentemmer; ...BLOEM,v.(-en),(plantk. ), slang, lipvisch.
(gew.) smalbladig basterdwederik (epilobium angus SLANGVORMIG, bn. in de gedaante eener slang,
tifolium), ook kattestaart geheeten : eene zeer schoon e
gekronkeld.
plant; ...BOOM, m. (-en), (plantk.) serpentaria
SLANGWESP, v. (-en), eerie soort van wasp (ophion).
...BROEDSEL, o. (-s), gebroedsel van slangen; hoo
SLANK, bn. (-er, -st), lang en recht gegroeid: een.
nende benaming voor valsche, kwaadaardige, booz
slanke boom; slank van lfif en leden; cone slanke gemenschen; ...DANS, m. (-en); ...DIENST, m. gods
stalte komt in die kleeding goed uit; dat meisje
is
dienstige vereering der slangen; ...DRAGER, m. (-s ), nogal slank, is betrekkeltjk dun van lichaam, herten.
zeker sterrenbeeld.
zyn slanke dieren, dun van lijf en los in de beweSLANGENEI, o. (-eren, -ers), ei eener slang ; gingen; slanke pooten, fijn en teer; dat paard heeft
...ETERS, m. my. menschen (of dieren) die zich me t een slanken hals, lang en dun; — een slanke toren,.
slangenyleesch voeden; ...GEBLAAS, ...GESIS, ...GE
die in verhouding tot de breedte vrij lang is; eeneSIJFEL, o. geluid dat de slangen maken; ...GE - slanke letter, in tegenst. met eene rondo Franscho
BROED, o. slangenbroedsel; ...GEDAANTE, v. d e letter. SLANKHEID, v. het slank zijn; slanke,,
gedaante, de vorm eener slang: de duivel in slangen
rijzige gestalte.
gedaante;
o. venijn eener slang; ...GRAS ,
SLANKAPEN, m. my. (nat. hist ) eene onderfamilio
o. (plantk.) eene soort van gran die men als midde 1 der eigenlijke apen, met staart en zonder wangtegen slangenbeten aanwendt; ...HAAR, o. (...haren),
zakken.
(myth.) haar, dat uit slangen bestond, op het hoofd
SLANKPOOTIGEN, v. my. (nat. hist.) eene familie
der furien; ...HALS, m. (...zen), lange dunne hals;
der langsnuitvliegen met lange, slanke pooten
...HALSVOGEL, m. (-s), eene pelikaansoort (plotus
(dolichopodidae), meestal fraai metaalglanzig geanhinga) met langen dunnen hals, die Amerika en
kleurd.
Afrika bewoont; o. (-ken), ...HOL, o. (-en);
SLAOLIE, v. boomolie, olijfolie.
...HOOFD, o. (-en), hoofd eener slang; (plantk.) wilde
SLAP, bn. bw. (-per, -st), los neerhangend, niet
blauwe ossetong; slangekop. Zie aldaar; ...HOUT,
stijf, niet gespannen: zoo slap als een vaatdoek; het
o. (-en), hout dat men tegen den beet der slangen
touw hangt slap; op de slappe koord dansen; de zeilen
nuttig acht; ...HOUTBOOM, m. (-en); ...HUID, v ▪ hangen slap, de wind doet ze niet zwellen; slappe
(-en), huid eener slang; ...KROMTE, KROMME, v. (-n) , ooren, die neerhangen; slappe borsten, niet met melk
(meetk.) zekere kromme lijn.
gevuld; slappe spieren hebben, die niet hard, krachtig:
SLANGENKRUID, o. (plantk.) slangekop : eene plant
zijn; nit zfjne laatste ziekte is hij nog slap gebleven,
tot de familie der aronskelken behoorende, die voora 1 zwak, niet krachtig; ik ben zoo slap als een vaatdoek,.
in veenachtige streken in poelen en moerassen tiert
ik ben to zwak om lets to doen; (fig.) een slap,
...LOOK, o. eene soort van look (altium scorodopra
zonder kracht, zonder energie; slappe tucht, mensch,
sum); ...NEST, o. (-en); ...00G, o. (-en), oog eene r
die niet veel beteekent; slappe beginselen, niet flunk;
slang; (ook) zekere edelsteen van weinig waarde
slap van de warmte zijn, moede, afgemat; zich slap
...MENSCH, m. (-en), zeer lenig en buigzaam mensch;
lachen, schaterlachen, zich half dood lachen; —
...MOS, o. (-sen), (plantk.), (lycopodium clavatum)
zacht, buigzaam: slappe pennen; slap leer ; hoed:
...PAPIER, o. eene fijne soort van papier; ...POEDER
met slappen rand; — zacht, niet flunk of stevig: een
...POEIER, v. (-5), middel tegen den slangebeet;
slappe winter; slap weer; een slappe wind; het schip is
...STEEN, m. (-en), steen uit het lichaam der slangen ; slap op zyn roer, is lafwindig; — niet stork, met weinig

de dunne lagen van grUzen of bruinachtig zwarten
kalksteen, die zich in het albast van de zuiverste witte
kleur vertoont, werden door de oude beeldhouwers slangen
steen genoemd; ...STOK, ...STAF, m. (fab.) Mercuriusstaf: kleine staf omkronkeld door twee slangen en
bekroond door twee vleugels, het attribuut van
Mercurius.
SLANGENVEREERING. v. godsdienstige vereering
der slangen ; ...VRETER, m. (s), secretarisvogel;
...WAGEN, m. (-s), wagon bij de brandspuit waarop
de slang is; ...WORTEL, v. (plantk.) eene soort van
duizendknoop, ook adderwortel geheeten; ...ZAAD,
o. (...zaden), zeker kruid; ...ZUIL, v. •en), zuil die
slangswijze zich verheft.
SLANGENVET, SLANGEVET, o. vet van een of
meer slangen; (ook) zekere zalf.

SLANGEPRUIK, v. (-en), haar eener slang; ...SPUIT,
v. (-en), slangbrandspuit; ...STAART, m. (-en), staart

van eene slang; —, v. (plantk.) een geslacht (ophiurus)
tot de steelgrassen behoorende, waarvan slechts
OOne soort, de kromme slangestaart, in Nederland
gevonden wordt; ...STEER, m. (...steken), slangebeet; ...TAND, m. (-en), tand eener slang; ...TONG,
v. (-en), tong eener slang; (fig.) lasteraarster; het
gemeene pijlkruid; eene soort van delfstof; ...VEL,
o. (-len), vel eener slang; (ook fig.) boos -, kwaadsprekend wijf; m. (...sschen), aalvormige
visch (ophidium).
SLANGHAGEDIS, v. (-sen), eene soort van hagedis
(lacerta chalcides); ...SLAKKEN , v. my. eene soort
van torenslakken (siliquaria), met eene cilinder-

bestanddeelen die erin hooren : slappe thee, koffie;
(gemeenz.) 't is slappedaan, bijgegoten thee of koffie;
slappe win, alcohol; een slap grogje, met veel water;
slappe soep, niet krachtig, mager; slappe kost, niet
stevig, licht verteerbaar; — weinig: 't is een slappeverdienste, een slappe tad, waarin men niet veel verdienen kan, waarin weinig gehandeld wordt; de
beurs was slap, de koersen waren laag; het is slap in
dien winkel, er komen weinig klanten. SLAPHEID,
v. buigzaamheid; (fig.) krachteloosheid, flauwheid,_
slapte.
SLAPACHTIG, bn. (-er, -st), eenigszins slap.
SLAPELOOS, bn. bw. zonder slaap, van slaap beroofd : slapelooze nacht, nacht waarin men den slaap
niet kan vatten: Jacob Cats' gedachten in slapelooze
nachten; den nacht slapeloos doorbrengen. SLAPELOOSHEID, v.
SLAPEN, (sliep, heeft geslapen), in slaap zijn :
rustig, vast, diep slapen; hij slaapt als een os, als eene
roos, zeer vast; doe slaap des rechtvaardigen slapen;
voorgoed gaan slapen, sterven; gaan slapen, zich
te bed, ter ruste begeven; (sprw.) een gat in den
dag slapen, langer slapen dan men behoort te doen;
zich dorn slapen, z6Oveel slapen, dat eindelijk de
geest verstompt; bij iem. slapen, iemands bedgenoot
zijn, (ook) in iemands huis den nacht doorbrengen;
bij eerie vrouw slapen, haar bekennen, vleeschelijke
gemeenschap met haar hebben; onder den blooten
hemel, op straat slapen, geen onderkomen hebben;
over (op) lets slapen, den nacht laten voorbijgaan,
alvorens een besluit to nemen; hij zit altUd maar te

SLAPEN.
slapen, suf en doelloos voor zich uit te staren; —
verdooven (van ledematen): mijn, voet slaapt; de
marmotten slapen den geheelen winter, hebben hun
winterslaap.
SLAPEN, o. de slaap; het in-, uitslapen.
SLAPEND, bn. in slapenden toestand; (sprw.) men
moet geene slapende honden wakker maken, zie HOND ;
slapende min (in de versterkingskunst).
SLAPENSTIJD, m. tijd om te slapen.
SLAPER, m. (-5), die slaapt; inz. gast die overnacht, hetzij eon vriend of kennis,hetzij eon vreemdeling: ik heb dezen nacht drie slapers ; slapers houden,
nachtverblijf geven; (fig.) domoor, droomer: het is
een echte sleeper; oogvuil, geel stof dat na het slapen in de ooghoeken zit; (maten en gewichten)
standaard; (zeew.) slapers, stukken hout die met
hun lengte min of moor langscheeps tegen de binnenoppervlakten der inhouten geplaatst worden;
stutten van de beting en van 't braadspil; — hetgeen alleen in tijd van nood dient en hulp kan
verleenen, b. v. een binnendijk.
SLAPERDIJK, m. (-em, binnendijk: een dijk die
dient om, in geval de eerste of waterdijk mocht
bezwijken, het water op to houden.
SLAPERIG, bn. bw. (-er, -st), vol slaap, geneigd
tot slapen: slaperig zyn, worden; (fig.) dommelig,
droomend, traag: slaperig bij het werk zfjn, 't is een
slaperig mensch, een vervelend wezen; — wat den
slaap opwekt, veroorzaakt : slaperig weer; een slaperig boek; eene slaperige preek. SLAPERIGHEID, v.
lust tot slapen: ziekelfike slaperigheid; (fig.) droomerigheid, traagheid.
SLAPERIK, m. (-en), (gew.) slaapkop, slaapbol.
SLAPHAKKEN, (slaphakte, heeft geslaphakt), slabbakken.
SLAPHARTIG, bn. bw. (-er, -st), beschroomd, bevreesd, angstig: slaphartig zijn, slaphartig te werk
gaan. SLAPHARTIGHEID, v. angst, beschroomdheld.
SLAPING, v. (gew.) bedding, al wat dient om op
to slapen: geene slaping voor iem. hebben.
SLAPJES, bw. zwakjes: hij is nog slapjes, het gaat
slapjes in den handel, er wordt niet veel omgezet;
het werk gaat slapjes vooruit, traagjes.
SLAPLANT, v. (-en), saladeplant.
SLAPLENDEN, m. en v. (-s), die slappe lenden of
laden heeft; (fig.) persoon zonder geestkracht.
SLAPLENDIG, bw. lamlendig.
SLAPLIJN, v. (-en), (zeew.) achterste nokgording
die met de voornokgording op denzelfden louver
wordt vastgestoken.
SLAPMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), bloohartig. SLAPMOEDIGHEID, v.
SLAPOOR, m. en v. (-en), die slappe ooren heeft.
SLAPOORIG, bn. met slappe ooren: een slapoorige
hond.
SLAPPELIJK, bw. eenigszins slap, flauw, langzaam.
SLAPPEN, (slapte, is geslapt), verslappen. SLAPPING, v. het verslappen, het slapper worden;
(zeew.) oud touwwerk, dienende tot bekleeding van
kabels.
SLAPPERDEMALLEMOSSLAPPERDEMENT,
TERD, SLAPPERDEMALLEMOSTERDPOT, SLAPPERLOOT, SLAPPERMENT, tw. verbasteringen
van sacrament en sakkerloot.
SLAPPIGHEID, v. slapheid.
SLAPTE, v. slapheid; (kooph.) de slapte der beurs,
der koersen.
SLASCHOTEL, m. (-5), saladeschotel; ...STRONK,
m. (-en), saladeplant.
SLAT, v. (-ten), groote waterplas op de heide;
modder, slijk uit slooten gebaggerd; veenbagger.
SLATGROND, m. modder, slijk uit slooten gebaggerd.
SLATTEN, (slatte, heeft geslat), (gew.) uitdiepen,
uitbaggeren (van slooten); baggeren (van laagveen
dat onder water staat). SLATTING, v. (-en), het
uitdiepen, uitbaggeren; modder, slijk; veenbagger.

SLECHT.

1 ölg

SLATUIN, m. (-en), tuin waarin salade verbouwd.

wordt. SLATUINTJE, o. (-s).
SLATWERKER, m. (-s), arbeider in de veenderijen
die slat.
SLAVEN, (slaafde, heeft geslaafd), hard en aanhoudend werken, langdurig on zwaar work verrichten: altfjd meet htj slaven en zwoegen.
SLAVEN, SLAVONEN, m. my. naam van een,
Europeeschen volksstam, waartoe de Russen, Bohemers, Moravia's, Croaten, Slowaken, Servia's, Bosnieken, Dalmatia's, Montenegrijnen en Bulgaren
behooren.
SLAVENAARD, m. slaafschheid; ...ARBEID, m.
harde arbeid; ...DIENST, m. (-en), slavernij; dienst
waarin men veel on hard moot werken; ...HALER,,
m. (-s), schip, tot het vervoer van slaven (negers)
gebezigd; eigenaar gezagvoerder van zulk een
schip.
SLAVENHANDEL, m. handel in slaven; ...HANDELAAR, m. (-s, ...laren); ...HOUDER, m. (-5), bezitter
van slaven; ...HUTS, o. (...zen), verblijf der slaven;
(fig.) land waarin men slaaf was; slavernij: ...JUK r
o.jukwarmedslvnkrebod
zijn; (fig.) slavernij : het slavenjuk afschudden; ...KELDER, ...KERKER, m. (-s), kerker voor slaven; ...KETEN, v. (-5), keten waarmede slaven vastgebonden
worden; (fig.) slavernij; ...LAND, o. land waar men
slaven houdt; waar men slaven vandaan haalt; land
waar men in harde dienstbaarheid zucht; ...LEVEN,
o. leven van een slaaf; leven als een slaaf; ...MACHT,
v. (-en), zeker aantal slaven van een eigenaar of tot
eene plantage behoorende; ...MARKT, v. (-en), plaatswaar vrijen als slaven worden verkocht, (ook) waar
slaven to koop worden aangeboden; ...SCRIP, o.
(...schepen), schip dat slaven vervoert; ...STAAT,.
m. (...staten), (vroeger) staat in Noord-Amerika,
waar de slavernij nog bestond, toen zij in ander&
staten reeds afgesehaft was; ...STAND, m. slavernij;
dienstbaarheid; ...WEEK, o. zeer zware arbeid;
...ZIEL, v. (-en), slaafsche, kruipende geaardheid.
SLAVERNIJ, v. toestand van een slaaf: iem. in

slavernij brengen, uit de slavernij verlossen; afschaffing
der slavernij; — (fig.) in de slavernij der zonden zuchten,
daaraan geheel overgegeven zijn; liefde is eene sla-vernij ; dienstbaarheid; ondraaglijke tucht.
SLAVETS, v. (-en), (Zuidn.) vuil, smerig mensch.
SLAVIN, v. (-nen), lijfeigene (door geboorte, verovering of aankoop); meisje dat vrouw die in
harde dienstbaarheid verkeert: handel in blanke
slavinnen. SLAVINNETJE, o. (-s).
SLAVONISCH, bn. tot den volksstam der Slaven
behoorende.
SLAVORK, v. (-en), saladevork; ...WINKEL, m. (-s),
winkel waarin men salade verkoopt; ...ZAAD,
(...zaden).
SLECHT, bn. bw. (-er, -st), effen, glad: slecht water,
slechte zee, often, kalme zee; iets slecht maken met
den slechthaoner; (gew.) de slechte straat, de kleine
steenen der straat aan den huizenkant; een slecht en
recht plafonnetje, zonder randen of versieringen, glad,
eenvoudig; — (gew.) eenvoudig: een goede, slechte man,
een braaf, eenvoudig man; een slecht soldaat, gewoon,
gemeen soldaat; hi/ is slecht in al zijn doen en laten,
eenvoudig en eerlijk, zal niemand to kort doen; (ook)
onnoozel; een slecht kleed, eenvoudig, van geringe.
waarde meestal; (muz.) eene slechte noot, eene noot
op het lichte maatdeel; — gering: iemand van slechte
afkomst; van weinig waarde: slechte muziek, slechte
verzen; slechte sigaren rooken; een slecht merle; zilver en goud van slecht allooi, van een goring gehalte; —
wat niet is, zooals 't behoort of zooals men
't wenscht: slecht schroven, spreken; dat is slecht betaald, slecht vertaald; aan 't werk slecht opschieten;
slecht weer, onstuimig; ik heb een slechten dag gehad,
ben niet voorspoedig geweest, had tegenspoed; het
is nu een slechte tod, niet voordeelig; eene slechte
tijding, bedroevend, die tegenvalt; — ondeugdelijk.
onvoldoende, met gebreken : slechte pennen; slechte

SLECHT.

SLEEPRUIM.

*IA slecht papier; brood en vleesch is slecht; slechte
groenten, aardappelen; ik ben slecht van gezicht, kan
niet good meer zien; slechte tanden, stompe, versleten
tanden; een slechten reuk hebben, niet goed kunnen
ruiken; — verkeerd: hjj deed eene slechte keuze; dat is
slecht voor de gezondheid; — zwak, vervallen, mager:
Aj ziet er slecht uit; de zieke ligt slecht, hij is ernstig,
levensgevaarlijk ziek; de zieke wordt slechter, gaat
schteruit; — ongunstig: hjj is er slecht aan toe, de omstandigheden ztjn hem niet gunstig; de handel is
slecht, er gaat niet veel om; zffne zaken staan slecht,
.onvoordeelig; iem. 141 een ander slecht maken, in
ongunstigen zin over hem spreken; dit werkt slecht
op zjjn humeur; slechte boeken, gesprekken, omgang, die

SLEDERAKKEN, o. my. (zeew.) rakken der marseraas uit sleetjes en bollen of klootjes samengesteld,
om willig langs de stengen te &Alden 141 het strU ,
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-ongunstig, verderfelijk op iemands karakter werken; —
ondeugend, kwaad, snood, verdorven: een slechte
kerel; een slecht leven leiden; Ire is slecht voor zone
vrouw en kinderen; dat is slecht van je; slecht zen,
.oneerlijk; men moet iem. niet slecht maken, oneerlijk,
(ook) onzedelijk, slechte zeden; een slecht huis, een
tordeel; eene slechte vrouw, eene lichtekooi; in een
slecht huis gaan, daarin opgenomen worden; slechte
Auizen bezoeken; —
niet slecht, vrij goed, tameljjk wel: dat ziet er niet
slecht uit; niet slecht gedaan.

SLECHTAARD, m. (-s), slechte, gemeene kerel,
snoodaard, schurk.
SLECHTBIJL, v. (-en), big met een breed van voren
afgerond ijzer en korten steel, waarvan men zich
bedient om hout vierkant to maken.
SLECHTELIJK, bw. eenigszins slecht; (ook) eenvoudig.
SLECHTEN, (slechtte, heeft geslecht), effen, glad
warden: de zee slecht, wordt kalmer; de wind begint
slechten, to verflauwen, bedaren; effen, glad maken: de wegen slechten; het land slechten, met eene
.eg de kluiten aarde fijnmaken, het effenen ; vlakken,
sladhameren met den slechthamer; (fig.) een geschil
slechten, bi.jleggen, beslechten; het is in der minne
_geslecht; afbreken, met den grond gelijkmaken, amoveeren, sloopen : een huis slechten; de wallen slechten;
ontmantelen: eene vesting slechten. SLECHTING, v.
.tat slechten, het afbreken, amotie.
SLECHTERIK, m. (-en), slechte, gemeene jongen.
SLECHTHAMER, m. (-5), houten hamer met gladde
baan om oneffenheden weg to nemen.
SLECHTHEID, v. effenheid; eenvoudigheid; slechte
hoedanigheid, verdorvenheid, boosheid ; (...heden),
gemeene, lage streek.
SLECHTHOOFD, m. en v. (-en), koppig verdorNen mensch; (ook) dwarskop.
SLECHTIGHEID, v. (...heden), slechtheid.
SLECHTIJZER, o. (-s), vlakijzer, vlakker: eene
.soort van drijfijzer, der knoopen hoorndraaiers.
SLECHTJE, o. (-5), tusschenpoozing tusschen zee
en wind.
SLECHTKWAST, v. (-en), breede ververskwast om
lets glad, effen to verven.
SLECHTS, bw. alleen, niet moor dan; niet anders
-dan: gif hebt slechts te gehoorzamen; vraag hem slechts.
SLECHTVALK, m. (-en), eene soort van valk (falco
-communis), die op den trek ook in ons land voorkomt.
SLECHTWEG, bw. zoo maar eenvoudig weg, zonder veel complimenten: vertel mij de zaak slechtweg;
,

-

hij noemde hem slechtweg een schurk.

SLEDE, v. (-n), SLEE, v. (-en), voertuig zonder
wielen, om vrachtgoederen rond to brengen; inz.
om over ijs en sneeuw been te glijden: in eene slede
7- Oen; met arresleden over de MaaQ r Oen; eenige aan
elkander verbonden palen tot het afladen van vaten
enz.; werktuig in een houtzaagmolen dat de door
to zaken balken of planken aanschuift; —MENNER,
m, (-s), voerman; —TUIG, o. (-en), tuig van eene
arreslede; —VAART, v. (. en), pleziertocht van een
aantal sleden achter elkander (inz. over de sneeuw);
—ITAREN, o.

kenophijsc.
SLEE, v. (- On), Wilde pruim, sleedoorn.
SLEE, bn. zuur, wrang: die kersen sets nog gee;
van het kerseneten krjg ik steel tanden, stomp, dan
kan ik daarna niet goed meer Wen; de zaag wordt
slee, stomp, de tanden er van ztjn niet meer'scherp.

SLEEHEID, v.
SLEEBOOM, m. (-en), boom waaraan sleet1n groeien;
...DOORN, m. (-en), (plantk.) eene soort van pruimeboom (prunus spinosa), een gedoornde heester, ook
sleepruim, sleien on trekkebek geheeten, die in heggen
en kreupelhout groeit.
SLEEF, v. (sloven), groote lepel.
SLEEG, v. (slegen), groote houten moker.
SLEEP, m. (slepen), al wat sleept: de sleep van een
nasleep,
vrouwenkleed; den sleep achterna dragen;
stoet, menigte: een sleep van hovelingen; hji reisde
met een sleep van bedienden; (fig.) welk een sleep van
rampen, hoeveel rampen achtereen; (fig.) uitslag,
resultaat: ik ken den droeven sleep van den oorlog; —

(org.) deel van een kerkorgel, tusschen de windlade
en het dekstuk, waarin zooveel gaten zijn als pijpen
en gaten in de windlade. SLEEPJE, o. (-s).
SLEEPBERRIE, v. (-5), berrie waarop men iets voortsleept; ...BOOM, m. (-en), boom dim men onder de
as van een voertuig stolt ter vervanging van een
gebroken rad (onderweg); ...BOOT, v. (-en), stoomboot die vaartuigen op sleeptouw neemt; ...BORD,
o. (-en), zeker landbouwwerktuig ; ...CONTACT, o.
(-en), (electr.) een contact dat sleept ; ...DEKEN, m.
(-s), lange deken; lange jas die nagenoeg over den
grond sleept; —, v. (-5), lute, vadsige vrouw; (ook)
iem. die altijd wat weet op to schommelen, dus
altijd meesleept; ...DIENST, m. dienst van eene
sleepboot; ...DRAGER, m. (-5), ...DRAAGSTER, v.
(-5), die een sleep draagt.
SLEEPEN, (sleepte, heeft gesleept), langs den grond
voorttrekken : een boom, een zwaren koffer sleepen;

de paarden konden die zware vracht haast niet sleepen;
iem. tangs den grond sleepen; (fig.) iem. (iemands naam)
door het slijk sleepen, hem smadeli.jk bejegenen, grof
steren;- (fig.) dat is er met de
beleedigen, diep bela
harem bljgesleept, behoort hier niet bij, is er ten
eon schip sleepen, op sleeponrechte bijgevoegd;
touw hebben; hi)* sleept zone vrouw overal heen, neemt
Naar overal mee; iem. naar de gevangenis sleepen,
met geweld daarheen brengen; — een schoorsteen
sleepen, schuin opmetselen; (muz.) de noten steepen,

lang aanhouden en aan elkander verbinden. SLEEPING, v. (-en).
SLEEPER, m. (-s), iem. die sleept; voerman bij
eene toe- of vrachtslede; sleepboot; lange tros waarmee een schip aan eene sleepboot verbonden is.
SLEEPERSFOOI, v. (-en), fool aan een sleeper,
vrachtrijder gegeven; ...GELD, ...LOON, o. (-en),
loon • dat men voor het sleepen betaalt; ...GILD, o.
(-en), al de sleepers te zamen; ...KNECHT, in. (-5);
...PAARD, o. (-en), oud afgereden paard; ...STAL,
m. (-len); ...WAGEN, m. (-5), lange wagen op kleine
wielen waarop zware vrachten gereden worden;
...WERK, o.
SLEEPGEWAAD, o. (...gewaden), sleepkleed; ...HELLING, v. (-en), helling waar de schepen worden
opgesleept tot herstelling; ...HOEF, m. (...hoeven),
paard dat de pooten niet flunk vooruit zet; ...JAPON, v. (-nen), ...KLEED, o. (-eren), kleed dat een
sleep heeft; ...KOETSJE, o. (-s), toeslede zooals men
vroeger in groote steden gebruikte; ...LENDEN, m.
en v. (-s), lui mensch; ...LOON, o. (-en), loon voor
het sleepen betaald; ...NET, o. (-ten), eene soort van
vischnet dat men langs den bodem van een vischwater sleept, zegen; dregnet; kornet; eene soort van
vogelnet.
SLEEPRUIM, m. (-en), voor den boom. —, v. (-en),
voor de oneetbare vruvht, zie slee en sleedoorn.
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SLEEPSABEL.

SLEUTEL.

SLEEPSABEL, v. (-5), lange sabel der cavaleristen
die bij het loopen langs den grond sleept; ...STOOMBOOT, v. (-en), sleepboot; ...TOUW, o. (-en), touw
waaraan men iets voortsleept: (zeew.) touw waaraan eene boot achter aan het schip bevestigd is;
touw waaraan eene sleepboot een schip voort'sleept; iem. op sleeptouw nemen, hem helpen, vooruithelpen; (ook fig.) iem. door gedurig uitstellen
anisleiden: hij heeft mij at zoo tang op sleeptouw genomen; ...TROS, m. (-sen), sleep-, boegseertouw;
...VAARTDIENST, m.; ...VEER, v. (-en), veer in
-slotwerken, die dient om grendels in uit- of ingeschoven stand te houden; m. en v. (-en),
iem. die zijne voeten altijd voortsleept, die schui-vende loopt.
SLEEPVOETEN, (sleepvoette, heeft gesleepvoet),
anet de voeten slepen, sloffen.
SLEEPZAK, m. (-ken). eene soort van sleepnet.
SLEET, v. het slijten, verslijten; er is breu.k noch
sleet aan, het is geheel nieuw; vertier; verkoop in
bet klein: daar is veel sleet, in dien winkel wordt
*Teel verkocht; afgedankt schip. SLEETJE, o. (-s),
kleine sleet: er is nog geen sleetje aan; een paar

regel, zonder inzicht van de gronden, waarop die
steunt, sleur.
SLENG, v. (-en), vaartuig op de lust van Coromandel.
SLENK, v. (-en), moddergat in den weg.
SLENKEN, slinken.
SLENSEN, (slenste, heeft gesleust), (w. g.), verwelken.
SLENTER, m. (-5), lap, lomp : zone broek was aan
slenters, aan Harden.
SLENTER, m. (-5), gewone oude trage gang:

-

-

,

,

kleine sleetjes aan de armen.
SLEETJE, o. (-s), kleine slede; sleetje rijden, in eene

sijsIlede rijden; sleepkoetsje, klein rijtuig op lage
'wielen, eene soort van blikken of koperen bakje,
waarin men bij het rooken den kop eener Goudsche
:pijp legt, om de tafel niet to beschadigen.
SLEETSCH, bn. (-er, meest -), licht spoedig ver-slijtend, slordig (op kleeren) : zo is erg sleetsch, ver-slijt veel; kinderen zfjn meestal erg sleetsch aan de
voeten; (zeew.) versleten, wrak. SLEETSCHHEID, v.
eigenschap gebrek van sleetsch te zijn; slordiglieid op kleeren.
SLEEUW, bn. Zie SLEE (`_'de art.). SLEEUWHEID,
,SLEEUWIGHEID, v. zuurheid; stompheid (der
tanden).
SLEGEL, m. (-s), slegge.
SLEGGE, v. (-n), SLEG, v. (-gen), groote houten
lamer, die tot het inslaan van palen gebruikt
wordt; (sprw.) hij heeft een kop als eene sleg, een zeer
;groot hoofd.
SLEI, v. (-en), (gew.) sleepruim; slegge.
SLEK, v. (-ken), zie SLAK.
SLEM, m. (eig. nederlaag) ; al de slagen (in het
whistspel); groot slem maken, al de slagen halen;
Klein stem, alle slagen op een na.
SLEMP, m. smulpartij, brasserij : veel van slemp
,houden; op den slemp loopen, klaploopen.
SLEMP, v. zoete drank die uit melk, eieren en
.kruiderijen bestaat: wfj drinken slemp. SLEMPJE,
--0- (-s).
SLEMPDAG, m. (-en), (R.-K.) dag waarop men
vleesch mag eten, vleeschdag; vroolijke dag.
SLEMPEMPEN, SLEMPEN, (slempempte of slempte,
leeft geslempempt of geslempt), brassen, smullen.
SLEMPER, m. SLEMPSTER, v. (-5), brasser, smuller, smulster. SLEMPERIJ, v. (-en), brasserij, smullerij, zwelgerij.
SLEMPHOUT, o. (-en), (zeew.) opstapeling van hout,
.aan den voor- of achtersteven, dienende tot vulling
-der hoeken, door kiel en steven gevormd, en tot
verband van beide.
SLEMPLOOPER, m., klaplooper, tafelschuimer;
...LOOPSTER, v. (-s); o. (...malen), bras-partij; ...MELK, v. melk met eieren en specerijen;
inelk met suiker en saffraan; ...PARTIJ, v. (-en),
brasserij, smulpartij; ...POEDER, o. poeder om slemp
te koken; ...TABLET, o. (-ten), slemppoeder in vasten. vorm : slemptabletten voor 3 L. melk voldoende,
a 10 cents; ...TIJD, m. tijd voor de vasten,
vleeschdagen.
SLENDANG, v. (-s), eene sarong waarvan de randen
miet aan elkander genaaid zijn, zoowel door mannen
als vrouwen in Indio gedragen.
SLENDER, m. Zie SLENTER.
SLENDRIAAN, m. het handelen naar den gewonen
-

,

-

-

-

den ouden slenter volgen; aan den ouden slenter hangen; (fig.) looze trek, streek, uitvlucht, list; met
slenters omgaan, met bedrog te werk gaan.
SLENTERAAR, m. (-5), iem. die slentert; ook iem.

die altijd uitvluchten zoekt.
SLENTERBROER, m. (-s), slenteraar.
SLENTEREN, (slenterde, heeft geslenterd), langzaam en zonder doel gaan: hfj slentert altfjd op
straat; zeer langzaam gaan: h# slentert de stad door;
(fig.) uiterst langzaam vooruitgaan: het slentert zoo
wat been.
SLENTERGANG, m. slenterende gang; sleur.
SLEPEN, (sleepte, heeft gesleept), langs den grond
gesleept worden: die japon sleept; (zeew.) het anker
sleept, pakt niet in den grond, is driftig; (fig.) met
de voeten slepen, ze niet krachtig optillen en vooruitbrengen; mine voeten slepen mfj na, ik ben over-

vermoeid, kan haast geen voet meer verzetten;
zeer langzaam gaan: hfj sleept langs den weg; die
wren slepen vooruit, kruipen om; (fig.) eene zaak slepende houden, niet flunk vooruitbrengen, niet tot
eene beslissing komen; — die muur sleept, helt achterover. SLEPING, v. het slepen; —, (-en), (muz.) aangehouden noot; loopje; triller.
SLEPEND, bn. wat sleept: een slependen gang hebben,
niet flunk loopen; (dans) slepende pas, zonder de
voeten op te tillen; wat Lang duurt: aan eene slepende ziekte overlUden, aan eene kwijnende, langdurige ziekte; eene slepende voordracht, die langdradig, gerekt is; eene slepende stern, lijmerig, niet
flunk; (lett.) slepend rim, dat eindigt op toonlooze
lettergrepen: slepende verzen.
SLET, v. (-ten), een afgescheurd en bemorst stuk,

Hard; (fig.) laag, ontuchtig vrouwspersoon. SLETJE,
o. (-5).
SLETE, v., zie SLEET.
SLETER, m. (-5), lap.
SLETEREN, (sleterde, heeft gesleterd), (Zuidn.)
scheuren.
SLETTIG, bn. (-er, -st), sleetsch.
SLETVINK, m. (-en), slordige vent. —, v. laag

vrouwspersoon.
SLEUF, v. (...von), (bouwk.) groeve, uitholling:
sleuf in een pilaar; (plantk.) helmknoppen die met
sleuven openspringen; sleuf van een blok; smalle
opening : de sleuf van een spaarpot; sleuf van eene
brievenbus. SLEUFJE, o. (-s).
SLEUN, m. (Zuidn., gew.) snoeisel.
SLEUNEN, (sleunde, heeft gesleund), (Zuidn., gew.),
snoeien.
SLEUR, v. slenter: de oude sleur, gewoonte; de
sleur volgen, doen gelijk een ander doet.
SLEUREN, (sleurde, heeft gesleurd), ruw voortsleepen: iem. langs den grond, door het slfjk sleuren;
slenteren: iets laten sleuren, iets laten aanloopen
zonder het eons goed of to werken of te volein-

digen, iets veronachtzamen met of zonder inzicht; —
langzaam voortgaan: dut zal nog wel eene poos sleuren.
SLEURGEBED, o. (-en), geprevel; ...GODSDIENST.
m. eeredienst uit gewoonte (zonder gevoel of aandacht); ...WERK, o. (-en), work der gewoonte, van
de sleur, zonder genie of nieuwe vinding.
SLEUTEL, m. (-en, -s), [gewest., met niet ongewone
wisseling der I met de r: sleuter]; werktuig om iets
to sluiten of to openers : de baard, de pijp, de schacht,
de ring van een sleutel; een Fransche sleutel, waarvan
de pijp niet geboord is; Duitsche sleutel, een geboorde
96

SLEUTEL.

SLIJKBORD.

sleuth]; den sleutel omdraaien, in het slot om den
schieter te bewegen; eene deur sluiten, openen met
den sleutel; (fig.) ik heb den sleutel vergeten, ik moet
vroeg thuis komen; (oudt.) den sleutel op de kist leggen, eene nalatenschap afwijzen; (R.-K.) de sleutels
van St.-Petrus (van den paus, van den hemel); de
sleutel der kamerheeren, een teeken hunner waardigheld, dat zij achter aan den rok dragon; den gouden
sleutel (dien van kamerheer) dragen; —
(fig.) middel om iets to ontcijferen: den sleutel van

gaat; ...PLAATJE, o. (-8), ...PLANKJE, o. (4); beenen
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het raadsel, van het cijferschrift weten te vinden; de
door
spraakkunst is de sleutel alter wetenschappen,

haar leert men al de wetenschappen; (muz.) teeken
dat op eene lijn van een notenbalk geplaatst wordt,
om den naam aan te wijzen van den toon, welke
op die lijn door noten wordt voorgesteld, waardoor
dan ook tevens de namen van alle andere noten
bepaald worden: de G. of vioolsleutel; de F. of bassleutel, de asleutel; de voornaamste toegang: deze
vesting is de sleutel des lands; (mil.) strategische sleutel,

een punt door welks bezit men in staat is op het
oorlogstooneel eene operatie to verrichten of den
vijand eene uitvoering ervan te verhinderen; tactische sleutel, punt waardoor men op het slagveld
eene manoeuvre verrichten of beletten kan; (zeew.)
de sleutel van het tuig, boegspriet; —
sleutelvormige hef boom dien men min of moor
orndraait om eene zekere working to verkrijgen: de
sleutel van eene schroef, om deze vaster of losser to
draaien; de sleutel eener kraan, om deze open of dicht
to draaien; de sleutels van een klavier, piano, viool enz.,
om de snaren op- of of to draaien on zoo to stemmen; sleutel eener klok, horloge, om de veer op to
winden; sleutel voor;de kiezen, om deze er uit to schroevon; de sleutel eener kachelpijp, rond plaatje om den
luchtafvoer, den trek to regelen; (schoenm.) eene
wig die tusschen de twee heiften eener least wordt
geslagen; sluitsteen van een gewelf. SLEUTELTJE, o. (-s).
SLEUTELADER, v. (-5), (ontl.) bloedader die onder
het sleutelbeen doorloopt; ...BAARD, m. (-en), (smed.)
verbreeding onder aan de pijp van een sleutel;
...BEEN, o. (-en), (ontl.) een der beide 1ebogen beenen, die aan de zijden van den hals bo ion de eerste
ribbon liggen en het borstbeen met h schouderbeen verbinden; ...BEENBREUK, v. ( en), (heelk.)
breuk van een schouderbeen: eene schou lerbeenbreuk
is moeilfjk te zetten; ...BEENSPIER, v. (- 3n), (ontl.).
SLEUTELBLOEM, v. (-en), (plantk.) plantengeslacht (primula) met gale bloemen, dat zeer vroeg
in 't voorjaar bloeit, tot de familie der sleutelbloemigen behoorende, waarvan verschillende soorten
als potplanten yeelvuldig gekweekt en de 3 volgende
in Nederland in 't wild gevonden worden: de gerneene
sleutelbloem (P. officinalis), de hoogstengelige sleutelbloem (P. elatior), beide zeer veal in drassige weilanden, uiterwaarden on vochtige bosschen voorkomende, on de stengellooze sleutelbloem (P. acaulis),r,die
tusschen hakhout groeit.
SLEUTELBLOEMIGEN, v- my. (plantk.) eene familie
{primulaceae) van meest overblijvende planten.
SLEUTELBOS. m. (-sen), vele sleutels to zamen
aan een ring hangende; ...DRAGER, m. (-s), die
sleutels in zijne bewaring heeft; (fig.) kamerheer
aan een ha; ...GAT, o. (-en), gat in een slot (tot
het insteken van den sleutel); ...GATHORENS, m.
my. (nat. hist.) eene familie van zeeslakken (fissurellacea), waarvan ook op onze kusten soorten
voorkomen, ...KASTJE, o. (-s), kastje waarin de
sleutels eener groote inrichting op nummers opgehangen worden; ...KETTING, m. (-en), ketting om
den huissleutel aan den pantalonsknoop to bevestigen, om zoo verliezen of vergeten te voorkomen;
...MANDJE, o. (-5), mandje dat de huisvrouw bij
zich in huis ronddraagt en waarin haar sleutels,
geldbeursje enz. zijn.
SLEUTELPIJP, v. (-en), het holle pijpje onder den
baard van een sleutel, waarin de Din van het slot

plaatje, plankje aan de sleutels bevestigd, waarop
vermeld is voor welke •sloten de sleutels - dienen;
...REEKS, v. (-en), sleutelbos; ...REESEM, m- (-13),

(gew.) sleutelbos; ...RIEM, ...RING, m. (-en), riem
of ring waaraan sleutels hangen; m. (-en),
het bovenste gedeelte van een sleutel; ...SCHACHT,
v. (-en), dat gedeelte van een sleutel, dat den sleutelbaard met den sleutelring verbindt; ...SCHILD,
o. (-en), plaatje op het slot, waarin het sleutelgat is;
...STUK, o. (-ken), (scheepsb.) wigvormig aanvullingsstuk dat met kracht tusschen de wrangen der verschillende spanten zoo in 't midden als aan de uiteinden wordt ingedreven, om ze op vereischten
afstand to houden.
SLEUTELVORMIG, bn. den worm van een sleutel
hebbende.
SUB, SLIBBE, SLIBBER, v. modder, achtergebleven slIjk, (sprw.) slib vangen, zijn doel niet bereiken, in zijn oogmerk niet slagen; slib van een
dat bij het natslijpen ontstaat. [Slib wordt
ook onz. gebruikt.]
SLIBACHTIG, bn. (-er, -st), modderig, slijkerig.
SLIBBERACHTIG, bn. (-er, -st), slibachtig. SLIBBERACHTIGHEID, v.
SLIBBERBAAN, v. (...banen), (gew.) glijbaan.
SLIBBEREN, (slibberde, heeft geslibberd), uitglijden;
(gew.) glijden.
SLIBBERIG, bn. (-er, -st), glibberig, glad (op een,
natten grond): slibberige wegen, straten. SLIBBERIGHEID, v.
SLIBBEWONER, m. (-s), (nat. hist.) eene soort van,
platschelp (psammobia) die op onze zeekusten voorkomt.
SLICHTEN, (slichtte, heeft geslicht), ontvleezen : de
vellen, de huiden slichten; het leder afwrijven of afschaven; (wev.) pappen, de kettingdraden van eonweefsel met eene lijmige pap bestrijken om ze glad
to maken; (fig.) slechten, beslechten, SLICHTING,.
v. het slichten.
SLICHTER, m. (-s), die slicht.
SLICHTKAM, m. (-men), (wev.) kamblad, een vierhoekig raam met dunne rietstaafjes om de kettingdraden uit elkander to houden on den inslag aart
to schuiven; ...MAAN, (...manen), ...MES, o. (-son),.
schaafmes der leeriooiers; ...PAP, v. (wev.) eene,
lijmige pap om de kettingdraden van een weefsel to
bestrijken en zoo glad to maken.
SLIER, m. tik van dronkenschap: een slier aanhebben, to veel gedronken hebben; rij, reeks; een
lange slier, meisje dat nogal groot on daarbij schraal
is. SLIERTJE, o. (-s).
eene soortvanlange asperge;:
SLIERASPERGE,
...BRAN, v. (...banen), glijbaan.
SLIEREN, (slierde, heeft geslierd), slingeren,
zwaaien: langs de straat slieren; sleepen, sleuren;
kapen, ontfutselen; gieren; wegglijden, doorglijden::
het touw slierde door rune hand; glijden, zich op eene:
glijbaan vermaken: de kinderen hebben een heelen.
middag op de sloot geslierd.
SLIERPLANT, v. (-en), slingerplant; ...SPERGE, Y(-s), slierasperge.
SLIERT, m. slier.
SUET, v. (-en), lange, buigzame paal; zulk eem
paal, die de scheiding vormt tusschen de verschillende koeien on paarden in den stal; (overdr.) de
ruimte tusschen twee slieten; (zegsw.) elk in zijne.
sliet, elk op zijn post. SLIETJE, o. (-s).
SLIJ, v. (-en), zeelt (visch). SLIJTJE, o. (-5).
SLIJK, SLIK, o. modder, slib: het slijk der straten;
eene sloot vol slYk; (fig.) zich in het slijk wentelen, een
verdorven leven Leiden; goud is het slijk der aarde,
goud is nietig, heeft geene waarde; iem. in het slijk
trappen, hem vernederen; iemands naam door het
slOk halen, hem schandvlekken.
SLIJKACHTIG, bn. (-er, -st), modderig. SLIJKACHTIGHEID, v.
SLIJKBORD, o. (-en), spatbord aan een wagen of
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SLIJKDORP.

SLIJPGROND.

fiets; ...DORP, o. (-en), dorp met zeer slijkerige
wegen in den winter.
SLIJKERIG, SLIKKERIG. bn . (-er, -st), slijkachtig.
SLIJKERIGHEID, SLIKKERIGHEID, v.
SLIJKGAT, o. (-en), gat vol slijk; dorp of stadje
met veel slijkerige straten; (stoomw.) opening in
de waterruimte om den ketel van binnen te kunnen
reinigen.

yen wordt, kinkhoest; ...HOLTE, v. (-n), slijmhuid:
de slfjmholten van den neus, van het voerhoofdsbeen;
...HUID, v. (-en), de van slijmklieren voorziene huid

SLIJKGRAS, o. eene grassoort (spartina stricta),
welke alleen in Zeeland op de slikken der Oosterschelde en der Zandkreek gevonden wordt; ...GRASSEN, o. my. eene groep of onderafdeeling der grassen, waartoe behooren de geslachten hondstand en
slflcgras; ...GROEN, o. eene kleine leeuwenbekachtige
plant (limosella aquatica), die aan de kanten van
poelen, vijvers, slooten enz. gevonden wordt.
SLIJKKOUSEN, v. mv. slobkousen: ...KRAB, v.
(-ben), landkrab, eene soort van krab op de Antillen;
...KUIL, m. (-en), slijkput; ...LAND, o. (-en), land
vol moeras; (ook) veengrond; ...LEER, o. (-en), leeren
riem aan weerszijden van het portier van een rijtuig
om de slijkspatten op te vangen; ...MOSSEL, v. (-s),
(nat. hist.); ...OESTER, v. (-s), (nat. hist.); ...PLAAT,
v. (...platen), (aardr.) zandplaat met eene dikke
laag slijk bedekt; ...PUT, m. (-ten), put waarin men
slijk bewaart, waaruit men slijk haalt; ...SCHILDPAD, v. (-den). moerasschildpad; ...SCHELP,
...SCHULP, v. ( en), zeker schelpdier (mactre
lutaria); (ook) schelp die men in het slijk vindt;
...SLAK, v. (-ken), soort van slak die men in het
slijk vindt (helix ampullacea); ...SPAT. v. (-ten),
(tegen een kleed enz.); ...SPOOR, v. (...sporen),
spoor aan het schoeisel vastgehecht om over het
slijk te komen; „NISCH, m. (...sschen), visch die
zich in het slijk ophoudt; poelvisch. weervisch,
groote smeerling; ...VOETEN, m. rnv. voeten met
slijk bevuild: moet gij met zulke slijkvoeten, in huis
komen?; ...VULKAAN, m. (...kanen), kegelvormige
kraterheuvel waaruit gassen en slijk te voorschijn
komen; u'arme slijkvul•anen, hebben eene hooge
temperatuur en loozen waterstofgas; koude slijkvulkanen worden veroorzaakt door sterke koolzuurontwikkeling in modder, ook door koolwaterstufgas.
SLIJM, o. en v. (-en), elke vloeibare, kleverige taaie
stof; (geneesk.) het voortbrengsel der slijmvliezen
en vooral der daarin vervatte slijmkliertjes: het
slijm der maag, der Barmen; dik slijm afgezonderd
door ontstoken slijmvliezen: reel slijm opgeven; het
kind stikte haast in het slljm; speeksel eener slang;
het kleverige vocht waarmee de visschen en andere
dieren bedekt zijn : bier hebben slakken gekropen, ik
zie het aan het slijm; plantenslijm.
SLIJMAAL, m. (...alen), wormvisch, slakprik.
SLIJMACHTIG, bn. (-er, -st), met slijm behept; als
slijm. SLIJMACHTIGHEID, v.
SLIJMAFDRIJVEND, bn. (geneesk.) dat slijm atdrijft, afvoert: een slijmafdrijvend middel innemen;
...AFVOEREND, bn.
SLIJMAFSCHEIDING, v. het afscheiden, vormen van
slijm door de slijmkliertjes en de slijmvliezen;
...BEROERTE, v. (-n), (geneesk.) eene plotseling ontstane bewusteloosheid met opbruising van schuim
uit den mond of neus; ...BEURS, v. (...zen). (ontl.)
kapselband om de gewrichten die het gewrichtsslijm afscheidt; ...BLAAS, v. (plantk.) eene soort
van wier; ...DEEL, o. (...delen), vlotdeel; ...DIERTJE, o. (-s), (nat. hist.) tot eene orde der straaldieren (acalepha) behoorend zeediertje met een
geleiachtig, week lichaam.
SLIJMELIXER, o. dat slijm losmaakt.
-st), slijmachtig. SLIJMACHSLIJMERIG, bn.
TIGHEID, v.
SLIJMGAST, m. (-en), onverschillige die geen partij
kiest; ...GAT, 0. (-en), (ontl.), slijmholte; ...GEZWEL,
o. (-len), (geneesk.) opeenhooping van slijm tot een
gezwel; ...GRAVEEL, 0.; ...HARS, v. en o. (-en),
hars met gomachtige stollen vermengd, gomhars;
...HOEST, m. hoest waarbij zeer veel slijm opgege-

binnen in den neus.
SLIJMIG, bn. (-er, -st), met -, als slijm; vettig, dik.
SLIJMIGHEID, v.
SLIJMKARPER, m. (-s); ...KLIER, v. (-en), (ontl.)
slijm afzonderende klier, vooral boven in den neus;
...KOORTS, v. (-en), (geneesk.), koorts waarbij veel
slijm gevormd wordt; ...KWAAL, v. (...kwalen),
(geneesk.), kwaal door te veel slijm veroorzaakt;
...LICHAAMPJES, o. my. de vaste deeltjes of bolletjes die in het slijm voorkomen; ...NET, o. (-ten),
(ontl.) de inwendige laag der opperhuid.
SLIJMOPLOSSEND, bn. (geneesk.), wat het slijm
losmaakt, oplost; een slijmoplossend middel.
SLIJMPOT, m. (-ten), pot waarin men het slijm

uitspuwt; — m. en v. (-ten), iem. die gedurig slijm
opgeeft; ...PROP, v. (-pen), vast stuk slijm, poliep;
...STOF, v. vaste stof (mucine) die in het slijmvocht
opgelost is; ...SUIKER, v. eene soort van suiker,
die in het geheel niet kristalliseerbaar is en het
hoofdbestanddeel van de stroop uitmaakt; ...TERING, v.
SLIJMVERDRIJVEND, bn. (geneesk.); een slffmverdrijvend middel.
SLIJMVISCH, m. (...sschen), de slijmvisschen (blennoidei) maken eene familie uit in de orde der stekelvinnige visschen; hun lichaam is langwerpig on
met eene slijmerige naakte huid, somwijlen ook
met kleine schubben bedekt, er toe behooren de
botervisch, de zemolf enz.); ...VLIES, o. (...zen), (ontl.)
vlies dat ale voortzetting der uitwendige huid, de
inwendige holten on kanalen van het menschelijk
lichaam, op die oppervlakte, welke bestemd is met
de buitenwereld in onmiddellijk verband to staan,
bekleedt; ...VLOED, m. groote afscheiding van slijm;
...YOCHT, o. het vocht waarin de slijmlichaampjes
drijven; ...WORM, m. (-en), slijmaal; ...ZIEKTE, v.
(-n), ...ZUCHT, v. slijmkwaal; ...ZOUT, o., ...ZUUR,
o., ...ZUURZOUT, o. chemische bestanddeelen van
het slijm.
SLIJP, o. schuurzand.
SLIJPBAK, m. (-ken), bak van een ronddraaienden

slijpsteen; ...BANK, v. (-en), bank om op to slijpen;
...BORD, o. (-en), slijpplank.
SLIJPEN, (sleep, heeft geslepen), door sterk wrijven
langs eene fijnruwe oppervlakte deeltjes aan de
oppervlakte van iets wegnernen om het zoo glad,
often to maken, to polijsten, of den vereischten
vorm to geven: marmer, glas, spiegelglas slijpen,
brilleglazen, wijnglazen slfjpen, iets bolrond, holrond
slijpen; punten aan griffels slijpen langs een steen; de
punten aan spelden en naalden slijpen; diamant slifpen, er den vereischten vorm aan geven; (fig.) straat
slijpen, veel on doelloos langs de straat loopen; dat
zijn geslepen wijnglazen; geslepen bloemen en ornamenten in glas voor tochtcleuren, iets mat slijpen, tot
matglas; — eene punt aan een potlood slijpen, met een
mes aanpunten; vias slijpen, het zwingelen; — al
slijpende scherp maken, wetten, aanzetten: messen,
sabels, dolken slijpen; schaatsen, scharen slijpen; (fig.)
scherpen: dat slijpt het verstand; aan dien jongen zal
nog heel wat te slijpen en to polijsten zijn, to ontbolsteren en te beschaven; — dit oliesteentje slept goed,
daarop kan men iets goed slijpen. SLIJPING, o. het
slijpen.
SLIJPER, m. SLIJPSTER, v. (-s), die slijpt.
SLIJPERIJ, v. het slijpen; —, (-en), inrichting waar
geslepen wordt.c HT, m.
(-s), knecht van een slijper,
inz. van een diamantslijper.
SLIJPGELD, o. (-en), geld dat men voor het slijpen
betaalt; ...GEREEDSCHAP, o. (-pen). alles wat men
tot het slijpen noodig heeft; ...GEREI, o- ...GOED,
0.; ...GROND, m. (-en), laag op to verlakken voorwerpen die men met natten puimsteen gladslijpt,
alvorens met het eigenlijke verlakken to beginnen;

SLIJPLOON.

SLINGERBEEN.

...LOON, o. (-en), slijpgeld; ...MOLEN, m. (-s), molen
waarin slijpsteenen door water in beweging gebracht worden, inz. voor het sltjpen der scharen in
de fabrieken; klein toestel der messenmakers om
hunne waren te slijpen en to polijsten; slijpschijf
der diamantwerkers die door stoom in beweging
gebracbt wordt.
SLIJPPLAAT, v. (...platen), (gezicht.) ronde
plaat voor optische glazenslijpers, slijpschotel;
...PLANK, v. (-en), plank waarop men messen
slijpt; ...POEDER, ...POEIER, o. poeder om mede
to slijpen: slihrpoeder voor de sche,erriemen, om er de
scheermessen op aan to zetten; inz. slijpsel van
diamant, dat tot het slijpen van andere edelgesteenten noodig is; ...SCHIJF, v. (...ven), metalen
schijf op welker rand amarilpoeder of slijppoeder
gestrooid is, inz. de schijf der diamantslijpers;
...SCHOTEL, m. (-5), slijpplaat.
SLIJPSEL, o. wat door het silken afvalt, sliijppoeder.
SLIJPSTAAL, o. staal waarmede of waarop men
iets slijpt (inz. btj slagers); ...STEEN, m. (-en), elke
steen welke tot het scherp maken van snijdende
voorwerpen geschikt is, inz. de rondo steen welke
om eene spil of as, die door het middelpunt gaat,.
bevestigd is on met eene kruk in eene ronddraaiende
beweging wordt gebracht; ...TON, v. (-nen); ...TROG,
m. (-gen), slijpbak; ...ZAND, o. scherp zand om mede
to slijpen.
SLIJTACHTIG, bn. ( er, -st), veel -, licht verslijtend.
SLIJTACHTIGHEID, v.
SLIJTAGE, v. het slijten, verslijten : de sliftage der

om te doorstaan; eene beieediging thicken, zich laten
aanleunen, aanhooren; — veel eten: hjj kan ook
slikken;
(gew.) snoepen: kinderen slikken graag.
SLIKKING, v. het slikken.
SLIKKER, m., SLIKSTER, v. (-8), die slikt; veelvraat; — (gew.) snooper, snoepster.
SLIKKERIG, bn. Zie SLIJKERIG.
SLIKMETER, m. (-s), ambtenaar belast om het slik
op to meten, dat men verveent, om daarvan de
polderlasten to berekenen.
SLIKMIDDEL, o. (-en), slikartsenij.
SLIKNAT, bn. doornat.
SLIKOP, m. en v. (-pen), slokop, veelvraat.
SLIKPOT, m. (-ten), zekere artsenij.
SLIKSLEDE, v. (-n), (landb.) slede om slik naar het
land to brengen tot bemesting.
SLIKTAFELTJE, o. (-5), (gew.) snoeptafeltje;
KELTJE, o. (-s).
SLIM, bn. bw. (-mer, -st), (w. g.) krom, scheef:
slimme beenen hebben; (fig.) slecht, kwaad, verkeerd:
de zaken staan slim; het slimme van de zaak is, dat...;
het slimste is nog, het ergste; moeilijk: een slim work;
slimme namen, vreemde eigennamen, die moeilijk
uit to spreken waren; — sluw, loos, geslepen: een
slimme kerel; iem. slim bif den neus hebben; (sprw.)
wie niet sterk is, moat slim wezen;
schrander : een
slim kind; slim bedacht; (iron.) hif is ook een slimme,
hij is een eerste domoor. SLIMHEID, v. scheefheid,
(w. g.); list, doortraptheid, sluwheid; schranderheid.
SLIMBEEN, m. en v. (-en), (w. g.), die kromme
beenen heeft; ...HALS, m. on v. (...zen), (w. g.), die
een scheeven nek of hals heeft.
SLIMMERD, m. (-5), iem. die slim is. SLIMMERD.
JE, o. (-s).
SLIMMEREN, (slimmerde, is geslimmerd), erger
worden.
SLIMMERIK, m. (-en), (Zuidn.) slimme, vluggejongen.
SUMMERING, v. (zeew.) vermindering, verachtering
van geladen goad; averij, beschadiging.
SLIMMIGHEID, v. (...heden), slimheid: de slimmigheid kokt hem de oogen uit, aan zijne oogen is duidelijk
zijne slimheid to zien.
SLIMVOET, m. en v. (-en), (w. g.), die kromme
voeten heeft of er mede loopt.
SLINDACHTIG, bn. (-er, -st), (w. g.), verkwistend,
kwistig.
SLINDEN, (slond, heeft geslonden). Zie VERSLINDEN en SLINKEN.
SLINDKOLK, v. (-en), draaikolk, poel; (ook fig.);
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eleelen eener locomotief is buitengewoon groot; veel slijtage
aan de schoenen, aan de kleeren hebben verkoop in
het klein.
SLIJTEN, (sleet, heeft of is gesleten), door het gebruik kaal worden of doen worden : veel aan zone
kleeren slifien; die jas is kaal gesleten; verslijten, afslijten : een gat in zijne schoenen slijten; door gebruik
in kracht of in waarde verminderen; de machine, de
zeilen, het touw slit in het gebruik; — (fig.) langzamerhand verminderen, in sterkte afnemen: de droefheid
zal moeten s4ten; de koorts begint te stiffen; zijn leven
bid' of met iem. sliften, doorbrengen; (sprw.) met passen en meten wordt de meeste tad versleten,
dat kost
den meesten tijd; — in het klein verkoopen: drank
sliften; verkoopen: kan ik niets aan je slijten ?; (ook

kwijtraken; afbreken en voor afbraak verkoopen. SLIJTING, v. het slijten, het verslijten; (ook)
slijterij.
SLIJTER, m., SLIJTSTER, v. (-5), die slijt; verkooper verkoopster in het klein (inz. wijn en
sterken drank); iem. die handel in afbraak van
huizen drilft.
SLIJTERIJ, v. (-en), winkel handel in het klein
(inz. van sterke dranken).
SLIJTERSWINKEL, m. (-s), winkel van een slijter,
slijterij
SLIJTGAT, o. (-en), gat dat gesleten is; — 7 m. en
T., ieni. die veer aan zijn kleeren en schoeisel slijt.
SLIK, o. Zie SLIJK.
SLIK, m. het slikken.
SLIKARTSENIJ, v. (-en), artsenij, vermengd met
honig, stroop enz.; ...BROK, o. (-ken), een groot stuk
om te slikken; (geneesk.) groote pil.
SLIKBORD, o. (-en), metalen plaat, achter en voor
aan tramwagens aangebracht, om opspattend slik
op to vangen; slijkbord; ...FONDS, o. fonds ontstaan
nit de slikgelden; ...GAT, o. (-en), (stoomw.) gat in
den stoomketel waardoor men het vuile water verwijderen kan; ...GELD, o. (-en), geld dat de vervener
per Are moot opbrengen, om daarvoor later den
♦ eenpolder droog to leggen; gewoonlijk f 1,50 per
Are; ...HOUT, o. (-en), kesp.
SLIKKEN, (slikte, heeft geslikt), zichzelven door
de keel iets inbrengen: hij kan haast niet silk-ken, zoo
is zijne keel gezwollen; pillen, drankjes slikken; (fig.)
(lit is eene harde pil om te slikken, een groot verdriet

—

...PENNING, m. (-en), geld om te verkwisten;

m. en v. (-en), verkwister, verkwistster.
SLINGER, rn. (-s), het slingeren, slingering; (sprw.)
zijn slinger hebben, zijn draai, plezier in iets; (oudt.)
riem met een zakje van onderen, om er een steen
in te doen en dien dan op behendige wijze weg te
slingeren, zeker wapentuig; metalen draad met eene
zwaarte van onderen (in uurwerken, die regelmatig
heen en weer beweegt, daar zijne schommelingen
den gang van het uurwerk regelen): enkelvoudige,
samengestelde slinger; seconde-slinger; (fig.) 't is alsof
zijne tong aan een slinger hangt, hij kan niet zwijgen;
pendule; windsel, doek: zijn arm in een slinger dragen; (fig.) een slinger om den arm houden, zich een
geheim middel voorbehouden; een slinger om den
arm hebben, niet geheel oprecht zijn; zwengel (eener
pomp) (gew.), platte oorbel: gouden slingers dragen.
SLINGERTJE, o. (-s).
SLINGERAAP, m. (...apen), eene soort van grooten
aap met naakten staart en lange, dunne pooten
(ateles), die zich met zijn staart van boom tot boom
slingert; zij leven in Brazili&; en Guyana; (fig.,
scherts.) lang, schraal persoon met een slingerenden
gang.
SLINGERAAR, 111. (-s, ...raren), (oudt.) die den slinger
wist te hanteeren (in de legers).
SLINGERBAND, m. (-en), (zeew.) band schuin eenige
malen om eene kluft been gewonden, in tegenstelling
met kuipband; ...BEEN, m. en v. (-en), die net de

SLINGERBOOM.

SLOEP.

beenen slingert onder het loopen; ...BOOM, m. (-en),
kwalsterboom; ...BOSCH, o. (...sschen), bosch met
slingerlanen, doolhof.
SLINGERDESLANG, bw. geslingerd, slangvormig:

ondeugend, verraderlijk: slinksche streken; slinksche
wegen inslaan, zich van bedrog en valschheid be
dienen om tot zijn oogmerk te geraken. SLINKSCHHEID, v. (...heden), ondeugend, verraderlijk gedrag,
loosheid.
SLIP, v. (-pen), hoek, uiteinde; pand van een kleed:
eene jas met slippen; de slip (punt) van eene das; de
slippen van een lijkkleed. SLIPJE, o. (-s).
SLIP, o. (stoomw.) het verschil tusschen de snelheid van een stoomschip en van het drukkingspunt
der wielplanken (bij gewone wielen 2 5%).
SLIPHEMD, o. (-en), manshemd: hemd met slippen;
...LIJN, v. (-en), zeer kort spoorlijntje, van de hoofdlijn naar eene loods b.y.
SLIPPEDRAGER, m. (-s), die bij eene plechtige
begrafenis eene der slippen van het lijkkleed draagt.
SLIPPEN, (slipte, heeft geslipt), weg, doorglijden,
glippen, ontglippen: het anker slipt, pakt niet, houdt
niet; een touw laten slippen, door de handen laten
glijden ; iets laten slippen, iets opgeven, van iets
afkomen.
SLIPPER, m. (-5), glipper; een slipper maken, zich
stil uit een gezelschap verwijderen.
SLIPPEREN, (slipperde, is geslipperd), uitglijden:
mine voeten slipperden; stil zich verwijderen, wegsluipen.
SLIPSTEEK, m. (...steken), schuifknoop, open
strik om een voorwerp onder water te vatten;
...TOUW, o. (-en), ...TOUWTJE, o. (-s), (zeew.) dun
touw.
SLIPVORMIG, bn. in den worm van slippen, met
slippen : met slipvormige bladeren, slipvormige bloem-

dat beekje, pad loopt slingerdeslang.
SLINGEREN, (slingerde, heeft en is geslingerd),
onder het bewegen van de eene zijde naar de andere
eene kromme lijn beschrijYen ; been en weer bewegen
of bewogen worden: de slinger slingert; het schip slin-

gerde geweldig; het schip wend door den storm her- en
derwaarts geslingerd; de golven slingerden (sloegen)
het schip tegen de rots; hjj slingert als een beschonkene,
loopt niet rechtuit; een beekje slingerde door het veld;
(fig.) door vrees en hoop geslingerd worden, beurtelings
vreezen en hopen ; — verstrooid liggen: zijn goed, zijne
boeken laten slingeren, niet op eene vaste plaats bewaxen; slingerend vallen: de schipper slingerde van
het dek; — zich slingeren, zich schommelen: het meisje
slingerde zich op eene hangende koord; zich om een of
ander voorwerp omhoogkronkelen: het klimop slingert zich om den boom; — met een slinger werpen:
een steen over de kerk slingeren; om iets winden: een
touw rond een paal slingeren. SLINGERING, v. (-en),

het slingeren; beweging van eene pendule; (fig.)
onzekerheid (tusschen hoop en vrees).
SLINGERLAAN, v. (...lanen), slingerende of kronkelende laan; ...LEER, ...LEDER, o. riem van een
slinger; o. my. lange, nederhangende
ooren; ...PAD, o, (-en), slingerend, kronkelend pad;
...PARDOEN, v. (-5), (zeew.) zijpardoen; ...PLANK,
v. (-en), eene soort van plank; ...PLANT, v. (-en),
plant die het vermogen mist opwaarts te groeien:
boonen zijn slingerplanten; ...PROEF, v. (-yen), proef
met een slinger, inz. de proef van FOUCAULT, ten
bewijze dat de aarde om hare as draait; ...PUNT,
o. (-en), punt waaraan een slinger opgehangen is;
...RIEM, m. (-en), riem waarmede men slingert;
...ROOS, v. (...rozen), (plantk.) (gew.) akkerwinde;
...SCHOMMELING, v. (-en), haan van een slinger;
...SLAG, m. slingering; wijze waarup touw aan iets
is vastgemaakt; (zeew.) hooge zeeslag; (fig.) list: ik
ben er net een slingerslag achtergekomen, ik -heb het
door list ontdekt.
SLINGERSLANG, bw. slingerdeslang.
SLINGERSTAART, m. (-en), lange staart; ook zeker
gewas; ...STANG, v. (-en), (horl.) staaf van den
slinger eener klok; ...STEEN, m. (-en), steen die
uit den slinger geworpen wordt; ...STOK, m. (-ken),
werpstok; ...TAKKEN, m. my. (bouwk.) sieraad
aan Korinthische zuilen; ...TIJD, m. duur eener
slingering: voor ongelijke slingers is de slingertijd
evenredig aan den vierkantswortel der lengten; ...TRAP,

v. (-pen), (bouwk.) wenteltrap met open trapgat, ook
Engelsche trap geheeten; ...UURWERK, o. (-en),
uurwerk dat door een slinger wordt geregeld;
...VERBAND, o. (-en), (heelk.), zijn arm in een slingerverband dragen; ...VOET, m. en v. (-en), slingerbeen.
SLINGERVUISTEN, (slingervuistte, heeft geslingervuist), met de vuisten slingeren, vechten.
SLINGERWET, v. (-ten), (nat.) wet die bij de beweging der slingers waar te nemen valt, by.: de slingertijd is van de slingencijdte onafhankelijk; ...WIJDTE,
v. (-n), (nat.) wijdte eener slingering.
SLINK, bn. (veroud.) linker.
SLINKAARD, m. (-s), (Zuidn.) iem. die linksch is.
SLINKEN, (slonk, is geslonken), inzakken (van
zwellingen): de buil begint te slinken; verminderen:
de voorraad begint te slinken; inkrimpen: bij het koken
slinkt dit vleesch erg; het hoist is geslonken; (fig.) mine
beurs is aardig geslonken, ik heb vrijwat geld uit-

gegeven. SLINKING, v. vermindering der zwelling;
het opraken van den voorraad.
SLINKER, bn. linker.
SLINKERHAND, v. linkerhand; ...ZIJDE, v. linkerzij de.
SLINKS, bw. (-er, -t), links.
SLINKSCH, tn. (-er, meest -), linksch, loos, slecht,
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bladeren.
SLISSEN, (slipte, heeft geslist), beslissen. SLISSING, v. het slisson.
SLOB, v. slib, modder, in deze bet. hoort men het
woord nog in slobkous; (gew.) door slik en slobber

loopen.
SLOBBE, v. (-n), vaatdoek; meld, vrouw die het
morsigste werk verricht; noodhulp; (nat. hist.) slobeend. SLOBBETJE, o. (-5), kleine slobbe.
SLOBBERDOES, m. en v. (...zen), vuilik, morser,
morsebel.
SLOBBEREN, (slobberde, heeft geslobberd), drinken
of (soep) eten op hoorbare wijze (als de dieren),
opslobberen, opslurpen; (fig.) knoeien, slordig werken. SLOBBERING, v. het slobberen; zeker veevoeder, inz. voor varkens; geleiachtig gedeelte van
vischkoppen.
SLOBBIG, bn. bw. (-er, -st), morsig, vuil; slordig.
SLOBEEND, v. (-en), lepeleend; ...KOUS, v. (-en),
een beenbekleedsel dat het bovendeel van den schoen
en het been bedekt en aan den zijkant toegeknoopt
wordt, inz. gedragen, als men langs slijkerige wegen
moet gaan: een paar slobkousen dragen; rijkous.
SLOBKOUSJE, o. (-5).
SLODDE, m. en v. (-n), sloddervos.
SLODDER, m. (-s), zeer morsig mensch.
SLODDERACHTIG, SLODDERIG, bn. bw. (-er, -st),
morsig, slordig.
SLODDERBROEK, v. (-en), loshangende, al te wijde
broek.
SLODDEREN, (slodderde, heeft geslodderd), fiodderen, los en wijd om het lijf hangen: zijne kleederen

slodderen altijd.
SLODDERIGHEID, v. morsigheid, slonsigheid.
SLODDERJURK, v. (-en), ...KLEED, o. (-eren), flodderend, al te wijd kleed; ...KOUS, v. (-en), al te
wijde kous; (fig.) slordig, slonsig meisje; ...VOS,m.
en v. (-sen), zeer morsig mensch.
SLOEISCHOOR, m. (...schoren), (zeew.) zeker houtwerk, stevenschoor.
SLOEP, v. (-en), eene soort van licht vaartuig
met den mast, met of zonder dek, of geheel open
en ingericht voor riemen, gewoonlijk bij een grooter
schip behoorende om goederen en passagiers van
en naar boord te brengen en in tijd van nood zich
te redden: de sloep strfjken, aan boord hfjschen; (ook)

SLOEP.

SLOOPEN.

oorlogsvaartuig: welgewapende sloepen kruisten rond.
SLOEPJE, o. (4),
SLOEPDAVIDS, m. my. (zeew.) sloepskraanbalken:
tjzeren staven, bovenaan omgebogen, waaraan de
sloepen opgehangen worden; ...MEESTER, m. (-s),
commandant der sloop; ...RIEM, m. (-en); ...ROEIER,
In- (4)SLOEPSDREG, v. (-gen), (zeew.) anker voor sloepen en lichte vaartuigen: dreg met aan elken arm
eene kleine hand gesmeed; ...HAAK, m.(...haken);
...HANEPOOT, m. (-en), eene soort van lengen in
den worm van schinkelhaken met pooten van ongelijke lengte om de sloepen en de barkas uit- en in
to zetten; ...KLEED, o. (-en), kleed om de sloepen,
die in de takels hangen, voor het uitdrogen en lek
worden to beveiligen; ...KRAANBALK, m. (-en),
sloepdavids; ...TAKELS, m. mv. de vier loopers om
de sloepen aan de davids to hijschen; ...VLAG,
V. (-gen).
SLOEPTENT, v. (-en), tentdak eener sloop; ...TOUW,
o. (-en), touw waaraan eene sloep achter een schip
verbonden is; ...ZEIL, o. (-en).
SLOERDER, m. (-s), die sloert.
SLOEREN, (sloerde, heeft gesloerd), (zeew.) meten,
opnemen (een vaartuig); (fig.) het moet zoo wat heen
sloeren, het moot maar gaan zoo goed als het kan.
SLOERIE, v. (-s), lang haveloos vrouwspersoon;
—GOED, o. ontuchtig vrouwvolk; —MOER, v. (-s),
sloerie.
SLOESTER, m. (-s), (gew.) groene dop, bolster, dop
eener noot; in sommige streken ook s/os.
SLOESTEREN, (sloesterde, heeft gesloesterd), ontbolsteren (noten).
SLOF, v. het sloffen, verzuim, verwaarloozing: de
slof is er in, men is er zeer nalatig mee; in de slof
blifven, ongedaan; uit zone slof schieten, jets flinker
aanpakken, niet langer nalatig zijn.
SLOF, v. (-fen), versleten muil, pantoffel met neergetrapte hakken: op een paar oude sloffen loopen; (fig.)
op sloffen loopen, aan den bedelstaf zijn; de boel is er
op sloffen, in de war; (sprw.) voor iem. het vuur uit
zijne sloffen loopen, zeer veal moeite voor hem doen; —
(zeew.) stuk, onder tegen de klit van 't roer aangebracht; slof in den klauw van strijkende gaffels,
rechtopstaand plat hout binnen in den klauw om
een nagel draaibaar, zoodat de gaffels bij het opzetten
of strijken der piek gemakkelijk langs den mast
glijden; — (muz.) benedeneind van een strijkstok
waarmede de haren gespannen worden; slof onder
aan eene ladder, ijzeren ring onder aan den boom
er van. SLOFJE, o. (-s), kleine slot; (sprw.) het op
zjjne slofjes afkunnen, het zeer gemakkelijk hebben;
slofje-onder, zeker kinderspel.
SLOF, m. en v. (-fen), slordig vuil mensch.
SLOF, bn. bw. (-for, st), nalatig, traag; slordig,
achteloos. SLOFHEID, SLOFFIGHEID, v. achteloosheid, slordigheid
SLOFFEN, (slofte, heeft gesloft), op sloffen loopen;
met sleepvoeten loopen; (fig.) nalatig zijn; slof er
niet mede, vergeet het niet, wees er niet achteloos op.
SLOFFIG, bn. (-er, -st), slof.
SLOFHAK, m. on v. (-ken), die gestadig sloft;
...STUK, o. (-ken), (zeew.) rechthoekige eikenhouten
stukken plank, die somtijds onder de wielen der
rolpaarden worden ingelaten, om to voorkomen,
dat bij slijting het geheele dek vernieuwd moet
worden.
SLOJD, v. een nieuwe tak van onderwijs die zich
de alzijdige ontwikkeling van het kind ten doel
stelt on deze tracht to bevorderen door eene doelmatige oefening van oog en hand, door voorwerpen
van karton en hout to laten maken : men heeft ver-

SLOJDCURSUS, v. (-sen), cursus in slOjdonderwijs;
...GEREEDSCHAP, o. (-pen), gereedschap waarvan
men zich bij de slOjd bedient, als mes, passer, winkelhaak, hamer, beitel, zaag, schaaf enz.; ...LES,
v. (-son); ...ONDERWIJS, o. het slojdonderwijs heeft
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schillende soorten van slbjd, als papier-, hout-, bookbinders-, mandjesmakers-, figuurzagers- en schrUnwerIcersslojd; aan slojd doen, de slojd beoefenen; slbjd
kan Been integreerend deel van het andere onderu;ifs
uitmaken; Fransche, Zweedsche slojd, volgens de be•

ginselen daar beleden.

eene groote opvoedende waarde, &tar het vermogens in
't kind tot ontwikkeling brengt, die anders Licht blifven
sluimeren, het kweekt liefde voor handenarbeid, bevredigt de zucht naar zelfwerkzaamheid, bevordert de. opmerkzaamheid en kweekt den zin voor schoone vormen
aan,: ...ONDERWIJZER, m. (-s), iem. die onderwijs

in slojd geeft; ...ZAAL, v. (...zalen), zaal geheel tot
het goven van slOjdonderwijs ingericht.
SLOK, m. (-ken), het slokken, slokking; het slikken: in een paar slokken had hjj het glas leeg; keel,
nauw gedeelte van iets : de slok van een sekreet,
de slok van een schoorsteen; zooveel men in eons
doorslikt, teug (van wijn, sterken drank enz.), borrel;
(sprw.) daar kan een slok op staan, dit is wel waard,
dat men er eon glaasje jenever op drinkt; dat scheelt
een slok op een borrel, dat scheelt veal. SLOKJE, o. (-s),
kleine slok; borreltje: hjj houdt wel van een slokje,
hij lust graag jenever.
SLOK, m. en v. (-ken), slokop.
SLOKACHTIG, bn. bw. (-er, -st), gulzig. SLOKACHTIGHEID, v. gulzigheid.
SLOKDARM, m. (-en), (ontl.) dat gedeelte der voedingsbuis, hetwelk tusschen strot on maag ligt als
eene vleezige Buis aan den hals, achter het onderste
gedeelte van het strottenhoofd begint on langs de
ruggegraat naar den onderbuik loopt, alwaar hij het
middelrif doorboort en met eene trechtervormige
opening in de maag uitloopt; m. on v. (-en), (fig.)
gulzigaard, vraat.
SLOKKEN, (slokte, heeft geslokt), slikken, doorzwelgen. SLOKKING, v. het slokken.
SLOKKER(D), m. (-s), die slokt of slikt; (fig.) veelvraat; tafelschuimer; sul, arme drommel : het is een
goeie slokkerd. SLOKKERDJE, SLOKKERTJE, o. (-8).
SLOKLUST, m. vraat-, drinklust.
SLOKOP, m. en v. (-pen), die veel in eons eat, die
groote happen doet; gulzigaard.
SLOMMER, m. SLOMMERING, v. beslommering: in
een vreeselften slommer zitten.

SLOMMEREN, (slommerde, heeft geslommerd),
sluimeren.
SLOMP, m. (-en), drom, stapel, menigte: een slomp
boeken, geld, vrienden; warklomp: rompslomp.
SLOMP, v. (-en), slot.
SLONDE, v. (-n), (w. g.), keelgat; voorschoot, morsdock; (fig.) afgrond, kolk.
SLONS, v. (-en), havelooze vrouw, morsebel;
onderste gedeelte, rand van eene japon of rok.
SLONSJE, o. (-5), kleine slons ; dievenlantarentje.
SLONZEN, (slonsde, heeft geslonsd), achteloos en
slordig met iets to work gaan: zij slonst letterl#k
met alles.

SLOODSE, v. (-n), (gew.) muil, pantoffel.
SLOOF, v. (...ven), SLOOFJE, o. (-s), voorschoot,
boezelaar.
SLOOF, v. (sloven), vrouw die altijd hard werken
moot: het is eene echte sloof; arme stakker: die arme
sloof; inz. afgeleefde werkster: oude sloof. SLOOFJE,
o. (-5).
SLOOFACHTIG, bn. (-er, -st), moeilijk, afmattend:
een sloofachtig leven.
SLOOIEN, (slooide, is geslooid), (zeew.) zijdelings
van het schip afwijken.
SLOOIKNIE, v. (-en), (zeew.) eene soort van galjoenklampen, die dienen om het galjoen aan den voorsteven to verbinden en aan de scheg het slooion to
beletten.
SLOOM, bn. dom, suf, soezig; saai.
SLOOP, v. (-en), kussenovertreksel. SLOOPJE,
o. (-s).
SLOOPEN, (sloopte, heeft gesloopt), afbreken,
sleclaten, amoveeren: een huis, eene villa sloepen;
uit elkander neinen en voor of braak verkoopen

SLOOPEN.

SLOT VAST.

een schip sloopen; (fig.) een schip sloopen, rooven;
uitputten: zone krachten sloopen; de aanhoudende
koortsen hebben hem geheel gesloopt. SLOOPING, v. (-en),
het sloopen.
SLOOPER, m., SLOOPSTER, v. (-s), die sloopt; (fig.)
,huizenslooper, kooper van afbraak.
SLOOPGRAAG, m. lief hebber van sloopen, - afbreken.
SLOOPNAGEL, m. (-5), eene soort van ronde
ijzeren boutjes met platte koppen, waarin een rood
gat is.
SLOOR, v. (-en), slons, sloerie: eene vuile sloor.
SLOOR, v. (-en), SLOORZAAD, o. (gew.) verplant
koolzaad, raapzaad.
SLOOT, v. (-en), gegraven waterscheiding, smaller
dan eene gracht en breeder dan een greppel, om
bet overtollige water of te voeren: eene sloot graven,
schieten; eene sloot uitdiepen; eene sloot dempen; over
eene sloot springen; in de sloot vallen; (fig.) van den
tval in de sloot vallen, van kwaad tot erger, van den
regen in den drop komen ; (sprw.) hij zal in geen
zeven slooten tegelijk loopen, ge kunt hem gerust alleen
laten begaan; geene oude koeien uit de sloot halen,
zie koe. SLOOTJE, o. (-s).
SLOOTEN, (slootte, heeft gesloot), slooten maken;
een akker slooten, er slooten door maken.
SLOOTJESPRINGEN, o. het over eene sloot springen
door middel van een polsstok.
SLOOTK ANT, m. (-en), de kant eener sloot;
...MUSCH, v. (...musschen), rietgors; ...PLANK, v.
(-en), plank over eene sloot; ...RIET, o. riet, dekriet; WERK, o. werk aan het maken en verbeteren van slooten.
SLOOVEN, (sloofde, heeft gesloofd), (Zuidn.) opschorten: zijne mouwen sloopen.
SLOP, o. (-pen), schuilhoek, nauw steegje, nauwe
doorgang; straatje dat geen uitgang heeft: in een
slop wonen ; opening in den vloer van een hooizolder. SLOPJE, o. (-s).
SLORDEVOS, m. en v. (-sen), slordig mensch.
SLORDIG, bn. bw. (-er, -st), nalatig: een slordig opstcl, slordige correctie ; morsig, vuil: eene slordige
meid; alles is daar een slordige boel; op nalatige wijze:
iets slordig behandelen, afmaken. SLORDIGHEID, v.
nalatigheid, morsigheid, onordelijkheid.
SLOREN, zie sleuren.
SLORP, m. (-en), opslurping; slok; slurf van een
olifant. SLORPJE, o. (-s).
SLORPDRANK, m. (-en), drank dien men slurpende
tot zich neemt; o. (-eren), zacht gekookt ei.
SLORPEN, (slorpte, heeft geslorpt), slurpen. SLURPING, v. het slorpen, geslurp.
SLORPER, m. (-s). SLORPSTER, v. (-5), die slorpt.
SLOSSE, v. (-n), (gew.) notebolster, sloester.
SLOT, 0. (-en), toestel met knippen en tong of
veer tot sluiting van deuren enz. en dat met een
sleutel bewogen wordt : een Fransch, Duitsch, Engelsch
slot; een inlaat-, insteekslot, dat in de dikte van het
bout ingelaten wordt; een opspffkerslot; een linksch,
rechtsch slot, waarbij men den sleutel naar links,
rechts moet draaien, om den schieter uit te brengen; een eenslagslot, slot waarin men den sleutel
een keer ronddraait om den schieter te verplaatsen ;
een geheim slot; doe de deur, de kast op slot, sluit ze;
de deur is van slot, niet gesloten; het slot is verdraaid;
een slot opensteken; iem. achter slot zetten, hem gevangen zetten; iets achter slot houden, het verborgen
houden; (sprw.) gij kunt hem geen slot voor (of op)
den mond doen, niet dwingen tot zwijgen; — eene
kunstmatige sluiting waarbij men geen sleutel
noodig heeft: slot aan een brieventasch, album, kerkboek; een kerkboek met gouden sloten; — deel van een
orgel om de pijpen te sluiten; deel van een schietgeweer, dat dient om het of to schieten; — sluiting
of middel om to sluiten: aan deze doos is geen slot;
een klein kind moet slot aan het tiff hebben, stevig
gekleed an; slot noch val zit er in die jurk, die junk
past niet en hangt heel leelijk ; (fig. gemeenz.) geen

slot aan 't
hebben, buikloop hebben; (fig.) het
heeft slot noch zin, het hangt als droog zand aan
elkander. SLOTJE, SLOOTJE, o. (-5).
SLOT, o. (-en), kasteel, ridderverblijf, sterkte, citadel. SLOTJE, o. (-s).
SLOT, o. einde, besluit : aan het slot van zijn brief
schreef hjj; gjj kunt bY hem nooit aan een slot komen;
het slot der rekening; (fig.) per slot van rekening, alles
btj elkander genomen; ten slotte, tot besluit, eindelijk.
SLOT, o. (-en), saldo; batig saldo, bedrag waarmede
de inkomsten de uitgaven overtreffen; nadeelig slot,
bedrag waarmede de uitgaven de inkomsten overtreffen.
SLOTBALANS, v. (-en), (kooph.) balans aan het
einde van het jaar opgemaakt; ...BAND, m. (-en),
veerkrachtige, hoornachtige massa die de schelp
der schelpdieren steeds tracht to sluiten; ...BEWAARDER, m., ...BEWAARSTER, v. (-s),slotheer,
-vrouw, -voogd, -voogdes; ...BEWIJS, o. (...zen),
(red.) syllogisme; ...BOUT, m. (-en), (zeew.) ijzeren
bout aan het kluif hout die tegen de stroppen der
fokkestagen rust en het kluifhout belet naar binnen
to schieten; ...BUNDEL, m. (-s), laatste bundel;
...DICHT, o. (-en), puntdicht.
SLOTENMAKEN, o. het handwerk of ambacht des
slotenm akors.
SLOTENMAKER, m. (-s), smid (van sloten, klein
werk enz.).
SLOTENMAKERSGEREEDSCHAP, o. gereedschap
van den slotenmaker; ...JONGEN, m. (-s); ...KNECHT,
m. (-5); ...WERK, o.
SLOTGANGEN, v. my. (zeew.) schaarstokken;
...GAT, o. (-en), sleutelgat; (zeew.) opening in de
hieling van de steng om het slothout door to
laten; ...GEBED, o. (-en); ...GEVOLG, o (-en), (red.)
logische gevolgtrekking; ...GRNCHT, Y. (-en), gracht
om een slot of versterkt kasteel; ...HAAK, m. (...haken), looper, haaksleutel om een slot open to steken;
...HERHALING, v. (-en), herhaling aan het einde
of tot slot; ...HEER, m. ( en); ...ROUT, o. (-en),
(zeew.) vierkante ijzeren bout die door het lichaam
van eene steng gaat om deze op de langzalings
staande te houden; (schimpn.) soldaat; ...IJZER, o.
(-5), (zeew.) vierkante ijzeren bout.
SLOTKAPITTEL, o. (-5), (R.-K.) klein hoofdstukje
of eenige yerzen uit de Heilige Schrift die men opleest na een psalm en voor eene hymne; ...KLANK,
m. (-en), eindklank ; ...KLINKER, m. (-s), eindklinker;
...KNIEEN, v. my. (zeew.); ...KOERS, m. (-en), koers
van effecten bij het sluiten der beurs; ...KRAM, v.
(-men), kram aan een hangslot; ...KRAMMETJES,
o. my.; ...LETTER, v. (-si, eindletter; ...MEDEKLINKER, m. (-5), laatste medeklinker; ...NOTEERING,
v. (-s), de laatste noteering van fondsen; ...OPSTEKER, m. (-5), iem. die een slot weet open to steken,
(ook) haak, daartoe dienende; ...OPZIENER, m. (-5),
slotvoogd; ...PLAAT, v. (...platen), achterplaat aan
een slot; ...POORT, v. (-en), poort van een kasteel;
...PIJP, v. (-en), stiftje In een slot waarop de pijp
van den sleutel past on rust; ...REDE, v. (-n), einde
eener redevoering; ...REGEL, m. (-5), laatste regel,
.vers; (reden.) grondregel; o. (-en), laatste
rijm, rijmwoord aan het einde van den regel; ...ROOS,
v. (...rozen), (bouwk.) roos of rozet in het midden
eener versiering; ...SCHROEF, v. (...von), schroef
aan een slot; moerbout of moerschroef; ...SOM, v.
hoofdinhoud; het eindgeYolg van een onderzoek:
tcij kwamen tot de slotsom; ...STEEN, m. (-en), sluitsteen; ...STIFT, v. (-en), slotpijp; ...TOREN, m. (-5),
toren die tot een slot behoort.
SLOTVAL, m. (-len). (muz.) in het algem., het overgaan van een dissoneerend accoord; in het bijz.
die opvolging van tonen on accoorden, welke het
slot van eene muzikale zinsnede of van een volzin
kenbaar maken on het gevoel van rust on ontspanfling mededeelen.
SLOTVAST, bn. van eon slot voorzien, door een
slot gesloten.
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SLOTVERLOEEN.

SLOTVERLORE'N,:m., SLOTVERLORENE,

SLIJISROOSTER.
v. onge-

bonden, ordeloos mensch.
SLOTVERS, o. (...zen), laatste vers (regel); ...VIJL,
v. (-en), eene lljne vijl, voor 't laatste work; ...VONNIS, o. (-sen), eindvonnis; ...VOOGD, m. (-en),
...VOOGDES, v. (-sea), opzichter, opziehtster van
een slot; (oudt.) kastelein; ...VOOGDIJ, v., ...VOOGDSCHAP, v. bevelhebberschap over oen slot;
...VROUW, v. (-en); ...WOORD, o. (-en), de laatste
woorden eener verhandeling of redevoering; ...ZANG,
m. (-en), eindzang, laatste coupletten van een vers.
SLOVEN, (sloofde, heeft gesloofd), hard en aanhoudend voor karig loon werken : sloven van den
vroegen morgen tot den laten avond; zich afsloven:
zich moede sloven.

SLOVER, m. (-8), die slooft.
SLUCHTER, v. (plantk.) een der vele namen van

het bitterzoet.
SLUIER, m. (-s), dun, doorzichtig weefsel dat vrouwen dragen om zich het gezicht to bedekken on
gewoonitjk zeer lang neerhangt: den sluier laten
vallen, neerslaan, opslaan, terugslaan; inz. als dracht
van bruiden en doopelingen: zip' is in een sluier
getrouwd, aangenomen ; (als dracht der nonnen) : den
sluier aannemen, in een klooster gaan; (als dracht
van treurende weduwen) z rouwt met den sluier; —
vermomming, bedekking: een sluier over iets werpen;
den sluier trachten op te lichten, die er over eene zaak
ligt; onder den sluier van den nacht, van het geheim;

—bandto ersunigvae wondarm;—
(nat. hist.) sluier van een uil, krans van stijve veeren
om de groote ooropeningen; doze krans breidt zich
soms ook om de oogen en de keel uit. SLUIERTJE, o. (-s).
SLUIERADDER, v. (-5), zekere adder op Java (coluber vittadus).

SLUIEREN, (sluierde, heeft gesluierd), met een
sluier bedekken: de bruid was gesluierd.
SLUIERFLOERS, o. (-en), floors voor rouwsluiers;
...U1L, m. (-en), (nat. hist) torenuil, kerkuil (strix
flammea), eene uilensoort met grooten sluier.
SLUIF, v. (...ven), smalle spleet eener orgelpijp.
SLUIK, bn. (-er, -st), rank, mager: ze ziet er erg
sluik uit; afhangend: die japon hangt zoo sluik, zoo
slap, maakt zoo smal; sluik haar, plat op het voorhoofd liggend. SLUIKHEID, v.
SLUIK, v. het sluiken. smokkelen; ter sluik, bw.
uitdr. verholen, ongemerkt, heimelijk : ter sluik ergens
heeng aan.

SLUIKEN, (slook, heeft geslopen), smokkelen : koffie,
opium sluiken; belastingen ontduiken; zich verschuilen. SLUIKING, v. (-en), het sluiken; overspel.
SLUIKER, m., SLUIKSTER, v. (-5), smokkelaar,
-ster; overspeler, -speelster.
SLUIKERIJ, v. (-en), smokkelarij; (fig.) list, slinksche
wegen.
SLUIKGOED, o. smokkelwaar; ...HANDEL, m.
smokkelhandel: sluikhandel driven; ...HANDELAAR, m. (-s), ...HANDELAARSTER, v. (-s), die
sluikhandel daft; ...HARIGEN, m. my. menschen
met donkerkleurig, glad en stijf haar: de Australiers,
Amerikanen, Maleiers on Mongolen.
SLUIKS, bw. Zie TERSLUIKS.
SLUIKSCH, bn. loerend, gluipend : met sluikschen
blik; sluiksche handelwgze, wat hij tersluiks deed.
SLUIKSPIL, o. (-len), zeker werktuig; ...WAAR,
v. sluikgoed.
SLUIMEN. Zie SLUIMEREN.
SLUIMER, m. sluimering : in sluimer vallen; nit zijn
sluimer ontwaken; in zoeten sluimer liggen.

SLUIMERAAR, m., SLUIMERAARSTER, v. (-s), die
sluimert.

SLUIMERACHTIG, bn. (-er, -st), geneigd tot sluimeren, dutten.

SLUIMEREN, (sluimerde, heeft gesluimerd), zacht,
doch onvast slapen, dutten: een uurtje sluimeren;
(fig.) hij sluimert reeds in 't graf, hij is reeds dood
en begraven; — in dien jongen sluimert een voortref-

fel#ke aanleg, hij heeft een voortreffelijken mile&

viaarYan nu pas bIgken komen. SLIMMING, z.
het shlimeren; dutje.
SLUIMERIG, bn. slaperig, dommelend.
SLUIMERKUSSEN, o. (-a), oorkussen ; ...ROL, v. (-len) r
eene rol.

ensortvaluimkendvora'

SLUIP, v. het sluipen; ter sluips, bw. uitdr.

holen.

SLUIPDEUR, v. (-en), kleine deur, vestingpoortje;.

verborgen deur; (fig.) uitvlucht.
SLUIPEN, (sloop, is geslopen), onbemerkt -, gluipende voortloopen: tangs eene heg sluipen; (fig.) een
braaf mensch sluipt niet, houdt zich niet met sluipwegen op; op de teenen gaan, in-, uitsluipen: zit-slopindekamr.

SLUIPEND, bn. bw. wie of wat sluipt, gluipt, ii

't geheim werkt: een sluipende kerel; sluipende gangen; een sluipend vergift, dat langzaam werkt; eenr
sluipende ziekte, die men haast niet opmerkt on toch,
de krachten afneemt en het levee in gevaar brengt.
SLUIPER, m. (-s), die sluipt; indringer; (fig.) veinzaard; een sluiper of sluipertje maken, zich heimelijk_
(van een bezoek) verwijderen; (timm.) eene soort.
van dunnen, langen spijker. SLUIPSTER, v. (-s), z#,
die sluipt, indringster, geveinsde.
SLUIPHAVEN, v. (-s), (zeew.) vooronder; (ooky
vluchthaven; door rotsen en geboomten bedekte.
haven (waar zeeroovers of sluikers zich sch.uilhouden); ...HOEK, in. (-en), schuilhoek; verborgen plaats,
van waar men (iets of iem.) beloert; ...HOER, v. (-en),
vrouw die in het geheim ontucht pleegt; ...HOL,
o. (-en), heimelijk verblijf eons misdadigers; (jag.) ,
verblijf van den haas; ...KEVER, m. (-5), meelkever,
zeker insect; ...KOORTS, v. (-en), ongestadig, ongeregeld afloopende koorts; ...MOORD, m. (-en), go-heime, verraderlijke moord; ...MOORDENAAR,
(-5, ...naren), die een sluipmoord pleegt; ...MOORDER, m. (-s); ...PAD, o. (-en), heimelijk pad; ...PATROUILLE, v. (-5), (mil.) eene patrouille die op-

verkenning uitgezonden wordt
SLUIPSWIJZE, bw. verholen, in het geheim.
SLUIPTRAP, v. (-pen), verborgen trap; ...WEG,.
m. (-en), heimelijke weg; (ook fig.) slinksche streken, listen, oneerlijke middelen: zfin doel met sluip-

wegen trachten te naderen; zich met sluipwegen op-houden; ...WESP, v. (-en), (nat. hist.) zeker vliesvleugelig insect (ichneumon), dat in allerlei sluip-

hoeken dringt en er de larven en poppen yam
andere insecten opzoekt.
SLUIS, v. (...zen), beweegbare waterkeering in een.
rivier, kanaal of dok : eene sluis openen, sluiten;
water door eene sluis inlaten, aflaten; kleine sluis,

verlaat; (Bijb.) God opende de sluizen des hernels,liet,
het stortregenen; — inz. zulk eene, welke het water
ten minste door twee paar oi,enslaande deuren
ophoudt en geschikt is, om vaartuigen door te laten
door eene sluis varen; gekoppelde sluis, schutsluis-waarvan de muren aaneengebouwd zijn, doch waarvan de hoogte en hoogteliggen der vloeren verschilt; bij iedere verhooging van den vloer bevindem
zich een paar puntdeuren; hellende sluis, nieuwe
inrichting om het groote verval op scheepvaartkanalen to overwinnen met behulp eener beweegbare waterkeering tusschen twee schutsluizen, aan.
een ijzeren rolwagen be vestigd, welke op den hellenden bodem kan voortbewogen worden; — steenen brug (te Amsterdam). SLUISJE, o. (-s).
SLUISBALK, m. (-en), balk eener groote sluis;
...BEDDING, v. (-en), sluisvloer; ...BODEM, m. (-s),,
...DEUR, v. (-en); ...DIEPER, m. (-5), sluiskoker;
...GELD, o. (-en), geld dat men betaalt voor het.
schutten door of voor het overgaan van eene sluis; .
...KOKER, m. ( 5); ...KOLK, v. (-ens, schutkolk;
...MEESTER, m. (-s), sluiswachter; ...MOLEN, m.(-5);
...MUUR, m. (...muren); ...POORT, v. (-en); ...POORTJE, o. (-5), sas; ...ROOSTER, m. (-s), rooster vocr

eene sluis om het voil enz. tegen te houden.

SLUISTEREN.
SLUISTEREN, (gew.) (sluisterde, heeft gesluisterd),

snoepen; ontbolsteren.

SLUISVLOER, m. ( en), gemetselde bodem eener
schutsluis; ...WACHTER, m. (-s), bewaker eener
sluis; die de schutgelden int; ...WERKEN, o. my.
SLUITAPPEL, m. (-s), een tandswijs doorgesneden
appel; ...BALK, m. (-en), (bouw.) balk waar zich al
de bogen van 't gewelf vereenigen ; ...BAND, m. (-en),
buikgordel; band die tot omsluiting (van lets) client;
hoepel; ...BEN, v. (-nen), sluitmand; ...BOOM, m. (-en),
boom ter sluiting van een ingang of toegang: sluitboom aan een overweg, aan een tot; ...BOUT, m. (-en),
bout, dienende om iets of -, in - of vast te sluiten:
sluitbout van een ketting, spilletje waarmede de laatste
schalm van een ketting geopend en gesloten kan
worden; ...CELLEN, v. mv. (plantk.) cellen die de
lippen van een huidmondje vormen; ...DEUR, v. (-en);
...DOGS, v. (...zen), doos met slot.
SLUITEN, (sloot, heeft en is gesloten), toedoen,
dichtmaken, inz. door middel van een slot: de deur
met den sleutel, den grendel, de knip sluiten; op het
nachtslot sluiten; de poorten der stad sluiten; sluit de
deur achter je !; iem. buiten de deur sluiten, de deur
sluiten, terwijl iem. buiten is, zoodat hij er niet in
kan; iem. in zone armen sluiten, omarmen; iem. in
boeien sluiten, hem boeien aanleggen; in de gevangenis sluiten; een gevangene krom sluiten; — den wankel
sluiten, de buitendeur sluiten, niet meer verkoopen;
de school sluiten, gedurende korteren of langeren tijd
er geene school houden; een café sluiten, er niet
meer tappen; gesloten jacht, tijd dat er niet gejaagd
mag worden; het hek sluiten, dichtmaken, took fig.)
de laatste zijn; met een boom de haven sluiten, den
toegang versperren; de havens sluiten, blokkeeren;
den sluitsteen aanbren—enbog,engewlfsuiten,
gen; een kring sluiten, aaneensluiten, dichtmaken;
de gelederen sluiten, dicht bij elkander gaan staan;
een gesloten geheel, waaraan niets ontbreekt; een
gesloten gezelschap, een aaneengesloten gezelschap,
waar telkens dezelfde personen en geene andere
bijeenkomen; — de hand sluiten, dicht doen, tot eene
vuist maken; den mond, de ooren sluiten; (fig.) iem.
den mond sluiten, hem het stilzwijgen opleggen, hem
beletten te spreken; de oogen voor iets sluiten, iets
niet willen zien, door de wingers zien; de oogen
sluiten, om to slapen, (ook) sterven; de ooren voor iets
sluiten, er niet naar willen hooren; — een brief sluiten,
dichtmaken met goy, lak of ouwel; geld in een brief
sluiten, er bij insluiten; (fig.) iem. in een gebed sluiten,
daarbij gedenken; — (boekdr.) als het vel afgezet en
opgemaakt is, wordt de norm gesloten; —
eindigen: een brief sluiten; eene rede, rekening
sluiten; (kooph) de boeken sluiten, op het einde van
het jaar, om de balans op to maken; de beraadsla-gingen sluiten, ten einde brengen, niet verder voortzetten; eene vcrgadering sluiten, hare werkzaamheden voor geindigd verklaren, haar opheffen; —
aangaan, tot stand brengen, na voorafgegane beraadslagingen, overwegingen enz.: een huwelijk, een
koop, een contract, eon verdrag, vrede, een verbond
sluiten; —
toegaan: de deur, de vensters sluiten niet goed, kieren;
de armband sluit niet meer, het slot is uitgesleten,
zoodat hij niet blijft zitten; de kool begint to sluiten,
dicht to groeien; die japon sluit goed, zit netjes, past
juist; de boeken, uwe rekening sluit niet, komen niet
overeen uit, zijn niet juist; goed op elkander volgen:
deze zinnen sluiten niet, wel aan elkander; uwe redeneering sluit niet, gaat niet op, is ongerijmd; (sprw.)
dat sluit als eene tang op een varken, dat raakt kant
noch wal, is ongerijmd; — de wond sluit zich, begint
te heelen, dicht to groeien; dichtgaan: sommige
bloemen sluiten (zich) 's avonds. SLUITING, v. het
sluiten (in alle bet.); —, (-en), alles wat tot sluiting
dient, sluitmiddel. SLUITINKJE, o. (-s).
SLUITER, m. SLUITSTER, v. (-5), die sluit.
SLUITGAT, o. (-en), (timm.) gat waar een bout
of eene pin in moat; ...GELD, o. geld voor het sluiten

SLURPEN.
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of ontsluiten (van iets); ...HAAS, m. (...haken),
hook aan een slot of eene klink; haak om iets vast
to sluiten; ...HEK, o. (-ken), hek dat dient om tesluiten, hek dat een slot heeft; ...HENGSEL, 0. (-5),
hengsel aan deuren; ...HOEPEL, m.(-s),Iaatste hoepel om een vat; ...ROUT, o. (-en), (zeew.) knie, .geplaatst in den hook, gevormd door het achterslemp-

hout on den achtersteven; (ook) bookbinders- en
letterzettersgereedschap; ...IJZER, o. (-s), steekijzer
der mandenma kers.
SLUITINGSUUR, o. (...wren), uur waarop gesloten
moat worden: het sluitingsuur van een cafe; van eene
tentoonstelling.
SLUITJAS, v. (-sen), nauw aansluitende jas;
...KEG, v. (-gen), opsluitkeg; ...KLAMP, m. (-en),.
(timm.), klamp waarmede iets opgesloten, vastgezet wordt; (zeew.) lip of klamp op de hieling van
eene steng om te beletten dat doze bij het opzetten
door de zalings heenschiet; ...KLINK, v. (-en), (horl.);
...KLINKER, m. (-s), slotklinker; ...KOOL, v. (-en),kool die zich sluit, als: wittekool; ...KOP, m. (-pen),.
kop aan een klinkbout geslagen; ...KROP, m. (-pen),.
zware krop salade; ...LAKEN, o. (-5), (vroedk.) laken
waarmede het lijf, de buik van eene kraamvrouw stijf
ornwikkeld wordt; ...LETTER, v. (-5), laatste letter;
...LIJST, v. (-en), ttimm.) lijst aangebracht om een
naad to bedekken; ...MAND, v. (-en), mand met
deksel en slot.
SLUITPLAAT, v. (...platen), plaat waarmede men
eene opening afsluit; (art.) klein rondas; (scheik.)
glazen sluitplaat onder de klokken, met gas enz..
gevuld; (heelk.) werktuig tot sluiting der gaten
eener wond in de wanden eener holte of in het
tusschenschot, dat twee holten vaneenscheidt;
...PLANK, v. (-en), plank waarmede eene opening
gedicht wordt; ...RAD, o. (-eren), (horl.)schakelrad,
...REDE, v. (-nen), syllogisme, een keten van oordeelen, welke onderling samenhangen, doordien een
bijzonder onder een algemeen oordeel gebracht, on
uit de betrekking tusschen beide een besluit of conclusie getrokken wordt; valsche sluitrede, sophisme;
...REGEL, m. (-5), laatste regal; ...RIJM, o. (-en),_
slotrijm, refrein; ...RIEM, m. (-en), riem om lets to
sluiten; ...RING, m. (-en), (zeew.) platte ringen met.
sluitspieen gebruikt om bouten in rondhouten enz.
op to sluiten; ...SCHALM, m. (-en), of harp, hoefijzervormig stukje ijzer met twee oogen, waardoor
de sluitbout gaat om 2 kettingen to verbinden,
...SNOER, o. (-en); ...SPIE, v. (-a), sluitwigje;
...SPIER, v. (-en), (ontl.) kringvormige spier waarmede eene opening kan afgesloten worden: de sluitspier van den (tars; de sluitspier van de pisblaas;-.
...STEEN, m. (-en), (bouwk.) draagsteen, steen die
het metselwerk afsluit; ...STUK, o. (-ken); ...TEEKEN, 0. (taalk.) de punt; ...TOESTEL, m. o. (-len);
...TUIG, o. (zeew.) vullingsstuk, stopstuk; ...VEER,
v. (-en), deel van een slot; ...VENSTER, o. (-5);
...VERS, o. slotvers; ...WERK, o.; ...WIG,
v. (-gen), opsluitwig; ...ZALING, v. (-s), (zeew.) kortezaling in de langzalings ingelaten en tegen den
voorkant der hieling van de bramsteng aangeplaatst om doze op to sluiten.
SLUNGEL, m. (-5), lange, magere persoon: opgeschoten slungels.
SLUNGELEN, (slungelde, heeft geslungeld), langs
de straat slungelen, zwaaiend loopen met slingerende
armen.
SLURF, v. (...von), snuit van een olifant. SLURFJE„
o. (-s).
SLURP, m. (-en), opslurping, slok: hij dronk het in
e'en slurp uit; sluff; (zeew.) ineengedraaide punt van
een touw.
SLURPDRAGENDEN, m. my. eene familie der veelhoevige zoogdieren (proboscidea) waartoe alleen het
geslacht olifant behoort; ...DRANK, m. (-en), drank
dien men slurpende inneemt; ...El, o. (-ers, -eren),
ei dat men opslurpt, zacht gekookt ei.
SLURPEN, (slurpte, heeft geslurpt), met eene hoor-

•

SLURPEN.

SMAKTANDEN.

bare beweging 4,er lippen opdrinken; (zeew.) een
slurp leggen.
SLUTS, SLUS, bn. (gew.) slap.
SLUUK, bn. (...sluker, -st), sluik.
SLUW, bn. bw. (-er, -st), slim, loos, listig : een

SMACIITERIG, bn. bw. (-er, -st), smachtend; er
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sluwe kerel; de sluwe vos; h# heeft het sluw aangelegd.

_SLITWHEID, v. (...heden), slimheid, loosheid, listigheid, geslepenheid. SLUWIGHEID, v. (...heden).
SMAAD, m. hoon, beleediging: iem. smaad aandoen,
hem smaden; smaad 1#den, ondervinden; zich tot
smaad aanrekenen. SMAADHEID, v. (...heden).
SMAADNAAM, m. (...namen), (w. g.), scheldnaam;
...REDE, v. (-nen), hoonende, kwetsende woorden;
...SCHRIFT, o. (-en), schotschrift, satire; ...TAAL,
v. smaadrede; ...WOORD, o. (-en), beleedigende uit,drukking.
SMAAK, m. (smaken), het zintuig, door middel
waarvan wij proeven, waardoor de tong en het
slijmvlies van het weeke gehemelte bepaalde indrukken. van verschillende lichamen opnemen en naar
de hersenen voortgeleiden, welke door geen ander
zintuig kunnen worden waargenomen; mtin srnaak
is weg, ik kan niet proeven; een fijnen, scherpen
smaak hebben; de smaken zijn verschillend; over den
smaak valt niet te twister; — wat smaak geeft of
geproefd wordt : dat vleesch, die tot*, heeft een slechten
smaak; zuiver water heeft geen smaak; (fig.) een kinderachtigen smaak in den mond hebben, flauw zijn; -trek, eetlust: de zieke vindt nergens smaak in; zin
.smaak terugkrifgen; iets met veel smaak nuttigen;
,eet met smaak; —

vermogen om over de schoonheden van een kunstwork te oordeelen, kunst•, schoonheidszin: het lezen

-

van, schoone stukken vormt den smaak; h# heeft geen
smaak voor muziek; h# is een man van smaak; dat
is naar naffn smaak; een goeden, vreemden smaak
hebben; er een zonderlingen smaak op nahouden; —
lust, neiging in, tot: smaak in lezen hebben; smaak
in schilderen kr Oen; ik kan er geen smaak in vinden;
,den smaak van iets beet hebben; — mode, heerschende
kleederdracht: zij is gekleed naar den laatsten smaak;
die hoeden, jassen komen weer in den smaak. SMAAKJE, o. (-s), iets bedorvens, kwade smaak: er is een
smaakte aan dat vleesch.
SMAAKBEKER, ni. (-s), (ontl.) uiteinde eener smaak-

zenuw in de omwalde papillen der tong.
SMAAKLOOS, bn. zonder smaak, van smaak beroofd: ik ben smaakloos van de verkoudheid; nand is
smaakloos. [In overdrachtelijken zin schrijft men
smakeloos.] SMAAKLOOSHEID, v.
SMAAKTEPELTJE, o. (-s), smaakbeker;
LIES, o. gebrek in het smaakvermogen, - proeven;
...VERMOGEN, o. vermogen om to kunnen smaken.
SMAAKVOL, bn. bw. met smaak (gekozen, gemaakt); smaak hebbende: een smaakvol werk; smaakvol gekleed.

SMAAKZENUWEN, v. mv. tongzenuwen.
SMAALDICHT, o. (-en), hekeldicht; ...SCHRIFT, o.
(-en), hekelschrift.
SMACHT, v. (-en), afgesneden buik van een haring
of bokking.
SMACHT, v. het smachten: ik sta met smacht te
wachten; (fig.) op de smacht loopen, tafelschuimen,
klaploopen.
SMACHTEN, (smachtte, heeft gesmacht), van honger of dorst bijna omkomen: van honger of dorst
smachten; naar het ontbeerde sterk verlangen:
smachten naar een dronk water; het land smacht naar
regen, heeft er groote behoefte aan; (fig.) reikhalzend en kwijnend verlangen, begeeren: van liefde
smachten; naar een meisje smachten; zij liet hoar minnaar viet Lang smachten; — in de gevangenis smachten,
daar reikhalzend verlangen naar de vrijheid.
SMACHTEND, bn. bw. (-er, -st), wat doet smachten,
dorstig: eene smachtende tong; 't is smachtend heet,
eene smachtencle hitte, drukkend; — vurig verlangend, kwijnend reikhalzend: een smachtend verlangen ;
iem. smachtend aanzien, smachtende thicken toewerpen.

smachterig vitsien, haveloos, armoedig; smachterig
weder, drukkend weer.

SMACHTLAP, m. (-pen), arme drommel; ...LOOPER, m., ...LOOPSTER, v. (-s), tafelschuimer, tafelschuimster; klaplooper, klaploopster.
SMADELIJK, bn. bw. (-er, -st), hoonend, beleedigend,
vernederend : smacklffke woorden hooren; eene smadeljjke straf ondergaan; iem. smadel#k bejegenen. SMA.DELIJKHEID, v. (...heden), hoon, beleediging; schandelijkheid.
SMADEN, (smaadde, heeft gesmaad), hoonen, beleedigen; schelden. SMADING, v. het smaden,
smaad.
SMADEND, bn. (•er, -st), beleedigend, smalend:
smadende woorden, taal.

SMADER, m., SMAADSTER, v. (-s), hooner, boonster, beleediger, beleedigster.
SMADIG, bn., (w. g.), smadend, smadelijk.
SMAK, m. gesnap geklap met de lippen (onder
het eten of drinken). SMAKJE, o. (-s).
SMAK, m. (-ken), val, bons, harde plof: litY deed
een harden smak, hij kwam vrij onzacht op den
grond neer; worp (met dobbelsteenen). SMAKJE,
o. (-s).
SMAK, v. (-ken), (zeew.) eene soort van vaartuig
dat zich in de Noordzee met kustvaart en vischvangst bezighoudt: eene schoonersbrik met raas
alleen aan den voormast, de achtermast voert alleen
bezaan- en gaffeltopzeil. SMAKJE, o. (-s).
SMAK, v. sumak, zeker gewas.
SMAKELIJK, bn. bw. (-er, -st), lekker: dat is smakelt* klaargemaakt; den eetlust opwekkend: het ziet
er smakelijk uit; (fig.) aannemelijk: hij weet het hem
zoo smakelfik te maken,

dat wel zal toehappen;

met smaak, met eetlust: eet smakelijk ! beleefdheidsuitdrukking vOOr den eten; smakelfjk vertellen; smakelfik lachen, met smaak; smakelijk eene sigaar rooken,

met genot; — bevallig (gemeenz.) : dat meisje ziet er
smakelijk uit. SMAKELIJKHEID, v.

SMAKELOOS, bn. bw. (...zer,

zonder smaak;

smakelooze opschik; eene smakelooze kleeding, niet nette
kleeding; smakelooze ui, flauwe grap. [In eig. zin
smaakloos.] SMAKELOOSHEID, v. (fig.) gebrek aan
smaak, wansmaak.
SMAKEN, (smaakte, heeft gesmaakt), proeven; (ook)
den smaak aandoen: dat vleesch smaakt goed; smaakt
u die soep ?; naar iets smaken, den smaak van iets
hebben: dat smaakt naar uien; een kwalijken smaak
voortbrengen: de soep smaakt naar roet, naar rook;
het smaakt zuur; het smaakt hem, hij vindt het lekker;
•
laat het zich smaken, eet er veel van; het begint
hem weer te smaken, hij krijgt er weer trek in; —
genieten: genoegen smaken in iets; ondervinden:
droefheid smaken; bevallen: dat voorstel smaakte hem
niet; zweemen naar: dat smaakt naar ongeloof.
SMAKKEN, (smakte, heeft gesmakt), de lippen
tegen elkander slaan onder het eten of drinken:
hij smakt, zoo lekker vindt hij het; (sprw.) daar zul-je
later nog naar smakken, dat zul-je later nog bijzonder
lekker vinden; met de lippen klappen: hij zoende
haar, dat het smakte; — met een smak vallen:
smakte tegen den grond; met geweld werpen, neerhij smakte hem op den grond, ter zijde; hij
sm akte alles op zV.
SMAKKER, m. (-s), tern. die onder het eten met de
lippen smakt; die alles lekker vindt; die niet veel
gewoon is, een sukkelaar; (fig.) hij is een rechte
smakker, hij neemt alles aan, alles is hem goed; —
smakkerd.
SMAKKERD, m. (-s), smeerlap, slechte, ruwe kerel.
SMAKMUIL, m. en v. (-en), die (met de lippen)
smakt.
SMAKMUILEN, (smakmuilde, heeft gesmakmuild),
smakken (met de lippen).

SMAKSCHIP, o. (...schepen), smak.
SMAKTANDEN, (smaktandde, heeft gesmaktand),
smakmuilen.
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SMAKTOUW, o. (-en), (zeew.) touw altijd in de
fokkerusten klaar om aan boord komenden sloepen
toe te gooier; ...WATER, o. (zeew.) zware golfslag,
slagzee.
SMAKZEIL, o. (-en), zeil van een smakschip.
SMAL, bn. bw. (-ler, -st), het tegengestelde van
breed; nauw: een smalle weg; eene smalle kamer;
smalle planken; planken, steenen op den smallen kant
zetten; dun, rank, mager: wat ziet go er smal (vermagerd) uit; (fig.) goring, armoedig; de smallegemeente,
kan smal
de bedeelden, de schamele klasse;
(smalletjes) Leven. SMALHEID, v.
SMALBEKKEN, m. my. (nat. hist ) vogels met smalle,
dunne snavels.
SMALBLADIG, bn. (plantk.) met smalle bladen: de
smalbladige weegbree.
SMALBORSTIG, bn. (geneesk.) aamborstig, asthrnatisch.
SMALDEEL, o. (-en), klein gedeelte; (oorl.) een der
drie hoofdafdeelingen, waarin eene vloot verdeeld is,
eskader.
SMALDEELEN, (smaldeelde, heeft gesmaldeeld), in
kleine deelen scheiden. SMALDEELING, v. (-en).
SMALDOEK, o. smal linnen; (zeew.) doek dat
smaller is dan zeildoek; (fig.) dat is geen smaldoek,
dat is niet goring, niet weinig.
SMALEN, (smaalde, heeft gesmaald), beschimpen,
_hoonen, beleedigen: op iem. smalen; smalen op de
regeering. SMALING, v. het smalen, beschimping.
SMALER, m., SMAALSTER, v. (-s), die smaalt,
heschimper, beschimpster.
SMALHANS, m. (...zen), vrek, schrale sinjeur ; (sprw.)
smalhans is er kok, het is er schraal, karig;
TEN, v. my. de minst ontwikkelde orde der visschen
(leptocardii) die geen hart hebben; alleen de lancetvisch behoort er toe; ...HEER, m. (-en), (oudt.) hoer
van een klein leen.
SMALKANT, v. smalle kant (weefsel).
SMALLETJES, bw. schraaltjes, sober: hij kan smalletjes Leven.
SMALLIGHEID, v., (w. g.), smalheid.
SMALSPOOR, o. (op spoorwegen) eene spoorbaan
waarbij de rails dichter bij elkander liggen dan gewoonlijk.
SMALT, v. zekere blauwe verf, kobaltglas; email.
SMALTE, v. smalheid, hoedanigheid van smal
to zijn.
SMALTIEND, o. (-en), tiend van kleinvee, inz. van
schapen.
SMARAGD, o. zekere soort van groen edelgesteente. m. (-en), zoodanige steen.
SMARAGDEN, bn. van smaragd: een smaragden
ring, ring die met een smaragd bezet of van smaragd gemaakt is
SMARAGDGROEN, bn. groen zooals smaragd is.

huid in plooien is (in de liesjes, achter het oor, in
het halsje); — (flg.) hinderen, zeer doen, Teed ver
oorzaken, treffen: dat verlies smartte haar diep, tot.
in de ziel. SMARTING, v. (-en), het smarten, schrijnen.
SMARTEN, (smartte, heeft gesmart), (zeew.) touwwerk met strooken. oud geteerd zeildoek omwinden;
afwaterend smarten, van onderen op smarten, zoodat de bovenste slagen over de onderste heen liggen on er geen water tusschen de slagen kan komen;
— de vellen in de zweetkist of den zweetkuil zetten
om to ontharen.
SMARTIG, bn. open (van eene wond), schrijnend;
het kind is smartig in de liesjes, daar is de huid ge•
schrijnd.
SMARTING, v. (-5), (zeew.) het smarten; geteerd
zeildoek waarmede men een kabel of het rondhout
bekleedt om schavieling to voorkomen.
SMARTOOR, o. (-en). (heelk.) open -, zeer oor (welks
achterdeel van de opperhuid beroofd is); m. on
v. (-en), kind dat smartooren heeft.
SMARTSEL, o. (-s), open wond achter het oor, in
de liesjes enz., door smarten ontstaan.
SMEDEN, (smeedde, heeft gesmeed), metalen door
hameren bewerken, meest in gloeienden toestand;
koud smeden, heet smeden; Ozer tot staven, koper, zilver smeden; een hoefozer, wapens smeden, al smedende vervaardigen ; twee stukken Ozer aan elkander
smeden, aaneenwellen; (sprw.) men moet het Ozer
smeden, terwifl het heet is, men moot zich de gelegenheid ten nutte maken; — met moeite on inspanning
vervaardigen, maken: verzen smeden, slechte rijmen
maken; woorden smeden, neologismen bedenken;
uitdenken, bedenken, beramen: plannen smeden;
logens, een verraad smeden; een komplot, aanslag,
samenzwering smeden. SMEDING, v. het smeden;
(fig.) het verzinnen, het brouwen (van verraad,
kwaad enz.).
SMEDER, m. (-s), die smeedt; (fig.) uitdenker, verzinner. SMEEDSTER, v. (-5), uitdenkster, verzinster.
SMEDERIJ, v. het smeden; —, (-en), smidse.
SMEDIG, bn. (-er, -st). Zie SMIJDIG.
SMEEDBAAR, bn. geschikt om gesmeed to worden;
niet alle metalen zon smeedbaar; Ozer is in hooge mate
smeedbaar. SMEEDBAARHEID, v. geschiktheid om
gesmeed to worden.
SMEEDBAK, m. (-ken), smidskoelbak;
m. (-5), groote smidshamer; ...IJZER, o. ijzer dat
van 0,2 tot 0,6% koolstof bevat, lichtgrauw van
kleur en daarbij tamelijk week en taai is; het laat
zich in de roodgloeihitte gernakkelijk smeden on
wellen; ...KUNST, v. kunst van den smid; ...WERK,
o. smidswerk.
SMEEG, bn. (gew.) schraal, wager.
SMEEGRUIS, o. kolengruis dat door de smeden
gebruikt wordt.
SMEEKBEDE, v. (-n), smeekende bode, eerbiedig,
bescheiden verzoek; ...DICHT, o. (-en), smeekschrift
in rijm.
SMEEKELING, m. on v. (-en), die smeekt. SMEEKELINGE, v. (-n).
SMEEKEN, (smeekte, heeft gesmeekt), zeer nederig
verzoeken, ootmoedig vragen om iets: iem. om hulp
smeeken; den koning genade, om liffsbehoud smeeken;
iem. smeekend aanzien; met smeekende stem. SMEEKING, v. (-en), het smeeken, gesmeek.
SMEEKEN, o. het smeeken : al zfjn bidden en smeeken hielp niets.
SMEEKER, m., SMEEKSTER, v. (-s), smeekeling.
SMEEKERIJ, v. het smeeken.
SMEEKGEBED, o. (-en), snaeekbede.
SMEEKOLEN, v. my. zeer fijne kolen, door de smeden gebruikt.
SMEEKSCHRIFT, o. (-en), ootmoedig verzoek in
geschrift, request: een smeekschrift opstellen, indienen;
het smeekschrift der Edelen; ...TAAL, v. smeekende
woorden.
SMEEL, v. (-en), (gew.) bloeiend grasplantje: wat
een smeelen staan er in die weide !; lange grasstengel.

SMARAGDPARADIJSVOGEL, m. (-s).
SMAROTSEN, (smarotste, heeft gesmarotst), klap-

loopen, ongenoodigd ergens te gast komen.
SMAROTSER, m., SMAROTSTER, v. (-s), die smarotst: tafelschuimer, tafelschuimster.
SMART, SMERT, v. (-en), pijn, wee; smart gevoelen,
hebben; onder smarten baron; (heelk.) branding,
gloeiing eener wond; ontvelling achter de ooren
.en in de liezen van kleine kinderen; (fig.) Teed, verdriet, droefheid, pijnlijke aandoening van het gemood: met smart vernemen, iets herdenken, denken
aan; (gemeenz.) ongeduld : met smart iets verwachten.
SMARTELIJK, bn. bw. (-er, -st), pijnlijk: eene smarteljjke wonde; (fig.) verdriet leed veroorzakend:
een smartelijk verlies; dat heeft hem smartelijk aangedaan. SMARTELIJKHEID, v.
SMARTELOOS, bn. zonder smart of pijn; een smarteloos gezwel. SMARTELOOSHEID, v.
SMARTEN, SMERTEN, (het smartte, smertte, heeft
gesmart, gesmert), pijn, smart veroorzaken; die
woorden smarten hevig ; (heelk.) schrijnen, branden,
gloeien; mine voeten smarten (m(i), zijn ontveld;
mollige kinderen smarten Licht, ontvellen waar de
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SMifraLTJE, o. (4), pijpeadsorsteker van de halmen
van het buntgras gemaakt.
SMEELEN, v. my. (plantk.), (gew.) duist, een lastig
onkruid.
SMEELEN, (gew.) smalen.
SMEELJE, v. (plantk.), (gew.) wijdgetakte smeelje,
witte melde.
SMEENT, v. (•en), smient, eene soort van eendvogel. SMEENTJE, o. (-s).
SMEER, o. vette zelfstandigheid : smeer, om de
wagenassen te smeren; vet om de nieren en aan de
darmen van slachtvee; kaarsvet; — (fig.) om den
wile van de smeer likt de kat den kandeleer, liefde
en vriendschap wortelen vaak in eigenbelang; opgespaarde penningen : van zjjn smeer teren ; — slaag,
klappen: iem. smeer geven; hji heeft smeer yehad.
SMEERTJE, o. (•).
SMEER, m. (smeren), (Zuidn.) sier.
SMEER, bn. (Zuidn.) tenger : een smeer kind.
SMEERACHTIG, bn. eenigermate smerig, als smeer.
SMEERADER, v. (-en, -5), (ontl.) vetader.
SMEERBAAR, bn. geschikt om gesmeerd to worden.
SMEERBAK, m. (-ken), bak met of voor smeer;
BAL, m. (-len), bal om vet of smeervlakken uit
to wrijven; ...BLAD, o. (-eren), zekere plant;
...BLOEM, v. (-en), dotterbloem van het smeerblad;
...BOL, m. (-len), vetbol, zeker gebak; ...BOOMEN,
re. my. (zeew.) houten op zijde van de rusten gehangen, om de bokbeenen tie beletten daar onder
onklaar to komen; ...BOOMPJE, o. (-s), wasboompjo;
...BORSTEL, m. (-s), in 't algemeen, een borstel om
to smeren; borstel om het schoensmeer in to wrijven;
...BUIK, m. (-en), dikke buik; — m. en v. (-en),
dikke zwaarlijvige persoon ; v. (-son), bus
met of voor smeer.
SMEERDER, m., SMEERSTER, v. (-s), die smeert.
SMEERDOOS, v. (...zen), doos die schoen- of wagensmeer bevat; — m. en v. (...zen),smerige-, morsige
...GEREI, o. wat dienstig is om
persoon;

...PUIST, v. (-en), (geneesk.) eene soort van gezwel;
...RA K, o. (-ken), (zeew.) rakketrossen van de onderraas; ...REEPEN, m. my. (zeew.) zware enden tros
geschoren door de rifieuvers om staande gaffelzeilen to raven; ...SCHOEN, m. (-en), schoenpoetser;
(fig.) flikflooier.
SMEERSCHOENEN, (smeerschoende, heeft gesmeerschoend), flikflooien, vleien, kruipen.
SMEERSEL, o. (-s), alles waarmede gesmeerd kaa
worden; zalf; (zeew.) mengsel van harpuis, zwavel
en kaarsvet, dat men heet maakt on waar men debuitenhuid van een schip mede insmeert. SMEERSELTJE, o. (-s), zalfje, potje met zalf: een smeersettje

,

er mode to smeren, (ook) smeerschuiers enz.; ...GORDING, v. (-s), looze gording, dienende om het onderlijk van een zeil te beslaan on om de gewone gording bij sterken wind to steunen in het ophalen van
het zeil naar het midden der ra; ...HOUTEN, o. my.
(zeew.) stukken dennenhout tot het vervoer van
masten; ...HUID, v. vethuid; ...JONGEN, m. (-s),
jongen belast met het smeren van machinedeelen;
...KAARS, v. (-en), kaars van vet (in tegenstelling
van waskaars); ...KALK, v. pleisterkalk; ...KLIER,
v. (-en), trosvormige klieren in de bovenste lagen
der opperhuid, inz. op de behaarde plaatsen, die
een dik vet uitscheiden, dat tot insrneren en vettig
houden van de haren en de huid dient; ...KRUID,
o. bremraap ; smeerwortel ; ...KWAST, m, (-en), kwast
0111 iets in to smeren.
SMEERLAP, m. (-pen), lap met smeer of vet bestreken (waarvan de sleepers zich onder de vrachtsleden bedienen); (fig.) smerig mensch; (ook) eerloos
mensch (scheldnaam).
SMEERLAPPERIJ, v. smerigheid, vuiligheid.
SMEERLAPPEWERK, o. smeerlapperij.
SMEERLAT, v. (-ten), geprofileerde lat welke den
naad tusschen het kozijn en het aansluitende metselwerk bedekt, ook koplat geheeten.
SMEERLING, m. (-en), riviergrondel; poelvisch
slijkvisch, weervisch.
SMEERMAAND, v. November, Slachtmaand ; ...MIDDEL, o. (-en), middel om mede te smeren; ...PLANK.
v. (-en), (zeew.) plank waarop de lijken worden gelegd om ze daarvan of in zee te doen glijden;
...POES, m. en v. (-en), morsig mensch; ...POT, m.
(-ten), pot met of voor smeer; vuil, morsig mensch:
...PROP, v. (pen), (zeew.) zware gelijkvormige prop
van dennenhout, gewikkeld in werk, dat met kaarsvet besmeerd is, welke prop dient om gaten te
stoppen, die door een kogel of op andero wijze in
het scheepsboord gemaakt zijn; ...PRUIM, m. en
v. (-en), vuil, morsig mensch; gemeene kerel;

voorschrijven, geven.

SMEERSTEEN, m. (-en), steen die vlekken wegneemt, speksteen; ...STRUIK, m. (-en), smeerboompje, wasboompje; ...VLEK, v. (-ken), vetvlak;
...WORTEL, v. (plantk.) eene ruwbladige plant

(symphytum officinale) met roode, paarse, blauwe,
vuilgele of witte bloemen; eene vetplant (sedum.
purpurascens), ook Sint-Janskruid geheeten.
SMEERZAKJES, o. my. (geneesk.), vetzakjes;
...ZALF, v. (...van), zachte olieachtige zalf om op.
wonden gesmeerd to worden.
SMEET, m. (smeten), worp, goof.
SMEETANG, v. (-en), tang der smeden om het
gloeiende ijzer onder het smeden vast to houden.
SMEETSWIJS, ...WIJZE, bn. smeetswijs touwwerk,

naar het uiteinde verdunnende.
SMEIEREN, (smeierde, heeft gesmeierd), (Zuidn.,
gew.) verpletteren; (fig.) zwarigheden uit den weg

ruimen.
SMELLEKEN, o. (•s), (nat. hist.) de kleinste soort.
van valk (falco aesalon), die alleen op den trek in
ons land komt, ook smerlfin, dwergvalk en leeuweriksvalk geheeten.

SMELT, v. (-en), naam door de Dentin on Engelschen aan den spiering of spierling gegeven; (ook).
zekere kleine weekvinnige visch (ammodyktes), ook
zandaal geheeten, die de zee6n om Europa bewoont
en zeer menigvuldig langs de kust van Holland.
voorkomt, waar hit dicht langs het strand bij het.
visschen met de saaien gevangen wordt. SMELTJE,
o. (-s).
SMELT, m. het smelten.
SMELTBAAR, bn. geschikt om gesmolten to worden: niet alle metalen zlyn even smeltbaar. SMELTBAARHEID, v. de eigenschap van vele vaste lichamen van door verwarming uit den vasten in den
vloeibaren toestand over to gaan.
SMELTBAK, m. (-ken), bak onder of naast dem
smeltoven; ...BUIS, v. (...zen), buis waardoor het.
gesmolten metaal loopt.
SMELTEN, (smolt, heeft en is gesmolten), dourmiddel van vuur vloeibaar worden of doen worden
(inz. van metalen) : lizer, , zilver smelten; van eene,
vaste in eene vloeibare stof overgaan of doen
overgaan: de sneeuw smelt in den zonneschijn; boter
smelt gauw; was smelten; zuring smelten, laten fijn-koken; (fig.) die perziken smelten haast op de tong,
zijn buitengewoon sappig; (schild.) doen ineen
vloeien: smeltende kleuren; (muz.) smeltende tonen;
(fig.) zone oogen molten in tranen, stonden vol tranen; iemands hart doen smelten, van medelijden;
(fig.) zUn geld is mooi aan het smelten, opraken.
SMELTING, v. (-en), het smelten.
SMELTER, m. (-5), die smelt; ijzersmelter. SMELTERIJ, v. het smelter); —, (-en), inrichting waar
gesmolten wordt: ifzersmeltery.
SMELTERIG, bn (-er, -st), licht smeltende, week,
zacht.
SMELTGLAS, o. email; ...HITTE, v. hitte waarbij
iets smelt; ...HUIS, o. (...zen), plaats, fabriek, huff•
waar gesmolten wordt; ...IJZER, o. (-s), (goudsm.}
korte ijzeren blaaspijp; ...KETEL, m. (-s), ketel
waarin iets gesmolten wordt: de smeltketel der waswerkers, der goudsmeden; ...KLEUR, v. (-en), kleur
die iets aanneemt, wanneer het tot smelthitte v r

SMELTKROES.

SMODDERMUILEN.

warmd is; ...KROES, m. (...zen), kroes, aarden pot
of vat, gebruikt tot het smelten en herleiden van
metalen on tot andere werkzaamheden; ...KUIL,
En. (-en), kuil waarin tinnegieters enz. hunne waren
vormen; ...LEPEL, m. (-s), ijzeren lepel om lood,
tin enz. op to laten smelten; ...MIDDEL, o. (-en),
iniddel dat het smelten bevordert.
SMELTNET, o. (-ten), net tot het visschen van
smelt.
SMELTOVEN, m. (-s), oven, ingericht tot het smelten van metalen; ...PAN, v. (-nen); ...PEER, v. (...pexen), (tuinb.), zachte, saprijke peer; ...POEDER,
...POEIER, o. poedervormig smeltmiddel; ...PUNT,
...a. (-en), warmtegraad waarbij lets gaat smelten;
...STAAL, o.; ...TIJD, m.; ...TROG, m. (-gen), smelt-

SMETTEN, (smette, heeft gesmet), bevlekken, bemorsen: zijne kleeren smetten; smetten aannemen:
lichte stof smet gemakkel#k.
SMETTIG, bn. (-er, st), licht smettend.
SMEULEN, (smeulde, heeft gesmeuld), langzaam
gloren zonder vlam (van brandstoffen): er smeult
jets, ik ruik eene brandlucht; het puin smeult nog, na

-

-

bak der waswerkers.

SMELTVANGST, v. het visschen van smelt; ...VIS.SCHER, m. (-5); ...VISSCHERIJ, v.
SMEREN, (smeerde, heeft gesmeerd), iets vettigs
:strijken op, over de oppervlakte van iets: brood
(boter op brood) smeren; schoenen smeren, met eene
zekere zellstandigheid insmeren en dan uitwrijven
om ze to doen glimmen; het wage nrad insmeren,
met vet; (fig.) de maag smeren, goed eten; de keel
smeren, veel drinken; iem. honig om den mond smeren, iem. vleien, zoete woordjes zeggen; iem. den
rug of de ribbon smeren, hem afrossen; iem. de handen
smeren, hem omkoopen; dat smeert den pot, dat is
voordeelig; een schip smeren, in 't smear zetten,
bemorsen; (boekdr.) die letters smeren, drukken onver af; (fig.) dat gaat als gestneerd, seer vlug;
smeerde hem, ging er van door, poetste de plaat; —
AZuidn.) goede sier maken, slampampen. SMERING,
V. (-en), het smeren; smeersel.
SMERGEL, v. zekere deifstof, tot polijsten van
metalen geschikt, amaril.
SMERGELEN, (smergelde, heeft gesmergeld), met
.smergel slijpen.
SMERIG, bn. bw. (-er, -st), vettig, olieachtig; met
- vet, met vuil bemorst; vuil,morsig: . smerige handen,
schoenen; een smerig gezicht; smerig werk; (fig.) voordeelig: een smerig baantje; oneerlijk: eene smerige
:mak; vuilaardig, gemeen: smerige teal uitslaan; —
igew.) smijdig, smedig: smerige soep, goed doorkookt,
.gebonden; smerig eten, een smerige pot, met veel vet
er in. SMERIGHEID, v. eigenschap, hoedanigheid
- van hetgeen smerig is; vuilheid, morsigheid.

SMERIGLIJK, bw., (w. g.) op smerige wijze, smerig
-

uitziende.

SMERLIJN, m. (-en), zie smelleken. SMERLIJNTJE, o. (-5).

SMERT, v. (.en), smart.
SMERTEN. Zie SMARTEN.
SMET, v. (-ten), viek : er is geen smetje aan; die
.stof kritgt licht smetten; (fig.) van vreemde smetten
vrij; dit werpt eene smet op zijn naam, zijn naam is
hierdoor bezoedeld; iem. eene smet aanwritven, hem
-

van iets betichten. SMETJE, o. (-5).

SMETACHTIG, bn. (-er, -st), licht smettend, smetten
zevende of aannemende.
SMETLIJN, v. (-en), touw waarmede men het hout
.afteekent, dat gezaagd moot worden.
SMETSCH, bn., (w. g.) lekker, smakelijk.
SMETSDAG, m. (-en), slempdag.
SMETSEN, (smetste, heeft gesmetst), brassen,
smullen.

SMETSER, m., SMETSSTER, v. (-s), brasser, brasster, smuller, smulster.
SMETSTOF, v. (-fen), stof die besmet; de smetstof
?needragen, overbrengen, doodett.
SMETTARWE, v. naam door graankoopers aan
het brandkoorn gegeven, omdat dit kleverig vocht
eene geheele partij tarwe kan besmetten.

SMETTELIJK, bn. (-er, -st), (w. g.), smetachtig, besmettelijk.
SMETTELOOS, bn. (...zer, -t), zonder smet, vlek.
keloos; (ook fig.) een smetteloos Leven. SMETTELOOSBEID, v.
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een brand; (fig.) heimelijk bestaan, dreigen: er smeult

een oproer, verraad, samenzwering; die liefde smeulde
(gevoelde hij) reeds lang in zijn hart. SMEULING,

v. het smeulen.
SMEULEND, bn. niet behoorlijk brandende, glorend: een smeulend vuurtje; (fig.) in het geheim dreigend: het smeulend oproer.

SMEUR, v. (-en), SMEURTJE, o. (-s), (gew.) viek;
(fig.) eene smear van de tering hebben, teringachtig zijn.
SMEUREN, (sineurde, heeft gesmeurd), bemorsen,
bezoedelen; smoren.
SMEURIG, bn. (-er, .st), smerig.
SMID, m. (smeden, -s), bewerker van metaal, inz.
die ijzer smeedt: grof-, fijnsmid, die grof of fijner
ijzerwerk vervaardigt; goudsmid ; hoefsmid. SMIDJE, o. (-s).

SMIDSAANBEELD, o. (-en), aanbeeld van een smid;
...A RBEID, m.; ...BAAS, m. (...bazen),meestersmid
(in tegenstelling van smidsknecht); ...BAK, m. (-ken),
koelbak voor het heete ijzer; ...BEITEL, m. (-s).
SMIDSE, v. (-n), werkplaats van den smid, smederij.
SMIDSGEREEDSCHAP, o. (-pen), gereedschap van
den smid; ...HAMER, m. (-5), groote hamer van den
grofsmid; ...JONGEN, m. (-5); ...KAR, v. (-ran), veldsmederij, vervoerbare smederij; ...KNECHT, m. (-s);
...KOLEN, v. my. smeegruis, srneekolen, zeer fijne
kolen; ...OVEN, m. (-5); ...STAL, m. (-len), hoefstal,
noodstal van den hoefsmid; ...TANG, v. (-en), lange
ijzeren tang; ...WAGEN, m. (-5), smidskar; ...WATER, o. water tot verkoeling van het heete ijzer;
...WERK, o....WERKPLAATS,.,v. (-en); ...WINKEL,
rn. (-s), smidse.
SMIECHT, m. (-en), gemeene kerel.
SMIEG, bn. (gew.) smijdig, lenig, buigzaam: een
smiege jongen; (fig.) handig, gevat: hij is smieg in
alles.
SMIENT, v. (-en), eene soort van slanke eend (anas
penelope), ook fluiteend geheeten; slanke soort van
duiven; (fig.) lang, mager mensch. SMIENTJE, o. (-s).
SMIJDIG, SMEDIG, bn. (-er, -st), licht to smeden,
zacht: smijdig goad; lenig, buigzaam: sinfjdig leer;
(fig.) hij heeft een smijdig karakter, tegenstelling met
stug; zacht: sm dig taken; (fig.) smitclige taal, woorden,
zachte, zoete, vleiende taal; gebonden, goed doorkookt: smedige soep. SMIJDIGHEID, v.
SMIJDIGEN,

(smijdigde, heeft gesmijdigd), zacht

lenig maken; smeedbaar maken (goud); (fig.) ver-

zachten.

SMIJT, v. (-en), (zeew.) touw aan het fokkezeil.
SMIJTEN, (smeet, heeft gesmeten), hard werpen,

gooien: met steenen naar iem. smfften; iem. op den
grond, tegen den muur smitten; iets door de ruiten
smUten; met dobbelsteenen smitten, dobbelen; (fig.) met
geld smijten, veel geld uitgeven; — (recht.) hij heeft
het voor Arnhem gesmeten, is daar in hooger beroep
gegaan; slaan van paarden: dit paard smfttachteralt. SMIJTING, v.
SMIJTER, m. SMIJTSTER, v. (-s), die smijt; (ook)
die gaarne vecht.
SMIJTERSBAAS, rn. (...bazen), voorvechter.
SMIKKELEN, (smikkelde, heeft gesmikkeld), smullen, eten : wat to smikkelen hebben.
SMIREEL, m. (-en), eerie soort van visch.
SMIS, v. (-seri), SMISSE, v. (-n). Zie SMIDSE.
SMODDEREN, (smodderde, heeft gesmodderd), (gew.)

emorsen, bezoedelen.
SMODDERIG, bn. bw. (-er, -st), vuil, morsig.
SMODDERMUIL, m. en v. (-en), vuilik, die gedurig

z ijne lippen aflikt.

SMODDERMUILEN, (smoddermuilde, heeft gesmodermuild), zich de lippen aflikken.
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SMODDERVISCH.

v. (...sschen).
SMODDIG, bn. bw. (-er, -st), morsig, vuil.
SMOEGELEN, (smoegelde, heeft gesmoegeld), (gew.)
hard dampen, sterk rooken : wat smoegel je weer,
wat mask je het vertrek weer vol rook.
SMOEL, m. (-en), (gemeen) mond, bek, muil: houd
je smoel!, zwijg stil !; iem. voor zijn smoel slaan.
SMOELTJE, o. (-s), kleine muil of mond, bekje:
dat is een aardig smoeltje, een aardig gezichtje.
SMOELWERK, o. (gemeen) smoel.
SMOES, v. grap, aardigheid: ik deed het voor de
smoes; wat eene smoes is dat nu! SMOESJE, o. (-s),
grapje: dat zfjn mar smoesjes, praatjes, uitvluchten;
SMODDERVISCH,

smoesjes verkoopen.
SMOETER, m. (-s), (timm., gew.) pezerik.
SMOEZELEN, (smoezelde, heeft gesmoezeld),kreukelen, smetten : ztjn goed smoezelen.
SMOEZELIG, bn. gekreukt, smoezig.
SMOEZEN, (smoesde, heeft gesmoesd), heimelijk

SMUL.
SMOREN, (smoorde, heeft en is gesmoord), (lopyen, verstikken, doen verstikken, de ademhaling
beletten: iem. smoren; ztj smoorde het kind onder
een bed; (fig.) het is hier om te smoren, het is hier
verschrikkelijk warm; liff smoort van dorst, lijdt
zwaren dorst; h(j smoorde van het lachen, kon niet
meer, stikte haast van het lachen; met eene in
tranen gesmoorde stem, van aandoening onduidelijk;
iets in de geboorte smoren, in den beginne onder-

drukken; — de beweging tegenhouden, vertragen:
de locomotief smoorde in 't zand, bleef daarin steken; (zeew.) diep in de golven duiken, waardoor
de vaart belet wordt: het schip is achter zjjne ankers
gesmoord, het is in den grond gereden, gezonken;.
het schip smoorde onder zeil, is onder zeil vergaan; — vleesch smoren, in een gesloten pot op een
zacht vuur in zijne eigen kracht gaar maken; (sprw.)
iem. in zfjn eigen vet gaar Zaten smoren, horn aan zija
lot overlaten, met zone kwaadheid alleen latent

vleien, flikflooien, met mooie praatjes overhalen:

(Zuidn.) rooken: eene pp)) tabak smoren.

htj heeft algid wat te smoezen; heimelijk bespreken,
afspreken : wat smoezen z toch !
SMOEZEN, v. my. turf die nat geworden en be-

v. het smoren.

vroren geweest, voor den handel ongeschikt is.
SMOEZIG, bn. gekreukt, niet nieuw meer: dat

SMOTS, v. (-en), (w. g.), iets vuils, vlek, smet; gemeene, lage vrouw; hoerhuis. SMOTSJE, o. (-5).

fluweel, lint is al smoezig
SMOK, v. (-ken), SMOKJE, o. (-s), (gew.) zoen, kus.
SMOKEN, (smookte, heeft gesmookt), rooken; zfj
zaten den geheelen avond te smoken, veel te rooken;
het smookt hier geweldig, er slaat veel rook uit den

SMOTSEN, (smotste, heeft gesmotst), bemorsen..
SMOTSIG, bn. (-er, -st), vuil, smerig.
SMOUS, m. (-en), scheldnaam aan de Joden gegeven: vuile smous; (fig.) bedrieger, schacheraar; naam
van eene kleine langharige hondensoort. SMOUSJE,
o. (-s).
SMOUSACHTIG, bn. bw. (-er, -st), bedrieglijk: eenasmousachtige streek; iem. smousachtig behandelen.
SMOUSEN, (smouste, heeft gesmoust), bedriegen,
schacheren; (ook) smous ! roepen, schelden.
SMOUSENAARD, m. aard der smousen, bedrieglijk
karakter; ...TAAL, v. Joodsche tongval, bargoensch.
van Joodsch-Duitsch; ...WINST, v. woekerwinst.
SMOUSERIJ, v. (-en), kleinhandel; bedrog, schacherhandel.
SMOUSHOND, m. (-en), SMOUSHONDJE, o. (-s),
eene soort van hond met fijn krullend haar.
SMOUSJASSEN, (smousjaste, heeft gesmousjast),
spelen (zeker kaartspel).
SMOUT, o. reuzel; uitgebrand vet; vettigheid;:
(drukk.) klein drukwerk (als brieven, rekeningen,
adreskaarten, prijscouranten enz.).
SMOUTACHTIG, bn. (-er, -st), naar smout gelij-kende; vettig, als reuzel.
SMOUTBOL, m. (-len), vetbol, zeker gebak,
smout gebakken.
SMOUTDRUKKER, m. (-5), drukker van smoutwerk..
SMOUTDRUKKERIJ, v. (-en).
SMOUTEN, (smoutte, heeft gesmout), met smout
of reuzel inwrijven, besmeren: dat brood is te yeas
gesmout.
SMOUTERIG, SMOUTIG, bn. (-er, -st), smoutachtig..
SMOUTERIGHEID, v.
SMOUTJE, o. (-s), (gemeenz.) een voordeeltje, eon_
buitenkansje: dat is een smoutje voor hem.
SMOUTPEER, v. (...peren), boterpeer; ...SCHRIFT,
o. (-en), smoutwerk; ...SLAGER, m. (-s), (Zuidn.)•
olieslager; ...WERK, o. (drukk.) klein drukwerk;.
...ZETTER, m. (-5), zetter van het smoutwerk.
SMUIG, SMUIK, v. schuilhoek; ter smuig, bw.
verborgen, verholen: ter smuik iets doen, ergens heen-gaan.
SMUIGEN, (smuigde, heeft gesmuigd), heimelijk.
snoepen; zich to goed doen.
SMUIGER, m., SMUIGSTER, v. (-s), die in het be-helm snoept; veinzaard; gluiper, gluipster.
SMUIGSCHIP, o. (...schepen), (zeew.) smuikschip.
SMUIK, v. TER SMUIK, bw. uitdr. ter sluik.
SMUK, m. opschik; sieraad, tooi: in bonten smuk.
SMUKKEN, (smokte, heeft gesmukt), opschikken,
tooien.
SMUL, bn. (Zuidn.) lauw; dronken.
SMUL, v. (-len), het smullen; brasserij; van de.-

schoorsteen. SMOKING, v. het smoken, gesmook.
SMOKER, m. (-s), die sterk tabak rookt.
SMOKERIG, bn. (-er, -st), rookerig. SMOKERIGHELD, v.
SMOKKEL, m. smokkelarij, sluikerij : van den
smokkel leven.
SMOKKELAAR, m. die smokkelt, sluikhandel drijft:
de smokkelaars zfjn betrapt; (ook) schip waarmede

men smokkelt.
SMOKKELARIJ, v. (-en), smokkel-, sluikhandel; het

sluiken.
SMOKKELEN, (smokkelde, heeft gesmokkeld), verboden goederen, of goederen, waarvoor rechten
moeten betaald worden, in het geheim in- of uitvoeren; smokkelhandel drijven; bedriegen (in he
spel); stelen, behendig wegmoffelen, krabbedieven.
SMOKKELING, v. (-en), het smokkelen, gesmokkel.
SMOKKELGOED, o. (-eren), goed dat binnengesmokkeld is; ...HANDEL, in. bedrijf des smokkelaars: op de grenzen drijven velen smokkelhandel;
...KROEG, v. (-en), herberg waar de smokkelaars
samenkomen en hunne goederen verbergen; ...REGEN, m. (Zuidn.) motregen; ...SCHIP,o.(...schepen),
schip dat tot den smokkelhandel gebezigd wordt;
...WAAR, v. (—waren), o. (Zuidn.) mistig
nevelig weer; ...WIJN, SMOKWIJN, m. (-en), ingesmokkelde wijn.
SMOKKEN, (smokte, heeft gesmokt), (gew.) zoenen,
kussen.
SMOOK, m. dikke rook of damp (inz. van smeulende voorwerpen): in den smook hangen, zitten.
SMOOKGAT, o. (-en), gat waardoor de smook pat;
(fig.) smokerig vertrek.
SMOOR, v. het land, wrevel: no. heeft de smoor in,
hij heeft gruwelijk het land.
SMOORDER, m., SMOORSTER, v. (-5), die smoort.
SMOORDRONKEN, bn. erg -, zwaar beschonken;
...HEET, bn. erg -, zeer heet, drukkend warm.
SMOORKLEP, v. (-pen), (stoomw.) klep onder het
bereik van den machinist om den stoomtoevoer
to regelen; ...KUIL, m. (-en), kuil waarin men iets
smoort, verbergt: (fig.) van zijn hart geen smoorkuil
maken, vrijuit, roiiduit spreken.
SMOORLIJK, bw. in zeer hooge mate : smoorlUk verliefd zfin op een meisje, tot over de ooren verliefd.
SMOORPAN, v. (-nen), pan om visch to smoren;
...POT, m. (-ten), doofpot.
SMOORVOL, bn. zeer vol, eivol: het was er snioorvol.

SHORING,

SMORZANDO, bw. (muz.) afnemend in sterkte, weg-

stervend.
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SMUL.

SNAUW.

smul houden, gaarne goede sier maken; aan de smul
zijn, lekker eten; lust, neiging: smut hebben (op lets);

het water, hij verlangt er zeer sterk naar; an veracht go het, maar er zal nog eens een tad komen,
dat er naar snakken zult, dat gij er een hevig
verlangen naar hebt; van honger snakken, grooten

morsjurk; schertsende scheldnaam aan een kind
(meisje) gegeven. SMULLETJE, o. (-s), 't is een
smulletje, iets lekkers.
SMULBAARD, m. (-en), kind dat morsig eet; (ook)
lekkerbek; ...BROER, m. (-s), iem. die van lekker
eten houdt.
SMULDAG, m. (-en), slempdag, vreugdedag;
...JURK, v. (-en), morsjurk.
SMULLEN, (smulde, heeft gesmuld), lekker eten,
brassen : 't is om aan te smullen; achter de gordfjntjes smullen, zich in stilte te goed doen; — morsig
eten (inz. van kinderen). SMULLING, v. gesmul.
SMULLER, m., SMULSTER, v. (-s), die smult (in
alle bet.).
SMULLIG, bn. (-er, -st), besmuld, morsig, licht besmuld kunnende worden. SMULLIGHEID, v.
SMULMOER, v. (-s). smulster, vrouw die van lekker
eten houdt; ...MOUW, v. (-en), morsmouw; ...PAAP,

m. (...paper.), (scheldnaam) vette, welgedane geestelijke• (ook) dikke lekkerbek.
SMULPAPEN, (smulpaapte, heeft gesmulpaapt),
brassen, slempen.
SMULPAPERIJ. v. (-en), brasserij; ...PARTIJ, v.
(-en), slemppartij. zwelgerij; ...VRIEND, m. (-en),
sm ulbaard.
SMUTS, v. (-en). (Zuidn.) slag.
SNAAIEN, (snaaide, heeft gesnaaid), (gew.) winnen :
die jongen snaait ze, hij heeft al .30 knikkers gewonnen.
SNAAK, m. (shaken) kluchtige persoon: 't is een
echte smut*, knul, man. kerel. knaap: een rare, een
vreemde snaak. SNAAKJE, o. (-s).
SNAAKS, bw. kluchtig, grappig: htj vertelde dat
zeer snaaks.
SNAAKSCH, bn. (-er, meest -). kluchtig, grappig,
koddig: een snaaksche vent. SNAAKSCHHEID, v.
grappigheid, kluchtige manieren.
SNAAKSHOOFD. o. (-en), misvormd beeldje; kabouter, dik ventje.
SNAAR, v. (snaren), draad van darmen of metaal
die op veel muziekinstrumenten gespannon, door
aanslag, tokkeling of strijking in trillende beweging gebracht, een zekeren toon doet hooren : omwonden snaar, met koperdraad omwonden voor de
lagere tonen; zilveren, stalen snaren; de snaren spannen, nieuwe snaren opzetten, de snaren stemmen; de
snaar is gesprongen; (dicht.) de snaren tokkelen, bespelen; — (fig.) omstandigheid: alle snaren zijn gespannen, alles is voorbereid; zielsgedachte: die snaar
moet men niet aanroeren, men moat hiervan niet
spreken; eene gevoelige snaar aanraken, treffen, over
iets spreken wat fem. sterk aandoet; (sprw.) alles
op hanen en snaren zetten, alles wagen, hemel en
aarde bewegen; over eene en dezelfde snaar roortragen, gedurig op 'tzelfde onderwerp terugkomen;
men moet de snaren niet te sterk spannen, niet te veal
van zich (of van anderen) eischen (vooral in geestelijk opzicht);
wilde er de snaren stellen, den toon
aangeven, alles regelen; zijne snaren wat lager stellen,
een toontje lager zingen. SNAARTJE, o. (-s).
SNAAR, v. (snaren), schoonzuster; bijzit; lichtekooi, deem. SNAARTJE, o. (-5).
SNAARGEZANG, o. (-en), gezang met begeleiding
van een snareninstrument.
SNAK, m. (-ken), het snakken; scherp, bits woord:
iem. een snak in zijn gat geven; iem. snakken en snauwen geven; — (Zuidn.) onderstel van eene driewielige
kar. SNAKJE, o. (-5).
SNAKERIG, bn. (-er, -st), aardig, geestig, grappig:
't is een snakerige vent. SNAKERIGHEID, v. (...heden), grap, geestigheid : snakerigheden verkoopen.
SNAKERIJ, v. (-en), grap, klucht, poets.
SNAKKEN, (snakte, heeft gesnakt), eene soort van
hijgend geluid uitbrengen: naar lucht snakken, naar
lucht hijgen, zeer beklemd, benauwd zijn; naar de
frissche lucht snakken, hevig verlangen naar buiten
te gaan; (sprw.) hij snakt er naar, als een visch naar

honger hebben. SNAKKING, v. het snakken.
SNAP, m. het snappen; snelle greep: de hond had
het in e'en snap; (fig.) oogenblik: het was in een snap
gedaan;
gesnap: gij hebt te veel snaps, praat to
veel. SNAP) E, o. (-s).
SNAP, v. (-pen), (geneesk.) laatvlijm, lancet.
SNAPACHTIG, bn. (-er, -st), babbel-, praatzuchtigSNAPACHTIGHEID, v. babbel-, praatzucht.
SNAPER, m. (-s), (nat. hist.) sneper, naaldvisch,
zeepaardje.
SNAPERGOED, o. (Zuidn.) snoeperijen.
SNAPHAAN, m. (...hanen), geweer, vuurroer waarbij de brandende lont aan een haan bevestigd was;

(fig.) gauwdief, struikroover; je bent een rare snaphaan, je bent een rare snuiter; — (zeew.) knietje
onder de raas. SNAPHAANTJE, o. (-s).
SNAPHAANDRAGER, m. (•s), soldaat, voetknecht,.
...SCHOT, o. (-en), schot uit een snaphaan.
SNAPHAANSKOGEL, m. (-5), geweerkogel.
SNAPPEN, (snapte, heeft en is gesnapt), snel den
mond open- en dicntdoen, happen: de hond snapte
naar 't brood, dat men hem toewierp; de kikker snapte
naar de vliegjes; — babbelen, praten: zij doet nietsdan snappen; — snel verspringen, dichtslaan: het
slot snapte dicht; de haan van het geweer snapte uit de
rust; — (Zuidn.) haastig grijpen: snappen naar jets,
dat mat; vatten, grijpen, pakken: zij hebben hem
gesnapt, in hechtenis genomen; — begrijpen : ik snap
er niets van.
SNAPPER, m., SNAPSTER, v. (-s), babbelaar,
SNAPPER, m. (-s), (fig.) mond : houd den snapper dicht_
SNAPPERIJ, v. (-en), gesnap, gebabbel, gekeuvel.
SNAPREISJE, o. (-5), uitstap,je, kort reisje.
SNAPS, m. ( en), slok, borrel. SNAPSJE, o.
een snapsje nemen.
SNAR, bn. bw. (-der, -st), bits, vinnig, fel: een snar
wijf; het waait snar. SNARHEID, v. bitsheid, yinnigheid.
SNARENINSTRUMENT, o. (-en), muziekinstrument
dat door middel van opgespannen snaren toon geeft;
...MAKER, m. (-5); ...SLEUTEL, m. ( 5), (muz.)sleutel om snaren op te winden, sterker te spannen, te.
stemmen; ...SPELER, m , ...SPEELSTER, v. (-s), die
een snareninstrument bespeelt; ...SPEELTUIG, o.
(-en); ...SPEL, o. muziek op snareninstrumenten;
...STIFT, v. (-en), stiftje in eene piano enz. waaraande snaren bevestigd zijn en gestemd worden; ...TOON,
v. (...tonen); ...TUIG, o. (-en).
SNARIG, bn. (-er, -st), aardig, geestig: een snari•
meisje. SNARIGHEID, v.
SNARRIG, bn. bw. (-er, -st), snar: zjj is vandaaff
brjzonder snarrig. SNARRIGHEID, v.
SNARS, SNERS, v. grauw; ziertjo, klein stukje:
een snarsje spelt: hebben; er is geen snarsje van overgebleven; — (fig.) roes : hij had eene snars aan, hij waseen weinig beschonken. SNARSJE, o. (-s).
SNATER. m. (-5), (gemeen) mond, bek: houd je
snater !, zwijg; cluchtig zon snater roeren, geducht
babbelen.
SNATERAAR, m., SNATERAARSTER, v. (-s),babbelaar, -ster.
SNATERACHTIG, bn. (-er, -st), babbelachtig. SNATERACHTIGHEID, v.
SNATERBEK, m. en v. (-ken), die altijd snatert y
klets,ba .
SNATEREEND, v. (-en), (nat. hist.) krakeend (atlas=
strep era).
SNATEREN, (snaterde, heeft gesnaterd), aanhou-dend babbelen: die papegaai snatert aardig; geluid
geven (van eenden en ganzen). SNATERING, v. het.
snateren, gesnater.
SNAUW, v. (-en), groot tweemastschip.
SNAUW, In. (-en), toesnauwing, bits verwijt:
snauwen en grauwen geven. SNAUINTJE, o. (-s).
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SNAUWACHTIG.

SNAUWACHTIG, bn. bw. (-er, -st), bits, boos, 10f.
zuchtig: scat is zij vandaag snauwachtig !
SNAUWBRIK, v. (-ken), (zeew.) brik met snauwmasten, brik met een zoogenaamden doodeman
achter zUn grooten mast.
SNAUWEN, (snauwde, heeft gesnauwd), bits toespreken; toegrauwen.
SNAUWER, m., SNAUWSTER, v. (-s), die snauwt.
SNAUWERIG, bn. (-er, -st), snauwachtig. SNAUWERIGHEID, v.
SNAUWMAST, m. (-en), (zeew.) rondhouten staande
'2 a 8 dM. achter de ondermasten, omvat door de
gaffelklauwen die bU het strijken on hijschen daarlangs glijden.
SNAVEL, m. (-s), hoornachtige bek der vogels; (bU
uitbr.) snuit (van sommige dieren); (gemeen) mond,
bek; neus: zjj heeft een grooten snavel. SNAVEL'TJE, o. (-s).
SNAVEL, m. on v. (-8), babbelaar, -ster.
SNAVELBEET, m. (.. beton), beet met den snavel;
...DIER, o. (-en), (nat. hist.) snavelotter; ...DRAGERS,
an. (-a), (nat. hist.) eene orde der insecten (rhynchota),
waarvan de onderlip tot een snavel of slurf vergroeid is; wantsen, cicaden, plantluizen en parasieten
behooren er toe; ...KROKODIL, m. (nat. Kist.)
zekere krokodil van den Ganges; ...OTTER, m. (-s),
(nat. hist.) een zonderling gevormd zoogdier van
iNieuw-Holland met een eendesnavel en vier zwempooten, vogelbekdier (ornitorhynchus paradoxus);
...SNEL, m. en v. (-len), snateraar, -ster; ...SPITS,
v. spits, punt van een snavel; ...STAG, v. (-en), (zeew.)
enkel end want met aan weerszijden een ingesplitst
cog dat dient om het kluifhout tegen de opwaartsche
werking vau den kluiver en de achterwaartsche
Tan de bramstag te steunen ; ...VISCH, m. (...sschen),
(nat. hist.) snuitvisch; ...VLIEGEN, v. my. eene
familie van vliegen (panorpina), waarvan de kop
meestal tot een langen snavel verlengd is.
SNAVELVORMIG, bn. den vorm van een snavel
:hebbende.
SNAVELZIEKTE, v. (-n), ziekte van sommige vogels.
SNEB, (-ben), SNEBBE, v. (-n), snavel; (zeew.)
,galjoen, voorste punt van een schip, voorsteven;
schip met eene sneb; de scheepssnebben, de yolkstribune bij de oude Romeinen. SNEBJE, SNEBBETJE, o. (-s).
SNEBAAL, m. (...alen), aal met puntigen kop.
SNEBBIG, bn. (-er, -st), snibbig.
SNEBSCHIP, o. (...schepen), •...SCHUIT, v. (-en),
vaartuig met een puntigen voorsteven.
SNEDE, v. (-n), SNEE, v. (-en), het snijden: eene snee
in iets geven; eene kaas op de snede koopen, op voorwaarde dat men haar mag doorsnijden en terug„geven, als zij niet goed blijkt; — gras, hooi van de
eerste, van de tweede snede, dat men krijgt door het
grasland voor de eerste, voor de tweede maal to
maaien; — de door snijden gemaakte opening, wonde:
-

-

-

-

-

-eene snede in den vinger, in de Wang; de keizersnede;
(fig.) dat was voor hem eene snee over zifn gezicht, eene
groote beleediging; eene snee door den neus krOen,

-een tegenvaller, iets niet krijgen waarop men vast
gehoopt had; eene snee door den neus (ook : in 't oor)
hebben, dronken zijn; eene goede snee aanhebben, Oink
dronken zijn; —
de door snijden verkregen vorm en gestalte: de

. SNEEUWFIGUUR.
der keizersnede is ter wereld gekomen. MED&
LINGE, v. (-n).
SNEDIG, bn. bw. (-er, -st), scherp: het snedig kotder
glom; gevat, verstandig, schrander, scherpzinnig:
een snedig antwoord geven; snedig antwoorden; iets
snedigs zeggen; eene snedige gedachte, een snedig oordeel;

vlug, vaardig, handig: dat meisje begint al snedig te
worden, (zeew.) dat schip is snedig in 't zeilen, zeilt
scherp. SNEDIGHEID, v. schranderheid, gevatheid,
scherpzinnigheid.
SNEEF, v. (sneven), kleine lijn waaruit het ben=
want voor de kabeljauwvisscherjj bestaat.SNEEG, bn. (-er, -st), snedig.
SNEELINGS, m. mv. (plantk.) (gew.) lischdodden
of duikelaars.
SNEEP, m. (-en), zekere weekvinnige visch (cyprinus nasus), tot de familie der karpers behoorende,
met kleinen kop, breeden snuit en kleine mondopening, die het warme en gematigde Europa bewoont en in al onze rivieren wordt aangetroffen;
wordt ook snfidersnoek, tabaksrooker, schoorsteenveger, steenmeeuw en neusvisch genoemd. SNEEPJE,
o. ( s).
SNEES, m. (...zen), twintigtal: een snees eieren,
appelen, schelvisschen; (gew.) een snees bouwland,
'/42 HA.
SNEES, m. (...zen), Chinees; (fig.) bedrieger, schacheraar. SNEESJE, o. (-s)
SNEEUW, v. [dicht. ook onz.], fijn verdeeld water
dat in den dampkring beneden het vriespunt afkoelt,
kristalliseert en in kleinere of grootere vlokken
neervalt: er valt sneeuw; de velden zfin met sneeuw
bedekt; (sprw.) het verdwfjnt als sneeuw voor de zon,
het verdwijnt snel, geheel en al; zoo wit als sneeuw,
zuiver wit; (fig.) niets haalt bij het sneeuw van haar
boezem, de blankheid ervan; grijze haren: de sneeuw
des ouderdoms kroont hem

reeds.

SNEEUWACHTIG, bn. (-er, -st), als sneeuw; met -,
vol sneeuw; het is sneeuwachtig weder, het dreigt to
sneeuwen. SNEEUWACHTIGHEID, v.
SNEEUWBAAN, v. (...banen), baan over of door de
sneeuw; ...BAL, m. (-len), bal van samengepakte
sneeuw : de jongens gooien elkander met sneeuwballen;
(fig.) eene soort van collect° waarbij iem.wat geeft
en drie of vier anderen opzoekt om hetzelfde to
geven en ieder weer drie of vier aanspoort hetzelfde
to doen: de sneeuwbal van een kwartje heeft f 600 opgebracht.
SNEEUWBALLETJE, o. (-s), kleine sneeuwbal; (fig.)
glaasje klarejenever met suiker; (ook) zeker gebakje.
SNEEUWBAL, m. (-len), voor den heester, v. voor
de bloem; (plantk.) de gewone sneeuwbal (viburnum
opulus), de balroos of Geldersche rocs, waarvan de
sneeuwbal onzer tuinen eene verscheidenheid is;
...BANK, v. (-en), rustende sneeuwwolk; bank van
opeengestapelde sneeuw; ...BERG, m. (-en), hooge
sneeuwhoop; berg met altijd besneeuwden top;
...BES, v. (-sen), (plantk.) een uit Noord-Amerika
herkomstige heester (symphoricarpus racemosa),
met kleine rozeroode bloemen en op radijsjes gelijkende witte vruchten, die in onze tuinen algemeen wordt aangetroffen en meer bekend is onder
den naam van radUsboompje.

SNEEUWBLANK, bn. sneeuwwit.
SNEEUWBLIND, bn. blind door het staren in of op
de sneeuw; SNEEUWBLINDHEID, v. sneeuwblind-

snede van dien rok bevalt In?). wel, de snit, het fatsoen ;
tabak van fijne, grove snede, die fijn, grof gesneden
held kwam bij alle leden der Noordpool-expeditie voor.
is; — eene afgesneden schijf: een paar sneden brood;
SNEEUWBLOEM, v. (-en), sneeuwklokje; ...BOOM,
m. (-en), sneeuwvlokboom, eene soort van jasmijneen sneetje ham, een plakje; — eene door afsnijden
de
holle
suede
van
een
gebonplant: een pronkgewas; ...BUT, v. (-en), dichtvallende
verkregen oppervlakte:
den boek; een boek verguld op snede; — het scherp van , sneeuw.
SNEEUWEN, (het sneeuwde, heeft gesneeuwd), in
een snijdend voorwerp: de snede eener sabel; dit ?nes
is te dun van snede; de snede eener zaag; het ones heeft
vlokken neervallen van sneeuw: het sneeuwt hard;
het heeft dezen winter niet gesneeuwd; (fig.) in groote
zijne snede verloren, het vermogen om to snijden ; de
snede scherpen; (zeew.) scherpte aan den boeg: —
menigte neerkomen : het sneeuwde bloempjes, bourecht ter snede, op het geschikte, gunstige oogenblik.
quetten.
.SNEETJE, o. (-s).
SNEEUWFIGUUR, v. (...figuren), vorm eener sneeuwSNEDELING, m. en V. (-en), kind dat door middel
vlok; figuur van sneeuw gemaakt, sneeuwpop;

SNEEUWGANS.

SNERTKETEL.

_..GANS, v. (...zen), kogelgans, zandgans (anas hyperCorea); ...GORS, v. (...zen), een muschachtige vogel
sneeuwmusch; ...GRENS, v. (...zen),
(emberiza
bneeuwlinie: de hoogte boven de zee, waarjuist zooveel
sneeuw
valt
als er jaarlijks gemiddeld smelten
kan; ...HOEN, o. (-ders, -deren), witte patrijs der
Alpen (tetrao lagopus); Schotsch sneeuwhoen (T. scoticus).
SNEEUWIG, bn. (-er, -st), besneeuwd; sneeuwachtig.
SNEEUWIGHEID, v.
SNEEUWJACHT, v. sneeuwbui met sterken wind;
r(ook) jacht die men op de sneeuw houdt;
o. (-s). (plantk.) een inlandsch amaryllisachtig
plantje (galanthus nivalis), met twee groene blaadjes
-en een aan een dun steeltje neerhangend bloempje
van drie witte bloemblaadjes, dat niet zelden reeds in
Februari, als de grond nog met sneeuw bedekt is,
'bloeit, ook vastenavondzotje, naakt mannetje en naakt
Naarsje [voor aarsje] geheeten; ...KLOMP, m. (-en),
Naste bal of klomp sneeuw; ...KOP, m. (-pen), een
met sneeuw bedekten bergtop; ...KRISTALLEN,
-0. my.; ...LINIE, v, (...nien), sneeuwgrens; ...LUCHT,
dikke winterlucht, waaruit het dreipt te sneeuwen; ...MAAND, v. (Fr. gesch.) een der maanden
van
den republikeinschen kalender, NivOse (21 Dec.
Aot 20 Jan.); ...MEES, v. (...zen), staartmee.s, lang:staart (pants caudatus); ...MODDER, v. modder
door smeltende sneeuw gevormd; ...MUSCH, v.
(...sschen), zekere Noordsche vogel (emberiza nivalis)
-die 's winters aan den kop, den hals en de borst
sneeuwwit is, des zomers zich in de Laplandsche
-sneeuwbergen ophoudt, inaar in den winter meer
_zuidwaarts komt; ...PLOEG, m. (-en), machine om
sneeuw van eene baan to verwijderen; ...POP, v.
4-pen), pop van sneeuw; ...REGEN, in. (-5), regen
anet sineltende sneeuwvlokken vermengd; ...ROOS,
(...rozen), eene snort van rhododendron (Rh. chipsantemum).
SNEEUWSCHOEN, m. (.en), ...SCHAATS, v. (-en),
breede, platte voetbekleeding der bewoners der
poollanden, waarmede zij zeer vlug over de sneeuw
lcunnen loopen; ...SLIJK, o. vertrapte sneeuw;
...STORM, m. (-en), storm met sneeuw vergezeld;
...STORTING, v. (-en), sneeuwval; ...UIL, m. (-en),
--eene uilensoort (Stri.v nictea) uit het hooge Noorden;
...VAL, m. (-len), lawine; ...VINK, m. (-en), eene
vinkensoort (fringilla nivalis) uit het hooge Noor-den; ...VLAAG, v. (...ylagen), plotselinge en kort-stondige heyige sneeliwbui, ...VLOK, v. (-ken),
sneeuwkristallen die zich onder het vallen hebben
.aaneengehecht ; ...VLOKBOOM, m. (-en), zekere boom
(chionanthus virginiaca), aldus genaamd naar de
helderwitte bloemkronen, die, bestaande uit eene
.zeer korte buis en een zoom met vier lange,
vormige, slappe slipper, eenigszins op sneeuwvlokken gelijken; ...VOGEL, m. (-5), pestvogel: zekere
vogel die de koude streken van Noord-Amerika,
Siberia en Scandinavi6 tot op 55 0 N. B. bewoont
on ook wijnstaart, zijdestaart, beenzer en zwartemantel
wordt genoemd; ...WATER, o. gesmolten sneeuw;
...WILG, m. (-en), rotswilg; ...WIND, m. (-en), wind
die sneeuw brengt
SNEEUW WIT, bn. wit als sneeuw; zeer wit: alles
was sneeuwwit; sneeuwwitte hares.
SNEEUWWIT, o. zinkwit; ...WOLK, v. (-en), wolk
met sneeuw beladen; ...WORM, m. (-en), (nat. hist.)
de zwarte larve van den glimworm, die 's winters
soms bij groote troepen op sneeuw wordt aangetroffen.
SNEEZEN, (sneesde, heeft gesneesd), schacheren.
SNEK, v. (-ken), SNEKRAD, o. (-eren), (horl.) een
slakvormig rad, gelijk een afgeknotten kegel, waarop
men den ketting van een afgeloopen horloge windt.
SNEL, v. (-len), soort van kan of drinkglas, pint
inhoudende, waaruit men vroeger dronk. SNELLETJE, o. (-5).
SNEL, bn. bw. (-ler, -st), vlug, gezwind, niet veal
Aijd noodig hebbencte: snel spreken, denh:en, schrift:en;
AO. is snel als de wind; snelle vorderingen, verovering'n

maken; in alles is hfj even snel, gaat 110 even snel to
werk; snel een besluit semen; een snelle pols, waarvan
de slagen elkander spoedig opvolgen; spoedig,
haastig: zich snel uit de voeten maken; snel er van
door gaan; snel loopen, vliegen; (sprw.) at is de leugen
nog zoo snel, de waarheid achterhaalt ze wel, de waarheid zegeviert altijd (al duurt het soms lang); —
(Zuidn.) handig, vlug, vaardig: een snel workman,
eene snelle dienstbode; mooi, knap, flink: een snelle
manskerel, welgemaakt on deftig; een snel jongeling,
gezond en hupsch; een snel kind, frisch en bevallig;
een snel soldaat, kloek en for in de wapens; — schrander, bevallig: snelle oogen, snel zien, kfiken.
SNELBOUW, m. het snelle bouwen; ...DICHT,
o. (-en), puntdicht, epigram; ...DICHTER, m. (-s).
SNELHEID, v. spoed, vlugheid; vaardigheid; bevalligheid; (...heden), beweging: de tfjden staan in
omgekeerde reden tot de snelheden.
SNELKOKER, m. (-s), spirituskooktoestel waarop
men water enz. in zeer korten tijd koken kan.
SNELLEN, (snelde, is gesneld), spoed maken:
tegemoet snellen; koppen snellen, vijanden of vreemden
het hoofd afslaan en dit als zegeteeken meenemen,
vgl. koppensneller.
SNELLIGHEID, v. sneiheid, vlugheid.
SNELLOOPEND, bn. vlug: snelloopende vogels.
SNELLOOPER, m. (-s), iem. die snel loopt; soort
van schaatsen.
SNELOOGEN, (sneloogde, heeft gesneloogd), (Zuidn.)
snel en levendig kijken.
SNELPERS, v. (-en), drukpers die met meer dan
gewone sneiheid werkt; ...PERSDRUKKER, m. (-s);
...POST, v. (-en), die sneller rijdt dan de gewone;
...SCHRIFT, o. stenographic); ...SCHRIJFKUNST,
v. vaardigheid om uitgesproken woorden vaardig
op te schrijven, stenographie; ...SCHR[JVEN, o.;
...SCHRIJVER, m. (-s), stenograaf; _SNIJIJZER,
o. (-s), werktuig waarmede men den schroefdraad
aan ijzeren buizen maakt; ...SOLDEER, o. tinsoldeer; ...TOCHT, m. (-en), tocht van Dajaks en andere
wilde stammen om koppen to snellen; ...TREIN,
m. (-en), spoortrein die slechts aan enkele stations,
gewoonlijk hoofdstations, stilhoudt; ...VOET, m.
(-en), (nat. hist ) eene snelloopende krab.
SNELVOETIG, bn. (-er, -st), vlug ter been; ...VUREND, bn. waarmede men snel vuren kan: snelv urende kanonnen, geweren.
SNELVUUR, o. het snelle vuren met geweren of
kanonnen; — GESCHUT, 0.; — KANON, o. (-nen).
SNELWAAG, v. (—wagon), unster; ...WAGEN, m.
(-5), postwagen, diligence; ...WEVER, m. ( s).
SNELZEILEND, bn. waarmede men snel zeilen kan:
een snelzeilend schip.
SNELZEILER, m. (-s), goed bezeild schip; ...ZWEMMERS, m. my. (nat. hist.), eene soort van trilinfu(euplotes).
sori
SNEP, v. (-pen). Zie SNIP.
SNEPIJZER, 0. (-s), (heelk.) laatijzer.
SNEPPER, m. (.5), laatvlijm, tweesnijdend wondheelersmesje tot aderlatingen en insnijdingen.
SNERKEN, (snerkte, heeft gesnerkt), pruttelen,
knetteren bij het braden in de pan: gesnerkte boter;
een hoen snerken. SNERKING, v. het snerken, prut-
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teling.
SNERPEN, (snerpte, heeft gesnerpt), branden, zengen, ptjn veroorzaken: de wonde snerpt [in sommige
streken: de wonde snerktj; de koude snerpt, het is
doordringend koud; zeker geluid voortbrengen, gelijk
eene roede b. v. onder 't snel heen on weer bewegen
doet: de wind snerpt.
SNERPEND, bn. (-er, -st), pijnlijk, vlijmend: eene
snerpende wonde; doordringend : eene snerpende koude;
eon snerpende wind, die vinnig koud is.
SNERS, m. (-en). Zie SNARS. SNERSJE, o. (-5),
sners.
SNERT, v. groene-erwtensoep; —KETEL, m. (-5),
m. (-5), groat° ketel, inz. op zeeschepen, waarin voor
de bemanning snort gekookt wordt.
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SNEUKELAAR:

SNIKKEN,

SNEUKELAAR, m., SNETMELAARSTER, Y. (•),
(Zuidn.) sn.oeper, in ontucht levende persoon.
SNEUKELEN, (sneukelde, heeft gesneukeld), (Zuidn.)
snoepen : dat kind sneukelt veel to veel, het zal nog
ziek worden; - in ontucht leven.
SNEUKEN, SNEUKEREN, (sneukte of sneukerde,
heeft gesneukt of gesneukerd), in stilte genieten
van allerhande lekkers; tafelgenot smaken.
SNEUVELEN, (sneuvelde, is gesneuveld), in een
gevecht, een veldslag omkomen: in den krfig sneu-

bat snffden, van terzijde raken; - tofin snfiden, ver-
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velen; er sneuvelden 5000 soldaten.

SNEVEN, (sneefde, is gesneefd), struikelen; vallen;
sneuvelen, omkomen.
SNIBBE, v. (-n), snibbig wtjf of meisje.
SNIBBIG, SNEBBIG, bn. bw. (-er, -st), bits, vinnig (inz. van vrouwen): een snibbig wtjf; een snibbig
ding; snibbig spreken, antwoorden; snibbig kjfken,

kwaad. SNIBBIGHEID, v. (...heden), bitsheid, yinnige uitdrukking.
SNIJBANK, v. (-en), (leerl., kuip.) bank waarop of
waaraan gesneden wordt; ...BEEN, o. (-en), vouwbeen; ...BEITEL, m. (-s), beitel der smeden, slotenmakers, loodwerkers enz.; ...BIET, v. (-en), eene
door kweeking ontstane verscheidenheid van beetwortel, waarvan het loof van tijd tot tijd wordt
afgesneden en als moesgroente gebruikt; ...BOON,
v. (-en), eene soort van langwerpige boon in de
schil (phaseolus vulgaris), die fijngesneden wordt en
een smakelijk gerecht oplevert: versche, ingemaakte,
gedroogde snoboonen. SNIJBOONTJE, o. (-s).
SNIJBOONENMES, o. (-son), mes om gemakkelijk
en vlug snijboonen fijn to snijden; ...MESJE, o.(-s);
...MOLEN, m. (-s), molen waarmede snijboonen worden fijngesneden; ...POT, m. (-ten), ...TON, v. (-nen),
...VAT, o. (-en), pot, ton, vat waarin snijboonen
ingemaakt worden.
SNIJBOONVORMIG, bn. in den vorm eener snijboon.
SNIJBORD, o. (-en), snijplank; ...CIRKEL, m. (-5),
(meetk.) cirkel die een anderen snijdt.
SNIJ(DE)LING, m. (-en), als voorwerpsn. -, v. gmv.
als stofn.: afsnijdsel, schrooling : snijlingen voor het
vee maken, haksel van stroo.
SNIJDEN, (snood, heeft gesneden), iets met een
scherp werktuig geheel of ten deele vaneenscheiden• met een mes, eene schaar snijden; iets aan stukken, in tweeen, drieen, klein snijden; stroo, haksel,
papier, hout snijden; (fig.) dat snljdt geen hout, uwe
redeneering gaat niet op; gras snijden, afsnijden;
koren snijden, maaien; haren, nagels snffden, afsnij.
den, afknippen, omdat ze to lang an; takken van
de boomen snifden; iem. in de hand, in den vinger
snifden; (fig.) h# heeft zich daar leelfjk in den vinger
gesneden, hij is daar leelijk terechtgekomen, heeft
eene groote schade gehad; er heeft zich iem. in den
vinger gesneden, heeft een wind gelaten; - (heelk.) (in)
eene wonde snijden; eene breuk snijden, opereeren; iem.
van den steen snijden, van het graveel genezen; lubben, ontmannen, kastreeren: een hengst, ram, kater
snffden; - (fig.) iem. van den kei snijden, bedriegen,
verschalken; de beurs snijden, zakkenrollen, iem.
berooven; iem. snijden, hem afzetten, meer laten
betalen dan billijk is: deze herbergier weet goed to
snden; een korf snijden, er den honing uithalen; op zekere wijze snijden: vleesch, brood snfiden, aan
schijven; boterhammen snyden, (kleerm. naaist.) eene
jas, broek snijden, in het fatsoen knippen; glas snijden,
met een diamant inkrassen en lands de kras afknappen; op glas snijden, daarop figuren inkrassen;
diamant snijden, fatsoeneeren, er een goeden vorm
aan geven; eene viool snijden, het bovenbiad aan
de binnenzijde wat bijsnijden om de viool een beteren
stempels snOden; teeke- toon to geven; graveeren :
•ningen in bout, in steen snoden; tfig.) hij is hem uit
hij
gelijkt
sprekend op hem; het gezicht gesneden,
(wisk.) twee lijnen snijden elkander, hebben 66n
punt met elkander gemeen en gaan door het snijpunt heen; twee cirkel snijden elkander, als zij twee
punten in den omtrek gemeen hebben; (bilj.) een

mengen met eene slechtere soort of met water
onversneden jenever; - (bouwk.) een muter sntiden,.

versnijden; - pljn veroorzaken: de wind sntidt
't gezicht, is vinnig koud, is scherp; het snfidt mc j in
het
ik hob snijdende ptjnen in het lig; - (fig.),
het sneed mil door de ziel, deed mij innig Teed; scherp zijn : dat mes, die zaag, schaar snijdt goed,
daar kin men vlug mee snijden; snel voortspoeden: 4' sneed naar de stad; hff sneed er van door,
er tusschen uit, hij spoedde zich weg.
SNIJDEND, bn. (-er, -st), scherp: een snffdend werktuig; een snifdende wind, pip veroorzakend; snfjclendepffnen, (muz.) snifdende tonen, doordringende.
SNIJDER, m. (-s), die snijdt; kleermaker; kleeren-versteller; lubber; mes. SNIJDERTJE, o. (-8).
SNIJDEREN, (snijderde, heeft gesnijderd), (w. g.) het
kleermakersambacht op kleine schaal uitoefenen.
SNIJDERSAMBACHT, o. ambacht van snijder; ...GAREN, o.; ...GEZEL, m. ( len); ...GILD, o. (-en); ...JON-GEN, m.(-s),loopjongetje van een snijder; ...KNECHT,
m. (-5); ...NAAD, m. (...naden); ...NAALD, v. (-en)„
groote, grove . naald; ...REKENING, v. (-en);.
...SCHAAR, v. (...scharen); ...SNOEK, m. (-en), (nat.
hist.) sneep; ...TAFEL, v. (-s), werktafel waarop ,
deklrmasbin;.VOGEL,m(-s)at
hist.) eene soort van Indischen vogel alzoo genoemdt
naar de zonderlinge samenstelling van zijn nest;
...WINKEL, m. (-5).
SNIJDING, v. (-en), het snijden (in alle bet.); stiffdingen in het liff, buikpijnen; (bouwk.) snffding,
(opening) tusschen twee huizen; (dicht.) overgang, eindep
van een halfvers, cesure. SNIJDINKJE, o. (-s).
SNIJDSEL, o. (-s), haksel, knipsel, het gesnedene;
-KIST, v. (.en), haksellest.
SNIJIJZER, o. (-s), werktuig om de draadwindingent
op de schroeven aan to brengen; ...KAMER, v. (-s),
leerzaal voor de studenten in de ontleedkunde;,
...KIST, v. (-en), kist ingericht om er op to snijden;kerfkist; ...KUNDE, ...KUNST, v. kunst des wood-heelers in het opereeren; (ook) ontleedkunde; ...LIJN,
v. (en), (meetk.) lijn die eene andere snijdt; lijn;
waarlangs twee vlakken elkander snijden;
o. eene soort van look, ook gras- en bieslook geheeten; ...MACHINE, v. (•5), eene machine der bookbinders; ...MES, o. (-son), mes waarmede men snijdt;
...PERS, v. (.en), (boekb.) pers waarmede de bladera
gelijkgesneden worden; ...PLANK, v. plank besteml
om er voorwerpen op to snijden; ...PLOEG, v. (-en),.
eene soort van schaaf met een rond mes er in,.
werktuig van boekbinders; ...PUNT, o. (-en), (meetk.)k
punt waar twee lijnen of cirkels elkander snijden;
...RIEM, m. (-en), (zeew.) lichte riem of roeispaan,-,
...SENT, v. (-en), (zeew.) klimsent; ...SLA, ...SALADE, v. eene soort van kropsla, die dicht
.

elkander gezaaid wordt on waarvan men de bladen.
telkens afsnijdt voor groente; ...TAFEL, v. (-s),
...TAND, m. (-en), voortand, dienende om het voedsel of to snijden (in tegenst. van maaltand); ...TIJD,
m. (-en), wijnoogst; ...TROG, m. (-gen), bak waarirr
het stroo tot haksel wordt gesneden; ...VELD, o.
(-en), plek waar (op het erf der drogers) de visch_
gekorven wordt; v. (-en), doffs yip; meszaagvij1; ...WATER, o. (zeew.) looze boeg die door
het water snijdt; het door den boeg gesneden
water; o. (bouwk.) sieraden uit ofin hout
gesneden, arabesken: verdiept snijwerk.
SNIK, in. (-ken), het snikken, korte gil, hik: den.
laatsten snik geven, sterven, den adem uitblazen;
(muz.) een snik, korte tijdruimte; (timm.) breede
beitel. SNIKJE, o. (-s.)
SNIK, v. (-ken), trekschuit (in Friesland).
SNIK, bn.; niet snik, niet recht wijs: zif is niet recht .
snik,.
SNIKHEET, bn. drukkend warm.
SNIKKEN, (snikte, heeft gesnikt), hard en met eenehikkende beweging der keel schreien, hikken: zti

snikte heri g.

SNIKKEREN.

• SNOEPSCH.

SNIKKEREN, (snikkerde, heeft gesnikkerd), snip-

peren.
SNIP, v. (-pen), eene soort van vogel

(scolopax), tot

de orde der steltloopers behoorende, die als een
uitmuntend wildbraad zeer gezocht is; (fig.) een snip
aanhebben, dronken zijn; — eene snibbige vrouw of
meisje. SNIPJE, o. (s).
SNIPPEDREK, m. drek van snippen.
SNIPPEL. Zie SNIPPER.
SNIPPEN, (snipte, heeft gesnipt), snipperen.
SNIPPENEI, o. (-eren); ...JACHT, v.; ...NET, o. (-ten),
...STRIK, m. (-ken), net, strik om snippen to vangen; ...TIJD, m. tijd waarin de snippen goed zijn
om to eten; ...VANGST, v.
SNIPPER, v. (-s), afsnijdsel, afval: snippers papier;
gesuikerde snippers, aan zeer dunne reepjes gesneden
gekonfijte oranjeschil; (fig.) eene snipper op hebben,
to veel sterken drank gebruikt hebben. SNIPPERTJE, o. (-s), kleine snipper; htj zal er geen snippertje
van hebben, totaal niets.
SNIPPERAAR, m., SNIPPERA ARSTER, V. (-5), die
snippert.
SNIPPERACHTIG, bn. als snippers.
SNIPPERBAK, m. (-ken), bak waarin men de snippers werpt.
SNIPPEREN, (snipperde, heeft gesnipperd), tot snippers snijden; (ook) snippers laten vallen van iets
dat men fatsoeneert; (fig.) in al to kleine deelen
scheiden. SNIPPERING, v. het snipperen.
SNIPPERIG, bn. snipperachtig.
SNIPPERKIST, v. ( en), kist voor snippers; ...KOEK,
m. (-en), kook met gesuikerde snippers; ...MAND,
v. (-en), mand waarin men de snippers werpt : dat is
goed voor de snippermand, daaraan heeft men niets
moor; ...NET, o. (-ten), (pap.) net waarop de snippers gesorteerd on van vuil gereinigd worden;
...UUR, o. (...uren), ...UURTJE, o. (-s), verloren, ledig
uur, ledige tijd; ...WERK, o. goring, nietig werk,
werk van weinig waarde; ...ZAK, m. (-ken).
SNIPSNAARDERIJEN, v. my. kleinigheden, beuzelingen : met die snipsnaardertjen kan ik mij niet ophouden.
SNIPVISCH, m. (...sschen), (nat. hist.) zeesnip

(centriscus scolopax).
SNIRS, v. Zie SNERS.
SNIRSEN, (snirste, heeft gesnirst), sissen (als water
op hoot ijzer). SNIRSING, v. het snirson.
SNIT, m. (-ten), eene soort van kerf bijl.
SNIT, v. snede, fatsoen: eene fijne snit aan een
kleed geven; het is naar de laatste snit, naar de laatste
mode; de snit der zeilen, kunst om aan de zeilen
het vereischte fatsoen to geven.
SNOEFSTER, v. (-s), pochster, grootspreekster.
SNOEFTAAL, v. pocherij, grootsprekerij.
SNOEIELINGEN, m. my. snoeihout.
SNOEIEN, (snoeide, heeft gesnoeid), afknippen,
afsnijden (bladeren en takken, randen enz.); geld
snoeien, op misdadige wijze de randen van gemunt
geld afnemen; (fig.) kortwieken : iem. de vleugels
snoeien, zijne macht bekorten; snoepen, vruchten
van de boomen eten. SNOEIING, v. (-en), het snoeien.
SNOEIER, m., SNOEISTER, v. ( s), die snoeit (in
alle bet.).
SNOEIER, m. (-5), snoeimes.
SNOEIERIG, bn. geneigd tot -, belust op snoeien
(snoepen).
SNOEIHOUT, 0. hout dat men gesnoeid heeft, snoeitakken; ...KUNST, v. kunst om to snoeien, zoodat
de boom er voordeel van heeft: vele tuinlieden weten
van de snoeikunst niets al; ...LUST, m. lust om to
snoeien, om to snoepen ; ...MAAND, v. maand waarin
men gewoonlijk snoeit, doorgaans Februari ; ...MES,
o. (-son), mes met halvemaanvormig lemmet om to
snoeien; ...MESJE, o. (-5); ...RIJZEN, o. my. takkenbossen van gesnoeid hout.
SNOEISEL, o. (-5), afval van iets dat gesnoeid is;
—TAKKEN, m. my., snoeitakken.
SNOEITAKKEN, m. my. gesnoeide takken, eene
•goedkoope soort van brandhout; ...TANG, v. (-en),
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werktuig der boomkweekers en tuinlieden •om gemakkelijk to snoeien; ...TIJD, m. snoeimaand;
...WERK, o. werk dat de snoeier moot verrichten
of door hem venicht is.
SNOEK, m. (-en), als voorwerpsn. —, v. gray. als
stofn.: een vraatzuchtige roofvisch (esox lucius), met
een gestrekt lichaam on platten kop,.waarvan alle
beenige deelen met tanden bezet zijn, in de zoete
wateren van nagenoeg geheel Europa aangetroffen;
op snoek visschen; snoek vangen; (sport.) snoek vangen,
wanneer men den riem na 't eind van den slag niet
tijdig genoeg uit 't water licht, of wanneer men
bij 't scheren het blad van den riem door het water
laat gaan; — (sprw.) hij heeft een snoek gevangen, is
in 't water gevallen; snoeken op zolder zoeken, zich
vergeefsche moeite geven; hfj is bedorven als een
snoek op zolder, hij heeft er geen verstand van; hij
is thuis to vinden, als een snoek op zolder, hij is nooit
thuis. SNOEKJE, o. (-s), kleine snoek, krulsnoek.
SNOEKACHTIG, bn. als een-, van een snoek; (fig.)
schrander.
SNOEKEBEK, m. (-ken), eenigszins gebogen stuk
ijzer, van eene inkeping voorzien, waarmede men
de tanden eener zaag verzet; ...KOP, m. (-pen),
kop van een snoek; kop op dien van een snoek
gelijkende; snoekshoofd; ...LEVER, v. (-s); ...STRIK,
m. (-ken), strik van koperdraad meestal, om snoeken to strikken.
SNOEKENAAS, o. aas waarmede men snoek vangt;
...ANGEL, m. (-s), vischhoek om snoek to vangen;
...BLAD, o. (plantk.) pijikruid, ook adderkruid en
serpentstongen geheeten; (ook) witte plomp;
...VANGST, v.; ...VISSCHERIJ, v.
SNOEKESTAART, m. (-en), staart van een snoek;
...VET, o. vet van snoeken, vroeger als geneesmiddel aangewend.
SNOEKHARIG, bn. (rijsch.) een snoekharig paard,
paard van de kleur eons snoeks.
SNOEKS, bw. scherp : snoeks zien, starend kijken.
SNOEKSCH, bn. schrander; loos.
SNOEKSCHIMMEL, m. (-5), forelschimmel.
SNOEKSHOOFD, o. (-en), paardekop, lang met
smalle kaken, ingedrukten neus on omgebogen
bovenlip ; paard met zulk een kop.
SNOEP, m. snoeperij : aan den snoep zijn. SNOEPJE,
o. (-s), snoepertje.
SNOEPACHTIG, bn. (-er, -st), belust op lekkernijen;
begeerig om heimelijk iets weg to nemen, to koopen,
to eten, of to drinken : een snoepachtig kind. SNOEPACHTIGHEID, v.
SNOEPEN, (snoepte, heeft gesnoept), lekkernijen
(inz. in het geheim, verholen) nuttigen: kinderen

snoepen graag; wie heeft er van de peren gesnoept?,
stil er van gegeten?; (fig.) verboden minnehandel
drijven, zij heeft gesnoept, zij heeft zich laten belezen,

aan den kapittelstok gelikt.
SNOEPER, m. (-5), die snoept, veel van lekkernijen
houdt ; (fig.) liefhebber der vrouwen: 't is zoo'n ouwe
snoeper. SNOEPSTER, v. (-5), zij die snoept. SNOEPERTJE, o. (-5), kleine snooper; liefdewoordje tot
een klein kind.
SNOEPERIG, bn. (-er, -st), snoepachtig; (ook) snoepig. SNOEPERIGHEID, v.
SNOEPERIJ, v. (-en), lekkernij, lekker beetje, . hapje;
verboden minnehandel.
SNOEPGOED, o. snoeperij, lekkernijen, koekjes enz.
SNOEPIG, bn. (-er, -st), snoepachtig; minziek: dat
meisje ziet er snoepig uit; ook in goeden zin : bekoorlijk, lieftallig; — (gemeenz.) een snoepig huisje,
tuintje, kindje, aardig, gezellig, lief. SNOEPIGHEID, v.
SNOEPING, v. (zeew.) spleet of naad tusschen de
planken.
SNOEPLUST, m. lust tot snoepen; 'minnelust;
...MARKT, v. (-en), (inz.) markt waar gebak enz.
verkocht wordt; ...REISJE, o. (-5), klein pleziertochtje.
SNOEPSCH, bn. (-er, meest -), snoepachtig.
SNOEPSCHHEID, v. snoepachtigheid.

SNOE TAFEL.

SNUIF.

SNOEPTAFEL, v. (a), tafel waarop allerhande
lekkernijen liggen; snoepwinkeltje; ...TIJD, m. (-en),
d waarin men het meest kan snoepen; vruchten(-s), ...WINKELTJE, o. (-s),
- tijd;
waar snoepgoed, gebak enz. wordt verkocht;
—.ZUCHT, v. snoeplust.
SNOER, o. (-en), koord, gevlochten band: kralen,

SNORKER, m., SNORKSTER, v. (-s), die snorkt;
(ook ► pocher, zwetser.
SNORKERIJ, v. (-en), snoeverij.
SNORKTAAL, v. snoevende taal; pocherij.
SNORREBOT, o. (-ten), hor: zeker kinderspeelgoed,
waarmede zij een snorrend geluid maken.
SNORREN, (snorde, heeft of is gesnord), een snor rend en•brommend geluid geven : de pfl snorde van
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paarlen aan een snoer rifgen; de snoeren eener beurs;
lens. met een snoer worgen; de sultan send hem het ztjden
- sneer, liet hem worgen ; — meetsnoer; vischsnoer,
-thm; het dunne einde van eene zweep,elders slag ge-heeten; — band die vereenigt: het sneer der eendracht ;
(fig.) part, belang: iem. aan ztjn snoer krjigen, tot zijne
fpartij overhalen ; iem. .aan zljn (haar) sneer hebben,
op zich verliefd gemaakt om er van te trekken; —
it, reeks, hetgeen aan een snoer geregen is : een

snoer parelen, koralen; (fig.) htj heeft er een snoer van
weg; htj heeft een snoer in of op, hij is dronken.
SNOERTJE, o. (-s), klein snoer.
SNOER, v. (-en), lichtekooi: bij hoeren en snoeren
loopen. SNOERTJE, o. (-5).
SNOEREN, (snoerde, heeft gesnoerd), rijgen aan
een snoer (koralen enz.); koppelen: honden snoeren
(door een touw aaneenbinden); (fig.) iem. den mond

snoeren, tot zwijgen brengen.

SNOERRECHT, bn. recht als een (meet-) snoer,
lijnrecht.
SNOES, m. (...zen), (gemeenz.) lieverdje : een snoes
van een kindje; een snoesje van een wicht, een dotje.

SNOESJE, o. (-s).

SNOESHAAN, m. (...hanen), pocher, snoever; zon-

derling mensch.

SNOESHANIG, bn. bw. (-er, -st), snoevend, zonder-

ling, mar.

SNOET, m. (-en), snuit: hou-je snoet, zwijg; gezicht:
een leelijken snoet hebben. SNOETJE, o. (-s), gezichtje:
zij heeft, is een aardig snoetje.
SNOEVEN, (snoefde, heeft gesnoefd), snuiven; (fig.)
pochen; opsnijden; trotsch zijn: op zijn geld, zijne
afkon?st, zifne familie snoeven.
SNOEVER, m., SNOEFSTER, v. (-s), die snoeft.
SNOEVERIJ, v. (-en), pocherij, grootspraak, gesnoef.
SNOF, v. het snoffen; de snof hebben, verkouden

zijn (door den neus).
SNOFFELEN, zie snuffelen.
SNOFFEN, zie snuffen.
SNOK, m. (Zuidn.) ruk.
SNOKKEN, (Zuidn.) rukken.
SNOL, v. (-len), gemeen, ontuchtig vrouwspersoon:
bY snollen loopen. SNOLLETJE, o. (-s).
SNOL, m. (-len), (Zuidn.) snuffelaar.
SNOLLEN, (snolde, heeft gesnold), de gebakken
tabakspijpen met een mengsel van was, zeep en
dragant bestrijken.
SNOLLEN, (Zuidn.) snuffelen.
SNOOD, bn. bw. (-er, -st). SNOODELIJK, bw. slecht,
boos, misdadig : eene snood bedrijf; een snoode daad,
misdrijf; iem. snood verraden; (gew.) schrander zfj is
al mood voor hare jaren. SNOODHEID, v. (...heden),
boosheid, misdrijf, wreedheid.
SNOODAARD, m. (-s), slecht mensch, booswicht.
SNOR, m. snorrend geluid; roes: een snor aanhebben. SNORRETJE, o. ( 5).
SNOR, v. (-ren), knevelbaard: eene groote snor; kinen neusharen: de snor eener kat, van een leeuw;
(calamsherpe luscinoides). SNOR—en so rtvanvogel
RETJE, o. (-s).
SNORBAARD, m. (-en), knevel; (fig.) man met een
zwaren knevel.
SNORDER, m. (-s), rijtuig met den paard er voor, dat
op eene vaste plaats wachten mag; koetsier er van.
SNORK, m. (-en), het snorken, snorking.
SNORKACHTIG, bn. (-er, -st), snoevend, grootsprek- end : snorkachtige woorden, taal.
SNORKEN, SNURKEN, (snorkte, snurkte, heeft
gesnorkt, gesnurkt), hard snuiven in den slaap;
(fig.) pochen, snoeven. o. gmv. SNORKING, v.
het snorken (in alle bet.).

den boog; het snorrende spinnewiel; — opzoeken : wat
snorje toch ?; een koetsier laten snorren, laten rond-

rijden om te zien of hij een vrachtje kan vinden;
iem. snorren, in een snorder ergens heen brengen
SNORRING, v. het snorren, gesnor.
SNORREPIJP, v. (-en), snorrebot.
SNORREPIJPERIJ, v. (-en), beuzelarij.
SNORWAGEN, m. (-s), soort van omnibus met twee
paarden.
SNOT, o. slijmerig vocht dat zich door den neus
ontlast, neusvocht. SNOTJE, o. iets in 't snotje hebben, in de gaten, het reeds merken.
SNOT, v. (veearts.) snotziekte, droes; paard dat
de snot heeft.
SNOTAAP, m. (...apen), ...BAARD, m. (-en), ...BENGEL, m.(-s), onnoozele maar brutalejongen; ...DOEK,
m. (-en), zakdoek; ...GAT, o. (-en), neusgat; ...JONGEN, m. (-5), snotbengel.
SNOTACHTIG, bn. (-er, -st), als snot; (fig.) nietig,
kinderachtig. SNOTACHTIGHEID, v.
m. en v. (-5), snotSNOTKOKER, m. (-s), neus.
muil; ...LEPEL, m. (-s), (scheldwoord); ...MAIL, m.
en v. (-en), snotbengel; ...NEUS, m. (...zen), neus
welke veel snot geeft; eene ouderwetsche olielamp;
m. en v. snotbengel.
SNOTOLF, m. (...von), een geslacht van visschen
(cyclopterus), tot de familie der grondels behoorende,
met eene zonderlinge gestalte : op den kop hebben
zij eene platte schijf, waarmede zij zich kunnen
vastzuigen; hij wordt aan alle kuststreken van het
gematigde on noordelijk Europa gevonden; (fig.)
snotbengel. SNOTOLFJE, o. (-s).
SNOTSCHRABBER, m. (-s), (schimpnaam van een
barbier).
SNOTTEBEL, v. (-len), dikke snot die uit den
neus hangt; (ook schimpnaam).
SNOTTEN, (snotte, heeft gesnot), veel den zakdoek
gebruiken; snot loozen.
SNOTTER, m. snot; SNOTTER, (-5), (ook) neus;
heeft het al in den snotter, hij merkt het reeds.
SNOTTEREN, (snotterde, heeft gesnotterd), snot
loozen; schreien, krijten: hij snottert om niets.
SNOTTERIG, bn. (-er, -st), veel snot hebbende of
loozende. SNOTTER1GHEID, v.
SNOTTERIK, m. (-en), snotneus.
SNOTTIG, bn. (-er, -st), snotterig. SNOTTERIGHEID, v.
SNOTVISCH, m. (...sschen), slijmvisch; ...VLIES,
o. (...zen), (ontl.) slijmvlies in den neus.
SNOTWEREND, bn. snotdrijvend, -afvoerend.
SNUF, v. het snuffen, reuk; (inz.) slechte geur;
(fig.) vermoeden, lucht: hij heeft er de snuf van, hij
vermoedt het al; mode, trant: (gemeen) near de
snuf gekleed; (gemeenz.) snuiftabak. SNUFJE,
dat vleesch, die seep heeft een snufje weg, is een weinig
bedorven; goedkoope waar: zff loopt de snufjes na;
snuf.
SUFFELAAR, m., SNUFFELAARSTER, v. (-s), die
snuffelt, alles doorzoekt, nieuwsgierig is.
SNUFFELEN, (snuffelde, heeft gesnuffeld), den reuk
(van iets) inademen: de hond snuffelde overal; (fig.)

doorzoeken, nieuwsgierig doorkijken, doorsnuffelen:
gif hebt ire mime taken niet te snuffelen; hi" snuffelt
altijd in de boeken. SNUFFELING, v.
SNUFFEN, (snufte, heeft gesnuft), snuiven, door

den neus blazen.

SNUGGER, bn. bw. (-der, -st), levendig, schrander,
bij de hand: een snuggere knaap; snugger antwoorden.
SNUGGERHEID, v. levendigheid, schranderheid.
SNUtF, v. (...ven). gernalen t<1 hak (urn to snuiven),

SNUIF.

SOCIRTEIT.

snuiftabak; poeder, stof (van lets dat vermolmd is).
SNITIFJE, o. (-s), hoeveelheid snuif tusschen vinger
en duim te bergen; een snuifje nemen, een weinig
snuiftabak in den neus doen; klein beetje: een snuifje

(...sschen), (nat. nist.) snavelvisch; ...VLIEG, v
( - en), (nat. hist.) eene familie van vliegen (bombylius).
SNUITVORMIG, bn. bw. min of meer den vorm
van een snuit hebbende vliegen met een snuitvormigen

suiker.

kop; dieren met een snuitvormig verlengden neus.

zakdoek, (inz.) rood geruite
SNUIFDOEK,
doek, welken vaak de snuivers gebruiken; ...DOOS,
v. (...zen), door om er snuff in to doen; ...DOOZENMAKER, m. (-s).
SNUIFELEN. Zie snuiven.
SNUIFFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men tabak
tot snuff Terwerkt.
SNUIFKLEP, v. (-pen), (stoomw.) klep waardoor

SNUITWESP, v. (-en), wesp met snuitvormigen
kop: ...WORM, m. (-en). een ingewandsworm van
vele dieren (liorhynchus).
SNUIVEN, (snoof, heeft gesnoven), stork en goed
hoorbaar door den neus in- on uitademen , inz. van
paarden: levendige paarden snuiven licht, als zij iets
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vreemds zien; hp snuift als een paard; snuiftabak
gebruiken: hij snuift sterk. SNUIVING, v. (-en).
de lucht gaat, als men de machine doorblaast voor
SNUIVER, m. (-s), iem. die duidelijk hoorbaar door
den neus ademt; evenzoo een paard; iem. die snuffhaar te laten loopen; ...KOKER, v. (-s), vrouw die
veel snuift; ...MOLEN, m. (-s); ...NETS, m. (...zen),
tabak gebruikt; (bouwk.) schuin luchtgat. SNUIneus van iem., die veel snuift; m. en v. (...zen),
VERTJE, o. (-s), kleine snuiver; kleine keuken,
(gemeen) iem. die veel snuift; ...POT, m. (-ten), pot
stookhok, inz. buiten het huis; (zeew.) lichte bries,
waarin men snuff bewaart; m. en v. snuifneus;
zachte wind.
...RASP, v. (-en), tabaksrasp.
SNUL, m. (-len), (Zuidn.) sul.
SNUIFSTER, v. (-s), zij die snuift.
SNURKEN, (snurkte, heeft gesnurkt), snorken.
SNUIFTABAK, v. tabak die geschikt is tot snuff '
SOBBELEN, (sobbelde, heeft gesobbeld), (Zuidn.)
gemalen te worden; ...WINKEL, m. (-s).
struikelen:
sobbelde over eene zulle; met moeite gaan.
SNUISTEREN, (snuisterde, heeft gesnuisterd), snoeSOBER, bn. bw. (-der, -st), SOBERLIJK, bw. matig,
pen; grissen, stelen (kleinigheden); snoesteren, sloesbekrompen, niet ruim: een sober maal; sober Leven;
teren, ontbolsteren, (gew.) hy zit overal in te snuis.
een sober bestaan; — (fig.) een onderwerp sober behanteren, snu ffel en.
delen, niet breed, niet ruim, met vermijding van
SNUISTERGELD, o. kleingeld, mosselgeld, kleuteralles wat niet strikt noodig is; ho is sober in zfjne
geld.
woorden, gebruikt niet veel woorden. SOBERHEID,
SNUISTERIJ, v. (-en), speelgoed, kramerij: winkel
v. matigheid, bekrompenheid; bondigheid.
van snuisteryen; kleinigheid : iem. sea snaisterytie
SOBERTJES, bw. niet ruim, sober : hij heeft "et
geven; nietigheid : met die snaisterifen kan tk mtj met
sobertjes; sobertjes levee.
opholiden.
SOBRIETEIT, v. soberheid; nuchterheid.
SNUIT, v. o. afval van werk, vlas.
SOBRIQUET, m. (-s), scheld-, schimpnaam.
SNUIT, m. (-en), voormuil of bek (van varkens enz.);
SOCIAAL, bn. bw. (...aler, •st), maatschappelijk;
voorste deel van den mull des olifants (dat hij naar
het sociaal fonds, kapitaal, fonds dat aan eene vereeniwelgevallen kan verkorten, verlengen en slingeging toebehoort, maatschappelijk kapitaal.
ren); (fig.) neus van den mensch; (werkt.) vooruitSCCIAAL, in. (socialen), sociaal-democraat, socialist.
stekende punt; (zeew.) voorsteven. SNUITJE, o.(-s).
SOCIAAL-DEMOCRAAT, m. (...craten), aanhanger
SNUITAAP, m. (...apen), (nat. last.) spookdier
der volkspartij die door eene geheele verandering
(lemur), een naar de apen gelijkend dierengeslacht
der burgerlijke en staatkundige toestanden de lotsmet den snuit van een vos, waartoe de makoko, de
verbetering der lager° arbeiciende klasse ten does
mangoe of bruine maki en de makibi behooren.
heeft.
SNUITBREMS, v. (-en), (nat. hist.) eene soort van
SOCIAAL-DEMOCRATIE. v. de leerstellingen der
langsnuitvlieg (haematopa ptuvialts), ook wel regensociaal-democraten, waarvan het einddoel is gelegen
brems geheeten.
in de vernietiging van het kapitaal on de opheffing
SNUITEN, (snoot, heeft gesnoten), afknijpen, wegvan alle onderscheid in rang en stand: de sociaal.
nemen (met een snuiter): de kaars snuiten; het vlas.
democratie wint meer en meer veld, krijgt voortdurend
de hennep snuiten, de uiteinden der draden afsnijden.
meer aanhangers.
de uitstekende deelen van eene bos wegnemen; —
SOCIAALDEMOCRATISCH, bn. bw. tot de sociaalzijn neus snuiten, of rich snuiten, den neus in een
democratie behoorende: sociaaldentocratische stellinzakdoek ledigen: — beetnemen, bedriegen, inz. door
gen, beginselen; van de sociaal-democraten: de sociaalto veel to laten betalen; iem. smitten, meer doen
democratische party; sociaaldemocratische woelingen.
betalen dan billijk is. SNUITING, v. het snuiten;
SOCIABEL, bn. (-er, -st), gezellig.
(fig.) bedrog.
SOCIABLE, v. (-s), open rijtuig voor 4 personen.
SNUITEN, (snuitte, heeft gesnuit), (bouwk.) (van
SOCIALISME, o. die richting welke als een niteen stuk hout) den snuit, een uitstekenden scherpen
vloeisel van de Fransche revolutie in de eerste
hook, wegnemen, vgl. afsnuiten.
jaren dozer eeuw to voorschijn trad en tot doel had
SNUITER, m. (-s), werktuig om de verbrande pit
het meer on meer veld winnende pauperisme te
(eener kaars) of to knijpen; persoon die snuit; (fig.)
bestrijden on uit to roeien.
kwant, zonderling mensch: 't is een rare, een vreemde
SOCIALIST, m. (-en), aanklever van het socialisme:
snuiter. SNUITERTJE, o. (-s).
wenschen en streven der socialisten; socialisten en
SNUITERBAKJE, o. (-s), bakje waarop een snuiter
stelsels; woelingen, betoogingen der socialisten.
wordt gelegd; ...BLAD, o. (-en), ...BLAADJE, o. ( 5),
SOCIALISTENCONGRES, o. (-son), congres der sociaeen der tweesstukken, waaruit een snuiter bestaat.
listen, waarop hunne leer en hunne houding tegenSNUITKEVER, m. (-s), (nat. hist.) eene familie van
over de bestaande maatschappe'jjke toestanden
kevers (curculionides), welks voorste gedeelte van
besproken wordt; ...WET, v. (-ten), wet tegen de
den kop snuitvormig verlengd is en aan we ks voorsocialisten, om het socialisme to onderdrukken.
SOCIALISTISCH, bn. bw. van of tot de socialisten
einde de verborgen monddeelen liggen; zij voeden
zich met plantendeelen; ...MOT, v. (-ten), (nat. hist.)
behoorende: socialistische beginselen, begrippen; socialistisch gezind; een socialistisch streven.
zekere nachtvlinder (crambus); ...PAPEGAAI, m.
SOCIETAIRE, m. on v. (-n), een medelid van een
(-en), eene soort van papegaai met snuitvormigen
(microglossa);
...SCHILDPAD,
v.
(-den).
bek
gezelschap.
SNUITSEL, o. afgesnoten deel van de pit eener
SOCIETEIT. v. (-en), vereeniging, genootschap, gekaars.
zelschap: de societeit van Jesus, de orde der Jezuleten ; (ook) huis waar personen van een zelfden stand
SNUITSPINNER, m. (-s), ...SPINSTER, v. (-s), die
of eene zelfde vereeniging bijeenkomen: naar de
snuit spint.
societeit gaan; lid eener societeit worden.
SNUITTOR, v. (-ren), snuitkever;
m.
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SOCIETEITSBAL.

SOKKERIG.

SOCIETEITSBAL, o. (-s), bal door eene societeit
'gegeven; ...BEDIENDE, m. (-n); ...LEVEN, o. het
leven in eene socineit: het societeitsleven ontwikkelt

omhaal van woorden: soeperig praten. redeneeren.
SOEPERIGHKID, v.
SOEPETER, m. (4), ...EETSTER, v. (-8), iem. die
soep eat; ...GROENTE, v. (-n), groente die men in
groentesoep kookt; v. (-en), inrichting waar men voor arme, behoeftige menschen
soep kookt, die tegen inruiling van een soepbriQe
of -kaartje eene portie kunnen bekomen; ...KAARTJE, o. (4), kaartje dat men aan arme lieden uitreikt
voor eene portie soep; ...BETEL, m. (4); ...KIP, v.
(-pen), kip om soep van to koken; ...KOKERIJ, v.
(-en), inrichting waar men des winters soep kookt;
...KOM, v. (-men); ...LEPEL, m. (4), groote, diepe
lepel waarmede soep opgeschept wordt; ...POT,
m. (-ten), pot waarin soep gekookt wordt; pot met
soep; soep voor middagmaal: van middag is het
soeppot; ...SCHOTEL, m (-s), soepkom; ...TERRINE,
v. (4), diepe soepkom; ...UITDEELING, v. (-en), het
uitdeelen van soep aan arme menschen; ...VLEESCH,
o. vleesch waarvan soep gekookt is; mager vleesch
om soep van to koken.
SOES, v. (...zee), zeker luchtig gebak. SOESJE,
o. (-5).
SOES, m.
dommel, voorbggaande bedwelming van denkbeelden door drukte, overspanning:
hp' is in den soes; een soes aanhebben, een weinig bedwelmd zijn; — suffer, slaapmuts.
SOESA, SOESAH, SOEZA, v. drukte, beslommering: van at die soesa loopt me het hoofd om.
SOESGEBAK, luchtig gebak; ...GEBAKJE, o. (-9);
...KRAKELING, m. (-en).
SOESOEHOENAN, m. (-s), titel van den keizer van
Solo up Java.
SOEZEN, (soesde, heeft gesoesd), suizen: in een
soes zijn: hif zit to soezen; over iets soezen.
SOEZENBAK, m. (-ken), porceleinen bak om soezen
op to leggen, rond to dienen ; een soezenbak met 12
schoteltjes; ...MANDJE, o. (-s).
SOEZERIG, bn. (-er, -st), dommelig, sufferig. SOEZERIGHEID, v.
SOEZIG, bn. (-er, -st), soezerig. SOEZIGHEID, v.
SOFA, v. (-'s), rustbank, eene soort van canapé.
SOI-DISANT, bn. zoogenaamd : een soi-disant protect.
SOIGNEEREN, (soigneerde, heeft gesoigneerd), met
zorg behandelen, veel zorg besteden aan: met gesoig-

zich meer en meer en doodt het hussel#k leven.

• SOCIOLOGIE, v. leer van het socialisme, waarin
de oorzaken opgespoord en de middelen ter vexbetering aangewezen worden.
SOCIOLOOG, m. (...logen), iem. die de sociologie
bestudeert, inz. iem. die daarin ervaren is.
SOCRATISCH, bn. als SOCRATES; volgens de leer
van SOCRATES: socratische leerwlYze, waarbij men de
denkbeelden uit den geest des leerlings zelven
-ontwikkelt, terwijl men hem door gepaste vragen
allengs zoo ver brengt, dat hij het begrip, 'twelk
men hem duidelijk wil maken, zelf vindt of schijnt
to vinden; socratisch vragen, volgens de socratische
leerwijze; socratische vragen, vragen die zoo gesteld
worden, dat de gevraagde niet weet, waarheen de
vrager wil; nit elk antwoord volgt een nieuwe
vraag; gewoonlijk om iem. ongelijk to doen bekennen.
SODA, v. een loogzout in vele minerale bronnen,
op vulkanische gesteenten en in groote hoeveelheid in de zoogenaamde natronzeegn voorkomende,
die in scheikundige samenstelling zeer groote overeenkomst vertoont met potasch: fine, grove soda.
SODAFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men soda
maakt; ...KRUID, o. (plantk.) naam van verschillende zeeoeverplanten, uit welker asch men het
eveneens geheeten loogzout bereidt, zoutkruid (salsola soda); ...METAAL, 0. sodium, de grondstof der
soda; ...PLANT, v. (-en), sodakruid.
SODAWATER, 0. kunst-mineraal-water; water
waarin soda is opgelost; ...ZEEP, v. zeep met
sodium er in; ...ZOUT, o. (-en), (scheik.) verbindingen met sodium.
SODIUM, o. sodametaal.
SODOM, o. naam eener stad uit het oude Palestina,
wegens het zedenbederf der inwoners van de aarde
verdelgd (GEN. 13 en 18); (fig.) eene stad waar het
zedenbederf zeer groot is het Sodom van onzen tijd.
SODOMIE, SODOMIETER1J, v tegennatuurlijke
bevrediging van de geslachtsdrift, gelijk die eons
to Sodom bedreven ward.
SODOMIET. m. (-en), SODOMIETER, m. (-5), die
sodomie pleegt.
SOEBATTEN, (soebatte, heeft gesoebat), (genaeenz.)
vleiend vragen, aanhouden om iets door vieiende
woorden gedaan to krijgen : na tang soebatten en
smeeken kreeg hij het eznaetfjk gedaan.

SOEBATTER, m., SOEBATSTER, v. (-s), die soebat.
vleier, vleister.
SOELAAS, o. soulaas.
SOEN, m. (-en), Chineesch oorlogs- of koopvaardijschip.
SOEP, v. (-en), afkooksel van vleesch met groenten.
meel of andere spijzen vermengd : vette, magere,
krachtige, dunne soep; brood bij de soep eten; van soep
Muden; (fig.) lange uitweidingen, veel omhaal van
woorden: hfj maakt er altijd zoo'n soep van; het is
niet veel soeps, het is niet veel zaaks, het beteekent
.niet veel; in de soep zitten, in de verlegenheid. SOEPJE,
o. (-5), kleine hoeveelheid soep; (fig.) iem. een soepje
klaarmaken, geven, hem vergiftigen.

SOEPACHTIG, bn. naar soep gelijkende; gaarne
soep etende: ik ben niet soepachtig.
SOEPBALLETJE, o. (-s), balletie gehakt vleesch,
dat in de soep gekookt is; ...BEEN, o. (-en), been
dat in de soep gekookt is; been om soep van to
koken; ...BORD, o. (-en), diep bord om soep van to
eten; ...BRIEFJE, o. (-s), bonnetje waarvoor eene
portie soep gegeven wordt aan de soepinrichting;
...BROOD, 0., brood dat bij de soep gegeten wordt;
...COMMISSIE, v. (-s), commissie van beheer eener
soepinrichting.
SOEPEL, bn. (-er, -st), buigzaam, slap; lenig; ge.
dwee. SOEPELHEID, v.
SOEPERIG, bn. (-er, -st), (fig.) langwtjlig, met grooten

neerd uiterltjk.

SOIGNEUS, bn. bw. (...zer, -t), vol zorg, met zorg,
zorgvuldig; iets soigneus behandelen, er zeer op passen.
SOIREE, v. (-8), avondpartij, avondgezelschap: soiree
musicale; soiree dansante. SOIREETJE, o. (-8).
SOIT! bw. goed! het zij zoo!
SOJA, v. eene donkerbruine, dikke vloeistof van
piquanten smaak uit de boonen der sojaplant (soja
hispida) bereid ; een in India, Japan en China zeer
gezocht toevoegsel bij onderscheidene spijzen: Japansche soja; —BOON, v. (-en); —PLANT, v. (-en);
—POTJE, o. (-s), wijd steenen kruikje waarin de
soja verzonden wordt; —SAUS, v.
SOK, v. (-ken), korte kous, gewoonlijk tot halverwegen de knie: sokken dragen; op sokken gaan, zacht
en langzaam, treuzelig; een beer op sokken, vAjl de
behaarde voet geheel op den grond gezet wordt;
de sokken hangen hem op de hielen, hij is slordig in
hooge mate; (zeew.) eene sok varen, op de reis veel
geld overgaren; — buisvormige schroefmoer, ter verbinding van twee ijzeren buizen die aan het einde
eene schroefwinding hebben: fjzeren sokken. SOKJE,
0. (-s).
SOK, m. (-ken), sukkel, treuzelaar: een paar oude
sokken. SOKJE, 0. (-s).
SOKACHTIG, bn. (-er, -st), los, slordig; langzaam,
zonder geestkracht.
SOKKEL, m. (-s), (bouwk.) zuilvoet, vierkant stuk,
meer breed dan hoog, dat tot basis voor onderscheiden voorwerpen dient , klein voetstuk voor
borstbeelden; plint tegen eene lambrizeering. SOKKELTJE, o. (-5).
SOKKERIG, bn. (-er, -st), sokachtig.

SOL.
SOL, v. (-len). (muz.) vijfde toon der natuurlijke

toonschaal, G.
SOL, v. (-len), eene soort van bal.
SOLA, v. (-'s), (kooph.) enkele wissel (die door
,geen secunda wordt gevolgd).
SOLAIR, bn. op de zon betrekkelijk: (aardr.) solaire
„klimaatgordels, de klimaatgordels volgens den stand
•4ier zon.
SOLAIR-MICROSCOOP, m. (...scopen), zonnemicros, coop.
SOLAR-CHEMIE, v. scheikunde der zon: onderzoek
caar de scheikundige samenstelling der zon door
-spectraal analyse.
SOLD, o. soldij.
SOLDAAT, m. (...daten), soldij trekkend krijgsman; mannelijk persoon die zonder rang bij het
leger dient: hij is gewoon soldaat; een soldaat van
fortuin, soldaat die uit de laagste rangen zich tot
zeer hooge betrekkingen heeft weten to verheffen;
krijgsman: met de openhartigheid van een soldaat;
.fig.) lets soldaat maken, het opmaken, opeten of
looden
,opdrinken. SOLDAATJE, o. (-s), kleine soldaat;
soldaatjes, kinderspeelgoed; soldaatje spelen, zekere
kinderoefening; (ook) onder de wapens, gelegerd
blijven, zonder iets uit to richten of aan te vallen.
SOLDAATSCHAP, o. betrekking van krijgsman,
teroep van soldaat.
SOLDATENBENDE, v. (-n), bende soldaten, inz. van
ruwe soldaten gezegd; ...BROOD, o. kommiesbrood;
...GAT, o. (-en), ...HAARD, m. (-en), (zeew.) zekere
opening in de marsen om er den top en het want
-van een benedenmast door to laten; ...GEBRUIK,
-v. (-en), gebruik bij de soldaten: dat is zoo soldatenfebruik; ...GEWOONTE, v. (-n); ...HERBERG, v. (-en);
...HOER, v. (-en), (gemeen) vrouw die met militairen
.4 en ontuchtig leven leidt; ...KIND, o. ( eren), kind
an soldaten, dat op kosten van het regiment vroet er onderhouden ward; ...KLEED, o. (-eren), uniform;
...KLEEDING, v.; ...KROEG, v. (-en); ...LEVEN, 0.;
...LIED, o. (-eren), lied, veel door soldaten gezongen:
kent (ale soldatenliederen; ...MANIER, v. (-en),
manier bij de soldaten; ...MEID, v. (-en), soldatenhoer; ...MUTS, v. (-en); ...PLICHT, m. (-en); ...RAN•SEL, m. (-s); ...ROK, m. (-ken), (fig.) den soldatenrok .uittrekken, het krijgsmansleven vaarwelzeggen;
...ROOF, m. roof door soldaten gepleegd, strooptocht; ...SCHOOL, v. (...scholen), school waar de
-soldaten 's winters leeren lezen en schrijven; school
waar de soldaten de eerste behandeling der wapens
leeren; ...STAND, m. krijgsmansstand; ...STRAF,
7. (-fen); ...TROS, m. legerbagage, legertros; ...VOLK,
•O. minachtende benaming voor de soldaten;
. VROUW, v. (-en), ...WIJF, o. (...ven), gemeene,
vuwe vrouw van een soldaat.
SOLDATERIJ, v. soldaatschap.
SOLDATESK A, v. krijgsvolk, soldatenvolk, inz. in
minachtenden zin : de teugellooze, de verdierlijkte sot,dateska.
SOLDEER, o. soldeersel.
SOLDEERBLOK, o. (-ken), blok waarop men solsdeert, ...BOUT, m. (-en), ...IJZER, o. a-s),ijzer waar:mode men soldeert.
SOLDEERDER, m., SOLDEERSTER, v. (-s), die sol.
deert.
SOLDEEREN, (soldeerde, heeft gesoldeerd), aaneenTiechten met soldeersel (inz. metalen): twee stukken
koper aan elkander soldeeren; een ketel soldeeren, een
gek met soldeersel dichtmaken; het kan nog wel
.gesoldeerd worden, met soldeersel gemaakt. SOLDEERING, v. (-en), het soldeeren; plaats waar iets
gesoldeerd is.
SOLDEERHOUT, o. (-en), strijkbord der pottenbakkers; ...IJZER, o. (-s), ijzeren kolf waarin men soldeersel laat smelten; ...KACHEL, v. (-5). kachel
waarin de soldeerbouten gloeiend gemaakt worden;
...KOLF, v. (...ven), soldeerijzer; ...LAMP, v. (-en),
lamp waarvan men bij het soldeeren gebruik
maakt; ...LOOVERTJES, o. my. kleine langwerpig
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vierkante goud- of zilverreepjes tot soldeeren;
...NAAD, m. (...naden), plaats waar iets aan elkander
gesoldeerd is.
SOLDEERSEL, o. (-s), zuivere metalen of metaalmengsels, die dienen om de oppervlakte van twee
verwarmde stukken metaal met elkander to verbinden; ...STAAL, o. (...stalen), soldeerkolf; ...TIN,
o. tin om made to soldeeren; ...WERK, o. werk om
to soldeeren; voorwerpen die gesoldeerd ztjn; het is
maar soldeerwerk.
SOLDEKEN, v. (-s), deken waarin men iem. solt.
SOLDENIER, m. (-en), die soldij trekt.
SOLDIJ, v. (-en), bezoldiging van soldaten; in soldij
nemen; —GELD, o. (-en).
SOLFATARE, v. (-n), dampbronnen met zwavelwaterstofgas, zwaveldampen en zwavelzuren, zooals
zij veel op IJsland, Java en Nieuw-Zeeland voorkomen.
SOLFEGE, v (muz.) eene zangstudie waarin de
anders gebruikelijke tokst vervangen wordt door
een klank; vooral bestemd om eerstbeginnenden
to oefenen in vastheid op de intervallen en in zuivere intonatie.
SOLFEGGIEEREN, SOLMISEEREN, (solfeggieerde
of solmiseerde, heeft gesolfeggieerd of gesolmiseerd),
de klankladder zingen; zich in de solfege oefenen.
SOLFER, o. v. sulfer, zwavel.
SOLIDAIR, bn. bw. (recht.) een voor allen en alien
voor een: solidaire schulden; zich solidair verklaren
met, verklaren het eens to zijn in beginselen, belangen enz. met...
SOLIDARITEIT, v. (recht.) gemeenschappelijke gebondenheid (tot iets), gemeenschappelijke verantwoordelijkheid (voor lets); solidariteit gevoelen, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
SOLIDE, bn. bw. (-r, soliedst), vast, hecht, stevig,
duurzaam: dat huis is solide, het is solide gebouwd;
geregeld, ordelijk: solide te werk gaan; solide leven;
hij is heel solide, hij leeft geregeld, (ook) is zeer te
vertrouwen; (kooph.) gegoed, to vertrouwen: een
solied huis; solide unssels, wissels op welker betaling
men rekenen kan ; solide waar, degeltjke, goede waar.
SOLIDEE, m. (-in), priestermutsje.
SOLIDEEREN, (solideerde, heeft gesolideerd), bevestigen, hecht maken; (kooph.) het vertrouwen
vestigen.
SOLI DEO GLORIA, aan God alleen de ear.
SOLIDITEIT, v. hechtheid, duurzaamheid; fatsoenlijkheid, ordelijkheid (in levensgedrag); (kooph.)
gegoedheid, ruimte van middelen: de solidited van
een handelshuis.
SOLIST, m. (-en), solozanger, solospeler.
SOLITAIR, bn. bw. eenzaam, afgezonderd.
SOLITAIR, m. (-en), alleengezette diamant; kluizenaar; eene soort van kaartspel.
(sollebolde, heeft gesollebold),
SOLLEBOLLEN,
(w. g.) werpen, smijten.
SOLLEN, (solde, heeft gesold), iem. in eene deken
opwerpen en weder opvangen; heen en weer trekken: sot mid. toch zoo niet; (ook) plagen, foppen, een
loopje met iem. nemen: hij (oat niet met zich sollen.
SOLLICITANT, m. (-en), verzoeker, dinger (naar
lets): roar die betrekking heb'en zich 200 sollicitanten
aangemeld. SOLLICITANTE, v. (-n), verzoekster.
SOLLICITATIE, v. (-5, verzoek (inz. om
een post of eene gunst); —BRIEF, m. (...ven), brief
waarin men naar iets solliciteert.
SOLLICITEEREN, (solliciteerde, heeft gesolliciteerd),
vragen, verzoeken (inz. om een post enz.): naar
Amsterdam solliciteeren, naar eene betrekking aldaar;
aanzoek doen naar...: hij solliciteerde om zon ontslag.
SOLLICITEUR, m. (-5), (recht.) (oudt.) procureur,
ambtelijk rechtspersoon.
SOLMISATIE, v. (muz.) het benoemen der noten
met do, re, mi, fa, sol, la, si; solfege.
SOLO, bw. alleen .
SOLO, m. (-'5), alleenzang, alleenspel: hij zingt de
solo's; (muz.) solo spelen, (in tegenst. van in het
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orkest medespelen); eene soort van kaartspel; (ook)
een solo gaan (in ombre of quadrille).
SOLOECISME, o. (-n), naam van elke fout tegen
de regelen der spraakkunst, het zij die betrekking
hebbe op de worming, op de verbuiging of vervoeging der woorden; soloecismen b. v. zijn het, als
de Zeeuwen vele zelfst. naamw. met de stomme e
verlengen, 't zij met of zonder herhaling van den
slotmedeklinker. zooals katte (kat), wiege (wieg), of
als de Noord-Brabantena ars werkw. ongelijkvloeiend
maken, die het niet zijn, gelijk: de voerman spzen
(spande) het paard in en loei (loed, laadde) de kar.
SOLOKLASSE, v. (,n), klasse aan eene muziekschool waar de leerlingen voor solospel en solozang
opgeleid worden; ...PARTIJ, v. (-en); ...SPEL, o.;
...SPELER, m. (-s); ...STEM, v. (-men), de stem die
alleen gezongen of gespeeld wordt; ...VOORDRACHT,
v. (-en); ...ZANG, m.. ...ZANGER, m. (-s).
SOLOTNIK, o. (-s), 'Russisch gewicht (= 4 Gram).
SOLSLEUTEL, m. (-s), (muz.) g-sleutel.
SOLSTITIUM, o. (sterrenk.) zonnestilstand.
SOLUTIE, v. (-s, oplossing; (ook fig.).
SOLVABEL, bn. (-er, -st), (kooph.) in staat om te
betalen.
SOLVABILITEIT, v. vermogen om te betalen.
SOLVEEREN, (solveerde, heeft gesolveerd), oplossen; vereffenen.
SOM, v. (-men), hoeveeTheid, bedrag: eene som
geld of gelds; (rekenk.) opgave, voorstel: sommen
maken, uitrekenen; eene ronde, effen som, die op nullen eindigt by. 400, 3000; getal dat zooveel eenheden
bevat als eenige opgegeven getallen to zamen: de

menten geschreven muziekstuk, in tegenoverstelling
met zangmuziek; thans eene soort van muziekstuk, voor din instrument; vroeger meestal voor de viool, later voor bet klavier en tegenwoordig voor de fortepiano alleen of met accompagnement
van enkele andere instrumenten, waarin eenigeafdeelingen met een versehillend tempo eene hooldgedachte uitwerken: eene sonate van Mozart, vars.
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optelling leert de som zoeken van eenige getallen.

SOMMETJE, o. (-s).
SOMATOLOGIE, v. leer van het menschelijk lichaam.
SOMBER, bn. bw. (-der, -st), donker, duister: een
somber huis; een somber vertrek; betrokken: de lucht
is somber, bewolkt; (fig.) zwaarmoedig, neerslachtig:
eene sombere stemming; somber kijken, spreken, denken.

SOMBERHEID, v. duisternis, donker; (fig.) neerslachtigheid.
SOMMA, v. som.
SOMMATIE, v. (-s, ...ten), het sommeeren; dagvaarding : eene sommatie thuiskrijgen, aanmaning:
sommatie om te betalen.

SOMMEEREN, (sommeerde, heeft gesommeerd),
dagvaarden, aanmanen (tot betalen, ook tot uiteengaan van een volkshoop); opeis:Then tot overgave
(eener vesting); uitdagen; (rekenk.) optellen.
SOMMER. m. (-s), (scheepsw.) zware eiken balk.
SOMMIGE, (onbepaald telwoord, zoowel zelfstandig
als bijvoeglijk gebruikt), een onbepaald (meestal
klein) aantal aanduidende: sommige boeken blijren
altijd nieuw; sommige schrOvers; — sommigen beweren
dit, anderen ontkennen het.

SOMMITEIT, v. (-en), de hooge, hooggeplaatste;
de eerste in rang.
SOMNAMBULE, m. en v. (-s). slaapwandelaar, -ster;
een in den slaap sprekende, helderziende, ten gevolge
van het magnetisme.
SOMNAMBULISME, o. toestand van den slaapwandelaar,
SOMP, v. (-en), moeras.
SOMPEN, SOMPELEN, (sompte, sornpelde, heeft
gesompt. gesompeld), (Zuidn.) struikelen.
SOMPIG, bn. (-er, -st), moerassig, drassig: sompzg
land. SOMPIGHEID, v.
SOMPSCHUIT, v. (-en), eene schuit met platten
bodem, inz. dienende om op de kleine rivieren en
op de kanalen te varen; ...VOGEL, m. (-s). poelvogel.
SOMS, SOMTIJDS, SOMIVIJLEN, bw. van tijd:

nu en dan, bij tusschenpoozen: hij kan sours zees
ernstig zijn; soms es h j zeer mild; — misschien,
wellicht: men weet niet, scat er sows nog gebet?ren
kan; ))?ocht h j soms niet thuzs zijn, ga
hi)
inocht some denken, dat ik om been verlegen was.

SOMTEMETS, bw. (Zuidn.) s,ms, somtijds.
SONATE, v. (-s, -n), (muz.) oorspr. een voor instru-

Beethoven.

SONATINE, v. (-5, -n), (muz.) eene sonate van goringen omvang, lichten stAjl en gemakkelijke uitvoering.
SONDE, v. (-s), (heelk.) peilstift, tentstaal om do'
diepte on eigenaardigheden van wonden en lichaamsholten to onderzoeken : eene holle, gebogen sonde,.
(zeew.) peillood.
SONDEEREN, (sondeerde, heeft gesondeerd), met
eene sonde onderzoeken: eene wonde sondeeren; (em.
sondeeren om to weten of hij een steen in de blaas ,
(fig.) polsen, uitvorschen: gij moest hem daar- heft;
over eens sondeeren, gij moest trachten zijne meeninghierover to weten; die man is niet te sondeeren, niet

to doorgronden. SONDEERING, v. (-en), peiling; het.
sondeeren.
SONDEERIJZER, o. (-s), tentijzer.
SONNET, o. (-ten), naam eener bepaalde soort van
lyrische dichtstukjes, welker naam van het Latijnsche en Italiaansche woord sonare, klinken ontleend,
in het Nederduitsch eigenaardig door klinkdicht
vertaald wordt; zij bestaan uit twee coupletjes van
4 regels dat door 2 rijmen verbonden zijn en tweecoupletjes van 3 regels, uit tweemaal 3 rijmen of
driemaal 2 rijmen bestaande: de sonnetten vart.
Petrarca, van Hooft. SONNETJE, o. (-s).

SONNET, v. (-ten), schel.
SONNETTENBUNDEL, m. (-s), dichtbundel uit sonnetten bestaande; ...DICHTER, m. (-s), dichter van
sonnetten.

SONOMETER, m. (-s), (muz.) toon-, klankmeter:.
een toestel dat dient om de dwarstrillingen der
snaren to bestudeeren.
SONOMETRISCH, bn. helder-, welklinkend.
SONT, v. zeeengte (inz. tusschen Zweden on Densmarken).
SOORT, v. o. (-en), vereeniging van voorwerpert.
die een gemeenschappelijk karakter hebben : de verschillende soorten van kevers; er zijn wel 1000 soortem
van grassen; het ontstaan der soorten, volgens Darwin,
zijne denkwijze aangaande dat ontstaan; de verschillende soorten van den stijl, van romans; eene soortvan tafel; eene fine soort sigaren; dat is voortreffelijk
in zijne soort; een raar soort van menschen, een raar
slag; die is eenig in zijn soort, daarvan treft men
geen tweede zoo aan; allerlei soort van menschen
komen daar, menschen van iederen stand en verscheidenheid; dat is het (de) soort zoo behoort het,,
dat is het ware; (sprw.) soort zoekt soort, gelijk zoekt
ge ijk. SOORTJE, o. (-s).
SOORTELIJK, bn. volgens de soort; soortelijke(specifieke) zwaarte, betrekkelijke zwaarte der lichamen onderling; soortelijk gewicht van een lichaam, deverhouding van zijn betrekkelijk gewicht onder
een zeker volumen tot dat van een gelijk volumen
gedistilleerd water op de temperatuur van 4. C.;

het soortelijk gewicht van Uzer is 7,8; de soortelijkewarmte van eene stof is de hoeveelheid warmte die ,

hare,engwichtsdrofpnemt.als
temperatuur 1' C. stijgt.
SOORTGELIJK, bn. van dezelfde soort, dergelijk.
SOORTNAAM, m. (...narnen), (taalk.) voorwerpsnaam die aan alle worwerpen van dezelfde soort
gemeen is; (nat. hist.) de wetenschappelijke naam
waarmede de planten en dieren eener zelide soort.
warden aangeduid.
SODS, v. (gemeenz.) verbastering van societeit:
naar de sass gaan; opdo soos .spreken over ; —PRAATJE,
0. (-s). een praAe op de soos gehoord, los gerucht:.

het zijn niaar soospraatjes.

SOP.
SOP, o. v. (-pen), vocht, nat; sap; soep; geweekt
brood; met water gemengd beestenvoeder; (sprw.)
het sop is de kool niet waard, de zaak is zooveel
omslag of moeite niet waard; dat is sop en geweekt
brood, daar is bijna geen onderscheid in, 't is schier
om 't even; zij zi)n met len sop overgoten, de een is
niets beter dan de ander; — warm zeepwater waarin
vuil linnengoed gewasschen wordt : het goed staat in
de eerste, de tweede sop; het nog een sopje geven, het
nog eons overwasschen; het goed in 't sop zetten,
om het vuil to laten uittrekken; (zeew.) het ruime
sop, de open zee : het ruime sop kiezen, in zee steken; — wij krijgen sop, het zal wel gaan regenen.

SOPJE, o. (-5), een klein sop; (fig.) een sopje halen,
een nat pak krijgen (in den regen).
SOPACHTIG, bn. (-er, -st), als sop, sappig.
SOPBROOD, o. brood in vleeschnat.
SOPHIEKRUID, o. (plantk ) de fijnbladige raket
(sisymbrium parviflorum) ook vuurkruid en, bij verkorting, fiekruid geheeten.
SOPHISME, o. (-n), eene schijnbaar spitsvondige,

doch valsche redeneering of gevolgtrekking.
SOPHIST, m. (-en). drogredenaar, spitsvondige,
valsche w(isgeer.
SOPHISTERIJ, v. (-en), spitsvondigheid.
SOPHISTICATIE, v. (-s, ...ti6n), vervalsching van

drogerijen, edele rnetalen enz.
SOPHISTISCH, bn. spitsvondig, valsch, bedrieglijk.
SOPORATIEF, (...ver, -st). SOPOREUS, bn. (...zer, -t),
slaapverwekkend, langwijlig, vervelend.
SOPPEDOPPEN, (soppedopte, heeft gesoppedopt), indoopen (brood in vocht, in saus).
SOPPEN, (sopte, heeft gesopt), indoopen (in sop
of ander vocht); soppedoppen; (fig.) niet ruim kunnen
soppen, het niet zeer breed hebben, niet bemiddeld zijn.
SOPPER, m., SOPSTER, v. (-s), die sopt.
SOPPERDEGROEN, v., SOPPERDEGROENTJE, o.
(-s), eene soort van bergamotpeer . sapperdegroentje;
sappig groentje.
SOPPERIG, bn. (•er, -st), sappig; de weg is erg sopperig, modderig. SOPPERIGHEID, v.
SOPPIG, bn. (-er, -st), sappig. SOPPIGHEID, v.
SOPRAAN, v. (sopranen), hoogste vrouwen• of kinderstem, gewoonlijk van twee octaven omvang, van
eengestreept tot driegestreept C.: sopraan zingen;
sopraanzanger of -zangeres: hebt gU" de nieuwe sopraan
al gehoord ?; mezzo-sopraan, tusschen sopraan en alt.
SOPRAANPARTIJ. v. (-en), de partij van de sopraanstem : eene nzoeilijke sopraanpartij, ...SLECTEL. m. (-s),
C.sleutel op de eerste lijn van een notenbalk, Oengestreepte C aanwijzende; ...SOLO, m. (-'s), een solo
voor eene sopraanstem; ...STEM, v. (-men), hooge
vrouwenstem; de bovenstem van een vierstemmig
zangstuk; ...ZANG, m. bet zingen van de sopraanpartij; ...ZANGER, m. (-s), ...ZANGERES, v. (-sen),
die sopraan zingt.
SORBE, v. (-n), vrucht van den sorbeboom.
SORBEBOOM, m. (-en), zekere boom (sorbus); tamme
sorbeboom (S. domestica); wilde sorbeboom (S. aucuparia), lijsterbes.
SORBEDRANK, m. een gegiste drank van sorben
gem aakt.
SORBENHOUT, o. eene soort van bruin, hard en
zeer taai hout van den sorbeboom; ...KRUID, o.
(plantk.) een geslacht tot de familie der pimpernelachtigen behoorende, waarvan slechts eene soort:
bet gemeene sorbenkruid (sanguisorta officinalis) in
veenachtige weilanden in Nederland gevonden wordt.
SORBET, o. zekere verfrisschende (Oostersche)
drank, rozijnen in water gekookt net citroensap
en een weinig muskus.
SORBONNE, v. naam eener oude hoogeschool to
Parijs, ter vorming van onbemiddelde jongelingen
tot wereldlijke priesters (aldus genoemd naar SOEBON,
den stichter, in 1250); de godgeleerde faculteit to
Parijs.
SORDINE (It.), v. (-5), (muz.) sourdine.
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SORNETTEN, v. my. sprookjes, beuzeltaal.
SORTABEL, bn. (-er, -st), geschikt, gepast:

sortabel huwelijk.

env-

SORTEERDER, m. (-s), SORTEERSTER, v. (-s), di
sorteert : bekwame sorteerders op eene sigarenfabriek-

gevra d.
SORTEEREN, (sorteerde, heeft gesorteerd), uitzoe

ken, elke zaak bij hare soort leggen; sigaren sorteeren, kleur bij kleur leggen; lompen sorteeren, voor
de papierbereiding; deze winkel is goed gesorteerd,
vele soorten van eene zelfde koopwaar zijn er steeds
voorhanden; (fig.) daarin ben ik goed gesorteerd, dat
heb ik in overvloed; eene lading sorteeren, het beschadigde of bedorvene van eene lading uitwerpen
en het minst beschadigde in goeden stoat brengen;
effect sorteeren, effect, uitwerking hebben, indruk
maken: zoo iets zou effect sorteeren; hij sorteert niet
veel, hij voldoet niet erg, (ook) hij voert niet veel
ult. SORTEERING, v. (-en), het sorteeren; verscheidenheid.
SORTEERKAMER, v. (-5), afdeeling eener sigaren-,
papierfabriek waar gesorteerd wordt; ...ZEEF, v.
(...zeven), suikerbakkerszeef.
SORTIE, v. (sorties), (oorl.) naval; kaartje dat
bij voorstellingen, uitvoeringen enz., die voor entreegeld toegankelijk zijn, aan iemand afgegeven wordt,
die zich voor een oogenblik verwijderen wil ; eenesoort van lichten avondmantel van dames, die naar
de kornedie gaan enz.
SORTIMENT. o. (-en), assortiment.
SORTIMENTSHANDEL, m. handel in boeken van.
andere uitgevers.
SOTTISE, v. (-s, -n), zot-, dwaasheid : eene sottise
begaan; iem. sottises zeggen, beleedigingen.
SOTTO VOCE, v. (muz.) met eene bedekte, zachte
ingehouden stem.
SOU, m. (-s), Fransche stuiver (= 2 112 cent Ned.
ongeveer): hij heeft geen sou meer, hij bezit totaal .
Dietsmeer.
SOUBRETTE, v. (-n), (toon.) de nuffige
sluwekamenier.
SOUDENIER. m. (-s, •en), (veroud.) soldaat.
SOUFFLEEREN, (souffleerde, heeft gesouffleerd),
blazen; (toon.) voorzeggen, volgen (met het tekstboek); influisteren, inblazen.
SOUFFLET, m. (-ten), klap, oorveeg.
SOUFFLETEEREN, klappen geven, om de ooren.
slaan.
SOUFFLEUR, m. (-5), (toon.) voorzegger der rollen.
SOUFFLEURSHUISJE, ...HOKJE, o. (-5), ruimte tusschen de voetlichten, waarin de souffleur voor het:
publiek onzichtbaar is.
SOUFFREEREN, (souffreerde, heeft gesouffreerd),
ijden; dulden.
SOULAAS, o. troost, verlichting, leniging: soulaasbY iets hebben, vinden.
SOULAGEEREN, (soulageerde, heeft gesoulageerd) v .
Yerlichten; troosten.
SOULAGEMENT, o. (-en). verlichting; troost.
SOUMIS, bn. onderworpen, gedwee.
SOUPCON, m. (-s), argwaan, verdenking.
SOUKONNEEREN, (soupconneerde, heeft gesoupconneerd), verdenken, argwanen.
SOUPER. o. (-5), avondmaal, -eten: een souper geven,
aan gasten een keurig avondmaal bereiden. SOU.
PERTJE, SOUPEETJE, o. (-s).
SOUPEEREN, (soupeerde, heeft gesoupeerd), avond_
malen, bij avond eten: ik heb bij min vriend gesou•
e ro
pe s
oduu.
, sE
bn. buigzaam; (fig.) gedwee.
pPLLEEs, v. buigzaamheid, (ook fig.).
SOURCE. v. (-s), bron.
SOURDINE, v. (-s), (muz.) demper op den kam vnrt
een snareninstrument om den toon to verdooven.
SOUSPIED, m. (-5), riempje onder den voet door
loopende om de pijpen der brook of de slobkousen
neder to houden.
SOUSTERRAIN, o. (-en), onderaardsch vertrek. gang:
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een huffs met een sousterrain, met

SPAARWULF.
- vertrekken ten

-deele beneden den beganen grond.
SOUTACHE, v. fijn, smal band, belegsel: met sou-

lache gegarneerd.
SOUTANE, v. (-s), (R.-K.) lang priesterkleed.
SOUTAS, o. soutache.
SOUTENEEREN, (souteneerde, heeft gesouteneerd),
onderhouden: iem. souteneeren; staande houden, beweren.
SOUTENEUR, m. (-s), uitsmtjter.
SOUTIEN, m. (-5), ondersteuning, steun; (naaist.)
stijfje, strooitje (om iets stevig to maken).
SOUVENIR, o. (-s), herinnering; gedachtenis : iets
-tot een souvenir bewaren; geschenk tot aandenken:
een souvenir geven, vragen. SOUVENIRTJE, SOUVENIERTJE, o. (-8).
SOUVEREIN, m. (-en), gebieder, vorst; onbepaald
•-beheerscher; (oudt.) een goudstuk, ter waarde van
-drie dukaten, waarop het borstbeeld van Neerlands
souverein was afgebeeld; Engelsch goudstuk ter
waarde van f 12, sovereign.
SOUVEREIN, bn. bw. oppermachtig: de souvereine

'rorst.
SOUVEREINEN, (souvereinde, heeft gesouvereind),
4Zuidn.) inzinken.
SOUVEREINITEIT, v. oppermachtige heerschappij;
recht van regeeren : de souvereiniteit werd Willem opsedragen; gebied.
SOUVEREINSRECHT, o. (-en), rechten van de kroon;
recht van het oppergezag.
SOVEREIGN, m. (-8), Engelsche gouden munt
4= f 12 Nederl. ongeveer).
SPA, bn. bw. laat, zie SPADE.
SPA, v. Zie SPADE.
SPAAK, v. (...spaken), kort, stevig stuk hout: de
_spaken van een wiel, hefboom; brandhout; (ook
zeew.); (fig.) eene spaak in het wiel steken, iets door
-eon onvoorzienen hinderpaal beletten. SPAAKJE,
(-s).
SPAAK, bw.; spaak loopen, in de war loopen.
SPAAKBEEN, o. (-deren), (ontl.) een der twee been‘deren van den benedenarm.
SPAAN, v. (spanen), lang buigzaam dun hout,
inz. om er dooden van to maken; spaander: de kachel
met spanen aanmaken, (fig.) zeer weinig: ik geloof
.er geen spaan van, ik geloof er niets van; hfj zal er
,geen spaan van hebben, totaal niets; (gew.) geld:
spaan hebben; spaan is niet thuis, ik heb geen geld;
(boekdr.) zetlijn; plat en breed gereedschap om iets
•op of uit to nemen (b. v. boter uit een vat, schuim
Tan kokend vocht enz.). SPAANTJE, o. (-s), kleine
spaan.
SPAANDER, m. (-5), afval van hout, bij het hakken ontstaan: raap de spaanders bij elkander; wijn
met spaanders klaren; het schip werd tot spaanders
geslagen, kort en klein, geheel stukgeslagen; (sprw.)
men hakt geen hout of er vallen spaanders, er is geen
gevecht zonder dooden of gekwetsten, (ook) van
ceder gerucht is altijd iets waar; er zullen spaanders
er zullen wonden geslagen worden. SPAANDERTJE, o. (-s), zeer klein stukje: er komt geen
spaandertje (niets) van te recht.
SPAANDEREN, (gew.); alleen gebruikt in de uitdrukkingen: 't zal er spaanderen, zij zullen er vechten, - kijven; 't heeft er gespaanderd, zij hebben er
verschrikkelijk gevochten, • gekeven; het spaanderde
er, er was iets te koop.
SPAANDERSHAAK, m. (...haken), gereedschap op
scheepstimmerwerven, om de spaanders weg to
schotlelen.
SPAANDERWIJN, m. eene soort van wijn, dien
men door middel van spaanders gezuiverd heeft.
SPAANJONGEN, ...RAPER, m. (-5), timmermans•
jongen; ...MAND, v. (-en), voddenmand, krullenmand.
SPAANSCH, bn. van -, uit Spanje Spaansche taal
en letterkuncle; de Spaansche gezant; Spaansche '1002,
zoete wijn met een fijn bouquet, in Spanje gewonnen; Spaansche ernst, deftigheld, overgroote ernst,

-

deftigheid; Spaansche kraag, groote geplooide halekraag; Spaansche pokken, zekere gevaarlijk besmettelijke ziekte; Spaansche seep, witty harde zeep.
SPAANSCH, bw.; vreemd, zonderling: dat komt
mij Spaansch voor; dat klinkt Spaansch; rumoerig,
vreemd: het ging er Spaansch toe; armoedig: hjj

heeft het Spaansch.
SPAANSCH, o. de Spaansche taal : Spaansch leer en,
spreken, verstaan; op zfjn Spaansch gekleed siM,naar
de Spaansche mode.
SPAANSCHE, v. (-n), Spaansche vrouw.
SPAANSCHE-FOKSIE, v. (-s), (zeew.) enkel garen in
tegengestelde richting ineengedraaid; --KERS, v.
(-en), eene verscheidenheid van kersen, bleekrood
en geelachtig van kleur, flauwzoet van smaak, met
groote pitten; zij komen na de gewone meikersen;
...-PEPER, v. (plantk.) eene soort van piment ofIndische paper: de vruchten van de Capsicum annum, in
gedroogden toestand donkerrood van kleur on zeer
heat van smaak; ...-RUITER, m. (-s), (zeew.) soort van
gaftel onder den boegspriet om het kluil. enjaaghout
naar beneden to steunen; (mil.) vier-, zes- of achtkantige boom of balk van 2 of 3 M. lengte, met sterke pinnen, ter versperring van ingangen enz., ook friescheruiter geheeten; ...-TAKELING, v. (-en), (zeew.),
hondsend, omwoeling van touwwerk op het einde
om het uiteendraaien to beletten; ...-VLIEG, v. (-en),
een kever (cantharis vesicatoria) welke, gedroogd en
tot poeder gemaakt, dient tot het vervaardigen van
eene zeer sterke trekpleister; ...-VLIEGPLEISTER,
v. (-s); ...-VLIEGZALF, v.; m. (-en), kamerschut, tochtscherm.
SPAANSCHGEZIND, bn. geneigdheid voor Spanje
hebbende.
SPAANSCHGEZINDE, m. (-n), aanhanger van Spanje.
SPAANSCH-GROEN, o. kopergroen, koolzuur koper
dat aan de oppervlakte van koperen gereedschappen,
bronzen standbeelden, geldstukken enz., enkel door
de werking der vochtige lucht ontstaat, en dan
eene lichtgroene laag van hydratisch on koolstofzuur, tweeds koperoxyde vormt; bij de oudheidkundigen hest het antiekpatina; o. gm v. kopergroen, onderazijnzuur koper dat als korrelig poeder
voorkomt on vooral to Montpellier, in 't zuiden van
Frankrijk wordt bereid; te , onderscheiding van het
eerste wordt het ook r el kunstgroen geheeten;
....LEDER, o. marokijnleder; ...-RIET, o. rotting
(arundo donax); ...VAARDER, m. (-5), schip dat
kapitein die op Spanje vaart; ...-WIT, o. loodwit.
SPAARBANK, v. (-en), inrichting waar men opgegaarde penningen in bewaring geeft en er zelfs
interest voor ontvangt; —BOEKJE, o. (-s), boekje
waarop ingeschreven wordt het geld dat men in
eene spaarbank brengt; —ZEGEL, m. (-5), eene soort
van postzegels die men op daartoe bestemde formulieren plakt, om zoodoende het sparen van zeer kleine
bedragen in de rijksspaarbank mogelijk te maken.
SPAARBEK, m. en v. (-ken), iem. die altijd spaart,oplegt.

SPAARBEKKEN, (spaarbekte, heeft gespaarbekt),
altijd sparen, opzamelen.
SPAARBENDE, v. (-n), (oorl.) reserve-troepen;
...BOEKJE, o. (-s), spaarbankboekje.
SPAANDER, m., SPAARaTER, v. (-s), die spaart_
SPAARGELD, o. geld dat men bespaard heeft;
...GOED, o. goad dat men bespaard heeft; — dat men
spaart, weinig gebruikt; ...GOED, o. ...HAARD, m.
(-en); ...KACHEL, v. (-s), kachel die weinig brandstof verteert; ...KANT, m. (-en), onderrand van een
kleed; ...KAS, v. (-sen); ...KIST, v. (-en), kist waarin
het gespaarde wordt bewaard; ...LAMP, v. (-en),
lamp die weinig olie verbrandt; ...OVEN, m. (-5),
spaarkachel; ...PENNING, m. (-en), opgespaard geld:
een moolen spaarpenning hebben, veel opgespaard
geld hebben; ...POT, m. (-ten), pot waarin de5paarpenningen worden bewaard; (fig.) gespaard geld : zif
heeft een vetten spaarpot, veal geld opgespaard; (fig.)
spaarder; ...WULF. a. (...van), (bouwk.) aardboog.

SPAARZAAM.

SPANNEN.

SPAARZAAM, bn. bw.(...zamer,-st),huishoudelijk,
zuinig, behoedzaam in het uitgeven : spaarzaam
-leven; eene spaarzame huisvrouw; zorgvuldig, zuinig:
spaarzaam met lets omgaan, het weinig gebruiken;
karig: spaarzaam met woorden; zelden : de doodstraf
wordt spaarzaam toegepast. SPAARZAAMHEID, v.
.cleugd van het sparen.
SPAARZAAMLIJK, bw., (w. g.), op spaarzame wijze.
SPAARZEGEL, m. (-s), spaarbankzegel; —FORMULIER, o. (-en), formulier voor 100 of 20 spaarmegels (van 1 of van 5 cent); is dit vol, dan
wordt het bedrag van f 1 in het spaarboekje bijge'schreven.
SPAATH, o. naam voor verscrieldene ruitvormige
tnineralen: loodspaath, veldsicaath, zwaarspaath, gipsspaath enz.
SPAATHACHTIG, bn. (-er, -st), als -, van spaath.
SPABOEKJE, o. (-s), a-b-boekje.
SPACIE, v. Zie SPATIE.
SPADE, SPA, bn. bw. (spader, spaadst), (dicht.)
laat, langzaam: de spade regen; spade vruchten; men

gens eene paragogische d, zoodat men daar nu
hoort: van den spanaard gesneden zijn.]
SPANADERIG, bn. moeilijk sprekende, stotterend.
SPANBAARS, m. kleine baars, ongeveer
2 dM. groot; ...BLOKKEN, o. my. (zeew.) de beide
blokken aan het ezelshoofd; ...BROEK, v. (-en),
nauwsluitende broek.
SPANDEEREN, (spandeerde, heeft gespandeerd),
besteden, uitgeven: reel geld aan lets spandeeren,
ten koste leggen.
SPANDIENST, m. dienst waarbij men met paard
on wagen en zonder betaling aan dijken of wegen
helpen moet, een overblijfsel der vroegere heerendiensten; daze dienst is echter afkoopbaar: in Lim-

-

Zoog Hem vroeg en spa.
SPADE, SPA, v. (spaden), werktulg om to graven,
to delven; (dicht.) spade en ploeg; (fig.) de spade bfj
lets steken, lets niet doorzetten. SPAATJE, o. (-s),

kleine spade.
SPADEL, m. (-5). Zie SPATEL.
SPADELING, m. (-en), die laat komt, wie of wat
laat zich ontwikkelt (van dieren en planten, ook
Tan kinderen).
SPADEN, (spaadde, heeft gespaad), met de spade
delven, omspitten.

o. (-5), blad eener spade.
m. (...steken), steek met eene spade;
• fig.) het afzien of opgeven (van lets); ...STEEL,
SPADENIJZER,
SPADESTEEK,

i. (...stelen).
SPADILLE, v. (-5), schoppenaas (in het omberspel);
.spatel. Zie dit woord.
SPAHI, m. (25), Turksche-, Arahische ruiter.
SPAKERIG, bn. broos: spakerig stroo; dat hout is
spakerig; (Zuidn.) spakerig weer, heet of vriezend
'weer dat vele dingen dor en broos maakt. SPAKERIGHEID, v.
SPALIER, o. (-en), latwerk langs een muur of heining waaraan vruchtboomen of wingerds (gewoonlijk
waaiervormig) opgebonden worden; spalierboom;
—BOOM., m. (-en), leiboom: tegen latwerk geleide
,

• SPALK, v. (-en), stevig voorwerp om lets (inz.
breuken) aaneen te houden; stok om lets open to
Louden. SPALKJE, o. (-5).
SPALKEN, (spalkte, heeft gespalkt), (heelk.) een
been spalken, een gebroken been met spalken vertinden; splijten. SPALKING, v. (-en), het spalken.
SPALKHOUDER, m. (-s), (heelk.) spalkzwachtel;
..ROUT, o. (-en), spaan; ...ZWACHTEL, m. (-s).
SPALL!NG, m. (-en), varken beneden het jaar.
SPALT, na. (-en), spleet.
SPALTEN, (w. g ), splijten.
SPAN, v. (-nen), SPANNE, v. (-a), ruimte tusschen

toppen van duim en pink, als men die zoo ver
rnogelijk van elkander verwijdert,
2 dM. als
spannen meten; een plankje van
rnaat opgevat:
sere span; drie span breed; (fig.) eerie spanne aarde,
een klein stukje; eene spanne tUds, zeer korte tijd;
Taam en touw eener spanzaag, waarmede het zaagblad gespannen wordt.
SPAN,

o. (-nen), twee (of meer) voorgespannen

trekdieren: een mooi span paarden; een tweespan;
-een vierspan; (fig.) twee personen of zaken. die bij
elk. passen: dat is net een span; (zeew.) verdeeling
Tan het staande want: een span hoofdtouwen. SPANNETJE, o. (-5).
SPANADER. v. (-5, -en), zenuw, spier; tongriem;
((fig.) hij is van de spanader gesneden, gezegd van lam.
form kan praten, die goad zijn woord kan
doen. [Spanader werd in sommige streken eerst,
door samentrekking, spanaar; dit ontving vervol-
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burg bestaan nog als eene soort van belasting de handen spandiensten; de spandiensten hebben f 700 opgebracht.
SPANEN, bn. van spaan, van zeer dunne plankjes
gemaakt: eene spanen doos.
SPANEN, (spaande, heeft gespaand), speten: boter
spanen, met eene spaan uitsteken.
SPANEN. Zie SPENEN.
SPANG, v. (-en), sierlijke metalen ring of haak (inz.
van goud of zilver) om lets vast to hechten of to

sluiten; plaatje, gebitknop. SPANGETJE, o. (-5).
SPANGMAKER, m. (-s), lam. die spangen maakt.
SPANGORDEL, m. (-s), nauwsluitende gordel, lijfgordel; ...HAAK, m. (...haken), haak om lets vast
to zetten, uit to spannen; ...HOEPEL,m.(-s),hoepel
om lets er over uit te spannen; ...ROUT, o. (-en),
hout, latje om lets to spannen; spanlatje eener
spanzaag.
SPANIOOL, SPANJOOL, m. (...jolen), Spanjaard;
(ook) v. gmv. Spaansche snuff.
SPANJAARD, m. (-5, -en), een inboorling van Spanje.
SPANJOLET, v. (-ten), draairoede tot sluiting aan
openslaande deuren en ramen.
SPANKETEN, v. (-5), ...KETTING, m. (en), nauwsluitende ketting; remketting; ...KOORD, o. (-en),
koord om lets te spannen of lets to meten;
...KRACHT, v. kracht waarinede gassers zich trachten uit to zetten : de spankracht van den stoom;
veerkracht : de spankracht der spieren; ...LATJE,
o. (-s), latje om het koord eener spanzaag to spannen; ...LEDER, o. (-s), leder dat dient om lets uit
to rekken; ...LUST, v. (-en), ...LIJSTHOUT, o. (-en),
deal van een rijtuig; ...NAGEL, m. (-s), spanstok
der passementwerkers; spie in een bout.
SPANNE, v. (-n), span (lste art.).
SPANNEN, (spande, heeft gespannen), lets veerkrachtigs uitrekken, zoodat er een streven ontstaat, tot den oorspronkelijken toestand terug to
keeren: een touw spannen; op het gespannen koord
dansen; de streng, de pees van een boog spannen; (fig.)
zone streng te stijf spannen, to veal eischen; eene
snaar spannen, van een muziekinstrument; zeilen,
netten, strikken spannen; (fig.) iem. een stork spannen, iem. lagen leggen; een boog spannen, om to
schieten; (fig.) de boog kan niet altfjd gespannen zijn,
men kan niet altijd werken, men moat ook weleens
rusten; den haan van een geweer spannen, opzetten
om to schieten; de spieren zfjn to stork gespannen;
(fig.) zone eischen hooger spannen, meer vragen; zijne
verwachting was te hoog gespannen, hij verwachtte
er to veal van; met gespannen aandacht lets volgen,
met zeer groote aandacht; — knellen, inpersen: een
korset kan Licht to reel spannen; de schoen spant op
den voet; (fig.) zij leven op gespannen voet, (ook) zff
zon een weinig gespannen, in onmin, niet op vriendschappelijken voet, het zal er spannen, het zal er
heat toegaan; het spant er. de zaken loopen tegen;
dat zal spannen, dat zal moeilijk gaan; — spannend
vastmaken: een doek op een raam, papier op een teekenbord spannen; de paarden roar den wagon, ossen
voor den ploeg spannen, om to laten trekken; (fig.)
de paarden achter den wagen spannen, zijne voorzorgen to laat of verkeerd nemen; iem. in 't gareet
spannen, hem zwaren arbeid opleggen; de vierschaar
spannen, de rechters laten bijeenkomen, rechtspre-

SPANNEN.

SPATIE.

ken; de kroon spannen, de kroon op bet hoofd zetten,
vorst ztjn ; dat spant de kroon, dat overtreft alles;
—de
hand spannen, zoover mogelijk den top van duim
en pink van elkander verwijderen; iets spannen, met
gespannen hand bereiken (btj het knikkeren, pleien
enz.); dat kind kan geen octaaf spannen, (op de piano)
met de hand spannen.
SPANNEND, bn. wat spant: eene spannende pin,
hevig, vlijmend; (geneesk.) spannende middelen, die
den spieren hare spankracht hergeven.
SPANNER, m. (-s), iem. die spant; werktuig om
to spannen; (nat. hist ) de spanners, eene groep van
vlinders (geometrina), ook landmeters geheeten.
SPANNET, o. (-ten), net dat gespannen wordt.
SPANNING, v. (-en), het spannen; (nat.) spankracht:
stoom van hooge spanning; (electr.) de electrische
drukking; geraamte van een dak; spanning van een
boog, een gewelf, de verbinding van twee muren met
een boog, een gewelf; houten lat of stok of ijzeren
staaf, waarmee de blinden gesloten worden; (heelk.)
opzwelling, trekking; (fig.) verflauwing van vriendschap : zij leven in zekere spanning met elkander; ongedul. d, angst : in spanning verkeeren.
SPANNINGSMETER, m. (-s), (electr.) werktuig om
de spanning der electriciteit te meten; ...VERSCHIL,
o. (-len), (electr.) verschil in spanning.
SPANPLAAT, v. (...platen), (bouwk.) houten plaat
die de bovenzijde van een huisgevel dekt; ...RAAM,
o. (...ramen), raam waarop of waarin lets gespannen wordt: spanraam eener spanzaag; ...RIEM, m.
(-en), (schoenm.) riem waarmede zij hun werk op
de knie vastspannen; ...RUPS, v. (-en), (nat. hist.)
rups der spanners, die slechts van voren en van
achteren pooten heeft en het achterste gedeelte
met eene bocht opwaarts naar voren brengt om
verder te komen; ...RUPSVLINDER, m. (-s), (nat.
gesch.) spanner; ...SCIIROE F, v. (...ven), schroef om
iets te spannen.
SPANSEERDER, m., SPA.NSEERSTER, v. (-s), wandelaar, -ster.
SPANSEEREN, (spanseerde, heeft en is gespanseerd), (gemeenz.) wandelen, deftig stappen.
SPANSEERING, v. (-en), wandeling, pleziertochtje.
SPANSEERPLAATS, v. (-en), wandelplaats.
SPANSEL, o. (-s), dat gespannen is of bespannen
wordt.
SPANSLEDE, v. (-n), slede waarop de electrische
motor verplaatsbaar is om den drijfriem te spannen; ...STOK, ...STRIK, m. (-ken), stok strik om
to spannen.
SPANT, v. (-en), spanwerk van een dak; (zeew.)
de dikke en dubbele zijstukken, waaruit het geraamte van een schip bestaat.
SPANTBOUT, m. (-en), koppelbout, naaibout, achtkante bout om de deelen van het spant te verbinden;
...OPLANGER, m. (-s), (zeew.), de verlenging der
buikstukken die de ribben van een schip voruien;
...STUT, m. (-ten), oplanger; ...VULLI_NGEN, v. my.
(zeew.) spanten tusschen de oprichtingsspanten.
SPANTOUW, o. (-en), spanstrik; (oudt.) koord aan
de pijnbank; ...TUIG, o. (-en), (wev.), wat tot spanning der schering dient; ...VEER, v. (-en), veer om
iets to spannen; ...WANT, o.; ...WERK, o. de vastgemaakte sparren en latten, waarop de dakpannen
enz. rusten; ...ZAAG, v. (...zagen), groote zaag in
een raam gespannen; ...ZE.EL. o. (-en), spanriem.
SPAR, m. (-ren), eene soort van pijnboom, ook
fijne spar geheeten; Schotsche spar, den, mastboom
of wilde pijnboom; zilcerspar (pings picea). SPARRETJE, o. (-s).
SPAR, v. (-ren), lang bout enz. (van het geraamte
van een dak, steigerpaal). SPARRETJE, o. (-s).
SPARAPPEL, m. (-s), vrucht van den sparreboom.
SPAREN, (spaarde, heeft gespaard), niet verteren,
bewaren, zuinig omgaan met: daarin is de toter niet
gespaard, veel gebruikt; (sprw.) coon den ouci,n ciwy
sparen, zuinig leven, c,,or lam. lets -tut zijn ;nom,

kunnen geven, die jong spaart, lfjdt oud geen gebrek,
wie biAijds zuinig is, gaart wat over voor later;
ontajdig sparen brengt geen voordeel aan; —
niet:
bezigen: spaar uwe moeite, doe maar geene moeite;
daaraan is moeite noch zorg gespaard, wel besteedr
de waarheid sparen, liegen; het water sparen, vui1
van aard zijn; — behoeden, behouden: als God mij ifthet leven spaart; de Dood spaart niemand, komt zoowel bij rijk als arm, bij jong als oud; ontzien: spear hem, woes niet to streng tegen hem, (ook) bedroef
hem niet;
spaart niemand, is tegenover ieder
even streng; zich sparen, zich ontzien, in acht nemen,.
om later zooveel to beter to kunnen optreden ; —
hebben f 100 gespaard. SPARING, v._
besparen;
het sparen.
SPARGEEREN, (spargeerde, heeft gespargeerd),
spreiden, uitstrooien (een gerucht).
SPARGEL, m., SPARGELKRUID, o. ( en), (plantk.),
wilde asperge.
SPARIG, bn. (-er, -st), spaarzaam.
SPARK, v. (-en), (w. g.) vonk.
SPARKELEN, (sparkelde, heeft gesparkeld), vonkelen, vonken schieten. SPA RKELING, v. (-en), het
sparkelen; vonkeling.
SPARREBOOM, m. (-en), eene soort van den ( pin u ssylvestris); ...GROEN, o. het groen, de takken met,
naalden er aan van de sparren, inz. tot versieringSPARRENBOSCH, o. (...sschen); ...HOUT, o. bout,
van sparreboomen.
SPARRENHOUTEN, bn., (w. g.), van sparrenhout.
SPARTAAN, m. (...tanen), inboorling van het oude ,
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sparen, zichzelf jets ontzeggen om het een ander te

-

-

Spart.
SPARTAANSCH, bn. als, van een Spartaan: deSpartaansche zeden;

Spartaansche eenvoudigheid; (fig.y•

gestreng, niet verwijfd: Spartaansche levenswijze.
SPARTELBEENEN, (spartelbeende, hee't gespartelbeend), met de beenen spartelen.
SPARTELEN, (spartelde, heeft gesparteld), met
armen en beenen been on weder slaan : het kleinekind spartelt op moeders schoot, in de wieg; tegen iets
spartelen, zich tegen iets verzetten; allerlei kromtert_
aannemen en springen (van visschen): de vissaen,
spartelden op het droge; parelen, fonkelen, tintelen.

(van wijn). SPARTELING, v. (en), het spartelen.
SPARTELGRAS, o. Zie ESPARTOGRAS.
SPARTELIG, bn. (-er,-st),(w.g.), spartelend, onrustig..
SPARTELVISCH, m. (...sschen), ,parte:ende
SPARTEPAPIER, o. grijsachtig wit en zeer taai.
papier, uit spartel- of kwispelgras vervaardigd.
SPARTERIE, v. matwerk; —, (en), mattenfabriek;
—HOED, m. (-en), hoed van Spartogras; gevlochten
hoed.
SPAT, v. (-ten), af- of opspringend deel van vocht,.
slijk, gesmolten metaal enz.; modderspat: bij vuil .

.n, good; de spatten werkijgtmnauspeozi)
zitten tot op het raam; (fig.) vlek; — houten koker,.

waaruit de kinderen proppen doen spatten, proppeschieter, klapbus. SPATJE, o. (-s), kleine spat; (fig.) ,
een spatje nemen, een borrel, een glaasje jenever.

SPAT. v. (-ten), aderspat; (veearts.) (bij paarden)
een tegennatuurlijk knobbelaclatig uitwas der beenderen, die het kniegewricht van het achterbeen
samenstellen, voornamelijk van het hoofd desscheenheens: droge spat, hanespat.
SPATBORD, o. (-en), gebogen bord boven, voor of"
achter een wiel. voor of achter een wagen enz, om
de spatten op te vangen.
SPATEL. v. (s), long houten werktuig der stukadoors; strijkrnes voor zalf; (schild.) tempermes.
SPATELTJE, a. P.
SPATELVORMiG, bn. in den norm van eene spate!:
het madoliefje heeft spatelvormige bluadjes.

SPATHIG, bn. (-er, -st), spaathachtig; spaath bevattende.

SPATIE, v. (-5 , , ruimte: er is bier geene spatiegenoeg: (muz.) de ruimte tusschen de lijnen eener
notenb:11k; (boekdr.) scheistift, wit tus,schen de,
letters: de spatips *it van vcrschillende dikte.

SPATIEEREN.
(spatieerde, heeft gespatieerd),
Ooekdr.) scheiding ruindte laten: dat is good ge..spatieerd werk.
SPATIEUS, bn. (...zer, -t). ruins.
SPATKLEED, o. (-en), kleed tegen het spatten;
-..LAP, m. (-pen), stuk wilt ter bescherming tegen
waterspatten van den slijpsteen; ...PEN, v. (-nen),
-(timm ) dat deel eener doorgaande pen ter verbin-ding van het regelwerk, dat de voile breedte heeft
.en niet versmald is; ...PENNETJE, o. (-s), (zeew.)
Tennetje waarmede men de houten stutten in het
-dek vastmaakt.
SPATS, m. drukte, ophef, inbeelding: veel spats
- maken, hebben.
SPATSCHOTEL, m. (-5), los. ringvormig houten
-voorwerp om den karnpols, om 't uitspatten van
•clen room of de melk to beletten.
SPATTEN, (spatte, heeft en is gespat), deelen vocht
•of slijk enz. doen opspringen: TO spat mfj water in
't gezicht; de pen spat, door op iets to stutten, springt
inlet er van; toen de jongen in den plas trapte,
spatte het naar alle kanten; een blad spatten, een
plantenblad op een papier leggen on dan door
- rnetaalgaas been, er verf opspatten ; na afloop is de
Norm van het blad wit gebleven on het papier er
-omheen fijn gespikkeld; in duigen spatten, uiteensprin gen.
SPATTERIG, bn. (-er, -st), wat spat: houten plaveisel is
-erg spatterig; eene spatterige pen, die telkens spat.
SPATTIG, bn. (-er, -st), met spatten of wratten
'behept (van paarden).
SPATTING, v. het spatten; (zeew.) wijdte, breedte.
SPATZIEK, bn. ( er, -st), spattig.
SPAWATER, o. water Mt de gezondheidsbronnen
Nan Spa; —KRUIK, v. (-en), kruik waarin Spawater
verzonden wordt.
SPEAKER (Eng ), m. (-s), redenaar; voorzitter van
let Britsche Lagerhuis.
SPECERIJ, v. (-eii), opwekkende stoffen die niet tot
eigenlijk voedsel dienen, maar als toevoegsel bij
spijzen en dranken gebruikt worden (als nagelen,
piment, peper enz.).
SPECERIJACHTIG, bn. op specerij gelijkende; veel
Nan specerijen houdende : ik ben niet specerfjachtig.
SPECERIJEILANDEN, o. mv. de Molukken; ...HANDEL, m. handel in specertjen, ...HANDELAAR, m.
ks); ...KIST, v. (-en); ...KOOPER, m. (-s); ...KRAMER, m. (-s); ...VEILING, v. (-en), veiling van specerijen.
SPECHT, m. (-en), een geslacht van vogels (picns),
-tot de orde der klimvogels on wel tot de farnilie
der pijltongigen behoorende; zij hebben een tamelijk
langen, rechten, sterken kegelvormigen snavel,
-waarmede zij de schors der boomen openhakken,
waaruit zij dan met hunne lange kleverige tong, die
Nan fijne weerhaakjes voorzien is, de insecten laden,
waarvan zij leven; ons land telt 6 soorten; de zwarte
.specht (P. martius), geheel zwart met eene roode kuif;
.de groene specht (P. viridis), groen op den rug on
.groenachtig geel of grijs aan hals on buik; de groote,
de middelste on de kleine bonte specht on de blauwe
specht (sitter europaea). SPECHTJE, o. (-s).
SPECHTENEI, o. (-eren); ...NEST. o. (-en), ei, nest
van een specht.
SPECHTKRAAI, v. (-en), zwarte specht; ...MEES,
- v. (...zen), (nat. hist.) blauwe specht of hazelnotenkraker.
SPECIAAL, bn. bw. bijzonder: een speciale vriend;
eene speciale studio van jets maken; afzonderlijk:
dat is een speciale tak van dienst.
SPECIALISEEREN, (specialiseerde, heeft gespecialiseerd), afzonderlijk in- of verdeelen, in rubrieken
- splitsen.
SPECIALITEIT, v. (-en), bijzonderheid, afzonderlijkheid, persoon die zich aan een enkelen tak van
- wetenschap of kunst wjdt:
het wemelt tegenwoordig
-van specialiteiten; die man is eene specialiteit in zfjn
-yak, er is niemand, die het daarin zoo ver gebracht
SPATIEEREN,

SPECULEEREN.
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heeft als hij; (ook) bijzondere tak van handel, van
kenn4s enz.: wat is zfjne, specialiteit?
SPECIE, v. (-s, specien), soort (in tegenst. van
geslacht); een raar specie van menschen, een raar slag,
soort; klinkend geld, contanten: hier is 50 gulden
(in) specie; toevoegsel, bestanddeel van artsenijen,
spijzen enz.; letterspijs; metselspecie, met zand
vermengde kalk: er is to veel specie tusschen, de steenen
van dien muur.
SPECIEBOEKJE, o. (-5), boekje waarin de waarden
van onderscheidene munten staan opgegeven; boekje
waarin de som van een gegeven aantal geldstukken is opgegeven; ...BRIEFJE, o. (-5), briefje waarop
de verschillende specien, die eene som uitmaken,
vermeld staan; nota eener uitbetaalde som, bor.
dereau; ...HANDEL, M. handel in geld, munten;
...TAFEL, v. (-s), tafel waarop de verschillende
specien beschreven zijn; ...WISSEL, m. inwisseling
van munten.
SPECIFICATIE, v. (-s.
uiteenzetting, opgave
naar ieders snort: de specificatie der voorschotten wordt
verlangd.
SPECIFICEEREN,
SPECIFIEEREN, (specificeerde
of specifieerde, heeft gespecificeerd of gespecifieerd),
uiteenzetten, bij soorten en namen noemen : eene
gespecificeerde opgave; afzonderen, in soorten verdeel en.
SPECIFICUM, 0. (...ca), (geneesk.) algemeen aangenomen middel ter bestrijding eener bepaalde
kwaal: naarinate de wetenschap vooruitgaat, neemt
het aantal specifica af.
SPECIFIEK, bn. soortelijk : specifiek gewicht; specifieke
warmte, zie soortelfjke warmte; een specifiek middel,
een specificum; eene specifieke eigenschap eener ziekte,
eene bijzondere.
SPECIMEN, o. (-s, ...mina), proeve, plan; voorloopig
model; wijze van bewerking.
SPECTAKEL, o. (-s), schouwspel; schouwburg, inz.
waar stukken van geringe kunstwaarde opgevoerd
worden; (fig.) rumoer, lawaai, leven : spectakel maken.
SPECTATOR, m. (-s), aan-, beschouwer; de Nederlandsche Spectator, naam van een bekend weekblad,
dat een humoristisch karakter heeft en voornamelijk
kunst en literatuur bespreekt; in het staatkundige is het liberaal, in het godsdienstige ultra-radicaal en zeer anti-kerkelkjk; het geeft humoristische
platen.
SPECTATORIAAL, bn. wat op den spectator betrekking heeft: de spectatoriale geschriften.
SPECTRAAL-ANALYSE, v. de ontbinding van het
licht door middel van een prisma, inz. om na to
gaan, welke stoflen in eene vlam aanwezig zijn.
SPECTROSCOOP, nz. (...scopen), toestel voor de
spectraal-analyse.
SPECTRUM, o. (...tra), ontbinding van het licht in
de hoofdkleuren, kleurschifting: tonne-spectrum.
SPECULAAS, o. eene soort van sinterklaaskoek.
SPECULANT, m. (-en), (kooph.) ondernemer, bejager
van groote winst (inz. van fondsen).
SPECULATIE, v. (-s,
handelsonderneming
waarbij men kans op veel winst, maar ook op een
groot verlies heeft: eene speculatie wagon; eene speculatie ?net de fondsen, in goudmijnen, in koren, op
speculatie koopen; eene mislukte speculatie; — (wijsbeg.)
eene diepere en grondiger opvatting van het onderwerp, waarmede zich het denken bezighoudt, dan
de gewone beschouwing reikt, bespiegeling.
SPECULATIEBOUW, m.; ...BOUWER, m. (-s),
...HUIS, o. enz. Zie REVOLUTIEBOUW enz.
SPECULATIEF, bn. (...ver, -st), (kooph.) ondernemend; winstbelovend; de speculatieve fondsen, fondsen
wier kcersen laag staan on daardoor eons groote
winsten kunnen opleveren, doch die niet solide
zijn; — (wijsb.) bespiegelend: eene speculatieve beschouwing; een speculatief standpunt.
SPECULEEREN, (speculeerde, heeft gespeculeerd),
(wijsb.) bespiegelen, navorschen; (kooph.) ondernerningen doen op winstbejag: in kolen speculeeren;

SPECULEEREN.
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ergens op speculeeren, ergens zijne hoop op vestigen:
h specuieert op die betrekking.

de wittebroodsweken, kennen nog geen zorg,
...NAAM, m. (...namen), bijnaam waarmede menr
iem. gewoonlijk aanduidt: de kapitein droeg onder
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SPEECH (Eng.), m. (.en), redevoering, aanspraak:
een speech afsteken.

SPEEK, v. (-en), spaak (aan een rad).
SPEEK, bn. (-er, -at), ploertig, onbeschoft.
SPEEKEN, (speekte, heeft gespeekt), eene speek in
een rad steken.
SPEEKEN, (speekte, heeft gespeekt), (Zuidn.)
spuwen.
SPEEKHOUT, o. hout waarvan spaken gemaakt
worden.
SPEEKSEL, o. een mengsel, bestaande uit de afscheidingen der speekselklieren en uit mondslijm:
nuchter speeksel, het speeksel in den mond 's morgens, voor men iets gebruikt heeft.
SPEEKSELACHTIG, bn. (-er, -st), wat op speeksel
gelijkt.
SPEEKSELAFSCHEIDING, v. de afscheiding van
speeksel door de speekselklieren: aan gebrekkige
speekselafscheiding Wien; ...KLIER, v. (-en), klier in
den mond, door welke het speeksel bereid en weggevoerd wordt; ...KRITID, o. (plantk.) boschandoorn;
kwijlwortel; speekselwortel; ...KUUR, v. (...kuren),
genezing door middel van speeksel; ...LICHAAMPJE,
o. (-s), de vaste stoffen die in het speeksel opgelost
zijn; ...VISCH, m. (...sschen), slijmvisch; ...VLOED,
m. uitvloeiing van het speeksel; ...WORTEL, v.
(plantk.) weegbree.
SPEELACHTIG, bn. (-er, -st), gaarne spelende : jonge
kinderen zifn erg speelachtig. SPEELACHTIGHEID,
v. speelzucht.
SPEELAVOND, m. (-en), avond waarop gespeeld
wordt (in schouwburgen enz.); ...BAAN, v. (...banen),
kaats-, kogel-, kolf baan; ...BAL, m. (-len), werpbal; (fig.) hij gebruikt hem tot zen speelbal, hij doet
met hem wat hij verkiest; hij is de speelbal der
fortuity, hij heeft geen bestendig geluk; ...BANK,
v. (-en), inrichting tot spelen op eene badplaats ;
...BORD, o. (-en), bord waarop eenig spel (b. v. dam,
schaak enz.) gespeeld wordt; (ook) hakkebord;
...BOUT, m. (-en); ...CLUB, v. (-s), speelgezelschap;
...DAG, m. (-en), dag waarop men speelt of iets
vertoont ; ...DOOS, v. (...zen), speelgoeddoos, muziekdoos; ...DUITEN, m. mv. speelgeld; ...DUIVEL,
m. (fig.) hij is van den speelduivel bezeten, hij is zeer
verzot op het spel; ...GELD, o. geld waarom (of
waarmede) men speelt; speldengeld; ...GENOOT,
m. (-en), ...GENOOTE, v. (-n), met wien (of wie) men
speelt; ...GEVECHT, o. (-en), spiegelgevecht; ...GEZELSCHAP, o. (-pen), gezelschap gevormd om samen
to spelen; ...GOED, o. voorwerpen tot tijdverdrijf
van kinderen; ...GOEDJE, o. speelgoed voor zeer
kleine kinderen; ...GOEDDOOS, v. (...zen), door met
speelgoed, - voor speelgoed; ...GOEDMAKER, m. (-s);
...GOEDWINKEL, m. (-5); ...HEER, m. (-en), cavalier
eener dame (op eene partij); ...HOL, o. (-en), speelhuis; ...HOF, In. (...ven), pleziertuin; ...HONDJE,
o. (-s), schoothondje.
SPEELHOUDER, m., SPEELHOUDSTER, v. (-s),
houder, houdster eener speelbank.
SPEELHUIS, o. (...zen), huis waar hazardspelen
plaats hebben; (ook) danshuis; gemeene kroeg.
SPEELHUISJE, o. (-s).
SPEELHUISHOUDER, m. (-s), ...HOUDSTER, v. (-s),
iem. die een speelhuis houdt.
SPEELJACHT, v. (-en), pleziervaartuig; ...KAART,
v. (-en), kaart van een gezelschapsspel; ...KAMER,
v. (-s), afzonderlijk vertrek bij aanzienlijken, waarin
de kinderen spelen; ...KAMERAAD, m. en v. (.5,
...raden); ...KIND, o. (-eren), onecht kind; ...KLOK,
v. (-ken), klok met speelwerk; ...KNECHT, m. (-s);
...MAAGD, ...MEID, v. (-en), speelnoot (van bruigom
of bruid); ...MAKKER, m. (-5), vriend der kindsheld, kameraad; ...MAKKERTJE, o. (-s), school.
kameraad; ...MAN, m. (...lui, ...lieden), muzikant in
llerbergen, op boerenkermissen enz.); (sprw.) de
speelman zit NY hen nog op het dale, zij zijn nog in

het volk den bynaam van „het varkentje".
SPEELNOOT, m. (-en), SPEELNOOTE, v. (-n), speelkameraad; vriend van den bruigom, vriendin van,
de bruid, bruidleidster. SPEELNOOTSCHAP, o.
SPEELPARTIJ, v. (-en), gezelschap waar door de
genoodigden (kaart enz.) gespeeld wordt; ...PENNINGEN, m. my. geld waarom of waarmede gespeeld;
wordt; (ook) fiches, merkjes; ...PLAATS, v. (-en),.
plaats voor kinderen om er op to spelen of zich
lichaamsbeweging to geven: I* de meeste scholem
ztjn than overdekte of open speelplaatsen; (ook) ver-toonplaats; ...POP, v. (-pen), pop; goochelpopje; (fig.) ,
iem. tot z(jne speelpop gebruiken, hem tot spelba;
alles bezigen; ...REISJE, o. (-s), plezierreisie;
...RUIMTE, v. de ruimte voor een lichaam om zich
vrij to bewegen: die machine heeft geene speelruimto
genoeg; (art..) de speelruimte van een kogel, het verschil in middellUn tusschen den kogel en de zio
van het kanon; (fig.) er is speelruimte gelaten, men
heeft hier vrijheid gelaten; der willekeur to veel speelruimte geven, to veal gelegenheid om zich to toonen..
SPEELSCH, bn. bw. (-er, meest geneigd tot
spelen, dartelen: de speelsche jeugd; tochtig (van,
dieren). SPEELSCHHEID, v. geneigdheid tot spel,;
dartelheid; tochtigheid (van dieren).
SPEELSCHIJVEN, v. my. schijven behoorende tot
eenig spel (b. v. tot het damspel); ...SCHUIT, v. (-en),
plezierschuit; ...SCHULD, v. (-en), schuld die men
door het spel maakt; ...SEIZOEN, o. (-en), seizoen,
voor komediespel en : het speelseizoen 1897/98; ...SOORT,.

v. (-en), (nat. Dist., plantk.) van gemengd geslacht,_
niet van 't echte ras, uit tweeerlei soort voortgekomen.
SPEELSWIJZE, bw. spelende, onder het spelen.
SPEELTAFEL, v. (-5), ...TAFELTJE, o. (-5), tafeY
waaraan men speelt; (fig.) het spel:
heeft zijm
vermogen aan de speeltafel (met spelen) verkwist;
...TAKEL, m. (-s), (zeew.) takel die uit een dubbel
on een onkel blok bestaat; ...TIJD, m. tijd voorhet spelen bestemd; speeluur; tijd waarin sommige
dieren speelsch zijn; ...TOONEEL, o. (-en), tooneel
waarop voorstellingen gegeven worden; (sprw.) de.
wereld is een speeltooneel; ...TUIG, o. (-en), speelgoed,,
(ook) muziekinstrument; ...TUIGMAKER, m. (-s);
...TUIN, m. (-en), (in 't algem.) tuin waarin kinderen
kunnen spelen; (in 't bijz ) in groote steden eonsomheinde plek gronds, waar kinderen van openbarelagere scholen op bepaalde uren van den dag onder
toezicht kunnen spelen; ...UUR, o. (...uren), uur
bestemd voor de uitspanning der kinderen, snipperuur; ...UURWERK, o. ( en), uurwerk met speel-werk er in; ...V AART, v. pleziertochtje op bet,
water; ...VOGEL, m. (-s), (fig.) die aan het spel'
verslaafd is; ...VRIEND, m. (-en), ...VRIENDIN ;
(-nen), speelnoot, -noote; ...WAGEN, m. (-s), ple- v.
zierrijtuigje; ...WERK, o. (-en), gedeelte van een
uurwerk, dat het klokkenspel voortbrengt; (fig.)
licht to verrichten arbeid.
SPEELZIEK, bn. (-er, -st), in hooge mate speelsch..
SPEELZIEKTE, v. speelzucht.
SPEELZOT, bn. zot op het spel.
SPEELZOT, m. (-ten), die zot op het spel is.
SPEELZUCHT, v. overdreven begeerte tot spelen.,
SPEELZUCHTIG, bn. (-er, -st), speelziek.
SPEEN, v. (spenen), uier; tepel; gummi-dop opzuigflesschen; (geneesk.) spenen, aambeien. SPEENTJE, o. (-5).
SPEENADER, v. (-5), (ontl.) aarsader; ...DISTEL,
v. (-s), speenkruid; ...KLOOF, v. (...kloven), spleet in
eene speen; ...KRUID, 0. (-en), (plantk..) een geslacht
tot de familie der ranonkelachtigen behoorende,
waarvan slechts eene soort in Nederland in 't wild
gevonden wordt (ranunculus ficaria); zij hebben
niervormige bladeren, botergele bloemen met 5 tot
9 puntige bloemblaadjes en wortelknolletjes; groat-
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speenlcruid, helmkruid of scrophelkruid (scrophularia
o. (...m alen), m aal ter gelegenheid
nodosa);

SPEKKEVER, m. (-5), eene soort van insect (dermestes lardarius), die in het spek leeft; ook leer. enpelskever geheeten, omdat de larven zeer schadelijIc
voor huiden on opgezette dieren zijn.
SPEKKIG, bn. (-er, -st), spekachtig. SPEKKIGHEID,.

van het spenen van een kind.
SPEENSEL, o. (-s), pas geente boonivrucht.
SPEENVARKEN, SPEENVARKENTJE, o. ( s), zeer
Jong varken; ...ZWEER, v. (...zweren), zweer aan
eene speen.
SPEER, v. (speren), laps, spies; (plantk.) eene trosachtige bloeiwijze bij de biesachtige planten en
cypergrassen, waarbij de onderste of buitenste takken boven de bovenste en middelste uitsteken.
SPEERTJE, o. (-s).
SPEERDISTEL, v. (-s), (plantk.) eene soort van
(cirsium lanceolatum);
vederdistel, putterdistel
...DRAGER, m. (-s), piekenier; ...HAAI, m. (-en),
eene soort van haai (squalls acanthias), die zeer
algemeen in de Noordzee gevonden wordt en hier
en daar ook doornhaai wordt geheeten; ...HAAK,
m. (...haken), eene soort van smidsaanbeeld met
twee hoorns: speerhaak der goudsmeden en juiceelwerkers; ...KOKER, m. (-s); ...KRUID, o. (plantk.)
valeriaan; slangenkruid; ...PUNT, v. (-en), punt van
eene spoor; ...RUITER, m. (-s), ruiter met eene
spear gewapend; ...WORTEL, v. speerkruid, drakenwortel.
SPEET, v. (speten), werktuig om to spitten, spaan ;
wat afgespeet is (b. v. afgespete hotel.); klein spit.
SPEETJE, o. (-s), kleine speet; aal die aan een
speetje gebraden wordt, speetaal.
SPEETAAL, SPEETJES-AAL, v. aal die aan het
spit gebraden wordt, braadaal.
SPEETIJZER, o. (-s), brandijzer voor het spit.
SPEETJESPALING, v. speetjesaal.
SPEK, m. (-ken), (Zuidn.) suikerspek, babbelaar.
SPEK, m. (-ken). Zie SPEKJAN.
SPEK, o. de vetlaag tusschen huid en vleesch bij
het varken, den walvisch on andere groote zeedieren: het spek der walvisschen kookt men tot traan;
versch, gezouten en gerookt spek; vet. mayer, doorregen
spek; het spek is ransig, niet lekker, garstig; eene
zfj spek; — (sprw.) met spek vangt men muizen, met
ruime gaven kan men ieder winnen; spek op de
ribben hebben (schertsend van menschen gezegd),
dik en vet zijn;
zet spek aan, wordt dik on vet;
daar groeide hij eene hand dik spek in, deed hem
bijzonder veel genoegen (inz. van leedvermaak gebezigd); met spek schieten, liegen, opsnijden; van
weelde uit het spek springen. niet weten wat men
heeft het spek
doen zal, zijn geluk verwaarloozen;
weg, is reeds besmet (inz. met eene venerische
is
reeds
zwanger; —
heeft
het
spek
at
weg,
ziekte);
voor spek en boonen sneedoen, meeloopen. niet mee-

tenon, to veel zijn.
SPEKACHTIG, bn. (-er, -st), als spek; (gew.) gaarne
spek etende.
SPEKBANK, v. (-en), bank waarop spek wordt gesneden; ...BOKKING, m. (-en), groote, vette bokking;
...BUIK, m. (-en), (fig.) dikke buik, smeerbuik;
m. en v. (-en), speketer, spekeetster; ...BUIL, v. (-en),
eene soort van gezwel; ...EEND, v. (-en), smient;
...ETER, m. (-s), ...EETSTER, v. (-s), die spek eet;
,spekbuik; ...GEZWEL, o. (-len), spekbuil; ...HAAK,
m. (...haken), haak waaraan spek en vleesch opgehangen wordt; laatste poot eener schrijf-m: spekhaken schrij ven; ...HALS, m. (...zen), (fig.) dikke,
vette hals; m. en v. (...zen), die een vetten hals
heeft; ...JAN, m. (-nen), (eert.) scheldnaam door de
zoelieden aan de Portugeezen on Spanjaarden gegeven; ...KAMER, v. (-s), kamer waar spek bewaard
wordt; (fig.) kamer waar men gevangenen opsluit.
SPEKKEN, (spekte, heeft gespekt), het vleesch
met spek vullen, doortrekken, lardeeren; (zeew.)
korte kabelgarens dicht bij elkander door een stuk
zeildoek steken; (fig.) van geld voorzien: eene goed
yespekte beurs. SPEKKING, v. het spekken, lardeeren.
SPEKKER, ni., SPEKSTER, v. (-5), die spekt of lardeert.
, SPEKKERIG, bn. (-er, -st), spekkig.

1551

v. vetheid; speksmaak.

SPEKKOEK, m. (-en), met spek gevulde koek;
pannekoek in spekvet gebakken; ...KONING. m(-en), man die het spek (der walvisschen) in tonnenduet; ...KOOPER, m., ...KOOPSTER, v. (-s), die inspek handelt; (sprw.) 't is een heele spekkooper,
heeft nogal geld, zit er warm in; ..KUIP, v. (-en ► ,
kuip waarin men het spek in het zout legt; ...LIJN.
v. (-en), lijn waaraan het spek hangt; ...LUCHT.
v. geur, reuk van spek; ...MADE, v (-n). worm I=
bedorven spek; ..MES, o. (-son), groot, breed mes;
...MUIS, v. (...zen), gewone vledermuis; ..NAALD,
v. (-en), lardeerpriem; _..NEK, m. (-ken), spekhals;
m. on v. (-ken), die een speknek heeft; ...PAN,
v. (-nen), pan waarin men spek braadt; ...PANNEKOEK, m. (-en), met spek gebakken pannekoek;
..RIJDERIJ, v. (-en), hardrijderij op schaatsen ornr
spek en erwten; ...SLAGER, m. (-s), spekverkooper;
varkensslager; ...SLAGERIJ, v. (-en), bedrijf van.
spekslager; spekslagerswinkel; ...SLAGERSJONGEN, m. (-s); ...WINKEL, m. (-s).
SPEKSMAAK, m. smaak van het spek; ...SNIJDER„
m. (-5), de man die den gevangen walvisch aaa
stukken snijdt; ...STEEN, m. (-en), als voorwerpsn.
—. v. als stofn.: eene soort van steep, die uit water bevattend magnesium silicaat bestaat on met menigerlei meestal bleeke of lichte kleuren voorkomt
en tot verschillende einden gebruikt wordt: glazenmakers schriften met speksteen op glas, kleermakers'
op laken of kleedingstukken; men Maakt veel snuisterfjentot speksteen; Chineesche speksteen, beeldsteen, is go
heel anders van samenstelling; ...STEENPOEDER,
0, fijn speksteen: met speksteenpoeder wrijft men de
geradeerde plaatsen op papier zn, om er weer overheen
to kunnen schrijven: ...STRIK, m. (-ken), touw waarmode de groote stukken walvischspek naar het schipwarden getrokken; ...STRUIF, v. (...ven),eierpanne-koek met spek; ...TAKEL, m. (-s), (vissch.) spektouw.
SPEKTAKEL, o. (-s), rumoer, opschudding: wat
maakte me die kerel een spektakel. Zie SPECTAKEL. .
SPEKTAKELSTUK, o. (-ken). een tooneelstuk dat
spektakel verwekt.
SPEKTOR, v. (-ren), (nat. hist.) spekkever ; ...TOUW,.
o. (-en), touw waaraan het spek hangt; ...TRAAN,
v. eene soort van vet (in tegenst. van levertraan);
...VET, o. uit spek gebraden vet: aardappels met
spekvet eten.
SPEKVET, bn. zeer vet: die man zs spekvet.
SPEKWATTEN, v. mv. (zeew.) gespekt zeildoek,
gebruikt om schavieling to voorkomen; ...WORST,
v. (-en), (gew.) eene soort van worst, die enkel uit
buikspek on kruiderijen bestaat; ...WORTEL, v.
(plantk.) smeerwortel: eene ruwbladige plant;
...ZWOORD, o. de dikke huid van het varken. [Men
vindt ook spekzwaard en spekzwoerd.j

SPEL, o. (-en), levendige, viugge beweging, flikkering: het spel der oogen: het spel der gebaren, aanduiding van iets door gebaren; kleurenspel, spelingder kleuren; spel der verbeelding; —
bezigheid tot vermaak of uitspanning van zich-zelf of van anderen, benevens datgene waarmede•
men zich vermaakt: dam -, kegel kien schaak-spel; de spelen der kindsheid; het spel van den goochelaar.
van den hansworst, hun kunstgrepen, poetsen ; —
(sprw.) het is maar spel, het is niet uit ernst; eery
spel met iem. drilven, hem voor den gek houden; eertspel van wind en golven ztjn, op de onstuimige zee
rondzwalken; dat komt mede in het spel, dat moot
er bij gerekend worden; dat blijft buiten spel, wordt
niet medegeteld; buiten spel blijven, niet meedoen;
de hand mede in 't spel hebben, er ook bij betrokken
zijn ; de duivel is mede in 't spel, het loopt verbazenct
egen; ient. vrij spel laten, de noodige vrijheid laten;

SPEL.

SPELEN.

44e1 spel breken, de zaak bederven: dat was voor hem
44n spat, eene kleinigheid, hij deed dat zonder moeite;
.1* maakt van alles een spel, luj durft alles onder-

SPELDENBAK, in. (-ken), ..BAKJE, o. (-s), ...D008„
v. ...DOOSJE, o. WO, ...KOKER, m. (-s), .,.KOKERTJE, 0. (-s), bakje doosje koker ter berging
van spelden.
SPELDENBRIEF. m. (-ven), brief met spelden;
..DUITJE, o. speldengeld; ...FABRIEK, v. (-en);
...FABRIKANT, in. (-en); ...GELD, o. buitengewone
toelage (aan eene vrouw van haar man of hare
ouders); ...KUSSEN. o. (-5), ...KUSSENTJE, o. (4),
kussen waarop spelden gestoken worden; ...MAKER,
m. (-s), iem. die spelden maakt; ...MAKERSMES,
0. (-son), getand mes der speldenmakers; ...MAKERS.
PR1EM, m. (-en), stilt of els der speldenmakers;
..STEEKSTER, v. (-8), die spelden op brieven of
papieren steekt (ten verkoop); ...WERK, o. (-en),
kunstig bewerkte kant.
SPELDENWERKEN, (speldenwerkto, heeft gespeldenwerkt), kant maken.
SPELDENWERKSBOUT, m. (-en), speldenwerksklos;
...KLOS, m. (-son), ...KUSSEN, o. (-s), klos, kussen
waarvan men zich bij het speldenwerken bedient.
SPELDENWERKSTER, v. (-s), kantwerkster.
SPELDENWERKSTOOT, v. zeker vrouwenhulsel.
SPELDEPRIK, m. (-ken), prik met de punt eener
speld; (fig.) iem. speldeprikken geven, iem. bijna onmerkbaar tergen, sarren; ...PUNT, v. (-en).
SPELDERNIEUW, bn. splinternieuw : zoo nieuw,
dat de spelden er nog aan zitten.
SPELDESCHACHT, v. (-en), staafje eener speld
tusschen kop en punt; ...VISCH, v. zeerjonge visch,
niet grooter nog dan eene speld.
SPELEMEIEN, (spelemeide, heeft gespelemeid), zich
in het voorjaar vermaken (op het land of op het
water); den meiboom gaan planten.
SPELEN, (speelde, heeft gespeeld), zich vlug en
luchtig bewegen. de zon speelt in 't water; de win
speelt in 't glas, tintelt, fonkelt; de wind speelt door
het gebladerte, doet het ruischen; de wind speelt op
het koren, door, met hare lokken; de wind speelt, is
veranderlijk; — (zeew.) de mast speelt in de vissing,
heeft daar speling;
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iemen, (ook) nets neemt htj ernstig op; — het
bespelen van een of ander muziekinstrument: mootspel, klokkenspel; een meestertfjk spet; een geacheveerd

de
-sped; zon spet werd algemeen bewonderd; — (NI
Ouden) wedstrijd : de Olympische, Korintische of
lsthmische spelen; — opvoering van een tooneelstuk;
stuk dat opgevoerd wordt: 1)4-, treurspel; wijze
waarop dat geschiedt: het spel van lien acteur was
bVna volmaakt: —
eene bezigheid tot ontspanning die volgens zeltere
regels plaats heeft en waarbij men gewoonlijk geld
waagt, kansspel • bfj 't spet winnen, verliezen; in 't spet
_getukkig zfjn, daarbij winnen; aan het spel verslaafd
zffn, er niet buiten kunnen, welk spel speelt gij
liever: biljartspet of trictrac ?; — dat wat men bij
_net kansspel waagt, de inzet: 10 gulden op 't, spet
-

zetten; (fig.) zijn naam, zfjn leven, alles op 't spet zetten,

-ergens bij wagen; — manier waarop men speelt:
dat was uw spel, mfjn spel zou zijn...; de kaarten,
punten enz. die men wint. het spel winnen; zijn spel
gewonnen geven, (ook fig.) verklaren dat men het
verloren heeft; gewonnen spel hebben, lets gewonnen,
zijn doel bereikt hebben, — stand tijdens het spel
ten opzichte der medespelers : het spel voor iem. opnemen, uitspelen; een mooi, sterk spel hebben, het gemakkelijk kunnen winnen; zijn spel staat leelijk, is
-zwak, hij heeft weinig kans het to winnen; een gewaagd, een gevaarlfjk spot hebben, (fig.) veel kans
:hebben het to verliezen; hfj heeft het spel in handers,
htj is meester van het spot, hij kan het winnen ais
hij wit, (fig.) hij is de baas, kan het regelen zooais
wit: — (sprw.: het was, alsof het spet sprak, geneel toevallig; —
(-1en), partij die men speelt: wij hebben twee
_spellen gedaan ; nog een spellet9e waken?; — stet
kaarten waarmee men speelt; eens gebruikte spellen
kaart te koop: aan du spet ontbreken eenige kaarten ;
ite spellen zfjn in orde, daaraan ontbreken geene
kaarten; goedkoope spellen, voor de winteravonden ;

—platswregspid,vertonwd,ten:

op de kermis zijn vier spellen etc spetten worden opgeslagen, afgebroken; een paardenspet; een honden•en apenspet; naar 't spel gaan; — gereedschap, voorwerp, ding enz. (gewoonlijk spullen genoemd). SPELLETJE, o. (-s).
SPELBEDERVER, m. ( 5), iem. die het spel bederft,
-spelbreker.
SPELBOEK, o. (-en), SPELBOEKJE, o. (-s), boekje
voor eerstbeginnenden, a-b-boek.
SPELBREKER, m., ...BREEKSTER, v. (-s), vrede-,

-

-

rustverstoorder. vrede•, rustverstoorster (in een ge_zelschap).

SPELD, v. (-en), puntig pennetje van ijzer- of
koperdraad van een kop voorzien, om lets vast to
-steken: een brief spelden, papier waarop een zeker
aantal spelden (144 of 100 doorgaans) gestoken zijn;
spelden voor insecten, met eene lange schacht om
insecten op to prikken; veiligheidsspelden, haarspel. den, zie aldaar; (sprw.) spelden zoeken, gebukt gaan;
spelden op een hooizolder zoeken, vergeefsche moeite
.doen; (gew.) zijn speld uit het spel trekkers, zich zachtjes, stilletjes aan eene zaak onttrekken; er is geene
speld tusschen te krfjgen, er is niets aan de zaak to
-doen; hij babbelt maar door, er is geene speld tusschen
te krfjpen, hij laat u geene gelegenheid om zelfs een
enkel woord maw to zeggen; hij weet er geene speld
van, totaal niets. SPELDJE, o. (.5), kleine speld; (fig.)
ergens een speldje bij steken, er niet meer over praten.
SPELDEBOOR, v. (...boren), kleine timmermansboor; ...KNOP, ...KOP, m. (-pen), bov waste uiteinde
eener speld; het is geen speldeknop (niets) waard.
SPELDEN, (speldde, heeft gespeld), vasthechten
met spelden; (fig.) iem. iets op de inomc spelden, tem.
:ets wijsmaken, hem doen gelooven wat niet
- waar is.

zich vrij en lustig bewegen. (inz. van kinderen),
zich vermaken, verlustigen : de kinder en spelen buiten;
zich moede spelen; at spelende leeren, zonder zich
bijzonder in to spanner; de kat speelt met de muis;
speel nooit met vuurwapens, ga daar nooit gedachteioos mee om ; — (sprw.) speel nooit met vuur, ga
niet lichtzinnig met gevaarlijke zaken om; met
betoften, met eeden spelen, die als een spel behandelen,
met ernstig opnemen; met zone gezondheid spelen,
die niet in acht nemen; met iem. een schanclelYk spel
speten, hem schandelijk behandelen; hij laat niet met
zich spelen, hij laat zich niet voor den gek houden;
iem. eene poets, een trek spelen, hem om den tuin leiden, bedriegen, foppen; inn. iets in of uit de hand
spelen, het er hem ongemerkt in of uit brengen;
er loopt e'en van de vhf bij hem (te) spelen, hij is niet
goed wijs; — dat speelt mij voor den geest, ik herinner
mij er jets van; het woord speelt inzij op de tong, ik
herinner mij het woord good, doch weet het nu
niet to zeggen; deze woorden speelden op zone lage
afkomst, zinspeelden daarop ; —
zich met eenig spel bezighouden: wet spelen de

jongens ?; blindemannetje, wegkruipertje spelen; biljart,
dam, kaart, schaak spelen; in ruiten, in troef spelen,
zulke kaarten uitspelen; om iets, om een gulden, om
het gelag spelen, de verliezer moot dit betalen; laag,
hoog, prof spelen, om weinig, veel, zeer veal geld
spelen; valsch, eerlijk spelen; gelukkig spelen, daarbij
winnen; een gewaagd spel spelen, waarbij men veel
kans heeft to verliezen; in de Toter ij spelen, een lot
er in nemen; zich arm, rijk spelen; bankroet spelen,
zdne betalingen staken; — speculeeren: op rijzing,
op dating spelen, daarop in fondsen enz. speculeeren; — (sprw.) hij spoelt suet hem onder e'en hoedje, zij
zijn het net elkander eons; —
tot uitspanning van zichzelf of van anderen
muziek maken:
piano, de viool spelen; een
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SPHEROIDE.

tralsch, een marsch spelen; in de tnaat, met gevoel
spelen; van het blad, vit het hoofd, op het gehoor spelen;
de klok speelt, het klokkenspel is in beweging; eene
muziekdoos laten spelen, in werking brengen; — (fig.)
op zijn poot spelen, razen, tieren, wild to keer gaan;
de kanonnen, het geschut laten spelen, daarmee ergens
op schieten; eene min laten spelen, werken, ontploffen; de fonteinen, de waterwerken laten spelen, water

SPENCER, m. (-s), vestrok (zeker kleldingstuk),
aldus geheeten naar den Engelschen lord SPENCER.
SPENDABEL, bn. bw. (-er, -st), mild, kwistig.
SPENDEEREN, (spendeerde, heeft gespendeerd), ten
koste leggen (aan): ik wil er niet reel aan spendeeren;
veel moeite aan jets spendeeren, besteden.
SPENEN, (speende, heeft gespeend), van de speen
of borst afhemen : een kind spenen; visch spenen, aan
visch zuiver water geven; die visch is niet goed gespeend, zij smaakt grondig, is niet lang genoeg voor
het gebruik in de kaar in frisch water geliouden:
(fig.) zich spenen, zich onthouden, het gebruik (van
iets) matigen : hj heeft zich van alles moeten spenen,
zich alles moeten ontzeggen; een herstellende spenen,
hem niet te veel voedsel of wijn geven. SPENING, v.
SPENENVLOED, m. (-en), (geneesk.) aainbeienvloeiing.
SPERBOOM, m. (-en), slagboom; ...FORT, o. (-en),
klein verdedigingswerk op groote verkeerswegen
of spoorwegen.
SPERGE, v. (-5). Zie ASPERGE.
SPERGELKRUID. o. wilde asperge, spurrie
SPERGETORRETJE, o. (-s), (nat. hist.) een klein
torretje op de aspergevelden levende (lema asparagi).
SPERKELEN. Zie SPARKELEN.
SPERKETTING, m. (-en), ketting om af to sluiten
of to versperren.
SPERMA, v. dierlijk zaad; de stof waarmee het
dier wordt geteeld.
SPERMACETI, v. walschot, witte amber (vetstof,
inz. der potvisschen, dat na hun dood stolt en
gezuiverd veel in de waskaarsen-fabricage gebruikt
wordt); —KAARSEN, v. my.
SPERREN, (sperde, heeft gesperd), wijd uiteenzetten: de beenen uit elkander sperren; vastzetten,
sluiten: een weg, doorgang sperren; een rad sperren,
versperren. SPERR1NG, v. (-en). het sperren; afsluiting ; versperring.
SPERSIEBOON, v. (-en), ...BOONTJE, v. (-s), eene
peulvrucht die met de peul gegeten wordt, ook
suiker-, princesse- en heerenboontjes geheeten.
SPERWER, o. (-s), zekere roofvogel (aster communis),
tot de familie der valken behoorende, met vrij
korte, afgeronde vleugels, een krachtigen krommen
snavel en lange dunne pooten en teenen; htj wordt
ook wel vinkendief, stier- en blauwvalk genoemd en
wordt bijna in geheel Europa gevonden. SPERWERTJE, o. (-s).
vrucht van den
SPERWERBEZIE, v. (-5,
sorbeboom; —BOOM, m. (-en), sorbeboom.
SPERWERSNEST, o. (-en), nest van een sperwer.
SPERWERUIL, m. (-en), (nat. hist.) eene op sperwers eenigszins gelijkende uilensoort (stria funerea
en S. accipitrina).
SPESEN, v. my. kosten. onkosten, uitgaven.
SPET, v. (-ten), spat, vlak. SPETJE, o. (-5).
SPETEN, (speette, heeft gespeet), aan een speetje
rijgen: scharren speten, om ze te drogen; met een
spit doorboren; aan een speet braden.
SPETTEN, (spette, heeft gespet), spatten.
SPEUN, v. (-en), (bouwk.) draaitoestel eener kleine
deur zonder opgesloten kortjn, bestaande uit eene
verticale pin in de omtimmering en eene bus in
de deur.
SPEUREN, (speurde, heeft gespeurd), rnerken, bemerken; bespeuren; niet nauw speuren, niet nauwlettend zijn.
SPEU.RGAAL, m. (...galen), (nat. hist.) sperwer;
...HOND, m. (-en), hond die afgericht is om het
wild op to loopen: goede, flunk afgerichte speurhonden;
speurhond die niet aanslaat; (fig.) iem. die iets naspoort, in het geheim nagaat: de speurhonden der

laten opgeven; —

een tooneelstuk opvoeren: van avond speelt men
Faust; in welken tjjd, waar speelt dat stuk ? verplaatst
ons dat stuk?; htj speelt mee in dat stuk, vervult er
eene rol in; eene rol, de hoofdrol spelen, medespeler
zijn, den hoofdpersoon voorstellen; — (fig.) eene leelijke
rol b iets spelen, daarbi.j leelijk handelen, optreden;
den bans, de beest spelen, zie BAAS, BEEST; — zich
voor iem. uitgeven: h speelt den beleedigde; zij speelt
de preutsche; vleiend noemen: hi)" speelt mijnheer tegen
den huisknecht; alsjeblieft spelen. dat yank zeggen; —
paren (van sommige dieren) : konijnen laten speten; — (fig.) de natuur speelt hier, wijkt van hoar
gewonen gang af.
SPELEN, o. spel.
SPELER, m., SPEELSTER, v. (-s), die speelt; (inz.)
die veel speelt; (muz.) bespeler van eenig instrument; (ook) tooneelspeler.
SPELERIJDEN, voor vermaak uit tijden gaan;
't wordt gewoonlijk alleen in de onbep. wijs en in
't verl. deelw. gebruikt: ze gaan speleroden, ze hebben
spelegereden; de wagen, waarmee dit geschiedt, heet
een speelwagen.
SPELERSBAAS, m. (...bazen), een baas in het
spelen.
SPELEVAREN, (spelevaarde, heeft gespelevaard),
21 ,•1 op het water met een vaartuigje verlustigen.
SPELFOUT, v. (-en), fout gemaakt door de regels
der spelling niet in acht to nemen.
SPELING, v. (-en), het spelen: speling van het lot,
-van de fortuin, grillige wending, keer; speelruimte:
het touw heeft geene speling genoeg, ligt of hangt niet
ruim genoeg; (timm.) ruimte tusschen twee verbonden voorwerpen: bjj deze paneelen is te veel speling ;
4kooph.) vrije beschikking over geld of krediet,
xnarge; (fig ) natuurvormingen: de speling der natuur.
SPELKUNST, v. de kunst om de gesproken woorden door letterteekens volgens aangenomen gebruik
voor to stellen.
SPELLEN, (spelde, heeft gespeld), de letters en
lettergrepen van een woord geregeld schrijven of
oimoemen: de moeiloke woorden spellen; hoe spelt hij
zijn naam ?, hoe is de juiste schrjjfwijze er van?; de
spelregels volgen: velen spellen die woorden anders;
(fig.) aankondigen, voorspellen: dat spelt u niet reel
goeds. SPELLING, v. (-en), het spellen; schrijfwijze
naar de regels der taal: de spelling van een woord
vragen; wijze van spelling : volgens de nieuwste spelling.
SPELLINKJE, o. (-s).
SPELLER, m., SPELSTER, v. (-s), die spelt.
SPELLING-COMMISSIE, v. commissie aan wie de
regeling eener spelling opgedragen is.
SPELMETHODE, v. eene leesmethode op het spellen
gegrond; de leerlingen benoemen de letters volgens
het A-B-C en daarna het woord, bv. ha + oo oo
,

gee = hoog.
SPELONK, v. (-en), hol, grot. SPELONKJE, o. (-s).
SPELONKACHTIG, bn. vol spelonken of holen.
SPELREGEL, m. (-s), regel dien men bij het zuiver

schrijven der woorden in acht neemt.
SPELT, v. eene soort van grove tarwe (triticum
spelta), met platte vierzijdige aar, kleine roodbruine korrel on fijner meel.
SPELTAKKER, m. (-s); ...BIER, o. bier, van spelt
gebrouwen; ...BOUW, m. aankweeking van spelt;
...GRAS, o. slechte soort van spelt; ...HAAN, m.
(...hanen), sprinkhaan; ...LAND, o. (-en), speltakker;
...MAAND, v. Herfstmaand, September; ...MEEL, o.;
,..00GST, m.; ...STROO, o.; ...VELD, o. (-en), speltland.

politie.

SPHEER, v. (spheren), zie SFEER.
SPHEROIDAAL, bn. (nat.) spheroldaal-toestand,

de
toestand van een droppel vocht op eene gloeiende
plaat, dat dan den vorm eener spheroIde aanneemt.
SPHEROIDE, v. (-n), een lichaam met een gebogen .
98

gPliEROIDE.

SPIER.

6*(4+10;
dat geheel gesloten is en eerie regelmatige
„.
gedaante heeft. - •
SPHINX, v: (-en), zie -SFINX.
IiPIAUTER, V. Zie PIAUTER.
SPICCATO, bw. (mut) uitkornende, duidelijk.
SPICHTIG,. bn. (-er, -st), puntig en smal: spichtige
breid,ei•Inf fang en -dun, schraal: spichtige planten; een
sPichtig mdsje. SPICHTIGHEID, v. .
SPIE, (-en), - SVIJ, v. (-en), pin .: bout, wigge: eene
*pie: in iets slaan; .met eene spie jets vastzetten. SPIETJE, SPIJTJE; 0.
SPIE, m:'(-4154` 1. aespieder, spion.
'SPIEBAND, m. (-en), (bouwk.), band die met eene
spielepgesloten wordt; o. (-ken), blok dat
tot • spie dienti;..BOUT, In. s(-en), bout om iets op
te suiteri:=
SPIEDEN, (spiedde, heeft gespied), bespieden, verspfeden.c •-‘ •
(spiedde, heeft gespied), met eene spie iets
vastzetten.
SPIEGAT, o. (-en) (zeew.) zie SPUIGAT; —PROP,
v. (-pen).
SPIEGEL, m. (-5), een lichaam ,wan glas of metaal
met eene gepolijste oppervlakte; dat door terugkaatsing beelden vormt van de voorwerpen, die zich
dam tegenover bevinden; (inz.) verfoelied glas; in

VANOMETER,
werktuig bij de onderzeesehe
telegraphie
gebruik, bestaande uit ten sgalva,ne-meter, een spiegel on een inagneetnaald; VECHT,o.(-en),gevechtstrijduitscherts,-to
oefening; (fig.) geveinsde vertooning;
o. (...ven), (bouwk.) gewelf dat in het midden vlak
is; ...GEZICHTKUNDE, v. leer -, wetenaeeh p. der
lichtweerkaatsing; m. (-5); verVadidiger
van spiegelglas; ...GIETERIJ, v. {-en), werkplaats.
waar glas tot spiegels gegoten wordt.
SPIEGELGLAD, bn. glad als - een spiegel: spiegel,
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den spiegel kijken; den heelen dag staat voor den
spiegel, beschonwt zij zichzelf in den spiegel; — (fig.)
de oogen zljn de spiegel der ziel, de oogen Openbaren
wat In het gemoed omgaat; de wereld is een spiegel
der Goddelijke w#sheid, laat zfin voorbeeldit to spiegel
dienen, irolg zijn voorbeeld na; iem. een spiegel voor.
houden, hem het verkeerde van zijn gedrag laten
zieft; spiegel der zeden; — (courant) de rekening-cou-

rant van den inhoud van een dag- of weekblad, wat
het aantal regels betreft: voor de spiegels heeft =men
thins gedrukte formulieren; —
eene spiegelgla,dde
oppervlakte: de spiegel der zee; waterspiegel
(geneeSk.) werktuig om zekere natuurlijke lichaamsholten wijder to maken, open te houden en den inwendigen toestand dier orgartert to bezien; houten
schijf waarop de projectielen in den mortier worden
geladen; (zeew.) vlak achterdeel van een schip;
(timm.) met Spiegel bswerkte boom, een boom die
met paneelwerk betimmerd is. SPIEGELTJE, o. (-s),
kleine spiegel; spion (spiegel buiten het venster).
SPIEGELACHTIG, bn. (-er, -st), als een spiegel.
SPIEGELAFLEZING, v. (-en), (nat.) het afiezen van
den hoOgtespiegel eener vloeistofkolom; ...BALKEN,
m. mv. (zeew.) balken tusschen de hekstukken;
...BEELD, o. (-en), teruggekaatst beeld; (ook) schijnbeeld, schrikbeeld.
SPIEGELBLANK, bn. blinkend als een spiegel: dere
vloer is spiegelblank.

SPIEGELBOOG, m. (...bogen), (zeew.) kroon(boven
den achtersteven); (stern) eene soort van sterrenhoogte-meter; ...DEUR, v. (-en), deur met een spiegelglas; ...DRAAD, m. (:..draden), stralen in de dwarsdoorsnede van boomstammen; ...DRAGER, m. (-s),
eene soort van grooten vlinder (bombyx paphia);
...EEND, v. (-en), eene soort van wilde eend met
spiegelende veeren, zomereend; o. (-eren), een
in de pari gebraden ei waarbij het door heel gebleven is.
SPIEGELEN (ZICH), (spiegelde zich, heeft zich gespiegeld), zich in een spiegel bezien; zijn beeld in
eenige vloeistof als in een spiegel vertoonen: de
boom spiegelt rich in het water; (fig.) zich spiegelen aan,
tot voorbeeld nemen; (sprw.) die rich aan een ander
spiegelt, spiegelt rich zacht, gelukkig hij die uit het
ongeltik eens anderen leering trekt; — de zonnestralen van lets laten terugkaatsen; (fig.) met lets
pralen. SPIEGELING, v. (-en), het spiegelen; de
spiegeling (weerkaatsing) van het water, van den
stroom.

SPIEGELERTS, o. ijzererts met glanzende opperviakte; '...FABRIEK, v. (-en), fabriek van spiegels;
...FOELIE, o. foelie'om spiegels to makers; ...GAL-

•

glad

• SPIEGELG•AS, o. (...zen),verfoelied-glas; geslepen
en daarna gepollist fijn glas van , 6totS0m.M.dikte;
--BLAZER, m. (-5); —BLAZERIJ, v. (-en).
SPIEGELGRANAAT, v. (...naten), eene soort van
granaat b groote hoeveelheid tegelijk uit den steer],
mortier geworpen; —HANDEL, m. handelinspiegels;
...HARS; v. O. fijne, gezuiverde Kars voor vioolstrijkstokken erz.; •een mengsel van witte bars , en
terpentijn voor vuurwerk; ...IJZER, o. wit gietijzer,
verkregen uit spaathijzersteen; is zeer zuiver en
dient voornamelijk voor de staalfabricage; _KAMER, Ir. (-5); kamer wier wanden spiegels zijn;
kamer wear -spiegels ten verkoop zijn uitgestald;
...KARPER, m. (-5), eene soort van grooten karper
(cyprinus macrolepidotus), met naakte huid en twee
of drie rijen groote, glanzige schubben;
v. (-en), kast met deuren van spiegelglas;
v. (-en); ...KOOPER, m. (.$); ...KOOPSTER, v. (-8);
...KRAAM, v. (...kramen), verplaatsbare spiegelwinkel; ...LAMP, v. (-en), lamp Met een reflector
er achter.
SPIEGELLIJST, v. (-en), lijst voor spiegels;
BRIEK, v. (-en).
SPIEGELMAKER, m. (-s),Jem. die spiegels maakt;
...MAKERIJ, v. (-en), spiegelfabriek; ...MEES, v.
(...zen), moos met glanzige yeeren, koolmees;
...MERGSTRAAL, m. (...stralen), spiegeldraad;
...METAAL, o. metaalmengsel van koper en zink,
dat zich goad tot spiegels polijsten laat; ...MICROSCOOP, m. (...copen); ...NET, o. (-ten), eene soort van
vogelnet met groote vierkante mazen..
SPIEGELNIEUW, bn. fonkelnieuw.
SPIEGELOTTER, m. (-s), eene soort van zeeotter
met sterk glanzende liuid; ...PLAAT, v. (...platen).
(stoomw.) deel van den cilinderwand waarlangs de,
stomchuifdzmoatbewgn;
...POORT, v. (-en), (zeew:) geschutpoort aan den
achtersteven van een schip;
spiegellijst; ...ROG, m. (-gen), rog met glanzige huid
(raja miraletus), die aan de kusten van Engeland on
in de Middellandsche Zee menigvuldig voorkomt;
...RUG, m. (-gen), achterzijde van een spiegel; ...RUIT,
v. (-en), vensterruit van spiegelglas; zeer groote vensterruit, ...SCRIP, o. (...schepen), schip met een
vierkanten achtersteven; ...SCHRIFT, o. schrift
dat in een spiegel duidelijk leesbaar is, anders
niet; ...SEXTANT, m. (-en); ...SPAATH, o. (delfst.),
...STEEN, m. (-en), als voorwerpsn.; —, v. gmv. ala
storn.: eene soort van spaath, seleniet; ...TAFELTJE, o. (-5), tafeltje met een spiegel; ...TELESCOOP,
m. (...copen), verrekijker met holle spiegels ; ...VISCH,
m. (...sschen), visch walks schubben spiegelen;
...VLAK, o. (-ken), oppervlakte van een spiegel;
spiegelend, glad vlak; ...WINKEL, rn. (-5), winkel
Waarin men hoofdzakelijk spiegels verkoopt; ...ZONNEWIJZER, m. (-s), een zonnewijzer die de urea
aangeeft met teruggekaatste zonnestralen.
SPIEMOUW, v. (-en), (zeew.) linnen overtrek van.
een spiegat.
SPIER, v. (-en), kleine tears punt, inz. grasscheutje,
korenhalrnpje: een spiertje gras; (fig.) ik geef er geene
spier om, ik bekreun er mij niet om; (ontL) de
vleezige bundels in het dierlijk lichaam die door
hunne samentrekking on strekking de beweging
der deelen veroorzaken: gladde spieren, die der onwillekeurige beweging; dwarsgestreepte spieren, dies

SPIER.
onder invloed van den wil staan; de buik, het hoofd,
de aanhechting eener spier ; tweeizoofdige spier. SPIERTJE, o. (s). 'SPIER, v. "(-en), (zeew.) lange, dunne paal van
25 tot 30 voet lengte, het topeinde van juffers;
rondhout op kleine schepen tot mast en op grootere
tot ra of steng dienende.
SPIER, v. (-en), eene soort van zwaluw, spierzwaluw.
SPIERACHTIG, bn. (-er, -st), op eene spier gelijkende.
SPIERBEUGEL, m. (-s), (zeew.) ijzeren beugel die
den lijzeilsspieren tot steun strekt..
SPIERING, m. (-en), als voorwerpsn. —, v. gmv.
als stofn.: eene soort van kleine visch (salmo eperlanus), met een doorschijnend lichaam, fraai zilverwit van kleur met groene en blauwe tinten, die in
de geheele Noordzee tot in de Witte Zee, in de
Oostzee en ook in de groote Zweedsche meren
wordt aangetroffen; zij zwemmen in 't voorjaar de
rivieren op, waar zij om hun lekker vleesch veel
gevangen worden: (sprw.) een spiering uitwerpen om
een kabeljauw te vangen, eene kleinigheid opofferen
om jets veel grooter to verkrijgen; een magere spiering, iem. die bijzonder mager is. SPIERINKJE,
0. (-s).
SPIERINGETER, m., ...EETSTER, v. (-s),Iiefhebber,
liefhebster van spiering; ...KOP,m. (-pen); ...MAAL,
o. (...malen); ...NET, o. (-ten); ...STAART, m. (-en);
...VANGST, v; ...VISSCHER, m. (-s); ...VISSCHERIJ, v. (-en), spieringvangst.
SPIERKLIERKRUID, o. (plantk.) klierspeenkruid.
SPIERKRACHT, v. kracht der spieren: zone spierkracht is ongeloofelijk; iem. zonder spierkracht; —METER, m. (-5), werktuig om iemands spierkracht to
meten.
SPIERLING, m. (-en), (gew.) spiering.
SPIERMAAG, v. (...magen), zeer sterke maag der
vogels.
SPIERNAAKT, bn. moedernaakt: hij was spiernaakt.
SPIERPEES, v. (...pezen), (ontl.) peesachtig uiteinde
eener spier; ...SCHEEDE, v. (-n), (ontl.) vliesachtige
omkleeding eener spier; ...STELSEL, o. (-s), stelsel
van spieren, alle spieren: het spierstelsel van.de borst;
...SUIKER, v. de reuk- en kleurlooze, zoete zelfstandigheid die in de spieren voorkomt, inosit.
SPIERTALIE, v. (-s), (zeew.) twee enkele blokjes
en een licht trosje; ...TOUW, o. (-en), ophaler der
spieren op de marseraas.
SPIERVERLAMMING, v. (geneesk.) verlamming van
eenige of alle spieren; ...VOGEL, m. (-s), eene soort
van gierzwaluw ; ...WEE ESEL, o. (-s), (ontl.) weefsel,
vezels waaruit de spieren bestaan; ...WERKING,
v. (-en), wijze van working der spieren; hare nitwerking.
SPIERWIT, bn. uiterst wit.
SPIERZAK, m. (-ken), brood-, knapzak; ...ZWALUW, v. (-en), steenzwaluw.
SPIES, SPIETS, v. (spietsen), spoor, lans, hellebaard, pertizaan; (plantk.) eene pluim met dicht
opeengedrongen bloemen aan korte bloemstelen,
met eene eivormige gedaante. SPIESJE, SPIETSJE,
o. (-5).
SPIESDRAGER, m. (-s), lansdrager, piekenier.
SPIESGLANS, o. een blauwachtig wit, broos metaal
met een bladerig of korrelachtig weefsel, antimgnium; —GIFT, o. vergif t) van spiesglans.
SPIESHOUT, o. (-en), schacht eener spies; ...IJZER,
o. (-s); ...SCHACHT, ...SCHAFT, v. (-en), spieshout;
...STAF, m. (...staven), spiesschacht; ...VOLK, o.
spiesdragers, piekeniers.
SPIESVORMIG, bn. (plantk.) aan den voet met
spitse, horizontaal afstaande lobben.: spiesvormige
bladeren.
SPIETSEN, (spiotste, heeft gespietst), doorboren
met eene spies of lans; (in Turkije) een misdadiger
spietsen, hem een puntigen hank van onderen tusschen de ruggegraat en de huid steken, zoodat hij
tusschen de schouders uitkornt.

SPIJKERVORMIG.
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SPIEZAK, m. - (-ken), (zeew.) linnen overtrek van

een spiegat.
SPIJ, v. (-en). Zie SPIE.
SPIJBELAAR, m. (-s), een jongen die spijbelt.,SPIJBELAARSTER, v. (-s).
SPIJBELEN, (spijbelde, heeft gespijbeld), heimelijk
de school verzuimen, achter de haag loopen..
SPIJEN,- zie SPUWEN.
SPIKE, m. (-5), aflaatpijp aan de daken van kerken
en torens. SPIJERTJE, o. (-s).
_
SPIJGAT, o. (-en), (zeew.), zie SPUIGAT.
SPIJK, v. (plantk.) naam aan verschillende web.
riekende, geneeskrachtige planten gegeven, inz. de
groote lavendel (lavandula latifolia) en de Indische
spijk (L. spica).
...BOOM,
m. spijkerbalsem;
SPIJKBALSEM.
...STRUIK, m. (-en), (plantk.) boom of struik die de
nardus voortbrengt.
SPIJKER, m. (-s), puntig stukje metaal, gewoonlijk
van een kop voorzien om jets stevig te bevestigen
of aan het uitstekende deel iets op to hangen: jets
?net een spijker vastslaan; kop,,ren,vertinde spOkertjes;
spOkers zonder koppen; een spOker kromslaan, uittrekken; — (sprw.) den stOker op den kop slaan, de zaak
juist treffen, het kind bij zijn naam noemen; spykers
met koppen slaan, doortasten; zoo hard als een spijker
zijn, tegen alIerlei ongemakken bestand zijn, (ook) in
hooge mate arm zijn; weet ik een spOker, weet een
gat, hij is nooit verlegen met eene zaak; spijkers op
laag water zoeken, vitten, onbeduidende gronden
aanvoeren, (ook) jets voorwenden, om jets to verbergen, dat niet goed is; jets can den spoke?' hangen,
het laten rusten, op de lange baan schuiven; — die
lamp is net een gloeiende spOker, geeft zeer weinig
licht. SPIJKERTJE, o. (-s).
SPIJKER, m. on o. (-5), heerenhuis; schuur; bergplaats voor gereedschap of koren. SPIJKERTJE, o.(-s).
SPIJKERBAK, m. (-ken), bak om spijkers in to bewaren, gewoonlijk in hokjes verdeeld; ...BALSEM,
m. eene soort van zalf, welke bij kneuzingen gebruikt wordt; ook wordt zij met good gevolg gebezigd bij die eigenaardige ontsteking der huid, die
„winter" genoemd wordt. [Zoo geheeten naar den
fabrikant JAN SPIJKER, die het eerst die zalf bereidde.]
SPIJKERBOOR, v. (...boron), smalle boor om spijkergaten to boron.
SPIJKEREN, (spijkerde, heeft gespijkerd), spijkers
inslaan; (lets) vastslaan met spijkers: een gespijkerd
kistje; dat is niet goed gespikerd. SPIJKERING, v.
het spijkeren.
SPIJKERFABRIEK, v. (-en); ...GAT, o. (-en), gat door
een ingeslagen spijker gemaakt; gat waarin een
spijker geslagen zal worden; ...HANDEL, m. handel
in spijkers.
SPIJKERHARD, bn. zoo hard als een spijker.
SPIJKERHUID, v. (-en), (zeew.) bespijkering der kiel;
o. ijzer waarvan spijkers gemaakt worden;
vierkant ijzer waarin de koppen van spijkers gesmeed worden of werden; (zeew.) ijzer waarmee het
werk bij het kalfateren bij de spijkers ingeslagen
wordt; ...KIST, v. (-en); ...KOOPER, m. (-s); ...KOOPSTER, v. (-s); ...KOP, m. (-pen); ...LADE, v. (-n), lade
voor spijkers.
SPIJKERMAKER, m. (-s), iem. die spijkers maakt;
...MAKERIJ, v. het maken van spijkers; —, (-en),
spijkerfabriek; ...MAND, v. (-en), ...MANDJE, o. (-s);
...MEERVAL, m. (-len), (nat. hist.) spijkerwentelaar;
...ROG, in. (-gen), eene soort van doorprog (raja
rubus); ...SCHRIFT, o. eene soort van schrift van
Oostersche volken (Tartaren, Hindoes enz.); ...SMEDERIJ, v. (-en), spijkerfabriek; ...SMID, m. (....smeden); ...TANG, v. (-en), nijptang om spijkers nit te
halen; ..,TON, v. (-nen), ton met of voor spijkers.
SPIJKERVAST, bn. nagelvast, met spijkers vastgemaakt: wat spijkervast is, moet aan het huis blifven;
(fig.) gierig.
SPIJKERVAT, o. (-en), spijkerton.
SPIJKERVORMIG, bn. in den vorm van een spijker.

1556 SPIJKERWENTELAAR.
SPIJKERWENTELAAR, m. (-s), (nat. bist.) spijkermeerval (doras); ...WINKEL, m. (-s).
SPIJKIJZER, o. (-s), eene soort van ijzer, dienende
om sptjkers om to klinken.
SPIJKNARDUS,. v. (plantk.) Indische spijk.
SPIJKOLIE, v. (geneesk.) eene soort van olie, die
uit de spjjke of sptlke-narde, eene soort van lavendel
(Lavandula Spica, oudtijds Spica Nardi), getrokken
wordt; ...VERNIS, o. vernis uit de spijk gemaakt;
...WATER, o. (geneesk.) lavendelwater.
SPIJL, v. (•en), puntige staaf, pin, tralie: spifien
van eene kooi; ffzeren spifien voor een venster; een der
star es in een btjenkorf, waarop de bUen het work
doen rusten; drooghout waaraan de haringen goregen worden in eene bokkingrookerij. SPIJLTJE, o. (-8).
SPIJS, v. (...zen), voedsel, eetwaar: spijs en drank;
spozen opdisschen; heerlffke, voedzame, krachtige spijs;
spijs voor zieken; dat is mine spijs, daarvan houd ik
seer veel; (sprw.) verandering van spijs doet eten, verandering geeft nieuwen lust; letterspfis, zeker metaalmengsel tot het gieten van drukletters; klokspfjs.

SPIJSBEREIDER, m. (-5), kok; ...BEREIDSTER, v.
(•s), keukenmeid; ...BEZORGER, m., ...BEZORGSTER,
v. (-s), die middageten rondbrengt; ...BRIJ, v. de
brij die in de maag uit de gebruikte spijzen bereid
wordt, sptjspap, chijm; ...BUIS, v. (...zen), (ontl.)
slokdarm; ...GERECHT, o. (-en), gerecht van spijzen
...HUIS, o. (...zen), eethuis, gaarkeuken.
SPIJSKAART, v. (-en), opgave van 'tgeen bij een
maaltijd op den disch zal komen, menu; lijst der
verschillende spijzen, welke men in een restaurant
verkrtjgen kan; ...KAMER, v. (-s), kamer waar
spijzen worden bewaard; ...KAS, v. (-son), ...KAST,
v. (-en), provisiekast; ...KELDER, m. (-s), kelder om
spijzen in to bewaren; ...KOBALT, o., kobalt van
licht staalgrauwe kleur, een mengsel van kobalt,
ijzer, zwavel on arsenicum; ...KOEK, m. (-en), koek
die tot spijs client; ...KOKERIJ, v. het koken van
spijzen; —, (-en), inrichting waar spijzen gekookt
worden, gaarkeuken; ...KOOPER, m. (-s), ...KOOPSTER, v. (-5); ...KORF, m. (...ven); ...KRUID, o. (-en),
moesgroente; ...LOOP, m. (geneesk.) eene soort van
buikloop; ...MOND, m. (-en); ...MARKT, v. (-en), markt
waar men spijzen inkoopt; ...MEESTER, m. (-s),
...MEESTERES, v. (-son), (in gestichten, kloosters
enz.), die met het toezicht op de spijzen belast is.
SPIJSOFFER, o. (-5), (Isr.) offer van vruchten waarvan de offerende meeat, in tegenstelling met een
brandoffer, dat geheel verbrand word.
SPIJSPROEVER, m. (-s), iem. die de spijzen proeven
moot; ...SAP, o. (-pen), voedende sap, reeds in de
maag uit de spijzen bereid; ...UITDEELING, v. (-en),
het uitdeelen van gekookte spijzen; ...VERKOOPER,
m. (-5); ...VERKOOPSTER, v. (-s); ...VERTERING,
v. die functie in het dierlijk lichaam, waarbij de
spijs in voedende stof wordt omgezet: eene goede,
slechte spijsvertering hebben; met de spljsvertering sukkelen.
SPIJT, v. leedwezen, verdriet: tot min spijt moest
ik thuis blften; ten spijt van, in weerwil van; verkropte gramschap : hij zal van split nog bersten; berouw over iets: split van jets hebben, gevoelen; in split
van het slechte weer, ondanks, in weerwil van; ver-

kropte gramschap, die men zelf gevoelt; (veroud.)
split doen, leed, verdriet aandoen; in split van, ten
spijt van, ondanks.
SPIJT, v. afval van vlas bij het hekelen.
SPIJT, vz. in spijt van, ten spijt van: split zline
afkeuring, deed ik het toch.

SPIJTEN, (het speet, heeft gespeten), spijt veroorzaken: het speet ons, dat gij gisteren niet komen kondt;
onaangenaam zijn: het split mij, u te moeten zeggen;
het zal u spliten. gij zult er berouw van hebben.
SPIJTIG, bn. bw. (-er, -st), SPIJTIGLIJK, bw. verdrietig, onaangenaam, hinderlijk: het is spijtiglijk;
bits, vinnig: een spUtig antwoord; spOige woorden;
spijtig bejegenen, fier. SPIJTIGHEID, v. bitsheid,
toorn.

SPILTRAP.
SPIJZEGEK, in. (-ken), SPIJZEGEKKIN, v. (-nen),
die rvirzot is op zekere SOO.
SPLIZEN, (sptjsde, heeft gespijsd), eten, spijs gebruiken: DIY spijzen om 6 uur 's avonds; spijzigen,
van spijs voorzien : de hongerigen spijzen. SPIJZING,
v. het spijzen.
SPIJZIGEN, (sptjzigde, heeft gespijzigd), *mils geven
(aan), voeden, te eten geven; (fig.) de armen spezigen,
hen ondersteunen; (fig.) daarmede spijzigde (paaide)
hij hem den ganschen winter. SPIJZIGING, v. het
sptjzigen.
SPIKKEL, m.- (-s), vlekje, stip : er liggen spikkels
SPIKkalk op de trap; de spikkels van eene tjjgerkat.
KELTJE, o. (-s).
SPIKKELACHTIG, bn. (-er, -st), gespikkeld, met stippen of vlekjes: eene spikkelachtige huid.
SPIKKELBLOEM, v. (-en), vlekbloem (spilanthus):
eetbare speekseldriivende spikkelbloem.

SPIKKELEN, (spikkelde, heeft gespikkeld), spikkels
brengen op, stippen, bespikkelen : papier, de snede
van een bock spikkelen; de gespikkelde tulp, anjelier;
(fig.) een gespikkeide vogel, iem. die veel aanstoot to

verduren heeft. SPIKKELING, v. het spikkelen.
SPIKKELIG, bn. (-er, -st), gespikkeld, met spikkels.
SPIKSPLINTERNIEUW, SPIKSPELDERNIEUW, bn.
geheel nieuw; zoo nieuw, dat de spijkers, splinters
on spelden nog zichtbaar ztjn, nog fonkelen, nog den
glans der nieuwheid dragon.
SPIL, v. (-len), pin van hout of metaal, welke de
as van eon ronddraaiend ding uitmaakt; (fig.) dit is
de spil, waarop alles draait, het voorwerp waarvan
alles afhangt; as (van een windwijzer); stander
eener wenteltrap; (drukk.) schroef; (garen•) winder;
staaf (van een spinnewiel en een aantal andere
voorwerpen); (wap.) (eert.) bewijs van adeldom van
moederszijde; halm (eener korenaar); o. (-len),
(scheepsw.) een werktuig, aan boord der schepen in
gebruik, om ankers te lichten en verder om to verhalen in het algemeen, bij het verplaatsen van
zware lasten, om er de loopers der takels rond te
leggen. SPILLETJE, o. (-s).
SPILBEDDE, v. (zeew.) getimmerte waar het spil
op rust; ...BOOM, m. (-en), (zeew.) windboom, windspaak; (plantk.) spindelboom; kardinaalsmuts,
papenhout; (tuinb.) vruchtboom, op zoodanige wijze
gesnoeid, dat de takken zich in den vorm van een
spinrokken naderen; ...BOOR, v. (...boron), (timm.)
drilboor ; ...GAT, o. (-en), (zeew.) gat waarin het spil
vat of draait.
SPILGIOEN, m. (-en), Spaansche jacht- of patrijshond.
SPILHOOFD, o. (-en), ...HOOFDJE, o. (-s), kop van
het spil.
SPILKONING, m. (-en), (zeew.) kaapstander; ...KOP,
m. (-pen), kop van den kaapstander.
SPILLAGE. v. wat uit balen koffie enz. verloren
gnat of gestolen wordt.
SPILLEBEEN, o. (-en), dun, lang been; —, m. en v.
(-en), die dunne en lange beenen heeft.
SPILLEBEENEN, (spillebeende, heeft gespillebeend),
met de beenen zwaaien onder het loopen.
SPILLEDEEL, o. (-en), ...LEEN, o. (-en), leen waarin
ook het recht van opvolging aan de vrouwen geschonken was; m. en v. (...magen), bloedverwant van de vrouwelijke zijde.
SPILLEN, (spilde, heeft gespild), verspillen: niet
veel tad aan jets spillen; die zorg, moeite en tad zijra,
voor niets gespild, aangewend.

SPILLEVOETEN, (spillevoette, heeft gespillevoet),
(Zuidn.) met de beenen slingeren.
SP1LLEWERVEL, m. (-8), deel van eene weefspil;
...ZIJDE, v. vrouwelijke linie.
SPILPAL, m. (-len), (zeew.), pal waarmede het spil
vastgezet wordt; ...PAN, v. (-nen), (zeew.) holte
waarin het spil draait; ...PENNING. m. (-en), teerpenning, teergeld; m. en v. (-en), verkwister, verkwistster; ...PLAAT, v. (...platen), plaat waarin het
hengsel draait; ...TRAP.v.(-pen),wenteltrap met spil.

SPILV ORMIG.
SPILVORMIG, bn. in den worm van eene spil : spit-

vormige zuil.
SPILWORTEL, m. (-s), wortel van een boom, die
als eene spil in den grond schiet.
SPILZIEK, bn. (-er, -st), verkwistend: spilziek van
card.
SPILZIEKTE, ...ZUCHT, v. verkwisting.
SPILZUCHTIG, bn (-er, -st), spilziek.
SPIN, v. (-nen), eene orde der spinachtige dieren
(araneida), met klauwvormige kaken en een ongeleed
achterlijf die door longen ademen; eigenlijk de van
spinklieren voorziene soorten, die webben spinnen,
waarin zij insecten vangen; (fig.) kwaadaardig als
eene spin. [Spin is eene verkorting van spinnekobbe,
waarvoor men nu schrijft spinnekop, dat in sommige
streken koppespin luidt.] SPINNETJE. o. ( s), kleine
spin; (naaist.) het van garen gemaakte netwerk aan
het einde eener split om uitscheuren te voorkomen.
SPIN, v. (gew.), zeker jongensspel waarbij den de
anderen moet trachten te vangen: spin spelen; hij is
spin, hij moet vangen.
SPINAAL, o. eene soort van schoenmakersgaren.
SPINACHTIG, bn. de spinachtige dieren (arachnoIden),
eene klasse der gelede dieren, waarbij kop- en borststuk tot den deel, het kopborststuk vergroeiO zijn,
met vier paar pooten en zonder sprieten; zij ademen
door longen of luchtbuizen.
SPINAVOND, m. (-en), (gew.) avond waarop de
meiden bij elkaar komen om te spinnen.
SPINAZIE, v. eene algemeen in ons land gekweekt
wordende moesplant (spinacia), tot de familie der
melden behoorende; de hiervan bereide groente : wif
eten spinazie; —BED, o. (-den); —MAND, v. (-en);
—ZAAD, o. (...zaden).
SPINBAAR, bn. geschikt om gesponnen te worden.
SPINBLOEM, v. (-en), (plantk.) herfsttijloos, hondsvergift; ...BOEKJE, o. (-5), boekje van den spinner,
waarin zijn arbeid, loon, boeten enz. opgechreven
wordt; ...BUISJE, o. (-s), (nat. hi st.) fijne buisjes in
de spintepeltjes der spinnen.
SPINDE, v. (-n), spijskamer, -kast.
SPINDEBROOD, o. (-en), ...SOEP, v. (-en); ...STUK,
o. (-ken), brood -, soep vleesch, bestemd om aan
de armen uitgedeeld te worden.
SPINDEL, o. (-s), werktuig in spinnerijen: de klos
waarop de katoen- of vlasdraad wordt gewonden;
door het aantal spindels wordt de grootte eener
spinfabriek bepaald: Nederland telt 300,000 katoenspindels.
SPINDEN, (spindde, heeft gespind), (veroud.) uitdeelen.
SPINDEREN, (gew.) beenderen.
SPINDSE, v. (-n), (Zuidn.) spindsehoot, takkenbossen.
SPINEL, m. (-len), zeker edelgesteente dat in kristalvorm in Oost-Indio gevonden wordt; hij bestaat
uit leem- en talkaarde en is groen, rood of geel,
zeer hard en sterk glimmend; de spinellen worden
gemeenlijk, hoewel ten onrechte, robijnen genoemd.
SPINET, o. (-ten), eene soort van snarenspeeltuig,
dat, evenals de harp en de gitaar, met de vingers
bespeeld wordt; thans echter is het weinig weer in
gebruik.
SPINFABRIEK, v. (-en), spinnerij, werkplaats van
spinners.
SPINHUIS, o. (...zen), huis waar gesponnen wordt;
(oudt.) tuchthuis; —BOEF, m. (...ven); iem. die in
het spinhuis zit; —MOEDER, v. (-s), —VADER, m.
(-s), opzichtster opzichter van een spinhuis;
—STRAF, v. straf, opsluiting in een spinhilis.
SPINIFEX, v. harde grassoort met stekelige halmen
op Nieuw-Holland.
SPINJOEN. m. (-en), (Zuidn.) patrijshond; Spaansche
langharige jachthond.
SPINKLIER, v. (-en), klieren bij spinnen en rupsen,
waaruit de spinstof afgescheiden wordt; ...LAP,
m. (-pen); ...LOON, o. (-en), loon voor het spinnen
uitbetaald; ...MAAL, o. (...malen). (gew.) maaltijd in
de spinweek, aan de meisjes en vrijers gegeven door
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den boer, ook gespin genaamd; ...MACHINE, v. (-81,
werktuig om te spinnen; ...MEESTER, m. (-s), opzichter op de spinzaal; ...MOLEN, m. (-s), draadmolen in eene lint- en boordweverij.
SPINNEKOORN, v. (-s), (gew.) de vrucht van den
meidoorn, ook haagappel geheeten.
SPINNEKOP, v. (-pen), spin, zie aldaar; (zeew.)
opgestoken lijn, door onderscheiden gaten gestoken
en loopende in een doodshoofd, dat met een strop
op de mars zit; —BLOK, o. (-en), (zeew.),blok waar
de spinnekop door vaart, doodshoofdblok.
SPINNEKRAB, v. (-ben), zeespin.
SPINNEN. (spon, heeft gesponnen), draden vormen:
de spin spint haar web; vele rupsen kunnen spinnen;
draadvormig maken: vias, wol, katoen spinnen; fijn,
grof spinnen; — (fig.) floers spinnen, jaloersch zijn;
winnen: daar zult geene zijde bij spinnen, niets
mede verdienen; van Bien jongen is geen goed garen
te spinnen, niets goeds te maken; als spinner of
spinster werkzaam zijn : met spinnen den kost verclienen; slaan (touw); bladen rollen: tabak spinnen, de
tabaksbladen ineendraaien; hooi spinnen, tot gedraaide bossen vormen ; — de kat spint, doet een geluid
hooren als van een snorrend spinnewiel; toornig
zijn sender het to kunnen uiten; — die wjn spint,
wordt lang, draderig, taai. SPINNING, v. bet spinnen.
SPINNENDOODER, m. (-s), eene soort van sluipwesp,
die op de harde wandelpaden in bosschen vooral
van eiken hakhout voorkomt en haar kroost met
spinnen voedt; ...JAGER, m. (-s), ragebol, lange
bezem; ...KRUID, o. (-en), (plantk.) gele wateraffodil; groot spinnenkruid, valsche of onechte lelie;
...VERDRIET, o. spinnenjager, raagbol.
SPINNER, m., SPINSTER, v. ( s), die spint, inz.
arbeider op eene spinnerij.
SPINNERIJ, v. (-en), pl.aats waar gesponnen wordt;
gmv. het spinnen.
SPINNERS, m. Inv. (nat. hist.) eene talrijke groep
van vlinders, waarvan de rupsen in groot aantal
samen in zakvormige uit spinsel vervaardigde
nesten leven.
SPINNERSBAAS, m. (...bazenl, spinmeester.
SPINNEVODDE, SPINVODDE, v. (41), feeks, teef
(vrouwspersoon).
SPINNEVOETEN, (spinnevoette, heeft gei,pinnevoet), spartelen (met de voeten).
SPINNEWEB, o. (-ben), weefsel der spin: de spinnewebben wegragen. SPINNEWEBJE, o. (•s), klein
spinneweb.
SPINNEWEBACHTIG, bn. (-er, -st), als een spinneweb.
SPINNEWEBKAART, v. (-en), kaart waarop alle
verkeerswegen aangegeven zijn en er als een spinneweb uitziet; ...WEBSVLIES, o. (...zen), (ontl.)
derde hersenvlies; ...WEEFSEL, o. (-5), wat gesponnen is of wordt; ...WEEK, v. (...weken), (gew.) week
waarin de gehuurde meid voor zich nit spinnen
mag gaan; ...WIEL, o. ( en), toestel om to spinnen.
SPINOSISME, o. leer van SPINOZA, een Joodsch
geleerde te Amsterdam, inz. de pantheIstische grondstelling daarvan, volgens welke God bepaald wordt
als de alsubstantie, buiten welke er geene geschapen substantie meer bestaat, m. a. w. het heelal is
volgens SPINOZA niets anders dan de zich ontwikkelende, goddelijke substantie.
SPINRAG, o. spinnewebben: overal ziet men het
spinrag hangen; zoo fi. in als spinrag, uiterst fijn.
SPINROK, o. (-ken), SPINROKKEN, o. (.5), windhout voor den gesponnen draad, —BAND, m. (-en).
SPINROKVOL, o. (w. g.), zooveel om een spinrokken kan gewonden worden.
SPINSBEK, o. eene soort van (compositie )metaal,
halfgoud, zie PINSBEK.
SPINSBEKKEN, bn. pinsbekken, van spinsbek (vervaardigd).
SPINSCHOOL, v. (...scholen), school waar men
het spinnen leert.
SPINSEL, o. (-s), wat gesponnen wordt of is.

SPINSTOK.

SPITSROEDE.

'SPINST-OK, m. (-ken), spinrOkken..
SPINT, o: (oudt.) zekere maat -1- 7 L.; ook 4 schepel;- als inaktemaat: een spint grond, 200 4 250 M.
SPINT, 9. (plantk.) 'de buitenste, nog niet rijpe
jitarkringen .van -een boom: het lichte en zachte
hout, dat in den stam tusschen de eigenlijke houtlaag en sled bast ligt en allengs -tot de houtlaag
overgaat.
SPINTACHTIG, bn. als spint.
SPINTEPELTJE, o. (-s), de wratachtige verhevenheden aan bet achterlijf der spinnen waarin de
spinbuisj es uitkomeri.
WINTER, o. vonkenerts, zekere delfstof.
SPINTIG, bn. (-er,'-st), vol spint, met spint. SPINT1GHEID, v.
SPINTKEVER, m. (-s), eene soort van kever (eccopto
gaster) - die in het spint van iepen en berken leeft.
SPINVISCH, m. (...sschen), schelvischduivel (callionOnus), Vliegende zeedraak; ...VLIEG, v. (-en),
(nat. hist.) luisvlieg, paardenvlieg (hippobosca);
...WOL, v., ...ZIJDE, v. tot spinnen bestemde wol,
zij de.
SPION, m. (-s, -nen), spie, bespieder; verklikker,
geheinae agent der politie; (jag.) een hond die kort
onder het geweer jaagt, en voor het wild teekent
zonder to staan; — kleine spiegel buiten een yenster om gemakkelijk op straat to zien. SPIONNETJE,
(-s).
SPIONNEEREN, (spionneerde, heeft gespionneerd),
uit-, afkijken, bespieden.
SPIRAAL, v. (...ralen), eene vlakke, kromme lijn,
die zich volgens eene bepaalde wet om een vast
punt slingert en zich hoe langer hoe meer daarvan
verwijdert; —BOOR, v. '...boron), spiraalvormige
boor; —CELLEN, v. my. plantencellen met spiraalswtjze verdikkingen; —LIJN, v. (-en); —VATEN, o.
my. (plantk.) fijne luchtbuizen in 't cellenweefsel

neesk.) . -eene vreemdsoortige ziekte, welke bestaat
in eene plotseling to voorschijn tredende pijn met
gedeeltelijke machteloosheid in de lendenspieren
van eene zUde, meestal de linker: het spit in den rug
hebben. SPEETJE, SPITJE, o. (-s).
SPIT, o. (-ten), diepte to bereiken met eene schop
in de aarde:' den grond an, twee spitten diep omwerken; er is geen spit met hem te winnen, er is niets
met hem to beginnen; hij is onhandelbaa•.
SPITAAL, m. (...alen). Zie het betere SPEETJESAAL:
(-s), die
SPITDRAAIER, m. (-s),
het braadspit draait; ...HERT, o. (-en), jong hert
welks horens nog maar even voor den dag beginnen to komen.
SPITS, bn. bw. (-er, -t), puntig, scherp uitloopende:
eene spitse punt; een spitse toren; een spitse neus en
kin; (fig.) vernuftig, scherpzinnig : een spits vernuft;
(fig.) scherp, spijtig, puntig; bits. SPITSHEID, v.
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der planten, die bundelsgewijze als spiralen doorloopen; —VEER, v. (-en), spiraalvormig gewonden veer.
SPIRAALVORMIG, bn. slakvormig, als eene schroef.
SPIRITISME, o. het geloof dat de stoffelijke wereld
met de geesten of wezens van de onzichtbare wereld
in rechtstreeksch verband staat: aan het spiritisme
is geene waarde toe te kennen.
SPIRITIST, m. (-en), aanhanger van het spiritisme.
SPIRITISTISCH, bn. spiritistische bijeenkomst, bijeen-

komst der spiritisten.

SPIRITUALIEN, v. my. geestrijke vochten; (wijsb.)
geestelijke aangelegenheden.
SPIRITUALISME, o. het wijsgeerig gevoelen, dat
de menschelijke ziel voor een zuiver geestelijk of
volstrekt onstoffelijk wezen verklaart.
SPIRITUALITEIT, v. zieleleven.
SPIRITUEEL, bn. bw. (...eeler, -st), geestig, geestrijk; (ook) tot de ziel behoorende, verstandelijk.
SPIRITUEUS, bn. (...zer, -t), stork, geestrijk (van
dranken).
SPIRITUOSA, v. my. de geestrijke vochten.
SPIRITUS, m. geestrijk vocht, wijngeest, alcohol:
iets in spiritus bewaren; gezuiverde spiritus
en brandspiritus.
SPIRITUSFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men spi-

ritus distilleert, inz. uit koren en aardappelen;
...FLESCH, v. (...sschen); ...GEHALTE, o. de sterkte,
procentsgewijze aangegeven. van spiritus; ...K0111FOOR, o. (...komforen),komfoor waarin men spiritus
brandt; ...LAMPJE, o. (-s); ...LICHTJE, o. (-s);
...VLAM, v. vlam van brandenden spiritus: eene spiritusvlam geeft veel hitte, doch weinig licht.
SPIROMETER, m. (-s), zeker werktuig, besternd om
de hoeveelheid uitgeademde lucht op to nemen en
aan to wijzen, ten einde langs dien weg de luchtvatbaarheid der longen te bepalen.
SPIT, o. (speten, -ten), zeker ijzeren keukentoe,,tel
(voor gebraad, gevogelte enz.); — (sprw.) het spit in
de asch wenden, eene zaak bederven; hij wordt met
het spit gesmeten, schoon hij van 't gebraad niet heeft
gegeten, hij wordt on-ichuldig gestraft; gmv. (go-

puntigheid; (fig.) scherpzinnigheid; spijtigheld.

SPITS, v. (-en), punt, uiteinde, top: de spits van
een toren; gedenknaald; (zeew.) schegge; voorhoede:
zich aan de spits van een leger stellen; aan het hoofd:
aan de spits der beweging staan. SPITSJE, o. (-s).
SPITS, o.; het spits (weerstand) bieden; het spits afbfjten, de eerste in den aanval zijn.
SPITSACHTIG, bn. (-er, -st), puntig.
SPITSBAARD, m. (-en), puntige baard; (ook) die zulk

een baard heeft; ...BEK, m. (-ken), (nat. hist.) een
vogeltje van Paraguay met een zeer kleinen kop on
dunnen, spitsen, kegelvormigen snavel.
SPITSBOEF, m. (...von), eerste schelm; boosdoener; looze guit.
SPITSBOEVENSTREEK, m. (...streken), ingemeene
streek; ...TAAL, v. taal zooals spitsboeven die bezigen; gemeene taal.
SPITSBOGENSTIJL, m. (-en), (bouwk.) bouworde
met spitsbogen, gothische bouworde; ...BOOG, m.
(...bogen), kruisboog, ojiefboog: de spitsbogen komen
vaak in de gothische bouworde voor; ...BOOR, v. (...boron), spits toeloopende boor; ...BROEDER, m.
krijgsmakker.
SPITSEL, o. (-5), patroon voor handwerksters.

SPITSEN, (spitste, heeft gespitst), punten, scherpen : een potlood, een paal spitsen; de spelden, naalden
spitsen, punten er aan slijpen, de ooren spitsen (van
dieren), overeind zetten om beter to kunnen hooren;
(van menschen), scherp toeluisteren; zfin verstand
op iets spitsen, zich op lets toeleggen; spietsen; ik
heb mij daarop gespitst,

ik heb mij er op voorbereid,

ik heb er op gehoopt; (ook) ik heb er op staat gemaakt, ik heb het vurig verlangd.
SPITSHOND, m. (-en), keeshond; ...HOOFD, m. en
v. (-en), iem. die een puntig hoofd heeft.
SPITSIG, bn. bw. (-er, -st), vol spitsen; puntig.

SPITSIGHEID, v.
SPITSKIN, m. on v. (-nen), iem. die eene puntige
kin heeft; ...KOGEL, m. (-s), puntkogel; ...KOLEN,
v. my. geprepareerde koolstof voor electrische booglampen; ...KOP, m. en v. (-pen), spitshoofd; ...MUIL,
m. (-en), (nat. hist.) visch van de soort der murena
(conger myrus); een rog met spitsen bek, haairog
(raja oxyrhynchus).
SPITSMUIS, v. (...zen), de spitsmuizen vormen
eene familie van insectenetende dieren (soricina),
die veel op muizen gelijken, met spitsen kop, dunne
pooten en vrij langen staart; het zijn nuttige nachtdieren; in ons land komen voor: de gewone spitsmuis (sorex vulgaris); de huis-spitsmuis (S. araneus);
de dwerg-spitsmuis (S. py gmaeus) en de water-spitsmuis (crossopus fodiens). SPITSMUISJE, o. (-s).
SPITSNEUS, m. (...zen), spits toeloopende neus;
na. en v. (...zen), iem. die een puntigen neus heeft;
...PAAL. m. (...palen), spiespaal.
SPITSRECHT, bn. volkomen rechtloopend.
SPITSROEDE, v. (-n), dunpuntig rijshoutje, eene
soort van jagersstok; (oudt.) door de spitsroeden loopen, eene soort van gee ,,elstraf aan de soldaten
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SPLINTERNIEUW, bn. geheel nieuw, nog ongedra-

vultrokken, waarbij zij door eene dubbele rij met
splinternieuwe kieeren; een splinternieuw huis,
spitsroeden gewapende makkers moesten loopen;
g
boecT.'
(ook fig.) zwaar gehekeld worden.
SPLINTERSWIJZE, ...WIJS, bw. in -, bij splinterS.
SPITSSNUIT, m. (-en), spitsmuil; ...STAART, m.
SPLINTERTANG, v. (-en), ...TANGETJE, O. (-s),
(-en), (nat. hist.) zekere ingewandsworm; ...VIJL,
(heelk.)
werktuigje om splinters uit to halen;
Y. (-en), eene vijl met eene spitse punt; ...VIN, v.
...TREKKER, m. (-s), (geneesk.), splintertang.
visch met spitse vinnen.
SPLINTGAT, o. (-en), (zeew_) de opening van een
SPITSVONDIG, bn. bw. (-er, -st), sluw, loos, scherpsplitbout.
zinnig: spitsvondig antwoorden; eene spitsvondige
SPLIT, o. (-ten), spleet, opening, inz. van boveri in
vraag; al te spitsvondig zijn, te veel op de kleinste
een vrouwenrok, in een hemd enz. SPLITJE, o. (-s).
bijzaken lettende; een spitsvondig mensch, spitsvondige
m. (-en), bout, aan het vooreind geSPLITBOUT,
haarkloovergen. SPITSVONDIGHEID, v. (...heden),
spleten; ...ERWT, v. (-en), groene erwt die geschild
sluwheid, loosheid : zich met spitsvondigheden ophouis on waarvan dus de twee helften van 'elkander
den; uit eene netelige kwestie zich met spitsvondigheden
losgegaan zijn: erwtensoep van spliterwten gekookt;
redden; de spitsvondigheid van het betoog.
...GAT, o. (-en), opening (inz.) in vrouwenrokken on
SPITSWESP, V. (-en), (nat. hist.) eene soort van
japonnen;
...RING, m. (-en), ring die zich in tweeen
wesp (oxybelus); ...ZUIL, v. (-en), piramide; vierzjopent,
in sommige streken spletterring genoernd.
clige spitszuil, obelisk.
SPLITS, v. (-en), (smed.) eene soort van insteekSPITSZINNIG, bn. bw. (-er, -st), spitsvondig.
hout, spleetspie, veerspie.
SPITSZINNIGHEID, v. (...heden).
SPLITSEN, (splitste, heeft gesplitst), splijten, verSPITTEN, (spitte, heeft gespit), delven (met de
deelen: de moeilOkheden splitsen; de onkosten splitsen;
spade): land spitten, omspitten; veen spitten, de boeen geheel lot in de Staatslotertj is in 20 twin,tig sten
venste veenlaag tot turf maken; boter spitten, met
gesplitst; losmaken, scheiden : eene wig splitsen; (zeew.)
de speet afneme,n; met een puntig werktuig dooreen touw splitsen, ontrafelen, losdraaien on de einden
boren. SPITTING, v. het spitten.
aan elkander vasthechten; (sprw.) men mod t splitsen
SPITTER, m., SPITSTER, v. (-s), die spit.
en knoopen, men moot zuinig zijn. SPLITSING, v. (-en),
SPITVARKEN, o. (-5), jong varken, speenvarken,
het splitsen.
aan het spit gebraden.
SPLITSER, m., SPLITSSTER, v. (-s), die splitst; inz.
SPLEEN (Eng.), o. miltzucht, miltziekte, hypodie de loten eener loterij in deelen splitst.
chondrie; gemelijkheid, verdrietelijkheid: •3.et spleen
SPLITSGANG, v. (-en), (zeew.) gespleten gang, . plank
hebben; aan het spleen lijden.
die eene ruimte vult; ...HAMER, m. (-5), hamer om
SPLEET, V. (spleten), reet, opening : door de spleet
to splitsen; ...HOORN, ...HOREN, m. (-5), werktuig
van het gordijn, van de deur, van eene schutting
tot touwsplitsen; ...IJZER, o. (-s), werktuig om
kloof: spleten in de bergen; spleten in de handen hebtouwen aan elkander vast to hechten; ...PEN, V.
ten; scheur: er komen spleten in den muur; glip
(non), pen die in eene sleuf van een bout gestoken
eerier pen. SPLEETJE, o. (-s).
wordt.
SPLEETBREUK, v. (-en), (heelk.) lange smalle breuk
SPLITSTONG, v. (en), (zeew.) puntige wimpelhoek;
of wonde; ...BOUT, m. (-en), splitbout;
...VAANTJE, o. (-5), wimpeltje met splitstong;
WERS, m. my. eene soort van woekdieren; ...POO...VLEUGEL, m. (-s), eene soort van standaard.
'TIGEN, m. mv. eene onderorde der schaaldieren,
SPLITTEN, (splitte, heeft gesplit), splitsen; ver-,
op de langstaartige tienpootigen gelijkende; ...TONindeelen; eene spleet maken (in eene pen); de loten
GIGEN, m. my. eene onderorde der hagedissen,
(eener
loterij) splitten, bij onderdeelen verkoopen.
waarvan de lange, dunne tong in twee spitsen
SPLITTER, m. (.5), (inz. in de loterij) die deelen
gespleten is; ...VEER, V. (-en), splits.
van loten maakt, verkoopt (thans gedelegeerde
SPLENDIED, bn. (-er, -st), rijk, prachtig; mild.
genoemd); splitser.
SPLETIG, bn. (-er, -st), vol =, met spleten.
SPLITVRUCHT, v. ( en), (plantk.) droge vrucht die
SPLIJTBAAR, bn. wat gespleten kan worden,
in gesloten blijvende deelen uiteenvalt.
SPLIJTBOUT, m. (-en), wig, zeker gereedschap.
SPOED, m. haast, gang: spoed maken, spoed geven;
SPLIJTEN, (spleet, heeft en is gespleten), doen
spoed I (op adressen) spoedig to bezorgen; er is spoed
Naneenspringen: dat hout laat rich gemakkelijk
bij, het kan niet wachten; met spoed, spoedig; (sprw.)
splijten; diamanten, teenen splijten; iets in tweeen, drieen
hoe meer haast, hoe minder spoed; haast en spoed is
splijten, met een sabelhouw iem. het hoofd in tweeen
zelden goed, door to veel overhaasting mist men
splfiten; barsten, scheuren, reten krijgen : die plank is
veelal zijn dool; met bekwamen spoed, met spoed
gespleten; de aarde split van de hitte; eene pen splijten,
zonder overhaasting; — de spoed eener schroef, de
tone spleet in eene pen maken. SPLIJTING, v. het
afstand tusschen de schroefdraden.
splijten, het doen splijten.
SPOEDBESTELLING, v. (-en), eene bestelling waarSPLIJTHOUT, o. (-en), wig; ...MIJT, ...PENNING,
bij spoed is; ...BRIEF, m. (...ven), brief waarbij
In. en V. (-en), schraper, vrek; ...VOET, m. (-en),
spoed is, een spoedstuk.
(nat. hist.) vogelpoot waarvan 1 teen naar achteren on
SPOEDEN, (spoedde, heeft en is gespoed), spoed
8 naar voren gericht zijn: duiven hebben splijtvoeten.
maken: ik spoedde (begaf mij in haast) herwaarts;
SPLINT, o. (fig.) geld; koeken; een meisje met splint,
zich
spoeden, haast maken : spoed u wat.
meisje met een goeden bruidschat.
SPOEDIG, bn. bw. (-er, -st), —LIJK, bw., (w. g.),
SPLINTER, m. (-5), afgesprongen of ingedrongen
haastig, ijlend, gezwind : spoedig iets afmaken; spoedig
deeltje bout of been enz.; een splinter in de hand
vertrekken, terugkomen; snel: spoedig antwoorden;
Rrfjgen, hebben; dat hout is aan splinters gebroken,
spoedig werkende geneesmiddelen; spoedige hulp vergesneden; beensplinter; (sprw.) den splinter in eens
leenen, ten spoedigste, met den meesten spoed. SPOEanders oog zien en niet den balk in zijn eigen, de
DIGHEID, v. (w. g.), spoed.
kleinste gebreken in een ander opmerken on voor
SPOEDIG, tw. komaan, voortgemaakt.
zijn eigene veel grootere blind zijn. SPLINTERTJE,
SPOEDIGEN, (w. g.), spoeden.
Q. (-s).
SPOEDSTUK, o. (-ken), stuk, inz. een staatsstuk
SPLINTERBREUK, v. (-en), (heelk.) been- of armdat zoo spoedig mogelijk moot worden afgedaan.
breuk, waarbij het been splintert.
SPOEDVEREISCHEND, bn. dringend, wat geen
SPLINTEREN, (plinterde, heeft en is gesplinterd),
uitstel lijden kan: in spoedvereischende gevallen.
root -, tot splinters broken; splinters afgeven: dat
SPOEL, v. (-en), het holle, doorschijnende onderhout splintert erg.
einde eener veer, waarin men de ziel aantreft;
SPLINTER1G, bn. (-er, -st), vol splinters: splinterig
weversklos, schuit; schietspoel. SPOELTJE, o. (-s),
tout.
kleine spoel; garenklosje eener naaimachine.
SPLINTERNETTEN, o. my. (zeew.).
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SPOELBAK, in. ( ken), bak waarin men (vaatwerk)
Spoelt; ...BAL1E, v. (-8); ...BORD, o. (•en), (wev.)
soort van spoelvanger; ...DRANK, m. (-en),
.,.DRANKJE, o. (-s), drank om den mond te spoelen,
de keel to gorgelen.
SPOELEN, (spoelde, heeft en is gespoeld), (wev.)
op de spoel winden, met de spoel laten werken;
wasschen, reinigen : de vaten spoelen, borden, schotels
en& schoonmaken; de zeep uit het waschgoed, de
wasch spoelen, in zuiver water uitspoelen; de wol,
het taken spoelen, er de . vetdeelen uit verwijderen;
den mond spoelen, uitspoelen; (fig.) iem. de voeten
spoelen, iem. verdrinken; (fig.) de keel spoelen, drinken;
zich de zorgen van het hart spoelen, door geestrijke
dranken te gebruiken, ze vergeten; uitspoelen, wegspoelen, spoelende wegnemen : de ljjken zijn naar

m. (-en), eene soort van ingewandsworm (ascaris),
die bIj den mensch in de dunne darmen voorkomt;
...WORMSTAR, ...STER, v. (-ren), (nat. hist.) gestaarte zeester.
SPOG, o. speeksel.
SPOKEN, (hij of het spookte, heeft of het heeft
gespookt), gewaand verschijnen van afgestorvenen:

zee gespoeld; al de vruchtbare grond is van den berg
gespoeld; vloeien : deze rivier spoelt ;stroomt) tangs
de vest.
SPOELENMAKER, m. (-s), iem. die de spoelen voor
de spinnertjen en weverijen maakt.
SPOELER, m., SPOELSTER, v. (-s), die spoelt (in
alle bet.); inz. die in de weverijen het garen op de
spoelen windt.
SPOELHOK, o. ( ken), plaats waar men spoelt;
...-HOORNSLAKKEN, v. my. (nat. hist.) een geslacht
van huisjesslakken (clausilia); ...HUIS, o. (...zen),
schuurtje waar men allerlei vaatwerk spoelt of
reinigt; ...IJZER, o. (-s), (wev.), ijzeren spil of spilletje
waarop het garen gewonden wordt; ...KAMER,
v. (-s), (wev.) onderdeel eener weverij waar de spoelen
gereedgemaakt worden.
SPOELING, v. (-en), het spoelen; (landb.) draf waarmede men het vee voedt: gedroogde spoeling; spoelwater; (sprw.) veel varkens maken de spoeling dun,
waar veel rechthebbende deelgenooten zijn, is ieders
portie niet groot. SPOELINKJE, o. (-s).
SPOELINGBAK, in. (-ken), bak waarin men de
spoeling aan het vee geeft; ...BOER, m. (-en), boer
die zijn vee met spoeling west ; ...DISTRICT, o. het
district dat de gemeenten Schiedam, Delftshaven,
Ouwerschie en een gedeelte der omliggende gemeenten ornvat, waar het vee met de spoeling der branderijen gevoerd wordt; ... KOE, v. (...koeien), koe
met spoeling gemest: spoelingkoeien Wen veel aan
de parelziekte; ...POMP, v. (-en), pomp waarmede
men de spoeling in de vaten werkt, uit de schuiten
pompt enz.; ...SCHUIT, v. (-en), schuit tot vervoer
van spoeling; ...SPEK, o. spek van varkens, die
met spoeling gemest zijn; ...TON, v. (-nen); ...VARKEN, o. (-s), varken met spoeling gemest; ...VEE,
0.; ...VEREENIGING, v. een handelsvereeniging
van branders te Schiedam, met het doel om de
spoeling hunner branderijen op prijs te houden;
...VLEESCH, o. vleesch van spoelingvee; ...WIJN,
m. slechte wijn, bocht.
SPOELKEUKEN, v. (-s), keuken waar allerhande
vaatwerk gespoeld, gereinigd wordt; ...KOM, v.
(-men), kom tot uitspoelen, schoonmaken van
kopjes, schoteltjes enz.; ...KRAAN, v. (...kranen),
ruimkraan; ...MEISJE, o. (-s), meisje dat de spoelen
in eene weverij moot winden; ...RAD, o. (-eren),
deel van een weefgetouw.
SPOELSEL, o. (-s), spoelwater.
SPOELVANGER, m. (-s), inrichting aan een weefgetouw, bestaande uit eene stalen veer of van gevlochten ijzerdraad om het uitschieten van de spool
te voorkomen of deze op te vangen, waardoor Beene
ongelukken meer kunnen ontstaan.
SPOELVARKEN, o. (-s), varken dat met spoeling
wordt gemest; ...VAT, o. (-en), spoelbak; ...WATER, o. water waarin men gespoeld heeft; vaatwater; (fig.) die soep is niets clan spoelwater, is zonder
kracht of smaak; ...WIEL, o. (-en), spoelrad; ...WIJN,
m. spoelingwijn, lekwijn; ...WINDER, m. (-s), iem.
die of lets dat de spoelen windt; zelfwerkende spoelwinder (aan naaimachine,); ...TRAP, v. (-pen), trap
aan het water, waar goed gespoeld wardt;

men zegt, dat 11# nog iederen nacht komt spoken; het
spookt in dat huis; rondwaren, dolen als een spook:
ale een ander reeds sliep, spookte zjj nog door het huis,
zip bleef zeer laat op;
spookte voor dag en dauw,
was reeds voor zonsopgang op; onveilig zijn: op
zee kan het geducht spoken; (fig.) het spookt tusschen
hen, zij leven oneenig.
SPOKER, m., SPOOKSTER, v. (-s), die spookt, die
gedurig heen en weer loopt.
SPOKERIJ, v. (-en), het spoken; gedruisch, geraas
(inz. in den nacht).
SPOLIATIE, v. (-s, ...tign), roof, berooving.
SPOLIEEREN, (spolieerde, heeft gespolieerd), beroo.
yen, onthouden (een rechtmatig deel).
SPON, v. sponturf.
SPON, v. (-nen), stop, tap boven in een vat: de

spon op het vat doen; jonge win (lie de spon uitbarst.
SPONNETJE, o. ( - s).
SPONBOOR, v. (...boren), wijde boor om spongaten

in vaten te boren.
SPONDE, v. (-en), SPOND, v. ( en), (timm.) schuif;
eene beweegbare plank voor aan het bed of de bedstede; (overdr.) bedstede, bed.
SPONDEUS, m. (...deen), (dicht.) een versvoet van
twee lange lettergrepen.
SPONDUIG, v. (-en), duig van een vat, waarin het
spongat is; ...GAT, o. (-en), gat voor de spon.
SPONG, v. (-en), sponning, keep, groef, opening
(in hout).
SPONGEN, (spongde, heeft gespongd), eene sponning, sponningen maken; in de spong plaatsen : bal-

ken, planken spongen.
SPONGIET, SPONGIOLIET, m. (-en), sponssteen,
puimsteen, drijfsteen, versteende sponskoralen.
SPONGIEUS, bn. (...zer, -t), sponsachtig, met porWn.
SPONMES, o. (-sen), kuipersgereedschap, om eone
sponning te maken.
SPONNING, v. (-en), (timm.) schuif, groove (waarin
jets
verbinding met sponningen. SPONNINKJI:,
o. (-5).
SPONNINGSCHAAF, v. (...schaven), (timm.) smalie
schaaf met een smallen band aan de eene ztjde van
het hout.
SPONS, v. (-en), de sponsen (spongia) vormen eene
klasse der huidzakdieren; zij leven als afzonderlijka
dieren of vormen diergroepen (stokken); het waste
gedeelte of geraamte, waaruit de zachtere deelen
verwijderd zijn, dat in 't dagelijksche leven bij het
wasschen, baden, betten enz. veel gebruikt wordt:
met eene spons wasschen, jets uitvegen; (sprw.) de spons
over jets halen, er niet meer over spreken; (schoenm.)
borstel; (teek.) eene doorgestoken teekening op papier; sponszakje. SPONSJE, o. (-s).
SPONSACHTIG, bn. eer, -st‘, als spons: de longen
zUn sponsachtig; een sponsachtig gezwel. SPONSACHTIGHE ID, v.
SPONSALIEN, v. my. trouwbeloften, plechtigheid
der ondertrouw.
SPONSBAD, 0. (-en), bad waarin men met eene
spans zich wascht; ...BLAD, o. (-eren), blad papier
volgens een zeker patroon doorgeprikt, waardoor
men met een sponszakje op het onderliggende papier
de schets der teekening zicletbaar maakt.
SPONSEDOOS, v. (...zen), metalen doosje met een
vochtig sponsje er in, voor schoolgaande kinderen
Olin hunne lei schHon to wisschen. SPONSEDOOt-4 JE,
o. (-s).
SPONSEN, (sponete, heeft gesponst), afvegen
schoonmaken met eene spans : een rytuig, eene tact
sponsen; Iteek.) sea, t,ek , ring
eene doorgest , ken teekening net ge-tarnpte hautskaal wrijven,
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om die op iets anders te schetsen. SPONSING, v.

spoor weer van den ouden bloei te ontdekken; de ziekte
heeft nog 'velar enkele sporen achtergelaten; — getimm erte waarin ietwvaststaitt; -(bOtiwk.) eene soort van
anlatten waarop het dakriet of de plaggen van een
dak bevestigd worden; — kunstweg; ijzeren staaf
waarover wielen heenrollen, rail; aandeel in eene
spoorwegonderneming: hoe hoog staan de Russische
sporen?, welke is de koers van de aandeelen in de
Russische spoorwegmaatschapptj?; — wijdte tusschen de spoorrails: breed, smal spoor, half spoor; —
spoortrein: per spoor reizen. SPOORTJE, o. (-s).
SPOORBAAN, v. (...banen), ijzeren-spoorweg;
...BALK, m. (-en), (zeew.) getimmerte waarin het
een of ander rust : spoorbalk van den boegspriet; (ook)
dwarsbalk op een ijzeren-spoorweg.
SPOORBIJSTER, bn. (w. g.), verdwaald.
SPOORBLAAS, v. (...blazen), (plantk.) blaasachtig
plantendeel dat de sporen bevat; ...BOEKJE, o. (-s),
boekje waarin het vertrek on de aankomst der
spoortreinen verrneld staan; ...BOOT, v. (-en), stoornboot tusschen twee spoorlijnen; ...BREEDTE, v.(-n),
spoorWijdte; ...BRUG, v. (-gen), spoorwegbrug;
...DIENST, m. dienst, regeling van den loop der
spoortreinen; ...DIJK, m. (-en), hooge spoorweg;
...GANS, v. (...zenO eene soort van gans (anas gambensis); ...GAT, o. •en), (zeew.) zeker gat in den
mast; ...GOES, v. (...zen), (nat. hist.) eene soort
van gors met sporen aan de pooten; ...HAAN, m.
(...hanen), ...HEN, v. (-nen), haan, hen met sporen
gewapend; ...HOND, m. (-en), speurhond, jachthond;
...KAART, v. (-en), spoorwegkaart; ...KAARTJE,
o. (-s), biljet, kaartje dat men ontvangt ten bewijze
dat men een zekeren afstand per spoor mag reizen;
...KLOK, v. (-ken); ...KOEKOEK, m. (-en), (nat. hist.)
koekoek met langen, spitsen achterklauw; Egyptisehe spoorkoekoek (centropus); ...LIJN, v. (-en), richting, baan van een ijzeren-spoorweg.
SPOORLOOS, bn. bw. zonder spoor; spoorloos verdwijnen, zonder sporen na to laten en dus zonder
to kunnen wedergevonden worden; (fig.) buitensporig, zonder paal of perk. SPOORLOOSHEID, v.
(...heden), buitensporigheid.
SPOORMAKER, 111. (-S), iem. die sporen maakt;
...PLANK, v. (-en) ; breede spoorstok.
SPOORRADJE, o.
...raadjes, ...radertjes), radje
aan de spoor; ...RICHEL, v. ( s), houten blok waarop
de spoorstaven worden bevestigd; ...RIEM,m.(-en),
riem waarmede eene spoor aan den hiel wordt
vastgemaakt; ...SLAG, m. prik met de spoor; (fig.)
prikkel, aanmoediging: dit zjj a ten spoorslag.
SPOORSLAGS, bw. in allerijl: er spoorslags van
door gaon.
SPOORSTAAF, v. (...staven), ijzeren staaf voor
spoorwegen, rail; ...STOK, m. (-ken), (zeew.) dwarshout op den bodem der lichte vaartuigen, tot steunpunt dienende aan de voeten der roofers; ...TIJD,
m. tijd door de spoorklokken bier to lande aangewezen, gelijk zijnde met den Greenwich-tijd: de
spoortijd rerschilt met den plaatselfjken tijd te 's-Gravenhage 18 minuten; ...TREIN, rn. (-en), reeks wagons
of waggons, die tegelijk tot vervoer dienen op eene
spoorbaan; ...VERBINDING, v. ( en), het vereenigen
van twee spoorwegen; punt waar zij in elkander
sluiten; ...VOGEL, m. •5), (nat. hist.) lansvogel (para),
spoorwiek, chirurgijn: een rnoerasvogel in WestIndie, Brazilie enz.; ...AVAGEN, m. (-s).
SPOORWEG, m. (-en), verkeersweg net twee ijzeren
banden waarover de wielen der spoorwagens enz.
rollen, in plaats van over den gewonen grond, waardoor de wrijving veel verminderd wordt; —AANDEEL, o. (-en), aandeel eener spoorwegmaatschappij ;
—AANLEG, m.; —ARTS, m. (-en); —COMMISSIE.
v. onilitaire spoorwegeonmssie. eene commissie, belast
met de leiding van den dienst en het gebruik der
spoorwegen, ingeval oorlog of andere buitengewone
omstandigheden dat gebruik voor 's rijks dienst in
het belong van 's lands verdediging nooft makers:
—DAM, m. (-men). dam tusschen twee eilanden, ten

het sponsen.
SPONSENDUIKER, m. (-s), iem. die naar sponsen
duikt, inz. bij de Grieksche eilanden; ...NET, o. (-ten),
net of kor om sponsen te visschen; ...NETJE, o.(-s),
klein netje om daarin de bad- en waschsponsen op
to hangen in eene bad- of slaapkarner.
SPONSGEZWEL, o. (-len), ilieelk.) sponsachtig gezwel; ...STEEN, m. (en), zekere delfstof, puimsteen,
spongiet; ...VISSCHERIJ, v. het visschen naar sponsen; ...ZAKJE, o. (-s), (teek.) zakje, met gestampte
houtskool gevuld.
SPONTAAN, bn. (...taner, -st), uit eigen beweging;
zonder dwang: eene spontane uiting.
SPONTANETTEIT, v. vrije wil, zelfwerkzaamheid
(der ziel).
SPONTURF, v. eene beste soort van harde turf,
eenigszins in vorm verschillende van de baggerturf.
SPONZAAG, v. (...zagen), (kuip.) zaag om sponnen to zagen.
SPOOG, v. (spogen), (gew.) hetgeen men in eons
uit den mond spuwt: eene spoog water; (fig.) die man
is geene 'poog water (niets) waard.
SPOOK, o. (spoken), gewaande teruggekeerde afgestorvene, schim, geest: geloof aan spoken; vrees
voor spoken; zoo onager als een spook; (fig.) maker
en lang mensch; een leeljjk spook; elke schrikbarende
gestalte, elk vreeswekkend beeld: een spook der terbeelding, eene hersenschim; hij ziet overal spoken;
rumoer, lawaai, geweldig Leven: reel spooks maken,
spooksprinkhaan. SPOOKJE, o. (-s).
SPOOKACHTIG, bn. (-er, -st), geheimzinnig, onduidelijk als een spook: in het spookaehtig (lister.
SPOOKDIER, o. (-en), (nat. gesch.) zeker afzichtelijk
Mier (tarsius spectrum), niet grooter dan eene rat,
tot de familie der langpuotapen behoorende; ...GEESTEN, m. my. (fab.) schimmen der booze menschen,
die in den dood geene rust kunnen vinden;
SCHIEDENIS, v. (-son); ...GESTALTE, v. (-n), gedaante, gestalte van een spook; ...GOD, m. (-en),
(fab.) schim; ...HISTORIE, v. (-s, ...rien); ...HUIS,
o. (...zen), huis waar, naar men zegt, spoken zich
ophouden; ...SCRIP, o. (...schepen), vliegende Hollander.
SPOOKSEL, o. (-s), (fig.) hersenschim, ijdele angst.
SPOOKSPRINKHAAN, m. (...hanen), eene familie
der sprinkhanen (phasmidae), die op dorre takken
en verdorde bladeren gelijken; o. middernacht; ...VERSCHIJNING, v. (-en); ...VERTELSEL,
...VERTELSELTJE, o. (-s), spookgeschiedenis.
SPOOR, v. (sporen), puntige stift (ijzer enz.) om
to prikkelen, (inz.) aan den hiel van de laars eons
ruiters; (aan) een paard de sporen geven, het prikkelen om harder to rijden; zijne sporen verdienen
(middeleeuwsch gebruik om een jonker, na het bijwonen van den eersten veldslag, sporen to geven),
vandaar (fig.) de sporen verdiend hebben, bewijzen
van bekwaamheid of geschiktheid voor iets geleverd hebben; orde van de goeden spoor of St.-Silvesterorde, pauselijke ridderorde; — prikkel achter de
pooten van een haan (bij hanengevechten); (fig.) een
haan met sporen, een boos wijf, eene Xantippe; —
(plantk.) een meest hol, kegel- of draadvormig uitsteeksel aan den voet der bloemdeel.en, waarin
honing wordt afgescheiden; zaden zonder kiem.
SPOORTJE, o. (-s).
SPOOR, o. (sporen), indruk
afdruk, door lets
nagelaten : het spoor van een wagen, wagenspoor;
sporen van hazer in de sneeuw, voetstap, prent; het
spoor boster zijn, (van honden) den weg van het wild
verloren hebben, (ook fig.) verkeerd handelen; baiten
het spoor treden, den goeden wog verlaten; iets op
het spoor zijn, weten waar iets to vinden, iets van
eene bepaalde zijde verwachten; iem. op het spoor
komen, iemands spoor ontdekken; (fig.) iemands plannen beginnen to doorzien; weg, voorbeeld: hj volgt
het spoor :ijns coders; merkteeken: or is )tier geen
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behoeve Nan een spoortveg; —DIENST, m. (-en),
dienst„regeling van den loop der treinen;- —FONDSEN, o. my. spoorwegaansleelen, —GIDS, m. (-en),
spoorboekje; landkaart Waarop zeer duidelijk de
spoorwegen aangegeven gin; —KEENING, v. (-en);
—MAATSCHAPPIJ, v. (-en), instelling tot het bedienen (exploiteeren) van , een spoorweg; —NET,
o, `(-ten), alle apoorwegen to zamen met kleine vertakkingen; —ONDERNEMING, v. (-en); —PERSONEEL, o: het personeel aan een spoorweg verbonden; —POSTKANTOOR, o. (...toren); —RAAD, m.
raad van toezicht op de spoorwegen; —RIJTUIG,
o. (-en); —VERBINDING, v. (-en); —VERKEER,'o.
het verkeer , op de spoorwegen..
SPOORWIEK, v. (-en), spoorvogel; ...WIJDTE, v.
(-n), wijdte tusschen de spoorstaven of rails.
SPORADEN, v. eene groep eilanden in de Middellandsche Zee.
SPORADISCH, bn. verstrooid; buiten verband; (geneesk.) sporadische ziekten, ziekten die niet algemeen
beerschende zijn, maar slechts enkele menschen
aantasten.
SPOREN, (spoorde, heeft gespoord), van sporen
voorzien; de sporen geven (aan een paard); (fig.)
aansporen.
SPOREN, (spoorde, heeft on is gespoord), met den
spoorwagen rijden: naar Amsterdam sporen; den

spotvogel; ...LUST, m. spotzttcht;
(-n), (nat. hist.), spotlijster; ...MEEUW, .v. (-en),
meeuw die het gezang of geluid .van andere vogels
nabootst (larus atricilla); ...NAAM, m. (.-..namen),
schimpnaam; ...PRENT, v. ( en), caricatuur, charge;
...PRIJS, m. (...zen), zeer lage prijs, prijs beneden
de waarde; ...REDE, v. (-nen), rede waarin men iem.
bespot; ...SCHRIFT, o. (-en), schotschrift, pamflet;
...SPREUK, v. (-en), spotternlj.
SPOTSWIJZE, ...WIJS, bw. op spottende wijs.
SPOTTELIJK, bn. bw. (-er, -st), (w. g.), bespottelijk.
SPOTTEN, (spotte, heeft gespot), schertsen, boerten :
met iem. spotten; met den godsdienst spotten;
niet
ernstig meenen: hij spot met alles.
SPOTTEN, (Zuidn., veroud.) vlekken; beylekt
worden.
SPOTTER, m., SPOTSTER, v. (43), die spot; spotvogel. SPOTTERNIJ, v. (-en), spottend gezegde, grap,
scherts, boert; (ook) heiligschennis.
SPOTVLEK, v. (-ken), vlek.
SPOTVOGEL, m. (-8), spotlijster: een Noordamerikaansch vogeltje (minus polyglottus), aschgrauw van
kleur on zoo groot als eene meerle, dat allerlei klanken misleidend nabootst; — zeker zwart on goudgeel
gekleurd vogeltje in Guyana inZuid-Amerika (casgicus persicus); (fig.) iem. die altijd met alles den spot
drijft: hty is een rechte spotvogel.
SPOTWERK, o. spotternij; ...WOOED, o. (-en),
spottend woord.
SPOTZIEK, bn. (-er, -st), die gaarne spot.
SPOTZUCHT, v. overdreven neiging tot spotten.
SPOTZUCHTIG, bn. (-er, -st), spotziek.
SPOUD, v. (-en), spleet, spouw.
SPOUDEN, (spoudde, heeft gespoud), splijten, scheiden (van baron).
SPOUW, v. (-en),' spleet; — spuug, speeksel.
SPOUWEN, (spouwde, heeft en is gespouwen),
scheiden; splijten. SPOUWING, v.
SPOUWEN, (spouwde, heeft gespouwd), (gew.)
spuwen: iem. op zijn goed spouwen, daarop spuwen,
speeksel werpen.
SPOUWER, m. (-5), spuwer.
SPOUWERTJE, o. (-s), kind dat kwijlt; (fig.) spouwertjes, houwertjes, spijers zijn bedijers, spugers
(spuwers) zijn bluvers (blijvers). Zie BLIJVER.
SPOUWERTJE, o. (-5), beschuitje dat zich gemakkelijk laat spouwen; spouwwafeltje.
SPOUWGANG, v. (-en), smalls ruimte tusschen
twee huizen; ...MUURTJE, o. (-s), scheimuurtje;
...WAFEL, v. (-s), eene soort van wafeltje, botergebak.
SPRAAK, v. vermogen om zijne gedachten en gewaarwordingen aan anderen door hoorbare, soms
ook door zichtbare teekenen, mode te deelen; inz.
het vermogen van den mensch om te spreken: de

-

heelen dag sporen.

SPORENHOUDER, m. (-s), (plantk.) plantendeel dat
de sporen bevat; ...PLANT, v. (-en), plant die zich
door sporen voortplant; ...VRUCHT, v. (-en), kapsel
gevuld met sporen.
SPORKEBOOM, m. (-en), vuilboom, zwarte els (rhamnus frangula); valsche sporkeboom, watervlierboom.
SPORKENHOUT, o. (plantk.) (gew.) vuilboom of
gemeene wegedoorn.
SPORRELIG, bn. bw. (-er, -st), korzelig, twistziek.
SPORRELIGHEID, v.
SPORRELING, v. (-en), krakeel, twist.
SPORRIE, v. Zie SPURRIE.
SPORT, v. (-en), trede eener ladder; (zeew.) houten
klamp in eene stormladder; op de onderste, bovenste
sport eener ladder staan; (fig.) hi" is op de eerste
sport gestegen; menschen op de bovenste sporten der
maatschappy, nit de hoogste kringen; — dwarshout,

spaak in een stool. SPORTJE, o. (-s).
SPORT (Eng.), v. uitspanning in de open lucht,
die vaardigheid on kracht vordert on bevordert,
zooals jagen, visschen, roeien, wielrijden enz.: veel
aan sport doen; de sport beoefenen.

SPORTBLAD, o. (-en). blad aan de belangen van
de sport gewijd; ...CLUB, v. (-s), vereeniging ter
beoefening van de sport; ...HEMD, o. (-en), flanellen
overhemd; ...KAR, v. (-ren), wagentje waarmede
kinderen zich in de open lucht vermaken; ...MAN,
m. (-nen), iem. die veel aan sport doet; ...PET, v.
(-ten); ...RIEM, m. (-en); ...SCHOEN, m. (-en); ...TENTOONSTELLING, v. (-en), tentoonstelling van alles
wat op de sport betrekking heeft; ...TERREIN,
0. ( en), terrein waar men de sport beoefenen kan;
VEREENIGING, v. (-en), sportclub; ...WAGEN,
m. (-5), sportkar.
SPOT, m. grap, boert, scherts; bespotting, spotternij: boosaardige, beleedigende spot; den spot driven met,
bespotten; voorwerp van spot: hfj is de spot van de
heele stad.

SPOT, v. (gew.) viek.
SPOTACHTIG, bn. bw. (-er, -st), overhellende
geneigd tot spotten; op eene spottende wijze: spotachtig lachen; iem.

spotachtig

aanzien, bejegenen.

SPOTACHTIGHEID, v
SPOTBOEF, rn. (...ven), minnaar van scherts en
luim; ...BOEVERIJ, v. (-en), spotternijen, grappen;
...DICHT, o. (-en),
o. (-en), spottend
gedicht; ...GEEST, m. spotzucht; ...GELD, o. zeer lage
prijs, bedrag beneden de waarde : een spotgeld bieden.
SPOTGOEDKOOP, bn. bijzonder goedkoop.
SPOTLACH, m. spottende Inch; ...LUSTER, v. (-s),

vogels hebben eerie soort van spraak; de spraak der
dieren verstaan; gebarenspraak; vingerspraak; beeldspraak ; de mensch bezit rede en spraak; van den schrik
was nu zyne spraak kwijt, kon hij niet spreken; de
zieke krijgt zone spraak terug, kan al weer wat zeggen; de spraak missen, stom zijn; eene belemmering
in de spraak hebben, in de spraakorganen; — wijze
waarop iem. spreekt: eene aangename, onaangename,
liefelijke spraak hebben; eene zware spraak hebben,
moeilijk kunnen spreken; ik herkende hem aan zone
spraak; — de daad van spreken; het gerucht: de
spraak gaat dat...; iem. niet ter spraak willen staan,

hem niet willen spreken.
SPRAAKBELEMMERING, v. (-en), moeilijkheid in
het spreken ; ...GEBRUIK, o. wat algemeen gebruik
is in het spreken van het volk, of het schrpen
der beste schrijvers: op het gebied der taal beslist;
het spraakgebraik in hoogste instantie; ...GELUID, o.
(. en), stemgeluid.
SPRAAKKUNDIG, SPRAAKKUNSTIG, bn., (w. g.),
minzaam, iem. gaarne ter spraak staande; bedreven
in de spraakkunst; tot de spraakkunst behoorende.

SPRAAKKUNST.
SPRAAKKUNST, v. de kunst van zuiver te spreken

en te schrijven; wetenschappelijke beschouwing
van de zinnen en zindeelen, van 6 -e verandering en
worming der woorden en van de lettergrepen on
letters; kennis der taalregels; de taalregels zelven;
—, (-en), boek dat de taalregels bevat, grammatica.
SPRAAKKUNSTENAAR, m. (-s, ...naren), taalkundige,
grammaticus.
SPRAAKLEER, v. wetenschappelijke beschouwing
eener taal; een boek daarover handelende; ...IVIEESTER, m. (-s), ...MEESTERES, v. (•sen), onderwijzer,
-es in de spraakkunst; ...ORGAAN, o. (...ganen),
spreekorgaan; ...RECHT, o. (-en), recht der taal, - van
het spraakgebruik; ...TOON, m. (...tonen), toon bij
het spreken; ...VERMOGEN, o. het vermogen om te
kunnen spreken : het spraakvermogen missen, verliezen;
...VERWARRING, v. (-en), verwarring van spraak:
de spraakverwarring to Babel; die verandering was
eene ware Babylonische spraakverwarring; ...V ORM,
m. leervorm waarbij de onderwijzer gebruik maakt
van de taal, nl. spraak of schrift; ...WATER, o. (fig.)
spraakwater in hebben, dronken zijn; ...WENDING -,
v. (-en), spreekwijze; ...WERKTUIG, o. ( en), sproekorgaan.
SPRAAKZAAM, bn. (...zamer, -st), gaarne sprekende,
vriendelijk, minzaam: hij is een spraakzaam mensch,
spraakzaam van aard; de win maakt hem spraakzaam. SPRAAKZAAMHEID, v. vriendelijkheid,
minzaamheid.
SPRAAKZINTUIG, o.
SPRAKE, v. spraak; er was sprake van, men sprak
er over; iets ter sprake brengen; het kwam ter wake,
er word over gesproken; gerucht; er is sprake van
dat..., men zegt dat..., naar men wil zal dat...
SPRAKELOOS, bn. zonder spraak, het vermogen
om to spreken missen, inz. voor korten tijd: hij
stond sprakeloos van verbazing, hij was stow van
verbazing. SPRAKELOOSHEID, v.
SPRAKELOOZE, m. en v. (-n), stomme.
SPRANG, v. (-en), dikke tak; (gew.) sprang eener
gaaipers, het ijzeren getakte toestel aan den top
eener gaaipers, .waarop de gaaien of vogels zijn geplaatst; (fig.) zijtak: de sprangen eener waterleiding,
de zijkanalen, de aders waardoor men water aanvoert; in de duinen zYn, nieuwe sprangen voor de
waterleiding gegraven. SPRANKJE, o. (-s).
SPRANK, v. (-en), vonk, brandende splinter: er is
geen sprankje vuur in de kachel, er is heel geen vuur
moor in; (fig.) er is geen sprankje geest in hem, in
dat werk. SPRANKJE, o. (-5).
SPRANKEL, v. (-s), sprankje.
SPRANKELEN, (sprankelde, heeft gesprankeld),
vonkelen, vonken geven.
SPRANKELVUUR, 6. (...vuren), eene soort van
schapenziekte.
SPREEKACHTIG, bn. (-er, -st), (w. g.), belust op
spreken. SPREEKACHTIGHE1D, v. (w.g.), babbelzucht.
SPREEKBEURT, v. (-en), bepaalde beurt of dag,
waarop iem. eene voordracht of redevoering houdt:
eene spreekbeurt vervullen; ...BUIS, v. (...zen), buffs
waardoor men met elkander kan spreken : in groote
inrichtingen, waar verschillende vertrekken zijn, vindt
men veelal spreekbuizen; spreekhoren, roeper; ...GESTOELTE, o. (-n), plaats (of verhevenheid) waarop
een redenaar zijne voordracht uitspreekt; ...GEZELSCHAP, o. (-pen), gezelschap waarin men zich
gezamenlijk in het spreken oefent.
SPREEKHOORN, ...HOREN, m., ...HORENTJE, o. (-s),
horentje dat doove lieden aan hun oor houden om
het gesprokene to hooren; (ook) spreektrompet;
...KAINIER, v., ...KAAIERTJE, o. (-s),kamer bestemd
om menschen to ontvangen, die over zaken komen
spreken: iem. in de spreekkamer laten; ...MANIER,
v. (-en), voordracht, wijze van uitspreken; spraakwending; ...OEFENING, v. (-en), oefening om zuiver
te leeren spreken; ...PLAATS, v. (-en), plaats waar
men iem. spreekt, spreekkamertje; spreekgestoelte;
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...STOEL, m. (-en), plaats, bestemd voor den redenaar
(in eene vergadering enz.); preekstoel; ...TAAL, v. de
taal waarvan men zich bij het spreken b-edient," in
tegenstelling met schrifftaal; omgangstaal, taal van
het gewone leven; ...TRALIE, v. (...lift),traliewerk
waardoor men in kloosters•en gevangenissen) met
de bezoekers kan spreken; ...TRANT, m. spreekmanier; ...TROMPET, v. (-ten), roeper; ...UUR,„ o.
(...wren), uur waarop men iem. spreken kan, inz. bij
dokters: spreekuren van 8 tot 9 en van 2 tot 6;_ ...VERTREK, o. (-ken); ...WIJS, (...zen), ...WIJZE, V. (-n),
spraakwending: eigenaardige uitdrukking; ...WIMPEL, m. (-s), (zeew.) seinwimpel; ...WOORD, o. (-en),
spreek, gezegde dat in het kort eene alom erkende
stelling uitdrukt on om het aanschouwelijke on het
kernachtige ervan vaak gebezigd wordt: de spreekwoorden zyn de wifsbegeerte des yolks; de spreekwoorden
zfjn het zout der teal; een spreekwoord is niet altijd
een waar woord. SPREEKWOORD, o. (-s).
SPREEKWOORDELIJK, bn. bw. ale volgens een
spreek woord ; algemeen gebezigd wordende : spreekwoordelifke witdrukking ; spreekwoordelijk gebruikt.
SPREEKWOORDENBOEK, o. (-en), boek met spreekwoorden, waarin de spreekwoorden of alleen vermeld, Of ook verklaard en toegelicht worden: het
spreekwoordenboek van Harrebomee.
SPREEKZAAL. v. (...zalen), spreekkamer; zaal voor
het houden van redevoeringen bestemd, gehoorzaal.
SPREEUW, m. (-en), zekere vogel (sturnus vulgaris), tot de orde der zangvogels behoorende, die in
het grootste gedeelte van Europa zeer gemeen is;
een zwerm spreeuwen; de spreeuw is soms trekvogei,
soms standvogel; (sprw.) een spreeuw maakt nog geene
lente, uit een enkel geval kan men nog niet een
besluit trekken; een spreeuw kan leeren napraten;
(fig.) spotter. SPREEUWTJE, o. (-s).
SPREEUWBEZIE, v. (...zien), sperwerbezie; — BOOM,
SPREEUWBOOM, m. (-en), sorbeboom.
SPREEUWEBEK, m. (-ken), bek van een spreeuw.
SPREEUWEN, (spreeuwde, heeft gespreeuwd), spotten, schertsen.
SPREEUWENEI, o. (-eren), ...NEST, o. (-en), ei, nest
van een spreeuw.
SPREEUWSCHIMMEL, m. (-5), geelachtig grijs paard.
SPREI, v. (-en), dekkleed (over een bed enz ): eene
gehaakte, met wol gevoerde, gestikte sprei. SPREITJE,
o. (-s).
SPREIDEN, (spreidde, heeft gespreid), uiteenleggen,
ontvouwen, uitspreiden, over iets been leggen: een
Laken over de tafel spreiden; iets ten toon spreiden; een
bed spreiden, in gereedheid brengen; (fig.) het huwelijksbed spreiden, zich in den echt begeven; verspreiden: most over het land spreiden; effenen, banen:
een pad spreiden; (zeew.) gillen, schuin afsnijden of
afzagen. SPREIDING, v. het spreiden; (zeew.) lengte
waarover de hoofdtouwen langs het boord verdeeld zijn.
SPREIDSEL, o. (timm.) zeer dunne eiken planken
van 6 mM. dikte; (zeew.) dun gezaagd bout, zoomwerk.
SPREIEN, (spreide, heeft gespreid), spreiden.
SPREIVISCH, m. (...sschen), eene soort van visch
zonder buikvinnon, die net zoo breed als lang is,
leervisch (stromateus).
SPREKELIJK, bn. (gew.) hij is niet sprekelijk, niet
to spreken.
SPREKEN, (sprak, heeft gesproken), geluid geven:
die kast spreekt, piept, kraakt als men er voorbijloopt
(gezegd ten teeken dat zij niet goed gemaakt is);
(muz.) die pip, dat register spreekt good, geeft een
goeden toon; —
klanken voortbrengen, ova iets uit te drukken:
inz. zijne gedachten on gewaarhoe spreekt de bond
wordingen in woorden uitdrukken: de kinderen leeren spreken; snel, langzaam, gejaagd, zenuwachtig
spreken; luid, zacht, Iluisterend spreken; door den
neus, door de tanden, binnensmonds spreken; over
iem. spreken; men spreekt niet gunstig over hem, leelijke-
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geruchten gaan er omtrent hem; over jets, over zaken,
over studie spreken; over het weer, over koetjes en
kalfjes spreken, over onverschillige zaken; wgj hebben
er tang en breed over gesproken, zeer Lang; daarover
valt niet meer 1,e spreken, dat is reeds beslist, ho is
stecht over die zaak te spreken, daarover wil hij niets

hooren, hij is dadelijk kwaad, als hij er over spreken
hoort; hij is stecht to spreken, hij is slecht gemutst,
uit zijn humeur; met hem valt niet te spreken, hij is
voor geene rede vatbaar; van 10 tot 11 uur te spreken
rots, dan spreekuren hebben; is monheer even te
spreken?, zou ik hem even mogen spreken; h# is
vandaag voor niemand te spreken, ontvangt Been bezoek; (ook) iedereen bejegent hij barsch; niet tegen
elkander spreken, bet zwijgen tegenover elk. bewaren,
elk. niet groeten; aril spreken elkander wet nader,
later zullen wij wel verder over deze zaak spreken,
(ook) ik zal je wel eens onder handen nemen, dit
betaald zetten, hiervoor straffen; goed voor iem. spreken, voor hem borg blijven; goed, kwaad van iem.
.spreken, goed, kwaad van hem vertellen; iem. te na
spreken, van hem kwaad spreken; de waarheid,
mannentaal spreken, doen hooren; iem. naar den
mond spreken, iem. vleien, zeggen wat iem. genoegen doet; wiens brood men eet, diens woord men
spreekt, men kiest de partij van hem, die bevoordeelen kan, bij wien men in dienst is; gjj hebt goed
spreken, gij hebt gemakkelijk praten, maar doen,
uitvoeren is iets heel anders; an spreekt hfi heel ander. ,
doet hij zich geheel anders voor, stelt andere voorwaarden enz.; van zich doen spreken, zichzelf in opspraak brengen; van iem. hooren spreken; men spreekt
er algemeen van; h spreekt ervan, als een blinde over
de kleuren, onbevoegd, zonder kennis van zaken;
spreken is silver, maar zwYgen is gaud, soms komt
men door zwijgen nog verder,' dan door Oink van
zich of te spreken; in iemands naam spreken; de
minister sprak namens de koningin; gif hebt maar te
spreken, dan zal uw wensch dadelijk vervuld, uitgevoerd worden; hfj spreekt van heengaan, van trouwen, hij wil dat, is dat van plan; eene of andere
taal spreken: h spreekt vloeiend Fransch, gebrekkig
Engelsch; hij spreekt Hebreeuwsch voor mfj, ik begrijp

hem niet, hij spreekt wartaal; —
eene redevoering houden, als redenaar optreden:

van avond spreekt hij in Diligentia; vloeiend, gemakkelfjk spreken; voor de vuist spreken, eene redevoering
houden die men - niet to voren opgesteld heeft; hij
sprak tot het yolk; hij spreekt beter dan hij schrifft, is
beter redenaar dan schrijver; duidelijk verklaren: ik,
zal hem wel tot spreken brengen, dwingen zich duidelijk to verklaren; iem. heilig spreken, voor heilig
verklaren (na zijn dood); recht in eene zaak spreken,
verklaren wat recht is; —
gedachten op andere wijze dan door woorden uitdrukken: de stommen spreken door teekens, op de
vingers; met de oogen, in gebaren spreken; — dat spreekt
tot het hart, treft, roert het hart; de schilderkunst
spreekt tot de oogen, de muziek tot het oor; die afbeelding spreekt, is welgelijkend; de gansche natuor spreekt
van Gods almacht, getuigt ervan; de liefde sprak,
nit hare oogen, uit geheel hoar wezen, silos getuigde
ervan; de feiten spreken, zijn sprekend, getuigen
duidelijk; zfin zwijgen, zelfs was spreken; dat spreekt,
spreekt vanzelf, spreekt als een bock, dat is zeer
natuurlijk, behoeft geene nadere verklaring: niets
spreekt voor hem, getuigt te zijnen gunste; het bloed
spreekt, zijn familiegevoel doet zich hooren, uit zich;
de win spreekt nit hem, hij nit dronkemanspraat; —
melding inaken van : daarvan spreekt hrj niet in zrjn
brief; de wet spreekt daarvan niet. SPREKING, v.
bespreking.
SPREKEND, bn. (-er, -st), wat spreekt, sprekend,
oogen; eene sprekende gelrjkenis; dat kind gelijkt speckend op zone moeder; een sprekend voorbeeld; eene speckende lijst, die een goeden indruk op ons maakt:
sprekende kleuren, zeer duidelijke; duidelijk, klaar:
sort sprckend bete ?Is.

SPRINGAFSTAND.
SPREKER, m., SPREEKSTER, v. (-8),

(sprw.) er rim

die spreekt;

meer zwYgers dan sprekers,

de

meeste mennchen beheuden hunne geheime._bedoelingen voor zich en durven er niet voor uitkomen;
ho is een goed spreker, een goed redenaar; redenaar (in
eene vergadering enz.): de geachte spreker; de veergaande spreker.

SPRENG, v. (-en), (gew.) springader.
SPRENGBEKKEN, o. (-5), (R.-K.) wijwaterkom.
SPRENGEN, (sprengde, heeft gesprengd), sprenkelen,

besprenkelen; vleesch sprengen, met zout bestrooien;
gesprengd vleesch, pekelvleesch. SPRENGING, v. (-en).
SPRENGER, m., SPRENGSTER, v. (-s), die sprengt.
SPRENGKWAST, m. (-en), ...KWISPEL, m. (-s),
(R.-K.) wijkwast; ...VAT, 0. (- en), (R.-K.) wijwater-

bak, -vat; (kookk.) vat ter sprenging (zouting) van
vleesch; ...VLEES011, o. gezouten, gesprengd vleesch;
...WATER, o. bronwater.

SPRENKEL, v. (-s), - sprank; vlekje, spat; (zeew.)
spring.
SPRENKEL, m. ( s), rattenval; vogelknip.
SPRENKELEN, (sprenkelde, heeft gesprenkeld), spikkelen, bespikkelen: een boek op snee gesprenkeld7met
spatjes water bevochtigen : den vloer sprenkelen, water
er over sprenkelen; waschgoed sprenkelen, met water
bevochtigen, alvorens het te strijken; een weinig

regenen. SPRENKELING, v. (-en), het sprenkelen.
SPRENKELPOT, m. (-ten), verfpot om to spikkeleR;
...VAT, o. (-en), sprenkelpot; ...VUUR, o. Zie SPRANKELVUUR.
SPREUK, v. (-en), een korte volzin, behelzende
eene stelling, waarin de eene of andere zedeleering
vervat is; (ook) volzin die door zijne beknoptheid
geschikt is om de plaats van omschrijvingen to
vervangen of tot aanduidingen to d'ienen; kern-,
zinspreuk; leus: eene spreuk nit den BUbel; de spreuken van Jezus Sirach; de spreuken van Salomo, verzameling der kernspreuken van koning SALOMO,
naam van een der boeken van het 0. T.; de spreuken
der vaderen, zedelessen door de Israaetische kerkleeraren vereenigd. SPREUKJE, o. (-s), kleine zedeles; sprookje.
SPREUKACHTIG, bn. bw. als eene 'spreuk, spreukachtige taal; spreukachtig spreken.
SPREUKENBOEK, o. (-en), boek met spreuken;
...SCHRIJVER, SPREUKSCHRIJ VER, m. (.$),
...SCHRIJFSTER, v. (-s), vervaardiger, vervaardigster van spreuken.
SPREUKMATIG, bn. overeenkomstig de spreuk,
spreekwoordelijk.
SPREUKRIJK, bn. (-er, -st), rijk aan spreuken:
spreuk,r ijke taal.
SPRIET, rn. (-en), tweepuntige stang, pa* (zeew.)
lange mastboom; (sprw.) net een geschoten spriet
varen, zwichten; voelhoren der insecten; kwartelkoning: zekere vogel. SI'RIETJE, o. (-s).
SPRIETBEUGEL, m. (-5), (zeew.) eene soort van
leguaan, om een mast geslagen en tot steno strek.
kende aan den spriet, waarmede een zeil wordt
uitgespannen; ...BOOM, m. (-en), (zeew.), stag.
SPRIETELING, m. (-en), sprank.
SPRIETOOGEN, (sprietoogde, heeft gesprietoogd),
(geneesk.) dubbelzien, gevorkt zien (bij zekere
oogziekte).
SPRIETSCHIP, o. (...schepen), schip met een sprietzeil; ...STRAAT, v. (...straten), kruisstraat, kruisweg; ...TOUW, o, (-en), (zeew.) kort, stork touw aan
de puttings; ...WEG, m. (-en), kruisweg, tweesprong,
driesprong; ...ZEIL, o. (-en), (zeew.), een vierkant
zeil dat door een spriet uitgespannen wordt.
SPRIK, m. (-ken), (gew.) dun takje, rijsje.
SPRING, m. het springen; —, (-en), sprong: dot is
cen heels spring; springbron ; (fig.) oorsprong; mollenval; vogelknip; (zeew.) zekere lijn, kabel, dienende
om eon schip dwars te halen.
SPRINGAAL, m. (...alen), springel; ...ADER, v.
(-en, -s), waterader onder den grond; ...AFSTANI ,
m. (-en), de, springaistanci van een kogel, de horizontal,
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afstand van het springpunt tot aan het doel; ...BOachterpooten, waardoor zij goed springen kunnen,
DEM, xn. (-s), bodem van gesmeed ijzer die een
inz. eene soort van zeevioo en de boschmuizen:
brandbom in twee kamers verdeelt ; ...BOK, m. (-ken),
eene soort van kanon. SPRINGSTER, v. ( - 8), zij die
bok om to laten springen, dekken; (gymn.) toestel
springt; kunstenrnaakster.
om over to springen; ...BOM, v. (-men), born die
SPRINGERTJE, o. (-s), tangent of • wippertje, dat
uiteenspringen kan; ...BOOG, m. (...bogen); ...BRON,
bij 't bespelen van 't klavier, de forte-piano enz.,
v. (-nen), fontein; ...BUL, bul welke dient
opspringt en de snaar aanslaat.
om koeien te dekken; ...BUS, v. (-son), eene soort
SPRINGFLESCH, v. (...sschen), springkolf; ...FONvan vuurwerk; ...BUSMAKER, m. (-s).
TEIN, v. (-en); ...GARNAAL, v. (...nalen), (nat. hist.)
SPRINGEL, m. (-s), belegeringsmachine bij de Ouden,
eene soort van garnaal; ...GLAS, o. (...zen), (natuurk.)
waarmede zware steenen en andere voorwerpen
glastraan; ...HAAS. m. (...hazen), kangoeroe; eene
met kracht werden voortgeslingerd.
soort van muis in Afrika (pedetes caffer) ; ...HENGST,
SPRINGEN, (sprong, heeft en is gesprongen), zich
m. (-en), hengst, dienende om merrien to bespringen;
met kracht in de hoogte heflen en op dezelfde of op
...HOOGTE, v. (-n), hoogte tot waar iem. of iets
eene andere plaats neerkomen : hoog, ver, to kort
springt; (art.) hoogte van het springpunt boven het
springen; over eene sloot, een paal, eene heining springrondvlak; ...HOUTEN, o. mv.tapijtwerkersgereedgen; nit het bed, uit het raam springen; van een stool,
schap.
eene hoogte springen; in het water, in het zand springen;
SPRING-IN-'T-VELD, m. en v. (-en), lichtzinnig
een gat in den vloer springen; zich moede, sick eene
mensch.
breuk springen, ZOO springen dat men daarvan moede
SPRINGKERS. v. (plantk ) eene soort van kers waar-wordt, eene breuk krijgt;
touwtje springen, zeker
van de rijpe zaadhuisjes bij aanraking opensprinmeisjesvermaak; die meisjes staan te springen, vergen (cardamine impatiens); ...KEVER, m. (-s), eene
maken zich met touwtje springen; dansen en spring en,
familie van kevers (elateridae), die het vermogen hebronddartelen; het kind springt den heelen dog, is
ben om, wanneer atj op den rug liggen, op te sprinuitgelaten vroolijk; vlooien en sprinkhanen springen;
gen, zich om to keeren on op de pooten neer to
etc kat springt op de muis, de tiger op zijne prooi,
vallen; ...KLINK, v. (-en), ...KNIP, v. (-pen), klink
bereikt ze met een sprong; hij springt van vreugde in
of knip met veer, eene soort van sluiting;
het rood, een voet in de hoogte; een bond over een stok
v. (...ven), (nat.) eene kolf of flesch van dik glas,
laten springen; — (sprw.) den viand over de kling
die plotseling afgekoeld is en in duizenden stukken
laten springen, over de kling .iagen, dooden; 't i.s om,
springt als een glastraan, als men er eon steentje
je vel to springen, buiten zichzelf to raken (van
in laat vallen, Bolognezer flesch; ...KOMKOMMER,
kwaadheid, toorn enz.); hij zat te springen op zijn
v. (-s), zekere Zuideuropeesche, vooral in Griekensteel, van ongeduld kon hij niet stil blijven zitten;
land voorkomende komkommersoort (momordica),
staat to springen ono weg to komen, vol ongeduld
waarvan de rijpe vruchten vanzelf of NI aanraziet hij naar 't oogenblik van vertrek nit; voor iem. in
king van den steel loslaten; uit de rijpe vruchten
de ► res, in de bocht springen, zijne zaak helpen verwordt eene soort van extract bereid, dat op de
dedigen; men moet niet verder springen, dan zijn stok
maag en ingewanden eene stork prikkelende worLang is, men moot niet weer ondernemen, dan men
king uitoefent; twee soorten van dit extract komen
uitvoeren kan; van den leak op den tak, ran den os
in den handel voor: het Engelsche en het Maltezer;
op den ezel springen, niet bij eerie zaak blijven; —
...KOORTS, v. (-en), verspringende koorts; ...KREEFT,
bespringen, dekken, bevruchten: de hengst heeft
m. (-en), eene soort van eetbaren zeekreeft; ...KRUID,
_g esprong en , eene merrie gedekt ; een stier, een bok laten
o. (plantk.) eene soort van wolfsmelk purgeerkruid;
springen; —
balsemijn, springzaad; peel springkruid, tuinbalse(van levenlooze voorwerpen) zich met kracht of
mijn; ...KUNST, v. (-en), kunst van to springen;
snel verplaatsen: vele zaden springen uit hun huisje;
...LADING, v. (-en), lading brandsas in eene gra4,ij het onweder springt de electrische vonk van eene
naat.
tvolk naar eene andere of naar de aarde; die bal springt
SPRINGLEVEND, bn. vol leven: hij is nog springgoed, is zeer veerkrachtig; de bal springt in de hoogte,
levend.
stuit in de hoogte; het bloed sprong nit de gapende
SPRINGMATRAS, v. (-sen), bedmatras met springwonde, kwam met kracht naar buiten; het water
veeren; ...MUIS, v. (...zen), aardmuis; eene soort
sprong uit de rots, kwam met een straal daaruit to
van muis (dipus) met een in eene pluim eindigenden
-voorschijn;
de fontein laten springen, laten water
staart; ...NET, o. (-ten), eene soort van vogelnet,
geven; — met kracht van lets loslaten; er is een
slagnet; uitgespannen net waarin menschen nit
knoop van mffn vest gesprongen; het glazuur springt
bovenverdiepingen van gebouwen bij gevaar kunnen
van de tanden; de kalk is van den muur gesprongen;
springen en zoo veilig den grondbereiken; ...PAARD,
een stuk van den steep sprong in zifn oog; (fig.) dat
o. (-en), (zeew.) ltjn waarvan de twee einden aan de
springt in 't oog, wordt dadelijk gezien, gemerkt; —
ra vastzitten en het dubbel tot kous verstrekt aan
met een eigenaardigen klank plotseling broken, inz.
een strop, waar het paard in hangt; touw dat in
van stork gespannen veerkrachtige licharnen: de
eene bocht onder de raas hangt en den matrozen
veer, eene snaar is gesprongen ; — door ongelijkmatige
dient om er op to staan htj het slaan, reven en
verwarming plotseling bersten: de kachel is gespronvastmaken van de zeilen ; (gymn.) lange spring.
_gen; het lampeglas springt; uit elkander bersten: de
bok; ...PLAN K, v. (-en), veerkrachtige plankkwa(arn
m. -o op),
stoomketel is gesprongen; eene tnijn doen springen; het
springers zich kunnen afzetten: ...p
kanon sprong; een schip in de lucht laten springen, in
sterke, flunk ontwikkelde achterpoot van sommige
de lucht laten vliegen; de kruitmolen is in de lucht
dieren om er mode to springen; ...PROEF, v. (...von),
gesprongen;
bankroet gaan: doze koopman is geproof in het springen, ten opzichte van het sprinsprongen (door de ton); zfjn huis moest springen, vergen; ...PUNT, v. (-en), springpunt van eene granaat,
kocht worden; de bank laten springen; opengaan
punt waar zij uit elkander springt.
- van het vel door de koude:
zYne huid, lippen, handen
SPRINGRAKET, v. (-ten), (zeew.) donderstar; ...RIEM,
zon gesprongen; — er is eene ader in zijn hoofd gespronm. (-en), riem aan den buikgordel van een paard;
gen, opengegaan. SPRINGING, v. (w. g.) het springen;
...SLOT, o. (-en), slot met springveer; ...SPIN, v.
sprong.
(-nen), (nat. hist.), eene spin (salticus), die geene
SPRINGEND, bn. springend water, bronwater: sprinnetten weeft, maar op hare prooi toeloopt of haar
gende handen, waarvan de huid springt; (geneesk.)
bespringt; zij huist in spleten en reten of in
springend vuur, eene soort van huidziekte.
ledige vruchtendoppen en is zeer levendig in den
SPRINGER, m. (.$), die springt; kunstspringer:
zonneschijn; ...STAART, m. (-en), staart die het
het is een sterke springer, hij springt zeer ver of hoog;
springen der dieren bevordert; eene familie van
naam van onderscheidene dieren met lange, krachtige
ongevleugelde insecten (poduridae), die aan het
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achterlijf twee lange onder den bulk_ toegeslagen
borstals hebben, welke het dier•doen vooruitspringen, ,als zij met kracht uitgeslagen worden; ...STIER,
m. (-en), dekstier; ...STOK, m. (-ken), polsstok;
...STOPPER, m. f-s), (zeew.) een halfsleten stopper,
die bij harden wind op het ankertouw wordt gezet,
om het geweld van den eersten schok te broken,
als bet .schip voor zijn anker opdraait, ook breekstopper geheeten; ...STRIK, m. (-ken), vangknip voor
kleine vogels; ...STROP, m. (-pen), (zeew.) springpaard; •...TEUGEL, m. (-s), huipteugel met het eerie
einde' onder den buik in ,den singel, met het andere
aan,Aen nous- of keelriem bevestigd; ...TIJ, o. (-en),
spingvloed.
•SPRINGTON, v.' (-nen), ton die op de kampanjes
en hoofddekken der schepen geplaatst werden, waar
men eerie entering vreesde en die men in de lucht
kon doen ispringen; ...TOR, v. (-ren), springkevers;
...VEER, v. (-en), springende veer (in een slot enz.):
(fig.)- -alle springveeren doen werken., alle middelen,
waarover men beschikken kan, aanwenden; kegel
vormige spiraalveer , die weder terugspringt, als
men haar samengedrukt heeft; een matras, stoelen
met springveeren; ...VEERENMATRAS, v. (-son), een
matras met springveeren; ...VISCH, m. (...sschen),
eerie soort van vliegenden visch (exocoetus exiliens);
...VLOED, m. (-en), hooge watervloed doordat zonen maanvloed samengaan; ...VRUCHT, v. (-en),
(plantk.) springkruid; ...VUUR, o. zekere huidziekte; (sterrenk.) zeker luchtverschijnsel; ...WORM,
m. (- en), madenworm; ...ZAAD, o. (plantk.) wilde
balsamine; ...ZWAM, v. stuifzwam.
SPRINKHAAI. m. (-en), eerie soort van haai; ...HAAN,
m. (...hanen), eene soort van vernielend insect (locusta),
met lange sterke achterpooten, waarmede ztj ver
kunnen springen, tot de orde der rechtvleugeligen
behoorende; (fig.) een magere sprinkhaan, iem. die
bijzonder mager is; (art.) ijzeren affuit voor sein- of
saluutschoten op dijkposten, maar niet voor ernstig
gebruik geschikt. SPRINKHAANTJE, o. (-s).•
SPRINKHAANKRUID, o. (plantk., gew.) veldsalade;
...VANGER, m. (-s), eene soort van hastaard-nachtegaal (salicaria locustella), die zich met sprinkhanen
voedt.
SPRIT, o. sterke spiritus; azijnaether; — m. (-ten),
spriet, kwartelkoning.
SPRITS, v. gmv. als stofn. —, v. (-en), als voorwerpsn.: eene soort van gebak, dat door den banketbakker door een werktuig in gesmolten vet of
boter gespritst of gespoten en zoo gebakken wordt;
—BAKKER, m. (-s).
SPRITSEN, (spritste, heeft gespritst), spuiten.
SPRITSMAND, v. (-en); ...TRECHTER, m. (-s), wijn-

alzoo genoemd, omdat deze plant seer vroeg, in het
voorjaar (vandaar _;ook de benaming paaschlelie),
reeds in sprokkelmaand bloeit. .
SPROKKELEN, (sprokkelde, ,heeft gesprOkkeld),garen, opzamelen: hout sprokkelen. .SPROKKELING,
v. (-en), het sprokkelen; sprokkelingen, kleine letterkundige opstellen. • .
SPROKKELHOUT,. o. dor hout,..afgevallen takkeix
die gesprokkeld zijn; ...MAAND, v. (-en),.Febr-uari:
SPROKKEN, SPROKKEL, m. (-8), (plantk.), (gew.)
honCisboom.
SPROKKIG, bn. (-er, -st), (gew.) broos: sprokkig
Ozer. SPROKKIGHEID, v.
SPRONG, m. (-en), beweging waardoor men springt;
de daad van het springen; de ruimte die men over
springt: een. sprong doen; zijn sprong te kort nemen,
niet ver genoeg,springen, met den sprong was hjier

trechter, trechter met eene lange pijp vol gaatjes
om wijn of een ander vocht in een vat to doen
vloeien zonder to roeren; ...TROMMEL, v. (-s), trommel voor sprits.
SPROEIEN, (sproeide, heeft gesproeid), droppelsgewijze uitstorten, uitgieten.
SPROEIWAGEN, m. (-s), wagen dienende om de
straten met water te besproeien.
SPROET, v. (-en), vlekje op de huid; zornersproet:
sproeten in 't gezicht, op de handen hebben. SPROETJE,
o. (-s).
SPROETACHTIG, SPROETIG, bn. (.er, -st), als sproeten; een weinig met sproeten bedekt: een sproetig
gezicht. SPROETIGHEID, v.
SPROETEL, v. (-s), sproet: zijn gezicht is vol sproetels.
SPROETERIG, bn. (-er, -st), sproetig.
SPROK, bn. (gew.) sprokkig.
SPROKE, v. (-n), middeleeuwsch berijmd verhaal.
SPROKKEL, m. (-s), afgebroken takje: sprokkels
zoeken.
SPROKKEL, v. (-s), sporkenhout, een heester.
SPROKKELAAR, m. (-s), iem. die sprokkelt; worm
die in houtjes en biezen kruipt en waarmee govischt wordt. SPROKKELAARSTER, v. (-s).
SPROKKELBLOEM, v. (-en), eene soort van narcis,

bij, de deur uit; de kunstige sprongen der koorddcinsers; een grooten, widen, kleinen sprong doen; (fig.)
hy heeft een grooten sprong gedaan, -htj heeft het in
korten tijd ver gebracht; de natuur doet geene sprongen, is in hare ontwikkeling zeer geleidelijk; koppoling van p'aarden: die hengst heeft zijn eersten sprong
gedaan; zone cede was vol sprongen, het ontbrak haar
aan samenhang; hij kan geene kromme sprongen
maken, Diets buitensporigs doen.; awe hooge sprongen
zijn, nu gedaan, het is nu uit met uwe heerschappij,
met uw baasvoeren; een sprong door de ton doen,
bankroet goon; — gereed:
staat op sprong te vertrekken; iem. op stel en sprong wegjagen, dadelijk,- onmiddellijk ; — beentje van de springpooten der hazen
enz., veelal tot sigarenpijpje ingericht: uit een sprong
rooken; — (muz.) interval grooter dan eerie seconder —
(zeew.) voorlijk van een trapeziumvormig stagzeil:
zeegt, rondte: dat schip heeft te veel sprong; — (bouwk.)
uitstek; diepte van het profiel eener lijst; stoop.
SPRONGETJE, o. (-s).
SPRONGGEWRICHT, o. (-en), (ontl.) hielgewricht.
SPROOKJE, 0. (-s), vertelsel, kort verhaal, verdichtsel, inz. het voortbrengsel van het volksgeloof
of -bijgeloof: het sprookje van Roodkapje, sprookjesvertellen; ik houd het voor een sprookje, ik geloof het
niet; iem. sprookjes vertellen, hem iets wijsmaken.

SPROOKJESSCHRIJVER, m. (-s), ...VERTELLER,
m. (-s), die sprookjes vertelt.
SPROT, v. (-ten), zeker vischje (clupea sprattus),
tot de familie der haringen behoorende, dat tegen

den herfst in de Zuiderzee en vooral aan de zuiden oostkust van Engeland in groote hoeveelheden
gevangen en van daar gerookt verzonden wordt;
beste Engelsche sprot; een bosje sprot. SPROTJE,
SPROUW, v. spruw, uitslag op de tong, in sommige streken sproe geheeten.
SPRUCHTEL, m. (-s), riviertak, rivierarm.
SPRUIT, v. (-en), loot, knop (van planten) : spruiten
schieten; er komen nieuwe spruiten aan die plant; jonge
kool, savoyekool; (fig.) telg, kind, afstammeling:
zijn jongste spruit; (mets.) uitloop in een riool.
SPRUITJE, o. (-s), kleine spruit; spruitjes eten, spruit,
kol.
SPRUIT, v. (-en), (van een gieter).
(-en),
(zeew.)
uitschietend
touw.
SPRUIT, o.
SPRUITBLOK, o. (-ken, -s), (zeew.) blok waar eon
spruit doorloopt.
SPRUITEN, (sproot, is gesproten), uit-, voortkomen,.
uitschieten; loten schieten: de planten beginnen te
spruiten; de aardappelen in den kelder spruiten, krijgen
uitloopers; (fig.) afstammen: hij is gesproten uit een
aanzienlijk geslacht; voortkomen uit: hieruit spruiten
allerlei moeilijkheden. SPRUITING, v.
SPRUITGEWAS, o. gewas dat geen stengel heeft;
...KOOL, v. (-en), de jonge takjes, die 's winters of
vroeg in het voorjaar ontspruiten uit den stengel
der groene of bonte boerenkool; ...MAAND, v. een
der maanden van den Franschen republikeinschen
kalender, Germinal (21 Maart tot 21 April).
SPRUITSEL, o. (-s), wat uitspruit.
SPRUW, T. (geneesk.) zekere aandcening in de,
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mondholte, die uit een witachtigen, stippelvormigen
uitslag op de smaaktepeltjes der tong en op .het
slijmvlies der overige mondholte bestaat; goedaardige spruw; kwaadaardige spruw.
SPUGEN, (spoog, heeft gespogen), spuwen, door
den mond uitwerpen : spugen is zeer ongezond; (sprw.)
iem. in 't gezicht, voor de voeten spugen, diep beleedigen; op lets spugen, het minachten, niet tellen;
braken, overgeven: het kindje spoog; bloed spugen,
bloed braken; (sprw.) vuur en vlam spugen, als een
razende spreken.
SPUI, o. (-en), sluis; waterkeering; zuigkuil, verlaat.
SPUIDOK, o. (-ken), kom die bij hoog tij vol loopt
en bij lang tij, met kracht ledig loopende, het voor
eene haven liggende zand medevoert.
SPUIEN, (spuide, heeft gespuid), door een spui
water loozen, uitbrengen: het water in de grachten
spuien; in de zomermaanden moet er ook ,gespuid
worden; (stoomw.) het ketelwater ververschen bij
den bodem; doortocht 2.even: ramen en deuren openzetten, zoodat er eens goed gespuid wordt, de lucht
ververscht; uitdiepen (eene haven, door middel van
sluizen); (fig.) loslaten, veel goede: - en tegelijk aan
de markt brengen. SPUIING, v. (-en), het spuien.
SPUIGAT, SPIEGAT, SPIJGAT, o. (-en), (zeew.)
rondo gaten aan de zijden der dekken om het water
buiten de scheepsboorden to laten wegloopen: (fig.)
dat loopt de spuigaten uit, dat gaat te ver.
SPUIKOM, v. (-men), kom voor eene spuisluis
waarin het binnen water opgestuwd wordt om met,
meer kracht to kunnen spuien; ...KRAAN, v. (...kranen), (stoomw.) bodemkraan om het ketelwater to
ververschen; ...SLUTS, v. (...zen), afloopsluis ter
schoonmaking van eene haven, van een dok enz.
SPUIT, v. (-en), werktuig om water of ander vocht
door zuiging en drukking met kracht weder uit to
voeren: brandspuit; glazenspuit; lavementspuit; oog-,
oorspuitje; irrigator; (gemeen) aan de spuit zYn, bulkloop hebben; (jag.) een der kleine uitgangen van
de konijnenholen, die alleen dienen om to ontvluchten; — paraplu: ik heb mijne spuit bij mfj; geweer.
SPUITJE, o. (-s), kleine spuit, inz. beelkundig instrument.
SPUITARTSENIJ, v. (-en), artsenij die door eene
klisteerspuit wordt ingebracht, lavement.
SPUITEN, (spoot, heeft gespoten), eene spuit laten
werken: met de brandspuit spuiten; water tegen de
ruiten spuiten; (heelk.) een oor of oog spuiten; water
opvoeren of inbrengen; vanzelf uitstralen : het water
spoot uit de fontein; het bloed spuit nit de ader. SPUITING, v. (-en), het spuiten.
SPUITENHUIS, o. (...zen), brandspuithuisje.
SPUITER, m., SPUITSTER, v (-s), die spuit.
SPUITFLESCH, v. (...sschen), fleschje gedeeltelijk
met water gevuld en met eene kurk gesloten, waardoor luchtdicht twee buizen gaan, de eenereikt tot
aan den bodem waardoor het water uitspuit, als
door de andere die kort is lucht ingeblazen wordt;
...GAST, m. (-en), bedienaar van de brandspuit;
...GAT, o. (-en), een der twee neusgaten der walvischachtige dieren; ...MEESTER, m. (-s), brandspuitmeester; ...MIDDEL, o. (-en), lavement; ...PENNING, m. (-en), penning der spuitgasten; ...PIJP, v.
(-en), metalen buis of pijp der spuitslang; ...SLANG,
v. (-en), leibuis eener brandspuit; ...VISCH, m.
(...sschen), eene soort van inktvisch; ...WATER, o.
water, bestemd om glazen to wasschen; kunstmineraalwater, water waarin onder hooge drukking
koolzuur is opgelost: een glas spuitwater gebruiken•
limonade met spuitwater drinken; ...WORM, m. (-en),
eene soort van worm (siphunculus) met een rolrond,
lang, geringd lichaam, dat aan het voorste einde
een terugtrekbaren snuit heeft, die Of naakt is, Of
met tepeltjes of stekels bezet.
SPUL, o. (-len). Zie SPEL; (fig.) al de spullen, het
gereedschap.
SPURGE, v. (plantk.) de plantenfamilie euphorbia;
kleine spurge, kroont:eskruid, duivelsm elk, zilverblad:

eene soort van wolfsrnelk; groote spurge,, groote
wolfsmelk, moeraswol fsm el k. - SPURRIE, v. (plantk.) een geslacht. (spergula), tot
de familie der muurachtigon behoorend, waarvan
2 soorten in Nederland in 't wild voorkomen: wilde
spurrie, ook strikkel, w.atergal of watergeil geheeten;
Morison's spurrie; de tamme spurrie en de reuzenspurrie, verscheidenheden der Wilde spurrie, zijn een
uitmuntend veevoeder.
SPURRIEBOTER, v. boter van koemelk, wanner
de koeien met spurrie gevoerd zijn; ...KNOL, m. (-len),
herfstknol die tusschen de spurrie groeit;
o. (-en), grond, met spurrie beplant; ...ZAAD, o.
SPUUG, o. spuugsel: uitgeworpen spuug; eene brandwonde met spuug betten, met speeksel.
SPUUGDRANK, m. ( en), braakdrank.
SPUUGSEL, o. (gew.) speeksel; braaksel.
SPUWBAK, m. (-ken), houten bak, met zand gevuld
om daarin to spuwen; ...DRANK, m. (-en), braakdrank.
SPUWEN, (spuwde, heeft gespuwd), uitwerpen
(speeksel ens. uit den mond, vuur uit den krater
van den vulkaan): hij spuwt op den grond; de Vesuvius
spuwt weer vuur; braken: bloed, gal spuwen; (fig.)
op tem. spuwen, iem. verachten. [In den verleden tijd
wordt meestal van SPUGEN gebruik gemaakt, als:.
hij heeft bloed gespogen, on niet gespuwd; van vuurbergen echter altijd: spuwde, gespuwd.] SP UWIN G,
v. (-en), het spuwen; bloedspuwing.
SPUWER, m., SPUWSTER, v. (-s), die epuwt.,
SPUWPOTJE, o. (-s), putje, dienende om er in to
spuwen, kwispedoor.
SPUWSEL. o. wat uitgespuwd is.
SQUARE (Eng.), v. (-s), vierkante, beplante ruimte
of plek in de meeste Londensche wijken.
SQUATTER (Eng.), m. (-s), kolonist in NoordAmerika en Australi6 die zich op woeste gronden
vestigt, zonder door aankoop recht daarop verworven to hebben.
SQUIRE. ESQUIRE. (titel in Engeland) weledelgeboron hear.
ST! tw. eene klanknabootsing, om iem. het zwijgen
op to leggen, of hem to waarschuwen zachter to
spreken : still
STA. TE STA, bijw. uitdr. van pas. Zie STADE.
STAAF, v. (staven), een stijf, lang on naar evenredigheid smal, dun lichaam, inz. van gegoten of
gesmeed metaal: ijzeren staven van een rooster; stamen,
goud en zilver; (kuip.) duig. STAAFJE, o. _(-s).
STAAFBACTERIE, v. (...rien), (nat. hist.) staafvormige bacterie; ...DIERTJE, o (-s), bacterie; ...GOUD,.
o. goud in staven; ...HAMER, m. (-s), (smed.) plothamer; ...HOUT, o. duighout; ...IJZER, o. ijzer in
staven; ...KOPER, o.; ...SPEL, o. zeker spel met
houtjes; ...VORM, m. (-en), worm om er staven in te
gieten.
STAAFVORMIG, bn. als eene staaf.
STAAFZILVER, o. silver in staven.
STAAG, bn. bw. stadig; gedurig, aanhoudend;
steeds. STAAGJES, bw. zachtjes, langzaam.
STAAG, v. (stagen), (zeew.). Zie STAG.
STAAK, m. (staken), lange stok om daaraan boonen
en erwten to laten opklimmen : staken bij de boonen.
rotten; (fig.) lang en mager mensch; paaltje om er
een boom aan to binden: zoo stUf als een staak;
staak voor tenten, voor het vastzetten der paarden; stelt:
op staken loopen; zeker werktuig der schoenmakersom het leer te rekken; tak eener familie: zfjcielingschestaak. STAAKJE, o. (-s).
STAAKBOONEN, v. mv. snijboonen die aan staken
groeien; ...REINING, v. (-en), afpaling met boomstaken; ...NET, o. (-ten), (vissch.), fuik.
STAAL, m. (stalen), opgaande stengel van pa.ardenboonen on eenige andere planten; iaag takkenbossen, stroo of lets dergelijks, die in de schuur wordt.
gelegd om het hoof of het koren daarop to stapelen;
grondslag van, een mestput of mestvaalt om
opgebrachte stof van den ondergrond to scheiden;
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(bU uitbr.) de. niestvaalt, inz. gemeente- vuilnisbelt;
onderste gedeelte van hooihoopen; grondslag van
een dUk; (zeew.) met bagger of modder opgehoopte
plaats.
STAAL, o. (stalen), stukje, lapje stof om daarnaar
de hoedanigheid, kleur onz. van het geheele stuk te
beoordeelen : stalen vragen, zenden; goederen op stalen
verkoopen, naar monsters; het staal komt niet net
het stuk overeen; — eene kleine hoeveelheid om daarnaar 'eene veel grootere te beoordeelen; monster:
stollen van koren, van leien, van pennen; proof: om

o. (-en), voorwerpen, van staal vervaardigd; ...WERKER, m. (-s), vervaardiger van staalwerken; die
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een staaltje van zajne bekwaamheid, zone vlugheid te
geven; dat is niet weer dan een staaltje van je plicht,

daartoe zijt verplicht, daarvoor is men u geen
dank, lof schuldig; daarvan zou ik staaltjes kunnen
vertellen, treffende bijzonderheden, meestal in kwaadaardigen zin; dat is een staal ran een wijf, een
ondeugend wijf, feeks, helleveeg. STAALTJE, o. (-s).
STAAL, o. Uzer met 0,3 a 1,80 o koolstof en fijnkorrelig van aard; hard en broos staal; week en buigzaam steal; het staal wordt volgens verschillende methoden bereid; hij is van ffzer en staal, hij is verhard,
htj is zeer sterk; zij heeft een voorhoofd van staal, weet
van blikken noch blozen; er zit staal in hem, 't is
een energieke kerel; het staal harden, ontharden,
ontlaten; (sprw.) het staal wordt in het vuur gehard,

tegenspoed geeft den mensch grootere veerkracht;
Engelsch staal, Zweedsch staal, Duitsch staal.
STAAL, o. (stalen), werktuig van staal: vuurslag;
mes, dolk, zwaard; bajonet; sabel; naald; schaats.
STAALACHTIG, bn. als staal.
STAALADER, v. (-en), mijnader waarin staal is;
...ARTSENIJ, v. (-en), geneesmiddel met fijne staaldeelen vermengd of waarin staaldeelen opgelost
zijn; ...BAD, o. (-en), bad met ijzerdeelen ter versterking van het lichaam.
STAALBLAUW, bn. zoo blauw als staal: staal-

blauwe kleur; staalblauw papier.
STAALBLAUWER, m. (-5), workman aan eene spelden- en naaldenfabriek, die de naalden hardt;
...BOEK, o. (-en), boek vol stalen of monsters;
...BOOM, m. (-en), eene soort van zadelboom, wegens
zijn ijzerhard bout alzoo genoemd; ...BRON, v. ( nen),
warmwaterbron waarin staal opgelost is.
STAALBRUIN, bn. bruin als staal.
STAALDRAAD, m. (...draden), als voorwerpsn.
o. gmv. als stofn. draad van staal getrokken;
DRAADTOUW, o. als touw ineengewerkt staal.
draad; ...DROPPELS, m. my. (geneesk ) geneeSkrachtige druppels waarin staal opgelost is ; ...ERTS,
o. (-en), erts waaruit baste staalsoorten verkregen
worden; ...FABRIEK, v. (-en); ...GRAVEUR, m.
I-s), iem. die op staal graveert; ...GRAVURE, v. (-5).
STAALGRIJS, bn. zoo grijs als staal; ...HARD, bn.
zoo hard als staal.
STAALHARDING, v. het harden van staal; ...HOF,
o. (...ven), (oudt.) plaats waar de lakens van mei.ken werden voorzien; ...HUT, v. (-ten), staalfabriek;
...KAART, v. (-en), kaart waarop stalen of monsters
zijn geplakt; kaart waarop allerhande stalen vereenigd zijn; plaats waar men van allerlei bij elkan,der vindt: de bevolking is er eene staalkaart van de
meest uiteenloopende volken; (fig.) een akker of land,
met schoone kleuren geschakeerd; ...KIST, v. (-en),
cementeerkist; m. (-s), kabel van staal-draad; ...LOOD, o. (-en), looden merk van laken;
...MEESTER, m. (-5), (oudt.) man die de looden aan
de lakens moest hechten; de Staalmeesters, naam
eener beroemde schilderij van REMBRANDT; ...MIDDEL, o. (-en), geneesmiddel met staaldeelen; ...OVEN,
m. (-s), oven tot vervaardiging van staal; ...PIL,
v. (-len), pil met staaldeelen; ...PLAAT, v. (...platen), gravure op staal; ...POEDER, ...POEIER,
v. (-5), staalmiddel; ...SMEDERIJ, v. (-en), staalfabriek; ...TINCTUUR, v. (...turen), (geneesk.) staaldroppels; ...VEER, v. (-en), stalen veer; ...VIJLSEL,
o. vijlsel van staal; ...WATER, o. water met staal.deelen: water waarin staal gehard is; ...WERK,

staal bewerkt; ...WIJN, m. versterkende wijiiwaarin
staaldeelen opgelost zijn.

STAAN, (stond, heeft gestaan), overeind staan,
zich overeind houden, op zjne kleinste zUde of
vlak rusten, in tegenstelling met liggen, zitten, hangen; zich ergens bevinden; inz. in zekeren stand,
omstandigheid of toestand: dat kind kan nog niet
staan ; van vermocidheid kan ik niet op myna beenen
staan, ik ben door en door vermoeid; de tafel staat
voor het raam; de kan staat op tafel; het boek staat
op deze plank; mjjn stok staat hier niet; toy moesten
buiten staan, de kamer verlaten, buiten wachten;
binnen, achteraan, vooraan, middenin staan, op de
aangeduide plaats; overeind, rechtop, krom, scheef,
vast, losjes staan; het water staat hoog, laag, het is
hoog, laag water; de barometer, thermometer staat
hoog, de vloeistof- (kwik-) kolom in de buis is hoog

en wijst mooi weer, eene hooge temperatuur aan;
de effecten staan laag, a pari, hoog, de koers ervan
is laag, a pari, hoog; dat zal u duur te staan komen,
dat zal u veel geld kosten, (ook) daarvoor zult gij
zwaar moeten boeten; het geld staat daar goal,
veilig, men behoeft geene vrees to koesteren, het
daar kwijt to raken; hiermeele staat of vale de zaak,
dit is eon punt van.gewicht,-(ook) dit beslist of zij
gelukt of niet; zooals de zaken nu staan, zooals zij
nu zijn; hoe staan de zaken ?, hoe gaat het teg,enwoordig?; de wonde staat goed, heat veel kans te
genezen; het koren staat hier dun, is hier dun opgekomen; de aardappelen, de bloemen staan mooi,
groeien goed; het huis staat leeg, is niet bewoond;
hare oogen staan vol tranen, zij heeft tranen in de
oogen; goed, borg staan voor iem., goed, borg voor
iem. blijven; zooals ik stond en ging, zonder iets
made to nemen, (ook) zonder iets anders to bezitten,
dan hetgeen ik aan mij en bij mij hob;
staat
alleen op de wereld, heeft geene familie of kennissen;
als getuige, peet staan, als zoodanig optreden; die jas
staat u goed, kleedt u good; zwart staat algid netjes,
kleedt altijd netjes; dat staat u leelfjk, dat strekt
u tot schande; dat staat niet, voegt, past niet; zijn
baard, snor laten staan, niet afscheren; Jai heeft hem
staan, hij is dronken; —
(gevolgd door een werkwoord in den infinitief)
staande met iets bezig zijn: htj staat te schrijven,
te lezen, te praten; h# staat te stapen, (wanneer de
nadruk op het vergezellende ww. valt) bezig zijn
met: ity staat te luisteren, to vertellen, to kijken; het
water staat te koken; de thee staat to trekken; het huis
staat te branden; ik sta mij te vervelen; ik sta at een
uur te wachten; sta toch niet te gapen, te bluffen, laat
dat liever; de aardappelen, het eten staat koud te
worden, worden koud; de peren staan te rotten, rotten;

[in de enkelvoudige tijden wordt die infinitief voorafgegaan door het voorzetsel te; in de samengest. tijden
blijft dit weg, maar neemt het verl. deelw. gestaan
den vorm van den infinitief staan aan : hij heeft staan

schrijven, lezen, kijken, wachten; hij had staan luisteren; de aardappelen hebben staan koud worden; de
schoenen hebben staan schimmelenj; — eene toekomst
drukt staan uit in: dat staat nog te bewijzen, dat
moot nog bewezen worden; de vrede staat gesloten
te worden; het staat te bezien, is nog onzeker; hij
weet wat hem te doen stoat, wat hij zal moeten
doen, (ook) wat hij zal moeten besluiten; — zijn beteekent het in: dat huis staat te hour, te hoop; het schildery staat te kijk; er stoat geschreven, gedrukt, aangeplakt; hi] stand verlegen, verwonderd, raar tekljken;
hjj staat er voor bekend; er staat niets van in den
brief (verineld); er staat een regenboog aan den hernel;
op de lijst (aangeschreven, opgeteekend) staan; bij iem.
goed aangeschreven staan; —
in verbinding met voorzetsels: hij staat aan de
deur, bevindt zich daar, (ook) heeft daar de wacht,
het toezicht; aan het roer staan, besturen, (ook) de
zaken
aan het ioofd eener zaak staan, daarvan
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de leiding hebben; het staat aan u, het is uwe
zaak, (ook) het hangt van u
deze benoeming staat
aan den koning, behoort tot diens bevoegdheid:
—geldbijem.stanheb n,
het hem tegen rente geleend
hebben; btj iem. in een goed blaadje staan, bij hem in
4e gunst zijn; hij staat mif hoog aangeschreven, ik
:heb een hoogen dunk van hem; hoe staat ge bij de
.zaak ?, gaat het u daarmede al of niet naar wensch ?;
hij heeft er altijd goed bij gestaan, hij is altijd flunk
geweest, heeft altijd in goeden doen verkeerd, goede
vooruitzichten gehad enz.; — het water staat boven
• an den dfjk, is tot zoo ver gewassen; de kapitein
staat boven den luitenant, is in rang hooger; ik sta
&yen u, ben in .rang uw meerdere; — iem. in het
licht, in den weg staan, hem het licht benemen, den
weg versperren; in emn goeden roep staan, men
spreekt gunstig over hem; in twiffel staan, twijfelen;
*net iem. in betrekking, in relatie staan, betrekkingen, relaties met iem. hebben; dat staat hiermee in
geen verband; de boom staat in knop, heeft knoppen;
-de kersen staan in bloei, bloeien; in aanzien staan,
aanzien genieten; b9 iem. ergens in 't krijt staan,
-schulden hebben; — hoe staat het met den zieke?,
hoe is het met hem gesteld?; hoe staat gij met hem?,
•op welken voet?; hoe staat het er mee?, hoe is het
er mee gesteld?; — naar een ambt staan, dingen naar;

staan, Diet innemen; (bilj.) een bal laten staan, niet
raken; (stoomw.) de machine, de locomotief staat koud,
heeft geen stoom op; de paarden tot staan brengen,
doen stilstaan; den v#and tot staan brengen, in zijne
veroveringen stuiten, zijne plannen verijdelen; h# is
tot staan gekomen, heeft zich gebeterd, (ook) zag zich
in zijne plannen verijdeld; staan blifven, niet voor-

,

-

Naar een meisje, naar de hand van een meisje staan,

• haar willen huwen; iem. naar het leven staan, hem
trachten te dooden; mUn hoofd staat er nu niet naar,
k wil mij daarmee nu Diet ophouden; de barometer
.staat naar mooi weer, wijst mooi weer aan; — het
land staat onder water, is overstroomd; onder iem.
staan, minder in rang zijn, (ook) aan hem ondergeschikt zijn; onder toezicht, voogdij, curateele van
iem. staan; onder de wapenen staan, in dienst zijn;
—opschildwacht,opdenuitkjsan,
de wacht hou4en, uitkijken; hij staat op zichzelf, is zelfstandig;
Intjn geld staat op rente, heb ik uitgezet; geld op
.hypotheek geven; de pot staat op het vuur,
hangt over
thet vuur; op goeden voet met iem. staan, met hem in
vriendschap leven; daar staat zware straf op, dat is
met zware straf bedreigd; op zijn stuk staan, zijne
bewering volhouden, (ook) zijne mooning volhou-den, (ook) bij zijn eerste plan blijven; hij staat er
verlangt het, gaat er niet van af; al stondt gij op
4.1w hoofd, ik deed het Loch niet, ik doe het onder geen
teding; er staat eene groote som geld op zijn hoofd,
vie hem doodt, krijgt eene groote belooning in
geld; op 't punt staan bevorderd te worden,
er na
,aan toe zijn; hi/ staat op sprang weg te gaan, hij zal
4adelijk weggaan; — iem. te woord staan, met hem
spreken; te boek staan, in een boek opgeschreven
zijn; hjj staat voor leugenaar te boek, men houdt hem
algemeen voor een leugenaar; te boek staan als, gehouden worden voor; hij staat er voor te boek, men
geeft hem de schuld;
staat er voor f 100 te boek,
thij moet er f 100 betalen ; te pande staan, verpand
:zijn, als onderpand gegeven zijn; dat staat a ten
dienste, te uwer beschikking, is tot uw dienst, daarover kunt gij beschikken; — dat staat tot uw dienst,
gij kunt er u van bedienen, is tot uw dienst; er
staat f 10 toe, dat is de gewone prijs ervan; 4 staat
tot 16, is in verhouding tot 16 (staat tot, wordt uit.gedrukt door het teeken: by. 4 : 16); — de winter
staat voor de deur, is ophanden; het staat mij nog
.levendig voor den geest, ik herinner het mij nog zeer
.goed; hg staat er voor, neemt het geheel op zich,
•(ook) schiet daarin to kort;
staat voor niets, deinst
voor niets terug; —
zich niet van zijne plaats bewegen, ergens een
,-geruimen tijd vertoeven : sta ! of ik schiet, zoodra gij
u van uwe plaats beweegt, schiet ik; pal staan,
.niet waken, niet deinzen (in gevaren); blijf er af,
last het staan; ik liet alles staan, staakte plotseling
-den arbeid en liet alles onaangeroerd (om vlug to
vertrekken, ergens heen to gaan); zijn glas laten
.staan, het niet uitdrinken; hij liet het eten staan, roerde
diet niet aan, at het niet op; zijne medicijnen laten
-

1569

uitkomen, (ook fig.) niet bevorderd worden, niet
vooruitkomen in de wereld; (jag.) mfjn hand staat
good, houdt op met zoeken, blijft rustig staan, wanneer hij een stuk wild ontdekt; wachten: blfjf hier

staan; wij kunnen tech niet halverwegen staan blifven;
liet mil hier staan, Het mij hier alleen achter,
ging alleen weg; daarin sta ik mfjn man, durf ik
het met ieder opnemen; hfj durft hem staan, zich
tegen hem verzetten; deze dominee staat to Leiden, is
als leeraar daar gevestigd; (sprw.) die staat, zie toe
dat hij niet valle, men worde niet to hoogmoedig,
men hoede zich voor misdaad; — bestaan : zoolang
de wereld staat; stilstaan : de klok staat; omhoog

gericht staan, stijf zijn (van het mannelijk teellid).
STAAN, o. de daad van staan : dat lange staan valt
moeilok.
STAAND, (onvoltooid deelw. van STAAN), iem.
staande houden, zorgen dat hij niet valt; iem., zich
in eene betrekking staande houden, zorgen dat hij, men
die behoudt; lets staande houden, beweren; — staande
en gelegen, bij de aanwijzing der plaats van een
perceel: te koop een heerenhuis staande en gelegen
aan het Koningsplein; — staande lamp, in tegenstelling met hanglamp ; een staand uurwerk, eene klok
of pendule; een staande lessenaar, zoo hoog dat men

staande er aan werken kan; — (in min of meergewijzigde beteekenis) een staand leger, staande troepen, die altijd beschikbaar zijn; staand hout, ongevelde boomen; staand koren, ongemaaid koren, nog
te velde staande; — eene staande mijng ang, loodrecht
naar beneden gaande; staande boorden, kraagjes, in
tegenst. met liggende; staand schrift, in tegenst. met
loopend schrift; een staande hand, afgerichte jachthond; staand water, stilstaande, niet stroomende;
staand weer, bestendig weer; een staande wind, die
uit denzelfden hook blijft waaien; een staand zeil,
omhooggeheschen; met staande zeilen, al zeilende,
in vaart; (fig.) met een staand zeil kwam hij op ons
af, in toorn, in drift; staand want, dat boven on
beneden vastgemaakt is, in tegenst. met loopend
want; — eene staande uitdrukking,
eene spraakwending, een taalvorm die zich staande heeft gehouden, die niet veranderd is; staand rim, mannelijk rijm; staande lettergrepen, die den vollen nadruk krijgen; — op staanden voet vertrekken, dadelijk,
oogenblikkelijk.
STAANDE, bw. gedurende, tijdens: staande de vergadering, de onderhandelingen.
STAANDER. m. (-5), stander.
STAANDEVOETS, STAANDSVOETS,

bw. op staan-

den voet.

STAANGELD, STAGELD, o. geld dat voor het
staan eener tent of kraam gedurende de kermis
enz. moot worden betaald, marktgeld; deal van het
loon, dat vele fabrieksarbeiders op het kantoor
moeten laten staan, opdat de werkgeyer zekerheid
hebbe, dat zijne werklieden niet midden in het
work vertrekken; waarborggeld: in die leesbibliotheek

moest ik 1 gulden staangeld geven.
STAANPLAATS, v. (-en), plek -, punt waar men
staat (ook in tegenst. van zitplaats) : wfj moesten
ons met eene staanplaats vergenoegen; plaats, voor
eene tent of kraam gedurende de kermis aange-

wezen: de marktmeester wijst de staanplaatsen aan.
STAANPLAATSJE, o. (-s).
STAAR,

m. (staren), groote staander, groote melk--

tobbe.

STAAR, v. gevaarlijke oogziekte, cataract; de'
zwarte staar, ziekelijke aandoening van het netvlies
bij gezonde lens; de groene starer, ziekelijke aandoe-

ning der gezichtszenuwen, soms tot blindwordens
99

1570

STAAR.

toe; de grauwe staar, ziekte der lens, die het gezichtsvermogen geheel of ten deele verduistert; van de
staar lichten, het gezichtsvermogen hergeven ; —BRIL,
m. (-len), bril voor degenen, die van de staar gelicht
gin of er aan lijden; —LICHTER, m. (-s), oogmeester;
—NAALD, v. (-en), naald, dienende om de staar to
lichten.
STAART, m. (-en), verlonging van de ruggegraat
buiten den romp (bij vele zoogdieren), met of zonder
veel vleesch, soms van prachtige haren voorzien;
de stuurpennen van vogels, of de veeren in de
stuit ingeplant; de achterste yin van visschen;
verlonging aan het achterlijf van vele dieren: paarden met fraai behaarde staarten; een wolf heeft een
neerhangenden staart; een hond met een gekrulden
staart; met den staart kwispelen, heen en weer be-

wegen, zooals honden doen ten teeken van blijdschap; — (sprw.) komt men over den hond, dan komt
men ook over den staart, als men de grootste bezw aren to boven is, overwint men ook de mindere;
bemet den staart tusschen de beenen thuiskomen,
schaamd; hij heeft streken onder ztin staartje, men
kan hem niet te veel vertrouwen ; — de paradtjsvogels
hebben een prachtigen staart; (sprw.) eene veer uit zijn
staart moeten laten, zie VEER; de staart van een
visch; (sprw.) een gladden aal bij den staart hebben,
zie AAL; de schorpioenen steken met den staart;
daar is kop noch staart aan te vinden, begin
—(sprw.)
noch einde, (ook) daar begrijp ik niets van ; aan
dat verhaal is kop noch staart, het is geheel verward ; —
wat min of meer op een staart gelijkt: dat meisje
draagt het haar in een staart, ir. eene los neerhangende
vlecht; de Chineezen dragen nog staarten; de staart
eener pruik, het los . neerhangende gedeelte, met een
lint enz. samengebonden; — de staart van een
vlieger; de staart van eene komeet, het lichtende deel
achter de kern; de staart eener letter, deel dat onder
de lijn uitkomt; de staart eener noot, steel met een
of meer vlaggetjes; — achtereinde: de staart van een
ploeg, van een kanon, eene affuit; de staart van een
molen, een groot, verticaal windbord van kleine
windmolens, waardoor zij door den wind zelf gesteld worden; de staart eener viool, het staartstuk;
(zeew.) de staart van een mast, zwieping van een
hoogen ronden mast bij hooggaande zee; (tabaksbouw), de wortels van de tabaksplant: b(j het aanstaarten worden de tabakstrumpels ado op den akker
gelegd, dat de kop van de eene plant op de wortels van
de andere komt te liggen, om ze zoo te laten rotten; —
sleep, wat nakomt, op iets volgt: de staart van
een leger, van eene vloot; bff die trouwparty was een
staart van rijtaigen; (fig.) een staart van ongelukken;
leugens met staarten, zeer groote leugens die weer
tot andere leugens aanleiding geven; (sprw.) de
winter heeft een staart gehad, duurde langer dan men
dacht; Maart roert den staart, in Maart kan het
geducht stormen. STAARTJE, o. (-s), kleine staart:
(sprw.) dat muisje heeft een staartje, die zaak zal
.gevolgen hebben; (fig.) overblijfsel, rest: er is nog
een staartje won, nog een staartje in de flesch; een
staartje in eene pip, het onderste, laatste gedeelte
tabak; het staartje eener afbetaling, het laatste ge-

deelte.
STAARTAAP, m. (...apen), aap met een staart.
STAARTACHTIG, bn. als een staart.
STAARTBAND, rn. (-en), band aan eene pruik;
...BEEN, o. (-deren), stuitbeen; een der beenderen,
welke den staart vormen; ...BESLAG, o. beslag aan
den staart van eene afluit; ...BLOK, o. (-ken), (zeew.)
zekere balk waaraan een eind touw is gesplitst, om
het ergens mede aan vast te maken; ...BREIDEL,
m. (-5), staartriem; ...BREUK, v. (-en), (art.) gedeelte
van eene affuit, dat, als het stuk in batterij is, op
den grond draagt; ...DRAGER, m. (-s), eene soort
van kapel; ...EIND, o. (-en), einde van een staart;
uiteinde van een vel dicht bij den staart.
STAARTELOOS, bn. zonder staart: staarteloo:e
,apen.

STAAT.
STAARTGRASSEN, o. my. eene groep of onderfamilie ,
dergasn,wtoelchvstar,
doddegras on draadhalm behooren; ...HAAR, o.
(...haren), haar aan den staart van sommige dieren;
...HENGSEL, o. (-s), (bouwk.) scharnier met twee
lange veeren; ...KALF, o. (...ven), (art.) kalf dat
beide wanden der afluit verbindt;
(nat. hist.): ...KLAVIER, o. (-en), (muz.) vleugelpiano; ...LETTER, v. (-5), letter wier benedendeeL
onder den regel uitsteekt (b.v.g,j); ...LIJN, v. (-en),
touw waarmede de staart der op stal staande koeien ,
,opgehudnwrt;.LINT,o(-e)lina
pruikenz.;LIS,Uv(-son)tuwade,
staart van eon paard on aan den kop van eon volgend
gebonden, om ze zoo achter elkander to laten loopen,
koppeltouw; ...MEES, v. (...zen), (nat.) zekere yoga
(pares candatus); ...MOLEN, m. (-s), kleine windmolen met een staart; ...NOMMER, o. (-5), nummer
met een staart, b. v. de 9; ...NOOT, v. (...noten), (muz.),
een staart, by. achtste, zestiende noot; notme
...PAGINA, v. (-'s), (letterz) laatste bladzijde vaneen work, (ook) van een artikel, waarop eene hoofdpagina. volgt; ...PAPEGAAI, m. (-en), (nat. hist.)•
papegaai met langen staart; ...PEN, v. (-nen), pen,
uit een vogelstaart; ...PEPER, v. (plantk.) de ge-steelde bessen der piper cubeba; ...PEPERSTRUIK,.
m. (-en); ...PRUIK, v. (-en), pruik met een staart.
STAARTREGEL, m. (-s), laatste regel eener b'.adzijde, m. (-en), riem aan een paardentuig, die ,.RIEM,
ondersta g;.SALMNDER,m
(-5), (nat. hist.) salamander met langen staart;
...SCHROEF, v. (...von), schroef aan een geweer, .STER,v(-ren)komt;.STOPER,(-5)zew.
een der twee zware stoppers, die het dichtst achter
aan de betings zijn aan bak- on stuurboordzilde,
.STUK,o(-ken)achtrsudmiokfer
lende van een rund; (muz.) oude benaming voor
vleugelklavier of vleugelpiano; deel eener viool,
waaraan de snaren vastgemaakt worden; ...TALIE,
v. (-5, ...lien), (zeker touwwerk); ...TOUWTJE, o. (-s);
...VEDER, v. (-en), staartpen; (fig.) iem. eene staartveder uitplukken [elders: eene veder nit den staart
trekken], horn een aanzienlijk voordeel doen verliezen„
hem eenige macht ontnemen; ...VIN, v. (-non),.
achterste yin van een visch; ...VOETERS, m. my_
vogels die door hunne geheel aan 't achterlijf geplaatste pooten op den staart schijnen to loopen; -.VORSCHEN,myensortvakich
die hun geheele leven door een staart behouden;
...WERVEL, m. (-5), wervelbeentje in den staart van'
een dier: er zjjn dieren met 20 tot 60 staartwervels, ...WOL, v. gemeene wol, wol van den staart;
...WORTEL, m. (-s , , (anti.) wortel van den staart,:
(plantk.) wortel in den vorm van een staart.
STAARTVLIES, o. (...zen), (ontl.), bij de grauwe
staar het ondoorzichtige vlies op de kristallens.
STAAT, m. gmv. stand, toestand waarin iets of
iem. zich bevindt, omstandigheid waarin iem. of iets verkeert: dat huis is in goeden, slechten, bouwvalligen staat; zone boeken zen in goeden staat; jets in
behoorlUken staat brengen; volgens den tegenwoordigensteal van zaken; iets weer in den vroegeren staat &Tug-brengen; eene vrouw in gezegenden staat, eene zwan-gere vrouw; den staat van beleg afkondigen. de burgerlijke wetten schorsen en het hoogste gezag
handen der militaire overheid geven; in staat van
vrede, in vredestoestand; toestand noodig ter bereiking van zeker doel: ik zal u er toe in staat stellen;ik ben niet in staat u te helpen, het is mij net mogelijk; in staat zijn te betalen, daartoe bij machte zijn;
hY is niet in staat iem. te bedriegen, daarvan heeft
hij een grooten afkeer;
m. (staten), rol, lijst, inz. over den stand van
ontvangsten en uitgaven: een staat van ontvangsten
en uitgaven opmaken; jaarlijks een staat inleveren
van...; staten en staatjes invullen; een staat van dienst
bohouden; — berekening, begrooting: hi)" maakt
staat goed, kwalijk, (fig.) maak staat daarop, rekeni

STAAT.
daarop; gjj kunt staat op mij, op mjjne hulp maken,
daarop rekenen; —
aanzien, rang, waardigheid: iem. van staat; boven
ton staat gekleed gaan; opschik, tooi: een grooten,
hoogen staat voeren; — de gekozen vertegenwoordigers: de Provinciale Staten; de Staten-Generaal; de
Staten bffeenroepen; bestuur: de Staten van Holland;
Minister van Staat; — land en yolk als staatkundig
geheel: de staten van Europa; het welzfin van den
staat bevorderen; de Kerkeljke Staat, 't vroegere gebied
van den pans. STAATJE, o. (-s).
STAATDAME, ...JUFFER, v. (-s), hofdame; ...HOUTEN, o. my. (zeew.), twee houten die als eene ltst
den spiegel omgeven.
STAATHUISHOUDKUNDE, v. wetenschap die leert,
hoe de rtikdom in de maatschapi ij ontstaat en to
niet gaat; zij wijst de wetten aan, welke den rijkdom beheerschen en wier kennis noodzakelijk is
tot bevordering der algemeene welvaart; zij leert
het richtig beheer, de working enz. der verschillende
voorwerpen en takken van bezit en rijkdom kennen
en besturen.
STAATHUISHOUDKUNDIGE, m. en v. (-n), beoefenaar, kenner der staathuishoudkunde.
STAATJONKER, m. (-s), page, hofionker, edelknaap.
STAATKUNDE, v. die wetenschap welke leert
hoedanig een staat behoort to worden bestuurd oni
zijn welvaart en bloei to bevorderen; — (fig.) verstand, overleg : qj zoo iets moet men staatkunde gebruiken; dat is staatkunde.
STAATKUNDIG, bn. bw. (-er, -st), overeenkomstig
de regelen der staatkunde, der politick; staatkundige aardrokskunde; staatkundig nieuwsblad; (fig.)
verstandig, sluw, met overleg, diplomatisch: staatkundig to work gaan.
STAATKUNDIGE, rn. en v. (-n), iem. die goed de
staatkunde verstaat, die staatkundig, diplomatisch
handelt; een fine staatkundige, een slew persoon.
STAATSAANGELEGENHEID, v. (...heden), staatsza ak; ...ALMACHT, v. de almacht van den staat;
...ALMANAK, m. (-ken), almanak met allerhande
offici6ele opgaven; ...AMBT, o. (-en), betrekking of
post in dienst van den staat; ...AMBTENAAR, m.
(...naren); ...ARCHIEF, o. (...von), archief van den
staat; ...BANK, v. bank van den staat; ...BANKROET, o. (-en), stilstand in de betaling der renten
van de staatsschulden; willekeurige nietigverklaring der staatsschulden; _BEAMBTE, m. (-n); ...BEDIENDE, m. (-n); ...BEDIENING, v. (-en), staatsambt; ...BEGROOTING, v. (-en), raming van 's rijks
ontvangsten en uitgaven; staatsbegrooting voor 1898;
...BEHEER, o. het beheer van den Staat; ...BELANG, o. (-en), het belang van den Staat: hooge
staatsbelangen stonden daarb# op spel; ...BELASTING, v. staatslasten; ...BEMOEIING, v. (-en); ...BEROERTEN, v. my. onlusten, woelingen; ...BESLUIT,
o. (-en), decreet; ...BESTUUR, o. (...besturen), de
wijze waarop het staatsgezag uitgeoefend wordt;
...BEWIND, o. staatsbestuur; ...BLAD, o. (-en),
officieel blad waarin al de wetten, proclamation,
publication, en voorts de besluiten van den souverein enz. worden opgenomen; ...BODE, m. (-n), bode,
dienaar door den Staat aangesteld; ...BRIEF, v.
(...von), diplomatieke nota; ...BURGER, m. (-5);
...BURGERES, v. (-son).
STAATSBURGERLIJK, bn. den staatsburger betreffende: staatsburgerl#ke rechten.
STAATSBURGERSCHAP, o. toestand, hoedanigheid,
rechten van den staatsburger.
STAATSCHEN, m. mv. (oudt.) die den Staat waren
toegedaan.
STAATSCOURANT, v. (-en), regeeringsdagblad;
...DIENAAR, m. (-s, ...naren), staatsbeambte, minister; ...DOMEIN, o. (-en); ...DRUKKERIJ, v. (-en),
drukkerij van den Staat; ...EXAMEN, o. (-s), examen
vanwege den Staat afgenomen; ...GEBIED, o. gebied
van den Staat; ...GEHEIM, o. (-en), geheim van den
Staat; ...GELDEN, o. my. de staatsgelden richtig be-
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heeren; ...GESCHIEDENIS, v. (-son), geschiedenis
van den Staat; ...GEVANGENE, m. en v. (-n), die
wegens een politiek misdrijf gevangen zit; ...GEVANGENIs', v. (-son), gevangenis voor politiek-veroordeelden; ...GODSDIENbT, m. (-en), godsdienst
der regeering; ...GREEP, m. plotselinge en gewelddadige staatshervorming; ...HERAUT, m. (-en),
wapenkoning; ...HERVORMER, m. (-s), iem. die
den Staat hervormt of hervormen wil; ...HERVORMING, v. (-en); ...HULP, v.
STAATSIE, v. uiterlijke praal, pracht, vertooning:
veel staatsie voeren; to hooge staatsie voeren; staatsie in
kleeding; koninkl#ke staatsie; plechtigheid : de begrafenis had met veel staatsie plaats.
STAATSIEBED, o. (-den), praalbed; ...DEGEN, m. (-5),
pracht-, eeredegen; ...DEKEN, v. (-5), prachtige bovendeken; ...DRACHT, v. mooie dracht; ...GORDIJN,
v. ( en), praalgordijn over een bed, ledikant enz.;
...GRAF, o. (...von), praalgraf; ...KAMER, v. (-5);
...KLEED, o. (-eren); ...KOETS, v. (-en); ...KUSSEN,
0. (-s); ...MANTEL, m. (-s); ...ROK, m. (-ken); _VERTREK, 0. ( ken); ...WAGEN, m. ( s).
STAATSINKOMSTEN, v. my., inkomsten van den
Staat; ...INRICHTING, v. (-en), inrichting van den
Staat, wijze van bestuur: geschiedenis onzer staatsinrichting, inrichting van wege den Staat; ...INSTEL
LING, v. (-en), publieke instelling; ...KAS, v. ( son),
's lands kas, openbare schatkist; ...KERK, v. officieele kerk, kerk der regeering; ...KOSTEN, m, my.
uitgaven uit de staatskas: op staatskosten; ...KRANT,
v. (-en), staatscourant; ...LEENING, v. ( en), geldlee
ning door een Staat aangegaan • ...LEVEN, o. publiek
leven; leven als staatsman; o.; ...LOTERIJ, v. (-en), loterij vanwege den Staat, onder
toezicht van 's lands regeering; ...MACHT, v. (-en);
...MAN, m. (-nen, —lieden), iem. die bedreven is in
de zaken van staat, in de staatkunde, diplomaat;
(fig.) verstandig, scherpzinnig man.
STAATSMANSKUNST, v. kunst van een staatsman.
STAATSMINISTER, m. (-s); ...MISDAAD, v. (...daden), misdaad tegenover den Staat; ...MISDADIGER,
m. (-s), die zich aan staatsmisdaden schuldig maakt;
...MUNT, v. (-en), munt van den Staat; ...OMKEERING, v. (-en), ...0MWENTEL1NG, v. (-en), verandering van staatsbestuur; ...ONLUSTEN, m. my.
onlusten in den Staat, inz. tegen het staatsbestuur;
...PAPIER, o. (-en), geldswaardig papier door een
staat uitgegeven: rentelooze, rentegevende en rentewaarborgende staatspapieren; de staatspapieren zijn
gedaald, hun koers is lager geworden; ...PARTIJ,
v. (-en), partij welke de regeering is toegedaan;
staatspartiden, partijen in den Staat; ...PROCUREUR,
m. (-5), zeker staatsambtenaar in Transvaal.
STAATSRAAD, m. (—radon), Raad van State, waarin
de belangrijkste aangelegenheden van den Staat
vooraf besproken worden; lid van dozen raad;
...RECHT, o. recht van den eenen staat tegenover
den anderen, internationaal recht; recht dat de
organisatie van den Staat regelt, onderscheiden in:
eigenlijk staatsrecht, constitutioneel recht en administratief recht; het staatsrecht bestudeeren; (ook)
staatkundig recht van de burgers.
STAATSRECHTELIJK, bn. bw. overeenkomstig het
staatsrecht.
STAATSREGEERING, v. (-en); ...REGELLNG, v. (-en),
regeeringsvorm, grondwet; ...RENTE, v. (-n); ...RIJKDOM, m. (-men); ...ROER, o. (-en), het roer van staat,
de regeering: aan het staatsroer staan.
STAATSSCHOOL, v. (...scholen), school door den
Staat geregeld en ingericht; ...SCHRIFT, o. (-en),
handschrift; diplomatieke nota; ...SCHULD, v. (-en),
openbare schuld; ...SPOORWEG, m. (-en), spoorweg
op staatskosten aangelegd ; ...TOEZICHT, o. toezicht
van den Staat; ...UITGAVEN, v. my.; ...VERDRAG,
o. (-en), verdrag tusschen twee of moor Staten;
...VERGADERING, v. (-en), landsvergadering, rijksdag; ...VERHOOGING, v. (-en), vermeerdering van
staat; ...VERNEDERING, v. (-en); ...VERRAAD, o.
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verraad tegen den Staat, tegen de regeering ens.,
hoogverraad; ...VERRADER, m. (-a); ...VERWISSELING, v. (-en), verandering in iemands staat;
...VORA Di. regeeringsvorm.
STAATSWEGE, VAN —, btjw. uitdr. in naam der
regeering, van wege het staatsbestuur.
STAATSWET, v. (-ten), grondwet ; (ook) algemeene
wet (in tegenst. van afsonderlUke verordeningen en
reglementen); ...WETENSCHAP, v. (-pen), alle vakken van wetenschap die op de leer van den staat
betrekking hebben; hiertoe beheoren: de geschiedents der staten, de statistiek, de eigenlijke staatsleer, 't staats- en volkenrecht en de staathuishoud•
kunde; ...ZAAK, v. (...zaken), aangelegenheid van
den staat.
STAATZUCHT, v. buitensporige heerschzucht.
STAATZUCHTIG, bn. bw. (-er, -st), STAATZUCHTIGLIJK, bw. eerzuchtig, heerschzuchtig.
STABAT MATER, o. (R.-K.) woordeltjk: de moeder
[d. i. van Jzzus] stond [aan het kruis]: een beroemd
geesteltjk gezang, dat met deze woorden begint, en
in de week vOor Paschen in de R.-K. kerk gezongen
wordt.
STABIEL, bn. (-er, -st), duurzaam, bestendig: (nat.)
stabiel evenwicht, standvastig evenwicht.
STABILIST, m. (-en), behoudsman.
STABILITEIT, v. duurzaamheid, vastheid, bestendigheid; (in de politiek) het conservatisme.
STACCATO, bw. (muz.) de aanwijzing, door eenige
punten of streepjes boven de notenlijnen, dat de
daaronder geplaatste noten zonder ineensmelting
of verbinding, maar afgestooten moeten worden
voorgedragen.
STAD, v. (steden), groote verzameling van huizen,
ingedeeld in straten, vroeger gewoonlijk door wallen
on grachten omgeven, tegenst. met dorp: ik woon

STADHOUDERSGEZINDE, m. en v. (41), iem. die
voor de stadhouders (inz. het vorstenhuis van
Oranje) is.
STADHUIS, o. (...zen), huis waarin het bestuur
eener stad gevestigd is, raadhuls, gemeentehuis.
STADHUISACHTIG, bn. als eon stadhuis, er naar
gelijkende; (fig.) officieel, niet aangenaam (van stU1).
STADHU1SBODE, M. (-n), bode van het stadsbestuur; ...KLERK, in. (-en); ...KLIEK, v. de aanhangers van het stadsbestuur, inz. in kleine gemeenten;
...KLOK, v. (-ken); ...LOOPER, m. (-s), bediende
bode van het stadhuis; ...PARTIJ, v. (-en), stadhuiskliek; ...PUI, v. (-en), pui van 't stadhuis;
...TOREN, m. (-s); ...TRAP, v. (-pen); ...WACHT,
v. ( en); ...WOORD, o. (-en), ...WOORDJE, o. (-s),
term, aan de rechtspraktijk ontleend; (fig., spott.)
groot, .verheven woord, dat niet of zelden in de
dagelijksche spreektaal gebruikt wordt: h j schermt

liever in de stad dan op een dorp; eene groote, kleine,
schoone, rjjke, handeldrijvende stad; de doode steden
cm de Zuiderzee, die bijna geen spoor meer van den
vroegeren bloei vertoonen; eene open stad, zonder
muren of grachten; naar (de) stad gaan; min broeder is niet in de stad, is buiten de stad; de stad
ingaan, zijn eigen huis verlaten; in de stad eten,
niet thuis; de heilige stad, Jeruzalem; de eeuwige
stad, Rome; (oudt.) stud en lande, Groningen en
ommeland; (sprw.) Duren is eene schoone stad, be-

stendigheid, standvastigheid is veel waard; — (fig.)
de menschen die eene stad bewonen: de heele stad
de geheele bevolking, iedereen; — (Bijb.)
woonplaats : wfj hebben hier geeneblijvende stad, maar
wjj zoeken de toekomende. STADJE, o. (-s).
STADACHTIG, bn. als eene stad.
STADBEWONER, m. (-5), ...BEWOONSTER, v. (-s),
die eene stad bewoont.
STADE, STA. TE
bw. uitdr. van pas : dit zal
weet het,

mif zeer to stade komen.

STADGENOOT, m. (-en), ...GENOOTE, v. (-n), modebewoner medebewoonster van de stad: wff zijn

stadgenooten.

STADHOUDER, STEDEHOUDER, m. (-s), waardigheid van hem, die namens den Souverein, een land
of een gedeelte daarvan bestuurt; (inz. oudt.) landvoogd eener provincie in Nederland (ten tijde der
graven); (later, na 1581) het hoofd van het uitvoerend gezag in een gewest, met zeer vele rechten,
benevens het hoofd van het leger of de vloot:
Willem V was de laatste stadhouder.

STADHOUDERLIJK, bn. tot den stadhouder behoorende, van den stadhouder uitgaande: het stad-

houderlfjk bestuur.

STADHOUDERLOOS, bn. zonder stadhouder: de
eerste, de tweede stadhouderlooze regeering.

STADHOUDERSCHAP, o. waardigheid -, rang van
stadhouder: het stadhouderschap werci in 1747 erfeltjk
verklaard, ook in de vrouwelfjke linie;
gebied van
den stadhouder.
STADHOUDERSGEZIND, bn, voor den stadhouder:

de stadhoudersgezinde part.

-

altjjd met stadhuiswoorden.
STADIE, v. (stadien), zekere afstand bij de oude

Grieken (= 125 schreden) ; loop-, renbaan; (fig.) toestand waarin zich bij opklimming iets bevindt; de
ziekte is hare tweede stadie (haar tweede tijdperk)
ingetreden.

STADIG, bn. STADIGLIJK, bw. (w. g.) gestadig,
niet veranderende : de handel was stadig; langzamerhand: (zeew.) stadig aan sit-Pen, hand over hand
bijvieren. STADIGHEID, v.
STADLEVEN, o. het leven in eene stad: het stad leven is niet zoo gezond als het landleven.

STADSAANNEMER, m. (-s); ...AANPLAKKER,
m. ( 5), iem. die bekendmakingen enz. zoowel van
het gemeentebestuur als van particulieren in eene
stad op daartoe aangewezen plaatsen aanplakt;
...ADVOCAAT, m. (...caten), advocaat der stad die
voor een vast jaargeld de regeering der stad van
advies moet dienen; ...AFSLAG, m. openbare verkoop door een vendumeester; (ook) - voor rekening
van de stad; ...AFSLAGER, m. (-s), openbare verkooper, vendumeester; ...AMBTENAAR, m. (-s, ...naren); ...APOTHEEK, v. (...apotheken), apotheek
waarin de geneesmiddelen op stadskosten worden
klaargemaakt; ...ARBEIDER, m. (-s); ...ARCHITECT, m. (-en); ...ARMEN, m. mv. armen die op
kosten der stad worden onderhouden; ...ARMENSCHOOL, v. (...scholen), stadsschool voor arme
kinderen; ...ARREST, o. verbod van uit de stad to
gaan : iem. stadsarrest geven.
STADSBAAS, m. (...bazen), bass over de stadsarbeiders; ...BANK-VAN-LEENING, v. bank van leening, vanwege de stad beheerd; ...BEDIENDE, m. en
v. (-n); ...BEDIENING, v. (-en); ...BEHEER, o beheer
der stad of vanwege der stad: de gasfabriek is onder
stadsbeheer; ...BELASTING, v. (-en), accijns (in tegenst.
van landsbelasting); ...BESTEDELINGENHUIS, o.
(...zen); ...BESTUTJR, o • bestuur eener stad, bestaande
uit raad, burgemeester en wethouders; ...BEVELHEBBER, bevelhebber eener stad; ...BIBLIOTHEEK,
v. (...theken); ...BODE, m. (-n); ...BOEK, o. (-en), book,
bevattende de stadskeuren en handvesten; ...BOLWERK, o. (-en); ...BORD, o. (-en), een door de stad
geplaatst bord, waarop kennisgevingen enz. worden
aangeplakt; ...BOSCH, o. (...sschen), bosch dat aan
eene stad in eigendom toebehoort; ...BOUWMEESTER, rn. (-s), ten behoeve der stad aangestelde bouwmeester; ...BUS, v. (-sen), bus waarin de armenpenningen worden opgezameld; (ook) brievenbus;
...COMMANDANT, m. (-en), stadsbevelhebber;
...COURANT, v. (-en), stedelijke courant; ...DIENAAR,
m. (...naren), politieagent; ...DOKTER, m. (-s), stadsgeneesheer; ...GEBIED, o, gebied eener stad; ...GEBOUW, o. (-en), gebouw dat het eigendom eener
stad is; ...GEBRUIK, o. (-en), gebruik in eene stad;
...GELD, o.; ...GENEESHEER, m, (-en), geneesheer
voor de stadsarmen; ...GERUCHT, o. (-en), gerucht
door de stad: er gaat een stadsgerucht dat...; ...GEZICHT, o. (-en), gezicht op een deel eener stad: fraaie
-

stadsgezichten;

afbeelding ervan : briefkaarten met

STADSGOEDEREN.
stadsgezichten; ...GOEDEREN, o. my.; ...GRACHT, v.
(-en); ...GROENTEMARKT, v. (-en); ...GROND, m.
grond die het eigendom eener stad is.
STADSHEELMEESTER, m. (-s), heelmeester voor
de stadsarmen; ...HERBERG, v. (-en), herberg in
eene stad; ...HUIS, o. (...zen), huts dat het eigendom eener stad is; ...JEUGD, v. de jonge lieden in
eene stad: de stadsjeugd wordt lastig; ...JONGEN,
m. (-8), jongen die door de stad onderhouden wordt,
die in een armen- of weeshuis is; ...JUFFER, v. (-s),
juffer uit eene stad; ...KAS, v. kas waarin de stedelijke
gelden worden bewaard, gemeente-schatkist; geld.
middelen die eene stad to harer beschikking heeft;
...KELDER, m. (-s), gevangenis; ...KERK, v. (-en);
...KEUR, v. (-en), stedelijke keur, handvest, gemeente-verordening; ...KEURDER, ...KEURMEESTER, m. (-s), beambte, door de stad aangesteld om
over de deugdelijkheid van levensmiddelen, voertuigen enz. to waken; ...KIND, o. (-eren), iem. die
om verkwisting onder curateele is gesteld : iem.
stadskind maken; ...KLOK, v. (-ken); ...KNECHT,
m. (-en), stadsbode ; ...LANTAARN, ...LANTAREN,
r. (-s); ...LAST, m. (-en), accijns, stedelijke belasting;
...LEVEN, o, het leven in eene (groote) stad: het
stadsleren genieten; ...LIEDEN, m. my. stedelingen
(in tegenst. van landlieden).
STADSMAJOOR, m. (-s, ...joren), plaatsmajoor;
...MANIER, v. (-en), manier der groote steden: hij
met zone vreemde stadsmanieren; ...METER, m. (-s),
landmeter ingenieur der stad; ...MUUR, m. (—muren); ...MUZIEKMEESTER, m. (-s); ...MUZIKANT,
m. (-en); ...NIEUWS, o. tijdingen berichten uit
de stad; rubriek in eene krant; ...OMROEPER,
m. (-s), omroeper in dienst der stad; ...ONDERWIJZER, m. (-s), ...ONDERWIJZERES, v. (-sen),
onderwijzer(es), aan eene stadsschool; ...ONTVANGEE, m. (-s); ...OVERHEID, v. de stedelijke regeering; ...PASTOOR, rn. (-s), pastoor in eene stad;
...POLITIE, v.; ...POORT, v. ( en); ...PRAATJE,
o. (-s), praatje aan eene heele stad bekend: het
stadspraatje gaat; ...PRAKTIJK, v. praktijk van een
stadsgeneesheer; ...PREDIKANT, m. (-en); ...PRIESTER, m. (-s), predikant, priester in eene stad;
...RAAD, m. (...raden), gemeenteraad; lid van dezen
raad; ...RECHT, o. (-en), stadskeur; (ook) recht van
strafvoltrekking binnen de muren der stad; ...REGEERING, v.; ...REGISTER, o. ( s), zie STADSBOEK; ...REINIGING, v. alles wat de reiniging, het
zindelijk houden eener stad betreft; ...REINIGINGSDIENST, m.; ...REKENING, v. voor stadsrekening,
op kosten der stad.
STADSSCHATKAMER, v. (-s); ...SCHEPEN, m. ( en),
(oudt.) lid der vroedschap; (thans Zuidn.) wethouder; ...SCHOOL, v. (...scholen), openbare school;
...SCHOUT, m. (-en), (oudt.) baljuw; ...SCHOUWBURG, m. (-en), (in 't algem.) schouwburg aan de
stad behoorende; (in 't bijz.) naam van een schouwburg to Amsterdam; ...SCHRIJVER, m. (-Si, griffier
secretaris der stad; ...SCHULD, v. (-en), schuld eener
stad; ...SCHUUR, v. (...schuren), plaats waar koren
enz. voor rekening eener stad wordt opgeslagen;
...SECRETARIS, m. (-sen), secretaris eener stad;
...SLEUTEL, m. (-s); ...SLOT, o. (-en), burg, citadel;
hangslot waarmede op bevel van de stad (eertijds)
een huis gesloten werd; ...SOLDAAT, m. (...daten),
schutter, gewapend burger.
STADSTIMMERMAN, m. stadsarchitect;
den), timmerman die allerhande timmerwerk voor
de stad maakt; ...TIMMERTUIN, m. (-en), ...TIMMERWERF, v. (...von), ruimte waar alle timmerwerken voor stadsrekening worden vervaardigd,
waar velerlei voorwerpen (b. v. afbraak enz.) bewaard worden; ...TOREN, m. (-s); ...VEEARTS,
m. (-en); ...VEST, v. (-en); ...VISCHMARKT, v. (-en);
...VLEESCHHAL, v. (-len); ...VOORRECHT, o.(-en),
handvest, privilege; ...VRIJHEID, v. (...heden), gebied der stad ook buiten hare poorten, jurisdictie;
(ook) privilege eener stad; ...VROEDMEESTER,
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m. (-s), ...YROEDVROUW, v. (-en), vroedmeester,
-vrouw voor de stadsarmen; ...WAAG, v. stedelijke
waag; ...WAL, m. (-len), bolwerk; ...WAPEN, o. (-s),
stedelijk wapen; (ook) zegel; ...WATER, o. het
water in eene stad, inz. de stadsgrachten; ...WATERBAK, m. (-ken); ...WEIDE, v. (-n), gemeenteweide.
STADSWEGE (VAN), bw. uitdr. vanwege de stad:
van stadswege wordt alles in orde gebracht, door, op
kosten der stad.
STADSWERF,
v. (...von), stadstimmerwerf;
...WERK, o. (-en), werk voor eene stad; werken
door, of op kosten eener stad; ...WERKER, m. (-s),
iem. die voor de stad allerlei werk verricht.
STADSWIJZE, bw. naar de gewoonte der stad.
STADSZANGMEESTER, m. (-5); ...ZEGEL, o. (-s),
stadswapen.
STADVOOGD, m. (-en), bevelhebber eener stad,
gouverneur eener stad. :.-TADVOOGDES, v. (-sen),
bevelvoerster eener stad.
STADVOOGDIJSCHAP, v. (w. g.), waardigheid van
stadvoogd.
STADWAARTS, STEDEWAARTS, bw. in de ri•hting der stad.
STADZWALUW, v. (-en), huiszwaluw.
STAF, m. (staven), stok of korte stang, van verschillende stof en tot verschillend doel vervaardigd:
een traliewerk van dune staven; ifzeren, zilveren stastok tot steun bij het gaan: wandelstaf, pelven;
grimsstaf; (fig.) steun, stut: deze zoon is een staf
zOns ouderdoms; hij is min staf en m(jn steun; —
maatstaf; — bij bepaalde personen in betrekking
tot hun beroep, hun ambt en als teeken hunner
waardigheid; de staf van een herder, van een toovenaar; bedelstaf; staf van een tamboer-majoor, een
heraut, een bisschop; heerschersstaf; (sprw.) den staf
over iem. breken, hem veroordeelen; — (fab.) de staf
van Mercurius, met twee slangen omgeven; (leger)
de bevelhebber eener troepenafdeeling, benevens
alle personen, die rechtstreeks onder zone bevelen
staan en niet bij de cornpagnie6n zijn ingedeeld:
chef van den generalen staf; de kleine staf, die geen
officiersrang bezitten; de staf van een oorlogsschip,
de kapitein, de officieren, de schrijver en de chirurgijn-majoor. STAFJE, o. (-s).
STAF, bn. (gew.) doof: hij is staf.
STAFFIER, m. (-en), stafdrager.
STAFIJZER, o. (-s), Uzer van de eerste gieting;
...KOGELS, m. my. kogels door een staf onderling
verbonden, die op zee gebruikt worden om het
want, de zeilen enz. to beschadigen; ...MUZIEK,
v. muziekkorps, behoorende bij den staf (van een
bataljon enz.); ...MUZIKANT, m. (-en); ...OFFICIER,
m. (-en), officier van den staf.
STAG, o. ( en), (zmw.) masttouw, dik touw waardoor de masten en stengen naar voren bevestigd
worden; (sprw.) over stag loopen, buiten nood de
hoogte zoeken; over stag smOten, schielijk wenden:
over stag werpen, iem. den voet lichten, iem. van
zijn stuk brengen.
STAGBLOK, o. (-ken, -s), blok aan een stag, doodshoofdblok; ...BOUT, m. (-en), bout waaraan een stag
bevestigd is.
STAGEDOENER, m. (-s), jong advocaat die plichtmatig de balie, jong geneesheer die de hospitalen
bezoekt,
STAGELD, o. staangeld.
STAGEN, (zeew.) den wind van voren doen komen;
eene steng stagen, het stag van eene steng aanzetten.
STAGFOK, v. (-ken), (zeew.), stormfok, latijnzeil
aan den fokkemast; ...GARNAAT, in. (...naten),
kleine takel, slagtalie, hondefok.
STAGGELEN, (staggelde, heeft gestaggeld), trippelen, struikelen.
STAGKRAAG, m. (...kragen), (zeew.), zware strop
waarmede het ondereinde van een stag vastgelegd
wordt; ...MUIS, v. (...zen), (zeew.) eene ringvormige
verhooging boven om een stag om het toesIierea
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ervan te verhinderen; ...00G, o. (-en), (zeew.) deel
van eat stag dat om den mast ligt.
stilstand; staking.
STAGNATIE, v. (-s,
STAGNEEREN, (stagneerde, heeft gestagneerd), stilstaait, gestremd
STAGSWIJZE, bw. (zeew.), als een stag.
STAGTAKEL, m. (-s), (zeew.), takel aan een stag
om het to spannen; ...ZEIL, o. (-en), (zeew.) zeil dat
zonder ra aan een stag gehangen is; ...ZEILRINGEN,
m. my. (zeew.) zuigers, houten of ijzeren ringen
viaarmee een stagzeil langs het stag glijdt;
VAL, m. (-len), waarmee men een stagzeil strijkt.
STA-IN-DEN-WEG, m. iem. of iets die in den wog
staat, belemmering, struikelblok, hinderpaal.
STAKEN, (staakte, heeft gestaakt), aan staken
zetten, op staken spannen: huiden staken; eene geit,
een varken staken, die in eene weide of op eene
grasplaats aan een staak vastbinden; — doen stilstaan, ophouden met: den arbeid staken; staak uw
klagen• — de stemmen staken wanneer er een gelijk
aantal stemmen van voor of tegen voor eene zaak
of persoon zijn uitgebracht. STAKING, v. (-en), het
staken.
STAKET, o. (-ten), STAKETSEL, o. (-s), eene rij
palen, dwars door het water ingeslagen, ten einde
den vijand het gebruik van dat water to betwisten;
schutting, uit verbonden staken of palen bestaande:

wat er inwendig omgaat, (ook) waarop geen lachje
komt; het is een stalen Jezus, hij lacht noolt; een
stalen voorhoofd hebben, zich nergens voor schamen.
STALEN, (staalde, heeft gestaald), tot staal maken,
harden : men heeft thans vele methoden om firer te
stalen; (fig.) in 't ongeluk gestaald, gehard; den moed
stalen, harden; --een lap in verf doopen om de tint
oeken; (stollen) van looden merkteekens
to onderz
voorzien; bij elkander passen (van twee paarden);
bij elkander kunnen gebruikt worden: deze twee
paarden stalen niet. STALING, v.
STALFOURIER, m. (-5), een opzichter van de stallen
des konings, die onder den stalmeester staat;
...GELD, o (-en), geld dat men voor het stallen (van
paarden enz.) betaalt; ...GEREEDSCHAP, 0.; ...GEZEL, m. (-len), stalbroeder; ...GREEP, v. (...grepen),
eene soort van mestvork met 4 a6 tanden; ...HENGST,
m. (-en), springhengst; ...HOUDER, m., ...HOUDSTER, v. (-5), die paarden on rijtuigen stalt of verhuurt; ...HOUDERIJ, v. (-en), plaats waar men
paarden on rtjtuigen stalt of verhuurt; ...HUUR, v.
(...huren), geld dat men voor het gebruik van een
stal betaalt; ...JONGEN, m. (-s), jonge knecht in
een stal; ...KAARS, v. (-en), kaars tot verlichting
van een stal; kaars tot verlichting van een grafzerk;
(fig.) dwaallicht; ...KNECHT, m. (-5); ...KRUID, o.
(piantk.) een geslacht (ononis), tot de familie der
vlinderbloemigen behoorende, waarvan 2 soorten in
• Nederland in 't wild voorkomen: gedoornd stalkruid
(0. spinosa) •ook heete gaal, kattendoorn en heidoorn
geheeten en kruipend stalkruid (0. rel.:ens); beide
soorten zijn heesters ; ...LANTAARN,...LANTAREN,
v. (-s), lantaarn die men in e,n stal gebruikt.
STALLE, v. pis der paarden; (veearts.) pisvloed.
STALLEN, (stalde, heeft gestald). op stal zetten,
brengen, bergen, staan: de koeien stallen; zif kunnen
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iets met een staketsel omheinen.

STAKKER, STAKKERD, m. (-s), iem. die niet voort
kan; sukkelaar, stumper, verschoveling: een arme
stakker; (sprw.) stakker, wat doe-je in de kou, stumper,
wat begin-je toch.
STAL, m. (-len), (veroud.) stand; rust: stal houden;
de waarheid vindt nbch stal, nch haard.

STAL, m. (-len), STALLETJE, o. (-5), tafeltje
overdekt loodsje, waar men goederen ten verkoop
uitstalt: boeken op stalletjes; met een stalletje op de
markt staan.

STAL, m. (-len), houten of steenen gebouw, tot
verblijf van paarden, runderen, schapen, geiten enz.
dienende : koeien op stal hebben, op stal zetten; uit stal
loopen, vluchten; — (sprw.) het beste paard moet van
stal, niets moot ontzien of gespaard worden; de beste
paarden staan op stal, de oppassende menschen zijn
meest to huis; (ook) de beste meisjes vindt men
thuis, zijn huiselijk on ingetogen; (ook) die er het
meeste van weet, is er doorgaans niet bij; het paard
ruikt stal, als men haast klaar is, gaat men spoed
maken; het gaat te hard van stal, begint met to
grooten ijver en kan dat niet volhouden; h j heeft
er goed voer en een warmen stal, hij heeft het er
good; iem. op stal zetten, aan eene goede betrekking
helpen, (ook) hem ontslaan; iets op stal zetten, afdanken, niet moor gebruiken; iem. buiten stal brengen,
iem. van zijn stuk brengen. STALLETJE, o. (-s).
STAL, m. (-len), (Zuidn.) gestalte.
STALACTIET, m. (-en), druipsteen, kalkkegel aan
het gewelf eener grot hangende met de spits naar
beneden.
STALAGMIET, m. (-en), druipsteen, kalkkegel op den
bodem eener grot met de punt naar boven gericht.
STALBAND, m. (-en), touw waaraan een os of
varken enz. in den stal vastligt; ...BEZEM, m. (-s),
...BOOM, m. (-en), latierboom; ...BOTER, v. hooiboter, boter gemaakt van de nielk van koeien, die
op stal staan; ...BROEDER, m. (-s), (fig.) iem. die
met een ander samenwoont, kamergezel; ...DEPARTEMENT, o. het bestuur van de stallen van een
vorst; ...DEUR, v. (-en), deur van een stal ; ...DIENST,
m. dienst in de stallen, om ze rein to houden, het
toezicht over stal en paarden, oppassing: hij heeft
staldienst.

STALEN, bn. van staal gemaakt: stalen vorken,
messen; eene stalen stang; stalen pennen; (fig ) wat zeer
stork is: een stalen geheugen, zeer stork en getrouw;
een stalen wit, onverzettelijk; eene stalen wet, zonder
uitzonderingen; hij heeft een stalen gestel, kan overal
tegen; een stolen gezicht, waarop geen trek verraadt,

hier veel paarden stallen; waar lien wjj stallen?,

uitspannen?; (fig.) slecht met elkander stallen, niet
overweg kunnen met elkander; — pissen (van vee):
bloed stallen, bloed wateren. STALLING, v. (-en),
het stallen; plaats waar gestald wordt; stalgeld.
STALLES, v. my. de voorste plaatsrijen geljkvloers in een schouwburg enz
STALLICHT, o. (-en), stalkaars; ...MEESTER, m.
(-5), opzichter der koninklijke stallen; (ook) stalhouder; ...MEESTERSCHAP, o. ambt van stalmeester; ...MEST, m. most uit een stal; ...MESTING,
v. het mesten op stal; ...PAAL, m. (...palen), latierboom; ...PERSONEEL, o. a] de personen, die aan
de stallen van een vorst zijn verbonden; ...VEE, o.
vee dat op stal staat; ...VOEDERING, v. voedering
van het vee op stal : op die boerdery is de stalvoedering ingevoerd.

STALZIEK, bn. ongesteld (van vee) door het to
lang op stal staan; (fig ) van heiniwee bezocht,
STAM, m. (-men), deel van een boom van den
wortel tot aan de takken : die stam is hol, rot, schoon;
boom: de hoogste stammen van het woud; hout op
stam koopen, nog groeiende boomen; (sprw.) de appel
valt niet ver van den stam, de aard der kinderen
gelijkt doorgaans naar dien der ouders; — (fig)
personen die uit een stamvader zijn voortgesproten, geslacht, afkomst; de twaalf stammen van
Israel; hif is gesproten uit edelen stam; hij is de laatste
van zijn stam, hij heeft geen mannelijke erfgenamen; van stam tot stam, van geslacht tot geslacht; —
(taalk.) woordstam, stamwoord. STAMNETJE, o. (-5).
STAMBESCHRIJVER, m. (-s), iem. die een stam
beschrij ft, genealoog; ...BOEK, o. (-en), book, register
waarin al de namen dergenen, die tot een geslacht
behooren, zijn opgeschreven ; register waarin de
oorspronkelijke oprichters eener vereenigidg staan;
book waaruit zekere schuldbewijzen enz. worden
gesneden; hoofdlegger: stamboek voor paarden, vee;
het staniboek eener school, van een ziekenfonds enz.

STAMBOEL, o. Konstantinopel (in de Turksche
taal); (ook fig.) het Turksche rijk; eene Turksche
gouden rekenmunt ter waarde van ongeveer f 5.
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STAMBOOM.

STAND.

STAMBOOM, m. (-en), tabel waarop (in den worm

m. (-s), die stampt; (ook) blok om to
stampen in papier-, pelmolens enz. ; blok om
het waschgoed in de stampton to stampen; stampstok van een geschut, laadstok; hoedenmakersgereedschap; een koperen stamper (in een vijzel); een
houten stamper, handblok om to heien; schip dat
hard stoot.
STAMPER, m., STAMPERTJE, o. (-s), (plantk.) het
in 't midden der bloom zich bevindend orgaan, gewoonlijk uit vruchtbeginsel, stfil on stempel bestaande,
dat na den bloeitijd tot vrucht uitgroeit.
STAMPERBLOEM, v. (-en), (plantk.) bloom die alleen
stampers, goon meeldraden bevat.
STAMPERIJ, v. (-en), (in eene olieslagerij) plaats
waar het zaad fijngestampt wordt.
STAMPKOT, o. (-ten, (gew.) -en), (bij olieslagers),
...KUIP, v. (-en), stampton; ...MOLEN, m. (-s), molen
met stampers: stampmolen voor erts, voor buskruit;
...PAARLEN, v. my parelzaad.
o. (zeew.) het stampen
STAMPRIJDEN,
van een schip.
STAMPSEL, o. (zeew.) zware baar of golf, die tegen
den boeg van het schip aanslaat.
STAMPSTAG, o. (-en), (zeew.) zwaar touw, bij
onstuimig weer tot stag dienende; ...STEVEN, m.
(-s), (zeew.) breede steven; ...STOK, m. (-ken), laad
stok van geschut; ...TON, v. (-nen), ton waarin het
waschgoed schoon gestampt wordt; ...TROG, m.
(-gen), trog, groote bak waarin jets fijngestampt
wordt, b.v. veevoeder, lompen in eene papierfabriek enz.
STAMPVOETEN, (stampvoette, heeft gestampvoet),
met de voeten hard op den grond stooten of slaan:
iaij stampvoette van ongeduld, van woede.
STAMPVOL, bn. propvol: de zaal was stampvol.
STAMPWERK, o. molenwerk dat stampers in
beweging brengt; dit work met de stampers; ...ZEE,
v. (-at), zeew.) holle hooge baar.
STAMREGISTER, o. (-5), stamboek; ...REKENAAR,
m. (-s), iem. die al de takken van een stamboom
opzoekt en aanwijst; ...UIL, m. (-en), (nat. hist.)
plakker (liparis dispar), zie aldaar; ...VADER, m. (-s),
eerste, vroegste stichter van een geslacht: wie is
zijn stamvader ?; Adam is ons aller stamvader.
STAMVERWANT, bn. van denzelfden stam: de stamverwante volken; (taalk.) stamverwante woorden, paronymen.
STAMWAPEN, o. (-s), familiewapen; ...WOORD,
o. (-en), woord waarvan andere woorden zijn afgeleid.
STANCE, v. ( n). Zie STANZA.
STAND, m. (-en), wtjze waarop men staat, houding: zich in verschillende standen laten photographeeren; plastische standen, schilderachtige houdingen
eenigen tijd onbeweeglijk bewaren; fraaie standen
aannemen; — plaats waar jets staat, gesteldheid,
toestand: dit huis staat op goeden stand, is gunstig
gelegen, een huis op stand, in eene voorname buurt,
gunstig voor iets gelegen; den stand moet men by
een huis ook betalen; de stand der ton, der maan, der
sterren, waar zij zich aan den hemel bevinden; de
stand des kernels; de vier standen der maan, de schijngestalten; de stand van het water, hoe ver, hoe hoog
het staat; de stand van den thermometer, barometer,
hoe hoog zij aanwijzen; naar den stand van taken
vrag en, hoe het er mee gesteld is; de stand der beurs,
de koers; de stand der prffzen, hoe hoog alles geprijsd is; —
eenigen tijd bestaan: jets in stand houden; dat zat
wet in stand blijven; — behoorlijke toestand van lets:
heeft reel goeds tot stand gebracht; die wet sal wet
nooit tot stand komen; het verdrag kwam tot stand; —
klasse, rang van menschen die door geboorte,
levenswijze, beroep of bedrijf min of meer van de
andere afgezonderd zijn: de hoogere, de lagere standen,
de aanzienlijken, de mindere klasse; de derde stand,
de burgers; de vierde stand, de arbeiders; de stand
der priesters, der officieren, der geleerden, der onderwifzers; de winkelstand; menschen van elken rang en

'van eon stam met takken) de namen der familieIeden staan geschreven: een stamboom zijner Tamale
copmaken; stamboom van het Huis van Oranje; ...BOONEN, v. my. boonen die niet aan staken gebonden
.zijn; ...EIND, o. (-en), eind van een boomstam:
.stameind boven den wortel.
STAMELAAR, m., STAMELAARSTER, v. (-s), die
-stamen, stottert.
STAMELBEK, m. en v. (-ken), stamelaar, stamelaarster.
STAMELEN, (stamelde, heeft gestameld), stotteren,
gebrekkig, hakke'end spreken : het kind stamelt nog;
(fig.) nauwelijks kunnen uitbrengen (door gevoel of
stamelt vooral als men hem aan-onvermogen):
kijkt; stamelend uiten: hij stamelde deze woorden.
-STAMELING, v. het stamelen.
STAMELKEES, m. (...zen), stamelaar; ...TAAL, v.
het gebrekkig spreken; ...TONG, m. en v. (-en), sta,inelaar, stainelaarster.
STAMERAAR, m. (-s), zie STAMELAAR.
STAMEREN, (stamerde, heeft gestamerd), stamelen.
STAMET, o. (-ten), zekere grove wollen stof.
STAMETTEN, bn. van stamet.
STAMGAST, m. (-en), iem. die ergens geregeld komt
.en er lang blijft: de stamgasten in een koftiehuis;
...GENOOT, m. (-en). die uit denzelfden stam als
oeen ander is; ...GENOOTE, v. (.n); ...GOD, m. god
'Van een volksstam; ...GOED, o. (-eren), goed dat
-aan een stam of geslacht behoort, erfgoed; huis
waar de stamvader van een geslacht woonde: het
stamgoed van Hohenzollern; ...HENGST, m. (-en), een
Itengst ter veredeling van het paardenras; ...HOOFD,
-o. (-en), hoofd van een volksstam; ...HOUDER,
m. (-s), mannelijke erfgenaam op wien de instandhouding zijner familie berust; ...HOUT, o. bosch,
boomen op stam; —HUTS, o. (...zen), geslacht, lijn,
familie; dynastie: koninklijk stamhuis; de vhf grafelijke stamhuizen.
STAMIJN, v. zeefdoek: een haren weefsel; ook de
zeef zelve. [In sommige streken geeft men den
naam van stamen, stramOn, stremijn, o. aan een
.aarden, met gaten doorboorden schotel.]
STAMIJNEN, bn. van stamijn.
STAMLIJST, v. (-en), stamboom.
STAMMEN, (stamde, heeft gestamd), afstammen.
STAMMOEDER, v. (-s), eerste of oudste moeder
-van eon geslacht; ...OUDERS, m. my. eerste ouders,
-stamvaders en stammoeders: Adam en Eva zijn ooze
_stamouders; jib heeft beroemde stamouders.
STAMPAGE, v. het stampen.
STAMPEIEN, (stampeide, heeft gestampeid), stampvoeten.
STAMP, v. (-en), stempel op eene plateelfabriek,
.om daarmede tegels to drukken.
STAMPAARDE, v. eene soort van aarde die men
vast in elkander stampt om er dan wat van to
bouwen.
STAMPEN, (stampte, heeft gestampt), met kracht
van boven naar beneden stooten, inz. met de voe
ten: met de voeten op den grond stampen; hij stampte
van toorn, van ongeduld; — (zeew ) den boeg diep in
_zee steken: dat schip stampt; fijn, tot gruis stooten:
suiker, kaneel, peper, artsenijen in een vijzel stampen;
fijn stooten on door elkander mengen: eten stampen;
totj hebben van middag gestampt eten; buskruit stampen; — indrijven: meel in een vat stampen, door stooten
_het vaster bij elkander doen, zoodat er meer in
kan; de lading en prop in een geweer stampen, vast-stooten; een geweer of kanon stampen, de lading
.vaststooten; (hoefsmid) de hoefnagels inslaan : te
:mager gestampt, wanneer de hoefnagels to dicht bij
,-den buitenrand van den hoof ingeslagen zijn, wat
.aanleiding tot splijting van het hoorn geeft; — te
-vet gestampt, wanneer zij te ver van den buitenrand
-ingeslagen stjn, waardoor een paard vernageld kan
-Nvorden, — uithollen: metalen stampen. STAMPING,
o. (-en), het stampen.

STAMPER,

STAND.

STAP.

stand, allerlei menschen; • boven zin stand gekleed
gaan; beneden zfrn stand trouwen; overeenkoMstig zijn
stand toonen; in zjjn stand blijven; iemand van stand,
een • atinzienlijke, — de burgerloke stand, het bureau

o. eene buitengewone rechtbank,
die in geval van opatand recht spreekt, Zoowei
over militaire als burgerlijke personen, wier vonnis.
alleen 'door den opperbevelbebber behoeft bekrachtigd to worden en dadelijk voltrokken wordt;
Pruisen) eene soort van krljgsraad voor onderofficieren en manschappen in minder belangrijke gevallen; lynchwet.
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op een gemeentehuis waar alle aangiften betreffende
geboorten, overlUden en huwelijken moeten gedaan
worden: een kind by den burgerlfiken stand aahge-

ven; ambtenaar van den burgerleken stand.
STANDAARD,

(-en, -s), STANDERD, m. (-s), vaan-

delstok; vaandel der cavalerie: den standaard
planten, neerzetten; (zeew.) de standaard of koning
maatvan het roer, van het spil, de hoofdbalk;
staf, ijkmaat: standaard van den meter,het kilogram;
(rauntwezen) de gouden standaard, uit goud gesla—

—

gen standpenning als grondslag van een muntstelsel, (ook) muntstelsel met gouden standaardmunt; de zilveren standaard; voorstanders van den
dubbelen standaard, die zoowel het zilver als het goud
tot grondslag van bet muntstelsel willen hebben.
STANDAARDDRAGER, m. ( s), banierdrager; ...KO-

KER, m. (-s), koker waarin de standaard onder het
dragen rust, orn het dragen gemakkelijker te maken;
...KAARSEN, v. my. de lichteenheid waarmede de
lichtsterkte inz. van electrisch licht gemeten
Wordt: eene lichtkracht van 20.000 standaardkaarsen;
...STANG, v. (-en), ...STOK, m. (-ken), stang, stok
van een standaard of vaandel; ...WERK, o. ( en),
een boekwerk waaraan blijvend gezag wordt toegekend.
STANDBEELD, o. (-en), beeld van lam., to zijner
of to harer eere opgericht: een houten, bronzen, mar-

meren standbeeld voor iem. oprichten; standbeeld te
staat daar als een standvoet, te paard; — (sprw.)
beeld, geheel onbeweegltjk; die vrouw is een marineren standbeeld, schoon van vormen, maar koud, zon-

der gevoel, zonder geest. STANDBEELDJE, o. (-s).
STANDBLOK, o. (-ken), (zeew.) groot vierkant blok
aan den voet der masten.
STANDE, v. (-n), (Zuidn.) kuip, tob.
STANDELKRUID, o. (-en), orchideeen: eene plantenfamilie, in een onnoemelijk getal soorten in de vochtige bosschen der tropische gewesten verspreid; het
getal standelkruiden, welke in Nederland gevonden
worden, bedraagt 2s.
STANDER, m. (-s), die staat, doch enkel in samenst.
als omstander; — groote spil die tot steun van iets
dient: de stander ran een molen, van een dak; de
stander van een roer, eene spit, de standaard of koning;
een stander voor hoeden, jassen, staande kapstok;
een stander voor paraplus, sierlijke bak van brons
of porcelein enz.; groote kuip, inz. om er vleesch
in to zouten. STANDERTJE, o. (-s). '
STANDERD, m. (-s), standaard; staander.
STANDGELD, o. (-en), marktgeld (voor het staan
met eene kraam enz.); ...HOEK, m. (-en), hoek dien
twee vlakken met elkander maken.
STANDHOUDEN, (hield stand, heeft standgehouden), blijven bestaan: dat zal wel niet standhouden;

zich handhaven: niet vluchten, maar standhouden;
tegen den viand standhouden.

STANDJE, o. (-s), ruzie: geen standjes maken; berisping: een standje krifgen; iem. een standje schoppen;
als een opgewonden standje kwam hij naar ons toe, in
toornige drift.
STANDMATIG, bn. (-er, -st), (w. g.), overeenkomstig
den stand en rang.
STANDOLIE, v. (...olien), eene soort van olie, welke
spoedig droogt; ...PENNING, m. (-en), standaard voor
de muntwaarde (hier to lande: gouden tientjes,
guldens, rijksdaalders en halve guldens); ...PIJP,
v. (-en), ijzeren buis met kraan, waaruit men water
uit eene waterleiding kan verkrijgen; ...PLAATS,
v. (-en), plaats waar men staat, staanplaats; plaats
waar men een post waarneemt; plaats waar iem.
predikant, notaris enz. is; ...PUNT, o. (-en), (meet
fig.) plek waar men staat of zich bevindt: een goed

standpunt; de zaak nit een ander standpunt bekijken

uitgangspunt, hoogte.

;
envroudstap;

STANDRECHT,

STANDSBEJAG,

o. het jagen naar verheffing van,

den stand, naar eene betere betrekking in hoogeren,
stand; ...GELEGENHE1D, v. (...heden), (beter) toestand; ...VERHEFFJNG, v. verhetfing van dem
stand: ...VERWISSELING, v. (-en).
STANDVAST, bn. standvastig.
STANDVASTIG, bn. bw. (-er, -st), STANDVASTIGLIJK, bw. volhardend: MY is nogal standvastig; onwrikbaar: standvastig evenwicht; duurzaam: standvastige liefde; zich standvastig betoonen, hou en trouw._
STANDVASTIGHEID, v.
STANDVERHEFFING, v., ...VERWISSELING, v. (-en),.
standsverheffing enz.
STANDVINKEN, m. mv. boomstammen of loodrechte stijlen bij eene bedekte geschutsstelling,
(bouwk.) een raamwerk van balken welks tusschenruimten werden volgemetseld; eene wijze van bouwen bier to lande nagenoeg niet meer in gebruik;.
...VIZIER, o. (-en), (art.) recht opStaand breed metalera
plaatje, aan den bovenkant met driehoekige insntjding in de richting van de as der ziel; ...VOGELS r
m.yvogelsdiht jarobengi
die streken, waar zij uitgebroed zijn; ...WANGEN,
v. my. (art.) zijstukken der wangafluiten.
STANG, v. ( en), staaf van metaal, hout, glas enz.:
koperen, glazen stangen; gebit aan een paardentuig:
een paard op de stang rijden, het Oink den teuget
doen gevoelen; iem. op de stang ?Wen, hem streng:
behandelen. STAN GETJE, o. (-s).
STANGLADDER, v. (-s), ladder met slechts een
stijl; ...PASSER, m. (-s), kruishoutpasser; ook eon,
passer der zevenmakers; ...SCHROEF, v. (—yen),
...STEEN, m. (-en), topaas, edelgesteente.
STANK, m. (-en), kwalijke reuk of lucht: de stank der stadsgrachten; stank van rotte visch; de heele stag
is met stank vervuld; -- (fig.) ondank: stank voor dank; ergens met stank afkomen; htj is [evenals de.
duivel] met stank van mif gescheiden, zijne slechte,

men; (fig.) htj maakt altijd stank, ruzie, twist.
STANKJE, o. (-s), (oudt.) kleine stank; (fig.) tem..
eon stankje maken, in verlegenheid brengen.
STANKLOOS, bn. zonder stank.
STANKVERDRIJVEND, bn. wat den stank verdrijft; ...WEREND, bn.
STANNIOOL, STAGNOOL, o. tinfoelie.
STANTE PEDE, bw. op staanden voet.
STANZA, v. (-'s), couplet, eene afdeeling van earl,
zeker getal verzen of regels van een gedicht, inzdat uit 8 regels van vijfvoetige jamben bestaat,
waarvan de eerste, derde, vijfde rijmen, evenzoo datweede, vierde en zesde regel, en verder de tweelaatste.
STAP, m. (-pen), het stappen, het plaatsen van
den eenen voet voor den anderen bij het gaan,
schrede: stap houden, in den pas blijven; bfj elken.
stap blifft hjj staan, ieder oogenblik; stap voor stop,
langzaam aan; van stap tot stap; zone stappen verhaasten, versnellen; met afgemeten stappen gaan, langzaam on zeer geregeld; (rijsch.) dat paard heeft een.
zwaren, zachten stap, zet de pooten hard, zacht neer;
een paard den stap laten gaan, den telgang; — (fig.)
poging om het een of ander to bereiken: ik zal er
geen stap voor doen; de noodige stappen doen; wacht
voor den eersten stap, de eerste handeling; gem_
van beiden wil den eersten stap tot de verzoening doen,
de eerste pogingen daartoe; dat is een stoute, gewaagde stop, paging, onderneming; op iemands steppen acht geven, op al zijn doen en laten; — spoor,.
indruk van een voet: stappen in 't zand zien;

streknzijbvanhetlicgko-
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lengte van een stap : kleine, groote stappen maken,
nemen, zetten; hjj woont een paar stappen van hier;
(fig.) dat is een stap nader, tot het beoogde doel;
dat is een heele stap tot den vrede, de mogelijkheid
tot vrede wordt grooter. STAPJE, o. (-s).
STAP, v. (-pen), (gew.) hoogte van zoden, steenen
in ondergeloopen land om daarop den voet te zetten;
waterstoepje. STAPJE, o. (-s).
STAPEL, m. (-s), een der vier of drie stijlen van
een stoel, waarin de sporten bevestigd zijn; (muz)
balke onder het bovenblad eener viool op de plaats
waar de kam rust en wel onder de quint of e-snaar;
stellage, stelling (op eene werf), waar een schip in
aanbouw op rust : een schip op stapel zetten, er aan
beginnen te bouwen; eon schip van stapel laten loopen, to water brengen; (fig.) een werk op stapel zetten,
er aan beginnen te arbeiden; stapelplaats (vgl.stapelrecht), voornaamste handelsmarkt; — hoop: een
stapel hout, planken, turven; iets aan stapels zetten; in
stapels indeelen; een stapel rijksdaalders; een stapel
kaas. STAPELTJE, o. (-5).
STAPELAAR, m. (-s), iem. die stapelt.
STAPELARTIKEL, o. (-en), artikel aan stapeirecht
onderhevig
STAPELBAAR, bn. geschikt om gestapeld te worden; aan het betalen van stapelrechten onderworpen.
STAPELBLOK, o. (-ken), (scheepsb.), verschillende
blokken waarmee een schip op stapel gesteund
wordt: op de stapelblokken plaatsen; ...BOCHT, v.
(-en), bocht eener scheepswerf.
STAPELEN, (stapelde, heeft gestapeld), ophoopen,
aan stapels zetten: hout, turf stapelen; tzeew.) stouwen: de kiel stapelen, goed met stapelblokken steunen. STAPELING, v. (-en). het stapelen, ophooping;
(zeew.) stouwing.
STAPELGEK, bn. allerzotst; (fig.) krankzinnig.
STAPELGOED, o. (-eren), goederen waarvan stapelrecht moat betaald worden; ...HANDEL, m. handel
in stapelgoederen; ...ROUT, o. (scheepsb.) stapelblokken; ...HUIS, o. pakhuis voor stapelgoederen; entrepet; ...KOMMIES, m. (...zen), chef in
een magazijn; ...MARKT, v. (-en), ...PLAATS, v. (-en),
plaats waar iets opgestapeld wordt; plaats die het
stapelrecht had; plaats waar gewoonlijk zekere
koopwaren het meest heengevoerd worden: Dordrecht
was eertifds de stapelplaats der Rijnsche wfjnen en der
Engelsche wol; de stapelplaatsen van de Levant; (fig.)
algemeene voorraadsschuur; ...MEESTER., m. (-s);
...BECHT, o. (oudt.) recht aan eene bepaalde plaats
geschonken, dat de to water of per as aangebrachte
koopwaren niet terstond door- of voorbijgevoerd
mogen worden, maar aldaar opgeslagen en eenigen
tijd in het openbaar ten verkoop aangeboden moe.
ten worden, YOOr men ze verder brengen mag;
belasting van stapelgoederen geheven : het stapelrecht betalen; ...REEDE, v. (-n), reede, dicht bij eene
stapelplaats gelegen; ...STAD, v (...steden), stad
die het stapelrecht bezit; ...VORM, m. (-en), (taalk.)
dubbele worm, by. de uitgang -ers en -eren voor de
meervoudsvorming; ...VRIJHEID, v. stapelrecht;
...WAAR, v. (—waren), stapelgoed; ...WOLKEN, v.
my. rondachtige, van onderen afgeplatte wolkhoopen, die, wanneer zij zich in grooter massa's vertoonen, naar opeengestapelde bergen gelijken, welker
toppen met sneeuw bedekt zijn.
STAPELZOT, bn. stapelgek.
STAPPEN, (stapte, heeft en is gestapt), met vasten
tred gaan, voortschrijden; (inz.) groote schreden doen
of de beenen flunk oplichten on krachtig neerzetten;
wed stappen; trotsch, deftig, bedaard, vlug, snel stappen; stop zoo niet, loop langzamer, zachter; over eene
scoot stappen; (fig.) luchtigjes . over iets heen stappen, het
btjna niet aanrakeri, opmerken, er niet bij stilstaan;
zullen er maar overheen stappen, er verder niet over
spreken, (ook) eene beslissing nemen; stop zoo niet,
loop langzaam ; hij gaat (op)stappen, hij gaat loopen,
vertrekt, (ook) hij sterft; — stapvoets gaan (van
paarden).

STAPPER, m., STAPSTER, v. (-s), man of vrouw die groote schreden doet.
STAPSTEE, v., (w. g.), voetstap.
STAPSWIJS, ...WIJZE, bw. bij stappen; stap voor stap; (fig.) van lieverlede, allengs.
STAPVOETS, bw. stap voor stap, langzaam: stapvoets r Aden.
STAR, v. (-ran), ster.
STAR, bn. stijf, strak, onbeweegltjk, nog over in
staren, staroogen, halsstarrig on het gew. staarlingsSTAREN, (staarde, heeft gestaard), stilt' en strak_
voor zich uitkijken: op iets staren; droomerig voorzich nit staren.
STAROOGEN, (staroogde, heeft gestaroogd), staren;.
do oogen wijd openspalken.
STAROST, m. (-en), (in Polen) edelman die onder de hooge landsambtenaren behoorde en door den,
koning met een landgoed of slot bedeeld was.
STARREBOSCH, o. (...sschen), sterrebosch.
START (Eng.), vertrekken (in sporttaal).
STARTOF, v. (-fen), (plantk.), (gew.) klissen of
klitten.
STATARISCH, bw. statarisch lezen, declamatorisch._
STATE. m. ; Raad van State, een staatslichaam,
dat o. a. alle wetsvoorstellen alsmede alle maatregelen van inwendig bestuur in overweging neemt._
STATELIJK, bn. bw. (-er, -st), deftig, grootsch.
STATELIJKHEID, v. deftigheid.
STATENBIJBEL, m. (-s), Hollandsche bijbel, van
1619-37 op last der Algemeene Staten vertaald en
uitgegeven; ...BODE, m. (-n), bode der staten:
...BOND, m. (-en), bond van staten of rijkjes, die totzekere hoogte van elkander onafhankelijk zijn;
...COLLEGE, o. college der staten of vertegenwoor-digers.
STATENDOM, o. (w. g.), al de rijken of staten (vereenigd).
STATEN-GENERAAL, m. my. ; de Staten-Generaar
vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche yolk; zi•
zijn verdeeld in eene Eerste en Tweede Kamer; opening•
der Staten-Generaal; (fig.) morgen is het Staten-Generaca, morgen worden de Staten-Generaal plechtig geopend.
STATENKAMER, v. -(-s), vergaderzaal der Staten
(van een land); ...PENNING, m. (-en), zekere gedenkpenning, medaille; ...VERTALING, v. vertaling op
last der Staten, inz. de vertaling van den Statenbijbel
STATER, In. (-s), naam van verschillende oude ,
goudenzilvrmt.
STATICA, v. (nat.) leer van het evenwicht: destatica der vloeistoffen.
STATIE, v. zie STAATSIE en de samenstellingen_
STATIE, v. (-s, statien), (Zuidn.) station; (zeew.).
vereenigingsplaats van vlootafdeelingen,- eskaders
enz.; (R.-K.) standplaats van een geestelijke: dat.
eene der 14 afbeeldingem, waszonerti;
waarop Jezus' kruisweg (zie ald.) is voorgesteld.
STATIEF, o. (...van), voetstuk, steuntafeltje.
STATIEK, v. statica.
STATIEUS, bn. bw. (...zer, rneest -), pralend, sierlijk,,
opgeschikt.
STATIC, bn. bw. (-er, -st), STATIGLIJK, bw. deftig,.
stemmig: een statig voorkornen hebben; statig loopen;
een statig man. STATIGHEID, v. deftigheid, hoogeernst.
STATION, o. (-8), standplaats, pleisterplaats: streak,
aan een of miser oorlogsschepen aangewezen, waar zij belast zijn, voor de veiligheid der koopyaardtjschepen hunner natie te waken of de onderdanerr
dier natie to beschermen; plaats van aankomst
vertrek, inz. der spoortreinen ; aanlegplaats ; stations-gebouw. STATIONNETJE, o. (-s).
STATIONNAIR, bn. blijvend, stilstaande; (fig.) de-ziektetoestand blijft stationnair, verandert niet.
STATIONNEEREN, (stationneerde, heeft en is gestationneerd), standplaats houden: waar is die amblenaar gestationneerd?; op eene bepaalde plek
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tevinden : de wachtschepen stationneeren

rtjtui-

sen stationneeren.

STATIONSCHEF, m. (4), bestuurder van een
-station; ...GEBOUW, o. (-en), (inz.) gebouw ter
plaatse, waar de spoortreinen aankomen en Tertrekken, ...KWIC, v. (-ken), klok aan een station;
...KOFFIEHUIS, o. (...zen), koffiehuis in de nabijbeid van een station; ...PLEIN, o. ( en), plein bij, tegen-over een station; ...STRAAT, v. (...straten), ...WEG,
411. (-en), straat, weg die naar een station geleidt.
STATISCH, bn. betrekking hebbende op de statica
-ef het evenwicht: (nat.) het statisch moment van
den last is geltjk aan dat van de macht, het product,
verkregen door de lengte van den lastarm met de
zwaarte van den last te vermenigvuldigen, moet
-even groot zijn als het product van de lengte van
-.den machtarm met de grootte van de macht.
STATIST, m. (-en', STATISTE, v. (-n), (toon.) figurant, stomme medespeler, medespeelster.
STATISTICUS, m. (...ci), beoefenaar kenner der
-statistiek.
STATISTIEK, v. leer -, wetenschap om door midvan cijfers er. algemeene gegevens tot eene
Taste (doorgaans gemiddelde) uitkomst to geraken
-omtrent hetgeen in de maatschappij bestaat on
werkt: aanw&ingsvergeljjkende - en philosophische
_statistiek; verschillende statistieken bewfjzen, cijfergroepeeringen; de ziekte-statistiek, sterfte-statistiek; bureau
man de statistiek, eene afdeeling aan het Departement
Tan Binnenlandsche Zaken; leer der statistiek.
STATISTISCH, bn. naar volgens de statistiek.
STATUE, v. (-n), standbeeld.
STATUEEREN, (statueerde, heeft gestatueerd),
Taststellen, verordenen.
STATUETTE, v. (-n), standbeeldje; een beeldje op
-een voetstuk, dat men ter versiering op een schoorzsteenmantel of op eenig meubelstuk plaatst.
STATU-QUO, o. de toestand waarin iets zich beblijvende staat; het statu-quo handhaven, geene
Terandering in den stand der zaken brengen.
STATUUR, v. gestalte, lichaamslengte: iem. van
-

-

-

lzooge, middelbare statuur.

STATUUT, o. (statuten), de voor eene vereeniging
geldende grondregels: statuten maken, wfjzigen, in4lienen, op de statuten is de Koninklijke goedkeuring
verkregen.
STAVAST. VAN STAVAST, groot, ferm, Oink: een
kerel van stavast, een Jan Stavast; dat is eene portie
loan stavast, eene groote porde.

STAVEN, (staafde, heeft gestaafd), bevestigen, bekrachtigen, bewijzen, aan den dag leggen: zone
rneening staven; lets met getuigen, met een eed staven,

(ook) bededigen. STAVING, v. het staven.
STAVERZAAD, o. eene soort van zaad, dat uitwendig wordt gebruikt om ongedierte bij mensch
n vee te verdrijven.
STEAMER (Eng.), m. (-s), stoomboot.
STEARINE, v. een der hoofdbestanddeelen uit de
meeste vetten, die in de natuur voorkomen: vooral
de dierlijke vetten zifn rUk aan stearine; stearine
-bestaat uit glycerine en stearinezuur.
STEARINEFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men
stearine uit vet vervaardigt; ...KAARS, v. (-en),
kaars van gezuiverde talk; ...ZUUR, o. (scheik.) een
tier bestanddeelen der stearine.
STEDE, STEE, v. stad, plaats, oord; te deter stede,
hier in de stad; de heilige stede, de tempel; standplants; plek; boerenplaats: hofste(de); hij heeft daar
•eene mooie stee.
STEDE, STEE, IN STEDE VAN, bw. uitdr., in
plaats van.
STEDEHOUDER, m. (-s), plaatsvervanger, vertegenwoordiger (van een vorst); (R.-K.) de stedehouder
Gods op aarde, de Paus. STEDEHOUDERSCHAP,
©. waardigheid van stedehouder.
STEDEKE, o. (oudt.) steetje, kleine stad.
STEDEKROON, v. (...kronen), kring van muren om
eene stad; krans der stedemaagd.

STEDELIJK, bn. van eene stad; stads...: het stedelifk
bestuur; stedeljjk muziekkorps;
eene stad betreffende,
aangaande: stedeloke aangelegenhcden.
STEDELING, m. en v. (-n), stadbewoner, -bewoonster; (oudt.) poorter. STEDELINGE, v. (-n).
STEDEMAAGD, v. de stedemaagd van Amsterdam.
STEDENDWINGER, m. (-s); Frederik Hendrik had
den bijnaam van stedendwinger; ...WIJZER, m. (-s),
richtingskaart, -tabel.
STEDEWAARTS, STADWAARTS, bw. naar, in
de richting der stad: hjj begat zich stedewaarts.
STEE, v. Zie STEDE. STEEBEWONER, m. (-s),
stadsbewoner.
STEE, v. (-n), plekje : hjj heeft veel kale steeen op
zijn hoofd; er is eene stee aan dien appel, een rot
p:ekje. STEETJE, o. (-5), kleine stee.
STEEDS, bw. altijd, bestendig, voortdurend, aanhoudend : steeds in de weer, steeds bezig, op de been.
STEEDSCH, bn. van, volgens de stad: steedsehe
kleeding, zeden.

STEEG, v. (stegen), nauw straatje; (fig.) tangs
straten en stegen, overal, door de gansche stad; (fig.)
men moet straten voor stegen kennen, men moet weten
onderscheid to maken; achterboog van een zadel.
STEEGJE, o. (-s).
STEEG, bn. (-er, -st), halsstarrig, koppig, stug:
een steegen aard hebben; dat paard is steeg, steegsch; —
(gew ) steil: een steege heuvel. STEEGHEID, v. kop-

pigheid, stugheid.
STEEGSCH, bn. (-er, meest -), een steegsch paard,
dat plotseling blijft staan en noch door straffen,
nOch door streelen voort to krijgen is, waarbij het
vaak steigert, slaat en ronddraait. STEEGSCHHEID,
v. eene ondeugd van een paard.
STEEHOUDER, m. (-s), (w. g) stadhouder;
o. (...zen), huts in de stad.
STEEK, m. (steken), het steken; stoot met de
punt van eenig scherp werktuig on de daardoor
veroorzaakte wonde: iem. een steek toebrengen met
een mes, een dolk; steken van bijen en muggen; — veen
aan den steek nemen, het aansnijden, vervenen; —
(geneesk.) pijnlijke aandoening: steek in de zjjde, steek
in de borst; — (fig.) dat was mjj een steek door het
hart, dat griefde mij innig; een steek onder water, een
bijtend gezegde, eene zinspeling op den persoon: iem.
steken onder water geven; dat was een sleek op mt .,
eene grievende, beleedigende zinspeling op mil; hi)
voelde den steek; iem. in den steek laten, in de verlegenheid; —
(naaist.) doorhaling der naald met den draad: zz)
kan geen steek naaien, heelemaal niets; (fig.) er is
geen steek van waar, van aan; zk geloof er geen steek
van; ik zie, hoor geen steek, heelemaal niets; hij heeft
er geen steek aan gedaan; — ruimte van den eenen
steek tot den anderen: met groote, kleine steken
naaien; dat goed howlt geen steek. het scheurt dadelijk
af, als men het aan elkander naaien wil; (fig.) die
redeneering houdt geen steek, gaat niet op, is niet
aanneembaar; er zijn een paar steken losgegaan; (fig.)
aan hem, haar is een steekje los, bij hem of haar
valt nogal wat op het zedelijk gedrag aan to merken; — de bij het breien gemaakte lus op de naalden: eene kous met 60 steken opzetten; een steek laten
vallen, van de naald laten glUden; (sprw.) de bests
breister kan wel eens een steek laten vallen, ook de

knapste lieden kunnen zich wel eens vergissen,
eene domheid begaan; steken oprapen, op de naald
brengen; een toer steken mazen, naast elkaar; eene
rij steken, steken boven elkaar; — (schoenm.) zekere
lengte, gelijk die op hunne maat is afgebeeld: schoentjes van 7 steek; (kaart.) trek; (zeew.) vereeniging
van twee samengevlochten touwen; kabelend, door
den ring van een ankeroog to steken; pompslag;

palenstaketsel waardoor de zalmen, de steuren
enz. gestuit en in de fuiken gedrongen worden.
STEEKJE, o. (-s).
STEEK, m. (steken), driekante hoed, inz. der geestelijken; een steek dragen; den sleek verwisselen met

STEEK.
diet zwaard, van priester krijgsman worden; (fig)
.een steek, een dominee. STEEKJE, o. (-s).
STEEKAPPEL, m. (-s), doornappel; ...BALK, m.
.(-en), (bouwk.) korte balk : door een steekbalk be• estigen; ...BEITEL, m. (-s), smalle beitel; ...BEKKEN, o. •s), bekken met een steel er aan, om on''or
het lichaam van zieke menschen to brengen, onder-steek; ...BES, v. (-son), eene in vochtige bosschen
groeiende struik, benevens de besvruchten daarvan;
...BIJL, v. (-en); ...BLAD, o. (-en), handbedekkend
- gevest van een degen; borstlap, bij velerlei ambachten in gebruik, om de borst des werkmans tegen
de drukking van een of ander gereedschap te beschermen; ...BOOR, v. (...boren), spits toeloopende
schroefboor, voorboor; ...BOUT, m. (-en), (zeew.)
touw met een lang oog aan het einde, bij het reven
der zeilen gebruikt; ...BREM, v. steekpalm, muizendoorn, mirtedoorn; ...BRIEF, m. (...von). brief die
gemeenlijk in de dagbladen verscheen, met verzoek
aan de ambtenaren van het recht, om een ont•snapten boosdoener, wiens persoon en kleeding men
beschreef, te vatten en uit te leveren; ...CIRKEL,
m. (-5), cirkel op welks omtrek de tanden der rade.
ren worden afgeteekend en afgestoken; ...DEGEN,
In. (-5), rechte puntige degen om niede te steken;
...DICHT, o. (-en), hekeldicht, puntdicht; ...DISTEL,
-v. (-5), (plantk.) melkdistel, lieve-vrouwe.distel;
...DOORN, m. (-en), ...DOREN. m. (-s). zeekruisdoorn;
kruiscloorn ;
stu sdoorn ; kruisbeziestruik.
STEEKELGER, m. (-s), steekboor; ...END, o ( en),
(zeew.) kleine zwei; ...GAREN, o. zeker net tot het
vangen van kwartels, ook, op grooter schaal vervaardigd, tot het vangen van patrijzen; ...GAT, o.
<-en), gietgat van een smeltoven; ...GEWELF, o.
4(...ven), (bouwk.) eene soort van gewelf; ...GROND,
In. (-en), (zeew.) goede ankergrond; ...GUTS, v. (-en),
eene soort van guts; ...HARM, o. (...hamen), (vissch.)
kruisnet; ...HEVEL, m. (-s), wijnkooperspomp hovel;
...HOEPEL, m. (-s), (zeew.) zware ijzeren band om
-de kiel.
STEEKHOUDEND, bn. wat steek houdt, beproefd,
4legelijk: steekhoudende argumenten.
STEEKIJZER, o. (-s), graveerstift, -naald.
STEEKIND, o. (-eren). Zie STADSKIND.
STEEKJACHT, v. (-en), eene soort van jacht;
...KAM, m. (-men), speldenmakersgereedschap om
daarmede de gaten in het papier voor brieven spel-den to steken; ...KAN, v. (-nen), zekere vochtmaat
,(= 19.4 L ); ...KAR, v. (-ren); ...KNIE, v. (-in). (zeew.)
betingspeer; ...LADDER, v. (-s), ladder der stuka-doors; ...LIJN, v (-en), (zeew.), bindsellijn; beslagseizing; ...MOSSEL, v. (-s), eene soort van mossel
(pinna) in warme zeeOn, met lange byssusdraden,
waarom zij losgestoken worden; v. (-gen),
(culex); ...NET, o. (-ten),
, oen geslacht van muggen
eene soort van vischnet; ...NEUS, m. en v. (...zen),
tern. die overal zijn neus insteekt, zich overal mede
bemoeit on meestal wat aan to merken heeft.
STEEKPAAL, m. (...palen), paal ter bevestiging
van een steeknet; ...PALM, m. (-en), als voorwerpsn.
—, v. gmv. als verzam. stofn: hulst, zeker gewas;
palmboompje dat in de landen rondom de Middellandsche zee voorkomt en welks bout diont tot het
waken van houtsneden voor de boekdrukkers;
...PAN, v. (-nen), ondersteek; ...PENNING, m. (-en),
godspenning, geld op hand (bij het sluiten van koop,
huur enz.); (ook) fool, geschenk (in het geheim tot
• mkooping); ...PIL, v. ( len), zetpil; ...PLANK, v.
(-en), eene beschoeiingsplank aan zeedijken ; ...POMP,
v. (-en), (zeew.) kleine verplaatsbare scheepspomp
zonder zwengel; ...PRIEM, m. (-en), (zeew ) steekknie: ...RING, m. (-en), zeker spel bij het carousselrijden.
STEEKSLUIS, v. (...zen), (bouwk.) kleine sluis die
zonder voorafgaande droogmaking in den grond
gestoken wordt, bestaande uit een raamwerk waarin
de deuren draaien, dat in den grond gedreven wordt
en op bepaalden afstand het andere raamwerk;
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door het inheien van damplanken wordt de sluis
waterdicht gemaakt. STEEKSLUISJE, o. (-s).
STEEKSPEEN, v. (...spenen), (zeew.) steekknie;
...SPEL, o. (-en), naam dien men in middeleeuwen
aan de ridderlijke kampspelen gaf, welke bij feestelijke gelegenheden aan vorstelijke hoven of ook
opzettelijk op andere tijden gehouden werden; steekspel 'waken, zoo si,elen (bij het dominospel b. v.),
dat goon der spelers meer aanzetton kan; (gew.)
maakt altUd steekspel, hij brengt den boel altijd
in de war; ...SPIJKER, m. (-s), schuin in den vloer
geslagen spijker.
STEEKTE, v. (-n); eene steekte in de zy hebben,
pijnlijke steken in de zij krijgen.
STEEKTRAP, v. (-pen), (bouwk.) trap met twee
rechte boomen; rechte steektrap, de treden zijn rechthoekig aangebracht; scheeve steektrap. de treden loopen schuin; m. n), als voorwerpsn.
—, v. gmv. als stofn.: eene soort van lange turf
(in tegenst. met baggerturf); ...VLIEG, v. (-en), eene
soort van vlieg, welke geweldig kan steken.
STEEKVRIJ, bn. onkwetsbaar.
STEEKWAGEN, m. (-s), (wagon die voortgeduwd
wordt; ...WAPEN, o. (-en), wapen waarmede gestoken wordt (in tegenst. van vuurwapen); dolk,
degen enz.; ...WERK, o. (-en), borduursel, borduurwork, kant enz.; ...WIEK, v. (-en), (heelk.) plukselrol; ...WONDE, v. (-n), wonde met een stekend
voorwerp toegebracht ; ...WORM, m. (-en), (nat. hist.)
larve eener soort van springkevers.
STEEL, m. (stolen), lang, min of meer rond handvatsel van vele werktuigen: de steel van eene btjl,
een hamer, een lepel, eene vork, een bezem ; (sprw.)
wil weten, hoe de vork aan den steel zit, hij wil weten,
hoe het met de zaak gelegen is; den steel near de
bbl werpen, eene zaak opgeven, er niets meer van
willen weten; — steel eener tabakspUp, het lange
end; pin) met korten steel; — (plantk.) stengel eener
plant, van een plantendeel: rechte, naakte, ruige,
harige stelen; bloemen, bladeren en vruchten aan stelen;
(gew.) stelen, stengels, rapestelen; — (ontl.) stelen der
groote en kleine hersenen, waardoor zij aan elkander
verbonden zijn; de steel van eene wen, van een vleeschgewas. STEELTJE, o. (-5).
STEELACHTIG, bn. (-er, -st), als een steel.
STEELBAAR, bn. besteelbaar.
STEELBLOEM, v. (-en), gesteelde bloom; ...GAT,
o. (-en), gat waardoor de steel gestoken moot worden: het steelgat van een hamer, eene WI; ...GRASSEN, o. mv. eene groep of onderfamilie der grassen;
...HAAK, m. (...haken), (zeew.); ...KWAST, m. (-en),
teerkwast.
STEELIEDEN, ...LUI, m. my. lieden die in eene
stall wonen.
STEELLOOS, bn. zonder steel.
STEELMAKER, m. (-s), iem. die stelen maakt;
...00G, o. (-en), (nat. hist.) eene soort van boogkrabben (podophthalmus vigil), met oogen op zeer lange
stelen; ...STEEK, m. (...steken), eene soort van
borduursteek.
STEELSTER, v. (-s), zij die steelt.
STEELSWIJS, ...WIJZE, bw. in het geheim, verholen, onmerkbaar: steelswijs komen, jets weghalen.
STEELWORM, m. (-en), eene soort van poliep.
STEEMAN, m. (...lieden, ...lui), stadsbewoner,
stedeling.
STEEN, m. (-en), als voorwerpsn. —, v. gmv. als
verzam. stofn. o. gmv. als zuivere of refine (abstracte) stofn.: harde delfstof, niet smeedbaar, niet
brandbaar en ook niet in water oplosbaar, veel tot
bouwstof en tot bestrating gebezigd; ook de uit
klei gedroogde en daarna gebakken steenen : dat is
steen; zoo hard als steen; kalksteen, zandsteen;
bleef liggen als een steen, hij verroerde zich niet;
met steenen gooien, werpen, smijten; — (sprw.) wie uwer
zonder zonde is, werpe den eersten steen; steenen rapen,
twist zoeken; iem. een steen in den weg liggen, hem
hindernissen bezorgen ; een steen des aanstoots, wat
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Ilindeinis- of ergernis geeft; zjj is voor ons alien een
steen des aanstoots, wil alien ergeren ons aan hear
gedrag; heeft een hart van steen, kent geen medelijden, is gevoelloos; hif is zoo hard als een steen, hij
Leeft geen gevoel, (ook) ht) heeft geen geld; daar is
mit een steen van 't hart gevallen, ik gevoel mil van
een bezwaar, van angst verlicht; steenen houwen

,russchen, ook zachte • en.gemeene blezen geheeten;.
...BLJTER, m. (•s), (nat. hist.) stekelgrondel (cobitis
taenia); ...BIK, o. gebikte steen, steengruis; ...BIKKER, m., ...BIKSTER, v. (-fp, die steenen afbikt;
...BLOEM, v. (-en), geel roerkruid (parnassiapalustris),
Zandroerkruid (gnaphalium arenarium); ...BLOK, o..
(-ken), zeer groot stuk steen.
STEENBOK, m. (•ken), eene soort van gait, die op
de hoogste bergen wordt aangetroffen (cabra ibex);
een der twaalt hemelteekens of teekens van dem
dierenriem (aangeduid door `}0); winterteeken.
STEENBOKSKEERKRING, m. zuiderkeerkring.
STEENBOLK, m. ( en), eene soort van dorschvisch,.
kleiner dan kabeljauw en schelvisch (gadus barbatus): ...BOOR, v. (—boron); gereedschap om gaten
in steenen te boron; ...BOORDER, m. ( s), iem. dies
gaten in steenen boort; — (nat. hist.) eenige soorten
der boorschelpen, o. a. de gewone pholade (Ph. dac-tylus) en de ruwe pholade (Ph. crispata); ...BRASEMr
(sparus salpa); ...BREEK, m.(-5),ensortvaich
...BREKE, v. (plantk.) een geslacht (saxifraga), totde familie der steenbreekachtigen behoorende, waarvan 4 soorten in Nederland in 't wild gevonden
worden : de knoldragende steenbreek of Baarlems
klokkenspel; de drievingerige steenbreek; de op mox
gelfikende steenbreek en de saxifrage hirculus steen-breek; wederdood : eene soort van streepvaren.
STEENBREKEND, -bn. (geneesk.) steenoplossend.
STEENBREKER, m. (-5), steengraver; machine om:
groote stukken erts to broken; (heelk.) steenverbrijzelaar; ...BREUK, v. (-en), (heelk.) kraakbeenbreuk; ...DIJK, m. (-en), ophooping van bergpuin;
...DOG, m. (-gen), eene soort. van grooten hond
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tot bestrating; op de groote steenen rifden, de kleine
steenen zjjn voor de voetgangers; op de steenen slapen,
op de straatsteenen; — bouwsteen: een huis van
steenen bouwen; (oudt.) een huis van steen gebouwd,
inz. een kasteel, eene gevangenis; — (sprw.) den
eersten steen leggen, voor een gebouw, (ook) een groot
work aanvangen; het huis werd geheel vernield: geen
steen werd op den anderen gelaten; al stond de onderste
steen boven, al zou er ook alles mode gemoeid zijn;
het vriest een steen dik, het vriest zeer hard; ho
klaagt steen en been, hij klaagt geweldig:
lithographische steen: op steen teekenen, drukken;
—

uit steen bewerkt of steen op eigenaardige wijze
behouwen: gootsteen; molenstcen: de onderste steen
ligt vast, de bovenste rolt; grafsteen: wie ligt er onder
dezen steen?; tichelsteen: steenen op den vloer van de
keuken; marmeren steenen in de gang; edelsteen : een
ring met een steen; echte, valsche, gesneden steenen;

—deorspnkelijutsen,rat okuitho n
been bewerkte stukken voor verschillende gezelschapsspelen: dobbelsteen, dominosteen; damsteen;
steenen aanzetten; met valsche steenen spelen; een steen
schuiven, slaan; — zeker gewicht, oorspronkelijk met
een steen van een bepaald gewicht afgewogen : een
steen wol, 3 K.G. (te Goes); een steen meel, 3 K.G. (te
Aardenburg); een steen afgewerkt rlas, 2,85 K.G. (in

't oosten van Brabant 4 K.G. en in 't westen 3,2 K.G.);
een steen kaarsen, 3 K.G. onz.; — steenachtige massa
in een dierlijk lichaam: steenen in de nieren, in de
lever; hi, lffdt aan den steen, hij heeft het graveel;
iem. van den steen snijden, zekere ziekelijke verharding in de blaas wegnemen; (ook fig.) iem. beetnemen, bedriegen; bezoarsteen, zie aldaar; — de steenachtige vruchtkern der steenvruchten: (sprw.) 't is
kwaad kersen eten met de grooten, ze gooien met de
steenen, men moat met de aanzienlijken niet to familiaar worden; — iets wat steenhard is: hagelsteenen; — helsche steen, lapus lazuli; - (spri. .) den
steen der wizen zoeken, goud willen maken zooals
-

de alchimisten), (ook) hersenschimmen najagen;
Steen, eene verwarde, morsige
—het uishoudenva Jn
huishouding; dit is een stukje van Jan Steen, eene
grap, eene fopperij. STEENTJE, o. (-s), kleine steen;
(inz.) diamantje.
STEENAARDE, v. leem, d:enstig om aardewerk te
maken.
STEENACHTIG, bn. (-er, •st), als -, met steen of
steenen: steenachtige grond; steenachtig Arabia; steenachtige peren, met hard klokhuis. STEENACHTIGHEID, v.
STEENADER, v. (-s, -en), mijnader van steen;
...AHORN, m. (-en), valsche plataanboom, eene soort
van ahornboom; ...ALUIN, v. uit aluinkalksteen
bereide roodachtige aluin; ...AREND, in. (-en), goudarend, groote arend op naakte rotsen nestelend
(aquila fulva); ...BAARS, m. (...zEn), (nat. hist.)
baars die zich tusschen de steenen en rotsen op
houdt; ...BAKKER, m. (-s), die bak- of tichelsteenen
vervaardigt; eigenaar eener steenbakkerij; ...BAK
KERIJ, v. het steenbakken; ( en), plaats waar
steenen gebakken worden, steenoven.
STEENBAKKERSKLEI, v. klei waarvan goede steenen gebakken worden.
STEENBANK, 'v. (-en), eene horizontale steenlaag;
...BARM, m. (-en), zeker vogeltje; ...BEDDING, v. (-en),
steenlaag; ...BEEN, o. (-deren), het rotsbeen, een
gedeelte van het slaapbeen, dat de gehoororganen
omgeeft; ...BEITEL, m. (-s), beitel om steen to
houwen; ...BESCHRIJVER, m. (-s); ...BESCHRIJVING, v. ( en); ...BEUK, m. (-en), jokboom, haagbeuk met zeer hard hout; ...BIEZEN, v. mv. gewone

-

(canis fricator); ...KARTON, o. eene soort van kartort

uit eene met klei on krijt verniengde papierpap
vervaardigd, om ornamenten in relief to maken.
STEENDOOD, bn. morsdood.
STEENDOORN, m. (-en), haag- of meidoorn; ...DRtJK,
m. (-ken), kunst om op steen to drukken; (ook) wat.
op steen gedrukt is, lithographie.
STEENDRUKKEN, (steendrukte, heeft gesteendrukt),
lithographeeren: gesteendrukte platen, brieven.
STEENDRUKK ER, m. (-s), lithograaf; ...DRUKKERIJ, v. (-en), het steendrukken; plaats waar gesteendrukt wordt; ...DRUKPERS, v. (.en), pers der steendrukkers; ...DRUKPLAAT, v. (...platen), (steendr.) ,
afdrukvnest;.DRUKWE,owatgesteendrukt is; ...DUIF, v. (...von), wilde duff (columbo

die op rotsen en muren nestelt; ...EIK, m. (-en),
eene soort van eik, in het Zuiden van Europa voorkomende (quercus).
STEENEN, bn. van steen: een steenen kruik, huis;
een steenen brug, vloer; (fig.) wreed, hardvochtig:

heeft een steenen hart.
STEENEPPE, v. zekere buitenlandsche plant, ok
eppe gelijkende (Sison; bubon); ...ERTS, o. (-en), zekere
delfstof; ...ESCH, m. (...sschen), soort esscheboompje
(fraxinus excelsior); ...ETER, m. (-5), eene soort van
boorschelpdier; ...GAL, v. (-len), (rijsch.) bloeduitstorting in het boom van een paardenhoef, waardoor dit rood gekleurd is, een gevolg van eeneverwonding der hoeflederhuid; droge steengal, alleen
de roods verkleuring van het hoorn, zonder den..
pijnlijken gang; ...GANG, v. (-en), (mijnw.) geopendesteenader; ...GEIT, v. (-en), wijfjessteenbok; berggeit; ...GL.A S, o. (delfst.) mica; ...GLOOIING, v. (-en),
steenen glooiing; ...GOED, o. eene soort van verglaasd aardewerk, inz. dat eenigermate op porcelain.
gelijkt; ...GROEF, v. (...von), ...GROEVE, v. (-0,
plaats waar men steen uit den grond haalt ; ...GROND,
m. (-en), grond vol steen, van steen; (zeew.) steenachtig rif; ...GRUIS, o. fijne steenkorre:s, puin.
STEENGRUIZIG, bn., (w. g.), vol - 7 als steengruisSTEENHARD, bn. hard als steen.
STEENHOEN, o. (-dors), Grieksche patrijs (perdrixgraeca); ...HOMMEL, in. (-s), eene soort van zwarten.
hommel (bombus lapiclarius), die zich in steenhoopen,

STEENHOOP.
ophoudt; ...HOOP, m. (-en), stapel steenen; ...HOUWEN, o. het steenen houwen, hakken; het uithouwen van steen; ...HOUWER, m. (-s), werkman die
de kunst van steenhouwen uitoefent; eigenaar eener
steenhouwerij; ...HOUWERIJ, v. (-en), kunst-, werkplaats van den steenhouwer.
STEENHOUWERSBEITEL, m. (-s), ...GEREEDSCHAP, o. (-pen), ...HAMER, m. (-s), beitel enz. van
.een steenhouwer; ...KALK, v. ...WERK, o. werk
'van, voor een steenhouwer.
STEENIG, bn. (-er, -st), steenachtig. STEENACH'TIGHEID, v.
STEENIGEN, (steenigde, heeft gesteenigd), steenen
/mar iem. werpen (met het doel om hem to dooden):
Joden steenigden de overspelers, de godslasteraars.
•
STEENIGING, v. (-en), het steenigen.
STEENKALK, v. zekere metselspecie van kalksteeng ebergten verkregen (in tegenst. van schelpkatk);
...KA.R, v. (-ren), kar om steenen to rijden; ...KARPER, m. (-s), zekere visch, ook kruis- of kroeskarper
geheeten (cyprinus carassius); ...KENNER, m.
kenner der aardgesteenten, litholoog; ...KERN, v.
(-en), steenachtige vruchtkern; ...KERNPLANTEN,
v. my. die planten waaraan steenvruchten groeien;
...KERS, v. (plantk.) klein bezemkruid (lepidium
, ruderale); ...KEVER, m. (-s), eene soort van kever;
...KLAVER, v. witte klaver, ook schapenklaver en
.kemp geheeten; de gemeene of gehoornde rolklaver;
...BLIP, v. (-pen); ...KLIEVER, ...KLOOVER, m. (-s),
steenhakker, diamantkloover.
STEENKOLEN, v. mv. Zie STEENKOOL.
STEENKOLENBEDDING, v. (-en), laag steenkolen ;
.BRIQUETN,vmybriquetnaskol
gemaakt; ...GAS, 0.; ...GROEVE, v. (•n); ...HANDELAAR, m. (-5); ...MAGAZIJN, o. (-en); ...MIJN,
-v. (-en); ...ONTGINNING, v.; ...RING, m. vereeniging
van bezitters van steenkolenmijnen, opgericht om
den prijs der steenkolen to regelen of to verhoogen;
...WAGEN, m. (-s), wagen achter de locomotief van
-een spoortrein voor de steenkolen; ...WERKER,
m. (-s).
STEENKOOL, v. (...kolen), eene brandbare delfstof
-van eene meer of minder glanzend zwarte kleur,
die in verschillende diepten onder de oppervlakte
der aarde in lagen of beddingen aangetroffen wordt;
steenkool branden, stoker; vette, magere steenkool;
stukken steenkool. —ADER, v. (-s), steenkoollaag in
-eene mijn; —ASCH, v. asch van verbrande steenkolen; —LAAG, v. (...lagen).
STEENKOOPER, m. (-s), handelaar in steen (inz.
alardsteen on marmer); ...KOUD, bn. in hooge mate
koud: ik ben steenkoud; het eten is steenkoud ; ...KRAAI,
-v. (-en), alpenraaf
(corvus graculus); ...KREEFT,
in. (-en), eene soort van kreeft, die zich inz. tusschen
-de rotsen of steenen ophoudt (cancer saxatilis);
...KRIJTER, m. (-s), (nat. hist.) steenvalk, gierlzwaluw; ...KRING, m. (-en), gedenkstukken uit
voorhistorischen tijd, bestaande uit een cirkel van
overeindstaande groote steenen, waarbinnen hunebedden of steenen pilaren geplaatst zijn; ...KROOS,
-0. eene soort van watermos ; ...KRUID, o. parelkruid:
-eene soort van bemageplant, alzoo genoemd omdat
•de plant tegen steen en graveel gebezigd wordt;
...KUIL, m. (-en), steengroeve; ...KUNDE, v. wetenschap kennis der steenen; verhandeling over de
steenen; ...LAAG, v. (...lagen), laag ader van steenen in eene mijn; laag van metselsteenen; ...LEGGER, m. (-s); de eerste steenlegger; ...LEGGING, v.
de eerste steenlegging; ...LEPEL, m. (-s), (geneesk.)
_zeker werktuig om den steen uit de blaas to halen;
...LIJDER, m. (-s), iem. die aan den steen lijdt;
...LIJM, v. mastic, kit om steenen to Ajmen;
...LINDE, v. (-n), linde met kleine b:aden (tilia mi-crophylla); ...LOOPER, m. (-s), (nat. hist.) eene
inlandsche soort van plevier (s(repsilas interpres);
...MAND, v. (-en), mand om steenen in to dragen;
...MARTER, m. (-s), eene soort van marter, die
lioenders en fazanten aanvalt; ...MEERLE, v. (-n),
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bergmeerle; ...MEEUW, v. (-en), (nat. hist.) sneep;
o. eene kleisoort die men in roisspleten
vond; ...MIJN, v. (-en), (' erst.) eene mijn waar op
de kruit'ading eene laag steen gelegd wordt, die
bij de ontbranding in bepaalde richtingen voortgeworpen moeten worden; ...MIJTER, m. (-s), eene
soort van insect; ...MORTIER, m. (-en), (oudt.)
mortier van groot kaliber en geringe metaaldikte
om steenen voort to werpen; ...MOS, o. ( sen), mos
dat op steenen groeit; ...MOSSEL, v. (-en), boormossel; ...MOT, v. (-ten), keldermot; ...NOOT, v.
(...noten), eene kleine soort van walnoot met steenharde schaal; ...OESTER, v. (-s), eene lekker sma.
kende oestersoort van rotsbanken, in plaats van
op zandbanken levende; ...OLIE, v. (...olien), eene
soort van olie, die uit de aarde opwelt. petroleum.
STEENOPLOSSEND, bn. (geneesk.), wat den steen,
het graveel oplost: steenoplossende middelen.
STEENOUD, bn. stokoud.
STEENOVEN, m. (-s), oven waarin steenen gebakken worden; steenbakkerij.
STEENPERIODE, v. voorhistorische tijd, nog v6Or
de bronsperiode, waarin de menschen hunne werktuigen bijna uitsluitend van steen vervaardigden;
...PEK, o. asphalt; ...PIMPERNEL, v. (plantk.) bokspeterselie; ...PLANT, v. (-en), plant die tusschen
steenen opschiet; ...PLEIN, o. (-en), plain bij een
steenoven, waarop de gebakken steenen aan hoopen
gezet worden; ...POK, v. (-ken), (geneesk.) valsche
pok, waterpok; ...PUIST, v. (-en), zeer harde puist;
...PUT, m. (-ten), steengroeve; (Zuidn.) bronput,
welput.
STEENRAAF, v. (...raven), eene soort van hop
(corvus eremita), ook kluizenaar geheeten; ...RAKET, v. (plantk.) een geslacht (erysimum), tot de
familie der kruisbloemigen behoorende, waarvan
3 soorten in Nederland in 't wild voorkomen: de
violierachtige steenraket, ook groote wilde kers, kleine
knopkiek on wilde dragon geheeten; de roedevormige
steenraket en de stave steenraket;
o. (-fen), klippig rif; ...ROOS, v. (...rozen), alpenroos, zekere bloera;
...ROOSJE, o. (-s), eene soort van slingerplantje;
...ROTS, v. (-en); ...ROTSKERS, v. een heester of
boom, die het St.-Lucia- of St. Georghout (Duitsch:
St. Lucienholz) oplevert, aldus genoemd naar het
klooster van de heilige Lucie, nabij het stadje
Michel in de Vogeezen, in welks nabijheid het geurige
hout van dezen boom tot pijperoeren, snuifdoozen
enz. verwerkt wordt; ...RUIT, v. (plantk.) eene soort
van streepvaren (asplenium ruta muraria), ook
muurruit en venushaar geheeten; ...SCHAAP, o.
(...schapen), eene soort van schaap (ovis ammon), dat
Sardini6, Corsica en Griekenland bewoont; ...SCHILDER, m. (-s), schilder op eene plateelbakkerij;
...SCHIMMEL, v. zekere plant.
STEENSCHRIFT, o. (-en), (w. g.), schrift op grafsteenen, ...SCHROEF, v. (...ven), ingemetselde bout
met een schroefdraad aan het einde; ...SLAGWASCH, v. eene manier om goad to wasschen in
Ind* ...SLAK, v. (-ken), eene soort van zeeslak
die in rotsspleten leeft (triton litoreus); ...SLEDE,
v. (-n), slede om steenen tevervoeren; ...SLIJPER,
m. (-s); ...SLINGER, m. (-s), werktuig om steenen
te slingeren; ...SLINGERAAR, m. (-s); ...SMETSER,
m. (-s), steenkrijter; ...SNIJDER, m. (-s), graveerder,
graveur; heelkundige die den steen weet to snijden;
(ook) werktuig daartoe dienstig; ...SNIJDING, v. (-en),
het graveeren; (heelk.) het uitsnijden van den steen,
lithotomie; ...SNIJMES, o. (-sen), mes om iem. van
den steen to snijden; ...SOORT, v. (-en), eene soort
van steen; (mijnw.) de stof waarmede een erts van
nature verbonden is; ...SPONNING, v. (-en), (bouwk.)
sponning aan de buiten- en muurzijde van deurstijlen enz. aangebracht, om daartegen de steenen
te metselen; ...STUK, o. (-ken), geschut om steenen
to werpen; ...TANG, v. (-en), heelmeesterswerktuig
om daarmede den graveelsteen te verwUderen;
m. (-en), kerkuil; ...VAL, m. (-len), instorting
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van steenen; ...VALK, m. (-en), kwartelvalk; rotsTalk (falco lithofalco); ...VAREN, v. (-8), (plantk.)
wild wormkruid, reinvaren of reinevaar; ...VARENMOS, o. (plantk.).

lang stevig touw waarmede een steiger gemaakt
wordt; ...WERK, o. het maken van metselaarssteigers: steigerwerk is gevaarlifk, een steiger.
STEIL, bn. (-er, -st), min of moor loodrecht, eem
grooten hook met den bodem makende: steile bergen,

STEENVERDRIJVEND, bn.; steenverdrjjvend middel

(tegen den steen of het graveel).
STEENVIOLIER, v. (-en), ...VIOOL, v. (...violen),
...VIOOLTJE, o. •s), heestertje dat op oude muren
voorkomt: de gemeene muurbloem; ...VISCH, m.
(...sschen); ...VLAS, o. asbest, amiant; ...VORM, m.
(-en), worm der steenbakkers; ...VORMER, m. (-s),
werkman die de klei tot baksteenen vormt; ...VORMING, v. (-en), het steenvormen; steenwording;
...VOS, m. (-son), ijsvos (canis lagopis); ...VRUCHT,
v. (-en), (plantk.) iedere sappige vrucht met steenkern; ...WAGEN, m. (-5), wagen om steenen te vervoeren, ...WEG, m. (-en), geplaveide weg, heerenwag; ...WILG, m. (-en), eene wilgensoort (salix arenaria); ...WORDING, v. worming van den steen in
het lichaam; (ook) versteening; ...WORM, m. (-en),
steeneter; ...WORMPJE, o. (-s); ...WORP, m. ( en),
worp met een steen of steenen; iem. met steenworpen dooden; zoo ver men er mode werpen kan:
woont twee steenworpen van hier.
STEENZAAD, o. (plantk.) een plantengeslacht, tot
de familie der ruwbladigen behoorende, waarvan
twee soorten bij ons in 't wild worden aangetroLen :
het gemeene steenzaad en het akkersteenzaad; zaad
van het parelkruid; ...ZAAG, v. (...zagen); zaag om
steen, marmersteen of zandsteen to zagen; ...ZAGER,
m. (-s); ...ZAGERIJ, v. het steenzagen; —, (-en),
werkplaats der steenzagers; ...ZILVER, o. zeer
porous zilver uit Zuid-Amerika, ontstaan door de
verdamping van het kwikzilver uit het amalgama;
...ZOUT, o. (-en), hardste soort van zout, een sedimentair gesteente; ...ZOUTGROEF, v. (...ven), plaats
waar men steenzout graaft; ...ZOUTLAAG, v.
laag van steenzout in den grond; ...ZUUR,
o. (...zuren), (scheik.); ...ZWALUW, v. (en), muurzwaluw; ...ZWEER, v. (...zweren), (geneesk.) bloodzweer.
STEEPLE-CHASE (Eng.), v. wedren met hindernissen.
STEERNTJE, o. (-s), plantk.), (gew.) gemeene koekoeksbloem.
STEEVOOGD, m. (-en), stadsvoogd; gouverneur
eener vesting; ...VOOGDES, v. (-sen), stadsvoogdes;
...VOOGDIJ, v. (-en).
STEEVROUW, v. (-en), stedevrouw.
STEEWAARTS, bw. stadwaarts.
STEG, m. (-gen), yonder, losse plank; weg noch steg
weten, verdwaald zijn, (ook) ergens geheel onbekend
zijn; dat ging maar over heg en steg, overal heen.
STEGANOGRAPHIE, v. geheime schrijfkunst.
STEGEL, m. (-s), (rijsch.) stijgbeugel; —REEP, m.
(-en), reap waaraan de stijgbeugel hangt, de reep

met den beugel.
STEIGER, m. (-s), aanlegplaats (op paalwerk) voor
schepen ; steigerschuit met daarop rustende brug; —
stellage, stalling in de hoogte, om huizen to kunnen bouwen of herstellen: een steiger oprichten, afbreken; een vliegende steiger, eene soort van steiger,
door huisschilders veal gebruikt, die aan de dakgoot

opgehangen wordt on daarlangs voortbewogen kan
worden. STEIGERTJE, o. ( s).

STEIGERBALK, m. (-en), dwarspaal of -balk van
een steiger; ...DEEL, v. (...delen), steigerplank.
STEIGEREN, (steigerde, heeft gesteigerd), op de
achterpooten zich overeind zetten (van paarden);
(mats.) een steiger oprichten, - opslaan; stijgen (van
prtjzen). STEIGERING, v. (-en), het steigeren in
alle bet.
STEIGERGAT, o. (-en), gat om een steigerball in
to leggen; ...HOUT, o. hout waarvan men steigers
maakt; ...PAAL, m. (...palen), ...PLANK, v. (-en),
palen, planken om steigers op to bouwen; ...SCHUIT,
v. (-en), schuit dke aan een steiger ligt of die een
steiger of eene stellage draagt; ...TOUW, o. (-en),

wanden, oevers, kusten; eene steile trap; die ladder
staat te steil; — stijf: eene steile howling; (zeew.) een
steile wind, een stijve, scherpe wind; steile begrippen,

ingewortelde, waaraan men met hand on tand vasthoudt; een steil Calvinist, een rechtgeloovige. STEILHEID, v. steilte.
STEILBOORSCHAAF, v. (—amen).
STEILOOR, m. (-en), ezel;
m. on v. (-en), die.
steile (ingewortelde) begrippen heeft, stUfkop, onhandelbaar mensch.
STEILOOREN, (steiloorde, heeft gesteiloord), hardnekkig zijn gevoelen volhouden.
STEILOORIG, bn. (-er st), onverzetteltjk, stijfkoppig; (rijsch.) paard dat licht de ooren opsteekt.
STEILOORIGHEID, v. hardnekkigheid,stighoofdigheid (inz. in het volhouden van zijn gevoelen).
STEILSCHRIFT, o. loodrecht letterschrift, in delaatste jaren door vele onderwijzers on doctoren,
aanbevolen.
STEILTE, v. (-n), scherpe en hooge kant (eener
rots, van eon berg enz.); (fig.) ongenaakbare verhevenheid.
STEINEZEL, m (-s), (Zuidn.) lomperd, stommerik,
STEK, v. (-ken), STEKJE, o. ( s), loot, afgesneden.
takje tot verdere voortplanting: stekjes planten, op.kweek3n; — uitschot van fruit, inz. van kersen on
appelen.
STEK, o. (-ken), bergplaats; staketsel; voet bif seek
houden, zich niet laten bepraten.
STEKAAS, o. (...azen), schietmot.
STEKADE, v. (-n), dolk, ponjaard, in een stok ver-

-

borgen.
STEKEBLIND, bn. geheel blind.
STEKEL, m. (-s), puntige uitwas

op de huid yam
sommige dieren en planten : in de plantkunde onclerscheidt men de stekels van de dorms; de stekels der
rozen; de stekels van een egel, een stekelvarken. STE-

KELTJE, o. (-s).
STEKEL, m. (-s), (plantk.) akkervederdistel; spearvederdistel.
STEKELACHTIG, bn. ( er, -st), stekend, puntig; (ook:
fig.) scherp, bits: z(j kan zoo stekelachtig iets zeggen;-

stekelachtige woorden. STEKELACHTIGHEID, v.
(...heden), puntigheld; (fig.) bitsheid.
STEKELBAARS, m. (-zen), zekere kleine visch
(gasterosteus), met puntige doornen op den rug, diein nagenoeg al onze wateren, uitgenomen beken,,
voorkomt; zelfs wordt hij veelvuldig in de Zuider-zee en het IJ gevangen; ...BES, v. (-son), ...BEZIE,.
v. (...zien), de doornbes, ook kruis- on klapbes geheeten; ...BOOM, m. (-en), boom met stekelachtigerr
bast; ...BREM, v. (-men), (plantk.) rondo stekeldistel; stekelheide; ...BRUIN, m. (-en), eene soort
van gevlekt paard; ...BUIK, m. (-en), een visch
(tetrodox), die zich kenn.erkt door kleine tot den buik on rug beperkte stekels on doordat de zoo-genaamde tanden, in het midden, in tweeen gedeeld zijn; ...CACTUS, m. (...son), (plantk.) eene
soort van cactus; ...DOORN, m. (-en), zeker gewas
(spinifex); ...DRAAD, o. ijzerdraad met puntige ste-kels eraan, bijna uitsluitend tot afrastering gebezigd; ...DRAAK, m. (...draken), pieterman: zekerevis?,h; ...GRONDELING, m. (-en), ...GRONDEL, m.
(-s), eene soort van vischje; ...HAAG, v. (...hagen),
doornhaag; ...HAAI, m. (-en), haai met stekels
(sluales centrina); ...HAGEDIS, v. (-sen), hagedis
met spitse schubben gewapend (lacerta agama);
...HEIDE, v. (gew.) En,.; elsche brem (genista anglica);
...HOORN, m. (-5), eene soort van slak (murex);
...HUIDEN, v. my. zeedie en met stekelachtige huid.
STEKELIG, bn. (-er, -st), vol stekels: stekelige bladeren; een stekelig gewas; netelig, puntig. STEKELIGHEID, v. (...hyden).

STEKELING.
STEKELING, m. (-en), STEKELINGETJE, o. (-s),
grondeling: zekere visch.
(-s), eene karpersoort met
STEKELKARPER,
stekels gewapend; ...KEVER, m. (-s), doornkever;
...KRAB, v. (-ben), krab met stekelige huid (cancer
pelagicus); ...KROON, v. zekere plant; ...KRUID,
o. (gew.) ruiterkruid; ...LINZE, v. (-n); ...MIER, v.
(-en); ...NOOT, v. eene in ons vaderland zeer zeldzame plant (xanthium); ...RAT, v. (-ten), eene rattensoort (echymus); ...ROG, m. (-gen), rog welks
boven- en ondervlakte van zijn lichaam met harde
en puntige doorntjes bezaaid is (raja clavata);
...RUPS, v. (-en).
STEKELSNUITWORM, in. (-en), eene ronde ingewandsworm (echinorrhynchus); ...TREKKER, m. (-s),
werktuig om stekels uit te halen; ...VARKEN, o.
(-5), een knaagdier (hystrix), waarvan de huid met
haren en daartusschen met stekels bezet is, die
onder het gaan een ramme'.end geluid maken,
vooral wanneer het dier, door toorn vervoerd of
door angst bevangen, de stekels zooveel mogelijk
opricht, om zich tegen een aanval te beschutten;
-egel; ...YIN, v. (-nen), vin van stekels voorzien;
...VINN1GEN, m. my. eene groep van visschen
(acanthopteri), waarvan de ongelede vinstralen hol
zijn, met ware stekels; ...VISCH, m. (...sschen),
stekelvinnige visch; ...VLIEG, v. (-en); ...VLOO,
v. (-ien).
STEKELVORMIG, bn. den vorm van een stekel
hebbende.
STEKELVOS, m. (-sen), eene soort van gevlekt
paard; ...VRUCHT, v. (-en), vrucht met stekels aan
de oppervlakte; ...WORM, m. (-en), veelhoofd: een
ingewandsworm, stekelsnuitworm.
STEKELZAAD, o. (plantk.) een geslacht (anthriscus),
tot de famine der scherinbloemigen behoorende,
waarvan drie soorten in Nederland in 't wild voorkomen: wilde kernel, pijpkruid, toeters of nachtegaalskruid; tuinkervel en gemeene kernel; ...ZOG, v.
(-gen), grootschubbige drakenkop; ...ZWIJN, o. (-en),
stekelvarken.
STEKEN, (stak, heeft gestoken), induwen, ergens
in brengen, aandoen: een stok, eene spade in den
grond steken, er met eenige kracht induwen; het
zwaard in de scheede steken, opbergen, (ook fig.)
vrede maken; de handen in eene mof steken, ter beveiliging tegen de koude; de hand in den zak steken;
geld in den zak, bij zich steken; at zijn geld in eene
zaak steken, eene zaak daarmee drijven of doen
drijven om het zoodoende rentegevend te maken;
brieven in de bus steken, doen, werpen; iets in den
mond steken; iets door eene opening steken; een draad
in de naald steken, door het oog der naald; eene
kraan in een vat steken, er in slaan; het hoofd buiten
de deur, buiten het venster steken; naar den ring steken, een landelijk spel ; (sprw.) iem. naar de kroon
steken, hem op zijde streven; overal den neus in
steken, zich overal mere bemoeien; den mond in iets
steken, er over meepracen; zich in eens anders zaken
steken, zich daarmede bemoeien; men kan geen yinger in de asch steken, of zij weet het, men kan letterlijk niets doen zonder dat zij het weet;
moesten
er maar een speldje bf steken, er maar niet verder
over praten; — een ring aan den zinger steken, aandoen; vleesch aan het spit steken, om het to roosteren; buizen, pfjpen in elkander steken, zoodat zij
elkander geheel of ten deele omgeven, (ook) om
samen eene lange buis of pijp to vormen; iem. in
't pak steken, geheel kleeden; —
een puntig werktuig krachtig in iets drijven,
daarmee prikken, verwonden : met spelden, naalden
steken; Wen, muggen en vlooien kunnen steken; (sprw.)
wie honing toil eten, moat lifden dat hem de byen
steken, wie wat hebben wil, moat wat wagen; de
appels en de peren zijn door de wormen gestoken, een
weinig aangegeten, wormen zitten er in; zich met
een doom, eene speld steken, in den winger steken; een
tneisje gaten in de ooren steken; een paard met de spo-
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ren steken, het de sporen geven; de beard steekt hers
in de keel, zijne stem wisselt; — met een mes, een,
dolk naar iem. steken, met het doel hem to verwonden; iem. overhoop steken, met een scherp wapen.
deaden; hij stak hem den degen door het lijf, den dolk in 't hart; — slachten, de keel afsteken : een varken,
een os steken; — eene stekende pijn veroorzaken:
het steekt mij in de zfjele; de milt steekt hem, hij gevoelt daar eene stekende pijn; de wonde begint testeken; de zon steekt, de stralen zijn pijnlijk warm: —
(sprw.) de broodkruin2els steken hem, hij heeft het tegoed, weet van weelde en overdaad niet, wat
doen moat; dat steekt hem in den krop, daarover ishij gebelgd; dat steekt hem in de oogen, daarover is
hij afgunstig; —
graveeren: iets in koper steken; een waxen in steemsteken; — onder den grand afsteken, doorsnijden:
as! erges steken; — afsteken: graszoden, plaggen ste
ken; turf steken, riemen; boter steken, met eene spaanuit het vat steken; bier steken, door een hevel van
het eene vat in een ander laten loopen, (ook) in
het klein verkoopen; aal steken, met de aalschaar
of aalelger vangen; snoek steken, strikk en; mcnsterssteken, een gedeelte eener koopwaar uit eene groote ,
,hoevlidasmntrupke;—nd
korenschooven op den ?c agen, hoof ergnshvo:
op den zolder steken, aan een gavel steken en zoo-opgeven, opreiken; — (fig.) een meisje in een klooster steken, daarheen brengen; iem. in de hoogte steken,
hem buitensporig prijzen, (ook) zich over iem.vroo-ltjk maken, terwijl men hem overdreven lof toezwaait; het hoofd in de hoogte steken, een hoogen
dunk van zichzelf hebben of krijgen; de hoofden.
elkander steken, met elkander samenspannen, in
't geheim samensprekingen houden; iem. een hart:
onder den riem steken, hem bemoedigen, moed inspreken; den neus in den wind steken, trotsch, laat-dunkend zijn; — eene nag nit het venster steken, uit-steken; het schip steekt in zee, van land, van wal y
kiest zee, verlaat den wal; (fig.) van wal steken, met.
iets beginnen; bij den wind steken, zoo scherp mogelijk
bij den wind varen; over zee steken, naar de overzijde.
varen; (zeew.) touw steken, een weinig vieren; een.
weinig touw op een anker steken, het zachtjes aan
vieren; — papier in brand steken, doen branden; een,
huis in brand steken; er den brand in steken, zijnepijp aansteken; — met iem. den gek steken, hem be-spotten; — de trompet, de klaroen steken, er op blazen; — met puntige voorwerpen, inz. met spelden,.
vastmaken : een oranjestrik op de borst steken; listen.
met spelden op een hoed steken; eene veer op den hoed:
steken, daarop vastmaken; —
ergens zijn, zich bevinden, vaak met de bijge
dachte daar verborgen to zijn, of niet verder te,
kunnen: de degen steekt in de scheede, in de wonde;
de dolk stak nog in het lichaam; h# steekt in een kwaad.'
vet, zijn weerstandsvermogen is stark verminderd,.._
hij heeft veel kans, spoedig to sterven; in schulden,
tot over de ooren in de schuld steken, veel, zeer veel,
schuld hebben; zich in kosten steken, kosten maken; —
ik weet niet, waar hij steekt, zich bevindt, zich ophoudt; — iets onder stoelen en banken steken, er niet,
recht voor uitkomen; daar steekt geen kwaad in,.
daarin is geen kwaad, niets verkeerds; daar steekt
iets achter, daar schuilt wat achter; — blfjven steken,
niet doorgaan, niet voortgaan: er is hem eene grant
in de keel blf5ven steken; de wagen is in de modder
blifven steken, kon niet verder komen; hy is in 't werkbliften steken, heeft het niet afgemaakt; het werk
blijven steken, is onvoltooid gebleven; in zijne rede, in
zijnepreek blifven steken, niet vervolgen kunnen; -iem. in den nood laten steken, hem niet helpen, aan.
zijn lot overlaten. STEKING, v. (-en), het steken, inz.
stekende pijn: de steking eener wonde; stekingen inde z#d,e.
STEKEN, o. steking.
STEKEND, bn. waarmee men steekt: stekende wapenen (in tegenst. van vuurwapenen) ; stekende baard,,

-

1584

STEKEND. •

STELLING.

torte baard; — wat steekt: stekende pen; stekende
•wooreien, , hekelende, scherpe woorden.

van, debiteeren, (ook) ten lasts leggen aan; de waarheld in 't Licht stellen, good doen uitkorden, doen
weten; iets te book stellen, het opschrtiven, iem. son
slecht gedrag voor oogen stellen, doen zien, doen inzien;
iets uit von hoofd stellen, er niet meer aan denken;
zijne hoop, zijn vertrouwen in 'lets, op iem. stellen;
hoogen pt - s op iets stellen, er hooge waarde aan
toekennen; iemands hoofd op prfjs stellen, eene belooning uitloven voor ism., die zekeren persoon dood
of levend aanbrengt; eene eer in iets stellen, zich tot
eer aanrekenen; zjjne zinnen op iets, op iem. stellen,
er verzot, verliefd op raken; iets ter zjjde stellen, niet
gebruiken, niet bemerken, buiten rekening laten;
alles in het werk stellen, alle moeite aanwenden;
veel menschen in het work stellen, arbeid geven; zich

STEKER, m., STEEKSTER, v. (-s), die steekt of
'wondt.
STEKER, m. (-s), (zeew.) eene soort van balkstuk;
(ook) ponjaard, priem; (fig.) hekelaar, satiricus.
STEKKEN, (stekte, heett gestekt), takjes afsnijden
•en in aarde of water zetten, vOOr zij zelf wortels
hebben, in tegenst. met afleggen. STEKKING, v. (-en).
STEKVOGEL. m. ( s), roofvogel.
STEL, m. stand, orde: na eene verhuizing is men
wog niet dadelfik op del; zoodra ik op stel ben,
op
•clreef, op orde; van zijn stel zfjn, in wanorde, onge_rust; op stel en sprong, dadelijk, onmiddellijk.
STEL, o. (-len), stelling, werf: vaten win op stel
leggen; het stel van een wagen, het onderstel; verzame:ing van bij elkander behoorende zaken: een stel

met iem. gelYk stellen; iem. tevreden, op vrjfe voeten
stellen, maken dat hij tevreden, vrij is; —

voorschriften; een stel platen, kaarten, maten en gewichten, gordijnen; een schip moet een dubbel stel zeilen
-en masten hebben; een stel tafelgoed, een tatellaken
=et 12 servetten; een stel porselein; een stel gereed-schap; — toestel, inz. petroleumkooktoestel: de ketel
staat op het stel ; toff koken alles op het stel. STELLETJE,
(-s), klein stel; (fig) het was me daar een stelletje,
.een mooie boel.

borgen stellen; borgtocht, cautie stellen; iem. candidaat
stellen, als candidaat noemen, op den voorgrond
plaatsen; zich candidaat stellen, zich als verkiesbaar
op den voorgrond plaatsen; zich borg stellen, borg
blijven; zich voor 't gerecht, voor den rechter stellen,
daar verschijnen, zich voor iets aansprakelijk stellen,

,

-

STELBLOK, o. ( ken), (zeew.) stelhout.
STELEN, (steelde, heeft gesteeld), van een steel
voorzien.
STELEN, (stal,. heeft gestolen), heimelijk wegnea
amen, zich eons nderen
goed onrechtmatig toe6igemen: zj stelen geld en goed; z j stelen als raven, zeer
Teel, alles wat zij maar machtig kunnen worden;
zult niet stelen (het achtste gebod); (fig.) iemands
.hart stelen, zijne genegenheid winnen; iemands eer,
goeden naam stelen, hem belasteren, in opspraak
brengen; (zeew.) onderscheppen: de achterzeilen stelen
-den wind uit de voorzeilen ;— zich eons anders gezegden
gedachten toegigenen; ontleenen uit een ander
book en voor eigen work laten doorgaan ; (fig.) verzukt ingenomen doen zijn met; dat kind is om te
stelen, zoo lief, zoo aardig, dat men het stolen zou;
.zij was in die rol om te stelen, bijzonder good on lief
speelde zij die; verdringen : hjj heeft hem de liefde •
_zfins vaders gestolen. STELING, v. (-en), (w. g.), het
stolen.
STELER, m., STEELSTER, v. (-s), die steelt, dief,
-dievegge: de heler is net zoo goed als de steler.
STELHAMER, m. (-8), stemhamer; ...HOUT, o. (-en),
4zeew.) stelling van eon kanon; ...IJZER, o. (-s),
naam van velerlei getande of gekerfde metalen of
houten strook on, waarmede zekere voorwerpen, b.v.
.de rug van een ziekenstoel, van een rustbed, het
blad van een lessenaar enz., hooger of lager gesteld
worden; (art.) stelblok: groot blok onder 't achterstuk van een affuit, ...KALF, o. (...von), staand
_kalf, ...KUNST, v. letterrekening, algebra; ...KUN• TENAAR, m. (-s, ...naren), algebraist.
STELKUNSTIG, bn. algebraisch: stelkunstige bere,

,keningen.

STELLAGE, v (-5), stelling, steiger; tribune
STELLE, v. (-n), opgeworpen hoogte of heuvel, op
•schorgronden, waar het vee zich bergt, wanneer het
water opkomt.
STELLEN, (stelde, heeft gesteld), doen staan,plaatsen, zetten, op de behoorlijke plaats en in den behoorlijken stand zetten: eene was op den schoorsteen
.

-

stellen; stel een ieder op zone plaats; troepen op eene
.hoogte stellen; soldaten op post stellen; een leger in
slagorde stellen, scharen; iets ten toon stellen (goede•
ran, kunstwerken), laten zien; iem. ten toon stellen,
belachelijk maken; iem. te pronk stellen, tot schande
•ergens op plaatsen; een misdadiger op (aan) de kaak
stellen ; iets op de proef stellen, er de deugdelijkheid
iem. op de proef stellen, hem be-van onderzoeken;
proeven; iem iets ter hand stellen, het hem in handen
iem. in het bezit van iets stellen, het hem
.:geven, doen hebben ; iem. in staat, in de gelegenheid
_s'ellen, het hem mogelijk maken; op rekening stellen

iem. of iets op de plaats stellen waar het vereischt wordt : een plaatsvervanger, een man stellen;

zich verbinden om mogelijke schade to vergoeden,
voor iets instaan, iets verantwoorden; -richten, zooals iets zijn moet, of zooals men het
hebben wil: een stuk geschut stellen, er de goede
richting aan geven; de zeilen stellen, naar den wind
stellen, zoo plaatsen als de richting en de kracht
van den wind het noodig maken; den koers stellen,
bepalen; de netten, eene val stellen, opstellen, gereed
zetten; den molen in rust stellen, zoodat htj niet
meer maalt; een speeltuig stellen, stemmen; — de
markt, den koers, de prozen stellen, vaststellen, bepalen; ik stel het aan u, aan uwe keus, ik laat de
keuze aan u over; iem. naar zijne hand stellen, hem
blind doen gehoorzamen; ik kan het best met hem
stellen, met hem vinden; veel met iem. te stellen hebben, veel last, veel moeite met hem hebben; hoe
stelt ztj het zonder meld ?, hoe maakt zij het, hoe
regelt zij alles ? ; hjj kan het goed stellen, hij is nogal
bemiddeld; —
bepalen, vaststellen: voorwaarden stellen; iem. de
wet stellen, voorschrijven hoe htj handelen of zich
gedragen moot; aan iets paal en perk stellen, het
beperken, niet to groot in omvang laten worden;
iem. peal en perk stellen, de grenzen zijner macht
of bevoegdheid aanwijzen; zich iets tot taak, ten
plicht stellen; — onder behoorlijke woorden, in geschrifte brengen : een brief, request stellen, opstellen;
stelt goed, heeft een goeden stip; — veronderstellen, een oogenblik als waar aannemen : stel eens,
dat g# in mom plaats waart; gesteld, dat dit zoo ware;
stel cut een oogenblik gelijk; —
(taalk.) de stellende trap (van bijv. naamw.), de
onveranderde grondvorm : groot, klein.

STELLEN, o. stelling. plaatsing.
STELLER, m. (-s), die stelt, opstelt, in geschrifte
brengt: steller dezes; hij is een goed steller, heeft een
goeden stijl; (glasfab.) workman die den hals aan
de to blazen flesch welt en daarna het glas voor
een deal opblaast. STELSTER, v. (-s), zij die stelt.
STELLIG, bn. bw. (•er, -st), zeker, bepaald, beslist:
hij spreekt reel te stellig, veel to beslist; ik kan u
stellig, ten stelligste rerzekeren; een stellig antwoord
geven, een beslist, bepaald antwoord; ik weet het
stellig, geheel zeker: — zonder mankeeren: ik kom
stellig; gij kunt er stellig op aan; positief: de stellige
wijsbegeerte; het stellig recht. STELLIGHEID, v. (...he-

den), (w. g.) vastheid, zekerheid.
STELLING, v. (-en), het stellen, plaatsing der troepen op een terrein, het terrein zelf: het leger had
eene voordeelige stelling ingenomen; den vijand nit zone
stellingen verdrijven, offensieve stelling, van waar men

den vijand wil tegemoet trekken en aanvallen;
centrale stelling, nagenoeg in 't midden van alle
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4unten, waar men den aanval kan verwachten, of
waarheen men wil oprukken; verdedigende stelling,
aar men den vijand wil afwachten; verschanste
stetting, met schansen er omheen; — stellage, stei.ger: jets op eene stelling leggen; hangende of vliegende
stetting, ijzeren toestel waarvan de ververs zich
bedienen om buitenmuren en buitenhout te verven; —
--samenstel van houten en bldkken om jets te dra-gen: stelling om den mast; zaagstelling; gesteldheid,
toestand; standpunt, positie: eene benodbare stelling;
boerderij; — eene eigenschap die bewezen moet worden; (meetk.) theorema: een voorwaardelijk bewijsbaar oordeel; (reden.) grondgedachte; op stellingen

ron, daaraan een anderen klank geven.; iem. aan zYne
stem herkennen; — de stem des donders, het geluid
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ervan; — de menschelijke stem als zangorgaan: hey
heeft geene stem, hij kan niet zingen; eene goede,
mooie, geoefende, versieten stem hebben; htj is goed bij
stem, hij zingt goed; zij is hare stem kwift, heeft hare
stem verloren, zij kan niet meer zingen; — (muz.)

muzieknoten die voor eene stem geschikt zijn,
partij : de eerste, tweede, derde stem zingen; alt-, basstem; de stemmen uitschroven, de partijen; de viool-

,promoveeren; dat zfjn gewaagde stellingen; deel eener

stemnzen waren goed; — met betrekking tot den
inhoud van hetgeen er gezegd wordt: aan iemands
stem gehoor geven, doen wat hij verlangt; (sprw.) de
stem des yolks is de stem (of stemme) Gods, een door het

sluitrede, thesis. STELLINKJE, o. (-5).
STELLIONAAT, o. Er bestaat stellionaat, wan-

yolk algemeen uitgedrukt verlangen rust meestal
op redelijke gronden; de stem des bloods, der natuur,

neer men een onroerend goed, van hetwelk men weet
de eigenaar niet te zjjn, verkoopt of door onderzetting
verbindt; wanner men met onderzetting bezwaarde
goederen als vrif aanbiedt of mindere onderzettingen
opgeeft dan die met welke die goederen bezwaard son.

zone stem uitbrengen over; stemmen verzamelen (opnemen); de stemmen waren tegen hem; bij meerderheid van stemmen; stemmen vertegenwoordigen (in eene

der reds, van het geweten; — blijk van gevoelen (voor

of tegen jets), verklaring van goed- of afkeuring:

vergadering), recht hebben op het uitbrengen van
'ffetb. van Burgerl. Rechtsv. art. 711.1
zeker aantal stemmen ; de stemmen staakten, er waren
STELPAARD, o. (-en), postpaard.
even veel laden die voor als laden die tegen stemSTELPEN, (stelpte, heeft gestelpt), doen ophouden;
dempen; eene stulp zetten (over lets), dek- den; — zone stem (toestemming) tot jets geven; sitting
en stem hebben (in eene vergadering), bevoegd zijn
ken; het bloed stelpen, uit eene wood; iemands droefin eene vergadering deel te nemen aan het beraad,heid stelpen, lenigen, verminderen. STELPING, v.
slagen on besluiten; (fig.) stem in het kapittel hebben,
-en), het stelpen.
ook jets to zeggen hebben; — algemeen heerschend
STELPLANK, v. (-en), (art.) plank tusschen den
gevoelen : er was maar eene stem over hem, over de
.afluitwagen, waarop het kanon rust.
STELPNET, o. (-ten), eene soort van beun, waar- zaak. STEMMETJE, o. (-s).
STEMBAAR, bn. de eigenschappen bezitten, ver„mode men de visschen overdekt, die men onder
eischt om gestemd to worden.
't water ziet.
STEMBALLETJE, o. (-5), balletje om mode to stemSTELREGEL, m. (-s), aangenomen denkbeeld, richt- '
men, voor of tegen iem.; ...BAND, m. (-en), (ontl.) plooi
.snoer; levensregel:
zich ten stelregel nemen;
van het slijm vlies in bet strottenhoofd, waardoor
...SCHROEF, v. (...ven), richtschroef, schroef om
de stem voortgebracht wordt; de valsche stembanden,
een werktuig te stollen, te richten.
de beide bovenste; de ware stembanden, de beide
STELSEL, o. (-s), verzameling van aangenomen
onderste plooien; ...BILJET, o. (-ten), ...BRIEFJE,
wijsgeerige begrippen : een stelsel opbouwen, verdedio. (-5), papier waarop de naam (of de namen) staat
gen, bestrtjden, omverwerpen; het stelsel van Coper(of staan) van hem (of hen), dien (of die) men wil
nicus, van Ptolemaeus; grondbeginselen waaruaar
benoemd zien tot....; briefje, bestomd om er schrifmen handelt; hij zal van stelsel moeten veranderen;
verzameling van verschillende voorwerpen, die
telijk zijne stem op uit te brengen; ...BUIGING,
samen een geheel vormen of tot een geheel gev. (-en), buiging der stem bij het zingen, modulatie;
bracht zijn: zonnestelsel; stelsel (van planten) naar
...BUIGINGSPUNT, o. (-en), plaats van welke 't geluid bij eene echo wordt teruggeworpen.
D Candolle; het stelsel van zenuwen, spieren ; een
stelsel van Torten; (rekenk.) het tientallig stelsel; (zeew.)
STEMBUREAU, ...BUREEL, o. (-5), personen, aanijzerwerk aan het roer. STELSELTJE, o. (-5).
gewezen tot het opnemen der uitgebrachte stemmen
STELSELLOOS, bn. (...zer, -t), zonder stelsel, on(bij verkiezingen of benoemingen) ; ...BURGER, m.
regelmatig. STELSELLOOSHEID, v.
(-5), stemgerechtigde; ...BUS, v. (-son), bus waarin
STELSELMATIG, bn. bw. (-er, -st), naar een stelsel,
de stembriefjes worden gestoken; (fig.) de stemming;
uit de stembus komen, met meerderheid van stemmen
volgens eene aangenomen orde, systematisch: jets
.stelselmatig behandelen; iem. stelselmatig tegenspreken,
gekozen worden; ...CEDEL, v. (-5), lijst der stemtegenwerken. STELSELMATIGHEID, v.
gerechtigden.
STELSELZUCHT, v. overdreven ijver voor, verSTEMDRAAD, m. (...draden), (muz.) eene soort van
kleefdheid aan stelsels.
stembuiger aan orgelpijpen; ...FLUITJE, o. (-s), houSTELT, v. (-en), houten lat met treden om er
ten of metalen fluitje om daarmee een of meer bekunstmatig op te loopen; (fig.) de wereld rijdt op
paalde tonen voort to brengen, waarnaar de muziekstelten, alles is er onderst boven; min hoofd loopt
instrumenten gestemd worden; ...GELUID, o. (-en),
-op stelten, is geheel in de war; — houten been.
geluid der stem.
STELTJE, o. (-s).
STELTENLOOPER, m. (-5), iem. die op stelten loopt.
STELTHOEF, m. (...ven), een hevige graad van
bokhoef; paard met stelthoeven; ...LOOPER, m. (-s),
eene vogelorde (grallatores) met lange pooten, een
langen hals en meestal schralen lichaamsbouw;
...POOT, m. (-en), lange poot der steltloopers.
STELWIG, v. (-gen), houten wig om mortieren to

ichten.

STEM, v. (-men), vermogen van dieren en menschen om eon geluid door de keel voort to brengen,
klank: visschen hebben geene stem; de
stemmen der vogelen; inz. de stem der menschen:
-met luider stemme roepen, zeer hard; zijne stem verAelren, laten zakken, harder, zachter spreken; eene
heldere, doffe, zwakke, fijne stem; de stem breekt, wisselt (bij knapen in hunne puberteitsjaren), gaat over
wan kinderstem tot mannenstem; zone stem verande,

STEMGERECHTIGD, bn. het recht hebbende om to
stemmen. STEMGERECHTIGDHEID, v.
STEMGERECHTIGDE, m. en v. (-n), die recht om
to stemmen heeft.
STEMGEVER, m. (-s), stemmer, kiezer die gestemd
heeft; ...HAMER, m. (-5), (muz.) een ijzeren hamertje
met een gat in den steel, dienende om de schroeven
in de pianofortes to slaan en die rond to draaien
om de snaren to stemmen.
STEMHEBBEND, bn. stemgerechtigd: stemhebbende
steden.

STEMHOREN, m. (-s), (muz.) een houten of koperen
werktuig der orgelmakers, waarmede zij de bovenopening der pijpen viljder of nauwer maken, om
die to stemmen; ...IJZER, o. (-5), een smal stukje ,
...KAART, v. (-en), kaart om op to stemmen;
...LEIDER, m. (-s), hij die bij meerstemmige muziek
100
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of zang zorg draagt voor de juiste uitvoering zijner
stem; ...LEIDING, v. de wijze der vorming eener
zangstem; (ook) de wijze der beweging van de
stemmen in de melodie en harmonic); ...LIJST, v.
(-en), stemcedel.
STEMMELIJK, bn. bw. (w. g.), stemmig.
STEMMELOOS, bn. zonder stem, geen geluid kunnende geven, atom. STEMMELOOSHEID, v.
STEMMEN, (stemde, heeft gestemd), (muz.) over•
eenstemmen, gelijk klinken: de viool stemt niet, stemt
niet met de piano; een instrument in al zijne tonen
en in zijne betrekking tot zuiverheid en overeenkomst brengen: eene viool stemmen; de piano een halven tom hooger stemmen; — iem. in zekeren gemoedstoestand brengen : zulke muziek stemt mly altijd
treurig, vrooljjk; gestemd (opgeruimd, genegen) zfjn;
ik ben er niet toe gestemd; de gemoederen tot rust
stemmen, ze doen bedaren; iem. gunstig voor eene
zaak stemmen, hem door redeneeringen weten te
bewegen die zaak to bevorderen; — zijne stem voor
of tegen iets of tern. uitbrengen, beslissen : wij zullen tot stemmen overgaan; ik stem voor; met zitten en
opstaan, met handopsteken stemmen.
STEMMER, m., STEMSTER, v. (-s), die stemt; (muz.)
die een piano of orgel enz. in orde brengt, ter bespeling geschikt maakt.
STEMMIG, bn. bw. (-er, -st), STEMMIGLIJK, bw.,
(w. g.), ingetogen, bedeesd, niet opzichtig: stemmig
gekleed gaan; een stemmig kleedje; eene stemmige how
ding; een stemmig meisje. STEMMIGHEID, v. bedeesdheid, deftigheid, bezadigdheid.
STEMMIGJES, bw. stemmig.
STEMMING, v. (-en), het stemmen: de stemming
botconen, hij heeft in die vergadering recht van stemming; — (muz.) de toonhoogte van een instrument
of die van een orkest, welke niet overal gelijk
of met elkander overeenkomende is; (ook) de
staat van zuiverheid of onzuiverheid der tonen,
hetzij op zichzelven of onderling van een instrument; gemoedsgesteldheid : in eene vroolfjke stemming zfjn.
STEMMOEDER, v. (-5), opzichtster (in nonnenkloosters in Frankrijk); ...OEFENING, v. (-en), zangoefeping; ...OMVANG, m. de omvang der reeks van
tonen, die eene kunstmatig gevormde stem of een
instrument gemakkelijk en welluidend ban voortbrengen; ...OPNEMER, m. (-s), die den inhoud der
stembriefjes opleest; ...OPNEMING, v. (-en). het
openen der stembriefjes en het opteekenen der uitgebrachte stemmen: bureau van stemopneming.
STEMPEL, m. (-s), zegel, signet, werktuig tot stempelen: stempels snfjden; stempels der boekbinders; bet
afbeeldsel van den stempel [ook 0.]: de stempel is
haast niet meer te zien; het stempel der postzegels vermeldt den datum en den tad der buslichting: keur (op
goud en zilver); ijk (van maten en gewichten);
muntslag: een nieuwe stempel voor de guldens; —
(plantk.) het meest kleverige en verdikte gedeelte
van den stamper der bloem, tot opneming van het
stuifmeel dienende; — (fig.) indruk, kenmerk, kenteeken: een man van den ouden, van den echten stempel, een rond, braaf man; (fig.) geaardheid, inborst:
zfj zjn alien van denzelfden stempel, alien even slecht
of goad; ik kan daar mfjn, stempel niet op drukken,
mijne goedkeuring er niet aan geven; dat draagt
den stempel der waarheid, het kenmerk, de blijken.
STEMPELTJE, o. (-s).
STEMPELAAR, m. (-5), STEMPELAARSTER, v. (-s),
die stempelt of zegelt.
STEMPELBAND, m. (-en), gestempelde band om
een boek; ...BEELD, o. (-en), beeldenaar; ...BOUT,
m. (-en), (zeew.) drevel, drijf bout; ...DOOS, v. (...zen),
doos met stempelgereedschap.
STEMPELEN, (stempelde, heeft gestempeld), den
stempel drukken op: papier stempelen, zegelen; brieven stempelen, op de postzegels het stempel zetten;
linnengoed stempelen, met een stempel merken;
—maidenstemplen;(fig.)
goedkeuren; (zeew.) uitdrij-

yen, uitjagen: een bout stempelen. STEMPELING, vi
(-en), het stempelen.
STEMPELGEREEDSCHAP, o. (-pen), alles wat tot
het stempelen dient; ...HAMER, m. (-s), hamer om
made to stempelen; ...IJZER, o. (-s), ijzer om modete stempelen, inz. door tinnegieters gebruikt;
...INKT, rn. inlet die niet gemakkelijk oplost, om
made to stempelen; 7..JAAR, o. (...jaren), jaar, door
den stempel aangewezen; ...LETTER, v. (-8), letter
waarmee iets gestempeld is; ...PERS, v. (-en), parsom boekbanden enz. to stempelen; ...PLAATS, v.
( en), plaats waar de munten gestempeld worden;
...RECHT, o. recht om to stempelen; belasting voor
het stempelen geheven; ...SCHROEF, v. (...van); .
...SLAG, m. (-en), muntslag; ...SNIJDER, m. (-s),
graveerder (uitsluitend van stempels).
STEMPEN, (stempte, heeft gestempt), (veroud.).
stelpen. STEMPING, v.
STEMPIJP, v. (-en), (muz.) eene soort van stem,
fluitje.
STEMRECHT, o. het recht, toegekend aan ingezetenen van een staat, voor zoover zij aan bij de
wet gestelde eischen voldoen, om door vrije keus
afgevaardigden voor 's lands-, gewestelijke of gemeentelijke vertegenwoordiging to benoemen; het
algemeen stemrecht, recht van het gansche yolk om
deal to nemen aan de stemming ter verkiezing van:
zijne vertegenwoordigers; beweging voor algemeen.
stemrecht; ...REGISTER, o. (-5), stemlijst; (muz.) de
onderscheidene toonladders eener stem; (ook) -van
een orgel; ...SLEUTEL, m. (-5), stemvork; stemhamer; ...SPLEET, v. (...spleten), (ontl.) nauwe opening
tusschen de stembanden in het strottenhoofd;
...SPLEETBAND, m. (-en), stemband; ...STOK, m.
(-ken), stapel van een snareninstrument; ...TOON,
m. de toonhoogte der stemmen, bepaald naar het
aantal geluidstrillingen der eVngestreepte a; ...VAL,
en. cadans; ...VERHEFFING, v. verheffing van de
...VORK,
stem: met eenige stemverhe,ffing zeide
v. (-en), een klein werktuig, dat uit eene kleine tang
of U-vormig omgebogen stalen stang bestaat, waarmede men naar welgevallen een onveranderlijken
toon voortbrengt, gewoonlijk eengestreept a of tweegestreept c, zoodat het geschikt is om de muziekinstrumenten to stemmen; ...VORMING, v. (-en),vorming der stem; inz. eene stern door onderwijs on
oefening to brengen tot welluidendheid, buigzaamheld, gelijkheid on een uitgebreiden omvang;
...WERKTUIG, o. ( en), die werktuigen of organen
waarmede menschen en dieren geluid geven; ...WIG,
v. (-gen), (org.), wig om orgels to stemmen;
v. (-n), ...WIJS, v. (...zen), wijze van stemmen.
STENDEN, Tn. mv. staten, vergadering der vertegenwoordigers eener provincie of van een land.
STENEN, (steende, heeft gesteend), zuchten, klagen,
steunen.
STENG, v. ( en), stang, staak; (zeew.) maststaak,
-punt; de vlaggen ter halver steng hijschen (ten teeken
van rouw); vlaggestok. STENGETJE, o. (-5).
STENGEL, m. (.$), dunne steel (van bloemen, bladeren, vruchten enz.). STENGELTJE, o. (-5).
STENGELBLAD, o. (-eren), blad op stengel; ...MOES,
o. (gew.) rapestelen, stengels.
STENGELOMVATTEND, bn.(plantk.)stengelomvatten
de bladeren, die met hun voet den stengel omgeven.
STENGEPARDOEN, v. (-s), (zeew.), pardoen eener
steng; ...WANT, o. (-s), (zeew.), want der stengen.
STENOCHROMIE, v. het tegelijk drukken van at
de kleuren in onbepaald aantal on met de fijnstenuanceeringen.
STENOGRAAF, m. (...grafen), snelschrijver.
STENOGRAM, o. (-men), een stenographisch go.
schrift.
STENOGRAPHEEREN, (stenographeerde, heeft gestenographeerd), snel schrijven (door middel van
teekens).
STENOGRAPHIE, v. snelschrijfkunst, de kunst cm
door middel van afkortingen on teekens zeer snot
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STENOGRAPHIE.
to schrijven, inz. gebezigd om eene mondelinge ,
voordracht woordelijk op to schrijven; (ook) iets dat
door stenographie vervaardigd is.
STENOGRAPHISCH, bn. door middel der stenographie: een stenographisch verslag.
STENTOR, m. (-s), heraut der Grieken voor Troje,
wiens stem, naar HOMERUS zegt, boven die van 50
man uitklonk; (fig.) schreeuwer; —STEM, v. (fig.)
buitengewoon doordringende en zware stem.
STEPHANUS-ORDE, v. naam van drie ridderorden,
waarvan de Hongaarsche de voornaamste is.
STEPPE, v. (-n), hoogliggende-,uitgestrekte vlakten, slechts met grassen en kruiden begroeid, die in
den drogen zomer zoowel als in den strengen winter
verdorren; inz. in Rusland en Azie.
STEPPENBEWONER, m. (-s), iem. die de steppen
bewoont; ...GORDEL, m. (-s), aardgordel waarin veel
steppen voorkomen; m. (-en), grond der
steppen; ...HOEN, o. (-ders), eene hoendersoort
(pterocles) die veal op steppen voorkomt; ...LEEUWERIK, m. (-en), eene op de steppen levende soort
van leeuwerik (alauda tatarica); ...MEER, o. (...meren),
meer van zoutwater, op de steppen voorkomende;
...RUND, o. (-eren). hoogpootig rund met een rank
lichaam, op de steppen levende (bos desertorum);
...VEE, o.; ...WOLF, m. (...wen).
STER, STAR, v. (-ran), hemellichaam, -bol: aan
den helderen hemel zien wij duizenden van sterren;
sterren van de eerste, tweede enz. grootte ; verandertoke
sterren, waarvan de lichtsterkte verandert; vaste
sterren, zonnen; iem. tot de sterren verheffen, hem
liemelhoog prijzen; — (fig.) zij is eene ster, kunstenares van den eersten rang; beroemd persoon: de
sterren aan den dichterhemel; eene vurige verheveling,
die naar eene star gelijkt: ik zag eene star verschieten; —
elk ding dat naar eene ster gelijkt: de ster der oogen,
het licht; de Ster van het Zuiden, de grootste van
alle diamanten die men in Brazilie gevonden heeft
(ruw woog hij 254 karaat, geslepen 153,10; eene ster
van diamanten, stervormig sieraad; stervormig
ordeteeken: de ster prijkte op zijne borst; stervormig
bloembed: wat voor bloemen staan in die ster ?; stervormig onderscheidingsteeken: een kapitein heeft
3 sterren op zijn kraag; (boekdr.) verwijzingsteeken ;
bles op het voorhoofd der paarden; h)" heeft het voor
zone ster, hij is dronken; eene ster borduren; een met
sterren bezaaide mantel; stervormige scheur: hij
viel eene star in 't id's; de jongen wierp eene ster in de
ruit; — werktuigje der boekbinders; — zeester.
STERANIJS, m. (plantk.) sterrekruid.
STERBLIND, bn. stekeblind.
STERE, v. (-n, -5), wisse, Nederl. kubieke meter
(= 1000 dM 3.).
STEREOCHROMIE, v. waterglas-schildering, voor
ons noordelijk klimaat, wat het Fresco-schilderen
voor een meer zuidelijk is, nl. een schilderen voor
eeuwen; — (-en), wat op die wijze geschilderd is.
STEREOGRAPHIE, v. (-en), lichaamsteekening op
een vlak.
STEREOMETRIE, v. lichaamsmeting.
STEREOSCOOP, m. (...copen), zeker toestel, door
WHEATSTONE in 1838 uitgedacht, waarmede men de
op een plat vlak voorgestelde beelden van voorwerpen met drie afmetingen in relief ziet; —PLAAT,
v. (...platen), plaat voor den stereoscoop.
STEREOSCOPIE, v. leer die aan de vervaardiging
en het gebruik van den stereoscoop ten grondslag
ligt.
STEREOTIEP, bn. vast. onveranderlijk: een stereotiepe voron, verschijning; wat met stereotiepen gedrukt is.
STEREOTIEPDRUK, m. het drukken met vaste,
onbeweeglijke drukvormen.
STEREOTIEPEN, v. my. stereotiepe vormen, afdrukken.
STEREOTIEPPLAAT, v. (...platen), vaste drukvorm
voor den stereotiepdruk.
STEREOTYPEEREN, (stereotypeerde, heeft geste-
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reotypeerd), vaste drukvormen vervaardigen en
daarmede drukken.
STEREOTYPIE, v. plaatletterdruk, het gieten van
vaste drukvormen.
STERFBED, o. (-den), bed waarop men sterft, doodbed: een zacht sterfbed hebben, kalm ontslapen; (sprw.)
op zijn sterfbed zal hij er nog berouw over hebben,
altijd, tot in zijne laatste oogenblikken; ...BERICHT,
o. (-en), (w. g.) doodbericht; ...DAG, m. (-en), dag
van iemands overlijden.
STERFELIJK, bn. kunnende sterven: alle menschen
zijn sterfelijk; (sprw.) er was geen sterfelijk mensch,
niemand. STERFELIJKHEID, v.
STERFGEVAL, o. (-len), overlijden (van iem.): verkoop wegens sterfgeval; in de familie is er een sterfgeval, een der familieleden is gestorven; de sterfgevallen overtreffen de geboorten; ...HUTS, o. (...zen),
huis waarin iem. pas gestorven, waaruit een lijk
pas begrav en is; ...JAAR, o. (...jaren), jaar waarin
iem. is gestorven: het sterfjaar van Goethe; jaar
waarin veal menschen sterven; ...KAMER, v. (-s),
kamer waarin iem. sterft; ...LIJST, v. (-en), lijst
van overledenen; (ook) statistieke tabel, aanwijzende
het gemiddeld bedrag der overlijdenden bij opklimmende jaren; ...PLAATS, v. (-en), plaats waar iem.
gestorven is; ...PUT, m. (-ten), put waarin het
water uitdroogt; ...REGISTER, o. ( s), sterflijst.
STERFTE, v. het sterven (over het algemeen); (inz.)
het sterven van velen in den tijdsbestek: eene groote
sterfte onder de troepen.
STERFTETAFEL, v. (-5), tabel der sterfgevallen
met de oorzaken daarvan.
STERFTIJD, m., ...UUR, o. (...uren), uur waarin
men sterft; (Bijb.) wie kan zijn eigen sterfuur voorspellen?; ...VAL, m. (-len), (w. g.) toegevallen erfdeal; ...WOL, v. wol afkomstig van aan ziekte
gestorven schapen.
STERGEWELF, o. (...van), (dicht.) uitspansel; ...HAGEDIS, v. (-sen), (nat. hist.) eene soort van hagedis
(lacerta stellio); ...HAREN, o. my. stervormig vertakte haren.
STERIEL, bn. (-er, -st), dor, onvruchtbaar; — mager,
schraal.
STERILISEEREN, (steriliseerde, heeft gesteriliseerd),
onvruchtbaar maken, inz. voor de bacterien en
hare sporen: melk steriliseeren; gesteriliseerde b asgroenten. STERILISEERING, v.
STERILITEIT, v. onvruchtbaarheid, dorheid.
STERK, bn. bw. (-er, -st), stijf, hard: iets stiff en
sterk beweren, staande houden, ontkennen, in hooge
mate, met kracht; stUf en sterk op iets aandringen; —
stevig, vast, duurzaam: sterk laken, sterke schoenen,
die niet gauw slijten; sterke lijm, die stevig kleeft;
sterke kleuren, die niet spoedig verschieten; sterke
muren; eene sterke vesting ; een sterk gebouw, schip;
sterk hout; — veal kunnende weerstaan, verdragen
of dragen, vol kracht: sterke planken, balken; sterke
ijzeren staven; een sterke maag, gestel; sterke .epieren,
zenuwen; sterk van inhoud zijn, eene stevige gezondheid genieten; vol lichaamskracht, spierkracht:
een sterke man; hij is zoo stark als een paard, zeer
stark; de olifant is buitengewoon stark in de slurf;
hi] is sterk in zone armen, beenen; — (sprw.) het
zijn sterke beenen die de weelde kunnen dragen, zie
BEEN; het recht van den sterkste; wie niet stark
is, anoet slim zijn, slimheid gaat soms boven kracht;
de sterke arm der wet, den sterken arm inroepen,
de hulp der openbare macht; het sterke geslacht,
de mannen; — moedig, flunk: wees sterk: gedraag
als een man; sterk in 't ongeluk, in den tegenspoed zon; stark in 't geloof zijn; — bekwaam in:
hij is stark in aardrijkskunde, op de viool; hij is stark
bij het kaarten, biljarten; het is een sterk speler, die
vaak wint, (ook) die vaak speelt, (ook) die grof
speelt; hij is een sterke schaker, dammer; — hevig,
geweldig, in hooge mate: het wriest, waait, regent,
rookt stark; het is een sterke worst, wind, regen, rook;
het is een sterke rooker, hij rookt veal en zwaar; —

STERK.
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Isla sterk overcirfiven, in hooge mate; iets sterk aanbevelen, bettofffelen; zich iets te sterk aantrekken; dat
is sterk, krachtig, treffend door geest of eene andere
sigenschap; ik maak mid sterk hem over te halen,

o. (-en), kruis dat
slibbingen opschiet;
den vorm heeft van eene star; ...LAMP, v. (-en),
astraallamp : verbeterde argandsche lamp, die geen
schaduw werpt ; ...MAA ND, v. (-en); ...MOS, o. (plantk.)
eene mossoort (runium); ...MUUR, v. (plantk.) een geslacht (stellaria) tot de familie der muurachtigen
behoorende, waarvan 6 soorten in Nederland in
't wild worden aangetroffen, als: bosch sterremuur;
gemeene muur, ook murik, erf, hoenderbeet en vogelkruid geheeten; grootbloemige sterremuur; zeegroene
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durf het op intj nemen; — krachtig, doordringend,
in hooge mate prikkelend: eene sterke stem; sterke
drank, geestrijk, bedwelmend, b.v. jenever; sterke
pekel, eene sterke oplossing, met veel vaste bestanddeelen; sterke kojfie, thee, in tegenstelling met slap;
een sterke reek, doordringend, meest onaangenaam;
eene sterke lucht, doordringende,-scherpe geur; sterke
boter, die sterk, onaangenaam smaakt; sterk water,
sterkwater; tell*: de besetting is 5000 man sterk;
een sterken aanhang hebben; eene sterke partfj; zeer
groot: dit bock heeft eene sterke oplaag; zeer veal:
—

hfj eet, drinkt stark, het is een sterke eter, drinker;
(taalk.) sterke
stprk afgaan, veal ontlasting hebben;
werkwoorden, de meerstammige; de sterke vervoeging ,
die der sterke werkw.; de sterke verbuiging, waarbij
—

de buigingsuitgang dadeltjk aan het woord gevoegd
ward. STERKHEID, v.
STERKBEENIG, bn. met sterke beenen.
STERKEN, (sterkte, heeft gesterkt), sterk maken,
versterken, kracht geven: het lichaam, de zenuwen
sterken; zich met een glas wfin sterken; (fig.) troosten,
aanmoedigen: zich in het gebed sterken; iem. in het
kwaad sterken, stjjven. STERKING, v. het sterken,
bemoediging; stijving (in het kwaad).
STERKGEBOUWD, bn. op sterke wijze gebouwd,
een stork lichaam hebbende: een sterkgebouwde
kerel; ...GESPIERD, bn. ...GEZENUWD, bn. met
sterke spieren, zenuwen.
STERKMIDDEL, o. (-en), (geneesk.) middel dat versterkt, hartsterking.
STERKORAAL, o. (nat. hist.) eene soort van koraal
(astroea), waarvan de polypenstok andere lichamen
overdekt en stervormige openingen heeft; — zeester
(madreporaria).

STERKTE, v. kracht, gespierdheid, duurzaamheid:
van een

de sterkte van een man, een paard; de sterkte

iichaam, van den geest; de sterkte van een gebouw, een
balk; de sterkte eener stof, van linnen; — talrijkheid:
de sterkte van 't garnizoen, van een Leger, van eene
vloot, van eene part(j; — flinkheid, kracht om smart
of Teed to dragen: sterkte in 't ongeluk; ik wensch u
sterkte; — kracht: sterkte van het geluid, het licht, het
geheugen; sterkte van een geneesmiddel; sterkte van
(-n), vesting, fort.
den wjjn, van boter;

STERKWATER, o. (scheik.) oplossing van salpeterzuur: iets op sterkwater zetten, bewaren; proefvocht
(voor essayeurs).
STERLET, m. (-ten), eene soort van steur, die
kaviaar levert.
STERLEVERKRUID, o. (plantk.) woudmeester (asperula odorata).

STERLING, een pond sterling, aangeduid door het
teeken 20 Eng. shillings = f 12 Nederl. ongev.).
[Sterling is ontstaan uit easterling, oosterling, munt
uit het Oosten: de naam eener munt, die RICHARD I
in 1199 het eerst door Duitsche muntmeesters liet
slaan]; ...NAGEL, m. (-5), eene soort van hoefnagel,
naar het merk zoo genoemd.
STERPOLIEP, v. (-en), (nat. gesch.) eene soort van
poliep.
STERREBAAN, v. (...banen), baan die eene ster
aan den hemel afloopt; ...BLOEM, v. stervormige
bloem; sterrekruid; ...BOSCH, o. stervormig plantsoen; ...DAG, m. (-en), de tijd die er verloopt tusschen twee op elkaar volgende culminates eener
vaste ster, ongeveer 4 inin. korter dan een zonnedag; ...JAAR, o. (...jaren), tijd van den schijnbaren
omloop der zon, van eene vaste ster afgerekend,
totdat zij weder bij daze komt; ...KERS, v. de gewone bittere of tuinkers, uit PerziO, Syria en Egy -pte
tot ons gekomen; ...KERSZAAD, o.
STERREKRUID, o. (plantk.) zoutwater sterrekruid,
eene soort van aster, ook suite en zeeaster geheeten,
de eerste plant na de zeekoraal. welke op klei-aan-

sterremuur; grasachtige sterremuur en moeras sterremuur.

STERRENBEELD, o. (-en), groep sterren waarvan
de afzonderlijke sterren ten opzichte van elkander
denzelfden stand behouden; ...BESCHRIJVER, m.
(-s), iem. die de sterren beschrigt; ...BESCHRIJVING, v. (-en); ...DAK, o., ...DEK, o. (dicht.) uitspansel; ...DIENST, m. sterrenvereering; ...DISTEL,
v. (-s), zekere samengesteldbloemige plant (centaurea
calcitrapa); ...GEWELF, o. uitspansel; ...HEMEL, m.
al de zichtbare sterren te zamen, het firmament;
...HOOGTEMETER, m. (-s), (sterrenk.) astrolabium;
...KAART, v. (-en), kaart die den sterrenhemel of
een deal ervan voorstelt; ...KENNER, m. (-s), sterrenkundige; ...KIJKER, m., ...KIJKSTER, v. (40,
sterrenwichelaar, -star; ...KIJKERIJ, v. ; ...KUNDE,
v. kennis, wetenschap van den loop, den stand, de
grootte der hemelsche lichamen enz , hemelloopkunde.
STERRENKUNDIG, bn. volgens de regels der sterrenkunde, over de sterrenkunde handelende.
STERRENKUNDIGE, m. (-n), kenner, beoefenaar der
sterrenkunde.
STERRENKUNST, v. sterrenkunde; ...LIJST, v. (-en),
de aanduiding der vaste sterren volgens hare plaatsen op een aangewezen tijdstip; ...LICHT, o, het
licht der sterren: in Perzie kan men vaak bff sterrenlicht zien te lezen; ...LOOP, m. loop,der sterren; ...LOOP.
KUNDE, v. kennis hiervan; ...LOOPKUNDIG, bn.;
...METER, m. (-s), werktuig om de schijnbare diameters en geringe afstanden der sterren te meten;
...PLATKLOOT, m. (-en), een werktuig waarop de
voornaamste cirkels der hemelglobe op een effen
vlak zijn afgebeeld; ...REGEN, m. vallende sterren:
in Augustus was hier een schoone 6terrenreg en; ...TIJD,
m. de tijd die afhangt van de schijnbare dagelijksche
omwenteling des hemels; ...TOREN, m. (-s), gebouw tot waarneming der sterren, observatorium;
...WACHT, v. (-en), ieder gebouw dat tot het doen
van sterrenkundige waarnemingen ingericht on van
de noodige werktuigen voorzien is, observatorium;
...WICHELAAR, m. (-s), priester die voorgaf uit
den stand der sterren de toekomst to kunnen voorspellen; ...WICHELARIJ, v. (-en), kunst der sterrenwichelaars, het raadplegen der sterren.
STERRESCHANS, v. (-en), kleine schans 'met 4, 5
of 6 uitspringende hoeken; ...SCHOT, o. vallende,
verschietende ster; ...SLAK, v. (-ken), (nat. hist.)
eene soort van naaktkieuwige slakken (doris);
...STEEN, m. (-en), eene soort van zeeplant; (delfst.)
versteende haarsterkoraal; kattenoog.
STERRETJE, ook STARRETJE, o. (-5), kleine ster;
(boekdr.) verwijzings- of aanmerkingsteeken (*);
(mil.) teeken in den vorm van eene kleine ster, op
den kraag der jas van officieren ter aanwijzing van
den rang.
STERRIG, bn., (w. g.), vol sterren; stervormig.
STERSCHEUREN, v. my. cirkelvormige of straalswijze spleten in boomen: zekere ziekte; ...STEENEN,
m. my. psarolieten : zekere delfstof; ...TEEN, m. (-en),
(bij het breien), eene soort van teen aan eene kous;
...VALK, m. (-en), sperwer.
STERVELING, m. en v. (-en), mensch, menschenzoon, -dochter; er was geen starveling, niemand. STERVELINGE, T. (-n).
STERKEN, (stierf, is gestor yen), uit het leven
scheiden, verscheiden, ontslapen: een zachten, natuur.
lijken dood sterven, stierf in de kraam, van hart-
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kwam te sterven, hij stierf; op
zeer, van verdriet;
sterven liggen, den dood nabij zijn; ophouden to leven
(van dieren en planten) : onze heestergewassen zfjn
gestorven; die plant sterft ieder jaar tot aan den wortelstole; (fig.) het woord stierf op zone lippen, werd daar

(-5), laarzenknecht (van hout); ...LEER, o. ...MAKER,
m. (-s), laarzenmaker; ...ZOOL, v. (...zolen).
STEVEN, m. (-s), (zeew.) kromhout (aan de vooren achterzijde van het schip); voorsteven: den steven
wenden, koers nemen naar. STEVENTJE, o. (-s).
STEVENEN, (stevende, is gestevend), (zeew.) koers
zetten, varen, zeilen naar: de vloot stevende naar de
Oostzee; (sprw.) gij moet steeds recht vooruit stevenen,
steeds uw best doen vooruit to komen.
STEVENKROON, v. (...kronen), (zeew.) scheepskroon.
STEVIG, bn. bw. (-er, -st), STE VIGLIJK, bw., (w. g.),
vast, stijf: stevig linnen, taken, hout; hecht,sterk: een
stevig gebouw; een stevige knaap, kerel, die sterk, gespierd is; — flink, heel goed: stevig doorstappen; lets
stevig vastmaken; — (fig.) stevige kost, krachtig voedsel ; hfj lust een stevigen borrel, hij drinkt veel sterken
drank. STEVIGHEID, v. vastheid, hechtheid.
STEVIGEN, (stevigde, heeft gestevigd), stevig
maken, stijven.
STICHEL, v. (-s), (Zuidn.) slagboom, dwarsboom.
STICHT, STIFT, o. gesticht; klooster, abdij; eene
landstreek, onder een abt, bisschop of aartsbisschop
staande: het sticht (het bisdom) Utrecht; 14 woont in
het Sticht, in de provincie Utrecht: het geheele Sticht,
al de menschen die er wonen.
STICHTELIJIK, bn. bw. (-er, •st), godsdienstig, treffend, troostend (inz. in de kerk), zalvend, tot godsdienstzin opwekkende: eene stichtelyke preek houden;

gesmoord.
STERVEN, o. het verscheiden, de dood.
STERVEND, bn. op het punt te sterven: met ster-

vende oogen iem. aanzien.
STERVENSNOOD, m. doodstrijd: ...STOND, m.
...URE, v., ...UUR, o. (...uren), uur waarin iem. sterft,
gestorven is.
STERVERBAND, o. (-en), (heelm.) verband of zwachtel
in de gedaante van eene ster.
STERVORMIG, bn. in den vorm eener ster.
STETHOSCOOP, m. (...scopen), borsthoortuig, werktuig om de borstholte to onderzoeken.
STEUN, m. (-en), alles waarop men steunt, schoor,
stut: steun hebben aan jets, aan iem.; (fig.) steun
bieden aan, hulp; steun verleenen; hij is de steun zijner
abiders, de kostwinner, verzorger. STEUNTJE, o.(-s).
STEUNBALK, m. (-en), (bouwk.) balk waarop jets
steunt, die jets draagt; ...BEELD, o. (-en), schraagbeeld; ...BLADEN, o. my. (plantk.) bladachtige aanhangsels, doorgaans den aan elke zijde van den voet
des blads geplaatst; ...BOUT, m. (-en).
STEUNDER, m. (-s), (zeew.) houten verbindingsstukken.
STEUNEN, (steunde, heeft gesteund), ondersteunen

een huis, een muur, een zwaar beladen boomtak steunen; op een stole steunen; leunen op, tegen: met den
elleboog op de tafel, met den rug tegen den muur steunen; het gansche gebouw steunt op dien pilaar; vertrouwen stollen in: steun daar niet te veel op; steunen
op zone gevatheid, zich daarop verlaten. STEUNING,
v. het steunen.
STEUNEN, (steunde, heeft gesteund), stenen.
STEUNMIDDEL, o. (-en), middel om jets to steunen;
_AMUR, m. (...muren.); ...11UURT,1 1+1, o. (-s), schoormuur, -muurtje; ...PAAL, m. (...palen), ...PILAAR,
m. (...pilaren), ...PIJLER, m. (-s), stut, pijler om to
stutten, to schoren: (ook fig.) hij is een steunpilaar
der beurs; ...PUNT, o. (-en), punt waarop sets steunt;
(mil.) het steunpunt eener stelling, die aan de zwakkere
deelen een grooter weerstandsvermogen geven.
STEUNSEL, o. (-s), steun : ergens steunsel aan hebben,
vinden, zoeken; (Bijb.) de Heer was mfj tot een steunsel.
STEUNSELTJE, o. (.$).
STEUNSELVEER, v. (-en), werktuig om klemhoeven
bij paarden to verwijden.
STEUNSTUK, o. (-ken), (zeew.) rechthoekig stuk
hout naast elke poort tegen de inhouten geplaatst
en zich van den balkweger tot den zetweger uitstrekkende, tegen de doorzetting dienende; ...WEGER,
m. (-s), (zeew.) bovenkimweger.
STEUR, m. (-en), eene soort van welsmakenden
visch, tot de kraakbeenigen behoorende (acipenser):
uit de kuit van den steur wordt kaviaar bereid; (fig.)
kampersteur, harde eieren met mosterd. STEURTJE,
o. (-8).
STEUREN, (steurde, heeft gesteurd), op de steurharingvisscherij varen.
STEURHARING, v. gmv. als stofn.
m. (-en), als
voorwerpsn.: groote versche haring, die ten oosten
der Engelsche kunst gevangen wordt; ...HARINGVISSCHERIJ, v.; ...KRAB, v. (-ben), eene soort van
tienpootig schaaldior (palaemon squilla), dat in zee,
in de Schelde en de brakke wateren van Zeeland
aangetroffen wordt; ...KUIT, v. ingelegde steurkuit,
kaviaar; ...VANGST, v.
STEUVELEN, (steuvelde, heeft gesteuveld), (Zuidn.)
kibbelen.
STEVEL, m. (-s), laars; (inz.) groote ruiterslaars;
(org.) de houten of metalen voet, waarop de pijpen
van een tongwerk staan. STEVELTJE, o. (.$).
STEVELEN, (stevelde, heeft gesteveld), van laarzen
voorzien; gesteveld zijn, laarzen aanhebben.
STEVELKAP, v. (-pen), laarzekap; ...KNECHT, m.
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een stichtelijk leven leiden; — ik bedank er stichteljk
voor, ik bedank er lekker, feestelijk voor, ik doe
het niet. STICHTELIJKHEID, v. troostrijkheid,
zalving.
STICHTEN, (stichtte, heeft gesticht), vestigen, oprichten : een rijk, een gezelschap, eene vereeniging
stichten; oprichten, bouwen: eene kerk, een klooster,
een weeshuis, eene hoogeschool stichten; aanleggen,
veroorzaken, teweegbrengen, verwekken, brouwen:

goed, kwaad, nut stichten; vfjandschap, vrede stichten;
brand stichten; — stemmen tot (godsdienst en zedelijkheid): de menschen worden in de kerk gesticht;
dit boek sticht; troosten, zalven: stichtend met iem.
spreken; hij was er niet over gesticht, tevreden, voldaan.
STICHTENAAR, m. (-s, ...naren), STICHTENAARSTER, v. (-s), bewoner, bewoonster van het bisdom
Utrecht.
STICHTER, m.
-en), STICHTSTER, v. (-s), die
sticht: de stichter van, het Perzische Rik; de stichter s

van Rome; de Stichter van den Christelfjken godsdienst;
de stichter eener kerk, van onlusten, van vrede.
STICHTING, v. (-en), het stichten, de bouw; yestiging, inrichting, gebouw; (fig.) bemoediging, zalving: met veel stichting over jets spreken.
STICHTINGSBRIEF, m. (...ven), brief waarin de
stichting van lets nauwkeurig beschreven staat;
...FEEST, o. (-en), feest waarmede de stichting van
jets gevierd wordt; ...0ORKONDE, v. (-n).
STICHTSCH, bn. tot een sticht of bisdom (inz. tot
het bisdom Utrecht) behoorende ; (oudt.) goed stichtsch,
Utrechtschgezind.
STIEFBROEDER, m. halfbroeder, (die alleen denzelfden vader of dezelfde moeder hebben); ...DOCHTER, v. (-8), kind van een eersten man of eene
eerste vrouw; ...KIND, o. (-eren), stiefzoon, stiefdochter; ...MOEDER, v. (-s), vrouw die met een
weduwnaar, reeds vader van een of weer kinderen,
gehuwd is; (fig.) wreede, hardvochtige moeder; (fig.)
de fortuin is geene stiefmoeder voor hem geweest, de
fortuin is hem niet ongunstig geweest.
STIEFMOEDERLIJK, bn. bw. (-er, -st), wreed, hardvochtig (van moeders ten opzichte harer kinderen);

de natuur heeft deze landstreek stiefmoederlfjk bedeeld,
haar vruchtbaarheid enz. onthouden.
STIEFMOEDERSCHAP, o. toestand, hoedanigheid
eener stiefmoeder.
STIEFVADER, m. (-5), man die met eene weduwe,
moeder van een of moor kinderen, gehuwd is, tweede
vader; ...VADERSCHAP, o. toestand, hoedanigheid
van een stiefvader; ...ZOON, m. (-s, ...zonen), kind

STIEFZUSTER.

STIJGBLOK.

an eeneersten man of eene eerste vrouw; ...ZUSTER, v. (-s), halfzuster; ...ZWAGER, m. (-s), man
eener stiefzuster.
STIEKEL, m. (-s), (plantk.), (gew.) stekel.
STIEKELKRUIZEN, v. my. (plantk.) (gew.) ruiterkruid.
STIEKEM, bn. (gew.), in 't geheim, stilletjes : stie-

het is stiff drie mijlen hier vandaan; onhandig, onbevallig; stave manieren; eene stijve hooding; onbevallig: eene stijve vertaling; een stave s451; trotsch,
gemaakt: het was zeer stiff in het gezelschap; koppig:
hj houdt stiff en sterk staande; hif staat stiff op zjjn
stuk; iem. stiff in het aangezicht kifken; (rijsch.) een
stiff (bevangen) paard.

kem weggaan; stiekem iets nemen; rich stiekem houden,

STIJFACHTIG, bn. een weinig stijf. STIJFACHTIGHEID, v.
STIJFHALS, m. en v. (...zen), die koppig of hardnekkig is.
STIJFHEID, v. (...heden), het stijve, hardheid, onbuigzaamheid, vastheid; spanning; verstijving (door
verkoudheid); (rijsch.) bevangenheid; (fig.) gedwongenheid, onvriendelijkheid: stiff heid van manieren,
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niets laten blijken, niets zeggen.
STIEKEMERD, m. (-s), (gew.) iem. die ze achter de
mouwen heeft, die in het geniep leelijke streken
uithaalt.
STIEL, m. (-en), (Zuidn) ambacht, bedrijf.
STIEP, m. (-en), (bouwk.) metselwerk van een of
anderhalven steen in 't vierkant tot steun der vloerribben of onderslagbinten, ook teerling geheeten.
STIEPJE, o. (-s).
STIER, m. (-en), ongesneden os, mannetje van het
rundvee; (fig.) sterke on ruwe kerel; roode stier,
scheldwoord voor iem. met rood haar; een der twaalf
teekens van den dierenriem (aangeduid door V).
STIERTJE, o. (-s).
STIERACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als een stier; (fig.)
onhandelbaar, lomp.
STIEREKOP, m. (-pen), kop van eon stier.
STIEREN, (stierde, heeft gestierd), naar den stier
verlangen, tochtig zijn (van koeien): de koe wil stieren.
STIEREN, zie STUREN.
STIERENDIENST, m. godsdienstige aanbidding van
den stier (als bij de oude Egyptenaren); ...GEVECHT,
o. (-en), volksspel inz. in Spanje, waarbij menschen
tegen een stier of stieren onderling vechten;
...HAAR, o. haar van een stier; rood hoofdhaar;
...HOOFD, o. (-en), paardekop met breed voorhoofd, breeden neus, kleine oogen en laaghangende
ooren; paard met zulk een kop; ...HUM, v. (-en);
...LTJM, v. lijm uit het vet en de beenderen van
een stier; ...OFFER, o. (-s), (oudt.) (inz.) offer van
honderd stieren, hecatombe; ...PERK, o. (-en), afgebakende plek voor de stierengevechten.
STIERE(N)VET, o., ...VLEESCH, o. vet, vleesch van
een of meer stieren.
STIERKALF, o. (...vers, ...veren), jonge sties, jonge
ongesneden os.
STIET, v. (-en), (Zuidn.) stuit. —BEEN, o. (-en),
(Zuidn.), (ontl.) stuitbeen.
STIFT, v. (-en), pen (van metaal of bout), pennetje;
stilet. STIFTJE, o. (-s).
STIFT, o. sticht. Zie aldaar.
STIFTGAT, o. (-en), ...GAATJE, o. (-s), gat, gaatje
voor eene stift of pen.
STIFTHEER, m. (-en), (Zuidn.), (w. g.), kanunnik;
...KERK, v. (-en).
STIGMA, o. (-ta), stip, punt, teeken, merk; wondteeken van Christus; brandmerk.
STIGMATISATIE, v. (-s), het verschijnen der wonden van Christus bij personen, die zich in eene
dweepzieke bespiegeling over Zijn lijden verdiepen.
STIGMATISEEREN, (stigmatiseerde, heeft gestigmatiseerd), kenmerken met de 5 litteekens van
den gekruisigden Christus; — brandmerken, schandvlekken.
STIGMATOGRAPHIE, v. kunst om net punten to
schrijven (eene wijze van telegrapheeren).
STIJF, bn. bw. (...ver. -st), hard, onbuigzaam, vast;
niet slap (van eene pen); los, niet stevig (van laken);
stare haren, borstels, penseelen, schoenen, boorden; het
linnengoed is te stiff, er is te veel stijfsel in; (zeew.)
een stOf schip, dat veel zeilen kan voeren, zonder
over te hellen; — stare spieren, die men niet of
alleen met moeite en pijn kan bewegen, inz. ten
gevolge van koude of eene verwonding: stijve henden (door de koude); een stOve nek (verstijfd door
het vatten eener koude); een stove arm (ten gevolge
van verwonding); zich st Of
niet medegeven; -sterk, krai.htig; (zeew.) eene s'Ore koe/te. harde wind;
veel, groot, ruim: het kan nit stiff drie

van omgang.
STIJFHOOFD, m. on v. (-en), die onverzettelijk of
hardnekkig is.
STIJFHOOFDIG, bn. bw. (-er, -st), onverzettelijk,
hardnekkig, eigenzinnig. STIJFHOOFDIGHEID, v.
onverzettelijkheid, eigenzinnigheid.
STIJFJE, o. (-s), strookje, stukje bordpapier om
iets to stijven of to steunen.
STIJFKNIE, m. en v. (-11), die stijve knie6n heeft;
...KOP, m. en v. (-pen), stijfhoofd.
STIJFKOPPIG, bn. bw. (-er, -st), stijfhoofdig. STIJFKOPPIGHEID, v.
STIJFLINNEN, o. (-s), gewast grof linnen; ...MIDDEL, o. ( en), voorwerp om iets to stijven ;
TJE, o. (-5), (plantk.), (gew.) het welriekende of
tamme blauwe viooltje; ...NEK, m. on v. (-ken), die
een stijven nek heeft; (fig.) stijfkop.
STIJFSEL, v. gedroogd meet, dienstig tot stijven
van linnengoed, tot plakken enz.; stijfselpap: stijfsel
koken; het linnengoed door de stiffsel halen; de stOfsel
laat los, plakt niet.
STIJFSELACHTIG, bn. (-er, -st), als stijfsel, op
stijfsel gelijkende.
STIJFSELBLAUW, o. blauwsel dat men door stijfselpap doet om zoo het stijfgoed to blauwen; ...BORSTEL, m. (-5), borstel waarmede men stijfselt, inz.
de behangers.
STIJFSELEN, (stijfselde, heeft gestijfseld), met
stijfsel insmeren.
STIJFSELFABRIEK, v. (-en), fabriek waar men
stijfsel maakt; ...GLANS, o. mengsel van stijfsel
met 8 a 10 percent witte was om het gesteven
goed een eigenaardigen glans to geven; ...KWAST,
m. (-en); ...LEPEL, m. (-s); ...MACHINE, v. (-s),
machine om snel het linnengoed to stijven (inz. op
groote waschinrichtingen); ...MAKER, m. (-5); ...MAKERIJ, v. het stijfselmaken ; — 7 (-en), stijfselfabriek;
...PAP, v. (-pen), pap van stijfsel gekookt om mede
to stijven, to plakken, een stijfselverband te leggen
enz.; ...POT, m. (-ten), ...TON, v. (-nen), ...VAT, o. (-en),
waarin (gekookte) stijfsel is; ...VERBAND, o. (-en),
(heelk.); ...WATER, o. water, met stijfsel toebereid.
STIJFSTER, v. (-5), die stijft, waschvrouw van fijn
linnengoed.
STIJFTE, v. stijf heid.
STIJFZINNIG, bn. bw. (-er, -st), STIJFZINNIGLIJK,
bw., (w. g.), stijfhoofdig; STIJFZINNIGHEID, v.
sttjf hoofdigheid.
STIJG, v. o. (-en), twintigtal: een stag eieren.
STIJG, m. het stijgen: het is een heele stag, men
moet veel trappen opklimmen.
STIJGBEUGEL, m. (-s), (rijsch.) beugel waarin de
ruiter den voet zet om op en of to stijgen on to
rijden; stijgbeugel met den stegelreep; (fig.) den
voet in den stijgbeugel hebben, aanvankelijk begunstigd
worden met uitzicht op bevordering; (ontl.) een der
drie gehoorbeentjes in de trommeiholte van 't oor,
eenigszins op een stijgbeugel gelijkende.
STIJGBEUGELRIEM, In. (-en), riem waaraan de
stijgbeugels hangen; ...SPIER, v. (-en), (ontl.) kleine
spier bij het stijgbeugelbeentje.
STIJGBLOK, o. (-ken), (rijsch.) steen met behulp
waarvan men to paard stijgt.

STIJGEN.

STILISEEREN.

STIJGEN, (steeg, is gestegen), naar boven gaan,
:klimmen, (ook) van boven naar beneden gaan: in,
uit een wagen stilgen, te paard, van het paard stifgen,
op een berg, naar de hoogte, op eene ladder stijgen ; -de arend stfjgt in de lucht, vliegt in de hoogte; de
luchtballon stijgt, gaat snel in de hoogte; het kwik,
de barometer, de thermometer stijgt, wijst eene hoogere
-drukking, grooter warmte aan; — (fig.) alcohol stijgt
mij dadelijk naar 't hoofd, drijft mij het bloed krachtiger naar 't hoofd; het bloed stijgt hem naar 't hoofd;
zone woede steeg ten top, bereikte den hoogsten
graad, — rijzen, meer worden: de prOzen der kooptcaren st(jgen; de suiker is gestegen, duurder geworden; — binnen korten tijd was hij hoog gestegen, tot
aanzien gekomen. STIJGING, v. (-en), het stijgen.
STIJGEN, o. het klimmen, naar boven gaan.
STIJL, m. (-en), stift waarmee de ouden op hunne
met was overdekte tafels schreven, de andere zijde
was afgeplat om daarmede het geschrevene weg
te wrijven; (fig.) schrijfwijze, wijze van zich in geschriften uit te drukken : verheven, gezwollen, alledaagsche still; de Oostersche teal is beeld- en woordrijk; de Laconische stijl is bondig en pittig; becallige,
bloemrijke, hartstochtelijke koopmansstill, kanselstijl; manier van handelen: is dat een
stO1 van huishouden ; schildertrant; bouwtrant; tijdrekening; de oude sttfl (0. S.), tijdrekening voor
GREGORIUS XIV; de nieswe st l (N. S.), de Gregoriaansche tijdrekening. STIJLTJE, o. (-s).
STIJL, m. (-en), (timm.) pilaar, stut; loodrechte
stukken van het ringhout; deurpost: bij ion. de
stolen van de deur platloopen, er veel te druk komen,
waarop een hek, eene
zoodat hij het lastig vindt;
zware deur draait; de stolen van een ledikant; —
(scheepsb.) st l onder een balk, berkoen, stut;
voor het dek, het
met sporten, met uitlatingen;
— naald, pijl van een zannewijzer; — (plantk.)
-deel van den stamper tusschen vruchtbeginsel en
stamper. STIJLTJE, o. (-5).
STIJLBAND, m. (-en), (bouwk.) versieringsband om
een pilaar.
STIJLEEREN, (stijleerde, heeft gestijleerd), africhten
tot, onderwijzen; den stijl verbeteren.
STIJLLEER, v. het geregeld samenstel der voor--sc_•riften, die men in acht to nemen heeft bij het
doelmatig vormen en uiten van gedachten, die
men door spraak of schrift bij anderen wil verwekken.
STIJLOEFENING, v. (-en), oefening tot het verkrijgen van een goeden stijl.
STIJVEN, (steef, heeft gesteven), met stijfsel, gom
stijf maken: het linnengoed stijven; een gesteven
overhemd; een niet gesteven hoed, een slappe hoed; —
(gew.) verstijven; (de beurs) vullen; hooger worden
{Van prijzen); opzetten (van den wind); steunen,
aanzetten (tot jets verkeerds).
STIJVEN, (stijfde, heeft gestijfd), stijf maken, verstijven: de koude stijft de handen; dat stijft (vult) de
beurs; sterker worden, opzetten: de wind begin) te
stilven, hooger worden, rijzen: de markt begint te
stilven; (fig.) aanzetten, in jets steunen; iem. in het
kwaad, in een boos opzet stilven. STIJVING, v. het
stijven.
STIJVER, m. (-s), die stijft.
STIJVIGHEID, v. stijfheid.
STIK, o. (-ken), (gew.) (plantk.) stek; stuk, inz.
boterham.
STIK, m. (w. g.), het stikken.
STIKBES, v. (-sen), kruisbes.
STIKDONKER, bn. volkomen pikdonker.
STIKGAREN, o. garen om mede to stikken; ...GAS,
-0. gas waarin dieren en menschen sterven ; ...GROND,
m. (-en), (zeew.) bodem van zware klei.
STIKHEET, bn. stikkend heet.
STIKHOEST, m. benauwende hoest.
STIKKEN, (stikte, heeft en is gestikt), door gebrek
aan levenslucht doen sterven of sterven, smoren:
iem. die door een dollen hood gcbeten is, onder een bed

stikken; door kolendamp gestikt; in zijn bleed stikken; —
(bij overdrijving) niet meer kunnen, meenen to bezwijken: h stikte van het lachen; ik stikte van de
warmte; van spilt of woede stikken.
STIKKEN, (stikte, heeft gestikt), met den voor- on
achtersteek naaien; een neusdoek stikken; eene gestikte
deken; schoenen stikken; borduren: met goud stikken.
STIKKER, m., die stikt ; groote soort van veenspade.
STIKKING, v. het stikken (in alle bet.).
STIKLIJN, v. ( en), (zeew.) zeker dun touwwerk;
...LUCHT, v. lucht waarin men niet of bijna niet
kan leven; ...MACHINE, v. (-5), naaimachine om
mede to stikken; ...NAAD, m. (...naden), naad met
een stiksteek genaaid; ...NAALD, v. (-en), (naaist.),
fijne naainaald.
STIKSEL, o. (-5), stikwerk, -naad.
STIKSTEEK, m. (...steken), fijne rechte steek.
STIKSTER, v. (-s), zij die stikt.
STIKSTOF, v. (nat.) eene kleur-, smaak, on reuklooze luchtsoort voor de verbranding of ademhaling
ongeschikt; zij maakt met de zuurstof het hoofdbestanddeel van de dampkringslucht uit.
STIKVOL, bn. in hooge mate vol, eivol.
STIKWERK, o. (naaist.) stiksel; ...WORTEL, m. (-s),
wortel tegen het stikken of smoren; zekere wilde
plant, waarvan men zich bij koliek en opstijgingen
der baarmoeder placht to bedienen.
STIKZIEND, bn. zwaar bijziende. STIKZIENDHEID,
v. zeer zwak gezicht.
STIKZIJDE, v. zijde om te stikken; de zijde of kant
waarop gestikt is; ...ZINKING, v. (-en, -s), (geneesk.)
zinking welke doet stikken.
STIL, bn. bw. (-ler, -st), zonder beweging, zonder
geluid, gedruisch: zich stilhouden; het was er zoo
stil, dat men eene speld kon hooren vallen, het was
er buitengewoon stil; hij zat zoo stil als eene muis;
de wind is stil, het waait niet; de lucht, de zee is stil,
beweegt zich niet; met stille zee afvaren one van de
eb gebruik te maken, tijd tusschen eb on vloed; (sprw.)
stille waters hebben diepe gronden, menschen, die altijd
stil on voor zich heen zien, zijn zelden to vertrouwen; met stille trom vertrekken, in 't geheim, zonder
dat iemand het weet; stil toeluisteren, zonder mee te
praten, (ook) bedaard, kalm; — bedaard, kalm, vreedzaam, rustig: een stil mensch; stil leven, zonder zaken
te doen of eene betrekking waar te nemen; een stil
genot in iets vinden ; een stil plekje in een bosch, waar
men ongestoord is; stille straten, waar niet veel
passage is; eene stille stad, waar niet veel omgaat;
stil wonen, op stille wegen, eenzaam, afgelegen; — het
tegengestelde van luid : stil lezen, zacht, voor zichzelf; (R.-K.) eene stille mis, eene mis die zonder
muziek gelezen wordt; de stille week, de week vOOr
Paschen; stille Vrildag, goede Vrijdag; — niet druk:
het is nogal stil in den handel; het is stil in suiker, in
koffie, er wordt niet veel in omgezet; een stille vennoot, die alleen met zijn geld in eene zaak deelneemt; een stille agent, spion, een geheime agent,
spion.
STIL ! tw. aanmaning om zich stil to houden, stil
to zijn of to zwijgen: stil ciao- !
STIL, v. (-len), stilletje.
STILACHTIG, bn. eenigszins stil.
STILEEREN, (stileerde, heeft gestileerd), opstellen,
inz. naar de eischen van den goeden stijl: hij stileert
goed; een flunk gestileerd opstel; — (teek.) in stijl brengen: gestileerde bladeren, dieren.
STILET, o. (-ten), kleine dolk, ponjaard; (heelk.)
pijlnaald eener sonde of van een katheter.
STILHEID, v. stilte; zwaarmoedigheid, het zwijgen.
STILHOUDEN, (hield stil, heeft stilgehouden), de
beweging doen ophouden: den arm, een rijtuig stilhouden; iem. stilhouden, het voortgaan beletten ; (fig.)
verzwijgen zij hielden die zaak stil; geene beweging,
rumoer maken: zich stilhouden; een kind stilhouden,
maken dat het niet schreit; zwijgen.
STILISEEREN, (stiliseerde, heeft gestiliseerd), naar
den pisch van den (goeden) stijl opsteilen.
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STILIST.

STINKVOGEL.

STILIST, m. ( en), iem. die goad stiliseert.
STILISTIEK, v. kunst der schrifteltjke voordracht.
STILLE, m. en v. (-n), iem. die stil is; de stillen in

en naar knoflook riekende vrucht van den stink-
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die weinig van zich doen spreken;
(kaartsp.) iem. die, zonder het aan te kondigen, alle
slagen haalt.
STILLEKENS, bw. op stills, teelsche wijze, onopgemerkt: hif gaat maar stillekens zffn gang, zonder
zich aan fern. of iets to storen; in 't geheim: stillekens

den lande,

iets wegnemen.

STILLEN, (stilde, heeft en is gestild), stil maken,
tot stilte -, tot rust brengen: een klein kind stillen;
bevredigen: rune schuldeischers stillen; zjjne nieuws.
gierigheid stillen; verzadigen : zfjn hanger, den dorst
stelpen: het bloed stz7len; koelen: iemands toorn,
woede, sijne wraak stillen; — stil worden, bedaren:
het weer, de zee stilt. STILLING, v. het stillen.
STILLETJE, o. (-s), draagbaar gemak.
STILLETJES, bw. stillekens.
STILLEVEGER, m. (-5), (Zuidn.) sekreetruimer.
STILLEVEN, o. (-s), (schild.) schilderij, voorstellende levenlooze voorwerpen, inz. uit de planter'•
wereld (bloemen, vruchten, dood wild enz.).
STILLIGGEN, (lag stil, heeft stilgelegen), zonder
beweging blijven liggen: door tegenwind moesten de
schepen stilliggen, konden zij niet verder varen; de
stoombooten liggen daar twee dagen stil, om to lossen
en to laden.
STILLIGHEID, v. stilheid.
STILMIDDEL, o. (-en), kalmeerend geneesmiddel.
STILSTAAN, (stond stil, heeft stilgestaan), staan
zonder zich to bewegen of to verroeren : hj kan
geen oogenblik stilstaan; atin mond staat geen oogenblik stil, het is een eerste babbelaar; niet verder
gaan, ophouden to loopen: het uurwerk staat stil;
de ttjd staat nooit stil, gaat altijd verder; (fig.) daarb#
staat mffn verstand stil, dat kan ik niet begrijpen;
tang bjj eene zaak stilstaan, er veel en rijpelijk over

denken, spreken.
STILSTAAND, bn. wat stilstaat stilstaande wateren.
STILSTAND, m. het ophouden eener beweging;
rust, kalmte; stilstand in den handel, geen vertier;
stilstand van wapenen, schorsing der vijandelijkheden; (geneesk.) stilstand in het bloed, het plotseling
sterven.
STILTE, v. stilheid, rust, kalmte : een oogenblik
stilte; er heerschte diepe stilts; stilte gebieden, eischen; in
de stilte van den nacht; (zeew.) stilte op zee, windstilte; — in stilte, heel zacht, in 't geheim: God in
stilte bidden; htj deed het in stilte.
STILTE, tw.; stilte! niemand mag spreken.

STILTEGORDEL, m. (-s), aardgordel waar vaak
windstilten voorkomen.
STILZITTEN, (zat stil, heeft stilgezeten), zitten
zonder zich to bewegen of to verroeren : zij kan geen
oogenblik stilzitten; een ongeluk, in den tegenspoed
stilzitten, de handen in den schoot leggen; niet meespelen: wij kunnen wel met ons vb'ven kaarten, maar
dan moet er e'en stilzitten.
STILZITTEND, bn. niets uitvoerende; een stilsittend
levee leiden, weinig uitgaan.

STILZWIJGEN, (zweeg stil, heeft stilgezwegen),
niet spreken.
STILZWIJGEN, o.; iem. het stilzwYgen opleygen; het
stilzwijgen in acht nemen, verbreken; iets met stilzwijgen voorbffgaan, zonder er melding van te maken.
STILZWIJGEND, bn. bw. (-er, -st), zwijgend; eene
stilzwjjgende (ongenoemde) roorwaarde; dat is stilzwijgend daaronder begrepen, zonder er melding van te
maken; iets stilzwijgend voorbOaan. STILZWIJGEND-

HEID, v. de deugd van het zwijgen, van het bewaren eens geheims; bedeesdheid; zedigheid; zwijgen.
STILZWIJGENS, bw. (w. g), zonder melding to
maken (van iets).
STIMULATIE, v. (...ti6n), aansporing, prikkeling.
STIMULEEREN, (stimuleerde, heeft gestimuleerd),
aansporen, prikkelen.
STINKAPPEL, m. (-s, -en), op een appel gelijkende

appelboom; —BOOM, m. (-en), eene soort van tropisch en heester in Amerika (cratava gynandra).
STINKBLAD, o. (-eren), een struikgewas in Guinea;
(plantk.) (gew.) hoefblad; ...BLOEM, v. (-en), (gew.).
stinkende kamille; ...BOK, m. (-ken), bok; mensch,
die stinkt; ...BUNZING, m. (-5), (nat. hist.) bunzing
(fig.) stinkerd; ...BOOM, m. (-en), (plantk.) eon Zuid-

europeesche boom waarvan de bladeren, als
gewreven worden, een leelijken reuk geven (anagyris foetida); (gew.) hondsboom; ...BOON, v. ( en),
de vrucht van den stinkboom; ...CYPRES,m.(-sen),_
-

(plantk.), eene soort van cypres (thuja occidentalis);
...DAS, m. (-sen), eene soort van das; ...DIER, o. (-en),
een geslacht van zoogdieren (mephitis), tot de familie
der marters behoorende, alzoo genoemd naar den
eigenaardigen on schier onverdraaglijken stank,
dien zij verspreiden als uitwerksel eener afscheiding, die in den omtrek der voortplantingswerktuigen geschiedt.
STINKEN, (stonk, heeft gestonken), een kwalijken,
walglijken reuk van zich geven, kwalijk rieken:
de grachten, riolen stinken; dat vleesch stinkt, is niet
goad meer, is bedorven; nit den mond, uit den adem

stinken; hfj stonk naar de jenever,

men kon goect

ruiken dat hij die veel gebruikt of gebruikt had; —

(sprw.) hij is zoo lui, dat hfj stinkt, hij is uiterst lui;
(fig.) in wanorde, achterop zijn: ik geloof, het stinkt
er, dat de boel in de war is; het zal er stinken, or
zal ruzie, oneenigheid zijn.
STINKEND, bn. bw. (-er, -st), kwalijk riekend, verpestend: stinkende voeten; een stinkende adem; het is

er stinkend vuil, zOO vuil dat het er stinkt; (fig.).
eene stinkende leugen, eene groote, leelijke leugen;
ergens stinkend (met schande, ook met ondank) van.
afkomen; zich stinkend (schandelijk) gedragen;
stinkende gouwe. Zie GOUW (2de art.).
—(plantk.)

STINKERD, m. (-s), (inz. fig.) vuilaardig, zedeloos
mensch, lage kerel; — (sprw.) in den stinkerd zitten, in
de nesten, in angst, benauwdheid. STINKERDJE,
o. ( s), knaapje dat zich reeds vuilaardig aanstelt;
-

(ook) stinkvlieg.
STINKERIG, bn. (-er, -st), stinkend; slecht,geineen:

STINKERIGHEID, v.
STINKGAT, o. (-en), rnodderpoel; vuile, smerige
woning; m. en v. (-ten), die altijd stinkt; (fig.)
lage, vuilaardige persoon; ...GRACHT, v. (-en), stin.
kende gracht; ...HAAN, m. (...hanen), (nat. hist.>
de hop, zekere vogel; ...HAGEDIS, v. (-sen), (nat.
hist.) eene soort van hagedis; ...HARS, o. v.;
...HOUT, o. hout dat van den stinkboom komt;
(ook) (plantk.), (gew.) hondsboom; (ook) naam van
het bitterzoet; ...KALK, v. kalksteenlaag met
aardolie doortrokken, zie stinksteen; ...KEVER, m.
(-s), ossendooder, prachtkever; ...KOGEL, m. (-s)„
kogel welke een gemeenen stank verspreidt; ...KOLK,
v. (-en), modderpoel ; o. (-en), zekere plant;
...MIER, v. (-en); ...MOER, v. (-s), slons, morsig wijf;
...NEST, o. vuile woning, huis waar het altijd stinkt;
...NETEL, v. (-5), (plantk.) zwarte maluwe (stachys
silvatica); ...NEUS, m. (...zen), stinkende neus; —,
m. en v. iem. met een stinkneus; ...00R, o. (-en),.
stinkend oor; m. en v. (-en), die stinkooren heeft.
STINKPOEL, m. (-en), stinkende poel; ...POT, m.
(-ten), pot die stinkt; (ook) vuurpot, vuurdrager
die vroeger in zeeslagen gebruikt ward, om bij
het enteren den vijand uit de hut, kajuit of andere
stellingen door den stank to verdrijven; ...SLOOT,
v. (-en); ...STEEN, m. (-en), zeker kalkgesteente,
alzoo genoemd naar den eigenaardigen, ammoniakalen en naar zwavelwaterstof zweemenden
reuk, welken het bij het wrijven, verwarmen ea
vaneenslaan ontwikkelt; ...STOK, m. (-ken), slechtesigaar; m. (-5), leerlooier, zeemtouwer;
...VISCH, m. (...sschen), stinkende visch; ...VLIEG,
v. (-en), zekere vlieg (hemerobiusl: ...VOGEL, m. (-s).
eene soort van Indiaansche meerle of spreeuw; —
hop.

STIP.

STOET.

STIP, v. (-pen), STIPPEL, v. (-s), punt; kleine ronde
vlek: stippen zitten; het teekenen met stippen; mag ik
eene stip inkt, eens mijne pen in uw inktpot

stoel in den hemel verdienen, door goe ,-le werken zich
onderscheiden; tusschen twee stoelen in de asch zitten,
zeer verlegen zijn in de keus, die men doen moet; —
datgene waarin iets rust : de stoel van den vlaggestut, (zeew.) de stoel van den mast; ijseren stoelen (of
klampen) voor de barkas; stoel eener globe, toestel
waarin zij draait; — (plantk.) vruchtbodem van vele
bloemen; steel, stronk boven den grond : stoelen van
aardappelen, artisjokken. STOELTJE, o. (-s).
STOELBALK, m. (-en), (bouwk.) dakstoelbalk; stoelbalk van 't getouw des zijdewevers; ...BIES, T.
(...zen), eene soort van bies om stoelzittingen van
te vlechten, ook mattenbies geheeten; ...BOONTJES,
o. my. stamboontjes; ...BROEDER, m. (-s), ambtgenoot in een dijksbestuur; iem. die in de kerk met.
een ander denzelfden stool heeft.
STOEL(EN)DRAAIER, m. (-s), stoelenmaker. STORLENDRAAIERSWINKEL, m. (-5).
STOELEN, (stoelde, heeft gestoeld), (van planten)
zich tot een stool vormen: de kool begint reeds te
stoelen; de aardappelen stoelen breed, groeien breed
uit; (fig.) wortelen: liberalisme, socialisme en radicalisme stoelen op den wortel.
STOELENGELD, o. ( en), geld dat men voor het
huren van stoelen betaalt, inz. in de kerk; ...KLOPPER, m. (-5), rieten klopper om het stof uit de
stoelzittingen to kloppen; ...MAKER, m. (-s);
...MARKT, v. (-en); ...MAT, v. (-ten), gevlochten
stoelzitting; ...MATTEN, o. beroep des stoelenmatters; ...MATTER, m. ...MATSTER, v. (-s), man
vrouw die stoelenmatten herstelt of maakt;
...VLECHTER, m. (-s), stoelenmatter; ...ZETSTER,
v. (-s), vrouw die stoelen zet (in de kerk).
STOELERIJ, v. handel in stoelen: met de stoeler#
valt ook niet veel te verdienen.
STOELGANG, m. (fig.) buikontlasting: behoorlijken
stoelgang hebben; ...KLEED, o. (-en), overtrek, hoosje;
...KUSSEN, o. (-s); ...PLANK, v. (-en), (bouwk.),
muurbekleeding met eene enkele plank, 12 a, 15 cM.
breed, ter hoogte van de bovendeelen der daartegen
to plaatsen stoelen (zoowel tegen den muur ale
onder het behang); ...SCHEI, v. (-en), schei of dwarslat in de rugleuning van eon stool.
STOELVAST, bn. (-er, -st), zoo vast als een persoon,,
die vast op zijn stoel blijft zitten, terwijl anderen
van 't gezelschap dronken op den grond vallen, dus
eig. zoo vast als iem., die een goad glas velen kan;
vast op zijn stool zittende, niet vlug opstaande (van
tafel enz.); (fig.) niet gemakkelijk ontslagen kunnen
worden: hij zit daar nogal stoelvast. STOELVASTHEID, v.
STOELVERGADERING, v. (-en), vergadering van
een dijksbestuur; ...ZITTING, v. ( en), zitting van
een stool; ...ZUSTER, v. (-5), vrouw die met eene
andere in de kerk denzelfden stool heeft.
STOEP, v. (-en), ruimte vOOr een huis tot aan de
straat, gewoonlijk iets verhoogd en vroeger met
palen en kettingen van den publieken weg afgescheiden: op stoep staan; (sprw.) hij is van geen hooge
stoep gevallen, hij is van geen zeer hooge afkomst;
de stoop is daar glad, de meisjes gaan er glad weg,
huwen er nogal jong; — optrapje aan den waterkant,
waterstoepje. STOEPJE, o. (-s), opstapje, bordesje.
STOEPBANK, v. (-en), bank op eene stoop voor
het huis.
STOEPEN, (stoepte, heeft gestoept), op eene stoep
zich bevinden, verblijven, zitten.
STOEPJE, o. (-s), (gesch.) stadssoldaat.
STOER, bn. (-der, -st), groot, zwaar krachtig: een
stoere kerel. STOERHEID, v.
STOET, v. (-en), boterham.
STOET, v. (-en), (gew.) zeker broodje, ook stuit
geheeten; (gew.) klein tarwebroodje waarvan er
gewoonlijk vier aan elkander gebakken zijn, die
onder den naam van haspel stoeten bekend zijn.
STOET, m. menigte, schaar, rij, bende, sleep
(hovelingen, yolk enz.); plechtige optocht: bruiloftstoet, begrafenisstoet, lijkstoet; pracht, luister.

doopen? STIPJE, STIPPELTJE, o. (-s).
STIPENDIEEREN, (stipendieerde, heeft gestipendieerd), eene toelage schenken, uit eene beurs
laten studeeren; (ook) in het geheim onderhouden,
betalen.
STIPENDIUM, o. (...dia). toelage voor minvermogende studenten, beurs; (R.-K.) een legaat om missen te laten lezen.
STIPPELEN, (stippelde, heeft gestippeld), stippels
maken, spikkelen: gestippeld katoen, gestippelde reeren,
eene lifn stippelen, stippels zetten in de richting eener
lijn; (Zuidn.) fijn naaien. STIPPELING, v.
STIPPELLIJN, v. (-en), gestippelde lijn; ...STEEN,
m. (-en), (delfst.) steen om mede te stippelen.
STIPPEN, (stipte, heeft gestipt), stippelen; aanstippen; even indoopen: de len in den inkt stippen.
STIPPING, v.
STIPREKENAAR, ...WAARZEGGER, m. (-s), gewaande waarzegger (uit stippen), kabbalist.
STIPREKENKUNDIG, bn. met de stipwaarzeggerij
in verband, daaraan ontleend.
STIPREKENKUNST, ...WAARZEGGERIJ, v. gewaande kunst om uit stippen de toekomst te voorspellen, - den wil der goden te verstaan; kabbala.
STIPSTAPPEN, (stipstapte, heeft gestipstapt),
keilen.
STIPT, bn. bw. (-er, -st), STIPTELIJK, bw. nauwkeurig, nauwgezet, juist; op juiste wijze: hij is stipt
in alles, het is een stipt mensch; stipt iets uitvoeren,
een bevel nakomen. STIPTHEID, v. nauwkeurigheid,
juistheid.
bepaling, afspraak;
STIPULATIE, v. (-s,
toezegging.
STIPULEEREN, (stipuleerde, heeft gestipuleerd),
bepalen, vaststellen; bedingen.
STOA, v. (-'s), zuilengang (in het oude Athene. inz.
als de leerplaats van Zeno, van waar de naam
stoicijn afstamt).
STOBBE, v. (-n), stronk, stomp, inz. worstelstronk,
boomstronk van akkermaalshout:
stoken stobben.
STOBBETJE, o. (-s).
STOCK-EXCHANGE (Eng.), v. effectenbeurs te
Londen.
STOCK-JOBBER, m. (-s), speler, dobbelaar in
fondsen.
STOCKS, my. effecten; (inz.) al de Engelsche openbare schuldbrieven.
STOEDEL, m. (-5), inrichting om den tuimelaar
van een vuurroer zoo aan de slotplaat te bevestigen, dat zijne wentelende beweging niet belemmerd wordt; —STIFT, v. (-en), stift die den stoedel
aan de slotplaat bevestigt.
STOEIEN, (stoeide, heeft gestoeid), dartelen, in
scherts met elkander worstelen, ravotten.
STOEIER. m., STOEISTER, v. (-s), die stoeit.
STOEIERIJ, v. (-en), het stoeien.
STOEIIG, bn. (-er, -st), ...ZIEK, bn. (-er, -st), geneigd
tot stoeien.
STOEIPARTIJ, v. (-en), stoeierij; ...ZUCHT, v. overdreven lust tot stoeien.
STOEL, m. (-en), draagbare zetel voor een persoon,
gewoonlijk van eene rugleuning en van pooten
voorzien : de sitting, de leuning, de pooten, de sporten
van een stoel; een houten stoel; een matten stoel (met
gevlochten zitting, in tegenst. van kussenstoel); een
stoel zonder leuning; neem een stoel en ga zitten, uitnoodiging om te gaan zitten; (sprw.) hij sou
van zijn stoel afpraten, hij is buitengewoon welbespraakt; stj zitten niet op an stoel, zij zullen niet
samen doen, samen handelen, optreden; — vaststaande zetel, inz. die welken iem. in zijn ambt
noodig heeft: preekstoel, biechtstoel, leerstoel enz.; in
afkorting voor biechtstoel, dakstoel, dtjkstoel enz.;
(fig.) de heilige stoel, de pauselijke regeering, (ook) de
nersoon des Pausen, (ook) het pausdom; zich een
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STOETERIJ.

(-en),
STOETERIJ, v. het fokken van paarden.
plaats waar paarden gefokt worden.
STOETHASPEL, m. (-s), onhandig mensch die alles
dom en verkeerd aanpakt
STOF, v. (-fen), STOFFE, v. (-n), weefsel: grove,
fine, tichte, zware, Wen, katoenen stoffen; — alles
waarvan iets vervaardigd kan worden; grondstof;
4pap.) ontboiiden lompen waarvan het papier wordt
gemaakt; — (fig.) onderwerp (tot eene verhandeling,
een tooneelstuk enz.); aanleiding, reden: stof tot
kwaadspreken, stof tot lachen hebben; stof voor een
opstel; (sprw.) kort van stof ztjn, snel zijn besluit
namen en daarnaar handelen.
STOF, o. aanveegsel van den grond, stuifzand:
zich het stof van de schoenen slaan; pluisjes, deeltjes
die op alles nederdalen en er op zitten blijven: stof
afnemen; ziektestof, smetstof, p3kstof; de mensch is stof,
vergankelijk; iem. uit het slot* verheffen, uit een

.nederigen staat verheffen. STOFJE, o. (-s).
STOFACHTIG, bn. (-er, -st), als stof, naar stof
gelijkende.
STOFBEZEM, m. (-s), scoffer; ...BOEL, m. waar
veel stof gevonden wordt: 't is hier een stofboel;
m. (-en), (wev.), zie ONDERBOOM;
....DEELTJE, o. (-s), stofje; atoom; de leer der stofdeeltjes, der atomen, (van DESCARTES); ...DOEK, m.
4-en), doek om he stof van de meubelen enz. of te
namen; ...DOEKENMANDJE, o. (-s), mandje om de
-stofdoeken in te bewaren; ...DORPEL, m. (-8), dekdorpel; ...DRAAD, m. (...draden), meeldraad.
STOFFAGE, v. (-s), stof waarvan iets vervaardigd
wordt (inz. laken, kastoor enz.).
STOFFEERDER, m., STOFFEERSTER, v. (-s), die
stoffeert, meubelt; (fig.) die het bijwerk maakt op
-eene schilderij.
STOFFEEREN, (stoffeerde, heeft gestoffeerd), (eig.)
met zijden stof versieren: hoeden stoffeeren, opmaken; eene koets stoffeeren, van binnen bekleeden;
meubelen, eene kamer van al het benoodigde voorzien; gestoffeerde (gemeubelde) kamers; (schild.) van
bijwerk voorzien, versieren: een 1 andschap eigenaardig
,gestoffeerd; (fig.) opsmukken, verzinnen: dit verhaal is
met leugens gestoffeerd. STOFFEERING, v. (-en), het
stoffeeren (in alle bet.); opsmukking, verzinsel.
STOFFEERSEL, o. (-s), bijwerk (op eene schilderij).
STOFFEL, m. dom mensch, stommerik.
STOFFELACHTIG, bn. (-er, -st), als een stoffel.
STOFFELACHTIGHEID, v.
STOFFELIJK, bn. van stof; tot het stof behoorende: des menschen ziel is niet stoffelijk; ?carnite is
niet een stoffelijk iets; materieel, alleen het stof of
geldelijk bezit betreffende: zone stoffelijke belangen
behartigen; er stoffelijk voordeel bij hebben; onze eeuw is
uitsluitend stoffelijk, zij veracht het meer verhevene,

het poetische in den mensch. STOFFELIJKHEID,

v. lichamelijkheid.

STOFFELOOS, STOFLOOS, bn. (dicht.) onstoffelijk:
die 't stoffeloos met het stof vereenigt en vermengelt.
STOFFELTJES, bw. zoo echt dom en onnoozel.
STOFFEN, bn. van (geweven) stof: stoffen laarzen;
stoffen schoenen.
STOFFEN, (stofte, heeft gestoft), stof afvegen,
-afnemen: eene kamer stoffen.
STOFFEN, (stofte, heeft gestoft), pralen, snoeven;
stollen op (iets, b.v. adel, rijkdom enz.).
STOFFENWINKEL, m. (-a), winkel waar zijden
stoffen enz. verkocht worden; ...WINKELIER, m.
(-5), ...WINKELIERSTER, v. (-s).
STOFFER, m. (-s), werktuig om te vegen, te stoffen,
handbezem. STOFFERTJE, o. (-s).
STOFFER, m. , STOFSTER, v. (-s), pother, snoever, snoefster.
STOFFERIG, STOFFIG, bn. (-er, -st), vol stof, met
stof bedekt: alles is bier stoffig; het is hier stoftig,
er volt hier veel stof. STOFFERIGHEID, STOFFIGHEID, v.
STOFGOUD, o. korreltjes goud die als stof worden ingezameld (inz. op de Goudkust van Guinea);

STOK.
...HAGEL, m. zeer fijne hagel die door snelle bevriezing der waterdeeltjes in eene bewogen lucht
ontst aat.
STOFHAGELEN, (het stofhagelde, heeft gestofhageld), in fijnen hagel neervallen.
STOFJAS, v. (-son), dunne overjas tegen het stof;
...KEVER, m. (-s), eene keversoort waarvan de vleugels met fijn stof bestrooid schijnen (opatrum);
...KIST, v. (-en), (papierm.) kist waarin zich de stof
bevindt; ...KLOMP, m. (-en), eerie hoeveelheid stof;
...KOLFJE, o. (-5), helmknopje; ...KWAST, m. (-en),
kwast voor de schoonmaak.
STOFMAKING, v. het stampen of malen tot stof;
...MALER, m. (-s), machine in eene papierfabriek
die de stof maalt; m. (-s), dunne mantel
dien men draagt, om tegen het stof beschermd to
zijn; o. verstuivend meel; ...NAAM, m.
(...namen), naam van eene stof; (taalk.) naam der
stoffen of zelfstandigheden die zonder bepaalde
grenzen worden gedacht; ...REGEN, m. zeer fijne
regen.
STOFREGENEN, (het stofregende, heeft gestofregend), in zeer fijnen regen neervallen.
STOFROMMEL, m. stofboel; ...SCHEIDER, m.(-s),
(w. g.) scheikundige; ...SCHEIDING, v. (-en), scheikundige bewerking; ...SNEEUW, v. zeer fijne
sneeuw.
STOFSCHOON, bn. ten ruwste schoon: bij het ver
huizen laat men zijn huis stofschoon ackter.

STOFSNEEUWEN, (het stofsneeuwde, heeft gestof
sneeuwd), in zeer fijne sneeuw neervallen.
STOFSPUITJE, o. (-s), zeer fijn spuitje voor het
fixeeren van teekeningen, ...STOOF, v. (...stooven),
inrichting waardoor men stof uit een vertrek daft;
...VARKEN, o. (-s), stofler, handbezem; ...WINKEL,
m. stofboel; ...WISSELING. v. de omzetting van de
spijzen en dranken in de samenstellende deelen
van het dierlijk lichaam; ...WOLK, v. (-en), wolk
van stof: stofwolken opjagen; ...ZAAD, o. zekere
woekerplant; ...ZAND, o. stuifzand; ...ZEEF, v. (...zeven), (art.) fijne zeef voor de kruitmakers; ...ZUIGER, m. (-5), inrichting op fabrieken om het stof
weg to zuigen.
STOICIJN, m. (-en), volgeling, leerling van ZENO
(den stichter der stolcUnsche wijsbegeerte) van
Citium; (fig.) die ongevoelig is voor alle aardsche
indrukken, verachter van alle weelde en genot.
STOICIJNSCH, bn. als een, van een stolcijn; (fig.)
koelbloedig, onaangedaan: met stacijnsche onverschilligheid.
STOICISME, o. de stoIcijnsche leer, stoicijnsche
gewoonten.
STOK, m. (-ken), stengel, dunne houtige stam van
struiken on heesters, plant met zulk een stam:
wUnstok,rozenstok, stokroos; — afgesneden rechte lange
stam of tak; lang cilindervormig stuk hout, tot
versehillende doeleinden gebezigd, inz. tot steun bij
het gaan of om to slaan:
naon zYn stok en hoed
en ging weg; wandelstok met gouden knop; op zijn stok
leunen; — (fig.) hij is mijn stoic en staf, mijn steun en
hulp; een oude stole , een stokoud man, afgeleefd
gr)jsaard; ouderdom: one d'ouden stoic to van; —
schermen op korten of langen stok; iem. met zijn
stoic dreigen, slaan; (sprw.) met iem. aan den stok
raken, twist, ruzie, oneenigheid met iem. krijgen;
het met lens. aan den stok krinen, hebben; hij gaf mij
dadelijk stok en bal in de hand, ik kon dadelijk twist
met hem krijgen, zoo scherp waren zijne woorden; —
polsstok; spring niet verder, clan nw stok lang is,
onderneem niets boven uwe krachten; — kippenstok,
roost: met de kippers op stok gaan, vroeg naar bed
goon; (sprw.) eene kip op stok, een meisje dat gekamerd zit; —
houten steel: bezenz-, maker-, vlaggestok; duimstok,
maatstok; zekere moat: een stok turf, een stok linnen;
net den stok verkoopen, in 't openbaar, bij opbod;
stang: een stok ink; — (in gevangenissen) een houten
blob waarin misdadigers tot straf met de beenen
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gesloten werden; de gevangenis zelf: iem. in den
stok zetten; — uitgehold blok hout, tot bijenwoning
dienende, ook iedere andere bijenkorf: bijenstok;
—en verzamelingbijelkanderbhorend inge:
eierstok; (kaartslo de kaarten die na het rondgeven
overblijven en waarvan in vele spelen) de speler
zooveel nemen of koopen kan als hij van de zijne
uitspeelt: hoeveel kaarten liggen er op stok?; (gew.)
een geheel spel kaarten: haal eens een nieuw stoic
kaarten. STOKJE, o. (-s), kleine stok; (sprw.) ergens
een stokje bij steken, maken dat iets geen voortgang
meer heeft; alle gekheid op een stokje, ter zijde gelaten;
van zon stokje vallen, flauw vallen, buiten kennis
raken.
STOKBEELD, o. (-en), standbeeld; ...BEITEL, m. (-s),
kloofbeitel; ...BEURS, v. (...zen), ...BEURSJE, o. (-s),
eene soort van (ouderwetsche) geldbeurs; ...BEWAARDER, m. (-5), (oudt.) cipier, opzichter eener
gevangenis.
STOKBLIND, bn. stekeblind.
STOKBOON, v. (-en), boon die langs stokken groeit,
inz. de snijbuonen; ...DEGEN, m. (-s), degen uit een
degenstok.
STOKDOOD, bn. morsdood; ...DOOF, bn. harddoof.
STOKDREG, v. (-gen), eene soort van dreg of haak
aan een stok; ...D ULF. v. (...von), wilde duff;
...D WEIL, v. (-en), ovendweil (der bakkers); (zeew.)
zwabber.
STOKEBRAND, m. en v. (-en), onruststoker, oproerling.
STOKEBRANDEN, o. onrust stoken, zaaien.
STOKEN, (stookte, heeft gestookt), vuur aanleggen, • onderhouden om eene kamer enz. te verwarmen : wij stoken nog niet; stook lnaar goed: het
is koud; wie stookt er ?, wie zorgt voor de kachel? —
met vuur verwarmen: in de slag; kamer stoken;
liter kan niet gestookt worden, is geen schoorsteen;
deze kamer is niet warm te stoken; een oven stoken; —
branden, als brandstof gebruiken: hout, turf, steenkool,
cokes stoken; een vuurtje stoken; — (sprw.) iem. een
vuurtje stoken, hem eenig kwaad berokkenen, in
ongelegenheid brengen; twist, tweedracht stoken, verwekken ; hij doet niets clan stoken. opruien, opstoken;
— distilleeren, overhalen: jenever, brandewUn stoken;
— (zeew.) hard waaien. STOKING, v.
STOKEN, (stookte, heeft gestookt), de tanden
de tanden stoken.
- zuiveren:
STOKER, in. (-s), die stookt (inz. eene stoommachine, in eene fabriek enz.); brander, distilleerder; stokebrand; (zeew.) harde wind.
STOKERIJ, v. (-en), plaats waar een geestrijk vocht
(inz. jenever en brandewijn) wordt bereid; gmv.
het stoken er van. STOKERIJTJE, o. (-s).
STOKERWT, v. (-en), erwt die langs een stok
groeit; soort van wilde erwt die tusschen het koren
groeit (piston arrense); ...GELD, o. (-en), vroeger
zekere belasting (op sterke dranken); ...GOED, o.
(-eren), erfgoed, boedelgoed; ...HOUDER, m. (-s),
vendumeester; ...HUIS, o. (...zen), (oudt.) gevangenis, blokhuis; ...KAART, v. (-en), een der kaarten,
die zijn overgebleven, nadat men elk der spelers
zijn spel heeft gegeven.
STOKKEKNECHT, m. (-s), cipiersknecht.
STOKKEN, (stokte, heeft gestokt), (zeew.) een
stok in het anker zetten; bUen stokken, in korven
houden; (landb.) boonen stokken, aan stokken binden.
STOKKEN, (stokte, is gestokt), blijven steken: zone
stem stokte; hij stokte in zone rede; stollen : gestokt bloed.
STOKKERIG, STOKKIG, bn. bw. (-er, -st), houtig,
(van aardvruchten) : stokkerige rad Ys, knollen, kroten;
(fig.) stijf, boersch, ongemanierd: eene stokkerige
houding; zich stokkerig bewegen. STOKKERIGHEID, v.
STOKLAK, o. lak in stokken of stangen; ...LAN.
TAARN, (-en), ...LANTAREN, v. (-s), lantaarn die
aan een stok vastzit; ...LIJN, v. (-en), zekere meetlijn der scheepstimmerlieden; ...MAN, m. (-s),
...MEESTER, m. (-s), cipier; ...NAR, m. (-ren), bot
.znensch, groote gek, dwaas in-folio.

STOKOUD, bn. zeer oud: een stokoud man.
STOKOUDERDOM, m. hooge ouderdom.
STOKPAARD, o. (-en), ...PAARDJE, o. (-s), stok
met een paardekopje er aan (waarop de kinderen
rijden); (fig.) geliefkoosd onderwerp, bezigheid,
stelling; wat men het best verstaat; (sprw.) elk
heeft zijn stokpaardje, ieder heeft iets, waarmede hij
bij voorkeur zich bezighoudt, waarover hij het
liefste spreekt; wet ?Vett 14 weer op zijn stokpaardje!,
wat is hij weer aan den gang, op zijn praatstoel;
...PASSER, m. (-s), liniaal met twee stalen punters,
beide of den van beide verstelbaar, welke als passer
dienst doet; ...PROEF, v. (...von), wat de rnuntmeeter of essayeur van het geproefde goud of
zilver bewaart; ...REGEL, m. (-5), grond-, stel-,
zetregel; axioma; ...ROOS, v. (...rozen), eene soort
van roos met dubbele bloom, die als sierplant in
onze tuinen gekweekt wordt (althoea rosea); ...SLAG,
m. (-en), slag met een stok of rotting : stokslagen
geven; ...SLANG, v. (-en), eene soort van slang;
...SPRUIT, v. (-en), (plantk.) wortelspruit.
STOKSTIJF, bn. stijf als een stok: zich stokstfjf
houden; stokst?jve Klaas, iem. die zeer stijf is; (fig.)
stokstof volhouden, dat iets waar is, voortdurend blijven beweren.
STOKSTIL, bn. doodstil.
STOKSUIKER, v. kandijsuiker, klontjes; ...VECHTER, m. (.$), iem. die met den stok schermen kan;
...VERF, v. (gew.) stopverf; ...VIOLIER, v. (-en),
(plantk.) nagelbloem (cheiranthus).
STOKVISCH, m. (...sschen), als voorwerpsn. —, v.
gmv. als stofn.: op stokken hard gedroogde visch,
die na gebeukt en in water geweekt to zijn, gekookt
gegeten wordt; inz. eene soort van kabeljauwen
(gadus merlucius): een hoepel stokvisschen; stokvisch
beuken; stokvisch met boter eten; (fig.) iem. stokvisch
zonder boter geven, stokslagen; het is een echte stokvisch, droge, saaie vent; (sprw.) ieder wat van de
stokvisch, ieder moot wat hebben, ieder een deel.
STOKVISCHJE, o. (-5).
STOKVISCHBEUKER, m. (-5), ...BEUKSTER, v. (-s);
...KIST, v. (-en); ...VEL, o. (-len), vel van een stokvisch; (sprw.) elk wat van de stokvischvellen [elders:
stokvischpell en], elk moat wat hebben.
STOKWAARDER, m. (•5), cipier; ...ZETTER, m. (-s),
iem. die het stokgeld (zekere belasting) omslaat;
...ZETTING, v.
Zie STOOL.
STOLA, v.
STOLKSCH, bn.; stolksche kaas, baste kaas, naar
het dorp Stolwijk zoo genoemd.
STOLLEN, (stolde, is gestold), van den vloeibaren
tot den vasten toestand overgaan, stremmen: de
olie, het vet, gesmolten boter stolt; de vorst deed de
wateren stollen, bevriezen; gestold bloed, geronnen
blood; (sprw.) de schrik deed mi) het bloed in de aderen
stolen, stilstaan, ophouden to vloeien. STOLLING,
v. het stollen.
STOLP, v. (-en), glazen klok : eene stolp over eene
pendule, eene yeas met kunstbloemen; glazen deksel
die in eene flesch met wijden hals juist sluit: ik kan
de stolp niet van de flesch krogen; stulp. STOLPJE,
o. (-s).
STOLPDEUR, v. (-en), (bouwk.) glazen deur welke
zoo met eene tochtsponning bewerkt is. dat beide
vleugels tegelijk geopend en gesloten moeten worden.
STOLPEN, (stolpte, heeft gestolpt), met eene stolp
dekken; stulpen.
STOLPFLESCH, v. (...sschen), glazen flesch met
zeer wijden hals waarin een glazen deksel sluit;
... KOOI, v. (-en), o. (-en), (zeew.) luik dat
over de luikhoofden heengaat en een opstaanden
rand heeft; ...NET, o. (-ten), stulpnet; ...PLOOI, v.
(-en), (naaist.) gestulpte plooi; ...RAAM, o. (...ramen), draairaam waarvan de vleugels met hol en
dol in elkander vallen.
STOLTS, m. (-en), stompscherpe ijzeren schijf, over
welke de zeemtouwer de huiden been en weer trekt,
om ze lenig te maken en de vouwen wog te werden.

STOLTSEN.

STOOMBLAASJES.

(stoltste, hee't gestoltst), de huiden
door middel van den stolts lenig maken.
STOM, bn. (-mer, st), sprakeloos, niet kunnende
spreken (voor altijd of slechts tijdelijk): stom geboren;

eene soort van Oostindische krab; m. en v. (...zen),
die een stompen nous heeft; ...STAART, m. (-en),
kortstaart: zeker paard welks staart, en ooren zijn.
afgesneden; ...VOET, m. (-en), stompe geknotte
(ook) paardevoet; m. en v. (-en), die zoodanigen
voet heeft; ...WERK, o. het maken van deurposten
on vensterkozijnen.
STOMPZINNIG. bn . bw. (-er, -st), dom, bot, stomp.
STOMPZINNIGHEID, v.
STOMZAT, bn. stomdronken.
STOND, m. (-en), STONDE, v. (-n), uur; op diets
stond, te dozer stonde, op dozen oogenblik; van stateden aan, van dit oogenblik aan, dadelijk to beginnen.
STONDEN, v. my. maandstonden, maandzuivering
(der vrouwen).
STONEHENGE, v. overoud gedenkteeken in Enge.
land bestaande uit twee kringen van ruw behou.
wen granietblokken, ongeveer 6 M. hoog; misschien
een overblijfsel van een Druidentempel.
STOOF, v. (stoven), voetwarmer (geschikt om er
eene test of een vuurpotje in to plaatsen); eene warms
stoof nemen; steenen stoof, stoof met marmeren deksel; (sprw.) te veel vuur in eene stool doet ze branden,
to veel schaadt; — oven, droog-, kookoven: meestoof;
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doof en stom zffn; de visschen zjin stom; hfj hield zich
zoo stom als een visch, sprak geen woord; hij stond
stem van schrik, van verbazing; (toon.) eene stomme
rol, waarin niet gesproken wordt; de stommen, de
figuranten; (org.) stomme orgelpfjpen, die slechts tot
sieraad dienen en geen toon geven; (jag.) een stomme
jachthond, die bij het vervolgen van wild niet aanslut; (sprw.) het geld, dat stom is, maakt recht wat
krom is, het geld regeert de wereld, met geld kan
men veel doen; (taalk.) stomme letters, die niet uitgesproken worden; — stomme zonden, zonden, zOO

afschuwelijk, dat men ze niet mag uitspreken; —
dom, stompzinnig, gedachteloos : dat was een domme
arm, deernisstreek; wat een stomme jongen 1; —
waardig: dat stomme dier. STOMHEID, v. het stom
zijn; (...heden), domheid, domme streek.
STOM, m. wijn die niet gegist heeft.
STOMACHEEREN, (stomacheerde, heeft gestomacheerd), maagpUn hebben, aan de maag lijden; (fig.)
zich boos maken.
STOMACHIEK, bn. maagversterkend.
STOMDRONKEN, bn. zeer dronken.
STOMME, m. on v. (-n), die stom is.
STOMMEKNECHT, m. (-s), hoektafeltje; hoedenstandaard, lichtstander.
STOMMEL, m. (-s), blok brandhout; stengel van
boonen on erwten; (gew.) korte steenen tabakspijp.
STOMMELEN, (stommelde, heeft gestommeld), een
dommelend gedruisch maken, banken on tafels
(Zuidn.) voor den
verzetten: niet zoo stommelen;
dag brengen. STOMMELING, v. (-en), het stommelen.
STOMMELIJK, bw., (w. g.), op domme of lompe
wtze.
STOMMELING, m. on v. (-en), domoor, botterik,
dom meisje. STOMMELINGE, v. (-n).
STOMMEN, (stomde, heeft gestomd), vervalschen
(wijn, sterke dranken); (fig.) ik moet stommen, ik
mag geen woord spreken.
STOMMERIK, m. (-en), domoor.
STOMMETJE, o. (-s), die stom is; voor stommetje
spelen, zich houden alsof men stom is.
STOMMIGHEID, v. (...heden), domheid, lompheid.
STOMMITEIT, v. (-en), domme streek.
STOMP, m. (-en), stoot, douw, vuistslag: iem. een
stomp geven. STOMPJE, o. (-s).
STOMP, v. (-en), kort geknot voorwerp, kort on
dik overblijfsel: eene stomp van een arm, een been;
stomp van een, boom; de bezem was z(56 afgesleten,
dat het niets meer dan eene stomp was; een stompje
kaars, lak; een stompje (van eene pip), eon kort
eindje. STOMPJE, o. (-s).
STOMP, m. (-en), (zeew.) kleine mast.
STOMP, bn. bw. (-er, -st), afgesleten (het tegenovergestelde van scherp); stompe (eggige) tanden;
stompe wapenen, waarvan het scherp is afgenomen;
een stompe (platte) neus; (bouwk.) een stomps naad,
de verbinding tusschen twee planken die met de
zijkanten vlak, koud tegen elkaar geplaatst zijn en
door klampen bevestigd werden; een stompe hoek,
grooter dan een rechte hook; een stompe toren, toren
zonder punt; — (fig.) versuft, vermoeid (van hersenen); zich stomp denken (over lets), zijn verstand
afsloven; (plantk.) (van bladen) met afgeronden top.
STOMPDEGEN, m. (-s), (oudt.) kort en breed zwaard.
STOMPELIJK, bw., (w. g.) dom, bot.
STOMPEN, (stompte, heeft gestompt), stompen,
vuistslagen geven: niets doen dan stompen en slaan.
STOMPEN, (stompte, heeft gestompt), den top wegnemen, afstompen.
STOMPHEID, v. botheid, afstomping; eggigheid;
(fig.) domheid.
STOMPHOEKIG, bn. met een stompen hoek: een
stomphoekige driehoek.
STOMPNEUS, m. (...zen), stompe neus; (nat. hist.)

het touwwerk wordt voor het teren eerst in eene stoof
gedroogd; badstoof; zweetstoof; (Zuidn.) kachel. STOOF-

JE, o. (-5).

stoof liggen, in het kootspel.
(-s), appel geschikt om gestoofd
to worden, in tegenst. met handappel; gestoofde
appel; ...HUIS, o. (...zen), ...HUISJE, o. (-5), kombuis; ...KETEL, m. (-s), ketel tot stoven (ook in
badstoven) gebruikelijk; ...PAN, v. (-nen); ...PEER,
v. (...peren), peer, geschikt om gestoofd to worden
(in tegenst. van tafelpeer); (ook) gestoofde peer;
STOOF, bw. plat:
STOOFAPPEL, m.

...POT, m. (-ten).
STOOFSEL,

o. (-s), het gestoofde: stoofsel van jonge

hoenders.
STOOFTEST, v. (-en), test die in eene stoof gezet
wordt; ...VUUR, o. een klein vuurtje om op to
stoven.
STOOKGAT, o. (-en), gat waardoor de brandstoffen in den oven worden gebracht; ...GELEGENHEID, v. (...heden), gelegenheid om te stoven:
kamer met stookgelegenheid; ...GRAAG, m. on v.
(...gragen), ism. die gaarne stookt; ...HUIS, o.
kombuis; werkplaatS, laboratorium; ...IJZER, o.
haardijzer, pook; ...KAST, v. (-en), trek-, broeikas;
...OVEN, m. (-s); ...PLAATS, v. (-en), haardstede.
STOOKSTER, v. (-s), zij die stookt.
STOOL, v. (stolen), (R.-K.) breeds lang afhangende
strook of band van min of meer kostbare stof die
door de priesters om den hals, door de diakens
schuins over den linkerschouder gedragen wordt
bij het verrichten van zekere geestelijke bedieningen.
STOOM, m. damp van kokend water, waterdamp
van eene spanning minstens gelijk aan den damp.
kringsdruk, gebezigd tot het in beweging brengen
der stoommachines; die molen werkt met stoom; stoom
wordt overal toegepast; (sprw.) dat gaat met stoom, zeer
snel, vlug; — walm eener lamp.
STOOMACHTIG, bn. als -, van stoom.
STOOMAFVOER, m. het afvoeren van den stooni;,
...BAD, o. (-en), damp-, zweetbad; ...BAGGERMOLEN, m. (-s), baggermolen die door stoom bewogen
wordt; ...BAGGERVAARTUIG, o. (-en); ...BAKKERIJ, v. (-en), bakkerij waar men door middel
van stoomkracht kneedt; ...BARKAS, v. (-sen),
barkas met stoomvermogen; ...BATTERIJ, v. (-en),
drijvende batterij welke door eene stoommachine
in beweging wordt gebracht; ...BEVOCHTIGING,
v. (wev.) bevochtiging van het garen met stoom,
inz. bij droge lucht, om het garen leniger to maken
on het breken to voorkomen; ...BLAASJES, o.
kleine blaasjes in het water opstijgende bij de
stoomvorming.
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STOOMBOOT, v. (-en), vaartuig door stoom voortgedreven; —DIENST, In. (-en), bet geregeld vertrekken en aankomen van stoombooten; — KAARTJE, o. (-s), bewijs van overtocht met eene
stoomboot; —MAATSCHAPPIJ, —ONDERNEMING,
—REEDERIJ, v. (-en), instelling ter voorziening in
een stoomvaartdienst; —TOCHT, m. (-en), tocht per
stoomboot; —TOCHTJE, o. (-s); — VAART, v. vaart
tier stoombooten, stoombootdienst.
STOOMBRANDSPUIT, v. (-en), brandspuit met
stoomvermogen; ...BROUWERIJ, v. (-en); ...CILINDER, m. (-s), cilinder waarin de zuiger eener stoommachine op en neer bewogen wordt.
STOOMDICHT, bn. zOO dicht dat stoom er niet
floorgaat, er niet uit ontsnapt: de stoomdom enz.

waardoor stoom gevoerd wordt; ...PLETTERIJ, v.
(-en), metaalpletterij doot middel van stoom;
...PLOEG, m. (-en), ploeg die met eene stoommachine
werkt; ...POMP, v. (-en), ...PONT, v. (-en), pomp, pont
waarbij stoom tot beweegkracht dient; ...POORT,
v. (-en), stoomdoortocht, plaats waar de stoom in
of uit den stoomcilinder gaat; ...RIJSTPELLERIJ,
v. (-en); ...RUIMTE, v. (-n), stoomkamer: de stoomkap dient om de stoomruimte te vergrooten; ...SCHELPENZUIGER, m. (-s), zuigtoestel dat door middel
van stoom werkt om schelpen uit de zee op to
zuigen; ...SCHIP, o. (...schepen), schip dat stoom
tot beweegkracht heeft; ...SCHOORSTEEN, m. (-en);
...SCHUIF, v. (...ven), toestel om den toevoer en
den afvoer van den stoom te regelen; ...SCHUIFKAST, v. (-en), kastje waarin de stoomschuif zich
beweegt; ...SCHUIFSTANG, v. (-en); ...SLEEPER,
m. (-s), stoomsleepboot; ...SLEEPHELLING, v. (-en),
scheepshelling waarbij de schepen door stoomkracht
opgetrokken worden; ...SLOEP, v. (-en); ...SPANNING, v. (-en), drukking of spankracht van den
stoom; absolute spanning, de verhouding tusschen
de stoomspanning en den dampkringsdruk; werkeltjke
stoomspanning, de drukking welke de stoom boven
den dampkring heeft: de werkelffice stoomspanning is
altijd 1 minder dan de absolute; ...SPUIT, v. (-en), spuit
met stoomkracht; ...STRAALVENTILATOR, m. (-s),
inrichting om de lucht to zuiveren, door er stoom
doorheen to laten stralen; ...TOESTEL, o. (-len),

.

snoeten zuiver stoomdicht zijn; iets stoomdicht maker.
STOOMDOM, m. (-men), cilindervormige verhooging van de stoomruimte der ketels: geelkoperen
stoomdom eener locomotief; ...DOORTOCHT, m. (-en),
het doortrekken van den stoom; stoompoort;
...DRUK, m. ...DRUKKING, v. het drukken van
-den stoom: older hoogen stoomdruk.
STOOMEN, (stoomde, heeft en is gestoomd), stoom,
rook opgeven, uitdampen: het kokende water staat
le stoomen; zone tabakspifp laten stoomen; de lamp
stoomt, walmt ; — door stoomkracht gevoerd warden:
met voile kracht stoomen; met eene stoomboot of een
spoortrein of stoomtram reizen: vlug ergens heen
stoomen; even naar Amsterdam stoomen; — met stoom
bedekken, omgeven, b.y. in 't dampbad. STOOMING,
v. het stoomen.
STOOMFABRIEK, v. (-en), fabriek door stoom in
beweging gebracht; ...FLUIT, v. ( en), alarmfluit
aan eene stoommachine; ...FREGAT, o. (-ten), fregat
met stoomvermogen; ...GEMAAL, o. (...gemalen),
stoommolen om het water in een polder op peil te
houden, inz. machine om water uit een polder te
malen; ...GRUTTERIJ, v. (-en), grutterij waarin
stoom de beweegkracht levert; ...HAMER, m. (-s),
een zware hamer die door stoom gedreven wordt:
men heeft stoosnhamers van 75000 K.G. en nog zwaarder ; (fig.) met den stoomhamer werken, zeer gejaagd
-en zenuwachtig; ...HANDPAPIERFABRIEK, v. (-en) ;
...HEI, v. (-en), heiwerktuig dat met stoom werkt;
...HOUDER, m. (-s), stoomdom; ...INLATER,m.(-s),
(wev.) dauwpijpje; ...JACHT, o. (-en), eenjachtvaartuig met stoomvermogen.
STOOMKAMER, v. (-s), ruimte in een stoomketel
boven het water; ...KAP, v. (-pen), stoomdom;
...KASTBAD, o. (-en), bad in eene stoomkast, zweetbad; ...KETEL, m. (-s), ketel eener stoommachine,
waarin het water tot stoom verhit wordt: stoom.ketel met vlampfjpen; stoomketel met voorwarmers;
...KLEP, v. (-pen), klep aan een stoomketel; ...KOLEN, v. my. eene soort van steenkolen die snel
yeel hitte kunnen leveren, in tegenst. met haardkolen; ...KOOKTOESTEL, o. (-len), toestel waarin
verschillende zaken gekookt kunnen worden door
de hitte van den stoom; ...KRAAN, v. (...kranen),
kraan tot doorlating van den stoom; een heftoestel
waarbij de windas door stoom in beweging wordt
gebracht; ...KRACHT, v. kracht van den stoom, inz.
beweegkracht: de stoomkracht eener machine; ...LEIBUIS, v. (...zen), buis die den stoom uit den ketel
naar den cilinder voert.
STOOMMACHINE, v. (-s), mavhine waarbij stoom als
beweegkracht dient; ...MANTEL, m. (-s), metalen
mantel om den stoomcilinder waarbij telkens versche

stoom ingelaten wordt om den stoomcilinder op
warmte te houden; ...METER, m. (-s), toestel tot
-het aangeven van de stoomspanning, manometer;
...MOLEN, m. (-s), molen met stoomvermogen.
STOOMPAKET, v. (-ten), paketboot met stoom tot
-beweegkracht, die de geregelde vaart tusschen twee
zeehavens onderhoudt en met het overbrengen der
inaal belast is; —VAART, v.
STOOMPERS, v. (-en), pers die door stoom in beweging gebracht wordt; ...PIJP, v. (-en), ptjp, buis

,

toestelletje om stoom te vormen; ...TOEVOER, m.
het toevoeren, aanvoeren van den stoom; ...TOEZICHT, o. rijkstoezicht op stoommachines.
STOOMTRAM, m. en v. (-s), tram waarvan de
wagens door eene stoommachine worden voortbewogen; —ABONNEMENT, o. (-en), abonnement op
het vervoer met den stoomtram; —DIENST, m. (-en),
het geregeld vertrekken en aankomen der stoomtrams; —VERBINDING, v. (-en), verbinding van twee
of meer plaatsen door een stoomtram.
STOOMTURBINE, v. (-s); ...VAART, v. stoombootvaart; ...VAARTLIJN, v. (-en), richting waarin eene

stoomvaart geregeld plaats heeft; ...VAARTUIG,
o. (-en), stoomboot, stoornschip ; ...VAARTVERBINDING, v. (-en); ...VERDEELINGSTOESTEL, o. (-len),
toestel dat den geregelden toe- en afvoer van den
stoom regelt; ...VERMOGEN, o. stoomkracht: een
fregat met stoomvermogen; ...VERWARMING, v. verwarming door de latente warmte van den stoom
die bij condensatie vrijkomt; ...VORMING, v. het
vormen van stoom ; ...WAGEN, m. (-s), locomotief;
...WASCHINRICHTING, v. (-en), waschinrichting
waarbij stoom als beweegkracht gebezigd wordt;
...WERKTUIG, o. (-en), stoommachine; stoomwerktuig
van lage, middelbare, hooge drukking, met eene spanning van 2 a 3, 5 h 6 of meer atmosferen; ...WE-

VER, m. (-s), arbeider, wever aan eene stoomwe-

verij; ...WEVERIJ, v. ( en); ...ZAAGMOLEN, m. (-s),
za.agmolen waarbij de zagen en sleden door stoomkracht bewogen warden; ...ZIEDERIJ, v. het door
stoom raffineeren van zout; —, (-en), werkplaats
daartoe; ...ZUIGER, m. (-s), zuiger in een stoomcilinder.
STOOP, v. (-en), (oudt.) zekere vochtmaat (= 2 1/s L.);
kruik. STOOPJE, o. (-s).

STOOPSKAN, v. (-nen), kan die eene stoop groot
was.
STOORDER, m. (-s), STOORSTER, v. (-s), die stoort,
hinder t.
STOORLOOS, STORELOOS, bn. bw. ongestoord,
rustig.
STOORNIS, v. (-sen), storing, hinder; verwarring:
stoornis brengen, veroorzaken; alles liep zonder stoor-

nis af.

STOOT, m. (-en), het stooten, duw, botsing: iem.
een stoot geven; een stoot met den elleboog; iem. een
stoot met een degen, in het hart, tusschen de ribben
geven; (fig.) eene stad sender slag of stoot innemen,
zonder weerstand to ontmoeten; — (fig.) schok: dat

STOOT.

STOPHARS.

was een leek, ke stoot aan zO'ne gezondheid, welstand;
hij sal dien stoot wel niet te boven komen, daarvan
herstellen; hif kon dien stoot (dat verlies) met door.
staan; (fig.) het is nog maar om een korten stoot te
doen, het kan (of zal) niet lang meer duren;
'torten en stooten, zoo nu en dan; — (bilj.) stool
van de keu (tegen den bal); den stoot goed aanbrengen; een goeden, vasten stoot hebben, den bal goed,
juist weten te raken; op stoot komen, den bal goed
gaan raken; van stoot zen, niet aan de beurt zijn;
aan den stoot komen; (fig.) den stoot aan iets geven,
iets bewerken, veroorzaken: hij gaf den stoot aan
die beweging; dat gaf hem den laatsten stoot, dat was

stootende koe; hard: een stootende
voordracht;
stootende verzen, die niet vloeien; — (fig.) hinderlijk,
aanstoot gevende: eene stootende behandeling; iemstootende' woorden toevoegen, beleedigende.
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zijn ondergang; — (muz.) eene geluidsversterking,
welke men bij gelijke tusschenpoozen hoort, wanneer twee niet-eenstemmige tonen, die niet veel van
elkander verschillen, tegelijkertijd worden voortgebracht; — (zeew.) ruk, schok (van het schip) : stoot
van het schip tegen den grond; windstoot; — stootkant
aan een japon of rok; een klein stukje ijzer, bij
wijze van kalkoen in den toon van het hoefijzer
geweld; — op stoot gevolde tanden eener zaag, deze
zijn ongelijkbeenig, de kortste zijde loodrecht op
het zaagblad, is aan de voorzijde van de zaag.
STOOTBALK, m. (-en), (art.) balk op de geschutbedding, waartegen de raderen der kanonnen bij het
afschieten stooten; eerste en laatste balk eener
pontonbrug; ...BAND, m. (-en), stootlap; ...BLOK,
o. (-ken), blok voor de buffers van spoorwagens,
ook stootboom geheeten; ...BODEM, m. (-s), (art.)
kulas, bodemstuk, ziel van een kanon; ...BOOM,
m. (-en), stootblok; ...BORD, o. (-en), (bouwk.);
...BUFFER, m. (-s), stootkussen, buffer; ...BUFFERSTAAT, m. (...staten), kleinere staat tusschen twee
machtige rijken, die maakt dat zij niet gemakkelijk
met elkander in botsing komen; ...DAGGE, v. (-n),
stootdegen; ...DEGEN, m. (-s), schermdegen.
STOOTEN, (stootte of stiet, heeft of is gestooten),
stampen, fijnkloppen : iets in een vffzel stooten; peper,
kaneel stooten; aluin tot poeder stooten; — iets aan stukken, kapot stooten; — een stoot geven, stootend raken,
met korten, krachtigen ruk voortbewegen: met den
elleboog stooten; iem. in de zijde stooten; aan de tafel
stooten; stoot zoo niet, ik kan niet schrijven; met den
voet iets van zich stooten; (fig.) zijne vrouw van zich
stooten, haar verstooten; tegen elkander stooten, elkander stootende raken; iem. overhoop stooten, zoo stooten
dat hij op den grond tuimelt, (ook) iem. doodsteken;
iem. den degen door 't lijf, den dolk in 't hart stooten ;
iem. in 't water stooten, doen vallen; (fig.) iem. in
't ongeluk stooten, brengen; iem. van eene rots stooten,
doen tuimelen; (fig.) iem. van de bank stooten, hem
onderkruipen; een vorst van den troon stooten, hem
onttronen; zon hoofd (tegen den muur) stooten, daar
tegen bonzen; (fig.) daar heeft h# zijn hoofd gestooten,
heeft hij een weigerend antwoord bekomen, werd
hij niet geholpen; iem. voor het hoofd stooten, beleedigen, in zijne eigenliefde krenken; iem. uit de deur
stooten, hem al stootende daaruit drijven; (fig.) iem.
nit zijn an?bt stooten, daaruit verwijderen, hem dit
doen verliezen; (recht.) iern. uit zijn bezit stooten,
daaruit zetten; — (bilj.) den bal in den zak stooten,
stoppen; een gat in het laken van het biljart stooten;
stooten veroorzaken: dat geweer stoot, het bonst
bij het afschieten tegen het lichaam van den
schutter; die wagen stoot, schokt; op dien weg stoot
het erg, schokt het erg door de ongelijkheden; (zeew.)
het schip stoot, stampt, bonst; het schip stoot op eene
zandbank, eene rots, komt daar met kracht tegen; —
stooten toebrengen: de os stoot met zone horens;
rammen stooten graag; pas op, die koe stoot, houdt
veel van stooten; — de legers stieten oneerwachts op
elkander, ontmoetten elkander onverwacht; — ergernis verwekken, stuiten: die witclrukk ingen stooten;
die handelunfze stoot; — niet vloeiend zijn: dit gedicht
stool 'tier; — bij het lezen op een vreenid woord stooten,
dat tegenkomen en daarbij eenigen tijd stilstaan.
STOOTEND. bn . (-er, -st), geneigd tot stooten: eene

STOOTER,

m. (-s), springhengst; muntwaardet

(= 10,12V, Ned.): het kost een stooter.
STOOTER, m., STOOTSTER, v. (-s), die stoot.
STOOTERIG, bn. (-er, -st), stootend; stootig.
STOOTGAREN, o. (zeew.) de zeilen op stootgaren-

zetten, de beslagbanden van de marszeils losmaken

en deze alleen met kabelgarens op de ra samenbinden, zoodat die maar los te snijden, of als 't ware.
to stooten zijn.
STOOTHAARD, m. (-en), beweeglijke haard of tafelvormige, een weinig hellende inrichting waaropde ertsen verder geslibd worden.
STOOTIG, bn. (-er, -st), geneigd tot stooten: eenstootige os; bokkig; (fig.) lichtgeraakt: ztj is erg stootig. STOOTIGHEID.
STOOTIJZER, o. (-5), (zeew.) drijfijzer om de ijzeren
banden rondom de scheepsmasten, de pompen enz.
aan to drijven; ontkoperijzer.
STOOTJE, o. (-5), kleine duw, - stomp; (schoenn-4
stukje leder aan de zool; (fig.) aanval van ziekte:

hfj heeft daar een leeljjk stootje gehad; wel tegen een,
stootje kunnen, veel verdragen kunnen, inz. wat
lichamelijk en financieel betreft.
STOOTKANT, no (-en), onderste rand van een
japon of rok, gewoonlijk met stevig gaas, voering enz. versterkt om het doorslijten van het stooten
op den grond enz. to voorkomen; ...KEG, v. (-gen),
(zeew.) keg op de werf in gebruik; ...KLAMP, m.
(-en), (zeew.) klamp die onder een schoor of stet
gezet wordt; ...KUSSEN, o. (-s), buffer; ...LAP, m.
(-pen), (zeew.) lap of oordubbeling op een zeil tot
versterking aangebracht, ook tong, gilling geheeten;
...LEER, o. leer dat het uitglijden der dollen verhindert; ...MAT, v. (-ten), (zeew.) matwerk tot afwering van iets; ...MES, o. (-sen), schaafijzer (der
leerlooiers); ...PLAAT, v. (platen), plaat aan een.
degen (waar het gevest op rust).
STOOTSCH, bn. (-er, meest -), stootig. STOOTIGHEID, v. lust om (met de horens) to stooten; (fig.)•
vechtlust.
STOOTSCHAAL, v. (...schalen), (zeew.) lange
klampen welke soms achter de marsraas aangebracht zijn om ze van den mast verwijderd to houden en ze beter to kunnen brassen on bewegen;
...TALIE, v. (-5), (zeew.) losse talies ergens aan
den mast on de ra vastgehoekt om de ra vast to
zetten, als het schip to veel slingert; ...TAND, m.
(-en), groote slagtand, inz. der veelhoevige dieren;
...VEL, o. (-len), (der trommelslagers, sappeurs);
m. (...sschen), (nat. hist.), (gew.) groote
modderkruiper; ...VOGEL, m. (-s), (gew.) grootere
roofvogel die zich plotseling op zijne prooi neerstort, inz. de valk.
STOOTVRIJ, bn. onkwetsbaar.
STOOTWIG, v. (-gen), stootkeg;
m. (-en),
rukwind; ...ZAAG, v. (...zagen), schrobzaag.
STOP, v. (-pen), al wat dient om to stoppen: kurken, hoiden, glazes, zilveren stoppen; de stop op de
flesch doen, van de flesch trekken; — (naaist.) zekere
dichtnaaiing an gaten; het zoo dichtgenaaide: eene
stop in eene kous leggen ; hare kou sen zitten vol stoppen; de scheerdraden en inslag eener stop; de randen
eener stop; werk. STOPJE, o. (-s).
STOP! tw. houd op, genoeg!
STOPANKER, o. (-s), (zeew.) hoofdanker; ...BLOK,
o. (-ken), deel van een hijschtoestel; ...DARM, in. .
(-en), (ontl.) blinds darm; ...DOEK, m. (-en), (vroedk.)
doek om de vloeiing to stelpen; (ook) lap waarop
meisjes leeren stoppen; ...FLESCH, v. (...sschen),
flesch met glazen stop; ...GAAS, o. onafgedeeld
gaas; ...GAREN, o. gaten orn mede to stoppen;
...GROND, m. middel dat de graveurs bezigen tot
het wegnemen van fouten; ...HAMER, m. (-s). (zeew.)
kalfaathamer; ...HARS, v. o. (zeew., timm.) bars .

STOPHOUT.

STORM.

om gaten en reten in het hout te stoppen; ...HOUT,
o. (-en), (art.) eene soort van wig.
STOPKALK, v. kalk om gaten en scheuren in
muren te dichten; ...KAMER, v. (-s), (zeew.) breeuwkamer; ...KATOEN, o. katoen in draden, geschikt
our er mede te stoppen; ...KETTING, m. (-en), ketting voor het stopanker; ...LAP, m. (-pen), stopdoek;
(fig.) woord in een vers, alleen om te vullen; bladvulling; ...LOON, o. (-en), loon dat men voor het
stoppen betaalt of ontvangt; ...MES, o. (-sen), een
stomp mes der schilders en glazenmakers. waarmede zij eene weeke stof, inz. stopverf in eene
opening stoppen; (kuip.) eene soort van distelmes;
...NAAD, m. (...naden), (naaist.) gestopte naad;
...NAALD, v. (-en), groote naald, om kousen enz.
to stoppen.
STOPPAGE, het stoppen.
STOPPEGELD, o. stoploon.
STOPPEL, m. (-en, -s), geknotte -, nog in den
grond staande halm: de stoppels afbranden, uittrekken; de stormicind vaart door de stoppels; kort en
dik puntje van eene veder; (fig.) kort, stekelig haar
van den baard. STOPPELTJE, o. (-s).
STOPPELAKKER, m. (-s), stoppelland; ...BAARD,
m. (-en), korte, grove baard; ...BRAND, m. (-en), het
verbranden van stoppels op het veld.
STOPPELEN, (stoppelde, heeft gestoppeld), uitkomen (van den baard); de stoppels branden.
STOPPELGANS, v. (...zen), gans die zich op de
stoppelvelden voedt; ...HAAR, o. (...haren), kort,
st ekelig hoofdhaar.
STOPPELIG, bn. (-er, -st), als met stoppels: een
stoppeliye baard, met korte, harde haren; ...KNOLLEN, m. my., ...RAPEN, v. my. knollen, rapen in
een stoppelland gezaaid; ...LAND, o. (-en), land met
stoppels; ...VEEREN, v. my. nieuwe veeren (die
onder het ruien der vogels te voorschijn komen);
...VELD, o. (-en), stoppelland; ...VLAM, v. (-men);
...ZEIS, v. (-en), zeis om de stoppe!s vlak boven
den grond of to maaien.
STOPPEN, (stopte, heeft gestopt), iets in eene
holte, een gat doen om dit to vullen, to dichten, to
sluiten: werk in een gat, een gat met werk stoppen;
een lek stoppen; — eenig voorwerp in een ander
doen, iets ergens indoen, induwen: tabak in eene
pijp stoppen; eene pep stoppen, met tabak; tabak
stoppen, in eene pijp; een bed met veeren stoppen, vullen; die kanapee is te stof gestopt; worst stoppen, fijngehakt worstvleesch in darmen stoppen; iem. den
mond stoppen, met spijzen, (ook fig.) hem doen zwijgen; zich de ooren stoppen, dichthouden, (ook fig.)
niet willen hooren; iets in een zak stoppen; iem.
geld in de hand stoppen, ongemerkt geven, hetzij
om hem to helpen, to steunen, 'tzij om hem om to
koopen; een kind in bed stoppen, leggen, onder de
dekens toedekken; een .jongen in den hook, in den
kelder stoppen, zetten (tot straf); iets onder den grand
stoppen, om het te verbergen, (ook) om het kwijt
to zijn; (gemeenz.) iem. onder den grond stoppen,
begraven; ruiten stoppen, met stopverf in een raam
vastzetten; —
(naaist.) verbroken (door branden of slijten) schering- of inslagdraden inwerken: linnengoed, kousen
stoppen; een gat stoppen, schering- en inslagdraden
er in werken; — (fig.) daarmee is een aardig gaatje te
stoppen, heel wat schuld to delgen , of te betalen; dat is
niet te stoppen, niet vol to houden, hierin is niet to
voorzien; geld stopt geene gierigheid, gierigheid heef't
nooit genoeg, is nooit voldaan; —
eene beweging stremmen, doen ophouden, iets in
zijne beweging togengaan, die doen verminderen:
eene vloeiing stoppen; den buikloop stoppen; die spifs
stopt, verzadigt spoedig, (ook) belemmert de darmbeweging; eene machine stoppen, doen stilstaan; flier
stopt de trein, de boot; (zeew.) een touw stoppen, bij
het vieren vasthouden, zoodat er niet to veel gevierd wordt; stop! commandowoord aan boord van
,stoomschepen om de machine te doen stilstaan;

stop eens even, houd even den mond, zwijg even, laat
ik even nadenken.
STOPPEND, bn. wat stopt: stoppende spifzen; stoppende geneesmiddelen, om de al to sterke buikontlas -ting tegen to gaan.
STOPPER, m. (-s), die stopt; pijpestopper; (zeew.)kort en stevig touw, dat, met het eene eindo aan
eenig steunpunt verbonden, om eon kabel of ander
tuig met herhaalde en stijf toegehaalde slagen gewonden wordt, ten einde het gespannen te houden;
advertentie die een blad eigenmachtig uit eene
andere krant overneemt of zelf bedenkt, om leege
plaatsen to vullen, to stoppen. STOPPERTJE, o. (-s).
STOPPERBOUT, m. (-en), bout dien men in de
schaarstokken aantreft en die meer bepaaldelijk
bestemd is tot het inhoeken der stoppers; ... KNOOP,
m. (-en), sjouwermansknoop; ...KOUS, v. (-en), (zeew.)groote, ongewelde kousen waarvan de opening zoo
groot is, dat zij door een ringbout van het dek gestoken en de stoppers er dan omheen gesplitst of
omgebonden kunneil worden.,
STOPPING, v. (-en), het stoppen.
STOPPLAATS, v. (-en), plaats waar eene boot, tram
of spoor stopt; ...RAD, o. (-eren), rad om iets stop
te zetten, eene machine b.v.; ...SAJET, o. sajet our
gaten roede to stoppen.
STOPSEL, o. (-5), hetgeen dient om er mede to
stoppen; werk; het gestopte.
STOPSTEEK, m. (...steken), (naaist.) eigenaardige
steek bij het stoppen; ...STEEN, m. (-en), (mets.)
vulsteen.
STOPSTER, v. (-s), die stopt; die (kousen) herstelt.
STOPSTUK, o. (-ken), (zeew.) stuk om een gat to
stoppen; (fig.) alles wat tot aanvulling dient;
...TOUW, o. (-en), touw voor het stopanker; ...VERF,
v. eene soort van deeg van kat met olie (voor
glazenmakers on ververs); o. (-sen),
bot mes der glazenmakers en ververs om de stopverf gelijk to strijken, ...VERS, o. (...zen), zouteloos
vers (alleen dienstig om op to vullen); ...WAS, o.
(tuinl.) maagdenwas, entwas, eene soort van lijrnigestof, waarmee de bijen de reten van den korf dichtmaken; ...WERK, o. alles wat gestopt is; (ook)
werk (om to breeuwen); ...WOORD, o. (-en), ondichterlijk woord in een vers, vulwoord; (fig.) dais zfjn
stopwoorelje, dit woord bezigt hij zeer dikwijls.
STOPZETTEN, (zette stop, heeft stopgezet), doen
stilstaan: eene fabriek stopzetten; ...ZIJDE, v. zijde
om to stoppen.
STORAX, v. (plantk.) eene welriekende bruinroode,
harsachtige, glanzende zelfstandigheid, die verkregen wordt uit insnijdingen van den stam der echtestyrax (styrax officinalis), een ongeveer twintig voet.
hooge boom in Syria en Arabi; —BOOM, m.
de styrax officinalis; —HARS, o. v., hars van de
storax gemaakt; ...ZALF, v. zalf uit storax bereid_
STORE, v. (-s), zonneblind, zonnegordijn.
STORELOOS, bn. bw. Zie STOORLOOS.
STOREN, (stoorde, heeft gestoord), hinderen, ver-hinderen, beletten, belemmeren: iem. in zijn werk, in
zone rust storen; iem. in den slaap storen, verontrusten; het onclerwijs storen, belemmeren; stoor ik u .
soms?, kom ik u soms ongelegen, hinder ik soms ?;
verstoren, uithalen; (bij het
—e nvogeln st oren,
zoutzieden) de onzuiverheden uitscheppen en zoode kristallisatie belemmeren; zich aura jets storen,
laten gelegen liggen; om iets geven, bekreunen:
stoor u niet aan de praatjes der wereld; hfj stoort zich
aan niets of niemand, hij geeft nergens om, gaat zijn
eigen gang. STORING, v. (-en), het storen, verhindering, belemmering.
STOREND, bn. wat stoort, hindert, belemmert:
storende invloeden; storende krachten.
STORK, m. (-en), (gew.) ooievaar.
STORM, m. (-en), zeer harde wind, met eene snelheid van -r- 24 M. in de seconde; er stak een hevige
storm op uit het noordwesten; een cliegende storm,_
hevige storm; de storm huilt, bruit, loeit; door storm
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de groote wederwaardigheden; (oorl.) algemeene en
geweldige aanval: met storm innemen, bemachtigen ;
den storm afslaan; storm loopen; — (fig.) het liep storm,
men verdrong zich om er bij to zijn, om lets to
koopen, to vragen; hevige drift: een storm to toachten
iiebben; hif kart den storm gelukkig nog bezweren, voorkomen, den toornige tot kalmte brengen; (sprw.) die
in toorn handelt, gaat in storm onder zei 1; de stormen
-der hartstochten, de geweldige driften. STORMPJE,
(-8).
STORMACHTIG, bn. (-er, -st), naar storm gelijkende,
(bung: stormachtig weer; eene stormachtige vergadering,
waar het stormachtig toegaat, waarin men zich door
zijne driften laat meesleepen; stormachtige tjjden,
drukke, veal bewogen tijden. STORMACHTIGHEID, v.
STORMBAAN, v. (...banen), de beweging vborwaarts
an een stormveld; ...BALK, m. (-en), stormram;
...BAND, m. (-en), band aan eene schako, die bij
het stormloopen om de kin word gedaan; band aan
hoed of pet, die bij stormachtig weder om de kin
-wordt gedaan; ...BEZAAN, m. (-s), bezaan gebezigd
bij storm; ...BLINDE, v. (-n), klep voor de kajuitspoort bij stormweer; ...BOK, m. (-ken), (oorl., oudt.)
stormram; ...BUI, v. (-en), onstuimige wind van
korten duur; ...DAK, o. ( en), (oorl., oudt.) beweegbare dekking van schilden, waaronder men storm
Hop; ...DEUR, v. (-en), buitendeur aan zeesluizen.
STORMEGGE, v. (-n), (oorl.) valhek, valpoort, gewone egge met ijzeren punten tot verdediging in
bressen gebruikt.
STORMEN, (het stormde, heeft gestormd), zeer
hard waaien: 't zal er stormen, zij zullen hevig
*moisten; de stormklok luiden; — (oorl.) bestormen;
met geweld komen binnenloopen: alien stormden
op hem los, bestormden hem, vielen hem aan;
(Zuidn.) stoeien.
STORMEN, (gew.) aangenamen geur verspreiden.
STORMENDERHAND, bw. (oorl.) met storm, door
bestorming: de vesting werd storinenderhand genomen.
momen.
STORMFOK, v. (-ken), voorstagzeil; ...GAFFEL,
'v. (-5); ...GAT, o. (-en), (oorl.) bres; ...GEREEDSCHAP, o. (-pen), stormtuig; ...GEVAARTE, o. (-n),
-om made storm to loopen; ...GOLF, v. (...ven), hooggaande golf; ...HAMER, m. (-s), moker; ...HOED,
m. (-en), tjzeren hoed der vroegere soldaten; ...HOEK,
m. (-en), (zeew.) punt waar het altijd hard waait
-of stormt.
STORMIG, bn. (-er, -st), stormachtig.
STORMKAT, V. (-ten), (oorl.) bresbatterij; (oudt.)
stormram; ...KLOK, v. (-ken), alarmklok, brandklok; ...KLUIVER, m. (-s), voorstengestagzeil;
...KOMPAS, o. (-son), kompas met zware of looden
Toos, zoodat het bij de hevigste slingeringen van
het schip slechts kleine bewegingen maakt; ...LADDER, v. (-5), (oorl.) ladder om bij eene bestorming
tegen de muren eener belegerde vesting to zetten;
(zeew.) touwladder.
STORMLOOPEN, (liep storm, heeft stormgeloopen),
(oorl.) met geweld aanvallen : op of tegen eene vesting
—

,

stormloopen.

STORMLOOPER, m. (-s), die stormloopt; ...MARSCH,
-m. (-en), (mil.), marsch, signaal om storm to loopen;
marsch onder het stormloopen; ...PAAL, m. (...pamiddel ter afwering eener bestorming; ...PAS,
m. (-son), (mil.) snelle pas; ...PLANK, v. (-en),
kleine stormegge; ...RAM, m. (-men), gevaarte
groote mast (soms met een ramskop aan het einde)
om eon muur to doen instorten; ...SCHADE, v.
-schade door storm veroorzaakt; ...SCHERM, o.,
o. (-en), schild tot be-4chutting tegen de
belegerden bij het stormloopen; ...STROOM, m. (-en),
(zeew.) cirkelvormige stroom in het water door een
storm veroorzaakt; ...TOREN, m. (-s), zeker stormtuig der ouden; ...TUIG, o. al wat tot bestorming
dienstig is.

,

STORTIN GSSTAA T.

STORM.

6eloopen worm , overvallen; (fig.) de stormen des levens,

STORMVELD, o. (-en),,de geheele draaiende luchtmassa (soms wel 80 G. M. middelltjn) om eene
plaatselijke depressie; m. (...sschen),
noordkaper(visch) (delphinus orca); ...VLOED, m.
(-en), hoogwater door storm veroorzaakt; ...VLOEDDEUR, v. (-en), eene der deuren aan eene zeesluis,
die tegen stormvloed bestand moeten zijn; ...VOGEL, m. (-s), eene familie der zwemvogels (procellaridae), met zeer lange vleugels, die voortreffelljk
on onvermoeid vliegen; zij zouden hun naam daaraan to danken hebben, dat zij den zeelieden stormen en orkanen schijnen aan to kondigen;
SPELLING, v. (-en), het voorspellen van een storm.
STORMVRIJ, bn. (vest.) stormvrjje versterkingen,
waarop niet stormgeloopen kan worden. STORMVRIJHEID, v.
STORMWEDER, ...WEER, o. harde wind welks
richting eenigen tijd onveranderd blijft; ...WIND,
m. ( en); ...ZAK, m. (-ken), (oudt.) een gewone linnen zak, met buskruit gevuld, die, na omwoeld on
in gesmolten verkitsel gedoopt to zijn, van eene
verkapte buis voorzien werd; zij werden door de
Turken dikwijls gebruikt om vijandelijke schepen
in brand to steken; ...ZEIL, o. (-en), (zeew.) een zeil
dat alleen bij storm aangeslagen en gebruikt wordt;
...ZWALUW, v. (-en), zwaluw (thalassidromapelagica)
die een storm aankondigt.
STORNEEREN, (storneerde, heeft gestorneerd), (btj
het boekhouden) eene feil in een book verbeteren
(door een tegenpost aan de credit- of debetzijde).
STORNO, v. (-5), verbetering eener fail.
STORT, v. en o. (-en), (dijkw., veenarb.), plaats
waar men de kruiwagens ledigt, stortplaats.
STORT, o. het ijzer, of tot bladen uitgeslagen.
STORTBAAS, m. (...bazen), veenarbeider die den
veengrond fijn moat scherven op het stort; ...BAD,
o. (-en), bad waarbij het water op iem. gestort
wordt; douche: stortbaden nemen, gebruiken; badtoestel daartoe; ...BEEK, v. (...beken), beek die van
eene groote hoogte neerstort.
STORTEBED, o. (-den), rijshoutbekleeding ter versterking van het rivierbed bij overlaten; kunstmatige vloer voor een groot waterwerk, bedding.
STORTEN, (stortto, heeft on is gestort), plotseling
on met geweld van eene hoogte doen afvallen: iem.
uit een raam, van eene rots, in een afgron .d storten;
(fig.) iem. in het ongeluk storten, hem ongelukkig
maken; — plotseling uitgieten, hetzij met opzet,
hetzij bij toeval: haver uit een zak storten; nand,
-

steenen uit een wagen, kruiwagen storten; water, win,
olie storten; tranen storten, vergieten, weenen; bloed
storten, vergieten, doen vloeien; zijn bloed voor het
vaderland storten; geld uit een zak storten; geld uit
de eene leas in eene andere storten, overdragen; deze
ontvanger nzoet iedere 3 maanden storten, het ontvangen geld afdragen; deze som is bfj den kassier gestort, afgeleverd; — plotseling on met eenige kracht
van boven neervallen: van het paard storten; met
zfjn paard storten, vallen; met het hoofd naar beneden
storten; van eene brug in het water storten; de golven
storten over het schip, slaan er overheen; de regen
stort naar beneden, het is een stortregen; — zich uit
een venster storten, zich daaruit werpen; zich op den
viand storten, met onstuimigheid aangrijpen; zich in
't verderf, in gevaar storten, blindelings begeven.

STORTGAT, o. (-en), gat waardoor iets valt of
stort; ...GOED, o. (-eren), (zeew.) goederen of waren
die niet ingepakt worden (b. v. granen, zout).
STORTHING, v. (-s), rijksdag, stendenvergadering
(in Noorwegen), landsvergadering.
(-en), val; (geneesk.)
STORTING, v. het storten;
miskraam; overloop van gal; gedeeltelijke betaling
(b. v. op aandeelen); quitantie van storting, bewijs
door een betaalmeester afgegeven, dat het daarin
genoemde bedrag in 's Rijks schatkist gestort is.
STORTINGSSTAAT, m. (...staters), borderel of staat
waarop het totaal der quitantin van storting vermeld is.

STORTKAR.

STRAATGERUCHT.

STORTKAR, v. (-ren), tuimelkar, kar op twee
wielen. waarvan de bak gestort, gewipt kan worden,
,gewoonLijk zand-, puin-, vuilniskar; ...KOKER, m.
4-s), koker waardoor iets naar beneden gestort wordt;
...MUUR, m. (...muren), (waterbouwk.) overgang
-van den vloer van het buitensluishoofd tot dien
-van den schutkolk, wanneer men met een groot
waterverschil to rekenen heeft; ...PLAATS, v. (-en),
Vaats waar gestort wordt; overlaat van een molen;
...REGEN, m. ( 5), plasregen.
STORTREGENEN, (het stortregende, heeft gestortwesrend), plasregenen.
STORTSCHOTEL, m. en v. (-s), (fig.) verkwister,

enz.); ...HOK, o. (-ken), ...HUISJE, o. (-s), bergplaats
voor de stoven (in eene kerk); ...MAKER, m. (-5);
...ZETSTER, v. (-s), vrouw die de stoven zet (in

-doorbrenger, doorbrengster; ...STEEN, o. steen dat

.neergestort wordt; ...VAT, o. ( en), ...VAATJE, o.
( s), vat waarop iets gestort of geledigd wordt;
lekvat, -vaatje; (scheik.) ontvanger (bak, kom);
...VLOED, m. (-en), watermassa die met kracht zich

maar beneden stort, inz. (zeew.) ondiepe maar hevige
,,stroom; (fig.) veel tegelijk: een stortrloed van tranen,
van scheldwoorden; ...WIJN, m. (-en), lekwijn, wijn
uit eene kraan is gelekt; ...ZEE, v. (-en), hooge
zeegolf die op zijde of achter tegen het schip breekt
-en over het schip spat.
STOTTERAAR, m. (-s), STOTTERAARSTER, v. (-s),
-die stottert.
STOTTERBAARD, m. (-en), ...BEK, m. en v. (-ken),
stamel aar, -ster.
STOTTEREN, (stotterde, heeft gestotterd), stamelen, niet vlot spreken, hetzij wegens een spraaktgebrek, hetzij wegens beschroomdheid enz.; iein. het
stotteren afleeren, van dit spraakgebrek genezen;
,hfl stotterde nog eenige woorden en ging weg. STOTTERING, v. het stotteren, gestotter.
STOUT, o. eene soort van versterkend Engelsch

bier.
STOUT, bn. bw. (-er, -st), STOUTELIJK, bw. vermotel, driest, oyermoedig: een stout bedrUf, een stout
.stuk; stoute beelden, gewaagde; hij is stout in den
inond, bezigt gewaagde woorden; een stout, een
-grootsch tafereel; Karel de Stoute (hertog van Bour„gondie); ondeugend, ongehoorzaam: stoute kinderen;
zich stout aanstellen. STOUTHEID, v. vermeteiheid,
, driestheid, ondeugendheid, ongehoorzaamheid.
STOUTERD, m. (-s), die stout is.
STOUTERIK, m. (-en), (Zuidn.) stouterd.
STOUTHARTIG, bn. bw. (-er, -st), STOUTHARTIGLIJK, bw. moedig, onverschrokken, stout. STOUTHARTIGHEID, v. mood, onverschrokkenheid.
STOUTIGHEID, v. stoutheid.

STOUTMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), STOUTMOEDIGbw. dapper, onversaagd. STOUTMOEDIGTIEID, v.

STOUTWEG, bw. ronduit, onbeschroomd: stoutweg

.iets doers, vragen.

STOUWEN, (stouwde, heeft gestouwd), (zeew.)
stuwen, bergen, goederen in het ruim pakken: dat
schip is goed gestouwd; (ook gew.) veel eten en drini .ken:
kan wat stouwen.
STOUWER, m. (-s), die stouwt.
STOUWSLUIS, v. (...zen), keersluis.
STOVEN, (stoofde, heeft en is gestoofd), met matige

1601

eene kerk), die met de zorg er voor belast is.
STRAAL, m. (stralen), (oudt.) piji; (gew.) angel
eener 14; stook met den bijenangel: hij kreeg een
straal op zijne kaak; — uitschietend Halt: de stralen
der zon; stralen werpen, uitschieten; bliksemstraal;
vuurstraal; warmtestraai , (nat.) invallende, teruggekaatste, rechte, gebroken stralen; — (fig.) een straal van
hoop, van vreugde, eene flikkering; een straal der
Goddelijke genude deelachtig worden; — wat op een
lichtstraal gelijkt: een straal water, melk; (wisk.)
afstand van het middelpunt eens cirkels tot aan
zijn omtrek of van het middelpunt eens bals tot
aan zijn oppervlak; — middelste deel in den hoof van
een paard. STRAAL-TJE, o. (-5).
STRAALADER, v. (-s, -en), (veearts.) bloedader bij
den straal van een paardenhoef; ...BAND, m. (-en),
(ontl) buitenste rand van het regenboogvlies;
BLOEM, v. (-en), zekere bloom waarbij de bloomblaadjes straalswijze uitgebreid zijn.
STRAALBREKEND, bn.; straalbrekend vermogen, het
vermogen om (licht)stralen to broken.
STRAALBREKING, v. (-en), (nat.) breking der stralen,
ten gevolge van het tusschenkomen eener stof die
optisch dichter of minder dicht is: de schemering
wordt veroorzaakt door de straalbreking van het zonnelicht in de hoogere luchtlagen; ...BUNDEL, m. (-5),
bundel stralen; ...DIER, o. (-en), dier dat een stervormigen, uit den middelpunt stralenden lichaamsbouw bezit (radiate); ...GIPS, o. (delfst.) vezelsteen;
...GROEVE, v. (-n), verdieping in den hoornstraal
bij paardenhoeven, waardoor hij in twee schenkels
verdeeld wordt; ...IJZER, o. (-5), straalroede; ...KANKER, m. hoefkanker die in den straal begint;
...KIES, o. zeker mineraal van zwavelijzer; ...KUSSEN, o. (-s), vetkussen gelegen tusschen de twee
hoefkraakbeenderen; ...PIJP, v. (-en), eene pijp aan
brandspuiten; ...PLATEN, v. my. (scheepsb.) ijzeren
platen in den vorm eener knie in zeilschepen met
ronde achterboegen, om het achterschip to beYestigen; ...SCHENKEL, m. (-5), eon der twee helften
van den hoornstraal in eon paardenhoef; ...STEEN,
m. (-en), groen kiezelzuur ijzeroxydule, ook moedersteen geheeten.
STRAALSWIJZE, STRAALSIVIJS, bw. als -, met
stralen; in den vorm van stralen.
STRAALTJE, o. (-5), kleine straal; een straaltje
(scheutje) wijn; (fig.) ik zie een straaltje van hoop, ik
begin eenige hoop to voeden.

STRAALVORMIG, bn. in den vorm van stralen;
ontl.) straalvormig lichaam, een onderdeel van het
oog bij de lens.
STRAALWORMEN, m. my. eene soort van darmwormen.
STRAAM, m. Zie STRIEM.
STRAAT, v. (straten), gebaande weg, inz. de

eplaveide weg tusschen de rijen huizen in steden
o f dorpen : nauwe, breede, oude straten; drukke, stille
traten; op straat, in de open lucht, in het openbaar;
o p 's Heeren straten [eig. op de heerstraat], op den
, warmte in een gesloten pot koken, laten gaar wor- o penbaren weg; (sprw.) men meet straten voor stegen
-den: gestoofde visch; gestoofde kool; (fig.)
een kool k ennen, men moot weten tot wien men zich wendt, .stoven, hem eene poets bakken; (zeew.) touw stoven,
met wien men spreekt; op straat loopen, zijn, iem.
het warm maken, zoodat de teer er t eter indringt;
o ntmoeten; iem. op straat zetten, uit zijn huis zetten,
(scheepsb.) hout stoven en branden, om het to buigen ( ook) hem van zijne verdiensten berooven; — dubbele
-en to branden; (geneesk.) weeken (door pappen, door , 1 ange rij huizen, door een beganen weg van elkan;kruiden); warmen: ziekeledematen stoven, met warms
d er gescheiden; (aardr.) zeee'ngte. STRAATJE, o. (-s),
1 .41oeken wrijven, in warms dampen houden enz.; k leine straat, steeg.
zich in het zonnetje stoven, koesteren. STOVING, v.
STRAATARBEIDER, m. (-s), sjouwer, kruier; ...BENhet stoven.
EL, m. (-5), gemeene straatjongen; ...BEZEM, m.
STOVEND, bn. (geneesk.) verwarmend: een stovende
b ezem om de straat to vegen; ...BTJIS, v. (...zen),
,omslag, eene uitwendig gebruikte vloeibare of droge b uis onder de straat gelegen, voor de water- of
..artsenij, waarmede lijdende deelen gestoofd of geg asleiding; ...DEUN, m. (-en), ...DEUNTJE, o. (-5),

papt worden.
STOVENGELD, o. (-en), geld dat betaald wordt

emeen liedje; ...DEUR, v. (-en), groote hoofddeur
an een huis; ...GELD, o. belasting voor het onder

voor het zetten of huren van stoven (in eene kerk h oud der straten; ...GERUCHT, o. straatrumoer,
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STRAATGESPUIS.

STRAFWAARD.

tijding die op straat verteld wordt; ...GESPUIS, o .
dat is strafbaar, strafbaar voor " de wet.
STRAY_
laagst gemeen; ...GEVECHT, o. (-en), gevecht in de
BAARHEID, v. wat strafbaar is, bet strafbare.
straten; ...GOOT, v. (...goten), zie GOOT.
STRAFBAARSTELLING, v. het strafbaar stellen;
STRAATARM, bn. in de hoogste mate arm, dood
...BEPALING, v. (-en); ...COMPAGNIE, v.•(-en),
arm.
compagnie waarbij strenge tucht heerscht on waarSTRAATHAMER, m. (-s), hamer der straatmakers ; heen de soldaten tot straf overgeplaatst worden,.
...HOEK, m. (-en), hoek eener straat; ...HOER. v. (-en) , ...DAG, m. (-en), dag eener strafoefening; ...EXERlichtekooi die langs de straat loopt; ...HOND, m . CEEREN, o. exerceeren voor strar: de soldaten kregen.
(-en), hond die veel op straat loopt; hond die geen
2 uur strafexerceeren.
huis heeft, van niemand is; ...JEUGD. v. de straatSTRAFFE, v. (-n), straf.
jongens: onze lieve straatjeugd; ...JONGEN, m. (-s),
STRAFFELIJK, bw. zeer gestreng.
straatlooper, gemeene jongen : zich als een straatjonSTRAFFELOOS, bn. bw. zonder, vrij van straf: lets
gen aanstellen, gemeen, vol leelijke streken; ...KAstraffeloos verklaren. STRAFFELOOSHEID, v.
BAAL, o. (...kabalen), straatrumoer; ...KLINKER,
STRAFFEN, (strafte, heeft gestraft), straf oplegm. (-s), klinker waarmee men straten plaveit;
gen, doen ondergaan: iem. hard, zwaar, streng, licht,
...KNECHT, m. (-en), loopknecht om boodschappen
gering straffen; iem. met de roede, met de gevaingenis
to doen; ...LANTAA RN , (-en), ...L AN T A REN, v. (-s),
straffen; met het zwaard straffen,
onthoofden; met
lantaarn om de straat te verlichten; ...LIEDJE, o. (-s),
de koorde straffen, ophangen, verworgen; met boete
straatdeun; ...LOOPER, m., ...LOOPSTER, v. (-s),
straffen, eene geldstraf opleggen; een kind straffen,
straatslijper; ...MADELIEF, v., ...MADELIEFJE, o.
kastijden, opsluiten; iem. in den buik straffen, niet.
(-s), meisje dat gedurig op straat is; ...MAKER,
laten eten, (ook) hem ztjne verdiensten ontnemen;
m. (-s), plaveier; ...1VIAKERSWERK, o.;
wederwaardigheden, ongeluk doen ondervinden; met
v. (-en), meld die altijd langs straat loopt; ...MUZI
een slecht kind gestraft zijn, het ongeluk hebben eon.
KANT, m. (-en), muzikant die langs de straat muziek
slecht kind te bezitten. STRAFFING, v. het straffen.
maakt en dan aan de huizen centen ophaalt
STRAFFER, m., STRAFSTER, v. (-s), die straft.
...NIEUWS, o. straatpraatjes: ...ORGEL, o. (-s)
STRAFGERICHT, o. (-en), gericht dat eene straf"
draaiorgel om op straat te spelen.
oplegt; Gods strafgericht, een kwaad, tegenspoed
STRAATPiKKER, m. (-s), houweel der straatmakers;
dat men beschouwt als eene van God opgelegde...POLITIE, v. regeling van, toezicht op de open
straf; ...GEVANGENIS, v. (-son); ...INRICHTING,
bare orde; ...PRAATJE, o. (-s), tijding welke op
v. (-en), inrichting waarin men tot straf verblijvert
straat verteld wordt; ...PREDIKER, m. (-s), iem. die
moot: de Kruisberg bij Doetichem is eene strafinrich-op straat preeken houdt; ...ROOF, na. het rooven
ting; ...KOLONIE, v. (...nien), kolonie welke ten,
op de straat, - op eenzame wegen: van straatroof
doel heeft misdadigers uit de Europeesche samenleven; zich aan straatroof schuldig maken;
loving to verwijderen, en, zoo mogelijk, tot nuttige...R00VER, m. (-s), iem. die op straat rooft, die op eenleden in een geheel nieuwen maatschappelijken
zame wegen loert; ...ROOVERIJ, v. (-en), het plegen
kring to vormen; ...MIDDEL, o. (-en), middel om_
van straatroof; ...RUMOER, o. oploop, gedruisch op
to straffen: dat is een kras strafmiddel;
...OEFEstraat; ...SCHANS, v. (-en), versperring, barricade;
NING, v. (-en), volvoering der opgelegde straf; straf...SCHENDER, m., ...SCHENDSTER, v. (-s), die straatvoltrekking, executie: eene strafoefening uitstellen.
schenderij pleegt; ...SCHENDERIJ, v. (-en), baldadigSTRAFOPLEGGEND, bn. lijfstraffelijk.
STRAFPLAATS, v. (-en), plaats waar eene strar heid op straat; ...SCHROBBER, m. (-s), straatbezem;
...SLIJPEN, o. langs de straat loopen zonder doel,
voltrokken wordt; ...PORT, o. port dat men betalem
leegloopen; ...SLIJPER, m., ...SLIJPSTER, v. (-5),
most wegens onvoldc ende frankeering;
lediglooper, -Ioopster; ...SLIJPING, v. het straatv. (-en), kerkel -iike leerrede die over de ondeugden.
slijpen; ...STAMPER, m. (-s), werktuig der straathandelt; (fig.) iem. eene strafpreek houden, iem. bemakers om de straatsteenen vast aan to stampen;
rispen, doorhalen, bekijven; ...RECHT, o. recht om
...STEEN, m. (-en), kei; ...TAAL, v. gemeene, vuilto straffen; een gedeelte van het staatsrecht, het
aardige taal; ...VAARDER, m. (-s), schip (of gezagsamenstel bevattende van de bepaling der straffen;
voerder), dat (of die) naar de straat Davis (ter walwetboek van strafrecht; ...RECHTER, m. (-5), rechter
vischvangst) vaart; ...VARKEN, o. (-s), varken
die eene straf opleggen moot: iem. voor den strafrechter brengen, hem van eenig misdrijf aanklagen;
dat langs de straat zijn kost zoekt; (fig.) straathoer;
...VEGER, m. (-5), persoon, machine die de straten
...REGISTER, o. (-s), register waarin iemands verschoon veegt; ...VEEGSTER, v. (-s), ...VERLICHschillende straffen opgeteekend zijn: die soldaat
TING, v. (-en); ...VUIL, o.; ...WEG, m. (-en), groote,
heeft een schoon strafregister, hij heeft nog nooit,
geplaveide land weg; ...WERK, o. (-en), het maken
straf gehad; ...SCHAVOT, o. (-ten), schavot waarop.
van straten; ...WERKER, m. (-s), straatmaker;
iem. zijne straf ondergaan moet.
...ZANGER, m. (-s), ...ZANGSTER, v. (-5), iem. die
STRAFSCHULDIG, bn. bw. (-er, -st), strafwaardig.
langs de straten zingt om centen op te halen.
STRAFSCHULDIGHEID, v. schuld.
STRAF, bn. bw. -st), gestreng, scherp: iem.
STRAFSCHULDIGE, m. en v. (-n), iem. die straf-straf aanzien; een straf lied; straffe taal;
bijtend,
schuldig is; ...TAAK, v. taak iem. tot straf opstork: straffe pekel; een straf bittertje, likeurtje;
op
gegeven; ...TIJD, m. tijd dat eene straf duurt: zijn.
gestrenge wijze. STRAFHEID, v. (...heden), gestrengstraftijd uitzitten, geheel ondergaan; ...TOONEEL,
held; sterkte, scherpte.
o. (-en), strafplaats; ...TUIG, o. tuig waarmede eeneSTRAF, (-fen), STRAFFE, v. (-n), kwaad dat eene
straf uitgevoerd wordt; ...UUR, o. (...uren), uur ongeoorloofde of onbezonnen daad met zich brengt;
waarin eene straf wordt voltrokken.
kwaad dat een gevolg is van eene wet, een gebod
STRAFVAARDIG, bn. (-er, -st), gereed om to straffen„
of voorschrift to overtreden; een bij de wet voorde straf te ondergaan.
geschreven kwaad dat den wetsovertreder wordt
STRAFVERORDENING, v. (-en), plaatselijke voor-aangedaan; dat is eene straf voor uwe lichtzinnigschriften tegen wier overtreding straf is bedreigd.
heid; straf volgt steeds op bedreven kwaad; dat is eene
STRAFVORDEREND, bn. wat straf vordert.
straf voor Ittv liegen, uwe ongehoorzaamheid; eene
STRAFVORDERING, v. (-en); wetboek van strafvornatuurlyke straf, die uit den aard van het misdrijf
dering, het wetboek dat de wijze bepaalt, hoe mis-volgt; iem. eene zware, lichte straf opleggen; eene straf
drijven moeten vervolgd on gestraft worden.
ondergaan, kwijtschelden; op stratfe van, bedreigd met
STRAFVRIJ, bn. strafieloos.
de straf van...; de eeuwige (helsche) straffen; tot mijne
STRAFWAARD, STRAFWAARDIG, bn. bw. (-or,.
straf (tot mijne spijt, tot mijn verdriet) moest hij
-st, meer moest -), STRAFWAARDIGLIJK, bw.,.
komen. STRAFJE, o. (-5).
(w. misdadig, straf verd:enende. STRAFIVAAR--STRAFBAAR, bn. (-der, -st), straf verdienende:
DIGHEID, v.

STRAFWERK.

STREEK.

STRAFWERK, o. straftaak (eens scholiers); ...WET,

ook Engelsch gras geheeten, heeft srnalle bladen
en paarsroode bloemen; en het breedbladig strandkruid (A. Timonium) ook lemoenskruid, schaapsooren
on lamsooren geheeten.
STRANDLIJN, v. (-en), (aardr.) lijn langs kustgebergten die den vroegeren stand van den zeespiegel
aanduidt; ...LOOPER, m. (-s), kustwerker, sjouwer.
man; — (nat. hist.) eene snort van snippen met
rechten bek on tamelijk lange pooten (tringa), welke
over den geheelen aardbol verbreid zijn, en waarvan de volgende 8 soorten in ons land worden aangetroffen: de kanoet strandlooper; de paarse strandlooper; de krombek strandlooper; de bonte strandlooper;
de kleine strandlooper; de kleinste strandlooper; de drieteenige strandlooper en de kemphaan; ...MES, o. (-sen),
mes, om het walvischspek in stukken to snijden.
STRANDRECHT, o. (-en), recht van den eigenaar
der kust op gestrande voorwerpen (jus littoris),
tegenwoordig in de meeste landen vervangen door
een bepaald bergloon; ...RIET, o. eene rietsoort die
hier en daar in duingrond groeit (calamagrostis litorea); ...RUITER, m. (-s), kustwachter to paard; (nat.
hist.) roodbeentje: een kleine strandlooper (charadrius himantopus), steltlooper; ...SNEP, ...SNIP, v.
(-pen), oeversnip; ...SNIJDER, m. (-s), iem. die aan
boord van een walvisehvaarder de groote stukken
spek aan stukken snijdt; ...VISCH, m. (...sschen),
...VOGEL, m. (-s), visch vogel die in de nabijheid
der kusten of stranden wordt gevonden; ...VOND,
m. (-en), wat op het strand gevonden is; ...VONDER, m. (-s), iem. die het opzicht heeft over hetgeen aan strand wordt gevonden; ...VONDERIJ, v.
installing waarbij het beheer over de op strand
zich bevindende of uit zee aangespoelde goederen,
aan bepaalde, bij reglementen daartoe aangewezen
ambtenaren is opgedragen; (ook) voorwerpen aan
strand gevonden; ...VOOGD, m. (-en). strandvonder;
...ZWALUW, v. (-en), (nat. hist.), oeverzwaluw.
STRANG, o. (-en), STRANGE, o. en v. (-n), zeeboezem met zijn strand.
STRANG, v. Zie STRENG.
wurging.
STRANGULATIE, v.
STRANGULEEREN, (stranguleerde, heeft gestranguleerd), wurgen.
STRANGURIE, v. (geneesk.) koudepis.
STRAPADE, v. (-s), wipgalg.
STRATAGEME, m. (-5), krijgslist.
STRATEGIE, v. kunst des veldheers om de marschen, bewegingen on gevechten aan to wenden tot
het bereiken van het doel van den oorlog.
STRATEGISCH, bn. krijgskundig; tot de strategie,
tot den vestingbouw behoorende.
STRATEN, (straatte, heeft gestraat), bestraten,
plaveien.
STRATENMAKER, m. (-s), iem. die straten legt,
plaveit.
STRATER, m. (-s), stratenmaker.
STRATOGRAPHIE, v. (-en), lager-, oorlogsbeschrijving; werk over de krijgskunde.
STREEK, v. (streken), het strijken; eene lange,
eene korte streek, op de viool; deze violist heeft eerie
fraaie streek; strijkstok; — streep, haal (met pen,
penseel of kwast): hij teekende het met eene streek;
men maakt met het metaal eene streek op den toetssteen; (fig.) dat houdt geene streek, dat deugt niet; —
luchtstreek; zeestreek; landstreek; gewest, oord: dat
is eene vruchtbare streek; — (zeew.) 32ste deel der
windroos, kompasstreek: hjj zeilt op alle streken;
noorder, zuider, lager, hooger streek; hij is van zone
streek of niet op streek, hij is ongesteld; van streek
raken; weer op streek komen, herstellen; eene kwade
streek nemen, verkeerd zeilen; geene streek houden,
gedurig van streek (of richting) veranderen; streek
houden, in dezelfde streek blijven; (fig.) den goeden
wag niet verlaten; (ook) er loopt eene streek door,
een weinig gekrenkt in de hersens zijn; op streek
zijn, den slag -, de hebbelijklieid hebben (van iets).
STREEKJE, o. (-s).

v. (-ten), wetboek van strafvordering: onze strafwet
is onmachtig het kwaact te stuiten; ...WETBOEK, o.
( - en); ...WETGEVING, v.; ...ZAAK, v. (...zaken),
zaak waarbij straf verdiend is; ...ZWAARD, o. het
zwaard der gerechtigheid.
STRAK, bn. bw. (-ker, -st), gespannen, stijf: een
touw strak houden, spannen; die jas zit daar te strak,
niet ruim genoeg; sterk: iets strak aanhalen; still;
strak aanzien; een strak gezicht zetten, een effen
gezicht, waarop niets to lezen is; iem. strak houden,
hem niet veel geld to verteren geven; (ook) hem
niet veel kromme sprongen laten maken. STRAKHEID, v. gespannenheid (van een touw of koord);
(fig.) gestrengheid; beperktheid van geld.
STRAKJES, STRAKS, bw. aanstonds, dadelijk,
oogenblikkelijk: ik kom straks; tot straks, tot aanstonds als wij elkander weer ontmoeten; — zoo
even, zeer korten tijd geleden: hij was straks hier.
STRALEN, (straalde, heeft gestraald), stralen
schieten, schijnen: een stralend licht; de zon straalde
heet op de aarde; (fig.) hare oogen straalden (blonken)
van vreugde; dat straalt (schijnt) ieder in de oogen;
het bloed straalde nit de
—instralenzichverdeln;
wond; — (Zuidn) (van bijen) steken met den angel.
STRALING, v. het stralen.
STRALEND, bn. stralen schietend: een stralend
licht; een van vreugde stralend gezicht; (plantk.) stralende bloemkronen, aan den rand eener bloeiwijze
staande en door hare grootte afwijkende.
STRALENGLOED, m. gloed van stralen; ...KRANS,
m. (-en), ...KROON, v. (...kronen), glorie.
STRAM, bn. bw. (-mar, -st), stijf, onbuigzaam:
stramme leden; zone beaten zfin strain; stiff en strum
van de jicht, van den ouderdom; — het slot is of gaat
strum, is moeilijk te openen. STRAMHEID, STRAMMIGHEID, v. stijfheid, onbuigzaamheid; afgeleefdheld.
STRAMIEN, v. fijn borduurgaas (tot tapijtwerk
enz.); fijn gaas om op to borduren, (ook fig.);
—NAALD, v. (-en), naald om to merken.
STRAMIENEN, bn. van stramien.
STRAND, o. (-en), zandig gedeelte der kust, dat
bij vloed door het water overstroomd wordt:
langs, op het strand loopen; een breed, smal, vlak
strand; (zeew.) een schip op strand zetten; met een
schip op strand loopen.
STRANDBERICHT, o. (-en), bericht aangaande, van
het strand; ...BEWONER, m. (-5), ...BEWOONSTER,
v. (-s), iem. die het strand bewoont; ...BOSCH, o.
(...sschen), bosch van rhizophoren in de tropische
streken, wier voet door den vloed voortdurend
omspoeld wordt; ...DIEF, m. (...ven),...DIEVEGGE,
v. (-n), man of vrouw, die gestrand goed steelt;
...DIEVERIJ, v.
STRANDEN, (strandde, heeft of is gestrand), op
het strand raken : op de kust gestrande goederen;
(zeew.) met zijn schip op strand loopen, vastraken,
blijven vastzitten; (fig.) mislukken, tegenloopen:
al najne pogingen stranden op zUne onverzetteljjkheid.
STRANDING, v. (-en), het stranden.
STRANDGOED, o. (-eren), goed dat de zee opwerpt, (inz.) van schipbreuken; ...HARING, m. (-en),
als voorwerpsn. —, v. gmv. als stofn.: haring die
aan strand wordt gevangen; inz. kleine haring op
de Oostzee gevangen; ...HEER, m. (-en), heer die
in zaken, het strandrecht betreffende, kan beslissen; ...HOTEL, o. (-5), hotel aan het strand gebouwd;
...JUT, m. (-ten), ...JUTTER, m. (-5), stranddief.
STRANDKAART, v. ( en), kustkaart; ...KEI, m. (-en),
steen, aan het strand gevonden; ...KRAB, v. (-ben),
eene zeer kleine krab (cancer moenas) die zeer gemeen is aan onze stranden en veeltijds onder de
groote steenen van onze zeeweringen on in zoute
kreken, waar geen getij is, huist; ...KREEFT, m.
(-en); ...KRUID, o. (plantk.) een geslacht (armeria),
waarvan in Nederland twee soorten worden aangetroffen: het smalbladig strandkruid (A. longifolia),
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m. (streken), list, sluwheid, looze trek:

gaat met streken om; ik ken zijne streken; streken
.uithalen; (sprw.) hij heeft streken onder zijn staart, 141
‘heeft ze achter de mouwen; een vos vertiest wel zone
harem, mar niet zfine streken; dat was eene wfize
streek van u, dat was wljs, slim bedacht. STREEK-

JE, o. (-s).

v. gouwspraak, dialect; ...TAFEL,
v. (-8), tafel die de verschillende windstreken met
de afwijkingen aanwijst; ...TAFELBOEK, o. (-en),
Azeew.).
STREELEN, (streelde, heeft gestreeld), zacht met
de hand over iets strijken om to liefkoozen: een
eene kat streelen; een kin d streelen, aaien; een
meisje de kin, de wangen, den hals streelen; kussen,
`vleien: eene vrouw streelen; — aangenaam aandoen:
STREEKSPRAAK,

:

_

die wen streelt het gehemelte; ,dat streelt de zinnen;
een streelend gevoel; eene streelende gewaarwording, die
prettig aandoet; zacht vegen : den vloer streelen; ros-

kammen. STREELING, v. (-en), het streelen.
STREELEND, bn.(.er, -st), lietkoozend; aangenaam,
vleiend.
STREELER, m., STREELSTER, v. (-s), vleier, liefkoozer; vleister, liefkoosster.
STREEM, m. Zie STRIEM.
STREEN, v. (strenen), streng (garen).
STREEP, v. (strepen), lange, smalle lijn: de rivier
vertoonde zich als eene zilveren streep; eene streep met
het
de pen, het potlood; eene streep door jets halen,
afkeuren, (ook fig.) niet meer op jets rekenen; dat
was eene streep door de rekening, eene teleurstelling;
gouden, zilveren_ strepen; de strepen hebben, korporaal,
sergeant zijn; — daar loopt lye hem eene streep door,

141 is niet goad wijs; — als lengtemaat = 1 mM.
STREEPJE, o. (-s), kleine streep ; dit kind maakt nog
streepjes en beentjes, begint pas to leeren schrijven;
gestreepte stof: een mooi streepje voor schortjes; een
streepje wordt veel gedragen; (fig.) een streepje aanhebben, niet op de streepjes kunnen loopen, beschonken zijn.
STREEPJESGOED, o. gestreepte stof.
STREEPSWIJS,

STREEPSWIJZE, bw. met -, bij

strepen.

STREEPVAREN, v. een varengeslacht (asplenium)
waarvan 4 soorten in Nederland aangetroffen worden: wpfjesvaren of varenwijfke; steenbreek of wederdood; steen- of muurruit en zwartsteel; ...ZAAD, o.

een geslacht (crepis), tot de samengesteldbloemigen
behoorende, waarvan 4 soorten in Nederland worden aangetroffen; tweejarig streepzaad, daken streepzaad, green streepzaad en moeras streepzaad.
STREK, bn. (-ker, -st), strak.
STREK, m. (bouwk.) laag steenen boven een kozijn
die overeind staan, streksch gewelf.
STREKEL, m. (-s), hout ter scherping van de zeis;
strijkstok, strijkhout.
STREKGRAS, o. (plantk.), (gew.) kruipende tarwe.
STREKKELIJK, bn. (-er, -st), voordeelig.
STREKKEN, (strekte, heeft gestrekt), rekken, spannen; (fig.) het geld strekte by hem niet ver, hij verspilt
het in korten tijd; stijf zitten (van kleedingstukken);
(fig.) dienen, goed zijn voor: tot voorbeeld strekken;
dot strekt hem tot schande, tot eer, dat is voor hem
eene schande, eene eer; dienen : deze brief strekte
alleen em...; uitstrekken: zoo ver strekt zone macht
niet; voordeelig zijn in het gebruik: die toter strekt
niet.
STREKKEND, bn.; de strekkende 31. (in tegenst. van
de vierkante M.).
STREKKER, m. (-s), eene spier die de ledematen
strekt, in tegenstelling met buiger.
STREKKING, v. het strekken; voordeelig in 't gebruik; (fig.) bedoeling, richting, neiging (tot zeker
oogmerk): de strekking ervan is...; de strekking van
eene zedeles.
o. (-sen),
STREKLAAG, v. (...lagon), koplaag;
verguldersgereedschap.
STREKSCH, bn. (bouwk.) streksche laag, koplaag,

STRIBBELEN.
strek; streksche steen, steen uit eene streklaag; streksch
gewelf, flauw gebogen gewelf dat dient dat de
zwaarte van den muur niet te veel drukt op kozijnen enz.
STREKZAAM, bn. (...zamer, -st), rekbaar; (fig.)
voordeelig. STREKZAAMHEID, v.
STRELITZEN, m. my. (oudt.) Russische lijfwacht
die in de tweede helft der 16de eeuw door Czaar
SWAN WASILJEWITCH werd opgericht en die tevens
de staande infanterie van het rijk uitmaakte.
STREMMEN, (stremde, heeft gestremd), stijf worden, stollen: de melk stremt; doen stollen: leb stremt
de melk; koude stremt de olie; bleed stremmen; (fig.)
beletten, verhinderen: de mart, den doorgang stremmen; beteugelen. STREMMING, v. (-en), het stremmen (in alle bet.); stilstand, verhindering, beletsel; (scheik.) verdikking.
STREMPOEDER, o. stremselpoeder.
STREMSEL, o. zelfstandigheid die (inz. de melk)
doet stremmen (tot kaas maken), lob; —POEDER,
o. kaasstremsel in poedervorm.
STREMSTOF, v. hetgeen doet stremmen.
STRENG, bn. bw. (.er, -st), hard, stevig, gestreng:
strenge koude; een strenge winter; het vriest streng; —
stipt, niet toegevend, niet zachtzinnig : streng letten
op iem.; iem. streng in 't oog houden; een streng leven;
strenge straffen; (sprw.) strenge heeren regeeren niet
Zang, zie HEER; — (muz.) (van eene fuga. van de
toonzetting, van den stijl enz.) aan de algemeen
aangenomen regels on voorschrift on dienaangaande
beantwoordende.
STRENG, v. (-en), een der dunne koordjes, waaruit
een touw is samengesteld: de derde streng maakt
den kabel, de derde man brengt de praat aan; gevlochten koord; riem, reep, leireep; de strong van
een rfituig, waaraan de paarden vast zijn; ieder trekt
aan zone strong, ieder verdedigt (handhaaft) zijn
begrip; (fig.) hij houdt sterk aan zone streng (meening
gevoelen) vast, hij geeft niet toe; (w. g.), partij, aanhang; eene streng (streen) garen, zjide, zeker aantal
draden garen, zijde enz., to zamen gedraaid of gewonden. STRENGETJE, o. (-s).
STRENGEL, m. (-5), de streng eener vlecht.
STRENGELEN, (strengelde, heeft gestrengeld), vlechten: het haar strengelen; een lint in 't haar strengelen;
(fig.) bijeenvoegen, vereenigen: de band der liefde, der
vriendschap strengelt hen aaneen; zich strengelen, zich
slingeren: het klimop strengelt zich om de gewassen.
STRENGELING, v. ( en), het strengelen.
STRENGELIJK, bw. op strenge wijs.
STRENGEN, (strengde, heeft gestrengd), stijf aanhalen; strengen (garen) maken ; (vroedk.)eengestrengd
(met de navelstreng omwonden) kind; (fig.) (Zuidn.)
verbinden, verplichten.
STRENGHEID, v. (...heden) gestrengheid ; hardheid;
wreedheid; nauwgezetheid.
STRENGKOKER, m, (-5), ...LEER, ...LEDER, o. (-s),
ledereu koker waardoor strengen gaan, waarmede
een paard eon wagen voorttrekt.
STREPEL, n1. (-s), strook.
STREPEN, (streepte, heeft gestreept), strepen
maken: papier met potlood strepen; (fig.) plagen,
werd duchtig gestreept.
hekelen, doorhalen:
STRETTO, bw. de beweging verhaasten, versnellen.
STREUMELEN, (streumelde, heeft gestreumeld),
(Zuidn.) beredderen.
STREUVELEN, (streuvelde, heeft gestreuveld),
(Zuidn.) te berge rijzen, to berge staan (van haar
of pluizen).
STREVEN, (streefde, heeft gestreeld), met alle
krachtsinspanning zich voortbewegen, trachten,
pogen; naar iets streven, trachten iets to verwerven; to boven streven, overtreffen, overwinnen; (Zuidn.)
snel voortgaan. STREVING, v. het streven, pogen.
STRIBBELAAR, m., STRIBBELAARSTER, v. (-s),
die stribbelt, kibbelt.
STRIBBELEN, (stribbelde, heeft gestribbeld), kibbelen; zich tegen jets aankanten.

STRIBBELIG.
STRIBBELIG, bn. (-er, -st), kibbelachtig. STRIBBELIGHEID, v. kibbelzucht.
STRIBBELING, v. (-en), het stribbelen; onaangenaamheid, harrewarrerij : stribbelingen met iem. hebben.
STRIBBELINGETJE, o. (-s).
STRICTUUR, v. (geneesk.) ziekelijke vernauwing
van een kanaal in een dierlijk lichaam.
STRIEM, v. (-en), streep; teeken (door een slag
met eerie zWeep, een touw enz. achtergelaten): de
striemen waren nog zichtbaar; (fig.) slag: iem. een
striem in 't gezicht geven; (zeew.) binnenrahout: gangwegers, langs den bovenkant der poorten tegen
het potdeksel van het opperdek gelegd en over de
geheele lengte van het schip doorgaande. STRIEMPJE, o. (-s).
STRIJD, m. (-en), gevecht, kamp, oorlog: eent,ange,
harde, hevige strod, den strijd volhouden, opgeven; (fig.)
worsteling; gemoedsonrust : strijd in zYn binnenste;
in (twee)stryd staan; dat heeft haar reel strijd gekost;
afkeer (van iets); tegenspraak: dat is in strfjd met
zjne beloften, met zijne woorden; one strYd, om het
best: men riep om strirl.
STRIJDAKS, v. (-en). strijdbijl; ...BAAN, v. (...banen),
worstelperk.
STRIJDBAAR, bn. (-der, -st), geschikt, geneigd tot
den strijd, - tot den oorlog; weerbaar; oorlogzuchtig;
een leger van strijdbare mannen; een strijdbaar yolk.
STRIJDBAARHEID, v. geschiktheid tot den oorlog;
weerbaarheid; oorlogzuchtigheid.
STRIJDBIJL, v. (-en), oorlogsbijl (der wilden of der
oude volken).
STRIJDEN, (streed, heeft gestreden), vechten, kampen, oorlog, strijd voeren: voor de vrijheid, voor het
vaderland strijden; tegen den viand dapper strijden;
ik zal er altijd voor strijden, mij er voor inspannen,
het te doen zegevieren; — (fig) twisten, in tegenspraak zijn met: over de beteekenis van een woord,
eene uitdrukking stroden; aandruischen tegen, niet
overeen te brengen met: dat strijdt met de goede
zeden, met de eerbaarheid; dat gezegde strijdt met zijn
anders zoo zacht gemoed; tegenspreken, kibbelen: hij
wil altijd strijden; strijd nu maar niet: het is, zooals
ik u zeg; (fig.) de strijdende kerk, evangelische naam,
dien de R.-K. aan hun kerkgenootschap geven.
STRIJDER, m. (-5), krijgsman; tegenspreker.
STRIJDGENOOT, m. (-en), ...GEZEL, m. (-len), die
met iem. medestrijdt.
STRIJDHAMER, m. (-s), zeker wapen, gebruikelijk
bij de ouden en de wilden; ...HANDSCHOEN, m. (-en),
zware, met lood of ijzer beslagen handschoen der Romeinsche vuistvechters; pantserhandschoen, ijzeren
handschoen; ...HENGST m. (-en), oorlogshengst.
STRIJDIG, bn. (-er, -st), in strijd met, niet overeenstemmende met: dat is strijdig met Gods wet; tegenovergesteld (aan): strijdige belangen, gevoelens; strijdig
met het goede recht. STRIJDIGHEID, v. (...heden),
oneenigheid; tegenstrijdigheid.
STRIJDKAR, v. (-ren), oorlogskar (der ouden); ...KAROS, m. (-sen), (dicht.); ...KNOTS, v. (-en), ...KOLF,
v. (...ven), wapentuig; ...KRACHTEN, v. my.; de
levende strtjdkrachten, de militaire macht; ...LEUS,
v. (...zen), ...LEUZE, v. (-n), leuze waaronder men
ten strijde trekt; ...LUST, in. lust tot den strijd,
hetzij met wapenen of met woorden.
STRIJDLUSTIG, bn. (-er, -st), lust tot strijden
hebbende.
STRIJDMAKKER, m. (-s), iem. die medestrijdt;
...PAARD, o. (-en), ...ROS, o. (-sen), oorlogspaard;
...PERK, o. (-en), strijdbaan: met iem. in het strijdperk treden; renperk; slagveld; ...PLAATS, v. (-en),
vechtplaats; ...SCHRIFT, o. (-en), twistschrift.
STRIJDVAARDIG, bn. (-er, -st), gereed voor den
strijd: het leger was in 3 dagen strijdvaardig; hfj is
altijd strijdvaardig, gereed om een twistgesprek of
-geschrijf te beginnen. STRIJDVAARDIGHEID, v.
STRIJDVELD, o. (-en), slagveld; ...VLAG, v. (-gen);
...VRAAG, v. (...vragen), twistpunt; ...WAGEN,
m. (-s), strijdkar.
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STRIJK, m. het strijken; stn.* en zet, uitroep van
een heibaas, wanneer het heiblok voor de laatste
maal neerkomt; (fig.) ieder oogenblik, dikwijls: dat
doet hij strijk en zet; het is strijk en zet met hem verkeerd.
STRIJKAGE, v. (-s), buiging (min of meer schamper gebezigd): veel strijkages maken, veel complimenten.
STRIJKBALK, m. (-en), (bouwk.) de beide buitenste
draagbalken van eene zoldering, gewoonlijk lichter
dan de andere; ...BAND, m. (-en), strijkhout;
...BLOEM, v. (-en), zeker geneeskruid (anthemis tinctoria); ...BLOK, o. (-ken), (zeew.) blok waarmee men
een zeil strijkt; ...BOOM, m. (-en), strijkstok (der leertouwers); schaafboom (der leerbereiders, zeemtouwers enz.); ...BORD, o. (-en), deel van een ploeg
dat de losgemaakte aarde op zijde schuift; wrijfbord om pleistermuren glad te strijken; wevers-,
pottenbakkers-gereedschap; ...BORSTELTJE, o. (-5),
strijkkwastje voor 't eiwit bij bakkers enz.; verguldkwastje; ...BOUT, m. (-en), strijkijzer; ...CONCERT, o. (-en), concert met strijkinstrumenten;
...DEKEN, v. (-s), wollen deken waarop men het
strijkgoed bij het strijken legt; ...DOL, m. (-len),
dol die bij het strijken dienst doet.
STRIJKEL,
( s), strijkstok bij het meten.
STRIJKELINGS, bw. rakelings, even, bijna rakende:
hy ging strijkelings langs mfj heen; de zwaluw vloog
strijkelings longs den muur.
STRIJKEN, (streek, heeft gestreken), met iets langs
lets anders gaan en het daarbtj zacht aanraken:
met een doek langs eene tafel strijken; met een borstel
langs de kleeren strken, om ze vluchtig of te borstelen; de mouwen in de hoogte strijken; inz. zacht
met de hand over jets heengaan : een meisje langs
de kin, over de haren strijken; zich den baard strijken;
de haren nit het gezicht strijken; (sprw.) (met) de hand
over 't hart strijken, na lang overleg tot eene gave
besluiten, uit rnedelijden de goedheid hebben het
een of ander to doen, to geven; — geld van de tafel,
naar zich toe stryken, inz. om het in ontvangst to
nemen; — vogels stryken, ze 's nachts of 's avonds
laat met het stqknet vangen; den ring van den
vinger strYken, van den vinger doen; — eene maat
strijken, met het strijkhout of de rol gelijk afstrijken; —
strijkende jets in orde maken, inz. het gladmaken:
kreukels uit het papier strijken; eene plank haaks
stryken, schaven; het laken stroken, de streek geven;
de hoiden strijken, met het strijkmes van vleeschen vetdeelen ontdoen; het water uit de vellen strijken,
door er stark drukkende langs to wrijven; linnengoed strijken, met een heat strijkijzer glad maken;
moat van avond strijken, nl. het strijkgoed, het
linnengoed; eene staaf ijzer net een magneet strifken,
om het magnetisch to maken; een mes langs het
wetstaal, een steen strijken, om het to scherpen;
—eonpstine rkenigstrfjken,
doorhalen; —
strijkende over jets gaan om er iets op to smeren:
zalf op linnen stryken, tot pleisters; pleisters strYken;
(sprw.) er is geene zalf aan te strijken, daar is niets
aan to veranderen of to verbeteren; boter op het brood
strijken, smeren; verf op een muur strijken, verven;
kalk in de reten strYken, van een muur by.; pannen
strijken, de reten er tusschen met kalk dichten,
aanstrijken; hars op den strijkstok strfjken, op de
haren bespanning; — spelen op een strijkinstrument: op eene viool strfjken, draaglijk spelen; eene
Ovals strYken; —
neerlaten: een opgeheschen last strjken; strfjk
waarschuwing na het hijschen; — (zeew.) de zeilen
strijken, neerlaten om to reven, of ze in to nemen;
den mast, de raas, stengen strijken; de viag strijken,
ten teeken van onderwerping of van minderheid;
het schip moest de slag strijken, was genoodzaakt
zich over to geven; (sprw.) de vlag voor iem. strijken, zijne meerderheid erkennen, zich onderwerpen;
de broek strijken, neerlaten, om zijn genoeg to doen;
—e nvon is tryken,
vellen;
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iakelings langs lets gaan: met de voeten tangs den
grond strijken, sloffen, ze niet Oink optillen; de zwaluw

streek langs het watervlak, tangs de huizen, langs het
gras; zif streek met hare japon langs den nzuur; —
Izeew.) met een riem strijken, de beweging van het
roeivaartuig tegengaan; met de riemen strijken. achteruit roeien; — (rUsch.) een paard strijkt (zich),
wanneer bij de beweging het eene been door den
voorbijgaanden hoef wordt aangeraakt; — de wind

streek over 't vlakke veld, vlak door de stracet, door de
kamer, met eenige kracht waaien; — zich uit de
voeten maken: hi)* is gaan strYken,; — hi] gaat met
den prffs strijken, heeft dien behaald; met eene betrekking gaan strigcen, die verkrijgen; hij is met een ryk
meisje gaan striiken, met haar getrouwd. STRIJ-

KING, v. (-en).
STRUKER, m. (-s), die strijkt; wetstaal, priem (der
slagers); strijkijzer, persijzer; (ook) loodgietersgereedschap.
STRIJKGELD, o. plok (zie dit woord); (ook) loon
voor het strijken van waschgoed; ...GOED, o. goed
dat gestreken moet worden, goed dat gestreken is;
...HAMER, m. (-5); ...HOEK, m. (-en), (vest.) hoek
welke door een gordijn en eene der zijden van een
strijkweer, van welke men de gordijn met het geschut bestrijken kan, wordt gevormd; ...ROUT, o.
(-en), hout waarmede men koren enz. afstrijkt bij
het meten; hout om eene zeis enz. te strijken;
...IJZER, o. (-s), ijzer dat men met gloeiende kolen
vult of op gloeiende kolen warm maakt, om daarmee het linnengoed glad te strijken , hoefijzer waarvan de binnentak smaller is dan • de buitentak;
...INRICHTING, v. (-en), inrichting waar linnengoed,
inz. Ejn linnengoed, gestreken wordt.
STRIJKINSTRUMENT, o. (-en), instrument van darm-

snaren voorzien, die, met een paardenharen strilk•
stok gestreken, een toon voortbrengen; ...KACHEL.
v. (-s), kachel waarop de strijkijzers of waarin de
strijkbouten heet gemaakt worden; ...KALK, v.
pleisterkalk; uit kalksteen gebrande kalk; ...KAMER, v. (-5), kamer waar linnengoed gestreken
wordt; ...KWARTET, o. (-ten), een kwartet van.
strijkinstrumenten; ...LAP, rn. (-pen), wrijflap; ...LEDER, o. (-s), aanzetleder (der barbiers); ...LIJN,
v. (-en), (vest.) lijn die een bolwerk bestrijkt; ...MIDDEL, o. (-en), (geneesk.) vloeibare zalf ter verzachting of oplossing; ...MUZIEK, v. muziek op strijkinstrumenten alleen voortgebracht; compositi6n
voor strijkinstrumenten alleen; ...NET, o. (-ten),
(jag.) treknet: net om vogels of visschen te vangen;
...ORKEST, 0.; ...PLANK, v. (-en), plank waarop
men goed strijkt; ...RIEM, m. (-en), strijkleder, aanzetriem; ...ROER, o. (-en), riem eener gierbrug.
STRIJKSEL, o. (-s), wat op iets gestreken of gesmeerd wordt; smeersel. STRIJKSELTJE, o. (-5).
STRIJKSTEEN, in. (-en), steen tot aanzetten (van
messen, staal enz.)
STRIJKSTER, v. (-s), die strijkt (inz. van linnenof waschgoed).
STRIJKSTOK, m. (-ken), stok, met haren betrokken, om eene viool of bas to bespelen; een strijkstok
opnieuw betrekken, van nieuwe haren voorzien, stok
waarmee de maat wordt afgestreken; (fig.) er blijft
veel can maat en strijkstok hangen, die de zaak in
handen heeft, eigent zich to veel toe; ...TAFEL,
v. (-s), tafel waarop men strijkt; ...TROMMEL,
v. (-s), (wev.) kamrol, houten cilinder of trommel
rondom met kaard- of krasband bekleed die het
katoen of de wol van de groote trommel afstrijkt.
STRIJKVOETEN. (strijkvoette, gestrijk voet),
met achteruithalen der voeten zijne onderdanigheid
bewijzen; (fig.) vleien.
STRIJKVOETJE, o. (-s); een strijkvoetje maken, zich
onderdanig toonen; ...VUUR, o. (mil.) laag bestrijkend schot; (scheik.) reverbereer-vuur: een vuur
zonder uitweg van boven, waardoor de vlam zich
ombuigt of heenrolt over de voorwerpen, die aan
hare inwerking zijn blootgesteld; ...WEER, v. (...we-

de omgeving met
geschut bestrijken kan; ...WERK, o. wat gestreken
moet worden.
ren), borstwering van waar men

STRIK. m. (-ken), (jag.) ijzer- of koperdraad, aan
welks oene einde zich een oog bevindt, waardoor
het andere eind gestoken wordt on client om wild
to vangen: (jag.) een strik spannen (leggen): haren,

konlinen in een strik vangen; valstrik; — (fig) strikken spannen of leggen, iem. er laten inloopen; hfj is
in den strik geluopen, geraakt, htj is gevangen; —
schuifknoop: een strik in zijne das leggen; knoop, lus
in een doek, lint of koord genaaid, meestal tot

sieraad: linten strikken op een hoect; juweolen versiersel in den vorm van een strik. STRIKJE, o. (-s),
kleine strik, kokardetje: allerlei strikjes en kwikjes,
snuisterijen, ijdele opschik.
STRIK, o. (-ken), (gew.) strijkhout (der maaiers).
STRIKE (Eng.), v. werkstaking: strike maken.
STRIKKEL, v. (plantk.), (gew.) wills spurrie.
STRIKKEN, (strikte, heeft gestrikt), tot een strik
maken: lint strikken; zijne das strikken; strikken
vormen, vaststrikken: den band niet knoopen, maar
strikken; in een strik vangen : vogels, snoek strikken;

(Zuidn.) breien.

STRIKKENSPANNER, m. (-s), ...SPANSTER, v. ( s),
...ZETTER, m. (-s), ism. die strikken spant, zet.
STRIKKNOOP, m. (-en), schuifknoop; ...LETTERS,
v. my. krulletters, inz. die door elkander loopen,
naamletters, liefdeknoopen; ...LIS, ...LUS, v. (-son),
uit een koord of smal lint gemaakte strik; ...PEN,
...PIN, v. (-nen), pin waarmede men strikt; ...REDE,
v. (-nen), drogrede, sophisms; ...SNOER, o. ( en),
snoer. koord met een strik eraan.
STRIKSWIJZE, STRIKSWIJS, bw. in den vorm van
een strik.
STRIKT, bn. bw. (-er, -st), STRIKTELIJK, bw
nauwkeurig, gestreng, nauwgezet; strikt genomot
als men er nauw op let. STRIKTHEID, v. nauw
gezetheid.
STRIKVRAAG, v. (...vragen), listig gestelde vraag,
geschikt or loin. to verstrikken of to verschalken.
STRINGENT, bn. bondig, afdoend; stringente tad,
dingtaal.
STRIP, m. (-pen), strook ijzer waarop naast elkander
twee platen geklonken worden on de nand hiertusschen bedekt.
STRIPGOED, o. tabak die gestript moet worden;
...JONGEN, m. (-s), ...MEID, v. (-en), jongen, vrouw
die tabak van de stelen aftrekt.
STRIPPELING, v. gestripte tabak.
STRIPPEN, (stripte, heeft gestript), (tabak) van de
stolen afnemen, aftrekken; (oudt.) geeselen.
STRIPPER, m., STRIPSTER, v. (-s), die script.
STRIPS, v. my. slaag: strips krijgen.
STRIPVERBINDING, v. (-en), verbinding van twee
platen ijzer door een strip; ...ZOLDER, m. (-s), zolder
waar (tabak) wordt gestript.
STROBBE, v. (-n). (Zuidn.) struik.
STROBBELEN, (strobbelde, heeft gestrobbeld),
struikelen.
STROBOSCOOP, m. o. (...scopen), een oogmisleidend
toestel, bestaande uit eene bordpapieren schijf, die
aan haar rand vierkante openingen heeft, tusschen
welke een en hetzelfde voorwerp in zijne verschillende opeenvolgende standen bij zekere beweging is
afgebeeld; wordt nu de schijf om hare as gedraaid
en ziet het oog door de achtereenvolgende openingen
in een tegenover de figuren geplaatsten spiegel, dan
chijnt het afgebeelde voorwerp wezenlijk de voorgestelde beweging to volbrengen.
STROEF, bn. bw. (...ver, -st), niet glijdend, ruw,
hard, verroest: dit slot, die grendel gaat erg stroef;
bot: de zaag gaat stroef; (fig)) niet vloeiend, hortend:
stroeve verzen; een stroeve stijl; onvriendelijk, stijf,
koel: een stroef antwoord; een stroef gezicht zetteie.
STROEFHEID, v. hardheid, botheid; (lig.) onvriendelijkheid, koelheid, stilfheid.
STROEL, na. (-en , . (ge ,,v.) straal (water, blood enz.).

STROELEN.
STROELEN, (Zuidn.). Zie STRUILEN.
STROMPELAAR, m. (-s), STROMPELAARSTER, v.

E(-s), die strompelt.
STROMPELEN, (strompelde, heeft en is gestrommeld), met moeite, gebrekkig zich bewegen: de oude
vrouw strompelde naar buiten. STROMPELING, v. het
:strompelen.
STROMPELIG, bn. (-er, -st), hobbelig, oneffen.
STRONK, m. (-en), geknotte stam; harde stengel
'van eene kool. STRONKJE, o. (-s).
STRONKELEN, STRONKELVOETEN, struikelen.
STRONKELSTEEN, m. (-en), (Zuidn.) steen des aan-stoots, ergernis.
STRONKSCHOUW, v. (-en), opneming, schouw van
seen bosch na 't kappen der boomen, ten einde de
wortelstompen te
STRONT, v. (plat) uitwerpsel (van menschen of
in de stront zitten, in de ver, dieren), drek; (sprw.)
legenheid; heb-je stront in de oogen, dat je dat niet ziet '?,
, ben-je blind?; er is stront aan den knikker, er is on:raad, de zaak is niet in orde, er schuilt jets achter;
van boven bont, van onderen stront, uiterlijk fraai,
innerlijk leelijk of verdorven; stront voor dank, met
-ondank beloond worden; — (fig.) onaangenaamheid,
-oneenigheid: wat heb ik met die stront noodig !; stront
maken, ruzie maken; hoe ?neer men de stront roert,
,hoe meer ze stinkt, hoe meer men onaangename zaken
uitpluist, hoe onaangenamer ze worden; — omslag,
;rumoer, drukte: maak zooveel stront niet; h# maakt
veel stront, hij laat zich veel voorstaan, hij is zeer
verwaand; reel stront (op zijn lfjf) hebben;
het is maar stront, het heeft niets to beduiden.
STRONTACHTIG, bn. (-er, -st), dat op stront gelijkt,
,nietig, van geene waarde.
STRONTBAGATEL, o.
kleinigheid: om een
strontbagatel maakt hij eene drukte van belong.
STRONTERIG, bn. (-er, -st), strontachtig.
STRONTERIJEN, v. my. nesterijen, oneenigheden:
stronteruen met iem. hebben.
STRONTHOOP, m. (-en), hoop stront; (scheldwoord).
STRONTIAAN, m. strontiaanaarde: eene nieuw
-ontdekte aardsoort, die, met koolzuur verbonden,
-voorkomt in het strontianiet: eene asperge-groene,
, doorschijnende, vezelige steensoort, bij Strontian in
Schotland; —AARDE, v.
STRONTIANIET, m. (-en), als voorwerpsn. o. gmv.
.als stofn. Zie op STRONTIAAN.
STRONTIG, bn. bw. •er, .st), vol ., met stront; van
geene waarde, nietig; er strontig (met ondank) af *omen.
STRONTIUM, o. de metallische basis der strontiaanaarde, van eene fraaie, goudgole kleur, iets
harder dan lood, rekbaar en s. g. = 21-; door DAVY
in 1807 ontdekt.
STRONTJAGER, m. (-5), vogelsoort tot de orde der
zwemvogels behoorende; zij hebben de gewoonte
-om meeuwen on zeezwaluwen, die zij visch hebben
zien vangen, z(56 lang to vervolgen, tot zij die prooi
laten vallen of uitbraken, waarop dan de strontjagers dien buit opvangen, eer hij in zee valt; (fig.)
-sekreetruimer.
STRONTJE, o. (-s), keutel; zweertje op het oog,
gerstekorrel; (fig.) jongetje, kleine dreumes.
STRONTJONGEN, m. (-s), (scheldwoord) aap van
-een jongen; ...KAR, v. (-ren), mestwagen; (sprw.)
door eene strontkar overreden worden, door een onwaardig persoon beleedigd of gehoond worden;
...KEREL, m. (-s), (scheldwoord), laffe, nietswaar-dige kerel; ...KEVER, m. (-s), drekkever; ...MEID,
-v. (-en), (scheldwoord), kleine, vuile meid ; ingebeelde
gekkin; ...POT, m. (-ten), pot waarin men zijn ge-voeg doet; (ook fig.) scheldwoord; ...VENT, m. (-en),
c(s:heldwoord), strontkerel; ...VISCH, m. (...sschen),
moddervisch; ...VLIEG, v. (-en), groote vlieg, drekvlieg; ...VOGEL, m. ( 5), eene soort van roofvogel
<vultur aura); ...WIJF, o. (...von), (scheldnaam);
...WISJEWASJE, o. (.$), nietigheid; vuiligheid;
...ZAAK, v. (...zaken), nietige
vuile zaak; ...ZAK,
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m. on v. (-ken), (scheldwoord) gemeen laag persoon.
STROO, o. halmen van gedorscht koren; (bij uitbr.)
dorre stengels van andere veldvruchten : het stroo
aan bossen binden; stroo van boonen en erwten; een
dak met stroo beleggen, iets met stroo binden; een matras
met stroo vullen ; gehakt stroo, haksel; Italiaansch stroo,
zeer fbn stroo; een mannetje van stroo, een zwak
mannetje; — stroomatras: (fig.) iem. op stroo leggen,
tot armoede br-ngen; hij is op het stroo gestorven, in
groote armoede; — strooiendak: (dicht.) hij is onder
het stroo geboren; — een stuk stroohalm: iem. geen
stroo in den weg leggen, hem in niets hinderen; het
scheelde maar een stroo breedte, er scheelde bijna
niets aan; with aan een stroo laten binden, zich zeer
gemakkelijk laten weerhouden; zich met een stroo
laten trekken, zich niet lang laten bidden; — dat is
niet van stroo, het is va l belang, niet gering; —
strooisel (waarop de paarden in den stal liggen).
STROOACHTIG, bn. (-er, -st), als stroo, stoppelig;
op stroo gelijkende.
STROOBAND, m. (-en). band die van stroo gevlochten is; ...BED, o. (-den), strooleger; stroozak;
...BINDER. m. (-s), ...BINDSTER, v. (-s), iem. die
het stroo tot bossen bindt; ...BLOEM, v. (-en),
(plantk.) een plantengeslacht (xeranthemum), waarvan de bloembladen glanzend en a's stroo zoo
droog zijn, waarom zij niet verwelken; gele ganzenbloem; ...BOKKING, m. (-en), als voorwerpsn. —, v.
gmv. als stofn.: bokking die in stroo gepakt is;
...BORD, o. bordpapier van stroo gemaakt ; ...BORDPAPIER, o.: m. (-son), eene tot een bos gebonden hoeveelheid stroo; ...BOTER, v. boter van
koeien, welke met stroo gevoederd warden, winterboter; ...BUFFER, m. (-s), (veearts.) hoefbuffer van
gevlochten stroo; ...BUNDEL, m. (-5), kleine bos
stroo; ...DAK, o. (-en), dak van stroo gemaakt;
...DEKKER, m. (-s), die een huis of eene but met
stroo dekt: ...FAKKEL, v. (-s), brandende stroobos
aan een stok; ...FLESCH, v. (...sschen), in stroo
gepakte flesch.
STROOGEEL, bn. zoo geel als stroo: stroogeel lint.
STROOHAKSEL, o. schrooilingen; ...HALM, m. (-en),
korenhalm waarvan de korrels uit de aar zijn; (fig.)
zich aan een strookam vasthouden, in het nietigste
redding zoeken, als men in gevaar is; ...HANDELAAR, m. (-s, ...laren), handelaar in stroo; ...HOED,
m. (-en), hoed van stroo gemaakt; ...HOEDENMAs
KER. m. (-5) ; ...HUISJE, o. (-s), ...HUT, v. (-ten),
but van stroo, - met stroo gedekt; ...HULS, v. (...zen),,
huls van stroo, inz. om fiesschen te verpakken;
...HULZENFABRIEK, v. (-en).
STROOIBILJET, o. (-ten), ...BRIEFJE, o. (-5), biljet
of briefje ter bekendmaking van iets, of ter aanbeveling van een persoon of zaak, dat op groote
schaal verspreid wordt.
STROOIEN, bn. van stroo (vervaardigd) : strooien
hoed, kap; strooien, mat; strooien dak.
STROOIEN, (strooide, heeft gestrooid), een strooien
bed voor het vee spreiden, van strooisel voorzien:
wie heeft de paarden gestrooid ?; men most het vee geregeld strooien; — kleine voorwerpen uit de hand op
den grond laten vallen, verspreiden, uitspreiden:
rand strooien, op den vloer, op de straat bij glad
weer; mest strooien, op den akker; zaad strooien,
uitzaaien; (fig.) het goecle zaad in de harten der kinderen strooien; geld onder het yolk strooien; (fig.) geld
net rolls handen strooien, verkwisten; met Sinterklaas
wordt er gestrooid; sulker over de rijst strooien; met
bloemen strooien; bruid en bruidegom strooien, hun
weg en hen zelf met bloemen bestrooien; (sprw.)
ruz-2n voor de varkens of zwijnen strooien, over
geleerde zaken met botteriken, over heilige dingen
met goddelooze spotters enz. spreken. STROOIING,
v. het strooien; strooisel.
STROOIER, m. (-5), STROOISTER, v. (-s), die strooit,
inz. die bloemen strooit.
STROOIGELD, o. geld dat men bij feestelijke gele-
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genheden onder het volk strooit; ...GOER, o. sulkererwten, bruidsuikers enz.; ...JONKER, m. (-s),
.:-.MAAGD, v. (-en), die bloemen strooit voor eene
!Druid en een bruidegom; ...KORFJE, o. (-s), strooimandje; o. (-en), zekere plant (verbena);
..LEPEL, m. (-s), lepel om to strooien; ...MANDJE,
(•s), mandje waaruit bloemen gestrooid worden;
o. (4), strooimaagd ...PENNING, m. (-en),
gedenkpenning bij eene inhuldiging enz. gestrooid;
...POEDER, o. ...POEIER, o. verzachtend en opdrogend poeder op wonden, ontvellingen enz.: gele,

voor den electriSchen stroom: de stroombaan opene)4
sluiten; ...BED, o. stroombedding eener rivier;
...BEDDING, v. plaats waarover het rivierwateiF geregeld stroomt; . ...BOEI, v. (-en), boei die op
stroom gelegd wordt; ...BREKER, m. (-s), been
waterkeering; (electr.) toestel om willekeurig de ,
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witte-strooipoeder voor kleine kinderen.

STROOISEL, o. hetgeen gestrooid is.
• STROOISUIKER, v., poedersuiker, fijne suiker;
...SITIKERTJES, o. my. suikergoed, bonbons.
STROOIZAND, o. nand om te strooien.
STROOJONKER, m. (-s), schimpnaam voor een landjonker.
STROOK, v. (-en), rand, reep (van iets afgesneden):
eene strook papier, linnen flanel; sieraad eener vrouwenmuts: eene kanfen, geborduurde strook; strook aan
een hemd, een schortje; (zeew.) smal vooruitstekend
stuk land: eene kuststrook. STROOKJE, o. (-s).
STROOKAP, v. (-pen), kap van stroo gemaakt.
STROOKARTON, o. karton van stroo gemaakt;
—FABRIEK, v. (-en).
' STROOKEN, (strookte, heeft gestrookt), streelen,
strijken; (fig.) vleien, streelen.
STROOKEN, (strookte, heeft gestrookt), (fig.) overeenkomen overeenstemmen: dat strookt niet met
wat htf gisteren
'
zei; uwe daden strooken niet met uwe
woorden; (zeew.) dat schip strookt wel, doet zich wel
voor. STROOKING, v. overeenkomst.
STROOKENVLOER, m. (-en), (bouwk.) vloer van
lange delen van 10 tot 15 cM. breedte, ook wel schip'doer geheeten.
STROOKING, v. (-en), (zeew.) het doen strooken;
model; worm, voorkomen (van een schip).
STROOKLEUR, v. gele kleur van het stroo.
STROOKLEURIG, bn. de strookleur hebbende.
STROOLEGER, o. (-s), stroobed; ...LID, o.(...leden),
deksel van stroo (op eene kan).
STROOM, m. (-en), het stroomen, strooming: er
was in die vergadering een zekere stroom tegen het
best•ursvoorstel; hoeveelheid water die zich in eene
bepaalde richting beweegt, inz. die voortdurend
door eene zekere bedding stroomt, groote rivier:
de stroomen van Europa; strooming in het zeewater:
de golfstroom; koude en warme stroomen; de stroom
tangs de kust; lify* werd met den stroom meegevoerd;
hij dreef voor stroom, met den stroom mee; (zeew.)
dat schip ligt op stroom, gereed om uit te zeilen;
dat schip ligt voor stroom, moet stroomopwaarts

varen ; — gebezigd van andere stollen, die als water
in eene rivier zich geregeld en in groote hoeveelheid
voortbewegen : een stroom van tranen vergieten, zeer
veel weenen; dat heeft stroomen bloeds gekost; een
stroom van lava; een luchtstroom, sterke beweging
van een gedeelte der lucht; (nat.) electrische, galvanische, magnetische stroomen, zie aldaar; de regen viel
stroomen neer, het regende geweldig; een stroom
(vloed) van woorden; een stroom volks, eene groote
volksmenigte; (fig.) den stroom volgen, met de meerderheid meedoen, zonder te overleggen; tegen den
stroom opwerken, ondanks verzet of wederstand
streven naar het bereiken van zijn doel. STROOMPJE, o. (-s).
STROOMACHTIG, bn. naar een stroom gelijkende.
STROOMAFWAARTS, bw. in de richting van den
stroom : stroomafwaarts varen.
STROOMAGAZIJN, o. (-en), plaats waar stroo bewaard wordt of opgeslagen is; ...MAN, o. (-nen),
man van stroo gemaakt, vogelverschrikker; (fig.)
iem. die ergens wel zijn naam aan geeft, ergens
wel bij is, maar er heel Been belang bij heeft: voor
strooman dienen; een strooman zijn; ...MATRAS, v.
(-sen), met stroo gevulde matras.
STROOMBAAN, v. (...banen), (electr.) baan, weg

strombanpeftoslui.
STROOMDICHTHEID, v. (electr.) dichtheid, spanning .
vandestrom.
STROOMELING, m. (-en), soort van baring in de,
Oostzee gevangen.
STROOMEN, (stroomde, heeft en is gestroomd),.
met kracht vloeien: het water stroomt over den dfjk,
het bloed stroomt door de aderen; de rivier stroomt in
zee, naar het Westen; — er zal bloed stroomen, ver,
goten worden; — de woorden stroomden van zjjne Zip
pen, vloeiden; (fig.) in menigte zich (ergens heen)spoeden: het yolk stroomde naar het feestterrein naarbuiten. STROOMING, v. (-en), het stroomen: de stroo-,

ming in de zee.

STROOMEST, m. most van stroo.
STROOMGEBIED, o. het geheele gebied dat op eerb
stroom afwatert: het stroomgebied van den Rtin, van,.
den Donau; ...GOD, m. (-en), (fab.); ...GODES, v. (-son);.
...GODIN, v. (-nen), riviergod, -godes, -godin.
STROOMIST, m. stroomest.
STROOMKAART, v. (-en), kaart die den loop yam
een rivier of stroom voorstelt; ...KEERING,
(-en), (electr.) stroombreker; ...KOPPEL, m. (-s)s
electrisch instrument; ...KRUIK, v. (fab., dicht.) oor-sprong bron eener rivier.
STROOMLING, m. (-en), stroomeling.
STROOMLOOP, in. loop, richting van den stroom,
inz. van een electrischen stroom;
m. (-s), (electr.)
V. (-en), (fab.) najade;
werktuig tot meting van de kracht en de snelheid
van den stroom.
STROOMOPWAARTS, bw. tegen de richting van•
den stroom: stroomopwaarts varen, roeien.
STROOMRIJK, bn. (-er, -st), met veel rivieren of
stroomen.
STROOMSTERKTE, v. (-n), sterkte van den stroom,.
inz. van een electrischen stroom.
STROOMSWIJZE, STROOMSWIJS, bn. als een.
stroom, bij stroomen.
STROOMVERBRUIK, o. het verbruik van electrischeenergie; ...VINK, m. (-en), stormzwaluw;
m. (...sschen), riviervisch; ...WATER, o. (-en), rivier,
vloedwater; ...WISSELAAR, m. (-s), (electr.) worktuig om den stroomloop to wisselen.
• STROOP, (stropen), SIROOP, v. (siropen), dik suikervocht; afkooksel van planten, met suiker toe-bereid; siroop van punch; — (fig,' zoetigheid, vleierij:_
iem. stroop om den mond smeren, hem vleien. STROOP-JE, o. (-5), een afkooksel van planten met suiker toebereid, als geneesmiddel: een stroopje voorschrijven,_
laten klaarmaken; een glas jenever met stroop; eeni
papiertje met gekookte stroop.
STROOP, m. (-en), roof, plundering, strooptocht.
STROOPACHTIG, bn. (-er, -st), dik als stroop; (gew.)
van stroop houdende.
STROOPAKHUIS, o. (...zen), stroornagazijn; ...PAPIER, o. eene soort van geel papier van stroo goy
maakt.
STROOPBAL, m. (-len), ...BROK, m. (-ken), bal of
brok van gekookte en ve•dikte stroop, kinderlekkernij.
STROOPBENDE, v. (-n), (oorl.) troep die op stroopen uit is, rooverbende.
STROOPEN, (stroopte, heeft gestroopt), met stroop
besmeren, bedekken.
STROOPEN, (stroopte, heeft gestroopt), aftrekken:
de bladeren van een takje stroopen, door er met de•
hand langs to strijken; de hemdsmouwen naar boven.
stroopen, naar boven strijken, opstroopen; — den bastvan een boom stroopen; het vel van een konfjn, een
paling stroopen, villen; iem. het hemd van het lijf stroopen, hem alles, zelfs het onmisbaarste ontnemen;.,
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stelen; (oorl.) op buit uitgaan, rooven: zij stroopen
op 's viands grondgebied; zonder verlof jagen: wild
stroopen; hij is betrapt, terwiji stroopte. STROOPING,
v. het stroopen, strooperij.
STROOPER, m. (-s), roover, landdief; wilddief.
STROOPERIJ, v. (-en), rooverij; wilddieverij; afzetterij.
STROOPKAMER, v. (-s). afdeeling eener suikerfabriek waar stroop gekookt wordt; ...KAN, v. (-nen),
kan voor stroop; (fig.) met de stroopkan loopen, van
vleiers gezegd.
STROOPKOUSEN, v. my. groote wijde boerenkousen.
STROOPLEPEL, m. (-s), lepel voor stroop; ...LIKKEN, o. vleien; ...LIKKER, m. (-s), ...LIKSTER, v.
(-5), vleier, vleister.
STROOPLUST, m. lust om to stroopen, rooven.
STROOPMINNAAR, m. (-s), ...MINNARES, v. (-sen),
liefhebber liefhebster van stroop en andere zoetigheden; ...MOND, m. (-en), mond met stroop besmeerd;
m. en v. (-en), iem. die gaarne stroop enz. eet.
STROOPNAGEL, m. (-s), nijdnagel; ...NEST, o. (-en),
schuilplaats van stroopers, - wilddieven enz.; ...NET,
o. (-ten), (vissch.) verboden net om mede te visschen.
STROOPNEUS, m. (...zen), neus met stroop besmeerd; m. en v. (...zen), iem. wiens neus met
stroop besmeerd is, stroopsnoeper, stroopsnoepster,
lekkerbek.
STROOPOP, m. (-pen), strooman.
STROOPPARTIJ, v. (-en), stroop-, rooftocht; bende
stroopers, wilddieven.
STROOPPOT, m. (-ten), pot voor stroop; (sprw.) met
den strooppot loopen, vleien, iem. mooi, naar den
mond praten.
STROOPSNOEPER, m. (-s), ...SNOEPSTER, v. (-s),
die gaarne stroop snoept; ...SUIKER, v. stroperige
suiker.
STROOPTOCHT, m. (-en), strooperij, rooftocht; het
afloopen van eene landstreek.
STROOPTON, v. ( nen), ton voor stroop; ton met
stroop; ...TROMMEL, v. (-s), ...VAT, o. (-en), trommel, vat met stroop, waar stroop in was; ...VET,
o. vet, met stroop vermengd; ...WAFEL, v. (-s),
wafel die gespouwen kan worden.
STROOPZUCHT, v. roofzucht, zucht naar verboden
jacht.
STROOSCHUBBEN, v. my. (plantk.) droge, vliezige
blaadjes aan de oppervlakte van varenstelen;
...SNIJDER, m. (-5), eene machine waarmede stroo
fijngesneden wordt; ...SNIJMACHINE, v. (-5); ...SNIJZOLDER, m. (•8), afdeeling eener papierfabriek waar
men stroo zeer kort snijdt; ...SPLITTER, m. (-5),
werkman die het stroo splijt; zeker werktuig om
het stroo, waarvan men hoeden maakt, to splitten.
STROOTJE, o. (-5), dunne stroohalm: door een strootje
blazen, limonade opzuigen; halm van zekere grassoort, die inz. dient om eene Goudsche pijp door te
steken; (oudt.) strootje trekken, bijgeloovig middel
om den dader van een diefstal to ontdekken; een
strootje bokkingen, een bos; — zeer lichte sigaar: hij
rookt strootjes.
STROOTJESSIGAREN, v my. sigaren met een
strootje tot mondstuk.
STROOVERKOOPER, m., ...VERKOOPSTER, v. (-s),
iem. die stroo verkoopt; ...VIJL, v. (-en), Duitsche
vijl; ...VUUR, o. vuur van stroo: (sprw.) het is maar
een stroovuurtje, is vlug voorbij, is gauw gedaan;
...WISCH, v. (...sschen), platte bundel stroo; (fig.)
op eene stroowisch komen aandrilven, arm en berooid
ergens aankomen; ...ZAK, m. (-ken), matras met
stroo gevuld.
STROP, m. (-pen), touw, koord tot een strik gemaakt, inz. om daarmede misdadigers op to hangen: iem. tot den strop veroordeelen; dat verdient den
strop, moest met de galg gestraft worden; hij draait
zon eigen strop, brengt zichzelf in de grootste
ongelegenheid; iem. den strop om den hals doen,
hem in het nauw brengen; zich een strop om den

hals halen, zich een to zwaren last op de schouders
laden; — (zeew.) kort touw zonder einde, strik: de
strop van het roer, van een riem; — stropdas; schalm;
trekker eener laars. STROPJE, o. (-5), kleine strop
of strik.
STROPDAS, v. (-sen), stijve halsdas die van achteren dichtgegespt is, inz. bij soldaten in gebruik.
STROPERIG, bn. ( er, -st), stroopachtig. STROPERIGHEID, v. stroopachtigheid.
STROPGESP, m. (-en), gesp eener stropdas.
STROPHE, v. (-n), couplet, versafdeeling.
STROPHISCH, bn. in strophen verdeeld: strophischer
gedichten.
STROPPEN, (stropte, heeft gestropt), bij middet
van een strop vangen; (zeew.) een strop omleggen:
een blok, eene kous, eene juffer stroppen.
STROPTOUW, o. (-en), (zeew.), kort touw zonder einde om iets bevestigd.
STROT, m. (-ten), gorge], keel: iem. in den strot'
griipen, bij de keel grijpen; een goeden strot (eene doordringende stem) hebben; (fig.) alles door den strot
jagen, verkwistend leven, alles aan lekker eten:
verteren. STROTJE, o. (-5).
STROTADER, v. (-s), (ontl.) keelader, halsader:
...KLAPJE, ...KLEPJE, o. (-5), LAP, m. (-pen), (ontl.) ,
gorelkp,huig.
STROTTENHOOFD, o. (onti.) een uit kraakbeenderen, banden en spieren samengesteld lichaam,
boven in de luchtpijp, dat van binnen met slijrnvlies overtrokken is, tot doorgang van de lucht,
naar de longen en als werktuig tot het vormen,
der stem dient,
(strubbelde, heeft gestrubbeld),
STRUBBELEN,
(gew.) strobbelen; kijven, twist hebben. STRUBBELING, v. het strubbelen; moeite, bezwaar, beslommering: dat zal veel strubbeling geven; oneenigheid,
kleine twist: strubbeling met iem. hebben, krijgen; dat
geeft weer strubbeling, dat geeft weer ongenoegen.
STRUCTUUR, v. (...turen), bouw, bouworde, bouwtrant, stiji; inz. bouw der aardgesteenten, wijzo.
waarop zij opgehoopt zijn.
STRUGGLE FOR LIFE (Eng.), strijd oin het bestaan.
STRUIF, v. (...von), STRUIFKOEK, m. (-en), eierpannekoek; —PAN, v. ( nen), eierpan, koekepan.
STRUIK, m. (-en), heestergewas: bessestruik; (sprw.) ,
door heggen en struiken loopen, den verkeerden wegopgaan, een zedeloos leven gaan leiden; stronk;.
(gew.) stamboom, (w. g.); tak (van een geslacht of
eene famine). STRUIKJE, o. (-s).
STRUIKACHTIG, bn. (-er, -st), als struiken.
STRUIKBOSCH, o. (...sschen), kreupelbosch.
STRUIKELAAR, m., STRUIKELAARSTER, v. (-5),.
die struikelt.
STRUIKELBLOK, o. (-ken), blok waarover men,
struikelt; (inz. fig.) verhindering, beletsel, hinderpaal: dat was Int)* een struikelblok.
STRUIKELEN, (struikelde, heeft on is gestruikeld),
ten gevolge van een beletsel op den weg dreigen
to vallen: over een steen struikelen; vallen over (iets),
strompelen; (sprw.) het beste paard struikelt wel eens,.
ook de deugdzaamste, de bekwaamste kan eons.
falen; bij het examen is 14 gestruikeld, niet geslaagd;
hij struikelde over geschiedenis, daarop is hij gedropen; over iets struikelen, zich aan iets ergeren; eon
alien struikelen ins
(geringen) misslag begaan:
veel; in haar jonge jaren is zif eens gestruikeld, heeft.
zij een misslag begaan. STRUIKELING, v. (-en), het.
struikelen; (fig.) misslag.
STRUIKELSTEEN, m. (-en), struikelblok.
STRUIKGEWAS, o. (-sen), struik, heester; ...HEIDE,
v. eene der twee soorten van heide (calluna vulgarisy
welke de uitgestrekte heidevelden in Nederland
vormen; ...ROUT, o. kreupelhout; ...MELDE, v.
zekere plant met knoestigen stengel ; ...RCOVEN,
o. in de bosschen of op afgelegen wegen zich ver_
bergen, om van daar de reizigers op den openbaron
weg aan to vallen on to berooven; ...ROOVER, m.
(-5), die struikrooft, dief op den openbaren weg;
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-..ROOVERIJ, v. (-en), het struikrooven; diefstal op
-den openbaren weg gepleegd; ...WAARD, v. i-en),
polder met heesters omgeven; ...WINDE, v. (-n),
mekere plant (smilax), ook stinkende winde geheeten.
STRUIS, m. (-en), eene soort van zeer grooten
vogel (struthio camelus) tot de orde der steltloopers beItoorende : het geslacht der struisen. STRUISJE, o. (-s).
STRUIS, V. poeder; loodwit.
•
STRUIS, m. (-en), (oudt) bundel vederen.
STRUISCH, bn. (-er,
stork, gespierd, krachtig,
stevig.
• STRUISDOTJE, o. (-s), dotje met struispoeder geTuld, - met loodwit gevuld.
STRUISEI, o. (-eren), ei van den struisvogel.
STRUISEN, (struiste, heeft gestruist), bestrooien,
Inz. met struts bestrooien, vullen.
STRUISGRAS, o. (plantk.) een geslacht (agrostis) tot
-de onderfamilie der struisgrassen behoorende, waarTan 4 soorten in Nederland aangetroffen worden:
fioringras of kruipend struisgras, gemeen struisgras,
Jiondsstruisgras en borstelbladig struisgras.
STRUISGRASSEN, o. mv. eene groep of onderfamilie
-der grassen.
STRUISHOEN, o. (-ders), gehorende palamedesvogel (palamedea cornuta); ...KAZUARIS, m. (-sen),
Amerikaansche struisvogel; ...KRUID, o. struisgras;
...MEES, v. (...zen), kuifmees ; ...POEDER, ...POEIER,
-o. strooipoeder; ...RIET, o. een geslacht, tot de onderfamilie der struisgrassen behoorende, waarvan 5
soorten in Nederland gevonden worden: pluimriet;
-strandriet; duinriet; Hollers struisriet en voorbijgezien
struisriet, wat zeer zeldzaam. is: ...VEER, v. (-en),
...VEDER, v. (-s, -en), veder van den struisvogel;
... VOGEL, m. (-s); ...VOGE LPOLIT I EK, v. zeer dwaze,
onhandige politiek; ...ZAKJE, o. (-s), struisdotje.
STRUMPEL, v. (-5), (Zuidn.) slobkous.
STRUWEEL, STRUWEL, o. (-en), (dicht.) heester-,
-strui kgewas.
STRYCHNINE. v. een zeer vergiftig bestanddeel in
sommige vruchten, van een hoogst onaangenamen
bitteren smaak.
STUC, v. pleisterkalk, bestaande uit fijngestooten
gips en kalk.
STUCCO-LUSTRO, o. het schilderen in watervrije
.zwavelzure kalk (uitgebrand albast) of gips, met
lijmwater vermengd ; het wordt zoo hard als ivoor
of marmer.
STUC-MARMER, o. in stuc nagebootst marmer.
STUC-MARMEREN, o. het in stuc nabootsen van
marmer.
STUDEEREN, (studeerde, heeft gestudeerd), zich
druk,
(inz. in de geleerde vakken) oefenen:

!even: (fig.) ik .had een studentenleventje, aangenaam,
gezellig leven, ik kende geene andere zorgen dan
die voor de studie; ...LIED, o. (-eren); ....11AAL,
o. (...malen); ...PARTIJ, v. (-en); ...PET, v..(-ten);
...RECHT, o. zoogenaamd recht der studenten of
academieburgers; ...SOCIETEIT, v. (-en); ...STREEK,
m. (...streken); ...TAAL, v. eigenaardige taal der
studenten; ...TAFEL, v. (-s); ...TIJD, m. (-en), studiejaren, leeftijd waarin men student is; ...VEREENIGING, v. (-en).
STUDIE, v. (-s, studign), oefening (inz. in de geleerde
vakken), onderzoek, navorsching: hij moet daar eene
studie van maken, een man van studie, een geleerde;
te Leiden op studie liggen, daar als student ingeschreven zijn; zijne studie voortzetten, volbrengen, opgeven; studien op sociaal gebied, vruchten van nasporing en -onderzoek; (schild.) schets, niet geheel afgewerkt stuk; iets met studie (opzet) doen.
STUDIEBEURS, v. (...zen), zie BEURS; ...GEEST,
m. geest om to studeeren; ...JAREN, o. mv., jaren
waarin men op studie ligt; ...KOP, m. (-pen), (schild.)
kop, portret dat men tot studio teekent; ...KOSTEN,
-m. my. ...TIJD, m. tijd waarin men studeert.
STUDIEUS, bn. (...zer, -t), vlijtig, naarstig.
STUG, bn. bw. (-ger, -st), onbuigzaam: stag leer;
stug hout, dat zich moeilijk laat bewerken; (fig.)
onvriendelijk : h heeft een stuggen aard, een stug
karakter; — dat staat me stag aan, dat bevalt mid
niet; — de handel was stag, niet willig. STUGHEID,
v. stijfheid; strengheid; onvriendelijkheid.
STUIFAARDE, v. eene soort van aarde die droog
gemakkelijk kruimelt, tot stof wordt, veenaarde
enz.; teelaarde; ...BEEK, v. (...beken), beak die van
eene groote hoogte stort en waarvan het water in
fijne droppels neerkomt; ...KALK, v. kalk die in de
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met lust, gejaagd studeeren; zich toeleggen om (lets)
te weten, to kennen: in de talen, in de letteren, in
de medicijnen studeeren; zijne zonen laten studeeren,
student laten worden; waar studeert hij, in welke
plaats volgt hij de academische lessen ?; — van buiten
leeren : op eene preek, erne les studeeren; — overpeinzen,
overdenken: dear meet ik eerst nog op studeeren;
.ho studeert op de middelen, hier vandaan te komen;
—metandui gvanhoemndorhetsudren
wordt: rich arm, ziek, gek studeeren.
STUDEERJAREN, o. my. studiejaren; ...KAMER,
v. (-s), kamer waarin iem. studeert; ...LAMP, v.
( en), lamp waarbij men studeert; ...STOEL, m. (-en);
...VERTREK, o. (-ken)
STUDENT, m. (-en), iem. die zich aan de hoogere
student in de rechten, in de medi-wetenschap wijdt:
eijnen. STUDENTJE. o. (-s).
STUDENTENBANK, v. (-en); ...CORPS, o. (-en);
...FEEST, o. (-en); ...GRAD, v. (-pen); ...HAVER, v.
amandelen en rozijnen, samen gegeten (zoo genoemd,
omdat zij den dorst opwekken. en dus op een studentenfeest goede diensten doen); ...KLEEDING, v.;
...KLUCHT, v. (-en); ...KOFFIEHUIS, o. (...zen);
KRUID, o. bezemvlas (chenopodium scoparium);
...LEVEN, 0. het leven der studenten; het leven
aan de hoogeschool; wijze waarop de , tudenten

open lucht gebluscht is; ...NEEL, o. (plantk.) eene
soort van (meestal) geel poeder, dat binnen in den
helmknop der meeldraden gevormd wordt en als
bevruchtende stof der plant te beschouwen is;
(molen.) zeer fijn meel; ...MEELBUIS, v. (...zen),
(plantk.) buisje in de stuifmeelkorrels; ...MEELKLOMPJE, o. (-s), aaneenklevend stuifmeel der
standelkruiden; ...MEELKORREL, v. (-s); ...MOS,
o. (plantk.) haarmos (byssus); ...WOL, v, fijnste pluis
op sommige planten; ...ZAAD, o.(...zaden),(plantk.)
stuifmeel; ...ZAND, o. welzand, zeer fijn zand; drijfzand; ...ZWAM, v. eene soort van paddenstoel (lycoperdon bovista).
STUIK, m. (-en), (landb.) acht of tien schooven
graan op het land tegen elkander geplaatst om te
drogen; een bos vlas of hennep die te drogen staat;
een stapel of tas bout; verhoogde rand aan munten;
plaats waar ijzeren buizen naar binnen toegehakt
zijn (bij eene verbiriding); afgezaagd einde van balken of planken voor eene laschverbinding. STUIKJE, o. (-5), kleine stuik: een stuikje hout.
STUIK, m. (-en), schudding; stoot: hi)* gal mij een
stuik op de borst, (let ik achteroverviel.
STUIKEN, (stuikte, heeft gestuikt), sap uit druiven
persen door ze in eene mand heen en weer to
schudden; aan een hoop zetten om to drogen: vlas,
koren stuiken; hout stuiken, opstuiken; verstuiken;
(smed.) ijzer in de richting zijner lengte op zichzelf
ineendringen, ten einde het in overeenstemming in
dikte to doen toenemen; een geweerloop, een stuk
ijzer stuiken. STU1KING, v. (-en).
STUIKEN, (stuikte, heeft gestuikt), (gew.) duwen:
11U stuikte mij achterover; — zeker jongensspel, met
knikkers of knoopen to spelen; bij dit spel laten de
spelers de stuiters, marbels of knoopen in een
kuiltje vallen.
STUIKKORF, m. (...ven), ...HAND, v. (-en), perskorf
voor druiven.
STUINDER, m. (-s). steun.
STUIP, v. (-en). (geneesk.), clonische spiersamentrekkingen waarbij het bewustzijn in meerdere of
mindere mate opgeheven is: men heeft stuiken bij
kinderen, by zwangere en barencle vrouwen en ten qe-

STUIP.

STUK.
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mfj in de oogen; (sprw.) het is gestoven, het is verevolge van vergiftiging; het kind is in eene stuip gebleven, in eene stuip gestikt; groeistuipjes; — (fig.)
dwenen, weg; men weet niet waar hij gestoven of gekuur, gril: krijgt ge weer een van uwe stuipen?; zotte ; vlogen is, wat van hem geworden is, waar hij heengegaan is; — spoeden, driftig heengaan: h# stoof de
stuipen. STUIPJE, o. (-s), kleine stuip.
moet
deur uit; — stof veroorzaken (bij het vegen):
STUIPACHTIG, bn. (-er, -st), eenigszins door stuipen
zoo niet stuiven. STUIVING, v. (-en).
-aangevallen, aan stuipen onderhevig: het kind is
STUIVER, m. (-5), zekere munt (oudt. = 8 duiten
loogal stuipachtig; ten gevolge van stuipen: stuipachof 16 penningen, thans = f 0,05); (fig.) een movie stuiver
,tige bewegingen.
geld, een aanzienitjk sommetje. STUIVERTJE, o. (-s),
STUIPBOOM, m. (-en), eene soort van boompje,
verkleinw. van stuiver; een gouden stuivertje, (oudt.
-welks bladeren zich bij de geringste aanraking
= f5 ongev.); (fig.) een mooi stuivertje garen, een
.samentrekken, kruidje roer-mij-niet.
STUIPEN, (stuipte, heeft gestuipt), (Zuidn.) geeselen.
sommetje besparen; (sprw.) het is een stuivertje op
zijn kant, het is zeer wisselvallig; je weet niet, hoe
STUIPEN, (stoop, heeft gestopen), (Zuidn.)buigen:
een stuivertje rollen kan, hoe iem. terecht kan komen.
-stuip uw hoofd een weinig; gestopen gaan van ouderdom.
STUIVERBRIEF, m. (—von), schuldbrief met inbeSTUIPTREKKEN, o. het onwillekeurig samentrekgrip der rente; ...GELD, o, (-en), korting van een
k en der spieren. inz. bij eene
stuiver per gulden of vijf ten honderd; bedrag van
STUIPTREKKING, v. (-en), het stuiptrekken; verdergelijke korting; ...KRUID, o. penningkruid.
rekking, trekking der zenuwen ten gevolge van
STUIVERSBIBLIOTHEEK, v. (...theken), leesbiblio-stuipen, doodstrijd; (ook fig.) de dwingelandij lag in
theek waaruit men tegen betaling van een stuiver
blare stuiptrekkingen, was haar einde nabij.
STUIT, STOET, v. (-en), boterham; (.ww .) longeen boek ter leen kan bekomen; goedkoope uitgave
• erpig broodje.
van novellen enz. tegen 5 cent per deeltje; ...MAGAZIJN, o. naam van een bekend tijdschrift:
STUIT, m. STUITJE, o. (gew.) poos: hi) is een stuit
• mfj geweest.
hall-stuiversmagazon, geillustreerd stuiversmagazijn;
...POSTZEGEL, m. en o. (-5), postzegel van een stuiSTUIT, m. (-en), het stuiten, stuiting.
ver; ...PRENT, v. (-en), prent die een stuiver kost;
STUIT, v. (-en), of STUITBEEN, o. (-en), (ontl.)
...SCHOOL, v. (...scholen), school waar het schoolonderste deel van de ruggegraat, de laatste vier
geld voor iederen leerling een stuiver per week
. vergroeide ruggewervels. STUITJE, STUITBEENbedraagt; ...VEREENIGING, v. (-en), vereeniging
TJE, o. (-s).
wier laden voor eenig duel wekelijks een stuiver
STUITBALK, m. (-en), stut of steun van een molenbijdragen; ...ZEEP, v. zeep van 5 cent per stuk.
balk.
STUIVERTJE-WISSELEN, o. zeker kinderspel waarSTUITEN, (stuitte, heeft en is gestuit), tegenhouden, (lets) in zijne vaart of in zijn val tegen iets
bij de eon de plaats (bij een boom of paal .meestal)
van den ander zoekt to krijgen, terwijl een kind
.aa.nbotsen, zoodat het terugstoot: de wagen stuitte
tegen den mum . ; veerkrachtig terugspringen: die
zonder zulk eene plaats dit tracht to beletten.
kaatsbal stuit niet meer; de hal stuitte teg,it den munr;
STUK, o. (-ken), gedeelte van lets, deel, brok: lets
bikkelen, met stuiters, met knikkers spelen. terwijl
aan stukken slaan, breken, smOten; in stukken scheuren,
men ze laat stuiten; — ophouden, tegenhouden, doen
snijden, trekken; een stick steen; een stook papier, kaas,
worst; een stick brood; (gew.) een stuk, boterham; een
stoppers: hij werd in zijn caw t y,stuit; (spew.) hij
stuk, vleesch; (fig.) een lomp stuk vleesch, een zwaarlijvig,
stuit nergens voor, hij geeft nergens om, leidt een
een onhebbelijk persoon; een oolijk stock vleesch, een
ongeregeld leven; ik zal dien maatregel weten te stuiten,
grappenmaker, een knap stick van eene 'meld, eene
tegen to gaan; geweld met geweld stuiten, beletten,
knappe meld; — min of meer groot gedeelte van
tegengaan; die tiding stuitte haar tranenloop. deed
een boek, een tijdschrift, eene redevoering, een verhaar ophouden met weenen; — de geboden stuiten,
goon voortgang doen hebben; — (fig.) hinderen: dat
haal enz.: dit woordenboek wordt b stukken (aflevestoat mij (tegen de borst), dat geeft mij aanstoot; —
ringen) uitgegeven; dat bock heeft 6 stukken (deelen);
men leest er 's morgens een stuk (hoofdstuk) uit den
(gew.) pochen, pralen. STUITING, v. het stuiten.
Bijbel; er staat een stick (opstel) van hem in dit tijdSTUITEND, bn. (-er, -st), aanstoot gevend, ergernis
schrift; htj verdeelde zone rede in drie stukken (deelen);
wekkend : stuitende woorden; eene stuitende behandeling.
iem. een mooi stuk (gedeelte) nit een gedicht, een
STUITER, m. (-s), die stuit; groote knikker, bal;
verhaal voorlezen; iem. iets van stukje tot heetje vertellen,
(fig.) pocher, snoever. STUIVERTJE, o. (-s).
haarfijn, in alle bijzonderheden; ik zal u een stuk
STUITEREN, (stuiterde, heeft gestuiterd), met
stuiters spelen, bikkelen.
wegs (eind, gedeelte) vergezellen; — samenstellend
STUITGEZICHTEN, o. my. gebroken vergezichten:
deel: een kozijn bestaat nit 4 stukken; een stuk in een
is niet de bevalligste tuin sulk een, die door kronkelende
hemd, eene broek zetten, om een gat of versleten
plaats to herstellen; hij had stukken voor, op zone
, omwegen en stuitgezichten eene groote verbeelding van
deszelfs uitgestrektheid doet ontstaan ? [F OKKE.] ;
knieen, in zijne brook; —
_...HOUT, o. (-en), boekbindersgereedschap, om iets
een voorwerp, een geheel (deel uitmakende van
vast to zetten; ...KLAMP, m. (-en), (zeew.) zeker
eene geheele verzameling, of beschouwd in tegen-driehoekig stuk hout, 't welk men achter de wielen
stelling met andere van dezelfde soort): een stuk
van een rolpaard plaatst, om, bij 't slingeren van
linnen, laken, fluweel, van eene bepaalde lengte; een
het schip, het kanon vast te zetten; ...KLIER, v.
stock boter, van een bepaald gewicht; een stuk win, eon
-(-en), klier der zwemvogels in de nabijheid der
vat; hoeveelheid die in een stuk gaat: (sprw.) hij
-stuit, waaruit zij met hun snavel eene olie drukken
heeft een stock in zOn kraag, hij is drunken; laken
om hunne veeren mode to besmeren; ...KNIKKER,
by het stuk verkoopen, niet in 't klein; een stuk huisr clad; een flunk stuk land; bij het stork werken, betaald
in. (-5), stuiter.
worden, naar het aantal voorwerpen, dat men afleSTUITLIP, v. (-pen), (zeew.), hielingklamp eener
loramsteng; ...STUK, o. (-ken), achterste vierdedeel
vert, betaald worden; — eenige bunders weiland aan
'van slachtvee; ...VOETERS, m. mv. vogels walker
een stuk, niet gescheiden; die zuil is uit een stuk,
pooten zoodanig achterwaarts geplaatst zijn, dat zij
bestaat niet uit deelen; in e'en stick doorloopen, doorop den staart schijnen to loopen; ...VOS, m. (-son),
spreken, zonder op to houden; den heelen nacht heb ik
snoever, pocher; ...VOSSERIJ, v. (-en), snoeverij;
aan e'en stuk geslapen, onafgebroken; het is icon. uit
...WIND, m. (-en), (zeew.) windylaag in de Japansche
e'en stick, een flunk, degelijk, karaktervol mensch; —
zee, die tegen opkomende stormwolken waait.
(iron.) een stuk van een schoenmaker, tooneelspeler, een
onbeduidende schoenmaker, tooneelspeler; een stuk
STUIVELING, v. bevrozen en daardoor vermolmde
juffer sprak ons aan, eene vrouw of meisje die . iets
turf.
van eene jufirouw had; — stuk beteekent ook wel
STUIVEN, (stoof, heeft en is gestoven), in stof opeens :exemplaar in deze t et. is het meerv. stuks]
het
stuift
hier
erg;
het
zand
stoof
gaan, opvliegen:

STUK.

STUTTEN.

twintig stuks vee; die jager schoot tien stuks hazen; —
geef mfj een stuk of tien appelen, ongeveer tien; een
stuk of vjjf personen, ongeveer vijf; —
muntstuk: een stuk goud; dat is een valsch stuk;
een flunk stuk geld, eene mooie som; — kanonstuk,
stuk geschut: de stukken losbranden; men liet de stukken spelen, men schoot er mee; stukken van 10 en
12 pond, waarmee kogels van 10, 12 pond geschoten
worden; een linieschip van 120 stukken, dat zooveel
stukken voert, aan boord heeft; een stuk vernagelen,
uitboren, keuren; — tiguur in het schaakspel, inz.

STUKKERIG, bn.; stukkerig zijn, beschonken zija.
STUKKOLEN, v. my. steenkolen aan stukken.
STUKMAKEN, (maakte stuk, heeft stukgemaakt);
breken, kapot maken.
STUKSGEWIJZE, STUKSGEWIJS, bw. bij stukken,
bij gedeelten.
STUKSLAAN, (sloeg stuk, heeft stukgeslagen), door
slaan stukmaken, aan stukken slaan.
STUKSMIJTEN, (smeet stuk, heeft stukgesmeten)„
door smijten stukmaken, in stukken smijten; (sprw.)
veel geld stuksmijten, uitgeven, verkwisten.
STUKSNIJDEN, (sneed stuk, heeft stukgesneden),
snijdende stukmaken, aan stukken snijden.
STUKVALLEN, (viel stuk, is stukgevallen), door
vallen breken, in stukken vallen.
STUKVAT, o. (-en), wijnvat of brandewijnvat, dat.
24 ankers kan bevatten; ...WERK, o. (-en), work
dat bij stukken afgeleverd, • afgemaakt, betaald
wordt: stuicwerk hebben, geven; — (fig.) onsamenhangend, onvolkomen werk dat geen geheel vormt:
al ons weten is en blilft maar stukwerk; ...WERKER,
m. (-s), iem. die stukwerk heeft, wiens werk per
stuk betaald wordt.
STUL, v. (-len), (Zuidn.) stuk: stul boter.
STULLEZAAD, o. zeker gewas.
STULP, v. (-en), stolp, glazen deksel; hut, kleine,
boerenwoning; (fig.) nederig verblijf. STULPJE, o.
(-s), kleine but of stulp.
STULPEN, (stulpte, heeft gestulpt), iets met eene
stulp of stolp dekken; stelpen.
o.1- en),
STULPKOOI, v. (-en), kiekenhok;
(zeew.) luik dat over een gat heengestolpt wordt;
...NET, o. (-ten), stelpnet.
STULPSWIJZE, bw. bij wijze van eene stulp.
STULPVORMIG, bn. als eene stulp of stolp.
STUMPER, STUMPERD, m. (-s), sukkelaar, bloed,
broddelaar, arme drommel. STUMPERTJE, STUMPERDJE, o. (-s).
STUMPERACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als een -, van
een stumper: zich stumperachtig aanstellen; stumper-
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een paard; (kaartsp.) koning en koningin van troef,
als zij in eerie hand zijn; —
voortbrengsel van kunst, schilderstuk, stuk beeldhouwwerk, een gedicht, compositie, tooneelstuk enz. :
een stuk van Potter, een schilderstuk; die zeedijk is
een hecht stuk werk; een stuk van Thorwaldsen,beeldhouwwerk; ,er wordt een nieuw stuk ingestudeerd,
muziekstuk, zangstuk; stukken van Paginini, voor
de vioolmuziek; welk stuk (tooneelstuk) spelen
van avond ?; — bewijsstuk, akte, oorkonde, document: stukken inzenden, inleveren; uit de stukken
blijkt, uit den inhoud ervan; de stukken nakijken,
met
vergelfjken; ik kan het met de stukken bewijan,
bewijzen staven; — daad, fait, misdrijf: een stout
stuk; een snood, een ondeugend stuk ; een leelijk stukje;
boevenstuk; schelmstuk; — zaak waarmee men zich

bezighoudt, waarover men spreekt, aangelegenheid,
onderwerp: hjj verstaat zon stuk, zijn beroep, zijn
vak, (fig.) hij weet wat hij doet; op zijn stuk blyven
staan, volhouden; voet bij stuk houden, niet van zijn
onderwerp afgaan ; zijn stuk aanbinden, de zaak
doorzetten; van zffn stuk raken, verlegen worden;
iem. van zfjn stuk brengen, verlegen, in de war
maken; op het stuk van godsdienst, staatkunde, wat
dat betreft; op stuk van zaken durft hij niet, als
het er op aankomt; op stuk van zaken heeft hij
toch geltjk, streng genomen, alles wel beschouwd.
STUKJE, o. (-s), klein stuk; (gew.) stukjes draaien,
stil de school verzuimen.
STUK, bw. kapot, aan stukken: het speelgoed is
stuk; het viel stuk.

STUKADOOR, m. (-s), werkman die in gips (op
muren en plafonds) werkt; kunstwerker in natte
kalk.
STUKADOORRIET, o. het riet dat de stukadoors
aan de zoldering hechten, alvorens die to plafonneeren.
STUKADOORSBROEK, v. (-en), witte linnen broek
der stukadoors; ...GEREEDSCHAP, o. (-pen); ...JONGEN, m. (-s), jonge knecht, leerling der stukadoors;
...KALK, v. zeer fijne kalk die de stukadoors gebruiken; ...KWAST, m. (-en), kwast met lange zachte
haren waarmede de stukadoors witten; ...LADDER,
v. (-s), dubbele ladder der stukadoors; ...WERK, o.
werk voor stukadoors.
STUKADOREN, (stukadoorde, heeft gestukadoord),
bepleisteren inz. met fijngestooten gips of marmer
half verheven versieringen aan plafonds, school.steenen en muren maken.
STUKBOOM, m. (-en), zware bierboom; ...BOTER,
v. boter aan afgepaste stukken.
STUKBREKEN, (brak stuk, heeft stukgebroken),
brekende stukmaken, in stukken breken.
STUKEEREN, (stukeerde, heeft gestukeerd), stukadoren.
STUKFLUWEEL, o. fluweel aan het stuk, in tegenst.
met bandfluweel.

STUKGAAN, (ging stuk, is stukgegaan), breken;

v erslij ten.

STUKGOED, o. (-eren), (zeew.) goederen die stuk
voor stuk worden ingeladen.
STUKGOOIEN, (gooide stuk, heeft stukgegooid),
gooiende stukmaken, in stukken gooien.
STUKKEND, bn. kapot: het speelgoed is stukkend,
?cat moet ik met dat stukkende speelgoed doen?
STUKKENKEURDER, m. (-s). opzichter in eene
weverij; ...RIJDER, m. (-s), rijdende artillerist.

achtig werk.

STUMPERIG, bn. (-er, -st), stumperachtig. STUMPERACHTIGHEID, v.
STUMPERWERK, o. knoeiwerk.
STUNTELIG, bn. (gew.) dom.
STUPIDE, bn. dom.
STUPIDITEIT, v. domheid.
STUREN, STIEREN, (stuurde, stierde, heeft gestuurd, gestierd), (zeew.) met een stuur of roer een.
schip richten, het eene bepaalde richting geven: near
eene haven, eene reede sturen; met een stuurrad, met'
eene roerpen sturen; — dat schip wil niet sturen, naarhet roer luisteren; dit schip stuurt als een visch,
luistert goed naar het stuur; — besturen: een schip,
een rijtuig, eels paard sturen; — naar Engeland sturen,
stevenen; — iem. uitzenden om eene boodschap tedoen: iem. om vleesch stereo; wij stuurden naar den
dokter, zonden hem eene boodschap; wij stuurden
om den dokter, lieten hem komen; — lens. jets sturen,
zenden. STURING, v. het sturen.
STURKELEN, (Zuidn.) stollen.
STUT, m. (-ten), steun, steunsel; (zeew.) hout, balk,
stiji die een voorwerp stut of schoort; (bouwk.)
stut tegen, onder een muur, om to schoren, schragen,
wat iem. ondersteunt: hij is de stut en steun
ouden vaders. STUTJE, o. (-s), steuntje, kleine stut;
stutjes (stukjes) draaien, spijbelen.
STUTBALK, m. (-en), (bouwk.) schoorbalk;
...KLAMP, m. (-en); ...MUUR, m. (...muren);.
...PLANK, v. (-en), om to stutten of steunen.

STUTSEL, o. (-s), stut.
STUTSTEKER, m. (s), (zeew.) oplanger.
STUTTE, v. ( n), (gew.) stout, stuit, boterham.
STUTTEN, (stutte, heeft gestut), steunen, schoren,
schragen : een bouwvalligen muur, een boom stutten;
(fig.) ondersteunen : eene ::aak, ?net zijn gezag stutten;
(fig.) spijbelen, de school verzuimen. STUTTING,
het stutten; stuiting.

STUUR.
STUUR, bn. stuursch.
. STUUR, o. (zeew.) werktuig om een vaartuig to

besturen, roer : aan 't stuur zitten, staan; er zit geen
stuur in 't schip, het heeft to weinig snelheid om
snaar het roer to luisteren; hjj kan zfin stuur niet
'louden, van een beschonkene gezegd; (fig.) bestuur:
het stuur van Staat, het landsbewind; het stuur kwift
zijn, zich niet meer weten to helpen; over stuur
raken, achteruit -, in de war raken; alles is over
stuur, in de war, verward; lifj is over stuur, in verlegenheid, (ook) ongesteld; er is niets over stuur, er is
filets aan verbeurd; — toestel om een rijwiel to
sturen: het stuur los vasthouden; het stuur zit scheef.
STUURBOOM, m. ( en), helmstok; o.
(zeew.) rechterboord van het schip, als men van
Let roer naar voren ziet (in tegenst. van bakboord);
iem. van stuurboord naar bakboord (her- en derwaarts,
van bibo naar babo) zenden; ...BOORDSW.A_CHT, v.
4-en), (zeew.), de wacht aan stuurboord.
STUURLAST, m , STUURLASTIGHEID. v. verschil
in diepgang van den voor- met den achtersteven
wan het schip.
STUURLASTIG, bn.; een stuurlastig schip, schip
welks diepgang van achteren grooter is, waardoor
Let schip gemakkelijker stuurt.
STUURMAL, o. (-len), (zeew.) mai van het roer, om
in tijd van nood daarnaar een ander roer te maken;
...MAN, m. (...lieden, ...lui), zeeman die aan het
stuur zit, - het vaartuig bestuurt; eerste persoon in
Tang aan boord na den gezagvoerder; (sprw.) de beste
stuurlui staan aan wal, het is gemakkelijker raad
geven, dan lets flunk te volbrengen; het is
gemakkelijk de daden van anderen at to keuren als
men zich niet in hun toestand bevindt; ...MANSCHAP, o. stuurmanskunst; ...MANsEXAMEN, o.
4-s), ...KUNST, v. kunst van den stuurman, kunst
•orn een schip goad to besturen; (fig.) dear is stuurtnanskunst bij noodig, dat vereischt veel overleg;
...LEERLING, m. en). ...MAAT. m. (-s), onderste
stuurman, stuurmansleerling.
STUURPENNEN, v. my. groote pennen aan den
staart der vogelen, waarmede zij zich sturen.
STUURPLAATS, v. (-en), plaats waar het stuur
behoort, waar men staat om to sturen (op een
vlot); ...PLECHT, v. (-en), (zeew.) halfdek voor het
roer; ...RAD, o. (-eren), rad, dienende om de roerpen
to bewegen; ...BEEP, m. (-en), zekere lijn waarvan
het middelste gedeelte om het stuurrad gerold is;
...RIEM, m. (-en), (zeew.) riem die gebezigd wordt
-om een licht vaartuig voort to krijgen of te besturen,
•ook wrikriem geheeten.
STUURSCH, bn. bw. (-er, meest -), barsch, trotsch,
, norsch: een stuursche kerel; een stuursch gezicht hebtien, zetten; stuursch kijken. STUURSCHHEID, v.
<...heden), barschheid, trots, norschheid.
STUURSTOEL, m. (-en), plaats waar de stuurman
zit; achterste plecht (inz. in trekschuiten); ...STOK,
111. (-ken), helmstok.
STUW, v. (-en), keering, waterkeering, dam: het
seater wordt door eene stow op peil gehouden.
STUWAGE, v. (zeew.) lading on al wat vender in
bet ruim van een schip is samengestuwd; —GELD,
o. onkosten voor het stuwen; —ROUT, o. houten
blokken enz. om stakgoederen vast to stuwen in
-een schip.
STUWBOOM, m. (-en), afsluitboom aan een overweg, welke over wieltjes voortgeduwd moat worden.
STUWEN, (stuwde, heeft ge-Auwd), dicht opeen, duwen; (zeew.) stouwen, schikken, zoo dicht mogelijk
, opeenpakken om veal te kunnen laden;
het water
stuwen, ophouden, den doorloop stuiten. STUIVING,
het stuwen.
STUWER, m. (-5), die stuwt.
STYLIET, m. en v. (-en), pilaarheilige, iem. die uit
, vroomheid een geruimen tijd eene min of meer hooge
Iolom tot verblijf koos.
STYLIST, STILIST, m. (-en), iem. die een goeden
sting heeft, die met de regels er van bekend is.
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STYLOGRAPHIE, v. de kunst om origineele pen-

teekeningen na to maken.
STYX, m. (fab.) de voornaamste der zeven onderaardsche vloeden; bjj den styx zweren, een eed waaraan zelfs de goden gebonden waren.
SUA CONTO, zijne rekening (in het boekhouden).
SUADA, v. welsprekendheid, overredingskracht.
SUA SPONTE, uit eigen beweging.
SUATIEKANAAL, o. (...nalen), uitwateringskanaal;
...SLUIS, v. (...zen), uitwateringssluis.
SUAVITEIT, v. liefelijkheid, aangenaamheid, bevalligheid, zachtheid, geurigheid.
SUB, onder, op: sub conditione, onder beding; sub
poena, op strafe; sub rosa, onder de roos, in vertrouwen.
SUBALTERN, bn. ondergeschikt; subalterne officieren, officieren beneden den rang van kapitein; de
subalternen, de ondergeschikten, minderen.
SUBAMENDEMENT, o. (-en), wijziging, op eene
wijziging (voorgesteld).
SUBCATAAN, bn. onderhuidsch; (geneesk.) subcatane injecties.
SUB-COMMISSIE, v. (-s, ...sien), ...COMITE o. (is),
ondercommissie, -comite, ...DIAKEN, m. (-5), onderdiaken; ...DIVISIE, v. (-5, onderafdeeling;
...HASTATIE, v. (-s, ...ien), verkooping op rechterlijk gezag.
SUBIET, bn bw. plotseling; dadelijk: ik kom sublet.
SUBJECT, o. (-en), onderwerp; (taalk.) eerste naamval.
SUBJECTIE, v. onderwerping.
SUBJECTIEF, bn. (...ver, -st), onderwerpelijk, het
onderwerp betreffende; den persoon betreffende, innerlijk (in tegenst. van objectief, uiterlijk, de zaak
betretiende): subjectieve opvatting, meening, zijne persoonlijke opvatting of meening.
SUBJECTIVITEIT, v. onderwerpelijkheid. innerlijkheid, persoonlijkheid.
SUBJUNCTIEF, SUBJUNCTIVUS, m. (subjunctieven , , (taalk.) aanvoegende bijvoegende wijs.
SUBLIEM, bn. bw. •er, -st), zeer verheven, meer
dan voortrettelijk.
SUBLIMAAT. o. (...maten), (scheik.) het vervluchtende; eene vergiftige verbinding van kwik met
chloor; —OPLOSsING, v. ( en), (heelk.) een antiseptisch middel.
SUBLIMEEREN, (sublimeerde, heeft gesublimeerd),
vervluchtigen : de vluchtige deelen eener zelfstandigheid door warmte uitdrijven en opvangen in een
helm of vat, waarin zij zich aan de wanden afzetten.
SUBLIMEERING, v.
SUBLIMEERPOT, m. (-ten), ...VAT, o. (-en), helm
of retort, waarin de sublimeering plaats heeft.
SUBLIMITEIT, v. (-en), het sublieme.
SUBLUNARISCH, bn. ondermaansch.
SUBMISSIE, v. (-s, ...sien), onderwerping.
SUBMITTEEREN, (submitteerde, heeft gesubmitteerd), onderwerpen.
SUBORDINATIE, v. ondergeschiktheid, gehoorzaamheid aan de krijgstucht.
SUBORDINEEREN, (subordineerde, heeft gesubordineerd), ondergeschikt maken aan; afhankeltjk
maken van.
SUBSCRIBEEREN. (subscribeerde, heeft gesubscribeerd), onderschrijven; onderteekenen; inschrijven
op : op een boek subscribeeren.
SUBSCRIBENT, m. en v. (-en), onder-, inteekenaar,
-ster.
SUBSCRIPTIE, v. (-s,
onder-, inteekening;
(ook) adres, opschrift.
SUBSECUTIEF, bn. achtervolgend.
SU.BSIDIAIR, bn. ondersteunend; (recht.) zoo noodig
te vervangen door.
SUBSIDIE, v. o. (-s, ...dien), ondersteuning, tegemoetkoming, onderstandsgeld: subsidie vragen, geven,
verleenen; zonder subsidie van den Staat; —STELSEL,
o. (-s).
SUBSIDIEEREN, (subsidieerde, heeft gesubsidieerd),
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subsidie geven, onderstandsgelden verleenen: die

wordt earn
beetje kindsch; (Zuidn.) onderdoen, strijken. SUFFING, v. het suflen, verzwakking van hersenen.
SUFFER(D), m. (-s), iem. die suit.
SUFFERIJ, v. (-en), daad van suffen.
SUFFICIENTIE, v toereikendheid.
SUFFIG, bn. suf zijn: suffig kijken, antwoorden.
SUFFISANCE, v. laatdunkendheid, Udele trots, op-
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onderneming wordt door de provincie en belanghebbende
gemeenten gesubsidieerd. SUBSIDIEERING, v.

SUBSIGNATIE, v. (-s, —ten), onderteekening.
SUBSISTEEREN, (subsisteerde, heeft gesubsisteerd),
bestaan, Ieven, zijn levensonderhoud vinden.
SUBSISTENTIE, v. onderhoud, levensonderhoud.
SUBSTANTIE, v. (-s, ...tign), zelfstandigheid, bestanddeel ; kern; wezen; (fig.) in substantie, in hoofdzaak.
SUBSTANTIEEL, bn. (...eler, -st), wezenlijk; voedzaam.
SUBSTANTIEF, o. (...ven), (taalk.) zelfstandig naamwoord.
SUBSTITUANT, m. (-en), plaatsbekleeder, -ver.
SUBSTITUEEREN, (substitueerde, heeft gesubstitueerd), in de plaats stellen; (ook recht.) de plaats
vervangen van.
SUBSTITUTIE, v. plaatsvervanging, het in de
plaats stellen; (recht.) recht van substitutie (bij volmachten).
SUBSTITUUT, m. (...tuten), plaatsbekleeder, tweeds
in rang.
SUBSTITUUT-GRIFFIER, m. (-s), ambtenaar onder
den griffier van een rechtscollege, met een deal van
diens bezigheden belast on aangewezen om hem
bij ontstentenis of afwezigheid te vervangen.
SUBSTITUUT-OFFICIER, m. (-s); substituut-officier
van Justitie, de ambtenaar van het Openbaar Ministoile bij eene arrondissements-rechtbank, die in geval van afwezigheid, belot of ontstentenis van den
Officier, den dienst waarneemt.
SUBSTRACTIE, v. (-s,
(rekenk.) aftrekking.
SUBTIEL, bn. bw. (-er, -st); teer, bros, fijn; (fig.)
listig, sluw.
SUBTILISEEREN, (subtiliseerde, heeft gesubtillseerd), verdunnen; (fig.) haarklooven.
SUBTILITEIT, v. (-en), fijnheid; haarklooverij : spitsvondigheid.
SUBTROPISCH. bn. (aardr.) onder de tropen: subtropische gewesten, de streken die slechts bij den
hoogsten zonnestand tot het passaatgebied behooren; subtropische regens, de daar gevallen winterregens.
SUBVENTIE, v. (-s,
hulp, onderstand.
SUCCEDEEREN, (succedeerde, heeft gesuccedeerd),
opvolgen; erven.
SUCCES. o. goede uitslag, voorspoed: succes (met
lets) heMen; iem. succes toewenschen.

SUCCESSIE, v. opvolging; nalatenschap, erfenis;
erfopvolging; recht van successie, belasting op nalatenschappen; ontvanger van successie, van het
successierecht; —OORLOG, m. (-en), (gesch.) erfopvolgingsoorlog: de Spaansche Successie-oorlog was van
1702 tot 1713 (1714); —RECHT, o. belasting op nalatenschappen; bedrag dier belasting; vrij van successierechten.

SUCCESSIEF, bn. SUCCESSIEVELIJK, bw. langzamerhand, de een na den ander.
SUCCUMBEEREN, (succumbeerde, heeft gesuccumbeerd), bezwijken.
SUCCURSALE, v. hulp-, bijkerk; hulp-, bijbank;
hulp-, bijkantoor; depot, winkel, magazijn met een
zetbaas er in.
SUDDE, v. (-n), (Zuidn.) moeras.
SUEZ-BOOT, v. (-en), stoomboot die door het Suezkanaal vaart.
SUF, bn. bw. (-far, -st), verstompt (van hersenen):
ik ben suf van de verkoudheid, niet in staat om te
-denken; men wordt suf van dat geschreeuw, dat vermindert de denkkracht; zich suf denken, peinzen,
studeeren; die grijsaard wordt suf, kindsch, onnoozel; — je bent suf, uitroep van ergernis, als men
iem. lets doms of dwaas ziet verrichten; bedwelmd.
SUFHEID, v.
SUFFEN, (sufte, heeft gesuft), versuft zijn, droomen, soezen, niet helder denken: zitten te suffen; hij

suft sores; vader suit sores zoo'n beetje,

gebla zenheid.

SUFFISANT, bn. (-er, .st), toereikend, voldoende;
(ook) opgeblazen, verwaand: een suffisant menschSUFFISANTIE, v.
SUFFOCATIE, v. smoring, stikking.
SUFFOQUEEREN, (suffoqueerde, heeft gesuffoqueerd), stikken, smoren.
SUFFRAGAAN, m. (...ganen), naam van ieder list
eener vergadering van hoogere of lagere geesteltjken, dat recht van zitting en stemming heeft;
--BISSCHOP, m. (-pen), (R.-K.) onderbisschop, der
aan een aartsbisschop onderworpen bisschop, wtbisschop; --KERK, v. (-en), wijkerk.
SUFFRAGE, v. (-s), goedkeurende stem.
SUFISMUS, o. het godsdienstige mysticisme der Mohammedaansche monnikenorden.
SUFSTER, v. (-s), suffende vrouw.
SUGGEREEREN, (suggereerde, heeft gesuggereerd),,
ingeven, aanraden; inblazen: iem. suggereeren, hem.
denkbee!den klaar en duidelijk opdringen; zich suggereeren, zich inbeelden, zich helder voor den geest
stellen.
ingeving, inblazing van
SUGGESTIE, v. Gs,
gedachten: de suggestie kan in de opvoeding eenegroote rol spelen; elke suggestie is een instinct in den
toestand van wording; sociale suggestie, invloed der -

omgeving.
SUIKER, v. (-s), naam van een aantal in water oplosbare stoffen, die alle een zoeten smaak bezitten en uit koolstof, waterstof en zuurstof besta an : druivensuiker, vruchtensuiker, rietsuiker; in z.
de suiker uit het suikerriet of uit beetwortels verkregen: ruwe suiker, ongezuiverde; suiker raffineeren,
zuiveren; fijne, geraspte, bruine, basterd, witte suiker;
zoo zoet als suiker, bijzonder zoet.
SUIKERAARDE, v. eene soort van aarde om suiker
to raffineeren; ...ABRIKOOS, v. (...kozen), zeer zoeteabrikoos; ...ACCIJNS, m. belasting op de suiker.
SUIKERACHTIG, bn. (-er, -st), als suiker; (gew.) van
suiker houdende: ik ben niet suikerachtig.
SUIKERAHORN, m. (-en), eene soort van ahorn
(acer saccharinum), welks sap eene voortreffelijke ,
suikeroplvt;.ALUIN,gesuikrdaln;
...AMANDEL, m. (-en), met een suikerlaagje bedekte amandel, praline; ...APPEL, m. (-s), vrucht
van den suikerappelboom; zoete appel; appel van
suiker; ...APPELBOOM, m. (-en), zekere boom;
...BAKKEN, 0.; ...BAKKER, m. (-s), bakker van.
suikergoed, banketbakker; ...BAKKERIJ, v. (-en),_
bakkerij van den suikerbakker; —, het bakken van
suikergoed; ...BAKKERSWERK, o. ...BALLETJE,
o. (-s), balletje van gekookte suiker; ...BERICHT,
o. (-en), bericht betreffende den suikeroogst; ...BERK,
m. (-en), een Noordamerikaansche zwarte berk, uit
welks sap suiker gemaakt wordt; ...BESCHUIT,
v. (-en), gesuikerde beschuit; ...BOOM, m. (-en),
boom welks hout en bladeren suikerdeelen bevatten; ...BOON, v. (-en), zeer jonge fijne boon; gesuikerde amandel; ...BOONTJES, o. mv. jonge, zoete
boontjes; bonbons; ...BRANDEWIJN, m. eene soort
van likeur; ...BROOD, o. (-en), tot een puntig brood
gevormde witte suiker; uit sulker, eiers en bloem
samengesteld gebak, dat vooral op Sint-Nicolaas
verkocht wordt, marsepein; ...BUS, v. (-sen), bus om
suiker in te bewaren.
SUIKERCONTRACT, o. (-en), o vereenkomst, tusschen
het gouvernement van Ned.-Indic en particulieren
gesloten, waarbij de laatsten verplicht zijn een bepaald gedeelte van de door hen geproduceerde suiker tegen een bepaalden prijs aan het gouvernernent,
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of te staan, terwijl zij het overblijvend gedeelte ten
hunnen bate en tegen iederen prijs kunnen afzetten ;
een suikercontract hebben, land op Java enz. van de
regeering in pacht hebben, tot aanplanting van
suikerriet; ...CONTRACTANT, m. (-en). iem. wien
zoodanig contract gegund is.
SUIKERDEEG, o. deeg dienende tot suikergebak;
...DIERTJE, o. (-s), suikergast; ...DUOS, v. (...zen),
...DOOSJE, o. (-s), doos, doosje met (of voor) suiker
om op tafel tot gebruik gereed te zetten; (fig.) mOir,
suikerdoos liefderijk woordje tot een kind.
SUIKEREI, SUIKERIJ, ook CICHOREI, v. (plantk.)
eene samengesteldbloemige plant, wier wortel, geroost, als surrogaat voor de koffie in den handel
komt; (gew.) wilde suikerei, paardenbloem.
SUIKEREN, (suikerde, heeft gesuikerd), met striker
bestrooien: gesuikerde beschuit: met suiker zoet
maken; (fig.) iem. iets lekkermaken: iem. een roorstel suikeren; eene uannzerking suikeren, in verzachtende woorden zeggen.
SUIKERERWT, v. (-en), jonge, fijne erwt; doperwt;
een erwtvormig suikerbolletje; ...ERWTJES, o.
my. kleine suikererwten ; (ook) klein suikergoed;
...ESCHDOORN, m. ( en), een boom in N.-Amerika,
welks zoete sap tot suiker bereid wordt; ...FABRIEK, v. (-en); ...FA BRIKANT, m. (-en); ...GAST,
m. (-en), zeker insect (lepisina saccharina), ook zilvervischje geheeten, dat in oud houtwerk, boekenkasten en provisiekamers voorkomt; (fig.) Oostindisch suikerfabrikant, inz. een die daarmee rijk
geworden is; ...GEBAK, o. suikergoed; ...GEHALTE, o. gehalte van de suikerdeelen, in beetwortels b. v.; ...GOED, o.; ...HANDEL, m.; ...HUTS,
o. (...zen), suikerfabriek.
SUIKERHOUDEND, bn. suiker bevattende: suikerhoudende stoffen.
SUIKERIG, bn. (-er, -st), suikerachtig. SUIKERIGHEID, v.
SUIKERIJLOF, SUIKEREILOF [CICHOREILOOF],
o. (gew.) de bladen der cichorei, welke in 't voorjaar
als groente genuttigd worden.
SUIKERJAAR, o. (...jaren), jaar dat veel suiker
oplevert: het was een goed suikerjaar; ...KAMER,
v. (-s), afdeeling eener suikerfabriek; ...KEURING,
v. het keuren van de suiker; v. (-en), kist
met (of voor) suiker-, ...KLONTJES, o. mv. klontjes
broodsuiker ; (ook) gekristalliseerde suiker; ...KOEK,
m. (-en), ...KOEKJE, o. (-5); ...KOKER, m. (-5), die
suiker uit riot kookt; suikerraffinadeur; ...KOKERIJ, v. (-en), suikerraffinaderij; ...KORRELS, v. my.
korrels die uit het suikerriet vallen; ...KRISTALLEN, o. (-5), (scheik.) kristallen van suiker; ...LAND,
o. (-en), land waar beetwortels voor de suikerfabrieken geteeld worden; ...LEPELTJE, o. (-s), klein
lepeltje, inz. om suiker in thee en koffie te scheppen; ...LORD, m. (-5), iem. die door het verbouwen
van suiker zeer rijk geworden is.
SUIKERMANNETJE, o. (-s), blindernannetje (kinderspel); ...MARKT, v. plaats waar veel suiker verhandeld wordt; ...MELOEN, m. (-en), zoete meloen
(cucumus melo); ...MES, o. (-sen), mes waarmede
suikerbrood in stukken wordt gestampt; ...METER,
m. ( zeker toestel dat dienen moot om het suikergehalte van suikerhoudend sap to bepalen;
...MOLEN, m. (-8), molen waarin de suikerbrooden
fijngemalen worden; ...MOT, v. (-ten), (nat. hist.),
suikergast; ...NETEL, v. (-s), (plantk.), (gew.) witte
doovenetel; ...00GST, m. opbrengst van de suiker;
...00M, m. (-5), ...00MPJE, o. (-5), rijke erfoom.
SUIKERPAN, v. (-nen), pan geschikt tot het koken
van suiker; ...PAPIER, o. (-en), papier om suikerbrood in te pakken; ...PEENTJE, o. (-s), jonge zoete
peentjes of worteltjes, tot toespijs gegeten; ...PEER,
v. (...peren), eene soort van smakeltjke peer; peer
van suiker; ...PEUL, v. (-en), jonge, fijne peul;
...PIS, v. (geneesk.) suikerziekte; ...PLANT, v. (-en),
suikerhoudende plant; ...PLANTAGE, v. (-s), plantage waar suikerriet verbouwd wordt;
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o. (-5), pop van suiker; (ook) liefderijk woordje toteen kind; ...POT, m. (-ten), ...POTJE, o. (-8), pot,
waarin suiker gedaan wordt; pot waarin de suikerbrooden worden gevormd of de kandij tot kristallen
schiet; ...PRUIM, v. (-en), zeer zoete soort van pruimen; pruim van suiker; ...QUAESTIE, v. vraag-stuk betreffende de suikerplantages, haar beheer,
de suikerbelasting enz.
SUIKERRAFFINADERIJ, v. (-en), plaats, fabriek waar suiker gezuiverd en bewerkt wordt; ...RAFFINADEUR, m. (-s), workman aan eene suikerraffinaderij;
...RASP, v. (-en), rasp om suikerbrooden to raspen;
...RIFT, o. zekere plant (saccharum officinarum) tot
de groep gientgrassen van de familie der grassen.
behoorende. die in vele warme landen gekweekt
wordt en waaruit de rietsuiker wordt bereid; stengel
dozer plant: suikerriet uitpersen; op een stukje suikerriet zuigen; ...RIETS.AP, o. het sap uit suikerriet
geperst; ...SCHAAR, v. (...scharen), werktuig tot.
breking van kandijsuiker; ...SCHEPJE, o. (-s), breed
ondiep schepje voor sulker; ...SMAAK, m. smaak
van suiker; zoete smaak; ...STOF,v. (-fen), (scheik.)
stof in verscheidene planten en dieren voorkomende,
waaruit men suiker zou kunnen afzonderen; stof
door een suikermolen veroorzaakt; ...STOKER,.
m. (-5), stoker aan eene suikerfabriek, -raffinaderij;
...STROOIER, m. (-s), eene soort van lepel met
gaatjes om suiker to strooien ; ...STROOP, v. stroop
van suiker.
SUIKERTAND, m. gebruik van suiker: wij zullen
den suikertand maar eons uittrekken, wij zullen voortaan veel minder suiker gebruiken; ...TANG, v. (-en),.
tang waarmede men stuk.ies suiker opneemt;
...TANGETJE, o. (-s); ...TANTE, v. (-s), erftante;
...TERING, v. tering veroorzaakt door eene hevige
suikerziekte; ...VAT, o. (-en); ...VOGELTJE, o. (-s),
vogeltje dat op suiker aast (certhia flareola): ...VORM,
m. (-en), worm voor suikerbrooden; ...VRUCHT, v.
(-en), zeer zoete vrucht; van suiker nagebootste
vrucht; ...WATER, o. water waarin veel suiker opgelost is; ...WEGER, m. (-s), areometer voor
suiker ...WERK, o. suikergebak; ...WERKER, m. (-5);
...WIER, o. (plantk.) eene wiersoort welke eene
zoetsmakende zelfstandigheid bezit, van waar zij
haar naam ontleent; ...WIJN, m. wijn, met suiker
vermengd; (ook) eene soort van wijn uit kaneel en
suiker bereid; ...WORTEL, m. (-s), zekere plant.
(slum sisarum) tot de far-raffle der schermdragenden
behoorende, die vroeger wel werd aangekweekt om
hare witte zoetachtige wortels. die evenals de gewone
peen genuttigd werden; ...ZIEKTE, v. (geneesk.)
suikerpis, eene ziekte waarbij veel suikerdeelen in
de urine opgelost zijn.
SUIKERZOET, bn. zoo zoet als suiker; (fig.) suikerzoete woordjes; een suikerzoet mondje, vleitaal.
SUIKERZUUR, o. (scheik.) een eigenaardig zuur,
dat uit de suiker wordt verkregen.
SUIKERZUUR, bn.; suikerzure zouten.
SUILEN. (suilde, heeft gesuild), met een door paarden getrokken sleepnet visschen; (fig.) sleepen, leuteren; lanterfanten, beuzelen.
hangend oor; dier
SUILOOR, o. (-en), slepend
met suilooren; ...00R, m. en v. (-en), persoon met.
een suiloor; iem. die door tegenspoed enz. den mood
verloren heeft.
SUILOOREN, (suiloorde, heeft gesuiloord), de ooren
laten hangen.
SUILOORIG, bn. (-er, -st), moedeloos, baloorig.
SUITE (Fr.), v. gevolg, stoet; — twee of meer kamers achter elkander; (mil.) officier a la suite, een officier die boven de formatie bij een troep ingedeeld is.
SUIZEBOLLEN, (suizebolde, heeft gesuizebold), half
bedwelmd zijn: een slag op het hoofd deed hem suize-bonen.
SUIZELEN, (suizelde, heeft gesuizeld).suizebollen;.,
snizen. SUIZELING, v. (-en), draaiing, bedwelming.
SUIZELIG, bn. (-er, -st), bedwelmd, draaierig.
SUIZEN, (suisde, heeft gesuisd), zacht ruischen,

-.1616

SUIZEN.

SUPPLIEK.

dommelen (in het oor): mtine ooren suizen, tuiten:
zingen (van water dat begint to koken); het windje
suisf in cue bladeren; ruischt zachtjes. SUIZING, v.
ken), het suizen, gesuis (in bet oor).
SUIZIG, bn. suizend, ruischend.
SUJET, o. (-ten), onderwerp; (ook) voorwerp; (fig.)
tooneelkunstenaar, tooneelkunstenares; — een slecht

.sujet, een slecht mensch, een verworpeling, door-

brenger.
. SUKADE, v. gekonfijte stukken van pompoenen,
.citroenen, oranjeappelen of andere vruchten.
SUKADEKOEK, m. (-en), als voorwerpsn. —, v. gmv.
• stofn.: fijne snijkoek waarin stukjes sukade zijn.
SUKADIG, bn., (w. g.), als sukade.
SUKKEL, m. het sukkelen, het lijden: hjj is erg aan
.den sukkel, hij ondervindt veal tegenspoed, is vaak
ziek; (fig.) aan den sukkel zfjn, in de kroeg aan het
zuipen zijn, er op uit zijn.
SUKKEL, m. on v. (-5), sukkelaar, -star; oude
4ukkel (inz. van vrouwen).
SUKKELAAR, m., SUKKELAARSTER, v. (-s), die
sukkelt.
SUKKELACHTIG, bn. (-er, -st), ziekelijk, zwak, met
.eene kwaal behept.
SUKKELARIJ, v. (-en), het sukkelen; trage gebrekkige voortgang.
SUKKELDRAF, m., SUKKELDRAFJE, o. korte,
tkleine draf: dat paard loopt op een sukkeldraf.
SUKKELEN, (sukkelde, heeft en is gesukkeld),
ziekelijk zijn, kwijnen, met eene kwaal behept ztjn:
,.41)* sukkelt met zijn been, aan eene borstkwaal; een
kommervol leven leiden; traag gebrekkig yoortgaan, vorderen: naar huis sukkelen; h o sukkelt met het
rekenen, dat kan hij niet goed; slecht vooruitkomen.
SUKKELGANG, m., SUKKELGANGETJE, o. lang4durige kwijning: het gaat een sukkelgangetje, het gaat
200 ZOO.
SUKKELING, v. (-en), sukkelarij, tegenspoed; getalm.
SUKKELPARTIJ, v. (-en), sukkeling; eene langdurige

lkwijning: de zieke vordert niet, ik vrees, dat het eene
_sukkelpartif zal worden; ...TREIN, m. (-en), trein die

.aan elk station stilhoudt; ...WERK, o. langzaam on gebrekkig werk, arbeid die niet vordert;
•sukkelpartij.
SUL, m. (-len), een doodgoed mensch, die alles
good vindt, die alles verdraagt, een onnoozel mensch,
•een hals, een stumper. SULLETJE, o. (-s).
SUL, v. (-len), (Zuidn.) zeker werktuig, baars, dissel ;
,kloet.
SULACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als een sul: er sul-achtig uitzien; iets sulachtigs heeft hij in zijn voor-icomen, zeer gedwee. SULACHTIGHEID, v. verregaande goedheid, overdreven goedaardigheid.
SULFER, SOLFER, o. v. zwavel.
SULFER, SOLFER, m. (-s), sulferstok, zwavelstok.
SULFERACHTIG, bn. (-er, -st), als sulfer.
SULFERBALSEM, m. (-s), (scheik.), eene oplossing
-van zwavel in olie; ...DAMP, m. (-en).
SULFEREN, (sulferde, heeft gesulferd), zwavelen.
SULFERLIJM, v. zwavellijm; ...MIJN, v. (-en);
...PRIEM, m. (-en); ...STANK, m....STEK, m. (-ken),
4gew.) lucifer; ...WORTEL, m. (-s), als voorwerpsn.
—, v. gmv. als stofn.: zekere plant (peucedanum
•officinale).
SULFERVERVIG,

,vervige borstwapenen

bn. zoo geel als zwavel: sulfer[OPENB. 9,

vs.

17.].

bn. zwavelachtig, zwavelig.
v. (...banen), glijbaan; het ff s is de
sullebaan der liefde, op het ijs worden vele liefdes3)etrekkingen aangeknoopt.
SULLEN, (sulde, heeft of is gesuld), glijden; voor
den gek houden.
SULLIG, bn. (-er, -st), glad; sulachtig: er sullig
uitzien; zich sullig aanstellen. SULLIGHEID, v. gladheid; — sulachtigheid.
SULTAN, m. (-s), keizer, heer, opperheer, gebieder
in het Oosten (inz. Turkije), Groote Heer: de sultan
SULFUREUS,
SULLEBAAN,

,

Turkije, can Soeracarta.

SULTANA, v. (2 5),

Turken.

het grootste • vaartuig bid de

SULTANE, v. (-s), bevoorrechte gemalin eens sultans (ook sultane favorite geheeten); sultane vaiide,
moeder van den regeerenden sultan van Turkije,
—een
Turksch vrouwenkleedingstuk van kostbare
stof, dat van voren open gedragen wordt.
SULTANIJN, v. (-en), SULTANINE, v. (-n), zekere
gouden munt in Turkije,- van 4 tot 6 gulden waard.
SULTANIN (w. g.), v. (-nen), sultane: dat de voorkeur verdient.
SULTANSHOEN, o. (-ders), purperhoen (porphyricm),
eene soort van waterhoen.
SUMAK, SMAK, v. looiersboom (rhus) in ZuidEuropa, welks bladeren, bezign, loten, wortels en
bast tot looi- on verfstof, ook tot bereiding van
't corduaan dienen; eon paar soorten (de fluweelboom
en de pruikenhoom) worden bij ons in tuinen gekweekt.
SUMMA, v. (-'s), som; summa summarum, alles bij
elkander (genomen), ten slotte.
SUMMAIR, SUMMARISCH, SUMMIERLIJK, bn. in
het kort samengevat.
SUMMARIUM, o. (-s), korte inhoud, inz. van een
kapittel; (R.-K.) priesterhemd.
optelling.
SUMMATIE, v. (-s,
SUMPEN, (sumpte, heeft gesumpt), (Zuidn., gew.)
weenen.
SUNNIETEN, m. my. die Mohammedanen welke de
van den Profeet afkomstig geachte voorschriften
volgen.
SUPER, bw. over.
SUPERBE, bn. bw. heerlijk, prachtig.
SUPERCARGA, m. (-'s), opzichter eener
SUPERFICIEEL, bn. bw. oppervlakkig.
SUPERFIJN, bn. zeer fijn, allerfijnst.
SUPERFLU, o. overtolligheid.
SUPERHEATER (Eng.), m. (-s), toestel waarin de
stoom gedroogd on oververhit wordt.
SUPERIEUR, bn. hooger (in rang).
SUPERIEUR, m. (-en), meerdere, hoogere: zone

superieuren.
SUPERIORITEIT,

voortreffelijkheid.

v. meerderheid, hoogere rang;

SUPERLATIEF, SUPERLATIVUS, m. (...tieven),
(taalk.) overtreffende trap.
SUPERNATURALISMUS, ...ME, o. bovennatuurgeloof.
SUPERNATURALIST, m. (-en), die aan de openbaring gelooft.
SUPERPHOSPHAAT, o. zure phosphorzure kalk,
eerie kunstmeststof.
SUPERPLI, o. (-s), ...PELLICUM, o. (-s), kort linnen
koorhemd met wijde mouwen.
SUPERPOSITIE, v. boven-elkander-plaatsing.
SUPERSTITIE, v. bijgeloof.
SUPERSTITIEUS, bn. bijgeloovig.
SUPPEDITEEREN, (suppediteerde, heeft gesuppe
diteerd), verschaffen, aan de hand doen (akten,
bijlagen).
SUPPLEANT, m.; rechter suppleant, plaatsvervangend rechter.
SUPPLEEREN, (suppleerde, heeft gesuppleerd), aanvullen, vol maken.
SUPPLEMENT, o. (-en), bijvoegsel, aanvulsel; (wisk.)
aanvulsel tot twee rechte hoeken.
SUPPLETIE, v. aanvul]ing; —TROEPEN, m. mv.
aanvullingstroepen voor het Indische leger.
SUPPLETOIR, bn. aanvullend : het suppletoir kohier
(der belasting).
SUPPLIANT, m. (-en), smeekeling, verzoeker; onderteekenaar van een verzoekschrift; (fig.) een gesneene
suppliant (kerel).
SUPPLICATIE, v. (-s, ...tien), verzoek, smeekschrift;
(fig.) verootmoediging.
SUPPLIEEREN, (supplieerde, heeft gosupplieerd),
smeeken, verzoeken.
SUPPLIEK, v. supplicatie.

S UPPONEERE N
SUPPONEEREN, (supponeerde, heeft gesupponeerd),

weronderstellen.
SUPPOOST, m. (-en), oppasser, deurwachter.
SUPPORTABEL, bn. draaglijk.
veronderstelling, verSUPPOSITIE, v. (-s,
oeden.
SUPPRESSIE, v. (-s, ...sien), onderdrukking.
SUPPRIMEEREN, (supprimeerde, heeft gesuppriraeerd), onderdrukken; (fig.) verkroppen.
SUPPURATIE, v. (heelk.) ettering.
SUPPUREEREN, (suppureerde, heeft gesuppureerd),
itheelk.) etteren.
SUPPUTEEREN, (supputeerde, heeft gesupputeerd),
.opmaken, begrooten.
SUPRA, bw. bovenst; uit supra, als boven.
SUPRANATURALISME, o. het geloof aan eene
bovennatuurlijke openbaring.
SUPREMATIE, v. oppermacht (inz. in geestelijke
.taken: de macht van den paus over de geestelijkheid).
SURCOUP, m. (kaartsp.) overtroeving.
SURKEL, v. (gew.) kleine wilde zuring of schapenzuring.
SURNUMERAIR, m. (-s), overtollige; die op de lijst
.staat, om in geval eener vacature een post te krij.gen: surnumerair b de posterU'en, b# de spoor; als
surnumerair dienen.
SURNUMERAIRSEXAMEN, o. (-s), examen voor surnumerair, inz. bij de posterijen.
SURPASSEEREN, (surpasseerde, heeft gesurpas..seerd), overtreffen.
SURPEL, v. (gew.) kleine wilde zuring of schapenzuring; ook surkel, zurkel en zuurzaad geheeten.
SURPLUS, o. overschot, het meerdere ; in den
fondsenhandel) datgene, wat boven den verhandel•den koers een verkooper van een derden kooper
moot ontvangen, (ook) wat aan een prolongant
moet worden bijgepast.
SURPRENANT, bn. (-er, -st), verrassend.
SURPRENEEREN, (surpreneerde, heeft gesurpreneerd), verrassen, verbazen.
SURPRISE, v. (-s), verrassing; (ook) geschenk; (inz.)
met een devies omwikkeld suikergoed.
SURROGAAT, o. (...gaten), iets dat de plaats van
.eene andere zaak, die niet voorhanden of moeilijk
te verkrijgen is, vervangt of vervangen moet:
eikels, gebrande gerst, suikerei zin surrogates van
koffie.
SURSEANCE, 'v. (recht.) door de rechtbank vergunde opschorting van betaling, waarbij de vrije
beschikking over de goederen behouden blijft.
SURVEILLANCE, v. bewaking, toezicht: een secon•dant gevraagd (surveillance '!3), in advertentien.
SURVEILLEEREN, (surveilleerde, heeft gesurveildeerd), bewaken, toezicht houden.
SUS! tw. stil!
SUSCEPTIBEL, bn. vatbaar; lichtgeraakt.
SUSCEPTIBILITEIT, v. vatbaarheid; lichtgeraakt-

theid.
SUSPECT,

bn. (-er, -st), verdacht: dat ziet er sus-

,pect
SUSPENDEEREN, (suspendeerde, heeft gesuspendeerd), schorsen (in een arnbt).
SUSPENSIE, v. (-s, ...sien), schorsing (in een ambt) ;
•onzekerheid.
SUSPENSIEF, bn. schorsend.
SUSPENSOIR, m. (-s), breukband.
SUSPICIE, v. verdenking, argwaan.
SUSSEN, (suste, heeft gesust), stillen, doen bedaren: een kind sussen; een kind in slaap sussen, het
door wiegen, schommelen, zingen enz. in slaap
maken; (fig.) iem. in slaap sussen, hem in slaap
wiegen. SUSSING, v. het sussen.
SUSTENU, o. (recht.) bewering, punt dat bepleit
wordt.
SUSTINEEREN, (sustineerde, heeft gesustineerd),
ezrecht.) beweren, aanvoeren.
SUUM CUIQUE, (sprw.) elk het zijne.
,
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SUZEREIN, m. (-en), opperleenheer.
SUZEREINITEIT, v. opperleenheerschap. SUZE

REINITEITSRECHTEN, o. my.
SWEATER (Eng.), m. ( s), iem. die voor eon goring
loon zeer hard meet werken, inz. een karig betaalde
kleermaker.
SWEATINGSYSTEEM, o. het stelsel van zeer lage
loonen to geven, om zoo goedkooper to kunnen
verkoopen.
SWICENT, v. eene soort van Virginische tabak.
['t Woord is eene samentrekking van het Eng.
sweet scent, aangename geur.1
SWIETSLAAN, o. (gew.) bluffen, veel vertoon maken.
SYBARIET, m. (-en), wellusteling; weekeling, verwijfde, iem. die verslaafd aan zingenot is; de eig.
bet. van 't woord is: bewoner van Sybaris: eene
oud-priesterlijke stad in Beneden-Italie, die berucht
was door hare weelde, verwijklheid en wellustig
leven.
SYBARIETISCH, bn. bw. wellustig, verwijfd.
SYCOPHANT, m. (-en), verklikker; pluimstrijker.
SYENIET, o. kristallijn, korrelig mengsel van veld
spaath en hoornblende, meestal met een weinig
kwarts en glimmer.
SYLLABE, v. (-n), lettergreep; (sprw.) er is geene
syllabe van waar, totaal niets.
SYLLABEEREN, (syllabeerde, heeft gesyllabeerd),
lettergrepen vormen, spellers.
SYLLABISCH, bn. in of volgens afzonderlijke lettergrepen; syllabisch gezang, waarbij elke noot met
eene lettergreep overeenkomt.
SYLLABUS, m. (R.-K) tabel van tachtig stellingen, getrokken uit hedendaagsche schrijvers over
godsdienst, wijsbegeerte, staatsrecht en maatschappelijke verhoudingen, die als dw-aalleeringen door
de Kerk veroordeeld zijn; die tabel was toegevoegd
aan de pauselijke Encycliek van 8 Dec. 1864.
SYLLOGISEEREN, (syllogiseerde, heeft gesyllogiseerd), sluitredenen vormen.
SYLLOGISMUS, SYLLOGISME, o. (-n), (redek.) sluitrede, uit 3 deelen bestaande: de major term bevat
de hoofdstelling, de minor term is daaraan ondergeschikt en de conclusie of het eigenlijke besluit.
SYLLOGISTISCH, bn. in den vorm van syllogismen:
een syllogistisch bewos, betoog .
SYLPHE, m. (-n), luchtgeest.
SYLPHIDE, v. (-n), luchtnimf.
SYLVEST, m. (-en), lid van een dijksbestuur.
SYMBOLIEK, v. leer der zinnebeelden; beeldenleer;
inz. leer der godsdienstige symbolen.
SYMBOLISCH, bn. zinnebeeldig: iets symbolisch
uitdrukken; symbolische schriften, boeken, die opstellen,
welke door eenige christelijke kerkgemeenschap
rechtens worden aangemerkt als de uitdrukking
harer geloofsovertuiging of eigendommelijke opvatting en ontwikkeling van den zin on inhoud der
H. S., als kenbron en toetssteen der christelijke
waarheid; de symbolische theologie, behandelt de
kerkelijke belijdenisschriften en vergelijkt hunne
leerbegrippen met elkander.
SYMBOOL. o. (...bolen), zinnebeeld: het symbool der
g erechtigheid; godsdienstleus; geheimzinnig herkenningsteeken.
SYMMETRIE, v. evenredigheid (in vorm en zin),
evenmaat: in gebouwen moet symmetrie heerschen; de
symmetrie der deelen springt terstond in het oog.
SYMMETRISCH, bn. evenmatig, gelijkmatig: bijna
a lle dieren kunnen in twee symmetrische helften verd eeld worden; symmetrische as, de lijn die twee symmetrische hoiften scheidt.
SYMPATHETISCH, bn. naar, volgens de sympathies:
s ympathetische pijn, pijn in een lichaamsdeel gevoeld,,
a is een overeenkemstig deel pijnlijk aangedaan is;
ontl.) groote sympathetische zenuw; — geheimzinnig
werkend: sympathetische behaluieling, door eene
afbeelding van het zieke lichaamsdeel aan een dier
te eten to geven, meende men -dat lichaamsdeel to
genezen; sympathetisch poeder, zie poeder van sym.102
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?athie; sympathetische inkten zijn onzichtbaar, als
men er mee schrijft, doch de letters komen op, als
men het papier warmt of door een of ander vocht
haalt.
SYMPATHIE , v. (-fin), medegevoel, overeenstemming naar de ziel (buiten de sto11elijkheid) : voor iem.
sympathie hebben, iem. genegen zijn; sympathie moor
iets gevoelen, belangstelling; (muz.) sympathie der
tonen, het medeklinken van gelijkgestemde snaren,
als or een tot toon geven gebracht wordt; — poeder
van sympathie, zeker tooverpoeder dat op eene verborgen wijs op afwezige dingen werkt.
SYMPATHISEEREN , (sympathiseerde, heeft gesympathiseerd), medegevoel hebben; (ook) eenstemmig
voelen en denken (met een ander); z^ sympathiseerden niet, zij konden niet met elkander overweg.
SYMPHONIE , V. (-en), een veelstemmig muziekstuk,
meestal geschreven voor vol orkest; zij bestaat,
zooals de klaviersonates en strijkquartetten, gewoonlijk uit: een krachtig vurig allegro, soms met
eene langzame, plechtige inleiding (largo); een teeder,
liefelijk of weemoedig adagio; eene schertsende
menuetto, on een vroolijk rondo finale; de symphonieen van Haydn, van Mozart.
SYMPTOOM , o. (...tomen), verschijnsel; ziekte - ver-

schijnsel: de symptomen eener ziekte; (geneesk.) leer
der symptomen.
SYNAGOGAAL, bn.; synagogaal ressort, gebied weiks
kerkelijke gemeenten onder een hoofdbestuur staan.
SYNAGOGE , v. (-n), godsdienstige vergaderplaats
der Israelieten; groote synagoge, naam eener uit
26 wetgeleerden bestaande vergadering, die door
EzRA word ingesteld tot het algemeene opzicht over
de getrouwe nakoming der godsdienstgebruiken.
SYNCHRONlSTISCN , bn. gelijktijdig: (gesch.) synchronistische tabellen, tabellen waarop de gebeurtenissen, die bij verschillende volken gelijktijdig plaats
vonden, naast elkander voorkomen.
SYNCOPE , V. (taalk.) de uitwerping van eene lettergreep of van een klinker tusschen twee medeklinkers; (muz.) opheffing van het accent, inz. als
eene noot, die op het zwakke of licht.e maatdeel begint, tot over het volgende sterke of zware maatdeel
voortduurt, hetzij in dezelfde of in de volgende maat.
SYNDICAAT, o. (...caten), beheer over zekere (inz.
staats-) inrichtingen, welke met financien in verband staan.
SYNECDOCHE , v. (stijlleer), die rhetorische figuur
bij welke de benaming van het bijzondere voor het
algemeene of omgekeerd gebezigd wordt.

SYNODAAL , bn. eene ( de) synods betreffende: der

synodale vergaderingen.
SYNODE , V. (-n), kerkelijke vergadering; lichaam
der Protestantsche geestelijken; (R.-K.) diocesaansynode, kerkelijke vergadering van een enkel bis
dom; provinciale synode of concilie, kerkelijke vergadering voor eene kerkprovincie.
SYNONIEM , bn. (talk.) gelijkbeteekenend.
SYNONIEM , o. (-en), woord van gelijke beteekenis.
SYNONYMIEK , v. de leer der zinverwantschap.
SYNOPTISCH, bn. in een overzicht; synoptische
meteorologie, overzicht van den weerstoestand over
groote uitgestrektheden der aardoppervlakte, ten
einde regelen to vinden voor de verplaatsing van
denzelfden toestand van hier naar elders, en van
de vergadering van het weer op de plaats zelve.
SYNTACTISCH , bn. betreffende de syntaxis : jets

syntactisch beschouwen.
SYNTAXIS , v. (taalk.) woordvoeging, dat gedeelteder spraakkunst, hetwelk de regelen bevat, volgens
welke de afzonderlijke woorden tot volzinnen wordea
verbonden; leerboek der syntaxis.
^SYNTHESE , v. (•n), samenstelling, verbinding; (in.
de logica) de samenvatting der verschillende bestanddeelen der kennis of der denkbeelden tot eenheid in 't bewustzijn; de w(jsgeerige of transcendentale
synthese tracht zich tot de absolute eenheid in kennis.
to verhelTen; (wisk.) het opklimmen van de bijzonderestellingen tot eene algemeene.
SYNTHETISCH, bw. wat op synthese berust: syn.
thetische methode, leerwjze.
SYPHILIS , v. venerische ziekte.
SYPHILITISCH, bn.; syphilitische ziekten.
SYPHON , m. (-s), grondduiker, buis of koker om:
water onder een dijk, onder de bedding van een
kanaal enz. door to leiden; spuitwaterflesch; (electr.)
hevelschrijver.
SYRING , v. (-en). Zie SERING.
SYRINGEBOOM , m. (-en), ...BLOESEM, m. (-s),_
...STRUIK, m. (-en), ...TAK, m. (-ken), zie seringeboom, ...bloesem enz.
SYSTEEM , o. (...systemen), ...SYSTEMA, o. ('-s),.
stelsel volgens welke men iets indeelt: indeeling der
planters volgens een natuurljk, kunstmatig systeem; -aan een systeem vasthouden; — slojd volgens het Zweedsche systeem; geweer volgens het nieuwste systeem;.
stelsel waarnaar men lets bewerkt, methode, model.
SYSTEMATISCH, bn. bw, stelselmatig.
SYSTEMATISEEREN , (systematiseerde, heeft gesys.
tematiseerd), wetenschappelijk rangschikken.

T.
T, v. (-'s), de 20ste letter van llet alphabet; —
de gezamenlijke namen of woorden in een adresof woordenboek, die met T beginnen; —
Romeinsch cijfer voor het getal 160; —
verder in afkortingen:
T. — (muz.) tenor — zie aldaar; - (muz.) tutti — allen, aile stemmen to zamen; —
T. — (bij Lat. eigennamen) afkorting voor Titus,

Tullus, Tullius; —
T. — (in de mystische theosophie) het zinnebeeld
der voortbrengingskracht; —
t. — (in natuurkundige formules) tijd; - (kooph.) tarra — zie aldaar; —
't. — verkorting van ht; —
t , . — verkorting van te, ten; —

T. A.

—

testantibus actis — zooals de akten getui-

gen, blijkens den inhoud der akten; —
Tab.
T. a. p.

— tabula — tabel, lijst; —

— ter aangehaalde plaatse; —
T, u. T — tout ci toi — geheel de uwe; —
T. a V. — tout ci cons — geheel de uwe; —
T. B.
— (op telegrammen) telephoonbestelling; —
T. C.
— (op telegrammen) collationneering be-taald; --Test.
- testarentum — laatste wil; - testes — getuige; T. F.
- travaux forces — gedwongen arbeid; if ii.
- (op telegrammen) kantoor met te'ephoondienst; —

T.

TAALRIJK.

— toehoorder (in leerredenen en redevoeringen); —
Th. Dr. — theologiae Doctor — doctor in de godgeleerdheid.
Tit.
— titulus — titel; —
Tom.
— tornus — deel van een boekwerk; —
T. P.
— travaux a perpe"tuite" — levenslange
dwangarbeid; —
T. R.
— (op telegrammen) telegraaf restant; —
T. S.
— (muz.) toets alleen, zonder accoordvulling gespeeld; —
T. s. v. p. — tourney s'il vows plait (onder aan eene
bladzijde) — keer om, als 't u belieft; —
T. T.
— totus tuus — geheel de uwe; —
T. T. H. B. — toehoorders; —
t. u.
— ten uwent; —
t. w.
— te weten.
TAAI, bn. bw. (-er, -st), buigzaam, wat gemakkelijk
buigt zonder te breken: een taaie spYker; een taaie
tak; — hard, stevig, vast, van een grooten samenhang: dat is taai laken, het slijt niet gauw; dat vleesch
is te taai, en daardoor haast niet te gebruiken;
kleverig samenhangend : pik is taaier dan was; bid
dat koude weer is de stroop erg taai; de win wordt
taai, dikvloeiend; taai slim; taai gekookte suiker; —
(fig.) een taai geduld, een geduld dat niet licht ophoudt, ten einde is; een taai leven hebben, niet gemakkelijk sterven; hfj is taai, kan veel verdragen
voordat zijne levenskracht uitgeput is, (ook) hij is
niet toeschietelijk, (ook) hij is karig, vasthoudend,
gierig, (ook) hij is sterker dan men zou denken;
—taivnard,vankraterzfjn,
vasthoudend, niet
toeschietelijk; zich taai houden, volhouden, het niet
gemakkelijk opgeven, niet licht toegeven; (fig.) hi]
heeft een taaien gepikt, hij is dronken; hfj pakt een
taaien, hij drinkt een stevig glas. TAAIHEID,
TAAIIGHEID, v. buigzaamheid; hardheid, stevigheld; kleverigheid; slijmerigheid, — (fig.) karigheid,
vrekkigheid; stijfhoofdigheid, onverzettelijkheid;
lichaamssterkte.
TAAIACHTIG, bn. (-er, -st), eenigszins taai; (fig.)
gierig, vrekkig.
TAAIERD, m. (-5), iem. die taai is; gierigaard.
TAAILAP, v. gmv. als stofn. m. (-pen), als
voorwerpsn.: zeker taai gebak van stroopkoek,
dat in den vorm van groote vierkante lappen verkocht wordt, of op de kermis in kleinere stukken
op het kap- of hakblok to vinden is.
TAAINAGEL, m. (-5), nijdnagel; (fig.) gierigaard.
TAAI-TAAI, o. naam van eene Friesche soort van
kook, die uiterst taai is.
TAAK, v. (taken), bepaald
opgegeven work,
arbeid die verricht moot worden: iem. eene tack opgeven, opleggen; zone taak afmaken; zijne taak is afgeweven, (fig.) zijn levee is ten einde; — to vervullen
plicht: zich ten taak stellen; hid' had daar eene zware
taak. TAAKJE, o. (-5).
TAAL, v. wat gesproken wordt of is : iem. taal en
antwoord geven; h# is mfj geene taal waard, hij is mij
niet waard, dat ik hem antwoord, dat ik tegen hem
spreek; (Zuidn.) iem. zijne taal weigeren, hem niet to
woord staan; taal noch teeken van zich geven, niets
van zich laten hooren; teal noch tiding ontvangen,
niets van iem. vernemen; — het spreken, het vermogen om te spreken: wel ter tale zfjn, welbespraakt;
red van taal, rad van tong; — wijze waarop men
spreekt of schrijft: dat is niet de taal van een vriend,
zOO spreekt geen vriend; dat is de taal van een vleier,
een huichelaar; mannelfjke, krachtige teal laten hooren ;
eene vreemde taal voerde hfj tegen mij, hij sprak heel
anders dan gewoonlijk tegen mij; dat is mooie, keurige,
verheven teal; —
al de woorden en uitdrukkingen waarvan een
yolk zich bedient [in doze bet. alleen my. talon]:
ieder sprak in zone eigen teal; de Fransche, Engelsche
taal leeren, onderwfjzen, machtig zfjn; de levende talon,
de hedendaagsche talen; doode talon, die niet meer

door eon yolk gesproken worden; de moderne talon

T. H.
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kennen, Fransch, Engelsch en Duitsch; arme, rake
talon, met weinig, veel woorden en uitdrukkingen;
eenlettergrepige talon, waarbij alle woorden uit eerie
lettergreep bestaan; aglutineerende talen, die nieuwe
begrippen uitdrukken door het aanvoegen van
andere woorden; buigbare talen, waarbij nieuwe
woorden gevormd worden door het aanhangen van
voor- of achtervoegels; —
de woorden en uitdrukkingen waarvan eene yolksklasse, een individu zich bedient, die men in zekere
kunst of wetenschap bezigt: dieventaal, studententaal, kindertaal, boekentaal; de teal der muziek verstaan; de tale Kanadns, de eigenaardige zegswijzen
uit den Bijbel; de taal der schilders, der wiskunstenaars; — alles wat dient om gedachten of gevoelens uit to drukken: de taal der oogen, der vingers,
der gebaren; de taal der liefde verstaan; de taal der
natuur; de taal der bloemen kennen, de zinnebeeldige
beteekenis; poezie is de taal der goden; de vogels, de
dieren hebben ook eene taal. TAALTJE, o. (-s).
TAALBEDERVER, m. (-5), ...BEDERFSTER, v. (-5),
iem. die zijne taal bederft; ...BEOEFENING, v. het
beuefenen, de studio der taal; ...BOEK, o. (-en), leerboek bij het onderwijs der spraakkunst; ...CONGRES,
o. (•son), congres van taalgeleerden en taalkenners;
...DEEL, o. (-en), rededeel, een der klassen of rubrieken, waarin de woorden eener taal verdeeld zijn;
...EIGEN, o. bijzondere eigenaardigheden eener taal,
waardoor zij zich van andere talon onderscheidt:
het Nederlandsche taaleigen; dat is met ons taaleigen
in strUcl; ...EIGENAARDIGHEID, v. (...heden), wat
in den eigen aard eener taal ligt on niet in andere
talon; ...FAMILIE, v. (-s), eene groep verwante talen
die kennelijk van eerie zelfde taal afkomstig zijn;
...FOUT, v. (-en), overtreding der taalregels.
TAALGEBOUW, o. de taal in haar geheel, waarbij
alle woorden, uitdrukkingen, taalregels enz. in goede
orde opgesteld zijn; ...GEBEEK, o. (-en), gebrek,
tekortkoming eener taal; taalfout; ...GEBRUIK, o.
wat gebruik is in eene taal: het taalgebruik alleen
beslist, wat geoorloofd is, wat niet; ...GELEERDE, m.
(-n), die bedreven is in eene of meer talon, die de
taalkunde tot zijne bijzondere studio maakt; ...GEVOEL, o. de fijne smaak en het zuivere oordeel van
den philoloog, door wetenschap gesteunde schoonheidszin: Dr. M. De Vries had een fijn taalgevoel; —
mfjn taalgevoel zegt mfj, dat het niet good is, besliste
gronden aanvoeren kan ik niet, het staat rniij niet
holder voor den geest, doch ik voel, dat het niet
good is; ...GROND, m. (-en), beginsel hoofdregel
eener taal.
TAALHERVORMER, m. (-5), hervormer eener taal;
(iron.) purist; ...HERVORMING, v. (-en); ...KENNER,
m. (-5), ...KUNDIGE, m. on v. (-n), die bedreven is
in eene taal; ...KENNIS, ...KUNDE, v. bedrevenheld in eene of meer talon: hfj heeft eene uitgebreide
taalkennis; ...KUNDE, v. (w. g.), spraakkunst.
TAALKUNDIG, bn. (-er, -st), bedreven in eene taal,
bekend met de taalregels; overeenkomstig de taalregels : taalkundige ontleding, in tegenst. met de ensontleding.
TAALLEERAAR, m. (-5), taalmeester; ...MAN, m.
(-nen, ...lieden), vertaler, vertolker, tolk; iem. die
veel aan taalstudie doet: hfj is ook zoo'n taalman;
...MEESTER, m. (-s), onderwijzer in talon;
NAAR, m. (-s), ...naren), iem. die gaarne taal studeert; ...NIEUWIGHEID, v. (...heden), nieuw woord,
nieuwe uitdrukking in eene taal, neologisme; ...OEFENING, v. (-en), oefening in de toepassing der taalregels; ...ONDERRICHT, o., ...ONDERWIJS, o.
onderricht in eene 9f moor talon; ...RECHTER, m.
(-5), deskundige beoordeelaar in vraagstukken, de
spraakkunst betreffende; ...REGEL, m. (-s), grandbeginsel eener taal, regel dien men bij het schrijyen of spreken eener taal in acht to nemen heeft.
TAALRIJK, bn., (w. g.), rijk aan woorden; (fig.)
welsprekend, welbespraakt.
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TAALSCHAT.

TABAKSSTOPPERTJE.

TAALSCHAT, m. rilikdom aan woorden en uit-

drukkingen eener taal; book waarin de gansche
rijkdom opgeteekend is; ...SCHIKKING, v. (w. g.),
rangschikking der woorden, constructie; ...STAM,
m. (-men), eene groep talen uit eene grondtaal
voortgekomen: de Indo-Europeesche taalstam; ...STUDIE, v. (-s), studie van ()One of moor talon; ...TAK,
m. (-ken), afdeeling van een taalstam; ...TEEKEN,
o. (-s), (w. g.), toonteeken op eene letter.
TAALVITTER, ...ZIFTER, ...ZUIVERAAR, m. Gs ► ,
die geen taalfouten gedoogt, (ook) die geen ult. heemsche woorden bezigt, purist; ...VITTERIJ,
...ZIFTERIJ, v. purisme; ...VOERDER, m. (-s), spreker; advocaat, pleitbezorger; ...VORSCHER, m. (-s),
iem., die de regelen der taal navorscht; ...WET,
v. (-ten), vaste regal of verschijnsel in eene taal;
...WETENSCHAP, v. (-pen), wetenschap die de taal
om haar zelve beoefent, hare wording en ontwikkeling nagaat, hare verwantschap met andere talen
opspoort om zoo tot haar oorsprong op te klimmen;
...WOESTHEID, v. (w. g.), zeer hinderlijke taalfout
in het spreken of schrijven, barbarisme; ...ZONDE,
v. groote taalfout.
TAAN, v. roodachtige verfstof, van run of eikenschors gekookt:
ziet zoo geel als taan, heeft eene
leeljjke gale kleur, ziet er niet frisch uit; (fig.) het is
eene gele taan, ztj ziet zoo geel als taan.
TAANBLOEM, v. (-en), (plantk.), reinvaren.
TAANDERIJ, v. (-en), taanhuis.
TAANHUIS, o. (...zen), huis waarin men taan bereidt, daarmede verft; ...KETEL, m. (-s), ketel
waarin de taan gekookt wordt; ...KLEUR, v. bleekroodachtige kleur.
TAANKLEURIG, bn. (-er, -st), eene taankleur hebbende.
TAANKRING, m., —ROND, o. (aardr.) zonneweg,
ecliptica.
TAANKUIP, v. (-en), kuip met taan om mede te
verven.
TAARLING, m. (-en), (w. g.), teerling.
TAART, v. (-en), "eene soort van fijn gebak, gewoonlijk met gekonfijte vruchten enz. er op; — (fig.)
taart eten, het gelag betalen; hij heeft van de taart
gehad, dat heeft hem veel geld gekost; (ook) hij is
doorgehaald; ik bedank voor die taart, daar bedank
ik feestelijk voor. TAARTJE, o. (-s), kleine taart,
gebakje.
TAARTENBAK, m. (-ken), bak, schotel voor taartjes; ...BAKKER, m. (-5); ...DEEG, o. deeg om taart
of taartjes van te bakken ; ... SCHOTEL, m. (-s).
TAARTEPAN, v. (-nen), pan waarin eene taart gebakken wordt of kan worden.
TAARTKOEK. m. (-en), koek van taartendeeg.
TAARTS, TEERTS, v. (-en), (zeew.) groote houten
marlpriem met ijzer beslagen.
TAATS, v. (-en), korte spijker met grooten kop:
taatsen in de schoenzolen en -hakken slaan

(om het

slijten te voorkomen); ijzeren punt van een draaitol;
stalen tap van verticale assen, die in eene holte

draaien. TAATSJE, o. (-s).

TAATSPOT, m. (-ten), ronde holte waarin de taat-

sen van verticale assen draaien; ...TOL, m. (-len),
zeker kinderspeeltuig.
TABAGIE, v. (-s), (Zuidn.) kamer, waar tabak
wordt gerookt, rookgezelschap; (fig ) rookhol; kroeg,
herberg.
TABAK, v. (-ken), zekere plant (nicotiana) welker
gedroogde bladeren tot rooken, snuiven en kauwen
gebruikt worden : tabak rooken, pruimen; (oudt.) tabak
drinken (rooken); (fig.) dat is andere tabak (clan
kanaster), dat is iets geheel anders; (sprw.) dat is
mij geene pijp tabak, waard, ik geef er niets om.
TABAKKEN, (tabakte, heeft getabakt), (Zuidn.)
tabak rooken; — (fig.) afranselen.
TABAKSAKKER, m. (-5), akker met tabak beplant;
...ASCH, v. asch van gerookte tabak; ...BLAAS,
v. (...blazen), tabakszak; ...BLAD, o. (-en), blad eener
tabaksplant, inz. dat tot rooken bereid is; ...BOUW

in. het verbouwen van tabak; ...BUIL, m. (-en),
tabakszak; ...COLLEGE, o. (gesch.) een avondgezel.
schap dat bijna iederen avond 14 FREDERIK WILLEM I, van Pruisen, bijeenkwam en waarbij al de
aanwezigen moesten rooken; ...CULTUUR, v. tabaksbouw, -teelt.
TABAKSDAMP, m. damp, rook van tabak: tabaks.
damp is benauwend; ...DOOS, v. (...zen), doos om
tabak in to bewaren: zilveren tabaksdoos, platte
zilveren doos om tabak in den zak te dragon;
...EEST, m. (-en), droogvloer voor tabak; ...FABRIEK, v. (-en), fabriek waar tabak tot het gebruik
bereid wordt; ...FERMENTATIE, v. het gisten der
tabaksbladeren, vdOr men ze laat drogen.; ...GEREI,
o. alles wat men voor het rooken van tabak noodig
heeft; ...GEWAS, o. de gegroeide tabak; ...HANDEL, m. handel in tabak; ...HANDELAAR, m. (-s).
TABAKSKAMER, v. (-s), kamer waar tabak gerookt
wordt; ...KAROT, v. (-ten), ineengedraaide rol tabak;
gesponnen tabak; ...KAUWER, m. (-5), die tabak
kauwt of pruimt; ...KERVER, m. (-s), die de tabaksbladen aan reopen snijdt; ...KERVERIJ, v. (-en),
plaats waar dit geschiedt; ...KISTJE, o. (--s), bewaarplaats voor tabak; ...KLISTEER, v. (...klisteeren),
lavement van tabaksrook; geneeskundig instrument daarvoor; ...KOMFOOR, o. (...foren), toestel
om eene gestopte pijp aan to steken; ...KOOPER,
m. (-5); ...LAND, o. (-en), stuk grond met tabak
beplant; ...LOOD, o. papierdun lood om tabak of
snuif in to verpakken; ...LUCHT, v. geur van de
tabak; ...MANNETJE, o. (-s), beeldje voor een tabakswinkel geplaatst; ...MAT, v. (-ten), mat, gevlochten
van geplette biezen, om tabak in to verpakken:
tabaksmatten op den vloer leggen; — pak tabak in
matten; ...MOLEN, m. (-5), snuifmolen; ...ONDERNEMING, v. (-en), tabaksplantage: de tabaksonder-

...00GST, m. de opbrengst van
het tabaksgewas.
TABAKSPAPIER, o. slecht grof papier voor de
zakjes in de tabakswinkels; papier waarin tabak verpakt is geweest: tabakspapier op eene wonde te leggen,
nemingen in Deli;

is zeer gevaarlijk; ...PERS, v. (-en), pers voor tabak;
...PIJP, v. (-en), pijp waaruit tabak gerookt wordt; —

(nat. hist.) eene aan de grondels verwante soort van
visschen waarvan de •kaken tot eene lange, smalle
buis verlengd zijn (fistularia tabacaria); ...PLANT,
v. (-en), de plant waarvan de bladeren tot rooktabak enz. verwerkt worden; ...PLANTAGE, v. (-5),
plantage voor den tabaksbouw; ...PLANTEN, o. het
planten van tabak; ...PLANTER, m. (-s), iem. die
tabak plant, verbouwt; ...PLANTERIJ, v. (-en);
...PLANTING, v. (-en) ; ...POT, m. (-ten), (meestal
steenen) pot om tabak in to bewaren; ...PRUIM,
v. (-en), hoeveelheid tabak die in den mond genomen wordt om er op to kauwen; ...RASP, v. (-en),
zeker werktuig om tabak tot poeder to maken;
...REGIE, v. zie op REGIE; ...REUK, m.; ...ROL,
v. (-len), opgerolde bladen tabak, karot; ...ROLLER, m. (-5), die tabak tot karotten rolt; ...ROOK,
m. rook van brandende tabak; ...ROOKER, m. (-s),
(ern. die tabak rookt; (nat. hist.) sneep; ...RUPS,
v. (-en), rups die in de tabak groote verwoestingen
aanricht.
TABAKSSAP, o. sap van tabak, inz. van gekauwde
tabak; ...SAUS, v. (-en), saus, mengsel van verschillende stollen in water om slechte tabak aangenamer van geur en smaak to maken; ...SCHUUR,
v. (...schuren), plaats waar de tabaksbladen gedroogd worden; ...SNUIVER, m. (-5); ...SPINNER,
m. (-s), die tabak tot karotten maakt; ...SPINNERIJ, v. het spinnen van tabak; —, v. (-en), workplaats waar dit geschiedt; ...STANK, m.; ...STEEL,
m. (...stolen), stengel van een tabaksblad, dikke
hoofdnerf van een tabaksblad: de tabaksstelen naar
den snuifmolen zenden; ...STOF, v. stof van tabak,
zeer fijne tabaksdeeltjes, die in de lucht zweven:
die jonge sigarenmaker kan niet tegen de tabaksstof,
hij wordt er ziekelijk van; ...STOPPERTJE. o. (-s),
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TABAKSTEELT.

TAFEL.

werktuig om de tabak in de pijp to stoppen; ...TEELT,
v. het teelen van tabak; ...VAT, o. (-en), vat waarin
tabak verpakt is of geweest is; ...VAK, o. het vak
of bedrijf dat zich bezighoudt met de bewerking
en den verkoop van tabak: hij is in het tabaksvak;
...VEILING, v. (-en), openbare verkooping van tabak;
...VELD, o. (-en); ...VENTJE, o. (-s), (fig.) dreumes;
...VERKOOPER, m. (-s); ...WALM, m. dichte tabaks
rook; ...WATER, o. water waarin tabak afgetrokken is: plantenluizen net tabakswate-, verdelgen;
...WERKER, m. (-5), werkman die tabak verwerkt;
...WINKEL, m. (-s); m. (-5); ...ZAK,
m. (-ken), zak van papier, van leer, van gummi voor
tabak; ...ZAND, o. din verdeelde tabak, op zand
gelijkende, dat niet als stof in de lucht blijft zweven; ...ZEEFJE, o. (-s), klein zeefje voor tabakspijpen, om korte tabak te kunnen rooken, zonder
dat de pijp verstopt raakt.
TABBAARD, TABBERD, m. (-s, -en). kleedingstuk,
lang staatsiegewaad, toga, inz. der rechters; vandaar
(fig.) lieden van den tabbaard, de rechters; — (fig.) iem.
op zijn tabberd komen, zitten, hem duchtig afrossen.
TABBAARDLIJF, o. (...von). ...MOUW, v. (-en),
...ZOOM, m. (-en), lijf, moue, zoom van een tabbaard.
TABEL, v. (-len), tafel of lijst, bevattende een
overzicht van iets, gewoonlijk enkel in namen en
cijfers en zoo gegroepeerd, dat men ze gemakkelijk
kan overzien: chronologische, genealogische tabel of
lijst; invullingsstaat. TABELLETJE, o. (-s).
TABELLARISCH, bn. as eene tabel, in den vorm
eener tabel: een tabellarisch overzicht.
TABELWIT, o. (letterz ) aanvullingsstukken van
verschillende lengte en breedte voor de ruimte,
welke ongedrukt moot blijven in tabellen, biljetten
of ander hol werk (in tegenst. van quadraatwit).
TABERNAKEL, m. en o. (-s, -en), hut, tent, veldhut der oude Israelieten: (Bijb.) laat ons hier Brie
tabernakelen maken; het feest der tabernakelen, loofhuttenfeest; — (sprw.) ergens zone tabernakelen opslaan, bouwen, er lang verblijven, vertoeven; (zeew.)
plaats voor den kommandant (eener galei); — naam
van den draagbaren tempel, dien de Israelieten
gedurende den tocht door de woestijn overal medenamen; in Roomsch-Katholieke kerken het rijk
versierd kastje boven het altaar, waarin de gewijde
hostie en kelk bewaard worden; bij de Methodisten:
naam van hunne vergaderplaats; — het lichaam
waarin de ziel des menschen huist (Vergel.
2 KOR. 5: 1): zorg voor den aardschen tabernakel,
voor het lichaam, voed u goed; (fig.) iem. op zijn
tabernakel komen, hem duchtig afrossen.
TABERNAKELEN, (tabernakelde, heeft getabernakeld), huizen, wonen, verblijf houden; (fig.) hij zal
daar niet lang tabernakelen, blijven.
TABIJN, o. (-en), zekere stof, gewaterd taf.
TABIJNEN, bn. van tabijn (vervaardigd).
TABIJNWEVER, m. (-s), die tabijn weeft; ...WEVERIJ, v, hat weven van tabijn; v. (-en),plaats,
fabriek waar tabijn geweven wordt.
TABLATUUR, v. afbeelding van een blaasspeeltuig
met gaten, om aan te duiden welke gaten gesloten
of geopend moeten zijn tot het voortbrtngen van
al de tonen.
TABLEAU, o. (-x, -'s), tafereel, schilderij; ontwerp;
lijst, rol.
TABLEAU VIVANT, (tableaux vivants), o. levende
schilderij, voorstelling van een tafereel door levende
personen.
TABLE D'HOTE, v. open tafel.
TABLET, o. (-5), schrijfboekje, memorieboekje; —
plat koekje van chocolade, suiker enz.: chocoladetabletten; anijstabletten, plat koekje van suiker met
anijsolie, om gemakkelijk anijsmelk klaar to maken.
TABLETJE, o. (-s).
TABOURET, v. (-ten), stoeltje zonder leuning, zitbankje. TABOURETJE, o. (-s).
TABULA RASA, v. geschaafd, glad gemaakt wastafeltje der Ouden; (thans) een nog onbeschreven

blad papier; schoone rekening; (gemeenz.) tabula
rasa maken, schoon schip maken.
TABULATUUR, v. wijze waarop een muziekstuk
werd geschreven voor de uitvinding van het notenstelsel, vanwaar nog de benamingen groot octaaf,
klein octaaf, eensgestreepte d enz. afkomstig zijn.
— STELSEL, o.
TABULET, v. (-ten), marskraam, houten kastje
met schuiflade; —KRAMER, TABLETKRAMER, m.
(-s), marskramer, venter.
TACET. hij zij -, het zwijgt.
TACHTIG, telw. hoofd- of grondgetal, 8-maal 10:
hij is tachtig jaar; hij loopt naar de tachtig,is bijna
80 jaar; — in de tachtig zijn, ouder dan 80 jaar; —
het heeft de waarde van een ranggetal in: hoofdstuk tachtig; hij is van het jaar tachtig; — TACHTIGEN, (het telw. TACHTIG beschouwd als een
zelfstandig gebruikt bn. in het meerv.) tachtig
personen: deel dit onder u tachtigen; wij waren met

zijn [onql tachtigen.
TACHTIGER, m. (-5), iem. die tachtig jaar oud is;
oorlogsschip van tachtig stukken geschut; wijn
van het gewas 1780; wijn die 80 jaar oud is.
TACHTIGJARIG, bn. die 80 jaren oud is: eene tachtigjarige vrouw; wat 80 jaar geduurd heeft: de tacit,-

tigjarige oorlog.
TACHTIGMAAL, bw. tachtig malen; zeer vaak.
zit de tachtigste,
TACHTIGSTE, telw. (ranggetal);

de tachtigste persoon.
TACHTIGSTE, o. (-n), het tachtigste deel: een ge-

heel is 80 tachtigsten; negentien tachtigsten.
TACHTIGVOUD, o. (-en), een veelvoud van tachtig,
een getal dat door tachtig deelbaar is: beneden 1000

zijn er 12 tachtigroaden.
TACHTIGVOUD, ...VOUDIG, bn. tachtigmaal zoo-

veel;

bw. tachtigmaal.

TACHYDROMIE, v. het hardloopen
TACHYDROOM, m. (...dromen), hardlooper.
TACHYGRAAF, m. (...grafen), snelschrijver.
TACHYGRAPHIE, v. het schrijven met verkortin-

gen, de oudste wijze van snelschrift.
TACHYGRAPHISCH, bn. volgens de tachygraphie.
TACITURNITEIT, v. stilzwijgendheid, geheimhouding.
TACT, m. gevoel voor hetgeen passend is, eigenschap om zaken goed te behandelen; oordeel, overleg: vrouwen bezitten een aangeboren tact om zulke

gevallen mede te deelen; iets met tact en beleid doen;
tact bezitten om met zone meerderen en zone minderen
behoorlijk om te gaan.
TACTICUS, m. (...ci), krijgskundige.
TACTIEK, v. krijgskunde, kunst van oorlogvoeren:

de tactiek leert hoe men de troepen moet stellen, bewegen
en in 't gevecht brengen, met inachtneming van hunne
byzondere eigenschappen, van de bestaande omstandigheden en van het te bereiken doel; — (fig.) middelen die
gebezigd worden °in in iets to slagen: eene vreemde
tactiek volgen; van tactiek veranderen.
TACTISCH, bn. tot de krijgskunde behoorende:

tactische kennis; tactische omstandigheden, opmarschen,
punten; tactische eenheid, bataljon (voor de infanterie),
eskadron (voor de cavalerie) on batterij (voor de
artillerie).
TACTVOL, bn. vol tact: met een tactvol beleid.
TAF, v. (-fen), lichte, geheel uit gekookte zijde
geweven ellen stof: voeringtaf; gewast taf, met was
geglansd taf.
TAFACHELASSEN, o. zekere geweven stof.
TAFEL, v. (-s, -en), vierkante of ronde plaat van
metaal, hout, steen, glas enz.: glastafel, vierkante
plaat glas waaruit men vensterruiten snijdt; tafel
van een edelsteen, het bovenvlak dat evenwijdig aan
de ringvlakte is; inz. zulk eene plaat waarop iets
geschreven of geteekend is: de tafelen der wet, de
steenen tafelen, de steenen platen waarop MozEs de
wet had geschreven; de twaalf tafelen, waarop de
wetten der Romeinen gegrift waren; — blad papier
waarop iets opgeschreven is, inz. in eene gemak-
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TAFEL.

TAFELSPEL.

kelijke volgorde, bij wijze van overzicht, tabel,
register, bladwijzer, lijst: genealogische tafels; chro-

aan tafel; ...DOEK, m. (-en), servet; ...DRANK, m.
(-en), drank dien men aan tafel gebruikt : tafelw(jn,
-bier, -water.
TAFELEN, (tafelde, .heeft getafeld), aan tafel zijn
of zitten, maaltijd houden : hjj tafelt lang, hij tafelt
goed, hij eet er goed van.
TAFELET, o. (-ten), schrijftabletje, aanteeken-

nologische tafels; tafel der oude en der nieuwe maten;
logarithmentafels; tafels van vermenigvuldiging;

—gewo nstukhuisra d,ho fdzakelijkuite nhorizontaal blad, op eon of meer pooten rustende, bestaande, om daarop wat te zetten. te leggen of
daaraan wat te verrichten : eene vierkante, ronde
Wel; tafel op an poot; neerslaande tafel, waarvan
men het blad kan neerlaten; werktafel in vele bedrijven; de tafel voor iemands deur brengen, iemands
inboedel publiek gaan verkoopen; (fig.) ridders van
de ronde tafel, ridders van koning ARTHUR (in de
middeleeuwen); de groene tafel, de speeltafel, de
speelbank; (ook) tafel waaraan het bestuur zit (in
eene vergadering), tafel der ministers in eene landsvergadering; een voorstel ter tafel brengen (in eene
vergadering) ter sprake brengen, aan de orde stellen; — (aan de Algemeene Rekenkamer) de Eerste
Tafel, de leden die de inkomsten nagaan, terwijl de
Tweede Tafel de uitgaven controleert; — de Magnaten-tafel in Hongarije, het Hoogerhuis van den Hongaarschen landdag; —
eettafel: de tafel dekken, voor het maal gereedmaken; de tafel afnemen; aan tafel gaan, om te gaan
eten; aan tafel von, zitten, bezig zijn het (middag)maal to gebruiken (wel to onderscheiden van aan
de tafel zitten, zijn, tot het verrichten van eenige
werkzaamheid gewoonlijk); aan tafel moet men niet
veel spreken, onder het eten; men sprak over tafel
van, onder het eten; open tafel houden, eethuis,
restaurant; (sprw.) iem. onder de tafel drinken, zoo
lang tegen iem. opdrinken, tot hij van zijn stoel
onder de tafel rolt; onder de tafel liggen, wegens
dronkenschap; bij iem. tafel en bed hebben, een goed
thuiskomen; (recht.) van tafel en bed scheiden, de
dagelijksche en onderlinge samenleving doen ophouden, zonder den huwelijksband te verbreken;
—detafeldsHern,
het nachtmaal, (R. K.) hoogtijd,
communie: tot de tafel des Heeren naderen, aan tafel
gaan, aan het nachtmaal deelnemen; — de wijze
van leven, maaltijd, kost van iem.: van eene goede
tafel houden, gaarne lekker, goed eten en drinken;
zone tafel kost hem niet veel, hij geeft niet veel voor
zijne maaltijden uit; het was daar een tafeltje welbereid, een welvoorziene disch; — de personen die
gezamenlijk maaltijden: de tafel bedienen, de gasten
aan tafel; daarom lachte de geheele tafel, alle aanzittenden; wo hadden daar eene besloten tafel, een
vast tafelgezelschap, waarbij geene anderen werden
toegelaten. TAFELTJE, o. (-s), kleine tafel.
TAFELAPPEL, m. (-s, -en), fijne dessertappel;
m. (-5), iem. die aan tafel bedient;
...BEDIENING, v. het bedienen aan den disch; ...BEDIENSTER, v. (-s); ...BEL, v. ( len), schel om de
dienstboden to ontbieden; ...BERG, m. (-en), berg
waarvan d, top plat is; ...BESCHUIT, v. (-en), eene
soort van dunne beschuit; ...BEZEL, m. (-s), stoffertje; (fig.) schuimlooper; ...BIER. o. licht bier (voor
tafeldrank); ...BLAD, o. (-en), oppervlakte der tafel;
aanzet- of inlegstuk eener tafel (om ze te verlengen);
zekere plant: ...BLAZEN, o. een kort trompetterstukje tot rein voor de soldaten om to gaan eten;
...BOEKJE, o. (-s), zak-, aanteekenboekje; ...BORD,
o. (-en), eetbord; ...BOTER, v. fijne boter, in tegenst.
met keukenboter; ...BREEDTE, v. (-n), gedeelte laken
dat in eons ohs eene tafel gelegd wordt om geschoren
to worden; ...BROEDER, m. (-s), gewoon dischgenoot; (zeew.) maat; (fig.) klaplooper, likkebroer;
o. (-en), gewoon brood.
TAFELDANS, m. gewaande magnetische kracht,
verkregen door hen, die aaneengesloten op eene tafel
drukken en haar in beweging brengen; ...DEKKEN,
o. het dekken, gereedmaken van de tafel; ...DEKKER, m. (-s), ...DEKSTER,, v. (-s), die eene tafel,
waaraan gegeten moot worden, van al het noodige
voorziet; ...DIENAAR, in. (-s), die aan den disch
bedient; (fig.) lekkerbek; o. het bedienen

blaadje

TAFELGAST, m. en v. (-en), genoodigde; commonsaal in den kost; ...GEBED, o. (-en), gebed voor en

na het eten; ...GELD, o. (-en), geld dat (aan zeeofficieren, hooge ambtenaren enz.) boven het bedrag
der wedde wordt uitbetaald om zich levensmiddelen
to verschaffen; (ook) zekere onkosten bij openbare
verkoopingen; ...GEMEENSCHAP, v. bet samenzitten aan tafel; ...GENOOT, m. (-en), ...GENOOTE,
v. (-n), dischgenoot, -e, kostganger, kostgangster.
TAFELGERECHT, o. (-en), spijs; ...GEREEDSCHAP,
o. voorwerpen ten gebruike bij den disch (inz. vaatwork, mes, work, lepel enz.); ...GESPREK, o. (-ken),
onderhoud aan tafel; ...GEZELSCHAP, 0. (-pen), al
de personen, die to zam en eten; de genoodigden;
...GLAS, o. gewoon vensterglas; wit tafelglas, is
geheel kleurloos; halfwit tafelglas, heeft op de breuk
eene groene en blauwe kleur; ...GOED, o. tafellakens en servetten: gewerkt, glad tafelgoed; ...G0EDEREN, o. my. zekere geestelijke inkomsten;
...HOER, v. (-en); ...HOUDER, m. (-s), gaarkok; (eert.)
houder eener bank van leening; ...HOUDSTER, v. (-s).
TAFELIER, m. (-s), (Zuidn.) kostganger.
TAFELKLEED, o. (-en), dekkleed over eene tafel:
wollen, pluchen tafelkleed; ...KLEEDJE, o. (-s), kanten,
geweven tafelkleedje; ...KNECHT, m. (-en); ...KOEKJE,
o. (-s), (gew.) zeker gebak; ...KOMFOOR, o. (...foren),
komfoor om op den disch de spijzen warm to houden; ...KOUT, m. tafelgesprek; ...LADE, v. (-n), lade
in eene tale', ...LAKEN, o. (-5), wit bekleedsel over
eene tafel; afgepaste tafellakens, door het inweven
van figuren enz.' is de juiste grootte aangegeven;
(sprw.) te groot voor servet, te klein voor tafellaken,
noch goed voor het din, noch goed voor het ander,
inz. gezegd van halfwassen meisjes; ...LAKENSTEEK, m. (...steken), (naaist.) eggesteek, ook
jijsteek geheeten; ...LAMP, v. (-en), lamp die over
eene tafel brandt; ...LAND, o. (-en), (aardr.) hoogvlakte van geringen omvang; ...LEDER, ...LEER,
o. lederen dekkleed eener tafel; ...LIED, o. (-eren),
drinklied; ...LIKKER, m., ...LIKSTER, v. (-s), (fig.)
klaplooper, klaploopster; ...LINNEN, o. tafellakens
en servetten; ...LOOPER, m. (-s), lang en smal tafelkleedje dat in de lengte over de tafel ligt: gewerkte

tafelloopers.
TAFELMANDJE, o. (-s), mandje om tafelgereedschap
in to bewaren; ...MATJE, o. (-s), matje om warme
schalen op to zetten; houten tafelmatjes, uit staafjes
ahorn en donker hout gemaakt; ...MES, o. (-son),
mes waarvan men zich aan tafel bedient; ...MESSING, o. vierkante stukken geel bladkoper; ...MIDDENSTUK, o. (-ken); ...MUZIEK, v. muziek gedurende den maaltijd; ...OLIE, v. fijne olie; ...PEER,
v. (...peren), eene soort van fijne peer; ...POOT, m.
(-en), voet waarop de tafel rust; ...PRAAT, m. gesprekken over tafel; ...PRACHT, v. weelde bij den
disch; ...REDE, v. (-n), (w. g.), toost aan tafel;
...RING, m. (-en), metalen ring waarop het bord
wordt gezet; (ook) servetring; rand om eene tafel
van ander bout.
TAFELSCHEIDSEL, o. (ontl.) zekere sponsachtige
zelfstandigheid in het hersengestel; ...SCHEL, v.
(-len), schel ten gebruike aan tafel (om de dienstboden te ontbieden):
electrische tafelschellen;
...SCHRAAG, v. (...schragen), schraag waarop een
tafelblad rust: ...SCHROEF. v. (...ven), schroef eener
ta fel, die op etin poot rust;
m. (-s), klaplooper;
v. het klaploopen;
...ScHUDISTER, v. (-s), klaploopster; ...SERVIES,
0. (...zen), al het aardewerk of porselein bij den
disch benoocligd; ...SPEL, o. (-en), gezelschapsspel

TAFELSPREI.
dat aan de tafel gespeeld wordt; ...SPREI, v. (-en),
tafelkleed; ...STEEN, m. (-en), dunne diamant; eenige
groote rotsblokken in een vierhoek geplaatst, waar-op een grooter rotsblok bij wijze van tafelblad gelegd is; hiertoe rekent men de Dolmens, de Lechs
43n de Ilunebedden; ...STOEL, m. (-en), kinderstoel.
TAFELTIJD, m. tijd gedurende welken men aan
den maaltijd zit.
TAFELVREUGDE, v. vermaak bij den disch;
m. (-en), dischgenoot, gast; (fig.) valsche
vriend; ...WATER, o. kunstmineraalwater dat aan
- tafel gedronken wordt; ...WEELDE, v. overvloed
van spijzen aan tafel; ...WIJN, m. (-en), wijn die bij
den gewonen disch gedronken wordt; ...ZANG, m.
(-en), drinklied; ...ZILVER, o. zilveren messen, lepels, vorken enz.; ...ZOUT, o. fijn zout; ...ZUUR,
o. zie ZUUR.
TAFEREEL, o. (-en), (in de perspectief), loodrecht
plat vlak waardoor men veronderstelt dat de oogstralen gaan: lijnen, die niet evenwijdig aan het tafereel
loopen, heeten wijkende linen; vergezicht: een schoon
tafereel; schilderij; voorstelling; aanschouwelijke
voorstelling, beschrijving : een getrouw tafereel van lets
gecen; (zeew.) beschilderde plank aan den achtersteven. TAFEREELTJE, o. (-s).
TAFFELEN, (taffelde, heeft getaffeld), (Zuidn.)
talmen.
TAFFEN, bn. van taf (vervaardigd).
TAFLEMENT, o. (-en), (bouwk.) deel van een gebouw boven de zuilen en pilaren, het architraaf,
het fries en de kroonlijst omvattende.
TAGENT, v. zie TANGENT.
TAGGEN, (tagde, heeft getagd), (Zuidn.) twisten.
TAGRIJN, m. (-5, -en), koopman van oud ijzer, oud
gereedschap, oud touwwerk enz.
TAIKOEN, m. (-s), vroeger de wereldlijke keizer
van Japan, belast met het uitvoerend bewind on
staande onder den mikado of geestelijken keizer;
sinds 1868 afgeschaft.
TAILLE, v. (-s), snit van een kleed; japon: in taille
loopen, zonder mantel; lichaamsgestalte, vorm van
het bovenlijf; inz. bij het middel: eene dunne, fraaie,
welgevormde taille hebben; de wocite der taille; —
(kaartsp.) het afhemen en keeren der kaarten;
(muntw.) de verdeeling van een stuk goud of zilver
in een bepaald aantal even groote stukken; (gesch.)
-eene directe belasting.
TAILLEUR, m. (-s), kleermaker; bankhouder (in
het farospel).
TAK, m. (-ken), uitspruitsel (van een boom of
ander gewas), boomscheut : de takken van een boom;
,de boom verdeelt zich in takken; groene, dorre takken;
(sprw.) van den hak op den tak springen, telkens
tot iets anders overgaan; buig het takje, als het nog
jong is, kinderen kan men jong tot alles wennen,
wat op lateren leeftijd mislukt; iets met wortel en
trek uitroeien, geheel en al, zoodat er niets van overblijft; — wat zich als een tak van den stam, van
-de hoofdzaak verwijdert, afzondert: (nat. hist.) de
takken van hertshorens, van koralen, de zijdelingsche
nitspruitsels aan hertshorens, koraalstokken; arm
(eener rivier); gedeelte van een berg, dat zich ter
2ijde uitbreidt; de takken der luchtpijp; de aorta
verdeelt zich in Brie takken; takken eener zenuw; —
t akken, aambeien; afdeeling, onderdeel b. v. handelstak; tak van dienst, van bestunr; (zeew.) kleinste
gedeelte eener knie. TAKJE, o. (-s), kleine, dunne tak.
TAKBOUT, m. ( en), (zeew.) bout met een weerhaak.
TAKEL, m. (-5), een samenstel van een vast en
een los blok, waardoor den touw vaart om met
geringe krachtsaanwending zware voorwerpen op
to hijschen; dik touw. TAKELTJE, o. (-s), kleine
takel.
TAKELAAR, m. (-s), matroos die zich binnenshands
verhuurt om het schip op to tuigen.
TAKELAGE, v. (zeew.) staand on loopend want.
TAKELBLOK, o. (-ken), blok met twee of meer
schtiven, deel van een takel uitmakende.

TALHOUT.
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TAKELEN, (takelde, heeft getakeld), het end van

een loopend touw met takelgaren bewinden; optakelen: een vaartuig takelen, van staand en loopend
want voorzien.
TAKELGAREN, o. garen waarmede een takel bewoeld wordt; ...HAAK, m. (...haken), haak onder
aan het losse takelblok.
TAKELING, v. alles wat tot de uitrusting van een
schip behoort; takelwerk.
TAKELLOODS, v. (-en), werkplaats waar alles
wordt gereedgemaakt tot het optuigen van schepen; ...MEESTER, m. (-s), scheepsoptuiger; ...TOUW,
o. (-en), scheepstouw; ...WERK, o. takelage; ...ZOLDER, m. (-5).
TAKEN, (taakte, heeft getaakt), (Zuidn.) aanraken;
stolen.
TAKKELING, rn. (-en), jonge vogel die slechts van
den eenen tak op den anderen kan vliegen.
TAKKEN, (takte, heeft of is getakt), takken hebben, krijgen; snoeien, de nuttelooze takken wegsnijden: een boom takken.
TAKKENBOS, m. (-son), bundel dun rijshout; bos
dik brandhout: takkenbossen stoken; takkenbossen voor
elk- en kribwerken. TAKKENBOSJE, o. (-s).
TAKKENBOSSENMAKER, m. (s), iem. die takkenbossen maakt; ...VUUR, o. (...vuren).
TAKKENKRANS, m. (-en), (wapenk.) groene lindetak waarvan de einden samengebogen zijn en
elkander tweemaal kruisen.
TAKKIG, bn. (-er, -st), dichtgetakt, veel takken
hebbende: takkige boomen; een takkig gewei.
TAKMOS, o. mos dat op de takken der boomen
groeit; ...WERK, o. al de takken van een boom.
TAKS, m. (-en), dashond. TAKSJE, o. (-s).
TAKS, v. (-en), taak : iem. taks geven; eene vaste taks
hebben.
TAKTIEK, v. Zie het betere TACTIEK.
TAL, o. aantal, hoeveelheid; tal (of een tal) van
voorbeelden, zeer vele voorbeelden; zonder tal, niet
to tellen; — eene bepaalde hoeveelheid of gewicht:
een tal haringen, 'ZOO stuks (in eene mand); een tal
eieren, 104 stuks (eigenlijk 100 4 voor mogelijke
beschadiging); (wev.) een tal draden,100 tot 120 bijeen.
TALAAN, m. (talanen), (bouwk.) holle lijst, bestaande uit twee tegen elkander geplaatste hielojieven.
TALAAR, m. (talaren), lang tot op den grond
afhangend mantelachtig kleed van vorsten en priestors in het Oosten.
TALBOTYPIE, v. kunst om teekeningen spoedig to
kopieeren.
TALEN, (taalde, heeft getaald), naar lets vernemen,
groot verlangen hebben (om iets to weten of to
bezitten); hij taalt er niet naar, verlangt er niet
naar; hij taalt noch teekent, hij laat niets van zich
hooren.
TALENT, o. (-en), (bij de oude Grieken en Joden)
een bepaald gewicht en eene geldsom: het Attisch
talent gold ruim 26 pond; het groote Attische talent,
nagenoeg 28 1 , pond; het Egyptische of Corintische,
ruins 43', pond; het zilveren Attisch of Euboisch talent
wordt voor de tweed° eeuw voor Chr. op f 2575
geschat, na dien tijd op /2475; een talent goud deed
naar Attisch gehalte f 25750; — begaafdheid, bekwaamheid, kundigheid: iem. met veel talent; een
man van talent, zeer begaafd; hij heeft talent voor
schilderen, muziek, grooten aanleg; — (sprw.) begraaf
uw talent met onder de aarde, men moot zijne kennis
en bekwaamheden niet ongebruikt laten; met zijn
talent woekeren, er zooveel mogelijk voordeel van
trekker, het zoo good mogelijk besteden. TALENTJE,
o. (-s).
TALENTRIJK, bn. (-er, -st), ...VOL, bn. die groote
talenten bezit.
TALHOUT, o. (-en), bout dat (in knuppels) bij
zekere hoeveelheid stuks (gewoonlijk 100) verkocht
wordt; (sprw.) hi/ is zoo mager als een talhout, bijzonder mager.
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TALIE.

TALIE, v. gestalte. Zie TAILLE.
TALIE, v. (-s), (zeew.) eene soort

van takel met
een vast blok en eene losse schijf; touw dat door
eene talie vaart, gUntuig.
TALIE, v. (-s), in het dagelijksch leven) x1i6 deel

eener el.

TALIEHAAK, m. (...haken), haak aan de losse
schijf eener talie.
TALIEN, (taliede, heeft getalied), aan eene talie
ophijschen.
TALIEREEP, m. (-en), klein touw om een dikker
touw op te winden of to spannen; ...SCHENKEL,
m. (-s), einde van het touw waaraan eene talie hangt.
TALING, m. (-en), de kleinste inheemsche zwemeend, die vrij algemeen in vijvers en moerassen
aangetroffen wordt; de zomertaling (Anas querquedula) en de wintertaling (A. crecca); (sprw.) een taling
uitzenden om een eendvogel te vangen, eene kleinigheid wagon om een groot voordeel to behalen.
l'ALINKJE, o. (-s).
TALIO, v. wedervergelding; jus talionis, recht der
wedervergelding.
TALISMAN, m. (-s), toovermiddel, tooverring, tooverbeeld; voorbehoedmiddel tegen ongelukken enz.
TALISMANISCH, bn. tooverachtig.
TALITER, QUALITER, zoo zoo, niet goed, niet

sTAMBOEREN.
TALMUDISCH,

bn. naar -, van -, uit den talmudr.

naar talmudisch gebruik; ialmudische verhalen.
TALMUDIST, m. (-en), aanhanger beoefenaar of
kenner van den talmud.
TALON, m. (.$), (spel) de overschietende kaarten,
stok-, koopkaarten; bewijs waarop nieuwe coupons
worde
n afgegeven; (bouwk.) eene lijst waarvan de
bovenste helft bol on de onderste helft hol is, die•
beid.e uit kwart ronden of kleinere cirkelbogent
bestaan.
TALONNEEREN, (talonneerde, heeft getalonneerd),
aanzetten, aandrijven; van talons voorzien.
TALPA, v. (-'s), militair hoofddeksel, half hooge
kolbak.
TALREEP, m. (-en), (zeew.) klein touw dat, door twee stagkousen of doodshoofden loopende, dient
om doze tot elkander to brengen on daardoor een
zwaarder touw aan to halen, dat door een dier
stagkousen of doodshoofden loopt.
TALREEPSKNOOP, m. ( en), (zeew.) eigenaardige
knoop in een touw.
TALRIJK, bn. bw. (-er, -st), veal in aantal: eene

talrjjke menigte; eene talr(jke vloot; een talrijk huisgezin, waarin veal kinderen zijn; ruim in hoeveelheid:
boeken, meubelen. TALRIJKHEID, v. groot.

aantal; ruime hoeveelheid.
TALSTELSEL, o. (-s), stelsel van tellen, wtIze
waarop men nieuwe verzamelende eenheden vormt.
ge- vuit samenstellende van den rang lager; vormen 6,
maakt worden: handelaar in talk; — (delfst.) zeker 8, 10 of 13 eenheden eener zekere orde eene nieuwe
grootendeels uit kiezel- on talkaarde bestaand geeenheid van de eerstvolgende orde, dan heeft men
steente, glanzig en vettig op het gevoel, soms een
het zestallig-, achttallig-, tientallig- of dertientalligweinig schilferig, dat in beddingen van het oude
stelsel: een getal in een ander talstelsel overbrengen,.
oorspronkelijke gebergte in Tyrol, Zwitserland,
in vreemde talstelsels rekenen.
Zweden on Siberia voorkomt; gemalen talk wordt
TALSTOK, m. (-ken), zeker gereedschap der kanonbjj het polijsten gebruikt.
niers.
TALKAARDE, v. bitteraarde, magnesia.
TALUD, TALUS, o. helling, glooiing, schuinte yam
TALKACHTIG, bn. (-er, -st), als talk.
aardwerken, dijken, spoorbanen, vestingwerken.
TALKBES, v. (-son), vrucht van den talkboom, die
TALUDBAAS, m. (...bazen), opzichter in eene laaguitgekookt eene zeer goede lichtolie oplevert;
veenderij.
...BOOM, m. (-en), zekere boom in China (stillingia
TAM, bn. (-mar, -st), getemd, niet wild, gedwee,.
sebifera) on in Oost Indi6 (vateria indica) welke in
mak: een tamme leeuw, die getemd is; tamme en
eene harde schil zaadkorrels bevat, die met hagelWilde eenden, konijnen, een tam schaap; (fig.) hjj is
witte talk omgeven zijn; ...BOOR, v. (...boren), boor
zoo tam als een lam, zeer gedwee, kalm, volgzaam; —
om eene hoeveelheid talk inwendig te onderzoeken;
(van planten) door de menschen veredeld, door kunst.
...BROOD, o. (-en), klomp talk eenigermate in den
veranderd on bruikbaarder geworden: een tamme
worm van een brood; ...KAARS, v. (-en), kaars ui t
kastanje, levert eetbare vruchten; tamme rozen; een
talk gegoten; ...KUIP, v. (-en), kuip waarin de
tammen tak op een wilden stain enten, om dozen
kaarsenmakers talk smelten; ...OLIE, v.; ...POT.
daardoor to veredelen. TAMHEID, v.
m. (-ten), pot met talk, inz. waarin het pas vertinde
TAMARINDE, v. (-n), zekere boom (tamarindus) in
blik geplaatst wordt om het moor glans to geven;
Afrika, Zuidelijk Azle en Amerika groeiende, welks.
...SMEER, o.; ...SMELTERIJ, v. (-en), plaats waar
zaden als een verkoelend laxeermiddel in de geneestalk uitgesmolten wordt; ...STEEN, m. (-en);
kunde, in tabak, in sausen enz. gebruikt worden;
...TRECHTER, m. (-s), kaarsenmakersgereedschap;
het geneesmiddel van dozen boom. —BOOM, m. (-en).
...VAT, o. (-en), vat voor of met talk; ...VET, o.
TAMARINDENBOSCH, o. (...sschen); ...HOUT, o.
slecbt.
TALJOOR, v. (...joren), (Zuidn.) teljoor, bord.
TALK, v. vet, hard smeer waarvan kaarsen

.

...ZUUR, o. (scheik ) eon zuur uit talk bereid.
TALLETTER, v. (-s), Romeinsche (Hebreeuwsche
of andere) letter die eene hoeveelheid aanduidt,

cijferletter.
TALLIJK, bn. (w. g.), telbaar, berekenbaar.
TALLOOS, bn. niet te tellen, ontelbaar. onberekenbaar: eene tallooze menigte. TALLOOSHEID, v.
TALM, m. en v. (-en), talmer, talmster.
TALM, m. (w. g.), getalm, het dralen.
TALMACHTIG, bn. (-er, -st), dralend, sukkelend.
TALMACHTIGHEID, v. langzaamheid, beuzelarij.
TALMEN, (talmde, heeft getalmd), dralen, sukkelen,
treuzelen (door luiheid of besluiteloosheid): zj talm t
altfjd; nu talmde Iv niet langer.
TALMER, m., TALMSTER, v. (-s), draler, draalster.

treuzelaar, -star.

TALMERIJ, v. het dralen; verschuiving, uitstel.
TALMERK, o. (-en), talletter.

TALMKOUS, m. en v. (-en), talmer, talmster.
TALMUD, m. naam van het boek, waarin al die

aanvullingen van de gewijde oorkonden des 0. v.
begrepen zijn, welke het maatschappelijke, burgerhike en godsdienstige leven der Isralieten regele:i.

hout van tamarindeboomen; ...MERG, o. het zuurachtig zoete merg, tusschen de vliezen der peulen,
van den tamarindeboom, hetwelk in apotheken gebruikt wordt; ...ZAAD, o.
TAMARINDEVRUCHT, v. (-en), vrucht van den tamarindeboom.
TAMARISK, v. (-en), —BOOM, m. (-en), struikachtigeboom (tamarix) in 't Oosten en in Zuid-Europa,
welks zoutrijke asch in Frankrijk tot loolen en
verven gebruikt wordt.
TAMBOER, m. (-s), trommelslager; (vestingb ➢
eene afsluiting van palissaden of zware boomstammen, samengesteld tot verdediging van den uitgang van eenig work; eene overdekte schutting
vOOr den ingang van aanzienlijke huizen. TAMBOERTJE, o. (-s).
TAMBOER, v. (-en), trommel.
TAMBOEREEREN, (tamboereerde, heeft getamboereerd), borduren, haken; (fig.) op iets tamboereeren,
trachten te verkrijgen.
TAMBOEREERRAAM, o. (...ramen), zeker borduurraam.
TAMBOEREN, (tamboerde, heeft getamboerd), op

TAMBOEREN.

TANDPOEIER.

de trommel slaan; (fig.) op iets tainboeren, trachten
te verkrijgen, ergens op aandringen.
TAMBOERIJN, v. (-en), een der oudste muziekinstrumenten, bestaande in zijn tegenwoordigen
worm uit een houten of koperen hoepel, die aan
den rand van schellen of bekkentjes voorzien is en
waarbinnen een trommelvel is gespannen, hetwelk
door slaan of wrijven met de wingers bespeeld wordt;
rinkelbom: de tamboerijn bespelen; borduurraam.
TAMBOER-MAJOOR, m. (-s), opperste der tamboers,
die over hen bevel voert en hun de seinen geeft,
met den titel van sergeant-majoor.
TAMELIJK, bn. bw. middelmatig, redelijk, vrij
goed: dat is tamelfjk goed bewerkt; de zieke is tamelijk
wel; een tamelfjk vermogen; tamelijk reel omstanders; —
billijk: dat is een tameleke prijs.
TAMMAKER, m. (-5), temmer; ...MAKING, v. het
temmen.
TAMMEN, zie TEMMEN.
TAMP, v. (-en), (zeew.) het boven de kous of het
blok uitstekend end van een tros; end van eenig
staand want, voor zoover het binnen de kous of
den oogbout komt.
TAMPEN, (tampte, heeft getarnpt), (Zuidn.) zoo
luiden, dat de klepel maar langs een kant op de
klok slaat, traag en stil luiden : spoed u, de mis is

dansen (op Java en elders) en daarbij het lichaam$
en de ledematen sterk verdraaien en verdringen.
TANDAKPARTIJ, v. (-en), een feast op Java waarbij twee of drie met bloemen getooide en geblankette tandaks onder gamelanspel eenige dansen.
uitvoeren, waaraan genoodigden om beurten deelnemen.
TANDARTS. in. (-en), tandmeester; ...BEDERF, o._
het bederf in de tanden; ...BEEN, o. (-deren), been,
waaruit de tanden voor het grootste gedeelte bestaan; ...BEITEL, m. (-5), beitel waarvan de snede
van kleine tandjes voorzien is; ...BRASEM, m. (-s),

at getampt; langzaam galmde 't getamp der beeklok
over de velden.
TAMPON, v. (-s), tap, prop bij kanonnen; (heelk.)'

stopsel van pluksel tot stuiting van bloed; (boekdr.)
een overtrokken raam der drukpers waarop het te
drukken blad papier gelegd wordt.
TAMPONEEREN, (tamponeerde, heeft getamponeerd), met een tap -, met pluksel sluiten: eene wonde
tamponeeren.
TANTAM, v. (-s), een Oostersch slaginstrument,
bestaande in een groot en dik metalen bekken, dat
met eene soort van hamer geslagen wordt, een
zwaar, doordringend klokgeluid geeft en bij treurmarschen alsmede in opera's gebruikt wordt; (ook)
eene soort van handtrom bij de Indianen.
TAND, m. (-en), elk met email bedekt uitstekend
beentje in de kaken der menschen en der meeste
dieren, tot bijten, kauwen, scheuren enz. dienende;
een mensch heeft 32 tanden; tanden krUgen, wisselen;
een tand laten plombeeren, uittrekken; valsche tanden
inzetten; met de tanden knarsen, een krakend geluid
maken, door de bovenkaak op de onderkaak heen
en weer te schuiven; — (sprw.) dat paard is van den
tand, teekent niet meer; hf j, 47' geraakt van den tand,
wordt oud; op zone tanden bfften, van kwaadheid;
zone tanden doen hem niet meer zeer, hij is reeds
lang dood; met Lange tanden eten, geen trek tot
eten hebben, kieskauwen; (ook) iets eten, dat men
niet lust; het water loopt mij om de tanden; ik begin
flauw van den honger te worden; het water loopt nib
daarvan om de tanden, ik hunker daarnaar; den
lekkeren tand uittrekken, den overdreven lust tot
lekkernijen tegengaan; van de hand in den tand,
zoo gewonnen, zoo verteerd, bij den dag (leven);
met hand en tand vasthouden, niet loslaten, niet
opgeven; haar op de tanden hebben, goed kunnen
spreken, niet vervaard zijn; met den mond vol tanden staan, niet kunnen of durven spreken; liggen de handen clan liggen de tanden, als men niet
werkt, kan men niet eten; zfjne tanden laten sieve,
uitvaren, niet zwijgen; iets op zone tanden nemen,
jets hardnekkig doorzetten; het gebit op de tanden

nemen (gallicisme), zich niet meer laten besturen
(van een paard), op den loop gaan; — (fig.) de revnielende tand des tljds, de vernietiging in een lang
tijdsverloop; — uitstekend, puntig deel van verscheidene werktuigen: de tanden van een kam, zaag,
wiet; de tanden van eene work, hooivork; kerf, inkeping : de tanden van een rozeblaadje. TA NDJE, o. (-s),
kleine tand.

TANDAK, v. (-s), Inlandsche dansmeid op Java.
TANDAKKEN, (tandakte, heeft getandakt), vOcir
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zekere visch (sparus dentex).

TANDELOOS, bn. zonder tanden : een tandeloo&
besje; (nat. hist.) tandelooze dieren, zekere orde van
zoogdieren (edentata) waarvan sommige soorten
volstrekt geene tanden hebben, terwijl andere alleen.
de snij- en hoektanden missen; de luiaards, de gordeldieren on de miereneters behooren er toe. TANDELOOSHEID, v.
TANDEM (Eng.), o. (-s), rijwiel voor twee personen.
TANDEN, (tandde, heeft getand), tanden in iets
maken, iets van tanden voorzien: een rad tanden;
scherpen (eene zaag); houtoppervlakten met detandschaaf van fijne ribbetjes voorzien; (zeew.) met
ijzeren haken omhalen (eene schuit); tanden krijgen.
TANDENBORSTEL, m. (-s), schuiertje waarmede
de tanden worden schoongemaakt; ...BORSTELTJE,
o. (-5); ...GEKNARS, o. het geluid der tanden als
zij op elkander geschoven worden: het tandengeknars
is vaak eene siting van wrevel; ...KALK, v. bederf
der tanden, vuil aanzetsel om de tanden; ...KOTER,
m. (-s), tandenstoker; ...KRIJGEN, o. het doorbreken der tanden : de kleine is ziek van het tandenkrfjgen; ...PEUTER, m. (-5), tandenstoker; ...RIJ, v.
(-en), reeks tanden naast elkander; ...SCHUIER,
(-s); ...STOKER, m. (-s), pennetje om de openingen
tusschen de tanden to reinigen; ...TANG, v. (-en),
tangetje om tanden to trekken; ...TREKKEN, o.
...TREKKER, m. (-5), tandmeester; (ook) heelmeesterswerktuig om tanden to trekken.
TANDENTREKKERSHAAK, m. (...haken), haak waarmede een tandmeester tanden van tandsteen zuivert.

TANDFORMULE, v. (-n), formula waarmee men het
tandstelsel der zoogdieren uitdrukt; ...GLAZUUR,
o. blinkend uiterlijk der tanden, het email der tandkroon; ...HAMER, m. (-5), zekere hamer der steenhouwers, waarmee zij den steen van fijne ribbetjesvoorzien; ...HEELKUNDE, v. ...HEELKUNDIGE„
m. (-n), tandmeester, chirurgien-dentiste; ...HOL, o.
(-en), tandkas; ...HOLTE, v. (-n), holte in een tand;
...HOREN, m. (-s), eene soort van schelp.
TANDIG, bn. van tanden voorzien, getand: tandige
bladeren, getande.

TANDKAS, v. (-sen), holte in het kakebeen waarin
een tand zit; ...KIEM, v. (-en), het weeke vliesje
dat inwendig de tandholte bekleedt; ...KORAAL,
v. (...ralen), zekere koraal; ...KROON, v. (...kronen),
deel eener tand of kies dat boven het tandvleesch
uitsteekt; o. zekere plant (dentaria);
...LASCH, v. (...sschen), eene soort van haaklasch
(aan werktuigen enz.); ...LETTER, v. (-s), letters
die met behulp der tanden gevormd worden: d en t
zijn tandletters; ...LIJST, v. (-en), (bouwk.) getande
lijst; ...LOSMAKER, m. (-s), heelmeesterswerktuig;
...MEESTER, m. (-5), heelkundige voor de mondziekten; ...MIDDEL, o. (-en), middel togen kiespijn enz.,.
...MOS, o. (plantk.), eene soort van tandvormig mos;
...OPIAAT, o. opiaat voor tanden; ...PIJN, v. (-en),
pijn in de tanden; ...PIJNBOOM, m. (-en), zekere
boom (xanthoxylum), walks hout eene geelachtige
kleur heeft; ...PIJNHOUT, o. hout van den tandpijn-

boom.
TANDPIJNSTILLEND, bn. de tandpijn wegnemende:
tandpijnstillen7de middelen.

TANDPLEISTER, v. (-s); ...PLOMBEERSEL, o. middel om tanden to plombeeren, to vullen; ...POEDER,
...POEIER, o. poeder om de tanden schoon to maken;

TANDRAD,

TAPDEKPLAAT.

...RAD, o. (-eren), rad (in eenig toestel) met tanden

v. (...ten), (meetk.) raaklijn.
v. (-en), hamertje of pennetje dat op
het uiteinde eener toots zit en aan de snaar raakt,
wanneer de toots nedergedrukt wordt; de pennetjes
of stukjes schildpad, enz. waarmede de harp, de
titer enz. geknipt worden.
TANGENTIAAL, bn. overeenkomstig de tangens:
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inkepingen; ...SCHAAF, v. (...schaven), (timm.)
kleine blokschaaf met loodrechten beitel, welks
-onderzijde met kleine, fijne tanden is bewerkt;
...SCHELP, v. (-en), eene soort van scheip; ...SCHIL_PER; v. (-s), afspringend tandglazuur; ...SCHRABBER, m. (-s), heelmeesterswerktuig; ...SCHUURSEL,
-o. (-s), middel om de tanden schoon to maken;
-...SLAK, v. (-ken), (nat. hist.) eene slakkenfamilie
(dentalidae), tot de vinpootigen behoorende, met eene
-schelp die op den hoektand van een roofdier gelijkt.
TANDSNAVELIGEN, v. my. (nat. hist.) dieren met
getande snavels : de eenden.
TANDSTEEN, o. verhard vuil aanzetsel om de tan-den: het tandsteen van de tanden schrapen; ...STELSEL, o. (-s), het stelsel van tanden van een dier of
mensch; ...STOOTER, m. (-s), (oudt.) eon driepuntig
ijzeren werktuig waarmede men tanden uittrok.
TANDSWIJZE, bn. bw. getand, tandig, in den vorm
van tanden: tandsulze verbinding.
TANDTAK, m. (-ken), tak van een tand, tandwortel;
...TANG, v. (-en), tangetje om daarmede tanden to
trekken; ...UITSTEEKSEL, o. (-s), uitsteeksel van
een tand; ...UITSTOOTER, m. (-s), werktuig van
-een tandmeester; ...VERSTEENING, v. (-en), tandsteen; ...VIJL, v. (-en), yip om tanden of te vijlen,
gelijk te vijlen; ...VISCH, m. (...sschen), visch met
tanden in den bek; ...VLEESCH, o. vleesch waarin
-de tanden in den mond gevat zijn: min tandvleesch

-

-

-

is gezwollen; het tandvleesch om een tand losmaken;
...VOELER, m. (-s), kleine beproeving, poging; inz.
kleine manoeuvre op Atjeh.
TANDVORMIG, bn. getand, als tanden: tandvormige
verbinding.

TANDWERK, o. gebit; getand work, de tanden van
-een rad enz.: het tandwerk eerier machine; alles wat
tandswijze gemaakt is: de stoep is met tandwerk geklinkerd; snijwerk met tanden; ...WIEL, o. (-en), tandrad; ...WISSELING, v. (-en), het wisselen der eerste
tanden; ...WORTEL, m. (-s), punt in het tandvleesch,
waar de tand zijn oorsprong neemt; (ook) v. gmv.
zeker kruid (dentaria); ...ZAAD, o. (plantk.) een
plantengeslacht (bidets), aldus geheeten, omdat de
clopyruchtjes, in plaats van eene harige kroon twee
of drie stekels dragon, dat tot de familie der samengesteldbloemigen behoort en waarvan 2 soorten in
Nederland in 't wild voorkomen: het driedeeliq tandzaad, ook vorken, boelmansvorke, waterboelkenskruid,
wild wormkraid,boeren-wormkruid on klissen geheeten
-en het knikkend tandzaad.
TANDZAAG, v. (...zagen), dubbele zaag om de tanden in een kam te zagen; ...ZEEP, v. eene soort
van zeep om de tanden schoon te poetsen; ...ZWEER,
v. (...zweren), zeker gezwel om de tanden, ontsteking van het tandvleesch.
TANEN, (taande, heeft getaand), het leder met run
bereiden; met taan verven.
TANEN, (taande, is getaand), verduisteren, zijn
glans verliezen; — bezwalkt rosgeel worden: de ',on
begint te tanen; (fig.) beginnen to verminderen: die
roem is ook al getaand. TANING, v. het tanen, verduistering; het verliezen van den glans.
TANG, v. (-en), gereedschap van twee om 66n punt
draaibare staven, om voorwerpen (inz. vuur) er
mede aan to vatten; vuurtang, nijptang; (ook) heelof vroedmeesterswerktuig; gereedschap (bij verscheidene ambachten); (sprw.) dat sluit als eene tang
op een varken, die zaken passen niet bij elkander;
dat is een verwarde boel; de tang ligt in 't vuar, er
is haast bij het work; hij legt er de tang over, hij
slaat met de vuurtang; z ziet er nit , dat men haar
net geene tang zou aanvatten, zij ziet er walglijk uit; —
(rijt.) arm van het lamoen; — (fig.) vinnig wijf: het is
eene tang van een ?cUrs. TANGETJE, o. (-s), kleine tang.
TANGEEREN, (tangeerde, heeft 2 . etangeerd), aanraken; van iets gewagen : wat tangeert (raakt) a dat
TANGELEN, (tangelde, heeft getangeld), heel slecht
31 , elen op eene

,

TANGENS,
TANGENT,

eerie tangentiale beweging, kracht.
TANGENTIAALKRACHT, v. (-en), (nat.), de kracht
waarmede eon ronddraaiend voorwerp zich in de
richting van de tangens tracht to verwijderen, mid.
delpuntvliedende kracht.
TANGENTMAKER, m. (-s), iem. die tangenten voor
piano's maakt; ...WERK, o. al de tangenten eener
piano : het tangentwerk deugt niet.
TANGKEVER, m. (-s), kever met tangvormige kaken.
TANGVOL, o. (w. g.), zoo veel als men met eene
tang kan aanvatten.
TANGVORMIG, be. den vorm eener tang hebbende.
TANGWERK, o. (-en), tangvormig vestingwerk.
TANIG, bn. (-er, -st), bruin; verbrand door de zon:

er tanig witzien, eene tanige huid.
TANK, v. (-5), gemetseld bassin in Oost-IndiO om
daarin to baden en de voorgeschreven wasschingen
to verrichten ; — groat petroleumbassin; tankschip.
TANKPRIJS, m. (...zen), prijs der petroleum in
eene tank; ...SCHIP, o. (...schepen), schip waarin
de petroleum los in het ruim, niet in vaten vervoerd wordt; ...STOOMSCHIP, o. (...schepen); ...WAGEN, m. (-5), zeer groote wagon (van 25 H.L. on
moor inhoud), om petroleum rond to brengen.
TANTALISEEREN, (tantaliseerde, heeft getantaliseerd), bij iem. begeerten opwekken, die niet to bevredigen zijn. TANTALISEERING, v. (-en).
TANTALIUM, o. (delfst.) een door HATCHET on
ECKEBERG in 1801 en 1802 ontdekt enkelvoudig
metaal, een grauw poeder dat door wrijven metaalglans krijgt.
TANTALUS, m. (myth.) een goddeloos koning van
Phrygi, die, tot straf voor zone euveldaden, in de
benedenwereld gedoemd was tot het lijden van den
ondraaglijksten honger en dorst, die hij vruchteloos
zocht to stillen met de vruchten, welke boven zijn
mond hingen, en met het heldere water, dat hem
tot aan den mond reikte on telkens, als hij drinken
wilde, terugweek; — (fig.) rijke vrek; iem. die, hoewel
ruim van alles voorzien, toch gebrek lijdt.
TANTALUSBEKER, m. (-5), een beker waarin een
hovel zoodanig is aangebracht, dat, wanneer hij
vol is, al het vocht van onderen wegvloeit; de
hovel is doorgaans verborgen in eene kleine figuur,
die TANTALUS moot verbeelden : zoodra het water
zijne lippen bereikt, vloeit het wog.
TANTE, v. (-5), moei, vaders-, moederszuster: eene
ongemakkelijke, eene lastige tante, een moeilijk to
voldoen wijf; eene dikke tante, eene dikke vrouw
op jaren.
TANTIEME, o. (-s), aandeel, toekomend deel aan iets.
TAP, m. het tappen uit een vat; plaats waar men
tapt; win bij den tap verkoopen, in het klein; het
vat ligt op den tap, er wordt uit getapt; (sprw.) hij
betert als scharrebier op den tap, hij wordt hoe langer
hoe slechter.
TAP, m. (-pen), kraan: den tap in 't vat steken;
spon; stopsel; pen die in een gat draait: tap eener
schroef, spil eener schroef; op een tap draaien; verbinding van tap en gat; een der rondo metalen uiteinden van eene houten molenas; rnetalen klos waarmede het kanon in het rolpaard ligt; — ijskegel : er
hangen groote tappen aan de dakgoot; (anti.) strotklep. TAPJE, o. kleine tap; (ontl.) huig.
TAPAGE, o. geraas, getier, leven, geweld.

TAPBEUGEL, m. ijzeren beugel op het rolpaard, die over den tap sluit; ...BOOR, v. (...boren),
boor om een tapgat of spongat te boron; ...BORST,
v. (-en), versterking van een kanontap;
m. (-en), bout die in de karronade steunt, ook draaiboa: gehr,ten; ...DEK PLAAT, v. (...platen), i)aat

TAPDEKPLAAT.

TARTEN.
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die over een tapgat gaat, stuk boven een tap om
TAPSLEUTEL, m. (-s), sleutel waarmede het tapdien te bevestigen.
gat van een vat geopend wordt.
TAPEET, o. (tapeten), tapijt.
TAPTEMELK, v. de melk welke overblijft, wanneer
TAPGAT, o. (-en), gat waarin een tap sluit, inz.
de room er boven afgeschept is, ook ondermelk ge-aan een vat, een vijver en waardoor mea de vloeiheeten.
stof kan laten wegloopen; — gat waarin een tap
TAPTOE, v. (-s), (mil.) signaal om de soldaten te
rust en draaien kan: de tappen van een kanon;
waarschuwen des avonds naar hunne tenten, kwar...HUIS, o. (...zen), tapperij, slijterij. kroeg.
tieren of kazernen te gaan: de taptoe slaan, blazer;
TAP1ER, m. (-s), (nat. hist.) tapuit: zekere vogel.
groote taptoe met fakkellicht; (fig.) dat is taptoe, het is
TAPIJT, o. (-en), TAPEET, o. (tapeten), kamer-,
genoeg, hierbij kan het blijven.
TAPUIT, m. (-en), (nat. hist.) zekere vogel (saxicola)
vloerkleed (van wol enz.): een tapijt op den grond
leggen; een ,Smyrnaasch tapet; ook als kamerbedie nagenoeg de grootte heeft van het roodborstje
hangsel: de wanden waren net tapijten behangen;
en in ons land ook bekend is onder den naam van
wUntapper, witstaart, steensluiper, duinduiker, tapier,
(fig.) het groene tapijt der weiden, hat grasveld; —
tafelkleed: jets op het tapijt brengen, ter tafel, te
stag, vitop, walduiker en heidehupper; hij wordt in
geheel Europa tot aan de oevers der IJszee aangeberde, ter sprake brengen. TAPIJTJE, o. (-s).
troffen en bewoont ook Noord-Afrika.
TAPIJTBEZEM, m. (-s), bezem om tapijten te vegen.
TAQUINEEREN, itaauineerde, heeft getaquineerd),
TAPIJTENKLOPPER, m. (-s), zeker gereedsciaap;
kwellen, plagen; lastig vallen.
(ook) iem. die tapijten uitklopt.
TARANTELLA, TARANTELLE, v. volksdans en
TAPIJTFABRIEK. v. (-en); ...MAGAZIJN, o. (-en);
de daarbij behoorende wijs van een vroolijk karakter
...MAKER, m. (-s); ...MOT, v. (-; en), (nat. hist.) eene
en eene snelle springende beweging maat), op
soort van mot (tinea tapetiella); ...NAALD, v. (-en),
Sicilie en in Calabrie, aldus geheeten naar de stad
naald waarmede tapijten genaaid warden;
Tarente.
NIGING, v. (-en), inrichting waar (inz. groote) tapijTARANTULA, v. (-'s), vergiftige helderbruine jachtten gereinigd worden; ...SCHUIER, m. (-s), stijve
spin (1gcosa tarantula) in Italie, het zuiden van
borstel om een tapijt te schuieren; ...JAAL, v.
Frankrijk, verscheidene streken van Rusland, Perzie
(...sjalen), zekere vrouwenomslagdoek; ...S LUKER,
enz., wier steak eene soort van razernij zou verm. (s), kleine braze spijker met platten kop;
oorzaken, enkel door muziek en dans te genezen.
...WERK, o. tapisserie, behangsel, wandbekleeding;
...WERKER. ...WE VER, nl. (.S); ...WOL, v.
--DANS, m. danswoede, dansziekte, St-Veitsdans.
TAPIOCCA, v. het fijnere zetmeel uit de wortels
TARBOT, v. (-ten), eene groote soort van bot (rhomder Jatropha .3Ianihot door uitpersen, wasschen,
bus maximus), die in alle om Europa wordt
{Irogen en roosten verkregen; de grovere soort
aangetroffen ; zij kan wel 60 tot 90 cM. groat warden
noemt men cassave. —SAGO, v.
en heeft verscheidene rijen tandjes in beide kaken.
TAPIR, In. (-s), (nat. hist.) een geslacht van oneven—"ANGST, —VISSCHERIJ, v.
vingerige veelhoevige dieren, zoo groat ais een ezel,
TARIEF, o. (...von), lijst van goederen of handelsartikelen met opgave der daarvoor te betalen in-,
met een kleinen beweeglijken snuit, in Oost-Indic en
in Zuid-Anierika levende, ook waterzwijn geheeten.
uit- en doorvoerrechten; prijsbepaling (voor verTAPISSERIE, v. (-en), tapijtwerk; borduurwerk
schillende verrichtingen, zooals b. v. in het rechtsnaar gewerkte tapijten gelijkende; —PATROON, o. i wezen enz.): een tarief voor iets vaststellen, raadplegen;
(—patronen), model waarnaar men tapisseriewerk
tegen .cerminderd tarief; spoorwegtariel, — HERVORmaakt; —WERK, 0.; —WERKJE, o. (-s); —WIN-HERZIENING, —WIJZIGING, v. (-en), wijKEL, m. (-5), winkel waarin men tapisseriewerk en
ziging in het tarief.
-benoodigdheden verkoopt.
TARIEFKLASSE, v. (-n), klasse, afdeeling in een
TAPKAN, v. (-nen), kan waarin men tapt; ...KAST,
tarief.
v. (-en), buffet in eene herberg.
TARIEVENOORLOG, m. de quaestie der tarieven
TAPKENSKRUID, o. tongkruid.
van in-, uit- en doorvoer tusschen verschillende
TAPPAN, v. (-nen), pan of Nolte waarin een tap
staten.
, draaien of rusten moet.
TARM, m. (-en), (zeew.) staanman : stutten die
TAPPELEN, (tappelde, heeft getappeld), tappelings
boven de boorden van een schip uitsteken, waaruit vloeien.
door de regelingen van het galjoen warden onderTAPPELINGS, bw. alsof het door een tapgat loopt:
steund en uitgehouden.
het bloed Pep, stroomde tappelings uit zone wonde.
TARNEN, (tarnde, heeft getarnd), tornen.
TAPPEN, (tapte, heeft getapt), vocht laten loopen
TAROK, o. zeker kaartspel dat gespeeld wordt met
uit een vat door eene daarin, te dien einde, ge78 kaarten, waaronder 22 genommerde taroks of
maakte opening: bier, wijn tappen; (sprw.) nit een
troeven zijn, onder welke XXI of monger,, de I of
ander vaatje tappen, een toontje lager zingen, heel
pagato en de skus of excuse (eene kaart, die nbch
.anders praten; wijn en sterken drank in het klein
nemen kan, nbch genomen kan worden) de hoofdverkoopen: bier wordt getapt; (sprw.) tap hem, maar
troeven of matadors zijn; —KAART, v. (-en);
borg hem niet, wantrouw hem; hij is daar niet ge—PARTIJ, v. (-en).
tapt, hij is daar niet geacht, men ziet hem liever
TARRA, v. (kooph.) verschil tusschen bruto- en
gaan dan komen; — uien, moppen tappen, vertellen; —
nettogewicht, aftrek, vermindering van het gewicht
herberg houden: hij tapt tegenwoordig; (heelk.) een
van goederen (voor kisten, zakken enz.) :
tarra
lijder aan waterzucht van het overtollige water
geren; —REKENING, v. het berekenen van de tarra;
ontlasten.
wijze waarop de tarra berekend wordt.
TAPPEN, v. (-nen), pen die in een tap draait.
TARSEL, m. (-s), (nat. hist.) mannetje van zekere
TAPPENBOOR, v. (...boren), tapboor; ...DEKPLAAT,
roofvogels.
v. (...platen), (zeew.) flapband.
TARTAAN, v. (...tanen), een klein, licht, overdekt
TAPPENGAT, o. (-en), ...KRUIS, o. (-en), deelen
vaartuig, hetwelk voornamelijk in de Middellandsche
van een kanon;
o. (art.).
Zee, deels tot de visscherij, deels tot kusthandel
TAPPER, m. (s), iem. die tapt; verkooper van
gebruikt wordt; zeker vischnet.
wijn, bier en sterke dranken, kroeghouder, herberTARTAAR, m. (...taren), een volksstam in de noorgier, slijter; TAPSTER, v. (-s), kroeghoudster; TAPdelijke aan de Zwarte Zee gelegen landen, tataar.
PERIJ, v. (-en), tapperswinkel, kroeg, wijnhuis;
TARTAN, v. (-s), Schots:he geruite wollen stof;
gmv. tappersbedrijf, -nering.
Schotsche mantel.
TAPPERSNERING, v. tapperij.
TARTARUS, m. (fab.) schimmen-, doodenrijk; hel,
TAPS, bw. TAPSCH, bn. spits toeloopend (van
onderwereld; (scheik.) wijnsteen.
-een rond gat).
TARTEN. (tartte, heeft getart), trotseeren, tergen:

TARTEN.

TE.

iem. tasten; ik tart hem, zulks te bewjjzen, uitdagen,
daartoe prikkelen. TARTING, v. (-en).
TARTER, n3. (-s), terger; grootspreker; (dicht.) de
Tartarus, de hel. TARTSTER, v. (-s), zij die tart,
tergster.
TARTUFFE, m. (-s), de hoofdpersoon in een beroemd blijspel van Mo'JERE; (fig.) huichelaar, schijnheilige. TARTUFFERIE, v. schijnheiligbeid, valsche
vroomheid.
TARTUFFEL, v. (-s), zeker .stuifzwam.
TARWAAR, v. (...aren), aar van een tarwehalm.
TARWACHTIG, bn. als tarwe, op tarwe gelijkende.
TARWAKKER, m. (-s), veld met tarwe bezaaid;
...BOUW, m. het telen van tarwe.
TARWE, v. eene welbekende grassoort (triticum)
tot het geslacht van dien naam en de onderafdeeling
tarwegrassen behoorende, waarvan '2 soorten, de gewone tarwe on de reuzentarwe als koorn aangekweekt
worden , on 4 soorten: de biesachtige tarwe, spitse
tarwe, ste
kende tarwe (zie ook KWEEK) on de hondstarwe in Nederland in 't wild worden aangetroffen;
de zaadkorrels van de gewone tarwe: er was veel tarwe
aan de markt; de tarwe levert een fijner meel dan de
rogge;
(sprw.) er is onkruid onder de tarwe, niet
alles is zoo good, als het wel schijnt.
TARWEBLOEM, v. bloom van tarwemeel; ...BROOD,
o. als stofn. —, (-en), als voorwerpsn.: brood, van
tarwemeel gebakken; ...GRAAN, o.; ...GRAS, o.
zekere grassoort, tot het geslacht tarwe behoorende;
...GRASSEN, o. mv. eene onderafdeeling der grassen,
waartoe de geslachten tarwe, rogge, kortsteel en raygras behooren; ...HALM, m. (-en), stengel eener
tarweplant; ...JAAR, o. (...jaren), het jaar beschouwd
ten opzichte van de tarweopbrengst : een goed tarwejam . ; ...HAUW, v. (-en), (gew., Zuidn.) tarwaar;
...KAF, 0.; ...KORREL, v. (-5); ...MEEL, o. fijngemalen tarwekorrels: gebuild en ongebuild tarwemeel;
...MUG, v. (-gen), eene soort van zeer kleine mug
(cecidomya destructor), die zeer veel in Europa voorkomt en eene aanmerkelijke schade aan de tarwe
kan toebrengen.
TARWENOOGST, m. inzameling der rijpe tarwe;
al de tarwe die men daarbij verkrijgt: de tarwenoogst

TASSEN, (taste, heett getast), opeenstapelen, tot
een hoop maken: steenen tassen; korea Lassen.
TAST, m. greep;' aanraking, bevoeling; be of op
den tast, op het gevoel, in den• blinde; op den Last
iets doen; bj den tast loopen, blindelings.
TASTATUUR, v. (...turen), (muz.) de gezamenlijke
toetsen van een klavier, piano of orgel; de greepplank eener viool enz.
bn. (-er, -st),
TASTBAAR, bn. (-des', -st),
betast, gevoeld kunnende worden; (fig.) eene tastbare logen, eene logen die ten duidelijkste blijkt;
eene tastbare duisternis, zeer sterke duisternis. TASTBAARHEID, v.
TASTEN, (tastte, heeft eetast), voelen, bevoelen,
aanraken, aanvatten: naar iets tasten; (fig.) eene leugen kunnen tasten en voelen, licht bespeuren; — met
de handen zoeken om iets to grijpen: in den zak
tasten, inz. om geld er uit to halen; dieper in eene
zaak tasten, nauwkauriger onderzoeken; (fig.) in
iemands eer tasten, hem kwetsen, beleedigen; (sprw.)
als een blinds naar het licht tasten, iets trachten to
radon, zonder er over na to denken. TASTING, v.
het tasten; aanraking.
TASTER, m. (-s), die aanraakt, betast, bevoelt;
(nat. hist.) gelede voelsprieten van vele insecten;
(bouwk ) diktepasser.
TASTERAAR, m. (-s), (Zuidn.) babbelaar.
TASTLICHAAMPJE, o. (-s), (ontl.) uiteinde eener
gevoelszenuw; ...ORGAAN, o. (...organen), orgaan
waarmede wij tasten, mechanisch voelen: ons Lastorgaan is de huid; ...STOK, m. (-ken), (zeew.) stok
om het vaarwater to peilen; ...ZIN, m. het gevoel.
TATEREN, (taterde, heeft getaterd), stamelen, stot-
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was dit jaar overvloedig.

TARWESTROO, o. gedorschte tarwehalmen; ...ZEMELEN, v. my.

TAS, m. (-seri), handaanbeeld.
TAS, m. (-son), hoop, stapel: een tas steenen; inz.
een hoop van in schooven gebonden graan in eene
schuur of in het open veld; graanschuur waarbij
de stallen onder hetzelfde dak zijn. TASJE, o. (-5).
TAS, v. (-son); eene wakkere tas, eene knappe,
handige vrouw; eene booze tas, eene feeks.
TASCH, v. (tasschen), platte zak of buidel, gewoonlijk uit stijve stof vervaardigd: leeren brieventasch; schooltasch; geldtasch; (sprw.) zij heeft de tasch
op zfjde, zij beheert de geldzaken. TASCHJE, 0. (-s).
TASCHBLOEM, v. (-en), zekere plant (ceanothus

americanus).
TASCHJES, o. ray. TASCHJESKRUID, TASCHKRUID, o. (plantk.) volksnaam van de gemeene boeren-

kers, ook wel visselkruid, wilde mosterd, witte kiek en
witte merk geheeten; ook een der volksnamen van
herderstasch: eene soort van taschkers; klein taschj eskruid, een plantengeslacht, tot de familie der kruisbloemigen behoorende, waartoe het naakte klein
taschjeskruid behoort.
TASCHKRAB, v. (-ben), de grootste en gezochtste
zeekrab (cancer pagurus).
TASCHVORMIG, bn. in den vorm eener tasch.
TASKERS, v. (plantk.) een plantengeslacht, tot de
familie der kruisbloemigen behoorende, waartoe de
herderstasch, ook taschjeskruiel, beursjeskruid, moeder-

taschjes, lepelblad, tuinlepeltjes, lepel , liefjes of gauzetongen geheeten, behoort.

TASLEGGER,m. (-s), iem. die de graanschooven tast.
TASJE, v. (-n), TAS, v. (-sen), kopje, drinkschaaltje:
eene tas konie drinken.

teren; babbelen. TATERING, v. het tateren.
TATEWALEN, (tatewaalde, heeft getatewaald),
krom praten, de woorden slecht uitspreken (inz.
van kinderen).
TATOUEEREN, (tatoueerde, heeft getatoueerd), figuren of letters op de huid inprikken of insnijden.
TAUTOLOGIE, v. (-en), het in gesproken of geschreyen rode herhalen van hetzelfde denkbeeld met eene
andere geljjkbeteekenende uitdrukking, b. v.: ik was

zeer verblfjd en ten hoogste verheugd over het ontvangero
en vernemen van de tiding en het bericht van den wetstand en de gezondheid, welke geniet en bezit.

TAUTOLOGISCH, bn. gelijkbeduidend.
TAVERNE, v. (-n), (dicht.) ook TAVEERNE, (Zuidn.)
drinkhuis.

TAVERNIER, m. (-s), herbergier.
TAXATEUR, m. (-s), schatter, waardeerder, prijs-,
waardebepaler: beeedigd taxateur.
waardeering, schatting,
TAXATIE, v. (-s,
bepaling van prijswaarde; aanslag (in belasting):
nieuwe taxatie aanrragen.

TAXE, v. vastgestelde prijs; schatting; geschatte
waarde.

TAXEEREN, (taxeerde, heeft getaxeerd), schatten,
waardeeren: iets hoog, laag taxeeren; meubelen, huizeu

taxeeren; iem. hoog taxeeren,zijnebezittingen,inkomen,
(fig.) kennis, begrooten, schatten, aanslaan.

TAXIS, m. (-son), —BOOM, m. (-en), (plantk.) eon
van bergachtige streken in Zuid-Europa afkomstige
heester (taxus), tot de familie der kegeldragenden
of naaldboomen behoorende.
TAXISBLAD, o. (-eren); ...HEGGE, v. (-n), hegge
van taxusheesters; ...ROUT, o., ...TAK, m. (-ken),
...AVORTEL, m. (-s), hout, tak, wortel van taxusb o omen.
TE, (met de lidwoorden den en der samengetrokken tot TEN on TER) voorz. om het doel eener
be weging to kennen te geven, eene nadering, eene
nabijheid: te bed brengen; te paard stijgen, te velde
trekken; iem. te voet vallen; ten hemel, ter helle varen;
iem. ten eten vragen; ter wereld komen, een kind ter
wereld brengen; ter markt gaan, ten einde brengen,
enz.; —
zich bevinden op eene plaats in den toestand van
rust (inz. hi) namen van , teden of (lorpen) : h 11:000t

TE.

TEEKENEN.

te 's-Gravenhage; de Nieuwe Berk te Amsterdam; de
Dom te Keulen; te bed liggen; te mijnen huize; te(n)
Ingnent, hier te lande; te water en te land, zooveel op,
bet water als op het land; niets ter wereld, hoegenaamd niets; —
ter uitdrukking van een tijdruimte of tijdpunt: te
vhf uren of uur, precies op dat uur, en daardoor
onderscheiden van om vhf uur, dat bij vfjven, ongereer
vhf uur beteekent; te(r) gelegener tijd, als de tijd er
gunstig voor is; heden ten dage; te middernacht, ten
tide van Karel V; — ten eerste, ten tweede, in de
eerste, in de tweede plaats; ten laatste, ten langen
laatste; —
het geeft het doel eener handeling, de bestemming van een voorwerp, te kennen in: ik doe het
ten uwen beste, u ten pleiziere, u ter eere; mijneboeken
zfjn ten uwen dienste; schrijfboek ten dienste der scholen; te dien einde; ion. ter dood veroordeelen; — ter
uitdrukking der manier waarop iets geschiedt: te
goeder trouw breng ik, het; ter sluiks .weggaan; ter
smuigs iets geven; ter loops zij gezegd; iem. iets ten
goede houden; alles te vuur en te zzcaard vernielen; —
in verbinding met een infinitief: ik vrees te vallen,
dat ik zal vallen; hij staat te praten, hij staat en
praat; in verbinding met om; wij eten om te leven,
en let- en niet om te eten; de begeerte om te schitteren;
zij is geneigd om kwaad te spreken, dat is gemak,keltjk
te doen; iets te niet doen. (tot niets maken) vernietigen; te weten, namelijk, zooals; —
als bw. van graad: te weinig; te reel; te dour; te
Zang; te kort, langer korter dan noodig is; te kort
doen, verongelijken, benadeelen; te kort schieten,
achterlijk zijn of blijven, niet alles kunnen volbrengen, zich te buiten gaan, meer doen. dan men
mag of kan; (fig.) het te kwaad krijgen, in het nauw
gebracht worden, van vijanden omringd zijn; des te
sneer; zooveel te meet . ; zooveel te erger; al te toegevend.
TE komt nooit voor als voegw. In: wij eten om te
leven en dergelijke volzinnen blijven em en te ware
voorzetsels. Zie bij Obi].
TEAKHOUT, o. eene soort van hout van een z w ayen Oostindischen boom (tectonia grand is), dat wegens
zijne duurzaamheid inz. voor den scheepsbouw gebruikt wordt; het is ook bekend onder den naam
van jatihout en djatihout.
TEAKHOUTEN, bn. van teakhout gemaakt: teakhouten kaasvormen.
TEBETH, v. naam der vierde maand van den
Israelietischen kerkelijken kalender.
TECHNICUM, o. (-s), eene soort van polytechnische
school.
TECHNICUS, m. (...ci), kenner der uiterlijke kunstregelen, deskundige in eenig industrieel vak.
TECHNIEK, v, technologie; leer der kunstregelen;
al wat het stoffelijke eener kunst omvat: de techniek
van een pianist, zijne vingervaardigheid; de techniek
van een vers; kunsttaal.
TECHNISCH, bn. overeenkomstig de regelen van
gene kunst of een handwerk; technische behandeling,
werktuiglijke behandeling; zijne technische kennis,
vakkennis, kennis van een Yak of bedrijf; hid' is tech
nisch goed ontwikkeld, hij verstaat dat yak volkomen ; — (mil.) technische troepen, de genie-troepen ; —
kunstmatig, volgens de kunsttaal; technische termen,
kunstwoorden, woorden, alleen gebezigd door de
mannen van het Yak.
TECHNOLOGIE, v. leer van de verrichtingen,
-waardoor de mensch de voortbrengselen der natuur
tot stoffen verwerkt, welke voor de bevrediging
zijner behoeften dienen: school voor technologie; leerboek der technologie.
TECHNOLOGISCH, bn. overeenkomstig de technologie; technologische school, waar de technologie
-onderwezen wordt.
TECHNOLOOG, m. (...logen), kenner der leer van
kunsten en bedrijven.
TE-DEUM, o. (-5). lofzang op alle feestdagen na de
machtgetijden gebeden (gezongen); bij plechtige ge-

legenheden ook in 't openbaar als danklied gezongen; te-deum laudamus, U. o God, loven wij: de
Ambrosiaansche lofzang, in de vierde eeuw vervaardigd door AMBROSIUS, bisschop te Milaan, en
door L UTHER in het Duitsch vertaald; naar de twee
eerste woorden Te Deum wordt nu elke lofzang, inz.
die na eene behaalde overwinning, een Te-Deumgenoemd: een plechtig Te-Deum werd aangeheven.
TEE, m. (.en), (gew.) teen.
TEEDER, TEER, bn. bw. (-der, -st), uit zwakke en
fijne deelen bestaande, niet vast, niet sterk, zwak:
teere planten; een teer kind; de teere jeugd; fijn, gevoelig, tenger: eene teere gezondheid hebben; een teer
vel, teere handen; eene teere gestalte; — een teer gevoel,
wat spoedig aangedaan, getroffen is; eene teere zaak,
netelig, lastig; een teeder punt aanroeren; gevoelvol, lief, verliefd : een tees hart hebben; een teer minnaar, eene teere gade; iem. teer beminnen, aanzien; dat
vereischt teedere zorg, liefdevol. TEEDERHEID, TEERHEID, v.
TEEDERGEVOELIG, TEERGEVOELIG, bn. bw. (-er,
-st), zeer gevoelig. TEEDERGEVOELIGHEID, v.
TEEDERHARTIG, TEERHARTIG, bn. bw. (-er,-st),
met een teeder hart. TEEDERHARTIGHEID, v.
TEEDERLIJK, TEEDERTJES, TEERTJES, bw. met
teederheid, zacht, omzichtig: iern. teederlijk behandelen,
oppassen, verplegen.
TEEF, v. (seven), wijfje van den hond en den vos;
— (gemeenz.) vrouw, meisje : eene lekkere, aardige
teef; inz. slecht ontuchtig vrouwspersoon; (ook)
kijfster: het is eene echte teef. TEEFJE, o. (-s).
TEEK, v. (teken), TIEK, v. (-en), (nat. hist.) eene
familie der mijten (ixodidae) die zich op de huid van
zoogdieren vastzuige,a en zich met hun bloed voeden:
de hondenteek (ixodes ricinus) komt bij ons veel op
honden voor; schapenteek; de Perzische leek (argas
persicus) veroorzaakt bij menschen boosaardige
zweren. TEEKJE, o. (-s).
TEEKEN, o. (-s, -en), zichtbare aanduiding van iets,
aanwijzing: letters zijn d3 teekens der klanken; cijfers
zijn de teekens voor de getallen; algebralsche teekens;
(muz.) verhoogings- en verlagingsteekens; teekens van
den Dierenriem; het teeken van het kruis maken, een
kruis slaan; — bewijs, merk: ergens een teeken van
goedkeuring onder zetten; teekenen van goed-, van
afkeuring geven; — kenmerk: eene roode kleur op de
wangen is een teeken van gezondheid; het teeken in
papier, het watermerk; — sein: een teeken geven met
de hand, de trompet; een teeken geven, om te beginnen,
te vertrekken ; — getuigenis, kenteeken, aanwijzing:
hfj heeft de pokken gehad, hij heeft er nog de teekens
van; als zwaluwen laag vliegen, is dat een teeken dat
er regen komt; hij gaf geen teeken van leven; de teekenen
des tijds, al datgene waarin zich de geest des tijds
openbaart; — voorspelling, wonderteeken: Jezus
deed teekenen en wonderen. [Teekens wordt gebruikt
in gewonen, teekenen in verheven zin]. TEEKENTJE,
o. (-s).
TEEKENAAP, m. (...apen), toestelbij het onderwijs
in het teekenen, pantograaf.
TEEKENAAR, m. (-5), TEEKENAARSTER, v. (-s),
hij of zij die teekent; in-, onderteekenaar, -ster.
TEEKENACADEMIE, v. (—mien), academie voor
teekenen.
TEEKENBEHOEFTEN, v. my. wat men bij het teekenen noodig heeft; ...BOEK, o. (-en), boek waaruit
men leert teekenen; boek waarin men teekent;
verzameling van seinen; ...BORD, o. (-en), bord om
op to teekenen; houten bord om daarop het teekenpapier to spannen; ...DOOS, v. (...zen), door met
teekengereedschappen.
TEEKENEN, (teekende, heeft geteekend), door middel van een kenmerk onderscheiden, een merk zetten of plaatsen (op iets): linnengoed teekenen; de verkochte schapen zljn (tile geteekend; de boomen teekenen,
die geveld snoeten worden; (sprw.) wacht u voor de
geteekenden, die een of ander lichaamsgebrek hebben,
inz. die met een bochel of met rood Naar (omdat
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het bijgeloof hierin den vinger Gods als eene waarschuwing meende to zien); — onderteekenen, zijn
naam onder iets schrijven, zijne handteekening op
lets• plaatsen : een brief teekenen; iets voor gezien teekenen, het onderteekenen ten bewijze dat men het
gezien heeft; eene schuldbekentenis, eene verklaring
teekenen, met zijne handteekening geldig, van kracht
maken; een huurcontract teekenen, onderteekenen en
zich daardoor binden; de vrede is geteekend; de nieuwe
firma zal teekenen Q. P. & Co., zoo zal de geldige
handteekening zijn; — zich schriftelijk voor iem., tot
iets verbinden: voor f 5 teekenen, inschrijven; voor

...SCHRIFT, o. (-en), schrift om in to teekenen;
...STIFT, v. (-en), stilt om mode to teekenen; ...VOORBEELD, 'o. (-en), voorbeeld om na to teekenen:
...WERK, 0. het teekenen; de teekeningen;
v. (-en), wijze van teekenen.
TEEKETER, m. (-s), zekere Braziliaansche vogel;
...MIJT, v. (-en), teek.
TEELAARDE, v. humus, zwarte aarde die voor
den groei van planten geschikt is; ...BAL, m. (-len),
(ontl.) zaadbal; ...DEEL, o. (-en), schaamdeel;
...DRIFT, v. natuurlijke aandrift tot voortteling,
geslachtsdrift; voorttelingsvermogen;
o. (-son). gewas dat geteeld wordt; ...GROND, m.(-en), teelaarde; teelland; ...KRACHT, v. kracht om
to tel en; ...LAND, o. (-en), bebouw bare grond; ...LID,
o. (...laden), (ontl.) mannelijk schaamdeel; ...MAN,.
m. (...lieden), (w. g.) bouwman ; ...SAP, o. (-pen), zaad.
TEELT, v. het voortplanten, telen: een stier di&
goed voor de teelt is; die kip legt voor de derde teelt,
is
in haar derden leg; kweeking (van vruchten
de ooftteelt; het geteelde: de jonge dieren, runderen,
bijen, visschen; de geteelde planten; (fig.) kroost,
nakomelingschap.
TEELTIJD, m. tijd waarin de dieren hunne teeldrift voldoen; dek-, spring-, rij-, bronsttijd; (landb.y
zaaitijd; ...VOCHT, o. zaad; ...ZAAD, o. zaadkorrels; ...ZUCHT, v, zucht tot telen, paren, vleesche•
lijke lust.
TEELTKEUS, v. keuze bij de teelt : natuurlijke teeltkeus, volgens de vrije natuur; sexueele teeltkeus; kunstmatige teeltkeus, waarin de mensch besturend de
hand heeft; ...VISCH, m. (...sschen), visch voor de
voortteling geschikt, paaivisch; ...WISSELING, v.
(-en), (nat. hist.) regelmatige afwisseling van tweeof meer geslachten, generaties. die deals in gedaante,
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twee plaatsen teekenen; hij heeft (voor de Oost) geteekend,
zich ale koloniaal laten inschrijven; (fig.) daar wil
ik wel voor teekenen, als ik zooveel verdien of krijg,

ben -ik tevreden; —
met lijnen voorstellen, afbeelden : een landschap,
een kop, eene landkaart teekenen; met de pen, met potlood, met pastel teekenen; met passer en liniaal teekenen;
bouwkundig teekenen, onderwerpen uit de bouwkunde;
anatomisch teekenen, onderwerpen uit de anatomie;
lijnteekenen, met passer en liniaal te gebruiken;
handteekenen, uit de vrije hand, zonder van passer
en liniaal gebruik to maken; naar voorbeelden, naar
de natuur, naar het naakt model teekenen, die nateekenen; (fig.) iem. naar het leven teekenen, juist

zooals hij is, zooals hij doet en handelt; — van de
figuren, strepen, punten, vlakken, die zich op natuurvoorwerpen bevinden: fraai geteekend marmer; deze
steen is mooi geteekend; deze patrffshond is mooi geteekend; keurig geteekende vogel; —

iets duidelijk to kennen geven; (van honden) door
versnelde beweging van den staart het spoor of de
nabijheid van wild aanduiden; dat aangeschoten wild
teekent, geeft door zijne bewegingen to kennen, dat
en hoe het aangeschoten is; dit paard teekent niet
meer, men kan niet meer aan zijne tanden den
ouderdom zien; (zeew.) de zee of het water teekent,
het met de eb vallende water laat een vochtig merk
achter, dat aantoont, hoe ver het is afgeloopen
sedort het hoog water was; de peilschaal teekende
heden 5 M. + AP., het water stond 5 Meter boven
Amsterdamsch peil; (fig.) die feiten teekenen, zijn
sterk sprekend, geven den toestand duidelijk to
kennen; dat teekent hem, geeft duidelijk zijn aard,
zijn karakter te kennen.
TEEKENGEREEDSCHAP, o., ...GEREI, o. wat men
noodig heeft om to teekenen; ...HAAK, m. (...haken),
lange, breede liniaal, aan het eene einde met een
loodrecht daarop bevestigd dwarsstuk, hulpmiddel bij
het lijnteekenen.
(-en), geteekend
TEEKENING, v. het teekenen;
voorwerp, voorstelling, afbeelding, schets; onderteekening; inteekening. TEEKENINGETJE, o. (-5).
TEEKENKOOL, v. houtskool om merle to teekenen;
...KRIJT, o. eene weeke, zachte en fijnkorrelige
soort van thonschiefer, dat veel koolstOf bevat,
daardoor zwart afverft en waarmede men -wegens
zijne zachtheid op het papier kan teekenen on
schrijven, bergkrijt; gekleurd teekenkrut, pastel;
...KRING, m. (w. g.) (aardr.) ecliptica; ...KRUL,
T. (-len), krul eener handteekening, naamtrek ;
...KUNST, v. kunst om iets in lijnen on tinten of
to beelden; ...KUNSTENAAR, m. (-5); ...LAP, v.
(-pen), een lap waarop meisjes letters enz. leeren
borduren; ...LEI, v. (-en), lei om op to teekenen, inz.
die door stippen of ruitjes bij het eerste teekenen
steun geeft; ...LES, v. (-sen); ...MEESTER, m. (-s);
...METHODE, v. (-n, -5), methode voor het teekenonderwijs; ...ONDERWIJS, o. onderwijs in het teekenen; ...ONDERWIJZER, m. (-s).
TEEKENPAPIER, o. papier om op te teekenen: dik,
glad, ruw, v.* teekenpapier; ...PEN, v. (-nen), potlood-, houtskool-, krijthouder; ...PLANK, v. (-en),
teekenbord; ...PORTEFEUILLE, v. (-s), portefeuille
voor teekenpapier, voorbeelden en gemaakte teekeningen; ...POTLOOD, o. (-en); ...SCHOOL, v. (...scho, len), school waar uitsluitend teekenen geleerd wordt;

deals in de wijze van vermenigvuldiging van elkander verschillen.
TEEM, m. het langzaam on vervelend spreken;
m. on v. (temen), teemkous.
TEEMACHTIG, bn. (-er, -st), langzaam, slepend Orr
het spreken en in andere verrichtingen). TEEM-

ACHTIGHEID, v.
TEEMKOUS, m. on v. (-en), temer, teamster.
TEEMS, v. (-en), zeef, haarzeef voor melk; (sprw.)

het is zoo lek als eene teems, erg iek. TEEMSJE, o. (-s).
TEEMSEN, (teemste, heeft geteemst), ziften, door eene teems laten zijgen.
TEEMSTER, v. (-s), langzame praatster; treuze-

laarster,

TEEN, m. (-en), toon, vinger van den voet; op de
teenen loopen, gaan staan, zich verheffen, om zachter
to loopen, hooger te staan, verder te kunnen zien;
(fig.) van top tot teen stak hij in 't zwart, geheel en
al, van het hoofd tot de voeten; van top tot teen
gewapend, geheel, stork gewapend; (sprw.) iem. op
de teenen treden, trappen, hem zwaar beleedigen; hij
is dadelijk op de teenen getrapt, hij gevoelt zicli
dadelijk beleedigd; ik zie lierer zone hielen dan zijne
teenen, ik zie hem liever gaan dan komen; het schort
hem in den teen, daar de boeren den hoed op dragen,
hij is niet wijs; — deel van eene kous dat de teenen
bedekt: er is een gat in den teen; (breist.) den teen
zetten, minderen, afhechten; breisters onderscheiden
een platten teen, een ronden teen en een sterteen;
—delvaneschonflarsdte n bedkt,
ook wel news geheeten; — de teen an een dijk, de
voet. TEENTJE, o. (-s), kleine, dunne teen.
TEEN, v. (-en), twijg, dunne, en taaie boomloot,
ook wel tienen en tienden geheeten: teenen om to
vlechten, voor manden; teenen weeken, om ze leniger
to maken; geschilde teenen, van de schil ontdaan
voor wit mandenwerk ; gespleten, geschaafde teenen,
voor fijner vlechtwerk; bindteenen; — (rijsch.) roede,
garde; — wilgen waarvan de stam bij den grond a fgehouwen is en de d aara an groeiende twijgen. TEENTJE, o. (-s).
o. (-en), stuk grond,
TEENAKKER, m. (-s),
met teen beplant; ...BOOMPJE, o. (-s), eene soort
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van wilg, laag bij den grond afgehakt, dien men
houdt om de teenen, griendhout, rUshout, ...BOSCH,
0. (...sschen), griend.
TEENEN, bn. van teenen, van dun rijshout gemaakt: een teenen matje (om eene flesch).
TEENENSPLIJTER, m. (-s), iem. die teenen splijt;
werktuigje met drie gleuven door mesjes van elkander gescheiden aan de punt, om teenen te splijten.
TEENGANGER, m. (-s), zoogdier dat uitsluitend
op de teenen loopt.
TEENHOUT, o. griendhout, dun rijshout; ...PERK,
o. (-en), bewaarplaats (van teenen horden) voor de
gevangen visch op het strand; ...RIJS, 0. zeer dunne
takjes; ...SCHAAFJE, o. (-s), schaafje om gespleten
teenen of te schaven (voor fijn mandewerk);
m. (-en), griendwilg (salix
TEER, v. (veroud.) de teer (tering) naar de neer
(nering) zetten.
TEER, bn. Zie TEEDER.
TEER. o. eene donkerbruine, kleverige, half vloeibare zelfstandigheid, die uit let hout van den pijnboom door droge destillatie verkregen wordt: teer
is zeer bederfwerend; schuiten, schuttingen, touwwerk,
net teer insmeren; — eene zwarte, kleverige halfvloeibare stof door droge destillatie van het steenkolengas verkregen: uit teer bereidt men praclitige
verfsto/fen; men bereidt ook teer nit turf en bruinkool.
TEERACHTIG, bn. als teer, op teer gelijkende.
TEERBAK, m. (-ken). bakin eene gasfabriek waarin
de (kool)teer zich afzet; ...CAPSULE, v. (-s), eene
snort van teerpillen.
TEERDAG, m. (-en), dag waarop de pot (een door
bijdragen van vele personen bijeengebrachte geldsom) verteerd wordt; ...GELD, o. reispenning;
...GEZEL, m. (-len), brasser.
TEERGEVOELIG, ...HARTIG, ...HEID. Zie op
TEEDER
TEERHOK. o. (-ken), hok waarin men teer bewaart,
teer bereidt of voorwerpen met teer insmecrL.
TEERHUIS, o. (-zen), huis waar men zijn geld
verteert.
TEERKEET, v. (...keeten), teerkokerij; ...KETEL,
(-s), ketel waarin teer gekookt wordt; ...KIST,
v. (-en), bewaarplaats voor teer; ...KLEED, o. (-en),
lap (zeildoek enz.) met teer besmeerd; (ook) kleedingstuk van den werkman, die met teer omgaat;
...KOKER, m. (-s). bereider van teer; ...KOKERIJ,
v. (-en), plaats waar teer bereid wordt; ...KOOPER,
m. (-s), handelaar in teer.
TEERKOST, m. voorraad levensmiddelen (op eene
reis): iem. van teerkost voorzien.
TEERKWAST, m. (-en), kwast waarmede geteerd
wordt: teerkwast met langen steel.
TEERLING, m. (-en), dobbelsteen (sprw.) de teerliny
is geworpen, het is beslist; hfi weet wat op den teerling loopt, hij weet de gevolgen van zijne zaak; —
(wisk.) regelmatig zesvlak, door zes vierkanten
ingesloten lichaam; blok hout of steen in dezen
vorm; (bouwk.) kleine hoogte van metselwerk onder
de bevloering, stiep, porring. TEERLINKJE, o. (-s).
TEERLINGSWORP, m. (-en), worp gooi met dobbelsteenen; ...WORTEL, m. (-s), (wisk.) kubuswortel.
TEERLINGVORMIG, bn. in den vorm van een teerling; (ontl.) teerlingvormig been.
TEERLOOS, bn. (...zer,
(w. g.), moeilijk to verteren (van spijs). TEERLOOSHEID, v.
TEERMAAL, o. (...malen), ...PARTIJ, v. (-en), feest,
feestmaal, inz. voor opgespaard geld op een teerdag.
TEEROLIE, v. vluchtige olie, in teer voorkomende;
...OVEN, m. (-5), oven waarin men uit dennenblokken teer stookt.
TEERPENNING, m. (-en), geld om er op reis van
to eten: om een teerpenning vragen.
TEERPIL, v. (-len), pil met teer, een middel tegen
verkoudheid: de teerpillen van Guyot zijn algemeen
bekend; ...POT, m. (-ten), pot met of voor teer;
...STOKER, m. (-s), teerkoker; ...STOOF, v. (...sto-

v._
yen), plaats waar teer bereid wordt;
(-nen), ton met teer, ton waarin teer geweest is
teertonnen branden. bij feesten in de open lucht,
wijl ze lang branden; — (plat sprw.) hij vordert als,
vordert nagenoeg niets: enluisoptr,hj
...TOUW, o. (-en), met teer bestreken touw; ...RUIN,.
m. (-en), omheinde bereid- of bewaarplaats van
teer.
TEERS, m. (-en). Zie het bolero TAARTS of
TEERTS.
TEERTJES. Zie TEEDERTJES.
TEERTS. Zie TAARTS.
TEERVAT, o. (-en), teerton; ...VERFSTOFFEN, v.
my. verfstoflen uit teer verkregen, nl. aniline-, naph-taline- en phenolverven; ...WATER, o. water, met,
teer vermengd, ais geneesmidelel.
TEERZAK, m. (-ken), knapzak. bedelzak.
TEERZEEP, v. (-en), zeep met teerbestanddeelen.
TEEZEN. (teesde, heeft geteerd), pluizen (wol enz.);.
(Zuidn.) (fig.) plagen. TEEZING, v. het teezen.
TEFFENS. bw . tevens, tegelijk, gelijktijdig.
TEGEL, m. (-s), tichel, platte vierkante vloersteen of dakpan: met blauzve en roode tegels eene keuken berloeren; een elak, met tegels bedekken; plattevierkante verglaasde steentjes, vaak fraai beschilderd, om muren te bekleeden: tegels langs den wand;
een schoorsteen van antieke tegeltjes; [real beschilderde
of gebrande tegels in eene eikenhoutenlfist (tot sieraad
opgehangen). TEGELTJE, o. (-s).
TEGELBAKKER. m. (-s). iem. die tegels bakt;
KERIJ, v. (-en), inrichting waar dat geschiedt;
...DAK, o. (-en), dak van tegels; ...MAKER, m. (-s),
tegelbakker; iem. die tegels beschildert of verglaast;
...OVEN, m. (-s), oven waarin tegels gebakken wor
den ; oven waarin blauwe tegeltjes na het beschilderen verglaasd worden; ...STEEN, m. (-en), platte
vierkante steen, estrik; ...STEENTJE, o. (-s);
...VLOER, m. (-en), vloer met tegels geplaveid;
..NORM, m. (-en), vorm waarin tegels gebakken.
worden; ...WE
o.
TEGEMOETKOMING, v. (-en), kleine vergoeding,
gedeeltelijke schadeloosstelling: iem. eene tegemoetkoming in de kosten geren, verstrekken; om eene tegemoetkoming in de geleden schade verzoeken.
TEGEN, vz. gericht zijn naar, op: dat huis, die
Panzer ligt tegen het Zuiden; die schepen liggen tegen
elkander, met den boeg naar elkander gericht; —
het drukt eene aanraking uit in : min land ligt tegen
het zone; hij staat tegen den boom; de ladder ligt tegen
den muur; h# steunt, leunt tegen den schoorsteen;
—inderichtng aren zelfstandigheid,metdbijbeteekenis van weerstand te ondervinden: tegen_
den muur loopen; (sprw.) met het hoofd tegen den
muur loopen, het onmogelijke willen; tegen iets loopen, het toevallig ontmoeten, in zijn bezit krijgen;
—tegnde stro nzwenim ,
(sprw.) tegen wind en
stroorn varen, zich in eene zaak steken ondanks
hare moeilijkheden; zich tegen iets verzetten; tegen
geweld vermag men niets, voor geweld moet men
buigen; ik, ben er tegen, ik verklaar dat ik het niet
goedkeur, dat ik mij er tegen verzetten zal; bestand
tegen de koude, die verdragen kunnen; tegen die
drukte kan ik niet, die drukte is . mij te groot, daartegen ben ik niet bestand; ik kan niet tegen boonen,
mime maag kan die niet verdragen; — eene vijan-dige gezindheid geeft het te kennen in: tegen denvijand opruk,ken, tegen ieni. kampen, strijden, vechten,
worstelen; opspelen, uitvaren, razen en tieren tegen
iem.; wie niet vOOr mij is, die is tegen mfj; ik, zal het
tegen iedereen verdedigen, (fig.) tegenover iedereen
zal ik het goede er van bepleiten; tegen iets opkomen,
het afkeuren, het bestrijden; haat tegen iem.hebben,..
hem haten; hij heeft iets tegen
hij is ontevreden,
ongunstig gestemd tegen
— ter bestrijding van:
pillen tegen de koorts; — tegenover, ten opzichte-van: row, barsch, lomp, grof tegen iem. zyn [in gunstigen, vriendschappelijken zin gebruikt men gewoonlijk jegens]; —
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in strijd met: tegen de wet handelen; tegen iemands
bevel handelen; tegen zfin geweten (in), hoewel zijn
geweten hem anders zeide; tegen tail en dank deed
.isf• het, gedwongen; tegen heug en meug iets eten,
anet afkeer, omdat men to veel heeft; tegen aller
verwachting gelukte het, alien verwachtten het tegendeel; dat is mfj tegen de Borst, dat wind ik stootend; —
(met het bijdenkbeeld van ruil) voor: het eene voor-

beleid; ...BETOOG, o. (-en), tegenovergesteld betoog,
betoog om eon ander to weerleggen; ...BEURT, v.
(-en), wederzijdsche boert; ...BEVEL, o. (-en), bevel
van tegenovergestelden inhoud: tegenbevel geven;
...BEWEGING, v. (-en), tegenovergestelde beweging;
...BEWIJS, o. (...zen), (recht.) bewijs van het tegendeel: tegenbewfjzen bfjbrengen, aanvoeren; ...BEWIND,
o. tegenregeering; ...BEZENDING, v. (-en), bezending,
deputatie in antwoord op eene andere ; ...BEZOEK,
o. (-en), bezoek om een ander to beantwoorden : tegenbezoeken afleggen; ...BEZWAAR, o. (...bezwaren),
wederzijdsch bezwaar; bezwaar in antwoord op
een ander: tegenbezwaren hebben.
TEGENBIEDEN, (bood tegen, heeft tegengeboden),
bieden tegen een ander, hooger bieden dan een ander;
opjagen (den pits bij eene openbare verkooping).
TEGENBLAFFEN, (blafte tegen, heeft tegengeblaft),
tegen iem. blaffen, door blaffen bedreigen; (fig.)
tergen, hoonen.
TEGENBLATEN, (blaatte tegen, heeft tegengeblaat),
blatend aanzien.
TEGENBLAZEN, (blies tegen, heeft tegengeblazen),
tegen of naar iem. of iets blazon.
TEGENBLIK, m. (-ken), blik waarmede men een
anderen beantwoordt.
TEGENBLIKKEN, (blikte tegen, heeft tegengeblikt),
de blikken op iem. slaan, gevestigd houden.
TEGENBLINKEN, (blonk tegen, heeft tegengeblonken), tegemoet blinken, in de oogen blinken als men
er naar ziet: alles blinkt u tegen, zoo helder is het.
TEGENBOD, o. hooger bod; ...BOEK, o. (-en), contrOleboek; ...BOEKHOUDER, m. (-s), boekhouder
voor de contrOle; ...BOERT, v. boert in antwoord op
vroegere boert; ...BOLWERK, o. (-en), bolwerk tegenover een ander opgericht; ...BOND, m. bond opgelicht om eon reeds bestaanden bond to bestrijden,
tegen to werken.
TEGENBOOMEN, (boomde tegen, is tegengeboomd),

iwerp tegen het andere inruilen; jets tegen matigen,
.hoogen pr.& overdoen, verkoopen; betaling tegen
.quitantie; tegen gereed geld verkoopen; geld tegen 5%
uitzetten, in leen nemen; de twee legers stonden 10 tegen
1, het eene leger was tienmaal zoo talrijk als het
andere; — (met het bijdenkbeeld van vergelijking) de
Jcansen staan drie tegen een, er zijn drie kansen tegen
• eene voor; tegen dien man ben ik maar een kind;
het eene ding tegen het andere houden, vergelijken;

▪
nabilheid, eene nadering tot zekere grens (inz.
van tijdbetrekkingen) geeft het te kennen in: tegen
.het einde van het boek; tegen elf uur; tegen het midden,
.het einde der week; tegen Paschen, kort vOOr, omstreeks
Paschen; — in de aanwezigheid van, tegenover: zijn
hart tegen iem. uitstorten, vrtj tegen hem uiten wat
mien op het hart heeft; tegen iem. klag en, iets zeggen;
laat niets tegen hem merken, laat hij er niets van

gewaarworden;
- bw. de wind is tegen, is ongunstig; gfj zult mij
.tegen hebben, ik zal u tegenwerken;
- o. bezwaren, bedenkingen : alles heeft zijn voor
en tegen; hfj heeft zijn voor en tegen, zijn goeden on
zijn kwaden kant.
[Tegen vomit een zeer groot aantal samenstellingen, waarin het gewoonlijk in strfjd met, in antwoord
dap, wederzodsch beteekent; alleen de meest gebruikelijke zijn hier opgenomen. De met tegen samengestelde ww. zijn alle scheidbaar.;
TEGENAANKONDIGING, v. (-en), aankondiging in
tegenovergestelden zin; aankondiging in antwoord
op eene andere; ...AANMERKING, v. (-en), tegenovergestelde aanmerking; aanmerking in antwoord
-op eene voorafgaande.
TEGENADEMEN, (ademde tegen, heeft tegenge.ademd), tegen iets ademen; in de richting van iem.
-of iets ademen.
TEGENAFDRUK, m. (-ken), (schild.) een tegenafdruk
-van iets maken of nemen; ...AFDRUKSEL, o. (-s, -en);
...ANTWOORD, o. (-en), repliek: een snel en juist
tegenantwoord geven; ...ARTIKEL, o. (-s, -en), artikel
tegen, in antwoord op een ander geschreven (in
-een twistgeschrijf); ...BA ARD, m. (-en), (van een
sleutel).
TEGENBABBELEN, (babbelde tegen, heeft tegengebabbeld), zich met woorden (tegen iets of iem.) verzetten: h heeft altod wat tegen te babbelen; ongehoorzaam zijn (van kinderen).
TEGENBATTERIJ, v. (-en), batterij, opgeworpen
tegenover eene andere; ...BEDE, v. (-n), bede, verzoek tot iem. gericht in ruil van eene andere.
TEGENBEDENKELIJK, bn. (w. g.) aan tegenbedenking onderhevig.
TEGENBEDENKING, v. (-en), bedenking tegen
of iets: tegenbedenkingen hebben, opperen; ...BEDING,
-0. (-en), wederzijdsche voorwaarde: wfj hebben het
tegenbeding gemaakt, dat...; ...BEELD, o. (-en), tegenhanger van een ander beeld, pendant; (fig.) contrast,
tegenstelling; ...BEKLAG, o. (recht.) eisch in reconvente, beklag tegen den aanklager; ...BELEEDIGING, v. (-en), wederzijdsche beleediging; beleediging in antwoord op, als een gevolg van eene gemaakte; ...BELEID, o. beleid tegenover een ander;
...BELOFTE, v. (-n), wederzijdsche belofte; ...BERICHT, o. (-en), bericht van tegenovergestelden
inhoud: tegenbericht zenden; bericht in antwoord op
aen ander: behoudens tegenbericht; ...BESCHIK, o.,
...BESCHIKKING, v. (-en), beschikking in strijd
met eene voorgaande; ...BESCHULDIGING, v. (-en),
beschuldiging tegenover eene andere ingebracht;
_..BESTEL, o., ...BESTUUR, o. tegenbeschikking,

,

een vaartuig in tegenovergestelde richting boomen;
tegen (iets) aanboomen (een vaartuig).
TEGENBOORD, m. (-en), (zeew.), tegenovergestelde
boord.
TEGENBOREN, (boorde tegen, heeft tegengeboord),
van den anderen kant doorboren.
TEGENBOTS, m. (-en), bots tegen iets.
TEGENBOTSEN, (botste tegen, is tegengebotst),
botsende tegen iets aan komen.
TEGENBRASSEN, (braste tegen, heeft tegengebrast),
(zeew.) (de zeilen) tegen den wind inbrengen.
TEGENBRUISEN, (bruiste tegen, heeft tegengebruist), bruisende tegemoet komen; bruisend naderen; (fig.) onstuimig bejegenen.
TEGENBRULLEN, (brulde tegen, heeft tegengebruld), tegen iem. brullen, door brullen bedreigen.
TEGENBULKEN, (bulkte tegen, heeft tegengebulkt),
bulkende aanzien; door bulken bedreigen.
TEGENBUURT, v. (-en), wederzijdsche buurt; tegenovergestelde buurt; ...CANDIDAAT, m. (...daten),
candidaat der tegenpartij: een tegencandidaat stellen;
...DEEL, o. het tegenovergestelde: het tegendeel
staande houden, bestrijden; hij is het tegendeel van
von vader; ik, wed het tegendeel; het tegendeel zeggen
van hetgeen men meent; ...DEUR, v. (-en), tegenovergestelde deur; ...DICHT, o. (-en), wederlegging in
verzen; ...DIENST, m. (-en), wederdienst; ...DINGER, m. (-s), tegenstander, rnededinger; ...DOOP,
m. herdoop ; ...DORPEL, m. (-s), bovendorpel (eener
deur); ...DRAAD, m. (...draden), draad die tegen een
anderen inloopt.
TEGENDRAADS, bw. niet gelijk met den draad
(van stoffen); (fig.) in strijd met.
TEGENDRAADSCH, bn. tegenstrijdig.
TEGENDRAAI, m. (-en), tegenovergestelde draai.
TEGENDRAAIEN, (draaide tegen, heeft en is tegengedraaid), in tegenovergestelde richting draaien;
(fig.) tegenvallen : de zaak is mij tegengedraaid; (fig.)
iem. tegenwerken.
TEGENDRANG, m. drang in tegenovergestelde rich.

TEGENDRANK.
Ling; ...DRANK, m. (-en), drank om een anderen
onschadelijk te maken.
TEGENDRAVEN, (draafde tegen, is tegengedraafd),
iem. tegemoet draven.
TEGENDREMPEL, in. (-s), tegendorpel; ...DRIFT,
"T. tegenstroom.
TEGENDRIJVEN, (dreef tegen, heeft en is tegen.gedreven), tegemoet drijven, in de richting naar iets
.h.eendrijven; (fig.) tegenwerken, benadeelen, dwarsboom en.
TEGENDRINGEN, (drong tegen, heeft tegengedrongen), in tegenovergestelde richting dringen; den
vooruitgang, den voortgang beletten.
TEGENDRINKEN, (dronk tegen, heeft tegengedronken), op een toost antwoorden.
TEGENDRUIPEN, (droop tegen, is tegengedropen),
druppelende op iem. neervallen; (fig.) uiteengaan
--en achtereenvolgens iem. tegenkomen (van leden
van een gezelschap, eener vergadering enz.).
TEGENDRUISCHEN, (druischte tegen, heeft tegengedruischt), met veel geraas naderen; (fig.) in strijd
zijn met; door het gezond verstand verworpen
worden.
TEGENDRUK, m. (-ken), (nat.) druk in tegenovergestelde richting; weerstand; (fig.) tegenwerking;
(boekdr.) weerdruk.
TEGENDRUKKEN, (drukte tegen, heeft tegengedrukt), tegen (iets) aandrukken: in tegenovergesteide richting drukken; weerstand bieden; (boekdr.)
•een weerdruk maken. TEGENDRUKKING, v. (-en),
tee endruk.
TEGENDUWEN, (duwde tegen, heeft tegengeduwd),
tegen (iets) aanduwen in eene andere richting.
TEGENEBBE. v. (zeew.) ebbe die een schip tegenhoudt; ...ECHO, V. (•'s), eene echo die het geluid
eener andere nabauwt; ...EISCH, m. (-en), eisch in
antwoord op een anderen gesteld: een tegeneisch
-

inl,r city , .

-

TEGENETEN, (at tegen, heeft tegengegeten), met
tegenzin (jets) eten: door to veel van iets te eten
er een tegenzin in krijgen: de pr uimen heeft hi)* tegengegeteit.

-

TEGENFINT, v. (-en), zekere stoot in het schermen; ...FLANK, v. (-en), zeker vestingwerk.
TEGENGAAN, (ging tegen, is en heeft tegengegaan),
tegemoet gaan: ik zal hem een eindje tegengaan;
tegenwerken, dwarsboomen, beletten, verhinderen:
ondeugden, verkeerde neigingen, gewoonten tegengaan.

TEGENKAKELEN.
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TEGENGIFT, v. (-en), tegengeschenk. TEGENGIFTJE. o. (s).
TEGENGLIMMEN, (glom tegen, heeft tegengeglommen), tegenblinken.
TEGENGLINSTEREN, (glinsterde tegen, heeft tegengeglinsterd), glinsteren in de oogen van loin. die
nadert.
TEGENGLOEIEN, (gloeide tegen, heeft tegengegloeid), iem. tegemoet gloeien.
TEGENGOESTING, v. (Zuidn.) tegenzin.
TEGENGRAUW, m. (-en), barsch woord, ruw antwoord.
TEGENGRAUWEN, (grauwde tegen, heeft tegengegrauwd), beknorren, ruw bejegenen, barsch antwoorden.
TEGENGRAVEN, (groef tegen, heeft tegengegraven), (verst.) tegenmijnen graven. TEGENGRAVING,
v. (-en).
TEGENGRIMMEN, (grimde tegen, heeft tegengegrimd), grimmende iem. bejegenen, tegemoet komen.
TEGENGROET, m. (-en), groet om eon anderen to
beantwoorden; m. (-en), argument ter be
strijding (van iets); ...GUNST, v. (-en), wederzijds ,,th
gunst: tegengunsten bewUzen.
TEGENHANGER, m. (-s), pendant, contrast (va n
een persoon, eene schilderij enz ).
TEGENHEID, v. (...heden), wederwaardigheid, on
heil, ongeval: tegenheden op zijne reis ondervinden
(30.) inane ziel is der tegenheden zat; afkeer, tegen
zin: ik begin cc tegenheicl in te krijgen.
TEGENHINNIKEN. (hinnikte tegen, heeft tegenge
hinnikt), hinnikende tegenkomen; iem. hinnikende
aanzien.
TEGENHOEK, m. (-en), lioek aan de tegenover
gestelde zijde; a. (-en), uithoek eene
haven tegenover een anderen.
TEGENHOUDEN, (hield tegen, heeft tegengehouden)
)eletten voort te gaan, vooruit to komen, ophou
den : den loop van het water, een hollend paard tegen
louden; iem. tegenhouden, beletten voort to gaan, (ook)
hem beletten, verhinderen, iets to doen; hi liet zich
oor niets tegenhouden; zich verzetten tegen: een
tuwelijk tegenhouden, door wettige bezwaren in to
rengen enz.; wie Pan die plannen tegenhouden?; —
d uren, voldoende zijn: dat laken houdt lang tegen, is
n iet gauw versleten; rest houdt niet tegen, is spoed ig verteerd. TEGENHOUDING, v. het tegenhouen ; beletsel.
TEGENHOUW, m. (-en), slag met eene sabel, eene
bijl om eon anderen to beantwoorden; slag. inkeping die een hoek maakt met den voorgaanden:
-

TEGENGAANDERIJ, ...GALERIJ, v. ( en), tegenovergestelde galerij;
in. (-en), weergaim,
•echo.
TEGENGALMEN, (galmde tegen, heeft tegengeden tegenhouw op eene 1497 aanbrengen.
galmd), weerklinken; tegemoet klinken; iem. iets
TEGENHUILEN. (huilde tegen, heeft tegengehuild),
:zeer luide toeroepen, zoodat het weergalmt. TEGENiem. huilende aanzien, • tegemoet loopen, - ontGALMING, v. (-en).
vangen.
TEGENGANG, m. ontmoeting; (verst.) tegenloopTEGENHUPPELEN, (huppelde tegen, is tegenge.graaf; het tegengaan, beletsel.
uppeld), iem. huppelende tegenkomen, tegemoet
TEGENGAPEN, (gaapte tegen, heeft tegengegaapt), h appelen.
gapende aanstaren.
TEGENIJLEN. Wide tegen, is tegengeijld), in groote
TEGENGEBABBEL, o., ...GEBLAAT, o., ...GE- h aast tegemoet loopen.
DRUISCH, o., ...GEHUPPEL, o., ...GEKAKEL, o.,
TEGENIJVER, m. wedijver, mededinging.
...GEKEF, o. het voortdurende of herhaalde tegenTEGENIJVEREN. (ijverde tegen, heeft tegengebabbelen, -blaten enz.; ...GELUID, o. (-en), echo;
ij verd), tegenwerken; wedijveren.
...GESCHENK, o. (-en), geschenk dat men iem. geeft
TEGENJAGEN, (jaagde tegen, is tegengejaagd),
om een ander to beantwoorden: elkander tegenge.
agen drijven naar; hard tegemoet loopen.
schenken geven.
TEGENJANKEN, (jankte tegen, heeft tegengejankt),
TEGENGESTELD, bn. lijnrecht daar tegenover: in
iem. jankende aanzien; iem. jankende tegemoet lootegengestelde richting; ook als zelfst. naamw. gepen; jankende ontvangen.
bezigd: h is het tegengestelde van zijn broeder.
TEGENJUBELEN, (jubelde tegen, heeft tecrengejuTEGENGEUREN, (geurde tegen, heeft tegengegeurd), b eld), jubelende iem. tegenkomen, ontvangen.
in zekere richting geuren: de bloemen geurden ons
TEGENJUICHEN, (juichte tegen, heeft tegengetegen.
ju icht), juichende iem. aanzien, tegenkomen, - ontTEGENGIF, o. (-ten), TEGENGIFT, o. (-en), ieder
v angen.
middel dat in staat is een vergift door scheikundige
TEGENKAAI, v. (-en), ...KADE, v. (-n), tegenoververandering zoodanig to wijzigen, dat het zijn scha- li ggende kade of kaai; ...KAART, v. (-en), (kaartsp.)
delijk vermogen geheel of ten deele verliest; (fig.)
g oede kaart om tegen iem. to spelen.
middel ter veering van iets: zijn hooginoed was een
TEGENKAKELEN, (kakelde tegen, heeft tegenge
tegengif veer zijne gierigheid.
akeld), tegensnateren, -babbelen, -schrijven.

TEGENKAMP.

TEGENREKENING.

TEGENKAMP, m., TEGENKAMPING, v. (-en), bestrijding van den anderen kant, weerstand.
TEGENKAMPEN, (kampte tegen, heeft tegengekampt), bestrijden, weerstand bieden.
slechte kans tegenover eene
TEGENKANS, v.
goede; ...KANT, m. (-en), overzijde; keerzijde.
TEGENKANTEN, (kantte tegen, heeft tegengekant),
weerstreven; zich verzetten tegen : iem. tegenkanten;
hj kantte zich tegen. TEGENKANTING, v. (-en), verzet, oppositie: tegenkanting ondervinden; het voorstel

TEGENMORREN, (morde tegen, heeft tegengemorcb,
zich morrende tegen lets verzetten; morrende iota
weigeren of ongaarne doen. TEGENMORRING,
v. (-en).

tuur: tegennatuurlfike straffen; vadermoord is eene

wend zonder tegenkanting aangenomen.

tegennatuurtoke misdaad.

TEGENKANTER, m., TEGENKANTSTER, v. (-s),
die zich verzet.
TEGENKEFFEN, (kefte tegen, heeft tegengekeft),
iem. keffende aanzien, tegemoet loopen; door keffen
bedreigen; (fig.) tegenbabbelen; zich kijvende verzetten tegen.
TEGENKEIZER, m. (-s), keizer die tegenover een
ander gekozen wordt: er waren toen twee tegenkeizers;
...KIEL, v. (-en), (scheepsb.) binnenkiel, zaathout;
...KLACHT, v. (-en), klacht in antwoord op, naar
aanleiding van eene andere ingediend; ...KLANK,
m. (-en), weerklank; echo.
TEGENKLINKEN, (klonk tegen, heeft tegengeklonken), tegemoet klinken: luide vreugdekreten klonken

TEGENOMWENTELING, v. (-en), omwenteling om,
eene andere to bestrijden : eene tegenomwenteling ,
...ONTWERP, o. ( en), ontwerp tegenover bewrkn;
een ander gesteld; ...OPENING, v. (-en), opening
tegenover eene andere.
TEGENOVER, bw. vz. aan de overzijde: tegenover
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ons tegen.

TEGENKLOPPER, m. (-s), ijzeren plaat of knop,
waartegen de klopper van eene deur slaat.
TEGENKOMEN, (kwam tegen, is tegengekomen),
tegemoet komen: ik zal je halfweg tegenkomen; ontmoeten: ik ben min vriend tegengekomen. TEGENKOMING, ...KOMST, v. ontmoeting.
TEGENKONING, m. (-en), iem. die door de tegenpartij tegenover den eigenliiken koning tot koning
gekozen is : in Polen had men soms drie en vier teg enkoningen.

TEGENLACHEN, (lachte tegen, heeft tegengelachen), lachende iem. aanstaren; (fig.) dit lacht mij
tegen, ik vind hierin lets aanlokkelijks.
TEGENLAST, m. (-en), last die tegen een anderen
opweegt; ...LEER, v. leer(stelsel), strijdig met eene
andere; ...LIEFDE, v. wederkeerige liefde.
TEGENLIGGEN, (lag tegen, heeft tegengelegen),
tegenover lets anders liggen; (zeew.) de zeilen liggen
tegen, zij drukken tegen den mast (als zij den wind
van voren ontvangen).
TEGENLIST, v. (-en), list tegenover eene andere,
om eene andere te bestrijden: door tegenlist wist hij
het te verffdelen; ...LOOP, m. ongeluk, wederwaardigheid.
TEGENLOOPEN, (liep tegen, is tegengeloopen),
tegemoet loopen: hij is mg tegengeloopen; ontmoeten; (zeew.) schralen, niet meer gunstig zijn: de
wind loopt tegen, wordt voorlijk ; (fig.) niet gelukken,
slecht uitvallen: alles liep nab tegen.
TEGENLOOPGRAAF, v. (...graven), (vest.) loopgraaf
om eene andere onschadelijk to maken, to bestrijden.
TEGENMARCHEEREN, (marcheerde tegen, is tegengemarcheerd), tegemoetmarcheeren; tegenmarschen
maken.
TEGENMARSCH, m. (-en), marsch tot afleiding van
den vijand; marsch in veranderde richting; rotsgewijze frontverandering van een bataljon; frontverandering van eene afdeeling schepen; ...MERK,
o. (-en), tweede merk op koopgoederen, fabriekswaren, goud- en zilverwerk; uitgangskaartje dat
men bij 't verlaten van een schouwburg in de tusschenbedrijven ontvangt om daarmede opnieuw
toegang to hebben; ...MIDDEL, o. (-en), middel ter
bestrijding of voorkoming: arbeid is het tegenmiddel
voor . de verveling; ...MIJN, v. (-en), contramijn.
TEGENMIJNEN, (mijnde tegen, heeft tegengemijnd),
tegenmijnen maken. TEGENMIJNING, v. (-en).
TEGENMIN, v. wederkeerige liefde; gedeelde liefde.
TEGENMOMPELEN, (mompelde tegen, heeft tegengemompeld), mompelende tegenspreken; mompelende lets ongaarne doen. TEGENMOMPELING,
v. (-en).

TEGENMUUR, m. (...muren), steunmuur. TEGENMUURTJE, o. (-s).
TEGENNAAIEN, (naaide tegen, heeft tegengenaaid),.
(naaist.) tegen lets vast naaien; tegenzoomen.
TEGENNATUURLIJK, bn. bw. in strijd met de na-

de kerk wonen; tegenover iem. aan de tafel zitten; de
huizen hier tegenover, aan de overzijde der straat;

wat mij betreft, tent
—tegnovermifshjaltidbel fd,
opzichte van mij; — plotseling stond ik tegenover
hem, stonden wij in elkanders nabijheid, met de ge,zichten naar elkander gewend; vijandig tegenover
hier staat tegenover,
elkander staan, vijanden zijn;
dat zeer verbonden zift, de keerzijde er van is.
TEGENOVERGELEGEN, bn. aan de overzijde gelegen: het tegenovergeleg en dorp.
TEGENOVERGESTELD, bn. tegenover lets anders
gesteld, geheel verschillend: in tegenovergestelderichting, die met eene andere ongeveer een hook
van 180° maakt; tegenovergestelde hoeken, hoeken aan
een zelfde hoekpunt waarvan de beenen in elkanders verlengde vallen; (plantk.) tegenovergestelde bladeren, op dezelfde hoogte, maar recht tegenover
er staande ; — (fig.) geheel verschillend : ikelkand
ben van het tegenovergestelde gevoelen, mijn gevoelen,
staat lijnrecht tegenover het andere; tegenovergestelde neigingen, begeerten, die met elkander een,
scherp contrast maken; in het tegenovergestelde geval, wanneer het juist anders was; — het tegenovergestelde van hetgeen gij eerst zeidet, het tegendeel.
TEGENOVERLIGGEND, bn. aan de overzijde liggende:
de tegenoverliggende oever; ...ST AAND, bn. over elkander staande : de tegenoverstaande huizen; eene vertaling.
met tegenoverstaanden tekst, tegenover elkander gedrukt; tegenovergesteld : tegenoverstaande hoeken,.
bladeren, karakters.
TEGENOVERSTAND, m. (-en), stand tegenover iota,
anders: (stern) de maaneclipsen komen voor, als de-.
maan in tegenoverstand met de von is.
TEGENOVERSTELLEN, (stelde tegenover, heeft .,
tegenovergesteld), tegenover elkander stellen, confronteeren; vergelijken met: welken schilder kunnen•
wij Rembrandt tegenoverstellen ?; als tegenstelling,
tegendeel aanvoeren. TEGENOVERSTELLING, v.
(-en), tegenstelling; (recht.) confrontatie.
TEGENPAND, o. (-en), wederzijdsch pand: tegenpand
geven, nemen; ...PARTIJ, v. (-en), tegenstander, tegenstrever; vijand; partij die tegen eene andere plait:
advocaat der tegenpartij; (muz.) partij die tegen eene ,
de tegenpartif kwam niet goed uit; anderzigt:
...PARTIJDER, m. (-s).
TEGENPARTIJDIG, bn. bw. (-er, -st), tot de tegen
partij behoorende.
TEGENPAUS, m. (-en), onwettige paus, vgl. tegenkoning; ...PLAN, o. (-nen), plan in strijd met eon
ander; ...PLEITER, m. (-s), iem. die tegen lets plait;
...POGING, v. (-en), poging om eene andere to ver-

ijdelen; ...PRAAT, m. het tegenspreken.
TEGENPRATEN, (praatte tegen, heeft tegengepraat),,
tegenspreken.

TEGENPRATER, m. (-s), tegenspreker.
TEGENPRUTTELEN, (pruttelde tegen, heeft tegen-.
geprutteld), tegenmorren.
TEGENREDE, v. repliek; ...REDEN, v. (-en), radon
voor het tegendeel; ...REKENING, v. (-en), rekening
ten Taste van een crediteur: eene rekening met eenc_ ,
tegenrekcning t.07(1050.
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TEGENRENNEN.

TEGENSTRIJDEN.

TEGENRENNEN, (rende tegen, is tegengerend), iem.
tegemoet rennen; rennende tegenkomen.
TEGENRIJDEN, (reed tegen, is tegengereden), tegemoet rijden; rijdende tegenkomen.
TEGENROEDE, v. (-n), zeker gereedschap der fluweelwevers; m. roem eens mededingers;
(kaartsp.) roem die tegenover een anderen staat.
TEGENROLLEN, (rolde tegen, is tegengerold), rollende tegenkomen, ontmoeten.
TEGENRONDE, v. (-n), (mil.) ronde in eene tegenovergestelde richting; ronde ter contrOle der gewone
ronde; ...RUIM, o. deel van een vaartuig ; ...RUIMTE,
v. (-n), ruimte tegenover eene andere.
TEGENRUISCHEN, (ruischte tegen, heeft tegengeruischt), tegemoet ruischen.
TEGENRUK, m. (-ken), ruk in tegengestelde richting.
TEGENRUKKEN, (rukte tegen, heeft en is tegen-

komen, zich tegenspreken: den geest van tegenspraak
hebben, gaarne tegenspreken; veel tegenspraak onttnoeten, veel tegengesproken worden, verzet vinden;
heftige tegenspraak bij iem. vinden, heftig mondeling
verzet; zonder tegenspraak, zonder dat men het kan
tegenspreken.
TEGENSPREKELIJK, bn. bw., (w. g.), (-er, -st), tegengesproken kunnende worden; vatbaar voor tegenspraak.
TEGENSPREKEN, (sprak tegen, heeft tegengesproken), iets beweren of verzekeren in strijd met hetgeen
door een ander wordt beweerd of verzekerd, betwisten: dat meet ik tegenspreken; dat gerucht is door
niemand tegengesproken; iem. in 't gezicht, brutaalweg
tegenspreken; zichzelf tegenspreken, wat men nu zegt,
is in strijd met hetgeen men vroeger zei; htj moet
alttjd tegenspreken, hij spreekt gaarne tegen, wil
altijd gelijk hebben, het beter weten. TEGENSPREKING, v. het tegenspreken.
TEGENSPREKER, m. (-s), ...SPREEKSTER, v. (-s),
die tegenspreekt.
TEGENSPRINGEN, (sprong tegen, is tegengesprongen), tegemoet springen; iem. springende ontmoeten.
TEGENSTAAN, (stond tegen, heeft tegengestaan),
(w. g.) weerstaan, tegenstand bieden; — een afkeer
verwekken, walgen : dat eten staat tegen; zijn
uiterlijk, zone manieren staan mij tegen.
TEGENSTAND, m. verzet: tegenstand bieden, zich
verzetten; belemmering, verhindering: tegenstand
ondervinden; verdediging, het verweren; ...STANDER, m. (-5), vijand, weerstrever, iem. wiens gevoelen met dat eens anderen verschilt.
TEGENSTELLEN, (stelde tegen, heeft tegengesteld),
het eene tegenover het andere stellen (ter vet ,gelijking, ter bestrijding enz.) : den viand nieuwe
troepen tegenstellen. TEGENSTELLING, v. (-en), verzet, oppositie; contrast: dat is eene groote tegenstelling; (stijll.) antithese.
TEGENSTELLEND, bn. wat tegenstelt: (taalk.)
het tegenstellend zinsverband, eene wijze van neverschikkende zinsverbinding; het tegenstellend zinsverband kan zijn zuiver tegenstellend, beperkend tegenstelllend en uitsluitend tegenstellend; tegenstellende
voegwoorden, die het tegenstellend zinsverband uitdrukken.
TEGENSTELLER, m. (-s), bestrijder, opposant.
TEGENSTEM, v. (-men), (muz.) bas, contre-alto;
(ook) afkeurende stem.
TEGENSTEMMEN, (stemde tegen, heeft tegengestemd), eene afkeurende stem (over iets) uitbrengen.
TEGENSTEMMER, m. (-s), die tegenstemt; ...STOOT,
m. (-en), (schermk.) stoot om een anderen to beantwoorden; stoot tegen iets aan; (fig.) tegenspoed.
TEGENSTOOTEN, (stootte, stiet tegen, heeft tegengestooten), schokken, bonzen (tegen iets of iem.).
TEGENSTOOTING, v.
TEGENSTRALEN, (straalde tegen, heeft tegengestraald), iem. in de oogen stralen, als hij nadert:
alles straalt u tegen van zuiverheid; (fig.) blijdschap
straalde u uit hare oogen tegen.
TEGENSTREVEN, (streefde tegen, heeft tegengestreefd), tegenwerken, belemmeren, verhinderen,
dwarsboomen, zich verzetten tegen, ongehoorzaam
zijn. TEGENSTRALING, v. (-en).
TEGENSTREVER, m. (-s), ...STREEFSTER, v. (-s),
die tegenstreeft.
TEGENSTREVIG, bn. bw. (-er, -st), in strijd met;
zich verzettende.
TEGENSTRIBBELAAR, m. (-s), TEGENSTRIBBELAARSTER, v. (-s), die zich verzet (tegen iets);
twistzoeker, twistzoekster.
TEGENSTRIBBELEN, (stribbelde tegen, heeft tegengestribbeld), zich verzetten, koppig, halsstarrig zijn;
twist zoeken. TEGENSTRIBBELING, v. (-en).
TEGENSTRIJD, m. gebrek aan overeenstemming:
dat is met elkander in tegenstrijd.
TEGENSTRIJDEN, (streed tegen, heeft tegengestreden), niet overeenstemmen, in strijd zijn met, aan-

gerukt), naar eene tegenovergestelde zijde rukken;
in eene tegenovergestelde richting voorwaarts
komen; tegemoet rukken (van een leger enz.).
TEGENSCHADUWIGEN, m. my. (aardr.) bewoners
van tegenoverliggende parallellen; ...SCHANS, v.
(-en), zeker vestingwerk om de uitvallen van een
garnizoen to beletten.
TEGENSCH EMEREN, (schemerde tegen, heeft tegengeschemerd), iem. in de oogen schemeren, als hij
nadert. TEGENSCHEMERING, v.
TEGENSCHREEUWEN, (schreeuwde tegen, heeft
tegengeschreeuwd), iem. schreeuwende aanzien,
tegemoet komen; met geschreeuw ontvangen; (fig.)
luid, op ongepaste wijze tegenspreken.
TEGENSCHREEUWER, m. (-s), die tegenschreeuwt,
die gelijk hebben wil; ...SCHRIFT, o. (-en), schriftelijk
antwoord, wederlegging, bestrijding.
TEGENSCHRIJVEN, (schreef tegen, heeft tegengeschreven), schriftelijk antwoorden, bestrijden, wederleggen (in geschrifte) : van alle kanten werd het jongste
nieuws tegengeschreven.
TEGENSCHROEF, v. (...ven).
TEGENSLAAN, (sloeg tegen, is tegengeslagen), in

tegenovergestelde richting slaan; (fig.) mislukken,
tegenvallen : mine hoop, mine verwachting is tegengeslagen.
TEGENSLEEPEN, (sleepte tegen, heeft tegengesleept), tegemoet sleepen.
TEGENSLUITSTEEN, m. (-en), (mets.), sluitsteen
tegen een anderen aansluitende; ...SMAAK. m.
missmaak; afkeer; ...SNAP, m, het tegenspreken.
TEGENSNAPPEN, (snapte tegen, heeft tegengesnapt), tegenbabbelen: altijd moet hi' tegensnappen.
TEGENSNAUW, m. (-en), tegengrauw.
TEGENSNAUWEN, (snauwde tegen, heeft tegengesnauwd), toegrauwen ; barsch toespreken.
TEGENSNELLEN, (snelde tegen, is tegengesneld),
ijlings tegemoet loopen.
TEGENSPARTELEN, (spartelde tegen, heeft tegengesparteld), spartelende zich tegen iets verzetten
spartelde wel tegen, maar werd tech
(eig. en fig.):
weggevoerd; al dat tegenspartelen geeft niets. TEGENSPARTELING, Y. (-en).
TEGENSPEELSTER, v. (-s), iem. die tegen een ander
speelt; ...SPEL, o. (-len), (kaartsp.) spel kaarten
waarmee men tegen iem. speelt.
TEGENSPELEN, (speelde tegen, heeft tegengespeeld),
tegen iem. spelen.
TEGENSPELER, m. (-s), die tegenspeelt.
TEGENSPOED, m. (-en), onheil, ongeluk, ramp: veel
tegenspoed hebben, ondervinden; mislukking, ongunstige uitslag: geduld in tegenspoed.
TEGENSPOEDEN, (spoedde tegen, is tegengespoed),
tegenijlen.
TEGENSPOEDIG, bn. (-er, -st), ongelukkig, rampspoedig.
TEGENSPORRELIG, bn. (-er, -st), twistziek, onverdraagzaam.
TEGENSPORRELING, v. (-en), twist; tegenspraak;
verzet; ...SPRAAK, v. het tegenspreken: geen tegen, spraak verdragen kunnen; met zichzelf in tegenspraak
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druischen tegen: dat strijdt tegen de goede zeden; hij
moet altijd tegenstriklen, hij wil het altijd beter weten.
TEGENSTRIJDER, m. (-s), tegenpartij, tegenstander.
TEGENSTRIJDIG, bn. bw. (-er, -st), niet overeenstemmende: tegenstrydige beweringen, getuigenissen,
verklaringen; tegenstrijdige gevoelens, die met elkander
in strijd zijn; tegenstrfidige beginselen belijden; tegenstrijdig handelen, niet consequent. TEGENSTRIJDIGHEID, v. (...heden).
TEGENSTROOM, m. (-en), (zeew.) stroom die het
vooruitkomen van het schip belet; (fig.) algemeen
verzet, algemeene bestrijding.
TEGENSTROOMEN, (stroomde tegen, heeft tegengestroomd), met kracht tegemoet stroomen; (ook fig.).
TEGENSTUIT, m. terugslag; ...STUK, o. (-ken),
zeker stuk van eenig voorwerp (b. v. van eene
kast), dat aan een ander stuk beantwoordt; ...STUT,
m. (-ten), steun, houvast; ...TIJ, o. (-en), het getij
dat de vaart van een schip tegenhoudt.
TEGENTREKKEN, (trok tegen, is tegengetrokken),
tegemoet trekken, gaan, - reizen; in eene tegenovergestelde richting trekken.
TEGENVAL, m. misrekening, vergissing, tegenvaller.
TEGENVALLEN, (viel tegen, is tegengevallen), niet
gelukken, tegenloopen, mislukken; niet aan de verwachting beantwoorden: gij valt mij erg tegen, ik
had een beteren, hoogeren dunk van u; dat valt
tegen, dat had ik niet verwacht; de rekening valt
tegen, is hooger dan wij dachten.
TEGENVALLER, m. (-s), ...VALLERTJE, o. (-s),
misrekening: dat is een tegenvallertje; ...VENSTER,
o. (-s), dubbel venster, tochtvenster; ...VERGIF,
...VERGIFT, o. zie tegengif; ...VERKLARING, v.
(-en), verklaring die tegenover eene andere staat;
...VERSCHANSING, v. (-en), zeker vestingwerk,
tegenschans; ...VERWIJT, o. wederkeerig verwijt:
elkander tegenverwfjten doen; ...VERZEKERING, v.
(-en), wederkeerige herverzekering, reassurantie;
...VLEUG, v. contre-poil; ...VLOED, m., zie tegenstroom; ...VOETELING, m. (-en), ...VOETER, m. (-s),
(aardr.) bewoner van een tegenovergestelden meridiaan of parallel; (fig.) tegenstander: hi)" is min
tegenvoeter; ...VOOII STEL, o. (-len), voorstel in strijd
met een ander, ter vervanging van het eerste : een
tegenvoorstel indienen.
TEGENWAAIEN, (waaide, woei tegen, heeft en is
tegengewaaid), in de richting van een komende
waaien: de wind heeft ons den heeler dag tegengewaaid; fijn stof is ons voortdurend tegengewaaid.
TEGENWEER, v. verzet tegen geweld: tegenweer
bieden, zich tegen geweld verzetten; zich ten tegenweer stellen; in staat van tegenweer brengen.
TEGENWEREN. (weerde tegen, heeft tegengeweerd),
zich verzetten tegen geweld.
TEGENWERKEN, (werkte tegen, heeft tegengewerkt), pogingen doen om iets te beletten, om
iem. te benadeelen, dwarsboomen: iem. tegenwerken;
iem. in zone plannen, in zone ondernemingen tegenwerken; — (scheik.) terugwerken, reageeren. TEGENWERKING, v. (-en), het tegenwerken; (scheik.)
reactie.
TEGENWERKEND, bn. (scheik.) reactief.
TEGENWERKER, m. (-s), TEGENWERKSTER, v.
(-s), die tegenwerkt.
TEGENWERPEN, (wierp tegen, heeft tegengeworpen), (iets) voor (iemands) voeten neerwerpen; (fig.)
bedenkingen maken, bestrijden met aanmerkingen:
hierbij salt niets tegen te werpen. TEGENWERPING,
v. (-en), aanmerking, bedenking: gegronde tegenwerpingen maken; (recht.) gerechtelijke tegenwerping, verzet van den beklaagde; zone tegeowerpingen
aangenomen, verworpen.
TEGENWICHT, o. (-en), zwaarte tegenover eene
andere; (fig.) niiddel om het evenwicht te bevorderen: het tegenwicht van iets zijn.
TEGENWICHTIG, bn., (w. g.), opwegende tegen.
TEGENWIJZEN, (wees tegen, heeft tegengewezen),

(recht.), (w. g.), eene uitspraak tegen iem. doen; (ook)
den eisch ontzeggen.
TEGENWIL, in. wil in strijd met dien van een
ander; onwil; ...WIND, no. (-en), ongunstige wind:
tegenwind hebben, niet voor den wind kunnen varen;
net tegenwind laveeren.
TEGENWOELEN, (woelde tegen, heeft tegengewoeld), zich verzetten tegen.
TEGENWONER, m. (-s), tegenvoeter; ...WOORD,
o. tegenspraak.
TEGENWOORDIG, bn. (eig. tegen iem. gekeerd,
tegenover niet afwezig: ik was daarbij tegenwoordig; op een feest tegenwoordig zfjn; bestaande:
de tegenwoordige regeering, die nu regeert; de tegenwoordige directeur, die nu directeur is; wat doet gij
tegenwoordig ?, wat doet gij nu?; de tegenwoordige tijd,
onze dagen; (taalk.) tegenwoordige tijd, een der tijdvormen van bet werkwoord, die de werking voorstelt to geschieden in den tegenwoordigen tijd.
TEGENWOORDIGLIJK, bw., (w. g.), thans, op dezen
oogenblik, in dezen tijd.
TEGENWOORDIGHEID, v. aanwezigheid: zone tegenwoordigheid was daar noodig; in onze tegenwoordigheid, in ons bijzijn, (ook) tegenover ons; (recht.) in
tegenwoordigheid van getuigen; (godg.) de werkelijke
tegenwoordigheid van Jezus Christus, het aanwezig
zijn van zijn bloed en zijn lichaam; tegenwoordigheid
van geest, eigenschap om in oogenblikken van verlegenheid of gevaar zich (door woorden of daden)
er dadelijk uit to redden.
TEGENWORSTELEN, (worstelde tegen, heeft tegengeworsteld), tegenstand bieden; strijden tegen.
TEGENWORSTELING, v. (-en).
TEGENZANG, m. (-en), tweede zang (van een rei);
...ZEE, v. (-en), (zeew.) weerzee, terugdeinzing van
de golf die tegen eene rots of hoogte geslagen heeft;
...ZEGEL, o. (-5), zegel naast of bij een ander; zegel
tot bekrachtiging van een ander.
TEGENZEGGEN, (zegde, zei(de) tegen, heeft tegen.
gezegd, -gezeid), tegenspreken.,
TEGENZEGLIJK, bn. bw. (-er, -st), tegen to spreken,
in strijd met; (recht.) contradictoir.
TEGENZIJDE, v. (-n), overzijde, tegenovergestelde
zijde; keerzijde.
TEGENZIN, m. afkeer: een tegenzin in iets hebben;
hij doet alles met tegenzin, 't is hem alles te veel;
met tegenzin in iets toestemmen, het slechts noode
doen; ...ZORG, v. (-en), zorg die tegenover andere
staat.
TEGENZUCHTEN, (zuchtte tegen, heeft tegengezucht), iem. zuchtende aanzien, met zuchten ontvangen.
TEGENZUUR, o. (scheik.) zuur dat de werking van
een ander opheft of vermindert.
TEGENZWEREN, (zwoer tegen, heeft tegengezworen), een tegeneed atleggen.
TEGOEDS, TE GOED, bw. nog te vorderen hebben:
hij heeft nog veel te goed.
heeft geen tehuis, geen
TEHUIS, THUIS, o. h
onderkomen.
TEHUISKOMEN, o. geen tehuiskomen hebben.
TEHUISKOMST, v. het komen in zijn eigen huis:
bij zone tehuiskomst; ...REIS, v. reds naar huis: hi)*
is op de tehuisreis.
TEIL, v. (-en), ronde aarden bak of schotel die van
onderen nauw uitloopt, in sommige streken TEEL
geheeten; zulk een bak van hout, blik enz. TEILTJE. o. (-s).
TEINT, v. (-en), kleur, gezichts-, huidskleur: iem.
met eene donkere teint.
TEISTERAAR, m. (-s), iem. die teistert.
TEISTEREN, (teisterde, heeft geteisterd), ruw behandelen en zwaar beschadigen: de roovers teisterden
de reizigers; de storm teisterde de schepen; mishandelen; tergen, plagen; wonden; (fig.) onheil veroorzaken: aardberingen teisterden Ambon. TEISTERING,
v. (-en).
TEKORT, o. (-en), hetene te kort komt: een tekort
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van f600; een tekort dekken, wat te kort komt, bijpassen.
TEKORTKOMING, v. (-en), wat of waarin iem. te kort
komt; (fig.) zonde, overtreding, ondeugd, gebrek: vele

tekortkomingen hebben; iem. zone tekortkomingen zwaar
aanrekenen.
TEKST, m. (-en), de geheele inhoud (van een boek
of geschrift enz.): den tekst met grootere letter druk-

ken; den tekst verbeteren; de tekst is hier duister, is
bedorven; inz. de oorspr. inhoud van jets, in tegenstelling met de vertaling, met verklaringen, aanteekeningen, noten enz.: de oorspronkelijke tekst; door deze
verklaring wordt de tekst verstaanbaar; — (muz.) het
gedicht, de woorden eener compositie voor zangstemmen: de mvziek is keurig, doch de tekst is zinledig ; —
eenige woorden (inz. eene bijbelplaats), waarover
men beschouwingen mededeelt, of die de grondslag
zijn eener redevoering of predikatie: de predikant
had tot tekst...; een tekst uitwerken, daarover beschouwingen geven ; — (sprw.) iem. den tekst lezen, hem
scherp doorhalen, berispen; iem. tekst en uitleg geven,
haarfijn alles vertellen, (ook) nauwkeurig zeggen
waaraan hij zich te houden heeft; zij kan je tekst
en uitleg geven, zij weet van wanten; onderwerp van
behandeling; bij den tekstbliiven, voet bij stuk houden;
van den tekst raken, van zijn onderwerp afdwalen; iem.
van den tekst helpen, iem. in verwarring brengen; al te
diep in den tekst dringen, te veel van jets zeggen; —
een drukletter van 16 punten. TEKSTJE, o. (-s).
TEKSTBOEKJE, o. (-5), boekje met teksten uit den
bijbel; — boekje dat den tekst eener opera, van een
oratorium bevat.
TEKSTENROL, v. (-len), verzameling van teksten, van bijbelplaatsen (voor geestelijken).
TEKSTHAAK, m. (...haken), ...HAAKJE, o. (-s),
(boekdr.) een der twee haakjes, waartusschen de
woorden geplaatst zijn, die tot verklaring van den
tekst dienen j); ...LETTER, v. (-s), drukletter van
punten; ...SCHRIJVER, m. (-s), schrijver van den
tekst, in tegenst. met den schrijver der noten, verklaringen; ...UITGAVE, v. (-n), eene uitgave in den
oorspronkelijken tekst; ...UITLEGGER, m. (-s), die
een tekst uitlegt, inz. die teksten uit den Bijbel
heeft uitgelegd; ...VERBETEREN, o. het verbeteren van een bedorven tekst : het tekstverbeteren is
niet ieders werk; ...VERDRAAIER, m. (-s), iem. die
de beteekenis van een tekst verdraait, verkeerd
uitlegt; ...VERDRAAIING, ... -VERVALSCHING, v.
(-en), het vervalschen van een tekst; VERHAAL,
o., (...verhalen), het verhaal volgens den tekst;
...VERKLARING, ...VERTOLKING, v. (-en); ...VERSTANDIGE, m. (-n), (w.g.); ...VERTALER, m. (-s);
...WOORD, o. (-en), woord uitdrukking in een
tekst voorkomende; woord (of woorden) dat tot
tekst aan eene preek dient: ons tekstwoord vinden wij
in Marcus III: 7; ...ZETSEL, o. (-s), (boekdr.) het
zetsel van den tekst.
TEL, m. pasgang (van een paard).
TEL, (-len), TELLE, v. (-n), pasganger, telganger,
paard dat den pasgang gaat.
TEL, m. het tellen; dat is een heele tel, dat te tellen
duurt lang, valt moeilijk; ik was den tel kwijt, ik
had mij in het tellen vergist, ik was vergeten wat ik
reeds geteld had; zij is den tel kwijt (van eene zwangere
vrouw gezegd), zij heeft haar briefje verloren; bij
den tel (bij het getal) verkoopen; (fig.) hij is niet in
(of in geen) tel, hij komt niet veel in aanmerking,
wordt niet veel geacht; weinig, niet reel in tel zijn.
TELASTLEGGING, v. (-en), beschuldiging.
TELBAAR, bn. te tellen. TELBAARHEID, v.
TELDER. m. (-s), (gew.) teljoor.
TELEGRAAF, v. (...grafen), verschrijver, toestel om
met teekens in zeer korten tijd berichten tot ver
verwijderde afstanden over te brengen : optische telegraaf, waardoor berichten met lichtseinen overgebracht worden; electrische telegraaf, waarbij van de
electriciteit gebruik gemaakt wordt; inz. de eleetri-
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sehe telegraaf: iets per telegraaf berichten; plaatsen
die door de telegraaf verbonden zfj it, door telegraafdraden; — hij is bij de telegraaf werkzaam, op een
telegraafkantoor.
TELEGRAAFBODE, m. (-n), iem. die telegrammen
bezorgt, inz. buiten de kom eener gemeente, waar
een telegraafkantoor gevestigd is; ...CONGRES, o.
(-sen), congres waar verschillende onderwerpen
betreffende de telegraaf besproken (en geregeld)
worden; ...DIENST, m. regeling van het telegraafwezen; ...DRAAD, m. (...draden), metalen draad,
aan palen gespannen en dienende om berichten
electro-magnetisch over te brengen; ...KABEL, m.
(-s), kabel tot telegraaf dienende (onder den grond
of op den bodem des waters); ...KANTOOR, o.
(...toren), kantoor waar telegraphische berichten
verzonden en ontvangen worden; ...KUNST, v. telegraphie; ...LIJN, v. (-en), afstand van de eene plaats
tot de andere, waarover eene telegraaf werkt ; ...NET,
o. (-ten), alle telegraafiijnen bij elkander; ...PAAL,
m. (...palen), paal waarlangs de telegraafdraden
gespannen zijn; ...TOESTEL, o. (-len), toestel om to
telegrapheeren; ...TREIN, m. (-en), (mil.) alles wat
noodig is bij het leggen eener telegraaflijn voor
een leger.
TELEGRAFIST, m. (-en), die telegraphische berichten overseint, beambte op een telegraafkantoor.
TELEGRAFISTKLERK, m. (-en), iem. die klerk is
bij de telegraphie; ...LEERLING, m. (-en).
TELEGRAM, o. (-men), per telegraaf overgebracht
bericht.
TELEGRAMADRES, o. (-sen), adres voor telegrammen (zoo kort mogelijk gesteld en waarvan men
op het telegraafkantoor kennis draagt); ...BESTELLER, m. (-5), iem. die telegrammen bezorgt binnen
de kern eener gemeente, ...ZEGEL, m. (-s), zegels
waardoor men de korten van overbrenging van
binnenlandsche of binnen-Europeesche telegrammen
bij vooruitbetaling kan voldoen ; men heeft 11 soorten

van telegranzzegels : de minste is van 1 cent, de hoogste
van 2 gulden.
TELEGRAPHEEREN, (telegrapheerde, heeft getelegrapheerd), door middel van de telegraaf berichten
overzenden of doen overzenden.
TELEGRAPHIE, v. kunst -, leer der telegrafen; het
telegraafwezen : min broeder is NJ de telegraphie;

commies bijd e tel tgraphie.
TELEGRAPHISCH, bn. door middel van de telegraaf:

telegraphische berichten; tot een- telegraphischen toestel behoorende : telegraphische seingever.
TELEMETEOROGRAAF, m. (...grafen), werktuig om
in ruimen kring de lucht meteorologisch to onderzoeken.
TELEN, (teelde, heeft geteeld), door geslachtelijke
vermenging voortbrengen, het aanzijn geven aan:

ieder dier teelt zijns gelijke; Abraham tee'cle Isacik en
Jakob; kweeken: vruchten, aardappelen telen; vee
telen; schapen telen; (fig.) veroorzaken: ledigheid teelt
ondeugd. TELING, v. het telen, voortbrenging (van
kinderen enz.); de opbrengst van teelland.
TELEOLOGIE, v. de leer van de eindoogmerken
der dingen en van de doelmatigheid in de inrichting der wereld.
TELEPHONEEREN, (telephoneerde, heeft getelephoneerd), door middel van de telephoon berichten.
TELEPHONIE, v. kunst, leer van de telephoon; het
telephoonwezen: bij de telephonie zijn.
TELEPHONISCH, bn. door middel van de telephoon:

telephonisch gesprek ; woonhuis en kantoor ^fin telepho.
nisch verbonden.
TELEPHONIST, m. en v. (-en), beambte op een
telephoonkantoor.
TELEPHOON, v. (...phonen), een toestel om op
verre afstanden geluiden over to brengen; inz. die
geluiden overbrengen door galvanische stroomen,
die opgewekt worden of wier stroomsterkte gewijzigd wordt.
TELEPHOONBESTELLING, v. (-en), bestelling, over-
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brenging per telephoon ; ...DIEN ST, m. regeling van
het telephoonwezen; ...DRAAD, m. (...draden), metalen 'draad waarlangs telephonische gesprekken gehouden worden; ...BABEL, m. (-s); ...KANTOOR,
o. (...kantoren), kantoor waar men telephoneeren
kan; ...NET, o. (-ten), alle telephoondraden bij elkander; ...NUMMER, o. (-s), nummer van het telephoontoestel waarmede men op een -kantoor verbonden
is; ...PAAL, m. (...palen), paal waarover de teleThoondraden gespannen zijn; ...STATION, o. (-s),
telephoonkantoor; ...VERBINDING, v. (-en), telephonische verbinding.
TELER, m. (-s), voortbrenger; kweeker; (in de oude
spraakkunsten) tweede naamval, genitivus.
TELESCOOP,..m. (...scopen), astronomische verrekijker.
TELESCOPISCH, bn. alleen door telescopen waarneembaar: telescopische sterren.
TELEURSTELLEN, (stelde teleur, heeft teleurgesteld), bedriegen in eene verwachting : iem., zich
teleurstellen. TELEURSTELLING, v. (-en), misrekening, verkeerde ongunstige uitslag.
TELG, v. (-en), loot van eon boom, boomscheutje;
- m. en v. (-en), (fig.) afstammeling, spruit (van
een geslacht, van eene familie): een waardige telg
van een oud geslacht. TELGJE, o. (-s).
TELGAAN, o. het loopen met den pasgang (van
een paard).
TELGANG, m. pasgang (van een paard).
TELGANGER, m. (-s), paard dat den telgang gaat,
hakkenei.
TELGKWEEKER, m. (s), boomkweeker; ...KWEEKERIJ, v. (-en), boomkweekerij.
TELHASPEL, m. (-s), haspel die het getal draden
voor elke strong aanwijst, door middel van een
hamertje, dat op een plankje valt; ...HOUT, o.

taihout.
TELING, m. (-en), taling: eene soort van kleinen
eendvogel; —BOUT, m. (-en), gedeelte eons talings;
—JACHT, v. (-en), jacht op talingen.
TELINGSKRACHT, v., ...VERMOGEN, o. kracht,
vermogen om voort to telon.
TELJOOR, o. (...joren), bord, eetbord. —LIKKER,
m. (-s), tafelschuimer, klaplooper.
TELKENMALE, TELKENMAAL, bw. telkens.
TELKENREIZE, bw. telkens.
TELKENS, bw. ieder keer: telkens als ik haar aankijk, lacht zij; aanhoudend, gestadig, ik moest hem
telkens zeggen, wat altes beteekende.
TELKUNST, v. de kunst van tellen.
TELLEN, (telde, heeft geteld), de eenheid en de
hoeveelheden in hare natuurlijke volgorde opnoemen: tot tien, tot twintig leeren tellen; (fig.) daar
staat hij alsof hfj geen drie, geen tien kan tellen, alsof
hij to dom is om to kunnen spreken; op zone vingers tellen, terwijl men de hoeveelheden door vingers
voorstelt; — door tellen de hoeveelheid bepalen,
nagaan hoeveel er zijn: de gasten tellen; de bevolking,
de stemmen tellen; het geld tellen ; (fig.) de meikever
telt zfj n geld, wanneer hij telkens den kop vooruitbrengt om de luchtbuizen der vliesvleugels vol to
pompon: heeft hij zijn geld geteld, clan gaat hij vliegen; (sprw.) men kan zone ribbon tellen, zoo mager is
hij; hij moet op zijn tellen passen, hij moot voorzichtig zijn; iem. de brokken in den mond tellen, zeer
nauwkeurig acht geven op hetgeen hij gebruikt, wijl
men het hem niet gunt; hij loopt de steentjes te tellen,
hij loopt met het hoofd gebogen, met den blik naar
beneden gericht (wagons bedeesdheid, gepeins enz.);
— afrekenen, beginnen to rekenen van zekeren dag,
zeker tijdstip, zekere gebeurtenis: w j beginnen van
heden te tellen; hoever telt die vrouu, ?, sedert wanneer
rekent zij hare zwangerschap?; — een zeker getal
vormen: onze stad telt 200.000 zielen; wij tellen, acht,
wij zijn met ons achten; dat meisie telde 16 zomers,
was 16 jaar oud; — rekenen, aannemen to behooren:
iem. ender zone vrienclen tellen; hij telt on der de
knapsten, van zijn tijd, wordt daarbij gerekend; ik

tel dat tot het moeiljjkste wat er is; -- gelden: (kaartsp.)
/seer en vrouw tellen voor 20; dat telt niet, wordt niet
meegerekend; hjj telt daar voor niets, is er niet ge-

ge6erd.
TELLENAAR, m. (-5), (Zuidn.) telganger.
TELLER, m. (-s), die telt, rekenaar; (rekenk.) dat
getal eener gewone breuk, dat aangeeft hoeveel
gelijke deelen der gebroken eenheid genomen zijn.
TELSTER, v. (-s), ztj die telt.
TELLETTER, v. (-5), talletter, letter die een getal
aanwijst; ...LOON, o. (-en), loon dat men betaalt of
ontvangt voor het tellen.
TELLING, v. (-en), het tellen ; volkstelling; (rekenk.)
optelling, samentelling: de telling leert ons de sons
acht,

zoeken van twee getallen.

TELLURISCH, bn. tot de aarde behoorende.
TELLURIUM, o. (-s), toestel om de beweging van
maan on aarde aanschouwelijk voor to stollen.
TELLURIUM, O. een door MULLER VON REICHENSTEIN
ontdekt element, dat tot nog toe slechts spaarzaam,
meestal in verbinding met lood, bismuth, goud on
zilver, in sommige mineralen is aangetroffen; het
gelijkt veel op zwavel, is zilverblank, heeft een
s. g. van 6,2 en een smeltpunt van 500' C.
TELLUS, v. godin der aarde.
TELMOSSEL, v. (-en), kleine mossel (telling).
TELOORGAAN, (het ging teloor, is teloorgegaan),
verloren gaan : alles is teloorgegaan.
TELPAARD, o. (-en), telganger, hakkenei; ...PAS,
m. zie telgang; ...SCHAAL, v. (...schalen), (rekenk.)
alle verzamelende eenheden van een talstelsel in
natuurlijke volgorde; ...TEEKEN, o. (-s), (w. g.), cijfer,
getalmerk; ...WOORD, o. (-en), (taalk.) de telwoorden
geven de hoeveelheid of de rangorde der zelfstandigheden
te kennen; bepaalde en onbepaalde telwoorden, naarmate de hoeveelheid, de rangorde bepaald of niet
bepaald aangegeven is.
TEMBAAR, bn. to temmen, tam gemaakt kunnende
worden. TEMBAARHEID, v.
TEMEE, bw. straks, aanstonds: ik kom temee; rob
temee wordt zoowel in den verleden als in den took.
tijd gebezigd: zoo temee was hij nog hier.
TEMEN, (teemde, heeft geteemd), de woorden
langzaam of slepende uitspreken; talmen, dralen.
TEMER, m., TEEMSTER, v. (-s), vervelende spreker, - spreekster. TEMERIJ, v. vervelende praat.
TEMERAIR, bn. koen, vermetel; onbezonnen.
TEMERIG, bn. bw. (-er, -st), slepend: eene temerige
stem; temerig praten; talmachtig: zjj is altYd even
temerig, even langzaam.
TEMERITEIT, v. vermetelheid, roekeloosheid.
TEMET, TEMETS, bw. soms, nu en dan: hij komt
mfj temet eons opzoeken; soms, misschien: hij mocht
temet denken, dat het waar was.
TEMMEN, (temde, heeft getemd), tam maken, uit
den wilden toestand brengen: leeuwen en tijgers temmen; (fig.) bedwingen, gedwee maken, doen buigen,
beteugelen: die onderwijzer weet zelfs den wildsten
knaap to temmen; (fig.) zone driften, hartstochten
temmen, beteugelen. TEMMING, v. het temmen.
TEMMER, m., TEMSTER, v. (-s), die temt.
TEMPEEST, o. (-en), (veroud.) storm, zeestorm ;
onwedr.
TEMPEESTEN, (veroud.) stormen; (fig.) razen, tieren.
TEMPEL, m. (-s, -en), gebouw aan de uitoefening

van den godsdienst gewijd, kerk: tempels oprichten:
de tempel van Jupiter, van Janus, aan Jupiter, aan
Janus gewijd; de tempel van Salerno, door Salomo
opgericht; inz. het kerkgebouw der Christenen : naar
den tempel gaan; — heilige, gewijde plaats: dat huis
is een tempel der huwelijkstrouw; een tempel van Venus,
van ontucht, een huis van ontucht; (sprw.) onderhead ow tempel, draag zorg voor uw lichaam; —
vrije heerlijkheid di , aan de orde der Tempelieren
behoorde; — (wev.) werktuigje om het doek gelijkmatig to spannen on to voorkomen dat het to veel
inweeft, gewoonlijk testaande uit twee verbonden
houtjes met korte, -t.herpe metalen stiften (tinnen),

TEMPEL.

TENT,

die in de kanten van het weefsel prikken. TEM-

samengestelden handgreep of beweging: lading in
twaalf tempo's.
TEMPORAIR, bn. tijdelijk, niet duurzaam.
TEMPORALIEN, v. my. wereldlijke inkomsten der
geestelijkheid.
TEMPOREEL, bn. tijdelijk, wereldlijk, aardsch.
TEMPORISATIE, v. draling, opschorting, verschuiving (tot een geschikter tijd), tijdwinning.
TEMPORISEEREN, (temporiseerde, heeft getemporiseerd), tot gelegener tijd uitstellen.
TEMPTATIE, v. (-s,
kwelling: dat was eene
verschrikkelijke temptatie; verzoeking.
TEMPTEEREN, (tempteerde, heeft getempteerd),
kwellen, plagen: 145 tempteert iedereen; in verzoeking
bren gen.
TEMS, v. (-en), dichte paardenharen zeef, teems.
TEMSEN, (temste, heeft getemst), ziften.
TEN, samengetrokken uit te den, zie TE.
TENACITEIT, v. vasthoudendheid; taaiheid der
metalen; (fig.) schrokkigheid.
TEN AILLE, v. (-s), (vest.) eenvoudige inspringende
hoek van eene schans of linie; —HOEK, m. (-en).
TENAILLON, o. (-5), klein vestingwerk dat vroeger
diende om kleine ravelijnen on achterliggende schouderhoeken der bastions to dekken.
TENAKEL, o. (-s), (boekdr.) lineaalvormig houtje
waartegen het to zetten manuscript gelegd wordt.
TENANT, m. (-en), verdediger, voorvechter; (wap.)
schildhouder.
TENDEEREN, (tendeerde, heeft getendeerd), spannen; strekken, bedoelen, trachten.
TENDEN TIE, v. (-5, ...tien), strekking, neiging, richting naar een doel.
TENDENZ, v. strekking; —ROMAN, m.(-5),roman
met eene zedelijke strekking.
TENDER, m. (-s), (spoorw.) wagen achter de locomotief en waarop steenkolen en water voorhanden
zijn; (zeew.) adviesvaartuig bij een linieschip.
TENDERLOCOMOTIEF, v. (...von), (spoorw.) machine
waarbij tender en locomotief een geheel vormen.
TENEZ, vz. daar, ziedaar, neem aan.
TENGEL, m. (-s), verbindingslat voor timmerwerk,
platte lat van 8 tot 1:5 cM. breedte bij 1,2 tot 2,2 cM.
dikte.
TENGELDOEK, o. behangerslinnen.
TENGELEN, (tengelde, heeft getengeld), (timm.)
reten van timmerwerk met tengels beslaan; tengels
tegen de balken eener zoldering slaan, waaraan
het plafondriet bevestigd wordt; tengels slaan am
daarop het tengeldoek to spannen. TENGELING,
v. (-en).
TENGELHOUVAST, m. (-en), ijzeren haakje met
korte, rechthoekig omgezette nok, naast de tengels
ingeslagen om deze met dat nokje vast tegen het
muurwerk te klemmen.
TENGER, bn. (-der, -st), rank, tender (van lichaam):
eene tengere gestalte; teer, zwak: een tenger kind,
een tenger bootje. TENGERHEID, v. teerheid, rankheid, zwakte.
TENIETDOENING, v. (-en), het te niet doen.
TENNIS, o. (-sen), eene soort van balspel in de
open lucht.
TENNISSEN, (tenniste, heeft getennist), tennis
spelen.
TENOR, m. (-s, -en), hoogste mannenstem van
klein d tot eengestreepte g.
TENOR, TENORIST, m. (-en), tenorzanger.
TENORSLEUTEL, m. (-5), muzieksleutel waardoor
de eengestreepte c op de 4de lijn aangegeven wordt;
...STEM, v. (-men), stem van een tenor, hooge mannenstem; ...ZANGER, m. (-5).
TENT, v. (-en), eene soort van woning of verblijf•laats (bestaande uit in den grond gestoken palen,
met linnen of andere stof gedekt) : tenten der nomadenvolken; de tenten opslaan, afbreken; (sprw.) ergens
zone tenten opslaan, er gaan wonen; veldverblijf
van militairen); hut; (oak) but op een vaartuig;
loofhut (der Israelieten); (bijb.) de tent der samen-

PELTJE, o. (-s), kleine tempel; pagode; tempel voor
de huisgoden.
TEMPELBERG, m. (-en), berg waarop een tempel
staat of gestaan heeft; ...BEWAARDER, m. (-s),
...BEWAARSTER, v. (-s), die de zorg voor den tempel als gebouw heeft; ...BOUW, m. het bouwen van
een tempel; ...DAK, o. (-en); ...DEUR, v. (-en);
...DIENAAR, m. (-s), iem. die geringe diensten in
een tempel verrichten moet; (bij uitbr.) priester;
...DIENST, m. godsdienstoefening in den tempel (inz.
bij de oude Israelieten).
TEMPELEN, (tempelde, heeft getempeld), (gemeenz.)
ter kerk gaan.
TEMPELFEEST, o. (-en), inwijdings-, herinneringsfeest eens tempels; ...GAT, o. (-en), (wev.) gaten
langs den rand van het weefsel, daarin door de
tinnen van den tempel gemaakt; ...GEREEDSCHAP,
©. benoodigdheden bij den tempeldienst; ...HEER,
...IER, m. ( en), ridder eener voormalige geestelijke
-orde, in 1118 te Jeruzalem gesticht; later werden
zij zeer rijk en wegens hunne onmatigheid berucht;
(sprw.) hij zuipt, drinkt als een Tempelier, hij is een
onmatig drinker; ...MAAT, v. (...maten), (wev.)
hoeveelheid die men telkens weeft, eer men vertempelt, den tempel versteekt; ...OFFER, o. (-s), offer
dat in den tempel gebracht werd; ...ORDE, v. regeling
van den tempeldienst; (ook) ridderorde der Tempe4ieren; ...POORT, v. (-en); ...PRACHT, v. pracht in
een tempel; m. (-s), ...PRIESTERES,
v. (-sen); ...BIDDER, m. (-s), tempelheer;
RAAD, o. (...sieraden); ...STAD, v. (...steden),(oudt.)
stud waarin een beroemde tempel was (Jeruzalem,
Ephese enz.); ...TIN, v. (-nen), bovenste spits, pagode
van een tempel; (wev.) de scherpe stalen stiftjes van
een weverstempel; ...TRAPPEN, m., ...TREDEN, v.
mv.; ...VOOGD, m. (-en), ...VOOGDES, v. (-sen), bewaker,* bewaakster eens tempels; ...WACHT, v. lieden die den tempel bewaken; ...WACHTER, m. (-s).
TEMPER, m. het temperen, tempering; temperament; temper van geest, gematigdheid.
TEMPERAMENT, o. (-en), natuurlijke neiging, natuuraanleg, natuurlijke gemoedstoestand : een sanguinisch
temperament hebben, snelle maar zwakke gemoedsaandoeningen hebben en vooral op het aangename
letten; bij het cholerisch temperament worden de
aandoeningen snel en sterk opgewekt; het melancholisch temperament, is het tegengestelde van het
sanguinische; worden de aandoeningp zwak en
langzaam opgewekt, dan heeft men een flegmatisch
temperament.
TEMPERANTIA, v. my. verzachtende middelen.
TEMPERATUUR, v. (...turen), graad van warmte:
water kookt bfj eene temperatuur van 100° C.; warmtegraad der lucht : eene aangename, zachte temperatuur;
eenstemmigheid, nauwkeurige zuiverheid der
, (muz)
tonen. TEMPERATUURTJE, o. (-5).
TEMPEREN, (temperde, heeft getemperd), matigen,
verzachten: het licht temperen; (fig.) lenigen, doen
.bedaren: iemands droefheid temperen; de jaren temperen de drifters; kleuren mengen om zachtere tinten
.te krijgen; de brosheid ontnemen (van gegoten
roorwerpen): staal temperen. TEMPERING, v. (-en),
het temperen.
TEMPERMES, o. (-sen), gereedschap des kunstschil-ders: een mes met een lang en dun blad, ovaal van
vorm en zonder snede, om de verven op een palet
- bijeen te schrapen, to roeren, fijn to wrijven enz.;
...OVEN, m. (-s), oven van den staalmaker.
TEMPESTATIEF, TEMPESTUEUS, bn. stormachtig, bulderend, onstuimig.
TEMPESTIEF, bn. tijdig, op het geschikte oogenblik.
TEMPO, o. (-'s), rechte tijd; (muz., dansk.) tijdmaat, beweging; de graad van langzaamheid of
snelheid, in welken een toonstuk most worden voorgedragen, wat van den inhoud en het karakter van
het stuk afhangt; (oudt.. mil.) onderdeel van een
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komst; — kraam, vervoerbare winkel (inz. op ker-

TERCERONEN, -m. my. kinderen van een CreooY
en eene Mulatin.
TERDEGE, TERDEEG, bw. flunk, goed, geducht:
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missen). TENTJE, o. (-s).
TENTAMEN, o. (-13, ...mina), voorloopig onderzoek.
TENTATIE, v. (-s), temptatie.
TENTBALK, m. (-en), balk op twee mikken voor
cone dakvormige tent; ...BE WONER, m. (-s), iem. die
eene tent bewoont; ...DAK, o. (-en), dak dat van
alle vier zijden in een punt uitloopt, evenals het
bovenste gedeelte eener tent; ...DOEK, rn. (-en),
doek, tot de samenstelling van eene tent dienende.
TENTEEREN, (tenteerde, heeft getenteerd), in verzoeking brengen, verlokken, verleiden; ondervragen.
TENTEN, (tentte, heeft getent), peilen (eene wond).
TENTENMAKER, m. (-s), ...MEESTER, m. (-s),
kwartiermeester. •
TENTGORDIJN, o. (-en), gordijn voor eene tent;
tentdoek; o. (-s), heelmeestersw erktuig om
eene wonde te peilen, sonde; ...KOORD, v. (-en),
touwwerk; ...LINNEN, o. linnen om eene tent te
spannen; ...PAAL, m. (...palen), staander voor eene
kegelvormige tent.
TENTOONSPREIDING, v. het ten toon spreiden.
TENTOONSTELLING, v. (•en), het ter bezichtiging
aanbieden; verzameling van voorwerpen ter bezichtiging; wereldtentoonstelling, of internationale tentoonstelling, zulk eene verzameling uit alle landen der
wereld.
TENTOONSTELLINGS-COMMISSIE, v. (-s, ...sten),
--commissie met de regeling eener tentoonstelling
belast; ...GEBOUW, o. (-en), gebouw waarin eene
tentoonstelling gehouden wordt: het ijzeren geraamte

terdege zijn best doen; iem. terdege de waarheid zeggen;
terdege er van langs krijgen. [TERDEGE is de datief
van dege: een oud subst., dat btj KILIAAN voorkomt
in de beteekenis van heil, voorspoed, welzen, en afgeleici
van het praet. van dogen, den.]

TERDOODBRENGING, v. (-en), het ter dood brengen..
TERECHTBRENGEN, (bracht terecht, heeft terechtgebracht), in orde schikken: ik zal dien verwarden
,rommel niet kunnen terechtbrengen; dat is terechtgebracht, weer gevonden; (fig.) een dwalende terechtbrengen, weer op het goede pad brengen.TERECHT-

BRENGING, v.
TERECHTHELPEN, (hielp terecht, heeft terechtgeholpen), de gewerischte fnlichtingen geven : kunt ge
mij ook terechthelpen, waar ik wezen moet? terechtbrengen. TERECHTHELPING, v. het uit den waan.
helpen.
TERECHTKOMEN, (het kwam terecht, is terechtgekomen), in orde komen, geschikt worden, goed
afloopen: daar komt niets van te recht, alles gaat
verkeerd; hi)* zal wel terechtkomen, hij zal wel deeene of andere betrekking krijgen.; ik kan niet met hem terechtkomen, niet overeenkomen, niet genoeglijk met hem verkeeren; dat boek is terechtgekomen,
gevonden geworden, nadat het zoek was geraakt;
die brief is niet terechtgekomen, heeft den geadresseerde niet bereikt.
TERECHTPLAATSING, v. het brengen op de be-

van het tentoonstellingsgebouw is reeds klaar.

hoorlijke plaats.

TENTSCHUIT, v. (-en), vaartuig met eene overdekte
doch aan de kanten open verblij fplaats op het dek;
...STUTTEN, m. my. (zeew.) stutten voor eene tent;
...WAGEN, m. (-s), wagen op welken legertenten
worden vervoerd; wagen met een zeilen dak;
...WAGENTJE, o. (-s).
TENUE, v. (.n), militaire kleeding, uniform, zooals
die door de reglementen of het dagelijksch rapport
wordt voorgeschreven: zomertenue, wintertenue; ire
groot tenue, in parade•uniform, in klein tenue, in
gewone of dagelijksche uniform voor exercitien;
kazernetenue, zooals in de kazerne gedragen moet
worden; marsch-tenue.
TENUITVOERBRENGING, v. (-en), ...UITVOERLEGGING, v. (-en), het ten uitvoer brengen, leggen.
TENWARE, TENZIJ, vw. indien niet: ik ga met

TERECHTSTAAN, (stond terecht, heeft terechtgestaan), als een beklaagde of beschuldigde voor den,
rechter staan.
TERECHTSTELLEN, (stelde terecht, heeft terechtgesteld), voor eene rechtbank doen verschijnen; eene
straf (aan iem.) voltrekken. TERECHTSTELLING,
v. (-en), voltrekking der straf.
TERECHTWIJZEN, (wees terecht, heeft terechtgewezen), den weg wijzen: een vreemde, onbekende
terechtwifren; (fig.) leeren, onderrichten: bij de studio
terechtivifzen; (fig.) berispen, vermanen: ik zal hem
eens streng terechtwijzen. TERECHTWIJZING, v. (-en),_
(fig.) leering, onderrichting, les, vermaning.
TERECHTZITTING, v. (-en), vergadering eener
rechtbank.
TEREN, (teerde, heeft geteerd), met teer bestrijken: eene schutting teren. TERING, v.
TEREN, (teerde, heeft geteerd), goede sier maken,
goed eten en drinken, slempen; verteren (spijzen):

Paschen uit, tenzij het slecht weer is; ik ga niet
tenzij ge een rijtuig neemt. [Tenzij en tenware waren
oorspronkelijke volzinnen: het ne zij, het ne ware,
het en zij, het en ware: waaruit zij door afkapping en
samentrekking ontstaan zijn.]
TENZELFDEN, aanwijz. voorn. tenzelfden tide, op -,
in denzelfden tijd.
TEPEL, m. (-s), rond uitsteeksel middenstip van
de borst; speen (der dieren) : vele zoogdieren hebben
4 tepels aan den ?tier. TEPELTJE, o. (-s), kleine tepel;

tepelties der huid, der tong.
TEPELCACTUS, m. (-sen), (plantk.) eene soort
cactus. die vooral in dorre zandwoestijnen welig
tiert; hij ziet er uit alsof hij uit groote wratten is
sarnengesteld; ...DOP, m. (-pen), ...DOPJE, o. (-s). klein
werktuig ter verlichting van 't zoogen, als de natuurlijke tepel niet goed gevormd is; ...KLOOF, v.
(...kloven), eene kloof in den tepel; ...KRING, m. (-en),
roode kring om den tepel; o. (plantk.)
wilde mosterd; ...PIJN, v. (-en); ...SPLEET, v.
(...spleten), tepelkloof.
TEPELVORMIG, bn. in den vorm van een tepel;
(ontl.) tepelvornzig uitsteeksel van het slaapbeen.
TEPELZALF, v. (...ven), (geneesk.) zalf ter genezing
van kloven in de tepels; ...ZWEER, v. (...zweren),
zweer aan een tepel.
TEPRONKSTELLING, v. (-en), het te pronk stellen.
TER, vz., samengetrokken uit te der, zie TE.
TERAARDEBESTELLING. v. (-en).1 , ezraving: de tti . -

artrdebestelling zal Dinsdag p7 aats

op kosten van anderen teren, leven; van den hoogen
boom teren, verteringen maken, wier bedrag dat der
inkomsten overtreft; (fig.) op zijn smeer teren, leven
van hetgeen men overgelegd of gespaard heeft;
mager worden, kwijnen.
TEREND, bn. kwijnend: eene terende ziekte.
TERGEN, (tergde, heelt getergd), iets doen om een
ander to plagen, sarren, verbitteren, vertoornen: hij-

heeft geslagen, onzdat gij getergd hebt; dat is maar den
mond tergen, iem. doen watertanden. TERGING, v.
(-en), het tergen, geterg.
TERGEND, bn. (-er, -st), uitdagend, sarrend: eerie

tergende hooding aannemen.

TERGER, m., TERGSTER, v. (-s), die tergt.
TERGIVERSEEREN, (tergiverseerde, heeft getergiverseerd), uitvluehten zoeken, dralen.
TERGMIDDEL, o. (-en), middel om iem. to tergen;
...TAAL, v., ... -WOORD, .o. (-en), taal, woord waarmede men iem. tergt, verbittert.
TERGZIEK, bn. (-er, -st). plaagziek.
TERHANDSTELLING, v. het overgeven, overreiken.
(-er, -st), als tee:, met teer bestreken;
TERIG,
teeraehtig.
v.
(-en),
vertering (van spijzen); uitgave,
TERING,
vertering: rrije tering hebben, het zeltniet belioeven
te betalen; (fig.) de tering naar de ttering zetten, de
uitgaven naar de inkomstenn gin; — ziekte
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v. (-s); —VERNIS, o. vernis met terpentijnolie aanmet een chronisch verloop, die de krachten sloopt,
het lichaam doet uitteren en wegkwijnen: aan de i gernaakt.
tering Wien, gestorven zijn; (sprw.) hij zou er de tering
TERPSICHORE, v. de muze der danskunst en der
nog van zetten, het is heel gevaarlijk voor hem.
lyrische poezie, voorgesteld in een luehtig gewaad,
TERINGACHTIG, bn. (-er, -st), aan de tering lijdende :
met een bloemenkrans in het haar en eene tamer teringachtig uitzien, zoo alsof men de tering had.
boerijn in de hand.
TERINGACHTIGHEID, v.
TERRA, v. aarde, land: terra incognita, het onbeTERINGKOORTS, v. (-en); ...K WAAL, ...ZIEKTE,
kende land; — terra-cotta, onverglaasde gebranderv.; ...LIJDER, m. (-s), ...LIJDERES, v. (-sen), die
pottenbakkersklei; beeldwerk, inz. aarden vazen,
aan tering lijdt.
van terra-cotta vervaardigd ; — liclit bruinroode kleur
TERLEENGEVING, v. (-en), terleengeving op 6 maanzooals de terra-cotta: eene terra-cotta japon dragen.
den, het te leen geven voor dien tijd.
TERRA-COTTA-HOUT, o. poreuze op hout gelijTERLOOPS, bw. in 't voorbijgaan, vluchtig, inderkende stof, uit klei of leem gebakken, in 1883 uit-haast: terloops iets nakijken, opmerken; ernstige zaken
gevonden: het terra-cotta-hout laat zich schaven, zagen,..
mag men niet terloops afdoen.
beitelen, spijkeren als gewoon hout; ...-KLEUR, v. de
TERM. m. (-en), woord, bewoording, uitdrukking
lichte bruinroode kleur van terra-cotta.
(inz. in eenig vak van kunst of wetenschap gebeTERRARIUM, o. (...rien), glazen kastje in den vorm
zigd): technische termen; onder bedekte termen iets
van een huis, om daarin fijne broeikastplanten,
meedeelen, het niet ronduit vertellen; in algemeene
kevers, insecten enz. te houden en gade to slaan
termen spreken, met algemeene woorden, uitdruk(in tegenst. met aquarium).
kingen die de begrippen niet echerp omlijnen; korte
TERRAS, o. (-sen), aardheuveltje, verhevenheid.
volzin: volgens de termen der wet, naar de wet luidt;
van opgeworpen aarde met graszoden bedekt; (vest.).
hij valt niet in de termen, hij behoort niet tot deaardwal; terrasland; verhoogd terrein voor een
zulken, die....; zeker tijdsverloop, termijn: de u gehuis: op het terras voor het badhuis zetten; plat dak.
stelde term is verstreken; grensscheiding; — (rekenk.)
van een huis; (schild.) voorgrond. TERRASJE, o (-s)._
samenstellend deel eener reeks door het teeken -.TERRASLAND, o. (-en), land met telkens lager
of — gescheiden; stelling (eener sluitrede), eene sluitwordende hoogvlakten.
rede bestaat nit 3 termen; beweegreden.
TERRASSEEREN, (terrasseerde, heeft geterrasTERM, m. (-en), (zeew.) tarm, zeker houtwerk.
seerd), aarden wallen opwerpen: een geterrasseerde
TERMIETEN, m. my. een geslacht van witte miemum - , door opgeworpen aarde gesteund; — op den.
ren (termes), tot de orde der netvleugelige insecten
grond werpen; (fig ) neerslachtig maken, ontmoebehoorende.
digen.
TERMIJN, m. (-en), bepaald tijdvak, zeker tijdsTERRASVORMIG, bn. in den vorm van terrassen.
verloop; (ook) dag waarop zulk een tijdvak eindigt;
TERREIN, o. (-en), gedaante van den grond met
in of bij termUnen af te doen, bij bepaalde gedeelten
betrekking tot het militair gebruik: een open terrein,
af te betalen (eene geelsorn); men kan de belasting
waarvan het uitzicht niet belemmerd is; een bedekt in 10 termijnen betalen; bedrag van zulk een geterrein, waarvan het uitzicht beperkt is door beboudeelte: hij is nog twee termf jnen achter;
(recht.)
wing of beplanting, door bos s chen enz.; een bebouwd
bepaalde dag (om te plait- en enz.). TERMIJNTJE,
en onbebouwd terrein, waarop al of niet gebouwen
o. (-s).
staan; — bouwterrein te koop, grond om bebouwd teTERMIJN, m. (-en), kinderstuipje.
worden; — (fig.) gebied: kom niet op mUn terrein,
TERMIJNBETALING, v. (-en), het betalen bij gelijke
bemoei u niet met hetgeen aan mij is opgedragen;
gedeelten: koopen op termfjnbetaling; ...HANDEL, m.
bier komen my op geheel ander terrein, op een geheel
handel op termijn, om op een gestelden dag te leveander gebied; rem. bet terrein betwisten, zich dapper
ren: termijnhandel in olie; ...REKENING, v. (kooph.)
verweren; het terrein der wetenschap, de wetenschaphet berekenen van een gemiddelden betalingstermijn
met al wat op haar betrekking heeft. TERREINvoor meerdere, op verschillende tijden vervallende
TJE, o. (-s).
kapitalen.
TERREINAFSCHEIDING, v. (-en), (mil.) gesteldheid
TERMINATIE, v. (-s, ...tien), begrenzing; het volvan het terrein waardoor de marsch on de beweging:
eindigen.
van den vijand kan opgehouden worden; ...BETERMINEEREN, (termineerde, heeft getermineerd),
SCHRIJVING, v. ( en), beschrijving van een terrein;
begrenzen; eindigen, voleindigen, afdoen.
...KENNIS, v. kennis van het terrein; ...LEER, v._
TERMINOLOGIE, v. (-en), kunsttaal; kunstwoor(mil.) wetenschap van het terrein, van zijne gedaante r
denboek, verzameling van kunstwoorden; leer der
demilnorbkedtwnva,
kunstwoorden: technische ternzinologie.
de wijze waarop men het gebruiken moet; ...PLOOI„
TERMINUS, m. tijdperk; terminus a quo, tijdperk
v. (-en), lange en smalle verhevenheid in het tervan aanvang; terminus ad quern, tijdperk van afloop.
rein; ...TEEKENING, v. (-en), teekening van het.
TERNAUWERNOOD, bw. nauwelijks.
terrein.
TERNE, v. (-s), drietal achtereen bezette en uitgeTERREUR, v. schrik; (Fr. gesch.) schrikbewind.
komen nommers in de getallen-loterij; drie uitgeTERRIBEL, bn. ( er, -st), vreeselijk, ijselijk.
trokken nommers naast elkander in een regel (in
TERRINE, v. (.$), soepkom, soepschotel. TERRIENhet lottospel).
TJE, o. (-5).
TERNEDERLIGGEN,
...SCHRIJVEN, ...SLA AN,
TERRITOOR, o. (...toren), grondgebied, rechtsgebied..
...WERPEN, ...ZETTEN, ...ZINKEN, ...ZITTEN, zie
TERRITORIAAL, bn. tot het grondgebied behoonederliggen enz.
rende, daarop betrekking hebbende; territoriaal sysTERP, v. (-en), hoogte, verhevenheid in Friesland,
teem, (in het kerkrecht) die verhouding van dery
welke veOr de indijkingen zijn aangelegd tot wijksouverein des lands tot de kerk, waarbij hem het
plaatsen voor menschen en vee bij buitengewoon
oppergezag over kerkbestuur on kerkelijke zaken
hooge overstroomingen: op eene terp woven; de terpen
wordt toegekend, zoodat hij, mits niet tegen de.
afgraven. TERPJE, o. (-s), kleine terp.
beginselen en voorschriften van het christendom hanTERPENTIJN, v. vloeibare hars uit den terpentijndelende, niet alleen de aanstelling on het ontslag boom, ook uit den lorkeboom en de pijnboomen;
heeft van godsdienstbedienaars, kerkbestuurders
m.
(geneesk.); —BOOM, m. (-en), een
—BALSEM,
en kerkelijke bedienden, maar ook het oppergezage
boom (pistacia terebinthus) die in het zuiden van
in liturgie en leer.
Frankrijk, Noord-Amerika en Oost-Indic voorkomt ;
TERRITORIUM, o.
grondgebied, rechtsge—GEEST, m. —OLIE, v. heldere, vluchtige olie door
bied.
overhaling uit terpentijn verkregen; ...STOKER,
TERRORISMUS, o. schrikbewind (inz. in Frankrijk
m. (-s), iem. die terpentijnolie stookt; —STOKERIJ,
in 17y3 en 1794).
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TERRORIST.

TERRORIST, m. (-en), lid, aanhanger van het
&chrikbewind.
TERSLUIKS, TER SLUIK, bw. in 't geheim, in
verborgen: tersluiks wat wegnemen.
TERSTOND, bw. aanstonds, dadelijk, onverwijld,
terstond helpen is dubbel helpen.

v. derde schoolklasse: (R.-K.) het tweeds
ider kleine, zoogenaamde daggetijden, overeenitomende met ons 9 .uur v. m.
TERTIAAN, v. (tertianen), (muz.) gemengde orgel-stem waarbij elke toots niet haar eigenlijken toon,
maar de torts en quint doet hooren.
TERTIAIR, bn. (a ardr.) de tertiaire formatie, die reeks
van gesteenten walks boven het knit liggen en nog
*.niet tot het diluvium behooren.
TERTIAWISSEL, m. ( 5), derde wissel.
TERTIE, v. (-s, ...tign), zestigste gedeelte eener
-.seconde (als meetkunstig teeken aangeduid door "').
TERTS, v. (-en), (muz.) interval van den eersten
of grondtoon tot den derden opwaarts gerekend:
TERTIA,

-

.eene groote terts bestaat uit twee voile trappen in de
loonladder als: c tot e; eene kleine terts, uit anderhalven
loon als: c tot e mol.
TERUG, bw. in de richting van den rug, eene beweging naar het punt van uitgang, inz. met het
bijdenkbeeld van terugkeer tot den vroegeren of
oorspronkelijken toestand, van vergoeding of vergelding, en van niet ver genoeg gevorderd te zijn
• rn to kunnen voltooien, voleindigen; de reds terug;
keen en terug, been en weder; — (elliptisch gebezigd
in) terug (gaat of wijkt terug), maakt plaats, wijkt;
-(zeew.) terug, roei, stoom terug; ik meet terug (terug.keeren); geld terug (terugontvangen).
[Terug vormt met tallooze werkw. scheidbare
samenstellingen die dan beteekenen: door de werking komen of brengen in den toestand door terug
uitgedrukt. Alleen de voornaamste zijn hier opge•nomen.]
TERUGBEGEEREN, (begeerde terug, heeft terugbe-geerd), verlangen weder in het bezit van iets gesteld
te worden: het geleende geld terugbegeeren.
TERUGBEKOMEN, (bekwam terug, heeft terugbekomen), weder in het bezit van iets gesteld worden:
,

-

-

kunt uw boek terugbekomen.

(betaalde terug, heeft terugbetaald), betalen wat een ander geleend of voorgeschoten heeft: ik kan het geleende geld niet terugbetalen;
koop het maar, ik zal het wel terugbetalen; teruggeven
wat een ander to veel betaald heeft: ik most 75 cent
terugbetalen. TERUGBETALING, v. (-en).
TERUGBEZORGEN, (bezorgde terug, heeft terugbezorgd), terugzenden. TERUGBEZORGING, v.
TERUGBLIJVEN, (bleef terug, is teruggebleven),
achterblijven: hij icon niet verder mee, hij is teruggebleven; niet stipt zijn in het betalen.
TERUGBL1K, m. blik achterwaarts, op hetgeen
voorbij is, behandeld is: een terugblik, laatste hoofdTERUGBETALEN,

-

-

-

stuk van een roman, (ook) overzicht.
TERUGBRENGEN, (bracht terug, heeft teruggebracht), weder brengen waar iets of ism. zijn moot:
ik kern u de boeken terugbrengen; breng mfj een eindje
terzig, vergezel mij een eind op den terugweg; in
den vroegeren toestand brengen: de oproerlingen tot
gehoorzaamheid terugbrengen; een drenkeling tot het
leven terugbrengen, door toepassing van verschillende
:geneeswijzen hem het leven hergeven. TERUGBRENGING, v.
TERUGDEINZEN. (deinsde terug, heeft terugge•deinsd), eene achterwaartsche beweging maken : de
soldaten deinsden terug ; — (fig.) bevreesd zijn voor
jets, jets niet durven ondernemen. TERUGDEINZING, v.
TERUGDENKEN, (dacht terug, heeft teruggedacht),
denken over, aan hetgeen voorbij is: zich in vroegere
jaren, in den vroegeren toestapd terugdenken. TERUGDENKING, v.
TERUGDRAAIEN, (draaide terug, heeft teruggedraaid). achteruit, achterwaarts draaien: (fig.) zijne

TER,UGKRIJ GEN.
-

woorden terugnemen: me het er op aankonzt, draait

hi terug.
TERUGDRIJVEN, (dreef terug, heeft en is teruggedreven), achteruitdrijven: de schepen zjin door den
stroom teruggedreven; den vijand terugdrjjven,
doen
wijken. TERUGDRIJVING, v. (-en).
TERUGDRIJVEND, bn. (geneesk., nat.) naar binnen
drijven, repulsief.
TERUGDRINGEN, (drong terug, heeft teruggedrongen), doen achteruitwijken: den vfjandterugdringen.
TERUGEISCHEN, (eischte terug, heeft terugge6ischt),
met klem terugvragen. TERUGEISCHING, v. (-en).
TERUGGAAN, (ging terug, is teruggegaan), achter-

uitgaan: hier kunnen wtj niet verder, wii moeten teruggaan; near huis teruggaan, terugkeeren; om dit to
verkiaren, moeten w# tot den Spaanschen tO'd teruggaan, ons in de gedachten daarheen verplaatsen;
(fig.) tot verval geraken : die familie is erg teruggegaan.
TERUGGANG, m. het achteruitgaan; (ook fig.)

verval.

TERUGGAVE, ...GAAF, v. het teruggeven.
TERUGGEVEN, (gaf terug, heeft teruggegeven),

aan den vorigen eigenaar weder afgeven : een boek
teruggeven; betalen wat een ander geleend of voorgeschoten heeft: ik zal u de helft der kosten teruggeven; aan klein geld wedergeven wat to veel
betaald is met grooter geld: hier is een gulden, het
kost 80 cent, dan meet ge 20 cent teruggeven, (fig.) die
uitdrukking geeft niet juist terug wat ik meen, to kennen, to verstaan geven.
TERUGHALEN, (haalde terug, heeft teruggehaald),
weder halen wat men gebracht heeft: dit biljet wordt
ter uggehaald.
TERUGHEBBEN, (had terug, heeft terruggehad),
weder hebben; heb-je terug van een gulden ?, kunt ge
mij daarvan teruggeven, wat ik u minder schuldig
ben?
TERUGHOUDEN, (hield terug, heeft teruggehouden),
niet afgeven, achterhouden : geld terughouden; niet
laten vertrekken, tegenhouden; beletten, verhinderen : ik wil u van uw plan niet terughouden. TERUGHOUDING, v.
TERUGHOUDEND, bn. (-er, -st), achterhoudend: hjj

is nogal terughoudend, vertelt niet gauw wat hem belang
inboezemt; de verkooper was terughoudend, niet toeschietelijk, niet gretig om to verkoopen. TERUGHOUDENDHEID, v.
TERUGIJLEN, Wide terug, is teruggeijld), ijlend of

haastig loopend terugkeeren.

TERUGJAGEN, (jaagde, joeg terug, heeft teruggejaagd), jagende terugdrijven; in haast weder ver-

trekken.

TERUGKAATSEN, (kaatste terug, heeft teruggekaatst), den bal terugwerpen (in het bal- of kaatsspel); weerschijnen (van licht); terugslaan (van klanken). TERUGKAATSING, v. (.en).
TERUGKAATSEND, bn. wat het licht of geluid
terugkaatst.
TERUGKEER, m. TERUGKEERING, v. het terugkeeren.
TERUGKEEREN, (keerde terug, is teruggekeerd),
weder gaan naar (of weder zijn op) de plaats, van
waar men vertrokken of gekomen is: naar huis
terugkeeren; de lente is weder teruggekeerd, is weer
begonnen; (fig.) tot zijn plicht, tot de gehoorzaamheid terugkeeren.
TERUGKOMEN, (kwam terug, is teruggekomen),
wederkeeren: wanneer komt gij terug?; van eene
dwaashaid, gril terugkomen, die niet meer begaan ; van
een plan, een besluit terugkomen, er geen gevolg aan
geven, het intrekken; — (fig.) op jets terugkomen, er
nog eons over spreken of schrijven.
TERUGKOMST. v. het terug.komen.
TERUGKOOPEN, (kocht terug, heeft teruggekocht),
het verkochte weder koopen.
TERUGKRIJGEN, (kreeg terug, heeft teruggekregen),
terug ontvangen: zone goederen terugkrijg, n, zijne
gezonilheid terugkrijgen.

TERUGLOOPEN.
TERUGLOOPEN, (liep terug, heeft en is terugge-

loopen), loopende achteruitgaan; haastig teruggaan;
Zoop eens gauw terug en haal het boek; terugvloeien.
TERUGMARCHEEREN, (marcheerde terug, is teruggemarcheerd), den terugmarsch maken.
TERUGMARSCH, m. aftocht.
TERUGNEMEN, (nam terug, heeft teruggenomen),
-opnieuw nemen, wedernemen; wegnemen, wat men
gegeven heeft; weder in bezit nemen: • intrekken
.(zijn woord, eene belofte). TERUGNEMING, v.
TERUGREIS, v. (...zen), ...REIZE, v. (-n), tehuis-reis; ...RIT, m. rit huiswaarts.
TERUGREIZEN, (reisde terug, is teruggereisd),zich
op weg huiswaarts begeven, naar huis reizen.
TERUGRIJDEN, (reed terug, is teruggereden), huiswaarts rijden; rijdend zich begeven naar de plaats,
welke
men pas verlaten heeft.
TERUGROEIEN, (roeide terug, heeft en is terugge-roeid), achteruitroeien; roeien naar de plaats van
waar men gekomen is; iem. roeiende naar huis
brengen.
TERUGROEPEN, (riep terug, heeft teruggeroepen),
nog een, roepen; terugontbieden (iem.), na hem
eerst ergens gezonden te hebben; intrekken; last
geven zich te verwijderen (aan een gezant enz.);
.(fig.) iem. lets in het geheugen terugroepen, doen herden schijndoode in het leren terugroepen, hem
-inneren;
in bet leven terugbrengen. TERUGROEPING, v. het
terugroepen: briecen van terugroeping, brieven van
Tapp ,1, 1 (van een gezant).
TERUGSCHELDEN, (schold terug, heeft terugge-scholden), schelden om dat van een ander te beantwoorden.
TERUGSLAAN, (sloeg terug, heeft teruggeslagen),
terugdrijven: den vijand terugslaan; de rook sloeg in
de kamer terug, kwam in golven in de kamer terug;
weerkaatsen: een bal terugslaan; een slag teruggeTen; achteruitslaan (van paarden).
TERUGSLAG, m. het terugslaan: snelle achteruitgang: dat was een terugslag ; teruyslag op, naar
aanleiding van, met betrekking tot.
TERUGSPOEDEN, (ZICH —), (spoedde zich terug,
heeft zich teruggespoed), haastig huiswaarts keeren.
TERUGSPRINGEN, (sprong terug, is teruggesprongen), achteruitspringen, een sprong achterwaarts
-doen, terugslaan; (van veerkrachtige lichamen),
snel den vorigen stand trachten in te nemen; terugstuiten. TERUGSPRINGING, v. het terugspringen.
TERUGSPRONG, m. (-en), sprong achteruit; terugslag van een vuurwapen, wanneer het gelost wordt;
...STOOT, m. (-en), stoot achteruit: de terugstoot van
een afgeschoten kanon; wederstoot.
TERUGSTOOTEN, (stiet, stootte terug, heeft terug.gestooten), achteruitstooten, wederstooten. TERUGSTOOTING, v. het terugstooten; het achteruitloopen
Ivan een kanon).
TERUGSTOOTEND, bn. (nat.) repulsief; (fig.) stuitend, hoogst onaangenaam: eene terugstootende hou..ding aannemen; terugstootende manieren.
TERUGSTUIT, m. weerstuit.
TERUGSTUITEN, (stuitte terug, is teruggestuit),
ropspringen en achteruitwijken.
TERUGTOCHT, m, elke beweging waardoor een
leger of eene troepenafdeeling zich van den vijand
verwijdert of ten minste tracht zich van hen to
verwijderen: den terugtocht blazen, aannemen, (ook
fig.) deinzen, voor lets wijken; tocht huiswaarts,
tehuisreis: den terugtocht aanvaarden.
TERUGTOCHTSLIJN, v. (-en), (mil.) gedeelte eener
operatielijn, achter een leger of eene troepenafdeeling gelegen; ...STELLING, v. (-en), stelling waarin
de achterhoede van een terugtrekkend leger den
vijand weerstand bieden en hem ophouden kan.
TERUGTRED, m., tred stap achterwaarts; terugtocht.
TERUGTREDEN, (trad terug, is teruggetreden),
achteruittreden; zich losmaken van eene belofte,
eene verplichting die men op zich genomen heeft.

TERZIJDESTELLING.
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TERUGTREKKEN, (trok terug, heeft on is terugge-

trokken), naar zich toetrekken : zijn been, zijn arm
terugtrekken; eene belofte terugtrekken, intrekken, niet
nakumen; — achteruitwijken : het leger trok terug;
(fig.) zich van het tooneel terugtrekken, niet moor op
het tooneel komen; rich van de wereld terugtrekken,
.eenzaam gaan leven.
•
TERUGVAART, v., het varen naar huis.
TERUGVALLEN, (viol terug, is teruggevallen), weerkaatsen: het licht dat van den muur terugvalt; (fig.)
neerkomen: die schande zal op u zelf terugvallen.
TERUGVALLING, v. (recht.) het overgaan (op).
TERUGVAREN, (voer terug, is teruggevaren), in
een vaartuig huiswaarts keeren.
TERUGVERLANGEN, (verlangde terug, heeft terugverlangd), terugbegeeren.
TERUGVINDEN, (vond terug, heeft teruggevonden),
wedervinden.
TERUGVLIEGEN, (vloog terug, is teruggevlogen),
vliegende terugkeeren; (fig.) in allerijl huiswaarts
keeren.
TERUGVLOEIEN, (vloeide terug, is teruggevloeid),
rugwaartsche beweging van vloeibare stollen.
TERUGVORDEREN. (vorderde terug, heeft teruggevorderd), terugeischen. TERUGVORDERING, v. (-en).
TERUGVRACHT, v. vracht op den terugweg, op
de thuisreis.
TERUGVRAGEN, (vraagde, vroeg terug, heeft teruggevraagd), eischen, vorderen (zijn eigendom enz.).
TERUGWANDELEN, (wandelde terug, is teruggewandeld), wandelende terugkeeren.
TERUGWEG. rn. weg naar huis: op den terugweg.
TERUGWENSCHEN, (wenschte terug, heeft teruggewenscht), terugverlangen.
TERUGWERKEN, (werkte terug, heeft teruggewerkt), doen achteruitgaan; eene wet werkt niet terug,
hare bepalingen zijn niet van toepassing op hetgeen
bestond, voordat zij in werking is gekomen; (scheik.)
reageeren. TERUGWERKING, v. tegenwerking,
poging om tot het oude terug to keeren, reactie.
TERUGWERKEND, bn. wat terugwerkt: eene terugwerkende kracht.
TERUGWERPEN, (wierp terug, heeft teruggeworpen), achteruitwerpen; weder werpen.
TERUGWIJKEN, (week terug, is teruggeweken),
achteruitwijken. TERUGWIJKING, v.
TERUGWIJZEN, (wees terug, heeft teruggewezen),
terugzenden; weigeren, afwijzen. TERUGWIJZING, v.
TERUGWINNEN, (won terug, heeft teruggewonnen),
het verlorene weder winnen.
TERUGZEILEN, (zeilde terug, is teruggezeild), zeilende terugkeeren.
TERUGZENDEN, (zond terug, heeft teruggezonden),
weder verzenden wat (of dien) men ontvangen of
gekregen heeft. TERUGZEILING, v.
TERUGZIEN, (zag terug, heeft teruggezien), achter
zich zien en een terugblik werpen (op); (fig.) op zijn
vroeger leven terugzien, het in gedachten nagaan; —
wederzien na voorafgegane verwijdering of scheiding: zijne geboorteplaats terugzien; wij zullen hem
nooit terugzien, hij zal nooit terugkeeren.
TERUGZWEMMEN, (zwom terug, is teruggezwommen), zwemmende terugkeeren; achteruitzwemmen.
TERWIJL, voegw. gedurende den tijd dat: terwijl
hij omkeek, ontsnapte de dief; (met het bijbegrip
van tegenstelling) sommigen baden rich in weelde,
terwijl anderen vergaan van ellende; — bw. inmiddels,
ondertusschen: ik ging terwyl wat lezen.
TERZELFDER, aanw. vnw. terzella'er tijd, in dien
zelfden tijd.
TERZET, o. een muziekstuk voor drie zangstemmen.
TERZIJDELATING, v. voorbijgang: met terzijdelating
van alles wat niet tot de zaak dienstig was; ...STELLING, v. voorbijgaan, niet mederekenen: met terzijdestelling van alle tegenwerpingen, ingebrachte bezu-aren.

TEST.

THE DANSANT.

TEST, v. (:en), aarden of steenen vuurpotje (in
eene stool). TESTJE, o. (-s).
TEST, v. proefeed, de afzwering van den Paus (in
Engeland).
TEST, v. ontvlammingspunt van petroleum: vele

m. en v. (-en), TEUTER, m. (-s), iem. dieD
zeer langzaam spreekt; (fig.) lajj is teut (ook: hfj
teu ten), hij is zoo dronken, dat htj niet spreken
TEUTACHTIG, TEUTIG, bn. (-er, -st), met eerb
belemmerd spraakvermogen; talmachtig. TEUTACHTIGHEID, TEUTIGHEID, v.
TEUTEN, TEUTEREN, (teutte of teuterde, heeft.
geteut of geteuterd), moeilijk langzaam spreken;-.
langzaam te werk gaan, talmen.
TEUTEN, (gew.) aan een dotje zuigen.
TEUTERAAR, m. (-s), talmer.
TEUTERIG, bn. (-er, -st), talmachtig. TEUTERIG.HEID, v.
TEUTIG, bn. (-er, -st), teutachtig.
TEUTKOUS. m. en v. (-en), talmer, talmster.
TEUTOONSCH, o. de taal van de Teutonen, eens
Germaanschen volksstam, die tegelijk met de Kimbren door MARIUS verslagen werden.
TEUTSTER, v. (-s), langzame praatster, talmster..
TEVENS, bw. geltjktijdig, tegelijk, ook.
TEVERGEEFS, VERGEEFS, bw. vruchteloos.
TEVREDEN, bn. bw. (-er, -st), voldaan, niet meer
begeerende: hij is met alles tevreden, hij is zeer bescheiden; hij is tevreden met hetgeen heeft, hij begeert niet meer; ik ben er mee tevreden; 4k vind het.
goed, ik heb er niets tegen; ik ben over u tevreden,
voldaan. TEVREDENHEID, v. genoegen, voldoening:
tot alter tevredenheid; (sprw.) tevredenheid gaat bovert,
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branden ontstaan door petroleum, omdat de test veel te
laag is; Russische petroleum heeft veel hooger test elan
de .Amerikaansche.
TESTAMENT, o. (-on), uiterste wil: eene beschikking waarbij iem. verklaart hoe, na zijn overlijden,
met ztjne goederen moat gehandeld worden; geschrift
waarin dit vervat is; zonder testament, ab intestato;
een olographisch (eigenhandig geschreven) testament;
(fig.) hij mag zijn testament wel maken, hij verkeert in
levensgevaar; — (bijb.) het Oude en het :A' ieutce Testament, de gewijde boeken, het Oude en het Nieuwe
Verbond. TESTAMENTJE, o. (-s).
TESTAMENTAIR, TESTAMENTEEL, bn. den uitersten wil betreffende; executeur-testamentair, , volvoerder van den uitersten wil eens overledenen.
TESTAMENTMAAKSTER, v. (-s), ...MAKER, m. (-s),
...SCHRIJVER, m. (-s), iem. die een testament
maakt, schrijft.
TESTATEUR, m., TESTATRICE, v. (-s), erflater,
erflaatster, erfmaker, erfmaakster.
TESTEEREN, (testeerde, heeft getesteerd), getuigen; eene erfmaking doen, legateeren.
betuiging, bekrachTESTIFICATIE, v. (-s,
tiging.
TESTIFICEEREN, TESTIFIEEREN, (testifi(c)eerde,
heeft getestifi(c)eerd), door getuigen bewijzen, getuigen; bij getuigschrift verklaren.
TESTIMONIUM, o. (-s, ...nia), getuigschrift.
TET, v. (-ten), vrouweborst; boezem; (Zuidn.)
talmster.
TETE, v. hoofd; a. la tete, aan het hoofd, aan de
spits; tete a tete, gesprek onder vier oogen, geheime
samenkomst; a tete reposee, met bedaard overleg,
bij rijpe overweging.
TETE-A-TETE, v. (-s), eene soort van canapé.
TETRAEDER, m. (-5), (wisk.) regelmatig viervlak,
door 4 gelijkzijdige driehoeken ingesloten.
TETRAGONAAL-GETAL, o. ( len), (wisk.) vierkantsgetal.

m. (-en), (oudh.) viervorst, beheerscher
van het vierde gedeelte eens lands.
TETS, TETSIG, bn. (-er, -st), deegachtig, niet goed
doorbakken, pappig: dit brood is te tets, dot lust 1k
niet. TETSHEID, TETSIGHEID, v.
TETTERIG, bn. (-er, -st), tettig. TETTERIGHEID,
v. tettigheid.
TETTIG, bn. bw. (-er, -st), overdreven zindelijk.
TETTIGHEID, v.
TEUG, v. (-en), ademhaling, ademtocht; slok, dronk:
TETRARCH,

dronk het glas in eene teug leeg; met lange teugen
drinken, lang achter elkander; met voile teugen,

TEUGJE, o. (-s).
TEUGEL, m. (-s), breidel, toom, gebit: een paard
den teugel aandoen, bij den teugel leiden; )net lossen
teugel rijden; den teugel vieren, losser laten; — (fig.) iem.
den vrfjen teugel laten, hem geheel zijn gang laten
gaan; iem. den teugel kort houden, hem onder streng
toezicht, bedwang houden; aan zijne hartstochten
den teugel vieren. den vrijen loop laten; den teugel
afwerpcn, naar niets meer luisteren, zijn eigen zin
volgen; de teugels der regeering in handen hebben, het

bewind voeren. TEUGELTJE, o. (-s).
TEUGELBAAR, bn. to beteugelen.
TEUGELEN, (teugelde, heeft geteugeldl, beteugelen,
een toom opleggen (aan een paard); met den toem
in bedwang houden; (fig.) bedwingen. TEUGELIN(;,
v. het teugelen.
TEUGELKOORD, v.,
m. (-en), ...REEF, rn.
(-en), leireep, leidsel.
TEUGELLOOS, bn. (...zer, -t), zonder towel, ongetoomd; (fig.) buitensporig: tugellooze
TEUGELLOOSHEID, v.
TEUT, v. (-en), (gew.)

TEUT,

rUkdom.
TEVREDENSTELLEN, (stelde tevreden, heeft tevredengesteld), voldoen, reden van tevredenheid geven,
bevredigen: zone schuldeischers tevredenstellen; hfj laat
zich niet gauw tevredenstellen, bevredigen; zich met
iets tevredenstellen, zich vergenoegen. TEVREDENSTELLING, v.
TEWEEGBRENGEN, (bracht teweeg, heeft teweeggebracht), veroorzaken: dat heeft veel onrust teweeg-

gebracht.
TEXTIEL,

bn. wat op de weverij betrekking heeft:-.

textiel-fabrikant;

textiel-industrie.

TEXTUEEL, bn. in den tekst uitgedrukt, woordelijk..
TEXTUUR, v. weefsel, verbinding; bouw.
THALER, m. (-s), vroeger Duitsch muntstuk, thans,

Duitsche muntwaarde: een Pruisische thaler = f 1,So._

THALERTJE, o. (-s).

THALIA, v. de muze van het blijspel, voorgesteld
als eene jonge lachende nimf, met een masker in.
de hand.
THALLIUM, o. zeker rnetaal dat veel op lood gelijkt:
het is grauw van kleur, laat zich met een Ines,
snijden, hameren, uitrekken, heeft een s. g. van 11,1,
en smelt bij 290 - C.
THAMUZ, v. tiende maand van den Israelietischen
kerkelijken kalender, de vierde van hun kerkelijk.
jaar.
THANS, bw. nu, tegenwoordig, in onze dagen:
thans gelooft men nog aan heksen; op dit oogenblik: -

thans moet ik ?ceg.
THAUMATROOP, rn. (...thropen), wonderdraaier,
die door snelle omdraaiing van verschinende voorwerpen allerlei grappige verschijnselen vertoont.
THEATER, o. ( s), schouwtooneel; schouwburg,.
-zaal: een theater ran den derden rang; honden- en.
apenthectter. THEATERTJE.
m. (-s), tooneelkunstgreep;
THEATERCOUP,
_BELL), rn. (-en), tooneelheld.
(-en),
THEATIJNER, m. (-s), lid der
m.
THEATIJN,
orde, in 1:524 gesticht door den Heiligen CAJETANUS
VAN THIENE en JOANNES PETRUs CARAFFA, bisschopvan Theate (Chieti), later Paus PAULUS IV; zij
mochten geene goederen bezitten, moesten zieken
verpiegen, tegen ketters en heidenen preeken enz.
THEATIJNERMONNIK. m. (-en), zekere kloostergeestelijke. 'Lie THEATIJN.
THEATRAAL, bn. tooneelmatig, als op het tooneel;
met zeer veel vertooning.
THE DANSANT, o. kleine vroeff fieginnende dare .
partij, waarbij hoofdzakelijk thee wordt aangeboden.

THEOPATHIE.

THEE.
THEE, v. (-en), (in de bet. van soorten van thee),

een in den handel voorkomend product, dat uit de
gedroogde bladeren van een altijd groenen 4-8
thea chinensis, bestaat, en
-voet hoogen heester,
•waarvan een smakelijk aftreksel gemaakt wordt,
dat men warm gebruikt: in den handel onderscheidt

men zwarte, bruine en groene thee; prove, fijne thee;
-gruis van thee, stofthee, de fijne deeltjes der gedroogde
•theeblaadjes; — thee laten trekken ; thee zetten, er heet
water op schenken om ze te laten trekken; — het
aftreksel der thee: een kopje thee drinken; st ,?rke,
-slappe thee; thee met uitte puntjes, een slap aftreksel,
bleek van kleur; (sprw.) hj drinkt sterke thee, is een
1iefhebber van sterken drank; — tijd waarop men
gewoonlijk thee drinkt: its k•am op de thee, 7, a de
thee; — namiddagpartij waarop thee rondgediend
wordt: iem. op de thee cerzoeken; er is eene thee ten
, hove; thee slaan (bij een professor), hem op theetijd
bezoeken; — (plantk.) plant die veel op den theestruik
gelijkt Drentsche thee, gagel; gedroogde bladeren (en
bloemen) van verschillende planten, die al thee
afgetrokken en gedronken worden : the van kamillen,

van vlier.
THEEACHTTG. bn . op thee geliikende: Pen theeachtigen meek heeft die aftreksel; — van thee houdende;
ik ben niet theeachtig, drink niet gaarne thee.
THEEBLAD, o. (-en), ...BLAADJE. o. (-s), blad of
blaadje waarop de benoodigdlieden om thee te
drinken geplaatst worden; ,-erene blad van den
theeboom: afgetrokken theeblederen: den cioer m et
theeblaren aanvegen, met vochtige afgetrokken bladeren om het stuiven te voorkomen; ...BOEI. v.
zwarte bruine thee, thee van eene zeer goede
-soort, geheeten naar zekeren berg in China; ...BoEL,
m. alles wat voor het theedrinken noodig is: den
theeboel omwasschen, wegzetten; ...BOOM. m. (-en). theeetruik; ...BUS, v. (-sen) blikken doos waarin thee
bewaard wordt; ...DEPOT, o. (-s), depot van thee:
vele dames hebben tegenwoordig een theetlepot, ...DOER,
m. (-en), doekje waarmede de gewasschen theekopjes
•worden omgedroogd; ...DOOS, v. (...zen). doos om
thee in te bewaren; ...DRINKER, m. (-s), iem. die
veel of die gaarne thee drinkt; ...EMMER, m. (-s),
theestoof; ...GEZELSCHAP, o. gezelschap op de thee;
...GERE1, o. theeboel, theegoed; ...COED, o. alles
wat tot theedrinken noodig is.
THEEHANDEL, m. de in- en verkoop van thee;
....HANDELAAR, m. (-s); ...HUISJE, o. (-s), huisje,
tuinhuisje waarin men thee drinkt; ...KETEL, m.
(-s), ketel waarin thee gezet wordt; waterketel waaruit de thee bijgeschonken wordt; ...KIST, v. (-en),
kist waarin thee verzonden wordt; ...KISTJE, o. (-s),
houten theedoosje; (-s), (suikerb.)
koekje dat inz. bij het theedrinken gebruikt wordt;
...KOEPEL, m. (-s), koepelvormig theehuisje; ...K00PER, m. (-s); ...KOPJE, ...KOMMETJE, o. (-s),
kopje, kommetje om thee uit te drinken; ...K011.1FOORTJE, o. (-s), klein komfoortje waarop men de
thee laat trekken; ...LEPEL, m. (-s), ...LEPELTJE, o.
(-5), klein lepeltje om de thee om te roeren; ...LICHTJE,
o. (-5), theekomfoortje; ...LOOD. dunne bladen lood
waarmede van binnen de theekisten bekleed worden; ...MAKELAAR, m. (-s), makelaar in thee;
...MARKT, v. (-en), koop en verkoop van thee;
...1VIUTS, v. (-en), muts, overtreksel van eene slechte
warmtegeleidende stof gemaakt, die men over een
trekpot doet om de thee erin warm te houden;
...00GST, m. (-en), het inzamelen der thee; de tijd
dier inzameling; de opbrengst der thee; ...PAKHUIS,
o. (...zen), om de thee in te bergen; ...PAPIER, o.
papier hetwelk de thee in het lood omgeeft; papier
waarin men de thee in het klein aflevert; ...PARTIJ,
v. (-en); ...POT, m. (-ten), trekpot; ...RANDJE, o. (-s),
- eene soort van langwerpig beschuitje. sterk gekruid,
dat bij de thee gegeten wordt :
trechtsche theerandjes; ...RECHTEN, o. mv. belasting op de thee;
...ROOS, v. (...rozen), bleekgele roos.
THEESCHEPJE, o. (-s), breed plat lepeltje om thee
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in den trekpot te doen; ...SCHOTELTJE, o. (-s), bake
onder een theekopje; ...SERVIES, o. voorwerpen noodig om thee te schenken (trekpot, suikerpot, melkkan enz.); ...STOUF, v. (...stoven), houten of metalen toestel waarin een komfoor staat,
waarop het theeaftreksel beet wordt gehouden;
...STOOFJE, o. (-s); ...STRUIK, m. (-en), een altijd
groene 4-8 voet hooge heester (thea chinensis)
met kortgesteelde, Iancetvormige, gezaagde blaadjes, die in de zuidelijke provincien van China en
het naburige Assam te huis behoort, maar tegenwoordig ook in gansch China, op Ceylon en Java
gekweekt wordt; ...TAFEL, v. (-s), tafel waarop
thee geschonken wordt: lectuur bij de theetafel, boeken, te lezen terwijl men thee drinkt; ...TANTE,
v. (-s), vrouw die gaarne thee drinkt; ...TUIN, m.
(-en), buiten-uitspanning waar men thee gebruiken
kan; ...TLTINTJE, o. (-s), tuintje buiten de stad om
de namiddaguren in door te brengen en er thee te
drinken; ...VISITE. v. (-s), visite op theetijd: eene
theecisite maken; theevisite hebben; ...VEILING, v.
(-en), openbare verkooping van thee; ...WATER, o.
kokend water om thee at te trekken: (sprw.) hij is
hence zYn theewater, is dronken; ...WINKEL, m. (-s),
winkel waar men uitsluitend thee verkoopt ; ...WINKELIER. m. (-s); ...WINKELIERSTER. v. (-5);
...ZAKJE. o. (-s), vierkant zakje van papier waarin
thee verpakt wordt: ...ZUUR, o. (scheik.) zeker
zuur in de theebladeren, gewoonlijk theme geheeten.
THEME, v. eene alkaloide uit de thee.
THEISME, o. geloof aan JJen God.
THEIST, m. (-en), een Godgeloover.
THEMA, o. (-'s), stof ter bearbeiding, - uitwerking,
punt van behandeling: een rtjk theme om te behandelen; op een ander theme komen; (muz.) hoofdgedachte van een muziekstuk, inz. de melodische
phrase. die aan het muziekstuk ten grondslag ligt
en telkens anders wordt uitgewerkt: theme met

varieties; spr-w .) nieuwe varieties op een oud theme,
eene reeds lang bekende zaak op eene andere wijze
uitgewerkt, (ook) aantrekkelijk, maar niet nieuw;
—, v. (-'a), opstel ter vertaling: eene moeilijke theme

maken.
THEMIS, v. godin der gerechtigheid, gewoonlijk
geblinddoekt voorgesteld, met een zwaard in de
eene hand en eene weegschaal in de andere; tempel
van Monis, paleis van justitie.
THEOCRATIE, v. godsregeering, onmiddellijke
regeering van God; heerschappij der priesters, als
rechtstreeksche dienaren van God.
THEOCRATISCH, bn. tot de theocratie behoorende:

theocratische regeering; theocratische republiek.
THEODICEA, v. rechtvaardiging van God, verdediging der Voorzienigheid, ten opzichte van het in
de wereld bestaande kwaad; titel van het boek
der wijsbegeerte van LEIBNITZ.
THEODOLIET, 111. (-en), ruimtemeter: een werktuig,
dienende tot het meten van horizontale en verticale
hoeken, waardoor dus de Jigging van elk voorwerp
in de ruimte bepaald wordt.
THEOGNOSIE, v. kennis van God.
THEOGONIE, v. leer van de geboorte en afstamming der goden.
THEOLOGANT, m. (-en). godgeleerde.
THEOLOGIE, v. godgeleerdheid: student in de theo-

logie; moderns theologie.
THEOLOGISCH, bn. godgeleerd ; de theologische faciatelt, de leerstoel voor de godgeleerdheid aan hoogescholen.
THEOLOGISEEREN, (theologiseerde, heeft getheologiseerd), veel spreken over theologische onder.
werpen; den godgeleerde uithangen.
THEOLOOG, In. (...logen), godgeleerde; student in
de theologie.
THEOMANTIE, v. het voorspellen van toekomende
dingen door goddelijke ingeving.
THEOPATHIE, v. invloed dien iemands denkvermogen of gevoelen uitoefent op dat van anderen;
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TTTEOPATHIE.

TIARA.

meer bekend onder den naam van hypnotisme en

...SCHAAL, v. (...schal en), al de thermometergraden in volgorde, bij elkander; ...SCHUIF, v. (...schuiven), schuifje langs pen thermometer om den vroegeren thermometerstand to zien; ...STAND, m.(-en),
stand der vloeistof in de thermometerbuis, aanWtjzing van het aantal warmtegraden.
THESAURIE, v. (-en), bewaarplaats der gelden;,
kantoor van den penningmeester : koninklfte the-

)

suggestie. THEORBE, v. (-n), eene soort van luit, met een
langen hals en 16 diep gestemde snaren, in 1650
door een Italiaan uitgevonden.
THEOREMA, o. (-'s), zuiver bespiegelend voorstel;
(wisk.) grondstelling, stelling: het theorems van Pythagoras, stelling dat de som der vierkanten op de
rechthoekszijden van een rechthoekigen driehoek
gelijk is aan het vierkant op de schuine zijde.
THEORETICUS, m. (...ci), bespiegelaar; kenner der
gronden eener wetenschap; die naar de regelen en
voorschriften to werk gaat, zonder op de eischen
der practijk to letten.
THEORETISCH, bn. volgens de theorie: hij is theo-

retisch goed ontwikkeld.
THEORIE, v. (-en), leer der grondregelen (eener
wetenschap): theorie der rekenkunde, der muziek; wij
hebben theorie, les in de theorie, in tegenstelling met
de practijk; theorie en practijk moeten in voortdurende
wisselwerking staan; — onderzoek, beschouwing:
theorie van het licht; het zfin nog maar theorieen, 'outer

beschouwingen, nog niet met feiten bewezen.
THEOSOPHIE, v. wijsheid aangaande het godswezen, boven die van het gros der menschen uitgaande; zij houdt zich bezig met mystieke zaken,
meant geesten to zien enz.: de theosophie van Swedenborg; — leer volgens welke men eene voortduIrende volmaking aanneemt van alle schepselen; de
voortgaande ontwikkeling van het laagste dier tot
den meest volmaakten mensch.
THEOSOPHIST, m. (-en), aanhanger, kenner der
theosophie.
THERAPEUT, m. (-en), geneeskundige.
THERAPEUTISCH,

bn. geneeskundig: therapeutische

behandeling.
THERAPIEK,

THERAPIE, v. geneeskunst, genees-

leer; leerboek daarover.
THERIAKEL, TRIAKEL, v. een zeer samengesteld
dierlijk geneesmiddel of tegengift door de Ouden
als geneesmiddel tegen den beet van vergiftige

dieren aangewend.
THERIAKI, m. my. opiumeters (in het Oosten).
THERM,

v. (-en), warme bron, bron walker water

warmer is dan de gemiddelde jaarlijksche temperatuur der plaats; bronbad; badplaats aan eene therm.
THERMAAL,

bn. warme bronnen betreffende, daar-

toe behoorende.
THERMO-ELECTRISCH, bn. (nat.) thermo-electrische
batterij, toestel waarin door vermeerdering of vermindering van warmte electriciteit wordt opgewekt; toestel waarmee men in geschutgieterijen
de metaalmengsels controleert; het thermo-electrische
vraagstuk, om uit warmte direct electriciteit to vormen zonder tusschenkomst eener stoommachine.
THERMO-ELEMENT, o. (-en), thermo-electrische
batterij in den eenvoudigsten vorm.
THERMOMETER, m. (-s), warmtemeter, toestel om
den warmtegraad van iets aan to geven, inz. zulk
een toestel dat berust op de uitzetting of inkrimping van kwik of spiritus dat in eene nauwe glazen
buis opgesloten is; thermometers vullen, met eene
gewenschte vloeistof en dan de buis luchtdicht
afsluiten; den thermometer raadplegen, zien hoe hoog
hij staat; de thermometer van Celsius, waarop de
afstand tusschen vries- on kookpunt in 100 deelen
(graden), verdeeld is; bij den thermometer van Reaumur is die afstand in 80 graden verdeeld en bij
den thermometer van Fahrenheit in 180-, terwijl daar
het vriespunt 32: genoemd is. THERMOMETERTJE,
o. (-s).
THERMOMETERBUIS, v. (...zen), nauwe glazen buis
van een thermometer; ...GRAAD, m. (...graden),
deel waarin de afstand tusschen kook- en vries-

punt verdeeld is, eenheid der schaal: het is 74°, de
thermometer wijst zoo hoog; hoeveel graden warmte
i is het?, hoe hoog is de thermometerstand ?;
TE, v. (-a), hcogte, stand van den thermometer;

saurie.

THESAURIER, m. (-s), schatmeester, penningmeester. THESAURIERSCHAP, o. ambt van penning

meester.
THESIS, v. (theses), stelling; to verdedigen, te
bewtizen stelling; (muz.) de nederslag bij het maatslaan.
THETIEK, v. verzameling van leer- (inz. geloofs-j>

►

stellingen.
THIBET, o. (-s), eene soort van zeer fijne wollenstof voor japonnen: geheel wollen Fransche thibets,
soorten van thibet; halfwollen thibet.
THINENHOUT, o. eene soort van welriekend hout..
THING, o. landsvergadering; Landsthing, Yolks-

thing (in Zweden); Storthing (in Noorwegen).
THOR, m.
THORIUM,

(myth.) de dondergod.

o. zeker metaal, in 1828 door BERZELIIIS.

ontdekt, dat als een zwaar donkergrauw poeder
voorkomt on gewreven den metaalglans vertoont.
THYRS, m. (...zen), Nijlschildpad; eene soort van
werpspies.

THYRSUS, m. (fab.) Bacchusstaf, staf met klimop
on wijngaardranken omwonden en bovenaan met.
een dennenappel versierd, attribuut der bacchanten.
THUIS, o. een tehuis, woning waarin men ver-keert een gezellig, een prettig thuis ergens vinden;
geen thuis hebben, geen woning hebben waarin men,
vriendschappelijk kan verkeeren; die hond heeft geen ,
geen onderdak, is van niemand; (sprw.) niet thuis,
thuis geven, belet geven, zeggen dat men uit is;
voor jou ben ik altijd thuis, gij zijt mij altijd welkom;
daar is hij thuis, is hij eigen, gevoelt hij zich op.
zijn gemak ; in Rotterdam is hij thuis, daarvan is hijgeboortig, (ook) daar weet hij uitstekend den wog,.
hij is overal thuis, gevoelt zich overal op zijn gemak ;
—indegschiednsgoedthuiszjn,
er veel van weten,.
zich dadelijk orienteeren kunnen; van alle markten
thuis zfjn, zeer geslepen zijn, (ook) overal stelt hij,
belang in; — daarvoor ben ik niet thuis, daarover ben
ik niet to spreken; — (Zuidn.) vader wordt oud,
somtYds niet thuis, soms handelt, spreekt hij kindsch.
THUISBLIJVEN, (bleef thuis, is thuisgebleven), niet.
komen, to huis blijven; inz. uit de school wegblijven; (sprw.) hij kan wel thuislil(iven, hij behoeft het

in het geheel niet to beproeven; daarmee kan

wel thuisblijven, dat is van hoegenaamd geen belang.
THUISBRENGEN, (bracht thuis, heeft thuisgebracht),
naar huis brengen; rekenen to behooren: dat meet
thuisgebracht warden tot, onder...; ik kan hem maar
niet thuisbrengen, weet mij maar niet to herinneren,
wie hij is.

THUISHALEN, (h aalde thuis, heeft thuisgehaald),
naar, in huis halen: zone kinderen thuishalen; Onze
lieve Heer heeft hem thuisgehaald, tot zich gehaald,.
hij is overleden ; (zeew.) de ankers thuishalen, ophalen.
THUISKOMST, v. komst to huis.
THUISKRIJGEN, (kreeg thuis, heeft thuisgekreen),
to huis krijgen; (sprw.) zone trekken thuiskr(jgen,
behandeld word en naar men verdient.
THUISLIGGEN, (lag thuis, heeft thuisgelegen), bij
iem. kost en inwoning genieten; (fig.) daar ligt hij
thuis, hij heeft daar niets to zeggen.
THUISREIS, v. (...zen), reis naar huis;
o. werk dat men niet in de fabriek, op eene workplaats, maar thuis verricht: die sigaren-, kleermaker
heeft thuiswerk (wel to onderscheiden van huiswerk,
zie aldaar); ...WERKER, m. (-s), iem. die thuiswerk
heeft: die fabrikant heeft 100 arbeiders aan den winkel
en 20 thuisuerkers,
TIARA, v. drievoudige pauselijke kroon, als sym-
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bool der strijdende, lijdende en zegepralende Kerk
of der zielen op aarde, in het vagevuur en in den
hemel.
TIC, m. leelijk aanwendsel, kwade gewoonte; tic
douloureux, aangezichtspijn.
TICHEL, m. (-s, -en), gebakken steen, inz. platte
steen, tegel, dakpan. TICHELTJE, o. (-s).
TICHELAAR, m. (-s), arbeider aan eene steenfabriek
die de klei of de gevormde steenen bewerkt, vOOr
zij in den oven komen.
TICHELAARDE, v. aarde geschikt om er steenen
van te bakken; ...BAKKER, m. (-5), steenbakker;
...BAKKERIJ, v. (-en), steenfabriek; ...DAK, o. (-en),
dak met tichels gedekt; ...DEKKER, m. (-s), iem.
die een ticheldak dekt.
TICHELEN, (tichelde, heeft geticheld), de klei tot
steenen verwerken, het work der tichelaars; (Zuidn.)
een stuk land tichelen, het bij kleine stukken omspitten.
TICHELOVEN, m. (-s), steenoven, inz waarin men
tegels bakt; ...STEEN, m. (-en), baksteen, tegel;
...TIJD, m. tijd dat er geticheld wordt, gewoonlijk
van half April tot half September; _YOLK, o. de
tichelaars; ...WERK, o. het werk der tichelaars:
tichelwerk verrichten; —, (-en), met tichels gemetseld
werk.
TICKET (Eng.), o. (-s), stembriefje; toegangbewijs.
TIEGEN, (toog, heeft en is getogen), trekken: hij
toog over de Alpen; teen het leger te celde was getogen;
hij was zoo nat alsof uit het water getogen was.
[Alleen de onvoim. verl. tijd en het verl. deelw. van
dit werkw. zijn gebruikelijk.]
TIEK. Zie TEEK.
TIEKGRAS, o. (plantk,) fraai vlotgras, ook lies en
waterbeemdgras geheeten. Zie VLOTGRAS.
TIEN, telw. hoofd- of grondgetal, negen plus een:
hij is tien jeer; - dat kind loopt naar de tien, is bijna
10 jaar; een mensch heeft tien ringers; de tien geboden;
tien om een dubbeltje, 10 kosten een dubbeltje; (sprw.)
staat er bij of geen tien kan tellen, hij staat
met den mond vol tanden, zegt niets (uit verlegenheid of domheid); in de kwade tien zijn, (van een
man) tusschen de 60 en 70, (van eene vrouw) tusschen de 50 en 60, omdat dat een gevaarlijke leeftijd
is; (Zuidn.) hij is nu in zijn kwade tien, in eene
kwade luim; dat is een kwade tien, eene booze,
droevige zaak, waarvan men veel verdriet kan
hebben; — 't heeft de waarde van een ranggetal in:
Hoofdstuk tien; hfj is van het jaar tien; tien Januari;
—TIEN (hetlw.TIEN,beschouwdalsenzlfstandig gebruikt bn. in het meerv.), tien personen:
een gezelschap van tienen; we waren met zijn (ons)
tienen; tien deelen van hetzelfde geheel: iets in tienen
breken; tien uren: op slag van tienen; tien achtereenvolgende malen: hij deed het in tienen; (sprw.) ik
geef het u in tienen te doen, ik wed dat gij het
niet kunt.
TIEN, v. (-en), het cijfer 10: allemaal tienen schrijyen; eene Romeinsche tien (X) ; — kaart met 10 eenheden: eene tien uitspelen; ruiten tien;
tiental: iets
aan tienen leggen; bij tienen aftellen; eerst de eenen en
dan de tienen optellen; 70 is 7 tienen; de tienen zet
men op de tweede pleats; kaars van tien in een pond;
sigaar van tien om een dubbeltje.
TIEN, v. (-en), (gew.) teen, twijg. TIENTJE, o. (-5).
TIENARM, m. (-en), koppootig zeedier tot de onderorde der tienarmigen behoorende; eene lamp, kandelaar met tien armen.
TIENARMIG, bn. tien vangarmen hebbende; tien
armen hebbende (lamp of kandelaar).
TIENARMIGEN, my. tweekieuwige koppootige weekdieren die behalve de 8 armen nog twee grootere
grijparmen hebben, met inwendige schelp; hiertoe
behooren de verschillende inktvisschen en de familie
der naaktoogigen, waaronder men reusachtige soorten aantreft.
TIEND, v. (-en), (gew.) teen, twijg.
TIEND, o. (-en), tiende gedeelte der opbrengst van

veidgewas, vruchten, dieren enz. die men vroeger
geregeld aan den heer der streek of aan de kerk:
moest opbrengen, en thans in sommige streken•
nog aan den tiendheer: tienden heffen; de of koopbaarheid van tienden; de groote tiend, het tiend van koren;,
de smalle tiend, van andere veldvruchten; de kriftende,
tiend, van het vee; (fig.) hij heeft tiend betaald (vaneen zieke) hij is zeer afgevallen; —BOEK, o. (-en),
register der tienden.
TIENDAAGSCH, bn, tien dagen durende, geduurd‘
hebbende: de tiendaagsche veldtocht; alle tien dagen
terugkeerende; eene tiendaagsche week, week van den
Franschen kalender (omwenteling van 17o9), decade_,
TIENDBAAR, bn. waarvan tiend betaald moet
worden.
TIENDE, bn. (ranggetal) de tiende (dag) der muand;
Karel de Tiende (van dien naam); de tiende dag, decadi
(in den Franschen almanak tijdens de omwenteling
van 1780; ten tiende, in de tiende plaats, de tiende•
aan de beurt; o. (-n), elk tiende gedeelte van.
lets; clrie tiende; Brie tienden.
TIENDEELIG, bn. in tien deelen gesplitst, decd.
maal: onze maters en gewichten zijn tiendeelig inge-deeld; (rekenk.) tiendeelige breuk, breuk waarvan de
noemer eene macht van tien is en aangegeven wordt door de plaats van den teller achter het decimaal-teeken; tiendeelige getallen, decimale getallen.
TIENDEHALF, telw. negen en een half.
TIENDEISCHER, m. (-s), tiendhefler.
TIENDERHANDE. TIENDERLEI, onverb. bn . van
tien soorten, tiensoortig.
TIENDGAARDER, m. (-5), ontvanger der tienden;
...GEBIED, o. gebied waarvan de tiend aan een
zelfden tiendheer moet betaald worden; ...GEWA6,
o. het gewas van tiend of teenen, nog op stam:
openbare verkooping van tiendgewas; — opbrengst
van de tiendheffing aan gewassen; (-sen), gewassen waarvan tiend verschuldigd is; ...HEER, m.
(-en), ...HEFFER, m. (-s), rechthebbende op de opbrengst der tienden; ...HEFFING, Y. (-en); ...K00PER, m. (-s), wie de opbrengst van de tiend van
den tiendheer gekocht heeft; ...MAALTIJD, m. (-en),
maaltijd te geven door de tiendheffers aan de tiendplichtigen, later vervangen door de tiendmaultijdpenningen (6 0 o); bijna overal verdwenen; ...MAALTIJDPENNING, m. (-en), zie tiendma altijd; ...OP
BRENGST, v. wat de tiend in een tiendgebied opbrengt; ...PACHTER, m. (-s), die de opbrengst der tienden gepacht heeft.
bn. verplicht tiers
TIENDPLICHTIG,
den op to brengen.
TIENDPLICHTIGE, ...SCHULDIGE, in. (-n).
TIENDRECHT, o. (recht.) het recht tiend to heffen:
afschaffing van het tiendrecht; ...REKENING, v. (-en),,
rekening der tienden; ...SCHOOF, v. (...schoven),,.
schoof voor den tiendheffer; ...SCHRIJVER,
schrijver, secretaris voor een tiendheer.
TIENDUBBEL, bn. bw., tienmaal zooveel.
TIENDUIZENDSTE, telw. (ranggetal);
o. (-n), het -,
tienduizendste van iets.
TIENDVERPACHTER, m. (-s), iem. die de tiendopbrengst verpacht; ...VERPACHTING, v. (-en).
TIENDVRIJ, bn. vrij van tiend to geven.
TIENDVRIJDOM, m. vrijstelling van tiend to betalen: iem. tiendvrijdom verleenen; ...VRUCHT, v. tiendopbrengst aan vruchten.
TIENEN, (tiende, heeft getiend), (w. g.), tienden
(van iets) heffen, het tiende gedeelte van letsnernen.
TIENGETAL, o. (w. g.), het getal tien; tien stuks,.
- personen enz.; ...GULDENSTUK, o. (-ken), gouden
munt ter waarde van tien gulden.
TIENHEID, v. (...heden), tiental.
TIENHELMIG, bn. (plantk.) tien helmdraden hebbende: eene tienhelmige bloem.
TIENHOEK, m. (-en), (meetk.), vlakke figuur door tien zijden ingesloten, met tien hoeken; inz. regelmatige veelhoek door tien zijden ingesloten.
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bn. met tien hoeken; ...JARIG, bn.
tien jaren oud: een tienjarig kind; sedert tien jaren
bestaande, • gemaakt; het tienjarig bestaan vieren,
.herdenken; ...LETTERGREPIG, bn. uit tien lettergrepen bestaande.
TIENLING, m. en v. •en), een van tien (personen enz.).
TIENMAAL, bw. tien keeren.
TIENMAANDSCH, bn. tien maanden durende, be_-staande, levende;
bn., (w. g.), tien malen
(gedaan, verricht, gezegd enz.).
TIENMAN, m. (-nen), een van tien mannen; (Rom.
.gesch.) decemvir, lid van een tienmanschap.
TIENMANNIG, bn. tplantk.) (w. g.), tienhelmig.
TIENMANSCHAP, o. (Rom. gesch.) staatsbestuur,
uit tien laden samengesteld, decemviraat.
TIENPONDER, m. (-8), iets dat tien pond weegt,
'bv. een gewicht, een brood, een kogel; stuk geschut
waaruit kogels van tien pond geschoten worden.
TIENPOOTIG, bn. met tien pooten: (nat. hist.)
tienpootige schaaldieren (ciecapoda), eene onderorde
van schaaldieren, die tien pooten hebben, drie paren
Icaakpooten on vijf paren ware pooten; verschillende soorten van kreeften on krabben behooren er
toe; ...REGELIG, bn. uit tien regels bestaande: een
tienregelig gedichtje; ...SNARIG, bn. tien snaren hebbende (van een speeltuig); ...SOORTIG, bn. uit tien
bn. (plantk.) met tien
soorten bestaande;
stijlen of stampers: eene tienstOlige bloem.
TIENSTUIVERSTUK, o. (-ken), een tienstuiverstuk
is gelijk aan 50 cent of een halven gulden.
TIENTAL, o. (-len), het getal tien, de hoeveelheid
van tien.
TIENTALLIG, bn. uit tientallen bestaande: (rekenk.)
,het tientallig stelsel, dat stelsel van tellen waarbij
ieder tiental eenheden van een zekeren rang eene
nieuwe eenheid van een rang hooger vormen.
TIENTJE, o. (-5), tienguldenstuk: gouden tientje; tienstuiverstuk; tiende gedeelte van iets: een tientje in

(tierde, heeft getierd), leven geweld
ge.:aas maken.
TIERIG, bn. bw. (-er, -st), welig opkomende,
.groeiende; kraChtig; opgewekt, levenslustig: he
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de loterO nemen, het tiende gedeelte van een heel lot.
TIENVOET, m. (-en), jets dat tien voeten heeft.
TIENVOETIG, bn. tien voeten hebbende.
TIENVOUD, o. (-en), een getal dat een veelvoud

'van tien is: alle tienvouden hebben eene 0 op de plaats
,der eenheden; tienmaal (iets) genomen: het tienvoud
van 4 is 40.
TIENVOUDIG, bn. bw. tienmaal zoo veel: eene
tienvoudige herhaling, iem. jets tienvoudig vergelden.
TIENWERF, bw. tien malen, keeren.
TIENWIJVIG, bn. (plantk.), (w. g.) tienstijlig; ...ZIJ-

DIG, bn. met tien zijden.
TIER, v. groei, welige aanwas, het opschieten, het
gedijen; (fig ) iqj is hier niet in zone tier, hij gevoelt
zich hier niet behaaglijk, het is hem hier niet aangenaam; ergens geene tier hebben, ergens niet kunnen
aarden.
TIER. m. (-en), (zeew.) opene ruimte tusschen de
ingescheepte vaten.
TIER, o. (w. g.), getier, geraas, geweld.
TIERCEEREN, (tierceerde, heeft getierceerd), tot op
din derde verminderen, twee derden (van jets) afnemen.
TIERCEERING, v. (-en), vermindering tot op een
derde; het betalen van slechts een derde van het
bedrag der rente van de staatsschuld: tierceering

der staatsschuld onder Napoleon I.

TIERELANTIJNTJE, TIERLANTIJNTJE, o. (.$), eene
soort van leeuwerik mot zwarten kop; — versiering
van weinig waarde: een pear tierelantuntjes er aan
?waken.
(tierelierde, heeft getierelierd), een
geluid maken als de leeuwerik.
TIERELIEREN, (tierelierde, heeft getierelierd), opsparen, in een spaarpot opgaren.
TIEREN, (tierde, heeft getierd), welig groeien, goed
opschieten: die planten tieren hie r• goed; gedijen,
gelukken: 't wil met hem niet tieren, niets ge:ukt
hem; aarden, thuis gevoelen: z kan drucr niet tieren.
TIERELIEREN,

TIEREN,

kind ziet er zwakjes uit, maar het is nogol tierig.

TIERIGHEID, v. wasdom; kracht ; goede gezondheid;
opgewektheid.
TIERLANTIJNTJE, o. (-5), zie TIERELANTIJNTJE.
TIERS-ETAT, m. derde stand (in Frankrijk), burgers
en boeren.
TIERSJE, o. (-s), zekere vochtmaat; (ook) zekere
hoeveelheid bij den verkoop (inz. van rijst).
TIET, v. (-en), tepel aan eene vrouwenborst; de
geheele vrouwenborst: voile, mooi gevormde tieten
hebben; inz. die eener zoogende vrouw: het kind ligt
aan de tiet, zuigt aan de borst; het kind eene tiet
geven; (sprw.) ho heeft te lang aan de tiet gelegen, htj
heeft dikke lippen; — (fig.) eene vuile tiet, eene vuile
vrouw. TIETJE, o. (-s).
TIJ, o. (-en), getij, duur van eb on vloed; opkomend
to, wassend water; afgaand tij, vallend water; doodtij,
flauw opkomend water, (ook fig.) geen handel; hoog tif,
wanneer de vloed het hoogste staat; laag tO, wanneer de eb ophoudt on de vloed gereedstaat op to
zetten; het to doodzeilen, stopper, beletten dat het tij
een schip uit zijn koers drijft, (fig.) tegengaan, weerstand bieden; tjj kavelen, naar het tij gissen, (fig.)
weet zfin tj wel te kavelen, hij weet zijn slag to
slaan, zijn tijd goed waar to nemen; springto, de
hoogste tijen bij nieuwe- en vollemaan; vergast
het to is te gast, het tij komt niet opzetten; (sprw.)
het tjj laten verloopen, de gelegenheid laten voorbijgaan; het tj is verloopen, zijn tijd is voorbij, hij (of
dit) heeft zijn tijd gehad; als het to verloopt, verzet
men de bakens, zie op BAAK.
TIJD, m. (-en), duur der dingen, hoofdzakelijk gemeten door de regelmatige afwisseling van dag on

nacht, als grondslag voor ons denken en van iedere
tijdsbepaling, in tegenstelling met de eeuwigheid: de

tod vergaat, verloopt, verstrijkt, staat niet stil; na verloop
van tad, over eenigen tijd; in den loop des tods,langzamerhand; de vernielende tand des tocis, op den
langen duur bezwijkt alles; de tijd zal het leeren, na
verloop van tijd zal men zekerheid krijgen, het juiste
van iets inzien, enz.; de tad is de beste medicijn, de
grootste droefheid zelfs vermindert op den duur;
de Wel slit, alles; het is maar eene kwestie van tijd, het
kost alleen maar tijd, (ook) men moet nog geduld
hebben, later denkt en handelt iedereen zoo; —
deel van den onbegrensden tijd, zekere tijdruimte,
tijdpunt: de tegenwoordige, de verleden, de toekomende
tijd, wat is, was, wezen zal; een langen, korten tijd

duren; een heelen tijd geleden; in den tad dat Ian hier
was; sedert onheuglijke tOden, waarvan men zich het
begin niet herinnert; in den nacht der tijden, in den
tijd waarvan wij niets meer weten; gedurende den
laatsten tijd; in Wel van een jaar, binnen het verloop
van een jaar; voor korten tad, niet lang geleden; van
tOd tot tijd, zoo nu en dan; ten alien tide, altijd; ten
tOde van Napoleon, in den tijd dat N. leefde, regeerde ;
ten tilde van Olive, in den goeden ouden tijd; in
mon tijd, toen ik nog (organs was, studeerde, jong
was enz.); dat was vddr mijn tijd; alles heeft zijn tijd,
alles komt op, duurt zekeren tijd; hij heeft zijn tijd
gehad, vroeger was hij beter, meer bekend,beroemd
enz.; die jas heeft Naar tad gehad, is nu afgedragen; —
tijdruimte of - punt, met betrekking tot de manier
waarop hij doorgebracht, besteed is, wat hem kenrnerkte; over goede, kwade, slechte tOden spreken; in

een onrustigen tad leven; in tOden van oorlog, van
credo; teat zijn die tOclen veranderd wat is nu alles
anders dan vroeger:; de geest des tijds, de tijdgeest;
andere tijden, andere zeden, iedere tijd heeft zijne
eigenaardige zeden en gewoonten; met den tijd meemet de lieerschende denkwijze, de mode; nit
jean,
,
den tad gaan, raken, verouderen; nit den tad zijn,
toen was hij
verouderd zijn; dat leas zijn beste
het tlinkst, had hij het zeer goed enz.: — tijd d:o
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voor iets bestemd, vastgesteld is of ergens het
meest voor geschikt, het seizoen: het is, wordt tijd
weldra zal ik...;
om te beginnen; de tijd nadert dat
Ad is hoog tijd om te vertrekken, men kan niet langer
tijd om te eten, slapen; het is nu de tijd em
- wachten;
to knikkeren, te hoepelen, vliegers op te laten, de tijd
.die er het meest voor geschikt is; in den tijd van
-den oogst, wanneer men den oogst binnenhaalt; het
is nu de tad van de schol, de bokking, dat gedeelte
van het jaar dat die visch veal gevangen wordt, het
iekkerst is; de nieuwe tijd, uitroep waarmee men
Ale eerste rijpe peren uitvent; hij komt op tijd, op den
vastgestelden tijd, vroeg genoeg; voor, over tijd komen,
te vroeg, te laat; zif beviel voor den tad, voordat hare
zwangerschap ten einde was; zijn tad afwachten,
zijne beurt afwachten, geduld hebben; komt tijd,
komt raad, als het die tijd is, dan zal men wel raad
weten; geene zorgen voor den tijd, voordat het
•noodig is; bij tijd en wijle, op het geschikte oogentblik; bij Wen weet ik geen raad, sours; men meet zijn
tyd waarnemen, den gunstigen tijd; er is een tijd van
komen en een van gaan, niets is bestendig, ook de
mensch niet; —
tijd dien men voor iets noodig of beschikbaar

TIJDIG, bn. bw. (-er, -st), TIJDIGLIJK, bw. op zijn
tijd: hij koint altijd tijdige geboorte, juist op zijn

ik hob er geen tad cool. ; den tad root iets
nemen; hij heeft altoos tijd genoeg, hij haast zich
'nooit; g hebt den tijd, ge behoeft u niet te haasten;
dat heeft nog den tod, daarmee kunnen w ij nog wel
-wachten;
iem. geen tijd laten, hem voortdrijven,
aanzetten, haasten; dat heeft tijd tot morgen, dat
kunnen wij tot morgen uitstellen, behoeft heden
niet klaar te zijn;
tijd verluieren, verbeuzelen, ver-

kwisten; den verloren tijd weer inhalen; tijd is kostbaar; tijd is geld; —
tijd waarin men niets te doen heeft en den duur
-ervan pijnlijk gevoelt: zich den tijd verdroven,korten,
deaden; de tijd valt mij long, ik verveel mij; —
(taalk) de tijden der werkwoorden, die vormen der
- werkwoorden, vvelke de betrekking aangeven, waarin
de werking, naar de voorstelling van den spreker,
-staat tot. den tijd: de tegenwoordige, ele verleden, de
,

-teekomende tijd; enkelvoudige, samengestelde tijden,

naarmate die vormen door uitgangen of met behulp
.van de hulpwerkwoorden worden uitgedrukt; de
.afgeleide t#den (in de Fransche spraakkunst by.), die
van andere tijden, de oorspronkelijke, afgeleid wor•den; -elliptisch, bij wijze van tw. is het gebezigd in:
•mt'n lieve tad!; och, mijn tijd I; wel, heere min tad!
'TIJDJE, o. (-5), korte tijd.
TIJDAANWIJZING, v. aanwijzing van den tijd;
...BEPALING, v. (-en), bepaling van den tijd; (taalk.)
, bepaling van tijd; ...BESPARING, v. besparing van
tijd: dat geeft tijdbesparing; ...BESCHRIJVER, m.
iem. die een tijd, inz. zijn eigen tijd beschrijft,
alles aanteekent wat daarin gewichtigs voorviel;
...BESCHRIJVING, v. (-en); ...BOEK, o. (-en), kroniek, geschiedverhaal naar de orde des tijds.
TIJDELIJK, bn. bw. vergankelijk, voorbijgaande,
niet eeuwig: tijdelifke goederen; het tijdelijke leven
met het eeuwige verwisselen, het tijdeloke zegenen, star•ven; — voorloopig, voor eenigen tijd: tifdelijk ergens

wonen, verbliff houden; een ambt tfjdelijk waarnemen;
een tijdelijk leeraar; een leeraar tijdelfjk benoemen; —
wereldsch, wereldlijk: het tijdelijk gezag, in tegenst.
met het gezag der kerk; — bijtijds, vroeg genoeg:

.t#delijk komen.
TIJDELOOZEN, v. my. Zie TIJLOOS.
TIJDENS, bw. ten tijde van, gedurende: tijdens zijn

verblijf .
TIJDGEBREK, o. gebrek aan tijd; ...GEBRUIK, o. ,
(-en), (w. g.), zeden gewoonten aan zekeren tijd
-eigen; ...GEEST, m. de heerschende geest in het
-denken en handelen gedurende een zekeren ttjd:
met den tijdgeest besmet; ...GELOOF, o. (fig.) wanke•
lend geloof, geloof van niet langen duur; ...GENOOT,
:ma. (-en); h# is min tfidgenoot, hij leeft met mij to
-zelijk; ...GENOOTE, v. (-n).
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tijd; intijds : tifdige hulp is dubbele hulp; vroeg, vroegtijdig: tffdig opstaan; zorg hier te zijn, dan gaan
wij vroeg weg. TIJDIGHEID, v. gepast oogenblik.
TIJDING, v. (-en), bericht, nieuws: goede tiding
brengen; (sprw.) geene Wing, goede tiding, zend ik
geen bericht, dan gaat, is alles naar wensch. TIJDINKJE, o. (-s).
TIJDINGZAAL, v. (...zalen), zaal aan het bureau
eener courant, gewoonlijk viak aan de straat. waar
men berichten kan afgeven, nieuwe tijdingen en
berichten kan lezen, recente illustraties kan zien enz.
TIJDINGZIEK, bn., (w. g.), nieuwsgierig naar tijdingen: tijdingzieke menschen zijn nogal lichtgeloovig.
TIJDKORTER, m. (-5). die iem. den tijd kort; (fig.)
hetgene iem. den tijd kort, b. v. een speeltuig, een
boek: een nuttig boek is de beste tijclkorter; ...KORTING, v. (-en). uitspanning, bezigheid waarmede
men den niet tot werken bestemden tijd doorbrengt:

aangename, gezellige tijdkorting; tot tijdkorting iets
doen; ...KRING, m. (-en), tijdvak, zeker tijdsverloop;
...KUNDE, v. (w. g.), tijdrekenkunde.
TIJDLANG (EEN —), gedurende eenigen tijd.
TIJDLELIE, v. (plantk.) gale of moeraslisch;
.....11- AAT, v. (...maten), (muz.), 'mat die den tijd
aangeeft, tempo; ...METER, m. (-s), ieder werktuig
dat den tijd meet; een zaodlooper tot tijdmeter gebruiken; inz. een zeer nauwkeurig loopend uurwerk
of chronometer, waarvan de zeelieden en de starrenkundigen zich bedienen; ...NAALD, v. (-en), (w. g.),
oedenknaald, obelisk; ...PERK, o. (-en), tijdvak;
...PUNT, o. (-en), tijdstip, merkwaardige gebeurtenis, waarvan men begint te rekenen;
o. (-5), chronologische tafel; ...REKENING, v. ( en),
wijze waarop men den tijd indeelt en van een zeker
punt of begint to rekenen: chronologie, jaartelling:
de Christelijke tffdrekening, rekent of van den tijd,
dat Christus geboren is; Joodsche, Mohammedaansche
tiylrekening; ...REKENKUNDE, v. chronologie; ...REKENKUNDIGE, m. (-n); ...REKENAAR, m. (-5);
...RUIMTE, v. (-n), tijdsbestek, tijdvak.
TIJDROOVEND, bn. wat zeer veel tijd kost: to.

roovende bezigheden.
TIJDSBEGIN, o. (-nen), (w . g.), aanvangspunt eener
jaartelling; ...BEPALING, v. (-en), tijdbepaling;
...BESTEK, o. tijdruimte : in een kort tiAsbestek.
TIJDSCHRIFT, o. (-en), werk dat in gedeelten op
bepaalde of onbepaalde tijdstippen verschijnt: op

een tijdschrift inteekenen; tijdschriften voor taalstudie,
voor paedagogiek.
TLJDSGEWRICHT, o. tijdruimte; ...OMSTANDIGREID, v. (...heden), toestand, omstandigheden die
een tijd met zich brengt: naar de tUdsomstandigheden iets beoordeelen; ...ORDE, v. chronologische
volgorde; orde waarin de gebeurtenissen op elkander volgen, wat den tijd betreft.
TIJDSPIEGEL, m. waarin zich de tijd, de tijdgeest
weerspiegelt, afspiegelt; naam van een maand.
schrift; ...STIP, o. (-pen), tijdpunt; ...TELLING, v.
(-en), jaartelling; ...STROOM, m. de stroom van den
tijd, de geregelde opeenvolging der heerschende
denkbeelden en begrippen.
TUDSVEREFFENING, v. (-en), het verschil tusschen
den middelbaren en den waren tijd; ...VERLOOP,
o. verloop van tijd; in hetzelfde tijdsverloop, in dien
zelfden tijd.
TIJDVAK, o. (-ken), tijd die sedert eene merkwaardige gebeurtenis verloopen is, zeker aantal jaren
van... tot..., in een todvak van 25 jaren; tijd dat
zekere toestanden, gebeurtenissen op den voorgrond
treden, alles overheerschen: het tijdvak der Kruis-

tochten; het eerste stadhouderlooze tijdvak; men verdeelt onze geschiedenis in 5 tijdvakken; ...VERBEUZELING, ...VERKWISTING, ...VERSPILLING, v. het
nutteloos doorbrengen van den tijd, het niets doen;
...VERDRIJF. o. uitspanning, vermaak, middel tegen
de vervelinv.
104
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TUDVERDRIJVEND.

TIJDVERDRIJVEND, bn. vermakelijk, onderhoudend.
TIJDVERLIES, o. verlies van tijd dat was een enorm

...VERS, o. (...verzen), vers waarin men
eenige uitstekende letters als Romeinsche cijfers
beschouwt en daarmede een jaartal uitdrukt: tijdgeschiedverzen waren vroeger zeer in den smaak;
kundig vers; ...WIJZER, m. (-5), kalender, almanak;
...WINNER, m. (43), die uitstelt; ...WINNING,
...WINST, v. uitstel; ...WOORD, o. (taalk.), (w. g.),
werkwoord.
TIJEN, (tijde, heeft gettjd), (w. g.) beginnen aan
(den arbeid enz.): aan den arbeid tffen, naar huis

.tfjelverlies;

tifen.
TIJGER, m. (-s, -en), zeker viervoetig verscheurend
zoogdier (felis tigris) dat tot het geslacht der katten
behoort met geelachtige huid en donkere vlekken
of strepen: de tiger hoort in Zuici-Azie thuis; Amerikaansche tijger, jaguar; — dier hetwelk als een
tijger gevlekt is (in deze beteekenis komt het meer
in samenstellingen voor, als: tfigerkat, togerpaard
enz.); (fig.) wreedaardig mensch. TIJGERTJE, o. (-s).
TIJGERACHTIG, bn. op een tijger gelijkende.
TIJGEREN, (tijgerde, heeft getijgerd), vlekken,
spikkelen (om iets als eene tijgerhuid te doen uitzien).
TIJGERHENGST, m. (-en), als een tijger gevlekte
hengst; ...HOND, m. (-en), als een tijger gevlekte
hoed; ...HOUT, o. eene houtsoort met zwarte vlekken op een bruinen grond; ...HUID, v. (-en), huid
van een tijger; huid als een tijger.
TIJGERHOUTEN, bn. van tijgerhout gemaakt: toger-

hout-n pepenmuntdoosjes.
TIJGERIN, v. (-nen), wijfje van den tijger.
TIJGERJACHT, v. (-en), jacht op tijgers;

...KAT,
v. (-ten), kleine soort van tijger (fells pardalis),maar
even bloeddorstig; — als een tijger gevlekte huiskat; ...PAARD, o. (-en), als een tijger gevlekt paard;
...LELIE, v. (-s, ...lelien), eene Chineesche bloem
met 6 gele bloemblaadjes die donkerrood gevlakt
zijn; plant waaraan deze groeien
tigrinum).
TIJGERSBLOEM, v. (-en), zekere fraai geteekende
bloem, tijgerlelie.
TIJGERVEL,
o. (-len), tijgerhuid; ...WOLF, m.
(...ven), zeker roofdier in Zuid-Afrika (felis jubata);
de gevlekte hyena, roodbruin met ronde zwarte
vlekken (E hyaena crocuta).
TIJGLAS, o. (...glazen), zandlooper, uurglas.
TIJHAVEN, v. (-s), vloedhaven, kleine zeehaven
waarin de schepen alleen bij vloed komen kunnen.
TIJHAVENTJE, o. (-s).
o. gmv. als stofn.;
TIJK, v. (-en), als voorwerpen.
zekere geweven dikke stof (voor beddegoed).
TIJKWEVER, m. (-s), iem. die tijk weeft; ...WEVERIJ, v. (-en).
TIJLOOS, v. (...zen), (plantk.) eene plantenfamilie
waarvan slechts eene soort in ons vaderland in
't wild gevonden wordt: de herfsttYloos.
TIJM, m. (plantk.) een geslacht (thymus) tot de
familie der lipbloemigen behoorende, waarvan 2 soorten in Nederland in 't wild gevonden worden: de
wilde tijm of kwendel, en de getande tijm.
TIJMMOES, o. —BOOM, m. (-en).
TIJNBOOM, m. (-en), juk (waaraan tonnen of vaten
worden gedragen.
TIJNE, v. (-n), TIEN, v. (-en), (gew.) vat, ton;
watervat; lage kuip, vloot.
TUNS, m. (...zen), cijns.
TIJNWEG, m. (zeew.) snelle stroom.
TIK, m. (-ken), TIKJE, kleine, niet harde slag: tik
om de ooren, oorveeg, klap; iem. tikken geren, klappen
tot straf; klopje: een tik aan de deur; (fig.) een tikie
aan hebben, te veel (sterken drank) gedronken hebben.
TIKKEN, (tikte, heeft getikt), een tik, een tikje
geven: ion. op den schouder tikken, om zijne aandacht te wekken; (fig.) ion. op de ringers tikken, hem
een misstap onder het oog brengen, voor eene of
andere overtreding straffen; (ran 1.6tiel g- tikt zijn. in
zijne geestvermogens gekrenl:t zijn; — (in vile kin-

TIMMERMANSAMBACHT.
derspelen) een klapje geven ten bewijze dat mess
iem. gevangen, gekregen heeft: htj heeft mfj getikt, ik
ben nu de krijger, de vanger; — een tikkenden toon
laten hooren: de klok tikt; aan de deur, aan de ramen,
tikken, zacht kloppen; met een stok, met de vingers ,
aangeven, laten hooren; eieren tik- dematikn,
ken, tegen elkander slaan on wiens ei daarbij heel
blijft, heeft het gewonnen: spits, stomp tikken, met
het spitse, stomps einde; — (Zuidn.) tiktakken.
TIKKER, m. (-s), die tikt; (fig.) geweten. TIKSTER r
v.(-s)TIKERJ,obrkev;(fig.)htweten: het tikkertje van binnen; — een klein tikkertjenemen, een glaasje sterken drank.
TIKTAK, o. zeker spel op een bord met schijven,
on dobbelsteenen; —BORD, o. (-en).
TIKTAKKEN, (tiktakte, heeft getiktakt), op het.
tiktakbord spelen.
TIKTAKKER, m. (-s), tiktakspeler.
TIKTAKSCHIJF, v. (...von), schijf voor het tiktakspel; ...SPELER, m. (-5), ...SPEELSTER, v. (-s);
...SPEL, o. (-len).
TIL, m. het oplichten, opheffing: ergens een heeler',
til aan hebben, met moeite het slechts kunnen Wien;
(fig.) er is lets op til, er is iets in beweging, er moots,
of zal iets gebeuren; dat is al lang op til geweest,
daarvan is reeds lang sprake geweest.
TIL, v. (-len), TILLE, v. (-n), werktuig dat opgetild
of opgelicht wordt; ophaalbrug; valdeur van eery
duivenhok; duiventil; vogelknip; zolder. TILLETJE, o. (-5).
TILBAAR, bn. op to tillen, bew eegbaar; vervoerbaar; tilbare have, roerende goederen, huisraad,
inboedel.
TILBRUG, v. (-gen), ophaalbrug.
TILBURY, v. (-'s), zeker licht tweewielig rijtuig.
TILLEN, (tilde, heeft getild), opheffen, met moeiteoplichten; (fig.) aan iets tillen, zich met lets inlaten,
bemoeien; (fig.) hij tilt zwaar, hij oppert bedenkingen, hij besluit niet licht; (sprw.) iem. over het paard
tillen, zie PAARD.
TIMBER, m. (-s), helmtop waarop de vederbos rust_
TIMBRE, o. eigenaardige klank, toonkleur waaraan
we iets of iem. herkennen.
TIMEKEEPER (Eng.), m. (-s), chronometer; (sport)
iem. die nauwkeurig den tijd aangeeft.
TIMIDE, bn. vreesachtig, beschroomd, bescheiden,
ingetogen.
TIMIDITEIT, v. schroomachtigheid, schuchterheid.
TIMMER, m. (gew.) al de gebouwen op eene hofstede.
TIMMER, o. ( s), gebouw, mooning, vertrek, appartement.
TIMMERAGE, v. (-s), getimmerte, timmerwerk;
opgetimmerd gebouw.
TIMMERBAAS, m. (...bazen), meester timmerman;
...BIJL, v. (-en), zeker gereedschap.
TIMMEREN, (timmerde, heeft getimmerd), timmerwork maken, spijkeren en ineenzetten, houtwerk
vervaardigen; bouwen (over het algemeen): een
huis, een schip timmeren; (sprw.) wie agn den weg
timmert, heeft veel bekUks, wie in het openbaar optreedt, most zich het oordeel van velen laten welgevallen; voortdurend op iets timmeren, er telkens
op terugkomen, er telkens op wijzen. over spreken;
ht7 timmert niet hoog, hij heeft niet veel verstand.
TIMMERING, v. (-en), het timmeren; timmerwerk;
huis in aanbouw.
TIMMERGEREEDSCHAP, o. (-pen), gereedschap van
den timmerman; ...GEREI, o. alles `vat men bij
het timmeren noodig heett; ...HOUT, o. hout waarvan de timmerman zich bedient; (sprw.) alle bout is
Been timmerhout, alle voorwerpen zijn niet even
bruikbaar; ...HUIS, o (...zen), timmermans- of
schrijnwerker,;werkplaats.
TIMMERKUNDE, v. (w. g.) kennis van den timmerman; ...LOODS, v. (-en); ...MAN, m.(...lieden....lui),
ambachtsman die houten voorwerpen vervaardigt,
TIMMERMANSAMBACHT, o. het ambacht van tim-
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TINTEN.

merman; ...BAAS, m. (...bazen), meester timmerman die met knechts werkt; ...GEREEDSCHAP, 0.;
...JONGEN, m. (-s), leerling bij een timmerman;
...KNECHT, m. (-s); ...REKENING, v. (-en), opgave
der kosten van verricht timmerwerk; ...YAK, o.
(-ken); ...WERK, o. werk door een timmerman vervaardigd; work voor een timmerman; ...WERKPLAATS, v. (-en), ...WINKEL, m. (-s), werkplaats
voor, van een timmerman.
TIMMERPLAATS, v. (-en), werkplaats waar getimmerd wordt; ...SPIJKER, m. (-s), spijker voor den
scheepsbouw; ...STEEK, m. (...steken), (zeew.) knoop
die twee touwen aan de einden samenbindt; (ook
timm.) lus aan een touw waarmede men hout voortsleept, omhooghaalt; ...TUIG, o. timmermansgereedsehap; ...TT7IN, m. (-en), ...WERF, v. (...ven),
groote timmerplaats, inz. voor eene gemeente: de
stadstimmertuin; ...WERK, o.
TIMMERZIEK, bn. (w g.), gaarne timmerende,
gaarne latende timmeren.
TIMOCRATIE, v. republikeinsche staatsinrichting
bij welke zeker bepaald vermogen zitting en stem
in het staatsbestuur verleent.
TIMON, m. een Atheensch burger die leefde in
den Peloponnesischen oorlog en door de trouweloosheid zijner vrienden een menschenhater wend; vandaar: menschenhater, menschenvijand.
TIMOTHYGRAS, o. (plantk.) eene soort van het
geslacht doddegras (phleum pratense), in Groningen
ook motraai geheeten, dat in weiland menigvuldig
wordt aangetroffen.
TIMP, m. (-en), tip, spits toeloopend of smal uiteinde by. een timp land, een timp brood, de korst of
het kapje; — langwerpig iets dat aan beide zijden
puntig uitloopt; inz. zulk een stukje hout dat de
jongens met een stok omhoog- en dan vooruitslaan,
elders ook tip geheeten; zulk een broodje van fijn
deeg: kersttimpen. TIMPJE, o. (-5), kleine timp: timpjes
eten.
TIMPAAN, o. (...panen), (boekdr.) vierkant, ijzeren,
met fijn linnen of zijde bespannen raam, hetwelk
met wollen doeken, tot op zekere dikte aangevuld
en waaronder het vel gedrukt wordt.
TIMPJESDEEG, o. deeg waarvan timpjes gebakken
worden.
TIN, o. metaal van blauwwitte kleur dat zeer
week en rekbaar is; het s. g. is 7,3 en het smelt bij
230° C.; veel wordt het gebruikt om ijzeren on
koperen voorwerpen tebedekken (vertinnen); Engelsch
tin; Banka-tin.
TIN, v. (-nen), zie TINNE.
TINACHTIG, bn. (-er, -st), op tin gelijkende.
TINADER, v. (-s), ader, gang in eene tinmijn;
...ASCII, v. (scheik.) zie op TINKALK; ...BERG,
m. (-en), berg met veel tinerts; ...BERICHT, o. (-en),
bericht aangaande de opbrengst der tinmijnen en
den verkoop van tin; ...BRONS, o. eene samensmelting van tin, koper on zink.
TINCTUUR, v. (...turen), aftreksel van kruiden:
tinctuur ban valeriaan.
TINERTS, o. het tin zooals het uit de mijnen komt;
...FOELIE, v. dun uitgeslagen tin waarmede spiegelglas van achteren bedekt wordt.
TINGEL, m. (-s), tengel, lat tot sluiting aan de
openingen tusschen de planken der beschotten, zolders enz.; verbindingsstuk op houtvlotten; lat
waarop het behangerslinnen bevestigd wordt.
TINGEL, v. (-s), (gew.) brandnetel.
TINGELEN, (tingelde (zich), heeft (zich) getingeld),
(gew.) (van brandnetels) prikken; zich aan brandnetels prikken; met tingels iets dichtmaken, vastmaken; — schellen, klingelen.
TINGELINGELING, tw. klanknabootsing van het
schellen enz.
TINGROEN, o. tinerts; ...GROEVE, v. (-n), tinmijn;
...HANDEL, m. in- en verkoop van tin.
TINHOUDEND, bn. wat tin bevat: tinhoudende ertsen,
rotsen.

TINKAL, o. ruwe, ongezuiverde borax.
TINKALK, v. een grijs poeder waarmee het tin,
wanneer men het in de gewone lucht aan de smelthitte blootstelt, allengs bedekt wordt on na bet
reinigen der oppervlakte er van, gedurig opnieuw
ontstaat; wordt het aan een gestadig vuur blootgesteld, dan neemt het eene witte kleur aan on beet
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TINKELEN, (tinkelde, heeft getinkeld), tinken.
TINKEN, (tinkte, heeft getinkt), een stukje blik,
een cent of knoop tegen een muur enz. werpen met
het doel om den cent of knoop van zijn medespeler,
die op eenigen afstand van den muur ligt, zoo nabij
te komen, dat men daar slechts een span eener hand
of minder van verwijderd is, waardoor dan die knoop
of cent is gewonnen; in andere streken noemt men
dit spel slagduitje spelen, tinken, pleien.
TINKETEL, m. (-5), groote ketel waarin tin gesmoltenwordt; ... 1IJN, v. (-en), onderaa rdsche groeve
waaruit tin gehaald wordt; ...MOEDER, v. in stark
water opgelost en daaruit nedergeslagen tin, dat bij
ander gesmolten tin wordt gevoegd, om het zachter
en fraaier to maken.
TINNE, v. (-n), eene soort van omheining op de
bovenste oppervlakte van een muur; plat dak op
een gebouw: op de tinnen van den tempel; (wev .) de
stalen stiftjes in den weverstempel.
TINNEGIETER, m. (-5), vervaardiger van tinnen
vaatwerk on andere voorwerpen; (fig.) pohtieke tinnegieter [elders ook: Kannengieter], die over staatkunde
spreekt zonder er iets van te begrUpen, die valsch
redeneert over politieke zaken. [Politieke tinnegieter
ontleent, vermoedelijk, haar oorsprung aan een
blijspel van den beroeniden Deen LUDVIC+ HOLBERG
„den politiske Kandestober", in 1722 voor 't eerst gespeeld, waarin HERMAN VAN BREMEN, een tinnegieter van beroep, de hoofdpersoon is.]
TINNEGIETERIJ, v. het tinnegieten; —, (-en), workplaa ts winkel van een tinnegieter; — staatkundige
tinnegieterfj, het onbevoegd, onoordeelkundig meepraten over staatkunde.
TINNEGIETERSBAAS, m. (...bazen), meester tinnegieter die met knechts werkt; ...GOED, o. tinwerk;
...HANDWERK, o.; ...JONGEN, m. ( 5); ...KNECHT,
m. (-s, -en); ...VORM, m. (-en); ...WERE, o. voorwerpen van tin; ...WERKPLAATS, v. (.en), ...WINKEL, m. (-5).
TINNEGOED, o. tinnen vaatwerk; ...KAST, v. (-en),
glazen kast waarin het tinnegoed bewaard wordt;
...KRAAM, v. ( ..kramen).
TINNEN, bn. van tin (vervaardigd): tinnen borders.
TINNIG, bn., (w. g.), als tin, tinachtig, tinhoudend.
TINOPLOSSING, v. (-en), eene oplossing van tin in
zoutzuur door de ververs als bijtmiddel gebruikt;
...PROEVE, v. stempel van beproefd tin; stempel
die het gehalte van het tin aangeeft; ...SOLDEER,
o. snelsoldeer; ...STEEN, o. tin met zuurstof verbonden, het beste tinerts.
TINT, —WIJN, m. donkerroode wijn van Alicante,
eene beste Spaansche wijnsoort.
TINT, v. (-en), kleur: iets een tintje geven; kleurschakeering: donkere, lichte tinten; gelaatskleur: eene
frissche, fletse tint hebben; — (fig.) zweem : er is een
tintje van waarheid aan. TINTJE, o. (-s).
TIN TDRUK, m. eene wijze van plaatdrukken waarbij
de onderdrukplaat uitgehold is.
TINTEL, m. prikkeling van de koude: den tintel in
de vingers hebben.

TINTELEN, (tintelde, heeft getinteld), flikkeren,
glinsteren : de sterren tintelen; (fig.) hare oogen tintelden
van vreugde; zachtjes prikkelen (van koude): nit*
vingers tintelen. TINTELING, v. (-en), het tintelen;
geflikker; koude in de vingertoppen.
TINTELOOGEN, (tinteloogde, heeft getinteloogd),
met de oogen heen en weder knippen, t. w. door to
stark licht of door slaperigheid.
TINTEN, (tintte, heeft getint), eene tint (kleur)
geven, kleuren.
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TINTPAPIER.

o. papier van eene &Irk° krijtlaag
voorzien waarin eene fijne Iineatuur geperst en
eene andere even fijne er rechthoekig over gedrukt
is, ook schaafpapier geheeten; ...WIJN, m. Zie TINT,
le art.
TINVEILING, v. (-en), openbare verkooping van tin;
...VIJL, v. (-en), vijl om tin door te vijlen of glad
te maken; o. tinnen voorwerpen; ...ZAND,
o. zand met tin vermengd; ...ZOUT, o. tinoplossing
in zoutzuur.
TIP, m. (-pen), TIPJE, o. (-s), eind, eindje, uiterste
punt, - hoek : de vier tippen van een zakdoek, een
TINTPAPIER,

kleed; 'een schort met een tip opnemen; een knoop in
den tip van zijn zakdoek leggen, om iets to onthouden; tipje van den neus, van een oor; (fig.) een tipje
van den sluier oplichten, iets laten merken; op het
tipje (op het punt) van het heengaan; — langwerpig

aan beide zijden spits toeloopend voorwerp, stukje
hout enz., vgl. timp.
TIPMUTS, v. (-en), puntige muts.
TIPPEL, m. het tippelen: aan den tippel zijn; dat
is nog een heele tippel, eene heele wandeling.
TIPPELEN, (tippelde, heeft getippeld), met korte
maar haastige schreden gaan.
TIPPEN, (tipte, heeft getipt), met. een tip opgaan:
aan een tip merken:
die jurk tipt aan dien kant;
eene kaart tippen, ombuigen; den tip, de punten afsnijden: het haar tippen; — met een tip spelen, timpen.
TIPSY (Eng.), by. htf is tipsy, hij is aangewit,
dronken.
TIRADE, v. (-s), (muz.) eenige verbonden op- en
afgaande noten; uitweiding (over iets in een opstel enz.); scherpe uitval (tegen iem.); reeks verzen
of volzinnen, onafgebroken door iem. voorgedragen.
TIRAILLEEREN, (tirailleerde, heeft getirailleerd),
gevecht op de wijze der tirailleurs voeren; met
tirailleurs aantasten; heen en weder trekken;
(kooph.) wissels heen en weder trekken (om zich
daardoor geld to verschafien).
TIRAILLEUR, m. (-5), scherpschutter die in geopende of verstrooide orde strijdt.
TIRAILLEURSDIENST, m. dienst als tirailleur doen;
...COMPAGNIE, v.; ...STELSEL, o. vechtwijze der
tirailleurs; ...VUUR, o. vuur, gegeven door scherpschutters hier en daar verspreid, die den aanval
beginnen zonder commando.
TIRAN, TYRAN, m. (-nen), (oudt.) iem. die zich
van de regeering had meester gemaakt; (thans)
dwingeland, gewelddadig heerscher, onderdrukker;
(fig.) hij is een tiran voor zone ondergeschikten, behandelt hen onmenschelijk. TIRANNETJE, o. (-5).
TIRANNENMOORD, m. (-en), moord op een tiran
gepleegd; ...MOORDER, ...MOORDENAAR, m. (-s);
...SCHRIK, m. schrik voor een tiran.
TIRANNIE, v. (-on), TIRANNIJ, v. (-en), dwingelandij.
TIRANNIEK, TIRANNISCH, bn. bw. als een tiran,
gewelddadig, met dwingelandij.
TIRANNISEEREN, (tiranniseerde, heeft getiranniseerd), mishandelen, onderdrukken: h# tiranniseert
iedereen, gedraagt zich tegenover iedereen als een
tiran.
TIRAS, v. (-son), sleepnet om gevogelte of visschen
te vangen. TIRASJE, o. (-s).
TIRAS. Zie TRAS.
TIRASSEEREN, (tirasseerde, heeft getirasseerd),
met de tiras visschen, vogels vangen.
TIRETEIN, o. grove stof van half wol en half
garen.
TIRETEINEN, bn. van tiretein.
TISCHRI, v. eerste maand van den Israelietischen
burgerlijken kalender, de zevende van het Hebreeuwsche kerkjaar.
TITAN, m. (titanen), (fab.) zeker reuzengeslacht
dat den strijd met de goden aanbond, doch verloor.
TITANIUM, O. een door GREGOR in 1791 on KLAPROTH
in 1795 ontdekt metaal, dat volkomen onsmeltbaar
in 't smidsvuur is, nieuwkoper.

TITANSARBEID, m. (fig.) zeer zware arbeid.
TITEL, m. (-5), opschrift, aanduiding, benaming

op
de eerste bladzijde van een book; Fransche (eig.
voorhandsche) titel, het verkorte titelblad waarmede
een gedrukt book aanvangt en dat den volledigen
hoofdtitel voorafgaat: den titel van een werk opgeven;
opschrift der afdeelingen in een book, inz. bij rechtsgeleerden; (fig.) hetgene onder zulk een titel gevonden wordt: rechtsgrond; voorwendsel, aanspraak; —
benaming, aanduidende eene hooge geboorte of een
voornamen stand, eerenaam : eon titei voeren. TITELTJE, o. (-5).
TITELBLAD, o. (-en), eerste blad van een book,
blad waarop de naam van het werk staat.
TITELEN, (titelde, heeft getiteld), een titel of naam
geven.
TITELPLAAT, v. (...platen), ...PRENT, v. (-en), afbeeldingen voor (op of tegenover) den titel van een
boek; vignet, frontispice; ...BECHT, o. recht -, bevoegdheid van een titel te voeren.
TITELRIJK, bn. (w. g.), veel titels hebbende.
TITELVIGNET, o. ( ten), druksieraad op het titelblad van een boek, waartoe men voorheen inz. de
figuur van wijngaardblaadjes gebruikte;
DER, m. (-5), titularis; ...ZUCHT, v. zucht naar
titels.
TITIS,

m. (-son), een inlandsche zangvogel (sylvia

trochilus).
TITTEL, m. (-5), punt, puntje, stipje: tittel op de i,
op de j; (sprw.) er mag geen tittel (niets) aan ontbreken. TITTELTJE, o. (-5), kleine tittel.
TITULAIR, bn. volgens den titel; den titel van iets

voerende, zonder de waardigheid zelve to bezitten;
korporaal-titulair;
TITULATUUR,

sergeant-titulair.

v. (...turen), den titel voluit, al de

titels van iemand.
TITULEEREN, (tituleerde, heeft getituleerd), een
titel geven: hoe moet ik hem tituleeren ?, welken titel

moot ik hem geven?
TJALK, v. (-en), zeker Friesch vaartuig, voor de
zee- en de riviervaart, met ronden boeg, platten
bodem en zijzwaarden, metende van 50 tot 70 zeetonnen. TJALKJE, o. (-5).
TJALKSCHIP,

o. (...schepen), tjalk; ...SCHIPPER,

m. (-s).
TJANKEN, (tjankte, heeft getjankt), schreeuwen,
huilen (als de honden).
TJANKER, m. (-5), TJANKSTER, v. (-s), die tjankt.
TJERK, v. (-en), Amerikaansche houtsnip, tureluur.
TJIFTJAF, m. (-5), een inlandsche zangvogel (sylvia rufa).
TJILPEN, (tjilpte, heeft getjilpt), een zacht piepend
geluid geven (als de vogels).
TJINDIES, o. zekere geweven stof.
TJINGELEN, (tjingelde, heeft getjingeld), langzaam
luiden.
TJOTTER, v. (s), klein zeilvaartuig, op een boeier
gelijkende, doch kleiner.
TOAST (Eng.), m. (-5), zie TOOST.
TOBBE, v. (-n), kuip, waschkuip; halfvat; bak
(papiermakersgereedschap); (zeew.) balie, koelbalie.
TOBBETJE, o. (-5), kleine tobbe; (fig.) rond, kort en
dik vrouwspersoon.
TOBBEN, (tobde, heeft getobd), zwaar werken,
zwoegen, zich afsloven: die acme menschen moeten
hard tobben; (fig.) sukkelen, niet vooruitkomen: het
is tobben met den zieke; — zich bekommeren, zorg
hebben: hjj tobt er over, niet op tad te kunnen klaarkomen, over den godsdienst tobben, er veel over den-

ken en zich daardoor afmatten.
TOBBER, TOBBERD. m. (-s), die zich afslooft; (fig.)
sukkelaar, -ster. TOBSTER, v. (-s).
TOBBERIG, bn. (-er, -st), (van personen) altijd tobbende, zwaartillend.
TOBBERIJ, v. (-en), zware moeite, inspanning, het
afsloven.
TOBIASVISCH, m. (...sschen),zundaal, smelt (zekere

visch).

TOCCADIELJE.

TOEBIDDEN.

TOCCADIELJE, o. een Italiaansch spel, tusschen
twee personen op een bond net dobbelsteenen, tiktak.
TOCH, bw. van wijze om aan eene bevestiging,
ontkenning, vraag, verzoek of wensch meer kracht
bij to zetten: ja, het is tech waar; het is tech niet
waar wat zegt; toch waar ?, is het toch waar,
hd ik dacht van niet; kom toch hier, uitroep van
wrevel, van ongeduld; waar was hij toch ?; vertel mij
toch eens, hoe dat kwam; verlaat mij toch niet, ik bid
u, ga niet heen; hoe kunt gij mij toch zoo kwellen !;
hij is toch nog gekomen, wij dachten, hij had gezegd
enz., dat hij niet zou komen; —
ter uitdrukking van het beperkend tegenstellend
zinsverband: hoe gaarne ik kom, tech blijf ik thuis;
—hetrdngev dzinsverbandruktheuit,alsde
eerste zin eene gedachte inhoudt, waarvan de tweede
de oorzaak, reden of grond bevat: hem acht ik hoog,

TODDY (Eng.). m. sterke drank met koud water,
koude grog : hij drinkt een toddy vOOr het naar bed gaan.
TOE, bw. in de richting naar: hij kwam naar
mfj toe; de meid is ergens naar toe, ergens keen; —
tot aan eene grens (van ruimte of van tijd): tot de

Loch heeft mj op den goeden weg teruggebracht.
TOCHT, m. (-en), trekking van den wind, zuigwind:

op den tocht zitten; in den tocht staan is gevaarlffk, men
kan licht verkouden worden; raam en deer open. doe
ze dicht, je staat op twee tochten; — reis, het trekken
(varen, loopen, rijden) van de eene plaats naar de
andere: een tocht ondernemen; de tocht naar de Xoordpool; het optrekken van krijgsvolk, marsch; —
onderneming; (fig.) een harden tocht doorstaan, veel
lijden verduren; — begeerte, verlangen: hartstocht,
tocht naar vermaken. TOCHTJE, o. (-s).
TOCHT. v. (-en), tochtsloot: de tocht in een polder.
TOCHTBAND, o. dik band van wol, flanel, gummi
enz. voor kieren van ramen en deuren om den tocht
af to sluiten; ...DEKEN, v. (-s), zware dock of deken
voor eene vensterbank opgehangen tegen den tocht;
...DEUR, v. (-en), deur welke geen slot behoeft to
hebben, doch alleen dient om den tocht van buiten
af to sluiten; ...DOER, m. (-en). tochtdeken.
TOCHTEN, (het tochtte, heeft getocht), trekken
van den wind, vol trekwinden zijn; dit venster tocht,
er komt een tochtwind door; het tocht hier, men
gevoelt een trekwind; sterk naar iets verlangen.
TOCHTENAAR, m. (...naren), ...NARES, v. (-sen),
die eenig goed in leeftocht heeft, vruchtgebruiker,
vruchtge hruikster.
TOCHTGAT, o. (.en), gat waardoor de tocht komt,
trekgat: tochtgat voor een oven; open terrein waar
het meestal hard waait: die kade is een echt tochtgat; (fig.) slecht gebouwd, tochtig huis; open plek
in het ijs door het tochten van den wind opengehouden: die vaart is niet te berijden, zij is vol tochtgaten.
TOCHTGENOOT, m. (-en), reisgezel. TOCHTGE.
NOOTE, v. (-n), reisgezellin.
TOCHTGORDIJN, o. (-en), gordijn voor eene deur,
een raam opgehangen om den tocht af to sluiten.
TOCHTIG, bn. (-er, -st), vol tochtlucht: een tochtig
huis; eene tochtige gang; — sterk verlangende naar:
tochtig naar vermaken; (van sommige wijfjesdieren
gezegd) sterk naar het mannetje verlangen, ritsig,
heet: eene tochtige koe. TOCHTIGHEID, v. het tochtig
zijn; ritsigheid.
TOCHTKRUID, o. kliskruid, zekere plant.
TOCHTLAT, v. (-ten), lat met wol, Hanel, gummi
enz. bekleed om den tocht van ramen on deuren
af to sluiten; ...LUCHT, v. trekwind; ...PAARD,
o. (-en), trekpaard; artilleriepaard (van den trein);
...PUI, v. (-en), glazen enkele of dubbele deur naar
beide zijden draaibaar, welke geene afsluiting behoeft to hebben, in groote gebouwen om den tocht
af to smiten; ...RAAM, o. (...ramen), dubbel raam
tegen den tocht; ...ROL, v. (-len), rol als tochtlat
dienende; ...SCHERM, o. (-en), ...SCHUT, o. (-ten),
schema of schut tegen den tocht; ...SLOOT, v. (-en),
breede poldersloot die het water naar de molensloot voert; ...SPONNING, v. (-en), sponningbewerking met hol en dol: de tuindeuren ziin met tochtsponning; ...WIND, m. trekwind.
TOD, (-den), TODDE, v. (-n), lomp, vodde, prul, lor.
TODJE, TODDETJE, o. (-5).
TODDENWIJF, o. (...von), lompenzoekster.
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brug toe is de weg yoed ; lees, schrfff, reken tot hier toe;
tot hier toe en niet verder; tot nu toe, tot op dezen
oogenblik; tot het einde toe, geheel tot het einde;
ergens aan toe zijn, er made beginnen; er naar, ongelukkig, slecht aan toe zfjn, het naar, ongelukkig, slecht
hebben; ik lean er niet toe komen, er niet aan beginnen, er niet toe overgaan; dat is tot daaraan toe,
dat mag waar zijn; dat doet er niet toe, dat geeft,
helpt niets; 't geval ligt er toe, is nu eenmaal zoo;
bij hetgeen gekocht is, nog toege—opdenko ptoe,
voegd, (ook fig.) bovendien; —
het geeft eene versnelling, versterking, voortzetting eener beweging of handeling te kennen in:
hij liep, schreef, babbelde maar toe; ik loop, sla toe, ik
loop, sla door, ik wijk niet terzijde [in deze bet.
wordt het door sommigen ten onreehte als samenstelling beschouwdj; — aansporing, aanmoediging,
of versterking van een verzoek drukt toe uit in : toe,
werk op; toe, rule op; toe, toe ! peck aan !; toe, jongens !
slaat op; toe wat, maak voort; toe, geef het mij nu;
toe, ga nu ?nee, toe maar l, uitroep van verwondering; — (elliptisch) het huis, de deur is toe (gesloten);
het bock is toe (gedaan); [wanneer toe in deze beteekenis voor het substantief staat, wordt het gewoonlijk als eene samenstelling geschreven; in de spreektaal hoort men echter vaak : eene toed deur; net toed

beurs betalen: een toen wagen zitten.]
Toe vormt met een zeer groot aantal ww. scheidbare samenstellingen in de bet. van: 1°. in de richting naar iem. (toeroepen); 2°. tot. aan, bij (toezenden,
toevoegen, toedragen); en 3'. dicht (toesmUten, toeslaan).
Alleen de meest gebruikelijke zijn hier opgenomer,
TOEAN (Mal.), m. (-s), heer; town besaar, groote
heer, titel dien de inlanders aan den GeuverneurGeneraal geven.
TOEBAKEREN, (bakerde toe, heeft toegebakerd),
dicht-. inbakeren.
TOEBAKKEN, (bakte toe, is toegebakken), dichtgaan, gesloten worden onder het bakken: het brood
is toegebakken, niet luchtig gebleven door het rijzen.
TOEBEDE, v. (-n), (w. g.), wensch; verzoek ten
gunste van iem.
TOEBEDEELEN, (bedeelde toe, heeft toebedeeld),
verdeelen; bestemmen; een aandeel geven in: dat lot
was mij toebedeeld (beschoren).
TOEBEDINGEN, (bedong toe, heeft toebedongen),
lets bovendien of daarenboven bedingen, op den
koop toe: hij heeft eene lantaarn en een toethoorn op

de fiets toebedongen.
TOEBEHOOREN, (behoorde toe, heeft toebehoce d),
behooren aan of tot; het eigendom zijn van: dat

behoort hem toe.
TOEBEHOOREN, o. al wat tot iets behoort om dit
volkomen of volledig to doers zijn : een huis, een bed
met al toebehooren; eene waschtafel met toebehooren.
TOEBEREIDEN, (bereidde toe, heeft toebereid), gereedmaken, geschikt waken om gedaan gebruikt
genuttigd to worden: eten, laken toebereiden. TOEBEREIDING, v. (-en).
TOEBEREIDER, m. (-s), gereedmaker; ...BEREIDSEL, o. (-5, -en), wat dient om iets gereed to
maken: de toebereidselen tot een feest, eene reis.
TOEBESCHIKKEN, (beschikte toe, heeft toebeschikt),
toebedeelen; toevertrouwen. TOEBESCHIKKING,
v. (-en).
TOEBETROUWEN, (betrouwde toe, heeft toebetrouwd), aanvertrouwen; zich toebetrouwen, zich (aan
iem.) overgeven, zich (op iem.) verlaten.
TOEBEURS, v. (...zen), gesloten beurs: elkander
met toebeurs betalen.
TOEBIDDEN, (bad toe, heeft toegebeden), biddinde
(jets aan iem.) toewenschen: iem. gezondheid, veerspoed, kalmte toebidden. TOEBIDDING, v.

TOEBIEDEN.

TOEFLUITEN.

(hood toe, heeft toegeboden), aanbieden; moor hooger bieden (dan een ander).
TOEBIJTEN, (beet toe, heeft toegebeten), aanbijten,
de tanden in iets zetten; goed, stevig bijten: de hoed
NO toe; (fig.) toegeven, zich laten overhalen : eindelijk
heeft h# toegebeten, is hij op het voorstel ingegaan;
toesnauwen, iem. knorrende toespreken; iem. scherpe

komen, het huts gesloten vinden; met toedeuren iets
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TOEBIEDEN,

woorden toebfjten.
TOEBINDEN, (bond toe, heeft toegebonden), met
een band (touw, riem) dichtmaken of vastbinden; (fig.)
den zak toebinden, voordat hfj vol is, ophouden met
eten, voordat men verzadigd is.
TOEBLAFFEN, (blafte toe, heeft toegeblaft), aanblaffen; (fig.) op onwellevende wljze lomp (lets
tot iem.) zeggen.
TOEBLAZEN, (blies toe, heeft toegeblazen), blazende
sluiten of dichten: een glazen buisje glgeiend maker
en toeblazen; blazende (jets) ergens been drijven: iem.

een veertje, stof, rook eener sigaar toeblazen.
TOEBLIJVEN, (bleef toe, is toegebleven), gesloten
blijven: de ramen en deuren zfjn toegebleven.
TOEBLINKEN, (blonk toe, heeft toegeblonken), in
de oogen blinken, tegemoet blinken: alles blinkt u

toe, zoo helder gepoetst is alles.

(bonsde toe, heeft toegebonsd), met
geweld kloppen; door kloppen of slaan dichtdoen
of sluiten: eene deur toebonzen, toesmijten.
TOEBOUWEN, (bouwde toe, heeft toegebouwd),
door bouwen sluiten, dichtbouwen: een open gedeelte
TOEBONZEN,

in eene straat toebouwen; een raam, een uitzicht toebouwen, zoo bouwen dat het uitzicht belemmerd, gesloten is.
TOEBRANDEN, (brandde toe, heeft toegebrand),
door brandmiddelen heelers, - sluiten.
TOEBREEUWEN, (breeuwde toe, heeft toegebreeuwd), door breeuwen of kalfaten dichtmaken, -

sluiten.
TOEBREIEN,

(breide toe, heeft toegebreid), breiende

sluiten.
TOEBRENGEN, (bracht toe, heeft toegebracht),
medebrengen, aanbrengen: dat heeft hem geluk, een
vermogen toegebracht; ten huwelijk bijbrengen; bijdragen tot: dat heeft iets tot zijn ongeluk, tot zone schade
toegebracht; iem. eene nederlaag toebrengen, hem verslaan; iem. een steek. slag toebrengen, geven; iem. een
glaasje toebrengen, iemands gezondheid drinken.
TOEBROEK, v. (-en), eene vrouwenonderbroek die
van voren en van achteren gesloten is.
TOEBROMMEN, (bromde toe, heeft toegebromd),
(iem. lets) brommende of knorrende zeggen.
TOEBRULLEN, (brulde toe, heeft toegebruld),brullende toevoegen.
TOEBUIGEN, (boog toe, heeft en is toegebogen),
buigende sluiten, - gesloten worden: een ijzerdraad
toebuigen; dat ijzerdraad buigt toe, biedt geen weerstand
genoeg en wordt (door eene drukking enz.) gesloten.
TOEBULDEREN, (bulderde toe, heeft toegebulderd),
(iem.) bulderende (lets) toevoegen of zeggen.
TOECAN, m. (-s), pepervreter: een fraaie klimvogel
(rhamphastus) in Zuid-Amerika, met een groot sponsachtig gezwel op den bovensnavel.
TOEDAMMEN, (damde toe, heeft toegedamd), door
middel van een dam of dijk afsluiten.
TOEDEELEN, (deelde toe, heeft toegedeeld), bij
verdeeling toewijzen. TOEDEELING, v. toewijzing
bij verdeeling.
TOEDEKKEN, (dekte toe, heeft toegedekt), bedekken: ion. in een bed toedekken, met de dekens bedekken; een schaaltje toedekken, met het deksel (met iets)
bedekken; (fig.) bemantelen, bewimpelen; afkloppen.
TOEDELVEN, (dolf toe, heeft toegedolven), gravende
met aarde bedekken; (fig.) afrossen, afkloppen.
TOEDEMPEN, (dempte toe, heeft ti , egedempt),
dichtdempen : eene sloot toedempen.
TOEDENKEN, (dacht toe, heeft L ,, egedacht), in zijne
gedachten (lets voor iem.) bestemmen: iem. wat toedenken.
TOEDEUR, v. (-en), gesloten deur: 7.0,r eene tr,leur

behandelen, in geheime zitting, in 't geheim.
TOEDICHTEN,

(dichtte toe, heeft toegedicht), aan-

dichten, toeschrijven (lets aan iem.): dit wordt hem
toegedicht, men houdt hem voor den bedrijver (dader,
maker enz.).
TOEDIENEN, (diende toe, heeft toegediend), bedienen, aanbieden, voorhouden; iem. jets toedienen (in&
een pak slaag, eene straf, eene berisping).
TOEDIJKEN, (dijkte toe, heeft toegedUkt), met eon
dijk sluiten.
TOEDOEN, (deed toe, heeft toegedaan), dichtdoen,
sluiten : een raam, eene deur, een boek toedoen; (fig.)
dat doet de deur toe, dat doet de maat overloopen,
nu wordt het to veel; ik kan geen oog toedoen, ik
kan niet slapen; — bijdragen tot, medewerken, helpen; dit doet er niets toe, dit is onverschillig; dit doet

er weinig toe, dit is van weinig invloed; dit doet niets
ter zake, dit komt in geene aanmerking.
TOEDOEN, o. medewerking; hulp, bijstand; buiten
min toedoen, zonder dat ik er lets toe heb bijge-

dragen.

TOEDONDEREN, (donderde toe, heeft toegedonderd),
(iem. lets) donderende toevoegen; — met geweld
toewerpen: hfj heeft de deur toegedonderd.
TOEDOUWEN, (douwde toe, heeft toegedouwd),
ergens heen drijven of stooten; (lets) op harden

toon (tot iem.) zeggen: iem. bittere verwiften toedouwen; met kracht, met geweld douwen; met geweld
of geraas dichtdoen (eene deur enz.); (fig.) in stilte
toesteken: iem. wat geld toedouwen.
TOEDRAAIEN, (draaide toe, heeft toegedraaid),
draaiende dichtdoen : de kraan toedraaien; iem. den
rug toedraaien, toekeeren.
TOEDRACHT, v. wijze waarop lets voorvalt of
gebeurt; de geheele toedracht der zaak, de zaak met
al hare omstandigheden.
TOEDRAGEN, (droeg toe, heeft toegedragen), ergens
heen dragen, aan-, bijdragen; water, aarde toedragen; (fig.) iem. achting toedragen, achting voor hem
gevoelen, ondervinden; iem. een goed hart toedragen,
hem mogen lijden, van hem houden; gebeuren, voorvallen: hoe heeft die zaak zich toegedragen
TOEDRIJVEN, (dreef toe, heeft en is toegedreven),
drijvende doen naderen (van het wild op de jacht
enz.); al drijvende dichtmaken : de rivier is toegedreven, het drijfijs heeft zich gezet; ineenkuipen (een
vat).
TOEDRINGEN, dringende doen vooruitkomen; dringende toeschieten, naderen; dringen: eene menigte
opgeschoten jongens drongen toe.
TOEDRINKEN, (dronk toe, heeft toegedronken),
een toost uitbrengen: iem. gezondheid, voorspoed toedrinken, het hem wenschen en daarop een glas
ledigen; beginnen to voortgaan met drinken; h#
drinkt maar toe, hij houdt maar niet op met drinken.
TOEDRUKKEN, (drukte toe, heeft toegedrukt), drukkende sluiten; eene deur toedrukken; (fig.) een oogje
toedrukken, lets door de vingers zien; iem. de oogen
toedrukken, van een gestorvene, (fig.) bij zijn sterven
tegenwoordig zijn.
TOEDUWEN, (duwde toe, heeft toegeduwd), zie
toedouwen.
TOEGGEN, (egde toe, heeft toegeegd), eggende
vullen of sluiten.
TOEEIGENEN, (eigende toe, heeft toegeeigend), den
eigendom (van lets) toekennen; (iem.) opdragen (een
boekwerk enz.); zich iets toeeigenen, zich in het bezit
van lets stellen. TOEEIGENING, v. (-en).
TOEERKENNEND, bn. (recht.) recognitief.
TOEETEN, (at toe, heeft toegegeten), nog lets eten,
nadat men gegeten heeft: een pudding, fruit toeeten.
TOEFLAPPEN, (flapte toe, heeft en is toegeflapt),
flappend sluiten of gesloten worden: door den wind
flapte de deur toe.
TOEFLUISTEREN, (fluisterde toe, heeft toegefluisterd), (iem. lets) in het oor zeggen.
TOEFLUITEN, (soot toe, 11 ,2, , ft toegefloten), flui-

TOEFLUITEN.
tende (iem.) roepen of toeroepen; fluitende een sein
2geven; harder fluiten.
TOEGAAF, TOEGAVE. Zie het betere TOEGIFT.
TOEGAAN, (ging toe, is toegegaan), gesloten wor--den, dichtvallen: de deur ging toe; het venster wil
:niet toegaan, ik kan het niet sluiten; de wond gaat
de rivier is toegegaan, toege, toe, geneest, sluit zich;
-dreven, -gevroren; — voorvallen, gebeuren: zoo gaat
het in de wereld toe, zoo is de loop der dingen in
deze wereld; het gaat er vreemd toe, er gebeuren
-vreemde dingen.
TOEGANG, m. (-en), plaats -, punt om jets to nadeTen: de toegang tot de stall; de toegang naar het kantoor; plaats waar men door- of overgaat; toegang
hebben bij iem., bij iem. mogen komen; iem. toegang
verleenen, den toegang lceigeren, bewUs van toegang;
vrye toegang; verboden toegang.
TOEGANGSBEWIJS, o. (...zen), ...BILJET, o. (-ten),
_...KAART, v. (-en), bewijs, biljet, kaaxt van toegang;
_...PRIJS, m. (...zen).
TOEGANKELIJK, bn. (-er, -st), geneekbaar, te nadeTen: die lezing is voor iedereen toegankelijk, iedereen
mag er heengaan; eene uitvoering alleen toegankelijk
voor de Ledo" met hunne dames. TOEGANKELIJKHEID, v.
TOEGEDAAN, bn. geneigd tot, gunstig gestemd
voor: iem. toegedaan zijn, er Van houden; ik ben deze
meening toegedaan, ik meen.
TOEGEEFLIJK, TOEGEFELIJK, bn. bw. (-er, -st),
inschikkelijk, vergevensg;ezind: een toegeetlijk onderwifzer. TOEGEEFLIJKHEID, v. (...heden).
TOEGENEGEN, bn. (-er, -st), goedgunstig gezind
toegenegen oom (tot slot van
voor,
een brief by.) TOEGENEGENHEID, v. toegenegenheid
voor iem. opvatten.
TOEGESPEN, (gespte toe, heeft toegegespt), met
gespen dicht- of vastmaken: zijne schoenen toeqespen.
TOEGESPITST, bn. (plantk.) bijna plotseling in
--eene lange spits uitloopend.
TOEGEVEN, (gaf toe, heeft toegegeven), meer geven
dan noodig is: op een pond boter vier eieren toegeven,
op den koop toegeven; toestemmen, bewilligen: ik
moest toegeven; met inschikkelijkheid, met zachtheid
behandelen: men moet kinderen niet te veel toegeven,
door de vingers zien; als waar erkennen: dat geef
ik gaarne toe, maar toch...; onderdoen voor: als dichter geeft hij aan zijn vader niets toe, is daarin niet
_minder bedreven. TOEGEVING, v.
TOEGEVEND, bn. bw. (-er, -st), toegeeflijk: toegevend jegens, tegenover iem. zijn. TOEGEVENDHEID, v.
TOEGIETEN, (goot toe, heeft toegegoten), door
middel van gesmolten metaal sluiten: een gat met
lood toegieten.
TOEGIFT, v. (-en), meer dan gegeven moet wor, den, overslag, overmaat. TOEGIFTJE, o. (-5).
TOEGILLEN, (gilde toe, heeft toegegild), gillende
dem. toeroepen, tot iem. spreken.
TOEGOMMEN, (gomde toe, heeft toegegomd), met
gom dichtmaken, sluiten.
TOEGOOIEN, (gooide toe, heeft toegegooid); in
,zekere richting gooien: iem. iets toegooien; dichtgooien: eene deur toegooien; raak gooien: ik gooi toe,
pas op.
TOEGRAUWEN, (grauwde toe, heeft toegegrauwd),
beknorren; op bitsen toon tot iem. spreken.
TOEGRAVEN, (graafde, groef toe, heeft toegegraven), gravende dichtmaken, - sluiten.
TOEGRENDELEN, (grendelde toe, heeft toegegren,deld), met een grendel sluiten.
TOEGRIJNZEN, (grijnsde toe, heeft toegegansd),
gt,-tjnzen, gezichten trekken, kuren maken (tegen
iem.).
TOEGRIJPEN, (greep toe, heeft toegegrepen), de
hand uitsteken om iets te grijpen.
TOEGRIMMEN, (grimde toe, heeft toegegrimd),
knorrig, gemelijk tegen iem. zijn.
TOEGROEIEN, (groeide toe, is toegegroeid), dichtzroeien, groeiende zich sluiten.

TOEKIJKEN.
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TOEGROMMEN, (gromde toe, heeft toegegromd),

barsch toespreken, tegen iem. grommen.
TOEHAKEN, (haakte toe, heeft toegehaakt), met
een haak, met haken sluiten of vastmaken: het ((if
van eene japon toehaken; dicht, gesloten haken: eene
beurs toehaken.
TOEHAKKEN, (hakte toe, heeft toegehakt), met
geweld, krachtig hakken: met eene sabel toehakken,
krachtige slagen er mee toebrengen. TOEHAKKING,
v. (zeew.) het naderen der voor- en achtereinden
van de kiel.
TOEHALEN, (haalde toe, heeft toegehaald), halende
dichttrekken (b. v. door naaien) ; de deur toehalen
(achter zich toetrekken); (fig.) de banden der vriendschap nauwer toehalen, inniger maken.
TOEHAPPEN, (hapte toe, heeft toegehapt), happond tcebijten: die hond hapte toe; (fig.) met graagte
aannemen, aanvaarden: toen hfj zag, dat hij niet meer
Icon bedingen, hapte hij toe.
TOEHEBBEN, (had toe, heeft toegehad), op den
koop toekrijgen, meer hebben dan men gekocht
heeft: ik heb een koekje toegehad; hi] wil altod wat toehebben, wat meer hebben dan hem toekomt.
TOEHEIEN, (heide toe, heeft toegeheid), af- of insluiten door het slaan van palen in den grond.
TOEHEILIGEN, (heiligde toe, heeft toegeheiligd),
toewijden: zijn leren Gode toeheiligen. TOEHEILIGING, v.
TOEHEK, o. (-ken), gesloten hek.
TOEHOORDER, m. (-s), die toe- of aanhoort, die
luistert; de toehoorders, de aanwezigen voor wie iets
wordt voorgelezen enz., auditorium. TOEHOORDE.
RES, v. (-sen). TOEHOORSTER, v. (-5).
TOEHOOREN, (hoorde toe, heeft toegehoord), aanhooren, luisteren: aandachtig eene preek toehooren;
hoorde toe, hij luisterde en zei niets; — (ook) toebehooren.
TOEHOUDEN, (hield toe, heeft toegehouden), (iets)
near (iem.) gericht houden, toereiken: iem. den beker,
het glas toehouden; gesloten houden: den mond, de
oogen, den neus toehouden.
TOEHOUWEN, ihieuw toe. heeft toegehouwen),
houwend toeslaan.
TOEHUIS, o. (...zen), gesloten huis, particuliere
woning (in tegenst. van winkel).
TOEIJLEN, (ijlde toe, is toegeijld), tegemoet ijien.
TOEJAGEN, (jaagde, joeg toe, heeft toegejaagd),in
eene bepaalde richting jagen; snel komen aanloopen.
TOEJUICHEN, (juichte toe, heeft toegejuicht), luide
betuigingen van bijval (vreugde, tevredenheid enz.)
doen hooren: een plan, een tooneelspeler luide toejuichen; met gejuich begroeten: de jubilaris werd overal
toegejuicht. TOEJUICHING, v. (-en).
TOEJUICHER, m. (-s), die toejuicht.
TOEKAATSEN, (kaatste toe, heeft toegekaatst), in
de richting van iem. kaatsen; elkander den bal toekaatsen, malkander tevoordeelen, (ook) elkander
scherp de waarheid zeggen.
TOEKEER, m. het toekeeren; (fig.) (veroud.) toevlucht, wijkplaats.
TOEKEEREN, (keerde toe, heeft toegekeerd), keeren
of wenden tot..., naar...; (fig.) iem. den rug toekeeren,
iem. onheusch bejegenen; de fortuin heeft hem den
rug toegekeerd, hij heeft nogal tegenspoed. TOEKEERING, v.
TOEKEFFEN, (kefte toe, heeft toegekeft), naar (iem.)
keffen, nakeffen, (fig.) (iem.) naschreeuwen.
TOEKENNEN, (kende toe, heeft toegekend), erkennen dat iets aan iem. toebehoort : hem is eene schadeloosstelling toegekend van f 500; iem. de overwinning
toekennen, verklaren dat hij overwonnen heeft; iem.
de eer der overwinning toekennen, die aan hem toeschrijven, dank weten; men kent hem vele deugden
toe, algemeen verklaart men, dat hij veel deugden
heeft; geven, vereeren, schenken, verleenen: iem.
eene gratificatie toekennen; iem. den prijs toekennen.
TOEKENNING, v.
TOEKIJKEN, (keek toe, heeft toegekeken), naar

I
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• (lets) kijken of zien, gadeslaan: kok maar goed toe,
wij
dat men u niet bedriegt; wij mochten toekften,
kregen nets, (ook) wij mochten niet meedoen.
TOEKIJKER, m., TOEKIJKSTER, v. (-s), aanschouwer, aanschouwster.
TOEKLAMPEN, (klampte toe, heeft toegeklampt),
met klampen dichtmaken.
TOEKLEMMEN, (klemde toe, heeft toegeklemd),
klemmende vastmaken, sluiten.
TOEKLETSEN, (kletste toe, heeft toegekletst), (eene
deur) met geraas dichtslaan.
TOEKLINKEN, (klonk toe, heeft toegekionken),
klinkende vastmaken, sluiten.
TOEKNELLEN, (knelde toe, heeft toegekneld), knellende dichtmaken, sluiten; iem. den hals toeknellen,
hem worgen.
TOEKNIJPEN, (kneep toe, heeft toegeknepen), knijpende dichtmaken, - sluiten: de oogen toeknfjpen; iem.
de keel toeknfjpen, hem worgen ; sterker, met geweld
knijpen.
TOEKNIKKEN, (knikte toe, heeft toegeknikt), een
teeken met het hoofd (naar of tot iem.) maken;
groeten met het hoofd: iem. toeknikken.
TOEKNIPPEN, (knipte toe, heeft toegeknipt), met
eene knip dichtmaken : eene portemonnaie toeknippen;
de oogen toeknippen, even toeknijpen; met een knip
toegooien: iem. kersepitten toeknippen.
TOEKNOOPEN, (knoopte toe, heeft toegeknoopt),
knoopende vastmaken, - sluiten: een doek toeknoopen;
eene jas toeknoopen, de knoopen in de knoopsgaten

doen.

TOEKOMEN, (kwam toe, is en heeft toegekomen),
geworden: uw brief is mij toegekomen, uw brief heb ik
ontvangen; doen toekomen zenden; — toebehooren;
dit komt mid' toe, dit behoort mij, ik heb er recht op;
genoeg hebben: ik zal met dit geld wel toekomen, ik
zal niet meer noodig hebben dan deze som; hfj komt
met weinig toe, hij heeft niet veel uitgaven; die slag
kwam toe, dat was een harde slag.
TOEKOMEND, bn. aanstaande, nabij, te verwachten: de toekomende (aanstaande) week; in het toekomende, voortaan, in het vervolg; (taalk.) de toekomende
tad, een der tijdvormen van het werkwoord.
TOEKOMST, v. tijd die komen moot: in de toekomst
zie ik al dat...; voor de toekomst zorgen; vooruitzicht:
(fig.) hfj heeft eene schoone toekomst, na verloop van
tijd zal het hem welgaan; die zaak heeft geene toekornst, kan niet vooruitgaan, winstgevend worden.
TOEKOMSTIG, bn. later te gebeuren, te verwachten :
toekomstige verhooging; de toekomstige vorst.
TOEKOOIEN, (kooide toe, heeft toegekooid), (boekdr.)
de vormen aankloppen.
TOEKRIJGEN, (kreeg toe, heeft toegekregen), als
toegift op den koop ontvangen: ik heb wat toegekregen; dicht gesloten krijgen: ik kan de deice niet
toekrjgen.
TOEKRUID, o. (-en), kruid (planters, gewassen), dat
bij de salade (of moesgroenten) gedaan wordt.
TOEKRUIEN, (kruide, krooi toe, heeft toegekruid, gekrooien), met den kruiwagen aanbrengen.
TOEKUIPEN, (kuipte toe, heeft toegekuipt), dichtkuipen.
TOEKUNNEN, (kon, konde toe, heeft toegekund),
gemeenzame elliptische uitdr. die de aanvulling
onderstelt van het weggelatene. dat men uit den zin
of de omstandigheden moot kunnen opmaken: de
deur, het renster kan niet toe (gesloten worden);
met iets toekunnen (kunnen toekomen), genoeg aan
iets hebben; ergens naar toekunnen (kunnen toegaan),
zich ergens kunnen heenbegeven.
TOEKURKEN, (kurkte toe, heeft toegekurkt), met
eene kurk dichtmaken: flesschen toekurken.
TOELAAG, TOELAGE, v. (...lagen), bijvoeging;
aanhangsel: geschenk in geld; vermr-erdering eener
bezoldiging; gratificatie, subsidie.
TOELACHEN. (lachte tce, heeft toegelachen), tem.
toelachen. lachende iem. aanzien of groeten; de fortuin
lacht hem toe, is hem gunstig ; dat plan lucid no7

TOELUISTEREN

.

toe, komt mij zeer good, het verkieselijkst voor; be•-

haaglijk zijn: dat lacht mij toe.
TOELAKKEN, (lakte toe, heeft toegelakt), met laic
sluiten, - dichtdoen : een brief, flesschen wjjn toelakkenTOELANGEN, (langde toe, heeft toegelangd), toe-,_
aanreiken.
TOELAST, m. (-en), groot wijnvat.
TOELATEN, (liet toe, heeft toegelaten), den toegang‘
vergunnen: iem. in huis, op een erf toelaten; er mag ,
aannemen niemadbjzktogelnwrd;
(als lid enz.); tot een examen toelaten, er aan laten•
deelnemen; de verlangde akte van bekwaamheid
uitreiken (na een examen) : geexamineerd 1.6
daten, toegelaten 12; niet toelaten, afwijzen (bij een,
examen); — iets toelaten, gedoogen, vergunnen, dulden;
oogluikend toelaten, door de wingers zien; als het weer
het toelaat, g a ik morgen, bij gunstig weer; dicht,
gesloten laten, niet openen : de ramen toelaten. TOELATING, v. vergunning; het dulden; aanneming
(als lid enz.).
TOELATINGSEXAMEN, o. (-s), examen dat men,
aflegt, alvorens tot eene•inrichting van onderwijs ,

toeglanwrd.

TOELATTEN, (latte toe, heeft toegelat), door middel ,
vanltedichmk.

TOELEG, m. ontwerp, voornemen: hfj had den toeleg,.
zich daar in te dringen; ik doorzie den heelen toeleg,
onderneming; aanslag, samenzwering: de toeleg op.
het leven van Maurits mislukte.
TOELEGGEN, (legde, leide toe, heeft toegelegd,
geleid), sluiten, door er lets op to leggen: een put'
met planken, een luik toeleggen; een graf toeleggen, den,
steen op een graf leggen; vergunnen,geven,toewij,
zen, toestaan: dit word hem voor zone moeite toegelegd;
tem. eene jaarwedde toeleggen, verleenen; bijvoegen,
aanvullen; bijleggen, bijdragen tot: elk meet wat:
toeleggen; toevouwen: het linnengoed toeleggen; — het er
op toeleggen, het gemunt hebben op ; gij legt het er op ,
(zeew.) een mast toe- toe,kwadvrin e;
leggen; eene ra toeleggen, afschrappen, mallen, tee-kenen; de spanten toeleggen (klaarleggen); het op.
iemands leven toeleggen, een aanslag op iemands 'even:
doen; — zich toeleggen, zich beijveren; zich op dewiskunst toeleggen, de wiskunst tot zijn studievak
maken. TOELEGGING, v. het toeleggen (in alle bet).
TOELICHTEN, (lichtte toe, heeft toegelicht), ophelderen, inlichtingen geven, verklaren, duidelijk
maken, uitleggen; zijn gedrag, zone meening, zjne
handelwifre toelichten; de bedoeling van een schilder,
van den wetgever toelichten. TOELICHTING, v. (-en),
het toelichten ; opheldering; memorie van toelichting,,
opstel tot verklaring (van een ontwerp van wet,
een voorstel enz.). •
TOELIGGEN, (lag toe, heeft toegelegen), dicht-, geslotenliggen: het boek ligt toe; vastliggen door de ,
de gracht, de rivier ligt toe, is met eene ijskorst vorst:
bedekt.
TOELIJMEN, (lijmde toe, heeft toegelijmd), door
middel van lijm sluiten.
TOELISPELEN, (lispelde toe, heefttoegelispeld),

zoete woordjes toelispelen, lispelende toevoegen.
TOELONKEN, (lonkte toe, heeft toegelonkt), vriendelijk toeknikken met de oogen:
lonkte haar
minnaar toe; door lonken te verstaan geven: z(j
lonkte hem terzijde. TOELONKING, v.
TOELOOP, m. het samenkomen van veel menschen;

menigte yolk: een toeloop van yolk; deze winkel heeft
cool toeloop, wordt druk bezocht; doze predikant heeft
veel toeloop, hij heeft altijd een zeer talrijk gehoor.
TOELOOPEN, (liep toe, is toegeloopen), naar iem.
loopen: Ito kwain toeloopen, driftig aanloopen; samen-komen, toestroomen: het yolk liep oreral toe; — dat'
pad loopt toe, het is korter dan andere paden ;
toeloopeo. eon spits uiteinde hebben, puntig uitloopen.
TOELUISTEREN. (luisterde toe, heeft toe2:eluisterd),
toefluisteren, aandaclitig het oor leenen, toehoorem_
yoed.
aandachtig, slecht toelaisteren. TUELUISTERIN(4, v.
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TOEMAAT, v. (...maten), overmaat, meer dan de
vereischte maat: iem. eene toemaat geven; —, v. toemaathooi. TOEMAATJE, o. (-s), eene kleine overmaat: die melkboer geeft altijd een toemaatje.
TOEMAATHOOI, v. najaarshooi, hooi van het laatste
gewas.
TOEMAKEN, (maakte toe, heeft toegemaakt), sluiten, dichtdoen: deuren en vensters toemaken; een
brief met lak, met ouwels toemaken; zone jets toemaken,
toeknoopen; dichtkurken: eene flesch toemaken; —
bereiden, inleggen (spijzen); grond , toemaken, van
mest voorzien en goed door elkander werken: goed
toegemaakt wei- of hooiland, dat goed onderhouden
is; rich toemaken, zich bemorsen: de kinderen maken
zich in den tuin erg toe. TOEMAKING, v. toesluiting; toebereiding.
TOEMAKER, m. (-s). TOEMAAKSTER, v. (-s).
TOEMALEN, (maalde toe, heeft toegemalen), malende toevoeren: deze wateronolen maalt den volgenden
het water toe.
TOEMAND, v. (-en), gesloten mand. TOEMANDJE,

TOENIJGEN. (neeg toe, heeft toegenegen), eene
eerbiedige bulging (voor iem.) maken.
TOENIJPEN, (neep toe, heeft toegenepen), knijpenda
dichtdoen, sluiten.
TOENMAALS, bw. destijds, indertijd.
TOENMALIG, bn. van, in dien tijd.
TOEPAD, o. (-en), pad dat den of to leggen weg
bekort: het toepad nemen, volgen, den kortsten weg.
TOEPAADJE, o. (-s).
TOEPAKKEN, (pakte toe, heeft toegepakt), in een.
pak of in pakken doen; meer pakken dan noodig
of iem. toekomt.
TOEPALEN. (paalde toe, heeft toegepaald), met
palen omringen, afsluiten.
TOEPAND, o. (-en), pand bij een ander pand gevoegdTOEPASSELIJK, bn. bw. (-er, -st), toegepast, gebruikt kunnende worden, aanwendbaar: dit wetsartikel is hier toepasselijk; een toepasselijk spreekwoord;
dit is op hem niet toepasselijk, dat kan van horn niet,
gezegd worden; een toepasseVo woord tot iem. spreken,
een zeer geschikt, een treffend woord; toepasselfjke
verzen; iem. met de zilveren bruiloft een toepasselok
cadeau geven. TOEPASSEL[JKHEID, v. geschiktheid om toegepast to warden, aanwendbaarheid.
TOEPASSEN, (paste toe. heeft toegepast), bij of

o. (-s).
TOEMETEN,

(mat toe, heeft toegemeten), in
iemands tegenwoordigheid meter zooveel hij (van
eene stof enz.) verlangt: iem. koren, zaad toemeten;
(fig.) ieder zone taak toemeten, geven; — overmaat
geven. TOEMETING, v. (-en).
TOEMETSELEN, (metselde toe, heeft toegemetseld),
met metselwerk sluiten, afsluiten: die uitgang van
vroeger is toegemetseld.
TOEMOETEN, (moest toe, is toegemoeten), (gemeenz. ellipt. uitdr.) de deur moet toe (gesloten worden); wij moeten ?net de boter toe (komen);
moet
net Infjn geld toe (komen).
TOEMOFFELEN. (moffelde toe, heeft toegemoffeld),
slordig inwikkelen, - met iets bedekken; ongemerkt
(iets aan iem.) overgeven.
TOEMOGEN, (mocht toe), (gemeenz. ellipt. uitdr.)
de deur mug toe (gesloten worden).
TOEMUREN, (muurde toe, heeft, toegemuurd), met
een muur afsluiten.
TOEMURMELEN, (murmelde toe, heeft toegemurmeld), half hoorbaar (iets) tot (iem.) zeggen.
TOEN, bw. to dien tijde. op, in dien tijd of dag, in
dat jaar, in die week of maand: de koning was teen
buitenslands;
voegw. in dien tijd dat: teen ik een
kind was, handelde ik als een kind.
(naaide toe, heeft toegenaaid),
TOENAAIEN,
naaiende sluiten, dichtmaken: iemands mouwen
toenaaien.
TOENAAM, m. (...namen), bijnaam; met naam en
toenaam, de naam voluit.
TOENADEREN, (naderde toe, is toegenaderd), dich.
ter bij komen, naderen; (fig.) stappen doen tot verzoening, tot den vrede: zU beg innen niet toe te 'naderen.
TOENADERING, v. het toenaderen; er is eenige toenadering tusschen hen merkbaar, naar het schijnt,
zullen zij weldra verzoend (ook: het eens) worden.
TOENAGELEN, (nagelde toe, heeft toegenageld),
dichtspijkeren.
TOENDRA, v. (-'s), moerassige mossteppe langs de
IJszee.
TOENEIGEN, (neigde toe, heeft toegeneigd), in
zekere bepaalde richting neigen; (fig.) overhellen
tot. TOENEIGING, v. (-en), het toeneigen; (fig.)
genegenheid.
TOENEMEN, (nam toe, heeft en is toegenomen),
nemen meer dan noodig is of iem. toekomt: eenige
appels, kersen toenemen; aangroeien, wassen, grooter,
starker worden: in krachten toenemen; toenemen in
de lengte, breedte; uitgebreider -warden: dat woordenboek is nogal toegenomen; de stad 'nam in zielental
toe; vooruitkomen, vorderen; erger worden (van
eene ziekte enz.): de koorts is toegenomen; de pin,
de koude is toegenomen, heviger geworden. TOENEMING, v. het toenemen (in alle bet.).
TOENESTELEN, (nestelde toe, heeft toegenesteld),
met een nestel sluiten, dichtrijgen.

voor (lets) gebruiken, in overeenstemming brengen
met, aanwenden, gebruik maken van: de theorie op

de practijk toepassen; wiskunde op de natuurkunde
toepassen; die uitdrukking is hier niet toe te passen;
die woorden Pan h op zichzelf toepassen, dat kan
hij wel van zichzelf zeggen. TOEPASSING, v. (-en),
het toepassen : iets, het geleerde in toepassing brengen;
dat gedeelte eener leerrede, waarin de redenaar het.
verhandelde op zijne hoorders toepast: de toepassing

eenet. preek. eener fabel; dat is hier niet van toepassing.
TOEPEKKEN, (pekte toe, heeft toegepekt),met pek
toe-, dichtmaken: de naden van eerie boot, de reten.

eener ton, eene ton toepekken.
TOEPENNEN. (pende toe, heeft toegepend), met
pennen dichtmaken, dichtpennen. TOEPENNING,
v. het dichtmaken met pennen.
TOEPENNING, m. (-en), opgeld.
TOEPERSEN, (perste toe, heeft toegeperst), persende sluiten, dichtpersen.
TOEPLAKKEN, (plakte toe, heeft toegeplakt), met,
lijm (stijfsel, gone enz.) dichtmaken: een gat toe-

plakken.
TOEPLANKEN, (plankte toe, heeft toegeplankt),
met planken dichtmaken.
TOEPLEISTEREN, (pleisterde toe, heeft toegepleisterd), met pleister of gips toemaken, - afsluiten.
TOEPLETTEN, (plette toe, heeft toegeplet), door .
pletndichmak.
TOEPLOEGEN,

(ploegde toe, heeft toegeploegd),.

dichtploegen.
TOEPLOFFEN, (plofte toe, is toegeploft), met een,

plof dichtslaan.
TOEPRANGEN, (prangde toe, heeft toegeprangd),
dicht ineendrukken, samenpersen.
TOEPREVELEN. (prevelde toe, heeft toegepreveld),
(lets) prevelende of binnensmonds (tot iem.)zeggen.
TOEPROPPEN, (propte toe, heeft toegepropt), met
eene prop sluiten.
TOER, m. (-en), ronde, kring; (breisters) een ton -

breien, een maal rond; een toer steken, eene ronde;,
een toer mazen, steken naast elkaar, in tegenst. met
eene rij steken, die boven elkander ztjn; — -wandeling(te voet of to paard): een toertje maken; rondreis:
een toer door Duitschland; de inspecteur is op zija
jaarlYkschen toer; kunststuk, kunstverrichting, taak:
het was een toer, het kostte veel moeite en inspan-•
fling; rekenen is een heele toer voor hem; goocheltoeren;
de rerschillende toeren van een dans, de verschillende
bewegingen; — beurt: ieder op zfin toer; — paarl-snoer, halssieraad: drie toeren kralen; valsche haarvlecht. TOERTJE, o. (-s), kleine toer (in alle bet.).
TOERAKEN, (raakte toe, is toegeraakt), dichtraken :
die dear is toegeraakt, ik weet niet hoe.
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TOERBEURT.

TOERBEURT, v. (-en), beurt volgens een vastge-

telden rooster.

TOESMEREN.
hare prooi; (gemeenz.) hare borsten schoten toe,

vulden

zich plotseling met melk; — dichtschieten: de lus

TOERECHTEN, (rechtte toe, heeft toegerecht), toetbereiden, gereedmaken; kruiden (spijzen) : het mid-

schiet toe.
TOESCHIJNEN, (scheen toe, heeft toegeschoven),

dagmaal toerechten; een haas, een eendvogel toerechten.
TOEREEDEN, (reedde toe, heeft toegereed), (zeew.)

een schijn of glans afgeven in zekere richting;
voorkomen, dunken: het schijnt m# toe, mijns bedunkens, naar het mij voorkomt.
TOESCHIKKEN, (schikte toe, heeft toegeschikt),
toezenden, doen toekomen.
TOESCHOUWEN, (schouwde toe, heeft toegeschouwd), beschouwen, aanzien.
TOESCHOUWER, m. (-5), TOESCHOUW STER, v. (-s),
die toeschouwt, ergens bij tegenwoordig is.
TOESCHREEUWEN, (schreeuwde toe, heeft toegeschreeuwd), op een schreeuwenden toon (iets totiem.)
zeggen: hi' schreeuwde mij toe, heen te gaan; schreeuwende naroepen.
TOESCHRIJVEN, (schreef toe, heeft toegeschreven),
toekennen, toewijzen, toedichten, toerekenen: dit
wordt mij toegeschreven, men houdt mij voor den
maker of bewerker; waaraan moet dit worden toegeschreven?, wat is de oorzaak daarvan?; iets aan

-uitrusten, optakelen. TOEREEDING, v.
TOEREGENEN, dichtgaan door den velen regen
-(van scheuren, barsten enz.) : de grond is toegeregend,
aarddeeltjes zijn zoo dicht op elkander geregend,
-dat de lucht er niet in kan doordringen.
TOEREIKEN, (reikte toe, heeft toegereikt), aangeven, langen, de hand uitstrekken om iets over to
geven: iem. wat toereiken; zich uitstrekken tot; genoegzaam zijn: dat geld, mine krovhten reiken niet toe.
TOEREIKING, v. het overgeven, genoegzaamheid.
TOEREIKEND, bn. genoegzaam, voldoende: dat is
niet toereikende; ik ben niet toereikende (om u to betalon, om iets to koopen), ik heb daartoe geen geld
„genoeg.
TOEREKENBAAR, bn. to wijten; deze misdaad is
.hem niet toerekenbaar, toen hij ze pleegde, verkeerde
hij in een toestand, die telet hem er voor to straffen;
i is niet toerekenbaar, men kan hem niet verantJul
woordelijk voor zijne daden stellen. TOEREKENBAARHEID, v.
TOEREKENEN, (rekende toe, heeft toegerekend),
-wijten aan, ten lasts leggen: dat /cunt ge hem niet
toerekenen; — dicht-, inrekenen (vuur onder de arch);
rekent twee gulden
weer rekenen dan behoort:
toe. TOEREKENING, v.
bn.
toerekenbaar.
TOETOEREKENINGSVATBAAR,
MEKENINGSVATBAARHEID, v.
TOEREN, (toerde, heeft getoerd), eene wandeling
-doen (te paard of in een rijtuig),
TOERIJDEN, (reed toe, heeft en is toegereden),
Tijden met bekorting van den weg; korter zijn (van
-een to berijden weg) : slaat Bien weg in, hij rifdt toe.
TOERIJGEN, (reeg toe, heeft toegeregen), met een
veter dicht- of toehalen : rogschoenen toerifgen, zich
-toerijgen, een zeer nauw korset dragen.
TOERIJTUIG, o. (-en), een gesloten rijtuig.
TOERIST, m. (-en), rondreizend persoon.
TOERIT, rn. (-ten), rit die korter is dan een
.andere rit.
TOERN001, o. Zie TORNOOI.
TOEROEP, m. (w g.), het roepen (tot iem.): kreet,
-eisch met luider stem.
TOEROEPEN, (riep toe, heeft toegeroepen), (iem.)
roepende (jets) toevoegen of zeggen; schreeuwende
_roepen: iem. toeroeiten, spoedig te komen. TOER0EPING, v.
TOEROESTEN, (roestte toe, is toegeroest), door
_het roesten dichtgaan.
TOEROLLEN, (rolde toe, heeft en is toegerold),
-oprollen, in rolletjes maken; ergens heen rollen:
-

:

-

iem. een bal toerollen; rollende naderen.
TOERUISCHEN, (ruischte toe, heeft toegeruischt),
'ruischend zich in zekere richting bewegen :
ruischt ons het beekje bier toe.
TOERUKKEN, (rukte toe, heeft toegerukt), door
bard rukken dichtslaan: eene deur achter zich toerukken.
TOERUSTEN, (rustte toe, heeft toegerust), toebereiden, gereedmaken: zich, voor eene rein toerusten;
een leger toerusten, wapenen, van kleeding voorzien; zich ten strode toerusten, wapenen. TOERUSTING, v. (-en), toebereiding; het maken van (inz.
oorlogs-) toebereidselen.
TOESCHATEREN, (schaterde toe, heeft toegeschaterd), luidkeels lachende zich tot iem. wenden.
TOESCHIETELIJK, bn. (-er, st.), toegeeflijk: h is
nogal toeschieteijk. hij geeft nogal gauw toe. TOESCHIETELIJKHEID, v.
TOESCHIETEN, (schoot toe, heeft en is H egeschoten), (iem. iets) toewerpen; bij worpen toetellen
(geld); (fig) toeduwen (een schimpseheut): hi] kwam
toeschieten em te ke1 n; do slang school t , ,e, en liak,e

nalatigheid, aan onvoorzichtigheid toeschrffven.
TOESCHROEIEN, (schroeide toe, heeft toege-

schroeid), door schroeiing sluiten, - doen dichtgaan:
eene wonde toeschroeien. TOESCHROEIING, v.
TOESCHROEVEN, (schroelde toe, heeft toege-

schroefd), met schroeven dichtmaken.
TOESCHUIVEN, (schoof toe, heeft toegeschoven),
door schuiven sluiten, dichtdoen: de deuren, een
raam toeschuiven; schuivende doen naderen of vooruitkomen; (fig.) iem. iets toeschuiven, zorgen dat iem.
jets krijgt.
TOESEINEN, (seinde toe, heeft toegeseind), door

een sein (iets aan iem.) bekendmaken.
TOESJORREN, (sjorde toe, heeft toegesjord), dichtsjorren.
TOESJOUWEN, (sjouwde toe, heeft toegesjouwd),
met veel inspanning iets aanvoeren, naar eene

zekere plaats brengen.
TOESLAAN, (sloeg toe, heeft en is toegeslagen),
al slaande toevoeren, doen naderen: iem. den bal
sloeg
toeslaan; met een slag sluiten of toevouwen:
(wierp snel) het boek toe; met een slag toegaan: de
deur is toegeslagen; — toewijzon: dit huis werd mfj
toegeslagen, bij de openbare veiling werd ik eigenaar
or van; de hand opheffen en slaan: hij sloeg toe, hij
nam het aanbod aan; pas op, ik sla toe. ik zal je
raken, gevoelig treffen; (fig.) hij slaat gaarne toe, hij
wordt spoedig handgemeen; de aarclappelen slaan
toe, worden koud.
TOESLAG, m. toewijzing (van een koop); overwicht, ruime maat; — toeslag b uzererts, toevoegsels
:ils kalk, klei, leem, kwarts enz.
TOESLEDE, v. (-n), eene soort van koetsje zonder
wielen, koetsslede (inz. to Amsterdam). TOESLEETJE, o. (-s).
TOESLEE PEN, (sleepte toe, heeft toegesleept),
(ergens) heensleepen, sleepende toevoeren : die hond
sleept ons alles toe.
TOESLIBBEN, (slibde toe, is toegeslibd), toeslijken.
TOESLIBBING, v.
TOESLIJKEN, (slijkte toe, is toegeslijkt), dichtgaan
verstopt worden door het slijk: de Dollard slOkt tangzamerhand geheel en at toe. TOESLIJKING, v.
TOESLIKKEN, (slikte toe, is toegeslikt), toeslijken.
TOESLINGEREN, (slingerde toe, heefttoegeslingerd).
slingerende toevoeren, doen naderen.
TOESLUITEN, (sloot toe, heeft toegesloten), dichtsluiten: zone kamer, de voordeur toesluiten. TOESLUITING, v. het toesluiten; —, (-en), middel tot sluiting.
TOESMAKKEN. (smakte toe, heeft toegesmakt),
met een smak of hevigen ruk toeslaan, toewerpen:
seine deur toesmakken, tem ) driftig (lets) toesmijten.
TOESMEDEN. (smeerde toe, heeft toegesmeed),
smedende sluiten, aan elkander smeden: een Ozeren
hoepel toesw2ed , n.
TOESMEREN, (smeerde toe, heeft toegesmeerd),

TOESAIEREN.
door smeren sluiten; - dicht-, aan elkander vastznaken.
TOESMIJTEN, (smeet toe, heeft toegesmeten), met
:kracht dichtwerpen (b. v. eene deur); door srnijten
maderbij brengen: iem. iets toesndjten.
TOESNAUWEN, (snauwde toe. heeft toegesnauwd),
-op barsehen toon (iem. jets) toevoegen; berispen.
TOESNELLEN, (snelde toe, is toegesneld), ijlings
--aanloopen; overhaast naderen : ter hulpe toesnellen.
TOESNIJDEN, (sneed toe. heeft toegesneden), zoo
-snijden, dat men treft: ho bedreigde niet alleen, hfj
. sneed toe.
TOESNOEREN, (snoerde toe, heeft toegesnoerd),
_met snoeren dichtmaken; (fig.) ion. den mond toesnoeren, doen zwijgen.
TOESOLDEEREN, (soldeerde toe, heeft toegesoldeerd), door middel van soldeeren dichtmaken.
TOESPELDEN, (speldde toe, heeft toegespeld), door
!het steken van spelden dichtmaken: eene scheur in
een rok toespelden.
TOESPELING, v. (-en), zinspeling; het doelen (op
jets of iem.) : toespelingen maker'.
TOESPERREN, (sperde toe, heeft toegesperd). den
toegang belemmeren, afsluiten.
TOESPIJKEREN, (spijkerde toe, heeft t egespijkerd),
met spijkers diehtslaan. TOESPIJKEFI[NG, v.
TOESPIJS, v. (...zen), spijs die bij eene andere
,gegeten wordt; tusschengerecht.
TOESPRAAK, v. het toespreken; ik heb geene toespraak, ik heb niemand met wien ik mij kaii onderhouden, niemand bezoekt mij; (...spraken), aanspraak, rede: eene toespraak houden. TOESPIiAAKJE,
0. ,-s).
TOESPREKEN, (sprak toe, heeft toegesproken), (jets)
-tot (iem.) spreken; het woord tot (iem.) richten. voeren: iem. troostend toespreken; hoe nzoet ik hem
toespreken
aanspreken ?; een doode toespreken, eene
lijkrede houden.
TOESPRINGEN, (sprong toe, is toegesprongen),
.springende naderen: hij kwam vroolijk toespringen;
(fig.) ter hulpe snellen; springende (jets) trachten te
bereiken; door eene springveer toegedrukt worden.
TOESPUITEN, (spoot toe, heeft toegespoten), (ergens
teen) spuiten; spuitende (iets aan iem.) toevoegen.
TOESTAAN, (stond toe, heeft toegestaan), vergunnen, veroorloven, inwilligen: een verzoek, toestaan; iem.
voorrechten, uitstel toestaan; — gesloten zijn: het kids,
de deur staat toe.
TOESTAND, m. (-en), staat, gesteldheid (van iets
-of iem.); omstandigheden waarin men verkeert: de
toestand van zaken is deze; in een slechten, goeden,
ontredderden, haveloozen toestand verkeeren; de toestand
van den zieke is redelijk; het was me een toestand,
groote verwarring, ontsteltenis.
TOESTEEK, m. (...steken), (timm.) uitgezette punten uit de dagschreef voor de breedte der schaaf.
TOESTEKEN, (stak toe, heeft toegestoken), met
- uitgestrekten arm overgeven, toereiken:
iem. de benoodigdheden toesteken; beJektelijk geven: iem. geld
toesteken; uitsteken in eene houding, die naar iem.
,gericht is, tegemoet steken: h stak my de beide
handen toe; stekende dichtmaken, - vasthechten,
-door steken verbinden : eene scheur met spelden toesteken; — zoo steken dat men treft:
stak toe en
trof zijn slachtoffer in de borst.
TOESTEL, m. o. (-len), toebereidselen, voorbereiding; men heeft een grooten toestel voor rat feest gemaakt; (glasf.) toestel roepen, 's nachts de arbeiders
een half of heel uur vOOr het werk begint, wekken;
machine, werktuig, gereedschap om iets te verrichten: een kooktoestel; een toestel om te photographeeren.
TOESTELLETJE, o. (-s).
TOESTELLEN, (stelde toe, heeft toegesteld), in
gereedheid brengen: een feestmaal toestellen; opzetten,
gereedmaken om to werken (eene machine enz.);
sopschikken; die koopman weet zone wear goed toe te
stellen, voor to doen, op te tooien, zich toestellen, zich
-Tull maken, zich bevuilen.

TOETEN.
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TOESTEMMEN, (stemde toe, heeft toegestemd),bewilligen, inwilligen, goedkeuren, vergunnen; ik

stem toe, ik heb er niets tegen; in jets toestemmen.
TOESTEMAIING, v. (-en), het toestemmen; vergunning, inwilliging, goedkeuring: toestemming geven,
verleenen.
TOESTOOTEN, (stiet, stootte toe, heeft toegestooten), stootende doen naderen; stootende sluiten,
dichtmaken: eene deur toestooten.
TOESTOPPEN, (stopte toe, heeft toegestopt), met
eene stop stuiten of dekken; de olie goed toestoppen,
met eene stop sluiten; gaten in kousen toestoppen,
dichtstoppen, door stoppen dichtmaken; in het geheim (lets aan iem. geven): een arm kind wat toestoLpen; kalfateren; (fig.) instoppen, goed toedekken:
zich goed toestoppen, met een deken, mantel enz. om
goed tegen de koude beveiligd to zijn; (fig.) iem. den
mond toestoppen, zorgen dat hij niets verklappe, (ook)
hem omkoopen; zone ooren toestoppen, niet willen
hooren.
TOESTORMEN, (stormde toe, heeft toegestormd),
door een stormwind toegedreven worden, - dichtvallen; met geweld storm loopen; (fig.) onstuimig
toeloopen: eene groote menigte menschen stormde toe.
TOESTRALEN, (straalde toe, heeft toegestraald),
stralende toevoeren: de zon straalt ons haar licht
toe; tegen-, tegemoet stralen: de zuiverheid straaltu
van alle kanten toe.
TOESTRIJKEN, (streak toe, heeft toegesproken),
strijkende toevoeren: iem. geld toestrijken; geld naar
rich toestrijken, met de hand naar zich toehalen;
door strijken (iets) dichtstoppen (b. v. met kalk enz.);
de reten tusschen de dakpannen toestrijken; glad of
effen maken door jets to strijken.
TOESTRIKKEN, (strikte toe, heeft toegestrikt),
door middel van strikken samenknoopen, verbin■ Ien: de banden van eene broek toestrikken, niet toeh: no open.
TOESTROOIEN, (strooide toe, heeft toegestrooid),
strooiende toewerpen, - toevoeren: iem. bloemen, het
volk centen toestrooien.
TOESTROOMEN, (stroomde toe, is toegestroomd),
stroomende toevloeien: het water stroomde van alle
kanten toe; in overvloed (tot iem.) komen: het yolk
stroomde toe; de levensmiddelen stroomden de belegerde
plaats toe.
TOESTUIVEN, (stoof toe, is toegestoven), stuivende
naderen: de ruiterfj stoof op ons toe; (fig.) onstuimig
naderen, opvliegen.
TOESTUREN, (stuurde toe, heeft toegestuurd),
toezenden; (een schip) in eene bepaalde richting
doen naderen: op een eiland, op de kust, op den viand
toesturen.
TOETAKELAAR, m. (-s), die een schip van de
noodige takelage voorziet; (fig.) die opschikt,
kleedt enz.
TOETAKELEN, (takekie toe, heeft toegetakeld),
(zeew.) van de noodige takelage voorzien; (fig.) opschikken, vreemd of belachelijk opsmukken: dat
meisje heeft zich vreemd, raar toegetakeld; afranselen,
door slagen en wonden misvormen; hij is erg toegetakeld. TOETAKELING, v. uitrusting (van een schip);
(fig.) belachelijke kleeding, dwaze opschik.
TOETAST, m. gemakkelijk begonnen, spoedig verricht werk : voor hem is dat een toetast, dat kost hem
heel geene moeite.
TOETASTEN, (tastte toe, heeft toegetast), de handen uitstrekken (om iets to grijpen of aan to nemen):
met beide handen toetasten; test toe, eat maar flunk
door; — (fig.) krachtige maatregelen nemen (om iets
tot stand to brengen) : hij durft niet toetasten.
TOETELLEN, (telde toe, heeft toegeteld), tellen in
tegenwoordigheid van hem, die het ontvangen moat:
iem. geld, zijn loon toetellen; iem. (viyftig) stokslagen
toetellen; (fig.) zo zUn zoo gierig, de aardappelen worden 7nrj toegeteld.
TOETEN, (toette, heeft getoet), op een hoorn blazen; geluiden op e°n blaasspeeltuig voortbrengen;

TOETEN.

TOEVOUWEN

tuiten (van de ooren); toetende bekendmaken; (fig.)
he weet van toeten noch blazen, hij weet volstrekt niets.
TOETER, m., TOETSTER, v. (-s), blazer, blaasster
(op den horen).
TOETEREN, (toeterde, heeft getoeterd), toeten.
TOETEREN, (teerde toe, heeft toegeteerd), met teer
dichtstrijken, - sluiten, vastmaken: de reten van

TOEVALLEN, (viel toe, is toegevallen), door eel)
val gesloten worden, vallende dichtgaan: de deur,.
het ream, het boek viel toe; de oogen vallen me toe, ik
kan ha ast niet zien van den slaap; ten deel
beurt vallen, krijgen, erlangen: coat is hem toegevallen ?; begunstigen, zich voegen bij (eene parti)
enz.). TOEVALLING, v. (w. g.), het toevallen.
TOEVALLIG, bn. bw. (-er, -st), TOEVALLIGERWIJZE, TOEVALLIGERWIJS, bw. onverwacht, onverwachts, bij toeval. TOEVALLIGHEID, v. het
toevallige; (...heden), toevallige gebeurtenis,
- zaak.
TOEVAREN, (voer toe, heeft toegevaren), met eene
schuit aanvoeren; den kortsten weg nemen onder
het varen; dit kanaal vaart toe, de weg hierover
korter.
TOEVEN, (toefde, heeft getoefd), blijven, wachten:.
ik zal niet lang toeven; wachten, dralen, uitstellen:
nu niet langer getoefd. TOEVING, v. het toeven.
TOEVENSTER, o. (-5), gesloten venster.
TOEVERLAAT, m. wijkplaats, steun, bescherming: -
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eerie boot toeteren.

TOETERS, v. my. (plantk.) eene der drie soorten
van het geslacht stekelzaad, ook Wilde kervel, pep•en nachtegaalskruid geheeten.
TOETHOREN, ...HOORN, m. (-s), blaashoren. TOETHORENTJE, ...HOORNTJE, o. (-s).
TOETIMMEREN, (timmerde toe, heeft toegetimmerd), dichttimmeren: eene deur, eene opening toetimmeren.

TOETOOVEREN, (tooverde toe, heeft toegetooverd),
(iem. iets) in het geheim of ongemerkt verschaffen,
als door tooverij sluiten, dichtmaken.
TOETRALIEN, (traliede toe, heeft toegetralied), met
trali6n dichtmaken.
TOETRAPPEN, (trapte toe, heeft toegetrapt), dichttrappen.
TOETREDEN, (trad toe, is toegetreden), dichttre•den, dichttrappen; naderen (iem.): daar kwam hij
toetreden; zich vereenigen (met iets), deelnemen (aan
iets): tot eene vereeniging, een verbond toetreden. TOETREDING, v. (-en), het toetreden; samenwerking,
deelneming.
TOETREKKEN, (trok toe, heeft en is toegetrokken),
trekkende dichthalen, dichtmaken: eene deur achter
rich• toetrekken; dicht worden, dichtgaan: eene ton in
het water leggen, dan trekken de reten toe; goed aankomen: dat trekt toe (van slagen enz.).
TOETROMMELEN, (trommelde toe, heeft toegetrommeld), (gemeenz.) dichtkloppen: hfj heeft hem de
oogen toegetrommeld, door slaan gesloten.
TOETS, m. (-en), beproeving van metalen: men
-

zag bfj den toets dadelfjk, dat het stuk goud te weinig
gehalte had; (fig.) beproeving: dat kan den toets der
waarheid doorstaan; iem. op den toets zetten; — (muz.)

(bij klavierinstrumenten b. v. het orgel, de pianoforte) het smalle, beweeglijke stukje hout, waarop
de vinger drukt en welks andere uiteinde alsdan
de klep eener orgelpijp opent, of een hamertje
in beweging brengt, dat aan de snaren slaat,
waardoor de toon wordt voortgebracht; de witte en
zwarte toetsen; een verkeerden toets grijpen, aanslaan; —
streken van een schilder waardoor iets op eene
schilderij flunk uitkomt: met een paar toetsen gaf
h# het plan aan; de fijne toetsen komen niet goed uit.
TOETSJE, o. (-s).
TOETSEN, (toetste, heeft getoetst), met den toetssteen aanraken, beproeven, onderzoeken: good toetsen; (fig.) vergelijken; polsen, trachten gewaar te
worden: iemands trouw, eerlfjkheid toetsen; iem, aangaande zijne plannen toetsen. TOETSING, v. het toetsen; toets.

TOETSER, m. (-s), beproever van metalen, essayeur.

TOETSNAALD, v. (-en), gouden of zilveren naalden
van bekend gehalte die op den toetssteen gestreken
warden om daarnaar het gehalte van ander goud
of zilver te toetsen;
m. (-en), als vooro. gmv. als stofn.: harde zwartachtige
werpsn.
,teen waarop goud en zilver naar het gehalte beproefd wordt; (fig.) beproevingsmiddel: tegenspoed is
de toetssteen der vriendschap.
TOETUIGEN, (tuigde toe, heeft toegetuigd). (zeew.)
optuigen.
TOEVAART, v. (-en), eene vaart welke korter is
dan andere vaarten.
TOEVAL, o. (-len), onverwachte gebeurtenis, onvoorzien voorval: dat was een bijzonder toeval; men
mag niets aan het toeval overlat' to toeval, zonder
dat er op gerekend is, zonder voorbereiding ; (fig.)
lot; flauwte, bezwijming: een toeval krUg,ii; aan
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God is min toeverlaat.

TOEVERTROUWEN, (vertrouwde toe, heeft toevertrouwd), vertrouwen; in bewaring geven: iem._
zfjn geld toevertrouwen; ge kunt hem dat gerust toevertrouwen, laten doen, in orde laten brengen; in.
het geheim mededeelen: iem. een geheim toevertrouwen.

TOEVERZICHT. Zie TOEVOORZICHT.
TOEVLIEGEN, (vloog toe, is toegevlogen), vliegende aankomen: de duiven kwamen toevliegen; (sprw.)waar duiven zfjn, daar vliegen altijd duiven toe, waar
geld is, komt geld bij; zich ijlings ergens heen be-geven: op het hulpgeroep vloog ieclereen toe; ter hulpe.
snellen; — snel toegaan: de deur is toegevlogen.
TOEVLOED, m. groote overvloed van water, snellestroom ; menigte menschen die samenstroomen; (over
het algemeen) eene toedringende menigte.
TOEVLOEIEN, (vloeide toe, is toegevloeid), vloeiende naderen, (ergens) heenvloeien: er vloeit reef
water toe; in overvloed komen; giften vloeiden van.
alle kanten toe. TOEVLOEIING, v. het toevloeien.

TOEVLUCHT, v. vlucht tot iem. of iets (om hulp,
redding enz.) tot iem. zone toevlucht nemen; (fig.)
hulp, steun: zone toevlucht nemen tot allerlei oneerlijke
middelen; wijkplaats, schuilplaats: ergens eene toevlucht vinden; dit middel was zone laatste toevlucht,
middel waarbij hij hulp zocht.
TOEVLUCHTSOORD, o. (-en), wijk-, schuilplaats,.
(ook fig.).

TOEVOEGEN, (voegde toe, heeft toegevoegd), bijvoegen, bij (iets) doen, vermeerderen, vergrooten : ik
zal er nog een paar regelen aan toevoegen; Belgi" nerd
aan Nederland toegevoegd; als hulp geven, ten dienste
stellen: hfj had hem iem. toegevoegd, die met de zaak
vertrouwd was; — dichtstoppen, de voegen of naden
dichten, dichtstrijken; — het woord richten tot, zeggen tot: iem. eenige icoorden toevoegen. TOEVOEGING,
v. het toevoegen.
TOEVOEGLIJK, bn. toe of bij te voegen.
TOEVOEGSEL, o. (-C), het bijgevoegde; bijlage, aanhangsel.
TOEVOER, rn. (-en), het toe- of aanvoeren, het
brengen naar: er was een groote toevoer van levens

middelen; (-en), -wat aan- of toegevoerd wordt: de toevoer van kaas beliep 16000 KG.

TOEVOERBUIS, v. (...zen), Buis waardoor water,
stoom, gas enz. ergens heengevoerd wordt.
TOEVOEREN, (voerde toe, heeft toegevoerd), aanbrengen, brengen naar, voorzien van: eene vesting
krijgsvoorraad toevoeren. TOEVOERING, v. toevoer.
TOEVOERSCHIP, o. (...schepen), transportschip.
TOEVOORZICHT, o. bewaking, opzicht, toezicht,
zorg ter voorkoming van ziekte enz.; het genees.
kandig toevoorzicht, commissie van deskundigen,
belast met het toezicht over de uitoefening der geneeskunde enz.
TOEVOUWEN, (vouwdo toe, heeft toegevouwen)„

TOEYOUWEN.
vouwende dichtleggen: een brief, eene krant toevounlen; de handers toevouwen, samenvouwen. TOEVOLWING, v. het toevouwen.
TOEVRAGEN, (vraagde toe, heeft toegevraagd),
Coven het bedongene of als toegift vragen.
TOEVRIEZEN, (vroor toe, is toegevroren), dicht-vriezen, dichtgaan gesloten worden door de vorst:
45 slooten en grachten zijn toegevroren.
TOEVULLEN, (vulde toe, heeft toegevuld), door
aanvulling dichtmaken.
TOEWAAIEN, (waaide, woei toe, heeft en is toegewaaid), ergens heen waaien, tegemoet waaien:
liefelijke geuren waaiden ons toe; waait de wind mij
toe; het stof waaide den viand toe; (sprw.) het waaitje
zoo maar niet toe, ge krijgt het niet zonder moeite,
zonder inspanning; — door den wind dichtgaan, toegegooid worden: de deur waaide toe; de spleten zijn
door den wind (met sneeuw) toegewaaid; het kanaal is
toegewaaid (met zand); iem. wind, koelte toewaaien,
net een waaier.
TOEWAGEN, m. (-s), bedekt of gesloten rij- of
'voertuig. TOEWAGENTJE, o. (-s).
TOEWALLEN, (walde toe, heeft toegewald), door
middel van een wal afsluiten. met wallen omringen.
TOEWANDELEN, (wandelde toe, heeft toegewan, deld), een korteren weg nemen, geven bij het wandit pad wandelt toe.
TOEWAS, m. toeneming; aanwas, uitbreiding:
de toewas der steden.
TOEWASSEN, (wies toe, is toegewassen), dicht
wassen, dichtgroeien. TOEWASSING, v. (w. g.), het
toewassen: toewas.
TOEWATER, o. besloten water, door de vorst
eli, h t I iggend water.
TOEWEG, m. (-en), weg die korter is dan een
:andere: den toeweg nemen.
TOEWEGEN, (woog toe, heeft toegewogen), iets
wegen in tegenwoordigheid van den kooper: iem.
1,- Qtfie, sulker toewegen; een toeslag, doorslag geven
bij het wegen.
TOEWELVEN, (welfde toe, heeft toegewelfd), van
'boven met een welf sluiten, overwelven.
TOEWENDEN, (wendde toe, heeft toegewend), keeTen tot, - naar: hi] wendde mij den rug toe.
TOEWENKEN, (wenkte toe, heeft toegewenkt), door
wenken te kennen geven : hij wenkte mo toe, te A:omen;
.(iem.) een wenk geven.
TOEWENSCHEN, (wenschte toe, heeft toegewenscht), wenschen dat iem. iets hebben zal: iem.
"een, lung leven, een gelukkig nieuwjaar toewenschen.
TOEWENSCHING, v. bode; gelukwensch; (ook) verwensching.
TOEWERPEN, (wierp toe, heeft toegeworpen),
maw iem. werpen: den Aond een stuk vleesCh toewerpen; iem. een appel toewerpen; werpende toevoegen;
bij iets werpen, als eene toegift bij (iets) voegen;
.dichtwerpen: een kuil toewerpen; door middel van
werpen doen vallen, hard dichtslaan: eene deur, een
roam toewerpen.
TOEWICHT, o. overwicht, toeslag, meer dan het
-vereischte gewicht: toewicht geven.
TOEWIJDEN, (wijdde toe, heeft toegewijd), toe' heiligen, wijden aan: die dag is Gode toegewijd; inwijden, inzegenen: eene Perk toewijden; opdragen (ter
iem. een boek toewijden; zich toewijden, zich
, eere van):
-geheel (aan iets) overgeven: die moeder wijdt zich
geheel haren kinderen toe; zich der vroomheid toezvij,den, zeer godvruchtig leven. TOEWIJDING, v. (kerk)inwijding; opdracht.
TOEWIJZEN, (wees toe, heeft toegewezen), verklaren dat iem. jets toekomt, toekennen, inz. bij
rechterlijke uitspraak: (recht.) zijn eisch is hem toegewezen, hij is in het gelijk gesteld; een werk of eene
-levering toewijzen, bij aanbesteding aan iem. opdra;gen; een koop toew&en, den meestbiedende tot koo- per verklaren. TOEWIJZING, v. het toewijzen (in
bet.).
TOEWINDEN, (wond toe, heeft toegewonden), ineen-,
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sarnen-, op een kluwen winden; dichtwinden; ergens
heen winden (met een windas).
TOEWORP, m. toegift.
TOEWRIJVEN. (wreef toe, heeft toegewreven),
wrijvende dichtmaken, - dichtgaan.
TOEWRINGEN, (wrong toe, heeft toegewrongen),
dichtwringen: iem. de keel toewringen.
TOEWUIVEN, (wuifde toe, heeft toegewuifd), op
een afstand een sein of teeken geven (met den hoed,
den zakdoek enz.) : iem. toewuiven (bij zijn aankomst
of vertrek).
TOEZANG, m. (-en), referein, slotzang.
TOEZEG, m. belofte, toezegging: ik heb den toezeg
gehad, mij is beloofd.
TOEZEGELEN, (zegelde toe, heeft toegezegeld), met
zegellak of zegels sluiten: een brief toezegelen.
TOEZEGGEN, (zegde, zeide toe, heeft toegezegd, gezeid), beloven. TOEZEGGING, v. (-en), het beloven,
belofte.
TOEZEGGER, m., TOEZEGSTER, v. (-s), die belooft.
TOEZENDEN, (zond toe, heeft toegezonden), tot -,
aan (iem.) zenden: iem. een haas toezenden; bericht
toezenden. TOEZENDING, v. (-en), het toezenden; het
afgezondene.
TOEZENDER, m., TOEZENDSTER, v. (-s), die toezendt.
TOEZETTEN, (zette toe, heeft toegezet), dichtmaken, sluiten (met eene prop, kurk enz.).
TOEZICHT, o. het toezien; opzicht: toezicht uitoefenen; onder toezicht staan; bewaking, zorg: het toezicht
hebben over; (recht.) road van toezicht en discipline,
het in elk arrondissement bestaand college van
zes advocaten, dat belast is met de zorg voor de
eer van den stand der advocaten en toezicht houdt
over hunne handelingen; road van toezicht (op spoorwegen).
TOEZIEN, (zag toe, heeft toegezien), aanschouwen,
toekijken, zien dat iets verricht wordt of gebeurt,
ooggetuige zijn: een teekende voor en de anderen
zayen toe; wij zagen toe, hoe die woesteling iem. mishandelde; soms met de bijbeteekenis van niet deelnemen, niet krijgen: ieder kreeg eene kleinigheid, ik
alleen mocht toezien; slechts toezien bij een feest; gadeslaan, opinerken, van nabij bezien: nu moet ge goed
toezien; waken, het toezicht of opzicht houden: hij
moet op de fabriek toezien; oppassen, zich in acht
nemen: zie toe dat gij niet bedrogen wordt; een ieder
zie toe dat hij niet voile, ieder zij voorzichtig.
TOEZIEND, bn. die toeziet: toeziende voogd, die verplicht is toe to zien, hat de voogd aan zijne verplichting voldoe en de belangen van den minderjarige waarneemt, wanneer die in tweestrijd zijn
met die van den voogd of door dezen veronachtzaamd worden.
TOEZIENER, m. (-s), toekijker, aanschouwer; ooggetuige; opzichter.
TOEZINGEN, (zong toe, heeft toegezongen), ter eere
van iem. in diens tegenwoordigheid zingen: men zong
hem een welkomstlied, eene heilbede toe.
TOEZITTEN, (zat toe, heeft toegezeten), gesloten
zijn: de deur zat toe; bevroren zijn: de gracht is van
nacht goon toezitten.
TOEZUIGEN, (zoog toe, heeft en is toegezogen),
onder het zuigen dichtgaan : die gummi-speen, -slang
zuigt toe; dichttrekken: het lek is toegezogen.
TOEZWAAIEN, (zwaaide toe, heeft toegezwaaid),
den wind -, den rook naar eene zekere richting
leiden, al zwaaiende toevoeren; (fig.) iem. lof toezwaaien, hem prijzen; iem. wierook toezwaaien, hem
bij uitnemendheid prijzen; elkander lof en wierook
toezwaaien, elkander uitbundig prijzen, ophemelen; —
zwaaiende tot iem. komen.
TOEZWELLEN, (zwol toe, is toegezwollen), al

zwellende toegaan: zijn oog is toegezwollen; de reten
in eene ton laten toezwellen.
TOEZWEREN, (zwoer toe, heeft toegezworen),met
een eed beloven of dreigen: iem. vriendschap toezweren; tem. eeuwigen haat, dood en verderf toezweren. ,
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(zwoor toe, is toegezworen), dichtzweren van eene wond, dichtetteren.
TOFFEL, v. (-5), muil, pantoffel (voetbekleedsel):
onder de toffel staan. TOFFELTJE, o. (-s).
TOFFEL, m. (-a), (plantk.) naam dien men in sommige streken aan den aardappel geeft.
TOFFELZAAG, v. (...zagen), kapzaag, roffelzaag.
TOFSTEEN, m. Zie TUFSTEEN.
TOGA, v. (-'s), eene soort van ruimen op de voeten
afhangenden, van wijde mouwen voorzienen tabbaard, waarvan zich de leden der rechterlijke macht
bij hunne terechtzittingen, alsmede de meeste godsdienstleeraars der verschillende Protestantsche
kerkgenootschappen bij hun voorgaan in de godsdienstoefening, de eersten krachtens wettelijke verordeningen, de laatsten bij vrije verkiezing, bedienen.
TOGEN, onvolt. verl. tijd van het veroud. werkw.
tiegen, trekken:
token op weg.
TOGEN, (toogde, heeft getoogd), (gewest., veroud.)
trekken, sleepen; (bouwk.) een boog maken; (ook)
met nagels opsluiten.
TOILET, o. (-ten), kaptafel; sieraad aan de kleeding; zjjn toilet maken, zich kleeden; een beetje toilet
maken, zich een beetje netjes kleeden; kleeding:
baltoilet. TOILETJE, o. (-5), klein toilet (in alle bet.);
zak-necessaire.
TOILETARTIKELEN, o. my. artikelen die men bij
het maken van zijn toilet noodig heeft; ...BEN00DIGDHEDEN, v. mv.; ...DOOS, v. (...zen), kapdoos;

v. verdraagzaamheid jegens andersdenkenden; de wettelijke vergunning aan godsdienstige secten om vrij hare godsdienstoefeningen t
houden; (art.) toegestane afwijking in de afmetingen
der vuurmonden en der draagbare vuurwapenen.
TOLEREEREN, (tolereerde, heeft getolereerd), dulden, verdragen, gedoogen, toelaten.
TOLERIE, v. verdraagzaamheid.
TOLGAARDER, m. (-5), tolontvanger; ...GAARSTER, v. (-s), ...GEBIED, o. gebied waarbinnen de-zelfde tolrechten van kracht ztjn; ...GELD, o. (-en),..
weggeld, bruggegeld.
TOLHEK, o. (-ken), afsluiting van den weg met.
een slag- of draaiboom, ter plaatse waar tol betaald,
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...SPELD, v. (-en); ...SPIEGEL, m. (-s), spiegel, inz.

een draaibare spiegel waarvoor men toilet maakt;
...TAFEL, v. (-s), tafel met toiletspiegel er boven
en een of meer laatjes voor de toiletbenoodigdheden.
TOILETTEEREN, (toiletteerde, heeft getoiletteerd),
zUn toilet maken.
TOISE, v. (-5), vadem (Fr. lengtemaat = 6 voet of
1.95 M).
TOKAYER, m. eene beste Hongaarsche wijnsoort.
TOKKELAAR, m. (-s), iem. die tokkelt.
TOKKELEN, (tokkelde, heeft getokkeld), gedurig
aanraken; (muz.) de snaren tokkelen, met de vingers
bespelen, in tegenst. met de snaren strUken; de luit,
de her tokkelen, bespelen. TOKKELING, v. (-en), het
tokkelen, getokk el.
TOKKEN, (tokte, heeft getokt), (veroud.) lokken,
aanlokken.
TOKO, m. (-'s), plaats of een gedeelte van een
huis in India, waar winkel gehouden wordt; winkel:
een toko oprichten, openen, houden.
TOL, m. (-len), in- en uitgaand recht, invoer-, uitvoerrecht; doortochtgeld; plaats waar men tol betalen moot, tolhuis : ik zal u tot aan den tot vergezellen; - (fig.) cijns: den tol der natuur betalen, stervon; hij heeft tol gegeven (van een zieke gezegd), hij
is erg afgevallen.
TOL, m. (-len), bekend kinderspeeltuig, gewoonlijk
kegel- of paddenstoelvormig, dat met eene z weep of
koord in beweging gebracht, snel ronddraait: drUftot; priktol; bromtol; - (sprw.) het hoofd draait
als een tol, ik ben duizelig, (ook) mijn hoofd loopt
om van de drukte; hij is zoo dronken als een tol, zoo
dronken dat hij zwiert; (waterbouwk.) metalen punt
waarop eene sluisdeur draait, ook kroon en mots
gelieeten. TOLLETJE, o. (-s).
TOLBAAS. m. (...bazen), tolgaarder; ...BEAMBTE,
...BEDIENDE, m. (-n), lea'. die den tol ontvangen
moot; ...BOEK, o. (-en), boek waarin de ontvangst
der tollen wordt opgeteekend; ...BOOM, m. (-en),
tolpaal; ...BRIEFJE, o. (-s), bewijs van betaald inof uitvoerrecht, permissiebiljet (tot vervoer);
...BRUG, v. (-gen), brug waar tolgeld betaald
wordt; ...DEUR, v. (-en), sluisdeur die op een tol
draait.
TOLERABEL, bn. duldbaar, lijdelijk, te verdragen.
TOLERANT, bn. (-er, -st), verdraa',zaam. (inz. wat
den godsdienst betreLt).

TOLERANTIE,

►

moet worden; woning van den tolgaarder; ...HORENSLAK, v. (-ken), (nat. hist.) eene familie der waaier-tongige zeeslakken (trocholdea), met kegel- of tol.
vormige schelp; ...HUIS, o. (...zen), huis van den
tolgaarder; tolkantoor, kommiezenhuisje; paarden-posterij.
TOLK, m. (-en), vertaler, overbrenger van iets uit
de eene taal in de andere: zich van een tolk voorzien:
om zich in een vreernd land verstaanbaar te maken;
door tolken met elkander spreken; (fig.) woordvoerder
(voor of namens anderen) : de tolk eener vergaderingzfin; (fig.) de oogen zon de tolken van het hart, &yea,
te kennen wat er in het hart omgaat.
TOLK, m. (-en), (zeew.) staafje om boutgaten ermede to meten.
TOLKANTOOR, o. (...toren), kantoor waar tol moat.
betaaldworden; ...KOMMIES, m. (...zen), ambtenaar,
belast met de zorg voor de voldoening der tollen.
TOLKOORD, v., ...SNOER, o. (-en), band of touw om een kindertol op to zetten.
TOLLEN, (tolde, heeft getold), de tolrechten be-talen.
TOLLEN, (tolde, heeft getold), met den tol spelen..
TOLLENAAR, m. (-5), (Bijb.) iem. die den tol ontvangen moest; vooral bij de Joden gingen dezeonrechtvaardig te werk, zoodat men hen gelijksteldemet een groot zondaar: een vriend der tollenaren enzondaren.
TOLMAN, m. (-nen), ...MEESTER, m. (-s), ...ONTVANGER, m. (-s), ...OPZIENER, m. (-s), die met
het toezicht over de tollen belast is; ...OPBRENGST,
v. opbrengst der tollen; ...PAAL, m. (...palen), slagof draaiboom aan een tolhek; ...PACHTER, La. (-s),
die de opbrengst der tollen gepacht heeft.
TOLPLICHTIG, bn. verplicht tol te betalen.
TOLSCHRIJVER, m. (-s), beambte op een tolkan-toor.
TOLSPELER, m. (-s), die met een tol speelt.
TOLTARIEF, o. (...ven), tarief waarnaar het to
betalen tolgeld berekend wordt; ...VERBOND, o.
verbond van rijken of staten, betreffende het heffen
van in-, uit- on doorvoerrecht (inz. in Duitschland).
TOLVRIJ, bn. vrij van toilet', ontheven van de
betaling der tollen: tolrgje waren; (fig.) geelachten
zijn tolvrij, men mag denken wat men wil. TOLvrijdom van
VRIJHEID, v. (w. g.), vrijstelling
tollen.
alles
wat
met
de
regeling,
de inTOLWEZEN, o.
richting der tollen in verband staat; de admini- •
stratie der tollen; de weften en verordeningen aangaande de tollen.
TOMAAT, v. (tomaten), glanzig scharlakenroode
besvrucht van den solanum lycopersicum, die gestoofd
of rauw gegeten wordt, soms ook liefdesappel geheeten; plant waaraan deze groeien.
TOMATENKAS, v. (-seri), broeikas voor tomaten;

...SAUS, v. saus uit tomatensap, met suiker van
tomaten bereid.
TOMBAK, o. e n metaalmengsel van eene roodachtig gels kleur, bestaande uit 1 deel zink en 4 tot
12 deelen koper.
TOMBE, v. (-s ► , praalgraf, grafteeken, grafnaald.
TOMBOLA, v. (-'s), zeker loterijspel, verlo:ing van
voorwerpen zon ,Jer nier_en.

TOMMELEN.
TOMMELEN, (tommelde, heeft getommeld), (Zuidn.)

tuimelen.
TON, v. (-nen), geku!pt houten vat, ongeveer cilindervormig, maar in het midden wijder: ton voor
water, voor regenwater, voor cement enz.; (sprw.) zoo
rond als eene ton zfin, zich dik gegeten hebben; wij
zaten als haringen in eene ton, stijf op elkander, zeer
gedrongen; de sprong door de ton doen, door de ton
gaan, bankroet gaan; — groot met ijzer beslagen
vat waarin ertsen in de mijnen naar boven gebracht
worden; — (zeew.) tonvormige boei tot afbakening
van het vaarwater; de witte tonnen houden, in het
diepe vaarwater blijven; de zwarte tonnen duiden de
ondiepe plaatsen aan; de laatste ton voorb# zijn, in
voile zee zijn (van het strand komende); — zekere
rnaat: eene ton bier =
H.L.; eene ton turf = 2 H.L.;
eene ton aardappelen = 1 ILL., (ook) = 5 L. met een
kop erop gemeten; eene ton karton = 10 pak; scheepston, zie aldaar; registerton, zie aldaar; — eene ton
gouds = 100,000 gulden; (fig.) het host tonnen schats,
zeer aanzienlijke schatten, millioenen. TONNETJE,
o. (-s), kleine ton (in alle bet.); pop van vlinders, inz.
van de zijderups; tonvormige sluiting aan halskettingen en halssnoeren.
TONBRUG, v. (-gen), brug waarbij het bruggedek
op tonnen rust, bij gebrek aan andere middelen.
TONDEL, TONDER, o. vonk. gebrand linnen.
TONDELDOOS, v. (...zen), door met vunrslag en
zwam om vuur te maken.
TONEN, (toonde, heeft getoond), (w. g.), klinken,
weerklinken.
TONG, v. (-en), een licht gewelfd, door slijmvlies
overtrokken, zeer beweeglijk spierachtig lichaam,
dat den bodem der mondholte helpt vormen en in
de opening der onderkaak gelegen is; de lcortel, de
punt, de riem van de tong; de tong laten zien, aan een
dokter b. v.; de tong is beslagen, met geelachtig witten
aanslag bedekt; de tong uitsteken, voor een deel buiten
den mond brengen; de tong tegen iem. witsteken, ten
teeken van hoon; de tong kleeft aan het gehemelte van
dorst; — slangen hebben eene gespleten tong; gerookte
tong, inz. van runderen; —
de tong beschouwd als smaakorgaan: hij heeft eene
fijne tong, hij kan fijn proeven; — de tong beschouwd
als spreekorgaan: eene zware tong hebben,swaar van
tong zffn, niet gemakkelijk kunnen spreken; z#ne
tong slaat dubbel, slaat kadul, hij kan niet duidelijk
spreken, zoo dronken is hij; eene goede tong in den
mond hebben, wel ter tong zfin, welbespraakt zijn;
rad van tong zijn, snel en veel spreken;
heeft eene
gladde tong, hij kan good praten; eene dubbele tong
hebben, met twee monden spreken; eene fluweelen
tong hebben, vleien, mooi praten; eene bitse, scherpe
tong hebben, bits, scherp spreken; zone tong in town
houden, niet meer spreken dan betaamt; zone tong
geweld aandoen, zich tot zwijgen dwingen; iem. de
tong losmaken, aan het spreken brengen; iem. de tong
schrapen, hem uithooren; h j heeft zijne tong ingeslikt,
gezegd van iem. die goon woord spreekt; zijne tong
laten gaan, den vrijen loop laten, er maar op los
praten; eene lange tong hebben, lang van tong zijn,
veel praten, alles overbabbelen; het ligt mij op de
tong, ik ben gereed het te zeggen; het hart ligt hem
op de tong, hij spreekt naar de ingeving van zijn
hart; wat hij zegt meent hij; op zone tong bUten,
zich geweld aandoen om niets to zeggen; zone tong
is hem gebonden, hij kan of durft niet spreken; iem.
over de tong laten gaan, veel over hem spreken; op
de tong r#den, het onderwerp der gesprekken zijn;
—metdetongsto en,
een snakkend geluid maken om
een paard aan to zetten; —
een persoon in betrekking tot hetgeen hij zegt:
kwade tongen hebben het uitgestrooid, lasteraars; duisend tongen verkondigen Gods ear; — taal van een
yolk, het yolk zelf; vreemde tongen spreken; —
wat op eene tong gelijkt: dat deel van een gesp,
dat zich om eene stilt beweegt en in den doorgestoken riem enz. wordt gestoken om dien vast to
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houden; naald eons evenaars; schoot van een slot,
deel eener orgelpijp; koperen mondstuk van blaas. speeltuigen; (zeew.) split van een standaard; uitstekende punt van eene landstrook, zandbank; tong,
van een mast, de kern, het middelstuk van een,
mast, die uit meer deelen bestaat; tong van een galeir
het gladgeschaafde stuk in eene verdeelde leest omdie in den schoen to spannen; — (wev.) tong van de
voorscheer, stuk hout dat aan het midden der voorscheer van het touw naar beneden uitsteekt errwaarin het eene uiteinde der voetschamels is vastgemaakt; — (bouwk.) tong in een schoorsteen, scheidsmuur; (landb.) tong van een ploeg, zijijzer. TONGETJE, o. (-s), kleine tong (in alle bet.); (plantk.)
vliezig deel op de grens van bladscheede en bladvlakte.
TONG, v. (-en), zekere platvisch (pleuronectes soles)
die in alle zeeen om Europa, zelfs in de Oostzee r
angetrofwdlsnijgerchtova
zeer gezocht is. TONGETJE, o. (-5).
TONGADER, ...SLAGADER, v. (-en), (ontl.), bloodaderen in de tong; ...BAND, m. (-en). (ontl.) tongriem; ...BEEN, o. (-deren), (anti.) een der beenderen
welke aan het middelste deel van den hals liggen;
...BLAAR, v. zekere besmettelijke veeziekte, waarbij
de tong met blaadjes on puistjes bedekt is; ...BLAD,
o. zekere plant (ruscus hypogiossum).
TONGE, v. (plantk.) een der vele volksnamen
van de lancetbladige weegbree.
TONGEL, v. (plantk.) eene soort van walstroo. Zie
KLEEFKRUID.
TONGELOOS, bn. zonder tong. TONGELOOSHEID,
v. (w. g.) het missen der tong.
TONGEWELF, o. (...von), tonvormig gewelf.
TONGEWORST, v. worst met gekookte tong er in.
TONGGEZWEL, o. (-len), ontsteking der tong
...HOUDER, m. (-s), heelmeesterswerktuig.
TONGIG, bn., (w. g.) met eene tong, van eene tong
voorzien; de honderatongige faam, de algemeene
ruchtbaarheid.
TONGHELD, m. (-en), een zwetser; ...KEELSPIER,_
v. (-en), (ontl.); ...KEELZENUW, v. (-en), een gemengd
zenuwpaar dat naar de tong en naar de keel gaat;
...KLIER, v. (-en); ...KRUID, o. tongblad; ...LETTER, v. (-5), letter die inz. door middel van de tong
uitgesproken wordt (d, t, 1, n, r, z, s); ...N AALD, v. •
(-en), (bouwk.) aanslaglijst welke tegen de dikte eener deur wordt vastgeschroefd; ...ONTLEDING , NT •
...ONTSTEKING, v.; ...PIJN, v.; ...POKKEN, v. my.
pokken onder de tong van personen, die door een
dol dier gebeten zijn; ...RIEM, m. (ontl.) spiertje-onder de tong; (fig.) van den tongriem gesneden zfin,
goad kunnen praten; ...SCHRAPER, m. (-s), werktuig om de tong van slijm to zuiveren; (fig.) die iem.
uithoort; flikflooier; ...SCHRAPPER, m. (-s), heelmeesterswerktuig; ...SPEEKSELKLIER, v. (-en),
speekselklier onder de tong gelegen; ...SPIER, v.
(-en), (ontl.); ...STEEN, m. (en), versteende vischtong; zekere delfstof; ...TEPELTJE, o. (-s), (ontl.)
smaaktepeltje op de tong.
TONGVAL, m. (-len), wijziging in eene taal, antstaan uit Naar gebruik bij verschillende afdeelingen
van den volksstam, die zich van de taal bedient,
zonder dat nochtans de woordgronding, woordvorming on de taalregelen in het algemeen dermate ,
wordengijz,ath nderlmot
genoemd worden, dialect.
TONGVAREN, v. een plantengeslacht (scolopendrium), tot de famine der varens behoorencle, waarvan slechts eene soort in Nederland in 't wild gevonden wordt : de hertstong.
TONGVORMIG, bn. als eene tong, in de gedaante
eener tong: tongvormige blade ren, blaadjes.
TONGWERK, o., doorslaand tongwerk, die orgelpij-pen welke door de in trilling gebrachte koperen
blaadjes in de opening een scherpen, snorrenden
toon voortbrengen; opslaand tongwerk, die pijpen in_
een orgel, met een koperen blaadje op het mond--
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stuk, welke een forschen toon voortbrengen; (gemneen) mond, tong: z(jn tongwerk roeren; ...WORM,
m. (-en), zekere pees in de gedaante van een worm
-under de tong van den hond, door het wegsnijden
van welke men vroeger de honden voor het dol
worden meende te behoeden; — (nat. hist.) eene orde
'der spinachtige dieren (linguatulida) die den overgang tusschen de gelede dieren en de wormen uitinaken; ...WORTEL, m. achterste en onderste deel
'der tong; ...ZENUW, v. (-en), (ontl.), zenuw der tong;
...ZWEER, v. (...zweren), zweer, verzwering op de
tong.
TONICA, v. de grondtoon eener toonsoort.
TONIE, v. (-s), eene soort van Indiaansche schuit.
TONIJN, m. (-en), een geslacht van zeevisschen
4thymnus vulg aris), in de Middellandsche Zee levende,
tot de familie der makreelen behoorende; zij kunnen
wel 5 M. lang worden; ingezouten tonijn, een handels.artikel. TONIJNTJE, o. (-5).
TONIJNENNET, o. (-ten), net om tonijnen made to
vangen; ...VANGST, v. het vangen van tonijnen;
Ale opbrengst der tonijnenvisscherij; ...VISSCHER,

(toogde, heeft getoogd),aantoonen, wgzen.
TOOGNAGEL, m. (-s), eiken treknagel, klamppin; —
puntig toeloopende ijzeren pin, aan het dikke einde
van een aangesmeed oog voorzien; ...SCHAAF, v.
(...schaven), boogschaaf, hobbelaar, rondo schaaf tot
het uitschaven van holle of gebogen deelen.
TO01, m., TOOISEL, o. opschik, sieraad, versiering.
TOOIEN, (tooide, heelt getooid), sieren, versieren,

-

-

-

v.
(-s);
TONISCH, bn.; tonische middelen, die middelen welke
0de working der spieren en contractiele weefsels
.kunnen verhoogen; inz. die artsenijmiddelen welke
vooral bij lichaamszwakte aangewend worden.
TONKABOOM, m. ( en), zekere boom in Guyana
<dipteryx odorata); ...BOON, v. (-en), de aromatieke,
zwartbruine, gerimpelde, glanzige zaden van den
tonkaboom, waarmede men in Europa de snuiftabak
.geurig maakt: ik heb eene tonkaboon in mine snuifcioos.
TONMOLEN, m. (-5), schroef van ARCHIMEDES: een
5 a 8 M. lange koker om welks spil eene rij borden
in den worm van een schroefdraad zijn aangebracht;
door omdraaiing stijgt het water omhoog on ontlast
:zich boven uit.
TONNAGE, v. scheepslading; tonnengeld.
TONNEBOEI, v. (-en), (zeew.) boei uit duigen vervaardigd; ...BOEIER, m. (-s), vaartuig tot bet uit.-zetten van boeien of bakens; (gew.) tonnenmeester;
_...BOTER, v. ingelegde, gezouten boter; kunstboter;
...MAAT, v. tonnenmaat.
TONNEN, (tonde, heeft getond), in tonnen of vaten
-doen: haring tonnen; in tonnen meten: aardappels,
/turf tonnen.
TONNENBAND, o. soort van wilgenband om de
tonnen en vaten to binden, hoepels van 7 a 8 voet
lengte; ook tonband geheeten; ...GELD, o. belasting
die geheven wordt naar het aantal tonnen dat een
.schip groot is; ...GOED, o. in vaten gepakte waren,
.zooals meel, gerst, pik, teer; ...MAAT, v. berekening
der scheepsruimte; de scheepsruimte; ...MAN, m.

,

(-nen, ...lieden), bakenzetter; ...MEESTER, m. (-s),
bakenmeester; ...RECHT, o. (-en). Zie TONNENGELD.
TONNENSTELSEL, o. (-s), het stelsel om de faecale
:stollen in daartoe bestemde tonnen te verzamelen,
die vanwege de gemeentereiniging worden geledigd.
TONNER, m. (-s), TONSTER, v. (-s), man, vrouw
.die (turf, aardappelen enz.) in tonnen doet.
TONSUUR, v. het scheren van de hoofdkruin;
.geschoren priesterkruin: iem. de tonsuur geven.
TONTEL, v. Zie TONDEL.
TONTINE, v. (-s), instelling ter bekoming van lijfrente, dus genoemd naar TONTT, den uitvinder;
,eenige personen brengen een kapitaal bijeen en genieten daarvan de rente; sterft er een, dan valt
_zijn aandeel den overigen toe, terwijl bij zijn overlijden het kapitaal het eigendom wordt van den
Staat, of den ondernemer der schuld.
TONV!SCH, v. gezouten visch: ... VLEESCH, o.
,gezouten, gepekeld vleesch.
TOOG, m. (-en), (Zuidn.) toonbank.
TOOG, m. (togen), (Zuidn.) toga, priesterkleed.
TOOG, m. (togen), teug; slok; (bouwk.) boog.
TOOGJE, o. (-s).
TOOG, onv. verl. tijd van het veroud. werkw.
;

iegen.

TOOGEN,

opschikken: eene bruid tooien; eene rijk getooide vrouw.

TOOM, m. (-en), teugel, gebit en leireep: een paard
b# den toom leiden; (fig.) zone tong in teem honden,
bedwingen, beteugelen; lis: toom van een hoed; —
broedsel: een toom van 16 kuikens; een toom kippen,
eenden; een toom varkens; — (gew.) vischrijke plek

waarheen de visch trekt. TOOMPJE, o. kleine toom;
(ontl.) het toompje van de tong, tongriem.
TOOMELOOS,

bn. bw. (...zer, -t), zonder toom, on-

beteugeld; buitensporig: toomelooze wildheid, hartstochten; onbedwongen : eene toomelooze begeerte. TOO-

MELOOSHEID, v.

TOOMEN, (toomde, heeft getoomd), met een toom
optuigen, een paard het gebit aanleggen; (fig.) beteugelen, bedwingen : zone begeerten, hartstochten toomen;
— (gew.) de toomen afvisschen met eene zegen.

TOOMING, v.
TOON, m. (-en), (gew.) toonbank.
TOON, m. (tonen), (muz.) klank, geluid welks
hoogte in verhouding tot de hoogte van andere
klanken kan worden waargenomen: de muziek be-

weegt zich op het gebied der tonen; de sterkte, hoogte
en kleur van een Loon; diepe, hooge tonen, met weinig,
veal trillingen in de seconds; — (muz.) afstand tus-

schen twee opeenvolgende tonen eener toonschaal,
groote seconde : een heelen, halven toon te hoog, to laag
zingen, spelen; de viool een halven toon hooger, lager
stemmen; — toonhoogte: den toon aangeven, waarop
men zingen of spelen moet; op toon blifven; uit den
toon gaan, de harmonie stollen (bij zang- of muziekuitvoering); — toonkleur: dit instrument heeft een
schoonen, vollen, ronden toon; —

eigenaardige stembuiging van iem., die spreekt:
op zachten, innernenden loon spreken; een vertrouwelfiken
toon aanslaan; op barschen, norschen toon iem. iets
toevoegen; op hoogen toon spreken, op gebiedenden
toon; een hoogen toon aanslaan, hooghartig, met veal
aanmatiging spreken; — van toon veranderen, anders
beginnen te spreken on to handelen; dat is de rechte
toon niet, de rechte manier van spreken; — manier
waarop iem. spreekt, optreedt, zich gedraagt: er

heerschte een ongedwongen teen, men ging er vrij met
elkander om; een ceremonieuze toon, vol plichtplegingen was men daar; naar den toon leven, op grooten
voet; den goeden teen uit het oog verliezen, de beschaafde manieren; hfi geeft er den toon aan, hew t

zooveel invloed op de anderen dat zij hem in hoofdzaak volgen; —
manier die in lets heerscht: elk kunstwerk heeft

zijn eigen teen; dat tooneel is in den juisten, echten
toon geschreven en gespeeld; — (schild.) tint, kleurschakeering waardoor de verschillende deelen juist uitkomen : dat landschap is uitmuntend van teen; nadruk,
klemtoon: de toon valt op de tweede lettergreep. TOONTJE, o. (-s).
TOON, m. (-en), teen, vinger van den voet. TOONTJE, o. (-5).
TOON, m. het toonen, vertooning: waren ten teen
zetten, stellen; h stelt rich ten toon, stelt zich aan
den spot, het gelach van anderen bloot, geeft zich
stelt zone eigen schande ten toon.
prijs;
TOONBAAR, bn. getoond vertoond kunnende
worden: het was niet toonbaar, zoo gehavend als het

was.

TOONBANK, v. (-en), winkeltafel, uitstalbank: lets
op de toonbank leggen; achter de toonbank staan, om
te verkoopen, (ook fig.) een winkel hebben; over
toonbank verkoopen, in den winkel; ...BANKLADE,
v. (-n), geldlade in eene toonbank; ...BEET,D,o.(-en),
voorbeeld (ter navolging): sea toonbeeld van gerluld,

TOONBORD.
P=an deugd; ...BORD, o. (-en), uithangbord. schild;
...BROOD, o. (-en), (in den tabernakel des oud-lsraU.ietischen yolks), het voor de priesters bestemde
(brood dat iederen sabbat ten toon gesteld werd;
...DEMPER, m. (-s), geluiddemper (van speeltuigen).
TOONDER, m. (.$), houder (van geldswaardig
aan toonder, (op wissels) to betalen
papier); voor
-aan dengene, die zich er mede aanmeldt.
TOONDICHT, o. (-en), compositie; ...DICHTER, m.
(•g), componist.
TOONEEL, o. (-en), elke plaats waar iets belangrifts voorvalt of iets plaats heeft, waar aller oogen
'op gevestigd zijn : Frankrfjk was het tooneel van den
oorlog ; een jammerlijk tooneel van plundering; het was
een aandoenlYk tooneel; de wergild is een groot tooneel;
schouwplaats, ver- tooneelen van jammer en ellende;
toonplaats
in een schouwburg: iets ten tooneele voeren;
het tooneel stelt een bosch, eene binnenkamer voor; (fig.)
-de schouwburg: aan het tooneel verbonden zijn; de
bestuurders van een tooneel; het tooneelvermaak;
alles wat met den schouwburg en het tooneelspelen
in verband staat; — deel van een bedrijf (in een tooneelstuk): een tooneelstuk verdeelt men in bedrijven,
de bedri)ven in tooneelen. TOONEELTJE, o. (-s).
TOONEELACHTIG, bn. bw. als een naar de wijze
-wan cen tooneel: theatraal.
TOONEELCRITIEK, v., beoordeeling van een gest eeld tooneelstuk; ...CRITICUS, m. (...ci); ...DANS,
mi. (-en), ballet; ...DICHT, o. (-en), tooneelspel in
--verzen; ...DICHTER, m. (-s), vervaardiger van too-.neelstukken (inz. in verzen); ...GEK, m. (-ken), harlekijn, hansworst, clown; — iem. die verzot is op het
.schouwburgbezoek, ...GEZELSCHAP, o. (-pen), gezelschap dat tooneelstukken opvoert; ...GORDIJN, o.
-en v. (-en), gordijn waarmede het tooneel van de zaal
gescheiden is: het tooneelgordijn ophalen, met de
voorstelling beginnen; ...HELD, m. (-en), een held
- zooals die op het tooneel vertoond wordt, maar
.zelden in het gewone leven voorkomt; ...HELDIN,
-v. (-nen).
TOONEELIST, m. (-en), tooneelspeler, acteur.
TOONEELKENNIS, v. kennis van het tooneel en
- van alles wat met het tooneelspelen in verband
• stoat; ...KIJKER, m. (-s), eene soort van verrekijker,
-then men in den schouwburg gebruikt om de per-sonen op bet tooneel beter to kunnen zien; ...KLEED,
-0. (-eren), kleedingstuk dat op het tooneel gedragen
wordt, kostuum; ...KONING, m. (-en), ...KONINGIN,
•-w. (-nen), iem. die een koning, eene koningin moot
-voorstellen; voortreffelijk tooneelspeler, -speelster;
...KUNST, v. kunst van samenstelling van het tooneel, - van het monteeren der stukken enz. ...KUNSTENAAR, m. (-s), ...KUNSTENARES, v. (-sen), tooneelspeler, -speelster, acteur, actrice; ...KUIPERIJ,
...KNOEIERIJ, v. (-en), kuiperijen (van tooneelisten)
onderling; ...LAARS, v. (...zen), soort van laars met
\hooge zolen en hakken, die de treurspelspelers bij
-de oude Grieken aanhadden, cothurn; ...LIST, v.
(,en), list zooals zij op een tooneel voorkomt.
TOONEELMATIG, bn. bw. overeenkomstig het
tooneel.
TOONEELMEESTER, m. (-s), die belast is met de
zorg voor de decoration en de verandering van deze
tijdens het spel; ...POEZIE, v. dramatische dichtkunst, - gedichten; ...POP, v. (-pen), ledepop,
marionnette; (fig.) onbekwame tooneelspeelster;
...SCHERM, o. (-en), zijstuk, coulisse; ...SCHIK.
KING, v. schikking der coulissen op het tooneel;
...SCHILDER, m. (-s), grofschilder, decorateur;
...SCHOOL, v. school waar in alles, wat op de tooneelspeelkunst betrekking heeft, wordt onderwijs
gegeven; ...SCHRIJVER, m. (-5), schrijver van tooneelstukken; ...SIERAAD, o. (...radon), ...VERSIERING, v. (-en), decoraWn; ...SPEELSTER, v. (-5);
...SPEL, o. (-en), ...STUK, o. (-ken), stuk dat ver-

toond wordt of geschreven is om vertoond to worden; (ook) blij-eindend drama; ...SPELER, m. (-5);

...VERBOND, o. verbond, vereeniging ter bevorde-

TOONWIJZER.

1665

ring van tooneelbelangen; het Nederlandsche tooneelverbond; ...VERSLAG, o. (-en), verslag betreffende
eene tooneeluitvoering; ...VERTOONING, v. (-en),
het tooneelspelen; tooneelstuk; ...ZANG, m. koor;
...ZOT, m. (-ten), tooneelgek.
TOONEN, (toonde, heeft getoond), wijzen, laten
zien: iena. een book toonen; zon work toonen; iets met
den vinger toonen; (zeew.) eene vlag toonen, kleuren
toonen, zich door het hijschen der vlag doen kunnen;
(sprw.) moed toonen, laten zien dat men mood heeft;
zone hielen toonen, wegloopen, op de vlucht gaan;
iem. eene vuist toonen, hem met de vuist bedreigen;
een hoofd toonen, koppig, halsstarrig zijn; — zich toonen, zich laten zien, zich aanstellen; nu moot hfj
zich toonen, nu moet hij laten zien, wie hij is, of
wat hij kan; toon u als een man, gedraag u zoo;
zich boos, bang toonen.
TOONER, m. (-s), die (iets) toont, aanwijst, zie
TOONDER. TOONSTER, v. (-s), houdster: zij die
aanwijst of toont.
TOONGEVER, m. (-s), (muz.) die den toon aangeeft; (fig.) l eroon naar wien. men zich richt (in
een gezelschap enz.); ...GEVING, v. het geven van
een toon (in de muziek, of aan eene lettergreep);
(muz.) eene goede toongeving hebben, goed de tonen
aangeven; ...HOOGTE, v. (-n), hoogte der tonen;
...KLEUR, v. het eigenaardige geluid van eene stem
of van een speeltuig; ...KUNST, v. muziek; ...KUNSTENAAR. m. (-s), muzikant; die de toonkunst uitoefent of beoefent; ...KUNSTENARES, v. (-sen).
TOONKUNSTIG, bn. naar de regelen der toonkunst,
op de toonkunst betrekking hebbende, muzikaal.
TOONLADDER, v. (muz.) het geheel der tonen of
noten, zooals zij in ieder octaaf op elkander volgen
en door intervallen gescheiden zijn; ...LEIDING, v.
(muz.), het leiden der tonen.
TOONLOOS, bn. zonder toon, zonder nadruk: met
eene toonlooze stem iets vragen; (taalk.) de toonlooze
klinkers, die zeer onduidelijk uitgesproken worden
en door verschillende letterteekens worden voorgesteld. TOONLOOSHEID, v.
TOONMETER, m. (-5), (muz.) zeker werktuig met
een klankbodem, waarover een of meer snaren zijn
gespannen, zoodat aan het eene einde der snaren
naar welgevallen gewichten kunnen gehangen worden om de verhoudingen der tonen to berekenen;
...OPVOLGING, v. (-en), opvolging der tonen; ...PEIL,
o. het getal trillingen van een bepaalden toon in
eene seconde, diopason.
TOONSAFSTAND, m. (-en), interval.
TOONSCHAAL, v. (...schalen), toonladder: de toonschaal van g, die bij g begint; de toonschalen spelen,
zingen; ...SCHAALBORD, o. (-en), hulpmiddel bij
het eerste muziek- en zangonderwijs; ...SCHRIFT,
o. notenschrift; ...SLEUTEL, m. (-s), muzieksleutel;
...SOORT, v. (-en), (muz.) de opeenvolging der toontrappen overeenkomstig een der beide toongeslachten, uitgaande van een aangenomen toon: er zijn
twaalf mineur toonsoorten, en twaalf majeur toonsoorten; ...STELSEL, o. (-5), stelsel van opteekening
der tonen; ...STERKTE, v. sterkte, kracht der
tonen; ...STUK, o. (-ken), muziekstuk.
TOONSTUK, o. (-ken), (schoenm.) stuk leer op
den toon van een schoen. TOONSTUKJE, o. (s),
klein toonstuk; (hoefsm.) bijzonder kort halvemaanijzer.
TOONTEEKEN, o. (-s), teeken op eene letter ter
aanwijzing van den klemtoon, accent.
TOONTREDER, m. (-s), paard met breede borst
waarvan de beenen naar binnen staan; het midden
van den toon is naar binnen gericht.
TOONVAST, bn. (-er, meest -), (muz.) niet uit den
toon gaande, den toon niet verliezende.
TOONVERHOUDING, v. (-en), (muz.) verhouding
der intervallen onderling.
TOONWAND, m. (-en), (hoefsm.) scherpe voorkant
aan den hoof van sommige dieren.
TOONWIJZER, m. (-5), toonladder, toonschaal;
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TOONZETTER.

TOOPAAS.

..ZETTER, m. (-s), componist; ...ZETTING, v. (-en),
compositie.
TOORN, m. gramschap, driftvervoering: in loom

...GODIN, v. (-nen), • eene godin die tooveren kan,
fee; ...HEKS, v. (• en), toovenaarster; (fig.) oud leelijk
wijf; ...HOUTJE, o. (-s), houten staafje waarmede
de toovenaars hunne kunsten verrichten.
TOOVERIJ, v. (-en), het tooveren: tooverif verstaan;
betoovering: door tooveroiem. ziek maken; tooverkunst: van toovertj beschuldigd worden.
TOOVERKAART, v. kaart waarmede getooverd of gegoocheld kan worden; ...KARAKTER,
o. (-s), of ... LETTER, v. (-s), letters met eene geheimzinnige beteekenis; ...KASTEEL, o. (-en), kasteet
van een toovenaar; kasteel door tooverkracht ontstaan; verrukkelijk gelegen, prachtig ingericht kasteel; ...KIJKER, m. (-5), kijkglas om tooverij teaanschouwen; ...KLANK, m. (-en), bijzonder aangenaam, wegsleepend geluid ; ...KNOOP, m. (-en), eenesoort van knoop (in band, in een doek enz.) door
toovenaars gelegd, knoop met eene geheimzinnigekracht; ...KOL, v. (-len), tooverheks; ...KRACHT,
v. vermogen, werking der tooverij; ...KRING, m.
(-en), kring door een toovenaar getrokken; kring
waarbinnen een toovenaar macht heeft; ...KRUID,_
o. (-en), zeker tooverkrachtig gowns ; ...KUNST, v.
(-en), kunst van tooveren, zwarte kunst; verrichtingen door deze kunst voortgebracht.
TOOVERLANTAARN, v. (-5), ...LANTAREN, v. (-s),
een kleine toestel, waardoor men op een wit scherm
in een donker vertrek vergroote beelden van kleine ,
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geraken; in Morn opvliegen; buiten zichzel( van toorn
zijn, zoo door drift vervoerd, dat men niet weet wat
men doet; den toorn van iemand opwekken; woede,

opvliegendheid.
. TOORNEGLOED, m. (dicht.) hevige gramschap.
TOORNEN, (toornde, heeft getoornd), toornig
op iem. toornen; toornend uitroepen.

TOORNIG, bn. bw. (-er, -st), in toorn ontstoken,
in -, met woede, vergramd: toornig zijn, worden; tot
toorn geneigd, spoedig in toorn ontstoken: 14 is
een toornig mensch; wat toorn uitdrukt: toornige
woorden iem. toevoegen; een toornige blik; er toornig
uitzien. TOORNIGHEID, v.

TOORTS, v. (-en), eene soort van fakkel, flan'.
bouw: stok of staak met brandend teer of pek aan
het uiteinde. TOORTSJE, o. (-5).
TOORTS. v. (plantk.) het plantengeslacht verbascum, tot de familie der toortsachtigen behoorende;
meerendeels rijzige tweejarige planten, die in Juli
en Aug. bloeien met een statigen bloemstengel van
2 M. ongeveer, die bovenaan eene gele aar draagt; in
Nederland worden er 6 soorten van gevonden: meier
of kleinbloemige toorts; schrad of grootbloemige toorts;

phloinisachtige toorts; lychnisachtige toorts, zwarte toorts
en de motwerende toorts.
TOORTSACHTIGEN, v. my. toortsachtige planten,
eene plantenfamilie (verbasceae), waarvan 2 geslachten in Nederland in 't wild gevonden worden : de
toorts en het helmkruid.
TOORTSBOOM, m. (-en), fakkelboom op Guinea;
...DISTEL, v. (-s), toortsplant; ...DRAGER, m. (-s),
fakkeldrager; ...KRUID, o. toorts (2de art.), ook wel
koningskaars en wolkruid geheeten; ...LICHT, o.
(-en), licht dat eene toorts verspreidt; ...PLANT,
v. (-en), zeker Amerikaansch heestergewas, eene
soort van cactus.
TOOST, in. (-en), geroosterd broodje bij de thee;
gezondheidsdronk, heildronk (aan een maaltijd);
een toost instellen.
TOOSTEN, (toostte, heeft getoost), toosten uitbrengen.
TOOSTER, m. (-s), iem. die toost.
TOOT, v. (totem, (gew.) aangezicht; eene soort
van vrouwenhulsel; eene soort van horengeslacht.
TOOTJE, o. (-s).
TOOVENAAR, m. (-s, ...naren). TOOVENAARSTER,
v. (-s), TOOVENARES, v. (-sen), wonderdoener, goochelaar, -ster; (fig.) zeer vernuftig mensch.
TOOVERACHTIG, bn. (-er, -st), als ware het getooverd; (fig.) wonderbaarlijk: dat klinkt tooeerachtig ;
bij uitstek, wegsleepend : tooverachtig schoon.
TOOVERARTIKELEN, o. my. verschillende voorwerpen om mode to tooveren; ...BEELD, o. (-en),
✓oorstelling, vertooning door middel van tooverij;
(fig.) wegsleepend beeld; ...BEKER, m. (-s), betooverde baker; Tantalusbeker; ...BESTJE, o. (-s), oude
heks; ...BLIK, m. (-ken), innemende oogopslag;
...BOEK, o. (-en), bock eens toovenaars; bock vol
gewaande tooverkarakters;
o. (-s), gewaand behoedmiddel (tegen ziekte enz.); ...CIRKEL, m. (-s), cirkel waarin men door tooverkracht
gehouden wordt; ...DOOSJE, o. (-5), doosje met een
mechanischen toestel voor het oogbedrog; ...DRANK,
m. (-en), beweerde minnedrank.
TOOVEREN, (tooverde, heeft getooverd), door tooverij, door goochelarij voortbrengen: hy kan tooveren; een ei a t een hoed tooveren; eene tooverwerking
uitoefenen (op iets of iem.); (fig.) talmen, dralen,
sukkelen.
TOOVERES. v. (-sen), toovenares.
TOOVERFIGUUR, v. o. (...figuren), tooverbeeld;
...FLFIT, v. (-en), betooverd fluitje; ...FORMULIER,
o (-en), hetgeen een toovenaar zegt alvorens hij
zijne verrichtingen aanvangt: ...GESCHIEDENIS,
v. (-sen), geschiedenis, vertelling van tooverijen;

waardoor men toovert; (fig.) beweerd behoedmiddel
(tegen ziekten, ongelukken enz.), talisman; ...NIMF,
v. (-en), toovergodin; ...PALEIS, o. (...zen) tooverkasteel: ...RING, m. (-en), tooverkrachtige ring;
...ROEDE, v. (-n), stokje eens toovenaars; ...SCHOOL,
v. (...scholen), vergadering van toovenaars; lessen
eens toovenaars; ...SLAG, m. slag met een toover-stokje; in of met een tooverslag, in een oogwenk,.
...SLOT, o. (-en), slot met tooverwerking; toover-kasteel; ...SPEL, o. tooverij, iets bovennatuurltjks,
iets onverklaarbaars: dat i(jkt wel tooverspel; — , (-en),
goocheltoer; ...SPIEGEL, m. (-s), spiegel met tooverkracht; spiegel met gebogen oppervlak waarin de
voorwerpen misvormd weerspiegeld worden; ...STAF,
m. (...staven), tooverstokje; ...STEM, v. (-men), betooverende, verrukkelijk schoone stem; ...STOKJE,
o. (-5), tooverroede; ...STRUIK, m. (-en), tooverhazelstruik; ...STUK, o. (-ken), tooverij, tooververrichting; goochelkunstje; (toon.) stuk waarin getooverd wordt (oogbedrog door zeer snel werkende
tooneelmachinerieen); ...TEEKEN, o. (-5), tooverkrachtig teeken; ...TRECHTER, m. (-5), ...TROMMEL, v. (-s), trechter, trommel om made to tooveren; ...VIERKANT, o. (-en), kunstige plaatsing van
zekere getallen in een vierkant; ...A1,TAPENEN, o.
mv. wapenen met tooverkracht; ...WERK, o. tooverij; moeilijk to verrichten werk; ...WOORD, o.
(-en), tooverkrachtig woord; ...WORTEL, m. (-5);
...ZALF, v.
TOOVERZIEK, bn. (-er, -st), overhellende tot -, geloovende aan ingenomen met tooverij.
TOP, m. (-pen), bovenste uiteinde van eenig voorwerp, hoogste punt: de toppen der boomen, der yingers, op de toppen der bergen, de kruinen; (fig.) van
top tot teen geicapend, van boven tot onder, van het
hoofd tot do voeten; — (zeew.) hot bovenste en naakte
gedeelte van den mast of de stengen; de vlag in top
hijschen, haar naar den top van den mast hijschen;
het veil in top liaise, het zoo hoog mogelijk brengen;
(fig.) het veil in top voeren, een hoogen staat voeren,
op grooten voet leven; voor top en takel drijven, geen
enkel veil voeren; — (molen) in top nialen, malen
met alle zeilen bij; uiteinde: het topje van den
news; — toppunt: de vreugde, ellende steep ten top,
bereikte haar toppunt; — tol waarmede kinderen
spelen. TOPJE, o. (-5).
TOP, tw. het zij zoo! ik stem toe! gewone uitroep
bij het aangaan van een koop, eerie weddingschap.
0. gmv,
TOPAAS, m. (...pazen), als voorwerpsn.

vorwepnkijgt;.MIDEL,o(-en)midl
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TOPAAS.

TORN.

als stofn.: een bekende meestal vuurgele edelsteen;
Oostersche topaas; Westersche topaas. TOPAASJE,
0. (-s), kleine topaas.
TOPACHTIG, bn. (plantk.) kruinachtig.
TOPAZEN, bn. van topaas (vervaardigd).
TOPBOCHT, v. (-en), hoogste bocht of zeegt (van
een schip); ...GEVEL, m. (-s), brandgevel; ...GEWELF, o. (...ven), koepeldak ; ...GIJN, m. (-en), (zeew.)
gUn over een masttop; ...GRAS, o. nagras; ...HELM,
m. (-en); ...HOEK, m. (-en), (meetk.) hoek in den top
van een driehoek; ...HUIF, v. (...ven), zeker hoofddeksel; ...HULSEL, o. ( s), eene soort van vrouwenkapsel.
TOPIEK, v. aanwijzing van plaats of yak.
TOPISCH, bn. plaatselijk, de plaats, het onderwerp

TORBOK, m. (-ken), boktor.
TOREADOR, m. (-5), stierenbevechter (in Spanje).
TOREN, m. (-s), hoog en boven andere gebouwen
uitstekend bouwwerk (inz. tot verdediging, versterking of tot het ontvangen van een klokkenspel
dienende: vierkante, ronde, spitse torens; de hellende

-

of de ligging betreffende; (geneesk.) topische middelen,

die op de lijdende plek zelf worden aangewend,
zooals pap, zalf.

TOPKLEP, Y. (-pen), zekere klep aan stoomwerktuigen; ...KRING, m. (-en), sterrenk.) verticale cirkel
die door het zenith van den waarnemer gaat.
TOPOGRAAF, m. (...gra(en), plaatsbeschrijver.
plaatsbeschrijving: de topoTOPOGRAPHIE, v.

graphie van een land.
TOPOGRAPHISCH, bn. plaatsbeschrijvend: topographische aardrijkskuncie, de topographische inrichting,
inrichting waar alles verzameld en geordend wordt
wat met de oppervlakte van den grond en de eigenaardigheden eener streek in verband staat.
TOPPEN, (topte, heeft getopt), van den top berooven, aftoppen: boomen, planter toppers. TOPPING, v.
het toppers.
TOPPEN, (topte, heeft getopt), (zeew.) de raas toppen, in eene rechte lijn opzetten; aanvaarden, aannemen (een aanbod).
TOPPEN, (topte, heeft getopt), met een tol spelen,
draaien als een tol.
TOPPENANT, m. (-en), (zeew.) touw van de beide
nokken eener ra naar den top van den mast of eene
steng gaande en daar door een blok varende om
de raas den stand to doen houden.

TOPPENANTSBLOK, o. (-ken), blok waardoor de
toppenant vaart.

TOPPENEND, o. (-en), toppenant.
TOPPER, m. (-5), die topt; ieder die of alles wat
een kuif draagt; eene soort van eend (anas ferina).
TOPPERTJE, o. (-s).
TOPPERSHOED, m. (-en), matrozenhoed.
TOPPET, o. (-ten), kleine top; gevlochten gekruld
hoofdhaar; pruikje, toupet.
TOPPUNT, o. (-en), hoogste punt, bovenste uitsteeksel; kruin (van een berg); (zeew.) kruinstip; (fig.)
het hoogst -, het verst, waartoe men het brengen

kan : op het toppunt van roem, eer, geluk; — (sterrenk.)
keerpunt, culminatiepunt.
TOPREEP, m., ...PARDOEN, v. (-en), (zeew.) hanger
van den grooten en fokkemast.
TOPSCH, by. (in den houthandel) naar boven
smaller toeloopende.
TOPSIERAAD. o. (...raden), (bouwk.) sieraad aan
den top, bovenaan.
TOPSKOELTE, v. wind waarbij de molens in top

malen.
TOPSTANDER, m. (-5), (zeew.) vlag die van de
bovenste steng waait; ...TAKEL, m. (-s), (zeew.)
zeker touw; ...WILG, m. (-en), wilg die niet getopt is;
...ZEIL, o. (-en), (zeew.) bovenste zeil op een vaartuig
met een mast; ...ZEILSKOELTE, v. (zeew.) zekere
zeewind waarbij men topzeilen voert.
TOPZWAAR, bn. de zwaarte aan den top hebbende

en ten gevolge daarvan overbuigende, licht vallende,
omslaande: die wagen is topzwaar geladen; (fig.)
dronken: hij is topzwaar.
TOPZWAARTE, v., zwaarte aan den top.
TOR, v. (-ran), schildvleugelig insect; kever; (fig.)
gouden tor, spotnaam voor een officier. TORRETJE,
:0- (-s).
t TORACHTIG, bn. als eene tor.

toren to Pisa; — (sprw.) een toren bouwen, zonder de
kosten to berekenen, iets belangrijks ondernemen,
zonder vuoraf to bedenken wat er tot de uitvoering
vereischt wordt; op dien man kan men kerken en
torens bouwen, hij verdient het volkomenste vertrouwen; — (fig.) gevangenis: iem. in den toren zetten;
vuurtoren; naam van zeker stuk in het schaakspel,
kasteel; (org.) de ronde of spitse uitsteeksels op
den kant en in het front van het orgel; torenachtig
gebouwtje dat de Ouden in den krijg op den rug
der olifanten plaatsten en waarin boogschutters
plaats namen; orde van den. Toren en het Zwaard,
Portugeesche ridderorde. TORENTJE, o. (-s), kleine
toren.
TORENACHTIG, bn. als een toren, in den vorm van
een toren.
TORENBLAZER, m. (-s), wachter boven op den
toren, die (bij brand of onraad) op eene trompet
moat blazen tot sein; ...BOUW, m. het bouwen van
een toren, (inz.) de torenbouw van Babel; ...BRAND,
m. (-en), brand in den toren; ...DAK, o. (-en); ...DEUR,
v. (-en); ...DRAGER, m. (-s), olifant met een toren
op zijn rug; eerie soort van pantserschip;
v. (...ven), wilde duif die op torens nestelt; ...GAT,
o. (-en), lichtgat in een torenmuur ; ...GEVEL, m. (-s);
...HAAN, m. (...hanen), metalen windwijzer in den
vorm van een haan boven op een toren.
TORENHOOG, bn. zoo hoog als een toren: torenhooge golven, zeer hooge golven.
TORENKAMERTJE, o. (-s), kamertje boven in een
toren; ...KLOK, v. (-ken), groote klok in een toren
hangende: de groote torenklok wordt geluicl, torenuurwerk; ...KROON, v. (fab.) de kroon van Cybele;
...KRUID, o. (plantk.) een geslacht (turritis) tot de
familie der kruisbloemigen behoorende, waarvan
slechts eerie soort in Nederland in 't wild wordt
aangetroffen: het onbehaarde torenkruid; ...KRUIS, o.
(-en), kruis boven op een toren; ...MUUR, m. (...muren); ...NAALD, v. ( en), spits van een toren; wijzer
op de plaat eener torenklok; ...SLAK, v. (-ken), zeker
schelpdier (turritella); ...SPITS, v. (-en); ...STAD, v.
(...steden), stad met veal torens; ...TRANS, m. (-en);
...UIL, m. (-en), kerkuil; ...UURWERK, o.; ...VALK,
m. (-en), zekere vogel (falco tinnunculus) tot de orde
der roofvogels behoorende, die in torens, ruinen en
boomen nestelt en zich met veldmuizen, jonge vogels

en groote insecten voedt; hij wordt ook muizenvanger, zwemmer of roodvalk geheeten; ...WACHT, m.
(-en), torenwachter; —, v. gmv. al de torenwachters
to zamen; ...WACHTER, m. (-s), torenblazer; ...WIJZER, m. (-s), wijzer op een torenuurwerk; ...ZICHT,
o. uitzicht op een of meer torens; ...ZWALUW, v.
(-en), gierzwaluw.
TORKRUID, o. (plantk.) het* geslacht oenanthe, tot
de familie der schermbloemigen behoorende. waarvan 3 soorten bij ons in 't wild worden aangetroffen:
het pijpkruid of welriekende waterbiezen; lachenals
torkruid; het varkenskervelbladige torkruid; het bever-

nelbladige torkruid en het watertorkruid, ook watervenkel, waterkervel, bothol on kikkerstoelen geheeten.

TORMENT, o. (-en), plaag.
TORMENTATIE, v. (-s, ...tien), kwelling, plagerij.
TORMENTEEREN, (tormenteerde, heeft getormenteerd), plagen, kwellen, folteren.
TORMENTIL, v. (plantk.) eene soort van ganzerik
(tormentilla), ook wel zevenblad, meerwortel, weewortel
en schijtwortel geheeten. TORMENTILKRUID, o. tormentil.

TORN, m. (-en), het tornen; ruk, schok; (fig.) een
swore torn, eene moeilijke zaak.

TORN, v. (-en), losgetornde naad: torn in een kleed.
TORNTJE, o. (-s).

TORNADO.-

TOUW.

TORNADO, v. (-'s), hevige wervelwind, orkaan in
het regenseizoen (in de keerkringslanden), inz. bij
Madagascar.
TORNEN, (tornde, heeft en is getornd), keeren,
wenden : (stoomw.) een vliegwiel tornen, een eind omdraaien, indien de machine in een der doode punten
stilstaat; (zeew.) wederhouden, beletten (een schip
of to loopen); — losrukken, losrnaken wat genaaid
is: de voering uit de japon tornen; losgaan van het
naaisel: uw goed is hier getornd ; (fig.) ergens aan tornen,
trachten het veranderd to krijgen, zich met iets
inlaten; er valt veel aan to tornen, er is veel aan vast;
er valt niet aan te tornen, men kan er niets aan veranderen; — aanklampen, manen : ik torn hem weleens,

hals; 110 maakt zijn nest in de toppen der hoogste
boomen.
TORTUEUS, bn. (...zer, -t), bochtig, vol kromraingen, verwrongen; (fig.) ingewikkeld.
TORTUUR, v. foltering; pijnbank.
TORY, m. (toriei), behoudende conservatieve
staatspartij in Engeland, hofpartij,de
' aristocraten.
TOT, vz. geeft eene beweging to kennen naar eene
zekere grens van plaats of tijd, zonder verder to
gaan: tot iem. gaan, komen; tot 7 uur bljjven; tot de
huis
brug, tot Amsterdam; bedelen van deur tot deur,
aan huis ; van mond tot mond gaan, overal rondvertold worden; tot hiertoe en niet verder; van dag tot
dag, van den eenen dag op den anderen; tot nog toe,
tot dusverre, tot heden; tot ziens, tot ik u weer zie;
tegen iem.:
—zichtoiem.wnde;toiem.sprekn,
hij behoort tot de besten, onder de besten; — doel en
strekking der working drukt het uit in : dat is tot
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maar hjj betaalt niets.

TORNKLAMP, m. (-en), (molens) klamp onder aan
de molenroede waarom bij het zwichten van den
molen het kruistouw wordt geslagen, ten einde de
roeden vast to zetten; ...MESJE, o. (-s), mesje, geschikt om er mede to tornen, naaisel los to maken.
TORNOOI, o. (-en), ridderspel, krijgsspel, steekspel;
—BAAN, v. (...banen), plaats voor het tornooi bestemd, steekbaan.
TORNOOIEN, (tornooide, heeft getornooid), deelnemen aan een steekspel.
TORNOOIPLAATS, v. ( en), plaats waar een tornooi
gehouden wordt; ...SPEL, o. (-en); ...VELD, o. (-en),
tornooiplaats.
TORNTOUW, o. (-en), (zeew.) touw waarmede (een
schip) getornd wordt; ...WERK, o. naaisel dat losgemaakt moat worden; ...WIEL, o. (-en), vertande
schijf links op de krukas om een vliegwiel to
tornen.
TORPEDIST, m. (-en) ; het korps torpedisten is belast
met het leggen on lichten der verschillende in gebruik zUnde torpedo's.
TORPEDO, v. (-'s), de electrieke rog of sidderrog
(raja torpedo), die door zijne electrische kracht in
staat is, dengene, die hem aanraakt, verdoovende
schokken toe to brengen; — onderzeesche helsche
machine om onder eenig vijandelijk vaartuig to
ontbranden on dit dan in de lucht te doen springen,
of eig. . door den schok to verbrijzelen on to doen
zinken; zij wordt door eene electrieke vonk aangestoken; eene spartorpedo wordt met eene torpedoboot aan het vijandelijk schip gehecht; eene vischtorpedo wordt op eenigen afstand er op afgezonden;
defensieve torpedo's liggen onder water verankerd,
onderscheiden in slapende mijnen en in schoktorpedo's;
offensieve torpedo's worden door torpedobooten afgezonden; landtorpedo's liggen onder den grond begraven.
TORPEDOBOOT, v. (-en), boot bestemd om torpedo's
to leggen, te lichten of of te schieten; ...DIENST, m.
dienst betreffende het leggen, werpen on lichten van
torpodo's; ...GRANAAT, v. (...granaten), granaat
met eene springlading van schietkatoen, dynamiet
enz., uit mortieren geworpen; ...JAGER, m. (-s),
zeer snel vurende oorlogsschepen, bewapend met
licht en snelvurend geschut, inz. bestemd om op
torpedobooten jacht to maken; ...INSTRUCTIEVAARTUIG, o. (-en); ...NET, o. (-ten), net om schepen gehangen om deze tegen de aanvallen der torpedo's to beschermen.
TORQUEEREN, (torqueerde, heeft getorqueerd),
kwellen, plagen.
TORRENGESLACHT, o. alle torren of kevers.
TORS, v. (-en), TORSO, v. (-'s), bovenlijf, romp,
verminkt beeld (zonder armen of beenen).
TORSEN, (torste, heeft getorst), met zware moeite
iets dragon (inz. op den rug): een zwaren koffer op
den rug torsen; (fig.) gebukt gaan (onder leed enz.).
TORSIE, v. het wringen, ineendraaien, het gedraaide.

TORT, o. ongelijk, hartzeer: iem. tort aandoen.
TORTEL, m. en v. (-s), —DUIF, v. (...ven), eene
kleine soort van Wilde duff (columba turtur). met
vier rijen donkere veertie- , aan weer-zijden van den

uw best, tot uw genoegen; tot nut van het algemeen;
iem. dwingen, brengen, aansporen tot; — bij bn.: 11.#
is geschikt, bereid, bekwaam tot; iem. tot onderwijzer
benoemen, tot lid der Tweede Kamer verkiezen, tot generaal bevorderen; — tot walgens toe genoeg hebben; tot
berstens toe gevuld zijn, — van blz. 4 tot en met 6, de

bladzijden 4, 5 on 6; — als voegw. staat het voor
totdat, zie aldaar.
TOTAAL, bn. geheel, ten voile: dat was mfj totaal
onbekend.
TOTAAL, o. (—talon), de gezamenlijke som, geheel
bedrag: in totaal.
TOTALITER, bw. gansch en al.
TOTDAT, voegw. ter inleiding van een tijdbepalenden bijwoordelijken bijzin: wacht, tot(dat) ik kom.
TOTEBEL, v. (-len), vierkant vischnet, aan twee
gebogen latten, die elkander kruisen, uitgespannen; —
vuil slordig wijf.
TOTEM, o. klasse van dieren of voorwerpen die
door Noordamerikaansche Indianen-stammen heilig
verklaard worden.
TOTEMISME, o. godsdienst dier stammen.
TOTERKWAAD, m. (Zuidn.) die eenig kwaad
smoedt.
TOTSTANDBRENGING, v., ...KOIVIING, het tot
stand brengen, komen.
TOUCHANT, bn. (-er, •-st), roerend, treffend, aandoenlijk.
TOUCHE, v. (-s), aanraking; penseelstreek; orgeltoets.
TOUCHEEREN, (toucheerdo, heeft getoucheerd),
aanraken, beroeren; aantasten, beleedigen; treffen,
aandoen, roeren; licht kwetsen (bij het schermen).
TOUPET, v. (-ten), kuif; pruikje.
TOUR, m. Zie TOER; tour Cc tour, beurtelings; tour

de baton, handgreep, gauwigheid; ongeoorloofde voordeeltjes in ambtsbediening; tour de force, iets stouts,
gewaagds.

TOURIST, TOERIST, m. (-en), reiziger die voor
zijn genoegen vele landen bezoekt.
TOURNEE, v. (-5), rondreis.
TOURNEEREN, (tourneerde, heeft getourneerd),
draaien, wenden, keeren.
TOURNESOL, m. (-5), zonnebloem; kroton.
TOURNIQUET, m. (-s), het draaikruis aan den
ingang van een afgesloten terrein, ter controleering
der binnentredenden.

TOURNOOI, o. Zie TORNOOI.
TOURNURE, v. (-s), wending, keer; andere richting;
houding, gestalte; kleedingstuk voor vrouwen: de

tournures komen weer in de mode.

TOUTER, m. (-s), schommel, schop.
TOUTEREN, (touterde, heeft getouterd), schommelen.

TOUTERSPEL, o. het schommelspel.
TOUW, o. samengeylochten hennep- of vlasdraden. —, (-en), zulk draadwerk van verschillende
lengte; een strew], klos touw, zekere hoeveelheid
touw; tome slaan, draaien; swear, dik, dun touw:
met een touw iets vastbinden; (zeew.) kabel: bet to cm

TOUW.

TRADITIONEEL.

opschieten, klaren, vieren, kappen; driedraadsch touw;
touw van fizerdraad, uit ijzerdraad gevlochten als
touw; — (sprw.) trekt niet aan dat touw, bemoei u
hiermede niet; aan een touw vastzitten, in zijne handelingen niet viii zijn; aan het lange touw loopen,
(van werkvolk) tijdelijk ontslagen zijn; daar is geen
touw aan vast Is knoopen, daaruit kan men niet
wijs worden; in touw, op sleeptouw; den geheelen
dag in touw zijn, den geheelen dag aan den arbeid
an. TOUWTJE, o. (-s), klein touw; (sprw.) men
heeft het aan geen touwtje, men heeft het niet in
zijne macht; iem. met een touwtje trekken, iem. tot
zijne partij overhalen, (ook) bedotten; iem. aan het
touwtje hebben, aan het lijntje, in zijne macht; trek
niet aan dat touwtje, roer die zaak niet aan; het
touwtje aan zijn been hebben, er aan vastzitten; het
touwtje wat vieren, iets toegeven; zfj trekken aan e'en
touwtje, zij zijn het met elkander eens, zij doen samen.
TOUW, o. (-en), getouw, weefgetouw: die wever
heeft vier touwen, werkt met vier weefgetouwen;
(sprw.) iets op touw zetten (meer gebruikelijk dan
op het getouw zetten), ondernemen, er aan beginnen.

zeer veel weenen; in tranen wegsmelten, bitter,jammerlijk sehreien of weenen; uwe tranen sullen nog
wel beter te pas komen, gezegd tegen fern. die zonder
reden tranen stort; ik zal er geen traan om laten,
het laat mij geheel koud; tot tranen bewogen, diep
geroerd, zoodat de tranen in de oogen komen; (fig.)
iemands tranen drogen, zijne smart lenigen. TRAANTJE, o. (-s).
TRAANACHTIG, bn. (-er, -st), als traan.
TRAANARBEIDER, m. (-5), bereider van traan;
...BEEN, o. (-deren), (ontl.) een van de twee dunne
beenderen in de nabijheid der oogen; ...BOK, m.
(-ken), traanarbeider; ...BUIS, v. (...zen), (ontl.) buisje

TOUWBAAN, v. (...banen), plaats waar touw vervaardigd wordt, lijnbaan; ...BAAS, m. (...bazen),
opzichter in eene weverij, gewoonlijk over 100 touwen; ...BRUG, v. (-gen), brag van naast elkander
gespannen touwen; ...BUFFER, m. (-s), hoefbuiler
van gevlochten touw; ...DRAAIEN, o.; ...DRAAIER,
m. (-s), touwslager.
TOUWEN, bn. van touw: touwen omboordsel.
TOUWEN, (touwde. heeft getouwd), leder bereiden;
(zeew.) boegseeren; (fig.) slaan, afrossen.
TOUWER, m. (-s), lederbereider. TOUWERIJ, v.
(-en), werkplaats waar leder bereid wordt.
TOUWGRAS. ...KRUID, o. eene soort van winde
of slingerplant (periploca); ...KOOPER, m. (-s), handelaar in touw; ...LADDER, v. (-5), ladder, geheel
of gedeeltelijk van touw gemaakt; ...MAT, v. (-ten),
mat van touw gevlochten: ...MERK, o. (-en); ...METER, m. (-s), touwslagersmaat; ...PLUIS, o. uitgeplozen touw, werk; ...PLUIZEN, o. het uitpluizen
van touw; ...RING, m. (-en), (zeew.) ring van touw,
worst; ...SEIZING, v. (-5), (zeew.); ...SLAGER, m.
(-s), touwdraaier; ...SLAGERIJ, v. (-en), lijnbaan;
...SLAGERSSLEDE, v. (-n), eene soort van slede bij
het touwdraaien in gebruik; (zeew.) dagge, end
(touw); ...SLAGERSWUI, v. (-en), ...SLAGERSWUIT, v. (-en), zie op WUI; ...STOPPER, m. (-s),
(zeew.) touw waarmede een kabel omwonden en
stijf gehouden wordt.
TOUWTJESPRINGEN, o. het springen over een
touwtje, zeker meisjesspel.
TOUWTOESTEL, o. (-len), toestel van touw om te
hijschen; ...TUIG, o. (-en), hijschtoestel; ...WERK,
o. al de touwen (van scheepstuigage enz.): zwaar,
licht touwwerk; wit, geteerd touwwerk; staand touwwerk, dat aan beide einden bevestigd is en zijne
plaats onveranderlijk behoudt; loopend touwwerk,

welks beide einden niet bevestigd zijn; ...WINKEL,
m. (-s), winkel waar touw verkocht wordt.
TOWER, m. toren, kasteel te London; (eert.) staatsgevangenis.
TOXICOLOGIE, v. leer der vergiften.
TRAAG, bn. bw. (trager, -st), langzaam, niet voortvarend: traag in het werk, in het eten; lui : trade jongens; de ezel is hier te laude traag; onachtzaam: zfj is
traag in het schrfjven, zij schrijft niet vaak; (sprw.)
de een traag, de ander graag. TRAAGHEID, v.langzaamheid; luiheid; onachtzaamheid; (nat.) volhardingsvermogen, inertie.
TRAAGLOOPER, m. (-5), (nat. hist.) luiaard.
TRAAN, v. vet of olie van walvisschen en vele
andere zeedieren: schoenen met traan insmeren; gezuiverde traan innemen.
TRAAN, m. (tranen), uit de oogen vloeiend vocht;

tranen van vreugde; bittere tranen schreien, hevig
weenen; bloedige tranen schreien, hevig weenen
wegens een groot verdriet; tranen net tuiten schreien,
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dat van het traanpunt naar den traanzak gaat;
...FISTEL. v. (-s), zeker ooggezwel dat voortdurend
traant; ...GRAS, o. zekere grasplant (coix) met traanvormige zaden, ook Jobs-, Christus-, Moses- en Mariatraan geheeten, in Spanje en Portugal verbouwd
om er grof brood' van te bakken; ...GROEVE, v. (-n),
(ontl.) verdieping in den traanheuvel; ...11EUVEL,
m (-s), (ontl.) roode verhevenheid in den binnenhoek
van het oog; ...KANAALTJE, o. (-s), kanaaltje dat
de tranen uit de traangroeve naar den traanzak
geleidt; ...KETEL, m. (-s), ketel waarin traan gekookt wordt; ...KLIER, v. (-en), (ontl.) trosvorrnige
klier aan den buitenhoek van het oog, die traan
afsclieidt om den oogbol vochtig te houden; ...KOKER, m. (-s), traanbereider; ...KOKERIJ, v. (-en),
fabriek waar traan bereid wordt; ...KOOPER, m. (-s),
handelaar in traan; ...KRUIK, v. (-en), kruik voor
traan; ...00G, o. (-en), oog met tranen; tranend
oog (ziekelijke aandoening).
TRAANOOGEN, (traanoogde, heeft getraanoogd),
tranende oogen hebben.
TRAANPIJP. v. (-en), traanbuis; ...PUNT, v. (-en),
traanstip: ...SMELTER, m. (-5); ...STIP, v. (-pen),

punt in den kraakbeenigen rand der oogleden, waardoor de overvloedige tranen naar den traanzak
vloeien; ...ZAK, m. (-ken), (ontl.) eene trechtervormige holte in de binnenste oogholte, waarin de
tranen uit de traanstippen vloeien en welke zich
daarvan weder door een kanaal in den neus ontlast.
TRABACOLO, m.

(-'s), eene soort van koopvaardij-

schip op de Adriatische Zee.
TRACASSEEREN, (tracasseerde, heeft getracasseerd), plagen, kwellen.
TRACASSERIE, v. (-en), plagerij.
TRACE, o. (-'s), grondteekening

van een vesting-

werk.
TRACEEREN, (traceerde, heeft getraceerd), afteekenen, schetsen, ontwerpen; of bakenen.
TRACHEE, v. (-en), ademhalingsbuis der in de lucht
ademende gelede dieren.
TRACHEL, m. (-s), (Zuidn.) trekpad, jaagpad.
TRACHIET, o. zeker gesteente, heldergrijs van kleur,

hoofdzakelijk uit veldspaath bestaande.
TRACHTEN, (trachtte, heeft getracht), pogen; zich
beijveren, zijn best doen iets te bereiken; streven

(naar): trachten in de wereld vooruit te komen; ik sal
trachten het gedaan to krijgen.
TRACTAAT, o. (...taten), verhandeling, verdrag,
vergelijk; (akte van) overeenkomst: een tractaat

sluiten.
TRACTABEL, bn. (-er, -st), handelbaar, gedwee.
TRACTATENSCHENDER, m (-5), die de bepalingen
der tractaten niet nakomt.
TRACTEEREN, (tracteerde, heeft getracteerd), behandelen: ik sal dat anders tracteeren, hfj heeft die

zaak niet goed getracteerd; bejegenen.
TRACTIE, v. het trekken; chef de bureau van de
afdeeling tractie en rollend materieel, van eene afdee-

ling bij spoorwegmaatschappijen.
TRADITIE, v. (-s,
overbrenging; overlevering, volkslegende, bericht bij monde overgegeven
van geslacht op geslacht : de traditie is deze; volgens
de traditie, volgens gewoonte.
TRADITIONEEL, bn. bw. bij overlevering, door verzekering voortgeplant.

TRADUCEEREN.

TRANSACTIE.

TRADUCEEREN, (traduceerde, heeft getraduceerd),
vertalen, overzetten, overbrengen (van de eene taal

met de(n) tram gaan, rijden. TRAMMETJE, o. (-s),
een trammetje nemen, den eind met de(n) tram gaan.
TRAMAANLEG, m. het aanleggen van een tramweg; ...ABONNE, m. (-'s), die op een tram geabonneerd is; ...ABONNEMENT, o. (-en), min tramabonnement dunrt tot 1 Mei; ...BARN, v. (...banen), tramweg; ...BEL, v. (-len); ...BOEKJE, o. (-s), eenige
plaatskaartjes voor de tram tot een boekje vereenigd; ...CONDUCTEUR, m. (-s); ...CONTROLEUR,
m. (-s); ...DIENST, m. ( en), regeling van den loop
der trams; ...DIENSTREGELING, v. (-en); ...HUISJE,
o. (-s), wachthuisje voor hen, die met de(n) tram
verder willen gaan; ...KAARTJE, o. (-s), bewtjs dat
men zijne vracht betaald heeft; ...KILOMETER, m.
(-s); ...KOETSIER, m. (-s), koetsier van een tramwagon; ...LIJN, v. (-en), tramweg; ...MAATSCHAPPIJ, v. (-en), maatschappij tot exploitatie van eene
tramlijn; ...MACHINE, v. (-s), kleine locomotief.
TRAMMEN, (tramde, heeft on is getramd), met de
tram rijden: eene sectie trammen.
TRAMONTANE, v. Italiaansche benaming van de
poolster; noordenwind; (fig.) de tramontane verliezen,
zijn koors kwijt zijn; in verwarring geraken, het
spoor bijster zijn.
TRAMPAARD, o. (-en), paard voor een tramwagen;
...RAILS, my. ijzeren richels waarover de trams
rijden, ...REIZIGER, m. (-s); ...RIJTUIG, o. (-en),
tramwagen; ...SECTIE, v. (-5), deal eener trambaan
waarvoor afzonderlijk betaald moat worden: iedere
tramseche kost hier 5 cent; ...VERBINDING, v. (-en),
verbinding door een tramweg, ...VERKEER, 0.;
...WAGEN, m. (-5); ...PEG, m. (-en), spoorbaan van
kleinere afmeting, tramway.
TRAMWAY (Eng.), m. eene soort van ijzeren spoorweg, waarop de wagens, wanneer hij binnen de kom
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in de andere):

TRADUCTIE, v. (—bal.), vertaling; het overleveren
van iem. voor het gerecht; indaging.
TRAFIEK, v. (-en), I, andel, inz. met zelfvervaardigd fabrikaat; koopmansbedrijf, nering.
TRAFIKANT, m. (-en), handelaar, koopman in zelfvervaardigde waren.
TRAGEDIE, v. (...di6n, -s), treurspel; treurig voorval.
TRAGELIJK, bw., (w. g.) op trage, langzame wijze;
lui, met achteloosheid.
TRAGI-COMISCH, bn. (toon.) treurblijeindend; treurig en vroolijk tevens: een tragi.comisch tafereel.
TRAGICUS, m.
treurspeldichter.
TRAGISCH, bn. treurig, droevig, treurspelachtig:

een tragisch verloop, einde.
TRAIN, m.; en train, in zwang; in den gewonen

loop (der dingen); aan den gang. Zie TREIN.
TRAINEEREN, (traineerde, heeft getraineerd), talmen, dralen; slepende houden, op de lange baan
schuiven: met lets traineeren.
TRAINEN (Eng.), (trainde, is getraind), zich wennen
aan, oefenen in.
TRAINEUR, m. (-s), achterblijver bij een legor.
TRAITABLE, bn. handelbaar; hfj is nogal tractable,
men kan nogal goed met hem overweg.
TRAITE, v. wissel; (ook) slavenhandel.
TRAJECT, o. (-en), overvaart; veer; afstand (te
water).
TRAKTAATGENOOTSCHAP, o. (-pen), instelling ter
bevordering van deugd, goede zeden en godsdienstzin, door het verspreiden van traktaatjes.
TRAKTAATJE, o. (-s), kleine verhandeling; kort
opstel (inz. van zedelijken en godsdienstigen inhoud),
vliegend blaadje: traktaatjes uitdeelen.
TRAKTANT, m. (-en), onthaler, gastheer. TRAKTANTE, v. (-n), die trakteert.
TRAKTATIE, v. (-5), feestelijk onthaal: dat is eene
traktatie voor
dat vind ik bijzonder lekker.
TRAKTEEREN, (trakteerde, heeft getrakteerd), feestelijk onthalen (inz. op lekkernijen): als ik jarig ben,
trakteer ik; (fig.) ik zal hem eens goed trakteeren, hem
geducht doorhalen.
TR AKTEMENT, o. (-en), lekkernijen, ververschingen (bij een onthaal of bezoek); — bezoldiging, soldij,
wedde: zijn traktement ontvangen; het traktement
bedraagt f 2000 's jaars. TRAKTEMENTJE, o (-s), er
nog een traktementje bff verdienen, veel bijverdienste
hebben.
TRAKTEMENTSDAG. m. (-en), dag waarop het
traktement ontvangen wordt: het is morgen traktementsdag; ...VERHOOGING, v. (-en).
TRALIE. v. (-s, ...lien), ineengevlochten koper- of
ijzerdraden (dienende voor deuren, ramen of ander
afsluitsel); een enkele staak of spijl eener zoodanige
tralie: een venster van tralies voorzien; een hok met
fizeren tralies; (sprw.) achter de tralies zitten, in de
gevangenis zijn; hij kan wel met de konUnen door de
tralies eten, hij is bijzonder mager. TRALIETJE, o. (-s).
TRALIEBRUG. v. ( gen). brug waarvan de zijwanden bestaan uit een samenstel van balken en platen.
dat de stevigheid en draagkracht der brug in hooge
mate bevordert; ...DEUR, v. (-en). deur met traliewerk, deur waardoor men heen kan zien; ...KANT,
v. eene soort van kant als traliewerk; ...KOOI, v.
(-en), kooi met tralies; ...LLTIK, o. ( en), roosterachtig luik; ...HAND, v. ( - en).
TRALIgN, (traliede, heeft getralied), van trallen
van latwerk voorzien.
TRALIESCHOT,
o. (-ten), getraliel afschutsel ;
...SPONS, v. (-en), tralievormige spons.
TRALIESWIJZE, bw. als tralien, roosterachtig.
TRALIETAFEL, v. (-s), open slagersbank; ...YENSTER, o. (-s). venster van tralies; venster met tralies
er voor:
o. getraliede voorwerpen.
TRAM, m. en v. (-s, -men), tramweg : er wordt e,n
trom aangefego7 : ramwa gen : in dt, (n) tram stopper,:

eener gemeente is aangelegd, gewooniijk door paarden worden voortgetrokken; waar hij tot verbinding
van gemeenten dient, geschiedt de trekkracht thans
over 't algemeen door stoom.
TR AMZIJDE, v. inslagzijde.
TRANCHANT, bn. (-er, -st), scherp, bijtend, bits.
TRANCHEEEN,

v. my. loopgraven (bij het beleg

eener stad).
TRANCHEERMES, o. (-sen), ...YORK, v. (-en),

voor-

snijmes, -work.
TRANCHEUR, m. (-s), voorsnijder.
TRANEN, (traande, heeft getraand), tranen storten,

vocht loslaten: ?none oogen tranen, er heeft eene
overvloedige traanvorming plants; de wingerd truant,
opstijgend plantensap loopt uit die plaatsen, waar
takken afgesneden zijn.
TRANENBEEK, v. (...baken), (fig.) zeer veel tranen;
...BROOD, o. (fig.) brood der ellende: tranenbrood
eten; ...DAL, o. (fig.) de wereld, deze aarde; ...FLESCHJE, o. (-s), ...KRUIKJE, o. (-5), (oudt.) zeker vaatwerk dat men dikwijls bij aschkruiken in de aarde
vindt en waarin gelijk men meant de bloedverwanten van een overledene hun tranen verzamelden;
...LACH, m.; ...STEEN, m. (-en), als voorwerpsn.
v. gmv. als stofn.: zekere delfstof; ...VLOED, m. zeer
veel tranen.
TRANENVOL, bn., (w. g.), gevuld met tranen: met

tranenrolle oogen vergiffenis vragen.
TRANIG, bn. (-er, -st), dat train bevat, naar traan
gelijkende: die visch smaakttranig. TRANIGHEID, v.
TRANKIEL, bn. (-er, -st), onbevreesd, vrijmoedig,
moedig.
TRANQUILLE, bn. gerust, kalm, bedaard, gelaten,
onbekommerd.
TRANQUILLITEIT, v. gerustheid, rust. kalmte (des
E,Temoecis).
TRANS, m. (-en), (bouwk.) torenomgang; tinne;
rand; (fig.) het hoogste : de hoogste trans ran eer.
TRANS, bw. aan gene zijde, over, (in samenstellingen): Transvaal, over de Vaal gelegen; Transleithanii:1, aan gene zijde der Leitha.
TRANSACTIE, v. ( - s,
verenening, rninnelijke
vergelijk; handelsovereenkomst.

TRANSALPINISCH.
TRANSALPINISCH, ...ALPIJNSCH, bn. aan gene

zijde der Alpen; ...ATLANTISCH, bn. over den
Atlantischen Oceaan: transatlantische stoomvaartd#nen, telegraafkabels.
TRANSCENDENTAAL, bn. bovenzinnelijk; bijzonder
uitmuntende in zijne soort.
TRANSCRIPT, o. (-en), overgeschreven stuk, kopij,
Afschrift.
TRANSEPT, o. (-en), transept eener kerk, dwarsschip.
TRANSFEREEREN, overdragen. verplaatsen.
TRANSFIGURATIE, v. (-s, vervorming; (bijb.)
-verheerlijking van Christus op den berg Thabor.
TRANSFIGUREEREN, vervormen, van gedaante
veranderen.
TRANSFORMATIE, v. (-s, ...tien), gedaanteveran, dering, herschepping.
TRANSFORMEEREN, van gedaante veranderen, een
anderen vorm geven.
TRANSIGEEREN, (transigeerde, heeft getransigeerd),
tot stand brengen; een vergelijk treffen, tot eene
schikking komen.
TRANSITEEREN, doorgevoerd worden (van koopwaren).
overgang van het eene
TRANSITIE, v. (-s,
, onderwerp tot het andere, den eenen toon in den
anderen.
TRANSITIEF, bn. overgaande; (taalk.) transitieve
, , ,,,rkwoorden, die eene working beteekenen die door
eene zelfstandigheid wordt ondergaan, 6t . waardoor
•eene zelfstandigheid wordt voortgebracht; voorbijgaand, tijdelijk, transitoir.
TRANSITO, 0. doorgang, doorvoer (van waren).
IRANSITO-HANDEL, m. handel in doorvoergoederen.
TRANSITOIR, bn. voorbijgaand, tijdelijk: transitoire
(oyergangs-) bepaling; transitoire sect, wet op den
overgang van de vroegere tot de nieuwe wetgeving.
TRANSLAAT, o. (...laten), vertaling, vertaald stuk.
TRANSLATEEREN, (translateerde, heeft getranslalateerd), vertalen.
TRANSLATEUR, m. (-s), vertaler: bededigd translat eur. TRANSLATEURSCHAP, o.
TRANSLOCATIE, v. (...tien), plaatsverandering;
yerplaatsing; overplaatsing in eene andere klasse.
TRANSMISSIBEL, bn. overzendbaar.
TRANSMISSIE, v. (-s, ...sien), overzending, over•d yacht, overlevering.
TRANSMITTEEREN, (transmitteerde, heeft getransinitteerd), overbrengen; ter hand stellen; overzenden.
TRANSMONTAAN, bn. over den berg. Zie ULTRAliONTAAN.
TRANSPARANT, bn. doorschijnend.
TRANSPARANT, o. (-en), beeld dat doorschijnt:
transparent voor een theestoofje; soort van lantaarn
in den stoet
-waarop alleen opschriften doorlaten:
waren vele transparanten met toepasselijke opschriften;
.blad met . lijnen om recht to schrijven. TRANSPAItANTJE, o. (-s).
TRANSPONEEREN, (transponeerde, heeft getrans
poneerd), overzetten ; (muz.) van den eenen toonaard
in een anderen overbrengen.
TRANSPORT, o. (-en), het overdragen van een
-cijfer van de eene bladzijde op de andere (bij het
•optellen); het vervoeren, overzenden; wat vervoerd
Gof overgezonden wordt: een transport gevangenen,
bedelaars, troepen, levensmiddelen; vracht; (fig.) driftvervoering: in transport zijn, geraken. TRANSPORTJE, o. (-s).
TRANSPORTABEL, bn. vervoerbaar; overdraagbaar.
TRANSPORTEEREN, (transporteerde, heeft getransporteerdi, overvoeren; overbrengen (naar eene verbanningsplaats); overdragen (van posten van rekeningen enz.).
TRANSPORTEUR, m. (-s), hoek-, graadmeter, work tuig bestaande uit een in graden (of kleinei e deelen)
verdeelden halven cirkel met eene liniaal, die den
cirkel onderspant.

TRAPARM.
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TRANSPORTIE, v. (s, ...tien), ballings :hap, het

overbrengen naar een verafgelegen plaats om claw
verblijf to houden.
TRANSPORTKOSTEN, m. my. kosten van transport, van overbrenging; ...SCRIP, o. (...schepen),
schip, bestemd tot het vervoeren. (van krijgsvolk,
gevangenen, landverhuizers, veroordeelden enz.).
...WAGEN, m. (-5); ...WEG, m. (-en).
(muz.) omzetting,
TRANSPOSITIE, v. (-s,
overzetting van een muziekstuk in een anderen
toon.
TRANSSP1RATIE, v. uitwaseming: het zweeten.
TRANSSPIREEREN, (tratisspireerde, heeft getransspireerd), uitwasemen, uitzweeten: (fig.) ruchtbaar
worden, uitlekken.
TRANSSUBSTANTIATIE, v. (R.-K.) verandering van
het brood en den wijn bij het avondmaal in het
lichaam en bloed van Christus, door de woorden
der consecratie.
TRANSVERSAAL, bn. bw. dwars, overdwars.
TRANSVERSALEN, m. my. verwanten in de zijlinie;
—, v. my. (wisk.) eene lijn of een vlak, waardoor
een stelsel van lijnen of vlakken op de eene of
andere wijze doorsneden wordt.
TRANT, m. manier, wijze (van handelen, leven
enz.), gewoonte; mode, smaak; soort; orde; stip;
(fig.) dat is zijn, trout, dat is wat hij noodig heeft,
dat is het ware voor hem; naar den echten trant, op
de goede wijze; naar den ouden trant; schilderen in
den trant van Eftbens.
TRANTELEN, tranten.
TRANTEN, (trantte, heeft getrant), (veroud.) wandelen; langzaam gaan.
TRANTJE, o. (-5), kleine wandeling.
TRAP, rn. (-pen), het trappen : het is een heele trap
van bier naar Amsterdam op de fiets, het doen of
geven van een trap, stamp: een trap op den grond
geven; het treden met den voet, tred: iem. een trap
geven.
TRAP, m. (-pen), eene trede eener trap: het is 40
trappen hoog; de trappen opgaan, afgaan; (sprw.) de
trappen van het stadhuis glibberig; iem. de trappen laten tellen, van de trappen smijten; hij is van
de trappen gevallen, zijn haar is geknipt; graad
van opklimming in rang: hij klom van trap tot trap,
langzamerhand, van lieverlede; op den eersten trap
van de maatschappelajke ladder; hi,' staat op een hoogen trap van beschaving, van ontwikkeling; — trap
trappen, trapsop trap neer, op- en nedergaande;
gewijze; (taalk.) de trappen van vergel(jking (van
bij v. naamw.) de verschillende vormen der bn. die
aanduiden in welken graad de hoedanigheid in de
zelfstandigheid aanwezig is of daaraan wordt toegekend: de stellende trap; de vergrootende trap; de
overtreffende trap; (muz.) afstand of overgang van
eene lijn op de naaste tusschenruimte, of van
deze weder op de naaste lijn, hetzij op- of nederwaarts, op den notenbalk. TRAPJE, o. (-5).
TRAP, v. (-pen), voor al de treden to zamen : verhevenheid (van bout, steen enz.) door middel waarvan men naar boven of naar beneden komt; eene
steile, hooge, donkere trap; eene scheeve trap, de trapgrond is een scheefhoek; scheluwe trap, eene dubbel
scheeve trap; eene wenteltrap, de richtingverandering der trap heeft bijna regelmatig van trede tot
trede plants; slingertrap of wenteltrap ?net trapgat,
de binnenboom der trap beschrijft op den trapgrond
een regelmatigen vorm; Engelsche trap, wenteltrap
met open trapgaten; zij wonen op eene trap, zij
bewonen bovenkamers, die eene gemeene trap tot
opgang hebben; buren op dezelfde trap; hij woont
drie trappen hoog, op de vierde verdieping; — trapladder. TRAPJE, o. (-5), kleine trap, inz. kleine
trapladder.
TRAP, v. (-pen), trapgans.
TRAPARM, m. (-en), (bouwk.) een aantal in rechte
richting op elkander volgende traptreden die een
deel van eene verder doorgaande trap uitmaken;
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TRAPBOOM.

TRECHTER.

..BOOM, m. (-en), zUstuk waartusschen de traptreden gedragen worden; ...CONTACT, 0. (-en),
(electr.) eene verbinding teweeggebracht door met
den voet op een losliggende plank of luik te trappen; ...DEUR, v. (-en), deur aan eene zoldertrap;
...DRUKMACHINE, v. (-s), eene drukmachine voor
klein smoutwerk die door het trappen van den voet
gedreven wordt.
TRAPEZIUM, o. (-s), (meetk.) een vierhoek waarvan twee Wen evenwijdig loopen: de beenen van
een trapezium, de niet evenwijdige overstaande zijden;
men onderscheidt geljjkbeenige, ongeljjkbeenige en rechthoekige trapeziums, al naafi de hoeken aan de beenen
ongelijk of recht zijn; — hangrek, toestel bij
de gymnastische oefeningen.
TRAPEZOTDE, v. (-s), een vierhoek waarvan al de
Wen en hoeken ongelijk zijn.
TRAPGANG, v. (-en), eene ertsbank waardoor een
gang van ertsloozen steen beendringt.
TRAPGANS, v. (...zen), eene familie der waadvogels
of steltloopers, tamelijk groote vogels met krachtige
pooten die door lichaamsbouw en veeren aan de
hoenders herinneren (otis); hi er to lande kom en voor
de groote trapgans (a tarda) en de kleine trapgans
(0. tetrax). TRAPGANSJE, o. (-s).
TRAPGAT, o. (-en), gat bij de trap; ...GRANAAT,
v. (...granaten), puntprojectielen welko in den grond
worden geplaatst en ontploffen, zoodra er op getrapt
wordt ; ztj maken daardoor zoowel voor eigen yolk
als voor den vijand het terrain onveilig; ...HEKJE,
o. (-s), hekje op bovengangen of bordossen om de
trappen voor kinderen te kunnen afsluiten; ...JAAR,
o. (...jaren), ieder zevende jaar van 't menschelijk
leven, waarin men meende dat er eene merkelijke
verandering in 't menschelijk lichaam voorviel; het

met wijde openingen boven elkander geplaatst;
...RUST, v. (-en), trapportaal; ...SCHAAF, v. (...schaven), zeker gereedschap; ...SPREUK, v.(-en),trapswijze voortgaande redeneering.
TRAPSGEWIJZE, TRAPSGEWIJS, bn. bw. bij trappen, van lieverlede, allengs, telkens iets meer of
minder: trapsgewfize opklimming, toeneming.
TRAPSTOEL, m. (-en), houten stoel die omgevou,
wen als trapje dienst kan doen, inz. in winkels in.
gebruik; ...WAGEN, m. (-s); ...ZAAGMACHINE, v.
(-s); ...ZANG, m. (-en), zeker gezang 14 de mis.
TRAPSWIJZE, bw. op de wijze van eene trap.
TRAS, o. cement, fijngemalen tufsteen, eene uitstekende metselspecie die zoowel onder water alsin de. lucht zeer hard wordt : met tras metselen; it
tras leggen, zie CEMENT.
TRASMAKER, m. (.5), workman in een trasmolen;:
...MOLEN, m. ( s), molen waarin tufsteen of gebrande klei tot tras gemalen worden; ...MOLENAAR,
m. (-s); ...RAAM, o. (...ramen), (bouwk.) metselwerk
in of van tras tegen het opzuigen of optrekken van.
vochten; ...ROK, m. (-ken), bekleeding, bepleisterin
met tras.
TRASSAAT, m. (...saten), (kooph.) betrokkene (op ,
enwisl).
TRASSANT, m. (-en), (kooph.) trekker (van een,
wissel).
TRASSEEREN, (trasseerde, heeft getrasseerd), een,
wissel afgeven, - trekken.
TRASSEN, (traste, heeft getrast), met tras metselen.

63ste en 84ste jaar noemt men groote trapjaren.
TRAPKLEED, o. (-en), tapijt over eene trap, looper;
...KUIL, m. (-en), (steenb.) kuil om klei te trappen;
...LADDER, v. (-s), ladder in den vorm van eene
trap; ...LEUNING, v. (-en), leuning langs eene trap;
...LOOPER, m. (-s), trapkleed; m. (... m uren) ;
...NAAIMACHINE, v. (-s), naaimachine die met
trappen in beweging wordt gebracht.
TRAPPEEREN, (trappeerde, heeft getrappeerd), betrappen. TRAPPEERING, v. (-en).
TRAPPELEN, (trappelde, heeft getrappeld), met de
voeten op den grond stampen: de paarden stonden

te trappelen van ongeduld. TRAPPELING, v. het
trappelen, getrappel.
TRAPPEN, (trapte, heeft getrapt), hard, stevig of
vlak de voeten op of in iets neerzetten: jongen, trap
zoo niet, loop wat zachter; in de modder, in een plas
trappen; in een spyker, in een stuk glas trappen, zoodat daze in den voet doordringen; iem. op de teenen,
op de eksteroogen trappen, (fig.) hem beleedigen; —
turf, klei trappen, door trappen bereiden; het orgel
trappen, den blaasbalg voor het orgel met lucht
vullen; water trappen, zich rechtop in water in
evenwicht houden zonder den bodem aan te raken;
de maat trappen, door het trappen met den voet
aangeven; — iem. trappen, hem een of meer trappen
geven, (fig.) diep beleedigen, onderdrukken; — (met
hebben en zijn) op eene fiets rijden: hij trapte in
een uur van Den Haag naar _Haarlem.
TRAPPIST, m. (-en), monnik van de uiterst strenge
orde, in de 17de eeuw door den Franschen abt
RANCE gesticht, en die haar naam draagt naar do
abdij LA TRAPPE, in een woest oord van Normandie.
TRAPPISTENBIER, o. eene biersoort door de trappisten gebrouwen.
TRAPPLAATS, v. (-en), plaats waar de potaarde
wordt toebereid; ...PORTAAL, o. (...portalen), rust,
plat gedeelte in eene lange trap; portaal aan eene
trap; ...PSALM, m. (-en), de vi j`tier trappsalmen, van
ps. 119-1f14, (die de Israelieten bij het opgaan naar
den tempel zongen); ...ROEDE, v. (-n), rondo of
platte roede, meestal van koper om een traplooper
vast te leggen; ...ROOSTER, in. (-s). eenige ror , sters

TRASTEVERE, o. gebied van Rome aan gene zijde-

van den Tiber.
TRASWORTEL, m. (-s), zeker Malabaarsch gewas,
TRATTE, TRAITE, v. (-5), getrokken wissel.
TRAVAAT, m. (...vaten), (zeew.) korte hevige.

windvlaag met stortregen.
TRAVAILLEEREN, (travailleerde. heeft getravailleerd), arbeiden, (inz.) met inspanning werken;
kwellen, afmatten; in zijn belang krijgen (door vreesaanjaging).
TRAVALJE, v. (-s), hoefstal, noodstal waarin de,
hoefsmid het paard vastzet, dat hij beslaan wiL
TRAVEN, (traafde, heeft getraafd), (zeew.) stouwen,..
duiveljagen, inpersen (van wolzakken in de schepen).
TRAVERSE, v. (-n), TRAVERS, v. (-en), de dwarslijn, -streep, -stang, -balk, -gang, -wal, eene dwars,
ingelegde borstworing; (fig.) een ongelukkig toeval,
eene onverwachte verhindering, wederwaardigheid.
TRAVERSEEREN, (traverseerde, heeft getraverseerd), dwars doorgaan, doorsnijden; dwarssprongen.
maken.
TRAVERTINE, TRAVERTIJN, o. eene dichte soort
van kalktufsteen; eene afzetting van koolzure kalk
door bronwater; het kan de grilligste vormen aan.
nemen.
TRAVESTEEREN, (travesteerde, heeft getravesteerd), verkleeden, belachelijk inkleeden; iets ernstigs
door andere inkleeding en veranderden vorm belachelijk maken.
TRAVESTIE, v. verkleeding ; koddige voorstelling
van iets ernstigs.
TRAWANT, m. (-en), begeleider, lijfwacht; (sterr.)
bijplaneet, maan, wachter: Jupiter met zone 4 trawanten.
TRAWANTSCHAP. o. betrekking van trawant.
TRAWLNET, o. (-ten), eene soort van net der zeevisschers.
TRAWL(NET)VISSCHERIJ, v. het visschen met het
trawlnet.
TREBIZONDE, v. (-n), zeker Turksch vaartuig op
de kust der Zwarte Zee in gebruik, naar de stad.
Trebizonde aldus geheeten.
TRECHTER, m. (-5), hol kegelvormig werktuig van
onderen in eene buis uitloopende, van glas of metaal
gemaak'-„ om daardoor vloeistoffen of poedervormige
stollen to gieten; de pip, de mond van een trechter, •
TRECHTERTJE. o. (-s).
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TRECHTERGRAS.

TREINSMID.

TRECHTERGRAS, o. zekere grassoort met trechtervormige bloeiwijze, hoorn des overtloeds (fedia
cornucopia* ...SPONS, v. (-en), spons in den vorm
van een trechter.
TRECHTERVORMIG, bn. in den vorm van een
trechter.
TRECHTERWINDE, v. (-n), (plantk.) eene soort van
witte lelie (ipomoca); ...ZWAM, v. trechterspons.
TRED, m. (-en), het treden; trede, schrede, stap;
gang: zijn Wed verhaasten, bespoedigen, sneller gaan;
(fig.) geljken (red houden, gelijk op gaan, even snel
vooruitkomen; hanetred, kiem van het ei. TREDJE,
0. (-5).
TREDE, v. (-n), TREE, v. (-en), schrede, stap, pas;
een paar treden van hier; gang; sport (eener ladder);
deel van eene trap of eene stoep : smalle, breede,
uitgesleten treden eener trap of stoep; ijzer waarop
men den voet zet bij het in- en uitstappen van een
rijtuig; verheven plaats in eene kamer, estrade; deel
van een weefgetouw waarop de voet gezet wordt.
TREETJE, o. (-s).
TREDEN, (trad, heeft of is getreden), den voet
zetten op, met den voet drukken; stappen; zich begeven naar; gaan, loopen: aan het venster treden;
wijken, achterwader treden; (sprw.) ter zijde treden,
uitgaan; treden in de plants van..., vervangen, opvolgen; tusschenbeide, in het midden treden, tusschenbeide komen; op het tooneel treden, verschijnen, (ook
fig.) ijverig deelnemen (aan iets); ter zake treden, tot
het eigenlijke punt van behandeling enz. komen;
in onderhandeling treden, beginnen te onderhandelen;
in iets treden, zich in iets mengen, (ook) lets toegeyen, toestemmen, bewilligen; hierin wordt niet getreden, hieraan wordt niet gedacht, dit wordt niet
vergund; in dienst treden, zijne werkzaamheden in
de eene of andere betrekking aanvangen, (ook)
militair worden; in het huwelijk treden, huwen; hij
trad in zijne voetstappen, volgde zijn voorbeeld;
treedt in de rechten van..., krijgt de rechten of de
bevoegdheid van...; zij treedt in haar achttiende jaar,
haar achttiende levensjaar begint; (fig.) iem. op de
teenen treden, hem verdriet veroorzaken, (ook) grieyen; iem. te na treden, iem. in zijne eer aantasten;
iem. op de hielen treden, hem van nabij vervolgen;
iets, iem. met voeten treden, verachten; de wetten met
voeten treden, die moedwillig overtreden; iem. onder
de oogen treden, zich voor iem. vertoonen; — het
orgel treden, op den blaasbalg treden om de windladen to vullen; water treden, zie water trappen;
druiven treden, uitpersen door er op te treden; turf,
klei, veen treden, zie trappen; — ik heb mij een spijker in den voet getreden, ik trad op een spijker
en hierdoor ging hij mij in den voet; — de rivier
is buiten hare oevers getreden, heeft hare oevers overstroomd; — (van vogels) paren: de haan heeft de
hen getreden.
TREDER, m., TREEDSTER, v. (-s), die treedt.
TREDVOET, m. (-en), voet bij vogels met gangpooten, waarvan de middel- en buitenteen tot over
de helft vergroeid zijn, zooals bij den ijsvogel by.
TREEBORD, o. (-en), plankje dat de veenarbeider
zich onder de voeten bindt om het uitgebaggerde
veen vast ineen te treden.
TREEDSEL, o. een term in de kippenteelt, van
het treden der hanen.
TREEFT, v. (-en), ijzeren drievoet, keukengereedschap. TREEFTJE, o. (-s).
TREEK, m. (treken), list, looze streek : booze treken
hebben.
TREEM, m. (tremen), trechter tremel van een
molen.
TREEMOLEN, m. (-5), molen die door treden in beweging wordt gebracht; ...RAP, o. (-eren), een
windas op welks cilinder een rad met sporten of
treden bevestigd is; wie nu op de treden gaat,
brengt door zijne zwaarte het rad in beweging;
thans weinig meer gebruikt; ...WEGEN, v. (plantk.)
groote weegbree; ...WIEL, o. (-en). treerad.

TREF, m. het treffen; lukje : 't is een tref helm
's avonds thuis te vinden.
TREFFELIJK, bn. bw. (-er, -st), voortreffelijk, fraai,
uitmuntend. TREFFELIJKHEID, v. het uitmuntende.
TREFFEN, (trof, heeft getroffen), raken: hif tror
als
hem op het hoofd; de kogel trof hem in de borst;
door den bliksem getroffen staan, ontsteld, sprake-bereiken: het doel treffen; (muz.) den juisten, los;—
toon treffen, aanslaan, zingen, (ook fig.) op de goede,
spreken; den zin der woordentreffen, verstaan; wijze
de schilder heeft u goed getroffen, dit portret is goecr
getroffen, het gelijkt goed;
hebt het getroffen, ge-raden; den goeden weg treffen, inslaan, nemen; —
ontmoeten: waar kan ik u treffen g; iem. thuis treffen; dat treft goed, dat komt goed uit; als het zoo ,
soms, als het zoo uitkomt; dat treft hij,datis- tref,
een buitenkansje voor hem; dat treft hij niet, hij is
daarmee niet gelukkig; wij hebben het met die meici
nogal getroffen, zij bevalt ons nogal goed; het ergens ,
niet naar den zin hebben; — over- slechtrfn,
komen: een zware ramp, een groot onheil heeft ons,
getroffen; — aangaan, betreffen: die zinspeling treft'
u; dit treft u , dit raakt u, gaat u aan, hierbij hebt
gij belang; — aangaan, doen: een vergelijk, eene goedekeuze treffen; de vrecie is getroffen, gesloten; — ontroeren: treffend spreken, zoodat men er door aangedaan, ontroerd wordt; getroffen door zooveel eenvoud
en kalme berusting.
TREFFEN, o. gevecht, veldslag (niet van groot gewicht): te Doornik kwam het tot een bloedig treffen; —
schok; ontmoeting.
TREFFEND, bn. (-er. -st), hartroerend, aandoenlijk:
eene treffende geschielenis; eentreffend tooneel; (schild.)
eene tre/fende geltjkenis (van een porn-et).
TREFFER, m. (-s). wat treft; kogel die het doel
geraakt heeft; worp in het kegelspel die de kegelstreft.
TREFKANS, v. (-en), de kans of waarschijnlijkheict
om zijn doel te treffen; vooral in de schietkunst in de
artillerie gebruikelijk: de trefkans hangt of van de
grootte van het doel, van den afstand, van den wind.
enz.; ...PUNT, o. (-en).
TREFLE, o. klaveren (in het kaartspel).
TREIL, m. (-en), treklijn, lijn waarmede eene schuit
(door een paard) wordt voortgetrokken; zeil en treil,
het geheele tuig van een schip; met zed en treil,.
met al wat er toe behoort (inz. van eene schuit).
TREILEN, (treilde, heeft getreild), voorttrekken,
(eene schuit); op sleeptouw nemen.
TREILER, m. (-5), iem. die aan den treil trek4.
sleepboot.
TREILLIJN, v. (-en), treklijn, jaaglijn; ...PAD, 4)._
(-en), jaagpad.
TREILLIS, o. tralie, getralied hek, rooster- of tralie-vormig latwerk.
TREIN, m. (-en), stoet, sleep (van menschen), geleide: de vorst sleepte een trein bedienden mede; (mil.) ,
enigstuk chmealwtrob_
een trein grof geschut; spoortrein, eene reeks wagens
die door eene locomotief tegelijk worden voortge-trokken: de trein vertrekt, komt aan, stopt; met den
trein reizen; in den trein zitten; D-treinen, doorloopende treinen; S-treinen, sneltreinen; B-treinen, bornmeltreinen; iedere locomotief met of zonder wagens,.
die over de lijn rijdt, is een trein, — (fig.) in trein geraken, in zwang komen; in trein brengen, in omloop.TREINTJE, o. (-s).
TREINBEAMBTE. m. (-n), beambte aan een spoor-trein: ...CHEF, m. (-s), chef van een trein;
PAGNIE, v. (-en), eene cornpagnie tot het vervoer van den trein; ...DEPOT, o. (-s), waar in vredestijd
het treinmaterieel bewaard wordt; ...DIENST, m.
regeling van het loopen der treinen, vermeldende
de tijden van aankomst en vertrek; ...ENLOOP, m..
de loop der treinen; ...PERSONEEL, o. het personoel aan een spoortrein verbonden; ...RAPPORT,
o. (-en): ...SMID. m. (-s. ...smeden), smid aan den

•

TREINSOLDAAT.

TREKKEN.

verbonden; ...SOLDAAT, m. (...daten),
.soldaat eener treincompagnie.
TREITER, m. (-s), iem. die treitert: het is een rechte
-treiter. TREITERTJE, o. (-8), (scherts.) een half
ifleschje wijn, omdat het zoo spoedig leeg is.
TREITERAAR, m. (-s), TREITERAARSTER, v. (-s),
plager, plaagster.
TREITEREN, (treiterde, heeft getreiterd), plagen,
kwellen; (scherts.) de flesch begint at te treiteren, men
kan er geen vol glas meer uit schenken, zij is nagemoeg leeg. TREITERING, v. (-en).
TREK, m. (-ken), het trekken: het is voor de paar-

o. (...zen), glas om hyacinten op to laten trekken;
glas om iets to laten uittrekken; ...GORDIJN, v, en

1'674
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• en een heele trek, die wagen tegen den dijk op; nog
den trek en de kist is boven, trek aan een hijschtoestel; haal met het vischnet of het vogelnet: in een
•,trek hadden wij 4 zalmen; kaarten die in eens uit•

gespeeld worden en die de winner naar zich toe..haalt, slag : ik heb vier trekken gemaakt; trekken met
ale zaag doen; — getrokken gleuf in den loop of mond
van een vuurwapen: progressieve trekken, waarVan
de diepte voortdurend naar den mond toe afneemt; —
luchttrek, tocht: op den trek staan; er is geen trek
-

in den schoorsteen; er is veel trek in de kachel; een
paar trekken aan eene sigaar doen, even er van

rooken; —
haal, lijn met de pen, het penseel, inz. voor zoover zij karakteristiek zijn: de op- en nederhaal van
eene schrijfletter; die hoofdletter moet in e'en trek
-gemaakt worden; met een sierloken trek schreef hfj
.zon naam; die brief is van Jan, ik zie het aan de
trekken der letters; de trekken van het penseel van
Rembrandt; iets met een paar vlegge trekken schetsen,
teekenen; — de geschiedenis in groote trekken vertellee, in hoofdzaken, niet in bijzonderheden; — kenmerkende lijn in 't gelaat: hij heeft dezelfde (gezichts)trekken als zijn vader; een spottende, minachtende trek
-om den mond; — een trek van ietnands karakter,
•eigenaardigheid; dat was een mooie trek, karakter- trek; — list, looze streek, poets : iem. een leeljjken
trek spelen; zone trekken thuis krijgen,
loon naar

werken, zijn verdiende loon; -, gmv. begeerte, lust, verlangen : trek in eten
hebben; de zieke heeft geen trek, krogt weer trek
(in
-eten); ergens trek in hebben, gaarne willen: ik heb
veel trek, het niet te doen, ik heb veel neiging daartoe; de trek naar het verbodene; — aftrek, vertier:
die koopwaar is zeer in trek, vindt veel aftrek; die
muziek komt in trek, wordt telkens meer verlangd;
die boeken waren toen in trek, toen las men ze veel;
trek, hij is daar niet gewild.
—hisda rnietin
-

TREKJE, o. (-s).
TREKBAL, m. (-len), (bilj.) bal op zoodanige wijze
van onderen voortgestooten dat hij eerst vooruitgaat en dan terugloopt; ...BAND, m. (-en), band
waarmede men iets voorttrekt; (naaist.) trekbanden
in een japonlUl, ceintuurband om den rug glad in
de taille to trekken; (smidsw.) ijzeren band dien

men door schroeven kan aanhalen; ...BANK, v.
(-en), bank om metaaldraad te maken, door het
telkens door nauwere openingen te trekken;
...BEEST, o. (-er), paard, os, ezel of hond tot het
van eenig voertuig; ...BEUGEL, m. (-s),
- trekken
baggerbeugel; ...BIJ, v. (-en), zwerfbij (andrena);
....BRUG, v. (-gen), valbrug.
TREKDAG. m. (-en), dag waarop de loterij enz.
trekt; DIED, o. (-en), trekbeest; (nat. hist.) dier
, dat in een kouder jaargetijde naar eene warmere
streek trekt ; ...DOL, v. (-len), dol waartegen de riem
bij het trekken rust: v. (...ven), Wilde duff
in Noord-Amerika, die in groote menigte van de
eene streek naar de andere trekt (columba »zigra.
toria); ...EZEL, nl. (-s), ezel ale trekdier gebezigd;
__GAREN, o. (.$), treknet, zegen; ...GAT, o. (-en),
tochtgat, plaats wear het tocht, trekt; zwakke of
open plaats in het ijs, door het trekken van den
wind ontstaan; luchtgat voor een oven, fornuis of
kachel; ...GELD. o. ,trijkg , gd, plok (zie dit wo,rd):
...GIFT. v. (-en), g , s•lienk rot ornl-oping;

o. (-en), ophaalgordijn; ...GRAS, o. (plantk.) kruipende tarwe; ...HAAK, m. (...haken), kuipers-,
wondheelerswerktuig; (zeew.) zware ijzeren staak;
...HAMER, m. (-5), leidekkersgereedschap;
m. (-en), hond als trekdier gebezigd; ...IJZER,o.(-8),
draadtrekkersgereedschap; ...KAR, v. (-ren); ...KAS,
v. (-sen), ...KAST, v. (-en), broeikas.
TREKKEBEENEN, (trekkebeende, heeft getrekkebeend), met het been trekken.
TREKKEBEK, m. (-ken), (plantk.) sleedoorn, eene
soort van pruim.
TREKKEBEKKEN, (trekkebekte, heeft getrekkebekt), paren (der vogelen); (bij uitbr.) (van personen) elkander telkens on lang achter elkaar kussen.
TREKKEBEKKERIJ, v. het paren der vogels;
(scherts.) herhaald gezoen.
TREKKEN, (trok, heat en is getrokken), voort-,
naar zich toe halen : de paarden trekken den wagen;
(fig.) clot kan bruintje (grauw) niet trekken, die
uitgaven zijn mij to hoog, dat kan ik niet betalen;
iets in de hoogte trekken; een bootje op den wal trekken; een schip tegen stroomop trekken; spijkers uit den
moor, eene kurk van de flesch trekken; iem. eene kies
trekken, uitrukken, uithalen; iem. bo de ooren, bij de
haren, bij den neus trekken; (fig.) iem. het vel over de
ooren trekken, hem veel to veel laten betalen; zich
de haren nit het hoofd trekken, van spijt of ergernis; —
uit de scheede halen: het zwaard, den degen trekken;
van leer trekken, beginnen to vechten; (bilj.) een bat
trekken, een trekbal maken, zie aldaar; monsters
trekken, (inz. van tabak), uit een vat tabak met een
steekijzer eenige bladen halen; — een strootje trekken,
uit eenige strootjes een trekken om aldus tot eene
beslissing to komen, tot zekerheid te geraken, iets
lUntje trekte bepalen enz.; — (sprw.) met iem. aan

een

ken, het met hem eens zijn; aan't kortste eind trekken,
schade lijden, het verliezen; aan de bel trekken, schellen; nommers trekken, uit eene bus halen; een
eene niet trekken, uit de loterij krijgen; de loterij trekt
deze week, worden er nommers, prijzen en nieten getrokken; de zon trekt de kleuren nit eene stof, doet ze
verbleeken, verdwijnen; — den wortel uit een getal
trekken, berekenen; — iem. aandacht, aller oogen tot zich
trekken, op zich vestigen; zoo iets trekt de menigte,
trekt hunne aandacht, doet ze komen; van jets nut,
partij, voordeel trekken, ten eigen nutte, voordeel
aanwenden; rente trekken, ontvangen; huur, geld, loon
trekken, ontvangen; h trekt van zone familie, geniet
daarvan onderstand; een besluit, een gevolg, eene les
uit iets trekken, daaruit afleiden; iets in twijfel trekken, het betwijfelen; (een wissel) op iem. trekken,
afgeven; iem. voor het gerecht trekken, dagen; iem. in
een proces trekken, wikkelen; gij trekt de zaak te ver,
gij overdrijft; — kruiden trekken, er een aftreksel van
maken, de thee laten trekken, het aftreksel sterker
laten worden; —
door trekken bewerken: ijzerdraad trekken; kaarsen
trekken; veen trekken, het aansnijden, riemen, (ook)
veen baggeren; geweerloopen trekken, gegleufd maken;
proeven trekken, drukproeven maken; 1000 oxemplaren
trekken, druk ken ; iem. trekken, photographeeren;
planten trekken, in eene broeikas kweeken; gezichten
trekken, maken; blaren trekken, veroorzaken; — in
den haal maken: eene n, een cirkel trekken; de grens
trekken, teekenen, (oak fig.) bepalen; eene parallel
trekken, eene vergelijking maken; —
zich voortbewegen, zich ergens heen begeven:
het leper trok naar de grenzen; op wacht trekken, de
wacht betrekken; de 1; trekt naar het Westen, drijft;
nog?. Enye7and, de wude wereld in trekken, reizen;
«it een huis trekken, daaruit verhuizen; de zwaluwen
te trekken, voor de heenrei, zich gereed to
maken; ten stride, te relde trekken, zich up weg begeven om te ,trijdem tegen
Of lets to velde trek.
inkt trek( door het papier, het
ken, bestrijden:
trekt in dP spon.,„ dri not er door. er in; 7i2U)1,

TREKKEN.
laarzen trekken water, het water dringt er in door,
lekken; —
gelijken op : dat trekt naar het groene, is bijna groen;
— het hout is kroin getrokken, geworden; die jas trekt op
-de borst, maakt daar plooien; met het rechterbeen trekken, een weinig mank gaan; — tochten: het trekt hier;
die sigaar trekt niet, is verstopt, ik kan er den rook
niet doorzuigen; de kachel trekt goed, er is een flinke
toevoer van versche lucht; — iets bij elkander trekken, het optellen.
TREKKER, m. es), die trekt (in alle bet.); veenarbeider; baggelaar : (kooph.) trassant; drukker aan
de veer van een schietgeweer: lus boven aan eene
laars om deze op te trekken; trekker can eene broek
of vest, twee reepjes goed door eene gesp verbonden,
om de wijdte naar verkiezing te verminderen; kurketrekker; stoomsleeper; trekpees; (zeew.) zeker kruis- verband. TREKSTER, v. (-5), zij die trekt.
TREKKERIG. TREKKIG, bn. tochtig. winderig:
het is daar erg trekkig; eetlust hebbende: ik ben

vanclaag niet erg trekkig, trekkerig.
TREKKING, v. (-en), het trekken: er zit trekking in
den schoorsteen, de schoorsteen trekt goed; trekwind ; de aanveer van koude luclat door den rooster;
uitloting: trekking van half Maart tot 1 Mei; zekere
pijnlijke of stuipachtige beweging (van het aange.zicht of eenig ander lichaamsdeel): trekkingen in het

been hebben.
TREKKLEP, v. (-pen), klep die den trek van een
vuurhaard regelt : trekklep aan eene locomotief;
...KNOP, m. (-pen), (electr.) knop waaraan men
trekken moet om het contact te verkrijgen;
...KOORD, o. (-en), koord om iets to trekken: een
gordijn, eene klok enz.; ...KRACHT, v. (-en), kracht
- waarmede iem. of iets trekt; — gmv. aantrekkingskracht; ...LADE, v. (-n), schuiflade; (ook) weversgereedschap; ...LAP, m. (-pen). (gemeenza schoenlapper; ...LEERTJE, o. •s), lederen riem; ...LETTER,
v. (-s), groote letter, letter met eene krul;
-v. (-en), jaaglijn, paardelijn; tros om iets aan board
to halen; ...LIJSTER, v. (-s), lijster die het koude
jaargetijde in warmers streken doorbrengt (turdus
migratorius); ...LUST, m. lust om to trekken en te
reizen.
TREKMES, o. (-sen), haalmes; ...TREKMIER, v. (-en),
mierensoort die groote streken doortrekt : groote trekmier van Ethiopi,Y;
v. (...zen), (nat. hist.), trekrat; ...MUTS, v. (-en), eene soort van vrouwennacht'nuts ; ...NAGEL, m. (-s), houten pen of na gel die dient
om eene houtverbinding sterker samen te trekken;
...NET, o, (-ten), sleepnet (om vogels to vangen);
zegen om visch to vangen; ...OS, m. (-sen), os die
den ploee; enz. voorttrekt; ...PAARD, o. (-en), paard
dat voor rij- of voertuigen gespannen wordt; jaagTaard; ...PAD, o. (-en), pad voor de jaagpaarden der
trekschuiten; ...PEES, v. (...pezen), pees die de
beenderen en ledematen samentrekt; ...PEN, v.
(-nen), pen om scherpe lijnen met inkt to trekken;
...PERS, v. (-en); ...PLAAT, v. (...platen), gereedschap van gouddraadtrekkers, speldenmakers enz.,
eene plaat met ongelijke gaten waardoor goud,
.zilver, staal enz. getrokken wordt om voortdurend
fijner draad to krijgen; ...PLEISTER, v. (-5), pleister,
bestemd om de huid to openen, - om etter to ver•oorzaken; (fig.) iets wat sterk aantrekt: dat was
-voor hem eene trekpleister; inz. eene beminde, geliefde:
ergens eene trekpleister hebben zitten; ...POMP, v. (-en),
(gew.) zuigpomp; ...POT, m. (-ten), pot waarin afkooksel van thee (of andere planten) wordt bereid;
...RAT, ...ROT, v. (-en), (nat. hist.) eene soort van
groote rat (mus decumanus) die vooral 's nachts
Tan de eene plaats naar de andere trekt; ...REEP,
m. (-en), touw om het geschut voort to trekken,
kanonreep; ...SCHIJF, v. (...von), (art.) asschijf met
haak; schijf met doorboorde gaten voor de wasworkers; ...SCHOORSTEEN, m. (-en). schoorsteen
om den luchttrek to bevorderen; ...SCHUIT, v. (-en),
:schuit die door de binnenwateren aan eene lijn
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worth voortgetrokken; (fig.) met de trekschuit koinen,
achteraan komen.
TREKSEL, o. (-5), aftreksel, afkooksel (van thee
enz.): het is thee van het tzceede treksel; zooveel kruiden
als men op eenmaal laat trekken: er is nog wel een
treksel in de bus. TREKSELTJE, o. (-s).
TREKSLEDE, v. (-n), slede die men achter zich aan
trekt; ...SLOOT, v. (-en), tochtsloot; ...SPIER, v. (en),
(ontl.) toeknijpende spier; ...SPRINKHAAN, m.
(...hanen), (nat. hist.) eene soort van sprinkhaan
(acridium migratoriuni) die van het eene land naar
het andere trekt; ...STANG, v. (-en), (bouwk.) ijzeren
stang die dient om grendels, welke nogal hoog
zitten, to verschuiven; (stoomw.) verbindingsstang;

trekstang van het parallelogram; dubbele trekstang,
straalroede die dient om de zuigerstang eene zuiver
rechtgaande beweging to verschaffen; ...STOK, m.
(-ken), weversgereedschap; ...TAFEL, v. (-s), tale/
met verlengstukken, uithaaltafel; ...TANG, v. (-en),
zeker gereedschap, nijptang; ...TIJD, m. tijd wanneer de trekvogels komen of gaan; tijd dat de baggelaars veen trekken kunnen, gewoonlijk van
Paschen tot Pinksteren; ...TOUW, o. (-en), touw
lijn waaraan iets voortgetrokken wordt; ...VAART,
v. (-en), waterweg voor de trekschuiten; ...VEE, o.
trekdieren; ...VELD, 0. (-en), veld waar de baggelaars
trekken; ...VERMOGEN, o. trekkracht: het trekvermogen van eene locomotief; ...VISCH, m. (...sschen),
visch die op bepaalde tijden van het jaar komt en
gaat; ...VOGEL, m. (-s), vogel die op bepaalde tijden
van het jaar komt en gaat; (fig., gemeenz.) ism. die
gedurig van woon- of verblijfplaats verandert, zich
nu hier dan daar bevindt; ...WEG, m. (-en), trekpad ;
...ZA AG, v. (...zagen), eene 1 M. lange zaag met twee
handvatten in het vlak van het zaagblad, welke
gebruikt wordt voor het dwars doorzagen van boomen on ruw hout; ...ZEEL, v. (...zelen), zeel koord
om to trekken; haam; ...ZWALUW, v. (-en).
TREMA, o. (-'s), deelteeken, twee punten die op
klinkletters gezet worden, om aan to duiden, dat
met deze eene lettergreep begint.
TREMBLANT, TREMULANT, m. (-en), (muz.) triltoon, siddertoon; ook een register aan de orgels,
dat een trillend geluid veroorzaakt.
TREMBLEEREN, (trembleerde, heeft getrembleerd),
(muz.) sidderen, trillen.
TREMEL, m. (-s), trechter van een molen, in den
tremelschoen uitloopende.
TREMELSCHOEN, m. (-en), eene soort van bak,
waaruit het graan op de steenen loopt.
TREMOLO, v. (muz.) trilling, beving, ontstaande
door een snel herhaalde drukking op een on denzelfden toon.
TREMSKE, v. (plantk.), (gew.) koornbloem.
TREMULEEREN, (tremuleerde, heeft getremuleerd),
trembleeren.
TRENS, v. (...zen), (naaist.) oogje van garen om
haakjes in vast to haken; lis aan het knoopsgat;
vlecht; kleine toom welks.mondstuk geene stang
heeft: een paard bij de trens leiden; ruwe zijde; (fig.)
iem. braaf trens geven, afrossen, slaag geven. TRENSJE, o. (-s), kleine trens.
TRENSIJZER, o. (-s), ...STOK, m. (-ken), zeker goreedscbap om to trenzen.
TRENTELEN, (Zuidn.) drentelen.
TRENTE-UN, TRENTE-ET-UN, o. zeker kaartspeL
TRENZEN, (trensde, heeft getrensd), in elk. vlechten: touw trenzen; (zeew.) de ruimte opvullen tusschen de touwen, waaruit een stag is sanaengesteld.
TRENZING, v. het trenzen.
TRENZER, m., TRENSSTER, v. (-s), die trenst.
TREPAAN, m. (...panen). TREPANEERBOOR, v.
(...boron), zeker heelmeesterswerktuig (om de hersenpan to doorboren).
TREPANEEREN, (trepaneerde, heeft getrepaneerd),
de hersenpan doorboren. TREPANEERING, v. (-en),
het trepaneeren.
TREPANG, TRIPANG, v. eene soort van gedroogde
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straaldieren, tot de orde der longkomkommers behoorende, die in China en Japan als lekkernij gegeten worden.
TRESSE, v. (-n), goud-, zilverboordsel; haarvlecht.
TREURBERK, m. (-en). eene soort van berk met
neerhangende takken (betula pendula); ...BEUK, m.
(-en), eene soort van beuk met neerhangende takken.
TREURBLIJEINDEND, bn. (toon.) tragi-comisch.
TREURBOOM, m. (-en), boom in Oost-India (nyctanthes) die enkel des nachts bloeit; treurberk, -beuk,
enz. iedere boom met neerhangende takken;
...CYPRES, m. (-sen), zekere boom (cupressus sempervirens horizontalis); ...DICHT, o. (-en), gedicht ter
gelegenheid van iemands overlijden of een ander
onheil; ...DICHTER, m. (-s), vervaardiger van sulk
een gedicht.
TREUREN, (treurde, heeft getreurd), bedroefd zijn,
verdriet hebben; treuren om of over iets; weeklagen:
bitter treuren om het verlies van...; kwijnen: die plant

m. en v. (-en), treuzel (2de art.);
...WERK, o. werk dat langzaam vordert.
TREVESKAMER, ...ZAAL, v. rijk versierde kamer
in het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid waar eertijds de Algemeene Staten vergaderden: het Twaalfjarig Bestand werd er gesloten.
TREZOOR, o. (...zoren), schat, schatkamer.
TREZORIE, v. (-en), schatkamer, bureau of bureel'
van den penningmeester.
TREZORIER, m. (-s), schat-, rentmeester. TREZORIERSCHAP, o. rentmeesterschap.
TRIAKEL, THERIAKEL, v. een vroeger, zeer
samengesteld geneesmiddel, dat inz. opium bev
atteen in Veneti6 bereid werd.
TRIANGEL, m. (-s), driehoek, een driehoekig gebogen rond stalen staafje, hetwelk, vrij hangende,
met een stalen stokje geslagen, een helderklinkend)
geluid geeft en bij militaire muziek gebruikt wordtr.
den triangel slaan. TRIANGELTJE, o. (-s).
TRIANGULAIR, bn. driehoekig.
TRIANGULATIE, v. (...tien), het trianguleeren.

treurt, ze meet versche aarde hebben; de gansche natuur
treurt, alles is even flets. TREURING, v. het treuren.

TREURESCH, m. (...sschen), eene soort van esch
met neerhangende takken (fraxinus pendula).
TREURGEESTIG, bn. (-er, -st), zwaarmoedig, melancholiek.
TREURGEVAL, o. (-len), (w. g.), bedroevende gebeurtenis, ramp; ...GEWAAD, o. (...gewaden), treurkleed.
TREURIG, bn. bw. (-er, -st), verdrietig, droevig,
bedroefd: treurig gestemd ztjn; droefheid veroorzakende: een treurig ongeval, bericht; 't treurig,
zoo lets te zien; akelig. naar, donker: treurige gedachten, denkheelden. TREURIGHEID, v. droevigheid,
verdriet; akeligheid, naarheid; droefgeestigheid;
(fig.) verveling.
TREURKLEED, o. (-eren), rouwkleed; ...LIED, o.
(-eren),
graf-, -klaaglied; ...MARSCH, m. (-en),
(muz.) doodenmarsch, marsch van een treurig
klagend karakter en eene langzame beweging;
...MARE, v. (-n), bedroevende tijding.
TREURMOEDIG, bn. bw., (w. g ), (-er, -st), mismoedig, verdrietig.
TREURMUZIEK, v. grafmuziek, treurig stemmende
muziek; ...PSALM, m. (-en), boetpsalm; ...REDE,
v. (-nen), (w. g.), lijkrede, toespraak bij een graf;
...ROL, v. (-len), (toon.) tragische rol, rol in een
treurspel: ...ROOS, v. (...rozen).
TREURSPEL, o. (-en), tooneelstuk met een tragisch
onderwerp; (fig.) treurtafereel; -DICHTER, m. (-s),
-DICHTERES, v. (-sen), vervaardiger vervaardigster van treurspelen; -SPELER, m., -SPEELSTER, v. (-s), tooneelkunstenaar tooneelkunstenares die in treurspelen optreedt; ...STIJL, m.
tragische stijl.
TREURTIJD, m. tijd van rouw, dagen van verdriet:
de treurted dezer weduu'e is haast ten einde; ...TOON,
m. (...tonen), droevige, sombere teen; ...TOONEEL,
o. (-en), bedroevend schouwspel; ...W.A.CHT, v. gezelschap dat een ter •dood veroordeelde soldaat de
laatste 24 uur krijgt, om hem wat op te vroolijken;
...WILG, m. (-en), eene soort van wilgeboom (salix
babylonica), met neerhangende takken (inz. op begraafplaatsen); ..:ZANG, in. (-en), lijkzang, treurlied.
TREUSNEUS, v. (...zen), nietigheid, bagatel: iets
verkoopen roar een treusneus.
TREUZEL, v. (-s), zeef, trijzel; beuzeling.
TREUZEL, m. en v. (-s), talmer, talmster. TREUZELTJE, o. (-s).
TREUZELAAR. m., TREUZELAARTER, v. (-s),
talmer, talmster.
TREUZELACHTIG. bn . (-el, -st), talmend, slenteterend. TREUZELACHTIGHEID, v.
TREUZELEN, (treuzelde, heeft getreuzeld), ziften.
TREUZELEN, (treuzelde, heeft getreuzekl).talmen,
leuteren, dralen. TREUZELING, v. het treuzelen,
getalm, geleuter.
TREUZELIG, bn. (-en -st), treuzelachtig. TREUZELIGHEID, v.

TREUZELKOUS,

TRIANGULEEREN, (trianguleerde, heeft getrianguleerd), het verdeelen van een op to meten terrein,
in driehoeken waar van den eersten driehoek slechtsOene zijde werkelijk gemeten wordt; verder wordende hoeken gemeten en uit de grootte daarvan be-rekent men de afmetingen: de grondlegger van het
trianguteeren was onze
TRIARCHIE, v. heerschappij van drie personen„
driemanschap.
TRIBULATIE,

v. (...tien, -s), angst, beangstiging;:

wederwaardigheid, ongeval.
TRIBULEEREN, (tribuleerde, heeft getribuleerd>,.
angst verwekken, kwellen, verontrusten.
TRIBUNAAL, o. (...nalen), rechterstoel, gerechtshot
TRIBUNAAT, o. ambt van tribuun of gemeensman..
TRIBUNE, v. (-s), spreekgestoelte; verheven plaats ,
de- invergadzl(othrdesbm):
vrfje en de gereserveerde tribune; galerij (in de kerken), .(fig.) de tribune, openbare landsvergadering, het
spreken aldaar, openbare behandeling der staatsaan-gelegenheden.
TRIBUUN, m. (...bunen), (Rom. Gesch.) gemeensman..
TRICHINEN, v. my. microscopische draadvormige.
ingewandswormen (trichina spiralis) die in de darmen van den mensch on vele andere dieren leven,
(darmtrichinen); daar planten zij zich door eieren ,
vortndejg bndarmozich,
in het spierweefsel, vooral van pals, strottenhoofd on oogen, in to weven (spiertrichinen): komen
de spiertrichinen in de maag van een ander wezen,.
dan lost het omhulsel op en het worden darmtrichinen.
TRICHINENZIEKTE, v. trichinose.
TRICHINEUS, bn. met trichinen: trichineus varkens-vieTeRsICHINOSE, v. pijnlijke ontsteking ten gevolge,
derspitchn.

TRICOLOR, bn. driekleurig.
TRICOLOR, m. driekleurige amarant (steen); drie
kleur.

TRICOT, o. eene soort van laken, alzoo genoemd
naar het vlek Tricot in Frankrijk; - machinaal gebreide stof, voor kousen, onderbroeken, borstrokken,
lijfjes enz. gebruikt: tricot dragen; -, v. (-s), kleedingstuk van tricot; inz. een japonlijf en een nauwsluitend kleed om het geheele lichaam (veer dansers, paardrijders, kunstenmakers enz.); -BORST
ROK, m. ( ken): -BEOEK, v. (-en); -TAILLE. v. (-s).
TRICTRAC, TRIKTRAK, o. zeker Italiaansch bordspel met dobbelsteenen.
TRICYCLE, m. (-s), rijwiel met drie wielen.
TRIEEREN, (trieerde, heeft getrieerd), het vouwen,
adresseeren, verpakken on verzenden der kranten
aan het uitgeversbureau.
TRIEERLOKAAL, o. (...lokalen), kamer aan een
dagbladbureau waar de kranten getrieerd worden
TRIELJE. v. es ). tainelijk fijn, los geweven linnen.,

TRITS.

TRIELJE.
i"verschillend geverfd, sterk opgemaakt en op eene
":gladmachine geglansd, glanslinnen.
TRIELJEN, bn. van trielje (vervaardigd).
TRIEST, TRIESTIG, bn. bw. (-er, -st), droevig,
maar, somber: het is triestig weer, triest weertje; er

-

'driest uitzien; iem. triest aanzien.
TRIFOLIUM, o. (plantk.) drieblad, klaver.
TRIGONAAL-GETALLEN, o. my. driehoekige getallen (b. v. 1, 3, 8, 15 enz.).
TRIGONOMETER, m. (-5), iem. die met de triangulatie van een land of eene landstreek belast is.
TRIGONOMETRIE, v. driehoeksmeting: deel der
•wiskunde dat uit 3 gegevens van een driehoek de
overige 3 leert berekenen : vlakke en bolvormige trigonometrie, naarmate de driehoek een plat vlak of
een deel van een bol is; een leerboek daarover; les
-daarin: wij hebben van middag trigonometrie.
TRIGONOMETRISCH, bn. wat op de trigonometrie
betrekking heeft.
TRIGONUM, TRIGOON, m. driehoek.
TRIJN, v. (-en), meisje: (sprw.) van wyntje en tritntje
.houden, aan Bacchus en Venus offeren.
,

TRIJP, o. een fluweelachtig weefsel van wol: die
stoelzittingen zijn van trill).
TRIJP, TRIEP, v. (-en), maag van een dier : triep
koopen, lever, long van runderen, benevens afval
-van rundvleesch; —VROUW, v. (-en), vrouw die
maag, long en lever van runderen schoonmaakt en
verkoopt; —WINKEL, m. (-s), winkel waar men
triep verkoopt.
TRIJPEN, bn. van trijp : trijpen pantoffels.
TRIJPWEVER, m. (-5), TRIJPWEVERIJ, v. (-en).
TRIJS, m. (-en), bras van de blinde en schuifTblinde ra.
TRIJSBALK, m. (-en), balk om iets te trijsen;
...BLOK, o. (-ken, -5), blok waar iets door getrijst
-wordt.
TRIJSEN, (trijste, heeft getrijst), iets door middel
- van touw en blok ophalen, takelen.
TRIJZEL, v. (-s), zeef; (fig.) talmster, treuzel.
TRIJZELEN, (trijzelde, heeft getrijzeld), door eene

,zeef laten loopen; — (fig.) talmen, treuzelen.
TRIKTRAK, o. tiktak: zeker spel.
TRIKTRAKBORD,
-

o. ( en), bord om te triktrakken.

TRIKTRAKKEN, (triktrakte, heeft getriktrakt), het
triktrak spelen.
TRIL, m., aan of op den tril [in sommige streken:
drill gaan, lanterfanten.

TRILBORSTEL, m. (-s); ...DIERTJES, o. my. uiterst
kleine staaf- of draadvormige wezentjes die zich
in grooten getale in allerlei organische vochten en
.aftreksels vertoonen, als daze eenigen tijd met de
lucht in aanraking zijn geweest (vibrio); ...GRAS,
o. (plantk.) middelst trilgras (briza media), eene grassoort die vooral op vochtigen zandgrond wordt aangetroffen; ...HAAR, o. (...haren), microscopisch fijne
haartjes van straaldieren enz. die altijd in eene
richting trillen: bij de zoogdieren vindt men trilhaar-

tes in de neusholte en in de luchtpfjp; ...HAARTJE,
•o. (-s); ...KNOOPEN, m. my. plaats in trillende snaren, die in rust zijn.
TRILLEN, (trilde, heeft getrild), beven, sidderen,
rillen. TRILLING, v. (-en), het trillen.
TRILLER, m. (-s), (muz.) snelle afwisseling van
twee naast elkander liggende tonen: een Miler slaan,

een triller zingen.

TRILLIOEN, o. (-en), duizendmaal duizend billioen,
millioen van den derden rang.
TRILNAALD, v. (-en), pluimvormige damestooi van
edelgesteenten of paarlen.
TRILOGIE, v. (-en), driezang; samenspraak van drie
personen.
TRILPOPUUER, m. (-en), ratelpopulier (populus
irsmula); ...ROG, m. (-gen), (nat. hist.) sidderrog;
...SLAG, m. (-en), (muz.) zekere wijze van spelen op
de gitaar; ...STREEP, v. (...strepen), (gray.) trillende
:streep, streep uit fijne punten bestaande.
TRIMESTER, o. (-s), vierendeeljaars.

,
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TRIMOERTI, v. (Ind. myth.) drieeenheid (der Indigrs).
TRINITARISSEN, m. en v. mv. belijders van de leer

der drieeenheid.
TRINITEIT, v. drieeenheid.
TRIO, o. (-'s), driespel, driestemmig

muziek- of
zangstuk; klaverblad.
TRIOMF, TRIUMF, m. (triomfen), zege, overwinning; overwinningsfeest, zegepraal: den triomf behalen; een triomf vieren.

bn., TRIOMFANTELIJK, bw. zege-

TRIOMFANT,

vierend, zegepralend: trioinfantelijk rondzien.
TRIOMFANT, o. zekere veelkleurige zijden stof.
TRIOMFBOOG, m. (...bogen), eerepoort, zegeboog;
...DAG, m. (-en), dag waarop een triomf gevierd

wordt.

m. (-s), zegevierend overwinnaar.
(triomfeerde, heeft getriomfeerd),
een zegepralenden intocht houden; zegevieren, zegeTRIOMFEERDER,
TRIOMFEEREN,

pralen: over zone vijanden, hartstochten triomfeeren.
TRIOMFLIED, o. (-eren), zegelied, lied der overwinning; ...POORT, v. (-en), eerepoort; ...TOCHT, m. (-en),
feestelijke intocht der overwinnaars; ...TROMMEL,
v. (-5); ...WAGEN, m. (-5), prachtig versierde wagon
waarop een triomfeerder zijn intocht houdt; ...ZANG,
m. (-en), triomflied; ...ZUIL, v. (-en), zuil ter herinnering aan eene overwinning opgericht.
TRIOOL,

TRIOLE, v. (triolen), eene notenfiguur

van drie noten, die de waarde van slechts twee
van dezelfde soort hebben.
TRIP, v. (-pen), mull met houten zool; eene soort
van vrouwenklomp; het hout waarvan zulk een
klomp gemaakt is; duikelaartje (speelgoed); — turmalijn; — triplet. TRIPJE, o. (-s).
TRIPEL, o. eene soort van fijne polijstaarde, uit
kiezelzuur met wat ijzeroxyde en aluminiumoxyde
bestaande.
TRIPEL, bn. drievoudig, drieledig; triple alliantie,
drievoudig verbond, verbond tusschen drie mogendheden.
TRIPELPOEDER, o. fijne tripel; ...STEEN, m. (-en),
tripel aan stukken.
TRIPFLUWEEL, o. fluweel van wol en linnen;
...KLOMP, m. (-en), sierlijke klomp, op den voet
ver uitgesneden en met een opgespijkerd leertje
over de wreef van den voet.
TRIPLEEREN, (tripleerde, heeft getripleerd), ver-

drievoudi gen.
TRIPLET, m. (-s), rijwiel voor drie personen.
TRIPLICITEIT, v. drievoudigheid.
TRIPLIEK, v. (recht.) beantwoording van het tweede

verweerschrift, antwoord op de dupliek.
TRIPLUM, o. het drievoudige; een afschrift in triple,
drievoudig afschrift.
TRIPMADAM,

v. (plantk.) een zeldzaam geslacht

van look (sedum rellexum), op hoogen, dorren zand-

grond en op muren voorkomende.
TRIPPELAAR, m., TRIPPELAARSTER, v. (-s), die
met kleine treden gaat.
TRIPPELEN, (trippelde, heeft en is getrippeld),
eenigszins kreupel gaan; met kleine treden gaan,
dribbelen: z is naar Inds getrippeld; dat kind trip.
pelt den, ganschen dag.
TRIPPEN, (tripte, heeft getript), op (iets) trappen
al springende; springen, huppelen, kleine stappen,
sprongetjes doen; met een vangertje of duikelaartje
spelen.
TRIPTRAPPEN,

pelen.

(triptrapte, heeft getriptrapt), trip-

TRISTE, TRIEST, TRIESTIG, bn. bedroefd, verdrietig, droefgeestig, somber.
TRITHETSMUS, TRITHEISME, o. driegodendom,
geloof aan drie goden.
TRITONS, m. my. (fab.) zeegoden, de geleiders en
dienaars van den zeegod Neptunus.
TRITONSHORENS, m. my. (nat. hist.) eene familie
der buikpootige weekdieren (tritoniidae), waartoe

o. a. de trompethoren behoort.
TRITS, v. (-en), drietal, drie: de trits der Bevalliq.I

TRITS.

TROMMELBOOM.

heden, _de drie Gratien; de poetische trits, gevoel, ver-

spelen, met eene troefkaart andere kaarten nemert
of slaan; slaan, afrossen; een afdoend antwoord:
geven, door een scherp antwoord (iem.) tot zwijgen,
brengen: ik zal hem troeven, als 141 begint.
TROFEE, v. (-en). Zie het betere TROPEE.
TROFFEL. m. (-s), zeker metselaarsgereedschap:
een driehoekig metalen blad aan een gekromd houten
handvat om kalk of pleister tusschen of tegen (bb.
steenen to brengen. TROFFELTJE, o. (-s).
TROG, m. (-gen), (bakk.) kneedbak; (mots.) kalkbak; etensbak voor de varkens; bak waarin de
geslachte varkens worden afgeschraapt; (scherts.)
sergeant-majoor. TROGJE, o. (-s).
TROGGELAAR, m., TROGGELAARSTER, v. (-s),_
bedelaar, bedelaarster.
TROGGELACHTIG, bn. (-er, -st), bedelachtig, bedrieglijk.
TROGGELARIJ, v. (-en), bedelarij; afpersing.
TROGGELEN, (troggelde, heeft getroggeld), listig,.
met bedrog bedelen.
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beelding, heldenmoed, wat volgens DA COSTA ieder
dichter moest hebben; — drie geworpen dobbelsteenen met evenveel oogen op ieder; drie azen (in
het kaartspel).
TRITSEN, (tritste, heeft getritst), zeker dobbelspel
spelen, dat met drie, elders ook met vier steenen
gespeeld wordt; daarin heeten de eenen pinnen, de
tweeen duzen [eene verbastering van Fr. deux,i de
drieen draaiers, de vieren verkens, de vijven kwartjes
en de zessen zessen.
TRIUMF. Zie TRIOMF.
TRIUMVIR, m. (-s), driem an.
TRIUMVIRAAT, o. driemanschap.
TRIVIAAL, bn. (...aler, -st), gemeen, plat, laag,
alledaagsch, onfatsoenlijk.
TRIVIALITEIT, v. (-en), platheid, nietswaardigheid,
alledaagsche, niet deftige uitdrukking (in het spreken of schrijven).
TROCHAEUS, m. (trochaeen), (metriek) voetmaat
nit eene lange en daarop volgende korte syllabe
bestaande.
TROCHELEN, (Zuidn.) bedriegen.
TROEBEL, m. (-en,
wanorde, onrust, beroering:
in den troebel der tfiden.
TROEBEL, bn. (-er, -st), onzuiver, onklaar, drabbig
(van vloeistof): het water, de win is troebel; (sprw.)
in troebel water is 't goed visschen, in tijden van
onlusten of verwarring is er gelegenheid voordeel
to behalen. TROEBELHEID, v.
TROEBELACHTIG, bn. (-er, -st), een weinig troebel.
TROEF, v. (-...van), kaart waarmede andere kaarten (in het spel genomen of geslagen worden);
hartenvrouw is troef; troef bekennen, eene troefkaart
bijspelen; troef verzaken, geen troefkaart spelen;
troef keeren, eene kaart keeren, nadat men de kaarten
heeft rondgegeven, die alle andere kaarten van die
kleur tot troeven maakt; (fig.) hy ver zaakt nooi t troef,
hij is overal bij, neemt overal deel aan, als hij uitgenoodigd wordt; — (sprw.) iem. troef geven, geducht
raken (met den mond of met de handen); troef krijgen; armoede is er troef, heerscht er voortdurend.

TROEFJE, o (-5).
TROEFA AS, v. ...ACHT, v. ...BOER, m. ...DRIE,
v. ...HEER, m. ...KONING, m.troefheer, ...NEGEN,
v. ...TIEN, v. ...TWEE, v. ...VIER, v. ...VIJF, v.
...VROUW, v. ...ZES, v. ...ZEVEN, v. namen der
troefkaarten.
TROEFBL AD, o., ...KAART, v. (-en), kaart die troef

is; ...SPEL, o.
TROEL, v. liefkoozingswoord tegen eene vrouw
of meis)e gezegd: lieve, lekkere troel; ouwe troel.
TROEP, m. (-en), menigte, aantal: een troep yolk,
nieuwsgierigen; gezelschap tooneelspelers : welke troep
speelt van avond ?; gezelschap muzikanten. TROEPJE. o. (-s).
TROEPEN, m. my. krijgsvolk, militairen: de troepen in 't veld brengen; bij de troepen ingedeeld worden,
van recruten gezegd.
TROEPENMACHT, v. sterkte der troepen; ...VERVOER, o. vervoer der troepen.
TROEPSWIJZE, TROEPSAVIJS, bw. op de wijze
van een troep, als een troep.
TROETEL, m. (-5), gekleurde kwast (tot versiersel);
epaulet met troetels.
TROETEL, m. (-s), kolenemmer.
TROETEL A A R, in. (-s, ...laren), TROETELAARSTER, v. (-s), vleier, vleister.
TROETELEN, (troetelde, heeft getroeteld), vleien,
liefkoozen: een kind troetelen; flikflooien. TROETELING, v. het vleien.
TROETELKIND, o. (-ers, -eren), ...KINDJE, o. (-s),
bedorven kindje, lieveling; (fig.) een troetelkind van
het geluk, iem. die bijzonder door de fortuin begunstigd is; ...NAAFI, m. (...namen), naam van liefkoozing; ...WOOED, o. (-en), woord om iem. made

to troetelen.

, TROEVEN, (troefde,

heeft getroefd), (kaartsp.) troef

TROGGELVROUW, v. (-en), bedelaarster, ...WINST,

v. (-en), door bedelen bijeenverzamelde penning en;
...ZAK, in. (-ken), bedelzak.
TROGGEWELF, o. (...van), bong tusschen tweeijzerbinten.
TROGLODIETEN, m. my. holbewoners; (fig.) mijn--workers.
TROGWIJN, m. lekwijn.
TROISQUART, m. (-s), heelkundig instrument uit.
eene priem bestaande waarvan de punt drie snijdende.
kanten bezit, vooral gebezigd om vloeistoffen uit
natuurlijke of andere holten to verwijderen.
TROJAANSCH, bn. van -, uit Troje; (fig.) het Tro-jaansche paard inhalen,zelf zijn vijand binnenvoeren,.
zelf zich zijn verderf berokkenen.
TROK, m. eene soort van biljartspel.
TROKBAL, m. (-len), biljartbal.
TROKKEN, (trokte, heeft getrokt), het trokspel
spelen.
TROKSPEL, o. eene soort van biljartspel; ...STOK,.
m. (-ken), keu; ...TAFEL, v. (-s), biljarttafel langer
dan de gewone.
TROM, v. (-men), trommel; de trom roeren, trommelen; (fig.) de groote trom roeren,- veal reclame•
maken; met de stifle trom vertrekken, verhuizen, in
stilte heengaan, de stad verlaten.
TROMBONE, v. (-5), eene schuiftrompet.
TROMBONIST, m. (-en), die op de trombone blaast.
TROMMEL, v. (-5), (bouwk.) nis om er een beeld
in to plaatsen.
TROMMEL, v. (-s, -en). een cilindervormig aan

weersztjden met een bereid ezels- of kalfsvel overspannen instrument, dat, met twee stokken op de
eene zijde geslagen wordende. een enkelen doffen
toon geeft, die door middel van eene op het andere
vel gespannen snaar een ruischend geluid verkrijgt:
de trommels slaan: het kind speelt op eerie tromzel; (fig.)
de haven met de trommel willeit rangen, iets onmogelijks willen beginnen; bij villa woord blijren als de
have bij de trom mei, zijn woord niet gestand doen,
licht van ztin gegeven woord afwijken; (ontl.) holte,
door het gehoorvlies bedekt; — blikken doos: trommel voor brood; een zilveren trommeltje roor koekjes;
botaniseertromme7; (zeew.) fosse kast die het stuur-

rad overdekt; cilinder in een horloge waarom de
ketting loopt: het busje waarin de veer in een
horloge is ge-loten; deel van een carillon dat eene
menigte vierkante gaten of stiften heeft. waardoor
de hamers der klokken in beweging gebracht worden; trommelstoel. TROMMELTjE, o. (-5), kleine
trommel (in alle bet.); een paor presenteertrommeltjes,
eene ronde en eene langwerpige (metalen of porseleinen) doos op een blaadje.
TROMMELAAR. m. (-s), TROMMELAARSTER, v.
(-s), die op de from slaat.
TROMMELBEEN,
(-deren). (ontl.) afzonderlijk
beentje bij de vogels waardoor de ondersnavel aan
her slaapbeen geleed i , ;
m. (-en). zekere

TROMMELBUIK.
boom (ambora)

op Madagascar; ...BUIK, m. (-en),
zeer dikke buik; —, rn. en v. die zulk een buik
heeft; ...DANS, m. (-en), dans op het geluid der
trommel; ...DUIF, v. (...ven), eene soort van duif.
TROMMELEN, (trommelde, heeft getrommeld), op
de trommel slaan, de trom roeren; bijeentrommelen,
door trommelslag veel menschen doen bijeenkomen;
rondtrommelen, bij tromme!slag bekendmaken; (fig.)
overal vertellen; op de tafel trommelen, met de vin•
gers (met stukjes hout of andere voorwerpen) op
de tafel slaan of kloppen; iem. doof trommelen, door
trommelen doof maken; (fig.) iem. op den rug trommelen, afrossen, slaag geven; iem. het huis nit trommelen, er uit verjagen.
TROMMELHOLTE, v. (-n), (ontl.) holte in het oor
achter het trommelvlies; ...KLANK, na. geluid der
trommel; ...RAND, m. (-en), rand aan eene trommel; ondergedeelte der galerij; ...SCHRUEF, v.
(...ven), schroef om het trommelvel to spannen;
...SLAG, m. (-en), slag -, slagen op de trommel; het
slaan op de trommel: bff trommelslag bekendmaken:
...SLAGER, m. (-s), tamboer; ...SPEL. o.;
m. (-en), (wev.) een weefstoel voor getrokken week
waarbij de koorden door middel van eene enkele
voetplank mechanisch versteld worden; ...STOK,
m. (-ken), stok waarmede de tamboer de trom slaat;
...TOKB00111, m. (-en), pijpkassia; ...VEER. v. (-en),
deel van eene tromniel in een horloge; „NEL, o.
(-len), stuk leder of perkament waarmede de trommel bespannen is; ...VISCH, m. (...sschen), eene
soort van Amerikaanschen visch (labrus chromis):
...VLIES, o. (...zen). (ontl.) vlies dat de uitwondige
gehoorholte van de inwendige scheidt; ...ZEEF, v.
(...zeven), zeef met hoogen rand; ...ZUCHT, v. opzwelling van den buik door eene groote opeenhooping van gas: de trommelzucht der koeien.
TROMMEN, (tromde, heeft getromd), trommelen.
TROMMER, m. (-s), die tromt.
TROMP. v. (-en), werktuig waarmede een doffe
klank wordt -voortgebracht, blaashoorn, jagerslioren,
ba zuin; olifantssnuit; vooreinde van een schietge•
weer, kanonmondstuk ; mondtrom, mondtrompet
(kinderspeeltuig).
TROMPBLAZER, m. (-s), die op de tromp of bazuin
blaast .
TROMPEN, (trompte, heeft getrompt), op eene tromp
of bazuin blazon; schreeu wen, huilen.
TROMPENAAR, m. (-s), trompblazer.
TROMPET. v. (-ten), een koperen blaasinstrument
dat een schetterenden doordringenden toon geeft:
op de trompet blazer, de trompet steken, (ook scherts.)
gas loozen, winden laten; blaasinstrumentjo voor
kinderen; spreekhoren (op schepen), kromhoren;
(muz.) zeker orgelregister; — (ontl.) de trompet van
Eustachius, de verbindingsbuis tusschen de trommelholte van het oor en de keel; de trompetten van
Fallopius, de uiteinden van de baarmoeder naar de
eileiders ; — eene soort van bochtsteek, ook Engelsche
klink geheeten. TROMPETJE, o. (-s).
TROMPETBLAZER, m. (-5), trompetter; ...BLOEM,
v. (-en), zekere plant met trompetvormige bloemen
(bignonia); ...BOOM, m. (-en), een sierboom uit
Noord-Amerika (catalpa bignonioides); ...DIERTJE,
o. (-s), een geslacht van trilinfusorien (stentor);
...GESCHAL, o. geluid klank van trompetten;
...GEWELF, o. (...ven); ...GRAS, o. zeker gewas;
...HOREN, m. (-s), eene soort van tritonshorens
(Fr. variegatum), kan 50 cM. lang worden; de schelp
dient den volken langs den Indischen Oceaan tot
krijgstrompet; ...KOORD, o. (-en), lint of
koord waaraan de trompet hangt of dat tot haar
sieraad dient; ...MAKER, m. (-s); ...SCHELP, v.
(-en), (nat. gesch.) trompethoren; ...SLAK, v. (-ken),
(nat. hist.) eene soort van slak; ...STEEK, m. (...steken), eene soort van bochtsteek om eon touw korter
to maken; ...STUK, o. (-ken), muziekstuk voor de
trompet.
TROMPETTEN. (trompette, heeft getrompet), op

TROOSTELOOS.
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eerie trompet of bazuin blazon; met trompetgeschaL
(lets) verk ondigen; iernands lof trompetten, (were.
verbreiden.
TROMPETTER, m. (-s), trompetblazer; trompet-visch.
TROMPETTER-MAJOOR, m. (-s), het hoofd der hoorn- blazers bij de artillerie en cavalerie.
TROMPETVISCH, m. (...sschen), pijpvisch, een geslacht van schubvinnen (chelmon rostratus) met
verlengden snuit, waaruit zij waterdroppels op inset-ten spuiten, om ze machtig to worden; ...VOGEL,.
m. (-s), kromgebekte Am erikaansche strandvogel,
eene soort van trapgans waarvan 't mannetje eene.
zeer zware stem heeft (psophia crepitans).
TROMPETVORMIG, bn. in den vorm eener trompet; (plantk.) trompetvormige bloemkroon, eene yengroeidbladige bloemkroon met lange buis en uitgespreiden vlakken zoom.
TROMPSTUK, o. (-ken). (zeew.) cirkelvormig stuk
Lout, op den tweeden gangbalkweger van een schip
gespijkerd on tegen hetwelk men een gedeelte der
monding van een stuk geschut doet steunen, wanneer men dit aan den wager vastsjort.
TROMSLAGER. m. (-s), trommelslager.
TRONEN, (troonde, heeft getroond), op den troon
zetelen, heerschen: in dot Luis troont de vrede en

menschlievendheid.
TRONIE, v. (-5), gelaat, aangezicht: eene leelijke,
roode tronie; lem. op zijne tronie trommelen, hem in
zijn gezicht slaan. TROMPETJE. o. (-5).
TRONK, m. (-en), afgeknotte boomstam. TRONKJE,
o. (-s , .
TRONQUEEREN, (tronqueerde, heeft getronqueerd),
afstompen, knotten, verminken, snoeien.
TROON, m. (tronen), pronkzetel - staatsiestoel
van een vorst; (fig.) heerschappij, gezag; den troon
beklimmen, de regeering aanvaarden; van den troon
bonzen, van de heerschappij berooven, (ook fig.);
troon van ,Spica, zeker sterrenbeeld.
TROONEN, (troonde, heeft getroond), lokken, verlokken, verleiden: iem. ergens been, in het bosch
troonen; afleiden (van plichtsvolbrenging enz.): iem.

van zijn plicht troonen.
TROONHEMEL, m. (-5, -en), verhemelte boven een
troon; een hemel waaronder bij pleclitige gelegenheden voorname personen staan of zitten; ...OP-VOLGER, m. (-5), die vermoedelijk na den regeerenden vorst in diens plaats zal komen; ...OPVOLGING, v. opvolging in de regeering; ...REDE, v.
(-nen), toespraak waarmede een regeerend vorst de zitting van de wetgevende vergadering in zijn_
land opent.
TROONSBEKLIMMING, ...BESTIJGING, v. aanvaarding der regeering, komst aan het bewind.
TROONSTOEL, m. (-en), prachtige stool; ...ZAAL,.
v. (...zalen), zaal (in een vorstelijk paleis) waar de
troon staat, groote ontvangzaal, eerezaal.
TROOP. m. (tropen), oneigenlijke, figuurlijke uitdrukking, overdrachtelijke zegswijze.
TROOST, m. verzachting, leniging van smart of
droefenis (door woorden of daden), vertroosting, het
troosten: ergens troost in zoeken, vinden; dat is min
eenige troost; iem. troost toespreken; hulp, bijstand:

bU ienz. troost zoeken; h

is min troost en 'zitun steun;

verkwikking: een kopje troost. kottie; (gew.) armelui's
troost, bokking.
TROOSTBAAR, bn. to troosten.
TROOSTBRIEF, m. (...ven), brief van rouwbeklag,
deelneming.
TROOSTELBIER, o. bier dat op een begrafenismaal
gedronken wordt.
TROOSTELIJK, bn. (-er, -st), troostverwekkend,.
vertroostend: troostelijk nieuzcs.
TROOSTELOOS, bn. bw. (...zer,
ontroostbaar,._
niet to troosten, zonder troost: eene troostelooze
teedzace, in een troosteloozen toestand verkeeren; ver-slagen: door die teleurstelling teas hij geheel troosteloos. _
TROOSTELOOSHEID, v. diepe verslagenheid.
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TROU W.

• TROOSTELWIJN.

m. wijn die bij een doodmaal of
'eene begrafenis wordt geschonken.
TROOSTEN, (troostte, heeft getroost), opbeuren
4door woorden of daden): een zieke troosten; trachten
verdriet to lenigen : iem. troosten over het verlies can
zich
.een dierbaren afgestorvene; (fig) zich troosten,
tevredenstellen, zich schikken in.... TROOSTING,
v. het troosten.
TROOSTEND, bn. opbeurend, bemoedigend: troos-

...WIJF, o. (...ven), eene vrouw die XI de bagage
van 't leger behoort.
TROTS, m. hoogmoed, laatdunkendheid, het gevoel
dat men moor is dan anderen on dit in alles laat
blijken: onverdraaglijke trots; zjin trots kende Beene
grenzen; adeltrots; — fierheid, verheffmg boven het
lage en gemeene, groot zelfvertrouwen dat tot groote
dingen to doen in staat stelt : edele, rechtmatige trots; —
voorwerp waarop men trotsch is: hfj was de trots zfjner

itende woorden.

ouders; die boom was de trots van het geheele dorp.
TROTS, bw. hoogmoedig, verwaand: trots rand,
blikken; trots antwoorden.
TROTS, vz. in spijt van: trots den beste, even good
als de beste; ik zal het doen, trots zijn verbod.

TROOSTELWIJN,

-

-

m. (-s), die troost ; (bij b.) Heilige Geest.
'TROOSTERES, v. (-sen), zij die troost.
TROOSTGROND, m. (-en), omstandigheid waaruit
,~troost to putten is; ...LIED, o. (-eren); ...REDE, v.
• nen), rouwbeklag, vertroostende woorden.
TROOSTRIJK, bn. (-er, -st), veel troost in zich be.Tattende, opleverendo.
TROOSTSCHRIFT, o. (-en), troostbrief.
TROOSTVOL, bn. vol troost.
TROOSTWOORD, o. (-en), vertroostend woord ;
m.(-en),troslid
TROP, m. troop. Zie dit woord.
TROPE, TROPUS, m. troop.
TROPEE, v. (-en), zegeteeken van veroverde wape?nen, kanonnen, geweren enz. en vaandels; soms
wok eene bloot tot versiering aangebrachte decoratie,
inlet wapenen versierd.
my. (sterrenk.) zonnekeerpunten:
TROPEN,
onder de tropen, in de heete luchtstreek; in de tropen,
in de keerkringslanden.
TROPISCH, bn. tot de keerkringslanden behoorende, van daar afkomstig: de tropische gewesten,
jolanten; tropische regens, geweldige stortregens in
-de tropen; tropische ziekten, ziekten door het tropisch
&limaat bij de Europeanen ontstaan.
TROPISCH, bn. oneigenlijk, beeldsprakig.
TROPPEL, m. (-5), (Zuidn.) trop.
TROPPELEN, (Zuidn.) zich vergaderen, in een trop
bijeenkomen: de kiekens troppelen rend de moeder,
TROOSTER,

,

- het nest.

(troqueerde, heeft getroqueerd),
ruilhandel drijven.
TROS, m. (-sen), (plantk.) bloeiwijze met verlengde
-spil en gesteelde bloemen; bundel vruchten uit zulk
eene bloeiwijze ontstaan: een tros druiven, bessen;
•een bos vruchten die bij elkander groeien: een tros
kersen; pijlkoker; (zeew.) lijn (touwwerk) uit drie
of vier strengen gevlochten; paardelijn; legerbagage
met de daarbij behoorende manschap. TROSJE,
0. (-5), kleine tros.
TROSBLOEM, v. (-en), bloom die aan een tros
groeit; ...BOEF, m. (...ven), ...JONGEN, ...KNECHT,
dn. (-s), trosdrager, pakknecht (in een leger); ...HAVER, v. eene soort van haver in Groningen; ...HOER,
v. (-en), ontuchtig wijf, dat het leger volgt; ...HYACINT, v. (-en), (plantk.) trosvormige hyacint (hyacin.thus botryades); ...KERS, v. (-en), kers die aan trossen
.groeit, ...KERSEBOOM, m. (-en), boom waaraan de
troskersen groeien (cerccsus padus).
TROSKIEUWIGEN, m. my. eene orde van visschen,
TROQUEEREN,

,

-

'waarvan de kieuwen in kleine, rondo trosjes bij
.paren aan de kieu -wbogen gehecht zijn; de snoet is
zeedraakjes en de zee- tot eene buis verlengd; de
naalden behooren er toe.
TROSNARCIS, v. (-seri), (plantk.), eene narcissoort
waarvan de bloemen in trossen groeien; ...PAARD,
-0. (-en), pakpaard (bij het leger).
TROSSEN, (troste, heeft getrost), oppakken, tot
(mil.) hooi en stroo op
-trossen of bundels maken;
-de paarden pakken; (fig.) zijne biezen pakken, wegloopen, zich uit de voeten maken.
TROSTOUW, o. (-en), paktouw; (zeew.) zwaar touwwerk; ...VAANDEL, o. (-5), vlag van den legertros, ...VIOLIER, v. (.en), violier root trosvormige
bloemen; ... VOGELKERS, v. troskers, troskerseIpoom.
TROSVORMIG, bw. in den worm van een tros.
TROSWAGEN, m. (-s), pakwagen bij een leger;

TROTSCH,

bn. (-er, -t), hoog uitstekend, statig.

de trotsche kruinen der boomen, der bergen; prachtig:
dat was een trotsch gezicht; hoogmoedig, hoovaardig:
trotsch op geld en goed zon; trotsche manieren; eene
trotsche houding aannemen, verwaand, overmoedig;
de trotsche pauw; fier: eene trotsche ziel; de edek,
trotsche gang van een Arabischen hengst. TROTSCH-

HEID, v. hoogmoed; (...heden), trotschehandeling.
TROTSCHAARD, m. (-en), hoogmoedige, verwaande.
TROTSCHHART, m. en v. (-en), iem. die trotsch is.
TROTSCHHARTIG, bn. (-er, -st), trotsch. TROTSCHHARTIGHEID, v.
TROTSEERDER, m. (4), die trotseert.
TROTSEN, TROTSEEREN, (trotste of trotseerde,
heeft getrotst of getrotseerd), tergen, uittarten,uitdagen, braveeren, moedig onder de oogen zien of
treden: den viand, het gevaar, den dood trotseeren;
zich hoogmoedig verheffen: hij trotst op rang en
stand, op zijne geboorte. TROTSEERING, v. het trotseeren; —, (-en), (zeew.) hellingschuinte.
TROTSIG, bn., (w. g.), (-er, -st), trotsch.
(trotteerde, heeft getrotteerd),
TROTTEEREN,
draven.
TROTTOIR, o. (-s), verhoogd voetpad (naast den
rijweg); —BAND, m. (-en), de rij steenen, gewoonlUk
van arduin, langs een trottoir.
TROUBADOUR, m. (-s), Provencaalsche minnezanger (in de middeleeuwen).
TROUBLE, v. (-5), wanorde, verwarring, volksopstand.
TROUBLEEREN, (troubleerde, heeft getroubleerd),
troebel maken, verontrusten, storen; verwarren; (fig.)
getroubleerd, gekrenkt in de hersenen.
TROU-MADAME, o. zeker spel met dertien ivoren
balletjes.
TROUVERE, m. (-s), dichter, minnezanger in het
noorden van Frankrijk (in de middeleeuwen).
TROUW, bn. bw. (-er, -st), getrouw, innig verbonden, zeer gehecht (aan) trouwe vrienden; zone beminde
trouw zijn; trouwe g ode; een trouwe hond; trouwe
ctienstboden, die nauwgezet hun plicht vervullen, die
gehecht aan hunne meesters zijn; — zich stipt houdende aan zijn woord, aan het geloof enz.: trouw
zone belofte nakomen; trouw aan zone beginselen blijven;
eon trouwe noon der Perk; hou en trouw, stipt, eerlijk;
trouw innemen, zonder den keer over to slaan; trouw
de voorschriften opvolgen, zonder dat er jets aan ontbreekt; stipt, nauwkeurig: eene trouwe afbeelding;
een trouw afschrift; — bw. met onbezweken trouw
on ijver: iem. trouw ter zffde staan; fern. trouw
dienen, bedienen; vast, onveranderlijk. TROUWHEID, v.
TROUW, v. innige gehechtheid (aan iem. of iets):
de trouw eener moeder; beproefde trouw; getrouwheid,
eerlijkheid: de trouw der clienstboden; trouw zweren;
hondentrouw; trouw meet blijken; op trouw verkoopen,
op krediet; te goeder trouw, oprecht, zonder kwade
bijbedoelingen; te kwader trouw, oneerlijk, arglistig;
stiptheid, waarheid: met de grootste trouw is dat
verteld, beschrecen, vertaald; gegeven woord: zone
trouw breken; trouwbelofte: een ring in trouw geven;
op trouw geven, op voorwaarde eener echtverbintenis; huwelijk: de troow is voltrokken; er komt in de
trouw heel scat 14jken, de trouie breken, echtscheiden. ,

TROUWALTAAR.
TROUWALTAAR, 0. (...altaren), altaar waarvoor
43en paar getrouwd wordt.
T.ROUWBAAR, bn. huwbaar, geschikt om een
thuwelijk aan te gaan.
TROUWBED, o. (-den), bruids-, huwelijksbed ; ...BELOFTE, v. (-n), het beloven een huwelijk aan te
gaan; ...BERTCHT, o. (-en); ...BREUK, v. echtbreuk;
...DAG, m. bruiloftsdag; dag waarop men trouwt
of getrouwd is: zijn trouwdag vieren, herdenken; tijd
gedurende welken iem. getrouwd is: zij heeft in
haar trouwdag veel Teed verduurd; ...DICHT, o. (-en),
huwelijksdicht.
TROUWELIJK, bw. op getrouwe wijze.
TROUWELOOS, bn. bw. (...zer, -t). zonder trouw,
, oneerlijk, valsch, slecht ; meineedig. TROUWELOOSHEID, v. ontrouw; (...heden), ontrouwe trouwelooze handeling.
TROUWEN. (trouwde, heeft en is getrouwd), huwen,
, door het huwelijk vereenigd worden:
eanneer den-

ken de jongelui te trouwen
en .); Ian trouwt nooit; in de
perk trouwen, het huwelijk laten inzegenen: huwen,
ten huwelijk nemen: een rijk meisje trouwen; in den
.echt verbinden, opnemen: clominee B. heeft ons
getro mcd; — hij is er niet aan getrouwd, hij zit er niet
aan vast.
TROUWENS, bw. in waarheid; overigens: ik kon

trouwens aid adders doer.
TROUWGEWAAD, o. (...gewaden), bruids•, bruigomskleed; ...GOED, o. trouwgewaad.
TROUWHARTIG, bn. bw. (-er, -st), eerlijk, gemoe,delijk; openhartig: eene trouwhartige verklaring,
bekentenis. TROUWHARTIGHEID, v. eerlijkheid,
gem oedelijkheid; openhartigheid.
TROUWHEER, in. (-en), (w. g.), ambtenaar van den
burgerlijken stand, die de huwelijken sluit; ...HOED,
m. (-en), hoed dien men bij het trouwen droeg;
...JAPON, v. (-nen), japon waarin men getrouwd is.
TROUWKAMER, v. (-s), kamer in een gemeentehuis, waar de huwelijken gesloten worden;
...KLEED, 0. (-eren).
TROUWLUSTIG, bn. (-er, -st), lust hebbende om te
trouwen : trouwlustige jonge weeuwtjes.
TROUWPAK, o. trouwgewaad; ...PAPIEREN, o.
my. papieren die men voor het trouwen noodig
heeft; ...PARTIJ, v. (-en); ...PENNING, m. (-en),
gedenkpenning op een huwelijk; ...PLECHTIGHEID,
v.; ...RING, m. (-en), ring dien de bruidegom aan
de bruid of de bruid aan den bruidegom geeft;
...SCHAT, m. (-ten), huwelijksgift; ...VERBOND, o.
echtverbintenis, huwelijksband; ...VERBREKER,
m. (-s), die zijn woord schendt; echtbreker; ...VER.
BREKING, v. het schenden van een gegeven woord;
echtbreuk; ...ZAAL, v. (...zalen), trouwkamer.
TROUWZIEK, bn. in de hoogste mate trouwlustig.
TRUFFEEREN, (truffeerde, heeft getruffeerd), met
truffels toebereiden,
TRUFFEL, v. (s), zeer smakelijke en geurige paddenstoel (tuber ciborium), waarvan de echte soort in
Zuid-Europa in eiken• on kastanjebosschen onder den
.grond groeit: met truffels bereiden; met truffels vullen.
TRUFFELPASTEI, v. (-en), ...SAUS, v. (-en),
...WORST, v. pastei, saus, worst met truffels toebereid.
TRUGGELEN, (gew.) troggelen.
TRUI, v. (-en), (gew.) zeug; moerkonijn;
— eon gebreide wollen borstrok die zoowel
van voren als van achteren geheel dicht is.
TRUMEAU, m. (.x), muurvak tusschen twee vensters; spiegel die dit yak geheel bedekt, penantspiegel.
TRUNK- of KOKERMACHINE, v. (-s), (stoomw.)
machine waarbij de zuiger ringvormig is en een
trunk of hollen koker omvat.
TRUNT, o. (-en), TRUNTEL, o. (-s), nietigheid,
.Coeuzeling, bagatel.
TRUNTE, v. (-n), (Zuidn.) (gew.) druiloor.
TRUNTEN, (truntte, heeft getrunt), (Zuidn.) talmen.
TRUST (Eng.), v. (-s), maatschappij of vennoot-
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schap of eene samensmelting van eenige vennootschappen onder beheer van een trustee, ten doel
hebbende de concurrentie te breidelen of te vernietigen: eene petroleumtrust; de steenkolenhandelaren
wilden eene trust oprichten; —MAATSCHAPPIJ,
v. (-en).
TRUSTEE (Eng.). m. (-s), beheerder eener trust,
die de geheele leiding van zaken in handen heeft.
TRUWEEL, o. (-en), metselaarsgereedschap, troffel.
TSA, tusschenw. sa .
TSJIRPEN, (tsjirpte, heeft getsjirpt), een geluid
voortbrengen als de krekels.
TSJOENEN, (tsjoende, heeft getsjoend), (gew.),
vooral in Friesl.) beheksen.
TSJOENSTER, v. (-s), (gew.) toovenaarster.
T-STUK, o. (-ken), ijzeren latten of balken die op
hunne doorsnede den vorm eener T hebben; buisjes of koppelingen met drie einden.
TUBA, v. (-'s), een geelkoperen blaasinstrument
met een zwaren fagottoon; de omvang loopt van

contra B mol tot eengestreept g.
TUBE, v. (-n), buisje, kokertje; tuben verf, kokertje
met fijne schildersverf gevuld.
TUBERCULEUS, bn. knobbelig, gezwollen, met
tuberkels; aan tuberculose lijdende tuberculous vee;
tuberculous vleesch, vleesch van tuberculous vee.
TUBERCULOSE, v. tuberkelziekte: tuberculose der

ingewanden volgt vaak op longtuberculose.
TUBERKEL. m. (-s), alle in 't lichaam voorkomende
kleine knobbels van griiachtige of gele kleur, van
kaasachtige hoedan'.9,- heid, die bij microscopisch
onderzoek uit amorphe bestanddeelen, tuberkellichaampjes en uit vetbolletjes blijken to bestaan en
Beene vaten bezitten: tuberkels worden in alle orga-

nen en weefsels aangetrotfen; in de longen geven
aanleiding tot longtering.
TUBERKELBACIL, v, (-len), bacil die de tuberculose
veroorzaakt; ...LICHAAMPJES, o. my. zie tuberkel;
...MASSA, v. (-s), een orgaan of weefsel dat zeer
veel tuberkels bevat; ...ZIEKTE, v. ziekte, kwijning,
tering van het lichaam veroorzaakt door eene groote
aanwezigheid van tuberkels.
TUBEROOS, v. (...rozen), Oostindische herfsthyacint: een bolgewas, met witte, sterkgeurige
lelievormige bloemen (polyanthes tuberosa); —BOL,
m. (-len).
TUBULAIR, bn. buisvormig; tubulaire ketel, stoomketel met vlampijpen.
TUBUS, m. (tubi), buis; kijker, verrekijker.
TUCHT, v. leiding om iem. aan het goede to wennen on van het verkeerde terug to houden, zedelijke
leiding: orde en tucht in de school; scherp toezicht,
discipline: onder strenge tucht houden; de tucht hand-

haven; aan tucht gewende soldaten, kinderen; kerkelfjke
tucht; straf: iem. tucht geven; raad van tucht, lichaam
belast met het onderzoek der strafbare handelingen van matrozen op koopvaardijschepen.
TUCHTELING, m. en v. (-en), fern. die in een tuchthuis opgesloten is. TUCHTELINGE, v. (-n).
TUCHTELOOS, bn. bw. (...zer,
zonder tucht,
ongeregeld eene tuchtelooze bende; onzedelijk: een
tuchteloos Leven leiden. TUCHTELOOSHEID, v. gebrek
aan tucht; insubordinatie.
TUCHTHUIS, o. (...zen), verbeterhuis, gevangenis
voor crimineel veroordeelden, wel te onderscheiden
van de huizen van bewaring, waarin correctioneel
veroordeelden worden opgenomen; —BOEF, m.
(...yen), tuchteling; —MEESTER, m. (-5), kommandant eener strafgevangenis; —STRAP, v. (-fen), opsluiting in een tuchthuis.
TUCHTIG, bn. bw. (-er, -st), zedig, eerbaar, kuisch,
deugdzaam; — (gew.) bronstig, tochtig.
TUCHTIGEN, (tuchtigde, heeft getuchtigd), bestraffen, berispen; straften, kastijden, door lichamelijke
straf trachten te verbeteren: een kind tuchtiyen; God
tnchtigt die hij liefheeft. TUCHTIGING, v. (-en), het
tuchtigen.
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TUCHTLEER, v. regel van orde, discipline; zedenleer; ...MEESTER, m. (-s), cipier, gevangenbewaar• I
der; (oudt.) zedenmeester (bij de Romeinen);
...MEESTERSCHAP, o. ambt van cipier; (oudt.)
zedenmeesterschap; ...MIDDEL, o. (-en), middel om
de tucht to handhaven; ...ROEDE, v. (-n), werktuig
waarmede men kastijdt; zweep; (ook fig.): de tuchtroede zwaaien, strong heerschen.
TUF, o. tufsteen; , (-fen), soorten van tuf: ten
deele verharde on later verweerde vulkanische
slijkmassa's, ten deele in water afgezette of met
water vermengde vulkanische uitwerpselen als
zand, asch on lapilli.
TUFAARDE, v. verweerde tuf of tufsteen; ...KEGEL, m. (-s), vulkaan uit enkel tuf bestaande;
...STEEN, ook DUFSTEEN, m. (-en), als voorwerpsn.
o. gmv. als stofn , zekere grauwe steensoort, tuf.
TUI, v. (-en), takel, touw om iets vast to zetten;
touw voor het tuianker; (fig.) iets op tui houden,
tegenhouden, op de lange baan schuiven; —ANKER,
o. (-s), (zeew.) boeganker waaraan het schip bij ebbe
vastligt.
TUIEN. (tuide, heeft getuid, (gew.) met touwen

den vijftigsten slag van de het omtuimelt en de
-schel in beweging brengt; (deel van een slot) ijzer
dat aan de kruk verbonden is waardoor de schoot
bij het draaien van de kruk uit- of ingaat; (deel
van een geweer) verbindingsstuk tusschen den ha an.
on de slotplaat; eerttids zeker oorlogstuig, blijde;
een glas met zulk een ronden voet, dat het niet
staan kan; — soort van duif die zeer hoog vliegt
en telkens tuimelende bewegingen maakt; eenesoort van snip (totanus calidris); eene ruim 4 M.
lange soort van dolfijnen in den Atlantischen Oceaan.
(gew.) eene soort van mastelein(delphinus tursio);
brood. TUIMELAARTJE, o. (-s).
TUIMELBANK, v. (-en), eene soort van wip; (zeew.).
bank wier ruggesteun omgezet of omgetuimeld_
kan worden; ...BUIL, m. (-en), (in verfmolens) eon_
schuin geplaatste buil die bij het omdraaien telk.ens
met een schok neerkomt;
akkerkruisdistel, ook wallendistel geheeten.
TUIMELEN, (tuimelde, heeft en is getulmeld),.
onderst boven rollen; afrollen, naar beneden wentelen: van de trap tuimelen; hals over kop vallen:
van een hek, uit een raam tuimelen; (fig.) bankbreukig worden; staat en rang, aanzien verliezen; afgezet
worden.
TUIMELGEEST, m. geest van oproer, zucht tot.
veranderen, omwentelingsgezindheid, m. en v..
(-en), omwentelingsgezinde.
TUIMELGEESTIG, bn. (w. g.) woelig, oproerig.
TUIMELING, v. (-en) het tuimelen; duizeling; (fig.) ,

vastzetten, vasthechten, binden.
TUIER, m. (-5), band; paal.
TUIEREN, (tuierde, heeft getuierd), (veroud. gew.)
vastniaken.
touw om to tuieren.
TUIERTOUW, o.
TUIG, o. (-en), werktuig, gereedschap, toestel; al
de riemen on koorden, waarmede een paard of ander
omwentligsabur.TUIMELNKdier wordt toegerust om iets voort to trekken enz.:
JE, o. (-s ► .
een paard het tuig of-, aandoen; geschut met alles,
TUIMELKAR, v. (-ran), stortkar; ...RAAM, o. (...rawat daartoe behoort, nog over in de samenstellinmen), raam dat in het midden der hoogte om eene
gen tuighuis, tuigkamer enz.; (zeew.) al wat vereischt
horizontale as draaibaar is; ...VISCHJE, o. (-s), cone,
wordt om een mast enz. in behoorlijken toestand
...ZUCHT, v. tuimelgeest. sortvankleip;
to brengen : het tuig van het schip was zeer gehavend; —
TUIN, m. (-en), heining, afperking, omtuining: eenstof waaruit iets vervaardigd is: wat is dat voor
tuin om een stuk grond maken; (fig.) iem. om den tuirk
twig?; steekt raar in zijn tuig, hij is slordig geleiden, hem foppen, bedriegen; de kap op (of em) denkleed; slecht goad, prullen: tuig van sigaren; tuig
tuin hangen, het kloosterleven verlaten; vleditwerk,
can yolk, het is tuig, slecht yolk; — versiersel, opschik ;
mandenwerk van teenen voor afscheidingen, afzilveren of gouden ketting met schaar en naaldenschoeiingen, kribben enz.; — ruimte door een tuin.
koker. TUIGJE, o. (-s).
afgesloten: bij het doopen zitten de moeders der dooTUIGAGE, v. al wat tot de optuiging van een
pelingen in den taro; Hollands tuin, de schoone dreven
schip behoort.
van Nederland; dierentuin; inn. een afgesehoten stuk
TUIGEN, (tuigde, heeft getuigd), getuigen, getuiland waar bloemen, moesgroenten enz. verbouwd,
genis afleggen, verklaren; — bewijzen, ten bewijze
worden; speeltuin. TUINTJE, o. (-s), kleine tuin.
strekkon van: dat teeigt voor hem, voor zijn goeden
TUINAARDE, v. aarde zeer geschikt voor tuinbouw,.
51000k.
zwarte aarde, humus; ...AK ELEI, v., ...ALSEM, m.,.
TUIGEN, (tuigde, heeft getuigd), optuigen, het tuig
...ANJELIER,
v. (-en), gekweekte akelei, anjelier;
aandoen: een paard tuigen; (zeew.) van tuig voor...ARBEID, m. work in den tuin (om dozen te onderzien, optakelen, toerusten: een schip tuigen. TUIhouden); ...ARBEIDER, m. (-5); ...ARTISJOK, v.
(;ING, v. (.en), het tuigen.
(-ken), (plantk.) gekweekte artisjok; ...BAAS, m..
TUIGHUIS, o. (...zen), gebouw waar allerlei wapen(...bazen), tuinman : hoofd van een grooten moestuin;
tuig bewaard wordt,wapenhuis; ...HUISMEESTER,
...BANK, v. (-en), rustbank in een tuin; ...BED, o.
m. (-s), opzichter van het tuighuis; ...KAMER, v. (-s),
(-den), afgeperkt deel in een tuin voor bloemen enz.;.
wapenkamer, wapenzaal; ...MEESTER, m. (-s), diree...BLOEM, v. (-en), gekweekte bloem; ...BOEK, o.
der
artillerie;
...MEESTERSCHAP,
o.
betrekteur
(-en), book dat regelen voor den tuinarbeid bevat:
king van tuigmeester; m. (-s),
...BOON, v. (-en), Roomsche boon, eene der twaalf
bagagewagen, caisson.
soorten van wikke; ...BOUW, m. het kweeken van
TUIL. m. (-en), jokkernij, boert, scherts; beuzeling;
tuinbloemen en tuingroenten: de tuinbouw bloeit in
(fig.) iem. op den tail ;louden, hem bedotten; zijn toil
het Westland.
zijn hoofd volgen, zijn eigen zin doen.
TUINBOUWMAATSCHAPPIJ. v. (-en), maatschappij
m.
(-en),
krans
(van
bloemen
enz
),
ruiker:
TUIL,
tot bevordering van de belangen van den tuinbouw;
een tuiltje bloemen; (plantk.) eene trosvormige bloei...SCHOOL, v. (...scholen). school waar de tuinbouw
wijze waarvan de onderste stolen langer dan de
onderwezen wordt : t «inboart school Linnaeus (te
bovenste zijn, zoodat de bloemen ongeveer op dezelfde
-Watergraafsmeer); ...TENTOONSTELLING, v. (-en).
hoogte staan. TUILTJE, o. (-s), kransje (van bloeTUINCICHOREI, v., ...c YPRES, m. (-sen), gekweekte,
men); verzameling dichtstukjes.
veredelde cichorei, eypres.
(tuilde,
heeft
getuild),
onbezonnen
hanTUILEN,
TUINDER. rn. (-5), tuinier; kweeker van moeszijn
hoofd
volgen.
toil
tuilen,
delen: zUn
groenten en bloemen in 't groot: de tainders in
TUILERIEEN, v. mv. het vroegere ke.izerlijk paleis
't Westla dd.
met openbaren tuin te Parijs.
TUINDEUR. v. (-en), deur naar den tuin.
TUILERIJ, v. het onbedachtzaam handelen.
TUINEN, (tuinde, heeft getuind), een tuin bowerTUIMEL, m. tuimeling, buiteling: clot leas een heel e
'
ken,
tuinarbeid verrichten; in een tuin wandelen ;
tounel; (fig.) bedwelming, vervoering, verrukking: in
een
tartje goon tame); — met een tuin (omheining)
den tuimel der hartstochten, der rermaken, der blijd,chap.

TUIMELAAR, m. (-s), tern. die -, iet dat tuimelt:
(in oliemolens) stuk hout aan her schelrad dat

omringen.

TUINEPPE, v. zekere plant (opium graveolens).

TUINERWT.
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...ERWT, v. (-en), (plantk.); ...FLUTTER, m. (-s).
—, (-en), rdswerk (aan kribben en rivieren), rijseene soort van grasmusch (sylvia hortensis), in Grobank, rijsberm; ...ZAAD, o. (...zaden), zaad voor
ningen groote hofzanger en bij Haarlem kersenpiktuingewassen.
kertje genoemd; ...GAT, o. (-en), (zeew.) hommergat,
TUIPAAL, m. (...palen), ingeheide paal om schepen
schijfgat; ...GEREEDSCHAP, o. (-pen), hark, schop
aan vast te leggen; ...POEL, m. (-en), (zeew.) drijfenz.; ...GEWAS, o. (-sen), moeskruid, groente; ...GOD,
kist.
m. (fab.) Vertumnus; ...GODIN, v. (fab.) Pomona;
TUISCHEN, (tuischte, heeft getuischt), bedrieglijk
...GRAS, o. (plantk.) klein- of eenjarig beemdgras, ook
ruilen, verruilen (waren); — spelen, dobbelen, eig.
pluirn- en bosjesgras geheeten; ...HAAG, v. (...hagen),
het wisselen of ruilen der dobbelsteenen of kaarten.
...HEG, v. (-gen), haag of Keg ter afschutting van
TUISCHING, v. het tuiscben; dobbelarij.
een tuin; ...HAMER, m. (-s), Kamer, slei of slegge
TUISCHER, m. (-s), bedrieglijke ruiler; speler, dobom de palen voor tuinwerk in den grond te slaan;
belaar. TUISCHERIJ, v. (-en).
...HOED, m. (-en), strooien hoed met breeden rand
TUISCHHUIS, o. (...zen), speelhuis.
dien men in een tuin draagt: ...HUTS, o. (...zen),
TUISTROP, m. (-pen), tuitouw.
gebouwtje in een tuin; ...HUISJE, o. (-s), zomerTUIT. v. (-en), punt; spits toeloopend einde (van
verblijf; prieel; ...HU UR, v. geld dat voor het gebruik
eenig voorwerp); pijp eener kan : de twit der koffiekan
van een tuin betaald wordt.
is verstopt; omgebogen deel waaruit men giet: de
TUINIER, m. (-s, -en), tuinarbeider, tuinman; hovehilt der melkkan; (fig.) tranru net tuiten [met tuiten
nier. TUINIERSTER, v. (-s), zij die tuiniert; tuin- ' of tuitkannetjes you schreien, bitter weenen; puntige
mansvrouw.
haarvlecht, bos Naar; toot (zekere boom); radvelg;
TUINIEREN, (tuinierde, heeft getuinierd), het tuinlichtekooi; borsttepel; soort van fuik om zeelt te
mansbedrijf uitoefenen; (ook) uit liefhebberij tuinvangen. TUITJE, o. (-s).
arbeid verrichten.
TUITBAND, m. (-en), band eener haarvlecht.
TUINIERSALMANAK, m. (-ken), almanak met allerlei
TUITELACHTIG, bn. (-er, -st), wiebelend: een tuitelgegevens voor den tuinman; ...BEDRIJF, 0.; ...HUIS,
achtig tafeltje, dat telkens dreigt om to vallen.
o (...zen); ...JONGEN, m. (-s), ...HAND, v. (-en);
TUITELEN, (tuitelde, heeft getuiteld), wiebelen,
...VROUW, v. (-en); ...WE R , o. ; oN I NG, v. (-en).
wankelen, been en weder schokken en dreigen om
TUINIERVOGEL, m. (-s), een vogel op Nieuwte slaan.
Guinea.
TUITELIG, bn. (-er, -st), tuitelachtig; licht in 'thoofd,
TUINKAMER, v. (-s), kamer die op den tuin uitziet;
duizelig: hij is tuitelig.
...KERS, v. (plantk.) gewone kers: eene soort van
TUITEN, (tuitte, heeft getuit), op de tuit (den
't geslacht kers (lepidium sativum) ook bittere- of
Koren) blazen, toeten ; nine ooren tuiten, het ruischt
sterkers geheeten; (-en), kers in een tuin geteeld
niij in de ooren. TUTTING, v. het tuiten; zeker geluid
tin tegenst. van die uit een kerseboomgaard); ...KER.
in de ooren.
VEL, v. tplantk.) eene soort van stekelzaad; ...KIST,
TUITHOED, m. (-en), hoed met een vooruitstekende
v. (-en), kist waarin boompjes, heesters, bloemen
punt; ...HOORN, m. (-s), zeker blaasspeeltuig, tootenz. zijn geplant; m. (-en), wiedijzer,
hoorn; ...KAN, v. (-nen). kan met eene tuit of pijp;
tuinmansgereedschap; ...KLOKJE, o. (-s), zekere
...LAMP, v. (-en), ouderwetsche olielamp, snotneus;
bloem, campanula; ...KNECHT, m. (-s, -en); ...KO...POT, m. (-ten), pot met eene pijp, lui; ...SCHOEN,
► INKJE, o. (-s), winterkoninkje, zekere vogel;
m. (-en), spits toeloopende schoen.
...KRAKOL, v. (-len), zekere huisjesslak; ...KRUID,
TUITOUW, o. (-en), tuits; touw om de molenroeden
o. tuingras; ...LAAN, v. (...lanen), met twee rijen
vast to zetten, als de rnolen wordt gezwicht.
boomen beplant gedeelte van een tuin; ...LADDER,
TUITS, o. (-en), (zeew.) tuiankertouw; klein gekapt
v. (-s), ...LEER, v. (-en), dubbele ladder; ...LEPELtouw (om verbrand te worden).
TJES, o. my. (plantk.) herderstasch; o.
TUK, m. (-ken), stoot, slag; snelle beweging; be(...sschen), gekweekt lisch; ...LOOK, o. zekere plant
hendige streek, list: hij hee/t tukken; ik ken awe
(allium sativ um).
tukken wel; inborst: de aap heeft een kwaadwilligen
TUINMAN, m. (...lui, ...lieden), tuinarbeider; hovetick; ras, soort, aard: die hond is van een goeden
nier.
tuk;
poos: een goeden tuk slapen. TUKJE, o. (-s),
TUINMANSBEDRIJF, ...WERK, o. ...BOOR, v. (...bokleine tuk; dutje: een tukjedoen.
rem, gereedschap tot het verplanten van gewas;
TUK, bn. geslepen, afgericht; beet, graag: daar
kleine holle handschop; ...WONING, v. (-en).
ben ik niet tuk, op; tuk op bait, begeerig naar buit;
TUINMEERLE, v. (-n). (nat. hist.) zekere vogel die,
tuk op moord.
vet gemest zijnde, als eene uitstekende lekkernij
TUKKEN, (tukte, heeft getukt), (Zuidn.) met het
gegeten wordt; ...MES, o. (-sen), snoeimes; ...NEST,
hoofd stooten als de bokken.
m. mest voor den tuin; ...1VIEUBELEN, o.my.meuTUL, v. (-len), pul, kruik, kan; tuil eener kan;
belen voor den tuin: fabriek van ijzeren tainmeubelen,
zuigkan (voor kinderen). TULLETJE, o. (-s).
...,MISPEL, v. (-en), eene soort van vrucht ; ...MUNTE,
TUL, m. (-len), dronkaard.
v. zeker kruid; ...PAD, o. (-en); ...PEUL, v. (-en),
TULBAND, m. (-en), zeker hoofddeksel der Turken
zeker moesgewas; ...PRIEEL, o. (-en), met gebladerte
en andere Oostersche volken, een doek om het hoofd
bedekt gedeelte van een tuin; ...RANuNKEL,
gewonden en vastgeknoopt; — eene soort van gev. (-s), gekweekte ranonkel (ranunculus asiaticus);
bak, die den vorm van een tulband heeft. TUL...SCHAAR, v. (...scharen), groote schaar voor den
BANDJE, o. (-s).
tuinman om mode te snoeien; ...SCHARLEI, v.
TULBANDSPAN, v. ( nen), ...VORM, m. (-en), pan,
Roomsche salie; ...SCHEERLING, v. hondspeterselie ;
vorm om tulband in te bakken.
beerwortel; ...SCHOEN, m. (-en), schoeisel dat men
TULE, v. kant-, garenweefsel.
inz. in den tuin draagt; ...SCHOFFEL, v. (-s),
TULEN, bn. van tule: eene tulen mats; tulen gor...SCHOP, v. (-pen), ...SPADE, v. (.n), tuinmansgedijnen.
reedschappen; ...SIERADEN, o. my.; ...SLA, v.
TULLEBROER, m. (-s), dronkaard.
kropsla; ...SLAK, SLEK, v. (-ken); ...SLANG, v. (-en),
TULLEN, (tul de, heeft getuld), zich dronken drinken.
zekere slang; gummi-slang om daarmede een tuin
TULP, v. (-en), een plantengeslacht (tulipa), tot de
te besproeien; ...SLUIPERTJE, o. (-s), (nat. hist.),
familie der lelieachtigen behoorende, met een zestuinkoninkje, zekere vogel; ...SPIN, v. (-nen);
bladig kelkvormig bloemdek; bloom ervan. TULP...STAAK, m. (...staken), rechtstandig stokje in
JE, o. (-s).
een tuin; erwtenrijs,;e; ...STOEL, m. (-en), stoel van
TULPEBLAD, o. (-eren), blad eener tulp ; ...BOL,
riet of ijzer gewoonlijk, voor den tuin; ...STOK,
m. (-len), bol waaruit de tulp ontstaat; ...BOOM,
m. (-ken): ...TAFEL, v. (-s); ...VERMAAK, o.;
m. (-en), zekere boom in Noord-Amerika met bloe...VRUCHT, v. (•ed); —WERK, o. tuiniersarbeid;
men, die veel overeenkomst hebben met tulpen
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(liriodendron tulipifera); ook hier to lande als sierboom gekweekt.
TULPENBED, o. (-den), gedeelte van een tuin, met
tulpen beplant; ...HANDEL, m. handel in tulpen;
(inz.) windhandel in tulpen (in de Nederlanden in
de zeventiende eeuw); ...KWEEKER, m. (-s), iem.
die tulpen in 't groot kweekt; ...ZAAD, o. zaad van
tulpen.
TULPESOORT, v. (-en), varieteit van tulpen;
...STEEL, m. (...stelen), ...STENGEL, m. (-s), steel,
stengel eener tulp.
TULT, v. (-en), eene houtmaat, nl. 216 voet lengtemaat, by. 12 balken elk van 18 voet.
TUMBLER (Eng.), m. (-s), groot bierglas zonder
voet.
TUMULT, o. ( en), opschudding; rumoer; Yolksoploop.
TUMULTUANT, m. (-en), oproermaker, rustverstoorder.
TUMULTUEEREN, (tumultueerde, heeft getumultueerd), oproer verwekken, opschudding maken.
TUMULTUEUS, bn. (...zer, -t), oproerverwekkend,
rustverstorend.
TUMULUS, m. (...1i), eig. eene hooge, verheven
plaats; graf, grafstede.
TUNICA, v. (-'s), Oudromeinsch onderkleed; —
(R. K.) de tunica der bisschoppen is een rifle geborduurd mantelvormig opperkleed; een korter geestelijk
gewaad, eigen aan de subdiakens, bij godsdienstige
plechtigheden gedragen.
TUNIEK, v. (-en), (naaist.) deel van sommige japonnen, overschoot, pan het lijf vastzittende en over
den rok hangende: de tunieken uit de mode.
TUNNEL, m. (-5), onderaardsche weg: tunnel onder
de Seine, door den Mont-Cenis. TUNNELTJE, o. (-s).
TUNNELAS, v. (-son), (in eene stoommachine) as
die overwelfd is; ...BRUG, v. (-gen), kokerbrug;
o. (-en), houten raamwerk van voren
met beweegbare planken beschoten, van achteren
open; hiermede kan men veilig in een lossen grond
een tunnel graven.
TURBATIE, v. (-5, „Alen), verwarring, stoornis.
TURBEEREN, (turbeerde, heeft geturbeerd), verontrusten, beroeren, verwarren.
TURBINE, v. (-s), schroefrad door stroomend of
vallend water in beweging gebracht; —KAMER,
v. (-s), plaats waar de turbines eener fabriek staan;
—MOTOR, m. (-s, -en), motor door turbines gedreven.
TURBINEUR, m. (-5), fabrieksarbeider die bij de
turbines werkt.
TURBULENT, bn. (-er, -st), woelig, onrustig.
TURBULENTIE, v. onrustigheid, woeligheid, onstuimigheid.
TURELUREN, (gew.) tierelieren.
TURELUUR, m. (...luren, -5), referein, zangwijze;
luim, gril; uit zijn tureluur zijn, niet opgeruimd zijn,
eene kwade luim hebben.
TURELUUR, m. (-s, ...luren), snipachtige vogel
(totanus calidris), met oranjekleurige pooten, overal
in ons land aangetroffen.
TURELUURSCH, bn. (fig.) het is om tureluursch (gek,
dol) te worden.
TUREN, (tuurde, heeft getuurd), met inspanning
zien, scherp kijken naar; — (gew.) vee, aan een
paal gebonden, laten grazen.
TURF, m. (...een), als voorwerpsn. —, v. gmv. als
stofn.: eene brandbare stof van halfvergane plantendeelen: korte turf, baggerturf; lange turf, uit
hoogveen gestoken; turf treden, trappen, steken,
uitsteken, turven maken, in de venen arbeiden; turf
stoken, branden; turf vletten, stapelen; turf tonnen,
in tonnen of vaten doen; — (sprw ) in het veer ziet
-

men op een turfje niet, als men overvloed heeft, is
men niet karig; waar zooveel is, kan wel wat gemist worden; turf naar de venen sturen, onnoodig
werk verrichten; hij weet een turf in Brien te klooven,
hij is zeer gierig; asch is verbra,,de turf, gezegde

TURKOOIS.
waarmede men iem. den mond snoert, die altijd
as (als) dit, as (als) dat... bezigt; — een kieine turf,
een klein ventje; een turf groot, zeer klein: een turf
groot en dan zooveel praats; — gebakken broodje in

den vorm van een turf. TURFJE, o. (-s).
TURF, m. (...ven), (Zuidn.) zadel eons ezels.
TURFAARDE, v. veenaarde.
TURFACHTIG, bn. als turf; een turfachtig land,
grond, geschikt om er turf van to maken.
TURFAKKER, m. (-s), veengrond; ...ASCH, v. overblijfsel van verbrande turf; ...BAK, m. (-ken), bewaarplaats voor turf; sierlijke bak voor turf naast
de kachel; ...BOER, m. (-en), eigenaar huurder
van veengrond; turtverkooper; ...BRIQUET, v. (-ten),
briquet van turf of turfmolm gernaakt, ...DAMP,
m. rook van turf; ...DRAGER, rn. (-s), workman
die dienst verricht bij het opdoen van voorraad
turf; ...EIKER, m. (-s), turfschuit; ...FABRIEK, v.
(-en), plaats waar men machinale turf maakt;
...GRAVEN, o.; ...GRAVER, m. (-s), veenarbeider;
...GROND, m. (-en), veenland; ...110K, o. (-ken), bewaarplaats voor turven; ...HOOP, m. (-en), hoeveelheid op elkander gestapelde turven; ...IJKER, m.
(-5), die de turfschepen meet en merkt (na onderzoek van hunne ruimte); ...KELDER, m. (-s), bewaarplaats van tureen; ...KIST, v. (-en); ...KOKER,
m. (-s), eene soort van pijp of buis waarmede men
turven van boven (den zolder) naar beneden laat
vallen; ...KLUIT, v. (-en), hoeveelheid veenaarde,

tot brandbare turf bewerkt; groote zware turf;
...KOOL. v. (...kolen), uitgebrande turf; ...KOOPER,
m., ...KOOPSTER, v. (-s), handelaar handelaarster
in turf; ...LAND, o. (-en), veenland, veengrond;
...MACHINE, v. (-s), machine om turf to maken.
TURFMAKER, m. (-s), ...MAAKSTER, v. (s), turfgraver; ...MAND, v. (-en); (zegsw.) iem. moeten spreken tusschen de ooren van eene turfmand, iem. in 't geheim moeten spreken; ...MARKT, v. (-en), plaats
waar turf in het groot verkocht wordt; ...MEESTER, m. (-5), opziener der veenderijen; ...METER,
m., ...MEETSTER, v. (-5), die de turven in de tonnen
meet; ...MOLM, m. o., ...MOT, o., ...MUL, v, stof
gruis van turf.

TURFPAKHUIS, o. (...zen), pakhuis voor turf;
...PRAAM, v. (...pramen), turfschuit; ...ROEDE, v.
(-n), veenroede.
TURFSCHIP, o. (...schepen), ...SCFIUIT, v. (-en);
m. (-s), die een turfschip heeft of
voert en daarmede turven ten verkoop aanbrengt;
...SCHUUR, v. (...schuren), bewaarplaats voor turven; ...STEKER, ...SPITTER, m. (-s), turfgraver;
...STOF, o. fijn turfstrooisel; ...STROOISEL, o. turfmolm; het wordt gebruikt om onder de paarden te
strooien in plaats van stroo; ...STROOISELFABRIEK, v. (-en); ...STUWER, m., ...STUWSTER,
v. (-s), die turven opstapelt; ...TIJD, m. tijd wanneer men turf opdoet; ...TON, v. (-nen), geijkte ton,
dienende tot turfmaat; ...TONNEN, o. het turfmeten;
...TONNER, m., ...TONSTER, v. (-s), die turven in
tonnen meet; ...TRAPPER, m., veenarbeider die de
gebaggerde klei in elkander trapt; lompe soort van
schoen; ...TRAPSTER, v. (-s); ...VEEN, o. (...venen),
veenachtige grond geschikt om er turf van te
maken; ...VERKOOPER, m. (-5); ...VERKOOPSTER,
v. (-5); ...VUUR, o. (...vuren), brandende turven;
...WAGEN, m. (-s); ...ZAK, m. (-ken), grof linnen
zak tot vervoer van turf; ...ZOLDER, m.(-s), zolder
tot bergplaats van turf.
TURK, m. (.en), inboorling van Turkije; (fig.) Mahomedaan, Muzelman; de groote Turk, de sultan van
Turkije; (sprw.) aan de Turken overgelererd zijn, slecht
behandeld, bedrogen, mishandeld worden; aangaan
als een Turk, heftig uitvaren, razen, tieren.
TURKEN, m. my. (zeew.) stelhouten.
TURKEN, (turkte, heeft geturkt), geweldig plagen,
mishandelen; handelen als een Turk: razen, tieren.
o. gmv.
TURKOOIS, rn. (...zen). als voorwerpsn.
als stofn.; minerals turkoois, een ondoorzichtige,
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blauwgroene steen; dierlfjke of fossiele turkoois, tandsteen : een blauwgroen, steenhard lichaam.
TURKOOIZEN, bn. van turkoois (vervaardigd).
TURKSCH, bn. van, uit Turkije: de Turksche taal
en letterkunde; Turksch leder, marokijn; Turksche
tarwe, Turksch koren, mais; Turksche boonen, gespikkelde boonen; — Turksche pas, eene soort van zeebrief, vrijgeleide, waarvan de schippers, die de Middellandsche Zee bevoeren, zich voorzagen om geen
last to hebben van de Barbarijsche zeeroovers;
afgescheurd briefje tot blijk van erkenning dienende; Turksch rood, eene vaste vuurroode kleur;
—opzonTurksch,
als een Turk.
TURKSCH, o. Turksche taal.
TURLUPINADE, v. (-s), lade grap, zoutelooze woordspelling.
TURLURU, v. (-s), (nat. hist.) eene soort van landkrab op de Antillen (gecarcinus ruricola).
TURMALIJN, m. een kleine kiezelachtige steen
die, op heete asch gelegd of in kokend water behoorlijk verwarmd zijnde, ZOO electrisch wordt, dat hij
de asch aan de eene zijde tot zich trekt en aan de
andere zijde van zich stoot, ook edele schorl, aschaantrekker, trip en Ceylonsche magnet geheeten.
TURNEN, (turnde, heeft geturnd), (van personen)
gymnastische oefeningen verrichten.
TURNER. m. (-5), gymnast.
TURNGEREEDSCHAP, o. (-pen), ...LES, v. (-sen),
...PET, v. (-ten), enz. zie men onder GYMNASTIEK.
TURRENKRUID, o. (plantk.) ruige scheefkelk.
TURVEN, (turfde, heeft geturfd), turf trekken; de
turf droogmaken in de veenderijen; zich van turf
voorzien, turf opdoen; (fig.) we) turven, zijne schaapjes
scheren, ze op het droge hebben, goed bemiddel d zijn.
TUSSCHEN, vz. van weerszijden besloten door of
te midden van twee zelfstandigheden: hij zat tusschen ons; (fig.) dat blijft tusschen ons, niemand anders
dan wij mag het weten [is er van meer dan twee
personen sprake, dan gebruike men onder], tusschen
Amsterdam en Haarlem, op den weg, die van de
eene naar de andere stad leidt; — (sprw.) tusschen twee
stoelen in de asch zitten, zich in de uiterste verlegenheid bevinden ; tusschen deur en dorpel blijft veel steken, aan maat en strijkstok blijft veel kieven; iets
tusschen de vingers vasthouden; tusschen de regels door
lezen, begrijpen wat niet uitdrukkelijk gezegd is;
het leger stond tusschen twee vuren, het werd van
twee kanten beschoten; (fig.) tusschen twee vuren
zitten, afhangen van twee personen die het tegengestelde willen; tusschen hemel en aarde zweven;
(zeew.) het schip kreeg drie schoten tusschen wind en
water, juist aan' de waterlijn; —
met betrekking tot den tijd: het is tusschen elf en
twaalf, na elf en vOOr twaalf uur; tusschen Paschen
en Pinksteren; dat ging tusschen de bedroven door,
zoo onder de hand; tusschen licht en donker, bij het
vallen van den avond, bij het aanbreken van den
dag; — tusschen, hoop en vrees dobberen, niet weten
wat men te hopen of to vreez en heeft; hij is tusschen
mal en dwaas, hij is niet goed wijs.
[Tusschen vormt tallooze samenstellingen; niet
alle zijn opgenomen; waar de beteekenis niet vermeld is, beteekent het alleen tusschen twee andere in].
TUSSCHENARTIKEL, o. (-s), ingelascht artikel;
...BEDRIJF, o. (...yen), (toon.) gedeelte van den
speelavond gedurende hetwelk de voorstelling geschorst is, entr'acte; ...BEENTJE, o. (-5), driehoekig
beentje in de naden der hersenen.
TUSSCHENBEIDE, bw. zoo wat, tamelijk, niet slecht
niet goed:
schrifft niet mooi en ook niet leelijk,
zoo tusschenbeide; nu en dan, niet geregeld: tusschenbeide kan ho zoo recht dom son; tusschenbeide komen,
zich mengen in, in de bres springen, helpen.
TUSSCHENBEURT, v. (-en), beurt na on voor eene
andere; ...BOD, o. bod niet tot de hoogste en niet
tot de laagste behoorende; ...CELZEL FSTANDIGREID, v. intercellulose; ...DAG, m. (-en), ingelaschte
dag; schrikkeldag; ...DAK, o. (-en), dak over een

open yak tusschen twee gebouwen; ...DANS, m.
(-en), (toon.) ballet tusschen twee stukken; ...DEK,
o. (-ken), een scheepsdek onder het kuildek gelegen.
TUSSCHENDEKS, bw. (zeew.) op het tusschendek.
TUSSCHENDEKS, o. ruimte tusschen het kuildek
en het daaronder ge'egen dek, logement voor het
scheepsvolk: h# is in het tusschendeks.
TUSSCHENDEKSBATTERIJ, v. ( en), batterij op het
tusschendek; ...PA SSAGIER, m. (-s), passagier die in
het tusschendeks logeert.
TUSSCHENDIJK, m. (-en), dijk met aan weerszijden
een anderen.
TUSSCHENDIJKS, bw., TUSSCHENDIJKSCH, bn.
tusschen twee dijken ingesloten.
TUSSCHENDOOR, bw. midden door twee voorwerpen: hij ging daar tusschendoor.
TUSSCHENEILAND, o. (-en), eiland tusschen andere
in gelegen; ...ENGTE, v. (-n), nauwe doorgang; ...ERF,
o. (...ven), ingesloten stuk grond; ...GANG, v. (-en),
middelgang; ...GEBED, o. (-en), gebed tusschen de
twee deelen eener preek; ...GEBIED, o. gebied tusschen de deelen van een ander gebied gelegen,
enclave; ...GEDACHTE, v. (-11).
TUSSCHENGELEGEN, bn. wat tusschen iets in ligt:
de tusschengelegen huizen.
TUSSCHENGERECHT, o. (-en), bijgerecht (dat tusschen de hoofdschotels wordt opgedischt).
TUSSCHENGESCHOVEN, bn. tusschen lets geschoven, ingevoegd.
TUSSCHENGESCHRIJF, o., ...GESNAP, o. tusschenschrift, - snap; ...GESPEEL, o., ...GESPREK, o. (-ken);
...GETAL, o. (-len), gemiddeld getal.
TUSSCHENGEVOEGD, bn. ingelascht.
TUSSCHENGEWEST, o. (-en), tusschengebied;
...GEZANG, o. (-en), lied dat op den voorzang volgt
en den nazang voorafgaat; ...GRACHT, v. (-en),
middelgracht; ...HANDEL, m. handel in doorvoerartikel en; handel in de tweede hand; internationals
handel; ..HARMONIE, v. (muz.) de korte zetten of
trekken in eene fuga, die, wanneer het them a zwijgt,
wegens den samenhang of ter aanvulling ingevoegd
zijn; ...HEG, v. (-gen), hog tusschen twee tuinen of
akkers; ...HISTORIE, v. (-5, ...rien), episode, geval,
bijkomende omstandigheid.
TUSSCHENIN, bw. tusschen twee voorwerpen in.
TUSSCHENJAAR, o. (...jaren), jaar tusschen twee
andere in; ...KANS, v. (-en); ...KIMWEGEN, m. (-5),
(scheepsb.), zie ONDERKIMWEGEN; ...KLANK, m.
(-en), middenklank; ...KLEUR, v. (-en), kleur die het
midden tusschen twee andere kleuren houdt.
TUSSCHENKOMEND, bn. intervenieerend.
TUSSCHENKOMST, v. het invallen in den loop van
iets, dat daardoor gestuit of gewijzigd wordt; bemiddeling: iemands tusschenkomst inroepen; gewapende tusschenkomst, inmenging met krijgsmacht in
de staatsaangelegenheden; ...KONING, m. koning
die regeert gedurende den tijd, die verloopt van het
uitsterven of den val van het eene vorstenhuis tot
de komst van een ander; ...KRING, m. (-en); ...LAAG,
v. (...lagen), middenlaag; ...LAAN, v. (...lanen);
...LAND, o. (-en), ingesloten land; ...LID, o. (...leden),
middenlid, middengeleding.
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TUSSCHENLIGGEND, bn.
TUSSCHENLIJN, v. (-en), tusschenruimte der regels ;

(letterz.) interlinie.
TUSSCHENLIJNIG, bn., (w. g.), tusschen de lijnen in.
TUSSCHENLOOPER, m , ...LOOPSTER, v. (-s), koppelaar, -ster; bemiddelaar, -ster; ...LUCHT, v. (stern)
ruimte tusschen twee planeten; ...MAALTIJD, m.
(-en), namiddagmaal, het eten tusschen het middagen het avondmaal; ...MEER, o. (...meren), meer tusschen twee andere moron, tusschen twee plaatsen
enz. gelegen; ...MIDDEL, o. (-en), middel tusschen
twee andere; (scheik.) bindmiddel; ...MUUR, m.
(...muren), gemeene muur, binnenmuur; ...00RD, o.
(-en); ...PAD, o. (-en), pad tusschen twee akkers,
velden, wegen enz.; ..:PARTIJ, v. (-en), part(j tusschen twee andere in staande; ...PERSOON, m. en

TUSSCHENPERSOON.

TWAALFMAANDELIJKSCH.

v. (;..sonen), iem. die iets (een koop, eene - toenadering) tusschen twee andere personen tracht te bewerken; makelaar, commissionnair, agent; bemiddelaar, -ster; ...PLAATS, v. (-en), tusschenruimte,
opening, tusschenlijn; ...PLANEET, v. (...neten);
...PODS, v. (...zen), ...POOZING, v. (-en), rusttijd
tusschen twee handelingen; afwisseling; b# tusschenpoozen, nu en dan,,intermitteerend, zonder tusschenpoozen, onafgebroken.
TUSSCHENPOOZEND, bn. nu en dan waarneembaar: tusschenpoozende koorts; tusschenpoozende pols,
die nu en dan uitblijft; (nat.) tusschenpoozende fontein, die bij tusschenpoozen water geeft.
TUSSCHENPREEK, v. (-en); ...PSALM, m. (-en);
...RAK, o. (-ken), rak tusschen andere rakken in;
...RANG, m. (-en); ...RAS, o. (-sen), ras van tweeerlei
geslacht; ...REDE, v. (-nen), afwijking van de hoofdzaak, parenthesis, wat tusschen haakjes staat;
...REEKS, ...RIJ, v. (-en), reeks, rij tusschen twee
andere in; ...REGEERING, v. (-en), (in kiesrijken)
de tijd die er verloopt tusschen den dood van den
worst en de keuze van een nieuwen; de regeering
in dien tijd; ...REGEL, m. ( s), tusschenlijn; ruimte
tusschen de regels; ...RIBBENSTUK, o. (-ken), deel
van een stuk slachtvee; ...RIJK, o. bewind van een
staat tusschen de eene gevestigde regeering en de
andere, tijdelijk staatsbestuur; — .:.RIJM, o. (-en),
dichtregelen, tusschen proza ingelascht; ...RUIMTE,
v. (-n), opening; wit; onbezette plaats; (zeew.) nauwe
gang; ...SCHOOL, v. (...scholen), school waar een
gering schoolgeld geheven wordt, die tusschen eene
betalende en eene niet betalende in staat; ...SCHOT,
o. (-ten), middelschot; ...SCHRIFT, o. (-en), inlassching in een geschreven stuk; ...SENT, v. (-en),
(zeew.); ...SLAG-, m. (-en), (muz.) eene kleine bijnoot
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TUSSCHENWEEFSEL, o. (-s); ...WEEE, v. (...weken); ...WEG, m. (-en), middenweg; (vest) bedekte
weg; (ook) weg tusschen een dijk en het water,
...WEGER, m. (-s), (zeew.) langscheeps geplaatste
planken die de ruimte vullen tusschen den balkweger en zetweger; ...WERK, o. bijwerk; ...WERPSEL, o. (-8), (taalk.) tusschenwerpsels zijn Of nabootsingen van geluiden, Of uitingen van gevoel,
hartstocht, begeerte of verlangen; ...WIJDTE, v.
afstand in ruimte; ...WOLK, v. (-en); ...WOORD,
o. (-en); ...ZANG, m. (-en), tusschengezang; ...ZEE,
v. (-en), zee die gewesten of plaatsen van elkander
scheidt; v. (-en); ...ZETSEL, o. (-s),
(naaist.) wat tusschen de stof in genaaid wordt:
...ZIN, m. (-nen),
tusschenzetsel voor een schortje;
parenthesis.
TUT, v. (plant) eene der drie verscheidenheden
van de gewone radijs, ook Chineesch radijszaad,
Spaansche tut en Spaansche dodder geheeten.
TUTELAIR, bn. beschermend; de voogdij betreffende.
TUTEUR, TUTOR, m. (-5), voogd.
TUTOYEEREN, (tutoyeerde, heeft getutoyeerd), iem.
op gemeenzame wljze toespreken.
TUTTI, spel of zang van alien te gelijk.
TUUK, m. (tuken), tureluur, eene soort van vogel.
TUUR, m. (turen), (gew.) paal waaraan het vee
graast; —PAAL, m. (-palen); —HAMER, in. (-s),
hamer om den tuurpaal vast in den grond to slaan.
TWAALF, telw. hoofd- of grondgetal, tien plus
twee: twaalf is een dozijn, een jaar heeft twaalf maan-

na eene hoofdnoot, aan welke zij met een koppelboog verbonden is en van Welke zij jets van den
duur des tijds of van de waarde ontleent; ...SLOOT,
v. (-en), seheidingsloot, middensloot; ...SLUIS, v.
(...zen), middensluis; ...SNAP, m., ...SNAPPEN, o.
stoornis in het spreken; ...SPEL, o. (-en), (muz.)
het spel van den organist als korte inleiding of
verpoozing tusschen de strophen of verzen van een
koraal- of kerkgezang; (toon.) vertooning na het
voorstuk en vo6r het nastuk; ...SPIJS, v. (...zen);
...SPRAAK, v. wat in iets anders gesproken wordt;
bemiddeling; mondelinge tusschenkomst; ...SPREKEN, o. in de rede vullen, toren; iem. niet laten
voortgaan met spreken; deel
nemen aan een gesprek;
...SPREKER, ul. (-5), ...SPREEKSTER, v. (-5), die
zich in het gesprek van anderen mengt; middelaar,
-ster.
TUSSCHENSTAAT, m.; ...STAND, m. (-en);
...STEEG, v. (...stegen); ...STELLING, v. het tusschenstellen; —, v. (-en), hetgeen tusschengesteld
is; ...STOPPING, v.; ...STRAAT, v. (...straten),
middenstraat met eene andere aan weerszijden;
...STREEK, v. (...streken); ...STREEP, v. (...strepen);
...STRIJD, m.; ...STUK, o. (-ken); ...TAL, o. (-len);
...TAND, m. (-en), overtand; ...TIJD, m. tijdsverloop
na de eene gebeurtenis en voor de andere.
TUSSCHENTIJDS, bvv. inmiddels; niet op het gewone of bepaalde tijdstip.
TUSSCHENTOON, m. (...tonen), middentoon.

TUSSCHENUIT, bw.
TUSSCHENUUR, o. (...uren), ledig uur, uur zonder
bepaalde werkzaamheid; ...VAART, v. (-en), doorvaart; ...VAK, o. (-ken), ruimte; ...VAL, o. (-len),
(w. g.), toeval, opkomend geval, omstandigheid,
incident; hinderpaal, beletsel; ...VERDIEPING, v.
(-en); o. (...halen); ...VLA AG, v.
(...vlagen), bij tusschenvlagen, van tijd tot tijd;
...VOEGING, v.; ...VOEGSEL, o. (-5, -en); ...VONNIS, o. (-sen), (recht.) interlocutoir vonnis; ...VOORSTEL, o. (-len), voorstel. do, ,r welks behandeling
die van het houfdvoortel geschorst wordt;
...1VAAG, v. (...wagen); m. (-len); ...WAND,
m. (-en), scheid , wan , l.

den; de twaalf stammen Israels; de twaalf apostelen;
dat kind loopt naar de twaalf, is bijna 12 jaar; onder
de negen en boven de twaalf, (bij het dobbelspel) zie
negen; — 't heeft de waarde van een ranggetal in:
Hoofdstuk twaalf; h# is van het jaar twaalf; twaalf
April; twaalf nur bij dag, middag; twaalf uur bij
nacht, middernacht; — TWAALVEN (het telw.
TWAALF beschouwd als een zelfstandig gebruikt

bn. in 't meerv.), twaalf personen: wij waren met
ons twaalven; deel dat onder u twaalven; — twaalf
deelen van hetzelfde geheel jets in twaalven verdeelen; twaalf uren: op slag van twaalven; twaalf
achtereenvolgende malen: hi)" deed het in twaalven.
TWAALF, v. (...wen), het getal 12: schrijf twaalf;
eene Romeinsche twaalf (XII); twaalftal: lets bij
twaalven aftellen, klaarleggen; kaars van twaalf in
een pond.

TWAALFDAAGSCH, bn. twaalf dagen durende;
om de twaalf dagen.
TWAALFDE, bn. (ranggetal); de twaalfde (dag der
maand); Karel de Twaalfde (van dezen naam); ten
twaalfde, in de twaalfde plaats (naar volgorde);
o. (-n), elk twaalfde gedeelte van jets: vhf twaalfde,
vhf twaalfden, al naar men de deelen bij elkander
of afzonderlijk beschouwt.
TWAALFDEHALF, bn. elf en een half.
TWAALFDERHANDE, TWAALFDERLEI, onverb.
bn . (soortgetallen), op twaalf wijzen of manieren,
van twaalf soorten.
TWAALFDOORNIG, bn. met twaalf dorens: twaalf.

doornige krab.

TWAALFDUIZENDSTE, telw. (ranggetal).
TWAALFHELMIG, bn. (plantk.), met twaalf helmdraden.
TWAALFHOEK, m. ( en), (meetk.) vlakke figuur
door twaalf zijden ingesloten, met twaalf hoeken;
inz. regelmatige twaalfhoek.
TWAALFHOEKIG, bn. met twaalf hoeken.
TWAALFHONDERD, telw. twaalfmaal honderd.
TWAALFHONDERDSTE, telw. (ranggetal).
TWAALFJARIG, bn. twaalf jaren oud : een twaalfjarig kind; twaalf jaren durende: het twaalfjarig
bestand, bestand dat twaalf jaren duurt, inz. in de
Gesch. der Nederl. de wapenstilstand van 1609-1621.
TWAALFNIAAL, bw. twaalf k ,, eren.
TWAALFMAANDELIJKSCH, bn. twaalf maanden
durende. be-taande. levende.

TWAALFPONDER.
TWAALFPONDER, m. (s), elk voorwerp dat twaalf
Fond weegt; kanon waaruit kogels ter zwaarte van
twaalf pond ge-A:hoten worden.
TWAALFSPLETIG, bn. (plantk.); ...STIJLIG, bn.
•(plantk.) met twaalf stijlen of stampers: eene twaalf-

.stylige bloem.
TWAALFTAL, o. (-len), dozijn; twaalf personen,
stuks, voorwerpen.
TWAALFTALLIG, bn. uit twaalftallen bestaande;
(rekenk.) het twaalftallig stelsel, dat stelsel van tellen
- waarbij ieder twaalftal eenheden van een zekeren
_rang eene nieuwe eenheid van een rang hooger
vormen.
TWAALFUURTJE, o. (-s), tweede ontbijt.
TWAALFVINGERIGE DARM, m. (-en), (ontl.) eerste
.gedeelte van de dunne darmen, 12 vingerbreedten
lang, om de buikspeekselklier gelegen.
TWAALFVLAK, o. (-ken), lichaam met twaalf
- vlakken.
TWAALFVOUD, o. (-en), een getal dat een veelvoud
-van twaalf is; twaalfmaal jets genomen: het twaall-

voud van 3 is -'31;.
TWAALFVOUDIG, bn. twaalfmaal zooveel.
TWANTELEN, (Zuidn.) twijfelen.
TWEE, telw. hoofd- of grondgetal: een plus een:

een geheel heeft twee halcen; clot Post twee gulden;
(sprw.) zeggen era doen zijn twee, tusschen zeggen en
•doen is nog een groot verschil; — men kan geen twee
heeren dienen, zie beer; het zYtt, twee handen op e'en,
bulk, zij zijn het met elkander eens; dat is zoo klaar als
tweemaal twee vier is, zie klaar; — 't heeft de waarde
van een ranggetal in: Hoofdstuk twee; Willem Twee;
twee April; — TWEERN (het telw. TWEE, beschouwd
als een zelfst. gebruikt bn. in 't meerv.), twee personen: deel dit onder a tweeen; wij waren met ons
tweeen; twee deelen van hetzelfde geheel: lets in
tweeen breken; twee uren: op slag van tweeen; twee
inalen: hi; deed het in licee,' ► t.
TWEE, v. ■.6n), het cijfer twee: eene Arubis•he twee (2)
en eene Romeinsche twee (II); (kaartsp.) eene kaart
met twee eenheden: schoppentwee; zijde van een
-dobbelsteen met twee oogen: hij wierp de tweeen;
tweetal: iets aan tweeen leggen. TWEETJE, o. (-s).
TWEEARMIG, bn. met twee arnien: tweearmige
hefboom, ...BASTIG, bn. met twee basten; ...BEEbn. met twee beenen.
TWEEBLAD, o. (plantk.) bastaardstandelkruid.
TWEEBLADIG, bn. met twee bladen; ...BLOEMIG,
bn. met twee bloemen; ...BROEDERIG, bn. (plantk.)
met de helmdraden tot twee bundels vergroeid:
-tweebroederige planten; ...BUIKIG, bn. (onti.), met
tweebuikige spier;
-twee buiken of verdikkingen:
...DAAGSCH, bn. twee dagen durende.
gif
zit
bn.
(ranggetal);
de tweede, de
TWEEDE,
tweede persoon; de tweeds (dag der maand) Mei;
Willem de Tweede (van dien naam); ten tweede, in de
meubels uit de tweede
- tweede plaats, na het eerste;
/land, die reeds door iem. gebruikt of gekocht zijn;
ik heb het nit de tweede hand, niet van den betrokken persoon zelf; gewoonte is eene tweede natuur, zie
gewoonte; zij is eene tweeds Venus, zij komt Venus
.zeer nabij in zinnelijkheid; het is een tweede Vondel,
.hij is bijna even groot dichter als Vondel.
TWEEDEHANDSCH, bn. uit de tweede hand: tweeds-

.handsche meubelen; een tweedehandsch verkoophuis.
TWEEDRAADSCH, bn. net twee draden bewerkt,
•(geweven, gevlochten enz.) : tweedraadsch to a w.
TWEEDRAADSMACHINE, v. (s), eene soon van
naaimachine.
TWEEDRACHT, v. oneenigheid, twist, verdeeldheld: tweedracht zaaien.
TWEEDRACHTIG, bn. bw. (-er, -st), TWEEDRACHTIGLIJK, bw. oneenig, verdeeld: tweedrachtig Leven.
TWEEDRACHTSAPPEL, m. twistappel.
TWEEDUBBEL, bn. bw. tweemaal twee.
TWEEDUIZENDSTE, telw. (ranggetal).
TWEEERHANDE, ...LEI, onverbuigb. bn . (soortgetallen).

rt

A- EESCHLTFSBLOK.

1687

TWEEGEVECHT, o. (-en), gevecht van man tegen
man, duel (inz. na eene uitdaging): iem. tot een twee...GODENDOM, o. leer volgens
welke twee goden bestaan.
TWEEHANDIG, bn. met twee handen; ...HELMIG,
bn. (plantk.) twee helmdraden hebbende; ...HOEKIG,
bn. met twee hoeken; ...HOEVIG, bn. met twee
hoeven aan iederen poot: tweehoevige zoogdieren.
TWEEHONDERD, telw. 10 maal 20.
TWEEHONDERDSTE, telw. (ranggetal).
TWEEHOOFDIG, bn. met twee hoofden: tweehoofdig

gevecht uitdagen;

bestuur; een tweehoofdig monster ; tweehoofdige armspier,
met twee aanplantingspunten aan een uiteinde;
...HOORNIG. bn . met twee hoornen; ...HUIZIG, bn.;
tweehuizige planten, planten bij welke de mannelijke
en vrouwelijke bloemen niet alleen van elkander
afgescheiden, maar ook op verschillende planten
voorkomen; ...KIEUWIG, bn. met twee kieuwen:

de tweekieuwige koppootige weekdieren (dibranchiata);
...JARIG. bn . twee jaren oud: een tweejarig kind;
twee jaren durende: zijn tweejarig verblijf op Java;
om de twee jaren; tweejarige planten, die eerst het
tweede jaar bloeien en dan sterven.
TWEEKLANK, en. (.en); (taalk.) ti,veeklanken zijn
nauwe vereenigingen tusschen twee klanken of
klinkers, welke in onzo taal gevormd worden Of
door verheffing der tong tegen het middengehemelte
(de j), zooals ei, vi, 6f door beweging der lippen
op elkander (de w), gelijk au , on; de Nederlandsche

taal heeft elf tweeklanken.
TWEEKLEURIG, bn. van twee kleuren.
TWEELEDIG, bn. uit twee leden bestaande: een

twpeledige verrekijker; tweevoudig; in tweeen gedeeld;
(fig.) dubbelzinnig: see tweeledig antwoord; dat heeft
tweelt,digen zin; iets tweeledig opvatten; (stelk.) binome;
...LETTERGREPIG, bn. van twee lettergrepen;
...LIJVIG, bn. met twee lijven of lichamen.
TWEELICHT, o. (-en), (bouwk.) raam met twee
lichten of vensters, door een kozijn gescheiden.
TWEELING, m. en v. (-en), een van twee tegelijk
geborenen. TWEELINGE, v. (-n).
TWEELINGBROEDER, m. (-s); ...DOCHTER, v. (-s);
...ZOON, m. (...zonen); ...ZUSTER, v. (-s).
TWEELINGEN, m. nay. een der twaalf hemelteekens
van den dierenriem (aangeduid door ID.
TWEELINGZONNEN. v. my. (dicht.) de oogen.
TWEELIPPIG. bn . (van bloemen) van onder buisvormig, van boven in twee in tegenovergestelde
richting geplaatste lippen uitloopend; ...LOBBIG,
bn. (plantk.) met twee zaadlobben ontkiemende:

tweelobbige planten.
TWEELOOP, m. (en), geweer met twee loopen.
TWEEMAAL, bw. twee keeren.
TWEEMAANDELIJKSCH, bw. om de twee maan-

den; twee maanden durende.
TWEEMACHTIG, bn. (plantk.) met twee lange en
twee korte meeldraden : tweemachtige bloemen.
TWEEMAN, m. (-nen), een van twee bewindhebbers.
TWEEMANNIG, bn. (plantk.) tweehelmig.
TWEEMANSCHAP, 0. regeering van twee personen.
TWEEMAST, m. (-en), TWEEMASTER, m. (-5),
schip met twee marten.
TWEEOOGIG, bn. met twee oogen; ...PEUKELIG,
bn.; tweepeukelige vliegen, eene soort van Sint-Jansvlieg; ...PITS, bn. met twee pitten: een tweepits
petroleumtoestel; ...RADERIG, bn. met twee raderen;
...REGELIG, bn. uit twee repels bestaande: een
tweeregelig rijmpie; ...RIEMIG, bn. met twee (inz.
roei-)riemen.
TWEERIEMSGIEK, v. (-en), een roeivaartuig voor
twee riemen.
TWEERN, m. gedubbeld garen, gedubbelde zijde.
TWEERNEN, (tweernde, heeft getweernd), twijnen.
TWEESCHALIG, bn. uit twee schalen bestaande:
tweeschalige schelpen; ...SCHELPIG, bn. tweeschalig.
TWEESCHIJFSBLOK, o. (-ken, -s), blok met twee
schiiven.
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T WIJGWAARD.

TWEESCHILLIG.

TWEESCHILLIG, bn. met dubbele schil (van vruchten enz.).
TWEESLACHTIG, bn. an het mannelijk en van
het vrouwelijk geslacht: de regenwormen zijn tweeslachtige dieren; een tweeslachtig mensch, hermaphrodiet; tweeslachtige bloemen, bloemen waarin de
meeldraden en stampers beide aanwezig zijn in
dezelfde bloem; — op het land en in het water
levende: Icikvorschen zffn tweeslachtige dieren. TWEE.
SLACHTIGHEID, v.
TWEE_ SLAG, o. (-en), slot waar de schoot door de
tweede omdraaiing van den sleutel weer eene baardlengte verplaatst wordt.
TWEESNARIG, bn. met twee snaren: een tweesnarig speelteiig; ...SNEDIG, ...SNIJDEND, bn. aan
weerskanten snijdende: een tweesnijdend zwaard.
TWEESOORTIG, bn. in twee soorten; uit twee
soorten bestaande.
TWEESPALT, v. oneenigheid, twist, tweedracht;
...SPAN, o. (-nen), span met twee paarden; twee
goed bij elkander komende dieren of zaken: dat is
een mooi tweespan.

TWEESPANS, bw. met een tweespan er voor;
twee span lang.
TWEESPIERIGEN, o. my. (nat. hist.) eene orde der
schelpdieren (dionyaria).
TWEESPLETIG, bn. met twee spleten.
TWEESPRAAK, v. (...spraken), gesprek tusschen
twee personen, dialoog; ...SPRONG, m. (-en), plaats
waar een weg zich in tweeen scheidt, scheiweg;
(fig.) op den tweesprong des levens.
TWEESTAARTIG, bn. met twee staarten: tweestaartige rups, rups van den grooten hermelijnvlinder, ook tweestaartrups geheeten; ...STEMMIG, bn.
met twee stemmen; tweesteinmig lied gezanq, stuk,
duo; ...STIJLIG, bn. (plantk.), met twee stolen.
TWEESTRIJD, m. tweegevecht; inwendige strijd,
strijd met zichzelven, besluiteloosheid; in tweestrod
staan, niet weten wat to doen.
TWEETAKKIG, bn. met twee takken; gaffelvormig.
TWEETAL, o. (-len), twee, twee stuks; tweevoud.
TWEETALLIG, bn. tweetallig stelsel van tellen, die
wijze van tellen waarbij iedere twee eenheden van
zekeren rang eene nieuwe eenheid van een rang
hooger vormen, waarbij dus alle getallen door de
cijfers 1 en 0 uitgedrukt worden.
TWEETANDIG, bn. met twee tanden; ...TONGIG,
bn. met twee tongen; (fig.) dubbeltongig; valsch,
bedrieglijk. TWEETONGIGHEID, v.; ...VAKKIG, bn.
met twee vakken of afdeelingen; (plantk.) met twee
holligheden; ...VERVIG, bn. tweekleurig;
RIG, bn. met twee vingers : de tweevingerige
zeker
dier.
TWEEVLAKKENHOEK, m. (-en), (wisk.) hook ontstaan door de snijding van twee vlakken.
TWEEVLAKK1G, bn. met twee vlakken.
TWEEVLEUGELIG, bn.; tweevleugelige insecten, eene
,

soort van insecten (diptera) die twee vliezige, ongeplooide, door aderen in cellen verdeelde vleugels
en twee kolfjes daarachter bezitten, wier mond een
zuigorgaan is en wier gedaanteverwisseiing volkomen is, doch wier pop in de meeste geslachten het
vermogen mist om zich to bewegen of, Bever, steeds
in de verharde larvenhuid opgesloten blij ft: de rlieyen

en muggen zijn tweevleugelige insecten.

TWEEVLEUGELIGEN, m.

my.

tweevleugelige in-

secten.

TWEEVOETIG, bn. met twee voeten: tweevoetige
dieren; ...VORIVIIG, bn. in twee vormen. TWEEVOR.
TWEEVOUD, o. (-en), dubbel: het tweevoud van 6 is
12; getal deelbaar door
TWEEVOUDIG, bn. dubbel.
TWEEWEG, m. ( - en), weg die in twee richtingen
loopt, kruibweg.
TWEEWERF, bw. tweemaal.
TWEEWIEL, o. (-en), TWEEWIELEE, m. (-s), njwiel
tug t twee wielen.

TWEEWIELD, bn. ...WIELIG, bn. met twee wielen:
,

een tweewielig

7

fituig.

TWEEWIJVERIJ, v. het leven met twee vrouwen;
dubbel huwelijk, bigamie.
TWEEWIJVIG, bn. (plantk.) tweestijlig.
TWEEWOONST, v. ( en), (gew.) huis waar twe&
huisgezinnen kunnen wonen.
TWEEZADIG, bn. met twee zaden: tweezadige'
vruchten

TWEEZANG, m. (-en), dubbelspel, duo.
TWEEZIJDIG, bn. met twee zijden of kanten;
(plantk.) naar tegenovergestelde zijden; (recht.y
wederzijds bindend : een tweezijdig contract.
TWEEZINNIG, bn., ...ZINS, bw. dubbelzinnig, van,
tweeerlei beteekenis.
TWENTE, o. naam die vroeger door een der kwar-tieren van Overijsel ward gedragen en nog altijd
gebezigd wordt om het oostelijk gedeelte dezer
provincie aan to duiden.
TWENTENAAR, m. (-s, ...naren), bewoner yaw
Twente.
TWENTER, m. (-s), (gew.) dier van twee jaren of
eig. van twee winters.
TWENTSCH, bn. tot Twente behoorende: Twentschegewoon ten.

TWIJFEL, m. onzekerheid, besluiteloosheid, gebrek aan vastheid; in twfffel zijn of staan; iets in twijfet
trekken, het niet stellig gelooven; buiten twijfel, het .
het is zeker, men kan er op aan; lijdtgenul',
er bestaat by mij eenige
ik hob eenige reden,
het niet to gelooven.
TWIJFELAAR, m. (-s), besluitelooze; iem. zonder vastbeginl(mrktogdsien,wjbegeerte enz.); aanhanger der leer van PYRRHO;
pyrrhoniaan, scepticus; ledikant dat het middenhoudt tusschen een een- en een tweepersoons;
de loting) twijfelnummer; kuiken waarvan men
nog niet weet, of het een haan dan wel eene hen ,
zalworden;gsbti enhosmak
heeit; vel of huid van een onvolwassen rund.
TWIJFELAARSTER, v. (-s), zij die twijfelt.
TWIJFELACHTIG, bn. bw. (-er, -st), aan twijfel'
onderhevig, niet onvoorwaardeltjk to gelooven of
aan to nemen: dat Wilt nog twijfelachtig, een twijfelachtig bericht; de overwinning was twffelachtig, on
zeker; dubbelzinnig: twijfelachtig over iets spreken,
— een meisje van twijfelachtige zeden, van lasso zeden.
TWIJFELACHTIGHEID, v. onzekerheid; het twijfe-len; besluiteloosheid.
TWIJFELARIJ, ...ZUCHT, v. leer van PYRRHO(die alles in twijfel trok), pyrrhonismus, scepti-cismus.

TWIJFELBAAR, bn. to betwijfelen, niet voor waar
of echt kunnende aangenomen worden.
TWIJFELEN, (twijfelde, heeft getwijfeld), onzeker;.
besluiteloos zijn: als g# nog twijfelt, doe het dan
niet; niet met juistheid weten (of...): aan iemands
eerlijkheid, oprechtheid twffelen; (van vrouwen) nietweten of zij zwanger zijn of niet; zonder vast be-ginsel zijn.
TWIJFELEND, bn. bw. twijfelachtig.
TWIJFELING, v. (-en), het twijfelen; onzekerheid,
aarzeling; besluiteloosheid; verstandsbeneveling.
TWIJFELMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), onzeker, wankelend, aarzelende om eon besluit to nemen. TWIJFELMOEDIGHEID, v.
TWIJFELNUMMER, o. (-s), nummer bij de loting
waarvan men nog niet zeker is of het vrij is, danwel voor den dienst zal aangewezen worden.
TWIJFELVOL, bn. vol twijfelingen; ...ZIEK, bn.
(-er, -st); ...ZINNIG, bn. bw. (-er, -st), dubbelzinnig -.
TWIJFELZINNIGHEID, v.
TWIJFELZUCHT, v. twijfelarij.
TWIJFELZUCHTIG, bn. (-er, -st). vol twijfel.
TWIJG, v. (-en), loot, telg, spruit; teen; takjeTWIJGJE, o. (-5).
TWIJGEN, bn. van twijgen, van teen (vervaardigd),
TWIJGWAARD, v. (• en), rijs\vaard.

TWIJN.
TWIJN,

TYROLIENNE.

m. gedubbeld garen, gedubbelde zijden

draden.
TWIJNDER, m. (-s), TWIJNSTER,

v. (-s), die garen

of zijde dubbelt.
TWIJNDERIJ, v. het twijnen; —,(-en),twijnfabriek.
TWIJNDRAAD, m. (...draden), als voorwerpsn.

o. gmv. als stofn.: getwijnd garen, getwijnde zijde.
TWIJNEN, (twijnde, heeft getwijnd), garen zijde
dubbelen.
TWIJNGAREN, o. getwijnd garen; ...HASPEL, m.
(-s), haspel om te twijnen; ...MOLEN, m. (-s), molen
om veel garen tegelijk te twijnen; fabriek van twijn;
...WIEL, o. (-en), spinnewiel om te twijnen.
TWIL, m. (-len), (zeew.) lage stukken hout tusschen
het slemphout in, ook broeken geheeten.
TWINTIG, telw. hoofd- of grondgetal: tweemaal
tien: een gulden heeft twintig stuivers: hij is in de
twintig, ruim twintig jaar oud; een en twintig; de
twintig stoles kosten mij...; — 't heeft de waarde van
een ranggetal in: hoofdstuk twintig; twintig Mei.
TWINTIGEN, (het telw. TWINTIG, beschouwd als
een zelfst. gebruikt bn. in 't my.) twintig personen:

eene vergadering van twintigen; w# waren met ons
twintigen; twintig deelen van hetzelfde geheel: iets
in twintigen verdeelen.
TWINTIGDAAGSCH, bn. twintig dagen durende, om
de twintig dagen.
TWINTIGER, rn. (-s), lid eener vergadering van
twintig personen; iem. die 20 jaar oud is; wijn die
in 120 (of ook 20 jaar geleden) geperst is; oorlogsschip van 20 stukken.
TWINTIGERHANDE, ...LEI, onverb. bn. (soortgetallen).
TWINTIGHELMIG, bn. (plantk.), met twintig helmdraden; ...JARIG, bn. twintig jaren oud; twintig
jaren durende; om de twintig jaren; ...MAAL, bw.,
twintig keeren; ...PONDER, m. (-s). elk voorwerp
dat twintig pond woegt; kanon waaruit kogels ter
zwaarte van 20 pond geschoten worden.
TWINTIGSTE, telw. (ranggetal); de twintigste (dag
der maand) _lei; een twintigste (aand€el), (in eene
onderneming).
TWINTIGTAL, o. twintig personen of andere voorwerpen: twintigvoud.
TWINTIGTALLIG, bn. twintigtallig stelsel, talstelsel
met het grondtal twintig.
TWINTIGVLAK, o. (-ken), lichaam met twintig
vlakken; ...VOUD, o. (-en), veelvoud van twintig;
getal deelbaar door twintig.
TWINTIGVOUDIG, bn.
maal: twintigvoudige echo;
...WERF, bw. twintigmaal.
TWIST, o. machinaal gesponnen katoengaren:
muletwist, watertwist; zekere garenmaat: van iederen

klos meet 12 twist komen.
TWIST, m. zekere drank, uit brandewijn, bier en
eieren bereid.
TWIST, m. (-en), oneenigheid, geschil, krakeel, gekijf, verdeeldheid, ruzie, tweedracht: twist krfjgen,

zaaien; in twist geraken.
TWISTACHTIG, bn. (-er. -st), gaarne twistende,
geneigd tot kijven. TWISTACHTIGREID, v,
TWISTAPPEL, m. (-s), eig. een appel waarom getwist wordt; (myth.) de gouden appel van Ems, de
godin der Tweedracht, voorzien van het opschrift
voor de schoonste, dien zij, om zich te wreken over
de beleediging, dat zij niet genoodigd was op her
bruiloftsmaal van PELEUS en THETIS, op den door
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de gasten oniringden en fraai versierden feestdisch ,
tot twee-wierp;(fg.)untvaschil,edg
dracht.
TWISTBESLECHTER, m. (-s), bemiddelaar die een,
twist bijlegt, scheidsrechter, goeman.
TWISTEN, (twistte, heeft getwist), oneenig zijn,
ruzie hebben, krakeelen : over iets met iem. twisten.
TWISTER, m. (-s), krakeeler, die in oneenigheict
met anderen leeft; twistzoeker.
TWISTGEDINGEN, o. my. (recht.); ...GESCHRIJF,.
o. twisten door middel van brieven, dagbladen, brochures enz., polemiek.
TWISTGIERIG, bn. bw. (-er, -st), onverdraagzaam,.
gaarne twistende. TWISTGIERIGHEID, v.
TWISTIG, bn. (-er, -st), twistachtig.
TWISTMAKER, m. (-5), ruziezoeker, belhamel;
scheurmaker (in de kerk); ...REDE, v. (-nen), redo,
of gesprek waarin over iets getwist of iets betwist
wordt; redetwist (oefening op hoogescholen), dispuut; ...REDENAAR, m. (-5); ...SCHRIFT, o. (-en),
opstel book waarin over iets getwist of iets betwist wordt; polemisch geschrift; ...SCHRIJVER,.
m. (-s), opsteller van twistschriften; ...STOKER,
m. (•s); ...VERWEKKING, v. het verwekken van
twist.
TWISTVOL, bn., (w. g.), twistziek.
TWISTVUUR, o., vuur der tweedracht; ...ZAAK,.
v. (...zaken), zaak waarover getwist wordt.
TWISTZIEK, bn. (-er, -st), twistachtig.
TWISTZOEKER, m. (-s), iem. die twist zoekt;
...ZUCHT, v. twist•ierigheid.
TWISTZUCHTIG, bn. (-er, -st), gaarne twistende.
TYMPAAN, o. (...panen), opgespannen perkament -.
of doek, met een of meer lagen papier bedekt,.
welke men tusschen de houtgravure en de persplaat
legt.
TYPE, o. (-n), grondbeeld, grondvorm: alle dieren

worden verdeeld in 7 grondvormen of typen; iem. met
een Spaansch type; vorm waarin lets zeer volkomen,
zich voordoet: typen geren; — hij is het type van een
schoolmeester, in hem komen de eigenaardigheden
van zijn stand sterk op den voorgrond; afdruk,,
voorbeeld, gietvorm; (geneesk.) regelmatige terug-keer.
TYPE, v. (-n), drukletter.
TYPHEUS, bn. uit typhus ontstaande: typheuze.

koortsen.
TYPHOMANIE,

v. (geneesk.) ijlhoofdigheid met ver-

dooving.
TYPHON, m. (-s), heete, zeer noodlottige zuidenwind; weryelstorm in de Chineesche Zee.
TYPHUS, m. zekere gevaarlijke ziekte, zenuwkoorts.
TYPISCH, bn. als voorbeeld: dat is typisch; die ,
die is eenig; (geneesk.) regelmatig - vindktypsch,
wederkeerende.
TYPOGRAAF, m. (...grafen), boekdrukker; ...GRAPHIE, v. boekdrukkunst; —, (en), boekdrukkerik.
...GRAVURE, v. (•5), photographisch naar de origineele teekeningen genomen en op zink overgebrachte•
plaat,
TYPOGRAPHISCH, bn. tot de boekdrukkerij behoorende: typographische maten, de punten der letters
TYPOMETRIE, v. druk van landkaarten; landkaartendrukkunst.
TYRAN. m. Zie TIRAN.
TYROLIENNE, v. (-5), Tyroolsch lied on dans.

u.
U, v.
21ste letter van het alphabet; —
al de namen en woorden van een adres- of woorsclenboek die met U beginnen: —
U
— (scheik.) uranium — zie aldaar;
—U. stad
C. — urbis conditae — van den bouw der
Rome at*, —
U. I. — ut infra — zooals beneden; —
U. J. D. — utriusque juris doctor — meester in de
beide rechten; —
Ult.
— vitimo — den laatsten dag der maand; —
U. S. — ut supra — als boven.
U, pers. vnw. van den tweeden persoon in den
.41atief en den accusatief; verkorting voor UEd.,
UEdele (oorspronkelijk: Uwe Edelheid): u heeft en
hebt het gedaan; UEDWDr., UEdeles dienstwillige
-klienaar.
UBERTEIT, v. vruchtbaarheid, volheid, overvloed,
rijkdom.
UBI BENE, IBI PATRIA, waar het mij wel gaat,
daar is mijn land.
UBIQUITARISSEN, UBIQUITARIRRS, UBIQUITIS'TEN, UBIQUISTEN, m. my. zekere secte, belijders
-der tegenwoordigheid van het lichaam van Christus
in het avondmaalsbrood.
UCHTEND, m. Zie OCHTEND; (dicht.) de uchtend
des lerens, de prille jeugd.
UDOMETER, m. (-5), regenmeter, aanwijzer hoeveel
-de neerslag per maand of per jaar op eene plaats
bedraagt.
UHU, m. (-'s), groote ooruil (stria; bubo).
UI, m. (-en), eene soort van sterk riekend bolgewas,
look, zoowel de bol als de plant (allium cepa); eene
rist uien, eene rij aangeregen uien; mien stoven, eten;
hi] heeft van middag ?lien gegeten, gezegd van
—(sprw.)
iem. die veel winders laat; ik ben zoo vol als een
ik lust totaal niets rneer; het was er zoo vol als een
ui, het was er propvol; zij is zoo gek als een ui, zij is
erg gek (op jongens, mannen); (gew.) bloembol;
grade vi, volksnaam van het kraai- of wijngaardlook; — grap, kwinkslag: ?lien vertellen, tapper; een
geicilde vi , dien men gaarne hoort; een schuine, gemeene vi, die dubbelzinnig, gemeen is. UITJE, o.(-s),
_kleine ui.
UIACHTIG, bn. naar ui gelijkende; (gew.) gaarne
uien etende: ik ben niet uiachtig.
UIENBED, o. (-den), veld met uien beplant ;
m. sterke geur der uien; ...LOOF, o.; ...NOES, o.
fijngekookte uien; ...REUK, m., ...SALADS, ...SLA,
v. salade van of met uien; v. (-en), saus
met uien toebereid; ...SMAAK, m.; ...SOEP, v. (-en),
met uien toebereide seep; ...TAPPER, m. (-s), iem.
die uien, kwinkslagen vertelt, debiteert; ...VERROOFER, m. (-5), ...VERKOOPSTER, v. (-s), iem. die
uien verkoopt; uientapper; ...VLEESCH, o. net uien
toebereid vleesch; ...VROLTAV, v. (en); ...ZAAD, o.
(...zaden), als voorwerpsn. o. gmv. als stofn.
UIEPLANT, v. (-en), de plant waarvan uien komen.
.VIER, m. (-s), melkvat der grootere zoogdieren (van
koeien enz.); de niers drukken, melken; een voile vier,
veel melk bevattende. IJIERTJE, o. (-s).
UIERBOORD, rn. (-en), rand van den uier, ook vie•bord en ?curboord geheeten: nierboord stover; ...GEZWEL, o. (-len), gezwel aan een uier; ...POK, v.
-ken), puist aan den uier (pier koe); ...ZALF, v. zalf
voor de uiers; ...ZWEER, v. +....zw ,., ren).
UIESCHIL, v. (-len), sehll van eea

UIIG, bn. (-or, -st), grappig, geestig.
ne. (-en), eene familie der nachtroofvogels

UIL,

(strigidae) met korten, krachtigen snavel, bijna geheel
onder de veeren verborgen en naar voren gerichte
oogen, waaromheen een krans van veeren (sluier);
de nil schreeuivt, krast; — (sprw.) uilen naar Athene
drctgen, brengen, onnoodig werk verrichten; zoo dronken als een uil, erg beschonken; zoo dom als een oil,
zeer dom; een nil van een vent, een domoor; hij kijkt
als een uil in doodsnood, heel leelijk, benauwd; ieder
meent, dat zfin oil een valk is of ieder meent uii
een valk te zijn, ieder houdt het zijne voor het best
(zijne kinderen voor de beste der wereld enz.); hij is
gezien als een uil onder de bonte kraaien, ieder steekt
den draak met hem, plaagt, sart, mishandelt hem; —
naam van eene groep van nachtvlinders (noctua),
waarschijnlijk zoo genoemd omdat bij zeer velen
de kop, van voren gezien, eenige gelijkenis aanbiedt met dien der nachtroofvogels; (zeew.) een vii
vangen, overstag keeren, den wind scheppen; —
uileveer: er zitten ?alert in dat hoot.
UILAAP, m. (...apen), (nat. hist.) kuifaap.
UILACHTIG, bn. als een uil, dom.
UILEBEK, m. (-ken), ...KLAUW, m. (-en), ...KOP,
m. (-pen). bek, klauw, kop van een uil.
UILENBORD, o. eene soort van ganzenbord: op het
vilenbord spelen; ...NEST, o. (-en), nest van uilen;
...00G, o. (-en); ...VLUCHT, v. (fig.) avondschemering; tusschen Licht en donker.
UILESPIEGEL, m. (-5), schalk, guit, iem. die in
schalkerijen en guitestreken zijn genoegen vindt,
naar den held van het volksboek TIJL UILESPIEGEL;
...VEER, v. (-en), veer van een nil; (timm.) eene
houtzwam in. levend hout, kenbaar aan bruine
strepen en vlekken, doorschoten met witte pijltjes:
host met uileveeren.
UILEVEERIG, bn. met uileveeren: uileveerig hoot.
UILIG, bn. (-er, -st), uilachtig; uileveerig.
UILSKOP, m. (-pen), (fig.) domoor; ...KUIKEN, o.

(-5), uilskop, domoor; jocrisse.
UILTJE, 0. (-s), kleine uil; vlindertje; (fig.) lichte
meiden die 's avonds rondloopen: de viltjes beginnen
te vliegen; — een ttiltje vangen of knappen, een slaapje
doen.

UIT, vz. van plaats : om een zich bevinden buiten
iets of eene beweging, waarbij men de grenzen eener
zelfstandigheid verlaat, uit te drukken : uit de school,
nit de kerk, nit de 'twiner, nit het huis komen, gaan;
die waren komen nit Engeland; jets nit de hand laten
?Allen, nit eene nand schudden; uit het roam kYken;
nit een glas drinken; uit eene flesch schenken; — nit
de hand verkoopen, niet op eene veiling of in een
winkel; iem. eat de hand hoyden, al zijne uitgaven
bekostigen; voor iem. out den tceg gaan, wijken; ?tit
het veld geslagen, neergeslagen, moedeloos, beteuterd ;
dat is uit de mode, nit den smaak; iem. nit den brand,
nit de verlegenheid helpen, hem helpen, uitkomst
verschaffen; nit het geheugen iets opschrven, door
zich to bezinnen; dat is mij nit het gehellgen gegaan,
ik ben het vergeten; zich jets nit het hoofd zetten, er
niet meer aan donken; iets nit het oog verl iezen, niet
rneer zien; tit eten, r?jden, slapen, ?cerken goon, uitgaan one te eten, rijden, slapen, werken; dot is uit
den tad, dat is verouderd; tat den tad zijner jeogd;

—hetb kentdorspng,hetonsa vn
iets: nit 1,1.(11,-,) 0??ders geboren; ern kind nit zijit eerste
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UIT.

UITBLIKSEMEN.

Nuwelijk; geboortig uit Den Haag; het een volgt uit het
under; eene aanhaling uit rondel; dat heb-je uit
Jonckbloet; dat weet gij 7tit de krant; eene vrouw nit
de krant, door middel van de krant leeren kennen;
nit uw brief vernain ik, daarin las ik; nit ondervinding weten; waaruit bestctat (tat geneesmiddel ?; nit den
treemde komen; nit het Engelsch vertaald; —
ter uitdrukking eener beweegreden, oorzaak,aanleiding dient het in: nit vrees voor straf; nit achting
voor U; uit liefde 1:002' zyne moeder, tot de wetenschap;
nit voorzorg jets doen; nit gebrek aan tjd iets nalaten,
nit gekheid, nit de grap wat zeggen; — het geeft de
wijze te kennen waarop iets geschiedde in: hij
schreeuwde, werkte, starnpvoette nit alle macht; —
bw. de kerk is uit (gegaan), ledig na het verrichten
de school is nit; het spel is nit (,2e. van den dienst;
- speeld);
de kachel, de lcu is uit, brandt niet meer;
de bloemen zjn nit (gekomen); — lad is nit, niet thuis.
gebleven; (fig.) heeft het long niet gezellig; ,ie bent
maar eens nit, je moet het er nu inaar van nemen;
ergens op nit zijn, er op bedacht, (oak) om het te
krijgen: op eene betrekking nit zipt; ik lean er niet
over nit, ik ben een en al verbazing, verwondering;
eeuw nit en eenw in, steeds, altijd door.
rUit vormt met tallooze WW. scheidbare samen-

buiten het huis besteden, in den kost doen: kinderen,
oude vrouzcen itbesteden; een aangenomen werk
geheel of gedeeltelijk aan anderen overdoen. UIT.BESTEDING, v. (-en).
UITBETALEN, (betaalde uit, heeft uitbetaald),
betalingen doen aan verscheidene personen; de coupons worden uitbetaald (zijn betaalbaar gesteld) j...
UITBETALING, v. (-en), het uitbetalen.
UITBETALER, m. (-s), die uitbetaalt.
UITBETTEN, (bette uit, heeft uitgebet), bettende
zuiveren: eene wonde met boor water uitbetten.
UITBEUREN, (beurde uit, heeft uitgebeurd), ergens
nit tillen, beurende heffen.
UITBEZEMEN, (bezemde uit, heeft uitgebezemd),
iem. nitbezemen, scherp berispen, er duchtig van langs
geven; iem. de deur uitbezemen, met scherpe verwijten wegjagen.
UITBIDDEN, (bad uit, heeft uitgebeden), het gebed
ten einde lezen of zeggen: dat kind kan het Onze

stellingen, waarvan alleen de voornaamste hier
opgenomen zijn.]
UITADEMEN, (ademde uit, heeft uitgeademd), den
adem weder laten uitgaan na ingeademd te liebben;
(fig.) sterven, met den adem van zich geven: den
laatsten adenttocht 'uitademen; — uitwasemen: de
bloemen aclemen liefeWke genren nit. UITADEMING,
-v. het uitademen; —, (-en), het uitgeademde.
UITBAGGEREN, (baggerde nit, heeft uitgebaggerd),
baggerende uithalen, reinigen (van modde:) : eene
_sloot, een kanaal nitbagge•en. UITBAGGERING, v.
UITBAKENEN, (bakende uit, heeft uitgebakend),
at baken en.
UITBAKKEN, (bakte uit, heeft uitgebakken), seek
vitbakken, door bakken de vetdeelen er uit afzon•deren: olie uitbakkeit, een sneetje brood er in bakken
om de olie van te veal vetdeelen enz. te zuiveren.
UlTBALIEN, (baliede uit, heeft uitgebalied), met
.eene balie (eene snort van puts) uitscheppen.
UITBANNEN, (bande uit. heeft uitgebannen), verbannen, iem. zekeren kring ontzeggen. UITBANN1NG. v. (-en).
UITBARSTEN, (barstte uit, is uitgebarsten), vaneenbarsten; (inz. fig.) zich plotseling vertoonen: de

orkaan, de slain barstte nit; in tranen, in verweit_schingen uitbarsten, losbarsten; in een schaterlach
uitbarsten, losbreken. UITBARSTING, v. (-en), het
de uitbarstingen van den Vesuvius, het
- uitbarsten;
plotseling opgeven van rook, vlammen en lava uit
idezen vuurspuwenden berg.
UITBARSTINGSSTRAAL, m. (...stralen), de nitbarstingsstraal eener mfjn, zoover de mijn bij het uitbarsten uitwerking heeft.
UITBAZUINEN, (bazuinde uit, heeft uitgebazuind),
door eene bazuin verkondigen; (fig.) alom met groohij moest dat nieutcs overal
- ten ophef bekendmaken:

nitbazitinen.
UITBEELDEN, (beeldde uit, heeft uitgebeeld), in
beeltenis voorstellen, afbeelden: iets in woorden
vitbeelden. UITBEELDING, v. (-en), het afbeelden.
UITBEELDSEL, o. (-s), afbeeldsel.
UITBEENEN, (beende uit, heeft uitgebeend), been
uit het v:eesch halen: hammen tcorden uitgebeend;

uitgebeend klapstuk.
UITBEITELEN, (beitelde uit, heeft uitgebeiteld),
met een beitel uithalen, verdiepen : een opschrift in

-steer nitbeitelen; zilveren vaat werk sierltjk uitbeitelen.
UITBELLEN, (belde uit, heeft uitgebeld), uit het
bed bellen: w j warden om ryes nur uitgebeld, gewekt;
door bellen iets bekendmaken; (fig.) overal vertellen.
UITBERSTEN, (borst uit, is uitgeborsten), uitbarsten.
UITBESTEDEN, (besteedde nit, heeft uitbesteed),

Fader reeds itbidden.
UITBIECHTEN, (biechtte uit, heeft uitgebiecht),
alles biechten, ten einde biechten.
UITBIJTEN, (beet uit, heeft en is uitgebeten), door
bijten uithalen, wegnemen: zich een land nitbljten
op een been; iem. norsch behandelen en daardoor
wegjagen; door eon scherp vocht wegnemen (klieren
enz.); kleur verliezen (van stoffen): in de i•asch is dat
schortje uitgebeten, heeft een deal der kleur verloren.
UITBIJTEN, (bijtte uit, heeft uitgebijt), het ijs weghakken random een schip, aan vaartuigen den wag
banen door het ijs.
UlTBUTER, m., UITBIJTSTER, v. (-s), die uitbijt;
(fig.) die iedereen kwaad bejegent, onvriendelijk
mensch; iem. die kwaad bejegend wordt: hi). was
thuis een nitboter, hij lag achter.
UITBIKKEN, (bikte nit, heeft uitgebikt), bikkend
uithollen; een muur de kalk uit de voegen halen ; —
zijn maal voltooien.
UITBILLEN, (bilde uit, heeft uitgebild), billend uithollen.
UITBINDEN, (bond uit, heeft uitgebonden), (pap.)
het papier tot riemen of pakken binden.
UITBINDSEL, o. zwaar, grof papier dat tot uitbinden wordt gebruikt.
UITBLAKEREN, (blakerde uit, heeft uitgeblakerd),
iets door blakeren zuiveren.
UITBLAREN, (blaarde uit, heeft uitgeblaard), uitschreeuwen, uitbazuinen.
UITBLAZEN, (blies uit, heeft uitgeblazen), door
blazen verwijderen, iets ledigen: den dooier, een ei

uitblazen; kleine kringelende rookwolkjes uitblazen;
den adem uitblazen, den geest geven, sterven; (muz.)
zijn deuntje uitblazen, ten einde blazen; — door blazen
blusschen: eene kaars, eene lamp nitblazen, (fig.)
iemands levenslicht uitblazen, hem dooden; — adem
scheppen, uitrusten: laat de paarden eens uitblazen;
ik moat eerst eens uitblazen. UITBLAZING, v. het
uitblazen.
UITBLEEKEN, (bleekte uit, heeft en is uitgebleekt),
ten einde bleeken; door bleeken de vlakken verdrijven: tafellinnen uitbleeken; bleek warden. UITBLEEKING, v. het uitbleeken.
UITBLIJFSTER, v. (-s), -UITBLIJVER, m. (-s), die
uitblijft.
UITBL IJVEN, (bleef uit, is uitgebleven), wegblijven,
niet komen als men verwacht wordt: hij is laat
nitgeble•en; (fig.) niet komen. - opdagen; de straf van
den logenaar kan niet uitbl jzen, volgt zeker; niet
geplaatst zijn; deze woorden zijn hier uitgebleven,
weggelaten, vergeten; dit moet gebeuren, het kan niet
uitblijven, missen; de koorts is uitgebleven, is weggebleven; de nitgebleven (niet gekomen) maandstonden
zijn oorzaak van hare ziekte. UITBLIJVING, v. het
uitblijven.
UITBLIKSEMEN, (bliksemde uit, heeft uitgebliksemd), bliksemend werpen: iein. de deur nitbliksemen,
ten einde bliksemen of weerlichten: ten einde vloeken en tieren.

UITBLINKEN.

UITBRENGEN.

UITBLINKEN, (blonk uit, heeft uitgeblonken), glinsteren, schitteren boven iets anders; overtreffen;
(inz. fig.
): hij blonk boven alien uit.
UITBLOEDEN, (bloedde uit, heeft en is uitgebioed),
al zijn blood verliezen, ten einde bloeden; men moet
eene wonde laten uitbloeden, eenigen tijd laten bloeden;
(slag.) goed uitgebloed vleesch. UITBLOEDING, v. het
uitbloeden.
UITBLOEIEN, (bloedde uit, heeft en is uitgebloeid),
ten einde bloeien, ophouden te bloeien: de rozen

gespogen of gebraakt is; (fig.) tot zijn uitbraaksei
terugkeeren, nemen wat men vroeger versmaadde.
UITBRADEN, (braadde uit, heeft uitgebraden), ten
einde braden, door en door -, terdege braden : goes
uitgebraden vleesch; door braden doen verdwijnen (b. v.
de vetdeelen); (fig.) de boter uitbraden, zijne gasten
fijn onthalen; hjj braadt er de boter uit, van een
gegeven verlof of vrijheid maakt hij een al to ruim.
gebruik. •
UITBRAKEN, (braakte uit, heeft uitgebraakt), brakende uitspuwen: alles, wat h eet, braakt hty uit;
zijne gal (tegen iem.) uitbraken, heftig uitvaren; gemeene taal uitbraken. uiten; — de Vesuvius braakt lava
uit, werpt die uit, lava vloeit uit den krater; — ten
einde braken. UITBRAKING, v. het uitbraken.
UITBRANDEN, (brandde uit, heeft en is uitgebrand),_
ten einde branden : laat de kaars maar uitbranden; —
het inwendige van iets verbranden om uit to
to zuiveren, to reinigen: een boom uitbranden; eene
wonde uitbranden; een kanon uitbranden, het eersta
losse schot doen, om het van binnen gladder te
maken; (tabaks)pfjpen uitbranden, weder wit doen
worden; de kachels uitbranden, nadat zij gedurende
de zomermaanden met olie ingesmeerd waren, om,
het roesten to beletten; galon of boordsel uitbranden,
om door wegbranding van de katoenen of zijden
draden de zilverdeelen over to houden; — het huis is
geheel uitgebrand, van binnen is alles door het vuur
vernield. UITBRANDING, v. (-en), het uitbranden.
UITBRANDER, m. (-s), scherpe berisping: hij heeft
een uitbrander gehad, hij is ongemakkelijk doorge
haald.
UITBREIDEN, (breidde uit, heeft uitgebreid), vaneenleggen, eene grootere oppervlakte doen beslaan,
openen, openslaan: de vleugelen, de armen uitbreiden; (redek.) eene geschiedenis uitbreiden, amplificeeren; zijne heerschappij uitbreiden, vergrooten; — verspreiden: die ziekte breidt zich uit; meer algenieen
worden: die mode breidt zich uit; meer ingang viaden; in aantal toenemen: dat geslacht breidt zick
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hebben, zijn uitgebloeid; hare schoonheid is gauw uitgebloeid, was kort van duur; (scheik.) met een poederachtig stof, bloem bedekt worden : uitbloeiende
muren.
UITBLUSSCHEN, (bluschte uit, heeft uitgebluscht),
de vlam -, den gloed (van iets) smoren of verdooven,
uitdooven; blusschen; (fig.) zijn leven werd uitgebluscht, hij werd gedood. UITBLUSSCHING, v. het
uitblusschen.
UITBOEGSEEREN, (boegseerde uit, heeft uitgeboegseerd), (zeew.) uitsleepen.
UITBOEKEN, (boekte uit, heeft uitgeboekt), uit het
(koopmans-) boek afschrijven (tegenst. van inboeken).
UITBOEKING, v.
UITBOENEN, (boende uit, heeft uitgeboend), boenende reinigen, schoonmaken: eene gang, de keuken
uitlioenen; (fig.) iem. het huts uitboenen, verjagen.
UITBOEREN, (boerde uit, heeft uitgeboerd), uitscheiden met boeren.
UITBOETSEEREN, (boetseerde uit, heeft uitgeboetseerd), ten einde boetseeren; boetseerende afbeelden.
UITBOETSEERING, v. (-en).
UITBOEZEMEN, (boezemde uit, heeft uitgeboezemd),
met gevoel uiten, - te kennen geven : zijne liefde,
klachten, geheinzste gedachten uitboezemen; eene innige
gewaarwording in woorden uiten. UITBOEZEMING,
v. (-en), uiting (door woorden) van een innig gevoel;

eene uitboezeming in verzen.
UITBONZEN, (bonsde uit, heeft uitgebonsd), iem.
ergens uitbonzen, verjagen: hij is er uitgebonsd.
UITBOOMEN, (boomde uit, heeft uitgeboomd),
boomende uitbrengen: een schip de stad uitboomen.
UITBOOMING, v. (-en), het uitboomen.
UITBOREN, (boorde uit, heeft uitgeboord), borende
uithollen: eene pompbuis, een kanon uitboren; een gat
uitboren. UITBORING, v. (-en).
UITBORGEN, (borgde uit, heeft uitgeborgd), op
goed vertrouwen geven: die winkelier borgt veel uit,
verkoopt veel op den borg; — door al to veel op borg
to nemen iem. van het zijne berooven.
UITBORRELEN, (borrelde uit, is uitgeborreld), ten
einde borrelen, borrelende ledigen: eene fleschjenever

uitborrelen; uit iets opborrelen: het water kwam daar
uitborrelen. UITBORRELING, v. opborreling.
UITBORSTELEN, (borstelde uit, heeft uitgeborsteld),
ten einde borstelen; borstelende reinigen; (fig )iem.

den mantel uitborstelen,

hem duchtig doorhalen, ver-

wijtingen maken. UITBORSTELING, v.
UITBOTTEN, (botte uit, is uitgebot), knoppen
krijgen, ontkiemen: de boomen botten uit; (ook fig.)
zich in de gevolgen beginnen to toonen. UITBOTTING, v. het uitbotten.
UITBOUW, m. (-en), .wat uitgebouwd is, inz. eerie
of meer kamers in den tuin om een huis te vergrooten: ik heb een uitbouw met drie kamers;
(te
Amsterdam) dat gedeelte van een kaaimuur, dat
vOOr eene op die kaai of gracht uitloopende straat
verder in 't water is gebouwd om den weg daar
een weinig breeder te maken. UITBOUWTJE, o. (-s).
UITBOUWEN, (bouwde uit, heeft uitgebouwd), ten
einde bouwen; verder bouwen dan de grens (gewoonlijk, eenigen tijd) is: een huis, eene stad uitbouwen, vergrooten; (zeew.) het bovenste gedeelte van
het schip breed naar buiten bouwen; (landb.) uitputten (een akker). UITBOUWING, v.
UITBOUWSEL, o. (-5), uitbouwtje.
UITBRAAK, v. ontsnapping door middel van braak
(uit eene gevangenis); ...BRAAKSEL, o. (-5), hetgeen

meer en meer uit; heinde en ver verspreid zijn:
heeft uitgebreide (zeer vele) kennissen in deze stud;
uitstrekken: de boom breidt zone takken wed uit; die
vlakte breidt zich uit tot...; — (fig.) een man van uitgebreide (groote, velerlei) kundigheden. UITBREI DING,

v. (-en), het uitbreiden; (redek.) vermeerdering,
amplificatie.
UITBREIDER, m., UITBREIDSTER, v. (-s), die uitbreidt; (redek.) die vermeerdert, amplificeert.
UITBREIEN, (breide uit, heeft uitgebreid), ten einde
breien: even de naald uitbreien; breiende vergrooten;
die wol breidt goed uit, zij is voordeelig.
UITBREKEN, (brak uit, heeft en is uitgebroken),
brekende wegnemen, losmaken: een tend uitbreken;
diamanten uitbreken, uit de kassen, waarin zij gezet
waren; steenen uitbreken, uit een muur, uit eene
steengroeve; (bouwk.) een anker uitbreken, losmaken
uit een muur; een muur uitbreken, wegbreken; een
vertrek uitbreken, alles daarbinnen wegbreken; —
door braak ontsnappen, losbreken (b. v. van een
gevangene); atzonderen: ik zal trachten een uurtje
uit te breken; (fig.) zich vertoonen, woeden (van
ziekten enz.): er is brand uitgebroken; de oorlog zal
uitbreken, verklaard worden, beginner, ; to voorschijn
komen: het angstzweet brak hem uit; uitbreken in
klachten, eensklaps en met kracht beginnen to klagen. UITBREKING, v. het uitbreken.
UITBRENGEN, (bracht uit, heeft uitgebracht), naar
buiten brengen, geleiden: een gevangene uitbrengen;
(zeew.) klaarmaken, gereedhouden, buiten boord
brengen: een anker, een touw uitbrengen; de sloep
aitbrengen, strijken; een schip uitbrengen, naar zee
loodsen; openbaarmaken: een rapport uitbrengen; een

advies uitbrengen; verslag uitbrengen; een toost uitbrengen, spreken; uiten, zich verklaren: eene stem
aitbrengen; zOn gevoelen uitbrengen; openbaren, verklikken: iets mean het licht brengen; moot dit niet
aitbr6-nyen. UITIIRENGING, v.

UITBRENGER.

UITDRAGEN.

UITBRENGER, m., ITITBRENGSTER, v. (-s), die
euitbrengt; (fig.) verklikker, verklikster.
UITBRIEVEN, (briefde uit, heeft uitgebriefd), (Zuidn.)
iruchtbaar maken, alom bekendmaken.
UITBROEDEN, (broedde uit, heeft uitgebroed), broe•dende doen uitkomen: eieren laten uitbroeden; er
kuikens uitgebroed; (fig.) booze plannen uitbroeden,
verzinnen. UITBROEDING, v. (-en), het uitbroeden.
UITBROEDSEL, o. (-s), wat uitgebroed is; gebroed;
,:nest (van vogels).
UITBROEIEN, (broeide uit, heeft uitgebroeid), uitbroeden; met heet water reinigen: is al dat vaaterk
reeds uitgebroeid. UITBROEIING, v. (-en).
•
UITBROKKELEN, (brokkelde uit, is uitgebrokkeld),
met brokken (stukken) uitvallen: de muur brokkelt

UITDEELER, m., UITDEELSTER, v. (-s), die uitdeelt.
UITDELGEN, (delgde uit, heeft uitgedelgd). verdelgen, uitroeien : onkruid uitdelgen, eene schuld uitdelgen, amortiseeren. UITDELGING, v. het uitdelgen;
uitroeiing; amortisatie (eener schuld).
UITDELGER, m., UITDELGSTER, v. (-5), die uitdelgt of uitroeit.
UITDELVEN, (dolf uit, heeft uitgedolven), ten einde
delven; opgraven, uitgraven: keien, klei uitdelven.
L'ITDEL V ING, v. (-en), het uitdelven.
UITDENKEN, (dacht uit, heeft uitgedacht), ten einde
denken; bedenken. bepeinzen: een middel uitdenken
voor...; uitvinden, uitvorschen.
UITDENKER, m. (-s), die iets uitdenkt, uitvindt.
UITDEUKEN, (deukte uit, heeft uitgedeukt), een
ketel. een hoed, ook eenig ander voorwerp van binnen deuken, zoodat de deuken eig. builen of butsen
worden.
UITDIENEN, (diende uit, heeft uitgediend), ten einde
dienen: zijn uitdienen; niet meer van nut zijn:
dat heeft uitgediend; h heeft daar uitgediend, men
wil daar niets meer van hem weten.
UITDIEPEN, (diepte uit, heeit uitgediept), diep of
dieper maken, uitbaggeren: een kanaal, eene rivier

hier uit; de tanden brokkelen uit.
UITBROMMEN, (bromde uit, heeft uitgebromd), ten
•einde brommen: eindeltjk had hfj uitgebromd;
iaten uitbrommen; zljn tad uitbrommen, in de gevangenis zitten; een brommend geluid geven, uiten
(fig.) snoeven, opsnijden. UITBROMM1NG, v. het
uitbrommen.
UITBROMMER, m., UITBROMSTER, v. (-5), die uitbromt; (fig.) snoever, snoefster.
UITBRULLEN, (brulde uit, heeft uitgebruld), ten
-einde brullen: eindeltjk had hij uitgebruld; brullende
uitgalmen: het uitbrullen van de pin; vloeken, verwenschingen uitbrullen. UITBRULLING, v. het uitbrullen.
UITBUIEN, (buide uit, heeft uitgebuid), ten einde
buien: het weer had eindelijk uitgel
UITBUIGEN, (boog uit, heeft uitaebogen), buitenwaarts buigen of gebogen worden. UITBUIGING, v.
UITBUILEN, (builde uit, heeft uitgebuild), door
builen scheiden: meel uitbuilen; builen uit metaal
kloppen. UITBUILING, v.
UITBUITEN, (buitte uit, heeft uitgebuit), als van
zijn buit zooveel mogelijk voordeel van iem. of lets
trachten te behalen : iem. uitbuiten.
UITBULDEREN, (bulderde uit, heeft uitgebulderd),
ten einde bulderen: eindelijk had de storm uitgebulderd; bulderend uiten: hij bulderde zijne betelen wit;
het kanon heeft uitgebulderd, het kanonvuur heeft
opgehouden; (fig.) uitrazen, uittieren: laat hem stil

'uitbulderen.
UITBUNDIG, bn. bw. (-er, -st), voorbeeldig, uitnemend, voortreffelijk: iem. uitbundig prijzen, tbejuichen; iem. uitbundigen lof toezwaaien. UITBUNDIGHEID, v.
UITBUURT, v. (-en), buitenbuurt; afgelegen gelaucht. UITBUURTJE, o. (-s).
UITCIJFERAAR, m., UITCIJFERAARSTER, v. (-5),
berekenaar, uitrekenaar, -ster.
UITCIJFEREN, (cijferde uit, heeft uitgecijferd), ten
einde cijferen: eene deelsom uitcYferen, uitrekenen:
-Offer zelf maar uit, hoeveel het mij kost; (fig.) radon;
.ontcijferen: er valt aan die zaak heel wat uit te cbteren.
UITCIJFERING, v. (-en), berekening, uitrekening.
UITDAAGBRIEF, UITDAGINGSBRIEF, m. (...yen),
brief, geschrift tot uitdaging (tot een tweegevecht enz.).
UITDAGEN, (daagde nit , heeft uitgedaagd), opeischen, oproepen: iem. tot een tweegevecht uitdagen ;
ik daag u uit ntij dit te bewfjzen. UITDAGING, v.
(-en), het uitdagen, uitdagingsbrief: eene uitdaging
aannernen, zich tot het tweegevecht bereid verklaren.
UITDAGER, ni., UITDAAGSTER, v. (-s), die uitdaagt.
UITDAGINGSBRIEF, m. (...ven). Zie op UITDAAGBRIEF.
UITDAMPEN, (dampte uit, heeft en is uitgedampt),
door aanvoer van warmte eene vloeistof laten ver-dampen; uitwasemen. UlTDAMPING, v. (-en).
UITDEELEN, (deelde uit, heeft uitgedeeld), verdeelen,
geven aan ieder wat: geld, aalmoezen uitdeelen; pryzen,
standjes, straf uitdeelen, geven aan wie het todkomt;
klappen uitdeelen, slaan. UITDEELING, v. (-en), het
- uitdeelen: verdeeling, ronddeeling.
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uitdiepen.
UITDIJEN, (dijde uit, -3 uitgedijd), zich uitzetten,
zwellen : gort dyt flunk uit bij het koken. UITDIJING, v.
UITDOEN, (deed uit, heeft uitgedaan), uittrekken,
afleggen: kousen en schoenen uitdoen; uitvegen, afvegen, doorhalen: leer. uitdoen; een post op eene rekelong uitdoen; uitblazen: eene lamp uitdoen; doen
verdwijnen (vlakken enz.); delgen (eene schuld).
UITDOENERS, m. my. (Zuidn., gew.) eene soort van
erwten, die uit de peul gedaan worden, doperwten.
UITDOEZELEN, (doezelde uit, heeft uitgedoezeld),
(teekenen) tinten met een doezelaar gelijk wrijven:
die teekening is niet gfied vitriedoezehl; vaag Nvorden
(van omtrekken, door de duisternis, to grooten
afstand enz.)
UITDOMPEN, (dompte uit, heeft uitgedompt), dooyen (met een domper) eene kaars.
UITDONDEREN, (donderde uit, heeft uitgedonderd),
ten einde donderen: de bui heeft uitgedonderd; (gemeen) iem. de deur uitdonderen, met kracht on ruw
er uit smijten; (fig.) uitrazen.
UITDOOVEN, (doofde uit, heeft on is uitgedoofd),
de vlam -, den gloed (van jets) smoren: vuur, turfkolen uitdooven; vanzelf yerkoelen: het vuur begint
uit te dooven; (ook fig.) de liefdevlam uitdooven. UITD00 \TING. v. het uitdooven.
UITDOPPEN, (dopte uit, heeft uitgedopt), van de
schil ontdoen: erwten uitdoppen. UITDOPPING, v.
UITDORREN, (dorde uit, is uitgedord), uitdrogen.
UITDORSCHEN, (dorschto uit, heeft uitgedorscht),
ten einde dorschen; de graankorrels uitkloppen:
koren uitdorschen. UITDORSCHING, v. het uitdorschen.
UITDOSSEN, (doste uit, heeft uitgedost), opsmukken, fraai opschikken: eene bruid uitdossen. UITDOSSING, v. (-en).
UITDRAAIEN, (draaide uit, heeft en is uitgedraaid),
ten einde draaien: de tol is v.itgedraaid; draaiende
losmaken: eene schroef uitdraaien; draaiende of op
eene draaibank uithollen; het licht uitdraaien. door
de pit naar beneden to draaien uitdooven; het gas
uitdraaien, den toevoer van gas afsluiten; electrisch
licht uitdraaien, het contact verbreken; uitloopen:
waarop moet dit vales uitdraaien ?, wat zal het einde
van dit alles wezen? UITDRAAIING, v. het uitdraaien.
UITDRAGEN, (droeg uit, heeft uitgedragen), naar
buiten dragen, brengen: een lfilc, een doode werd
uitgedragen; een huis uitdragen, van meubols ledigen,
(ook fig.) verklikken: hij draagt min geheele huis
uit, vertelt alles uit wat bij mij voorvalt; ten einde
dragen: zij moet haar tad uitdragen, kan de baring
niet vervroegen; niet meer dragon, geene vruchten

UITDRAGEN.

UITERST.

Meer voortbreimon;- (ook) niet meer zwanger worden
(van vrouwen). UITDRAGING, v. uitbrenging.
• UITDRAGER, m. (40, UITDRAAGSTER, v. (-s), die
gebruikt huisraad, kleederen enz. koopt en verkoopt.
UITDRAGERIJ, v. (-en), winkel magazijn, beroep
van 'den uitdrager.
UITDRAGERSWINKEL, m. (-s), winkel van een uitdragon
UITDRAVEN, (draafde uit, heeft en is uitgedraafd),
ten einde draven; naar buiten draven; (fig.) ten einde
praten (met overhaasting of drift).
UITDRIJVEN, (dreef uit, heeft uitgedreven), verjagen
(uit het huis, het land) : Hagar werd met hoar zoon
uitgedreven; zee uitdr#ven,
in het land brengen;
(geneesk.) de kwade vochten uitdrilven, het lichaam

roeien, om. ze dunner to doen staan, ten einde deli
groei te bevorderen: sla uitdunnen. UITDUNNING,
v. het uitdunnen.
UITDUNSEL, o. (-s), hetgeen uitgedund is.
UITDUREN, (duurde uit, heeft uitgeduurd), ten einderduren, steeds voortduren: het zal mkt& tad wel uit-
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zuiveren; — (letterz.) veel wit tusschen de woorden
zetten; (timm.) door hamers uitslaan; (goud, zilver)
ciseleeren; (zeew.) zich door den stroom naar buiten
laten drijven. UI TDRIJVING, v. (-en), het uit drijven.
UITDRIJVEND, bn. (geneesk.) zuiverend: uitdrovende

middelen.
UITDRIJVER, m., UITDRIJFSTER, v. (-s), die uitdrijft of verjaagt.
UITDRINGEN, (drong uit, heeft en is uitgedrongen),
naar buiten dringen; iem. de karner uitdringen, verdringen; (ook fig.) - onderkruipen: anderen uitdringen
em zelf eene plaats te bekomen.
UITDRINKEN, (dronk uit, heeft uitgedronken), alles
opdrinken: den win uitdrinken; (ook) drinkende
ledigen : zijn glas uitdrinken.
UITDROGEN, (droogde uit, heeft en is uitgedroogd),
geheel doen opdrogen, - drong worden: die plas is
uitgedroogd; door uitwissching droogmaken: eene kan
uitdrogen; verdrogen: uitgedroogde bokking, groenten;
(zeew.) open naden bekomen (van een schip) door
de hitte; (fig.) vermageren, afteren; verloopen (van
de nering). U ITDROGING, v. (-en), het uitdrogen.
UITDROGEND, bn. wat uitdroogt.
UITDROPPEN, UITDROPPELEN, (dropte, droppelde
uit, heeft en is uitgedropt, ...gedroppeld), uitdruipen:
de natte wasch laten uitdroppelen; uitlekken: er is

win uitgedroppeld, het

vat moet lek zOn.

UITDRUIPEN, (droop uit, heeft en is uitgedropen),
ten einde druipen; druipende uitlekken. UlTDRUIPING, v. het uitdruipen.
UITDRUKKELIJK, bn. bw. (-er, -st), stellig, ten
stelligste: iets uitdrukkelijk verbieden; met nadruk,
bepaald, met zoo veel woorden: hfj heeft uitclrukkelijk verklaard, dat... UITDRUKKELIJKHEID, v.
bepaaldheid, juistheid.
UITDRUKKEN, (drukte uit, heeft uitgedrukt), ten
einde drukken; drukkende uitpersen : citroenen, bessen
uitdrukken; eene spons uitdrukken; (fig.) to kennen
geven, uiten: zone gedachten rtitdrukken, hij kan zich
goed uitdrukken, zijne gedachten goed onder woorden
brengen; (schild.) vertoonen, afbeelden: sterk uitgedrukte spieren, omtrekken. UITDRUKKING, v. (-en),
het uitdrukken; woord, gezegde, bewoording, spreek.
wijze: (age, gemeene, gangbare nitdrukkingen; woorden
en uitdrukkingen der Fransche tool; duidelijkheid;
kracht, ziel; kenschetsende trekkers op het gelaat:

yen gezicht vol, zonder uitdrukking.
UITDRUKSEL, o. (-s), (w. g.), het uitgedrukte of
geperste; sap.
UITDRUPPEN, UITDRUPPELEN, (drupte, druppelde uit, heeft en is uitgedrupt, uitgedruppeld), ten
einde druppen; dropsgewijze vallen; bij droppels
doorzijgen.
UITDUIDEN, (duidde uit, heeft uitgeduid), beschrijven, nauwkeurig (door kenteekenen) aanwijzen: iem.

den weg uitduiden; iem. uitduiden hoe iets te doen.
UITDUIDING, v. (-en), het uitduiden; beschrijving,
aanduiding (door kenteekenen).
UITDUIDSEL. o. (.5). uitduiding.
UITDUNNEN, (dunde uit, heeft uitgedund), (van
gewassen die te dicht op elkander geplant of g ezaaid zijn) er hip r en daar een uittrekken of uit-

duren.
UITDUWEN, (duwde uit, heeft uitgeduwd), naar buiten duwen, stooten.
UITDWEILEN, (dweilde uit, heeft uitgedweild)imet.

eene dweil schoonmaken : eene gang uitdweilen.
UITEEN,

bw. vaneen, gescheiden, uit elkander..

Uiteen vormt met verschillende werkw. scheidbare-

samenstellingen, die dan beteekenen: door de werking komen of brengen in den toestand door uiteenuitgedrukt. Voor de vervoeging dier ww. zie men
btj de enkelvoudige.
UITEENBARSTEN, ...BERSTEN, uit elkander, vaneen barsten; ...BUIGEN; ...DOEN, scheiden, afzonderen (in deelen); (Zuidn., gew.), uitleggen, verklaren: ik zal u die zaak eens uiteendoen; ...DRIJVEN,.
de menigte uiteendrffren; de vloot werd door den stroom
uiteengedreven; ...GAAN, scheiden: de vergadering
ging uiteen; zich verwijderen (b. v. van eene yolks-menigte); ...GOOIEN; ...GROEIEN; ...HOUDEN: gOmoet de verschillende zaken goed uiteenhouden; ...JA-GEN; ...LOOPEN, niet gelijk loopen, zich (van.
elkander) verwijderen: die linen loopen uiteen; (fig.)
verschillen, niet gelijk, tegenstrijdig zijn: die ge-

ruchten, onze gevoelens, meeningen loopen uiteen.
UITEENLOOPEND, bn. (-er, -st), zich van elkander
verwijderende: uiteenloopende linen; (fig.) van elkander verschillende: ,uiteenloopende gevoelens.
UITEENNEMEN, uit elkander nemen: een uurwerk,.
eene frets, eene machine uiteennemen; ...ROLLEN;
...SLAAN, een geheel leger uiteenslaan; ...SMIJTEN;
...SPATTEN, de bom spatte uiteen; ...SPRINGEN,.
uit elkander, vaneenspringen: men liet de rots met
kruit uiteenspringen; ...STUIVEN ; ...TRAPPEN;
...VALLEN, de doos vigil uiteen, zoo los waren dedeelen; ...VLIEGEN; ...VLOEIEN; ...WERPEN;
...ZETTEN, uit elkander zetten (van voorwerpen);
(fig.) ontwikkelen; ik sal u de zaak witeenzetten..
UITEENZETTING, v. (-en).
UITEGGEN. (egde uit, heeft uitgeegd), ten eindeeggen; eggende uithalen.
UITEINDE, o. (-n), einde, uiterste punt; afloop: die
zaak had een treurig niteinde; (gemeen) iem. een sal ig
uiteinde wenschen, bij. het ten einde spoedend jaar;
(ook fig.) laatste uur, dood.
UITEN, (uitte, heeft geuit), spreken : hij elite bittere
klachten; to kennen geven: zone gedachten uiten; vermoeden viten; sic* viten, zijne gedachten te kennen
geven, zich uitlaten. UITING, v. (-en), citing geven

aan zone verontwaardiging.
UITENTEN, (entte uit, heeft uitgeent), (twin.)
(tegenst. van inenten).
UITENTEREN, (enterde uit, heeft uitgeenterd),
(zeew.) op de paarden langs de ra klimmen.
UITENTREUREN, bw. zeer lang: het duurt ulten-

treuren.
UITERBUURT, v. (-en), buitenbuurt, voorstad.
UITEREN, (uiterde, heeft geuiterd), (gew.) uiten;
uitwendig overnaaien: (kleerm.) een lap in eene broek

uiteren.
UITERLIJK. bn . bw. naar buiten, aan de buitenzijde zich vertoonende: de uiterlijke gedaante (van
iets); op den uiterlijken schUn afgaan, niet tot de
kern der zaak doordringen; uiter1U.ke kenteekenen,
dadelijk op to merken; — ten langste, ten laatste : ik
sal a uiterlijk over 14 clagen bezoeken. UITERLIJKHEID, v. (...heden), het uitwendige, de buitenzijde.
UITERLIJK, o. de uitwendige gedaante, norm, voorkomen: die -man heeft peen g unstig uiterlijk.
UITERMATE, bw. buitengemeen, zeer: uitermate

verheugd. bed roefd zijn.
UITERST, bn. het meest verwijderde: de uiterste
grens.en; laatste, ho igste: in den iditersten Rood; van
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UITERST.

UITGESTORVEN.

het uiterste gewicht; laatste, laagste : de uiterste pr#s
is..., de uiterste (laatste) wil, eene akte, houdende
de verklaring van hetgeen iem. wil dat na zijn
dood met zijn eigendommen en bezittingen geschieden zal, testament; — zijn uiterste best doen, zoo veel
doen als mogelijk is; zone uiterste (beste) pogingen
aanwenden; dit is uiterst (zeer) zeldzaam; h# was
uiterst (hoog) verbolgen, voldaan.
UITERSTE, o. (-n), laatste, verste, hoogste: tot aan,

(na eene ziekte, eene kraam) vieren; (gew.) uitgangsdag (van dienstboden): vandaag is het mjjn uitgang;
punt -, plaats waar men uitgaat: een huis met twee -

de uitersten der wereld; tot het uiterste gebracht zijn;
overdrijving: tot nitersten vervallen; can't eene uiterste
in 't andere vallen, altijd overdrijven; de nitersten
raken elkander, van de eene overdrijving in de
andere geraken; het 'uiterste wagen; — einde, levenseinde: hij ligt op zfjn uiterste; — ten uiterste, bw.
uitdr. in de hoogste mate.
UITERSTE-WILMAKER, ...-WILSBESCHIKKER, m.,
...STER, v. (-s), (w. g.), testamentmaker, •maakster.
UITERTON, v. (-nen), (zeew.) laatste zeeton, baken:

de uitertonnen passeeren.
UITERWAARD, v. (-en), grond buitendijks, tusschen
dijk en rivier gelegen.
UITETEN. (at uit, heeft uitgegeten), etende ledigen :

yij moet i,iv toed niteten; hij heeft den pot uitgegeten;
etende uithalen, uitknagen: h heeft de korst geheel
uitgegeten, uitgeknabbeld; de muizen hebben de kaas
uitgegeten; (fig.) etende of op eene andere wijze verarmen: zone cerwanten hebben hem geheel vitgegeten.
UITETER, m., UITEETSTER, v. (-s), die uiteet; die
de gewoonte heeft buitenshuis to eten.
UITETSEN, (etste uit, heeft uitgettst), etsende
uithalen, AV egbijten.
UITETTEREN, (etterde uit, is uitgeAterd), etterende
zch zuiveren.
UITFLAPPEN, (flapte uit, heeft uitgeflapt), gedachteloos iets zeggen, inz. wat men verzwijgen moest:

hij heeft alles uitge/lapt.
UITFLAPPER, m. (-s), die alles uitflapt.
UITFLUITEN, (floot uit, heeft uitgetloten), fluitende
uitjouwen, bespotten : dat stuk, die tooneelspelee is
vitgefloten. UITFLU1TING, v. het uitfluiten.
UITFLUITER, m., U1TFLUITSTER, v. (-s), die uitfluit.
UITFREEZEN, (freesde uit, heeft uitgefreesd), met
de frees bewerken. UITFREEZING, v.
UITGAAF, v. (...gaven). Zie UlTGAYE.
UITGAAN, (ging uit, is uitgegaan), naar buiten
van huis gaan: van middag ga ik uit; niet meer nitgaan, het huis niet meer verlaten (door ziekte,
ouderdom of zwakte); de kerk, de school goat nit, de
dienst -, de leertijd is geeindigd; de taro gaat (loopt)
uit in het bosch: zich op weg begeven; op roof, op bait
uitgaan, vertrekken om to rooven enz.; op eene vrouw
uitgaan, haar ten huwelijk -vragen; — uitgevoerd
worden: er gaat veel boter uit near En,geland; -verdwijnen, uitgewischt worden (van vlakken); bekendgemaakt worden: er ging een gebod nit van Keizer

Augustus; van eene veronderstelling, van een beginsel
teitgaan, daarvan beginnen to redeneeren, daarnaar
handelen; uitgetrokken worden: mqjne laarzen gaan
moeilfjk nit; ten einde branden, uitclooven; het vane,
de kachel gaat nit, houdt op met branden; (taalk.)
eindigen (op): dit wooed gaat nit op eene t.
UITGAAN, o. uitgang: bU 't uitgaan der kerk, der
school.
UITGAAND, bn.; nitgaande goederen, goederen die
uitgevoerd worden in- en uitgaande rechten, belasting
op goederen, die in- of uitgevoerd worden.
UITGAANSAVOND, m. (-en), avond dat men mag
uitgaan: onze meid heeft Woensdag have nitgaansacond; ...DAG, m. (-en), uitgangsdag, verlofdag om
uit to gaan: die meid heeft morgen haar nitgaansdag;
...KAS, v. (-seri), golden die een gevangene of bestedeling to good heeft, als hij ontsagen wordt.
UITGALMEN, (galmde uit, heeft uitgegalmd), ten
elude galmen; galmende uiten: kerkgezangen uitgalmen. UITGALMING, v. (-en), het uitgalmen.
UITGANG, m. (-en), het uitgaan: den eersten uitgang

nitgangen, den ciitgang be;etten; de uitgangen waren
volgepropt met menschen; het water een uitgang geren;
einde; de uitgang (laatste letters) van een wooed;
sterfuur: zalig was zijn uitgang; hoe zal de uitgang
(uitslag, afloop), zijn,?; de nitgang (uitstraling) van.
den Heiligen Geest. UITGANGETJE, o. ( s).
UITGANGER, m. (-s), (wev.).
UITGANGSDAG, m. (-en), dag waarop het een bediende veroorloofd is, eenige uren uit to gaan;
...PUNT, o. (-en), punt van uitgang.
UITGAVE, v. (-n), UITGAAF, v. (...gaven), het uitgeven, inz. van geld: ik heb doze monad veel, hooge
nitgaven, vertering; druk, oplage, editie (van een
book): welke nitgaef hebt ge?
UITGEBREID, bn. (-er, -st), van grooten omvang,
uitgestrekt: uitgebreide bezittingen, terreinen; eene
uitgebreide kennis van iets hebben; wijdloopig, tot in
bijzonderheden: eene uitgebreide geschiedenis, iets nitUITGEgebreid behandelen; een to uitgebreide
BREIDHEID, v. (...heden), wijde uitgestrekte omvang: de uitgebreidheid van zUne kennis is verbozend;
uitgestrektheid; (natuurk.) eigenschap welke ieder
lichaam heeft om een begrensd gedeelte der ruiintete beslaan of in to nemen.
UITGEDIEND, bn. goon dienst meer verrichtende,
nutteloos geworden: nitgediende menbelen, kleeren;
een vitgedienci soldaat, die zijn wettigen diensttijd
heeft volbracht.
UITGEEFSTER, v. (-s), die iets uitgeeft.
UITGEESELEN, (geeselde uit, heeft uitgegeeseld),
ten einde geeselen; geese'ende uitdrijven.
UITGEESTER, m. (-s), (w. g.). (fig.) wijnflesch waarnit de geest geweken is, als het vocht de flesch heett
verlaten.
UITGEHONGERD, bn. zeer hongerig: ik ben nitgehongerd; van -, door honger verteerd, verniagerd:

de nitgehongerde berolking gaf zich over.
UITGELATEN, bn bw. (-er, -st), buitensporig, dwaas,
zeer dartel: de ititgelaten jeiigd; zij is uitgelaten van
blijdschap, hare blijdschap kent geene grenzen. LITGELATENHEID, v. buitensporigheid; dwaze dartelheid, buitengemeene blijdschap.
UITGELEEFD, bn. zeer oud, stokoud: een uitgeleeld'
grosaard, versleten.
UITGELEERD, bn. zeer geleerd, bedreven: hij is
nitgeleerd in aardrijkskunde; hij is nit geleerd, heeft
zijn leertijd volbracht, (ook) kan niets meer (van
dit oak of die wetenschap) leeren; (fig.) an ben ik,
nitgeleerd, ik weet niet meer wat to doen.
UITGELEI, UITGELEIDE, o. het uitleiden;
uitgeleide doen, naar buiten een eind weegs vergezellen.
UITGELEZEN, bn. (-er, -st), voortreffelijk, uitstekend,
uitmuntend: uitgelezen krijgsbenden; een nitgelezen,
publiek; uitgelezen ?cOn. UITGELEZENHEID, v. uitstekendheid, voortreffelijkheid.
UITGEMAAKT, bn. wat uitgemaakt, beslist is: dit is -

eene uitgemaakte zaak; dat is nog laity niet uitgemaakt.
UITGEMERGELD, bn. krachteloos, uitgeput: een
uitgemergelde grond, door roofbouw uitgeput; de nitgemergelde werkstakers, door gebrek uitgeput.
UITGENOMEN, vw. (beperkend, uitsluitend) behalve,
uitgezonderd: ieder deed zijn best, witgenomen kb' of
hi)" 'uitgenomen: ik gaf ieder wat, hem uitgenomen; vz.
met uitzondering van: het portret is good, den neus

nitgenomen.
UITGERAND, bn. (van bladen) van eene naar binnen
gekeerde insnijding of bocht voorzien.
UITGEREKEND. bn . op zijn voordeel bedacht, slim.
UITGESCHULPT, bn. (van bladen) de rand met
groote, vlakke, jets gekromde tanden, van elkander
door rondo inhammen gescheiden.
UITGESLAPEN, bn. wakker, bij de hand, slim.
UITGESTORVEN, bn. ledig, zonder leven: de start
sch ?Int uitgestorven; onbewoond; (fig) doodsch.

UITGESTREKEN.

UITHANGEN.

UITGESTREKEN, bn. (-er, -st), effen, kalm : met een
zonder dat een
vitgestreken gezicht vroeg 4
trek hare gedachten verried.
UITGESTREKT, bn. (-er, -st), wild van omvang,
eitgebreid: uitgestrekte bezittingen. UITGESTREKT11EID, v. (...heden), ruimte, omvang. uitgebreidheid.
UITGESTUDEERD, bn. (fig.) sluw, listig: hij is daarin
.uitgestudeerd, daarin zeer geslepen, listig; nu ben ik
*sitgestudeerd, heb ik geen geld meer.
UITGETAKT, bn. vol takken, getakt.
UITGETOGEN, verl. dw. van het veroud.
uitgetrokken.
UITGEVEEND, bn. waaruit het veen verwijderd is:
uitgeveende plassen, gronden.
UITGEVEN, (gat uit, heeft uitgegeven), in andere
thanden geven : geld uitgeven, besteden, verteren;
.banknoten, aandeelen uitgeven, verspreiden; — de brieyen uitgeven, aan de brievenbestellers ter bezorging;
•(mil.) het wachtwoord uitgeven, zeggen, mededeelen;
.(fig.) iets voor waarheid uitgeven, beweren dat iets
-war
is; rich voor een graaf, voor een Franschman
uitgeven, zich er voor laten doorgaan; — in het licht,
in druk geven : een boek, een tijdschri ft, eene courant
uitgeven.
UITGEVER, m., UITGEEFSTER, v. (-5), die uitgeeft;
die werken of geschriften enz. in druk uitgeeft, 'onder Ain (of haar) naam verspreidt.
UITGEVERSZAAK, v. (...zaken), zaak van een uitigever.
UITGEWEKENE, rn. en v. (-n), die uit zijn (wader)
land wijkt; die dit tijdelijk ontvlucht (wegens staatsTheroerten enz.).
UITGEWERKT, bn. (-er, -st), met zorg bewerkt;
uitgewerkte sommen; — (naaist.)
: geheel afgewerkt:
uitgewerkte rand aan een rok, met bewerkten rand;
...GEZOCHT, bn. (-er, -st), voortreffelijk, keurig:
.het is uitgezocht weertje.
UITGEZOGEN, bn. plat geworden door uitzuiging.
UITGEZONDENE, m. en. v. (-n), afgezant.
UITGEZONDERD, vw. vz. uitgenomen.
UITGIEREN, (gierde uit, heeft uitgegierd), schreeuwende uiten : zfj gierden hunne blijdschap uit.
UITGIETEN, (goot uit, heeft uitgegoten), gietende
mitstorten, ledigen: een emmer water uitgieten; door
water te gieten blusschen: het vuur uitgieten; (fig.)
zijne gramschap op iem. uitgieten. UIT. uitstorten:
, GIETING, v. (-en), het uitgieten.
v.
(-en), UITGIFTE, v. (-n), verspreiding,
UITGIFT,
uitgave; (inz.) uitgifte van aandeelen, van pandbrie,Jen enz.
UITGILLEN, (gilde uit, heeft uitgegild), ten einde
gillen; gillende uiten: zfj gilde (schreeuwde) haar
toorn uit; hevig lachen: zfj gilden het uit van de
_.pret; — (zeew.) halvemaanswijze de zeilen uitsnijden.
UITGILLING, v.
UITG(RlINNIKEN, (gminnikte uit, heeft nitgeg(r)in•‘nikt), luide g(r)inniken of lachen: iem. uitg(r)inniken, bespotten.
UITGIETEN, (gistte uit, heeft en is uitgegist), ten
einde gisten: het deeg is uitgegist; (ook fig.) al zijn
toorn uitbraken.
UITGLIBBEREN, (glibberde uit, is uitgeglibberd),

ledigen: het waschwater uitgooien; al gooiende
maken: de kaars uitgooien.
UITGORDEN, (gordde uit, heeft uitgegord), losgorden.
UITGRAVEN, (groef uit, heeft uitgegraven), gravend
ledigen, dieper waken, to voorschtjn halen: eene sloot
uitgraven; een kuil dieper uitgraven; schatten, ertsen
uitgraven; iem. die onder rand, aarde bedolven is, uitgraven; een lfjk uitgraven. UITGRAVING, v. (-en).
UITGRIJPEN, (greep uit, heeft uitgegrepen), grtjpende uitnemen.
UITGROEIEN, (groeide uit, is uitgegroeid), groeiende
uitzetten, grooter, meer worden : die boom is Mink
uitgegroeid; de aardappels ron nog niet uitgegroeid;
geraniums groeien erg uit; groeiende zich verspreiden; zich (buiten iets) verheffen. UITGROEIING, v.
het uitgroeien.
UITGROEISEL, o. (-5), hetgeen naar buiten gegroeid
is, uitwas.
UITGROEVEN, (groefde uit, heeft uitgegroefd), groevende (gravende) uithalen, diepen. UITGROEVING,
v. (-en).
UITGULPEN, (gulpte uit, heeft uitgegulpt), gulpende
(met groote teugen) ledigen.
UITHAAL, m. (...halen), het uithalen; vertooning,
ptaal: een grooten uithaai maken, zijne beste zaken
ten toon spreiden bij een bezoek, (ook) zijne gasten
flunk onthalen; het uithalen van een rijtuig voor
het andere.
UITHAALTAFEL, v. (-s), schuiftafel.
UITHAKEN, (haakte uit, heeft uitgehaakt), een
haak losmaken en zoo afscheiden, afzonderen: een
wagen uit den trein uithaken; ten einde haken: een
patroontje uithaken. UITHAKING, v.
UITHAKKEN, (hakte nit, heeft uitgehakt), hakkende
uithalen, diepen, uithollen. UITHAKKING, v. (-en).
UITHAKSEL, o. (-5), hetgeen uitgehakt wordt, uitgehakte deeltjes.
UITHALEN, (haalde nit, heeft uitgehaald), iets uit
iets anders halen, nemen, trekken: eieren uithalen,
uit een vogelnest halen; een (vogel)nestje uithalen,
wegnemen, (ook) de eieren uithalen; eene lade uithalen, uitschuiven; eene tafel uithalen, de verlengstukken uitschuiven; (naaist.) de draden uithalen,
uit het goed halen; uit het water redden; (zeew.)
een schip uithalen, het van de werf of uit het dok in
het vaarwater brengen; de boelijns uithalen, stijf
zetten; harder roeien; — van huis halen: de dokter is
uitgehaald, bij een, patient geroepen; — ledigmaken:
eene pifp uithalen; schoonmaken : visch uithalen,
grommen; een huis in den natijd een weinig schoonmaken; uitgraven: een put uithalen; — (w. g.) uithooren, uitvragen: iem. uithalen; — ter zijde wijken,
uit den weg rijden voor een ander rijtuig of paard; —
streken, grappen uithalen, uitvoeren; wat hebt ge nu
weer witgehaald?, wat voor streken hebt ge an
begaan?; — besparen, bezuinigen: dat haalt tad en
moeite uit; — zingende uitgalmen: een toon uithalen; —
feestelijk onthalen: voor iem. uithalen. UITHALING, v. (-en).
UITHALER, m., UITHAALSTER, v. (-s), die uithaalt
(in alle bet.).
UITHALER, m. (-s), pijpenuithaler; (fig.) overvlieger;
(zeew.) hals van een zeil; (fig.) iets dat spaart; dat
is een uithalen, dat spaart mij geld.
UITHALLEN, (halde uit, heeft uitgehald), (w. g.),
in het klein verkoopen, zooals vroeger b.v. door den
slager in de hal geschiedde: vleesch uithallen.
UITHALLER, m. (-5), slager.
UITHAM, m. (-men), (aardr.) landtong.
UITHANGBORD, o. (-en), schild (voor een winkel,
een magazijn, eene herberg enz.); (fig.) alles waar-
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UITGLIJDEN, gleed uit, is uitgegleden), van de
plaats glijden : de ladder gleed uit; mijn voet gleed
uit; glibberende, glijdende vallen. UITGLIJDING,
N. het uitglijden.
UITGLINSTEREN, (glinsterde uit, heeft uitgeglin•sterd), ten einde glinsteren; glinsterende uitstralen.
UITGLINSTERING, v.
UITGLIPPEN, (glipte uit, is uitgeglipt), eventjes
uitglijden; glippende struikelen.
UITGLOEIEN, (gloeide uit, heeft uitgegloeid), goed
door en door gloeien: glas, Ozer uitgloeien.
UITGC1DIEN, (gooide uit, heeft uitgegooid), (gemeenz.) ten einde gooien of werpen; vlug uitdoen:
:z(jne kleeren vitgooien,, uitsmijten, uitwerpen: (iem.
iets) de deur, het veoster uitgooien; al gooiende

door men zijn beroep (ook fig. zijne meening) openbaar maakt om er voordeel mule te doen: de uithangOorden verhangen; uiterlijko schijn: haar uit-

hangbord roorspelt niet veel goeds.
UITHANGEN, (hing uit, heeft uitgehangen), aan de
buitenzijde (ie's) opllanoen: de vlag vithangen, uit,
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CITKADISEL.

steken; daar hangs de Verg aide Arend uit, op het
uithangbord voor dit huis staat een vergulde arend;
4fig.) daar hangt de schaar uit, het is er zeer duur,
nen wordt er gesneden; den grooten heer, den vrome
uithangen, zich den schijn er van geven; (zeew.)
buiten boord steken en over het water hangen (van
houtwerk); (sprw.) het hangt mij de keel uit, ik heb
-er meer dan genoeg van, het verveelt mij niter'mate; — goederen uithangen, ten verkoop; linnengoed
eene deur uithangen, uit
.uithangen, om te drogen;
'hare hengsels lichten; (zeew.) het roer uithangen,
uitlichten; — (fig) (van menschen) wonen, gehuisvest zijn, zich bevinden: weet gij ook waar Dibbel
•uithangt?
UITHANGKAST, v. (-en), (horlogem.), kast waarin
21j hunne horloges uithangen; ...TEEKEN, o. (-s).
UITHARKEN, (harkte uit, heeft uitgeharkt), geheel
harken; een tuin uitharken, naar buiten harken.
UITHEBBEN, (had uit, heeft uitgehad), geindigd
liebben; ik heb min boek nit (uitgelezen); ik zalmijn
schrijfboek eerder uithebben (uitgeschreven hebben);
ik heb min glas uit (geledigd); dat heeft nit, dat is
heeft b nab uit, hij
.gedaan, gebeurt niet meer;
_heeft mijne gunst verloren.
UITHEEMSCH, bn. bw. buitenlandsch, vreemd:
'uitheemsche zeden, gewoonten; uitheemsche planten, dieren; uitheemsch gekleed gaan; als zelfst. nw. een,
•eene uitheemsche, vreemdeling. UITHEE M SCHHEID,
- v. vreemdelingschap; hoedanigheid van buitenlandsch te zijn; (fig.) zonderlingheid, vreemdheid.
UITHEKELEN, (hekelde uit, heeft uitgekakeld),
hekelende zuiveren: het vlas uithekelen.
UITHELPEN, (hielp uit, heeft uitgeholpen), helpen
naar buiten brengen, - voeren; (iem.) uit den nood
helpen; iem. (er) uithelpen, hem uit de verlegenheid
zich er
- redden; (ook) voor de rechtbank vrijpleiten;
uithelpen, door een vond, door list of verzinsel.
UITHELPER, m., -UITHELPSTER, v. (-s), die lielpt
of redt.
UITHIJSCHEN, (heesch uit, heeft uitgeheschen),
hijschende uitbrengen. UITHIJSCHING, v. het uit/nijschen.
UITHINKEN, (hinkte uit, is uitgehinkt), naar buiten
thinken: zij hinkte de kamer uit.
UITHOEF, o. uitloop.
UITHOEK, m. (-en), uiterste punt (van een land),
.kaap, landtong; (fig.) eenzaam oord, barre landstreek.
UITHOEKJE, o. (-s).
UITHOEKEN, (hoekte nit , heeft uitgehoekt), rondom
'van hoeken voorzien, hoeken knippen.
UITHOESTEN, (hoestte uit, heeft uitgehoekt), ten
•einde hoesten ; hoestende losmaken (slijm, fluimen);
(fig.) iem. uithoesten, hem minachten, niet tellen: ik
hoest hem wat uit.
UITHOLLEN, (holde uit, heeft uitgehold), hol waken.
UITHOLLING, v. (-en), het uithollen.
UITHOLLEN, (holde uit, heeft en is uitgehold),
ergens vandaan hollen: het huis, de poort uithollen;
eindell)k waren de paarden uitgehold;
- ten einde hollen :
(fig.) Of zal wel gauw uitgehold hebben, meer geregeld
gaan leven.
UITHONGEREN, (hongerde uit, heeft uitgehongerd),
door den honger tot het uiterste brengen, of gebracht
worden: eene stad, eene vesting uithongeren; iem. nithongeren, door gebrek aan voedsel doen (of bijna
-doen) omkomen. UITHONGERING, v. het uithongeren.
UITHOOIEN, het is uitgehooid, het jaargetijde om te
_:- I-woien is voorbij.
UITHOOREN, (hoorde uit, heeft uitgehoord), ten
•einde hooren: men moet den beklaagde uithooren; iem.
nithooren, ham zijn geheim zoeken te ontlokken; zij
hebben het kind uitgehoord, het alles afgevraagd.
UITHOORING, v.
UITHOOZEN, (hoorde uit, heeft uitgehoosd), ten
(ainde hoozen; hoozende ledigen; het water uit (de
sloop) werken. UITHOOZING, v. (-en), het uithoozen.
UITHOREN, UITHOORN, m. (-s), uithoef.

UITHOUDEN, (hield uit, heeft uitgehouden), uitgespreid houden : een dock, een tafelkleed uithoud,en,
verduren, doorstaan, volhouden: hoe houdt h# het
lang bij
nit!; pen uithouden, zonder te schreeuwen;
hebt het daar nogal uitgehouden; gij
blijven:
kunt het hier wel uithouden, gij hebt het hier goed.
UITHOUDER, m., UITHOUDSTER, v. (-s), die goed
volhoudt.
UITHOUDER, m. (zeew.) sjortouw.
UITHOUWEN, (hieuw uit, heeft uitgehouwen), houwende wegnemen, uitsnoeien: de groote takken nit
houwen; een bosch uithouwen, er boomen uit vellen:
een weg door een bosch uithouwen; dieper houwen:
die goot meet nog wat nitgehouwenworden; beeldhouwen: iem., eene spreuk in marmer uithouwen. UITHOU -WING, v. het uithouwen.
UITHUILEN, (huilde nit, heeft uitgehuild), ten einde
huilen: tact het kind maar uithuilen; huilende zijn
boezem lucht geven: zij huilde hare droefheid uit;
kon zij maar eens goed uithuilen, dat zou haar verlichten.
UITHUIZIG, bn. voortdurend afwezig; zelden to
huis, buitenshuis; een nithuizig mensch, die vaak of
gaarne buitenshuis rondloopt of reist. UITHUIZIGHEID, v. ronddoling, verwijdering buitenshuis: het
vereenigingsleven bevordert de uithuizigheid.
UITHUPPELEN, (huppelde uit, is uitgehuppeld),
naar buiten huppelen.
UITHUWELIJKEN, (huwelijkte uit, heeft uitgehuwelijkt), ten huwelijk geven aan: zone dochter uithuwelijken. ITITIILTWELIJKING, v.
UITHUWEN, (huwde uit, heeft uitgehuwd), uithuwelij ken.
UITIJZEN, (ijsde uit, heeft uitgeijsd). uit het Us
losmaken; een slop door 't ijs hakken om een vaartuig door te brengen.
UITJAGEN, (jaagde, joeg uit, heeft uitgejaagd), ten
einde jagen; jagende verdrijven; bard naar buiten
jagen (rijden). UITJAGING, v.
UITJAMMEREN, (jammerde uit, heeft uitgejammerd), ten einde jammeren; jammerende uiten.
UITJANKEN, (jankte nit, heeft uitgejankt), ten
einde janken; jankende uiten (van dieren, inz. honden).
UITJE. o. (-s), gelegenheid waarhij men voor zijn
pleizier uitgaat: een uitje hebben; dat is een uitje
voor
UITJOUWEN, (jouwde uit, heeft uitgejouwd), ten
eindejouwen, beschimpen: iem. uitjouwen. UITJOUWING, v. (-en), het uitjouwen.
UITKAARDEN. (kaardde uit, heeft uitgekaard), ten
einde kaarden; kaardende zuiveren (wol).
UITKAATSEN, (kaatste uit, heeft uitgekaatst), ten
einde kaatsen : een liedje nitkaatsen; kaatsende uitslaan (een bal). UITKAATSING, v. (-en), het uitkaatsen.
UITKAATSER, m. (.5), die uitkaatst.
UITKABBELEN, (kabbelde uit, heeft uitgekabbeld),
kabbelende uithollen : die kant is door het water uitgekabbeld.
UITKAKELEN, (kakelde nit, heeft uitgekakeld), ten
einde kakelen; kakelende uiten: een nieuwtje uitkakelen, rondklappen.
(kakte uit, heeft uitgekakt),
UITKAKKEN,
kakkende uitbrengen; (sprw.) welke stront heeft hem
waarop moot hij zoo trotsch zijn, zoo
uitgekakt
veel praats hebben; ten einde kakken.
UITKALLEN, (kalde uit, heeft uitgekald), ten einde
kallen; kallende uitbrengen, rondbrengen (een geheim).
UITKALVEN, (kalfde uit, heeft uitgekalfd), ten einde
kalven; (ook) uitbraken.
UITKAMMEN, (kamde uit, heeft uitgekamd), kammonde regelen, zuiveren: zijn hoar uitkammen; (fig.)
iem. uitkammen, scherp berispen. UITKAMMING, v.
het uitkammen.
UITKAMSEL, o. (-s), het uitgekamde, haar dat in
den kam blijft zitten.
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UITKANKEREN, (kankerde• uit, is uitgekankerd),
kankerende wegteren: hare borst is geheel uitgekankerd; zich kankerende genezen (van wonden). UIT.
KANKERIN G, v.
UITKANT, m. grens.
UITKAPPEN, (kapte uit, heeft uitgekapt), ten einde
kappen; kappende of houwende snoeien, wegnemen
een boom uitkappen, er eenige takken van uithouwen.
UITKARNEN, (karnde uit heeft uitgekarnd), terdege
karnen: de melk is niet genoeg uitgekarnd.
UITKAUWEN, (kauwde uit, heeft uitgekauwd), ten
einde kauwen; kauwende uitzuigen : zoethout uitkauwen; tabak uitkauwen; (zeew.) het werk uit de
naden losmaken van een schip. UITKAUWING, v.
UITKAUWSEL, o. (-s), het uitgekauwde.
UITKAVELEN, (kavelde uit, heeft uitgekaveld), bij
kavelingen verkoopen. UITKAVELING, v.
UITKEERDER, m., UITKEERSTER, v. (-s), die uitkeert.
UITKEEREN, (keerde uit, heeft uitgekeerd), naar
buiten keeren, houden; afkeeren; afgeven, betalen:

klauterende verlaten : de diet is uitgeklauterd. UITKLAUTERING, v.
UITKLAUWEN, (klauwde uit, heeft uitgeklauwd),
met een tuinklauw ledigen, uithalen, UITKLAUWING, v.
UITKLEEDEN, (kleedde tilt, heeft uitgekleed), van
kleederen ontdoen: zich naakt uitkleeden; de kleintjes naar bed gaan; (sprw.) ik zal
uitkleeden vOOr
niet uitkleeden vodr ik naar bed ga, bij mijn Leven,
zal ik het mijne niet aan mijne kinderen afgeven;
heeft zich voor hare kinderen uitgekleed, er alles voor
opgeofferd, zich van alles beroofd ; arm -, ongeluk.kig waken, van alles berooven: zffn advocaat heeft`
hem uitgekleed. UITKLEEDING, v. het uitkleeden.
UITKLEIEN. (kleide uit, heeft uitgekleid), een land'
uitkleien, de klei er uit wegnemen.
UITKLEINZEN, (kleinsde uit, heeft uitgekleinsd),
ten einde kleinzen ; kleinzende zuiveren. UITKLEINZING, v.
UITKLEPPEN, (klepte uit, heeft uitgeklept), tem
einde kleppen; door kleppen verkondigen.
UITKLETSEN, (kletste uit, heeft uitgekletst), buiten kletsen (werpen); uitgooien (water b. v.); uitborgen; rond babbel en.
UITKLIMMEN, (klom uit, is uitgeklommen), tem
einde klimmen; klimmende ergens uitkomen: degevangene is uitgeklommen. UITKLIMMING, v.
UITKLINKEN, (klonk uit, heeft uitgeklonken), ten
einde klinken; door klinken (op een bekken enz.)
bekendrnaken, rondklinken.
UITKLINKER, m. (-s), omroeper.
UITKLOKKEN, (klokte uit, heeft uitgeklokt), (getmeenz.) klokkende uitdrinken.
UITKLOPPEN, (klopte uit, heeft uitgeklopt), kloppende zuiveren: een kleed, de matters uitkloppen; eene
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van zone erfenis moet hij elk der neven en nichten
eene flinke som uitkeeren. UITKEERING, v. het uitkeeren: uitkeering overladen, naam, rubriek eener

levensverzekeringmaatschappij; —, (-en), betaalde
som: de uitkeeringen bedroegen dit jaar f 129000, uit
een verslag eener levensverzekeringmaatschappij.
UITKEERINGSFONDS, o. (-en), fonds waaruit de uitkeeringen betaald worden.
UITKEPEN, (keepte uit, heeft uitgekeept), kepende
uithouwen, wegnemen. UITKEPING.
UITKERMEN, (kermde uit, heeft uitgekermd), ten
einde kermen; kermende uiten, luide kermen: zij
kermde het uit van pan. UITKERMING, v.
UITKERVEN, (korf uit, heeft uitgekorven), kervende uithollen, wegnemen; losrafelen (van kleedingstukken); die tabak kerft nogal uit, Levert na
het kerven veel op; ten einde kerven. UITKERVING, v. het uitkerven; — 7 (-en), uitgekorven holte.
UITKIEMEN, (kiemde uit, is uitgekiemd), kiemende
opschieten: de zaden kiemen reeds uit. UITKIEMING, v.
UITKIEZEN, (koos uit, heeft uitgekozen), onder,
uit vele voorwerpen eene keus doen: het lekkerste,
beste, diiurste, nuttigste uitkiezen. UITKIEZING, v.
UITKIEZER, m., UITKIESSTER, v. (-s), die uitkiest.
UITKIJK, m. (-en), punt werwaarts men ziet, uitzicht: men heeft hier niet veel uitkijk; plaats van waar
men uitkijkt (voor het leger, op zee enz.); (zeew.)
wachthouder in den top van den mast; op den nitkijk staan, op jets letten, wachten, (ook) op de loer
staan, (ook) afwachten, verbeiden. UITKIJKJE, o. (-s).
UITKIJKEN, (keek uit, heeft uitgekeken), in zekere
richting staren: naar iets uitkijken; zone oogen vit.
kijken, lang en aanhoudend op iets staren, (ook fig.)
zeer verwonderd staan kijken, groote oogen opzetten; ga hebt goed uitgekeken, gij hebt eene goede
keuze gedaan; — (zeew.) de wacht houden.
• UITKIJKER, m., tilTKIJKSTER, v. (.$), die uitkijkt,
die wacht, die op de wacht staat.
UITKAPPEN, (kipte uit, heeft uitgekipt), uitbroeien ;
uitkiezen. UITKIPPING, v.
UITKITSEN, (kitste uit, heeft uitgekitst), kitsende
(tusschen de tanden door) spuwen.

UITKLADDEN, (kladde uit, heeft uitgeklad), ten
einde kladden; kladdende uitwisschen.
UITKLAGEN, (klaagde uit, heeft uitgeklaagd), ten
einde klagen; klagende uiten: zijn leed, zijn verdriet
uitklagen. UITKLAGING, v.
UITKLAPPEN, (klapte uit, heeft uitgeklapt), verklikken, overbrengen; door dichtklappen uitblus
schen. UITKLAPPING, v.
UITKLAREN, (klaarde uit, heeft uitgeklaardl, (zeew.)
gereedmaken om in zee to steken en met de noodige
papieren voorzien : een schip naar Londen uitklaren;
yoederen uitklaren, de uitvoerrechten er voor betalen.
UITKLARING, v. (-en), het uitklaren.
UITKLAUTEREN, (klauterde uit, is uitgeklauterd),

al kloppender
kachelpap, eene tabakspijp uitkloppen,
leegmaken; kloppende uitdrijven (b. v. een spijker);
verbreeden: een stuk bilk laten uitkloppen, de buiten,
uitdoen : deuken uitkloppen; afranselen : den viand .
de stad doen verlaten. UITKLOPPING, uitklopen,
v. het uitkloppen.
UITKLOPPER, m. (-5), die uitklopt; werktuig waarmode men uitklopt. UITKLOPSTER, v. (-s), die uitklopt.
UITKNABBELEN, (knabbelde uit, heeft uitgeknabbold), knabbelende iets uithollen: de niuizen hebberi,
de kool uitgeknabbeld. UITKNABBELING, v.
UITKNAGEN, (knaagde uit, heeft uitgeknaag(1),
uitknabbelen.
UITKNAPPEN, (knapte uit, is uitgeknapt), knap-pende uitspringen; losknappen. UITKNAPPING, v.
UITKNAUWEN, (knauwde uit, heeft uitgeknauwd),.
ten einde knauwen; iets knauwende ledigen; uithalen; (fig.) kloppen, uitkloppen.
UITKNEDEN, (kneedde uit, heeft uitgekneed), ten
einde kneden; knedende doen uitzetten. UITKNEDING, v.
UITKNIJPEN, (kneep uit, heeft on is uitgeknepen),
knijpend ledigen: citroenen I.4itknijpen; eene wonde
uitknijpen, er bloed, etter enz. uitknijpen; eene spores
uitknYpen, drogen, door ze to knijpen; (fig.) stil uitknfjpen, uitsnijden, stil heengaan, (ook) sterven.
UITKNIJPING, v.
UITKNIKKEREN, (knikkerde uit, heeft uitgeknik
kerd), bij het knikkeren knikkers uit het ootje, uit
een getrokken vierkant enz. knikkeren; iem. bij
het knikkeren doen afvallen; (fig.) iem. door oneerlijke middelen zijne betrekking doen verliezen.
UITKNIPPEN, (knipte uit, heeft uitgeknipt), met
eene schaar uitsnijden; een artikel uit de krant uitknippen; prentjes uitknippen, met de schaar het wit
enz. wegsnijden; — knippende vormen, fatsoeneeren: bowmen, laticen, dieren uitknippen. UITKNIPPING, v.
UITKNIPPER, m., UITKNIPSTER, v. (-5), die uitknipt.
UITKNIPSEL, o. (-s), het uitgeknipte, uitgeknipte.
stukjes. UITKNIPSELTJE, o. (-s).

UITKNOPPEN.

UITLAPPEN.

(knopte uit, is uitgeknopt), met
knoppen uitkomen, uitbotten.
UITKNUPPELEN, (knuppelde uit, heeft uitgeknuppeld), met knuppelslagen verjagen.
UITKOETEREN, (koeterde uit, heeft uitgekoeterd),
ten einde koeteren; koeterende uiten, uitbrabbelen.
UITKOKEN, (kookte uit, heeft en is uitgekookt),
ten einde koken; kokende uitloopen : het ei is uitgekookt; door koken iets afzonderen, uitdrijven: beenen, vet, vleesch uitkoken, het merg, de vetdeelen, de
kracht er van door koken afzonderen; door koking
zuiveren: linnengoed, een ketel uitkoken. UITKOKING, v. het uitkoken.
UITKOLVEN, (kolfde uit, heeft uitgekolfd), ten
einde kolven; kolvende wegjagen; het eerst kolven
(14 het begin van het kolfspel). UITKOLVING, v.
UITKOMEN, (kwam uit, is uitgekomen), te voorschijn, uit een huis komen: laat hem er uitkomen,
als hij durft; ik kom zelden nit, ik ga zelden uit;
zult er wel uitkomen, gezegd tegen iem. die vertrekt en dien men niet uitgeleidt; naar Indie uitkomen, overkomen; zijn huis, gang komt van achteren
op (in) de steeg uit, loopt daar op uit; deze kamer
komt op de straat uit, ziet daarop uit; — te voorschijn komen, opengaan: die rozen komen mooi uit;
uitspruiten: de erwten komen goed uit; uitbotten:
de bladeren komen uit; doorbreken : er zijn twee
tandjes uitgekomen; naar buiten komen: de mazelen

(koterde nit. heeft uitgekoterd),
koterende zuiveren (de tanden enz.).
UITKOTSEN, (kotste uit, heeft uitgekotst), uitbraken, overgeven.
UITKRAAIEN, (kraaide uit, heeft u:tgekraaid) ten
einde kraaien; kraaiende verkondigen: zijn lof, zone

UITKNOPPEN,

moeten goed uitkomen; — er zijn 10 eieren uitgekomen,

uitgebroed zoo dat er een vogeltje, een kuiken uit
kwam; — getrokken worden: mijn nommer is uitgekomen; ontdekt, bekend worden: het geheim, de
moord is uitgekomen; dat zal uitkomen, men zal het
merken; openlijk voor iets uitkomen, bekennen, (ook)
zijne meening daaromtrent zeggen; — het licht
zien, verschijnen: dit boek komt uitbiy"....;uitgekomen
boeken, verschenen; — die list doet de schilderij goed
'uitkomen, verhoogt de schoonheid er van; dat kleed
doet hare slankheid goed uitkomen, flunk opmerken; —
ten einde komen: die flesch komt niet uit, wordt
niet leeggedronken; genoeg hebben: met dat goed
zal ik wel uitkomen; met zijn traktement, met het huishoudgeld uitkomen, daarmee niet te kort komen, dat
is voldoende; juist accoord zijn: het geld komt uit;
deze som komt niet uit, ik krijg eene andere uitkomst dan verlangd wordt, dan opgegeven is; die
deeling komt uit, geeft 0 tot rest; uwe rekening komt
niet nit , gij rekent verkeerd (ook fig.); dat komt uit,
is zooals het zijn moot; dat zal wel uitkomen, dat

zal wel goed afloopen, eindigen, (ook) natuurlijk is
dat zoo;* het kwam volgens zijn zeggen, zone woorden
nit, het eindigde, liep af, zooals hij voorspeld had.
UITKOMEN, o. het uitkomen der vogels, der bladeren,
bloemen; het uitkomen der mazelen; (sprw.) hfj heeft
zin uitkomen, maar ook niet meer, hij kan juist leven

van hetgeen hij verdient.
UITKOMST, v. (-en), einde, afloop, uitslag: men
rekent de uitkomst niet, men telt het doel alleen; de
uitkomst sal het leeren; — redding, hulp: uitkomst
geven; ik zie geene uitkomst meer; — (rekenk.) quotient: de uitkomst eener deeling; het gevraagde in
een rekenkundig vraagstuk: welke uitkomst hebt gi j?

UITKOMSTJE, o. (-s).
UITKOOKSEL, o. (-s), afkooksel.
UITKOOP, m. (-en), vrijkoop; som die men betaalt
om uit eene vereeniging te treden, om zich a an
zekere verplichting of dienst te onttrekken; losgeld.
UITKOOPEN, (kocht uit, heeft uitgekocht), vrijkoopen, door vrijkoop losmaken: zich uitkoopen, zich
door geld te geven losmaken van eene verbintenis;
ism. uitkoopen, hem zijne rechten afkoopen: zone
suede-erfgenamen uitkoopen; (gew.) omkoopen; (w. g.)
alles (van iem.) koopen, hem leegkoopen; (w. g.)
iem: door een hooger bod de loef afsteken; (fig.) den
tad uitkoopen, tijd zoeken te winn en. UITKOOPING, v.
UITKOTEN, (kootte nit, heeft uitgekoot), ten
einde koten; h heeft uitgekoot, het is gedaan met
hem. UITKOTING, v.
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pret uitkrabben; het kind kraaide het uit van pleizier,

lachte luid. UITKRAAIING, v.
UITKRABBELEN, (krabbelde uit, heeft uitgekrabbeld), door gekrabbel onkenbaar maken; uitkrabben.
UITKRABBEN, (krabde uit , heeft uitgekrabd), ten
einde krabben; krabbende doen verdwijuen; iem. de
oogen uitkrabben, met de nagels. UITKRABBING, v.
UITKRAMEN, (kraamde uit, heeft uitgekraamd),
uitstallen, ten verkoop leggen; bieden; (ook fig.)
pronken (met): allerlei schoolgeleerdheid uitkramen:
zottepraat uitkramen, luide verkondigen; (van oudere
vrouwen) ophouden te kramen, uitkinderen. UITKRAMING, v.
UITKRASSEN, (kraste uit, heeft uitgekrast), ten
einde krassen; krassende uiten (van raven); (ook)
door krassen onleesbaar maken: een woord, een zin
uitkrassen; door krassen afbeelden. UITKRASSING, v.
UITKRAUWEN, (krauwde uit, heeft uitgekrauwd),
uitkrabben (met nagels).
UITKRIJGEN, (kreeg uit, heeft uitgekregen), met
inspanning iets uithalen (in alle bet.); men kan hem
niet uitkrOen, overhalen eens uit te gaan; ik kan
mine laarzen niet uitkrOgen, uittrekken; verlossen,
bevrijden; eindigen, uitlezen: ik kan het boek van
avond niet uitkrOgen; eindigen (eene partij in het
spel).
UITKRIJTEN, (kreet uit, heeft uitgekreten), ten
einde krijten; krijtende uiten; bekendmaken (in
slechten zin) : hij werd uitgekreten voor alles wat maar
slecht was.
UITKRUIPEN, (kroop uit, is uitgekropen), ten einde

kruipen; kruipende zich verwijderen. UITKRUIPING, v.
UITKRUIPSEL, o. (-5), wat uitgekropen is.
UITKUIEREN, (kuierde uit, is uitgekuierd), naar
buiten -, ten einde wandelen.
UITKUNNEN, (kon(de) uit, heeft uitgekund), vgl.
OMKUNNEN; ik kan uit (gaan); ik kan er niet nit
(wijs worden, namelijk uit het geschrift), het schrift
is zO6 slecht, dat ik het niet lezen kan; het boek
kan vandaag uit (gelezen worden); kan de lamp al
uit (gedraaid worden); het brood kan uit (den oven
gehaald worden); mine schoenen kunnen niet uit(getrokken worden).
UITKWIJLEN, (kwijlde uit, heeft uitgekwijld), ten
einde kwijlen; kwijlende uitspuwen. UITKWIJLING, v.
UITKWISPELEN, (kwispelde uit, heeft uitgekwispeld), met een borsteltje van het stof reinigen.
UITLAAT, o. (...laten), (bouwk.) uitstek; uitgang
op zij van een huisje: een uitlaat in eene steeg hebben.
UITLACHEN, (lachte uit, heeft uitgelachen), ten
einde lachen; lachende bespotten; iem., een ongelukkige uitlachen; iem. in het gezicht uitlachen; (fig.) zich
(om iem.) niet bekreunen; ik lath hem uit, ik geef
niet om hem. UITLACHING, v.
UITLACHER, m., UITLACHSTER, v. (-s), die nitlacht, bespot.
UITLADEN, (laadde uit, heeft uitgeladen), goederen
enz. uit een vaartuig of een vrachtwagen halen of
brengen, lessen; (ook) ten einde laden (een schip,
een geweer enz.). UITLADING, v. het uitladen.
UITLANDER, m. (-5), buitenlander, vreemdeling.
UITLANDIG, bn. buitenslands; ik was uitlandig.
UITLANDIGHEID, v. afwezigheid buitenslands.
UITLANDSCH, bn. buitenlandsch, vreemd : eene uitlandsche plant.
UITLANGEN, (langde uit, heeft uitgelangd), (w. g.),
naar buiten toereiken : weggaande, langde hij twee
penningen nit. UITLANGING, v.

UITLAPPEN, (lapte uit, heeft uitgelapt), uitbab•
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belen,; uitwerpen; (kleerm.) ten einde lappen; met
lappen bezetten.
UITLATEN, (liet uit, heeft uitgelaten), uit het huis,
uit de kamer laten: een hond uitlaten, zoodat hij zijne
behoeften buiten doet; de kinderen uitlaten, mar .
buiten laten gaan; iem. uitlaten, tot aan de deur
geleiden; weglaten, vergeten (een woord enz.); niet
aantrekken (een kleedingstuk); niet weder aansteken (de kaars, het vuur, de kachel); stoom uitlaten,
laten ontsnappen; rich uitlaten, zich uiten, zijne
meening zeggen: zich gunstig, ongunstig over iem.,
iets uitlaten; gjj moet daarover niets uitlaten, daarover
niet spreken, niets zeggen. UITLATING, v. (-en), het
uitlaten, weglating (van een of meer woorden).
UITLATINGSTEEKEN, o. (-5), afkappingsteeken;
(letterz.) deleatur.
UITLEENEN, (leende uit, heeft uitgeleend), aan iem.
leenen; boeken, geld uitleenen; geld uitleenen tegen 5010;
ten einde leenen. UITLEENING, v.
UITLEENER, m. (-s), die uitleent.
UITLEEREN, (leerde uit, heeft uitgeleerd), ten einde
leeren: men heeft nooit uitgeleerd; alles leeren wat in

een boek staat.
UITLEG, m. uitlegging: ik kan er u geen uitleg van
oven.
UITLEGBAAR, bn., (w. g.), vatbaar voor uitlegging,

verklaarbaar.

UITLEGGEN, (legde, leide uit, heeft uitgelegd, geleid), leggende uitspreiden: een kleed uitleggen;
waschgoed uitleggen, laten bleeken; (kooph.) goederen
uitleggen, op bezien geven; gelden uitleggen (beter:
plaatsen), op interest zetten; voorschieten; bijeenbrengen: samen geld uitleggen om wat tekoopen; eene
stad uitleggen, uitbreiden, vergrooten; een kleed uitleggen, langer maker, door wegneming der zoomen;
Bfjbel uitleggen, verklaren, toelichten; droomen
—den
uitleggen. UITLEGGING, v. (-en), het uitleggen (in
alle bet.); verklaring, toelichting; vergrooting, verwijding.
UITLEGGER, m., UITLEGSTER, v. (-s), die uitlegt;
verklaarder, verklaarster.
UITLEGGER, m. (-s), (zeew.) wachtschip, kustbewaarder; lange rib of balk die zich uitstrekt van
't begin tot het eind van 't galjoen ; (wev.) benaming
van eon paar lange latten tot verlenging van het
weergetouw, kraanbalk.
UITLEGGERSHOOFD, o. de uiterste knoop die voor
aan 't galjoen komt.
UITLEGKUNDE, v. (godg.) uitlegkunde des Bijbels,
exegese.
UITLEGKUNDIG, bn. de uitlegkunde verstaande;
exegeti sch.
UITLEGKUNDIGE, m. (-n), exegeet.
UIT LEIDEN, (leidde uit, heeft uitgeleid), naar buiten
leiden. UITLEIDING, v.
UITLEKKEN, (lekte uit, is uitgelekt), lekkende
dropsgewijs uitvloeien: er lekt win uit; (fig.) ruchtbaar worden : is er al wat van ons plan uitgelekt
UITLEKKING, v.
UITLEPPEN, (lepte uit, heeft uitgelept), leppende
ledigen.
UITLESCHBAAR, bn. (veroud.) bluschbaar.
UITLESSCHEN, (leschte uit, heeft uitgelescht),
blusschen, inz. het ovenvuur eener glasfabriek, dat
bijna het geheele jaar brandt, orn den oven to kunnen vernieuwen.
UITLESSCHEN, o. tijd dat eene glasfabriek stilstaat om den oven to vernieuwen: bij die slapte
duurde het uitlesschen twee maanden.
UITLEVEN, (leefde uit, heeft uitgeleefd), ten einde
leven, story en.
UITLEVEREN, (leverde uit, heeft uitgeleverd), overleveren; een gevangene een misdadiger in handen
van bet gerecht leveren; opleveren, verschaffen:
dit land Levert veel uit. UITLEVERING, v. (-en), het
uitleveren; tractaat van uitlevering, tusschen twee
landen, om de voortvluchtige misdadigers aan
elkander uit to leveren.

UITLOOZEN.
UITLEVERINGSTRACTAAT, o. (...fates), tractaat
van uitlevering.
UITLEZEN, (las uit, heeft uitgelezen), ten einde
lezen : ik heb het boek uitgelezen; kiezen, schiften:
uitgelezen troepen, keurbenden; eene uitgelezen (de
baste) soort. UITLEZING, v. het uitlezen.
UITLICHTEN, (lichtte uit, heeft uitgelicht), (iem.)
met een licht uitleiden. UITLICHTING, v.
UITLICHTEN, (lichtte uit, heeft uitgelicht), uitheffen, naar buiten lichton; eene deur utitlichten, uit
de hengsels. UITLICHTING, v.
UITLIGGEN, (lag uit, heeft uitgelegen), uitgespreid
liggen : ligt de wasch nog uit; ten einde liggen: hfj
heeft zijn tijd uitgelegen.

UITLIKKEN, (likte uit, heeft uitgelikt), likkende
ledigen: eene stroopkan, suikerpot uitlikken; likkende
zuiveren: honden likken hunne wonders uit.
UITLISPEN, (lispte uit, heeft uitgelispt), ten einde
lispen; lispende uiten.
UITLOKKELIJK, bn. (-er, -st), aanlokkelijk.
UITLOKKEN, (lokte uit, heeft uitgelokt), naar
buiten lokken: het mooie weer lokte ons uit; lokken,
verlokken: hoop op gewin lokte hem daartoe uit. UITLOKKING, v. (-en), aanlokking.
UITLOKKER, m. UITLOKSTER, v. (-s), die uitlokt.
UITLOKSEL, o. (-s), aanloksel.
. UITLOODSEN, (loodste uit, heeft uitgeloodst),
(zeew.) in zee brengen (door een loods).
UITLOOGEN, (loogde uit, heeft uitgeloogd), ten
einde loogen; loogende zuiveren, bewerken: "asch,
zout uitloogen; hout, boomstammen uitloogen, de gevelde boomstammen met het worteleinde stroomopwaarts in het water leggen, waardoor de sappen
verdund en uitgedreven worden. UITLOOGING, v.
het uitloogen.
UITLOOGER, m., UITLOOGSTER, v. (-s), die uitloogt.
UITLOOP, m. (-en), het uitloopen: het water meet
zijn uitloop hebben; riool, buis, pijp; mond (eener
rivier enz.); gelegenheid tot uitloopen, tot uitgaan:
dat was een uitloopje voor mij; veel uitloop hebben,

veel op bezoek gaan. UITLOOPJE, o. (.$).
UITLOOPEN, (liep uit, is en heeft uitgeloopen), ten
einde loopen: loop deze straat uit en sla dan links
om; (van eene zwangere vrouw) zif zal deze maand
niet uitloopen, in deze maand zal zij wel bevallen; —
ophouden to loopen : icier zijn wfj uitgeloopen; een tol
laten uitloopen; uitkomen op : deze straat loopt op de
markt uit; de rivieren die op den Rijn uitloopen, daarin
uitmonden; hoeken die in eene punt uitloopen, samenkomen; die messen loopen puntig uit, eindigen in eene
punt; (fig.) eindigen: dat loopt verkeerd uit; —
uit eene besloten plaats loopen: ik loop nog even
uit, ik ga nog even uit ; die vrouw loopt to yea uit,
blijft to weinig thuis; (van schooljongens die voor
straf moeten nablijven) stilletjes zich uit de school
verwijderen ; uit een vat enz. loopen : al het bier is uitgeloopen; in zee steken: de visschersvloot is uitgeloopen; — meer plaats beslaan, dan iets anders, of
dan men gist, uitvoerig worden (b. v. van een boekwerk); — uitbotten, uitspruiten : de boomen, het
groen is de laatste week mooi uitgeloopen; de boomen
loopen van onderen uit, uit de wortels schieten
nieuwe takken op. UITLOOGING, v. het uitloopen.
UITLOOPENDE, bn. strekkende.
UITLOOPER, m., (-s), die uitloopt, - to veel uitgaat, straatlooper; jas die men aandoet om even
uit to loopen; — (plantk.) uitspruitsel, wortelscheut,
een aan den voet van den stengel ontspringende,
op den grond liggende of zich verheffende tak; de
uitloopers van een gebergte, lagere bergrijen die van
het gebergte uitloopen. UITLOOPERTJE, o. (-s).
UITLOOPERIJ, v. ( en), het gedurig uitloopen: ik
houd niet van die uitlooperij van de meiden.
UITLOOPSEL, o. (-s), hetgeen uitgeloopen is.
UITLOOPSTER, v. (s), zij die veel uitloopt, straatloopster.
UITLOOZEN, (loosde uit, heeft uitgeloosd), (van
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riolen enz.) het water storten in : die riolen loozen
in de gracht uit. UITLOOZING, v. (-en).
UITLOSSEN, (loste uit, heeft uitgeloot), lossende
uitbrengen; ontladen; lessen. UITLOSSING, v.
UITLOTEN, (lootte uit, heeft uitgeloot), uittrekken
(b. v. eene loterij); uitgelote schuldbekentenissen, die
geene rente weer geven. UITLOTING, v. (-en), het
uitloten, trekking.
UITLOVEN, (loofde uit, heeft uitgeloofd), beloven
(een pits, eene belooning) bij mededinging. UITLOVING, v. het uitloven.
UITLUCHTEN, (luchtte uit, heeft uitgelucht), aan
de lucht blootstellen, de lucht laten spelen door...,
kleeren, een huis uitluchten; (fig.) nitschelden, doorhalen: ik zal hem geducht uitluchten, den tekst lezen;
iem. overal uitluchten, ovcral bekendmaken wie hij
is (in kwaden zin).
UITLUIDEN, UITLUIEN, (luidde, luide uit, heeft
uitgeluid), ten einde luiden: de kerkklok heeft al
icitgeluid; luidende doen eindigen; de kermis uitluiden. door klokgelui aankondigen, dat de kermis afgeloopen is; het oudejaar uitluien, opblijven tot het
nieuwe aangebroken is; (fig.) iem. uitluiden (bij eene
begrafenis); — (zeew.) stortgoederen met een blok
uit de schepen hijsclien. UITIXI(D)ING, v. het uitluiden.
UITMAGEREN, (magerde uit, heeft en is uitgemagerd), doen vermageren; mager worden.
UITMAKEN, (maakte nit, heeft uitgemaakt), doen
uitgaan : die vlekken kunt ge met vlekkenzeep uitmaken; wat geschreven is doorhalen, uitwisschen; eene
kachel uitmaken, het vuur doen uitgaan; — vormen:
de koning en de ministers maken de regeering nit; die
sommen, bijeenqeteld, maken zooveel uit;
beslissen:
wij moeten het samen maar uitmaken, tot eene beslissing komen; dat de aarde om de zon draait, is
uitgemaakt; — uitschelden, noemen: iem. voor dief,
leugenaar, voor at wat leel#k is uitmaken; — zijn,
beduiden: wat maken nu f 10 op de heele rekening
nit?; wat maakt dat nit ?, wat beteekent dat?
UITMAKER, m., UITMAAKSTER, v. (-s), die uitmaakt.
UITMALEN, (maalde uit, heeft uitgemalen), door
middel van watermolens droogmaken : een meer,
een Alas uitmalen. UITMALING, v. (-en), het uitmalen.
UITMARSCH, m. (-en), vertrek van troepen uit vaste
garnizoensplaatsen, tijdelijk of voorgoed.
UITMELKEN, (molk uit, heeft uitgemolken), ten
einde melken; melkende ledigen: de uiers der koe,
eene koe uitmelken; (fig.) aftroggelen (geld) : iem. uitmelken, hem arm maken; (fig.) iem. zijn geheim
ontlokken. UITMELKING, v. het uitmelken.
UITMELKER, m. UITMELKSTER, v. (-s), die uitrnelkt, (fig.) aftroggelaar, -ster.
UITMERGELEN, (mergelde uit, heeft uitgemergeld),
een akker uitmergelen, door bebouwing uitputten
zonder to bemesten; een paard uitmergelen, afmatten, hard laten werken zonder voldoende voeder
en rust to geven; zich door een wellustig leven nitmergelen, verzwakken, uitputten; verarmen, alles
afnemen: de wingewesten uitmergelen. UIT.MERGELING, v. het uitmergelen.
UITMESTEN, UITMISTEN, (mestte, mistte uit,
heeft uitgemest, -gemist), van most reinigen: een
stal uitmesten; de konijnen uitmesten, het hok van
most reinigen.
UITMETEN, (mat uit, heeft uitgemeten), ten einde
meten: eene kamer uitmeten, door meten onderzoeken
hoe lang on breed zij is; bij de maat -, in het klein
verkoopen; (fig.) opgeven, gewagen: iets breed uitmeten, er hoog van opgeven, (ook) overdrijven. UITMETING, v. (-en), het uitmeten.
UITMETER, m. UITMEETSTER, v. (-s), die uitmeet; die overdrijft.
UITMIDDELPUNTIG, bn. (van in of bij elkander
liggende cirkels, cirkelbogen, sferen) geen gemecnschappelijk middelpunt hebbende; uitmiddelpuntige

schijf, schijf die in de stoommachines op de as van
't vliegwiel of op de as van de locomotief ligt en
de stoomzuigerstang heen en weder voert; — eon
uitmiddelpuntig mensch, zonderling. UITMIDDELPUNTIGHEID, v. verwijdering of afwijking van het
middelpunt, inz. de afstand des brandpunts van
't middelpunt bij kromme lijnen; — (fig.) zonderlingheid.
UITMOETEN, (moest uit, heeft uitgemoeten), vgl.
OMAIOETEN, ik meet nit (gaan); de hond meet uit
(gelaten worden); de lamp meet uit (gedraaid worden);
het boek meet van avond uit (gelezen worden); die
schoenen moeten uit (getrokken worden).
UITMOGEN, (mocht uit), vgl. OMMOGEN; hij mag
uit (gaan); die jas mag nit (gelaten worden); mag de
lamp uit ( •edaan worden)?
UITMONDING, v. (-en), mending: de uitmonding eener
rivier.
UITMONSTEREN, (monsterde uit, heeft uitgemon-

sterd), ten einde monsteren (bij eene inspectie), afdanken; paarden uitmonsteren, op reform stellen;
monsters aanwijzen, opplakken; — kraag en opslagen van eene andere kleur op een rok zetten; (fig.)
opschikken, optooien. tJITMONSTERING, v. het uitmonsteren; kraag en opslagen van eene andere
kleur.
UITMOORDEN, (moordde uit, heeft uitgemoord), al
de inwoners eener plaats vermoorden : de geheele stad
wend 14 itgemoord.
UITMUNTEN, (muntte uit, heeft uitgemunt), ten
elude munten: het zilver, brans nitinunten; (fig.)
overtreften, uitsteken, uitblinken : hi/ flaunt uit door
Z ft gedrag en zone bekwaamheid; boven alien nitmunten. IIITMUN TING, v.
UITMUNTEND, bn. bw. (-er, -st), uitstekend, voortreffelijk: gedrag en vlUt waren uitmuntend; uitmuntend gezongen. CITMUNTENDHEID, v. uitstekendheid; voortreffelijkheid.
UITMUNTER, m. (-5), die uitmunt.
UITNEMEN, (nam uit, heeft uitgenomen), uit iets
nemen: (drukk.) de gekeerden uitnemen, de omgekeerd
gezette letters uit het blok nemen, visch uitnemen,
grommen; ik zal er een uitnemen, uitzoeken; — (gew.)
uitmunten: h# kan mooi spelen; zie, het neemt uit; die
jongen is vandaag zoo stout, dat het uitneemt, alle
palen to buiten gaat. UITNEMING, v.
UITNEMEND, bn. bw. (-er, -st), uitmuntend. UITNEMENDHEID, v. voortreffelijkheid, voorkeur; hij is
de man bij uitnemendheid, die door geen ander overtrollen wordt.
UITNEMER, m., UITNEEMSTER, v. (•s), die uitneemt (inz. in het spel).
UITNEURIEN, (neuriede uit, heeft uitgeneuried), ten
einde neurien; neuriende uiten, zingen.
UITNIEZEN, (niesde uit, heeft uitgeniesd), ten einde
niezen; niezende uitbrengen.
UITNIJPEN, (neep uit, Leeft uitgenepen), ten einde
nijpen; nijpende uitbrengen; uitknijpen; (pap.) het
geschepte papier van de waterdeelen ontdoen door
het in den nijpvorm to person; (fig.) uitdrinken,
ledigen: hij wist nog gauw een paar glaasjes uit to
nijpen.
UITNIJPER, m. (-5), (pap.) arbeider die het geschepte
papier uitnijpt; nijpvorm.
UITNOODEN, (noodde uit, heeft uitgenood), uitnoodigen.
UITNOODIGEN, (noodigde uit, heeft uitgenoodigd),
verzoeken. UITNOODIGING, v. (-en), verzoek tot
bijwoning (van een feest, een maaltijd enz.).
UITNOODIGER, m., UITNOODIGSTER, v. (-5), die
uitnoodt of uitnoodigt.
UITOEFENEN, (oefende uit, heeft uitgeoefend), bedrijven, als beroep in practijk brengen : eene kunst,
een ambacht uitoefenen; invloed, macht, gezag uitoefenen, van zich doen uitgaan, doen gelden. UITOEFENING, v. het uitoefenen.
UITPAD, o. (-en), bijpad, uitweg.
UITPAKKAMER, v. (-s), groote kamer in een hotel

_

UITPASKAMER.

UITREIZEN.

waarin Men tijdelijk zijne goederen ten verkoop
k an houden.
UITPAKKEN, (pakte uit, heeft uitgepakt), ontpakken, lospakken; uit een pak nemen: goederen, glaswerk uitpakken; ergens uitgepakt zyn, ergens tijdelijk
zijne goederen ten verkoop houden; nu, hij pakt
hij haalt uit, onthaalt feestelijk, (ook) vertelt, zegt
veel. UITPAKKING, v. het uitpakken.
UITPAKKER, m., UITPAKSTER, v. (-s), die uitpakt.
UITPALMEN, (palmde uit, heeft uitgepalmd), door
de hand langzaam uitvieren (b. v. een touw). UITPALMING, v.
UITPEKKEN, (pekte uit, heeft uitgepekt), ten einde
pekken; overal pekken.
UITPELLEN, (pelde nit, heeft uitgepeld), ten einde
pellen; pellende uitbrengen. UITPELLING, v.
UITPENNEN, (pende uit, heeft uitgepend), spannen
met pennen; met pennen bezetten; — eindigen met
tchrijven: htj heeft uitgepend, hij schrijft niet meer.
• UITPERSEN, (perste uit, heeft uitgeperst), persende
uitdrukken: druiven, bessen uitpersen, het sap er uitdrukken; (fig.) afpersen. UITPERSING, v. (-en), het
uitpersen.
UITPEUTEREN, (peuterde uit, heeft uitgepeuterd),
peuterende uitdoen.
UITPEUZELEN, (peuzelde uit, heeft uitgepeuzeld),
ten einde peuzelen; peuzelende ledigen.
UITPIKKEN, (pikte uit, heeft uitgepikt), pikkende
doen uitkomen (als de hen de kiekens); (van vogels)
pikkende uithalen: wie vader of moeder vloekt, dien
sullen de raven de oogen uitpikken; (fig.) uitkiezen (in
kwaden zin): e'en werd er uitgepikt; (zeew.) uithalen
(een blok). UITPIKKING, v.
UITPISSEN, (plat.), (piste uit, heeft uitgepist), ten
einde pissen; pissende loozen; (ook) pissende uitdooven: het vuur uitpissen.
UITPLEITEN, (pleitte uit, heeft uitgepleit), ten einde
pleiten: zij komen nooit uitgepleit.
UITPLOEGEN, (ploegde nit, heeft uitgeploegd), ten
einde ploegen; ploegende uitbrengen, verdelgen:

daarmee was hjj uitgepraat, verder moist hij niets
meer to zeggen; (w. g.) pratende overbrengen, uitbabbelen; (w. g.), (iem. van iets) afbrengen, door
woorden ontraden.
UITPROESTEN, (proestte nit, heeft uitgeproest),
proestte het uit.
in een schaterlach uitbarsten :
UITPRUILEN, (pruilde uit, heeft uitgepruild), ten
einde pruilen.
UITPUILEN, (puilde nit, heeft en is uitgepuild),
naar buiten uitsteken, zwellen; (zeew.) uitsteken
(het werk uit de naden). UITPUILING, v. het uitpuilen, uitwas.
UITPUILEND, bn. uitzetting door zwelling; zcitpuilende oogen, die naar buiten uitsteken.
UITPUTTEN, (putte nit, heeft uitgeput), puttende
ledigen; (inz. fig.) ledigen; alles wegnemen; de kas is
uitgeput, er is geldgebrek; de losbandigheden hebben
hem uitgeput, krachteloos gemaakt; die akkers si9n
uitgeput; (fig.) iemands geduld uitputten, maken dat
iem. al zijn geduld verliest; een onderwerp uitputten,
er alles van zeggen wat er van te zeggen valt.
UITPUTTING, v. het uitputten.
UITRABBELEN, (rabbelde uit, heeft uitgerabbeld),
ten einde rabbelen; rabbelende (stamelende) uiten,
praten. UITRABBELING, v.
UITRAFELEN, (rafelde uit, heeft en is uitgerafeld),
de rafels uithalen; in rafels halen: de uiteinden eener
sjerp uitrafelen; in rafels vallen: dat goed rafelt
uit. UITRAFELING, v.
UITRAGEN, (raagde nit, heeft uitgeraagd), ragende
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het onkruid uitploegen; (timm.) planken uitploegen,

met de ploegschaaf uithollen. UITPLOEGING, v.
UITPLUIZEN, (ploos uit, heeft uitgeplozen), pluizende wegnemen, reinigen : wol uitpluizen; uit
elkander pluizen: oud touw uitpluizen; (fig.) haarfijn
onderzoeken: eene zaak uitpluizen. UITPLUIZING,
v. (-en), het uitpluizen.
UITPLUIZER, m., UITPLUISSTER, v. (-5), die uitpluist; (fig.) haarkloover, onderzoeker.
UITPLUKKEN, (plukte uit, heeft uitgeplukt), ten
einde plukken; plukkende wegnemen, ontleden:
bloemen, veeren uitplukken; uitpluizen. UITPLUKKING, v. het uitplukken.
UITPLUKSEL. o. wat uitgeplukt is.
UITPLUNDEREN, (plunderde uit, heeft uitgeplunderd), ten einde plunderen ; plunderende verwoesten,
ledig plunderen: eene stad uitplunderen; van alles
berooven : een reiziger a itplunderen. UITPLUNDE•
RING, v. het uitplunderen.
UITPOEPEN. (poepte uit, heeft uitgepoept), ten
einde poepen; poepende loozen, dooven.
UITPOETSEN, (poetste uit, heeft uitgepoetst), poet.
sende van binnen zniveren: eene machine uitpoetsen.
UITPOKEN, ( pookte uit, heeft uitgepookt), ten einde
poken: pokende ledigen; de kachel uitpoken, pokende
het vuur dooven.
UITPOMPEN, (pompte uit, heeft uitgepompt), door
pompen ledigen: een kelder uitpompen; door pompen
uitbrengen: water uitpompen; de lucid in de lucht-

pomp wordt uitgepompt.
UITPONDEN,

(pondde uit, heeft uitgepond), bij het

de spinnewebben uit iets wegnemen: eene kamer
uitragen; ten einde ragen. UITRAGING, v.
UITRAKEN, (raakte uit, is uitgeraakt), er in slagen
uit iets to komen: de deur uitraken; de haven witer nooit uitraken, uit de gevangenis,
raken; zoo zal
uit de schuld; eindigen: het spel raakt uit, is bijna
ten einde; de flesch zal wel uitraken, geledigd worden.
UITRAMMELEN, (rammelde uit, heeft uitgerammeld), ten einde rammelen; rammelende uiten; (fig.)

uitgerammeld zijn van den honger, een verschrikkelijken honger hebben. UITRAMMELING, v. het uitrammelen.
UITRANSELEN, (ranselde uit, heeft uitgeranseld),
door ranselen verjagen : iem. de kamer uitranselen.
UITRAPEN, (raapte nit , heeft uitgeraapt), al rapende
scheiden, afzonderen.
UITRASPEN, (raspte nit, heeft uitgeraspt), ten
einde raspen; raspende uithalen. UITRASPING, v.
UITRAZEN, (raasde uit, heeft uitgeraasd), ten einde
razen; het (heete) water heeft uitgeraasd, begint to
koken; men moet hem laten witrazen, uittieren. UITRAZING, v.
UITREDDEN, (redde uit, heeft uitgered), bevrijden,
verlossen. UITREDDING, v. het uitredden; redding.
UITREDENEEREN, (redeneerde uit, heeft uitgeredeneerd), ten einde redeneeren: laat hem stil uitredeneeren, val hem niet in de rede.
UITREEDEN, (reedde uit, heeft uitgereed), (zeew.)
uitrusten, reede maken, in zee brengen. UITREEDING, v. (-en), het uitreeden, uitrusting.
UITREEDER, m. (-s), reeder.
UITREGENEN, (ragende nit, heeft en is uitgeregend),
ten einde regenen, ophouden met regenen: het weer
schijnt uitgeregend te hebben; door den regen uitgebluscht worden: het vuur is uitgeregend, door den
regen uitgewischt, uitgevlakt worden : teat op mine
lei stond, is uitgeregend; (gew.) door den regen genoodzaakt worden den veldarbeid te staken: die

lieden zijn weer uitgeregend.
UITREIKEN, (reikte uit. heeft uitgereikt), uitstrekken : de hand uitreiken; rond-, uitdeelen: belooningen,

pond verkoopen.
UITPOOIEN, (pooide uit, heeft uitgepooid), pooiende
ledigen.
UITPOTEN. (pootte uit, heeft uitgepoot), poten:

pruzen, aalmoezen uitreiken. FITREIKING, v. (-en),

aardappeb, ,, iii(poten.

de Litt- eu tThiisreis.

UITPRATEN. (praatte nit, heeft en is nit ,.zepraat),
ten einde praten: ?nen moet lent. laten uitpraten; en

het nitreiken.
UITREIKER, m., LITREIKSTER, v. (-5), die uitreikt.
UITREIS, v. (...zen), vertrek (inz. ter zee) naar:
UITREIZEN, (reisde nit, is uitgereisd), ten einde
reizen, -met r«izen ophouden; heenreizen, vertrekken.

UITREKBAAR.

UITSCHEUREN.

UITREKBAAR, ITITREKKELIJK, bn., (w. g.), reklbaar. UITREKBAARHEID, v. rekbaarheid.
UITREKENEN, (rekende uit, heeft uitgerekend), berekenen, becijferen: de SO?'12, is uitgerekend; iets tot
op een halven cent na nitrekenen, zeer nauwkeurig;
sarekenen, nagaan, onderzoeken: dat kun-je wel op
je vingers uitrekenen; ten einde rekenen: nu ben ik
uitgerekend, heb ik geen geld meer te besteden; (van
•eene zwangere vrouw) wanneer is ity uitgerekend?,
'wanneer denkt zij te bevallen? UITREKENING, v.
.(-en), het uitrekenen, becijfering; (fig.) dat doet hij
, op eene uitrekening, met eene zekere bedoeling.
UITREKKEN, (rekte uit, heeft uitgerekt), door trekken of strekken iets langer, breeder maken: leder,
elastiek, goed uitrekken; de wasch uitrekken, het wasch.goed na het drogen; dat touw rekt, wordt langer;
zijne armen, beenen, zich uitrekken, nitstrekken;
werk uitrekken, het langer laten duren dan noo—.een
'dig is. UITREKKING, v. (-en).
UITRENNEN, (rondo uit, is nitgerend), ten einde
Tennen; rennende zich verwijderen.
UITRICHTEN, (richtte uit, heeft uitgericht), ten
ik heb vandaag
-uitvoer brengen, doen, verrichten;
Niet veel uitgericht; gedaan krijgen, bewerken: ik
Icon niets bij hem uitrichten; er is niets met hem uit
.te richten, aan to vangen, to beginnen.
UITRIJDEN, (reed nit, is en ht eft uitgereden), to
paard, in een wagon zijne woning verlaten: w# zagen
hem nitrijden; moor het eerst lLitrUclen, de eerstemaal
alleen to paard rijden; (landb.) zich met de paarden
naar het land begeven: de knechts zijn van morgen
reeds te vier wren uitgereden.
UITRUTEN, (root nit, heeft en is uitgereten), nit:scheuren, vaneenscheuren. UITRIJTING, v.
UITRIJZEN, (roes uit, is uitgerezen), opstaan: zij
rees het bed wit; rijzende zich (boven lets) verhellen:
.het beslag rest (door de hevige gisting) den pot uit.
UITRIT, m. het uitrijden.
UITROCHELEN, (rochelde uit, heeft uitgerocheld),
slijm uitrochelen; den adem
-rochelende uitbrengen:
witrochelen, den geest geven.
UITROEIEN, (roeide uit, heeft uitgeroeid), ontwortelen; boomen uitroeien; onkruid uitroeien; (fig.) verdelgen, vernielen: vele dieren zijn hier te lande nitgeroeid, komen er niet meer voor; het kwaad, misbruiken met wortel en tak uitroeien.
UITROEIEN, (roeide uit, is en heeft uitgeroeid), ten
.einde roeien; met de sloop uitbrengen; roeiende
verlaten: de haven uitroeien. UITROEIING, v. het
uitroeien.
UITROEIER, m., UITROEISTER, v. (-5), die uitroeit.
UITROEP, m. (-en), kreet; bekendmaking.
UITROEPEN, (riep uit, heeft uitgeroepen), roepende
God!" riep hij uit; roepende
-uiten, luide sproken: „o
aankondigen, bekendmaken: er is uitgeroepen dat...;
visch uitroepen, bekendmaken dat er visch aan de
markt is; appels en peren uitroepen, roepende uitventen; van bewondering uitroepen, bewonderende
kreten doen hooren; iem. als (of tot) koning, keizer
uitroepen, erkennen, huldigen; — buitenroepen: iem.
.de kamer uitroepen; een kunstenaar uitroepen, op het
tooneel terugroepen om den bijval to betuigen; ten
einde roepen: laat hem maar stil uitroepen. IJITROEPING, v. (-en), het uitroepen (in alle bet.).
UITROEPER, m., UITROEPSTER, v. (-5), die nit, of omroept.
UITROEPINGSTEEKEN, 0. (-5), (taalk ) zeker leesteeken (:), dat achter zulke zinnen of woorden goplaatst wordt, die eon gevoel, een begeeren of verlangen te kennen geven; het wordt ook verwonderings- en aansprekingsteeken geheeten.
UITROEPTEEKEN, o. (-5), uitroepingsteeken.
UITROLLEN, (rolde uit, heeft on is uitgerold),naar
buiten rollen: vaten het magazijn uitrollen; de bal is
,de kamer uitgerold; den wagen uitrollen, uit den wa•
gen vallen; los-, openrollen : linnen uitrollen; rollende
verbreeden: deeg uitrollen; ten einde rollen: de kogel
is uitgerold; wanneer zal hij uitgerold hebben'?, eindigen

met zijn losbandig leven? UITROLLING, v. het
uitrollen.
UITRONDEN, (rondde uit, heeft uitgerond), rond
uitsnijden: de armsgaten moeten wat meer uitgerond
worden. UITRONDING, v.
UITRONKEN, (ronkte uit, heeft uitgeronkt), ten
einde ronken; zijn roes uitronken, slapen totdat men
nuchteren wordt.
UITROOIEN, (rooide uit, heeft uitgerooid), uit den
grond halen, uitroeien (in eigenlijken zin) : aardappels,
onkruid, boomen uitrooien.
UITROOKEN, (rookte uit, heeft uitgerookt), ten
einde rooken: eene pip, sigaar uitrooken; ophouden
te rooken; door rooken (beter: berooken) zuiveren;
door rooken verjagen: vossen, dassen uitrooken; (fig.),
(w. g.), iem. uitrooken, uitkrijten, uitmaken. UITROOKING, v. (-ern, het uitrooken, berooking.
UITROTTEN, (rotte uit, is uitgerot), ten einde
rotten; van binnen wegrotten : die boom is heelemaal
aitgerot.
UITROUWEN, (rouwde uit, heeft uitgerouwd), geen
rouw meer dragon: die weduwe hertrouwde voordat
ztj had uitgerouwd.
UITRUIEN, (ruide uit, heeft uitgeruid), ten einde
ruien, den ruitijd volbrengen: de kippen hebben al
uitgeruid. UlTRUIING, v.
UITRUKKEN, (rukte uit, heeft en is uitgerukt), uit
den grond rukken: boomen, planten uitrukken; uittrekken: zich de Karen uitrukken, naar buiten rukken, - trekken (van krijgsvolk); de wacht moot nitrukken, onder het geweer komen.ITITRUKKING, v.
UITRUKKER, m., 1.7ITRUKSTER, v. (-s), die uitrukt.
UITRUSTEN, (rustte nit, heeft uitgerust), gereedmaken, van het noodige voorzien: een schip uitrusten. zeilree maken; een leger uitrusten, strijdvaardig
maken; de hemel heeft hem net de heerlijkste gaven
uitgerust, beschonken. UITRUSTING, v. (-en), het
uitrusten; al het noodige (tot een tocht, eene reis
enz.); uitzet: de nitrusting van een soldaat, de draagbare wapenen, kleuding, gereedschappen; de nitrusting van den troep, alles wat noodig is en niet tot
die van den soldaat behoort.
UITRUSTEN, (rustte uit, heeft on is uitgerust),
rusten, zich verpoozen: na den arbeid is het goed
uitrusten; de akkers rusten uit, liggen braak.
UITSCHAMPEN, (scharnpte uit, is uitgeschampt),
ten einde schampen: ter zijde schampen.
UITSCHATEREN, (schaterde .uit, heeft on is uitgeschaterd), ten einde schateren; luidkeels lachen.
UITSCHAVEN, (schaafde uit, heeft uitgeschaafd),
ten einde schaven; schavende uithalen. UITSCHAVING, v.
UITSCHEIDEN, (scheidde uit, is uitgescheiden), afscheiden, afzonderen : vochten uitscheiden; ophouden,
eindigen; met werken uitscheiden, hij weet van geen
uitscheiden. ITITSCHEIDING, v. het uitscheiden;
einde.
UITSCHELDEN, (schold uit, heeft uitgescholden),
met woorden hoonen, beleedigen: iem. uitscheiden
voor, hem een scheldnaam geven; uitjouwen. UITSCHELDING, v.
UITSCHENKEN, (schonk uit, heeft uitgeschonken),
schenkende ledigen: eene flesch bier uitschenken; (iets)
wegschenken: met zijn verjaardag schonk hij eon vat
bier onder zijn volk uit. UITSCHENKING, v.
UITSCHEPPEN, (schepte uit, heeft uitgeschept),
scheppende ledigen: een vat, een put uitscheppen; de
modder uit iets scheppen. UITSCHEPPING, v.
UITSCHEPPER, m. (-5), die uitschept; werktuig om
een zinkputje uit to scheppen.
UITSCHEREN, (schoor nit, heeft uitgeschoren),
(zeew.) (een touw) door de opening halen waar het
ingestoken was.
UITSCHEUREN, (scheurde nit, heeft on is uitgescheurd), scheurende wegnemen, uithalen : een blad
uitscheuren, uit een boek; scheuren, vaneengaan:
het knoopsgat is nitgescheurd; die handschoenen scheuren hier nit. UITSCHEURING, v.
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UITSCHIETE N.

UITSLAAN.

UITSCHIETEN, (schoot uit, heeft en is uitgeschoten), schietende wegnemen: iem. een oog uitschieten;
door- veel schieten bederven, afsltjten: de mond van
dat kanon is udgeschoten, — afleggen, zich schielijk
ontdoen (van eenig kleedingstuk); voorschieten
(geld); opschieten, groeien; (zeew.) een kabel uitschieten, den ballast uitschieten, overboord werpen; — afkeuren, afzonderen: dat vreemde geld schiet ik uit,
schoot de
ontvang ik niet; naar buiten snellen :
deur uit; uitglippen : de ladder schoot (glipte) onder
hem uit; het eerst uitschieten (bij een wedstrijd
enz.); (zeew.) door het Noorden naar het Oosten
gaan (van een plotseling omloopenden wind): de
wind schoot uit. UITSCHIETING, v.
UITSCHIFTEN, (schiftte uit, heeft uitgeschift), ten
einde schiften; schiftende afzonderen; uitziften.
UITSCHIFTING, v.
UITSCHIJNEN, (scheen uit, heeft uitgeschenen), ten
einde schijnen; niet meer schijnen, (ook fig.) sterven;
zich laten zien, opmerken: zen verstand schent zone

tot mededinging, ter bewerking aanpbieden. UITSCHRIJ VING, v. (-en), het uitschrijven;
afschrift; samenroeping; verspreiding.
UITSCHRIJVER, m., UITSCHRIJFSTER, v. (-s), din
uit- of afschrtjft.
UITSCHROBBEN, (schrobde uit, heeft uitgeschrobd),
ten einde schrobben; schrobbende wegnemen, wegvoeren: het water uitschrobben; schrobbende reinigen:
de keuken, de gang uitschrobben. UITSCHROBBING,vUITSCHUDDEN, (schudde uit, heeft uitgeschud),
ten einde schudden; schuddende ledigen: een sale
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oogen uit.
UITSCHIJNSEL, o. (-s), glans.
UITSCHILDEREN, (schilderde

uit, heeft uitgeschilderd), ten einde schilderen; (fig) he heeft uitgeschilderd, het is gedaan met hem; schilderende afbeelden, voorstellen : iem. uitschilderen; (fig.) beschrijven: iem.
leelijk uitschilderen, kwaad van hem spreken. UITSCHILDERING, v.
UITSCHILDEREN,. (schilderde uit, heeft uitgeschil.
derd), niet meer op schildwacht staan.
UITSCHILFEREN, (schilferde uit, heeft en is uitgeschilferd), ten einde schilferen; schilferende wegnemen, uithalen; schilfers loslaten : die pan is van
binnen uitgeschilferd. UITSCHILFERING, v.
UITSCHITTEREN, (schitterde uit, heeft uitgeschitterd), uitblinken: boven allen uitschitteren. UITSCH1T.
TERING, v.
UITSCHOFFELEN, (schoffelde uit, heeft uitgeschoffeld), met de schoffel wieden; geheel en al schoffelen.
UITSCHOKKEN, (schokte uit, is uitgeschokt), ten
einde schokken of beven; schokkende doen uitvallen.
UITSCHOPPEN, (schopte uit, heeft uitgeschopt),
ten einde schoppen (ook schommelen); schoppende
wegdrijven: iem. de deur, de kamer uitschoppen; met
eene schop uitnemen.
UITSCHOT, o. (-ten), het uit- of voorschieten (van
geld voor anderen); het slechte, het onbruikbare
(na to zijn afgezonderd van het goede): uitschot van
wol, van steenen, van appels; het uitschot van '1 menschdom, het schuim; lach waarin iem. uitschiet; zotte
bui. UITSCHOTJE, o. (.5), geef mij het uitschotje maar.
UITSCHRAAPSEL, o. (-s), het uitgeschraapte.
UITSCHRABBEN, (schrabde uit, heeft uitgeschrabd),

schrabbende ledigen, doorhalen. UITSCHRABBING,
v. (-en).
UITSCHRABSEL, o. (-5), wat uitgeschrabd is.
UITSCHRAPEN, (schraapte uit, heeftuitgeschraapt),
schrapende leegmaken, schoonmaken: den kookpot
uitschrapen; ten einde schrapen.
UITSCHRAPPEN, (schrapte uit, heeft uitgeschrapt),
doorstrepen, doorhalen: een woord, een naani nitschrappen.
UITSCHRAPSEL, o.
UITSCHREEUWEN,

(-s), wat uitgeschrapt is.
(schreeuwde uit, heeft uitgeschreeuwd), zeer hard schreeuwen: hij schreeuwde het
uit van de pen; ten einde schreeuwen: laat het kind
maar uitschreeuwen; schreeuwende bekendmaken.
UITSCHREIEN, (schreide uit, heeft uitgeschreid),
ten einde schreien; hard en aanhoudend weenen;
zone oogen uitschreien, lang en bitter weenen.
UITSCHRIJVEN, (schreef uit, heeft uitgeschreven),

ten einde schrijven: een brief uitschrijven, — uit iets
naschrijven: eene les uitschrijven; zone stem, part
uitschrijven, rekeningen nitschryven, opmaken, nitzenden; belastingen, brandschattingen uitschrUven,
opleggen; — voorschrijven, bekendmaken: een danken bededag nitschrUven, verordenen; eene vergadering
uitschriften, beleggen, bijeenroepen; eene prifsvraag

itschrUven,

uitschudden; (fig.) zijn hart, zjjn verdriet in den boezenr
eens vriends uitschudden; alle menschel7cheid, alle
schaamte uitschudden, afleggen; van ailes berooven:,
een reiziger uitschudden; schielijk afleggen (kleederen); (ook) van stof reinigen, uitslaan; de howl'
schudt zich nit, na gewasschen te zijn, gezwommen.

te hebben. UITSCHUDDING, v. het uitschudden;.
berooving, uitkleeding.
UITSCHUIEREN, (schuierde nit, heeft uitgeschuierd),
ten einde schuieren; schuierende reinigen, uitborstolen: eene kamer, een kleed uitschuieren; (fig.) ion..
uitschuieren, hem de les lezen.
UITSCHUIFBLAD, o. (-en), blad eener uitschuiftafet
om haar te vergrooten; ...TAFEL, v. (-s), tafel met
uitschu if blad en.
UITSCHUIVEN, (schoof uit, heeft en is uitgeschoven), naar buiten schuiven : eene lade uitschuiven;
eene tafel uitschuiven, ze door uittrekking der bladen,
vergrooten; een verrekeker uitschuiven, uit elkander
schuiven. UITSCHUIVING, v.
UITSCHULD, v. (-en), uitstaande schuldvordering;
uit- en inschulden, actieve en passieve schulden.
UITSCHULPEN, (schulpte uit, heeft uitgeschulpt) r

hare japon was van onderen.metschulpnijd:
uitgeschulpt. UITSCHULPING, v. (-en).
UITSCHUREN, (schuurde uit, heeft uitgeschuurd),
schurende reinigen, terdege uitwrijven: den fjzeren:
pot uitschuren; schurende uithollen: de gletschers,
UITSCHURING, v. hebndrgiutschd.
UITSCHUTTEN, (schutte uit, heeft uitgeschut),

(zeew.) naar buiten schutten (een vaartuig door eene,
sluis). UITSCHUTTING, v.
UITSIJPELEN, (sijpelde uit, heeft en is uitgesijpeld),
sijpelende ledigloopen; ophouden te sijpelen.
UITSLAAN, (sloeg uit, heeft en is uitgeslagen),
beginnen te slaan, het eerst slaan (in het balspel); —
door slaan uitdrijven: een spijker uitslaan; ion. een„

tand, een oog uitslaan; — door slaan zuveren: de
de stof er uit; tapijten uitslaan, van;
stof reinigen; dorschen: koren uitslaan; — ophouden
met slaan, ten einde slaan: de klok heeft nog ?lie
uitgeslagen; hebt ge haast nitgeslagen ? —

kieeren uitslaan,

uiteenvouwen, het toegeslagene losdoen: eene plant'

achter in een boek uitslaan; eene kaart uiislaan,
ineengevouwen is; de uitgewrongen, de natte wasch
uitslaan, de vouwen, ploofen, krinkels er uit; devleugels uitslaan, om te klapwieken, te gaan vlie-gen; — een schip uitslaan, het teekenen, afpassen,,
zal zone wortels uituitbreiden, wortelschieten:
slaan als de Libanon; — door slaan uitbreiden, verbreeden: lood, tin uitslaan tot bladlood, bladtin; —
laten vervoeren uit een magazijn of pakhuis naar
elders; uit een magazijn of kelder enz. verkoopen; —
uiten: mallepraat uitslaan, dwaas spreken; hij slaat
eens uit, bij zegt enkele woorden, als terloops van
iets melding makende, om te hooren wat de toegesprokene zeggen zou, ten einde daaruit diens ,
gevolnfrdtekn;—
naar buiten slaan: flink de beenen uitslaan, bij het
schaatsenrijden; water uitslaan, uit den polder op ,
het boezemwater uitmalen; de vlammen slaan nit,
banen z i ch een ii:tgang; de koorts slaat aan zijn,
mond nit, veroorzaakt daar uitslag; z jn hoofd slaat
nit, hij krijgt puisten, uitslag aan het hoofd; het

brood is uitgeslagen, beschimmeld; de muren slaan,
nit, worden vocht:g (na vorst, een teeken van dooi),

(ook , worden met salpet/Tpoes bedekt.

UITSLABBEN.
UITSLABBEN, (slabde uit, heeft uitgeslabd), slab-

bende ledigen (b. v. van honden).
UITSLACHTEN, (slachtte uit, heeft uitgeslacht),
(van iem., die geen slachter of slager is) vleesch
in het klein verkoopen.
UITSLAG, m. (muz.) vOOrlaatste slag eener maat:
met den uitslag beginnen; verkoop, debiet; overwicht,
overmaat: stille uitslag; schimmel: uitslag aan muren;
puisten, roodheid (op de huid), drogen, schilferachtigen,
melaatschachtigen uitslag krijgen, hebben; het uitslaan
(in het kolfspel); (fig.) afloop, uitkomst, gevolg, nitworking: de uitslag der verkiezingen; den uitslag
afwachten; een gewenschten uitslag hebben.
UITSLAGBRIEFJE, o. (-s), ...BILJET, o. (-ten), bewijs verlof tot uitslaan; ...KOORTS, v. (-en), koorts
die den uitslag vergezelt.
UITSLAPEN, (sliep uit, heeft en is uitgeslapen),
ten einde slapen; hij is nog niet uitgeslapen, heeft
nog niet genoeg geslapen, heeft nog vaak; (fig.) hfj
is uitgeslapen, is geslepen, slim, bij de hand; zfjn
roes uitslapen, zich ontnuchteren.
UITSLEEPEN, (sleepte uit, heeft uitgesleept), naar
buiten sleepen: men sleepte hem het huis uit.
U1TSLIBBEN, (slibde uit, heeft uitgeslibd), ten einde
slibben; slibbende wegdrijven.
UITSLIBBEREN, (slibberde nit, is uitgeslibberd),
uitglijden. UITSLIBBERING, v.
UITSLIEPEN, (sliepte uit, heeft uitgesliept), iem.
uitsliepen, lachende beschimpen, terwiji men met
den eenen wijsvinger gedurg longs den anderen
strijkt, alsof men een mes
UITSLIEREN, (slierde uit, is uitgeslierd), uitglijden.
UITSLIJPEN, (sleep uit, heeft uitgeslepen), slijpende
wegnemen; - uithollen.
UITSLIJTEN, (sleet uit, heeft en is uitgesleten),
wegslijten, door het gebruik verminderen, afslijten:
die trap, die steenen zijn erg uitgesleten; de stempel is
van de munt uitgesleten; (fig.) afslijten, minderen,
vergeten worden: die droefheid zal wel nitslijten; in
het klein verkoopen. UITSLIJTING, v.
UITSLIJTER, m., UITSLIJTSTER, v. (-5), die uitslijt.
UITSLINGEREN, (slingerde nit, heeft uitgeslingerd),
ergens uit naar buiten slingeren: borden en schotels
het raam uitslingeren; uitwerpen: lent. een oog nitslingeren.
UITSLOBBEREN, (slobberde uit, heeft uitgeslobberd), slobberend ledigen.
UITSLOOPEN, (sloopte uit, heeft uitgesloopt), ten
einde sloopen; sloopende wegnemen.
UITSLORPEN, (slorpte uit, heeft uitgeslorpt), ten
einde slorpen; slorpende ledigen (b. v. een ei).UITSLORPING, v. het uitslorpen.
UITSLORPER, m., UITSLORPSTER, v. (-s), die uitslorpt.
UITSLOVEN (ZICH), (sloofde zich uit, heeft zich
uitgesloofd), zich ten einde sloven; zich afsloven,
vergeefsche moeite doers: wat hebt gij u uitgesloofd ';
(fig.) hij heeft zich mooi uitgesloofd, heeft de zaak
leelijk bedorven.
UITSLUIPEN, (sloop uit, is uitgeslopen), sluipende
heengaan, zich verwijderen.
UITSLUITELIJK, bw. (Zuidn.) uitsluitend.
UITSLUITEN, (sloot uit, heeft uitgesloten), buitensluiten: iem. uitsluiten, (ook fig.) weren, niet toelaten; uitzonderen, niet toelaten : het een sluit het ander
niet uit; uitgesloten, (w. g.) behalve, uitgenomen.
UITSLUITING, v. het uitsluiten; onterving; met
uitsluiting van, niet er onder begrepen; Of] uitsluiting,
bij voorkeur, alleen, geen ander dan.
UITSLUITEND, bn. bw., TJITSLUITENDERWIJS,
bw. bij uitsluiting: het uitsluitend recht, recht waarbij
anderen uitgesloten zijn; ik gebruik uitsluitend tarwebrood, alleen; (taalk.) uitsluitend zinsverband, waarbij de inhoud van den eenen zin dien van den
anderen uitsluit.
UITSLUITSEL, o. beslissend bepaald antwoord:
uitsluitsel geven.

UITSPANNEN.
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UITSLURPEN, (slurpte uit, heeft uitgeslorpt), uit-slorpen: een kopje slemp uitslurpen.
UITSMEDEN, (smeedde uit, heeft uitgesmeed), tem
einde smeden ; smedende verwijderen; (ook) ver-

grooten, pletten : Ozer uitsmeden.
UITSMELTEN, (smolt nit, heeft uitgesmolten), tem
einde smelten; smeltende zuiveren, louteren: vet,.
ertsen uitsmelten; terdege smelten. UITSMELTING, v.
UITSMEDEN, (smeerde nit , heeft uitgesmeerd)-,,
terdege smeren, smerend goed uitspreiden: de boter,
de pleister uitsmeren.
UITSMIJTEN, (smeet nit, heeft uitgesmeten), hard,
naar buiten werpen: men smeet hem de deur uit;
heeft hem met een steen een oog uitgesmeten.
UITSMIJTER, m. (-s), (bij studenten) de assessorem
van den senaat; souteneur.
UITSMOKEN, (smookte uit, heeft uitgesmookt),.
ten elude smoken; uitrooken.
UITSMOREN, (smoorde uit, heeft uitgesmoord),,
smorende uitdooven: het vuur nitsmoren.
UITSNAPPEN, (snapte nit, heeft uitgesnapt), ten,
einde snappen; snappende uitvertellen, rondbrengen; verklappen.
UITSNEEUWEN, (sneeuwde nit. heeft uitgesneenwd),.
ten einde sneeuwen : het heel' t nog Lang niet uitgesneenicd.
UITSNELLEN, (snelde uit, is uitgesneld), snel naar
buiten gaan: de deur nitsnellen.
UITSNIJDEN, (sneed uit, heeft en is uitgesneden),.
snijdende wegnemen : de overtollige takken uitsnijden;
kanker, een gezwel uitsnYden; — dat kleed is to laaguitgesneden, laat een to groot deel der borst onbedekt; beitelen, graveeren; in het klein bij de el
verkoopen; (ook) in stukken snijden: clit vleesch
snijdt voordeelig uit; (fig.) heengaan, stil vertrekken:
sny maar nit. UITSNIJDLNG, v. (-en), het nitsnijden,
(in alle bet.).
UITSNIJDER, m. UITSNIJDSTER, v. (-s), die nitsnijdt.
UITSNIJDSEL, o. (-s), het uitgesnedene, uitgesneden,
brokjes.
UITSNIJTAFEL, v. (-s), (bij de stijfselmakerij) eenetafel op schragen, waarop de nog weeks, grooteklompen stijfsel met den vinger in kleinere stukken,
worden gesneden.
UITSNOEIEN, (snoeide uit, heeft uitgesnoeid), ten.
einde snoeien; dunnen, snoeiende wegnemen. UITSNOEIING, v.
UITSNORKEN, (snorkte uit, heeft uitgesnorkt), tem
einde snorken.
UITSNUITEN, (snoot uit, heeft uitgesnoten), snuitende ledigen: den neus uitsnuiten; door snuiten,
uitdooven: eene kaars uitsnuiten. UITSNUITING, v.
UITSNUIVEN, (snoof uit, heeft on is uitgesnoven),
ten einde snuiven; snuivende ledigen; den nousdoorblazen; eene doos uitsnuiven, er al de snuif
gebruiken; ergens op uitsnuiven, met ijver ergens opafgaan. UITSNU1VING, v.
UITSOLLEN, (solde uit, heeft uitgesold), ten einde
sollen; sollende uitwerpen. FITSOLLING, v.
UITSOLLER, m., UITSOLSTER, v. (-s), die uitsolt.
UITSOPPEN, (sopte uit, heeft uitgesopt), soppendeuit iets wegnemen, soppende ledigen. UITSOPPING, v.
UITSPANEN, (spaande uit, heeft uitgespaand), spanende -, met de spoon uitnemen, iets ledigen: boter
uitspanen; een botervat uitspanen.
UITSPANNEN, (spande uit, heeft uitgespannen),„
door spannen wijder of grooter maken, rekken: de
vingers uitspannen; teekenpapier, linnen, gordijnen
uitspannen, inz. wanneer zij nat zijn; strak spannen:.
netten uitspannen; de zeilen uitspannen, uitzetten;
paarden uitspannen (uit het gareel losmaken); rich
uitspannen, zich vermaken, van den arbeid verademen. UITSPANNING, v. (-en), het uitspannen;
pleisterplaats (voor rijtuigen); (fig.) vermaak, verademing: tot uitspanning dienen; uitspanning zoeken.
UITSPANNINKJE, o. (-s).
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UITSPANNINGSPLAATS, v. (-en), plaats waar men
ikan uitspannen, pleisteren.
UITSPANSEL, o. dampkring, firmament
UITSPANTEN, O. my. (zeew.) dunne lichte planken
die tot model dienen van een schip.
UITSPAREN, (spaarde uit, heeft uitgespaard), be-sparen (inz. met moeite): eenig geld voor den ouden
.dag uitsparen; dat spaart hem veel moeite uit; vrijIhouden, niet gebruiken, niet verven : in een muur
-een raampje uitsparen; plekken in het verfgoed
-sparen. UITSPARING, v. (-en).

uit-

UITSPATTEN, (spatte nit, heeft en is uitgespat),
spattende uit, opspringen (van vochten); (fig.) zich
-te buiten gaan, een ongeregeld leven leiden. UIT"SPATTING, v. (-en), het uitspatten; ongeregelde
levenswijze, losbandigheid; (zeew.) wijdte, breedte
.(van touwen, van een anker).
UITSPELEN, (speelde uit, heeft uitgespeeld), ten
einde spelen, spelende uitbrengen: het spel uitspelen;
(in het spel) het eerst spelen; uitvoeren, verrichten: daar hebt ge wat fraais uitgespeeld; — (Zuidn.)
.zone jas uitspelen, afdoen.
UITSPELLEN, (spelde uit, heeft uitgespeld), ten
-;einde spellen.
UITSPINNEN, (spon uit, heeft en is uitgesponnen),
ten einde spinnen; spinnende uitbrengen; afspinnen;
-opleveren door het spinnen: die wol spint goed of
veel uit; (fig.) een verhaal tot vervelens toe uitspinnen,

.uitrekken.,
UITSPITTEN, (spitte uit, heeft uitgespit), spittende
mithalen; uitbaggeren. UITSPITTING. v.
UITSPLUTEN, (spleet uit, heeft uitgespleten), uitzuinigen: geld, tad witsploten.
UITSPLITSEN, (gew.) uitsplijten, uitzuinigen.
UITSPOELEN, (spoelde uit, heeft en is uitgespoeld),
ten einde spoelen; spoelende reinigen, zuiveren:
flesschen, kopjes uitspoelen; het waschgoed uitspoelen,

om het van bet zeepsop te ontdoen; — spoelend
uithollen: de oevers der rivier,, de grondslagen van
-een muur zjn uitgespoeld. UITSPOELING, v. (-en).
UITSPOELER, m., UITSPOELSTER, v. (-s), die
uitspoelt.
UITSPOELSEL, 0. (-s), het uitgespoel de, spoelwater.
UITSPOKEN, (spookte uit, heeft uitgespookt), ten
einde spoken; spokende verjagen; (fig) bewerken,
-veroorzaken: wat spookt lad nu uit?
UITSPORIG, bn. bw. (-er, -st), (w. g.) buitensporig.
-UITSPORIGHEID, v. (...heden), buitensporigheid.
UITSPOUWEN. Zie ITITSPUW EN.
UITSPRAAK, v. wijze van uitspreken: de uitspraak
van het Fransch, Engelsch, Duitsch; eene goede, slechte,
zuivere uitspraak hebben;
(...spraken), tongval:
men hoort aan zijne aitspraak, nit welke streek hij
komt; voordracht; (recht.) vonnis, beslissing: nitspraak over 8 dagen; rechterlUke uitspraak.

UITSPRAAKLEER, v. leer, regels voor de uitspraak
eener taal: de uitspraakleer van Vie"tor.
UITSPREIDEN, (spreidde nit, heeft uitgespreid),
uitleggen, vaneenspreiden: een mantel op den g rond
vitspreiden; de beenen aitspreiden; uitslaan (de vleu:gels); verspreiden. UITSPREIDING, v.
UITSPREKELIJK, bn. (w. g.) uit te spreken.
UITSPREKEN, (sprak uit, heeft uitgesproken), ten'
einde spreken: iem. laten uitspreken: uiten (door de
spraak,: woorden uitspreken; te kennen geven, getuigen; opzeggen (een gebed); een vonnis uitspreken,
yeller!, wijzen.
UITSPRINGEN, (sprang nit, heeft en is uitgesprongen), ten einde springen; naar buiten springen;
(bouwk.) vooruitsteken : uitspringende hoeken; het
-eerst springen (in het spel). UITSPRINGING, v.
UITSPRONG, m. (-en), (bonwk.) uitstek, uitspringende hock.
UITSPRUITEN, (sproot uit, is uitgesproten). voortkomen, opschieten: het gras begi nt nit te spruiten;
ale aardappels spruiten nit. krijgen uitloopers; ondeng'len sprn
welig nit. FITSPRUITIN 6, v.
UITSPRUITSEL, o. (-s), het peen u,t-Truit. scheutje.

UITSPUGEN, (spoog uit, heeft uitgespogen), uitspuwen, uitwerpen : bloed uitspugen.
UITSPUIEN, (spuide uit, heeft uitgespuid), spuiende
ledigen; naar buiten spuien. UITSPUIDIG, v. (-en),
het uitspuien.
UITSPUITEN, (spoot uit, heeft uitgespogen), ten
einde spuiten; spuitende ledigen; door spuiten blusschen, dooven; spuitend reinigen: eene wond uitspuiten. UITSPUITING, v.
UITSPUWEN, (spuwde uit, heeft uitgespuwd), ten
einde spuwen; spuwende uitwerpen; spuwende
dooven; voor iem. of iets uitspuwen, om verachting
to toonen. UITSPUWING, v.
UITSPUWSEL, o. (-5), hetgeen uitgespuwd (of gespogen) is.

UITSTAAN, (stond uit, heeft uitgestaan), buiten
de lijn staan: nummer 7 staat uit, dat mag niet; —
dulden, lijden, verduron: veel pi* uitstaan; ik heb
doodsangsten .uitgestaan, ik ben.verschrikkelijk angstig geweest; koude, hitte kunnen uitstaan, verdragen;
geld staat uit tegen 5010, is tegen 50, o uitgeleend; ik
heb nog reel geld uitstaan, onder de menschen staan,
nog to vorderen; iem. niet kunnen uitstaan, zijn bijzijn niet kunnen verdragen, hem verachten; to vereffenen hebben, in geschil zijn over: wij hebben niets
met elkander uitstaan, to maken.
UITSTAAND, bn. uitstaande schuld, in to vorderen
schuld.
UITSTALKAST, v. (-en), kast waarin men goederen
uitstalt (b. v. op tentoonstellingen, in winkels enz.).
UITSTALLEN, (stalde uit, heeft uitgestald), ten
toon -, ten verkoop leggen (in eene winkelkast, voor
de deur); open winkel houden; (fig.) pronken: hij
heeft zone bekwaamheid uitgestald, ten toon gespreid.
UITSTALLING, v. (-en), het uitstallen.
UITSTAMELEN. (stamelde uit, heeft uitgestameld),
ten einde stamelen, stamelende uiten, - voortbrengen. UITSTAMELING, v.
UITSTAMPEN, (stampte uit, heeft uitgestampt),
ten einde stampen; stampende verwijderen, - dooven
(van vOnken enz.); stampende schoonmaken: het
waschgoed uitstampen. UITSTAMPING, v. het uitstampen.

UITSTAP, m. (-pen), afwijking, omweg.UITSTAPJE, o. (-5), korte reis, toer, tochtje : een uitstapje naar
Haarlem; (ook fig.) uitweiding: een uitstapje op 'tgebied
der natuurkande.

UITSTAPPEN, (stapte nit, is uitgestapt). afstijgen
(uit een rijtuig, eene boot enz.); (fig.) heengaan,
overlijden: Ito is ook uitgestapt.
UITSTEDIG, bn. bw., (w. g.), buiten de stad.
STEDIGHEID, v. afwezigheid nit de stad.
UITSTEEKSEL, o. (-s), uitstek.
UITSTEK, o. (-ken), uithoek, kamertje aan het
achtereinde van een gebouw; kroonlijst; uitsprong;
(fig.) bij uitstek, buitengemeen. uitstekend; (gew.)
uitschot: het is uitstek. LTITSTEKJE, o. (-s).
UITSTEKEN, (stak uit, heeft uitgestoken), stekende
verwijderen, wegnemen, uithollen: een gat voor een
insteekslot uitsteken; een paardenhoef uitsteken, het
overtollige of bedorven hoorn wegsteken; een patroon
uitsteken, graveeren (in metaal); iem. de oogen uitsteken, hem blind maken, (fig.) met iets pronken of
pralen in tegenwoordigheid van hen, die het niet
bezitten of niet verkrijden kunnen; — uitstrekken:
de handen uitsteken, (ook fig.) aan het work gaan,
helpen; ergens Beene hand near uitsteken, het niet
willen hel)ben, willen doen; om iets uitsteken, wedden (even of oneven enz.); de beenen uitsteken, om
er over te laten vallen by.; de tong uitsteken, laten
zien; naar iem. de tong uitsteken, blijk van groote
verachting; zijn hoofd steekt nog boven het water nit,
is nog zichtbaar; boven alle anderen uitsteken, grooter
dan al de anderen zijn, (ook) boven hen uitmunten;
— de vlag uitsteken, buiten het huis, buiten het yenster steken ; clot steekt nog nit, springt naar buiten.
UITSTEKEND. bn . bw. (-er, -st), voortreffelijk, nitr
I:ITSTEKENDHE1D, v. voortreffelijkheid.

UITSTEL.
'UITSTEL, o. opschorting, verschuiving tot later tijd:
deze zaak kan geen uitstel lyde n; zonder uitstel, dadelijk;
(sprw.) uitstel is geen afstel, wat uitgesteld is, is niet
.opgegeven; van uitstel komt afstel, wat men uitstelt,
blijft soms geheel achterwege.
UITSTELLEN, (stelde uit, heeft uitgesteld), opsehorten, verschuiven tot later: stel niet 'nit tot morgen,

teat ge heden kunt bezorgen; de voltrekking van een
vonnis uitstellen.
UITSTELLEND, bn (recht.) dilatoir.
UITSTERVEN, (stierf uit, is uitgestorven), door
-den dood vernietigd worden (van een geslacht, eene
klasse enz.). I:ITSTERVING, v. het uitsterven.
UITSTEVENEN, (stevende uit, is uitgestevend), zeeNvaarts stevenen: de eloot stevende nit.
UITSTIJGEN, (steeg uit, is uitgestegen), afstijgen
, (uit een ri.jtuig).
UITSTOELEN, (stoelde uit, is uitgestoeld) (van
planten) zich van onderen uitbreiden, van onderen
in omvang toenemen : de aardappels zijn goed uitge-

stoeld.
UITSTOFFEN, (stofte uit, heeft uitgestoft), van
binnen afstoifen.
UITSTOOMEN, (stoomde uit, heeft uitgestoomd),
huiten eene haven, eene stad enz. stoomen ; kleederen
uitstoomen, ze door stoom van von reinigen.
UITSTOOTEN, (stiet, stootte nit, heeft uitgestooten), stootende verplaatsen, uitdrijven: iem. de learner
uitstooten; (fig.) verstooten, verjagen: hij werd uitgestooten; uit jets stooten: eene suit nitstooten, er tegen
stooten en zoo breken; den bodent van een cat uitstooten. FITSTOOTING, v.
UITSTORTEN, (stortte nit , heeft nitgestort), stor-tende uit- of wegwerpen, ledigen:
den inhoud van

eene mend nitstorten; die rivier stort zich nit in den
Rijn, valt in den Rijn; verspreiden, uitspreiden:
klachten nitstorten; openbaren: aan lent. zrjrt genwed
ailstorten, troost bij ion ► . zoeken; zijne gebeden voor
Gods troon 'uitstorten, bidden. ITITSTORTING, v. (•en),
het uitstorten; (geneesk.) hemorrhagie; (fig.) uitboezeming; (godsd.) de uitstorting (mededeeling) van den

Heiligen Geest.
UITSTOTTEREN, (stotterde uit, heeft uitgestotterd),
stotterende uitbrengen: eene aanspraak, aitstotteren.
UITSTOVEN, (stoofde uit, heeft en is uitgestoofd),
stovende van overtollig vocht ontlast worden: stoof

de groente wat uit.
UITSTRALEN, (straalde uit, heeft en is uitge-straald), stralen afschieten. UITSTRALING, v.
UITSTRALINGSPUNT, o. (•en), punt van waar lichtstralen uitgaan; ...THEORIE, v. hypothese van de
uitstraling van het licht, in teg. met de golvings- theorie; ...VERMOGEN, o. het vermogen van lichamen om, bij gelijke temperatuur en oppervlakte,
eene kleinere of grootere hoeveelheid warmte uit
te stralen.
UITSTREKKEN, (strekte uit, heeft uitgestrekt), voor
zich uitsteken, uitrekken: de armen naar iets uitstrekken, zich op den grond uitstrekken, zich in de
Tolle lengte op den grond leggen; (fig.) beslaan,
innemen: deze wooden strekken zich nit tot..., reiken
tot. -UITSTREKKING, v.
UITSTREPEN, (streepte uit, heeft uitgestreept),
strepen halen over of door, doorhalen. UITSTREPING, v.
UITSTRIJDEN, (streed uit, heeft uitgestreden), ten
einde strijden; door een strijd tot beslissing beengen: laten zij het self maar uitstrijclen.
UITSTRIJKEN, (streek uit, heeft uitgestreken),
doorhalen, uitwisschen; strijkende doen verdwijnen,
gladmaken: kreukels en plooien aitstrijken; lint uitstrijken, iern. uitstriiken, hem uitschelden, (ook) bedriegen. UITSTRIJKING, v.
UITSTRIJKER, m., FITSTRIJKSTER, v. (-5), die
uitstrijkt.
UITSTROMPELEN, (strompelde uit, is uitgestrompeld), strompelende uitgaan.
UITSTROOIEN, (strooide uit, heeft uitgestrooid),
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strooiende uitspreiden; (fig.) verspreiden (b. v.
valsche tijdingen). UITSTROOIING, v. het uitstroolen.
UITSTROOIER, m., ITITSTROOISTER, v. (-s), die
uitstrooit.
UITSTROOISEL, o. (-s), het uitgestrooide; valsch
gerucht, logen.
UITSTROOMEN, (stroomde uit, heeft en is uitgestroonid), stroomende uitvloeien : vele rivieren stroomen in zee uit; in groote menigte heengaan: het yolk
stroomde de kerk uit. UITSTROOIING, v.
UITSTROOMINGSKLEP, v. (-pen), (stoomw.) klep
waardoor stoom uitstroomt.
UITSTROOPEN, (stroopte uit, heeft uitgestroopt),
ten einde stroopen; plunderen: eene landstreek nitstroopen; afstroopen : zone kousen uitstroopen. ITITSTROOPING, v.
UITSTUDEEREN, (studeerde uit, heeft en is uitgestudeerd), ten einde studeeren: zijn tijduitstudeeren,
aan eene hoogeschool, men is niminer nitgestudeerd,
altijd kan men nog meer leeren; terdege studeeren:
(fig.) hij is daarop nitgestudeerd, dat weet hij door
en door, daarin is hij thins (in kwaden zin); (sprw.)
hU is nitgestudeerd, hij is ten einde raad; nu, ben ik
ititgestudeerd, nu heb ik geen geld meer te besteden.
UITSTUIVEN. (stoof uit, is uitgestoven), ten einde
stuiven; ophouden met stuiven; (fig.) met drift
heensnellen.
UITSTUKKEN, (stukte uit, heeft uitgestukt), (w. g.)
(naaisterst.) zoo verstellen, dat een lap in en niet
op iets gezet wordt.
UITSTUREN, (stuurde nit, heeft uitgestuurd), ten
einde sturen; sturende verlaten; het schip de haven
ztitsturen (uitbrengen); zij heeft de meid uitgestuurd,
weggezonden om boodschappen te doen; lem. op iets
uitsturen, om berichten er van in te winners.
UITSULLEN, (snide uit, is uitgesuld), ten einde
sullen; uitgiijden. glijdende vallen.
UITTAKELEN, (takelde uit, heeft uitgetakeld),
(zeew.) ten einde takelen, uitrusten, optakelen. UITTAKELING, v.
UITTAKKEN, (takte uit, heeft uitgetakt), takswijze uitsnijden.
UITTANDEN, (tandde uit, heeft uitgetand), ten
einde tanden (tandjes maken); van tanden voorzien: een rad uittanden; eene zaag uittanden. ITITTANDING, v. (-ern.
UITTAPPEN, (tapte uit, heeft uitgetapt), ten einde
tappen; hij heeft uitgetapt, hij is geen tapper meer;
tappende ledigen (een vat).
UITTARNEN, (tarnde uit, heeft uitgetarnd), ten
einde tarnen; tarnende losmaken, afscheiden: eene

japon uittarnen.
UITTARTEN, (tartte uit, heeft uitgetart), tartende
of tergende uitdagen: ik tartte hem daartoe nit, maar
durfde niet; (fig.) trotseeren, tergen. UITTARTING, v. (-en), het uittarten.
UITTEEKENEN, (teekende uit, heeft uitgeteekend),
ten einde teekenen; in teekening afbeelden; (fig.)
beschrijven, voorstellen. UITTEEKENING, v. (-en),
het uitteekenen; portret; (fig.) persoonsbeschrijving.
UITTEEZEN, (teesde uit, heeft uitgeteesd), uitpluizen.
UITTELLEN, (telde uit, heeft uitgeteld), ten einde
tellen; ten einde uitbetalen, voortellen : ik heb hem
zijn geld uitgeteld; bij het getal verkoopen. UITTELLING, v.
UITTELLER, m., UITTELSTER, v. (-5), die uittelt.
UITTENGELEN, (tengelde uit, heeft uitgetengeld),
eene kamer uittengelen, haar aan de wanden van
tingels of tengels voorzien, waarop het behangsel
moot bevestigd worden.
UITTEREN, (teerde uit, heeft en is uitgeteerd),
vermageren, verkwijnen: de koorts heeft hem uitgeteerd; h teert nit door verdriet; door tering verkwijnen: hij is longzuchtig, hy teert reeds sedert drie jaren
nit. UITTERING, v.
UITTIEGEN, Moog uit, is uitgetogen), uittrekken;
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met uitgetogen zwaard;

zich op weg -, op reis begeven; de - vijand toog uit, rukte in het veld. [IUT.TIEGEN is grootendeels verouil.; 't wordt alleen
gebruikt in den onvolm. verl. tijd en 't verl. deelw.]
UITTIEREN, (tierde uit, heeft uitgetierd), ophouden
met groe:en; ophouden met razen.
UITTILLEN, (tilde uit, heeft uitgetild), uitlichten,
tillende uitnemen, -uitbrengen.
UITTIMMEREN, (timmerde uit, heeft uitgetimmerd),
ten einde timmeren; door timmeren vergrooten,
uitbreiden. UITTIMMERING, v. (-en), het uittimmeren, vergrooting.
UITTOCHT, m. (-en), reis, vertrek; het verlaten
(van een land): de uittocht uit Egypte.
UITTOETEN, (toette uit, heeft uitgetoet), uittrompetten.
UITTOLLEN, (tolde uit, is uitgetold), ten einde
tollen: de tol is uitgetold; (sprw.) laat hem zijn tol
maar uittollen, laat hem maar zijn gang gaan (met
zijne slechte levenswijze).
UITTOOVEREN, (tooverde uit, heeft uitgetooverd),
ten einde tooveren: ik kan het vuur niet uittooveren,
door tooverij doen uitgaan; tooverende uitbrengen.
UITTOOVERING, v. het uittooveren.
UITTORNEN, (tornde uit, heeft uitgetornd), uittarn en.
UITTRAPPEN, (trapte uit, heeft uitgetrapt), trappende dooven : vonken, vuur uittrappen; trappende
verjagen: iem. de deur uittrappen; trappende uitwisschen: het spoor was uitgetrapt.
UITTREDEN, (trad uit, heeft en is uitgetreden),
uittrappen; naar voren, naar buiten treden; uitpersen door er op te treden: druiven uittreden; tredende
uithollen: die steenen, die trappen zfjn uitgetreden;
tredende bewerken: turf, klei uittreden; (fig.) zijn
ontslag nemen als lid eener vereeniging. UITTREDING, v. het uittreden; ontslag.
UITTREKKEN, (trok uit, heeft en is uitgetrokken),
van zijne plaats trekken, uitdoen : kousen en schoenen, zjjne kleeren uittrekken;
(sprw.) hfj heeft een
kleedje uitgetrokken, is mager geworden, erg afgevallen (door ziekte);
heeft alle schaamte uitgetrokken , zij heeft alle schaamte verloren; — jets uit jets
rs trekken: tanden en kiezen uittrekken; planten,
ande
onkruid uittrekken, uit den grond trekken; een splinter uittrekken; draden uittrekken; de son trekt de
vlakken, de kleuren uit; zone beurs uittrekken,
uithalen; — een uittreksel maken : den hoofdzakelijken
inhoud van een boek uittrekken; — de kracht uit jets
halen : kruiden uittrekken; vleesch laten uittrekken;
—
trekkende langer maken : vlas tot een draad uittrekken; eene uitschuiftafel uittrekken, de verlengbladen
er uit trekken; — ergens heen trekken: de stad uittrekken; de soldaten, het garnizoen is uitgetrokken, te
velde getrokken. UITTREKKING, v. (-en).
UITTREKKEND, bn. geschikt om (jets) uit.te
trekken.
UITTREKSEL, o. (-s), hetgeen uitgetrokken is (in
alle bet.): kort begrip: uittreksels maken; afkooksel.
UITTREKSELTJE, o. (-5).
UITTREKTAFEL, v. (-5), uitschuiftafel.
UITTREUREN, (treurde uit, heeft uitgetreurd), het
treuren ten einde brengen.
UITTROMMELEN, (trommelde uit, heeft uitgetrommeld), ten einde trommelen; trommelende bekendmaken; rondtrommelen. UITTROMMELING, v.
UITTROMPETTEN, (trompette uit, heeft uitgetrompet), ten einde trompetten; met of door trompetgeschal verkondigen: hij moest het nieuws overal
uittrompetten.
UITTROUWEN, (trouwde uit, heeft uitgetrouwd),
uithuwelijken.
UITTUILEN, (tuilde uit, heeft uitgetuild), ten einde
tuilen, ophouden met dwingen.
UITVAAGSEL, o. (-s), wat weggeveegd kan worden
of is; (fig.) laag, slecht, vuig mensch : het uitvaagsel
der menschen.
UITVAARDIGEN, (vaardigde nit, heeft uitgevaar-

digd), laten uitgaan, bekendmaken:

ten bevel uit-

vaardigen.
UITVAART, v. (-en), het uitvaren; (inz.)begrafenis,
lijkstaatsie t lijkdienst; uiteaart, zuipvaart, brasseri$
bij doodmalen.
UITVAGEN, (vaagde uit, heeft uitgevaagd), wegvagen, wegvegen.
UITVAL. m. (-len), plotselinge aanval der beleger,den op de belegeraars; (schermk.) den rechtervoet
dicht langs den grond vooruitbrengen, het linkerbeen strekken en den rechterarm uitstrekken, om
de tegenpartij een stoot toe te brengen; (fig.) hevige
losbarsting in woorden: ik was op sulk een uitvat
bedacht.
UITVALLEN, (viel uit, is uitgevallen),nederstortent
uit: hij viel het raam uit; losgaan en neervallen:
zone tanden, haren vaUen uit; den vijand uit eene,
belegerde stad aanvallen; (schermk.) een uitvar.
doen; (fig.) eindigen, gevolg hebben : zfjne onderneming valt goed uit; die teekening is goed uitgevallen,
gelukt, geslaagd; hevig uitvaren: tegen iem. uitvallen.
UITVALLING, v. (w. g.), het uitvallen (in alle bet.).
UITVALPOORT, v. (-en), UITVALPOORTJE, o. (-s),
kleine poort in eene vesting, poterne.
UITVAREN, (voer uit, is en heeft uitgevaren), ten
einde varen: eerie sloot uitvaren; heenvaren: morgeu
varen ?DP' uit; zich Wings ergens uit begeven: zijne
pijlen sullen uitvaren als in een bliksem; (fig.) razen,
tieren, schelden. UITVARING, v. het uitvaren.
UITVASTEN, (va sae uit, heeft uitgevast), ten einde
vasten; door vasten verdrijven; zich uithongeren:
een uitgevast (vermagerd) gelaat.
UITVECHTEN, (vocht uit, heeft uitgevochten), door vechten beslissen: jets met iem. uitvechten; beslechten, uitmaken : dat moeten ze self maar uitvechten.
UITVEEGSEL, o. (-s), hetgeen uit- of opgeveegd is.
UITVEGEN, (veegde uit, heeft uitgeveegd), vegende
van stof reinigen : eene pan, een schotel uitvegen, (fig.) ,
hem scherp doorhalen, iem.dnatluvg,
berispen; doorhalen, uitwisschen: een woord uitvegen; zone oogen uitvegen, uitwrijven. UITVEGING, v.
UITVEILEN, (veilde uit, heeft uitgeveild), ten einde
veilen; bij veiling aanbieden. UITVEILING, v.
UITVENEN, (veende uit, heeft uitgeveend), venende ,
uitgraven. UITVENING, v. (-en).
UITVENTEN, (ventte uit, heeft uitgevent), bij
kleine partijen langs de straat to koop aanbieden.
UITVENTING, v.
UITVENTER, m. (-5), UITVENTSTER, v. (-5).
UITVERHALEN, (verhaalde uit, heeft uitverhaald),
uitvertellen.
UITVERKIEZING, v. het verkiezen uit.
UITVERKOOP, m. groote verkoop tegen verminderde prijzen, om een grooten voorraad op to ruimen, een winkel of magazijn leeg to verkoopen:
groote geforceerde uitverkoop wegens brand- en water-schade.
UITVERKOOPEN, (verkocht uit, heeft uitverkocht),,
alles verkoopen, den voorraad opruimen: dat boek is
uitverkocht, niet meer verkrijgbaar; (fig.) ivy heeft
uitverkocht, hij bezit niets meer, (ook) hij weet niets
meer to zeggen.
UITVERKOOPER, m., UITVERKOOPSTER, v. (-O r
dieutvrkop.
UITVERKOREN, bn. (van het ongebruikelljke uitverkiezen), verkozen boven; (bijb.) Gods uitverkoren yolk,
de IsraOlieten; velen zijn geroepen, maar weinigen zijra.
uitverkoren, weinigen zullen volkomen zalig worden.
UITVERKORENE, m. on v. (-n), geliefde: zijne uitverkorene; hif is de uitverkorene, de gunsteling; de
uitverkorenen, de zaligen.
UITVERTELLEN. (vertelde uit, heeft uitverteld),
ten einde vertellen: een verhaal uitvertellen; laat hem
eerst uitcertellen; vertellendemededeelen; rondzeggen.
UITVERZOEKEN, (verzocht uit, heeft uitverzocht),
uitnoodigen buitenshuis: ik ben uitverzocht.
UITVETEREN, (veterde uit, heeft uitgeveterd),
s ,:herp berispen, doorhalen. UITVETERING, v. (-en).

UITVEZELEN.
AJITVEZELEN, (vezelde uit, is uitgevezeld), uitra-

relen.
(vierde uit, heeft uitgevierd), naar
buiten vieren (een touw); (fig.) men moet eene ver,koudheid uitvieren, zoo lang het huis houden tot men
qpeter is. UITVIERING, v.
UITVIJLEN, (vijlde uit, heeft uitgevijld), ten einde
-vijlen; vijlende uithollen, - wegnemen: tralies nit.vijlen. UITVIJLING, v.
UITVINDEN, (vond uit, heeft uitgevonden), jets
mieuws ontdekken, samenstellen; volgens eene
mieuwe wijze bewerken; (sprw.) hij heeft het buskruit
Inlet uitgevonden, hij is niet slim; verzinnen, uitdenken; (fig.) opsporen: ik zal hem wel uitvinden. LITYINDING, v. (-en), het uitvinden; uitgevonden zaak:
-de nieuwste uitvindingen.
UITVINDER, m., UITVINDSTER, v. (-s), die uitvindt.
UITVINDSEL, o. (-5), hetgeen uitgevonden is; verzinsel.
UITVISSCHEN, (vischte nit, heeft uitgevischt), ten
einde visschen; visschende ledigen : een meer, een
vijver nitvisschen; (fig.) iets uitrisschen, slim te weten
komen.
UITVLAKKEN, (vlakte nit. heeft uitgevlakt), nitwisschen; (sprw.) dat moet je niet uitvlakken, dat is
van belang; — bevlekken; door vlakken onleesbaar
Enaken. UITVLAKKING, v. het uitvlakken.
UITVLAMMEN, (vlamde uit, heeft uitgevlamd),
'fart.) bij het doen van proeven, het schieten met
-een kanon zonder projectiel.
UITVLIEGEN, (vloog uit, is uitgevlogen), ten einde
-vliegen; vliegende zich verwijderen:
de duiven laten
seitvliegen; het nest verlaten (van vogels): de jonge
vinken zijn vitgevlogen; vliegend uitblusschen (eene
lamp, eene kaars); (fig) zich heenspoeden.
UITVLIEGER, m. (-5), die uitvliegt.
UITVLIETEN,(-loot nit, is uitgevloten), ten einde
Nlieten, vlietende heensnellen. L: ITV METING, v.
UITVLOEIEN, (vloeide uit, is uitgevloeid), ten einde
vloeiende zich ledigen; (uit jets) voortkomen; verspreiden, zich mededeelen (van den
Heiligen Geest). ITITVLOEIING, v. het uitvloeien.
UITVLOEISEL, o. (-5, -en), hetgeen uitvloeit; het.-geen uit iets voortkomt: een uitcloeisel van's Heeren
goedheid; een uitvloeisel van dit beginsel is...
UITVLOEKEN, (vloekte uit, heeft uitgevloekt), op'ouden met vloeken; vloekende verjagen: iem. de
-deur uitvloeken.
UITVLUCHT, v. (-en), het uitvliegen; plaats waar
men zich nu en dan kan ontspannen: mijn taro is
inane eenige uitvlucht, toevlucht; valsche verontschulverzinsel: uitvluchten zoeken; heeft altijd
-uitvluchten. UITVLUCHTJE, o. (-5).
UITVLUCHTEN, (vluchtte uit, is uitgevlucht), uit
, eene bepaalde plaats vluchten: h vluchtte het huis uit.
UITVOER, m. (-en), vervoei buitenslands: _Amerika
heeft den uitvoer van koren verboden; recht van uitvoer;
het uitgevoerde: de uitvoer is hier te lande 9ninder
-clan de invoer; — het uitvoeren: ten uitvoer brengen
of leggen, volvoeren.
UITVOERARTIKELEN, o (-en), koopwaar die naar
-bet buitenland ten verkoop wordt gezonden : de
voornaamste uitvoerartikelen van een land.
UITVOERBAAR, bn. uitvoerlijk, doenlijk. UITVOERBAARHEID, v.
UITVOERDER, m., UITVOERSTER, v. (-s), die nit-voert (in alle bet.).
UITVOEREN, (voerde uit, heeft uitgevoerd), buitenslands voeren: ons land voert vee, boter en kaas uit;
-doen, verrichten: hij voert niets nit; wat voer-je daar
wat doet gij daar?; ten uitvoer leggen, volbrengen: plannen, bevelen uitvoeren; het uitvoerend bewind;
de uitvoerende macht, de ministers (in tegenst. van
de wetgevende macht, de Staten-Generaal); spelen,
- vertoonen (een muziekstuk, - opera, . tooneelstuk):
.dat stuk is goed uitgevoerd. UITVOERING, v. (-en),
- voltrekking, tenuitvoerlegging; vertooning; het af,spelen (van een muziek- of tooneelstuk).
UITVIEREN,
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UITVOERHANDEL. m. handel op 't buitenland in

uitvoerartikelen.
UITVOERIG, bn. bw. (-er, -st), breedvoerig, omstandig: jets uitvoerig melden, beschroven, vertellen, bespreken. UITVOERIGHEID, v. breedvoerigheid wijdloopigh&d.
UITVOERLIJK, bn. geschikt vatbaar voor uitvoering of volbrenging. UITVOERLIJKHEID, v. vatbaarheid (van lets) om uitgevoerd to worden.
UITVOERMARKT, v. (-en), marktplaats voor uitvoerartikelen; ...RECHT, o. (-en) belasting op den
uitvoer (van koopwaren).
UITVORSCHEN, (vorschte uit, heeft uitgevorscht),
door onderzoek door navorschen, door uitvragen
enz. aan den dag brengen : een geheim, iemands bedoelingen uitvorschen; iem. uitvorschen, hem uitvragen. UITVORSCHING, v. het uitvorschen.
UITVORSCHER, m. UITVORSCHSTER, v. (-5), die
uitvorscht.
UITVOU WEN, (vouwde uit, heeft uitgevouwen),
losvouwen.
UITVRAGEN, (vraagde. vroeg uit, heeft en is uitgevraagd), ten einde vragen: eindelijk was 14j uitgevraagd, wist hij niet, wat nog meer te vragen; —
door vragen aan den dag brengen. ontdekken: zij
vragen hem, alles nit, trachten alles van hem to
vernemen; iem vitvragen, zijne geheimen, bedoelingen enz. trachten te weten to komen; — uitnoodigen: ik ben heden nitgevraagd, bij iem. buitenshuis.
UITVRAGING, v. (-en), het uitvragen; ondervraging; uitnoodiging.
UITVRAGER, m., UIT VRAAGSTER, v. (-s), die uitvraagt.
UITVRETEN, (vrat uit , heeft uitgevreten), vretende
ledigen: de hond heeft den ganschen bak nitgevreten;
vretende uithollen: de no tizen hebben de kaas nitgevreten; iem. 94itvreten, op zijne kosten leven en hem
daardoor verarmen; we•bijten, verteren: de roest
vreet het staal uit. UITVRETING, v. het uitvreten.
UITVRETEND, bn. bijtend, verterend.
UITVRIEZEN, (vroor uit, heeft en is uitgevroren),
ten einde vriezen: eindeliik had het uitgevroren; vriezende zuiveren, verjagen: het land moet uitvriezen.
UITWAAIEN. (waaide, woei uit, heeft en is uitgewaaid), ten einde waaien; door den wind buiten
jets gevoerd worden : die pa pieren waren het raam
vitgeivaaid; door waaien uitblusschen: de lamp is
nitgewaaid; de wind heeft het licht uitgewaaid; wapperen, been en weer waaien, uitfladderen: de vlaggen
waaien nit. UITWAAIING, v. het uitwaaien.
UITWAARTS, bw., UITWAARTSCH, bn. buitenwaarts, in eene richting naar buiten.
UITWACHT, v. (-en), buitenpost.
UITWAGGELEN, (waggelde uit, is uitgewaggeld),
al waggelende uitgaan: hij waggelde de learner uit.
UITWAKEN, (waakte uit, heeft en is uitgewaakt),
ten einde waken : ik sal den nacht uitwaken; niet
meer kunnen waken: hij is uitgewaakt, hij is afgemat van het waken; wakende doorbrengen (b. v.
den nacht); buitenshuis waken [beter: nit waken
g
UITWANDELEN, (wandelde uit, heeft en is uitgewandeld), ten e ride wandelen : eene lawn nitwandelen;
wandelende verlaten : den taro, het huis uitwandelen;
(fig.) het huis nitwandelen, het huis uitgesmeten
worden; zich wandelende verpoozen: hij is uitgewandeld; — zich de koorts, de pin nitwandelen (door
wandelen verdrijven).
UITWANNEN, (wande uit, heeft uitgewand), wannende zuiveren, - ledigen. UITWANNING, v. het
uitwannen.
UITWAS, o. (-sen), uitgroeisel; alles wat buiten
of uit jets groeit: uitwassen aan planten. UITWASJE,
o. (-s).
UITWASEMEN. (wasemde uit, heeft uitgewasemd),
in wasem opstijgen, verdampen, zweeten: de bloemen wasemen liefelijke geuren uit; de zieke heeft sterk

IJITWASEMEN.

PIT WOEDEN.

uitgtwasemd. UITWASEMING, v. (-en), het uitwasemen; verdampen.
- - LIITWASSCHEN, (wiesch, waschte uit, heeft uitgewasschen), wasschende zuiveren: vuil linnengoed
uitwasschen; eene wonde uitwasschen, met antiseptisohe middelen; boter uitwasschen, in water kneden
om ze van de melkdeeltjes te zuiveren. UITWASSCUING, v. (-en).
UITWASSEN, (wies uit, is uitgewassen), ten einde
wassen, opgroeien, opschieten: de planten zijn goed
uitgewassen; het koren is in de schuur uitgewassen,
ontkiemd, geschoten.
UITWATEREN, (waterde uit, heeft en is uitgewaterd), ten einde wateren, zijn water loozen: het
paard .laten uitwateren; uitloopen: rivieren die in de
Oostzee uitwateren. UITWATERING, v. (-en), het uitwateren; waterloozing; (zeew.) spiegat.
UITWATERINGSKANAAL, o. (...kanalen), kanaal
voor de waterloozing; ...LIJN, v. (zeew.) lijn die
met den waterspiegel gelijk is; ...SLUIS, v. (...zen),
sluis waardoor men water uit een kanaal kan
loozen.
UITWEEKEN, (weekte uit, heeft en is uitgeweekt),
weekende uitdrijven, losmaken; verweeken: die boonen, dat brood zijn uitgeweekt, te veel geweekt; haring
uitweeken, van de zoutdeelen ontdoen. UITWEEKING,,v. (-en), het uitweeken.
UITWEENEN, (weende uit, heeft uitgeweend), ten
einde weenen: laat haar maar stil uitweenen, dat
kalmeert; weenende laten vloeien: laat mij mijne
tranen in uwen boezem uitweenen; door weenen als
ware 't uitbrengen: zij heeft zich de oogen uitgeweend;
zone droef held uitweenen.
UITWEG, m. (-en), uitgang: recht van uitweg hebben; pad om te ontkomen: de mol heeft verscheidene
uitwegen aan zijn nest; middel om weg to komen:
het water moet een uitweg hebben; (fig.) middel tot
ontkoming: dat was een uitweg; vlucht, redding;
uitvlucht, uitkomst: hfj weet altod uitwegen. UITWEGJE, o. (-s).
UITWEGEN, (woog uit, heeft uitgewogen), ten
einde wegen; bij het gewicht (in het klein) verkoopen: kersen uitwegen; opleveren: die rijst weegtvoordeelig uit. UITWEGING, v. het uitwegen.
UITWEGEN, (Zuidn.) een uitweg hebben.
UITWEIDEN, (weidde uit, heeft uitgeweid), ten einde
weiden; (fig.) wijdloopg zijn: over iets uitweiden;
wil men goed onderwijzen, dan moet men niet te veel
uitweiden, van de hoofdzaak afwijken. UITWEIDING,
v. (-en), het uitweiden; breedvoerige omschrijving;
afwijking van de hoofdzaak.
UITWENDIG, bn. bw. buiten, van buiten, uiterlijk:
de uitwendige gehoorgang, aan de buitenzijde van
het trommelvlies; aan het uitwendige blijven, hangen,
niet tot de kern doordringen; een geneesmiddel tot
uitwendig gebruik, op de huid en niet om in to
nemen; de uitwendige, oorzaken, de schijnbare. UITWENDIGHEID, v. uiterlijke schijn, - voorkomen.
UITWERKEN, (werkte uit, heeft uitgewerkt), met
moeite naar buiten brengen: eene kilt de deur nitwerken; — uitsnijden: een stoic hoot met een mes
uitwerken, het uitgewerkte gevest van eel?, degen; den
hoef van een paard uitwerken, uitsteken; — voltooien,
uitvoerig bei,verken: de punten voor een opstel, een
leerplan uitwerken; met uitgewerkte plannen voor den
dag komen; die schilder kon dit wat meer uitwerken, fijner, nauwkeuriger aangeven; — sommen nitwerken, becijferen, oplossen; een boek uitwerken, uitstudeeren; een rekenboek, een boek over wiskunde nitwerken, al de daarin voorkomende voorstellen oplossen; — uitwerking hebben: dat yeneesmiddel werkt
niet reel uit; bewerken, gedaan krijgen, invloed hebben: hij kan claw- niets uitwerken; — uitgisten (van
bieren en wijnen); (zeew.) tegen stroom of wind
uitlaveeren; voor het to uitwerken, zich in beweging

UITWERKER, m., UITWERKSTER, v. (-s), bowerkero bewerkster.
UITWERKINGSFEER, v. (...sferen), (vest.) de uitwerkingsfeer eener min, kring van uitwerking.
UITWERKSEL, o. (-s, -en), working, gevolg.UITWERPELING, m. on v. (-en),verworpeling.UIT WERPELINGE, v. (-n).
UITWERPEN, (wierp uit, heeft uitgeworpen), werpende verwijderen, wegjagen: iem. de deur uitwerpen; nederlaten, laten vallen: het dieplood, een anker
uitwerpen; (fig.) ergens anker uitwerpen, zich daarvestigen; zone netten ergens uitwerpen, daar iets
trachten to verkrijgon; den ballast, een gedeelte der
lading uitwerpen, overboord gooien; — spuwen r
slim uitwerpen; de vulkaan wierp asch en- braken:
lava uit; — stuk gooien, verbrijzelen: de jongens
hebben de ruiten van dat huis uitgeworpen; — geld.
uitwerpen, in worpen uittellen; uitschieten: het
slechte, ondeugdzame uitwerpen; (fig.) een lid uit een.
gezelschap uitwerpen, uitsluiten; met het werpanker :
uithalen.UITWERPNG,vhetuiwrpn;o,
verbrUzeling, opgeving, het braken.
UITWERPEND, bn. (geneesk.) afvoerend.
UITWERPSEL, o. (-en, -5), al wat uitgeworpen is, dierlijke uitwerpselen.
(ok)ntlasig,ev:
UITWERPSPIER, v. (-en), (ontl.), sluitspier van dem
endeldarm.
UITWIEDEN, (wiedde nit, heeft uitgewied), ten.
einde wieden; wiedende uithalen,
zuiveren: het
onkrutd nitwieden.
UITWIJDEN, (wijdde uit, heeft on is uitgewijd),.
wijder maken, - worden. UITWIJDING, v. (-en).
UITWIJKELING, m. on v. (-en), uitgewekene, emigrant. UITWIJKELINGE, v. (-n).
UITWIJKEN, (week uit, is uitgeweken), uit den
weg gaan: voor een rijtuig rechts uitwijken; men moet
hem uitwijken, zijn omgang mijden; voor een slag
uitwijken, om dien to ontgaan; uit een land wijken,.
zich in vrijwillige ballingschap begeven; (bouwk.) ,
deze muur wijkt uit, staat niet loodrecht. UITWIJKING, v. het uitwijken (in ale bet.).
UITWIJS, m. rechterlijk vonnis: uitwijs doen; de ,
uitwijs was...
UITWIJZEN, (wees uit, heeft uitgewezen), door
teekens gebieden uit to gaan: men wees hem, de'
lamer uit; beslissen, vonnis vellen; aan den dag brengen: de tad zal het uitwijzen, dat zal zich weldra
uitwijzen, dat zal weldra blijken, zich toonen. UITWIJZING, het uitwijzen; vonnis, blijk, bewijs.
UITWINDEN, (wond uit, heeft uitgewonden), ten.
einde winden; windende uitbrengen: een schip de
haven uitwinden; uithijschen : een rijtuig uit eene
sloot uitwinden; ontrollen, loswinden. UITWINDING,.
v. het uitwinden.
UITWINNEN, (won uit, heeft uitgewonnen), sparen,
winnen: dat wint tijd en moeite nit; voordeel verwerven: wat wint gij daarmee wit?; (recht.) vonnis
krijgen (op iem.): hij is uitgewonnen, wegens wan-
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stollen (van een schip), voordat eb of vloed zich
doet gevoelen. UITWERKING, v. (-en), gevolg,
invloed.

betaling. UITWINNING, v. (-en), het uitwinnen;
(rechtsgel.) uitspraak.
UITWIPPEN, (wipte uit, heeft en is uitgewipt),
(zeew.) met den wiptakel overboord zetten; vlug uitgaan: even de deur uitwippen.
UITWISCHBAAR, bn. (w. g.), geschikt om uitgewischt to worden.
UITWISSCHEN, (wischte uit, heeft uitgewischt),
uitvegen (met den vinger, met eene spons enz.);

schoonmaken met den wisscher (een kanon); (fig.)
dat kan de tijd niet uitwisschen, niet doen vergeten.
UIT WISSCHING, v. het uitwisschen
UITWISSELEN, (wis,elde uit, heeft uitgewisseld),
ruilen: krygsgevangenen aitwisselen. UITWISSELING, v. (-en), ruil, overgave (van het eene tegen
het andere).
UITWITTEN. (witte uit, heeft uitgewit), door witten
verdrijven; geheel en al witfen: een vertrok uitwitten.
UITWOEDEN, (woedde uit, heeft uitgewoed), ten.
einde woeden, bedaren: de storm had uitgewoed.

UITWOEKEREN.
(woekerde uit, heeft uitgewoekerd), ten einde woekeren; door woeker verkrijgen,
afpersen; (fig.) iem. uitwoekeren, hem uitzuigen.
UITWOELEN, (woelde uit, heeft uitgewoeld), woelend uitbrengen: de zwijnen woelen (wroeten) de wor.
tels nit; woelend uithollen: het water heeft de rivieroevers uitgewoeld.
UITWONEN, (woonde uit, heeft uitgewoond), door
bewoning bederven: een uitgewoond (versleten) huts;
in eene andere gemeente wonen om wel de voordeelen maar niet de nadeelen eener groote stad te
hebben; niet in het ouderlijke huis wonen.
UITWONENDE, m. en v. (-n), die uitwoont, forens.
UITWORSTELEN, (worstelde uit, heeft uitgeworsteld), ten einde worstelen; door eene worsteling
doen beslissen :
moeten, het maar samen uitworstelen.
UITWORTELEN, (wortelde uit, heeft uitgeworteld),
ontwortelen; (fig.) HU zal u uitwortelen nit den lands
der lerendigen.
UITWRIJVEN, (wreef uit, heeft uitgewreven),wrijvende reinigen : de oogen, den sloop uittcrUren; wrijvend wegnemen, uitwisschen: de was nitwroven,
bij het boenen van meubei-en; de schoenen nitirrijren,
poetsen na ze ingesmeerd te hebben. UIT -WRIJVING, v. het uitwrijven.
UITWRINGEN, (wrong nit, heeft uitgewrongen),
wringende van vochtdeelen ontlasten: het natte yoed
uitwrinien; ye kunt hem 'eel uitwringen, hij is door
en door nat.
UITWROETEN, (wroette uit, heeft uitgewroet), ten
einde wroeten; wroetende verplaatsen, uitbrengen;
wroetende zuiveren.
UITZAAD, o. zaaigraan.
UITZAAG, v. (...zagen), eene lange zaag met smal
blad.
UITZAAIEN, (zaaide uit, heeft uitgezaaid), zaaiende
gebruiken: hoeveel tarwe hebt gij uitgezaaid'? UITZAAIING, v. het uitzaaien: machines voor de gelUkmatige uitzaaiing van het groan.
UITZAGEN, (zaagde uit, heeft uitgezaagd), ten
einde zagen; zagende wegnemen, uithalen: paneelen,
deuren, een luik uitzagen; figurers uitzagen, zagen.
UITZAGING, v. het uitzagen.
UITZAKKEN, (zakte uit, is uitgezakt), zich zakkende
verplaatsen: de muur is uitgezakt; de endeldarm is
uitgezakt, voor een deel buiten het lichaam gekomen; de baarmoeder zal uitzakken. UITZAKKING,
v. (-en), het uitzakken: eene uitzakking (van de boarmoeder) kr Ugen.
UITZAVELEN, (zavelde uit, heeft uitgezaveld), den
zavel uit den grond wegdelven. UITZAVELING, v.
UITZEEFSEL, o. dat wat uit iets gezeefd wordt,
inz. de kluiten uit het meel.
UITZEEMEN, (zeemde uit, heeft uitgezeemd), ten
einde zeemen; zeemende reinigen; afwrijven (van
binnen). UITZEEMING, v. het uitzeemen.
UITZEEVEREN, (zeeverde uit, heeft uitgezeeverd),
uitzweet: zoo zijn vleesch zijn bleed uitzeevert, dat is
zone onreinigheid (H. S).
UITZEGGEN, (zegde, zeide uit, heeft uitgezegd,
geze:d), ten einde zeggen; uitspreken; (oudt.) bannen: het land uitzeggen (thans ontzeggen); verraden,
uitvertellen.
UITZEILEN, (zeilde uit, heeft en is uitgezeild), ten
einde zeilen: een kanaal uitzeilen; wegzeilen, vertrekken:
zeilen 1 Mei uit; voorbijzeilen; vrij van
elkander zeilen; het eerst zeilen (b. v. bij een wedstrijd). UITZEILING, v. het uitzeilen.
UITZENDELING, m. (-en), (w. g.), zendeling, afgezondene.
UITZENDEN, (zond uit, heeft uitgezonden), naar
buiten zenden: iem. naar Indie uitzenden; afzenden
ter verkrijging van iets: de meid om, boodschappen
uitzenden. UITZENDING, v. het uitzenden: uitzending
van diners.
UITZET, m. (Zuidn.) eene soort van bier.
UITZET, o. (-ten), kleederen en linnengoed die de
.ouders der bruid ten huwelijk meegeven, - die aan
UITWOEKEREN,

LITZIFTEN.

1711_

bestedelingen (b. v. weezen) bij het ontslag uit (let
gestichten worden geschonken; gave; toerusting;
barsch antwoord, onvriendelijke bejegening. UITZETJE, o. (-s).
UITZETBAAR, bn. vatbaar geschikt om uitgezet_
te worden: (nat ) alle lichamen zijn uitzetbaar. UITZETBAARHEID. v. vatbaarheid om uitgezet ter ,
de uitzetbaarheid is eene algemeene eiyenschap- worden:
der lichamen.
UITZETHAAK, m. (...haken), haak waarmee men,
iets uitzet; ...HENGSEL, o. (-s), (bouwk.) hengsel
waarvan het draaipunt niet onmiddellijk naast de ,
deurofhtamnwzigs;.IJZER,o(-5)ver
van rijtuigkappen; ...SCHARNIER, o. (-en), uitzethengsel.
UITZETSEL, o. (-s), al hetgeen naar buiten zicit
aanzet of aangezet is.
UITZETTEN, (zette uit, heeft en is uitgezet), uiteene tot nu toe ingenomen plaats zetten: de booten,
uitzetten, buiten boord zetten; iem. op een eiland uitzetten, aan land zetten, ontschepen; fern. onderweg
a itzetten, laten uitstijgen; de bloemen uitzetten, buiten
de deur plaatsen; iem. de deur nitzetten, uit het huis.
jagen; geld uitzetten, plaatsen op interest; schild.wachten uitzetten, doen post vatten; — uitbreiden,_
vergrooten: hij heeft de yrenzen can zUn rok uitgezet;
eene dochter uitzetten, uithuwen; laken, aanmerken,
vitten; zwellen, rijzen: deeg zet door gist nit; dik
worden: hU beyint nit te zetten; haar bulk begint nit
te zetten, zij krijgt een dikken buik; naar alle zijden
grooter worden: door de warmte zetten alle lichamennit; (bouwk.) uitwijken (van muren enz.). UITZETTING, v. (-en), het uitzetten (in alle bet.); ontscheping; verbanning; (geneesk.) zwelling; vergrooting.
UITZETTEND, bn. wat uitzet: (nat.) witzettende
kracht, ttitzettend vermogen, eigenschap van zich to
kunnen uitzetten.
UITZETTINGSCOEFFICIENT, m. (-en), (nat.) breuk
die den graad van ulizetting eener stof aangeeft
bij 1. C.; ...DECREET, o. (...decreten), een decreet
waarbij iem. uit het land wordt gezet; ...KLEP, v.
(-pen), expansieklep.
UITZETVEER, v. (-en), elastische uitzethaak;...VERZKING,v(-en)rzkigtouering van een uitzet.
UITZICHT, o. (-en), het naar buiten zien: iem. he
uitzicht belemmeren,betimmeren; vergezicht, verschiet;
een schoon uitzicht genieten; verwachting, hoop, vooruitzicht: iets in uitzicht stellen; uitzicht geren op.
UITZIEDEN, (zood uit, heeft uitgezoden), ten eindezieden; (ook fig.) uitrazen; ziedende de kracht verliezen, uitkoken.
UITZIEKEN, (ziekte uit, heeft en is uitgeziekt), ten
einde zieken: eindeluk was hij uitgeziekt; door aanhoudende ziekten verzwakkep; (ook) door aanhou-dende ziekten gezuiverd worden.
UITZIEN, (zag uit, heeft uitgezien), ten einde zien:
ik kon dat vervelende stuk niet uitzien; naar buiten.
zien: het raam, uitzien; zich de oogen uitzien, met
veel inspanning. vol verwondering zien; het uitzicht
hebben: mijne kamer ziet op den lain nit; voorkomen:
hebben: er slecht. goed, gezond uitzien; hij ziet er nit
als zon rader, hij gelijkt op zijn wader; teat ziet dat
kind er nit .', hoe vuil is het! (ook), hoe bleek, hoemager, hoe gezond enz.; (fig.) dat ziet er mooi nit,
het is er moot mede gesteld; het ziet er leelijk met
hem uit, hij bevindt zich in een ongunstigen toestand; — zoeken, wachten: naar iem. uitzien; naareene gelegenheid, naar 'ap, bijstand uitzien; naar eene'
betrekking, eene vrouw uitzien; — (ook fig.) het ziet
uit (het schijnt), alsof het regenen wil, (ook fig.) alsof
er iets ongunstigs moet voorvallen; dear ziet ge net
naar uit, dat kan ik juist van je denken.
UITZIEN, o. voorkomen, schijn; uitzicht.
UITZIFTEN, (ziftte uit, heeft uitgezift), ten einde
ziften; ziftende zuiveren: graan, meel, poeder uitziften ;_
(fig.) nauwkeurig uitpluizen: iemands woorden uitziften. 1:ITZIFTING, v.
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UITZIPTER.

UNIFORMITEIT.

UITZIFTER, m., UITZIFTSTER, v. (-a), die uitzift.
UITZIFTSEL, o. hetgeen uitgezift is.
UITZLIGEN, (zeeg alt, heeft en is uitgezegen), door
zijgen zuiveren: eene oplossing uitzfjgen, zijgende
ledigen, ledig worden; smeltende laten uitdruipen:
-zilverhoudend lood van 't koper uitzOgen. UITZIJ'GING, v. •
UITZIJGLOOD, o. lood dat uitgezegen is; ...OVEN,
In. (40, oven waarin men metalen uitagt.
UITZIJN, o. afwezigheld van huis.
UITZINGEN, (zong uit, heeft uitgezongen), ten einde
%ingen, (fig.) ten einde brengen, volhouden: het liedje
uitzingen, volhouden, standvastig blijven; hfj kan het
ten paar jaar uitzingen,leven zonder to verdienen, in
de kosten voorzien.
UITZINNIG, bn. bw. (-er, -st), onbesuisd, onverstanrazend. UITZINNIGHEID, v. onverstand, onbe. suisdheid, onberadenheid.
UITZITTEN, (zat uit, heeft uitgezeten), tot het einde
- gevangenzitten:
hfj heeft zOn tad uitgezeten; laat
mitblijven.
UITZOEDELEN, (zoedelde uit, heeft uitgezoedeld),
<gew.) uitventen: fruit laten uitzoedelen.
UITZOEKEN, (zocht uit, heeft uitgezocht), ten einde
moeken; het beste zoeken (onder veel), uitkiezen:
Afj mag uitzoeken; uitzoeken maar !, uitroep van straatventers; een uitgezochte (kiesche) smaak; een uitgezocht
(uitgelezen) gezelschap; lompen, hoot uitzoeken, sor- teeren. UITZOEKING, v. (-en), het uitzoeken, keus.
UITZOEKER, m., UITZOEKSTER, v. (-s), die uitzoekt; (in de fabriek) sorteerder, -ster; (fig.) die kiest,
die keurig is.
UITZONDEREN, (zonderde uit, heeft uitgezonderd),
ter zijde leggen, afzonderen: go krijgt alles, ik zonder
,niets uit; uitsluiten: de wet zondert niemand uit; zich
uitzonderen, door zijn gedrag, zijne kleeding zich
willen onderscheiden. UITZONDERING, v. (-en),
terzijdeplaatsing; afzondering, uitsluiting; het uitgezonderde : uitzonderingen op de taalregels; de uit-

het eerst . zwemmen (bij een wedstrijd),ITITZWEM,
XING, v.
UITZWEREN, (zwoor uit, heeft en is uitgezworen),
zwerend uitgeraken : de splinter is uitgezworen; ren
linkeroog is uitgezworen; zwerendemuiveren: de wonde
-mod meer uitzweren; ten einde zweren. UITZWERING, v.
UITZWERMEN, (zwermde uit, is uitgezwermd),
(mil.) van de gesloten tot de verspreide vechtwijze
overgaan; in eon zwerm uitvliegen: de &Yen zwer-

zonderingen zfjn talrfjk; geen regel zonder uitzondering .
UITZONDERLIJK, bw., (w. g.), bij uitzondering.

UITZOOGEN, (zoogde uit, heeft uitgezoogd), ten
einde zoogen (een kind).
UITZUIGEN, (zoog uit, heeft uitgezogen), ten einde
=igen, niet meer zuigen: het kalf heeft uitgezogen;
zuigende ledigen : de borsten uitzuigen; een glas limo-nade uitzuigen, door een strootje; (fig.) afpersen,uitiputten, alles afnemen: iem., een land uitzuigen. UIT2UIGING, v. het uitzuigen, knevelarij.
UITZUIGEND, bn. (geneesk.), wat uitzuigt.
UITZUIGER, m., UITZUIGSTER, v. (-s), die uitzuigt;
<fig.) knevelaar, woekeraar, -ster.
UITZUINIGEN, (zuinigde uit, heeft uitgezuinigd),
besparen, door zuinigheid opgaren. UITZUINIGING,
v. (-en), het uitzuinigen, besparing.
UITZUIPEN, (zoop uit, heeft uitgezopen), zuipende
ledigen; (fig.) iem. 'verarmen (door veel drinken).
UITZUIPER, m., UITZUIPSTER, v. (-s), die uitzuipt.
UITZUIVEREN, (zuiverde uit, heeft uitgezuiverd),
'inwendig zuiveren.
UITZUREN, (zuurde uit, heeft en is uitgezuurd),
ten einde zuren.
UITZWAVELEN, (zwavelde uit, heeft uitgezwa.
veld), ten einde zwavelen; zwavelende zuiveren:
flesschen uitzwavelen; gewasschen hoeden uitzwavelen,
laten bleeken in zwaveldamp. UITZWAVELING, v.
UITZWEEPEN, (zweepte uit, heeft uitgezweept),
- zweepende verjagen. UITZWEEPING, v.
UITZWEETEN, (z weette uit, heeft uitgezweet),
ten einde zweeten; zweetende verdrijven, zuiveren:
eene verkoudheid uitzweeten; uitwasemen: bloed uitzweeten; (fig.) etter en bloed uitzweeten, geducht in de
benauwdheid zitten. UITZWEETING, v. het uitzweeten.
UITZWELLEN, (zwol uit, is uitgezwollen), ten einde
zweilen; naar buiten zwellen. UITZWELLING, v.
UITZWEMMEN, (zwom uit, is en heeft uitgezwommen), ten einde zwemmen; naar buiten zwemmen;

men met eene nieuwe koningin uit.

UITZWETSEN, (zwetste uit, heeft uitgezwetst), ten
einde zwetsen; uitbabbeien.
UIVER, m. (-s), (gew.) ooievaar.
UKAZE, v. (-n), bevelschrift, decreet (van den keizer aller Russen).
ULAAN, m. (ulanen), Poolsch lansier, licht gewapend Duitsch ruiter.
ULCERATIE, v. (-s,
zwering, tittering.
ULCEREEREN, (het ulcereerde, heeft geulcereerd),
zweren, etteren.
ULCISCEEREN, (ulcisceerde, heeft geulcisceerd),
wreken, wraken, straffen.
ULEMA, m.
Turksche rechtsgeleerde, die
tegelijk als geestelijke, als uitlegger van den Koran
en bestuurder van den godsdienst beschouwd wordt.
ULEVEL, v. (-len), ULEVELLETJE, o. (-s), eene
soort van suikerwerk, caramel, in een kleurig
papiertje gevouwen met een rijmpje ingesloten.
ULEVELLEPAPIERTJE, o. ( s).
ULSTER, m. (-s), eene lange, dikke overjas die
met een band om het midden sluit.
ULTERIEUR, bn. bw. later; na; nader.
ULTIMATISSIMUM, o. (-5), het allerlaatste.
ULTIMATUM, o. laatst besluit, laatste verklaring,
aanzegging, alvorens tot eene oorlogsverklaring
over to gaan.
ULTIMO, m. (-'s), de laatste (dag der maand);
ultimo fix, op den laatsten dag der maand (te leveren of to ontvangen).
ULTRA, bn. bw. verder; aan gene zijde; (fig.)
overdreven.
ULTRA, m. (-'s), die tot eene partij behoort, welke
alles tot het uiterste wil drijven.
ULTRAMARIJN, o. bergblauw, eene schoone lichtblauwe verfstof.
ULTRAMONTAAN, m. (...tanen), iem. die t&t de
overdreven geestdrijvende Katholieken behoort,
hevig pausgezinde.
ULTRAMONTAANSCH, bn. tot de ultramontanen
behoorende, er van afkomstig.
ULTRAVIOLET, bn. de ultraviolette stralen van het
spectrum, lichtstralen met nog grooter aantal trillingen dan de violette, voor ons oog onzichtbaar,
maar door hunne chemische werking merkbaar.
UMBER, m. zeker bergbruin, bruin ijzeroker.
UMBRELLA. v. (-'s), zonnescherm.
UNANIEM, bn. eenstemmig, eensgezind.
UNANIMITEIT, v. eenstemmigheid, eensgezindheid.
UNCIAALLETTERS, v. my. (drukk.) hoofdletters,
de 1 cM. lange letters, voornamelijk voor opschriften op monnmenten enz.
UNDULEEREN, golven, golfswijs zich bewegen.
UNI, bn. effen, glad, gelijk.
UNIE, v. (-s), vereeniging, verbond; Unie van Utrecht,
een nader verbond hetwelk de proyincien van
Nederland gedurende den opstand tegen Spanje
met elkander in Jan. 1579 sloten.
UNIEEREN, (unieerde, heeft geunieerd), vereenigen,
verbinden.
UNIEK, bn. bw. eenig, alleen (in zijne soort); (fig.)
vreemd, merkwaardig.
UNIFORM, bn. een-, gelijkvormig.
UNIFORM, v. (-en), gelijke kleedij, - dracht; inz.
krijgsmansgewaad.
UNIFORMITEIT, v. een-, gelijkvormigheid, eenparigheid; stipte uniformite;t worcit verianycl; (ook)
eentonLtheid.

UUR.

UNIGENITUS.
UNIGENITUS, m. (godg.) eengeborene; de bulleuni-

genitus, zekere bul, door paus CLEMENS XI in 1713
uitgevaardigd tegen de Jansenisten.
UNIONIST, m. (-en), voorstander der unie (in
.2.1:e bet.).
UNISONO, bn. (muz.) gelijkluidend, eenstemmig.
UNITARIUS, m. (godg.) eenheidsbelijder (van den
versoon in de Godheid en niet drie).
UNITEIT, v. eenheid; het eenige; (fig.) eensgezindteid.
UNIVERSALISME, o. gevoelen van hen die geen
-ander gezag dan de instemming van alien erkennen.
UNIVERSALIST, m. (-en), aanhanger van het universalisme; iem. die aan de algemeenheid van Gods
_2enade gelooft.
UNIVERSALITEIT, v. algemeenheid.
UNIVERSEEL, bn. algemeen: universeele (eenige)

-erigenaam.
UNIVERSITEIT, v. (-en). hoogeschool, academie.
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, v. (...theken), biblio-

theek eener uniyersitelt; ...GEBOUW, o. (-en),
academiegebouw.
UNJER, v. (plantk.) akkerpaardestaart.
UNO ANIMO, bw. den van z:n.
UN POCO, bw. (muz 1 een weinig.
UNSTER, v. (-s), zeker weegtoestel met ongelijke
- armen, van welke de kortere bestemd is om er
den last aan op to ha - gen en te dion einde van
een haak of van eene schaal is voorzien, terwijl
op den langeren arm eene verdeeling is u:tgezet,
waarlangs een gewicht kan verschoven worden en
waarop naar de plaats, die het laatstgenoemde
inneemt, het gewicht van den aanhangenden last
kan worden afgelezen; het wordt ook Romeinsehe
balans genoemd.
UPERKEN, o. (-s), (Zuidn.) halve pint.
URAAT, o. meststof bestaande uit urine en zout211re talkaarde.
URAEMIE, v. bloedvergiftiging door de urine.
URANIA, v. de liemelsche, de muze der sterrenk ande.
URANICON, o. (-s), (muz.) dubbele harp.
URANIUM, o. een metaal, in 1789 door KLAPROTH
ontdekt, een zwart poeder dat, in de lucht verhit,
met eene vlam verbrandt.
URANOGRAPHIE, v. beschrijving van den sterrenhemel; ...LIETEN, my. meteoorste ,men, ...LOGIE,
-V. hemel-, sterrenkunde.
URANUS, m. (sterrenk.) eene der planeten door
HERSCHEL in 1781 ontdekt, met 8 manen (aangeduid
door het teeken

c?), (fab.) de oudste der goden.

URBANITEIT, v. steedsche beschaving, - vorming;

gepaste deTgheid, minzaamheld.
URE. Zie UUR.
UREN, (uurde, heeft geuurd), opzwellen van de
uiers der koe in 't laatst der dracht. T.:RING, v.
koeien in de wring, d:e op kalven staan.
UREUM, o. pisstof, het voornaamste bestanddeel
der urine: ureum zet zich om in koolzure ammonia.
URGEEREN, (urgeerde, heeft geurgeerd), drijven.
dringen, op iets blijven staan.
URGENT, bn. (-er, -st), dringend, spoedeischend:

een voorstel urgent verklaren.
URGENTIE, v. noodwendigheld, nooddrang, drang
-der omstandigheden.
URINAAL, o. (-s), pisglas, voorwerp ter opvanging
-van urine bij zieken.
URINE, v. menschenwater, pis.
URINEEREN, (urineercle, heeft geurineerd), zijn
water loozen, wateren.
URINEKIJKER, m. (-5), piskijker.
URINOIR, o. (-s), pisbak, openbare waterplaats.
URMEN, (urmde, heeft geurmd), tobben: hij urmt

‹atijd over dat woordenboek.
URNE, v. (-n), URN, v. (-en), vaas; lijkbus; water-

stembus.
UROSCOOP, m. (...scopen), urinekijker.
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v. my. zekere nonnenorde, alzoo'
genoemd naar de heilige URSULA.
USAGE, v. (-s), USANTIE, v. (...tien, -5), USANCE,
v. (-s), gewoonte, handelsgebruik.
USO, o. (kooph.) wisselgebruik: op twee maanden
uso, na zicht.
USUEEL, bw. volgens gebruik.
USUFRUCTUARIUS, m. (- sen, ...rii), (recht.) vruchtgebruiker.
USUFRUCTUS, USUFRUIT, o. vruchtgebruik.
USURE, v. woeker.
USURPATEUR, m. (-s), USURPATRICE, v. (-5),
overweldiger, ...ster.
overweldiging, wederUSURPATIE. v. (-s,
rechtelijke inbezitneming; onwettig bezit.
(usurpeerde,
heeft geusurpeerd),
USURPEEREN,
overweldigen. onrechtmatig bezit nemen.
UT, Y. (-s), eerste toon der natuurlijke toonschaal = c.
UTENSILIEN, v. my. gereedschap, werktuigen.
UTERUS, m. baarmoeder.
UTILISATIE, v. het ten nutte maken (van lets),
nuttige aanwending; (stoomw.) utilisatie van den
stoom, de verhouding van de warmte, die de stoomvorming eischt, tot die welke in arbeid kan omgezet worden.
UTILISEEREN, (utiliseerde, heeft geutiliseerd), ten
nutte maken, profijt trekken van.
UTILITARISME, o. nuttigheidssysteem : de theorie
van zedelijkheid en staathuishoudkunde die uitgaat van het beginsel het grootst mogelijk geluk
over het grootst mogelijk aantal merischen te verspreiden.
UTILITARIST, m. (-en), aanhanger van het utilitarisme.
UTILITEIT, v. nut, bruikbaarheid; (toon.) persoon
die voor allerlei kleine rollen wordt gebezigd.UTILITEITSBEGINSEL, o. utilitarisme.
UTOPIA, o. naam van een denkbeeldigen, volmaakt
gelukkigen staat, waar alles volkomen is. [Zoo geheeten naar het eil. waar TH. Monus zijne volmaakte
denkbeeldige republiek plaatste].
UTOPIE, v. (-n), hersenschim, droombeeld.
UTOPISCH, ...PIAANSCH, bn. bw. hersensehimmig,
alleen in de verbeelding bestaande.
UTOPIST, m. (-en), plannenmaker die zich met
droombeelden voedt of daarop stelsels bouwt.
UTRAQUIST, m. (-en), aanhanger belijder der leer
van het avondmaal in be:derlei vormen, een der
namen aan de Hussieten gegeven.
UT RETRO, bw. als op voorgaande bladzijde.
UT SUPRA, bw. als boven.
UUR, o. (uren), URE, v. (-n), tijdmaat, 24ste deel
van een etmaal (= 60 minuten); van uur tot uur,
steeds voortgaande; te goeder, te kwader ure, in het
geschikte, ongeschikte oogenblik, (ook) in het
gelukkige, ongelukkige oogenblik; alle uur, om
het uur; het laatste uur (des 'evens). [URE komt
vooral voor in deft:gen stijl : van then day en die are
weet niemand; ..de ore wordt thans nooit absoluut
en als tijdmaat gebezivd, maar als tijdstip, en steeds
met betrekking tot hetgeen er in voorvalt: in de
URSELIENEN,

ore der benauwdheid, iii de ure des doods, in de ure
der verzoeking: bij te dezer ure, te dier ure denkt men
niet meer aan den tijd, hoe laat; en uitdrukkingen
als terzelfder ure behooren uitsluitend tot den plechtigen bijbel- en kanselstijl." Dr. L. A. TE WINKEL.
Men schrijve te drie uren, om drie urea of, in gemeenzamen stijl, met afkapping van den meervoudsuitgang, te drie uur, om drie tour, en niet: to drie
're, om drie ure; te drie uren en om drie uren beteekenen niet hetzelfde; het eerste beteekent: precies
to drie uur, met klokslag van drien; het tweede,
omstreeks drie uur: eenige minuten vOOr of na
drieen, na een hoofdgetal en na zooveel en hoeveel
wordt de meervoudsuitgang van uren gewoonlijk
afgekapt: het duurde drie uur, hoeveel uur ? zooveel
uur.] UURTJE, o. (-5), (fig.) klein uur; eon uurtje of wat ,
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eenig ttjdsverloop; een uurtje of twee, iets meer of.
mindei clan twee uren.
UUR, o. (uren), (gew.) speen van den uier eener
koe.
UURAANWIJZER, m. (-s), tafel der dag- en nachtalle plaatsen en alle ltjnen; ...BLOEM,
ljnen
v. (-en), bloom d:e slechts eon uur bloeit; ...BORD,
o. (-en), (zeew.) houten kompas met acht gaten op
elke windstreek; (ook) zonnewijzer; (slag ) uierbord;
...CIRKEL, m. (-s), (sterrenk.) die groote cirkel
welken men zich aan den hemel voorstelt als door
de polen to loopen en dus rechthoekig op den equator
to staan; hij draagt den naam van uurcirkel in
betrekking tot den afstand tusschen twee uurcirkels,
dien het hemellichaam in eon uur tijds aflegt;
cijferrand op eene klok; ...GLAS, o. (...zen), zandlooper die in OOn uur leegloopt; ...GELD, o. premie
voor conducteurs van spoortreinen, afhangende
van het aantal uren dat zij werkzaam zijn.
UURHOEK, m. (-en), (zeew.) den uurhoek berekenen,
den tijd op zee berekenen; ...KLOK, v. (-ken), klok
in. (-en),
die de heele uren slaat of speelt;
uurcirkel; ...LIJN, v. (-en), lijn op den zonnewijzer

welke het cijfer der (heele) uren snijdt;
(-en), loon per uur; loon dat naar het aantal uren,
dat men werkt,berekend wordt; ...LOOPER, m. (-s),
uurglas; ...MEETKUNDE, v. tijdwilzerkunde; ...METER, m. (-s), tijdwijzer (werkt.) ; ...PLAAT, v. (...platen), wijzerplaat; ...RAD, o. (-eren), rad dat den'
uurwjjzer beweegt; ...WERK, o. (-en), tijdwijzer,
werktuig tot aanwijzing van den tijd, horloge; (ook)
speeltuig; ...WERKMAKER, m. (-s), horlogemaker;
...WIJZER, m. (-8), de kleine wijzer op eon uurwerk
die de uren aanwijst; ...ZUIL, v. ( en), zuil aan
wier zijden zonnewijzers waren aangebracht.
UW, bez. vnw. van u: uw vader; uw werk; het uwe,
wat u toebehoort; de Uwen, uwe vrouw en kinderen,
bloedverwanten enz.
UWENT. TE en TEN U WENT, bw. uitdrukk. aan,
in uw huis: ik ben ten uwent geweest; mine groete
ten uwent, aan uwe huisgenooten.
UWENTHALVE, ...WEGE, bw. wat u betreft,_
aangaat; om uwentwil, ten behoove van u, ten uwen
nutte: uwentwege sal ik het doen.
UWENTWIL. OM UWENTWIL, bw. uitdrukk:ng,
ter wille van u.
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V.
V, v. (-s), 2t'ste letter van het alphabet; —
al de namen en woorden van een adres- of wool ,
V beginnen; —
denbokimet
Romeins h cijfer voor het getal 5; —
in afkortingen:
— Vale
we es gezond, gegroet;
- verte of volte — wend om; - vanadium (scheik.) — zie aldaar;
- veteranus — oud-gediende;
- votre — de uwe;
votum — gelofte, goedkeuring,
stem; - (in natuurkundige formules) de snelv.
heid;
- (taalk.) vrouwelijk;
Votre Altesse — Uwe Hoogheid;
F. A.
Votre Altesse Royale — Uwe KoninkV. A. R.
lijke Hoogheid; - van bureau; —
v. b.
— verbi causa
bijvoorbeeld; —
V. C.
vostro conto — uwe rekening; —
V. C. of V. Chr. — voor Christus' geboorte (bij
jaartallen);
volente Deo — zoo God het wil;
V. D.
verbi divini minister — bedienaar van
V. D. M.
het goddelijk woord, predikant; - videlicet — te weten;
Vdt.
vertatur — men keere (het blad) om; —
Vert.
vertaler; —
Vert. S. Pl. — verte si placet — keer (het blad) om,
als het u belielt:
verbi gratia — bijvoorbeeld;
V. G.
- vostra Grandezza — 17we Doorluchtigheid; v. h.
- van huis; —
T'id.
videatur, vide — men z:e, zie; —
—
gezien; —
Vidit
Viz.
in het Engelsch samengetrokken uit
videlicet — namejjk, te weten; —
k.
van kantoor; (ook) vaste korps (bij
de zeem.); —

op het woord of artikel; —
— volume — band, deel van een boekwerk; —
— volti subito — (muz.) sla schielijk
V. S.
om; —
— vers; —
Vs.
V. T. of Vet. Test. — Vieux Testament of vetus testamentum — het oude testament; —
Vt.
hij heeft het (door)gezien; —
— vidit
V. V.
— vice versa — heen en terug; —
veni, vidi, vici — ik kwam, zag ea
v. v. v.
roc.

— yore —

Vol.

overwon; —
Vs.
— voorzitter.
VA!, het zij zoo! het ,ta,!: va banque (uitroep der
croupiers aan de speeltatels, zooveel als: de bank.
staat op het spel).
VAAG, v. vettigheid van den grond, inz. door be'nesting; — (fig.) jeugdige kracht, bloei: h j stierf irs

de vaag des lecens.

VAAG, bn. (vager, -st), onbestemd, onzeker, onbepaald: vage uitdrukking, die niet scherp omlijnt..
VAAGHEID, v. onzekerheid.
VAAGRECHT, o. (-en), recht op schadeloosstelling
door den pachtheer aan den pachtboer to betalen,
wegens het verbeteren, het bemesten van den gronci
of wegens achtergelaten oogst te velde (na het verlaten van een stuk land).
VAAGSEL, o. (-s), aanveegsel, uitvaagsel.
VAAK, m. geneigdheid tot slapen: vaak krijgen,_
hebben; Klaas vaak komt, de kinderen krijgen slaap;
(sprw.) yank is het oorkussen der vermoeidheid; praat.
jes . voor den vaak, nietsbeduidende praatjes.
VAAK, bw. (vaker, -st), dikwijls: ik Porn er rank.
VAAL, bn. bw. (valer, -st), lichtbruin, lichtrood:
eene vale kleur; ontkleurd: er veal uitzien; zijne lip-pen waren vaal; wwejas wordt vaal, wordt leelijk van
kleur, verschiet. VAALHEID, v.
VAALACHTIG, bn. (-er, -st), eenigszins vaal.
VAALBONT, bn. wit met vlekken van eene valekleur: de vaalbonte koe.
VAALBRUIN, bn. ...GEEL, bn. ...GRIJS, bn,_

VAALGROEN.
...GROEN, bn. ...ROOD, bn. eenigermate bruin enz.;
niet helder daze kleur toonende.
VAALERTS, o. een zilvererts, vrij bros en staalgrauw of ijzerzwart van kleur.
VAALT, v. (-en), mestkuil, inz. op eene boerderij
de plaats voor of achter den stal, waar de most
geworpen wordt. VAALTJE, o. (-s).
VAAM, m. Zie VADEM.
VAAMHOUT, o. hout dat bij den vadem wordt
verkocht.
VAAN, v. (vanen), vaandel; (veroud.) getal krijgslieden die onder eene vaan optrokken; (fig.) lens:
de vaan des opstands planten, opstand verwekken,
tot opstand geraken; — ijzeren windwijzer; — maat
van vloeistoffen (= vier mengel); (fig.) eene roan
ophebben, een weinig to veel gedronken hebben.
VAANTJE, o. (-s), klein vaandel; windwijzer (op
een toren of een schoorsteen).
VAANDEL, o. (-s, -en), vlag (met de steng): het
vaandel zwaaien; het leger trok alt met vliegende roandels en slaande trom; (eert.) vendel, afdeeling krijgsvolk, die onder een vaandel optrokken; — zekere
hoeveelheid: een vaandel haring, een tal, 200 stuks.
VAANDELDRAGER, m. (-s), vaandrig;
o. (-en); ...KWAST, m. (-en); ...PELOTON, o. (-s),
peloton dat het vaandel voort en beschut ; ...SCHOEN,
m. (-en), Jederen koker waarin de vaandelstok rust
bij het dragon; ...STANDAARD, m. (-en); ...STOK,
m. (-ken); ...WACHT, v. vaandelpeloton.
VAANDRAGER, m. (-5), vaandrig.
VAANDRIG, m. (-s), die het vaandel draagt; jongste
officier.
VAANDRIGSAMBT, o. ambt, betrekking van vaandrig; ...EPAULET, v. (-ten); ...PLAATS, v. (-en);
...POST, ...RANG, m. plaats, post, rang van vaandrig; ...JONKER, m. (-5), cadet-vaandrig.
VAANGORDEL, m. ( 5), koppel met den vaanschoen;
...LEEN. o. (-en), (leenst.) leen waarmede iem. door
het overreiken eener vaan beschonken werd;
...RIEM, m. (-en), vaangordel; ...STAART, m. (-en).
VAAR, bn. (van wijfjesdieren) onbevrucht, gust:
vare koeien.
VAAR, m. (veroud.) angst, gevaar: man zonder
vaar noch vrees.
VAAR, v. (varen), vaarschroef.
VAAR, m. samentrekking van vader. VAARTJE,
o. (-s), vadertje; (sprw.) het heeft, is een aartje naar
zijn vaartje, zoo de vader zoo het kind.
VAARAAL, m. (...alen), eene aalsoort die men beschouwt als het mannetje van de moeraal.
VAARBAAR, bn. gunstig voor het varen: de wind
is to hevig, het weer is niet vaarbaar; bevaarbaar.
VAARBAARHEID, v. gunstige weersgesteldheid
voor het varen: bevaarbaarheid.
VAARBEURT, v. (-en), beurt om te varen; ...BOOM,
m. (-en), schippersboom, lange stok met ijzeren
haak om eon schip voort te duwen.
VAARDER, m. (-s), die vaart.
VAARDIG, bn. bw. (-er, -st), VAARDIGLIJK, bw.
behendig, bedreven, vlug: vaardig zijn met de pen,
met de vaald, vlug kunnen schrijven of stollen,
naaien; gereed, bereid: hY is altUd even vaardig;
maak u vaardig tot de reis; — gewillig: vaardig zijn
om iets te vergeren. VAARDIGHEID, v. behendigheld, gemak; vlugheid; bereidheid.
VAARGEUL, v. (-en), het diepere gedeelte in de
rivieren, het vaarwater; ...GLAS, o. (...zen , kompas; ...PLOEG, v. (-en), (nijv.) vastploeg,; ...RECHT,
o. recht ergens te varen.
VAARS, v. (...zen), jonge koe van twee jaar die
nog niet of voor de eerste maal gekalfd heeft:
drachtige en melkgevende vaarzen. VAARSJE, o. (-s).
VAARSCHROEF, v. (...van), spil met schroefdraad
die in de moerschroef past.
VAARSLOOT, v. (-en), bevaarbare sloot, sloot welke
als vaart gebruikt wordt; ...STEMPEL, m. (-5), de
in week staal gegraveerde en relief muntstempel,
om daarmede de andere holle stempels (dienststem-
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pets) te slaan, welke laatste tot het stempelen der
munt dienen; ...STOK, m. (-ken), vaarboom.
VAART, v. (-en), voortgaande beweging; reis, tocht:
hemelvaart, kruisvaart; inz. reis to water: alles is
voor de vaart gereed; een schip in de vaart brengen,
het voor het eerst laten varen; — scheepvaart: de
vaart is goed, slecht; de vaart is gesloten, door ijsgang,
door worst; de vaart is weer open, vrij; de binnenlandsche vaart, vaart op rivieren on kanalen in het
land; de groote vaart, op den oceaan; op de vaart
zijn, onder zeil, (ook) op de vischvangst; — bevaarbaar kanaal: eene nieuwe vaart graven; eene vaart
verdiepen, verbreeden, verbeteren; — richting, gang,
snelheid van een schip : de vloot richtte hare vaart
naar Cuba; van de vaart afwijken; een schip wat
meer vaart geven, wat meer snelheid, (ook) bij flauw%
koelte wat ruimer sturen, alvorens te gaan wenden; reel, weinig vaart zetten; vaart minderen; (fig.)
spoed, voortgang: ergens vaart achter zetten, het
bespoedigen; lets in zone vaart stuiten, tegenhouden;
(sprw.) het zal roo'n vaart niet loopen, het zal zoo
erg niet Worden; — aanloop, snelle loop: h nam
eene vaart en sprong over de sloot; met eene vaart
ergens heengaan. VAARTJE, o. (-5).
VAARTMETER, m. (-s), (zeew.) eene soort van
werktuig om de vaart van een schip te meten, log;
...SCHOUW, v. inspectie, opneming der vaarten en
kanalen.
VAARTREIN, m. (-en), de trein der pontonniers.
VAARTUIG, o. (-en), schip, schuit; scherp vaartuig,
snelze'lend vaartuig; (gew.) rijtuig. VAARTJE, o.
(-5), boot, boeier.
VAARTVERBETERING, v. ( en), verbetering eener
vaart.
VAARWATER, o. (-5, -en), water waarin men vaart;
(zeew.) kielwater; — (sprw.) iem. in het vaarwater
zitten, komen, hem tegenstreven, hem door concurrentie onderkruipen; blijf nit min vaarwater, pas
op dat wij niet met elkander to doen krijgen, kom
mij niet to na; iem. nit zUn eigen vaarwater dringen,
hem van zijn eigendom berooven; een gevaarlfjk
vaarwater, eene netelige zaak; een verkeerd vaarwater zeilen, verkeerd handelen; nit het vaarwater
geraken, van zijn onderwerp afdwalen; bliff in dat
vaarwater, volhard in dat gedrag.
VAARWEG, m. (-en), waterweg; (ook) rijweg.
VAARWEL ! tw. afscheidsgroet: vaarwel, mijn vriend,
min dierbaar vaderland; o. iem. het laatst vaarwel
toeroepen. vaarwelzeggen, afscheid van hem nemen.
VAARWELZEGGEN, (zeide vaarwel, heeft vaarwelgezegd, -gezeid); iem. vaarwelzeggen, afscheid van
hem nemen; der wereld vaarwelzeggen, sterven; (fig.)
iem. of iets vaarwelzeggen, er van afzIen of er zich
verder niet mee inlaten: de studie vaarwelzeggen.
VAAS, v. (vazen), vat, pot, urn van antieken vorm,
gewoonlijk tot versiering dienende: vazen op den
schoorsteen, op eene kast; vazen moor bloemen; (zeew.)
draad, ezel; (fig.) viezevazen, onbeduidende dingen.
VAASJE, o. (-5).
VAASVORMIG, bn. (plantk.) bekervormig.
VAATBUNDEL, m. (-s), bundel van Lang uitgerekte
cellen, vezels en vaten die het parenchym der
planten als strengen doorloopen en aan vele organen
eene bijzondere stevigheid verleenen; ...DOEK, m.
(-en), wischdoek (voor vaatwerk, kopjes,borden enz.);
hij is zoo slap als een vaatdoek, zeer slap, uiterst
zwak; (fig.) slons, morsig wijf; ...GELD, o. tonnengeld; ...GESTEL, o. (-len), gestel om vaten op to
leggen; ...HOUT, o. duighout; ...KANAAL, o.(...kanalen), (ontl.) niergkanalen tusschen de beencellen;
...MERK, o. (-en), (plantk.) stompe verhevenheid
aan een zaadje die de plaats aanduidt, waar de
zaadnerf eindigt.
VAATSCH, bn. fustig, naar het vat smakende;
vaatsch smaken; eene vaatsche kroeg, waar geene
klanten meer komen; (fig.) zouteloos, laf: een vaatsch
antwoord; — leeg: de fuik is vaatsch, er is geen
visch in. VAATSCHHEID, v.
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o. (...zen), (ontl.) inwendige bekleeding van het harde oogvlies; ...WATER, o. spoelo.
water (van uitgewasschen vaatwerk);
allerlei vaten; (ook) schotels en borden, dischgereed.sch a p.
VACANT, bn. ledig, onbezet (van een post of
ambt); een vacante (niet begeven) post; van eene
plaats waar een post van onderwijzer, predikant enz.
vacant is: Schoondfike is vacant.
VACANTIE, v. (-8, ...tien), vrije tijd, rusttijd, tijd
waarin het vergund is niet to werken; inz. op de
scholen : de groote vacantie duurt 6 weken; vacantie
nemen, geven, vrijaf nemen, geven; een dag vacantie,
een vrije dag; kamer van vacantie, rechtbank of
gerechtshof, zitting houdende in de vacantie (en
aan wier werkzaamheden niet door alle laden wordt
Iff eel g en o m en).
VACANTIEDAG, m. (-en), dag dat men vacantie
heeft; ...KOLONIE, v. (...nien, -s), een aantal schoolkinderen die hunne vacantie in eene andere streak
doorbrengen tot herstel of verbetering hunner gezondheid: verleden jaar worden 3 vacantiekolonien
uitgezonden naar Prinsenhage; ...MAAND, v. (-en),
maand dat men vacantie heeft; maand waarin de
vacantie valt; ...REIS, v. (...zen); ...TIJD, m. (-en);
...WEEK, v. (...weken); ...WERK, o. work dat de
leerlingen gedurende de vacantie moeten verrichten.
VACATIE, v. es, arbeid, tijd (door rechtspersonen on andere ambtenaren) aan iets besteed,
zitting; —DAG, m. (-en), dag dat zij zitten; —GELD,
o. (-en), (recht.) loon, salaris van zulk een ambtenaar; —UUR, o. (—uren), uren dat dergelijke ambtenaren zitting houden.
VACATUUR, VACATURE, v. (...turen, ...tures), het
onbezet of open zijn (van een post): er komt eene

een draad in de naald rijgen. VADE
MING, v. het vademen.
VADEMHOUT, o. hout dat bij den vadem wordt
verkocht.
VADER, m. (-s, -en), man die een of meer kinderen
heeft of geteeld heeft: wit is uw vader?; eert uw
vader, voor de
vader; hjj werd voor de tweede maal
tweede maal werd hem een kind geboren; natuurlffke
vader, d'e niet door het huwelijk met de moeder
verbonden was; aangenomen wader, schoonvader, , sti efvader; (fig.) daar helpt geen vader of moeder, al het
bidden en klagen helpt daar niets; ook van dieren
gezegd: de vader van dit renpaard is de hengst Achilles;
— ieder cLe in meerdere of mindere mate de plaits van
vader vervult: de vader van een weeshuis, ziekenhuis,
gasthuis, oude- mannenhuis, de opzIchter die de huiseltjke a angelegenheden regolt; biechtvader ; de Hemelsche
Vader, de Godheid; de heilige vader, de Paus; — oud
mannetje : hoe gaat het, vadertje ?; — stchter, uitvinder,
grondlegger, voorganger:. de vader van het blfjspel;
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vacature.

VACCINATEUR, m. (-s), die de koepokken inent.
VACCINATIE, v. (-s, koepok-inenting: ver -

plichte vaccinatie.

bewijs dat men
VACCINATIEBEWIJS, o.
gevaccineerd is: een vaccinatiebewijs inleveren, op-

vragen.

VACCINE, v. koepokstof; (ook) koepok-inenting.
VACCINEEREN, (vaccineerde, heeft gevaccineerd),

inenten met koepokstof, de koepokken inenten.
VACCINELANCET, o. (-ten), (heelk.) lancet om mode

to vaccineeren.
VACCINOGENE, PARC —, o. plaats waar men met
koepokstof, rechtstreeks van een kalf genomen, gevaccineerd wordt.
VACEEREN, (vaceerde, heeft gevaceerd), zitting
houden; open -, onbezet zijn: to dezer stede vaceert
de betrekking van notaris.
YACHT, v. (-en), huid, met de wol er op; Yacht
van een schaap; (fig.) iem. op zone yacht komen, hem
afrossen. VACHTJE, o. (-5).
VACILLEEREN, (vacilleerde, heeft gevacilleerd),
wankelen; (fig.) besluiteloos zijn.
VACUUM, o. het ledige, de ijle ruimte.
VACUUMGLAS, o. (...zen), ...PAN, v. (-nen), nagenoeg luchtledig glas of pan om eene oplossing in to

dampen.

bn. Zie VADSIG.
(-en), lengtemaat, afstand tusschen de
rechter- en linkerhand, wanneer men de armen zooVADDERIG,
VADEM, m.

ver mogelijk zijwaarts gestrekt heeft; lengte van 6
voet (= 1.6 M.): touw, hout bij den vaciem verkoopen;
(sprw.) hi] stinkt zeven vadem in den wind, hij stinkt
bijzonder erg; — (Zuidn.) draad. VADEMPJE, o. (-s).
VADEMECUM, o. (-5), boeken van kleinen worm,
12. of weinig grooter; zakboeken die men als dagelijksche raadgevers of tot lectuur in verloren oogenblikken bij zich steekt; het eerst heeft men dozen
naam gegeven aan een gebedenboek vademecum
piorum Christianorum (Keulen 1709). [Fade mecum
g a met mfj.].
beteekent
VADEMEN, (vademde, heeft gevademd), bij den
verkoopen; — (gew.) eene flaccid
vadem meten,

vademen,

de vader onzer dichters; vader Cats; de vader des vaderlands, Prins WILLEM I; — oorzaak: arbeid is de vader
des overvloeds; (Bijb.) heeft de regen een ceder ?; voorvaderen: zoo handelden onze vaderen; de gebruiken,
de instellingen der vaderen in eere houden; tot de vaderen gaan, vergaderd, verzameld worden, sterven. VA-

DERTJE, o. (-s).

VADERAARD, m. geaardheid gemoed des vaders
(dat men geerfd heeft).
VADERACHTIG, bn. bw. vaderlijk; als een vader.
VADERERVE, v. vaderlijk erfdeel.
VADERGEK, bn. veel van zijn vader houdende.
VADERGEK, m. (-ken), VADERGEKJE, o. (-s), kind
dat verzot is op zijn vader.
VADERHART, o (-en), hart eons vaders; (inz. fig.)
liefde van een vader; o. (...zen), huis waarin

de vader woont; ...LAND, o. geboorteland; het vaderland is een trekpleister, gewoonlijk blijft men er gaarne
of keert er gaarne weder; hij vindt overal zijn vaderland, hij gevoelt zich overal thuis; — land waar
sommige dieren of planten thuis hooren: Amerika
is 't vaderland van de king.
VADERLANDER, m. (-5), minnaar van zijn geboorteland, patriot; (fig., gemeenz.) borrel jenever.
VADERLANDLIEVEND, bn. het vaderland liefhebbende; ...MINNEND, bn.
VADERLANDSCH, bn. naar den aard van het vaderland, tot het vaderland behoorende: de vaderlandsche
gebruiken; de vaderlandsche geschiedenis; vaderlandsche
voortbrengselen.
VADERLANDSCHGEZIND, bn. vaderlandlievend.
VADERLANDSCHGEZINDHEID, v.
VADERLANDSLIEFDE, v. liefde tot het vaderland,
patriotisme.
VADERLANDSMIN, v. ...MINNAAR, m. (-s).
na. (-5), eene soort
VADERLIEF ! na. lieve vader;

van slaapmuts.
VADERLIEFDE, v. liefde van den vader tot het

kind.
VADERLIJK, bn. bw. (-er, -st), van den vader;
vaderlijke lie/de, liefde van (als van) den vader tot
zijn kind; het vaderlijk erfdeel, wat men van een
vader erft; v«derlijke ma cht, het recht der ouders
tot gezag over de personen en tot beheer en genot
der goederen hunner minderjarige kinderen; eene
vaderWke zorg; het yaderloke (ouderlijke) huis, dak;
als een vader: iem. yaderlijk behandelen, toesp•eken.
VADERLOOS, bn. zonder vader, beroofd van een
vader: die kinderen zoo vaderloos.
VADERMOORD, m. (-en), moord op zijn vader gepleegd; ...MOORDER, m. (-5), ...MOORDSTER, v. (-5),
...MOORDENARES. v. (-son), die zijn (of haar)
m. ( s), (fig.)
vader vermoord heeft;

hoog uitstekende puntige manshalsboord.
VADERNAAM, m. naam van vader; (ook) naam
des vaders; iem. den vadernaam geven, hem vader

noemen.
VADERONS,

o. (...zen), (R.-K.) Onze Vader.

VADERPLICH T.
VADERPLICHT, m. (-en), plicht van een vader of

als van een vader: den vaderplicht verzaken.
VADERSCHAP, o. hoedanigheid van vader: onder-

zoek naar het vaderschap is verboden; het vaderschap
leochenen.
VADERSTAD, v. geboortestad; ...VREUGD, v.
vreugd van vader te zijn: cadervreugd smaken;
...VRIEND, m. (-en); ...ZEGEN, m., zegen dien een
vader toewensehen kan; ...ZORG, v. (-en), zorg van
een vader: hij heeft nooit vaderzorg gekend.
VADIMONIUM, o. (-s), borg, borgstelling; belofte van
verschijning (voor het gerecht).
VADSE, m. en v. (-n),
luiaard.
VADSIG, bn. bw. (-er, -st), VADSIGLIJK, bw. lui.
achteloos, traag: hij is altijd even vadsig. VADSIGHE'D, v.
VAGEBOND, m. (-en), landlooper, boef.
VAGEBONDAGE, v. het rondloopen als landlooper.
VAGEBONDEEREN, (vagebondeerde, heeft gevagebondeerd), als een vagebond rondloopen.
VAGEN, (vaagde, he?ft gevaagd), wegvegen; (inz.
fig.) de hoop vaagt de nevel,n can het hoold.
VAGEVUUR. o. (R.-K.) die toestand in welken de
zielen van hen, die met onmiddellijk ten hemel
kunnen worden toegelaten, eene pijnlijke zuivering
ondergaan, welke door de voorbede der levenden,
door missen en oilers worden gelenigd en verkort.
VAK, o. (-ken), afgesloten, begrensde ruimte, open
plek. inz. hokje in eene lade, doos of kast om verschillende voorwerpen afgezonderd te bewaren: de
muur is met vakken geschilderd; ffne zoldering met
cakken; vak in een muur; (bouwk ) ruimte tusschen
de balken eener zoldering; (zeew.) ruimte tusschen
de spanten; eene doos, kast met vakken; de vakken
eener letterkast; de vakken van een sehaakbord, de
velden, ruiten; eene bladzijde in vakken verdeelen,
door loodrechte lijnen; — (fig.) tak van wetenschap:

de boeken naar vakken pluatsen; taalkunde is min
yak; zich op een ander yak toeleggen; een man van
't yak, in tegenst. met liefhebber, dilettant; als een
man van 't yak spreken, met veel kennis van zaken; —
beroep, middel van bestaan: een yak leeren; hrj is
schrijnwerker van zon yak; het tabaksvak is ongezond;
een ziek vak, waarin weinig te doen is. VAKJE, o.
(-s), hokje, kleine ruimte; (ontl.) kleine holten in
hersenen, in de longen; (plantk.) zaadhuisje,
celletje.
VAKELOOS, bn. (...zer,
slapeloos.
VAKERIG, bn. (-er, -st), slaperig. VAKERIGHEID,
v. slaperigheid.
VAKGELEERDE, m. (-n), geleerde in een of ander
yak van wetenschap; ...GENOOT, m. en v. (-en),
persoon van hetzelfde yak, van hetzelfde beroep;
...GENOOTE, v. (-n); ...LEERLING, m. en v. (-en),
leerling voor een bepaald studievak; ...SCHOOL, v.
(...scholen), school waar men voor een bepaald vak
wordt opgeleid; ...STUDIE, v. studie in eene bepaa de wetenschap; ...TIJDSCHRIFT, o. (-en), tijdschrift voor een bepaalden tak van wetenschap;
...VEREENIGING, v. (-en), vereeniging van personen die een zelfde vak hebben: de yakvereenigingen
kannen veel nut stichten; ...ZOLDERING, v. (-en),
zoldering in vakken.
VAL, m. (•en), het vallen, tuimeling: hij deed een
leelijken vat; de val der lichamen in het luchtledige;
de rat van het water, het vallen, ebbe; — (fig.) tegenspoed, ongeluk, ondergang: ten val komen, in verval
geraken; een ministerie ten val brengen, maken dat
het zijn ontslag neemt; hoogmoed komt voor den ral,
op trots volgt djiwijls vernedering; de val van het
Westersch Romneinsche rfjk; zedelijk verderf: .Adams
val; een meisje ten val brengen, Naar verleiden; door
de

behaagzucht werd zij ten val gebracht; — dat heeft

yeen vat, dat staat niet; het eten heeft bij mij nog
peen cal, ik heb nog geen trek; — richting der
bloemen eener stof die het onderstboven staan, in
tegenst. met klim.
VAL, v. (-len), strook aan een schoorsteen, aan

VALK.
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den hemel van een ledikant enz.; strook (aan vrouwenkleederen, hoeden enz.). VALLETJE, o. (-s).
VAL, v. (-len), neervallend deurtje: doe de val
van het duivenslag dicht; inrichting, -knip om schadelijke dieren te vangen : ratten en muizen in de val
vangen; eene val opzetten; in de val geraken, gevangen raken, (ook fig.) in ongelegenheid raken, waaruit men zich niet redden kan; (sprw.) een oude rat
in de vat, een geslepen kerel bedot, beetgenomen;

als de kat in de val is, clan dansen de muizen;
—deignljkebrugenrhagbruwarovemn
goat of rijdt; (visseheriji net aan een touw geregen, dat tusschen de beide oevers van eene vaart
of kanaal wordt uitgespannen en eenige voeten
boven het water uitsteekt, opdat de paling er niet
overheen zal kruipen: de val dichtzetten, het touw
strak spannen. VALLETJE, o. (-s).
VAL, o. (-len), (zeew.) zekere lijn die gebezigd
wordt om eene gallel, eene ra, een zeil enz. op te
hij schen.
VALABEL, bn. geldt, aannemelijk: eene valabele

rede n.
VALBAND, o. (-en), (zeew.), dunne talie; ...BIJL,
v. (-en), werktuig tot voltrekking der doodstraf,
guillotine; ...BLIND, o. (-en), valluik; ...BLOEMEN,
v. my. (plantk.) eene der drie soorten van 't geslacht winde, oak liaagwinde, groote winde, groote
klokwinde, draai, slingerroos, ?rindsel en klimop
...BLOK, o. (-ken), (zeew.) hijschblok; hijblok;
...BRUG, v. (-gen), brug d'e neervalt, als men er
overgaat; ophaalbrug; ...DEUR, v. (-en), eene schuin
staande deur die, wanneer men ze wil openen, moet
opgelicht worden en wanneer men ze sluit, neervalt; sluis die gesloten wordt door middel van een
planken schut, dat met touwen wordt opgetrokken;
(gew.) ophaalbrug; ...DRANK, m. (-en), eene soort
van kruidenmiddel.
VALE vaarwel, leef we':
VALEEREN, (valeerde, heeft gevaleerd), golden,
waard zijn.
VALERIAAN, v. een plantengesiacht (valeriana) tot
de familie der valeriaanachtigen behoorende,waarvan 3 soorten in Nederland in 't wild gevonden
worden: de gemeene of wilde valeriaan (V. officinalis)
ook duivelsklauw, St.-Joriswortel en koortswortel geheeten. de vierbladige valeriaan en de tweehuizige
valeriaan; — tinctuur uit valeriaan getrokken:
valeriaan voorschr jcen, innemen; eon fleschje valeriaan.
VALERIAANACHTIGEN, v. mv. eene plantenfamilie
(valerianae) welke door twee geslachten in Nederland
vertegenwoordigd wordt, namelijk de valeriaan en
de veldsla.
VALERIAANWORTEL, m. (-5), wortel van de gemeene valeriaan; ...ZUUR, o. eene scherpe zure
vloeistof in den valeriaanwortel voorkomende.
VALEUR, v. (-s), waarde, (inz.) geldswaardig papier.
VALFLOUW, v. (-en), een vogelnet dat toeslaat;
...GORDIJN, o. (-en), rolgordijn your een vensterraam; ...IIEK, o. (-ken), schuin staand hek dat men
moot oplichten om het to openen en toeslaat als
men het loslaat; — stormegge; ...HOED, m. (-en),
aan de zijden opgevuld hoedje (voor kinderen die
nog n i et loopen kunnen); ...HOOGTE, v. (-n), (nat.)
hoogto van een vallend lichaam; ...HOEK, m. (-en),
hook waaronder een lichaam neervalt: den valhoek

van yoortgeschoten kogels berekenen.
VALIDATIE, v. (kooph.) geldigverklarng.
VALIDE, bn. geldig; werkdadt; bekwaam; Sultane

J'alicle", de erkende gemalin des sultans.
VALIDEEREN, (valideerde, heeft gevalideerd), geldig verklaren; geldig zijn; het zal 2( valideeren, het
zal u in rekening worden gecrediteerd; in rekening
valideeren, als bepaald geld ten goede komen.
VALIDITEIT, v. geldigheid; bekwaamheid (tot den

dienst).

VALIES, o. (...zen), mantelzak; reiszak. VALIESJE,
o. (-s).
VALK, m. (-en), eene soort van dagroofvogel met
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korten, geheel met veeren bedekten hats en zwaren,
nedeiwaarts omgekromden snavel (falco); zeer gosehikt om op de jacht afgericht to worden; —
(sprw.) elk meent zijn uil een valk te zijn. Zie UIL;
hj ziet als een valk, hij ziet zeer scherp; het is een
vliegende valk. VALKJE, o. (-a).
VALKACHTIG, bn. (-er, -st), van een valk, als een
valk.
VALKEBLIK, m. (-ken), een blik van een valk; (fig.)
doordringende blik.
VALKENEI, o. (-eren), ei van een valk.
VALKENET, v. (-ten), eene soort van sierduif; ook
eene soort van geschut, veldslang.
VALKENHOF, m. (...ven); het valkenhof te Nijmegen
is door Karel den Grooten gesticht;
o. (...zen),
huis waar valken worden gehouden.
VALKENIER, ni. (-en, -s), iem. die op de valken
past of ze africht; (oudt.) die het ambt bekleedde,
op de jacht den valk to houden. VALKENIERSHANDSCHOEN, m. (-en); ...TASCH, v. (...sschen).
VALKENJACHT, v. (-en), jacht met valken; ...JAGER, m. (-5); ...KAP, v. (-pen), lederen kap die de
jachtvalken over den kop krijgen, wanneer zij niet
opgelaten worden; ...KOOI, v. (-en); ...MEST, m.
drek, der valken; ...MUTS, v. (-en), valkenkap;
...NEST, o. (-en); ...NET, o. (-ten), net waarin men
valken vangt; o. (-en), oog van een valk;
(ook fig.) scherp gezicht; ...VLUCHT, v.
VALKERIJ, v. (-en), valkenhuis;
gmv. de valkenvangst; de kunst om valken of to richten.
VALKESTAART,•rn. (-en), ...VEER, v. (-en), staart,
veer van een valk.
VALKGIER, m. (-en), eene soort van valk (gyrfalco)
die slechts op den trek in ons land voorkomt.
VALKLEP, v. (-pen), gewone pompklep; nummerklepje op een telephoonstation.
VALKPARKIET, v. (-en), een vogel in Australia.
VALKRUID, o. (plantk.) eene vrij algemeene, op
hooge veenachtige heidevel den voorkomende, samengesteldbloemige plant, ook wolverlei, wondkruid en
Heilig-vrouwenkruid geheeten.
VALLAAT, v.
eene soort van sluis.
VALLEI, v. (-en), dal, laagte tusschen bergen: eene
kleine, heerlijk gelegen vallei. VALLEITJE, o. (-5).
VALLEN, (viel, is gevallen), ingevolge der zwaartekracht van eene hoogte naar beneden komen, uit
eene staande of zittende houding in eene liggende
komen, struikelen: in het luchtledige vallen alle voorwerpen even snel; de appel valt van den boom; (sprw.)
de appel valt niet ver van den boom, zie APPEL; de
bladeren vallen; er valt regen, sneeuw, hagel; het hert
laat zijn gewei vallen; hi)* viel op den grond, over een
steen, nit het raam, van een stoel; het scheelde weinig
of hij viel; hi" viel languit op den grond; (sprw.) met
vallen en opstaan komt men door de wereld, als men
maar volhoudt, bereikt men eens zijn doel; (zeew.)
van de ra laten vallen, in zee, eene vroegere scheepsstraf; — de zeilen laten vallen. laten zakken, strijken; een gordijn laten vallen, een optrek-, oprolgordijn neerlaten; (toon.) het gordYn valt, zakt, wordt
neergelaten om het tooneel van de zaal te scheiden;
die lijn valt loodrecht op de andere,
ontmoet haar
rechthoekig; — een woord laten vallen. ongemerkt
ergens
van
zeggen:
(,prw.)
er vielen woorden,
iets
onaangenaamheden, onaangename woorden werden
gewisseld; —
dalen, lager worden: het water valt, is een Meter
gevallen; die haven, bank valt droog, bij eb zijn zij
droog; de prijzen calico, dalen, worden minder; iets
van den prijs laten 2alle n, een lageren prijs vorderen; den onoed laten vallen, laten zakken; zein
zO'n incloed zijn gevallen, zijn verminderd;
avond valt, het wordt schernerdonker, — de wind
—de
valt, gaat liggen, wordt minder; —
sneuvelen, omkomen, bez wijken hid' is in den strijd,
op Atjeh, NJ Waterloo gevallen; ztin vader kwam te
vallen, te sterven; door 't moordend staal vallen, vermoord worden; de vesting is gevallen,ldeeft zich over-

gegeven; het ministerie is gevallen, genoodzaakt geworden, ontslag aan to bieden; — niet slagen: zijn .
had geen succes; bank- nieuwtolskgvaen,
roet gaan: deze koopman is gevallen; vele groote handelshuizen zijn gevallen; (sprw.) die staat, zie toe' dat
hij niet valle, men vertrouwe niet to veel op zijn
geluk; — zondigen, in zonde vallen; het pad der
deugd verlaten: toen Adam viel, kwam de zonde in
de wereld; een gevallen meisje; v.)* viel in de verzoe,
king; —
zijn, worden, plaats hebben: de arbeid valt hem
zwaar,
licht; het spreken valt hem nog zwaar;
het valt tnij
dit te moeten vragen; iem. lastig
vallen, hem storen, ongelegen komen; hij valt mj
telkens lastig om geld, vraagt mij dat-telkens• — er
viel een schot, men hoorde een schot; er vielen klappen,
men werd handgemeen; — de tad valt mij te lang, ik
verveel mij; er valt weinig van te- zeggen; zjj valt wat
verlegen; de appelen vallen dit jaar wat groot; mijn
verjaardag valt op een Donderdag; — al naar het valt,
al naar het uitkomt; dat valt good, verkeerd, komt
goed, verkeerd uit; — zitten, staan: de japon vale
netjes;
bevallen: het eten veal mij niet, ik heb nu
geen trek; —
in vereeniging met voorzetsels wordt de bet. vaak
min of moor gewijzigd en ontstaan er eigenaardige
sprw.: de kan viel aan stukken, brak in stukken door
den val; aan den arbeid vallen, daarmede opgewekt,
met gejaagdheid beginnen; het huis viel aan den
oudsten zoon, bij erfenis ten deel vallen; — dat valt
binnen zijn bereik, dat kan hij doen, volbrengen;
het schip viel binnen, kwam in de haven, op de reede;
—datvlbuitenzoebvoegdhi,
daartoe is hij niet
bevoegd; — door de mand vallen, bekennen wat men
eerst verzwegen had; — iem. in de armen vallen,
door hem of haar omarmd worden; dat valt mij in
handen, komt onverwacht in mijn bezit; dat valt
mij in de hand, valt mij mee; hij is in goede, in
slechte handen gevallen, in de macht van goede, slechte
menschen; den viand in handen vallen, in zijne
macht geraken; den viand in den rug vallen, horn
van achteren aanvallen; in eene hinderlaag vallen,
daar inloopen; dat valt in 't oog, dat ziet men dadelijk;
in den snzaak vallen, geacht worden; in onmacht, in
zwijm vallen, het bewustzijn verliezen; in ongenade
vallen, de gunst kwijtraken; in ziekten vallen, vaak
ziek worden; in slaap vallen, inslapen; in 't zwaarmoedige vallen, zwaarmoedig worden; in zijn ongeluk,
in zijn verderf vallen, geraken; de patrijzen vallen
in 't korenveld, strijken daar neer; de Main valt in
den Rijn, vloeit daarin uit; in de asch, in duigen
vallen, niet gebeuren, niet ten uitvoer gebracht
worden (van plannen, voornemens); met de deur
in 't huis vallen, plotseling over lets beginnen to
spreken; die stof valt in rafels, rarelt uit; dat valt in
lonzpen, is zeer stuk; iem. in de rede vallen, niet laten
uitspreken; in de loting vallen, voor de militie moeten
loten, de vacantie volt in Augustus, is in Augustus;
em den hals vallen, omhelzen; — onder dieven
—iem.
en moordenaars vallen, belanden, terechtkomen;
hoofd viel onder de 4)7, hij werd ontboofd; — voor iem.
op de knie•n vallen, hem knielend wat verzoeken,
om genade smeeken; zy is niet op haar mondje gevallen, weet dat duchtig to roeren; zen oog op iets
laten vallen, daarop letten, het gadeslaan; zifn oog
op een meisje laten vallen, haar beminnen; verdenking, schande, schuld valt op iem.; het lot, de keuze
viel op mij, wees mij aan, men koos mij; het gesprek
viel op hem, men kwam over hem to spreken; op
vallen, hem telkens Lerispen; op het lot is een
prijs gevallen, dit lot, nommer ,s met een prijs uitgetrokken; — over iets, over een woord vallen, zich
daarover ergeren; — iem. te voet vallen, voor hem
knielen; to beurt, ten deel vallen, iemands deel worden; al kwam ik over heat te vallen, ik zou hem niet
herkennen, ik kan hem mij in 't geheel niet meer
herinneren; — dat valt nit de hand, dat valt tegen;
-o(21:
broer volt can de groat, hij wordt iaager; door

VALLEN.
valt mfj een steen van 't hart, zie steen; — door vallen
veroorzaken: hfj viel een gat in _son hoofd.
VALLEND, bn., wat valt: bij vallend water, bij de
eb; eene vallende ster, eene verschietende ster;
die hellen, naar beneden loopen;
—valendemijngangen,
de vallende ziekte, die zenuwziekte welke zich
&enmerkt door aanvallen van algemeene stuiptrekkingen, die gepaard gaan met verlies van het bewustzijn en het gevoel, en opgevolgd worden door een
korteren of langeren diepen slaap, epilepsie.
VALLICHT, o. (-en), (bouwk.) licht dat van boven
invalt; raam waardoor dit licht invalt.
VALLING, v. val ; het vervallen, verhangen, vooruitsteken; hellende stand: (zeew ) de valling van den
•achtersteven; de valling van een dijk, de glooiing, het
talud; ligging, strekking: de valling eener kust.
VALLING, v. (-en), (Zuidn.) verkoudheid; zekere
ziekte waarbij verschillende sappen naar zeker
lichaamsdeel trekken en dit pijnlijk aandoen, zinking: hfj heeft eene koude valling in het been.
VALLUIK, o. (-en), schuin of horizontaal liggend
luik, om scharnieren draaibaar; ...MUUR, m.(...muren), stortmuur; ...NET, o. (-ten), slagnet ; ...POORT,
v. (-en), ...POORTJE, o. (-s), vestingpoortje, luik dat
de geschutpoorten eener scheepsbatterij sluit: losse
valpoort, loose valpoort; ...REEP, m. (-en), touw, van
het scheepsboord afhangende op de plaats, waar
men op- en afstijgt, en dienende om hem die de trap
.opkomt of afgaat, te helpen; de trap zelve: (fig.) een
glaasje op den valreep, afscheidsdronk; de plaats aan
boord bij den valreep: yolk aan den valreep; — (visscherij) touw waarmede de palingval vastgezet wordt
en dat men laat zakken, als een schip voorbij moet.
VALREEPSBORD, o. (-en), zijkant van den valreep
(trap); ...GAST, m. (-en), matroos die dienst heeft
bij den valreep; ...KLAMP, m. (-en), trede van een
valreep (trap); ...KNOOP, m. (-en); ...TRAP, v.
VALSCH, bn. bw. (-er, -t), fiat wat het zijn moest,
niet zoo als het moest zijn: eene valsche uitspraak
van het Fransch, verkeerd, onzuiver; valsch zingen,
niet op toon; valsche teen, die te hoog of te laag is;
-valsche snaar, niet goed gestemd;
valsche plooien,
verkeerde; valsche passen maken, verkeerde passen,
(ook fig.) allerlei buitensporigheden begaan; valsch
Licht, kunst- en daglicht ondereen; (fig.) jets, iem. in
een valsch licht plaatsen, verkeerd voorstellen; valsche
schaamte, verkeerd geplaatste hoogmoed om een
misslag to bekennen; een valsch gerucht, verkeerd,
ongegrond; een valschen smaak hebben, niet goed gevormden; valsch vernuft; — schijnbaar: valsche pokken, waterpokken; (ontl.) valsche ribben, de onderste
ribben die niet aan het borstbeen verbonden zijn;
een valsche naad, glad, niet getand; —
niet echt, nagemaakt, bedrieglijk, onwaar : valsche
tanden; valsch haar; valsch goud; valsche steenen,
diamanten; valsche handleekening ; valsche wissels; een
valsch testament; een valsche munter, die valsch geld
maakt; valsch geld, nagemaakt geld, gewoonlijk van
to weinig waarde; valsch spelen, bedriegen in het spel;
een valsche speler; valsch zweren, een valschen eed
doen, meineed; valsche getuigen, omgekochte; valsch
getuigenis afleggen, onwaar; valsche sleutel, looper;
valsche gewichten, die niet het voile gewicht hebben;
valsche dobbelsteenen, om valsch mede to spelen; de
valsche profeten, onware; eene valsche redeneering, on.
houdbare; —
boos, toornig, vijandig gezind: valsch om lets won.
den; iem. valsch aankijken ; de kat is valsch; een valsch
mensch; hfj is zoo valsch als eene kat, in hooge mate
valsch; een valsche vriend; een valsch karakter, dubbelzinnig; valsche deugd, valsche nederigheid, deugd,
nederigheid in schijn. VALSCHHEID, v. (...heden),
onechtheid; geveinsdheid, het gekunstelde; (recht.)
valschheid in geschrifte, eene valsche hand; (fig.)
gramschap, toorn: de valschheid kijkt hem de oogen nit.
VALSCHAARD, m. (-s), valsch geveinsd mensch.
VALSCHELIJK, bw. op valsche wijze : iem. valschelfjk
beschuldigen.

VAN.
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VALSCHERIK, m. (-en), valschaard.
VALSCHERM, o. (-en), een parapluvormig werktuig
der luchtreizigers waarmede zij veilig van eene
groote hoogte kunnen neerdalen, parachute.
VALSCHHART, m, en v. (-en), valsch mensch.
VALSCHHARTIG, bn. (-er, -st), valsch, trouweloos,
verraderlijk. VALSCHHARTIGHEID, v.
VALSCHTONGIG, bn. (-er, -st), logenachtig; trouweloos, geveinsd. VALSCHTONGIGHEID, v.logenachtigheid; trouweloosheid.
VALSCHUT, o. (-ten), valscherm; ...SLOT, o.
slot dat met eene veer toespringt of valt; ...STEE,
v. (-en), (aan vruchten) stee of rotte plek door het
vallen van den boom ontstaan; ...STEIGER, o. (-s),
klein steiger onder een gewoon steiger om ongelukken te voorkomen; ...STRTK, m. (-ken), eene soort
van knip (om dieren to vangen); (fig.) list, loos
opzet: iem. een valstrik spannen; ...TAFEL, v. •5),
afslaande klep, kieptafel; ...TIJD, m. (-en), tijd dat
iets valt: (nat.) de valhoogten zfjn evenredig met de
tweede machten der valtijden; de valtijd der bladeren,
her?st, najaar; o. (-en), (molen.) touw of
koord dat den molenklepper of klapspaan in beweging brengt.
VALUEEREN, (valueerde, heeft gevalueerd), schatten, waardeeren.
VALUTA, v. (-s), waarde (in wissels, papier enz.).
VALUW, bn. Zie VAAL.
VALVENSTER, o. (-s), venster op veeren, tuimelaar;
...WET, v. (-ten), natuurkundige wet bij het vallen
opgemerkt; ...WIND, m. (-en), wervelwind, van boven
neerslaande wind.
VAMPIER, m. (•s). (bij de Slawische en Grieksche
bewoners van zuidoostelijk Europa) een nachtspook,
't zij dan een gestorven, 't zij een nog levend wezen,
dat 's nachts rondwaart, slapende menschen en vee
aanvalt en doodbijt on hun door de wonde het bloed
uitzuigt: — (nat. hist.) een geslacht van vledermuizen (phyllostoina spectrum) in Suriname en Brazilie
voorkomende, die zich niet alleen met insecten
voeden, maar ook slapende menschen en dieren
verwonden en door de wond bloed uitzuigen, terwijl
zij hun door het zacht bewegen der vleugels koelte
toewaaien.
VAN, voorz. eene beweging te kennen gevende,
waarbij men de grenzen eener zelfstandighe:d verlaat: van huis gaan, komen; van Leiden vertrekken;
het boek van de tafel nemen; van zone plaats brengee; de hand van iem. aftrekken, hem niet verder
helpen, ondersteunen; jets van zich afschuiven, het
niet doen, aan een ander opdragen; dat gaat hem
flunk van de hand, dat doet hij goed en vlug; van
boven, van beneden; hfj komt van buiten, van de straat,
uit het veld; iets van buiten leeren, zoo leeren dat
men het letterlijk kan opzeggen; dat gaat van mond
tot mond, wordt overal rondverteld; h bedelt van
deur tot deur, overal ; —
een tijdpunt aangevende waarin een toestand of
een handelen begint: van Paschen tot Pinksteren;
van dag tot dag nitzien naar redding ; van den morgen tot den avond; van toen af ward een ander
mensch; van nu af; — eene tijdruimte aanduidende
waarin een toestand of een handelen plaats vindt:
van de week is het slecht weer; van avond ken ik
btu; —
het geeft eene scheiding, afzondering, berooving
of bevrijding te kennen in: van iem. scheiden; er een
paar appels van nemen; van jets afzien; van eene
ziekte genezen; van den dood redden; van den schrik
bekoinen; iem. van zijn geld berooven; —
ter omschrijving van den partitieven genitief
dient van in: een van mfjne kennissen, vrienden,
boeken; hfj is de oudste , de jongste van alien; een tak
van een boom; wol van het schaap; vleesch van de
koe; — het geeft een afkomst, afstamming of oorsprong to kennen in: hfj is van een cud geslacht;
iem. van de fanzilie; hfj is van Amsterdam; hfj komt
van buiten, van eon dorp; een brief van vader ; ge-

VAN.

VANIELJESTOKJE.

dicliten van Beets; van iem. koopen, ontvangen, vernemen; ik doe het van harte gaarne, oprecht zeer
gaarne; van harte beterschap, iem. dit oprecht toe-

gevand of gevandeld), (gew.) kraamvisites maken,
eene kraamvrouw bezoeken; — opzoeken, ophalea
en nazien van de netten en ander vischtuig.
VANEEN, bw. niet aan elkander, in stukken, uiteen. Vaneen vormt met verschillende werkw. scheidbare samenstellingen, die dan beteekenen : door, de
werking komen of brengen in den toestand door
vaneen uitgedrukt. Voor de vervoeging dier ww..
zie men bij de enkelvoudige.
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wenschende; —
het geeft de stof te kennen waaruit lets bestaat,
of den inhoud, eene eigenschap : eene tafel van bout;
een horloge van zilver; de trap is van Ozer; Schillers
lied van de Klok; iem. van smaak, van eer, van aanzien; een berg van geringe, aanzienlijke hoogte; eene
zaak van gewicht; een leven van plezier; iem. van
groote bekwaamheid; een zalm van zes pond; een
meisje van achttien jaren; eene som van duizend
gulden; —

ter omschrijving van, den possessieven genitief
dient van in : hij is voorzien van geld: hij is vol van
allerlei plannen; de koningin van Nederland; de omstreken van. Den Haag; de inwoners van Rotterdam;
het lot van de visschers te Scheveningen; de vogels van
het woud; de generaal van het leger; het hoofd van de
school; —
van noemt de zaak, in betrekking waarmede, ten

opzichte waarvan iem. of iets wat doet of eene
eigenschap vertoont: de belegering van Leiden; het

lezen van tUdschriften, wat denkt, gelooft gij van hem?;
wat zegt gij ervan?; ik zal van die zaak zwijgen; ik
ken hem van aanzien, hij is groot van gestalte; een
beeld van een kind; een engel van eene vrouw; bevallig
van uiterlijk, een schurk van een vent; — van verbindt eene nadere bepaling in: de rang van generaal;
de titel van staatsraad; deze rivier heeft den naam
van Lek; —

het geeft eene aanleiding of oorzaak to kennen:
van honger sterven; van koude beven: van ellende
omkomen; van den wind kan men niet leven; moede
van het loopen, het staan; ziek van uitputting; bleek
van woede, rood van schaamte; lachen van plezier;
schreien van pin; hij is dronken van vreugde; — ik
kan dat van hem niet velen; dat is dom van a; van
het geraas konden wfj niet slapen.
VAN, m. (-nen), geslachtsnaam.
VANADIUM, o. een metaal in 18P0 door SEFSTROM

in Zweedsch staafijzer ontdekt en later ook in ijzererts en andere ertsen gevonden; het gelijkt op zilver,
is broos en brandbaar en geleidt de electriciteit.
VANDAAG, bw. heden, dezen dag.
VANDAAL, m. (...dalen), woestaard, vernieler; de
Vandalen was de naam van een Duitsch-Gotischen
volksstam, die in het midden der vijfde eeuw Gallic,
Spanje binnendrongen en te Rome vooral
groote vernieling, inz. onder de kunstwerken, aanrichtten.
VANDAAN, bw. van eene plaats zich bewegend:

VANEENBARSTEN,
KEN, ...SCHEIDEN, •

...SCHEUREN, ...SPLIJTENr

m. Zie VANGST.
v. (-en), rem eener machine; klem van een:
windmolen, om hem in eens te doen stilstaan; de
molen is door de yang, wordt niet tot stilstand gebracht door de yang; (fig.) de boel is ten onderster
boven, de zaken loopen verkeerd; (sprw.) de molen
door de yang laten loopen, uitgelaten vroolijk zijn,
zich door niets laten weerhouden; — vleezig dee!
aan de dij van een rand, waarbij men het vat om:
over zijne vetheid te oordeelen; vleesch hiervan:
VANG,
VANG,

2 K.G. yang halen.

en), arm om mede te vangen: de...BAND, m. (-en); ...BOOM,
m. (-en); ...BORD, o. (-en); ...DAM, m. (-men);
...DRAAD, m. (...draden).
VANGEN, (ving, heeft gevangen), met de handers,_
klauwen of op eenige andere wijze grijpen, vatten,
in zijne macht krijgen: vliegen, vlinders vangen; de
VANGARM, m. (

vangarmen der poliepen;

kat vangt muizen; mollen met eene val, vogels met eene
klepkooi, visschen met een net, net den hengel vangen,.
een vluchteling vangen, pakken en vastzetten; —
(sprw.) iem. vangen, betrappen, (ook) er in latea
heeft hem in hare netten gevangen, aanloopen;

getrokken, bekoord, houdt hem aan haar geboeid,
zich laten vangen, bedriegen; in zulke waters vangt
men zulke visschen, van zoodanige lieden moet mcn
zoodanige behandeling verwachten, (ook) zulke
oorzaken hebten zulke gevolgen; iem. in zijn eigen.
net vangen, door zijne eigen woorden overtuigen; wifzitten bier niet om vliegen te vangen, om ons to vervelen; een uiltje vangen, een slaapje doen; bot vangen,
slagen oploopen, (ook) ergens tevergeefs aankloppen; slib vangen, een ongunstig antwoord op zijn.
verzoek krijgen; — opvangen: regenwater vangen;
(zeew.) de boei, het anker vangen, ophalen; — stuiten:
den, molen vangen; wind vangen, aan den wind blootgesteld zijn; (sprw.) hooge boomen, vangen reel wind,
hooggeplaatste personen ondervinden de veranderingen in den loop der zaken in hooge mate.
VANGER. m., VANGSTER, v. (-5), die vangt; (ook) ,

waar kon2t ge vandaan ?; hi] is van Leiden vandaan,

afkomstig, geboortig; waar haalt gij dat vandaan?;
van welke plaats, (ook fig.) hoe komt gij daaraan?,
hoe verzint gij het; hij is h/er at lang vandaan, hij
is reeds lang weg, vertrokken; blijf daar vandaln,
kom daar niet.
VANDAAR, bw. van eene aangewezen plaats: vandaar is het nog een ?air loopen; men heeft vandaar
een mooi uitzicht; — om die reden: hij heeft ge&ld,
vandaar is hij zoo rijk.
VANDALISME, o. de ruwheid der Vandalen: barbaarsche vernielingswoede, aan kunstwerken gepleegd.
VANDBEKER, m. (-s), (gew.) beker waaruit men
op een kraambezoek drinkt; o. (-en),
kraambezoek.
VANDEHANDSCH, VANDERHANDSCH, bn. van
de hand af: dat is erg ranaehandsch; vandehandsch
paard, paard 'twelk van de hand af, waarin de
teugels gehouden worden, dus aan den rechterkant
van den koetsier loopt.
VANDELING, VANDING, v. (-en), (gew.) Let bezoeken eener kraamvrouw, kraambezoek.
VANDELTIJD, VANDTIJD, m. (-en), (gew.) tijd,
bestemd voor de kraambezoeken.
VANDEN, VANDELEN, (vandcie of van ,1,elde, heeft

werktuigovan;dlw.
VANGERTJE, o. (-s), grijpert,e, eene soort van
kinderspel waarbij een de anderen naloopt en tracht
to vangen.
VANGHAAK, m. (...haken); ...IJZER, o. (-5), ijzer
oni vossen en andere dieren te vangen; ...LIJN,
v. (-en), (zeew.) meertouw; ...RAD, o. (-eren), tandrad dat in andere vangt.
VANGST, v. (-en), het vangen; (inz.) vischvangst:
eene goede vangst doen; (ook fig.).
VANGSTOK, m (-ken), eene soort van kerkerblok;
...TOUW, o. (-en), vanglijn; ...VLEESCH, o. vleesch
van de yang van eeh rund; ...WATER, o. water
dat men opvangt;
0. (-en), vangrad.
VANHIER, bw. van deze plaats: vanhier is het nog
een half wur; om deze reden.
VANIELJE, v. een plantengewas (vanilla) uit de,

familedrstnku,Oo-eWstIndic
voorkomende, welks peulvormige zaadhulsels eene
geurige. opwekkende specerij oplevert.
VANIELJEBOOM. m. (-en), vanieljestruik. inz. de
vanilla aromatica en de V. p/anifo/ia; ...c110e0LADE, v. chocolade met vanielje gekruid; ...IJS, o.
kunstijs met vanielje teebereid; ...LIKEUR, v. likeur
met vanieljeolie; ...OLIE, v.; ...PLANT, v. (-en);
...POEDER, o.; ...ROOM, ...STOKJE, o. (-s).
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VAN1TAS.

VARKENSKEURDER.

VANITAS, ijdelheid; vanitas vanitatum, ijdelheid
der ijdelheden.
VANITEIT, v. ijdelheid.
VANITEITSSTUK, o. (-ken), (schilderkunst) bloemof vruchtenstuk.
VANNACHT, bw. deze nacht, zoowel de laatstverloopen als de eerstvolgende.
VANNIEUWS, bw. opnieuw.
VANOUDS, bw. sedert lang.
VANWAAR, bw. van welke plaats; om welke reden.
VANWEGE, bw. wegens.
VANZELF, VANZELVE, bw., dat spreekt vanzelf,
dat is nogal natuurlijk.
VAPEUR, m. damp; vapeurs, maagdampen, oprispingen.
VAR, m. (-ren), jonge sties; mannelijk zwijn.
VAREN, v. (-s), eene familie (filices), van overblijvende sporendragende planten, met een kruipenden
wortelstok, waarvan 13 geslachten in Nederland
voorkomen: druifkruid, addertong, pluim-, schub-,

afwisselen, onbestendig zijn (van het weder, deg
beurs of marktprijzen).
VARIETE, v. (-'s), afwisseling; theWtre des varietes,
waar allerlei (inz. kleine) stukken vertoond worden,
kleine schouwburg.
VARIETEIT, v. (-en), verscheidenheid, afwisseling,_
bastaardsoort.
VARINAS, v. eene soort van tabak.
VARING, m. (-en), (Zuidn.) var.
VARIOLEN, v. my. pokken, kinderpokken.VARIOLIDEN. v. my. gewijzigde pokken.
VARKEN, o. (-s), zeker veelhoevig zoogdier, zwijn.
(sus), dat om zijn spek en vleesch geslacht wordt;
een Jong, een onager, een ret varken slachten, dooden;
een varken zengen [elders schonwen of broeien], met.
heet water overgieten, alvorens het te scheren;
een stukie van het varken, varkensvleesch; — (sprw.y.
vieze varkens worden niet vet, men moet niet al tee
kieskeurig zijn; schreeuwen als een onager rarken,
vervaarlijk schreeuwen; al regende het varkens, Jan_
Salie krijgt er geen borstel van, Jan Sage zal nooit
jagen het varken in den ketel, baatiets winnen;
zuchtige n-ienschen houden alles alleen; ?yr)* zullen,
dat varken wel wasschen, die moeilijke zaak ten eindebrengen; het varken is op e'en oor na geieasschen, de.
zaak is nu bijna klaar; h is bij de varkens grootgebracht, hij is zeer onhebbelijk; een rarken makes,.
een missing begaan; reel varkens maken de spoeling
dun, waar velen to zamen deelen, krijgt ieder weinig;
het is voor de varkens niet gebrouwen, gezegde der
drinkebroers; als de varkens, knorren t ij den vollentrog, gezegd van menschen die ten onrechte klagendat het hun zoo slecht gaat; — (fig.) morsig, liederlijk mensch : vuil varken; een varken an een wijf,
slechte vrouw; — handstoffer, schuier; — (zeew.)
legger, groot watervat; — zeker klein schaaldier,
zeevloo (talitrus saltator); — (molen) k:ein tandrad; (timm ) diepe grondschaaf om diet,e ploegen to
maken. VARKENTJE, o. klein varken (in allebet.); klein steenerr spaarpot:e.
VARKENACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als een varken;
zeer vuil.
VARKENEN. (varkinde. heeft gevarkend), (zeew.)met den (sche: - pslschrobber het schip van mos t
schelpnz.omakhgen
VARKENSAARD, m. aard van een varken; vuilenatuur; ...BAK, m. (-ken), varkenstrog; ...BLAAS,
v. (...blazon), blaas van een varken, inz. gereinigd
dienende om lets luchtdicht of te sluiten; ...BOCHT,
v. (-en), (gew.) varkensloop; ...BORST, v (-en);
...BORSTEL, m. (-s), haar van het varken; ...BROOD,
o. brood voor varkens; ook zekere plant (cyclameneuropaeum), wier wortels door de varkens worders
gegeten; ...BULK, m. (-en); ...DARM, m. (-en), pens,.
...DISTEL, v. (-s), kruisdistel; ...DRAF,m. spooling;
...DREK, m.; m. (-s), varkenshoeder;
(ern. die met varkens om to verkoopen rondtrekt;
...DRIJFSTER, v. (-s); ...FOKKER, m. (-s), iem. die
varkens fokt; ...FOKKERIJ, v. het fokken van
varkens; —, (-en), plaats waar men varkens fokt.
VARKENSGEBRAAD, o. gebraden varkensvleesch;
...GEHAKT, o. fijngehakt varkensvleesch, met;
...GRAS, o. (plantk.) eene soort van duizendknoop,
ook bargegras [barg = gesneden mannetjesvarken],
zwijnen- of noottegras [motte = zeug], weg- en k•eupelgras geheeten; ...HAAR, 0.; ...HOEDER, m. (-s),
...HOEDSTER, v. (-s), die op de varkens past; ...HOK.
o. (-ken); ...HOOFD, o. (-en); ...HUID, v. (-en), hoofd,
huid van een varken; JACHT, v. (-en), jacht op
zwijnen.
VARKENSKARBONADE, v. (-s), ...KOTELET, v. (-en),
varkensrib met de tusschenribspieren; ...KERS, v.
een plantengeslacht (coronopus) tot de familie der
kruisbloemigen behoorende, waarvan 2 soorten in
Nelerland in 't wild gevonden warden: de gemeene
varkenskers, ook wel kruipend hartshoorn, hertshoornkers of zwijnenkers geheeten, en de gepaarde varkenskers; ...KEURDER, m. (-s), keurder van slachtvar

naakt-, schild-, nier-, blaas-, mean-, streep-, tong-, randvaren en dubbelloof.
VAREN. (voer, heeft of is gevaren), zich ergens
heen begeven, zich bewegen: ten hemel. ter belle
varen; de doled is in hem gevaren, hij wordt door
den duivel bezeten; iets laten raise, zich er niet
mee inlaten, er van afzien; alle zorgen laten varen,
zich do zorgen niet meer aantrekken; (zeew.) alle
gordings varen aan den voorkant der zeilen, bewegen
zich, loopen; — inz. zich met een vaartuig (gew.
ook met een rijtuig) ergens heen begeven: naar

Rotterdam, naar Indic varen; in een bootje, met eene
stoomboot varen; op eene stoomboot varen, daarop dienst
doen; als, voor stu nrman, matroos varen, als zoodanig
dienst doen; 11'0' heeft reeds lang gevaren. als zeeman
dienst gedaan; op de Oost varen, naar Oost-Indio;
/anus den wal varen, (fig.) zich niet bloot geven, fiats
wager: te yen stroom op varen, (ook fig.) aan alle binderi ► issen het hoofd bieden; voor den wind en stroorn
varen, took fig.) voorspc ed hebben; te kaap, ten haring
varen, als kaper, op de haringvisschertj varen, (fig.)
daar is hij leelijk, ten haring gevaren, daar is hij leelijk
weg gekomen; — rich rijk varen, ten gevolge van veel
varen rijk worden; ergens goed, slecht b varen, er
voor-, nadeel van hebben; het zal kwalijk met n varen,
het zal slecht met u afloopen; in eene bears varen,
voor gemeene rekening handelen; hij vaart zooals
de groote mast vaart, hij is en blijft even dom; hij
vaart in onijn zog, hij volgt mij na; — (met betrekk'ng tot de gezondheid) zich bevinden: hoe vaart
gif '1; wij varen goed.
VARENBED, o. (-den), bed gevuld met varen;
...GRAS, o. varenkruid; 0. de varens;
...KUSSEN, o. (-s), kussen met varen gevuld; ...MOS,
o. eene soort van mos dat op de varen gelijkt.
VARENSGAST, m. (-en), ...GEZEL, m. (-len),
matroos; ...MAN, m. (...lieden, ...lui), zeeman;
...TIJD, m. tijd bepaald tot, tijd doorgebracht met
varen; ...VOLK, o. de matrozen; ...WIJSHEID, v.
verstand van varen.
VARENWORTEL, m. (-s), wortelstok der varens.
VARIA, v. my. mengelingen, allerlei.
VARIABEL, bn. onbestendig, veranderlijk.
VARIANT. v. (-en), verschillende lezing van een
tekst. verandering.
verandering: ik deed het
VARIATIE, v. (-5,
voor de variatie; (sterrenk.) eene afwijking der maan
van die plaats, welke zij in hare loopbaan zou
innemen, indien zij in haar loop niet door uitwendigen invloed werd gestoord; (muz) variation, die
stukken bij welke eenige compositie als thema ten
grondslag ligt, welke melodic) order versclaillende
wijzigingen, bijvoegingen en toonveranderingen bewaard blijft.
VARICELLEN, v. my. waterpokken, valsche pokken.
VARIEEREN, (varieerde, heeft gevarieerd), veranderen, wijzigen: opgaven een weinig varieeren; (muz.)
een stuk varieeren, met variation voordragen; —

VARKENSKERVEL.
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kens, ...KERVEL, v. (plantk.) eene schermbloemige
plant (peucedanum officinale), die hier to lande weinig
voorkomt; ...KINNEBAK, v. (-ken); ...KLAVER, v.
beemdklaver; ...KOOL, v. (gew.) berenklauw: eene
dichermbloemige plant; ...KOOPER, m. (-s); ...KOP,
in. (-pen); ...KOST, m. mest; (ook) voeder der var_kens; (fig.) zeer slechte spijs; ...KOT, o. (-ten), stal
voor de varkens; (fig.) vuile slechte woning;
...KRAP, v. (-pen), varkenskarbonade; ...LAPJES,
▪ my. stukjes varkensvleesch; ...LEDER, ...LEER,
-0. leder van varkenshuiden ; ...LEVEN, o.- (fig.) vuil
ellendig leven; ...LEVER, v. (-8); ...LOOP, m. ( en),
a(gesloten ruimte buiten een varkenshok waarin
• varkens in de open lucht kunnen loopen.
VARKENSMAAG, v. (...magen), varkenspens; (fig.)
diff heeft eene varkensmaag, hij kan alias verdragen;
...MARKT, v. (-en); ...MEST, m. varkensdrek;
m. (-5); ...MESTING, v. het mesten van varkens;
...MET, o. gehakt van varkensvleesch; ...METWORST, v. worst met varkensm et, Geldersche worst;
m. (-en), snuit van het varken; ...NEK,
an. (-ken), ...00G. o. (-en). ...00R, o. (-en), nek, oog,
-oor van een varken; ...PEZERIK, m. (-en); ...POOT,
m. (-en); ...PRUIM, v. (-en), eene soort van Westdndische pruim (spondias mombin); ...PRUIMEBOOM,
m. (-en); ...REUZEL, v.• ...RIB, v. (-ben),
o. (-5), varkenskotelet; ...RUG, m. (-gen); ...SALADE, v. zekere plant met walglijk riekenden
wortel (hyoseris); ...SCHOT, o. (-ten), varkenskot;
_...SCHOUWER, m. (-5), keurder der varkens;
....SCHRAPER, m. (-5), werktuig dat persoon die
-varkens afschraapt.
VARKENSSLACHTER, m. (-s), iem. die varkens
.slacht ; ...SLACHTERIJ, v. (-en); ...SLAGER, m. (-s);
_...SMOUT, o. reuzel; ...SNUIT, m. (.en); ...SPEK, o.
_gewoon spek; ...SPOELING, v.; ...STAART, m. (-en),
-staart van het varken; (spreekw.) een krul ?neer dan

dat zal
veel moeite kosten, zorg baren; —
blpend, duurzaam: een vast gebouw, hecht, stevig;
eene vaste gezondheid genieten; eene vaste woning, in
tegenst. met tedeleke, een vaste slaap, diep, waaruit
men niet gemakkelijk wakker wordt; vaste leveranciers, klanten, afnemers, waarop men rekenen kan;
eene vaste aanstelling, in tegenst. met tedelek, vast
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.een varkensstaart, mee.: dan het noodige; ...STAL,

m. (-len); ...STEEN, m. (-en), als voorwerpsn. —, v.
gmv. als stofn., eene soort van kalksteen; ...STRONT,
varkensdrek.
VARKENSTONG, v. (-en); ...TRANEN, m. my. (fig.)
geveinsde tranen, (ook) krokodillentranen; ...TIJD,
slachttijd der varkens; ...TROG, m. (-gen), etensbak der varkens; ...VEL, o. (-len), zwoord: ...VENKEL, v. varkenskervel; ...VET, o.; ...VLEESCH, o.;
__WORST, v. (-en), metworst; ...ZIEKTE, v. inz.
besmettelijke ziekte der varkens, vlekziekte ;
_ZWOERD, ...ZWOORD, o. varkensvel.
VARKENTOR, v. (-ran), zwijnkevertje, zeker insect;
_VISCH, m. (...sschen), eene soort van bruinvisch

(delphinus phocoena).

VARSCHEBALIE, VERSCHEBALIE, m. (-s), (zeew.)
kuip of tobbe waarin vleesch (spek, visch enz.)
Terverscht wordt; persoon, aan booed hiermede
belast.
VASELINE, v. vetachtige stollen uit de petroleum
e n teer bereid, uit koolwaterstoffen besta ande en
voornamelijk dienende tot bereiding van zalven en
pommaden.
VAST, bn. (-er, -st), in zijne deelen stork samenhangend, niet los: dat hold is noyal vast; eene caste
rots; den vasten grond onder de voeten hebben; de vaste
wal, in tegenstelling van de zee; het caste land; (sprw.)
dat is zoo vast als een muor, zeer onbeweeglijk; ik
zit zoo vast als een moor, ik zie geen uitweg, geene uitkomst; vast deeg, stijf ineengewerkt; dicht: een vast
weefsel, vast laken; vast vleesch; vaste spijzen, in
tegenst. met losse, vloeibare sptizen ; — niet vloeibaar: de vaste lichamen, waarvan de deelen vrij veel
samenhang hebben: water wordt beneden 0 ' C. vast; —
onroerend : caste goederen; h verkoopt alles wat los
en vast is, zijne roerende en onroerende goederen;
niet beweeglijk : een vast punt; vaste sterren, die ten
opzichte van elkander nagenoeg niet van plaats
veranderen; in tegenst. met dwaalsterren en planeten: versterkt: eene vaste plants, eene vesting;
taste legerp7aatsen; vastgebonden: dat tome. Elie knoop

zit vast; (sprw.) daar zal veel aan vast zijn,

werk, vast geld, een vast inkomen hebben; vaste meiden
en knechts, die niet bij den dag of de week Ain aangenomen; vaste prezen, niet veranderlijk, waarop
men niet kan afdingen; de ko.ifie vast in een markt-

bericht), de hoogste en laagste prijzen liepen weinig
uiteen; — onveranderlijk: eene vaste kleur, die niet
verschiet; met vasten tred; eene vaste hand hebben, in
het schrijven, het biljartspel; (sprw.) hij rijdt eene
vaste schaats, hij is zeker van zijne zaken; met vaste
stem, in tegenst. met onzeker; een vast karakter, dat
zichzelf gelijk blijft; op een vast uur, bepaald, geregeld; — onwrikbaar: een vast geloof, vertrouwen, hoop;
het is mine vaste overtuiging, ik geloof stellig; een
vast besluit, waarvan men niet afwijkt; stiff en vast
beweren, ten stelligste; ik heb het voor vast gehoord,
voor waarheid; vast en zeker, zeer zeker.
VAST, bw. in bijna alle beteekenissen van het bn.:
vast slapen; vast beloven, zeker, stellig; gjj kunt er
vast op rekenen; (sprw.) vast in 't zadel zitten; — intusschen, onderhand: ik zal vast betalen; he ging zich
vast kleeden; vooreerst: hier hebt ge al vast een gulden.
VASTBAKKEN, (bakte vast, is vastgebakken), bakkende zich vast- of aaneenhechten; de visch bakt
aan de pan vast; (fig.) zich vasthechten.

VASTBERADEN, bn. (-er, -st), standvastig, niet van
zijne beginselen afwijkende: vastberaden antwoorden,
handelen. VASTBERADENHEID, v.
VASTBINDEN, (bond vast, heeft vastgebonden),
aan elkander binden: twee touwen vastbinden; door
binden vastmaken : de banden van een roh., de schoenen
vastbinden.

VASTBLAZEN, (blies vast, heeft vastgeblazen),
door blazen aan elkander vereenigen: twee stukken
glas vastblazen.

VASTBLIJ V EN, (bleef vast, is vastgebleven), onderling verbonden blijven; aan iets anders hechten;
gevangen blijven hij blfift nog eene maand vast.
VASTBOEIEN, (boeide vast, heeft vastgeboeid),
met boeien vastmaken: iern. de harden vastboeien.
VASTBOUTEN, (boutte vast, heeft vastgebout),
met bouten vastmaken een balk vastbouten.
VASTDAG, m. (-en), dag waarop men vast.
VASTDOEN, (deed vast, heeft vastgedaan), vastmaken.
VASTDOUWEN, ...DUWEN, (douwde, duwde vast,
heeft vastgedouwd, ...geduwd), door douwen aaneenhechten, sluiten, vereenigen.
VASTDRAAIEN, (draaide vast, heeft vastgedraaid),
draaiende vastmaken schroeven castdraaien.
VASTDRIJVEN, (dreef vast, heeft en is vastgedreven), door kloppen vaster maken; al drijvende
vastraken : het ijs is onder de brag vastgedreven.
VASTDRUKKEN, (drukte vast, heeft vastgedrukt),
door drukken aaneenhechten.
VASTELAND, o. groote sanienhangende landmassa,
in tegenst. met eiland; inz. Europa zonder Engeland:
naar bet rasteland orersteken.

VASTELANDSEILAND, o. (-en), (aardr.) eiland dat
vroeger deel uitmaakte van het vasteland; ...GOLF,
v. (aardr.) verhooging van het zeewater in de nabijheid der vastelanden; ...KLIMAAT, o. klimaat van
het vasteland, zich kenmerkende door heete zomers
en strenge winters, in tegenst. met zeeklimaat.
VASTELIJK, bw. zekerlijk, onfeilbaar.
VASTEN, ( vastte, heeft gevast), zich geheel of
gedeeltelijk onthouden (inz. van eten of drinken):
ik getoel mij niet lekker, ik zal vandaag eens rasten;
(sprw.) nien kan er ?eel naar wachten, maar niet naar
rusten, ,...;eze2;d van iets, dat vooreerst nog niet gebeliren zal; — zich op gezette tijden v,Igens do

VASTEN.
voorsehriften van zekere kerk van bepaalde spijzen
onthouden; minder eten dan gew oonlijk.
VASTEN, v. (R.-K.) tijd waarin men geen vleesch
of vleeschspijzen mag nuttigen; de zes weken vOOr
Paschen.
VASTENAVOND, m. (-en), (R.-K.) dag (inz. avond)
-voordat de groote vasten vOOr Paschen, d. i. vOOr
Asch-Woensdag begint; tijd van Driekoningen tot
:het begin van de Vasten, doch vooral de laatste
drie dagen.
VASTENAVONDEN, (vastenavondde, heeft gevastenavond), vastenavond houden.
VASTENAVOND(S)GEK, m. (-ken), ...ZOT, m. (-ten),
-vroolijke kwant die op Vastenavond allerhande
..grappen uithaalt; ...GRAP, v. (-pen), grap op Vastenavond tot verhooging der vastenavondpret;
...PRET, v. ...TIJD, m. ...VERMAAK, o. ...VER.
MAKELIJKHEDEN, v. mv. ...VREUGDE, v. vreugde-dagen vOOr het begin der vasten (inz. in Roonische
handen), carnaval; ...ZOTJE, o.(-s), (plantk.) sneeu wklokje.
VASTENDAG, m. (-en), dag van kerkelijke vasten;
...PREDIKER, m. (-s); ...SOEP, v. (.en), maere
otersoep; ...SPIJS, v. (...zen), spijs in de vasten;
...TIJD, m. tijd der vasten.
VASTER, m. (-s), VASTSTER, v. (-s), die vast.
VASTGESPEN, (gespte vast, heeft vastgegespt),
net eene gesp vastmaken: een rieut vastgespen.
VASTGRIJPEN, (greep vast. heeft vastgegrepen),
-stevig grijpen, grijpen en vasthouden : iem., een touw
vastgrijpen; een drenkeli)Ig grrjpt zich can (tiles vast.
VASTGROEIEN, (groeide vast, is vastgegroeid),
.aan elkander groeien : die twee takken zijn •astge_groeid; al groeiende zich vasthechten.
VASTHAKEN, (haakte vast, heeft vastgehaakt),
met haken vastmaken; hakende vereenigen.

-

VASTHEBBEN, (had vast, heeft vastgehad), vastthouden; (fig.) begrijpen, vatten: hebt gij het nu vast?;

beethebben, foppen, bedriegen.
VASTHECHTEN, (heehtte vast, heeft vastgehecht),
hecht vastmaken: eene wonde vasthechten; stevig
vasthouden, inz. fig.: zich aan iets, iem. vasthechten;
.aan eene meening rastkechten.
VASTHEID, v. stevigheid, dichtheid; (fig.) zekerheid.
VASTHOUDEN, (hield vast, heeft vastgehouden),
met de handen aanvatten, opdat het niet valle:
houd het kind even vast; ook van andere voorwerpen
gezegd die tot steun van iets dienen: de ankers ztjn
bestemd om den muur vast te louden; gevangenliemen, houden; zfin stuk (of ook eindje) wel vast.houden, zijne zaak goed verdedigen; zich aan iets
vasthouden, zich klemmen aan; (fig.) volharden bij.
VASTHOUDEND, bn. (-er, -st), gierig, inhalig: vasthoudend van aard zijn. VASTHOUDENDHEID, v.
taaiheid; (fig.) gierigheid, inhaligheid.
VASTIGHEID, v. vastheid; (fig.) zekerheid: vastigheid hebben, geven;
(...heden), vast -, onroerend
good, vast panel
VASTKEGGEN, (kegde vast, heeft vastgekegd), met
keggen vastzetten.
VASTKETENEN, (ketende vast, heeft vastgeketend),
-aan ketenen vastleggen; (ook fig.).
VASTKLAMPEN, (klampte vast, heeft vastgeklampt), met klampen vastmaken; een vijandelijk
schip vastklampen, zich aan boord vasthechten; (fig.)
Jiff klampte rich vast aan die ijdele hoop.
VASTKLEMMEN, (klemde vast, heeft vastgeklemd),
door Memnon blijven vastzitten; zich klemmende
vasthouden.
VASTKLEVEN, (kleefde vast, is vastgekleefd),klevende aaneenhechten, aaneengehecht blijven: iets
met stiffsel vastkleven; (sprw.) men zou er aan het
vuil vastkleven, het is er in de hoogste mate vuil;
blifven vastkleven, niet vaneengaan.
VASTKLINKEN, (klonk vast, heeft vastgeklonken),
door klinken vastmaken: dal Ozer meet rastgeklonken
worden.

VASTRAKEN.
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VASTKLOPPEN, (klopte vast, heeft vastgeklopt),

door kloppen, hameren vastmaken.
VASTKLUISTEREN, (kluisterde vast, heeft vastgekluisterd), met kluisters vasthechten: twee gevangenen vastkluisteren; (fig.) nauw verbinden: htj schtint
de overwinning aan zone wapenen te hebben vastgekluisterd.
VASTKNELLEN, (knelde vast, heeft vastgekneld),

knellende vasthouden.
VASTKNEVELEN, (knevelde vast, heeft vastgekneveld), vastkluisteren.
VASTKNIJPEN, (kneep vast, heeft vastgeknepen),
stevig knijpen ; door knijpen aaneenhechten.
VASTKNOOPEN, (knoopte vast, heeft vastgeknoopt),
door knoopen en knoopsgaten vastmaken: zone jas
vastknoopen; door een knoop verbinden: ik kan dat
touwtje niet vastknoopen, het is te kort.
VASTKOPPELEN, (koppelde vast, heeft vastgekoppeld), in een koppel vastmaken: de honden vastkoppelen.
VASTKRAMMEN, (kramde vast, heeft vastgekramd),
met krammen vastmaken.
VASTKRUIEN, (kroui, kruide vast, is vastgekrooien,
.
(van drijfijs in de rivieren of van de
rivieren zelf) dicht, aan elkander drijven: het fjs,
de Lek is rastgekruid.
VASTLAKKEN, (lakte vast, heeft vastgelakt), met
lak vastmaken, dichtlakken.
VASTLEGGEN, (legde, leide vast, heeft vastgelegd,
-geleid), aan een touw
aan een ketting vastmaken.
VASTLIGGEN, (lag vast. heeft vastg.elegen), zoo
liggen dat moeilijk van stand veranderd kan worden ; aan een touw of ketting gebonden zijn: de
honden lage vast; verzekerd zijn (van gelden in
eene bank enz.); (zeew.) gebogen liggen en niet
kunnen slingeren.
VASTLIJMEN, (lijmde vast, heeft vastgelijmd), met
lijm vastmaken,
VASTLOOPEN, (liep vast, is vastgeloopen), (zeew.)
op strand loopen; zich vastloopen, loopen totdat men
niet verder kan.
VASTMAKEN, (maakte vast, heeft vastgemaakt),
verbinden, vasthechten: een koord vastmaken; iets
aan een touwtje, een spzIker vastmaken, bevestigen (ook)
hecht maken; (zeew.) vastmaken zonder opgaan, eon
gespannen touw vastmaken, zonder dat het minder
strak staat; — (recht.) een goed vastmaken, onvervreemdbaar maken. VA's.TMAKING, v. het vastmaken.
VASTMETSELEN, (metselde vast, heeft vastgemetseld), metselende vastmaken.
VASTNAAIEN, (naaide vast, heeft vastgenaaid),
naaiende verbinden, door middel van naald en draad
vasthechten.
VASTNAGELEN, (nagelde vast, heeft vastgenageld),
vastspij keren.
VASTNESTELEN (ZICH), (nestelde zich vast, heeft
zich vastgenesteld), zich in een nest vestigen; (fig.)
zich vestigen, een verbltjf nemen.
VASTPAKKEN, (pakte vast, heeft vastgepakt),
stevig pakken.
VASTPENNEN, VASTPINNEN, (pende, pinde vast,
heeft vastgepend, -gepind), met pennen of pinnen
vastmaken, bevestigen : schoenzolen vastpinnen.
VASTPLAKKEN, (plakte vast, heeft en is vastgeplakt), plakkende vastmaken, verbinden; hij scheen
op zijn stoel vastgeplakt, hij stond in het geheel
niet op.
VASTPLOEG, v. (-en), vaarploeg.
VASTPLUGGEN, (plugde vast, heeft vastgeplugd),
met eene plug of houten pen vastmaken.
VASTPRATEN, (praatte vast, heeft vastgepraat),
iem., zich vastpraten, zoo praten dat iem., men niet
doorredeneeren kan, niet weer weet wat to zeggen.
VASTPRIKKEN, (prikte vast, heeft vastgeprikt),
vaststeken, met eene speld bevestigen.
VASTRAKEN, (raakte vast, is vastgeraakt), blijven
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vastzitten ; (zeew.) stooten, stranden, aan den grond
mien; (fig.) blijven steken (in eene rede).
VASTREDENEEREN, (redeneer .e vast, heeft vastgeredenc erd), vastpraten; (fig.) iem. vastredeneeren,
pal zetten.
VASTRIJDEN, (reed vast, he eft vastgereden). zoo
rjjden dat men niet verder kan.
VASTRIJGEN, (reeg vast, heeft vastgeregen), aan
elkander rijgen, dichtrijgen.
VASTRIJPEN, (rijpte vast, is vastgerijpt), vastvriezen.
VASTROEIEN, (roeide vast, is vastgeroeid), zoo
roeien dat men niet verder kan.
VASTSCHROEIEN, (schroeide vast, heeft en is vastgeschroeid), door schroeien vastraken, vastmaken.
VASTSCHROEVEN, (schroefde vast, heeft vastgeschroefd), door eene schroef aan te draaien, vastmaken: den brander aan eene lamp vastschroer-en; met
sehroeven vastmaken.
VASTSCHUIVEN, (schoof vast, heeft vastgeschoyen), zoo ver iets schuiven, dat het niet verder
kan; (damspel) de schijven zoodanig schuiven, dat
men niet verder spelen kan: wij hebben ons vast-

door een touw of garen om iets te woelen,het vastmaker', door woelen vastraken.
VASTWORTELEN, (wortelde vast, is vastgeworteld), door wortels to schieten, vast gaan slaan.
VASTZEILEN, (zeilde vast, heeft en is vastgezeild),.
zeilende vastraken; zeilende doen vastraken.
VASTZETTEN, (zette vast, heeft vastgezet), zoo•
zetten, dat bet vaststaat: eene tafel vastzetten; geld
op iem. vastzetten, het voor iem. bestemmen; gevangenzetten; (fig.) iem. vastzetten, pal zetten, in het
nauw brengen; zoodanig spelen (in het schaak- of
damspel), dat de tegenpartij hare stukken of schtjven niet verder kan bewegen.
VASTZITTEN, (zat vast, heeft vastgezeten), bevestigd of vastgehecht zitten of zijn; in de gevangenis zitten; (zeew.) aan den grond zitten, gestrand
zijn; (gemeen) die honden zitten vast, paren: (fig.) ha/
zat weldra vast, wist niets meer to zeggen; ergensaan vastzitten, er niet afkunnen; (fig.) gehuwd zijn:
daar zit hij aan vast; took) aan den duivel verkocht.
zijn.
VAT, o. (-en), alles wat iets bevatten kan, als bord,
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geschoven.
VASTSJORREN, (sjorde vast, heeft vastgesjord),
met een sjortouw verbinden, vastmaken.
VASTSLAAN, (sloeg vast, heeft vastgeslagen), door
slaan vastmaken.
VASTSMEDEN, (smeedde vast, heeft vastgesmeed),
al smedende vereenigen, aaneenhechten.
VASTSNOEREN, (snoerde vast, heeft vastgesnoerd),
met een snoer verbinden.
VASTSOLDEEREN, (soldeerde vast, heeft vastgesoldeerd), met soldeersel vastmaken.
VASTSPELDEN, (speldde vast, heeft vastgespeld),
met spelden vasthechten.
VASTSPIJKEREN, (spijkerde vast, heeft vastgespijkerd), met spijkers vast maken.
VASTSTAAN, (stond vast, heeft vastgestaan), niet
wankelen: die tafel staat niet vast; dit staat vast, is
stellig zoo; het staat b my vast, ik houd het voor
uitgemaakt; (fig.) volharden, onwankelbaar zijn (in
zijn besluit).
VASTSTAMPEN, (stampte vast, heeft vastgestampt), stampende vastmaken: zand, steenen in eene

straat vaststampen.

bn. (-er, -st), (w. g.) standvastig.
(stak vast, heeft vastgestoken),
stekende bevestigen; vast blijven zitten: de rfjtaigen
VASTSTANDIG,
VASTSTEKEN,

bleven in de modder vaststeken.
VASTSTELLEN, (stelde vast, heeft vastgesteld),

zoo stellen dat jets vaststaat; (fig.)bepalen: de dag
is vastgesteld; rastgestelde prijzen; het aantal is reeds
vastgesteld; vast besloten: de vergadering heeft niets
vastgesteld. VASTSTELLING, v. bepaling, regeling,
besluit.
VASTSTRIKKEN, (strikte vast, heeft vastgestrikt),

met een strik vastmaken.
VASTSTUREN, (stuurde vast, heeft vastgestuurd),
(zeew.) een schip zoo sturen. dat het vastraakt.
VASTSTUWEN, (stuwde vast, heeft vastgestuwd),
goederen zoo stuwen, dat zij vastliggen.
VASTTIMMEREN, (timmerde vast, heeft vastgetimmerd), vastspijkeren.
VASTTRAPPEN, (trapte vast, heeft vastgetrapt),
trappende vastmaken.
VASTVAREN, (voer vast, heeft en is vastgevaren),
zoo varen, dat het schip niet verder kan.
VASTVLECHTEN, (vlocht vast, heeft vastgevloch.
ten), door vlechten verbinden, aaneenhechten.
VASTVRIEZEN, (vroor vast, is vastgevroren, gevrozen), door het vriezen vastraken.
VASTWERKEN, (werkte vast, heeft vastgewerkt),
vastmaken, (zeew.) vastvaren; (fig.) zich in verlegenheid brengen, zich in het riet werken.
VASTWIGGEN, (wigde vast, heeft vastgewigd),
met wiggen vastzetten.
VASTWOELEN, (woelde vast, heeft vastgewoeld),

schotel enz.: zilveren, gouden eaten; keukengereedschap, borden en schotels: de vaten tvasschen; ooknog in samenstellingen: zoutvat, koelvat enz.; langeal of niet getakte buizen, veel wijder dan de vezelswaarin zich eene vloeistof beweegt (in het lichaanr
van dieren en planten), b. v. bloed eaten, melkraten;
een vat wijn; —enuitdgensamengsteld on:
vat opsteken, er het eerst van beginnen te tappen, -.
naar het vat smaken, fustig zijn; — (sprw.) teat in een
goed vat is, verzuurt niet, uitgesteld, is niet verloren;
het is nog niet in het vat, waarin het zuren meet, de
zaken zijn nog niet ver genoeg gevorderd; hij heelt
mij nog iets in het rat, hij staat bij mij nog in
het krijt, wij hebben nog wat at te rekenen sanien;
holle vaten klinken, rammelen het hardst, nietweters,
voeren gewoonlijk het hoogste woord; het rat der
Dana den, een bodemloos vat dat de Dana•iden met
water moeten vullen en waarmee zij nooit klaarkomen; dat is het vat der Dandiden, dat is jets be-paald onmogelijks; (bijb.) nitrerkoren eaten, menschea
tot groote doeleinden bestemd; vochtrnaat = I
Hectoliter; — (nat. hist.) eene snort van tonslak(dolium galea), zoo groot als een mensclienhoofd„
die in de Middellandsche Zee leelt. V AATJE, o. (-s),
klein vat; (sprw.) nit een ander raatje tappet', iem._
anders toespreken of behandelen; uit paters caatje
tappen, van den besten wijn schenken.
VAT, m. greep; handvat; (fig.) het vatten, grijpen,
greep; (fig.) geen vat op iem. hebben, iem. van niets
kunnen beschuldigen, geene reden tot aanklacht.
tegen iem. hebben; vat op iem. krijgen.
VATACHTIG, bn. als een vat; (ook) fustig; (man.)
met vaten.
VATBAAR, bn. (-der, -st), to vatten, te grijpen; hi/
is zeer vatbaar voor koude, hij wordt licht verkouden; (fig.) bevattelijk: vatbaar zljn voor rede, redeneering, rede verstaan; voor goede indrukken vatbaar
zijn; is niet vatbaar voor verbetering, hij is niet te.
verbeteren. VATBAARHEID, v. bevattelijkheid,
geschiktheid.
VATBINDER, m. (-5), kuiper.
VATEN, (vaatte, heeft gevaat), in of op vaten doer,..
fusten.
VATENWASSCHEN, o. het wasschen for vaten.
VATENWASSCHER, m. (-5), VATENWASCHSTER, v. (-s), die vaten wascht.
VATGELD. o. (-en), tonnengeld;
o. (-en),
kuiphout, duigen; gekloofd eikenhout van 8 Rijnlandsche voeten lengte; half vathout, is t, voet lang.
VATHOUTSBLAD. o. (-en), deel van 8 voet.
VATICAAN, o. het paleis van den Paus te Rome;
(fig.) de Paus, de pauselijke regeering; de bliksem ran:
het Vaticaan, de pauselijke banvloek.
VATSEL, o. (-s), handvat-el.
VATSPOELSEL, o. wasohwater der vaten.
VATTELIJK, bn. (-er, -st), bevattelijk, vatbaar.

VATTEN.
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van te maken; het bout van den vedeihoutboom ;
VATTEN, (vatte, heeft gevat), in jets vatten, inzetten; een schilderif in eene list vatten; die edelge.HOUTBM,m(-en)Arika.schbomsteenten moeten in goud gevat worden; vastgrijpen
soort (cytharexylum); ...HARS, v. o. vioolhars,colo{met de handen, de vingers, de tanden of met eenig
phonium; ...SNAAR, v. (...snaren); ...SPELER, m.
werktuig); iem. 14 de hand vatten; (fig.) jets bij de
(-s), ...SPEELSTER, v. (-s).
.hand vatten, iets beginnen, aanvangen; een diet
VEDER. v. (-s, -en), VEER, v. (-en), huidbekleedsel
vatten, gevangennemen; (fig.) haj heeft eene koude geder vogels, uit een buisje bestaande, dat aan weersvat, eene verkoudheid opgedaan; iem. bij zfin woord
zijden baarden en baardjes draagt: de spoel, de
vatten, op de vervulling zijner belofte aandringen;
schacht, de baard eener veer; de groote veeren of penbtj den neus vatten, hem verschalken; ergens
nen dienen om te cliegen, de kleine veeren of dons
post vatten, zich ergens plaatsen; vuur of clam catdienen tot bedekking; een vogel de veeren uitplukken;
sten, in brand geraken; (fig.) op dat gezegde vatte hij
het is zoo licht als eene 'veer, zeer licht; — (sprw.)
ruur, geraakte hij in drift; (zeew.) dat zeil nil geen
zoolang hO eene ceder van den mond kan blazen, zoo-wind vatten, de wind waait er langs, zonder het te ' Lang hij nog eenige middelen bezit; dat is eene veer
uit zOn staart, dat, is voor hem een belangrijk na-doen opzwellen; — aannemen, zich hechten op: de inkt
vat niet op geolied papier; (van planten) wortel schiedeel; hij heeft er van z#ne veeren gelaten, het heeft
ten : zou die boom daar vatten; dat werktuig rat (grijpt,
hem geld gekost; tem. in de veeren zitten, zich tegen
klemt) n;et; (zeew.) het anker vat niet (in den grond); —
hem verzetten; met eens anderen (of geleende) vederen
(of veeren) pronken, met eons anderen werk eer of
begrijpen: dat vat ik niet; de kneep rotten; mijn oor
lieeft jets daarran gevat, ik heb er jets van verstaan,
room verwerven; men kept den vogel aan zone cedegehoord; op jets gerat zijn, er op voorbereid zijn.
ren, men leert iem. uit zijn voorkomen kennen;
VATTING, v. (w. g.), het vatten, vat.
(fig.) zone schoonste vederen (kleederen) aantrekken;
VATVUIL, bn. naar het vat smakende.
vogels van eender veeren, lieden van hetzelfde slag;
VATWATER, o. drinkwater in de eaten op zeein de veeren liggen, to bed liggen; vroeg in de veeren,
'schepen.
vroeg in de kleeren, vroeg naar bed en vroeg op; —
VAUDEVILLE, v. (-s), yolks- of strantliedje: die
vleugel. wiek: veeren bij het teekenen gebruiken; baard
tooneelstukjes, yank van satirischen inhoud, welke,
aan een pijl. VEDERTJE, VEERTJE, o. (-s).
VEDERACHTIG, bn. als -, van vederen.
uit zang en gesprek bestaande. slechts ten doel
VEDERBAL, m. (-len), pluimbal ; ...BED, o. (-den),
hebben eenige oogenblikken bezig te houden en to
v erma ken.
bed met vederen gevuld; [ reerenbed verdient de
VAUXHALL, m. verlichte lusttuin (met muziek
voorkeur]; ...BEZEM, m. (-s), plumeau, zachte bezem,
enz.); muzikale uitvoering in eene schitterend verlichte, met bloemen en groen verierde zaal.
VAZAL, m. (-len), leenman.
VE-ADAR,

m. (Isr.) eene dertiende ingelaschte

maand.
VECHTACHTIG, bn. (-er, -st), veel van het vechten

.houdende, twistziek, kijfachtig. VECHTACHTIGHEID. v. twistzucht.
VECHTEN, (vocht, heeft gevochten), strijden, kampen: tegen iem. vechten, hem bestrijden; met tem.
vechten, met hem kampen; op leven en dood vechten;
man tegen man vechten; tegen 'lets vechten, zich tegen
e ts verzetten; (fig.) tegen, met eene schaduw, eene
.hersenschim vechten, strijden tegen iets wat niet bestaat; om 't zeerst wedijveren: zif vechten om eene
betrekking; (sprw.) 'k wil liever tegen hem eten dan
tegen hem vechten, ik ben liever zijn vriend dan zijn
-vijand; —
twee honden vechten om een been en de
andere loopt er mee keen, wanneer twee personen

elkander jets trachten of to winnen, verkrijgt een
_ander het soms; — plukharen: die jongens vechten

'leder oogenblik.
VECHTENDERHAND, bw. al vechtende.
VECHTENSGEZIND, bn. geneigd tot vechten.
VECHTER, m., VECHTSTER, v. (-s), iem. die

_altijd vecht of wil vechten, twistzoeker, -zoekster;
-vechtersbaas.
VECHTERIJ, v. (-en), vechtpartij; het plukharen.
VECHTERSBAAS, m. (...bazen), voorvechter; die
Teel van vechten, van plukharen houdt.
VECHTKUNST, v. oorlogskunst; schermkunst;
...LUST, m. lust tot vechten; ...MEESTER, m. (-s),
schermmeester, ...PARTIJ, v. (-en), kloppartij, schermutseling; ...PERK, o. (-en), strijd., worstelperk;
...PLAATS, v. (-en), gekozen plaats tot een twee.
.gevecht: ...SCHOOL, v. (...scholen), scherms ,hool;
...VAAN, v. (...vanen), banter; roode bloedvlag,
...FLAG, v. (-gen), vechtvaan.
VEDAS, m. my. heilige boeken der Hindoes, het
oudste gedeelte der Sanskritische letterkunde.
VEDEL, v. (-s, -en), VEEL, v. (-en), viool. VEDELTJE, o. (-s).
VEDELAAR, m. (-s), vioolspeler, dorpsmuzikant.
VEDELBOOG, m. (...bogen), strijkstok.
VEDELEN, (vedelde, heeft gevedeld), op de vedel
spelen.
VEDELHOUT, o. droog hout, geschikt om er violen

borstel van vederen; ...BONT, o. (-en), boot van
vederen: een vederbont dragen; jets met vederbont
afzetten; ...BOS, m. (-son), pluim van vederen op een
krijgsmanshoed of helm; ...BOSPOLYPEN, v. my.
eon geslacht van polypen van een groot aantal
pluimachtige voelers yoorzien; ...DISTEL, v. (plantk.)
een plantengeslacht (cirsium), tot de familie der
samengesteldbloemigen behoorende, waarvan 6
soorten in Nederland in 't wild worden aangetroffen: de speerdistel; wollige vederdistl; moerasveder-

distel; moescederdistel; Engelsche vederdistel en akkervederdistel; zij hebben alle een uit gevederde harem
bestaand afvallend zaadpluis.
VEDERGRAS, o. (plantk.) eene soort ven pluimgras (stippa pennata); ...HANDEL, m. in- en vorkoop
van vederen; ...HANDELAAR, m. (-s). ...HANDELAARSTER, v. (-s); ...HARS, v. o. lederachtig, zeer
taai en elastisch hars, caoutchouc; ...HARSBOOM,
rn. (-en), caoutchoucboom (siphonia elastica); ...HOED,
m. (-en), hoed met eene pluim; ...JACHT, v. (-en),
(veroud.) vogeljacht; ...KLEED, o. kle d, bedekking
van vederen; ...KRUID, o. (-en), (plantk.) heidensch
wonderkruid (solidago); ...KUSSEN, o. (-s), zie VEERENKUSSEN; ...LAAGVv'OLK, v. (-en), een tusschenvorm van laagwolk en vederwolk.
VEDERLICHT, bn., (w. g.). licht als eene veder.
VEDERLOOS, bn. naakt, zonder vederen.
VEDERMOF, v. (-fen), eene mof van, met vederen;
...MOT, v. (-ten), (nat. hist.) eene familie van zeer
kleine vlinders (pterophoriden), waarvan de vleugels
door spleten in gevederde slippen verdeeld zijn;
...STAPELAVOLK, v. (-en), een tusschenvorm tusschen stapelwolk en vederwolk, zich voordoende
ale een halfdoorzichtige sluier; ...TOP, m. (-pen),
kuif; ...VERKOOPER, m. (-5). ...VERKOOPSTER, v.
(-5); ...VLIEG, v. (-en), eene soort van vlieg
VEDERVOL, bn., (w. g.), vol vederen.
VEDERVORMIG, bn. als eene veder; waaiervormig.
VEDERWOLKEN, v. my. zeer hooge witachtige

wolkjes die er uitzien als katoenvlokken, pluimen
of vederen, in regelmatige strepen aan den hemel
verdeeld.
VEDETTE, v. ( n,
wacht, uiterste post.

schildwacht te paard, ruiter-

VEE, o. redelooze dieren, (inz.) tamme viervoetige
dieren waarvan de menschen melk, wol, yleescti
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-enz. bekomen; het vee van het veld,. horenvee; gewold
vee, schapenf geschubd vee, visschen; gevederd vee,
vogelen; — (fig.) slecht yolk, gespuis.
. VEEARTS, m. (-en), die bet zieke vee geneest;
(sprw.) goede verzorging is de beste veearts.
VEEARTSENIJKUNDE, v. de wetenschap die de
ziekten en gebreken der huisdieren, niet alleen der
viervoetigen maar ook der vogels leert kennen,
genezen en voorkomen.
• VEEARTSENIJKUNDIG, bn. op de veeartsenijkunde
betrekkelijk.
VEEARTSENIJSCHOOL, v. (...scholen), school waar
veeartsen opgeleid worden.
VEEBOER, m. (-en), boer die zich op het fokken
van vee toelegt; ...BOL, m. (-len), (Zuidn.) veekooper; ...BOOT, v. (-en), stoomboot waarmede vee
vervoerd wordt; ...DIEF, m. (...ven); ...DIEVERIJ,
v. (-en), het stelen van vee (uit de weide); ...DRIJVER, m. (-s); ...FOKKER, m., ...FOKSTER, v. (-s),
die zich op het fokken van vee toelegt, vetweider;
...FOKKERIJ, v. (-en), vetweiderij; ...FONDS, o. verzekeringsfonds tegen de verliezen door veeziekte.
VEEG, m. (vegen), het vegen: geef hier nog een
veeg (of veegje), nog cen streekje met den stoffer, een
doek enz.; zware slag, oorveeg: iem. een veeg geven;
een veeg uit de pan krfjg en, een schimpscheut, een
scherp verwijt; snede: de barbier gaf hem een veeg
in 't gezicht; teug.
VEEG, v. (vegen), helleveeg, feeks.
•
VEEG, bn. bw. (-er, -st), den dood nabij : veeg liggen,
op sterven; (gemeenz.) zoo veeg als eene luis op den
kam, zeer veeg; zou hij veeg zijn ?, gezegd van iem.
die veel van zijn gewone doen afwijkt; gli zit nog
niet veeg, tegen een bezoeker gezegd; het staat veeg
met hem, slecht; een veeg land, een verdorven land; —
gevaarlijk, netelig, hachelijk, dreigend: dat is een
veeg teeken; het staat er veeg mee, de zaken staan
slecht. VEEGHEID, v.
VEEGKRUID, o. ∎ plantk) kannewasscher, lischdodde; ...MACHINE, v. (-5), machine tot het reinigen van straten; ...MES, o. (•sen), zeker mes der
hoefsmeden, waarmede zij het overtollige horen aan
de hoeven der paarden wegnernen; ook zeker mes
der leerlooiers.
VEEGSEL, o. aangeveegd drek of vuil.
VEEGSTER, v. (-s), vrouw die veegt.
VEEHANDEL, m. handel in vee; ...HANDELAAR,
m. (-s), ...HANDELAARSTER, v. (-s); ...HOEDER,
m., ...HOEDSTER, v. (-s), die op het vee past; ...HOEDERIJ, v. (-en); ...HUNGER, m. geeuwhonger;
...HOUDER, m. (-s), veeboer; ...KEURDER, m. (-s),
iem. die slachtvee keurt; ...KEURING, v.; ...K00PER, m. (-s), veehandelaar; ...KOOPSTER, v. (-s);
...KUDDE, v. (-n), kudde vee.
VEEL, onbep. hoofdtelw. (meer, meest), het tegen_
overgestelde van weinig: reel te schrUcen, te werken
hebben; — bijvoeglijk gebruikt wordt het verbogen
als een sterk adjectief, behalve wanneer het een
maatbegrip, eene groote hoeveelheid uitdrukt, dan
blijft het onveranderd : ran vele zaken verstand hebben; aan vele gevaren blootstaan; het vele geld was
zp'n verderf; reel menschen zien, reel kinderen hebben;
veel geld verdienen; (sprw.) reel geschreeuw, weinig
veel drukte om niets; veel hoofden, reel zinnen,
ieder wil zijne eigen meening hebben; reel heil en
zegen in het nieuwe jaar; — gevolgd door een zelfst.

naamw. In den partitieven genitief blijit het ook
onverbogen: reel gelds; reel tads, reel yolks; — zelfstandig gebezigd, beteekent het vele dingen, voorwerpen: ik zag reel dat mij niet beriel; niet hoe reel,
maar hoe eel, het is beter op de hoedanigheid, dan
op het aantal to letten; — op personen wijzende,
komt het gewoonlijk in den 1 sten en 4den naamv. ook
met n voor: velen zijn geroepen, weinigen uitverkore-n;
hO heeft reler achting rerdiend; — hier heb ik al te
reel, reel(s) to reel;
bw. van hoeveelheid en graad: ik geef er reel on:
,dat is reel grooter, heb ik reel liever; vaak, dikwijls:

VEELMEER.
veel denken, werken, wandelen; ik .kons .daar veel; hjj is
veel thuis.
VEEL. Zie VEDEL.
VEELAL, bw. dikwijls , meermalen.
VEELARM, m. (-en), poliep; inktvisch.
VEELBEDUIDEND, bn. veelbeteekenend;
VEND, bn.; een veelbelovend jongmensch, die veel voor

de toekomst laat verwachten; ...BEMIND, bn. zeer bemind; ...BETEEKENEND, bn. dat veel beteekent;
...BLADIG, bn. (plantk.) met veel bladen; ...BLOEMIG, bn. met veel bloemen; --BORSTELIG, bn.;
...BROEDERIG, bn.; veelbroederige planten, de 11•de
klasse der planten in 't stelsel van LINNAEUS, tot,
welke die planten gerekend worden, bij welke de
meeldraden der bloemen tot drie of meer bundelszijn samengegroeid; ...DEELIG, bn. veelledig;
...DOORNIG, bn. (plantk.) met veel dorens.
VEELDRUK, m. (-ken), (boekdr.) wijze, handelin g
om eene plaat to vermenigvuldigen; ...DRUKKER,„
m. (-s).
VEELEER, bw. eerder, hover.
VEELGELIEFD, bn. zeer geliefd.
VEELGLOOP, v. (...glopen), (bouwk.) een ornament,_
uit verscheidene glopen bestaande; ...GODENDOM r
0.,GODERIJvheidnom,plyts;abidding van veel goden.
VEELHALMIG, bn. (plantk.), ...HARIG, bn. met.
veel halrnen, haren.
VEELHEID, v. menigte; (rekenk.) verzameling van,
grootheden; groot aantal: (sprw.) veelheid der hondenis der hazen dood.
VEELHELMIG, bn. (plantk.) met veel helmdraden_
VEELHOEK, m. (-en), (meetk.) polygoon, een deet

van een plat vlak, naar alle zijden begrensd door een willekeurig aantal rechte lijnen, waarvan deverlengden buiten het begrensde deel vallen; regelmatige ceelhoek, waarvan alle hoeken en zijden even,
groot zijn.
VEELHOEKIG, bn. (meetk.) met veel hoeken. VEEL--

HOEKIGHEID, v.
VEELHOEVIG, bn. met veel hoeven: veelhoevige
zoogdieren, ook dikhuidigen geheeten : de olifant, het,
zwijn enz.; ...HOOFDIG, bn. met veel hoofden: de
veelhoofdige hydra; (ook fig.) veelhoofdige regeering,.

bestuur door vele personen te gelijk; ...JARIG,
wat vele jaren duurt: een veeljarig verblijf in den
vreemde; veeljarige ondervinding. V EELJARIGHEID,
v. ouderdom.
VEELKAMERIGEN, my. (nat. hist.) eene onderorde
der lobvoetige vormlooze dieren, die in zee leven
on wier lichaam. uit verscheidene kamertjes bestaan;
die door uitbotting aan de oudere gevormd worden.
VEELKENNER, m. (-s), iem. die veel weet; VEEL-KENSTER, v. (-5), (w. g.).
VEELKLEURIG, bn. bont. VEELKLEURIGHEID,
v. bontheid; ...KLUIZIG, bn. (plantk.) vrucht die
rijp geworden in veel kluizen openspringt : de
hebben veelkluizige vruchten; ...KNOOPIGEN, v. my.
(plantk.) eene plantenfamilie die in Nederland
slechts door twee geslachten vertegenwoordigd
wordt: de zuring en de duizendknoop; ...KWABBIG,
bn. met veel kwabben; ...LEDIG, bn. met veel leden;
(rekenk.) eene veelledige grootheid, die uit veel leden
bestaat; ...LETTERGREPIG, bn.
VEELLICHT, bw. wellicht, misschien.
VEELLID, o. (plantk.) een plantengeslacht, tot de
familie der melden behoorende, waarvan slechts•
eene soort, het akker-reellid, enkele malen op zandig
bouwland gevonden wordt.
VEELLOBBIG, bn. (plantk.) met veel lobben ontkiemende : veellobbige planten.
VEELMAAL. VEELMAALS, bw. dikwijls, dikwerf.
VEELMALIG. bn. bw. (w. g.) herhaald; dikwijls.
VEELMANNERIJ, v. very eniging, echt van eene
vrouw met veel mannen.
VEELMANNIG, bn. (plantk.) veel meeldraden hebMende.
VEELMEER, bw. veeleer, liever.

VEELMIN.
VEELMIN, bw. des te minder.
VEELMONDIG, bn. (nat. gesch., aardr.) met veel
monden: eene volmondige rivier, die met veel monden
in zee stroomt; ...NAMIG, bn.. ...POOTIG, bn. m(t
veel namen, pooten; ...REGELIG, bn. met vcel
regels : eene veelregelige spreuk.
VEELSCHRIJVER, m. (-s), kladder,, broodschrijver;
(ook) oppervlakkig schrijver. VEELSCHRIJVERIJ, V.
VEELSLACHTIG, bn. (taalk.) iets dat veel geslachten heeft of er toe behoort; ...SNARIG, bn. met
veel snaren: veelsnarige muziekinstrumenten;
bn. in, met veel soorten; .._SPLETIG, bn.;
veelspletige bloemkroon, met veel sp!eten; ...STEKELTG, bn.; bn. (muz.) een veelstemmig lied,
gezang, met veel stemmen; ...STIJLIG, bn. (plantk.)
met veel stijlen of stampers; ...STREPIG, bn.;
...TELIG, bn. (plantk.) veeltelige planten, die naast
bloemen met alleen meeldraden en bloemen met
alleen stampers ook nog tweeslachtige bloemen
dragen.
VEELSZINS, bw. op meer dan eene wijze; in meer
dan een opzicht.
VEELTAKKIG, bn. met veel takken; (ook fig.);
...TALIG, bn. in veel talen: een reeltalig woordenWek; ...TANDIG, bn. met veel tanden.
VEELTE, v. veelheid: de veelte doet he hem niet.
VEELTERM, m. (-en), (rekenk.) een getal dat bestaat
uit de som van eenige andere getallen; men verdeelt ze in tweetermen, drieteronen enz.
VEELTIJDS, bw. dikwijls.
VEELTONGIG, bn. met veel tongen: de veeltongige
faam; ...VAKKIG, bn. met veel vakken; ...VER.
MOGEND, bn. die of dat veel vermag: de veelvermogende minister; ...VERVIG, bn. veelkleurig.
VEELVIN, m. (-nen), (nat. hist.) zekere visch van
't snoekengeslacht, inz. in den Nij1 voorkomende, met
16 tot 18 rugvinnen.
VEELVINGERIG, bn. met veel vingers.
VEELVLAK, o. (-ken), (meetk ) lichaam door een
willekeurig aantal platte vlakken ingesloten, waarvan de verlengden niet naar binnen vallen; een
regelmatig veelolak, waarvan alle zijvlakken en
standhoeken even groot zijn.
VEELVLAKKIG, bn. met veel vlakken.
VEELVOET, m. (-en), (nat. gesch.) eene snort van
insect, polypus, inz. de duizend- en miljoenpooten.
VEELVOETIG, bn. (nat. gesch.) met veel voeten;
...VORMIG, bn.
VEELVOUD, o. (-en), (rekenk.) het product van
een gegeven getal met een willekeurig: 9. 27. .36
zijn veelvouden van 3, dus ook deelbaar er door;
gemeen veelvoud, een getal deelbaar door eenige
andere getallen; kleinste, gemeene veelvoud, het kleinste getal door eenige andere deelbaar.
VEELVOUDIG, bn. menigvuldig: . veelvoudige her-

haling; veelvoudig vrucht dragen.
VEELVRAAT, rn. (...vraten), gulzigaard; (nat. hist.)
een marterachtig roofzuchtig dier (ursus gulo), dat
's nachts op prooi uitgaat en grootere dieren aanvalt; ...VULDIG, bn. bw. talrijk; dikwijls. VEELVULDIGHEID, v.
VEELWAARDIG, bn, wat veel waard is; ...WETEND, bn. die veel weet.
VEELWETER, m. (-s), ...WEETSTER, v. (-s), iem,
die veel weet; ...WETERIJ, v. geleerdheld; betweterij; ...WIJVERIJ, v. het huwen van veel vrouwen door een man; polygamie.
VEELWIJVIG, bn. (plantk.) met veel stampers of
stijlen.
VEELWOORDIG, bn., (w. g.), woordenrijk: wijdloopig; ...ZADIG, bn. (plantk.) de veelzadigen, planten
die veel zaad voeren; ...ZEGGEND, bn. wat veel
zegt: veelzeggende uitdrukking; ...ZIJDIG, bn. (meetk. ,
fig.) veelvuldig; eene veelzfjdige metvlzijdn;(ok
kennis, kennis die velerlei wetenschappen omvat;

veelzydige ontwikkeling; eene zaak veelzijdig beschouwen,
van veel kanten. VEELZIJDIGHEID, v.
VEELZIJDS, bw. van vele zijden of kanten.

VEENMAN.

1727

VEEM, v. o. (-en), (oudt.) eene vereeniging menschert
van dezeifde soort, partij: eene groote veem ketters;
de veem der zanggodinnen; veemgericht; — (nog),
wagdresilofbchap(nz.teAmsrdam): het veem der klapmutsen en het veem der blauw-

of roodkoeden.
VEEMAN. m.
boer, landman.
VEEMARKT, v. (-en), plaats waar vee ten verkoopaangevoerd wordt; ...MEESTER, m. (-s), opzichter
van het vee.
VEEMBAAS, m. (...bazen), tusschenpersoon diesjouwerlieden huurt voor het laden en lossen der
schepen.
VEEMGERICHT, o. (-en), eene geheime rechtbank
der middeleeuwen in Duitschland, die, geheel buiten,
de openbare macht om, vonnissen uitsprak en uit
voerde over ware, soms ook -n-el vermeende misdrijven van zoodanige personen, wier aanzien, geldelijk vermogen of invloed hen in die dagen van ,
mingerldchtsb vealrijwdn
tegen de gewone lijfstraffelijke maatregelen.
VEEMOL, m. (-len), molkrekel.
VEEMRECHTER, m. (-5), (oudt.) vrijrechter ire
Duitschland.
VEEN, o. (venen), eene aard- of grondsoort diegrootendeels is samengesteld uit in meerdere of
mindere mate verkoolde plantenstoffen, welkewegens overmaat van vocht belet zijn geworden
orn tot eene geheele verrotting, dat wil zeggen, tot
teelaarde en humus, over te gaan, en waaruit deons bekende brandstof onder den naam van turf
bereid wordt; laag veen; hoog veen; (sprw.) in het veen
komt het op geen tur fie aan, waar veel is behoeft
men niet te sparen; turf naar de venen sturen, nutteloos werk verrichten.
VEENAAL, rn. (...alen), veenpuit; ...AARDE, v.
VEENACHTIG, bn. (-er, -st), als veen.
VEENADER, v. (-5), dunne laag veen; ...AKKERi_
m. (-s), veld waarop men het veen verwerkt; ...AREEID, rn. arbeid in de venen ; ...ARBEIDER, m. (-5);:
...BA As. in. (...i,azen). opzichter eener veenderij;
...BAGGER, v. uitgebaggerd laagveen; ...BAZENMAAT, v. (scherts.) de oneerlijke maat der veenbazen; ...BES, v. (-sen), ...BEZIE, v. (...ien), zekereplant (vaccinium oxycoccus), welker donker, bruinroode, zure bessen in Engeland gegeten en in gebak
worden toebereid; in Groningen draagt zij ook den,
naam van kroozen of kreuzen; ...BEZIESTRUIK,m..
(-en); ...BOEKWEIT, v. op veengrond verbouwde
boekweit, in tegenst. met zandboekweit; ...BOER,.
m. (-en), iem. die zich bezighoudt met turf maken;
eigenaar eener veenderij; iem. die in de venen boert;.
...BONK, m. (-en), groote turfkluit; inz. van debovenste veenlaag die tot brandstof minder geschikt
is; ...BOOR, v. (...boren), werktuig om naar turf tezoeken; ...BRAND, m. het verbranden der bovenste
veenlaag of de bonkaarde, die tot turf minder geschikt is, orn in de asch boekweit te zaaien; brand,
in de venen; ...DAMP, m. damp of rook door het
veenbranden ontstaan en die tot op zeer groote
afstanden door den wind wordt meegevoerd als een ,
onagemrikdonwel,zfsd
verduistert en veel schade aan den bloesem onzer
vruchtboomen doet; ook heirook geheeten.
VEENDERIJ, v. het maken van veen. —, (-en), turfgrond, aanleg tot vervening.
VEENDISTRICT, o. (-en), district waar men veel:
veen heeft; ...GRAVER, m. ( 5); ...GRAAFSTER, v.
(-5), die veen vergraaft tot turf; ...GRAVERIJ, v.
(-en), veenderij; ...GROND. m. (-en), grond uit veen-aarde bestaande; ...HAMELS, v. my. (plantk.), (gew.) ,
smalbladig wollegras; ...KOLONIE, v. (...nien),kolonie,
volkplanting in de veenderijen; inz. die bloeiendedorpen in Groningen en Drente ontstaan door het.
vervenen van den grond; ...KRAG, v. (-gen), drijvende
stukken veen in de veenplassen, vaak van groote
uitgestrektheid en met planten begroeid; ...LAND,
o. (-en), land dat veen bevat; ...MAN, m.

VEENMOL.

VEERTIG.

turfsteker; ...VIOL, m. (4en), (nat. hist.) zeker rechtNleugelig Insect (gryilul gryllotalpa) dat vrij algexneen bekend is als zeer schadeltjk voor land- en
tilinbouw, daar het van plantenwortels leeft en
bovenditm wider den grond loopgraven xnaakt, die
jonge plauten onderstboven keeren; ...MOS, o. (-sen),
zekere plant op de booge venen, grijsgroen van
kleur, die van boven aangroeit en van onderen afsoterft (sphagnum hypnum).
VEENPLAATS, v. (-en), veenderij; veenkolonie;
.....PLAS, v. (-sen), plas door uitvening ontstaan;
o. (plantk.), (gew.) smalbladig wollegras;
...PUIT, m. (-en), eene soort van paling; (fig., scherts.)
veenboer, boer; ...PUT,. M. (-ten), put waaruit men
veen graaft; ...ROE, v., ...ROEDE, v. (-n), eene veensnaat, 4 M. in 't vierkant; ...ROOK, m. veendamp;
...SL1JK, v. veenbagger; ...STEKER, m. (-s), iem. die
veen riemt of steekt; ...TENT, v. (-en), tent waarin
de baggelaars gedurende den trektijd wonen;
...WRAPPER, m. (-s), iem. die het uitgebaggerde
veen vast in elkander moet trappen; ...VERSCHUIWING, v. (-en), verschuiving eener laag hoogveen
mar lagere gronden; ...VORMING, v. het vormen

gerekt, gedraaid, gewrongen enz. zijn geweest, als
de werlonde• oorzaak ophoudt, elasticiteit; (fig.) de
vastheid van iemands gestel of karakter: een man
van weinig veerkracht.
VEERKRACHTIG, bn. (-er, -st); elastisch, elastiek.
VEERMAN, m. (...lui, ...lieden), beurtschipper; (ook)
die met eene pont of schouw de lieden overzet;
veerschip; (gew.) voerman die op bepaalde dagen
met eene kar van de eene plaats naar de andere
rijdt om goederen to vervoeren.
VEERPASSER, m. (-8), passer met eene veer;
...PLOEG, v. (-en), (timm.) zekere schaaf om groeven
op meerderen of minderen afstand van den kant
in het bout to schaven; daartoe bestaat zij uit 2
deelen, die verstelbaar zijn.
VEERPONT, v. (-en), pont, platte vierkante schuit
om aan een veer over to zetten; ...SCHIP, o.(...schepen), beurtschip; ...SCHIPPER, m. (-s); ...SCHOUW,
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van veen door de gedeeltelijke verkoling der van
de lucht afgesloten planten; ...VOS, m. (-sen), (Zuidn.)
veenboer, boer; ...WATER, o. veenplas; ...WERKER,
m. (-s), ...WERKSTER, v. (-s), turfmaker, -maakster;
...WERKZAAMHEDEN, v. my. veenarbeid; ...WOR'TEL, v. (plantk.) eene soort van duizendknoop, ook
wilds wilg en papenkruid geheeten die zoowel in het
(polygonum amphibium);
-water als op het land tiert
...ZUUR, o. zure vloeistof die bij de veenvorming
-ontstaat: het veenzuur bedreigt ernstig de toekomst
van het Haagsche bosch.
VEEPACHT, v. (-en), verpachting van vee om de
helft der baat van het gebruik; ...PEST, v. eene
-eigenaardige typheuse ziekte van het hoornvee, die
door besmetting ontstaat; ...PESTKORDON, o. de
'militairen die eene door de veepest geteisterde
:streak alz Aten.
VEER, v. (-en). Zie VEDER.
VEER, v. (-en); (timm.) zeer dunne latten: zolder4 bij 1 duina,
- yeeren, bij duim; kelderveeren,
twijfelaars zijn daartusschen; de lengte is 5 tot 7
voet; (aan planken) messing; — stuk staal of ander
- Yeerkrachtig metaal dat na drukking zijn vorigen
stand herneemt: veeren in stoelkussens en canape's;
de rotuigen rusten op veeren; de veer is verlamd, heeft
hare veerkracht verloren; de veer aan een slot, in
-een brievenweger, van een horloge.
VEER, o. (veren), plaats van vertrek en aankomst
-der beurtschepen; punt aan eene rivier, waar men
(fig.) hO gaat over
- wordt overgezet; (ook) beurtvaart;
de veren, overal hij eens aan, (ook) - om te
borrelen.
VEERBALANS, v. (-en), veerkrachtige balans: ...BELASTING, v. (-en), (stoomw.) het gesloten houden
,.eener veiligheidsklep door eene veer.
VEERBOOT, v. (en), veerschuit; ...BOUT, m. (-en).
VEERBUIGER, m. (-5), zeker werktuig om spiraal- -veeren te buigen.
VEEREN, (veerde, heeft geveerd), als eene springdie plank veert sterk.
- veer werken:
VEERENBED, o. (.den), ...KUSSEN, o. (-s), bed -,
kussen met veeren gevuld.
VEERGELD, o. (-en), geld dat men voor den overtocht aan een veer moet betalen.
VEERHOUVASTEN, mv. houvasten, van eene laag
uitgesneden veer voorzien, om daarmede op het
hout, dat bevestigd moet worden, te worden vastgespijkerd; ...HUIS, o. (-zen), huffs waar de beurtof veerschuiten vertrekken, waar men de plaatsen
bestelt enz ; .woonhuis van den veerman,
o. (-en), veergeld.
VEERIJK, bn. rijk aan vee.
VEERKRACHT, v. (nat.) al•emeene eigenschap der
lichamen om den vorigen stand terug te nemen,
nadat de deelen ten opziehte van elkander gedrukt,
,

v. (-en), veerschuit; ...SCHUIT, v. (-en).
VEERSLOT, o. (-en), slot waarin de pal met eene
veer aangedrukt wordt; ...TANGETJE, o. (-5), tangetje met eene veer.
VEERTEL, o. (-5), (gew.) vierendeel: snijd nit/ van
dat taken drie el en drie veertels af.
VEERTIEN, telw. hoofd- of grondgetal: tien plus
vier: over of binnen veertien dagen, eene halve maand;
een dag of veertien, min of meer 14 dagen; de Breeveertien, eene zandbank op de westkust van Nederland; de Breereertien uithangen, den heer spelen; —
het heeft de waarde van een ranggetal in: hoofdstuk veertien; hij is van het jaar veertien; veertien
VEERTIENEN (het telw. VEERT1EN beMei;
schouwd als een zelfstandig gebruikt bn. in
't meerv.), veertien personen: wij waren met ons
veertienen; deel dat onder u veertienen; veertien deelen van hetzelfde geheel: deel dat in veertienen.
VEERTIEN, v. (-en), het getal 14: schrift' een regel
veertienen; eene Romeinsche veertien (XIV) ; veertiental: iets bfj veertienen aftellen, klaarleggen.
VEERTIENDAAGSCH, bn. 14 dagen durende; om de
14 dagen terugkeerende.
VEERTIENDAGIG, bn., (w. g.), van veertiendaagschen duur.
VEERTIENDE, bn. (ranggetal); gij zit de veertiende,
de veertiende persoon; de veertiende (dag der maand)
Juni; Lodewfik, de veertiende of XIV van Frankrijk,
de veertiende koning van dien naam van Frankrijk;
de veertiende mart (aan eene tafel, om het getal 13
to overschrijden dat, volgens een dom bijgeloof,
onheilspellend is); —, o. (-n), elk veertiende cleel
van iets: Brie veertiende, drie veertienden, al naar
men de deelen bij elkander of afzonderlijk beschouwt.
VEERTIENDEHALF, bn. dertien en een half.
VEERTIENDERHANDE, ...DERLEI, bn. (soortgetal)
van 14 verschillende soorten.
VEERTIENHONDERD, telw. veertienmaal honderd.
VEERTIENJARIG, bn. 14 jaar oud; om de 14 jaar
terugkeerende.
VEERTIENMAAL (of veertien malen), bw. van herhaling.
VEERTIENMAANDELIJKSCH, bn. 14 maanden
durende, bestaande, levende; om de 11 maanden
terugkeerende.
VEERTIENPONDER, m. (-s), elk voorwerp dat veerten pond weegt.
VEERTIENTAL, o. (-len), veertien stuks, voorwerpen, personen.
VEERTIENTALLIG, bn. uit veertientallen bestaande;
(rekenk.) het veertiehtallig stelsel, een stelsel van
tellen, waarbij het grondtal veertien is.
VEERTIENURIG, bn. 14 uur oud; 11 uur geduurd
hebb(nde.
VEERTIENVOUD. o. (-en), een getal dat een vealvoud van veertien is; veertienmaal iets geriomen.
VEERTIENVOUDIG, bn. veertienmaal zeoveel.
VEERTIG, telw. hoofd- of grondgetal: viermaal
tien; h is teertig jaar oud; h loopt near de reerrg,
is bijna 40 jaar; (1;ep in de reertig, ruins 40 jaar oud:

VEERTIG.
om en by de veertig, zoo ongeveer 40; (gesch.) de
iraad van veertig, veertig leden, te Venetie; (kooph.)
leeertig dagen na 'zicht, zes waken; 't heeft de
waarde van een ranggetal in: hoofdstuk veertig; hfj
van het jaar veertig; — VEERTIGEN, (het telw.
VEERTIG beschouwd als een zelfstandig gebruikt
gan. in 't meerv.), veertig personen : wfj kwamen
-*net ons veertigen; veertig gelijke deelen van het:zelfde geheel: deel dat in veertigen.
VEERTIGDAAGSCH, bn. veertig dagen durende:
om de veertig dagen.
VEERTIGER, m. (-s), iem. die 40 jaar oud is; hfj is
Eeen goede, stave veertiger, 45, 46 jaar of ouder; (ook)
.00rlogsschip van 40 stukken; wijn van het gewas
van 1840.
VEERTIGERHANDE, ...LEI, bn. (soortgetal), van
veertig verschillende soorten.
VEERTIGJARIG, bn. veertig jaren durende, be-staande, levende.
VEERTIGMAAL, bw. veertig malen.
VEERTIGPONDER, m. ( s), iets dat veertig pond
weegt.
VEERTIGSTE, bn. (ranggetal) : zfj stierf in haar
,

-

eveertigste jaar; het staat in het veertigste hoofdstuk;

o. (-n), veertigste deel van een geheel; — ten
veertigste, in de veertigste plaats.

VEERTIGTAL, o. (-len), hoeveelheid van veertig
.stuks, voorwerpen, kinderen: voor ieder veertigtal
...VOUD, o. (-en),
.kinderen staat een onderwifzer,
weertigmaal iets genomen.
VEERTIGVOUDIG, bn. veertigmaal zooveel.
VEERVORMIG, bn. (ontl.) als eene veder.
VEERWIJF, o. (...ven), vrouw die een veer (beurtwaart) bestuurt: dat is een recht veerwfff, een
llannes. V EEST, m. (-en), wind (uit het hjf).
VEESTAL, m. (-len), stal voor vee; ...STAPEL,
ma. (-s), voorraad. aantal runderen, schapen enz., in
-*en land aanwezig.
VEESTEN, (veestte, heeft geveest), veesten laten.
VEESTERFTE, v. sterfte onder het vee.
VEETE, v. (-n), wrok, haat, vijandschap; vendetta
-(inz. op Corsica): (sprw.) oude veete wordt licht ver.nieuwd; —BRIEF, m. (...van), schriftelijke aanzeg(ging van vijandschap, uitdaging, cartel.
VEETEELT, Y. het aanfokken en verplegen van
vee, veefokkerij : de veeteelt is een voornaam middel
-

van bestaan.

- VEETELOOS, bn. zonder wrok.
VEETENTOONSTELLING, v. (-en); ...VOEDER, o.
woeder voor het vee; ...VOEDERGEWASSEN, o.
-my. gewassen uitsluitend voor veevooaer geteelt;
...WEIDER, m. (-5), veehoeder; ...ZIEKTE, v. (-n),
:ziekte, inz. besmetteltike ziekte onder het vee.
VEGEN, (veegde, heeft geveegd), met een bezem,
torstel enz. van stof reinigen: de strait vegen; den
schoorsteen vegen, van root zuiveren; een kind den
,tteus vegen, afvegen; schoonmaken; zich de voeten
vegen; stof van de tafel vegen; de meld moet vegen,

—(sprw.)
ieder vege voor zone eigen deur, ieder lotto
op eigen tekortkomingen; nieuwe bezems vegen schoo n,
wie pas in eene betrekking is, spant zich in, doet
,zijn best; iem. de voeten (schoenen) vegen, de voeten
vegen van de bezoekers op eenig work om eene
_fool van hen to krijgen; de baan vegen of schoonvegen, ruimte maken, het overtollige, bet minder
.goede doen verdwijnen; iem. vegen of iem. den mantel
vegen, (fig.) verwijtingen maken; — afrossen: iem.
met den bezemsteel, met den rotting vegen; — zeer snel
loopen: dat paard veegt er goed van langs; hij veegt
.hern, hij gaat er van door, poetst de plant.
VEGER, m. (-s), bezem, stoffer; — iem. die veegt;
-4(fig.) vlug workman.
VEGETABILIEN, v. my. gewassen, kruiden.
VEGETARIER, m. (-s), VEGETARIA AN, m. (...riamien), die zich uitsluitend met plantaardige spUzen
woedt.
VEGETATIE, v. plantengroei, ...leven: de rijkdom
-

-
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aan planten-individuen, zonder op verschil in soort
to letten.
VEGETEEREN, (vegeteerde, heeft gevegeteerd), een
plantenleven leiden; geen genoegen voor de zinnen
of den geest smaken.
VEHEMENT, bn. bw. (-er, -st), hevig, stark, geweldig: vehement veel pin hebben.
VEHIKEL, VEHICULUM, o. (-8), voertuig; (ook
fig.) beweegoorzaak.
VEIL, o. klimop; zekere plant.
VEIL, bn. (-er, -st), to koop: een veil ambt; eene
veile deern , die haar lichaam en hare bekoorlijkheden to koop biedt; — omkoopbaar: hfj is voor
alles veil, voor geld kan men alles van hem gedaan
krijgen; eene veile stad, verdorven; (sprw.) zfjn
leven voor het vaderland veil hebben, bereid zijn het
er voor op to offeren. VEILHEID, v.
VEILACHTIG, bn. (plantk.) op klimop gelijkende.
VEILBAAR, bn. (-der, -st), verkoopbaar.
VEILBLAD, o. (-eren), klimopblad.
VEILCONDITIEN, v. my. voorwaarden waarop de
veiling zal plaats hebben; ...DAG, m. (-en), verkoopdag (voor publieke verkoopingen); ...DRAGER,
m., ...DRAAGSTER, v. (-s), uitdrager, ...draagster.
VEILEN, (veilde, heeft geveild), in het openbaar
verkoopen, te koop bieden : tabak, ko.ffie, huizen
veilen. VEILING, v. (-en), .openbare verkooping (van
huizen, landerijen, boeken enz.).
VEILER, m. (-5), verkooper, vendumeester.
VEILHARS, v. o.
VEILIG, bn. bw. (-er, -st), vrij van gevaar, te vertrouwen: hier zit gfj veilig; die weg is niet veilig; iets
op eene veilige plaats brengen; — gjj kunt dat veilig
doen, gerust; geld veilig uitzetten, dat men verzekerd

is het terug to bekomen. VEILIGLIJK, bw.
VEILIGEN, (veiligde, heeft geveiligd), beveiligen.
VEILIGHEID,
v. zekerheid, veilige staat, toestand.
VEILIGHEIDSDIENST, m. dienst om de veiligheid
van een land, eene landstreek te verzekeren.
VEI•IGHEIDSHALVE, bw. voor de zekerheid.
VEILIGHEIDSKAART, v. (-en), kaart, bewijs door de
overheid afgegeven dat men ergens vrij vertoeven
mag, pas; ...KETTINKJE, o. ( s), dun kettinkje bij
de sluiting van een armband, om minder gevaar
van verliezen to hebben; ...KLEP, v. (-pen), (stoomw.)
klep die eene opening in den stoomketel afsluit en
geopend wordt, als de stoom to hooge spanning zou
krijgen, waardoor de ketel gevaar zou loopen uit
elkaar te springen; ...LAMP, v. (-en), lamp van DAVY
voor de mijnwerkers; petroleumlamp die uitgaat,
als zij omvalt; ...LUCIFER, m. (-s), lucifer waarvan
de kop niet afspringt of afvalt bij het aanstrijken
of afbranden; ...MAATREGEL, m. (-en), maatregel
in het belang der veiligheid genomen; ...POLITIE,
Y. politie ter bewaking der openbare veiligheid;
...SLOT, o. (-en), geheim slot, met geheime sluiting;
...SPELD, v. (-en), speld waarvan de punt in een
dopje of haakje sluit, zoodat men zich daaraan niet
kan prikken, of die niet kan losgaan; ...SPONSJE,
o. (-s), voorbehoedmiddel tegen zwangerschap;
...STOP, m. (-pen), stop die dient als veiligheidsklep;
...TOESTEL, o. (-len).
VEILKRANS, m. (-en), klimopkrans.
VEILTIJD, m. (-en), yerkooptijd;
o. (...uren),
verkoopuur.
VEILWORTEL, m. (-s), als voorwerpsn.
gmv.
als stofn.: wortel van klimop.
VEINE, v. (-5), ader; en veine zijn, op zijn dreef zijn,
geluk hebben (in het spel).
VEINZAARD, m. (-s), VEINSSTER, v. (-s), geveinsd
valsch mensch, huichelaar, -star.
VEINZEN, (veinsde, heeft geYeinsd), huichelen,
verhelen (zijne gedachten, zijn gevoel); — valscheltjk
doen blUken: liefde, vriendschap veinzen; zich ziek
veinzen; veinzen te slapen; geveinsde (beweerde, gehuichelde) vriendschap; (Zuidn.) vonken.
VEINZER, m. (-s), veinzaard. VEINZERES, v. (-sen)4,
109
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VEINZERIJ.

VELDMAARSCHALKSSTAF.

VEINZERIJ, v. (-en), huichelarij, valschheid, verholing (der gedachten).
VEL, o.
huid (van mensehen en dieren): die
kat heeft een mooi c art vet; vellen van hazen en
konfinen,(slag.) een Nikuit het vel doen, het villen;
ik heb mji het vet van den arm geschaafd; de splinter

(plantk.) eene plant (artemisict campestris);
v. (-en), bloom in het veld, de weide groeiende,
madeliefje; ...BOON, v. (-en), paardenboon; ...BOUW,.
m. akkerbouw; ...BOUWER, m. (-s); ...CHIRURGIJN,.
m. (-s), plattelandsheelmeester; (ook) chirurgijn bij
het leger; ...CYPRES, m. (-son), zekere boom (ajugachamoepitys); ...DIEF, m. (...ven), strooper, struikroover; ...DIENST, m. (-en), dienst to velde (van,
een leger); (ook) heerendienst; ...DIENbTOEFENING,.
v. (-en), oefening in den velddienst; ...DIEVERIJ,
v. (-en); ...DISTEL, v. (-5), zeker gewas (serratula
tinctoria); ...DRAGON, v. wilde dragon; ...DUIF, v.
(...ven), wilde duif; ...EEREPRIJS, v. (plantk.) wilde ,

zit tusschen vel en vleesch; dat meisje heeft een blank,
zacht vet; — (sprw.) de liefde verandert met het vel;
aan het gerimpeld vel past de min niet wet, gezegd

tegen oude vrouwen die verliefde buien hebben;
altijd het matte vel aanhebben, altijd verliefde buien
hebben; in een slecht vel steken, ziekelijk zwak zijn;
ik zou niet graag in zffn vel steken, in zijne plaats
zijn; van woede uit zijn vel springen, zeer boos zijn;
htf heeft maar het vel over de beenen, is zeer mager;
iem. het vel over de ooren trekken, iem. door woeker
geld afpersen, zeer duur laten betalen; een end vel,
eene best; — kwaadaardig vrouwspersoon : een vel
van een wig; dat een meisje, het is een vet; — vlies
over gekookte melk: er is een vel op de melk gekorrien;
— blad papier: een boek is 24 vet; een velletje schriffpapier; een vet druks (van 16 of 24 bladaden); — lap,
vod: dat goed is, hangt aan vellen. VELLETJE, o. (-s),
klein vel.
VELBLOOTER, m. (-s), vellenploter.
VELD, o. (-en), vlakte, het open land buiten de
steden en dorpen: in het open, het vrfje veld wandelen,
botaniseeren; de schapen naar het veld drfiven, naar
de weide; het veld bebouwen, het land, den akker;
het koren, de bouw staat te velde, nog op den akker;
op het veld werken; in geen velden of wegen was er
iem. te zien, heinde noch verre; in het ruime veld, de
vlakte; de ifsvelden, uitgestrekte ijsvlakten; het
blauwe veld, het hemelgewelf; (fab.) de Elizeesche velden,
het verblijf der gelukzaligen, het schimmenrijk; —
slagveld: het leger trok te velde; (fig.) tegen iets te velde
trekken, het bestrijden; het veld behouden, niet teruggedreven worden, (fig.) zich staande houden, aan
het langste eind blijven; het veld ruimen, verslagen
worden; den ?land uit het veld slaan, op de vlucht
Brij ven, (fig.) iem. pal zetten, beschamen; veld winnen, vorderen; (fig.) dat gevoelen, die meening won
meer en meer Veld, vond voortdurend meer aanhangers; iem. het veld alleen laten, hem verlaten, niet
langer bestrijden; —
begrensd vlak: de velden van een dam -, schaakbord; (org.) vak tusschen de frontpijpen van een
orgel; grond van een wapenbord; deelen der huid
bij vogels waar de veeren ingeplant zijn; (nat.)
magnetisch veld, iedere ruimte waarin zich magnetische krachten doen gevoelen; het veld van een kfjker,
begrensd deel dat men door een kijker kan waarnemen; — gebied, deal der wetenschappen: een ruim
veld van studie; een uitgestrekt veld voor beschouwingen.

VELDJE, o. (-s).
VELDACHTIG, bn. (-or, -st), als -, van het veld.
VELDAHORN, m. (-en), zekere boom, kleine Duitsche
ahorn (acer campestre); :..AJUIN, m. wilde uien;
...ALTAAR, o. (...taren), draagbaar altaar bij het
leger to velde; ...ANEMOON, v. (...monen), (plantk.)
(anemone pratensis); ...ANJELIER, m. (-en), zekere
bloem, vv-ilde, in het veld groeiende anjelier; ...APOTHEEK, v. (...theken), vervoerbare (leger-)apotheek ;
...APOTHEKER, m. (-s); ...ARBEID, m. arbeid op
het veld; landbouw; ...ARBEIDER, m. (-s); ...ARTILLERIE, v. grof geschut, veldgeschut; de militairen, die dat geschut bedienen; ...ARTS, m. (-en),
officier van gezondheid.
VELDBAKKER, m. (-s), bakker voor het leger to
velde; ...BAKKERIJ, v. (-en), verplaatsbare bakkerij
voor een leger; ...BATTERIJ, v. (-en); ...BED, o.
(-den), legerbed; rustbed, brits; _BEAN' ONER, m.,
...BEWOONSTER, v. (-s); ...BIES, v. (plantk.) een
plantengeslacht (luzula campestris), tot de familie
der russchen behoorende, waarvan 5 soorten in
Nederland in 't wild gevonden worden: de behaarde
?Tickles; de groote veldbies; de bleeke veldbies, de gemeene en de veelbloemige veldbies; ...BIJVOET, m. (-en),

(veronica arvensis).

veronica

VELDELING, m. on v. (-en), veldbewoner. VELDELINGE, v. (-11).
VELDENAAR, m. (-5), (dicht.) veldeling.
VELDEPPE, v. zeker gewas, gemeene apps;
...ERTS, o. ijzeroer; ...ERWTEN, v. rnv. groene ,
erwtn;.FLESCH,v(schen)oldat-,m
tenflesch; ...FLUIT, v. (-en), herdersfluit; zeker
orgelregister; ...GEDIERTE, o. gedierte dat in het.
veld leeft; ...GENTIAAN, v. (plantk.) eene soort.
van gentiaan (gentians pratensis); ...GESCHREEUW,
...GESCHREI, o. oorlogskreten; ...GEWAS, o. (-son),.
landbouwgewassen; ...GEZANG, o. (-en), herderszang, bucolica; ...GEZICHT, o. (-en), landschapsschilderij; ...GOD, m. (-en), ...GODIN, v. (-nen), (fhb.).
landelijke boschgod, boschgodin; ...GOUDSBLOEM,
v. (-en), wilde goudsbloem; ...GRAS, o.; ...GROND,
m. (gew.) heidegrond; ...HAAS, m. (...hazen); ...HANEVOET, m. (-en), boterbloem; ...HAVER, v. wilder
haver.
VELDHEER, m. (-en), aanvoerder, bevelhebber,.
legerhoofd, generaal; ...HEERLIJK, bn. bw. (w. g.),
als -, vane een veldheer; ...HEERSCHAP, o., ...HEERSCHAPPIJ, v. (w. g.), gezag gebied macht van
den veldheer.
VELDHEERSBEKWAAMHEID, v. (...heden), ...GAVE, .
v. aangeboren aanleg tot veldheer; ...KUNST, v.
...STAF, m. (...ven), ...TALENT, o. (-en).
VELDHOED, m. (-en), helm, oorlogshoed; (ook}
lichte zomerhoed; ...HOEN, o. (-ders, -deren), patrijs;
...HOSPITAAL, o. (...talen), verplaatsbaar hospitaal r
(-ten); ...IJS, o. ijs op onderge-ambulnce;.HUT,v
loopen velden; ...JAGER., m. (-s), jager op klein wild.
VELDKAARS, v. (-en), zeker gewas, silene; ...KAMILLE, v. ossenoog; ...KAS, v. (-son), oorlogs-,.
krijgskas; ...KERS, v. (plantk.) een plantenge-slacht (cardamine), tot de familie der kruisbloemigen behoorende, waarvan 4 soorten bij ons in
't wild voorkomen: de bosch-, de ridge -, de gemeene,
ook wel koekoeksbloem, waterviool, kleine waterkers,
kievitsbloem on pinksterbloem geheeten, en de bittere
veldkers; ...KETEL, m. (-s), soldatenketel; ...KEUKEN, v. (-s), keuken van een leger to velde; ...KLAVER, v. weideklaver; ...KNOFLOOK, o. (allium
vineale); ...KOETS, v. (-en), oorlogskoets, veldheerskoets; ...KOMIJN, m. (plantk.) wilde komijn; ...KO- NIJN, o. (-en), wild konijn; ...KOOL, v. (-en); ...KREKEL, m. (-s), wilde krekel; ...KROP, v. (plantk.),
gemeene veldsla; ...KROPPER, m. (-s), (plantk.) vale-riaan.
VELDLAKENSCH, bn. veldlakenbont of lakenvelth.
veldlakensche koe.

VELDLATUW, v. wilde latuw; veldsalade; ...LAZARET, o. (-ten), veldhospitaal; ...LEEUWERIK,
m. (-en), wilde leeuwerik, graspieper; ...LEGER,.
o. (-s), leger to velde; ...LEGERING, v. (-en), inlegering ten plattelande, kantonnement; ...LELIE,
v. (...en), wilde belie; belie der dalen, roode of
Turksche belie; ...LIED, o. (-eren), veldgezang;
...LIJSTER, v. (-s); ...LINZE, v. (plantk.).
VELDMAARSCHALK, m. (-en), algemeene opperbevelhebber eons legers; in de meeste lagers slechts
een titel. VELDMAARSCHALKSCHAP, 0, waardigheid van veldmaarschalk. VELDMAARSCHALKSSTAF, m. (...ven).

VELDMARSCH.
VELDMARSCH, m. (-en), krijgsmarsch; ...MARTER, m. (-s), wilde marter; ...METER, m. •s), landmeter; ...MIER, v. (-en), kleine mierensoort in het
-veld en in weiden levende; ...MUSCH, v. (...sschen),
wilde musch; ...MOSTAARD, m. (plantk.), wilde
mosterd; ...MOT, v. (-ten), (nat. hist.); ...MUIS, v.
(...zen), eene in Let veld levende muizensoort dle
veel schade aan de veldvrucLten toebrengt; ...MUNT,
v. (plantk.), wilde munt; ...MUZIEK, v. militaire
muziek; v. (-en); ...ONTDEKKER, m. (-s),
(oorl.) verkenner; ...ONTDEKKING, v. ( en), verkenning; ...OVERSTE, m. ( n), veldheer.
VELDPAAP, m. (...papen), R.-K. veldprediker;
...PATER, m. ( s), R-K. veldprediker; ...PATRIJS,
V. (...zen), veldhoen; ...P1JP, v. (-en), veldfluit;
...POST, m. (-en), legerschildwacht; ...PREDIKANT,
m. (-en), ...PREDIKER, m. (-s), predikant bij het
leger; ...PRIESTER, m. (-s), aalmoezenler; ...RANONKEL, v. (-s), (plantk.) boterbloem; ...RAPUNSEL, o. (plantk.) wilde rapunsel; ...RAT, ...ROT, v.
(-ten), in het veld levende rat, rot; ...RICHEL, v.
(-s), (molen) horizontale balk waardoor de achtkantstijlen verbonden zijn; ...RIDDERSPOOR, v.
(plantk.); ...RIET, o. (-en), (fig.) veldfluit; ...ROK,
rn. (-ken), soldatenpij; ...ROOS, v. (...rozen), wilde
roos, duinroos; ...ROOSJE, o. (-s), klaproos.
VELDSAFFRAAN, v. wilde saffraan; ...SALADE,
v., ...SLA, een plantengeslacht, tot de familie der
valeriaanachtigen behoorende, waarvan de bladen
als sla gegeten worden; er komen 4 soorten in
Nederland in 't wild voor: gemeene veldsla, ook wel
veld/crop, witmoes, kleeroog, sprinkhaankruid, koornsla, vet, vettik, vettekoes en walsla geheeten; gekeelde
veldsla; geoorde veldsla en getande veldsla.
v. wilde salie; ...SCHADE, v. (-n), schade nadeel
in het open veld toegebracht; ...SCHALMEI, v (-en),
veldfluit; ...SCHARLEI, v. (plantk.); ...SCHEERDER,
m. (-s), barbier van een leger to velde; ...SLAG,
m. (-en), ontmoeting tusschen twee vijandelijke
legers, waardoor men een oorlog tot eene beslissing
tracht to brengen; ...SLAK, v. (-ken), (nat. hist.),
naakte, roode aardslak; ...SLANG, v. (-en), zekere
slang; eene soort van kanon; ...SMEDERIJ, v. (-en),
...SMIDSE, v. (-n), verplaatsbare smidse zonder
schoorsteen; ...SNIP, v. (-pen), zekere vogel;
...SPAATH, o. (delfst.) een rood of witachtig gesteente, dat uit leemaarde en kleiaarde bestaat; het
veldspaath vormt op zichzelve groote bergmassa's
en is bovendien een hoofdbestanddeel van het graniet en andere samengestelde steensoorten; ...SPIN,
v. (-nen), groote spin, hooiwagen; ...SPINAZIE, v.
wilde spinazie; ...STOEL, m. (-en), vouwstoel;
...STUB., o. (-ken), zwaar kanon ; stukje muziek voor
de ruiterij om seinen to geven.
VELDTEEKEN, o. (-s), (oorl.) sein; standaard;
...TENT, v. (-en), krijgstent; ...TIJM, m. (plantk.)
Onze-Lieve-Yrouwenbedstroo, ...TOCHT, m. (-en), het
trekken van het leger to velde voor eene of andere
onderneming, die onderneming zelf; ...TREIN, m.
(-en), (oorl.) legertroep; ...TROS, m. (-sen), oorlogsbagage; ...TUIG, o. oorlogstuig; ...TUIGMEESTER,
m. (-s), aanvoerder der artillerie; ...TUIGWERKER,
m. (-s), geschutwerker; ...VAAN , v. (...vanen), banier;
...VERMAAK, o. (...waken), uitspanning -, genieting feast in het open veld; ...VINK, m. (-en),
(nat. hist.), gewone vink; ...VLIEGER, m. (-s), veldduif; ...VERSCHANSING, v. (-en), aardwerk van
tijdelijken aard, in oorlogstijd opgeworpen, om den
troepen meer weerstandsvermogen to geven; ...VLEDERMUIS, v. (...zen).
VELDVLUCHTIG, bn. voortvluchtig, die in het
veld zijne vaan verlaat, deserteert.
VELDVOGEL, m. (-s); ...VRUCHT, v. (-en), aardvrucht, (ook) koren; ...WACHT, v. (-en), (oorl.) een
der voornaamste deelen eener voorhoede, door
de voorposten-detachenienten uitgezonden; 's Rtjks
veldwacht, polite; ...WACHTER, m. (-s), politieagent ten plattelande; (ook) boschwachter;

VENDUTIE.
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...WACHTERSPLAATS, v. (-en); ...WESP, v. (-en);
... WORM, m. (-en), aardworm; ...ZICHT, o. gezicht
op of over het veld; ...ZIEKTE, v. (-n), besmettelijke ziekte in eene legerplaats; ...ZURING, v.
(plantk ) wilde zuring.
VELEN, [alleen gobruikelijk in de onbepaalde wijs]
verdragen, verduren, dulden : ik kan dat niet velen.
VELERHANDE, ...LEI, bn. (soortget.) van alle soort,
veelvuldig.
VELG, v. (-en), buitenrand van een wiel: mine
fiets heeft houten velgen.
VELGDREVEL, m. (-s), zeker -w erktuig om de velgen to vereenigen.
VELGEN, (velgde, heeft gevelgd), de velgen in
't rad zetten.
VELIJN, VELIJNPAPIER, o. gesatineerd papier.
VELLEN, (velde, heeft geveld), omhouwen, omhakken: boomen vellen; doen vallen: menschen vellen,
verslaan, dooden; — horizontaal richten: (mil.)
(commando) velt geu;eer .'; de pieken vellen; — (fig.)
een oordeel, vonnis vellen, uitspreken. YELLING, v.
VELLENKOOPER, m., VELLENKOOPSTER, v. (-s),
huidenkool er, -koopster.
VELLENPLOTEN, o. het vellen ploten.
VELLENPLOTER, m., ...PLOOTSTER, v. (-s), die
de wol van de schapevellen scheert; zeemtouwer,
zeemtouwster.
VELLIES, o. (...zen), (gew.) valies.
VELLIG, bn. (-er, •st), vlies-, huidachtig; met vel
bedekt.
YELLING, v. (-s), velg van een wiel; versterking
der velgen van eon molenwiel; (timm.) de vlakke
afschuining langs een balk of plank, verkregen
door den scherpen kant of to zagen.
VELLINGEN, (vellingde, heeft gevellingd), (timm.)
den scherpen kant van planken of balken afschuinen.
VELLINGKANT, m. (-en), (timm.) kant die gevellingd is
VELOCIPEDE, v. (-s), licht voertuig op 2, 3 of 4
wielen, dat met de voeten in beweging gebracht
wordt on waarmede men eene groote snelheid kan
verkrijgen, rijwiel, fiets.
VELOCITEIT, v. vlugheid, gezwindheid.
VELODROME, o. (-s), rijwielschool.
VELOURS, o. fluweel.
VELOUTEEREN, (velouteerde, heeft gevelouteerd),
met fluweel bekleeden.
VELPEL, o. fluweelachtige zUden stof, ter overtrekking van zijden heerenhoeden.
VELTIJD, m. (-en), geschikte tijd om boomen to
vellen.
VELUWE, v. vale, onvruchtbare grond; inz. deel
der provincie Gelderland.
VELVET, o. eene soort van zwaar fluweel.
YEN, v. (-nen), klein meer in de heide; stuk weiland daar omheen.
VENDEL, o. (-s, -en), vaandel; compagnie voetvolk,
ondor een vaandel staande.
VENDEMIAIRE, v. wijnmaand, de eerste maand in
den kalender der Fransche republiek, van 23 Sept.
tot 21 October.
VENDETTA, v. erfvijandschap, familieveete.
VENDITA, v. (-'s), verkoop; verkoopplaats; marktplaats.
VENDU, v. on o. (-'s, -en), openbare verkooping,
gewoonlijk wegens vertrek naar elders of wegens
sterfgeval; —ACCEPTATIE, v. (-s); — ADMINISTRATIE, v.; —AFSLAGER, m. (-s), die met den verkoop
der to veilen goederen wordt belast; —HOUDER,
m. (-s), ism. die vendu houdt van zijn inboedel;
—HUIS, o. (...zen), huis voor openbare verkoopingen; —KANTOOR, o. (...toren); —KAS, v. (-son);
...KNECHT, m. (-s), knecht van den vendumeester;
—MEESTER, m. (-s), vendu-afslager; —PERSONEEL,
0.; —RECUT, 0.; —SCHRIJVER, m.; —SCHULD
v. (-en).
VENDUTIE, v. (-s), vendu, inz. in India wegens
vertrek naar elders.
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VENUS.

VENERABEL.

VENERABEL, bn. (-er, -st), eerbiedwaard.
VENERABILE, o. (R.•K..) het hoogwaardige, Christus zelf in het H. Sacrament des altaars, (ook) de
baker (monstrans), waarin de gewijde hostie vervat is.
vereering.
VENERATIE, v. (-s,
VENEREEREN, (venereerde, heeft gevenereerd),
vereeren, aanbidden.
VENERIEK, o. venusziekte.
VENERISCH, VENERIEK, bn. (geneesk.) van venusziekte besmet.
VENIA AETATIS, v. jarenvermindering afslag
• van jaren (aan minderjarigen); brieven van venia
aetatis, van meerderjarigheid.
VENIG, bn. (-er, -st), vol veen.
VENIJN, o. gif, vergif; (fig.) lastertaal: (sprw.)
geen erger venfin dan kwade tongen; zjjn venffn op
iem. uitbraken.

VENIJNBOOM, m. (-en), (gew.) taxis, alzoo genoemd wegens zijne vergiftige eigenschappen;
...DRANK, m. (-en), gifdrank.
VENIJNIG, bn. (-er, -st), vergiftig: venfjnige slang,
(ook fig.) boos, arglistig mensch; (fig.) bits, boos,
lasterend: venfjnige tongen; iem. venijnig aanzien.
VENIJNIGHEID, v.
VENIJNMENGER, m., ...MENGSTER, v. (-s), gifmenger, -mengster.
VENIZOEN, o. wild, wildbraad. —PASTEL v. (-en).
VENKEL, v. eene schermbloemige plant (foeniculum) met specertjachtig zaad; gemeene venkel, ook
venkeldille en vennekool geheeten; wilde venkel,
waterkervel, ook water- en paardenvenkel genoemd;
stinkende venkel, dills.
VENKELAPPEL, m. (-s, -en), anijsappel; ...BLAD,
o. (-eren); ...ROUT, o. sassefras; ...OLIE, v. vluchtige olio uit de venkel bereid; ...SAUS, v, ...THEE,
v. aftreksel van venkelbladeren; ...WATER, o. water
met venkelolie vermengd; ...WIJN, m....WORTEL,
m. (-en); ...ZAAD, o.
VENNOOT, m. (-en), lid -, deelgenoot eener maat•
of vennootschap, stills deelhebber.
VENNOOTSCHAP, v. (-pen), de overeenkomst
waarbij twee of meer personen zich - verbinden
om iets in gemeenschap to brengen, met oogmerk
om het daaruit ontstaande voordeel met elkander
to deelen; de wet erkent drie soorten van vennootschappen van koophandel: 1° de vennootschap onder
eene firma, welke twee of meer personen aangaan,
ten einde onder een gemeenschappelijken naam
koophandel to drijven; 2° de vennootschap wgze
van geldschieting, anders en commandite genaamd,
welke aangegaan wordt tusschen een persoon of
tusschen meerdere hoofdelijk voor het geheel aansprakelijke vennooten, en een of meer andere personen als geldschieters; 3° de naamlooze vennootschap, die hare Lenaming ontleent aan het voorwerp harer handelsonderneming.
VENSTER, o. (-s, -en), raam met glasruiten: aan
(sprw.) de
het venster zitten; door het venster kijken;
oogen zijn de vensters van het hart, aan de oogen kan
men vaak zien wat er in het hart omgaat; het kfjkt
deuren en vensters uit, aan alles is het to merken;
door een hennepen venster kijken, opgehangen worden,
zijn; je zit hier bij geen boer in 't venster, ge zit hier
niemand in den weg; opening waardoor het daglicht
in eene kamer komt, benevens de afsluiting met
glas, hout enz.; beweeglijk luik voor een venster,
van buiten aangebracht, buitenvenster; (ontl.) twee
openingen in het doolhof: het ronde en het ovals
venster. VENSTERTJE, o. (-s), klein venster.
VENSTERBANK, v. (-en), bank voor een venster (in
eene kamer); benedenstuk van het kozijn; ...BESLAG,
o. ijzeren beslag aan een venster; ...BLIND, 0. (-en),
luik aan een venster; ...BOOG, m. (...bogen), (bouwk.)
ojief, spitsboog; ...BOOM, m. (-en), middenstaak of
stang van een venster.
VENSTEREN, (vensterde, heeft gevensterd), aan
het venster zitten: zij houdt veel van vensteren; —

van vensters voorZien; (fig.) doorlialen, berispen:
iem. terdege vensteren.

VENSTERGAT, o. (-en), (bouwk.), vensteropening;
...GELD, o. belasting op de vensters; ...GLAS,
(...zen), glas voor vensterruiten; ...GORDIJN, v. o.
(-en); ...GRENDEL, m. (-5); ...HAAK, m. (...haken);
...HORDE, v. ( n), horde voor het venster;
o. ( en), scherm, gordtjn voor een venster; ...KNIP,
v. (-pen), ...KNIPJE, o. (-s), grendeltje voor een yen;
star; ...KOORD, o. v. ( en); ...KRAM, v. (-men);
....KRUIS, o. (-en), geraamte van een venster zonder
de glazen; ...KUSSEN, o. (-s), langwerpig kussen
op eene vensterbank; ...KWAST, m. (-en), kwast aan
eene staatsiegordtjn voor een venster; ...LOOD,
(-en), zwaartelood aan een schuifraam; ...LUIK, a.
(-en), luik voor een venster.
VENSTERMAT, v. (-ten), vloermat voor een venster;
...MUZIEK, v. muziek ter eere van iem. voor de
vensters zijner woning gespeeld, serenade,' aubade;
...PEN, v. (-nen), (timm.) pen om een vensterraam
vast te zetten.
VENSTERRAAM, o. (...ramen); ...ROEDE, v. (--n),
(timm.) lijstje van het vensterkruis; ...RUIT, v. (-en),
gesneden glas voor een venster; ...SCHARNIER, o.
(-en); ...SCHERM, o. markies; store om den
zonneschjjn to kunnen buitensluiten; ...TRALIE, v.
(...On); ...VERBAND, o. (heelk.); , ...VLEUGEL, m. (-s),
draairaam of vleugelraam ; ...WERK, o. (-en), toestel
tot een venster.
VENSTERZIEK, bn. een weinig ongesteld, waardoor
men de kamer moat houden.
VENSTERZIEKTE, v. lichte ongesteldheid.
VENT, m. (-en), kerel, man: ik stoor mfj aan dien
vent niet; het is een 'ifs van een vent; een brave, goede,
bests, ferme, slimme vent. VENTJE, o. (-s), manneke:

YENTA, v. (-'s), herberg aan den grooten weg (in
Spanje en Portugal).
VENTBAAR, bn. verkoopbaar.
VENTE, v., (w. g.), verkooping of opveiling btj
enkele stukken.
VEN TEN, (ventte, heeft gevent), in het klein, langs
de huizen verkoopen.
VENTIEL, m. (-en), luchtklep; (muz.) de inrichting
om in geluidgevende buizen en pijpen het instroomen en het ontsnappen van de lucht to regelen:
ventiel van een orgel, van een hoorn; — het ventiel van
een rgwiel, waardoor lucht in de luchtbanden gopompt wordt; —INSTRUMENTEN, o. my. (muz.)
koperen blaasinstrumenten met ventielen.
VENTILATIE, v. (-s, ...ti6n), luchtverversching: in
daze school is eenegoede ventilatie; luchtstrooming; (fig.)
nauwkourig onderzoek.
VENTILATOR, m. (-s), inrichting om de lucht in
eene ruimte te ververschen.
VENTILEEREN, (ventileerde, heeft geventileerd),
de lucht ververschen: in eene ziekenkamer meet met
zorg geventileerd worden.

VENTJAGEN, o. rondvaren (om koopwaren ter
markt to brengen) ; (ook) rondventen.
VENTJAGER, m. (-s), marskramer; (ook) schuit tot
ventjagen. VENTJAGERIJ, v. het ventjagen; marskramerij.
VENTJELIEF, o. lieve vent.
VENTOSE, m. de 9de maand in den kaIender der
voorm. Fransche republiek, van 19 Febr. tot 20 Maart
windmaand.
VENTRILOQUE, (-n), ...LOQUIST, m. en v. (-en), buikspreker, -spreekster ; ...LOQUENTIE, v. buikspraak,
-spre akkunst.
VENUS, v. (fab.) godin der schoonheid en liefde;
gordel van Venus, haar gordel waarin liefde, vurig
verlangen on zachte betoovering verborgen waren;
(sprw.) den stoute is Venus gunstig; v3 is eene Venus,
eene schoonheid met voile vormen; — (fig.) geslachtsdrift, wellust: Venus dienen; aan Venus offeren;
Venus najagen, veel van Venus houden; (sterrenk.)
morgen- en avondster, planeet (aangeduid door het
teeken ?); (scheik.) koper.

VENUSANGEL.
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VENUSANGEL, m. (-s), (ontl.) venusprikkel; ...BEKKEN, o. zekere plant; ...BERG, m. (-en), (ontl.) voorste
gedeelte van het schaambeen; de vleezige verhevenheid in de hand onder den duim; ...BUIL, v. (-en),
(heelk.); ...DIENST, m. eeredienst, aan Venus bewezen; (fig.) eon ontuchtig leven; ...DIER, o. (-en),
ontuchtig vrouwspersoon, hoer; ...GORDEL, m. (-5),
(nat. hist.) benaming voor eene langwerpige kwallensoort (cestus veneris); ...HAAR, o. (...haren),
vrouwenhaar, schaamhaar der vrouwen; (plantk.)
eene soort van varen die alleen op de oude muren
to St. Lavante bij Maastricht gevonden wordt; haar
naam is van de zwarte kleur en de fijnte der stengels, takken en der steeltjes vooral afkomstig;
...HEUVEL, m. (-s), venusberg; ...JONKER, m.
(-s), losbandige jongeling, zwierbol, hoerenjager;
...KWAAL, v. (...kwalen), venusziekte.
VENUSNAVEL, m. (-s), (nat. hist.) naam van het
deksel eener Indische zeeslakschelp; ...NAVELKRUID, o. (-en), klierspeenkruid; ...00R, o. (-en),
(nat. hist.) zekere schelp; ...PRIKKEL, m. (-s), (ontl.)
kittelaar; ...SCHELP, v. (-en), (nat. hist ) zeker schelpdier op onze zeekusten voorkomende (venus), tot
de groep der plantschelpen behoorende; ...SCHOEN,

verdere nasporingen waren tevergeefs, latere, nauwkeuriger; verdere bevelen afwachten, latere, nauwkeurigor; het verdere weet g# wel, schenk ik u, hetgeen

v. (-en), (plantk.) mariaschoen; ...SLAK, v. (-ken),
slak die in den venusnavel woont; ...SPEL, o. (-en),
minnespel; ...SPIEGEL, m. (-s), (plantk.) eene soort
van klokje; ...TEMPEL, m. (-5), bordeel; ...ZIEKTE,
v. (-n), venerische ziekte; ...ZOON, m. (fab.) Amor,
Cupid(); de minnegod.
VER, VERRE, bn. bw. (-der, -st), door eene groote
tusschenruimte gescheiden, verwijderd, afgelegen:
het verre Oosten; naar verre landen trekken; Rotterdam ligt niet ver van Den Haag; heinde en ver, dichtbij
on verweg, overal; (sprw.) wie van verre komt, heeft
goed liegen, kan gemakkelijk allerlei vreemde, zonderlinge dingen vertellen; beter een goede buur dan
een verre vriend; — van Eerie groote lengte - uitgebreidheid: een verre weg, rein, tocht; op verren afstand,
zeer groot; dat geweer draagt ver, kan tot op verren
afstand kogels werpen; ver in zee zijn; zoo ver het
gezicht reikt, zoo ver men zien kan; tot hiertoe en niet
verder, gij moogt niet voortgaan (inz. fig.); — (sprw.)
niet verder kijken dan zfin neus lang is, kortzichtig
zijn, niet flunk rondkijken, opmerken; dat is ver
beneden den prijs, veel lager dan de gewone prijs;
zoo ver zjn w# nog niet, zoo ver gevorderd; ver in
een boek zijn, het voor een groot deel gelezen, bestudeerd hebben; hj is ver in geschiedenis, in het
Duitsch, weet er reeds vrij veel van; ver met iets
komen, flunk er mede vooruitkomen; het is reeds ver
met hem gekomen, hij is reeds stork achteruitgegaan,
diep gezonken; h# heeft het ver (in de wereld) gebracht,
heeft veel fortuin gemaakt; hij gaat te ver, hij is
niet gematigd (in zijne eischen, bewoordingen enz.);
dat gaat te ver, dat gaat de perken te buiten; dat is
nog ver te zoeken, dat is nog niet spoedig bereikt;
die vergeltking, verklaring is ver gezocht, is er met de
haren bijgesleept; ik denk er in de verste verte niet
aan, in het geheel niet; een verre bloedverwant, niet
nabestaande; — at verder en verder, langzamerhand,
doch altijd verder; en zoo verder, enzoovoort; — hij is
verre van 2 .#k, knap, slim, is het tegendeel bijna; ik
heb op verre na geen honderd gulden, het verschilt
nog zeer veel; iets, iem. ver beneden zich achten, zichzelf er voor to hoog achten; het zij verre van
hem te willen grieven, dat was in 't geheel mijne bedoeling niet; —
in betrekking tot den tijd: door een groot tijdsverloop gescheiden: de winter is nog ver; in verre tijden,
eeuwen, zeer veel later; in de verre toekomst; eene verre
hoop, verwachting, waarvan de vervulling niet nabij is;
ver in den ifid, de tijd is reeds ver, voor een goed
deel verstreken; hoe ver is zo ?, in hare zwangerschap
gevorderd; (sprw.) het is nog ver van zingen, wij
kunnen den uitslag nog niet verzekerd achten; ver
boven de ryftig zijn, diep in de vijftig; verder wit ik
er niets mede te maken hebben, voortaan, later; alle
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nu volgen moot.
VERAANGENAMEN,

(veraangenaamde, heeft ver-

aangenaamd), aangenaam maken: dat veraangenaamt het leven; iemands lot veraangenamen. VER,AANGENAMING, v.

VERAANSCHOUWELIJKEN, (veraanschouwelijkte,
heeft veraanschouwelijkt), aanschouwelijk voorstollen: zijne meening door voorbeelden veraanschou-

wel#ken. VERAANSCHOUWELIJKING, v.
VERAARDEN, (veraardde, is veraard), verbasteren,
ontaarden. VERAARDING, v.
VERABUSEEREN (ZICH), zich vergissen, dwalen.
[ZICH ABUSEEREN is voldoende. VER is Kier, en
in weer dergelijke basterdwoorden, een overtollig
voorvoegsel.]
VERACCIJNZEN, (veraccijnsde, heeft veraccijnsd),
accijns rechten opleggen of betalen. VERACCIJNZING, v. (-en).
VERACCORDEEREN, (veraccordeerde, heeft veraccordeerd), met een accoordje verkoopen, overdoen;
een vergelijk treffen, bedingen: iets ergens b# veraccordeeren.
VERACHTELIJK, bn. bw. (-er, -st), laag, waard
veracht to worden: zich door een slecht gedrag verachtelijk maken; met verachting: iem. verachtelijk
aanzien, toespreken; verachtelijke blikken. VERACHTELIJKHEID, v. (...heden).
VERACHTELOOZEN, (verachteloosde, heeft yen.
achteloosd), niet in acht nemen; verwaarloozen:
zijne gezondheid, zijne belangen verachteloozen. VERACHTELOOZING, v.
VERACHTEN, (verachtte, heeft veracht), niet achten, met minachting aanzien, • behandelen: de
lasteraar wordt veracht; (sprw.) hj is de verachte
fakkel, hij wordt overal met minachting behandeld, met den nek aangezien; trotseeren: den dood
verachten; verlagen, vernederen, verkleinen: g# meet
uw broeder niet zoo verachten; iets verachten, er de

waarde van verkleinen. VERACHTING, v. het

verachten; Noon, minachting, verval.
VERACHTEND, bn. hoonend; minachtend: verachtelijk.
VERACHTER, m., VERACHTSTER, v. (-s), die
veracht; die trotseert.
VERACHTEREN, (verachterde, is verachterd), achterlijk raken, achteruitgaan: de zieke verachtert; zjjne
zaken verachteren; in waarde -, in gehalte verminderen: die planten zijn zeer verachterd;
(fig.) in verval geraken: die koopman is de laatste jaren veel
verachterd. VERACHTERING, v. het verachteren,
vermindering, achteruitgang.
VERACITEIT, v. waarheidsliefde, echtheid; geloof-

baarheid.

VERADELLIJKEN, (veradellijkte, heeft veradellijkt),
(w. g.) in -, tot den adelstand verheffen. VERADELLIJKING, v.
VERADEMEN, (verademde, heeft verademd), weder
adorn scheppen; tot rust -, tot kalmte komen.
VERADEMING, v. het verademen; (fig.) verkwikking, verlichting, vertroosting: ik kan niet tot verademing (tot rust) komen.
VERAF, bw. op grooten afstand.
VERAFGELEGEN, bn. verwijderd, op grooten afstand gelegen: verafgelegen huizen, landen. VERAFGELEGENHEID, v. groote afstand.
V ERAFSCHUWEN, (verafschuwde, heeft veraf.
schuwd), in hooge mate verachten: de logen verafschuwen.
VERANDA, v. ('s), (bouwk.) overdekte plaats vOOr
den voor- of achtergevel.
VERANDEREN, (veranderde, heeft of is veranderd),
wijzigen, anders maken: een kleed, eene japon veranderen; iets aan een huis, in een testament reranderen; de reisplannen zon veranderd; reel in een opstel
veranderen; zijne stem veranderen, er eon ander ge-
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luid aan geven; zijn gedrag, zijn leven veranderen,
wijzigen, inz. verbeteren; dat verandert de zaak;
—gehlanderswakn,e adreg ante,vorm
of smaak aan lets geven: Jezus veranderde water
in win; de goochelaar veranderde een zakdoek in eene
duif; bier verandert in azffn, — anders worden: het
loopt om; die
weer verandert; de wind verandert,
kleur verandert, verschiet; de tijden veranderen, blijhij
zene
hand
is
veranderd,
yen niet hetzelfde;
is niets
schrijft niet zooals hij vroeger schreef;
verandert, geheel dezelfde gebleven; — verwisselen:
van kleeren veranderen; van godsdienst veranderen,
een anderen godsd'enst aannemen; van dienstboden,
van woning veranderen; van meening veranderen,
eene andere meening krijgen; — ontstellen: daar
verander ik van; — (zeew.) van boeg, van koers veranderen, het over een anderen boeg wenden, een
anderen •koers nemen; van kwartier veranderen, de
wacht aflossen; — (rijsch.) van hand veranderen,
met eene andere hand grijpen. VERANDERING, v.

(-en), het veranderen; wijziging; ommekeer, eene
verandering maken, aanbrengen, ondergaan; van verandering houden; (sprw.) verandering doet leven, geeft
nieuwen lust; verandering van spijs doet eten; alle
verandering is geene verbetering; verandering van geloof,
van denkwlize, er is verandering in de ziekte geko.
men; — (geneesk.) maandstonden (der vrouwen); —
(muz.) variaties: een lied met veranderingen. VER.
ANDERINGETJE, o. (-s).
VERAMIERLIJK, bn. (-er, -st), onbestendig, ongestadig, onvast : de mode, het weer, de wind is veranderlijk; wispelturig: een veranderlfjk mensch; hfj is
veranderlfjk als de wind; niets zoo veranderlfjk als
de fortuin, op niets valt zoo weinig staat to maken.

VERANDERLIJKHEID, v. onbestendigheid, ongestadigheid, wispelturigheid.
VERANKEREN, (veran.kerde, heeft verankerd),
(zeew., bouwk.) met ankers vastleggen, -maken.
VERANTWOORDELIJK, bn. (-er, -st), to verantwoorden; aansprakelijk: ieder mensch is verantwoordelfjk voor zone daden; aan iem. verantwoordelUk
zijn, verplicht zijn horn rekenschap to geven; eene
verantwoordelfjke betrekking; een verantwoordelfjk ambtenaar, ministerie, die (dat) voor ztjne daden tot

verantwoording kan geroepen worden, - rekenschap
moat afleggen. VERANTWOORDELIJKHEID, v. de
van iets dragen, op zich nemen.
VERANTWOORDEN, (verantwoordde, heeft verantwoord), rekenschap geven van: gelden verantwoorden; rechtvaardigen : zijn gedrag, zon optreden,

verantwoordelfjkheid

zone bevelen verantwoorden; dat kan ik voor God en
de geheele wereld verantwoorden, tegenover iedereen
rechtvaardigen; zich verantwoorden, zich rechtvaardigen, • verontschuldigen: dat kan ik tegenover tnijn
geweten niet verantwoorden; veel te verantwoorden hebben, eene groote verplichting op zich hebben; de
zieke heeft het zwaar te verantwoorden, verkeert in

groot gevaar.
VERANTWOORDER, m., VERANTWOORDSTER,
v. (-s), die verantwoordt; verdediger, verdedigster.
VERANTWOORDING, v. (-en), het verontschuldigen, verontschuldiging, verdediging: iem. ter verant•
woording oproepen; verantwoordelijkheid; rekens,diap ; rekening en verantwoording geven, gedane uitgaven toelichten.
VERARBEIDEN, (verarbeidde, heeft verarbeid), bewerken; arbeidende verbruiken. VERARBEIDING, v.
VERARMEN, (verarmde, heeft of is verarmd), arm
maken, worden: z zijn veer verarmd; (sprw.) wie
zone schulden betaalt, verarmt niet; de oorlog verarmt
beide partUen; — verminderen, bederven: dat goed
verarmt (vermindert in waarde) door het liggen; een
akker verarnzen, uitbouwen, uitputten. VERARMING, v.
VERASSUREEREN, (verassureerde, heeft verassureerd), verzekeren.
VERAZEN (ZICH), (veraasde zich, heeft zich
veraasd), (w. g.), to veel te gulzig eten (van heron).

VERBAAL, bn. woordelijk.
proces-verbaal.
VERBAAL, o.
VERBAASD, bn. bw. ontsteld, verwonderd: verVERbaasd over lets ztjn; iem. verbaasd aankjjken.
BAASDHEID, v. verwondering, verstomming, ontsteltenis; verbazing.
VERBAASD, tw. uitroep van groote verwondering:
verbaasd wat was dat ?; wel verbaasd !

VERBABBELEN, (verbabbelde, heeft verbabbeld),
overbabbelen (inz. iets dat geheim moest gehiniden
worden); babbelende doorbrengen pf verkwisten:
zfjn tad verbabbelen.

VERBAKKEN, (verbakte, heeft verbakken), bakkende gebruiken : al het koren is verbakken; bedervan : het brood is verbakken; overbakken. VpRBAKKING, v. het verbakken.
VERBALISEEREN, (verbaliseerde, been geverbaliseerd), (recht.) gerechtelijk neerschrijven (bevin-:
dingen, verklaringen); mondeling behandelen; (fig.)
veel omhaal van woorden maken.
VERBALLASTEN, (w. g.), in ballast gebruiken;
van ballast voorzien.
VERBALLING, v. (-en), (veearts.) ontsteking der
vleezige ballen van den hoof, waardoor een dozer
of beide gevoelig, warm, gezwollen, gekneusd of
gewond zijn.
VERBAND, o. (-en), het verbinden, verbintenis: ik
wil het wel op TO nemen, maar zonder verband; onder
verband liggen, gehypothekeerd zijn, (ook fig.) gehouden zijn tot; (recht.) onder verband als naar
—
rechten; onder verband van personen en goederen;
samenhang: die twee zaken staan met elkaar• in veroorlog;
in
band; dit staat in verband met den
verband
met het bovenstaande; het causaal verband nagaan,
de betrekking van oorzaak en gevolg; er is hoegenaamd geen verband in dien stOl; — samenvoegen:
het verband der pannen; (bouwk.) de steenen worden
in verband opgemetseld, zoo gernetseld dat de voegen niet boven elkander komen; Vlaamsch verband
(bij een eOnsteens muur) de afwisseling der strekscheen der koplagen; de steenen op de plaats liggen in
keperverband, de opvolgende rijen vormen telkens
hoek van 90° met elkander; (timm.) hetverband
van die deur is niet stevig; iets uit zijn verband rekken, trekken, rukken, scheuren, (ook fig.); het verband
van een schip, alle spanten; — behoorlijke richting:
iets, boomen in 't verband plaatsen; — (heelk) zwach.
teling, omwinding, om de genezing to bevorderen:
een verband van gips aanleggen, afnemen; den arm
in een verband dragen. YERBANDJE, o. (-s).
VERBANDBRIEF, m. (...ven), (recht.) schuldbrief,
obligatie; ...HUIS, o. (...zen), ...KAMER, v. (-s),
gedeelte van een gasthuis of hospitaal, tot verbinding der gewonden ingericht; ...IJZER, o. (-s),
(hoefsm.) een stuk plaatijzer tusschen ijzer en hoe!
geschoven, of door middel van nagels en schroefkalkoenen vastgemaakt, om een verband onder een
zieken hoof te brengen; ...KIST, v. (-en), kist met
benoodigdheden voor het verbinden van gewonden:
op iedere school, op ieder gemeentehuis moest eene verbandkist aanwezig zijn, ...LEER, v. leer omtrent het
verbinden van gewonden; ...LINNEN, o. linnen om
verbanden to leggen; ...MATERIAAL, o.(...rialen),
...MIDDEL, o. (-en); ...PAPIER, o. guttaperchapapier om een verband luchtdicht of to sluiten;
...STOFFEN, v. my. ...TOESTEL, m. o. (-len).
VERBANNELING, m. v. (-en), (w. g.), banneling.
VERBANNEN, (verbande, heeft verbannen), in ballingschap zenden : _Napoleon I werd levenslang naar
St-Helena verbannen; (fig.) nit zone gedachten verbannen, verzetten, verdrijven; met den kerkban treffen.
VERBANNING, v. (-en), het verbannen; ballingschap.
VERBASTEREN, (verbasterde, is verbasterd), ontaarden : een verbasterd nageslacht. VERBASTERING,
v. (-en), ontaarding.
VERBAZEN, (verbaasde, heeft verbaasd), zeer ver.
wonderen: het verbaast nij, zoo iets van u te hooren;
zich over de bUgeloorigheid der menschen verbazen,

VERBAZEN.
Izich verwonderen. VERBAZING, v. verwondering:
vol verbazing; ik was een en at verbazing, ik verbaasde mij ten zeerste.
- VERBAZEND, bn. bw. (-er, -st), hetgene doet verbazen, verwonderlijk : verbazend veel eten, drinken;
.een verbazend groot huis; z:er groot: een verbazend
seheugen.
VERBAZEND, tw. uitroep van verbazing: wel
, verbazend, wat een groote visch !
VERBEDDEN, (verbedde, heeft verbed), op een ander
bed leggen (een zieke). VERBEDDING, v. (-en), het
-verbedden.
VERBEDDENSTIJD, m., ...UUR, o. tijd, uur tot verbedden.
VERBEELDEN, (verbceldde, heeft verbeeld), in beeltenis vertoonen, voorstellen: deze schildery verbeeldt
den slag be Waterloo; het tooneel verbeeldt een bosch;
kan mfj verbeelden hoe blij hij was, ik kan mij dat
voorstellen; verbeeld u, stel u voor; hij verbeeldt zich
zeer knap te zOn, houdt zich voor zr - er knap; verwaand zijn: zich veel verbeelden; wat verbeeldt gij u?,
wat denkt ge wel? VERBEELDING, v. het verbeel, den, valsche voorstelling:
dat is louter verbeelding;
-het rijk der verbeelding ; inbeelding, verwaandheid:
veel verbeelding van zichzelf hebben; wat eene verbeelding!; — verbeeldingskracht: hij heeft eene levendige
verbeelding, hij kan zich vele zaken zeer helder voor
-slen geest stellen; (wijsbeg.) willekeurige en onwilleiceurige verbeelding, die wel of niet opzettelijk plaats
heeft ; determineerende verbeelding, die aan eene voor:ste.ling allerlei bijzonderheden bijvoegt; de abstra.heerende laat allerlei bijzonderhe len weg en de combineerende voegt bij en that weg.
VERBEELDINGSKRACHT, v. vermogen van den
geest om zich zaken voor te stellen.
VERBEENEN, (verbeende, is verbeend), been wor-den: de uiteinden der pezen zijn verbeend; bj snoeken
verbeenen de pezen; VERBEENING, v. tot been wor-den: de verbeening der pezen; het hard warden van
het kraakbeen door afzetting van beenaarde: de
verbeening heeft inz. plaats in het tweede en derde jaar.
VERBEESTELIJKEN, (verbeestelijkte, is verbeestelijkt), verdierlijken. [ VERBEESTELIJKEN verdient
-de voorkeur boven VERBEESTEN.]
VERBEESTEN, (verbeestte, is verbeest), verdieriijken, (gew.) iets verbeesten, door zijn wangedrag,
door zich als een beest te gedragen, iets in de
war sturen, doen verloopen.
VERBEIDEN, (verbeidde, heeft verbeid), wachten,
-afwachten: iemands komst verbeiden; wachten, toeyen: /JO wil daar verbeiden. VERBEIDING, v.
VERBEIDER, m. (-s), regent-troonopvolger: WILLEMV
.bestuurde, als verbeider, de landen zijner moeder, gravin
MARGARETA.
VERBENA, v. gemeene verbena (verbena officinalis),
thier to lande de eenige plant, die tot de familie der
Verbenadchtigen behoort; zij heeft een vierkanten
Stengel met scherpe kanten en ruwe tegenovergestelde, driedeelige bladeren; zij wordt langs dijken
• wegen aangetroffen en hier en daar ook Ozerhard
geheeten.
VERBENAACHTIGEN, v. my. eene plantenfamilie
slechts door eene soort in Nederland vertegen•
de gemeene Verbena.
-woordigd wordt:
VERBERGEN, (verborg, heeft verborgen), wegstopiets in eene lade, onder eene
- pen, onzichtbaar maken:
.least, een kleed verbergen; de zon is achter eene wolk
verborgen; gestolen goederen verbergen, helen; (mil.)
eene battery verbergen, maskeeren; — bedekken, verzwijgen: een g eheim, plannen voor een ander verbor-gen houden; zone gedachten, gevoelens verbergen; de
gebreken verborgen houden; — zich verbergen, zich ver-schuilen, zich verborgen houden. VERBERGING, v.
VERBERGER, m., VERBERGSTER, v. (-s), die verbergt; heler, heelster.
VERBERGPLAATS, v. (-en), bergplaats, schuilhoek.
VERBETERAAR, m., VERBETERAARSTER, v. (-s),
-die verbetert; corrector.

VERBIJSTEREN.
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o. (-en), (boekdr.) blad of vet
druks waarvan de fouten verbeterd zijn en dat den
inteekenaars of koopers van het werk gratis wordt
afgeleverd ter vervanging van een vroeger ontvangen blad of vel.
VERBETEREN, (verbeterde, heeft en is verbeterd),
beter maken of worden : het land door doelmatige
bemesting verbeteren; zone omstandigheden ztjn veel
verbeterd; de toden verbeteren; mijne gezondheid is reel
verbeterd; zuiveren (van fouten, van gebreken): een
opstel, eene teekening, plannen verbeteren; 'eene drukproef verbeteren, corrigeeren; herstellen: men heeft
zyn huis reeds verbeterd; zich verbeteren, beter worden,
van gedrag veranderen. VERBETERING, v. (-en),
het verbeteren; correctie; herstelling; (fig.) onder
verbetering, met uw verlof; ik zoude u raden, onder
verbetering, waarbij ik mijn raad gaarne voor beter
geef.
VERBETERHUIS, o. (...zen), gevangenis voor correctioneel-veroordeelden, huis van correctie.
VERBETERINGSGESTICHT, o. (-en), verbeterhuis.
VERBETERLIJK, bn. (-er, -st), (w. g.), vatbaar voor
verbetering.
VERBEURBAAR, bn. vatbaar om verbeurd te worden; (fig.) verbeurdverklaard kunnende worden.
VERBEURDVERKLAREN, (verklaarde verbeurd,
heeft verbeurdverklaard), aan de schatkist ten
deel vallen, in beslag nemen (inz. tot straf): sluikgoederen warden verbeurdverklaard. VERBEURDVERKLARING, v. (-en).
VERBEUREN, (verbeurde, heeft verbeurd), van de
plaats verzetten, overdragen naar eene plaats: die
kist is haast niet te verbeuren; verliezen (door wangedrag of lichtzinnigheid): zijn recht, zijn goeden
naam, iemands vertrouwen verbeuren; er is niet reel
aan verbeurd, er gaat niet veel mede verloren; boete
verbeuren, zich aan eene wetsovertreding schuldig
maken, waarop eene boete gesteld is; zijn leven
verbeuren, den dood verdienen; ik zou er men hoofd
wel onder verbeuren, verwedden; (fig.) verberardverklaren; panel verbeuren, zeker gezelschapsspel.
VERBEURTE, v. verlies: op of onder verbeurte.
VERBEURTEN, (verbeurtte, heeft verbeurt), aflossen, zijne beurt waarnemen: elkander verbeurten.
VERBEUS, bn. woordenrijk, wijdloopig, omslachtig.
VERBEUZELEN, (verbeuzelde, heeft verbeuzeld), in
dwaasheid of lichtzinnigheid doorbrengen: den tijd,
zOn geld verbeuzelen; een verbeuzeld leven.
VERBIDDELIJK, bn. (-er, -st), (w. g.), lankmoedig.
VERBIDDELIJKHEID, v.
VERBIDDEN, (verbad, heeft verbeden), overhalen,
vermurwen door te bidden, smeeken: den strengen
wader verbidden; laat zich niet verbidden, hij is
onverbiddelijk; biddend doorbrengen: zfjn tad verbidden; (veroud.) door bidden terugwenschen: verbidt
uwe zonen niet, noch kwelt u in hun dood. VERBIDDING, v.
gezeglijk, gehoorzaam.
VERBIEDELIJK, bn. (-en
VERBIEDEN, (verbood, heeft verboden), door een
gebod beletten: iem. iets verbieden; een kind verbieden,
door een gebod beletten lets verkeerds te doen; die
deugniet laat zich maar verbieden, hij stoort zich niet
veel aan een verbod; het denken kan men niet verbieden; iem. het ( bezoeken van zijn) huis verbieden;
de wet verbiedt sulks; — verboden goederen, die niet
mogen uitgevoerd warden; eene verboden vrucht, iets
dat verboden is; (sprw.) verboden vrucht smaakt het
lekkerst; verboden boeken, die niet gelezen mogen
worden; verboden handel. VERBIEDING, v. het
verbod.
VERBIEDEND, bn. (recht.) belettend.
VERBIJSTERD, bn. verward, bedwelmd: verbOsterd
can zinnen. VERBIJSTERDHEID, v.
VERBIJSTEREN, (verbijsterde, heeft verbijsterd),
van iem. de zinnen verwarren: de liefde heeft hear
het hoofd verbijsterd; voorspoed heeft hem verbesterd.
VERBIJSTERING, v. buitengemeene verlegenheid,
verstomming.
VERBETERBLAD,
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Wends dingen bederven: aline broek verbfjt van de
kalk; inhonden, onderdrukken (door op de lippen to
Wen): zfin lath verbiften; zij verbeet hare On; verkeerd-, op One tong bijten: ik heb mjj verbeten; (fig.)
.zich met moeite inhouden: ik stond nzij van woede te
verbfjten.

VERBILJARTEN, (verbiljartte, heeft verbiljart), met
biljarten doorbrengen, - verliezen, verspelen.
VERBILLEN, (verbilde, heeft verbild), (molen.)
anders billen; door billen bederven.
VERBINDEN, (verbond, heeft verbonden), samenvoegen, vereenigen: getallen verbinden; woorden tot
in den
zinnen verbinden; door het huweljjk verbinden,
echt opnemen, echtelijk vereenigen; een goed verbonden muur, die goed in 't verband gemetseld en gevoegd is; de verbonden mogendheden, de geallieerden;
het nuttige met het aangename verbinden; — innig
vereenigen: water verbindt zich niet met olie; onedele
metalen verbinden zich met de zuurstof uit de lucht
en roesten; — (heelk.) zwachtelen: eene wonde, een
arm verbinden; (fig.) iem. de oogen verbinden, blinddoeken; — verplichten: iem. tot iets verbinden; zich
door zone handteekening, een eed, beloften verbinden,
op zich nemen to doen of te laten; rich voor iem. (tot
het betalen van eene. som geld) verbinden, borg voor

hem blijven; — overbinden, nog eons, beter binden:
z#ne schaatsen, een rok verbinden; een oud boek laten
verbinden; — (zeew.) aanzetten, stijver aanhalen:
een looper, het want verbinden. VERBINDING, v. (-en),
samenvoeging: scheikundige verbinding; vereeniging;
verbintenis: zich in verbinding stellen met; in verbinding staan met.
VERBINDEND, bn. bindend; (fig.) verplichtend : de
wet is voor alien verbindend; — (taalk.) verbindende
voegwoorden, de woordjes dat en of die vele soorten

van zinnen met den hooldzin verbinden; (wijsbeg.)
een verbindend oordeel, besluit.
VERBINDINGSACCOORD, o. (-en), (muz.) de dissonneerende accoorden die tot de aaneenschakeling der
wezenljjke harmonieen dienen; ...BALK, m. (-en),
(bouwk.) balk die tot het verband behoort; ...GANG,
v. (-en), ...KLOS, m. (-sen), (zeew.) draagbalk ; ...KNIE,
v. (-6n), (zeew.) zitter, buikstuk; ...NAAD, m.(...naden), (naaist. ontl.) plaats waar twee voorw. aan
elkander gevoegd, verbonden zijn; ...PLAAT, v.
(...platen); ...ROEDE, v. (-n); ...SPOORWEG, m. (-en);
...TEEKEN, o. (-s), (taalk.) koppelteeken (-).
VERBINTENIS, v. (-sen), samenhang; verbond;
belofte; huwelijksvereeniging; geteekende verplichting: verbintenis tot betaling; schriftelijke verbintenis,
obligatie, contract.
VERBITTERD, bn. bw. (-er, -st), woedend, wrokkend,
vertoornd: zijne verbitterde vijanden; een verbitterd
gemoed. VERBITTERDHEID, v.

VERBITTEREN, (verbitterde, heeft verbitterd),
bitter maken; (meest fig.) onaangenaam maken:
dat verbittert mij het leven;
bedroeven: iemands leven
verbitteren (verstoren); iemands genoegen verbitteren,
wegnernen; zich het leven verbitteren; vertoornen, vergrammen: iem. tegen zich verbitteren. VERBITTERING, v. het verbitteren; vergramdheid ; verbitterdheid: dat wekt verbittering; de verbittering van het
uitgemergelde yolk.

VERBLAZEN, (verblies, heeft verblazen), wegblaZen; — anders blazen; blazende verbruiken (in de
glasfabrieken); — (muz.) eene fluit, een horen verblazen, door er valsch op te blazen, bederven.
VERBLEEKEN, (verbleekte, heeft en is verbleekt),
bleek worden: zif verbleekte van schrik; verschieten:
de kleuren zfin verbleekt. VERBLEEKING, v. het
verbleeken.
VERBLIJD, bn. verlieugd; verrukt, opgeruimd.
VERBLIJDEN,

VERBOERTEN.

. VERBIJTEN.

VERBIJTEN, Iverbeet, is en heeft verbeten), door

(verblijdde, heeft verblijd), blijde

maken, verheugen: dat verblijdt mij; iem. met jets
verblijden; zich over jets verblejden, zich verheugen,
opvroolijken; verblUdt u met de blijden. VERBLIJ.
DING, v. het verblijden.

VERBLIJDEND, bn. (-er, -st), wat verb -4dt: .setbew
verblildende tjjding.

VERBLIJF, o. (...von), oponthoud: zijn verblpf ter
Pares; plaats van verblijf: waar houdt hij zijn, ver-bliff?; een vast vcrbljjf, woonplaats; (recht.) vergeitjk-

VERBLIJFJE, o. (-s).
VERBLIJFKOSTEN, m. my. kosten van verblijr:

...PLAATS, v.
(-en), woonplaats; (plaats van) oponthoud, domicilie..
VERBLIJVEN, (verbleef, heeft en is verbleven),
blijven, voortdurend zijn: ik verbliff uw vriend (aan.
het einde van een brief); zich ophouden: toff denken.
te Par& eene maand te verblijroen; berusten; aan of bif
hem verbleef de zaak, hij moest er verder voor zorgen; iets aan iem. verblifven, zich daaromtrent op iem.beroepen VERBLIJVING, v. het verblijven.
VERBLIKKEN, (verblikte, heeft'verblikt), verbleeken: (sprw.) zonder te verblikken of te verbleeken, zonder van kleur to veranderen, schaamteloos.
VERBLIND, bn. (-er, -st), (alleen fig.) begoocheld;
blind geworden, als met blindheid geslagen.
VERBLINDEN, (verblindde, heeft verbrnd),
: het gezicht ontnemen, blind maken: verblind or het feller
zonnelicht; (fig.) begoochelon, misleiden: 'e m. verblinden, door den uiterlijken schijn misle i den; hareschoonheid, die beloften verblindden hem.
ERBLIN.DING, v. het verblinden; waan, verbijstering, begoocheling. .
VERBLINDHEID, v. staat van blindheid; (ook fig.),
begochlin.
VERBLOEDEN, (verbloedde, is verbloed), door bloeden vergaan, doodbloeden. VERBLOEDING, v. (-en),

vergoeding tan reis- en verblfjfkosten;

doodelijk bloedverlies: verbloeding lean plaats hebbem
bo een verlies van 2 a 3 S.G. bloed (bjj volwassen,

personen).
VERBLOEMD, bn. bw. beeldsprakig, figuurlijk:
verbloemde spreekwfjze, uitdrukking; —
bedekt, verholen: verbloemd spreken; iem. verbloemd de waarheicIR
zeggen.

VERBLOEMEN, (verbloemde, heeft verbloemd), eig..
met bloemen versieren, dock in die bet. ongebruikelijk ; (alleen fig.) iets onaangenaams, leelijks onder
een schoonen schijn verbergen, het bewimpelen,
vergoelijken: iemands gedrag, de waarheid verbloemen.
VERBLOEMING, v. (-en), het verbloemen, bewimpoling.
VERBLOEMER, m. (-s), die verbloemt.
VERBLUFFEN, (verblufte, heeft verbluft), door gebluf uit het veld slaan, beschaamd maken: iem.
verbluffen; ontmoedigen: hij was geheel verbluft,,
trotseeren. VERBLUFFING, v. het verbluffen.
VERBLUFFER, m., VERBLUFSTER, v. (-s), die.
verbluft.
VERBLUFT, bn. (-er, -st), beschaamd, verlegen,
onthutst: wat ziet hij er verbluft (onnoozel) nit!
VERBOD, o, het verbieden; —, (-en), bevel waardoor iets verboden wordt: een verbod uitvaardigen;
het verbod trotseeren; (sprw.) verbod doet den lust ontstaan.
VERBODEMEN, (verbodemde, heeft verbodemd),
(kuip.) een bodem maken (in een vat); van den,
eenen bodem (van een schip) op den anderen laden..
VERBODEMING, v.
VERBODSBEPALING, v. (-en), bepaling die (iets),
of ontzegt (inz. den in- of doorvoer), verbidt
...BRIEF, m. (...von); ...DAG, m. (-en), dag waarop.
alle nering on hanteering verboden is; ...KEUR, v.
(-en), keur waarbij jets verboden is; ...STELSEL,.
o. (-s), stelsel waarbij de handel beperkt wordt en.
de vrije in- of uitvoer van sommige waren verboden is; ...WET, v. (-ten), verbodsbepaling.
VERBOEKEN, (verboekte, heeft verboekt), ander&
boeken; overboeken. VERBOEKING, v. het verboeken.
VERBOEREN, (verboerde, heeft verboord), snot -,.
in den akkerbouw verteren (geld).
VERBOERTEN, (; erboertte, heeft verboert), boortends doorbrengen.

-VERBOETEN.
VERBOETEN, (verboette, heeft verboet), opnieuw

oprakelen (het vuur); in eene boete yervallen: ais
hif to laat komt, verboet een gulden; yerbeteren
het eene met het andere: de bedden met boontjes verboeten.
VERBOLGEN, bn. (-er, -st), boos, kwaad, vertoornd:
op iem. verbolgen zon; de verbolgen (onstuimige) zee.
VERBOLGENHEID, v. (...heden), toorn, gramschap;
onstuimigheid.
VERBOND, o. (-en), vereeniging, verdrag, overeenkomst: een verbond sluiten, aangaan; een offensief
en defensief verbond, van aanval en erdediging;
lid van een geheim verbond; al de leden van een
verbond; "(Ned. gesch.) het verbond der edelen, een
verbond, in 1565 aanvankelijk eerst door edelen
gesloten, om op alle wijzen het invoeren der
Spaansche inquisitie to beletten; — (Bijb.) de arke
des verbonds, verbondsark; het ou de verbond, Gods
toezeggingen bij de Mozalsche wetgeving, op voorwaarden, tot nakoming van welke het yolk Israel
zich plechtig verbond; het niezace verbond, de toezeggingen der evangelieleer, op voorwaarden, tot
vervulling van welken de christen zich door doop
en avondmaal verbindt, gelijk ook de tijd, waarin
men onder die toezegging leeft; het Oude en het
Nieuwe Verbond, het Oude en het Nieuwe Testament.
VERBONDBREKER, m., ...BREEKSTER, v. (-s), die
een verbond breekt of schendt; ...BREKING, v.
schending van een verbond.
VERBONDEN, bn. vereenigd; de verbonden mogendheden, de geallieerden; gehouden, verplicht; een diep
verbonden (diepgaand) schip. VERBONDENHEID, v.
(...heden), samenhang; (fig.) verplichting.
VERBONDMAKING. v. het aangaan van een verbond of verdrag.
VERBONDSARK, v. eene kist, ook ark des Verbonds
genoemd, die bij de Israelieten eerst in den tabernakel, later in den tempel stond; zij beyatte de
twee steenen tafelen met de wet der tien geboden;
later ook nog andere voorwerpen met name den
staf van Aaron on waarschijnlijk ook wel de gewijde
boeken des 0. V., nadat deze in schrift waren verzameld.
VERBONDSBEKER, m. (-5), beker bij de bekrach.
tiging van een verbond dienende; avondmaalsbeker;
...BOEK, o. (.en), de wet van den tabernakel;
...BREUK, v. schending van een verbond; ...BRIEF,
m. (...ven), (akte van) verbond.
VERBONDSCHENDER, m. ...SCHENDSTER, v. (-s),
die een verbond schendt.
•
VERBONDSEED, m. (-en), eed waarmee men zich
bij een verbond aansluit; ...GOD, m., ...KIST, v.
(bijb.) verbondsark;
o. (...malen), (R.-K.)
nachtmaal; ...OFFER, o. (-Si, (R.-K.) misoffer, heilig
brood; ...STAAT, m. (...staten), staat uit eenige
verbonden kleinere staatjes bestaande; ...TAFEL,
v. (R.-K.); ...TROEPEN, m. my. troepen van een
verbond; ...WET, v. (-ten).
VERBOOGEN, (Zuidn.) prijzen, roemen.
VERBOORDEN, (verboordde, heeft verboord), over-,
nog eens boorden (een kleed); met boorden door
brengen; (zeew.) van een nieuw boord voorzien
(een schip).
VERBORGEN, bn. bw. (-er, -st), geheim, ongezien:
verborgen blijven; in het verborgen weldoen; steelswijze: in het verborgen handelen, optreden; op geheime of raadselachtige wijze: een verborgen karakter.
VERBORGENHEID, v. geheimzinnigheid, steelschheid; (...heden), geheim, mysterie: de verborgenheid der Drieeenheid; de verborgenheden (geheimenissen) Gods; de verborgenheden (volkszeden en ondeugden) van Pat*.
VERBOSITEIT, v. wijdloopigheid, omhaal van
woorden.
VERBOUW, m. het verbonwen van vruchten: de
verbouw van koren, aardappelen, vlas; opbrengst bij
den oogst.
VERBOUWEN, (verbouwde, heeft verbouwd), over-,

VERBRIJZELEN.
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anders bouwen: zijn huis laten verbouwen; kweeken,
planten: aardappeis, koren verbouwen; al bouwenet
verbruiken: veel steenen, hout verbouwen; bouwende
verteren (geld). VERBOUWING, v. het verbouwen.
VERBOUWEREERD, bn. onthutst, verbaasd. VERBOUWEREERDHEID, v.
VERBOUWEREEREN, (verbouwereerde, heeft on is
verbouwereerd), onthutsen, ontstellen.
VERBRABBELEN, (verbrabbelde, heeft verbrabbeld),
verwarren; bemorsen.
VERBRADEN, (verbraadde, heeft verbraden), t•
veel braden, zengen; bradende verbruiken: al het
vet, de boter is verbraden; door to lang braden bedorven worden : de mad Get het vleesch verbraden.
VERBRANDBAAR, bn, vatbaar voor verbranding.
VERBRANDEN, (verbrandde, heeft on is verbrand)„
door vuur of vlam verteren of verteerd worden:
hout, turf tot asch verbranden; door branden vernietigen; besmette kleeren verbranden; iem. levend
verbranden; zengen, schroeien: (sprw.) beter hard
geblazen dan den mond verbrand, beter grootspreken
dan vechten; — door hitte of inwerking van scherpe
on bijtende stoffen benadeelen, bederven: het vleesch,
het eten laten verbranden; het gras is door de zon
verbrand; door den schralen wind zon de blaren der
boomen verbrand, verdord, verschrompeld; zffn hale
en gezicht z(jn door de zon verbrand, bruin geworden;
vitriool verbrandt de huid; het laken is door het storkwater verbrand, verteerd, ingevreten. VERBRANDING, v. het verbranden (in alle bet.).
VERBRANDER, m. (-s), die verbrandt.
VERBRANDHEID, v. (plantk.) verzenging door den
wind.
VERBRANDINGSPROCES, o. (-sen), de scheikundige
werking van het verbranden; ...PRODUCT, o.
stof door verbranding ontstaan.
VERBRASSEN, (verbraste, heeft verbrast), doorbrengen, verkwisten (in overdaad) : geld en goed verbrassen. VERBRASSING, v. (-en), het verbrassen.
VERBRASSER, m., V ERBRASSTER, v. (-s), doorbrenger, doorbrengster.
VERBREEDEN, (verbreedde, heeft verbreed), breeder maken: een weg, eene vaart verbreeden. VERBREEDING, v. (-en).
VERBREEDINGSSTUK, o. (-ken), (zeew.) twee planken aan het roer om dit to verbreeden.
VERBREEDSEL, o. (-s), verbreedingsstuk.
VERBREEKBAAR, bn. vatbaar voor breken; (fig.) ,
schendbar.
VERBREIDEN, (verbreidde, heeft verbreid), ver-,
uitspreiden; bekend, ruchtbaar maken : een gerucht
verbreiden; zich verbreiden, ruchtbaar worden. VERBREIDING, v.
VERBREIDER, m., VERBREIDSTER, v. (-s), die
verbreidt.
VERBREIEN, (verbreide, heeft verbreid), breiende
doorbrengen, gebruiken: al de wol is verbreid.
VERBREKELIJK, bn , (w. g.), breekbaar.
VERBREKEN, (verbrak, heeft verbroken), geheei
breken; (fig.) schenden (een verdrag, een eed, eene
wet): het zegel, het geheim verbreken; vernietigen,
herroepen: een testament verbreken; eene wet verbreken (door de rechters), vernietigen. VERBREKING,
v. het verbreken; breuk; inbraak; (fig.) schending,
overtreding, inbreuk.
VERBREKER, m., VERBREEKSTER, v. (-s), die
verbreekt; schender, schendster.
VERBREKINGSHOF, o. (...yen), (Zuidn.) hof van
cassatie.
VERBRIEVEN, (verbriefde, heeft verbriefd), (w. g.),
overbrieven.
VERBRIJZELAAR, m., VERBRIJZELAARSTER, v.
(-s), die verbrijzelt; (ook) zeker werktuig.
VERBRIJZELEN, (verbrijzelde, heeft verbrijzeld),
vergruizen, stuk slaan, vermorzelen: glas, een beela
verbrUzelen; (fig.) door feed of smart ternederdrukken: dat bericht heeft haar hart verbrffzeld. •V ERBRIJZELING, v. het verbrijzelen.
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VERBRODDELEN.

(verbroddelde, heeft verbroddeld),
in de war brengen, bederven: brei., naaiwerk ver-broddelen; (ook fig.) verkeerd behandelen (eene zaak).
ITERBRODDELING, v. (-en).
VERBRODDEN, (verbrodde, heeft verbrod), yerbrod-delen. VERBRODDING, v. bederving, verknoeiing.
VERBRODDER, m., VERBRODSTER, v. (-s), bederver, bederfster, knoeier, knoeister.
VERBROEDEREN, (verbroederde, heeft verbroederd),
-door eene broederhand, door broeder- (of zuster-)liefde
vereenigen: zich verbroederen; broederschap sluiten,
zich innig met elkander vereenigen. VERBROEDERING, v. (-en), het verbroederen, vereeniging;
broederschap.
VERBROEDERINGSFEEST, 0. (-en), feest waarbij
imen broederschap sluit.
VERBROEIEN, (verbroeide, heeft en is verbroeid),
to veel broeien en daardoor benadeelen, overbroeien
(van hoof enz.); linnengoed verbroeien, er al te heet
water op gieten, waardoor de vlakken er inbranden.
VERBROKKELEN, (verbrokkelde, heeft verbrokkeld), in kleine stukjes breken; in kleine stukjes
verdeelen (b. v. een land). VERBROKKELING, v.
het verbrokkelen.
VERBROUWEN, (verbrouwde, heeft verbrouwd),
.larouwend verbruiken.
VERBRUID. bn. bw. groot, sterk, erg, ondeugend;
iecht, leelijk: het ziet er verbruid uit; zfj is verbruid
4eelljk; wel verbruid !, verdord, drommels!
VERBRUIEN, (verbruide, heeft verbruid), bederven,
verkerven: hij heeft die zaak verbruid, doen mislukken;
hfj heeft het bfj hem verbruid, hem ontevreden gemaakt;
..hfj verbruit het, vertikt het, bedankt er feestelijk voor.
VERBRUIK, o. voorwerpen van verbruik,
die men
dagelijks (inz. tot voedsel enz.) noodig heeft.
VERBRUIKEN, (verbruikte, heeft verbruikt), opInaken, in -, door het gebruik verteren: al het papier,
het hold, de steenkolen zfjn verbruikt;
een slecht gebruik maken van : ik heb al min tad aan dat ondankhaar werk verbruikt. VERBRUIKING, v.
VERBRUIKER, m., VERBRUIKSTER, v. (-s), die
verbruikt, consument.
VERBRUIKLEEN, o. (-en); ...LEENING, v. eene
-overeenkomst waarbij de eene partij aan de andere
-eene zekere hoeveelheid van verbruikbare zaken
.afgeeft onder voorwaarde dat de laatstgemelde
haar even zooveel van gelijke soort en hoedanigheid teruggeve .
VERBRUIKSARTIKELEN, o. my. artikelen, voorwerpen van verbruik; ...BELASTING, v. (-en), belasting
-op voorwerpen van verbruik.
VERBUIGBAAR, bn. vatbaar om te buigen; (taalk.)
verbogen kunnende worden. VERB UIGBAARilEID, V.
VERBUIGEN, (verboog, heeft verbogen), anders
buigen, buigende uit zijne richting brengen: gij hebt
yERBRODDELEN,

-

-

den sleutel verbogen ; een ijzeren plaatje verbuigen; (fig.)
-het recht verbuigen, verdraaien; — (taalk.) den uit-

,

-gang veranderen (naar geslacht, getal en geval of
liaamval). VERBUIG1NG, v. (-en), overbuiging;
itaalk.) wijziging, verandering (in den uitgang),
VERBUIGINGSVORM,

verbuiging;

m. (-en), (taalk.) vorm der
m. (-en).

VERBUISD, bn. (-er, -st), (veroud.) buis, dronken.
VERBULDEREN, (w. g.), afbluffen, afschrikken.
VERBUM, o. (verba), woord; werkwoord.
VERBURGEREN, (verburgerde, heeft verburgerd),

(w. g.), tot burgers maken, benoemen; (fig.) beschaven. VERBURGERING, v. opneming in de bur,gerij, (fig.) beschaving.
VERBUSSEN, (verbuste, heeft verbust), in eene
-andere bus doen; van nieuwe bussen (b. v. eene
radnaaf) voorzien; (art.) een stuk verbussen, een zundgattap inzetten.
VERCIJFEREN, (vercijferde, heeft vercijferd), met
cijferen doorbrengen: zijn tijd 7.- ercifferen, zich ver,7bferen, zich verrekenen.
,

-

,

VERDEELPASSER
VERCIJNZEN, in cijns uitgeven.
VERDACHT, bn. in verdenking zijn

(van iets); ver.
eerie zinsnede in eenig boekwerk,
waarvan men denkt, dat zij van een anderen schrijver is overgenomen; verdachte plaatsen, zulke plaatsen waarvan men denkt of vermoedt, dat zij met
de pest zijn besmet; een verdacht huis, een huis van
ontucht; een meisje van verdachte zeden, eene publieke
meid; h is van diefstal verdacht, iem. verdacht
houden van, hem verdenken van; iem. verdacht
maken, in verdenking brengen; — op iets verdacht
zijn, bedacht.
VERDACHTMAKING, v. (-en).
VERDAGEN, (verdaagde, heeft en is verdaagd),
schorten, schorsen; eene zitting verdagen, tot een
naderen dag uitstellen; (recht.) iem. verdagen, dagvaarden; — min hart verdaagt er van,
springt
op van blijdschap, is er vroo!ijk van. VERDAGING,
v. ( en), het verdagen.
VERDAMPEN, (verdampte, is en heeft verdampt), in
damp vervliegen: het water is verdampt; in damp
doen overgaan : water verdampen; uitdampen : eene
oplossing verdampen. VERDAMPING, v. het verdampen.
VERDAMPEND, bn. het verdampend vermogen
eener brandstof, het aantal K.G. water van 100.C.
dat 1 K.G. brandstof in stoom van 100" C. kan doen
overgaan.
VERDAMPINGSVERMOGEN, o. het verdampend vermogen: het verdampingsvermogen van cokes is 7,5.
VERDAMPPAN, v. (-nen), uitdamppan.
VERDANSEN, (verdanste, heeft verdanst), dansende
verslijten, verteren, yerdrijven: zfjn tad, zfjn geld,
dachte plaats,

zijne gezondheid, zone booze luim verdansen.
VERDARTELEN, (verdartelde, heeft verdarteld),
dartelende doorbrengen (den tijd); verwennen (een
kind); — dartel worden. VERDARTELING, v. het
verdartelen.
VERDEDIGBAAR, bn. te verdedigen, houdbaar: eene
verdedigbare vesting; to rechtyaardigen: uw gedrag is

niet verdedigbaar.
VERDEDIGEN, (verdedigde, heeft verdedigd), verweren, beschermen (inz. eene vesting); zich verdedigen, zich verweren; (fig.) voorspreken, pleiten (voor
iem.): iem. verdedigen (voor de rechtbank, tegen
laster); eene stelling verdedigen, staande houden, betoogen dat zij juist is. VERDEDIGING, v. het verdedigen; verwering, voorspraak; (recht.) pleidooi.
VERDEDIGEND, bn. tot verdediging strekkende:
een aanvallend en verdedigend (of- en defensief) ver-

bond.
VERDEDIGER, m. VERDEDIGSTER, v. (-s), die
verdedigt (in alle bet.); (recht.) voorspraak, advocaat.
VERDEDIGINGSLINIE, v. (...linien), linie van verdediging; ...MIDDEL, o. (-en), middel om zich to verdedigen; ...SCHRIFT, o. (-en), ...REDE, v. (-nen),
pleidooi; memorie van verdediging, apologie; ...WAPEN, o. (-5); ...WERK, o. (-en), fort, schans, versterking.
VERDEELDHEID, v. (...heden), oneenigheid: er is

verdeeldheid in die familie ontstaan; verdeeldheid van
gecoelen; twist, veete: verdeeldheid zaaien.
VERDEELEN, (verdeelde, heeft verdeeld), in deelen
scheiden: een appel in vieren verdeelen; uitdeelen:

den buit, geld verdeelen; het werk verdeelen; de belasting
verdeelen; verbrokkelen: zijn tad te veel verdeelen;
(geneesk.) oplossen en zacht laten afdrijven: een
gezwel verdeelen; (fig.) de stemmen zijn verdeeld, men

heeft in allerlei richtingen gestemd, - op verscheidene personen stemmen uitgebracht; de gevoelens
waren verdeeld, men hing verschillende gevoelens
aan; (fig.) twist zaaien, onrust stoken: verdeel om te
heer schen (voorschrift van Machiavelli en van de
Jezuleten). VERDEE LING, v. (-en), het verdeelen,
scheiding, verbrokkeling; indeeling; uitdeeling.
VERDEELER, m., VERDEELSTER, v. (-s), die verdeelt.
VERDEELPASSER, m. (•s), passer met verdeeling;

1739

VERDEELPUN T.

VERDOBBELEN.

...PUNT, o. (-en), punt waar jets verdeeld is;
...SCHIJF, v. (...ven), (horlogem.) schijf om de tanden der raderen juist of te passen; (bij de geweermakers) om de trekken in den loop juist uit to
zetten; ...SCHUIF, v. (...ven), stoomschuif.
VERDEEMOEDIGEN, (verdeemoedigde, heeft ver-deemoedigd), tot ootmoed brengen, beschamen, in
zichzelven doen keeren; rich verdeemoedigen, ootmoed
betoonen. VERDEEMOEDIGING, v. (-en).
VERDEK, o. (-ken), (zeew.) benaming die gegeven
aan de horizontale vlakken, waardoor het
- wordt
schip in twee of meer deelen is verdeeld; (ook)
deksel, bedekking.
VERDEKKEN, alleen gebruikelijk in : (mil.) verdekt
het geweer, brengt het slot onder den linkerarm.
VERDEKSBALK, m. (-en), (zeew.), balk van een verdek.
VERDEKT, bn. (zeew.) met een verdek: een verdekt
vaartuig; (fig.) zich verdekt opstellen, in hinderlaag.
VERDELGEN, (verdelgde, heeft verdelgd), uitroeien,
onkruid, ongedierte verdelgen. V ER-vernielen, dooden:
_DELGING, v. (-en), uitroeiing, vernieling.
VERDELGER, m., VERDELGSTER, v. (-s), vernieler,
vernielster.
VERDENKEN, (verdacht, heeft verdacht), vermoeden (in kwaden zin) : iem. verdenken, aan zijne eerlijkheid, opre,Ththeid twijfelen; achterdocht hebben (op):
iem. van diefstal verdenken; iemands goede trouw verVenken, er een ongunstig denkbeeld van hebben.
VERDENKING, v. (-en), het verdenken, kwaad vermoeden, achterdoc'nt, argwaan .
VERDER, bn. bw. vergr. trap van VER: die weg is
verder; een verder land; — (fig.) nader, later: iemands
verdere bevelen afwachten; verder berichten, mededeelen,
verklaren; verdere zwarigheden waren er niet; doorgaan met: verder lezen, schrijven, rekenen; hij beloofde
verder voor het kind te zorgen; meer: verder kan ik
niets doen; morgen zullen wfj verder spreken; daarna:
hoe ging 't verde?. ?; daarenboven : verder moet gij weten,
dat...; en zoo verder, enzoovoort.
VERDERF, o. hoogste graad van ongeluk, ondergang: tem. van zon verderf redden; iem. in het verderf
storten, brengen; in zijn verderf loopen, zijn ondergang
tegemoet gaan; dat leidt ten verderve, ten ondergang;
verdoemenis: hel en verderf; — wat ten verderve leidt:
het spel was zijn verderf.
VERDERFELIJK, bn. (-er, -st), ten verderve leidende,
gevaarlijk: een verderfelfjk voorbeeld; eene verderfelljke
leer; verderfeljjke gezelschappen ; dat was hem verderfelijk. VERDERFELIJKHEID, v.
VERDERFENIS, v. (bijb.) verdoemenis; ondergang.
VERDERVEN, (verdierf, heeft en is verdorven),
bederven: een enkel woord verdierf alles; de vreugde
verderven; vernielen, ondermijnen (inz. fig.) : (sprw.)
*wade samensprekingen verderven de goede zeden. VERDERVING, v. ( en), verderfenis.
VERDERVER, m. (-s), die verderft.
VERDICHT, bn. verzonnen, valsch: een verdicht verhaal; onder een verdichten naam schrijven.
VERDICHTEN, (verdichtte, heeft verdicht), verzineene leugen verdichten;
. nen, uitdenken, bedenken:
met dichten doorbrengen: zijn tod verdichten. VERDICHTING, v. (-en), het verdichten; verzinsel.
VERDICHTEN, (verdichtte, heeft verdicht), (van
luchtvormige vloeistoffen) samendringen, samenperson: werktuig om de lucht te verdichten; de dampen
verdichten rich, pakken zich samen. VERDICHTING,
de verdichting van st000n, conden-v. het verdichten:
satie.
VERDICHTER, m., VERDICHTSTER, v. (-s), die
verzint.
VERDICHTINGSTOESTEL, o. m. (-len), toestel om
de lucht te verdichten.
VERDICHTSEL, o. (-s, -en), verzonnen verhaal;
label; logen. VERDICHTSELTJE, o. (-5), kleine fabel,
klein verdicht verhaal.
VERDICHTSELKUNDE, v. (w. g.), fabelleer.
VERDICT, o. (-en), uitspraak, vonnis, besiissing (inz.
van een jury).

heeft
zijn verdiende loon, hij heeft wat hem toekomt (inz.
straf).
VERDIENEN, (verdiende, heeft verdiend), winnen
(geld) : daar is niets op te verdienen; salaris -, loon
krijgen: hij verdient een goed weekloon, een groot traktement; hij verdient het rout in de pap niet, zoo goed
verdient tegenwoordig
als niets; zijn brood winnen:
goed; — aanspraak op jets hebben, waard zijn: eer,
lof, dank, aanmoediging verdienen; afkeuring, straf,
klappen, de galg verdienen; (sprw.) die iets verdient,
moet iets hebben, de zondaar moet gestraft worden;
de paarden, die de haver verdienen, 1,7- Oen ze niet,
wie het meeste, zwaarste werk doet, krijgt soms
het minste loon; — die hoed heeft een anderen verdiend,
heeft zOO lang dienst bewezen, dat er nu wel een
andere mag komen; heb ik dit aan u verdiend ?, is dit
mime belooning?
VERDIENSTE, v. (-n), wat men (door arbeid, door
eene vaste betrekking enz.) wint of ontvangt: r uime
verdienste hebben; zonder verdiensten zijn, niets verdienen; — iem. naar verdienste beloonen, straffen, naar
hij verdient; waardigheid, talent, gaven: iem. van
(groote) verdienste; iemands verdiensten erkennen; als
eene verdienste aanrekenen; de orde van verdienste,
naarn van ridderorden (in Pruisen, Beieren, Saksen
en Wurtemberg); lid van verdiensten, eerelid (eener
maatschapp ij).
VERDIENSTELIJK, bn. bw. (-er, -st), waardig, met -,
vol van verdienste: een verdienstelijk man; rich tegeno ver. bij iem. met lets verdienstelijk maken. VERDIENSfELIJKHEID, v. hoedanigheid van hetgeen verdienstelijk is.
VERDIEPEN, (verdiepte, heeft verdiept), dieper
maken: een kanaal, eene gracht verdiepen; rich in
iets verdiepen, zich met inspanning (op jets) toeleggen, ergens diep indringen, zich diep in jets
steken: zich in gissingen verdiepen, zich aan gissin.
gen overgeven; ik zal daar niet in verdiepen.
VERDIEPING, v. (-en), het verdiepen; uitdieping,
uitgraving; alles wat diep inloopt; achtergrond;
(ook) afdeeling, rangorde der vertrekken boven
elkander in een gebouw: een huis met drie, zes verdiepingen; de eerste, tweede verdieping bewonen, verhuren; die kamer is laag, hoog van verdieping, heeft
weinig, veel hoogte; (sprw.) htj heeft weinig verdieping, weinig verstand; het schort hem in de bovenste
verdieping, hij is niet recht bij zijn verstand; — hij
heeft eene verdieing op zUn huis gezet, heeft hypotheek er op genomen.
VERDIEPSCHAAF, v. (...schaven), grondschaaf.
VERDIEREN, (gew.) dierder, d. i. duurder worden,
in prijs stijgen.
VERDIERLIJKEN, (verdierlijkte, heeft of is verdierlijkt), tot dier maken, - worden: zich verdierlijken; een verdierlokt lezen leiden. VERDIERLIJKING,
v. overgang van plant tot dier; (fig.) diepe verbastering.
VERDIETSCHEN, (verdietschte, heeft verdietscht),
vertalen, vertolken; dietsch, d i. Nederlandsch,
maken: de verfranschte Belgen te verdietschen. VER.
DIETSCHING, v. (-en).
VERDIJD, bn. verdoemd: wel verdijd.
VERDIJEN, (verdijde, heeft verdijd), volstrekt weigeren (iets to doen): hij verdift het te werken, te zeggen, mee te doen.
VERDIKBAAR, bn. vatbaar voor verdikking. VERDIKBAARHEID, v.
VERDIKKEME, VERDIKKIE, tw. bastaardvloeken.
VERDIKKEN, (verdikte, heeft en is verdikt), dikker
maken, worden: de spieren verdikken zich in het
midden; uitdampen, stollen : het verdikte plantensap;
vleeschnat verdikt door het koken; verdikte melk; de
lucht verdikt, wordt bewolkt. VERDIKKING, v. (-en),
het dikker worden; opzwelling; verharding; bewolking (van de lucht).
VERDOBBELEN, (verdobbelde, heeft verdobbeld),
verspelen door dobbelen; in het spel -, door geVERDIEND, bn. waard zijnde, toekonaende:

VERDOBBELEN.

,VERDRAAIEN.

waagde speculatign verliezen; (ook) om lets dobbelen of laten dobbelen: eene gans verdobbelen.
VERDOEKEN, (verdoekte, heeft verdoekt), eene
oude schildertj op nieuw doek overbrengen. VERDOEICING, v. (-en).
VERDOEKER, m. (-s), iem. die verdoekt.
VERDO(E)MBOEKJE, o. hjj staat in het verdo(e)mboekje, van hem wordt alles verkeerd uitgelegd, hij
kan geen goed meer doen.
VERDOEMD, bn. gedoemd, veroordeeld.
VERDOEMD ! tw. verdord.
VERDOEMDE, m. en v. (-n), die verdoemd is.
VERDOEMELIJK, bn. (•er, .st), doemenswaard; verwenscht.
VERDOEMELING, m. en v. (-en), VERDOEMELINGE,
v. (-n), die verdoemd is.
VERDOEMEN, (verdoemde, heeft verdoemd), veroordeelen, verwijzen tot straf: de zielen der boozen
sullen verdoemd (tot eeuwige straffen veroordeeld)
sifn; — vervloeken: hjj verdoemt het te doen; h# heeft
den drank verdo(e)md, krachtig beloofd hem niet meer
te drinken. [In deze laatste bet. luidt het woord
meestal VERDOMMEN]. VERDOEMING, v.
VERDOEMENIS, v. eeuwige straf: de eeuwige verdoemenis; loop naar de verdoemenis (verdommenis),
verwensching.
VERDOEMENSWAARD, VERDOEMENSWAARDIG,
bn. (-er, -st, meer meest .), doemenswaard, verwenscht.
VERDOEMER,VERDOEMSTER, v. (-s), die verdoemt.
VERDOEN, (verdeed, heeft verdaan), verkwisten,
doorbrengen : veel geld verdoen; h# heeft daaraan
veel tijd verdaan; (ook) over-, herdoen : dat moeten
w# nog eens verdoen; om den hals brengen, dooden:
zich verdoen, zich om het leven brengen.
VERDOENER, m., VERDOENSTER, v. (-s), verkwis-

• VERDOOFD, bn. uitgebluscht; . min of meer ge•
voelloos.
VERDOOLD, bn. verdwaald.
VERDOOLDE, m. en v. (-n), die verdoold of afge•
dwaald is, (ook fig.): een verdoolde op den goeden
weg terugbrengen.
VERDOOLDHEID, v. dwaling; verdooldheid der zinnen,
krankzinnigheid.
VERDOOPEN, (verdoopte, heeft verdoopt), anders
doopen. VERDOOPING, v. (-en).
VERDOOVEN, (verdoofde, heeft en is verdoofd),
doof maken,
worden: de muziek verdoofde diooren; (inz. fig.) hjj verdooft m# door dat geraas„
hij maakt mtj als doof; men verdooft my van zffn
roem, zooveel verhaalt men mij er van ; het gemaakte die.
juich verdoofde de stem des redenaars,
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ter, doorbrenger, ...ster.
VERDOENLIJK, bn. bw. (-er, -st), (w. g.), verkwistend; duur, hoog in prijs. VERDOENLIJKIIEID, v.
verkwisting.
VERDOFFEN, (verdofte, heeft of is verdoft), doffer
maken, worden: het geluid verdoft. VERDOFFING,
v. het verdoffen.
VERDOFFER, m., VERDOFSTER, v. (-s), die dof of
doffer maakt.
VERDOKTEREN, (verdokterde, heeft verdokterd),
aan den dokter en aan medicijnen kwijtraken: wy
hebben een paar jaar veel geld verdokterd.
VERDOLEN, (verdoolde, is verdoold), af-, verdwa-

len; door eene groote hoeveelheid der dingen in de

stem onverstaanbaar, onhoorbaar; — min of meer
gevoelloos maken .(door een slag op 't boofd, door
koude, door verdoovingsmiddelen enz.) : een slag ophet hoofd deed hem verdooven; van koude verdoofd„
verkleumd, verstijfd; de tandarts verdooft het tand-vleesch voOr h# een tand trekt; (sprw.) ledigheid verdooft den geest, rust roest; dof worden (b. v. van
een diamant); verzwakken, verminderen: het vuur
verdooft; (fig.) z#n jjver verdoofde. VERDOOVING, R.
(-en), het verdooven; stigheid, loomheid.
VERDOOVINGSMIDDEL, o. (-en), (geneesk.) middel.

om de gevoeligheid geheel of bijna geheel te doom
ophouden.
VERDORD, bn. uitgedroogd, verdroogd: verdorde
bladeren, takken; geweldig: een verdord leven maken;
bw
drommelsch, ondeugend: die verdorde jongen.
zeer, grootelijks; dor.
VERDORD I tw. (verzachting van verdomd).
VERDORDHEID, v. dorheid, verdroging.
VERDORREN, (verdorde, is verdord), verdrogen,.
dor -, onvruchtbaar worden: alles is op het land
verdord door de lange droogte; het land verdort; de
bladeren verdorren; (ook fig.). VERDORRING, v. het.

verdorren, verstijving.
VERDORVEN, bn. (-er, -st), bedorven; (fig.) onzedelijk: een verdorven mensch; deze verdorven eeuw;
een verdorven hart. VERDORVENHEID, v. bederf,
onzedelijkheid, ontaarding; zedenbederf: de verdorvenheid is groot.
VERDOSSEN, (verdoste, heeft verdost), opschikken; smukken; verkleeden. VERDOSSING, v. het
verdossen; opschik.
VERDOUWELIJK, bn. (-er, -st), verteerbaar, licht

to verduwen.

war gebracht worden: ik verdool in de namen. VER-

VERDOUWEN. Zie VERDUWEN. VERDOUWING,
v. het verdouwen; (spijs-)vertering.
VERDRAAGBAAR, bn. te verdragen: eene verdraag-

een verdomde kerel; dat is verdomd duur; verdomd
gemeen handelen; kracbtuitdrukking ter bevestiging: verdomd waar; verdomd V, is het toch waar?
VERDOMMELEN, (verdommelde, heeft verdommeld), (w. g.), vermommen, verbergen; dommelende

bare smidse. •
VERDRAAGLIJK, bn. (-er, -st), verdraagbaar: zulk eenekoude, hitte, handelwifze is niet verdraaglijk. VER-

DOLING, v. (-en), het verdolen, afdwaling.
VERDOMD, bn. bw. gemeen, afschuwelijk, erg:

doorbrengen (den tijd).
VERDOMMEN, [eig. VERDOEMEN], vervloeken,
verwenschen. Zie VERDOEMEN.
VERDOMPEN, uitdooven, blusschen.
VERDONDEREN, (gemeen., Zuidn.) bedriegen.
VERDONKERAAR, m., VERDONKERAARSTER, v.
(-s), die verdonkert.
VERDONKEREMANEN,

(verdonkeremaande, heeft
verdonkeremaand), verduisteren, ontvreemden: geld
verdonkeremanen; wegfutselen. VERDONKEREMANING, v. het verdonkeremanen.
VERDONKEREN, (verdonkerde, heeft of is verdonkerd), donker duister maken, - worden: de wolken
verdonkeren de zon; lampekappen verdonkeren altijd;
sulks behangsels verdonkeren de /earner; (fig.) bij deze
tiding verdonkerde (zich) zjn gelaat, werd zijn gelaat
betrokken; onzichtbaar maken; ontvreemden, zoekmaken, wegmoffelen: gelden, goederen verdonkeren.
VERDONKERING, v. (-en), het verdonkeren, verduistering; ontvreemding.

DRAAGLIJKHEID, v.
VERDRAAGZAAM, bn. (...zamer, -st), inschikkelijk,
geduldig, lijdzaam; verdraagzaam van aard; ver-

draagzaam levee; toegeeflijk (op het stuk van gods-dienst). VERDRAAGZAAMHEID, v.
VERDRAAID, bn. gedraaid, verkeerd gedraaid: eens
verdraaide (lamme) schroef.
VERDRAAID ! tw. (verzachting van verdoemd): wet
verdraaid I; 't is verdraaid waar.
VERDRAAIDHEID, v.
VERDRAAIEN, (verdraaide, heeft en is verdraaid),
van de plaats draaien: verdraai de tafel een weinig;
verkeerd draaien, verwringen, verlammen (een slot,
eene schroef); ik heb ,non (of mij den) arm verdraaid, verstuikt; draaiend verbruiken : veel pout
verdraaien; (fig.) verwringen, uit zijn verband rukken: een viii, de wet verdraaien, valsch verkeerd
uitleggen ; iemands woorden verdraaien, daaraan eene
verkeerde uitlegging geven; — vertikken, beslist
weigeren: ik verdraai het. VERDRAAIING, v. (-en),
het verdraaien, verwringen; verstuiking; (fig.)
valsche uitlegging (der wet enz.).

VERDUNNEN.

VERDRAAIER.
VERDRAAIER, m. (-s), die verdraait.
VERDRAG, o. (-en), overeenkomst, schikking; inz.

ledere overeenkomst tusschen twee of meer nation
of souvereinen, waardoor geschillen of worden voorkomen, of wel, zoo zij reeds bestaan, ten einde
gebracht; verdrag van uitlevering, cartel; een onderitandsch verdrag, zonder medewerking van een
notaris; (oorl.) bjj verdrag overgaan, capituleeren (van
eene vesting) ; — met verdrag, met bedaardheid: met
verdrag te werk gaan; zonder verdrag (uitstel).
VERDRAGEN, (verdroeg, heeft verdragen), overdragen, -brengen: boeken verdragen; dulden, lijden,
ondergaan: hij moet hover en dorst verdragen; hitte,
.koude verdragen kunnen, daartegen bestand zijn;
beleedigingen verdragen, verkroppen; hij kan veel win
verdragen, veel wijn drinken zonder dronken te
worden; die spfjs kan ik niet goed verdragen, verteren,
verduwen; — zich verdragen met elkander, goed met
elkander overweg kunnen; zich verdragen, een verdrag onderling aangaan. VERDRAGING, v. overdraging, verplaatsing; gmv., (w. g.), verdraagzaamheid, geduld.
VERDRAVEN, (verdraafde, heeft verdraafd), door
<hard) draven winnen, verkrijgen: eene gouden zweep
Zaten verdraven, ze uitloven aan den overwinnaar
bij eene harddraverij; zich verdraven, dravende verrekken, boven de kracht draven. VERD HAVING,
v. het verdraven.
VERDRENKEN, (Zuidn.) onder water zetten.
VERDREVELING, m. en v. (-en), verbannene, verjaagde. VERDREVELINGE, v. (.n).
VERDREVEN, bn. (timm.) eene verdreven trede, traptrede van ongelijke breedte.
VERDRIEDUBBELEN, (verdriedubbelde, heeft verdriedubbeld), driedubbel nemen, maken. VERDRIE.
DUBBELING, v. het verdriedubbelen.
VERDRIET, o. zielesmart, spijt, hartzeer: iem. verdriet aandoen, berokkenen, veroorzaken; van kommer
en verdriet sterven; verveling, tegenzin, weerzin: dat
doet men met verdriet.
VERDRIETELIJK, bn. (-er, -st), met verdriet, verdrietig; kwellend, hinderlijk, onaangenaam: verdrietel#k weertje. VERDRIETELIJKHEID, v. (...heden),
onaangenaamheid, kleine tegenspoed: de verdrietelfjkheden des levens; kwelling, verveling.
VERDRIETEN, (het verdroot, heeft verdroten),
onaangenaam zijn, kwellen, weerzin afkeer baron;
alles verdriet hem, is hem tegen; dit verdroot zeer,
dit griefde mij innig.
VERDRIETIG, bn. (-er, -st), verdriet hebbende: ver.
drietig zijn, worden; van verdriet getuigende : een
verdrietig gezicht; verdrietige woorden; verdriet veroorzakende : wachten is verdrietig; verdrietige omstan.
digheden.
VERDRIEVOUDIGEN, (verdrievoudigde, heeft verdrievoudigd), verdriedubbelen.
VERDRIJFPENSEEL, o. (-en), zeker grof en kort
penseel der schilders, daspenseel.
VERDRIJVEN, (verdreef, heeft verdreven), met
kracht of geweld wegdrijven, verjagen: de wind
verdrfift de wolken; den vfjanci uit het land verdrijven;
doen ophouden: den rook verdrijven; de koorts
-verdrifven, vergeten, op den achtergrond dringen:
zone zorgen verdrifven; den tijd met spel en tang ver, drijven; — (schild.) zacht doen ineenvloeien: de kleu-ren, de omtrekken verdrijven; — (algebra) doen verdwijnen, uitwerken: de breuken, de onbekenden ver.
drijven. VERDRIJVING, v. het verdrijven.
VERDRIJVER, m. die verdrijft of verjaagt; daskwast.
VERDRIJFSTER, v. (-5).
VERDRINGEN, (verdrong, heeft verdrongen), wegstooten, van de plaats dringen: elkander verdringen;
iem. verdringen, hem onderkruipen om zich in zijne
plaats te stellen. VERDRINGING, v.
VERDRINGER, m. (-s), die verdringt.
VERDRINKEN, (verdronk, heeft en is verdronken),
drinkende doorbrengen, slijten (den tijd); drinkende
verteren: veel geld verdrinken; zjine zorgen verdrinken,

1741

door drinken vergeten; — in het water doom omkomen: een hond verdrinken; zich verdrinken; 14 is verdronken, in het water omgekomen; het gansche land
ligt verdronken, overstroomt; verdrinken eer men water
gezien heeft, zich zedeltjk of lichamelijk bederven
zonder er genot van te hebben gehad. VERDRINKING, v. (-en), het verdrinken: de verdrinkingen in
de Loire (gedurende de Fransche omwenteling in 1793).
VERDROGEN, (verdroogde, heeft en is verdroogd),
doen opdrogen; droog worden, uitdrogen: de beek is
verdroogd; de planten verdrogen, komen door droogte
om; — een kind verdrogen, droge luiers aandoen.
VERDROGING, v.
VERDROOMEN, (verdroomde, heeft verdroomd),

droomende doorbrengen, slijten (den tijd).
VERDRUKKEN, (verdrukte, heeft verdrukt), drukkende gebruiken; (ook) slecht drukken; overdrukken; drukkende verbruiken: hij heeft 10 riem papier
verdrukt; (fig.) onderdrukken, geweld aandoen: een
Yolk, zijne onderhoorigen verdrukken. VERDRUKKING,
v. (-en), onderdrukking, slavernij ; (sprw.) hfi groeit
tegen de verdrukking in, de onderdrukking schaadt
hem niet.
VERDRUKKER, m., VERDRUKSTER, v. (4), die
verdrukt; tiran, geweldenaar, -star.
VERDRUKTE, m. en v. (-n), die onderdrukt wordt.
VERDRUPPELEN, (verdruppelde, is verdruppeld),
wegdruipen. VERDRUPPELING, v. het verdrup-

pelen.

VERDUBBELEN, (verdubbelde, heeft en is verdubbold), dubbel tweevoudig maken: een getal verdubbelen; eene geldsom verdubbelen; zijn fiver verdubbelde,
werd tweemaal zoo groot; zijne schreden verdubbelen,
verhaasten, sneller loopen; met verdubbelde kracht;
nog eons herhalen; (zeew.) een schip verdubbelen, van
eene dubbele huid voorzien. VERDUBBELING, v.
het verdubbelen; —, (-en), (ontl.) dubbel vlies; (zeew.)
dubbele, omgelegde huid; ijzeren stoofoven (in eene
kachel); (fig.) vermeerdering, vergrooting.
VERDUFFEN, (verdufte, is verduft), duf worden;
stikken.
VERDUIDELIJKEN, (verduidelijkte, heeft verduidelijkt), duidelijk waken, ophelderen, verklaren: zfine
meening, eene duistere plaats in een schrjjver verduideloken. VERDUIDELIJKING, v. het verduidelijken,
opheldering, toelichting.
VERDUISTEREN, (verduisterde, heeft en is verduisterd ► , duister, donker maken, worden : die zwaregcrrdijnen verduisteren de kamer ;de zon verduistert; effn verstand was verduisterd, beneveld; — ontfutselen: gelden
verduisteren, gelden gebruiken waarover men niet
voor zichzelven beschikken mag. VERDUISTERING,
v. (-en), het verduisteren (in alle bet.).
VERDUITSCHEN, (verduitschte, heeft verduitscht),
vertolken, vertalen; uitleggen. VERDUITSCHING,
v. (-en), het verduitschen; verklaring, toelichting,
vertaling.
VERDUITSCHER, m. (-5), die verduitscht, verklaard er.
VERDUIVELD, bn. bw. duivelsch, helsch: verduivelde kwajongen ; in hooge mate: dat is verduiveld
duur, moeilijk, zwaar; verfoeilijk: verduivelde kunsten.
tw. wel verduiveld ! dat is een buitenkansje.
VERDUIZENDVOUDIGEN,
(verduizendvoudigde,
heeft verduizendvoudigd), duizendvoudig nemen.
VERDULD, bn. bw. verzachtende uitdrukking voor:

verduiveld, verdoemd, verdord.
VERDULDIG, bn. bw. (-er, .st), (Zuidn.) geduldig.
VERDULDIGHEID, v. (Zuidn.) geduld. VERDULDIGLIJK, bw. (Zuidn.) verduldig.
VERDUNNEN, (verdunde, heeft en is verdund), dun,
dunner maken of worden: eene plank, een stok verdunnen; vermageren ; afnemen (van hout, van steen);

(gew.) (van vruchten, die to dicht bij elkander Ain
gezaaid, zoodat ze elkanders groei belemmeren)hier
en daar eene plant uittrekken, dunnen : ik heb de
penen, de sla, de uien verdund; met water ens. aanlengen: tc#n verdunnen; verf verdunnen, door er olie

VERDUNNEN,

VERF.

bij te mengen; he bloed, de vochten van het lichaam
verdunnen; eene oplossing verdunnen; — ijler maken:
de lucht verdunnen. VERDUNNING, v. (-en), het ver-

teller
on noemer door hun grootsten gemeenen dealer
deelen. VEREENVOUDIGING, v. (-en), het vereenvoudigen.
VEREENZELVIGEN, (vereenzelvigde, heeft vereenzelvigd), tot een -, tot eene on dezelfde zaak maken;
vereenzelvigde zich hiermede, hij on dit vormden.
een geheel. VEREENZELVIGING, v.
VEREERDER, m., VEREERSTER, v. (-s), die vereert:.
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dunnen; (fig.) vermagering.
VERDUNSEL, o. (gew.).sla die nog niet volwassen
is en die men uitgetrokken heeft om de sla to
verdunnen.
VERDUREN, (verduurde, heeft verduurd), verdragen, dulden, lijden: pin, koude, hitte verduren; in yrijs
stijgen. VERDURING, v. bet verduren.
VERDUTTEN, (verdutte, heeft verdut), duttende
doorbrengen, lerteren; duttende slijten; (fig.) stomp,
dom maken.
VERDUURZAMEN, (verduurzaamde, heeft verduurzaamd), duurzaam maken: verduurzaamde spozen,
levensmiddelen (die zeer lang goad blijven); verduurzaamde .melk.

VERDUWELIJK, bn. (-er, -st), to verduwen, verteerbaar.
VERDUWEN, (verduwde, heeft verduwd), van de
plaats duwen; verteren (van spiizen): zijne maag
kan die spffs niet verduwen; dulden, verdragen: eene
beleediging verduwen. VERDUWING, v.
VERDWAASD, bn. dwaas, uitzinnig; zot. VER.
DWAASDEIEID, v. zotheid, loszinnigheid.
VERDWALEN, (verdwaalde, is verdwaald), op den
dwaalweg geraken, van den goeden weg afraken;
van het pad der deugd afwijken; (sprw.) het verdwaalde schaap is terecht, datgene wat men kwUt was.
VERDWAZEN, (verdwaasde, heeft of is verdwaasd),
dwaas, zot maken of worden.
VERDWELMEN, (gew.) bedwelmen.
VERDWIJNEN, (verdween, is verdwenen), onzichtbaar worden, weggaan : de geest verdween; de vogel is
uit de kooi verdwenen, weggegaan; verdwijn uit min
oog, ga zoo spoedig mogelijk weg; dat verdwtjnt als
sneeuw voor de zon; dat gezwel verdwijnt vanzelf;
vernietigd. VERDWIJmfjne hoop is verdwenen,

NING, v. het verdwijnen.
VEREDELEN, (veredelde, heeft veredeld), edel,
edeler, fijner maken: vruchten veredelen, door overenting; win veredelen, door vermenging met betere
soorten; een schapenras veredelen, door teeltkeus;
degelijke lectuur veredelt verstand en hart; (ook fig.)
veradelen; (w. g.)
de vergiffenis veredelt onze ziel;

tot den adelstand verheffen. VEREDELING, v. het
veredelen.
VEREELT, bn. tot eelt geworden, verhard (van
de huid); vereelte handen. VEREELTHEID, v.
VEREELTEN, (vereeltte, heeft en is vereelt), tot
eelt maken, worden: mijne handen vereelten; (fig.)
gevoelloos maken, worden: gierigheid heeft zfjn hart
vereelt. VEREELTING, v. het vereelten, verharding.
VEREENEN, VEREENIGEN, (vereende of vereenigde,
heeft vereend of vereenigd), tot een maken, verbinden, samenvoegon : twee legers, vloten vereenigen; twee
tuinen vereenigen; de zeven Vereenigde Gewesten (der
Nederlanden); de Vereenigde Staten (van NoordAmerika); overeenbrengen: de plannen vereenigen;
verzoenen, paren: liefde vereende hen; door het huwelffk
cereenigd; zich met iets vereenigen, het aannemen of
toestemmen.
VEREENIGBAAR, bn. vereenigd kunnende worden.
VEREENIGER, m., VEREENIGSTER, v. (-s), die
vereenigt.
VEREENIGING, v. (-en), het vereenigen, samenvoeging: de vereeniging van twee ricieren, linen; verbond; verbintenis; verdrag; samenkomst, gezelschap,
genootschap: lid eener vereeniging zUn; (fig.) huw elijk;
de vereeniging (samensmelting) der kleuren.
VEREENIGINGSBOUT, m. (-en), (zeew.) knevel;
...PUNT, 0. (-en), punt van vereeniging; (ontl ) plaats
der samenvoeging van sommige deelen des lichaams ;
...SEIN, o. (-en), (mil.), ...TEEKEN, o. ( s), teeken
zich te vereenigen.
VEREENVOUDIGEN, (vereenvoudigde, heeft vereenvoudigd), eenvoudig gemakkelijker maken: onze
lastige spelling vereenvoudigen, het bestuur, eene bere-

kentng vereenvoudigen; eene breuk vereenvoudigen,

een van hare vereerders.

VEREEREN, (vereerde, heeft vereerd), de godheid,
de heiligen, beelden vereeren; (kooph.) een wissel vereeren, honoreeren; iem. met een bezoek vereeren, hem
bezoeken; schenken, eeren, eer bewijzen aan: iem.iets
vereeren. VEREERING, v. (-en), het vereeren, eerbewijzing, eeredienst; geschenk. VEREERINKJE, o.(-s),
kleine vereering.
VEREERENSWAARD, VEREERENSWAARDIG, bn..
(-er, -st, meer-, meest -), waard vereerd te worden:
zijne deugden maken hem vereerenswaard.

VEREEUWIGEN, (vereeuwigde, heeft vereeuwigd),
eeuwig doen zijn: zfjn naam vereeuwigen, onsterfelijk'
maken; door de graveerstift vereeuwigen, eeuwig doen
leven (op eene afbeelding); de vereeuwigde, de overledene. VEREEUWIGING, v. het vereeuwigen, het
onsterfelijk maken, bezingen.
VEREFFENBAAR, bn. wat vereffend kan worden.
VEREFFENEN, (veleffende, heeft vereffend), effent
maken; schikken, bijleggen: een geschil vereffenen;
eene zaak met iem. trachten te vereffenen;
in order'
brengen: een boedel, nalatenschap vereffenen; betalen:
zijne schulden vereffenen. VEREFFENING, v. (-en)„•
het vereffenen, afbetaling, eelging (van schuld);
schikking; aanzuivering.
VEREFFENINGSSTEENEN, m. my. (mets.) steenen
die ter gelijkmaking der metsellagen dienen.
VEREISCH, o. eisch, wat noodig is; naar vereischt
van zaken, naar de zaak eischt of vordert.
VEREISCHEN, (vereischte, heeft vereischt),
door eischen of vragen te weten komen; vorderen,
vragen : dat vereischt veel tfid, deze taalakten worden.
vereischt; de flood, de wet vereischt het; de vereischte
(noodige) zorg aan iets besteden. VEREISCHING, v.
(w. g.), eisch.

VEREISCHTE, o. (-n), het gevorderde, het behoorlijke: dit is geen vereischte, dit is niet noodzakelijk:
de vereischten lot dezen post zijn, daartoe behoort.
men to (bezitten, kennen enz.).
VERENGELEN, (verengelde, Leeft verengeld), (dicht.}
tot iets engelachtigs maken: de liefde die 't leven.
verengelt.

VERENGEN, (verengde, heeft verengd), eng enger - r
een kleed, een weg verengen. VER-nauwermk:
ENGING, v. (-en).
VERENKELEN, (verenkelde, heeft verenkeld), wat.
dubbel is, in zijne enkele deelen splitsen, verdeelen..
VERENKELING, v.
VERENTEN, (verentte, heeft verent), opnieuw enten,
VERENTING, v.
VERERGEREN, (verergerde, heeft en is verergerd) r
de zieke verergert; het kwaad erg,maknwod:
verergeren; de wonde verergert, wordt slimmer; deVERERGERING,
v. het verergetoestand is verergerd.
ren, verslimmering.
VERETEN, (verat, heeft vereten), voor eten uitgeven : een rijksdaalder vereten; etende verteren, doorbrengen; zich vereten, to veel eten.
VERETTEREN, (veretterde, is veretterd), tot ettering overgaan (van wonden); to veel etteren. VERETTERING, v.
VEREVENEN, (verevende, heeft verevend), vereffenen. VERE VENING, v. (-en).
VERF, v. (...van), zekere stof welke aan de voor
werpen, die er mee bedekt worden, zekere kleur
waterverf, met olie, water aangemaakt;
geeft;
iets een rerfje germ; de Fleur staat in de verf, is pas geverfd ; dat ?nag eel een verfje hebben, mag wel eens geverfd worden ; dat is buiten de verf. VERFJE, o.

VERFA ARDE.
VERFAARDE, v. kleurige aardsoort die tot verven
gebezigd wordt; ...BAD, o. (-en), oplossing van verf
waarin to verven goederen ondergedompeld worden;
...BALIE, v. (—H ✓ ll), verfpot met duigen ; ...BLOKJE,
o. (-s), yerfkoekje; ...BORD, o. (-en), (schild.) palet;
...BORDJE, o. (-s), plankje met stalen van verf er
op; ...BORSTEL, m. (-s), (schild.) groote kwast;
borstel om mede to verven; ...DISTEL, v. (-s),
(plantk ); ...DOOS, v. (...zen), door met onderscheidene stukjes verf en penseelen.
VERFEESTVIEREN, met feestvieren doorbrengen.
VERFEIK, m. (-en), eene soort van eik in NoordAmerika d:e het geelhout oplevert tot geelverven;
...FABRIEK, v. (-en', fabriek tot bereiding van yell;
...FABRIKANT, m. (-en); ...HANDEL, m. in- en
verkoop van verf; ...HANDELAAR, m. (-s); ...HANDELAARSTER, v. (-s); ...ROUT, o. (-en), pout geschikt om er verf uit to bereiden.
VERFIJNEN, (verfijnde, heeft verfijnd), fijn fijner
maken; zuiver maken; (fig ) uitermate beschaven:
de verfijnde srnaak der Franschen. VERFIJNING, v.
( en), het verfijnen, overdreven beschaving.
VERFKETEL, m. (-s), ketel der lijnwaadververs;
...KOEKJE, o. (-s), plaatje harde verf: eene verfdoos
met 20 verfkoekjes; ...KOOPER, m. (-5), verfhandelaar; ...KOOPSTER, v. (-5); o. (plantk.)
ossetong; verversbrem; ...KUIP, v. (-en), (very.),
kuip met verf; ...KUNST, V. ...KWAST, m. (-en);
...LAAG, v. (...lagen).
VERFLAUWEN, (verflauwde, is verflauwd), slap -,
zwak worden: de wind verflauwt; (fig.) verkoelen,
verminderen in ijver: zijn fiver, belangstelling begint
te verflauwen. VERFLAUWING, v. het verflauwen,
verslapping.
VERFLENSEN, (verflenste, heeft of is verflenst),
doen verwelken; verwelken: verflenste bloemen,
kleuren; verflenste kleeren. VERFLENSING, v.
VERFLOOF, m. (plantk.) geelhoutboom; ...LOON,
o. loon voor het verven; ...MES, o. (-sen), (schild.)
tempermes, paletmes; ...MOLEN, m. (-s), molen ter
bereiding van verfstoffen; ...MOS, o. eene plant
(rocella tinctoria) die tot eene schoone roode verfstof,
ook tot bereiding van 't lakmoes, aangewend wordt.
VERFOEIEN, (verfoeide, heeft verfoeid), verafschuwen, diep verachten, den pronker, den schelm
verfoeien. VERFOEIING, v. het verfoeien.
VERFOEIENSWAARD, VERFOEIENSWAARDIG,
bn. (-er, -st, meer meest -), waard verfoeid to
worden.
VERFOEILIJK, bn. bw. (-er, -st), waard verfoeid to
worden, afschuwelijk, op verfoeilijke wijze : dat zjjn
verfoeilOke leugens; eene verfoeilfike misdaad; verfoeilidk
liegen. VERFOEILIJKHEID, v. (...heden), afschuwelijkheid.
VERFOEISEL, o. (-s), verfoeilijk ding.
VERFOELIEN, (verfoeliede, heeft verfoelied), met
kwik overtrekken (het glas tot spiegels).
VERFOELIESEL, o. (-s), kwik, foelie (tot vervaardiging van spiegelglas).
VERFOMFAAIEN, VERFOMFOOIEN,(verfomfaaide,
verfomfooide, heeft verfomfaaid, verfomfooid), kreuken, frommelen: zone kleeren verfornfaaien; na die
stoeipartij zag zy er erg verfomfaaid
VERFOMMELEN, (verfommelde, heet verfommeld),
verkreukelen: papier verfommelen. VER FOMMELING,
v. het verfrommelen.
VERFPLANT, v. (-en), plant waaruit verfstoffen
getrokken worden; ...POEDER, ...POEIER, o. tngemalen verfstof; ...POT, m. (-ten).
VERFRAAIEN, (verfraaide, heeft en is verfraaid),
versieren, opschikken: de stad, een huis, eene kamer
verfraaien; fraaier worden. VERFRAAIING, v. (-en),
het verfraaien, versiering.
VERFRANSCHEN, (verfranschte, heeft verfranscht),
een Franschen vorm geven aan...: een woord verfranschen; zich verfranschen. Fransche vormen en
manieren aannemen. VERFRANSCHING, v. het
verfranschen.

VERGANKELIJK.
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VERFRISSCHEN, (verfrischte, heeft verfrischt), opfrisschen, frisch maken: zich door een bad verfrisschen; het onweder verfrischt de lucht; ververschen:
de lucht in eene kamer verfrisschen; zich verfrisschen,.
iets gebruiken waardoor men opfrischt. VERFRISSCHING, v. het verfrisschen; (-en), verversching;..
hetgene verfrischt. VERFRISSCHINKJE, o. (-s).
VERFRISSCHEND, bn. (-er, -st), frisch makend, verkoelend: de verfrisschende regen.
VERFROMMELEN, (verfrommelde, heeft verfrommeld), verkreukelen: een zakdoek, het papier verfrommelen; met rerfrommelde boorden loopen.
VERFRONSELEN, (verfronselde, heeft verfronseld),
verkreukelen.
VERFSCHELP. v. (-en), (nat. hist.), zeker schelpdier Welk s schelp eene helder geelachtig groenekleur heeft, met ongelijke bruins of bruinachtige ,
dwarsbne;.SPATEL,v(-s)rfme;.SPIK
KEL, m. (-s), spikkel, spate verf; ...STEEN, m. (-en)„
steen waarop de verf gewreven wordt.
VERFSTER, v. (-s), vrouw die verft.
VERFSTIFT, v. (-en), pastel, potlood; ...STOFFEN,.
...WAREN, v. my. stoffen waarmede men verft;
...VERKOOPER, m. (-s); ...VERKOOPSTER, v. (-5);
...WINKEL, m. (-s); ...WRIJVER, m. (-s).
VERGAAN, (verging, is vergaan), van zijne plaats.
gaan: de wOzer vergaat niet, Lew eegt zich niet; de•
oogen deter pop vergaan, bewegen zich; — afloopen„
ten einde loopen: hoe zal die zaak vergaan?; het zat
hem slecht vergaan, met hem afloopen; het vergaat
er hem naar, hij krijgt loon naar werken; — lang-zamerhand verdwijnen: mij vergaat hooren en zien,
ik ben mijne zinnen niet meer meester; schoonheid'
vergaat; ophouden, verdwijnen: de lust vergaat
ik begin den lust te verliezen; verrotten: dat hour
is vergaan; dat laken is vergaan, verteerd, verstikt; —
ten onder gaan, ophouden to bestaan: als de wereld'
vergaat; het was een leren, alsof hemel en aarde vergingen, een vervaarlijk leven; het schip verging met man en muis; van honger en dorst vergaan, omkomen of bijna omkomen; (sprw.) onkruid vergaatniet, het slechte drijft vaak boven; — voorbijgaan:
er vergaat geen dag dat ik niet aan hem denk; de tOce
vergaat snel.
VERGAARBAK, m. (-ken), bak waarin men regenwater (of andere vloeistoffen) opvangt.
VERGAARDER, m., VERGAARSTER, v. (-5), dievergaart.
VERGAARSEL, o. (-s), het vergaarde.
VERGADEREN, (vergaderde, heeft on is vergaderd),
bijeenzamelen, -brengen, verzamelen: schatten ver,
gaderen; tot zone vaderen vergaderd worden, begraven worden; bijeenkomen: de mad is vergaderd,_
houdt zitting. VERGADERING, v. (-en), het ver-gaderen, verzameling; bijeenkomst van personen(in alle bet.): eene vergadering beleggen, bffeenroepen,
openen, leiden, sluiten, opheffen; ter (in de) vergadering
verschtjnen; staande (gedurende) de vergadering; degroote vergadering; (gesch.) de bekende vergadering
in 1651 gehouden om verschillende punten der unier.
militie on religie to bespreken on to regelen.
VERGADERINGETJE, o. (-s).
VERGADERPLAATS, v. (-en), ...ZAAL, v.(...zalen)„
plaats van samenkomst van verscheidene personen,_
...TIJD, m. o. (...uren), tijd, uur van samen-komst.
VERGALLEN, (vergalde, heeft vergald), het galvlies (der visschen) dcen barsten: de visch vergallen;.
(sprw.) het botje is vergald, de zaak is bedorven;
(fig.) bederven, zuur maken : (fig.) zijn wangedraq
vergalde de genoegens van ons leven. VERGALLING,.
v. (-en), het vergallen.
VERGALOPPEEREN (ZICH), (vergaloppeerde zich,
heeft zich vergaloppeerd), (fig.) to ver gaan, onvoorzichtig zich uiten of handelen: zich in zijn
spreken vergaloppeeren. VERGALOPPEERING, v.
overijling.
VERGANKELIJK, bn. (-er, -st), sterfelijk, broos, on-
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VERGANKELIJK.

VERGETELHEID.

bestendig, zwak: apes is vergankeljjk; het vergankelfike Leven; vergankelfike goederen. VERGANKELIJKHEID, v. broosheid, sterfelijkheid; onbestendigheid.
VERGAPEN, (vergaapte, heeft vergaapt), te hard -,
te wijd gapen; gapende doorbrengen, slijten; zich
vergapen, verkeerd doch dwaas verliefd raken; zich
(tan den schjjn vergapen, zich door den schijn laten
bedriegen. VERGAPING, v. het vergapen.
VERGAREN, (vergaarde, heeft vergaard), bijeenbrengen, verzamelen, opstapelen: schatten, goederen,
ooeken, gegevens vergaren; (boekdr.) het bijeenbrengen der afzonderlijke vellen tot complete exemplaren. VERGARING, v. het vergaren; opstapeling; —, (-en), (timmermansw.), raamwerk om een
palm!.
VERGARSTEN, (vergarstte, is vergarst), zuur
ransig worden (van vleesch); bederven (van boter
enz.). VERGARSTING, v. bet vergarsten.
VERGASTEN, (vergastte, heeft vergast), goed ontbalen: htj heeft ons op eene redevoering vergast, eene
aangename redevoering voor ons gehouden; zich
.aan iets vergasten, met smaak van iets eten of
drinken; zich vergasten, zich genoegen verschaffen;
het ty vergast, komt te laat. VERGASTING, v. het
vergasten.
VERGAUWEN, (vergauwde, heeft vergauwd), (w. g.),
bedriegen. VERGAUWING, v. het vergauwen, bedrog, misleiding.
VERGEEFLIJK, VERGEFELIJK, bn. (-er, -st), verschoonbaar: eene vergeefifjke Pout, zonde; vergevensgezind: een Christen betaamt het, vergeerlfik te zyn.
VERGEEFLIJKHEID, v. verschoonbaarheid.
VERGEEFS, bw. nutteloos, vruchteloos: gij komt,

VERGELIJKBAAR, bn. wat te vergelijken Is.
VERGELIJKELIJK, bn. to vergelijken.
• VERGELIJKEN, (vergeleek, heeft vergeleken), naast

werkt vergeefs.
VERGEEFSCH, bn. vruchteloos: vergeefsche moeite.
VERGEESTELIJKEN, (vergeestelijkte, heeft ver-

geestelijkt), in allegorischen, geestelijken zin opvatten of verklaren; eene geastelijke richting geven.
VERGEETACHTIG, bn. ( er, -st), niet goed kunnende
onthouden, ontrouw van geheugen: vergeetachtig
zijn. VERGEETACHTIGHEID, v. zwakheid van geheugen.
VERGEETAL, m. en v. (-len), die alles vergeet.
VERGEETBOEK, o. (fig.) vergetelheid: in het ver.
geetboek raken, vergeten worden.
VERGEET-MIJ-NIET, VERGEET-ME-NIET, v. (-en),
een plantengeslacht (myosotis) met fraaie fijne
bloempjes, tot de familie der ruwbladigen behoorende, dat door 8 soorten in onze flora vertegenwoordigd is: gemeene vergeet-mij-niet, ruwharige vergeet-me-niet, zodevormende vergeet-mij-niet, boschvergeet-mff-niet, ruige vergeet-nab-niet, middelste vergeetnry-niet, wisselkleurige vergeet-mfj-niet en stave vergeetrntfrniet. VERGEET-MIJ-NIETJE, o. (-s), een bosje,
bouquetje vergeet-mfj-nietjes.
VERGEETVLOED, m. (fab.) een der zeven helsche

vloeden; Lethe.
VERGEKKEN, (vergekte, heeft vergekt), voor den
gek houden; gekkende, schertsende (den tijd) doorbrengen; gekker worden, verlieven (op): alle vrouwen zon op hem vergekt.
VERGELDEN, (vergold, heeft vergolden), met geld
betalen: dat kan ik niet vergelden; (fig.) beloonen, vergoeden: God vergelde het u; goed met kwaad vergelden; men kan zyn ouders niet vergelden, wat zij voor
hunne kinderen doen; — betaald zetten: hijbeleedigde
tnfj, maar ik zal 't hem vergelden. VERGELDING,

v. (-en), het vergelden, belooning; (ook) straf.
VERGELDER, m., VERGELDSTER, v. (-s), die vergeldt; Christus de vergelder, Remunerator.
VERGELIJK, o. (-en), overeenkomst (waarbij ieder
toegeeft); eene stad bfj vergelfjk orergeven; (kooph.)
verdrag, overeenkomst om een reeds aangevangen

proces te sluiten of een dat voorzien wordt te voorkomen: een vergelijk treffen, maken, met zfjne schuldeischers sluiten; (sprw.) een mager vergelffic is beter
dan een vet proces.

elkander zien, • beoordeelen en daarbij overeenstemming en verscheidenheid vinden tusschen personen
of zaken: twee wetten, verordeningen met elkander
vergelijken; twee dichters, verschijnselen vergelijken;
—
gelijkenis vinden: de jeugd met de lente, het Leven bi
eene refs, de grfisheid met den winter vergeWken; —
zich vergelijken, gelijkstellen met: hjj kan zich niet
vergelijken met Staring; (w. g.) tot een vergelijk
komen: de beide partffen hebben zich onderling vergeleken.
VERGELIJKEND, bn. wat vergelijkt: de vergelPende
ontleedkunde, taalkunde; vergelfjkende zinnen, btjzin-

nen die eene vergelijking inhouden ter bepaling
van den inhoud des hoofdzins of van een deel
daarvan; vergeljjkend examen, een examen dat men
afneemt aan personen, die naar eene betrekking
dingen om uit hen den bekwaamsten en geschiktsten to kiezen; vergelijkende staat, vergelftend over.
zicht, eene tabel die een overzicht van eene zaak
over verschillende jaren geeft (b. v. van de ontvangsten eener onderneming; de opbrengst van
belastingen); vergeljjkende meetkunde.
VERGELIJKENDERVERGELIJKENDERWIJZE,
WIJS, bw. bij vergelijking.
VERGELIJKING, v. (-en), het vergelijken, oordeel
over de meerdere of mindere waarde van iets: eene
vergeltfking trekken tusschen; bfj vergeljjking valt het
tegen; in vergelijking van, met vroeger; hjy* komt niet in
vergelijking bff ztyn broeder, hij is verreweg de mindere; zonder vergeTking iets nemen; — gelijkenis:
Cats heeft vaak eigenaardige vergelfjkingen; (taalk.)
de trappen van vergelffking, de verschillende vormen

der bijvoeglijke naamwoorden die aanduiden in
welken graad de hoedanigheid in de zelfstandig.
heid aanwezig is of daaraan wordt toegekend; —
(wisk.) twee getallenvormen door het teeken =
verbonden, gewoonlijk dienende om uit gegeven
grootheden een of meer onbekenden to berekenen;
identieke vergelijking, waarin beide leden dezelfde
waarde hebben; valsche vergelfjking, waarin beide
leden verschillende waarden hebben; niet-identieke
vergelfjking, waarin letters voorkomen en die met
sommige maar niet alle waarden der letters in de
twee leden hetzelfde getal voorstellen; wortel der
vergelfjking, de waarde die men voor de letters in
de plaats moet stellen om eene niet-identieke identiek
te maken; het oplossen der vergelijking, het opsporen
der wortels er van; vergelfjking van den eersten,
tweeden graad, waarin de onbekende een getal van
den eersten, tweeden graad is.
VERGELIJKINGSSCHAAL, v. (...schalen),...TABEL,
v. (-len), ...TAFEL, v. (-s), schaal, tabel, tafel ter
vergelijking ; o. (-ken), een horizontaal vlak
ten opzichte van hetwelk men de verschillen in
hoogte van punten aangeeft, grondvlak.
VERGEMAKKELIJKEN, (vergemakkelijkte, heeft vergemakkelUkt), gemakkelijker maken; veraangenamen, verzoeten : dat dient om het Leven te vergemakkelfjken. VERGEMAKKELIJKING, v.
VERGEN, (vergde, heeft gevergd), vorderen, eischen
hoe kunt gfj dat vergen?; ik verg niets onbillfjks;
gehoorzaamheid verger.
VERGENOEGD, bn. bw. (-er, -st), tevreden, voldaan,
opgeruimd: er vergenoegd uitzien; een vergenoegd 'even
leiden. VERGENOEGDHEID, v. tevredenheid.
VERGENOEGEN, (vergenoegde, heeft vergenoegd),
tevredenstellen, bevredigen : zich met iets vergenoegen; genoegen doen aan: iem. met iets vergenoegen.
VERGENOEGING, v.
VERGENOEGZAAM, bn., (w. g.) licht tevredengestel d. VERGENOEGZAAMHEID, v. tevreden
aard: de vergenoegzaamheid der deugd.
VERGETELBOEK, o. Zie VERGEETBOEK.
VERGETELHEID, v. zwakte van geheugen, van
herinnering: zone vergetelheid is groot; het vergeten

VERGETELHEID.
zijn: tot de vergetelheid doemen, doen vergeten; aan
in herinnering houden; de
,de vergetelheid onttrekken,
tvergetelheid (het vergeten) der misdaden; (lab.) de
de
Lethe-stroom.
'cloed der vergetelheid,
VERGETELIJK, bn. (-er, -st), vergeetachtig; licht to
vergeten. VERGETELIJKHEID, v.
VERGETEN, (vergat, heeft on is vergeten), de
:herinnering, het geheugen van iets verliezen: eene
(les, een woord, iem. vergeten; alles is vergeten en verieven, er wordt niet meer aan gedacht en het wordt
gaiet gestraft; ik heb min boek vergeten, verzuimd
:het mede te brengen; ik ben mijne les vergeten, ze is
mij uit het geheugen gegaan; ik vergat (liet na) u
de zeggen, zich vergeten: buiten zichzelven
taken van toorn, woede, smart enz.: hij vergat zich
-zoo seer, dat hij een slag toebracht; elk vergat in
gevaar zichzelven om voor de anderen te zorgen.
VERGETEN, bn. onopgemerkt, eenvoudig: als een
vergeten burger leven.
VERGETENHEID, v. vergetelheid. [VERGETELREID is = VERGETENHEID; het laatste hoort
amen alleen nog in gewestelijke spraak 't is eene
vergetenheid, men heeft er niet aan gedacht, men
Ltieeft het zonder opzet nagelaten.]
VERGETER, m., VERGEETSTER, v. (s), die vergeef.
VERGEVEN, (vergaf, heeftvergeven), aan een ander
geven, weggeven: hare hand is nog niet vergeven,
21j is nog niet verloofd; zij heeft nog een paar dansen
te vergeven, vrij; vergiffenis schenken (aan): vergeef
het mfj; ik kan mij zelven nooit vergeven, dat ik...;
-vergeef ons onze schulden; niet euvel duiden: vergeef
sn tj ! (beleefdheidsuitdrukking: pardon ; — slecht
geven (de kaart); — opnieuw geven: een ambt vergeven, opdrag en ; — vergiftigen, vergif ingeven ; door
,gif doen sterven; ion. met arsenicum vergeven; zich
vergeven, zich door middel van vergif het leven bememen. V ERGEVING, v. (-en), ergifenis, v erschooming; begeving; vergiftiging.
VERGEVENSGEZIND, bn. (-er, meest -), gezind,
licht geneigd tot vergeven inz. van aangedane
lbeleedigingen. VERGEVENSGEZINDHEID, v.
VERGEVER, m., V ERGEEFSTER, v. (-s), die vergiffenis schenkt; (ook) die vergif ingeeft; (beter)
.gifmenger, gifmengster.
VERGEVORDERD, bn.; op vergevorderden leeftfid, op
zeer hoogen leeftijd.
VERGEWISSEN, (vergewiste, heeft vergewist), gewis maken, verzekeren: een verdrag vergewissen; zich
vergewissen, zich zekerheid verschaffen van: hif wilde
zich met eigen oogen daarvan vergewissen.
VERGEZELLEN, (vergezelde, heeft vergezeld), bij
iem. blijven, inz. onder het gaan, begeleiden: iem. op
ide rein vergezellen; vergezeld van zfjn trouwen hond;
4fig.) gepaard gaan met: dat ging met de grootste
plichtplegingen vergezeld.
VERGEZELLER, m. (-s), die vergeze:t. VERGEZELSTER, v. (-5).
VERGEZELSCHAPPEN, (vergezelschapte, heeft verzezelschapt), vergezellen.
VERGEZICHT, o. (-en), gezicht in de verte: gij hebt
'tier een mooi vergezicht; (took.) teekening, voorstelling
-Tan een vergezicht.
VERGEZICHTKUNDE, v. kunst -, wetenschap om
- vergezichten to teekenen.
VERGIETEN. (vergoot, heeft vergoten), storten (van
vochten): bloed vergieten, doen stroomen; tranen ver,gieten, schreien; to veel op lets gieten en daardoor
bederven gfj hebt de thee vergoten, er to veel water
.opgedaan; her-, overgieten (b. v. kanonnen); gietend
• verbruiken. VERGIETING, v. het vergieten, Storting;
,overgieting, hersmelting.
VERGIETER, m., VERGIETSTER, v. (-s), die vergiet.
VERGIETTEST, v. (-en), test of tail van aardewerk
of blik met eene menigte gaatjes in bodem en rand,
mom gewasschen groente enz. to laten uitdruipen,
4loorslag.
VERGIFFENIS, v. kwijtschelding (van straf); (R.-K.)
aflaat.
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VERGIFT, (-en), VERGIF, o. (-ten), iedere stof die, in

eene kleine hoeveelheid ingenomen, nadeelig op
organische wezens werkt: vergif bereiden, innemen,
vergiften;
toedienen; minerale, plantaardige,
(fig.) wat zeer schadelijk is: zulke gezeischappen zijn
vergif voor de jeugd; vleiero en verveling sift; de vergiften des levens.
VERGIFTBOOM, m. (-en), vergiftige sumak (rhus
toxidodendron), een klimmende heester die vooral in
onderscheidene streken in Duitschland, bepaaldelijk
in Thuringen, in het wild voorkomt.
VERGIFTEN, (vergiftte, heeft vergift), vergiltigen.
VERGIFTENLEER, v. leer, wetenschap der vergiften
en hunne working, leerboek daarover.
VERGIFTIG, bn. (-er, -st), venijnig, vol gifdeelen;
vergiftige slangen, slangen welke haar buit of haar
vijanden wonden toebrengen, die door het tegelijkertijd daarin uitgestorte vergif veelal doodelijke of ten
minste zeer gevaarlijke gevolgen hebben; vergiftige
planten, die vergift bevatten; (fig.) verraderlijk : vergiftige tongen, lastertongen. VERGIFTIGHEID, v.
hoedanigheid van hetgeen vergiftig is.
VERGIFTIGEN, (vergiftigde, hee vergiftigd), vergiftig maken, met vergif vermengen of bestrijken:
spijzen, pOlen vergiftigen; (fig.) verbitteren: iemands
leven, vreugde vergiftigen; een kwaden uiteg geven
(aan woorden). VERGIFTIGING, v. (-en), het vergiftigen.
VERGIFTIGER, m., VERGIFTIGSTER, v. (-s), die
vergiftigt of besm et; gifmenger, gifmengster.
VERGIFTMENGER, m. (-5), VERGIFTMENGSTER,
v. (-s).
VERGISSEN, (vergiste, heeft vergist). Alleen oudt.
gebruikelijk in de uitdrukking: zijn tij vergissen, zijn
tij niet wel berekenen ; ook (fig.) zijne kans verzuimen,
zijn slag niet wel waarnemen; — zich vergissen, dwalen, het mis hebben: zich in den persoon vergissen; gij
vergist 2c , u hebt het mis; zich bij het spreken vergissen;
zich misrekenen: bij het rekenen zich vergissen. VERGISSING, v. (-en), dwaling. misrekening: iets in, bff
vergissing doen. VERGISSINKJE, o. (-s).
VERGISTEN, (vergistte, is vergist), door sterke
gisting bederven. VERGISTING, v.
VERGLAASBAAR, bn. (scheik.) vatbaar voor geschikt tot verglazing. VERGLAASBAARHEID, v.
VERGLAASSEL, o. glazuur, glans, polijstsel.
VERGLAZEN, (verglaasde, heeft verglaasd), in glas
veranderen: het vuur verglaast het sand; glazuur
vernis opleggen, glanzen: die pannen zijn verglaasd;
met glaswater verglazen. VERGLAZING, v. het verglazen.
VERGLAZER, m., VERGLAASSTER, v. (-s), die
verglaast.
VERGLIJDEN, (vergleed, is vergleden), van de plaats
glijden; met glijden doorbrengen; zich verglfiden, glijdende zich bezeeren.
VERGLIMMEN, (verglom, is verglommen), langzamerhand uitdooven: de laatste gloed van het houtvuur
verglom; (fig.) min oog verglom, wend duister.
VERGLIMPEN, (verglimpte, heeft verglimpt), (w. g.),
een glimp geven (aan).
VERGODDELIJKEN, (vergoddelijkte, heeft vergoddelijkt), als iets goddelijks voorstellen: die schrifver
heeft dat karakter vergoddelijkt; vergeestelijken, heili.
gen, adelen: de Christen wordt door de genade als
vergoddelijkt. VERGODDELIJKING, v.
VERGODEN, (vergoodde, heeft vergood), tot god of
godin verheffen: de ouden vergoodden hunne helden;
(fig.) bovenmatig vereeren, - verheffen : die geneesheer
wordt door zone patienten vergood. VERGODING, v.
het vergoden, buitengemeene vereering; zelfvergoding, overdreven eigen lof.
VERGODER, m. (-5), die vergoodt.
VERGOEDEN, (vergoodde, heeft vergoed), schadeloosstelling geven: iem. de schade, de gemaakte onkosten vergoeden; die moeite kan niet vergoed warden,
goed maken. VERGOEDING, v. (-en), het vergoeden,

schadeloosstelling.
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verschoonen, verontschuldigen : iemands slecht gedrag
vergoeljjken; - fouten, tekortkomingen vergoelPen. VERGOELIJKING, v. (-en), het vergoelijken.
VERGOOIEN, (vergoade, heeft vergooid), gooiende
van pleats doen veranderen: bij het zoeken ernaar
heeft hjj alles vergooid; verloren gooien, verkeerd -;
dat geld is vergooid, dat zijt gij kwijt, zonder er iets
voor to hebben; om iets laten gooien (met dobbelsteenen): eene gans, een koek vergooien; zich vergooien,.
verkeerd mikken bij het gooien; (fig.) beneden zijne
waardigheid, beneden On rang handelen, zich verlagen: dat meisje heeft zich vergooid. VERGOOIING, v.
VERGOUDEN. Zie VERGULDEN.
VERGRAMD, bn. (-er, -st), vertoornd, boos, verstoord. VERGRAMDHEID, v. toorn, verstoordheid.
VERGRAMMEN, (vergramde, heeft en is vergramd),
vertoornen, gramstorig maken : iem. vergrammen;
zich vergrammen, gramstorig worden. VERGRAMMING, v. het vergrammen.
VERGRAVEN, (vergroef, heeft vergraven), anders
graven: dat beekje is tot een kanaal vergraven. VER.
GRAVING, v. (-en).
VERGRAZEN, (vergraasde, heeft vergraasd), van
weide doen veranderen.
VERGRIJNEN (ZICH), (vergrijnde zich, heeft zich
vergrijnd), onophoude]ijk schreien en zich daardoor
afmatten.
VERGRIJP, o. (-en), misdaad, overtreding: voor een
gering vergrijp iem. straffen; vergrijp tegen de goede
zeden, tegen de eerbaarheid. VERGRIJPJE, o. (-s).
VERGRIJPEN, (vergreep, heeft vergrepen), verkeerd
graen; door grijpen verzeeren: de handen vergrijpen;
zich vergrp .pen, zich to buiten gaan; zich aan iem.
vergrijpen, iem. handtastelijk aanvallen; zich aan iets
vergrijpen, iets stolen. VERGRIJPING, v. het vergrijpen.
VERGR'JZEN, (vergrijsde, is vergrijsd), grijzer
worden: met eere vergrozen.
VERGRIMMEN, (vergrimde, is vergrimd), woedend
worden.
VERGROEIDBLADIG, bn. (plantk.) een bloernbekleedsel
is vergroeidbladig, als het uit din stuk bestaat, maar
minder of meer diep is uitgesneden.
VERGROEIEN, (vergroeide, is vergroeid), onder het
groeien verdwijnen: dat litteeken zal wet vergroeien;
verkeerd krom groeien : een vergroeide (kromme)
boom, rug. VERGROEIING, v. (-en), het vergroeien,
kromgroeiing.
VERGROOTEN, (vergrootte, heeft vergroot), grooter
maken: eene stad, een tuin vergrooten; een kleeding-

stuk laten vergrooten; z jn verinogen, een getal vergrooten; verbreeden, vermeerderen: zone macht, zijn
roem, zijne kennis vergrooten; — grooter doen schijnen
deze bril vergroot sterk; (fig.) opvijzelen, overdrijven;
eene gebeurtenis vergrooten, er in het verhaal iets bijvoegen. VERGROOTING, v. (-en), het vergrooten,
overdrijving; grootspraak.
VERGROOTEND, bn. grooter makend: vergrootende
brillen; (taalk.) de vergrootende trap, die vorm der
bn. waardoor men aanduidt, dat eene hoedanigheid
in eene grootere mate in eene zelfstandigheid aanwezig is of daaraan wordt toegekend dan aan eene
of meer andere.
VERGROOTER, m., VERGROOTSTER, v. (-s), die

vergroot.
VERGROOTGLAS, o. (...zon), glas zoodaniggeslepen,
dat de voorwerpen er grooter door schijnen, micros-

coop.

VERHAGELEN.

ITERGOELITICEN.

VERGOELIJKEN, (vergoelijkte, heeft vergoelijkt),

VERGROOTINGSGETAL, o. (-len), (nat.) nummer
van vergrooting der brillen; ...METER, m. (-s), (nat.)
werk tuig om de vergrootende kracht van brillen
of vergrootglazen to meten.
VERGROVEN, (vergroofde, heeft vergroofd), grower
maken, worden. VERGROVING, v. het vergroven.
VERGRUIZELEN, (vergruizel de, heeft vergruizeld),
-vergruizen. V ERGRUIZING, v.
VERGRUIZEN, (vergruisde, heeft vergruisd), tot

gruis maken, - stooten: erts vergruizen; Terbrtizelerr,
stuk slaan: het schip ward tegen de rotsen vergruisd-

VERGRUIZING, v. het vergruizen.
VERGUIZEN, (verguisde, heeft verguisd), met verachting, - smaad bejegenen: iem. verguizen. VERGUIZING, v. (-en).
VERGULD, bn. met goud (vlies) bekleed, in goud_
geglansd; eene vergulde lijst, om eon spiegel enz;
(fig.) vergulde ketenen dragen onder den schtjn van rijk-dom en pracht verslaafd zijn, onderdrukt wordenVERGULDEN, (verguldde, heeft verguld), met goudvlies bekleeden, in goud glanzen: iets in het vuur
vergulden, door er goudamalgama op to smeren en
het kwik dan uit to dampen; galvanisch vergulden,.
met behulp der electriciteit; met dun bladkoper vergulden; (boekb.) op snee vergulden; (fig.) met ietxverguld zfin, er zeer mede ingenomen zijn; eene pit
vergulden, eene onaangename zaak schoon of aannemelijk voorstellen; als goud doen glanzen: (dicht.) ,
sterk glanzend
de zon verguldt de toppen der bergen;
maken: (hoedenm.) een hoed vergulden, hem met eenem
laag beverhaar bedekken. VERGULDING, v. het,
vergulden.
VERGULDER, m., VERGULDSTER, v. (-s), die verguldt.
VERGULDERSKUNST, v. kunst van te vergulden_
VERGULDGROND, m. grond waarop het bladgoud gekleefd wordt voor het koud vergulden; ...KUSSEN,
o. (-s), zeker kussen der vergulders; ...KWASTJE,
o. (-s); ...MES, o. (-son); ...PENSEEL, o. (-en), worktuig der vergulders; ...PERS, v. (-en), bookbinderspers bij het op snee vergulden gebruikt; ...ROL, v..
(-len), zekere rol der bookbinders.
VERGULDSEL, o. (-s), datgene waarmede men
verguldt: het verguldsel last los; het verguldsel afkrabben, losmaken; wat verguld is: 't is geen goud,

het is verguldsel.
VERGULDSTAAFJE. o. (-s), zeker staafje der verguiders om het goud to vatten on op het voorwerp to zetten dat verguld moat worden; ...WERK, o.
VERGUNNEN, (vergunde, heeft vergund), toestaan,.
bewilligen, veroorloven: iem. lets vergunnen; gunsten,.
voorrechten vergunnen. VERGUNNING, v. (-en), het
vergunnen, gunst, verlof: vergunning vragen, geven,

verleenen; van de vergunning gebr uik, misbruik maken;
vergunning tot het verkoopen van sterken drank in't klein; toestemming, concossio; — kleinhandel ire
sterken drank, tapperij; hi] heeft te veel vergunninggebruikt, hij is dronken.
VERGUNNINGSRECHT, o. het recht dat betaald.
wordt voor vergunning om sterken drank in het
klein to verkoopen.
VERHAAL, o. (...halen), vertelling, geschiedenis;.
sprook, roman; bericht, opgave; verslag. VERHAALTJE, o. (-s).
VERHAAL, o. (recht.) schadeloosstelling, vergoe-

ding: verhaal nemen op; zijn verhaal hebben op iem.,.
vergoeding van hem eischen; er is geen verhaal op,
er is geene vergoeding voor; herkrijging van krachten: ik meet even op verhaal komen, even uitblazen,
uitrusten; ik, kan niet op mijn verhaal komen, na

cone ziekte.
VERHAALBOEI, v. (-en), meerboei om schepen aan
to verhalen; ...PEEP, m. (-en), (zeew.) touw dat
twee punten niet ver boven water vereenigt on
waarlangs eene schuit zich heen on weer kan beweg en.
VERHAALTRANT. m. trant, wijze van verhalen,
vertellen; ... -WIJZE, v.
VERHAASTEN, ( -verhaastte, heeft verhaast), bespoedigen, overhaasten: zejne schreden verhaasten;
dat heeft zUn deed rerhuast; rich verhaasten, zich

haasten. VERHAASTING, v. bespoediging.
VERHABBEZAKKEN, (verhabbezakte, heeft verhabbezakt), niet achten, slecht behandelen: iem.
verhabberakken.

VERHAGELEN, (verhagelde, is verhageld), (van
vrilchten) doer den hagel vernietigd worden.

VERHAGEN.

VERHEFFEN.

VERHAGEN, (verhaagde, heeft verhaagd), (w. g.),
met hagen of heggen omgeven, - beplanten.
VERHAKEN, (verhaakte, heeft verhaakt), overhaken; hakende gebruiken: al het katoen is verhaakt.
VERHAKKELEN, (verhakkelde, heeft verhakkeld),
verscheuren; bedremmelen, verlegen maken.
VERHAKKEN, (verhakte, heeft verhakt), overhakken; tot brandhout hakken; verkeerd hakken; door
omhakken versperren: een weg verhakken; zich verhakken, zichzelven er in helpen, zich in de war praten.
VERPRATING, v. (-en), het verhakken, overhakking; versperring van geveld bout.
VERHAKSTUKKEN, (verhakstukte, heeft verhakstukt), (schoenen) van nieuwe hakken (hielen)
voorzien; (fig.) verhandelen: hier is niets te verhakstukken, niets te doen, verdienen, in orde te brengen.
VERHALEN, (verhaalde, heeft en is verhaald), van
zijne plaats halen; van ligplaats veranderen (van
een schip of eene schuit in een dok of in eene
haven): het schip van den real op stroom verhalen; —
terugkrijgen: zijn adem verhalen; zijne krachten verhalen; zich sehadeloos stellen: (gew.) geld heb ik

daan, wreed; in het kwaad, in de ondeugd verhard;
een verharde booswicht; een verhard geweten. VERHARDHEID, v. hardheid; (fig.) verstoktheid, hardnekkigheid.
VERHARDDRAVEN. ,verharddraafde, heeft verharddraafel), om een prijs harddraven: een paard ver-

niet, maa• g j moet, oat lie a schuldig ben, mane in
rr4n winkel verhalen, er winkelwaren voor nemen;
jets op iem. verhalen, vergoeding voor iets bij iem.
vragen; rich verhalen op, zich revaleeren (wegens
een betaalden wissel); (recht.) zijn verhaal nemen
op....; — vertellen, mededeelen: lets naar waarheid,
omstandig, in 't kort verhalen. VERHALING, v. het
verhalen; verhaal.
VERHALENDERWIJS, ...WIJZE, bw. al verhalende.
VERHALER, m., VERHAALSTER, v. (-s), die yerhaalt.
VERHALVEZOLEN, (verhalvezoolde, heeft verhalvezoold), nieuwe halve zolen op de schoenen leggen.
VERHANDELAAR, m., VERHANDELAARSTER,
v. (-s), die verhandelt of eene verhandeling houdt,
redenaar, -star.
VERHANDELAARSSTIJL, m. eigenaardige sti.j1 der
verhan del aar s.
VERHANDELBAAR, bn. te verhandelen; verkoopbaar.
VERHANDELEN, (verhandelde, heeft verhandeld),
handelen, koopen en verkoopen: aan de markt is
weinig verhandeld, weinig zaken gedaan; bespreken,
behandelen : wat is er in de vergadering verhandeld ?;
eene verhandeling of redevoering uitspreken over:
wat heeft hO verhandeld ?; — (gew.) (van een zwaar
voorwerp) mceilijk te behandelen: die ko Ter is bijna
niet te rerhandelen, met de handen van de eene
plaats naar de andere te brengen. VERHANDELING, v. (-en), het verhandelen; uitgewerkt opstel,
redevoering (over een onderwerp) : geleerde verhandelingen ; afdoening, behandeling van zak en.
VERHANDELINGETJE, o. (-s).
VERHANG, o. ongelijke stand van eene watervlakte,
door opstuiving van den wind veroorzaakt.
VERHANGEN, (verhing, heeft verhangen), anders
elders hangen, ophangen: min hoed is verhangen;
een spiegel, een portret verhangen; (fig) de hekken zon
verhangen, de zaken zijn veranderd, het bestuur is
in andere handen overgegaan; rich verhangen, zich
door ophanging van het leven berooven; zich aan
lets verhangen, zich te veal aan iets overgeven.
VERHANGING, v, het verhangen; zelfmoord door
ophanging.
VERHANSELEN, (verhanselde, heeft verhanseld),
verstellen, opknappen; verknoeien, verkwanselen,
verronselen: hij heeft zijn paard verhanseld. VERHANSELING, v. het verhanselen; kw= eierij, kwanselarij.
VERHANZEN, (verhanste, heeft verhanst), (veroud.)
den eersten dronk bij de intrede in een gild doen.
VERHAPSTUKKEN, (verhapstukte, heeft verhapstukt), is er nog wat te verhapstukken
te doen, in
orde te brengen.
VERHARD, bn. (-er, -st), hard geworden, vereelt:
verharde pezen, handen; (fig.) ongevoelig, onaange-
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harddraven.
VERHARDEN,
hard maken, -

(verhardde, heeft en is verhard),

staal is verhard Ozer; iets
in 't vuur verharden; dat gezwel verhardt nog altijd; —
(fig.) ongevoelig maken, - worden: zich tegen de
koude, hitte verharden; zich in de ondeugd, in het
kwaad verharden. VERHARDING, v. het verharden;
wat hard is; — 7 (.en), vereelting; (fig) wreedheid.
VERHARDZEILEN, (verhardzeilde, heeft verhardzeild), ten prijze uitloven bij het hardzeilen: een
gouden horloge vErhardzeilen, met hardzeilen verliezen.
VERHAREN, (verhaarde, is verhaagd), de haren
verliezen; ruien (van dieren): de hond verhaart.
VERHARING, v. het verharen.
VERHAREN, (veroud.) verschroeien; — weggaan,
vertrekken, verdwijnen; verhaar, loop naar den
duivel.
VERHASPELEN, (verhaspelde, heeft verhaspeld),
verknoeien, bederven door onhandigheid: de schrOver heeft den tekst geheel verhaspeld. VERHASPELING, v. (-en).
VERHECHTEN, (verhechtte, heeft verhecht), (w. g.),
verbinden aan, hechten : die waarheid is 't, die ons

te zamen aan

it

en uwen wil verhecht

[EVANG. GEZ.

99, vs. t].

VERHEELEN, (verheelde, 1 -leeft verheeld), heel maken, - worden. VERHEELING, v.
VERHEERDER, m. (-s), VERHEERSTER, v. (-s),
verwoester, overweldiger, overweldigster.
VERHEEREN, (verheerde, heeft verheerd), overmeesteren; verwoesten, verdelgen, plat loopen (een
land): alles te vuur en to zuaarcl verheeren. VERHEELING, v. het verheeren, verwoesting, verdelging.
VERHEERGEWADEN, (verheergewaadde, heeft verheergewaad), een leen verheten, instellen: iem. met
een land verheergewaden, het hem laten besturen.
VERHEERLIJKEN , (verheerlijkte, heeft verheerlijkt)
roemen, verheffen: Jezus Christus is op den berg
Thabor verheerlOkt, Gods naam verheerlijken, prijzen;
iem. verheerlijken, — met die onderscheiding is hp
verheerlijkt, zeer ingen omen. VERHEERLIJKING,
v. het verheerlijken; roam.
VERHEFBORD, o. (-en), (pap.) de schuin op den
verhefstoel geplaatste breede plank waarop de verhefier do vellen legt.
VERHEFFEN, (verhief, heeft verheven), opheffen,
hooger maken, - stel:en, plaatsen: zijn hoofd verheffen; (pap.) het voor de tweeds maal geperste
papier vel voor vel opnemen en het op den verhefstoel opstapelen; zone oogen ten kernel verheffen,

richten; zijne ziel tot God verheffen; deze berg verheft
zijne kruin tot boven de wolken; — benoemen, bevorderen: iem. tot keizer, tot graaf, tot den troon verheffen; iem. tot den adelstand verheffen; godsdienst
verheft den mensch, geeft hem zielenadel; God verheft en vernedert de rZO nen; — rcemen, prijzen: lets
boron alles verheffen; iem. hemelhoog verheffen; —
(rekenk.) een getal tot zekere macht verheffen, brengen; — (scheik.) bloem van zwavel verheffen, sublimeeren; — doen toenemen: riffle stem verheffen, luider
spreken; zijne stem voor iem. verheffen, voor hem, to
zijnen gunste spreken; —
zich rerheffen, omhoogstijgen, rijzen: stofwolken
verhieven zich huizenhoog; de luchtballon verheft rich
tot 4oven, de waken; de grand verheft rich hier; die
bergen verheffen rich hernelhoog; het gedenkteeken verheft rich op den top ran den berg; (fig.) rich niet boven
het middelmatige verheffen, middelmatig zijn; —
trotsch, hoogmoedig zijn op: zich op zijn stand, op
zijn rOkdom verheffen; rich boron zijn stand rerheffen; —
sterker warden, in kruht toenemen: de koorts, de
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VERHEFFEN.

wind verheft zich; het oproer verhief zich meer en
weer, wakkerde aan. VERHEFFING, v. (-en), het
verheffen: verheffing tot den adelstand; met verheffing
van stem; de verheffingen van den bodem; machtsverheffing ; verheffing van den pots, de koorts.
VERHEFFER, m. (-s), die verheft; (pap.) werkman
die het papier verheft.
VERHEFSTOEL, m. (-en), (pap.) tafel waarop het
verhef bord wordt geplaatst.
VERHEID, v. (...heden), afstand; verwijdering;
schootsverheid, dracht.
VERHEIDEND, bn. heidensch gemaakt: het yolk was
door ongeloof verheidend.
VERHELDEREN, (verhelderde, heeft en is verhelderd), ophelderen, helderder maken, worden : de wind
heeft het weer verhelderd; het weer verheldert; (fig.) het
lezen van goede boeken verheldert het verstand; haar
VERgelaat verhelderde, toen zij dat bericht kreeg.
HELDERING, v. het verhelderen, opheldering; verlichting (van het verstand).
VERHELEN, (verheelde, heeft verheeld), verbergen,
verzwijgen, niet openbaren : de waarheid, de juiste
toedracht eerier zaak verhelen. VERHELING, v. (-en)
het verhelen.
VERHELER, m. (-s), die verbergt of verzwijgt.
VERHEELSTER, v. (-s).
VERHELPEN, (verhielp, heeft verholpen), verbeteren, herstellen: is dat te verhelpen ?; die fouten moeten
verholpen worden. VERHELPING, v. het verhelpen.
VERHEMELEN, (verhemelde, heeft verhemeld), verheffen, ophemelen.
VERHEMELTE, o. (-n), (ontl.) gewelf van den mond;
overdekking, Hemel (van een troon, een ledekant,
een preekstoel enz.); (plantk.) opstaande plooi in
de onderlip der gemaskerde bloemen.
VERHEMELTEBOOG, m. (...bogen), (ontl.) de achter
elkander liggende bogen van het zachte verhemelte
ter weersztjden van de huig; ...KLANK, m. (-en),
...LETTER, v. (-s), met behulp van het verhemelte
voortgebracht, palataal.
VERHENGEN. Zie GEHENGEN.
VERHENNEKLEEDEN, een doodkleed aandoen: een
lijk verhennekleeden.
VERHEUGD, bn. (-er, -st), vroolijk, opgeruimd,
blijde: een verheugd gezicht, kind; verheugd van hart;
verheugd u weer te zien. VERHEUGDHEID, v. (w. g.),
vreugde, vroolijkheid.
VERHEUGEN, (verheugde, heeft verheugd), vroolijk
maken, blijdschap verwekken: een kind is gauw
verheugd; zich verheugen met, over iets, er mede, er
om; vroolijk, blijde zijn.
VERHEUGENIS, v. (-sen), (w. g.), het verheugen,
blijdschap, een vroolijke dronk.
VERHEUGING, v. ( en); eene verheuging hebben, beginnen dronken to worden; zich eene verheuging aandrinken, zich dronken drinken. VERHEUGINKJE,
o. (-5).
VERHEVELING, v. (-en), venchijnsel in den dampkring (als: regen, sneeuw, onweder enz.).
VERHEVEN, bn. bw. (-er, -st), boven (iets anders)
uitstekend: eene verheven plaats; (beeldh.) verheven
beeldwerk, relief; half verheven, bas relief; opstaande:
met verheven rand; (fig.) zich boven het gewone,
alledaagsche verheffende : verheven gedachten, denkbeelden; boven zoo iets is hij verheven, daartoe gevoelt,
denkt hij te flunk, te edel; een verheven (uitmuntend)
verstand; verheven (grootsche) Baden; verheven styl;
verheven denken en spreken. VERHEVENHEID, v.
(...heden), het verhevene; hoogte, wat uitsteekt
boven den grond: op eene verhevenheid staan; de
verhevenheden van den bodem; (fig.) edelaardigheid:
verhevenheid van karakter.
VERHINDEREN, (verhinderde, heeft verhinderd),
beletten, tegengaan: iem. verhinderen uit te gaan; ik
was verhinderd te komen; een huwelfjk verhinderen.
VERHINDERING, v. (-en), het verhinderen, beletsel,
hinderpaal.
VERHIT, bn. (-ter, -st), heet, gloeiend; (fig.) opge-

VERHOORDER.
wekt, vurig: eene verhitte verbeeldingskracht.
HITHEID, v.

VER.

VERHITTEN, (verhitte, heeft verhit), heet maken,
doen gloeien: het vuur verhitten; fizer verhitten; (lig)
opwekken, prikkelen: die specerifen verhitten het blood;
die Zectuur verhit de verbeelding te sterk; — zich verhitten, zich in het zweet werken, loopen; (fig.)zichzelven opwinden. VERHITTING, v. (-en), het verbitten (in alle bet.).
VERHITTEND, bn. heetmakend; opwekkend: Ver.
hittende spezen, dranken.
VERHOEDEN, (verhoedde, heeft verhoed), door toezicht beletten, voorkomen: een ongeluk verhoeden;
God verhoede zoo iets. VERHOEDING, v. het verhoeden.
VERHOEFSLAGEN, (verhoefslaagde, heeft verhoefslaagd), een stuk bouwland in slagen verdeelen.
VERHOEFSLAGING, v. (-en).
VERHOEREN, (plat), (verhoerde, heeft verhoerd),
met hoeren doorbrengen : ztjn geld verhoeren; door
hoerenloopen, door een slecht leven.uitputten: zjfne
krachten, zijn leven verhoeren; een verhoerd man, uitgeput door te stark leven; — zich verhoeren, als hoer
gaan zitten.
VERHOETELEN, (verhoetelde, heeft verhoeteld),
bederven, kreukelen, bemorsen; klonteren (van de
melk bij het koken).
VERHOLEN, bn. bw. (-er, -st), verborgen, sluiks,
geheim: verholen bedoelingen; (taalk.) eene verholen
samenstelling, eene samenstelling die alleen voor
den taalkenner duide:ijk is. VERHOLENHEID, v.
verborgenheid.
VERHOLLANDSCHEN, (verhollandschte, heeft verhollandscht), een Hollandschen vorm geven aan..
VERHOLLANDSCHING, v.
(verhonderdvoudigde,
VERHONDERDVOUDIGEN,
heeft verhonderdvoudigd), honderdmaal meer nemen;
(fig.) zeer vermeerderen.
VERHONGEREN, (verhongerde, heeft en is verhongerd), uithongeren: zone kinderen laten verhongeren;
h# ziet er verhongerd uit, hij ziet er uit alsof hij in
lang niet gegeten heeft. VERHONGERING, v. het
verhongeren, uithongering; uitputting.
VERHOOGEN, (verhoogde, heeft verhoogd), hooger
maken, opwerken: een dijk, een land, een vloer verhoogen; (muz.) eene noot een halven toon verhoogen,
hooger doen klinken, spelen, zingen; in eene hoogere
klasse doen plaats nemen: de leerlingen worden verhoogd; twee zijn niet verhoogd, moeten nog eens in
dezelf'de klasse zitten; — verheffen, prijzen: iem. in
rang verhoogen; — vermeerderen: de belastingen, de
inkomsten, het loon, de prijzen van iets verhoogen; (fig.)
die overwinning verhoogde den moed der soldaten; die
levenswfjze verhoogt de levenskracht, de energie; — doen
uitkomen: bescheidenheid verhoogt de deugd; schaduw
doet het licht meer uitkomen. VERHOOGING, v. (-en),
het verhoogen, vermeerdering (van prijs); waardeverhooging (der munt); (fig.) lof, verheffing.
VERHOOGER, m., VERHOOGSTER, v. (-s), die
verhoogt; (fig.) die prijst, looft, verheft.
VERHOOGINGSHOEK, m. (-en), (art.), hoek waaronder een vuurwapen afgeschoten wordt;
KEN, o. (-s), (muz.) kruis voor eene noot.
VERHOOGSEL, o. (-s), wat verhoogd is.
VERHOOGSTUK, o. (-ken), stuk om iets te verhoogen.
VERHOOPT, bn. wat men hoopt.
VERHOOR, o. (-en), (recht.) (in het strafrecht) de
ondervraging die een beklaagde door daartoe bevoegde ambtenaren ondergaat; (in het burgerlijk
recht) de ondervraging, die partijen bevoegd zkjn
elkander in den loop van het proces, te doen : inn. in
verhoor nemen; een verhoor ondergaan; het verhoor van
getuigen.
VERHOORBANKJE, o. (.$), zitbankje voor de beschuldigden.
VERHOORDER, m. (-s), die verhoort of ondervraagt ;
(ook) die aanneemt of vervult (een gebed); God is de
verhoorder (toeverlaat) der ongelukkigen.

VERHOOREN.

VERKANKEREN.

VERHOOREN, (verhoorde, heeft verhoord), onder-

VERJAARD, bn. (Techt.) verbeurd-, vernietigd door
de jaren (van eene geldschuld); (ook) door veeljarig

vragen, in het verhoor nemen; overhooren: eene les
verhooren; aanhooren; vervallen: een wensch verhooren; een gebed, eene bede verhooren. VERHOORING,
v. (en), het verhooren, verhoor.
VERHOOVAARDIGEN, (verhoovaardigde, heeft verhoovaardigd), hoovaardig hoogmoedig maken;
zich verhoovaardigen op afkomst, op kennis, trotsch
zijn op... VERHOOVAARDIGING, v. het verhoovaardigen, hoovaardij, ingebeelde trots.
VERHOPEN, (verhoopte, heeft verhoopt), (w. g.)
hopen.
VERHOUDEN, (verhield, heeft verhouden), (w. g.),
weerhouden; zich verhouden, zich houden; (ook) in verhouding staan tot: de lengte verhoudt zich tot de breedte
als 3 tot 2. VERHOUDING, v. (-en), het verhouden;
(wick.) betrekking (van grootheden onderling tot
elkander); de verhouding van 6 tot 18 is als van 1 tot 3;
afmeting: de verhoudingen van een gebouw, van een
werktuig; (fig.) evenredigheid: de gemaakte winst
wordt verdeeld naar verhouding der inleggelden; dat is
buiten alle verhouding; naar verhouding is dat duur;
— de verhouding tusschen hen was goed, hunne onderlinge betrekking.
VERHOUDINGSLEER, v. leer van de verhouding
der chemische verbindingen; ...PASSER, m. (-s).
VERHUISBOEL, m. huisraad, inboedel dien men
verhuist; rommel, verwarring met het verhuizen:
wfj zitten midden in den verhuisboel; ...DAG, m. (-en),
dag waarop men verhuist; ...DRUKTE, v. drukte
van het verhuizen; ...KIST, v. (-en), kist die mes
verhuurt om bij verhuizingen to dienen; ...KOSTEN,
m. my. kosten van verhuizen; ...TIJD, m.; ...WAGEN, m. (-s), groote overdekte wagen waarmee
men groote inboedels verhuist.
VERHUIZEN, (verhuisde, is verhuisd), van woning
van huis veranderen: wij gaan verhuizen; uit het
eene huis in bet andere trekken; (sprw.) verhuizen
kost bedstroo, verhuizen kost geld; den dienst verlaten
(van meiden, knechts enz.); (fig.) sterven. VERHUIZING, v. (-en), het verhuizen (in elle bet.).
VERHUREN, (verhuurde, heeft verhuurd), in huur
geven : huizen, kamers, verhuren; verpachten : weilanden, bouwhoeven verhuren; onderverhuren, aan een
derde verhuren wat men zelf in huur heeft; zich
als meid, als knecht verhuren, als zoodanig in betrekking gaan. VERHURING, v. (-en), het verhuren.
VERHUTSELEN, (verhutselde, heeft verhutseld),
schuddende verplaatsen, verforafooien.
VERHUURDER, m., VERHUURSTER, v. (-5), die
verhuurt.
VERHUURKANTOOR, o. (...toren), kantoor waar
men dienstboden, woningen enz. verhuurt; ...TIJD,
m. (-en), gewone tijdruimte, gedurende welke -, tijdstip waarop men verhuurt.
VERHUWELIJKEN, (verhuwelijkte, heeft verhuwelijkt), (w. g.), uithuwelijken.
VERHYPOTHEKEEREN, (verhypothekeerde, heeft
verhypothekeerd), een vast goed als pand laten
inschrijven.
VERIFICATEUR, m. (-s), ambtenaar die de echtheid (eener opgave enz.) moet onderzoeken.
VERIFICATIE, v. (-s, ...tien), onderzoek naar de
echtheid; —VERGADERING, v. (-en), vergadering
tot het verifieeren der schuldvorderingen van een
gefailleerde.
VERIFIEEREN, VERIFICEEREN, (verifieerde of
verificeerde, heeft geverifieerd of geverificeerd), onderzoeken naar de echtheid; de echtheid (van iets)
bekrachtigen.
VERIJDELEN, (verijdelde, heeft verijdeld), doen mislukken : iem. plannen verijdelen; verijdelde wenschen,
teleurgestelde. VERIJDELING, v. het verijdelen.
VERIJDELTUITEN, (verijdeltuitte, heeft verijdeltuit),
met ijdeltuiterij doorbrengen (geld, tijd).
VERINTERESTEN, (verinterestte, heeft verinterest),
op interest plaatsen (gelden), rente weder beleggen;
aan interest opbrengen: het hecff f Terinterest.
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bestaan rechtens geworden (b. v. een gebruik, misbruik).
VERJAARDAG, m. (-en), dag waarop iets of iem.
een of meer jaren oud is: zfjn verjaardag vieren;
iem. met zijn verjaardag gelukwenschen, een, cadeau
geven; ...DICHT, o. (-en), gelegenheidsgedicht tot
viering van iemands verjaardag; ...FEEST, o. (-en);
...GESCHENK, o. (-en), geschenk dat men ter gelegenheid van een verjaardag geeft; ...MAAL, o.
(...malen), ...PARTIJ, v. (-en), feast ter viering van
een verjaardag.
VERJAGEN, (verjaagde, v erjoeg, heeft verjaagd),
wegjagen, verdrijven: katten, musschen verjagen; den
viand uit zfine stellingen verjagen, (doen) verwijderen.
VERJAGING, v. het verjagen, verdrijving.
VERJAGER, m., VERJAAGSTER, v. (.5), die verjaagt, verdrijver, verdrijfster.
VERJAREN, (verjaarde, heeft en is verjaard), iem.
op zijn verjaardag eer bewijzen; iem. met iets verjaren, hem een verjaargeschenk geven; — jarig
worden, zijn verjaarfeest vieren, jarig zijn; deze gebeurtenis verjaart heden, het is heden een (of wader
een) jaar geleden sedert...; (recht.) door verloop van
zeker aantal jaren niet meer invorderbaar zijn of
niet meer van kracht: eene geldschuld, eene cerbintenis
is verjaard; dat bezit is verjaard, (ook) rechtens geworden door veeljarig bestaan; (van vervolgingen
wegens misdrijven, overtredingen enz.) na verloop
van den tijd, bij de wet bepaald, vervallen: door

verloop van een jaar verjaren alle vervolgingen ter zake
van politieovertredingen. VERJARING, v. (-en), het
verjaren (in alle bet.); -verjaarfeest.
VERJARINGSFEEST, o. (-en), verjaarfeest; ...GESCHENK, o. (-en); ...RECHT, o., recht waardoor na
een zeker aantal jaren de aanspraak op iets verloren of verbeurd is; ...TERMIJN, m. (-en), termijn
die verstrijken moot, vOor iets verjaart.
VERJONGEN, (verjongde, heeft en is verjongd),
jonger maken, worden. VERJONGING, v., het verjongen.
VERJONGINGSBRON, v. zoogenaamde bron wier

verjongen; fontein van Jouvence;
...KUUR, v. (...kuren), leefregel-, gebruik van
(toover)middelen om to verjongen; ...MIDDEL, o.
(-en), tooverdrank.

water kan

VERJUS, o. sap uit onrijpe vruchten waarmede
spijzen toebereid worden.
VERKAARDEN, (verkaardde, heeft verkaard), kaardende gebruiken; overkaarden. VERKAARDING, v.
VERKAARTEN, (verkaartte, heeft verkaart), met
kaarten verkwisten, doorbrengen: veel geld, zijn tijd

verkaar ten.
VERKAATSEN, (verkaatste, heeft verkaatst), met
kaatsen verspelen, verkwisten, doorbrengen.
VERKABBELEN, (verkabbelde, heeft verkabbeld),
kabbelende slijten, afkabbelen, wegspoelen. VERKABBELING, v., het verkabbelen.
VERKAKELEN, (verkakelde, heeft verkakeld), kakelende bekendmaken; (fig.) overkakelen, verklappen;

kakelende doorbrengen, slijten; leggen (van kippen).
(verVERKALFATEREN, VERKALE FATEREN,
kal(e)faterde, heeft verkal(e)faterd), kalefaterende
verteren; overkalefateren. VERKALEFATERING,
v., het verkalefateren.
VERKALKEN, (verkalkte, heeft en is verkalkt), tot
kalk maken, worden: midne tanden verkalken; een
metaal laten verkalken, oxydeeren. VERKALKING,
v. (in de scheik.) de omzetting van een metaal in
metaaloxyde.
VERKALLEN, (verkalde, heeft verkald), kallende
pratende doorbrengen; (fig.) verklappen, vervallen;
zich verkallen, zich verpraten, meer praten dan men
behoort.
VERKAMMEN, (verkamde, heeft verkamd), kammende doorbrengen; overkammen.
VP.P. 1(ANKEREN, (verkan krrde, is verkankerd),
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VERKIJItEN.

kankerende.verteren; uitteren. (door kanker). VER4.-A.NKERING, v. het verkankeren.
VERKANTING, v. (-en), (bouwk.) het van richting
veranderen van een trapboom.
VERKAPPEN, (verkapte, heeft verkapt), verkeerd
kappen; kappende hakkende verteren, slijten;
overkappea; (w. g.), met eene kap omhullen; (fig.)
verhullen, verbergen, vermommen. VERKAPPING,
v. het verkappen (in alle bet.).
VERKAPT, bn. in het geheim, verholen; verkapt

VERKENNER, m. (-s), die op verkenning uitgaat.
VERKENNING, v (-en), (mil.) eene handeling waardoOr men .eene nauwkeurige kennis tracht te verkrijgen, hetz(j van de sterkte, den toestand on de
stelling des vijands, hetzij van alles' wat eene of
andere landstreek, uit een militair oogpunt beschouvid, belangrtjks oplevert: op verkenning uitgaan,
uitzenden; iem. op verkenning uitzenden, om nadere
bijzonderheden to leeren kennen.
VERKENNINGSMERK, o. (-en), ...MIDDEL, o. (-en),
merk, middel om iets to herkennen;
GEN, v. my. oefeningen om een terrein to leeren
verkennen; ...SEIN, o. (-en), ...TEEKEN, o. (-s), (oorl.,
zeew.) sein; signaal; ...TOCIIT, m. (-en); ...TROEPEN, m. my. troepen die op verkenning uitgaan.
VERKEPEN, (verkeepte, heeft verkeept), (timm.)
kepen in het hout maken die in elkander passen;
half houts verkepen, tot de halve dikte van het
hout. VERKEPING, v. (-en).
VERKERVEN, (verkorf, heeft verkoopen), kervende
slijten, slecht kerven; onbruikbaar maken; (ook fig.)
bederven; hfj heeft het bij hem verkorven, hij heeft
zijne gunst verloren. VERKERVING, v. het verkerven.
VERKETTEREN, (verketterde, heeft verketterd),
tot ketter verklaren, als ketter uitkrijten; (fig.) iem.
of iets aan de kaak stellen; men heeft deze stelling
verketterd t veroordeeld. VERKETTERING, v. (-en),
bet verketteren; banvloek, wraking.
VERKEUREN, (verkeurde, heeft verkeurd), opnieuw
keuren (goud, zilver), overkeuren.
VERKEUVELEN, (verkeuvelde, heeft verkeuveld),
keuvelende doorbrengen (den tijd); (fig.) verklappen.
VERKIELEN, (verkielde, heeft verkield), overkielen,

iets doen, iets vragen.

VERKASSEN, (verkaste, is verkast), verhuizen.
VERKASTEN, (verkastte, heeft of is verkast), in
eene andere kas of kast leggen. VERKASTING, v.
VERKATTEN, (verkatte, heeft verkat), (zeew.)
anders katten.
VERKAVELEN, (verkavelde, heeft verkaveld), kavelingen (partUen) maken van to verkoopen waren;
bij kavelingen verkoopen; (ook) verdobbelen, op een
worp wagen. VERKAVELING, v. (-en).
VERKEER, o. omgang: kost en inwoning met huiseljjk verkeer; in het dagelijksch verkeer is hij zeer gezellig; het verkeer met iem. of breken, niet langer met
hem omgaan; — het gaan on komen : het verkeer
op straat; een druk verkeer.

VERKEERBORD, o. (-en), eene soort van spel,
triktak. VERKEERBORDJE, o. (-s).
VERKEERD, bn. bw. (-er, -st), omgekeerd, averechtsch: zijne kousen verkeerd aantrekken, met den
binnenkant buiten; aan de keerztjde: die stof is
verkeerd genomen; deze zYde heeft geen verkeerd,
kan
aan beide zijden gedragen worden; tegenovergesteld aan wat goad is, onjuist, valsch: den verkeerden kant opgaan; den verkeerden weg inslaan; aan
het verkeerde kantoor ziin; de verkeerde wereld,
in
welke alles ongewoon toegaat; het komt verkeerd
(niet zooals men verwachtte) uit; (fig.) hij is mijn
vriend aan den verkeerden kant, hij is mijn vijand;
dat is de verkeerde sleutel; met het verkeerde been uit
bed gestapt, kwaad to spreken zijn; zijne handen
staan verkeerd, hij is daarin onhandig; ztjn hoofd
staat verkeerd, hij is slecht geluimd, (ook) hij west
niet wat hij beginnen zal; (sprw.) hoe geleerder, hoe
verkeerder; — een verkeerd antwoord geven; iets verkeerd verstaan, begrijpen, opnemen; verkeerde schaamte,
zedigheid. VERKEERDELIJK, bw. VERKEERD-

HEID, v. (...heden), het verkeerde; iets dat verkeerd is; misslag, gebrek, ondeugd, bedorvenheid.
VERKEERDSNAVEL, (-st), waterkliever, zekere
vogel.
VERKEEREN, (verkeerde, heeft en is verkeerd),
anders keeren, veranderen: het recht verkeeren; veranderen : (sprw.) het kan verkeeren (zei Brederoo);
omgaan: met iem. verkeeren; (sprw.) waar men mede
verkeert, wordt men mede geeerd, wij worden geschat
naar de lieden, met wie wij omgaan; hij verkeert
(vrijt) met dat meisje; zich ophouden, zijn verblijf
houden : Hij (JEziis) verkeerde aldaar met Zijne discipelen; zich gedragen, - houden : hoe verkeert hij onder
zijn lijden I; — zich bevinden : in slavernij, in balling; schap verkeeren; in moeilUke omstandigheden verkeeren.
VERKEERING, v. (-en), het verkeeren; verkeer;
,vrijage: verkeering hebben, zoeken (met een meisje).
VERKEERSPEL, o. (-len), verkeerbord, eene soort
van triktak.
VERKEERSWEG, m. (-en), groote weg voor het
verkeer: dat is een der dr ukste verkeerswegen.
VERKEERTJE, o. verkeerspel.
VERKEGELEN, (verkegelde, heeft verkegeld), met
kegelen doorbrengen, verliezen: iets laten rerkegelen,
als prijs bij het kegelen geven.
VERKENBAAR, bn. geschikt om verkend to worden.
VERKENMERK, o. (-en), verkenningsmerk.
VERKENNEN, (verkende, heeft verkend), opnemen:
een land, eene kust, een terrein rerken nen, oorl.) onderzoeken, zich bekendmaken met de plaatselijke gesteldheid ervan: (zeew.) een
rerkennen, zijne
rootte en hoedaniu.hed trachten op te nemen.

van eene nieuwe kiel voorzien. VERKIELING, v.
het verkielen; nieuwe kiel.

VERKIESBAAR, bn. geschikt bevoegd om verkozen to worden ; verkieslijk. VERKIESTAARHEID, v. bevoegdheid om gekozen to worden.
VERKIESDAG, m. (-en), dag tot eene verkiezing
bestemd.

VERKIESLIJK, VERKIESELIJK, bn. verkiesbaar;
(-er, -st), de voorkeur verdienende: ik vind dit
verkiesloker.

VERKIEZEN, (verkoos, heeft verkozen), uitkiezen,
de voorkeur geven: ik verkies kalfsvleesch; deugd
boven rfjkdommen verkiezen; — willen, wenschen,
verkiest it te gaan; hij verkiest het
verlangen:
niet te doen, uit eigenzinnigheid; — door keuze aanwijzen, benoemen: iem. tot lid van den gemeenteraad,
kerkeraad, van de Tweede Kamer verkiezen. VERKIEZING, v. (-en), het verkiezen: teat is zijne verkiezing; het is zijne vrUe verkiezing, hij ward door
niets gedwongen, het was zijn welbehagen; de verkiezingen, benoemingen tot volksvertegenwoordigers; (godg.) de vrije verkiezing, vrije wil.
VERKIEZINGSAGENT, m. (-en), iem. die bij de verkiezingen stemmen werft voor een bepaalden candidaat; ...ARTIKEL, o. (-en), dagbladartikel dat
over eene aanstaande verkiezing van een lid van
een regeringscollege handelt; ...DAG, m. (-en), dag
waarop de verkiezingen plaats hebben; ...DRUKTE,
v. drukte die eene verkiezing met zich brengt;
...LEER, v. leer van den vrijea wil; ...LEUS, v.
(...zen); ...MAAL, o. (...males); ...MANOEUVRE, v.
(-5): ...PROGRAM, o. program voor een verkiezingsstrijd; ...STRIJD, m. strijd, inspanning van alle
krachten, om den candidaat zijner partij de meerderheid van stemmen to bezorgen; ...WERK, o.;
...WET, v. (-ten), wet op de verkiezingen.
VERKIJKEN, (verkeek, heeft verkeken), voor het
kijken uitgeven : g zoadt er een dubbeltje aan verkUken, kijkende doorbrengen; daar staat hij zijn
tad te verkeken; ongebruikt laten voorbijgaan: de
kans is verkeken, verloren; zich verkijken, bij het
kijken zich vergissen; ik het to ij verkeken en den beer
veer den hoer weggeworpen; verkijk (vergaap) u niet
aan hoar lief ge:ichtje.

VERKINDEREN.
VERKINDEREN, (verkinderde, is verkinderd), (w. g ),

tkindsch onnoozel worden.
VERKITSEL, o. (-s), dichtingsmateriaal, kit.
VERKLAARBAAR, bn. (-der, -st), verklaard kunnende worden, duidelijk dat is nogal verklaarbaar.
VERKLAARDEP, m., VERKLAARSTER, v. (-5), die
verklaart; uitlegger, uitlegster.
VERKLADDEN, (verkladde, heeft verkiad), klad-cdende bederven; (oak) bekladden; (fig.) tot lage
Trijzen verkoopen.
VERKLAGEN, (verklaagde, heeft verklaagd), gerechtelijk aanklagen. VERKLAGING, v. (-en), het
verklagen.
VERKLAGER, m. (-s), VERKLAAGSTER, v. (-s),
Elie beschuldigt.
VERKLAMPEN, (verklampte, heeft verklampt),
met een klamp vastzetten: (zeew.) een mast verklampen.
VERKLAPPEN, (verklapte, heeft verklapt), ver:klikken, overbrengen: een geheim verklappen; iem.
-verklappen, verraden; .zich verklappen, onvoorzichtig
zijn geheim uitbrengen, zich beschuldigen. VERKLAPPING, v. ( en).
VERKLAPPER, m., VERKLAPSTER, v. (-s), die aanbrengt, verklikker, verklikster.
VERKLAREN, (verklaarde, is en heeft verklaard),
laar worden, van vreugde stralen : toen zij hem zag,
uitleggen:
verklaarden hare oogen, haar gezicht;
een droom, een raadsel verklaren; het onweer, de werIcing der zuigpomp verklaren; de beteekenis van een
_-zin, sen woord, een schrifter verklaren; — min of
meer plechtig uitspreken, te kennen geven: iem.
schnldig verklaren; hij verklaarde hem een leugenaar;
eene valsche getuigenis afleggen;
- valsch verklaren,
-den oorlog verklaren, aanzeggen; — zich verklaren,
zijne gedachten duidelijk te kennen geven : gij meet
nader verklaren; zich voor, tegen iem. verklaren.
VERKLARING, v. (-en), het verklaren, opheldering;
- uitlegging (b. v. van een droom); aanzegging:ver.klaring van den oorlog; gerechtelijke uitspraak; ge-tuigenis:
verklaring afleggen. geven (voor den rechter);
schriftelijke verklaring, getuigschrift, attest; mondelinge verklaring, getuigenis.
VERKLAREND, bn. wat verklaart, ophePert: verJelarende aanteekeningen; (taalk.) verklarend zinsverhand, het verband tusschen een of meer zindeelen
-en een ander, wanneer gene tot verklaring van dit
laatste dienen; verklarende voegwoorden, die dienen
ter uitdrukking van het verklarend zinsverband.
VERKLEEDEN, (verkleedde, heeft verkleed), anders
kleeden: ik meet voor de party nog verkleeden;
.door anders te kleeden vermommen: hij was als
vrouw verkleed; zich verkleeden; een verkleede, die
-verkleed is, die zich verkleed heeft; aan kleeren
-uitgeven, inz. te veel uitgeven:
dat m-eisje verkleedt
•wel haar halve loon. VERKLEEDING, v. (-en), het verkleeden, vermomming.
VERKLEEDPARTIJ, v. (-en), het anders kleeden:
-dat is nog eene heele verkleedpartij; partij waarop alle
aanwezigen verkleed zijn.
VERKLEEFD, bn. (-et, -st), gehecht, verknocht (aan
-iem.); verslaafd (b. v. aan den drank). VERKLEEFD7HEID, v.
VERKLEINAAP, m. (...apen), (teek.) zeker instrument waarvan men zich wel eens bedient om den
-omtrek eener vlakke figuur in zekere verhouding
-te verkleinen.
VERKLEINBAAR, bn. vatbaar voor verkleining;
Oekenk.) eene niet verkleinbare break, waarvan teller
en noemer onderling ondeelbaar zijn.
VERKLEINEN, (verkleinde, heeft verkleind), kle:n
kleiner geringer maken; deze bril verkleint; op
kleinere schaal maken: eene landkaart, een plan,
. eene teekening verkleinen; (rekenk.) breuken verkleinen,
1.[liever vereenvoudigenb teller en noemer tot kleinere
.getallen herleiden; — iets geringschatten, met minachting (van iets of iem.) spreken: iemands roern,
laden, verdiensten verkleinen; deze daad heeft

VERKNEUZEN.
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actnzien verkleind, verminderd; zich verkleinen, kruipen, zichzelven lager stellen dan men behoort. VERKLEINING, v. (-en), het verkleinen (in alle bet.);
(rekenk.) herleiding tot kleinere getallen; (fig.) minachting
VERKLEINER, m. VERKLEINSTER, v. (-s), die
verkleint (in alle bet.).
VERKLEINGLAS, 0. (...zen), glas waardoor men de
voorwerpen kleiner z' et dan zij natuurlijk zijn.
VERKLEININGSUITGANG, m. (-en), uitgang van een
verkleinwoord.
VERKLEINWOORD, o. (-en), (spraakk.) verkleinwoorden dienen om nit te drukken, dat iets klein van
omrang is, of minder sterk of hevig dan gewoonlijk;
ook waar men met lieftalligheid, gemeenzaamheid,
vertrouwelijkheid of toegenegenheid spreekt, wordt
niet zelden het verkleinwoord gebruikt, als: hoor
eens, vrindje; wel, moedertje, hoe gaat het.
VERKLEUMD, bn. (-er, -st), bevangen stijf van
de koude. VERKLEUMDHEID, v.
VERKLEUMEN, (verkleumde, is verkleumd), stijf-,
bevangen worden van koude: hij staat, zit te verkleomen van de koude. VERKLEUMING, v. het verkleurnen. verkleumdheid.
VERKLEUREN, (verkleurde, heeft en is verkleurd),
van kleur veranderen: zij verkleurde, Coen zij dat
hoorde, werd bleek (of schaamrood); ontkleuren, da
kleur verliezen: die kleur is niet vast, de japon zal
gauze verkleuren. VERKLEURING, v. het verkleuren; verbleeking.
VERKLIKKEN, (verklikte, heeft verklikt), heimelijk
overbrengen, verraden: die jongen verklikt alles.
VERKLIKKING. v. (-en), het verklikken.
VERKLIKKER, m. (-s), hij die verklikt; geheime
verklikker, spion der politic; (gew.) ambtenaar bij
de belastingen, kommies; (ze?w.) eene soort van
vleugel om nauwkeurig de windrichting aan to
geven, ook Spaansche waker geheeten; verklikker
van 't roer, kleine inrichting om den stand van
het roer amn te geven (bij die schepen die met ben
rad bestuurd worden); — (nat.) verklikker der luchtpomp, soort van manometer die de spanning der
in de pomp aanwezige lucht aantoont. VERKLIKSTER, v. (-s), zij die verklikt; ambrengster.
VERKLIKPIJP, v. (-en), (mach.), manometer aan den
stoomketel om de spanning van den stoom aan te
geven.
VERKLOEKEN, (verkloekte, heeft verkloekt), kloek
maken, mood geven; zich verkloeken, zich verstouten;
(fig.) door list vangen, in den strik laten loopen:
den vijand verkloeken. VERKLOEKING, v. het verkloeken (in alle bet.).
VERKLOEKER, m., VERKLOEKSTER, v. (-5), die
verkloekt (in alle bet.).
VERKLONGELAAR, m., VERKLONGELAARSTER,
v. (-s), die verbeuzelt; verkwister, verkwistster.
VERKLONGELEN, VERKLUNGELEN, (verklongelde, verklungelde, heeft verklongeld, verklungeld),
zijn tijd of geld verbeuzelen. VERKLONGELING, v.
het verklongelen.
VERKNAGEN, (verknaagde, heeft verknaagd),kna.
gende stuk maken : de muizen hebben het goed verknaagd; zich verknagen, zich door verdriet, van verveling verontrusten. VERKNA_GING, v. het verknagen; (fig.) wroeging, hartzeer.
VERKNECHTEN, (verknechtte, heeft verknecht),
(w. g.), onder het juk brengen, dienstbaar maken.
VERKNEDEN, (verkneedde, heeft verkneed), overkneden, herkneden; (fig.) geheel omwerken. VERKNEDING, v. het verkneden.
VERKNEUKELEN (ZICH), (verkneukelde zich, heeft
zich verkneukeld), de handen wrijven van voldoening,
van vreugde enz.
VERKNEUTEREN (ZICH), (verkneuterde zich, heeft
zich verkneuterd), zich inwendig te good doen van
plezier; innig pret hebben.
VERKNEUZEN, (verkneusde, heeft verkneusd),
kneuzende broken, plat kneuzen. YERKNEUZING, v.

VERICRIEZEN (ZICH).

VERKORTEN.

• VERKNIEZEN (ZICH), (verkniesde zich, heeft zich
verkniesd), van hartzeer verteerd worden. VER.
KNIEZING, v.
VERKNIJPEN, (verkneep, heeft verknepen), knijpende stuk maken; — zich verknfjpen, zich met moeite
inhouden, op de tanden btjten (om niet in woede los
to barsten; ook om niet to lachen). VERKNIJPING,
v. het verknijpen; (fig.) verlegenheid: in de verknij-

o. het verkolen, de wijzo
waarop dat geschiedt.
VERKOLVEN, (verkolfde, heeft verkolfd),kolvende ,
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ping zitten.

VERKNIJZEN, zie VERKNIEZEN.
VERKNIKKEREN, (verknikkerde, heeft verknikkerd),
met knikkeren verliezen (knikkers, tijd).
VERKNIPPEN, (verknipte, heeft verknipt), knippende stuk maken, slecht knippen: kinderen verknippen graag papier; in kleine stukjes knippen; knippende bederven: die naaister heeft de japon verknipt;
uitknippen; (gew.) verkwikken, opknappen: 't is
VERKNIPbuiten koud, ik verknip van de warmte.
PING, v. het verknippen.
VERKNIPPER, m., VERKNIPSTER, v. (-s), die verknipt.
VERKNOCHT, bn. gehecht, verbonderr voorrechten,
aan zekere ambten verknocht; innig gehecht: aan iem.
verknocht zijn. VERKNOCHTHEID, v. innige gehechtheld, trouwe vriendschap.
VERKNOEIEN, (verknoeide, heeft verknoeid), bederven: alles wat hfj in handen kr fiqt, verknoeit hfj;
de dokter heeft haar verknoeid, geheel verkeerd behandeld, waardoor de toestand veel slechter werd; —
op onnutte wijze besteden: zijn tad, zijn geld verknoeien. VERKNOEIING, v. het verknoeien.
VERKNOEIER, m., VERKNOEISTER, v. (-s), die
verknoeit.
VERKNOLLEN, (verknolde, heeft verknold), verknoeien; voorliegen, bedriegen ; het b# iem. verknold
hebben, bij iem. in ongenade zijn gevallen. VERKNOLLING, v. het verknoeien, bederven.
VERKNOOPEN, (verknoopte, heeft verknoopt), overknoopen, herknoopen, anders knoopen; in de war
knoopen; (fig) verbinden. VERKNOOPING, v. het
verknoopen.
VERKNOPPEN, (Zuidn.) anders knoopen.
VERKNUFFELEN, (verknuffelde, heeft verknuffeld),
door knuffelen verkreukelen, verfrommelen: haar
japonnetje was verknuffeld, zij kwam geheel verknuffeld
binnen.

VERKNUTSELEN, (verknutselde, heeft verknutseld),
aan nietigheden verspillen.
VERKOELDRANK, m. (-en), verfrisschende drank.
VERKOELEN, (verkoelde, heeft en is verkoeld), koel,
koeler maken, bekoelen, verfrisschen: de regen, het onweer heeft de lucht verkoeld; het weer is wet verkoeld; eene
wonde met koude omslagen verkoelen; de maag verkoelen,

ongesteld maken door gebruik van koele vruchten of
dranken; een kanon verkoelen, afkoelen; (fig.) verflauwen (van vriendschap): zij zUn sedert eenigen tad verkoeld, zij zijn zulke innige vrienden niet meer; de driften verkoelen, verminderen. VERKOELING, v. (-en), het
verkoelen, vermindering van warmte; verfrissching
(van een kanon); (fig.) verflauwing van vriendschap.
VERKOELEND, bn. (-er, -st), koel makend: ver;coelende dranken, verkoelende vruchten, vruchten die
de maag verkoelen (of ook) ongesteld maken.

VERKOEUNGSMIDDEL, o. (-en), middel om te verkoelen.

VERKOKEN, (verkookte, heeft en is verkookt),
kokende verminderen: het water is verkookt; het vleesch
laten verkoken, te lang koken, zoodat het uit elkander
gaat, den smaak verliest; inkoken, verdampen: eene
oplossing tot op de helft verkoken. YERKOKING, v.
het verkoken, verdamping.
VERKOLEN, (verkoolde, heeft en is verkoold), tot
kool maken: hout verkolen; tot kool worden: stemkool, turf rijn geheel of t,-n deele verkoolde planter.

VERKOLING, v. het verkolen; soort van droge distillatie der plantendeelen die volkomen van de lucht
zijn afgesloten, waarbij gassen en water ontwijken
en this hot kor - sIofprocent grooter wordt.

VERKOLINGSPROCES,

ids laten verkolven, het alai dorbeng(tU,l);
prijs bij bet kolfspel geven.
VERKOMEN, (verkwam, is verkomen), zich allengs
herstellen; (fig.) he begint . er op te verkomen,. inDa
betere omstandigheden to komen.
VERKOMMEREN, (verkommerde, is verkommerd),,.
door kommer omkomen. VERKOMMERING, v.
VERKONDEN, (verkondde, heeft verkond), verkondigen. VERKONDING, v.
VERKONDER, m. (-s), die verkondt.
VERKONDIGEN, (verkondigde, heeft verkondigd),
bekendmaken, verspreiden; leeren, prediken. VERKONDIGING, v. (-en), aankondiging, bekendmaking,.
leer, predikatie.
VERKONDIGER, m., VERKONDIGSTER, v. (-s), dies
verkondigt; de verkondiger van Gods woord, Gods.
gezant, predikant.
VERKONDSCHAPPEN, (verkondschapte, heeft verkondschapt), melden, onderrichten; (ook) uitvor-

schen. VERKONDSCHAPPING, v. het verkondschappen.
VERKONKELEN, (verkonkelde, heeft verkonkeld),
door konkelarij doorbrengen, verspillen, verknoeien,
(inz. door vrouwen). VERKONKELING, v. het verzkonkelen.
VERKOOIEN, (verkooide, heeft verkooid), in andere ,

kooien zetten (vogels).
VERKOOP, m. (.en), eene overeenkomst waarbij
de eene zich verbindt om eene zaak te leveren ens
de andere om daarvoor den bedongen prijs te betalon; koop en verkoop, handel.
VERKOOPBAAR, bn. geschikt om verkocht tee

worden. VERKOOPBAARHEID, w.

VERKOOPBRIEF, m. (...ven); ...DAG, m. (-en), claw
waarop verkocht wordt of verkocht zal worden.
VERKOOPEN, (verkocht, heeft verkocht), aan)
anderen (iets) tot een zekeren prijs (inz. om winst
te maken) overdoen; in het groot, in het klein ver-

koopen; iets bij de meat, bij het gewicht verkoopen;
de hand, voor een spotprijs verkoopen; koopen om weder te verkoopen, hand&en; gerechtelijk verkoopen, op hoog:

gezag, wegens onbetaalde belasting•of andere schulden; op daling verkoopen, in de contramine zijn
den fondsenhandel); op razing verkoopen, in de lief-hebbertj zijn (in den fondsenhandel); grappen verkoopen, gekheid maken; zjj kan hem verraden en verkoopen of: zij kan hem verkoopen en leveren waar hij;
bij is, zij is hem veel to slim; rich verkoopen, zijne,

diensten voor geld veil hebben (tot bevorderingeener staatspartij enz.); die vrouw verkoopt rich, heeft
hare gunsten voor geld veil. VERKOOPING, v. (-en),.

het verkoopen (inz. in het openbaar); veiling; bijeenkomst waar iets openlijk verkocht wordt. VERKOOPINKJE, o. (-s).
VERKOOPER, m., VERKOOPSTER, v. (-5), die yenkoopt; openbare verkooper, vendumeester.
VERKOOPHUIS, o. (...zen), plaats waar verkocht
wordt; gebouw waar openbare veilingen gehouderb
worden; winkel van goederen uit de tweede hand;.
...LOKAAL, o. (...lokalen), ...PLAATS, v. (-en);
m. (...zen); ...TIJD, m., ...UUR, o. (...uren);:
...VOORWAARDEN, v. mv.; ...ZAAL, o. (...zalen).
VERKOPEREN, (verkoperde, heeft verkoperd),.
(zeew.) met koper bekleeden, beslaan: een schip,
verkoperen; koperen ; bronzen. VERKOPERING,
het verkoperen.
VERKOREN, bn. verkozen; uitverkoren.
VERKORSTEN, (verkorstte, is verkorst), met eene•
korst bedekken; tot korst worden: het brood is geheel
verkorst.

VERKORTEN, (verkortte, heeft verkort), kort, korter maken: een touw een woord, eene toespraak ver.
korten, eene figuitr rerkorten, volgens de wetten der •
perspectief verkleinen; (rek.) verkorte deeling, avernzeiiiguicNujina, worteltracking, op ecne
,
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VERKORTEN.

VERLAATMEESTER.

een boek verkorten, er eon uittreksel van maken; (fig.)
den tijd verkorten, verdrijven; van iem. het Leven verkorten, door verdriet; — iem. in zone belangen verkorten, hem benadeelen; een kind verkorten, het

stellen : het (is begint te verkruien. VERKRUIING, v-..
v. (-en), het verkruien.
VERKRUIMELEN, (verkruimelde, heeft en is verkruirneld), tot kruimels maken, verbrokkelen: mine,
kruimels worden, of brokke- boterhamvkuiln;
len: het brood verkruimelt; ztin tijd verkruimelen, tee
veel verdeelen; verkruimelde
niet flunk samenhangend.
VERKRUIPEN, (verkroop, heeft verkropen), kruipende zich verwijderen; zich verkruipen, (fig.) zich,
verschuilen (van schaamte). VERKRUIPING,

• minder vermaken dan den anderen. VERKORTING,
v. (-en), het verkorten (in alle bet.); kort begrip,
overzicht; (taalk.) verkort woord.
VERKORTENDERWIJZE, ...WIJS, bw.
VERKORTER, m., VERKORTSTER, v. (-8), die
verkort.
VERKORTINGSTEEKEN, o. (-s), (taalk.)afkappingsteeken, apostrophe ( ').
VERKORTSCHRIFT, o. (-en), (w. g.), overzicht, kort
begrip; (ook) kunst om kort te schrijven, (soort)
stenographic of tachygraphie.
VERKOUDEN, bn. door koude ontstoken slijmvliezen hebbende: verkouden in het hoofd, op de borst

zijn; (fig.) hij is er om verkouden, hij moest er voor
boeten, heeft het met den dood bekocht. VERKOUDHEID, v. (...heden), ongesteldheid door belette huiduitwaseming: eene verkoudheid opdoen, verkouden
worden.
VERKOUDEN,

(verkoudde, heeft of is verkoud),
(w. g.) koud maken, worden; (fig.) verkoelen;
—zichverkouden,
verkouden worden.
VERKOUTEN, (verkoutte, heeft verkout), koutende
doorbrengen, slijten (den tijd); (fig.) oververtellen.
VERKRACHTEN, (verkrachtte, heeft verkracht),
geweld aandoen, onteeren: een meisje, eene vrouw
verkrachten; schenden, overtreden: de wet, de heiligste
rechten verkrachten. VERKRACHTING, v. (-en), het
verkrachten.
VERKRACHTER,"m. (-s), die verkracht; onteerder.
VERKRACHTSTER, v. (-s), die de wetten verkracht.
VERKRANKEN, (verkrankte, heeft en is verkrankt),
ziek maken, zieker worden; in ziekelijkheid doorbrengen, verteren (tijd, geld); (fig.) benadeelen,
schenden.
VERKREUKELEN, (verkreukelde, heeft verkreukeld),
verkeerd valsch kreuken of plooien: papier, linnengoed verkreukelen; kreukende bederven, verfrommel en. VERKREUKELING, v. (-en), het verkreukelen.
VERKREUKEN, (verkreukte, heeft verkreukt) , verkreukelen.
VERKRIJGBAAR, bn. to verkrijgen, te koopen : overal

verkrogbaar; iets verkrfjgbaar stellen.

VERKRIJGEN, (verkreeg, heeft verkregen), bekomen, koopen: die boeken ztjn daar te verkrogen; verwerven (door pogingen): lof, eer verkrijgen, inoogsten; hg ken het niet van zich verkrfigen, kon er niet
toe komen, besluiten. VERKRIJGING, v. het verkrijgen; verwerving.
VERKRIJGER, m., VERKRIJGSTER, v. (-s), die verkrijgt of verwerft.
VERKRIMPEN, (verkromp, is verkrompen), krimpende korter worden: dat Laken is te veel verkrompen; van pi* verkrimpen, in elkander krimpen van
pijn; (fig.) zich verkrimpen, hevige pijn verdriet
ondervinden. VERKRIMPING, v.
VERKROMMEN, (verkromde, heeft verkromd), krom
maken, buigen; (fig.) het recht verkrommen, onrecht
doen. VERKROMMING, v. (.en), het verkrommen;
(ontl.) eene blijvende afwijking in de richting der
beenderen, in hun samenhang of geledingen: ver-

kromming van de ruggegraat.

VERKRONKELEN, (gewest.) verkreuken.
VERKROPPEN, (verkropte, heeft verkropt), kroppende slikken, door de keel duwen; zwaar eten
verslikken; (fig.) verduren,.verbijten (leed, beleedigingen); verkropt (overstelpt) van droef heid. VERKROPPING, v. het verkroppen; opstopping in de
keel; (fig.) het verduren (van Teed enz.).
VERKROTTEN, (verkrotte, heeft verkrot), vervuilen. verwaarloozen.
VERKRUIEN, (verkrooi, verkruide, heeft en is verkrooien, verkruid), kruiende vervoeren, verplaatsen:
steenen, zakken verkruien; een moles verkruien, anders
OD den wind stellen; opschuiven, zich in teweging

het verkruipen.
VERKUIEREN, (verkuierde, heeft on is verkuierd), a.
kuierende doorbrengen : zijn kostelijken tijd verkuieren;
heenwandelen, heengaan. VERKUIERING, v.
VERKUILEN, (verkuilde, heeft verkuild), overbrengen van den eenen kuil in den anderen : aardappelen.
verkuilen, van kuil veranderen. VERKUILING, v.
VERKUIPEN, (verkuipte, heeft verkuipt), kuipende
doorbrengen, gebruiken, - slijten; (ook) van kuip-veranderen, in eene andere kuip overstorten. VERKUIPING, v. het verkuipen.
VERKUIPCHT, bn. zindelijk, proper; (fig.) met iets:
verkuischt zijn, ingenomen, opgehemeld.
VERKUSSEN, (verkuste, heeit verkust), kussende,
doorbrengen, slijten (den tijd).
VERKWAKKELEN, (verkwakkelde, heeft verkwakkeld), verwaarloozen, verluieren.
VERKWAKZALVEREN, (verkwakzalverde, heeft,
verkwakzalverd), aan kwakzalvers uitgeven.
VERKWANSELEN, (verkwanselde, heeft verkwansold), kwanselende zoekmaken, verteren, verspillen;
met verlies ruilen: die jongens verkwanselen
VERKWANSELING, v. het verkwanselen.
VERKWAPSEN, (gewest.), (verkwapste, heeft verkwapst), zoekmaken, bederven.
VERKWEZELEN, (verkwezelde, heeft verkwezeld),
als een kwezel, domoor doen, handeen; zijn Wet
verbeuzelen. VERKWEZELING, v.
VERKWIJLEN, (verkwijlde, heeft verkwijld), kwijlende bederven, slijten; door kwijlen verzwakken.
VERKWIJLING, v. het verkwijlen; loozing van te,
veel kwijl.
VERKWIJNEN, (verkwijnde, is verkwijnd), langzamerhand minder, zwakker worden, wegkwijnen;
ERKWIJNING,
(ook fig.) : de handel verkwijnt.
het verkwijnen.
VERKWIKBAAR, bn., (w. g.), vatbaar voor verkwikking; (ook) verkwikkelijk.
VERKWIKKELIJK, bn. (-er, -st), verfrisschend; (fig.)
opwekkend, vertroostend, troostrijk: verkwikkelijkegesprekken. VERKWIKKELIJKHEID, v.
VERKWIKKEN, (verkwikte, heeft verkwikt), eig;
levend maken, doen opleven; laven, verfrisschen,
opfrisschen : een dorstige verkwikken; iem., rich met

een glas water, win verkwikken; slaap verkwikt dea
vermoeide; (fig.) troosten, opwekken. VERKWIKKING, v. (-en), het verkwikken, lafenis; (fig.) troost,
opwekking: verkwikking des geestes.
VERKWIKKEND, bn. (-er, -st), wat verkwikt: eerr
verkwikkende regen; eene verkwikkende (opbeurende>

tiding.
VERKWIKKER, m., VERKWIKSTER, v. (-s), die,
verkwikt, laaft; (fig.) die vertroost.
VERKWISTEN, (verkwistte, heeft verkwist), verspillen, op onnutte of lichtzinnige wijze, te ruin).
zijn in het gebruik van lets; zijn tijd, zon geld verkwisten; zone gezondheid verkwisten. VERKWISTING,
v. (-en), het verkwisten; verspilling, doorbrenging..
VERKWISTEND, bn. (-er, -st), verspillend, losbandig: een verkwistend Leven leiden.
VERKWISTER, m., VERKWISTSTER, v. (-s), die,
verkwist of doorbrengt.
VERLAAT, o. (verlaten), (gew.) eene soort van
kleine sluis, watering.
VERLAATHUIS, o. (...zen), huis bij een verlaat
waarin de verlaatmeester woont; ...MEESTER, m.
(-5), sluiswachter.

VERLADEN.

VERLEESTAFEL.

(verlaadde, heeft verladen), overladen.
lierladen; beladen. VERLADING, v.
VERLAGEN, (verlaagde, heeft verlaagd), laag, lager
m aken: eene zoldering verlagen; den pros verlagen,
lager stollen; iem. in rang, eene klasse verlagen, in
43en lageren rang, eene lagere klasse plaatsen; de
Haunt verlagen, haar gehalte verminderen; (muz.)
-de mol verlaagt een halven toon, wijst aan dat de
4angegeven noot een halven toon lager gezongen
gespeeld moet worden; (fig.) vernederen,schande
-aandoen (door of to keuren gedragingen) : zulke
..hartstochten verlagen den mensch; zich verlagen, lags
tiandelingen verrichten, laagheden doen; zich verInederen (door een onfatsoenlijk gedrag); — lager
worden: het water verlaagt. VERLAGING, v. het verfagen; verlaging der munt, vermindering van haar
:gehalte, depreciatie; (fig.) vernedering; onteering,
eegradatie.
VERLAK, VERLAKSEL, o. vernis, lak: het verlak
durst, laat los; eene soort van schoensmeer.
VERLAKKEN, (verlakte, heeft verlakt), vernissen,
lakken : verlakt (Chineesch, Japansch) werk; schoenen
van verlakt leer. VERLAKKING, v. (-en), het verlakken; lakwerk, verlaksel.
VERLAKKEN, (verlakte, heeft verlakt), foppen,be-dotten: iem. verlakken. VERLAKKING, v. (fig.)
fopperij.
VERLAKKER, m., VERLAKSTER, v. (-s), die veriakt.
VERLAKKER, m., VERLAKSTER, v. (-s), (fig.) spotter, spotster; fopper, fopster.
VERLAKKERSBAAS, m. (...bazen), iem. die verlakt;
hook fig. en gemeenz.) fopper, bedrieger; ...GEREED• CHAP, o. (-pen); ...OVEN, m. (-s), oven waarin
:men pas verlakte voorwerpen laat drogen;
m. (-s).
VERLAKSEL, o. verlak.
VERLAKT, o. verlak.
VERLAKWERK, o. verschillende verlakte voorerpen.
VERLAMD, bn. verstijfd, lam geworden, verstramd:
-snet verlamde ledematen; vervangen, stijf (van paarv. stijfheid, verstijving (der
den).
ledematen), lamheid.
VERLAMMEN, (verlamde, heeft of is verlamd), lam
waken, worden: hij verlamt aan de rechterzijde;
zone tong is verlamd, hij kan niet meer spreken; (fig.)
iem. aan armen en beenen verlammen, lam slaan;
veerkracht verliezen: die veer, dat slot is verlamd;
,ten stuk geschut verlammen, vernagelen, onbruikbaar
maken; zoo iets doet de energie verlammen, die veer is ver.1amd, dat werkt verlammend, dat ontzenuwt, verzwakt;
— (gemeen) vertikken, verdraaien, beslist weigeren:
hij cerlamt het te komen, iets te geren. VERLAMMING,
v. (-en), het verlammen; lamheid, stijfheid; het geheele of gedeeltelijke verlies van het bevv-egingsvermogen al of niet gepaard gaande met verlies van
-de gevoeligheid.
VERLANDEN, (verlandde, is verland), land worden,
.aanspoelen; (ook) het land verlaten, in een antler

(verlanterfantte, heeft verlanterfant), nu tteloos doorbrengen, - sltjten (den tijd).
VERLAPPEN, (verlapte, heeft verlapt), lappende
slijten, gebruiken; overlappen, verstellen: eene
broek, schoenen verlappen. VERLAPPING, v. het
verlappen.
VERLARIEN, (verlariede, heeft verlaried), verbeuzelen (den tijd).
VERLASTEN, (verlastte, heeft verlast), herIaden,
overladen.
VERLASTEREN, (verlasterde, heeft verlasterd),
lasteren, belasteren.
VERLATEN, (verliet, heeft verlaten), overgieten,
overstorten : win verlaten, van het eene vat in het
andere gieten; water verlaten, door een verlaat laten
af- of toestroomen; — uit eene plaats weggaan: een
huis, de stad verlaten; achterlaten : een persoon, iem.
in eene moeilijke positie verlaten; begeven: he tooneel'
verlaten, niet meer optreden, medespelen; de wereld
verlaten, overlijden; — in den steek laten: die man
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land gaan wonen: waar zou 11(j verlanden?, terecht,komen. VERLANDING, v. (-en), landwording, aanspoeling; verhuizing uit het land.
VERLANGEN, (verlaagde, heeft verlangd), begeeren,
ik verlang naar huis; naar rust verlangen;
- wenschen:
.verlangende zijn, jets verlangen, naar iets uitzien;
vorderen: hij verlangt geld van mij; — ver:engen; het
verlangt y7 i (ik ben nieuwsgierig) te wetn VERLAN, GING, v.
VERLANGEN, o. (-s), begeerte, wensch, eisch: Clan,
,ientands verlangen voldoen; (fig.) branden van verlangen, zeer sterk verlangen.
VERLANGLIJST, v. (-en), lijst der zAken naar welke
men verlangen heeft; inz. waarop de kinderen
aanteekenen, welke presentjes zij op hunne verjaring
enz. verlangen.
VERLANGST, v. het verlangen, begeerte: 11:4 was

.:ijne eijen verlangst.

VERLANTERFANTEN,

heeft vrouw en kinderen verlaten; God verlaat de Zijnen
niet, zal ze helpen en steunen; — min gezicht, min
laten mij in den
gehoor, mijne krachten verlaten

steek doordat zij verzwakken; — voor zekeren prijs
verkoopen willen: hfj heeft het mij voor f 10 verlaten;
— zich verlaten op, vertrouwen stellen op of in, berusten: ik verlaat mfj (ik reken) op uw woord. VERLATING, v.
VERLATEN (ZICH), (verlaatte zich, heeft zich verlaat), to laat komen door zich op to houden.
VERLATEN, bn. (-er, -st), een verlaten huis, ledig,
niet meer bewoond; een verlaten boedel, aan zichzelf
overgelaten; verlaten goederen, onbeheerde; een verlaten kind, vondeling; eene verlatene, meisje dat door
haar minnaar vrouw die door haar man verlaten is; een verlaten mensch; hij is van God en de
geheele wereld verlaten, hij leeft eenzaam en in de
booshe!d; eenzaam, afgelegen: een verlaten dorp, weg.
VERLATENHEID, v. eenzaamheid, toestand van
iem. die verlaten is.
VERLATER, m., VERLAATSTER, v. (-s), die verlaat; vluchteling.
VERLAUWEN, (verlauwde, is verlauwd), lauw
lauwer worden; (fig.) verflauwen, verkoelen: zone
liefde begint te verlauwen. VERLAUWING, v.
VERLEDEN, VOORLEDEN, bn. vroeger, laatste,
vorige: verleden week; verleden jaar, ten vorigen jare;
in lang verleden tOden, die reeds lang voorbij zijn; de
verleden tad, die vormen der werkwoorden, waardoor
de working als voltooid of onvoltooid in het verledene
voorgesteld wordt; verleden deelwoord, zie DEEL-

bw. nog niet lang geleden, voor eenigen
WOORD;
tijd, onlangs: ik heb haar verleden nog gesproken.
VERLEDEN, VOORLEDEN, o. wat verleden of
vroeger is: (sprw.) in het verleden ligt het heden, in
het nu wat worden zal; de verleden tijd.
VERLEDIGEN (ZICH), (verledigde zich, heeft zich
verledigd), zich bezighouden (met).
VERLEEDEN, uitgesproken VERLEEN, (veroud.,
gew.); dat zal hem wel verleen, spoedig verdrieten.
VERLEELIJKEN, (verleelijkte, heeft verleelijkt),
leelijk maken, worden: die hoed verleelijkt haar nog
sneer; die jongen verleelijkt met den dag, wordt voortdurend leelijker. VERLEELIJKING, v. het verleelijken; leelijke voorstelling; misvorming van iets.
VERLEENEN, (verleende, heeft verleend), toegeven,
schenken, toestaan : gunsten, de vrijheid, gratie verleenen; onderstand, hulp verleenen; verlof verleenen, —
zich toegang verleenem, door het raam, door een raam
inklimmen. VERLEENING, v. het verleenen.
VERLEEREN, (verleerde, heeft verleerd), het geleerde door gebrek aan oefening wrgeten: ik heb

het Fransch geheel verleerd; (fig.) ik zal hem dat liegen
wel rerleeren, atwennen. VERLEERING, v. het verleeren.

VERLEESBANK, v. (-en), (pap.) bank lanzs de
ve:leestafel waarop de verlezers zitten; ...TAFEL,
v. (-s), (pap.) tafel waarop het papier verlezen wordt.

VERLEESSTER.
-

VERLEESSTER, v. (-s), (pap.) vrouw of meisje wier

Nverk het is, het papier to verlezen.
VERLEESTEN, (verieestte, heeft verleest), (schoenen) op eene andere leest zetten.
VERLEGBAAR, bn. verlegd kunnende worden (van
-wegen, grachten).
VERLEGEN, bn. te lang gelegen: dat schip heeft
, eenige dagen verlegen;
door liggen bedorven, ver_kleurd (van goederen) ; waardoor men in verlegenheid komt: (zeew.) verlegen weer, zeer boos weer
.c.;,) zee.
VERLEGEN, bn. (-er, -st), bedremme:d, onthutst,
-angstig, beschaamd: zich verlegen maken, om of over
lets; hij was met zijn persoon, met zichzelren verlegen,
wist niet, hoe hij zich to houden had; verlegen zijn
am, behoefte hebben aan, noodig hebben: am geld,
om hulp, om rand verlegen zijn; hy is nooit om een
,antwoord verlegen, heeft altijd een antwoord klaar.
VERLEGENHEID, v. onaangenaam gevoel dat iem.
ondervindt, als hj in bijzijn van anderen zichzelf
gebrek aan kennis of kunde toeschrijft: iem. uit de
verlegenheid helpen, redden; in verlegenheid brengen,
rakes, zijn; — geldeZUke verlegenheid, geldnood, geldgebrek.
VERLEGEREN, (verlegerde, heeft verlegerd), elders
legeren, van legerplaats veranderen. VERLEGERING, v.
VERLEGGEN, (verlegde, verleide, heeft verlegd en
verleid), anders overleggen, elders leggen, verplaatsen; overpakken; vervouwen; troepen verleggen,
van legerplaats doen veranderen; — vergeten waar
lets geborgen is: ik heb mine handschoenen verlegd.
VERLEGGING, v. het verleggen, overplaatsing.
VERLEI, o. beleening.
VERLEIDBAAR, bn. vatbaar voor verleiding.
VERLEIDELIJK, bn. bw. (-er, -st), waardoor men
gemakkelijk verleid kan worden: een verleidelijk,
plekje; verleidelijire oogen; eene verleidelYke vrouw; zij
spreekt, handelt verleidelYk; dat aanbod was verleidelijk.
VERLEIDEN, (verleidde, heeft verleid), van den
rechten weg leiden; (fig.) medesleepen, bekoren:
'made gezelschappen hebben hem verleid; iem. tot stelen
verleiden; verlokken, betooveren: door het mooie
weer liet ik mij verleiden uit te gaan; laat u niet door
zijne schoone beloften verleiden; een meisje verleiden,
raisleiden, ongelukkig maken, onteeren. VERLEIDING, v. (-en), het verleiden; verlokking, verzoeking: aan de verleiding weerstand bieden; voor de
verleiding is zU bezweken; de verleiding was groot.
VERLEIDEND, bn. (-er, -st), verleidelijk.
VERLEIDER, m., VERLEIDSTER, v. (-s), die verleidt.
VERLEIEN, (verleide, heeft verleid), (in het leenstelsel) met een leen begiftigen, beleenen: de keizer
verleide zijne vrouu, met Holland. VERLEIING, v. (-en).
VERLEKKERDHEID, v. het verlekkerd zijn.
VERLEKKEREN, (verlekkerde, heeft en is verlek, kerd), aan het lekkere gewennen:
zijne kinderen
,verlekkeren; op lets verlekkerd (verzot) zijn. VER;LEKKERING, v. het verlekkeren.
VERLENGBAAR, bn. verlengd kunnende worden:
het abonnement is slechts ee'nmaal verlengbaar.
VERLENGEN, (verlengde, heeft verlengd), langer
maken: eene ln, een weg verlengen, langer doen
Buren; zon verblijf, een reisje verlengen; eene geregelde
levenswijze verlengt ens lezen; (fig.) een wissel verlengen, den termijn van betaling opschorten, prolongs VERLENGING, v. (-en), het verlengen (in
alle bet.); (kooph.) prolongatie (eens wissels).
VERLENGINGSTEEKENS, o. mv. (muz.) puntjes die
naast de noten of pauzen geplaatst worden en ze
met den haven duur verlengen; (ook) bogen over
twee noten van gelijke hoogte.
VEBLENGSEL, o. (-s), verlengstuk.
VERLENGSLEDE, v. toestel om jets to verlengen:
photographische camera met verlengslede year platen;
...STUK, o. (-ken), stuk dat aan eenig voorwerp
vastgehecht wordt om dit langer te waken; (fig.)

VERLIEFD.
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dat is eene visite met een verlengstuk, die zeer lang
duurt.
VERLEPPEN, (verlepte, is verlept), verflensen, verwelken (inz. van bloemen); (fig.) zijne schoonheid
verliezen: die jonge vrouw begint nu reeds to verleppen; er verlept uitzien, niet frisch, niet schoon
weer; een verlept gezicht, eene verlepte schoonheid, van
iem. die hare beste dagen gehad heeft. VERLEPPING, v.
VERLEPTHEID, v. toestand van verlept to zijn.
VERLET, o. verhindering, beletsel: dat was een
groot verlet; verwaarloozing, uitstel, verschuiving:
de zaak lodt geen langer verlet; tijdverlies: ik heb
vandaag reel verlet gehad.
VERLETSEL, o. (-s), beletsel, hindernis.
VERLETTEN, (verlette, heeft verlet), verhinderen:
geldgebrek verlette alles; (ook) verwaarloozen, niet
letten op: men verlet daardoor zoo veel; tijd verliezen.
VERLEUTEREN, (verleuterde, heeft verleuterd), verbeuzelen (den tijd).
VERLEVENDIGEN, (verlevendigde, heeft en is verlevendigd), levendig levendiger maken, worden:
de hoop, den moed verlevendigen; de handel is verlevendigd, weder opgewekt; verhelderen: het zonnetje
verlevendigt alles; (schild.) kleuren verlevendigen, opfrisschen. VERLEVENDIGING, v. het verlevendigen;
wederopwekking; herleving.
VERLEVENDIGER, m., VERLEVENDIGSTER, v. (-s),
die verlevendigt, die weder opwekt.
VERLEZEN, (verlas, heeft verlezen), uitlezen,
schoonmaken: doperwtjes, koffieboonen, spinazie verlezen; (pap.) de vellen papier vOOr het persen nazien
of er nopjes en andere oneffenheden in zijn en die
verwijderen, op de gaten letten en to gelijk sorteeren.
VERLEZING, v. het verlezen.
VERLEZEN (ZICH), (verlas zich, heeft zich verlezen), zich vergissen bij het lezen, verkeerd lezen.
VERLICHT, bn. ( er, -st), helderdenkend, wetenschappelijk ontwikkeld: een verlicht man; verlichte
kringen; de verlichte negentiende eeuw.
VERLICHTEN, (verlichtte, heeft verlicht), van licht
voorzien: eene kamer verlichten, er licht opsteken;
eene verlichte kapel, waar waskaarsen branden rondom
eene lijkkist; die schilderY is goed verlicht, hangt in
een goed licht; de stad was verlicht, geillumineerd;
afz3tten, kleuren (landkaarten), (w. g.); — (fig.)
wetenschap kennis verspreiden: het yolk verlichten,
voorlichten, ophelderen (b. v. door het Evangel*.
VERLICHTING, v. het verlichten; licht (door middel van olie, gas enz.); feesteldke verlichting, illuminatie; — (fig.) beschaving; verspreiding hoerschappij van kennis en wetenschap: de verlichting
dringt tot de onderste lagen der maatschapptj niet
snel door.
VERLICHTEN, (verlichtte, heeft verlicht), minder
zwaar maken (b. v. eene schuit); helpen (in den
arbeid); (fig.) opbeuren: iemands smart verlichten;
tranen verlichten, doen het verdriet, de smart afnemen. VERLICHTING, v. het verlichten; (fig.) opbeuring, bemoediging; steun, hulp: verlichting zoeken,
vinden; dat geeft verlichting.
VERLICHTEND, bn. lichtgevend, lichtmakend;
(fig.) ophelderend, kennis en wetenschap verspreidende.
VERLICHTER, m. VERLICHTSTER, v. (-s), die verlicht (in alle bet.); kleurder, afzetter.
VERLICHTINGSBATTERIJ, v. (-en), electrische batterij voor licht; ...INSTALLATIE, v. (-s), (elect.) de
inrichting voor electrisch licht; ...TOESTEL, o. (-len),
toestel tot verlichting dienende.
VERLIEDERLIJKEN (ZICH), (verliederlijkte zich,
heeft zich verliederltjkt), zich aan brasserij, aan
spel en drank verslaven; vuiler en gemeener worden.
VERLIEFD, bn. bw. (-er, -st), van, met liefde bezield: verliefd worden op; een verliefd paar, jongen
on meisje die op elkander verliefd zijn; zij is van
eene rerliefde natuur, zij haalt gaarne aan en wordt
gaarne aangehaald ; iem. verliefde blikken, lonken toe-
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VERLIEFD.

VERLOSKUNDIGE.

werpen, verliefde woordjes toefluisteren, die van liefde
getuigen; iem. verliefd aanzien. VERLIEFDHEID, v.

geboorte verloochenen, beneden zijne afkomst handelen; de natuur verloochenen, tegen de natuur handelen; zich verloochenen, tegen zijn eigen gemoed han-

VERUEFDE, m. en v. (-n), die verliefd is; minnaar, minnares.
• VERLIES, o. (...zen), het verliezen: het verlies der
oogen, van het gehoor, het blind-, doofworden; zijn
dood was een onherstelbaar verlies; — net verlies verkoopen, tegen minder geld dan ingekocht is; met
verlies spelen; niet tegen verlies kunnen, bij het ver-

liezen erg prikkelbaar worden. VERLIESJE, o. (-s).
VERLIESBAAR, bn., (w. g.), verloren kunnende
worden. VERLIESBAARHEID, v.
VERLIEVEN, (verliefde, is verliefd), verliefd raken :
op een meisje verlieven; verzot worden : ik verlief op
zjjn twin.

VERLIEZEN, (verloor, heeft verloren), derven,
kwijtraken : zijn geld, een boek, den sleutel verliezen;
een oog, een `and verliezen; het gezicht, gehoor verliezen,

blind, doof worden; zone gezondheid verliezen, ziekelijk worden; door een noodlottig toeval het leven verliezen, omkomen; zone ouders verliezen, wees worden; in hem verloor hfj een trouwen vriend.; den cooed,
het geduld verliezen, bang, ongeduldig worden; ovens
het hoofd bij verliezen, niet meer weten wat to doen;
affn verstand verliezen, krankzinnig worden; — overwonnen worden, verlies of schade lijden: Napoleon
verloor het bfj Waterloo; den slag verliezen; wie verliest bjj het spel; eene party verliezen; een proces, eene
weddingschap verliezen; die koopman verliest,
ver-

koopt met schade; — ongebruikt laten voorbijgaan:

geen woord van een gesprek, eene redevoering verliezen;

zonder tad te verliezen, zonder dralen, uitstel ; verloren oogenblikken, waarin men niets doet; — iets,
iem. uit het oog verliezen, niet meer opmerken, niet
meer zien; gy moet niet uit het oog verliezen, moet
wel bedenken: zich verliezen, verdwalen; uit het
gezicht raken: hij verloor zich in de menigte; (fig.)
men verliest zich in gissingen, men raakt er in verward.

VERLIEZER,
(-s), die verliest.
VERLIGGEN, (verlag, is on heeft verlegen), anders
liggen, door liggen bederven: laat het fruit niet verliggen; — liggende kwijtraken: zfj verligt sons den
halven voormiddag; (Zuidn.) het getfj de verliggen, de
gelegenheid laten ontsnappen.
VERLIJDEN, (verleed, heeft verleden), opmaken
(eene akte, een testament) voor een notaris.
VERLOF, o. (...van), vergunning, veroorloving: met
uw verlof; verlof geven; vergunning geven voor eenigen
tijd naar huis to gaan (inz. aan militairen); groot verlof, het onbepaald verlof, dat aan miliciens gegeven
wordt, nadat zij eenige maanden in den wapenhandel geoefend zijn: met verlof gaan; verloftijd: mijn
verlof is bfjna uit: vacantie, vrijaf: verlof vragen,
krYgen, geven; veertien dagen, eene maand verlof.

VERLOFBRIEF, m. (...van), brief waarin men verlof krijgt; ...DAG, m. (-en), dag dat men vrijaf heeft;
...GANGER, m. (-s), soldaat die verlof heeft om

delen, ontrouw worden aan ztlne eigen beginselen,
het lagere in zich onderdrukken om het hoogere to
doen zegevieren; onzelfzuchtig handelen. VERLOOCHENING, v. het verloochenen, zelfverloochening..
VERLOODEN, (verloodde, heeft verlood), over-, herlooden; looden, met lood bedekken; van een loodea
mark voorzien. VERLOODING, v.
VERLOOFDE, m. en v. (-n), bruigom, bruid, aanstaande.
VERLOOMEN, (verloomde, is verloomd), loom, mat.
worden.
VERLOOP, o. het verloopen: na verloop van tad,,
van jaren, nadat een geruime tijd, jaren verstreken
waren; (zeew.) het verloop van het tY, van den vloed,
de verandering, de teruggang; (zeew.) hevige windvlaag met regen; — de wijze waarop iets verloopt,
zich toedraagt of toegedragen heeft: het verloop eener

ziekte; het verloop van een proces; ik zal u het verloop
der zaak vertellen;
achteruitgang: het verloop eener
zaak, nering; — het verloop van een schoorsteen, de
vermindering, in middellijn; — (bilj.) het verloop van
een bal, hoe een bal zich verloopt; het verstrijken

van tijd; achteruitgang (van zaken); (geneesk.)
voortgang (der ziekte).
VERLOOPEN, (verliep, heeft on is verloopen), loopende verlaten; loopende doorbrengen, verliezen:
ik heb braaf min tad verloopen; eene goede gelegenheicl
verloopen; wegloopen, wag-, vervloeien: het tfj verloopt,
het wordt ebbe; (sprw.) als het tij verloopt, moet men
de bakens verzetten; verstrijken, verdwijnen : nauweWks was eene week verloopen; afnemen, vervallen,
verminderen : die winkel verloopt, verliest de klanten,
zfjn standje verloopt nog niet, het gnat hem nog good;

verwaarloozen; (drukk.) het overbrengen van woorden uit den eenea regal in den anderen of van
regels van de eene bladzijde of kolom in de andere; stooten; zich verloo- (bilj.)znegadk
pen, verkeerd loopen, het spoor bijster worden; van-

hier (fig.) zich in iets to buiten gaan: hij verliep

zich in den drank.

VERLOOPEN, bn. wat verloopen is: een verloopen
(gewezen) monnik; een verloopen student, die zijn
studien niet volbracht heeft; een verloopen advocaat,
die geen praktijk meer heeft; een verloopen kerel, die
door te stark doyen uitgeput is.
VERLOOTDAG, m. (-en), dag waarop iets verloot
wordt.

VERLOREN, bn. wat men niet meer heeft, bezit,

wat men kwijt is; verloren raken, wegraken; iets
verloren geven, opgeven; (oorl.) een verloren post, vooruitstaande post, het dichtst bij den vijand; vergeefsch, nutteloos: verloren geld, vruchteloos uitgegeven; verloren moeite, tevergeefs gedaan; een verloren
oogenblik, oogenblik waarin men niets dringends to
verrichten heeft; een verloren uur; — diep gevallen,
veronzedelijkt: verloren gaan of worden; de verloren,
zoon, de verkwistende zoon (uit eene gelijkenis van
JEzus); hij is een verloren man, diepgezonken, ongelukkig; (zeew.) fluitwijze gewerkt; eene verloren
lip, schuin afgesneden.
VERLOS, o. (gew.) een kinderspel waarbij een de
anderen vangen en naar eene zekere plaats (honk)
brengin moot; daar blijven zij, tot allen gevangen
zijn of tot den der vrijgeblevenen alleen aan honk

een bepaalden tijd te huis door te brengen; ...PAS,
m. (-sen), bewijs van verlof (voor een soldaat),
...REIS, v. (...zen); ...TIJD, m. (-en), vacantietijd.
VERLOFSTRAKTEMENT, o. (-en), verminderd traktement dat men gedurende zijn verlof geniet.
VERLOKKELIJK, bn. bw. (-er, -st), aanlokkend, verleidelijk. VERLOKKELIJKHEID, v. (...heden).
VERLOKKEN, (verlokte, heeft verlokt), aanlokken:
het mooie weer verlokt tot wandelen, verleiden: z?j
verlokt haast iedereen. VERLOKKING, v. (-en), het
verleiden, verleiding.
VERLOKKER, m., VERLOKSTER, v. (-s), die verlokt; verleider, verleidster.
VERLOKSEL, o. (-s, -en), datgene wat verlokt.
VERLOOCHENAAR, m. (•s), ...NARES, v. (-sen),
afvallige, ontrouwe (inz. in den godsdienst); godloochenaar.
VERLOOCHENEN, (verloochende, heeft verloochend), loochenen, ontkennen: God verloochenen; cu'n

verloskundige Pulp, bijstanci verleenen.

vaderland verloochenen ; one ortders verloorhenen, niet
willen Pennon; afvallen (van den god-denst); zone

VERLOSKUNDIGE, m. en v. ( n), vroedmeester,
accw1 ,!1]€,,;',r; vroe,ivro:Hw.

komt en met den uitroep: een, twee, drie, verlos : hen
verlost: rerlos spelen.
VERLOSKUNDE, v. vroedkunde: de wetenschap van
den gang, het verloop en de doelmatige behandeling

der baring in den regelmatiLren en den onregelmati.
gen toestand.
VERLOSKUNDIG, bn. naar de regels der verloskunde; daarmede in verband, er over handelende:

VERMEESTEREN.

VERLOSSEN.
VERLOSSEN, (verloste, heeft en is verlost), bevrijden, redden: iem. uit de gevangenis verlossen; iem.
uit de macht van den Booze, uit iemands handen verlossen; eene vrouw verlossen, haar in het baren helpen;
baron, bevallen: zly is van een welgeschapen zoon verlost.
VERLOSSING, v. (-en), bevrijding, redding (uit den
kerker, uit grooten nood); bevalling (eener vrouw).
VERLOSSER, m. (-s), redder, bevrijder; verlosser
der wereld, JEZUS CHRISTUS.
VERLOSSINGSLEGER, o. salvation army, een door
BOOTH in Engeland gestichte godsdienstsekte, die
'als een leger georganiseerd is en strijd tegen de
zonde voert, ook reddingleger genoemd; ...PLAN, o.;
het goddelfjk verlossingsplan; ...WERK, o. het werk
der verlossing, inz. uit de macht der zonde.
VERLOSSTER, v. (-s), zij die verlost, redster.
VERLOSTANG, v. (-en), zeker vroedmeesterswerktuig, om het kind tijdens de baring to halen.
VERLOTEN, (verlootte, heeft verloot), door tet lot
(eenig voorwerp) laten toewijzen, bij loten verdeelen
,eene schilderij. geld, Pock verloten. VERLOTING, v. (-en),
verkooping en trekking van loten; het verloten of
uitloten (van iets).
VERLOTER, m., YERLOOTSTER, v. (•s), die verloot
, of uitloot.
VERLOVEN, (verloofde, heeft verloofd), door trouwbelofte verbinden : zich met iem. verloven; zij is cerloofd.
VERLOVING, v. (-en), vereeniging door trouwbelofte; ondertrouw.
VERLOVINGSDAG, m. (-en), dag waarop de verloving plaats heeft; ...FEEST, o. (-en); ...MA AL, o.
VERLUCHTEN, (verluchtte, heeft verlucht), aan
den wind blootgeven, laten doorwaaien, uitluchten;
(fig.) zich eens verluchten, een luchtje scheppen. VERLUCHTING, v. (-en), het verluchten, uitluchting.
VERLUCHTIGEN, (verluchtigde, heeft verluchtigd),
4opwekken, vervroolijken, verblijden; uitspanning
bezorgen: ho is zwaarrnoedig, h meet 'wet rerluchtigd
worden; eene kamer verluchtigen, lichter, luchter,
vroolijker maken. VERLUCHTIGING, v. opbeuring,
opyroolijking.
VERLUIDEN, zich laten verluiden, to kennen to
verstaan geven, laten merken; (gew.) uitluiden : een
doode verluiden. .
VERLUIEN, (Zuidn.) luier worden:
verluit.
VERLUIEREN, (verluierde, heeft verluierd), luieren.de doorbrengen: zfjn tad verluieren; — luier worden:
(fig.) verflauwen. VERLUIERING, v. het verluieren.
VERLULLEN, (plat), (verlulde, heeft verluld), verpraten, verbabbelen (den tijd); (fig.) verkiappen, overbrengen.
VERLUSTPGEN, (verlustigde, heeft verlustigd), op-vroolijken, opwekken : iem. verlustigen; zich verlustigen in, zich vermaken, genoegen scheppen in. VERLUSTIGING, v. uitspanning, vermaak, genoegen.
VERMAAGSCHAPPEN, (vermaagschapte, heeft verrnaagschapt), verzwageren, door verwantschap verlainden: aan iem. vermaagschapt von; zich vermaagschappen, zich verbinden door het huwelijk: gozutt
u aan hen niet vermaagschappen. VERMAAGSCHAPPING, v. (-en), het vermaagschappen, verzwagering,
verwantschap.
VERMAAK, o. (...maken), genoegen, uitspanning:
vermaak hebben, zoeken, vinden; een onschuldig ver,► aak; plezier, verlustiging: de vermaken der jacht,
der liefde; zielstevredenheid.
VERMAAK, o. (...maken), (gew.) afsluiting: houten
, omheining enz. om grasweiden.
VERMAAKBAAR, bn. kunnende vermaken; veranaakt of hersteld kunnende worden.
VERMAAKSHALVE, bw. om tot vermaak to dienen.
VERMAALBAAR, bn. vermaald kunnende worden.
VERMAAN, o. vermaning: naar geen vermaan
iuisteren.
VERMAANBRIEF, m. (...ven), bisschoppelijke, herderlijke brief; ...HUIS, o. (veroud.) bedehuis
sier Doopsgezinden.

' VERMAARD, bn. (-er, -st), meer
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dan befaamd, min-

der dan beroemd : de hond is vermaard om z#n gezelligen aard. VERMAARDHEID, v. (...heden).
VERMAGEREN, (vermagerde, heeft en is vermagerd), wager maken, worden: de koorts heeft hem
vermagerd; hfj vermagert met den dag; (landb.) een
akker vermageren, uitputten. VERMAGERING, v.
het vermageren, afneming, schraalheid, (ook van
gron den).
VERMAKELIJK, bn. (-er, -st), genoeglijk, vermaak
gevend: een vermakelfjk spel; eene vermakelijke geschiedenis. VERMAKELIJKHEID, v. (...heden), verlustiging, onderhoudende uitspanning; vermaak.
VERMAKEN, (vermaakte, heeft vermaakt), overmaken, vermaken; anders maken (van kleedingstukken); herstellen; eene pen vermaken, versnijden;
bij uitersten wil schenken, nalaten: het heels vermaakte hii aan zfjn neef; verlustigen: iem. met zijne
geestigheden vermaken; genoegen smaken, uitspanning genieten. VERMAKING, v. (-en), het vermaken,
herstellen (van iets); legaat (bij uitersten wil).
VERMAKEN, (Zuidn.) afsluiten, omheinen; sluiten.
VERMALEDIJD, bn. vervloekt, verwenscht.
VERMALEDIJEN, (vermaledijde, heeft vermaledijd),
vervloeken, verwenschen.
VERMALEN, (vermaalde, heeft vermaald), fijn
waken (in een molen, met de handen enz.), het koren
tot meel vermaken; kruit vermalen; het voedsel vermalen, fijn kauwen. VERMALING, v.
VERMALLEN, (vermalde, heeft vermald), verkwisten, nutteloos, in nietigheden doorbrengen: zfjn
tfjcl vermallen.
VERMANEN, (vermaande, heeft vermaand), voorhouden, voorstellen, waarschuwen: een lastigen
knaap vermanen; iem. gerechtelijk vermanen; een
zondaar tot bekeering vermanen. VERMANING, v.
(-en), het vermanen, zedeles, waarschuwing, aansporing tot het goede ; (in Friesland) eene godsdienstige vergadering van Doorsgezinden, ook het
gebouw waarin men daartoe vergadert; (geneesk.)

vermaning

(lichte aanval)

van koorts. VERMA-

NINKJE, o. (-s).
VERMANER ; m., VERMAANSTER, v. (-5), die ver-

maant; zedenmeester; (oudt.) voorganger bij de
Doopsgezinden ; zedenmeesteres.
VERMANGELEN, (vermangelde, heeft vermangeld),
mangelende doorbrengen (tijd, geld), over-, anders
mangelen; (oudt., gewest.) ruilen. VERMANGELING, v.
VERMANINGSBRIEF, m. (...von), schriftelijke waarschuwing.
VERMANNEN, (vermande, heeft vermand), vermeesteren, overweldigen; (fig.) hij werd door schrik
vermand; (ook) moed inboezemen; zich vermannen,
moed vatten. VERMANNING, v. overmeestering;
rnoedvatting.
VERMAST, bn. to zwaar geladen: wagons van
kruit en lood vermast; overstelpt (van droefheid).
VERMEEND, bn. verondersteld, gewaand, beweerd:
vermeend recht; de vermeende erfgenaam. VERMEENDELIJK, bw., (w. g.), (recht.), zooals vermoed, verondersteld wordt.
VERMEENEN, (vermeende, heeft vermeend), veronderstellen, vermoeden, het er voor houden.
VERMEERDERAAR, m. (-s, ...raren), die vermeerdert; (oudt.) een der titels van den keizer van

Duitschland.

VERMEERDEREN, (vermeerderde, heeft on is vermeerderd), meerder, grooter maken, worden: dat
vermeerdert de kosten, de moeilfjkheden; toenemen:

de bevolking is die jaar met 7000 zielen vermeerderd;
doen toenemen : zone goederen, kennis vermeerderen.
VERMEERDERING, v. (-en), het vermeerderen, toeneming, vergrooting, aanwas.
VERMEERVOUDIGEN, meerder-, grooter maken.
VERMEESTERAAR, m. (-s), die vermeestert.
VERMEESTEREN, (vermeesterde, heeft vermeesterd), overmeesteren, beheerschen, veroveren; aan
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VERMEESTEREN.

VERMOEIEN.

beelmeesters betalen; zich vermeesteren, zich beheerschen, bedwingen. VERMEESTERING, v. het
vermeesteren.
VERMEIDEN, (vermeidde, heeft vermeid).
VERMEIEN, (vermeide, heeft vermeid), met meitakken, met loover versieren; zich vermeien, in de
open lucht, over het veld zich vermaken, zooals in
de maand Mei; zich in iets vermeien, er genoegen,
vermaak in vinden.
VERMELDEN, (vermeidde, heeft vermeld), gewag
maken van, berichten, noemen: zijn naam vermeldt
de geschiedenis niet; iem. vermelden, noemen. VERMELDING, v. (-en), het vermelden.
VERMELDENSWAARD, bn. waard vermeld te
worden.
VERMELDER, m., VERMELDSTER, v. (-s), die vermeldt.
VERMEMELD, bn. vermolmd: vermemeld hout.
VERMENGEN, (vermengde, heeft vermengd), ondereenmengen, samenmengen: verschillende theesoorten

VERMIJDBAAR, bn. te vermilden.
VERMIJDELIJK, bn.
VERMIJDEN, (vermeed, heeft vermeden), ontwijken, schuwen, mijden: iem. vermfiden, vermfjd de

vermengen; water en olie kan men wel vermengen,
verbinden rich niet; olie en water vermengen zich
niet; wffn vermengen, vervalschen; (fig.) ergens in
vermengd (betrokken) zijn; (fig.) zich bemoeien.

VERMENGING, v. (-en), het vermengen, mengsel;
vleeschelijke vermenging, bijslaap van man en vrouw.
VERMENGER, m. (-s), VERMENGSTER, v. (-s) die
vermengt.
VERMENIGVULDIGBAAR, bn. vatbaar voor vermenigvuldiging.
VERMENIGVULDIGEN, (vermenigvuldigde, heeft en
is vermenigvuldigd), in aantal doen toenemen;
(rekenk.) een getal zoo dikwijls nemen als door een
ander getal wordt aangewezen; vermeerderen; een
werk vermenigvuldigen, er veel afdrukken of uitgaven van maken; veel malen terugkaatsen: die spieg els vermenigvuldigen de beelden, in aantal doen toenemen; — zich vermenigvuldigen, zich voortplanten
(van menschen, dieren en planten). VERMENIGVULDIGING, v. (-en), (rekenk.) die hoofdbewerking
welke ons een getal zoo dikwijls leelt nemen als
door een ander getal is aangewezen: tafel van vermenigvuldiging, rekentafel; vermeerdering; voortplanting.
VERMENIGVULDIGER, m. (-s), (rekenk.) getal waarmede men vermenigvuldigt.
VERMENIGVULDIGTAL, o. (-len), getal dat vermenigvuldigd wordt.
VERMERKEN, (vermerkte, heeft vermerkt), anders
merken; zich vergissen bij het merken; bemerken.
VERMESSINGEN, (vermessingde, heeft vermessingd), latoeneeren.
VERMESTEN, (vermestte, heeft vermest), besteden
aan het mesten (van dieren).
VERMETEL, bn. bw. (-er, -st), in hooge mate stout,
stoutmoedig, onberaden, koen: een vermetel krOsman; een vermetel jongmensch. VERMETELHEID, v.
stoutheid, koenheid.
VERMETELE, m. en v. (-n), die vermetel is.
VERMETEN, (vermat, heeft vermeten), hermeten,
overmeten; rich vermeten, zich in het meten vergissen.
VERMETEN (ZICH), (vermat (zich), heeft (zich)
vermeten), zich verstouten, stoutmoedig zijn: hij
vermat zich, het mjj vlak, in het gericht te zeggen.

VERMETEN, bn. vermetel.
VERMETSELEN, (vermetselde, heeft vermetseld),
dichtmetselen; hermetselen, overmets,en; metselende doorbrengen, gebruiken: de kalk, de steenen zfjn vermetseld; hij heeft al rya geld vermemeld,

aan metselwerk uitgegeven. VERMETSELING, v.
het vermetselen.
VERMETSEN, (Zuidn.) vermetselen.
VERMICELLI, v. buis- of haarvormige meelpijpjes
(inz. in Italie in gebruik) : vermicelli kol, -en, eten; seemicelli in de soep kruimelen.

VERMICELLIMAKER, no., ...MAAKSTER, v. (-s), die
vermicelli maakt; ...SOEP, v. (-en), ...SPIJS, v. (...zen
...TAART, v. (-en), met of van vermicelli gemaakt.

verleiding; zich onthouden van: vermfjd alles wat
schadelk, verkeerd is. VERMIJDING, v. het ver-

m ij den.

VERMIJMEREN, (vermijmerde, heeft vermijmerd),
mijmerende doorbrengen, - slijten (den tijd); zich
vermfjmeren, zich door mijmeren ziek maken.
VERNIUTEN, (vermijtte, heeft en is vermijt), aan
mijten (stapels) zetten (hooi, stroo enz.); .door de=
mijten (wormen) geknaagd worden (van stollen).
VERMILJOEN, o. eene soort van hoogroode kleurstof; eene scheikundige verbinding van 82.6 pa_
kwikzilver en 13.8 pCt. zwavel; het natuurlijk vermiljoen heet cinnaber.
VERMILJOENACHTIG, bn. op vermiljoen gelijkendeVERIMILJOENEN, (vermiljoende, heeft gevermiljoend), in -, met vermiljoen kieuren.
VERMILJOENKLEUR, v. hoogroode kleur van, ale.
vermiljoen; ...KLEURIG, bn.
VERMINDEREN, (verminderde, heeft en is verminderd), minder -, kleiner maken : zijne uitgaven ver-

minderen; de belasting verminderen; het aantal dienstboden, werklieden, werkuren verminderen; de vrOzeid:
verminderen, minder vrijheid toestaan; de count verminderen, haar gehalte slechter maken; (muz.) verminderde drieklank, die uit grondtoon, kleine terts-

en verminderde quint, of twee kleine tertsen bestaat; — afnercen, minder worden: de bevolking is
sterk verminderd; min inkomen vermindert; de pin,
de koorts vermindert, laat af; zwakker worden: hif
vermindert van dag tot dag; in pills verm,inderen,
dalen, goedkooper worden; — hij moet zich verminderen, zijne uitgaven verminderen, eenvoudiger
gaan leven. VERMINDERING, v. (-en), het verminderen; daling (der prijzen).
VERMINKEN, (verminkte, heeft verminkt), mank
kreupel maken, van een of meer lichaamsdeelen
berooven : in den krifg verminkte soldaten; aan den.
arm, het been verminkt; (fig.) woorden zinsnedett
opzettelijk veranderen, snoeien; de wet verminken,
verkrachten. VERMINKING, v. (-en), het verminkera
(in alle bet.).
VERMINKER, m. (-s), die verminkt.
VERMINKTE, m. en v. ( en), die verminkt is.
VERMISSEN, (vermiste, heeft vermist), merkeni
dat iets ontbreekt of iem. afwezig is : ik vermis eenboek; hij weed rermist, na den slag zijn 500 soldatem
vermist; (lets) niet kunnen vinden.

VERMITS, redengevend vw. ter inleiding van een
bijwoordelijken zin die de reden uitdrukt van degedachte, in den hoofdzin vermeld: rermits het regent,
ga ik niet 'nit.

VERMODDEREN, (vermodCerde, heeft vermoddei
met modder besmetten; in modder wentelen; (fig.)
verknoeien.
VERMOEDELIJK, bn. bw. waarschijnlijk, denkelijk:de trein zal vermoedelijk, een half wur te laat komen,
vermoedelijk zal hij candaag komen; de rermoedelUkeerfgenaam.

VERMOEDEN. (vermoedde, heeft vermeed), gissen,
denken, verwachten: zoo iets vermoedde ik niet; ik
rermoed, dat hfj rich cerlaat heeft en daarom later
zed komen.

VERMOEDEN, o. (-s), gissing, verwachting, veronderstelling: rijn rermoeden was juist; verdenking,
argwaan: cermoeden op, tegen hebben; (recht.)
gevolgtrekking welke de wet of de rechter uit een
bekend tot een onbekend felt afleidt.
VERMOEID, bn. (-er. -st), afgemat (door inspanloing): vermoeid rijn door h,t vele werken, drukke studeeren, het lunge staan; de rermoeide oogen sluiten,

afgenlat insluimeren. ERMOEIDHEID, v. afgematheid; uitputting.
VERMOEIEN. (vermoedde, heeft vermoeid), afmat-en. na ,, ed, maken: de ?candeling heeft hem c.-ermoeid;.

VERMOEIEN.

VERNEUKEN.

zulk werk vermoeit den geest; vermoei u niet te veel,
span u niet to veel in; het gezicht, de oogen vermoeien, verzwakken; (fig.) tot last zijn. VERMOEIING,

VERMUNTEN. (vermuntte, heeft vermunt), mentende verbruiken: al het goud en silver vermunten;
hermunten, overmunten. VERMUNTING, v. (-en),.
bet vermunten; hermunting
VERMURWEN, (vermurwde, heeft en is vermurwd),.
murw of week maken, worden: het hardste ijztr kan in het vuur vermurwen; (fig.) gevoelig.maken,worden; het hart tot medelijden stemmen, verteederen: iem. door smeekbeden vermurwen; iem. vermur-

v. (-en), het vermoeien; afmatting.
VERMOEIEND, bn. (-er, -st), moede makend, afmattend: een vermoeiende tocht, weg; vermoeiend werk.
VERMOEIENIS, v. (-sen), vermoeiing.
VERMOFFEN, (vermofte, heeft en is vermoft), met
een Duitschen geest doortrekken on daardoor bederven: schrijvers die met hunne germanismen de
taal vermoffen; de zeden vermoffen.

VERMOGEN, (vermag, vermocht), de macht, de
kracht, het recht hebben tot: God rermag (tiles; ik
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wen. VERMURWING, v.

VERNAAIEN, (vernaaide, heeft vernaaid), overnaaien; naaiende verbruiken (het garen); naaiendeslijten (den tijd); slecht, verkeerd naaien: die japon

zal doen teat ik vermag; tegen hem vermag ik niets;
(bij een ernstigen zieke) de kunst vermag hier niets,

is geheel vernaaid; — (gemeen) door te veel naaien.
(bekennen) verwoesten: ittj heeft zone gerondheid
vernaaid.

invloed hebben: zfj vermag reel bij hem; kunnen:
zij vermocht niet te komen.
VERMOGEN, o. (-s), macht, gezag, bevoegdheid: ik
zal doen teat 7n min ver»togen is; zielskracht, gave
des verstands, zielsvermogen: het vermogen om te
denken; die jongen heeft goede vermoyens, kan goed

VERNAAMD, bn. vermaard.
VERNACHTBRIEF • o. (-s), ...NACHTCEEL, v. (-en),.
bewijs van (ergens) to hebben overnacht (in eene ,
slaapstee).
VERNACHTEN, (vernachtte, heeft vernacht), den

de geneesmiddelen kunnen hier niets uitrichten;

leeren, denken; gmv. rijkdom. bezitting, geld:
zijn vermogen wordt op S ton geschat; ion. van vermogen, iem. die rijk is.

VERMOGEND, bn. (-er, -st), machtig (tot); rijk, bemiddeld.
VERMOGENSBELASTING, v. (-en), belasting op het
vermogen.
VERMOLMD, bn. wormstekig, vergaan (van hout).
VERMOLMEN, (vermolmde, is vermolmd), vergaan
(van hout), de stevigheid verliezen; (fig.) de staat,
de maatschappy is vermolmd. VERMOLMING, v.
VERMOLSEMEN, (vermolsemde, is vermolsemd),
vermolmen. VERMOLSEMING, v.
VERMOMD, bn. gemaskerd, verkleed; (fig.) geheina,
verborgen, geveinsd.
VERMOMDE, m. en v. (-n). gemaskerde, verkleede.
VERMOMMEN, (vermom de, heeft vermomd), verkleeden, hullen in, maskeren: zich als schoorsteenveger vermommen; (fig.) verbergen, geheim houden,
ontveinzen: zone ondeugden onder den schffn van
g9dsdienst vermommen; hij vermomt zich, hij veinst.
VERMOMMING, v. (-en), het vermommen; hetgene
dient om te vermommen; (ook fig.).
VERMOOIEN, (vermooide, heeft on is vermooid),
vermooit er niet
(W. g.), mooier maken of worden:
op, zij wordt leelijker.
VERMOORBEITEL, m. (-s), beitel, iets kleiner dan
de hakbeitel, om gaten voor groote houtverbindingen to maken.
VERMOORDEN, (vermoordde, heeft vermoord), gewelddadig van het leven berooven, ombrengen: hij
werd in een bosch vermoord; (fig.) hij vermoordt rich.
zelf, door to weinig rust, to veel inspanning; ri)ne
eigen rust vermoorden, verstoren; den tijd vermoorden,

verbeuzelen. VERMOORDING, v. (-en).
VERMOORDER, m. (-5), die vermoordt.
VERMORSEN, (vermorste, heeft vermorst), door
morsen bederven, onhandig of nutteloos aanwenden,
gebruiken: het eten, reel papier, te reel inlet vermorsen;
een zieke vermorsen, verkeerd geneeskundig behande:en, rijn tijd, rijn leven vermorsen, verknoeien, verkeerd besteden; geld vermorsen, nutteloos uitgeven.
VERMORSING, v. het vermorsen.
VERMORZELEN, (vermorzelde, heeft vermorzeld),
vergruizen, verbrokkelen, verbrijzelen: een muur
net een kanonskogel vermorzelen; tasschen de twee
wagens weed hij vermorzeld, plat pedrukt; ik zal hem
vermorzelen, uitroep van heftigen toorn. VERMORZELING, v. het vermorzelen.

VERMOTTEN, (vermotte, is vermot), van motten
doorknaagd worden. VERMOTTING, v.
VERMUFFEN, (vermufte, is vermuft), door mufheid
vergaan: het goed is in het natte pakhuis geheel vermuft; (fig.) op eene eentonige plaats to lang verwijlen,
daar versuffen: hi" vermuft achter zijn lessenaar.
VERMUFFING, v.

nacht (ergens) doorbrengen; goederen gedurende,‘
den nacht op eenige plaats laten staan zonder er
rechten voor to betalen.

VERNACHTKANTOOR, o. (...toren).
VERNAGELEN, (vernagelde, heeft vernageld), bespijkeren; toespijkeren: de dear is vernageld; (fig.)
het gat is vernageld, er is eenig beletsel in den weg
gekomen; een vernageld paard, hinkend gemaakt,

doordat een of meer der hoefnagels de hoeflederhuid drukken of verwonden; een kanon vernagelen,
het onbruikbaar maken door het inslaan van een
spijker in het zundgat. VERNAGELING, v. het vernagelen; (hoefsm.) cernageliog op het aanbeeld, als;
de vernageling veroorzaakt is door to vet gestamptenagelgaten.
VERNAGELPIN. v. (-nen), ...SPIJKER, m. (-s), pin,
inaericht tot vernagelen (van geschut enz.).
VERNARREN, (vernarde, heeft vernard), narrende(in sleden) verteren, - slijten: at zijn tijd, zidn geld

vernarren; in iets cernarren, er op verzotten.

VERNAUWEN, (vernauwde, heeft vernauwd), nauw-, nauwer maken of worden: een kleedingstuk vernauwen; de weg vernauwt rich verderop. VERNAUWING, v. (-en), het vernauwen; nauwte, engte,engedoorocht.
VERNEDEREN, (vernederde, heeft vernederd), (altijd
fig.) in aanzien of vermogen verlagen, hoonen, °neer aandoen: inn, vernederen; rich voor iem. vernederen,
zich laag aanstellen, laagheden begaan; wie zichzelf
verhoogt, die ral vernederd worden; rich voor God ver-nederen, ootmoedig zijn. VERNEDERING, v. (-en),

het vernederen; yerlaging, beleediging.
VERNEDEREND, bn. (-er, -st), verlagend, hoonend:
eene cernederende handelivIre, beschamend: dat was,rohemvnd.

bn. (-er, -st), (w. g.), nieuwsgi VERNEEMACHTIG,
V
erEig.
VERNEEMAL, m. en v. (-s, -len), nieuwsgierige,.
vraagal.
VERNEEMBAAR, bn. te vernemen, hoorbaar: een.
nauwelijks verneentbaur gel a id; op grooten afstand verneembaar.

VERNEMEN. (vernal"), heeft vernomen), anders,
nemen dan to voren: willen wij het eens vernemen
(wanneer twee personen tusschen hen in iets zwaars
dragen), van plaats verwisselen, zoodat de anderehanden nu aan de beurt komen; — hooren, onder.
richt worden van: een cerdacht geluid vernemen; ik•
verneem daar, dat me breeder verhoogd is; naar men
verneemt, naar verteld wordt; — uitvorschen, onderzoeken: naar iets vernemen. VERNEMING, v., (w. g.),
het vernemen.

VERNESTELEN, (vernestelde, heeft vernesteld), uit
het nest halen, jagen (vogels); (gew.) ergens in
vernesteld (verward) zitten. VERNESTELING, v. het
vernestelen.
VERNEUKEN, (gemeen), (verneukte, heeft verneukt),

• VERNEUXEN.

YE RON TWAARDIGEN.

onteeren: een meisje verneuken; — (fig.)
bedriegen, bedotten: iem. verneuken.
VERNEUTELD, bn. (-er, -st), verdraaid, dwergachtig,
goring : een verneuteld kereltje.
VERNIELACHTIG, bn. (-er, -st), geneigd om te vernielen: die kinderen zijn vaak erg vernielachtig.
VERNIELAL, m. en v. (-len), die alles bederft, verinielt: het is een rechte vernielal.
. VERNIELBAAR, bn. vatbaar voor vernieling.VERITIELBAARHEID, v.
VERNIELEN (vernielde, heeft vernield), te niet doen,
'verdelgen: het zwaard zal hen vernielen; verwoesten:
pie stad wend door brand vernield; onbruikbaar maken:
jongens vernielen alles. VERNIELING, v. (-en),
diet vernielen, verwoesting.
VERNIELEND, bn. (-er, -st.), verdelgend.
VERNIELER, m., VERNIELSTER, v. (-st ), die verEn ielt.
VERNIELINGSKRIJG, m. ( en), ...00RLOG, m.
-en), krijg, oorlog waarin niets gespaard wordt;
...WERK, o.
VERNIELZIEK, bn. overdreven lust tot vernielen;
....ZUCHT, v.
VERNIER, m. (-s), hulpwerktuig tot het zeer nauwkeurig uitmeten van hoeken en lengte-uitgebreid•leden, ook nonius geheeten.
VERNIETIGBAAR, bn. vernietigd kunnende wor-den: niets is absoluut vernietigbaar.
VERNIETIGEN, (vernietigde, heeft vernietigd), tot
eniet maken, vernielen: de oogst was geheel vernietigd;
besmette stoffen vernietigen, verbranden; to niet doen,
maken: een testament vernietigen, ongeldig
verklaren; een vonnis vernietigen, casseeren; een

VERNOEGEN (ZICH), (vernoegde zich, heeft zich
vernoegd), zich vermaken. VERNOEGING, v.
VERNOEMEN, (vemoepide, heeft vernoemd), her-,
over-, anders noemen ; een kind naar iem. vernoemen,
het denzelfden naam geven; iem: vernoemen, iemands
naam noemen. VERNOEMLNG, v. (-en), het vernoemen.
VERNUCHTEREN, (vernuchterde, heeft vernuchterd), nuchter maken, worden.
VERNUFT, o. vermogen om iets to verstaan, doch
inz. de gave om iets uit to denken, scherpzinnigheid, geestigheid: iem. van veel vernuft; dat is met
veel vernuft gedaan; valsch vernuft, gemaaktheid,
valsche geestigheid, gedwongen aardigheid; o.
(-en), verstandig, scherpzinnig persoon: een der
grootste vernuften van onzen tijd.
VERNUFTIG, bn. bw. (-er, -st), scherpzinnig: vernuftig uitgedacht, gevonden; geestig, aardig. VERNUFTIGHEID, v. (...heden), (w. g.), aardigheid, geestige trek.
VEROMBEREN, (veromberde, heeft veromberd), met
omberen verkwisten, doorbrengen.
VERONAANGENAMEN, (veronaangenaamde, heeft
veronaangenaamd), onaangenaam maken: iem. het
Leven veronaangenamen. VERONAANGENAMING, v.
VERONACHTZAMEN, (veronachtzaamde, heeft veronachtzaamd), verwaarloozen, voorbijzien : iem., zichzelf veronachtzamen. VERONACHTZAMING, v. het
veronachtzamen.
VERONDERSTELLEN, (veronderstelde, heeft verondersteld), vooronderstellen, onderstellen. VERONDERSTELLING, v. (-en).
VERONEDELEN, (veronedelde, heeft veronedeld),
(w. g.), den adel ontnemen, ontadelen; (fig.) het edele
wegnemen.
VERONGELDEN, (verongeldde, heeft Yerongeld),
(w. g.), de onkosten betalen; vrijhouden. VERONGELDING, v. het verongeldth.
VERONGELIJKEN, (verongelijkte, heeft verongelijkt), ongelijk aandoen; (iem.) in het ongelijk stollen.
VERONGELIJKING, v. (-en), aangedaan onrecht;
beleediging, achteruitzetting.
VERONGELIJKER, m., VERONGELIJKSTER, v. (-5),
die verongelijkt.
VERONGELUKKEN, (verongelukte, is verongelukt),
omkomen: bij den brand zyn twee menschen verongelukt; de luchtreiziger verongelukte;
schipbreuk
lijden: het schip is verongelukt; (fig.) mislukken, slecht
uitvallen : de onderneming, het plan, een boos opzet
verongelukte. VERONGELUKKING, v. het verongelukken; (fig.) mislukking.
VERONTHEILIGEN, (verontheiligde, heeft verontheiligd), ontwijden, schenCen. VERONTHEILIGING,
v. (-en).
VERONTHEILIGER, m. (-5), die verontheiligt.
VERONTHOUDEN, (veronthield, heeft veronthouden), (w. g.), onthouden.
VERONTREINIGEN, (verontreinigde, heeft verontreinigd), vuil maken, besmetten. VERONTREINIGING, v. (-en), bevuiling: verontreiniging verboden.
VERONTREINIGER, m. (-5), die verontreinigt.
VERONTRUSTEN, (verontrustte, heeft verontrust),
de rust ontnemen, onrust, angst baron (aan iem.):
iem. verontrusten, geene rust laten; zich verontrusten, zich ongerust maken, angst voeden. VERONTRUSTING, v.
VERONTSCHULDIGEN, (verontschuldigde, heeft
verontschuldigd), van schuld vrijspreken, rechtvaardigen, verschoonen : non gedrag, die daad is
verniet to verontschuldigen; zich verontschuldigen,
schooning vragen, zich rechtvaardigen. VERONTSCHULDIGING, v. (-en), reden van verschooning:

1760
schenden,

eene verbinteas vernietigen; onze plannen, ver.wachtingen werde o vernietigd. VERNIETIGING, v.

bet vernietigen; het onbruikbaar maken; (recht.)
Tan-onwaarde-verklaring.
VERNIETIGER, m. (-5), VERNIETIGSTER, v. (-5), die
'vernietigt.
VERNIEUWEN, (vernieuwde, heeft vernieuwd),
tiieuw maken, hernieuwen ; het oude, het versleterie,
het onbruikbare vervangen: een huis, een gebouw ver-

-

-nieuwen; de meubelen, linnengoed vernieuwen; (fig.) met
vernieuwde kracht; met vernieuwden moed; dit verlies
heeft zone droefheid vernieuwd. VERNIEUWING, v.

(-en), het vernieuwen; hernieuwing.
VERNIEUWER, m., VERNIEUWSTER, v. (-s), die
vernieuwt.
VERNIEUWERWETSCHEN, (vernieuwerwetschte,
teeft vernieuwerwetscht), nieuwerwetsch maken
swat ouderwetsch geworden is. VERNIEUWERWETSCHING, v.
VERNIKKELEN, (vernikkelde, heeft vernikkeld),
-met nikkel overtrekken; (fig.) bedriegen, bedotten.
VERNIS, o. (-sen), opgeloste stofen tot het bestrijken van oppervlakten van verschillende voorwerpen, om doze van eene blinkende, tegen den invloed
van lucht on water beveiligende bedekking to voor_,zien: vernis is van lak daarin onderscheiden, dat er
eene vette olie (inz. lijnolie) bijgeroegd is; bij lak voegt
men eene vluchtige olie tot het oplossen der hars;
(fig.) iets uitwendigs, voor den schijn : wellevendheid
en beschaving zijn nog maar at to vaak vernis.

VERNISBAL, m. (-len), zeker gereedschap ; ...BOOM,
m. (-en), verschillende boomen uit Welker hars vernis
wordt bereid; ...OVEN, m. (-s), oven waarin men
•verniste voorwerpen laat drogen.
VERNISJE, o. (-5), iets een vernisje geven, het vernissen.
VERNISSEN, (verniste, heeft gevernist), met vernis
bestrijken, glanzen: eene tafel vernissen; (fig.) iets
schooner voorstellen (dan het is); de waarheid vernissen, ontveinzen, eene zaak anders doen schijnen
dan zij is. VERNISSING, v. het vernissen, het glanzen; vernis.
VERNISSER, m. VERNISSTER, v. (-s), die vernist.
VERNOEGD, bn. bw. (-er, -st.), vergenoegd. VER:NOEGDHEID, v. vergenoegdheid.

-

,

verontschuldigingen maken, aanbieden; verontschuldi.
ging vragen; nietige, valsche, geldige, aannemelijke ver.
ontschuldiging.

VERONTSCHULDIGER, m. VERONTSCHULDIGSTER, v. (-5), die verontschuldigt.
VERONTWAARDIGEN, (verontwaardigde, heeft ver-

VERONTWA A.RDIGEN.
'ontwaardigd), ergernis, toorn verwekken: zich ver•ontwaardigen, gebelgd zijn, gegriefd zijn, zich boos
toornig maken. VERONTWAARDIGING, v. toorn,
-gramschap : in edele verontwaardiging riep hfj uit.
VEROORDEELAAR, m , VEROORDEELAARSTER,
(-s), die veroordeelt.
VEROORDEELDE, m. en v. ( en), die veroordeeld is.
VEROORDEELEN, (veroordeelde, heeft veroordeeld),
..afkeuren, schuldig verkiaren: iemands gedrag,
handelwifze veroordeelen; een boek veroordeelen, afkeuren, dat veroordeelt zichzelf, het blijkt duidelijk dat
dat niet kan; (recht.) vonnissen: iem. tot de kosten,
tot gerangenisstraf veroordeelen. V EROORDEELING,
--v. (-en), sterke afkeuring; (recht.) vonnis tegen (iem.).
VEROORLOGEN, (veroorloogde, heeft veroorloogd),
.aan oorlogskosten uitgeven (geld).
VEROORLOEIEN, (veroorloofde, heeft veroorloofd),
toelaten, vergunnen; zich reel veroorloren, groote
vrijheid nemen. VEROORLOVING, v. het veroorloven, verlot; vergunning.
VEROORZAKEN, (veroorzaakte, heeft veroorzaakt),
teweegbrengen, bewerken, oorzaak, aanleiding geven
- tot:
die ziekte is reroorzaakt door ...; wie schacie ver-

-oorzaakt, moet die rergoeden; dat veroorzaakt reel rerclriet, reel onheil. VEROORZAKING, v. het veroorzaken.
VEROORZAKER, m., VEROORZAAKSTER, v. (-s),
die veroorzaakt.
VEROOTMOEDIGEN, (verootmoedigde, heeft ver- nioedigd), tot ootmoed brengen, vernederen
leni. verootmoedigen; zich roor G ocl verootinoedigen, in ootmoed
buigen. VEROOTMOEDIGING, v. (-en), het veroot_moedigen.
VERORBEREN, (verorberde. heeft verorberd), ge•bruiken, nuttigen : spijzen rerorberen.
VERORDENEN, (verordende, heeft verordend), bevelen, gelasten: iem. iris verorcienen; wettelijk be:palen: de wet verordent niets daaromtrent. VERORDENING, v. (-en), het verordenen; schikking; reglement, stadskeur.
VERORDINEEREN, (verordineerde, heeft verordineerd), bevelen, verordenen. VERORDINEERING,
-v. (-en).
VEROUDEN, (veriudde, heeft of is veroud), verouderen.
VEROUDERD, bn. oud geworden ; afgeleefd, ingevallen; (recht.) verjaard: een verouderd (niet nicer
bestaand) gebruik, eene verouderde (niet meer nageleefde) wet; eene verouderde (ingewortelde) kwaal;
een verouderd woord, dat niet meer gebezigd wordt.
VEROUDEREN, (verouderde, heeft en is verouderd),
oud, ouder maken of worden: racier is dit jaar reel
verouderd; de ziekte heeft hem reel verouderd; (recht.)
- verjaren. VEROUDERING, v. het verouderen.
VEROUWELIJKEN, (verouwelijkte, heeft en is ver--ouwelijkt), er ouder uit beginnen to zien.
VEROVERAAR, m., VEROVERAARSTER, v. (-s),
-die verovert, overwinnaar.
VEROVEREN, (veroverde, heeft veroverd), bemach- tigen, met geweld bemeesteren:
steden, eene landstreek veroveren; (fig.) harten veroreren, ze winners
door liefde, door innemendheid. VEROVERING, v.
(-en) het veroveren, overwinning; zUziet er uit, alsof
zij op veroreringen uitmoest, gezegd van iem. die
.zich erg opdirkt; (oek) hetgeen men verovert.
VEROVERINGSKRIJG, m. (-en), ...00RLOG, m. (-en),
oorlog met het doel om een land of eene landstreek
to veroveren, ondernomen; ...ZUCHT, v. eerzucht,
drift naar -veroveringen.
VERPACHTEN, (verpachtte, heeft verpacht), in
pacht (huur) geven: landerUen verpachten; tegen
zekere som de opbrengst van lets tijdelijk afstaan:
het veer, de tollen, (vroeger) de belastingen verpachten.
VERPACHTING, v. (-en), het verpachten;

-

VERPACHTER, m., VERPACHTSTER, v. (-s), die
verpacht, in pacht geeft.
VERPAKKEN, (verpakte, heeft verpakt), in pakken

VERPLAATSEN.
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doen, tot pakken maken: verpakte goederen; anders
pakken; met pakken verbruiken; (fig.) het hazenpad kiezen, stil verhuizen. VERPAKKING, v. (-en),
het verpakken.
VERPANDEN, (verpandde, heeft verpand), in pand
geven, . nemen: een horloge, meubelen, zilverwerk
verpanden, beleenen; een huis verpanden, or hypotheek op nemen; (fig.) zfjn woord, zone eer verpanden,
borg staan op het woord van eer; ztjn leven verpanden, beloven to sterven (voor iem. of lets); zich verpanden, zich ten nauwste verbinden; zich aan den
booze verpanden, (zeker middeleeuwsch bijgeloof) een
verbond met den duivel sluiten. VERPANDING,
v. (-en), het verpanden, verzekering, borgstelling;
hypotheek: verpanding van caste goederen.
VERPAPPEN, (verpapte, heeft verpapt), opnieuw
pappen; een gezwel verpap, en, versche pap er op
legen; (ook) door pappen doen verdwijnen; aan
pap gebruiken: reel lcjnmeel verpappen. VERPAPPING, v.
vERPAREN, (verpaarde, heeft verpaard), anders
paren.
VERPATSEN, (verpatste, heeft verpatst), doorbrengen : zijn geld rerpatsen; verschacheren: hij ver-

patst alles wat los en vast is.
VERPASSEN, (verpaste, heeft verpast), verkeerd
passen; al passende besteien: zUn tad verpassen;
(kaartsp.) 1w:en voorbijgaan, niet spelen; — (fig.)
verruilen, verkoopen.
VERPEKELEN, (verpekelde, heeft en is verpekeld),
her-, overpekelen, overzouten; to veel pekelen, door
pekelen bederven : die boonen zijn verpekeld; tot
pekel overgaan: in ?mite lucht verpekelt het tout.
ERPEKELING, v. het verpekelen.
VERPEKKEN, (verpekte, heeft Y erpekt), overpekken: een schip verpekken; aan pekken besteden,
uitgeven. VERPEKKING, v. het verpekken.
VERPERSOONLIJKEN, (ve:. persoonlijkte, heeft verpersoonlijkt), (w. g.), als persoon voorstellen, wat
dit niet is: de verpersoonlijkte duivel, een zeer boosaardig mensch; persoonlijk maken. VERPERSOONLIJKING, V.
VERPESTEN, (verpestte, heeft en is verpest), door
de pest besmetten, besmet worden: de bidet is o'erpest; (fig.) bederven:
zocht de jeugd met slechte
beg inselen to verpesten. VERPESTING, v. het verpesten.
VERPESTEND, bn. (-er, -st), besmettend (door de
pest); (fig.) (door kwalijken reuk): de verpestende

grachten.
VERPEUTEREN, (verpeuterde, heeft verpeuterd),
(Zuidn., gew.) verbruien.
VERPIETERD, bn. (van vleesch), to veel gekookt
of gebraden.
VERPIJNEN (ZICH), (verpijnde zich, heeft zich verpijnd), zich afwerken, - afsloven; (ook) veel verdriet
hebben.
VERPIKKEN, (verpikte, heeft verpikt), her-, overprikken (van vogels); zich vergissen met het pikken : ik heb 7n j verpikt; (bij molenmakers) den haak
van een hijschblok verplaatsen, van het eene oog
naar het andere brengen, wanneer de leischijf gedraaid moet worden; — verpekken.
VERPINNEN, (verpinde, heeft verpind), met pinnen
vastmaken; van andere pinnen voorzien.
VERPLAATSBAAR, bn. wat verplaatst kan worden.
VERPLAATSEN, (verplaatste, heeft verplaatst),
elders plaatsen: meubelen, boeken verplaatsen; een
winkel verplaatsen, in een ander hills vestigen; van
standplaats doen veranderen: een ambtenaar verplaatsen; een leerling op school verplaatsen, hem eene
andere plaats geven; zich in iemands toestand verplaatsen, zich daar indenken; (geneesk.) de ziekte
heeft zich verplaatst, in een ander lichaamsdeel vertoond. VERPLAATSING, v. (-en), het verplaatsen;
plaatsverandering; (rekenk.) getallenverplaatsing,
permutatie; (geneesk.) ziekteverplaatsing (der ziekte-

stof).
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VERPLAATSINGTEEKENS, o. my. (muz.) chromatische toonteekens om de verhooging of verlaging
van, een toon aan to duiden. zij ztin: het kruis, het
diibbelkiuis; de mol, de dubbelmol; en het herstellings-

poozen? V ERPOOZING, v. (-en), bet verpoozen; rust;
verademing: verpoozingen op letterkundig gebied
N. BEETS).
VERPORREN, (verporde, heeft verpord), (gewest.),

teeken.

(van zware voorwerpen) ze niet kunnen bewegen:
ik kan het niet verporren.
VERPOT, bn. invuil: hij ziet er verpot uit.

.VERPLAKKEN, (verplakte, heeft verplakt), herplakken, overplakken; met plakken verbruiken: al
die etfjfsd is verplakt; (fig.) to duur verkoopen: men
hieft aan hem dat verplakt. VERPLAKK1NG, v. het
verplakken.
VERPLANTBAAR, bn. wat verplant kan worden:
oude boomen zffn niet verplantbaar.

VERPLANTEN, (verplantte, heeft verplant), elders,
op eene andere plaats planten: boomen verplanten;
(fig) overbrengen, verhuizen. VERPLANTING, v.
(-en), het verplanten.
VERPLANTER, m., VERPLANTSTER, v. (-s), die
verplant.
VERPLASSEN, (verplaste, heeft verplast), plassonde bederven.
VERPLEEGGELDEN, o. my. geld betaald als tegemoetkoraing in de verplegingskosten van een ziekenhuis.
VERPLEGEN, (verpleegde, heeft verpleegd), verzorgen: een zieke verplegen; de armen verplegen. VERPLEGING, v. (-en).
VERPLEGER, m. (-s), VERPLEEGSTER, v. (-s).
VERPLEGINGSKOSTEN, m. my. kosten, van verpleging.
VERPLEISTEREN, (verpleisterde, heeftverpleisterd),
pleisterende doorbrengen (den tijd enz,); herpleisteren, overpleisteren; al pleisterende gebruiken;
ergens pleisteren, verblijven.
VERPLEITEN, (verpleitte, heeft verpleit), pleitende
doorbrengen, slijten, verteren (tijd, geld).
VERPLETTEN, (verplette, heeft verplet), herpletten, overpletten. VERPLETTING, v. het verpletten.
VERPLETTEREN, (verpletterde, heeft verpletterd),
verbrijzelen, vermorzelen: terneerslaan : dit bericht
verpletterde hem.
VERPLETTERING, v. het verpletteren; (ook fig.).
VERPLICHT, bn. genoodzaakt, gehouden: ik ben
daartoe niet verplicht; verschuldigd : verplichte diensten; to danken hebbende: ik ben hem veel verplicht, heb veel aan hem to danken.
VERPLICHT, tw. ik dank u. [Eig. een volstrekt
onvolledige volzin : ik ben u veel dank verplicht.]
VERPLICHTEN, (verplichtte, heeft verplicht), noodverzaken: ik was verplicht hem to gehoorzamen;
dienst
binden: mijn ambt verplicht mij daartoe;
doen, - bewijzen : iem. (aan zich) verplichten. -V ERPLICHTING, v. ( en), het verplichten, noodzakelijkheid: dat is geene verplichting; groote verplichtingen
hebben, zich opleggen; dankbaarheid: verplichtingen
aan iem. hebben.
VERPLICHTEND, bn. bw. (-er, -st), noodzakend,
dwingend, verbindend; een verplichtende maatregel;
het ondenc#s verplichtend maken, eene strafbepaling
stellen op het schoolverzuim; gedienstig, voorkomend, beleefd: iem. verplichtend behandelen.
VERPLOOIEN, (verplooide, heeft verplooid), her-,
over-, anders plooien: de gord#nen, een rok verplooien; (fig.) iets verplooien, een ander voorkomen
geven. VERPLOOIING, v. het verplooien.
VERPOCHEN, (verpochtte, heeft verpocht), pochende
doorbrengen (den tijd); ontmoedigen (door grootspraak).
(verpompte, heeft verpompt),
VERPOMPEN,
(kleerm.) confectiewerk veranderen, passend maken.
VERPONDING, v. (-en), grondbelasting (van vaste
goederen).
VERPONDINGSBRIEF, ni. (...van).
VERPOOIEN, (verpooide, heeft verpooid), (Zuidn.)
aan drank uitgeven.
VERPOOZEN, (verpoosde, heeft verpoosd), aflossen, laten uitrusten; (zeew.) het volk verpoozen. twee
aan twee, of in kw -irtieren verdeelen: rich rerpoo' gen, rusten, ultrusten willen we ens bier wat rer-

VERPOTEN, (verpootte, heeft verpoot), verplantenVERPOT.ING, v. (en), het verpoten.
VERPOTTEN, (verpotte, heeft verpot), in eenz.
anderen pot zetten : die roos moet verpot warden..
VERPOTTING, v.
VERPRALEN, (verpraalde, heeft verpraald), pronkende -, pralende doorbrengen (den tjjd), - vertererk
(geld). VERPRAL1NG, v.
VERPRATEN, (verpraatte, heeft verpraat), pratende,
doorbrengen, verbeuzelen (den tijd); al pratende•
uitbrengen, bepraten; zich verpraten, ivoorzichtig
praten : zich een geheim laten ontvallen.
VERPRIKKEN, (verprikte, heeft verprikt), verkeerct
prikken; door prikken bederven: dit papier is vertusschen de bladen vacs
prikt; prentjes verprikken,
een boek leggen en daarnaar laten prikken met eene,
speld enz.; treft men een prentje, dan is dat gewonnen.
VERPRONKEN, (verpronkte, heeft verpronkt), verpralen.
VERPRUILEN, (verpruilde, heeft verpruild), pruilende doorbrengen, verliezen (tijd, eene gelegenheid). VERPRUILING, v. het verpruilen.
VERRAAD, o. het verraden, trouweloosheid: her
verraad loont zijn meester, de verrader krijgt (vroe
of laatl zijn verdiende loon; hoog verraad, aanslag,
samenzwering (tegen een vorst, tegen het land), landverraad.
VERRADEN, (verried, heeft verraden), trouweloos
handelen tegen; het vaderland verraden, er een aanslag tegen smeden; een geheim verraden, uitbrengen;
uwe stem verraadt u, maakt u bekend; zon spel verraden, kenbaar maken; (fig.) zij kunnen m# verradem
en verkoopen, zij kunnen tot mijn nadeel zeggenti
wat zij verkiezen.
VERRADER, m., VERRAADSTER, v. (-s), die verraadt. VERRADERES, v. (-sen).
(-en)„
VERRADERIJ, v. het plegen van verraad.
verraderlijke handeling.
VERRADERLIJK, bn. bw. (-er, -st), met -, door verraad: verraderlijk handelen; onverhoeds: ions. verraderlfik aanvallen.

VERRADERSCH, bn. verraderlijk.
VERRAFELEN, (verrafelde, heeft on is verrafeld),.
rafelende uithalen; tot rafels worden.
VERRAMMELEN, (verrammelde, heeft verrammeld,
verpraten (zijn tijd); ramrnelende uitbrengen.
VERRASSEN, (verraste, heeft verrast), onverhoeds
(iets) doen; onverhoeds (iem.) overvallen, betrappen: den viand, een dief verrassen; overrompelen:
eene stad, vesting verrassen; onverwachts mededeelera
(b. v. eene goede tijding); onverwachts verblijden:
uw bezoek verrast ons. VERRASSING, v. (-en), het.
verrassen; on verhoedsche daad; overrompeling.
VERRASSINKJE, o. (-s).
VERRE, bn. bw. Zie VER.
VERRECHTEN, (verrechtte, heeft verrecht), (w. g.),
aan rechtsgedingen uitgeven.
VERREGAAND, bn. (-er, -st), ver gedreven, overdreven: zUn gedrag, zone brutaliteit is verregaand,
eene rerregaande (bijna ongehoorde) stoutheid.
VERREGENEN, (verregende, is verregend), door
den regen bederven: bet koren, de steenen (op eene,
zUn verregend.
stenfabrik)
VERREIKEN (ZICH), (verreikte zich, heeft zich verreikt), boven zijne macht reiken.
VERREIZEN, (verreisde, heeft verreisd), reizende
verteren; van de eene plaats naar de andere reizen; vertrekken.
VERREKENEN, (verrekende, heeft verrekend), vereffenen, gelijkmaken, afbetalen, in rekening bren.

VERREKENEN.
gen: dat zullen wfj later wel verrekenen; zich verrekenen, rekenende zich vergissen. VERREKENING,
v. (-en), het verrekenen, vereffening; misrekening.
VERREKENPAKKET, o. (-ten), postpakket waarvan
het verschuldigde voor den inhoud door de post
bij de bezorging ge'nd wordt.
VERREKIJKER, m. (-s), werktuig om op verren
afstand to zien : aardsche, astronomische verrek#ker;
(fig.) zijn staatkundige verrekijker deugt niet, in het
staatkundige ziet hij niet ver. VERREKIJKERTJE,
o. (-5).
VERREKKEN, (verrekte, heeft en is verrekt), uit het
verband rekken, verwrichten, ontwrichten: den arm,
den voet verrekken; ik heb mY verrekt; (gemeen) sterven: ik wou dat hfj verrekte; verrek, verwensching.
VERREtKING, v. (-en), het verrekken; ontwrichting.
VERREL, o. (-s), vierendeel: een verrel fluweel, een
vierdedeel van 1 el; een verrel boter, 1 H.G. (een
stukje op 6 H.G. gerekend), (ook) een vaatje van
80 pond.
VERREWEG, bw. voor een goed deel, zeer ver: dat
is verreweg het beste, het verkieslykste; hij is verreweg
de sterkste, de knapste.
VERREZIEND, VERZIEND, bn. slechts van verre
goed kunnende zien; m. en v. (-n), die verreziende is.
VERRICHTEN, (verrichtte, heeft verricht), doen,
uitvoeren : eene boodschap verrichten; wat verricht
dear ? VERRICHTING, v. (-en), uitvoering, volvoering, daad.
VERRICHTER, m., VERRICHTSTER, v. (-5), uitvoerder, uitvoerster.
VERRIJDEN, (verreed, heeft verreden), een rijtuig
verplaatsen: verrYd een weinig om my door te laten;
voor het rijden betalen: wY hebben f 5 verreden.
VERRIJGEN, (verreeg, heeft verregen), verkeerd
rijgen; overrijgen, anders rijgen.
VERRIJKEN, (verrijkte, heeft verrijkt), rijk rijker
maken, worden: de handel verrijkt een land; zich
ten koste van anderen, met eens anders goed verroken,
zfjn geheugen verryken, meer kennis opdoen; eene taal
verrijken, met nieuwe woorden of uitdrukkingen.
VERRIJKING, v. het verrijk en; rijkmaking, rijkwording.
VERRIJZEN, (verrees, is verrezen), oprijzen, zich
rijzende verheffen : van zone plaats verrYzen; uit het
graf opstijgen: uit den doode verrYzen. VERRIJZING, v.
VERRIJZENIS, v. opstijging; opstanding, herleving
(uit den doode).
VERRIMPELEN, (verrimpelde, heeft en is verrimpeld), rimpels maken, - krijgen: de jaren hebben zfjn
gezicht verrimpeld; de appels verrimpelen; rimpelen.
VERRITSELEN, ritselen; zich verritselen, zich verroeren, bewegen.
VERROEPEN, (verroeide, heeft en is verroeid), wegroeien; roeiende doorbrengen: zon tild verroeien;
roeiende verteren: een gulden verroeien.
VERROEKELOOZEN, (verroekeloosde, heeft verroekeloosd), door nalatigheid of wildheid wegmaken,
bederven: zijne gezondheid, zone taken verroekeloozen. VERROEKELOOZING, v. het verroekeloozen.
VERROEPEN, (verriep, heeft verroepen), naar eene
andere plaats roer . en; zich verroepen, zich pijn doen
door hard te roepen.
VERROEPEN, (verrcerde, heeft verroerd), omroeren; verzetten, van zijne plaats brengen; (fig. gemeenz.), geene vin verroeren, geheel onbeweeglijk zijn;
zich verroeren, zich van zijne plaats bewegen: verroer
je niet; in beweging zijn: geen blaadje verroert zich, er is
volstrekt geen wind. VERROERING, v. beweging.
VERROESTEN, (verroestte, is verroest), met of door
roest overdekt of verteerd worden: het Yzer is geheel
verroest; vastroesten: het slot is verroest; (fig.) het
lecen is in hem verroest, hij heeft eene zeer vaste
gezondheid, hij wordt zeer oud; hfj kan verroesten,
verrekken, eene verwensching. VERROESTING, v.
het verroesten.
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VERROLLEN, (verrolde, heeft verrold), anders rol-

len; op rollen vervoeren: eene zware kast verrollen;
wegrollen, heenrollen. VERROLLING, het verrollen.
VERROMMELEN, (verrommelen, heeft verrommeld),
wegruimen, wegschuiven.
VERRONKEN, (verronkte, heeft verronkt), ronkende
doorbrengen (den tijd).
VERRONSELEN, (verronselde, heeft verronseld),
door sluwheid in dienst krijgen, tot den (krijgs- of
zee-) dienst overhalen; zich verronselen, voor handgeld dienst nemen; — verruilen: zfj verronselt al
wat zij heeft.
VERROOKEN, (verrookte, heeft en is verrookt),
(tabak of sigaren) rookende verteren (zijn geld); (fig.) ,
hij verrookt zijn verdriet; dorkenvij:
het hout verrookt,
—inrok pgan,vert n,smeuln:
maar brandt niet
verVERROT, bn. (-ter, -st), ontbonden, bedorven:
rotte toestanden, zeer slechte; (fig) een verrot (ondermijnd) lichaam.
VERROTTEN, (verrotte, is verrot), bederven, door
invretende bestanddeelen zich ontbinden: het hoot
verrot; de vruchten aan de boomen laten verrotten;
onze lichamen verrotten na onzen dood. VERROTTING,
v. het verrotten; bederf, ontbinding.
VERROTTINGSPROCES, o. (-sen), de voortgang, het
verloop der verrotting.
VERRUILEN, (verruilde, heeft verruild), omruilen,
inwisselen tegen, ruilen; (van de vingers, bij het
pianospelen enz.) den eenen door den anderen op
denzelfden toets doen vervangen. VERRUILING,
v. (-en), het verruilen,
VERRUIMEN, (verruimde, heeft verruimd), wijder
maken, uitbreiden: een pad verruimen; (fig.) zijn blik
verruimen, meer kennis, meer verstand opdoen; dat
verruimt het hart; dat gezicht verruimde m(,n hart.
VERRUIMING, v.
VERRUKBAAR, bn., (w. g.) weggerukt, verplaatst
kunnende worden; (fig.) in vervoering gebracht
kunnende worden.
VERRUKKELIJK, bn. bw. ( er, -st), bekoorlijk, treffend, boeiend: een verrukkelfjk gezicht; zij zingt, teekent verrukkelijk. VERRUKKELIJKHEID, v.
VERRUKKEN, (verrukte, heeft verrukt), wegrukken, met een stoot of ruk verschuiven; (fig.) vervoeren, bekoren, opgetogen doen zijn: hi' verrukt
iedereen door zone gevatheid; muziek kan ons verrukken. VERRUKKING, v. (-en), het verrukken; vervoering, opgetogenheid; (godg.) verrukkingen, geestdriperij, visioenen.
VERS, o. (verzen), (in den bijbel) zinsnede uit een
hoofdstuk: Lukas 6, vers 10; dichtregel: berfjmde en
onberYmde verzen; verzen die twee aan twee, om den
anderen rijmen; staande, slepende •cerzen, op eene
betoonde, toonlooze lettergreep eindigende; .Alexandrijnsche verzen; — couplet; het eerste vers ran het
volkslied; gezang 12, vers 3; — gedicht: de verzen van
Tollens, van Da Costa; een vers voor een verjaardag.
VERSJE, o. (-5).
VERSA AGD, bn. bw. (-er, -st), bevreesd; verbluft,
onthutst, verlegen. VERSAAGDHEID, v.
VERSAGEN. (versaagde, heeft versaagd). ontstellen,
vrees wekken: 't Hoen versaagde nooit; wel versaagde
hy de Spanjaarden, schrik aanjagen; tegenspoed doet
iem. gauw versagen; in het ongeluk moet men niet
versagen, den moed verliezen, opgeven.
VERSALIEN, VERSAALLETTERS, v. my. (drukk.)
kapitale beginletters.
VERSATIEL, bn. (-er, -st), wuft, veranderlijk.
VERSATILITEIT, v wuftheid, veranderlijkheid.
VERSBOUW, m. de inrichting, samenstelling van
een vers.
VERSCH, bn. (-er, 4), nieuw, niet oud, pas gegroeid, uitgekomen, geslacht, - gevangen, - gebakken, - geplukt enz.: versche eieren; versch vleesch,
versche visch, haring; versche groenten, vruchten;
versche nesters; versch brood, bier; versch water, dat
nog niet lang gestaan heeft; versche sneeuw, pas
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gevallen; versche lucht, frissche lucht, nog niet bedorven;‘ (zeew.) versche schoot, strook zoetwater die
onvermengd een eind in zee loopt; — nog niet lang
geleden: eene versche wonde, die pas geslagen is; (fig.)
mine wonde is nog te versch, mijn verdriet is nog te
jong; dat ligt nog versch in het geheugen, is nog niet
lang geleden; versche prenten, sporen van een dier;
dat is versch geschreven; — nog ongebruikt: eene
versche flesch, waaruit nog niet geschonken is; een
versch vat aansteken, waaruit nog niet getapt is;
versche troepen, die nog niet in het gevecht, in den
krijg geweest zijn; versche paarden, andere, uitgeruste; versche lakens op een bed doen, schoone, nog
ongebruikte; eene versche pip stoppen, opnieuw.
VERSCHHEID, v.
VERSCHACHEREN, (verschacherde, heeft verschacherd), tegen geringer waarde verruilen, verronselen.
VERSCHAFFEN, (verschafte, heeft verschaft), bezorgen, doen toekomen, voorzien van: iem. geld,

schenkende kwijtraken; schenkende ledigen: er zijn
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hulp, raad, de noodige middelen verschaffen; zich recht
verschaffen, recht nemen. VERSCHAFFING, v. het

verschaffen.
VERSCHALEN, (verschaalde, is verschaald), geur
en kracht verliezen, vervliegen: dat bier, die win,
de azfin is verschaald. VERSCHALING, het verschalen.
VERSCHALKEN, (verschalkte, heeft verschalkt),
misleiden, foppen: hfj heeft nab verschalkt; bedriegen,
oplichten: zich laten verschalken; een meisje verschalken, onteeren. VERSCHALKING, v. (-en).
VERSCHALKER, m., VERSCHALKSTER, v. (-s), die
verschalkt; misleider, misle:dster.
VERSCHANSEN, (verschanste, heeft verschanst),
versterken, van -, met schansen omringen: eene stad,
legerplaats verschansen; zich verschansen, zich binnen
eene sterkte opsluiten; schansen (versterkingen)
bouwen. VERSCHANSING, v. (-en), het verschansen; sterkte, bewailing, bolwerk; (zeew.) zijdeel,
hoog achterdeel (van een schip).
VERSCHANSINGSIJZER, o, (.5), ijzer der verschansing; ...KLEEDEN, o. dekkleeden over de verschansingen; ...LEIERS, m. mv. wandelspieren; ...SCHEPTER, m. (-5), (zeew.) verschansingsijzer.
VERSCHANSINGSLINIE, v. (...neon), (vest.) versterkte linie; ...PLANKEN, v. my. (zeew.) planken
der verschansing.
VERSCHEBALIE, m. (-5), zie op VARSCHEBALIE.
VERSCHEELLICHT, VERSCHILZICHT, o. (sterrenk.) parallaxis, de hook gevormd door de lichtstralen van een voorwerp naar het oog, of men het
van het eene of van het andere einde eener rechte
lijn beziet.
VERSCHEIDEN, telw. vele, talrijke.
VERSCHEIDEN, bn. verschillende, meer dan een:
op verscheiden plaatsen is hij bekend; verscheiden
zaken.
VERSCHEIDEN, (verscheidde, is verscheiden), sterven, overlijden.
VERSCHEIDEN, o. het sterven; de dood.
VERSCHEIDENHEID, v. (...heden), verschil, afwisseling, onderscheid: verscheidenheid in de eenheid en
eenheid in de verscheidenheid is de grondslag van het
schoone; eene groote verscheidenheid van gevoelens; —
verscheidenheden, zaken van verschillenden aard, beschouwingen van verschillende onderwerpen; (nat.
hist.) verschil in den kring eener zelfde wilde diersoort (bij tamme diersoorten noemt men die verschillen rassen).
VERSCHEIDENLIJK, bw., (w. g.), op verscheidene
wijzen.
VERSCHELEN, (verscheelcie, heeft verscheeld), \Ten
schillen.
VERSCHELIJK, bw. versch.
VERSCHEN, (verschte, heeft geverscht), ververschen: ingezou ten visch, vleesch, groenten verschen,
voor het gebruik in water leggen om het overtollige
zout er uit te trekken.
VERSCHENKEN, (verschonk, heeft verschonken),

30 flesschen wen verschonken; side verschenken, to
veal schenken, doen overloopen.
VERSCHEPEN, (verscheepte, heeft verscheept), van
het eene schip in het andere overladen; met schepen
vervoeren. VERSCHEPING, v. (-en), het verschepen.
VERSCHEREN, (verschoor, heeft verschoren), (zeew.)
een end verscheren, over een rol, katrol enz. laten
loopen om het eene andere richting to geven.
VERSCHERPEN, (verscherpte, heeft verscherpt),
scherp scherper maken; een paard verscherpen,
beter of opnieuw scherp zetten; (fig.) het toezicht
verscherpen, nauwlettender toezien, opdat minder
bedrog gepleegd wonde; het geheugen, het verstand
verscherpen, scherper maken; (taalk.) eene zachte letter
verscherpen, als eene scherpe uitsprekenr— (zeew.)
voorbijschieten (van balken of planken). VERSCHER.
PING, v. het verscherpen.
VERSCHERTSEN, (verschertste, heeft verschertst),
schertsende boertende doorbrengen (zijn tijd).
VERSCHERVEN, (verscherfde, heeft verscherfd),
(timm.) samenvoegen, lasschen; (scheepsb.) de scherven, die tot eene verbinding dienen, zOO plaatsen,
dat de eene scherf niet juist over de andere komt
to liggen; — tot scherven maken. VERSCHERVING,
v. (-en), (timm.) lassching.
VERSCHET. Zie FRISKET.
VERSCHEUREN, (verscheurde, heeft verscheurd),
vaneenrtjten, in of aan stukken scheuren: papier,
linnengoed verscheuren; stuk bijten, verslinden : de
wolf verscheurde een schaap; pijnlijk aandoen; die
slechte muziek verscheurt mine ooren; vernietigen:
een verband, een verdrag verscheuren; lasteren, kwaad
spreken. VERSCHEURING, v. het verscheuren;
scheuring.
VERSCHEUREND, bn. (-er, -st), verslindend: de verscheurende dieren, vleeschetende; verscheurende pfjnen,
zeer hevige in de ingewanden.
VERSCHGEKALFD, bn ; verschgekalfde koeien, die
pas hebben gekalfd.
VERSCHIET, o. (-en), verscheidenheid, verschot; —
verre afstand: ik zag hem in het verschiet; (schild.)
vergezicht: men heeft hier een ruim verschiet; in het
verschiet teekenen, in perspectief; (fig.) toekomst: een
donker, een verschiet. VERSCHIETJE, o. (-s).
VERSCHIETBANK, v. (-en), leidekkersstelling om
de leien op to leggen.
VERSCHIETEN, (verschoot, heeft en is verschoten), schietende verbruiken: de patronen, het kruit
verschieten; (sprw.) zijn kruit op de mu sschen verschieten,
zijne woorden aan onwaardigen verspillen of aan
zulken, die niet hooren willen; men moet niet al zijn
kruit in eens verschieten, niet alles zeggen wat men
weet, nog iets in voorraad houden, om zijn tegenstander to weerleggen en te overtuigen; — snel door
elkander werken : koren verschieten, om het broeien
of duf worden to voorkomen; kaarten verschieten,
doorschudden; — van ligplaats verandeen: eene
schuit verschieten; — voorschieten : geld verschieten;
ik zal het a wel verschieten, voor u betalen in afwachting van teruggave; — snel van plaats veranderen: de snoek, verschiet; verschietende sterren; (sprw.)
daar verschiet mij eene ster, daar gaat mij een licht
op, krijg ik eon idee; ontbleeken, verbleeken: die
kleur zal verschieten; vaal worden: zijne jas is verschoten; — van schrik bleek worden, ontstellen: zj
verschoot ervan. VERSCHIETING, v. het verschieten
(in alle bet.).
VERSCHIJNDAG, m. (-en), vervaldag (eener schuld,
eens wissels) : op den verschijndag betalen; (recht.)
dag waarop men moet verschijnen (voor de rechtbank).
VERSCHIJNEN, (verscheen, is verschenen),te voorschijn komen, zich toonen: de maan verscheen van
adder de wolken; hij kan overal verschijnen, overal
komen; de eerste knoppen verschijnen aan de boomen;
het boek verschUnt in atlevering en, wordt in afleveringen uitgegeven; voor den rechter verschijnen; voor
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God verschijnen, op den dag des oordeels; geesten doen
verschijnen, ze cproepen; — vervallen, voorbijzijn (van
een bepaalden tijd): de maand is verschenen, is verstreken; morgen is de betaaldag, de termijn verschenen:
de wissel verschijnt overmorgen, moet betaald worden.

...VEL, o. (-len), (drukk.) blad papier of stuk doek
dat men bij den weerdruk op het timpaan legt,
opdat de schoondruk niet bevlekt worde.
VERSCHOONEN, (verschoonde, heeft verschoond),
schoon, schooner maken; verfraaien; schoon linnen
aandoen : een kind, zichzelf verschoonen; de bedden
verschoonen, schoone lakens enz. leggen; — verontschuldigen, vergeven; — vrijlaten: de dood verschoont niemand, ieder moet sterven; verschoon
van uw bezoek, van zulke aardigheden, laat mij daarvan vrij, ik ben daar niets op gesteld; sparen : verschoon nib niet, wanneer gfj 7nijn dienstbehoeft. VER.
SCHOONING, v. (-en), het verschoonen; verontschuldiging; verfraaiing; — schoon linnengoed:

VERSCHIJNING, v. (-en), het verschijnen (in alle
bet.); versch(iningen (visioenen) hebben.
VERSCHIJNENDE, m. en v. (recht.), (w. g.), cornparant.
VERSCHIJNSEL, o. (-s, -en), al wat verschijnt;
spook; visioen; (fig.) iets zeer zeldzaams: een eioen-

aardig verschonsel; verschtfnselen die de dampkring
oplevert, luchtverhevelingen.
VERSCHIKKEN, (verschikte, heeft verschikt), anders
schikken, - plaatsen, - leggen: zone boeken, de meubelen verschikken; verplaatsen: verschik een weinig ;
uitstellen: hunt ge 21 W bezoek, uwe les niet op morgen
verschikken? VERSCHIKKING, v. (-en), het verschikken, verplaatsing, uitstel.
VERSCHIL, o. (-len), onderscheid: een klein, onmerk-

baar, groot verschil; verschil in karakter, in smaak, in
leeftijd; verschil tusschen plant en dier; — overschot:
het verschil tusschen 10 en 12 is 2; dat is een verschil
ran een gulden; het verschil deelen, bij het afsluiten
van een koop; — geschil, twist, krakeel: verschil
hebben, krijgen over het geloof, onder het spel. VERSCHILLETJE, o. (-s).
VERSCHILDEREN, (verschilderde, heeft verschilderd), overschilderen; (ook) schilderende doorbrengen, - gebruiken (den tijd, verf, geld).
VERSCHILDEREN, (verschilderde, heeft verschilderd), (zijn tijd) doorbrengen met op schildwacht te
staan. VERSCHILDERING, v. het verschilderen.
VERSCHILFEREN, (verschilferde, is yerschilterd),
in schilfers vallen: het glazuur verschil fere.
VERSCHILLEN, (verschilde, heeft verschild), afwijken van, zich onderscheiden van: paard en ezel

verschillen minder dun men zou denken; in karakter,
in leeftijd, in card verschillen; — dat verschilt niet
reel, geeft geen groot verschil; die prijzen verschillen
een gulden; — in meening verschillen, het oneens zijn
over iets.
VERSCHILLEND, bn. bw. onderscheiden, ongelijk,
aiwijkend: hierover wordt verschillend gesproken,

gedacht; verschillende lezingen omtrent lets; boeken
verschillend inbinclen; sommen verschillend oplossen.
VERSCHILLEND, onbep. telw.; verscheidene, enkele,
menigerlei; verschillende zaken. VERSCHILLENDHEID, v. (...heden), (w. g.), verseheidenheid.
VERSCHILLICHT, o. (-en) verscheellicht.
VERSCHILLIG, bn., (w. g.),verschillend. VERSCHILLIGHEID, v. verschil.
VERSCHILMETER, m. (-s), (zeew.) zeker werktuig
tot meting der waterdracht; ...PUNT, o. (-en),
...STUK, o. (-ken), punt, zaak van gesehil; quaestie;
...ZICHT, o. (sterrenk.) verscheellicht.
VERSCHIMMELEN, (verschimmelde, is verschimmeld), geheel door de sehimmel bederven. VERSCHIMMELING, v.
VERSCHJAGER, m. (-s), handelaar in zeevisch.
VERSCHOFFELEN, (verschoffelde, heeft verschoffeld), overschofielen; met schoffelen doorbrengen;
wegschuiven, wegduwen; (fig.) op zijde zetten, achteruitzetten.
VERSCHOKKEN, (heeft en is verschokt), schokkende, rukkende verplaatsen of verplaatst worden.
VERSCHOMMELEN, (verschommelde, heeft en is
verschommeld), schommelende gebruiken, slijten:
den tad verschommelen; stootende verplaatsen of
verplaatst worden: die meid verschommelt alles. VER.
SCHOMMELING, v. (-en), het verschommelen; verplaatsing door schommelen; verkeerde schommeling.
VERSCHOOIEN, (verschooide, heeft verschooid),
schooiende, dolende doorbrengen: den *d.
VERSCHOONBAAR, bn. (-der, -st), vatbaar, geschikt
om verschoond te worden : een verschoonbaar gedrag,
eene verschoonbare font. VERSCHOONBAARHEID, v.
VERSCHOONBLAD, o. (-en), ...DOEK, m. (-en),

geene verschooning hebben.
VERSCHOONLIJK. bn. bw. (-er, st), verschoonbaar,
vergeeflijk. VERSCHOONLIJKHEID, v.
VERSCHOPPELING, m. en v. (-en), VERSCHOPPELINGE, v. (-n), verschoveling.
VERSCHOPPEN, (verschopte, heeft verschopt), wegschoppen, schoppende wegstooten: een steen verschoppen; met eene schop verwerken; omwerken:
?nest verschoppen; (fig.) verwerf en, door onvoorzichheid verbeuren: zOn geluk (met eigen voeten) verschoppen; verachten: hij verschopt alles. VERSCHOPPING,
v. het verschoppen; (fig.) verwerping; verachting.
VERSCHOT, a. (-ten), eene hoeveelheid voorwerpen,
waaruit men kiezen kan : een ruin?, verschot van iets
hebben; voorschot, wat men (voor een ander) uitgeeft of voorschiet, inz. (kleerm.) hetgene men
boven zijn werk voor andere benoodigdheden voorschiet: f 5 maakloon en f 1 cerschot.
VERSCHOTBRIEFJE, o. (-5), lijst, nota van verschotten
VERSCHOVELING, m. en v. (-en), die achteruitgezet of met minachting behandeld wordt. -VER.
SCHOVELINGE. v. (-n).
VERSCHRABBEN, (versehratde, heeft verschrabd),
overschrabben, herschrabben, herschrapen.
VERSCHRANKEN, (verschrankte, is verschrankt),
niet kan
(w. g.), afwijken : zet de stelling zoo, dat
verschranken. VERSCHRANKING, v. (-en), het verschranken.
VERSCHRAPPEN, (verschrapte, heeft verschrapt),
verschrabben.
VERSCHREEUWEN (ZICH), (verschreeuwde zich,
heeft zich verschreeuwd), zich overschreeuwen, to
hard schrceuwen en daardoor zich pijn doen.
VERSCHREIEN, (verschreide, heeft verschreid),
schreiende doorbrengen (den tijd); zich verschreien,
zich schreiende pijn doen. VERSCHREIING, v.
VERSCHRIFT, o. (dicht.) telegram.
VERSCHRIJVEN, (verschreef, heeft verschreven),
overschrijven, herschrijven; schrijvende gebruiken,
bij brieven bijeenroepen; aanteekenen (tot ondertrouw); zich verschrijven, zich schrijvende vergissen;
eene schrijffout maken. VERSCHRIJVING, v. het
verschrijven.
VERSCHRIKBAAR, bn., (w. g.), vatbaar om licht
te verschrikken.
VERSCHRIKKELIJK, bn. bw. (-er, -st), schrik, afschuw
inboezemende: een verschrikkelOke moord ; er ver-

schrikkelijk uitzien; wie goed leeft, •vindt het sterven
niet cerschrikkelOk; — buitengemeen, in hooge mate:
het is verschrikkelijk warm; een verschrikkelOk Leven
?naken; dat ineisje is cerschrikkelijk Teel k. VERSCHRIKKELIJKHEID, v. (...heden).
VERSCHRIKKEN, (verschrikte, heeft verschrikt),
schrik veroorzaken, doen schrikken : iem. verschrik(verschrok, verschrikte, is verschrokken,
ken;
verschrikt), schrik gevoelen, schrikken: op die tiding
verschrok ik geweldig; — pofiend opspringen: bradend
vleesch verschrikt, als men er water opgiet. VERSCHRIKKING, v. (-en), het verschrikken; schrik,
ontsteltenis.
VERSCHRIKKER, m., VERSCHRIKSTER, v. (-s),
die doet schrikken.
VERSCHROBBEN, (verschrobde, heeft verschrob d),
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schrobbende doorbrengen, slijten: een uur aan de
stoep verschrobben; een bezem in een paar keeren
verschrobben.
VERSCHROEID, bn. (-er, -st), verdord, verzengd,
verbrand; (fig.) toegeschroeid.
VERSCHROEIEN, (verschroeide, heeft en is verschroeid), verzengen, verbranden: het linnengoed bij
het strjjken verschroeien; doen verdorren: de son ververschroeid worden: zfjn geschroeit het koren;
zicht is geheel verschroeid van de zon.V ERSCHROEIING,
v. het verschroeien; verzenging.
VERSCHROEVEN, (verschroefde, heeft verschroefd),
overschroeven; verkeerd schroeven. VERSCHROEVING, v.
VERSCHROKEN, (verschrookte, is verschrookt),
(w. g.), verschroeien (b. v. leer).
VERSCHROKKEN, (verschrokte, heeft verschrokt),
schrokkende (op gulzige wijze) verteren, verorberen.
VERSCHROMPELEN, (verschrompelde, is en heeft
verschrompeld), rimpelen: het gelaat van het oudje
was geheel verschrompeld; vuur verschrompelt het perkament. VERSCHROMPELING, v.
VERSCHRONKELEN, (verschronkelde, is verschronkeld), slangswijze inkrimpen, ineenkronkelen: die
bloemen, meeldraden ztjn geheel verschronkeld.
VERSCHUDDEN, (verschudde, heeft verschud),
anders, opnieuw schudden : een bed verschudden; de
kaarten verschudden, door elkander schudden; zijn
lever verschudden, bard, sterk lachen. VERSCRUDDING, v.
VERSCHUILEN, (verschool, heeft verscholen), verbergen; zich verschuilen, zich verbergen, schuilhouden: achter een boom, in een hoek zich verschuilen.
VERSCHUIMEN, (verschuimde, heeft en is verschuimd), het schuim afnemen; — in schuim vervliegen, schuim worden: het bier verschuimt.
VERSCHUINEN, (verschuinde, heeft verschuind),
schuin maken, schuins plaatsen.
VERSCHUIVEN, (verschoof, heeft en is verschoven),
schuivende verplaatsen : een stoel verschuiven; met
minachting behandelen: hij werd overal verschoven;
(fig.) uitstellen, opschorten : eene sitting verschuiven;
zich schuivende verplaatsen : uwe muts is verschoven. VERSCHUIVING, v. het verschuiven; opschorting.
VERSCHUIVEND, bn. opschuivend; (recht.) opschortend.
VERSCHULDIGD, bn. schuldig; het verschuldigde,
geld dat men schuldig is; te voldoen, te bewijzen:
met verschuldigde hoogachting.
VERSCHULDIGEN, (verschuldigde, heeft verschuldigd), (w. g.), schuldig doen zijn, verplichten.
VERSCHUREN, (verschuurde, heeft en is verschuurd), schurende gebruiken, doorbrengen: het
schuurzand verschuren; zyn tijd verschuren; herschuren, overschuren; door schuring afnemen: die
zinken plaat is verschuurd.
VERSEEREN, (verseerde, heeft of is geverseerd),
omvallen (met een rijtuig); (fig.) in gevaar verseeren (zijn); in eene zaak geverseerd (bedreven) son.
VERSIE, v. (-sin), omval; (fig.) lezing; vertaling.
VERSIERBLOEM, v. (-en), (w. g.), (inz.) kunstbloem.
VERSIERDER, m., VERSIERSTER, v. (-s), die versiert.
VERSIEREN, (versierde, heeft versierd), tooien, opsmukken, verfraaien: huizen en straten versieren;
(fig.) tot sieraad verstrekken: die boomen versieren
het bosch; opsieren, met logens opsmukken: een
versierd (fabelachtig) verhaal, een sprookje; zich versieren, zich opschikken. VERSIERING, v. (-en), het
versieren; opsmukking; (fig.) fabelachtig verhaal.
VERSIERINGSKUNST, v. kunst om iets smaakvol
te versieren; ...MOTIEF, v. motiof bij het versieren.
VERSIERSEL, o. (-s, -en), alles wat tot versiering
client; (muz.) rersierselen, een of meer tonen bij den
hoofdtoon gevoegd, die in het notenschrift door
kleinere, fijnere noten en door teekens aangeduid
worden.

VERSLEEPEN.
VERSIERSTEEN, in. (-en), (w. g.), edelgesteente;
(ook) gekleurde steen.
VERSIFICATIE, v. versbouw.
VERSIFI(C)EEREN, (versifi(c)eerde, heeft geversifi(c)eerd), verzen maken, samenstellen.
VERSJOUWEN, (versjouwde, beeft versjouwd), sjouwende verplaatsen, - overdragen: zware kisten en
koffers versjouwen; zich versjouwen, zich sjouwende
zeer doen, wonden, (ook) zich door een slecht
ongeregeld leven uitputten.
VERSLAAFD, bn. dienstbaar als slaaf; (fig.) zeer
overgegeven zijn aan een hartStocht: aan den drank,
het spel, de vrouwen verslaafd zijn. VERSLAAFDHEID, v. staat van een slaaf - van iem., die aan
een hartstocht is overgegeven.
VERSLAAN, (versloeg, heeft en is verslagen),
slaande doorbrengen: die jongelui verslaan hun tijd;
elders slaan: een spfjker verslaan; nederslaan, vellen:
cen leeuw verslaan; overwinnen : den ?land verslaan;
verjagen, lesschen: den dorst verslaan; verschalen:
laat de flesch niet open, de wfin zou verslaan; (kookk.)
bekoelen: de seep is te heet, sij moet eerst verslaan;
drink geen te koud water, laat het eerst verslaan, de
gewone temperatuur aannemen; onthutsen, verbazen, (w. g.) : die tiding scheen hem te verslaan ; zich
verslaan, zich ontstellen.
VERSLAG, o (-en), rapport, (meestal schriftelijke)
mededeeling, bericht van de toedracht eener zaak,
van den toestand van iets: verslag geven, uitbrengen,
doen; het verslag opmaken, samenstellen. VERSLAGJE,
o. (-s).
VERSLAGEN, bn. (-er, -st), overwonnen : een verslagen viand; terneergeslagen, onthutst, verschrikt:
verslagen swan; verslagen dorst, gelescht; koud geworden : verslagen thee; verschaald: verslagen bessensap. VERSLAGENHEID, v. neerslachtigheid, bedroefdheid : er heerschte groote verslagenheid.
VERSLAGENE, m. en v. (-n), die verslagen is.
VERSLAGGEVER, m., (-s), ...GEEFSTER, v. (-s), die
verslag geeft, uitbrengt, rapporteur: verslaggevers
eener krant, reporters.
VERSLAGGEVERSTRIBUNE, v. (-s), zitplaats der
verslaggevers in 's lands raadzaal.
VERSLAGJAAR, o. (...jaren), jaar waarover een
verslag loopt; ...SCHRIFT, o. (-en), schriftelijk verslag; ...TIJD, m. tijd dat een verslag uitgebracht
moet worden; tijd waarover een verslag loopt.
VERSLAMPAMPEN, (verslampampte, heeft verslampampt), verkwisten, vermorsen, verdoen: zijn
geld, tad, son leven verslampampen. VERSLAMPAMPING, v.
VERSLAMPAMPER, m., VERSLAMPAMPSTER,
v. (-s), verkwister, verleuteraar; -ster.
VERSLAPEN, (versliep, heeft verslapen), slapende
doorbrengen: zijn tijd verslapen; zich verslapen, to
lang slapen; verteren (aan slaapgeld): hoeveel heb ik
dezen nacht verslapen ?, hoeveel moot ik voor nachtverblijf beta len ?; verliezen, derven (ten gevolge van
het slapen); hij heeft zUn eten, zijn geluk verslapen;
door slapen verdrijven: zijne hoofdpijn verslapen.
VERSLAPPEN, (verslapte, heeft en is verslapt),
slap maken, - slap worden : het touw verslapt, droogte
verslapt de snaren eener viool; verminderen, verzwakken: de handel verslapt; de pols verslapt, slaat flauwer;
jeer, toezicht, lust verslappen te zijner tijd; wellust
verslapt het lichaarn, ontzenuwt. VERSLAPPING,
v. (-en), het verslappen.
VERSLAVEN, (verslaafde, heeft verslaafd), in -, tot
slavernij brengen; zich verslaven, zich tot slaaf
maken; zich laag onderwerpen; (fig.) zich overgeven (aan een hartstocht) : zich aan den drank,
aan het spel, aan de vrorucen verslaven. VERSLAVING, v. het verslaven; juk, dienstbaarheid, vrijwillige onderwerping.
VERSLECHTEN, (versechtte, heeft en is verslecht),
slechter maken, worden; verslimmeren. VERSLECHTING, v. het ve,rslechten.
VERSLEEPEN, (versleeite, heeft versleept), sloe-
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V ERSLEEPEN.

V ERSMULLEN.

Ipende vervoeren, - overbrengen; de kat heeft hare
jongen versleept, naar een anderen hoek overgebracht; kleine kinderen versleepen alles wat zij kunnen.
VERSLEMPEN, (verslempte, heeft verslempt), yen
:slampampen.
VERSLENSEN, (verslenste, is verslenst), doen verwelken, kleur en geur verliezen : de bloemen verslensen; — (fig.) hare schoonheid begint te verslensen,
te verwelken. VERSLENSING, v. het versiensen.
V ERSLENTEREN, (verslenterde, heeft verslenterd),
-slenterende doorbrengen.
VERSLETEN, bn. afgedragen: versleten kleeren;
(fig.) uitgeleefd, verzwakt: hij, ztj is versleten, door
,stark leven uitgeput.
VERSLETEREN, (Zuidn.) in stukken werpen.
VERSLEUREN, (versleurde, heeft versleurd), weg,sleepen; verwaarloozen.
VERSLIBBEN, (verslibde, is verslibd), verslijken.
VERSLIBBING, v. (-en).
VERSLIJKEN, (verslijkte, is verslijkt), tot slijk wor.den; vol slijk loopen: de Dollard verslijkt. VERSLL5XING, v. (-en), het verslijken.

(versloofde; heeft versloofd), slovend
doorbrengen; zich versioven, zich atsloven.
VERSLUIZEN, (versluisde, heeft versluisd), afdammen, keeren door sluizen (het water).
VERSLUNGELEN, (verslungelde, heeft verslungeld),
verslonzen.
VERSMAAD, bn. veracht, geminacht. VERSMAADHEID, v.

VERSLIJMEN, (verslijmde, is verslijmd), tot slijm
worden, door slijm verzwakken, bederven: zijne
.borst verslijmt; met slijm opvullen of bedekken:
dat verslijmt de tong, het bloed. VERSLIJMING, v.
{-en), het verslijmen.
VERSLIJTBAAR, bn. vatbaar voor verslijting: die
:stof is haast niet verslUtbaar.
VERSLIJTELIJK, bn. to verslijten.
VERSLIJTEN, (versleet, heeft en is versleten), af-dragen, door dragen of gebruiken doen atnemen:
schoenen, kleeren verslijten; (fig.) houden voor: ik
Averd daar voor een gek versleten ; afnemen, vergaan:
fle tad verslijt; doorbrengen: den tijd met spelen ver.sloten. VERSLIJTING, v. het verslijten.
VERSLIKKEN, (verslikte, heeft verslikt), slikkende
innemen: h# heeft reeds veel pillen verslikt; (fig.) die
sil is moeilok te verslikken, die beleediging is moeilijk
te verdu W en; rich verslikken, slikkende zich bezeeren,
rich pi.jn doen; — versnoepen: dat kind verslikt veel
centen. VERSLIKKING, v. (-en).
VERSLIMMEREN, (verslimmerde, heeft of is ver.slimmerd), slimmer -, erger waken, erger worden:
, de zieke,
de ziekte verslimmert; dat verslimmert de zaak
.nog. VERSLIMME1i)NG, v. het verslimmeren.
VERSLINDEN, (verslond, heeft verslonden), gulzig
, opslikken, inzwelgen: het eten verslinden; verslindende
edieren; door de zee verslonden; die kachel verslindt
veal kolen, verbrandt; (fig.) iem. met de oogen ver.slinden, loerend
gretig aanzien; ecn, boek, brief verslinden, gretig, snel lezen. VERSLINDING, v.
VERSLINDER, m , VERSLINDSTER, v. (-5), die
werslindt, gulzigaard.
VERSLINGERDHEID, v. verliefdheid, te groote verzotheid op iets.
VERSLINGEREN, (verslingerde, heeft en is ver-slingerd), slingerende wegwerpen; door onachtz amiheid verliezen, - zoekmaken; wegraken, verloren
gaan: zone boeken, kleeren laten cerslingeren; — op
,iets verslingeren, verslingerd zijn: daar verzot op
worden, er zich met hart en ziel aan overgeven;
rich verslingeren, (fig.) verliefd raken (beneden zijn

+rang of staat).

VERSLODDEREN,

werslonzen.
VERSLOEREN,

(verslodderde, heeft verslodderd),

(Zuidn.) verkwisten : zijn geld ver-

sloeren.
VERSLOFFEN, (verslofte, heeft versloft ► , sloffende
verslijten: zone schoenen versloffen; (fig.) door achteloosheid laten voorbijgaan; (iets) verwaarloozen.
VERSLOFFING, v. het versloffen.
VERSLONZEN, (verslonsde, heeft verslonsd), verwaarloozen, vuil dragen; door onachtzaamheid bederven: hfj heeft zone schoenen verslonsd; zij verslanst
hare kleeren; er verslonsd uitzien, slordig, verwaarleosd.
VERSLORIeN,

(Zuidn.) verslonzen.

VERSLOVEN,

VERSMAAT, v. (...maten), (dicht.) de maat, de
afdeeling der verzen volgens de hoeveelheid der

versmeten on de lange on korte lettergrepen van
dezen.
VERSMACHTEN, (versmachtte, is versmacht),
smachtende verlangen: van dorst, honger, liefde versmachten; lijden, treuren: in verdriet, in de gevangenis
versmachten. VERSMACHTING, v.
VERSMADELIJK,

bn. bw., (w. g.), to versmaden;

met smaad.
VERSMADEN, (versmaadde, heeft versmaad), ver-

achten, minachten: het heerlijkste eten versmaadt hij;
een geschenk versmaden; verwerpen: dat aanbod, die
betrekking versmaadt hij; iemands liefde versmaden,
beneden zich achten; met smaad bejegenen: men
moet de arenen niet versmaden. VERSMADING, v.
bet versmad en.
VERSMADER, m. (-s), die versmaadt. VERSMAADSTER, v. (-5).
VERSMAKKEN, (versmakte, heeft versmakt), smakkende verzetten.
VERSMALLEN, (versmalde, heeft versmald), smal,
smaller maken of worden : een weg versmallen, ginds
versmalt de weg rich. VERSMALLING, v. (-en), het
versmallen; spoor versnzalling, het dichter aaneenleggen van spoorstaven of rails (op een spoorweg).
VERSMEDEN, (versmeedde, heeft versmeed), smedende doorbrengen of gebruiken (tijd, geld, metaal);
hersmeden, oversmeden. VERSMEDING, v. (-en), het
versmeden.
VERSMEEKEN, (versmeekte, heeft versmeekt),
smeekende doorbrengen (den tijd); afsmeeken.
VERSMELTBAAR, bn. gesmolten kunnende worden.
VERSMELTEN, (versmolt, heeft en is versmolten),
smeltende gebruiken: al het silver, de boter is versmolten; ondereensmelten: good met koper versmelten;
omsmelten : de munten versmelten; gebroken glas, oud
ijzer versmelten; — (schild.) de kleuren versmelten, ze
onmerkbaar in eene andere doen overgaan; (muz.)
de tonen versmelten, liefelijk verbincten; — wegsmelten: was versmelt door het vuur; als sneeuw voor de
son versmelten, snel verdwijnen; (fig.) in tranen versmelten, min hart versmelt; (fig.) afnemen, verminderen: door ziekte is het leger tot op de helft versmolten.
VERSMELTING, v. het versmelten.
VERSMELTER,

m., VERSMELTSTER, v. (-5), die

versmelt.
VERSMEREN, (versmeerde, heeft versmeerd), opnieuw smeren; smerende verbruiken: veel boter op
het brood versmeren; (fig.) verbrassen, doorbrengen
(in lekker eten). VERSMERING, v. (-en), het yen.
s we. en.
VERSMETSEN, (Zuidn.) versmullen.
VERSMEULEN, (versmeulde, is versmeuld), smeulende verteren, vergaan: het hout ligt te versmeulen.
VERSMIJDIGEN, (versmijdigde, heeft versmijdigd),
(w. g.), smijdig maken.
VERSMIJTEN, (versmeet, heeft versmeten), elders
smijten, wegsmijten: zone boeken versmeten; zone
kleeren versmeten, afdanken; (fig.) zijn geluk versmfjten, vergooien, verwaarloozen; hij heeft zich versmeten,
zijn geluk versmeten; versmaden: een aanbod versmijten; — omgooien: de koe heeft het kalf versmeten.
V.ERSMOREN, (versmoorde, heeft on is versmoord),
smorende doen stikken: ions. smoren; door smoren
omkomen: van hitte versmoren; (fig.) onderdrukken,
verbergen: een kreet, klachten versmoren. VERSMORING, v. (-en), het versmoren.
VEIVMULLEN, (versmalde, heeft versmuld), smullende doorbrengen (geld, tijd); verbrassen.
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VERSNAPERING.

v. (-en), lekkernij, lekker beetje:
versnaperingen voor een zieke meebrengen. VERSNAPERINGETJE, o. (-s).
VERSNELLEN, (versnelde, heeft versneld), de snelheld der beweging doen toenemen: zjjne schreden
VERSNAPERING,

versnellen; vrff vallende lichamen hebben eene versnellende beweging. VERSNELLING, v. het versnellen:
(nat.) de bersnelling der zwaartekracht is . bffna 10 M. in
de seconde.
VERSNERKEN, (versnorkte, is versnerkt), snerkende
verteren, verbranden.
VERSNIJDEN, (versneed, heeft versneden), aan
stukken snijden: een brood versnfiden, voor boterhammen; linnen tot hemden versnYden; stroo tot haksel
versnijden; — anders snijden, door snijden verbeteren:

eene pen versnijden; een patroon, eene viool versnijden;
— door verkeerd snijden bederven: die jas is versneden; wijn versnfjden, met anderen wijn of water
vermengen, vervalschen; (bouwk.) een muur versnfjden, smaller maken; goed versneden fundeering, breed
begonnen en langzamerhand versmald; zich versnfjden, zich in het snijden vergissen; verkeerd snij-

den. VERSNIJDING, v. (-en), het versnijden (in
alle bet.).
VERSNIJDER, m., VERSNIJDSTER, v. (-s), die versnijdt (in alle bet.).
VERSNIPPEREN, (versnipperde, heeft versnipperd),
snipperende doorbrengen (den tijd); in snippers
snijden (papier enz.); to veel, in to kleine deelen
verdeelen: zon tijd, zUn stfil versnipperen; de stemmen
versnipperen, zoodanig stemmen dat niemand een
voldoend aantal stemmen op zich vereenigt. VERSNIPPERING, v. het versnipperen (in alle bet.).
VERSNOEPEN, (versnoepte, heeft versnoept), snoepende verteren : reel geld versnoepen; — (fig.) (plat) zij
heeft haar maagdommetje versnoept, zij is geene maagd
meer, heeft aan den kapittelstok gelikt; ik wil een
gulden versnoepen, voor den bijslaap geven.
VERSNOEREN,
(versnoerde, heeft versnoerd),
anders, -vaster snoeren; — in gezelschap van snoeren,
snollen doorbrengen: hij heeft zijn geld verhoerd en
versnoerd.
VERSNOFFEN, (versnofte, heeft versnoft), snoffencle
doorbrengen (den tijd); verkouden worden.
VERSNORKEN, (versnorkte, heeft versnorkt), snorkende doorbrengen (den tijd); door gesnork overbluffen: denkt gij nab to versnorken?
VERSOLLEN, (versolde, heett versold), sollende
doorbrengen (den tijd); bederven; er versold (verwilderd) uitzien. VERSOLLING, v. het versollen.
VERSOPPEN, (versopte, heeft versopt), soppende
verbruiken.
VERSPADEN, (verspaadde, heeft verspaad), verlaten: de koorts verspaadt; uitstellen: zijn vertrek
verspaden; herspaden, overspaden. VERSPADING,
v. het verspitten.
VERSPALKEN, (verspalkte, heeft verspalkt), opnieuw spalken, overspalken.
VERSPANNEN, (verspande, heeft verspannen), herspannen, overspannen, anders spannen. VERSPANNING, v. (-en), het verspannen.
VERSPAREN, zie besparen.
VERSPARKELEN, (versparkelde, is versparkeld),
sparkelende vonkelende vergaan, verteren. VER.
SPARKELING, v. het versparkelen.
VERSPELDEN, (verspeldde, heeft verspeld), overspelden, anders spelden.
VERSPELEN, (verspeelde, heeft verspeeld), spelende
doorbrengen (den tijd); spelende verteren, verliezen:

zijn geld en goed verspelen; (fig.) verbeuren (door
roekeloosheid): zfj heeft hare eer verspeeld, zij is
onteerd; zU'n goeden naam ergens h verspelen; ik heb
aan hem verspeeld, verloren (van een zieke gezegd);
spelende bederven, - in de war brengen: zich verspelen, spelende zich vergissen; het spel verbroddelen. VERSPELING, v. het verspelen.
VERSPELLEN, (verspelde, heeft verspeld), anders-,
overspellen; zich verspellen, spellende zich vergissen.

V..E1:14AALD.

(versperde, heeft versperd), door
versperringen afsluiten:. den weg versperren, dens
doorgang belemmeren; zich versperren, zich achter
eene versperring opsluiten, zich barricadeeren. VERSPERRING, v. (-en), het versperren, afsluiting (door
VERSPERREN,

belemmeringen), beletsel van den doorgang, barricade.
VERSPIEDEN, (verspiedde, heeft verspied), bespieden: een land, den viand verspieden. VERSPIEDIN Gr_

v. (-en), het verspieden, spionneeren.

VERSPIEDER, m. (-s), bespieder, spion; (mil.) ver-kenner. VERSPIEDSTER, v. (-5), zij die verspiedt

of bespiedt, vrouwelijke spion.
VERSPIEJACHT, o. (-en), eene soort van vaartuig,

aviso; ...TOREN, m. (-s), wachttoren.
VERSPILLEN, (verspilde, heeft verspild), verkwisten, nutteloos verteren (geld), - doorbrengen (tijd)._
VERSPILLING, v. (-en), het verspillen, verkwisting_
VERSPILLER, m., VERSPILSTER, v. (-s), die verspilt; verkwister, verkwistster.
VERSPINNEN, (verspon, heeft versponnen), andersspinnen; spinnende gebruiken: het geteelde vlas ver-spinnen; spinnende doorbrengen: ik heb den heeler-dag versponnen; spinnende bederven.
VERSPITSEN, (verspitste, heeft verspitst), herspitsen, overspitsen; spits maken; (fig.) zich verspitsen op iets, zich op iets zetten, iets met liver vervolgen.._
VERSPITTEN, (verspitte, heeft verspit), opnieuw -spiten,ovr.VERSPITNG,v
VERSPLIJTEN, (verspleet, heeft verspioten), vaneen, dwars, verkeerd splijten. VERSPLUTING,...
v. (-en).
VERSPLINTEREN, (versplinterde, is versplinterd),._
in splinters gaan, vallen. VERSPLINTERING v.
VERSPLITSEN, (versplitste, heeft versplitst), oversplitsen, anders splitsen. VERSPLITSING, v.
VERSPOELEN, (verspoelde, heeft en is verspoeld),,
overspoelen; wegspoelen. VERSPOELING, v.
VERSPREID, bn. (plantk.) verspreide bladstand, de,
bladeren staan schijnbaar onregelrnatig om den..
stengel.
VERSPREIDEN, (verspreidde, heeft verspreid), uit-strooien, uitspreiden: het zaad, den mest over den-

akker verspreiden; vele planten verspreiden haar zaad;
de zon verspreidt licht en warmte; eene volksmenigteverspreiden, doen uitcengaan; — (fig.) alom bekend:
maken, worden: eene tiding, een gerucht werd verspreid, verspreidde zich ; de Aden verstreidden zich
over de aarde. VERSPREIDING, v. het verspreiden:
(in alle bet.); (fig.) bekendmaking, bekendwording.
VERSPREIDER, M., VERSPREIDSTER, v. (-5), die,
verspidtofu ;(kg.)

VERSPREKEN (ZICH), (versprak zich, heeft zich,
versproken), in het spreken zich vergissen. VERSPREKING, v. het verspreken.
VERSPRENGEN, (versprengde, heeft versprengd),
sprengende verbruiken; bespringen. VERSPREN-GING, v. het versprengen.
VERSPRENKELEN, (versprenkelde, heeft versprenkeld), met sprenkelen ve:bruiken: een emmer water versprenkelen.

VERSPRINGEN, (versprong, is en heeft verspron-gen), springende van plaats veranderen: de schoot
can het slot rerspringt 1 c31.; overslaan: het nieuw-jaarsfeest verspringt jaarlljks een dag, komt telken
jare een dag later; wegspringen: de vlooien verspringen snel; — anders springen; met springen,
doorbrengen (zijn tijd); al springend ontwrichten:
zich den coot rerspringen, springende zich bezeeren..
VERSPRINGING, v. het verspring,en.
VERSPUITEN, (verspoot, heeft verspoten), spuitende verbruiken.
VERSREGEL, m. (-s), regel van een gedicht,
...SNEDE, v. (-n), deeling of insnede van een vers.
regel, door 't eindigen van een woord in een vers.
voet; ...SOORT, v. (en), soort van vers: ifl welke
verssoorten is _Hagar van Da Costa geschreren?

VERSTAALD, bn. tot staal gemaakt, geworden:

VERSTAALD.
verstaald fizer; met staal beslagen : verstaalde schaatsen;
(er, -st), (fig.) onbeschaamd: een verstaald
voorhoofd; hard, ongevoelig: zijn, hart is verstaald.
VERSTAALDHEID, v.
VERSTAAN, (verstond, is verstaan), te lang over
den tijd staan; dit pand is verstaan, voor dit pand
is de wettige tijd tot inlossing overschreden; (w. g.)
door staan verslijten: uw paard is verstaan.
VERSTAAN, (verstond, heeft verstaan), begrijpen:

iem., vets goed, verkeerd, half, duidelijk verstaan; ik
kon alles verstaan, duidelijk hooren; te verstaan
geven, te kennen geven; wat verstaat men onder die
uitdrukking ?, welke beteekenis hecht men er aan .:;
eene aardigheid verkeerd verstaan, verkeerd begrijpen;
ho verstaat geene gekheid, duldt die niet; reden verstaan, gehoor geven, daarnaar luisteren; wel te verstaan, goed afgesproken; zich met iem. verstaan, in
overleg treden, met elkander raadplegen; zig verstaan elkander als twee dieven op eene kermis; — goed
kennen : zijn vak grondig verstaan; een ambacht verstaan; ik versta dat kunstje ook, ik ken dat ook; hij
verstaat zijn Fransch, kent het uitstekend; zijne
wereld verstaan, den omgang der menschen kennen;
tad verstaan, met de omstandigheden rekening weten te houden; — willen, verlangen: ik 'rersta, dat gijn gehoorzaamt; ik versta zoo 'jets van
kinderen nooit; — met staan verdoen: ik heb mijn
tijd verstaan; voor eene staanplaats betalen: ik heb
een gulden verstaan; die draaimolen verstaat f 50.
VERSTAANBAAR, bn. bw. (-der, -st), duidelijk,
hoorbaar: verstaanbaar spreken; begrijpelijk : verstaanbare taal.VERSTAANBAARHEID, v. duidelijkhe'd; begrijpelijkheid.
VERSTAANDER, m. (-5), die vets verstaat : een goed

verstaander heeft naar een half woord noodig.

VERSTEKLADE.
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lijk; tot het verstand behoorende, intellectueel
tegenst. van lichamelijk): verstandelijke ontwikkeling._
VERSTANDELOOS, bn. bw. (...zer, zonder verstand, dom, op domme wijze: zoo echt verstandeloo
te werk gaan; verstandeloos spreken, handelen. VERSTANDELOOSHEID, v. domheid, onnoozelheid.
VERSTANDHOUDING, v. (-en) geheime betrekking tot, briefwisseling met: in verstandhouding met den

viand staan; ry lezen in goede, slechte verstandhouding
met elkander, zij kunnen het goed, slecht met elkander vinden ; in goede verstandhouding, op voet van,

vriendschap.
VERSTANDIG, bn. bw. (-er, -st), VERSTANDIGLIJK, bw. met verstand begaafd: de mensch is verdig; geestig, vernuftig: verstandig handelen, spreken;
goed bedacht, doordacht : verstandig plan, handeling._
VERSTANDIGHEID, v.
VERSTANDSKIES, v. (...zen), een der vier achterste kiezen, zoo genoemd orndat zij eerst zeer laat.
komt; ...N1ENSCH, m. (-en), iem. die voor alles zijn
verstand raadpleegt en zoo noodig zijn gemoed het
zwijgen oplegt; ...ONTWIKKELING, v.; ...TAND,
m. (-en), verstandskies; ...VERBIJSTERING, V.
zinneloosheid, krankzinnigheid ; ...V RAAG, v.
(...vragen), vraag naar eene betrekking tusschea:
voorstellinaen.
VERSTAPELEN, (verstapelde, heeft verstapeld),_
herstapelen, overstapelen. VERSTAPELING, v.
VERSTAPPEN, (verstapte, heeft verstapt), stappende van plaats veranderen; zich verstappen, verkeerd stappen; stappende zich bezeeren.
VERSTAVEN, (verstaafde, is verstaafd), (w. g.),..
door droogte zich openen, wijder worden.
VERSTEEND, bn. (-er, st), tot steen gewordeb,.
steenhard: versteend hoot; versteend dier; (fin wreed,
wreedaardig. onverbiddelijk: jet heeft een versteend
hart. VERSTEENDHEID, v. hardheid als steen; (ook.
fig.) hardheid, wreedheid van gemoed.
VERSTEENEN, (versteende, heeft of is versteend),
tot steen maken, worden: in kulkhoudende wateren
versteenen de organische voorwerpen; (fig.) hardvochtig,
wreed maken of worden, verharden: rijkdom ver-

VERSTAANGELD, o. (-en), geld dat betaald wordt bij
de inlossing van een pand bij de bank van leening.
VERSTALEN, (verstaalde, heeft verstaald), tet
staal maken: ifter verstalen; de punt ran een dolly
verstalen; met staal bedekken, overtrekken; (fig.) verharden: in de ondeugd verstalen; zich verstalen, hard
worden als staal; (fig.) ongevoelig, onbeschaamd
worden. VERSTALING, v, het verstalen.
steent vaak de harden.
VERSTALLEN, (verstalde, heeft verstald), verVERSTEENEND, bn. tot steen makende, wordende:.
plaatsen van den eenen stal naar den anderen:
versteenende bron; (fig.) verhardend.
een paard verstallen; koopwaren van het eene stalVERSTEENING, v. (-en), het versteenen; de geheel
lete naar het andere overbrengen; van stal verof ook slechts gedeeltelijk in steen veranderde rneer
anderen, vertrekken. VERSTALLING, v. (-en), het
- aste overblijfselen van dierlijke en plantaardige
verstallen.
wezens, die door steenachtige stollen, als kiezelVERSTAMPEN, (verstampte, heeft verstampt),
aarde, koolstofzure kalk, alsook door ertsachtige
stampende doorbrengen (den tijd); overstampen;
bestanddeelen zijn vervangen.
klein, tot gruis stampen. VERSTAMPING, v. het
VERSTEK, o. (timm.) half rechthoekig afgewerkte ,
verstampen. 1
ijstofplank;(rech.)dtsmwaroe
VERSTAND, o. begrip, doorzicht, geest, bevatting:
•echter to kennen geeft, dat de eischer of de geiem. met een gezond, een alledaagsch verstand; dat
daagde ten beteekenden dage niet is verschenen,.
gaat boven min verstand, dat snap ik niet; hij heeft
aan walk verzuim rechtsgevolgen zijn verbonden:
een klinkend verstand, (ook) h draagt zijn verstand b verstek veroordeelen, vonnis vellen over een afin den zak, omdat hij rijk is, meent hij ook alles
vezigen beschuldigde.
to begrijpen en geeft men hem doorgaans gelijk;
VERSTEKBLOK, o. (-ken), (timm.) blok waarmeegeen greintje verstand hebben, zeer done zijn; praten
men lijsten enz. lang, iedere willekeurige lijn juist.
naar men verstand heeft, naar men vets begrijpt,
kan afzagen.
beoordeelt; zijn verstand verliezen, gek, krankzinnig
VERSTEKELING, m. en v. (-en), verstooteling. VERworden; weer btj zijn verstand komen, zijn verstand
STEKELINGE, v. (-n).
terugkrijgen; hij zal nog wel eens tot verstand komen,
VERSTEKEN, (verstak, heeft erstok en), oversetot beter doorzicht; met verstand aan het werk gaan,
k en, anders steken; (muz.) het carillon versteken, demet overleg; iem. vets aan het verstand brengen, doen
t rommel van andere noten (stalen stiften) voorzien;
begrijpen: — kennis, wetenschap: daar heb ik gem
ene spell versteken, op eene andere plaats, beter
verstand van; verstand van schilderigen, van bloemen
token; den sigarenkoke.r versteken, in een anderen.
hebben; het verstand komt met het ambt; het verstand
z ak; van plaats doen veranderen: (zeew.) touwen
komt niet voor de jaren; hij sal aan zUn verstand
ersteken; verbergen, wegmoffelen; zich ergens verniet barsten, hij is uitermate dom; — begrip: tot
teken, verbergen, schuilhouden; berooven: hij is van
goed verstand van zaken diene; met dien verstande,
et noodige rerstoken, hij moet het noodige ontberen; —
onder die voorwaarde, mits; — verstandhouding:
Zuidn.) verstooten. VERSTEKING, v. het versteverstand met den viand hebben;
(-en); een groot
k en, verberging; berooving.
verstand, een man van groot vernuft. VERSTANDJE,
VERSTEKHAAK, m. (...haken), driehoekig timmero. (-s).
mansgereedschap om rechte hoeken en hoeken
VERSTANDELIJK, bn. bw. met verstand; verstan.
van 4S juist of te schrijven; halve verstekhaak, dient
delijk lezen, schrifven, in tegenstelling met werktuigvoor hoeken van 224.; ...LADE, v. (-n), verstekblok;

VERSTEKREGEL.

VERSTOPPEN.

.0..REGEL, m. (-s), lat die gebruikt wordt bij het
versteken van een speelwerk, op welke de namen
.der tonen zijn aangegeven; ...WERK, o.
VERSTELBAAR, bn. wat versteld kan worden: eene

VERSTIJVEN, (verstijfde, heeft en is verstUfd),
stijf, stram maken of worden : verstfiven van koude,
verkleumen, overst 'Liven (van linnengoed). VE RSTIJ.
VING, v. (-en), het verstijven, sttjfwording: versiffving van de ruggegraat; zware koude; rheumatisme;
beroerte.
VERSTIJVINGSDOOD, m. dood door verstijving
veroorzaakt.
VERSTIKKEN? (verstikte, heeft on is verstikt), doen
stikken; stikken, versmoren; (fig.) het onkruid verstikt het koren. VERSTIKKING, v. (-en), het verstikken.
VERSTIKKEN, (verstikte, heeft verstikt), (naaist.)
overstikken, stikkend verbruiken.
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VERSTELD, bn. verschrikt, onthutst: versteld staan;
.(gew.) de wagen zit versteld, kan niet voort (doordien
bij, op een slechten weg b. v., met een of meer
'wielen in een kuil is geraakt); (fig) nu zit mijnheer
.versteld, nu kan hij niet weg. VERSTELDHEID, v.
:groote verbazing, verbaasdheid, schrik.
VERSTELGOED, o. stof die men overhoudt om zoo
moodig mede te verstellen; goed dat versteld moet
worden; ...IJZER, o. (-s), ijzer waarmede men een
.aantal schoepen te gelijk kan verstellen.
VERSTELLEN, (verstelde, heeft versteld), verplaat-sen, anders stellen: aan vele werktuigen heeft men
^

schroeven om ze te verstellen; voor het slfjpen worden
•de diamanten vaak versteld; verbeteren, lappen, repareeren (kleederen, schoenen); kant verstellen, stoppen; een orgel verstellen, stemmen. VERSTELLING,

v. (•en), het verstellen; verbetering; het lappen.
VERSTELLER, m. (-s), die verstelt, anders plaatst:
gdiamantwerker die voor den slijper de diamantjes
in het soldeer van den diamanthaak moet omzetten,
zoodat weer eene andere zijde geslepen kan wordien; iem. die verbetert of lapt; (muz.) stemmer.
VERSTELSTER, v. (-s).
VERSTELNAAISTER, v. (-s), eene naaister die het
verstelgoed in orde brengt: wij hebben iedere week
de verstelnaaister; ...SCHROEF, v. (...ven), schroef
cm lets anders, juister to stellen; ...WERK, o. wat
versteld moet worden.
VERSTEMMEN, (verstemde, heeft verstemd), (muz.)
w og eens stemmen. overstemmen, (ook) ontstemmen. VERSTEMMING, v. het verstemmen.
VERSTEMPELEN, (verstempelde, heeft verstempeld ,, herstempelen, overstempelen. VERSTEMPELING, v. het verstempelen.
VERSTERF, o. dood, afsterven: het versterf was
groot; — (geneesk.) het afsterven van een gedeelte
.des levenden lichaams: droog versterf komt meest
voor aan de onderste ledematen van grijsaards;
citsterving; — (recht.) bij versterf (door den dood)
.overgaan op...; nalatenschap: zijns vaders versterf opragen.

VERSTERFBAAR, bn. vatbaar voor af- of uitsterving.
VERSTERFENIS, v. (-son), nalatenschap, overgang
eener erfenis door sterfgeval.
VERSTERFRECHT, o. recht van erfopvolging, suc-

,

,cessie.

VERSTERKEN, (versterkte, heeft versterkt), sterk,
krachtig, krachtiger maken: koude baden versterken
.spieren en zenuwen; dat versterkt de maag; middelen
sebruiken om zich te versterken; het geheugen versterken; iem. in het geloof versterken, bemoedigen, opbeuren; stijven: wie zal mij in min flood versterken '?eene
stad versterken, haar van vestingwerken voorzien;
.een leger versterken, het aantal troepen vermeerderef.', door een eed versterken, bekrachtigen; de kleur,
weer doen uitkomen; rich
, de uitdrukking versterken,
,versterken, zich sterker maken (inz. van eene legermacht). VERSTERKING, v. (-en), het versterken;
vestingwerk: hartsterking; hulp, bijstand.
VERSTERKEND, bn. (-er, -st), sterk makend, kracht
gevend: versterkende middelen; versterkend voedsel.
VERSTERKINGSKUNST, v. (krijgsk.) de kunst om
doelmatige versterkingen aan to leggen; ...MIDDELEN, o. my. ...WERKEN, o. m v. (vestingb.).
VERSTERVEN, (verstierf, is verstorven), overlijden,
.afsterven, uitsterven: uw room sal ninoner versterTen; (recht.) bij erfenis overgaan; (kookk.) vleesch laten
'versterven, besterven. VERSTERVING, v. het versterNen (in alle bet.): opdroging; —, (-en), le, ,_2aat, erfdeel.
VERSTIJFD, bn. (er, -st), stijf, stijf geworden, verstramd: verstiffcl van ouderdon, van rheumatiek; verstijfd van koude, verkleumd. VERSTIJFDHEID. v.

VERSTINKEN, (verstonk, is verstonken), door stank
vergaan.
VERSTOEIEN, (verstoeide, heeft on is verstoeid),
met stoeien doorbrengen (den tijd).
VERSTOELEN, (verstoelde, heeft verstoeld), op een
anderen stoel plaatsen: een zieke verstoelen; uitstoelen: de aardappelen verstoelen flunk; (in het dijkswezen) een dk verstoelen, hem verdeelen onder
degenen die tot onderhoud daarvan verplicht zijn.
VERSTOELING, v. (-en).
VERSTOFFELIJKEN, (verstoffelijkte, heeft verstoffelijkt), jets in stollelijken zin opvatten of verklaren.
VERSTOKEN, (verstookte, heeft verstookt), stokende (aan brandstof) verbruiken, gebruiken : al de
steenkolen zon verstookt; wjj verstoken alleen cokes.

VERSTOKING, v.
VERSTOKKEN, (verstokte, heeft en is verstokt),
verharden, ongevoelig maken,
worden: dat verstale zijn hart nog meer; in het booze verstokken.

VERSTOKT, bn. (-er, -st), verhard, ongevoelig;
een verstokt zondaar; een verstokt hart, doof voor alle

vermaningen. VERSTOKTHEID, v. verharding (in
het kwaad, in de zonde).
VERSTOMMELEN, (verstommelde, heeft verstommeld), wegmoffelen, wegstoppen.
VERSTOMMEN, (verstomde, is verstomd), doen
zwijgen: die woorden schenen hem te verstommen;
sprakeloos worden : plotseling verstomde hij;
stow
(fig.) verstomd hoogst verbaasd staan: gij zult
er verstomd over staan. VERSTOMMING, v. het verstommen; plotselinge sprakeloosheid; (fig.) hoogste
trap van verbazing.
VERSTOMPEN, (verstompte, heeft en is verstompt),
afstompen; knotten, stomp maken, worden; (fig.)
verdommelijken: den geest, het verstand verstompen,
door te veel studie; zone ziel is year alle indrukken
verstompt, ongevoelig. VERSTOMPING, v. het verstompen, stomp maken; afknotting; (fig.) verdommelijking, afmatting (van den geest).
VERSTOOMEN, (verstoomde, heeft en is verstoomd),
stoomende verbruiken; uitstoomen, in stoom opgaan: al het water verstoomt. VERSTOOMING, v. het
verstoomen.

VERSTOORBAAR, bn. vatbaar voor verstoring;
(fig.) lichtgeraakt.

VERSTOORD, bn. (-er, -st), vertoornd, vergramd.
VERSTOORDHEID,

v. toorn, gramschap.

V ERSTOORDER, m., VERSTOORSTER, v. (-s), die
stoort: de verstoorder van het spel, van den vrede,

de rust.

VERSTOOTELING, m. en v. (-en), verschoveling,
iem. die niet in tel is, die niet op gelijken voet met
anderen behandeld wordt. VERSTOOTELINGE,
v. (-n).
VERSTOOTEN, (verstiet, verstootte, heeft verstooten), stootende verplaatsen: een bal op het biljart
verstooten; ion. verstooten, alien omgang met hem
afbreken.; sea kind verstooten, het niet als echt erkennen; eene vrouw verstooten, zich van haar scheiden, haar nit het huis zetten; verachten, van zich
afw, , rpen (vermaningen enz.). VERSTOOTING, v.
het verstooten; (recht.) onterving, verjaging.
VERSTOPPEN, (verstopte, heeft en is verstopt),
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anders stoppen; wegbergen, ongezien maken : zyn

met vrucht te luisteren. VERSTROOIDHEID, v. afwe-

geld in eene kous verstoppen; zich achter de deur, het
gordffn, verstoppen; opstoppen, den doorloop van iets
belemmeren, luchtdicht waterdicht maken: de
Boot, het riool is verstopt; deze pop is verstopt, het
water -, de rook kan er niet door; (geneesk.) deze
spjfzen verstoppen de maag, de darmen, beletten de
spijsvertering; min neus, mine hersens zijn verstopt,
van verkoudheid; (fig.) de bronnen zijner verteringen
zifn verstopt, hij kan nergens meer geld krijgen.
VERSTOPPING, v. (-en), het verstoppen; opstop-

ping; (geneesk.) constipatie, obstructie; verkoudheld. VERSTOPPINKJE, o. (-s).
VERSTOPPEND, bn. opstoppend, dichtstoppend:
verstoppend middel.
VERSTOPPERTJE, o. (-s`, verstoppertje spelen, zeker
.kinderspel waarbij men zich verstopt, elders wegduikertje of duikertjeweg geheeten.
VERSTOPTHEID, v. toestand van lets dat ver-

stopt is.
VERSTOREN, (verstoorde, heeft verstoord), hin-deren, bilemmeren: de rust, den vrede verstoren;
boos maken, tergen: hij is dadelijk verstoord; vernielen, bederven: vogelnestjes verstoren. VERSTORING, v. (-en), het verstoren; stoornis; hinder,
belemmering; vernieling; ramp, onrust.
VERSTORTEN, (verstortte, heeft verstort), overstorten, verkeerd storten.
VERSTORVEN, bn. (recht.) toegevallen (door nalatenschap); bestorven; een verstorven mensck, die al
het lagere in zich gedood heeft.
VERSTORVENE, m. en v. (-en), overledene.
VERSTOUTEN, (verstoutte, heeft verstout), moed
geven, verkloeken: dat verstoutte Inij; zich rerstou,
ten, moed vatten, durven. VERSTOUTING, v. het
verstouten.
VERSTOUWEN, zie VERSTUWEN.
VERSTRAMMEN, (verstramde, heeft of is verstramd), stram stijf maken of worden: ouderclum,
ziekte verstramt het lichaam. VERSTRAMMING, v.
het verstrammen.
VERSTRATEN, (verstraatte, heeft verstraat), overbestraten, anders bestraten: het plein wordt rerstraat.
VERSTREKKEN, (verstrekte, heeft verstrekt), toereiken, bezorgen, verschaffen : iem. de noodige gelden
verstrekken; gegevens verstrekken voor eene statistiek; —
dienen tot: h# verstrekte mij tot vader; dat verstrekte
hem tot eer, nut, voordeel, verschafte, gaf hem eer
enz. VERSTREKKING, v. (-en), het verstrekken,
verschaffing, bezorging.
VERSTRENGELEN, (verstrengelde, heeft verstrengeld), (w. g.), anders strengelen; ineenstrengelen, in
de war maken. VERSTRENGELING, v. het verstrengelen.
VERSTRENGEN, (w. g.), door strengen binden, vastmaken; tot strengen maken.
VERSTRIJKEN, (verstreek, is verstreken), overstrijken, anders strijken: zijn haar, een overhemd
verstrijken; strijkende verplaatsen, verbruiken:
veel verf, olie op iets verstrijken; verloopen (van den
tijd) een verstreken (vervallen) termijn. V ERSTRIJKING, v. het verstrijken.
VERSTRIKKEN, (verstrikte, heeft verstrikt), overstrikken, anders strikken: een lint, een band verstrikken; met strikken omleggen; verbinden; lokken;
iem. in eene hinderlaag verstrikken, hem verraderlijk
omringen; verschalken, beetnemen: zich laten verstrikken; in vragen verstrikken, verlegen maken; zich
verstrikken, zich (door verkeerde antwoorden enz )
in ongelegenheid brengen. VERSTRIKKING, v. (-en),
het verstrikken, verschalking, strikvraag.
VERSTRIKKER, m., VERSTRIKSTER, v. (-s), die
verstrikt, verschalkt enz.
VERSTROOID. bn . (-er, -st), (fig.) zijne aandacht en
opmerkzaarr held op velerlei dingen to gelijk richtende en daardoor in het geheel niet of bijna niet
lettende op hetgeen moot: hy is te verstrooid

zigheid van geest.
VERSTROOIELINGEN, m. en v. my. zwervers, zwer-

velingen.
VERSTROOIEN, (verstrooide. heeft verstrooid),
strooiende verbruiken, - verspillen: veel stroo verstrooien, verspreiden: de wind heeft de wolken verstrooid; dwalingen, door geschriften verstrooien; (fig.)
verjagen, uiteendrijven: het vijandelijke leger word
verstrooid; afleiden (de gedachten): een flunk leerling
laat zich door niets verstrooien; toff zullen trachten
hem een weinig te verstrooien, hem afleiding to ver-

schaffen ; zich verstrooien, uiteengaan, zich verspreiden; afleiding, uitspanning zoeken. VERSTROOIING,
v. (-en), het verstrooien; (fig.) afleiding, uitspanning;
verjaging.
VERSTROOIINGSGLAS, o. (...zen), eene holle lens
waardoor de lichtstralen verstrooid worden;
...PUNT, o. (-en), het denkbeeldige brandpunt van
holle lenzen.
VERSTUIKEN, (verstuikte, heeft verstuikt), uit het
lid stooten, ontwrichten: ik heb mij den (of ik heb
mijn) arm verstuikt. VERSTUIKING, v. (-en), het
verstuiken, ontwrichting.
VERSTUIVEN, (verstoof, is verstoven), doen vervliegen: het meel verstuiven; vervliegen (als stof):
het meel, poeder verstuift; naakte duinen verstuiven,
het zand ervan waait weg; (fig.) uiteenloopen,
vluchten: 49' verstoven als de wind, Coen onze soldaten
naderden. VERSTUIVING, v. het verstuiven.
VERSTUIVER, m. (-5), toestel om een poeder, eene
vloeistof als stof to doen vervliegen, inz. om lets
daarmee to bestuiven.
VERSTUIVINGSTOESTEL, o. (-len), verstuiver.
VERSTUWEN, VERSTOUWEN, (verstuwde, verstouwde, heeft verstuwd, verstouwd), (zeew.) verkeerd stuwen; anders stuwen, de stuwage van
plaats doen veranderen. VERSTUWING, v. het verstuwen.
VERSUFFEN, (versufte, heeft en is versuft), suf
maken : aanhoudende geestesarbeid versuft; suf worden: hij schijnt to versulfen.
VERSUFT, bn. (-er, -st), die versuft is. VERSUFTHEID, v.
VERSUKKELEN, (versukkelde, heeft en is versukkeld), sukkelende doorbrengen: hij heeft den heelen
zomer reel geld versukkeld; (ook) plagen: hij laat
zich niet versukkelen, als een sukkel behandelen, met
minachting behandelen; kwellen, een ellendig leven
leiden: in armoede versukkelen. VERSUKKELING,
v. (-en), het versukkelen; ziekeltjkheid; (fig.) groote
verlegenheid.
VERTAALBAAR, bn. vatbaar voor geschikt tot
vertaling: vele uitdrukkingen zijn niet vertaalbaar.
VERTAALFABRIEK, v. (-en), (fig.) drukkerij waar
goede, slechte en middelmatige vertalingen worden
uitgegeven; ...LOON, o. (-en), loon voor het vertalen
uitbetaald; ...OEFENING, v. (-en), stuk tot oefening
in het vertalen; ...RECHT, o. recht om to mogen
vertalen (bij uitsluiting van anderen).
VERTAALWERK, o. wat vertaald wordt of moot
worden; ...WOEDE, v. de zucht om alles to vertalen.
VERTAKELEN, (vertakelde, heeft vertakeld), overtakelen; (zeew.) van takelage voorzien: een schip
rertakelen, optuigen; zich vertakelen, van kleederen
verwisselen; van zeden veranderen. VERTAKELING, v.
VERTAKKEN (ZICH), (vertakte zich, heeft zich
vertakt), zich in takken verspreiden. VERTAKKING, v. (-en), splitsing van den boomstam in
takken, van de hoofdtakken in twijgen; (fig.) eene
samenzwering met vele vertakkingen.
VERTALEN, (vertaalde, heeft vertaald), van de
eene taal in de andere overbrengen: een woord, een
book in het Duitsch vertalen; vrif, woordelijk, slaafsch
reitalen. VERTALING, v. (-en), het vertalen; wat
vertaald is of moot worden: mine vertaling is af.
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VERTOLLEN.

VERTALER.

VERTALER, m..(-s), die vertaalt: beeedigd vertaler,
translateur. VERTAALSTER, v. (-s).
VERTALINGSRECHT, o. vertaalrecht; ...WERK, o.
vertaalwerk.
VERTALMEN, (vertalmde, heeft vertalmd), talmende doorbrengen (den tijd). VERTALMING, v.
het vertalmen,
VERTAPPEN, (vertapte, heeft vertapt), tappende
gebruiken, ledigen: gisteren zijn hier 1000 L. bier
vertapt; overtappen; met de maat verkoopen: jenever,
bier vertappen. VERTAPPING, v. het vertappen.
VERTASSEN, (vertaste, heeft vertast), anders tassen, overtasten.
VERTASTEN, (vertastte, heeft vertast), overtasten,
anders tasten; zich vertasten, mistasten, misgrijpen.
VERTASTING, v. ( en), het vertasten, mistasting.
VERTE, v. groote afstand: duidelijk in de verte een
schip zien; verschiet: iets in de verte teekenen.
VERTEEDEREN, (verteederde, heeft en is verteederd), zacht, lenig maken of worden; (fig.) treffen,
gevoelig maken of worden: hjj laat zich door hare
tranen niet verteederen.
VERTEEKENEN, (verteekende, heeft verteekend),
overteekenen, anders teekenen; misteekenen: die•
kop is geheel verteekend; zich verteekenen, teekenende
zich vergissen. VERTEEKENING, v. het verteeke-

nen, misteekening.
VERTEERBAAR, bn. wat verteerd kan woiden:
licht verteerbare spiizen. VERTEERBAARHEID, v.
VERTEERDER, m., VERTEERSTER, v. (-s), die
verteert; verkwister, verkwistster.
VERTEGENWOORDIGEN, (vertegenwoordigde, heeft
vertegenwoordigd), als aanwezig voorstellen, voor
oogen houden: het gezicht van dat huis vertegenwoordigt mine jeugd; zich iets vertegenwoordigen, voorstellen, verbeelden; optreden handelen in naam
van een ander, in de plaats treden van: de afge-

vaardigden vertegenwoordigen het yolk; de afgezant
vertegenwoordigt den worst of het land. VERTEGENWOORDIGING, v. het vertegenwoordigen; voorstelling, afbeelding; volksvertegenwoordiging.
VERTEGENWOORDIGEND, bn. voorstellend; de vertegenwoordigende regeeringsvorm, waarbij de landsvergadering als een deel der reLeering is opgenomen.
VERTEGENWOORDIGER, m., VERTEGENWOORDIGSTER, v. (-s), die vertegenwoordigt, die voorstelt, die de plaats bekleedt van...; de vertegenwoordigers des yolks, de afgevaardigden der wetgevende
vergadering.
VERTELLEN, (vertelde, heeft verteld), hertell en,
overtellen; zich vertellen, zich in het tellen vergissen.
VERTELLEN, (vertelde, heeft verteld), verhalen,
mededeelen: iem. een verhaal, de geschiedenis, sprookjes vertellen. VERTELLING, v. (-en), het vertellen;
wat men vertelt; dat is eene vertelling van zijne eigen
fabriek, een praatje dat hij uit zijn duim zuigt.
VERTELLINKJE, o. (-s).
VERTELLENSWAARD, VERTELLENSAVA A RDIG,
bn. (-er, -st, meer meest -), waard verteld te
worden.
VERTELLER, m. VERTELSTER, v. (-s), die vertelt.
VERTELSEL, o., VERTELSELTJE, o. (-s), klein
verhaal, sprookje; dat zijn altemaal vertelseltjes,
logens. praltjes.
VERTEREN, (verteerde, heeft en is verteerd), verbruiken, verorberen, opeten: alle levensmiddelen waren
verteerd; reel geld verteren, uitgeven aan gelag enz ;
ik heb POO 's weeks te verteren, zoo groot is mijn
inkomen; den pot verteren, door ve' en opgespaarde
I enningen in een plezierigen dag opmaken; — vernielen, verwoesten, verbranden een verterenciraur;
wegvretA_n, doorbijten : sterkwater verteert de nzetalen,
fizer door roest verteerd; vermageren; (fig.) vergaan,
wegkrimpen : van nod, verdr:et verteerd worden; -ontbinden in zijne bestanddeelen (van spijzen):
75 bite nzaag kan die spijs niet c(fteren, (verduwen)

men leeft niet van hetgeen men eft, maar van hetgeen
men verteert.
VERTEREN, (verteerde, heeft verteerd), (zeew.)
overteren, met teer bestrijken; terende verbruiken.
VERTERING, v. (-en), het verteren; onkosten (in
eene herberg, op reis enz.); (sprw.) de vertering (of
de tering) naar de nering zetten, niet meer uitgeven
dan men verdient; spijsvertering: verbranding;
(zeew.) het overteren (van eon schip, zeildoek).

VERTERINGSBELASTING, v. belasting op het verv kR.
bruiE
TEUTEN, (verteutte, heeft verteut), teutendedoorbrengen (den tijd).
VERTICAAL, bn. loodrecht: verticale linen; —CIRKEL, m. (-s), groote cirkel die door het zenith on
nadir gaat.
VERTIENDEN, (vertiendde, heeft vertiend), met
tienden bezwaren : dat land, de opbrengst van dat land
is vertiend; tienden heffen, betalen; in tendon ver-1
deelen; den tienden man straffen, dooden (zekere
krijg,straf der ouden), decimeeren. VERTIENDING,
v. ( en), het vertienden (in alle bet.).
VERTIENDER, m. (-s), tiendheffer.
VERTIENEN, zie VERTIENDEN.
VERTIENVOUDIGEN, (vertienvoudigde, heeft vertienvoudigd), tienvoudig nemen.

VERTIER, o. hij heeft daar geen vertier,

kan daar

niet aarden, tieren; er is hier veel vertier, het is hier
nogal druk; — aftrek, handelsverkoop, verkoop.
VERTIEREN, (vertierde, heeft verteerd), slijten, verkoopen; (zeew.) achteruitgaan. VERTIERING, v. het
vertieren; debiet.
VERTIKKEN, (vertikte, heeft vertint), weigeren te
verrichten, te doen.
VERTILLEN, (vertilde, heeft vertild), tillende verplaatsen; zich vertillen, tillende zich bezeeren, boven
zijne kracht tillen. VERTILLING, v. (-en), het vertillen; verstuiking.
VERTIMMEREN, (vertimmerde, heeft vertimmerd),
overtimmeren; tirnmerende verteren, verbruiken:
al het hout is vertimmerd; ten koste leggen aan verbouwingen: veel geld aan een huis vertimmeren.
VERTIMMERING, v. (-en), het vertimmeren; verbouwing.
VERTINNEN, (vertinde, heeft vertind), met (gesmolten) tin bestrijken, overtinnen: keukengereedschap, plaatUzer vertinnen. VERTINNING, v. (-en), het
vertinnen.
VERTINNER, m., VERTINSTER, v. (-s), die vertint.
VERTINSEL, o. (-s), hetgeen vertind is; wat dient
om er mede to vertinnen: het rertinsel laat los.
VERTOBBEN, (vertobde, heeft vertobd), tobbende
doorbrengen (den tijd). vERTOBBING, v. het vertobben.
VERTOEF, o. het vertoeven: tUdens mijn vertoef te
Amsterdam; uitstel: ieder vertoef kan nadeeliy zijn,
(recht.) zonder vertoef, onverwijld.
VERTOEFKAPEL, v. (-len), VERTOEFKAPELLETJE, o. (•5), kleine bidplaats (bij processith); ...KERK,
v. (-en); ...PLAATS, v. (-en), wijkplaats, schuilplaats,
herberg.
VERTOEVEN, (vertoefde, heeft vertoefd),verblijven,
uitresten: vertoef nog wat; zich ophouden: min
broeder yertoeft te Farb's; wachten: gtj moet geen oogen-

bilk vertoeven.
VERTOEVER, m., VERTOEFSTER, v. (-s), die
(er2. ens) vertoeft, zich ophoudt.
VERTOLKEN, (vertolkte, heeft vertolkt), in eene
ander() taal weergeven, uitleggen, verduidelijken:
de tolk vertolkte iederen zin van den vreeindeling; u;ie/can nzij dat droonzbeeld vertolken? VERTOLKING, v.
( en), het vertolk en.
VERTOLKER, 111., VERTOLKSTER, v. (-5), die vertolkt
VERTOLLEN, (vertolde, heeft vertold), aan tol
onderwerpen: alle koopmansgoederen •aren daar
vertold; tol heffen, betalen. -VERTOLLINU, v. (-eii),
het vertollen; tolhefling, tolbetaling.

VERTONNEN.

VERTROUWEN.

VERTONNEN, (vertonde, heeft vertond). in tonnen

zich vertreden, eene kleine wandeling doen, inz. na

doen, overtonnen: haring vertonnen. VERT ONNIN G, v.
VERTOOG, o. (.en), betoog, verhandeling, bewijs
(mondeling of in geschrift) : een vertoog indienen.
VERTOOGJE, o. (-s), klein vertoog.
VERTOOGEN, (vertoogde, heeft vertoond), aentoonen, bewijzen.
VERTOOGSCHETS, v. (-en), kort onuitgewerkt
vertoog (in de ho -Idpunten); ...SCHRIFT, o. (-en),
schriftelijke aanwijzing; verzoekschrift.
VERTOON, o. het vertoonen, het laten zien: veel

vertoon van jets maken; 'met veel vertoon van geleerdheid iets behandelen; zien: op vertoon, wanneer het
(dit) vertoond wordt.
VERTOONBAAR, bn. ges ,:hikt om vertoond to worden; vervallen. VERTOONBAARHEID, v.
VERTOONDAG, m. (-en), dag waarop een wissel
vervallen on betaalbaar is; dag waarop een tooneelstuk vertoond wordt.
VERTOONEN, (vertoonde, heeft vertoonell, toonen,
voorstellen, doen zien; voorstellen: Wilhelm Tell
wordt morg,,n vertoond; een wissel vertoonen, ter betaling aanbieden; (recht.) de stukken vertoonen, overleggen; vertegenwoordigen: hij rertoont den persoon
des Konings; zich vertoonen, verschijnen, zich laten
zien: de bladeren vertoonen zich can de boomen; de

pak.ken rertoonden zich spoedig; zoodra zich de zon aan
den hemel vertoont; hij vertoonde zich even, maar vertrok oogenblikkelijk; hij weet zich goed te vertoonen,
voor te doen. VERTOONING, v. (-en), het vertoonen;
reel vertooning maken, zich in het oog van an leren
verheffen; voorstelling, representatie. VERTOONINKJE, o. (-s).
VERTOONER, m., VERTOONSTER, v. (-s), die vertoont; toonder, houder (b. v. van een wissel) ; die
epeelt (op het tooneel); de vertooner van eene too•er-

iantaarn.
VERTOONPLAATS,

v. (-en), schouwburg, tent,

tooneel.
VERTOORNEN, (vertoornde, heeft vertoornd), boos -,
toornig maken; verstoren, vergrammen iem. rertoorn; zich vertoornen, zich toornig maken, driftig
-worden.
VERTOOVEREN, (vertooverde, heeft vertooverd),
door tooverij vervormen: eene flesch in een vogel

vertooreren.
VERTORSEN, (vertorste, heeft vertorst), torsende
verplaatsen: zware zakken vertorsen.
VERTRAGEN, (vertraagde, heeft en is vertraagd),
traag trager maken of worden: de beweging vertraagt; een uurwerk vertragen, langzamer doen gaan;
in zijn fiver, lust vertragen, verminderen; dralen
met: wat doet hem vertragen?; uitstellen: de afreis
werd een dag vertraagd. VERTRAGING, v. (-en), het
vertragen; oponthoud: vertraging hebben, ondervinden;
langzamer gang.
VERTRAPPELEN, (vertrappelde, heeft vertrappeldt.
door trappelen stukmaken, vertreden ; onderdrukken.
VERTRAPPELING, m. en v. ( en), die vertrapt, ver
etooten wordt. VERTRAPPEI:NGE, v. (-n).
VERTRAPPEN, (vertrapte, heeft vertrapt), onder
de voeten treden, trappende verbreken: de gewonden

tcerden onder de paarden vertrapt; een doosje vertrappen, in elkander trappen; bloemen vertrappen, stuk
doodtrappen; moedwillig overtreden: de wetten vertrappen; (fig.) onderdrukken, vernederen: een overwonnen Yolk, iem. vertrappen; — beslist tveigeren: ik
vertrap het te doen. VERTRAPPING, v. het vertrappen; vertreding; (fig.) onderdrukking, vernedering;
geweld.
VERTRAPPER, m., VERTRAPSTER, v. (-s), die
vertrapt; (fig.) onderdrukker, onderdrukster.
VERTREDEN, (vertrad, heeft vertreden), vertrappen: iem. in 't stof vertreden; mishandelen, onderdrukken: iemands goeden naam vertreden, belasteren, door het slijk halen; tredende bezeeren: den
ost vertreden, verstuiken, ontwrichten; een of
meer treden achteruit, vooruit, of ter zijde doen,
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eene lange rust, na lang gezeten te hebben, ziek
geweest to zijn enz., took) zich den voet verstuiken.
VERTREDING, v. vertrapping; kleine wandeling.
VERTREDER, m., VERTREEDSTER, v. (-s).
VERTREK, o. (-ken), kamer: een ruim, eenvoudig
vertrek. VERTREKJE. o. (-s'.
VERTREK, o. afreis; hij staat op zijn vertrek, zijn
vertrek is nabij; overhaast, onverwacht vertrek,
VERTREKBRIEF, m. (...ven), brief waarin men zijn
vertrek aankondigt.
VERTREKKEN, (vertrok, heeft en is vertrokken),
anders trekken, trekkende van plaats doen veranderen: vertrek de tafel iets; uit zijn gewonen stand
trekken: den mond tot lachen, tot een grins vertrekkcn; (fig.) hi] vertrok geen gezicht, hij liet niets van
zjne inwendige gewaarwording blijken; zijn mond
is geheel vertrokken, scheef; afreizen : wij vertrekken morgen; eene plaats verlaten, verhuizen: uit

zone wooing vertrekken; met de noorderzon vertrekken,
verhuizen zonder dat iem. het merkt, inz. met
achterlating van schuld; de meld moet vertrekken,
Naar dienst verlaten; zich verwijderen uit een
gezelschap, van het tooneel. VERTREKKING. v.
( en). het vertrekken; verplaatsing door trekken;
verdraaiing van den mond.
VERTREKPLAATS, v. (-en), plaats van afreize;
...SCHOT, o. (-en), (zeew.) saluutschot bij het vertrek ;
...TIJD, m., o. (...wren), tijd, uur van vertrek.
VERTRENZEN, (vertrensde, heeft vertrensdl, (pruikenm.) anders trenzen, overtrenzen; (zeew.) de
hoofdtouwen opnieuw omwinden: tot trenzen verbruiken.
VERTREUREN, (vertreurde, heeft vertreurd), treurende doorbrengen (den tijd); zich vertreuren, van
kommer vere:aan. weokwijnen.
VERTREUZELEN, (vertreuzelde, heeft vertreuzeld),
treuzelende doorbrengen (den tijd); verbeuzelen.
VERTREUZELING, v. het vetreuzelen.
VERTROETELD, bn. ve•wend (door liefkoozingen):

een rertroeteld kind.
VERTROETELEN, (vertroetelde. heeft vertroeteld),
troete'ende verwennen: (fig.) de fortuin heeft hem
vertroeteld, hij is buitengewoon voorspoedig geweest.
VERTROETELING. v.
VERTROOSTBA AR. bn. to vertroosten.
(vertroostte, heeft vertroost),
VERTROOSTEN,
troosten. VERTROOSTING, v. (-en), het vertroosten;
hetgene vertroost.
VERTROOSTEND, bn. (-er. -st), troostrijk, troostvol.
VERTROOSTERES, v. (-son), die vertroost.
VERTROUWBAAR, bn. wat to vertrouwen is: ver-

trouwbare berichten, mededeelingen; een vertrouwbaar
persoon.
VERTROUWD, bn. (-er, -st), het vertrouwen genietende van : een vertrouwd vriend, op wien men
ztch verlaten kan; goed bekend: zich met iets vertrouwd maken; vertrouwd met de talen zijn, er goed
bedreven in zijn. VERTROUWDHEID, v.
VERTROUWDE, m. en v. (-n), innige vriend,
vriendin.
VERTROUWELIJK, bn. bw. (-er, -st), innig vertrouwd: vertrouwelijk bij elkander zitten, met iem.
omgaan; vertrouweltjk met eene vrouw omgaan, met
haar intiem zijn; geheim : een vertrouwelijk schrjjven.
V ERTROUWELIJKHEID, v. vertrouwelijke omgang; (ook) liefdesbetrekking.
VERTROUWELING, m. on v. (-en), die het vertrouwen geniet; aanhanger; handlanger, geheime
vriend, vriendin. VERTROUWELINGE, v. (-n).
VERTROUWEN, (vertrouwde, heeft vertrouwd),
verwachten, denken: ik vertrouw dat gfj het in orde
brengt, ik reken er stellig op; vertrouwen stollen:
op God vertrouwen; betrouwen: iem. een geheim vertrouwen; zich op iets of aan iem. verlaten; (ook,
doch w. g) een ongelukkig huwelijk aangaan.
VERTROUWEN, o. iem. iets in vertrouwen zeggen;

het volste vertrouwen genieten.
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VERTUIANKER.

VERVELING.

VERTUIANKER, 0, (-s), (zeew.) tuianker.
VERTUIEN, (vertuide, heeft vertuid), (zeew.) het
tuianker uitwerpen; een schip tertuien, een schip
tusschen twee ankers vastleggen; langsstrooms vertuien, een anker recht voor- en een ander recht
achteruitleggen; (fig.) ergens vertuid liggen, zich

van den vorigen eigenaar aan een anderen geraken:
dat huts vervalt eens aan mf j; goederen die aan de
kroon vervallen; afgeschaft, krachteloos worden:

ergens bevinden waar men door eigen schuld niet
geraakkelijk vandaan kan raken VERTUIING, v.
het vertuien.
VERTUIGEN, (vertuigde, Leeft vertuigd), anders
(op)tuigen. VERTUIGING, v.
VERTUIND, bn. (zeew.) van eene vertuining
voorzien.
VERTUINING, v. (-en), dat gedeelte van het scheepsboord dat over den bak of over de kampanje heenloopt, ook gebroken gang geheeten.
VERTUININGSPLANK, v. (-en), (zeew.) planken van
het achterkasteel; ...SENTEN, v. my. (zeew.) senten die het verdek omgeven.
VERTUISCHEN, (vertuischte, heeft vertuischt), op
behendige wijze, bedrieglijk verruilen. VERTUISCHING, v. (-en), het vertuischen.
VERTUITEN, (vertuitte, heeft vertuit), tot tuiten
(krullen) vlechten; (fig.) optooien.
VERTUITOUW, (o. (-en), (zeew.) tui, tuitouw.
VERTURELUREN, (veroud., gew.) verkwisten, doorbrengen.
VERTWEERNEN, (vertweernde, heeft vertweernd),
garen maken, winden.
VERTWIJFELD, bn. bw. wanhopig. VERTWIJELDHEID, v.
VERTWIJFELEN. (vertwijfelde, heeft vertwijfeld),
wanhopen (aan). VERTWIJFELING, v. het vertwijfelen, wanhoop.
VERTWIJNEN, (vertwijnde, heeft vertwijnd), vertweernen.
VERUITZIEND, bn. veruitziende plannen, die tot ver
in de toekomst gaan.
VERVAAKT, bn. slaperig, vakerig: ik ben vervaakt.
VERVAARD, bn. (-er, -st), bevreesd, angstig: iem.
VERvervaard maken; een Licht vervaard mensch.
VAARDHEID, v.
VERVAARDIGEN, (vervaardigde, heeft vervaardigd), maken, samenstellen: deze tafel is van hout
vervaardigd; hij vervaardigt het speelgoed zelf; eene
schilderij, een standbeeld vervaardigen; schrijven, opmaken: een opstel vervaardigen. VERVAARDIGING,

v. het vervaardigen; samenstelling.
VERVAARDIGER, m., maker, samensteller. VERVAARDIGSTER, v. (-s).
VERVAARLIJK, bn. bw. ( er, -st), angstwekkend,
schrikbarend, geducht: een vervaarlijk geschreeuw,
onweer; op geduchte wijze: vervaarlijk te keer gaan;
VERVAARLIJKHEID, v.
VERVAL, o. het vervallen, afnemen, verminderen :
het huis is in verval; de handel raakt in verval, vermindert; zij aan in verval gekomen, aan lager wal
gezakt, tot armoede gekomen; het verval der goede
zeden; sterven aan cereal van krachten, uitputting; —
(zeew.) verschil in hoogte van den rivierbodem op
twee plaatsen: tusschen Bingen en Bonn heeft de
Rijn een aanzienlijk verval; hoe grooter verval, hoe
sneller stroom; verschil in waterhoogte bij vloed en
ebbe op dezelfde plaats.
VERVAL, o. toevallige winst, fooien (van dienstboden), onze meid heeft weinig, veel verval. VERVALLETJE, o. (-s).
VERVALDAG, m. (-en), dag waarop een wissel
of eenige andere verbint ,_-nis) moet voldaan worden.
VERVALLEN, (verviel, is vervallen), bouwvallig
worden: dat huis begint te vervallen; afnemen, verzwak ken: zone krachten vervallen; verminderen,
verarnien: zijiie taken vervallen; zij zijn de laatste
jaren reel vervallen; tot arn2oecle, in schulclen vervallen; tot zone ondeugd, tot zijn vroeger ongeregeld leven
vervallen, terugkeeren; veroordeeld worden: in boete
tervallen; — (zeew.) op eene plaats komen waar men
niet wezen wil, stranden, op eene zandbank loopen : —

die straf is bij de nieuwe wet vervallen; uweveranderstelling is onjuist en dus vervalt uwe geheele redeneering; de rechten der natuur vervallen nooit; —
verstrijken: er zijn reeds twee termijnen vervallen,
invorderbaar geworden; die wissel vervalt rnorgen,,
moet morgen betaald worden; dat pand is vervallen, verbeurdverklaard, wig het niet binnen den
bepaalden tijd gelost is; — verjaren: de rechtsvordering is vervallen verklaard; —
afgezet worden:
van de kroon vervallen verklaren;
open-, vacant
worden : die plaats komt te vervallen.
VERVALLEN, o. vervaldag, vervalttjd.
VERVALLEN, bn. ( er, -st), bouwvallig: een vervallen huis; vermagerd, afgevallen : er vervallen uitzien; armoedig: in vervallen omstandigheden; verschenen: de vervallen wissels, termijnen; vacant: eene
vervallen betrekking. VERVALLENHEID, v.
VERVALSCHEN, (vervalschte, heeft vervalscht),,

valsch maken, met vreemde bestanddeelen vermengen: win, eetwaren vervalschen, suiker met krift vervalschen; namaken: eene handteekening vervalschen;
verdraaien; den tekst vervalschen, anders aanhalero
dan hij is. VERVALSCHING, v. (-en), het vervalschen (in alle bet.).
VERVALSCHER, m., VERVALSCHSTER, v. (-s), die

vervalscht; falsaris.

VERVALTIJD, m. (-en), vervaldag.
VERVANGEN, (verving, heeft vervangen), begrijpen, inhouden: (w. g.), de helft der stof is in dat boelc
niet vervangen; onderscheppen, (w. g.) : een brief vervangen; de plaats innemen van: vier werklieden vervangen elkander alle twee uren; elkander vervangen
aflossen; een woord door een ander vervangen. VER:

VANGING, v. plaatsvervanging.

VERVANGER, m., VERVANGSTER, v. (-s), die>
vervangt.
VERVAREN, (vervoer, heeft en is vervaren), per
water vervoeren; varende doorbrengen, - verterem
(geld, tijd); hij heeft drie gulden vervaren, aan vaarloon betaald; (fig.) zich heen begeven; ik weet niet
waar hij vervaren (gebleven) is; verhuizen; — af-schaken, uitschaken, verder van elkander brengen;
veranderen; het zeildoek vervaren (bevochtigen).
VERVAREN, (vervaarde. heeft vervaard), (bevreesdy

maken.
VERVATEN, (vervaatte, heeft vervaat), overstorten in een ander vat.

VERVATTEN, (vervatte, heeft vervat), anders vatten, grijpen: b

het hijschen moet men de hander.
vervatten; herhalen: gfj meet uw bezoek eens vervatten, hervatten; bevatt , n, inhouden: het geschrift'
was in deze bewoordingen vervat, het luidde aldus.

VERVATTING, v. het vervatten.
VERVE, v. geestdrift: en verve zijn.
VERVECHTEN, (vervocht, heeft vervochten), vechtende derven, - verliezen.
VERVEDEREN, VERVEEREN, (vervederde of yen
veerde, is vervederd of verveerd), van vederen veranderen, ruien (van vogels). VERVEERING, v. (-en).
VERVEERTIJD, m. ruitijd.
VERVEGEN, (verveegde, heeft verveegd), vegende •
verplaatsen, wegvegen.
VERVELEN, (verveelde, heeft verveeld), tot last
zijn, kwelling veroorzaken: dat gedraai verveelt mtij;
die n denaar verveelt zijn gehoor, weet het niet to
boeien; zich vervelen, zonder beziW - eid zijn, geene
tijdkorting Lebben en daardoor onaangenaam gestemd zijn: kinderen rerve7en zich thuis dikwijls.
VERVELEND, bn. bw. (-er, -st), lastig, afkeer verwekkend: eene vervelende geschiedenis; een vervelend
bezoek, op lastige wijze. VERVELENDHEID, v.
VERVELING, v. onaangenaam gevoel ontstaan door een ,,nbevred7:gden drang naar nieuwe gewaarwordin;:en: verveling is de moeder van reel kwaad; de
verveli,ig ce-os op zijn gezi , ht te lezen.

VERVELLEN.
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VERVELLEN, (vervelde, is verveld), van vel -, van
huid veranderen, nieuw vel krijgen : slangen verVERVELvellen ieder jaar; mfjne voeten vervellen.
LING, v. (-en), het vervellen, huidschilfering.
bn.
(...zer,
-t),
van
verf
ontbloot:
eene
VERVELOOS,
vervelooze deur. VERVELOOSHEID, v.
VERVEN, (verfde, heeft geverfd), met vent' bestrijken, schilderen: een huis verven; zijne haren, het gezicht verven; met eene kleurstof doortrekken: goederen

ken op, een vloekwoord uitspreken; verfoeien, met
een vloek afzweren: den drank, het spel vervloeken;
beslist weigeren: hij vervloekt het te komen; den banvloek uitspreken : iem. vervloeken; zich vervloeken, zichk_
verwenschen, razen en tieren tegen zichzelven.
VERVLOEKING, v. (-en), vloek, verwensching;.
openloke vervloeking; kerkeloke vervloeking, banvioek-.
VERVLOEKER, m., VERVLOEKSTER, v. (-s), di&
vervloekt.
VERVLOEKT, bn. verwenscht, gevloekt: een vervloekte (ellendige) kerel; eene vervloekte daad, afschuwelijk; zeer, in hooge mate : dat is vervloekt duur.
VERVLOEKT, tw .; vervloekt ! dat is teelijk.
VERVLOEREN, (vervloerde, heeft vervloerd), overvloeren; tot vloeren verbruiken.
VERVLUCHTIGEN, (vervluaitigde, heeft en is vervluchtigd). (scheik.) vluchtig maken, tot eene gassoort vervormen: wijngeest vervluchtigen; vluchtigworden: de vluchtige oliin vereluchtigen snel. VERVLUCHTIGING, v.
VERVOCHTEN, (vervochtle, heeft en is vervocht),
vochtig vochtiger maken of worden.
VERVOEDEREN, (\ ervoederde, heeft vervoederd),.
hervoederen, overvoederen; to stern voederen, opstoppen: een paard vervoederen; A oederende erbruiken: veel haver vervoederen.
VERVOEGBAAR, bn. (taalk.) vatbaar voor vervoeging. VERVOEGBAARHEID, v.
VERVOEGEN, (vervoegde, heeft vervoegd), (bouwk.>
anders voegen, overvoegen ; goed in elkander voegen;
— (taaik.) een werkwoord geregeid (naar wijzen,
tijden en personen) schrijven of opzeggen; — zich vervoegen b j , zich begeven naar, te wenden tot: bfj wien,
heb ik mtj te vervoeren '? VERVOEGING, v. (-en), het
vervoegen, conjugat i e.
VERVOER, o. overth enging, transport: vervoer tewater en te land; overbrengkosten: het vervoer was f 10.
VERVOERBAAR, bn. vervoerd kunnende worden.
VERVOERBILJET, o. (-ten), bewijs dat men iets ,
mag,oetvrn.
VERVOERDER, m., VERVOERSTER, v. (-s), dies
vervoert, overbrenger, overbrengster.
VERVOEREN,
(vervoerde,
hee,t
vervoerd),.
(naaisterst.) andere voering (voer) in een kleed
zetten; tot voering verbruiken.
VERVOEREN, (vervoerde, heeft vervoerd), overbrengen, overdra gen, transporteeren: koopwaren naar -

verven.
VERVENEN, (verveende, heeft verveend), turf
maken, halen (uit een veen). VERVENING, v.
(-en), veenderij.
VERVENER, m. (-s), iem. die eene veenderij heeft
VERVER, m. (-s), die verft.
(-en), plaats huis
VERVERIJ, v. het verven;
waar geverfd wordt.
VERVERSAMBACHT, ...HANDWERK, o. ...BREM,
v. (plantk.) eene soort van brem (genista tinctoria)
tot geelverven.
VERVERSCHEN, (ververschte, heeft ververscht),
versch maken: pekel ververschen; de lucht in een
vertrek ververschen; den voorraad ververschen, een
nieuwen voorraad bezorgen; (leerl.) de huiden v,rverschen, in nieuw run leggen; laven, verkwikken ;
verfrisschen: zich met een bad, met eten en drinken
ververschen. VERVERSCHING, v. het ververschen:
ververschingen, waarmede men zich ververscht:
dranken, likeuren, vruchten enz.
VERVERSCHINGSHAVEN, v. (-s), ...KRAAM, v.
(...kramen). haven, kraam waar men ververschingen
kan opdoen, innemen; ...KANAAL, o. (...kanalen),
kanaal om water in stadsgrachten enz. te ververschen; ...PLAATS, v. (-en).
VERVERSDISTEL, v. (-s), (plantk.) verfdistel (car-

thamus tinctorius) : blauwe verversdistel; ...GILD,
o. (-en), (oudt.) gebroeders der ververs; ...KNECHT,
m. (-s, -en); o. verversplant; verversbrem; _KIM'. v. (-en), verfkuip; ...KUNST, v.;
...NETEL, v. (plantk.) (gunera), plant tot het zwartverven dienende; ...OSSETONG, v. (plantk.) (anchusa
tinctoria); ...PLANT, v. (-en), plant die verfstof
oplevert, die tot verven dient; ...REKENING, v.
(-en); ...SIVIAK, ...SUMAK, v.; ...WINKEL, m. (-s);
...WOUW, v. (plantk.), (reseda luteola).
VERVERVEN, (ververfde, heeft ververfd), oververven; met verven verbruiken; zich vervoeren, ontkleuren, verschieten (van stotien).
VERVETTEN, (vervette, is vervet), (geneesk.) vet
worden, tot vet overgaan: de spieren vervetten en
worden krachteloos. VERVETTING, v. het vervetten.
VERVEUGELEN, (verveugelde, heeft verveugeld),
den tijd met veugelen doorbrengen.
VERVIERDUBBELEN, (vervierdubbelde, heeft vervierdubbeld), vierdubbel nemen.
VERVIG, bn., (w. g.), als verf, kleurig.
VERVIJLEN, (vervijlde, heeft vervijld), hervijlen,
overvijlen; vtjlende verbruiken. VERVIJLING, v.
het vervijlen.
VERVLECHTEN, (vervlocht, heeft vervlochttn),
anders vlechten. VERVLECHTING, v.
VERVLEEZEN, (vervleesde, is vervleesd), (geneesk.)
vleesch worden, tot vleesch overgaan: vervleesde long.
VERVLEEZING, v. (-en); vercleezing der beenderen.
VERVLIEGEN, (vervloog, is vervlogen), uitdampen,
uitwasemen (van reukwerken, specerijen enz.): alle
kracht zal vervliegen van lien wfjn; wegvliegen, heenvliegen: de vlinder is vervlogen; de 4jd zal vervliegen,
wegsnellen; (fig.) mijne hoop is vervlogen, verdwenen.
VERVLIEGING, v. het vervliegen, uitdamping;
verlies van geur.
VERVLEETEN, (vervloot, is vervloten), wegvlieten,
heenvlieten, vervloeien.
VERVLOEIEN, (vervloeide, is vervloeid), wegvloeien:
.op ongelYmd papier vervloeit de inkt; allengskens vergeten worden: het geleerde vervloeit als het niet onderhouden en vastgelegd wordt. VERVLOEIING, v.
VERVLOEKEN, (vervloekte, heeft vervloekt), vloe-
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eene markt vervoeren; een misdadiger naar de gevan-genis vervoeren; — buiten zichzelf brengen: zich door gramschap, jaloezie laten vervoeren; van vreugde vervoerd. VERVOERING. v. ( en), het vervoeren; (fig.)
hevige gemoedsbeweging: in de vervoering harervreugde omhelsde zij mij.
VERVOERMIDDEL, o. (-en), middel van vervoer;:
...PRIJS. m. (...zen), prijs voor het vervoer, kosten.
van overbrengen; ...TIJD, m.; ...TUIG, o. (-en).
VERVOLG, o. (-en), (w. g.) gerechtelijke vervolging;
hetgeen tot voortzetting van iets dient: een vervolgop een werk; volgende tijd; in 't vervo/g, later; b(j
ver colg, naderhand, mettertijd.
VERVOLGBAAR, bn. wat gerechtelijk te vervolgert,
is.VEROLGBAHID,v.
VERVOLGBUNDEL, m. (-s), bundel, als vervolg opeen anderen: vervolgbundel der Evangelische gezangen;
...PEEL, o. (-en), boekdeel dat het werk vervolgt.
VERVOLGEN, (vervolgde, heeft vervolgd), voortzetten, voortgaan met: zijn werk, zijne studien ver-

volgen ; zijn weg vervolgen; een gesprek vervolgen; wordt
vervolgd, zal voortgezet worden; betrekken (in rechten), aanklagen: iem. wegens laster vervolgen; ge
rechtelijk vervolgen; plagen, kwellen, lastig hinderlijk_
zijn: iem. met steenen, met scheldwoorden vervolgen;
wegens het geloof vervolgen; den vffand vervolgen, najagen. VERVOLGING, v. (-en), het vervolgen; vervolg, voortzetting; vijandige belaging.
VERVOLGENS, bw. daarna, naderhand.
VERVOLGER, m., VERVOLGSTER, v. (-s), die ye-volgt in alle bet.), vijand, belager: aan zYne vervolger.z,

VERVOLGER.

VERWANDELEN.

vntkomen; — vervolger der onschuld; — de vervolger van

bedorven : eene
vervuilde kronen; vervuilde kinderen;
• vervuilde maag. VERVUILDHEID, v.
-
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-

Wagenaar, schrijver die de geschiedenis van WAGENAAR heeft voortgezet.
VERVOLGINGSGEEST, m. ...IJVER, m., ...WOEDE,
v. geest, ijver, woede om iem. wegens iets to vervolgen; ... WAANZIN, m. krankzinnigheid waarbij
-de lijder voortdurend aan vervolging denkt; over-dreven vervolgingswoede.
v, (-en), klasse, lijst
VERVOLGKLASSE, v ,
-die op eene voorgaande volgt; ...STOF, v. vervolg
van jets; ...STUK, o. (-en), stuk ten vervolge op een
werk; ...WERK, o. (-en), boekwerk, als .vervolg van
-een ander.
VERVOLGZIEK, bn. (-er, -st). vervolgzuchtig.
VERVOLGZUCHT, v. zucht tot vervolging.
VERVOLGZUCHTIG, bn. ( er. -st), strevende naar
vurig in het vervolgen; onverdraagzaam (in gods-dienstzaken).
VERVOOGDEN, (vervoogdde, heeft vervoogd), onder
Noogdij onder curateele stellen; (fig.) onder den
-duim houden. VERVOOGDING, v. (-en), het vervoogden, curateele, voogdUschap.
VERVORDEREN, (vervorderde, heeft vervorderd),
-doen vorderen; voortgaan; verhaasten. VERVORDERING, v. (-en), bespoediging.
VERVORMEN, (vervormde, heeft vervormd), overvormen, anders vormen. VERVORMING, v. (-en) :

VERVUILEN, (vervuilde, heeft en is vervuild), vuil
maken, - worden, door vuilnis bederven of vergaan:

in de groote steden is de bodem vervitild, de wonde,
VERzijn bloed vervuilt; vervuilen in de armoede.

-

VUILING, v. het vervuilen, bederf.
VERVULLEN, (vervulde, heeft vervuld), vol maken:
htj was er geheel van vervuld, dacht aan, sprak over
niets anders; dat vervulde zjjn hart met blodschap;
iemands plaats vervullen, hem vervangen; — ten
einde loopen: mon tijd is nog niet vervuld; (in den
bijbel) het voorspelde verwezenlijken: de voorspelling
is vervuld geworden; betrachten, nakomen, voldoen:
zijne beloften vervullen, doen wat men beloofd heeft;
zon plicht vervullen, doen waartoe men gehouden
is; iemands wenschen vervullen, bevredigen. VERVULLING, v. betrachting, nakoming, naleving;
verwezenlijking; middel ter voorziening in behoeften: dat is eene groote vervulling in 't huishouden.
VERVULLER, m. VERVULSTER, v. (-5), die betracht, voldoet, nakomt.
VERVUREN, (vervuurde, is vervuurd), bederven,

-

-

.hetvromn, ig.
VERVORMER, m. (-s), die vervormt.
VERVOUWEN, (vervouwde, heeft vervouwen),
.anders vouwen.
VERVRACHTEN, (vervrachtte, heeft vervracht),
bevrachten; (zeew.) verhuren : een schip geheel vervrachten, bij de maand, b# de reis, bij de ton vervrachten. VERVRACHTING, v. (-en).

VERVRACHTER, m. (-s), die vervracht.
VERVREEMDBAAR, bn. vatbaar voor geschikt
tot vervreemding: dat recht is niet vervreemdbaar;
Nerkoopbaar.
VERVREEMDEN, (vervremIdde, heeft of is vervreemd), verkoopen, in andere handen brengen,
overdoen (vaste goederen); vreemd of keerig maken
Nan: door langdurige afwezigheid ztyn de kinderen
van hem vervreemd; de gemoederen vervreemden;
vreemd worden - aan: ik gevoel rnij hier vervreemd;
hebben ons
zich vervreemden, zich verwijderen:
van hen vervreemd. VERVREEMDING, v. (-en), het
goed).
-vervreemden; verkoop (van vast
VERVREEMDHEID, v. onverschilligheid, verkoeling:
vervreemdheid der harten.
VERVRETEN, (vervrat, heeft vervreten), vretende
(gulzig etende) doorbrengen, • verspillen (tijd, geld);
zich rerrreten, te veel te gulzig eten; zich de maag
voiproppen.
VERVREUGDEN (ZICH), (w g.), (vervreugdde zich,
heeft zich vervreugd). zich verheugen, verblijden.
VERVRIEZEN, (vervroor, is vervroren, vervrozen), geheel -, door en door bevriezen: de planten
zullen vervriezen, doodvriezen; ik ben geheel vervroren, door en door koud. VERVRIEZING, v. het vervriezen .
VERVROEGEN, (vervroegde, heeft en is vervroegd),
vroeg vroeger stellen of uitvoeren: zon vertrek
vervroegen; een maaltyd rerrroegen, de dagteekening
(van een brief enz.) vervroegen. vervalschen; een
horloge vervroegen, de wijzers terugzetten; de koorts
is heden verrroegd, vroeger gekomen dan ik dacht.
VERVROEGING, v. (-en), het vervroegen.
VERVROOLIJKEN, (vervroolijkte, heeftvervroolijkt),
vroolijk maken: de win rervroolijkt den mensch; zich
over jets vervroolijken, zich verheugen. VERVROOLIJKING, v. het vervroolijken.
VERVROUWELIJKEN, (vercrouwelijkte, heeft vervrouwelijkt), vrouwelijk maken.
VERVROUWEN, (vervrouwde, heeft en is yen
vrouwd), (leenst.) in een vrouwelijk leen veranderen; verwijven, verwijfd worden.
VERVUILD, bn. (-er, -st), in hooge mate vuil :

inwendig vergaan, rotten door het vuur (zekere
ziekte in het hout). VERVURING, v. het vervuren,
verrotting.
VERWAAIBAAR, bn. (w. g.), vatbaar om weg to
warden.
VERWAAID, bn. (-er, -st), (zeew.) door den wind
verhinderd: zij lagen daar eenige dagen verwaaicl,
door den tegenwind belet hunne reis voort te zetten);
(fig.) verwilderd: er verwaaid uitzien.

VERWAAIEN, (verwaaide, verwoei, heeft en is
verwaa , d), wegwaaien: die papieren zullen verwaaien;
het hooi verwaait; door elkander waaien: mine heron
verwaaien erg door den wind; het garnituur van haar
hoed verwaait; (zeew.) afdrijven (van den koers),
weggeslagen worden, dwalen. VERWAAIING, v.
het verwaaien.

VERWAAND, bn. bw. ( er, -st), VERWAANDELIJK, bw. ingebeeld, hoogmoedig, waanwijs, pedant;
verwaand zijn op iets. VERWA ANDHEID, v. (...heden),
ingebeeldheid, dwaze hoogmoed; daden van vet .waandheid.
VERWAARBORGEN, (verwaarborgde, heeft verwaarborgd), borg staan, - blijven (voor). VERAVAARBORGING, v. (-en), het waarborgen; waarborg
VERWAARDIGEN, (verwaardigde, heeft verwaardigd), waardig achten, verwaardig mij met een
antwoord; zich verwaardigen, het niet beneden zich
achten; ik verwaardig mij hem te antwoorden, ik zal
hem met een antwoord vereeren; ik verwaardig mij
niet (acht het beneden mij) met hem te spreken, hem
te groeten. VERAVAARDIGING, v. het vervaardigen.
VERWAARLOOZEN, (verwaarloosde, heeft verwaarloosd). verzuimen, veronachtzamen, niet achten,
geene zorg voor iets dragon: zijn plicht, zone zaken
verwaarloozen; die moeder verwaarloost hare kinderen;
zune gezondheid verwaarloozen; gesticht voor verwaarloosde knapen. -VERW AARLOOZING,
v. het verwaarloozen: veronachtzaming; verzuim.
VERWAARLOOZER, m., VERWAA RLOOSSTER,
v. (s), die verwaarloost; nalatige; onachtzame.
VERWACHTEN, (verwachtte, heeft verwacht), atwachten, wachten op: tUding, bericht verwachten;
iem. verwachten, denken dat hij komen zal; dat had
ik can u niet verwacht, gedacht; — willen, begeeren:
ik verwacht dat gij uw best zult doen; verdragen: ik.
verwacht deze behandeling niet. VERWACHTING,
v. (-en), het verwachten, verbreiding; buiten verwachting, anders dan men verwacht had; hoop, uitzicht: de beste verwachtingen omtrent, van iets, iem.
hebben.
VERWAKKEREN, (verwakkerde, is verwakkerd),
aan opwakkeren. OPWAKKERING, v.
VERWALMD, bn. met walm overtogen.
VERWANDELEN, (verwandelde, heeft en is yen-

VER WANDELEN.

VERWELVEN.

Nvandeld), wandelende doorbrengen; van de eene
Iplaats naar de andere wandelen. VERWANDELING,
V. (-en).
VERWANT, bn. in den bloede bestaande, verbon.
mien (door familiebetrekking): verwante menschen;
•overeenkomende (met): de verwante talen, weten-schappen; de dichtkunst is aan (met) de schilderkunst
- verwant.
VERWANT, m. (-en), VERWANTE, v. (-n), lid eener
_familie: onze naaste verwanten.
VERWANTSCHAP, v. bloedverwantschap, familiebetrekking: verwantschap in den eersten, tweeden
f graad; verwanten; (fig.) betrekking, overeenkomst:
•daartusschen bestaat geene verwantschap; — (natuurk.)
naam dien men aan de kracht geeft, waardoor de
.atomen worden samengehouden tot eene molecule,
.of waarmede verschillende stollen zich scheikundig
-verbinden.
VERWANTSCHAPT, bn. overeenkomende, verbon
-den (met), verwant aan.
VERWARD, bn. bw. (-er, -st), VERWARDELIJK,
4Dw. in de war, wild, overhoop, dooreengemengd:
net verwarde haren; een verward geschreeuw; ver--warde denkbeelden, verward spreken, denken; een verwarde stol; (fig) verlegen: door zooveel blYken van
,belangstelling werd verward. VERWARDHEID,
v. onordelijkheid ; ongeregeldheid; (fig.) verlegenheid.
VERWARMEN, (verwarmde, heeft verwarmd), warm
maken: eene lamer, een kind, zich verwarmen; met
.stoom een gebouw verwarmen; — heete specerejen ver-warmen den mensch. VERWARMING, v. het ver- warmen.
VERWARMEND, bn. dat verwarmt: een verwarmend
vuur; (stoomw.) het verwarmend oppervlak van een
.ketel, alle platen en pijpen die aan den eenen kant
met vuur of verwarmde gassen en aan den anderen
kant met water in aanraking zijn.
VERWARMINGSBUIS, v. (...zen), buis in een lokaal,
de
,,dat door stoom verwarmd wordt, waardoor
stoom gaat; ...KOSTEN, m. mv. kosten om iets to
- verwarmen; ...TOESTEL, m. o. (-len), toestel om
lets, inz. een groot gebouw to verwarmen.
VERWARMINGSKAMER, v. (-st), afdeeling, loaner
in vele fabrieken waar iets verwarmd wordt.
VERWARREN, (verwarde, heeft verward), in wan•orde, in de war brengen, sturen, raken: garen verwarren; bij het stoeien iemands haar, kleeren verwarren; iemands hoofd, zinnen verwarren, maken dat hij
,niet good meer denken kan; de spraken verwarren,
men verstaat elkander niet moor; — met elkander
verwarren, het eene voor het andere nemen: gij
verwart hem met zijn broeder; — in verlegenheid
:brengen, verlegen maken : met zooveel lo f zult gif hem,
verwarren; zich verwarren, in de war raken. VERWARRING, v. (-en), het verwarren, wanorde; verlegenheid, beschaamdheid.
VERWASEMEN, (verwasemde, is verwasemd), verdampen.
VERWASSCHEN, (verwaschte, heeft verwasschen),
- wasschende verbruiken. slijten.
VERWASSEN, (verwies, is verwassen), verkeerd,
krom wassen of groeien; (ook) vergroeien. VERWASSING, v. kromgroeiing; vergroeiing.
VERWATEN, bn. (veroud.) verdoemd, in den kerkban gedaan, geschuwc1; bn. bw. (-er, -st), vermotel, stout, overmoeclig: verwaten optreden, handelen; een verwaten quit, onberaden; verwaand. VERWATENHEID, v. vermetelheid, trots; ondeugendbeid.
VERWATERD, bn. door water verslapt, los gewor-den; flauw, slap; verwaterd vleesch, uitgekookt; verwaterde stejl, langdradig.
VERWATEREN, (verwaterde, heeft verwaterd),
door water bederven of bedorven worden. de thee
verwateren, er to veel water opschenken; de regen
-verwatert het hout; slap, smakeloos maken of wor-4en: zijn stijl, een gesprek verwateren; haring ver,wateren, ververs.chen met nieuw water; (zeew.) met

water vullen. VERWATERING, v. het verwateren.
VERWEDDEN, (verwedde, heeft verwed), eene
weddingschap aangaan : ik verwed 1 tegen 10; door
wedden verliezen : hij heeft at zijn geld verwed.
VERWEEKELIJKEN, (verweekelijkte, heeft verweekelijkt), week, verwijfd maken of worden: zijn
lichaam, zijn gestel verweekeloken. VERWEEKELIJKING, v.
VERWEEKEN, (verweekte, heeft on is verweekt),
to week, to zacht maken of worden ; (geneesk.) zacht
worden, ontbinden: zone hersenen verweeren, hij Wit
aan hersenverweeking; het been verweekt. VERWEEKING, v.
VERWEELDERIGEN, (verweelderigde, heeft en is
verweelderigd), weelderig, dartel maken of worden.
VERWEEND, bn. (veroud.) kostbaar, prachtig,
sierlijk; eig. weelderig, dartel, fier. VERWEENDHEID, v. fierheid, ijdelheid.
VERWEERBAAR, bn. verdedigbaar; wat verweeren kan.
VERWEERD, bn. door den invloed van het weer
veranderd verweerde vensterruiten, die groen en geel
zijn geworden; een verweerd gezicht, door zon en
weer gebruind; — tw. verduiveld.
VERWEERDER, m., VERWEERSTER, v. (-s), recht.)
gedaagde; pleiter tegen den eisch.
VERWEEREN, (verweerde, is verweerd), bederven,
den samenhang, de vastheid verliezen, door den
invloed van het weer: de rotsen verweeren, verbrokkelen, vallen in puin.
VERWEEREN, (verweerde, is verweerd), eeltig
worden: zone handen verweeren.
VERWEERSCHRIFT, o. (-en), akte van verdediging ;
apologie.
VERWEEZEN, (verweerde, is verweesd), woes,
weezen worden, zijne ouders verliezen; (gew.) bij
boedelscheiding aan weezen toekennen: ho is 3000
gulden verweesd.
VERWEGEN. Alleen gebruikelijk in de onbep.
wijs: het is niet te verwegen, in beweging to brengen,
te bewegen.
VER WEIDEN, (verweidde, heeft verweid), van de
eene weide in de andere leiden. VERWEIDING, v.
het verweiden, verandering van weide.
VERWEKKEN, (verwekte, heeft verwekt), voortbrengen, telen : kinderen verwekken; opwekken, veroorzaken, teweegbrengen: een, opstand, ontevredenheid verwekken. VERWEKKING, v. het verwekken;
voortbrenging ; oorzaak; aansporing.
VERWEKKER, m., VERWEKSTER, v. (-5), die verwekt; voortbrenger, voortbrengster; (fig.) oorzaak.
VERWELDIGEN, (verweldigde, heeft verweldigd),
overweldigen.
VERWELF, VERWULF, o. (...von), VERWELFSEL,
VERWULFSEL, o. (-s), gewelf.
VERWELKBAAR, bn. vatbaar voor verwelking.
VERWELKBAARHEID, v.
VERWELKELIJK, bn. verwelkbaar.
VERWELKEN, (verwelkte, is verwelkt), verflensen,
geur en kleur verliezen: bloemen, groenten verwelken
spoedig; (ook fig.) zijne fraaiheid, frischheid verliezen; de planten staan verwelkt door de groote
droogte; (fig.) hare schoonlieid verwelkte ras; met verwelkte borsten. VERWELKING, v. het verwelken;
verflensing; verval.
VERWELKEND, bn. wat verwelkt: verwelkende
invloeden; (plantk.) verwelkende bloemdeelen, die afsterven en verdrogen, zonder of to vallen.
VERWELKOMEN, (verwelk.om de, heeft verwelkomd,
welkom heeten; (iem.) feestelijk ontvangeu. VERWELKOMING, v. (-en), het verwelkomen; onthaal,
ontvangst (bij de aankomst van iem.).
VERWELLUSTEN, (verwellustte, heeft verwellust),
(w. g.), in wellust verteren, doorbrengen (geld, tijd).
VERWELVEN, VERWULVEN, (verwelfde, verwulfde, heeft verwelfd, verwulfd), van een verwelf
voorzien, me': een verwelf dekken: een kelder ver7celven. VERWELVING, v. het verwelven.
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YMWENNEN.

VERWENNEN, (yerwende, heeft verwend), alles
#741ligen en daardoor (ierne) . , bederven: men mag
aline Ifind,eren niet verwennen; zich verwennen; afwennen, Afieeren: ik zat hem , dat wel verwennen; verdwijnen: goede gewoonten verwennen mettertfjd. VERWFtN!IING,, T. het verwennen.
(verwenschte. heeft verwenscht),
VERWENSCHEN,
.
iem, veiwenschen; kwade wenscben uiten, yervloeken; zic#,,,vertvenschenizich vervloeken. VERWENSCHIgg, iwade wensch, vervloeking.
VERWEREN, (verweerde, heeft verweerd), yer
dedigen; zich iiertveren, zich_ ver4edigen, weerstand
bieden: zich net een stok, met handen en voeten ver.
were". VERWERING,- v. verdediging, wederstand.
VERWERENDERWIJS, bw. bij wijze van verwering.
VERWERKELIJKEN, (verwerkel(kte, heeft verwerlielijkt), verwezenlijken, lets dat vroeger alleen in
denkbeeld bestond, tot .een werkelijk felt maken.
VERWERKELIJKING, v.
VERWERKEN, (verwerkte, heeft verwerkt), werkende .v,erbruiken (bouwstoffen enz.); overwerken,
ter dege dooreenmengen; werkende verplaatsen;
aware koomen een eindje verwerken; door gisting bederven (van bier); zich verwerken,_ to hard werken.
VERWERKING, v. het verwerken; gisting.
VERWERPELIJK, bn. (-er, -st), wat verworpen
moot _worden, slecht: zfin voorstel is niet verwerpelijk; wraakbaar: die getuige is verwerpelijk, hjj is een
bloedverwant van den beschuldigde; verwerpelifke leer,

veractitelijk, onhoudbaar.VERWERPELIJKHEID, v.
VERWERPELING, liever VERWORPELING, m. en
v. (-en), verworpenene, verstootene. VERWORPELI•C4E, v.- (-n).
VERWERPEN, (verwierp, heeft verworpen), van
zich afwerpen, wegstooten : God zal den oprechte
slot verwerpen; (recht.) wraken (getuigen); een voorstet verwerpen, afkeuren bij stemming; oich verwerpen, zich bedriegen in bet werpen; zich vergooien.
VERWERPING, v. bet verwerpen; verachting;
afkeuring (bij stemming).
VERWERPENSWAARD, VERWERPENSWAARDIG, bn. (-er, -st), verwerpelijk.
VERWERVELIJK, bn. (-er, -st), (w. g.), verkrijgbaar.
VERWERVEN, (verwierf, heeft verworven), door
-arbeid, verdienste, moeite, verkrijgen: door spaarzaamheid en vlijt een kapitaaltje verwerven; eer,roem,
VERWERkennis verwerven; genade verwerven.

VING, v.
VERWEVEN, (verweefde, heeft verweven), wevende
verbruiken, verwerken ; herweven, overweven;
slecht woven.

VERWEZENE, m. en v. (-n), veroordeelde: hij gond

daar als een verwezene, seer verlegen, onthutst.
VERWEZENLIJKEN, (verwezenlijkte, heeft verwezenlijkt), wezenlijk maken, tot werkelijkheid
brengen: onze hoop werd verwezenlijkt; plannen,
voornemens verwezenlijken. VERWEZENLIJKING, v.
VERWIGGELEN, (verwiggelde, heeft verwiggeld),
schokken, doen trillen, verwegen : een paal verwiggelen, los doen staan; mijne tanden verwiggelen, staan
los. VERWIGGELING, v. (-en).
VERWIJDEN, (verwijdde, heeft en is verwijd), wijd
wijder ruim ruimer maken of worden: de mouwen eener japon verwijden; de opening is verwijd.

VERWIJDING, v. (-en), het verwijden; verruiming;
uitloop.
VERWIJDEND, bn. verruimend, vergrootend, uitzettend : (heelk.) eene verwijdencle tang, katheter, wiek,.
VERWIJDERD, bn. (-er, -st), afgelegen, ver: op ver
verwljderde plaatsen; verwijderde oorzaken, niet onmiddellijk.
VERWIJDEREN, (verwijderde, heeft verwijderd),
verplaatsen, verder plaatsen, afzonderen: iem. nit de
Masse verwijderen (op school); iem. it zUn huffs verwUderen, hem den toegang ontzeggen; verwijder u,
ga van bier; dit heeft hen zeer van elkander verwijderd,
dit heeft hunne vriendschap bekoeld; zich verwuderen,,
zich van eene plaats begeven, vertrekken. VER-

YERWINTEREN.
WIJDERING4 v. (-en), verplaatsing op zekeren
stand; (fig.) bekoeling (van vriendschap); (sterrenk.) ,
schijnbareftd wlsrotezn.
. VERWIJDERINGSHOEK, m. (sterrenk), afstandshoek_
eener dwaalster.
VERWIJFD, bn. bw. (-er, -at), vervrouwelijkt, verweekelijkt: verwjjfde zeden; zich verwjfd aanstellen.
VERWIJFDHEID, v. (...heden), zwakkelijkheid„
fianwheid, weekelijkheid.
VERWIJL, o. uitstel, vertraging: sender verwel y
oogenblikkelijk.
VERWIJLEN, (verwUlde, heeft verwUld), uitstellen„
verschuiven: eene zaak verwtYlen, blijven, verpoozen:
ergens bjj verwjjlen, (ook fig.) er bij stilstaan, or over uitweiden. VERWIJLING, v. bet verwijlen,
verwijl.
VERWIJT, o. (-en), berisping: iem. een scherp vertrot
geven; zich ergens een verwjjt van maken, het zich.
verwijten.
VERWIJTELIJK, bn. (-er, -st), (w. g.), berispelijk.
VERWIJTEN, (verweet, heeft verweten), berispen,
laken : iem. zijn gedrag, een misslag verwijten; ik hob,
mff niets to verwjten, ik ben mij niets verkeerds bewust; — ten laste leggen: iem. eene misdaad verwiiten,.
(sprw.) de pot verwfit den ketel, dat hti zwart is, de,
enmisdagrbpten .VERWIJTNG,
v. (-en), verwijten; hetgene men iem. verwijt.
VERWIJTER, m., VERWIJTSTER, v. (-s), die verwijt; laker, laakster.
VERWIJVEN, (verwijfde, heeft en is verwijfd), week ✓
makes of worden (van karakter, van gestel): wee2de,
ver oft.

V ERWLIZEN, (verwees, heeft verwezen), naar elders,.
eene andere plaats wijzen : den loser naar een tod-

schrift verwiizen; hij verwees my naar den burgemeester,
naar den rechter; — verbannen: hij word uit het land:
verwezen; (recht.) vonnissen: in de kosten verwtfzen,..

tot betaling der kosten veroordeelen. VERWIJZING,.
v. (-en), het verwijzen (naar), renvooi; veroordeeling,
vonnis.
VERWIJZINGSTEEKEN, o. (-s), renvooiteeken.
VERWIKKELEN, (verwikkelde, heeft verwikkeld),
verwarren: iem. mode in eene meek verwikkelen. VERWIKKELING, v. (-en), verwarring; moeilijkheid.
VERWIKKEN, Alleen gebruikelijk in de onbep...
wijs: 't is niet to verwikken of to verwegen.
VERWILDERD, bn. (-er, -st), wild -, woest gewor-bn.
den (van land enz.) : een verwilderde tuin;
(fig.) woest, losbandig: verwilderde kinderen; er ver-wilderd uitzien, met verwilderde haren. VERWIL-DERDHEID, v.

VERWILDEREN, (verwilderde, heeft en is verwil-derd), (van bouwland) door niet behoorlijk van het:
onkruid gezuiverd to worden, een onordelijk aanzien.
krijgen; (fig.) verwilderd, losbandig raken of worden;
een kind laten verwilderen, het geene opvoeding geven,.,
het in 't wild laten opgroeien. VERWILDERING, v_
het verwilderen; losbandigheid, ongeregeldheid v
verdonhi.
VERWILLIGEN, (verwilligde, heeft verwilligd), bewilligen, toestaan. VERWILLIGING, v. bewilliging,,
inwilliging, toestemming.
VERWINBAAR, bn. overwinnelijk. VERWINBAARHEID, v.
VERWINDEN, (verwond, heeft verwonden), herwin-den, overwinden: garen, katoen verwinden; windender
verbruiken; door een windas in beweging brengen.

of verplaatsen: eene schuur verwinden. VERWINDING, v. het verwinden.
VERWINNAAR, m. (-s, ...naren), VERWINNARES,.
v. (-son), overwinnaar, overwinnaree.
VERWINNELIJK, bn. genomen overwonnen -,veroverd kunnende worden.
VERWINNEN, (verwon, heeft verwonnen), overwinnen; (fig.) overtuigen; ove:reden. VERWINNING,.
v. (-en), het verwinnen, overwinning.
VERWINTEREN, (verwinterde, heeft en is verwin-terd), overwinteren; mijne voeten rerwinteren, ik krijg;

VERWINTEREN.

VERZAKKEN.

den winter in de voeten. VERWINTERING, v. overwintering.
VERWISSELAAR, m. (-s), die iets verw:sselt.
VERWISSELBAAR, bn. verwisseld kunnende worden.
VERWISSELEN, (verwisselde, heeft en is verwisseld), wisselen, ruilen (het een voor het ander):
van plaats verwisselen, elkanders plaatsen innemen;
boeken tegen schilderfjen verwisselen; van kleederen vtrwisselen, andere kleederen aantrekken; (fig.) ran
kleur verwisselen, eene andere partij kiezen; (zeew.)
afossen; het tfjdelfjke met het eeuwige verwisselen, steryen; — bij vergissing het een voor het ander nemen:
die begrippen, vitdrukkingen moet men niet verwisselen;
hadden onze hoeden verwisseld. VERWISSELING,
v. (-en), het verwisselen; ruil, verandering (van naam
cnz.); (fig.) overgang in een ander leven.
VERWITTEN, (verwitte, heeft verwit), wittende
verbruiken; overwitten.
VERWITTIGEN, (verwittigde, heeft verwittigd),
bekendmaken, onderrichten: iem. van iets verwittigen.
VERWITTIGING, v. mededeeling (eener tijding).
VERWOED, bn. bw. (-er, -st), woedend, razend (van
drift), met woede: iem. verwoed aanzien, toespreken.
VERWOEDHEID, v. woede, blinde drift.
VERWOEDEN, (verwoedde, heeft verwoed), (w. g.),
woedende doorbrengen (den tijd); razen, tieren.
VERWOEST, bn. vernield; to gronde gericht: een
verwoest land; eene verwoeste gezondheid hebben.
VERWOESTEN, (verwcestte, heeft verwoest), yernielen: huizen, den oogst verwoesten; die kwajongens
verwoesten alles; zijne gezondheid verwoesten; te gronde
richten, uitplunderen: de vijanden hebben deze streek
verwoest; uitmoorden: eene stad te vuur en te zwaard
verwoesten. VERWOESTING, v. (-en), vernieling, verdelging, plundering.
VERWOESTEND, bn. (-er, -st), vernielend, verdelgend.
VERWOESTER, rn., VERWOESTSTER, v. (-s), die
verwoest.
VERWONDE, m. en v. (-n), die verwond is.
VERWONDEN, (verwondde, heeft verwond), kwetsen, bezeeren: zone tegenparty aan den arm, rich
aan het hoofd verwonden. VERWONDING, v. (-en),
het verwonden; kwetsing, wonde.
VERWONDERAAR, m. (-s), (w. g.), bewonderaar.
VERWONDEREN, (verwonderde, heeft verwonderd),
verbazen, verwonderd doen opzien: zfjn optreden
verwondert mij niet; het you mfj verwonderen, als hfj
kwam, ik zou verbaasd zijn, het vreemd vinden;
het verwondert infj, het brengt mij in verbazing, het
komt mij vreemd voor. VERWONDERING, v. het
verwonderen; gemoedstoestand ontstaande wanneer
men iets gewaarwordt dat men niet of anders had
verwacht: zone verwondering te kennen geven.
VERWONDERENSWAARD,
VERWONDERENSWAARDIG, bn. (-er, -st, meer meest -), wonderbaarlijk.
VERWONDERINGSTEEKEN, o. (-s), (taalk.) uitroepingsteeken (!).
VERWONDERLIJK, bn. bw. (-er -st), verwondering.
wekkend, verbazend: verwonclerlijk schoon; het is verwonderlijk, vreemd, zonderling. VERWONDERLIJKHE'D, v. (w. g.), zonderlingheid, vreemdheid.
VERWONEN, (verwoonde, heeft verwoond), aan
huur geven: ik verwoon (mijn huurprijs bedraagt)
honderd gulden.
VERWONNELING, m. en v. ( en), die overwonnen is,
overwonnene. VERWONNELINGE, v. (-n).
VERWORDEN, (verwerd, is verworden), bederven;
vuil worden. VERWORDING, v. bederf.
VERWORGEN, (verworgde, heeft verworgd), door
de keel toe te snceren doen stikken: Mena., rich verworgen. VERWORGING, v. (-en).
VERWORGER, m. (-5), die verworgt.
VERWORMEN, (verwormde, is en heeft verwormd),
van wormen doorvreten, wormstekig worden: dat
bout verwormt spoedig; den tad verwormen, hem door-

brengen door zich veel moeite to geven, zich altijd to
veel inspannen. VERWORMING, v. het verwormen.
VERWORPELING, m. en v. (-en), d:e verworpen is;
ellendeling, ellendige; gevallene. VERWORPELINGE, v. (-n).
VERWORPEN, bn. (-er, -st), verachtelijk, laag,
snood. VERWORPENHEID, v. ellende, diepe val;
verachting.
VERWORTELEN, (verwortelde, is verworteld), wortel schieten (van planten) ; (fig.) inwortelen: die
ondeugd is in haar verworteld.
VERWRIKKEN, (verwrikte, heeft verwrikt), wrikkende, schokkende bewegen: die petal, die brandkast is niet te verwrikken; door wrikken benadeelen,
verrekken: rich den enkel verwrikken. VERWRIKKING, v.
VERWRINGEN, (verwrong, heeft verwrcngen), wrin.
gentle verdraaien: iemands polsen verwringen; de
waschvrouw heeft rich den pols •cerwrongen; herwringen, o\ erwringen; (fig.) verdraaien: iemands
woorden verwringen ; eene zaak verwringen. VERWRINGING, v. het verwringen; vervalsching.
VERWULF, o. (...von), verwelf. VERWULFSEL,
o. (-s), verwelf.
VERWULVEN, (verwulfde, heeft verwulfd), verwelven.
VERWURGEN, (verwurgde, hceft verwurgd), verworgen.
VERZAADBAAR, bn. verzadelijk.
VERZAADHEID, v. het verzaad zijn.
VERZACHTEN, (verzachtte, heeft en is verzacht),
zacht, zachter maken: het leer verzachten; ruwe handen met olie verzachten; de pi* verzachten, doen verminderen, door geneesmiddelen; (fig.) verminderen,
verlichten, lenigen: iemands leed verzachten; eene
smart, eene straf verzachten; eene uitdrukking verzachten, door eene minder scherpe vervangen;
zachter worderi: het weer verzacht. VERZACHTING,
v. het verzachten; vermindering (der ruwheid);
leniging.
VERZACHTEND, bn. (-er, -st), zachter maken: verzachtende middelen; (recht.) verlichtend: verzachtende
omstandigheden, cl:e den misdadiger eenigermate
verontschuldigen.
VERZACHTINGSMIDDEL, o. (-en), verzachtend
middel.
VERZADELIJK, bn. vatbaar voor verzadiging.
VERZADEN, (verzaadde, heeft verzaad), of VERZADIGEN, (verzadigde, heeft verzadigd), ten voile
voeden: de maag verzadigen, haar zooveel geven als
zij behoeft; den honger stillen: iem., rich verzadigen; (fig.) ik kon mfj daaraan maar niet verzadigen, ik kreeg daar niet genoeg van; stillen (b. v.
zijne wraak); — (scheik.) vochten verzadigen, er zooveel Taste bestanddeelen bij doen, dat het vocht
geheel verdwijnt, satureeren; eene oplossing verza.
digen. er zoos eel v ante deelen in oplossen als mogelijk
is. VERZADIGING, v.
VERZADIGBAAR, bn. to verzadigen.
VERZADIGD, bn. wat verzadigd is: verzadigde oplossingen; (stoomw .) verzadigde stoom, zoolang er nog
water in den stoornketel is (is dit erstoomd, dan
wordt de stoom oververhit). VERZADIGDHEID, v.
VERZAGEN, (Yerzaagde, heeft verzaagd), zagende
doorbrengen (den tijd), - yerbruiken; anders zagen;
verkeerd zagen : planken verzagen.
VERZAKEN, (verzaakte, heeft verzaakt), verloochenen, afvallig worden van, ontkennen : het "geloof
verzaken; een vriend verzaken, hem niet meer willen
kennen; (spel) troef, kleur verzaken, ze niet spelen,
ofschoon men ze heeft; zUn plicht verzaken, niet
nakomen. VERZAKING, v. het verzaken; afval (van
den godsdienst); ontrouw (in vriendschap); het
opgeven (van ondeugden); (kaartsp.) verzaking van
kleur, renonce.
VERZAKER, m., VERZAAKSTER, v. (-s), die verzaakt, afvallige, ontrouwe.
VERZAKKEN, (verzakte, is verzakt), wegzakken,
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inzakken (van muren enz.). VERZAKKING, v. (-en),
het ver- of doorzakken.
YERZAKKEN, (verzakte, heeft verzakt), in andere
zakken doen.
VERZALUWEN, (gew.) verwelken, verslensen.
VERZAMELAAR, m., VERZAMELAARSTER, v. (-8),
die verzamelt, opraapt, bijeengaart : verzamelaar van
boeken, oudheden, antiquiteiten; inzamelaar, -star.
VERZAMELBAAR, bn. vatbaar voor verzameling.
VERZAMELEN, (verzamelde, heeft verzameld), bijeenbrengen,- komen : geld, schatten, boeken verzamelen;
zjjne vrienden, aanhangers, vertrouwden verzamelen; —
de lichtstralen verzamelen zich in het brandpunt; zjjne
gedachten verzamelen, zich bezinnen. VERZAMELING,

v. (-en), het verzamelen; vergadering, bijeenkomst;
menigte, troop, hoop : eene schoone verzameling boeken, schilderjjcn, postzegels; verzameling rekenopgaven;

(heelk.) ophooping (van kwade stoffen). VERZAMELINGETJE, o. (-5).
VERZAMELEND, bn. bijeenkomend; bijeenroepend;
(taalk.) verzamelende zelfstandige naamwoorden, verzamelnamen (als: yolk, zand, menigte enz.).
VERZAMELNAAM, m. (...namen), die zelfst. naamw.
welke eene verzameling van gelijksoortige zelfstandigheden noemen; ...PLAATS, v. (-en), plaats van
vereeniging; loopplaats (van soldaten); vergaderplaats; ...STAAT, m. (...staten), staat of tabel
waarop de uitkomsten van eenige staten vermeld
staan; ...WOORD, o. (-en), verzamelnaam.
VERZAMEN, (verzaamde, heeft en is verzaamd),
verzamelen.
VERZANDEN, (verzandde, is verzand), met zand
vullen; volloopen met, ondieper worden door zand
(b. v. van eene haven, eene rivier); (sprw.) landen
verzanden en zanden verlanden, de tijd brengt groote
veranderingen. VERZANDING, v. het verzanden;
ophooping van zand; aanslibbing.
VERZEEPEN, (verzeepte, heeft en is verzeept), in
zeep veranderen, tot zeep doen overgaan: men verzeept de olien door de werking der loogzouten; vele vetten
verzeepen. VERZEEPING, v.
VERZEEPINGSVERMOGEN,

verzeepen.
VERZEEREN,

VERZENGEN.

VERZ A 'ECK EN.

o. het vermogen om te

(verzeerde, heeft verzeerd), (gew.)

bezeeren.
VERZEEUWD, bn. zeeziek. VERZEEUWDHEID, v.
(ongebr.), zeeziekte; (fig.) walging.
VERZEEUWEN, (verzeeuwde, is verzeeuwd), (w. g.),
zeeziek misselijk warden; (fig.) walgen.
VERZEGELAAR, m., VERZEGELAARSTER, v. (-s),
die verzgelt.
VERZEGELEN, (verzegelde, heeft verzegeld), onder,
met een zegel bevestigen, vastmaken: een brief met
lak verzegelen; eene flesch luchtdicht verzegelen; (recht.)
(van voorwerpen, die door de justitie in beslag
worden genomen) z?, door het aanhechten of het
afdrukken van een zegel sluiten of aan de beschikking van derden onttrekken: remands papieren,
nalatenschap verzegelen. VERZEGELING, v. (-en),
het verzegelen; zegel.
VERZEGGEN, (verzegde, verzeide, heeft verzegd,
verzeid), door belofte verbinden (zoodat een ander
er niet over beschikken kan): de plaatsen zff n verzegd (beiproken); (fig.) lets verzeggen, pleclitig verklaren het niet te doen; zich verzeggen, zijn persoon
verbinden.
VERZEILEN, (verzeilde, heeft en is verzeild), al
zeilende doen venngelukken: een schip verzeilen;

lets verzeilen (of later verzeilen), lets als pas uitloven
voor hem, die het hard,te zeilt; zeilende van plaats

veranderen; — arzeilen: de vloot verzeilde naar
Lngeland; verkeerd zeilen: op eene klip, zandbank
verzeilen, str olden; (fig.) ?vie wed, waarhe,i, hu nog
waar hij t ,, rechtkonat, wat er van hem verzilt,
wordt; ergens verzeild raken, toevallig komen. VERZEILING, v.
VERZEKERAAR, m., YERLE KER ARSTER, v. (-s),
die verzekert; assuradeur.

VERZEKERAKTE, v.

(-n), ...BRIEF, m. (...ven), polls

van assurantie.
VERZEKERD, bn. zeker, overtuigd van: van iets
verzekerd 4n, in verzekerde bewaring nernen, gevangennemen; geassureerd: tegen brandschade verzekerd
zijn. VERZEKERDHEID, v. overtuiging; (kooph.)

assurantie.
VERZEKERDE,

m. en v. (-n), die verzekerd (geas-

sureerd) is.
VERZEKEREN, (verzekerde, heeft verzekerd), zeker
maken; ik wil mfj daaromtrent verzekeren, overtuigen; betuigen, met overtuiging zeggen, verklaren:

iem. iets op zone eer verzekeren; algemeen wordt verzekerd, algemeen vertelt men voor waar; vastmaken: een touw verzekeren; de koopwaren werden
verzekerd, stevig vastgebonden; (fig) de rust van een
land verzekeren, maatregelen nemen dat zij niet

verstoord wordt; — eene verzekering sluiten tegen
de gevaren van brand, die der zee, die waaraan de
vruchten te velde blootstaan of op bet leven van
personen: zfjn leven verzekeren; den oogst tegen hagelheb
schade verzekeren; ik ben voor f 5000 verzekerd,
mijn inboedel, mijn leven tegen dien prijs verzekerd; — iem. eene jaarwedde, een inkomen, de toekomst verzekeren, vaststellen, garandeeren; — zich
van iem. verzekeren, hem in verzekering nemen;
(zeew.) de vlag verzekeren, bij het ophalen der vlag
een schot doen.
VERZEKERGELD, o. (-en), premie van assurantie;
...KANTOOR, o. (...toren), bureau van verzekering.
VERZEKERING, v. (-en), betuiging, bevestiging:
neem de verzekering van mjj aan, dat...; ik kan u de
verzekering geven, dat...; eene overeenkomst bij welke

de verzekeraar zich aan den verzekerde verbindt
om hem schadeloos to stellen wagons een verlies,
schade of gemis van verwacht voordeel, welke hij
door een onzeker voorval zou kunnen lijden: eene
verzekering aangaan, afsluiten; hechtenis: iem. in
verzekering nemen; in verzekering (beslag) nemen; tot
verzekering (onderpand).
VERZEKERINGSBOUT, m. (-en), (art.), bout om iets
nog beter to bevestigen; ...CONTRACT, o. (-en), polis
van assurantie; ...KANTOOR, o.(...toren), ...MAATSCHAPPIJ, v. (-en), maatschappij die verzekeringen
afsluit; ...PREMIE, v. (...mien), premie die jaarlijks
voor eene verzekering to betalen is.
VERZELFSTANDIGEN, (verzelfstandigde, heeft verzelfstandigd), (w. g.), tot zelfstandigheid brengen.
VERZELFSTANDIGING, v. het verzelfstandigen;
(godg.) de verandering van het brood en den wijn
in het lichaam van JEZUS, transsubstantiatie.
VERZELLEN, (verzelde, heeft verzeld), vergezellen.
VERZELLING, v.
VERZELLER, m., VERZELSTER, v. (-s), die verzelt.
VERZELSCHAPPEN, (verzelschapte, heeft verzelschapt), verzellen.
VERZENBOEK, o. (-en), boek met verzen, gedichten.
VERZENBOEKJE, o. ( s).
VERZENDEN, (verzond, heeft verzonden), afzenden,
overzenden, toezenden : boeken, kooptcaren, brieven,
telegrammen verzenden. VERZENDING, v. (-en), het
verzenden; afzending, overzending, inz. van koop-

waren.

VERZENDER, ni., VERZENDSTER, v. (-s), die verzendt of afzendt.
VERZENDLIJST, v. (-en), lijst van verzending; (in
den boekhandel), lijst die de namen van alle boekhande aars in ons land bevat, waarop een uitgever

aanteekening houdt van het getal eKemplaren, dat
hij van eene nieuwe uitgave aan ieder hunner zendt.
VERZENEN, v. my. hielen; (sprw.) de verzenen
tegen de prikkels te staan, zich machteloos tegen iets
erzetten.
VERZENGEN, (verzengde, heeft ve:zengd), door
zengen bederven, zengen, lichtelijk branden,
schroeien, beschadigen: het linnengoed by het drogen of strijk.en verzengen ; — de groote zomerhitte heeft
pi anten en bloemen ccrz,ngd, doen verilensen; (aardr.)

VERZOEKER.

VERZENGEN.
de verzengde luchtstreek, tusschen de twee keerkringen. VERZENGING, v. bet verzengen.
VERZENLIJMER, m. (-s), iem. die slechte verzen
maakt; ...LIJMSTER, v. (-s); ...LIJMERIJ, v.; ...MAKER, m. (-s), dichter, rijmelaar; ...MAAKSTER,
v. (-s); ...MAKER1J, v. rijmelarij; ...SMEDER, m.
(-s), ...SMID, m. (...smeden), verzenlijmer; ...VRIEND,
m. (-en), iem. die veel van verzen houdt.
VERZET, o. verpoozing, rust, uitspanning: tot
verzet wat spelen, wandelen; tegenkanting, wederstand: het kwam tot een gewapend verzet; verzet /can
hij niet verdragen; oproer; (recht.) het rechtsmiddel
waardoor de gedaagde kan opkomen tegen een
vonnis, waarbij hij bij verstek, dat is terwijl hij
niet veisciienen is, is veroordeeld: tegen een vonnis
in verzet komen; verzet aanteekenen; pand, hetgeen
men verzet heeft: hij heeft mij zOn, horloge in verzet
gegeven; (kaartsp.) kaart waarmede eene hoogere
bedekt of bezet wordt gehouden. VERZETJE, o.
(-5), uitspanning, afleiding: ye moet eons een verzetje
nemen.
VERZETTEN, (verzette, heeft verzet), anders zetten,
verplaatsen: de stoelen verzetten; de knoopen aan eene
jas verzetten; boomen verzetten, verplanten; (sprw.)
oude boomen meet men niet verzetten, oude menschen
meet men in hun gewone doen laten; schliven op
een dambord verzetten, verschuiven; cli amanten laten
verzetten, verkassen; (fig.) geen voet verzetten, niet
uitgaan; (sprw.) ik, sal er geen voet voor verzetten,
er geene moeite voor doen; hij meent beryen te kunnen verzetten, alles te kunnen doen; zone droefheicl,
zorgen verzetten, verdrijven, uit het hoofd zetten;
zoo iets verzet de zinnen, geeft afleiding; — op eene
verkeerde plants zetten: wie heeft mijne boeken verzet? — ontstellen, ontzetten: iedereen was door die
verpanden:
taal verzet;
heeft zijn horloge verzet; —
verwedden: ik verzet er een gulden onder; — (boekdr.)
di, letter is geheel verzet, die soort letters is gehcel
gezet, men heeft er geen voorraad meer van;
—zichverzet n,
uitspanning nemen, een luchtje scheppen; tegenstand bieden; verkeerd zetten (in het damof schaakspel). VERZETTING, v. het verzetten;
verplaatsing; verpanding: zij heeft eerie verzetting op
haar huisje, eene hypotheek.
VERZICHTIG, bn. (tegenst. van kortzichtig).VERZICHTIGHEID, v. verziendheid.
VERZICHTIGE, m. en v. (-n), iem. die verzichtig is.
VERZICHTTOP, m. (-pen), mikwijzer (aan geschut).
VERZIEDEN, (verzood, is verzoden), verkoken.
VERZIEKEN, (verziekte, heeft verziekt), (van geld)
het door ziekte kwijtraken, t. w. door dokter enz. te
betalen.
VERZIEN, (verzag, heeft verzien), voorbijzien, niet
zien: eene drukfout verzien; gif hebt uw spel verzien,
er niet op gelet; die kans is verzien, verkeken,
voorbij; wedden: wat verziet gij er onder ?; — betalen
voor hetgeen men ziet: daar zou men een dubbeltje
aan verzien; het op iem. verzien hebben, gemunt hebben, kwalijk nemen; daarop heeft men het juist verzien, dat bedoelt men juist; het is op min geld verzien, nren wil het mij ontnemen, afhandig maken;
—zichverzien,
verkeerd zien, miszien; zich vergissen;
kwaden indruk ontvangen en op de vrucht overplanten (van zwangere vrouwen). VERZIENING, v.
(-en), (w. g.), veronachtzaming; vergissing.
VERZIENDHEID, v. toestand der oogen dat zij alleen
voorwerpen in de verte duidelijk zien (presbyopie of
hypermetropie).
VERZIERDER, m., VERZIERSTER, v. (.5), verdichter, verdichtster; opsmukker, opsmukster.
VERZIEREN, (verzierde, heeft verzierd), verzinnen,
verdichten, opsmukken teen verhaal). VERZIERING,
v. (-en), het verzieren; opsmukking.
VERZIERSEL, o. (-5), verzinsel, opsmukking, woordenpraal.
VERZIJGEN, (verzeeg, heeft en is verzegen), (w. g.),
laten doorzijgen; doorzijpelen; doorlekken. VERZIJGING, v. bet verzijgen.

VERZIJGVAT,

m achine.
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o. (-en), eene soort van filtreer-

VERZIJPEN, (verzijpte, is verzijpt), zijpende, langzaam doortrekkende verdwijnen.
VERZILVERAAR, m., VERZIL VERAARSTER, v.
(-s), die verzilvert.
VERZILVERBAAR, bn. to verzilveren, in specie te
betalen (van papieren geld enz.).
VERZILVEREN, (verzilverde, heeft verzilverd), met
zilver overtrekken, beleggen: het is niet massief
silver, het is verzilverd; lepels en vorken laten verzilveren; — voor zilver inwisselen: een postwissel verzilveren; verkoopen: effecten verzilveren; (kooph.) het
kapitaal nemen (eener rente, van een tol enz.),
kapitaliseeren; als zilver maken: ouderdom had zOn
haar verzilverd. VERZIL VERING, v. het verzilveren.
VERZINGEN. (verzong, heeft verzongen), met zingen doorbrengen: zijn tijd verzingen ; zich verzingen,
verkeerd zingen; zich door zingen benadeelen.
VERZINKBOOR, v. (...boron). boor die dient om ingeboorde gaten aan het boveneinde to vergrooten
tot het inlaten van de kopj on van houtschroeven enz.
VERZINKEN, (verzinkte, heeft verzinkt), met eene
zinklaag overtrekken: Ozer verzinken om het duurzanier en minder uitzetbaar te maken.
VERZINKEN, (verzonk, is en heeft verzongen), in
de diepte wegzinken: i n een afgrond verzinken; het
schip verzonk in de diepte; in het drij fzand verzinken;
— 'k mag verzinken as het niet waar is, eene verwensching; — (fig.) verdiept: in gedachten verzongen
zitten; spOkers verzinken, dieper insl an , zoodat de
koppen gelijk met de oppervlakte van het hout
komen. VERZINKING, v.
VERZINKIJZER, o. (-5), ...STAMPER, m. (-s), ijzer
om iets to verzinken.
VERZINLIJKEN, (verzinlijkte, heeft verzinlijkt), in
zicht-, hoer- of voelbaren vorm voorstellen of overgieten; verbee!den: een begrip onder een beeld verzinnelijken. VERZINNELIJKING, v. (-en), het verzinlijken.
VERZINNEN, (verzon, heeft verzonnen), uitdenken:
leuyens verzinnen; een middel verzinnen; er is niets op
te verzinnen; (sprw.) verzin vd6r begint, eerst denken, dan doen; zich verzinnen, zich vergissen; eene
foil maken. VERZINNING, v. (-en), het verzinnen;
verdichting; vergissing; schrijffout.
VERZINNER, m., VERZINSTEli, v. (-5), die uitdenkt
of verzint.
VERZINSEL, o. (-s, -en), vond, alles wat verzonnen
is; verdichtsel. VERZINSELTJE, o. (-5)
VERZITTEN, (verzat, heeft verzeten), zittende doorbrengen: ik heb den heelen morgen verzeten; voor eene
zitplaats betalen: men verzit er drie stuivers; zittende
benadeelen: zone gezondheid verzitten; zich verzitten,
to veel zitten, zoodat de gezondheid er nadeel bij lijdt;
allen moeten gaan verzetten, van plaatsen veranderen.
VERZOEK, o. (-en), het verzoeken; vraag, bede,
aanzoek: ik heb een verzoek aan u; op verzoek van
min broeder; een verzoek afslaan, inwilligen.
VERZOEKBRIEF, m. (...von), aanzoekbrief: brief
waarin om de hand van een meisje gevraagd wordt.
VERZOEKEN, (verzocht, heeft verzocht), vragen,
bidden, een verzoek doen: iem. om geld, om onderstand, om eene gunst verzoeken; iem. verzoeken yacht te
spreken, niet te rooken; men wordt verzocht, hier niet te
rooken; uitnoodigen: inn. ten eten, op de kofile, op een,
glas win verzoeken; de heeren worden verzocht om te
mOnent te komen; — de (en den) heer A wordt verzocht
zulks na te laten; — beproeven, in verzoeking brengen: de Booze verzoekt den mensch tot het kwaad;
tergen: God verzoeken, Gods almacht als ware het
op de proof stellen. VERZOEKING, v. (-en), het verzoeken; beproeving (ten kwade);.verleiding.
VERZOEKER, m., VERZOEKSTER, v. (-s), die verzoekt; die een aanzoek doet; onderteekenaar -, inzender van een smeek- of verzoekschrift,requestrant,
suppliant, adressant; verleider; de verzoeker der
menschen, de Booze, Satan.

1781

VERZWENDELEN.

VERZOEKMEESTER. •

(-s), (eert..1n Frankrijk)
- VERZOEKMEESTER,
maitre de requetes; ...SCHRIFT, o. (-en), een schrifteltjk aan de oterheid gericht verzoek, waarbij men
zich niet op het recht kan of wil beroepen,request,adres:. een verroekschrift indienen.
VERZOENBAAR, bn. vatbaar voor verzoening.
VERZOENBAARHEID, v.
VERZOENDAG, m. (-en), dag der verzoening die
gevierd .wordt op den tienden dag der zevende
maand; Groote Verzoendag, algemeene boete- en vaatendag der Israelieten; ...DEKSEL, o. (-s), deksel der
Verbondskist, - van den tabernakel (bij de Isr.).
VERZOENEN. (verzoende, heeft verzoend), bevredig-en, de vriendschap herstellen : iem., een vertoornde
verzoenen; man en vrouw met elkander verzoenen;
God verzoenen, boete doen, zonezonden bekennen
en er voor boeten; zich met iem. verzoenen, de vijandschap doen ophouden; ik kan er mij best mede verzoenen, vereenigen, ik hob er vrede mee; weder

vrede sluiten (met elkander). VERZOENING, v. (-en),
bevrediging, herstel van vriendschap.
VERZOENEND, bn. (-er, -st), bevredigend: verzoenende maatregelen.

VERZOENER, m., VERZOENSTER, vti (-s), die verzoent.
VERZOENFEEST, o. (-en), feest der verzoening; inz.
verzoendag.
NERZOENINGSBLOED, 0.; ...BOK, m. (-ken), (bij de
Isr.) zondebok die in de woestijn ward verjaagd,
nadat hij met al de ongerechtigheden des yolks
beladen was; ...DOOD, m. dood van JEZUS CHRISTUS ;
...OFFER, o. offer om to verzoenen; ...WERK, o.
poging tot verzoening.
VERZOENLIJK, bn. (-or, st), (w. g.), verzoend kunnende worden. VERZOENLIJKHEID, v. vatbaarheid
voor verzoening.
VERZOETEN, (verzoette, heeft verzoet), zoet
maken: bruine suiker verzoet sneller dan witte;
iemands leven verzoeten, veraangenamen; (fig ) troosten, vergoeden; (sprw.) geld verzoet den arbeid, de
belooning voor den arbeid maakt dezen minder
onaangenaam; (scheik.) door bijvoegingen de
scherpte van iets wegnemen: kwikzilver verzoeten.
VERZOETING, v. het verzoeten; (fig.) troost, vertroosting.
VERZOETEND, bn. zoet makend; (fig.) troostend.
VERZOETINGSMIDDEL, o. (-en), middel om to verzoeten.
VERZOLEN, (verzoolde, heeft verzoond), herzolen,
anders zolen (schoenen), nieuwe zolen maken.VERZOLING, v. het verzolen.
VERZOLER, m., VERZOOLSTER, v. (-s), die verzoolt.
VERZONEN, (verzoonde, heeft verzoond), (w. g.)
als, tot zoon aannemen.
VERZOOMEN, (verzoomde, heeft verzoomd), herzoomen, overzoomen; zoomende doorbrengen (den
tijd).
VERZOORD, bn. uitgedroogd.
VERZORGEN, (verzorgde, heeft verzorgd), zorgen
voor; van het noodige voorzien : kinderen verzorgen;
zone kinderen zUn goed verzorgd, hebben eene goede
betrekking; eene dochter verzorgen, Naar uithuwen;
een zieke verzorgen; hij heeft zyne bedienden verzorgcl,
hen in zijn uitersten wil bedacht; het huis verzorgen, deuren en vensters goed sluiten, het veer,
de kachel verzorgen, zorg dragen, dat zij lang bran-

den kan. VERZORGING, v. het verzorgen.
VERZORGER, m., VERZORGSTER, v. (-s), die verz )rgt; bezorger (van eetwaren).

VERZORGERSAMBT, o. post van opzichter, inkool er van levensmiddelen in een gesticht).
VERZOT, bn. zeer gesteld op: ik lien verzot op het

spel. p kersen; ingenornen met: hij is verzot op dat
meisje, verliefd. VERZOTHEID, v.

VERZOTTEN, (verzotte, is verzot). verzot, verliefd
raken (op): op het spel, op een vaeis, e ver:utten.
VERZOUTEN. (verzoutte, hceft verzouten), te v, el

zouten; zoutende bederven: het middageten verzouten;
(sprw.) veel koks verzouten de brff, waar velen aan
arbeiden, bederven zij de zaak.
VERZUCHTEN, (verzuchtte, heeft verzucht),zuchL
tende doorbrengen (den ttjd); diep zuchten. VERZUCHTING, v. (-en), het verzuchten; diepe zucht;
(fig.) zuchtend geuite smeekbede.
VERZUIM, o. (-en), veronachtzaming, verwaarloozing: dat was een-verzuim van me; (op school)
aanteekening van schoolverzuim: hij heeft 'dere
maand 10 verzuimen; uitstel : doe het zonder verzuim.
VERZUIMPJE, o. (-s).
VERZUIMACHTIG, bn. (-er, -st), die vaak verzuimt.
VERZUIMEN, (verzuimde, heeft verzuimd); veronachtzamen, laten voorbijgaan: de gelegenheid verzuimen; ongedaan laten: zijn werk verzuimen; zen,
plicht verzuimen: ik verzuim er zooveel mee,
ik verlies er zooveel tijd mee; verliezen door iets niet
to doen: eene les, de school verzuimen, er niet komen;
eene wende verzuimen, er niet op letten en daardoor
laten verergeren; zone gezondheid verzuimen; rich
verzuimen, winden loozen; achterblijven. VERZUL
MING, v.
VERZUIPEN, (verzoop, heeft en is verzopen), in
het water omkomen, doen omkomen: visschen kunnen niet verzuipen; een hond verzuipen; rich verzuipen; (sprw.) in die schoenen kunnen mine voeten
wel verzuipen, zij zijn mij veel to groot; in (sterken)
drank verteren : ztjn geld verzuipen; zijn verstand
verzuipen, door sterken drank; rich verzuipen, to

veel zuipen, zoodat men er nadeel door lijdt.
VERZUIPER, m. (-5), die zijn geld aan drank verkwist.
VERZUREN, (verzuurde, heeft en is verzuurd),
zuur maken, worden: de haring verzuurt in eene

week; de melk verzuurt door de hitte; die win is verzuurd; (gew.) die jongen heeft zone broek verzuurd,
heeft zich bedaan; (sprw.) wat in het vat is, verzuurt niet, al komt het goede niet dadelijk voor den

dag, ten slotte zal het blijken; (fig) onaangenaam
maken: zoo wordt mij ieder genot verzuurd; (zeew.)
het weer begint te verzuren, slechter to worden;
(scbeik.) oxydeeren. VERZURING, v. verzuren.
VERZUSTEREN, (verzdsterde, heeft verzusterd),
ongeveer hetzelfde als verzwageren; (dicht.) de
godsdienst met de kunst verzu terd. VERZUSTERING,

v. (-en).

VERZUURBAAR, bn. wat verzuren kan. VERZUURBAARHEID, v.
VERZ WAGEREN, (verzwagerde, heeft verzwagerd),
door maagschap of huwelijk verbinden: rich met
iee2. verzwageren. VERZWAGERING, v. het verzwageren.
VERZWAKKEN, (verzwakte, heeft en is verzwakt),
zwak, zwakker maken of worden: zoo lets verzwakt'
de oogen, de zenuwen; daarran verzwakt de maag,
het lichaam; afnemen: de zieke is erg verzwakt; (fig.)
doen afnemen: zijn ijver, het verstand verzwakken.

VERZWAKKING, v. (-en), het ve:zwakken; afneming; uitputting.

VERZWAREN, (verzwaarde, heeft en is verzwaard), zwaar, zwaarder maken of worden: een
dijk verzwaren; het onweer verzwaart; bezwaren: dat
verzwaart zone straf. VERZWARING, v.
VERZWAREND, bn. (-er, -st), wat verzwaart: verzwarende omstandigheden.

VERZWEETEN, (verzweette, heeft verzweet), (w. g.)
zweetende doorbrengen: uitzweeten.
VERZWELGEN, (verzwolg. heeft verzwolgen),
zwelgende verorberen; gulzig inslokken: hii verzwelgt zon eten, zonder het te kauteen; de zee heeft
heel teat schatten verzwolgen; (fig . ) doorlaten: de
riolen kon,len het rege/veater niet rerzwelgen. VER-

ZWELGING, v. het ve,zwelgen; gulzigheid, vraatzucht.
VERZWELGER, m., VERZWELGSTER, v. (-s), die
verzwelgt; gulzigaard.

VERZWENDELEN, (ve:zwendAde, heeft verzwen-

VERZWENDELEN.
Ldeld), zwendelende doorbrengen, op oneerlijke wijze
'verkwisten: zjjn goed verzwendelen, zijn tijd verzwen.delen, met zwendelarijen doorbrengen; zijne gezond4eid verzwendelen, door een liederlijk leven uitIputten.
VERZWEREN, (verzwoer, heeft verzworen), zweqende weigeren; onder eede zich tot jets verbinden;
-het spelen, het drinken verzweren; rich verzweren,
coor een eed zich verbinden; (fig.) zich aan den
-duivel verbinden. VERZWERING, v. (-en), het ver:zweren; verbintenis onder eede.
VERZWEREN, (verzwoor, is verzworen), tot eene
zweer overgaan, veretteren: die vinger verzweert geheel.
VERZWERING, v. (-en), (heelk.) verettering, over(gang tot eene zweer.
VERZWIEPEN, (verzwiepte, is verzwiept), door
.zwieping verplaatsen. VERZWIEPING. v. (-en), het
Zoo is de zevende verdieping, meest vrij
--verzwiepen.
van lekking of verzwieping, waar men slechts een ver, verdieping heeft (Ged. van den Schoolm.).
(verzwierde, heeft verzwierd),
VERZWIEREN,
:zwikkende doorbrengen, verteren (tijd, geld).
VERZWIJGEN, (verzweeg, heeft verzwegen), ver.helen, niet zeggen, achteraf houden: men verzwfjge
mij alles, alles houdt men voor mij verborgen: een
,geheim verzwijgen. VERZWIJGING, v. het verzwijgen; verheling; achterhoudendheid.
VERZWIJGER, m., VERZWIJGSTER, v. (-s), die
-verzwijgt.
VERZWIJNEN, (verzwijnde, heeft en is verzwijnd),
,anet zwijnerij doorbrengen: zijn geld, zijn tijd ver-zwijnen; liederlijk, vuil als een zwijn worden:
,verzwYnt heelemaal.
VERZWIKKEN, (verzwikte, heeft verzwikt), uit
diet lid brengen: den enkel, den voet verzwikken ; zich
verzwikken, zwikkende bezeeren, uit het lid brengen: ik heb mij den voet verzwikt. VERZWIKKING,
'Kgr. (-en), het verzwikken, verstuiking.
VERZWINDEN, (verzwond, is verzwonden), (dicht.)
verdwijnen.
VESPER, v. (-s), vroeg-avond; (R.-K.) een der dag,gettjclen van het Brevier, inz. wanneer dit in het
oopenbaar in de kerk gezongen wordt: de vesper is veelal
te 3 uren; de vesper is op vele plaatsen vervangen door
het 1 o f; Siciliaansche vesper, benaming, gegeven
aan den moord, die ten gevolge van de wreedheid,
waarmede KAREL VAN ANJOU over Sicili6 regeerde,
--op Paaschmaandag, den 30sten Maart 1232, gedurende
vesper, te Palermo aanving en zich vervolgens
Cook over andere steden van het eiland uitstrekte.
o. (-en), (R.-K.) gebedenboek;
VESPERBOEK,
__BROOD, o. namiddageten, vieruurtje; ...DIENST,
m. godsdienstoefening van de vesper; ...KLOK, v.
(-ken); men luidt de vesperklok ; ...TIJD, m. (-en),
3 uur gewoonlijk.
VESPERTIJNER, m. (-5), (veroud.) (R.-K.) morgenavondprediker.
VEST, v. (-en), VESTE, v. (-n), sterke muur eener
vesting: de gildebroeders stonden op de veste; vesting,
-versterkte plaats; (ook) stadsgracht: het kind viel in
<le vest.
VEST, o. (-en), VESTJE, o. (-s), zeker (mans)kleeidingstuk, zonder armen, onder de jas gedragen;
(sprw.) iem. op zijn vestje tikken, op zijne vingers
tikken.
VESTA, v. (sterrenk.) naam van eene der kleine
vlaneten tusschen Mars en Jupiter, in 1807 door
€0LBERS ontdekt; (fab.) godin van het .vuur.
VESTAALSCH, bn. van Vesta, aan Vesta gewijd;
vestaalsche maagd, priesteres van Vesta te Rome;
-eene der maagden, die het altijddurende vuur in
den tempel dezer godin moesten onderhouden; (ook
fig.) voorbeeldig, kuisch meisje; het vestaalsche (getieiligde) vuur.
VESTALE, v. (-n), maagd aan Vesta gewijd, priesteres van Vesta; (fig.) kuische maagd.
VESTEN, (vestte, heeft gevest), vastmaken; van
(vesten voorzien; (fig.) vaststelleu.
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VESTENGOED, o. goed om vesten- van to maken;

...MAKER, m. (-s), aankomend kleermaker die tiltsluitend vesten maakt; ...STOF, v. - (-fen), -stof voor
vesten.
VESTGRACHT, v. (-en), stadsgracht.
VESTIBULE, v. (-s), de ruimte bij den ingang van,
een huis, voorportaal.
VESTIGE, v. (-s), spoor, overblijfsel.
VESTIGEN, (vestigde, heeft gevestigdY, gronden,
bouwen: zijne hoop op God vestigen; zijne hoop op lets
vestigen; een huis op pilaren vestigen; oprichten, inrichten: deze zaak is in 1860 gevestigd; vaststellen:
eene rente op iemands hoofd vestigen, lijfrente op
iem. nemen; richten: de oogen vestigen op; zich
ergens vestigen, gaan wonen. VESTIGING, v. (-en), het
vestigen; grondlegging, nederzetting, stichting.
VESTIGER, m., VESTIGSTER, v. (-s), die vestigt;
grondlegger, grondlegster.
VESTING, v. (-en), eene versterkte plaats die in tijd
van oorlog met het daarvoor bepaalde aantal verdedigers gedurende eenigen tijd aan vijandelijke
overmacht het hoofd kan bieden. VESTINKJE, o.
(-s), kleine vesting.
VESTINGAFFUIT, o. (-en), (art.) in tegenst. met
veldafluit; ...ARTILLERIE, v.; ...BATTERIJ, v. (-en),
...BEGROOTING, v. (-en), begrooting der uitgaven
v„or vestingwerken; ...BOUW, m. het bouwen van
vestingen; ...BOUWKUNDE, v. ; ...BOUWKUNDIG,
bn.; ...GESCHUT, o. geschut voor eene vesting;
...GRACB.T, v. (-en), gracht om eene vesting; ...00RLOG, m. (-en), oorlog vooral bestaande in het belegeren en verdedigen van vestingen; ...STELSEL, o.;
...STRAF, v. (-fen), onteerende straf volgens de
krijgswet, (ook kruiwagenstraf genoemd); ...WERK,
o. (-en), fort, versterking.
VESTJESGOED, o. vestenstof; ...KNOOP, m. (-en);
...ZAK, m. (-ken), zak in een vest; dat stopt htj in
zijn vestjeszak, dat is zeer klein, gering.
VESUVIAAN, m. eene steensoort van den Vesuvius.
VET, o. ( ten), verschillcnde stoffen in het plantenen dierenrijk, uit kool-, water- en zuurstof bestaande
die lichter zijn dan water, zich er niet made verbinden en op papier en geweven stoflen doorschijnen de vlekken teweegbrengen, die door verwarming
niet weer verdwijnen: de vetten zijn deels vloeibaar
deels vast; vetten zijn onmisbaar als voedsel,
verder dienen zij voor de bereiding van zeep, pleisters,
zalven, vernissen, kaarsen en geneesmiddelen; de plantaardige vetten zfjn vooral in de zaden opgehoopt; gewoon vet, vet van runderen; vet smelten, afscheppen;
er is geen oogje vet op die soep, zij is zeer mager; jets
met zon eigen vet braden, bedruipen, (fig.) het levert
alles op wat daarbij noodig is; vette duiven in haar
eigen vet laten smoren, gaar stoven; (sprw.) laat hem in
zijn eigen vet gaar smoren, bemoei u niet met hem,
laat hem links liggen; uw broeder kan in zijn- vet
wel schudden, hij is zeer vet; het vet zit hem niet in
den weg, hij is zeer mager; het vet is er van den ketel,
de meeste winst is reeds gemaakt; nog wat in het
vet hebben, te verwachten hebben; — het vette der aarde
hebben, genieten, rijkdom, overvloed; — scherpe door.
haling berisping: iem. zijn vet geven. VETJE, o. (-s),
klein stukje vet, inz. in vleeSchjus; lets 'dat vet is;
buitenkansje, voordeel.
VET, bn. (-ter, -st), welgevoed en daardoor veel
vet hebbende: een vet varken; eene vette koe; hij is vet,
(fig.) hij is dronken; een dikke vette jongen, die mollig
en poezelig is; (sprw.) het oog van den meester maakt
het paard vet, die zelf zijne zaken bestuurt, houdt
ze het best in orde; — (van spijzen) met veel vet
toebereid, veel vet hebbende: vette spifzen; vet vleesch;
vette melk; vette kaas; vette saus; het is daar eene vette
keuken, men eet er goed van; (R.-K.) vette Donderdag,
Donderdag na Aschdag; vette dagen, de laatste dagen
voor de vasten; (sprw.) het is alt#d vet op eens anders
schotel, men meent altijd dat een ander het beter
heeft; de os is er vet, men vindt er eene ruim voorziene tafel; —
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vruchtbaar, vee] voedende stollen bevattende: een
vette frond; de vette -klei; vet gras, sappig; -vette steenMen, die meer Avarmta• ontwikkelen, omdat zij
nicer aan waterstofgehalte en armer in koolstof en
betumen ztjn dan de magere soorten; — winstgevend:
waarin
OM vet ambt, een vet postje; de vette jaren,
men veel verdient; hjj zit er vet in, htj is rijk, bemiddeld; daar zal hij niet vet van soppen, niet veel
winst mee behalen, niet rtjk van teren; het is er
niet vet, men moet zich daar behelpeu; — met Net
verontreinigd; vuil: vette vingers hebben, afvegen; vette
vingers op het papier, vetvlakken met vette vingers
gemaakt; m#n hoed is vet; ztjne jas is zoo vet, men
kan er soep van koken, is uitermate vuil en smerig:
dik en breed: vette letters, vette linen; vet gestampt,
zie STAMPEN; vet schrtjven; een vet penseel, dat te
dikke verven opwerpt, (fig.) schilder die grof werk
maakt. VETHEID, v.
VET, v. (plantk.) (gew.) gemeene veldsla.
VETACHTIG, bn. eenigszins vet.
VETADER, v. (-en), (ontl.) een bloedader in de
buitenste huid der nieren; ...BAK, m. (-ken), (ntjv )
smeerbak; ...BLAD, o. (-en), (plantk.) een plantie
(pinguicula vulgaris) tot de familie der lentibulariadchtigen behoorende, dat alleen op moerassige
veen-, hei- en zandgronden wordt aangetroffen.
VETBLADIG, bn. (plantk.) -met vleezige saprijke
bladen.
VETBOL; m. (-len), ronde koek in vet gebakken;
...BOLLETJE, o. (-5), (ontl.) vetcel; ...BREUK, v. (-en),
(heelk.) een vetachtig gezwel aan den balzak;
...BUIK, m. (-en), een dikke vette buik; tent met
een vetbuik; ...BUIS, v. (...zen), (ontl.); ...CEL, v.
(-len); ....DARM, m. (-en), (ontl.) (bij vee) aarsdarm;
...DUIKER, m. (-s), (nat. hist.) vetgans.
VETER, rn. (-s), koord met nestel: de veters van de
schoenen, van een korset vast•, losrijgen, aanhalen.

VETERTJE, o. (-s).
VETERAAN, m. (...ranen), (bij de Romeinen) soldaat die zijn dienstplicht vervuld had, die intusschen, wanneer htj door een beminden veldheer
werd opgeroepen, nog vrijwillig dienst verrichtte;
vandaar: oude, beproefd soldaat; (fig.) veteraan in
de kunst, die er in oud geworden of er in doorkneed is.
VETERBAND, o. soort van band; ...BESLAG, o.
naald aan een veter.
VETEREN, (veterde, heeft geveterd), met een veter
toe- of dichtrijgen; iem. veteren, bekijven.
VETERGAT, o. (-en), rond gat om een veter door
te rijgen; (vrouw. handw.) rond gaatje: merken
met vetergaatjes; ...KLOPPER, ...MAKER, m. (-5),
...MAAKSTER, v. (-s), iem. die veters maakt of
beslaat; ...SLOT, o. (-en).
VETERINAIR, m. (-en), veearts, paardendokter;
veterinaire school, veeartsenijschool.
VETGANS, v. (...zen), eene familie der zwemvogels
met zeer korte vleugels, waarmee zij niet vliegen
kunnen en ver naar achteren geplaatste pooten, in
de koude zuidelijke zeen levende (cam impennis);
...GEHALTE, o.; ...GEZWEL, o. (-len), (heelk.) eene
ophooping van vet in den vetrok; ...GLAS, o. (...zen),
glas met vet gevuld, voor eene illuminatie; ...HORENTJE, o. (-s), zeker schoenmakersgereedschap,
een horentje met vet om hun priem in vet te maken;
...HUID, v. (-en), vettige huid; ...KAARS, v. (-en),
smeerkaars; ...KETEL, m. (-s), ketel um vet te
smelten; ...KLIER, v. (-en), (heelk.) zeker gezwel;
...KLOMP, m. ( en), klomp vet; (fig.) vetzak; ...KOEK,
m. (-en), platte koek in 't vet in eene pan gebakken;
...KOGELTJE, o. (-s), (ontl.) vetbolletje; ...KOOL.
v. (...kolen), glanskool; ...KOOPER, m. ( s), die vet
koopt; (gesch.) l'etkoopers, naam eener partij in de
eeuw in Friesland, waart-oe in den regel de
voornamen behoorden en die tegenover de ,Schieringers, de volkspartij, stond: ...LAP. m. (-pen), (ontl )

vettige aanhangselen van den karteldarrn, — van
vet door trokken lap, die tot verschillende eincL n

gebruikt wordt;
m. en v. (-pen), scheldnaan
voor een vuil en smerig mensch; ...LEDER, o. zeke.
ledersoort die met vet of traan gesmeerd wordt.
VETLEEREN, bn. van vetleer gemaakt: vetleerenx
laarzen.
VETLOK, v. t-ken), (aan de koot van een paard),.
haarbos boven de hoeven; ...MAAG, v. (...magen),
vierde maag der herkauwende dieren; ...MAKING,
v.; ...MANNETJE, o. (-s), eene soort van oude muntaan den Beneden-Rijn, die de waarde van 4 penningen had; ...MESTING, v.; ...MUUR, v. een plantengeslacht (sagina procumbens), tot de familie der
muurachtigen behoorende, waarvan 4 soorten irs
Nederland in 't wild gevonden worden, als: de tiggende vetmuur; de bloembladlooze vetmuur; de stifver
vetmuur en de knoopige vetmuur; ...NAVELBREUK,
v. (-en), (heelk ).
ik verbied; het veto op iets plaatsen;
VETO, o.
zön veto over iets uitspreken, iets verbieden; het recht van veto, het in sommige constitution aan den sou-verein gegeven recht, om in buitengewone omstandigheden de kracht der wetten te schorsen, zonder medewerking der Staten-Generaal.
VETPAN, v. (-nen), pan voor, met vet; ...PLAN-TEN, v. my. (plantk.) eene plantentamilie (crassula-ceae) met vleezige, saprijke bladeren, waarvan drie
geslachten in Nederland gevonden worden, als: het_
huislook, de muurpeper en het Sint-Janskruid;
...POES, m. en v. (-en), (gew.) vetlap; ...POT, m. (-ten),,
pot vol vet; (fig.) het is er vetpot, er is overvloed;
...POTJE, o. (-s), potje met vet, tot verlichting;
...PRIJZEN, o. het geslachte rund of varken komers

bekijken, taxeeren, bewonderen wat gewoonlijk met.
een gezelligen avond besloten wordt; ...PUIST, v._
(-en); ...ROK, m. (-ken), (ontl.) dun weefsel waarin
veel vetdeeltjes bevat zijn; ...SALADE, v. veldsla;
...SOORT, v. (-en); ...STAART, m. (-en), dikke en,
vette staart van eene zekere soort van schapen ins
Syri6; schaap met zulk een staart; ...STEEN, m..
(-en), zekere steen in Noorwegen; ...STOF, v. (-fen),,,
stof waaruit het vet bestaat: de vaste vetstof/en.
VETTE, v. (Zuidn,) meststof.
VETTEKOUS,

v. (plantk.), (gew.) wisselkleurige.

hennepnetel.
VETTEN, (vette, heeft gevet), met vet bestrijken;
(landb.) mesten, looien; (drukk.) de vormen vetten, zemet inkt bestrijken door middel van eene drukrol.
VETTER, m. (-s), huidvetter. VETTERIJ, v. (-en).
VETTEWARIER, m. (-s), die vette waren (olie, kaarsen enz.) verkoopt.
VETTEWARIJ, v., (-en), vettewarierswinkel; koomenij.
VETTIG, bn. (-er, -st), vetachtig, smerig. VETACHTIGHEID, v. het vette; —, (...heden), alles wat.
vettig of smerig is: vetvlak.
VETTIK, v. (plantk.), (gew.) gemeene veldsla.
VETVIN, v. (-nen), (bij sommige visschen) vetterugvin; ...VLAK, v. (-ken); ...VLIES, o. (...zen), vet-rok; ...WAREN, v. my. vette waren; ...VORMING,.
v. het vormen van vet; ...WEIDE, v. en), weide ,
warinbest(z.
vee) grazen om te mesten.
VETWEIDEN, (vetweidde, heeft gevetweid), vee in
de vetweide laten loopen.
VETWEIDER, m., ...WEIDSTER, v. (-s), veefokker,.
veefokster, vetmester; ...WEIDERIJ, v. '-en), veefokkerij; ...WINKEL, m. (-s), vleeschhouwers-, varkensslagerswinkel; ...WORTEL, v. (plantk.) (gew.)
smeerwortel: eene ruwbladige plant; ...ZAK, m.
en v. (-ken), dik mans- of vrouwspersoon; ...ZUUR,
o. (...zuren), (scheik.) een zuur uit dierlijk vet afgescheiden; ...ZULTRZOUT, o. (scheik.)
VEUGELEN, (veugelde, heeft geveugeld), aan iets
peuteren, morrelen, voortdurend betasten; talmen;
lantertanten.
VEULEN, o. (-s), jong paard, jonge ezel, jong karneel
enz. ATE ULENTJE, o. (-s).
VEULENEN, (veulende. heef't geveulend), een veulen
werpen.
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kwelparttj, plagerij; afperVEXATIE, v. (-s,
sing, knevelarij.
bn.
kwellend,
drukkend.
VEXATOIR,
(-s), ...DOOS, v. (...zen),
VEXEERBEKER, m.
...PLAATJE, o. (-s), ...SPIEGEL, m. (-s), physische
voorwerpen, ingericht om iem. to foppen.
VEXEEREN, (vexeerde, heeft gevexeerd), plagen,
kwenen; af persen.
VEZEL, v. (-s, -en), (plantk.) in de lengte uitgerekte cel waarvan de beide uiteinden puntig toeloopen: vezels van de wortels, van de spieren; harig
of dradig deel, - spiertje. VEZELTJE, o. (-s), kleine
vezel.
VEZELACHTIG, bn. (-er, • st), als vezels; dun, harig.
VEZELACHTIGHEID, v.
VEZELEN, (vezelde, heeft gevezeld), fluisterende
spreken. VEZELING, v. het vezelen.
VEZELEN, (vezelde, heeft en is gevezeld), rafelen,
tot vezels maken, in vezels uiteenaaan.
VEZELGIPS, o. eene soort van gips.
VEZELIG, bn. (-er, -st), vezelachtig, vol vezels:
vezelige wortels. VEZELIGHEID, v.
VEZELKALK, v. eene vezelige soort van kalkspaath; ...KRAAKBEEN, o. (-deren), kraakbeen
rondom de gewrichtsholten; ...STEEN, v. straalgips;
...sToF, v. (-fen), bestanddeel der vezelen; ...TOP,
m. (-pen), (plantk.)top , punt der helmdraden; ...WORTEL, m. (-5), de fijnste worteltjes der planten.
VEZIER, o. Zie VIZIER.
VEZIKEN, (vezikte, heeft gevezikt), zaniken,
fluisteren, vezelen.
VIA, V. weg.
VIA, vz. over, langs: via Southampton; via Marseille (op adressen van brieven, welke naar andere
werelddeelen worden verzonden).
VIADUCT, v. ( en), boogbrug (over rivieren of bergen, over eene stad).
VIATICUM, o. (-s), reis- of teerpenning; (ook) (R.-K.)
cornmunie, aan een zieke in gevaar van sterven
toegediend.
VIBRATIE, v. ( s, ...tien), trilling (van snaren),
schommeling.
VIBREEREN, (vibreerde, heeft gevibreerd), trillen,
sidderen, beven; (ook muz.) eene vibreerende stem,
die niet vast in den toon blijft.
VICARIAAT, o. ambt van vicaris; —, my. (...riaten),
rechtsgebied van een vicaris.
VICARIUS, VICARIS, m. (-sen), plaatsvervanger,
ieder die eenig ambt of bediening ter vervanging
van den eigenlijken titularis waarneemt; .4postolische vicaris, een aanzienlijk geestelijke, door den
Paus gevolmachtigd tot het zelfstandig uitvoeren
van en beslissen in bepaalde zaken.
VICE, bw. vice versa, heen on terug; (fig.) over en
weer; in samenstellingen beteekent het onder, waarnemend. ...-ADMIRAAL, m. (s), ...-CONSUL, m.
(-s); ...-VOORZITTER, m. (-s); ....PRESIDENT, m.
(-en) enz.
VICIEUS, bn. (...zer, -t), ondeugend, zedeloos; (fig.)
gebrekkig, met fouten.
VICOMTE, m. (-s), (in Frankrijk) bezitter eener
heerlijkheid; adellijke titel.
VICTIME, v. (-5), slachtoffer.
VICTORIA REGIA, v. (-'s), eene waterbloem met
reusachtige bladeren van 2 M. middellijn, die uit
Virginia naar Europa is overgebracht en thans
niet zelden in bijzonder voor haar gebouwde serres
in bloei gezien wordt; ...WATER, o. een mineraalwater.
overwinning: victorie
VICTORIE, v. (-s,
roepen, kraaien.
VICTORIEUS, bn. (...zer, -t), overwinnend, zegevierend, gloriertjk.
VICTUALIE, VICTALIE, v. (...lien), levensmiddelen,
scheepsbehoeften.
VICTUALIEBROEDERS, m. my. zeeroovers op de
Oost-- en Noordzee in de Ile en 15e eeuw.
VICTUALIEEREN, (victualieerde, heeft gevictuali-

eerd), van levensmiddelen, van scheepsbehoeften.
voorzien, proviandeeren.
VICTUALIEMEESTER, m. (-s), spijsbezorger, proviandmeester (inz. op schepen); ...WANT, o. keukenen tafe!gereedschap aan boord.
VIDE, VIDEA TUR, zie, sla op.
VIDETUR, o. gevoelen, meaning: zijn videtur geven._
VIDI, ik heb het gezien.
VIDIMATIE, v. (-s,
bekrachtiging, legalisatie..
VIDIMEEREN, (vidimeerde, heeft geyidirneerd), bekrachtigen, legaliseeren.
VIEM, v. (-en), kegelvormige stapel turf waardoor
de wind goad blazon kan om de turf nog meer to
drogen.
VIEMEN, (viemde, heeft geviemd), de tamelijk
droge turf aan viemen zetten.
VIER, telw. hoofd- of grondgetal: drie plus eEn:
tweemaal twee is vier; de vier hemelstreken; iem. onder
vier oogen iets zeggen, waarbij geene anderen tegenwoordig zijn; (muz.) een stuk voor vier handen, die
door 2 personen op orgel of piano moeten gespeeld
worden; zij gingen vier aan vier, bij groepjes van:
vier; met de vier rijden, met eon vierspan; — 't heeft
de waarde van een ranggetal in: hoofdstuk vier;
vier Juni; het is vier nut; — VIEREN (het telw.
VIER beschouwd als een zelfstandig gebruikt bn.
in 't meerv.) tier personen: wfj waren met ons vieren;
verdeel dit onder u vieren; — vier deelen van hetzelfde geheel: iets in vieren verdeelen; vier uren:
het is bij, over vieren; vier achtereenvolgende malen:
hij deed het in vieren.
VIER. v. (-en), het cijfer 4: dat is eene mooie vier;
eene Romeinsche vier (IV); zijde van een dobbelsteen waarop vier oogen staan:
wierp twee vieren;
dominosteen, kaart met vier oogen, figuren: eenevier aanzetten, aitspelen; de vieren z(jn er uit, uitgegespeeld; met veel vieren, en vijven, met veel tegenwerpingen, bedenkingen; kaars van vier in eon
pond; sigaar van vier voor een dubbelt,;e: can devier, viertjes rooken. VIERTJE, o. (-s).
VIERARMIG, bn. met vier omen: vierarmige kan-

delaar.
VIERAVOND, m. (-en), (R.-K.) heilige avond, ingang
van een feest; (fig.) rusttijd na het volbraclite dagwork.
VIERBEENIG, bn. met vier beenen,
VIERBLAD, o. zekere plant, de wolfsbes.
VIERBLADIG, bn. (plantk.) met -, van vier bladen:
vierbladige bloemkroon; — met vier (uitslaande)
bladen (van eene tafel enz.); ...BLOEMIG, bn. met
vier bloemen.
VIERBOT, v. (-ten), (gew.) vuurbaak.
VIERDAAGSCH, bn. van vier dagen oud; dat vier
dagen duurt: de vierdaagsche zeeslag (van 11 —14 Juni,
1666).
VIERDAG, m. (-en), feestdag; rustdag: vierdag,

houden.
bn. (ranggetal); het is heden de vierde(dag der maand); Hendrik de Vierde (van dozen
naam); de zoon van Hendrik den Vierden; het vierdedeel (van een geheel), kwart; de vierde penning
(25 ten honderd); ten vierde, in de vierde plaats;
een vierde, °peen volging van vier kaarten van
dezelfde kleur; o. kwart, vierde gedeelte,
(rekenk.) een vierde, '14 ; drie vierde; drie vierden, al
naar men de deelen bij elkander of afzonderlijk
beschouwt.
VIERDEELIG, bn. uit vier deelen bestaande: vierVIERDE,

deelige Polk.
VIERDEHALF, telw. drie on een half.
VIERDENDAAGSCH, bn. om den vierden dag terug-

keerende: de vierdendaagsche koorts.
VIERDEPART, o. (-en), vierde gedeelte. VIERDEPARTJE, o. (-5).
VIERDER, m., VIERSTER, v. (-s), die viert; die
vereert.
VIERDERHANDE, ...LEI, onverb. bn . (ook soortgetallen geheeten), van vier soorten.
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VIERDEVAT.

VIERREGELIG.

VIERDEVAT, o. (en), (Oudt.) zekere inhoudsmaat
om koren en vruchten to meten, die bijna gelijk
stond met 7 kop.
VIERDOORNIG, bn. (plantk.) met vier dooms;
...DRAADSCH, bn. uit vier draden bestaande: vierdraadsch touw, sajet, katoen; ...DUBBEL, bn. bw.
tweemaal dubbel, viermaaL
VIERDUITENSTUK, o. (-ken), grootste bronzen geldstuk hier to lande = f 0,026, aan vier duiten van
vroeger geltikstaande.
VIERDUITSBROODJE, o. (-s), een broodje dat vier
duiten, = ct, kost; m. a. w. een kadetje; ...STUB,
o. (-ken), vierduitenstuk.
VIERDUIZENDSTE, telw. (ranggetal).
VIEREL, o. (a), verrel.
VIEREN, (vierde heeft gevierd), in rust, feestelijk
doorbrengen: den' Zondag, iemands verjaardag, een
feestdag vieren; bruiloft vieren;
toegeven, ontzien:
een zieke vieren; vereeren, eer bewtizen aan : Vondel
vieren; zfjn naam wordt bjj zfjn yolk hoog gevierd; de gevierde (geprezen) kunstenaar; — loslaten, laten uitloopen: een touw, een vlieger vieren; (zeew.) den kabel
vieren, uitpalmen; aan zone hartstochten, zone lusten
, bot vieren,
den vrijen teugel laten. VIERING, v. het
vieren.
VIEREN, (vierde, heeft gevierd), (zeew.) vuren, opsteken, lantaarns uithangen; (gew.) het viert in het
Westen, het weerlicht.
VIERENDEEL, o. (-en), vierde deel, inz. van een

hem de deur uitjagen; iem. vierkant de deur uitgooien,
hem met kracht buitenwerpen; een vierkant gezicht,
een hoekig; het staat op zijn vierkant, het is buigen
of berstem, iem. vierkant de waarheid zeggen, vlakuit,
zonder verzachting; dat hebt ge vierkant mis, geheel
en al mis; (wisk.) een vierkant getal, een getal met
ziehzelf vermenigvuldigd (als: 3 X 3=3 2 = 9); een
vierkante grootheid (als: a X a = ce).
VIERKANTEN, (vierkantte, heeft gevierkant), vierkant maken, - behouwen: een balk vierkanten.
VIERKANTIG, bn. met vier kanten.VIERKANTIGHEID, v. (w. g.), hoedanigheid van het vierkant.
VIERKANTSNIJDER, m. (-s), iem. die de platen kurk

(oud) pond, van eene (oude) el en van sommige
vaten; kwart; vierendeel uurs, kwartier; vierendeel
jaars, drie maanden.
VIERENDEELEN, (vierende el de, heeftgevierendeeld),
in vier deelen (stukken) scheuren, snijden, houwen;
(eert. lijfstraf) met vier paarden vaneentrekken;
(wapenk.) een schild in vier velden verdeelen.
VIERENDERTIGER, m. (-s), man van vierendertig
jaar. Zie verder op ACHTENDERTIGER.
VIERGESTREEPT, bn. (muz.) viergestreept octaaf,
tusschen het drie- en vijfgestreept octaaf in; viergestreepte c. d. g. enz., noten uit het viergestreept

.octaaf.

VIERGLOOP, m. (...glopen), (bouwk.) een ornament
bestaande uit vier glopen; ...HANDIG, bn. met vier
handen; vierhandige zoogdieren (de apen enz.); voor
vier handen (van piano- en orgelmuziek); ...HELMIG,
(plantk ), met vier meeldraden.
VIERHOEK, m. (-en), (meetk.) eene vlakke figuur
door vier rechte lijnen ingesloten, waarvan de verlengden buiten het begrensde deel vallen en waarbij
maar vier snijpunten gevormd worden; men onderseheidt: regelmatige, onregelmatige vierhoek; rechtihoekige vierhoek, met vier rechte hoeken: scheefhoekige
vierhoek; gelijkzfjdige vierhoeken; ongelijkzfjdige vierhoek, trapezium. VIERHOEKJE, o. (-s).
VIERHOEKIG, bn. met vier hoeken; ...HOEVIG, bn.
net vier hoeven: de vierhoevige zoogdieren.
VIERHONDERD, telw. viermaal honderd.
VIERHONDERDSTE, telw..(ranggetal).
VIERHOOFDIG, bn met vier hoof'den verbonden:
ten vierhoofdig verband; ...HOORNIG, bn. met vier
horens: vierhoornige antilopen; ...JARIG, bn. vier
jaren oud, - durende: een vierjarig kind; min vierjarig
verblijf te Berlin; om de vier jaren: een vierjarig
feest.
VIERKAART, v. vier opeenvolgende kaarten van

dezelfde kleur.
VIERKANT, o. (-en), (meetk.) eene ruit waarvan de
hoeken recht zijn (aangeduid door het teeken 0);
een voet in het vierkant, vlak van een voet lengte en
een voet breedte; iets in een vierkant zetten, leggen,
.het vierkant (de quadratuur) van den eirkel; (gew.)
sdoophek; (boekdr.) quadraat dat tusschen de
woorden het wit vormt ; het rierkant an een getal,
.de tweede macht.
VIERKANT, bn. met vier kanten of hoeken: eene
rierkante tafel; (fig.) een vierkante kerel, een sterke
vent; iem. het rierkante gat (ooi wel: clenrgat) WU:7 ,2n,
,

aan reopen en daarna in vierkanten snijdt; ...SNIJD.
STER, v. (-s).
VIERKANTSTIJL, m. (-en), (in paltrokken), een van
het viertal houten stijlen die het lijf van den molen
vormen.
VIERKANTSVERGELIJKING, v. (-en), (wisk.) eene
vergelijking waarvan het eene lid ten aanzien der
onbekenden, een geheele vorm van den tweeden
graad is: volledige vierkantsvergeltjking, waarin de
stelkunstige vorm van den tweeden graad een term
met x2, een term met x en een bekenden term
bevat; onvolledige vierkantsvergeljjking, wanneer een
of beide der laatste termen ontbreken; zuivere vier.
kantsvergelfjking, wanneer de term met x ontbreekt;
gemengde vierkantsvergeljjking, wanneer de term met
niet ontbreekt.
VIERKANTSWORTEL, m. (-s), (rekenk.) getal dat,
tot de tweede macht verheven, een bepaald getal
voortbrengt: den vierkantswortel uit een geld' trekken;
—TREKKING, v. de bewerking om den vierkantswortel uit een getal to berekenen.
VIERKIEUWIGEN, my. eene orde der koppootige
weekd:eren (tetrabranchiata), die vier kieuwen, goon
inktzak on eene uitwendige schelp hebben.
VIERKLAUW, m. (-en), iets dat vier klauwen bezit.
VIERKLAUWIG, bn. met vier klauwen; ...KLEURIG,
bn. met vier kleuren: het vierkleurig viooltje.
VIERKRUID, o. (plantk.) St.-Antoniuskruid.
VIERKWARTSMAAT, v. eene maatverdeeling in de
muzlek waarbij iedere maat vier kwarten bevat.
VIERLEDIG, bn. uit vier laden bestaande: een vierledige verrekijker; (wisk.) vierledige grootheid; ...LETTERGREPIG, bn. van vier lettergrepen: een vier.
lettergrepig woord.
VIERLIJN, v. (-en), (zeew.) touw waar eene hangmat

aan hangt.

VIERLING, m. on v. (-en), een van vier te gelijk
geborenen; —, m. vierde gedeelte. VIERLINGE, v. (-n),
zuster (van vier te gelijk geborenen).
VIERLOBBIG, bn. met vier lobben ontkiemende.
VIERLOOPER, m. (-s), (zeew.) takel met twee dubbele haakbloks.
VIERMAAL, bw.; iets viermaal nemen, met vier vermenigvuldigen, ...MAANDELIJKSCH, bn. om de
vier maanden plaats hebbende; ...MAANDIG, bn.
van vier -, om de vier maanden; ...MACHTIG, bn.
(plantk ) viermachtige planten, de kruisbloemigen
waarvan vier meeldraden grooter zijn dan de twee
andere; ...MALIG, bn., (w. g.), viermaal zooveel.
VIERMAN, m. (-nen), lid van een college van vier
personen.
VIERMANNIG, bn.; eene riermannige plant, met vier
helmdraden.
VIEROOG, m. (-en), (nat. hist) eene familie van
trilwormen.
VIERPONDER, m. (-s), elk voorwerp dat vier pond
weegt: kogel van vier pond; stuk geschut waaruit
vierponders geschoten worden.
VIERPONDIG, bn. van vier pond.
VIERPOOT, m. (-en), elk voorwerp dat vier pooten
heeft. VIERPOOTJE, o. (-s), standaardje met vier
pooten.
VIERPOOTIG, bn. met vier pooten; ...PUNTIG, bn.
met vier punten; ...REGELIG, bn. van vier regels:
een rierregelig versje.

VIJF.

VIERSCHAAR.
- VIERSCHAAR, v. (...scharen), rechtbank; de vierschaar is gespannen, de rechters zijn vergaderd; de
Tierschaar lyjjeenroepen; voor de vierschaar komen.
VIERSCHACHT, o. (wev.), zeker weefsel met vier
chachten of kamhouten gemaakt.
VIERSCHIJN, m. (sterrenk.) wanneer twee sterren
•%. in lengte verschillen (aangeduid door 0).
VIERSCHOTIG, bn. opgeschoten, rijzig; ...SNARIG,
tan. met vier snaren bespannen: de viool is een vier-snarig instrument.
waken met vier
VIERSPAN, o (-nen), rijtuig
paarden.
VIERSPANNIG, bn. met vier paarden bespannen;
...SPLETIG, bn. (plantk.) met vier spleten : een vierspletig (liervormig) blad.
VIERSPRONG, m. (.en), kruisweg: (fig.) op den viersprong des 'evens staan; ...STAAT, La. (...staten),
g.), gewest met vier steden.
VIERSTEMMIG, bn. (muz.) voor vier stommen gechreven; vierstemmig lied, quatuor, quartet.
VIERSTOOT, m. (-en), (bilj ) stoot waarbij een witte
bal met carambole wordt gemaakt.
VIERSTIJLIG, bn. (plantk.), met vier stijlen;
...STREPIG, bn.
VIERTAL, o. (-len), vier stuks: een viertal jaren.
VIERTALLIG, bn. (rekenk.) het viertallig stelsel, een
stelsel van tellen waarbij het grondtal vier is, welks
getalmerken dus niet verder dan tot 3 gaan.
VIERTAND, m. (-en), (nat. hist.) kraakbeenvisch.
VIERTANDIG, bn. met vier tanden.
VIERTIJD, m. feesttijd; (ook) ledige tijd, vacantie:
viertijd hebben.
VIERTIJDIG, bn. (w. g.), in alle vier jaargetijden
zich vertoonende; (R.-K.) viertijdige vasten, quatertemper; ...VAKKIG, bn. met vier vakken of vakjes;
...VINGERIG, bn. met vier vingers: de viervingerige
knaagdieren.
VIERVLAK, o. (-ken), lichaam door vier vlakken
ingesloten; regelmatig vier clak, zeker lichaam door
vier gelijkzijdige driehoeken begrensd.
VIERVLAKKENHOEK, m. (-en), een vlakkenhoek
•door de samenkomst van vier vlakken gevormd.
VIERVLAKKIG, bn. met vier vlakken.
VIERVLEUGELIG, bn. met vier vleugels: viervleugelige insecten.
VIERVOET, m. (-en), wat of wie vier voeten heeft:
te viervoet, snel, in galop.
VIERVOETER, m. (-s), viervoetig dier.
VIERVOETIG, bn. met vier voeten : viervoetige dieren;
viervoetige verzen.
VIERVORST, m. (-en), ondergeschikt worst over
een vierde gedeelte eener provincie, tetrarch.
VIERVORSTENDOM, o. (-men), gebied van een
viervorst.
VIERVOUD, o. (-en), viermaal zooveel: het viercoud
can iets, van een getal nemen.
VIERVOUD, VIERVOUDIG, bn. viermaal;
bn. vier
bn. om de vier weken;
bw. vier malen; ...WIE.
durende;
weken
•
LIG, bn. met vier wielen: een vierwielig voertuig;
bn. (plantk.) met vier stempeltjes; ...ZIJ,
DIG, bn. met vier zijden of kanten; ...ZINS, bw.
g.), op vier wijzen; ...ZUILIG, bn. met vier zuilen.
VIES, bn. (...zer, walglijk, walging veroorzakende: het is een vieze vent; het ziet er vies uit; een viezen
=smaak in den mond hebben; vieze praat, uoorden, gemeene; vies doen (van kinderen gezegd), eene kleine of
groote boodschap doen; — walging gevoelende: ik ben
vies op
, er vies van; — kies, keurig (inz. op het eten);
de kleeren zYn, uiterst zindelijk zijn; eene vieze stof,
eene teedere stof bij welke men zich licht vergrijpen kan; eene vieze kleur, kleur die licht verschiet:
<ook) die licht smet; vieze kleuren, kleuren die niet
bij elkander passen; zich vies houden, al to keurig;
hij volt niet vies, hij is niet zeer keurig; vieze rarkens
worden niet vet, men moet niet to kieskeurig zijn.
VIESHEID, v. te groote keurig- of kieschheid;
iwalglijkheid; mv. (...heden), walglijk ding.

VIESNEUS,
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m. en v. (...zen), die tegen alles den

neus optrekt; die van alles vies is.
VIEZERIK, m. en v. (-en), fern. die vies is, doet of
handelt.
VIEZEVAZEN, v. my. grillen, kuren.
VIEZEVAZEN, (viezevaasde, heeft geviezeVaasd),
(w. g.), grillen, kuren hebben; van alles vies zijn,
kieskauwen.
VIEZIGHEID, v. (...heden), viesheid.
VIEZIK, m. en v. (-en), viezerik.
VIF, bn. (viver, vifst), levendig, geestig.
VIGEEREN, (vigeerde, heeft gevigeerd), van kracht
zijn : de vigeerende wet.
VIGGEN, o. (-s), (Zuidn.) big, jong varken.
VIGILANT, bn. waakzaam; ijverig, vlUtig.
VIGILANTE, v. (-s), kleine huurkoets.
VIGILANTIE, v. waakzaamheid; vlijt, ijver.
VIGILEEREN, (vigileerde, heeft gevigileerd), waakzaam zijn; op iets vigileeren, zich op iets bevlijtigen,
oplettend iets nagaan; op eene betrekking vigileeren.
VIGILIE, v. (...1i6n, --s), vooravond, de dag voor een
een overledene houfeestdag; nachtwake; de vigilie
den, 's nachts, gewoonlijk den nacht vOOr de begrafenis, al biddende bij een lijk waken.
VIGNET, o. (-ten), druksieraad, titelprentje waartoe
men voorheen inz. wijngaardblaadjes gebruikte. VIGNETJE, o. (-s).
VIGOROSA, bw. (muz.) krachtig.
VIGOUREUS, bn. (...zer, -t), krachtig; (fig.) nadrukkelijk.
VIGUEUR, v.; onder vigueur (uit kracht) van de
Fransche wet.
VIJAND, m. (-en), VIJANDIN, v. (-nen), iem. die
eon pers. of zaak haat en dat door woord en daad
tracht te toonen: een vijand van de waarheid zijn;
hij is een vijand van werken; een viand van het spel;
zu zijn vijanden, hunne vriendschap is gebroken;
zit zn geslagen, gezworen vijanden, zij haten elkander
vinnig; iem., die opzettelijk een ander tracht te
benadeel,en: uwe vUanden slapen nooit; heb uwe vfjanden lief (MATTI. V : 44); inz. de troepen van een
staat, tegen welken men oorlog voert: den vj)and
bevechten, terugdriiven, verslaan; de vijand nadert,
overwint; — (fig.) 's menschen viand, de Satan, de
Booze; iem. aan den vijand voeren, hem ten verderve
leiden, hem aansporen, overhalen tot iets verkeerds
(meestal schertsend); (fig.) de hoovaard0 is de vfjandin
der deugden; de koffie is eene vijandin van de zenuwen.
VIJANDELIJK, bn. bw. als een vijand: vfjandeljjk
tegen iem. optreden; van den vijand: op vfjandelijken
bodem; het vitandelijke leger; de vijandelijke aanval.
VIJANDELIJKHEID, v. (...heden), daad aanval
eens vijands: de vijandelijkheden zen begonnen.
VIJANDIG, bn. bw. (-er, -st), haatdragend, met
vijandschap bezield: iem. vijandig zfin. VIJANDIGHEID, v. (...heden).
VIJANDIN, v. (-nen). Zie op VIJAND.
VIJANDSCHAP, v. (-pen), gevoel van afkeer,- van
haat : iem. vijandschap toedragen; in voandschap leven,
als vijanden.
VIJF, telw. hoofd- of grondgetal: vier plus een:
hebben aan iedere hand vijf vingers; geef mfj de
vijf (vingers), de hand; een stuiver is vijf cent; de
vijf zinnen; (sprw.) ze alle vhf b# elkander hebben,
goed bij zijn verstand zijn; een van de vhf is op den
loop, is kuieren, hij is niet goed bij het hoofd; de ?Jiff
boeken van Mozes; er n vhf werelddeelen; — 't heeft
de waarde van een ranggetal in : hoofdstuk vijf; vijf
December; het is vijf uur; — VIJVEN (het telw. VIJF
beschouwd als een zelfstandig gebruikt bn. in
't meerv.) vijf personen : zy waren met hun vijven;
verdeel dit onder ons vitven, — vijf deelen van hetzelfde geheel: verdeel dat in vijven; vijf uren: het is
voor, over, na vijcen; vijf achtereenvolgende malen:
hij deed het in vitt:en.
VIJF, v. (vijven), het cijfer 5: schriff een regel vijven;
eene Romeinsche vijf (V); zijde van een dobbelsteen
waarop vijf oogen staan; dominosteen, kaart met
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vIJF.

VIJG.

ruiten yen dubbele vfif; reel vijcen
en zessen maken, vele tegenworpingen, bedenkingen;
kaars van vijf in een pond; sigaar van vijf voor
een dubbeltje; eene riff schieten, in het midden der
roos; eene ref voor zjin werk krtjgen, het cijfer 5 als
betrekkelijke waardeering. VIJFJE, o. (-s), lekkere
vfffjes rooken, sigaren van de vijf; iets dat uit vtJf
eenheden bestaat; inz. benaming van een kwartgulden = vtjf stuivers; vijfde gedeelte (van een lot
enz.), ik speel een viffje.
VIJFADERIG, bn. met vijf aders.
VIJFARM, m. (-en), jets met vijf armen: onze lichtkroon is een vijfarm.
VIJFARMIG, bn. met vijf armen.
VIJFBLAD, o. (plantk.) moerasbezie, gemeene of
roode waterbezie, ook wel waterhanepoot geheeten;
vijfvingerkruid.
VIJFBLADIG, bn. met vijf bladen; ...BLOEMIG, bn.
met vijf bloemen; ...BROEDERIG, bn. met vijf
helmdraden, elk verscheiden stofkolfjes dragende;
...DAAGSCH, bn. vijf dagen otid, - durende.
VIJFDE, bn. (ranggetal); de vijfde (dag der maand);
Karel de Vfjfde of V (van dien naam); dat is het
vOrde wiel aan den wagen, dat is geheel overbodig;
de viffde penning (20 ten honderd); ten vijfde, in de
vijfde plaats; een vijfde, opeenvolging van vijf kaarten van dezelfde kleur; o, (-n), vijfde deel van
iets; (rekenk.) een vyfde,
VIJFDEELIG, bn. in vijf deelen.
VIJFDEHALF, telw. vier en een half.
VIJFDEPART, o. (-en), het vijfde deel.
VIJFDERHANDE, ...LEI, onverb. bn . (soortgetallen)
van vijf verschillende soorten.
VIJFDRAADSCH, bn. van vijf draden; ...DUBBEL,
bn. bw. vijfmaal.
VIJFDUIMER, m. (-s), (zeew) zekere soort van
spijker.
VIJFDUIZENDSTE,
(ranggetal).
VIJFGESTREEPT, bn. (muz) vijfgestreept octaaf;
...HELMIG, bn. (plantk.), met vijf meeldraden;
...HOEK, m. (-en), (meetk.) hguur met vijf hoeken;
(fig.) de citadel van Antwerpen; zeester, een weekdier; ...HOEKIG, bn. met vijf hoeken; ...HONDERD,
telw. vijfmaal honderd.
VIJFHONDERDEN, (vijfhonderdde, heeft gevijfhonderd), smousjassen: een spelletje vijfhonderden.
VIJFHONDERDJE, o. (-s); een vijfhonderdje leggen,
smousjassen.
VIJFHONDERDSTE, telw. (ranggetal).
VIJFHOOFDIG, bn. met vijf hoofden; eene v#fhoofdige regeering, uit vijf leden bestaande (als het

VLIFNARIG, bn. met vijf snaren; ...SPLETIG,
in vijven gespleten: vijfspletige kelk, bloemkroon;
...STEMMIG," bn. voor vijf hoofdstemmen of instrumenten gecomponeerd (van muziekstukken).
VIJFSTOOT, m. (-en), (bilj.) stoot waarbij men een
rooden bal met carambole maakt; ...TAL, o. (-len),
vijf stuks; ...TALLIG, bn. (rekenk.) vtiftallig stelsel,
een stelsel van tellen waarbij het grondtal vijf is;
...TANDIG, bn. met vijf tanden.
VIJFTIEN, telw. (hoofd- of grondgetal).
VIJFTIENDAAGSCH, bn. vijftien dagen oud, durende.
VIJFTIENDE, bn. (ranggetal); Lodewfjk de Vfiftiende.
van Frankrffk, de vtiftiende eeuw, ttylvak
van 1400
tot 1500.
VIJFTIENDE, o. (-n), vijftiende deel (lin)); drie vfjftiende (3 ); drie vfftienden (- 1
—
1 -1).
15
15
15
15
VIJFTIENDEHALF, telw. veertien on een half.
VIJFTIENDERHANDE, ...LEI, onverb. bn . (ook soortgetallen geheeten) vijftien soorten.
VIJFTIENHOEK, m. (-en), (meetk.) eene figuur met
vijftien hoeken.
VIJFTIENHOEKIG, bn. met vijftien hoeken.
VIJFTIENHONDERD, telw. vijftienmaal honderd.
VIJFTIENJARIG, bn. van vijftien jaren: een vtjfti enjarig kind; vijftien jaren durende: een vfjftienjarig
verbliff;"...MAAL, bw. vijftien malen; ...MAANDIG,
bn. vijftien maanden oud; ...TAL, o. (-len), vijftien
stuks: een vfftiental eieren; ...TALLIG, bn. in vijftientallen; (rekenk.) vtjftientallig stelsel, stelsel van

vijf oogen, figuren:

Directoire van Frankrijk in 1791); ...HOORNIG, bn.
met vijf hoorns: (nat. hist.) de viffhoornige zeester;
...JARIG, bn. vijf jaren oud, - durende, om de vijf
jaar.
VIJFKAART, v. vijf opeenvolgende kaarten van
dezelfde kleur; ...KANT, o. (-en), vijfhoek; ...KANTIG, bn. met vijf kanten; ...KAPSELIG, bn.; eene
vijfkapselige plant (met vijf hoedjes of zaadbuisjes);
...KLEURIG, bn. in vijf kleuren; ...KORRELIG, bn.
met vijf korrels: vijfkorrelig zaad; ...KLUIZIG, bn.
(plantk.) in vijf kluizen openspringende: de vrucht
van Geraniums is vijfkluizig; ...LEDIG, bn. ...LETTERGREP1G, bn. van vijf lettergrepen: een vifflettergrepig woord; ...LOBBIG, bn. met vijf lobben ontkiemende: vifflobbige planten; ...MAAL, bw....MAANDIG, bn. vijf maanden oud, - durende.
VIJFMAN, m. (-nen), lid eener vijfhoofdige regeering, pentarch; (ook) lid van een bestuur van vijf
leden.
VIJFMANNIG, bn ; eene vfmannige plant, met vijf
meeldraden; ...PARIG, bn ; riffparige plant.
VIJFPONDER, m. (-s), iets dat vijf pond weegt;
kogel van 5 pond; (art.) stuk geschut waarmede
men vijfponders schiet.
VIJFREGELIG, bn. van vijf regels: een vijfregelig vers.
VIJFSCHACHT, o. zeker weefsel, met vijf schachten of kamhouten gernaakt.

tellen waarbij het grondtal vijftien is; ...VOUD, o.
(-en), vtjftienniaal; ...VOUDIG, bn.
VIJFTIG, telw. hoofd- of grondgetal; vijfmaal tien:

een halve gulden is vifflig cent; — 't heeft de waarde
van een ranggetal in: hoofdstuk viiftig; — VIJFTIGEN, (het telw. VIJFTIG, beschouwd als een zelfstandig gebruikt bn. in het meerv.) vijftig personen:

wfj waren met zijn (ons) vifftigen; vijftig deelen van
hetzelfde geheel: verdeel dat in vfiftigen; vijftigtal:
vifftigen aftellen.
VMFTIGER, m. (.$), die 50 jaar oud is; lid van een
bestuur of eener vergadering uit 50 leden bestaande;
iets dat 0 pond weegt; schip van vijftig stukken;
wijn van 1850 of die vijftig jaar oud is.
VIJFTIGERHANDE, ...LEI, onverb. bn . (ook soortgetallen geheeten) van 50 soorten.
VIJFTIGJARIG, bn. 50 jaren oud, alle 50 jaren
terugkeerende: een viiftigjarig huwelfiksfeest, eene gouden bruiloft.
VIJFTIGMAAL, bw. vijftig malen.
VIJFTIGPONDER, m. (-s), iets dat vijftig pond
weegt.
VIJFTIGSTE, telw. (ranggetal).
VIJFTIGTAL, o. (-len), vijftig stuks.
VIJFTIGVOUD, o. (-en), vijitigmaal iets genomen:
het vifftigvoud van 3 is 150; ...VOUDIG, bn.
VIJFVAKKIG, bn. met vijf vakken; ...VINGERIG,
bn. met vijf vingers; ...VINGERKRUID, o. kruipende
ganzerik (potentilla reptans); ...VINGERVISCH, m
(...sschen), zekere visch (polynemus quinquarius);
...VLAK, o. (-ken), (meetk.) lichaam door vijf vlakken ingesloten.
VIJFVLAKKIG, bw. met vijf vlakken; ...VLEUGE'LIG, bn. met vijf vleugels: vijfvleugelig zaad;
...VOETIG, bn. met vijf voeten: een riffroetig vers.
VIJFVOUD, o. (-en), vijfmaal iets genomen; ...YOUDIG, bn. ...WERF, bw. vijfmaal; ...WIJVIG, bn.;
eene vijfwijvige plant, met vijf stempeltjes.
VIJFWOUTER, WIEWOUTER, m. (-5), uiltje, witje:
zekere vlinder.
VIJFZIJDIG, bn. met vijf zijden: viff.zijdig prisma;
...ZUILIG, bn. met vijf zuilen: een iijfzeilig gebouw.
VIJG, v. (-en), zoete, vleezige, eetbare vrucht van
den vijgeboom: versche, gedroogde, nieuwe vijgen; eme
mat rijgen; (sprw.) vijgen na Paschen, iets dat
laat komt; iem. eene vg koken, iem. eene kool stove ,- ;
(fig). paardevijg: — het is eene vijg van 661a vent, een.
lafbek. VIJGJE, o. (-s).

VIJG.

VILTMANTEL.

VIJG, m. (-en), vijgeboom.
VIJGACHTIG, bw. op vijgen gelijkende.
VIJGAPPEL, m. (-s, -en), zekere kleine op eene vijg
gelijkende appel.
VIJGEBLAD, o, ( eren), blad van den vijgeboom;
(fig.) zich met vijgebladen dekken, nietige uitvluchten
zoeken.
v IJGEBOOM, m. (-en), de vijgeboomen vormen in
de tropische gewesten een plantengeslacht (ficus)
dat tot de familie der moerbezieachtigen behoort;
zij dragen de bloemen in een bloemkoek omsloten,
die vleezig wordt en het eetbare gedeelte oplevert;
.de eigenlijke of gewone viweboom (F. carica) zekere
boom, welke oorspronkelijk in het Oosten thuis
behoort, maar nu ook in Zuidelijk Europa wordt aangetroffen en ons de welbekende vijgen verschaft;
Wilde vijgeboom, een onaanzienlijk gewas dat niet
aangekweekt, maar in de Levant en ook in Indio
wordt aangetroffen; — (fig.) onder den vogeboom
rusten, in rust en welstand leven. VIJGEBOOMGAARD, m. (-en).
VIJGEBOON, v. (-en), wolrs- of boksboon, eene
lupinensoort; ...BOONENMEEL, o. krachtgevend
ttneel der vijgeboonen; ...DISTEL, v. (.$), bloedvijg.
VIJGENBIJTER, m. (-s), vijgensnip, zekere vogel;
...BOOT, v. (-en), vijgenmat; ...ETER, m. (-5), vijgensnip; ...KAAS, v. (...kazen), kaas met vijgen er
door; ...KORF, m. (...yen), vijgenmat; ...MAND, v.
...MANDJE, o. (-5), ...MAT, v. (-ten), mandje
van gevlochten platte biezen, waarin de vijgen
verzonden worden; ...MELK, v. melk op vijgen getrokken; ...SNIP, v. (-pen), eene soort van vogel
-die op de vliegen aast, die z . ch op de vijgeboomen
ophouden; ...TLTIN, m. (-en), vijgeboomgaard.
VIJGEPEER, v. (...eren), eene soort van peer, op
eene vijg gelijkende; ...PUIST, v. (-en), eene soort
van uitwas of gezwel; ...TAK, rn. (-ken); ...TOUW,
o. (-en), (zeew.) biezentouw, touw van den bast des
vijgebooms geslagen.
VIJGETOUWEN, bn. van vijgetouw: de touwen met

VIJZEL, m. (-s), diep koperen of ijzeren werktuig
om er met een stamper iets in Ain te stampen.
VIJZELTJE, o. (-s).
VIJZEL, v. (-s), eene soort van windas, dommekracht, kelderwinde; schroef aan het drig- en
spoelwlel bij de zeildoekreederij om het touw van
het rad te spannen; schroef van ARCHIMEDES of
tonmecen. VIJZELTJE, o. (-s).
VIJZELEN, (vijzelde, heeft gevijzeld), met eene
vijzel opwinden; (fig.) verheffen; — met eene vijzel
strak spannen; — met eene vijzel water uitmalen.
VIJZELHOOFD, o. (-en), schroef van de vijzel;
...MOLEN, m. (-s), (hydraul.) schroef van ARCHIMEDES;
...SCHROEF, v. (...ven ► , schroef van de vijzel; de
vijzel velve; ...STAMPER, m. (-s).
VIJZEN, (vijsde, heeft gevijsd), schroeven, met
schroeven vastmaken.
VILAIN, bn. (-er, -st), gemeen, snood.
VILDER, m. (-s), die vilt, inz. die het villen als
beroep uitoefent, ook in sommige streken koudslachter
geheeten; (fig) slecht baardscheerder.
VILDERIJ, v. het villen; —, my. (-en), plaats waar

rijgetouwen beslagbanden vastmaken.
VIJGEWRAT, v. ( ten), vijgepuist, aambeienknoop;
...WRATTENWORTEL, m. (-s), (plantk.) speenkruid.
VIJGGEZWEL, o. (-len).
VIJL, v. (-en), welbekend stalen werktuig met
verhakkingen of inkepingen one metalen of bout
te verdunnen of glad te maken : driekante, platte,
ronde, halfronde rig VIJLTJE, o. (-s).
VIJLEN, (vijide, heeft gevijid), met de yip bewerken, afvijlen, uitvijlen, glad maken; — door wrijving
in stukken gescheiden worden : dat touw zal spoedig
stuk vijlen. VIJLING, v. (-en), het vijlen.
VIJLENMAKER, m. (-s), iem. die vijlen hakt.
VIJLER, m., VIJLSTER, v. (-s), die vijlt.
VIJLHECHT, o. (-en), hecht of handvat voor eene
ij1; ...SCHAAF, v. (...schaven), eene soort van
schaaf met eene vijl, um ijzer te vijlen.
VIJLSEL, o. het afgevijlde (van iets); ijzervijlsel.
VIJLSTOF, o. vijlsel; ...STREEK, v. (...streken),
streek met eene vijl; r . chtrig der inkeping op eene
yip; ...VISCH, m. (...sschen), eene soort van haai;
. .WERK, o. werk dat gevijld is of moet worden.
VIJSTING, v. (-en), (zeew.) mastkeg, bouten, met
ijzeren banden doornageld, dienende om den masten
steun te geven en hen recht in het spoor te houden.
VIJT, v. Zie het betere FIJT.
VIJVER, m. (-s), omsloten water (inz. in tuinen);
vischvijver; — (sprw.) in zulke vijvers vangt men
zulke visschen, dat hadt ge vooruit kunnen weten.
VIJVERTJE, o. (-5).
VIJVERBIES, v. (...zen), vijveriisch; ...DUIKER, m.
duiker, opening of buis urn e n vijver van
water te ververschen, met water t3 vullen of of te
tappen; ...KARPER, m. (-s), in een vijver gekweekte
karper; ...LISCH, o. (...sschen), (plantk.); ...MOSSEL,
v. (-5, -en), (nat. hist.); ...NIMF, v. (-en), (myth.);
m. (...sschen), vischbroedsel, pootvisch,
in een vijver gekweekte visch; ...WATER, o.
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gevild wordt.
VILDERSBEDRIJF, o. ...GLAS, o. (...zen), (gew.)
glas zonder voet dat men in herbergen aan den
vilder gaf, opdat anderen er niet uit drinken
zouden; ...HOND, m. (-en); ...KAR, v. (-ren);
...KNECHT, m. (-en); ...PAARD, o. (-en); ...WERK, o.
VILHOUT, o. (-en), schippersboom.
VILIPENDEEREN, (vilipendeerde, heeft gevilipendeerd), verguizen.
VILIPENDENTIE, v. verguizing.
VILKUIL, m., (-en), kuil waarin de afgevilde
hu!den worden geworpen.
VILLA, v. (-'s). lustplaats, buitenplaats; lusthof.
VILLATJE, o. (.$).
VILLEN, (vilde, heeft gevild), van het vel ontblooten: een dood paard villen, de huid afstroopen;
slecht sehe‘•en: die barbier heeft je leelijk gevild; het
vleesch villen, het slecht voorsnijden; (fig.) iem. villen,
hem geld afpersen, het vel over de ooren halen.
VILLING, v. (-en), het villen.
VILDERIJ, v. (-en). Zie het betere VILDERIJ.
VILMES, o. (-son), mes van den vilde:, ...PLAATS,
v. (-en), plaats waar dood vee gevild wordt.
VILSTER, v. (-s), die vilt.
VILT, o. (-en), door elkander gewerkte wollen
vezels of haar: die hoed is van vilt; (pap.) een grof
en los geweven stof welnig gevold, niet gerouwd
en n'et geschoren, waarvan de vilten der papiermakers vervaardigd worden.
VILT, v. (-en), (pap.) vilten lap waarop de koetser
het geschepte blad papier van den vorm drukt, op
dit eene andere legt (em ze zoo van het overtollige
water to ontdoen), totdat ze op eene na gevuld zijn,
welke den post moot dekken.
VILTACHTIG, bn. naAr vilt gelijkende.
VILTBEREIDER, m. ( 5), iem. die vilt bereidt; ...BELEGSEL, o. (-s), een belegsel van vilt under de
paardenhoeven als stootbrekend middel, indien de
beide hoefkraakbeenderen verbeend ztjn; ...BOOM,
m. (-en), wolboom.
VILTEN, (viltte, heeft gevilt), tot vilt maken: het
haar, de ?col vilten; tot vilt worden: telkens natge-

maakte watten beginnen te
VILTEN, bn. van vilt: vilten pantorrels, hoeden.
VILTER, m. (-s), viltbereider.
VILTFABRIEK, v. (-en). fabriek van vilt en vilten
voorwe:Ten; ...HOED. m. (-en), vilten hoed.
VILTIG, bn. (plantk.) met dicht dooreenliggende
haren bezet: viltige bladeren.
VILTKRUID, o. wild wollekruid; warkruid (phlomis);
...KUIP, v. (-en), (papierm.) kuip waarin men de
vilten maakt; ...LAP, m. (-pen), (drukk.) wrijflap
tot zaivering van den rand der drukplaat; ...LUIS,
v. (...zen), platluis, zeker insect; ...MAKER, m.,
...MAAKSTER, v. (-s); ...11AKERIJ, v. het vilt
maken; — 7 my. (-en), viltfabriek; ...MANTEL, m. (-s),

NILTPA.PIER.

VINGERLIK.

met vilt gevoerdo mantel; ...PAPIER, o. eene buiten-

sprw.) ergens de vingers voor durven opsteken, het
voor voile waarheid verkiaren; den vinger op den
mend leggen, zwljgen; he is er de singer naast den
duim, hij is er onmisbaar; ik kan hem met een natters
vinger beloopen, ik zie hem in..mUne tegenwoordigheld, hij is aanwezig; den vinger leggen op de wonde
plek, juist aanwijzen; iem. met de vingers nawijzen,
die iets schandelijks heeft gedaan;
zult er uwe
vingers niet blauw aan tellen, (ook) gij suit er uwer
vingers niet aan vuil maken, er niets van krijgen;
ringer en duim naar iets likken, - het gaarne hebben;
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gewoon taaie, buigzame papiersoort, zoowel van
plantaardige ale van dierlUke stollen gemaakt;
ra, viltbereider ; ...WEYER, m. (-s),
Wm. die vilt voor de papierbereiding weeft;_ ...WEVERIJ, v. (-en).
VIM, v. (-men)1, regelmatig getaste stapel hout of
hoof; eene vim hout, of houtvim; eene vim /poi, of
hooivitn, — honderd en vier bos: eene vim stroo,
hout, rjjzen; eene halve vim. VIMMETJE, o. (-s).
VIN, v. (-nen), bewegingsorgaan der visschen,
tusschen de vinstralen uitgespannen huid; (fig.) de
vinnen verroeren, zich bewegen; ik kan Beene vin ver•
roeren, ik. kan mU niet bewegen; de wind steekt de
vinnen op, verheft zich, wordt sterker; tzeren haak
in de kneedmachine eener broodfabr:ek; roode
puntige puist aan t lichaam, soort van zweertje,
bloedvin. VINNETJE, o. (-s).
VINDEELIG, bn. (plantk.), vindeelige .bladen, door
insnUdingen, die bijna tot de middelnerf gaan, in
twee rijen van slippen verdeeld.
WIDEN, (vond, heeft gevonden), door zoeken of
toevallig iets gewaarworden en daarvan tezit
nemen: ik heb mjjn book gevonden; zoekt en gjj zult
vinden, door vlijt en inspanning ontdekt men veel;
een schat vinden; he vindt overal zijn kost, overal
weet htj aan den kost te komen; — aantreffen, ontmoeten zonder het begrip van inbezitneming: wjj
vonden haar gekleed, terneergeslagen, schreiende; iem.
te huis vinden, hem aantreffen; iem. te bed vinden,
bij iem. komen die to bed ligt; men vindt overal goede
menschen; ik wist hem nergens te vinden, ik kon hem
niet opsporen; ik zal hem wel vinden, spreken, onder
handen nemen, mij op hem wreken; ik vind (bemerk,
bespeur) veel taalfouten in dezen roman; —
(fig.) oordeelen, meenen: ik vind het vandaag koud;
ik vind haar schoon; ik vind dat bleek ziet; iets
noodzakelek, goed, niet kwaad vinden; ik vind het zoo
beier; — uitdenken: een voorwendsel vinden; dat is
aardig gevonden; eene som, een raadsel vinden, de oplossing bedenken; zijn voordeel er vinden; den tad
vinden, uitsparen; troost, smaak, plezier in iets vinden,
hebben; — ten deel vallen: eene goede ontvangst yinden; een goed woord vindt overal eene goede plaats,

men luistert gewoonlUk naar een goed, een welgemeend woord; ergens den dood, een graf vinden, sterYen, bij omkomen; genade, gehoor vinden, verkrijgen;
ik vind er geen beat
bevind er mij niet goed bij; —
overeenkomen, een vergelijk treffen: het met iem.
vinden, eens worden; ik kan het niet met hem vinden,
ik heb telkens twist, oneenigheid met hem; zich
vinden, zich laten vinden, inschikkelijk zijn; zich ergens
laten vinden, zorgen dat men er tegenwoordig is.
VINDING, v. het vinden; (fig.) ontdekking, uitvinding; dichterlijke geest.
VINDER, m., VINDSTER, v. (•s), die vindt: de
eerltjke vinder; (ook) dichter, zanger; uitvinder; ziener.
VINDICATIE, v. (-5,
(recht.) terugvordering,
hereisch: vindicative van eer.
VINDICEEREN, (vindiceerde, heeft gevindiceerd),
(recht.) terugvorderen, hereischen; straffen, wreken.
VINDICTE, v. rechtsvordering van het algemeen
tegenover het individu.
VINDINGRIJK, bn. (-er, -st), vernuftig, geestig, vaardig (in het uitdenken van kunstjes): een rindingrijke
geest. VINDINGRIJKHEID, v. vernuft, geest, vaardigheid in het uitdenken.
VINDINGSKRACHT, v. scherpzinnigheid.
VINDPLAATS, v. (-en), plaats waar men iets vindt.
VINGER, m. (-5, -en), een van geledingen voorzien
deel der hand of van den voet; aan een handschoen
dat gedeelte, hetwelk een der vingers bedekt; de
kleine vinger, de pink; de groote ringer (inz. aan den
voet), duim; lekker is maar een 'ringer lang, genot is
snel voorbij; (fig.) de ringer Gods, blijk van Gods
Almacht; de taal der ringers, het met de vingers
spreken der doofstommen; de twee ringers opstekm,
gebruikelijk bij het afleggen van con eed; — (in

als men hem een vinger geeft, neemt he de geheele hand,

door eene kleine gunst of vrijheid verstout hij zich
tot hetgeen ongeoorloofd is; aan elken vinger een (owl
vrijer, eene vrijster), ik ben om jou niet verlegen;
laat zich om een vinger winden, hij is zeer zach.taardig; ik kan hem om mjjn vinger winden, hij is
voor mij in alles gewillig, ik kan met hem deep
wat ik wil; iets door de vingers zien, oogluikend
toelaten, iets vergeven; het gelcLdruipt, gaat gauu,
door de singers, is gauw uitgegeven; iets tilt den singer zuigen, eene logen 'verzinnen; als met den vingeraanwijzen, zeer duidelijk voorstellen of bedoelen;
iem. op de vingers tikken, kloppen, hem berispen ; iem..
op de vingers zien, strong op hem letten; de vinger
jeuken m jj, ik heb zeer veel lust, tot straf-klappen
uit to deelen, tegen iets te schrijven enz.; jets, iem. in
de vingers kregen, in handen; hif heeft zich in deck
vinger gesneden, onhoorbaar een wind gelaten;
vingers branden, nadeel van lets lUden, lange vinger
hebben, diefachtig zijn : het bleft aan de vingers kleven,
het wordt stil, achterwege houden. VINGERTJE,
o. (-5), kleine vinger.
VINGERADER, v. (-s), bloedader in de vingerst.
...BEENTJE, o. (-s), beentje in de vingers.
VINGERBREED, o. zoo breed als een vinger: vingerbreed. band; (fig.) zeer weinig: ik leg u geen vingerbreed in den weg; ...BREEDTE, v. (-n); ...DIER, o.
(-en), zeker viervoetig dier (chiromys madagascariensis) op Madagascar dat veel op het eekhorentje
gelijk t.
VINGERDIK, bn., zoo dik als een vinger: het vuit
.

zit er een vingerdik op.

VINGERDOEKJE, o. (-s), doekje om de vingers aan
of te vegan.
V INGEREN, (vingerde, heeft gevingerd), met de vingers aanraken, behandelen.
VINGERGELEDINGEN, v. mv., ...GEWRICHT, o. (-en),
geleding tusschen de vingerkootjes; ...GRAS, o.
(plantk.) bloedrood vingergras on onbehaard vingergras, twee soorten van 't geslacht panikgras; zijn
dragon den naam van vingergras, omdat de bloempakjes langs twee of moor spillen of stolen gerangschikt staan, welke alle uit eEn punt, den top des.
stengels, ontspringen; ...GREEP, m. (...grepen), grasp
met de vingers; zooveel tusschen twee vingers kan,
gegrepen worden; ...HANDSCHOEN, m. (-en), handschoen met vingers, in tegenst. met wanten; ...HOED,
m. (-en), metalen dopje of hoedje dat naaisters op
den top van den vinger zetten, om onder het naaien
aan de naald kracht bij to zetten, — zekere vochtmaat, centiliter.
VINGERHOEDSKRUID, o. eene leeuwenbekachtige
plant (digitalis), in 't wild voorkomende on als sierplant gekweekt, met karmozijnroode bloemen in
den worm van een vingerhoed; de bladeren dozer
plant zijn vergiftig on worden in de geneeskunde
gebruikt bij waterzucht on om hartkloppingen te
doen bedaren.
VINGERKAP, v. (-pen), vingerling; ...KEVER, m. (-s),
(nat. hist.) eene snort van kever (clicina); ...KOOTJE,,
o. (-5), (ontl.) vingerbeentje; ...KRUID, o. (plantk.),
vingerhoedskruid.
VINGERLANG, bn. zoo lang als een vinger: ringerlange stekjes.
VINGERLID, o. (...laden), lid van een vinger.
VINGERLIK, m. wat men van den vinger aflikt
to snoepen).

VINGERLING.
VINGERLING, m. (-en), ring; vingerovertrek :

leeren
vingerling; open vingerhoed; (zeew.) zware poorthengsels wier armen, op den achtersteven vastgenageld, zich over het barghout uitstrekken en een
deel van het roerstel uitmaken. VINGERLINGETJE,

VIOOLACHTIGEN.

1791

VINSTRAAL, m. (...stralen), (ontl.) beenige stralen

waardoor het vlies der vinnen ondersteund wordt.
VINT, v. (-en), (nat. hist.) kleine gevlekte elft.
VINVISCH, m. (...sschen), eene soort van walvisch
(balaenoptera), die in het bezit van eene rugvin is,,
o. ( - s).
hij kan wel 30 M. lang worden.
VINGERLOOPERS, m. my. die roofdieren welke
VINVORMIG, bn. in den vorm van vinnen.
niet de geheele voetzool op den grond zetten, doch
VIOL, v. (recht.) vrouwenschending.
op de teenen loopen.
VIOLA DI GAMBA, v. (muz.) eertijds eene soort van
VINGERLOOS, bn. zonder vingers; ...MERK, o. (-en),
snarenspeeltuig, knieviool.
merk, indruksel van de Vingers ; ...PLUIM, v. (plantk.)
VIOLATIE, v. (-s,
schending, verkrachting.
kamgras; ...RING, m. (-en), handring; (zeew.) ring
VIOLEEREN, (violeerde, heeft gevioleerd), schenden,
aan het roer.
verkrachten.
VINGERSNEL, bn. vlug van vingers. VINGERSNELVIOLENBED, o. (-den), bed met viooltjes; ...BOOM,.
HEID, v. vlugheid van vingers.
m. (-en), (plantk.), (gew.) gemeene eschdoorn of ahorn;
VINGERSPEL, o. (-en), eene soort van kinderspel;
...HONIG, ...HONING, m. met honing bereide violen...SPIER, v. (-en), (ontl.) strek- of buigspier der
stroop; o. gewone eschdoorn of ahorn;
vingers; ...SPRAAK of ...TAAL, v. kunsttaal der
...sTROOP, v. eene soort van medicijnstroop die alsdoofstommen, dactylologie; ...STEEN. m. vingermiddel tegen de spruw, als borstiniddel gebruikt.
vormige versteeningen van onbekende zeedieren;
wordt.
...STOK, m. (-ken), werktuig (om de vingers der
VIOLENT, bn. (-er, -st), geweldig, erg: eene violent*
handschoenen uit to zetten); ...TOP, m. (-pen);
pin hebben, gewelddadig.
...VISCH, m. (...sschen), eene soort van visch.
VIOLENTIE, v. (-s,
gewelddadigheid, hevigVINGERVORMIG, bn. in den vorm van een winger.
held.
VINGERWIJZING, v. het wijzen met den vinger; (fig )
VIOLENWORTEL, v. (apoth.) de wortelstok van de.
aanduiding, terechtwijzing: dat was voor mij eene
Florentijnsche lischbloem; ...ZAAD, o.
vingerwijzing; ...ZETTING, v. (muz.) de doelmatige
VIOLET, bn. paars; violet (schaamrood) worden.
plaatsing en verplaatsing der vingers op een muziekVIOLETBLAUW, bn. paarsachtig blauw; ...BLOEM,.
instrument, noodig tot het gemakkelijk en duidelijk
v. (-en), viool; ...BRUIN, bn. paarsbruin;
voordragen.
v. kleur van violet, paars; ...KLEURIG, bn.
VINK, m. (-en), eene soort van zangvogel met korten,
violetkleur hebbende; ...ROOD, bn. paarsrood.
dikken, gewelfden snavel (fringilla), waarvan vele
VIOLETTENHONIG, ...HONING, m. (apoth.) violensoorten bestaan; de vink slaat; een blinde vink, waarhoning.
van de oogeu uitgebrand zijn; (sprw.) doorslaan als
VIOLETVERVIG, bn. violetkleurig.
een blinde vink, over iets redeneeren waarvan men
VIOLIER, v. (-en), zekere struik, muurbloem;
geen verstand heeft; (fig.) het is een rare, kale, blinde
—BLOEM, v. (-en); —BOOM, m. (-en); —PLANT,.
vink, persoon; — (gemeenz.) vlooien en luizen : vinkjes
v. (-en).
hebben; — (slag.) kleine lapjes kalfsbiefstuk, puntig
VIOLINE, v. (-s), viool, altviool.
toegesneden en opgerold, met een stukje vet er in,
VIOLIST, m. (-en), vioolspeler. VIOLISTE, v. (-n),,
als een vink opgemaakt; (gew.) kaantjes; (gew.)
vioolspeelster.
kliekjes van vleesch, klein gesneden en met uien,
VIOLONCEL, v. (-s), een muziekinstrument in dem
peper en azijn opgestoofd; stukken walvischspek
vorm eener viool, tusschen altviool en contrabas•
waaruit traan gekookt wordt. VINKJE, o. (-s).
in, die bij het bespelen tusschen de knieen wordt
VINKEKOOI, v. (-en), kleine kooi voor een vink;
gehouden en een ronden, vollen, krachtigen tom
...MEES, v. (...zen), koolmees.
heeft; —KAST, v. (-en), doos om de violoncel in to
VINKEN, (vinkte, heeft gevinkt), ter vinkenjacht
bewaren of to verzenden.
gaan; vogels vangen in het algemeen; de meisjes
VIOLONCELLIST, m. (-en), bespeler van eene.
van pleizier bezoeken.
violoncel.
VINKENBAAN, v. (...banen), plaats ruimte waar
VIOOL, v. (violen), (plantk.) een plantengeslacht.
vinken worden gevangen; ...BIJTER, m. (-s), klap(viola) met aangenaam geurende en zachtgekleurdeekster; ...DIEF, m. sperwer; o. (-ers,
lentebloemen, tot de familie der vioolachtigen be.eren); o. (-s), huisje, met boomen omringd,
hoorende, waarvan 10 soorten in Nederland la
tot bet vangen van vinken; ...JACHT, v. (-en), jacht
't wild gevonden worden : de moerasviool; de ruigeop vinken ; ...NEST, o. (-en); ...NET, o. (•ten), net om
viool; de welriekende viool, ook wel tamme blauwevinken to vangen; (zeew.) enternet; ...00RDE, v.
viool of stiffmoertje geheeten; de boschviool; de Rivimaagdenpalm; ...SLAG, o. (-en), werktuig om vinken
aansche viool; de hondsviool; de lancetbladige viool; deto vangen; ...SNIJDER, m. (-s), strandsnijder;
bleekbloemige viool; de grootbladige viool en de drie...SPERWER, m. (-s); ...TIJD, m. jaargetijde der
kleurige of wilde viool, ook wel drievuldigheidsbloempje,.
vinken; ...VALK, m. (-en), sperwer; ...VANGER,
grilkijker, violet en wilde pansee geheeten; enkele en
m. (-s), iem. die vinken vangt; ...VANGST, v.
dubbele viooltjes; een ruikertje viooltjes. VIOOLTJE,.
VINKER, m. (-s), vinkenvanger.
o. (-s), vioolbloempje.
VINKESLAG, m. slag van een vink, het slaan -, de
VIOOL, v. (violen), zeker snarenspeeltuig dat uit
zang van den vink.
eene langwerpig ronde, platte, kleine least met klankVINNERVIG, bn. (plantk.), vinnervige bladen, waargaten bestaat en met vier snaren bespannen is;
van de nery en aan weerszijden langs de middelnerf
eene viool besnaren, met snaren bespannen; het bovenontspringen.
blad, onderblad, de greep eener viool; eene heele, halve,.
VINNIG, bn. bw. (-er, -st), (geneesk.) met veel vindriekwartviool, onderscheiding naar de grootte; de
nen, bloedvinnen; (veearts.) een vinnig varken, vinnig
viool bespelen; (sprw.) hij speelt de eerste viool, voert.
spek, dat garstig, gortig is; — bits, scherp: vinnige
het hoogste woord; op de groote viool spelen, den
woorden, berisping ; iem. vinnig doorhalen; vinnig antgrooten heer uithangen; — vioolspeler: hij is eerste,
woorden; — hevig: het is vinnig koud; een vinnige slag;
tweede viool; de violen waren goed, het vioolspel; ikvinnig kwaad zijn, hevig verbitterd; — tuk, begeerig:
laat violen zorgen, ik bekommer mij niet om hetvinnig op het spel zijn. VINNIGHEID, v. (...heden).
geen er gebeurt; — gevangenis, nor: in de viool'
VINPOOTIGEN, o. my. eene orde der buikpootige
zitten; iem. voor de viool krtjgen; — (zeew.)
weekdieren (pteropoda).
VIOOLTJE, o. (-s).
VINSPLETIG, bn. (plantk.) vinspletige bladeren, door
VIOOLACHTIGEN, v. my. eene plantenfamilie die.
insnijdingen die omstreeks tot het midden der halve
slechts door een geslacht, de viool, in Nederland,
breedte gaan, in twee rijen van slippen verdeeld.
vertegenwoordigd wordt.
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-inoot.sAs, v. (-sen),, contrabas; ...BLAUW, o.
paar5blauw; o. (-ken), (zbew.) een langwerpig stuk hout ter weerszUden van-den boegspriet, alzoo genoemd naar den vorm; dubbel blok
met loodrecht boven elkander ztjnde schijven;
...BOOM, m. (-en), zekere Amerikaansche boom
=et geribden . stain; ...CONCERT, o. (-en), concert
van vioolmuziek; ...HARS, v. o. goed gezuiverde
liars om de strijkstokbespahning mede to harsen,
46piegelhars; ...KAM, m. (-men), kam van de viool;
...K.AS, v. (-sen), ...KAST, v. (-en), het lichaam der
viool; doos om eene viool in to bewaren of to verzenden; ...LES, v. (-sen), les in het vioolspel; ...LESSENAAR, m. (-5), muzieklessenaar voor een vioolspeler; _MAKER, m. (-5), iem. die violen maakt;
-....MUZIEK, v. muziek door violen voortgebracht;
muziekstukken voor eene viool gezet; ...REGISTER,
o. (-s), register op een orgel dat den viooltoon heeft;

VISCHAAK, v. - (...aken), een visschersvaartuig;
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....SCHROEF, v. (...ven), eene der vier schroeven in
-den hals eener viool om daarmede de snaren to
spaniten en to stemmen; ook sleutels geheeten;

m. (muz.) vioolschroef; g-sleutel;
....SNAAR, v. (...snaren).
VIOOLSONATE, v. (-n), sonata voor de viool gecomponeerd, - op eene viool gespeeld; ...SPEL, o.
Let spelen op de viool; ...SPELER, m. (-s), die eene
viool bespeelt of kan bespelen; ...SPEELSTER, v.
-(-s); ...STEEN, v. een schilferachtige steen die bij
het wrilven een geur van viooltjes verspreidt;
...STUKKEN, o. my. (zeew.) beplankingen vOOr den
kop van den boegspriet tot het steunen van den
kluiver; (muz.) vioolmuziek; ...TOON, m. (...tonen),
,(muz.) toon zooals eene viool dien voortbrengt.
VIRAGO, v. (-'s), manwijf, forsch krachtig vrouws-

,

persoon.

VIRGINITEIT, v. maagdelijkheid.
VIRIEL, bn. (-er, -st), mannelijk, van den man;
tnanmoedig, gespierd; (muz.) diep van toon (van
.tie vrouwenstem).
VIRILITEIT, v. manbaarheid, fors:thheld.
VIRTUOOS, m. (...ozen), kunstenaar die zich, 't zij
in den zang, 't zij in het bespelen van eenig muziekinstrument eene bijzondere bedrevenheid verworven
beet; volleerde kunstenaar.
VIRTUOSE, v. ( n), meesteres in de kunst.
VIRTUOSITEIT, v. meesterlijkheid in de kunst,
vol!eerdheid, zeer groote vaardigheid.
VIRULENT, bn. giftig; aanstekend.
VIS, m. (-son), (bouwk.) ingezonken deurhengsel,
tinier, scharnier.
VISA, o. (-'s), bekrachtiging, schriftelijk getuigenis
Tan iets gezien te hebben.
VIS-a-VIS, bw. tegenover.
VIS-a-VIS, m. en v. die tegenover een ander is geplaatst; (muz.) dubbelvleugel, dubbelklavier, een door
HOFFMANN in 1779 uitgevonden speeltuig.
VISCH, m. (visschen), als voorwerpsn. —, v.
.als stofn.: een in het water levend gewerveld
dier met rood, koud bloed, dat zich door vinnen
beweegt on door kieuwen ademt: de visch zweint,
,

schiet kuit; visch vangen, grommet, schoonmaken;
kan
visch bakken, koken, eten; — (in sprw.)
zwemmen als een visch, zeer goad zwemmen; (sprw.)
zoo gezond als een visch, zeer gezon l; de visch wil
ztvenimen, bij een vischmaal behoort goede wijn, (ook)
als men visch gegeten heeft, wil men veel drinken;
leven als een visch in het water, onbekommerd, onbe:zorgd leven; zoo stem als een visch, steeds zwijgende,
te dom om to spreken; boter bij de visch, gereed
geld, contant: groote visschen eten de kleine, de grooten
verdrukkel de geringen; groote visschen sche 'wen het
net, de aanz:enlijken kunnen zich door veel dingen
heenslaan; een klein vischje, een zoet vischje, als men
minder verdient, heeft men er ook vaak minder
zorg voor noodig; men wet niet, of men visch of
•leesch aan hem heeft, het is iemand zonder karakter;
hoe meer visch, hoe d•oever crater, hoc, meer yolk, hoe
minder de bel?eling. VISCHJE, o.

...AAS, o. lokspijs voor de visschen.
VISCHACHTIG, bn. naar visch zweeMende; (gew.)
van visch houdende: ik ben niet vischachtig.
VISCHAFSLAG, m. afslag van visch; ...AFSLAGER, m. (-s), die visch afslaat.
VISCHAKTE, v. (-n), eene schriftelijke vergunning
tot het visschen met vischtuig; de kleine, de groote
vischakte,
gedeeltelijke, geheele vischpermissie;
...ANGEL, m. (-s), vischhaak; ...AREND, m. (-en),
zeearend: eene soort van roofvogel (falco ossifragus),

die zich aan de monden der rivieren en aan de
oevers der meren ophoudt, waar hij zich van groote
visschen, eenden en duikertje3 tracht meester to
maken, die hem tot voedsel dienen.
VISCHBAARDEN, m. my.; ...BAK, m. (-ken), bak
waarin men visch haalt of doet; ...BANK, v. (-en),
verkoopbank op eene vischmarkt; (bij uitbr.) vischmarkt; ...BEEN, o. (-deren), sterke graad; (oo'r)
balein; ...BEN, v. (-nen), vischmand; ...BEUN,
v. (-en), vischkaar; ...BLAAS, v. (...blazon), met
lucht gevulde blaas der visschen die hen soortelijk
even zwaar als het water maakt; ...BOEK, o. (-en),
beschrijving der visschen; ...BOER, m. (-en), handelaar in visschen; ...BOOM, m. (-en), zekere Westindische boom (piscidia) welks gekneusde takken
on bladen, in het water geworpen, de visschen
dronken maken on boven doen komen, zoodat men
ze met de hand kan grijpen; ...BOOT, v. (-en), visschersboot; ...BUIK, m. (-en), buik van een visch;
m. en v. (-en), die gaarne visch eet; ...BUN, v.
( nen), vischkaar.

VISCHDAG, m. (-en), dag waarop men vischt, veel
vangt; (ook R.-K.) onthoudingsdag waarop men
geen vleesch eet, by. Vrijdag; ...DIEFJE, o. (-s),
(nat. hist.) zeker vogeltje (sterna hirundo) tot de
groep der zeezwaluwen in de familie der meeuwen
Lehoorende, dat . de grootte heeft van een kauwtje
oil in alle landen van Europa langs de binnenwateren gevonden wordt; ...DOBBER, m. (-s), kurkje
aan eon vischtuig; ...DOODER, m. (-s), zekere plant
in Brazilie (bailleria aspera) welker schors een
vergif is voor de visschen; ...DOOP, v. vischsaus .
.DROGE,m(-s)ie.dvchrogt;EMR,
m. (-5); ...ETER, m., ...EETSTER, v. (-5), die alleen
van visch leeft; een yolk van vischeters, een vischetend yolk, ichtyophagen; ...FUIK, v. (-en), fuik om

mede to visschen.
VISCHGAL, v. gal van visschen; ...GAREN, o. (-s),
net waarmee visch wordt gevangen; garen
waarvan vischnetten worden gebreid; ...GELD, o.
(-en) belasting op de visch; (ook) koopprijs van
visch; ...GIER, v. (-en), vogel die op visschen cast,
vischarend; ...GRAAT, v. (...graten), been of verbeende pezen der visschen; ...GRAATVERBAND,
o. (bouwk.) eene wijze van bestrating, kepertandwerk; ...GROM, v. o.ingewanden der visschen;
...GUANO, o. guano uit vischgrom bereid; ...HAAK,
m. (...haken), vischhoek; (sprw.) aan den vischhaak
bUten, zich laten verschalken, bedriegen; ...HAGEMS, v. (-sen), eene diersoort der voorwereld; ...HAL,
v. (-len), hal waar visch verkocht wordt; ...HANDEL, m.; ...HANDELAAR, m., ...HANDELAARSTER, v. (-s), groothandelaar, -ster in visch;
...HOEK, m. (-en), angel waarmede men visch
vangt; ...HOEKER, m. (-s), iern. die met den hoek
vischt; ...HOUDER, m. (-s), vischbun; ...HUID, v.
(-en); ...JAGER, m. (-s), schipp,2r, schuit die op de
yischvangst uitgaat.
VISCHJE, o. (-5), speelmerk, beentje. VISCHJESa00S, v. (...zen).
VISCHKAAK, v. (...kaken), bek van een visch;
...KAAR, v. (...karen), bak, mand waarin men visch
levend bewaart; ...KAKER, m. (-5), die visch (b. v.
baring) kaakt of in vaten tout; ...KAKIS, v. (-sen),
Zie K ANIS; ...KAR, v. (-ran), kar, dienstig tot het
vervoer van visch; ...BETEL, m. (-s); ..,KEVER,
m. (-s), waterkever (dytiocus); ...KIEL; WEN, v. mv,

VISCHKOKER.
denahalingsorganen der visschen; ...KOKER, m.,
...KOOKSTER, v. (-s); ...KOOPER, m. (-s); ...KOP,
mt. (-pen); ...KOR, v. (-rola), teenen fuik in den vorm
-van eene muizenval; ...KORF, m. (...ven), vischkanis; ...KORRELS, v. my. (plantk ), zekere bessen
-van een Levantichen boom (menispermum cocculus),
-die het vermogen hebben om de visschen te be-dwelmen; ...KUIP, v. (-en); ...SUIT, v. (-en), kuit
van visschen; ...KUITSTEEN, o. eene soort van
kalksteen, uit kleine ronde korrels ter grootte van
- vischeieren bestaande,
o5liet, veel in de Jura ge- vonden.
VISCHLEPEL, m. (-s), lepel om gekookte visch
mede op te scheppen; ...LEVER, v. (-s); ...LIJM,
- v eene soort van lijm die uit samengerolde zwemblazen van den steur bestaat en tot zuiveren ge, schikt is (inz. van wijn); ...14IJN, v. (-en), visch- tu•g; ...LOOD, o. (-en), lood bij hengelaars in gebruik om den vischhaak te laten zinken; ...LUCHT,
- v.; ...LUIS, v. (...zew, zeker schaaldier
(caligus) dat
in zoet en zoutwater op visschen leeft; ...MAAL,
(...malen); ...MAN, m. (-nen), man die visch
langs de huizen verkoopt; (fig.) iem. die veel van
ik ben geen vischman, ik houd niet
- visch houdt:
- van visch; ...MAND, v. (-en); ...MARKT, v. (-en);
...MEID, v. (-en), bezorgster van visch; ...NET, o.
(-ten), gemaasd net om visschen te vangen; — om
visschen te dragen; ...00G, o. ( en): ...00REN, o.
my. kieuwen van den visch; ...OTTER, m. (-s), gewone otter (lotra).
VISCHPAKKER, m. (-s), inpakker van (gedroogde)
visch; ...PASTEI, v. (-en); ...PEKEL, v.; ...PEKELAA11, m. (-s), die visch pekelt; ...PLAAT, v. (...pla-ten): pla at met gaatjes op een vischschotel, waarop
gekookte visch opgediend wordt; ...PLAATS, v. (-en),
:plaats waar men visschen kan; ...POORT, v. (-en),
poort in een stadswal waar de vischschuiten aankomen; ...POTING, v. poting van visch in een
vijver, in eene rivier enz.; ...PUT, m. (-ten), put
waarin men visch speent.
VISCHRECHT, o. recht om te visschen; ...BEEP,
m. (-en), touw met vischhaken; ...REIGER, m. (-s),
reiger (ardea major cinera), die op visch aast.
VISCHRIJK, bn.(-er,-st), eene vischrUke rivier, waarin
- Teel visch is. VISCHRIJKHEID, v.
VISCHROOKER, m. (-s), iem. die visch rookt;
...SAUS, v. (-en), saus bij gekookte visch.
VISCHSCHOTEL, m. (-s), schotel voor visch; schotel
met visch; ...SCHROBBER, m. (-s), iem. die de
:sc;hubben der visschen schraapt; ...SCHUB, v. (-ben);
...SCHUIT, v. (-en); ...SLANG, v. (-en), (nat. hist.)
ene groote Amerikaansche slang die van visch
leeft; ...SLOEP, v. (-en); ...SMAK, v. (-ken); ...SNOER,
-0. (-en), vischlijn; ...SOEP, v. (-en); ...SPAAN, v.
(...spanen), lepel om visch uit te scheppen;
...STAART, m. (-en), staart van een visch; (zeew.)
:zeker houtwerk; ...STEEN, m. (-en), versteende
visch; steen met afdrukken van visch.
VISCHTEEF, v. (...teven), vischwijf; ...TEELT, v.
.aankweeking van visch: kunstmatige vischteelt,
piscicultuur; ...TIJD, m. tijd om te visschen: gesloten, open vischtijd; ...TOB, v. (-ben). ...TOBBE, v
-(-n); ...TON, v. (-nen); ...TUIG, o. (-en), gereedschap
voor het visschen.
VISCHVALK, m. (-en), (nat. hist.), vischarend;
...VANGER, m. (-s), visscher; (plantk.) vischboom;
...VANGST, v. het vischvangen, visscherij : eene
...VERKOOPER, m. (-s), _NEB.
: groote vischvangst;
KOOPSTER, v. (-s); ...VIJVER, m. (-s), besloten
waterkom (in een tuin enz.) met visch; ...VOERDER, m. (-s), vischjager; ...VROUW, v. (-en), vrouw
die visch verkoopt of uitvent.
VISCHWANT, o. netten en tuig van een visscher;
...WATER, o. water waar visch in gekookt is of
rnoet worden; (-s, -en), (ook) uitgestrektheid
-water waar men vischt, waar zich visch ophoudt;
...WEER, v. (...weren), ruimte door samengevlochten
teenen afgesloten; ...WIJF, o. (...ven), gemeene
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vischvrouw: schelden als een vischwiff; ...WIJVENTAAL, v. gemeene taal; ...WINKEL, m. (-s), winkel waarin men visch verkoopt.
VISEERDER, m. (-s), ijker, rooimeester; mikker;
die passen enz. viseert, die er het visa op sten.
VISEEREN, (viseerde, heeft geviseerd), goedkeuren
(eerie akte enz.) door er gezien (vu, visa) onder te
plaatsen; met 66n oog langs een vlak, langs palen
enz zien om over de vlakte of rechtlijnigheid te
kunnen oordeelen; mikken met een boog of vuurwapen; beoogen; roeien, peilen (met den viseerstok).
VISEERSTOK, m. (-ken), peilstok.
V1S1BEL, bn. zichtbaar, to zien; duidelijk; (fig.)
ten bedde uit, gereed iem. te ontvangen: mine
zuster is nog niet visibel.
VISIBILITEIT, v. zichtbaarheid.
VISIE, v. gezicht; inzage: ter visie liggen (van
stukken, stater., bestekken enz.);
(...si6n), visioen.
VISIOEN, o. (-en), eig. het zien, de aanblik; een
gezicht, droombeeld, spook, hersenschim, drooraerij.
VISIONNAIR, m. (-5), die visioenen heeft; ziener,
geestdrijver.
scherp onderzoek, huisVISITATIE, v. (-s,
zoeking; (ook) inz. bij het zoeken naar smokkelgoederen; — bezoek : 0. L. V.-visitatie, feestdag op
2 Juli, ter herinnering aan Maria's bezoek bij Elizabeth; orde der visitatie, vrouwelijke kloosterorde
gesticht door de H.H. FRANCISCUS VAN SALES en

JOANNA DE CHANTAL.
VISITATIEPOST,
(-en), standplaats voor rijksambtenaren aan de grenzen.
VISITE, v. (-5), bezoek: op visite zijn; visites maken,
ontvangen; illevrouw heeft visite; doktersvisite, bezoek
van een geneesheer; (fig.) zeer kort bezoek.
VISITEBOEKJE, o. (-s), boekje waarin men visitekaartjes bergt.
VISITEEREN, (visiteerde, heeft gevisiteerd), bezoeken; nauwkeurig onderzoeken.
VISITEERIJZER, o. (-5), (art.) ijzer om de inwendige gebreken der ziel van een kanon, van een
geweerloop to onderzoeken.
VISITEKAARTJE, o. (-s), naamkaartje dat afgegegeven wordt, als men iem. wil bezoeken, dien
men niet to huis vindt; ...KAMER, v. (-5), ontvangkamer.
VISITEUR, m. (-5), bezoeker; (inz.) onderzoeker,
beambte bij een kantoor van in- en uitgaanderechten,
aan de grenzen; vreemdeling die eene vrijmetselaarsloge bezoekt.
VISITE-UUR, o. (-uren), uur dat men visites maakt
on ontvangt, gewoonlijk 's middags van 2 tot 4 uur.
VISORIUM, o. (-s), zeker letterzettersgereedschap,
tenakel.
VISSCHEN, m. my. naam van een der teekens van
den dierenriem (aangeduid door '7").
VISSCHEN, (vischte, heeft gevischt), met een net
of een hengel visch vangen of trachten to vangen:
met den hengel, met het werpnet visschen; ook gezegd
van andere dingen die zich in het water bevinden:
parels, barnsteen, sponsen visschen; naar het anker,
den kabel, een drenkeling visschen, in het water die
opzoeken; — (in sprw.) naar iets visschen, trachten
achter een geheim te komen; in troebel water is goed
visschen. waar verwarring heerscht, doet de oneerlijke
man zijn voordeel; achter het net visschen, to laat
komen; met een zilveren hengel visschen, door geld zijn
doel bereiken; voor eens visschers deur visschen, vergeefsche moeite doen; elk vischt op zfjn getff, ieder
zoekt op zijne wijze vooruit to komen; — (in het
dominospel) steenen opnemen om te kunnen bijzetten.
VISSCHEN, o. visschertj, vischvangst.
VISSCHENBLOED, o. het koude bloed der visschen;
(fig.) visschenbloed hebben, zeer koudbloedig, onverschillig van aard zijn; ...BROEDSEL, o. (-5), jonge
vischjes tot aankweeking; ...GESLACHT, o. een
geslacht van visschen.
V1SSCHER, m (-s, -en), die vischt; die zijn bedrijf
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maakr:Van Yttscheirvn van Tisch verkoor en; (zeew*.)
eon cierAwnre balken in het dek, waardoor de Mast .

-st); vitachtig. VITTERIGVITTERIG,
.HEID, v. .
VITTING, v. (-en), (bouwk.) merk, streep op eels
. muur, een bakenstok enz.- om eene rechte ltjn, een,
. waterpas of hoogte aan to wtIzen of weer te vindenVITUSDANS, m. Zie ST.-VEITDANS.
VITZUCHT, v. vitlust
VIVACITEIT, v. levendigheid, .vlugheid.
VIVARIUM, o. (...ria), glazen behouder ter bewaring
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gat.VISCHERTJ, g.)
v.:141).
V1SSCI4ERIJ, v. , (-en', bet viaschen, visehvangst;
groote visAcheril, . de , haringvhngst, kleine visselterif,

r.de:Walyischvangst.
bericht de .visscherU
VISSCHERIJBERICHT,
betreffentie; ...TENTOONSTELLING4 v. (-en),tentoon•stoelling . van %lies wat met de visschertlj in verband
.staat.•
,

VISSCHERMAN;M.
-VISScHERSBEDRIJF,

o. ~het visschen als bedrijf;
...PEV:OLKING, Y.; ..0300T, v (-en) ; o. (-en),
dorp btjna uitsluitend van de vischvangst levende;
...HUT, v. (-ten); ...KNOOP, m. (-en), (zeew.) Engelscbe
;tn.00p; ...LEVEN, o. ...LIED, o. (-eren); ;..PINK, v.
(-en), vaartuig -voor zeevischvangst (irtz. te
.Scheveningen).
. VISSCHERSRING, m. .pauselijke zegelring waar,mede de apostolische brieven en besluiten in rood
was gezegeld worden, welke PETRUS in eene vischschUit cvoorstelt: de visschersring moet bff 't overlijden

,

van elken Paus verbroken worden.
VISSCHERSSCHUIT, v. (-en), ...VROTTVir, v. (-en).
VISSCHESTAART, v. (plantk.), (gew.) gels lisch.
VISSCHIG, bn. (-er, -st); vischrijk.
VITSE,. v. (-n), (gew., veroud.) bunzing.

VISSING, v. (-8), (zeew.) ronde of eironde opening
in de dekken gemaakt, om er de masten of kaapstanders door te laten gaan.
VISSINGSTUK, o. (-en), elk stuk waarmede de mast
bevestigd wordt; plaats in den bodem van het schip,
waar de voet van den mast op rust.
• VISTA, v. (kooph.) zicht; een wissel a vista, op
zicht, (muz.) a prima vista, van het blad af (spelen,
zingen), zonder voorbereiding.
VISUM, o. het geziene, de aanblik, oogenschijn;
visum repertuni, de schriftelijke verklaring, door geneeskundigen afgelegd en hunne bevinding behelzende van eenig onderzoek, door hen op gerechte-lijken last volbracht, en waarbij tevens de uitkomsten worden aangewezen, die daaruit in verband
tot de meerdere of mindere schuldverzwaring van
den aangeklaagden persoon kunnen worden afgeleid.
VITA, leven: attestatie de vita, bewijs akte van
leven; (sprw.) vita brevis, ars longa, het leven is
kort, de kunst is lang.
VITAAL, bn. tot het leven behoorende; (fig.) dit is
eene vitale (levens)7uaestie.
VITAALZIN, m. levenszin.
VITACHTIG, bn. (-er, -st), geneigd om to vitten:
eene vitachtige oude juffrouw. VITACHTIGHEID, v.
VITALITEIT, v. levenskracht; vatbaarheid voor
hot leven.
VITLUST, m. zucht tot vitten, - berispen.
VITRAGE, v. (-s), als kant geweven katoenen
stollen, voor gordijnen gebezigd.
VITREUS, bn. glasachtig.
VITRINE, v. (-s), glazen kast tot bet uitstallen van
koopwaren.
VITRIOOL, o. v. zwavelzure metaaloxyden.
VITRIOOLAARDE, v. vitriool bevattende aarde.

VITRIOOLACHTIG, bn. op vitriool gelijkende.
VITRIOOLERTS, o. (-en), erts waaruit vitriool gewonnen kan worden; ...FLESCH, v. (...sschen);
...GEEST, m. zilre vloelstof bij de bereiding van
vitriool ontstaande; ...KIES, o. zwavelkies, in
kristallen van eene fraaie groene kleur; ...OLIE, v.

...STEEN, m. (-en); ...WATER, o. ...ZOCT,
o., ...ZU UR, o. (...zuren), (scheik.).
VITSE, v. (-n), (plantk.), (gew.) veelbloemige vitse,
vogelwikke; tamme vitse, voederwikke.
VITTEN. (vitte, heeft gevit), laken, berispen: op
iem. vitten, allerlei kleingeestige aanmerkingen
rnaken; op iets vitten.
VITTER. m., VITSTER, v. (-s), die vit. VITTERIJ,
v. (-en), kleingeestige aanmerkingen.

zij love; (oudt.) io vivat, aanhef
VIVAT,,J
van eene hymne aan Jupiter, (thans) aanhef van.
.de.:meeste studentenliederen..
VIVIFICA-TIE, v. levendmaking.
VIVISECTIE, v. het nemen van anatomische ern
physiologische proeven op levende dieren.
VIVRES, v. mv. levensmiddelen, mondbehoeften_
—GELDEN, o. my.
VIZIER, o. (-en), helmmasker, helmklep; (fig.) iem._
met open vizier bestroden, hem openlijk bestrijden,
met gesloten vizier; — (art.) eene , soort van knoop.
of korrel aan den mond van een kanon, een geweer enz. geplaatst, waar men Tangs ziet om to
mikken, to richten; het loodrecht staande metaletb
plaatje aan een diopter of vizierliniaal; (sprw.) iets:
in het vizier hebben, het bemerken, (ook) er naarstreven; (ontl.) oog, gezichtsvermogen.
VIZIER, m. (-5, -en), eerste minister van een sultan,
grootwaardigheidsbekleeder.
VIZIERKEEP, v. (...kepen), keep waardoor men 14
het mikken kljkt; ...KORREL, v. (-5), (art.) vizier;
...LIJN, V. (-en), richtlijn; ...LINIAAL, o. (...alen),
diopter, een koperen beweegbaar on horizontaah
liniaal aan mathematische werktuigen, waarop twee.
van kijkspleten of gaatjes voorziene metalen plaatjesloodrecht aangebracht zijn; ...SCHOT, o. (-en), kernschot.
VLA, v. (-as), VLADE, v. (-n), zekere toespgs, dessertspijs (van eieren, melk, boter, kaneel enz.)_
VLAATJE, o. (-s).
VLAAG, v. (vlagen), bui, valwind: wind-, regenvlagen; (fig.) opwelling, aanval: in eene vlaag van.

van dieren.

toorn, jjlhoofdigheid iets doen; de barensweeen komenbij vlagen; bjj vlagen, bij tusschenpoozen. VLAAGJE, o. (-5).
VLAAK,

o. (vlaken), zandbank, plaat.

VLAAK, v. (vlaken), losse houten vloer; horde.
waarop men wol slaat om ze los to maken.
VLAAMSCH, bn. van Vlaanderen; een pond'
Vlaamsch, eene denkbeeldige munt = 6 gulden;
(bouwk.) Vlaamsch verband, muurwerk uit afwisselende lagen van streksche en patijtsche steenen,
bestaande.
VLAAMSCH, o. de Vlaamsche taal.
VLADEN, (vlaadde, heeft gevlaad), (Zuidn.) villen_
VLADIKA, m. (-'s), titel van den vorst der Monten egrij n en.

VLAG, v. (-gen), een stuk doek van eene lichtestof, gewoonlijk vlaggendoek, dat in het algemeen
de gedaante heeft van een rechthoek van zeer ver-.
schillende afmetingen en kleuren; men onderscheidt•
de natievlaggen van de seinvlaggen; inz. de Nederlandsche vlag, door de dichters ook dundoek geheeten;
de witte vlag, vlag ten teeken van overgave, (oudt.)
Fransche koninklijke vlag; de roode vlag, bloedvlag,

vlag ten teeken van oorlog, voortzetting des gevechts; (fig.) de roode vlag waait, hangt uit, zij heeft
de maandstonden; admiraal van de blauwe vlag,
admiraal walks schip eene blauwe seinvlag voert;
de vlag onderhalen of strijken (nederhalen); (fig.) de
vlag voor iem. strUken, voor iorn. onderdoen, bukken; (fig.) zcelke vlag voert hij?; onder welke vlag
vaart hij?, tot welke partij behoort hij? (ook) door
wien wordt hij bes•hermd?; met vlag en wimpel,
volkornen overwinnend, onbelemmerd; de vlag dekt
de lading, in oorlogstijd wordt de onzijdige vlag der
schepen geerbiedigd; de vlag voeren. ten teeken van
bevelhebberschap de vlag laten waaien; de baas-
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zijn; de groote vlag (het hoogste woord) voeren; vlaggen en Seen schip of reel vlaggen, luttel boters, veel

grond; effen, gelijke vlakte; uitgestrekte vlakte in Siberie;
vallei; (ook) • vlakke zijde (van lets); (sprw.) in de
vlakte komen, rond voor iets uitkomen. •
VLAKTEMAAT, v. (...maten), maat in het vierkant (lengte met breedte vermenigvuidigd) ; ...METER, m. (-s), werktuig. om de vlakten to meten;
(ook) iem. die het land meet; ...METING, v. het
vlaktemeten.
VLAKUIT, bw. zonder eenig voorbehoud: jets vlak-

gesthreeuw en weinig wol; dat staat als eene vlag
op eene modderschuit, die opschik komt niet met de

rest overeen; — eenige ellen vlaggendoek welke men
ter bevordering der gezondheid om de middel windt;
(fig.) de zeemacht (eener natie); — de vlag van eene
veer, de baarden ter weerszijden der schacht; (plantk.)
bovenste, meestal ook het grootste bloemkroonblad
eener vlinderbloem. VLAGJE, VLAGGETJE, o. (-s).
• VLAG, o. naam van vezelachtige gewassen die in
den zomer onze grachten, kanalen enz. bedekken.
VLAGGEJONGEN, m. (-s), scheepsjongen op een
oorlogsschip; ...JONKER, m. (-s), vaandrig; (zeew.)
cadet, adelborst; ...KAPITEIN, m. (-s), kapitein die
op het admiraalschip het bevel heeft; ...KOORD,
o. (-en), ...LIJN, v. (-en), lijn waarmede de vlag geheschen wordt; ...MAN, m. aanvoerder,
gezagvoerder; (fig.) leider.
VLAGGEN, (vlagde, heeft gevlagd) T een of meer
vlaggen uithangen (tot viering van een feest enz.).
VLAGGENDOEK, o. doek tot vlaggen gebruikelijk;
...HEK, o. (-ken), (zeew.); ...HOOGTE, ...LENGTE,
v. (zeew.); ...KAART, v. (-en), kaart waarop de vlaggen van alle nation zijn afgebeeld; ...KIST, v. (-en),
kist ter bewaring van de vlaggen.
VLAGGESCHIP of VLAGSCHIP, o. (...schepen),
schip dat de admiraalsvlag voert; ...SPIL, v. (-len),
vlaggestok ; ...SPRAAK, v. het geven van berichten
door middel van vlaggen; ...STOEL, m. (-en), (zeew.)
plaats waarin de Ylaggestok rust; ...STOK, m. (-ken);
...STROPJES, o. mv. (zeew.), zuigers van de vlag:
koorden ringetjes waarmede de vlag bevestigd is;
...TOUW, o. (-en), ...VAL, m. (-len), (zeew.) vlaggelijn.
VLAGGEVOERDER, VLAGVOERDER, m. (-s), admiraalschip; (ook) de admiraal zelf; (fig.) voorste,
eerste, leider.
VLAGOFFICIER, m. (-en), officier bij de marine die
het bevel voert over een eskader of smaldeel, t. w.
de admiraal, de vice-admiraal of de schout-bij-nacht;
...VERTOON, o. het vertoonen der vlag.
VLAK, bn. (-ker, -st), effen, glad, zonder diepte: de
vlakke hand, de platte hand; het vlakke veld, het
open veld; vlakke daken, platte; lets vlak maken,
effen; de vlakke zee, kalm, weinig bewogen; een vlak
terrein, niet begroeid of bebouwd; vlakke bergen,
platte; — juist, recht: wfj zitten vlak in de zon, vlak
in den wind; wij loopen in de vlakke zon, zijn door
niets beschaduwd; vlak voor den wind zeilen, den wind
juist van achteren krijgen; — ik woon vlak over de
kerk; hij zit vlak voor
dicht, nabij : vlak aan den
kant. VLAKHEID, v. (...heden), effenheid, vlak.
VLAK, o. (-ken), platte effenheid (b. v. der hand):
een schuin, horizontaal, loodrecht vlak; een hellend
vlak; (dicht.) het vlak der baron, de oppervlakte der

zee; (zeew.) bulk, defining van een schip, de scheepsbodem; — (meetk.) grens van een lichaam: platte
en gebogen vlakken. VLAKJE, o. (-s).
VLAK, v. (-ken), vlek, smet: vlakken in iets maken.
VLAKJE, o. (-s).
VLAKEN, (vlaakte, heeft gevlaakt), wol kloppen
(op een matten vloer).
, VLAKGANG, v. (-en), (zeew.) boeiplank ; ...HAMER,
m. (-s), slechthamer; ...IJZER, o. (-5), slechtijzer.
VLAKKEN, (vlakte, heeft gevlakt), evenen, effen
maken: met den slechthamer vlakken.
VLAKKEN, (vlakte, heeft en is gevlakt), vlekken.
VLAKKENSTIFT, v. (-en), ...ZEEP, v. stift, zeep om
vlakken to verdrijven, uit to wasschen.
VLAKKERIG, bn. (-er, -st), vlakkig.
VLAKKIG, bn. (-er, -st), met vlakken.
VLAKKRUID, o. vlekkenkruid;
v.(-s),
machine der meubelmakers om hout of to vlakken:
een beitel die 3 a 4 duizend maal per minuut ronddraait; ...MAKEN, o. het effen- of gelijkmaken;
...PAPIER, o. vloeipapier; ...PLANK, v. (-en), (zeew.),
plank der vlakgang.
VLAKTE, v. (-n), uitgestrektheid, plat land, effen

uit weigeren.
VLAKVERHEVEN, bn. halfverheven.
VLAKWEGER, m. (-s), (zeew.) zeker houtwerk.
VLAKZIEKTE, v. (-n), huiduitslag met koorts:
mazelen en roodronk zyn vlak,ziekten.
VLAM, v. (-men), eene gloeiende kolom gas of damp
waarin dikwijls vaste stofien zweven: waterstof
brandt met eene weinig lichtende vlam; vlam van een

vuur; de vlammen sloegen het dak uit, bij een uitslaanden brand; vlam vatten, ontbranden; (fig.) de
vlammen van de hel, het vreeselijke der verdoemenis ; alles in vuur en vlam zetten, eene sterke spanning veroorzaken; vuur en vlam spuwen, hevig
woeden, vreeselijk uitvaren; (fig.) hoogrood: de vlammen slaan hem nit (van angst); — hartstocht, liefdevlam: zone vlammen blusschen; — ader, kronkeling
(in marmer enz.): het notenhout heeft mooie vlammen;
in vlammen verven; — mist, koude novel die uit
zee komt opzetten, inz. 's avonds, maar ook wel
'5 morgens of 's middags. VLAMMETJE, o. (-5),
kleine vlam; inz. om eene sigaar of eene pljp aan
to steken: hebje een vlammetje voor mfj?, een brandend lucifertje.
VLAMBLOEM, Y. (-en), een Nieuwhollandsch pronkgewas met roode bloemen (phlox); ...HOUTJE, o.
(-s), lucifer: heb-je een vlammetje voor me ? — Neen,
maar wel een vlamhoutje.
VLAMING, m. (-en), inboorling van Vlaanderen.
VLAMKAST, v. (-en), (stoomw.) het verlengde van

den vuurhaard; ...KLEUR, v. (-en), yuurkleur.
VLAMKLEURIG, bn. vuurrood.
VLAMMEN, (vlamde, heeft of is gevlamd), met eene
vlam branden: het vuur begint nu to vlammen; nat
hout vlamt niet; (fig.) vlammen schieten: zfjne
oogen vlamden van (corn; — hevig verlangen, zeer
gesteld zijn (op iets): op winst, op wreak vlammen; —
iets met vlammen verven, schilderen: eene tafel
vlammen; een muur vlammen.
VLAMMEND, bn. opylammend, flikkerend.
VLAMMIG, bn. vlammend; met vlammen: rood
vlammig, met roode vlekken.
VLAMPIJP, v. (-en), (stoomw.), buis in een stoom-

ketel waardoor de vlammen geleid worden om het
verwarmend oppervlak to vergrooten : de vlampijpen
geleiden de verwarmde gassen van de vlamkast mar
de rookkast; ...PIJPKETEL, m. (-5), (stoomw.) stoomketel met vlampijpen.
VLAMSCI-HLDER, m. (-5), brandschilder, emailleur;
...SCHILDERING, v. (-en), brandschildering, email;
...STEEK, m. (...steken), eene soort van naaisteek;
...VERF, v. (...von), brandverf, brandkleur.
VLAMVERVIG, bn. brandkleurig, scharlaken.
VLAMVORMIG, bn. als eene vlam.
VLAS, o. (-son, in de bet. van soorten van vlas),
(plantk.) een plantengeslacht (linum), tot de familie
der vlasachtigen behoorende, waarvan het zaad het
bekende lfjnzaad is en de stengelvezels tot linnen gewoven worden; slechts twee soorten komen op het
gebied onzer flora voor: het gewone vlas, dat b> j ons
algemeen verbouwd wordt om de bastvezelen van
den stengel en het purgeervlas; vlas verbouwen, uittrekken, roten, zwingelen, hekelen; toebereide, doch ongesponnen vezelen der vlasstengels; (sprw.) dat 'acts
is niet to spinnen, daarmee is niets aan to vangen.
VLASACHTIG, bn. (-er, -st), als vlas.
VLASACHTIGEN, v. my. (plantk.) eene plantenfamilie (lineae) waarvan twee geslachten in Nederland gevonden worden: het vlas en het duizendoraan.
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'VLASAKKER, m. (40, veld waarop vias groeit;
...BAARD, m. (-en), eerste vroegste baard, melkbaard; (fig.) jonge knaap, laf bek; ...BEK, m. (-ken),
vlasbaard; (plantk.) eene soort van leeuwenbekje
(linaria vulgaris), dat algemeen op zandgrond voorkomt; ...BEREIDING, v. het bereiden van de vlasstengels tot vezels; ...BLAD, o. (-eren); ...BLOEM,
v. (-en), bloempje der vlasplant; ...BLOUWEL, m.
(-s), blouwel; ...BOER, m. (-en), iem. die vias bouwt;
ook iem. die to velde-staand vias koopt of in vias
handel daft; ...BOOM, m. ( en), een Indische boom
(antidesma), walks bast als vias wordt gebruikt;
...BOUW, vlasteelt; ...BRA AK, v. zeker werktuig
om het vias te braken; (ook) gebroken vlas; ...BREKER, m. (-s), die het vlas braakt; ...DODDER,
...DOTTER, v. (plantk.), (gew.) gemeene huttentut;
...DOTTEROLIE, v.; ...DOT, v. (-ten), bundel gehekeld
vias of hennep dien men op den klos doet; ...DRAAD,
m. (...draden), draad gesponnen vlas; ...HAAR, o.
(...haren), (fig.) eerste kinhaar; blond haar; ...HAMER, m. (-s), vlasbraak; ...HANDEL, m.; ...HANDELAAR, m. ( s, ...laren); ...HEKEL, m. (-s), zeker
werktuig om vias te hekelen; ...HEKELAAR, m.,
...HEKELAARSTER, v. iem. die vias hekelt;
...ROUT, o. (-en), vlasboom; ...KAM, m. (-men),
vlashekel; ...KAMMER, m. (-s), ...KAMSTER,v.(-5),
die vias karat of hekelt; ...KLEUR, v. grijze kleur
van vlasdraden.
VLASKLEURIG, bn. de vlaskleur hebbende.
VLASKOOPER, m. (-s), vlashandelaar; ...KOORTS,

VLECHTMAT, v. (-ten), gevlochten mat; van papier
gevlochten matje; ...RIET, o. riot om er stoelzittingen van to vlechten; ...RIDS, o. (...zen), dun hout,
takjes (om to vlechten).
VLECHTSEL, o. (-5), wat gevlochten is.
VLECHTSNOER, o. (-en), in elkander gevlochten
snoer; ...WERK, o. mandenwerk, haarwerk; mat.
VLECHTVORMIG, bn. in den worm eener vlecht.
VLEDDER, m. (-s), (plantk.) gewone vlier.
VLEDERMUIS, VLEERMUIS, v. (...zen), een handvleugelig zoogdier (vespertilio) dat slechts in de
schemering vliegt. VLEDERMUISJE, o. (-5).
VLEDERMUISVISCH, VLEERMUISVISOH, m.
(...sschen), (nat. hist.) zeevledermuis, zekere visch

v. koorts welke vlasarbeiders vaak van het roten
krijgen; ...KOP, m. en v. (-pen), (gemeen) persoon
met blonde haren; ...KOP, m. (-pen), vlasrokken;
...KRUID, o. een plantengeslacht (linaria), tot de
familie der leeuwenbekachtigen behoorende, waarvan
soorten in Nederland in 't wild gevonden worden:
muur-leeuwenbek, pijl- of spiesbladig vlaskruid, valsch
vlaskruid, klein vlaskruid, akker-vlaskruid, gestreept
vlaskruid en gemeen vlaskruid of vlasbek; ...LAND,
o. (-en), land waarop vias verbouwd wordt; ...LINNEN, o. (-s), iinnen van vlas geweven; ...MARKT,
v. (-en); ...PLANT, v. (-en); ...ROKKEN, o. (-s), spinrokken.
VLASSEN, bn. van vlas.
VLASSEN, (vlaste, heeft gevlast), als -, tot vias
worden; het vias uittrekken en roten; (fig.) op jets
vlassen, op jets belust zijn, naar iets streven, op
iets loeren; (Zuidn.) vias bouwen.
VLASSER, m. (-s), lem die vlast.
VLASSERIJ, v. (-en), vlasfabriek.
VLASSIG, bn. (-er, -st), vlasachtig.
VLASSPINNERIJ, v. het spinnen van vlas tot vlasgaren; ...STENG, v. (-en); ...STENGEL, m. (-s), stengel der vlasplant; ...STOOF, v. (...van), heete-luchtoven waarin de vlasstengels onder eene warmte
van 40' a 50' C. goed gedroogd worden; ...STOPPEL, m. (-5); ...STROO, 0.; ...TEELT, v. vlasbouw;
...TIJD, m. tijd waarin er gevlast wordt; ...VELD.
u. (-en), vlasakker; ..VINK, m. (-en), zekere vogel
met fraale geelgroene vederen; hij wordt ook greenling, groenvink, grunsel en kornuit geheeten; ...WEB,
0. (-ben), weefsel van linnen; ...WIEK, m. (-en),
(geneesk.) wiek van werk; ...WINKEL, m. (-5);
...ZAAD, u. (...zaken), lijnzaad.
VLECHT, v. (-en), wat gevlochten is, gevlochten
naarlok; eene vlecht breien, opsteken, losmaken; trens,
mat; (ontl.) vlechtvormig bloedvat; (geneesk.) zekere
huidziekte. VLASVLECHTJE, o, (-s).
VLECHTBAND, m. (-en), band om eene haarvlecht
vast te binden; ...DRAAD, o. pevlochten draad.
VLECHTEN, (vlocht, heeft gevlochten), kruiselings
over en door elkander slaan: haar vlechten; een
bloenikrans vlechten; papier vlechten, aangename bezigneid voor kinderen; teenen, manden vlechten; (fig.)
zedenspreuken in een gesprek vlechten, ongemerkt en
juist to pas er tusschen voeden. VLECHTING, v.
(-en), het vlechten; het gevlochtene.
VLECHTER, m. VLECHTSTER, v. (-s). die vlecht.

(malthe vespertilio).

VLEESCH, o. spiermassa der dieren, inz. der warmbloedige dieren: de Katholieken eten geen vleesch op
onthoudt ysciagen, wel visch; mager, vet vleesch; gezouten, gerooici, gebraden vleesch; dat paard zit goed in
zijn vleesch„ is nogal vleezig; die boerin is net een
klomp vleesch, vreeselijk dik en log; — wild vleesch,
dat in eene heelende wonde to veel groeit; de
nagel is in 't vleesch gegroeid; in 't vleesch, snfjden,
door de huid heen; — (sprw.) geen vleesch zonder
been, niets zonder gebreken; hij is visch noch vleesch,
hij is een nietig mensch; weten wat voor vleesch
men in de kuip heeft, met wien men to doen heeft; —
(schild.) de vleeschkleur: htj tveet het vleesch treffenol
weer te geven; —
(fig.) de mensch, inz. in betrekking tot zijne zinnelijke natuur: alle vleesch is sterfelijk, alle menschen
moeten sterven; den weg van alle vleesch gaan, sterven; het gaat hem naar den vleeze, zijne zaken gaan
goed, — handelaar in warm vleesch. in blanke slavinnen; het vleesch is zwak, kan niet altijd aan de
slechte neigingen weerstand bieden; het vleesch dooden, alle zinneltjke neigingen onderdrukken; zijn
tvelig vleesch begint te jeuken, hij springt uit den
band; man en vrouw zullen een vleesch zijn, zich
vleeschelijk vermengen; bentind vleesch hebben, gezegd van een meisje die verscheidene vrijers kan
krijgen; zz:h . -igen vleesch en bloed, zijn kind of kinderen; — het eetbare, sappige deel der vruchten,
vruchtvleesch; (vleezen) eene soort van vleesch
of vleeschspijs: er moeten drie vleezen klaargemaakt
worden.
VLEESCHACHTIG, bn. (-er, -st). als vleesch, vleezig.
VLEESCHADER, v. (-en), een tak der sleutelbeenader welke naar de bads- en hoofdspieren gaat;
o. afval, afsnijdsel van vleesch bij slagers;
...BAL, m. (-len), ...BALLETJE, o. (-5), bal van gehakt vleesch. fricadel; ...BANK, v. (-en), uitstalbank
van een vleeschhouwer (inz. in de vleeschhal);
...BLOK, o. (-ken), blok, dienende om er vleesch op
to hakken; ...BOOM, m. (-en), boom waarop de huiden van aanzittende vleeschdeeltjes ontdaan worden; ...BORD, o. (-en), groot plat bord om daarop
vleesch voor to snijden; ...BREUK, v. (-en), (heelk.)
eene valsche breuk die in een hard vleezig gezwei
in en bij de teelballen bestaat; ...DAG, m. (-en), (R.-K.)
dag waarop het nuttigen van vleesch vergund is,
in tegenst. met onthoudingsdag; ...DARM, m. (-en),
(ontl.), nuchtere darm, deel van den dunnen darm;
...DEELEN, o. my.
VLEESCHELIJK, bn. bw. in vleesch, naar den vleeze;
vleeschelijke gemeenschap tusschen man en vrouw, de
bijslaap, bekenning; vleeschelijke lusten, dierlijke,
zinnelijke lusten; vleescheltjke liefde gevoelen; — zeer
nauw vermaagschapt, in den bloede bestaande: min
vleeschelijke broader. VLEESCHELIJKHEID, v. lichamelijkheid, tastbaarheid; (fig.) vleeschelijke lust.
VLEESCHETEND, bn. ; vleeschetende dieren, die zich
met vleesch voeden, in tegenst. met de plantenetende.
VLEESCH-EXTRACT, o. extract van vleesch, inz.
der verschillende vleesehzouten: vleesch - extract heeft
voedingszcaarde, het client ?neer om den eetliest
op te i•ekken, Liebigs vleesch-extract, ...GERECHT, o.
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(-en); ...GEWAS, o. (-sen), ...GEZWEL, o. (-len), (geneesk.) vleeschbreuk; ieder zacht en niet pijnlijk
gezwel.
VLEESCHHAAK, m. (...haken), haak om er een
geslacht beest aan to hangen; ...HAKMACHINE,
v. (-s), machine om vleesch fijn to hakken; ...HAL,
v. (-len), overdekte vleeschmarkt; ...HEUVEL,
(-s), (onti.) vleeschgezwel; ....HOUWER, m. (-s),
beestenslachter on vleeschverkooper; ...HOU WERIJ,
v. (-en), het vleeschhouwen; (ook) plaats waar
vleesch verkocht wordt; ...HUID, v. ( en), (geneesk.)
vleeschachtig vlies; ...HUIS, o. vleeschhouwerswinkel; ...IJZER, o. (-s), vaststaand tzer waarover de leerlooiers de huiden trekken om ze van
vleeschdeelen to zuiveren; ...JUS, v. jus van gebraden vleesch; ...KAMER, v. (-s), kamer waar (geslacht)
vleesch bewaard wordt; ...KANT, m. (-en), zijde
waar het vleesch is (in tegenst. van het vette of
de spekzijde); de vleeschkant der huiden, de binnenzijde; ...K ETEL, m. (-s), groote kookketel; ...KEUR,
v. (-en), voorschriften betretlende het toezicht over
de yleeschhouwerijen, ...KEURDER, m. ( s), ...KEURING, v. (-en); ...KLEUR, v.
VLEESCHKLEURIG, bn. als de kleur van vleesch.
VLEESCHKLOMP, m. ( en), klomp vleesch; (fig.)
zwaar vleezig mensch; ...KRUID, o. basilicum;
KUIP, v. (-en), kuip waarin vleesch ingezouten is;
...LIJM, v. een gom- of slijmachtig plantenvormend
bestanddeel uit den Ethiopischen harsboom;
...MAAL, o. (...malen), maal, uit vleeschgerechten
bestaande; ...MAATSCHAPPIJ, v. (-en), maatschappij tot Let uithallen van vleesch; ...MADE,
v. (-n), eene soort van worm die op het vleesch
leeft.
VLEESCHMAKEND, bn. (heelk.) den groei van het
vleesch bevorderende.
VLEESCHMAND, v. ( en), mand der slagers om
vleesch in rond to brengen; ...MARKT, v. (-en);
...MES, o. (-son), groot mes; ...NAT, o. (kookk.)
bouillon, aftreksel van de kracht uit het vleesch;
...NAVELBREUK, v. (-en), (heelk.); ...NETBREUK,
v. (-en', (heelk.); ...OFFER, o. (-s), dierenofler, menschenoffer (bij de ouden); ...PAN, v. (-nen), pan
om vleesch in to braden; ...PASTEI, v. (-en), ...PASTEITJE, o. (-s), eene soort van gebak : ...PIN, v.
(-nen), houten pin, in het vleesch gestoken om het
bijeen to houden; ...POT, m (-ten), pot tot het koken
van vleeschspijzen; (bijb.) de vleesch ic of ran Egypte,
de betere spijzen van Egypte (in tegenst. van die der
woestijn); ...PRIEM, m. ( en); ...PRIJS, m. (...zen).
VLEESCHSAP,
o. (-pen), sap van vleesch,
...SCHAAF, v. (...schaven), schaaf om de huiden
van vleeschdeeltjes to ontdoen; ...SCHOTEL, m. (-s),
schotel van toebereid vleesch; ...SOEP, v. (-en);
...SPIJZEN, v. mv.; ...STANDE, (-n), (Zuidn.) vleeschkuip; ...STOP, v. eene bijzondere kristalliseerende
stikstofhoudende zelfstandigheid die men nit Let
vleesch der werveldieren verkrijgt; ...TAART, v.
(-en), ...TAARTJE, o. (-s), eene soort van gebak;
...TIJD, m. (-en), (R.-K.) tijd wanneer het veroorloofd
is vleesch to eten; ...TON, v. (-nen), vleeschkuip;
...VATEN, o. mv.(ontl.), spiervezels; ...VERKOOPER,
m. (-s), iem. die vleesch verkoopt, maar zelf niet
slacht; ...VLIES, o. (...zen), (ontl.) vleeschhuid;
...YORK, v. (-en), groote keukenvork.
VLEESCHVORMIG, bn. in den vorm van vleesch:

neLvol; groote menigte die niet geteld wordt: garnalen koopt men bij de vleet; (fig.) hij heeft ze blf de
vleet, in grooten overvloed; — (fig.) slat, slons; — (nat.
hist.) spijkerrog (raja batis).
VLEEZEN, bn. van vleesch; (bijb.) ik zal hun een
vleezen hart geven; niet in steenen. tafelen, maar in
vleezen tafelen des harten.
VLEEZIG, bn. (-er, -st), van vleesch voorzien: de
vleezige deelen des lichaams; gezet; Oink gevoed: eene
vleezige koe; sappig, eetbaar: vleezige kersen, pruimen.

vleeschvormige gezwellen.
VLEESCHVRETEND, bn. vleeschetend.
VLEESCHWONDE, v. (-n), wonde in het vleesch:
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VLEEZIGHEID, v. het vleezige.
VLEGEL, m. (-s), lange stok, met een anderen
korten stok aan het einde bevestigd, inz. dienende
om koren te dorschen; (fig.) lomperd, boerenkinkel.
VLEGELTJE, o. (-5).
VLEGELACHTIG, bn. (-er, -st), lomp, dom, onbeleefd.
VLEGELACHTIGHEID, v.
VLEGELEN, (vlegelde, heeft gevlegeld), dorschen.
VLEGELJAREN, o. my. jaren waarin de knapen
zich recht vlegelachtig aanstellen, gewoonlijk van
het It de tot het 18de jaar: er zn knapen veer wie

de vlegeljaren nooit voorbijgaan.
VLEGELKAP, v. (-pen), eene beweeglijke leeren
houten kap, door middel van welke de v:egelsteel
met den vlegelknuppel vereenigd wordt; ...KLAP,
m. (-pen), riempje waarmede de vlegelknuppel aan
den vlegelstok gebonden wordt; ...KNUPPEL, m. (-5),
het korte hout waarmede men bij het dorschen op
het koren slaat: ...SLAG, in. (-en), het slaan met
den vlegel ; ...STEEL, m. (...stolen), ...STOK, m. (-ken),
het langere deel van een dorschvlegel.
VLEIEN. (vleide, heott gevleid), zaken zeggen die
een ander aangenaam, doch overdreven of ook
onwaar zijn, flikflooien, naar den mond praten:
vorsten cleien; iem. een zijn geld vleien; iem. (of lets)
schooner maken of schilderen dan htl (of het) is:

portretschilders vleien haast altijd; de spiegel vleit niet;
zeg mij,
—iem. neschonevrwachtingevn:
yonder rieien , wet riff can de zaak denkt; — aangenaam aandoen: die betoonde voorkeur vleit mij; zoo
lets vleit de zinnen; — zich vleien, zichzelven hoop
vleit zich dat dit gebeure.
geven op iets:
VLEIEND, bn. bw. (-er, -st), wat vleit; streelend,
behaaglijk : vleiende uoorden, beloften; vleiende taal;

vleiend spreken.
VLEIER, m., VLEISTER, v. (-s), die vleit, het
kind dat streelt. VLEIERIJ, v. ( en), al wat vleit of
streelt.
VLEITAAL, v. vleiende woorden; ...WOORD, o.
(-en); ...ZUCHT, v. begeerte om iem. naar den
mond to praten.
VLEK, o. (-ken), verzameling van huizen, in
straten afgedeeld, kleiner dan eene stad en grooter
dan een dorp; open stadje; plattelandsgemeente.
VLEKJE, o. (-s).
VLEK, v. (-ken), gedeelte eener oppervlakte, anders
gekleurd dan de rest: die tiger heel t schoone vlekken;

een wit paard met bruine vlekken; de vlekken der
zon; door stooten, slaan of eene ziekte ontstaan:
inn. blauwe vlekken knijpen; ho kreeg het lichaam
col vlekken; — vuile plek, door slijk, vet enz. ontstaan: dat papier zit net vlekken; urn en thee maken
vlekken; (fig.) smet (op iemands naam enz.):
eene vlek aanwrijven; (godg.) het lam yonder vlek,
Jezus. VLEKJE, o. (-s).
VLEKBAL, VLEKKENBAL, m. (-len), bal om vlekken uit to wisschen; ..BLOEM, v. (-en), spikkelbloem.
VLEKKELOOS, bn. zonder vlek of smet: een

vleeschwonden genezen spoediy; ...WORDING, v. (godg.)

vlekkeloos gedrag, lecen; een vlekkeloozen naam hebben.

menschwording (van CHRISTUS); ...WORST, v. (.en),
worst van fijngehakt vleesch; ...ZETTING, v. (-en),
wettelijke prijsbepaling van het vleesch.
VLEET, v. (vleten), kurk of vloot op een zegen om
den eenen kant omhoog te houden; al de haringnetten van eene schuit als zij in zee liggen; het
isscherstuig bij de walvischvangst; mast- en tuigwork van een schip; eene kleine schuit, vlet; — een

VLEKKELOOSHEID, v. zuiverheid, reinheid.
VLEKKEN, (vlekte, heeft on is gevlekt), vlekken
maken, bevlekken: die jongen vlekt zon schri ft; bezoedelen, vlekken krijgen: witte stoffen vlekken licht;

olie vlekt.
VLEKKENKRUID, o. (-en), longekruid; geitenkruid;
...STEEN, m. (-en), steen em vlekken to verdrijven;
...STIFT, v. (-en), vlakkenstift; ...WATER, o. water
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tot uitwassching van vlekken, -eau-de-Javelle,
."‘
(-er, -st), met vlekken.
VLEKKIG,
VLEKKOORTS, v. scharlakenkoorts;. ...PAPIER,
a. schuurpapier; ...TYPHUS, m.;- ...ZIEKTE, v. (-n),
ziekte waarbij .het lichaam vol vlekken komt:
mazelen, raodvonk, scharlakenkoorts_ aftn vlekziekten;

inz. eene varkensziekte: vinnigheid, gortigheid.
- VLERK, v. (-en), vleugel van een vogel: de roofvogels hebben lange vlerken; (fig.) de vlerken laten
hangen, moedeloos neerzitten; NOT er met je vlerken
af, met je • handen; arm: hij pakte hem btj zjjne vierk;

vleugel van -een vogel ommede te wisschen, schoon
te maken; (zeew.) deel van het scheepswant
tusschen de win dveeren en de hekstutten. VLERKJE,
0VLERKEN, (vlerkte, heeft -gevlerkt), de boegplanken
over elkandeir slaan.
VLET, v. (-ten), VLETSCHUIT, v. (-en), platboomd
vaartuig, eene Boort van praam.
• VLETTEN, (vlette, heeft gevlet), plat leggen, evenen
(turf); met eene vlet aarde en zoden aanvoeren bij
het leggen van een dijk.
VLETTER, m., VLETSTER, v. (-s), turvenlegger,
turvenlegster; iem. die met eene vlet vaart.
VLEUG, v. (=en), vlam, flikkering: dat was een
vleugje voor den dood; — richting van het haar, het
weefsel: hoe is de vleug van het fluweel ?; een hoed near
de vleug borstelen; (Zuidn. gew.) vlucht; vogelkooi.
VLEUGEL, m. (•s, -en), deel van het lichaam van
vogels en van sommige insecten, dat hun tot het
vliegen dient, vlerk: de lange en korte pennen in de
vleugels; de vleugels korten, kortwieken; op de vleugelen der liefde kwam htj aansnellen, door liefde gedreven; de vleugelen des tads, der verbeelding; (fig.)
de vleugels laten hangen, moedeloos neerzitten; iem.
onder zone vleugelen (hoede) nemen; de vleugels der
kapellen z#n net schubbetjes bedekt; — zijgedeelte
van een gebouw, van een lager, van eene vloot;
zijstuk (van een net enz.); molenwiek; deel van
eene schroef (van schroefstoombooten); deel van
eene wan; vliesvormige uitbreiding aan plantenzaden en stengels; de vleugels van den neus, de neusvleugels; windijzer; (pap.) de steel van den stamper die de lompon week en klein maakt. VLEUGELTJE, o. (-5).
VLEUGELADJUDANT, m. (-en), adjudant bij som.
mige regeerende vorsten, zonder dat die naam iets
beteekent; (oudt.) adjudant die de orders van
den veldheer aan de vleugels van het lager overbracht on naging; ...BATTERIJ, v. (-en); ...DEKSEL, o. (-s), vleugelschild; ...DEUR, v. (-en), deur
die uit verschillende stukken bestaat.
VLEUGELEN, (vleugelde, heeft gevleugeld), binden,
knevelen; (w. g.) van vleugels voorzien.
VLEUGELHEK, o. (-ken), het hout waaraan de
windvaan in den top der masten genaaid is;
...HOOFDJES, o. my. (zeew.), hoofdjes aan scheepsvleugels; ...HOREN, m. (-s), eene soort van
huisjesslak.
VLEUGELIG, bn. met vleugels.
VLEUGELINSECT, o. (-en), (w. g.), vliegend insect.
...JICHT, v. jicht in de vleugels (der valken).
VLEUGELLAM, bn. lam aan een of beide vleugels;
(fig.) iem. vleugellam maken, dat hij niet veel near
uitrichten kan; ...LOOS, zonder vleugels.
VLEUGELMAN, na. (-nen), flankeur; ...MUUR, m.
(...muren), de vleugel»zuren eener brug, de zijmuren;
...PIANO, v. (-5), een klavierinstrument dat zich
van de piano's en pianino's door een sterkeren,
volleren toon en beteren aanslag der hamers aan de
snaren onderscheidt; ...SCHILD, o. (-en), eene soort
van harden vleugel die de eigenlijke vleugels der
insecten bedekt; ...SPIER, v. (-en), spier waarmee
de vogels hunne v:eugels bewegen; ...SPIL, v. (-en),
...STOEL, m. (-en). (zeew.) ijzeren spil waaraan het
horizontale deel der windvaan op masten bevestigd
is; ...VENTILATOR, m. (-en), centrifugaal-ventilator.

,
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VLEUGELVOETIGEN, v. Inv. ge.vinde weekdieren
VLEUGELVORMIG, bn. (ontl.) in. den vorm van yen
vleugel.
VLEUGELWORM, m. (-en), eene soort vah voetvleugelig weekdier; ...ZAAD, o. (...zaden), zaad met ,
. .
envlisomg.
VLEUGJE, o. (-5), (fig.) een vleugje, zeer weinig
-(van iets).
VLIE, o. doorvaart; inz. de doorgang nit :de
Zuiderzee naar de Noordzee langs Vlieland.
VLIEBOOT, v. (•en), (veroud.) eene zeeschuit die
bevoer, (later) naam van
de wateren van 't
de vaartuigen der Watergeuzen, die niet veel beter
of grooter waren.
- VLIEDBERG, m. (-en), vluchtheuvel, heuvel van
opgeworpen aarde in Zeeland om bij hoogen waterstand daarheen to vlieden.
VLIEDEN, (vlood, heeft of is gevloden), vluchten;
tot iem. vlieden, de vlucht nemen; de slechte gezelschappen vlieden, vermijden, ontvluchten.
VLIEG, v. (-en), algemeen bekend tweevleugelig ,
twee vliegen in 66n slag, twee zaken, insect;(prw.)
twee voordeelen in eons; iem. eene vlieg afvangen,
hem (in iets) voorkomen, hem verschalken; ik ben
niet hier om vliegen te vangen, ik ben niet hier om
niets, om werkeloos to blijven; zijn bakkes zal vliegen
vangen, hij zal klappen krijgen;. wjj slaan niets
dan vliegen, gez. waarmee men iets dat aangeboden
wordt, aanneemt; men vangt meer vliegen met een
lepel stroop dan met een vat azjjn, zachtheid wint
meer dan gestrengheid; hij maakt van eene vlieg een
olifant, hij overdrijft alles; een arend vangt geene
vliegen, eene verheven ziel bemoeit zich met geene

kleinigheden.
VLIEGEKOP, m. (-pen), kop van eene vlieg; ...MADE,
v. (-n), made van eene vlieg.
VLIEGEN, (vloog, heeft of is gevlogen), door middel
van vleugels de lucht klieven, zich in de lucht
verheffen: vogels, kevers, vlinders vliegen; in kringen
vliegen, als de roofvogel.s; (fig.) hooger vliegen dan
men kan, een hoogeron staat voeren dan waartoe
men bemiddeld is; hjj wil vliegen , eer hij vleugels
heeft, hij onderneemt iets wat zijn lirachten to boven
gaat; de vogel is gevlogen, de schuldige heeft een
goad heenkomen gezocht; — zich zeer snel bewegen: dat paard vliegt er van door; de meid vloog
het huis nit; door de straten vliegen, rennen; wear
vliegt h# heen?, waarheen gaat hij zoo snel?; iem.
tegemoet vliegen, snellen; op iemands wenken vliegen,
hem zeer snel gehoorzamen; in iemands armen
vliegen, snellen; iem. om den hals vliegen, hem met
vervoering omhelzen; in het aangezicht vliegen, aanvallen, bits bejegenen; iena in 't haar vliegen, bij de
haren trekken; alles vliegt hem van de hand, hij is
vlug in hetgeen hij doet; de tfjd vliegt, gaat snel
voorbij; de oogen vliegen hem door het hoofd, hij is
zeer vlug; — snel voortbewogen worden: het stof vliegt
in de lucht; de kruittoren, het schip vliegt in de lucht,
ontploft door kruit; de steen vloog door het raam; de
kogels vlogen hun om de ooren, gingen hun rakelings
voorbij; de bbl vloog van den steel; — in brand vliegen, snel ontbranden; — verdwijnen: de aap, het
geld is gevlogen; — er een laten vliegen, een wind
laten, maaggas loozen; — (zeew.) een touw, de schoot
laten vliegen, in eens losgooien; (bouwk.) vooroverhellen: de muur, dat huis vliegt; — door vliegen in
zekeren toestand brengen: de kanarie heeft een glas
stuk gevlogen.
VLIEGENAAS, o. waarop vliegen azen.
VLIEGENBOOM, m. (-en), trosvogelkers; ...DREK,
o. ( eren), ...EITJE, o. (-s,
m. drek van vliegen;
eiertjes); ...ETER, m. (-5), eene soort van kleinen
vogel; ...GAAS, o. gaas om iets tegen de vliegen
te beschutten; ...JAGER, m. (-5), zeker insect;
...KAMPERNOELIE, v. vergiftige kampernoelie
die men als vliegengift aanwendt; ...KAS, v. (-sen),
...KAST, v. (-en), kast met gaas betrokken om
spijzen tegen de vliegen te beschermen; ...KLAP,

VIJEGENKLAP.
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im. (-pen), een stole met een lap leer aan I et einde,
waarvan inz. de slachters zich bedienen om de
vliegen op het vleesch dood to slaan;
fo. (-en), kleed om- de vliegen of to weren an de
paarden; ...KNIP, v. (-pen), (plantk.) vliegenvangertje; ...LAP, m. (-pen), vliegenkleed; ...LEER, v.
verhandeling over de vliegen; ...LIJM, v. eene soort
van lijm om vliegen to vangen; ...MADE, v. ( n),
larva van vliegen; ...MASKER, o. (-5); ...NET, o. (-ten),
-vliegenkleed; ook vliegenvangertje; ...00G, o. (-en);
o. papier waarop de vliegen sterven;
__PLANT, v. (-en).
VLIEGEND, bn. wat vliegt, in de wind fladdert,
:zich snel voortbeweegt: vliegende (losse) Karen; vilesende steiger, hangende steiger; vliegende (ontrolde)
vaandels; een vliegend leger, dat niet altijd op dezelfde
plaats is; vliegende blaadjes, vlugschriften; eene vliesende (draagbare) brug; (geneesk.) vliegend (springend) vuur ; het vliegende paard, Pegasus; in vliegen-den draf; een vliegende storm, hevige storm; vliegende visschen, eene familie van weekvinnige vischen die onder de keerkringen voorkomen en zeer
-ontwikkelde borstvinnen hebben, waarmede zij zich
in de lucht kunnen verheffen en zoo een eind
vooruitspringen, eenigen tijd als 't ware vliegen ; — de
vliegende Hollander, volgens de legende een Hollandsch zeeman die zware misdaden bedreef on tot
-straf veroordeeld werd, eeuwig op zee rond to zwalken; — (koophandel) a comptant (bij den verkoop
Tan olio).
VLIEGENS, bw. vlug, zeer overhaast: ho ging er

om het tooneel plotseling te veranderen,e(sprT,}het ging met kunst en vliegwerk, Aoor allerlet kunst-,
middelen kwam men er toe; ...WIEL o. (-en), (van,
eene machine), voerwiel; ...ZWAM, v. (-men), zee;
giftige paddenstoel.-VLIENDER,
o.,
(-s), (gew.) vlierbooni;
(gew.) vlierhout.
VLIER, v. (plantk.) een plantengeslacht (sarnbucus)
tot de familie der kamperfoelieachtigen behoorende,
waarvan 3 soorten in Nederland in 't wild voorkomen: de loge vlier, de gewone slier of vledder en
de trosdragende vlier, zij hebben licht, snel groeiend
hout met veel zacht merg, witte bloemen en zwartachtig, roode zoete bessen; — (gew.) wilde vlier, zeven.blad; — vlierbloesem: vlier laten trekken; —
thee : vlier, drinken, innemen.
VLIERAZIJN, m. azijn van, met vlier bereid;
...BAST, v. bast van den vlierboom; ...BEI, v. (-en),
...BES, v. (-sen), ...BEZIE, v. (....zien), de zwartroode1
...BLOEISEL, 0. zoetachigbsndrvl;
...BLOEM, v. (-en); aftreksel van vlierbloemen, zekere
zweetdrank ; ...BOOM, m. (-en), de vlier; ...BOSCHJE,
o. (-5), boschje van vlierboomen; ...HEG, v. (-gen),
haag van vlierboomen; ...HEINING-, v._ (-en);
,..HOUT, o. bout der vlier, zeer los met een dik
zacht merg gevuld bout.
VLIERHOUTEN, bn. van vlierhout: vlierhouten

∎
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Tliegens heen.

VLIEGENSOORT, v. (-en), soort van vliegen;
.....STOLP, v. (-en), glazen stolp om vliegen te vangen.
VLIEGENSVLUG, bw. zeer vlug.
VLIEGENVAL, v. (plantk.) eene Amerikaansche
plant wier witte bloembladeren tweeklappig zijn
-en op de bovenvlakte en aan den rand met kleine
rstekels zijn bezet; zet zich een insect op het uit,gespreide blad, dan slaan de beide helften schielijk
--samen on houden het insect gevangen.
VLIEGENVANGER, m. (-s), ism. die vliegen vangt;
'(nat. hist.) de vliegenvangers maken eene familie
(muscicapa) uit onder de zangvogels, waarvan in
-ens vaderland de gewone vliegenvanger, de zwartkop_pige of zwartgrauwe vliegenvanger on de witgehalsde
-vliegenvanger voorkomen; kleine hagedis der Antillen ; — (plantk.) naam aan de zonnedauw gegeven,
-omdat kleine vliegjes dikwijls blijven hangen aan
let kleverig vocht, dat uit de kapvormige haartjes
-der bladen uitzweet.
VLIEGENVERGIF, o.
o. vergif om vliegen to dooden; ...VOGEL, m. (-5), ...VOGELTJE,
(-5), kolibri; ...WAAIER, m. (-s), middel tot afwering van de vliegen; ...WORM, m. (-en); ...ZWAM,
(plantk.) eene soort van vergiftige paddenstoel
-die in den herfst veel in bosschen gevonden wordt;
zij ontleent haar naam aan de omstandigheid, dat
vliegen sterven, als zij er van eten.
VLIEGEPOOT, m. (-en), poot eener vlieg.
VLIEGER, m. (-5), zeker kinderspeelgoed van papier
.dat in de lucht opgelaten wordt, elders boog en
ddraak geheeten : een vlieger oplaten; (fig.) die vlieger
.saat niet op, die zaak gelukt niet; (veroud.) een
loshangend bovenkleed dat men bij schoon wader
-opgekoppeld droeg om de onderkleederen to laten
,zien; (zeew.) middelstagzeil. VLIEGERTJE, o. (-s).
VLIEGER, m., VLIEGSTER, v. (-5), die vliegt
VLIEGERKOORD, ...TOUW, o. (-en), koord, touw
om een vlieger op to laten.
VLIEGESCHEET, m. (...scheten), vliegendrek: de
-

..spiegel zit vol vliegescheten; ...STRONT,

v.

VLIEGLUIS, v. (...zen), luis die op vliegen leeft.
VLIEGMACHINE, v. (-s), machine waarmee menschen
.kunnen vliegen of dit meenen te kunnen; ...PARTIJ,
v. (-en), snelle tocht waarbij men vliegend voort,-,gaat: dat was eene vliegpartij gisteren, wat hebben
avij gevlogen; o. toestel in schouwburgen
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VLIERING, v. (-en), verdieping boven den zolder.
VLIERINKJE, o. (-s).
VLIERINGKAMERTJE, o. (-s.) kamertje op de vliering;
...LUIK, o. (-en); ...SPARREN, v. my.; ...TOUW, o.
(-en); ...VENSTER, o. (-5).
VLIERKUSSENTJE, o. (-5), (geneesk.) dotje waarin
vlier gedaan is tot stowing of verwarming;
v.; ...PIT, v. merg van den vlierboom; ...PLANT,
v. (-en); ...RUPS, v. (-en), rups die op de vlier leeft
(acoena sambucaria); ...SAP, o. (-pen), sap der vilerbessen; ...SIROOP, ...STROOP, v. door inkoking
verdikt vliersap; ...STRUIK, m. (-en); ...THEE, v.
thee van den bioesem van den vlierboom; ...WORTEL, m. (-s), als voorwerpen. —, v. als stofn.: wortel
van de viler; ...ZWAM, v. (-men), eene soort van
zwam die op vlierstruiken leeft (exidia auricula
Judge).

VLIES, o. (...zen), schapenvacht; (fab.) het gouden
vlies, door Jason veroverd, oorzaak van den tocht
der Argonauten; geen gulden vlies dan onder draken,
geen buitengewone uitkomsten dan door ongewone
stoutmoedigheid; de ridderorde van het Gulden Vlies,
Spaansche on Oostenrijksche ridderorde; schapenwol; (ontl.) velletje, huidje: vliezen om de spieren;
vliezen in het oog, het oor, de vliezen in een el; nieuwe
huid op eene wond; vel op de gekookte melk.
VLIESJE, o. (-s).
VLIESACHTIG, bn. (-er, -st), vliezig.
VLIESHARIGEN, m. my. wolharigen, menschen die
het haar als een vlies over het hoofd hebben, zooals
de Kaffers en Negers; ...HEER, m. (-en), ...RIDDER,
m. (-s), heer, ridder van het Gulden Viies.
VLIESVLEUGELIG, bn. (nat. hist.) vliesvleugelige
insecten (hymenoptera), insecten met vier, door betrekkelijk weinig aderen in cellen verdeelde, naakte
vliezige vleugels.
VLIESVORMIG, bn. als eon vlies.
VLIESZAAD, o. een plantengeslacht, tot de familie
der melden behoorende, waarvan slechts eene soort,
die dan nog maar op enkele plaatsen gevonden is,
in Nederland in 't wild voorkomt: het Marshall's
vlieszaad; ...ZWAM, v. (-men),
eene afdeeling der
zwammen (hymenomicetes).
VLIET. m. (-en), klein stroomend water, beak.
VLIETJE, o. (-5).
VLIETEN, (vloot, is gevloten), langzaam stroomen,
kabbelen; vloeien: de tranen vloten over hare wangen.
VLIETEND, bn. vloeiend, stroomend: een vlietend
water.

VLIETGOD, m. (-en), ...GODIN, v. (-nen), ...GODES,
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(men), (lab.), god; godin of godes van een vlietend
water; ...MAAGD, v; (-en); ...NIMF, v. (-en),najade.
o. vlietend , water; (ook) water nit den
Vliet. - • • •
VLIEZIG, bn. (-er, .-st), met vliezen; vliesachtig;
(plantk.) dun, • meest doorschjjnende, niet groen;
yliezige bladeren, vruchlen, wortels. VLIEZIGHEID,:v.
VLIJEN, (vlijde, heeft gevltjd), naast elkander
schikken,, voegen: hout, turf op een stapel
behagen, te pas komen : dat vljt miff bijzonder goed.
VLIJING, v.
VLIJM. v. (-en), (heelk.) eene soort van mes om
eene ader to openen, lancet; (sprw.) zoo scherp als
eene vtifm, bijzonder scherp. VLIJMPJE, o. (-s),
kleine Mijm.
VLIJMEN, (vlijmde, heeft gevlijmd), met eene lancet
of eene vlijm doorsteken, openen, doorvlijmen;
een vlemend wee, snijdende ptjn, (fig.) grievend hartzeer; (gew.) fluimen opgeven.
VLIJMKOKER, m. (-s;, koker waarin eene vltjm bewaard wordt; ...SCHERP, bn. btjzonder scherp;
...SNEDE, v. (-n), snede met eene vlijm; ...STEEK,
m. (steken).
VLIJT, v. voortdurende ijver en nauwgezetheid in
het betrachten, uitvoeren van iets : met vlijt stu-

te vloeleu: water en lucht zffn vioeibaar; jets vloeibaavmaken, smelten, verdunnen, • eplossen; vloeienciVLOEIBAARHEID, v.
VLOEIBAARMAKING, v. het • vloeibaar maken;„
...WORDING, v.
'VLOEIBLOK, o. (-ken), blok ,.vloeipapier;
(-en), boek•met bladen vloeipapier gevuld, buvard;-,-.
...BORD, o. (-en), vloeiplank.
VLOEIEN, (vloeide, heeft en is gevloeid), vlieten,
zich zachtkens voortbewegen (van•vochten): bloed'
dat in onze aderen vloeit; de inkt wil niet vloeien,
hip
is to dik ; de inkt vloeit op dit vette papier, verspreidt
zich; de wond vloeit, draagt, loopt; de kraamvrouwvloeit, heeft eene bloedvloeiing; — welluidend zijn

deeren, bewerken; aanhoudende, voortdurende

VLIJTBETOON, o. het betcroneti van vlijt.
VLIJTIG, bn. bw. (-or, -st), VLIJTIGLIJK, bw.
voortdurend ijverig, werkzaam, naarstig.
VLINDER, m. (-s), kapel : een schubvleugelig insect;
(fig.) ongestadig, veranderlijk mensch: hij is net een
vlinder. VLINDERTJE, o. (-s).
VLINDERACHTIG, bn. als een vlinder; (fig.) ongestadig, veranderlijk. VLINDERACHTIGHEID.
VLINDERBLOEM, v. (-en) bloem met eene symmetrische bloemkroon, uit 4 of 5 ongelijke blaadjes bestaande, waarvan de twee onderste (de kiel) bootvormig vergroeid zijn, de twee zijdelingsche (de
vleugels) denzelfden vorm hebben en het bovenste
(de vlag) meestal het grootst is.
VLINDERBLOEMIGEN, v. my. eene plantenfamilie
(papilionaceae) waartoe de volgende gesachten behooren: doornstruik; bezemstruik; brem; stalkruid;
wondkruid; galega; rupsklaver; honigklarer; klaver;
rolklaver; kantcrucht; kantzaad; kroonkruid; vogelpoot; esparcette; wikke; latherus enz.

VLINDERBOOM, m. (-en) boom met vlinderbloemen;
...POP, v. (-pen), pop van de rups alvorens vlinder
te zijn; ...VISCH, m. (...sschen), slijmvisch welks
rugvin veel op den vleugel eener kapel gelijkt.
VLINDERVORMIG, bn. in den vorm van een vlinder.
VLOED, m. (-en), het vloeien ; (geneesk) bloedvloeiing uit de geslachtsdeelen eener vrouw; witte
vloed, zekere ziekte der vrouwen; de toestand van
iets dat vloeit; groot stroomend water; groote
rivier; wassend water; het wordt vloed; de vloed
komt opzetten; de vloed komt tot daar; den vloed doodzeilen, de werking van den -vloed te boven komen;
(sprw.) werelds goed is eb en vloed, komt en verdwijnt
evenals de eb en de vloed; het komt als eb en vloed,

het verdwijnt en gaat, wordt nu minder dan meer;
(zeew.) voor vloed liggen; stortvloed, overstrooming:
de vloed voerde alles mee; in den vloed omkomen;

(fig.)

groote rnenigte: in een vloed van tranen; een vloed
van woorden, van scheldwoorden.

VLOEDANKER, o. (-5). (zeew.) een met vloed uitgeworpen anker; ...BORD, o. (-en), vloeiplank;
...DEUR, v. (-en), (aan sluizen), buitendeur aan zeesluizen; ...GOLF, v. (...ven), rondgaande golf die
vloed brengt: de loop der vloedgolven; ...HARS, o.
v. (apoth.) Animagom; v. (-5), haven
waarin men alleen met vloed kan binnenvallen;
...PLANK, v. (-en), damplank.
VLOEDRIJK, bn. (-er, -st), rijk aan v:oeden,- stroom en.
VLOEDWATER, o. water door de vloedgolven aangevoerd: water uit eene groote rivier.
VLOEIBAAR, bn. (-der, -st), vatbaar geschikt om

(van woorden en tonen): deze verzen vloeien wet; dat'

woord vloeide mij vanzelf uit de pen; voortkomen::
zjjne ongelukken vloeiden uit zijne dwaze eigenliefde._

VLOEIING, v. (-en), het vloeien, vlieting; (geneesk.)-

vloeiing van bloed (uit open wonden); (ook) onnatuur--

lijke bloedvloeiing der vi ouwen.
VLOEIEND, bn. bw. (-er, -st), vlietend; gesmolten: (plantk.) met ondergedoken, door-vloeindmta;
het water heen en weer bewogen stengel; (thalk.y,
vloeiende letters : 1, m, n, r; — (fig.) gemakkelijk, ongedwongen: h# spreekt het Engelsch vloeiend; vloeiendesttjl. VLOEIENDHEID, v. (w. g.), gemakkelijkheid.

VLOEIHOEK, m. hook waaruit veel water toevloeit: de wind is in den vloeihoek, is Noordwest;
...IJZER, o. ...KRISTALLEN, o. my. de tot dusver niet afgezonderde basis van het vloeispaathzuur;
...LIJST, (-en), (timm.) half hol, half bol gebogen
lijn aan lijstwerk, ook ojief en cimaas geheeten;
...MIDDEL, o. (-s, -en), middel om iets vloeiend temaken.
VLOEIPAPIER, o. papier tot opdroging van schrift,.
in sommige streken ook kladpapier geheeten; ...PIJP,_
v. (-en), deel van een ventilatie- of van een verwarmingstoestel; ...PLANK, v. (-en), plank tegen ,
denvlo(bijkru),edam;vnstrlij.
(aan de buitenzi,jde); ...PUT, m.(-ten),bewaarplaats.
van water tot brandblussching; ...ROL, v. (-len),
rol met vloeipapier.
VLOEISPAATH, o. zekere delfstof die in gangen
en beddingen van verschillende landen aangetroffen ,
,wordtenzblagijkswenhtvrzld
ganmetui lvornge,amtien koperertsen; het wordt vloeispaath genoemd„
orndat het bij sommige ertsen als van koper, ijzer en zilver enz. gevoegd wordt, om de smeltbaarheid
of het vloeibaar worden daarvan to bevorderen.
VLOEISPAATHZUUR, o. een waterstofzuur uit
de verbinding van fluor met waterstof bestaande„
het is zoO scherp dat het zelfs glas aantast en
dient om teekeningen en opschriften op glazen
voorwerpen te brengen, doch voornamelijk om verdeelingen en schalen voor barometers en thermometers op glas to maken.
VLOEISTOF, v. (-fen), alles wat vloeit, vocht: de •

vloeistoffen kan men doen bevriezen en verdampen.
VLOEK, m. (-en), verwensching: met den vloek be-laden (vervloekt) zijn; de vloek eens vaders; daar rust
geen zegen op, maar vloek; (fig ) straf, geesel; ramp,
ongeluk, als gevolg eener vervloeking: er ligt een
vloek op dat huis; deze lnan is een vloek (een voorwerp van vervloeking) der menschheid; iedere heilig
schennende uitdrukking: vloeken uithraken; met een
vloek iets bevestigen, in drie vloeken en een zucht is het
klaar, in een ommezien, zonder moeite. VLOEKJE,

o. (-5).

VLOEKBAAR, bn. (-der, -st), vloekwaard.
VLOEKBEEST, o. ( en), ...BEK, m. en v. (-ken),
...DIER, o. (-en), vloeker, iem. die veel vloekt.
VLOEKEN, (vloekte, heeft gevloekt), verwenschen,
den vloek uitspreken over...: iem. vloeken; zegen hen.
die u vloeken; ap iets vloeken, iets verafschuwen; —
godslasterende woorden spreken, hij vloekt als een
ketter, als een ketellapper; een schril contrast vormen: die kleuren vloeken met elkander.

VLOEKER.
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VLOEKER, m. VLOEKSTER, v. (-s), die altijd vloekt.
VLOEKGENOOT, m. (-en), medeplichtige (in eene
afschnwelijke misdaad). VLOEKGENOOTE, v. (-n).
VLOEKGENOOTSCHAP, o. medeplichtigheid; vereeniging van misdadigers; ...GESPAN, o. vloekgenootschap; ...GOD, m. gruwelgod, afgod; ...GOD1N,
v. wraakgodin; ...VERWANT, m. (-en), vloekgenoot; ...VERWANTE, v. (-n), vloekgenoote; ...VER.
WANTSCHAP, v ; ...WAARD, ...WAARDIG, bn.
(-er, -st, meer meent -), verdienende gevloekt te
worden; ...WAARDIGHEID, v.; ...WENSCH, m.
(-en), ...WOORD, o. (-en), verwensching, godslastering.
VLOER, m. (-en), bodem, grond (inz. van een vertrek): een houten, planken vloer; (timm.) een vloer op
wervels, de aangedreven planken van een vloer die niet
op de ribbon vastgespijkerd, maar door latten verbonzijn; na het krimpen wordt zoo'n vloer nogmaals
aangedreven; een steenen, marmeren vloer; er ligt een

VLONDER, m. (-s), slootplank; houten bruggetjaVLONDERTJE, o. (-s).
VLONDERLEUNING, v. (-en), leuning langs eery
vlonder. VLONDERLEUNINKJE, o. (-s).
VLOO, v. (-ien), zeker vleugelloos insect (pulex),
dat zich met het blood van menschen en dieren
voedt: vlooien hebben, vangen, knippen, met den nagel
dooddrukken; jeuk :
heeft (slaap)vlooien; (fig.)(gew.)hij heeft eene vloo in 't oor, hij is ongerust. VLOOITJE,.
o. (-s).
VLOOIACHTIG, bn. op eene vloo gelijkende.
VLOOIEBEET, m. (...beten), beet eener vloo; moot-

kleed op den vloer; den vloer dcen, opboenen; — (sprw.)
de vloer is te koud waar zij over gaat, men houdt
zeer veel van haar; veel volk over den vloer hebben,
komt daar over den vloer,
dienstpersoneel hebben;
bezoekt hen dikwijls; mans moer is de duivel over
den vloer, eene vrouw kan het zelden met hare
schoonmoeder vinden; alles over den river halen, van
zijne gewone plaats; de wasch van den vloer doen,
aan kant maken; de kinderen moeten 's avonds van
den vloer, naar bed; — bodem eener mijn, van een

oven; — (bakk.) een vloerbrood. VLOERTJE, o. (-s).
VLOERBALK, m. ( en), (bouwk.), balk waarop de
vloerdelen rusten; ...BROOD, o. (-en), brood dat zoo
op den vloer van een oven gebakken is en niet in
eene bus; ...DEEL, v. (...delen), vloerplank.
VLOERDER, m., vloermaker, vloerlegger. VLOERSTER, v. (-5).
VLOERDUIF, v. (...ven), (gew.) tamme duif;
...DWEIL, v. (-en).
VLOEREN, (vloerde, heeft gevloerd), vloeren maken,
leggen; bevloeren; (fig.) bedekken. VLOERING, v.
(-en), het vloeren; bevloering.
VLOERHOUTEN, o. my. (zeew.) buikleggers;
...K LEED, o. (-en), tapijt op den vloer; ...LIGGER,
m. (-5), vloerbalk ; v. (•ten), mat op den vloer,
meestal voor eene deur; iem. op de vloermat laten
staan, hem aan de deur laten wachten en niet in
de kamer laten komen (uit minachting); ...NAGEL,
m. (-5), nagel om de vloerdelen made vast te spijkeren; ...PLANK, v. (-en); ...RIBBE, v. (-n), ribbe
of balk waarop de planken eener bevloering rusten;
...SENTEN, v. my. (zeew.) vlaksent; ...SPIJKER,
m. (-s), vloernagel; ...STEEN, m. (-en), steen eener
steenen bevloering; ...TAPIJT, o. (-en), ...TAPEET,
o. (...peten), vloerkleed; (fig.) het gras der velden;
...TEGEL, m. (-5); ...VARKEN, o. (-s), stoffer, varken; ...VORMER, m. (-s), vormer van vloertegels;
...WERK, o. (-en), bevloering, inz. wanneer fit
eenigszins kunstig is; ...WERKER, m. (-5); ...ZEIL,
o. (-en), zeildoek op den vloer, bij wijze van kleed.
VLOGHAVER, v. (landb.) (gew.) wilde of gebaarde
haver (arena fatua).
VLOK, v. (-ken), VLOKJE, o. (-s), afgescheiden
deeltje, klein hoopje van wol, sneeuw, stof of andere
lichte stoffen die gemakkelijk door den wind mee-

gevoerd worden.
VLOKACHTIG, bn. als vlokken.
VLOKBED, o. (-den), met vlokwol gevuld bed;
...BIES, v. (...zen), eene soort van riot waarvan de
bloesem tot vulling van bedden on matrassen
client; ...HAAR, o. vlokkig haar.
VLOKKEN, (vlokte, heeft of is gevlokt), tot vlokken maken, • worden; (Zuidn.) sneeuwen.
VLOKKEN, v. my. (plantk.), (gew.) smalbladig
wollegras.
VLOKKIG, bn. (-er, -st), met -, vol vlokken.
VLOKVULSEL, o. (-5), ...WOL, v. de wol die van
wollen weefsels afgeschoren wordt; ...ZIJDE, v.
zijde van het buitenste deel van den cocon gesponnen,
losser en minder waard dan de gewone zijde.
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door eene vloo achtergelaten.
VLOOIEN, (vlooide, heeft gevlooid), vlooien vangen,
jagen; zich vlooien, zich de vlooien afvangen; den:
hoed vlooien; (sprw.) den aap vlooien, zie AAP.
VLOOIENKRUID, o. verschillende kruic:en die door
hun geur de vlooien verdrijven of waarvan men
zulks meent; ...ZAAD, o (...zaden), zaad van vlooienkruid.
VLOOIEPIK, m. (-ken), vlooiebeet; ...SCHEET, m_
(...scheten), drek van vlooien.
VLOOIKLEUR, v. donkerbruin; ...KREEFT, m. (-en),
eene soort van ringkreeft: zoetwatergarnaal (gammarus); ...NEK, m. en v. (-ken), vlooizak; ...ZAK,
m. en v. (-ken), iem. die veal vlooien heeft.
VLOOK, bn. (veroud.) omgebogen, zoodat het lets
bevatten kan, holachtig; (gew.) ondiep.
VLOOSPRINKHAAN, m. (...hanen), zeker bruin
diertje dat als groene larve in schuim gewikkelct
op planten voorkomt.
VLOOT, v. (vloten), verzameling van een aantal
schepen: eene vloot van honderd zeilen (schepen);
haringvloot, al de schepen die ter haringvangst uitgaan; — stoet van menschen. VLOOTJE, o. (-5), kleine
vloot, flotilla.
VLOOT, bn. (gew.) ondiep; vlot.
VLOOT, v. (vloten), ondiepe tobbe van ongeveer
2 diepte; dobber, drijver van een vischsnoer,
een zegennet. VLOOTJE, o. (-5), kleine vloot, bakje,
kommetje; inz. in samenstellingen, als: botervlootje,

aztjnvlootje, melkvlootje.

VLOOTHOUDER, m. (-s), die (good) de vloot op zijdoblijft; (fig.) die good rnee kan doen, zonder nog een
hoogvlieger to zijn; ...LEIDER, m. (-s), schip dat
voorzeilt; ...VOOGD, m. (-en), aanvoerder eener vloot,
admiraal, schout-bij-nacht.
VLOS, o. vloszijde.
VLOSSEN, bn. van vloszijde.
VLOSSIG, bn. (-er, -st), los, ongetweernd. VLOSSIGHEID, v.
VLOSZIJDE, v. vlokzijde, ongetweernde
VLOT, bn. bw. (-ter, -st), (zeew.) drijvend; dobberend; vlot maken, krijgen, van het droge afbrengen;
— (fig.) gemakkelijk, vloeiend: vlot spreken; eene les vlot opzeggen, zonder haperen. VLOTHEID, v.
VLOT, o. (-ten), boomen, balken of rnasten met
planken of latten aan elkander verbonden om ze
langs eene rivier, kanaal enz. to vervoeren; eenige
samengebonden balken die, met een plankier bedekt, eene soort van steiger vormen; (scheepsb.)
werkvlot, kielvlot; vlottend wachthuis. VLOTJE,
o. (-s).
VLOTBAAR, bn. kunnende vlotten of drijven.
VLOTBALK, m. (-en), balk die tot een (hout)vlot
behoort; ...BATTERIJ, v. (-en), (zeew.)oorlogspraam,
...BERG, m. (-en), bergen, uit stoffen bestaande, dieuit water neergeploft zijn, zooals kalksteen, zandsteen enz.; ...BOOT, v. (-en); ...BRUG, v. (-gen), brug
welke uit liggers bestaat, die op vlotten of drijvende
balken rusten, waardoor de gansche brug gemakkelijk
verplaatst kan worden; ...PEEL, v. (...delen), (timm.)
eene bepaalde soort van dennen of vuren planken.
VLOTELING, m. (-en), oorlogsmatroos; (ook) die tot,
eene vloot behoort.
VLOTEMELK, v. (gew.) afgeroomde melk.
VLOTEN, (gew.) (vlootte, heeft gevloot), afroomen,
den room van de melk scheppen.

VLOTGAAND.

VQDDEGOED.

VLOTGAAND, bn.; een vlotgaand schip, schip dat
r, .
weinig waterdiepte noodig heeft.. • .
f VLOTGRAS, of. een plantengeslacht (gryceria),.tot
de familie der grassen van - de groep der swenkgras-.
sen behoorende, waarvan. 5 soorten in Nederland
voorkomen: het tcatervkitgras; het fraai vlotgras;
het gemeen vlotgras; het wijdgetakt vlotglas en het

VLUG, bn. (van - Jong." vogels) in staat om to
viiegen: de vogels stin nog niet
bn. bw
(-ger, -st), vaardig, snel : vlug werken, loopen, spreken;
vaardig, bekwaam; vlug met de pen zyn .; vlug in'itet
rekenen zijn; .eene taat slug leeen,sPreken; verntiftig, - .
bevattelijk: :dat is een vlugge jongen; slug ran begrip; een vlugge kop. ,VLUGHEID,..v. snelheid,vaar--,
digheid;. -(fig.) die knaap heeft ,veel vlugheid, is zeer
bev'attelijk. • •
VLUGSCHRIFT, o. (-en), vluchtig . ontworpen geschrift van den dag over het een of ander onderwerp van oogenblikkelijk belang; blauwboekje, bro.
chure. VLUGSCHRIFTJE, o. (-s).
VLUGZAND, o. zeer fijn, door den wind voortbe, ,
wogen nand; ...ZOUT, o. (-en), (scheik.), vluchig zout.
- VOCAAL, v. (...'calen), (taalk.) klinkletter, zelfklinker; — (fig.) lid eener vergadering dat op alles
den meesten invloed heeft: hare vocalen prezen hem,
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ictoeldergras; - - (fig.) zich aan het vlotgras vasthouden,

zlch op iets verlaten, dat zeer onzeker is; ...GROENSTEEN, m. doleriet; ...HUIS, o. (...zen), huis op een
*riot in eene rivier, of een kanaal gebonwd; ...HOUT,
.0; (•en), viottend drUvend hout; (ook) kurkhout;
...BETTING, m. (-en), ketting waarmede 'het vlot
aan het schip vastgemaakt wordt; ...PLANKJE, o.
{-a), houten bordje dat men op emmers vol melk
legt om onder het dragen niet te storten,
PER, m. (-s), bestutirder van een vlot; ...SCHUIT,
■r. (-en), platboomd vaartuig, vlet.
-VLOTTEN, (vlotte, heeft on is gevlot), laten drijven:
.*out naar de zee vlotten; drijven, losraken (van
vaartuigen); losraken, van het droge afraken; — (fig.)
,gemakkelijk-,licht gaan : het zal wet vlotten; vlottende
schuld, die voorbijgaande, van tijdelijken aard is;
viottende kooplui, niet de vaste klanten.
VLOTTER, ,m. (4), iem. die houtvlotten maakt;
-(vissch.) houten of kurken klosje om een sleepnet
boven water to houden; (stoomw.) toestelletje om
den waterstand in den stoomketel aan to geven.
VLOTTERSBAAS, m. (...bazen), ploegbaas der boutvilotters of houtlossers.
VLOTVAART, v. het varen met vlotten (op den
Rijn b. v.).
VLOUW, v. ( en), eene soort van net.
VLUCHT, v. het vliegen (der vogelen): de zwaluw
.en de postduif hebben eene snelle vlucht; een vogel in
.de vlucht schieten, terwijl hij vliegt; een bal in de vlucht
vangon, terval hij in beweging is; iem. in de vlucht
zien, bezoeken, haastig, terloops; — (fig.) eene hooge
vlucht nemen, hooge gedachten, veel omvattende
plannen; die zaken namen eene hooge vlucht, werden
zeer uitgebreid, gingen goed vooruit; eene dichterliike
vlucht, op de vleugelen der verbeelding; .— (-en), verrameling van vliegende vogels: eene vlucht duiven,
patrozen; eene soort van ruime vogelkooi ; — afstand

tusschen de twee uiterste randen der uitgespreide
vJeugels: de condor heeft eene vlucht van 32 M.; (zeew.)
de vlucht van een vlag of wimpel, het losse fladderende
deel; — (bouwk.) diepte : de vlucht eener deur, de dikte
van den muur bij de deur; het vlieden, wegloopen:
den viand op de vlucht jagen; op de vlucht slaan,
vluchten; met iets in de vlucht ztjn, er made verlegen

zijn.
VLUCHTELING, m. en v. (-en), die vlucht, die gevlucht is. VLUCHTELINGE, v. (-n).
VLUCHTEN, (vluchtte, is gevlucht), vlieden, op de
vlucht gaan (b. v. naar een ander land); ontvluchten ;
(zeew.) omhoogrichten of pointeeren (het kanon);
(gew.) zijne goederen in eene andere woning bergen:
Igsj is bankroet gegaan, maar heeft eerst een deel zijner
.neubelen gevlucht. VLUCHTING, v. (w. g.), het vluchten, vlucht.
VLUCHTHAVEN, v. (-s), veilige haven, noodhaven,
toevluchtsoord; ...HEUVEL, m. (-s), heuvel waarbeen men bij hoogen waterstand vl'uchten kan.
VLUCHTIG, bn. (-er, -st), (scheik.) snel vervliegend
vluchtige °lien; geestrijk, tot een gas vervormd:
vluchtig zout; dolend, vluchtend; vluchtig roepen;
—bn.wzonder g,terlops,vorbijgande:
eene
vluchtige schets, teekening; iets vluchtig behandelen,
bespreken; een vluchtigen indruk krUgen. VLUCHTIGHEID, v. (scheik.) gasachtige hoedanigheid; (fig.)
het vluchtige, voorbijgaande; iets dat van korten
duur is.
VLUCHTIGJES, bw. vluchtig: vluchtigjes iets vermelden, aanroeren, behandelen.
VLUCHTIGNIAKING, v. (scheik.) het vervluchtigen.
VLUCHTOORD, 0., ...PLAAT, v. (-en), schuilplaats, toevlucht.

dus was hjj goed. .

VOCAAL, bn. tot de stem behoorende; vocaal, concert, concert met zang; vocale (zang-) muziek; vocaal
gebed, dat overluid uitgesproken wordt.
VOCABULAIRE, o. (-5), woordenlijst, woordenboek.
VOCATIE, v. (-s,
roeping.
VOCATIEF, VOCATIVUS, m. (...tieven), (taalk.)
bde naamval, naamval van den aangesproken persoon.
VOCEEREN, (voceerde, heeft gevoceerd), roepen;
dagen (voor de rechtbank).
•
VOCHT, bn. (-er, -st), (w. g.) vochtig: wien wordt
het droeve oog niet vocht ?

. VOCHT, o. (-en), nat, vloeistof: de vochten noemt
het regent een beetje;
(ontl.) vloeibare stof in het lichaam: het glasachtig
vocht in het oog; de bedorven vochten (sappers); vocht
uit den neus, snot; stork vocht, sterke drank.
VOCHTEN, (vochtte, heeft gevocht), nat-, vochtig
maken: waschgoed vochten, besprenkelen; eene wond
vochten, betten.
VOCHTER, m. (-5), die vocht; (boekdr.) die papier
vocht.
VOCHTGIERIG, bn. (-er, -st), (w. g.) belust op sterken drank.
VOCHTIG, bn. (-er, -st), nat, nattig: een vochtig
men vloeistoffen; er valt vocht,

klimaat; de lucht is vochtig ; zijne oogen werden vochtig,
tranen kwamen hem in de oogen; vochtige inuren,
die door de opzuiging uit een natten of moerassigen grond steeds nat zijn; vochtige waren,
dranken, vloeistoffdn. VOCEITIGHEID, v. natheid,
het vochtige.
VOCHTIGHEIDSMETER, m. (-s), toestel om de betrekkelijke vochtigheid des dampkrings te mete;
ook hygrometer geheeten.
VOCHTKAMER, v. (-5), (drukk.) kanier waar het
papier vochtig gemaakt wordt; ...MAAT, v.
(...maten), maat voor vloeistoffen; ...MEETKUNDE,
v.; ...METER, m. (-s), werktuig om de sterkte van
dranken to bepalen, eene soort van areometer;
roeier, peiler; ...MENGING, v. de vermenging der
vochten in het menschelijk lichaam : gebrekkige
vochtcermenging;. ...PLAATS, v. (-en), plaats waar
iets (laken, tabak enz.) gevocht wordt; ...TOESTEL,
o. (-len), toestel aan rotatiepersen waardoor het
afrollende papier, voor het onder den drukcilinder
komt, genat wordt; m. (-s), vochtmeter.
VOD, v. (-den), VODDE, v. (-n), oude lap, gescheurd
doek: vodden rapen, verzamelen; uit vodden maakt
men papier; die kleeren hangen aan vodden, zijn geheel en al versleten; (sprw.) iem, achter de redden
zitten, hem flunk narijden, tot zijn work aanzetten;
(fig.) prul, lets zonder waarde: ?cat zijn dat voor
redden ?; een rod van een boek; een rod van een wijf.
een zedeloos vrouwspersoon, slons; — voddegoed.
VODJE, o. (-s), klein vod; lapje; dotje.
VODDEGOED, o. (tabaksbouw), de onderste bladen
eener tabaksplant die op den grond liggen en gewoonlijk erg stuk zijn (ook lo7npen en zandgoed geheeten).

VODDENBAK.

VOEGWOORD.

m. (-ken), bak om vodden in te
bewaren; ...BANK, v. (-en), bank om vodden op to
sorteeren; ...HANDEL, m. hand& in oude prullen;
...HANDELAAR, m. (-s) ; ...HANDELAARSTER, v.
t-s); ... KOOPER, m., KOOPSTER, v. (-s); ...KRAAM,
v. (...kramen), prullenkraam; (fig.) prulwerk, prullaria, ...KRABBER, m. (-s); ...MAN, m. (-nen),
voddenkooper; ...MAND, v. (-en), mand tot berging
van vodden, oud papier enz.; ...MARKT, v. (-en);
...MOER, v. (-s), oud wijf dat in vodden of lompen
handelt; (fig.) slops, morsig wijf; ...PAKHUIS, o.
(...zen); ...RAPER, m., ...RAAPSTER, v. (-s), die
vodden zoekt of gaart (om ze to verkoopen);
...WIJF, o. (...ven), voddenmoer.
VODDERIJ, v. (-en), lompen, gescheurd goed; (fig.)
.prulwerk.
VODDEWERK, o. prulwerk.
VODDIG, bn. bw. (-er, -st), uit vodden bestaande:
voddige kleeren; los, rafelend : voddig katoen, laken;
(fig). vuil, slordig: een voddig wijf. VODDIGHEID, v.
VOEDEN, (voedde, heeft gevoed), voedsel geven
aan, (in alle bet.) onderhouden; de dieren voeden,
hun eten geven; die vogels voeden zich m6t insecten,
'net zaden; den stoomketel voeden, van voldoende
water voorzien; de pomp voeden, aan den gang
!louden; (fig.) dit voedt zijne wraak, bevordert zijne
wraak; liefde voeden (koesteren) voor iem.; haat voeden (gevoelen) tegen iem.; hoop voeden; (sprw.) eene
slang in zen boezem voeden, een verrader weldoen;
— voedend zijn , voedende bestanddeelen in zich bevatten : '1st voedt meer dan aardappels; voedende
splYzen. VOEDING, v. het voeden (inz. der dieren);
voedsel, kost.
VOEDER, m. (-s), die voedt.
VOEDER, VOER, o. voedsel„ spijs, kost, inz. voor
dieren, voor zoover de men.schen het verschaffen :

dienen: voedsel tot zich nemen, gebruiken; de zieke

VODDENBAK,

•voer halen, voer geven; zevenzaad is het beste voer voor
de kanaries; groen voer, versch gemaaide klaver,
gras enz.; op veer uitgaan,
gaan fourageeren;
—zichopgoedvoerzten,
flunk eten. VOERTJE, o. (-s).
VOEDER, m. (-s), groot wijnvat.
VOEDERAAR, ...BEZORGER, ...HALER, m. (-s),

...KNECHT, m. (-en), (mil.) die voor het voeder (der
paarden) zorgt; ...BAK, m. (-ken), bak voor voeder.
VOEDERARTIKEL, o. (-en), artikel dat tot voeder
dient handelaar in voederartikelen.
VOEDEREN, VOEREN, (voederde, voerde, heeft gevoederd, gevoerd), van voeder voorzien: de paarden,
het vee voeren; een kind voeren, het eten in den mond
brengen. VOEDERING, v. (-en), het voederen.
VOEDERHALING, v. (mil.) het fourageeren....KIST,
v. (-en); ...KRIB, v. (-ben), (in stallen); ...MAND, v.
(-en), ...TROG, m. (-gen), mand, trog voor voeder;
...VAT, o. (-en), groot vat te_ r verzeading van wijn;
...ZAK, m. (-ken).
VOEDINGSCOMMISSIE, v. (-s), (mil.) eene commissie
van officieren, belast met het aanbesteden, keuren
enz. der voedingsmiddelen voor de manschappen;
...INSTINCT, o. instinct der dieren zich to voeden;
...KLEP, v. (-pen), (stoomw.) klep waardoor het
voedingswater in den stoomketel komt; ...KRAAN,
v. (...kramen), (stoomw.) kraan om voedingswater toe
laken; ...MIDDEL, o. (-en), middel om zich mode
to voeden : keuring der voedingsmiddelen; ...PUP, v.
(-en), pijp, aanvoerbuis your het voedingswater;
....POMP, v. (-en), (stoomw.) pomp om voedingswater
op te pompon; ...PROCES, o. (-son), het verloop der
verandering van de spijzen tot voedende bestanddeelen van het lichaam; ...RUIMTE, v. (stoomw.)
ruimte tusschen den hoogsten en den laagsten
waterspiegel in stoomketels; ...SAP, o. (-pen), voedend sap; ...STOF, v. (-fen), stollen die tot. voeding
dienen; ...TOESTEL, o. (-len), (stoomw.) toestel om
water in den stoomketel to voeren, ...WATER, o.
(stoomw.) water dat in den stoomketel gevoerd
wordt. 0131 tot stoom to verdampen.
(-en), middel om te voeden.
VOEDMIDDEL,
VOEDSEL, 0. spijs, al wat tot voeding kan
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kan Been voedsel meer verdragen; versterkend, gezond,
krachtig voedsel; de planten halen haar voedsel uit den
grond; onderhoud: steenkool, hout dient tot voedsel
van het vuur; (ook fig.) versterking: voedsel voor den
geest; dat gaf hare fiverzucht nieuw voedsel.
VOEDSTER,

v. (-s), vrouw die voedt; (inz.) min;

(fig.) de beschaving is de voedster der (bevordert de)
kunst; dronkenschap is de voedster (oorsprong) van
alle kwaad; (nat. hist.) moerkonijn; moerhaas; —
een enkelvoudig dier dat bij de salpen zich uit het

ei ontwikkelt en waaruit door knopvorming nieuwe
individuen ontstaan. VOEDSTERTJE, o (-s).
VOEDSTERAAR, m. (...aren, -s), iem. die voedt of
onderhoudt.
VOEDSTEREN, (voedsterde, heeft gevoedsterd),
voeden; kweeken.
VOEDSTERDOCHTER, v. (-5), pleegdochter, ...HEER,
m. (-en), voedsteraar; (fig.) beschermer; ...KIND, o.
(-eren), kind van een ander dat men grootbrengt;
...ZOON, m. (-s, ...zonen), pleegzoon.
VOEDSTERLING, m. on v. (.en), VOEDSTERLINGE,
v. (-n), voedsterkind.
VOEDSTERLOON, o. (-en), minneloon; ...STROO, o.
stroo, met graan doormengd, tot voedsel voor
paarden dienende; ...VADER, m. (-5), iem. die voedt
of onderhoudt: (fig.) beschermer; ...VROUW, v. (-en),
vrouw die voedt.
VOEDZAAM, bn. (...zamer, -st), goed voedend, gezond (van spijzen): erwten en boonen zijn voedzame
spijzen. VOEDZAAMHEID, v.
VOEG, v. (-en), plaats waar twee voorwerpen,
planken of steenen aan elkander verbonden ztjn,
naad, reet, sponning; de voegen dichtmaken, aanstrffken, met kalk; de voegen met werk vullen; de voegen
van een muur uitbikken; (mets.) liggende, streksche,
doorgaande • voegen; staande voegen; voegen in verstek.

VOEGJE, o. (-s).
VOEGBLOK, o. (-ken), voeghout.
VOEGE, v. wijs, volgorde : in dier (of dezer) voege,
zoodanig; in voege dat, zoodat, weshalve.
VOEGEN, (voegde, heeft gevoegd), samensluiten,
onderling verbinden : planken in, aan elkander voe•
gen; (mets.) de ruimten tusschen de steenen opvullen, bijstrijken (met kalk); vereenigen met: twee
woorden aan elkander voegen; hfi wil zijn tuin bjj den
mijnen voegen; insluiten : hierbij voeg ik een bankje
van f 100, bij dezen brief; wat hebt hier nog bff
te voegen, nog meer to zeggen, schaven?; — passen,
betarnen: zoo lets voegt u niet; geschikt zijn, gelegen
niet voegen;
komen: zoo'n groot, duur huis zou
iem. voegen, zich in iemands gezelschap bezich
geven; de partij van hem voegen; zich naar iem.
voegen, schikken. SCHIKKING, v. (-en), het voegen;

(recht.) de tusschenkomst van een persoon, met
machtiging van den rechter, tusschen twee gedingvoerende partijen; voegsel.
VOEGHOUT, o. (-en), (rnolenm.) balk in de kap
van een windmolen; ...IJZER, o. (-s), (wets.), lang
smal ijzer waarmede de metselaar de voegen tusschen de steenen met kalk opvult; ...KALK, v.
kalk waarmede gevoegd wordt.
VOEGLIJK, bn. (-er, -st), gepast, met den aard der
zaak overeenkomstig on daardoor bevallig, sierltjk;
voegzaam. VOEGLIJKHEID, v. gepastheid.
VOEGMES, o. (-son), (hoefsm.) geroedschap om
het overtollige hoorn onder den hoof weg to
snij len; ...MIDDEL, o. (-en), samenvoegsel; ...PASSER, m. (-s), passer van veer en schroef voorzien om hem nauwkeuriger op maat to kunnen
zetten.
VOEGSEL, o. (-5), wat gevoegd is, wat tot voegen
dienstig is.
VOEGSPIJKER, m. (-5), (mets.) voegijzer, ...WERK,
0. al de voegen van een muur: het voegwerk is flunk
in orde; het voegen van een muur: het voegwerk
aannemen; ...WOORD, o. (-en), (taalk.), onverbuigbare woorden die dienen om zinnen of zindeelen

VOEGWOORD.

VOET.

met elkander te verbinden en daarbij het verband
aan to geven dat er tusschen bestaat.
VOEOZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), passend, geschikt: eene voegzatne . gelegenheid; betameltjk: voeg-

beoogt hit heeft 110 ten doel? VOERING, v. het
voeren.
VOEREN, (voerde, heeft gevoerd), (kleerm.) verdubbelen, beleggen (met voering): eene jas met bont

zaftig,. verantichfildifir4; voigzaam spreken, handelen,
optreden. VOEGZAAMHEID, v. gepastheid, beta-

voeren; eene japon met gaas voeren; gevoerde hand,
schoenen; (behangers) die kamer moet eerst gevoerd
worden, met voeringpapier beplakt; een koperen ketet
voeren, van binnen vertinnen.
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meltjkheid.
VOELBAAR, bn. tastbaar; (fig.) klaar, duidelijk.
VOELBAARHEID, v. tastbaarheid.
VOELDRAAD, m. (...draden), voelhoorn.
VOELEN, (voelde, heeft gevoeld), door middel der
zenuwen gewaarworden: cities wat 2eeft, voelt; dieren
voelen ook; (sprw.) wie niet hooren wil, moet voelen,
wie niet op het woord gehoorzamen wil, moet door
onaangename gewaarwordingen daartoe genoodzaakt worden; — koude, pt .* voelen; voelt geene
koude, is daar ongevoelig voor; eene aangename koelte
voelen; (rijsch.) zffn paard voelen, de minste bewegingen ervan opmerken en daarvan partij trekken;
voelt reeds levee,
(van eene zwangere vrouw)
bemerkt dat de vrucht leeft; zich ziek, niet lekker,
gezond gevoelen; —
de hand uitstrekken om to voelen, betasten, waar
to nemen: in den zak, naar zone beurs voelen; de
dokter voelde den pols; (sprw.) iem. den pols, aan den
tared voelen, naar ztjne denkwijze, plannen onderzoek
doen; (zeew.) grond voelen, met het dieplood, den
peilstok den bodem bereiken; (sprw.) ik voelde geen
grond meer, ik raakte bijna mijne bezinning kwilt;
(gemeen) iem. voelen, de geslachtsdeelen betasten;
bevoelen: voel deze stof eens, 't is zeer Ain; —
(fig.) gevoelig zijn voor: hfj schfjnt die beleediging,
die steken niet te voelen; inzien : ik voelde mijne zwak.
heid; ik voelde dat ik gelfjk had; begrijpen, verstaan,
gevoelen: de schoonheid van een gedicht niet voelen; ik
voel wel, waar hij heen wil, ik begrijp wel, wat hij
meent, wat zone plannen zijn; ik kan er alles, een
weinig, veel voor voelen, gevoelen, de waarheid, de
geldigheid ervan inzien. VOERING, v. bevoeling,
het betasten; voeling met elkander houden, met
elkander overleggen.
VOELER, m. (-s), die voelt; voeldraad, voelhoorn,
voelspriet. VOELSTER, v. (-s), die
VOELHOORN, ...HOREN, m. (-s), zekere hoorn of
spriet dien de meeste der gelede dieren ten getale
van twee of vier, soms vijf, vooraan op den kop
hebben en die hun tot werktuig van gevoel dient;
"(fig.) zone voelhorens uitsteken, inlichtingen inwinnen,
polsen; ...SPIN, v. (-nen), spin met voelhoorns die
zich met watervliegen voedt; ...SPRIET, m. (-en),
voelhoorn.
VOER, o. voeder.
VOER, o. (-en), wagenvracht: een voer hooi; voering; bont.
VOERAGE, v. beestenvoeder.
VOERBAAI, v. baai om mede te voeren; ...BROOD,
o. brood van mindere kwaliteit tc , t veevoeder gebruikt.
VOERDER, m. (-s), die voert.
VOEREN, (voerde, heet gevoerd), voederen (van
vee); de pomp voeren, van water voorzien.
VOEREN, (voerde, heeft gevoerd), vervoeren: waren
naar de inarkt, nit het land, iem. over eene rivier
voeren; — leiden: Morn. bi) de hand voeren; naar de
gevangenis voeren, gevangenzetten; soldaten in 't veld,
ten stride voeren, aanvoeren, het bevel er over hebben; — besturen, de leiding hebben : het bewind voeren; het opzicht, de heersehappij voeren; oorlog voeren,
in oorlog zijn; een proces voeren, procedeeren; het
woord voeren, eene rode houden in eene vergadering;
het hoogste woord voeren, den boventoon voeren, het
meeste te zeggen hebben; den degen voeren, h antee' en; hij iceet iutstekend de pen te voeren, met de
pen om to gaan, hij kan flunk schrijven; (zeew.) eene
vlag voeren, aan den mast vertoonen: zeil voeren; —
dragen, hebben, houden: verboclen icapens voeren;
een titel voeren; een grooten naam voeren; een grooteia
staat voeren, zie STAAT; wat voert hyie zijn schild?,

VOERERWT, v. (-en), eene grove soort van erwten,
tot veevoeder aangewend; ...GAAS, o. gaas om
mede to voeren; ...HAVER, v. haver die tot veevoeder gebruikt wordt: witte voerhaver.
VOERING, v. (-en), VOERINKJE, o. (-s), (kleerm.)
belegsel, stof tot voeren: de voering isVoor (gescheurd).
VOERING. v. (zeew.) (eert.) r eine koopwaren die
de bemanning mocht aan boord nemen; bootmansnering, kortage.
VOERINGKATOEN, 0.. ...LAKEN, o., ...LEDER, o.,
...LINNEN, o. katoen, laken, leder, linnen om mode
to voeren; ook VOERKATOEN enz. geheeten;
...NAAD, m. (...naden), naad in de voering; ...STOF,
v. (-fen), stof om mode of to voeren.
VOERLOON, o. vracht (van passagiers).
VOERMAN, m. (...lui, ...lieden), die het trekvee
voor eon wagon voort : (sprw.) een oud voermam
hoort gaarne het klappen van de sweep, men wordt
gaarne herinnerd aan hetgeen men vroeger langbeoe'ende, bodreef; iem. die koetsen en paarden
verhuurt; iem. die goederen van de eene plaats
naar de andere vervoert; (sterrenk.) wagenmenner.
VOERMANSBUIS, o. (...zen), buis van een voerman•
...JONGEN, m. (.$); ...KIEL, m. (-en); ...KLEEDING,
v.; ...KNECHT, m. (-5), staljongen; ...PAARD, o.
(-en); ...WAGEN, m. (-5); ...ZWEEP, v. (...zwepen).
VOERMEEL, o. meel om dieren to voeren; ...PAPIER, o. grof papier dat men op behangerslinnen
plakt on waarover het behangselpapier gespannen
wordt.
VOERSTRAAL, m. (...stralen), lijn uit een der brandpunten van eene ellips naar eenig punt van haar
omtrek getrokken.
VOERT, v. (-en), (veroud.) inham, baai, fjord.
VOERTUIG, o. (-en), rijtuig, wagon: (fig.) de taai is
het voertuig der gedachten; ...WEZEN, o. alles wat
tot het bestuur en de inrichting van het openbaar
vervoer behoort; inspecteur van het voericezen, een
politie-arubtenaar in eene stad met het toezicht
over de stationneerende rijtuigen belast; ...W1EL,
o. (-en), drijfwiel, gangwiel aan eene machine om

den gang ervan te regelen.
VOET, m. (-en), lichaamsdeel van mensch on diet
dat hun tot steun dient; inz. bij menschen het
onderste gedeelte van het been beneden den enkel;
bij dieren heet dat gedeelte poot of klauw; de mensch

en de vogels hebben twee voeten; zon voet is rerstuat
op bloote voeten gaan, zonder kousen of schoenen
aan; op handen en voeten kruipen; de zieke kan geen
voet verzetten, van zwakte; ik kan geen voet verzetten,
of htj bemoeit er zich mede, hij bemoeit zich met al
mijn doen en laten; geen voet buiten de deur zetten,
niet uitgaan; ik zet daar geen voet nieer in huffs, ik
wil hen niet meer bezoeken; voet aan wal zetten,
landen; to voet reizen, al wandelende, loopende; te
voet dienen, bij de infanterie dienen; het leper te coet,
het voetvolk, de infanterie; van het hoofd tot de
voeten gewapend, geheel en al, zwaar gewapend; —
(schild.) een portret ten voeten nit, geheel en al, niet

alleen buster —
(in sprw.) de voeten onder een andermans tafet
steken, in iemands dienst zijn bij wien men tevens in
den kost is; met den (eenen) voet in het graf staan, reeds
oud en afgeleefd zijn ; iem. (your ion.) te voet vallen,
voor hem knielen, hem iets afsmeeken; fem. voeten
maken. op de vlucht jagen; zich uit de voeten maken,
vluchten; icon. den coet lichten, hem enderkruipen;
ion. den coot dwars zetten, hem tegengaan, hem in
zijn p ,, gen belemmeren, tegenwerk , n; den verwon_
nenen de voeten spoelen, hen in zee verdrinken; natte.
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voeten hebben, dronken zijn; hff gaat zeven voet diep,
bij is dronken; iem. op den voet volgen, van nabij;
een aanval (schriftelijken), betoog op den voet volgen,
punt voor punt nagaan; de straf volgde de ,nisdaad
.op den voet, bleef niet lang uit; iem. iets voor de
voeten gooien, verwijten; voet krijgen, invloed, steun;
iem. (in het kwade) voet geven, sterken, stijven; een
voet in den st#gbeugel hebben, aan het begin van zijn
voorspoed, vooruitgang zijn; het heeft heel wat voeten
in de aarde, het kost heel wat moeite; de voeten
iem. afvegen, hem minachtend behandelen; een
wit voetje hebben, veel voorhebben, veel wordt er
door de wingers gezien; voet stuk houden, niet
wijken, niet loslaten; voet bij stuk zetten, iem.
idwingen zijn plicht to volbrengen; onder den voet
geraken, in eene groote menigte vallen en vertreden
worden; iem. onder den voet krijgen, hem bedwingen,
overmeesteren; iem. onder den voet houden, in bedwang houden, hem onderdrukken; iem. met voeten
trappen, hem onderdrukken ; de wet met voeten treden,
moedwillig overtreden; iets onder den voet halen,
het afbreken, sloopen; de grond brandt mij onder
de voeten, van ongeduld kan ik niet langer blij yen;
iem. het gr as voor de voeten wegmaaien. hetzelfde
2eggen wat een ander juist van plan was te zeg.gen; zich met handen en voeten tegen iets verzetten,
met alle kracht; handen en voeten zijn hem gebonden, hij is geheel machteloos; iem. op vrfje voeten
stellen, de vrijheid geven; voor den soot weg iets
geven, verkoopen, zonder uit te zoeken; op staanden
voet, dadelijk; —
spierachtige verdikking der huid bij de weekdieren die tot bewegingsorgaan dient : de slijmige
voet der slakken; de baard der schelpdieren; (plantk.)
de voet van bollen, de schijf; — deel eener kous dat
den voet bedekt; (breist.) nieuwe voeten aanbreien;
den voet zetten, in den voet minderen; — afdruksel
van een voet: er staan voeten in het zand; veils
voeten op een kleed zetten; — (slag.) vierde deel van
een stuk slachtvee : eene geslachte koe wordt aan
4 voeten vervoerd, n.l. twee achtervoeten en twee voorvoeten; een voet vleesch in de kuip hebben; —
alles wat tot steun dient, het onderste gedeelte
van iets : de voet van eene tafel, een glas, eerie lamp ;
(Lan den voet van een berg ; aan den voet van den,
brief, onderaan, op het einde; ophelderende aanteekeningen aan, den root der bladzoolen;
lengtemaat (als meetkunstig teeken door ' aangeduid): een
_Amsterdamsche voet = 0,284 M.; een kijnlandsche
root = 0,314 M. ; die plank is 10 voet lang en 1 voet
breed; drie voet in 't vierkant; geen voet wijken, toeseven, stand houden; — versmaat: eon regel van
6 voeten, Alexandrijn; een regel van 5 voeten, hexameter; — wijze van muntberekening, muntvoet,
maatstaf ; — wijze van doen : alles is weer op den ouden
-voet, zooals het vroeger geweest is; op een grooten
root lecen; op gelYken root met elkander omgaan; de
zaak zal op denzelfden voet worden voortgezet, op
staan op een goeden, vertrouwelijken
dezelfde wijze;
voet met elkander, zij gaan goed, vertrouwelijk Met
,elkander ona, op een gespannen root met iem. staan,
elkander vijandig zijn; op voet van vrede, van oorlog,
alsof het vrede, oorlog was; alles was er op Franschen voet ingericht, zooals de Franschen gewoon zijn.
VOETANGEL, m. (-5), (mil.) zeker werktuig met
vier of weer scherpe punten, waarvan eene, hoe
•ook het werktuig neergeworpen wordt, altijd omhoogsteekt, ook Friesche of .Spaansche ruiter geheeten; inz. op den grond gelegd om dieven to
weren : hier liggen voetangels en klemmen.
VOETBAD, o. (-en), het baden der voeten; water
-waarin men de voeten baadt; vaatje of kuipje
waarin men de voeten baadt; ...BAL, m. (-len),
veerkrachtige bal die met den voet voortgeschopt
wordt; ...BALSPEL, o. spel met den voetbal;
...BANK, v. ( en), ...BANKJE, o. (-s), bank, bankje tot
steun der voeten; ...BEKKEN, 0. (-s), rond voetbad...BEKLEEDING, v. (-en), bekleeding der vOeten : kou-
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son, klompen on schoenen; ...BLOK, o. (-ken), omlaag,
vastgemaakt blok met eene schijf om eene daardoor geschoven talie eene andere richting to geven; —
uitgehold blok waarin de voeten der gevangenen
gesloten warden; ...BODE, m. en v. (-n), bode to
voet, boodschapper, boodschapster ; ...BOE[, v. (-en);
...BOOG, m. (...bogen), boog met een steel; ...BOOGSCHUTTER, m. (-s); ...BOONEN, v. my. stamboonen;
...BREED, o. zoo breed als een voet; (fig.) hjj wokt
geen voetbreed van zone rechten, in 't geheel niets;
...BRUG, v. (-gen), brug uitsluitend voor voetgangers; ...DEKKING, v. (-en), voetbekleeding; ...DEKSEL, o. (-s), schoeisel; ..DWEIL, v. (-en).
VOETEERDER, in. (-s), VOETEERSTER, v. (-s), die
groote afstanden to voet aflegt.
VOETEEREN, (voeteerde, heeft en is gevoeteerd),
te voet gaan, loopen, een weg to voet afleggen.
VOETELING, m. (-en), houten voet (tot passen),
least. •
VOETELOOS, bn. zonder voeten.
VOETENEINDE, .,.EIND, o. uiteinde van een bed
of ledikant waar men met de voeten ligt (in tegenst.
met hoofdeinde); ...KU SSEN, o. (-5), kussen tot steun
voor de voeten als men zit; ...ZAK, m. (-ken), een
met bont gevoerde zak ter verwarming der voeten;
...SCHRAPER, m. (-5), ...SCHUIER, m. (-5), schraper,
schuier om beslijkte, vuile voeten at to vegan.
o. jicht, pootje; ...FLESCH, v.
VOETEUVEL,
...sschen), eene tinnen enz. flesch die men ter verwarming der voeten met beet water vult;
GER, m., (-s), ...GANGSTER, v. die to voet gaat;
...GEBOORTE, v. (-n), eene wijze van geboren worden waarbij zich de voeten het eerst vertoonen;
...GELD, o. (scherts.), schoppen en trappen: iem.
voetgeld geven; ...GEWRICHT, o. (-en), gewricht van
den voet.
VOETIG, bn. (alleen in samenst.) met voeten : vijfvoetig, zesvoetig vers.
VOETIJZER, o. (-s), voetangel; beugel (voor kinderen die de Engelsche ziekte hebben); (zeew.) krom
kalfaatijzer.
VOETING, v. het onderste deel van een rivierpUler.
VOETJE, o. (-s), kleine voet; voetje voor voetje loopen,
langzaam; iem. voetjes geven, hem wenken, wat to
verstaan geven door hem op den voet te drukken;
(fig.) het voetje vooruitsteken, de voorste willen zijn;
(fig.) iem. het voetje lichten, hem onderkruipen;
(Zuidn.) schapebout; (fig.) op een voetje (bruiloft) genoodigd zijn.
VOETJICHT, v. pootje, podagra;
...KLAVIER, o. (-en), (muz ) pedaal; ...KLEEDJE,
o. (-en), (muz.) pedaal; ...KLEEDJE, o. (-s), kleedje
over de voeten; ...KLUISTER, v. (-5), voetboei;
...KNECH.T, m. (-en), soldaat to voet; ...KNOKKEL,
m. (-s), (ontl.), knokkel aan de teenen; ...KUIL, m.
(-en), (bij de zeildoekweverij) schuin afloopende kuil
in den vloer onder het weefgetouw waarin de voetschamels naar beneden getrapt worden; ...Kus,
m. (-son), kus op den voet ten bewijze van nederig
opzien tot den gekuste; (R.-K.) kus dien men op
zekeren heiligen dag op den voet van den Paus
drukt; ...KUSSEN, o. (-5), voetenkussen; ...LICHT,
o. (in een schouwburg) licht op het voortooneel;
roar het voetlicht komen, ten tooneele komen, zich
vertoonen; iets voor het voetlicht brengen, het bespreken, er de aandacht op vestigen; ...LICHTER, m. (-s),
(w. g ), onderkruiper; ...LIJST, v. (-en), lijst langs
den voet van een wand; ...LOOPER, m. (-s), (oudt.
hardlooper, voorlooper.
VOETMAAT, v. (...maten), maat der voeten (inz.
bij schoenwerk); lengtemaat in voeten opgegeven;
rhythmus; ...MAT, v. (-ten), mat aan den ingang
der kamers, - bij de huisdeur, vloermat om daarop
de voeten of te vegen; ...MUURTJE, o. (-s),muurtje
onder houten schotwerk waar dit op een steenen
vloer zou rusten; o. (-en), (boomkw.), zie
ONDEROOG; ...PAD, o. (en), pad voor voetgangers
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bestemd; verhoogd voetpo,d, trottoir (lings de huizen);
...POND o. (.en), de kracht die in 1 sec.lEng.pond
een , voet hoog lichten kan; ...PUNT, o. (.en) (ster..
renk.) nadir, punt in de ruimte lUnrecht tegenovergesteld dim het toppunt. •
VOETREIS, v. (...zen), rein to voet; ...REIZIGER,
m. (-a), iem. die (*lie voetreis maakt; ...RING, m.
(bouwk.) ringvormige verdikking onder aan eene
zuil boven den voet; ...RIEM, m. (-en),.riem die de
voeten van den roeier omsloten houdt; ...RUST, v.
rust der voeten; ...SCHABEL, v. (-len), voetbankje;
..SCHAMEL, v. (-s), (wev.) schamel aan een weefgeto-uw; ...SCHELPDIER, o. (-en), schelpdier met
grooteli'voet; ...SCHRAPPER, m. (-s); ...SLET, v.
(-ten), voetdweil; ...SPIER, v. (-en), (ontl.) spier
in den voet; ...SPOOR, • o. (...sporen), spoor dat de
voet nalaat; (fig.) iemands voetspoor volgen, zijn
vOorbeeld navolgen; ...SPRINGEN, o. (jongensspel
eene soort van haasje-over, waarbij de bbk telkens,
als alien gesprongen hebben, een voet verder van
meet of gaat staan, totdat een der springers er niet
meer goad overgaat en den bok moot vervangen.
VOETSTAANS, bw. (w. g.), oogenblikkelijk, op
staanden voet.
VOETSTAL, m.
voetstuk; ...STAP, m. (-pen),
stap, trod; (fig.) (in) iemands voetstappen treden, hem
tot voorbeeld nemen; ...STOK, m. (-ken), maatstok
waarop voeten zijn afgedeeld; ...STOOF, v. (...stoven),
stoof ter verwarming der voeten.
VOETSTOOTS, bw. zooals de zaken (de goederen)
zich bevinden bij 'den verkoop; iets voetstoots verkoopen, zonder dat de koopers het to voren mogen
onderzoeken; (gew.) ongeveer, naar schatting: dat
,

-

tuintje is voetstoots 30 M 2 groot.

VOETSTRAND, o. (-en), begaanbaar gedeelte der
kust; ...STRIK, m. (-ken), eene soort van knip; strik
op den voet (tot sieraad); ...STUK, o. (-ken), eenvoudig versierd onderstel door middel waarvan
men aan zuilen, beelden, tropeeen, vazen enz. eene
eenigszins hoogere plaats geeft, om die meer to doen
uitkomen, piedestal; (zeew.) benedenste rand der
galerij; onderstuk van eene kast, in tegenst. met
kapstuk.
VOETTANG, v. (-en), ...TANGETJE, o. eene soort
van knip waarmede men vogels, muizen enz. vangt;
...TASTERS, m. my. (nat. hist.) eene orde der spinachtige dieren (pedipalpi) waarvan de kaakvoelers
in lange grijptanden veranderd zijn waarvan de
eindleden meestal schaarvormig zijn; de schorpioenen
behooren er toe; ...TOON, m. (muz.) de bepaalde
algemeen aangenomen lengtemaat der orgelpijpen:
hoe langer en wijder de orgelpijp, hoe dieper en
zwaarder de toon is; op blaasinstrumenten wordt
ook daze uitdrukking toegepast; ...TREDE, v. (-n),
trede (aan een rijtuig); lat (aan een weefgetouw).
VOETVAL, m. (-len), het to voet vallen, nederknieling; voor iem. een voetval doen, om genade to
smeeken enz.; ...VEEG, m. (...vegan), voetmat, voetdweil; (fig.) iemands voetveeg zfjn, hem als slaaf
dienen; ...VEGER, m., ...VEEGSTER, v. (-s), die de
voeten afveegt; (fig.) lage kruiper, kruipster; (ook)
voetdweil; ...VOLK, o. militairen to voet, infanterie.
VOETVORMIG,
een voetvormig blad, een blad
dat in twee helften gedeeld of gespleten is, terwij1
ieder van deze weer twee of meer slippen heeft.
VOETWARMER, m. (-s), eene soort van stoof, van
binnen met bont bekleed, waarin men de voeten zet;
stoof; ...WASSCHING, v. (-en), het wasschen der
voeten; (R.-K.) zekere plechtigheid door den Paus
verricht aan arme lieden op Groenen Donderdag;
(ook) door den keizer en de keizerin van Oostenrijk
op Goeden Vrijdag; ...WEG, m. (-en), voetpad;
...WERK, o. (wev.) weefsel dat door middel van
schachten on voetplanken geweven wordt en slechts
de eenvoudiger kleine patronen bevat; ...WISCH,
v. (...sschen), voetdweil; ...WISSCHER, m. (-s), voetveger; ...WORTEL, m. (-s), (ontl.) zeven korte en
dikke beenderen in den voet, die deels boven, deels
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mast' elkander liggen; ...ZAK, m. (-ken), voetenzak;
o. ;and waarmede de grond bestrooid is;
(fig.) in het voetzand geraken, het onderspit delven;
(ook) omkomen; het voetzand kussen, uit den zadel
vallen; (ook) sneuvelen; ...ZOEKER, m. (-s), zeker
vuurwerk, zwermer; ...ZOOL, v. (...zolen), onderst
platst gedeelte van den voet (tusschen den hiel
de teenen); sandaal, zool, met banden om den voet
vast: zeker schoeisel bij oude en Oostersche volken..
VOGEL, m. (-s -en), algemeene naam der tweebeenige gevleugelile gewervelde dieren; hun lichaaih.
is met veeren bedekt en zij planten zich voort door
eieren : (jag.) eend: een halve vogel, eene eend van
de kleinste soort; naar den (houten) vogel schieten,
zeker volksspel; een vogel in de lucht • (onder het
vliegen) schieten; de vlucht der vogelen raadplegen, eon
deal der waarzeggerskunst bij de ouden; — (sprw.) zoovrif -zijn als een vogel in de lucht, in de hoogste mate
vrij, door niets gebonden; beter een vogel in de hand
dan tien in de lucht, weinig maar zeker is beter dart,
veel dat onzeker is; vogeltjes, die zoo vroeg zingen, zijn
voor de poes, die zoo vroeg willen genieten, komen
bekaaid uit; den vogel kent men aan zone veeren; iedek vogeltje zingt naar het gebekt is, ieder spreekt volgens
zijne wipe van denken; de vogel is gevlogen, hij, diem
men zoekt, is ontvlucht; het zijn vogels van eenerlei
veeren, de een is niets beter dan de ander; een vogel
op de kruk, meisje dat altijd to huis zit; — iem. die
zeer glad en slim is en zich van de zaken niet veel
aantrekt : het is een rare, slimme vogel; een vroolgke
vogel, een lichthart. VOGELTJE, o. (-s), kleine vogel;
(sprw.) vogeltjes hebben, ongedierte hebt en.
VOGELAAR, m. (-5, -Jaren), die vogels zoekt tevangen, die er jacht op maakt: de vogelaar lokt met
zoet gefluit; Hendrik de Vogelaar, naam van zeker
Duitsch koning.
VOGELAAS, o. aas voor vogels; ...BAK, m. (-ken),
...BAKJE, o. (-5), drink-, eetbakje in eene kooi;
...BEK, m. (-ken), snavel; ...BEKDIER, o. (-en), eon,'
zonderling gevormd zoogdier, tot de orde der cloakdieren behoorende, dat den bek heeft van eene eendt
aan den kop on het lichaam van eon molachtig
zoogdier met zwemvliezen tusschen de teenen; het
leeft in Nieuw-Holland on Van-Diemensland on wordt.
door de kolonisten watermol geheeten (ornithorynchus Taradoxus); ...BES, v. (-son), ...BEZIE, v. (...zien),
(plantk.), (gew.) gewone lijsterbes, ...BESCHRIJVER,
m. (-5); ...BESCHRIJVING, v. (-en), beschrijving der
vogels; ...BESSEBOOM, m. (-en), sorbeboom;
...BOEK, o. (-en); ...BROEIKOOI, v. (-en), eene soort
van groote til.
VOGELDIEF, m. (...van), iem. die vogels steelt;
...DREK, m.; o. (-ers, -eren); ...EILAND, o. (-en),
eiland waarop alleen vogels en wel in grootem
getale, leven.
VOGELEN, (vogelde, heeft gevogeld), vogels vangen..'
VOGELENZANG, m. (-en), gezang der vogelen;
(zegsw.) beter in vogelenzang (vrijheid) dan in ffzers-

klank.

VOGELFLUITJE, o. (-s), fluitje om het gezang der
vogels na to bootsen, inz. om ze daardoor to lokken;

...GEKWEEL, 0.; ...GEZANG, o.; ...GIERST, v.
(plantk.) Duitsche vogelgierst, panikkoren; ...GLAS, o.
(...zen), drinkglas voor vogels; ...GRAS, o. eene
grassoort tot de groep panikgrassen van de famine
der grassen behoorende, ook wel egelgras, hanepoot,
franiegras, wild panikkoorn en wild gras geheeten;
...GRIJP, m. (-en), lammergier; (fab.) griffioen;
...HANDEL, m. handel in vogels; ...HANDELAAR,
m. (-s), ...HANDELAARSTER, v. (-s).
VOGELIJN, o. (dicht.) vogeltje.
VOGELJACHT, Y. (-en), jacht op vogels ; ...KAMER, v. (-s), voliere; ...KERS, v. (-en), (plantk.) ,
zw arta vogelkers, hondskers; wildekr;(g.)
...KLAUW, m. (-en); ...KNIP, v. (-pen); ...KOOI, v.
(-en); ...KOOPER, m. (-5); ...KOOPSTER, v. (-s);
...KOP, xn. ( pen), kop van een vogel; ook zeker
dier der voc rwereld, volgens SOMMERING eene vleder
-

VOGELKOR

VOL.

1807

volgens anderen eene soort van hagedis; ' gesteld aan ieders vervolging: iem. vogelyrif verklaren.
...KOUW, v. (-en), vogelkooi; ...KRUID, o. (plantk.),
(gew.) gemeene muur, alzoo gencemd, omdat het
VOGELVRIJVERKLAARDE, m. en v. (-n), die vogel.blad een gezond en gewild voedsel voor klein gevrij verklaard is; ...VERKLARING, v. (-en).
vogeltje, b. v. kanaries is; ...KRUK, v. (-ken), kruk
VOGELWICHELAAR, m. (-8), (bij de ouden) iem.
voor een vogel; v. (...ven); ...KUNDE, v.
wiens taak het was, op de vlucht, het gezang en ►
kunde, kennis der vogels.
het eten der gewijde vogels acht to slaan om,
VOGELLIEFHEBBER, m. (-5); ...LUNT, v. eene
daaruit de toekomst to voorspellen; ...WICHEwoekerplant (viscum) die voornamelijk op appelLA PIJ, v. (-en); ...WIJF, o. (...ven), wijf dat vogel
en pereboomen tiert; — eene soort van hars; ge- ' of gevo2elte verkoopt.
woonlijk uit de bessen van de vogellijm; ...LUIS, v.
VOGELZAAD, o. zaad waarmede de vogels ge(...zen), woekerdiertjes die op vogels Leven; ...MAND,
voed worden; ...ZANG, m. (-en); ...ZIEKTE, v. (-n),.
v. (-en), mand om vogels in to bewaren of to verziekte der vogels.
voeren; ...MARKT, v. (-en), plaats waar men vogels
VOGUE, v. gebruik, toeloop; en vogue, in zwang._
koopt en verkoopt; ...MELK, v. (plantk.) een planVOILE, v. (-5), sluier.
tengeslacht (ornithogalum), ook wel rnorgenster geVOKELAAR, m. (-s), (plantk.), (gew.) gale ganzenheeten, dat tot de familie der lelieachtigen behoort
bloom.
en waarvan 2 soorten in Nederland voorkomen:
VOL, bn. bw. (-ler, -st), zooveel van iets in zich bede schermdragende — en de knikkende vogelmelk;
vattend dat het geheel gevuld is, dat er niets...MELKER, m. (-s), die vogels houdt; ...MEST, m.
meer aan ontbreekt, dat er niets meer bij kan, het.
vogeldrek.
tegenovergestelde van leeg: een vol glas; eene volleVOGELNEST, o. (-en), nest van een vogel: vogelmaag, eene voile beurs; iets vol maken, gieten, zetten;
nesten uithalen; eetbare vogelnesten, nesten van zekere
zich vol zuipen, zich bedrinken; hjj is tweemaal halfvol, hij is dronken; hij is vol en zoet, hij is een vroozwaluwsoort in India welke als eene lekkernij door
lijke drinkebroer;
de rijke Chineezen gebruikt worden; (plantk.) wilde
peen; kroontjeskruid; zwarte bergpeterselie;
— indien vol gevolgd wordt door het zelfst. naamw.,
...NESTKLIPPEN, v. mv. klippen waarop de salandat de zelfstandigheid noemt, waarmede lets gevuld
ganen nestelen; ...NET, o. (-ten).
is, dan staat dit zelfst. nw. gewoonlijk in den accuVOGELOPZETTER, m. (-s), iem. die doode vogels
satief of het wordt voorafgegaan door van; in veropzet; ...ORGELTJE, o. (-s), draaiorgeltje tot afheven stijl staat het ook nog in den genitief: eefte.
richting van zangvogels; ...PERSPECTIEF, o. (tee.
mand vol appelen; een huis vol van menschen;
kenk.) hij heeft deze stad in vogelperspectief geteekend,
waren vol zoeten wins; — het was er vol, druk, yolkgelijk een boven haar op de wieken hangende vogel
rijk, er waren veal menschen; het was er zoo vol ais
hear ziet; ...POOT, m. (-en), een poot van een vogel;
een ei, het was er stampvol; vol blijcischap, hoop ids
(plantk.) rood vingergras; ...POOTJE, o. (-s), kleine
afwachten; col verlangen zijn; dagen vol kommer,
vogelpoot; (plantk.) een plantengeslacht (ornithopus)
kommervolle dagen; — met den mond vol praten,
tot de famine der vlinderbloemigen behoorende,
praten terwijl de mond vol eten is; (sprw.) ergen
waarvan maar eerie soort in Nederland in 't wild
den mond vol van hebben, er veal over spreken; degevonden wordt en wel het kleine vogelpootje, een
heele stad is er vol over, iedereen spreekt ervan;
lief plantje met half witte, half rozeroode bloewaar het hart vol van is, loopt de mond van over,
men, dat op open en bebouwden grond Cert.
waar men veal aan denkt, spreekt men veal van;
...PRUIM, v. (-en), (plantk.) trosvogelkers.
hy is er vol van, houdt zich daarmede in gedachterb
VOGELRIJK, bn. rijk aan vogels: eene vogelrijke
voortdurend bezig; het hoofd vol geleerdheid hebben,
eendenkooi.
veel kennis opgedaan hebben, vaak daarbij arm
VOGELROEDE, v. (-n), lijmroede om er vogels
aan ervaring, aan gezond verstand zijn; het hoofd
made to vangen; ...ROER, o. (-s), vuurwapen orn op
col hebben, zeer veal gedachten to gelijk hebben; ik
de vogels to schieten, jachtroer; ...SCHIETEN, o.;
heb er den buik vol van, ik heb er genoeg van,
...SCHRIK, m. (-ken), pop (of ander voorwerp), opwil er niets meer van weten, haar gemoed schoot
gesteld om de vogels of to schrikken, in sommige
vol, zij ward aangedaan; vol op de borst zijn, zwaar
streken schuw geheeten ; ...SLAG, o. (-en), vogel.
verkouden op de borst zijn; met den mond vol tandemknip; ...SLAG, m. het slaan, gezang van een vogel;
staan, niet weten wat to zeggen;
steekt vol gek...SLANG, v. (-en), zekere slang die op vogelsjacht
heid, hij maakt voortdurend gekheid; htj is vol slaap,
maakt; ...SPIN, v. (-nen), de grootste soort van
in
de
voile
zee,
hij heeft veal slaap; —
in de open.
spinnen die in Zuid-Amerika kleine vogeltjes overzee, ver van de kust; —
valt, doodt on uitzuigt; ...STAART, m. (-en);
de geheele oppervlakte bedekt met: de tafel ligt...STANG, v. (-en), vogelroede; ...STEEN, m. (-en),
vol boeken; de boom stoat in vollen bloei; hij zit voi
(nat. gesch.) steen waarin de afdruk van een vogel
ongedierte; ztin gezicht is vol zweren; hare oogen schoten,
staat; ...STOKJE, o. (-5), stokje in eene vogelkooi;
vol tranen; — gevuld, opgezet, rond: een vol gezicht,
...STRIK, m. (-ken), strik om vogels to verschaleen voile boezem; dat meisje heeft voile den , vleezige,
ken; ...STRUIS, m. (-en), struisvogel; ...TEELT, v.
geronde dijen; met voile zeilen, bol geblazen door
de teelt, het aan- en opkweeken van vogels.
den wind die er vlak in waait; deze viool heeft een
VOGELTJESZAAD, o. verschillende zaden die den
vollen toon, geeft een mooi, rond geluid; — volkomen,
vogels tot voedsel dienen; wit vogeltjeszaad, kanariegeheel en al, zoodat er niets ontbreekt: de voilezaad; zwart vogeltjeszaad, koolzaad.
maat, het voile gewicht hebben; iem. de moat vol meten,
VOGELTUIN, m. (-en), tuin waarin zeer vele vogels
iem. geducht de waarheid zeggen; in voile wapengehouden worden: vogel- en plantentuin; ...VANrusting, geheel en al gewapend; in voile vlam staan,
GEN, 0.; ...VAINER, m. (-s) iem. die er zijn werk
Lustig op branden; de voile maan, de naar de aarde
van maakt, vogels to vangen; ...VANGSTER, v.
toegekeerde zijde geheel verlicht; — eene voile week,
( s); ...VANGST, v.; ...VERSCHRIKKER, m. (-s),
voile acht dagen den tUd hebben, niets minder clan,
vogelschrik; (sprw.) zij ziet er uit als een vogelverdat; — uit de voile borst zingen, luid, vrijmoedig;
schrikker, zeer leelijk, om bang van to worden;
met voile muziek, niet van enkele instrumenten,
...VLUCHT, v. (-en), het vliegen der vogels; de vlucht,
maar van het geheele orkest; iem. de voile lading
grootte der vleugels, van vogels; vogelperspecgeven; in vollen ernst, zonder eenige gekheid; met
het volste recht, in het volste vertrouwen, waaraan niet
tief; iets in vogelvlucht teekenen; — (ook) groote til.
VOGELVLUG, bn. bw. zoo vlug als een vogel.
het minste mankeert; — bij zijn voile verstand von,
VOGELVOEDER, ...VOER., o. voedsel der vogels;
waaraan niets hapert; een voile broader, in tegenst.
...VOET, v. (plantk.) vogelpoot.
met halfbroeder; iem. voor vol aanzien, voor recht.
VOGELVRIJ, bn. buiten bescherming der wet blootverstandig, goad bemiddeld; — ten voile, bw. uitdr..

YOL.

YOLEARDEN.

geheel en al, volkomen; vol en b#, (zeew.) niet te
scherp aan den wind.
VOLAARDE, v. eene soort van kle:aarde .waarvan
de voller zich bedient.
VOLANT, m. (-8), vederbal; strook aan een vrouwenkleed.
VOLANTE, v. (-8), lange japon.
VOLAPUK, o. kunstmatige wereldtaal, uitgedacht
door den predikant SCHLEIJER to Litzelstetten.
VOLATIEL, bn. vluchtig, verdampend.
VOLATILISEEREN, vervluchtigen.
VOLATILITEIT, v. eigenschap van to kunnen verv:uchtigen.
VOLBANK, v. (-en), werktafel van den voller.
VOLBLOED, bn. (rijsch.) van onvermengd ras: een
volbloed hengst; volbloed rundvee; (fig.) met hart en
ziel: een volbloed liberaal.
VOLBLOEDIG, bn. (-er, -st). rijk aan blood : volbloe.dige personen. VOLBLOEDIGHEID, v.
VOLBOUWEN, (volbouwde, heeft volbouwd), ten
einde bouwen.
VOLBRASSEN, (braste vol, heeft volgebrast),(zeew.)
de brassen aanhalen om de zeilen to doen volstaan:

VOLEINDER, m., VOLEINDSTER, v. (-s), voltooier,
voltooister; (godgel.) de Voleitzder des geloofs, Christus.
VOLGAARNE, bw. zeer gaarneVOLGBRIEF, m. (...ven), VOLGBRIEFJE, o. (-s),
...CEEL, v. (-en), verlof tot vervoer, geleibrief;
...DIENAAR, m. (...naren), knecht, lakei.
VOLGEESTIG, bn. waarin veel geest is, schran•
der, scherpzinnig.
VOLGELING, m. en v. (-en), aanhanger, aanhangster, leerling, leerlinge: de volgelingen van Darwin,
van Sant. VOLGELINGE, v. (•n).
VOLGEN, (volgde, heeft en is gevolgd), op hetzelfde pad treden van (iem. die of iets dat) voorgaat of voorging: hij is iem. op straat gevolgd; iem.
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de zeilen volbrassen.

VOLBRENGEN, (volbracht, heeft volbracht),
uitvoeren, inz. met het bijbegrip van wat
moeilijk, gewichtig is : het is volbracht. VOLBRENGING, v. het volbrengen, tenuitvoerlegging.
VOLBRENGER, m., VOLBRENGSTIER, v. (-s), uit-,
volvoerder, ...ster.
VOLDAAN, bn. tevreden: over iets voldaan zijn;
-voldaan teekenen, voor betaald onderteekenen. VOL_DAANHEID, v.
VOLDER, m. (-s), voller; — werktuig bij het opstuiken gebruikt.
VOLDINGEN, (voldong, heeft voldongen), dingende
mar wensch doen afloopen : eene pleilzaak voldingen,
beslissen, ten einde brengen; het is een voldongen
feit, waaraan niets meer te veranderen valt.
VOLDINGEND, bn. (-er, -st), afdoend, overtuigend,
beslissend: dat is voldingend bewezen.
VOLDOEN, (deed vol, heeft volgedaan), vullen: een
.

glas voldoen.

VOLDOEN, (voldeed, heeft voldaan), betalen : eene
rekening voldoen; tevredenstellen : zfjn schuldeischers
voldoen; hij is moeilijk te voldoen; dat antwoord
voldoet mij niet; beantwoorden: de meid voldoet
niet aan de verwachtinj; de nieuwe knecht voldoet
heel goed, verricht zijn werk naar wensch; doen,
nakomen hetgeen men verplicht is: aan de wet vol.
doen; aan zijn plicht voldoen ; aan eerie belofte voldoen,
deze nakomen; bij een examen voldoen, de vereischte
.cijfers behaltn, slagen. VOLDOENING, v. vervulling;
tevredenheid, genoegdoening : tot alter voldoening;
iem. voldoening vragen, geven; betaling; (godgel.) de
genoegdoening aan de goddelijke gerechtigheid: de

leer der voldoening.

VOLDOEND, bn. bw. (-er, -st), toereikend, genoegzoom, bevredigend: een voldoend antwoord geven; dit
is voldoende, moor behoeft niet; verplichtend, vriendelijk : die man is zeer voldoende. VOLDOENDHEID, v.
VOLDOENER, m., VOLDOENSTER, v. (-s), die vol.doet, die betaalt.
VOLDOENINGSLEER, v. (godgel.) leer der goddelijke genade.
VOLDRAGEN, (voldroeg, heeft voidragen), ten
einde dragen (inz. van zwangere vrouwen); een vol.
dragen kind, dat niet to vroegtijdig geboren is.
VOLE, v. (-s); vole maken, al de trekken halen (in
het omberspel); vole annoncee, wanneer dit te voren
gezegd is.
VOLEE, v. menigte, zwerm; haute volee, de hoogste,
. adellijke standee.
VOLEINDEN. VOLEINDIGEN, (vo:e:ndde of voleindigde, heeft voleind of voleindigd), geheel vol.
tooien: een werk voleindigen. VOLEINDING, VOLEINDIGING, v. het voleinden; de voleinding der
, eeuwen, de jongste dag.

op den voet, op een afstand volgen; iem., iets met de
oogen volgen, nakijken; een ljjk volgen, ter grafplaats
geleiden; — houden, daarlangs gaan : een weg, de
rivier volgen; iem. bij het spreken, betoogen volgen,
hem voile aandacht schenken; — wij lezen daarin
als volgt, zooals hier is overgenomen; opeenvolgen,
in betrekking tot den tijd of in rang: de nacht
volgt op den dag; de eene dondersla3 volgde op den
anderen; na regen volgt zonneschjjn, (sprw). na lijden
komt verblijden; die volgt, die nu aan de beurt is;
hij :liet er dadeljjk op volgen, voegde er dadelijk aan
toe; de eerste luitenant volgt op den kapitein, volgt in
rang; goed voorgaan doet goed volgen, een good voorbeeld maakt dat een ander ook goed handelt; —
heeft een
handelen naar, gehoor geven aan:

voorschrift, den goeden raced gevolgd; zijn eigen hoofd
volgen, eigenzinnig zijn; zljne lusten, neigingen volgen;
hieruit volgt, hieruit vloeit voort, VOLGING, v.
g.), het volgen, gevolg.
VOLGEND, bn. later, dat naderhand komt: de
volgende dag; het volgende gesprek, dat nog komen zal.

VOLGENDERWIJZE, ...WIJS, bw.
VOLGENS, vz. naar, overeenkomstig: volgens het
bevel; volgens de laatste berichten.

VOLGER, m., (.5), die volgt; late kersen met
grooter steen en minder vruchtvleesch dan de gewon.e meikersen; — het deksel van den kaaskop
waarop de pers werkt en dat de portal uit de kaas
drukt. VOLGSTER, v. (-s), zij die volgt.
VOLGIETEN, (goot vol, heeft volgegoten), gietende
vullen.
VOLGIJZER, o. (-5); ...JUFFER, v. (-5), kamenier,
gezelschapsjuffer; ...KOETS, v. (-en), koets die bij
eme begrafenis den lijkwagen volgt; ...NOMMER,
o. (-s), nommer dat op een voorafgaand volgt.
VOLGOOIEN, (gooide vol, heeft volgegooid) : een
kuil volgooien net zand.

VOLGORDE, v. (-n), orde waarin personen of
zaken op elkander volgen: de volgorde miner denkbeelden; ...REEKS, v. (-en), reeks, rib aantal; ...RIJ, v.
(-en), volgreeks.
VOLGROEID, bn. volwassen: dat meisje is nog niet
volgroeid; rijp: volgroeide vruchten.
VOLGSCHOOL, v. (...scholen), lagere school, inrichting volgende op de bewaarschool.
VOLGZAAM, bn. (...zamer, -st), gehoorzaam, gedwee: een volgzaam kind; volgzaam van aard zijn.
VOLGZAAMHEID, v.
VOLGZIEK, bn. (-er, -st), geneigd om alles to
volgen of na to bootsen.
VOLGZIEKTE, (w. g.), ...ZUCHT, v. neiging om
alies na to volgen, om alles to verrichten wat
anderen doen.
VOLHAAR, o. walkhaar, hoar dat bij het vollen
of walken attalt.
VOLHAMER, m. (-s), homer om to vollen, to
walken.
VOLHANDIG, bn. druk, veel to verrichten hebbende: het volhandig hebben; (gew.) die deem is nogal
rolitandig, zeer gezet, dik en breed. VOLHANDIGHEID, v. drukte, veel work, overlading van arbeid.
VOLHARDEN, (volhardde, heeft volhard), standvastig blijven (in lets); volharden in of bij hetgeen
men aangevangen heeft; eene weigering volharden,

VOLHARDEN.

VOLKSOPLOOP.

miet er an afwijken; gij moet volharden, volhouden.
VOLHARDING, v. het volharden; stAndvastigheid.
VOLHARDEND, bn. biijvende; aanhoudende; getrouw.
VOLHARDER, m., VOLHARDSTER, v. (-s), iem. die
volhardt.
VOLHARDINGSVERMOGEN, o. (nat.) traagheid of
inertie.
VOLHEID, v. het volle; (fig.) (Bijb.) de volheid der
4Men, de jongste dag.
VOLHOEF, m. (...yen), een paardenhoef waarvan
tie zool naar onder gewelfd is en onder den draagrand uitsteekt; paard met volhoeven.
VOLHOUDEN, (hield vol, heeft volgehouden) ten
Geinde toe zoo houden, voortgaan ais men begonnen
is: dat harde loopen kunt ge niet volhouden; men

volkomen werk, waaraan niets ontbreekt; ten volle:
dat is mfj volkomen duidelfjk, gij hebt volkomen
gelfjk. VOLKOMENHEID, v.

'meet niet alleen beginnen, men meet ook volhouden,
eene bewering volhouden, handhaven, blijven beweren ;
niet opgeven: den strijd volhouden; op dezelfde wijze
,a ► tijd voorstellen zooals men begonnen is: een
.karakter, eene rol volhouden; (zeew.) vol-en bij-houden;
VOLHOUDING, v.
VOLHOUDER, m. (-s), VOLHOUDSTER, v. (-s), die
volhoudt.
VOLIERE, v. (-s), groote vogelkooi, inz. eene waarin
- yerscheidene siervogels gehouden worden.
VOLIJVERIG, bn. (-er, -st), met veel ijver.
VOLJARIG, bn., (w. g.), meerderjarig, mondig.
-VOLJARIGHEID, v. meerderjarigheid.
VOLK, o. (-en, • eren), menigte, verzameling van
menschen: er is veel yolk op de been, op straat; er

-

•was reel yolk op de markt; het yolk liep te hoop; -eene klasse van menschen die sommige eigensclisap.Ten gemeen hebben: het jonge volkje; dat is een
raar, een leelijk yolkje; het bedelrolk; (sprw.) hoe later
-op den acond, hoe schooner yolk, scherts. gezegd
tegen late bezoekers; — arbeiders: 'reel yolk in zijn
dienst hebben; het yolk aan 't week zetten, vrij gecen,
•ontslaan; (sprw.)
kent zOt oolkje, hij weet hoe hij
er mee moet omgaan; — de meester en meesteres
van dienstboden : mijn volle is op reis; 1)j groot 'colk,
•dienen; — bezoek: er is yolk binnen; er koont yolk
over; — klanten, koopers in cen winkel: er staat
- reel yolk in den winkel; waar het yolk is, is ook de
wring; yolk uitroep om zijne komst in een winkel
-enz. aan te kondigen; — krijgsvolk: bij welk colk
client hij?., bij het paardenvolk of het voetrolk ?; scheeps- de lagere standen eener natie : een man nit
het yolk; lectuur voor het yolk; de leiders can het
yolk; het gemeene yolk; de he,Ife des yolks, het gepeupel; — bewoners van een land die afstamming,
taal, zeden, overlevering gemeen hebben en al of
niet onder den hoofd vereenigd zijn: de volken der
•garde; het Duitsche, het Necierlandsche yolk; — be-woners van een zelfde land, onder dezelfde wetten
levende: het Oostenrijksche, het Belgische yolk; Gods
•yolk, de Joden; een zeevarend, een handeldrvend
yolk; een actief yolk, dat de beschaving vooruitbrengt;
•een passief yolk, dat op denzelfden trap van ontwikkeling blijft staan. VOLKJE, o. (-s), klein yolk;
.(fig.) kinderen: is het yolkje nog op?
VOLKENBESCHRIJVER, m. ( 5), ...BESCHRIJVING,
v. (-en); ...KUNDE, v. de kennis der natuurlijke
:stamverscheidenheden van den mensch; ...RECHT,
-o. die grondsteliingen van het recht welke de
onderlinge betrekkingen van verschillende staten
iregelen.
VOLKENRECHTELIJK, bn. overeenkomstig het volkenrecht.
VOLKETEL, m. (-5), (nijv.) ketel waarin het te
-vollen wilt geweekt word t.
VOLKHOUDER, m., VOLKHOUDSTER, v. (-s), herbergier, -ster, slaapsteehouder, ...houdster.
VOLKOM, v. (-men), volkuip.
VOLKOMEN, (volkwam, heeft volkomen), (gew.
2uidn.) nakomen; uitvoeren.
VOLKOMEN, bn. bw. (-er, -st), geheel, volmaakt,

.dat is volkomen gelukt; gfj hebt volkomen vrUheid; een
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VOLKPLANTER, m. (-s), kolonist; (ook) die yolkplantingen aanlegt. VOLKPLANTING, v. (-en),
kolonie; VOLKPLANTIN KJE, o. (-s).
VOLKRIJK, bn. (-er, -st), druk bezocht: vollorfjke
plaatsen; dicht bevolkt: volkrijke steden. VOLKRIJKHEID, v.
VOLKSAARD, m. eigenaardigheid van het yolk;
...ALMANAK, m. (-ken), almanak met een voor het
yolk verstaanbaren inhoud; ...BADHUIS, o. (...zen),
badhuis voor het yolk bestemd; ...BEDROG, o.
volksdwaling, (ouk) het bedriegen van het yolk;
...BEGRIP, o. (-pen), begrip bij het yolk aanwezig;
...BELANG, o. (-en), belang van het geheele yolk:

groote volksbelangen staan daarbfj op het spel;
SCHAVING, v. beschaving van de lagere yolksklassen; ...BESTAAN, o.; ...BESTUUR, o. yolksregeering; ...BEWEGING, v. (-en), opschudding,
onlusten onder het yolk; ...BIBLIOTHEEK, v. (...theken), bibliotheek voor het yolk bestemd; ...BIJEENKOMST, v. (-en); ...BIJGELOOF, o. onder het
yolk heerschend bijgeloof; ...BLAD, o. ( en); ...BOEK,
o. (-en); ...BOND, o. eene vereeniging tot bestrijding
van misbruik van sterken drank; ...CONCERT, o.
(-en), concert voor het yolk gegeven; ...DEUN, m.
(-en), deun door iedereen, inz. door het gemeene
yolk op kermissen enz. gezongen; ...DICHTER,
m. (-s, -en), dichter van volksliederen; ...DRACHT,
v. ( en), eigenaardige kleederdracht van het yolk;
...DRANK, m. (-en); ...DRUM, m. (-men), yolksmenigte; ...DWALING, v. (-en), dwaling onder het
yolk verbreid; ...DWANG, m.
VOLKSEDITIE, v. (-s), volksuitgave; ...EENHEID,
v. eenheid van het yolk; ...FEEST, o. (-en), feest
waaraan het geheele yolk deelneemt; ...GAARKEUKEN, v. (-5), gaarkeuken waar tegen zeer lage prijzen spijzen verstrekt worden; ...GEBRUIK, o. (-en),
wat bij het yolk algemeen gebruik is; ...GEEST,
m. de heers ,:hende meening on denkwijze bij het
yolk; ...GELOOF, o. geloof onder het gemeene yolk
algemeen gangbaar; ...GELUK, o.; ...GERUCHT,
o. (-en), gerucht waarop niet zeer te rekenen is, los
gerucht; ...GEWOONTE, v. (-n), volksgebruik; ...GEZANG, o.; ...GEZONDHEID, v. de gezondheid van
het geheele v,-,1k; ...GOD, m.; ...GODSD1ENST, m.
(-en), godsdienst van een yolk; ...GUNST, v. de
gunst van het gemeene yolk, van den grooten hoop:
naar de volksg nnst streven; ...HAAT, in.; ...HOOP,
m. (-en); ...HUIS, o. (...zen), prettig tehuis voor het
yolk; ...HUISHOUDKUNDE, v. nationale economie ;
...INSTELLING, v. (-en), instelling voor het yolk.
VOLKSKARAKTER, o. (-s), algemeen karakter van
een yolk; ...KLASSE, v. klasse van een yolk;
...KLEEDING, v. volksdracht; o.
(...zen), kosthuis waar men voor betrekkelijk weinig
geld kan eten en logeeren; ...KUNDE, v. folklore;
...LEERAAR, m. (-s); ...LEGENDE, v. (-n), legende
die leeft onder een yolk: de Nederlandsche yolkslegenden; ...LEIDER, m. (-s), heethoofd die het yolk
opruit; demagoog; ...LIED, o. (-eren), lied welks
inhoud betrekking heeft op het volksleven, op gebeurtenissen, sprookjes, zeden, gebruiken, beroepen,
werkzaamheden, huiselijk verkeer der onderscheiden
volksklassen enz.; de vaderlandsche volksliederen
geven de liefde tot het vaderland en den vorst to
kennen (in Nederland: het Wilhelmus van Nassouwen
en het Wien Neerlandsch bloed enz. van TOLLENS).
VOLKSMACHT, v. macht van het yolk; ...MAN, in.
(-nen), iem. die bij het yolk gezien is en veel invloed
heeft; ...MEENING, v. (-en), algemeen gangbare
mooning, inz. bij het yolk; ...MENIGTE, v.; ...MENNER, m. (-s), volksleider; ... NAAM, m. (...namen),
naam van een yolk; ...NIJVER HEW, v.; ...HOOD, m,
(-en); ...NUT, o.; ...ONDERWIJ S, o. onderwijs van het
geheele yolk; ...ONTWIKKEL ING,.v.; ...OPLOOP.
m. (-en), oploop van yolk; ...OPPERHEER-
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SCHAPPIJ, v.; ...OPROEPING, v. (-en); ...OPROER;
o. (-en),.oproer van het yolk; ...OPRUIER, m. (-8),
volksmenner; ...OPSTAND, m. (-en); ...OVERLEVE,
RING,- v. (;en), volkslegende; ...OVEBTUIGING, v.
volksmeening; ...PARK, o. (-en), park ten gerieve
van de lagere. volksklassen aangelegd; ...PARTIJ,
v. (-en), partij die de belangen van het yolk voorstaat; ...POEZIE, v. populaire poezie; nationale
gedichten; ...PRAATJE, o. (-s); ...REDENAAR, m.
(-s); ...REGEERING, v. (-en; , ...ROMAN, m. (-s),
roman voor het yolk geschreven, in populaire taal;
...SCHOOL, v. (...scholen). school voor lager onderwijs; ...SPEL, o. (-en), spel voor het yolk, waaraan
het yolk deelneemt; ...SPRAAK, v., spraak van
de lagere volksklassen; ...SPROOKJE, o. (-s);
...STAM, m. (-men), afstammelingen van een zelfden stam; ...STEM, v. (-men), uitgesproken yolksmeening; ...STROOM, m. (-en), volksmenigte.
VOLKSTAAL, v. de taal van het lagere yolk: iets in
de volkstaal weergeven; ...TELLING, v. (-en), telling
van het geheele yolk in een rijk; ...TERM, m. (-en),
woord, uitdrukking uit de volkstaal; ...TIRAN,
m. (-nen); ...TOON, m. de eigenaardige manier
waarop het yolk zich uitdrukt: in den volkstoon
geschreven boeken; ...TREIN, m. (-en), goedkoope
train: excursietrein; ...TRIBUNE, v. (-5), de publieke
tribune in eene raadszaal; ...TROTS, m.; ...UITDRUKKING, v. (-en), volksterm; ...UITGAVE,
v. (-n), die uitgave van een bcekwerk aan wier
typographische uitvoering minder kosten zijn besteed dan aan eene vorige uitgave en daardoor
voor het yolk door een lageren prijs verkrijgbaar is;
...VERDRUKKER, m. (-5); ...VERGADERING, v.
(-en); ...VERHAAL, verhaal in den yolkstoon geschreven; ...VERHUIZING, v. (.en), verhuizing van een yolk; (inz. in de geschiedenis) die
reeks van gebeurtenissen, die bijna twee eeuwen,
van 375 tot NS, duurden, waarbij verschillende
volken in de Romeinsche provincien drongen en
deze aan zich onderwierpen.
VOLKSVERMAAK, o. (...vermaken), onder het bereik
van het geheele yolk vallende; ...V ERTEGENWOORDIGER, m. (-s), iem. die het yolk in regeeringscollegien vertegenwoordigt; ...VERTEGENWOORDIGING, v. (-en); ...VERTELLING, v. (-en); ...VLIJT,

VOLLEN,- (volde, heeft gevold), walken, een built=
zaam voorwerp ronddraaien en het daarbij stooten
slaan, stampen, kneden of treden om het de noodige>
dichtheid to geven of to vervilten, zooals bij de ,

v. Paleis voor Volksvlift (te Amsterdam); ...VOOR-

DRACHT, v. (-en), ...VOORLEZING, v. (-en), populaire
voordracht, voorlezing voor het yolk toegankelijk
en voor hen begrijpelijk, bestemd; ...VOOROORDEEL, o. (-en); ...VOORSTELLING, v. (-en), eene
komedievoorstelling tegen verminderden prijs;
...VIJAND, m. (-en); ...VRIEND, m. (-en); ...WAAN,
m. volksdwaling; ...WAPENING, v. (-en), wapening
van het geheele yolk; ...WIL, m., de uitgedrukte
wil van den grooten hoop; ...WOEDE, v.; ...ZAAK,
v.; ...ZAAL, v. (...zalen); ...ZIEKTE, v, eene ziekte
welke een groot aantal menschen to gelijk aantast
on van algemeene oorzaken afhangt.
VOLKUIP, v. (-en), houten bak waarin de stoffen
in den volmolen gevold worden.
VOLKWERVER, m. (-5), werver van soldaten.
VOLLAARD, m. (-s), (gew.) eene soort van langwerpig krentenbroodje.
VOLLEDIG, bn. bw. (-er, -st), geheel, volkomen:
een volledig werk; een volledige uitzet, waaraan niets
ontbreekt; eene volledige beschroving, waarbij niets
vergeten is. VOLLEDIGHEID, v.
VOLLEERD, bn. uitgeleerd: volleerd in de Nederlandsche taal; hfi is volleerd in het kwaad, daarin
doorkneed; een volleerde schurk.
VOLLEMAAN, v. die stand der maan, op haar
weg om de aarde, waarbij de aarde ongeveer tusschen haar en de zon staat, zoodat wij de geheele
verlichte oppervlakte der maan aanschouwen; (fig.): een kaal hoofd: de vollemaan begint bij hem te
schijnen.
VOLLEMAANSGEZICHT, o. (-en), dik, rond en rood
gezicht.

wen; door het vollen verliest het ruwdoek van 25% tot'
500f. der grootte. VOLLING, v. (-en), het vollen: der
volling geschiedt gewoonljjk onder toevoeging van verschillende b(jtende en ontvettende stoffen; de koude°
volling (in matig warme vloeistof) geschiedt langzamer doch gelfiker dan de warme volling (in een bad vans

ongeveer 100° C.).

VOLLENDAMMER, m. (fig.) hjj is een vollendammer,
htj houdt veel van volle flesschen (met wijn of sterken drank).
VOLLER, m. (-s), die volt. VOLLERIJ, v. het vollen; -, (-en), plaats waar gevold wordt. •
VOLLERSAARDE, v. eene weeks, wrijfbare aardof kleisoort, vet op het gevoel, gemeenlijk van eenegrijze of groenachtig grijze kleur; tot het vollen van
laken gebezigd; ...DISTEL, v. (-s), (plantk.), kaarddistel (dipsacus fullonum);
...KAARDE, v.;
...KNECHT, m. (-s); ...KUIP, v. (-en), volkuip;.
...MOLEN, m. (-s), volmolen; ...WERK, o. wat gevold
wordt of moat worden; het vollen; ...ZEEP, v. stork_
ontvettende zeep.
VOLLIJVIG, bn., (w. g.), dik, zwaarlijvig. VOLLIJ-

VIGHEID, v.

VOLLOOPEN, (het Hop vol, is volgeloopen): het
vat is volgeloopen; de kerk loopt vol,

menschen in.

er komen veeb

VpLMAAKT, bn. bw. (-er, -st),juist zooals behoort,.
wezenlijke bestanddeelen en eigenschappen in
behoorlijke mate bevattende, waaraan niets ontbreekt, voortreffelijk, uitstekend: God alleen is volmaakt; dat is een volmaakt schilder; in de wereld
niets volmaakt, is niets zonder gebreken ; een volmaakt
geluk genieten; volmaakte liefde vindt men zelden;
(taalk.) volmaakt tegenwoordige tad; volmaakt verlede•
tfid; - geheel: ik ben volmaakt gezond, volmaakt welt.
(muz.) volmaakt accoord, zuivere prime (grondtoon),
groote tarts on zuivere quint; volmaakte consonanten,

de octaven, quinten, quarten.VOLMAAKTHEID,v(...heden), naar de volmaaktheid streven.
VOLMACHINE, v. (-s), machine om te vollen.
VOLMACHT, v. (-en), eene overeenkomst waarbij'
iem. aan een ander de macht geeft of den last opdraagt, om eene zaak voor den lastgever in diens naam te verrichten; het schriftelijk bewijs van zulkk

eene volmacht.
VOLMACHTBRIEF, m. (...yen), bewijs van volmacht;:
...HEBBER, ...ONTVANGER, m. (-s), mandataris.

VOLMACHTIGEN, (volmachtigde, heeft gevolmach-tigd), volmacht geven, machtigen.
VOLMACHTVERLEENER, m. (-s), commettant, committent; lid van een dijks- of polderbestuur.
VOLMAKEN, (volmaakte, heeft volmaakt), voltooien, veredelen : het lezen van goede werken volmaakt het verstand. VOLIVIAKING, v. voltooiing.

VOLMOLEN, m. (-5), een molenwerk waarmede,
gevold wordt.

VOLMONDIG, bn. bw., (-er, -st), onbewimpeld; dui--

delijk; (fig.) rondborstig: volmondig iets bekennen, verklaren.
VOLONTAIR, m. (-5), iem. die iets vrijwillig doet,
zonder ertoe verplicht to zijn, gewoonlijk tevenszonder loon to ontvangen: volontair gevraagd; alsvolontair werkzaam zn.
VOLOP, bw. overvloedig: er was volop te eten; ik o. overvlced.
had volop week;
VOLPRIJZEN, (volprees, heeft volprezen), naar volleverdienste prijzen: de nooit volprezen deugd.
VOLSCHENKEN, (schonk vol, heeft volgeschonken),
schenkende iets vullen.
VOLSCHOON, bn. zeer schoon: eene volschoone
maagd.
VOLSLAGEN, bn. bw. (-er, -st), geheel, ten voile:
door lean eene volslag en japon uit; de volslagem.

hoednmakrtj,lbeidnghtzmou-
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breedte van Lets;

volkomen : een volslagen gek, in

hooge mate.
VOLSMIJTEN, (smeet vol, heeft volgesmeten), zoo
lang in jets smijten, tot het vol is.
VOLSTAAN, (volstond, heeft volstaan ,, voldoen:
dat kan volstaan, dat is voldoende; (zeew.) de volle
werking van den wind ondervinden (van een zeil).
VOLSTAMPER, m. (-s), stamper eener volmachine.
VOLSTANDIG, bn. (-er, -st), standvastig: volstandig
in het goede. VOLSTANDIGHEID, v. standvastigheid;
het voldoende.
VOLSTOK, m. (-ken), stok der hoedenmakers
waarmede zij het haar ineenvollen.
VOLSTORTEN, (stortte vol, heeft volgestort), zooveel in iets storten dat het geheel vol is; (fig.) een
kapitaal volstorten, geheel bijeenbrengen door er alle
aandeelen van te nemen.
VOLSTREKT, bn. bw. (-er- st), VOLSTREKTELIJK,
bw. onbeperkt, onbepaald: de volstrekte macht bezitten; (rekenk.) volstrekte waarde van een cffer, waarde
die het cijfer, op zichzelf beschouwd, heeft; de volstrekte meerderheid, een meer dan de heift; zeker,
stellig: ik wul het volstrekt niet hebben. VOLSTREKTHELD, v.
VOLSTROOMEN, (het stroomde vol, is volgestroomd), stroomende volworden.
VOLT, m. (-s), (electr.) eenheid voor electrische
spanningsverschillen, sterktemaat voor electr.
stroomen.
VOLTAFEL, v. (-Si, tafel waarop de vollers werken.
VOLTAIRE, m. (-51, eene soort van stoel.
VOLTALLIG, bn. (-er, -st), in vol getal: wij waren
alien aanwezig; een leger voltallig maken, op
de vereischte sterkte brengen. VOLTALLIGHEID, v.
VOLTAMETER, m. (-s), (electr.) toestel om door
electrolyse de sterkte van een galvanischen stroom
te doen kennen.
VOLTE, v. volheid; gedrang (van yolk): in de volte
raakten wij van elkander al; ho verdween in de volte,

toen zagen wij hem niet meer.
VOLTE, v. (-s), snelle wending, zwenking; (rijsch )
het snelle wenden van een paard in de manege;
(schermk.) zwenking om een slag te ontwijken;
(dansk.) snelle wending; (kaartsp.) de volte slaan,
in een spel kaarten eene of meer kaarten ongemerkt
wisselen.
VOLTEEKEND, bn. de leening was volteekend, voor
het gevraagde bedrag was ingeschreven.
VOLTIGEERDER, m. (-s), die voltigeert op een
paard, aan den zweefmolen enz.
VOLTIGEEREN, (voltigeerde, heeft gevoltigeerd),
voltes maken (in alle bet.); (gymn.) het rondzweyen aan den zweefmolen; (mil.) de vjjandelijke ruiters
kwamen om ons heen voltigeeren, telkens plotseling aanvallen en weer wegtrekken, om ons heen
zwerm en.
VOLTIGEERPAARD, o. (-en), (rijsch.) houten paard
waarop men voltigeeren leert.
VOLTIGEUR, m. (-s), lichte ruiter; (ook) soldaat
(bij het Fransche leger) die de vereischte lengte
niet bezat en met een licht, kort dragondersgeweer
gewapend was.
VOLTOBBE, v. (-n), volkuip.
VOLTOOIEN, (voltooide, heeft voltooid), voleindigen, geheel afwerken : een werk voltooien. VOLTOOIING, v. (-en), voleinding, afwerking: dat werk
nadert zone voltooiing, is bijna klaar.
VOLTOOIER, m., VOLTOOISTER, v. (-s), die voltooit
of afwerkt.
VOLTREKKEN, (voltrok, heeft voltrokken), wat
bevolen of besloten is uitvoeren, verrichten: een
vonnis voltrekken; een huwelijk voltrekken, sluiten;
eene plechtigheid voltrekken, vieren; de voltrekkende
(uitvoerende) macht. VOLTREKKING, v. (-en), het

voltrekken.
VOLTREKKER, m. ( s), die voltrekt.
VOLTROG, m. (-gen), trog, bak waarin gevold
wordt.

1811

VOLUBEL, bn. (-er, -st), lenig, handelbaar.
VOLUBILITEIT, v. bespraakzaamheid, radheid van
tong.
VOLUIT, bw. ten volle, van het begin tot het einde:
zfjn naam voluit schrfiven, met naam en toenaam.
VOLUMEN, o. (...mina), VOLUME, o. (-n), boekdeel,'
rol (perkament enz.); inhoud, omvang: het volume
eener stof.

VOLUMINEUS, bn. (...zer, -t), dik, lijvig (inz. van
boeken); omvangrijk.
VOLUPTUEUS, bn. (...zer, -t), wellustig, wulpsch.
VOLVAARDIG, bn. bw. ( er, -st), volkomen gereed,
bereid: iem. volvaardig vinden; zich volvaardig betoonen. VOLVAARDIGHEID, v.
VOLVOERDER, m., YOLVOERSTER, v. (-5), die iets
verricht of uitvoert.
VOLVOEREN, (volvoerde, heeft volvoerd), uitvoeren, volbrengen : een last volvoeren. VOLVOERING,
v. het volvoeren.
VOLVOETIG, bn. volhoevig: een volvoetig paard.
VOLVOETIGHEID, v.
VOLWASSEN, bn. volgroeid, den vollen wasdom
bereikt hebbende: volwassen personen; die boom is
niet volwassen.

VOLWASSENE, m. en v. (-n), iem. die volwassen
is: de doop der volwassenen.
VOLWERPEN. (wierp vol, heeft volgeworpen), zoo
lang in iets werpen, tot het vol is.
VOLWICHTIG, bn. het voile (wettige) gewicht hebbende: volwichtige goudstukken; dat zijn volwichtige
gronden, verontschuldigingen.

VOLZALIG, bn. zeer gelukkig.
VOLZEE, bw, bij voile zee.
VOLZIN, m. (-nen), VOLZINNETJE, o. (-s), (taalk.)
een woord of eene reeks van woorden waardoor
eene gedachte wordt uitgedrukt; inz. samengestelde
volzin, periode: in flunk afgeronde volzinnen spreken.
VOMATIE, v. (-s), het braken, opgeven; (fig.) eindelijk field de voniatie van amandementen op het wetsontwerp op.

VOMEEREN, (vomeerde, heeft gevomeerd), braken,
spuwen, overgeven.
VOMITIEF, o. (...yen), braakmiddel.
VOND, m. (-en), alles wat men vindt: een vond
doen; dat was een prachtige vond, uitvinding; (ook)
vinding, gedachte; hU weet allerlei vonden, listen,
streken.
VONDEL, m. (-s), losse brug of plank over eene
sloot.
VONDELING, m. en v. (-en), gevonden kind: een
kind te vondeling leggen. VONDELINGE, v. (-n). VONDELINGETJE, o. (-5).
VONDELINGSHUIS, o. (...zen), gesticht voor vondelin gen.
YONDER, m. (-5), vlonder.
VONDRECHT, o. recht van den vinder.
VONDST, v. (-en), vond.
VONK, v. (-en), brandend deeltje, vurig sprankje:
de vonken vlogen overal heen; electrische vonken; (fig.)
heeft gem vonkje moed, eergevoel. VONKJE, o. (-s).
VONKDOEK, o. uitgebrande stof, tonder; lont.
VONKELEN, (het vonkelde, heeft gevonkeld), vonken schieten of om zich verspreiden. [In overdr.
bet. schrijft men fonkelen]. VONKELING, v. het
vonkelen.
VONKEN, (vonkte, heeft en is gevonkt), vonkelen,
beginnen te branden.
VONKENMETER, m. (-s), (electr.) werktuig om de
kracht der electrische vonken te meten; ...ZIEN,
o. (geneesk.) eene zwakheid, ongesteldheid der oogen;
...VANGER, m. (-5), gevlochten ijzer- of staaldraad
boven op den schoorsteen van locomotieven enz.
om de vonken op te vangen.
VONNIS, o. (-sen), uitspraak, beslissing (inz. in
rechten) : een vonnis vellen, wizen, strijken.
VONNISSEN, (vonniste, heeft gevonnist), een vonnis uitspreken (over). VONNISSING, v.
VONNISVELLER, m. (-s), die een vonnis velt;
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—.VELSTER,-•v.
..,VELLING, ....WIJZING, v.
_ 1-en), gerechteltjke uitspraak.
VONT, v. (-en), vaas, wijwatervat; —WATER, o.
doopwater, wijwater.
VOOGI),, m. (-en), iem. die voor de belangen van.
' anderen waakt, en alsdan in samenstellingen voorkomende, ale ,vlootvoogd, kerkvoogd, stadvoogd enz.;
inz. iem. wien door de' wet of de overheid of door
een . familieraad de taak is opgedragen om voor
de belangen van de minderjarige weezen te zorgen;
toeziencle voogd, iem. die aangesteld is om toe to
zien, dat de belangen van minderjarigen door den
voogd of de voogdes niet worden verwaarloosd.
VOOGDES, v. (-son), bestuurster; vrouw die bet
toezicht over de minderjarigen heeft: de moeder is
-

de natuurlYke voogdes van hare kinderen.

VOOGDIJ, v. (-en), hoedanigheid, macht van voogd.
VOOGDIJSCHAP, v. (-pen), rang, waardigheid van
voogd.
YOGIS, v. (...zen), zangwijs.
VOOR, VORE, v. (voren), ploegvore.
VOOR, vz. voorafgaand, vroeger in den tijd zijn
of geschieden: voor 7 uur; voor Zondag, voor Paschen;
voor Bien tijci, voor dag en dauw aan het werk zijn,
zeer vroeg; voor dezen geloofde men aan spoken,
vroeger; voor een pear dagen, een paar dagen ge-

leden, (ook) gedurende een paar dagen ; een tijdduur geeft het to kennen in: ho is voor zijn leven geborgen; hti .heeft voor altod genoeg; ik zeg u eons voor
altijd; voor ditmaal, voor heden, wat dezen keer, wat

heden betreft; het gee:t de betrekking van de
toagekeerde zijde van eene zelfstandigheid tot eene
andere to kennen in : ik sta voor de tafel; voor het
kids staat een boom; voor de deur staan, (ook) op
straat; (sprw.) het ongeluk staat voor de deur, is to
wachten; het ligt voor de hand, het is nogal natuurlijk; een doel voor oogen hebben, daarnaar streven;
houd altod God voor oogen, vrees en denk bij alles
aan God; veer het venster zitten, om naar buiten
te kijken; de viand lag voor de poort, voor de stad,
belegerde haar; — (zeew.) het schip ligt voor anker,
is geankerd; voor anker komen, het anker uitwerpen;
voor den wind zeilen, z(56 dat de wind juist van
achteren in de zeilen blaast; (sprw) het gaat hem
voor den wind, uitstekend, naar wensch; — in tegenwoordigheid van : op eens stond hij voor mij; voor
het gerecht verschYnen, verklaren; voor my, notaris,
verscheen; voor eene vergadering spreken, ten aanhooren der aanwezigen; dat kan ik voor God en iedereen verantwoorden, ik ken mij hierin niet in het
minste schuldig; voor den dag komen, verschijnen;
met iets voor den dag komen, daarmede aandragen,
het bespreken enz.; — voor iem. den hoed afnemen,

om hem to groeten of hoogachiging to betoonen;
voor iem. vreezen, schrikken, vrees, schrik in zijne
tegenwoordigheid gevoelen; voor iem. vluchten, zich
verbergen; iem. voor iets waarschuwen. zijne aandacht
daarop vestigen, dat het verkeerd is; ik vrees voor
zijn leven, ik vrees dat hij sterven zal, voor de toekomst vreezen, vreezen eene slechte toekomst to
hebben; —
eene strekking, bestemming, doel geeft het to
kennen in: dat is goed voor de koorts; voor eene
japon; dat is geen kost voor kinderen; dit bock is voor
o; jets voor zich houden; waar doet gij dat voor i; gecoel,
zin voor het schoone hebben, met betrekking tot; dat
is nuttig voor ; dat is voor duar ; dat is goed
genoeg voor hem; — ten voordeele of ten behoove
van: voor iem. stroden, voor iem., eene wet stemmen ;
ik ben er voor; ik ben voor iem., ik kies zijne partij ;
het brood veer zijn gezin verdienen; — in de plaats
van: voor iemand in dienst treden; ik eat voor hem
betalen; goed. borg voor iem. bl#ven; neent den goeden
wil voor de dead; iem. knollen voor citroenen verkoopen,
hem beetnernen, bedriegen; — in rail voor: jets
voor een golden koopen; veer een appel en een ei jets
tcegcloen, zeer goedkoop verkoopen; voor geld en
goede woorden krajgt men veel gedaan; lof, dank, room,

VOORBANK.
eer voor jets inoog sten; . iem. voor iets bestraffen, pr ifren;
wat krfigt hij voor

riffle moeite ?, wat krijgt hij in
roil .daarvoor?; — ieder voorwerp .op zichzelf beschouwd : voetje voor voetje gaan, zeer langzaam;
woorcl voor woord jets navertellen, zonder lets to vergeten; stuk voor stuk nakfiken, elk stuk afzonderlijk;
man voor man; -- gelijkstaande met: iets voor waar
aannemen, gelooven dat het waar is; iem. voor den
gek houden; iem. voor een ander aanzien, zich in den
persoon vergissen;
gaat voor rijk door, men
gelooft dat hij rijk is; iem. uitmaken voor al wat
mooi en leeljjk is, hem geducht uitmaken ; hj gal
zich voor dokter uit, beweerde dokter to zijn; voor
St. Nicolaas spelen, als St. Nicolaas optreden; lets
voor ernst opnemen, als ernst;
bleef voor dood
liggen, als dood; — ten opzichte van: voor ztjn
leeftijd is hfj nog kras; voor een meisie is ztj te vrij,

als meisje is zij to vrtj; ik voor mij, voor zooveel
mtj aangaat, wat mij betreft;
- voegw. voordat: voor hy vertrok, was ik reeds
weg;
- bw. er is iem. voor, in het voorhuis, in de
voorkamer; de meid is veer, voorin het huis; het
rijtuig is voor, voor de deur; hij begaat de eene
dwaasheid voor, de andere na; voor en na, telkens.
VOOR, o. wat ten gunste van iets pleit: het voor
en tegen hooren; alles heeft zijn voor en tegen; (zeew.)

voorste gedeelte van een schip, bak.

VOORAAN, bw. op de voorste plaats.
VOORAANZITTING, v. zij (de Schriftgeleerden on

Farize6rs) beminnen de vooraanzitting op de maaltijden (MATTH. 23, vs. 6).
VOORAF, bw. alvorens, in de eerste plaats.
VOORAFBESTAAN, (bestond vooraf, heeft voorafbestaan), (w. g), vroeger bestaan dan.
VOORAFBETALING, v. (-en), vooruitbetaling.
VOORAFGAAN, (ging vooraf, is voorafgegaan), in
de eerste plaats gaan ; vooruitgaan ; eerst vermeld
worden.
VOORAFGAAND, bn. vorig, vroeger komende: de
voorafgaande bezigheden, gesprekken; de voorafgaande
(voorloopige) bepalingen, premissen, preliminari6n.

VOORAFLICHTEN, (lichtte vooraf, heeft voorafgelicht), vroeger opnemen.
VOORAFREKENING, v. (-en), vroegere rekening;
...SPRAAK, v. (...spraken), toespraak, als inleiding,
iets anders voorafgaande.
VOORAL, bw. bovenal, voornamelijk: vergeet vooral
uw plicht niet; vooral no meet ieder voorzichtig zijn.
VOORALEER, voegw. ter inleiding van een tijdbepalenden bijzin: ik ga niet weg, vooraleer gfj toe-

gestemd hebt.
VOORALSNOG,

bw. vooreerst: voora2snog is er

geen haast bij.
VOORALSNU,

bw. vooreerst,

VOORARBEID, m. arbeid die den hoofdarbeid voorafgaat.
VOORARBEIDEN, (arbeidde voor, heeft voorgearbeid), in tegenwoordigheid voor een ander arbeiden om hem den arbeid to toonen, to leeren;
arbeiden voor een ander arbeidt.
VOORARM, m. (-en), (ontl.) deel van den arm tusschen elleboog en pols; —SUER, v. (-en), (ontl.)
spier van den voorarm.
VOORARREST, o. voorloopig arrest: in voorarrest
zitten.
VOORAVOND, m. (-en), vroegavond; in den vooravond; tijd die iets gewichtigs voorafgaat: wij staan
aan den rooravond can groote gebeurtenissen.
VOORBAAN, v. voorste deel der baan; (sprw.) in
de voorbaan ztjn, vroeger gedaan hebben dan noodig
is; ...BRAT, v. (veroud.) voorproef, eerste genet;
voorloopige handeling: b voorbeat min dank; u
bij voorbaat dank zeggende, vooruit, voorloopig.
VOORBABBELEN, (babbelde voor, lieeft voorgebabbeld), babbelende voorzeggen: iem. jets voorbabbelen.
VOORBANK, v. (-en), voorste bank (in een rijtuig,
in een schouwburg). VOORBANKJE, o. (-s).

VOORBARIG.
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VOORBARIG, bn. bw. (-er, -st), to haastig, onbeVOORBERE1DSEL, o. (-s, -en), alles wat tot voor dacht, to vroeg: voorbarig spreken, antwoorden; - bereiding dient.
dat voor zijn leeftijd zeer (gew.)nvorbaikd,
VOORBERICHT, o. (-en), voorrede, inleiding.
ontwikkeld is. VOORBARIGHEID, v. (...heden), onVOORBESCHIKKEN, (beschikte voor, heeft voorbebesuisdheid, onbedachtzaamheid.
schikt), vooraf bepalen, vooraf vermaken (bij laatsten
VOORBEDACHT, bn. bw., VOORBEDACHTELIJK,
wily; (godg.) vooraf bestemmen: kan God menschen
bw. vooraf bedacht of overlegd, opzettelijk; (recht.)
tot de eeuwige verdoemenis voorbeschikt hebben ? VOORmet voorbedachten rade, met overleg, willens en
BESCHIKKING, v. (godg.) leer, door AUGUSTINUS
wetens; voorbedachtelijk roerde h j dat punt aan, met
het eerst voorgedragen en ontwikkeld, waarbij ver.
voordacht. VOORBEDACHTHEID, v. opzettelijkondersteld wordt, dat God een gedeelte van het
heid; omzichtigheid.
menschdom heeft uitverkoren tot het genot der
VOORBEDE, v. (-n), voorafgaand gebed; voorspraak;
eeuwige zaligheid, van welke alzoo het overige geverdediging: de voorlede der heilig en.
deelte krachtens dat raadsbesluit des Allerhoogsten
VOORBEDING, o. (-en), voorwaarde: onder voorbewas uitgesloten, zoodat het uit dezen hoofde aan
ding (voorbehoud) van.
het oordeel der verwerping was prijsgegeven.
VOORBEDINGEN, (bedong voor, heeft voorbedonVOORBESTAAN, (voorbestond, heeft voorbestaan),
gen), to voren bedingen, voorwaarden stellen, te
(w. g.), vroeger bestaan. voorafbestaan; leven voor
voren aanduiden. VOORBEDINGING, v. (-en), voorde schepping der wereld.
spelling.
VOORBESTAAN, o. vroeger bestaan: (godg.) het
VOORBEDUIDEN, (beduidde voor, heeft voorbeduid).
roorbestaan der ziel.
VOORBEDUIDSEL, o. (-s, -en), voorteeken.
VOORBESTEMMEN, (bestemde voor, heeft voorVOORBEELD, o. (-en), iets dat nagevolgd wordt of
bestemd), vroeger bestemmen; voorbeschikken: hij
moot worden: voorbeelden bij het teekenen, schrijren;
was tot groote dingen voorbestemd. VOORBESTEMgoede voorbeelden stellen, navolgen; (fig.) ten voorbeeld
MING, v.
strekken; aan iemand een voorbeeld nemen; dat is
VOORBETALEN, (voorbetaalde, heeft voorbetaald),
zonder voorbeeld, zonder weerga; hi] is een voorbeeld
(w. g.), vroeger betalen. VOORBETALING, vooruit•
(toonbeeld, model) van verdraagzaamheid; lets wat
betaling.
tot opheldering strekt: bij voorbeeld; laat ik u een
VOORBEURT, v. (en), vroegere beurt; ...BEZIT, o.
voorbeeld geven; bfj ieder belangrijk woord is een of
vroeger bezit.
sneer voorbeelden opgenomen. VOORBEELDJE, o. (-5).
VOORBEZITTEN, (bezat voor, heeft voorbezeten),
VOORBEELDELOOS, bn. (...zer,
zonder voor(w. g.), vroeger bez:tten.
beeld, onvergelijkelijk.
VOORBIDDEN, (bad voor, heeft voorgebeden), een
VOORBEELDIG, VOORBEELDELIJK, (w. g.), bn.
gebed ve)Ordoen (tot voorbeeld); vroeger, vooraf
bw. (-er, -st), navolgenswaard: dat is voorbeeldig g e.
bidden; ten aanhooren van anderen bidden: in de
schreven, bijzonder mooi; een voorbeeldig gedrag.
kerk voorbidden. VOORBIDDING, v. (-en), voorspraak.
VOORBEELDIGHEID, v.
VOORBIDDER, m. (-s), voorzanger; (fig.) bemid•
VOORBEELDING, v. (-en), (w. g.), voorbereidende
delaar.
af beelding, model in pleister; zinnebeeld.
VOORBIJ, vz. aan de voorzijde langs iets gaan en
VOORBEEN, o. (-en), een der twee voorste beenen
verder gaan: hij gaat voorbij het huis; ik ging voorbY
van vier- of meervoetige dieren : linker voorbeen,
den akker des luiaards; verder dan: hij woont voorbij
rechter voorbeen.
bw. hetwelk de richting eener behet stadhuis;
VOORBEHOEDEND, bn. bewarend, beschermend;
weging fangs iem. of iets aanduidt: laat mij1.7oorbij;
(geneesk.) voorbehoedende maatregelen, ter voorkoming
verder: het onweer trekt roorbij, ons laden sal weldra
van iets; voorbehoedende artsenjjen.
voorb( zijn, ten einde zijn; die tijden zijn voorbij, beVOORBEHOEDMIDDEL, o. (-en), middel ter behoestaan niet sneer. {Voorbij vormt met verschillende
ding tegen iets: voorbehoedmiddel tegen de zwanger.
werkw. scheidbare samenstellingen die dan beteeschap.
kenen: door de werking komen of brengen in den
VOORBEHOEDSEL, o. (-5, -en), voorbehoedmiddel.
toestand, door voorbij u:tgedrukt. Voor de vervoeging
VOORBEHOUD, o. uitzonder:ng, voorwaarde: lets
dier werkw. zie men bij de enkelvoudige].
zonder voorbehoud beloren, prijzen; iets onder voorbe.
VOORBIJBRENGEN, brengen fangs, verder dan;
houd mededeel en, melden, zonder er zeker van te zijn.
...DRAGEN; ...DRAVEN; ...DRIJVEN; ...DRINVOORBEHOUDEN (ZICH), (behield zich voor, heeft
GEN; ...FLADDEREN; ...GAAN, ter zijde laten
zich voorbehouden), zich het recht of de vrijheid
(onder het gaan); iem. voorbijgaan, (ook) Been acht
tot lets bedingen: hij behield zich voor, daarop later
op hem slaan, (ook) niet bezoeken; ik ga dit met
terug te komen; hem was de eer voorbehouden, hij
stilzwijgen voorbff, hierover spreek ik niet; bij die
zou de eer deelachtig worden. VOORBEHOUDING,
promotie werd hij voorbijgegaan, terzijde gelaten, hij
v. (-en), voorbehoud.
word niet bevorderd; verzuimen, veronachtzamen:
VOORBEHOUDENS, bw. met voorbehoud.
de gelegenheid laten voorbijgaan; overtreffen: hij is
VOORBEPALEN, (bepaalde voor, heeft voorbeal zone kanzeracien op school voorbijgegaan, heeft hen
paald), (w. g.), voorafbepalen. VOORBEPALING, t er zijde gelaten bij het leeren; o. in het voorbij.
v. (-en).
aan, terloops.
VOORBEREIDEN, (bereidde voor, heeft voorbereid),
VOORBIJGAAND, bn. vluchtig, vergankelijk.
vooraf alles inrichten, gereedmaken : een feest voor.
VOORBIJGANG, m. het voorbijgaan; (sterrenk.) het
bereiden ; alles tot de ontrangst der gasten voorbereiden; N'erschijnsel dat eene der binnenplaneten, Mercurius
eene grootsche onderneming voorbereiden; zich, iem.
of Venus, zich in hare loopbaan juist of bijna juist
voor een examen voorbereiden, gereedmaken;
iem.
t usschen de aarde en do zon bevindt, zoodat de
op lets voorbereiden, langzamerhand, behoedzaam
planeet, met hare niet verlichte helft naar ons
ergens van inlichten: iem. op eene treurige tiding
t oegekeerd, als eene kleine, ronde, scherp begrensde
voorbereiden. VOORBEREIDING. v. (-en). toebereidNlek van het Oosten naar het Weston over de
sel, gereedmaking; (ook vroeger) avond vOOr het
z onneschijf trekt, ook orergang en vroeger doorgang
nachtmaal; (nu) het voorbereiden tot het Avondgeheeten.
maal des Heeren: Zondag is het voorbereiding.
VOORBIJGANGER, m., VOORBIJGANGSTER, v. (-s),
VOORBEREIDER, m (-s), die voorbereidt.
ie voorbijgaat.
VOORBEREID1NGSKLASSE, v. (-n), klasse waarin
VOORBIJGROEIEN, sneller groeien, in het groeien
de leerlingen voor de gewone school voorbereid woro vertreffen; ...IJLEN, voorbijsnellen; ...JAGEN;
den; ...LES, v. (-sen), ...PREEK, v. (-en), ...SCHOOL,
. ..KOMEN, ...LATEN, toelaten dat iern. of iets
V. (...scholen), les, preek, school om tot iets voor to
v oorbijgaat; ...LEEREN, in het leeren overtreffen
bereiden.
een ander); ...LEIDEN; ...LOOPEN; ...MARCHEE-
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.- VOORBIJPRATEN.

REN; ...PRATEN (ZICH); (fig.) overpraten: zjin neus
voorbjjpraten, veal meer zeggen dan noodig is of
behoeft; ...REIKEN; ...RENNEN; ...RIJDEN; ...SLUIPEN, ongemerkt voorbffsluipen; ...SNELLEN, de jaren
snellen voorbfj; ...STAPPEN; ...STEVENEN; ...STREVEN; ...STROOMEN, men sag eene ontelbare yolksmenigte voorbjjstroomen; ...TREKKEN, voorbtjreizen;
...VAREN, het onweer trok voorbfj; ...VLIEGEN, de
tfjd vliegt voorbfj;
...VLIETEN, voorbtjvloeien;
...WANDELEN; ...ZEILEN; ...ZIEN, niet bemerken, over 't hoofd zien: eene Pout voorbfjzien;
...ZWEM3IEN.
VOORBINDEN, (bond voor, heeft voorgebonden),
aan de voorzijde (jets) vastbinden: een schootsvel
voorbinden, voor het lichaam binden.
VOORBINT, o. (-en), (landb.) een der touwen waarmee een weesboom van een volgeladen hooiwagen
vastgebonden wordt.
VOORBLAZEN, (blies voor, heeft voorgeblazen),
op een blaasinstrument voorspelen.
VOORBODE, m. en v. (-n), voorlooper, vroegere
verkondiger; (fig.) voorteeken : dat was een voorbode
an den storm; de zwaluwen zijn de voorboden der
lente; voorgevoel; ...BOEG, m. (-en). (zeew.), de boeg;

...BOEZEM, m. (-5), boezem voor jets anders; ...BOOR,
v. (—boron), spitsboor, zeker gereedschap; ...BORST,
v. (-en), voorste gedeelte der borst; (slag.) deel van
een rund; ...BOUT, m. (-en), tjzeren stang aan de
voorzijde (van jets); voorste schouder (van een geslacht dier); ...BRAMRA, v. (-as); ...BRAMSTENG,
v. (-en); ...BRAMZEIL, o. (-en), (zeew.) het derde
zeil van den voortop of voorsten mast van onderen
of gerekend.
VOORBRENGEN, (bracht voor, heeft voorgebracht),
aan de voorzijde brengen: het rotuig voorbrengen,
de paarden voor het rijtuig spannen on het voor
de deur brengen; (ook fig.) voorstellen, uiten, vertoonen: vreemde plannen voorbrengen; jets tot zone
verontschuldiging voorbrengen.
VOORBROEK, v. (-en), voorzijde der brook; broekklep; broeksleuf; ...BURG, m. (-en), bolwerk, versterkt buitenwerk; ...BLUR, m. (...buren),buurman
voor in buis: ...BLURT, v. (-en).
VOORCIJFEREN, (cijferde voor, heeft voorgecijferd),
iem. voorctjferen, in zijn bijzijn cijferen met het doel
dat WO het nadoet om het hem to leeren; iem. jets
voorcfferen, yoorrekenen, uit elkander zetten. VOORCIJFERING, v.
VOORDACHT, v. opzetteltjkheid; met voordacht jets
doen, opzettelijk, na er eerst over gedacht to hebben;
zonder voordacht.
VOORDACHTELIJK, bn. bw., (w. g.), voorbedach-

telijk.

VOORDAK, o. (-en), dak aan de voorzijde; ...DANS,
m. (-en), inleidende dans.
VOORDANSEN, (danste voor, heeft voorgedanst),
ter navolging dansen; het eerst -, het voorst dansen; (sprw.) kreupel wil altod voordansen, de weetnieten zijn altijd voorbarig.
VOORDANSER, m. (-5); ...DANSERES, v. (-son);
...DANSSTER, v. (-s), die voordanst.
VOORDAT, vw. ter inleiding van een tijdbepalenden bijwoordeltjken zin, alvorens.
VOORDE, v. (-n), doorwaadbare plaats in een beekje;
rijweg door eene beak.
VOORDEEL, o. (-en), voorste deel; hetgeen iem.
bij eene verdeeling vooruit ontvangt, doch in deze
bet. w. g.; winst: met voordeel verkoopen; nut, profijt: met voordeel lets aanwenden; hij is in zYn voordeel
•eranderd, hij ziet er beter uit; zijn voordeel doen met
jets, zich jets ten nutte maken; gunstige omstandigheid. VOORDEELTJE, o. (-s), winstje, buitenkansje.
VOORDEELAANBRENGEND, bn. winst opleverend .
VOORDEELIG, bn. bw. (-er, -st), winstgevend: eene
voordeelige zaak; vo9rdeelig koopen, goedkoop; nuttig;
gunstig: op voordeelige voorwaarden; dat huts staat
daar voordeelig, op een gunsti,4en stand; er voordeelig
(good) uitzien. VOORDEELIGHEID, v.

VOORGAAN.
VOORDEUR, v. (-en), huisdeur voor .aan de str-aat;

-MAT, v. (-ten), mat aan de voordeur.
VOORDEWIND, bw. (zeew.) den wind recht van
achteren; (fig.) het goat hem voordewind, recht voordeelig.
VOORDEWIND, m. (zeew.) voordeelige wind.
VOORDEZEN, bw. eertijds, vroeger.
VOORDICHTEN, (dichtte voor, heeft voorgedicht),

voorzeggen (om to laten opschrijven); wtismaken.
VOORDIENEN, (diende voor, heeft voorgediend),
de spijzen opbrenFen (aan tafel); (ook) voorsnijden.
VOORDIENING, v. het voordienen.
VOORDIENER, m. (-5), VOORDIENSTER, v. (-s), die
voordient.
VOORDISSCHEN, (dischte voor, heeft voorgedischt),
de spijzen op tafel brengen.
VOORDOCHTER, v. (-s), dochter uit een vroeger
huwelijk; (ook) onechte dochter.
VOORDOEN, (deed voor, heeft voorgedaan), vroeger
doen; (sprw.) voorgedaan en nabedacht heeft menigeen
in leed gebracht, eerst doen on dan denken is recht
verkeerd; voorspelden, voorbinden: een voorschoot
voordoen; — doen als voorbeeld voor anderen: iem. jets
voordoen; vertoonen, uitstallen: goed voorgedaan is
half verkocht; zich voordoen, zich voorstellen, zich
laten doorgaan voor: hij weet zich goed voor to doen,
hij komt goed voor den dag; de gelegenheid doet zich
nu voor, biedt zich nu aan, is er nu.
VOORDOFT, v. (-en), voorste roeibank in eene
boot of sloop.
VOORDRAAIEN, (draaide voor, heeft voorgedraaid),
vooraf draaien; draaien (om to laten nadoen).
VOORDRACHT, v. (-en), het voordragen; wijze van
voordragen: eene goede, schoone voordracht hebben;
de mondelinge voordracht; hetgeen men voordraagt,
spreekt, opzegt of voorleest: eene voordracht houden;
voordrachtjes van buiten leeren, korte kornediestukjes;
voordracht voor e'en heer en twee dames, waarin den
heer on twee dames optreden; — lijst der candidaten waaruit eene benoeming moot plaats hebben:
nummer een op de voordracht staan; de voordracht
opmaken, inzenden. VOORDRACHTJE, o. (-s).
VOORDRAGEN, (droeg voor, heeft voorgedragen),
liet zich eene
naar voren dragen; vooruitdragen:
lantaarn voordragen; ten gehoore brengen: een gedicht voordragen; jets voordragen,
eene voordracht
houden, een kort komediestukje opvoeren; — iem.
voordragen, als benoembaar candidaat op de voordracht plaatsen. VOORDRAGING, v. (-en).
VOORDRINKEN, (dronk voor, heeft voorgedronken),
voorafdrinken, voorgaan in het drinken.
VOORDWARSTOUW, o. (-en).
VOOREB, v., VOOREBBE, v. begin der ebbe.
VOOREERGISTEREN, bw. de dag voor eergisteren,
drie dagen geleden.
VOOREERST, bw. in den eersten tijd, voorloopig,
vooralsnog, voorshands, in afwachting van.
VOOREILANDEN, o. my. (aardr.) de Antillen;
...EINDE, o. (-n), boveneinde; ...END, o. (-en), (landb,
gew.) op een stuk land: dat einde van elken akker,
waar de voren eindigen; (fig.) het voorend opdoen,
het laatste gedeelte van den arbeid verrichten, omdat de voorenden van een stuk land het laatst
geploegd worden.
VOORETTEN, (ette voor, heeft voorgeet), een stuk
hooiland eerst als weiland bezigen, wanneer er in
het voorjaar to weinig gras is.
VOORFLUITEN, (floot voor, heeft voorgefloten), op
eene fluit voorspelen.
VOORGAAN, (ging voor, is voorgegaan), naar voren
gaan: ik hoar yolk, ik zal even voorgaan; voor iem.
gaan: volg maar, ik zal voorgaan; (sprw.) goed voorgaan doet goed volgen, een good voorbeeld geven;
iem. in het goede voorgaan; vroeger (dan iem. of jets)
gaan: de oudste gaat roar; (sprw.) iem. naar eene
betere wereld voorgaan, cordersterven; de voorkeur
hebben : zaken gaan roar; het belangrijkste moet voorqaan; vooruit -, harder loopen (b. v. van een horloge).

• VOORGAAND.
VOORGAAND, bn. vorig, vroeger: de voorgaande

4laatst verloopen) week; eene voorgaande (vroegere)
I.wpaling.
VOORGAATS, bw. (schippersterm) voor het gat,
<I. 1. nog in zee, maar reeds bij den ingang der
haven of den mond eerier rivier : het schip bleef voorsaats
VOORGANG, m. het voorgaan, voorbeeld: ik heb op
,uw voorgang ook eene vrouw genomen.
VOORGANGER, m. (•s), die voorgaat, vroeger
komt; voorvader; die het voorbeeld geeft; voorbid-der (bij den kerkdienst); degene welke vOOr iem.
onder min voorganger was
, een post bekleed heeft:
dzet ook zoo, tijdens zijn beheer, bestuur; (zeew.)
-voorste eind van het touw (aan het anker vast).
VOORGANGSTER, v. (-s).
VOORGEBED, o. (-en), voorafgaand gebed; ...GEBERGTE, o. (-n), kaap, hoogland (in zee vooruit-stekende); ...GEBOUW, o. (-en), voorste gedeelte
-van een gebouw; ...GEITOUW, o. (-en), (zeew.) voor..gording.
VOORGEMELD, ...GENOEMD, bn. bovengemeld.
VOORGERECHT, o. (-en), eerst gerecht (bij maaltij-den); ...GESLACHT, o. (-en), vroegere geslachten:
ons voorgeslacht, onze voorouders; voorgeslachten
,,gingen henen; ...GESPAN, o. voorspan; ...GESTEL,
-0. (-len), voorste deel van een rijtuig; ...GESTOELTE,
-o. (-n), eergestoelte: zij beminnen de voorgestoelten in
de synagogen [MATTEL 23, vs. 6j.
VOORGEVALLENE, o. gebeurde.
VOORGEVEL, m. (-5), voorzijde (van een gebouw),
ook) bovengevel. VOORGEVELTJE, o. (-5).
VOORGEVEN, (gaf voor, heeft voorgegeven), vroe=ger geven, vooruitgeven; (iem.) een zeker voorrecht
.geven (in het spel): bij het biljarten 10 punten veerseven; bfj een wedloop 25 passen voorgeven; lets voorschrijven of voorteekenen dat de leerling meet na:schrijven of nateekenen: de hoofdletters voorgeven;
— beweren, voorwenden: hfj gaf voor, ziek te zijn.
VOORGEVING, v. het voorgeven.
VOORGEVEN, o. voorwendsel, bewering: volgens
.zijn voorgeven was hfj thuds.
VOORGEVER, m., VOORGEEFSTER, v. (-s), die
-voorgeeft.
VOORGEVOEL, o. hetgeen men te voren gevoelt;
ingeving; gewaarwording van lets dat gebeuren of
Aomen moot : ergens een voorgevoel van hebben.
VOORGEVOELEN, (voorgevoelde, heeft voorge(w. g.), vooruit gevoelen, - ontwaren.
VOORGEZANG, o. (-en), (R.-K.) voorzang; ...GIFT,
- v. (-en), gift die iem. vooruit krijgt, vOOr anderen,
igewoonlijk ook meer dan anderen.
VOORGISTEREN, bw. eergisteren.
VOORGOED, bw. voor altijd: dat is nu voorgoed uit;
bepaald, beslist: ik heb voorgoed geweigerd; iem.voorsoed de waarheid zeggen.
VOORGOOCHELEN. (goochelde voor, heeft voorgegoocheld), voordoen in het goochelen; door zinsbe•rog doen gelooven. VOORGOOCHELING, v. (-en),
„het voorgoochelen.
VOORGOOI, v. recht om de eerste gooi to doen (in
:sommige dobbelspelen) : de winner heeft de voorgooi.
VOORGOOIEN, (gooide voor, heeft voorgegooid),
werpen smijten voor iemands voeten; (ook) ver"NV ij ten.
VOORGORDING, v. (-en), voorgeitouw; ...GRACHT,
-v. (-en), ingang eener gracht of sloot; ...GRAS, o.
de eerste suede van het hooiland, in tegenst. met
-nagras; ...GROND, m. (-en), voorste gedeelte van een
grond of vloer enz.; voorste gedeelte van eene landstreek, van een tafereel, of eener schilderij : op den
voorgrond ziet men een molen; (fig.) op den voorgrond
7- aken, de aandacht trekken; (toon.) gedeelte van
het tooneel dat het dichtst bij het publiek is: hij
plaatste zich altfjd op den voorgrond, hij wil altijd de
eerste zijn; dat staat bfj mij op den voorgrond, dat
heb ik het meest in de gedachten, dat acht ik het
meest van gewicht; op den voorgrond stel ik, als
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inleiding; dat neemt den voorgrond in, vraagt het
meest onze aandacht; ...HAAK, m. voorste haak;
...HAAR, o. voorste haar van het hoofd of eene
pruik; ...HAARD, m. (-en), (smelt.) ruimte voor de
kroes van een hoogoven waarin het gesmolten
ijzer vloeit en waarin het gietgat is; (waterb.) voorste
gedeelte van den waterloop waarin het water opgestuwd wordt (bij molens die door water gedreven
worden); ...HAS, m. (-ken), (ontl.) hak van den
voorpoot bij koeien on paarden, het grootste der
handwortelbeentjes.
VOORHAKEN, (haakte voor, heeft voorgehaakt),
het haken voordoen, zoodat een ander het afzien en
leeren kan; met haken vasthechten voor lets.
VOORHALEN, (haalde voor, heeft voorgehaald),
naar voren halen; (zeew.) de schoten geheel voorhalen,
op hun gat halen.
VOORHALS, m. (...zen), (molenm.) het dunnere
deal van de molenas, vooraan bij den kop, waarom
de as draait; ...HAMER, m. (-8), groote smidshamer, moker; strijdhamer; ...HAND, v. (-en), (ontl.)
deel van de hand bij den pols; (rijsch.) het voorste
gedeelte van een paard, de deelen die zich voor
den ruiter of het zadel bevinden, in tegenstelling
van achterhand ; (kaartsp.) aan de voorhand zfjn of
zitten, het eerst moeten uitspelen; (fig.) de voorkeur
hebben.
VOORHANDEN, bw. aanwezig, in voorraad: er was
Been geld meer voorhanden; opruiming van alle voorhanden goederen.
VOORHANDSCH, bn.; voorhandsche titel, verkorte
titel voor in een book vOOr den volledigen titel
gedrukt.
VOORHANG, m. (-en), VOORHANGSEL, o. (-5, -en),
behangsel, gordijn : de voorhang van den tempel
scheurde.
VOORHANGEN, (hing voor, heeft voorgehangen),
ophangen, voor iets hangen : de gordfjnen, een slot
voorhangen; (fig.) iem. in eene vereeniging voorhangen, als nieuw lid voorstellen; de heer N. hangt
in de socitteit voor, is er als lid voorgesteld.
VOORHAR, v. (-ran), (aan eene sluisdeur), voorste
stijl eener deur; ...HARING, m. (-en), als stofn. v.
gmv. grasharing; ...HAVEN, v. (-5), ingang eener
haven, vluchthaven; (ook) reede.
VOORHEBBEN, (had voor, heeft voorgehad), voor
het lijf hebben: een schort voorhebben; voor zich
zien : zfj had den verkeerde veer, iem. dien zij voor
een ander hield dan het was, (fig.) iem. bij wien
hij zijn: doel niet kon bereiken; gij vergeet wien gfj
voorhebt, tegenover wien gij staat; in twist zijn
met: wat hebt gij to zamen voor ?, waarover kibbelt
gij ? — vooruit hebben (in het spel); boven anderen
wat
bezitten: hfj heeft veel voor, in zijn voordeel;
heeft hij voor ?, wat wil of bedoelt hij ?; wat heeft
ho met hem voor ? welke plannen heeft hij hem betrefl ende.
VOORHEBBEN, o. voornemen.
VOORHEEN, bw. eertijds, vroeger.
VOORHISTORISGH, bn., voorhistorisch tfjdperk,tijdperk waarvan geene geschiedenis bekend is; in
voorhistorische tden, in overoude tijden.
VOORHOEDE, v. (-n), voorste afdeeling van een
leger of van eene vloot, die dient om het leger of
de vloot to besehermen en haar aan 's vijands gezicht to onttrekken; tijdig bericht van diens nadering to geven en vooral hem zoo lang op to houden,
tot de haar volgende afdeeling van het leger of de
vloot zich in eene verdedigende stalling heeft kunnen plaatsen ; eon gedeelte van een lager dat in
staat van rust wordt afgezonderd om zich tegen
eene verrassing des vijands te beveiligen en dat
op zijne beurt de voorposten-detachementen uitzendt.
VOORHOEF, m. (...een), hoof aan een voorpoot;
...HOF, o. (...von), voorplaats, voorplein; ingang,
portaal: het voorhof van den tempel van Salomo;
(ontl.) voorste gedeelte van het doolhof (het inwendige oor); (plantk.) voorste gedeelte van een huid-
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Mond,* ...HOESTRAY, v. (-pen), (ontl.) voorste
dead vale het slakkedhuis dat in het voOrhof uitkoint;
v: (-en), voorste tak der gehoortenuW;
m. zeker sterrenbeeld.
V00,0100tb, o. (-en), (ontl.) voorste gedeelte van
het hoofd .boven de wenkbrauwen; (fig.) iem. als
voor het voorlioofd skian, hem verbazen; (fig.) een
stalen voorhoofd hebben, onbeschaamd zijn; — (gevi.)
(landb.) het niet doorgreppeld gedeelte van het
land dat doorloopt langs het hoofd der verschillende akkers. VOORHOOFDJE, o. (-s).
VOORHOOFDSADER, v. (-s. -en), bloedader in het
voorhoofd; ...BAND, m. (-en), band dien men tot aleraad over het voorhoofd draagt; hoofdband der Joden,
waarop zij den naam van God of eene schriftuurplaats schrijven; ...BEEN, o. (-deren), (ontl.) been
dat awl de voorzi.jde de schedelholte begrenst;
...BOEZEM, m. (-s), (ontl.) holte in het voorhoofdsbeen; ...DOORN, m. (-s), (ontl.); ...HAAR, o. bosje
haar op het voorhoofd, inz. bij paarden; ...KNOBBEL, m. (-s), twee knobbels op het voorhoofd waar
de verbeening begonnen is; ...NAAD, m. (...naden),
naad in het voorhoofdsbeen; ...RIMPEL, m. (-s),
rimpel op het voorhoofd; ...RIMPELAAR, m. (-8),
fronsspier der wenkbrauwen; ...SIERSEL, o. (-s),
hoofdband, wrong, sevignO, ferronniere.
VOORHOUDEN, (hield voor, heeft voorgehouden),
voor iets, naar voren houden: de kinderen moeten

VOORJAGEN, (jaagde, joeg voor, heeft en is voorgejaagd), (w. g.), vooruitjagen.
VOORKAKELEN, (kakelde voor, heeft voorgekakeld), voOrbabbelen, luide voorzeggen.
VOORKALF, o. (...von), (art.) frontkalf; ...KAMER,.
v. •0, voorste kamer, zijkamer, anti-chambre;
...KAMERTJE, o. (-s), kleine voorkamer, kabinetje;
...KASTEEL, o. (-en), (zeew.) verdieping op bet,
voorste gedeelte van het bovenste scheepsdek.
VOORKAUWEN, (kauwde voor, heeft*oorgekauwd),
vooruit, vroeger, voor een ander kauwen : een kind
het eten voorkauwen; (fig.) woord voor woord (aan
een ander) voorzeggen: men moet hem alle antwoordem-

hunne schorten voorhouden; met een geweer voorhouden,

iets verder mikken dan een zich bewegend stuk
wild zich bevindt; — voor iem. houden: een kind
een koekje voorhouden; iem. een, spiegel voorhouden,

zoodat hij daarin Zion kan, (fig.) zoodat hij daarin,
zijn verkeerd gedrag ziet; — onder het oog brengen, verwijten: iem. zyn slecht gedrag voorhouden;
iem. het, goede, zijn plicht v000rhouden.

VOORHOUT, o. klein bosch vOOr een grooter.
VOORHUICHELEN, (huichelde voor, heeft voorgehuicheld), in tegenwoordigheid van een ander
huichelachtig handelen.
VOORHUID, v. (-en), (ontl.) huidje dat het voorste
gedeelte, den eikel van het mannelijk lid of den
clitoris onageeft: besnijding der voorhuid.
VOORHUIDSGEZWEL, o. (-len), (heelk.) gezwel aan
de voorhuid; ...ONTSTEKING, v.; ...TOOMPJE, o.
(-5), peesje dat de voorhuid aan den eikel of clitoris
verbindt; ...VERNAUWING, v. (heelk.) Spaansche
kraag.
VOORHUILEN, (huilde voor, heeft voorgehuild),
in iemands tegenwoordigheid huilen; (fig.) met
eene huilende stem voorzingen.
VOORHUIS, o. (...zen), voorste gedeelte eener
woning; portaal. VOORHUISJE, o. (-s).
VOORIJZER, o. (-st, hoefijzer aan den voorpoot.
VOORIN, bw. in het voorste gedeelte van iets:
voorin het boek; voorin het schip, den wayen.

VOORINGENOMEN, bn. (-er, -st), gunstig gestemd (voor iem. of lets), partijdig. VOORINGENOMENHEID, v. neiging tot, voorliefde, partijdigheid: dwaze, blinde vooringenonzenheid; (ook) verbeelding.
VOORINNEMEN, (nam voorin, heeft vooringenomen),
gunstig stemmen, aan zich trekken; innemen.
VOORJAAR, o. (...jaren), lente.
VOORJAARSBLOEM, v. (-en), lentebloem; ...BOLGEWAS, o. (-son); ...DIENST, m. winterdienst;
...ROUT, o.; ...KOORTS, v. (-en), koorts ontstaan
door het voorjaarsweer; ...MANTEL, m. (-s); ...MORGEN, m. (-5); ...NACHTEVENING, v. (-en), begin
der lento; ...OPRUIAIING, v. (-en), opruiming in het
voorjaar: groote voorjaarsopruizning met 10°,.0 korting;
...REGEN, m. (-s), ...REIS, v. (...zen); ...TENTOONSTELLING, v. (•en), (van bloemen en planten b. v.);
...VEILING, v. (-en). openbare verkooping in het
voorjaar; ...VERGADERING, v. (-en); ...WEDER,
...WEER, o.; ...ZITTING, v. de vergadering in het
voorjaar van de Prov. Staten, in t, genst. met de

najaarszitting.

voorkauwen.

VOORKENNEN, (kende voor; heeft voorgekend),
(w. g.), vooraf kennen, raadplegen.
VOORKENNIS, v. voorwetenschap, vroegere kennis;
onderrichting, wetenschap; dat gebeurde buiten mijn,evoorkennis, ik wist er niets van; ...KEUKEN, v.
(-s). ingang der keuken; kleine keuken (voor dehoofdkeuken), kombuis; ...KEUR, v. keuze (van het.
een boven het ander) : aan iets de voorkeur geven; bii
voorkeur ga ik naar Gelderland, het Heist; als ik het
huffs verkoop, heeft hjj de voorkeur, kan hij het eerst
koopen, heeft hij daarin een voorrecht; ...KIEM, v.
(-en), (plantk.) kiemdrager en kiemkogel der zaadjesvan sporeplanten; my. (nat. hilt.).
eene groote groep van zee-, huisjesslakken en eenige.zoetwaterslakken (prosobranchia) tot de orde der
vlakpootigen behoorende; ...KIND, o. (-eten, -ers),
kind uit een vroeger huwelijk; (ook) onecht kind.
VOORKLAPPEN, (klapte voor, heeft voorgeklapt),
voorbabbel en.
VOORKLAUTEREN, (klauterde voor, heeft en is
voorgeklauterd), vooraf klauteren, vooruitklauteren;
voordoen in het klauteren.
VOORKLIMMEN, (klom voor, heeft on is voorgeklommen), voordoen in het klimmen; vooruitklimmen.
VOORKOMEN, (kwam voor, is voorgekomen), vroeger komen, eerder komen, vooruitkomen: bij het
schaatsenrijden trachtte hij my voor te komen; laat een rfjtuig voorkomen, voor de deur; naar voren
komen: vader is achter, maar hij zal dadeltik voor
komen;
voor iem. verschijnen: morgen moet hij
voorkomen; heden komt de zaak van V. voor, zal heden,

behandeld worden voor den rechter; — gebeuren,.
zich voordoen: zulk een geval is mij nog niet voorgekomen; dat geval komt vaak voor; aangetrofien
worden: die planten komen overal voor; schijnen: dat
komt vreemd, zonderling, bekend voor; htj is zoo
oud niet als h u voorkomt, schjnt te zijn.

VOORKOMEN, (voorkwarn, heeft v oorkorn en), be-letten, verhinderen, afweren: eene ziekte, een kwaad .
vorkmenisbtdahl;emnspavoorkonzen.

VOOIIKOMING, v. het voorkomen, be-

letten.

VOORKOMEN. o. uiterlijk : het voorkomen eener
plant, van een dier; dat meisje heeft een prachtig voor-•
komen; wijze van zich voor te doen: hij heeft een
gunstig voorkomen; (fig.) an kryyt de zaak een geheel .
nu schijnt zij geheel anders to zijn. andervokm,
VOORKOMEND, bn. (-er, -st), innemend, vriendelijk,
gedienstig: een voorkomend man; iemand voorkomend
behandelen; gebeurlijk by coorkomende gerallen; brj.
voorkomende gelegenheid, als de gelegenheid zich
voordoet. V OORKOMENDHEID, v. vriendelijkheid,
minzaamheid, gedienstigheid; dienstbetoon.
VOORKOOP, m. (-en), vroegere koop, voor de markt
begonnen is: iets in voorkoop nemen.
VOORKOOPEN, (kocht voor, heeft voorgekocht),
vroeger koopen, opkoopen.
VOORKOOPER, rn., OORKOOPSTER, v. (-5), die
voorkoopt.
VOORKRIJGEN, (kreeg voor, heeft voorgekregen),
vroeger krijgen, ontvangen, iets vooruit bekomen;
(spell jib krYgt vier pio,ten roar; — pinatsen, binden,
spannen voor...: het kind krijgt een slabbetjt!

VOORKWARTIER.
VOORKWARTIER, o. (-en), voorste kwartier.
VOORLAATST, bn. een vOOr het laatst of de

laatste; het voorlaatste huis; op den voorlaatsten dag
des jaars.
VOORLAND, o. (-en), buitenpolder, uiterwaard;
zandige oever; grensland; (zeew.) land dat men
bereiken wil; lot , bestemming; (sprw.) dat is uw
voorland, daartoe zult gij moeten komen; gij hebt
geen ander voorland, gij zult er aan moeten gelooven.
VOORLANG, bw. sedert lang.
VOORLAST, m. (zeew.) last, lading aan de voorzijde.
VOORLASTIG, bn. to zwaren voorlast hebbende
en daardoor van voren to diep in het water liggende.
VOORLATEN, (liet voor, heeft voorgelaten), laten
voorgaan: waarom zoa ik hem voorlaten ?; toegang
verleenen: hjj zocht gehoor bij den vorst, doch men
liet hem niet voor; in de voorkamer laten: ik heb
mijnheer A. voorgelaten.
VOORLEDEN, bn. verleden.
VOORLEDER, ...LEER, o. leer aan het voorste gedeelte van iets: van die schoenen is het voorleer stuk.
VOORLEGGEN, (legde, legde voor, heeft voorge:egd,
-geleid), voor iets leggen: leg er een steen your
(voor het rad); (sprw.) htj legt hem er voor, hij kust
op den mond; — voor (een ander) nederleggen, vertoonen: de koopman legde ons rerschillende stoffen
voor; iem. zone plannen, voorleggen, vertoonen, uit
elkander zetten; aan iemands oordeel onderwerpen:
iem. eene rraag voorleggen. VOORLEGGING, v. het
voorleggen.
VOORLEGGER, m. (-s), die voorlegt; vooriigger.
VOORLEIDEN, (leidde voor, heeft voorgeleid), naar
voren, naar buiten ]eiden: een paard voorleiden.
VOORLEIDING, v. het voorleiden.
VOORLELLEN, (lelde oor, heeft voorgeleld), lellende
voorzingen, voorbabbelen, voordoen.
VOORLEZEN, (las voor, heeft voorgelezen), lezen
voor of ten aanhooren van een ander: iem. een brief,
de krant voorlezen. VOORLEZING, v. (-en), het yourlezen; het voorgelezene; voordracht: voorlezingen
houden.
VOORLEZER, m. (-s), VOORLEZERES, v. (-seri), die
voorleest : vaste voorlezer, in vergaderingen, aan het
hof enz.
VOORLICHTEN, (lichtte voor, heeft voorgelicht),
voor iem. licht uitdragen: iem. met eene lantaarn
voorlichten; (fig.) onderrichten: iem. omtrent eene zaak
voorlichten. VOORLICHTING, v. het voorlichten;
onderricht, wij zing.
VOORLICHTER, m., VOORLICHTSTER, v. (-s), die
voorlicht : optreden als voorlichten zijner tijdgenooten.
VOORLIEFDE, v. vooringenomenheid: iets met veerliefde doen, gaarne; hij heeft voorliefde voor het buitenleven, tnaar om het onderwifs zijner kinderen geeft hij
de voorkeur aan eene woning in de stad.
VOORLIEGEN, (loog voor, heeft voorgelogen), wijsmaken, op de mouw spelden, onbeschaamd liegen:
iem. wat voorliegen.
VOORLIGGEN, (lag voor, heeft voorgelegen). your
(iets anders) aan de voorzijde liggen of geplaatst
uw hoed ligt voor.
zijn; in de voorkamer
VOORLIGGER, m. (-5), die voorligt; (scheik.) eene
soort van distilleerko:f.
VOORLIJF, o. (...von), voorste gedeelte van den
buik; - van een vrouwenkleed; - van een fuik.
VOORLIJK, o. (-en), (zeew.) het dunne touw waarmede de voorkant van een gaffel-, een emmer- of
een stagzeil omboord is.
VOORLIJK, bn. (-er, -st), vroeg ontwikkeld: een
voorlijk kind; wij zbn dit jaar niets voorlijk, wij hebben
een achterlijken zomer enz ; (zeew.) de wind wordt
voorlijk, komt meer recht van voren waaien. YOURLIJKHEID, v.
VOORLOEF, m. (...von), (timm.) inkeping van een
dwarsregel aan den voorkant; ...LOK, v. (-ken), lok
aan den voorkant.
VOORLOOP, m. alles wat voorloopt: de koning
imam met den voorloop in de kerk.
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VOORLOOP, v. eerste aftreksel van brandewijr
of •jenever, wat bij het distilleeren het eerst over
gaat, dus het sterkst is.
VOORLOOPEN, (liep voor, heeft en is voorgeloopen), eerst vooraf loopen; vooruitloopen; sneller
loopen dan het behoort: min horloge loopt voor, te
schielijk.
VOORLOOPER, m. (-s), die vooruitloopt; (fig:) voorbode; (zeew.) zeker klein stuk viaggendoek; (timm.)'
lange en zware blokschaaf waarmede hout in 't ruvr
wordt bewerkt.
VOORLOOPIG, bn. bw. voorafgaande: de voorloopigewerkzaamheden;
eerste : de voorloopige berichten;
voorshands, in afwachting van iets meer bepaalds„
meer beslists: voorloopige aankondiging, van• eene,
voorloopige inlichtingen; een voorloo- verkopingb.v;
pig verdrag aangaan, dat later door een definitief
verdrag moet gevolgd worden; de voorloopige regeering, in afwachting van een gevestigd bewind.
VOORLUIK, o. (-en), (zeew.) luik aan het voorschip.
VOORMAALS, bw. eertijds, voorheen : voormaals enA
thans.
VOORMAAND, v. (-en), begin der maand.
VOORMAKEN, (maakte your, heeft voorgemaakt),.
voordoen; maken om na te bootsen.
VOORMALEN, (maalde voor, heeft voorgemalen),
eerst vooruitmalen.
VOORMALEN, (maalde voor, heeft voorgemalen),
het malen of schilderen voordoen.
VOORMALIG, bn. vorig, vroeger: de voormaligebezitters.
VOORMAN, m. (...lieden, ...lui), iem. die in eenerij voor een ander staat of gaat: achter zijn voorman
bljfren, zich op zijn voorman richten, juist achter
hem; (sprw.) iem. op zijn voorman zetten, hem tot
zijn plicht brengen, duchtig onder handen nemen;
(oorl.) eerste flan keur; — die voor een ander zit,
speelt: de voorman moet geven; iem. die voor een
ander zit to roeien; — onderbaas, iem. die eenige
andere werklieden voorgaat, leidt, beveelt, ploeg-baas: een voorman in eene smederij, de voorlieden bff
het rangeeren van treinen.
VOORMARS, v. (-en), (zeew.) mars aan den voormast; —LIJZEIL, o. (-en), (zeew.); —ZEIL, o. (-en),
(zeew.); (fig.) met het voormarszeil betalen, zijn schuldenaars ontloopen.
VOORMAST, m. (-en), voorste mast op een schipVOORMELD, bn. voornoemd, te voren vernield.
VOORMETEN, (mat voor, heeft voorgemeten), voor
eons anderen oogen meten, om te doen zien, dat
men eerlijk meet.
VOORMIDDAG, m. (-en), morgenuren voor twaalven_
VOORMIDDAGBEURT, v. (-en), (van predikanten
om te preeken); ...BEZOEK, o. (-en), ...DIENST,.
m. (-en), in de kerk), beurt, bezoek, dienst in
de morgenuren; ...KERK, v. voormiddagdienst;
...PREEK, v. (-en); ...SCHOOL, v. (...scholen);
...WACHT, v. (zeew.) wacht van 8 tot 12 uren.
VOORMIDDERNACHT, m. (-en), eerste helft van
den nacht tot 12 uur.
VOORMIEDE, v. (-n), (gew., veroud.) gedspenning,
geld op de hand (bij huur of koop); ...MOLEN, m(-s); ...MOUW, v. (-en), voorste gedeelte eener mouw;
kort mouwtje (boven den arm), polsje; ...MITUR,
m. (...muren), muur aan de voorzijde van iets; youruitstaande muur, bolwerk; (fig.) krachtig verdedigingsmiddel.
VOORN, m. (-s). Zie VOREN.
VOORNAAIEN, (naaide your, heeft voorgenaaid),
vooraf-, vooruit naaien; naaien om to baton nadoenVOORNAALD, v. (-en), platte gouden reep, met
edelgesteenten versierd die voor aan eene vrouwekap over het voorhoofd ligt.
VOORNAAM, m. (...namen), doopnaam: zijn voornaam is Piet.
VOORNAAM, bn. (...namer, -st), aanzienlijk, belangrijk, gewichtig: de voornaamste oorzaken, redenen•
de voorname straten eener stad, de hoofdstraten; de.
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moornaarnsten (aanzienlijkste lieden) der- dad; ook
wel zelfst. gebruikt: het voorname.
VOORNAAMSVERANDERING, v. (-en), verandering
van voornaam.
VOORNAAMWOORD, o. (-en), (taalk.) woord dat
zelfstandigheden aanduidt zonder ze te noemen,
in tegenst. met de zelfst. naamw.
VOORNACHT, m. (-en), begin -, eerste uren van den
eacht.
VOORNAMELIJK, bw. hoofdzakeltjk, in de eerste
plaats.
VOORNEMEN, (nam voor, heeft voorgenomen),
voor zich nemen, doen: neem een servet voor; besluiten tot, plan hebben: ik nam mtj voor, terug te keeren.
VOORNEMEN, o. (-s), plan, ontwerp: schoone, flinke
het plan heb#vocrnemens hebben; voornemens zijn,
ben tot.
VOORNOEMD, bn. bovengenoemd, voormeld: de

VOORPASSEN, (paste voor, heeft voorgepast), voor
het lijf passen.
VOORPLAAT, v. (...platen), plaat (van ijzer enz.)
aan de voorzijde; ...PLAATS, v. (-en), plaats erf
voor een gebouw (in tegenst. van binnenplaats);
voorste plaats in een loge (in eene komedie b. v.);
...PLECHT, v. ( en), (zeew.) voorste bovendeel van
een vaartuig, luizenplecht; ...PLEIN, o. (-en), open
ruimte (voor eon gebouw, kasteel enz.); hellend voorplein, esplanade; ...POORT, v. (-en), koetspoort, inrijpoort; ...POOT, m. (-en), voorste poot; ...PORTAAL,
o. (...talen), groot portaal, ingang; ...POST, m. (-en),
(oorl.) vooruitstaande schildwacht; (ook) post op.
den uitkijk; ...POSTENDIENST, m. troepen die
van het leger zijn afgezonderd om slagvaardig te
blijven en voor de veiligheid van het geheel te
waken, terwijl het overige rust; ...GEVECHT, o.
(-en), gevocht tusschen de voorposten; ...LINIE, v.
(-s, ...nien), (mil.) linie der voorposten.
VOORPRATEN, (praatte voor, heeft voorgepraat),
iem. voorzeggen wat hij spreken moet.
VOORPREDIKEN, ...PREEKEN, (predikte, preekte
voor, heeft voorgepredikt, -gepreekt), predikende
vermanen, voor oogen houden.
VOORPREVELEN, (prevelde voor, heeft voorgepreveld), prevelende voorzeggen.
VOORPROEF, v. (...van), ...PROEVE, v. (-n), voorafgaand onderzoek, voorafgaande proof; voorsmaak;
(fig.) voorloopige ondervinding. VOORPROEFJE, o.
(-s), daar heeft hij nu reeds een voorproefje van.
VOORPROEVEN, (proefde voor, heeft voorgeproefd),
voorafproeven. VOORPROEVING, v. hetvoorproeven.
VOORPROEVER, m., ...PROEFSTER, v. (-s), die
vooraf (de spijzen en dranken) proeft, (oudt. aan de
hoven).
VOORRAAD, m. hoeveelheid menigte (van iets)
die voorhanden is: veel, een grooten voorraad van
iets hebben; voorraad opdoen; (fig.) levensmiddelen:
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Minister voornoemd; Burgemeester en Wethouders vooranoemd; de Directeur voornoemd.

VOORNOEMDE, m. en v. (-n), iem. die te voren
genoemd is.
VOORNOEMEN, (noemde voor, heeft voorgenoemd),
iopnoemen.
VOORNOEN, m. (gew.) voormiddag: ...OEVER, m.
4-s), oever aan den voorkant; ...ONDER, o. (-s), (zeew.)
tenedendeel van het schip bij den boeg.
VOORONDERSTELD, vw. in de vooronderstelling:
voorondersteld dat hfj gel& had.

VOORONDERSTELLEN, (vooronderstelde, heeft
voorondersteld), de mogelijkheid (van iets) aanLinemen, voor mogelijk houden (dat), vermoeden:
VOOR.kwaadwilligheid kan ik niet vooronderstellen.
ONDERSTELLING, v. (-en), aanneming (van iets)
voor mogelijk: ik ga van de vooronderstelling uit, dat...
thypothese: bij vooronderstelling, hypothetisch.
VOOROORDEEL„ o. (-en), voorloopig oordeel, te
vroeg oordeel.
VOOROORDEEL, o. (-en), geloof zonder overtuiging:
de heerschende vooroordeelen, de heerschende begrippen, die niet logisch ontwikkeld of gevormd zijn:

-

vooroordeelen afleggen.

VOOROP, bw. voor iets anders, aan de voorzijde;
(fig.) in de eerste plaats; bovenal.
[Met eenige werkw. van beweging vormt het
scheidbare samenstellingen; voor de vervoeging er
van zie men de enkelvoudige werkw.]
VOOROPGAAN, het eerst gaan; d at moet vooroplaan, voorafgaan; ...LOOPEN, voorloopen; ...RIJDEN, het eerst rijden; ...STELLEN, vooruitstellen,
-aannemen; ...ZETTEN.
VOORORGEL, o. (-s), benedenorgeltje.
VOOROUDERLIJK, bn. van de voorouders.
VOOROUDERS, ...OUDEREN, m. my. voorvaderen,
stamouders; de voorouders, de ouden.
VOOROVEN, m. voorste deel -, mond van den oven.
VOOROVER, bw. naar de voorzijde; met de voorzijde gekeerd naar; gebukt; hellend. [Voorover vormt
met vele werkw. scheidbare samenstellingen, die
flan een brengen, komen of zijn in den toestand,
door voor over uitgedrukt, te kennen geven; voor de
vervoeging zie men de enkelvoudigej.
VOOROVERBUIGEN, het hoofd vooroverbuigen; ...BUKKEN; ...GAAN, onder het gaan zich vooroverbuigen:
van ouderdom voorovergaan; ...HANGEN; ...HELLEN;
,..HOUDEN; ...LEGGEN; ...LIGGEN.
VOOROVERLEDENE, m. en v. (-n), die vroeger dan
een ander gestorven is.
VOOROVERLIJDEN, o. vroeger vooraf sterven:
.bfj vooroverlijden treden als erfgenamen op....

VOOROVERLOOPEN, voorovergaan; (zeew.) voorbij
lien boeg van een schip heenzeilen; ...STAAN;
...VALLEN, ...ZAKKEN,

het huis zakt voororer;

VOORPAAL, m. (...palen), paal die voor een ander
staat, de voorste in eene rij is; ...PAARD, o. (-en),
paard, voor een ander gespannen; ...PAND, o. (-en),
kkleerm.) voorstuk (van eene jas, een vest, enz.).

voorraad voor den winter inkoopen.

VOORRAADBEZORGER, m., ...BEZORGSTER, v. (-5),
die van levensmiddelen voorziet; ...HUIS, o.
magazijn, stapelplaats van koren en andere levensmiddelen; proviandhuis; ...KAMER, v. (-s), provisiekamer, proviandkamer; ...KELDER, m. (-5); ...MEESTER, m. (-5); ...PLUK, m. de eerste pluk van vruchten;
...SCHIP, o. (...schepen); ...SCHUUR, v. (...schuren),
bewaarplaats van graan; (fig.) land hetwelk zooveel graan oplevert, dat het ook andere landen er
van voorzien kan.

VOORRAADSWAGEN, m. (-5), wagon waarin een
voorraad van iets opgeborgen is.
VOORRAADZOLDER, m. (-s), zolder waar men een
voorraad bewaart.
VOORRAAM, o. (...ramen), raam in den voorgevel;
(timm.) los raam voor het gewone raam tijdens
herfst en winter aangebracht, om het tochten en
beslaan to voorkomen; ...RAARD, m. hellend deel
van een weg nabij eene sloot; ...RAD, o. (-eren),
voorwiel.
VOORRADIG, bn. (kooph.) in voorraad.
hoogste rang: om den
VOORRANG, m. eerste
voorrang twisten; voorkeur: den voorrang hebben.
VOORRECHT, o. (-en), recht (aan gemeenten of
personen) boven anderen toegekend; begunstiging,
voorkeur, privilege: de voorrechten van den adel;
gunst, gave: de voorrechten van zijn stand genieten.
VOORREDE, v. (-nen), beschouwing uiteenzetting
van bijzonderheden enz. voor een work geplaatst,
voorbericht, inleiding. VOORREDETJE, o. (-s).
VOORREDENA AR, m., VOORREDENAARSTER, v.
(-s), (w. g.), die de voorrede schreef; die de voorafspraak of de voorafgaande redevoering houdt.
VOORREGEERING, v. (-en), voorafgaande regeering.
VOORREKENEN, (rekende voor, heeft voorgerekend),
het rekenen voordoen; rekenende opsommen ten
aanhooren van een ander: ik oat je voorrekenen, hoe
ik met het geld sta, uiteenzetten.
VOORRIEM, m. (-en), voorste riem.

VOORRIJDEN.
VOORRIJDEN, (reed voor, heeft en is voorgereden),

vooraan rijden, het eerst rijden (te paard, in een
rijtuig, op schaatsen, op een rijwiel enz.); vooruitrijden: hij is mij voorgereden; voorkomen (met een
rijtuig).
VOORRIJDER, m., VOORRIJDSTER, v. (-s), die
Toorrijdt; inz. die bij een zesspan het voorste paar
paarden bestuurt; ...ROEIER, m. (-5), voorste man
in eene sloep; ...SCHANS, v. (-en), (vest.) buiten-work.
VOORSCHENKEN, (schonk voor, heeft voorgeschonLen), iem. lets voorschenken.
VOORSCHENKER, m. (-s), die voorschenkt.
VOORSCHIETEN, (schoot voor, heeft voorgeschoten), vooraf
vroeger schieten; schietende (met
voorwaarts komen: het water
snelheid) vooruit
schoot vooruit; (geld) betalen voor een ander in afwachting van teruggave : ik zal het even voorschieten;
(ook) geld aan iem. leenen, in mindering van eene
later to betalen som: iem. op zijn loon voorschieten.
VOORSCHIETER, m. (-s), die voorschiet.
VOORSCHIJN, TE bw. uitdr. voor den dag;
4e voorschijn komen, zich laten zien; te voorschijn
brengen, toonen; te voorschijn treden, voor den dag
treden.
VOORSCHILDEREN, (schilderde voor, heeft voorge-schilderd), het schilderen voordoen; iem. iets mooi
, voorschilderen, er eene mooie beschrijving van geven,
het mooi aanpraten.
VOORSCHIP, o. voorsteven, boeg;
(...schepen),
schip dat vooruitzeilt; ...SCHOEN, m. (-en), voorste
gedeelte van een schoen of laars.
VOORSCHOENEN, (voorschoende, heeft gevoorsehoend), het voorste gedeelte van een schoen of
laars vemieuwen.
VOORSCHOOT, m. (-en), schorteldoek, boezelaar;
...SCHOT, o. (-ten), het voorschieten: in voorschot
zfin; voorgeschoten geld: iem. een voorschot geven;
.om voorschot vragen.
VOORSCHOTBANK, v. (-en), eene instelling die
geldelijke voorschotten tegen interest geeft.
VOORSCHREVEN, bn. voormeld, bovengemeld,
voornoemd.
VOORSCHRIFT, o. (-en), voorboold om na te schrijven); (fig.) bevel, regeling: nieuwe voorschriften geven;
les, vermaning: zich aan de voorschriften houden ;
...SCHRIJVEN, o. brief van aanbeveling.
VOORSCHRIJVEN, (schreef voor, heeft voorgeschreven), vooraf eerst schrijven ; schrij vende voordoen; aan een kind een schrift voorschryven, om het
to laten naschrijven; — (wetten, lessen) ter navolging stellen; een recept voorschrfiven, een geneesmiddel
ten gebruike aanraden. VOORSCHRIJVING, v. het
Toorschrijven; voorschrift; recept.
VOORSCHUIVEN, (school voor, heeft voorgeschoTen), schuiven voor, naar voren. VOORSCHUIVING,
-v. het voorschuiven.
VOORSCHUTTEN, (schutte voor, is voorgeschut),
het eerst door eene schutsluis gaan. VOORSCHUT'TING, v.; vaartuigen met buskruit of oorlogsammunitie, onder bijzondere vlag geladen, Rijksmarineschepen,
stoomschepen genieten recht van voorschutting.
VOORSHANDS, bw. vooreerst, voorloopig.
VOORSLAAN, (sloeg voor, heeft voorgeslagen),
.eerst vooraf slaan; (bij een balspel) h# meet voorslaan; to vroeg slaan, een eersten slag geven: de
klok slaat een uur voor; — vOOr iets slaan: eene
plank voorslaan, voor eene opening b. v. ; (fig.) voorstellen: iem. een middel voorslaan; — voordoen met
slaan: iem. de maat voorslaan.
VOORSLAANDER, m. (-s), (gew.) (smed.) smid die
den voorslaghamer hanteert.
VOORSLAG, m. (-en), het voorslaan, voorstellen;
eerste slag (bij dorschers, smeden) den voorslag
hetten; den voorslag hebben (in het bal- of kolfspel);
(muz.) korte voorslag, eene achtste noot met een
dwarsstreepje voor eene hoofdnoot. die aan deze zoo
mogelijk van haar tijdduur ontneemt;
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lange voorslag, een nootje vOOr eene hoofdnoot, die
aan deze zooveel tijdduur ontneemt als aan dat
nootje wordt gegeven; dubbele voorslag, twee-kleine
noten bij eene hoofdnoot; een slepende voorslag bestaat uit twee of moor trapsgewijze opvolgende
noten; (fig.) voorstel: iem. een voorslag doen, den
voorslag aannemen.
VOORSLAG, o. enkele slag vOOr het spelen of
slaan van eene klok ; (oliem.) het eerste of voorloopige slaan van het zaad, in tegenst. met naslag; —
voorslagsblok.
VOORSLAGSBLOK, o. (-ken), (oliem.) het ijzeren
blok van het voorslag waarin de koeken worden
geslagen; ...KOEK, m. (-en), (oliem.) lijnkoek in het
voorslag gemaakt en bestemd om in het naslag
nog eons geslagen to worden; ...VUISTER, o. (-s),
(oliem.) het vuister waarop het meel voor het
voorslag wordt gewarmd.
VOORSLEMPHOUT, o. (-en), (zeew.), het voorste
slemphout.
VOORSMA AK, in. vroegere smaak (van lets); den
voorsmaak (eene voorloopige gewaarwording) hebben
ran lets (ook fig.). VOORSMAAKJE, o. (-5).
VOORSMIJTEN, (smeet voor, heeft voorgesmeten),
voor iem. smijten; eerst smijten.
VOORSNIJDEN, (sneed voor, heeft voorgesneden),
eerst vooraf snijden; (inz.) vleesch of gevogelte
klein snijden ter bediening van de gasten, trancheeren; voor iem. ter navolging snijden.
VOORSNIJDER, rn., VOORSNIJDSTER, v. (-s), die
voorsnijdt, trancheerder, trancheerster.
VOORSNIJMES, o. (-sen), ...YORK, v. (-en) raes en
work waarvan men zich bij het voorsnijden bedient.
VOORSPAN, o. (-nen), paarden voor een rijtuig
gespannen.
V OORSPANNEN, (spande voor, heeft voorgespannen), voor iets spannen: een doek voorspannen; vroeger, vooraf spannen; paarden voor een rijtuig
spannen.
VOORSPANT, o. (-en), (zeew.), spant van het voorschip; ...SPEL, o. (-en), vroeger, voorafgaand spel;
proloog; (fig.) begin: het voorspel van den oorlog.
VOORSPELDDOEK, m. (-en), VOORSPELDDOEKJE,
o. (-s), slab, slabbetje, kwijldoek.
VOORSPELDEN, (speldde voor, heeft voorgespeld),
voor het lichaam of de borst met spelden bevestigen.
VOORSPELDER, m. (-5), VOORSPELDERTJE, o. (.$),
voorspelddoek, -je.
VOORSPELEN, (speelde voor, heeft voorgespeeld),
spelende voordoen: een muziekstuk voorspelen; een
vogel een wijsje op 't vogelorgeltje voorspelen; in tegenwoordigheid van een ander spelen; (org.) een voorspel spelen; eerst spelen: wie speelt voor ?
VOORSPELER, m. VOORSPEELSTER, v. (-s), die
eerst of vooraf speelt; die uitspeelt (eene kaart);
die (aan een ander jets) voorspeelt.
VOORSPELLEN, (voorspelde, heeft voorspeld),
vooruit zeggen, to voren aankondigen, profeteeren.
VOORSPELLING. v. (-en), voorzegging, profetie: de
gave der voorspelling genieten.
VOORSPELLEN, (spelde voor, heeft voorgespeld),
(woorden) spellen om het to laten nadoen.
VOORSPELLER, m. (-s), VOORSPELSTER, v. (-s),
die voorspelt.
VOORSPIEGELEN, (spiegelde voor, heeft voorgespiegeld), doen hopen, voorstellen: hi" spiegelde
haar 't gelukkigste huwelijk voor; zich eene gelukkige
toekomst voorspiegelen. VOORSPIEGELING, v. (-en).
VOORSPIJS, v. (...zen), eerste, vroegste gerecht.
VOORSPINMACHINE, v. (-s), ...MOLEN, m. (-s),
machine, melon om grof mode to spinnen.
VOORSPINNEN, (spon voor, heeft voorgesponnen),
grofspinnen; iem. voorspinnen, hem het spinnen
leeren.
VOORSPITS, v. (-en), spits uiteinde; uiterste veerhoede (van een leger); ...SPOED, m. geluk, vooruitgang (van zaken): voorspoed genieten.
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VOORSPOEDIG.
(•ar, -st), gelukkig, vooruit•ooNsPoEole, bn..

gasind0:- h4 is troorspoedig in alles;• een voorspoedig
kind; dat heel geen tegenspoed heeft; eene voorspoedige retie, zonder ongevallen. VOORSPOEDIGLIJK,
bW. op voorspoedige
VOORSPOOK, o. (...spoken), onheilspellend spook;
(fig.) voorafgaand blijk van een naderend ongeluk;
...SPRAAK, v. verdediging, bemiddeling; het voorspreken: voorspraak van, aan iem.hebben: ...SPRAAK,
m. en v. (...spraken), verdediger, verdedigster.
VOORSPREKEN, (sprak voor, heeft voorgesproken), in iemands tegenwoordigheid ter'navolging
spreken: kinderen iets voorspreken en laten nazeggen;
eerst, vooraf spreken; in iemands voordeel spreken:
spreekt zjjn broeder voor; verdedigen. VOORSPREKING, v. het voorspreken; voorspraak.
VOORSPREKER, m., VOORSPREEKSTER, v. (-s),
verdediger, ...ster.
VOORSPRONG, m. sprong vooruit: een t-oorsprong
hebben, een stuk voor zijn.
VOORSTAAN, (stond voor, heeft voorgestaan), voor
lets staan, vooraan staan: de grootste moet voorstaan;
aan de buitendeur staan, wachten; net koopwaren
voorstaan, ze ter markt brengen, ze op de openbare
straat (in een kruiwagen, op een stalletje) te koop
aanbieden; — voor den geest zweven, zich herinneren: er staat mj zoo iets van voor, ik herinner
het mij eenigszins; het staat mij nog lecendig, duier veel
delfjk •000r; — zich op lets laten voorstaan,
room op dragon: zich op geld, op zffne kennis, op
zijne geboorte laten voorstaan; — optreden voor, ten
behoeve van, verdedigen: iemands belangen voorstaan; iem. voorstaan, zijne partij kiezen.
VOORSTAANDERS, m. my. (ontl.) zekere klieren
onder den hals der blaas bij den mensch.
VOORSTAD, v. (...steden), buitenwijk.
VOORSTAMELEN, (stamelde voor, heeft voorgestameld), stan-ielende voorzeggen.
VOORSTAND, m., (w. g ), bevordering, steun.
VOORSTANDER, m., VOORSTANDSTER, v. (-s), bevorderaar, beschermer: voorstander van algemeen
kies- en stemrecht; voorstander van de kunst.

VOORSTAP, m. (-pen), voorste eerste, tred;
...STAPEL, m. (-5), voorste stapel (van een stop]).
VOORSTAPPEN. (stapte voor. heeft on is voorgestapt), het eerst vooruitstappen.
VOORSTE, bn. het meest vooruit, vooraan : in het
voorste huis wonen; op de voorste bank zitten; de
voorste vinger, de wijsvinger.

VOORSTE, o. voorste deel.
VOORSTE, m. en v. (-n), de eerste, die het meest
vooruit is; altijd Haantje (Pietje) de voorste, overal
de eerste.
VOORSTEEK, m. (...steken), (naaist., kleerm.)rijgsteek die snel doet vorderen, platte steek.
VOORSTEKEN, (stak voor, heeft voorgestoken),
voor (iets anders) steken: aan de voorzijde (vast).
steken; (gew.) iem. voorsteken, begunstigen boven
anderen; (ook) door ijverig werken iem. voorbij.
leeren.
VOORSTEL, o. (-len), het voorstellen; voorslag,
zaak die men voorstelt : iem. een voorstel doen; een
voorstel aanhouden, daaromtrent nog niets beslissen;
(wisk.) opgave, werkstuk: rekenkundige voorstellen;

(taalk.), oordeel, door woorden uitgedrukt, vo/zin ; —
(rijt ) voorste deel (van een rljtuig). VOORSTELLETJE, o. (-s).
VOORSTELLEN, (stelde voor, heeft voorgesteld),
voor (iets) stellen, zetten, - p]aatsen; — iem. persoonli,k bekendruaken: iem. aan zijne familie roarstellen; zich laten voorstellen; hij is aan de koningin
roorgesteld, voor het eerst bij hoar binnengeleid; —
vertoonen, de rol spelen van: h j stelt in dat stuk
Othello voor; ran arond word) Faust roorgesteld, opgevoerd, gespeeld; het tooneel stelt eene huiskainrr
voor, moet die weergeven; kenbaar maken: de groen,,,

uit•enzetten, goad kleurstdg:ano;
doen kennen: iem. het nut en de schade ran lets

VOORTBOOMEN:
voorsAstien; rich voorsteiZen, zich verbeelden: ik stet
me voor dat dit onmogel#k is; herinneren: ik kan.
hem me niet meer voorstellen; zich iets levendig, in
geuren en kieuren voorstellen kunnen; ik stelme wor e
neem mij voor, ben van plan; hednuitga,

aan het oordeel, aan de beslissing van tem. onderwerpen: ik stelde hem voor, samen te gaan, maakte
hem dien voorslag.
VOORSTELLER, m. VOORSTELSTER, v. die voor- •
stelt (in alle bet.).
VOORSTELLING, v. (-en), het voorstellen (in alle
bet.); vertooning: naar de voorstelling gaan; ergens
eene voorstelling van maken, eene schets, afbeelding:
(fig.) zich eene voorstelling (een denkbeeld) van jets
maken.

VOORSTELLINGSGAVE, v. gave om zich iets voor
to stellen; ...KRACHT, v. kracht, vermogen waarmede men zich iets voorstelt; ...RECHT, o. recht
om lets voor to stellen (b. v. in eene Tweede Kamer);
...VERMOGEN, 0.; ...WIJZE, v. wijze van iets voor
to stollen.
VOORSTEM, v. (-men), (muz.) eerste stem, bovenstem.
VOORSTEMMEN, (stemde voor, beef% voorgestemd).
zijne stein voor jets of iem. uitbrengen.
VOORSTENG, v. (-en), (zeew.) steng aan den voormast; ...STAG, o. (-en), stag aan de voorsteng;
...STEVEN, m. (-s), (zeew.) verzameling der kromme
stukken die het voorste gedeelte van een schip
uitmaken; ...STOOT, m. eerste stoot (in het spel);
(bouwk.) uitstek.
VOORSTOOT, v. stopwas, maagdenwas, de was
waarmede de bijen de reten on gaten in hare korven
dichtstoppen. .
VOORSTOOTEN, (stiet, stootte voor, heeft voor(gestooten). vooraf eerst stooten.
VOORSTRAAT, v. (...straten), eene der hoofdstraten, in tegenst met achterstraat.
VOORSTRIJDEN, (streed voor, heeft voorgestreden),
vooraf -, het eerst strijden; verdedigen.
VOORSTRIJDER, m. (-s), ...STRIJDSTER, v. (-s),
verdedl ger, ...ster; voorvechter.
VOORSTRIJKEN, (streek voor, heeft voorgestrek en);
in iem„nds tegenwoordigheid strijken om het hem
to leeren.
VOORSTUK, o. (ken), stuk van het voorste deel,
voorste gedeelte (van iets): voorstuk van een kanon;
borststuk: voorstuk van eene koe; tooneelstuk dat
een speelavond het eerst vertoond wordt.
VOORT, bw. dadelijk, terstond: ik kom voort bif u;
op weg, vertrokken, de schuit, de (rein is voort; hij
is voort, verdwenen; tw. vaort! voort vooruit,.
verder weg! [ Voort vormt met een zeer groot aantal
werkw. scheidbare samenstel:ingen, waarin het
meestal eerie voortduring to kennen geeft; voor de
vervoeging dier werkw. zie men bij de enkelvoudige.]
VOORTAAN, bw. in het vervolg, voortaan zal ikmipt best doen.

VOORTADEMEN, verder ademen.
VOORTAFEL, v. (-s), voorste deel een(r tafel,
vroegere tafel of maaltijd; voorgerecht.
VOORTAFELEN, vroeger vooruitet( n.
VOORTAND, m. (-en), snijtand.
VOORTARBEIDEN, verder, vlijtig arbeiden; ...BABBELEN. verder ijveriger babbelen; ...BAKKEN;
...BAZUINEN; ...BEDELEN; ...BEUZELEN, voortgaan met beuzelen ; ...BEWEGEN, voortkrijgen: hif
kan dien steen niet voortbewege"; zich courtbewegen,

zich bewegen; ...BIDDEN, verder vlijtiger bidden;
...BIEDEN, verder bieden; ...BI.JTEN; ...BINDEN;
...BLAFFEN; ...BLAZEN, verder blazon; wegblazen;
...I3LEEK EN, verder bleeken; ...BLIK SEMEN, verder bliksemen; wegbliksern en; ...BLOEDEN, verder
bloeden, niet ophouden met bloeden; ...BLOEIEN,
verder bloeien.
VOORTBOENEN, voortgaan met boenen: (fig.) iem.
roertboenen, verjagen; ...BOERTEN, verder boerten ;
...BONZEN, voortgaan met bonzen ;

VOORTBORGEN.

VOORTSREUNEN.

verder boomen; wegboomen; ...BORGEN, verder
borgen; ...BO.RSTELEN, voortgaan met borstelen;
...BOUWEN, verder bouwen, vlijtiger bouwen;
...BREIEN, ...BREKEN; ...BRENGEN, verder brengen, - dragen; baren, telen : kinderen voortbrengen;
vruchten voortbrengen; scheppen: voorttrengende ver- beeldingskracht; God heeft alles voortgebracht; veroorkon geenwoordvoortbrengen.
zaken; uiten, spreken
...BRENGING, v- het voortbrengen.
VOORTBRENGER, m., ...BRENGSTER, v. (-s), die
voortbrengt; schepper, teler, tee!ster.
VOORTBRENGINGSKRACHT, v. ...VERMOGEN, o.
de kracht, het vermogen jets to kunnen voortbrengen.
VOORTBRENGSEL, o. (-s, -en), alles wat voortgebracht is, product.
VOORTBRIESCHEN, verder brieschen; ...BRODDELEN; ...BROEIEN; ...BROMMEN; ...BRONZEN;
...BROUWEN; ...BRUISEN; ...BRULLEN; ...BUIGEN; ...BUILEN; ...BULDEREN: ...CIJFEREN;
...DAMPEN; ...DAMPEN; ...DANSEN, blijven door(Jansen; dansende zich verwijderen; ...DARTELEN,
verder dartelen; ...DEELEN; ...DELVEN; ...DEMPEN; ...DICHTEN; ...DIEPEN; ...DIJKEN; ...D1N-

...ETTEREN; ...FLADDEREN ; ...FLIKKEREN;
...FLONKEREN; ...FLUISTEREN; ...FNIEZEN;
...FOKKEN.
VOORTGAAN, verder gaan, vooruitkomen : eene
slak gaat bijna niet voort ; vervolgen, voortzetten:
met zijn werk voortgaan; met eene vertelling voortgaan;
ga voort, spreek verder; doorgaan, plaats hebben:
de reis sal niet voortgaan; ...GALOPPEEREN, in galop
voortrijden.
VOORTGANG, m. (-en), vooruitgang, vordering:
doorzetting; voortgang met jets maken, jets bespoedigen; de zaak zal geen voortgang hebben, er
gebeurt niets van, zij gebeurt niet.
VOORTGAPEN, ...GEEUWEN, verder gapen of
geeuwen; ...GESTEN, verder gesten.
VOORTGETOGEN, verl. deelw. van het veroud.
VOORTTIEGEN.
VOORTGEVEN, verder geven, rondgeven; ...GIETEN, verder gieten; ...GILLEN.
VOORTGLANZEN ; ...GLIJDEN ; ...GLIMMEN;
...GLINSTEREN; ...GLIPPEN; ...GLOEIEN.
...GONZEN; ...GOOCHELEN;
VOORTGOLVEN ;
...GOOIEN, verder gooien, weggooien: ...GRAVEN;
...GRIJPEN; ...GROEIEN; ...GROMMEN; ...HAASTEN (ZICH), hard voort'oopen, zich voortspoeden;
...HAGELEN, verder hagelen; ...HALEN, verder
halen; weghalen; ...HANDELEN, verder handelen;
...HARKEN, voortgaan met harken; ...HASPELEN;
...HEIEN; ...HELPEN, verder helpen, weghelpen;
iem. aan eene som voorthelpen, hem zooveel hulp
verleenen, dat hij ze verder kan uitrekenen; iem.
in de wereid voorthelpen, hem ondersteunen, tot een

GEN.
VOORTDOBBELEN,

...DOEN, voortgaan (met de
verrichting van een werk b. v.), (gew.) goed voortdoen,
goed zUne zaken doen; ...DOLEN, verder dolen;
...DOMMELEN; ...DONDEREN, wegdonderen, heendonderen, verder donderen; ...DOOIEN, aanhoudend
dooien; ...DOPPEN, verder doppen; ...DORSCHEN,
..DOUW EN, verder douwen;
voortduwen;

.DRAAIEN, verder draaien; ...DRAGEN, verder
dragon, wegdragen : een stoel voortdragen; voortgaan
met dragen: h(j kon niet voortdragen; ...DRAVEN,
verder draven, wegdraven; ...DRENTELEN, ...DRIBBELEN. verder dribbelen, doordribbelen; ...DREUNEN, ...DRIJVEN, wegdrijven, heendrijven, verjagen;
aanzetten (tot werken); ...DRIJVING, v. het voortdrijven, verjaging; ...DRIJVER, m., ...DRIJFSTER,
v. (-s), die voortdrigt; ...DRINGEN. wegdringen;
verder dringen, doordringen: voortgaan met dringen,
...DROGEN, nog meer drogen; ...DROOATEN, verder
droomen; ...DROPPELEN, ...DRUPPELEN, verder
druppelen; ...DRUKKEN, verder drukken; ...DUREN,
aanhouden, blijven bestaan; ...DURING, v. bij voortduring, aanhoudend.
VOORTDUREND,. bn. wat voortduurt, niet ophoudt.
VOORTDURVEN. [Dit ww. kan alleen voorkomen
in zinnen, waarin woordellipse bestaat, als: hip darft

ttiet voort (gaan enz.).] ...DUTTEN, verder dutten.
VOORTDUUR, m. het voortduren: bj voortduur,
steeds voortgaande.
VOORTDUWEN, verder voor zich uit duwen of
stooten; ...DWALEN, verder dwalen; ...DWEPEN,
verder dwepen.
VOORTEEKEN, o. (-s, -en), kenteeken (eener op

handen zijnde gebeurtenis of verschijning): dat is
een goed voorteeken; de voorteekenen van, een storm;
aan voorteekenen gelooven, bijgeloovig zijn.
VOORTEEKENEN, (teekende voor, heeft voorgeteekend), iem. jets voorteekenen, in zijn bijzijn lets teekenen om het hem te leeren; ...TEEKENING, v. het
voorteekenen; (muz.) de voor op den notenbalk geplaatste teekens ter aanduiding van de toonhoogte
door den slentel, van de toonsoort door kruisen of
mollen en van de maatsoort door cijfers.
VOORTEGGEN, voortgaan met eggen.
VOORTELLEN, (telde voor, heeft voorgeteld), voor
iemands oogen tellen (geld enz.). VOORTELLING, v.
VOORTEMPEL, m. (-s), voorportaal voorhof eens
tempels; ...TENT, v. voorste deel ingang eener
tent; (zeew.) tent die vOOr den fokkemast wordt
geheschen.
VOORTENTEN, verder enten.
VOORTERREIN, o. (-en), (vestingb.) het terrein
rondom eene vesting binnen eene bepaalde ruimte.
VOORTETEN, verder eten ; ...ETSEN, verder etsen;
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bestaan brengen; ...HENGELEN, verder hengelen;
...HIJSCHEN; ...HIKKEN;...HINKEN,
...HINNEKEN, aanhouden met hinneken; ...HOEPE LEN, verder hoepelen, weghoepelen; ...HOESTEN,
verder hoesten: ...HOLLEN, verder hollen;
PELEN, hompelende voortgaan; ... HOOIEN, verder
hooien; ...HOPEN, verder hopen, met hoop vervuld
blijven; ...HOUWEN, verder houwen.
VOORTHUICHELEN, verder huichelen; ...HUILEN,
verder h ijlen; ...HUPPELEN, verder huppelen,
weghuppel en.
VOORTIJD, m. (-en), voorjaar, lente; — zser oude
tijd, vroegere eeuwen.
VOORTIJDS, bw. eertijds.
voortsnellen, hard wegloopen;
VOORTIJLEN,
...TJLEN, verder ijlen (in de koorts); ...JAGEN,
verder jagen; wegja •gen; ...JANKEN, verder janken;
...JUICHEN, verder juichen; ...KAARTEN, doorkaarten; ...KAATSEN, verder kaatsen; ...KAKELEN; ...KALVEN; ...KALVEN; ...KAMMEN, ...KAM-

PEN; ...KARNEN, voortgaan met karnen; ...KAUWEN. verder kauwen; ...KEGELEN; ...KERMEN;
...KERVEN; ...KEUVELEN; ...KIBBELEN, voortgaan met kibbelen, - twisten; ...KIEMEN, verder
kiemen; ...KIEZEN , ...KIJVEN; ...KLADDEN;
...KLAGEN; ...KLAPPEN; ...KLAUTEREN;
...KLINKEN; ...KLOOVEN; ...KLOPPEN, voortgaan met kloppen; ...KNABBELEN;
...KNEDEN; ...KNIBBELEN; ...KNIEZEN; ...KNIKKEREN, verder knikkeren, wegknikkeren; (fig.)
verjagen : iem. voortknikkeren; ...KNOEIEN, verder
knoeien; ...KOKEN; ...KALVEN, voortgaan met

kolven.
VOORTKOMEN, wegkomen : maak dat je voortkomt;
vooruitkomen: ik kan niet meer voortkomen, zoo
moe ben ik; (fig.) Ian moet maar in de wereld zien
voort te komen, zijn bestaan to vinden; opkomen
(uit de aarde), uitspruiten : het gezaaide komt goed
voort; afstammen : uit dat huwelfjk zUn vier kinderen
voortgekomen; voortvloeien, volgen : daaruit komen
de grootste ondeugden voort; sine ziekte kwam voort
uit eene slechte spUsvertering.
VOORTKOMEN, o. VOORTKOMING, v. het voortkomen (in alle bet.).
verder koopen;
VOORTKOOPEN,

...KOUTEN;

...KRAAIEN; ...KRABBEN; ...KREUNEN; ...KRIJ-
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.VOORTKRIJGEN.

ti

GEN, ,verder krOgen, wegkrUgen: ik kan dat
paard niet voortkrjjgen; ...KRIJTEN, verder krijten;
...KRUIEN, verder kruien, wegkruien; (fig.) iem.
voortkruien, ondersteunen, voorthelpen; een molen
voortkruien,. beter op den wind stellen; (van het ijs)
zich kruiende verwijderen. VOORTKRUIING, v.
VOORTKRUIPEN, verder kruipen; ...KTJCHEN;
...KUIEREN; ...KTTIPEN; ...KUNNEN, verder kunnen; ilc kan niet voort, ik kan niet loopen, verder
komen. [VOORTKUNNEN is evenmin eene echte
samenstelling als VOORTDURVEN, VOORTMOGEN,
VOORTMOETEN. Daze werkwoorden komen alleen
voor in elliptische uitdrukkingen, waarbij steeds
een of ander werkw. in de onbep. wijs gedacht moet
worden.1 ...KWEEKEN, voortgaan met kweeken;
kweekende to voorschijn doen komen : bloemen uit
...KWEELEN, verder kweelen;
zaad voortkweeken;
...LACHEN; ...LAVEEREN; ...LEEREN ; ...LEIDEN,
verder leiden; wegvoeren; ...LEKKEN, verder lekken; ...LEVEN, verder Leven, in Leven blijven;
...LEZEN, verder lezen; ...LIEGEN, aanhoudend
liegen; ...LOEIEN, aanhouden met loeien; ...LOKKEN, al lokkende doen voortgaan; ...LOOPEN,
verder loopen, doorloopen : hij blifft maar voortloopen, sneller loopen: loop wat voort; vluchten;
zich verspreiden: de aderen loopen door het gansche
lichaam voort; dat praatje liep terstond voort door de
geheele stad.
VOORTMAAIEN, verder maaien; ...MAKEN, verder maken; zich spoeden: maak wat voort met uw
work; zich voortrnaken, vluchten, zich uit de voeten

maken; ...MALEN, verder malen; snel malen;
...MANGELEN, voortgaan met mangelen; ...MARCHEEREN, voorwaarts marcheeren; ...MARTELEN,
verder martelen; ...MATTEN, verder matten; ...MAUWEN, niet ophouden met mauwen; ...MELKEN;
...MENNEN; ...METEN ; ...METSELEN; ...MIJMEREN; ...MOETEN, verder moeten; ik moet voort, ik
moet op weg, - vluchten; w0 moeten steeds voort

(altijd werken); ...MOGEN, verder mogen (gaan,
werken enz.), zie VOORTKUNNEN.
VOORTMOMPELEN, verder mompelen;
DEN; ...MORREN ; ...MUN TEN; ...NAAIEN ; ...NIE.
ZEN, verder niezen, voortgaan met niezen.

VOORTOCHT, m. (-en), voorhoede; ...TOONEEL,
o. (-en), het voorste gedeelte van een tooneel (in
een schouwburg).
VOORTOOVEREN, (tooverde voor, heeft voorgetooverd), tooverende voordoen.
VOORTOP, m. (-pen), voorste top.
VOORTPAKKEN, verder pakken; zich voortpakken,
zich uit de voeten maken; ...PAPPEN, voortgaan
met pappen; ...PEINZEN, verder peinzen; ...PENNEN, voortschrijven; ...PERSEN, verder person;
...PLAKKEN.
VOORTPLANTEN, verder planten: plant maar
voort; plantende vermeerderen: den wonstok door
afleggers voortplanten; zYn geslacht voortplanten, kinderen voortbrengen; (fig.) verder verspreiden (gevoelens, meeningen, haat, liefde, het eeloof, kunsten
en wetenschappen); zich voortplanten, zich vermenigvuldigen, - aankweek en; zich verbreiden : het
geluid en het licht planten zich voort door golvingen.
V OORTPLANTING, v. het voortplanten (in alle bet.).
VOORTPLANTER, m.; ...PLANTSTER, v. (-5), die
voortplant; (fig.) bevorderaar.
VOORTPLEITEN, verder pleiten ; ...PLOEGEN;
...PLOOIEN; ...PLUKKEN; ...PLUNDEREN, voortgaan met plunderen; ...POMPEN; ...POTEN; ...PRATEN; ...PREDIKEN, ...PREEKEN; ...PREUTELEN;
...PREVELEN ; ...RAKEN, verder raken; wegraken,
verloren gaan; ...RANSELEN, aanhouden met ranselen (met slagen to geven).
VOORTRAP, v. trap aan de voorzijde van een huffs.
VOORTRAZEN, verder razen, - tieren.
VOORTREDEN, (trad voor, is voorgetreden), naar
voren stappen, op den voorgrond komen; voorkomen.

VOORTSNELLEN.
. VOORTREDENEEREN, voortgaan met reden eeren.
VOORTREFFELIJK, bn. bw. (-er, -fit), uitmuntend„

uitstekend; op uitstekende wijze. VOORTREFFELIJKHEID, v. uitstekendheld.
VOORTREGEEREN, verder regeeren, aan de regee
ring blijven; ...REGENEN, aanhoudend regenen.
VOORTREIN, m. (-en), spoortrein die vroeger ver4trekt of vertrokken is.
VOORTREIZEN, verder reizen.; ...REKENEN, voortgaan met rekenen.
VOORTREKKEN, [VOOR-TREKKEN], (trok voor„
heeft voorgetrokken), trekkende voor bets halen:
de gordijnen voortrekken; verkiezen voor: iem. boven.
de anderen voortrekken; de voorkeur geven aan:
trek dat voor.
VOORTREKKEN [VOORT-REKKEN], (rekte voort,.

heeft voortge:ekt), verder rekken; ...RENNEN, verder rennen; ...RIJDEN, verder rijden, doorrijden;
...RIJDEN, voortharken; ...ROCHELEN, aanhouden
met rochelen; ...ROEIEN, verder roeien, doorroeien;
...ROESTEN, verder roesten; invreten door de roost;
...ROLLEN, verder rollen; wegrollen; ...RONKEN,
verder ronken; ...ROOKEN; ...ROSSEN, aanhouden
hard to Wen; voortgaan met roskammen; (fig.)
voortgaan met rossen (afranselen); ...RUKKEN,

verder rukken; voorwaarts rukken; wegrukken.
VOORTREKKER, m. (-5), in Zuid-Afrika iemand, die
met de zijnen vooruittrok, om nieuwe landbouw,
velden op to zoeken.
VOORTS, bw. wijders, dan, bovendien: en zoo vcorts,
on wat er nog kan volgen, bijkomt.
VOORTSCHAFFEN, verder schaf en of bezorgen;
...SCHAKEN, voortgaan met schaken; ...SCBARRELEN, verder scharrelen; ...SCHAVEN;
LEN; ...SCHENKEN; ...SCHEPEN, verder schepen;
(fig.) ion. voortschepen, zich van hem ontdoen, hem
wegzenden; zich voortschepen, to scheep veitrekken;
zijne biezen pakken, zich wegpakken; ...SCHEREN,
verder scheren; — zich voortschepen zich wegpakken;
,
voortscheer je voort, pak je biezen; ...SCHERMEN,

gaan met schermen; ...SCHERTSEN, verder
schertsen.
VOORTSCHIETEN, verder schieten (op bets); verder
vorderen; nog een ruk en het zal wel voortschieten,
vooruitkomen; (fig.) het werk schiet goed voort, komt,
goed vooruit; wel groeien, welig opschieten;
...SCHIKKEN, verder schikken, regelen; ...SCHILDEREN, verder schilderen; ...SCHILLEN, verder,
sneller schillen; ...SCHOFFELEN, verder schoffelen;
...SCHOPPEN, verder schoppen; (fig.) bevorderen: -.,
iem. voortschoppen; ...SCHRAPEN, verder schrapen;
...SCHRAPPEN; ...SCHREEUWEN, aanhouden met.
schreeuwen; ...SCHREIEN, verder schreien;
...SCHRIJDEN, voortmarcheeren; ...SCHRIJVEN,
verder schrijven; ...SCHROBBEN; ...SCHUTEREN;
...SCHUIVEN; ...SCHUREN, ...SJOUWEN, voortgaan met sjouwen.
VOORTSLAAN, verder slaan een bal voortslaan,.
wegslaan; met slaan wegdrijven: iem. voortslaan;
aanhouden met slaan: de vink blifft maar voortslaan;
zich uitbreiden, verspreiden : de besmetting sloeg.
steeds voort; ...SLACHTEN, verder slachten; ... SLAMPAMPEN, doorgaan met slampampen; ...SLAPEN,,
verder slapen, doorslapen; ...SLEEPEN, verder sleepen, wegsleepen; ...SLEMPEN, verder slempen;
...SLENTEREN; ...SLEUREN, hij laat die zaak maarvoortsleuren, handelt haar niet af; verder sleuren;
wegsleuren; ...SLIEREN, vooruitslieren; ...SLIJPEN,.
verder slijpen; ...SLINGEREN, slingerende voortgaan of voortbewogen worden: het schip ?verd door
de golven voortgeslingerd; ...SLOFFEN; ...SLOVEN,
verder sloven; ...SLUIMEREN, verder sluimeren;.
...SLUIPEN, verder sluipen; wegsluipen;
DEN; ...SMELTEN; ...SMEULEN; ...SMIJTEN, verder smijten, wegsmijten; ...SMOKEN; ...SMULLEN,
verder smullen, voortgaan met smullen.
VOORTSNAPPEN, verder snappen; ...SNEEUWEN,
verder aanhoudend sneeuw en ; ...SNELLEN, verder

VOORUITLOOPEN.

VOORTSNIJDEN.
snellen, wegsnellen; ...SNIJDEN;
SNOEIEN; ...SNORK EN; ...SNURKEN ; SOL-

DEEREN, voortgaan met soldeeren; ...SPADEN;
...SPARTELEN ; ...SPELEN; ...SPELLEN; ...SPINNEN; ...SPITTEN ; ...SPOEDEN, verder spoeden; zich
voortspoeden, haast maken; ijlings vertrekken;
...SPOTTEN; ...SPREKEN; ...SPRINGEN, verder
springen: het hert is voortgesprongen; wegspringen:
plotseling sprong hij voort; al springend voorkomen;
voortkomen, voortspruiten : wie weet wat daaruit zal
voortspringen; ...SPRUITEN, verder spruiten: die
planten spruiten aardig voort; ontspruiten, opschieten, groeien; afstammen: uit dat geslacht sproten
keizers en koningen voort; (fig.) voortkomen: daar
kan niets dan nadeel uit voortspruiten.
VOORTSTAMELEN, verder stamelen; ...STAMPEN;
...STAPPEN, verder stappen; hard stappen; ...STELEN; ...STENEN; ...STEVENEN; ...STIJVEN;
...STOEIEN; ...STOKEN; ...STOOMEN, verder stoomen, doorstoomen; ...STOOTEN, verder stooten,
wegstooten, (ook) verstooten; ...STORMEN, verder
stormen, doorstormen; (fig.) razen, tieren: laat hem
stil voortstormen; ...STOVEN , verder stoven;
YEN; ...STRIBBELEN, voortgaan met stribbelen, .
twisten; ...STRIJDEN; ...STRIJKEN; ...STROMPELEN; ...STROOIEN, verder strooien, wegstrooien,
uitstrooien; ...STROOMEN; ...STUDEEREN; ...STUIVEN, verder stuiven; (fig.) snel schielijk voortgaan: de ruiters stoven voort als de wind; ...STUREN,
verder sturen (een schip); wegsturen, wegzenden;
...STUWEN, verder stuwen.
VOORTSTUWER, m. (-s), die voortstuwt.
VOORTSUFFEN, verder suffen; ...SUKKELEN,
verder' sukkelen; voortgaan met talmen; ...TAPPEN, verder tappen; ...TEEKENEN, verder teekenen.
VOORTTELEN, verder telen; (ook) voortplanten:
bladluizen telen verschrikkelijk snel voort; door teling
in stand blijven en toenemen: brandnetels telen erg
voort. VOORTTELING, v. het voorttelen: tot de voortteling ongeschikt, niet in staat.
VOORTTELLEN, verder snel tellen; ...TEMEN,
voortgaan met temen, temend to spreken; ...TIKKEN, verder tikken, - slaan; ...TIMMEREN; ...TUBBEN; ...TORNEN; ...TARNEN; ...TORSEN, verder
torsen; wegdragen; ...TRAPPEN, voortgaan met
trappen; zich door trappen verplaatsen: op eene fiets
zich snel voorttrappen; ...TREDEN, verder voorwaarts treden, komen; ...TREKKEN, verder trekken, gaan, marcheeren; verder (mede)sleepen;
...TREUREN; ...TRIPPELEN; ...TROEVEN; ...TROMMELEN; ...TROMPETTEN, verder trompetten; uittrompetten; (fig.) uitbazuinen; ...TUIMELEN, voortgaan met -, verder tuimelen; ...TWISTEN, aanhouden met twisten.
VOORTURNEN, (turnde voor, heeft voorgeturnd),
(gymn.) de gymnastische oefeningen voordoen, voorwerken. VOORTURNER, m. (-s).
VOORTVAREN, verder varen: de boot is voortgevaren;
vervolgen, voortgaan: „En", voer de spreker voort...
VOORTVAREND, bn. bw. (-er, -st), driftig, ijverig:
een voortvarend man; de jeugcl is voortvarend. VOORTVARENDHEID, v. drift, ijver; spoed.
VOORTVASTEN, verder vasten; ...VECHTEN,
voortgaan met vechten; ...VEGEN, voortgaan met
vegen; ...VERTELLEN, voortgaan met vertellen;
verder vertellen, ruchtbaar maken: alle nieuwtjes
vertelt hij voort; ...VERVEN, verder verven; ...VISSCHEN; ...VLECHTEN; ...VLIEDEN, verdervlieden;
wegvluchten; ...VLIEGEN, verder vliegen, wegvliegen, heenvliegen; ...VLIETEN, verder vliegen;
verder vloeien, stroomen; (heelk.) die
vrouw bleef voortvloeien en moest getamponneerd worden; het water in de rivier vloeit altijd voort; — (fig.)
daaruit vloeit voort, dat... daaruit volgt; ...VLOEKEN,
voortgaan met vloeken; ...VLUCHTEN.
VOORTVLUCHTIG, bn. op de vlucht; vluchtend:
een voortvluchtig ,nisdadiger.

VOORTVLUCHTIGE,
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m. en v. (-n), vluchteling;

deserteur.
VOORTVRAGEN, voortgaan met vragen; ...VRE-

TEN, aanhouden met eten; snel vreten; ...VRIEZEN,
verder vriezen, doorvriezen; ...VUREN; ...WAAIEN,
verder waaien, doorwaaien, sterk waaien, wegwaaien; ...WAGGELEN, waggelende voortgaaft;
...WANDELEN, verder wandelen; ...WASSCHEN;
...WASSEN; ...WEENEN; ...WEGEN; ...WENTELEN; ...WERKEN; ...WERPEN, verder werpen;
voor zich uit werpen, smijten; ...WEVEN, ...WIEDEN, verder wieden; ...WIEGEN; ...WIELEN, verder ronddraaien ; onophoudelijk rondwielen; — voortgaan met wielrijden; zich door wielrijden verplaatson; ...WILLEN [Dit werkw. kan slechts voorkomen in zinnen, waarin woordellipse bestaat: ik wig
voort (gaan, rijden enz.).] ...WINNEN; ...WITTEN;
...WOEDEN; ...WOEKEREN; ...WORMEN; ...WORSTELEN; ...WRINGEN; ...WROETEN; ...WURMEN,
voortgaan met wurmen; ...ZAAIEN; ...ZAGEN;
...ZEGGEN, verder zeggen, - verspreiden; zegt het voort (formulier onder aankondigingen); ...ZEILEN;
...ZENDEN; ...ZETTEN, vervolgen, aanhouden-.
VOORTZETTING, v. het voortzetten, vervolg.
VOORTZETTER, m., V OORTZETSTER, v. (-s), die ,
vortze;lg, sr.
VOORTZINGEN, verder zingen; ...ZOEKEN, verder
zoeken; ...ZONDIGEN; ...ZOOGEN; ...ZOOMEN;
...ZUCHTEN; ...ZWEEPEN, met zweepslagen voortjagen; voortslingeren: het schip werd door de golven.
voortgezweept; ...ZWEETEN, verder zweeten, door-zweeten; ...ZWEMMEN; ...ZWEREN; ...ZWOEGEN,
voortgaan met zwoegen.
VOORUIT, bw. aan de voorzijde, vOOr een ander
of iets anders: hij is ons een heel eind vooruit;
(zeew.) de mannen vooruit, de bemanning voorwaarts; vroeger, to voren: ik moet u vooruit zeggen,
dat ik het niet met u eens ben. [Vooruit vormt met.
een groot aantal werkw. scheidbare samenstellingen,.
met de beteekenis van 1° naar voren, voorwaarts en,
20 te voren, vroeger. Voor de vervoeging der werkw.
zie men bij de enkelvoudige].
VOORUITBESTELLEN, vroeger bestellen dan meth
noodig heeft; ...BESTELLING, v. (-en), bij vooruitbestelling is het 10./. minder; ...BETALEN, vroeger
betalen; ...BETALING, v. (-en), bij vooruitbetaling te.
voldoen; ...BRENGEN , ...DRAVEN, ...DRIJVEN,
...DRINGEN, ...DUWEN, naar voren brengen, drawn enz.
VOORU ITGAAN, vroeger voor een ander uitgaan:_
,non broeder is vast vooruitgegaan; met het leeren.
vooruitgegaan; (fig.) vorderen; de zieke gaat vooruit„
neemt langzaam in beterschap toe; in bloei toenemen : de zaken gaan vooruit.
VOORUITGANG, m. vordering: er is vooruitgangbij zone studie te bespeuren; de zieke is aan den vooruitgang; de partij van den vooruitgang, eene staatkundige partij tegenover de reactionnairen.
VOORUITGEV EN, vroeger geven dan noodig is;
eerder geven dan aan anderen: geld, eten vooruit-geven.
VOORUITHEBBEN, vroeger hebben: bjj die erfenis
heeft hij veel vooruitgehad; uitsteken boven een
ander; hij heeft dit vooruit (in zijn voordeel) dat...;
heeft mij een streepje vooruit, ik sta hem ietstoe, dat ik een ander niet veroorloof; ...HELPEN,
iem. vooruithelpen, helpen vooruit to komen; ...IJLEN,
...JAGEN, voor de anderen uit ijlen, jagen; ...KO—
MEN, vooraf komen: een schip ku;am vooruit; (gymn.).
twee passen vooruitkomen, voorwaarts komen; (fig.)
hij zal wel vooruitkomen, zal wel vorderingen maken„
eene betrekking krijgen.
VOORUITLOOPEN, v( Or anderen vroeger loopen;
anderen achter zich laten; (fig.) de gebeurtenissen
vooruitloopen, niet de gebeurtenissen afwachten,
maar reeds to voren zijn oordeel vellen, zijn besluit
nemen; den tad vooruitloopen, niet den gang van
zaken afwachten; den rechter vooruitloopen, reeds.
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ten oordeel vellen vOOr (le rechter met het onder•
2oek klaar is; het verhaal vooruitloopen, reeds naar
het einde vernemeu, Whet geregeld volgen.
VOORUITMAKEN, vroeger maken: werk vooruitmajam; vroeger vermaken (14 testament). VOORUITMAKING, v. (-en), bet vooruitmaken.
IIVOORUITNEMEN, vroeger nemen; opnemen: geld
vooruitnemen; ...RAKEN, ...REIZEN; ...RENNEN;
,..RIJDEN, vroeger rijden; ...SNELLEN; ...SPRINGEN, naar voren. springen ; (bouwk.) met een uitstek
Tooruitkomen: vooruitspringende hoeken; ...STEKEN;
,..STREVEN; ...VLIEGEN; ...ZEILEN; ,..ZENDEN.
. VOORUITZICHT, o. (-en), verwachting: hjj heeft
goede, mooie vooruitzichten; omzichtigheid.
VOORUITZIEN, vroeger zien; (fig.) voorspellen: dat
-

Icon men reeds Zang vooruitzien.

VOORU1TZIEND, bn. voorzichtig.
VOORVADER, m. (-s, -en), voorzaat, stamvader,
aartsvader.
VOORVADERLIJK, bn. als -, van de voorvaderen;
aartsvaderlUk: de voorvaderlffke gebruiken.
VOORVAL, o. (-len), gebeurtenis: een vreemd, een
sonderling voorval. VOORVALLETJE, o. (-s).
VOORVALLEN, (viel voor, is voorgevallen), gebeuren, voorkomen: er is jets vreemds voorgevallen.
VOORVECHTEN, (vocht voor, heeft voorgevochten),
vroeger voor (anderen) vechten ; (iem ) verdedigen.
VOORVECHTER, m., (-s), verdediger, kampvechter,
kampioen; ruziezoeker, vechtersbaas ; iem. die zijne
iaak ijverig verdedigt; stout en roekeloos mensch;
....VECEITSTER, v. (-s).
VOORVENSTER, o. venster aan de voorzijde.
VOORVERTALEN, (vertaalde voor, heeft voorvertaald), ten aanhooren van iem. vertalen, zoodat
doze het leert.
VOORVERTELLEN, (vertelde voor, heeft voorver. teld), eene vertelling voordoen.
VOORVERTREK, o. (-ken), vertrek aan de voorzijde: zijkamer; (ook) wachtkamer, antichambre;
...VIERTEL, o. (-s), voorkwartier; ...VIJL, v. (-en),
zekere viii der horlogemakers; ...VINGER, m. (-s),
wijsvinger; ...VINKENNET, o. (-ten), (zeew.) (op koopvaardijschepen); ...VLAK, o. (-ken), vlak aan de
GEL, m. (-s), voorste deel van
voorzijde; ...VLEU
een vleugel; een van het eerste paar vleugels, bij
viervleugelige insecten.
VOORVLIEGEN, (vloog voor, heeft en is voorgevlogen), vroeger vliegen, vooruitvliegen; voor een
.ander vliegen met het doel het den ander to leeren.
VOORVLOED, m. het begin van den vloed; ...VLOT,
o. (-ten), vlot voor een ander; voorste gedeelte van
.een vlot.
VOORVOEGEN, (voegde voor, heeft voorgevoegd),
voegen voor lets. VOORVOEGING, v.
VOORVOEGSEL, o. (-5), het voorgevoegde: inz.
Jspraakk.) letters of lettergrepen die, zonder zelf
woorden te zijn, dienen om door vooraanhechting
van een wortel of een woord een nieuw woord te
vormen.
VOORVOET, m. (-en), voorpoot; (slag.) voorste
vierde gedeelte eener ge-slachte koe; benedendeel
van een voorpoot : de voorvoet bestaat nit schenkel en
-

-

mergpijp.

VOORWAAR, bw. van wijze om iets sterk to bevestigen: voorzeker, stellig.
VOORWAARDE, v. (-n), boding: voorwaarden stellen,
die eerst ingewilligd, werkelijkheid moeten worden,
voor men zich aan het overeengekomene houdt;
ik sta het u toe, onder voorwaarde, met de bedinging;
op voorwaarden trouwen.

VOORWAARDELIJK, bn. bw. met -, onder voorwaarde: voorwaardelijk iets toegeren; (taalk.) de voorwaardelijke w0s, de vormen der werkw. die aangeven
dat de spreker de gedachte enkel wil opgevat hebben als eene gedachte; voorwaardeWke :in, die eene
voorwaarde bevat.
VOORWAARTS, bw. vooruit; voorwaarts gaan,
marsch! (commando-woord).
leumen,

V001tWOLF.
VOORWAARTSCH, bn. voortgaand.
VOORWACHT, v. (-en), vuorpost, voorhoede;
...WAGEN, m. (-s), (art.) een tWeeradig voertuig,
bestemd om affuiten, hotztj afzonderltjk, hetzij met
het daarop geplaatste geschut te vervoeren en
daarmede op die wijze verbonden een vierradig
voertuig vormende; ...WAL, m. (-len), vooruitstekende wal; ...WAND, m. (-en), voormuur;
...WANT, o. (zeew.) voorste gedeelte van het want;
...WARMER, m. (-s), (stoomm.) deelen eener stoom.
ketel waarin het water voorverwarmd wordt;
...WARMING, v.; ...WEER, v. (...weren), voorwal.
VOORWEGEN, (woog voor, heeft voorgewogen),
voor iemands oogen wegen.
VOORWENDEN, (wendde voor, heeft voorgewend),
voorgeven, opperen: redenen voorwenden die niet
valsch opgeven.
bestaan; een naam voorwenden,
VOORWENDING, v. het voorwenden.
VOORWENDSEL, o. (-s, -en), uitvlucht, schijn:
voorwendsels zoeken; valsche verschooning : onder
...WENDSELTJE, o.
voorwendsel van vriendschap;
(-s); ...WERELD, v. de aarde met hetgeen zich daarop
beyond vOOr dat zij door den mensch ward bewoond.
...WERELDLIJK, bn. uit de voorwereld : voorwereldlijke dieren, planten. ...WERK, o. (vest.) werk
vOOr een !ander, verschansing voor eene andere;
(boekb.) (ook) inleiding (tot een work); voorplaat;
titel, voorbericht on inhoud (van een book); (horl.)
het voorwerk van een uurwerk, de wijzers met de
wijzerplaat.
VOORWERKEN, (werkte voor, heeft voorgewerkt),
een werk, eene handeling voordoen.
VOORWERKER, m. (-s), die voorwerkt, inz. bij
gymnastische oefeningen.
VOORWERP, o. (-en), zaak : verschillende voorwerpen
van smaak; iets wezenlijks of denkbeeldigs; doel:
het voorwerp van mUn onderzoek is ...; (fig.) persoon : een geliefd voorwerp; (taalk.) bepalingen die
de zelfstandigheden beteekenen die noodzakelijk
bij de working of de hoedanigheid, door het gezegde
uitgedrukt, zijn betrokken, die daarop invloed uitoe:enen of den invloed ondergaan : in de spraakk.
onderscheidt men lijdend, belanghebbend en oorzakelijk
voorwerp. VOORWERPJE, o. (-s).

VOORWERPELIJK, bn. ten voorwerp zijnde.
VOORWERP EN, (wierp voor, heeft voorgeworpen),
voor (iem. anders) werpen, voor de voeten werpen:
een bond een been voorwerpen; (fig.) verwijten, tegenwerpen. VOORWERPING v.
VOORWERPGLAS, o. (...zen), voorste glas van een
verrekijker dat naar het voorwerp gericht is (in
tegenst. met oogglas).
VOORWERPSEL, o. (-s), hetgeen men voor (iem.)
worpt; uitwerpsel; (ook) verwijt, (w. g.).
VOORWERPSNAAM, in. (...namen), naam van een
voorwerp (in tegenst van stofnaam); ...ZIN, m. (-nen),
(taalk.) bijzin die den dienst doet van lijdend voorwerp.
VOORWETE, v. onderrichting, voorwetenschap.
VOORWETEN, o. voorkennis : het is buiten min
voorweten.

VOORWETEND, bn. to voren bekend met, vooruitwetend. VOORWETENDHEID, v. voorwetenschap.
VOORWETENSCHAP, v. het woten to voren.
VOORWIEL, o. (-en), voorste wiel van een wagon,
eon rijwiel enz.; (scherts.) een gulden: teen me even
een voorwiel.

VOORWIKKEN, (voorwikte, heeft voorwikt), (w. g.),
voorspellen. VOORWIKKING, v. (-en), (w. g.), het
voorwikken.
VOORWIKKER, m. (w. g.), VOORWIKSTER, v. (-s),
(w. g.), waarzegger, waarzegster.
VOORWIMPEL, m. (-s), wimpel aan den voormast;
...WIND, m. gunstige wind die bet schip recht
m. (-s), voorste
voor zich uit drijft;
deel van een winkel;
van den winter:

m. (-5), begin
rn. (...yen), (molenm.)

het van boven schuin toeloopende houten voor-

VOORWOORD..
schot van de molenkap boven de as; ...WOORD,
do. (-en), voorrede, voorbericht. L Voorbericht en Voor-rede verdienen de voork our]. ...WORP, m. voorgooi;
—..ZAAL, v. (...zalen), groote voorkamer; ...ZAAT,
ire (...zaten), voorvader, stamvader, stammoeder;
_...ZANG, m. (-en), eerste zang, aanhef.
VOORZANGER, m. (-5, -en), die (in de kerk) de
,gemeente in het gezang voorgaat.
VOORZANGERSAMBT, o. waardigheid -, post van
.voorzanger, ...PLAATS, v. (-en), ...POST, m. (-en).
VOORZANGERSCHAP, o. waardigheid van voor:zanger.
VOORZEGGEN, (zeide voor, heeft voorgezegd of
voorgezeid), voor een ander zeggen, influisteren : men
dwelt hem alle antwoorden voorgezegd; aan een ander
.(iets) opzeggen of voorlezen om te laten nazeggen
of naschrijven: iem. een brief voorzeggen, dicteeren.
(voorzeide, heeft voorzegd of voorzeid), voorspellen. VOORZEGGING, v. (-en), het voorzeggen,
-dicteering; voorspelling.
VOORZEGGEND, bn. voorspellend.
VOORZEGGER, m., VOORZEGSTER, v. (-s), die
-voorzegt, dicteert; die voorspelt. VOORZEGKUNDE,
waarzeggerskunst.
VOORZEIL, o. (-en), voorste zeil; ...ZEILER, m.
q-s), schip dat vooruitzeilt.
VOORZEKER, bw. zekerlijk.
VOORZET, m. (-ten), eerste vroegere zet (in het
, spel): den voorzet hebben; iem. den voorzet laten.
VOORZETSEL, o. (-s), (taalk.) de voorzetsels duiden
- verschillende betrekkingen aan, die er tusschen
'twee zelfstandigheden bestaan, en wel voornamelijk
betrekkingen van plaats en tijd.
VOORZETTELIJK, bn. (-er, -st), (w. g.), voorgezet
;kunnende worden, vertoonbaar.
VOORZETTEN, (zette voor, heeft voorgezet), voor
.(iets anders) zetten, vooruitzetten: het rechterbeen
voorzetten; zijn bests beentje voorzetten, zijn uiterste
best doen; de luiken voorzetten, voor de ramen zetgen; aanbieden: lets aan tafel voorzetten ; ten toon
stellen.
VOORZICHTIG, bn. bw. (-er, -st), omzichtig, be._hoedzaam: voorzichtig te werk gaan; voorzichtig in
aan spreken zijn. VOORZICHTIGHEID, v. behoed:szaamheid, omzichtigheid; (sprw.) voorzichtigheid is
,de moeder der wfisheid of van de porseleinkast.
VOORZICHTIGHEIDSHALVE, bw. uit voorzichtig,heid; ...MAATREGEL, m. (-s, -en), maatregel uit
- voorzichtigheid getroffen.
VOORZICHTIGJES, bw. voorzichtig.
VOORZIEN, (voorzag, heeft voorzien), vooruit-,
- vroeger zien:
dat heb ik voorzien; daarin heeft de
-wet voorzien, dat is bij de wet geregeld; wo zullen
.daarin voorzien, wij zullen het verhelpen, er voor
:zorgen; in eene behoefte voorzien, daarin to gemoet
komen; verzorgen van, verschaffen: iem. van geld,
van levensmiddelen voorzien ; de booten van roeiers
voorzien, ze bemannen; zich voorzien van, zich in
het bezit stellen van, zich (jets) aanschaffen, zich van
.geld, van boeken voorzien; (zeew.) een touw voorzien,
bekleeden; (fig.) het op iem. voorzien hebben, op hem
-,-gemunt hebben; ik heb het niet op hem voorzien, ik
-vertrouw hem niet. VOORZIENING, v. (-en), het
- voorzien.
VOORZIEND, bn. vooruitziend, zorgend, omzichtig.
VOORZIENIG, bn. vooruit zorgend; (veroud.) edele,
--.4afjze, voorzienige heeren (op het adres van een brief).
VOORZIENIGHEID, v. (veroud.) het voorzien: door
zfine voorzienigheid heeft hfj 't onheil afgeweerd;
-devortuendwrkingvahetOprweznop
het geschapene, door onderhouding en bestiering:
Gods voorzienigheid; de Godheid.
VOORZIJDE, v. (-n), voorste zijde;
332. (-s), (zeew.).
VOORZIN, m, (-nen), (taalk.) in een samengestelden
_min de zin die een of moor andere voorafgaat, in
-tegenst. met nazin.
VOORZINGEN, (tong voor, heeft voorgezongen),
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zingen voor een ander,
ter navolging zingen; (sprw.) dat is hem in de wieg niet
voorgezongen, hij heeft nooit gedacht, dat hij daartoe
komen zou.
vooruitzingen; aanheffen;

VOORZINGEN, o.
VOORZINGER, m. (-5), die een gezang aanheft.
VOORZITTEN, (zat voor, heeft voorgezeten), voor-

aan-, aan de voorzijde zitten; de voornaamste plaats
innemen ; (fig.) eene v ergadering leiden, presideeren.
VOORZITTING, v. het voorzitten; onder voorzitting
(onder het voorzitterschap, presidium) van ...
VOORZITTER, m. (-s, -en), leider eener vergadering; president; ondervoorzitter, vice-president;
VOORZITSTER, v. (-s).
VOORZITTERSCHAP, o. betrekking van voorzitter:
het voorzitterschap bekleeden, voorzitter zijn; tijd dat
iem. voorzitter is : dat viel onder zUn voorzitterschap.
VOORZITTERSHAMER, m. (-5), hamer van den
voorzitter, ...PLAATS, v. (-en); ...STOEL, m. (-en),
stoel waarop de voorzitter zit; voorzittersplaats;
...ZETEL, m. (-5).
VOORZOLDER, m. (-5), het voorste gedeelte van
den zolder; ...ZOMER, m. (-5), begin van den zomer ;
...ZOOM, m. (-en), zoom aan den voorkant van iets;
...ZOON, m. (...zonen, -5), zoon uit een vroeger
huwelijk; onwettige soon; ...ZORG, v. (-en), het
zorgen voor iets : uit voorzorg iets doen; met de noodige
(-en), voorbehoedmiddel.
voorzorg iets verrichten;
VOORZORGSKAS, v. (-son), geld dat men uit voorzorg ter zijde legt, bespaart; ...MAATREGEL, m. (-s),
maatregel dien men uit voorzorg neemt.
VOORZWEMMEN, (zwom voor, heeft on is voorgezwommen), vroeger zwemmen, vooruitzwemmen;
zwemmende voordoen.
VOOS, bn. (...zer, -t), bijna zonder sap on daardoor taai, sponsachtig, vol luchtgaten (van sommige aardvruchten): de radozen zfin voos; kwaadsappig : een voos lichaam hebben; (fig.) bedorven, niet
in orde: vooze toestanden. VOOSHEID, v.
VOOSACHTIG, bn. een weinig voos.
VORACITEIT, v. vraatzucht (inz. van dieren).
VORDE, v. (-n), voorde.
VORDEREN, (vorderde, heeft gevorderd), eischen,
vragen: geld vorderen; hoeveel hebt gij te vorderen ?;
rekenschap vorderen; aanspraak maken op: dat vordert eerbied; wegnemen. VORDERING, v. (-en), eisch,
vraag; schuldvordering, pretentie.
VORDEREN, (vorderde, is gevorderd), vooruitkomen, voortgaan : het werk vordert tech, al is het
langzaam; in eene wetenschap flink vorderen, vooruitgaan. VORDERING, v. (-en), vooruitgang: vorderingen maken.
VORDERLIJK, bn. (-er, -st), (w. g.), voordeelig, nuttig.
YORE, VOOR, v. (voren), gleuf, insnijding (van
den ploeg): die ploeg maakt breede, diepe voren; —
groef, rimpel: een gezicht vol voren en rimpels.
VOREN, VOORN, m. (-s), een algemeen verbreide
zoetwatervisch (leuciscus ratilus), tot de familie der
karpers behoorende, kan 3 dbl. lang worden.
VORENTJE, VOORNTJE, o. (-5).
VOREN, bw., dat altijd voorafgegaan wordt door
een der voorzetsels: naar, van, tot of te: naar voren,
naar het voorste gedeelte (van het huis b. v.); kom
wat naar voren (vooruit); te voren, vroeger, alvorens:
ik heb hem van te voren gewaarschuwd; bezie het gebouw eens van voren, het voorste gedeelte; van voren
beschouwd, voordat het geschied is; den viand van
voren (in het front) aantallen.
VORENSCHRIFT, o. (-en), het afwisselend rechts on
links loopend schrift, zoo geheeten, omdat de regels
daarbij op elkander volgden, gelijk men de ploegossen ment bij het trekken der voren.
VORENSTAAND, bn. wat voorafgaat, staat,aangevoerd is.
VORIG, bn. vroeger, voorgaande: in mine vorige
betrekking; in vorige tjden; de vorige prffzen waren
lager; onmiddelltjk voorafgaande: het vorige jaar;
de vorige maand, dag.
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(.en), werktuig, van twee of vier tanden
voorzien om iets aan vast te steken en omhoog te
brengen: dit eet men met eene vork; het hooi met eene
vork omhoogsteken; mestvork; drietand; (sprw.)
weet hoe de vork in den steel zit, hij weet wat er van
de zaak is. VORKJE,. o. (.5), kleine vork;
hoeveelheid die men te gelijk aan de vork steekt:
VORK,

neem een vorkje stn.
VORKACHTIG, bn. op eene vork gelijkende.
VORKBEEN, o. (-deren), (ontl.) V-vormig been

der
vogels dat met de sleutelbeenderen der zoogdieren
overeenkomt.
VORKEN, v. my. (plantk ), (gew.) driedeelig tandzaad.
VORKEN, (vorkte, heeft gevorkt), (gew.), (landb.)
met de vork aangeven (bossen hooi, koren enz.).
VORKESTEEL, m. (...stelen), steel van eene vork.
VORKHECHT, o. (-en), hecht van eene vork;
...KRUIS, o. (-en), (wapenk.) vorkvormig kruis;
...SCHCrOT, m. (...schoten), (smed.) schoot waarvan
de staart met vorkvorm bewerkt is; ...STOK, m.
(-ken), stok .van eene vork; vorkvormige stok.
VORKSWIJS,

eener vork.

VORKSWIJZE, bw. in den vorm

VORKTAND, m. (-en), tand, punt eener vork;
...VORM, m. (-en), vorm eener vork; ...VORMIG, bn.
VORM, m. (-en), uiterlijke gedaante, fat soon : de garde
heeft den vorm van een sinaasappel; de vorm van een
hoed; uiterltjk: de verschillende vormen der kristallen;

dieren met plompen, slanken vorm; planten van uiteenloopenden vorm; — de juiste gestalts die iets hebben
moot, de wijze van samenstelling: een contract in
den worm opmaken; naar of in den vorm, zooals het

behoort, in forma; — de wijze van zich voor to
doen:
heeft nette vormen over zich; iem. zonder
vormen, zonder nette manieren; voor den vorm iem.
vragen, verzoeken, omdat het zoo behoort, niet omdat
men het meent; de vormen in acht nemen, beleefdheden; (fig.) iets in een anderen vorm gieten, daaraan
een ander voorkomen geven; iets een nieuwen vorm
geven; de verschillende leervormen; — (drukk.) het

zetsel, in een raam vereenigd, dat alzoo gedrukt
wordt; lettergietersmatrijs; (pap.) werktuig van
draad waarop het papier geschept wordt; (katoendr.)
houten plaat met figuren die op de stof worden
gedrukt; (bij geschutgieters) een in klei afgedrukt
model; (bij knoopenmakers) rondo schijf van hout,
been enz., dat met kemelshaar enz. overtrokken
wordt. VORMPJE, o. ( s), kleine vorm.
VORMAARDE, v. vormklei; ...BAAN, v. (...banen),
steenb.) de baan bij eene steenfabriek waarop de
gevormde steenen to drop en worden gelegd.
VORMBAAR, bn. vatbaar voor vorming. VORMBAARHEID, v.
VORMBAK, m. (-ken), bak om iets in to vormen;
...BANK, v. (-en), (smelt), draaibank om daarop de
vormen der kanonnen to maken; ...BREKER, m.
(-s), zeker werktuig tot het broken der gietvormen; ...DRAAD, m. (...draden), metalen draad aan
den rand der vormen (in de papierfabrieken);
...DRAAIER, m. (-5), vormmaker; ...DRIFT, v. aandrift om te vormen.
VORMELIJK, bn. (-er, -st), gehecht aan vormen en
etiquette: /10 is altUd zoo vormeWk, zoo stijf. VORMELIJKHEID, v. ik kan die vormelijkheid nietvelen.
VORMEN, (vormde, heeft gevormd), een zekeren
vorm aannemen: die straten vormen een kruis; een
kring vormen, in een kring gaan zitten of staan;
uitmaken, zijn: de Maas vormt de noordelijke grens
van Noord-Brabant; het vogelbekdier vormt den overgang der viervoetige dieren tot de vogels; — eon zekeren
vorm geven: brood, flesschen, figuren vormen; de
mensch is gevormd naar Gods beeld; een welgevormd
meisje; — maken: een leger vormen; nieuwe woorden
vormen door (Welding en samenstelling; plannen, ontwerpen vormen; — beschaven, leeren, onderrichten:
den smaak, de jeugd, jonge harten •ormen, — zirh
vormen, zich samenstellen, ontstaan : zoo vormt zich

VORST. •
(fig.) zich,
beschaven. VORMING, v. (-en), het vormen; beschaving, leering.
VORMEN, (vormde, heeft gevormd), (R-K.) het,
vormsel toedienen.
VORMEND, bn. voortbrengend: de vormende kracht:
der planten; boetseerend: vormende oefeningen; beschahet veen; de klei vormt zich uit bezinkingen;

vend: degeloke lectuur is nogal vormend voor den geestVORMENSPRAAK, v. beteekenis der vormen.
VORMER, m. VORMSTER, v. (-s), die vormt (ins

alle bet.), inz. iem. die tichelsteenen vormt; (fig.)
beschaver, leider: de onderwifzer is de vormer der jeugd; (R.-K.) bedienaar der sacramenten.
VORMGIETER, m. (-s), iem. die in vormen
...HOUT, o. (-en), ...IJZER, o. (-5), gereedschappen,
om to vormen.
VORMINGSDOOIER, m. (-s), plants in den eidooier waar de vorming van den jongen vogel begint; hij
is omgeven door den voedingsdooier.
VORMKAST,

v. (-en), (metaalgietertj); ...KLEI, v.

boetseerklei; ...KRACHT, v. kracht die ondersteld_:
word de voortbrenging der organische weefsels bij
't levend wezen teweeg to brengen; ...LEER, v. de,leer van den vorm of de gedaante der dingen, on
van de onderscheidene afmetingen en betrekkingen,_
waarnaar de vorm en de grenzen hunner uitge-breidheid aangeduid en beoordeeld worden; (paed.).
aanschouwelijke meetkunde.
VORMLOOS, VORMELOOS, bn. zonder vorm, onge-vormd, wanvormig: een vormlooze klomp. VORM--

LOOSHEID, v.
VORMMAKER, m. (-5), iem. die vormen maakt,-.
...NAAD, m. (...naden), naad of voeg van de vorm-stukken op een gegoten voorwerp; ...00G, o. (-en)„..

(in de ijzersm.) (bij hoogovens); ...OPMAKER, m.
(-s), (boekdr.) die het gezette in den vorm brengt,
metteur en pages; ...PLAAT, v. (...platen), (hoedenm.) ,

v. (-en), plank voor de schijfvormen der waswerkers; ...RAAM, o. (...ram en), (papierm.) vierkant.raam met eon vlechtwerk van koperdraad waar-mode de vellen papier geschept worden; (drukk.)
eene soort van ijzeren raam waarin de tot bladzijden vereenigde letters tot een vel druks samengevoegd on opgesloten worden; ...ROL, v. (-len),
(drukk.), rol waarmede een drukvorm geinkt wordt;
...SCHIJF, v. (...von); ...SCHOOL, v. (...scholen),_
normaalschool.
VORMSEL, o. (R.-K.) sacrament waarin door de.
oplegging der handen van den bisschop, de zalving
en heilige woorden de gedoopte kracht ontvangt
om het geloof standvastig to belijden.
VORMSELMUTSJE, o. (-5), (R.-K.).
VORMSNIJDER, m. (-5), ...SNIJDSTER,

v. (-s), dievormen in hout of metaal snijdt; ...TAFEL, v. (-5),
tafel om lichte voorwerpen op te vormen: bij dehoedenmakers, de steenbakkers enz.; ...ZAND, o.
zand, aangemengd om mode to vormen;
v. (-n), zijde die gevormd is.
VORSCH, m. (-en), kikvorsch. VORSCHJE, o. (-5),_
kleine vorsch.
VORSCHEBEET, v. (plantk.) waterplant met cirkelronde, aan den voet hartvormig ingesneden, lederachtige bladeren on witte bloemen die in Juli on
Augustus bloeien (hydrocharis morsis ranae).
VORSCHEN, (vorschte, heeft gevorscht), onderzoek
doen naar.
VORSCHENPOEL, m. (-en), kikkersloot.
VORSCHSTEEN, m. (-en), (delfst.) een groene holle
steen waarvan het midden een oog verbeeldt, ook
paddensteen geheeten.
VORST, m. (-en), prins, regeerder, opperheer van
een rijk: souvereine vorst, inz. beheerscher van een
vorstendom: de vorst van Monaco; (fig.) de vorst der
duisternis, de duivel; (fig.) de eerste in eenig yak:
de vorst der Xederlandsche schilders. VORSTJE, o. (-s).
VORST, v. (en), bovenste dakpan; (ook) nok (van_
een huis): hij zat op de vorst ran het dak.

ijzernplatomdh srijken;

VORST.

VRAAGBAAK.
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VORST, v. koude, vriezend weder: wij krogen vorst;

VOSSEVEL, o. (-len), huid van een vos; (fig.) het

bij vorst, wanneer het wriest. VORSTJE, o. (-s).
VORSTELIJK, bn. bw. (-er, -st), van een vorst, als
een vorst: het vorstelijk paleis; vorstelijk leven, iem.
vorstelijk ontvangen, prachtig, heerlijk; vorstelijk
betalen, ruim.
VORSTENBANK, v. ( en), eertijds de bank der
vorsten op de rijksdagen; ...DEUGD, v. deugd der
vorsten; ...DOCHTER, v. (-s); ...DOM, o. (-men), land
door een vorst of prins geregeerd; ...GESLACHT,
o. (-en); ...GUNST, v. gunst, bevoorrechting door
vorsten; ...HAND, v. (-en); ...HOF, o. (...hoven);
...HUTS, o. (...zen); ...KIND, o. (-eren); ...KROON,
v. (...kronen); ...LAND, o. (-en), land waarover een
vorst regeert: Java is verdeeld in het Goucernementsm. (-en);
gebied en de twee vorstenlanden;
...PAAR, 0.; ...RANG, m.; ...SCHEPTER, m. (-s);
...STAF, m. (...wen); ...STAND, m.; ...TELG, m. en
v. (-en); ...ZOON, m. (-5, ...zonen).
VORSTER, m. (-s), houtvester, boschopziener.
VORSTIG, bn. vriezend, koud: vorstig weer.
VORSTIN, v. (-nen), gemalin van een vorst; beheerscheres.
VORSTLOOD, o. deklood op de nok van een huis;
...PAN, v. (-nen), nokpan; ...PLAAT, v. (...platen),
vorstlood.
VORSTVRIJ, bn. vrij van vorst: vorstvrije kelders,
waarin het niet kan vriezen.
VOS, m. (-son), zeker zoogdier (canis vulpes), van
bruinroode kleur, met dik behaarden staart en loodrecht gespleten pupil, tot het geslacht der honden in
de familie der roofdieren behoorende, bekend om zijn
diefachtigen aard : (sprw.) de vos verliest wel zone haren,
maar niet zone streken, een dief, een slecht mensch
is nooit te vertrouwen; als de yes de passie preekt,
boor, pas op je ganzen, vertrouw een huichelaar het
allerminst; (fig.) listig mensch: een oude vos, iem.
die van alle markten to huis is; — paard met eene
bruinroode kleur; — mensch met roode haren; — (in
ijzersmelterijen) het tot een klomp verzamelde gezuiverde ijzer. VOSJE, o. (-s).
VOSAAP, m. (...apen), eene soort van Amorikaansche apen met spitsen snuit als de vos (lemur); de
maki behoort ertoe.
VOSACHTIG, bn. op een vos gelijkende, voskleurig.
VOSKLEURIG, bn. roodkleurig,
VOSKONIJN, o. (-en), haas der Pampas: een Braziliaansch dier van 't geslacht der stinkdieren (lepus
viscacia); ...MERRIE, v. (-s), voskleurige merrie;
...PAARD, o. (-en), voskleurig paard.
VOSSE(N)BONT, o. pelswerk van vossevel.
VOSSEKOP, m. (-pen), kop van een vos; ...KUIL,
m. (-en), vossenhol.
VOSSENBEZIE, v. (...zien), (plantk.) (rebus coesius).
VOSSE(N)DREK, m. drek van vossen.
VOSSENEEND, v. (-en), ...GANS, v. (...zen), eene
soort van Wilde eend of gans die in de lente ons
land bezoekt en in de aarde nestolt, ook bergeend
on brandeend geheeten (anas tadorna); ...GAT, o.
(-en), vossenhol; ...HAAR, o.; ...HOL, o. (-en);
...HUID, v. (-en), huid van een vos; (sprw.) ?n eene
vossenhuid steken, zeer slim zijn; de vossenhuid aan
de leeuwenhuid naaien, slimheid aan kracht on mood
paren; ...JACHT, v. (-en); ...JAGER, m. (-s); ...JON G,
o. (-en); ...KLEM, v. (-men), ...KUIL, m. (-en), klem,
kuil om vossen to vangen; ...00G, o. (-en), ...00R,
o. (-en), oog, oor van een vos; ...VAL, v. (-len), strik
om vossen to vangen; ...ZIEKTE, v. het uitvallen
der haren bij vossen, ook bij schapen.
VOSSEPOOT, m. (-en), poot van een vos.
VOSSESTAART, m. (-en), staart van een vos;
(sprw.) iem. met een vossestaart geeselen, zacht kastijden; — (plantk.) een plantengeslacht (alopecurus)
tot de familie der grassen en wel tot de groep der
staartgrassen behoorende, waarvan 5 soorten in
Nederland in 't wild voorkomen: rosse vossestaart;
botkruid; duist; geknikte vossestaart en boidragende
vossestaart.

vossevel aandoen, list to baat nemen.
VOSVISCH, m. (...sschen), zeevos (squalus vulpes).
VOTA, v. my. stemmen.
VOTANT, m. (-s), stem ultbrenger.
VOTATIE, v. het stemmen.
VOTEEREN, (voteerde, heoft gevoteerd), stemmen.
VOTIEF, bn. ten gevolge eener gelofte; votieve mis,
buitengewone mis.
VOTIEFSTEEN, m. (-en), geloftesteen; ...TAFEL,
v. (-5), geloftetafel.
VOTUM, o. (-s), gelofte; stem: votum consultaticurn,
raadgevende stem; een votum van vertrouwen, blijk
van vertrouwen door eene vergadering aan iem. (b. v.
een minister, bestuurder enz.) gegeven.
VOUT, v. (-en), (gew.) veenlaag van ongeveer
1 Meter dikte.
VOUW, v. (-en), plooi: een stick goed in dezelfde
vouwen opvouwen; de vouwen nit iets stroken, vouw
in een boek, ezelsoor; (fig.) iets in de beste vouw slaan,
iets in der minne schikken. VOUWTJE, o. (-), kleine
vouw; (sprw.) laten we daar een vouwtje btj leggen,
een oogenblik bij stilstaan, over praten.
VOUWBAAR, bn. gevouwen kunnende worden.
VOUWBEEN, o. (-en). zeker plat stukje been enz.
om papier to vouwen of to snijden, ook papiermes
geheeten; ...BLIND, o. (-en), openslaand vensterluik; ...BORD, o. (-en), zeker lakenbereiderswerktuig; ...DEUR, v. (-en), dubbele -, in tweeen openslaande deur; ...DOEK, m. (-en), ...DOEKJE, o. (-s),
compresse; ...DOOS, v. (...zen), doos met papieren
om daarvan figuren to vouwen.
VOUWEN, (vouwde, heeft gevouwen), in vouwen
leggen : het linnengoed, de couranten, gedrukte vellen
vouwen; de handen vouwen, ze ineenleggen (tot bidden); gevouwen worden: dit linnen vouwt niet gemakkelUk. VOUWING, v. (-en), het vouwen;
VOUWER, m., VOUWSTER, v. (-5), die vouwt;
courantenvouwer; plooier, plooister.
VOUWKAMER, v. (-0, in 't algem. kamer waar
jets gevouwen wordt; in 't bijz. aan courantendrukkerijen, het lokaal waar de couranten gevouwen worden; ...MACHINE, v. (-s), machine om iets
te vouwen, inz. aan rotatiepersen; ...MES, o.(-sen),
knipmes; vouwbeen; ...SCHERM, o. (-en),...SCHUT,
o. (-ten), kamerscherm, vuurscherm dat samengevouwen kan worden; ...STOEL, m. (-en), ...STOELTJE,
o. (-s), zetel die toegeslagen kan worden; ...TAFEL,
v. (-s), klaptafel.
VOX, v. stem; vox populi vox Dei, de stem van
het yolk is de stem van God; vox humana, de
menschelijke stem, een register op het orgel.
VOYAGEUR, m. (-5), reiziger; commis-voyageur, handelsreiziger.
VRAAG, v. (vragen), ondervraging, lets waarop
een antwoord moot gegeven worden; iem. eene vraag
doen; vragen stellen; vragen beantwoorden; op die vraag
meet ik het antwoord schuldig blijven, dat kan ik niet
beantwoorden; dat is de vraag niet, daarover handelt
het hier niet; het is nog de vraag, of..., het is onzeker; — vragen in een vragenboek: hoeveel vragen
moet gij leeren :2; blinde vraag, eene onbeantwoorde
vraag, waarop dus de leerling het antwoord, hetzij
in den bijbel, hetzij door eigen nadenken moot
zoeken; in tegenst. van doze vragen worden de
vragen, waarvan het antwoord in het vragenboek
is opgegeven, niet zelden ziende vragen genoemd; —
(kaartsp.) spel dat men in doze of gene kleur
wenscht to spelen; (kooph.) navraag: er is veel vraag
naar dat artikel, het wordt zeer gezocht; — plaats
waar gevraagd wordt, inz. de consistorie of catechisatie: gaat ook al naar de vraag, naar de
catechisatie? VRAAGJE, o. (-s).
VRAAGACHTIG, bn. (-er, -st), nieuwsgierig.
VRAAGAL, m. on v. (-len), nieuwsgierig weetgierig mensch.
VRAAGBAAK, v. (...baken), bus waarin men geschreven vragen steekt, waarvan men de beant-

VRA.AGBAAK.

VREDETEEKEN.

woording wenscht; (fig.) geleerde, hetzij man of
vrouw, tot wien men zich om de oplossing van
moonlike vragen wendt; bij uitdr. ook van een
wetenschappeltjk boekwerk gezegd, dat bij moeiltike vraagpunten geraadpleegd wordt.
VRAAGPUNT, o. (-en), onderwerp ter beantwoor.
ding; (recht.) verhoor op vraagpunten; ...SPEL, o.
(-en), vragen opgeven : zeker gezelschapsspel;
(-len), van kaartspelers; ...STAART, m. en v. (-en),
(Zuidn.) vraagal; ...STUK, o. (-ken), vraag; (rekenk.)
opgave: een moeiljk vraagstuk.
VRAAGSWIJZE, VRAAGSWIJS, bw. vragenderwijze, bij -, in vragen.
VRAAGTEEKEN, o. (-s), een der leesteekens waarmee eene vraag aangeduid wordt (?).
VRAAGWIJZE, v. wijze van vragen; ...WOORD,
0. (-en), o. (-s), woord, woordje waarmede men vraagt.
VRAAGZIEK, ...ZUCHTIG, bn. (-er, -st), overdreven
lust tot vragen betoonende.
VRAAGZIEKTE, ...ZUCHT, v.
VRAAT, m. (vraten), gulzigaard.
VRAATACHTIG, bn. (-er, -st), gulzig. VRAATACHTIGHET.D, v.
VRAATLUST, m., ...ZUCHT, v. gulzigheid.
VRAATZUCHTIG, bn. (-er, -st), vraatzucht betoonende.
VRACHT, v. (-en), lading van een wagon, een
vaartuig: vracht varen, rijden; last, dracht wat men

toordt weinig gevraagd, gekocht;
om raad vragen,
raadplegen; vraag er hem maar eens near; — hti vraagt
weinig naar rune ouders, bekreunt zich weinig om hen;
daar vraag ik niet naar, daar geef ik niets om; —
verzoeken: een meisje om hare hand vragen, ten
huwelijk vragen; iem. ten dans vragen; verlof, permissie vragen; geld ter leen vragen; (sprw.) hij zou
iem. het hemd van het ltjf vragen, htj zou iem. alles
afvragen, uithooren; — uitnoodigen: iem. op een
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draagt: eene zware vracht aan iets hebben; wat men
in eens vervoert: eene vracht hout, zand; groote
heeft eene vracht boeken; goederen die
menigte:
tegen betaling vervoerd worden: vracht naar Rotvrachtgeld, verterdam inhebben; vracht zoeken;
voerloon ; de vracht passen, zifn passagiersgeld aftellen; — (sprw.) hfj heeft de vracht in, hij is dronken;
de vracht beethebben, geld hebben gewonnen; alle
vrachtjes helpen, veel kleintjes maken een groote;
voor halve vracht meevaren, slechts de helft van
de vracht betalen, (fig.) weinig geteld worden.
VRACHTJE, o. (-s).
VRACHTAGENT, m. (-en), cargadoor; ...BOOT, v.
(-en), boot die goederen vervoert (in tegenst. van
pasiagiersboot); ...BRIEF, m. (...von), ...CEEL, v.
(-en), open brief aan den voerman of schipper meegegeven waarop zijn naam, die des afzenders, die
van den geadresseerde, de koopwaren, haar gewicht
enz. vermeld staan; ...CONTRACT, o. (-en); ...GELD,
o. (-en), vrachtloon; ...GOED, o. (-eren), goederen
die vervoerd moeten worden, in tegenst. met passagiersgoed; ...KAR, v. (-ren), vrachtwagen; ...LIJST,
v. (-en), lijst der ingeladen goederen; ...LOON, o.
(-en); ...PAARD, 0. (-en); ...RIJDER, m. (-5), die uitsluitend goederen vervoert; ...SCRIP, o. (...schepen);
...SCHIPPER, m. (-s), vrachtvaarder; ...SCHUIT,
v. (-en); ...SLEDE, v. (-n); ...TARIFF, o. (...von);
...VAARDER, m. (-s), transportschip; (ook) gezagvoerder op zoodanig vaartuig; ...VAART, v.;
...VOERMAN, m. (...lui, ...lieden), iem. die vrachtgood vervoert.
VRACHTVRIJ, bn. franco, de vracht of het porto
door den afzender betaald.
VRACHTWAGEN, m. (-s), vervoerwagen, transportwagen.
VRAGEN, (vraagde, vroeg, heeft gevraagd), ondervragen, vernemen naar; eene vraag doen: iem. iets
vragen; iem. op zijn geweten of vragen, dat hij geheel
naar waarheid zal antwoorden; in den blinde vragen,
zonder er bij na to denken of een antwoord mogelijk,
noodig is; — (sprw.) door vragen wordt men was, wat
men niet weet, daarnaar kan men vragen; door
vragen komt men to Rome; naar den bekenden weg
vragen, zich houden alsof men van iets onkundig is;
— (kaartsp.) in harten, ruiten vragen, kaarten van die
kleur uitspelen; — vernemen: naar iemands gezondheid vragen; naar iem. vragen, inlichtingen omtrent
hem inwinnen; — vorderen: voldoening vragen; hoeveel
vraagt veer deze stolen?, welken prijs?; die kleur

—

partfjtje, op de thee, ten eten vragen; htf laat zich geen
tweemaal vragen, htj slaat dadelijk toe. •

VRAGENBOEK, 0. (-en), book waarin de hoofdwaarheden van den Christelijken godsdienst in
vragen on antwoorden vervat zijn; catechismus.
VRAGENDERWIJZE, VRAGENDERWIJS, bw. bij
wijze van vragen.
VRAGER, m., VRAAGSTER, v. (-s), die vraagt.
VRANK, ook FRANK, bn. ongedeerd; vrank en vrtf,
volkomen vrtj.
VRATIG, bn. (-er, -st), vraatzuchtig. VRATIGHE'D, v.
VREDE, m. het tegenovergestelde van oorlog of
strijd : vrede stichten, de oneenigheid doen ophouden;
vrede sluiten, den oorlog beGindigen; den vrede verbreken; — goede verstandhouding: met iem. in vrede
(even; de vrede Gods of Gods vrede, , tusschentijd van
Zaterdagavond tot Maandagmorgen, gedurende welken (in de middeleeuwen) het vuistrecht niet geldig
was; — rust, kalmte: vrede zj met u! (heilwensch);
iem. met vrede (ongestoord) laten.
VREDEBODE, m. en v. (-n), bode van den vrede;
...BOND, m. (-en), bond tot bevordering van den
vrede; ...BREKER, m. (-s), ...BREEKSTER, v. (-5),
iem. die den vrede verbreekt; ...BREUK, v. (-en),
het kwam tot eene vredebreuk; ...CONGRES, o. (-son);
...FEEST, o. (-son); ...GENOOT, m. (-en); ...GERECHT, o. (-en), gerecht dat thans door het kantongerecht vervangen is; (oudt.) gebied eons vrederechters; ...HANDEL, m., ...HANDELING, v. (-en),
onderhandeling over den vrede; ...KRANS, m. (-en);
...KROON, v. (...kronen); ...KUS, m. (-son), verzoeningskus.
VREDELIEVEND, bn. bw. (-er, -st), tot vrede geneigd:

een vredelievend vorst; vredelievend optreden, om den
vrede to bevorderen. VREDELIEVENDHEID, v.
VREDEMAKER, m., ...MAAKSTER, v. (-5), bevrediger, bevredigster; verzoener, verzoenster.
VREDEMINNEND, bn. vredelievend.
VREDEPIJP, v. (-en), pijp die (de wilden) als blijk
van vrede of van goede ontvangst tot rooken aanbieden; ...PUNT, o. (-en), eene der bepalingen van
een vredesverdrag; ...RAAD, m. (...radon), vergadering die over den vrede moot handelen; ...RECHTER, m. (-s), (oudt.) rechter in het eerste ressort
(voor kleine gedingen), kantonrechter.
VREDESBERICHT, o. (-en), tijding van vrede;
...BESLUIT, o. (-en), besluit tot vrede.
VREDESCHENDER, m., ...SCHENDSTER, v. (-s), vredebreker, vredebreekster.
VREDESNAAM (IN), bw. uitdr. in naam, tot bevordering van den vrede.
VREDESONDERHANDELING, v. (-en), onderhandeling
over den vrede; ...PARTIJ, v. partij voor den vrede;
...PRELIMINAIREN, ...PRELIMINARIEN, v. my.
voorloopige vredesvoorwaarden.
VREDESTAD, v. (...steden), (w. g.), vrijstad; ...STAF,
m. (...von), staf (ten teeken) van vrede; ...STICHTER, m., ...STICHTSTER, v. (-s), vredemaker, vredemaakster.
VREDESTEMPEL, m. (-s), (oudt.) tempel van JANUS;
...TIJD, m. (-on), tijd van vrede: in vredestyd; ...VERBOND, o.; ...VERDRAG, o. (-en), verdrag waarbij
vrede gesloten wordt; ...VOORSLAG, m. (-en),
...VOORSTEL, o. (-len), voorstel tot vrede; ...VOORAVAARDE, v. (-n), voorwaarde waaronder vrede
gesloten wordt of kan worden.
VREDETEEKEN, o. (-s), teeken van vrede, als: de
olijftak, de witte `-lag.

VREDEVERSTOORDER.

VRIEND.

VREDEVERSTOORDER, m. (-s),...VERSTOORSTER,
v. (-8); ...VLAG, v. (-gen), witte vlag; ...VORST, m.
(-en), vorst die den vrede stichtte; de Messias; vorst
benoemd ten gevolge van den vrede; ...VEREENIGING, v. (-en), vredebond; ...VRIEND, m. (-en);
...WENSCH, m. ( en); ...WOORD, o. (en); ...ZANG,
m. (-en).
VREDIG, bn. bw. (-er, -st), vreedzaam, ongemoeid,
ongestoord. VREDIGLIJK, bw.
VREE, m. Zie VREDE.
VREEBAZUIN, v. (-en), ...TROMPET, v. (-ten),bazuin,
trompet waardoor de vrede verkondigd wordt.
VREEDZAAM, bn. bw. (...zanier, -st), in vrede, kalm,
rustig: vreedzaam (even ; een vreedzaam karakter.
VREEDZAAMHEID, v.
VREEMD, bn. bw. (-er, -st), verwijderd, uitheemsch,
buitenlandsch: vreemde volken; vreemde planten;
vreemde talen; — van andere maagschap dan de onze:
vreemde kinderen opvoeden; in vreemde handen overg a an,
het eigendom worden van iem. die niet tot de familie
behoort; vreemde oogen dwingen, een vreemde heeft
vaak meer ontzag dan iem. die bekend is; aan
anderen toebehoorende: een vreemd paard ; onbekend:
een vreemde koopman; ongewoon, zonderling, raar:

wekkend, angstwekkend: een vreeselfjk gezicht ; een
vreeselijk onweer; (fig.) verbazend, ontzettend : een vneselijk leven maken; zeer: vreeselijk slecht, op schrik-

dat kornt mij vreemd voor; zich vreemd kleeden; vreemd
dean; verbaasd: vreemd opzien ; vreemd o ivkijken.
VREEMDE, (IN DEN VEEEMDE), bw. uitdr. in het
buitenland: in den vreemde verkeeren, omdolen.
VREEMDELIJK, bw., (w. g.), op vreemde wijze.
VREEMDELING, m. (-en), (gew.) ortolaan.
VREEMDELING, m. en v. (-en), buitenlander, buitenlandsche (vrouw); onverwachte gast; onbekende; er
zifn veel vreemdelingen in de stad; aanwezige die
geen lid is (in eene vergadering); een vreemdeling in
Jeruzalem zfjn, onbekend met iets zijn. VREEMDELINGE, v. (-n).
VREEMDELINGENBOEK, o. (-en), (aan een hotel)
boek waarin de narnen der vreemde logeergasten
worden ingeschreven; ...BUREAU, o. (-s), bureau
in eene groote stad dat aan vreemdelingen allerlei
inlichtingen verstrekt; ...VERKEER, o. verkeer der
vreemdelingen: vereeniging tot bevordering van het
vreemdelingenverkeer; ...WET, v. wet van 13 Augustus 1849 tot regeling der toelating en uitzetting
van vreemdelingen.
VREEMDELINGSCHAP, v. hoedanigheid van vreemdeling; (ook) het buitenland: in vreemdelingschap
(ballingschap) g aan dolen.
VREEMDELINGSRECHT, o. het recht dat een vreemdeling heeft; het recht van den vorst of de overheid eener plaats ten opzichte der vreemdelingen
of buitenlanders. volgens hetwelk den vorst het vermogen toevalt van een buitenlander, die zonder
kinderen sterft.
VREEMDENLEGIOEN, o. (-en), afdeeling krijgsvolk
uit aangeworven vreemdelingen bestaande.
VREEMDHEID, v. het vreemd zijn; iets vreemds;
zonderlingheid, rare inval.
VREEMDIGHEID, v. (...heden), vreemdheid; zonderlingheid.
VREEMDSLACHTIG, bn., ...SOORTIG, bn. (-er, -st).
ongelijksoortig; zonderling: de vreemdsoortigste zaken
zijn hier vereenigd. VREEMDSOORTIGHEID, v.
VREES, VREEZE, v. (vreezen). angstig gevoel voor
iets dreigends: gegronde, ongegronde vrees hebben,
waarvoor men gronden, geen gronden heeft; vrees
koesteren, vrees hebben; — schrik : de vijanden ver-

spreiden vrees en schrik; vrees voor spoken, voor onweer;
liet het nit vrees, omdat hij vreesde; — kinderlijk
gevoel waarbij men bang is iem. ongevallig te zijn:

het kind liet het uit vrees voor zone ouders; (sprw.) de
vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid.
VREESAANJAGING, v. het aanjagen van vrees.
VREESACHTIG, bn. bw. (-er, -st), met vrees : vreesachtig rondzien; de hags is zeer vreesachtig. schuw.
VREESACHTIGHEID, v. (...heden), het gevoel van
angst of vrees.
VREESELIJK, VREESLIJK, bn. bw. (er,-st), vrees-
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kelijke wijze; tw. uiting van verwondering: wel
vreeselljk, wat is het koud. VREESELIJKHEID, v.
(...heden), ijselijkheid.
VREET-OP, m. en v. (-pen), (gemeen) gulzigaard,
die alles met graagte verslindt; ...PARTIJ, v. (-en),
zwelgerij; ...SCRIP, o. (...schepen), konvooischip;
...WOLF, m. (...ven), vraat; ...ZAK, m. en v. (-ken),
vraat.
VREEVUUR, o. (...vuren), vreugdevuur; (zeew.) St.Elmusvuur.
VREEZE, v. Zie VREES.
VREEZEN, (vreesde, heeft gevreesd), vrees voor
iem. of iets gevoelen: voor iem. of iets vreezen, bang
voor iem. of iets zijn; den dood vreezen, bang zijn
voor den dood; (ook) vreezen dat iem. of iets eenig
kwaad zal ondervinden : ik vrees voor den zieke, dat
liij niet beter wordt; ontzien, duchten: God, zone

ouders vreezen.
VREK, bn. (-ker, -st), gierig.
VREK, m. (-ken), gierigaard. VREKJE, o. (-s).
VREKAARD, m. (-5), (Zuidn.) vrek.
VREKACHTIG, VREKKIG, bn. bw. (-er, -st), als
een -, van een vrek; gierig, inhalig: vrekkig Leven;
zich vrekkig betoonen. VREKACHTIGHEID, v. VREKHEID, VREKKIGHEID, v. gierigheid, schrokkigheid.
VRET, o. (-ten), (Zuidn.) zekere zweer.
VRETEN, o. voeder voor dieren.
VRETEN. (vrat, heeft gevreten), (gemeen) gulzig
eten, ten lijve slaan: die gulzigaard eet niet, hij vreet;
voedsel nuttigen (van dieren), knagen.
VRETER, rn., ...VREETSTER, v. (-s), vraat, gulzige
eter, - eetster.
VRETERIJ, v. vreetpartij.
VREUGDE, VREUGD, v. gevoel gewaarwording
van blijdschap: aan iem. vreugde beleven, vreugde
door hem hebben; hoe meer zielen, hoe ?neer vreugd,
hoe grooter gezelschap, hoe meer plezier; uifgelaten
(hoogste trap van) vreugde; — (fig.) voorwerp van
vreugde, geluk: hij is de vreugde zUner ouders.
VREUGDEBEDRIJF, o. (...ven), feestviering; openbare vreugdebedrijven, volksfeesten; ...BETOON, o.
betooii van vreugde: er was veel vreugdebetoon in
dat huis; ...DAG, m. (-en), feestdag; gelukkige dag;
...DANS, m. (-en); ...FEEST, o. (-en), een vreugdevol
feest.
VREUGDEGALM, m. (-en), ...GEBAAR, o.
BEL, o., ...GEJUICH, o., ...GELUID, o. (-en), als
uiting van vreugde; ...GENOOT, m. (-en), die deal
neemt aan vreugdebedrijven; ...GENOOTE, v. (-n);
...GEROEP, o., ...GEZANG, o. (-en), gezang uit
vreugde; ...KREET, m. (...kreten): ...JAAR. o.
(...jaren), jaar waarin veal vreugde is; ...LIED, o.
( eren).
VREUGDELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder vreugde:

eene vreugdelooze jeugd; een vreugdeloos leven leiden.
VREUGDEMAAL, o. (...malen), feestmaal; ...OLIE,
v. (gemeenz., fig.) drank die de vreugde opwekt, als
wijn b. v.: ...ROEP, m. vreugdekreten; ...SCHOT,
o. (-en); ...STOF. v. reden tot vreugde, - blijdschap;
...STOORDER, m., ...STOORSTER, v. (-s); ...TRAAN,
m. (...tranen), traan door de vreugde opgeweld.
VREUGDEVOL, bn. vol vreugde.
o.
o. (...vuren),
VREUGDEVUUR.
(-s), vuur bij feestelijke gelegenheden ontstoken;
...ZANG, nn. (-en), vreugdelied.
VREUGDIG, bn. (-er, -st), verheugd, verblijd.
VRIEND, VRIND, m. (-en), persoon waaraan men
door vriendschapsbanden verbonden is; persoon
die vol genegenheid voor iem. of iets is: hfi is de
vriend miner jeugd, in onze jeugd waren wij reeds
vrienden; ien2. te vriend houden, iemands vriendschap
trachten te behouden; (sprw.) vrienden kijven, vrienden blijven, vrienden, die twist krijgen, worden
spoedig verzoend; dikke vrienden zijn, groote vrien.

VRIEND.

VRIJDAG.

den, zeer op elkander gesteld zijn; kwacle vrienden
zijn, oneenig zijn; — (bij kooplieden) persoon met

vuur en licht, behoeft dat niet te betalen ; vrij wifn
en bier, opschrift der Oudhollandsche herbergen;
iem. vrff houden, alle onkosten, inz. de vertering
voor hem betalen; nu is hjj vrif van koorts, zonder
koorts; hjj bleep vrij van straf, kreeg geene straf;
vrif van dienst hebben, geen dienst moeten ., verrichten; een vrij uur, een vrfje dag, waarop men
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wien men handel drOft; — man, kind enz. (dien of
dat men toespreekt); — lief hebber : ik ben een vriend
van visschen; hfj is een vriend van het spel; ik ben
geen vriend van opsnijden, daar houd ik niet van.

VRIENDJE, VRINDJE, o. (-s), kleine vriend; (fig.)
knaap: zeg eefas, vriendje !
VRIENDBROEDERLIJK, bn. bw. (-er, -st), innig bevriend, als broeder.
VRIENDELIJK, bn. bw. (-er, -st), minzaam, voorkomend, innemend, zacht: eene vriendelijke oude
dame lachte vriendelijk; vriendelfik aanzien; vriendelifke woorden; iem. vriendelfik vragen; — de zon schijnt
zoo vriendelijk, uitlokkend; vriendelijk weertje, aan-

genaam. VRIENDELIJKHEID, v. (...heden), minzaamheid, voorkomendheid.
VRIENDELOOS, bn. zonder vriend, vrienden.
VRIENDENDIENST, m. (-en), dienst dien vrienden
elkander bewijzen; ...FEEST, o. (•en), feest van
vrienden onder elkander; ...GROET, m. (-en);
...KRING, m. (-en), gezelschap van vrienden;
...MAAL, o. (...malen); ...ROL, v. (-len), album.
VRIENDHOUDEND, bn. (-er, -st), gehecht aan zijne
vrienden. VRIENDHOUDENDHEID, v. minzaamheid.
VRIENDIN, v. (-nen), VRIENDINNE, v. (-n). VRIENDINNETJE, o. (-s).
VRIENDINNENKRING, m. kring, gezelschap van
vriendinnen.
VRIENDLIEF, m. lieve vriend. VRIENDJELIEF, o.
lief vriendje.
(ook) gevoel
VRIENDSCHAP, v. hoedanigheid
eens vriends, genegenheid: vriendschap sluiten; ?tit
vriendschap iets doen; de vriendschap opzeggen, ophouden vrienden te zijn; —, (-pen), dienstbetoon: de
eene vriendschap is de andere waard; iem. veel vriendschap bewozen, — woord waarmede men iem. aanspreekt, dien men niet kent: zeg eens, vriendschap,
kunt gij mij ook zeggen waar de apotheker P. woont;
(gemeenz.) iem. dien men niet kent: wie is die vriendschap
VRIENDSCHAPPELIJK. bn . bw. (-er, -st), als vriend,
met -, uit vriendschap : vriendschappelijk met elkander
omgaan; vriendschappelijk verkeer; iem. vriendschappelijk behandelen; een vriendschappelfjke raad.
VRIENDSCEIAPPELIJKHEID, v.
VRIENDSCHAPSBAND, m. (-en), band die vrienden
aan elkander verbindt ; ...BEKER, m. (-s), beker
die aan een vriendendisch rondgaat; ...BETOON,
0. ; ...BETREKKING, v. (-en); ...BETUIGING, v.
(-en), betoon, betuiging van vriendschap; ...BLIJK,
o. (-en); ...DIENST, m. (-en), dienst uit vriendschap
bewezen; ...DISCH, m.; ...LIED, o. (-eren), ...PLICHT,
m. (-en), plicht van vrienden tegenover elkander;
...TAAL, v.; ...TEEKEN, o. (-s); ...VERBOND, o.
•en); ...ZANG, m. (-en).
VRIESPUNT, o. het vaste punt van warmte
waarbij het water begint te bevriezen en sneeaw
en ijs beginnen te smelten, dat op de schaal van
den thermometer volgons REAUuUR en CELSIUS door
nul, waarom het ook nulpunt wordt geheeten, en
die van FAHRENHEIT door ',12 graden wordt aange•
wezen: ...WEDER, ...WEER, o. vriezend weder, weer.
VRIEZEN, (het vroor, heeft gevroren of gevrozen),
door de vorst van een vloeibaar in een vast lichaam
overgaan : het cater vroor tot Os; het vriest, de ternperatuur is beneden het vriespunt; het vriest een
steendik, dat het kraakt, het vriest zeer hard; door
de vorst in zekeren toestand komen : de watertlesch is stole gevroren; door vorst ontstaan: er

vroor ijs aan zijn baard ; er vroren bloemen op de
ruiten.

VRIJ, bn. bw. (-er, -st), zonder alles wat als eene
beperking, belemmering, dwang, verplichting gelden
kan; hij leeft crij van .:orgen, onbezorgd een paard
vrij van gebreken; vrij van belasting, ran schuld, geene
belasting, schuld te betalen hebben ; hij heeft

niets te doen heeft, waarop men vrijaf heeft;
—iem.opvrijevotenstel n,
zoodat hij gaan kan
waarheen hij wil, inz. iem. uit de gevangenis ontslaan; de handen vrtj hebben, zich vrij, ongehinderd
bewegen kunnen ; den doorgang vrtj waken, beletselen verwijderen; aan iets den vroen loop laten, in
niets belemmeren (aan zijne gedachten, tranen
enz.); (nat.) de vrtje val der lichamen, in het luchtledige; een vrif uitzicht hebben, onbelemmerd; het
vrfje veld, waarin niets het uitzicht belemmert, het
open veld; onder den vrffen hemel, onder den blooten
hemel; — die kamer is vrtj, niet betrokken, niet in
gebruik genomen, (ook) daar kan men vrij spreken;
een vrij huis, onbelast, onbezwaard, (ook) dat op
zichzelf staat, niet aan andere verbonden is;
(plantk.) vrije bloemdeelen, die niet met elkander
vergroeid zijn; —
onbeperkt in zijn doen en laten : een vrif man zijn;
de jacht is hier vrfj, door niets gebonden ; eene vrije
rijksstad, onmiddellijk onder den keizer staande en
leven in een
van andere vorsten onafhankelijk;
vr# land, waar iedereen zeer veel vrijheid geniet;
(recht.) vrjj schip, vrij goed, de vlag dekt de koopwaar (in oorlogstijd), — ik ben niet meer vrij, ik heb
mijn woord reeds voor iets gegeven, ik heb mij
reeds tot iets verbonden, (ook) ik ben reeds verloofd; dat meisje is nog vrfj, is nog niet verloofd;
zij heeft nog twee dansen vrfj, te vergeven; zich vrij
loten; heeft de mensch een vrijen wil ?, is hij in zijn
willen geheel onbeperkt?; dat staat u vr kunt ge
doen naar ge verkiest; hif had de vrije keus, niets
oefende daarop invloed uit ;
kunt hier vrij
spreken, behoeft u door niets to laten weerhouden:
vrij denken, zonder vooroordeelen; eene vrije hooding
aannemen, vrijmoedig, vrijpostig ; vrij met iem. omgaan, zonder plichtplegingen; niet to vrij, zei de
deern, niet to familiaar; vi .jj zijn, vrijmoedig; een
ongedwongen; vrije verzen, van verschilvrije
lende versvoeten; de vrije kunsten, (in de middeleeuwea de kunsten der vrije mannen, n.l. spraakkunst, muziek, sterrenkunde enz.; iets vrij vertalen,
niet woordelijk ; —
tamelijk, redelijk : dit artikel is vrij lang; zij is
vrij leelyk; dat is vrij hoog. [Vrjj vormt met een
groot aantal ww. scheidbare samenstellingen, waarvan alleen de voornaamste opgenomen zijn.]
VRIJAF, bw. verlof: vrijaf hebben, geven.
VRIJAGE, v. (-5), vrijerij, minnehandel.
VRIJBILJET, o. (-ten), ...BRIEF, m. (...ven), verlofpas, geleibrief; (fig.) vergunning, ver:of .
VRIJBLIJVEN, (bleef vrij, is vrijgeblevenl, niet
verslaafd-, niet gevangengenomen worden; onbezocht blijven: die stad bleef vrij van overstrooming;
ongehuwd blijven : vele jongelieden blijven tegenwoordig vrtj; verschoond blijven (b. v. van een onaanbleef een
genaam bezoek); niet zwanger worden:
jaar vrrj.
VRIJBORST, m. (-en), (w. g.), adelborst, zeecadet.
VRIJBORSTIG, bn. bw. (-er, -st), rondborstig. VRIJBORSTIGHEID, v. rondborstigheid.
VRIJBUIT, m. buit ter zee gemaakt; op vrijbuit
varen, als kaper.

VRIJBUITEN, (vrijbuitto, heeft gevrijbuit), plunderen; als kaper varen, op roof uitgaan.
VRIJBUITER, m. (-s), z-eroover die overal op
buit gaat; kaperschip; kaperkapitein. VRIJBUITERIJ, v. (-en), zeeroof.
VRIJBURG, rn. (-en), (w. g.), versterkt kasteel,
fort; (fig.) schuilplaats.
VRIJDAG, rn. (-en), zesde dag der week; Goede
rrijdag, de Vrijdag v6ur Paschen.

VRIJDAGAVOND.

VRIJLATEN.

VRIJDAGAVOND, m. ( - en), ...MIDDAG, m. (-en),
_..MORGEN, m. (-s), ...NACHT, m. (-en), ...UCHTEND, m. (-en), avond, middag, enz. van Vrijdag.
VRIJDAGSBEURT, v. beurt op Vrijdag.
VRIJDAGSCH, bn. op Vrijdag : de Vrydagsche markt.
VRIJDAGSMARKT, v. Vrijdagsche markt; plein
waar men 's Vrijdags markt houdt.
VRIJDEN, VRIJEN, (vrijdde, heeft gevrijd). Zie
BEVRIJDEN. VRIJDING, v. bevrijding.
VRIJDENKER, m., VRIJDENKSTER, v. (-s), vrij-geest. VRIJDENKERIJ, v. het vrijdenken, vrtjgeesterij.
VRIJDINGEN, (dong vrij, heeft vrijgedongen), vrijipleiten.
VRIJDOBBELEN, (dobbelde vrij, heeft en is vrijgedobbeld), door dobbelen (zich) vrijmaken; door
geluk ergens van vrij worden of vrijblUven.
VRIJDOM, in. (-men), ontheffing, vrijstelling: vrtjdom van belasting, inkomend recht enz. genieten;
voorrecht, privilege : de rrUdommen van den adel;
rechtsgebied (eener vrije stad).
VRIJE, o. de vrije -, open lucht : in 't vrije vertoeven.
VRIJE, o. (-n), rechtsgebied eener vrije stad.
VRIJEIGEN, bn. (leenst.) huiseigen, tusschen vrij
-13n eigen instaande.
VRIJELIJK, bw. op vrije wijze.
VRIJEN, Zie VRIJDEN.
VRIJEN, (vrijde, heeft gevrijd, (ook) vree, heeft
s-gevreeen), (veroud.) lief hebben: (thans) minnekoozen: die twee zitten lekker te vrUen; tot een huwelijk
aanzoeken: hij vrijt eene weduwe; tot een huwelijk
pogingen aanwenden: hij vrejt naar (one, over) mine
buurmansdochter; die twee vrijen reads sedert vhf
jaar; (fig.) on iemands yunst vrijen, tot het verwerven van iemands gunst allerlei middelen aan-wenden.
VRIJER, m. (-5), minnaar; (ook) jonkman; een oude
, vrijer, een bejaard jonkman, vrijgezel. VRIJERTJE,
(-s).
VRIJ-ERFLEEN, o. (-en), (leenst.), zie VRIJLEEN.
VRIJERIJ, v. (-en), minnehandel, vrijage.
VRIJERSCHAP, VRIJSTERSCHAP, o. hoedanigheid
Tan
vrijer, vrijster; ongehuwde staat.
VRIJGEBOREN, bn. niet in slavernij of lijfeigenschap geboren.
VRIJGEBORENE, m. en v. (-n), die niet in slavernij
of lijfeigenschap geboren is; ...GEEsT, m. (-en),
]persoon die vrij, of zonder vooroordeel en zonder
_zich door voorgeschreven grenzen to laten beperken, denkt en handelt; in beperkten zin iem.
-die zonder genoegzaam onderzoek alle of ten minste
- vele geloofspunten verwerpt; ...GEESTERIJ, v.
-denk- en handelwijze van een vrijgeest, inz. in geloofszaken; oordeelvelling van een vrijgeest.
VRIJGELATENE, m. en v. (-n), vrij geworden slaaf
,(inz. bij de oude Romeinen on Grieken); ...GELEIBRIEF, m. (...ven), brief waarbij men vrijen door:gang bij een vijand verkrijgt; ...GELEIDE, o. kon- vooi, gewapende bedekkin;.
VRIJGEVEN, (gaf vrij, heeft vrijgegeven), verlof
.even.
VRIJGEVIG, bn. bw. (-er, -st), mild, onbekrompen:
,hij is zeer vrijgevig. VRIJGEVIGHEID, v.
VRIJGEZEL, in. (-len), ongehuwde; ...GRAAF, m.
(...graven), veemrechter; ...G 13AAFSCHAP, o.
-(leenst.); (inz.) Franche-comt (in het oude Frankrijk).
VRIJHANDEL, m. handel vrij van alle belemmeringen, inz. van alle in- en uitvoerrechten.
VRIJHANDELSMAN, m. (-nen), iem. die den vrijhandel voorstaat.
VRIJHANDELSTELSEL, o. stelsel van den vrijhandel.
VRIJHAVEN, v. (-s), eene haven welke de regeeTing, om bijzondere reden, van de algemeene tol-wetten ontheven heeft en waarin dus de schepen
van alle natal, zonder betaling van rechten, kunnen
Iinnenloopen en handel drijven.
VRIJHEER, m. (-en), edelman die alleen den keizer

of koning boven zich erkende, in rang op den gnat
•volgende, baron.
VRIJHEERLIJK, bm van een, als een baron.
VRIJHEERLIJKHEID, v. (...heden), baronie; ...HEERSCHAP, o. hoedanigheid van vrijheer.
VRIJHEID, v. het tegenovergestelde van slavernij:
"one rrijheid herkrogen, niet meer gevangen gehouden worden; veel vrijheid genieten; — losheid, vaar.
digheid : die schilder heeft eene groote vrijheid in
't penseel; — maatschappelijke on burgerlijke onafhankelijkheid; burgerlijke vrijheid; vrtjheid
vfljheid van beweging, van spreken, van drukpers;
(...heden), daad die van den gewonen regel
afwijkt, de gewone grenzen overschrijdt: zich vrijheaen veroorloven; dichterloke vrijheid, terzijdestelling
van een taal- of spelregel; — vrijmoedigheid: ik
neon de vrijheid, a te herinneren; vrijdom.
VRIJHE!DLIEVEND, bn., ...MINNEND, bn. van de
vrijheid houdend.
VRIJHEIDSAKKER, m. (-s), vrijgevochten grond;
...BOOM, m. (-en), meiboom met eene roode muts
op den top, welke ten tijde der omwenteling in
Frankrijk (en ook in Nederland) als een teeken
van vrijheid op publieke plaatsen werd geplant;
...GEEST, m. zucht naar, aanmoediging tot vrijheid.
VRIJHEIDSGEZIND, bn. voor de vrijheid gezind.
VRIJHEIDSGEZINDE, m. en v. (-n), die voor de vrijheid is, - strijdt; de vrijheidsgezindeu, de liberalen;
...HOED, m. (-en), hoed als zinnebeeld der vrijheid;
...LIEFDE, v. liefde tot de vrijheid; ...MAAGD, v.
eene maagd als zinnebeeld der vrijheid; ...MIN, v.;
...A.IUTS, v. (-en), roode phrygische muts; ...00RLOG, m. (-en) oorlog om de vrijheid te verkrijgen;
Noordamerikaansche vrijheidsoorlog; ...V AAN, v.
(...vanen),; ...ZIN, m. zin, liefde tot de vrijheid;
...ZuO.N, iu, (...zonen); ...ZUCHT, v. zucht, dorst
naar vrijheid.
VRIJHOF, m. (...ven). (leenst.) vrije boerderij, meierij.
VRIJHOUDEN, (hield vrij. heeft vrijgehouden), de
kosten (voor een ander) betalen: ik ga mee, als ge
vrijhoudt; behoeden voor: de jeugd van de besmetting der zonde vrijhouden, (zeew.) een anker vrijhouden, klaar houden; een schip van water vrijhouden, vlottend houden.
VRIJHUIS, o. (...zen), vrijplaats; ...JAAR, o.
(...jaren), het 7de of 49ste jaar (bij de oude Israelieten),
gedurende hetwelk de akkers moesten braak liggen,
of waarin men zonder loon dienen moest; ...KAART,
v. (-en), kaart waarmede men nog een slag kan
halen, wanneer reeds al de troeven zijn gespeeld
geworden; — v. (-en), een biljet of bewijs dat iem.
vrijen toegang tot iets geeft, of dat hem recht geeft
van een openbaar middel van vervoer kosteloos
gebruik to maken : eene vrtjkaart voor een concert, eene
vrijkaart voor de komedie; eene vrijkaart voor de tram.
...KAARTJE, o. (-5).
VRIJKENNEN, (kende vrij, heeft vrijgekend), vrijspreken: ik ken hem daarvan vrij, ik weet dat hij
deze of gene ondeugd niet bezit. VRIJKENNING,
v. het vrijkennen.
VRIJKEUREN, (keurde vrij, heeft vrijgekeurd), voor
vrij (onschuldig, niet dienstplichtig) verklaren.
VRIJKOMEN, (kwam vrij, is vrijgekomen), ontslagen worden (van iets), - uit de gevangenis; (fig.) van
(iets) afkomen: net den schrik vrijkomen.
VRIJKOOP, rn. lossing, aflossing.
VRIJKOOPEN, (kocht vrij, heeft vrijgekocht), Ioskoopen, iemands vrijheid koopen; door afkoop van
belastingen vrijmaken; zich vrijkoopen, losgeld betalon; (in het kaartspel) den inzet hernieuwen om
verder to spelen. VRIJKOOPING, v. (-en), het vrijko9pen; verlossing.
VRIJKORPS, o. ( - en), een korps militairen die in
oorlogstijd vrijwillig dienst nemen en zelven iri
hun uitrusting en onderhoud voorzien.
VRIJLATEN, (liet vrij, heeft vrijgelaten), de vrijheid geven (aan) : een gevangene vrijlaten; (fig.) verlof,
vrijheid geven tot: ik laat u daarin vrfj; niet be-
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zwaren: ion. van iets r-Vaten. VRIJLATING, v. (-en),
het vrijlaten (in alle bet).
VRIJLEEN, o. (-en), (leenst.) leengoed walks bezitter
Wet tot diensten verplicht is.
VRULING, m. en v. (-en), (w. g.), een vrij persoon,
veelal een vrggelatene. VRIJLINGE, v. (-n).
VRIJLOOPEN, (liep vrij, is vrggeloopen), de vrijheid

VRIJIITER, v. (-5), minnares: hfj bezoekt zfine vrifster-

bewaren; niet in gevangenschap -,niet in krtjgsdienst
geraken: toevallig liep hg vrij; iets misgaan: straf is
hij vrtigeloopen; niet zwanger worden (van vrouwen):
zjj loopt nogal lang vrij.
VRIJLOT, o. (-en), lot waarvoor men niet betaa:t:
op Lien loten heeft men e'en vrtjlot.

VRIJLOTEN, (lootte vrij, heeft en is vrijgeloot), bij
loting vrijkomen (b. v. voor den krijgsdienst).
VRIJMACHT, v. vrge, onbeperkte macht, meest
van God.
VRIJMACHTIG, bn. (-er, -st), eene vrije, onbeperkte
macht hebbende: Gods vrijmachtige wil. VRIJMACHTIGHEID, v.
VRIJMAKEN, (maakte vrij, heeft vrijgemaakt), de
vrijheid geven aan: iem. van den dienst vrijmaken,
hem loskoopen; (scheik.) ontbinden. VRIJMAKING,
v. (-en), het vrijmaken; loskooping.
VRIJMAKER, m. (-s), bevrijder.
VRIJMAN, m. (-nen), onafhankelijk mensch; zak*endrager to Rotterdam die niet behoeft to loten,
doch gekozen kan worden; (fig.) iem. die tot niets
verplicht is; ...MARKT, v. (-en), eene van vrijheden
voorziene markt: de Arnhemsche vrtjmarkt; ...METhELAAR, m. (-s, ...laren), lid der vrijmetselarij;
SELAARSCHA.P, o. hoedanigheid van vrijmetselaar.
VRIJMETSELAARSLOGE, v. (-s), plaats van bijeenkomst der vrijmetselaars; ...ORDE, v. (-n), ...TEEKEN, o. (-s), orde, teeken der vrOmetselaars.
VRIJMETSELARIJ, v. een geheim genootschap, over
de gansche aarde verspreid, dat zich de veredeling
der menschheid ten doel stelt, door het opheffen
van al die vooroordeelen, welke aan het maatschappelijk verkeer in den weg staan; vele gebruiken en
symbolen zijn aan het metselen ontleend.
VRIJMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), VRIJMOEDIGLIJK,
bw. niet bevreesd, onbeschroomd: een vrijmoedige
kerel; vrijmoedig spreken.
VRIJMOEDIGHEID, v.
onbeschroomdheid, rondborstigheid.
VRIJMONDIG, bn. bw., (w. g.), vrijmoedig.
VRIJNEN, (vrijnde, heeft gevrijnd), (steenh.) met
zeer smalle groefjes behouwen: arduinsteen vrijnen,
gradeeren; als gevrijnd arduin schilderen.
VRIJPLAATS, v. (-en), wijkplaats, schuilplaats;
(oudt.) plaats werwaarts de misdadigers konden
de wijk nemen.
VRIJPLEITEN, (pleitte vrij, heeft vrijgepleit), iem.
onschuldig doen verklaren (door voor hem to pleiten).
VRIJPOSTIG, bn. bw. (-er, -st), VRIJPOSTIGLIJK,
bw. zeer vrij, stout: die snaak is vrijpostiq genoeg;
iem. vrifpostig behandelen.
VRIJPOSTIGHEID, v.
(...heden), groote vrijmoedigheid, stoutheid.
VRIJRAKEN, (raakte vrij, is vrijgeraakt), vrijkomen.
VRIJSCHOOL,. v. (...scholen), school voor kosteloos
onderwijs; ...SCHOT, o. (-en), schot eens wilddiefs;
...SCHUTTER, m. (-5), wilddief, strooper.
VRIJSPRAAK, v. vonnis van vrijverklaring.
VRIJSPREEKSTER, v. (-5), VRIJSPREKER, m. (-s),
rechter die de onschuld uitspreekt.
VRIJSPREKEN, (sprak vrij, heeft vrijgesproken),
vrij onschuldig niet schuldig verklaren. VRIJSPREKING, v. (-en).
VRIJSTAAN, (stond vrij, heeft vrijgestaan), de vrijheid hebben van; he stoat u vrij, het is u vergund.
VRIJSTAAT, m. (...staten); ...STAD, v. (...steden),
rijksstad; vrijplaats.
VRIJSTELLEN, (stelde vrij, heeft vrijgesteld), de
vrijheid geven aan; iem. van den dienst vrijstellen,
hem voor den dienst ongeschikt verklaren; (ook)
ontslag geven; van de voogdU vrijstellen, meerderjarig
verklaren. VRIJSTELLING, v. ( en), bet vrijstellen;
bewijs dat men aan de militie enz. voldaan heeft.

meisje dat oud genoeg is om gevrijd tee
worden; (fig) vrjjster worden, de maandstonden beginnen to krijgen; — woord waarmede men eene.
jonge dochter uit den minderen stand, die men geent
bijzonderen titel wil of kan geven, aanspreekt: zegr
eens, vrtYster, waar woont mijnheer B.
VRLISTERSCHAP, o. ongehuwde staat saner vrouw;_
...ZIEKTE, v. meisjesziekte, bleeke gelaatskleur r
nitsordemalijkschzuvrngeboren.
VRIJTREKKEN, (trok vrij, heeft vrtgetrokken),..
vrijloten.
VRIJINT, bw. onbewimpeld, onbelemmerd, zonder schroom, rondborstig: vrijuit spreken.
VRIJVALLEN, (vial vrij, is vrtgevallen), openvallen,
vrijkomen : als er een plaatsje in het hofje vrjjvalt.
VRIJVAREN, (voor vrij, heeft vrijgevaren), (Zeew4,(van eene schuit) van schuld vrijmaken (door varen)VRIJVECHTEN, (vocht vrij, heeft vagevochten)„
vechtende vrijmaken, bevrtjden.
VRIJVERKLAREN, (verklaarde vrij, heeft vrtIverklaard), onschuldig verklaren; onafhankelijk verklaren. VRIJVERKLARING, v. (-en).
VRIJVROUW, v. (-en), barones; bezitster eener vrije heerlijkheid.
VRIJWAARDER, m., VRIJWAARSTER, v. (-s)„
waarborger, waarborgster.
VRIJWAREN, (vr(jwaarde, heeft gevrijwaard), iem._
(tegen iets) waarborgen, ergens voor behoeden.
VRIJWARING, v. (-en), het vrtjwaren; waarborging.
VRIJWILLIG, bn. bw., uit vrije beweging, onge-dwongen: vrtjwillige bfjdragen, giften; vrijwillige verdruk;

kooping (niet op rechterlijk gezag);
nemen. VR1JWILLIGHEID, v.

dienst:

VRIJWILLIGER, m. ( 5), soldaat die vrijwillig:
dienst genomen heeft: het leger bestaat uit vnjwilligers en miliciens.

VRIJZETTEN, (zette vrij, heeft vrijgezet), (zeew.) ,
ietszondahvrijst,egnl.
anders stooten kan; het anker vrilzetten, beletterr
dat het, bij 't ophalen, tegen schip stoot.
VRIJZINNIG, bn. bw. (-er, -st.), liberaal: de vrfjzinnige partij; vrfjzinnig denken. VRIJZINNIGHEID, v.
VRIKKEN, (vrikte, heeft gevrikt), (zeet.) met eene ,
roeispanbtvrdije,osuwn.
wrikken [dat de voorkeur verdient].
VRIND, m. (-en), vriend.
VROED, bn. bw. (-er, -st), (veroud.) wijs; sluw; -.
wijselijk; vroeg maken, overtuigen, (ook) diets maken,
doen gelooven. VROEDHEID, v. wijsheid,geslepen-held.
VROEDGODIN, v. (fab.) beschermster der zwangere,
vrouwen, Lucina.
VROEDKUNDE, v. verloskunde, obstetric.
VROEDKUNDIG, bn. betreffende de vroedkunde: vroedkunig
help verleenen.
VROEDKUNDIGE, m. en v. (-n), ...MEESTER,
(-s), verloskundige, accoucheur.
VROEDSCHAP, v. (-pen), (gesch.) stedelijke regee-ring, -raad; — m. (-pen), lid van de vroedschap.
VROEDSCHAPSBANK, v. (-en), plaats zetel der .
vroedschap(in ,dekrnz.)LID,
o. (...leden); ...PENNING, m. (-en); ...PLAATS,
( en); ...VERGADERING, v. (-en), vergadering der vroedschap.
VROEDSTER, v. (-s), (gew.) wijfjeskonijn, ...haas.
VROEDVROUW, v. (-en), vrouw die de verloskunde ,
uitoefn.VROEDUWNL,o.
VROEG, bn. bw. (-er, -st), het tegendeel van laat:
ik ben vroeg gekomen; kom morgen wat vroeger; vroeg ,

nu of later, op den oflatmehcgburn,
een of anderen tijd; — vroeger, eertijds; — voor, bij
of kort na zonsopgang: vroeg in den morgen; vroeg
opstaan; het is nog vroeg; een vroege dood, het sterven
p jeugdigen leeftijd: tijdig, vroeg in den tijd; vroege
kersen, die het eerst rijp zijn; wij hebben een vraegen
zoiner, het was spoedig zonierw

VROEGBEURT.
VROEGBEURT, v. (-en), vroegdienst; ...BLOEM, v.
(-en), lentebloem, inz. madeliefje, ...DIENST, m.
ochtendkerk.
VROEGELING, m. (-en), jong, in het voor.:aar geboren; kind kort na de bruiloft geboren.
VROEGELING, v. een'plantengeslacht (drata) tot
de famine der kruisblvemigen behoorende, waarvan
2 soorten in Nederland in 't wild voorkomen, als:
de muurvroegeling en de voorjaarsvroegeling.
VROEGGEBOORTE, v. (-n), to vroege geboorte;
...JAAR, o. (...jaren), het vroege voorjaar; ...KERK,
v. vroegdienst; ...KOST, m. ontbijt; ...METTE, v.
—MIS, v. vroegkerk; ...PREEK, v. (-en), godsdienstoefening in den vroegen ochtend.
VROEGRIJP, bn. to vroeg ontwikkeld: vroegrijpe
druiven; (ook fig.) to vroeg ontwikkeld: vroegrOpe
wonderkinderen. VROEGRIJPHEID, v. vroege ontwikkeling.
VROEGSCHEPEN, o. mv. (zeew.) schepen die eene
koopvaardijvloot voorafgaan; (sprw.) met de vroegscheTen komen, zeer vroeg; ...SCHOOL, v. (...scholen),
school 's morgens vroeg gehouden.
VROEGTE, v. de vroege morgen: in de vroegte;
(sprw.) de vroegte wint, wat men 's morgens vroeg
doet, heeft men reeds gedaan.
VROEGTIJDIG, bn. bw. (-er, -st), vroeg, niet laat:
vroegtijdig opstaan, komen. VROEGTIJDIGHEID, v.
vroegte.
VROME, m. en v. (-n), die vroom -, die godvruchtig
is; een valsche vrome, schijnheilige, tartti ffe; eene
fijne zus; den vrome uithangen, spelen, zich vroom
aanstellen. VROMELIJK, bw. op vrome wijze, stil,
vreedzaam.
VROMIGHEID, v. (...heden), vrome levenswijze,
handeling.
VROMMES, o. (gew.), geringschattende benaming
voor vrouw vrouwmensch).
VROOLIJK, bn. bw. (-er, -st), opgeruimd, verheugd:
een vroolijk mensch; een vroolijk hart hebben; het is
een vroolfjk Fransje, een opgeruimd mensch; zich
over lets, iem. vroolfjk maken; dat is vroolijk, (iron.)
dat is zeer onaangenaam; een vroolijk leventje ervan
nemen, los, losbandig; — druk, levendig: eene vrooWke straat; licht, gezellig: een vroolijk behang in
eene kamer. YROOLIJKHEID, v. blijdschap, opgeruimdheid.
VROOM, bn. (vromer, -st), onschuldig, zonder list
en bedrog: een vroom kind; vroom handelen; een vrome
ziel; — godvruchtig: een vroom man; vroom Leven;
rrome werken; een vroom bedrog, bedrog waarmede
re en de zaak van den godsdienst meent to bevorderen; schijnvroom : vroom voor de if ereld; dit behoort
tot de vrome wenschen, tot die zaken welke goed zijn,
niet licht verwezenliikt worden. VROOMHEID,
v. onschuld; godsvrucht, godsdienstigheid; dapperheid.
VROON, o. (-en), —DIENST, m. (-en), (Nederd. rechtsoudh.) heerendienst, arbeid van den lijfeigene ten
dienste van zijn beer; verschuldigde dwangarbeid;
—GELD, o. (-en), geld waarvoor men zich van de
vroondiensten kon vrijkoopen; —GOED, o. (-eren);
—HEER, m. (-en), iem. die recht op vroondienst
had; —LAND, o. (-en), land waaraan vroonrecht
verbonden was; —MEESTER, m. (-5 ; —RECHT, o.
(-en), recht op vroondienst; ...VISCH, m. (...sschen);
...VISSCHERIJ, v. (-en); ...WATER, o. (-en).
VROUW, Sr. (-en), echtgenoote; vrouwelijk persoon
die huwbaar is; man en vrouw, echtpaar; eene vrouw
nemen, in het huwelijk treden; de vrouw (meesteres)
des huizes; zif is eene vrouw, zij is zwak of onbestendig ; Onze Lieve Vrouwe, de Maagd Maria; — eene
speelkaart met eene vrouw: hartenvrouw, ruiten.
vrouw. VROUWTJE, o. (-5), kleine vrouw.
VROUWACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als -, van eene
vrouw: eene vrouwachtige vrees; verwijfd: zich vrouwachtig aanstellen; — hij is heel niet vrouwachtig, hij
houdt niets van de vrouwen. VROUWACHTIGHEID, v. zwakheid, onbestendigheid; verwijfdheid.
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VROUWEBEELD, o. (-en), beeld eener vrouw;
...BROEDER, m. (-s,) zekere karmelietermonnik.
VROUWELIJK, bn. als -, tot eene vrouw behoorende:
de vrouwelijke personen; het vrouwelijke geslacht; de.
vrouweltjke bevalligheden, natuurlijke* bevalligheden
der vrouw; — de vrouwelijke handwerken, bezigheden,
handwerken, bezigheden der vrouw; — vrouwaiike.
deugden; — zacht, beschroomd: vrouweltYke manieren hebben; (taalk.) het vrouweljjk geslacht; een vrou•
welijk woord; (dichtk.) eene vrouwelijke regel; een vrottwelijk rim (met vallende eindlettergreep); (plantk.)vrouwelYke bloem, bloem waarin alleen stampers aanwezig zijn. VROUWELIJKHEID, v. het vrouwelijk
zijn; (ontl.) schaamdeelen der vrouw.
VROUWENAARD, m. aard der vrouw: plagen isvrouwenaard; ...ADEL, m.; ...ADER, v. (-en, -5), (ontl.)
ader aan de binnenzijde van de dij, moederader;
...BEUL, m. (-en). iem. die zijne vrouw mishandelt;
...BOND, m. (-en), verbond van vrouwen; bond ter
bevordering van de belangen der vrouw; ...BORST,
v. (-en), borst eerier vrouw, zoowel de geheele borst
als alleen de melkvaten; ...BROEK, v. (-en); ...CEL T
v.(-len),gaiscorvuwen;.DAG,m
(R.-K.). 'Lie LICHTMIS; ...DEUGD, v.; ...DIENAAR,
m. (-5, ...naren), laffe vleier der vrouwen; ...DIENST,
m. (-en), laffe kruiperij voor de vrouwen; ...DISTEL,
v. (-s), (plantk.) eene soort van distel (carduus marianus); ...DOEK, m. (-en), omslagdoek, halsdoek;
...DOKTER, m. (-5), dokter voor vrouwen, inz. voor
vrouwenziekten ; ...DRACHT, v.; ...DRANK, m. (-en).
VROUWENGEK, m. (-ken), die verzot is op vrouwen; ...GESNAP, 0.; ...GESTALTE, v. gestalte eener
vrouw; ...GLAS, o. (delfst.) mariaglas, vrouwenijs;
...GOED, o. kleeren, kleedingstukken van, voor
vrouwen; ...GRIL, v. (-len), vrouwelijke gri4...GUNST, v. (-en), gunst eener vrouw.
VROUWENHAAR, o. Karen der vrouw, zoowel hoofdhaar als schaamhaar; (plantk.) eene soort van blad
mos, ook haarmos geheeten (adianthium capillus
veneris), waarvan op veenachtigen grond verscheidone soorten voorkomen; zij worden alzoo genoemd.
naar de lange bruine haven, op het losse kapje of
huikje, dat de zaaddoos overdekt; ...HAAT, m. haat
tegen (ook) van de vrouw; ...HAND, v. (-en), hand,
eener vrouw; —, v. gmv.; het is eene vrouwenhand,
vrouwenschrift; ...HANDSCHOEN, m. (-en); ...HATER, m. (-s); ...HEMD, o. (-en); ...HOED, m. (-en),.
...HUTS, o. (...zen), gesticht voor (inz. oude) vrouwen;
vrouwentimmer, zie aldaar; ...HULSEL, o. (-s).
VROUWENIJS, o. eene soort van gips dat in grootbladige, parelmoerglanzende en doorzichtige massa'svoorkomt; ...JAK, o. (-ken), ...JAKJE, o. (-s), jak,
jakje voor vrouwen; ...KAPSEL, o. (-s); ...KERK, v.
Lieve-Vrouwenkerk; afgezonderde plaats der vrouwen in eene kerk; ...KLAP, m. praatjes der vrouwen;
...KLEED, o. (-eren); ...KLEEDING, v. ...KLEERMAKER, m. (-5); ...KLOOSTER, o. (-s); ...KOORN, o.
(plantk.) helm: eene grassoort, ook zandhaver em
ale rogge geheeten; ...KOUS, v. (-en); ...KRAAG, m.
(...kragen); ...KRACHT, v. lichaamskracht, zielskracht der vrouw; ...KRUID, o. (-en), (plantk.)
heilig vrouwenkruid, eene samengesteldbloemigeplant (melissa officinalis), ook wolverlei, valkruid ea
wondkruid geheeten.
VROUWENLEEN, o. (-en), (leenst.) konkelleen, leengood dat ook aan vrouwelijke erfgenam en kon overgaan; ...LIEFDE, v. horde van of tot de vrouw;
...LIST, v. (-en), list eener vrouw; m. (-en),
lust eener (zwangere) vrouw; ...MANTEL, v. (-s),
mantel eener vrouw; (plantk.), (gew.) onze vrouwenmantel, gemeene leeuwenklauw; ...MELK, v. zog
eener vrouw; ...MIN, v. vrouwenliefde; ...MOORD,
m. (-en), moord op eene vrouw gepleegd; ...MOORDER, m. (-s); ...MUNT, v. (plantk)) muntbalsera
(mentha viridis); ba' semkruid (tanacetum balsamita);
...MUTS, v. (-en), muts eener vrouw; ...NAAM, m.
(...namen); ...00G, o. (-en); ...OPZICHTER, m.
(bijz.) opzichter der vrouwen in een vrouwentimmer;,
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-.,ORDE, v. (-n), orde voor vrouwen; ...PELS, m. (-zen),
jpekmantel voor vrouwen; ...POORT, V. poort der
Onze-Lieve-Vrouwenkerk.; ...PRAAT, m., ...PRAATJE, 0. (-8), gesnap van vrouwen.
VROUWENRAAD, m. raad van vrouwen; onbetrouwbare raad; ...REGEERING, v. regeering der
vrouw, inz. in het huisgezin: ...ROK, m. (-ken);
...ROOF, m. het schaken van vrouwen, ...ROOSJE,
(-s), zekere plant, koekoeksbloem.
VROUWENSCHENDER, m. (-s), iem. die vrouwen of
ineisjes schendt of onteert; ...SCHENDING, v. (-en),
...SCHENNIS, v; ...SCHOEN, m. (-en), ...SCHOENTJE,
(-s), sclioen van eene vrouw; (plantk.) maria-schoen: een pronkgewas (cypripedium); ...SCHRIFT,
o. ...(raden); ...SLAAF, m. (...slaven),
vrouwengek; ...SPIEGEL, m. (-s) ; ...SPUIT, v. (-en),
om de vruchtzetting bij de vrouw te voor_komen; ...STEM, v. (-men), stem eener vrouw;
...TIMMER, o. (-s), (blj de Grieken) afgezonderd
vertrek voor de vrouwen; vrouwenverblijf: ...TONGEN, v. my. (plantk.), (gew.) ratelpopulier, klaterboom; ...VEREERDER, m. (-s), iem. die de vrouwen
vereert; ...VERKRACHTER, m. (-s),vrouwenschen-der; ...VLEESCH, o- vleesch der vrouwen; (sprw.)
hij heeft geen vrouwenvleesch, hij geeft niets om de
vrouwen; ...VOET, m. (-en); ...VRIEND, m. (-en);
...WERK, o.; ...WRAAK, v.; ...ZAAD, o. (ontl.),
sperma der vrouw; ...ZADEL, o. (-s), zadel voor
rijdende vrouwen; ...ZIEKTE, v. (-n), ziekte der
vrouwen.
VROUWLIEF, v. lieve vrouw. VROUWTJELIEF, v.
VROUWMENSCH, o. (...lieden, ...lui), geringschattende benaming der vrouw.
VROUWSPERSOON, o. (...sonen), (minachtend)
vrouw.
VROUWTJESAPPEL, (m.) (-s), eene soort van

voortbrengend; met vruchten beladen; (fig.) winst.
gevend.
VRUCHTELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder vrucht,
van vrucht ontbloot ; (fig.) vergeefsch, tevergeefs:
vruchtelooze moeite, alles bleef vruchteloos. VRUCHTELOOSFIEID, v. gebrek aah vrucht; (fig.) yergeef-

-

-

VROUWVOLK, o. vrouwen : het vrouwvolk naloopen.
VROUWZIEK, bn. verslingerd op de vrouwen.
VRUCHT, v. (-en), deel der plant dat uit den
tamper (het vruchtbeginsel) ontstaat; inz. eetbaar
plantgewas, ooft: veld-, tuin- en boomvruchten; sappige, frissche vruchten; vroege, late vruchten; vruchten
inmaken, konf oten ; (sprw.) verboden vrucht smaakt
diet lekkerst; aan de vruchten kent men den boom, zie
BOOM. — jong van een dier, kind van een mensch,
inz. wanneer het nog ongeboren is : zij voelde de
vrucht leven in haar schoot; eene onvoldragen vrucht
.werpen, for wereld brengen; de vrucht afdrYven, de
2wangerschlp doen ophouden; — opbrengst, uitwerking, uitslag: de vruchten van den arbeid; de
vrucht zoner toewfjding ; de vruchten van een onder.zoek; — voordeel, winst : met vrucht iets aanwenden ;
.dat zal veel goede vruchten opleveren; — zonder vrucht,
Nruchteloos. VRUCHTJE o. (-s).
VRUCHTAFDRIJVEND, bn., wat de vrucht afdrijft,
-idoodt en losmaakt: een vruchtaf d rY vend midciel.
VRUCHTAFDRIJVING, v. het afdrijven der vrucht.
VRUCHTBAAR, bn. (-der, -st), veel vruchten voortibrengende: een vruchtbaar land; mest maakt het
land vruchtbaar; een vruchtbaar jaar, waarin de
-oogst overvloedig is: — eene vruchtbare vrouw,
vrouw die veel kinderen baart; zid is Rid meer
vruchtbaar, kan geene kinderen meer krijgen; —
groeizaam vruchtbaar weer, een vruchtbaar regentje;
— loonend, veel opleverende: een vrochtbaar onderzoek; dat is een vruchtbaar werk; een vruchtbaar schrfj•ver, iem. die veel schrijft. VRUCHTBAARHEID, v.
VRUCHTBAARMAKEND, bn. wat vruchtbaar maakt.
VRUCHTBEGINSEL, o. (-5), (plantk.) het benedenste
deel van den stamper, waarin de eitjes of aan-staande zaden voorhanden zijn; ...BEKLEEDSEL, o.
(-s), zaa ihulsel; ...BLADEREN, o. my. die bladeren
eener bloem, die met elkander yergroeien en zoo
-den stamper vormen; ...BoDEM, m. (.5), (plantk.)
, de bloembodem of dat deel ervan dat de stampers
draagt; ...BOOM, vu. (-en), boom die ooft oplev , Tt.
VRUCHTBRENGEND, ...DRAGEND, bn. vruchten

sche pioeite.

VRUCHTEN, (veroud.) vreezen. [Dit vruchten leeft
nog in godsyrucht].
VRUCHTENMESJE, o. (-s), mesje om fijne vruchten
te schillen; ...PERS, v. (-en), pers voor vruchten;
...IJS, o. ijs met vruchtensap bereid; ...SAP, o. sap
van vruchten; ...SCHAAL, v. (...schalen), schaal
m. gegist
om vruchten op te zetten;
vruchtensap.

VRUCHTGEBRUIK, o. (recht.) een zakelijk recht
om van eens anders goed de vruchten te trekken,
alsof men zelf eigenaar daarvan ware, mits zorgende, dat de zaak zelve in stand blijve; ...GEBRUIKER, m., ...GEBRUIKSTER, v, ( s), (recht.)
iem. die het vruchtgebruik van iets heeft, die
alleen de renten (van eene hoofdsom of van een
eigendom) trekt; ...GENOT, o.
VRUCHTGOD, m. (myth.) ; ...GODIN, v. (fab).
Pomona, Ceres; ...HOKJE, o. (-5), (plantk.) deel
eener samenge8telde vrucht; ...HOOPJE, o. (-5),
(plantk.) btj de varens de kleine hoopjes sporen aan
den onderkant der bladeren; ...ROUT, o. hout van
vruchtboomen, inz. dat veel vruchten draagt:
de boomen snoeien om meer vruchthout te krijon,
...HULSEL, o. (-s), zaadhulsel; ...KIEM, v. (-en),
kiem der vrucht; ...KLUIS, v. (...zen), deel eener
dopvrucht; ...KNOP, m. (-pen), kiem; ...KORF,
m. (...van); ...KORFJE, o. (-s); ...LEVEN, o. het
leven der vrucht, inz. der dierlijke vrucht; ...MAAND,
v. (-en), Oogstmaand, Augustus; 19 Aug. tot 19 Sept
(in den kalender der eerste Fransche omwenteling),
Fructidor; ...MAND, v. (-en), ...MANDJE, o. (-8),
ooftmand.
VRUCHTSCHEEDE, v. (-n), vruchthulsel; ...STEEL,
m (...stolen), ...STEELTJE, o. (-5), steel of steeltje
aan de vrucht; ...STEEN, m. (-en), versteende
vrucht; ...STUK, o. -ken), een schilderstuk waarop
vruchten afgebeeld zijn; ...SUIKER, v. glucose, knobbelvormige suiker in de druiven, vijgen en vele
andere suikerachtige vruchten, ook in honig, in
den wortel van hondsgras enz.; ...TAK, m. (-ken),
tak met vruchten beladen; ...VLIES, o.
vlies om eene vrucht, lamsvlies.
VRUCHTVORMIG, bn. in den norm eener vrucht.
VRUCHTVORMING, v. het vormen der vrucht;
...WATER, o. het vocht waarin de ongeboren
vrucht leeft, ook lamsvocht geheeten; ...ZETTING,
v. het bevruchten der vruchtkiem.
VUCHT, VUCHTENBOOM, m. (-en), (plantk.) harsden, roode den.
VUCHTENHOUT, o. hout van vuchten.
VUE (a), bw. uitdrukk. op zicht (van wissels).
VUIG, bn. bw. (-er, -st), gemeen, laag, slecht: de
vuige laster; aan zone vuige (dierlijke) lusten voldoen.
VUIGHEID, v.

VUIL, bn. bw. (-er, -st), onrein, morsig: vuile handen, kleeren hebben , er vuil uitzien; voile straten,
met modder bedekt; zich vuil maken; (sprw.) zone
handen ergens niet aan vuil maken, zich met eene
vuile zaak niet bemoeien, er zich niet made inlaten;

vuil bewerkt, slordig; —
een kleed rail snfjden, rekenen op het insnijden,
zoodat de patronen goed samenkomen, — reeds gebruikt rail linnengoed; (drukk.) eene roils proef;
die pip is veil; (sprw.) daar zal hij eene voile pip
aan rooken, dat zal hem leelijk opbreken ; — (zeew.)
een veil schip, walks kiel met schelpen, zeewier
enz. begroeid is; eene voile kust, met verborgen
klippen bezet; een voile grond, waarin het anker
niet houdt ; veil water maken, door modder
zeilen zonder vast te raken ; — niet frisch : eene
rode kleur ; bedorven een vuil ei; eene voile wonde,

VUIL.

V ULNERABILITE IT.

vervuild; eene vuil nzaag hebben; vuile lucht (onzuivere)
inademen; — laag, geme?n, plat: vuile uitdrukkingen;
vuile taal, vuile moppen; hi). is vuil in den mond,
slaat veel vuile taal uit; een vuil liedje, een gemeen,
plat liedje; — een vuil dichter, vervaardiger van
vuile liedjes; — eene vuile zaak, in tegenst. met
-eene eerlijke zaak; o. vuilnis: het 'mil opvegen,
wegwerpen. VUILHEID, v. (...heden), morsigheid;
:gemeenheid; zedeloosheid.
VUIL, m., VUILEN, my. vuile gronden, gevaarlijk
-om over te zeilen of waarin het anker niet houdt.
VUILAARD, m. (-s), (Zuidn.) vuilik.
VUILAARDIG, bn. bw. (-er, -st), gemeen, op vuile-,
gemeene wijze. VUILAARDIGHEID, v. (...heden),
(fig.) vuilheid, gemeenheid.
VUILBEK, m. en v. (-ken), onzedelijk persoon,
die altijd voile taal uitslaat.
VUILBEKKEN, (voilbekte, heeft gevuilbekt), voile
taal spreken.
VUILBEKKERIJ, v. gemeene onzedelijke taal.
VUILBOOM, m. (-en), (plantk ) (gew.) hondsboom;
sporkenboorn, valsche v uilboom., ...BRAS, m. (-sen),
(zeew.) tobbe of kuip waarin het vleesch ververscht wordt; (sprw.) hij trekt aan den vuilbras, hij
werkt door, of verkeerd, tot schade, omdat
wie aan den vuilbras trok her vuile water over
bet lijf kreeg; (fig.) zeer morsig mensch.
VUILERIK, m. (-en), VITILDERIK, m. (-en), (Zuidn.)
vuilik.
VUILIGHEID, v. (...heden), vuile zaak; drek, uit
werpsel; (fig) vuilheid.
VUILIK, m. ( en), die vuil of morsig is; (fig.) zedeloos -, vuilaardig mensch.
VUILMAKEN, (maakte vuil, heeft vuilgemaakt),
vuil maken.
snotneus.
VUILNEUS, m. en v.
VUILNIS, o. en v. vuil dat men van den vloer, de
straat enz. samenveegt; —BAK, m. (-ken), bak
waarin men het liukvnil eenigen tijd bewaart;
—BELT, v. (-en), vuilnishoop; —BLIK, o. (-ken), blik
waarop men het vuilnis van den grond opveegt;
—BOER, m. (-en), vuilnisman die het huis- en straatvuil ophaalt en naar de vuilnisbelt brengt; —EMMER,
m. (-s), —HOK, o. (-ken); —HOOP, m. (-en); —KAR,
V. (-ren); —MAN, m. (-nen, ...lui),karreman; —PUT,
m. (-ten); —RAPER, m. (-5); —SCHOP, v. ( - pen);
—SCHUIT, v. (-en), baggerschuit, baggerpraam,
schuit waarmee vuilnis vervoerd wordt; —VAT, o.
(-en); — ZIJP, v. (-en), modderkuil.
VUILPOES, v. (gemeen) vuil, onzindelijk mensch.
VUILSPREKER, m., ...SPREEKSTER, v. (5), vuilbek.
VUILTE, v. vuilheid, vuilnis; het vuile.
VUILTONG, m. en v. (-en), (fig.) iem. die gedurig
lastert.
VUIST, v. (-en), dichtgesloten hand: eenevuistmaken,
als teeken van bedreiging; elkaruier met vuisten slaan;
met den deg en in de vuist, in de gesloten hand;
(sprw.) dat past als eene vuist op een oog, als eene
tang op een varken, dat past heelemaal niet; uit
.het vuistje eten, droog, uit de hand; in zone vuist of
in het vuistje lachen, zich in stilte over eens anders
nadeel of ongeluk verheugen; voor de vuist spreken;
onvoorbereid; z ware scheepssmidshamer ; in verschillende machines: stamper, dik uiteinde van een
arm enz. VUISTJE, o. (-s).
VUISTBAL, m. (-len), bal.
VUISTER, m. (-s), (gew. en oliesl.) vuurhaard.
VUISTGEVECHT, o. (-en), gevecht met de vuist,
bokspartij; ...HANDSCHOEN, m. (-en), handschoen
zonder vingers, mitaine; ...HAMER, m. (-5), moker;
...LOOK, o. klappen, oorvijgen; ...BECHT, o. recht
van den sterkste, middeleeuwsch recht; ...SLAG,
rn. (-en), slag met eene vuist; ...V ECHTER, m. (-5),
iem. die bedreven is in he vuistgevecht; bokser.
VUISTVOL, v. (w. g.) eene handvol.
VUIZER, m. (-s), (Zuidn.) snaak, guit.
VULAARDE, v. vollersaarde ; ...BIER, o. eene soort
van gemeen, Cun bier.

VULGAIR, bn. (-der, -st), gemeen, alledaagsch,
zonder vernuft.
VULGARITEIT, v. gemeenheid, alledaagschheid.
VULGATA, v. gewone latijnsche bijbelvertaling.
VULGIVAAG, bn. ronddolende.
VULGO, bn. gemeenlijk; door de bank.
VULGUS, o. gemeen yolk; grauw.
VULHAAR, o. opvulsel; ...HOUT, o. (-en), hout tot
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opvulling dienende.
VULKAAN, m. (...kanen), vuurspuwende berg:
berg die door een kanaal met het binnenste der
aarde in verband staat en door welken menigerlei
gasvormige, vloeibare en vaste, doch vooral in
gloeiend vloeibaren of in smeltenden staat verkeerende stolen naar buiten komen of uitgeworpen
worden; werkzame vulkanen, die van tijd tot tijd
werken; uitgedoof de vulkanen, die in historische
tijden niet meer werkten, zij zijn kenbaar aan hun
vorm en bouw; gelaagde vulkanen, die opgebouwd
zijn nit verschillende lagen van lava, tuf, enz.; (fig.)
zaij loopen, slapen op een vulkaan, ons dreigt, nog
verborgen, een groot gevaar. VULKAANTJE, o. (-s).
VULKAAN, m. (fab.) de god des vuurs.
VULKACHEL, v. (-5), eene kachel van eigenaardige
constructie, die men voor langen tijd in eens van
brandstof kan voorzien en waarvan gewoonlijk de
verbranding nauwkeurig geregeld kan worden.
VULKANENRIJ, v. (-en), rij van vulkanen.
VULKANIETEN, m. my. (nat.) aanhangers der leer
dat de aarde uit vuur is ontstaan.
VULKANISCH, bn. wat met de vulkanen in verband staat: vulkanische bergen, vulkanen; vulkanische eilanden, eilanden opgebouwd door de uitwerpselen van onderzeesche vulkanen; vulkanische
steenen, steenen die de blijken van de werking van
het onderaardsche vuur dragon; vulkanische asch,
asch die bij vulkanische uitbarstingen neervalt;
vulkanische gronden, gronden die door de werking
der tegenwoordige vulkanen zijn ontstaan; vulkanische planters, die te midden van de uitwerpselen
eens vulkaans groeien.
VULKANISEEREN, (vulkaniseerde, heeft gevulkaniseerd), in 't vuur bewerken; innig met zwavel
verbinden: caoutchouc vulkaniseeren; in vuur en
gloed zetten; in groote geestdrift doen ontvlammen.
VULKANISME, o. alle verschUnselen aan de oppervlakte der aarde die met hare inwendige temperatuur in verband staan; leer der vulkanisten.
VULKANIST, m. (-en), persoon die het ontstaan
van bergen en dalen toeschrijft aan hevige vulkanische revolution.
VULLEN, (vulde, heeft gevuld), vol maken: de
zakken, manden vullen; iem. de handen vullen, hem
omkoopen; zone maag vullen, fink eten; stoelen en
bedden vullen, opvullen; in de keukens, een uitgenomen dier enz. met iets volstoppen; (zeew.) de
wind vult de zeilen, doet ze opstaan; — aanvullen,
een rand of lijst om eon paneel, een kleed maken
dat anders to klein zoo zijn, ook bossen geheeten; —
vollen: laten vullen.
VULLERIJ, v. (-en), afdeeling eener lucifersfabriek
waar de koppen aan de lucifers gemaakt worden.
VULLING, v. (-en), het vullen; (scheepsb.) balken
tusschen de andere ingebracht om ze meer vastheid, stevigheid to govern (timm.) lijstwerk tegen
of over het kussen van een paneel: ingeschoven,
ocergeschoven vulling;
vulsteen; vulstof; — (zeet.)
vullingsgaten.
VULLINGSGAT, o. (-en), (zeew.) zoggat, kleine
openingen in een schip om het water naar de
pompon to geleiden; ...KETTING, m. (-en); ...PLANK,
v. (-en), (zeew.), plank langs de vulling van een
schip; ...SPANT, o. (-en), vulspant; ...STUB, o.
(-ken); ...TOUW, o. (-en), (zeew.).
VULLIS, o. vuilnis.
VULMOLEN, m. (-s), volmolen.
VULNERABEL, bn. kwetsbaar.
VULNERABILITEIT, v. kwetsbaarheid.
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VULNERATIE.

VULNERATIE, v. (-s,
kwetsuur, kwetsing.
VULNEREEREN, (vulnereerde, heeft gevulnereerd),

kwetsen, wonden.
VULPEN, v. (-nen), schrtjfpen met hollen houder
dien men met inkt kan vullen en waarmee men
clan zeer fang kan schrtjven; ...POMP, v. (-en).
VULSEL, o. (-s), al wat dient om te vullen; (inz.)
haar, wol enz.; vulwoord; (kookk.) gehakt.
VULSPANT,
o. (-en), (zeew.) tusschenspant:
...STEEN, m. (-en), (mets.), steen om te vullen, stopSteen; ...STOF, v. (-fen), stof om te vullen, (nijv.)
stof waarvan de luciferskoppen gemaakt worden;
...STOK, m. (-ken), stok om iets op to vullen;
...STUB, o. (-ken), (bouwk.) een stuk hout om iets
te vullen.
VULTE, v. volts, overvloed.
VULWAS, o. (beeldh.); ...WIJN, m. wijn waarmee
een vat wordt gevuld; ...WOORD, o. ( en), stopwoord; ...ZIJDE, v. ztjde tot herstelling der gebroken draden.
VUNS, bn. (...zer, -t), VUNZIG, bn. (-er, -st), dof,
vochtig, muf; slordig. VUN SHEID, v. VUNZIGHEID, v. vochtigheid, mufheid, slordigheid.
VUREN, (vuurde, heeft gevuurd), vuur geven (uit
een vuurwapen) op..., afschieten: op den viand
vuren; (zeew.) lichten (van het water); (Zuidn.)
"weerlichten; (veend.) droge turf aan vui en zetten.
VURING, v. (-en).
VUREN, o. het schieten; (zeew.) e:ectriciteit der zee.
VUREN, bn. van vurenhout.
VURENHOUT, o. hout van den fijnen den (abies
excelsa).

bn. van vurenhout.
bn. bw. (-er, -st), vonkelend, brandend,
gloeiend: vurige kolen; vurige pijlen; — op vuur
gelijkende: vurige oogen, vurige blikken iem. toewerpen;
hartstochtelijk: vurige liefde; een vurig minnaar;
VURENHOUTEN,

VURIG,

vurig kussen, omhelzen; vurig iets verlangen; een vurig
gebed; — (heelk.) brandig: eene vurige wonde; (landb.)
vurig koren, door het vuur aangetast; — met huiduitslag : een vurig gezicht. VURIGHEID, v. (...heden),
het vurige, brand; levendigheid, ijver; (heelk.) de
vurigheid der huid; de vurigheid van het koren, zekere

ziekte van het koren. VURIGLIJK, bw. met vuur.
VUUR, o. (vuren), gloed, brandende voorwerpen,
inz. het vuur in eene kachel, een haard, eene stoommachine om to verwarmen, op to koken, metalen
to doen gloeien of smelten of water tot stoom to verdampen: vuur aanleggen, aanmaken, boeten; het vuur

oppoken, aanblazen; vuur blusschen, uitdooven, laten
uitgaan; vuur slaan, met het vuurslag; — (in sprw.)
het vuur (der tweedracht) aanblazen, den twist heviger
maken; hij vat dadelOk vuur, wordt dadelijk kwaad;
dat was olie in het vuur, daardoor verergerde zijn
toorn; hjj kreeg een klap op de oogen, dat het vuur er
uit sprong; er staat voor hem een potje te vuur,
hij
heeft eene scherpe berisping to wachten; iem. het
vuur na aan de schenen leggen, iem. eene zaak moeilijk maken; met vuur spelen, root iets, dat zeer gevaarlijk is, gevaarlijk spel spelen; ion. ten vure
doemen, tot den brandstapel veroordeelen; voor iem.
door een of door het vuur loopen, alles voor iem.
doen; de kastanjes voor een ander uit het vuur haler,
zelf den last en de moeite van iets hebben en een
ander de voordeelen; vuur en vlam spuwen, toornig
zijn; het huis staat in vuur en vlam, in laaien gloed;
zoo rood als vuur zijn, eene hoogroode kleur hobben; in het vuur vergulden, zie vergulden; hij is in
het your verguld, zijne gelaatskleur verraadt dronkenschap: — het your van den hemel, de bliksem;
de hemel staat in vuur, is prachtig rood gek:eurd door
avond- of morgenrood, (ook) de eene bliksemstraal
volgt op den anderen; — de machine staat in 't vuur,
de machine doet dienst, in tegenst. met koud staan,
—hetscietnmet nvurwapen:
vuur geven; een
lerendig, goed onderhouden rear; den vijand, eene
vesting onder your nemen, beschieten; in 't vuur gaan,
in het gevecht; hy is in 't vuur geweest, heeft den

V UURKLEUR.
slag meegemaakt, (ook) heeft ondervinding opgedaan; tusschen twee vuren raken, van weerskanten
beschoten worden, (ook) in 't nauw, in de klem
raken; een land te vuur en te zwaard terwcesten, er
alles uitplunderen en moorden; — eon mengsel dat.
onder veel lichtontwikkeling verbrandt: Bengaalsch
vuur; Grieksch vuur, een vuurwerk dat doors water
niet gebluscht kan worden; — vuurtoren, kustlicht: het vuur van Scheveningen; draaiend vuur,
draaiend kustlicht; drffvend vuur, vuurschip dat tot
baken dient; een groote hoop turf in de venen; —
(fig.) drift, nadruk, levendigheid : met vuur spreken,
iets vertellen; het vuur der jeugd, jeugdige voortvarendheid; oogen vol vuur, vol levendigheid; — het
vuur van een diamant, de schittering; — het vuur
der koorts, de gloed, de hate; — zekere ziekte: koudvuur; St.-.Antonievuur ; ziekte, brand in het koren,
bederf in het hout. VUURTJE, o. (-s).
VUURAANBIDDER, m., ...BIDSTER, v. (-s), hoiden,
die het vuur als eene godheid aanbidt; ...AANBIDDING, v.; ...AANSTOKER, m. (-5), ...AANSTOOKSTER, v. (-5), die vuur aanstookt, inz. (fig.) twiststoker, stokebrand.
VUURACHTIG, bn. (-er, -st), vurig, uit vuur: vuurachtige stof.
VUURBAAK, v. (...baken), vuurtoren; ...BAL, m.

(-len), eene soort van vuurwerk; (art.) holle, met
schroot gevulde kogel; ...BERG, m. (-en), vuurspuwende berg.
VUURBLAAS, v. (—blazon), schip van vurenhout,
...BLIK, m. (-ken), (zeew.) kustvuur (rein);
v. (-en), gewone klaproos; ...BOK, m. (-ken), ijzeren
gestel om daarop een vuur aan to maken, inz.
werktuig der loodgieters; ...BOL, m. (-len), vurig
luchtverschijnsel, meteoorsteen; ...BOOT, v. (-en),

(gew.) vuurtoren.
VUURBRAKEND, bn. wat vuur braakt, uitwerpt.
VUURBRAKER, m. (-5), eene soort van oorlogstuig;
(dicht.) kanon; ...BRUG, v. (-gen), (stoomm.) plaats
waarop de roosterijzers achteraan rusten; ...BUIS,
v. (...zen), vlampijp; ...DEKKER, m. (-s),vuurstolp,
haardstolp; ...DEKSEL, o. (-5), deksel om het vuur
te dooven; ...DEUR, v. (-en), deur voor eene stookplaats bij eene stoommachine; ...DIENST, m. vuuraanbidding; ...DOOD, m. dood in 't vuur, brandstapel: ten vuurdood veroordeeld; ...DOOP, m. den vuurdoop ontvangen; ...DRAGER, m. (-s), lets dat vuur
draagt of vuurdeelen in zich heeft; ...DRAAGSTER,
v. (-s) ; ...ETER, m., ...EETSTER, v. (-s), kunstenaar,
goochelaar, -ster die schijnt vuur to eten; kachel
die veel brandstof gebruikt, zonder evenredige
warmte to geven; ...FLESCH, v. (...sschen), (zeew.)
(eert.) flesch, met buskruit gevuld, die onder den
vijand word geworpen.
VUURGANG, v. (-en), (stoomw.) gang van het vuur ;
...GEEST, iii. (-en), (fab.) toovergeest, salamander;
...GELD, o. (-en), geld van de schepen geheven om
de kosten voor verlichting to bestrijden; ...GLOED,
m.; ...HAAK, m. (...haken), ijzeren werktuig om
vuur aan to vatten ; ...HAARD, m. (-en), stookplaats; o. (-en), (zeew.) geteerd hemd met
teer on zwavel gedrenkt zeilgoed dat men aan
vijandelijke schepen vastspijkerde en aanstak om
ze zoo to verbranden.
VUURHOUDEND, bn.
VUURIJZER, o. (-5), gook; groote vuurbok; ."..KAST„
v. (-en), (stoomm.) ruimte waarin het vuur eener

stoommachine ligt; ...KEI, m. (-en), keisteen die,
met een hard voorwerp, inz. een vuurslag geslagen,
yuurvonken doet to voorschijn komen;
m. (-s), (nat. hist.) cone lichtgevende keversoort (pyrechroa): ...KIST, v. (-en), eene met kruit, kogel`,
schroot enz. gevulde Kist die op schepen, in plaats
van eene mijn, wordt gebruikt, wanneer de vijand
wil aan boord komen ; ...KLEED, o. ( en), green leder;
(zeew.) natte huid waarmode men de barrings tegen
't werpen van granaten placht to bedekken
...KLEUR, v. kleur van het vuur.

VUURKLEURIG.
VUURKLEURIG, bn. met eene vuurkleur: vuurkleurige granaat.

VUURKLOOT, m. (-en), vuurbal (zeker luchtverschijnsel); ...KOGEL, m. (-8), (zeew.) gloeiende kogel
om iets in brand te schieten; ...KOLK, v. (-en),
haardkolk, aschkolk; (ook) krater van een vulkaan; (fig.) hel, va.gevuur, ...KOLOM, v. (-men), zuil
van vuur; ...KRANS, m. (-en), (vuurw.) vuurrad;
...KRUID, o. (plantk.) (gew.) fijnbladige raket, eene
kruisbloemige plant (epilobium augustifolium);
...KUNST, v. (scheik.) vuurwerkkunst, pyrotechniek; ...LAK, o. eene soort van zwart lakvernis;
...LANTAARN, v. (-en), lichttoren, baak, scheepslantaren; ...LIJN, v. (-en), (vest.) de richting in
welke de projectielen, hetzij van het geschut, hetzij
van klein geweer, over eene borstwering of door
eene embrasure worden voortgedreven; ...LIJVEN,
o. my. (nat. hist.) een geslacht van manteldieren in
warme zeeen, met een sterk lichtend vermogen
(pyrosoma).
VUURMAKER, m. (-s), een bosje kurk of krullen
met terpentijn of hars besmeerd waarmede men
gemakkelijk vuur maakt; (gew.) stoker aan eene
pannenfabriek; ...MAND, v. ( en), mand tot droging
van kindergoed; ...MANDKLEED, o. (-en), kleed
over eene vuurmand om er de warmte in te houden;
...MANDKOMFOOR, o. (...foren), komfoor in eene
vuurmand; ...METER, m. (-s), werktuig tot bepaling
van den hittegraad; pyrometer; ...MOLEN, m. (-s),
vuurrad; ...MOND, m. (-en), algemeene benaming
voor een stuk geschut; ...OVEN, m. (-s); ...OVENGAT, o. (-en), komfoor; (oudt.) toestel onder de
schotels om het eten warm te houden.
VUURPAD, v. (-den), (nat. hist.) zekere pad (bombinator) van boven vuilbruin en van onderen geelrood van kleur; bij aanraking buigt zij kop en
pooten boven den rug bij elkander en schijnt dan
een klompje vuur; zij bewoont het grootste gedeelte van het gematigde en warme Europa; ...PAN,
v. (-nen), pan met vuur ter verwarming:beddepan;
...PIJL, m. (-en), (vuurw.) pijl die uit een vuurwerk
schiet of bij vreugdevuren wordt gebruikt; pijl
die onder het afschieten ontbrandt; (oorl ) congrevische vuurpijlen, eene soort van pijlen wier vuur
bijna onuitbluschbaar is; ...AFFUIT, o. (-en), ...BOK,
m. (-ken), ...PIJLTOESTEL, o. (-len), toestel om
vuurpijlen op te richten en dan of te schieten;
...PLAAT, v. (...platen), ijzeren plaat waarop of
waartegen het haardvuur rust; ...POEL, m. ; ...POMP,
v. (-en), (nat.) cilinder waarin men door samenpersing der lucht zooveel warmte ontwikkelt, dat een
stukje zwam ontbrandt; ...POOK, m. (...poken);
...POT, m. (-ten), ijzeren pot tot komfoor dienende;
(vuurw.) zwermdoos, springpot: ...PROEF, v. (...ven),
iedere proef waarbij men de degelijkheid van iets
door middel van het vuur onderzoekt; zeker godsoordeel (in de middeleeuwen) om met behulp van
vuur het bewijs van schuld of onschuld te erlangen;
(fig.) de vuurproef doorstaan, eene lange, moeilijke
proef doorstaan; ...RAD, o. (-eren), (vuurw.) rad
dat ronddraait en vuur uitwerpt; ...REEP, m. (-en),
streep aan de lucht, schijnbaar vurig; ...REGEN,
m. (-s), een regen van vuur, inz. bij vuurwerk ;
.ROE,o(-s)gewrnaph;.ROEDAGER, m. (-s), musketier.
VUURROOD, bn. rood als vuur: zif werd vuurrood,
hoogrood van schaamte.
VUURROOK, m., rook van het vuur; ...ROOS,
v. (...rozen), ...ROOSJE, o. (-s), adonisbloem;
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...SCHERM, o. (-en). scherm om tegen de to sterke
uitstraling van vuur te beschutten; werktuig om
het vuur rondom den smeltkroes te houden;
...SCH1CHT, m. (-en), vuurpijl; ...SCHILDER, m.
(-s), emailleur; ...SCHIP, o. (...schepen), schip dat
tot kustlicht dient; brander; (Zuidn.) stoomboot;
...SCHOOF, v. (...ven), vuurkast, pijlkast, zeker
kunstvuurwerk; ...SCHOP, v. (-pen), werktuig om
het vuur (uit den oven enz.) te halen; ...SOHOUWSPEL, o. (-en), vertooning van vuurwerk; ...SEIN,
o. (-en), een met vuur gegeven sein; ...SLAG, o.
(-en), een stuk staal waarmede vuur uit een keisteen wordt geslagen; ...SLOT, o. (-en), slot aan
vuurwapens; ...SMID, m. (...smeden), smid die bet
ijzer gloeiend bewerkt, in tegenst. met bankwerker;
...SPEER, v. (...speren), zeker kunstvuurwerk;
...SPRANK, V. (-en), ...SPRANKEL, v. (-s), vuurvonk; ...SPUIT, v. ( en), brandspuit.
VUURSPUWEND, bn. waaruit vuur opstijgt, vuurbrakend: vuurspuwende berg.
VUURSTAAL, o. stuk staal om daarmede vuur to
slaan uit vuursteen; ...STEDE, v. (-n), haardstede;
...STEEN, m. (-en), zekere steen die, geslagen wordende, vonken geeft ; (ook) eene soort van steen
waartoo de vuursteen behoort; ...STEENGEWEER,
o. (...geweren), geweer dat met een vuurslag afgeschoten wordt ; ...STOLP, v. (-en), vuurdekker, haardstolp ; ...STOOF, v. (...stoven); ...STRAAL, m.
len), straal van vuur, bliksemstraal; ...STROOM, m.
(-en), stroom van vuur; ...TANG, v. (-en), ijzeren tang
om vuur aan to vatten; ...TEST, v. (-en), vuurpotje
(inz. in vuurstoven); ...TOREN, m. (-s), toren aan
de kust die 's avonds en 's nachts een sterk licht
uitstraalt om den schepelingen nabij de kust eene
veilige vaart te verzekeren.
VUURVAST, bn. bestand tegen het vuur, - tegen
verbranding; vuurvaste steenen, steenen die volkomen
aan de grootste hitte weerstand bieden en daarom
gebezigd worden tot het bouwen der gewelven van
bakovens, het ommetselen van ketels, fornuizen enz.
VUURVLAM, v. (men), vlam van vuur; ...VONK,
v. (-en); ...VRETER, m. (-s), vuureter; ...WAGEN,
m. (-s), draagbare oven; ijzeren kruiwagen waarmede de gloeiende cokes uit eene gasfabriek gereden
worden; (fab.) zonnewagen; ...WAPEN, o. (-s), schietgeweer: ...WATER, o. brandewijn; ...WERK, o.
(-en), werk dat in het vuur verricht wordt; — voorwerpen gevuld met ontploffende, brandbare en lichtgevende mengsels, die in den oorlog (ernstvuurw erk) en bij feesten en openbare vermakelijkheden
(kunstvuurwerk) gebruikt worden; vertooning met
kunstvuurwerk: naar het vuurwerk gaan zien;
...WERKER, ...WERKMAKER, m. (-s), iem. dip
vuurwerk maakt; vuursmid; ...WERKERSBAAS,
m. (...bazen); ...WERKERSKNOOP, m. (-en), mast-

knoop; ...WERKERSKUNST, v. pyrotechnie;
...WERKERSPRIEM, m. (-en); ...WERPEL, m. (-s),
projectiel, werptuig, ieder door eene of andere
kracht voortgeslingerd of weggeworpen lichaam,
inz. kogels, bommen, houwitsers enz.; ...WORTEL, m. (-s), (plantk.) breedbladige vuurwortel, eene
plant die in het wild niet dikwijls voorkomt, maar
in tuinen wordt aangekweekt; zij wordt ook mater
en moederkruid geheeten; reukelooze vuurwortel, eene
vrij algemeene plant met fijn ingesneden bladen,
evenals kamille, maar zonder reuk en met veel
grootere bloemen; ...ZEE, v. (fig.) eene zee van
vuur; ...ZOEKER, m. (-s), lichtzoeker: zekere nachtvlinder (pyrale); ...ZON, v. (-nen), vuurkrans.

W, v. (-'s), de 22ste letter van het alphabet ; —
al de namen en woorden in een adres; of woordenboek die met W beginnen, —
in afkortingen:
W. — West of Westen; —
Wdb. — woordenboek; —
wed. — weduwe; —
w. g. — was geteekend (op afschriften);
weinig gebruikelijk; —
W. I. — West-Indio;
W. I.. — Westerlengte; —
Wm. — Willem.
WAADBAAR, bn. (-der, -st), waardoor men waden
kan : eene waadbare plaats in eene rivier.
WAADPOOT, m. (-en), lange vogelpoot, waarvan
de scheen tot aan het ondereinde naakt is: lange
waadpooten heeten steltpooten ; ...VOGEL, m. (-s), (nat.

hist.) vogel met waadpooten, steltlooper.
WAAG, v. (wagen), toestel om te wegen; de
Romeinsche waag, de unster; (fig.) in de waag (waagschaal) stellen; (fig.) in de waag houden, in twijfel
laten; plaats, gebouw waar van overheidswege
goederen gewogen worden; (ook) zekere gewichtshoeveelheid (inz. bij visch).
dwarsbalk eener waag;
WAAGBALK, m.
...BRIEFJE, o. (-8), briefje.waarop bet gewicht vermeld staat van hetgeen in de stadswaag gewogen is; ...DRAGER, m. (-s), werker in de waag;
...DRAGERSGILD, o. (-en); ...GELD, o. (-en), loon
voor het wegen in de stadswaag; ...GEWICHT, o.
(-en), gewichten die bij eene openbare waag gebruikt worden.
WAAGHALS, m. en v. (...zen), vermetele, iem. die
roekeloos zijn leven waagt of zich in gevaarlijke
ondernemingen steekt; (fig.) verloren ziel.
WAAGHALZERIJ, v. (-en), vermetelheid; roekelooze
onderneming.
WAAGKNIE, v. (-n), • (zeew.) zeker houtwerk,
pompknie.
WAAGMEESTER, m. (-s), opziener der waag, beeedigd weger; ...MEESTER -;CHAP, o. ambt, betrekking van waagmeester; ...SCHAAL, v. (...schalen),
een der twee bakken of bladen van de balans;
(fig.) in de waagschaal stellen, blootstellen wagon,
prijsgeven; hij heeft alles in de waagschaal gesteld, hij
heeft alles op het spel gezet, er aan gewaagd.
WAAGSPEL, 0. (-en), hazardspel, kansspel; waagstuk.
WAAGSTAND, m. (-en), evenwicht; rust der balans.
WAAGSTER, v. (-5), zij die waagt, die roekeloos
handelt.
WAAGSTUK, o. (-ken), (fig.) gewaagde onderneming.
WAAGWERKER, m. (-s), waagdrager.
Zie WADE.
WAAI, v.
WAAIBOOM, m. (-en), (Zuidn.) boom die vrij in
den grond staat en niet tegen een muur of latten
oleid is: perziken van een waaiboom.
WAAIEN, (waaide of woei, heeft gewaaid), wind
makers, blazon (van den wind): het waait hard; er
waait een storm; waaiende verkoelen, lucht aanbrengen door middel van een waaier: zij waaide
zich met een zUden waaier; — door den wind in beweging gebracht zijn: de vlaggen waaien van alien
kant, wapperen; het papier waait van de tafel, wordt
door den wind meegevoerd; (sprw.) met alle winden
waaien, zich bij elke bovendrijvende partij aan-

sluiten; (fig.) het is mif door het hoofd gewaaid, het
is mij ontgaan, ik hob het vergeten; — (sprw.) het zal
er waaien, het zal er onstuimig toegaan, er zal hevig
getwist, gevochten worden; ik liet hem maar waaien,
heengaan, took) ik keek niet meer naar hem om,,
liet hem aan zijn lot over; laat waaien dat, bekommer u daar niet verder om.
WAAIER, m. (-0, die waait, blaast, wind aan-.
brengt; zeker werktuig dat, in beweging gebracht,,
dient om het aangezicht to verkoelen (inz. bij)
vrouwen in gebruik): een zijden, ivoren waaier; —
de waaier van een pauwestaart, de uitgespreidestaartvederen; zeker ijzeren of houten afschutsel
bij stoepen voor huizen; deel van eene waaiersluis r+

zie aldaar. WAAIERTJE, o. (-s), kleine waaier.
WAAIERBEEN, o. (-en), been van een waaier;
...BOOM, m. (-en), een kleine boom welks takken,
zich waaiervormig verdoelen; ...BRANDER. m. (-5),
gasbek die eene waaiervormige vlam voortbrengt;
...DEUR, v. (-en), eene soort van sluisdeur, zie`
WAAIERSLUIS; ...DOOS, v. (...zen), doos om een
of meer waaiers in te bewaren.
WAAIERDRAGEND, bn. (plantk.) Oostafrikaansch
waaierdragende palmboom, zekere boom in het Oosteri
van Afrika die eene soort van wijn en suiker
oplevert.
WAAIEREEND, v. (-en), eene soort van send.
WAAIERKOOPER, m. (-5) ; ...MAKER, m. (-s), fem._
die waaiers voor dames maakt; ...PALM, m.
benaming van elken waaiervormigen palmboom;
inz. eene soort van palmboom op Madagascar, deSunda-eilanden enz., ook lataanboom geheeten.
(latania): Amerikaansche waaierpalm, ...PLANT, v._
(-en), benaming van verscheidene poliepen: ...SCHILDER, m. (-s), iem. die waaiers beschildert.
WAAIERSLUIS, v. (...zen), sluis waarvan de deurem

bij elken waterstand gemakkelijk geopend kunnen
worden. In den achterhar van de puntdeur is eenetweede deur, langer dan de eerste, waaier genaamd,
ten sterkste verbonden; doze waaier draait zoonauwkeurig mogelijk in eerie, deurkas; riolen, van.
schuiven voorzien, stellen het buiten- met het
binnenwater on het water in de deurkas met
elkander in gemeenschap.
WAAIERTONGIGEN, my. (nat. hist.) eene groepvan zeesIakken waarvan de tong, behalve uit the
middelplaten, uit een aantal waaiervormig geplaatste zijplaten bestaat (rhipidoglossa).
WAAIERVISCH, m. (...sschen), kompasoester (coryphoena velifera); ...VLINDER, rn. (-s), (nat. hist.) ,
vedrmot.
WAAIERVORMIG, bn. in den worm van een waaier;

waaiervormige bladeren; waaiervormige planten;
waaiervormige voelsprieten.
WAAIERWIEL, o. (-en), scheprad met korte as
waarvan de buitenste straalijzers eene schuine
richting hebben, ten einde den noodigen steun voor
de planken to hebben.
WAAK, v. (waken), bet waken, het wachthouden,
bewaken, wacht: (oudt.) (in den nacht) eene zekeretijdruimte gedurende welke men waakte: de nacht
wend oucltijds in vier waken cerdeeld; — derde waak,
(sort.) onderluitenant bij de Oost-Indische compagnie.
WAAKHOND, m. (-en), wachthond, bond die een
huffs en erf bewaakt; ...LOON, o. (-en). loon dat men.
voor het waken betaalt; ...PLAATS, v. (-en) plaats.

WAAKROL.
waar men waakt, wachtpost; ...ROL, v. ( len), lijst
der personen die met het waken belast zijn.
WAAKSCH, bn. (-er,
waakzaam: een waaksche
hond. WAAKSCHHEID, v.
WAAKSTER, v. (-s), ziekenoppasster; baker.
WAAKTOREN, m. (-s), torentje waarop wacht gohouden wordt.
WAAKZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), ijverig wakende : een waakzame hond; zorgvuldig, oplettend:
hij is voor zone zaken zeer waakzaam; opmerkzaam:
een waakzaam oog over jets houden.
WAAL, v. (walen), diepe waterkolk, door eene
dijkbreuk ontstaan, ook wel weel en wiel geheeten; poel, moeras, een overblijfsel eener vroegere
dijkbreuk; — (zeew.) met palen omgeven kant
waar de schepen in eene zeehaven veilig kunnen
liggen; dok.
WAAL, v. (walen), (art.) ijzeren mal, vormplaat.
WAAL, m. (Walen), inboorling der Waalsche provincien in Belgic, van Luikerland.
WAAL, v. naam eener rivier in Gelderland.
WAALKLINKER, m. (-s), eene soort N an steen langs
de Waal gebakken ; ...MOP, m (-pen), waalsteen.
WAALREDDERS, m. mv. dokmeesters.
WAALSCH, of WALLONSCH, bn. Fransch-Hervormd; de Waalsche kerk, I ranscl-Hervormd kerkgenootschap; (ook) kerk waar de dienst in de
Fransche taal wordt verricht.
WAALSCH, o. de taal der Walen of Wallonen in
Belgic.
WAALSCHLAND, o. Italie.
WAALSCHSPREKEND, bn. waar men Waalsch
spreekt : de waalschsprekende bevolking van Belgic.
WAALSTEEN, m. (-en), waalmop; ...WORTEL, v.
(plantk., gew.) smeerwortel; wilde vlier.
WAAN, bn. (gew.) gebrekkig, verkeerd, waaraan
iets ontbreekt: de wane kant van hout, van balken,
planken, latten, die niet gekantrecht is, waaraan
lets van den bast zit.
WAAN, 0. (gew.) de wane kant van hout.
WAAN, o. witte hazelaar (zeker boomgewas).
WAAN, m. gedachte, meening; (inz.) ijdele godachte, verkeerde meening, onjuist begrip : iem. in
den waan brengen; in den waan verkeeren.
WAAN, o. (zeew.) in waan houden, eenig timmerwork in den vereischten toest,and houden.
WAANGELOOF, o. bijgeloof.
WAANGELOOVIG, bn. (-er, -st), bijgeloovig.
WAANWIJS, bn. (...zer, -t), eigenwijs, verwaand
een waanwoze gek; waanwijze opmerkingen, die getuigen van hoogmoedigheid, inbeelding. WAANWIJSHEID, v. laatdunkendheid, ingebeeldheid.
WAANWIJZE, m. (-n), ingebeelde gek.
WAANZIN, m. krankzinnigheid, verstandeloosheid.
WAANZINNIG, bn. bw. (-er, -st), krankzinnig.
WAANZINNIGE, m. en v. (-n), krankzinnige.
WAANZINNIGHEID, v. waanzin.
WAAR, v. (waren), koopmansgoed, handelsartikel:
zone waren uitstallen; goede waar verkoopen; (fig.)
goede waar prijst zichzelve, wat goed is, behoeft
geene aanbeveling; zone waar aan den man. weten
te brengen, goed verkoopen, hoog doen Ivaardeeren;
elle waar is naar zijn geld, het goedkoope kan men
niet zoo degelijk verwachten als het duce.
WAAR, bn. niet valsch, geen logen : jets als waar
aannemen ; iem. jets voor wear vertellen; (is het) niet
wear?, vraag die de bevestiging door een ander
uitlokt; dat blifft eeuwig waar; zoo waar als tweemeal twee vier is, het is aan geen twijfel onderhevig; zeker, waarlijk, wezenlijk: een waar vriend;
het ware geloof hebben ; de ware liefde alleen maakt
gelukkig; de ware oorzaak is wat enders; — de ware
tijd, zie TIJD; — dat is de ware (behoorlijke, geschikte) pleats voor die schilderU; — rechte: 't is een
ware losbol, deugniet. — 7 bw. (gemeenz.) zoo waar
(als) ik leef; zoo wear (als) ik hier sta; zoo waar
als God leeft; zoo waar (waarlijk) helpe mij God
almachtig.
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WAAR, bw. ter plaatse, op welke plaats ? weer
gff, waar hij woont?
WAARAAN, voornaamwoordelijk bw. Samenstellingen van waar met een ander bijwoord vervangen
het vragend of bet betrekkelijk vnwd, voorafgegaan_
door het voorz. dat met 't bijwoord overeenkomt:
waaraan denkt gij?, aan wat; de zaak waaraan
belangeloos zone krachten wfjdde, aan welke. Men=
zie dus voor deze woorden bedoelde voorzetsels.
WAARACHTER, vn. bw. achter wien, - wie, wat;
na hetwelk. - hetgeen.
WAARACHTIG, bn. naar de waarheid zweemende,.
eenigszins -waar
Het is waarachtig, Jan,
G zit een eerlijk man.
Wdc(rachtig is het; sneer
Dat is wet win dan waar.
WAARACHTIG, bn. bw. (-er, -st), WAARACHTIG--LIJK, bw. waar, zeker; echt; God is waarachtig;.
is Jeans waarachtig opgestaan?; de waarachtige liefde._
WAARACHTIG, bn. (zeew.) steenachtig: waarachtige proud.
WAARACHTIG, tw. zoo waar als God : waarachtig,
dat is zoo!; wel wis en waarachtig.
WAARACHTIGHEID, v. waarheid, waarheidsliefde..
WAARBENEDEN, vn. bw. beneden wat; ...BIJ, vn.
bw.: een middel wearbU ik beat gevonden hob, bij.
wat; waarbij zijn wij gebleven?
WAARBORG, m. (-en), onderpand, zekerheid: iets
ten waarborg geven ; dat is een waarborg voor de
toekoinst; Borg, borgtocht : hij heeft goede waarborgen.
WAARBORGEN, (waarborgde, heeft gewaarborgd),
instaan voor (iets) : gewaarborgd goad. WAARBORGING, v. (-en).
WAARBORGFONDS, o. (-en), fonds, kapitaal dat
tot waarborg eener richtige uitbetaling, nakoming
van contracten client; ...GELD, o. geld dat men
voor het waarborgen betaalt; ...KAPITAAL, o.
(...talen), waarborgfonds; ...MAATSCHAPPIJ, v.
(-en), assurantie-maatschappij.
WAARBORGSMERK, o. (-en), merk dat tot waarborg
dient.
WAARBORGSOM, v. waarborgfonds; waarborggeld.
WAARBOVEN, vn. bw.: de menschen waarbovenhij woont, boven
WAARD, m. (-en), herbergier, hospes, huisbaas;
(fig.) de rekening buiten den waard maken, zich mis- rekenen; (sprw.) zooals de waard is, vertrouwt hij
z(jne gasten, men beoordeelt een ander veelal naar zichzelven; den kreupelen waard slaan, alles kort
en klein slaan, alles stuk slaan.
WAARD, WOORD, WOERD, m. (-en), mannetjeseend, in sommige streken ook wertel geheeten.
WAARDJE, WOORDJE, WOERDJE, o. (-s).
WAARD, m. (-en) (gew.) wilg.
WAARD, v. (-en), laagliggend land dat dikwijls
onder water loopt : uiterwaarden ; ingedijkt land:
de Bommeler waard.
WAARD, bn. bw. waarde hebbende; dit is'vhf
gulden waard, vijf gulden mag men er voor geven;
hy is niet waard (verdient niet), dat ...; dat is wel
de moeite waard, daarvoor mag men wel eenige
moeite overhebben ; (fig.) de kool is het sop niet
waard, de zaak is van te weinig gewicht om er
zooveel omslag van to maken; (-er, -st), dierbaar: waarde, waardste vriend; nooit heb ik waarder
vriend gehad dan hem.
WAARDE, v. prijs, waardij: onder de waarde verkoopen; zekere geldsom die voor jets betaald moot
of kan worden, om in het bezit er van to raken;
bedrag (b. v. van een wisselbrief); waarde ontvangen,
waarde genoten, waarde in rekening; de innerltike
waarde. de waarde die iets altijd behoudt; in waarde
(eere) houden, achten, zorg dragen (voor); van
nul en geener waarde, nietig; (muz.) waarde eener
noot, de tijdduur aan Naar toegekend; allooi (van
goud of zilver).
WAARDEBEPALING, v. (-en), bepaling der waarde_
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WAARDEERBAAR, bn. to schatten, op prijs to
stellen: een waardeerbaar vriend.
WAARDEERDER, m., WAARDEERSTER, v. (•s),
schatter, schatster die de waarde of den pits van
riots bepaalt of vaststelt
WAARDEEREN, (waardeerde, heeft gewaardeerd),
<le waarde (van jets) bepalen, schatten : hoe hoog
waardeert gjj die kast ?; (fig.) achten, op prijs stellen:

de waarheid; er is veel waarheid in die schildere; de
waarheid wil niet altjjd gezegd zijn;
(fig.) iem. de
waarheid zeggen, born berispen, hem verwijtingen
doen; in waarheid, inderdaad, werkelijk, —, my.
(...heden), jets dat waar is : de waarheden van den
godsdienst; toiskundige waarheden; dat zffn historische
waarheden.

demands hulp, tegenwoordigheid toaardeeren, een gesoaardeerd oordeel. WAARDEERING, v. (-en), het

waardeeren, schatting, bepaling van waarde of prijs.
WAARDEERLIJK, bn., (w. g.), to schatten.
WAARDELOOS, bn. van geene waarde.
WAARDENHOUT, o. (gew.), amandelbladige wilg.
WAARDEPAPIER, o. de bests papiersoort die men
gebruikt voor effecten, bankpapier enz.; ...VER.
MINDERING, v. (-en), vermindering in waarde: de
waardevermindering van den grond ; premie voor
toaardevermindering, bij vervoer van vrachtgoederen.

WAARDGELD, o. (-en), soldij, belooning voor yen
richten dienst.
WAARDGELDER, m. (•s), oudt. in 't algemeen iem.
die voor geld waarde of wacht hield, in 't biyz.
(vad. gesch.) krijgsvolk dat aangenomen word en
geld trok, om de stad to beschermen.
WAARDHOUT, o; hout dat op waarden groeit, inz.
wilgen- en elzenhout.
WAARDIG, bn. bw. (er, -st), WAARDIGLIJK, bw.
dierbaar, achting, eerbied verdienende : een waardig
man; een waardig voorkomen hebben; eene waardige
Aouding aannemen; een waardig gedrag; zich iets
waardig maken, toonen dat men jets waardig is.

WAARDIGHEID, v. eervolle verdienste, hoedanigheld van jets dat waardig is: de waardigheid van jets
tat het oog verliezen; • htj rekende dat beneden zijne
waardigheid, hij achtte zich to hoog daarvoor;
grootheid van handelen, edelheid : met ernst en
waardigheid;
(...heden) eerambt, eerepost, aanzienlijke betrekking: Ian bekleedde &tar de bisschopelfjke waardigheid; iem. van zijne ambten en waar-digheden vervallen verklaren.
WAARDIGHEIDSBEKLEEDER, m. (-s); grootwaardigheidsbekleeder, die een aanzienlijk ambt waarneemt:
-een der opperste waardigheidsbekleeders aan het hof.

WAARDIJ, v. waarde, prijs.
WAARDIJN, m. (-en, -s), muntmeester; onderzoeker
van het gehalte des gelds.
WAARDIJNEN, (Zuidn.) waardeeren.
WAARDIN, v. (-nen), WAARDINNETJE, o. (-s),
vrouw van een waard; herbergierster.
WAARDOOR, vn. bw. waardoor werd hij ziek?, door
wat; ik weet waardoor dat komt, de reden.
WAARDSCHAP, o. beroep van waard of herbergier;
waardschap drijcen, herberg houden.
WAARDSCHAP, v. (-pen), (veroud.) samenkomst,
.geze Ischap, gastmaal.
WAARDSCHAPPEN, (waardschapte, heeft gewaardschapt), gastmaal houden.
WAARDSHUIS, o. (...zen), herberg, tapperij.
WAARDSMAN, WAARSMAN, m. (-nen), lid van
-een dijks- of polderbestuur.
WAARDSTEK, v. (-ken), stek voor waardhout.
WAARGEEST, m. (-en), de geest van een afgestorvene die, volgens een oud bijgeloof, na de afscheiding van het lichaam des nachts in zijne vorige
woning kwam waren of spoken.
WAARGOED, o. (zeew.) voorwerpen ter herstelling,
inz. voorraad van touwen en rondhouten.
WAARHEEN, vn. bw. waarheen sullen wif gaan ?;
den kant waarheen hij gaat.

WAARHEID, v. het ware; overeenstemming van
het denkbeeld met zijn voorwerp, van een verhaal
of bericht met eene zaak, van wat men zegt met
betgeen men denkt: de waarheid zoeken; de nuchtere
waarheid zeggen, de waarheid en niets moor; dat is
bezijden de waarheid, niet geheel juist; de waarheid
te kort doen, onwaar zijn; de waarheid huldigen, waar
zijn; dat is in strifd met de waarheid; dat strUdt tegen

WAARHEIDLIEVEND, bn. (-er, -st), altijd waarheid
sprekende: een waarheidlievend mensch.
WAARHEIDMINNEND, bn. waarheidlievend.
WAARHEIDSLIEFDE, v. liefde tot de waarheid: zone
waarheidsliefde is bot'en verdenking ; ...MAN, m. (-nen).
WAARHEIDSPREKER, m. (-s), iem. die de waarheid
spreekt.
WAARHEIDSZIN, m. gevoel voor de waarheid;
...ZUCHT, v. zucht tot de waarheid.
WAARHEIDVERKONDIGER, m. (-s).
WAARIN, vn. bw. waarin schuilt de rout ?; zeg
waarin ik gefaaid heb; de tad waarin toff leven, gedurende welken; ...LANGS, vn. bw.
WAARLIJK, bw. in waarheid: ik ben er waarlflk
verlegen mee, dat men mij zooveel goedheid bewffst,
stellig, zeker: dat is waarlijk jammer.

WAARLOOS, bn. zonder toezicht, zonder bescherming : waarloos rondloopen; (zeew.) al wat ingescheept
wordt om een voorwerp van gelijken aard to vervangen: waarloos rondhout; waarloos touw.
WAARMAKEN, (maakte waar, heeft waargemaakt),
de waarheid aan den dag brengen, bewijzen, staven,
bekrachtigen : „je bent een dief I" — „dat zul je me
waarmaken", dat moot gij mij bewijzen. WAARMAKING, v. (-en), bekrachtiging.
WAARMEDE, vn. bw. waarmee sloeg ?, met wat;
waarmee kan ik u dienen ?; de boot waarmee ik vertrek.

WAARMERK, o. (-en), bekrachtiging door handteekening of eenig ander schriftelijk teeken: het waar.
inerk van echtheid.

WAARMERKEN, (waarmerkte, heeft gewaarmerkt),
onderteekenen, bekrachtigen, legaliseeren: een gewaarmerkt afschrift. WAARMERKING, v. het waarnaerken; waarmerk.
WAARMERKER, m. (-5), die waarmerkt.
WAARNA, bw. na afloop of verloop van: waarna
als spreker optrad...; ...NAAR, vn. bw. naar wat,
hetwelk, • hotgeen : waarnaar smaakt dat ?; de regel
waarnaar men leven moet; ...NAAST, vn. bw.
WAARNEEMBAAR, bn. waargenomen kunnende
worden : waarneembaar voor het oog.1 WAARNEEKBAARHEID, v.
WAARNEMEN, (nam waar, heeft waargenomen), in
acht nemen, acht slaan op: zijn plicht waarnemen;
behoorlijk zijne zaken waarnemen, besturen; demands
zaken waarnemen; men meet de gelegenheid waarnemen, daarvan gebruik maken, partij trekken; zyn tad
waarnemen, wel besteden; de wacht waarnemen, betrekken, hebben; doe de groeten thuis! — ik hoop het
waar te nemen, ik hoop er om to denken, het niet to
vergeten; wind en weder waarnemen, doorstaan, ver-

duren, (ook fig.) met veel onaangenaamheden to
kampen hebben; (zeew.) een touw waarnemen, aanvatten, — een ambt waarnemen, bekleeden; — gadeslaan, letten op: een verschijnsel waarnemen; die bijzonderheden zijn alleen met het gewapend oog waar
te nemen; dat heb ik dikw#1s waargenomen, opgemerkt;
(zeew.) beschouwen, opmeten: waargenomen breedte.

WAARNEMING, v. (-en), het waarnemen (in alle
bet.).

WAARNEMER, m., WAARNEEMSTER, v. (-s), die
gadeslaat enz.
WAARNEMINGSPLAATS, v. (-en), plaats van waar
men waarneemt; ...VERMOGEN, o.
WAARNEVENS, vn. bw. een huis waarnevens een
tuin.

WAAROM, vu. bw. om wat? om welke reden?
met welk doel?: waarom doet dat? hfj ging heen,
zonder te zeggen waarom; ik weet wel, waarom lifj zoo
vlijtig is; ...OMHEEN, vn. bw.; ...OMSTREEKS, vn.

bw.; ..,0MTRENT, vn. bw. omtrent welke plaats:
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aangaande wat, hetwelk:
...ONDER, vn.
. avaaromtrent zijn zo het niet eens ?;
hfj had een schat van boeken, waaronder de meest
te
midden
van,
in
gezelschap
van; bane.-zeldzame;
-den (iets): waaronder lag het ?; ...OP, vn. bw. waarop
zit haf ?; waarop ik antwoordde; ...OVER, vn. bw.
-tvaarover is hij kwaad?, om welke reden; de zaak
ivaarover ik gesproken heb.
WAARSCHAP, v. verzekering, waarborg.
WAARSCHAP, m. (-pen), benaming van voormalige
dorpsoverheden in Noord-Holland; gemeentelijk
.administrateur.
WAARSCHIJNLIJK, bn. bw. ( er, -st), vermoedelijk:
zal waarschijnlijk niet komen; gij hebt waarschijnlijk
WAARSCHIJNLIJKHEID, v. vermoedelijke
: gelijk.
waarheid; (...heden), waarschijnlijk voorval;
4rekenk.) wiskundige waarschijnlijkheid eener gebeur.tenis, de verhouding tusschen het aantal kansen,
die voor de gebeurtenis gunstig zijn en het geheele
.aantal kansen, mits men aanneme, dat alle kansen
-even mogelijk zijn.
WAARSCHIJNLIJKHEIDSLEER. v. (bij Jezuleten) die
stelling dat met een goed geweten een gevoelen
.of bevel kan gevolgd worden, indien het door drie
of vier, ja door twee personen van grooten naam,
desnoods door een wordt voorgeschreven, ofschoon
het overigens strijdig zij met het oordeel van
kern, die het volgt, of ook van hem, die het aan, prijst; ...REKENING, v. berekening der waarschijnlijkheid van iets.
WAARSCHUWEN, (waarschuwde, heeft gewaar,schuwd ► , de aandacht vestigen op: iem. voor een ge, vaar waarschuwen; ik waarschuw a als vriend; men
,heeft mij voor hem gewaarschuwd, men heeft mij
kennis gegeven dat hij niet te vertrouwen is; —
- verwittigen:
waarschuw mij als gij klaar rift; —
wermanen: ik waarschuw je voor de laatste rnaal.
slaat
WAARSCHUWING, v. (-en), vermaning:
waarschuwingen in den wind; bewijs
aan-schrijving tot herinnering: van den ontvanger eene
waarschuwing kr jgen, wegens achterstallige belasting.
WAARSCHUWER, m., WAARSCHUWSTER, v. (-s),
die waarschuwt.
WAARTEEKEN, o. (-s), teeken bewijs van waariieid of echtheid.
WAARTEEKENEN, (waarteekende, heeft gewaarteekend), met een waarteeken merken.
WAARTEGEN, vn. bw. een raad waartegen niets in
te brengen valt; ...TEGENOVER, vn. bw.: ...TOE,
- vn. bw. men weet niet waartoe de armoede iem. bren! gen kan, tot wat; waartoe meer te zeggen, om welke
ireden, tot welk nut; ...TUSSCHEN, vn. bw.; ...UIT,
vn. bw.; ...VAN, vn. bw. waarvan maakt pt. dat?;
,eene gelegenheid waarvan ieder gebruik zal maken;
_...VOOR, vn. bw. waarvoor zou ik dat doen ?; dat is
.4ets waarvoor ik veel gevoel.
WAARZEGGEN, (zegde, zeide waar, heeft waar: gezegd, gezeid), vooruit zeggen wat gebeuren of
,komen zal: iem. waarzeggen, hem de toekomst voor-spellen. WAARZEGGING, v. (-en), het waarzeggen,
-voorspelling; voorzegging van een waarzegger of
-waarzegster.
WAARZEGGER, m. (-s), profeet; boek waarin voor,-zeggingen van toekomstig geluk of ongeluk beschreven staan. WAARZEGSTER, v. (-s), profetes. WAARZEGGERIJ, v. (-en), de kunst van den waarzegger;
waarzegging.
WAARZEIL, o. (-en), (zeew.) waarloos zeil, zeil in
-voorraad.
WAARZONDER, vn. bw. (w. g.) zonder wat.
WAAS, o. zeker vocht, aan dauw gelijk, op kersen,
Truimen, druiven enz.; (fig.) het waas (de blos) der
schoonheid; een waas (zweem) van...
WACHT, v. het opletten, gadeslaan, oppassen,
waken (inz. voor de veiligheid van iets of iem.):
de wacht hoiden; zone wacht staan, op zijne beurt
de wacht hebben; —, (-en), plaats waar gewaakt

wordt, inz. militair wachthuis: de wacht betrekken;
op wacht staan; de personen die waken: wachten
uitzetten: de wacht aflossen, de wakende personen
door andere vervangen; — tijd dat er gewacht wordt;
(zeew.) kwartier, waaktijd; eerste wacht, van 8 uur
tot middernacht; hondenwacht, van middernacht tot
4 uur; dagwacht, van 4 tot 8 uur 's morgens; voormiddagwacht, van 8 tot 12 uur; namiddagwacht, van
12 tot 4 uur; platvoetwacht, van 4 tot 8 uur 's avonds; —
(sprw.) iets in de wacht steepen, wederrechtelijk in
bezit nemen; iem. in de wacht steepen, hem zijne
vrijheid ontnemen; iem. de wacht aanzeggen, waarschuwen.
WACHT, m. (-en), iem. die de wacht houdt: de
ketter ziet den vromen wacht van wed.
WACHTEL, m. (-s), kwartel: zekere vogel. WACHTELTJE, o. (-s), kleine wachtel.
WACHTELBEENTJE, o. (-s), wachtelfluitje;
o. (-eren, -ers).
WACHTELEN, (wachtelde, heeft gewachteld), wachtels vangen; wachtels slaan (van kwartels).
WACHTELFLUIT, v. (-en), lokfluitje om wachtels
to vangen; ...HOND, m. (-en), speurhond, staande
hond; ...KONING, m. (-en), kwartelkoning; ...KOOI,
v. (•on) ; ...NET, o. (-ten); ...SLAG, m., ...VANGER,
m. (-s); ...VANGST, v.
WACHTEN, (wachtte, heeft gewacht), ergens in
zekere houding blijven of zich ophouden, tot iem.
of iets komt: wacht maar tot ik kom; ik kan, niet
langer wachten; met het eten op iem. wachten, niet
beginnen to eten voor hij gekomen is; op eene goede
gelegenheid wachten; (fig.) daar wacht ik hem, daar
zal ik hem toonen, dat ik sterker (machtiger enz.)
ben dan hij ; (sprw.) daar is wel wachten maar geen
vasten naar, dit zal zoo spoedig niet gebeuren; als
bedreiging: wacht, ik kom beneden!; wacht, dat zal
ik je betaald zetten; verbeiden, tegemoet zien: ik
wacht min vriend; hem wacht eene belooning, eene
zware straf; — verwachten: ik heb geld te wachten;
daar wacht u schande en oneer, die zullen daar uw
deel zijn; wanneer wachten zij u?; — rich voor iets
wachten, op zijne hoede zijn, oppassen; wacht u voor
de ondeugd, vermijd de ondeugd; wacht u voor tocht,
neem u daarvoor in acht; — (gew.) bewaken, hoeden : kocien, varkens, schapen wachten.
WACHTER, m. (-s), die zorg voor lem. draagt,
op passer, waker, bewaker; (gew., klapekster; — (sterrenk.) bijmaan, bijplaneet, sate:Het; (fig.) wachter,
wat is er van den nacht?, hoe is net met de zaken
gesteld?
WACHTERHAGEDIS, v. (-sen), pantserhagedis
(Cnemidophorus podinema), die, naar men zegt, door
ftuiten of blazen voor krokodillen waarschuwt.
WACHTGELD, o. (-en), voorloopige bezoldiging (in
afwachting van eene vaste); geld voor het wachthouden; geld dat een ambtenaar ontvangt, die
niet meer in werkelijken dienst, doch niet gepensionneerd is: iem. op wachtgeld stellen; ...GLAS, o.
(...zen), (zeew.) zandlooper.
WACHTHEBBEND, bn. die de wacht heeft: de
wachthebbende officier.
WACHTHOND, m. (-en), waakhond; ...HOUDER,
m. (-s), (zeew.) uitkijker; ...HUIS, o. (...zen), huis
waar wachthebbende personen zich bevinden, kortegaard, hoofdwacht; ...HUISJE, o. (-5), schilderhuis;
...KAMER, v. (-s), kamer in een wachthuis; kamer
waar men moet wachten, alvorens toegelaten to
worden ; kamer waar reizigers wachten, totdat de
spoortrein enz. vertrekt; ...LIJST, v. (-en), (mil.)
lijst der personen die op wacht moeten trekken;
(zeew.) wachtrol; ...LOON, o. (-en), loon voor het
doen der wachten.
WACHTMEESTER, m. •s), onderofficier der cavalerie; iem. die het opzicht over de wacht heeft;
onderofficier der marechaussees to voet: de brigadier
L. is tot wachtmeester benoemd; ...MEESTERSAPPEL,
0. appel voor den wachtmeester; ...PARADE, v.
(-3), (mil.) parade dergenen die op wacht trekken;

waaromtrent woont hij?;
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...PLAATS, v. (-en), plaats waar gewacht of gowaakt wordt, - waar de wacht wordt betrokken;
...POST, in. (-en), post waar men een wacht zet;
...ROL, v. (-len), (zeew.) East waarop de indeeling
der wachten is aangeteekend.
WACHTSCH, bn. (-er, meest -), waakzaam (van
honden). WACHTSCHHEID, v.
WACHTSCHIP, o. (...schepen), een schip dat in
eene zeehaven de vlag van den kommandant aldaar
voert en waarvan de bemanning tot verschillende
diensten gebezigd wordt en meer bepaaldeltjk tot
handhaving der orde in de haven en op de reede;
ook strekt het den misdadigers van het personeel
der zeemacht tot voorloopige *gevangenis; ontwapend schip tot huisvesting van recruten; ...SCHOT,
o. (-en), (zeew.) avondschot of nachtschot; ...SLOEP,
v. (-en), sloep van de rondo; ...STAND, m. (-en),
wachtpost; ...TEEKEN, o. ( s), (mil.) zeker sein voor
de patrouilles; ...TOREN, m. (-5), toren waarop
wacht gehouden wordt; ...VUUR, o. (...vuren), vuur
bij een • to velde liggende wacht aangestoken;
...WOORD, o. (-en), (zeew., mil.) afwisselend herkenningswoord, parool: het wachtwoord geven, gaan
halen; (fig.) lens.
WAD, o. (-den), ondiepte in het water (te voet
door to gam), droge plaats die alleen bij vloed
onder staat.
WADDENVAARDER, m. (-s), platboomd vaartuig
ter bevaring der wadden.
WADE, v. (-n), waai, knieschijf (in deze bet. w. g.);
holligheid boven de kuit.
WADE, v. (-n), lijkwade; - naam van een trekvischnet met een zak in het midden.
WADEN, (waadde, heeft en is gewaad), door het
water of eene andere vloeistof gaan, waarin men
tot aan de wade of minder inzinkt: men kon door
het bloed wel wades, er lag zeer veel bloed.
WADEN, (waadde, heeft gewaad), (een lijk) het
doodkleed aandoen.
WAFEL, v. (-en, -s), zeker luchtig gebak van
bloem, melk, eieren enz., dat in een wafelijzer
gebakken wordt; (gemeenz ) mond, wauwel : de wafel
ging hem uit de kerf, hij begon to babbelen; (fig.)
klap, slag in het aangezicht. WAFELTJE, o. (s).
WAFELACHTIG, bn. als eene wafel; (gew.) van
wafels houdende.
WAFELBAKKER, m., ...BAKSTER, v. (-s), die
wafels bakt; ...BAKKERIJ, v. (-en); ...BESLAG,
...DEEG, o. mengsel (van melk, water, eieren, suiker enz.), waarvan wafes worden gemaakt; ...HUIS,
o. (...zen), plaats waar wafels gebakken en ver-

maken: het gansche land zal er •ian wagen (gewagen);.
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kocht worden; ...IJZER, o. (-s), ijzeren vorm die
uit twee op elkander sluitende ijzers bestaat, die
van binnen geruit zijn; geruit signet ter verzegeling
van brieven; ...KRAAM, v. (...kramen), verplaatsbare tent (inz. op kermissen), waar wafels gebakken,
gekocht en genuttigd worden; ...MEISJE, o. (-s),
meisje dat wafels to koop vent; .,.SMAAK, m.
WAFELVORMIG, bn. in den vorm eener wafel.
WAFELVROUW, ...MEID, v. (en), die wafels te
koop vent.
WAFFEL, v. (-s), (gew.) wauwel, mond: hou toch
je waffel, zwijg toch stil.
WAGEN, (waagde, heeft gewaagd), ondernemen,
beproeven: ik waag het niet te doen; zich (aan onzekere kansen) blootstellen; het er op wagen, de
onderneming doen; die niet waagt, die niet wint, met
stilzitten verdient men geen geld; frisch gewaagd
is half gewonnen, de fortuin begunstigt den moedige; ik zal een gulden wagen; - in de waagschaal
stellen, op het spel zetten: zijn leven wagen om een
drenkeling te redden; die generaal waagt zichzelven
te veel; waag U nog niet op het ijs; ik zal er mij niet
aan wagen, ik zal het niet probeeren; - die twee
zijn aan elkander gewaagd, staan elkander, geven
elkander in niets toe; gewaagde uitdrulekingen.

WAGEN, (oudt.) wiegen, waggelen, schudden;
thans alleen fig. gebruikt in den zin van: gewag

de gansche stad waagt er van.

WAGEN, m. (-s), voertuig, rijtuig: een wagon optwee, drie of vier wielen; een wagen inspannen; jetsmet een wagon vervoeren; (sprw.) hij is er het vjjfde
rad aan den wagen, hij is er to veel; krakende wagensloopen het langst, zwakke personen zijn•soms taaL
van leven; de wagen gaat daar niet recht, de book
is daar niet Milk in orde, daar is iets niet in den.
haak; - naam van zeker gesternte: de Groote Wagon,.
de Groote Beer (sterrenbeeld). WAGENTJE, o. (-s)WAGENAAR, m. (-s), (veroud) voerman.
WAGENAS, v. (-son), spil van een rtjtuig; ...BANK,
v. (-en);' bank in eon" wagon; ...BINT, o. (-en), lang-diktouwmesbfpondrevlgeladen hooiwagen vast to binden; ...BOEF, m(-yen), wagenknecht; ...BOOM, m. (-en), boom tus-schen het voor- en achterstel van een wagon;
...BURG, m. (-en), eenige wagons op of naast elkander geplaatst als beletsel, om zich daarachter too
verdedigen; ...DISSEL, m. (-s), deel van het onderstel van een rij- of voertuig; ...HOK, o. (-ken),
bergplaats voor wagons;
v. (...von), dekkleed over een wagon; ...HUIS, o.
bewaarplaats voor rij- of voertuigen; ...HUUR, v geld_
dat voor het gebruik van een rij- of voertuig be-taald wordt.
WAGENKAP, v. (-pen), wagenhuif; ...KETTING,
m. (-en), ketting aan een wagon om mee to remmen; ...KLEED, o. (-en); ...KOT, o. (-ten), (gew47
wagenhuis inz. op eene hofstede; ...KRAT, o. (-ten),
zie KRAT; ...KUSSEN, o. (-s); ...LADDER, v. (-5),.
zijstuk van een boerenwagen; ...LADING, v. (-en);:
...LEEZE, v. (-n), (Zuidn.) wagenspoor; ...LENS,.
...LUNS, v. (...zen), de spie welke het wiel belet
van zone as to draaien; ...MAKEN, o. het makers
van wagons: een jongen op het wagennzaken doen;
...MAKER, m. (-s), vervaardiger van rij- on voer-:tuigen; ...MAKERIJ, v. het wagenmaken, wagonmakersbedrijf; -, (-en), plaats waar wagens gemaakt worden.

WAGENMAKERSGEREEDSCHAP ,
o.
(-pen ),.
...KNECHT, m. (•en), ...WERK, o. ...WINKEL, m..
(-s), gereedschap, knecht, winkel van een wagon-maker.
WAGENMAN, m. (-nen), (sterrenk.) zeker noordelijk sterrenbeeld; ...MEESTER, m. (-5), (mil.) opzichter der voertuigen; opzichter over spoor- of m. (-5), voerman;
tramwagens; ...MENNER,
...PAARD, o. (-en), trekpaard voor een wagon,
...RAD,
o. (-eren), wiel;
tegenst. met rijpaard;

...REEP, m. (-en), trekreep, leireep; ...RENSPEL,.
o. (-en), wedren met wagons.
WAGENSCHOT, o. rechtdradig en gladde dunne,
eiken planken, gezaagd uit over de voile lengtegekloofde stukken, die slechts aan eene zijde wan-

kant en spint hebben; -ZAGER, m. (-s).

WAGENSCHOTTEN, bn. van wagenschot gemaakt.
WAGENSCHOUW, v. onderzoek der rijtuigen;
...SCHUUR, v. (...schuren), bewaarplaats voor rijof voertuigen; loods; ...SLAG, m. (-en), wagenspoor;
...SMEER, o. smeer voor wagenassen om de wrijving
to verminderen; ...SPOOR, o. (...sporen), indruksel,
door de wielen op den wog achtergelaten, ...STAR,
v. zeker sterrenbeeld; ...STEL, o. (-len), benedendeel
van een rij- of voertuig.
WAGENVOL, o. (w. g.), zoovcel als op een wagen
geladen kan worden; ...VRACHT, v. (-en), wagonhuur; (ook) zooveel ale op een wagen geladen kan
worden; ... WEG, m. (-en), rijweg; (eert.) op zeekaarten der Oostindische compagnie aangeteekende
vaart; ...WIEL, o. (-en).
WAGENWIJD, be'.; wagenwijd open, zeer wijd open,.
zoo wijd open, dat er eon wagen door kan: de deur
steed wagenwd open.
WAGENWIP, v. (-pen), werktuig om de wielen van-

een rijtuig op te lichten; ...ZEEL, o. (-en); ...ZEIL,,.
o. (-en), wa2:enhuif.

WAGENZIEK.

WALHALLA.

WAGENZIEK, bn. onpasselijk, misselijk geworden
door het te lang rijden op of in een agen.
WAGER, m. (-s), die waagt, die iets gevaarlijks
of onzekers onderneemt. WAGERIJ, v.: 't was eene

verkeerd raden, onhandig helpen; — waterkant
(eener trade enz.); oover, zoom, boord (eener rivier);
(zeew.) aan wal (land) gaan; aan wal bloven, zich
niet aan boord begeven; van wal steken, afzeilen,

heele wager.

afvai en, vertrekken, (ook fig.) een begin met icts
maken; (fig.) aan hooyer wal zfjn, door de fortuin
Legunstigd worden; (fig.) aan lager wal zijn, tegenspoed ondervinden; langs den wal zeilen, zich niet
boven zijn stand verheffen; (fig.) de beste loodsen of
stuurlui staan aan wal, zie op STUURMAN. WALLETJE, o. (-5), kleine wal: (sprw.) bfj het walletje
langs, bijna, het scheelde zeer weinig.
WALBEER, m. (...beren), (plantk.), (gew.) blauwe
boschbes; ...BES, v. (-son).
WALBESCHOEIING, v. ( en), beschoeiing. beplanking van den wal.
WALDBES, v. (-sen), (gew.) blauwe boschbes.
WALDENZEN, m, my. bewoners van het Waadland;
zeker Hervormd kerkgenootschap, gesticht door
PETRUS WALDUS, een vermogend in w oner van Lyon;
in 1184 werd de banvloek over hen uitgesproken.
WALDFLUIT, v. (-en), (muz.) een orgelfluitwerk
van 2, 4 en 8 voet toon.
WALDHOORN, ...HORE.N, m. (-s),jachthoren, zeker
koperen blaasinstrument dat vroeger enkel op jacht
in bosschen, wouden enz. gebruikt word; 't heeit
een zachten, teederen, aandoenlijken toon.
WALDHOORNBLAZER, m. (-s), die den waldhoorn
blaast.
WALDHOORNIST, m. (-en), waldhoornblazer.
WALDIEPER, m. (-5), baggerman, uitdieper der
grachten; ...DIJKER, m. (-s), graver.
WALDSTEDEN, v. my. de vier steden (woudsteden)
Uri, Schwyz, Unterwalden en Luzern in Zwaben,
die den strijd tegen de Habsburgers aanbonden.
WALDUIKER, m. (-s), (gew.) tapuit: zekere vogel
WALDWOL, v. eene naar wol gelijkende zelfstandigheid die een papierfabrikant uit dennennaalden
bereid heeft.
WALEN, (waalde, heeft gewaald), beginnen te
verloopen: het tf). begon reeds te walen; wellen; (zeew.)
draaien; ongestadig zijn: eene walende kompasnaald,
die zeer langzaam hare richting neemt; (fig.) wankelen, weifelen.
WALEN, v. mv. stilstaand water.
WALENDISTEL, v. (-s), (plantk.) (eryngium corn.

WAGER, m. (-s), (zeew.) weger.
WAGEREN, (wagerde, heeft gewagerd), van binnen
bekiceden (een schip).
WAGERINGEN, v. in v. binnenplanken van een schip.
WAGGE, v. (-n), (Zuidn.) slobkous.
WAGGELBEENEN, (waggelbeende, heeft gewaggelbeend), met de beenen slingeren, niet vast op de
beenen staan; waggelen (als eene eend).
WAGGELEN, (waggelde, heeft gewaggeld), heen en
weder zwikken, niet vast staan, wankelen: deze
steel waggelt; hfj waggelt, zoo dronken is hfj. WAGGELING, v. ( en), het waggelen.
WAGGELEND, bn. (-er, -st), onvast, wankelend:
een waggelende gang; (fig.) een waggelende troon, waarvan het bezit onzeker is.
WAGON, m. (-s), rijtuig (inz. op spoorwegen). —LADING, v. (-en), wat in een wagon geladen kan worden: eene wagonlading steenkolen.
WAK, o. (-ken), zwakke plaats in het ijs , gat in
het ijs.
WAK, bn. (-ker, -st), vochtig: wale weer; het is een
wakke winter, een zachte, een kwakkelwinter; wakke
zaden en granen. WAKHEID, v. vochtigheid.
WAKEN, (waakte, heeft gewaakt), niet slapen: ik
kan niet waken; bij iem. wakker blijven om voor
hem zorg te dragen, op te passen: brj een zieke waken;
een wakend oog houden (op, over) : voor de belangen
der zaak waken; (zeew.) boven komen (van eene
rots, klip enz.): die zandbanken waken met de eb.
WAKING, v. het waken.
WAKEND, bn. op!ettend, waakzaam: gadeslaande;
eene wakende boei, eene boei welke de plaats aanwijst, waar het anker ligt; (fig.) een wakend oog over
(of op) jets (of iem.) houden, nauwkeurig toezien, al
de handelingen van iem. nagaan.
WAKER, m. (-5), oppasser, wachter; waakzame
hond; (zeew.) regeeringsbeambte, belast met het
toezicht over de ingescheepte goederen; (zeew.) waken
of Spaansche maker, windwijzer op een masttop;
(zeew.) lont die brandende gehouden wordt in de
lontbalie, zeedijk onmiddellijk langs de zee.
WAKERHEK, o. (-ken), (zeew.) hout van den topstaander op de schenen enz., ook vleugelhek geheeten; ...HOOFDJES, o. my. (zeew.) druif van een
vieugel.
WAKERSLOON, o. (-en), loon dat men voor het
waken ontvangt.
WAKERSTOEL, m. (-en), (zeew.) wakerhek; ...STOK,
m. (-ken), (zeew.) vleugelspil: spil van een windwijzer.

WAKKER, bn. bw. niet slapend: wakker zijn; wakker worden, ontwaken; jets bij iem. wakker maken,
iem. iets herinneren; (sprw.) slapende honden meet
men niet wakker maken, dingen, die lang geleden
zijn, moeten in het vergeetboek blijven; waakzaam:
hij is altiid even wakker ; —, (-der, -st), vlug, bekwaam :
een wakkere knaap; stork, moedig: een wakker paard;
lustig, vroolijk: een wakker meisje; met Uver,krachtig: eene zaak wakker aanpakken, doorzetten. WAK.
KERHEID, v. kracht, moed, sterkte; ijver, waakzaamheid, naarstigheid, schranderheid.
WAKKER, tw. moed!
WAKKEREN, (wakkerde, is gewakkerd), opsteken,
in kracht toenemen: de wind wakkert; tot bloei
geraken, good gaan (b. v. van eene nering); aanwakkeren, opwekken.
WAKKERLIJK, bw. op wakkere wijze.
WAL, m. (-len), eene hooge en breede ophooging
van aarde om iets tegen to houden, inz. rondom
eene plaats om die in tijd van oorlog te beschermen: eene stad net wallen omringen; de oude wallen
slechten; (sprw.) dat raakt kant noch wal, dat is heel
ongerijmd; iem. van den wal in de sloot helpen, hem
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pestre).

WALENGANG, v. gang, op groote schepen, die op
het koebrugdek tegen boord het schip rond loopt,
als 't ware rondwaalt en client om den timmerman
bij een gevecht de grondschoten to doen stoppen.
WALG, v. afkeer, afgrijzen, weerzin: ergens eene
walg van hebben; hem steekt de walg, hij walgt ervan;
(fig.) hfi is mfj eene walg in het oog, ik heb een afkeer
van hem.
WALGACHTIG, bn. (-er, -st), walglijk. WALGACHTIGHEID, v.
WALGANG, v. dat gedeelte eener versterking,
waarop het geschut is geplaatst en naar de buitenzijde door de borstwering begrensd wordt; (zeew.)
zeker deel van het schip.
WALGEN, (walgde, heeft gewalgd), zulk een afkeer
gevoelen, dat men op het punt is om to braken,
walging veroorzaken: lie walg er van, of het walgt
mij; tot walyens toe. WALGING, v. (-en), afkeer;
misselijkheid, braking.
WALGL!JK, bn. (-er, -st), afkeer verwekkende.
WALGLIJKHEID, v. eigenschap van iets (of iem.)
dat (of die) afkeer verwekt.
WALGRAVER, m. (-5), aardwerker, pionier, sappeur, mineur.
WALGVOGEL, m. (-s), struis-kazuaris, ook dodo en
dodaers geheeten, zekere vogel ter grootte van een
z waren zwaan in Indio welke hoogst zeldzaam is
of waarschijnlijk niet moor bestaat.
WALHAAK, m. (...haken), haak oin to wallen, de
landerijen op to slooten.
WALHALLA, v. (fab.) paradijs, hemel der in den

WALHALLA.

WALVISCHZAAD.

krtjg versiagenen (bij de oude Germanen); naam
van een tempel in Beieren, aan de nagedachtenis
van groote mannen gewtjd; — naam van vele vergaderzalen.
WALHOUT, o. (plantk.), (gew.) bitterzoet.
WALING, v. (-en), (zeew.) draaiing, kentering; (fig.)
weifeling.
WALK, v. (zuivelber.) gedroogde lob in boterpekel
of in warm water met zout geweekt, tot stremsel
dienende.
WALKAMER, v. (-s), kamer wier vensters op een
wal uitzicht geven; ...KANT, m. (-en), zoom, rand
van eene kade; ...KAT, v. (-ten), (vest.) but op een
bolwerk.
WALKBANK, v. (-en), gereedschap in een volmolen.
WALKELDER, m. (-s), (vest.) gracht om de vijandelijke mijnen to ontdekken; kelder die op den wal
uitgang geeft.
WALKEN, (walkte, heeft gewalkt), vollen; (hoedenm.) het haar of vilt door eene stootende beweging vast ineenwerken. WALKING, v.
WALKER, m., die wallet; kleikneder op eene pannenfabriek.
WALKERIJ, v. (-en), walkplaats.
WALKHAAR, o. volhaar; ...HAMER, m. (-s), stamper van een walkmolen; ...MACHINE, v. (-8),machine
om te walken; ...MOLEN, m. (-s), volmolen;
...PLAATS, v. (-en); ...STOK, m. (-ken); ...TAFEL,
v. (-s), voltafel.
WALKRUID, o. walstroo.
WALKYREN, v. my. (Noordsche myth.) godinnen
van het slagveld en de overwinning, door haar
vader Odin uitgezonden om de gesneuvelden naar
Walhalla to voeren.
WALLEKANT, m. waterkant, in tegenst. met den
huizenkant eener kade.
WALLEN, (walde, heeft gewald), den wal van het
land opmaken, door den slappen kant of to steken
en op het land te halen en de sloot van ruigte to

WALROSTAND, m. (-en), tand van een walros.
WALS, v. (-en), zekere dans in 3/4 of 3/8 maat die
in Bohemen zijn oorsprong had, zich van daar
over Europa verspreid heeft on sedert moor 'dan
eene halve eeuw een der meest geliefkoosde dansen
geworden is; muziek die daarbtj gespeeld wordt:
eene wals spelen; — houten of stalen cilinder waarvan er gewoonitjk twee tegen elkander draaien om
jets to pletten: de meeste walsmachines hebben twee
walsen; de walsen van een mangel, de mangelrollen.
WALSJE, o. (-5).
WALSCHER, m. (-s), (veroud., Zuidn.) vreemdeling.
WALSCHERM, o. (-en), benedenwal aan eene vesting.
WALSCHOT, o. eene vetachtige stof uit den grooten kop van den potvisch verkregen, bij het levende
dier is het vloeibaar: een groote potvisch Levert wel

1844

z uiveren.

WALLEN, (Zuidn) zachtjes koken.
WALLEN, my. (nat. hist.) eene familie der walvischachtige zoogdieren met twee gescheiden blaasgaten
en met baarden in don bovenkaak; do geslachten
der walvisschen en de vinvisschen behooren er toe.
WALLENDISTEL, v. (-s), (plantk.), (gew.) akkerkruisdistel.

WALLIE, (gew.) (gemeenz.) wat blief?, wat be-

lieft u?

WALLONEN, m. my. Zie WAAL.
WALLUIS, v. (...zen), wandluis.
WALM, m. (-en), dikke, vettige rook: walm eener
olielamp; (gew.) damp, stoom; — (gew.) dakstroo,
reten dak. WALMPJE, o. (-s).
WALMACHTIG, bn. (-er, -st), op walm gelijkende.
WALMEN, (walmde, heeft gewalmd, walm opgeven: de lamp walmt; dampen, wasemen. WALMING, v. (-en), uitdamping.
WALMGAT, o. (-en), (zeew.) het holle gedeelte voor
aan de schacht van het roer onder elken vingerling
gemaakt, om vrijen doortocht te laten aan die van
den voorsteven; (ook) zoggat.
WALMIG, bn. vol walm.
WALMTE, v. wasem; damp; (Zuidn.) gloed.
WALMUUR,m. (...muren), muur aan een waterkant.
m. voor
WALNOOT, V. (...noten), okkernoot;
den boom.
(-s);
...BOOM, m. (-en),
WALNOTEBOLSTER, m.
okkernoteboom.
WALPOORT, v. (-en), de deur op de sloot die de walstoep veler huizen afsluit; ...RAND, m. (-en), berm.
WALROS, ...RUS, m. (-son), eig. walvischros, vinpootig zoogdier, wordt 6 M. lang, met twee sterke,
lang uitgegroeide, naar beneden gerichte hoektanden, die als ivoor in den handel komen (trichechus
rosnzarus). WALRUSJE, o. (-s).
WALROSSENVANGST, v. vangst van walrussen of
...rossen.

-

5000 S.G. walschot.

WALSCHOT, o. (plantk., gew.) bitterzoet.
WALSEN, (walste, heeft gewalst), eene wals dansen: ztj kan keurig walsen; (zuivelb.) boter walsen,
eenige malen in de machine heen on weer gooien
on er dan weer uithalen; met walsen pletten: Ozer
walsen.

WALSER, m. (-s), WALSERES, v. (-son), die waist.
WALSLA, v. (plantk., gew.) gemeene veldsla.
WALSMACHINE, v. (-5), machine om to walsen;
...WERKTUIG, o. (-en). •
WALSTEMPEL, m. (-5), (scherts.) danshuis; ...TEMPO, o. het snelle tempo eener wals.
WALSTOEP, v. (-en), stoop aan het water om het
good to spoelen of de eaten to wasschen: langs de
Zaan vindt men zoowel steenen als houten walstoepen.

WALSTROO, o. (plantk.) een plantengeslacht
(galium), tot de familie der sterkblacligenbehoorende
met vierkanten stengel, in kransen geplaatste
blaadjes en uiterst kleine bloempjes, waarvan 11
soorten in Nederland in 't wild gevonden worden:
kr uisbladig walstroo; echt walstroo; Noordsch walstroo;
bosch-walstroo; zacht walstroo; steenminnend walstroo;
kleverig walstroo; moeras-walstroo; driehoornig walstroo; kleefkruid (kleeg, klet, klissen, katteklauw, klift,
tongel, riweltocht, wilde klimmer) on Engelsche walstroo.
WALTRAP, v. (-pen), (oude vestingb.), trap in den

wal.
WALVISCH, m. (...sschen), (nat. hist.), een geslacht
uit de familie der wallen, zich onderscheidende doordat de rugvin ontbreekt: een walvisch (balaena) kan
wel 20 M. lang worden.
WALVISCHAAS, o. (...azen), (nat. hist.) eene yinpootige zeeslak die bij millioenen in de noordelijke
zeeen voorkomt, hoogstens 5 cll. lang wordt en den
walvisschen tot voedsel dient (cleodora borealis),
ook zeekapel geheeten.
WALVISCHACHTIG, bn. als een walvisch; (nat.
hist.) de orde der walvischachtige zoogdieren (cetacea),
eene orde van zoogdieren die in de zeeen leven;
hunne achterste ledematen zijn tot een horizontalen
staart vergroeid, de neusgaten zijn op den kop geplaatst.
WALVISCHBAARDEN, m. my. baleinen: ...BEEN,
o. (-deren), been van een walvisch; ...DOODER, m.
(-5), bijnaam, gegeven aan een noordkaper of butskop;
...KINNEBAK, m. (-ken); ...KOP, m. (-pen), eene
uitheemsche reigersoort, om den zonderlingen snavel
merkwaardig (balaeniceps rex); ...LUIS, v. (...zen),
zeker schaaldier (tubicinella balaenarum), dat zich
aan de huid van den Noordschen walvisch hecht,
voornamelijk aan de vinnen of voorpooten, waarin
het gaten maakt, zoo groot alsof een vogel een stuk
uit de vinnen gebeten had; ...POKKEN, my. walvischluizen, ook kroonpokken (coronula) geheeten;
...RIB, v. (-ben); ...SPEK, o.; ...STAART, m. (-en),
staart van een walvisch; gmy. naam eener ster;
...TRAAN, v. olie of vet van walvisschen; ...VAARDER, ...VANGER, m. (-s), Groenlandsvaarder, schip
dat ter walvischvangst vaart ; gezagvoerder op zulk
een schip; ...YANGST, v.; ...YIN, v. (-non);
...ZAAD. o.

WALVLAKTE.
WALVLAKTE, v. (-n), walvlakte der maan, cirkel-

vormige of langwerpige streken op de maan, door
een wal of rand omgeven, waarbinnen vaak onregelmatige bergen voorkomen; ...VOET, m. (-en),
(vestingb.) binnenwaartsche benedenhelling van de
walgracht; ...VUUR, o. (mil.), hekvuur.
WALWORTEL, v. (plantk., gew.) smeerwortel.
WAM, v. (-men), kossem, halskwabbe van een
rund; walvischbaard ; opengesneden buik van een
visch; (leerl.) middengedeelte eener huid. WAMMETJE, o. (-s).
WAMBUIS, o. (...zen), eene soort van kleedingstuk
dat het lijf van den hals tot aan het middel bedekt:
een lederen wambuis zonder mouwen; (fig.) op zijn
wambuis krijgen, slaag krijgen, (ook) er slecht afkomen; iem. helder op zijn wambuis geven, hem goed
afkloppen; mettertijd komt Herman in het wambuis,
van lieverlede bereikt men zijn oogmerk, langzaam
gaat zeker. WAMBUISJE, o. (-s).
WAMBUISKNOOP, m. ( en), (plantk., gew.) witte
ganzenbloem.
WAMEN, (waamde, heeft gewaamd), de modder
roeren, de modder doen opwellen: de rivier, het tij
waamt.
WAMMEN, (wamde, heeft gewamd), het ingewand
van den visch uithalen.
WAMMES, o. wambuis: op zijn wammes krogen,
slagen krijgen, (ook) er slecht afkomen.
WAMSTUK, o. (-ken), borststuk van een rund; (van
een visch) stuk van den buik.
WAN, v. (-nen), werktuig om het koren to zuiveren
van kaf, strootjes enz. door die weg te blazon.
WAN, (als voorvoegsel) ledig, ijdel; verkeerd,
valsch, slecht, waaraan iets ontbreekt: de wanne
kant van het hout, de wankant; (gew.) een ?canne zak,
zak die niet vol is; eene wanne flesch, die aangebroken is.
WAN, o. (-nen), (zeew.) lek, lekkage; holte in den
wankant van het hout welke niet kan weggenomen worden zonder het hout in omtrek to doen
verliezen; — een ijzer waaraan in 't midden eene lijn
is vastgemaakt, dienende om in het spongat van
ledige eaten to steken on die daarmede op to
hijschen.
WANBEDRIJF, o. (...ven), misdrijf, overtreding;
...BEGRIP, o. (-pen), verkeerd begrip, waan; ...BEHEER, o. slecht beheer: onder zijn wanbeheer is de
geheele zaak verloopen; ...BELEID, o. verkeerd overleg;
...BERAAD, o. ...BESEF, 0.; ...BESLUIT, o. (-en),
valsche gevolgtrekking; ...BESTUUR, o. slecht
verkeerd bestuur; ...BETALING, v. (-en), slechte
betaling, niet-betaling.
WANBOF, m. slecht toeval, tegenvallertje.
WANBOFFEN, (wanbofte, heeft gewanboft), ongelukkig zijn, tegenspoed hebben.
WANBOFFER, m. (-s), iem. die niet gelukkig is
on nogal veel tegenspoed heeft.
WAND, m. (-en), loodrechte gladde vlakte als
grens van een vertrek, eene ruimte : de wanden
eener kamer; houten wand, weeg; steenen wand, muur;
(fig.) zij klee/t aan den wand van morsigheid, zij is
uiterst vuil; binnenzijde van een schip; steile kant
van een rots; — (veearts.) hale wand, gebrek aan
den paardenhoef, waarbij de verbinding tusschen
den hoorn- en vleeschwand is opgeheven ; losse wand,
gebrek aan de voorhoeven, waardoor de verbinding
van wand en zool in de Is'itte lijn is opgeheven.
WANDAAD, v. (...daden), misdaad, slechte daad.
WANDALEN, m. my. woest yolk (uit de middeleeuwen); (fig.) woestaards, vernielers.
WANDAUSME, WANDALISMUS, o. vernielingszucht, het vernielen van kunstwerken, barbarschheidA
w.
NDALMANAK, m. (-ken), almanak in piano,
die aan den wand opgehangen wordt; ...BANK, v.
(-en), lange bank Tangs den wand geplaatst of daaraan bevestigd; ...BEEN, o. (-deren), een der twee
ztjhoofelbeenderen, ...BEKLEEDING, v. (-en), (timm.)

WANDPLAAT.
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lambrizeering, bekleeding van den wand met hout
of tapi.jten ; ...BOOR, v. (...boron).
WANDEL, m. het wandelen : hij is op zijn wandel;
afstand om to wandelen : dat is nog een heele
wandel; gedrag, leefwijze, omgang: demands handel
en wandel, zijne gedragingen.
WANDELAAR, m. (-s, -laren), WANDELAARSTER,
v. (-s), die wandelt; voorbijganger, voorbijgangster;
reiz'.ger, reizigster; de Joodsche wandelaar, persoon
volgens de legende, gedoemd is eeuwig rond
to dolen.
WANDELBAAR,
bn. geschikt, ingericht om to
wandelen.
WANDELBRUG, v. (-gen), brug voor voetgangers;
...DREEF, v. (...dreven), laan, lommerrijke weg die
tot wandelen uitlokt.
WANDELEN, (wandelde, heeft en is gewandeld),
gaan : (bijb.) h sprong op en wandelde ; ik wandel in
uwe waarheid, ik wijk niet van den rechten weg
af; (fig.) op den rechten weg wandelen, zich goed gedra gen; — gemakkelijk en zonder zich in te spannen
gaan: ik zal hier wat peen en weer wandelen; tot
uitspanning langzaam en gemakkelijk gaan: ik ga
eens wandelen; wij zijn naar Delft gewandeld; wij
hebben een uurtje gewandeld. WANDELING, v. (-en),
het wandelen; wandelplaats, afstand dien men
wandelende aflegt; (fig.) er is weinig goudgeld, reel
papier in de wandeling, in omloop; in de wandeling
(gewoonlijk) wordt dit zoo genoernd.
WANDELEND, bn. wat wandelt: (nat. hist.) het
wandelende blad, (phyllium siccifolium) een rechtvleugelig insect tot de familie der spoken behoorende,
waarvan het wijfje sterk op een verdord blad
gelijkt; de wandelende takken (bacillus, bacteria),
de ongevleugelde vormen van vele insecten die
stork op dorre takken gelijken; zij leven in warme
landen en kunnen wel nu c. M. lang worden.
WANDELHANDSCHOEN, m. (-en), handschoenen
die men op de wandeling aar heeft; ...HOED, m.
(-en); ...HOOFD, o. (-en), wandelpier; ...KAART,
v. (-en), kaart met de wandelwegen eener plaats
en in haar omtrek; o. (-eren), ...KOSTUUM, (...kostumen), kleed, kostuum dat men op
de wandeling aan heeft; ...LAAN, v. (...lanen),
wandelplaats met twee of meer rijen boomen bezet;
...LEERAAR, m. (-s, ...leeraren), rondreizend leeraar,
iem. die nu hier, dan daar onderwtjs geeft; in ons
land had men ze in 1891 voor het teekenen, in
'93 on '94 voor het landbouwonderwijs; ...PAD, o.
(-en), pad voor voetgangers; ...PIER, v. (-en), zeer
lang en betrekkelijk smal steenen landhoofd in
zee, uitsluitend voor wandelaars bestemd;
...PLAATS, v. (-en), plaats om to wandelen;
...RIJDEN, o. het to paard rijden tot ontspanning;
...RIT, m. (-ten), toertje to paard of in een rijtuig;
...SCHOENEN, m. my.; ...SPIEREN, v. my. (zeew.)
verschansingleiers; ...STAF, m. (...ven), stok eons
voetreizigers ; ...STOK, m. (-ken); ...TIJD, m. tijd
bestemd om to wandelen; het schoone jaargetijde;
...TOILET, o. (-ten), toilet om to wandelen ; ...V0ETEN, m. my. onderste deel der gangpooten bij
vogels waarvan de middel- en de buitenteen aan
den wortel vergroeid zijn, zooals bij de zangvogels;
...WEDER. ...WEER, o. weer geschikt om te wandelen; ...WEG, m. (-en).
WANDGEDIERTE, o. wandluizen; ...KAART, v.
(-en), kaart welke aan den wand voor eene schoolklasse gehangen wordt on aan bijzondere eischen
(duidelijkheid en juistheid) voidoen moet; ...KALENDER, m. (-5), wandalmanak; ...KALK, v. kalk
waarmede muren worden bestreken; ...KLOK, v.
(-ken), hangklok; ...KRUID, o. zekere plant, lischbloom, stinkende lisch; ...LAMP, v. (-en), lamp
aan een muur vastgehecht; ...LUIS, v. (...zen),
weegluis, zeker ongedierte (cimex lectuarius).
o. eene soort van stinkende lisch;
...PLAAT, v. (-platen), plaat die aan den schoolwand gehangen on bij het onderwijs gebruikt kan

;
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vrorden; ...SCHOOR, m. (...schoren),(bouwk.)muurstut; ...SCHILDERING, v. (-en), muurschildering; ...TEGEL, m. (-a), tegel tot wandbekleeding
dienende; ...VERSIERING, v. (-en), versiering van
den wand: dat is eene aardige wandversiering.
WAKEN, (waande, heeft gewaand), zich verbeelden,
voorstellen, meenen (inz. lets dat niet zoo is als
men het zich voorstelt) : htj waande zich verongeljjkt.
WANING, v. het wanen, verbeelding.
WANG, v. ( en), koon, deel van het aangezicht:

stendig: een wankelbaar mensch: aarzelend: wankelbaar in zjjn besluit; veranderlijk: een wankelbaar
evenwicht, onstandvastig. WANKELBAARHEID, v.
on standvastigheid.
WANKELEN, (wankelde, heeft gewankeld), zich
langzaam heen en weer bewegen; onvast onbestendig zijn, niet vast staan: in zjjn besluit, in het
geloof wankelen. WANKELING, v. (-en), het wankelen; aarzeling, besluiteloosheid.
WANKELMOEDIG, bn. bw. (-er, st), onbestendig,
besluitelOos: een wankelmoedig mensch. WANKELMOEDIGHEID, v. besluite!oosheid.
WANKEN, (wankte, heeft gewankt), wankelen.
WANKLANK, m. (-en), onaangenaam geluid: geen
tcanklank verstoorde de algemeene feestvreugde, valsche
toon.
WANKLINKEND, bn. (-er, -st), wanluidend.
WANKOERS, m. (-en), (zeew.) verkeerde afwAjkende koers.
WANLUIDEND, bn. bw. (-er, -st), slecht klinkend,
onaangenaam, hard voor het gehoor; niet overeenstemmende met een ander geluid. WANLUIDENDHEID, v.
WANLUST, m. onmatige begeerte, ongeregelde
lust; gebrek aan eetlust; afkeer, tegenzin.
WANLUSTIG, bn. (-er, -st), zonder eetlust; neerslachtig, moedeloos, verdrietig. WANLUSTIGHEID,
v. neerslachtigheid.
m. (-5), molen
WANMAND, v. (-en), wan:
om to wannen.
WANNEER, bw. op welken tijd, op walk tijdstip:
wanneer komt de trein ?; wanneer hebt ge hem gezien ?; —
onder welke omstandigheden: wanneer zijn twee
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zachte, fluweelen wangen ; tranen biggelden over hare
wangen; — (zeew.) zijstuk, klamp (tegen een mast
om dien te stutten); (gew.) dam, dtjk. WANGETJE,

o. (-s).
WANGBEEN, o. (-deren), (ontl.) jukbeen.
WANGEBRUIK, o. (-en), verkeerd gebruik, misbruik; ...GEDRAG, o. (wangedragingen), slecht gedrag; ...GEDROCHT, o. (-en), monster, afzichte'ljk
voorwerp; ...GELAAT, o. leelijk aangezicht, misvormde tronie.
WANGELATIG, bn., (w. g.), wanstaltig.
WANGELOOF, o. bijgeloof; ongeloof. wantrouwen.
WANGELOOVIG, bn. bijgeloovig. WANGELOOVIGREID, v.
WANGELUID, o. (-en), valsche toon: onaangename
klank.
WANGEN, (wangde, heeft gewangd), (Zuidn., gemeenz.) eten.
WANGEN, (wangde, heeft gewangd), (zeew.) van
wangen of schalen voorzien, met zijstukken vastzetten: een mast wangen.
WANGIG, bn. Alleen in samenstellingen gebruikelijk: bleek—, dik—, roodwangig.
WANGKLIER, v. (-en), (anti.), speekselklier aan
de binnenzijde der wangen; ...KUILTJE, o. (-s),
kuiltje in de wangen; ...KWABBE, v.( n), dikke,
neerhangende wang; ...PIJN, v. (-en), aangezichtspijn; ...SPIER, v. (-en). (ontl.), spieren der wangen;
...STUK, o. ( ken), (oliesl.) een der gladde ijzeren
platen waarmede de load in het blok aan weerskanten is bekleed; ...TASCH, v. (...sschen), ...ZAK,
m. (-ken), bij sommige d(eren eene groote ruimte
tusschen de wangen en de tanden waarin zij voedsel kunnen bewaren.
WANGUNNEN, (w. g.), misgunnen.
WANGUNST, v. afgunst, nijd.
WANGUNSTIG, bn. (-er, -st), afgunstig. WANGUNSTIGHEID v.
WANHAVEN, WANHAVIG, ...HEBBELIJK, bn.
bw. (-er, -st), haveloos, slordig.
WANHEBBELIJKHEID, v. (...heden), slordigheid.
WANHOOP, v. die toestand welke geene uitkomst meer ziet in de treurige omstandigheden.
waarin iem. door zijne eigen schuld of door den
noodlottigen samenloop der gebeurtenissen verkeert : iem. tot wanhoop brengen; in wanhoop ge-

raken.

WANHOOPSKREET, m. (...kreten), kreet uit wanhoop geslaakt.

WANHOPEN. (wanhoopte, heeft gewanhoopt), alle
hoop verloren hebben, vertwijfelen : aan iem. herstel, aan zijn geluk wanhopen.

WANHOPEND, (-er, -st), W.ANHOPIG, bn.(-er, -st),
zonder hoop meer, in vertwijfeling: wanhopig worden, zijn; `vat uit wanhoop geschiedt: ern wanhopig besluit; waarvan niets goods meer to wachten
is: de taken staan er wanhopig bij.
WANHOUT, o. slecht bedorven hout; hout dat
niet overal bekantre:;ht'is.
WANKANT, m. (-en), de ruwe zijde, de bastzijde
van het bout.
WANKANTIG, bn. met een wankant: wankantig
hout. wanhout.
WANKEL, bn. bw. (-er, -st), onzeker, ongewis,
onbestendig: bet wankele geluk; onvast: die tafel
staat wankel. WANKELHEID, v. onstandvastigheid,
on zekerheid.
WANKELBAAR, bn. bw. (-der, -st), onvast, onbe-

driehoeken aan elkander gelfjk ?; wanneer is een getal
deelbaar door 12?; — voegw. ter inleiding van een
tijdbepalenden of een voorwaardelijken sin: wanneer gij kunt, kom dan van avond; wanneer de
zon
ondergaat, wordt het koel; — hij zou beter opschieten,
wanneer hfj meer zijn best deed.

WANNEN, (wande, heeft gewand), door eene wanmand zeven en daardoor zuiveren; door een wan.
molen veel wind maken, om daarmee het lichtere
kaf en kleine strootjos weg te blazen on zoo het
gedorschte koren te zuiveren. WANNING, v. het
wannen.
WANNER, m. (-s), die want.
WANOOGST, m. slechte oogst; ...ORDE, v. ordeloosheid, gebrek aan orde: bij hem is alles in de
grootste wanorde; ongeregelde wettelooze toestand:
wanorde heerschte overal; verwarring: iemands haren,
kleeren in wanorde brengen.

WANORDELIJK. bn. bw. (-er, -st), in wanorde,
ordeloos, ongeregeld, verward; zonder beheer;
...RAKKIG, bn. (gew.) haveloos, slordig.
WANRUIMTE, v. ( - n), (zeew.) ledige plaats (op
een schip); ...SCHADUWING, v. (zeew.) horizontals
straalbuiging van het licht.
WANSCHAPEN, bn. (-er, st), kwalijk gebrekkig
geschapen, misvormd, gedrochtelijk: een wanschapen
kind. WANSCHAPENHEID, v.
WANSCHEPSEL, o. (-s), gedrocht, monster, misgeboorte.
WANSCHIKKELIJK, bn. bw. (-er, -st), ongeschikt,
niet passende, kwalijk voegende; ongepast, ongerijnid; verward. WANSCHIKKELIJKHEID, v.
WANSCHOUWELIJK, bn. bw. (-er, -st), leelijk om
aan to zien. WANSCHOUWELIJKHEID, v.
WANSMAAK, m. (...smaken), verkeerde slechte
smaak: de wansmaak der achttiende eeuw.
WANSMAKELIJK, bn. bw. (-er, -st), eon slechten
smaak hebbende; (fig.) naar een valschen
smaak gekozen. WANSMAKELIJKHEIll, v.
WANSPELLING. v. (-en), verkeerde spelling;
...SPRAAK, v. onjuiste spraak.
WANSTAL, m. WANSTALLIGHEID, v. wangedaante, misvormdheid; ziekelijke toestand des
lichaams.
WANSTALLIG, bn. Zie het betere WANSTALTIG.
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WANSTALTIG.
misvormd, gedrochWANSTALTIG, bn. (-er,
mismaakt. WANSTALTIGtelijk,
BEID, v.
WANSTAND, m. leelijkheid: een wanstand geven,
Anisstaan; ...STROOK, v. (-en), zeew.) ongelijkheid
-wan het boord.
WANT, v. (-en), handschoen met slechts een
-duim, vuisthandschoen; — (sprw.) h weet van
wanten (ho doet een kousenwinkel), hij weet er alles
van, hij is een ingewijde. WANTJE, o. (-s).
WANT, o. (manuf.) eene soort van grof laken.
WANT, o. yisscherstuig, net; (zeew.) al het touwwerk aan boord; staand en loopend want, het waste
-,n losse touwwerk; (fig.) zijn staand en loopend want
in orde brengen, zijne kleeding in orde schikken; (fig.)
hij heeft geen want naar het schip, hij heeft geene
vrouw die hem past; te veel wants overhoophalen,
te veel omslag maken; rierkant zijn onder zijn staand
-en loopend want, van alle markten te huis zijn, tot
-alles kunnen gebruikt worden.
WANT, redengevend voegw. vermits, aangezien,
-daar: hij kan niet ko?nen, want hij is ziek.
WANTAAL, v. misslag tegen de taalregelen; verkeerde verbuiging, - vervoeging (van een woord);
onjuiste woordschikking.
WANTALIG, bn., (w. g.), tegen den regel der spraak_kunst; slecht, gebrekkig, onverstaanbaar.
WANTEN, (wantte, heeft gewant), (zeew.) het want
in orde brengen; (fig.) hfj west van wanten, hij verstaat de zaak.
WANTGAREN, o. (zeet.); ...HAAK, m. (...haken),
4zeew.); ...HAALDERS, m. my. zeker deel van de
netten bij de haringvangst; ...HALER, m. (-s), hij
die de netten sleept bij de haringvangst.
WANTIJ, o. (-en), (zeew.) draaiing, tegenstroom,
.onregelmatige ebbe en vloed.
WANTKLOOT, m. (-en), (zeew.) kloot, cilindervorTnig hout om het loopend want klaar te houden;
...KNOOP, m. (-en), (zeew.) knoop ter verbinding
van twee einden touw.
WANTROUWEN, o., ...TROUWIGHEID, v. gebrek
,aan vertrouwen, mistrouwen, achterdocht: wantrou.wen voeden; kwaad vertrouwen.
WANTROUWEN, (wantrouw de, heeft gewantrouwd),
-geen vertrouwen hebben of stellen (in), mistrouwen:
iem. wantrouwen; hem meet gfj wantrouwen, hij is
niet te vertrouwen.
WANTROUWIG, bn. bw. (-er, -st), met wantrouwen;
argwanend, achterdochtig uantrouwig van acrd; iem.
wantrouwiy aanzien. WANTROUWIGHEID, v. wantrouwen.
WANTS, v. (-en), eene onderorde der snaveldrasende insecten, waarvan de voorste vleugels half
hoornachtig, half vliezig zijn, waarom zij ook halfTleugeligen (hemiptera) heeten; duizenden soorten
behooren er toe, o. a. ook de weegluis (acanthia
.lectularia), een ongevleugeld insect van licht of
-donker bruinachtige kleur, dat in bedsteden en in
-spleten van muren en houtwerk leeft.
WANTSCHAAR, v. (...scharen), droogscheerders:•chaar; ...SLAG, m. (-en), (zeew.) touwwerk, samen„-gesteld uit touwen, die reeds afzonderlijk waren
gestrengeld geweest; ...SNIJDER, m. (-s), matrolzenkleermaker, ...SNIJDERSWINKEL, m. (-s);
...STROP, m. (-pen), (zeew.), ...TAME, v. (...lien),
(zeew.) strop, talie van wantslag; ...TROS, m.
4-sen), (zeew.).
WANVANGST, v. gebrekkige
slechte vangst;
hebben wanvangst, wij hebben niets gevangen.
WANVOEGLIJK, bn. bw. (-er, -st), niet welvoeglijk,
. ongepast, onbehoorlijk, onvoegzaam : sea wanvoeglijk
gesprek; zich wanvoeglijk gedragen. WANVOEGLIJKHEID, v.
WANVRACHT, v. de vrachtprijs dien men meet
betalen, als de lading niet geschiedt; ...VRUCHT,
-v. (-en), misdracht; misgeboorte.
WANZEIL, o. (-en), zeefdoek, ziftlaken voor het
gezifte of gewande graan.
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WANZIJ, ...ZIJDE, v. (...zijden), de ruwe zijde van

het hout.
WANZIJDIG, bn. (timm.), wankantig.
WAPEN, o. (-s, -en), ieder werktuig of ding om er
zich mede to verdedigen of iem. aan te vallen, inz.
die in den oorlog gebruikt worden; (bij uitbr.) de
ledematen en lichaamsdeelen van dieren, die tot
verdediging of aanval dienen; te wapen loopen, snellen,
de wapens opnemen; met de blanks wapens, getrokken sabel, geveld bajonet; verboden wapens; de wapens neerleggen, den strijd opgeven; te wapen! vat de
wapenen op !, trekt ten strijde !; — afdeeling van een
leper, onderscheiden naar het hoofdwapen dat de
soldaten voeren: het wapen der infanterie; de bereden
wapens; bij verschillende wapens gediend hebben; —
(fig.) zich een wapen van iets maken, iets als krachtig
middel aanwenden (om zijne begeerte door to drijven); iem. met zijne eigen wapens bestrijden, zijne eigen
woorden tegen hem keeren, (ook) hem op dezelfde
wijze bestrijden; zij had geen ander wapen clan hare
tranen, middel van verdediging.
WAPEN, o. (-s), onderscheidingsteeken van een
vorstelijk of adellijk geslacht, dat gewoonlijk uit
een met figuren bedekt schild bestaat: het wapen
van Amsterdam, het blazoen; figuur welke het
voornaamste deel van zulk een schild uitmaakt:
luj voert een arend in zfjn wapen; (fig.) hij voert iets in
zon wapen, hij is wat van zins; (fig.) grootsch in zijn
wapen zVin, trotsch zijn.
WAPENBALK, m. (-en), (wapenk.), balk in een
wapen; ...BEELD, o. (-en), (wapenk.) beeld als
onderscheidingsteeken in een wapen; ...BIJL, v.
(-en), strijdbijl; ...BOEK, o. (-en), boek waarin de
wapens der adellijke geslachten opgeteekend staan,
het gulden bock; ...BORD, o. (-en), schild waarop
het wapen geschilderd is; (zeew.) naambord van
het schip; ...BRIEF, m. (...von), brief van een
vorst of regeering waarin iem. een wapen gegeven
wordt; ...BROEDER, m. (-s), spitsbroeder, deelgenoot in een strijd, kameraad in den militairen
dienst; ...CONTROLEUR, m. (-s), een ambtenaar
aan 's Rijks geweerwinkel te Delft; ...DOS, m.(-sen),
het versiersel van wapenrustingen; wapenrusting;
...DRAGER, m. (-s), (eert.) schildknaap.
WAPENEN, (wapende, heeft gewapend), van wapenen voorzien, uitrusten: de burgers wapenen; zich
met een pistool, een stok wapenen; van top tot teen
gewapend; versterken, in staat van tegenweer brengen: eene vesting wapenen; versterken: de oogen met
een bril wapenen; zijn hart tegen de verleiding wapenen; zich wapenen, zich van wapens voorzien; zich
beschutten (tegen) : zich tegen de koude wapenen; zich
voorzien (van): wapen u net geduld.
WAPENFABRIEK, v. (-en); ...FELT, o. (-en), krijgsverrichting; ...GEKLETTER, o. het gekletter der
wapens in den strijd; ...GELUK, o. het geluk met
de wapens, de overwinning: het wisselvallig wapengeluk; ...GROET, m.; ...HANDEL, m. oefening in
het gebruik van wapenen: in den wapenhandel
oefenen, exerceeren, laten exerceeren; ...HERAUT,
m. (-en), (oudt.) verkondiger van oorlog of vrede
(bij de Romeinen); (thans) wapenkoning; ...HUTS, o.
(...zen), tuighuis, bewaarplaats van wapenen on
ander oorlogstuig, arsenaal.
WAPENING, v. (-en), krijgstoerusting; het in staat
van tegenweer stellen; uitrusting: algemeene crapening, oproeping van alle weerbare mannen ten
strij de.
WAPENKAMER, v. (-5), bewaarplaats van wapenen;
...KENNER, m. (-s), wapenkundige; ...KEVER, m.
(-5), (nat. hist.) (enoplium); ...KLEED, o. (-eren),
wapenrok; ...KNECHT, m. (-en), schildknaap;
...KONING, m. (-en), zekere hofbeambte (inz. bij
inhuldiging van den vorst); ...KREET, m. (...kreten),
oorlogskreet, leus; ...KUNDE, v. kennis van het
ontstaan, het breken (briseeren) en in geijkte termen
beschrijven der wapenschilden; heralciiek.
WAPENKUNDIG, bn. bedreven in de heraldiek.
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WAPENKUNDIGE

WAPENKUNDIGE, M. (-n), kenner der heraldiek.
WAPENLIJST, v. (-en), ljJst van wapenen
WAPENLOOS, bn..zonder wapenen, van wapenen
"beroofd.
WAPENMAGAZIJN, o. (-en), (mil.), arsenaal;
...MAKER, m. (-s), vervaardiger van wapenen;
...MAKKER, m. (-s), krjgskameraad; ...MANTEL,
m. (-8), (wapenk.) hermelijnen grond waarop het
schild staat; ...MEESTER, m. (-s); ...OEFENING, v.
(-en), militaire exercitie; ...PLAATS, v. (-en), plaats
waar militairen in den wapenhandel geoefend worden, drilveld; plaats waar men wapens en krijgsvoorraad btjeenbrengt, om het leger daarvan to
voorzien; ...PRAAL, v., ...PRACHT, v. zegeteeken,
tropee; zegevierende intocht; ...REGISTER, o. (-s),
wapenboek; ...REK, o. (-ken), toestel waartegen
geweren enz. geplaatst worden; ...RIEM, m. (-en),
bandelier; ...RING, m. (-en), metalen ring aan een
wapenrok, ring met een geslachtswapen;
m. krijgsroem; ...ROK, m. (-ken), malienkolder
(zekere kleeding); (ook) eene . soort van militaire
jas; ...RUSTING; v. (-en), harms; kleeding en wapenen van een 'oorlogsman.
WAPENSCHILD, o. (-en), bord waarop een adellijk
wapen is geschilderd, blazoen; ...SCHILDKENNER,
m. (-s), ..:SCHILDKUNDIGE, m. (-n), wapenkundige ;
...SCHILDER, m. (-s), iem. die een wapen, een
blazoen kan schilderen; ...SCHORSING, v. (-en), het
tijdelijk staken der vijandelijkheden (in een oorlog);
...SCHOUW, ...SCHOUWING, v. (-en), monstering
(van troepen), inspectie, revue; ...SMID, m. (...smeden), vervaardiger van oorlogswapenen; ...SNIJDER, m. (-s), graveur van familiewapens (op metaal
enz.); ...SPREUK, v. (-en), (wapenk.) devies;
...STANDAARD, ...STANDERD, m. (-s), groot vaandel; ...STILSTAND, m. het tijdelijk staken der
vijandelijkheden (van langeren duur dan eene wapenschorsing); ...STOK, m. (-ken), wapenrek; stole, staf
van hout of gummi die tot wapen dient: de politic.
agenten zfin hier voorzien van een wapenstok; ...STUK,
o. (-ken), deel eener wapenrusting; ...TUIG, o.
oorlogswerktuig; ...VELD, o. (-en), veld op, vak van
een wapenschild; ...VLAK, o. (-ken), (zeew.) schilderwerk op den achtersteven; ...VLIEG, v. (-en),
(nat. hist.) (stratiomys); ...ZAAL, v. (...zalen), wapenkamer; ...ZUIL, v. (-en), tropee.
WAPPER, m.
wip (eener ophaalbrug enz.),
bascule.
WAPPEREN, (wapperde, heeft gewapperd), heen
en weder waaien, fladderen (door den wind): de
vlaggen wapperen; de zeilen wapperen;
slingeren:
(fig.) in zijn gevoelen wapperen, besluiteloos zijn.
WAPPERKAAK, m. (...kaken), (Zuidn.) wellusteling.
WAR, v. verwarring, verwarde toestand: alles liyt
in de war, ongeregeld; het garen is in de war, ver.
ward; iem. in de war maken, zich doen vergissen;
zijn hoofd is in de war, hij is niet wel bij 't hoofd,
heeft zijn voile verstand niet; — (timm.) kwast,
knoest in hout, inz. in wortelhout waarvan de
ringen als verwarde figuren door elkander loopen;
(vissch.) kunstmatig vervormde plek in 't water
waarheen de visch wordt gelokt en waar fuiken
of netten worden uitgezet.
WARANDE, v. (-n), eig. diergaarde; open plaats
waar konijnen enz. bewaard worden; wandeldreef.
WARANDMEESTER, in. (-s), houtvester.
WARATJE, bn. verzachtende uitdr. voor waarachtig.
WARBOEL, m. (-en). verwarring: alles was er een
groote warboel; ...DIERTJE, o. (-s), infusiediertje,
dus geheeten, omdat die diertjes de stelsels der
natuurkundigen als het ware in de war brengen
en men niet weet, indien zij dieren zijn, onder
welke zij gerangschikt moeten worden.
WAREDIG, bn. (gew.) verzachtende uitdr. voor
waarachtig.
WARELOOS, bn. bw. (...zer, -t), (w. g.), onachtzaam, onoplettend; nalatig; verkwistend.

WARMEN.
WARELOOS,

mensch.

m. en v. (...zen), (w. g.), achtelooss

WAREMPELTJES, verzachtendes
uitdr. voor waarachtig.
WAREN, (waarde, heeft gewaard), spoken, bier ens
daar verschijnen; ronddwalen, zich ophouden.
WAREN, (waarde, heeft gewaard), (w. g.) beschermen.
WAREN, v. my. zie WAAR; handelsgoederen;_
(fig.) hjj handelt in natte waren, hij besteedt al zijrk
geld aan sterken drank.
WARENDIG, WARENTIG, bn. verzachtende uitdrvoor waarachtig.
WARENKENNER, m. (-5); ...KENNIS, v. kennis vam
koopwaren, de wetenschap die ons de handelswaren met betrekking tot hare soorten, herkomst,
bestanddeelen, vervalschingen, het gebruik enz
leert kennen; ...KUNDE, v., ...LEER, v.
WARGAREN, o. garen dat in de war is, garetk
niet behoorlijk in draden;
my. (-5), (fig.) verwarde zaak; ...GEEST, m. (-en), woelgeest,rustverstoorder.
WARGEESTIG, bn. ( er, -st), verward van zinnen_
WARHOOFD, m, en' v. (-en), warkop; ...HOOP, m(-en), verwarde hoop.
WARING, v. (-en), (zeew.), halfdek, gangboorct,
overloop op kleine vaartuigen.
WARINGIN, m. (-s), een zware hooge boom in
Indi6, tot het geslacht ficus behoorende, dienIndische,
grotenplia denJvlsheilig beschouwen; de kleine roode besyruchten,
dienen tot voedsel voor de vliegende honden, vleer-

WAREMPEL,

muizen en tal van vogels.
WARKLOMP, m. (-en), verwarde klomp; ...KOP,
m. (-pen), wargeest; ...KRUID, o. (plantk.) een plantengeslacht (cuscuta) met bladerloozen stengel, waar-aan in bundels groeiende bloemen voorkomen, tot
de familie der windeachtigen behoorende, waarvan
3 soorten in Nederland in 't wild voorkomen: het-.
Europeesche warkruid, het tijmkruid en het vlas, ook.
wijnsels, wilde klimme en winsels of seide geheeten.
WARM, bn. bw. ( er, -st), minder dan heet: warm

weer; warme spYzen; warme baden; het is warm.
vandaag; een warmen dag hebben, (fig.) waarop men,
zich erg inspannen, waarop men hevig strijden3
moet; melk warm van de koe, pas gemolken; eenewarme kamer, waarin gestookt wordt; — de natuurlijke warmte des lichaams bijeenhoudend: eenewarme jas; zich warm kleeden; (fig.) er warm in zitten,.
goed bemiddeid zijn, (ook) warm gekleed zijn; —
(fig.) hartelijk, welgemeend: een warm onthaal vinden; een warmen handdruk; het ging er warm toe,.,
er werd hevig gestreden; (fig.) warm worden, boos,.
kwaad worden; iem. het hoofd warm maken, iem.
opwinden, tot drift aanhitsen, hem lastig zijn; een,
warm voorstander der kunst; — hartstochtelijk: warme'
liefdesbetuigingen, een warme vrijer ; (ook in betrekking tot de geslachtsdrift) geil, wellustig: die meid'
is warm; zich warm maken, de geslachtsdrift prikke-len; hij is warm van natuur, de geslachtsdrift werkt
sterk bij hem; — (schild.) warme kleuren, warm van,
toon, die het schoonheidsgevoel aangenaam aandoenWARM-BADINRICHTING, v. (-en), inrichting waar•
men warme baden kan nemen.
WARMBEITEL, m. (-5), kapbeitel.
WARMBLOEDIG, bn. met warm bloed: warmbloe.dig e dieren.
WARMBREUKIG. bn . (smed.) warmbreukig ijzer, zwa-velijzer dat, warm zijnde, zeer broos is, in tegenst..
met koudbreukig ijzer, phosphorijzer dat alleen bij,
gloeihitte goed to bewerken is. WAR -MBRELTKIG-HEW, v.
WARMEN, (warmde, heeft gewarmd), warm maken,
worden: zijne honden, voeten warmen; gewarmde spfjs,
eten van den vorigen dag weder beet gemaakt;
zich warmen, zich bij het your plaat-en om het.
warm to krijgen. -WARMING, v. het w amen, verwarming.

WARMKAMER.
WARMKAMER, v. (-s), (in een schouwburg, gasthuis,

klooster enz.) kamer waar men zich gaat warmen.
WARMOES, v. groentesoep; — o., tuinmoes, moesgroente.
WARMOESHOF, m. (...ven), ...LAND, o. (-en),
...TUIN, m. ( en), hof grond tuin waar moeskruiden geteeld worden.
WARMOEZENIER, m. (-s, -en), WARMOEZENIERSTER, v. (-s), warmoezier, -ster.
WARMOEZIER, m., WARMOEZIERSTER, v. (-0,
die moeskruiden teelt en verkoopt.
WARMPAN, v. (-nen), beddepan, pan om een bed
's winters te warmen.
WARMPJES, bw. warm, aangenaam warm; het is
nogal warmpjes; (fig.) er warmpjes in zitten, het
goed kunnen stellen.
WARMPLAATS, v. (-en), warmkamer.
WARMTE, v. (nat.) moleculaire beweging: de
warmte zet ails dingen uit; eigen warmte, dierliike
warmte, de warmte 'die de dieren hebben als gevolg
der stofwisseling; stralende warmte, warmte opgewekt door een warm voorwerp dat zich op eenigen
afstand bevindt, in tegenst. met geleidingswarmte,
waarbij het verwarmende voorwerp met dat wat
verwarmd wordt, in aanraking is; vrije warmte, die
waar te nemen is; gebonden, latente warmte, die niet
waar te nemen is; soortelijke warmte, de verhouding
tusschen de hoeveelheden warmte die eene zekere
gewichtshoeveelheid der stof en die eene gelijke
hoeveelheid water voor dezelfde rijzing in temi - eratuur behoeven: water heeft de grootste soortelijke
warmte; gewaarwording die wij hebben als wij in
de nabijheid van warme voorwerpen komen en de
oorzaak dozer gewaarwording: reel warmte verdragen kunnen; de warmte der kachel verkwikt 's winters;
er heerscht heden eene ondraaglijke warmte, tempera.
ratuur; de warmte van het bloed, de temperatuur;
(fig.) gloed, vuur: iem. met warmte verdedigen, toespreken; de warmte van zijn stijl, zijner verbeelding.
WARMTEBRON, v. (-nen), bron, oorzaak der warmte:
de voornaamste warmtebron is de zon; ...BUIS, v.
buis waardoor iets verwarmd wordt;
...CAPACITEIT, v. soortelijke warmte; ...-EENREID, v. (...-eenheden), (nat.) hoeveelheid warmte
noodig om 1 K.G. water 1° C. in temperatuur to
doen stijgen, calori; ...-EQUIVALENT, o. getal (424)
dat uitdrukt hoeveel arbeidseenheden 1 calori opleveren; ...GELEIDING, v. (-en), het voortgeleiden
der warmte; ...GRAAD, m. (...graden), graad op
een thermometer; sterkte der warmte in eene stof
aanwezig: den warmtegraad der lucht nagaan;
...LEER, v. leer, wetenschap der warmte; ...LEIDER,
m. (-s), voorwerp of stof die de warmte goed geleiden : de metalen zijn goede warmteleiders.
WARMTEMETER, m. (-s), toestel om den warmtegraad van iets to bepalen, thermometer; toestel om
de soortelijke warmte eener stof to bepalen, calorimeter; ...STOF, v. naam waaronder men vroeger
de warmte aanduidde, toen men zich die voorstelde
als eene uiterst fijne vloeistof; ...STRAAL, m.
(...stralen), richting waarin de warmtegolven zich
voortplanten; de warmtegolven zelf: donkere warmtestralen, alleen voor het gevoel waarneembaar; lichtgevende warmtestralen, lichtstralen, tevens warmtestralen.
WARMWATERBAK, m. (-ken), (stoomw.) ijzeren
vergaarbak voor den gecondenseerden stoom;
...BORD, o. (-en), bord door warm water warm gehouden; ...BUIS, v. (...zen), buis waardoor warm
water vloeit om zoodoende eene ruimte to verwarmen; ...KRAAN, v. (...kranen), kraan waaruit men
warm water kan laten vloeien.
WARMZAAL, v. (...zalen), warmkamer.
WARNEST, o. (-en), (fig.) verwarring.
WARNET, o. (-ten), net dat verward is.
WARRANT, (Eng.), v. (•s), volmacht; bevel tot
inhechtenisneming (in Engeland); patent, octrooi,
waarborg voor de fabrieksmerken.

WASCH.
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WARREL, m. (-s), (gew.) kruishagel; — war: het
katoen, het garen is in den warrel.
WARRELBOEL, m. (gew.) warboel.
WARRELEN, (warrelde, heeft gewarreld), heen em
weder slingeren, draaien; in de war raken, verwarren; eene warrelende zee, woelende golven. WARRELING, v. (-en, het warrelen.
WARRELKLOMP, m. (-en), verwarde menigte;
...TROEP, m. (gew.) warboel; ...WIND, m. (-en),,
dwarrelwind.
WARREN, (warde, heeft geward), in verwarring
in de war brengen; in de war raken, komen; oneenig zijn; oorlog voeren. WARRING, het warren,.
verwarring.
WARRIG, bn. onhandelbaar, koppig, twistziek:
een warrige kerel; — (timm.) vol warren en kwasten: warrig hout.
WARS, bn. afkeerig: wars van rleier (5.
WARSTRUIK, m. (-en), een eigenaardige Indische ,
struik
(quisqualis lndiaca).
WARTAAL, v. onverstaanbare taal; onsamenhangende woorden, nonsens: wartaal spreken, zeggen.
WARTEL, m. (-5), (zeew.) eene soort van kleinem
ketting of haak, draaiende op het end van een.,
ketting en waarvan men bij 't spinners van schiemansgaren gebruik maakt.
WARTELBLOK, o. (-ken), (zeew.) draaiblok; (bij,
touwslagers) draaihaak, nahanger; ...HAAS, m.
(...haken), (zeew.) taliehaak waarvan de kop uibeene zeer sterke ijzeren plaat bestaat, op welke hij,
draait en waarvan de beide zijden zich sluiten over
elkander als een beugel, waarin men eene kous
vastklinkt om den strop te ontvangen van het,
blok, voor 'twelk hij dienen moet, om de daardoor loopende touwen uit elkander to houden; ...TALIE,
v. (-s, (zeew.).
WARWINKEL, m. verwarde boel: het is hier een.
echte warwinkel.
WARZIEK, bn. (-er, -st), twistziek, rustverstorend.
WARZIJDE, v. vlokzijde; ...ZOEKER, in. (-s), twistzoeker; ...ZUCHT, v.
WAS, m. groei.
WAS, o. v. de algemeene naam voor eenige uit,
koolstof, waterstof en zuurstof samengestelde verbindingen, die in vele eigenschappen met de vettert
overeenkomen; de belangrijkste en meest bekende ,
sortvanwide,lkbjnvortge
on afgescheiden wordt uit de honigraten: gele, witte
was; iets in was afdrukken; met was bestrijken; in.
was boetseeren.
WASACHTIG, bn. als was, op was gelijkende.
WASAFDRUK, m. (-ken), afdruk in was.
WASA-ORDE, v. Zweedsche ridderorde.
WASAPPEL, m. (-s, -en), (tuinb.) eene appelsoort
die eene kleur als gele was heeft; ...BAL, na.
een bal was om garen te wassen; (schoenm.) mengsel van was en zwavel, om de hakken van een ,
schoenflarwitmk;.BLEK, KERIJ, v. (-en), plaats waar was gebleekt wordt;
...BLEEKER, m. (-s); ...BLOEM, v. (-en), bloem gemaakt van was; (plantk.) hondstong; ...BODEM,_
an. (-s), wasbrood; ...BOETSEERDER, na. (-s), iem..
die in was boetseert; ...BOETSEERKUNST, v.;
...BOOM, m. ( en), zekere Noordamerikaansche.
heester (myrica cerifera), uit welks vruchten door
uitkoken een groenachtig was wordt verkregen, dat
tot vervaardiging van welriekende kaarsen client;
Nederlandsche of Brabantsche was, geurige gagel.
WASCH, v. het wasschen: wij hebben deze week de
wasch,; — er is reel goed in de wasch, bij het waschgood; bij iem. in de wasch zUn, door hem zijn vuil
waschgoed laten wasschen;
v. (wasschen), linnengoed enz. dat gewasschen moet worden of gewasschen is; de groote wasch, de grootere stukken;
de fijne wasch, de kleinere stukken die meer zorg vereischen; de rude wasch geren; de schoone wasch
thuis krijgen, aan kant maken, opvouwen on wegleggen. WASCIIJE, o. (-5).

WASOHBAAS.

WASSEN.

WASCHBAAS, m. (...bazen), (mil.) man van de
waschvrouw; ...BAD, o. (-en), bad om zich to wasschen; kuip daarvoor bestemd; ...BAK, m. ( ken),
bak waarin men zich of lets wascht; (ook) eene
soort van bak om edele metalen to zuiveren;
...BANK, v. (-en), bank welke tot wasschen dient,
inz. wolkammersgereedschap ter ontvetting of ontzweeting der wol; ...BEER, m. (...beren),(nat.hist.)
.zekere beer in Amerika (ursus lotor) die, naar men
zegt, niets eet zonder het vooraf in water gewasschen to hebben; ...BEKKEN, o. (-s), waschkom
-om het gezicht en de handen in to wasschen;
...BLEEK, v. (-en) , het bleeken van gewasschen
goed ; bleekveld ; BLEEKER, m. (-s); ...BLEEKERIJ,
v. (-en); ...BOEK, o. (-en), book waarin het goed
wordt opgeteekend, dat gewasschen moet worden;
... BOOED, o. (-en), (scheepst.) verhooging van de
boorden voor het inslaan der golven; ...BORD, o.
(-en), plankje waarover gegolfd zink geslagen is,
waarop men vuil goed wascht.
WASCHDAG, m. ( en), dag waarop gewasschen
wordt (linnengoed enz.); ...DOEK, m. (-en), natte
-doek, afneemdoek; ...GELD, o. geld dat men voor
bet wasschen betaalt; honderd gulden loon en zes
-en twintig gulden waschgeld, bij het huren van
-dienstboden; ...GOED, o. kleedingstukken enz. die
gewasschen zijn of moeten worden; ...GOEDKNIJPER, m. (-Si, houten-knijpertjes om het natte goed
aan de drooglijn vast to knijpen; ...GOUD, o. korxelig, fijn goud dat uit rivierzand en goudhoudende
.aarde gewasschen wordt; ...HAMER, m. (-s), eene
soort van waschstamper; ...110K, o. (-ken), ...HUIS,
o. (...zen), plaats waar gewasschen wordt; ...INRICH`TING, v. (-en), publiek waschhuis; ...KAN, v. (-nen),
dampetkan; ...KETEL, m. (-s), ketel waarin waschwater heet gemaakt wordt; ...KOM, v. (-men), steemen waschbekken; ...KOT, o. (-ten), (gew.) waschhok ; ...KUIP, v. (-en), kuip waarin de wasch gedaan
of waarin gewasschen wordt.
WASCHLAP, m. (-pen), waschdoek; ...LIJST, v.
lijst der waschgoederen; ...LOON, o. (-en),
geld voor het wasschen betaald; ...MACHINE,
v. (-s), machine om to wasschen; ...HAND, v. (-en),
mand waarin het waschgoed verzonden wordt;

WASEMEN, (wasemde, heeft gewasemd), damp verspreiden, - van zich geven. WASEMING, v. het
wasemen.
WASEMIG, bn. (-er, -st), dampig.
WASEMPIJP, v. (-en), pip om den wasem van een
kokenden ketel of to voeren; ...POT, m. (-ten),
(scheik.) zeker toestel.
WASFABRIEK, v. (-en), plaats waar was bereid
wordt; ...FABRIKANT, m. (-en); ...FAKKEL, v. (-s),
brandende zeer dikke waskaars; ...FIGUUR, o.
(...figuren), figuur in was gemaakt.
WASGEEL, bn. zoo geel als ongezuiverd was.
WASHANDEL, m. in- en verkoop van was; ...HUID,
v. weeks, zachte, dikwijls gekleurde huid waarmede de snavel van sommige vogels aan den wortel
omgeven is.
WASJE, o. (-s), wasrol.
WASKAARS, v. (-en), kaars van was; ...KAARSENFABRIEK, v. (-en); ...KANEN, v. my. overschot
van gesmolten was; ...KIJKER, m. (-s), waarzegger
uit wasdruppelen; ...KIJKERIJ, v.; ...KLEUR, v.
WASKLEURIG, bn. de kleur van was hebbende.
WASKOEK, m. ( en), platte rondo koek van gestold
was; ...LAP, m. (-pen), lap die, met was bestreken,
tot het wrijven van houtwerk gebezigd wordt;
...LICHT, o. (-en), waskaars; ...LICHTFABRIEK, v.
(-en); ...LICHTGELD, o. (-en); ...LUCIFER, m. (-s), lucifer van was; ...OPAAL, o. waskleurig opaal;
...PALM, m. (-en), . -..PALMBOOM, m. (-en), zekere
soort van palmboom in de Andes van Peru (ceroxylon); -de stam van dezen boom zweet eene witte
massa uit, die op bijenwas gelijkt en als zoodanig
gebruikt wordt; ...PEER, v. (...peren), eene soort
van peer die waskleurig is; ...PIT, m. (-ten), lange
dunne opgerolde waskaars om gas aan to steken;
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...MEESTER, m. (-s), opzichter over het linnengoed;
v. (-en), dienstbode met het wasschen van
linnengoed belast; meid eener waschinrichting;
...MEISJE, o. (-s); ...MOLEN, m. (-s), waschbank;
...PENSEEL, o. (-en), penseel der teekenaars om daarmee de kleuren to laten ineenvloeien of wog to
wasschen;
...PLAATS, v. (-en); ...STAMPER, m. (-s),
houten stamper on' het vuile linnengoed schoon to
stampen; ...STEL, o. (-len), waschkom, waschkan,
zeepbakje on kambakje op eene waschtafel.
WASCHSTER, v. (-s), zij die wascht.
WASCHTAFEL, v. (-s), tafel waaraan men zich
wascht en die er toe ingericht is; ook eene soort
van, gewoonlijk driehoekig, tafeltje waarop men
pie wasehtobbe plaatst, wanneer het linnengoed gewasschen wordt; ...TOBBE, v. (-n); ...TOESTEL,
-0. (-len), toestel om iets to wasschen : waschtoestel veer
•lompen, ...TON, v. (-nen); ...VAT, o. (-en); ...VROUW,
v. (-en), vrouw die nit wasschen gaat; (bij militaiTen) vrouw die het vuil linnen der soldaten wascht;
...WAGEN, m. (-5), bleekerswagen; ...WATER, o.
water om in to wasschen, water waarin iets ge.

wasschen is; o. (...von), waschvrouw;
...ZAK, m. 1-ken), zak waarin de wasch naar den
bleeker gezonden wordt.
WASDOEK, o. gewast linnen; met een vernis
,overtrokken weefsel, om het waterdicht to maken;
—FABRICAGE, v. het maken van wasdoek.
WASDOM, m. groei, toeneming: de wasdoin der
planten.
WASDRAAD, m. (...draden), draad met was be-

streken.

WASEM, m. (-s), damp, nitwaseming inz. van
kokende of gistende zelfstandigheden: adem.

...PLEISTER, v. (-s), zeker heelmiddel; ...PRUIM,
v. (-en), (tuinb.) wazige zachte pruim; ...ROL, v. (-len),
kegelvormige rol van met was omgeven katoen,
om lampen enz. aan to steken.
WASSCHEN, (wiosch, waschte, heeft gewasschen),
door middel van water of andere vloeistof schoonmaken: zich de handen, het gezicht wasschen; een kind
wasschen; borden en schotels wasschen; :het vuile goed
wasschen; (boekdr.) de drukvormen wasschen, met een
in loog gedoopten borstel de onreinheden verwijderen; erts wasschen, door water van de aarddeelen
zuiveren; — (fig.) dat is den moriaan gewasschen, zie
MORIAAN; iern. het hoofd of de ooren wasschen, horn
doorhalen, scherp berispen; iem. den rug wasschen,
hem afrossen; (fig.) ik zal dat varken wel wasschen,
ik zal die moeilijke zaak wel in orde brengen; (sprw.)'
als de eene hand de andere wascht, worden zij beide
schoon, wederkeerige hulp maakt het work gemakkelijk; (sprw.) ik wasch mine handen in onschuld, ik
kan het Met helpen; (fig.) de handen in iemands
bloed wasschen, hem vermoorden; — zonder het begrip van schoonmaken: de melk wasschen, met water
verdunnen; de oogen met boorwater wasschen, betten;
iem. die in zwijm ligt, met azijn wasschen, opfrisschen;
— (teekenk.) eene kleur met water allengs van het
donkere tot het lichte doen overgaan; — (kaartsp.)
doorschudden (de kaarten); dooreenschuiven (steenen van het dominospel).
WASSCHEN, o. wassching ; voetbad; het natmaken
der vingers van den priester (bij de mis).
WASSCHER, m. (-5), die wascht, bleeker. WASSCHERIJ, v. (-en), blcekerij, waschplaats.

WASSCHIJF, v. (...von), waskoek.
WASSCHILDER, m. (-5), die in was schildert;
...SCHILDEREN, o. het schilderen op een met was
doortrokken mum., wat buitengewoon duurzaam
moet zijn, ook encaustiek schilderen geheeten;
...SCHIL I , ERWERK, o.
WASSEN, (wies, is gewassen), grooter worden,
opschieten: de planten wassen en gedljen; die jongen
is [link nit de kluiten gewassen, hij is haast volu'assen;
— tieren, opkomen: op dit land oast Doren; in Frankrijk wassen vurige w Olen; — meer worden, hooger,
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jrooter worden: het water wast 2 dM., wordt 2 dM.
tiooger; wassende maan, de maan als zij in omtrek
s chijnbaar toeneemt. WASSING, v. het, wassen, de
groei, toeneming.
WASSEN, (waste, heeft gewast), met was bestrijken: gewast taf; beddetfjk wassen: met was poetsen:
.het leergoed wassen, in de was zotten.
WASSEN, bn. van was (vervaardigd); een wassen
.-beeld, van was vervaardigd afbeeldsel van mensch
-of dier; — (fig.) een wassen neus, iets dat men naar
Rijn believer draait of wringt; iem. een wassen neus
.aandraaien, hem verkeerd inlichten; het is maar een
wassen neus, het is bloat voor den vorm.
WASSENAAR, m. (-s), wassende maan.
WASSENBEELDENSPEL, o. (-len), tent waarin
-wassen beelden to zien zijn.
WASSMEERSEL, o. (-s), smeersel uit was bestaande;
__STEEN, m. (-en), als voor werpsn. —, v. gmv. als
:stofn.: eene soort van peksteen.
WASZALF, v. (...een), zeker heei_middel; ...ZEEP,
zeep met was bereid.
WAT, vragend voorn -x., meestal zelfstandig gebruikt en naar zaken vragende: neat is er ?; wet heft
.ge daar?; wat is er van nw dienst?; zoowel in de
rechtstreeksche vraag: hfj riaagt: scat duet gfj? als
in de niet rechtstreeksche vraag: hij vraagt, wat g(
.doet; ?eat?, als uiting dat men iem. niet goed ver▪ taan heeft en hem uitnoodigt zijn zeggen of vragen
te herhalen; — in verbinding met de voorzetsels aan,
naar, met enz. wordt het gewoonlijk vervangen
door het overeenkomstige voornaamwoordelijk bw.
-dat, met waar begint: waaraan (can wat,, denktgfj?;
waarin (in wat) bewaart lid het? —
bijvoeglijk gebruikt kan het zoowel naar personen
als naar zaken vragen en beteekent dan welk, hoe-

o. (-ten), in de loterij, een nummer waarop
een prijs gevallen is, in tegenst. met een niet: he

danig: wat man is dat?; seat vleesch is het lekkerst?;
scat wind heeft hem dat aangewaaid ?; — gewoonlijk
is het in deze bet. vergezeld van voor, voor een
•(vaarbij voor dan niet de kracht van een voorzet-el
heeft): neat voor een man is clot ?, eat voor man is
'dot?, de gewone wijze van vragen en in beteekenis
verschillende van : neat een man is dot? wat man is
that?, wet voor weer is het ?; — neat kan ook van het
2elfst. naamw. gescheiden voorkomen: wat is dat
voor een man ? —
in uitroepende zinnen dient het meer om de kracht
-der uitdrukking te verhoogen, dan wel te vragen
en is dan vaak vergezeld van al, een : wat bests boter !;

neat lekkere kersen!; wat al banaliteit!; teat al ;olden
fro dat opstel 1; wat een ezel is dat !; wat een ongelukken
.op een dag !; wat een brood eet kly daar!
- betrekkelijk voornw.: doe dat wat ik u zeg;
.slat is joist wat ik hebben moet; hij vroeg iets wat ik
niet wist; weet glj wat ik gedaan heb ?; het gebruik
-van wat is noodig na dat, datgene en alles,
onbepaald voornw. iets: ik zie wat; ik heb u
scat te vertellen; dat is wet anders; wat ik u gezegd
.heb, is de zuivere waarheid; scat hfj ook zegge, vertrouw
hem niet; wet waar is, most eenvoudig zfjn;
- onbepaald hoofdtelw. eene kleine hoeveelheid
of een klein aantal to kennen gevende, eenig, eenige.

wat sulker; hier zen wat kersen; h?). croeg
geef
.om wat geld;
-

bw. van hoeveelheid en graad, een weinig:

he is wat lui en wat vervelend;
bleef teat rusten;
.het eten is teat aangebrand; de rnelk is iet of neat suer,
zeer weinig; blijf nog wat, eene korte pons; vrfj wat,
betrekkelijk Teel: hfj is vrij teat vooruitgegaan; heel
neat, zeer veel: ik heb heel wat verdiend; — in hooge
mate (dan heeft neat den klemtoon) : hjj is wat knap;
• vertelt neat aardig; wij z(jn wat gelukkig;
bw. van wijze, hoe: wat is 't vandaag koud!,
hoe koud is het vandaag; wat ongelukkig 4 hoe ongelukkig is dat!, ?vat set gij goecli; wat duur !, uitroep
als men iets duur vindt; — -waarom: wat lacht gij
och?; wat plaagt gfj toch altfjd?
- tw. neat! komt hfj niet?; och wat! htj oppassen.';
toe teat, maak voort;
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heeft een wat en ik heb twee nieten.
WATER, o. (-5, -eren), eene over de geheele aarde
verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur.
reuk of smaak heeft on uit 1 volume zuurstof en
9 volumen waterstof bestaat: water om te drinken,

te koken, te wasschen; zuiver, gedistilleerd water; hard
water, bronwater; zacht water, regen- en rivierwater;
soot water, waarin zout opgelost is, in tegenst.
daarmee zoet water, drinkbaar water; brak water,
vermenging van zoet en zeewater; frisch, helder,
klaar water; water uit de bron, de pomp, de zee; een
emmer, een glas, een druppel water; de zon haalt
water, schijnt zoo bleek dat men regen kan verwacliten; het schip krijgt water in, heeft eene lek;
bloemen in het water settee, om ze frisch on fleurig
to 'louden; iets 'nit het water eten, alleen gekookt
en met niets anders toebereid; op water en brood
zitten, in de gevangenis zitten en niets dan water
en brood krijgen; zfj geljken op elkander als twee
d rappels water, zij gelijken volkomen op elkander; —
(in spew.) zij is zoo gauw als water, zij is erg bij de
hand: water in de zee dragen, onnoodig werk verriehten; dat kan al het water van de zee niet afwasschen, dat is niet tegen te spreken, (ook) daaraan
is nu niets meer to veranderen; reel water eon lets
veil maken, veel onnoodigen omslag maken; het is
of nib een ernmer toed water over den rug gegoten
wordt, ik ben zeer huiverig, (ook) dat is eene geduchte ontgoocheling; zich aan koud water branden,
overal zwarigheden in zien; 't was of ik neater sag
branden, ik stond uiterst verwonderd to kijken;
water dorschen, nutteloos moeite doen; zU zen all
water en veer, het zijn gez ,voren vijanden; water
su'n urn (ken, zich een weinig temperen, zijne
eischen verminderen, (ook) zoete broodjes bakken;
het is seater en oiielk, flauwe kost; het is water en
wind, geene voedzame spije; — regen: er is veel
water gevallen; het water des kernels; —
eene min of meer greote hoeveelheid water in
slooten, meren, rivieren, kanalen enz.,inz.als vaarwater: de binnenwateren, de water wegen binnen de
grenzen van het land; de buitenwateren; een klein,
groot, smal, diep water; in diep water ten, in de
voile zee; te water reizen, een weg per schip of
boot afleggen; een schip te water laten, van stapel
laten loopen; te water gaan, gaan zwemmen; iem.
'nit het water halen, een drenkeling redden; het
water treedt buiten de oerers, overstroomt de omstreken; al het land stoat order water, is overstroomd; een land onder water zitten, laten overstroomen, inz. ter verdediging; open water, niet
bevroren, in tegenst. met dicht water, dat toegevroren is; — met betrekking tot de zee; hoog water,
vloed; laag water, ebbe; hol, verbolgen water, onstuimige zee; slecht water, kalme, effen zee; sail water,
tusschen vloed en ebbe; — (in sprw.) zoo gezond
all een vischje in het water, zeer gezond; leven all
een vischje in het neater, onbekommerd, zeer gemakkelijk; in sulk neater 1.•angt men zulke visschen, van
zulk slag van yolk meet men zulke dingen verwachten, (ook ► van zulke daden heeft men zulke
gevolgen to wachten; in troebel water is het goed
visschen, zie TROEBEL; de zotten dragen het water
nit en de wijsen vangen de visch, moeite voor iets
doen, waarvan anderen de voordeelen genieten;
stille waters hebben diepe gronden, die het minst
spreken, zijn dikwijls het slimst; als het water stil
staat, stinkt het, wie niets doet, vervalt tot kwaad;
kan niet de zon in het water zien schfjnen, hij is
gauw wangunstig, afgunstig; dat is water op zijn
molen, dat dient hem; als het water iem. in den
mond loopt, leert hij eerst zwemmen, in den rood
leert men zich inspannen on behelpen; Gods water
over Gods akker laten loopen, zich om niets bekommoron; waar de dijk het laagst is, loopt het water
het eerst over, rampen treffen arms lieden het eerst;
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het water loopt altjjd naar zee, rijke of gegoede lieden
keigen vaak groote voordeelen; over het water wonen
ook menachen, gezond yerstand treft men overal
Ilan; die parte is in het water gevallen, is mislukt;
riin geld in het water gooien, onnoodig, nutteloos
uitgeven; het water komt hem tot aan de lippen, de
nood is bij hem hoog; zich met moeite boven water
houden, ztj kunnen ternauwernood zich redden;
boven water en wind zfjn, binnen zijn, boven Jan
zijn, buiten gevaar, in goeden doen verkeeren; tusschen water en wind, juist aan de waterlijn; tusschen
water en wind zffn, weifelen, geene partij kiezen;
h# is weer boven water gekomen, hij is weer uit den
nood, (ook) hij is weer teruggekomen, na lang afwezig geweest te zijn enz.; dat was een paal onder
water, eene moeilijkheid die men niet voorzien had;
kruisen
in die wateren treft men veel noordenwind,
zeeroovers; spjjkers op laag water zoeken, zie SPIJKER; —
verschillende waterachtige bestanddeelen uit het
lichaam, als tranen, zweet, urine enz.: hare oogen
stonden vol water, vol tranen; zich tot water schreien,
lachen, hevig schreien, lachen; — het water liep hem
tangs het gezicht, den rug, het zweet; — z#n water
loosen, wateren; zijn water laten loopen, onwillekeurig
loozen; hoog water hebben, moeten wateren; pijn op
het water hebben, pijn gevoelen als men watert;
heeft het
iemands water bektiken, — waterzucht:
water; het water in de knie hebben,
het lidwater;
men heeft hem het water afgetapt; -- het water komt
m# in den mond, ik watertand, heb een hevig verlangen naar; — de bevalling is ophanden, het water
is reeds gebroken, het vruchtwater; —

vloeistof die er moor of min als water uitziet:
reukwateren, welriekende wateren; minerale wateren;
gedistilleerde wateren, sterke dranken; hij is onder
water, hij is beschonken; te water gaan, zich be-

drinken; — (nijv.) golvende weerschijn van geweven
stoffen: het water van dat moor is byzonder fraai;
diamant van het eerste water;—glans,held rheid:
(fig.) roover van het eerste water, in hoogen graad.
WATERTJE, o. (-5).
WATERACHTIG, bn. (-er, -st), als water; vochtig,
vol water; (fig.) niet krachtig, zonder pit, laf: waterachtig voedsel; waterachtig bier.
WATERACHTIGREID, v. het uitzien als water; scherpheid in het
bloed; (fig.) het laffe.
WATERADER, v. (.en), ader van eene springbron;
(ontl.) eon der vaten welke het waterachtige vocht
naar het blood voeren.
WATERAFDRIJVEND, bn. (geneesk.) de urineloozing
bevorderend: waterafdrijoende middelen.
WATERAFLEIDING, v. (-en), het geven van eene
richting aan den loop eener rivier, ...AFTAPPING,
v. (-en), het in goeden staat houden van eene bevaarbare rivier; (geneesk.) het ontlasten van het
overtollige water in het menschelijk lichaam;
...AFVOER, m., ...AHORNBOOM, m. (-en), gemeene
m. (-en), (plantk.) (inula
ahornboom;
britannica); ...ALOE,

v. (-Vs), (plantk.) (stratiotes);

...ANANAS, m. (-son), (plantk ) watersalade; ...ANDOORN, m. (-s), (plantk.) gemeene wolfspoot (lycopus
europaeus); ...APPEL, m. (-s, -en), vrucht van den
waterappelboom; waterappelboom; ...APPELBOOM,
m. (-en), zekere Zuidamerikaansche boom die langs
het water groeit (anona muricata).
WATERBAAN, v. (...banen), waterweg; ...BAAR,
v. (—baron), golf; ...BAARS, m. (...zen), baars die
gekookt en zonder saus gegeten wordt; ...BAD, o.
(-en), inrichting om lets beneden 100° C. gelijkmatig
te verwarmen; ge\voonlijk een metalen draadwerk
dat men in verwarmd water hangt en waarin het
to verwarmen voorwerp zich bevindt; — doop;
...BAK, na. (-ken), bewaarplaats your water; bak
waarin water wordt opgevan2en; regenbak; (ook)
zoutzieders-, papiermakersgereedschap enz.; bak
om in te wateren, zijn water te loozen; ...BAKJE,
o. (-s); ...BAL, m. (-len), eene soort van kunstvuur_
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work; ...BALK, m. (-en), (scheepst.) balk die het
ruim van achteren afsluit; ...BASILICUM, o.
(plantk.); ...BED, o. (-den), wanneer men schepen
drijvende per spoor wil vervoeren, laat men ze
rusten op een waterbed, in water; ...BEEK, v.
(...beken), vliet; ...BEESTJE, o. (-5), (nat. hist.) eene
soort van doodgraver die in het water leeft;
...BEKKEN, o. (-s).
WATERBEKKEN, (waterbekte, heeft gewaterbekt),
watertanden.
WATERBEL, v. (-len), luchtblaas in of op het
water; ...BERG, m. (-en), zeer hooge golf of baar;
...BERICHT, o. ( en), bericht omtrent den waterstand onzer rivieren, vooral des winters; ...BESCHRIJVER, m. (-5); ...BESCHRIJVING, v. beschrijving der wateren van'een land; ...BETONIE,
v (plantk.) Sint-Antoniuskruid (scrofularia aquatica); ...BEWEEGKUNDE, v. hydrodynamica; ...BEWONER, m. (-s), dier dat het water bewoont:
de visschen zijn waterbewoners;
...BEZIE, v.
(...zien), (plantk.) een plantengeslacht (vaccinium
oxycoccus), tot de familie der roosachtigen behoorende, waarvan slechts done soort op enkele plaatsen in Nederland in 't wild voorkomt : gemeene of
roode waterbezie, ook waterhanepoot en moerasrtjfblad geheeten ; ...BIES, v. een plantengeslacht
(heleocharis), tot de familie der cypergrassen behoorende, waarvan 4 soorten in Nederland voorkomen: gemeene waterbies; aard omvattende waterbies,
veelhalmige en naaldvormige waterbies; ...BIEZEN,
v. my. (plantk.) wiekende waterbiezen, pijptorkruid;
...BITTER, o. wateraloo; zekere plant; ...BLAAS,
v. (...blazon), pisblaas; (ook) blaar door eene trekpleister of door branding veroorzaakt; ...BLAASBREUK, v. (-en), (heelk.), blaasbreuk; ...BLAASJE,
o. (-s), waterbel; een der vliezige zakjes met eon
waterachtig vocht in het hoofd, de borst enz. van
een mensch, waardoor hij geweldig lijdt; ...BLAD,
o. (-en), zekere Amerikaansche plant (hydrophyllum).
WATERBLAUW, bn. zoo blauw als water.
WATERBLAUW, o. kleur van water; ...BLAZER,
m. (-s), zeedier dat water uitspuit, inz. de dolfijn;
...BLOEM, v. (-en), in of dicht bij het water
groeiende bloom; ...BLOEMPJE, o. (-s); ...BOBBEL,
m. (-s), waterblaas; ...BOELKENSKRUID, o. (plantk.)
driedeelig tandzaad (bidens tripartital, ...BOKJE,
o. (-5), zeker fraai insect; ...BOOG, m. (...bogen),
regenboog; ...BOOM, m. (-en), (plantk.) Amerikaansche olijfboom; ...BOON, v. (-en), zeker gewas
(arum colocasia); ...BORDEN, o. my. (zeew.) planken
die op het scheepsboord gezet en afgenomen kunnen worden om het water to laten wegloopen;
(timm.) de over de windvering gelegde planken
waarlangs het water afdruipt op de pannen;
(molenm.) de boven aan het molenlijf langs het.
riot aangebrachte planken voor het afwateren;
...BOT, v. (-ten), (plantk.) vv-aterloot; bot die men
gekookt zonder saus opdient; ...BOTERBLOEM,
v. (-en), dotterbloem.
WATERBOUW, m. het optrekken van gebouwen
enz. boven het water; —KUNDE, v. de kennis vereischt tot het ontwerpen en aanleggen van werken,
om de stroomen of de zee binnen vooraf aangewezen
grenzen to beperken. met name dijken, zeeweringen,
sluizen enz.; ook de kennis tot het graven van
kanalen, hetzij ter bevordering van handel en welvaart, hetzij om den afvoer van het water naar
behooren to doen plaats hebben.
WATERBOUWKUNDIG, bn. op de waterbouwkunde
betrekking hebbende.
WATERBOUWKUNDIGE, m. (-n), iem. die in de

waterbouwkunde ervaren is.

WATERBRAKER, m. (-s), zeker werktuig der
waterbouwkundigen ; ...BEEMS, v. (...zen), waterviieg ; ...BREUK, v. (-en), (heelk.) eene soort van
breuk waarin veel water zich samenhoopt; ...BRIJ,
met water gekookte pap; ...BRON, v. (-nen),
fontein; ...BROOD, o. (-en), brood waarvan het
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deeg met water en niet met melk gemengd is;
m. (-en), waterzucht
...BROODJE, o. (-s) ;
in den onderbuik ;
m. en v. (-en), iem. die gaarne
water drinkt; ...BUIS, v. (...zen), Buis of pijp eener
waterleiding; ...BUIZENKETEL, m. (-s), (stoomw.)
stoomketel uit waterbuizen bestaande ; ...BUNGE,
v. (plantk.) ovaalbladige eereprijs; ...CHOCOLADE, v.
chocolade met heet water klaargemaakt : een kop
waterchocolade gebruiken; ...CIRCULATIE, v. de omloop van water in eene stoommachine van lage drukking; ...CLOSET, v. (-s), geheim gemak waar de
faecalial met water worden weggespoeld; ...DAM,
m. (-men), dijk, havenhoofd; ...DAMP, m. (-en),

veren; ...FLESCH, v. (...sschen), flesch bestemd om

damp die uit het water opstijgt; ...DARMBREUK,
v. (-en), (heelk.) ; ...DEEL, o. (-en), waterhoudend
deel van iets; (ook) hoeveelheid water in het een
of ander mengsel.
WATERDICHT, bn. ondoordringbaar voor het
water, impermeabel : eene waterdichte regenjas ;
waterdichte laarzen; eene waterdichte bevloering.
WATERDIER, o. (-en), dier dat in het water leeft;
...DISTEL, v. (.$), (plantk.) gele distel (cirsium oleraceum) ; ...DOKTER, m. (-s), dokter die de watergeneeswijze voorstaat; ...DOOP, m. doop met water.
WATERDOORLATEND, bn. het waterdoorlatend ver2nogen der Nederlandsche baksteenen is klein, zij laten
weinig water door.
WATERDORPEL, m. (-5), (timm.) dorpel om het
inwateren en vooral het injagen van water door
-den wind te voorkomen of te verminderen: aan
onze achterramen zfin waterdorpels aangebracht;
...DRACHT, v. (zeew.) diepgang (van een schip);
...DRAGER, m., ...DRAAGSTER, v. (-s), die water
draagt, in de huizen bezorgt; ...DRIEBLAD, o.
<plantk.) waterklaver; ...DRINKER, m. (-5),
STER, v. (-s), die water drinkt; ...DROP, m. het
afloopen, afdruipen van het water van boven neer;
goot; waterdroppel; ...DROPPEL, m. (-s), neerval.
vallend waterbolletje; ...DRUKMACHINE, v. (-s),
machine waarbij een zuiger door den druk van het
water bewogen wordt en zoo de overige deelen in
beweging brengt; ...DRUP, m. waterdrop;
m. (-s), waterdroppel; ...DUIVEL, m. ( 5),
watergeest; ...DUIZENDBLAD, o. (plantk.) vederkruid; (ook) waterviolier.
WATEREEND, v. (-en), eend die zich met visch
voedt; (vuurw.) waterzwermer, waterkegel;
eene soort van vuurwerk dat in 't water schiet
.en onuitgedoofd er uit komt; ...EEREPRIJS, v.
(plantk.) eene soort van eereprijs (veronica anagallis), die ook als artsenijplant wordt gebruikt;
...EMMER, m. (-s), emmer waarin water gehaald
of bewaard wordt.
WATEREN, (waterde, heeft gewaterd), met water
besproeien, begieten: in droge zomers moeten de tuinen
flunk gewaterd worden; (wijn) met water vermengen;
4verschillende stollen, b. v. zijde) van de gewone
daarop voorkomende golvingen voorzien; door
rniddel van heete ijzers figuren indrukken; laten
-drinken, naar het wed brengen (paarden); zijn
water loozen: ik moet even wateren; loozen bloed
wateren; met waterachtig vocht bedekt worden:
zijne oogen wateren, zijn vochtig ; (fig.) de mond
watert daarvan, ik krijg er lust in; — (zeew.)
uit het oog verliezen ten gevolge van de rondheid
der aarde; uit het gezicht verdwijnen.
WATEREN, o. my. (zeew.) kogels die in en uit
het water springen.
WATER-EN-VUURNERING, v. (-en), waar water en
vuur verkocht wordt.
WATEREPPE, v. (plantk.). (gew.) tweede watereppe,
vergiftige of groote waterscheerling; smalbladige
watereppe, breedbladige watereppe en knoopbloemige
watereppe, drie schermbloemige planten, met witte
bloemen, die alle drie in of langs slooten, vijvers,
vaarten enz. gevonden worden (sium latifolium);
...FEEST, o. (-en), feest op het water, in vaartuigen
gevierd; ...FILTER, m. (-5), filter om water te zui.
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er water in te doen; (ook) eene soort van bedwarmer; ...FORNUIS, o. (-zen); ...GAASVLIEGEN, v.
my. (nat. hist.) eene familie der netvleugelige
insecten, die zonder cocon verpoppen (sialidae);
...GAL, v. (geneesk.) heldere gal; ...GAL, ...GEIL,
v. (plantk.) (gew.) wilde spurrie; ...GANG, v. (-en),
loop van het water; waterleiding; eene gang water,
twee emmers water; ...GANG, v. (-en), (zeew.) dikke

plank die aan weerszijden van het dek is aangebracht, tot hetwelk zij mede behoort; ...GARF, v.
(...ven), watersprong welks stralen schoofvormig
opstijgen ; ...GAT, o. (-en), gat in een muur waardoor het water kan wegvloeien; Nolte onder de
wortels der boomen; gat vol water; (fig.) modderpoet, waterige plek; ...GEBIED, o. (eener gemeente
b. v.); ...GEBIT, o. (-ten), watertoom: een uit kogeltjes en ringen bestaand mondstuk; ...GEEST, m.
(-en), (fab.) eene soort van nimf, beschermgeest van
het water; —, gmv. (natuurk.) geest van water;
...GENEESINRICHTING, v. (-en), inrichting waar
men met water geneest, by. to Laag-Soeren in
Gelderland; ...GENEESKUNDE, v. die geneeskunde
die met water geneest: de watergeneeskunde volgens
Kneipp .
WATERGENTIAAN, v. (plantk.) eene plant, tot de
familie der gentiaanachtigen behoorende, die in
slooten, grachten en vaarten wordt aangetroffen en
welker bloembla den geel gekleurd zijn; ...GERECHT,
o (-en), rechtbank ter beslissing van de geschillen
over waterloopen, water wegen enz.; ...GETIJ, o.
vloed en ebbe; ...GEUS, m. (...zen), (Ned. gesch.)
naam waarmede de vluchtelingen van allerlei
stand en beroep werden bestempeld, die, bij het begin van den opstand tegen Spanje, Nederland hadden verlaten en aan boord hunner schepen de
schrik van vriend en vijand waren; ...GEVOGELTE, o. waterwild; ...GEZICHT, o. (-en), gezicht
over of op het water; ...GEZWEL, o. (-len), (geneesk.)
een met water gevuld gezwel; ...GIETER, m. (-s),
werktuig waarmede water over iets gegoten wordt;
m. ...GIETSTER, v. (-s), die zoodanig werktuig
gebruikt; ...GIETING, v. het besproeien met
water; ...GLANS, m. helderheid, glans: waterglans
eener parel; ...GLAS, o. (...zen), glas waaruit water
gedronken wordt; glas waarin (inz. door een zieke)
de pis geloosd wordt; — (scheik.) kiezelzure potasch,
oplosbaar in kokend water; oplossing hiervan om
verschillende voorwerpen to verglazen, to lijmen
enz.; ...GOD, m. (-en), (fab.) Neptunus, Triton; ...GODIN, v. (-nen), (fab.) najade, nereide; ...GOLF, v.
(...ven), baar; ...GOOT, v. (...goten), geleiding voor
het water, riool; ...GOUDSBLOEM, v. (-en), dotterbloom; ...GRACHT, v. (-en), breede sloot; ...GRAS,
o.; watergras met stekende aren, gele zegge of riotgras; ...GROEF, v. (...ven), ...GROEVE, v. (-n),

greppel.
WATERHAGEDIS, v. (-sen), eene in het water
levende hagedis; ...HALER, m., ...HAALSTER, v.
(-5), die water haalt en naar eene bepaalde plaats
brengt; ...HALER, m. (-s), schuit die zoetwater
haalt en brengt ter plaatse waar het ontbreekt;
...HAMER, m. (-5), (natuurk.) polshamer, een luchtledig glas ten deele met water gevuld, dat door de
warmte der hand reeds begint te koken;
VOET, m. zeker kruid (ranunculus aquatilis), dat
elders jeukkruid wordt geheeten; (ook) roode waterbezie; ...HEEMST, v. (plantk.) (hibiscus palustris);
...HELD, m. (-en), zeeheld.
WATERHELDER, bn. zoo holder als water.

WATERHEN, v. (-nen), waterhoen; ...HENNEP,
m. (plantk.) eene op hennep gelijkende plant;
...HOEFBLAD, o. (plank.) groot hoefblad; ...HOEN,
o. (-ders), het kleinste waterhoen (Gallinula Baillonz),
een vogeltje van slechts 6 duim lengte, dat in het
warme en gematigde Europa, op gelijke breedte in
Azie wordt aangetroffen en in Noord-Afrika en
zelfs aan de Kaap de Goede Hoop word waarge.

WATERHOEN.
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nomen; bij ons echter behoort het tot de zeldzame
vogels; het kleine waterhoen (Gallinula pusilla) is een

...KLIEVER, m. (4, (nat. hist) zekere Amerikaansche vogel met een zonderlingen snavel, zijnde het.
bovendeel veal korter dan het benedendeel en ►

1854

weinig grooter dan het kleinste waterhoen on wordt
. op dezellde plaatsen aangetroffen; ...HOENTJE, o.

(-5), zeker vogeltje (Gallinula chloropus), van l 1 duim
lengte, dat bijna overal, waar veal riot groeit, zelfs
in vaarten' on breeds slooten, broedt; ...HOL, o. (-en),
(timm.) groove onder in de waterlijst van eene deur
geschaafd, om to zorgen dat het alloopende water niet
onder de lijst terug zal loopen; m. (-en),
een bond welke afgericht is om waterwild uit bet
water to halen, poedel.
WATERHONDEKENSKRUID, o. eene soort van standelkruid met breeds bladeren.
WATERHOOFD, o.
(geneesk.) zeer dik, door
het water opgezet hoofd; ...HOOGTE, v. hoogte,
stand van het water; ...HOORN, m. ( en), zekere
zeeschelp; ...HOORNKRUID, o. (plantk.) paardestaart; ...BOOS, v. (...zen), waterkolom die, door
een wervelwind opgetrokken, zich uit zee of een
ander groot water verheft, door den wind snel
voortgedreven wordt on groote verwoestingen
aanricht; ...HOOZING, v. (-en), het uithoozen van
water; ...HORLOGE, o. (-5), wateruurwerk.
WATERHOUDEND, bn. water bevattende: een waterhoudende spoelbak.

WATERHUID, v. (-en), (ontl.) huidje of vlies waarbinnen het vruchtwater besloten is.
WATERIG, bn. (-er, -st), als water, waterachtig:
waterige soep; waterige win; het waterig vocht in het
oog; (fig.) laf, smakeloos: een waterige stij 1. WATERIG-

HEID, v. watera,chtige hoedanigheid.
WATERING, v. besproeiing; wetering, breeds sloot;
beekje.
WATERJUFFERTJE, o. (-s), (nat. hist.) eene familie
van netvleugelige insecten (libellula) die een zeer
lang en dun lichaam hebben, in de nabijheid van
het water van andere insecten leven en lang kunnen
vliegen, inz. de kleinere soorten hiervan; ...KAARDEN, v. my. (plantk.) duitbladachtigen; ...KAARS,
v. (-en), zeker kunstvuurwerk; ...KAN, v. (-nen),
vaatwerk waar water in gedaan wordt; ...KANKER,
m. (geneesk.) kankergezwel in den mond; ...KANT,
m. (-en), wal, kant van het water, oever; ...KARAF,
...KRAF, v. (-fen); ...KAS, v. (-sen), zeker papiermakersgereedschap; ...KASTANJE, v. (-s), waternoot (traps natans); ...KEERING, v. (-en), dam, dijk,
havenhoofd, sluiswerken; ...KEERINGSWERKEN,
o. my.; ...KEGEL, m. (-s), watereEnd, eene soort van
vuurw erk.
WATERKERS, v. (plantk.) een plantengeslacht
(nasturtium) tot de familie der kruisbloemigen behoorende, waarvan 3 soorten: de gemeene waterkers;
(le moeraswaterkers of wilde waterradUs en de twees'achtige waterkers in of langs slooten gevonden
worden, terwijl eene vierde soort, de akker- of waterraket, op vochtige akkers en op muren voorkomt;
alleen de gemeene waterkers draagt witte, de andere
drie soorten daarentegen gele bloemen.
WATERKERVEL, v. (plantk.), (gew.) watertorkruid
(phellandrium aquaticum); ...KETEL, m. (-s). ketel
waarin water gekookt wordt; brouwketel; ...KEVER,
m. (-s), een in het water levende kever met harige
zwempooten; ...KIES, KIJK ER, m. (-s), piskijker;
...KIKVORSCH, m. (-en), de in het water levende
kikvorsch, in tegenst. met den loof- en landkikvorsch;
...KISTING, v. (-en), kistdam; ...KLAVER, v. eene

gentiaanachtige plant, ook wel waterdrieblad ge.

heeten, die alleen in of aan slooten of op moeras-

achtige plaatsen, vooral op veengrond, gevonden
wordt; hare bloembladen hebben eene licht rozeroode
kleur; ...KLEP, v. ( pen), (stoomw.) zekere klep die
den verdichten waterdamp laat wegvloeien;
...KLERK, m. (-en), (fig.) schrijver op een cargadoorskantoor; ...KLEUR, v. kleur van water, eigenaardig blauwgroen.
WATERKLEURIG, bn. de waterkleur hebbende.
WATERKLIERKRUID, o. (plantk.) waterbetonie;

daarom ook verkeerdsnavel geheeten (rhynchops);.
...KNOOP, m. (-en), (zee w.) schildknoop; ...KNOT-

SEN, v. my. (plantk ), (gew.) lischdodden of duikelaars: eene plantenfamilie; ...KOLK, v. (-en);
...KOM, v. (-men), bekken; ...KONING, m. beheerscher des waters; ...KORSTMOS, o. (plantk.).
WATERKOUD, bn. koud on vochtig: het is nogat
waterkoud.

WATERKRAAN, v. (...kranen), kraan waarmedeeene waterbuis afgesloten wordt; ...KRACHTMACHINE, v. (-5), watermotor; ...KROOS,
...KROOST, o. (plantk.) waterlinze, eendenkroos;
...KRUID, o. (plantk.) (gew.) ruiterkruid; ...KRUIK,
v. (-en), vaatwerk waar water in gedaan wordt,
— (plantk.), (gew.) witte waterkruik, witte plomp;
...KUIP, v. (-en), waschbak ; v. kennis,
leer van het water en zijne eigenschappen, hydrologie.
WATERKUNDIG, bn. wat op de waterkunde betrekking heeft.
WATERKUNDIGE, m. (-n), ism. in de waterkunde,
ervan.

WATERKUSSEN, o. (-s), gutta-percha buis of zak_
met water gevuld en tot kussen dienende; ...KUUR,.
v. (...kuren), (geneesk.) watergeneeswijze: de waterkuur volgen, toepassen; ...KWAKKEL, m. (-5), Mexi
caansch waterhoen; ...LAAG, v. (...lagen); ...LAK„
o. (-ken), oplossing van schellak in borax; ...LAARS,.
v. (...zen), waterdichte laars; ...LAND, o. water-achtig land; ...LANDER, m. (-s), bewoner van Wa-terland (in Noord-Holland); (fig.) daar komen dewaterlanders, hij (zij) begint te schreien; ...LEER,.
v. leer van het water en zijne eigenschappen;
...LEEUW, m. (-en), zeeleeuw, zeker dier; ...LEEUWERIK, m. (-en), (nat. hist.) Florentijnsche leeuwerik; ...LEGGER, m. (-s), (zeew.) vat waarin zoet-water aan boord bewaard wordt; zoetwaterschuit
(te Amsterdam).
WATERLEIDING, v. (-en), loop van het water; het
brengen van het water door pijpen of buizen in
zekere richting; de daartoe noodige pijpen of buizen;
inz. de pijpen en buizen en alles wat daartoe:
behoort, die tegenwoordig in vele groote gemeenten
aangelegd worden, 'pm daardoor drinkbaar water,.
dat op zekere plaats (het pompstation) opgepompt
en gezuiverd wordt, naar de verschillende woningen,
to voeren.
WATERLEIDINGSBUIS, v. (...zen), buis der water-leiding; ...CONCESSIE, v. (-s, ...sien), concessie-

voor het aanleggen eener waterleiding; ...KUNDE,
v.; ...RECHT, o.; ...SCHADE, v. schade door een:
lek aan de waterleiding.
WATERLELIE, v. (-s, ...lien), plomp; ...LELIES, v.
mv. (plantk.) eene plantenfamilie (iris) waartoe
twee geslachten behooren: de gele plompen en de
witte plompen; ...LIJN, v. (-en), de oppervlakte van
het water; eene linie, buiten aan het schip, welke
doet zien, hoe diep het gaat; watermark (in papier);
...LIJSTER,v. (-s), watermeerle: ...LINIE, v. (krijgsw.)
eene door inundation zeer sterke verdedigingslinie:

...LINS, v. (...zen),.
(plantk.), (gew.) kroos of eendenkroos; ...LINT, o.
(plantk.) egelskop: ...LINZE, v. (plantk.) waterline;
...LISCH, v. (plantk.) gemeene z wanenbloem (but°.
mus umbe//atus): eene sierlijke plant met fraaie
rondo bloemen, in een enkelvoudig scherm ver
eenigd; ...LONGSLAKKEN, v. mv. (nat. hist.) eene
familie van inlandsche slakken, tot de onderorde
der longslakken behoorende (limnaeacea); ...LOOP,
o. een bros, loocikleurig, moeilijk smeltbaar metaal,
in 187 door HIELm ontdekt; ...LOOF, o. (plantk.)
waterblad; (bouwk.) zeker sieraad; ...LOOK, o. eene
in het water groeiende soort van look (teucriunb
scordium); ...LOOP, m, richting van het water in
zijn loop; watergang; ...LOOPER, m. (-s), water-Nieuwe Hollandsche waterlinie;
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meerl, ook watertreder geheeten; zeker insect van

padden die hare eieren in het water leggen; ...PAD, o(-en), pad bij, door of in het water; ...PARTIJ, v. (-en),
een partijtje op 't water; eene plek gronds waar
op kunstige wijze •aterwerken zi,jn aangelegd: dewaterpartij in de Scheveningsche boschjes; ...PAS, 0._
(-sen), zeker werktuig om to onderzoeken of iets.
horizontaal, volkomen even hoog is;' timmermanswaterpas, een plankje voorzien van een schietloodje;
iuchtbel-waterpas of libel, een hermetisch gesloten

't geslacht der bloedzuigenden; waterhorloge.
WATERLOOS, bn. zonder water; droog.
WATERLOOT, v. (...loten), onnutte loot aan een
boom; onvruchtbare tak, punt van een dooden tak;
...LOOZEN, o. pissen, wateren.
WATERLOOZEIV, bn. (geneesk.) pisafdrijvend.
WATERLOOZING, v. het wateren, pissen; (-en),
het afloopen, doen afloopen van het water; ...LUIS,
v. (...zen), waterwants, zeker insect; ...MACHT, v.

zeemacht, oorlogsvloot; ...MALROUW, v. (plantk.)
waterandoorn; ...MAN, m. (-nen), verkooper van
drinkwater; naam van een der teekenen van den
dierenriem tusschen den Steenbok en de Visschen
(aangeduid door ZZ); ...MANDERKRUID, o. (plantk.)
waterlook; ...MACHINE, v. (-s). machine om gewoven stoffen to wateren; ...MEERL, (-en), ...MEREL,
v. (-s), zekere vogel (cinclus aquaticus); ...MEETKUNDE, v. leer van het evenwicht der vloeistoten;
...MELOEN, m. (-en), eene soort van meloen met
zwarte zaden en sappig, aangenaam smakend
vruchtyleesch, die in warme oorden zeer overvloedig, maar bij ons niet gekweekt wordt (cucurbita citrullus); ...MERK, o. (-en), eigenaardig figuur
in papier, dat daarin bij de bereiding ontstaat;
...METER, m. (-s), hydrometer, zie dit Nt oord; werktuig om de hoeveelheid van het gebruikte water
van eene waterleiding to bepalen; ...MICROSCOOP,
m. (...copen); ...MIJN, v. (-en), een onde!zeesch
to,stel, dienende om de vijandelijke schepen te
verniolen of ten minste zwaar to besehadigen;
...MIJT, v. (-en), (nat. hist.) eene soort van mijt
(hydrachna aquatica) die men in vele stilstaande
wateren, bij kleiland en veengrond aantreft,
...MOL, m. (-len), (nat. hist.) vogelbekdier; ...MOLEN,
m. (-s), molen dienende om het water uit een polder
te malen; (ook) molen die door water gedreven
wordt; machine om goweven stof en te wateren;
...MOLENAAR, m. (-s).
WATERMOS, o. eene soort van mos dat in het
water groeit; ook eene plant, tot de familie der
wieren behoorende, Welke in zcetwater groeit (conferva); ...MOT, v. (-ten), schietmot, eene boven water
vliegende motsoort, tot de orde der peesvleugeligen
behoorende (phryganea); ...MOTOR, m. (-5, -en), een
motor die door de kracht van stroomend of vallend
water in beweging wordt gebracht; ...MUG, v. (-gen),
eene kleine soort van muggen die aan wateren leven;
...MUIS, v. (...zen), zeker knaagdier; ...MUIZENOOR,
o. (-en), (plantk.) vergeet-mij-niet; ...MUNT, v. verschillende soorten van munt die in het water groeien
(mentha aquatica); ...MUUR, v. een plan tengeslacht
(somolus valerandi), tot de familie der muura. htigen
behoorende, waarvan slechts eene soort vrij algemeen in Nederland in 't wild voorkomt: de gemeene
zcatermuur; ...NAVEL, v. (plantk.) gemeene waternavel, een niet zeer algemeen schermbloemig plantje
dat bij uitsluiting op vochtige plaatsen in hei- en
duingrond voorkomt; ...NAVELBREUK, v. (-en),
(heelk.); ...KRUID, o. zekere plant; ...NIKKER, m.
(-Si, watergeest; ...NIMF, v. (-en), (fab.) najade,
nere'ide; (nat. hist.) waterjuffer; ook (plantk.);
...HOOD, m. gebrek aan water; ...NOOT, v. (...noten),
waterkastanje; een plantengeslacht, tot de familie
der wederikachtigen behoorende, waarvan maar eene
soort en dan nog zeer zelden in Nederland in 't wild
wordt gevonden: de gemeene waternoot.
WATEROOG, o. waterzucht in 't oog; ...OPAAL,
m. (...opalen), waterachtige opaal; wit schelpvormig
veldspaath, ook maansteen, zonnesteen, wolfs- en visschenoog geheeten; ...OPV0ERWERKTUIG, o. (-en),
werktuig om water op to voeren; ...ORGEL, o. (-s),
(oudt.) orgel dat door middel van water bespeeld
werd; ...PAARD, o. (-en), nijlpaard; ...PAARDESTAART, m. (-en), (plantk.) eene soort van paardestaart, die in rivieren of moerassen wordt aangetroffen en ook watermuur wordt geheeten; ...PAD, v.
(-den), ...PADDE, v. (-n), (nat. hist.), eene soort van

glazen buisje, zOOver met water gevuld, dat er zich.
slechts eene kleine luchtbel in gevormd heeft; dit
glazen buisje is omsloten door een van koper, data
in de bovenzijde in 't midden eene opening heeft ter
grootte van de waterbel.
WA TERPAS, bn. bw. horizontaal, evenwijdig aara
den horizon of een waterspiegel: waterpasse linen;.
lets waterpas maken.
WATERPASLIJN. v. (-en), lijn die waterpas loopt,.
...METER, m. (-5), zeker werktuig; iem. die water-past.
WATERPASSEN, (waterpaste, heeft gewaterpast),
waterpas maken; gelijkzetten; (zeecv.) een schip.
tcaterpassen, onderzoeken of het voor- of achterlastig:
gnat. WATERPASSING, v. (-en).
WATERPASVLAK, o. (-ken), vlak dat waterpas is.
...PATIENTIE, v. (plantk.);:
WATERPATICH,
...PEER, v. (...peren), sappige zomerpeer; ...PEIL, o..
(-en), werktuig om de waterhoogte to meten;
...PEILGLAS, o. (...zen), (stoomm.) dikke glazen buis
in verbinding met den stoomketel, om het peil van
het ketelwater aan to geven; ...PEILKRAAN, v.
(...kranen), kraan waardoor men de hoogte van het.
ketelwater kan aangeven; ...PEILSTOK, m. (-ken),_
watermaat; ...PEPER, v. (plantk.) scherpe duizendknoop, ook bittertong geheeten; ...PERS, v. (-en),_
hydraulische pers; (pap ) pers onder welke het water
uit het papier tusschen de vilten wordt geperst;
...PEST, v. (plantk.) een zeer lastig onkruid dat zeer
snel geheele slooten dichtgroeit (elodea canadensis);
...PETER-,-;ELIE, v. w atereppe; ...PIJP, v, (-en), pijpwaar water doorloopt; (ontl.) pisbuis; ...PILAAR,
m. (...laren), zeker kunstvuurwerk; -watergarf, ziealdaar; ...PIMPERNEL, v. watereereprijs; ...PISSEBED, v. (-den), (nat. hist.) zeeluis; ...PLAATS, v. (-en),_
plaats waar gewaterd wordt; (zeew.) plaats waar
zoetwater aan boord wordt genomen; ...PLANT, v.
(-en), in of dicht bij het water groeiende plant;.
...PLAS, m. (-sen), groote hoeveelheid water, pool;
de groote waterplas, de zee, oceaan; ...PLOMP, v. (-en),
(plantk., gew.) witte plomp; ...POEL, m. (-en).
WATERPOKKEN, v. my. zekere huiduitslag, windpokken; ...POLITIE, v. politie die voor de veiligheid te water waakt; ...POMP, v. (-en), werktuig om door middel van een zuiger water op to voeren;
...POORT, v. (-en), poort aan den waterkant; ...PORSELEIN, o. (plantk.) wilde porselein ; ...POT, m. (-en),
pot om water in te doen; kamerpot, nachtpot, pis-pot; ...PRIEMKRUID, o. (subularia aquatia);
...PROEF, v. (...ven), ordalie, godsgerecht, beproeving door middel van w ater of iem. onschuldig was (in de middeleeuwen).
WATERPROEF, bn. bestand tegen het water, ondoordringbaar. •
WATERPROEF, o. eene soort van stof die tegen•
het water bestand is en inz. dient om regenmantels.
voor dames en regenjassen van to maken, waarom
bet dan ook niet zelden regengoed genoemd wordt.
WATERPROOF (Eng.), ondoordringbaar voor water;
stof die zoo is.
WATERPRUIM, v. (-en); ...PUIST, v. (-en), (geneesk.) ,
-enmtwarchigvoeuldbas;r
die schielijk komt en weer verdwijnt; ...PUNGE,
v. eene plant (samolus valerandi), tot de famine der
sleutelbloemigen behoorende, die vrij algemeen langs
slooten, in venen en op moerassige gronden voorkomt; ...PUT, m. (-ten), in den grond gegraven
vergaarplaats voor water; ...RAAF, v. (...raven),
(nat. hist.) aalscholver, schollevaar; ...RAD, o.
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watermolen; naarmate het
water .er boven of onder tegen aan stroomt of in
het midden, onderscheidt men ze in bovenslags-,
genderslags- en middelslagsraderen; ...RADIJS, v.
(plantk., gew.) moeras-waterkers; ...RAKET, v. (-ten),
zeker kunstvuurwerk; —, v. gmv. (plantk., gew.)
.akkerwaterkers; ...RAL, m. (-len), eene soort van
waterhoentje (rallus aquaticus) die bij ons alleen op
-den trek voorkomt; ...RAM, m. (-men), hydraulische
viers.
WATERRANONKEL, v. (-s), een plantengeslacht, tot
ode familie der ranonkelachtigen behoorende, waarvan 8 soorten in Nederland in 't wild voorkomen:
-de klinwpbladige waterranonkel; de haarbladige watergranonkel; de wjjdbladige waterranonkel; de drjjvende
waterranonkel; de witbloemige waterranonkel; de Ban.dot's waterranonkel; de Petwer's waterranonkel en de

levende slakkensoort; ...SLANG, :v.• (-en), eene zeer
ventjnige Indische slang, die in de keerkringsstreken, gevvoonlijk in de voile zee, leeft, en zich hoofdzakelijk met visschen on schaaldieron voedt;
(sterrenk.) een zuidelijk sterrenbeeld; (zeew.) waterbuis van leer of zeildoek; ...SLOOF, v. (—sloven),
het houten juk dat b. v. bij brugwerken ter hoogte
van den gewonen waterspiegel op de ingeheide
palen wordt aangebracht, waarop dan wader palen
(opzetters genaamd) worden geplaatst om tot de
brughoogte to komen; m. (-s), waterkliever; ...SNIP, v. (-pen), zekere vogel.
WATERSNOOD, m. rampen onheilen gebrek
door eene overstrooming veroorzaakt.
WATERSNOODCOMMISSIE, v. eene commissie die
in tijd van watersnood in .de behoeften on nooden
van de be woners der geteisterde streken tracht to
voorzien.
WATERSPEENKRUID, o. Sint-Antoniskruid; ...SPIEGEL, m. oppervlakte van bet water; —, (-s), watergordel die een drijvend schip omvangt; ...SPIN,
v. (-nen), zeker spinachtig dier dat in staande wateren leeft on zich met waterinsecten en kleine
schaaldieron voedt; ...SPITSMUIS, v. (...zen), (nat.
hist.) in het water levende spitsmuis (sorex fodiens);
...SPITTEN, o. (veend ) onder water staande veengrond met den spitter bewerken, een zware veen-

(-eren), rad van een

•ongekkbladige waterranonkel.

WATERRAT, ...ROT, v. (-ten), zeker knaagdier;
(spott.) zeeman; o. zeerecht (door de
zeevarende mogendheden erkend); ...RESERVOIR,
• (-s);
o. eene soort van rietgras;
klein waterrietgras.
WATERRIJK, bn. (-er, -st), ruim van water voormien; rijk aan rivieren (van een land).
WATERROOS, v. (...rozen), (plantk., gew.) witte
plomp; ...ROT, v. (-ten), waterrat; ...RUIM, o. (zeew.)
gedeelte van het ruim waarin het water bewaard
wordt; ...RUIT, v. zekere plant, tot de ranonkelvcschtigen behoorende (thalictrum flavum) die algemeen
an moerassige streken voorkomt; ...RUPS, v. (-en);
...SALADE, v. waterananas (pistia); ...SALAMANDER, m. (•s), (nat. hist.) een in het water levende
salamander (triton).
WATERSCHADE, v. schade door water veroorzaakt, inz. bij het blusschen van brand: wegens

waterschade te koop tegen spotprfjzen.
WATERSCHAP, o. (-pen), benaming van ieder
-district, polder of heemraadschap, aan het hoofd
waarvan eon bestuur geplaatst is, dat voor de
belangen der waterloozing zorgt on de maatregelen
beraamt en ten uitvoer brengt, om den grond tegen
-overstrooming to beveiligen : het waterschap van de
.sluis aan de Wielingen.
WATERSCHAPSBESTUUR, o. (...besturen), bestuur
-van een waterschap; ...REGLEMENT, o. (-en).
WATERSCHAT, m. (fig.) overvloed van water;
...SCHEERLING, v. (-en), eene vergiftige schermtloemige plant (cicuta virosa), welke in moerassige
veenstreken, aan de kanten van plassen, slooten,
-vaarten enz. voorkomt en soms ook wel
groote
waterscheerling, dollekervel en tweede watereppe wordt
geheeten; ...SCHEPRAD, o. (-even); ...SCHEUT, v.,
waterloot; ...SCHILDPAD, v. (-den), in het water
levende schildpad, in tegenst. met landschildpad;
...SCRIP, o. (...schepen), schip dienende om water
.aan to voeren; ...SCHOENEN, m. my. zeker schoei.sel (van hout) dienende om er made op de oppervlakte des waters to loopen; ...SCHOOT, m. (-en),
(zeew.) schoot van het onderste lijzeil; ...SCHORPIOEN, m. (-en), schorpioen die in 't water leeft;
(ook) een halfschildvleugelig insect; ...SCHOUT,
'm. (-en), hoofdambtenaar van politic die de orde
onder het scheepsvolk en de schepen handhaaft en
o. a. belast is met het aanmonsteren van matrozen
voor visschersvaartuigen; ...SOHO UW, v. onderzoek
'mar den toestand der waterwegen; ...SCHROEF,
v. (...van), schroef van ARCHIMEDES; ...SCHUIMER,
m. (-s), arbeider die de stadsgrachten van drijvend
vuil moot zuiveren; ...SCHU1T, v. (-en), schuit tot
aanvoer van drinkwater.
WATERSCHUW, bn. bevreesd voor afkeerig van
het water; met de hondsdolheid behept.
WATERSCHUWER, m. (-s), (geneesk.) iem. die het
water vreest, die een afkeer heeft van het water;
die met de hondsdolheid behept is; ...SCHUWHEID,
...SCHUWING, v. water vrees.
WATERSLAK, v. (-ken), (nat. hist.), in het water

arbeid; ...SPOOR, o. (...sporen), teeken op de opper-

vlakte des waters door een varend schip achtergelaten; aangewezen waterweg.
WATERSPREEUW, in. (-en), eene soort van spreeuw
(cinclus aquaticus) die de zonderlinge eigenschap
heeft van to water to gaan on daaronder op den
bodem voort to loopen of zelfs met behulp zijner
vleugels to zwemmen on dus eig. onder- water to
vliegen; in ons land komt hij zelden voor.
WATERSPRONG, m. (-en), hoeveelheid water met
een straal opgevoerd (b. v. van eene fontein of
springbron); ...SPUIT, v. (-en), toestel om water op
to voeren; brandspuit.
WATERSTAAT,

m. (in 't algem.) de gesteldheid

van eene grootere of kleinere uitgestrektheid gronds
ten opzictite van het water, dat zich daarin bevindt of waarmede het omgeven is; (in 't bijz.)
de zorg der hoogere regeering om den grondeigendom
der ingezetenen to beveiligen tegen overstroomingen
on de rechten der onderscheidene waterschapsbesturen to regelen; de minister van waterstaat, handed
en niiverheid, die met de zorg voor alles, wat tot
waterstaat, handel on nijverheid van ons land betrekking heeft, daaronder posterijen en telegraphic
begrepen, is belast.
WATERSTAATSBELANG, o. (-en), belang van den
waterstaat; ...BESTUUR, o. ; ...WERKEN, o. my.
werken vanwege den waterstaat uitgevoerd.
WATERSTAG, o. (-en), (zeew.) zeker touwwerk,
stag van den voorsteven naar den boegspriet;
...STAND, m. (-en), hoogtestand van het water (in
eene rivier enz.); ...STATION, o. (-s), pompstation
eener waterleiding; ...STEEN, m. (-en), gootsteen;
...STEENBREKE, v. (plantk.) (saxifraga hirculus);
...STERREN, v. my. (plantk., gew.) ruiterkruid;
...STOEP, m. (-en), houten of steenen stoepje aan
den waterkant, walstoep; ...STOF, v. (scheik.),
WATERSTOFGAS, o. eene gassoort 14-maal zoo
Licht als de dampkringslucht een der bestanddeelen
van het water; ...STOFLUCHT, v.; ...STOOF, v.
(...sloven), eene stoof die met heet water gevuld
wordt; ...STOOM, m. damp van heet of kokend
water; ...STRAAL, m. (...stralen), uitspringend,
uitstroomend water; ...STREEP, v. (...strepen),
golvende streep op eene schelp; ...STROOM, m.
(-en); ...STRUIK, m. (-en), heestergewas in of nabij
het water; ...STUIFBAD, o. (-en), (geneesk.);
...STUIFTOESTEL, o. (-len), toestel om de lucht in
een vertrek vochtig te maken.
WATERTANDEN, (watertandde, heeft gewatertand), lust in, begeerte tot iets hebben, inz. van

WATERTANDEN.

WATJE.

pUs of drank, zoodat het water er van in den
anond komt : die vruchten doen mff watertanden:

KUNDE, v. waarzeggertj uit het water; ...VORMING,

((fig.) vurig begeeren
WATERTEUGELING,

dit doet mtj watertanden.
v.
(-en), waterkeering ;

m. ( en), ...TOCHTJE, o. (-s), tocht langs
Abet water; reis ter zee of op eene rivier, uitspanming op het water; ...TOL, m. (-len), tolgeld dat
.men voor het bevaren van zekere vaarwaters betalen
Anoet; ...TON, v. (-nen), ton met of voor water;
...TOOM, m. (-en), watergebit; ...TOOVERIJ, v. (-en);
...TOR, v. (-ren), waterkever; ...TOREN, m. (-s),
Loren waarin men het gezuiverde water ten behoeve eener waterleiding oppompt tot zulk eene
Zhoogte, dat het uit kracht der communicatie tot
-op de hoogste verdiepingen der stad kan komen;
...TORKRUID, o. waterkervel; ...TRAPPER, ...TRE,DER, m. (-s), die op het water loopt ; iem. die rechtop
in het water kan staan zonder den bodem to raken;
-(fig., dicht.) schip; ...TUIN, m. (-en), tuin of vlecht-werk tegen het water; tuin in of op het water;
...TULP, v. (-en), witte plomp; ...TWIST, o. garen
op watermolens vervaardigd; eene soort van gewoven wit goed ; ...UURGLAS, o. (-zen), wateruur-work; ...UURWERK, o. (-en), een uurwerk door
water gedreven; werktuig hetwelk door uitloopend
water de uren aanwijst.
WATERVAL, m. (-len), het vallen van het water
--van
eene steile hoogte of helling naar beneden;
plaats waar zulks geschiedt; ...VALERIAAN, v.
•(plantk.) gewone valeriaan die langs den waterkant groeit (valeriana officinalis); ...VARENS, v.
my. eene plantenfamilie die slechts door een geslacht in Nederland vertegenwoordigd wordt, het
pilkruid; ...VAT, o. (-en), vat waarin water wordt
bewaard; (ontl.) deel der blaas; watervaten, hoofd-organen der opslorping; ...VATBREUK, v. (-en),
(heelk.) breuk in een der watervaten ;
o.
(plantk.) klein waterveil, kruisbladig kroos ; ...VELD,
(fig.) het water, de oppervlakte des waters;
...VENKEL, v. (plantk.) waterkervel; ...VERF, v.
(-yen), eene soort van verf die, hetzij eenvoudig in
water, hetzij in water met lijm, gom enz. vermengd,
wordt opgelost; teekening in waterverf of sapverf,
aquarelle; ...VERGULDING, v. vergulding volgens
-clen natten weg; ...VERHEVELING, v. (-en), waterachtig luchtverschijnsel; ...VERKLEURING, v. (-en),
verandering in de kleuren van het water, welke op zee
-cloorgaans wordt waargenomen op sommige breedten of boven een rif of bank; ...VERPLAATSING,
-v. (-en), (zeew.) ruimte door eenig lichaam in het
water ingenomen ; inz. de plaats welke de kiel
-van een schip in het water beslaat; ...VERVAL,
•0. (zeew.) verschil van diepte bij hoog of laag
water; ...VERVERSCHING, v. het ververschen van
water; ...VERVERSCHINGSKANAAL, o. (...kanalen), kanaal dat dienen moot om het water in
grachten en vijvers to ververschen; ...VIJZEL, v.
(-s), waterschroef; ...VIOLIER, v. (-en), eene sleu(hottonia palustris), met talrijke
- telbloemige plant
groote on fijngevinde bladen, die dicht aan de
oppervlakte van het water groeit; ...VIOOL, v.
(plantk., gew.) gemeene veldkers ; ...VISCH, m.
(...sschen), visch die zonder saus gegeten wordt;
...VLAAG, v. (...vlagen), (zeew.) regenvlaag ; ...VLAK,
T. (-ken), vlak door water veroorzaakt;
o. (fig.)
-oppervlakte des waters.
WATERVLIEG, v. (-en), waterbrems : zeker insect;
...VLIER, v. (plantk.) sneeuwbal ; ...VLIES, o.
(ontl.) vlies van het vruchtwater ; ...VLOED, m.
(-en), overstrooming; zondvloed; ...VLOO, v. (-ien),
.dewatervlooien behooren tot de orde der taksprietigen
-onder de schaaldieren ; de getakte watervloo komt
in groote menigte in onze stilstaande wateren
voor; ...VOGELS, m. my. eene soort van vogels
welke korte pooten hebben, -wier teenen veelal van
groote zwemvliezen voorzien zijn; ...VOLK, o. yolk
.plat in het water leeft, de waterdieren; zeevarend
-yolk; ...VOORRAAD, m.; ...VOOR(ZEG)SPEL-
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v. de vorming van het water; ...VOSSESTAART,
m. (-en), (plantk.) (alpecurus geniculatus); ...VREES,
v. afkeer van het water; zekere ziekte (inz. door
den beet van een dollen =hond ontstaande).
WATERVRIJ, bn. vrij van water: watervrije zwavelzure kalk; vrij van overstrooming: hoogere streken
blffven langer watervrif.
WATERVULKAAN, m. (...kanen), vulkaan die water

uitwerpt; ...VUURBALLEN, m. my. zeker kunstvuurwerk ; ...VUURPIJL, m. (-en), waterraket,
over het water voortschietend vuurwerk ; ...VUURWERK, o. vuurwerk dat op of onder water brandt,
by. Grieksch vuur, watervuurballen, -vuurpijlen;
...WAAG, v. (...wagen), hydrostatische balans;
...WAGEN, m. (-s), sproeiwagen; ...WANTSEN, v.
my. (nat. hist.) eene groep der wantsen die in het
water leven en zich met dierlijke sappen voeden;
...WEDERIK, v. (plantk.) trosdragende wederik;
...WEEGBALANSJE, o. (-s), chemisch instrument.
WATERWEEGBREE, v. een plantengeslacht (alisma
plantago), tot de familie der waterweegbreeen behoorende, waarvan 3 soorten in Nederland in 't wild
voorkomen: de drjjvende —; de ranonkelachtige
en de groote waterweegbree; ...weegbreeen, v. mv. eene
plantenfamilie waarvan twee geslachten in Nederland voorkomen: de waterweegbree en het py7kruid.
WATERWEEGKUNDE, v. de wetenschap welke de
voorwaarden van evenwicht onderzoekt bij de drupvormige vloeistoffen en die van de drukktng, welke
zij Of in hare massa zelve, of op de wanden der
vaten, die haar bevatten, voortplanten, hydrostatica;
...WEEGKUNDIGE, m. (-n), hydrostaticus.
WATERWEEGLUIS, v. (...zen), eene waterwants
(cynex stagnorum); ...WEG, m. (-en), weg te water;
...WEGER, m. (-s), zeker werktuig; ...WEL, v. (-len),
bron; ...WERK, o. (-en), bouwwerk in het water
opgetrokken; waterkeering; toestel bij de waterbouwkundigen in gebruik; fontein, springbron;
...WERKKUNDE, v. waterbouwkunde; ...WERKTUIG, o. (-en), hydraulische machine; ...WICHELAAR,, m. (-s) iem. die uit water voorspelt; ...WICHELAARSTER,v. (-s); ...WICHELARIJ, v.; ...WIJDING,
v. (-en), een hoog feest hetwelk in de Grieksche
kerk den Eden Januari ter gedachtenis van den
doop van Jezus in de Jordaan gewoonitjk gevierd
wordt; ...WILD, o. watergevogelte, inz. eenden: de
jacht is geopend op het waterwild; ...WILG, m. (-en),
eene soort van wilgeboom (salix viminalis); ...WIND,

m. (-en), zeewind; (fig.) frissche koelte; ...WOLFSMELK, v. (plantk.) (euphorbia paralias); ...WONDKRUID, o. (plantk.) eene soort van tweetand;
...WORM, m. (-en), een in 't water levende worm.
WATERZAK, m. (-ken), lederen zak waarin water
bewaard of vervoerd wordt; deel eener Duitsche
tabakspijp waarin bij het rooken het vocht trait;
...ZAK, m. on v. (-ken), iem. die veel water drinkt;
...ZALM, m. (-en), gekookte zalm die in warm water
wordt voorgediend; ...ZEIL, o. (-en), (zeew.) een zeil
dat men bij stil weder aan de zijden van het schip
onder de benedenste bUzeilen bevestigt; ...ZIJDE,
v. (-n), waterkant; ...ZIJP, v. (-en), waterloop; ...ZOO,
v. watervischjes, visch die zonder saus gegeten
wordt; (fig.) met een waterzeil te huis komen, in het
water gelegen hebben on doornat zijn; ...ZONNETJE,

o. zon die bleek schijnt en water gaat halen;
...ZUCHT, v. ophooping van uit het blood afgescheiden serum in het weefsel der organen of in
de holten des lichaams.
WATERZUCHTIG, bn. (-er, -st), aan waterzucht
lijdende, onderhevig.
WATERZURING,

v. eene soort van zuring die

langs den waterkant groeit; ...ZWALUW, v. (-en),

oeverzwaluw; ...ZWAVEL, v. (scheik.); ...ZWERMER, m. (-s), watervuurwerk; ...ZWIJN, o. (-en),
zeker Zuidamerikaansch zwijn.
WATJE, o. (-s), een propje watten dat men its
het oor stopt, enz.
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WATJEKOU; m.:_opstoWer,

stoot, slag: ik gar hem

een wittjekou.
WATTEEREN, (watteerde, heeft gewatteerd), met
wattez.vullen of voeren: -.een .gewatteerde mantel.
WATTEN, v. my. met lUmwater tot een los vilt
samengewerkte zijde, katoen enz., welke als voering, vulsel, enz. wordt gebruikt: antiseptische watten

van Bunsen.
WATTEN, bn. van
WATTENFABRIEK,.

watten gemaakt.
v. (-en), fabriek van watten;
...FABRIKANT, m. (-en).
WAUW bn. (-er, -st), (zeew.) voordeelig (van den
wind).
WAUWELAAR, m., WAUWELAARSTER, v. (-s),
die wauwelt.
WAUWELEN,. (wauwelde, heeft gewauweld), lang
en vervelend praten; (Zuidn.) kauwen, knabbelen.
WAUWELPARTIJ,v. (-en), lang en vervelend gesnap.
WAWELEN. Zie het betere WAUWELEN.
WAYWODE, m. (-n), titel der voormalige vorsten
van Moldavig en Wallachije; titel der stadhouders
in 't vroegere koninkrijk Polen.
WAZIG, .bn. met een waas bedekt: in het wazig
verschiet, op zeer grooten afstand waar de omtrekken
wegdommelen.
WE, pers. vnw. Zie WIJ..
WEB, (-ben), WEBBE, v. o. (-n), weefsel, stuk
linnen; spinneweb, weefsel dat de spin vervaardigt
en waarin zij verblijf houdt; (zeew.) een web scheren,
zie WEBSCHEREN. WEBBETJE, o. (-5).
WEBBOOM, m. (-en), (veroud) weversboom.
. WEBSCHEREN, (alleen gebruikelijk in de onbep.
wijs), de latten spijkeren naar welke het beloop
van een schip moet gemaakt worden; (ook) zekere
verrichting der wevers.
WED, o. (-den), waadbare plaats; plaats om paarden to drenken en to waden: de paarden naar het
wed brengen, paardenwed.
WED, v. (w. g.) weddenschap, wedstrijd; (fig.) in
de wed, zoo hard of zoo goed men kan.
- WEDDE, v. (-n), bezoldiging, vaste belooning: eene
,

wedde van f 1000 'sjaars genieten.

WEDDEN, (wedde, heeft gewed), iets beweren tegenover de bewering van anderen: ik wed tien tegen
een; ik wed om vjf gulden, dat het waar is, wanneer
het niet waar is, betaal ik vijf gulden; ik wil wedden
en goeddoen, ik ben er zeker van dat het mij gelukk en
zou, als ik het .ondernam. WEDDING, v. het wedden, weddenschap; (zeew.) eene maand soldij.
WEDDENSCHAP, v. (-pen), het wedden; eene weddenschap aangaan, bepalen wat geschieden zal, wanneer het blUkt dat degeen, die wedt, onjuist heeft
geoordeeld. WEDDENSCHAPJE, o. (-s).
WEDDER, m. WEDSTER, v. (-s), die wedt.
WEDER, m. (-s), WEER, m. (-en), ram.
WEDER, WEER, o. luchtsgesteldheid: welk weder
is het? of wat is het voor weer?, is het koud of warm,
helder of somber, droog of regenachtig, stil of onstuimig, enz.?; (zeew.) zwaar weder, storm; 't is
geen weer, 't is zeer slecht weer; (sprw.) mooi weer
en geen haring, het doet zich goed voor, maar men
heeft er niet aan; wind en weder dienen hem, het
gaat hem naar wensch; mooi weer spelen, verkwistend leven; mooi weer met jets spelen, daarmee pron.
ken; hij speelt mooi weer met een ander ztjn geld, hij
leeft verkwistend met het geld van een ander;
iem. uiterst vriendelijk en voorkomend behandelen;
geen mooi weder op iets hebben, geen gunstig onthaal
met iets vinden; wederaan ! of wederom ! goed zoo,
toe maar!; - onweer, donder: het weer is er ingeslagen; tegen het weer beschut zijn. WEERTJE, o. (-s).
WEDER, WEER, bw. opnieuw, nog eens, herhaald

het regent al weer; nu vraagt hij weer; ik doe het
nooit weer; - terug: de refs heen en weer.
[Weder en weer vormen met een zeer groot aantal
werkw. scheidbare samenstellingen en beteekenen
dan meestal nog eens, opnieuw, by herhaling de handeling verrichten; by. WEDERAANKLEEDEN, op-

WEDERHOUDEN.

nieuw -,: nog -eons aankleeden; ...AANMOEDIGEN,
nog eons mood inspreken; ...AANSPANNEN, paarden die afgespannen waren weder voor den wages.
spannen; ...AANTREKKEN; ...AANVULLEN;...AFBREKEN; ...AFKOMEN; ...AFSCHRIJVEN; ...AFSTAAN; ...AVVAARDIGEN; enz. BO dergelijke.
werkw. zie men de enkelvoudige, zoowel voor de.
beteekenis als voor de vervoeging.1
WEDERAFVALLIG, bn. opnieuw, voor de tweedep
maal van godsdienst of partij veranderende.
. WEDERANTWOORD, o. (-en); antwoord op eens
antwoord, dupliek; ...ANTWOORDEN, hernemen,
hervatten, opnieuw antwoorden; ...BEDING, o.,(-en),.
tegenbeding ; ...BEDINGEN,.een tegenbeding maken;_
....BEGEEREN, terugbegeeren; ...BEKOMEN, her-krijgen, terugerlangen: een gevonden voorwerp tegen ,
herstellen (van. advertnikoswbemn;
eene ziekte) : he is wederbekomen; zjine krachten,
wederbekomen; ...BEKOMING,. v.; ...BELOON.EN;„
...BELOONING, v (-en); ;..BELOVEN; ...BESCHULDIGEN; ...BESCHULDIGING, v. (-en).
WEDERBETAALBAAR, •bn. terug te betalen, aflos.
baar.
WEDERBETALING, v. (-en), het weder .betalen;
...BIJTEN; ...BOUWEN, herbouwen; ...BRENGEN,
terugbren gen ; ...BREN GER, m. (-s), ...BRENG STER,
v. (-s); -...DIENEN; wederdienst. bewijzen, wederkeerig dienst doen; ...DIENST, m. (-en), dienst bewezen na een ontvangen to hebben: iem. wederdiensten bewezen; tot wederdienst bereid.
. WEDERDOOD, y..(plantk.) steenbreek: eene soort
van 't geslacht streepvaren.
WEDERDOOP, m. herhaalde doop; ...DOOPEN,.
herdoopen; ...DOOPER, m. (-s), aanhanger yank
zekere godsdienstsecte die den doop der volwassenen voorstond; ...DOOPER1J, v. anabaptisme;.
...DRUK, m. (-ken), weerdruk; ...EISCH, m. hereisch, tegeneisch.
WEDEREISCHEN, nog eons eischen, hereischen,
tegeneischen; ...ERLANGEN, terugerlangen.
WEDERGA, zie WEDERGADE.
WEDERGAAF, ...GAVE, v. teruggave, het teruggeven.
WEDERGADE, v. eon van twee dingen die eery

paar vormen; gelijke: ik wenschte zone wedergade ,

wel eens te zien; hij heeft zone wedergade niet, eon,

tweede zooals hij bestaat niet; zonder wedergade,
voorbeeldeloos.
WEDERGALM, m. weergaim.
WEDERGALMEN, weergalmen.
WEDERGEBOORTE, v. gemoedsvernieuwing bij
welke de mensch, naar den geest als opnieuw, door kracht van Boven, geboren wordende uit den zondigen staat van een leven buiten CHRISTUS, over-gaat tot een heilig leven in CHRISTUS: daar isgeene ,
WEDERGEBOREN, bn. herboren, opnieuw ontstaan..
WEDERGEVEN, teruggeven, hergeven. WEDER--

GEVING, v. het wedergeven.
WEDERGLOED, m. w eerglans,
weerschijn;.
...GROET, m. tegengroet; groat ter beantwoording:
van een anderen ; (zeew.) tegengroet met het geschut.
WEDERGROETEN, teruggroeten.
WEDERGUNST, v. (-en), wederzijdsche gunst.
WEDERHALEN, nog eens, opnieuw halen; ...HEB-BEN, terughebben, terugkrijgen.
WEDERHELFT, v. (-en), een der twee deelen waar-.
uit iets bestaat; (fig.) echtgenoot, echtgenoote: lets

voor zone wederhelft medebrengen.
WEDERHOOR, o. het recht van hoer en wederhoor toepassen, beide partijen aanhooren.
WEDERHOOREN, nog eens hooren; (ook) de tegenpartij hooren: men moet hooren, en wederhooren, men ,
moot zich van alle kantenlaten inlichten. WEDERHOORING, v. (recht) wederhooring der getuigen.
WEDERHOORIG, bn. (-er, -st), koppig, stijfhoofdig..
WEDERHOORIGHEID. v.
WEDERHOUDEN, (we lerhield. heeft wederhouden),

zalighedonrwbteiJsuChr.

WEDERHOUDEN.
terughouden, tegenhouden, afhouden, beletten: het
slechte weer wederhield mij to gaan. WEDERHOUDING, v.
WEDERIK, v. een plantengeslacht (lysimachia), tot
de familie der sleutelbloemigen behoorende, waarvan
4 soorten bij ons in 't wild voorkomen, als: de trosdragende wederik; de gemeene wederik, ook wel groote
gele wederik, gele veenwortel en wilde wilg geheeten;
de rondbladige wederik of penningkruid en de boschwederik; (ook) een plantengesiacht (oenothera), gewoonlijk onagra geheeten, tot de familie der wederikachtigen behoorende, waarvan twee soorten bij ons
voorkomen: de gele wederik of St.-Teunisbloem en de
stekelige wederik.
WEDERIKACHTIGEN, v. mv. (plantk.) eene plantenfamilie waartoe de geslachten basterdwederik, onagra
of wederik en waternoot behooren.
WEDERINKOOP, m. het terugkoopen: huis van
verkoop met recht van wederinkoop, een clandestien
pandjeshuis.
WEDERINSTORTING, v. (geneesk.) opnieuw ziek
worden na pas hersteld to zijn; zieker worden na
ten deele to zijn gebeterd.
WEDERKAATSEN. Zie WEERKAATSEN. WEDERKAATSING, v.
WEDERKANS, v. (-en), revanche; ...KANT, m. weer-

kant; ...KEER, m. terugkeer; ...KEEREN, terugkeeren.
WEDERKEERIG, bn. bw. van weerskanten komende;
onderling, wederzijdsch, wederzijds: elkander weder-

keerig beminnen, haten; wederkeerige vriendschap;
wederkeerige hull) verleenen; (taalk.) een wederkeerig
werkwoord, werkwoord waarbij het onderwerp, waarvan de working uitgaat, tevens het voorwerp is,
dat die working ondergaat. WEDERKEERIGHEID,
v. het wederkeerige; stelsel van wederkeerigheid, reci-

prociteitstelsel, het behandelen van een ander op
denzelfden voet als men door hem behandeld wordt.
WEDERKEERLIJK, bn. (recht.) terugvallend. WEDERKEERLIJ KHEID, v.
WEDERKOMEN, terugkomen; nog eons komen:
hij zal morgen wederkomen; zulk eene gelegenheid
komt nooit weer.
WEDERKOMST, v. het terugkomen.
WEDERKOOPEN, terugkoopen; ...KRIJGEN, terugontvangen, terugerlangen, bekomen, inhalen ; ...LEEREN, nog eons leeren , overleeren.
WEDERLEGBAAR, bn. tegengesproken kunnende
worden: wat gif aanvoert is niet wederlegbaar. WEDER LEGBAARHEID, v.
WEDERLEGGEN, WEERLEGGEN, (weder (weer-)
legde, -beide, heeft weder (weer-) -legd, -leid), beantwoorden met tegenbewUsgronden; tegenspreken:
eene stelling,bewering wederleggen. WEDERLEGGING,
v. het wederleggen; —, (-en), tegenredeneering.
WEDERLEGGER, m. (-s), WEDERLEGSTER, v. (-s),
die wederlegt.
WEDERLEVEREN, opnieuw, nog eons leveren; (fig.)
terugbetalen: pas op, dien gemeenen streek lever ik je
weer. WEDERLEVERING, v.
WEDERLIEFDE, ...MIN, v. wederkeerige liefde,
liefde van den persoon, die bemind wordt, tot den persoon, die bemint; ...LOON, o. belooning, vergelding.
WEDERLOONEN, beloonen.
WEDERMIN, wederliefde.
WEDERMINNEN, dengene beminnen door wien
men bemind wordt; ...NEMEN, terugnemen, hernemen; ...NOODIGEN.
WEDEROM, bw. nog eons, nogmaals, bij herhaling;
terug.
WEDEROMSTUIT, m. weerstuit, terugslag.
WEDERONTMOETING, v. (-en), ontmoeting na eene
of moor voorgaar.de ontmoetingen; ...OPBOUW, m.
herbouw.
WEDEROPBOUWEN, herbouwen; ...OPBOUWING,
v.; ...OPRICHTEN, ...OPRICHTING, v.; ...OPRICHTER, m. (-5); ...OPSTANDING, v. herrijzenis na
den dood.

WEDERVERHURING.

1859

WEDEROPVATTING, v. het weder ter hand nemen

van een arbeid, b. v. dien men vroeger heeft ter zijde
gelegd.
- WEDEROPZEGGENS, tot u;ederopzeggens iem. een
huis verhuren, totdat men het weder opzegt.
- WEDEROVERHALING, .v. (scheik.) herhaalde overhaling; ...PARTIJ, v. ( en), tegenpartij, tegenstrever;
...PARTIJDER, m. (-5).
WEDERRECHTELIJK, bn. bw. (-er, -st), in strijd
met het recht, onwettig: wederrechtelijke inbezitneming. WEDERRECHTELIJKHEID, v. strijdigheid
met de wet.
WEDERROEPELIJK, bn. herroepelijk, in to trekken.
WEDERROEPELIJKHEID, v.
WEDERROEPEN, (wederriep, heeft wederroepen),
herroepen, intrekken: een bevel, eene uitspraak, eene
leer wederroepen. WEDERROEPING, v.
opnieuw schelden; terugWEDERSCHELDEN,
schelden.
WEDERSPALT, v. muiterij
WEDERSPALTIG, bn. bw. (-er, -st). weerspannig.
WEDERSPANNELING, m. en v. (-en), iem. die wederspannig is; inz. iem. die zich tegen het wettig
gezag verzet. WEDERSPANNELINGE, v. (-n).
WEDERSPANNIG. bn. (-er, -st), koppig, tegenstribbelend, ongehoorzaam; wederspannig aan de wet
verklaren (in crimineele zaken, wanneer een beschuldigde voortvluchtig is; ter vervanging van het bij
verstek veroordeelen). WEDERSPANNIGHEID, v.
WEDERSPOED, m. tegenspoed; ...SPRAAK, v.
tegenspraak; antwoord; ...SPREEKSTER, v. (-s);
...SPREKER, m. (-s) die tegenspreekt.
WEDERSPREKEN, (wedersprak, heeft wedersproken), tegenspreken : iem. wederspreken, die berichten
van gisteren zijn heden wedersproken. WEDERSPREKING, v. (-en).
WEDERSTAAN, WEERSTAAN, (weder (weer-)
stond, heeft weder (weer-) staan), zich verzetten
tegen: den vijand wederstaan; -wederstand bieden
aan: de verleiding niet kunnen wederstaan; zich
kanten tegen: wie zou mfj durven weerstaan?
WEDERSTAANBAAR, bn. to weerstaan.
WEDERSTAND, m. weerstand, tegenstand: moedig,
dapper wederstand bieden; — spanning, veerkracht:
de wederstand der lucht wordt grooter, naarmate het

volume kleiner wordt.
WEDERSTANDER, m. (-s), tegenstander.
WE(D)ERSTANDSVERMOGEN, o. vermogen om
wederstand to bieden, om iets to kunnen wederstaan, ook om lets to kunnen doorstaan.
WEDERSTOOT, m. (-en), tegenstoot, terugstoot;
wederstand; tegenspoed.
WEDERSTREVEN, WEERSTREVEN, (weder (weer-)
streefde, heeft weder ( -weer-) streefd), zich verzetten
tegen, wederstand bieden; belemmeren. verhinderen:
in alles, wat ik onderneem, wederstreeft hij mt.): WEDERSTREVING, v. (-en).
WEDERSTREVER, m., ...STREEFSTER, v. (-5), die
wederstreeft.
WEDERSTREVIG, bn. bw. (-er, st), koppig, wederspannig. WEDERSTREVIGHEID, v.
WEDERSTUIT, m. weerstuit.
WEDERSTUREN. terugsturen.
WEDERTIJ, o. wederstroom, keerende stroom.
WEDERVAREN, (wedervoer, is wedervaren), gebeuren, overkomen: hem is een greet geluk, ongeluk

wedervaren; hem zijn vreemde dingen wedervaren; iem.
recht later wedervaren, het recht tegenover horn in
acht nemen.
WEDERVAREN, o. gebeurtenis, voorval, lotgeval:

vertel mij uw wedervaren.
WEDERVERGELDEN, met gelijke munt betalen,
teruggeven (op deze:fde wtjzo als men lets ontvangen of ondervonden heeft): iem. wedervergelden wat
hij misdeed, getuigt van wraaklust; beloonen: het zal
u wedervergolden worden. WEDERVERGELDING, v.
weerwraak: recht van wedervergelding.
WEDERVERHURING, v. (-en), het opnieuw verhuren.

WEEFSCHUUR.

1860 WEDERVERKIESBAAR.
WEDERVERKIESBAAR,

bn. herkozen kunnende

worden: de aftredende ieden seffn niet wederverkiesbaar.
WEDERVERKOOPER, m. (-s), iem. die iets koopt
met het doel om het weder te verkoopen: wederverkoopers genieten flunk rabat.
WEDERVERPACHTING,

v. (-en), het opnieuw ver-

pachten.

zich opnieuw vertoonen.
WEDERVERSCHIJNING, v.
WEDERVINDEN, hervinden, terugvinden: h j ken
WEDERVERSCHIJNEN,

zffn bock niet wedervinden; de verloren zielerust toedervinden.
WEDERVRAAG, (...vragen), vraag waarmede eene
andere vraag beantwoord wordt
WEDERWAARDIG, bn., bw. niet behaaglijk, onaangenaam, onbevallig; verachtend. WEDERWAARDIGHEID, v. (...heden), onbehaaglijkheid; verachting, (fig.) tegenspoed, ramp : hff heeft heel wat

wederwaardigheden des levens.

WEDERWERKING, v. terugwerking; ...WOORD,
o. (-en), antwoord; ...WRAAK, v. weerwraak; ...ZEE,
v. tegenzee.
WEDERZEGGEN, herzeggen; afwijzen, weigeren;
tegenspreken; ...ZENDEN, terugzenden; ...ZENDING, v. het terugzenden, renvooi; ...ZIEN, nog
eons zien, terugzien : na dien tad heb ik hem niet

wedergezien.
WEDERZIEN, o. het wederzien was aandoenlijk; tot
wederziens, in de hoop u nog eons te zien; hoop op
zalig wederzien, hoop elkander te ontmoeten hier-

namaals.

WEDERZIJDE, v. tegenzijde, tegenovergestelde
zijde; keerzijde; van wederzijde, van dozen en genen
kant.
WEDERZIJDS, bw., WEDERZIJDSCH, bn. wederkeerig, van beide zijden: het wederzi)dsch huwelijksonderling:
bedrog; wederztidsche hulp, vriendschap;
(recht.) de wederztjdsche rechten waren scherp om-

schreven.

WEDERZIN, m. weerzin, tegenzin, afkeer.
WEDEWINDE, v. (plantk.) klimop.
WEDGWOOD, o. eene soort van Engelsch

aardewerk, alzoo genoemd naar den uit ;inder JOSIAH
WEDGWOOD.
WEDIJVER, m. eene zucht om anderen in yen
diensten, in talenten te evenaren of to overtreffen:
er heerscht tusschen hen een edele wedifver.
WEDIJVEREN, (wedijverde, heeft gewedijverd),
trachten de overhand to verkrijgen, zijn best doen
om anderen vooruit to komen: met elkander wed-

fgeren in hulpbetoon.
WEDLOOP,

m. (-en), het loopen om het hardst

(van menschen on paarden) : naar een wedloop gaan
koken.

WEDLOOPEN, (alleen gebruikelijk in de onbepaalde
wijs) met elkander een wedloop houden: met iem.

wedloopen.

WEDLOOPER, m., WEDLOOPSTER, v. (-s), die
deelneemt aan een wedloop.
WEDONO, m. (-'s), districtshoofd in midden- en
oostelijk Java, elders dhemang geheeten.
WEDPRIJS, m. (...zen), prijs bij het wedloopen;
prijs gesteld op het winnen eener weddenschap;
...REN, m. (-nen). het rijden om het hardst (van
losse of bespannen paarden) : de wedrennen te Clin-

gendaal; een wedren met hindernissen;

...SPEL, o.

(-en), weddenschap; wedloop; worsteling; ...STRIJD,
m. (-en), het strijden of worstelen om to zien wie
de sterkste is; wedijver, verrichting (welke ook)
van twee of meer personen om eon uitgeloofden
prijs te behalen: wedstrijd in het biljarten; met iem.
een wedstryd aangaan; er was een edele wedstrfjd wie
het meeste hulp ZOtt bieden; (ook) mededinging, con-

cours; naijver.
WEDUWAAL, m. (...alen), wielewaal, zie aldaar.
WEDUWBLOEM, v. (-en), (Zuidn.) schurftkruid.
WEDUWE, v. (-n), ook WEDUW, WEEUW, (-en),
vrouw wier man overladen is; onbestorven weduwe,

vrouw die "door haar echtgenoot tijdeltjk of voorgoed verlaten is. WEEUWTJE, o. (-8).
WEDUWENBEURS, v. (...zen), weduwenfonds;
...DRACHT, v. dracht eener weduwe; ...FONDS,
WEDUWFONDS, o. (-en); weduwen- en weezenfonds,
installing ter uitkeering van geld aan weduwen en
weezen; ...KAS, v. ( son), golden bestemd tot het
ondersteunen van weduwen; ...BLEED, o. (-eren).
WEDUWGELD, o., ...GIFT, v. (-en), geld dat eene
weduwe geniet; ltjftocht, som gelds, door den man
vastgesteld voor One vrouw, ingeval hij komt to
overltjden; ...JAAR, o. jaar dat eene vrouw weduwe
is; eerste jaar na het overlijden van den- echtgefoot, waarin zij nog zijn inkomen geniet; ...LEVEN,
o. het leven als weduwe: zjj wend het weduwleven
moede en hertrouwde.
WEDUWLIJK, bn. als weduwe: de weduwljjke staat.
WEDUWNAAR, WEEUWENAAR, m. ...naren),
man wiens vrouw overladen is.
WEDUWNAARSPIJN, v. (-en), hevige pijn die spoedig voorbijgaat, inz. wanneer men de gevoelszenuw
in de groove van den elboog gevoelig raakt.
WEDUWSCHAP, o. toestand van iem. die weduwe
of weduwnaar is.
WEDUWSCHAT, m. geld of goad dat voor eene
vrouw wordt vastgesteld, als zij weduwe wordt;
...SLUIER, m. (-5), lange rouwsluier eener weduwe;
...STAAT, m. weduwschap; ...VROUW, v. (-en),

weduwe.
WEDVAART,

v. (-en), hardzeilparttj; hardroei-

partij.

WEE, o. (-en), smart, pijn: het doet me wee, het doet
mij zeer; inz. de (barens)weeen, pijnen eener barende

vrouw: de lichte, valsche weeen, die het baron eon
geruimen tijd voorafgaan; de zware •eeen, die het
baron onmiddellijk voorafgaan of vergezellen; ongeluk, ramp : wee over iem. uitroepen; kommer, ver-

driet.

bn. flauwhartig : wee worden, zfin; door het
WEEHEID, v.
ik ben zeer to
WEE, tw. ach ! helaas! wee mi
beklagen; wee u! ongeluk over u!
WEEDASCH, v. eene soort van potasch waarvan
men zich bedient bij de bereiding van verven, zeepen
WEE,

lange vasten wordt men wee.

enz.; —TON, v. (-nen); —ZOUT, o. loogzout; alcali.
WEEDE, v. eon plantengeslacht (isatis), tot de
familie der kruisbloemigen behoorende, waarvan
slechts eene soort op enkele plaatsen bij ons in
't wild gevonden wordt: de verversweede of pastelweede (isatis tinctoria).

WEEDE, v. de blauwe verfstof, uit de weede verkregen, grootendeels door de indigo verdrongen.
WEEDEBAD, o. (-en), bad om iets met weedeblauw
to verven; ...BLAUW, o. blauwe verfstof uit de
weedeplant verkregen ; ...BLOEM, v. (-en), gale bloom
der weede; ...PLANT. v. (-en); ...VERVER, m. ( s).
WEEDOM, m. smart, lijden; onheil; droerheid,
verdriet.
WEEFBAAR, bn. wat geweven kan worden: weefbare vezels. WEEFBAARHEID, v.
WEEFBLAD, o. (-en), weefkam; ...FOUT, v. (-en),
fout in het weven: voor de weeflouten worden de
wevers gekort; ...GETOUW, ...TOUW, o. (-en), toestel
waaraan de wevers arbeiden; ...KAM, m. (-men),
een langwerpig vierkant raam met vele uit staal,
messing of riet vervaardigde, platte on dunne, zeer
glad afgewerkte stiften of tanden tusschen de lange
zijden, waartusschen de gansche breedte van den
ketting gaat; ...KUNST, v. de kunst van woven;
...LADE, v. (-n), houden lade waarin de weefkam
ligt en die den inslag na elken sprong van de
schietspoel aandrijft; ...LOON, o. v. mv.
(zeew.) touwladder, wevelingen; ...RIET, o. (-en),
weefkam waarvan de tanden uit riet bestaan;
...SCHOOL, v. (...scho!en), school waar onderricht
in het weven gegeven wordt; ...SCHUUR, v. (...schuren), deel eener woning waar een huiswever zijn
bedrijf uitoefent.

WEEFSEL.

WEEKLIJST.

WEEFSEL, o. (-s, -en), wat geweven is, geweven

troeteld: een week gestel; eene weeke levenswijze, die
verwijft; — daarvan a erd mij het hart week, aangedaan; ho is week van hart, (ook) teergevoelig; niet
moedig; laf. WEEKHEID, v. toestand van iets dat
week is; (fig.) weekhartigheid, verwilfdheid; lafheid;
gebrek aan veerkracht.
WEEKACHTIG, bn. (-er, -st), een weinig zwak.
WEEKACHTIGHEID, v.
WEEKBAK, m. (-ken), bak waarin iets geweekt
wordt; (veroud.), (zeew.) groote bak op den overloop,
waarin de verschebalie zijn water draagt en de
spijs weekt en reinigt.
WEEKBAKKEN, bn. niet hard gebakken (van brood).
WEEKBEEN, o. (-dezen), kraakbeen.
WEEKBEENIG, bn. met weekbeen.
WEEKBERICHT, o. bericht over eene week loopende;
overzicht van den handel b. v. in de afgeloopen
week; ...BEURT, v. (-en); de weekbeurt hebben, (in
kloosters, kazernen enz.) aan de beurt zijn om den
dienst of arbeid te verrichten, die beurtelings elke
week door een ander der personen, die tot het doen
van dezen dienst of arbeid geroepen zijn, gedaan
wordt; (14 predikanten) de beurt om in de week
voor de gemeente op te treden; ...BLAD, o. (-en),
nieuws- of letterkundig blad dat eenmaal in de
week verschijnt; ...BLADSCHRIJVER, m. (-s);
...BOEKJE, o. (-s), boekje waarin verschillende zaken
elke week opgeteekend worden, inz. boodschappen:
de kruidenierswaren op het (week)boekje halen;
...BRIEFJE, o. (-s), briefje dat wekelijks wordt gegeven, b. v. het briefje dat ambachtslieden wekelijks
aan hun patroon geven, waarop de verschillende
uren vermeld zijn, btj -wien en aan wat zij in die
week gewerkt hebben.
WEEKDARM, m. (-en), (ontl.) de gewone darm;
...PIER, o. (-en), dier met een week lichaam,
zonder beenig skelet, gewoonlijk van een mantel
en eene schelp voorzien ter beschutting en van een
voet om zich te ewegen: de weekdieren (mollusca)
worden in 5 klassen verdeeld.
WEEKELIJK, bn. bw. (-er, -st), week, zacht;
teeder: een weekelijk gestel; eene weekelifte opvoeding
bederft; verwijfd: eene weekeli fire levensw ze; weekelijke zeden. WEEKELIJKHEID, v.
WEEKELING, m. en v. (-en), vertroeteld mensch.
WEEKELINGE, v. (-en).
WEEKEN, (weekte, heeft en is geweekt), het harde
aan iets ontnemen, week, zacht maken : stokvisch,
boonen, erwten weeken ; (sprw.) daar kunt glY uwe
boontjes p weeken, daar kunt gij vast op rekenen;
die oude vrouw weekt haar brood ; laten uittrekken
(b. v. het zout uit de haring enz.), in het water
lenig laten worden : teenen, leer weeken ; rotten:
vias, hennep weeken. WEEKING, v. het weeken.
WEEKER, m. (-s), die weekt.
WEEKGELD, o. (-en), loon dat elke week verdiend
of betaald wordt.
WEEKHARTIG, bn. bw. (er, -st), zachtaardig, niet
streng. medelijdend: weekhartig van nature. WEEKHARTIGHEID, v.
WEEKHOEVIG, bn. met weeke. zachte hoeven;
...HUIDIG, bn. met weeke huid; — de weekhuidigen,
eene familie van kevers waarvan lichaamsbekleeding en dekschilden lederachtig en week zijn
(malacodermata).
WEEKHUUR, v. (...huren), huurpenningen, elke
week to betalen.
WEEKKUIP, v. (-en), kuip om iets in de week to
zetten; ...KUIT, v. (-en), (Zuidn.) horn (van een
visch).
WEEKLACHT, v. (-en), jammerklacht; ...KLAGE,
v. (-n), weeklacht.
WEEKLAGEN, (weeklaagde. heeft geweeklaagd),
treuren, jammeren: hjj doet niets dan weeklagen.
WEEKLIJST, v. (-en), lijst welke iedere week op.
gemaakt wordt. gewoonlijk van verdiend loon,
boeten enz.: de week loopt van Vrydag tot Vrticlag
en dan wordt 's Zaterdags de weekl st opgemaakt;

stof: katoenen, linnen, ztden weefsels; wijze waarop
lets geweven is: Oren, keper, damast weefsels; — (ontl )
deelen waaruit de organen zun samengesteld: celweefsel, vaatweefsel, naarmate het uit cellen of eaten
bestaat; — (fig.) een wcefsel van leugen en bedrog, eene
samenvoeging, ondereenmenging.
WEEFSELLEER, v. de leer die ons met de microscopische bijzonderheden van het dierlijk lichaam on
de planten inlicht, histologie.
WEEFSTER, v. (-s), zij die weeft.
WEEFSTOEL, m. (-en), weeftouw; ...STUK, o. (-ken),
stuk goed dat geweven wordt, dat nog op den
weefstoel staat.
WEEG, v. (-en), (veroud., gew.) wand, muur; het
leeft nog in weegluis = wandluis en in de verouderde
uitdrukking: een huis dak-, gins- en weegdicht houden;
(gew.) houten zijwand, beschot.
WEEGBLAD, o. weegbree.
WEEGBOONTJE, o. (-s), naam van eene kleine
boon waarvan de Indianen zich bedienen om te
wegen.
WEEGBREE, v. een plantengeslacht (plantago) tot
de familie der weegbreeachtigen behoorende, waarvan
5 soorten in Nederland in 't wild voorkomen, als:
lancetbladige weegbree, ook wel smalbladige of kleine
weegbree, hondsribbe, hondetong, tonge, hondsbloern en
mannetjesplantein geheeten; groote weegbree, ook wegebladen, treewegen, platvoet, weegwortel, wijkerblad,
vrouwtjesplantein en konijnenblad geheeten; de ruige
weegbree; de zee-weegbree, ook zeehartshoorn, krokkeling
of reie geheeten en de vindeelige weegbree.
WEEGBREEACHTIGEN, v. my. eene plantenfamilie
waartoe twee geslachten onzer flora behooren: het
oeverkruid en de weegbree.
WEEGBRUG, v. (-gen), bascule.
WEEGGLAS, o. (...zen), (natuurk.) vochtmeter,
areometer; ...H AA K, m. (...haken), unster, w erktuig
om de zwaarte van voorwerpen te leeren kennen;
...HUIS, o. (...zen), (Zuidn.) waag; ...KANIS, m. (-en),
ronde korf waarin de visch wordt afgewogen;
...KRUID, o. zekere plant; ...KUNDE, v. statica,
deel der hoogere wiskunde; ...LOON. o. (-en), vergoeding voor het wegen van vrachtgoederen aan
eene waag enz.; ...LUIS, v. (...zen), wants, zie aldaar;
...LUIZENKRUID, o. wandluizenkruid; ...SCHAAL,
v. ( ..schalen), bekken waarin of waarmede gewogen
wordt; de weegschalen met de balans; naam van
een der teekenen van den dierenriem (aangeduid
door sterrenbeeld; ...SCHEET, m. (...scheten),
zweertje op het ooglid, strontje; ...STEEN, m. (-en),
(eert.) steen als gewicht gebruikt; ...STEMPEL, m.
(-5), stempel onder een vrachtbrief van het spoor.
WEEGSTER, v. (-s), zij die weegt.
WEEGWORTEL, v. (plantk., gew.) groote weegbree.
WEEK, v. (weken), tijdsverloop van zeven dagen:
bif de week werken; per week verdienen; over eene week,
na verloop van zeven dagen; binnen eene week, voordat zeven dagen verloopen zijn, de goede week, de
week van Paschen; — de werkdagen, in tegenstelling
met Zondag : door of in de week draagt 1 ? fj eene pet;
door de week ga ik nooit uit; — weekgeld :
heeft eene
mooie week gemaakt; zij maken weken van 20 a 25
gulden; — weekbeurt: de week hebben; sergeant -, korporaal van de week, die de weekbeurt heeft. WEEKJE,
o. (-s), kleine week: nog maar een weekje.
WEEK, o. (ontl.) het weeke van den buik tusschen
de ribben en de heupen.
WEEK, v. het weeken: in de week leggen, zetten,
laten week worden; boonen, erwten in de week zetten;
de wasch in de week zetten, het vuil ervan laten losweeken.
WEEK, bn. (-er, -st), niet hard, zacht, slap: week
brood; nieuwe aardappelen zijn some week; week vleesch
hebben, slap, (ook) mollig; leer met olie week maken;
beursch (van peren enz.); zwak, broos: week fizer,
een gezwel met pappen week maken, zoodat het doorbreekt of doorgestoken kan worden; — zwak, ver-
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.WEEKLIJST.

weekljjst voor de rondbrengers der. courant,

lijst waar
Ai de couranten moeten bezorgen; ...LIJSTJE, o;
(-s), weekbriefje; ...LOON, o. (-en), zooveel men in
eene week verdient.
WEEKMAKEN, (maakte week, heeft weekgemaakt),
weaken; verteederen. WEEKMAKING, v.
WEEKMAKEND, bn. wat week maakt : weekmakende

pappen; weekmakend pleister.
WEEKMARKT, v. (-en), markt die. eens in de week

gehouden wordt; ...MEISJE, o. (-s), dienstmeisje
dat bij de week gehuurd wordt.
WEEKMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), weekhartig.
WEEKPAND, o. (-en), pand dat voor den tijd van
eene week in de bank van leening gebracht wordt.
WEEKPLAATS, v. (-en), plaats waar hennep of
vlas geweekt wordt.
WEEKSCHALIG, bn.; weekschalige dieren.
WEEKSCHRIFT, 0. (-en), weekblad ; ...STAAT, m.
(...staten), staat, lijst die elke week opgemaakt
wordt.
WEEKVINNIG, bn. met weeks vinnen : weekvinnige
visschen, eene orde der visschen, gekenmerkt door
de weekheid hunner in leedjes afgedeelde vinstralen,
welke naar de punt toe meestal gespleten zijn (malacopterigii)

WEEKVLEUGELAARS, m. my. weekhuidigen;
...VLEUGELIGEN, m. my. weekvleugelaars.
WEELDE, v. overdaad : weelde aan tafel, aan
meubelen, in kleeren; luxe: de weelde stfjgt ten top;
de weelde geeft duizenden menschen eene kostwinning;
in weelde leven; — dartelheid, wellust : hfj weet van
weelde niet, wat hfj doen zal;
zfj doet dat niet uit
weelde, de nood dwingt er haar
— groote overvloed, pracht : de weelde van den Indischen plantengroei.

WEELDEHOF, m. (...ven), weelderige hof.
WEELDERIG, WEELDIG, bn. bw. (-er, -st), ruim,
overvloedig, in groote pracht: weelderige plantengroei; weelderig ingerichte zalen; in overdaad: een
weelderig leven leiden; zone kinderen weelderig opvoeden; jong, vurig: een weelderig paard; vurig, zinnelijk:
een weelderig jongmensch; dartel, wulpsch, wellustig:
een weelderige dans, houding. WEELDERIGHEID, v.

to ruime groei; overdaad. buitensporig zingenot;
wellust, wulpschheid.
WEELDETUIN, m. (-en), weelderig ingerichte tuin.
WEEMOED, m., WEEMOEDIGHEID, v. zacht
treurige stemming des gemoeds : net weemoed iets
vernemen; min hart is met weemoed vervuld.

WEEMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), licht aangedaan:
teergevoelig, mistroostig : wee-

weemoedig koken;
moedige woorden.

WEENEN, (weende heeft geweend), schreien,
tranen storten : van verdriet. van blijdschap, van ontroering weenen; weenende doen vloeien : heete tranen
weenen; (fig.) bloed weenen, bloedige tranen storten.
WEENING, v. het weenen; geween: daar zal
weaning zijn en knersing der tandem

WEENER, m., WEENSTER, v. (-5), die tranen stort.
WEENER, m., (•s), inwoner der stad Weenen.
WEENER, bn. uit -, van Weenen ; de Weener bladen,
dagbladen die te Weenen worden uitgegeven.
WEENERVLOER, m. (-en), (timm.) vloer in keperverband zonder blinden vloer, waar de vloerstrooken
met de uiteinden op de balken rusten.
WEEPSCH, bn. (-er, meest -), laf, zouteloos, flauw,
smakeloos. WEEPSCHHEID, v.
WEER, WEDER, m. (-en), gesneden ram; (Zuidn.)
schaap; (sterrenk.) hamel, ram.
WEER, v. verdediging tot lijfsbehoud, wederstand:
zich te weer stellen, weer bieden, zich verdedigen;
beweging; reel weers (moeite) hebben; rroeg in de
weer zijn, vroeg op, vroeg aan den arbeid zijn.
WEER, v. (weren), een wal, muur enz. waarachter
men zich verdedigt; haag; afgetuinde plaats aan
de zee om visch te vangen; gevlochten ijzerwerk tot
afsluiting van water, waar gevangen visch in
fuiken bewaard wordt.

WEERKAATSEN.
WEER, .0. eelt, verharding. der huid (inz. aan
.
handen en voeten).
WEER, o. zie WEDER: het weer is nogal goed,
onstuirnig, buiig.

WEER, bw. zie WEDER - en-de samenstellingen •
met dit.woord.
WEERAAL, m. (...alen), donderaal. .
_•
WEERACHTIG, bn. eeltachtig. .
WEERBAAR,..bn. (-der; -st), verdedigbaar; , in staat
tegenstand to bieden (inz. met wapenen); de weerbare bevolking, de strijdbare; die vesting is niet weerbaar, houdbaar.. W EERBAARHEID, toestand van
verdediging. . . •
WEERBAARHEIDSBOND, o. bond om de weerbaarheid te bevorderen.
WEERBARSTIG, bn. bw. - (-er, •-st), koppig, stijf,
hoofdig: die jongen is weerbdrstig; weerbarstig handelen. WEERBARSTIGHEID, v. koppigheid, stijfhoofdigheid.
WEERBERICHT, '0. (-en), bericht omtrent de to
verwachten weersgesteldheid; . ,-..BLOEM, -v. (-en),
bloom wier ontluiking zich. regelt naar de.weersgesteldheid, den' zonneschijn enz. ; m.
(-s); (in het haar), de haren die in eene andere richting
staan ; ...BRUILOFT, v. (-en),. maaltijd aan jonggetrouwden gegeven, wier bruiloft men bijgewoond
heeft; ...DAK, o. (-en), afdak;..'..DAM, m. (-Men);
...DRUK, m. herdruk; (boekdr.) hetgeen aan de
.weerzijde van eon reeds bedrukt blad wordt gedrukt,
in tegenstelling met schoondruk.
WEEREN, (alleen gebruikelijk in de onbepaalde
wijs) : als het nu maar weeren wit, gunstig weer
wil zijn.
WEERGA, v. zie WEDERGADE.
WEERGA, v.; wat weerga, drommels; loop naar de
weerga, loop naar den duivel.
WEERGAASCH, bn. drommelsch: wel weergasche
kwajongen.

WEERGAL, v. (-len), rood wolkje (voorteeken van
.
buiig weder).
WEERGALM, m. teruggekaatste galm, echo.
WEERGALMEN, (weergalmde, heeft weergalmd),
met eon weergalm weerklinken, herhalen : het
vreugdegejuich weergalmde van alle 'kanten; (fig.)
mine ooren weergalmen van zone klacht, tuiten.

WEERGALOOS, bn. zonder gelijke, voorbeeldeloos:
h# is weergaloos knap, vlug.

WEERGELD, o. (oude rechtspleging), boete die men
wegens doodslag of zware beleediging moest betalen.
WEERGLANS, m. terugstraling; terugkaatsende
glans; (fig.) roam, vermaardheid, luister.
WEERGLAS, o. (...zen), (natuurk.) barometer; somtijds barometer en thermometer op eene zelfde
plank; zeker werktuig dat de weersverandering
door het troebel worden der vloeistoffen, waarmode 't gevuld is, moat aanwijzen, baroscoop; (fig.)
zfjn lichaam is een weerglas, hij is hoogst gevoelig
voor elke weersverandering.
WEERGLAZENKOOP, m. (-en), verkooper van
weerglazen; ...MAKER, m. (-5).
WEERHAAK, m. (...haken), eene soort van haakje
of punt aan een angel, een pijl enz. dat in tegengestelde richting als het voorwerp loopt en, als
het in iets gedrongen is, er slechts met moeite kan
uitgehaald worden; vischhoek.
WEERHAAN, m. (...hanen), windwijzer in de gedaante van een haan op een gebouw; (fig.) iem. die
met alle winden waait, onbestendig mensch; ...HANERIJ, v.; politieke weerhanerij, altijd van partij
veranderende.
WEERHOUDEN, (weerhield, heeft weerhouden),
wederhouden.
WEERHOUT, o. (plantk., gew.) bitterzoet; ...HUISJE,
o. (-s), hygrometer in de gedaante van een huisje;
...KAART, v. (-en), kaart waarop het weer graphisch
voorgesteld is : synoptische weerkaarten.
WEERKAATSEN, (weerkaatste, heeft weerkaatst),
terugkaatsen. WEERKAATSING, v.

. WEERKANT.

WEESMEISJE.

'WEERKANT, m..wederzijde, tegenzijde.
. WEERKAUWEN, (weerkauwde, heeft weerkauwd),
Iherkauwen.
WEERKENNER, m. (-s), weerkundige; ...KENNIS, v.
WEERKLANK, m. herhaling van het geluid, het
Nveerklinken, echo; (fig.) zfine woorden vonden weerAlank, men luisterde daarnaar, volgde ze op.
WEERKLINKEN, (weerkionk, heeft weerklonken),
weergalmen.
WEERKUNDE, v. leer -, kennis der lucht en van
&are verschijnselen.
WEERKUNDIG, bn. tot de weerkunde behoorende;
-weerkundige (meteorologische) waarnemingen.
WEERKUNDIGE, m. en v. en), die bedreven is in
, de meteorologie.
WEERLICHT, o. weerschijn van zeer ver verwijderde bliksems waarvan de donder niet gehoord
man worden; —, v. (verwensching) loop naar de
weerlicht; als de weerlicht, zeer snel, schielijk.
WEERLICHTEN, (het weerlichtte, heeft geweerlicht), bliksemen aan den rand van den gezicht-

geld), terugspiegelen: het landhuis weerspiegelde in
den vtj ver.
WEERSTAAN, wederstaan.
WEERSTAND, m. verzet, tegenstand: weerstand
bieden; (fig.) zich niet laten doorboren, verdrijven:
hun harness bood een weerstand.
WEERSTOESTAND, m. (-en), toestand van het
w eer.
WEERSTREVEN, wederstreven.
WEERSTREVIG, bn. Zie WEDERSTREVIG.
WEERSTROOM, m. (zeew.) keerende stroom.
WEERSTUIT, m. het terugstuiten: daar allenlachten,
lachte ik van (door) den weerstuit.
WEERSVERANDERING, v. (-en), verandering van
het weer.
WEERSZIJDEN.
VAN WEERSZIJDEN, AAN
WEERSZIJDEN, bw. uitdr. van, aan beide kanten.
WEERTAFEL, v. (-s), tate], der waargenomen
weersgesteldheid.
WEERTIJ, o. (-en), ebbe; (sprw.) alle tij heeft zijn
weertfj, alles is aan verandering onderworpen.
WEERVISCH, m. (...sschen), (nat. hist.) smeerling,
donderaal.
WEERVLOED, m. keerende vloed.
WEERVOORSPELLER, m. (-s), weerprofeet. WEERVOORSPELLING, v. (-en).
WEERWEIDE, v. (yeearts.) bloedpis onder 't Yee.
WEERWERK, o. werk dat groote inspanning vereischt; iem. weerwerk geven, op iemands schelden,
sarren ingaan en hem zoo aan den gang houden.
WEERWIJS, bn. bedreven in de weerkunde.
WEERWIJZER, m. (-s), weerglas; wijzer van een
wijzerbarometer.
WEERWIL, m. spijt, tegenzin: lets met weerwil doen;
in weerwil van, ondanks, desniettegenstaande: in
weerwil van zijne vlfjt slaagde hfj niet.
WEERWOLF, m. (...wen), mensch in wolvengedaante; (fig.) onhandelbaar mensch.
WEERWOLFSZIEKTE, v. eene soort van waanzin.
WEERWOLVEN, (weerwolfde, heeft geweerwolfd),
zich in een weerwolf veranderen: hfj kan weerwolven.
WEERWRAAK, v. wedervergelding: weerwraak
nemen.
WEERZANG, m. (-en), tegenzang.
WEERZIEK, bn. ongesteld ten gevolge van het
weder.
WEERZIN, m. tegenzin : hfj deed het met weerzin.
WEERZOORIG, bn. (-er, -st), hard, ruw; tegenstribbelend, weerspannig. WEERZOORIGHEID, v.
WEES, m. en v. (weezen), WEEZE, v. (-n), kind
dat zijn wader of zijne moeder of beiden verloren
heeft: heele en halve weezen, die beide ouders of
een van beide verloren hebben;. vaderlooze wees,
moederlooze wees. WEESJE, o. (-5), jonge wees.
WEESBEZORGER, m. (-s), hoofd van een weeshuis;
...BOOM, m. (-en), boom of pa al die boven op een
veer hooi vastgebonden ligt; ...BOONTJE, o. (-s),
paternostererwt; ...GOED, o. goed, kleeren die de
weezen in een weeshuis dragen: ...HUIS, o.
gesticht ter verzorging van weezen; ...HUISMOE.
DER, v. (-s), ...HUISVADER, rn. (-s), vrouw, man
die aan het hoofd van een weeshuis staan.
WEESJE, o. (-5), priEeitje.
WEESJONGEN, m. (.5), jongen die in een weeshuis
grootgebracht wordt; ...KAMER, v. (-5), instelling
tot het beheer der bezittingen van weezen, - of van
nalatensehappen wier eigenaren onbekend zijn: de
weeskamer te Batavia, te Soerabaja; ...KIND, o. (-ers,
-eren), kind in een weeshuis grootgebracht; —
eenige soorten van spannerachtige uilen (catocala)
waarvan de rupsen zich als spanrupsen bewegen
en op boomen leven: het blauwe weeskind (C. fraxini)
met 10 cM. vlucht; het gewone roode weeskind (C.
nupta); ...KLEED, o. (-eren), bijzondere kleeding der
in een gesticht verpleegde weeskinderen; ...MEES.
TER, m. (-s), ...HEER, m. (-en), lid eener weeskamer;
rook) beataurder van eon weeshuis o.

WEERLICHTS, tw. drommels!: wel weerlichts.
WEERLICHTSCH, bn. vervloekt, drommelsch: weeriNchtsche kwajongen.
WEERLOOS, bn. (...zer, -t), zonder verdediging:
.het weerloos lam; weerloos staan; (fig.) zwak: weerlooze
vrouwen staan. WEERLOOSHEID, v. weerlooze toe.stand.
WEERMANNETJE, o. (-s), mannetje van een weerthuisje, dat door eene verandering van stand of
.b.ouding de vochtigheid der lucht aanduidt.
WEERMIDDELEN, o. my. verdedigingsmiddelen.
WEERNAT, o. bouillon van schapev:eech.
WEEROM, bw. opnieuw, nog eens: nu vraag ik
, weerom: „Waarom deedt gij dat"?; — terug: hfj komt
:molt weerom.
WEEROMREIS, v. (...zen), terug-, tehuisreis; ...SLAG,
n. (-en), terugslag (in het kegelspel); ...STUIT, m.
weerstuit, terugstuit: ik moest van den weeromstuit
Aachen, ik moest lachen, omdat anderen zoo hartelijk
lachten.
WEEROMSTUITEN, (stuitte weerom, is weeromgestuit), terugstuiten.
WEEROOG, o. (-en), (geneesk.) gerstekorrel, zekere
._oogkwaal.
WEERPIJN, v. (-en), pijn door eene andere veroor.zaakt; (ook fig.).
WEERPLAAT, v. (...platen), plaat van een weerxlas.
WEERPLICHT, m. verplichting om tot de weer1paarheid des lands de wapens te dragen.
WEERPLICHTIG, bn. verplicht tot het dragen der
wapens ter veiligheid van het land. WEERPLICHTIGHEID, v.
WEERPROFEET, m. (...feten), weervoorspeller,
eerglas.
WEERSCHIJN, m. terugschijnsel, weerkaatsing:
.2fjde met een weerschijn, eenkleurige zijden stof, met
-een ketting van eene andere kleur, die door het
, opvallen der lichtstralen als het ware twee kleuren
Tertoont.
WEERSCHIJNEN, (weerscheen, heeft weerschemen), terugschijnen; flikkeren (van twee kleuren
-4Dp elkander).
WEERSCHIJNSEL, o. (-s), weerschijn.
WEERSGESTELDHEID, v. (...heden), gesteldheid,
-toestand van het weer.
WEERSKANTEN. VAN WEERSKANTEN, AAN
WEERSKANTEN, bw. uitdr. van -, aan beide zijden.
WEERSLAG, m. (-en), donderslag; — terugslag,
tihet terugslaan.
WEERSLAGS, bw. weerlichts.
WEERSLAGSCH, bn. weerlichtsch.
WEERSMAAK, m. afkeer, tegenzin, walging; onaanzename nasmaak.
WEERSPANNIG, bn. bw. (-er, .st), wederspannig.
WEERSPIEGELEN (weerspiegelde, heeft weerspie-
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WEGBLAZEN.

• WEESPIJP.

WEESPIJP, v. (-en), (stoomw.) spuipijp van den
wirrmwaterbak. [Weespep is eene verbastering van
het Engelsche waste-pipe.]
WEESVADER, m., ...MOEDER, v. (-s), bestuurder
bestuurderes in een weeshuis; ...SCHOOL, v. (...scholen), school voor lager onderwijs aan een weeshuis
verbonden.
WEET, v. kennis, wetenschap: het is eene heele
weet, wat tegenwoordig gevraagd wordt; kennisgeving,
de weet van iets krffgen, bericht; de weet eaten doen,
kennis geven van iemands geboorte of overltjden;
hij heeft er geene wed van, hij is er zich niets van
bewust; nergens weet van hebben, door niets aangedaan. worden, voor alles ongevoelig of onverschillig zijn; het is maar eene weet, men moet er
maar den slag van hebben, aan gewoon zijn.
WEETJE, o. alleen gebruikelijk in de uitdrukking:
hi/ weet zjjn weetje wee, hij is niet dom, weet wel wat
hij zeggen moot.
WEETAL, m. en v. (-len), waanwijze, iem. die
zich verbeeldt alles to weten, - van alles meer
verstand to hebben dan anderen.
WEETGIERIG, bn. bw. (-er, -st), gaarne wetende,
leerende : een weetgierig kind; iets weetgierig gadeslaan. WEETGIERIGHEID, v. zucht om to weten,
leergierigheid.
WEETGRAAG, bn. (...grager, -st), gaarne studeerende.
WEETLUST, m. leerlust.
WEETNIET, m. en v. (-en), domoor.
WEEUW, v. (-en), weduwe. Zie dit woord.
WEEUWTJE, o. (-5), jonge weduwe; (nat. hist.)
eene soort van duikeend.
WEEUWKROP, v. (-pen), ...PLANT, v. eene kropsalade welke men uit het midden van andere
wegneemt, om ze den winter over te houden en
in het zaad to laten schieten.
WEEWORTEL, v. (plantk., gew.) tormentil: eene
soort van ganzerik.
WEEZE, v. (-n), zie op WEES.
WEEZENFONDS, o. (-en), ...GELD, o. (-en), ...GOED,
o. (-eren), ...KAS, v. (-son), gelden goederen aan
weezen toebehoorende; fondsen waaruit in het
onderhood van behoeftige weezen wordt voorzien;
...BLEEDING, v. ...PENNINGEN, m. mv.; ...STAAT,
m. toestand, staat van woes to zijn; ...VERPLEGING, v. verpleging der weezen.
WEG, m. (-en), pad, gebaand gedeelte gronds (geschikt om beloopen of bereden te worden); inz. tot
verbinding van twee plaatsen: groote, gebaande weg;
de weg naar Delft; een holle weg, weg die veel lager
is dan de grond aan weerskanten, ravijn een bedekte
weg, waar men tegen het vuur van den vijand beschut is ; kunstwegen; zich op weg begeven, ergens
heengaan : onder weg zijn, hij is op weg naar Leiden,
hij gaat in de richting van Leiden; denzelfden weg
houden, in dezelfde richting gaan; den weg weten;
naar den weg vragen, vragen in we:ke richting men
gaan moot; (fig.) naar den bekenden weg vragen,
vragen naar iets dat men zelf zeer goed weet; dat
is bekend als de weg naar Kralingen, dat is zeer
bekend; zoo oud als de weg naar Rome, zeer oud:
hff is altijd bfj den weg, hij is altijd op straat; aan
den weg timmeren, in het publiek optreden; die aan
den weg timmert, lijdt veel aanstoots, vindt veel berechts, wie in het publiek optreedt, moet velerlei
aanmerkingen, veler oordeel hooren; — op den rechten, goeden, verkeerden weg zYn, in de goede, ver-

keerde richting gaan, (ook fig.) zich goed, slecht
gedragen; iern. op den rechten weg brengen, hem
terechtwijzen (ook fig.); op weg helpen, raken, op
dreef; hij is op weg beroemd te worden, op doze wijze
zal hij beroemd worden; hij zal zU'it weg wel maken;
hij zal wel in de wereld vooruitkomen; den weg
ale
doer net leven vinden; tangs dez , n weg slaagt
gij op deze wijze to work gaat; dat ligt op ow weg,
hiertoe zijt gij min of meer verplicht; het ligt niet
op 7nijn weg, u daarorer te oncb_rhouden, het is mijn

iem. in den weg staan, hem den doorplicht niet;
tocht verhinderen, belemmeren, .14 staat dam-,
niets in den weg, voor mijn part blijft hij daar
staan; die stoelen staan dear in den weg, belemmeren,
den doortocht ; het vet zit hem niet in den weg, hinderthornniet, hij is mager; daar zit mij iets in den weg,.
lets maakt mij kregel; iem. iets in den weg leggen,
iets doen waarover hij kwaad wordt; hif staat
in den weg, belet dat ik mijn doel kan bereiken;
er is iets in den weg gekomen, er hebben zich zwarigheden voorgedaan; ho sal say nog wel eens irk
den weg komen, ik zal horn nog wel eons ontmoeteni,
spreken, ik zal nog Wel eons met hem afrekenen; —
voor iem. uit den weg gaan, ter gide treden om hem
to laten voorbtjgaan (ook fig.) hem mijden, (ook).
zich zijn mindere achten;
'
zwarigheden uit den weg
ruimen, verwijderen, ze doen vervallen; iem. uit den
weg ruimen, hem dooden; — met elkander over wer
kunnen, met iem. kunnen omgaan, zich met Join._
kunnen verdragen; — hfj ging zjjns weegs, hij vervolgde zijn weg; — den weg der deugd bewandelen,
een deugdzaam leven leiden; den weg van ails Wesselsgaan, sterven; de wegen der Voorzienigheid, de be-schikkingen Gods; —
afstand tusschen twee plaatsen: dat is nog eenk
heele weg; een grooten weg nog voor zich hebben, nogmoeten afleggen; te halver wege omkeeren, (ook
vOOr men zijn doel bereikt heeft, het opgeven; —
doortocht: zich een weg banen door de bosschen; het
water heeft zich een weg gebaand; — middel, wijze:
zich van slinksche wegen bedienen, slinksche wegen.
gaan; dat is de kortste, de zekerste weg,
de kortste,
zekerste wijze om zijn doel to bereiken; — (scheik.)•
langs den drogen weg, door verwarming; langs den:
natten weg, door oplossing; — (ontl.) de eerste wegem
van het voedsel, het spijsverteringsorgaan, in tegenst._
met de latere wegen waarlangs de voedende bestanddeelen in het bloed wordenopgenomen, door het.
blood worden omgezet enz. WEGJE, o. (s).
WEG, v. (-gen), WEGGE, v. (41), in den vorm eener
wig, aan beide zijden spits toeloopend : eene wegboter; broodje in dezen vorm, vaak van fijn tarwemeel met krenten en sukaden. WEGJE, WEGGETJE, o. (-s).
WEG, bw. (eene verwijdering of een vertrek aanduidende) : hij is weg, hij is vertrokken, (ook)
ligt bewusteloos, (ook) hij is verloren; ver weg, verre,
de hand weg, neem deze weg; hoofd weg verwijd ;
pas op uw hoofd!; de sleutel is weg,zoekgeraakt; —
onafgebroken: achter elkander weg; in eens weg.
WEG. tw . verwijder u!; weg met deze gedachtel,
verre van mij om hieraan to denken!, weg met deministers a' s uitroep van misnoegdheid over hunne ,
reginsda.
WEGADEMEN, (ademde weg, heeft weggeademd),
door ademhalen wegnemen of doen verdwijnen.
WEGARBEIDEN, (arbeidde weg, heeft weggearbeid),
door arbeiden wegnemen.
WEGASEMEN, (asemde weg, heeft weggeasemd),.
wegademen.
WEGBAGGEREN, (baggerde weg, heeft weggebaggerd), uitbaggeren : eene ondiepte in de rivier weg
baggeren.

WEGBANNEN, (bands weg, heeft weggebannen),
verbannen, iem. uit zijne tegenwoordigheid verdrijven, verjagen.

WEGBEITELEN, (beitelde weg, heeft weggebeiteld),
met den beitel doen verdwijnen.
WEGBERGEN, (borg weg, heeft weggeborgen), be-waren, wegsluiten; (fig.) (gew.) die jongen kan heel'
?cat wegbergen, kan veel eten.
WEGBIJTEN, (beet weg, heeft weggebeten), bijtende wegnemen; door bijtmiddelen weggenomen
worden: wratten met helschen steen wegbten.
WEGBIKKEN, (bikte weg, heeft weggebikt), bikkende wegnemen: die scherpe kant moet weggebikt
worden.
WEGBLAZEN, (blies weg, heeft weggeblazen),

WEGBLAZEN.

WEGENS.

blazende verdrijven, wegnemen: den rook eener sigaar

den dooi smelten, weggenomen worden: al de sneeuw'

wegblazen; het stof van de tafel wegblazen.

is weggedooid.

(bleef weg, is weggebleven), ergens
niet komen, afwezig blijven, uitblijven: uit de school
niet
wegbljjven; ik kan an die party niet wegblifven;
terugkomen: de koorts is weggebleven; (ergens) niet
geplaatst worden: dat woord moet hier wegblijven.
WEGBLIKSEMEN, (bliksemde weg, heeft weggebliksemd), als een bliksem doen verdwijnen, wegdonderen; met bedreigingen verjagen.
WEGBOEGSEEREN, (boegseerde weg, heeft weggeboegseerd), een schip voorttrekken aan het sleeptouw.
WEGBOENDEREN, (boenderde weg, heeft weggeboenderd), (gew.) wegjagen.
WEGBOENEN, (boende weg, heeft weggeboend),
door boenen wegnemen, doen verdwijnen; (fig.)
wegjagen: iemand wegboenen.
WEGBONJOUREN, (bonjourde weg, heeft weggebonjourd), iem. afschepen, zonder geldige reden
wegsturen.
WEGBOOMEN, (boomde weg, heeft weggeboomd),
(zeew.) met eon boom wegduwen (een vaartuig).
WEGBLIJVEN,

WEGBORSTELEN, (borstelde weg, heeft weggeborsteld), door borstelen wegnemen, doen verdwijnen .
WEGBRADEN, (braadde weg, heeft en is weggebraden), door braden doen verdwijnen. —, al bradende verdwijnen: al het vet is weggebraden.
WEGBRANDEN, (brandde weg, heeft en is weggebrand), brandende wegnemen: eene wrat wegbranden;
verbranden: verscheidene huizen zijn weggebrand.
WEGBREKEN, (brak weg, heeft en is weggebroken),
afbreken, brekende wegnemen: een muur, een huis
wegbreken; al het ifs is weggebroken. WEGBREKING, v.
WEGBRENGEN, (bracht weg, heeft weggebracht),
elders heenbrengen, vervoeren: brieven, kranten,
boodschappen wegbrengen; vergezellen naar huis: ik
zal u een eindje wegbrengen; in verzekerde bewaring
brengen: de dief werd weggebracht. WEGBRENGING, v.
WEGBROKKELEN, (brokkelde weg, is en heeft weggebrokkeld), in brokken uit elkander vallen: die
muur brokkelt weg; in brokken uit elkander doen
vallen. WEGBROKKELING, v.
WEGBRUIEN, (bruide weg, heeft en is weggebruid), weggooien, wegsmijten; heengaan.
WEGCIJFEREN, (cijferde weg, heeft weggecijferd),
(fig.) door redeneering vernietigen, doen verdwijnen:
dat valt niet weg te cifferen, to ontkennen. WEGCIJFERING, v.
WEGDAMPEN, (dampte weg, is weggedampt), al
dampende weggaan: de boot dampte weg; in damp
vervliegen: deze vluchtige olien dampen snel weg.
WEGDANSEN, (danste weg, heeft en is weggedanst), dansende weg- of opnemen (b. v. stof van
den grond); dansende zich verwijderen.
WEGDARTELEN, (dartelde weg, is weggedarteld),

dartelende weggaan.
WEGDENKEN, (dacht weg, heeft weggedacht), zich

voorstellen dat iets niet aanwezig is; als niet bestaande: het bijbegrip van dit woord wegdenken.
WEGDIEVEN, (diefde weg, heeft weggediefd) (gemeenz.) wegstelen.
WEGDISTEL, v. (-s), verschillende soorten van
distel, samengesteldbloemige planten die bij ons
aan wegen enz. vcelvuldig voorkomen (onopordon
acanthium).
WEGDOEN, (deed weg, heeft weggedaan), niet be.
waren: die papieren en blaadjes doe ik weg; zich (van
jets) ontdoen: ik moet mifne paarden wegdoen, kan
ze niet langer houden; boeken wegdoen, verkoopen,

weggeven; — wegsluiten, bewaren; wegnemen: doe
dat weg.

(donderde weg, heeft weggedonderd, (gemeen) ruw, met geweld iets wegwerpen,
donder
dat ding weg; iem. wegiem. wegjagen:
WEGDONDEREN,

donderen.
WEGDOOIEN,

(dooide weg, is weggedooid), door
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WEGDOORN, v. Zie WEGEDOORN.
WEGDOUWEN, (douwde weg, heeft weggedouwd),

wegduwen.
WEGDRAAIEN, (draaide weg, heeft en is wegge-draaid), draaiende verwijderen; zich uit de voetem
maken, heengaan.
WEGDRAGEN, (droeg weg, heeft weggedragen),
dragende verwijderen, naar elders brengen: eenpak

wegdragen;
werd voor dood weggedragen; den
prifs wegdragen, behalen; dit draagt mjjne goedkeuring weg, ik vind het good.
WEGDRAVEN, (draafde weg, is weggedraafd), zich
in een draf verwijderen.
WEGDRIBBELEN, (dribbelde weg, is weggedribbeld),
dribbe'ende heengaan.
WEGDRIJVEN, (dreef weg, heeft en is weggedragen),
drijvende verwijderen, zich verwijderen; ergens
vandaan drijven; iemands vee wegdrijven, stolen;
(zeew.) afdrijven, heendrijven: het schip is weggedreven; het ijs drift weg.
WEGDRINGEN, (droeg weg, heeft en is weggedrongen), dringende verwijderen, door dringen ruimte
of plaats maken: iem. wegdringen.
WEGDROGEN, (droogde weg, is weggedroogd),
door droging afvallen, verwijderd worden ; opdrogen,
uitdampen.
WEGDROMMEN, (dromde weg, is weggedromd),.
wegsluipen.
WEGDROSSEN, (droste weg, is weggedrost), (gemeen) vluchten.
WEGDRUIPEN, (droop weg, is weggedropen), droppelsgewijze wegvloeien; (fig.) stil heengaan, zich uit
de voeten maken.
WEGDRUKKEN, (drukte weg, heeft weggedrukt),
drukkende verwijderen, door drukken wegnemen.
WEGDUIKEN, (dook weg, is weggedoken), duikendezich verwijderen, door duiken onzichtbaar worden.
WEGDURVEN, ...KUNNEN, ...MOETEN,
...WILLEN, kunnen evenals de ww. DOORDURVEN,
...MOETEN, ...MOGEN, ...WILLEN, slechts voorkomen in zinnen, waarin woordellipse bestaat: hiydurft, kan, snag, wil niet weg (gam, loopen).
WEGDUWEN, (duwde weg, heeft weggeduwd),
duwende verwijderen.
WEGDWALEN, (dwaalde weg, is weggedwaald),
dwalende zich verwijderen.
WEGDWEILEN, (dweilde weg, heeft weggedweild),
met eene dwell af- of wegnemen.
WEGEBLADEN,

o. my. (plantk., gew.) groote-

weegbree.
WEGEDOORN, WEGEDOREN, v. gemeene wegedoorn,
eene plant, tot de familie der wegedoornachtigen
behoorende, die aan den zeekant in de Hollandsche
duinen en verder op enkele plaatsen voorkomt; in
sommige streken is zij onder den naam van doornbezie en Rijnbeziendoorn bekend.

WEGEDOORNACHTIGEN, v. my. eene plantenfamine waartoe in Nederland de gemeene wegedoorn
en de hondsboom behooren.

WEGEDOORNBES, v. (-son), ...BEZ1E, v. (...zien),
bes van de wegedoorn.
WEGEL, WEGELING, m. (-en), (Zuidn.) weg.
WEGEN, (woog, heeft gewogen), de zwaarte, het
gewicht onderzoeken: koffie, suiker, vleesch wegen;
zich wegen; (sprw.) zwaar iem. wegen, in achtingen vertrouwen bij iem. staan; hi; weegt niet zwaar,

hij is goon hoogvlieger, heeft niet veel verstand;
wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen, het
belangrijkste gaat vOOr; zijne woorden wegen, nauwkeurig op de beteekenis ervan acht geven; overleggen, bepeinzen: na lang wikken en wegen lets besluiten. WEGING, v. (-en).
WEGENS, vz. ter oorzake van : wegens ziekte moest
thuisbloven; om, ten opzichte van: iem. wegens
zjne vlijt prijzen; aangaande, betreffende: wegens dit
verzuim heb ik mij te verontschuldigen.

1866

WEGENSCHENDER.

WEGENSCHENDER, m. (4), straatroover, struikroover. WEGENSCHENDERIJ, v. struikrooverij.
WEGER, m. (-a), die weegt• (zeew,) plank of plaat,
tegew •binnenoripervlak der inhouten geplaatst,
in de richtIng van voren naar achter.
- WEGEREN (wegerde, heeft gewegerd), welters
aanbrengen, eon schip van binnen beplanken.
WEGERING, v. al de planken waarmed6 de romp
van een schip van binnen is bekleed.
WEGETEN, (at weg, 'heeft weggegeten), etende
(loon: verdwijnen.
- WEGETTEREN; (etterde"weg, is weggegtterd),verdwijnen ten gevolge van ettering. WEGETTERING, v.
WEGFEILEN, (feilde weg, heeft weggefeild), wegdweilen.
WEGFLADDEREN, (fladderde weg, is weggefladderd), fladderende heengaan.
WEGFROMMELEN,• (frommelde weg, heeft weggefrommeld), Wings wegstoppen.
WEGGAAN, (ging weg, is weggegaan), heengaan,
zich verwijderen, vertrekken: de anderen zljn reeds
weggegaan; verdwijnen: die vlakken gaan niet weg.
WEGGALOPPEEREN, (galoppeerde weg, is weggegaloppeerd), in galop zich verwijderen.
WEGGANG, m. het weggaan, vertrek.
WEGGAPPEN, (gapte weg, heeft weggegapt), stil
wegnemen.
WEGGEESELEN, (geeselde weg, heeft weggegeeseld), geeselende verjagen.
WEGGELD, o. (-en), - belasting voor het onderhoud
der wegen, tol.
WEGGEVEN, (gaf weg, heeft weggegeven), aan
anderen geven, schenken, zich ontdoen (van Jets):
,

icy geeft alles weg.

WEGGEZEL, m. (-len), WEGGEZELLIN, v. (-nen),
tochtgenoot, -e, die met een ander denzelfden weg
aflegt. WEGGIETEN, (goot weg, heeft weggegoten), uitgie;
ten om niet meer to gebruiken : vuil water weggieten.
WEGGLIJDEN, (gleed weg, is weggegleden), gltjdende zich verwijderen. •
WEGGOOCHELEN, (goochelde weg, heeft weggegoocheld), door gooehelkunsten behendig doen
verdwijnen.
WEGGOOIEN, (gooide weg, heeft weggegooid), van
zich gooien, wegwerpen:' oud papier weggooien; (fig.)
verwerpen: gfj moet cult zoo niet weggooien, het is wel
waard, dat gij er over denkt; iets ver weggooien, betuigen dat men er zich niet mede inlaat.
WEGGRAS, o. (plantk ) varkensgras: eene algemeene soort van duizendknoop.
WEGGRAVEN, (groef weg, heeft weggegraven),
gravende wegnemen: vele duinen worden weggegraven.
WEGGRAVING, v.
WEGGRIJPEN, (greep weg, heeft weggegrepen),
grijpende -, met een greep wegnemen: een paar ker-

sen weggrijpen.

WEGGUICHELEN, (guichelde weg, heeft weggeguieheld), weggoochelen.
WEGHAASTEN (ZICH), (haastte zich weg, heeft
zich weggehaast), ijlings -, met spoed zich verwijderen.
WEGHAKKEN, (hakte weg, heeft weggehakt), met
bijlslagen enz. wegnemen, doen verdwijnen: de
tuinman moet de onderste takken van lien boom weghakken. WEGHAKKING, v.

WEGHALEN, (haalde weg, heeft weggehaald),
medenemen, ontvoeren: men haalt hier alles weg;
ik word weggehaald, men roept mij weg: een misdadiger weghalen, om hem gevangen to zetten. WEGHALING, v.
WEGHANGEN, (hung weg, heeft weggehangen),
hangen (lets) op zekere plaats (om het to bewaren):

WEGKRABBEN.
WEGHEBBEN, (had weg, 'heeft'Weggehad); reeds

ontvangentebben: zijn loon weghebben; .4 had den
slag weg, voor hjf er aan dacht; de kneep weghebben,
de kneep kennen; hfj heeft het weg,lsonpasselijkiis
door • eene verkoudheid enz. bevangen, (ook) is in
zUne hersens •gekrenkt, zjj heeft het spek al weg,ztj is
zwanger.
WEGHELPEN, (hielp weg, heeft weggeholpen),(iem.)
ondersteunen in - de vlucht, zorgen-dat iem. vertrekken kan.
WEGHINKEN, (hinkte weg, is weggehinkt), hinkende beengaan.
•
WEGHOUDEN, (hield weg, heeft weggehouden)
verborgen achteraf houden. .
WEGHOUWEN, (hieuw weg, heeft weggehouwen),
met bUlstagen wegnemen.
WEGHUPPELEN, (huppelde weg, -is weggehuppeld),
huppelende zich verwijderen:
WEGIJLEN, Wide wog, is weggeijid), spoedig woggaan.
WEGJAGEN, (jaagde, joeg weg, heeft weggejaagd),
heendrijven : de vogels, katten wegjagen; wegzenden,
ontslaan (wegens wangedrag enz.): de meld, zijne
bedienden wegjagen.
WEGKAATSEN, (kaatste weg, heeft-weggekaatst),
kaatsende-verdrijven.
- WEGKABBELEN, (kabbelde weg, heeft en-is weggekabbeld), (van water) al kabbelende wegnemen:
de rivier kabbelt allengs de oevers weg; de oevers kabbelen weg.
WEGKAMMEN, (kamde weg, heeft weggekamd), al
kammende wegnemen: kam uw haar van. uw voorhoofd weg.

WEGKANKEREN, (kankerde weg, is weggekankerd),
weggevreten worden door den kanker: hare borst is
geheel weggekankerd. WEGKANKERING, v.
WEGKANT, m. (-en), wegzijde.
WEGKAPEN, (kaapte weg, heeft weggekaapt), ongemerkt wegnemen; op zee buitinaken (schepen).
WEGKAPPEN, (kapte weg, heeft weggek4pt),weghakken: de heesters wegkappen; (taalk.) afkappen.
WEGKIJVEN, (keefweg, heeft weggekeven),kijvende
verwijderen, door kijven doen vertrekken: iem. weg
/coven; kijvende den tijd doorbrengen.
WEGKLAUWEN, (klauwde weg, heeft weggeklauwd), met een klauw verwijderen.
WEGKLETSEN, (kletste weg, heeft weggekletst),
met geraas ver van zich werpen ; kletsende -, met
onnut gebabbel den tijd doorbrengen.
WEGKLOPPEN, (klopte weg, heett weggeklopt), met
stokslagen doen verdwijnen; kloppende verwijderen.
WEGKNAGEN, (knaagde weg, heeft en is weggeknaagd), knagende wegnemen; doorknaagd afgeknaagd worden; door verdriet of hartzeer verteerd
worden.
WEGKNIJPEN, (kneep weg, heeft en is weggeknepen), door knijpen doen verdwijnen: een peesknoop
wegknfjpen; stil weggaan: hij knijpt weg.
WEGKNIPPEN, (knipte weg, heeft weggeknipt),
met eene schaar wegnemen: onder den arm moet het
goed nog wat weggeknipt worden; door het knippen
met de vingers doen wegspringen: stofjes van zijn
goed wegknippen; kersepitten wegknippen.

WEGKOMEN, (kwam weg, is weggekomen), op de
zoek verloren raken: ik begrfjp niet, hoe mine pen
kan wegkomen; ontkomen, ontsnappen: uit de gevangenis wegkomen; ik kon niet van hem wegkomen, hem
verlaten; goed wegkomen, voordeel bij lets behalen,

(ook) uit eene moeilijkheid gerak en.
WEGKOOPEN, (kocht weg, heeft weggekocht), alles
opk oopen.
WEGKORTING, v. het verkorten van den weg,
tijdkorting op weg: zijn gezelschap was eene aange-

name wegkorting.

WEGHARKEN, (harkte weg. heeft weageharkt),
met de hark verwijderen: de dorre bladerem nit den

WEGKRABBELEN, (krabbelde weg, heeft weggekrabbeld), wegkrabben.
WEGKRABBEN, (krabde weg, heeft weggekrabd),

tuin wegharken.

krabbende wegnemen: vlakken wegkrabben.

het wintergoed weghangen.

WEGKRAUWEN.

WEGRAPEN.

(krauwde weg, heeft weggeIkrauwd), wegkrabben.
WEGKRENGEN, (krengde weg, heeft weggekrengd),
4van voerlieden) wegdringen (de paarden).
WEGKRIJGEN, (kreeg weg, heeft weggekregen), (lets
of iem.) van zijne plaats krijgen: ik kan die zware
.foist niet u;egkrijgen; doen vertrekken: wij konden
_hem niet wegkrtjgen, hfj bleef plakken; uitwisschen:
die vlakken kan men wel wegkrijgen; wegnemen; ergens
-den slag van wegkriggen, de kunst om iets te doen
verstaan; ik heb het weggekregen, ik heb eene ver-koudheid enz. opgedaan, (ook) ik ben verliefd geworden.
WEGKRIMPEN, (kromp weg, is weggekrompen),
.krimpende verminderen, kleiner of korter worden:
van pijn wegkrimpen, ineenkrimpen.
WEGKRUID, o. weggras, zekere plant.
WEGKRUIEN, (kruide, krooi weg, heeft en is weggekruid, gekrooien), met een kruiwagen wegvoeren:
steenen, turf wegkruien; door de ijsschotsen medegevoerd of weggedreven worden; een molen anders
-op den wind stellen.
WEGKRUIMELEN, (kruimelde weg, is weggekruimeld),
wegnemen; door kruimeling
verdwijnen.
WEGKRUIPEN, (kroop weg, is weggekropen), kruipende zich verwijderen: de slak kroop weg; (fig.)
zich verbergen: de kinderen zijn lceggekropen.
WEGKUIEREN, (kuierde weg, is weggekuierd), heenkuieren, kuierende zich verwijderen.
WEGKUNNEN, (konde, kon weg, heeft weggekund),
.zie WEGDURVEN; hoe laat kan ik weg?, w eggaan,
vertrekken; dat kan weg, weggebracht, weggegooid
worden; (fig.) hij kan er goed mee weg, hij gaat er
gernakkelijk mee om (met een arbeid b. v.), (ook
van eene spijs) a veel van kunnen eten.
WEGKUSSEN, (kuste weg, heeft weggekust), door
kussen doen verdwijnen: iemands tranen wegkussen.
WEGKWIJLEN, (kwijlde weg, heeft weggekwijld),
-kwijlende wegnemen, - doen verdwijnen.
WEGKWIJNEN, (kwijnde weg, is weggekwijnd),
kwijnende wegteren, - mager of ziek worden. WEG.KWIJNING, v.
WEGLATEN, (liet weg, heeft weggelaten), laten
vertrekken: zij wilden mij niet weglaten; iem. weglaten,
suet uitnoodigen; achterlaten, niet bezigen, overslaan; niet plaatsen (onder het schrijven enz.);
.niet lezen (eon gedeelte van een brief enz.); vergeten.
WEGLATING, v. het weglaten. —, (-en), wat weg,•elaten is.
WEGLAVEEREN, (laveerde weg, is weggelaveerd),
laveerende zich verwijderen.
WEGLEGGEN, (legde, leide weg, heeft weggelegd,
geleid), ter zijde leggen : leg dat boek weg; uit het
oog wegnemen; bergen, onder slot bewaren; (ge-meenz.) de meid is bezig met de kinderen weg te leggen, in bed to leggen; (fig.) sparen, overleggen:
geld voor de vacantie, voor de feesten wegleggen; (fig.)
voor hem was die eer weggelegd, hij was bestemd om
-die eer to genieten.
WEGLEIDEN, (leidde weg, heeft weggeleid), leidende
wegvoeren : een kind bij de hand wegleiden. WEGLEIDING, v.
WEGLEKKEN, (lekte weg, is en heeft weggelekt),
lekkende verloren gaan; weglikken. WEGLEKKING, v.
WEGLIKKEN, (likte weg, heeft weggelikt), likkende wegnemen.
WEGLOKKEN, (lokte weg, heeft weggelokt), door
-list van de eene plaats naar de andere lokken:
een hond weglokken.
WEGLOODSEN, (loodste weg, heeft weggeloodst),
uitloodsen.
WEGLOOPEN, (liep weg, is weggeloopen), heengaan, vluchten, zich ijlings verwijderen : onze hond
is weggeloopen; de weggeloopen slaven; de jongen liep
.weg en ik kon hem niet kriigen ; plotseling den dienst
werlaten: de meid is weggeloopen; deserteeren (van

militairen); stil met iem. weggaan: z(jne dochter is
met zijn, kantoorbediende weggeloopen; (fig.) met iem.
of iets wegloopen, het er hoog mee ophebben, veel
work van iem. of iets maken; wegvloeien (van
water enz): het water laten wegloopen; weglekken:
er is wiln, olie uit het vat weggeloopen.
WEGLOOPER, m., WEGLOOPSTER, v. (-5), die
wegloopt.
WEGMAAIEN, (maaide weg, heeft weggemaaid),
maaiende wegnemen : het gras wegmaaien; (fig.)
iem. het gras voor de voeten wegmaaien, juist doen
wat een ander van plan was to doen, hem de
gelegenheid benemen om winst of voordeel to behalen, om iets to bespreken, een toast te slaan enz.
WEGMAAIING, v.
WEGMAKEN, (maakte weg, heeft weggemaakt),
doen verdwijnen : vlakken wegmaken; zoekmaken,
doen verloren gaan: die jongen maakt alles weg;
(drukk.) distribueeren: ge kunt die circulaire wel
wegmaken, er moeten geen meer van gedrukt worden;
(fig.) verkwisten; hij werd weggemaakt, bewusteloos
gemaakt ; zich wegmaken, zich uit de voeten waken,
een goed heenkomen zoeken.
WEGMALEN, (maalde weg, heeft weggemalen),
malende wegnemen; het water uit een polder wegmalen. WEGMALING, v.
WEGMARCHEEREN, (marcheerde weg, is weggemarcheerd), optrekken, heengaan, vertrekken (inz.
van militairen). WEGMARCHEERING, v.
WEGMETER, m. (-5), afstandsmeter, zeker werktuig om den weg te meten dien men atlegt.
WEGMOETEN. Zie WEGDURVEN.
WEGMOFFELEN, (moffelde weg, heeft weggemoffold), behendig wegnemen, doen verdwijnen : toen
ik aankwam, moffelde hfj wat weg.
WEGMOGEN. Zie WEGDURVEN.
WEGMOLMEN, (molmde weg, is weggemolmd),
tot molen ovorgaan (inz. van hout).
WEGMOLSEMEN, (molsemde weg, is weggemolsemd), wormstekig worden.
WEGNEMEN, (nam weg, heeft weggenomen), (iets)
van zijne plaats nemen neem die flesch eens weg;
ontnemen : iemands pen wegnemen; doen ophouden:
dit zal veel tad wegnemen, vorderen, kosten; verdrijven : citroensap neemt de inktvlekken weg; (fig.)
beletten, verhinderen: dit neemt niet weg, desniettegenstaande, dan toch. WEGNEMING, v.
WEGOPZICHTER, m. (-s), opzichter over een weg
(van een spoor b. v.).
WEGPAKKEN, (pakte weg, heeft weggepakt),
inpakken : zijne boeken wegpakken, om ze voorloopig
niet moor to gebruiken; pakkende, grijpende wegnemen : appels, peren wegpakken; zich wegpakken,
zich verwijderen : pak-je weg, schurk !, stil heengaan,
zich uit de voeten maken:. hfj heeft rich weggepakt.
WEGPAPPEN, (papte weg, heeft weggepapt), door
middel van pappen doen verdwijnen.
WEGPLEISTEREN, (pleisterde weg, heeft weggepleisterd), door middel van bepleistering onzichtbaar maken.
WEGPLUKKEN, (plukte weg, heeft weggeplukt),
plukkende wegnemen.
WEGPOEIEREN, (poeierde weg, heeft weggepoeierd), (gemeenz.) wegjagen, doen ophoepelen:
iem. wegpoeieren.
WEGPOETSEN, (poetste weg, heeft weggepoetst),
poetsende doen verdwijnen; (fig.) heimelijk wegnemen; (gew.) wegboenderen.
WEGPRATEN, (praatte weg, heeft weggepraat),
door middel van praten doen verdwijnen : eindelijk
had ik hem weggepraat; ontraden: dat valt niet weg
te praten; hij praatte wet weg, wat sprak hij niet al!
WEGRAKEN, (raakte weg, is weggeraakt), verloren gaan : er raken iederen dag millioenen spelden
weg; verdwijnen : die verzwering raakt al weg;
ergens vandaan raken : hoe sal ik hier wegraken.
WEGRAPEN, (raapte weg, heeft weggeraapt),
oprapen om weg to nemen, om to bergen ; (fig.)

WEGKRAUWEN,
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egrukken : de dood, de pest, de cholera heeft yes'
WEGREDENEEREN, (redeneerde weg, heeft weggeredeneerd), door redeneeren wegnemen,doen verdwtjnen : iemands zorgen wegretleneeren ; dat valt niet

WEGSCHOPPEN, (schopte weg, heeft weggesehopt),
door schoppen (met den voet) doen verdwijnen,
vertrappen : een steen, iem. wegschoppen; met de
schop wegnemen : puin wegschoppen.
WEGSCHOUW, v. toezicht over den weg, onder-

weg te redeneeren.

zoek naar den toestand van een weg.

WEGREIS, v. vertrek.
WEGREIZEN, (reisde weg, is weggereisd), vertrekken, zich op refs begeven.
WEGRUDEN, (reed weg, is en heeft weggereden),
to paard, in een rijtuig, op schaatsen, op een
rtjwiel vertrekken; vervoeren te paard; in een
rtjtuig vertrekken.
WEGROEIEN, (roeide weg, heeft en is weggeroeid),
roeiende wegbrengen: iem. wegroeien; zich roeiende
verwijderen : hjj is weggeroeid.
WEGROEPEN, (riep weg, heeft weggeroepen), (iem.)
ergens vandaan roepen ; roepende (iem.) bij zich doen
komen.
WEGROESTEN, (roestte weg, is weggeroest), bedorven, verteerd worden door den roest : dat Ozer

WEGSCHOUWER, m. (-fi), opzichter over den weg.
WEGSCHRABBEN, (schrabde weg, heeft weggeschrabd), schrabbende wegnemen, - doen verdwijnen.
WEGSCHRAPEN, (schraapte weg, heeft weggeschraapt), schrapende wegnemen.
WEGSCHRAPPEN, (schrapte weg, heeft weggeschrapt), wegschrapen; doorhalen, eene streep overof door iets halen in geschriften enz.). •
WEGSCHUDDEN, (schudde weg, heeft weggeschud),
schuddende doen verloren gaan.
WEGSCHUIEREN, (schuierde weg, .heeft weggeschuierd), schuierende wegnemen.
WEGSCHUILEN, (school weg, is weggescholen),
zich verbergen: achter een boom, achter iem. weg-

nzenschen weggeraapt.

is heelemaal weggeroest.

WEGROLLEN, (rolde weg, heeft en is weggerold),
rollende zich verwijderen of doen verwijderen: de
rollende vertonnen rotten weg; tonnen wegrollen;
loren gaan : het dubbeltje is weggerold.
WEGROOVEN, (roofde weg, heeft weggeroofd),
on tnemen, stelen.
WEGROTTEN, (rotte weg, is weggerot), te niet
gaan door verrotting. WEGROTTING, v.
WEGRUIMEN, (ruimde weg, heeft weggeruimd),
wegnemen om ruimte te maken; opruimen, schikken, regelen 4huisraad enz.); zwarigheden wegruimen,
doen verdwijnen. WEGRUIMING, v.
WEGRUKKEN, (rukte weg, heeft en is weggerukt),
rukkende wegnemen : iem., iets wegrukken; wegnemen; (fig.) ten grave slepen : hij werd plotseling
_

tat ons midden weggerukt.

WEGSCHAFFEN, (schafte weg, heeft weggeschaft),
zich ontdoen van; verzenden; maken dat iem.
wegkomt.
WEGSCHAKEN, (schaakte weg, heeft weggeschaakt), schakende wegnemen (een
WEGSCHAVEN, (schaafde weg, heeft weggeschaafd), (timm.) met de schaaf wegnemen.
WEGSCHEIDING, v. (-en), kruisweg, punt waar
tv, ee of meer wegen uitloopen.
WEGSCHELLEN, (schelde weg, heeft weggescheld),
wegbellen; wegschillen.
WEGSCHENKEN, (schonk weg, heeft weggeschonken), ten gesehenke geven : een rfjwiel wegschenken;
uitschenken : er zijn 80 flesschen win weggeschonken.
WEGSCHENKING. v.
WEGSCHEPPEN, (schopte weg, heeft weggeschept),
seheppende wegnemen : rand wegscheppen.
WEGSCHEREN, (schoor weg, heeft weggeschoren),
door middel van een seheermes wegnemen.
WEGSCHEREN (ZICH), (scheerde zich weg, heeft
zich weggescheerd), zich verwijderen: scheer je weg
ga heen!
WEGSCHEUREN, (scheurde weg, heeft on is woggescheurd), scheurende wegnemen, - van zijne plaats
rukken : behangpapier wegscheuren ; (fig.) wie zal
haar uit mine armen wegscheuren; stukscheuren:
die stof scheurt dadelijk weg, zY is reel te los.
WEGSCHIETEN, (schoot weg, heeft en is Iv eggeschoten), door middel van een schot of schoten doen
verdwijnen: den viand wegschieten; al schietende
verbruiken : kruit, hagel, enz wegschieten; zich ijlings
uit de voeten maken : de snoek schoot weg.
WEGSCHIKKEN, (schikte weg, is weggeschikt),
schikken om plaats to maken; opschuiven.
WEGSCHILLEN, (schilde weg, heeft weggeschild),
schillende wegnemen : die meld schilt de aardappelen
zoo dik, ze schilt alle bloem weg.
WEGSCHOFFELEN, (schoffelde weg, heeft en is
wegg,es-hoffold), met den schofi el we2nem en ; (fig.)
heengaan.

-

sch uilen.

WEGSCHUIMEN, (schuimde weg, heeft weggeschuimd), het schuim (van lets) wegnemen.
WEGSCHUIVEN, (schoof weg, heeft en is weggeschoven), schuivende verplaatsen: een stoel, het
gordijn wegschuiven; opschuiven: schuif wet weg.
WEGSCHUIVING, v.
WEGSCHUREN, (schuurde weg, heeft en is weggeschuurd), door schuren wegnemen: roestvlakken
wegschuren; door schuring verteerd worden, . verminderen, - dunner worden. WEGSCHURING, v.
WEGSIJPELEN, (stjpelde weg, is weggestjpeld)„
stjpelende wegvloeien, verloren gaan.
WEGSJOUWEN, (sjouwde weg, heeft en is weggesjouwd), met moeite wegbrengen; met veel inspanning zich verwijderen.
WEGSLAAN, (sloeg weg, heeft on is weggeslagen),
door slagen van zijne plaats brengen: een bal wegslaan; slaande verwijderen: iem. van de deur wegslaan; schijven nemen (in het damspel); weggeslagen worden : by dien storm zijn er groote stukken ,
landwegs.
WEGSLEEPEN, (sleepte weg, heeft weggesleept),
sleepende wegnemen, verwijderen: die hoed sleept
alles weg; een zwaar pak wegsleepen; de stroom sleepte
het schip weg; (fig.) medesleepen : wij waren door
zone redevoering weggesleept.
WEGSLEEPEND, bn. (-er, -st), bijzonder schoon,
wat het gemoed onwederstaanbaar meevoert: wegsleepende muziek; wegsleepende taal; zfin sty .' is wegsleepend.
WEGSLENTEREN, (sl enterde weg, is weggeslenterd),
slenterend heengaan.
WEGSLIJPEN, (sleep weg, heeft weggeslepen),
p( nde wegnemen, doen verdwijnen.
WEGSLIJTEN, (sleet weg, is weggesleten), afslijten,
door het gebruiken verminderen (in waarde enz.).
WEG nLIJTING, v.
WEGSLINGEREN, (slingerde weg, heeft on is weggeslingerd), met een slinger of slingerende weg
werpen: een steen wegslingeren; zij wilde hem omhelzen,
maar hij slingerde haar weg; — slingerende wegraken; slingerend heengaan.
WEGSLINKEN, (slonk weg, is weggeslonken), dunner worden, verminderen: het gezwel is weggeslonken;
dat vleesch is bij het braden weggeslonken, veel minder
in volume geworden.
WEGSLUIPEN, (sloop weg, is weggeslopen), stilletjesheengaan.
WEGSLUITEN, (sloot weg, heeft weggesloten), achter slot bergen: geld, papier wegsluiten. WEGSLUITING, v.
WEGSMAKKEN, (smakte weg, heeft weggesmakt),
met een smak ,,vegwerpen.
WEGSMELTEN, (smolt weg, is weggesmolten),
smeltende verdwijnen: de sneeuw is weggesmolten;
(fig.) in trailer., ?cegsmelten, bitter -weenen. WEGSMELTING, v.

WEGSMIJTEN.
WEGSMIJTEN,

(smeet weg, heeft weggesmeten),

weggooien.
WEGSNAPPEN, (snapte weg, heeft en is weggesnapt), snappende wegnemen: de groote hond snapte
Act been weg; ongemerkt snapte h weg, ging hij weg.
WEGSNELLEN, (snelde weg, is weggesneld), met
snelheid heengaan.
WEGSNIJDEN, (sneed weg, heeft weggesneden), snij.dende wegnemen: likdoorns wegsnfjden; de onderste
takken wegsnfjden; (fig.) haastig weggaan. WEGSNIJDING, v.
WEGSNOEIEN, (snoeide weg, heeft weggesnoeid),
met een snoeimes wegnemen: eenige takken weg-snoeien. WEGSNOEIING, v.
WEGSNORREN, (snorde wag, is weggesnord), met
snorrend geluid wegvliegen: de 29(37 snorde weg.
WEGSPATTEN, (spatte wag, is weggespat), in
spatten verloren gaan.
WEGSPITTEN, (spitte weg, heeft weggespit), spittende wegnemen.
WEGSPOEDEN, (spoedde weg, is weggespoed), zich
uegspoeden, Wings heengaan.
WEGSPOELEN, (spoelde weg, heeft en is wegges poeld), spoelende wegnemen: de rivier heeft een stick
van den oever weggespoeld; afkabbelen (door het
water): groote stukken spoelen weg; — spoelende verwijderen: spoel dat veil van de straat; (fig.) zijne
zorgen wegspoelen, door sterke dranken te gebruiken,
.er niet aan denken; afdrijven, wegdrijven. WEGSPOELING, v.
WEGSPOREN, (spoorde weg, is weggespoord), met
den spoorwagen wegrijden.
WEGSPRINGEN, (sprong weg, is weggesprongen),
:springende zich verwijderen : de herten sprongen
weg; met een sprong verloren gaan: er is een stukje
,

van weggesprongen.
WEGSPUITEN, (spoot weg, heeft weggespoten),
met eene spuit verwijderen.
WEGSPUWEN, (spuwde weg, heeft weggespuwd),
spuwende wegwerpen: tabakssap wegspuwen.
WEGSTAPPEN, (stapte weg. is weggestapt), stappanda heengaan.
WEGSTEKEN, (stak weg, heeft weggestoken), met
•een scherp voorwerp teen beitel, eene schop) stekende wegnemen : al de turf zal hier spoedig weggestoken zijn; verbergen; in den zak steken: sleek

uwe beurs weg.

(stal weg, heeft weggestolen), ontTooven, wegnemen, kapen: men steelt hier alles weg;
.zich wegstelen, zich heimelijk uit de voeten maken.
WEGSTERVEN, (stierf weg. is weggestorven), langzaam den dood tegemoet gaan, kwijnende verteerd
worden: de teringlijder sterft langzaam weg.
WEGSTEVENEN, (stevende weg, is weggestevend),
vertrekken (van een schip).
WEGSTOFFEN, (stofte wag, heeft weggestoft), met
-een stoffer of bezem wegnemen.
WEGSTOMMELEN, (stommelde weg, is en heeft
weggestommeld), stommelend verwijderen: wfj hoorWEGSTELEN,

-

4en hem wegstommelen; die meld stommelt alles weg.
WEGSTOMPEN, (stompte weg. heeft weggestompt),
-stompende wegjagen : iem. wegstompen.
WEGSTOOMEN, (stoomde weg. is weggestoomd),
met eene stoomboot of een spoorwagen weggaan.
WEGSTOOTEN, (stiet, stootte weg, heeft wegge-stooten), stootende verwijderen: een steen wegstooten;

wegstooten.

WEGSTOPPEN, (stopte weg. heeft weggestopt),
verbergen: wie heeft mijn, potlood weggestopt?
WEGSTORMEN, (stormde weg, heeft en is weg.gestormd), door stormwind weggenomen worden:
het dak stormde weg; (mil.) met een storm terugdripen: den viand wegstormen; met geweld heengaan.
WEGSTOUWEN,
(stouwde weg, heeft wegge-stouwd), stuwende wegpakken; (zeew.) de lading
•naar eisch in het schip plaatsen en vastzetten;
fig.) die knaap kan heel wat wegstouwen, kan veel eten.

WEGVEGEN.
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(streak weg, heeft en is weggestreken), iets van zijne plaats strUken: de vouwen
van het
nit het linnengoed strifken; strijk het haar
voorhoofd weg; naar zich toehalen, tot zich nemen:
het geld wegstrijken, ongemerkt heengaan.
WEGSTROO, o. (plantk.) lieve-vrouwen-bedstroo.
WEGSTROOPEN, (strooide weg, heeft weggestrooid),
verspreiden.
WEGSTROOMEN, (stroomde weg, is weggestroomd),
wegvloeien.
WEGSTROOPEN,
(stroopte weg, heeft weggestroopt), afstroopen (een vel); al stroopende wegro oven.
WEGSTUITEN, (stuitte weg, is weggestuit), terugstuiten.
WEGSTUIVEN, (stoof weg, is weggestoven), stuivende verdwijnen: het zand stuift weg; onstuimig
heengaan, zich zeer snel verwijderen: de vfjanden
WEGSTRIJKEN,

stoven weg, toen wij naderden.
WEGSTUREN,

(stuurde weg, heeft weggestuurd),

(een schip) uit de haven brengen; wegzenden: iem.
wegsturen; ontslag. gedaan geven : het losse werkvolk
wegst uren.
WEGSTUWEN,

wegstouwen.

(stuwde weg, heeft weggestuwd),

WEGSUKKELEN, (sukkelde weg, is weggesukkeld),
sukkelende zeer langzaam heengaan; een ziekelijk
leven slijten.
WEGTIEGEN, (toog weg, is weggetogen), wegtrekken. [Alleen het verl. deelw. en de onvolm. verl.
tijd zijn in gebruik.]
WEGTIJEN, (tijde weg, is weggetijd), door het
getij medegevoerd worden.
WEGTIMMEREN, (timmerde weg, heeft weggetimmerd), door (of onder) timmerwerk bedekken; (den
tijd) met timmeren doorbrengen.
WEGTOOVEREN, (tooverde weg, heart weggetooyard), door tooverij doen verdwijnen; (fig.) op wonderlijke wijze doen verdwijnen.
WEGTORSEN, (torste wag, heeft weggetorst), een
zwaren last wegdragen.
WEGTRAPPEN, (trapte wag, heeft weggetrapt),
trappende verjagen, zich verwijderen : iem., een hond

wegtrappen; op de r(jwielen met dubbele versnelling kan
men snel wegtrappen; door ergens op te trappen,
het doen verdwijnen: het spoor wegtrappen.
WEGTREDEN, (trad weg, heeft an is weggetreden),
door ergens op te treden, het doen verdwijnen: het
spoor wegtreden; heengaan: hij is weggetreden.
WEGTREKKEN, (trok weg, heeft en is weggetrokken), trekkende -, met een ruk weghalen of wegnemen: iem. lyij den arm wegtrekken; zee hand
wegtrekken. heengaan, zich op weg of op marsch
begeven: 'de soldaten trekken weg; — heengaan,
overdrijven: het onweer is weggetrokken.
WEGTREUREN, (treurde weg, is weggetreurd),
treurende wegkwijnen.
WEGTREUZELEN, (treuzelde weg, heeft weggetreuzeld), door treuzelen doen wegraken.
WEGTRIPPELEN, (trippelde weg, is weggetrippeld),
trippelende heengaan.
WEGTROONEN, (troonde weg, heeft weggetroond),
weglokken; iem. doen heengaan : iem. wegtroonen.
WEGVAGEN, (vaagde weg, heeft weggevaagd),
wegvegen, wegnemen, uitwisschen.
WEGV ALLEN, (vial weg, is weggevallen), van
zijne plaats vallen, neervallen; niet weer medegerekend worden, vervallen, uitgelaten worden:

deze uitdrukking moat wegvallen; er is een regel weggevallen; ophouden van kracht te zijn (van eene

wet enz.).

WEGVANGEN, (ving weg, heeft weggevangen),
vangende wegnemen: de rupsen wegvangen.
WEGVAREN, (voer weg, heeft en is weggevaren),
per vaartuig wegbrengen: steenen, puin wegvaren;
zich in eene schuit of boot verwijderen; (fig.) snel
verdwijnen: hfj voer als de wind weg.
WEGVEGEN, (veegde weg, heeft weggeveegd), met
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den, stoffer ,of bezem wegnemenir4t
.
vuil van den
vloer . wegvegen; op onzachte wijze geh'eel verdrijven:
de veanden wegvegen; wegwisschen: veeg uwe tranen
,weg; jscheepsb.) een schip wegvegen,.besatiden, worm
en loop bepalen: dat schip is goed tveggeveegd.
WEGVENEN, (veende weg, heert weggeveend),
.ultvenen: een turfgrond wegvegen.
WEGVIJLEN, (vijlde weg, heeft weggevijld, met
eene vijl wegnemen.
WEGVISSCHEN, (vischte weg, heeft weggevischt),
.visschende wegnemen, - ledigen;. (fig.) wegvangen,
.wegnemen: iem. jets voor den neus wegvisschen.
WEGVLIEDEN, (vlood weg, is weggevloden), op de
vlucht' gaan.
WEGVLIEGEN, (vloog weg, is weggevlogen), vliegende zich verwijderen: de kanarievogel is weggevlogen; snel heengaan: ik vloog tveg; het schip vloog weg,
het zeilde snel weg, (ook) het vloog in de lucht.
WEGVLIETEN, (vloot weg, is weggevloten), wegvloeien.
WEGVLIJMEN, (vlijmde weg, heeft weggevlijmd),
met eene laatvlijm wegsnijden.
WEGVLOEIEN, (vloeide weg, is weggevloeid), heenvloeien; (vroedk.) die vrouw vloeide weg, ztj had
hevige vloeiingen.
WEGVLOEKEN, (vloekte weg, heeft weggevloekt),
door vloeken verdrijven.
WEGVLOTTEN, (vlotte weg, heeft weggevlot), met
of op een vlot vervoeren.
WEGVLUCHTEN, (vluchtte weg, is weggevlucht),
door de vlucht zich redden.
WEGVOEREN, (voetde weg, heeft weggevoerd),
van de eene plaats naar de andere brengen: iem.
gevankelfik wegvoeren. WEGVOERING, v.
WEGVRETEN, (vrat weg, heeft weggevreten), vretende verteren: de rupsen hebben de kool weggevreten;
de roest vreet het Ozer weg.
WEGWAAIEN, (waaide, woei weg, heeft en is weggewaaid), door den wind weggevoerd worden: doe
de deur dicht, al mijne papieren waaien weg; de wind
heeft zfin hoed weggewaaid.
WEGWACHTER, m. (-s), spoorwegwachter.
WEGWANDELEN, (wandelde weg, is weggewan-

deld), wandelende zich verwijderen.
WEGWASEMEN, (wasemde weg, is weggewasemd),
in damp opgaan.
WEGWASSCHEN, (wiesch weg, heeft weggewasschen), wasschende wegnemen: vuil van de handen
wegwasschen; (gew.) de vaten wasschen (borden
enz. schoonmaken).
WEGWEDSTRIJD, m. (-en), wedstrijd op de lange
baan.
WEGWENSCHEN, (wenschte weg, heeft weggewenscht), wenschen dat iem. zich verwijdere: iem.

wegwenschen.

WEGWENTELEN, (wentelde weg, heeft weggewenteld), wentelende verwijderen: een zwaren steen
wegwentelen.
WEGWERKEN, (werkte weg, heeft weggewerkt),
wegruimen; veal work afdoen: hij heeft heel wat
weggewerkt.
WEGWERKER, m. (-s), arbeider aan den weg, inz.

aan een spoorweg.

WEGWERPELIJK, bn. (-er,-st),(w. g.), verwerpelijk.
WEGWERPEN, (wierp weg, heeft weggeworpen),
van zich werpen: zone kleeren wegwerpen: een steer
wegwerpen; hearten wegwerpen, om daarvoor andere
to koopen; (fig.) verwerpen, niet aannemen: eene
beweegreden, een aanbod, een voorstel wegwerpen; zich
wegwerpen, zich verlagen, zich to schande maken:
zij heeft zich weggeworpen,
leidt een schandelijk

leven.

WEGWERPSEL, o. vuilnis.
WEGWIJKEN, (week weg, is weggeweken), opschuiven; (fig.) zich verwijderen; (schild.) verkleinen: die figuur wrjkt niet genoeg weg; (fig.) toegeven;
inkrimpen.
WEGWIJS, bn. den weg wetende (eig. en fig.) : (em.

wegyffs. maken; hif: is wegwils,

weet hoe 14j Jets
moat aanleggen.
WEGWUZER, m. (8), gids, geleider: een wegwijzer
nemen; paal met een plankje of hand email' in,cle.
richting van den weg, waarvan de naam erop vermeld staat, inz. op krui,swegen; gids, handleiding:
een wegwjjzer bfj het practische rekenen;
(zeew.) lange,
smalls least die, in verscheidene gaten of kepen,
ettelijke elkander volgende . schijven bevat, duizendbeen; theelk.) een werktuig dat de wondheelers bid
't steensnijden gebruiken. WEGWIJZERTJE, o. (-s).
WEGWILLEN, (wilde weg, heeft weggewild), zie.
op WEGDURVEN;
wit weg (gaan); het water wit
weg (vloeien).
WEGWINDEN, (wond weg, heeft weggewonden)„

windende wegnemen, door middel van eene winda&
van de eene plaats naar de andere brengen.
WEGWIPPEN, (wipte weg, is weggewipt); met een
wip zich verwijderen: het vogeltje wipte weg; even
weggaan: hfj is even weggewipt.
WEGWISSCHEN, (wischte weg, heeft weggewischt)„
uitwisschen, uitvegen, doorhalen, schrappen.
WEGWRIJVEN, (wreef weg, heeft weggewreven),
door middel van wrijven wegnemen, - uitdoen, doen verdwijnen : eene doffe plek wegwrfiven; een'
peesknoop, kiespijn wegwrtfven,
door massage doom
verdwijnen.
WEGZAGEN, (zaagde weg, heeft weggezaagd),
zagende wegnemen : de uitstekende deelen wegzagen.
WEGZAKKEN, (zakte weg, is weggezakt), naar
beneden zakken on zoo verdwijnen, bezwijken:
onder het fis wegzakken ; de schoren zijn toeiggezak4
hier zakt de grond weg, verzakt ; in den zak steken.
WEGZAKKING, v. (-en), wegzakking van den bodem.
WEGZEILEN, (zeilde weg, is weggezeild), zeilendep

zich verwijderen.

WEGZENDEN, (zond weg, heeft weggezonden),
ergens heenzenden, afzenden: de koopwaren wegzenden; iem. wegzenden, wegsturen.WEGZENDING, v.
WEGZETTEN, (zette weg, heeft weggezet), ter ado zetten : de koffers wegzetten; op zijne plaats,
zetten: de stoelen, de .glazen wegzetten; bewaren:
vleesch voor den volgenden dag wegzetten.
WEGZEVEN, (zeefde weg, heeft weggezeefd),weg-

ziften.
WEGZIFTEN, (ziftte weg, heeft weggezift), ziftende
verloren doen gaan.
WEGZIJDE, v. (-n), wegkant, zijde naar den weg.
gericht (b. v. van een twin).
WEGZIJGEN, (zeeg weg, is weggezegen), al zijgende
verloren gaan; zachtjes wegvloeien; zijgende verloren doen gaan.
WEGZIJPELEN. Zie WEGSIJPELEN.
WEGZINKEN, (zonk weg, is weggezonken), nederwaarts zinken, zinkende verdwijnen: onder het tjs.

wegzinken.
WEGZUIL, v. (-en), wegwijzer, handpaal op een ,
WEGZWEEPEN, (zweepte weg, heeftweggezweept)f

met eene zweep verdrijven.
WEGZWEMMEN, (zwom weg, is weggezwommen),
zwemmende verdwijnen; zich zwemmende verwij.
deren.
WEGZWERVEN, (zwierf weg, is weggezworven),.
wegdwalen.
WEGZWEVEN, (zweefde weg, is weggezweefd),
heenzweven, zwevende uit het gezicht gaan.
WEI, v. (-den), weide.
WEI, v. eene dunne, zoete vloeistof die, na de
afscheiding van de kaasstof, van de melk overblijft,
hui; (geneesk.) waterachtig deel van het blood.
WEIACHTIG. bn. (-er, -st), op wei of hui gelijkende;
(geneesk.) waterachtig (van blood). WEIACHTIG..
HEID, v.
WEIBOER, m. (-en), iem. die wei verkoopt;
...BOTER, v. boter uit wei of hui gekarnd, in tegenst_
met goeboter.
WEIDE, v. (-n), gras en kruiden welke het vee,

weg.
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buiten zoekt en waarmee het zich voedt: de schapen
vinden daar hunne weide ; het hert gaat ter weide; veld,
land waarop de beesten grazen: de koeien loopen in
de wei; (sprw.) het is goed voor een mensch, eens in
de wei te loopen, buiten in het vrije veld tot ontspanning rondloopen; — (fig., dicht.) oppervlakte
der zee.
WEIDE, o. ingewand.
WEIDEBLOEM, v. (-en), WEIBLOEMPJE, o. (-s),
bloom die in de weide groeit, inz. madeliefje.
WEIDEGELD, o. weigeld; ...GRAAF, m. (...graven),
...RECHTER, m. (-s), opziener der weilanden;
...GRAS, o. gras dat op de weide groeit; ...GROEN,
0., ...GROND, m. (-en), braakliggende grond: het
was maar weidegrond en daar is uitstekend weiland
van gemaakt; ...HUUR, v. geld dat men voor het
huren eener weide betaalt; ...KLAVER, v. gore one
klaver.
WEIDEN, (weidde, heeft geweid), grazen, voedsel
zoeken (inz. van herten); laten grazen, naar de weide
brengen, koeien weiden, hoeden; (fig.) zone oogen
weiden, laten rondgaan; zone oogen aan iets weiden,
verlustigen. WEIDING, v. het weiden.
WEIDENBOUW, m. het verzorgen der weiden.
WEIDENERTS, o. ijzeroer.
WEIDEPAD, o. (-en), pad naar of door eene weide.
WEIDER, m. (-s), die het vee laat grazen.
WEIDERECHT, o. weigeld.
WEIDERIJ, v. (-en), veehouderij.
WEIDEVELD, o. (-en), grasland; ...VOGEL, m. (-s),
(nat. hist.), vogel die in de weiden nestelt.
WEIDMAN, m. (...lieden, ...lui), weiman; .,.MES,
o. (=son), jachtmes, weimes.
WEIDSCH, bn. (-er, meest -), prachtig, luisterrijk,
met praal: een weidsche titel; in weidschen dos, zeer
prachtig getooid. WEIDSCHHEID, v. pracht, praal.
WEIDSPEL, o. (-en), jachtspel.
WEIFELAAR, m. (-s), besluiteloos mensch. WEIFELAARSTER, v. (-s).
WEIFELACHTIG, bn. (-er, -st), besluiteloos, aarze.
lend: nog weifelachtig zfjn; een weifelachtig antwoord,
dat niet beslist is.
WEIFELEN, (weifelde, heeft geweifeld), aarzelen,
besluiteloos zijn: lang weifelen, alvorens te besluiten;
(zeew.) laveeren. WEIFELING, v. (-en), besluiteloosheid, aarzeling.
WEIFELIG, bn. (-er, -st), weifelachtig.
WEIFELMOEDIG, bn. (-er, -st), weifelend. WEIFELMOEDIGHEID, v.
WEIFELWILLIG, bn. (Zuidn.) veranderlijk.
WEIGELD, o. geld dat voor het gebruik eener
weide betaald wordt.
WEIGERAARSTER,
WEIGERAAR, m. (-s,
v. (-s), die weigert.
WEIGERACHTIG, bn. (-er, -st), niet toestaande,
niet inwilligende: een weigerachtig antwoord bekomen;
niet gewillig, weerbarstig: een weigerachtig man.
WEIGEREN, (weigerde, heeft geweigerd), niet toestaan, inwilligen; afwijzend beschikken (op), afslaan: iem. iets weigeren; een verzoek, hulp weigeren;
weigeren te betalen; den eed weigeren, niet willen
zweren; niet afgaan, ketsen: het geweer weigert; (zeet.)
dat schip weigert te wenden, wil niet oploeven. WEIGERING, v. (.en), het weigeren; het geweigerde.
WEIGERIG, bn. weigerachtig.
WEIGERTOOMSCH, bn. (Zuidn.) stuursch, barsch,
grillig.
WEIGROEN, o. groan als het gras op de weide;
...GROND, m. (-en), weidegrond.
WEIKAAS, v. (...kazen), kaas van wei of hui gemaakt; afgeschepte kaas, kaas van taptemelk gemaakt; niet good uitgeperste kaas; ...KOKER, m.
(-s), arbeider in eene melksuikerfabriek; ...KUUR,
v. behandeling of poging ter genezing van zieken
met wei.
WEILAND, o. (-en), veld waarop het vee graast.
WEILAM, o. (-meren), lam dat met wei gevoed
wordt.

WEIMAN, m.(...lieden,
...MES, o. (-son),
weidmes.
WEINIG, onbep. hoofdtelw. (minder, minst), in geringe hoeveelheid, het tegenovergestelde van reel:
hij verdient weinig geld; ik heb er weinig zin in; dat
kost u weinig moeite; in weinig .tads, in korten tijd;
binnen weinige uren, een paar uren; met weinig tevreden zYn; weinig, maar uit een goed hart, gezegde
waarmede men een geschenk aanbiedt dat men
zelf to klein, to goring acht; weinigen moisten he4
dat is al te weinig, veel(s) te weinig; [hetzelfda wat
bij veel opgemerkt is, geldt ook voor weinig]; —
bw. van hoeveelheid on graad: ik geef er weinig'
om; hfj eet weinig; het weet er weinig van, heeft daar
niet veel verstand van, (ook) is er vrij ongevoelig
voor, trekt het zich niet veel aan; — bw. van tijd:
zelden, niet dikwijls: hij is weinig thuis; ik kern er
weinig;
, o. een weinig, eene geringe hoeveelheid: geef
een weinig brood; het weinige dat ik bezit; een.
weinig zuurdeesem verzuurt het geheele brood; een weinig
slapens, - sluimerens. WEINIGHEID, v. (w. g.). WEINIGJE, o. eene zeer geringe hoeveelheid. WEINIGTE,
v. ongenoegzaamheid, het onvoldoende.
WEIPERS, v. (-en), pegs oin de wei of hui uit de
kaas te person.
WEISCHUIT, v. (-en), kleine jagersschuit, lichte
schuit (die over de weiden heen gedragen kan,
worden).
WEISPEL, o. (-en), jachtspel.
WEIT, v. tar we; (gew.) valsche weit, gemeene zandhaver; wade weit, eene soort van zwartkoren, ook
paardsbloem en dolik geheeten.
WEITAKKER, m. (-s), tarwe-akker.
WEITASCH, v. (...sschen), jagerstasch, jagersbergzak.
WEITEBLOEM, v., ...BROOD, o. (-en), ...KOEK, m..
(-en), ...KORREL, v. (-s), ...MEEL, o. bloom brood-,
kook korrel meal van weit of tarwe; ...STROO,
o. tarwestroo.
WEITHALM, m. (-en), halm, aar van weit;.
...SCHOOF, v. (...yen), samengebonden weithalmen.
WEIVAATJE, o. (-5), vaatje waar de wei of de hui
in gedaan wordt; ...VLIES, o. (...zen), (ontl.) vile&
van een glad gekruist bindweefsel dat de wander
van inwendige holten bekleedt, by. het borstvlies,
het buikvlies, het hartezakje, het spinnewebylies.
der hersenen en van het ruggemerg on de eigenscheederok van den bal.
WEKELIJKS, bw., WEKELIJKSCH, bn. alle week
eons, eenmaal in of om de week, bij de week:
wekelijks eens samenkomen; het wekelijksche loon,.
wekelijksche krant; van de week, tot de week behoorende: wekelksch nieuws.
WEKGEZANG, o. (-en), ...MUZIEK, v. gezang,
muziek in den ochtendstond.
WEKKEN, (wekte, heeft gewekt), wakker maken,
doen ontwaken: wek mij morgen om 6 uur; (fig.)
leeringen wekken, maar voorbeelden trekken; dat wekteden moed der soldaten; dat meet uwe aandacht wekken; (fig.) veroorzaken, teweegbrengen: ongenoegen
wekken.
WEKKER, m. (-s), die wekt, porder: Jan, de wekker; zekere inrichting aan een uurwerk, bestaande
uit een hamer, die op het uur, waarop men een.
daarmede in verbinding staanden wijzer gezet heeft,
met snelle slagen tegen de klok slaat, tot het ge-wicht of de veer is afgeloopen en dient om. iem.
op een bepaald uur to wekken: den wekker op 4 uur
zetten; eene klok, die niet slaat, doch de uren aanwijst en een wekker heeft. WEKKERTJE, o. (-s).
WEKSTER, v. (-s), zij die wekt, porster.
WEKKERKLOK, v. (-ken), klok met een wekker.
WEKKERTJE, o. (-s.).
WEKSTEM, v. (-men), stem om iem. to wekken,
zeer luide stem.
WEL, v. (-len), (org.) deel dat den toots met de
klep eener pijp verbindt; (timm.) deel eener trap-

WEL.

WELEDEL.

trade dat over het daaronder staande stootbord
beenloopt.
WEL, v. (-len), bron, plaats waar water uit den
grond opkomt; gewone waterstand onder den grond;
kolk (der zee). WELLETJE, o. (-s).
WEL, bw. (beter, best), goed in orde, zooals het
behoort, waarop niets te zeggen valt, waaraan niets
-ontbreekt• laff heeft mfj niet wel behandeld; (sprw.)

bemand schip; ...BEMIND, bn., zeer bemind: welbe•
minde decider; ...BEMUURD, bn. goed van muren
voorzien: eene welbemuurde vesting; ...BERAAMD, bn.
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die wel doet, tvel ontmoet; ziet gjj wel, dat ik gelfjk
dieb?; vrtj tcel, tamelijk; wet bekome het u, een wensch
na het eten of na het niezen; wel te rusten, wensch

bij het slapen gaan, het scheiden 's avonds laat;
wel molten lffden of zetten, genegenheid voor
born hebben; hfi heeft het er wel, hij heeft het daar
goed, naar wensch; het wet hebben, er wel aan zfjn,
wel varen, er warmpjes in zitten, een goed bestaan
.hebben; indien ik het wel heb, als ik mij niet be-idrieg; 't is wel, eene uitdrukking waarmede men te
kennen geeft, dat men iets goedkeurt, jets toestemt,
-of ook dat men iem. begrijpt; dat weet gfj wel, dat
weet gtj heel goed; — met betrekking tot iemands
gezondheid: gezond, in een behoorlijken staat, aangenaam, gelukkig: ik ben niet wel; hfj voelt zich nu
wel, niet al te wel; het gaat hem wel, hij scheelt nogal
miets; niet wel bif het hoofd ztjn, niet goed wijs zijn; wel
te moede, welgemoed; — om aan jets meer kracht bij
te zetten, zoodat er niets tegenin te brengen is: ja
wel, hfj zal het wel doen; wel zeker, dat doe ik; daar
is nog wel plaats; heden niet, maar morgen wel; — in
toegevenden zin: hfj heeft wel een hoofd, maar geen
-hersenen; NI* is wet rtjk, maar niet gelukkig; het is
wel waar dat ik het beloofd heb, maar he is mif onmovermoeden of twijfel wordt uitselijk te komen;
gedrukt in: hfj zal wel Met komen, waarschijnlijk
:komt niet; gij zult wel moe zijn, wel honger hebben;
hfj zal het wel niet met opzet gedaan hebben; kunt
't wel doen ? zijt ge wel in staat om het to doen?; —

betrekkingen van getal, mast en tijd: ten naasten bij, ongeveer: dat zfjn er wel honderd; dat weegt
4 KG.; dat is wel een uur geleden; die stad ligt
wel een uur ver; — ter inleiding eener vraag: wet!
(hoe denkt gij er over ?; wel! wat zegt gfj daarvan ?; —
ik heb hem wel in geen drie jaar gezien; somtijds

wordt het gebruikt in plaats van waarom, waarom
niet, hoe zoo, niet waar: ik kon mine les niet leeren,

-

wel?; gfj gelooft m# niet, wel?
WEL, tw.; wel ! wat hebt gij te zeggen ?; welnu ! wat
,heeft hjj u geantwoord ?; ik zou hem alles geven wat hj
vraagt? ja wel! (morgen brengen); wel hem (geluk,kig hij), die 't vaderland meer dan zichzelf bemint.
WELAAN, tw. komaan! uitroep waarmee men
lets beslist, aan het werk gaat, zich of anderen
.aanmoedigt.
WELBAAR, bn. geschikt om geweld to worden:
welbaar fjzer en staal. WELBAARHEID, v.
WELBALK, m. •en), een zware balk aan den
- waterkant waartegen schepen liggen.
WELBEARBEID, bn. goed, degelijk bearbeid; ...BEBOTTWD, bn. goed bebouwd: een welbebou ,cde grond;
...BEDACHT, bn bw. goed overlegd, rijpelijk overeen welbedacht plan; welbedacht handelen.
- wogen:
WELBEDACHTHEID, v. rijpe overweging.
WELBEGREPEN, bn. goed begrepen: het welbegrepen
belang; ...BEHAAGLIJK, bn. bw. (-er, -st), aangemaam: zich welbehaaglijk voelen. WELBEHAAGLIJ K
HEID, v.
WELBEHAGEN, o. goedvinden, believen: doe het
naar uw welbehagen; welgevallen, genoegen: ergens
welbehagen in vinden.
WELBEKEND, bn. goed bekend: een welbekend
persoon; ...BEKLANT, bn. vele klanten hebbende:
een welbeklante winkel.
WELBEKOMEN, o. goede uitslag; goede spijsverdrinken op het welbekomen van den maaltijd.
-tering:
WELBEKOOKT, bn. (fig.) goed overlegd, rijpelijk
overwogen: eene welbekookte onderneming, in tegenst.
met onbekookt; ...BELEID, bn. goed bestuu•d; ...BE-VIAND, bn. goed van bemanning voorzien: een wel-

goed beraamd: welberaamde plannen; ...BERADEN,
bn. flunk beraden: welberaden optreden, spreken;
...BEREID, bn. goed gereedgemaakt; (fig.) tafeltje
welbereid ; ...BERUCHT, bn. zeer berucht.
WELBESPRAAKT, bn. (-er, -st), goed kunnende
spreken; welsprekend; (fig.) met eene gladde tong:
welbespraakt zijn. WELBESPRAAKTHEID, v.
WELBESTEED, bn. goed besteed: een welbesteed
Leven achter zich hebben; ...BETIMMERD, bn. goed
betimmerd: een u-elbetimmerd huffs; ...BEVOEGD,
bn. zeer bevoegd : van welbevoegde zfide werd ons
opgemerkt; ...BE VOLKT, bn.: eene welbevolkte streek;
...BEWAAKT, bn. goed bewaakt: eene welbewaakte
vesting; ...BEWAARD, bn. goed bewaard: lien God
be•aart, is welbewaard; ...BEWALD, bn. good van
wallen of sterke muren voorzien; ...BEWERKT, bn.;
BEWOOND, bn. welbevolkt.
WELBEZEILD, bn. (-er, -st), snelzeilend: een welbezeild schip. WELBEZEILDHEID, v. snelheid in het
zeilen : de schepen zullen rich naar hunne welbezeildheid
rangschikken.

WELBEZOCHT, bn. goed bezocht: in eene welbezochte vergadering, waar velen aanwezig waren; een
welbezocht café, welbeklant.
WELBOOM, m. (-en), gestel eener klok.
WELBOOR, v. (...boren), grondboor om naar wellen
to zoeken.
WELBOORD, o. de minst doorbakken klinkers, voor
ovens en haardsteden gebruikt, omdat zij geene
vochtigheid, maar wel groote hitte te doorstaan
hebben.
WELBOOT, v. (-en), eene soort van Hollandsche
boot.

WELBORD, o. (-en), raam in een orgel waarop de
wellen geplaatst zijn.
WELDAAD, v. (...daden), goede, edele daad: iem.
weldaden bewjjzen; gunstbewijs: van de weldaad Leven;
(fig.) jets dat ons bijzonder aangenaam of nuttig is:
daarmee bewlYst gfj ons eene weldaad.
WELDADIG, bn. bw. (-er, -st), WELDADIGLIJK,
bw. weldoende, liefdadig, goed voor armen en begeeft weldadig een gedeelte zjjner inhoeftigen:
komsten aan de armen; weldadige menschen; heilzaam:
een weldadige regen; een weldadigen invioed ergens
op hebben.
WELDADIGHEID, v. liefdadigheid, het weldoen;
eigenschap van iets, dat men als eene weldaad
beschouwt; Maatschapp# van Weldadigheid, eene
vereeniging, in 1818 opgericht, die zich ten doel
stelde door het aanleggen van volkplantingen in
nog niet ontgonnen heidestreken van ons vaderland
behoeftigen to ondersteunen, hun arbeid to verschaffen en hen zedelijk to verbeteren.
WELDADIGHEIDSBAZAR, m. (-s), bazar met een
weldadig doel ondernomen.
WELDENKEND, bn. good, degelijk denkend: elk
weldenkend mensch zal dit moeten toestemmen.
WELDOEN, (deed wel, heeft welgedaan), goed doen,
weldaden verspreiden, helpen, ondersteunen, bijstaan:
behoef tigen, liefdadige stichtingen enz. weldoen.
WELDOEN, o. weldadigheid.
WELDOEND, bn.
WELDOENER, m. (-s), WELDOENSTER, v. (-s),
iem. die weldoet : zijn weldoener bedriegen is snood.
WELDOORDACHT, bn. goed doordacht: een weldoordacht plan; eene weldoordachte verhandeling;
...DOORKNEED, bn.; ...DOORVOED, bn. goed doorvoed : weldoorvoede menschen weten niet wat honger is.
WELDORPEL, m. (-s), houten dorpel onder een
raam, met een ingeschaafd hol, ter verwijdering
van ingewaterden regen.
WELDRA, bw. eerlang, binnenkort, zeer spoedig:
hy is weldra klaar.
WELEDEL, bn. z , kere titel: weledele heer. WELEDELHEID, v. (...h,den).
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WELEDELACHTBAAR.

WELKOMTHUIS.

WELEDELACHTBAAR, bw. titel van burgemeesters
-fen wethouders, leden van den gemeenteraad; van
leden der arrondissementsreehtbank, van den
kantonrechter enz. WELEDELACHTBAARHEID,
v. (...heden), persoon die den titel van weledelachta:mar beet.
WELEDELGEBOREN, bn.; weledelgeboren heer, titel
-van a anzienlijken.
WELEDELGESTRENG, bn.; weledelgestrenge heer,
- titel van inspecteurs-generaal, secretarissen-genezraal, referendarissen, hoofden van afdeelingen bij
tde ministerieele departementen, advocates, griffiers, notarissen, procureurs, officieren en adelbor=sten; ...ZEERGELEERD, bn. titel voor geleerden.
WELEER, bw. voormaals, voorheen, eertijds, in
- vroegeren tijd.
WELEERWAARD, WELEERWAARDE, WELEERWAARDIG, bn. titel voor geestelijken. WELEERWAARDIGHEID, v.
WELFBOOG, m. (...bogen), (bouwk.) boog van een
gewelf.
WELFOVEN, m. (-5), oven met een gewelf.
WELFSEL, o. (-en, -s), verwulf, gewelf.
WELGAAN, (het ging wel, heeft welgegaan), gelukken, goed loopen : de zaken gaan wel ; geen tegen:stand ondervinden (met iets) : het gaat hem in alleswel.
WELGANG, m. welvaart.
WELGAT, o. (-en), opening, mond eener bron
of wel.
WELGEAARD, bn. van eene goede inborst, edel•denkend, braaf een welgeaard man ; ...GEBEKT,
tn. met een goed gevormden bek ; (fig.) welbe:spraakt, rad van tong; ...GEBOREN, bn. zekere
titel ; ...GEBOUWD, bn. goed gebouwd, flunk van
.lijf en leden: een welgebouu d meisje.
WELGEDAAN, bn. (...daner, -st), goed gedaan
of verricht: dat is welgedaan; gezond van voorkomen: er welgedaan uitzien. WELGEDAANHEID, v.
WELGEGOED, bn. (-er- -st), bemiddeld : de welgegoeden; ...GEGROND, bn. op goede grondslagen rustende: welgegronde redenen. WELGEGRONDHEID,
- v. hechtheid.
WELGELEGEN, bn. (-er, -st), eene goede (gunstige,
.aangename) ligging hebbende : een welgelegen hu is;
...GELIEFD, bn. zeer geliefd : mine welgeliefde vrouw;
....GELIJKEND, bn. goed gelijkende: een welgeljjkend
portret.
WELGELUKKEN. o. goede uitslag.
WELGELUKKIG, bn. zeer gelukkig; ...GELUKZALIG, .bn.; ...GEMAAKT, bn. (-er, -st), goed samenqesteld, gevormd : er welgemaakt uitzten. WELGEMAAKTHEID, v.
WELGEMANIERD, bn. (-er, -st), beleefd, beschaafd
'Ivan manieren), in tegenst. met ongemanierd. WELGEMANIERDHEID, v.
WELGEMEEND, bn. oprecht; met eene goede be-doeling: tern. welgemeenden raad geven; een welgemeend
, huwelijksaanzoek.
WELGEMOED, bn. tevreden, opgeruimd : welgemoed
-ergens heengaan. WELGEMOEDHEID, v. tevreden.
-held, gerustheid ; vroolijkheid.
WELGEMUTST, bn. in eene goede luim hij is
vandaag welgemutst; ...GEORDEND, bn. goed geeen welgeordend huisgezin; een welgeordende
, ordend:
staat; ...GESCHAPEN, bn. naar behooren gevormd,
gezond van lijf en leden : bevallen van een welgeschapen soon; ...GESTELD, bn. gezond; bemiddeld:
het ziln welgestelde menschen. WELGESTELDHEID, v.
WELGETONGD, bn. (gemeenz.) welbespraakt;
....GETROFFEN, bn.
WELGEVALLEN, o. goeddunken, goedvinden, welbehagen: de vorst betuigde zfjn welgevallen; handel
naar welgevallen.
WELGEVALL1G, bn. (-er, -st), wat wel, goed geiets welgevallig opnemen; dat het a welgevallig
-valt:
moge het u behagen. WELGEVALLIGHEID, v.
WELGEVOED, bn. goed gevoed een welgevoed
paard ; ...GEVORMD, bn. zij is heel welgevormd;

...WELGEZETEN, bn. bemiddeld, in zeer gunstige
(geldelijke) omstandigheden : de welgezeten burgerij.
WELGEZETENHEID, v .
WELGEZIND, bn. (-er, -st), met goede voornemens:
iem. welgezind eijn. WELGEZINDE, m. en v. ( - n),
die welgezind is : de welgezinden zelfs waren ontevreden. WELGEZINDHEID, v. goede bedoeling.
WELGLOEIHITTE, v. (smed.) het levendig witgloeien waarbij ijzer zich aaneenwellen laat.
WELGROND, m. (-en), grond waar wellen of bronnen
worden aangetroffen.
WELHAAST, bw. weldra, eerlang, binnenkort:
het is welhaast gedaan; hij zal welhaast hier zijn.
WELHEBBEND, bn. bemiddeld, welgesteld.
WELHITTE, v. hate waarbij metalen zich laten
aaneenwellen : staal heeft eene lagere welhitte dan ijzer.
WELIG, bn. bw. (-er, -st), goed, ruim gloeiende,
tierig: de plan ten groeien hier welig ; een welige
plantengroei; vruchtbaar: welige weiden; welig vleesch,
vleeschuitwas in eene wond. WELIGHEID, v.
vruchtbaarheid, ruime groei, overvloed; sponsachtige uitwas.
WELIJZER, o. (-s), gebogen ijzer dat de stellers in
de glasfabrieken gebruiken om het glas van de blaas1)0 te wellen.
WELINGERICHT, bn. goed ingericht: een welingericht kids.
WELK, vragend voornw., zoowel naar personen
als naar zaken vragende ; het komt altijd bijvoeglijk
voor; is het zelfst. nw. niet uitgedrukt, dan is het
weggelaten om herhaling to voorkomen: welke
vorst zal dat doen ?; welke plaats is voor mij?; welke
van die boeken zijn van u ?; — in uitroepende zinnen
dient het meer om de kracht der uitdrukking to
verhoogen dan wel om to vragen en is dan gewoonlijk gevolgd door een (in dit geval bltjft welk onverbogen); welk eene dwaasheid welk een leugens spelt
u op de mouw !
betrekkelijk voornw. de man welken gjj gezien
hebt, is hier; de genitief en datief worden meestal
omschreven met waarvan, waaraan, inz. wanneer
het op zaken betrekking heeft: het boek waarvan
TO' spraakt, van welk; de zaak waaraan hij zich
wodt, aan welke; ook in verbinding met de andere
voorz. wordt welk vaak vervangen door de overeenkomstige voornw. bw.; — het betrekkelijk voornw.
welk komt bijvoeglijk voor in: wij verkoopen
en thee, welke artikelen veel aftrek vinden (om een
meervoudig antecedent onder een woord samen to
vatten); zij keek mij telkens van terzfjde aan, welke
beweging ik aan nieuwsgierigheid toeschreef; — hoedanig: welk uw voornemen ook z j, onderneem
niets zonder uw vader te raadplegen.
WELKEN, (welkte, heeft gewelkt), verflensen, de
frissche levenskracht en het noodige levenssap
eerven: de bloemen welken ras ; de grijsaard welkte
gelijk eene dorre loot.
WELKIG, bn. (-er, -st), verwelkend. verwelkt.
WELKLINKEND, bn. welluidend welklinkende tonen.
WELKOM, bw. gelegen komende : tern. welkom
heeten, hem bij zijne aankomst begroeten, ontvangen.
WELKOM, bn. (meer meest.), aangenaam: h j is
welkom, zijne komst is mij aangenaam; een
welkome gast; niets kon m j meer welkom zijn.
WELKOM, tw. welkom, welkom hier! welkom thuis
WELKOM, o. of WELKOMST, v. (fig.) onthaal,gegeven door leerlingen bij hunne eerste komst.
WELKOMST, v. onthaal, begroeting bij aankomst:
iem. eene blijde welkomst bereiden; iemands welkomst
vieren; eene soort van bokaal, drinkglas,
WELKOMSTGESCHENK, o. (-en), ...GROET, m. (-en),
...LIED, o. (-eren), ...MAAL, o. (...malen), geschenk,
groat, lied, maal waarmee iemand welkom geheeten
wordt, waarmee iemands welkomst gevierd wordt.
WELKOMTHUIS, o. geschenk dat men bij zijne
tehuiskomst van eene reis aan een der huisgenooten geeft
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WELWATERPUT.

WELLATJE.

WELLATJE, o. (4), (timm.) latje onder tegen de

WELRIEKEND, bn. (-er, -st), een aangenamen geur

trede eener trap gesptjkerd om den naad tusschen
stootbord en aantrede te bedekken.
WELLE, v. (-en), (gew.) leant eener bevaarbare
rivier waar schepen liggen om geladen of‘gelost
to worden.
WELLEN, (welds, is geweld), ontspringen, opwaarts
sttjgen, oRborrelen: het water welt hier uit den grond.
WELLING, v. (-en), opborreling .: eene welling in het

of reuk hebbende: welriekende wateren; het welriekenct
viooltje. WELRIEKENDHEID, v.
WELSLAGEN, o. goede afloop: drinken op het wel-

bloed.

die predikant is seer welsprekend; een welsprekend'
voorbeeld, dat indruk maakt; een welsprekende

WELLEN, (welde, heeft geweld), doen koken, licht

opkoken : versche metworst even in de pan laten
wellen; vruchten wellen om se in te maker; gewelde
boter; - (smed.) gloeiende metalen aaneenhameren,
inz. Uzer: om fizer en staal aan elkander te wellen,
moet men se snel tot welhitte brengen, de aaneen te
wellen plaatsen zooveet doenljjk van de lucht afsluiten
door er welpoeder op te strooien en dan krachtig aaneenhameren of samenpersen.
WELLETJE, o. (-s), dunne waterstraal; het eventjes koken.
WELLEVEND, bn. bw. (-er, -st), beleefd, beschaafd,
welgemanierd: een wellevend man ; zich wellevend gedragen. WELLEVENDHEID, v. welgemanierdheid.
WELLICHT, bw. misschien.
WELLUIDEND, bn. bw. (-er, -st), aangenaam klinkend, zoet voor het oor: eene welluidende stem; welluidende verzen. WELLUIDENDHEID, v. (in de taal
en in de muziek) de afwisseling der geluiden,
welke een aangenamen indruk op het gehoor
maakt en den smaak voor het schoone bevredigt.
WELLUIDENDHEIDSHALVE, bw. voor de welluidendheid, om deze to bevorderen.
WELLUST, m. (-en), zielsgenot, zinnelijk genoegen: 't is een wellust goed te doen; zijn omgang was
mjjn wellust (dicht.), het gevoel van den hoogsten
graad van lust of genot, welke zeer onschuldig en
geoorloofd kan zijn : o, godsdienst, wat heeft uw vermogen een wellust op het hart; - inz. de hoogste
graad van zinnelijk genoegen, hoofdzakelijk van
dat, hetwelk uit de vleeschelijke vermenging
staat; on in meer beperkten zin, de onzedelijke on
ongeoorloofde vleeschelijke vermenging, en de hiermede verbonden uitspattingen, gelijk ook de teugellooze neiging tot dit genot en de daarmede verbonden uitspattingen: den wellust wederstaan; dierloke,
schaamtelooze wellust; rich aan den wellust overgeven.

WELLUSTELING, in. on v. (-en), die zich aan zingenot overgeeft; (fig.) epicurist, sybariet. WELLUSTELINGE, v. (-n).
WELLUSTIG, bn. bw. (-er, -st), naar zingenot
hakende: een wellustig man; wellustig zfjn; zucht
naar zingenot opwekkende : een wellustig Leven leiden;
wellustig dansen. WELLUSTIGHEID, geilheid, onkuischheid.
WELMEENEND, bn. (-er, -st), met goede bedoelingen, oprecht: iem. een tvelmeenenden raad geven.
WELMEENENDHEID, v. oprechtheid.
WELMIDDEL, o. (-en), welpoeder; ...NAAD, m.
(...naden), plaats waar twee stukken metaal, inz.
ijzer on staal aaneengeweld zijn.
WELNEMEN, o. welbehagen: onder, met uw welnemen, als het u aangenaam is, als gij er niets
tegen hebt.
WELNU, tw. nu dan: welnu, laat eens hooren.
WELOPGEVOED, bn. eene goede opvoeding genoten
hebbende: welopgevoede kinderen.
WELOVEN, m. (-5), oven waarin men metalen
tot welhitte brengt om ze aaneen to wellen.
WELP, o. (-en), jong van sommige dieren inz. van
eene leeuwin ; ook van beren, honden onz. WELPJE,
o. (-s).
WELPOEDER, o. poeder dat men op de oppervlakte
strooit van een paar stukken metaal, waar zij aan
elkander geweld moeten worden.
WELPOMP, v. (-en), toestel om het water eener
wel of bron opwaarts to voeren; ...PUT, m. (-ten),
gegraven put voor bron ,,vater.

slagen der onderneming.
WELSMAKEND, bn. aangenaam op de tong: wet-

smakende spjfzen, dranken.
WELSPREKEND, bn. bw. (-er, -st), goed kunnende'
spreken, indruk =kende door taal en voordracht:

fijn, gekuischt. WELSPREKENDHEID, de kunst
om in den meest gepasten vorm in prozastill het
woord to voeren, inz. in het openbaar: de uiterleker
welsprekendheid beoefenen, onderwjjzen.
WELSTAAL, o. (smed.) zacht staal dat zich

laat.

WELSTAAN, (het stond wel, heeft welgestaan),
passend ztjn, geschikt zijn: die jas staat u wel; behoorlijk zijn : het staat niet wel, overal rich op den.

voorgrond te plaatsen.

WELSTAANSHALVE, bw. voor de welvoeglijkheid,
om niet achter to blijven (in ...) : welstaanshalve kon

hij niet thuisblffven.

WELSTAND, m. toestand van voorspoed, gelukkige gunstige omstandigheden: de landbouw is in ,
goede gezondheid: naar iemands' goednwlsta;
welstand vernemen; goed voorkomen, goed uiterlijk:

elkander in welstand ontmoeten.
WELSTEE, v. (-al), (smed.) plaats waar twee.
stukken metaal aaneengeweld zijn; ...STEEN, m.
(-en), (glasb.) vierkante steen waarop de stellers in
glasfabrieken het glas al blazende heen on weer
rollen; ...STUK, o. (-ken), (timm.) de bovenste trede,
gelijk met het bovenvlak van enrtapwlk
den vloer moet komen.
WELTER, m. (-s), (gew.) stuk, rol,kluit: een welter -

boter op de markt koopen.
WELTEVREDEN, bn. goedtevreden: weltevreden run..
WELVAART, v. of WELVAREN, o. voorspoed,

geluk: welvaart genieten; goede gezondheid: naariemands welvaren vernemen.
WELVAREN, (voor wel, heeft welgevaren), in welstand verkeeren, gezond zijn : alien varen we', im
gunstige omstandigheden zijn, bloeien, vooruitkomen: handel, landbouw en veeteelt varen wet.
WELVAREND, bn. (-er, -st), gezond: er welvarend'
uitzien; voorspoedig, bloeiende: de kolonien zijn wet-varend. WELVARENDHEID, v. goede gezondhei4
voorspoed.
WELVEN, (welfde, heeft gewelfd), van boven boogs-wijze dichttimmeren of metselen: een kelder welven;
(fig.) naar boven en beneden eene boogvormige gedaante geven; gebogen: een gewelfd voorhoofd; (figj
krom: gewelfde rug. WELVING, v. het welven.
(-en), welfsel, verwelf, verwulf.
WELVERBONDEN, bn. goed verbonden;
EENIGD, bn.; ...VERKNOCHT, bn good in elkander gewerkt, pittig: verknochte verzen;
bn. behoorlijk verdiend: eene welverdiende belooning,
bestraffing; ...VERSCHANST, bn. goed versterkt,
behoorlijk afgesloten; ...VERSIERD, bn.; ...VERSNEDEN, bn. (fig.) eene welversneden pen hebben, fink:
kunnen schrijven.
WELVERSTAANDE, 1,77. wel to verstaan, wits, met
dien verstande.
WELVERSTERKT, bn. goed versterkt: eene welversterkte vesting; ...VOEGEND, bn. bevallig; ...VOEGLIJK, bn. bw. (-er, -st), ...VOEGZAAM, bn. bw.
(...zamer, -st), beleefd, gemanierd, passend, betamelijk : dat is niet welvoeglijk; zich welvoeglijk gedragen.
WELVOEGLIJKHEID, v. goede manieren: dat is met
de welvoeglijkheid in strijd.
WELVOEGLIJKHEIDSHALVE, bw. welstaanshalve.
WELVOORZIEN, bn. ruim, in overvloed: een welvoorziene voorraad, kelder, tours.
WELWATER. o. bronwater, water dat naar boven.
welt; -PUT, m. (-ten).

WELWEZEN.

WERELD.

WELWEZEN, o. welzijn.
WELWIJS, bn. genoegzaam wijs.
WELWILLEND, bn. (-er, -st), goed gunstig gezind:

teren, uiten, verhooren; God heeft mijne wenschen verhoord; vrome wenschen, wenschen die waarschijnlijk
niet zullen vervuld worden, pia vota; wat verlangd
wordt : wat is uw wensch ?; heilbede, gelukwensch,
felicitatie : een wensch opzeggen; iem. zone beste wenschen bieden; verjaarwensch enz.; het gaat naar wensch,
het laat niets to wenschen over. WENSCHJE, o.
(-5), een kleine wensch.
WENSCHELIJK, bn. bw. (-er, -st), to wenschen,gewenscht: het is wenschelfjk, dat alien komen; er is niets
wenschelfjker dan... WENSCHELIJKHEID, v. het
wenschelne (van lets).
WENSCHEN, (wenschte, heeft gewenscht), een
wensch koesteren, - te kennen geven wenschen rfjk
te zUn. wat wenscht gfj ?; begeeren, verlangen: ik
wensch naar rust; er blffft nog veel te wenschen over,
het is verre van volmaakt; toebidden: iem. goeden
morgen wenschen; iem. geluk, gezondheid, een prettigen
zomer wenschen; (taalk.) de wenschende wijs, de bijvoegende wijs. WENSCHING, v. het wenschen;
(-en), wensch; verlangen.
WENSCHER, m. (-5), die wenscht.
WENSCHHOED, m. (-en), (in de sprookjes) een
hoedje door welks beweging een wensch, dien men
uit, aanstonds bevredigd wordt: Fortunatus en zijn
wenschhoedje. WENSCHHOEDJE, o. (-5).
WENSEL, o. WENST, v. aanwendsel, gewoonte:
het zijn maar dwaze wensels.
WENTELAAR, m. (-5), (wev.) kaardtrommel, poedel;
(nat. hist.) meerval (silurias), Egyptische wentelaar,
nijlmeerval; .Amerikaansche wentelaar, een smakelijke
visch.
WENTELAS, v. (-sen), (in stampmolens) de as die
door het wentelwiel in beweging wordt gebracht
en waarin de schenen of spaken steken die de stampers optillen en doen neervallen; ...BROODJES, o.
mv. zeker luchtig gebak, wentelteefjes.
WENTELEN, (wentelde, heeft gewenteld), draaien,
keeren, rollen: een steen wentelen; iets wentelen en
keeren; zich wentelen, zich om (iets) heen bewegen:
de hemellichamen wentelen zich om hunne assen; zich
al liggende omwenden: de paarden wentelen zich in
het gras. WENTELING, v. (-en), het wentelen,
draaiing, keering: de wenteling der aarde om hare
as; rolling; slingering.
WENTELSPIL, v. (-len), ...STOK, m. (-ken), as van
eene wentel- of slingertrap; stevige stok of paal
bij een jong boompje of plant; ...STEEN, m. (-en),
steenen rol of cilinder; ...TEEFJE, o. (-5), sneden
wittebrood of beschuit, in melk en kaneel gedoopt,
met suiker bestrooid en dan even in de pan met
boter gebakken; ...TRAP, v. (-pen), slingertrap; (nat.
hist.) een slakkenhorentje (scalaria) dat in zee aan
ooze kusten voorkomt en 10 tot 12 zeer ronde omgangen heeft, die scherp van elkander gescheiden
zijn, langzaam en geleidelijk in grootte toenemen,
zoodat de hoorn op een steeds versmallend wenteltrapje gelijkt.
WENTELTRAPVORMIG, bn. in den vorm eener
wenteltrap.
WENTELWIEL, o. (-en), drijfwiel eener wentelas.
WEPEL, bn. (veroud. Zuidn.) ledig, ijdel: de ton is
wepel; dat huis staat wepel, is onbewoond; openstaande: de pastorij zal wepel zijn; hij of zfj is wepel,
de vrouw of de man is gestorven of ongetrouwd;
wepel te paard zitten, zonder zadel to paard zitten.
WEPELDORENKNOP, m. (-pen), zeker sponsachtig
uitwas van de wilde roos.
WERDA, (Hd. wer da?, wie is daar) tw. dat een
op post staande schildwacht een naderend, hem
onbekend persoon toeroept met het doel om te vernemen of die persoon een vriend of een vijand is.
WERELD, v. (-en), het heelal, de hemel en de aarde
met alles wat zij bevatten: God schiep de wereld in
zes dagen; — deel der oneindige ruimte: de hemel
met zone tallooze werelden; (sprw.) het jaar der wereld,
het scheppingsjaar; naar de andere wereld verhuizen,
sterven; iem. naar de andere wereld zenden, hem

tern. welwillend zfjn; gedienstig : welwillende personen;
goedgunstig, beleefd: dat is mij welwillend afgestaan.
WELWILLENDHEID, v. gunstige gezindheid; —,
(...heden), bens van welwillendheid.
WELZALIG, bn. zeer zalig, gelukzalig.
WELZAND, o. drijfzand, zandige strook gronds
waaruit het water opwelt of opborrelt en waarin
alles wegzinkt; (smed.) kleihoudend zand, fijngewreven leem, fijngestooten groen glas of zandsteen
dat men als welpoeder gebruikt.
WELZIJN, o. welvaart, geluk, voorspoed; goede
gezondheid: op uw welz& ! (heildronk).
WEM, m. (-men), (zeew.) ankerhand, verbreed uiteinde van een ankerarm.
WEMELEN, (het wemelde, heeft gewemeld), door
elkander zich be wegen (b. v. kruipen, loopen, vlie•
gen enz.), krioelen: de straten wenzelden van menschen;
het wemelt daar van de mieren; (fig.) in overvloed
voorhanden zijn: zfjn opstel wemelde van fouten.
WEMELING, v. het wemelen, gewemel.
WEN, v. (-nen), gezwel, uitwas van vleesch of
vet, inz. aan den hals van menschen, kropgezwel.
WENNETJE, o. (-s).
WEN, voegw. (dichtk.) wanneer, als.
WENDELBOOM, m. (-en), wielboom; ...TRAP, v.
(-pen), wenteltrap.
WENDEN, (wendde, heeft gewend), draaien, keeren,
eene andere richting geven: een, schip wenden; het
schip wendt, gaat over een anderen boeg liggen;
(fig.) het over een anderen boeg wenden, iets van eene
geheel andere zijde beschouw en, iets op andere
gronden verdedigen of bestrijden, (ook) iets op
andere wijze aanvangen; zich niet weer weten te
keeren of te wenden, ten einde raad zijn; zich tot iem.
wenden, hem aanspreken, zich bij hem very oegen,
(ook) bij iem. gaan, aan iem. schrijven; wend u tot
m# om raad, hulp enz. als gij het behoeft; (fig.) iets
keeren en wenden, aan alle kanten bezien; (gew.)
omspitten, omgraven: een akker wenden; omzetten:
het hooi wenden; (kleerm.) (w. g.), eene jas wenden,
keeren. WENDING, v. het wenden; —, (-en), omkeering, omdraaiing, draai.
WENDER, m. (-s), die draait of keert.
WENDINGSPUNT, o. (-en), punt waar iem. of iets
wendt.
WENK, m. (-en), beweging (van de oogen, het
hoofd, de handen -enz.) om aan to toonen hetgeen
men wil, sein, oogwenk, knik: iem. een wenk geven;
(fig.) iem. op zone wenken dienen, dadelijk alles doen
wat hij beveelt; van iemands wenken of hangen, geheel to zijner beschikking staan; (fig.) waarschuwing, geheime mededeeling:
kreeg een wenk, zich
in acht te nemen.
WENKBRAUW, v. (-en), haar aan den bovenrand
der oogkassen: schoon gevormde wenkbrauwen; de
wenkbrauwen fronsen, ten teeken van misnoegdheid,
bij diep nadenken enz. WENKBRAUWTJE, o. (-s);
—BOOG, m. (...bogen); —SPIER, v. (-en), (ontl.) spier
waarmee de wenkbrauwen bewogen worden.
WENKEN, (wenkte, heeft gewenkt), eon wenk
geven, knikken met de oogen, roepen een sein
geven met de hand: iem. wenken; (zee ,g.) losgooien
(touwwerk); (comm.) wenk aan voor, goof de boelijns
van het voormarszeil en voorbramzeil on fok los.
WENNEN, (wende, heeft en is gewend), gewoon
maken, raken, worden, zich gewennen, tot eene
gewoonte maken: aan den arbeid, aan het niets doen
wennen; men kan overal aan wennen; (sprw.) dat zal
wel wennen, later zal dat wel boter, gemakkelijker
gaan; jong gewend, oud gedaan; hij kan daar niet
wennen, aarden, de omstandigheden enz. gewoon
worden.
WENSCH, m. (-en), de uiting van een verlangen
14 het bewustzijn der onzekerheid of men het begeerde voorwerp wel erlangen kan: een wensch koes-
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dooden; — de aarde: refs om de wereld in 80 dagen;
de deelen der wereld; de nude wereld, Europa, Azie
en Afrika; de nieuwe wereld, Ami3rika en Australia;
de wfide wereld ingaan, ztjne geboorteplaats verlaten ;
hoe is het in de wereld mogeljjk!, hoe kan dat toch
wezen !; — de aarde als woonplaats der menschen:
ter wereld komen, geboren worden; ter wereld brengen,
baron; eene onaangename zaak uit de wereld helpen,
afdoen; de tegenwoordige wereld, de menschen die
nu leven; de oude wereld, de oudheid; 't is een werk
van de andere wereld (met zinspeling op de straf
der Danaiden, van Ixion, van Sisyphus, van Tantalus enz.), een duivelsch werk; — de menschen
die in de wereld leven: de heele wereld Weet het; zoo
gaat het in de wereld; zich door de wereld helpen, zich
door bet leven helpen; de wereld intreden, in het
publiek optreden; dat kan ik voor de heele wereld verantwoorden, voor ledereen ; — goederen en genoegens
der wereld: de wereld lief hebben; zich uit de wereld
terugtrekken, der wereld afsterven, zich aan de samenleving onttrekken; — ter wereld, dient tot versterking
in: niets ter wereld bezitten, doodarm zijn; de beste man

WERELDLIEFDE, v. liefde, lust tot wereldsche ge.
nietingen.
WERELDLIJK, bn. tot de wereld behoorende; nietgeesteltjk„, niet-kerkelijk: het wereldifik gezag; de
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ter wereld; wat ter wereld kan tegen zoo lets opwegen.

WERELDAS, v. (-sen), de denkbeoldige lijn die de
noord- on zuidpool des hemels verbindt; ...BE.
DWINGER, m. (-s), veroveraar van zeer veal landen;
...BEHEERSCHER, m. (-s), (bijbelst.) God; worst
die over een groot aantal landen regeert.
WERELDBEROEMD, bn. door de geheele wereld
beroemd : een wereldberoemde kunstenaar.
WERELDBESCHOUWER, m. (-s), ...BESCHOUWING, v. (-en) voorstelling van den oorsprong en
het wezen der dingen: de wereldbeschouwing der
Grieken; denkbeelden aangaande de wereld, inz.
betreffende goad en kwaad: proeve eener nieuwere
wereldbeschouwing; ...BESCHRIJVER, m. (-s); ...BESCHRIJVING, v. (-en), het beschrUven der wereld,
cosraographie ; ...B EWON ER, m. (-5) ; ...BOL, m. (-len),
aardbol; ...BOUW, m. de inrichting der wereld;
...BURGER, m. (-s), ...BURGERES, v. (-sen), mensch,
starveling; (fig.) die zich aan goon vaderland hecht.
WERELDBURGERLIJK, bn. bw. cosmopolitisch, zie
al da ar.
WERELDBURGERSCHAP, o. hoedanigheid eons
wereldburgers, het vrij zijn van nationals bekrompenheid; algemeene menschenliefde zonder aanzien
van het geboorteland.
WERELDDEEL, o. (-en), eene der vijf groote afdeelingen van de aarde; ...GEBEURTENIS, v. (-son),
merkwaardig voorval voor de geheele wereld van
belang of in betrekking tot haar; ...GEBOUW, o. (fig.)
het heelal; ...GEEST, m. de geest die de geheele
wereld doordringt en bezielt (volgens de beschouwingen van sommige philosofen); God; ...GERICHT,
o. het jongste gericht dat aan het einde der wereld
zal gehouden worden; ...GESCHIEDENIS, v. geschiedenis der wereld : de wereldgeschiedenis is het
wereldgericht; ...GEZICHT, o. (-en), veruitgestrekt
gezicht, cosmorama; ...GODSDIENST, m. (-en),
godsdienst over een groot deel der aarde verbreid;
...GROOTTE, v. uitgestrektheid der wereld; ...HANDEL, m. koophandel van alle landen en volken der
aarde; ...HEERSCHAPPIJ, v. heerschappij over een
groot deel der aarde; ...KAART, v. (-en), kaart
waarop de -werelddeelen zijn afgebeeld;
PIOENSCHAP, o. toestand van hem die alle mededingers verslagen heeft: er zal om het wereldkam.
pioenschap gereden worden (inz. op schaatsen of het
rijwiel); ...KENNIS, v. bekendheid met de wereld;
(fig.) menschenkennis; ...KLOOT, m. (-en), aardbol
of soortgelijk hemellichaam; of beelding van een
wereldbol en wel van zoodanigen als men een
keizer bij ztjne kroning in de hand geeft, rijksappel;
...KUNDE, v. kennis der wereld.
WERELDKUNDIG, bn. (-er, -st), bekend met de
wereld; (fig.) oponbaar, algemeen bekend, ruchtbaar:
de zaak is wereldkundig geworden. WERELDKUNDIGHEID, v. openbare bekendheid, ruchtbaarheid.

werekllijke overheid.

WERELDLIJKE, m. (-n), leek (tegenstelling van
priester of geestellike).
WERELDLING, m. en v. (-en), wereldbewoner;
(fig.) beminnaar der wereld, van het wereldsch
leven. WERELDLINGE, v. (-n).
WERELDMETER, m. (-s), (sterrenk.) voormalig
werktuig ter wereldmeting; ...00G, o. (-en), hydrophaan, eene soort van opaal; ...ROND, o. aardbol;
het oostelijk wereldrand, de -oostelijke helft der aarde;
...RUIM, o. de oneindige
het westelijk wereldrond;
ruimte waarin alle werelden kweven.
WERELDS, bw. wereldlijk: werelds leven.
WERELDSCH, bn. van de wereld, tot de wereld
behoorende, op de wereld voorhanden, aardsch:
wereldsche goederen, rijkdom, schatten; het wereldsche
beminnen; eene wereldsche vrotew, die de wereldsche
genietingen, lusten on genoegens bemint; (R.-K.)
wereldsche geestelijken, die priesters welke tot geene
geestelijke orde behooren, maar toch als predikers,
kapelaans, domheeren, vicarissen enz. aangesteld
zijn; in tegenstelling met geestelijk: wereldsche
muziek, liederen; wereldsche boeken.

WERELDSCHEPPING, v. schepping der wereld.
WERELDSCHGEZIND, bn. (-er, -st), verlangend naar
aardsche genietingen : wereldschgezinde lieden. WERELDSCHGEZINDHEID, v.
WERELDSTAD, v. (...steden), zeer groote stad die
als 't ware eene wereld op zichzelf is: Londen en
Par& zijn wereldsteden; ...STELSEL, o. (-s), samenstoning der wereld, van het heelal, zonnestelsel;
...STREEK, v. (...eken), luchtstreek; oord der wereld;
...STRIJD, m. (-en), algemeene oorlog; ...TENTOONSTELLING, v. (-en), tentoonstelling van voorwerpen

uit alle landen der wereld; ...TOONEEL, o. (fig.) de
wereld; ...WIJZE, m. (-n), philosoof, wijsgeer;
...WONDER, o. (-s), wereldberoemd wonder; ...ZEE,
v. oceaan.
WEREN, (weerde, heeft geweerd), keeren: de vliegen
van zich weren; beletten, tegengaan: het water weren;
tegenhouden : den viand weren; — zich weren, zich
verdedigen, tegenstand bieden; (fig.) zijn best doen,
zich inspannen: elk weerde zich om strijd. WERING,
v. het weren; beletsel, weerstand.
WEREVLEESCH, o. (Zuidn.) vleesch van een weer
RF. , m.
ofwraEm
(...wen), (plantk., gew.) wilg.

WERF, v. (...von), verheven plaats waarop een
huis wordt gebouwd on die het gebouw omringt;
onbetimmerde plaats, onbebouwde ruimte rondom
eene waning; — ruimte of werkplaats waar schepen
gebouwd, hersteld of uitgerust warden: een schip

op de werf brengen; van de werf laten loopen, van

stapel-, to water laten (een schip); (ook fig.); kaai;
plaats waar bout opgestapeld ligt: hout aan de werf
koopen. WERFJE, o. (-s).

WERFBRIEF, m. (...wen), schriftelijk bewijs van
dienstneming (inz. als matroos); ...DEPOT, o. kolo-

niaal werfdepot to Harderwijk, waar militairen voor

het Indische leger worden aangeworven, van clan*
naar Indio worden gezonden, en waar ook de uit
Indio terugkeerende militairen voorloopig verblijf
vinden; ...GAST, m. (-en), scheepstimmerman;
...GELD, o. geld, uitbetaald aan dengene, die zich
tot den dienst (bij het lager of op de vloot) heeft
laten aanwerven, handgeld; ...HERBERG, v. (-en),
...HUIS, o. (...zen), ...KROEG, v. (-en), plaats waar
matrozen of militairen aangeworven worden;
...KANTOOR, o. (...toren); ...KORPORAAL, m.
(...ralen), onderofficier, met het werven belast;
...LIJST, v. (-en), werfbrief; ...MAGAZIJN, o. (-en),
bewaarplaats op of bij eene scheepstimmerwerf;
...OFFICIER, m. (-en), officier, met het werven belast;
...SCHUIT, v. (•en), schuit van eene scheepstimmer-
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werf; ...VOLK, o. werklieden op eene welt aangeworven matrozen, - soldaten.
WERK, o. grove verwarde draden van vlas of
hennep die bij het hekelen afvallen: (zeew.) gepluisd
touwwerk om de naden en voegen der planken to
breeuwen: met werk stoppen, breeuwen.
WERK, o. (-en), arbeid, bezigheid; moeite,inspanning: een zwaar, een moeilijk werk; licht, gemakkelijk
werk; aan het werk gaan, beginnen te arbeiden;
zich aan het werk zetten; werk zoeken, arbeid zoeken;
met werk overladen, zeer veel to doen hebben; van
het werk verrnoeid zijn; te werk gaan, handelen, behandelen: hoe goat gij daarbtj te werk?, op welke

WERKEN, (werkte, heeft gewerkt, ook, doch alleen
in hoogeren stijl: wrocht, heeft gewrocht), doen,
verrichten, (lets) maken, (iets) teweegbrengen,
arbeiden: vlijtig onvermoeid, doelloos werken; htj
werkt als een paard, zeer hard on onvermoeid; die
koorddanseres werkt keurig; (gym.) werken aan de

-

wijze doet gij dat?; met strengheid te werk gaan, iets
strong behandelen; eerlijk, openhartig te werk gaan;
iets an 't werk stellen, aanwenden; (fig.) veel werk
van tem. of iets maken, veel belang in iem. of iets
stellen; (fig.) er is werk aan den winkel, het is druk;
het werk staken, er made ophouden, inz. eene werkstaking houden; — wat gedaan of verricht is of moet
worden; gewrocht; voortbrengsel(van handenarbeid,
van den geest) : werk voor de school maken; werk opkrijgen, opgeven; zijn werk maken; publieke werken, in
het publiek belang; gemeentewerken; een werk aannemen, aannemen het to maken tegen zekere som;
het werk laten liggen, weer opvatten; een groot werk
beginnen; ten einde brengeii; (sprw.) het einde kroont
het werk, zie EINDE; de werken Gods; het werk der
bijen; grof, fijn werk; naai-, brijwerk; smidsicerk; —
bouw: die brug is een grootsch werk; gebouw, vestingwerk; — de werken van een schrijver, zijne geschriften, opstellen, boeken: een werk over iets uitgeven,
schrtjven; de volledige werken van Darwin; geneeskundige, klassieke werken; — de werken van een beeldhouwer, alles wat hij gebeeldhouwd heeft: de werken
van een toonkunstenaar, alles wat hij gecomponeerd
heeft; de werken van een schilder, zijne schilderstukken; — kunstig samenstel: het werk van dit
horloge is nog goed; het gaande werk in een molen;
—(zew.)touw erk:
loopend werk; staand a erk; levend
werk, deal van het schip dat zich in bet water
bevindt; dood werk, dat deel wat zich boven het
water bevindt. WERKJE, o. (-5), klein werk, geringe
arbeid; boekje, klein geschrift.
WERKACHTIG, bn. (-er, -st), (w. g.) arbeidzaam.
WERKBAAS, m. (...bazen), ambachtsman die met
knechts werkt; meesterknecht; (wev.) opzichter die
tusschen den directeur en de touwbazen in staat;
...BANK. v. (-en), bank waaraan het werk verricht wordt bij verschillende ambachten; ...BEEST,
o. (-en), dier dat lasten moot dragen enz.; (fig.) iem.
die zwaar zwoegt; ...BIJ. v. (-en), bij die werkt,
eigenlijk de onontwikkelde wijfjes; ...BROEK, v.

(-en), brook die men onder het werk aanheeft;
...BUS, v. (-sen), (stoomw.) opening in den cilinderdeksel, met werk of pakking stoomdicht gemaakt,
waardoor de zuigerstang zonder veel wrijving moot
op- en neergaan; ...BUIS, o. (...zen).
WERKDADIG, bn. (-er, -st), werkelijk, werkzaam:
een werkdadig aandeel aan iets hebben; werkdadige
help; beoefenen. practisch: de werkdadige meetkunde.
WERKDADIGHEID, v. arbeidzaamheid, werkelijkheld.
WERKDAG, m. (-en), dag bestemd tot den arbeid
(tegen st. van rustdag).
WERKELIJK, bn. bw. (-er, -st), inderdaad, stellig,
wezenlijk, niet denkbeeldig: gelooft gij het werkelijk?
dat is werkelijk verkeerd; hij is net de werkelijke duivel.
WERKELIJKHEID, v. het bestaande: met de werkeltjkheid rekening houden; wezenlijkheid: men mag
niet uit de mogelOkheid eener zaak tot de werkelificheid
besluiten.
WERKELIJK, bn. (-er, -st), veel werk vereischende,
bewerkelijk.
WERKELOOS, bn. ledigloopend, niets doende, lui:
werkeloos zijn, niets verrichten; werkeloos toezien,
zonder lets to doen om to helpen enz.; zijn tijd werkeloos doorbrengen. WERKELOOSHEID, v. lediggang.

,

ringen, in de brug, daar gymnastische oefeningen
maken; btj welken kleermaker laat gij werken ?, uw
goed maken; bjj een bans werken, in dienst zijn;
your de school werken; hij werkt voor Duitsch. studeert
voor eene Duitsche akte; in pleister u-erken, boetseeren; naar een model werken, dit navolgen; elkander
in de hand werken; uitwerking hebben: dat geneesmiddel werkt niet; krimpen, zwellen, scheuren en
draaien (van gesneden hoot); gisten: het bier begint
tewerken; (van plantgewassen) kiemen, knoppen,
uitloopen: de boomen werken al; (zeew.) kraken:
het schip werkt, zijne deelen wrijven hoorbaar tegen
elkander (ten gevolge van de beweging der zee);
(fig) op iem. werken, zijn invloed op iem. trachten
aan - to wenden. WERKING, v. (-en), het werken;
uitwerking, gevolg; invloed.
WERKEN, onverb. bn . van werk: werken deken,
werken dot.
WERKEND, bn. wat werkt: de werkende stand, de
arbeidersklasse; een snel en krachtig werkend geneesmiddel; veroorzakend: de werkende oorzaak; handelend: de werkende leden eener vereeniging; de werkende kracht der genade.
WERKER, m. (-5), die werkt of arbeidt, die iets
verricht; ambachtsman: het is een goed, een onvermoeid werker; een bontwerker, een glasuerker, workman in bont, in glaswaren; (taalk ) eerste naamval
of geval.
WERKEZEL, m. (-s), (fig.) fern. die zwaar en onvermoeid werkt: hij is altijd een rechte werkezel geweest;
...GAST, m. (-en), workman; ...GEREEDSCHAP, o.
(-pen); ...GESTICIIT, o. (-en), werkplaats; ...WERKGEVER, m. (-s), iem. die werk geeft: strljd tusschen
werkgevers en werknemers; ...HEER, in. (-en).
WERKHEILIG, bn. (-er, -st), die gelooft zich zalig
te maken door zijne goede werken. WERKHEILIGHEID, v. het weldoen uit eigenbaat.
WERKHEILIGE, m. en v. (-n), iem. die goede werken doet in de hoop op belooning hiernamaals.
WERKHOUT, o. (-en), hout, dienstig om verwerkt
to worden; ...HUIS, o. (-zen), gebouw waarin gearbeid wordt, fabriek; gesticht waarin gedwongen
arbeid verricht wordt door de daarin gehuisveste
personen; inz. een verbeterhuis, een bedelaarsgehuis waar eene werkvrouw werkt: die
sticht;
vrouw heeft•bijna al hare werkhuizen verloren.
WERKINRICHTING, v. (-en), werkhuis; ...KAMER,
v. (-s), werkvertrek, werkzaal; ...KIEL, v. (-en),
kiel die men onder het werk aanheeft, inz. blauw
linnen kiel, morskiel; ...KNECHT, m. (-en), ambachtsgezel; bediende, ...KRACHT, v. uitwerking; vermogen om te arbeiden; vermindering van werkkrachten, vermindering van het aantal arbeiders;
...KRING, m. (-en), opgelegde taak, voorgeschreven
werkzaamheden met zekere grens: dat behoort niet
tot mijn werkkring, hiertoe ben ik niet bevoegd;
ergens een prettigen werkkring vinden.
WERKLIEDENVEREENIGING, v. (-en), vereeniging
van werklieden ter bevordering hunner gerneenschappelijke belangen; ...VERZEKERING, v. (-en),
verzekering van werklieden tegen ongelukken of
tegen den ouden dag.
WERKLIJST, v. (-en), arbeidslijst; ...LOON, o. (-en),
geld voor het verrichten van arbeid betaald of to
betalen: het werkloon is hier vry hoog.
WERKLOOS, bn. zonder werk (buiten eigen toedoen): het getal werkloozen neemt iederen winter
enorm toe, het aantal werklieden dat Been werk
kan vinden. WERKLOOSHEID, v.
WERKMAN, m. (...lieden, ...lui), ambachtsman,
arbeider; ...MANDJE, o. (-5), een mandje waarin
dames haar werk (naaiwerk, borduurwerk enz.)

WERKMANSBOND.
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leggen; ...MANSBOND, m. (-en), werkliedenvereeniging ; ...MANSGEEST, m. de geest, de denkwUze die
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verschaffen, om alzoo hen voor armoede to behoeden

er . onder den workman, het werkvolk heerscht;
...MEESTER., m. (-s, -en), kunstenaar; (fig.) ontwerper on voltooier; ...MEID, v. (-en), dienstmeid voor
het ruwe work, (tegenst. van keuken- of kindermeid); ...MIDDEL, o. (-en); ...MIER, v. (-en), ongevleugelde, geslachtslooze mier die het work verricht; ...NEMER, m. (-8), iem. die work neemt, die
voor eon ander werkt on daarvoor betaald wordt;
...NOOD, m. groote behoefte aan work, gebrek aan
work ; ...PAARD, o. (-en), paard van eon landbouwer
dat voor ploeg, eg enz. gespannen wordt; ...PAK,
o. (-ken), ...PAKJE, o. (-0), pak kleeren dat men
onder het werk draagt; ...PLAATS, v. (-en), plaats
waar gewerkt wordt, fabriek; ...PLUKKER, m. (-s),
...PLUKsTER, v. (-s), (zeew.) iem. die touwwerk
uitpluist om de schepen to kalefaten.
WERKRECHTER, m. (-s), prud'homme, scheidsman
ter bemiddeling van oneenigheden tusschen fabrikanten, arbeiders enz. in de fabriekssteden; ...ROL,
m. (-len), (wev.) arbeidsrol, afnemer; ...SCHOOL, v.
(...scholen), eene soort van ambachtsschool: de
werkschool te Zutfen; ...SCHORT, v. (-en), boezelaar,
voorschoot van een workman of eene werkvrouw;
...SLOOF, v. (...von), werkschort; ...SLOOF, v. (...slovon), (fig.) vrouw die hard werkt; ...SPELD, v. (-en),
tamboereernaald; ...SPONS, v. (-en), spons voor het
ruwe werk; ...STAKING, v. (-en), het staken van
het work door een grout aantal arbeiders om de
werkgevers to dwingen de loons- of arbeidstoestanden to verbeteren: eene goed georganiseerde
werkstaking.
WERKSTELLIG, bn. Alleen gebruikt in de uitdrukking: werkstellig maken, in het werk stollen,

bewerkstelligen. WERKSTELLIGHEID, v.
WERKSTER, v. (-s), zij die werkt; inz. eene
vrouw die uit werken gaat: schoonmaakster, dagloonster.
WERKSTOEL, m. (-en), eigenaardig ingerichte zitplaats die voor het een of ander werk zeer doeltreffend is; ...STUK, o. (-ken), verricht werk, gemaakt vervaardigd voorwerp; (rekenk., wisk.)
vraagstuk, voorstel (ter oplossing), problem a ;
...TAFEL, v. (-5), tafel waaraan men arbeidt;
...TIJD, m. tot werken bestemde tijd (tegenst. van

rusttijd): een langen werktijd hebben.
WERKTUIG, o. (-en), gereedschap : zaag, beitel,
schaaf enz. z#n de werktuigen van den timmerman;
instrument: natuurkundige werktuigen: machine:
eene naaimachine is een kunstig werktuig; — (fig.)
zaak of persoon die tot verrichting van iets dient:
de gezamenlijke werktuigen van den reuk; hij was het
werktuig van zone wraak ; (fig.) iem. van wien men
alles gedaan kan krijgen : hij is uw werktuig, gij
hebt geheel over hem to beschikken.
WERKTUIGKUNDE, v. leer, kennis der werktuigen,
mechanica; les, leerboek daarover.
WERKTUIGKUNDIG, bn. (-er, -st), bedreven in de

werktuigkunde.
WERKTUIGKUNDIGE, m. (-n), die in de werktuig-

kunde bedreven is.
WERKTUIGLIJK, bn. bw. mechanisch : de werktuiglijke kunsten ; hetgene met even zoo weinig
overleg wordt verricht als er bij een werktuig
plaats heeft: werktuiglijke beireging, waaraan de wil
geen deel heeft; (fig.) zonder te denken, machinaal:
werktuiglijk stak hi] de handers nit. WERKTUIGLIJKHEID, v.
WERKTUIGMAKER, m. (-s), iem. die werktuigen
(inz. kunstig samengestelde) maakt.
WERKUUR, o. (...uren), uur dat men werkt; uur
dat voor den arbeid bestemd is; ...VERBOND, o.
(godgel.) verbond hetwelk God met den eersten
mensch zou hebben aangegaan; ...VERMOGEN, o.
werkkracht; ...VERSCHAFFING, v.; vereeniging
veer werkverschaffing, die ten doel heeft des winters
aan personen, die zonder verdienste zijn, werk to

en bedelartj to weren.
WERKVLOT, o. (-ten), (scheepsw.) kielvlot; ...VOLK,

o. ambachts-, sjouwerlieden; ...VROUW, v. (-en),
werkster, dagloonster; ...WESP, v. (-en), (nat. hist.)
geslachtslooze wasp; ...WIJZE, v. (-n), wijze van
werken, manier van arbeiden; ...WINKEL, m. (-9),
werkplaats; ...WOORD, o. (-en), (taalk.) het werkwoord stelt eene working voor als eene working;
het drukt of eene eigenlijke werking uit, Of iets
dat als eene working gedacht wordt; ...ZAAL, v.
(...zalen), zaal waarin gewerkt wordt, werkplaats.
WERKZAAM, bn. bw. (...tamer, -st), vlijtig, naarstig, arbeidend, oppassend : eon werkzame jongen;
h# is steeds werkzaam; (godgel.) bij voorstanders van
zoogenaamde bevinding daarmede begunstigd : die
krachtig werzondaar begint werkzaam te warden;
kend: dat sal een werkzaam middel zi•n om hem to
beteren.; een werkzaam aandeel aan iets hebben, er
made aan werken. WERKZAAMHEID, v. vlijt,
naarstigheid: ik bewonder zone onvermoeide werkz4amheid;
(...heden), wat verricht wordt, ,bezigheld, arbeid : de werkzaamheden zfjn reeds begonnen;
list van werkzaamheden op school, leerrooster.
WERKZAK, m. (-ken), breizak (der vrouwen);
...ZIJDE, v. (-n) ; ...ZILVER, o. het in 't looderts
vervatte zilver.
WERP, o. (-en), of WERPANKER, o. (-s), (zeeW.)
anker om eon schip er bij voort to halen.
WERPDRAAD, m. (...draden), inslag.
WERPEL, m. (-s), dobbelsteen.
WERPELING, m. (-en), geworpen jong.
WERPEN, (wierp, heeft geworpen), iets met kracht
van zich en naar iets of iem. heen smijten, gooien:
met sneeuwballen werpen ; iem. met steenen werpen;
iem. een gat in het hoofd werpen; ter aarde werpen,
omverstooten ; bommen in eene stad werpen, schieten;
troepen in eerie vesting werpen, ze snel daarin brengen; iem. in de gevangenis werpen, gevangenzetten;
(sprw.) olie in het vuur werpen, iets erger maken;
iem. sand in de oogen werpen, door een schoonen
schijn verblinden; den steel naar de bbl werpen, bij
een ongeluk alles opgeven, in plaats van hulpmiddelen to zoeken om zich to redden; de schuld
op iem. werpen, hem de schuld geven en zich daardoor
van schuld vrijpleiten; dat werpt een gunstig licht
op de zaak, doet ze beter voorkomen dan voorheen;
met dobbelsteenen werpen, dobbelen; twaalf oogen werpen, bij het dobbelen; (fig.) de teerling is geworpen,
het lot is beslist; — (zeew.) een schip werpen, door
behulp van ankers of trossen uitwerken; werp !
werp het dieplood uit; — zich voor iemands voeten
werpen, om hem den doortocht to beletten, (ook)
om hem iets of te smeeken; zich voor iem. op de
knieen werpen ; zich op het bed werpen; — (van
zoogdieren) jongen ter wereld brengen : onze hond
heeft geworpen, heeft drie jongen geworpen. WERPING,
v. het iverpen; wore.
WERPER, m. (-s), die werpt.
WERPGAREN, o. (wev.) inslag; ...GAT, o. (-en),
(vestingb.) ; ...GESCHUT, o. zeker oorlogstuig waarmode allerhande zaken naar den vijand werden
geworpen; ...GEWEER, o. (...geweren), wapen dat
op den vijand wordt gev,-orpen; ...HOL, o. (-en),
hol waarin het wijfje van sommige dieren hare
jongen werpt; ...KOGEL, m. (-5), zeker oorlogstuig
der Zuid-Arnerikanen; ...KOORD, o. (-en), lasso,
lang koord dat de Zuid-Amerikanen zoo behendig
weten to werpen om wilde buffels en paarden, ook
de stieren bij de stierengevechten op te vangen, en
somtijds een vijand neder to vellen; ...KRACHT,
v. kracht waarmede iets voortgeworPen wordt;
...LANS, v. (-en), korte lans die uit de hand naar
den vijand geworpen wordt; ...LOOD, 0. diep-, pijllood; ...LIJN, v. (-en), (zeew.) zeker dun touw dat
men tot op grooten afstand voortwerpt en waaraan
het kabeltouw bevestigd is.
WERPNET, o. (-ten), een kegelvormig net dat aan
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/het wijde einde van kogels voorzien is, zoodat
.het, op de oppervlakte des waters geworpen of
uitgebreid, snel zinkt en alle visschen, welke op
, fiat oogenblik er onder zijn, insluit; ...PIJL, m. (-en),
'pig die uit de hand voortgeworpen wordt;
an. (-en), dunne riem om den poot des valks;
werpkoord; ...SCHICHT, m. (-en), ...SPEER, v.
(speren), ...SPIES, ...SPIETS, v. (-en), (oudt.) zeker
-oorlogstuig, werplans en werppijl.
WERPSCHIJF, v. (...ven), eene kleine metalen
schijf welke tot uitspanning naar een doel wordt
geworpen, inz. zulk eene schijf bij de Oude Grieken
en Romeinen, welke een gat in het midden had,
,omhooggeworpen en bij het nedervallen zoodanig
--opgevangen ward, dat men de hand door het gat
stak; ...SPEL, o. (-en), spel met dobbelsteenen;
...STOK, m. (-ken), wapen bij de Australiers in
gebruik; ...STOOT, m. (-en); ...STRIK, m. (-ken),
werpkoord, ...TOL, m. (-len), een tol die opgewonden on dan voortgeworpen wordt, zeker kinderspeelgoed; ...TOP, m. (-pen), (gew. Zuidn.) werptol;

WERVELZIEKTE, v. duizeling.
WERVEN, (wierf, heeft geworven), aannemen, in
d:enst nenien: werven; matrozen, soldaten; valsch
werven, met list werven, ronselen; — tot zijne partij
overhalen: hi] heeft nieuwe leden geworven; — zich
met werven onledig houden: men werft in 't gansche
land. WERVING, v. (-en), het werven; recruteering,
lichting (van krijgs- of zeevolk): de nieuwe werving
is voltallig; of (icier van werving, met de werving
belast.
WERVER, m. (-s), die krijgsvolk aanneemt, in dienst
neemt, ronselaar.
WERWAARTS, bw. naar welke zijde, plaats waar-

...TROS, m. (-sea), (zeew.) tros aan eene werplijn
jbevestigd, om een schip to bevestigen; ...TIJIG,
AD. (-en), projectiel; slingertuig, stormtuig bij de
.ouden, waarmede zware steenen en andere voorwerpen werden voortgeslingerd.
WERRIE, WHERRIJ, v. (-5), zeker klein roei-vaartuig.
WERST, v. (-en), Russische lengtemaat (= 1066

;m eters).
WERTE, v. (-n), (Zuidn.) carat.
WERTEL, m. (-5), (gew.) weerd, woerd.
WERVEL, m.
-en), draaihoutje, sluitingsTniddel (voor deuren, vensters enz.) : den wervel op
de deur doen; (fig.) den wervel draaien, de eerste
'bewindsman zijn ; houten of ijzeren pennen ter vastbechting der snaren in snaarinstrumenten; wervelbeen: de wervelkolom bestaat bij den mensch uit 26
-wervels. WERVELTJE, o. (-s).
WERVELADER, v. (-en), (ontl.) bloedader langs de
ruggegraat; ...BEEN, o. (-deren), (ontl.) been van
'de ruggegraat; ...DIER, o. (-en), (w. g.), gewerveld
Bier; m. (-s), poortwachter, hekopen,sluiter, (ook) pin waarmede de wervel wordt losgedraaid; (fig.) de eerste bewindsman.
WERVELEN, (wervelde, heeft gewerveld), met een
-wervel sluiten; draaien : een wervelende wind ; van
. wervels of eene ruggegraat
voorzien : gewervelde
Wieren, zekere dierklasse.
WERVELHOLTE, v. (-n), (ontl.) holte in een wer- -velbeen tusschen het wervellichaam on de werveluitsteeksels; ...HOREN, m. (-5), (nat. hist.) zeker
-eenschalig schelpdier dat op een wijzerbord
gelijkt (troc/eus perspectivus); ...HOUT, o. (-en),
(plantk.) eene soort van wilg wiens bladeren op
-die van den amandelboom gelijken; o. gmv.
.pout van het wervelhout ; ...KANAAL, o, (...kana.en), (ontl.) ruggegraatskanaal; ...KOLOM, v. (-men),
4ontl.) een hol on geleed geheel van beenderen, dat
Zen eenigen steun van het hoofd on den romp
*uitmaakt on waarbinnen het ruggemerg besloten
is, ruggegraat; ...KRUID, o. wild basilicum;
...LICHAAM, o. (...lichamen), (ontl.) het dikke massieve gedeelte voor de wervelholte in het wervelbeen; ...POEL, m. (-en) draaikolk, maalstroom (in
_zee); ...STEEN, m. (-en), (molenm.) een der beide
fond uitgehakte steenen, waarin de as van het
zsteenspil draait. •
WERVELSWIJZE, bw. als de wervels van eene
ruggegraat geplaatst: wervelswilze geplaatste bloemen,
kladeren.
WERVELUITSTEEKSEL, o. (-5), uitsteeksel van een
wervelbeentje.
WERVELVORMIG, bn. als een wervel, ringvormig.
WERVELWIND, m. (-en) zeer hevige dwarrelwind,
draaiende wind.
WERVELZIEK, bn. (-er, -st), aan duizeling
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hoen : werwaarts men ook gaat, overal ...; ik weet niet,
werwaarts hij gaan zal.
WESHALVE, voegw. ter inleiding van redengevende zinnen, om daze reden, daarom, het is
daarom: ik ben reeds driemaal gewaarschuwd, weshalve ik nu voorzichtig moet zijn.
WESP, v. (-en), een vliesvleugelig insect (vespa),
dat veel op bijen gelijkt, doch slapker van worn is:
by de wespen onderscheidt men wyfjes, die van een
angel met eene giftielier voorzien zijn, mannetjes en
werkwespen; (fig.) wespen, hekelschrift. WESPJE,

o. (-s).
WESPENANGEL, m. (-5), angel der wespen; ...BOOM,
m. (-en), (plantk.) papenmuts; ...DIEF, m. (...ven),
eene soort van valk, ook bijenarend geheeten (falco
apivorus), die in het najaar naar warmere streken
trekt en zich bij voorkeur aan zoomen van bosschen
ophoudt; hij voedt zich met kikvorschen, hagedissen, rupsen en kevers, maar vooral met wespen,
bijen on hommels, waaraan hij zijn naam ontleent;
o. (-eren); ...ETER, m. (-5), (nat. hist.) bijeneter; ...HONIG, ...HONING, m. honi(n)g door wespen
verzameld; ...NEST, o. (-en), nest van wespen; (fig.)
een wespennest verstoren, vele kwalijkgezinde lieden
tegen zich in beweging brengen; zone hand in een
wespennest steken; ...VALK, na. (-en), (nat. hist.),

wespendief.
WESPESTEEK, m. (...steken), steak eener wesp.
WESPVLIEG, v. (-en), (nat. hist.), eene op wespen
gelijkende vlieg (milesia).
WEST, o. een der vier hoofdwindstreken; het
westen, de westzijde: van Oost naar West varen;
(sprw.) als de zon is in 't west, zon luiaards op hun
best, wanneer de dag ten einde neigt, zijn luiaards
het drukst bezig; (fig.) buiten zijn westen, buiten
westen zijn, van streak zijn, (ook) dronken, bezwijmd,
niet bij zijne zinnen zijn; v. West-India, de
Westindische kolonien; op de West varen; westkust:
om de West varen.
WEST, bw. ten westen, naar het westen, van het
westen: de wind is west; west houden, naar het
westen varen; aan den westkant; (sprw.) oost west,
thuis best, men is nergens zoo goad als to huts; west
ten noorden, het punt van den horizon, dat zich
11 1 /4 graad van het westen naar het noorden bevindt; west ten zuiden, het punt dat 11 1/4 graad van
het westen naar het zuiden ligt.
WESTEINDE, o. westelijke uithoek: het westeinde
eener stad.
WESTELIJK, bn. (-er, -st) naar het westen: Nederland ligt westelijk van Duitschland; westelijk gaan,
varen; de wind is westeltjk, waait uit het westen.
WESTELIJKEN, (westelijkte, is gewestelijkt), de
wind begint to westelijken, naar het westen to draaien.

WESTEN, o. westhoek, zijde waar de zon ondergaat; het westelijk land: naar het verre Weston
trekken, naar de westzijde van Noord-Amerika; ten
westen, aan de westzijde: Wageningen ligt ten westen
van Arnhem.

WESTENWIND, m. (-en), wind die uit het westen
waait. Vergel. OOSTENWIND.
WESTERGANG, v. (zeew.) gang die, zich langs
den spiegel van stuur- naar bakboord uitstrekkende,
aan de eene zijde door den spiegel on aan de andere
door eene leuning bepaald wordt.

WESTERGOO.
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WESTERGOO, 0. Zie op OOSTERGOO.
WESTERGRENS, v. (...zen),.grens &an de westzijde; ...HOEK, m. westelijke streekr...KERK, v.
(-en), kerk in het westelijk deel eener stad gelegen;
...KIM, v. gezichteinder ten westen; ...LENGTE, v.
(-n), de afstand eener plaats ten westen van den
meridiaan, welken men willekeurig voor den eers ten
heeft aangenomen. .
WESTERLING, m. en v. (-en), bewoner of bewoonster van het westen. WESTERL1NGE, v. (-n).
WESTERMARKT, v. markt in het westelijk gedeelte der stad; ...TOREN, m. (-8); ...ZON,y.(zeew-)
avondzon, zes uur 'a namiddags.
WESTERSCH, bn. in, uit het westen; de Westersche
kerk in tegenst. van de Oostersche of Grieksche
kerk); het westersche Romeinsche rijk.
WESTFRIESCH, bn. van West-Friesland, daarop
betrekking hebbende: de Westfriesche kleederdracht.
WEST-FRIESLAND, o. eene streek van de tegenwoordige provincie Noord-Holland.
WEST-INDIE, WESTINJE, o. de algemeene naam
van de eilandengroep, die van den mond der Orinoco
tot aan het scliiereiland Florida, tusschen Noorden Zuid-Amerika ligt; de Nederlandsche bezittingen
in Midden-Amerika.
WESTINDIEVAARDER,..,WESTINJEVAARDER, m.
(-5), schip dat naar West-India vaart; gezagvoerder
van zulk een schip.
WESTINDISCH, bn. van West-India, op West-Indic
betrekking hebbende: de Westindische compagnie.
WESTINGHOUSEREM, m. ( men), een door luchtdruk in on buiten beweging gestelde remtoestel
voor spoortreinen, uitgevonden door WESTINGHOUSE,
die het voordeel heeft, dat bij eene enkele handbeweging van den machinist, het sluiten van eene
kraan, de geheele trein in zeer korten tijd tot stilstand wordt gebracht.
WESTKANT, m. zijde ten westen; ...KUST, v. (-en),
westelijke kust; ...LAND, o. deel van Zuid-Holland,
ten westen van de Schie gelegen.
WESTNOORDWEST, WESTNOORDWESTEN, o.
kompasstreek welke 22'!2 graad van het westen
naar het noorden ligt: het licht in het westnoordwesten;
bw. uit, naar het westnoordwesten: de wind is

gelasten wat hij doen moet; hjj wil ieder de wet voor.sat-roan, btj ieder "gin' zin'doordrijien ; nood breekt
wet,' zie NOOD; reglement van . een genootschw
eerie vereeniging enz ; (godgel.) de Moraische wetten,.
de Alf boeken van Mozzs; het wetboek van Mous,.
de huishouding des Ouden Verbonds: under de wet
en het evangelic; — vaste regel, gewoonte: ik wil daarvan geene wet maken, dit geldt niet voor altijd; dat
b# ons eene caste wet, daarvan wijken wtj nooit
h# heeft rich tot eene wet gemaakt, als vaste gewoonteaangenomen; — de wet der wellerendheid, wat voorwellevend gehouden wordt; — de oude, de nieuwe wet,
regeling; korte wetten met iets maken, zie METTEN;
(nat.) de vaste regelen waardoor de werkzaamheidd
van zekere krachten bepaald wordt: de wet der
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westnoordwest; w# gaan nu westnoordwest.

WESTNOORDWESTELIJK, bn. bw. naar het westnoordwesten.
WESTPUNT, o. punt aan den horizon, 90° van het
Noorden en het Zuiden verwijderd; ...STREEK, v.
streek aan den hemel waar voor ons de sterren
ondergaan; ...VAARDER, m. (-s), die naar het
Weston vaart; Westindievaarder.
WESTVLAAMSCH, bn.
WEST-VLAANDEREN, o. naam eener provincie in
Belgic.
WESTWAARTS, bw. in eene westelUke richting,
ten westen.
WESTZEE, v. zee ten Westen van een land gelegen: de Denen noemen de Noordzee de Westzee;
...ZIJDE, v., westelijke zijde.
WESTZUIDWEST, WESTZUIDWESTEN, o. kompasstreek die 22 1/2 graad van het westen naar het
zuiden ligt; bw. naar het westzuidwesten.
WESTZUIDWESTELIJK, bn.
WESWEGE, vw. om deze reden, daarom, uit dien
hoofde.
WET, v. (-ten), algemeene voorschriften door de
hoogste macht van een staat vastgesteld, waaraan
alien (in eene beschaafde maatschappij) zich moeten
onderwerpen: over eene wet beraadslagen; eene wet

zwaarte; de wetten der natuur; de wet der klankverschuiving; vaste regelen die in eene wetenschap.
heerschen: de wetten der spraakkunst; —
de heeren van de wet, de overheidspersonen, regeerders; (eert.) de wet verzetten, veranderen, de vroed-

schap eener stad veranderen. WETJE, o. (4).
WET, v. (-ten), (gew.) de streep die gevormd wordt.
op de plaats waar de kleeden van een zegen aan,
elkaar worden geboet.
WETBOEK, o. (-en), verzameling van wetten; -_
burgerl#k wetboek, betreffende geschillen; liffstralreltjk
of strafwetboek en wetboek van strafrecht, betreffendeovertredingen, wanbedrijven on misdaden; wetboek van koophandel, betreffende den handel; het wetboek van Mores, de Pentateuch; het wetboek van Mahomed,
de Koran; ...BREKER, m. ( s), overtreder der wet,,.
...BREUK, v. overtreding der wet.
WETE, v. zie VVEET.
WETEN, (wist, heeft geweten), kennen, bekeni
zijn met: hif weet alles dadelijk; ik weet het uit dekrant, ik hob het in de krant gelezen; van wien.
weet g# dat?, wie heeft het u verteld?; h# wil alles weten, hij verlangt alles to weten, (ook) hij wendt
voor alles te weten; ids van iem. weten, het van-.
hem vernomen hebben, iets aangaande hem weten;
ik zal het u laten, doen weten, ik zal er u bericht.
van sturen; ik weet niet, wat ik doen moet; ik weet
►

geen mad; hij heeft zich weten te behelpen; bij ondervinding iets weten, door ondervinding ergens mede,
God weet, waar hjj sit, het is mij totaal bekndzij;
onbekend; dat is nog nooit gebeurd, voor roover ik weet, voor zoover mij bekend is; hjj wil het wel weten,.
hij komt er rond voor uit; hij weet waar Abram demmosterd haalt, zie MOSTERD; het fijne van de zaale:
weten; ik wist niet, wat ik 'lever deed, ik doe het volstrekt niet; iem. dank weten, hem erkentelijk zijn;
weet gij wat?, uitroep om de voile aandacht to trek-ken; h(j wil niets van u weten, hij wil niet met u in

aanraking komen; — eenigebewustheid, aandoening,
gevoel, ongemak enz. van iets hebben: 147* had veel .
wingedrok,mahjwistnev;zoud
dochter is dood, maar hij weet er weinig van; — denoodige geschiktheid tot iets hebben: hij weet te geven
en te nemen; lid weet met iedereen om te gaan; te weten,.

namelijk: wel te weten, zoo men alles wel overweegt._
WETEN, o. kennis, wetenschap; buiten mijn weten,_
zonder dat ik er made bekend was of ben; met ons
weten, met onze voorkennis; naar min weten, voorzooveel mij bekend is.
WETENS, bw. met kennis: „ Wat is min ik ?" Een
wetens zien, een wetens denken bovendien; niet indwaling, niet uit onkunde; willens en wetens, voorbedachtelijk, opzettelijk.
WETENSCHAP, v. (-pen), kennis, bekendheid met
iets: zoo ver gaat mime wetenschap niet; de rechters
hebben daar wetenschap van gekregen, zijn er achter
ontu;erpen, indienen, aannemen, afkondigen; eene wet
opvolgen, nakomen, schenden, ontduiken; dat heeft
gekomen; — weet, hand;gheid: elk ding heeft zone
wetenschap; — studieveld, tak van studie: zich op de
kracht van wet gekregen, moet nagekomen worden;
dat is wel naar de letter, niaar niet naar den geest der wetenschappen toeleggen, studeeren; de wetenschappen
beoefenen; voor de wetenschappen leven, veel voor de
wet, wel naar de woorden der wet, maar niet volgens
studie overhel ban, geheel in de studie opgaan; de
het leidende beginsel, dat bij de beraadslagingen er
wetenschap vooruitbrengen, nieuwe waarheden. wetten
eene
stalen
wet,
waaraan
niets
te
verover uitkwam;
ontdekken; kenten en wetenschappen.
anderen valt; (fig.) iem. de wet stellen, voorschrijven, hem
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WETENSCHAPPELIJR.

WEZEN.

WETENSCHAPPELIJK, bn. bw. (-er, -st), geleerd,
kundig: een wetenschappelijk man; tot , de wetenschap
behoorende, op haar betrekking hebbende : eene wetenschappelfjke verhandeling; wetenschappeltike boeken,
studio; een wetenschappeltjk onderzoek; met een wetenschappelijk doel reizen. WETENSCHAPPELIJKHEID, v.
WETENSWAARDIG, bn. (-er, -st, meer meest -),
waard geweten of gekend te worden.
WETERING, v. (-en), waterweg tusschen of langs
akkers; besproeiing, watergang; beek.
WETGEEFSTER, v. (-s), zij die wetten uitvaardigt.
WETGELEERDE, m. (-n), rechtsgeleerde die bedreyen is in recht en wet. WETGELEERDHEID, v.
WETGETROUW, bn. getrouw aan de wet.
WETGEVEND, bn. op de wetgeving betrekking
hebbende: het wetgevend lichaam (inz. in Frankrijk);
le wetgevende macht, vergadering, 's lands vertegenwoord,ging.
WETGEVER, m. (-s), die wetten maakt, geeft
(aan een land); ...GEVING, v. (-en), het maken en
uitvaardigen van wetten; de bestaande wetten in
een land, de wetgevende vergadering, macht.
WETHOUDER, m. (-s, -en), lid van het Dagelijksch
Bestuur eener genieente; ...HOLTDERSCHAP, o.
betrekking van wethouder; —, v. (-pen), de gezamenlijke wethouders.
WETKENNER, m. (-s), wetgeleerde.
WETPLANK, v. (-en), slijpplank, plank om messen
op to wetten; ...PRIEM, m. (-en), wetstaal.
WETSARTIKEL, o. (-s, -en), ...BEPALING, Y. (-en),
artikel, bepaling eener wet: eene wetsbepaling in acht
nemen, ontduiken, haar al of niet opvolgen.
WETSCHENDER, m. (-s), die de wet of de wetten
schendt, overtreedt.
WETSCHENDING, v. (-en). WETSCHENDSTER,
v. (-5).
WETSHERZIENING, v. (-en), berziening der wet:
wetsherziening was noodiy yebleken; ...INTERPRETATIE, v. uitlegging der wet; ...ONTWERP, o. (-en),
wet zooals zij ontworpen, doch nog niet aangenomen of vastgesteld is; ...OVERTREDING, v. het
overtreden, niet in acht nemen der wet: zich aan
wetsovertreding schuldig maken.
WETSTAAL, o. (...stalen), (slagersw.) ijzeren pen
om er messen op to slijpen; ...STEEN, m. (-en),
slijpsteen, oliesteen; (fig.) prikkel, spoorslag: de nood
is de wetsteen van 't verstund.
WETSTELLER, m. (-s), heerscher, gebieder.
WETSUITLEGGING, v. het uitleggen der wet;
...VERANDERING, v. (-en), wetswijziging; ...VOORDRACHT. v. (-en), ...VOORSTEL, o. (-len), wetsontwerp; ...WIJZIGING, v. (-en), het wijzigen der wet:
wetswtiziging aanvragen, in uitzicht stellen; verandering in eene wet gemaakt.
WETTELIJK, bn. bw. overeenkomstig volgens
naar de wet: een wettelijk voorschrift; eene wettelijke
bepaling, regeling; wettelijk handelen; wettelijk bevoegd
tot jets; wettig: wetteltjk erfdeel of legitieme portie,
een gedeelte der goederen, dat aan de bij de wet
geroepen erfgenamen in de rechte linie wordt toegekend en waarover de overledene noch bij gifte
onder de levenden, nOch bij uitersten wil heeft
mogen beschikken. WETTELIJKHEID, v. geldigheid naar de wet.
WETTELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder wet,
regeeringloos: een wetteloos yolk; wetteloos leven, zonder de wetten in acht to nemen; zonder regal: erg
wetteloos te werk gaan. WETTELOOSHEID, v.
toestand van een land dat zonder wetten is; regeeringloosheid.
WETTEN, (wette, heeft gewet), slijpen, aanzetten,
scherp snijdend maken: een mes wetten. WETTING,
v. het wetten.
WETTENVERZAMELING, v. (-en), verzameling van
wetten.
WETTIG, bn. bw. (-er, -st), WETTIGLIJK, bw. echt ;
volgens de wet, bij de wet vergund, - verklaard

met alle wettige middelen; den wettigen wog ,
betcandl;wigrou,eschdnzij;wtge
erfgenamen; de wettige vorst; behoorlijk toekomenth:
een wettig aandeel, erfdeel, zie wettelijk; bevoegd:
een wettig rechter; geldig: een wettig huweljjk aan-gaan; wettige kinderen, uit een wettig huwelijk ge-boron. WETTIGHEID, v. geldigheid, echtheid: dewettigheid eener akte betwisten; recht: de wettigheid
eener handeling.
WETTIGEN, (wettigde, heeft gewettigd), wetti g
maken, verklaren, geldig echt verklaren: eeneakte wettigen; een kind wettigen, een onecht kind als,
een echt, wettig kind aannemen en laten overschrijven; dat is door het gebruik gewettigd. WETTIGING, v. (-en), het wettigen.
WETTISCH, bn. volgens de letter der wet: ergwettisch zijn; (godg.) naar volgens de wet Gods.
WETVERBREKER, m. (-s), iem. die de wet verbreekt, overtreedt; ...VERKRACHTER, m. (-s), . .
...VERKRACHTING, v.
WEVEL, WEVELDRAAD, m. (wev.) ketting.
WEVELINGEN, v. my. (zeew.) touwtjes, tusschen
de hoofdtouwen gespannen en den bootsgezellen
dienende om naar de mars en bramzaling teklimmen.
WEVELWORM, m. (-en), kalander.
WEVEN, (weefde, heeft geweven), een weefsel of doek vervaardigen : katoen, laken, linnen woven,.
(zeew.) de wevelingen scheren; die paarden weven,
(als zij samen voor een wagon gespannen
trekken niet gelijk op, zoodat de wagon wel hemen weer gaat, maar niet vooruit. WEVING, v. (-en),.
het weven.
WEVER, m. (-s), die weeft, handwerksman diegeweven stoffen vervaardigt; paard dat weef4
(nat. hist.) wevervogel.
WEVERIJ, v. het weven; —, (-en), plaats waar geweven wordt.
WEVERSAMBACHT, o.; ...BOOM, m. (-en), ketting-boom, onderdeel van een weefgetouw; ...GETOUW,
o. (-en), weeftouw; ...GANG, m. eigenaardige wijze
van loopen der wevers; ...GEZEL, m. (-len) ; ...HANDWERK, o.; ...KAARDE, v. (plantk.) eene plant,.
alzoo genoemd omdat hare harde, kromme blaadjes
der bloemknoppen gebruikt worden om het laken tekaarden; ...KAM, m. (-men), weefkam; ...KLOS,,
m. (-son), weefklos; ...KNOOP, m. (-en), eigenaardige
knoop waarmee de gebroken draden op eenweeftouvr
aaneengeknoopt worden; ...LADE, v. (-n), weeflade;
...SPOEL, v. (-en), schietspoel van een wever.
WEVERVOGEL, m. (-s), zekere vogel (ploceus) die•
zich door zijn kunstig gemaakt nest onderscheidtWEZEL, v. (-s), een zeer klein schuw roofdiertje(mustela vulgaris) dat zeer op den hermelijn gelijkt
en bijna in geheel Europa gevonden wordt, met
uitzondering van de koude deelen van Rusland,
Noorwegen en Zweden: het voedt zich met ratten,
muizen, vogeltjes on eieren; ook doen zij veel nadeel
aan het gevogelte on de veldhoenders: (sprw.) zoo,
zeer bang. WEZELTJE, o. (-s). banglsewz,
WEZELBONT, o. bont van wezelvellen gemaakt;
...VEL, o. (-len).
WEZEN, (is, was, is geweest), zijn, bestaan: het
mag wezen hoe 't wil, het is eene onaangename zaak;
hfj mag er wezen. hij is niet min, niet klein; wt.),
zUn dear wezen kijken.
WEZEN, o. (-s), het zijn, bestaan: alles u-at in
wezen is; jets in bet wezen roepen; jets in wezen laten;
is uw grootrader nog in wezen?, leeft hij nog?; —
hetgeen een ding maakt tot wat het is: dat doet
niets tot het wezen der zaak; het wezen des menschen
bestaat daarin, dat hij een redelijk schepsel is; het
wezen van God; den schijn van het wezen onderscheiden; in het wezen der zaak maakt dat Been verschil, in
den stand der zaken; — gelaat, uiterlijk, karakter:
een innemend wezen hebben; die dame heeft jets edels in
kaar wezen; — wat bestaat, eene zelfstandigheid:
het opperste wezen; Opperwezen, God; God is het vol.
ens.:
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WEZEN.

enaaktste toezen; de mensch is een

redeljjk wezen;
£chepsel: die rrouw is een ondraaglijk wezen; — iets

in zijn geheelen omvang met alles wat er bij
behoort (alleen in samenstellingen): krijgswezen;
mtvntwezen; postwezen enz. zie aldaar; — bewustheid, gevoel, aandoening: in dien staat van verdooving
haar
gebeurde. WEZENTJE, o. (-5). WEZENHEID, v. het

Jtad zif geheel geen wezen van 't geen er met
,

bestaan; wezenlijkheid.
WEZENKUNDE, ...LEER, v. leer der dingen,
-ontologie.

WEZENLIJK, bn. bw. (-er, -st), werkelijk bestaande:
-een wezenlfik God; is het wezenlijk waar ?; dat is
-wezenlijk een groot verschil; — hoofdzakelijk: het
v.vezenlifke van het toevallige scheiden; het wezentifke
eener gebeurtenis, de voornaamste feiten; (gew.) vol
leven en vlug van oogopslag: wat is dat kind reeds
wezenlijk. WEZENLIJKHEID, v. werkelijkheid, be-

,

staande toestand.
WEZENLOOS, bn. bw. (...zer,
niet bestaande,
eniet werkelijk: wezenlooze schimmen, droomen; (fig.)
ongevoelig, bedwelmd, bedremmeld: wezenloos
,kfiken. WEZENLOOSHEID, v. denkbeeldige toestand; (fig.) bedwelming, bedremmeldheid.
WEZENSTREK, m. (-ken), gelaatstrek, lijn in het
aangezicht.
WHIG, m.; de Whigs, de liberale staatspartij in
Engeland (tegenover de Tories).
WHISKEY, v. uit gerst bereide brandewijn, in
.Engeland, Schotland en Ierland veel gebruikt,
jenever.
WHISKY, v. zeker Engelsch open rijtuig.
WHIST, o. zeker kaartspel van Engelschen oor-sprong dat met 52 kaarten, doorgaans tusschen vier
personen, gespeeld wordt; — zekere drank, samen,gesteld uit: thee, suiker, citroensap en rooden wijn.
WHIST, m. (-en), maat, medehelper bij het whisten.
WHISTAVONDJE, o. (-s), avond voor het whistspel
bestemd: vader heeft zyn whistavondje; ...BOEKJE,
o. (-s), ...BLOCNOTA, v. (-'s); ...CLUB, v. (-s), besloten
kring die op bepaalde tijden en plaatsen whist
speelt; ...DOOS, v. (...zen), doos waarin de whist.kaarten bewaard worden.
WHISTEN, (whistte, heeft gewhist), het whistspel
.spelen.
WHISTER, m. (-5), die whist: hjj is een fijn whister.
WHISTKAARTEN, v. my.; ...KRANS, m. (-en),
...KRANSJE, o. (-s), gezelschap dat op bepaalde
,

:plaatsen en tijden whist speelt; ...PARTIJ, v. (-en),

gezelschap dat whist speelt; (ook) whistspel;
...SPEL, o. (-len); ...TAFEL, v. (-5), tafel waaraan
whist gespeeld wordt.
WHITE HOUSE, het Witte Huis, regeeringsgebouw,
zetel van het bewind (te Washington, in de Ver, eenigde Staten van Noord-Amerika).
WICHELAAR, m. (-s), iem. die er zich op toelegt
, om uit bepaalde voorteekenen voorspellingen to
, doen aangaande toekomstige gebeurtenissen, gelijk
b. v. het kaartleggen; inz. (oudt.) Romeinsche
vriesters die uit de vlucht, het gezang en het
voedsel der vogelen, alsook uit andere verschijnselen, b. v. bliksem en donder, de toekomst voorspelden. WICHELAARSTER, v. (-s), waarzegster.
WICHELAARSKUNST, v. (-en), kunst der wichelaars; ...STAF, m. (...ven).
WICHELARIJ, v. het wichelen, kunst om de toe.komst to voorspellen; (-en), voorzegging, voor-spelling, wat voorspeld is of wordt.
WICHELEN, (vvichelde, heeft gewicheld), voorzeggen, voorspellen.
WICHELROEDE, v. (-n), een uit hout of metaal
samengesteld werktuig waarmede men weleer

geloofde, verborgen schatten en andere onbekende
dingen te kunnen vinden; ...STOK, m. (-ken),
wichelroede.
WICHT, o. (-en), gewicht, zwaarte: dear zit nogal
wicht aan, het is vrij zwaar; hij ic ,egt 75 K.G.,maar
ik breng het net tot die wicht, ik weeg zoo zwaar

-

• WIEGELEN.
niet; een bepaald gewicht: schol per toicht (= 100

pond) verkoopen; iets naar, bff 't wicht verkoopen.
WICHTJE, o. (4), daar zit een wichtje aan, een heel
geWicht; inz. Nederlandsche benaming voor gram.
WICHT, o. (-en), wezen: (nog in samenstellingen)
booswicht, hellewicht; klein kind: een onnoozel wicht;
een aanvallig wicht, een lief kindje; (gew.) deem,
vrijster: een aardig wicht van achttien jaren.
WICHTJE, o. (-s).
WICHTHOUDEND, bn. het bepaalde gewicht hebbende: het brood is wichthoudend.
WICHTIG, bn. (-er, -st), de vereischte zwaarte
hebbende: wichtige dukaten; (fig.) belangrijk: wichtig
nieuws meedeelen; wichtige redenen hebben, gewichtige.
WICHTIGHEID, v. vereischte zwaarte, gewicht;
(fig.) belang, belangrijkheid.
WIE, vragend vnw., altijd zelfstandig gebruikt
en naar personen vragende: wie zegt dat?; wie is
daar ?; wie ? hiermede vraagt men naar eene nadere
aanduiding van een persoon; — in uitroepende
zinnen dient het meer om de kracht der uitdrukking te verhoogen dan wel to vragen en is dan
gewoonlijk vergezeld van al: wie al durft tegenspreken !; wie zou zoo iets hebben kunnen denken
- betrekkelijk vnw.: de man wiens dood door
ieder betreurd wordt; wie sluit niet zelden zoowel het
aanwijzend als het betrekkelijk vnw. in zich: zij
bleven niet wie ze waren = ztj bleven niet die, die ze
waren; al wie: wie eens steelt, altijd een dief;
- onbepaald vnw.: wie er ook komt, zeg maar,
dat ik niet thuis ben.

WIEBELEN, (wiebelde, heeft gewiebeld), heen en
weer bewegen, wankelen : de tafel staat te wiebelen;
dat kind zit altijd te wiebelen, zit nooit stil.
WIEDBAAS, m. (...bazen), opperste der wieders.
WIEDE, v. uitgewied onkruid.
WIEDEMAAND, WEDEMAAND, v. vroegere benaming voor Juni.
WIEDEN, (wiedde, heeft gewied), (den grond) van
onkruid zuiveren; (sprw.) elk heeft in zon eigen tuin
genoeg te wieden, heeft met zijne eigen zaken genoeg
to stellen. WIEDING, v. het wieden.
WIEDER, m. WIEDSTER, v. (-s), die den grond
van onkruid zuivert.
WIEDES, bn. (gew.) dat is nogal wiedes, dat is
nogal glad, dat kun-je zoo denken.
WIEDEWAAL, m. (...walen). Zie WIELEWAAL.
WIEDIJZER, o. (-s), gereedschap van den wieder;
...LOON, o. (-en), loon voor het wieden betaald;
...MACHINE, v. (-5);
o. (-son); ...VOLK, o.
werkvolk om to wieden.
WIEG, v. (-en), slaaplaats, rustplaats voor zeer
kleine kinderen, die gewoonlijk heen on weer geschommeld kan worden : eene staande wieg; eene

schommelwieg; het kind ligt in de wieg; scoot eens
aan de wieg, wieg eens even om het kind to doen
inslapen, (ook sprw.) drink eens uit; de plek waar
eens mijn wieg op stond, mijn geboortegrond; —
(fig.) van de wieg of of aan, van jongs aan; (fig.)
iets in de wieg smoren, in den beginne vernietigen;
hij is niet in de wieg gesmoord, gezegd van iem. die
een hoogen ouderdom bereikt heeft; daarvoor was
hqj niet in de wieg gelegd, niet opgevoed, grootgebracht, bestemd; — bakermat : Griekenland, de wieg
der kunsten en wetenschappen. WIEGJE, o. (-s),
kleine wieg.

WIEGEBAND, m. (-en), band waarmede de wieg
in eene schommelende beweging gebracht wordt;

...BED, o. (-den), bed in eene wieg; ...DEKEN, v.
(-5) ; m. oudste voortbrengselen der boekdrukkunst; incunabelen; ...KAP, v. (-pen), bedekking aan het hoofdeinde eener wieg; ...KLEED,
o. (-en), dekkleed over eene wieg; ...K6ORD, wiegeband; ...KUSSEN, o. (-5), o. (-s), kussen,
laken voor eene wieg.
WIEGELEN, (wiegelde, heeft gewiegeld), onophoudelijk in beweging zijn; sehommelen : het
scheepje wiegelde op de baren; een spijker heen en

WIEGELEN.

WIEROOKKORREL.

weer wiegelen, heen en weder bewegen om hem los
te maken. WIEGELING, v. (-en), het wiegen,
schommeling.
WIEGELIED, o. (-eren), WIEGELIEDJE, o. (-s),
liedje bij het wiegen gezongen om een kind in
slaap te maken.
WIEGELPAS, m. (-sen), danspas waarbij het
lichaam van den eenen voet op den anderen voet
mich in de maat in evenwicht houdt; ...STOEL,
an. (en), stoel waarmede men zich wiegelen kan,
schommelstoel.
WIEGEN, (wiegde, heeft of is gewiegd), in eene
wieg of als in eene wieg heen en weer bewegen,
schommelen: een kind wiegen; een kind op zijne armen
in slaap wiegen; (sprw.) iem. in slaap wiegen, met
mooie woorden misleiden, zijne waakzaamheid doen
Terslappen; (zeew.) een schip wiegen, bij het afloopen
aan het glijden helpen ; een langen riem achter uit

galbula), een der schoonste inlandsche trekvogels'
tot de familie der paradUsvogels behoorende.

-eene sloep heen en weer bewegen om haar voort
te werken, wrikken.
WIEGENDOEK, o. doek dat voor vocht ondoordringbaar is, onder kinderen in de wieg gelegd
om het beddegoed to sparen.
WIEGEPOOT, m. (-en), ...STEL, o. (-len), schraag
waarop de wieg staat.
WIEGER, m., WIEGSTER, v. (-s), die wiegt.
WIEGESPREI, v. (-en); ...STOEL, m. (-en), wiegestel; ...TOUW, o. (-en), wiegekoord; ...VOET, m.
<-en), ...ZANG, m. (-en), wiegelied.
WIEGMEISJE, o. (-5), wiegster.
WIEK, v. (plantk.), (gew.) tamme vitsen.
WIEK, v. (-en), vlerk, vleugel : de vogel klapt net
zijne wieken, driift op zijne wieken; (sprw.) op zone
,eigen wieken driven, niet onder leiding staan, zelf

zich besturen, de hulp van anderen niet hebben of
;filet behoeven ; (fig). in zijne wieken geslagen of
geschoten zijn, moedeloos zijn; (fig.) iemands wieken

korten, hem in zijne handelingen heteugelen; —

molenwiek; pluksel voor eene wond, middel om te
stelpen (blood enz.) ; lemmet, pit eener lamp.
WIEKJE, o. (-5).
WIEKGEKLAP, o. geklap met de wieken.
WIEL, o. (-en), rad bestemd om op eene as to
draaien: een wagen op vier wielen; — (sprw.) dat is
het vijfde wiel aan een wagen, dat is geheel overbodig en veroorzaakt maar last; hoe slimmer tciel,
hoe meer het racist, gezegd van iem. die het hoogste
woord voort, schoon het hem het minste past;
tusschen de wielen zitten, altijd op reis zijn;
<fig.) eene spaak in het wiel steken, verijdelen, tegenwerken; iem. in de wielen rijden, zich tegen iem.
aankanten, iem. weerstaan, (ook) trachten iem.
to onderkruipen; — zeker gereedschap bij verschillende ambachten : spinnewiel, spoelwiel enz.;
(zeew.) rad van een rampaard; hoeveelheid water
an eene overstrooming overgebleven,kolk.WIELTJE, o. (.5).
WIEL, v. (-en), wijl, wijle. Zie aldaar.
WIELAS, v. (-sen), as waaraan een wiel draait;
...BAND, m. (-en), buitenbekleedsel van een wiel;
...BOOM, m. (-en), jukboom, haagbeuk; ...BOOR, v.
(...boren), boor om de naaf van een wiel uit to
boron, avegaar; ...DRAAIER, m. (-s), vervaardiger
van wielen.
WIELEN, (wields, heeft gewield), ale een wiel
draaien.
WIELENAAR, m. (-s), (w. g.) persoon die een
wieler berijdt, wielrijder.
WIELER, m. (-s), velocipede. rijwiel.
WIELERBAAN, v. (...banen), baan, weg waarop men
uitstekend wielrijden kan.
WIELEREN, (wielerde, heeft en is gewielerd), met
den wieler rijden, wielrijden.
WIELERSPORT, v. eene afdeeling van sport, ten
opzichte van rijwielen ; ...TOCHT, m. (-en), tocht
per rijwiel ondernomen; ...TOCHTJE, o. (-5); ...WED.STRIJD, m. (-en), wedstrijd in het wielrijden.
WIELEWAAL, m.

goudmarel (oriolus

WIELING,
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v. (-en), draaikolk; (fig.) twijfel, on-

zekerheid.
WIELRIJDEN,

o. het rijden op eene velocipede:

het wielrijden beoefenen.
WIELRIJDER,

m. (-5), iem. die een rijwiel berijdt.

WIELRIJDERSBOND, m. bond van wielrijders: de
Nederlandsche wielrijdersbond ; ...CLUB, v. (25), be-

sloten gezelschap van wielrijders; ...CONGRES, o.
(-sen), congres van wielrijders, ter bespreking hunner gemeenschappelijke belangen; ...KOSTUUM, o.
(-s); ...PET, v. (-ten).
WIELRIJSCHOOL, v. (...scholen), oefenschool in
het wielrijden, velodrome.
WIELSCHOEN, m. (-en), eene soort van klomp,
holsblok (schoeisel); ...STAAK, m. (...staken),
...STOK, m. (-ken), houten spijl van een wiel;
...TROS, m. (-son), (zeew.) troslijn (touw); (ook)
kabelrad.
WIELVORMIG, bn. radvormig.
WIELWERK, o. raderwerk; ...WILG, m. (-en),
wielboom.
WIEME, v. (-n), rookhok, deel van een schoorsteen, bestemd om er vleesch in te rooken; plaats
aan den zolder waar het gerookt vleesch hangt.
WIEMELEN, (wiemelde, heeft gewiemeld), zich
voortdurend bewegen, heen en weer draaien: zit
took niet zoo te wiemelen; -wankel staan: die tafel
wiemelt; alles wiemelt mij voor de oogen, ik ben
duizelig.
WIEP, v. (-en), rijshout met teenen banden tot
een bundel samengebonden.
WIEPBAND, m. (-en), worstband: een teenen band
of strop waarmede een takkenbos gebonden is.
WIEPEDOORN, WIEPELDOORN, m. (-s), (plantk)
hondsroos, wilde roos.
WIER, o. (-en), zeegras dat, gedroogd, vroeger wel
tot het versterken van dijken gebezigd word.
WIERDE, v. (-n), terp.
WIERDIJK, m. (-en), dijk met wier gemaakt, met

wier versterkt.
WIEREN, o. my. eene plantenfamilie (algae) tot
de bedektbloeienden behoorende, die meer dan 2000
soorten bevat, welke in zout- of zoetwater of
op vochtige plaatsen aangetroffen worden.
WIERIG, bn. (-er, -st), vlug van uitzicht, levendig
zijn nogal wierig, welvarend,
van voorkomen :
frisch en gezond; het vee is wierig, dartel. WIERIGHEID, v.
WIERING, v. (-en), (landb.) hooikade; Wieringen,
naam van een eiland in de Zuiderzee, waarbij veel
wier groeit; (sprw.) hij kijkt of hi" Wieringen in wou,
hij kijkt zuur.
WIERKRANS, m. (-en), krans van wier.
WIERMAAIERIJ, v. het maaien of inzamelen van
wier.
WIEROOK, m. Arabische gomhars die reeds in de
oudheid en nog heden bij den Katholieken eeredienst als reukwerk gebezigd wordt; de rook van
dit bars dien men een hooger wezen als offer
brengt; vandaar (fig.) iem. wierook toezwaaien, hem
opvijzelen, uitbundig prijzen.
WIEROOKBOOM, in. (-en), boom die den wierook
oplevert, inz. de Arabische wierookboom (boswellia

floribunda) en de Oostindische wierookboom (B. serrata); ...DAMP, m. damp van wierook; ...DOOSJE,

o. (-5); ...DRAGER, m.

(-5), (R.-K.) die het wierookvat zwaait; (fig.) vlijer, iem. die een ander over.
dreven lof toezwaait.
WIEROOKEN, (wierookte, heeft gewierookt); bewierooken; (fig.) uitbundigen lof toezwaaien.
WIEROOKING, v. het wierooken.
WIEROOKER, m. (-s), die het wierookvat zwaait
(bij kerkelijke plechtigheden) ; (fig.) pluimstrijker.
WIEROOKGEUR,

m. (-en), geur van brandenden

wierook.
WIEROOKKORREL,

v. (-s), korrels wierook;

•
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WIEROOKKRUID.

WIJKGEBOUW.

...SRUID, o. eene soort van rosmaankruid;

WIJOLOOPIG, bn. bw. (-er, -st), uitvoerig, breed-.
voerig, lang, gerekt: iem. wijdloopig schr#ven, jets
wedloopig behandelen. WIJDLOOPIGHEID, v.
WIJDLUFTIG, bn. bw. (-er, -st), wijdloopig. WIJD-

...LUCHT, v.; ...OFFER, o. (-s); ...SCHAAL, v.
(...schalen), ...VAAS, v. (...vazen), ...VAT, o. (-en),
waarin wierook gebrand wordt; ...WOLK, v. (-en),
dichte wierookdamp.
WIERPLANT, v. (-en), wier.
WIEWAUWEN, (wiewauwde, heeft gewiewauwd),
zich gestadig bewegen, in gedmige beweging zijn.
WIEWOUTER, m. (-s), vtjfwouter.
WIG, (-gen), WIGGE, v. houten of tjzeren spie
die voortdurend in dikte afneemt en scherp uitloopt, waarmede men hout splijt of eenigvoorwerp
vastklemt: jets met eene wig vastzetten; eene wig
indrfiven. WIGJE, WIGGETJE, o. (-s), kleine wig.
WIGDRIJVER, m. (-s), een stuk hout waarmede
de houtschulpers eene wig indrtjven.
WIGGEBEEN, b. (-deren), (ontl.) wigvormig schedelbeen achter de neusholte ongeveer.
WIGGEBEENSHOLTE, v. (4.), (ontl.) holte in het
wiggebeen; ...HORENTJE, o. (-s), (ontl.) uitsteeksel
van het wiggebeen; ...SPLEET, v. (...spleten).
WIGGELEN, (wiggelde, heeft gewiggeld), wankelen,
onvast staan, heen en wader schudden; been en
weer bewegen: aan eene deur wiggelen, om haar
geopend te krijgen.
WIGHART, o. (-en), (fig.) ongevoelig mensch;
...STAART, m. ( en), (bouwk.) zwaluwstaart; (nat.
hist.) zwarte zeeiend.
WIGVORMIG, WIGSWIJZE, WIGSWIJS, bn. als
eene wig; (plantk.) wigvormige bladeren, langzamerhand smaller wordend, smal en afgerond driehoekig.
WIJ, pers. vnw. meerv. van ik: wtj lezen; — w#
gebruikt men in de plaats van ik, als men zich
zelf minder op den voorgrond wil plaatsen : ook in
sommige formules: 'toff Willem, b# de gratie Gods
enz.; w# voorzitter der arrondissements-rechtbank enz.
WIJBAAS, m. (...bazen), wiedbaas.
WIJBEELDJE, o. (-s); ex-voto; ...BISSCHOP, m.(-pen),
plaatsvervangend bisschop; priester. tot bisschop
gewijd, doch zonder bisdom; ...BROOD, o. (-en),
(R.-K.) gewijd heilig brood (door het besprengen
met wijwater).
WIJD, bn. bw. (-er, -st), breed, niet nauw: eene
wijde straat; eene wijde opening; de deur staat wijd
open; zijne oogen wyd openzetten; (fig.) de wijde wereld
ingaan, naar vreemde landen trekken om zijn geluk
te zoeken; wod en zijd, overal, van -, op alle plaatsen; (fig.) lets wijd en breed uitmeten, wijdloopig

mededeelen; — naar alle zijden uitgestrekt, ruim:

die schoenen zijn m# te wfjd; wijde kleeren dragen;
(fig.) een wjd geweten hebben, niet nauwgezet zijn;
de wijde zee; eene wijde vlakte; — ver verwijderd:
het is nog wijd van hier; hij woont wijd weg, ver weg.

WIJDAUW, v. (-en), (Zuidn.) teenwilg.
WIJDBEENS, bw. met de beenen wijd uit elkander:

wijdbeens staan, loopen.

WIJDBEFAAMD, bn. ver befaamd.
WIJDBEK, m. (-ken), (nat. hist.) een reiger van

geslacht der steltloopers in India en Afrika
(anastomus).

WIJDBEK, WIJBEK, m. en v. (-ken), (fig., gemeenz.)
iem. die een zeer grooten mond heeft.
WIJDBEROEMD, bn. zeer beroemd.
WIJDEN, (wijdde, heeft gewijd), wijder maken.
WIJDEN, (wijdde, heeft gewijd), met godsdienstplechtigheden inzegenen, heiligheid verleenen (aan);
eene kerk wijden;

kaarsen wjden; (R.-K.) de pries-

terlijke waardigheid (aan iem.) geven, ordenen: iem.
tot priester wijden; door zalving inhuldigen : een worst
wjden; (fig.) toewijden, opofieren: hij wijdt zijne
diensten aan het vaderland; zich aan eene taak, aan
de studio wijden. WIJDING, v. (-en), het wijden;
inwijding, kerkwij ding: de hoogere en de lagere wijding,

toewijding.

WIJDERS, bw. verder: wilders heb ik u niets moor
te zeggen; bovendien, overigens.
WIJDGEDUCHT, bn. zeer geducht.

LUFTIGHEID, v.
WIJDMAZIG, bn. met wijde rnazen.
WIJDTE, v. (-n), het wijde; hoedanigheid van wijd
to zijn: een rok met wjjdte aanzetten, met ruimte;
hoe groot is de wjjdte van een liter ?, de diameter, de
wfidte van den hals, de omtrek; kaliber (van een
stuk geschut); spoorw#dte, ruimte tusschen de rails
of spoorstaven; ruimte, afstand tusschen twee.
dingen: de boomen op groote wodte van elkander
plaatsen; de wjjdte tusschen de banken.
WIJDUITGESTREKT, bn. zeer uitgestrekt; ...VER-

MAARD, bn. zeer vermaard.
WIJEN, (wijde, heeft gewijd), wijden. WIJING, v.

het wijen.

WIJER, m (-s), (pijpenm.) werktuig dienende mm
het gat in den steel der pijp to boren.
WIJF, o. (wijven), (minachtend) vrouw: zij kfiven.
als de wijven van de vischmarkt;
echtgenoote: h#
heeft zeven kinders en een tvfif, (fig.) gemeene vrouw;
(fig.) geen ozid wfjf bleef aan het spinnewiel, al wat
loopen kon, kwam op de been; h# is een owl toff!,

hij gedraagt zich als een oud wijf, niet flunk, niet.
degeiijk; een huzaar van een wijf, zeer groote vrouw;
(nat. hist.) oud wfjf, gestreepte horenvisch; zeezeelt: (ook) benaming van de grootste soort van,
stokvisch.
WIJFACHTIG, bn. bw. ( er, -st), als eene vrouw
verwtjfd, vertroeteld; vrouwziek. WIJFACHTIG-

IIEID, v. verwtjfdheid; lafheid, gebrek aan mood.
WIJFJE, o. (-s), kleine vrouw; (fig.) vrouw (als
woord van liefkoozing, scherts enz ); het vrouwolijk dier of de vrouwelijke plant (als samenstellingen aaneen to schrpen).
WIJFJESDAS, m. (-sen); ...EEND, v. (-en); ...ESCH,
m. (...sschen); ...EIENNEP, m....KATTEKEN, o. (-s),
(plantk.); ...MUSCH, v. (...sschen); ...OLIFANT, m.
(-en); ...PLANT, v. (-en); ...ROOFVOGEL, m. (-s);
...VAREN, v. (plantk.) eene soort van streepvaren,
ook varenwffke geheeten; ...VINK, m. (-en); ...VOS,
m. (-son);
m. (...sschen) ohs.
WIJFSCH, bn. (-er, -st), wijfachtig: hij is goed•
wfffsch, is goad voor zijne vrouw, (ook) is vrouwziek.
WIJK, v. het wijken: vlucht, toevlucht: de wfjk:
namen, vluchten, zich ergens heen begeven.
WWI( v. (-en), gedeelte eener stad, buurt: h# woont
in wtjk C.; de • brievenbestellers hebben hunne vaste.
wijken, groep van straten; — afdeeling: de kellners ,
hebben in een groot cafe ieder hunne wijk, vak stoelen

in eene kerk; — breede sloot in de veenderijen:
er zijn weer nieuwe wijken gegraven

WIJKAGENT, m. (-en), politieagent die in eene,
hem aangewezen wijk surveilleert; ...BESCHRIJVING, v. (-en), aanwijzing der straten of stegen,
tot eene wijk behoorende; ...DIACONES, v. (-son),.
diacones voor eene zekere wijk.
WIJKEN, (week, is geweken), ten gevolge eener
inwerkende kracht zich van zijne plaats bewegen,
achteruitgaan, zich verwijderen, vluchten: de lucht

wijkt bij de minste beweging; wjjk niet van daar; de
vijand moest wfjken, voor de overmacht bukken;
voor iem. wijken, ter zijde gaan. (ook) hem als
meerdere erkennen; geen voetbreed wjjken, standhouden; (teekenk.) wijkende ifjnen, die niet evenwijdig aan het tafereel loopen en verkleind geteekend worden; die figuren wijken niet genoeg, son
niet verkleind genoeg geteekend (volgens de wetter.
der perspectief); (fig.) toegeven, inschikkelijk zijn:
voor vriendelUken aandrung wijken; — de namen der
bewoners eener wijk in een register opschrijven.
AVIJKING, v. het wijken; het toegeven; toevluchtsoord; optelling, volkstelling (in eene wijk).
WIJKERBLAD, o. (plantk., gew.) groote weegbree.
WIJKGEBOUW, o. (-en), gebouw eener wijkver-.

WIJKGRAVER.
eeniging; ...GRAVER, m. ( s), iem. die wijken in
de veenderijen graaft; ...LETTER, v. ( s), letter
waarmede de wijken van eene stad of een dorp
worden aangeduid; ...MEESTER, m. (-s), opzichter
-eener wijk; (Rom. gesch.) tribuun; ...MEESTERSCHAP, o.
WIJKPLAATS, v. (-en), veilige plaats, toevluchts.00rd; baai, bocht op sommige i ivieren; ...RECHTER,
rn. (-s), (eert.) vrederechter in eene wijk; ...SCHANS,
v. (-en), binnenschans, zeker vestingwerk; ...STAD,
v. (...steden), (eert.) vrijplaats, stad waarin de mis-dadigers vrij waren; veilige stad.
WIJKSWIJZE, bw. bij wijken (ingedeeld).
WIJKVEREENIGING, v. (-en), vereeniging van personen eener wijk die tot hetzelfde kerkgenootschap
behooren.
WIJKWAST, m. (-en), (R.-K.) kwast waarmede het
wijwater gesprengd wordt.
WIJKZUSTER, v. (-s), pleegzuster voor eene zekere
WIJL, WIJLE, v. (wijlen), sluier.
geleden,
WIJL, v. (-en), eenig tijdsverloop: eene
<mlangs, kortelings; eene goede wij/, lange tijd; in tijd
e n wile, op het behoorlijke of geschikte tijdstip;
wjlen, somtijds, nu en dan.

WIJNKLEUR.
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die wijn van de eene plaats naar de andere (inz.
' naar een wijnkelder) brengt; ...DRINKER, m. (-s);
...DROESEM, m. het dik grondsop van den wijn;
...DROESEMASCH, v. potasch uit wijndroesem.
WIJNDRONKEN, bn. dronken door het gebruik van
den wijn.
WIJNDRUIF, v. (...ven), druif waaruit wijn geperst
wordt; ...DROPPEL, ...DRUPPEL, m. (-s, -en);
...EDIK, m. wijnazijn; ...FEEST, o. (-en), (oudh.) feast
ter eere van Bacchus; ...FLESCH, v. (...sschen), ftesch

voor of met wijn: de wijnflesch staat altijd bij hem,
hij drinkt veel wijn; ...GAARD, m. (-en), plaats
waar druiven groeien; (fig.) arbeiden in den wfIngaard
des Heeren, een geestelijk ambt waarnemen.
WIJNGAARD, WINGERD, m. (-en), wijnstok;
(plantk.) wilde wingerd, tweehuizige heggerank: eene
kalebasachtige plant.
WIJNGAARDBAND, m. (-en), rijsje of teentje om den

wijngaard to binden; ...BLAD, o. (-eren); ...BOT, v.
(-ten), wijngaardknop.
WIJNGAARDENIER, m. -s), eigenaar van een wijngaard; iem. die in een - Ungaard arbeidt.
WIJNGAARDKEVER, m. (-s), (nat. hist.) knoppenbijter; ...KREKEL, m. (-s), (nat. hist.); ...LOOF, o.

wijngaardbladeren; ...LOOK, o. (plantk.) kraailook;
...LOOT, v. (...loten), tak van een druiveboom;
...LUIS, v. (...zen), een insect (phylloxera vastatrix)
dat op den wijnstok leeft en dien geheel verwoest,
ook, hoewel minder juist, druifluis geheeten; ...MES,
o. (-sen), mes waarmee de druiventrossen afgesneden worden; snoeimes voor wijngaarden; ...MOT,
v. (-ten), eene soort van motten (pyralis) die zich
op den wijnstok ophouden; ...PLANT, v. (-en), smeerwortel; wilde wijnplant, wilde wijngaard (tam's
communis); wilde wijnplanten, meelboomsoorten;
...RANK, v. (-en), wijngaardloot; ...RUPS, v. (-en),
rups der wijnmot; ...SCHEUT, m. (-en); ...SLAK,
v. (-ken), eene soort van eetbare slak die zich op
wijnbergen ophoudt; ...SPIN, v. (-nen); ...STAAK,
m. (...staken), staak tot steun van den wijnstok;
...STEK, v. (-ken), aflegger; ...WORM, m. (-en), rups
eener soort van snuitkevers die de jonge wijngaardknoppen afvreet.
WIJNGEEST, m. vluchtige stollen door overhaling
uit wijn en andere zetmeelhoudende vloeistoffen
bereid, een brandbaar, kleurloos vocht, dat spoedig
vervluchtigt en slechts bij zeer hooge koude bevriest, waarom het dan ook, vooral in het hooge
Noorden, gebruikt wordt om buizen van thermometers to vullen, alcohol.
WIJNGEESTHOUDEND, bn. wijngeest bevattende.
WIJNGEESTMETER, m. (-s), eene in graden afgedeelde glazen buis om de hoeveelheid wijngeest in
een vocht to bepalen, eene soort van areometer;
...THERMOMETER, m. (-s), thermometer walker
glazen buis met wijngeest gevuld is; ...VERNIS, o.
, uitziende; (fig.) overgegeven zijn aan het gebruik
met wijngeest bereid vernis.
<of misbruik van den wijn; (gew.) gaarne wijn drinWIJNGELAG, o. het gelag aan wijn; ...GELD, o. (-en),
kende: mine zuster is niet wijnachtig. WIJNACHTIG.
geld waarvoor men wijn koopt; geld dat de verkoop
v.
van wijn opgebracht heeft; wijnbelasting; ...GEUR,
WIJNAPPEL, m. (-s, -en), eene soort van grooten
m. eigenaardige geur dien wijn verspreidt; ...GEcrooden appal; ...AZIJN, m. azijn uit wijn bereid;
WAS, o.; ...GLAS, o. (...zen), glas voor wijn: het
...BAK, m. (-ken), persbak voor druiven; wijnkuip;
wijnglas aanspreken, wijn drinken; ...GOD, m. (fab.)
...BALG, m. (-en), (fig.) die veel wijn drinkt; ...BAN,
Bacchus; ...GROG, m. grog van wijn.
-m. (leenst.) de afkondiging van den dag, waarop do
WIJNHANDEL, m.; ...HANDELAAR, m. (-s), wijn, onderhoorigen van een beer met den verkoop van
kooper; ...HATER, m. (-5), iem. die het wijndrinken
ihun wijn mochten beginnen, banvin. ban a yin,
haat; ...HEFFE, v. wijnmoer, ...HEUVEL, m. (-5),
...BAST, m. (-en), wijnbalg; ...T3EKER, m. (-5); ...BEheuvel waarop wijn verbouwd wordt;
LASTING, v. ( en), belasting op den wijn; ...BERET- , m.
hovel om wijn uit het eene vat in het
DING, v. zuivering van den wijn, kunst om wijn to
andere to hevelen; ...HONI(N)G, m.;
maken; ...BERG, m. (•en), berg waar druiven groeien;
o. (...zen), kroeg, tapperij, slijterij; ...JAAR, 0.; een
wijngaard; ...BEZIE, v. (...ziEn), druif; roode aalbes;
goed wijnjaar, dat veel wijn oplevert; een slecht
...BLAD, o. (-en), blad eons wijngaards; ...BOUW,
wijni aar, dat weinig wijn oplevert; ...KAN, v. (-nen);
m. druiventeelt: de wijnbouw bloeit; ...BOUWER, m.
...KARAF, v. (-fen); ...KELDER, m. (-s), kelder
4-s), iem. die wijndruiven verbouwt; ...BUIK, m. (-en),
waar wijn bewaard (ook verkocht) wordt; ...KELK,
-onmatige wijndrinker; ...CHOCOLADE, v. chocolade
m. (-en); ...KENNER, m. (-s), die de hoedanigheid
met wijn bereid; ...DADEL, v. (-s), wijnachtige
van wijn weet to beoordeelen; ...KLEUR, v. de
.dadel; ...DRAB, v. wijnmoer; ...DRAGER, m. (-5),
kleur van rooden wijn.
WIJL, redengevend voegw. dewijl, omdat.
WIJLEN, bn. cverleden, afgestorven (alleen voor
iamen van personen): wfflen Willem III; wfjlen mijn
wader.
WIJME, v. (-n), (plantk.), (Zuidn.) teenwilg.
WIJMEN, onverb. bn. (Zuidn.) van wijmen gemaakt.
WIJN, m. [mv. -en, in de bet. van wijnsoorten],
d rank, uit druivensap bereid; oude wijn, die Lang
gelegen heeft; jonge wijn, pas gemaakt; roode win;
witte wijn; zware wijn, lichte wijn; koppige wijn; wijn
op fast, in vaten; versneden wijn, met andere soorten
of met water vermengd; blinde wijn, die troebel is;
iron klaren, met eiwit of vischlijm helder maken;
vrij wijn, op uithangborden van tapperijen; (in sprw.)
.klaren win schenken, ronduit zeggen wat men
meent; water in ztjn wijn doen, toegeven, verdragen;
• ofjr& is zijn vriend niet, hij is een matig mensch;
.zult eerder wijn drinken dan ik, gij zult vOOr mij die
belangrijke of heuglijketijdingvernemen; won drinkt,
wtjn klinkt, wie voor eene zaak to boek staat, dien
• omt men er om lastig vallen; goede wijn behoeft
Been krans, wat goed is, behoeft geene aanprijzing;
,als de wijn is in den man, is de wijsheid in de kan,
beschonken lieden praten alles uit; van wijntje en
Trijntje houden, Bacchus en Venus dienen; zijn win
, uitslapen,
zijn roes; — druiven en de druivenstok:
wijn bouwen; wijn persen; de wijnoogst; — gegiste
drank uit andere vruchten bereid: bessenwijn, appelwon, brandewijn enz. WIJNTJE, o. (-s).
WIJNACCIJNS, m. wijnbelasting.
WIJNACHTIG, bn. (-er, -st), als wijn smakende,

WIJNKLEURIG.

WIJS.

WIJNKLEURIG, bn. de wijnkleur hebbende: een

m. (-s), een wijnkleurige schimmel (paard); ...SLANG,
v. (-en), slang of buis waardoor men den wijn
de vaten in een scheepsruim laat vloeien; ...SMAAK,
m. smaak van den wijn, bouquet; ...SOEP, v. (-en)„
soep met wijn toebereid; ...SOORT, v. (-en);
...STAPEL, m. (-s), stapelplaats van wijn.
WIJNSTEEN, v. (scheik.) wijnsteenzuur verbonden ►
met potassium, ook zure wijnsteenzure potascb
genoemd; witte of roode wfinsteen, de gaze of roods`
zoutkorsten aan de wanden van wijnvaten, zijndehet wijnsteenzuur dat zich gedurende de gisting
nit den wijn daaraan vastzet.
WIJNSTEEN ACHTIG, bn. op wijnsteen gelijkende.
WIJNSTEENGEEST, m. eene zure, scherp riekende
vloeistof, uit wijnsteen verkregen; ...LOOG, v.;
...OLIE, v. brandbare olie uit wijnsteen verkregen;
...POEDER, o. gezuiverde wijnsteen in poedervorm;
...WATER, o. eene oplossing van wijnsteen in,
water; ...ZOUT, o. eene zoutsoort, door uitlooging
van verbranden wijnsteen verkregen; ...ZUUR, o.
zeker organisch zuur dat of vrij, of met potassium
verbonden in de meeste zure vruchten, in de zuring
en vooral in het sap van de druiven opgelost voorkomt; wijnsteenzuur komt ook in kristallen voor;
...ZUURZOUT, o.
WIJNSTEKER, m. (-5), iem. die den wijn overtapt,
wijnverkooper; ...STOK, m. (-ken), eene klimplant.
die ons de wijndruif levert, over een groot gedeelte
der warme en gematigde luchtstreek langs muren,
en schuttingen groeiende; ...STOKPLANT, v. (-en);
...STOKPLANTER, m. (-5); ..:STOKRANK, v. ( on),.
wijnrank ; ...STOKPLANT, v. (-en); ...STOOP, v. (-en),.
zie STOOP; ...TAPPER, m. (-s), kroeghouder die wijn
verkoopt; (nat. hist.) tapuit; ...TAPPERIJ, v. (-en),.
wijnhuis; ...TEELT, v. het aankweeken van der
wtjnstok; ...TIEND, v. (-en), tienden der druiven ,
opbrengst,zklai;.TIJD,mtjd
den wijnoogst; ...TINT, v. kleur van wijn;
m. tintwijn; ...TON, v. (-nen), ton voor wijn; (fig.).
onmatige wijndrinker; ...TRECHTER, m. (-5),trechter waardoor men den wijn uit het vat in de flescIr
laat loopen; ...TROS, m. (-sen), druiventros.
WIJNVAT, o. (-en), vat voor NMI; (fig.) onmatige!
wijndrinker; ...VERKOOPRECHT, o. (leenst.) voormalig recht van een heer om al den wijn van zijn,
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wffnkleurig. paard.
WIJNKNECHT, m. (-s), bediende eons wijnkoopers;
...X0,0P, in. (-en), aankoop van wijn; (fig.) geschenk
boven den prts (NI een koop), wijnpenningen;
(gew.) maal bij den ondertrouw; ...KOOPER,m.(-s),
handelaar in van.
WIJNKOOPERSHEVEL, m. (-s), wijnhevel; ...POMP,
v. (-en), steekhevel; ...REKENING, v. (-en).
WIJNKRAAN, v. (...kranen), kraan van een wijnvat; ...KRANS, m. (-en), uithangbord, sieraad voor
eon wUnhuis, ...KRUIK, v. ( en); ...KUIP, v. (-en);
...KUIPER, xn. (-8), die wijnvaten maakt; (ook)
wijnhandelaar; ...LAND, o. (-en), wijnberg; land
dat wijn voortbrengt: Frankrfjk is het wfinland bfj
uitnemendheid; ...LEZEN, o. druiven inzamelen;
...LEZING, v. (-en), het inzamelen der druiven;
...LEZER, m. (-s), inzamelaar van druiven; ...LIED,
o. (-eren), lied waarin de wijn geprezen wordt, lied
bij het wijndrinken gezongen; ...LIJSTER, v. (-s),
bruinroode of rosse lijster; ...LUCHT, v. geur van
den wijn; gezwaveld doek om wijn to zwavelen;
...MAAND, v. October; (in den Franschen republikeinschen kalender) VendOmiaire; ...MART, v.
(...maten), inhoudsmaat voor wijn; ...MEDE, v.
zekere plant; zekere drank uit wijn bereid: Russische
wonmede; ...MELOEN, m. (-en); ...MERK, o. (-en),
soort van wijn; jaartal van eene wijnsoort; ...METER,
m. (-s), werktuig om de gisting van den wijn to
meten; (ook) iem. die dit doet; wijnpeiler, wijnroeier;
...MOER, v. grondsop van den wijn; ...MOEROLIE,
v. eene soort van vluchtige olie, die uit wijnmoer
bereid wordt; ...MOERZWARTSEL, 0.; ...MOST, m.
jonge nog ongegiste wijn.
WIJNOFFER, o. (-s); ...00GST, m. het inzamelen
der druiven; ...00GSTEN, o. druiven inzamelen.
...PACHT, v. verpachting van wijnlanden, van de
belasting op den wijn; ...PACHTER, m. (-s), die
wijnlanden, die de opbrengst der wijnbelasting gepacht heeft; ...PAKHUIS, o. (...zen); ...PALMBOOM,
m. (-en), eene soort van palmboom, uit walks bloeiwijze wijn gewonnen wordt (borassus flabelliformis);
...PEER, v. (...peren), eene soort van late zomerpeer met een wijnachtigen smaak; ...PEILEN, o.
de gevulde wijnvaten meten; ...PEILER, m. (-s);
...PENNINGEN, m. my. gelden gewonnen door de
verhoogors bij den verkoop van vaste goederen.
WIJNPERS, v. (-en), druivenpers; ...PERSEN, o.
het person van wijn; ...PERSER, m. (-s); ...PER.
SING, v.; ...PERSHUIS, o. (...zen), huffs waarin wijn
geperst wordt; ...PERZIK, v. (-en), wijnachtig smakende perzik; ...PIJP, v. (-en), lang on smal wijnvat; (zeew.) slang van de pomp; ...PLANT, v. (-en),
zekere plant; ...PLENGING, v. (-en), (oudt.) plengoffer van wijn; ...POKJES, o. my. (Zuidn.) windpokken; ...POMP, v. (-en), zeker werktuig, steekhovel; ...PROEF, v. (...yen), het proeven van den
wijn, onderzoek van den wijnsmaak; ...PROEVER,
m. (-s); ...PRUIM, v. (-en), wijnachtige pruim,

blauwrood van kleur; groene wijnpruim, klodder.
WIJNRANK, v. (-en), tak met druiventrossen;
...REUK, m. geur van wijn.
WIJNRIJK, bn. veel wijn opleverende: wijnroke
streken.
WIJNROEIEN, o. de gevulde wijnvaten meten;
...ROEIING, v., ...ROEIER, m. (-s) ; ...ROEMER,
...ROMER, m. (-s), groot wijnglas op een voet, bokaal;
...ROES, m. dronkenschap door wijn : een wYnroes
aanhebben; ...ROOD, o. paarsachtig rood, de kleur
van rooden wijn.
WIJNROOD, bn. zoo rood als rooden wijn.
WIJNRUIT, v. een Zuideuropeesche heester (ruta
graveolens) tot de famine der r uitachtige planten behoorende, die in onze tuinen veel wordt aangekweekt; de bladeren zijn eenigszins blauwgroen
van kleur en vleezig, de bloemen zijn geel; ...SAUS,
v. (-en), saus met wijn toebereid; ...SCHAAL, v.
(...schalen), bak, kom voor wijn;

-

gewas to verkoopen eer iem. zijner onderhoorigem
den zijnen mocht to koop
'
bieden; ...VERLATEN, o.
wijn oversteken, - uit het eene vat in het andere,
laten loopen; wijnhandel in het klein drijven,
...VERLATER, m. (-s), wijnkuiper; kelderknecht;
...VERSNIJDEN, o. verschillende soorten van wijia.,
mengen; ...VERVALSCHEN, o.; ...VERVALSCHER,,
m. (-s); ...VLAK, v. (-ken), vlak door wijn veroorzaakt; ...VOER, o. (-en), ...VOEDER, o. (-s), groot
wijnvat; ...VOORRAAD, m.; ...WEGER, m. (-s),
areometer om de hoeveelheid water to bepaien, dieonder den wijn is gemengd; ...WERKER, m. (-s),.
wijndrager; ...ZAK, m. (-ken), lederen zak waarin:
(Spaansche) wijn bewaard wordt; (fig.) wijndrinker;
...ZIEKTE, v. (-n), druivenziekte; ...ZUIPER, m.
(-5); ...ZUIPSTER, v. (-s).
WIJOLIE, v.; ...PALM, m. (-en), (plantk.) buke.
boom, taxisboom.
WIJS, WIJZE, v. (wijzen), manier van handelen:
dat gebeurde op deze wijze; eene zekere wijze van doen;
niet van zijne gewone wijze afwijken, heeft eena•
bUzondere wijze van spreken; op duideltjke wfjze te
kennen geven; btj wifze van spreken, om het zoo eons,
te zeggen; bij wijze van roer, op de manier van een
roer; — gewoonte, gebruik: op de wijze der Franschen;
naar de wijze des lands; (sprw.) 's lands wijs,'s lands,
eer, ieder land heeft zijne bijzondere manieren, gebruiken, men most de gewoonten van een land
eeren; — zangtoon, melodie: een nieuw lied op de
w fjze van „lb vivat" te zingen; dat is eene bekende
was; van de was raken, niet in toon blijven, (fig.) in
de war raken, (ook) ongesteld worden; ion. van elev.:US brengen; — (taalk.) cie wijzen der werkwoorden„

WIJS.

WIT .

de vormen om de betrekkingen aan te duiden,

een korten onderkaak on wordt ongeveer 5 dlilang.
WIJTING, m. (-en), fijn geslempt krijt (der ververs.) ,
WIJVELOOS, bn. zonder vrouw; een wiiveloos man,,
ongehuwde man, weduwnaar.
WIJVENBEUL, m. (-en), (fig.) iem. die zijne vrouw
mishandelt; ...PRAAT, m. laf gesnap; gebabbel
over niets degelijks : het is maar wtjvenpraat.

waarin de gedachte in een volzin uitgedrukt, naar
de voorstelling van den spreker, staat tot de werkelijkheid. WIJSJE, o. (-s), kleine, aardige melodie:
dat is een lief toff*.
WIJS, bn. bw. (wijzer, wijst), verstandig, veel
wetende, geleerd: de wijze vrouw, (veroud.) vroedvrouw die hier on daar op het platteland nog wijze
moor beet; wie is wfjs? wie kan zeggen, dat hij verstand heeft? hfj praat zoo was, doet alsof hij zoo
knap is, zoo veel weet; (sprw.) hfj is zoo was als
Salomo's kat, hij meent van wijsheid to bersten; het
ei evil wijzer zYn clan de hen, zie EI; ik kan er niet
toffs uit worden, ik begrijp er niets van; — voorzichtig, ervaren : door schade en schande wordt men
was, wordt men voorzichtiger, krijgt men meer
doorzicht; hij is er zoo wijs mee, hij stelt het op
hoogen prijs (eig. en fig.); — die een recht gebruik
van zijne meerdere kunde maakt en tot de beste
einden de beste middelen' kiest: een was man; wijs
handelen; wees wijzer, handel toch anders; (fig.) hi
is niet wijzer, hij weet niet betor; hfj is niet goed
wijs, niet good verstandig.
WIJSBEGEERTE, v. de wetenschap der begrippen
in hunne hoogste algemeenheid opgevat, philosophie: de wijsbegeerte omvat zoowel het rijk der
ervaring als dat der redeneering en is de grondslag
van alle degelfjke kennis.
WIJSELIJK, bw. op verstandige wijze; met doorbleef wijselfjk thuis.
zicht, met voorzichtigheid :
WIJSGEER, m. (-en), philosoof, beoefenaar der
wijsbegeerte; iem. die over alles fijn en scherp
denkt; (fig.) die alle wereldsche genietingen veracht. WIJSGEERTJE, o. (-s).
WIJSGEERIG, bn. (-er, -st). WIJSGEERIGLIJK,
bw. philosophisch : wYsgeerig spreken,handelen; eene
wysgeerige beschouwing over jets. WIJSGEERIGHEID, v.
WIJSGEERTE, v. (w. g.) philosophie.
WIJSHEID, v. (...heden), verstand, kennis : veel
wijsheid bezitten; de wijsheid kfjkt hem de oogen uit,
schamper gezegde van iem. die dwaas, doll' handelt, spreekt ; voorzichtigheid : meer geluk dan wijsheid; met wYsheid_ te werk gaan; — iem. die meent
veel to weten; het is zoo'n wijsheid !; ook in goeden
zin gezegd van een kind dat verstandig, Oink bij
de hand is.
WIJSHEIDSKIES, v. (...zen), ...TAND, m. (-en), een
der achterste kiezen onder en boven aan beide
zijden in den mond, welke eerst verschijnt, wanneer het verstand tot rijpheid is gekomen.
...SCHIJN, v.
WIJSHOOFD, m. en v. (-en), waanwijze, ingebeelde
geleerde, pedant.
WIJSLIJN, v. (-en), stijl van een zonnewijzer.
WIJSMAKEN, (maakte wijs, heeft wijsgemaakt),
doen gelooven : men kan hem alles wijsmaken.
WIJSNEUS, m. en v. (...zen), die zich verbeeldt
veel of alles to weten, die meent veel verstand to
hebben, pedant. WIJSNEUSJE, o. (-s).
WIJSNEUZIG, bn. (-er, -st), als een wijsneus,
pedant: wijsneuzig op alles letten. WIJSNEUZIGHEID, v.
WIJSVINGER, m. (-s), eerste vinger naast den
duim.
WIJTE, v. (-n), (Zuid.) huif van een kar of wagon.
WIJTEN, (weet, heeft gewogen), ten laste leggen,
betichten van, beschuldigen : hij wfjt hem zijn ongeluk, noemt hem de oorzaak van zijn ongeluk; ient.
dank wijten, beter: dank u;eten, verwijten: iem. zijne
misslagen wfjten.
WIJTEWAGEN, m. (-s), wagon met eene huff
overspannen.
WIJTING, m. (-en), als voorwerpsn. —, v. gmv.
ale stofn.: eene soort van schelvisch (gadus merlangus) tot de orde der weekvinnigen behoorende,
die in de geheele Noordzee gevonden wordt; hij heeft
3 rugvinnen, twee aarsvinnen, een slankeren vorm,
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WIJWATER, o. (R-K.) gewijd water dat in de?
Roomsch-Katholieke kerken, meestal nabtj de deuren, in een vat of bekken voorhanden is, opdat
er zich de gemeenteleden bij het binnentreden van
de kerk made zouden kunnen besprengen, als symbool der uiterlijke reiniging; het bestaat uit gewoon water met zout. —BAK, m. (-ken), —BAKJE r
o. (-s), —KWAST, m. (-en), wijkwast.
WIJWOUTER, m. (-s). Zie VIJFWOUTER.
WIJWOUWEN. Zie WIEWAUWEN.
WIJZE, v. Zie WIJS.
WIJZE, m. (-n), wijs man, geleerde, inz. die zedelijk vrij is; wijsgeer: de zeven wijzen van Griekenland, de zedenleeraars die aan hunne vermaningem
den vorm van leerdichten on korte kernspreukem
gaven.
WIJZEMOER, v. (-en), (gew.) vroedvrouw.
WIJZEN, (wees, heeft gewezen), toonen, aantoonen i.
doen zien, laten zien : iem. jets met den vinges
wijzen; de barometer wijst mooi weer; de magneetnaald ,
staat in de richting naar westnarhod,
het noorden ; het kompas west den zeelieden den weg,
op zee, geeft hun de richting aan ; (fig.) iem. de deur
(of het deurgat, het vierkante gat) wizen, hem tekennen geven, dat hij vertrekken moat; — onderrichten, terechthelpen : ik zal hem wizen, hoe hij doers
mod; men heeft mij aan u gewezen, tot u verwezen;.
jets van de hand wizen, verwerpen; vellen, uitspreken (een vonnis); in staat van wijzen zijn (van,
eene bij de wetgevende macht aanhangige wetsvoordracht), voor de openbare behandeling genoeg'
voorbereid.
WIJZER, m. (-s), die aantoont, die laat zien,
daze beteekenis alleen in samenstellingen gebruikelijk): wegwYzer, windwfazer, bladu4zer,
inhoudsopgave; naald die de uren (of minuten) aanwijst
op eene plaat van een uurwerk, op een zonnewijzer>
de groote, de kleine tvtjzer, voor de minuten, de
uren, — (timm.) verstelbare lat om de schuinte
der treden eener trap aan to geven. WIJZERTJE,
o. (-s).
WIJZERBAROMETER, m. (-5), een hevelbarometer;
van eene wijzerplaat voorzien, waarover zich een,
lange wijzer beweegt, die door middel van een
vlotter on een tegenwichtje in beweging wordt gebracht, ...BORD, o. (-en), uurwerkplaat; ...NAALD r
v.(-en);PLAT,plat wrovem
wijzer zich beweegt om jets aan to wijzen: de
wfjzerplaat van eene klok, van een horloge; ...TELE.
GRAAF, v. (...grafen), telegraaftoestel met eene
wijzerplaat waarop de letters on cijfers in den}
rand staan; bij het telegrapheeren beweegt zich de
wijzer langs de plaat en wijst zoo aan wat getelegrapheerd wordt; ...WERK, o. voorwerk in een horloge dat de wijzers in beweging brengt.
WIJZIGEN, (wijzigde, heeft gewijzigd), richten; de'
-wijze van uitvoering bepalen; veranderen, eene
verandering brengen in : eene wet wfjzigen; dat kannog gewijzigd zeorden. WIJZIGING, v. (-en), het
wijzigen; richting; verandering, amendement.
WIJZING, v. (-en), rechterlijk vonnis.
WIK, v. (-ken), zooveel als op de schaal der stadswaag gewogen wordt.
WIK, v. (-ken), kleine baai, kleine golf. WIKJE,
o. (-s).
WIK, bw. (zeew.) ternauwernood; (fig.) het is wile
of wak, het is zus of zoo.
WIK, WIKKE, v. (wikken), een plantengeslacht.
(vicia) tot de familie der vlinderbloemigen behoorende, waarvan twaalf soorten in Nederland voor--
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komen, als: de vogelwikke (ook wel windsel, singe!.
4oikke, veelbloemige vitsen, kleine wikke, nachtwikke en

3crok geheeten); de zachtharige wik; de Roomsche
wik (of tuinboon); de heggewik; de gele wik; de roe.derwik (tamme vitsen of wiek, ook wel mengzaad4rwten geheeten); de smalbladige wik (ook wel nachtwikke en lcrok geheeten); de latherusvormige wik; de
wuige wik (ook kleine lcrok, nachtwikke of duivelsgaren); de vierzadige wik; de tengere wik on de linze.

WIKGELD, o. geld dat voor het wegen betaald
wordt.
WIKKEL, m. (-s), WIKKELTJE, o. (-a), bosje tabak
in een omblad gerold, sigaar waarom het dekblad
rtog ,gerold moat worpen.
WIKKELEN, (wikkelde, heeft gewikkeld), door eene
gestadige beweging winden om iets, inrollen : zich in
-de dekens wikkelen; zich in zjjn mantel wikkelen; eene
-sigaar wikkelen; (fig.) zich in eene lastige zaak wikkelen,
rich bemoeien met; zich uit iets wikkelen, zich uit

lets losmaken. WIKKELING, v. bet wikkelen.
WIKKELJONGEN, m. (-s), ...MAKER, m. (-s), (sig.)
lem. die wikkels maakt, bosjesmaker; ...NEUS, m.
4...zen), (nat. hist.) eene berensoort uit Zuid-Amerika die een grijpstaart heeft (cercoleptes).
WIKKEN, (wikte, heeft gewikt), tillen, met de hand
wegen; (sprw.) iets wikken en wegen, rijpeltjk over
Sets denken, lets nauwkeurig onderzoeken; de mensch
wikt (neemt zich voor) en God beschikt; — wichelen,
voorspellen, waarzeggen.
WIKKENSTROO, o. stroo van wikke.
WIKKER, m. (-s), wichelaar. WIKKERIJ, v. (-en),
wichelarij.
WIL, m. het vermogen om met voile bewustheid
pogingen to doen tot het verrichten eener han-doling op grond van inwendige overwegingen; een
-sterke tail, als de eenmaal voorgenomen handelin:gen met kracht worden beproefd, ondanks nieuwe
prikkels in tegengestelden zin; een vrije wil, wanmeer die in geen enkel opzicht gedwongen is: het
was zin vrife wil, zijn eigen verlangen; heeft de
-

-

mensch een vrtjen wil ?; de wil wordt bepaald door het
zedelijk betaustzifn en de omstandigheden; niets zonder
Gods wil; zich aan iemands wil onderwerpen; een
tail uiten, te kennen geven ; willen is kunnen, als men

.ergens ernstig naar streeft, gelukt het meestal;
met den besten wil van de wereld kan ik niet komen,

hoe gaarne ik ook wilde; neem den goeden wil voor
de daad; ik ben geheel tot uw wil, doe met mij wat
goeddunkt, wat gij wilt; iem. te(r) wille zijn, hem
zijn zin geven; een meisje tot zin wil zien te krfjgen,
haar trachten to verleiden; viterste wil, beschikking
waaraan most voldaan worden na het overlijden
van dengene die ze maakt, testament; — toestemning: het geschiedde met, buiten zijn wil; tegen wil en
dank, met tegenzin, gedwongen; om 1estwil, ten
goede, ter voorkoming van geschil of twist; o
Godswil, nit liefde tot God; om uwentwille, om u
aangenaam te zijn; — genoegen, genot: ergens wil
van hebben; van die jas heb ik wil, die houdt zich
good, kan ik lang, veel dragen; de kinderen hebben
er vandaag terdege wil van gehad, hebben veel plezier
gehad; (sprw.) om den wills van de smeer, likt de kat
-den kandeleer, om het voordeel doet men veel.
WILLETJE, o. (-5).
WILD, bn. bw. (-er, -st), in den ruwen natuurstaat,
-

niet veredeld: wilde rozen; wilds appelboomen; niet
tarn: wilde eenden, konfinen; inz. bloeddorstig: de
wilde dieren; onstuimig, schuw: het paard wordt
wild; een bond wild mnaken; dartel: een wilde hengst;
het wilde beest, de gnoe; — onbeschaafd: de wilde
volken; woest, ruw: een wilde jongen; wild te werk
gaan; wild om zich been zien, woest, onstuimig;
het was er een wild geschreeuw, woest door elkander;
wilde hartstochten, onbeteugeld; loszinnig, onbedachtzaam: eene wilde m6icl; de wilds harem zitten er nog in,
hij is nog onbedachtzaam en dartel; — onbebouwd:
wilds streken; — (geneesk.) wild vleesch, wat in eene
wonde te veel groeit. WILDHEID, v.

WILG.
WILD, o. wildheid, wilde staat, natuurtoestand:
die bloemen groeien in het wild, worden niet gekweekt,
(ook) groeien ongeregeld, verward do oreen; die dieren
leven er in het wild, worden er niet door de menschen verzorgd; zjjne kinderen in het wild laten op.
groeien, ze geene opvoeding geven, zonder toezicht
laten; (fig.) op het wild slaan, een ongeregeld leven
leiden; het in het wild slaan, losbandig gaan leven;
alles loopt er in het wild, alles gaat er verward,
ongeregeld toe, gine zaken gaan achteruit; in he
wild slaan, schieten, zonder toe to zien in welke
richting; hjf redeneert in het wild, praat er maar

op los.
WILD, o. wat op de jacht geschoten wordt (vogels,
hazen, herten enz.) ; rood wild, herten, honden,
reeen; zwart wild, wilde zwtjnen; klein wild, hazen,
gevogelte; grof wild, herten, beren enz.
WILDACHTIG, bn. den smaak van wild hebbende.
WILDBAAN, v. (...banen), afgeperkt gedeelte gronds,
voor het jagen bestemd; ...BRAAD, o. gebraden
vleesch van geschoten wild; (in 't algemeen) geschoten wild; ...DIEF, m. (...ven), strooper; ...DIEVERIJ, v. (-en), strooperij.
WILDE, m. en v. (-n), onbeschaafde: de wilden, de
onbeschaafde volken die nog in een natuurtoestand
leven.
WILDEBOER, m. (-en), (fig., gemeenz.) wild mensch;
...BRAS, m. en v. (-son), wilde jongen of meisje.
WILDELING, m. (-en), wilde boom die door enten,
griffelen enz. veredeld kan worden, maar het nog
niet is; inz. wilde appal; —BOOM, m. (-en), eene
soort van zoeteappelboom.
WILDEMAN, m. (-nen), ruw mensch, woestaard;
(fig.) driftkop.
WILDEMAN, m. (.5), (in de wapenk.) een naakte
reus met eene knots gewapend.
WILDEMANSKRUID, o. (plantk.) paarse anemoon
(anemone pulsatilla), alzoo genoemd naar het wilde
uiterlijk der talrijke, aan het uiteinde der stolen
voorkomende vruchtjes, met hunne lange, gebaarde
aanhangsels.
WILDERNIS, v. (-son), woeste plek grond waar
alles in 't wild groeit, waar de mensch nog niets
veranderd heeft: in de wildernis ronddolen; in de
wildernissen van Zuid-Amerika leven;
(fig.) die tuin
wordt eene echte wildernis, alles groeit er door elkander, men houdt er de hand niet aan.
WILDGRAAF, m. (...graven), woudgraaf, rijngraaf
in sommige streken van Duitschland; ...KOREN, o.
(plantk.) doove gerst, duist (hordeum murinum);
...KORF, m. (...ven), ...MAND, v. (-en), korf, mand
om wild in to bewaren, to verzenden; ...PASTEI,v.
(-en), pastel van wild.
WILDRIJK, bn. rijk aan wild: eene wildrijke streek;
wildrijke jacht. WILDRIJKHEID, v.
WILDRUIT, o. (plantk.) bergruit;
m. (-ten),
...SCHUTTER, m. (-5), jager; ...SMAAK, m. smaak
wildbraad;
van
...STROOPEN, o. onbevoegd ter jacht
gaan, op eons anders grond jagen, wilddieverij
plegen; ...STROOPER, m. (-s), wilddief; ...STROO.
PERIJ, v.; ...YANG, m. (-en), dier op de jacht met
een strik gevangen; inz. een dier dat in de wildernis
opgegroeid is, een wild, ongetemd paard; (fig.) onbesuisd mensch, zorgelooze.
WILDVREEMD, bn. ten eenenmale onbekend, geheel vreemd: ik ben bier wildvreemd; een wildvreemd
mensch. WILDVREEMDE, m. on v. (-n), iem. die
bij wildvreemden help vinden.
-wildvreemd is:
WILDZANG, m. zang der vogels in 't wild; de
vogels in het wild: wat heeft de wildzang stof !, (fig)
slechte muziek; wartaal, verwarde reds;
m. on v.
(-en), onbesuisd winderig mensch, losbol; wild on
gedachteloos rneisje.
WILG, m. (-en), een plantengeslacht (salix) tot de
familie der wilgachtigen behoorende, met zeer buigzame takken, die veel tot bindrijs, vlechtwerk en
hoephout gebezigd worden; de bladeren zijn spichtig
on de bloeiwijzen katjes; er komen 19 verschillende

WILG.
13oorten in ons vaderland voor: de witte wilg of schiet.wilg ; de amandeibladige wilg of waardenhout; de katwilg of bindwilg ; de ruige wilg of waterwilg; de ge,00rde wilg; de kruipende wilg;' de broze wilg ; de treur-wilg; de anhelmige of fijne wilg; de vijf helmige of
laurierwilg; de golfbladige wilg; de aschgrauwe wilg;
-de langbladige wilg; de Smith's wilg; de gepunte wilg;
8eringe's wag; de greze wilg; de smalbladige wilg on
rozemarijnbladige wilg; (fig) de harp (of de tier)
-aan de wilgen hangen, de dichtkunst vaarwelzeggen.
WILGJE, o. (-s).
WILG, v. (plantk.) wilde wilg, naam dien men hier
-en daar aan 4 verschillende soorten van duizendknoop geeft, als : de veenwortel of papenkwaad, de
knoopige duizendknoop, de bleeke on de perzikbladige

duizendknoop; de laatste drie soorten worden ook
• loot wilgen geheeten.
WILGACHTIGEN, v. my. eene plantengroep welke
twee algemeene soorten van gewassen bevat, als:
.tie wilg on de populier.
WILGEBAST, m. (-en), bast van een wilg; ...BLAD,
-o. (-eren, -en); ...BOOM, m. (-en); ...LOOT, v. (...loten).
WILGEN, bn. van wilgenhout: wilgen klonzpen.
WILGENASCH, v. asch van wilgenhout; ...BAST,
•v. bast van wilgeboomen; ...BITTER, o.wilgenstof;
...BOSCH, o. (...sschen), bosch van wilgen; ...HAANTJES, o. mv. (nat. hist.) bladkevers die in grooten
.getale op wilgen leven (chrysomela vitellinae);
...ROUT, 0.; ...HOUTVLINDER, m. (-s), (nat. hist.)
eene soort van vlinders tot de groep der spinners
, en de familie der houtboorders behoorende, waarvan
de roode rups in stammen van wilgen leeft (cossus
ligniperda); ...KEVER, m. (-s), (nat. hist.); ...KRUID,
o. bloedkruid; ...LAAN, v. (...lanen), laan van wilgeboomen; ...LOOF, o., ...LOOVER, o. wilgebladeren;
...LUIS, v. (...zen), (nat. hist.) eene op wilgen levende
soort van bladluizen; ...MUG, v. (-gen), (nat. hist.)
-eene muggensoort (cecidomynia rosaria) die hare
-eitjes in knoppen van wilgen legt, waarvan dan de
larven de jonge 'blaadjes aantasten en doen vergroeien tot een zoogenaamd wilgeroosje, dat uit de
opeengehoopte blaadjes bestaat; ...RIJS, o. wilgen
takje; ...RUPS, v. (-en), rups der wilgenhoutvlinders;
...STEK, m. (-ken), poot, stek van wilgen; ...STOP,
uit den wilgebast getrokken alcaloide;
- v. een
...ZWAM, v.
WILGEROOSJE, o. (-s), zie wilgenmug ; ...STAM, m.
•(-men); ...STRUIK, m. (-en); ...TAK, m. (-ken);
...TEEN, v. (-en); ...TELG, v. (-en).
WILLEKEUR, v. vrije verkiezing, vrije wil: gij kunt
het naar willekeur veranderen; dat staat aan uwe willekeur; — grilligheid, eigenzinnigheid: zijne willekeur
verveelt mij; (sprw.) waar willekeur heerscht, most het
recht zwijgen.
WILLEKEURIG, bn. bw. (-er, -st), eigenmachtig,
eigendunkelijk: willekeurig handelen; willekeurig iets
veranderen; (ontl.) willekeurige spieren, die men naar
willekeur kan bewegen; — als een dwingeland, eigenzinnig: willekeurig to werk gaan. WILLEKEURIGHEID, v. bet willekeurige; (...heden), willekeurige
.handeling: zich willekeurigheden veroorloven.
WILLELOOS, bn. bw. (...zer,
zonder wil. WILLELOOSHEID, v.
WILLEM, m. (-s), een mansnaam, inz. van de vorsten uit het Huis van Oranje; een gouden Willem, een
- tienguldenstuk. WILLEMPJE, o. (-s).
WILLEMSORDE, v. Militaire Willemsorde, eene ordo
door koning WILLEM I den 30sten April 1815 voor
do Nederlandsche land- en zeemacht ingesteld, ter
belooning van uitstekende daden van moed, beleid
en trouw in den krijgsdienst to land on to water,
alsmede om daardoor die krijgshaftige deugden aan
te wakkeren on aan to kweeken on tot een prikkel
tot het bedrijven van groote daden to strekken.
WILLEN, m. my. (zeew.) enden dik touw die, in
-de plaats van een wrijfhout als stootkussen voor
•den boeg van een klein vaartuig gehangen worden;
iplatte. schuiven van platting gemaakt, die over het
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buitenboord van de sloepen gehangen worden tegen
het stooten.
WILLEN, (wilde, wou(de),heeft gewild), verlangen,

begeeren, eischen, wenschen: doe wet gij wilt; wit en gij
hunt; de wet wit het zoo, eischt het zoo; in iets
toestemmen: indien gij het wilt, zal hij 't ook willen; —
beweren en staande houden: men wit dat hij zulks
gezegd heeft; willen zeggen, beteekenen, beduiden:
wat wit dat woord zeggen ?; — dat wit vallen, is op het
punt om to vallen; — kunnen, vermogen: waar wit hij
zooveel geld vandaan halen ?; mgn horloge wit niet
gaan; zullen: willen we gaan?; wfj willen zien, wat
hij zeggen zal; het moet erg meeloopen, wit hy door
zijn examen komen.
WILLENS, bw. net opzet: willens verkeerd handelen; willens en wetens, voorbedachtelijk; willens en
onwillens, goedschiks en kwaadschiks; ik ben willens
daarheen te gaan, ik ben van plan, hob het voornemen.
WILLIG, bn. bw. (-er, st), bereid (tot), genegen,
gedienstig: willige Inenschen; ik was daartoe willig,
gewillig; volgzaam, gehoorzaam: willige kinderen;
een willig paard, mak; — gezocht, gewild, goeden
aftrek hebbende: de boter iets williger; willige bears,
boors met hooge koersen; de fondsen zfin willig, rijzen; vrijwillig: willigeverkooping, verkooping uit vrije
keus; — een willig meisje, los van zeden; eene willige
merrie, speelsch, tochtig. WILLIGHEID, v. goede
wil; gedienstigheid, bereidvaardigheid ; goede aftrek;
hoogere beursprijs; dartelheid.
WILLIGEN, (willigde, is gewilligd), hooger in prijs
worden, duurder -worden, in waarde stijgen: de
tarwe begirt te willigen.
WILLIGLIJK, bw. uit vrijen wil, ongedwongen.
WILSBESCHIKKING, v. beschikking over den wil;
...KRACHT, v. kracht waarmee men wil: reel wilskracht betoonen, toonen een krachtigen wil to hebben; ...UITING, v. (-en), (wijsb.) working door welko
de wil zich tot iets bepaalt.
WILVAARDIG, bn. bw. (-er, -st), gedienstig. WILVAARDIGHETD, v. gedienstigheid.
WIMBER, m. (-5), een stompneuzige visch van het
karpergeslacht, inz. in de Oost- on ook in de Noordzee, soms ook in den Donau, waar hij rheinanke
on ntisling heet.
WIMPEL, m. (-s), lange smalle scheepsvaan
(meestal in twee punten uitloopende); koninklijke
wimpel, op den grooten mast der oorlogsschepen on
met de kleur der vlag; (sprw.) het met vlag en
wimpel winnen, met glans winnen. WIMPELTJE,
o. (-s).
WIMPELHOOFDJE, o. (-5), knop van den wimpelstok; ...KLOOT, m. (-en), zeker scheepssein; ...LIJN,
v. (-en); ...MAN, m. (-nen), scheepsjongen die op
den wimpel moet toezien; ...STOK m. (-ken); ...VAL,
v. (-len).
WIMPER. v. (-5), ooghaartje: hare lange zwarte
wimpers. WIMPERTJE, o. (-5).
WIN, v. (-nen), wen, gewin, zi6 aldaar.
WIN, v. winst: onz de win.
WINBAAR, bn. (-der, -st), to winnen (inz. van een
spel): dat was niet winbaar.
WIND, m. (-en), beweging van de dampkringslucht;
zeewind, die uit zee waait; land irind, die van de
landzijde komt; bij-de-wind, als de wind voorlijker
dan dwars inkomt; voor-de-wind, van achteren inkomende wind; bezeilde wind, wind dien men voor
zijn koers behoeft; de wind op het zeil, tegenwind;
de wind in het zeil, voordeelige wind; de wind is op
en neer, er is geen wind; de wind steekt op, goat
liggen, ruimt, krimpt; — wind en weer dienende, bij
aankondigingen van wedstrijden; (in sprw.) waait
de wind uit dien hoek?, staan de zaken zoo?; boven
wind zijn, voorspoed hebben; lifj is boven wind of
voor-de-wind, het gaat hem wel; er waait geen wind
of hij is lent. dienstig, elke zaak heeft hare goede
zijde; in den wind slaan, veronachtzamen, niet letten op, zich niet bekommeren om; in den wind zien,
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acht geven op hetgeen gebeuren kan;

met alle winden
gaan of draaien, onstandvastig zip; met alle winden
waaien (of draaien), ieder naar den mond praten;
de huik naar den wind hangen, met den wind meedraaien; dat is maar wind, beet niets te beduiden;
wind in het hoofd hebben, zich met hersenschimmen
vleien; veel wind maken of breken, snoeven, pochen,
onnoodige drukte maken; door den wind gaan, met
een nat zeil loopen, beschonken zijn, omvallen; in
den wind gaan, gaan zwieren; alle havens schutten
geen wind, niet alles strekt tot eer en voordeel,
waarvan men ze verwacht; alle hagen schutten a ind,

elke mededinger (bij het houden van winkel ens.)
gaat met eenig voordeel weg, dat anderen weer
missen moeten; den Hind in het hoofd hebben, wild
en woest zijn; daar is wind aan de lucht, men is
braaf aan het pochen; den wind van voren krijgen,
scherpe terechtwijzingen, een uitbrander; — lucht:
men kan van den wind niet leven, men moet een
middel van bestaan hebben; besloten darmlucht,
opgehouden lucht in het dierlijk lichaam: winden
laten; met winden aangehaald, geplaagd zijn; wind
uit de keel, oprisping; (fig.) opgeblazenheid, ge-

zwollenheid. WINDJE, (dicht.) WINDEKEN, o. (-s),
kleine wind (in alle bet.).
o. (-en), windas
WIND, m. (-en), windhond;
kelderwind.
WINDACHTIG, bn. bw. (-er, -st), winderig, vol
winden; (fig.) opgeblazen. WINDACHTIGHEID, v.
gebrek van met winden geplaagd te zijn; (fig.) opgeblazenheid.
WINDAS, o. (sen), werktuig, her waarmede zware
lasten worden opgetild.
WINDBAL, m. (-len), bal met lucht gevuld; ...BIER,
o. bier, vervaardigd van in de open lucht gedroogd
mout; ...BLOEM, v. (-en), (gew.) boschanemoon of
melkwortel, ook wel boschhanevoet geheeten.
WINDBOOM, m. (-en), vierkante boom die in de
spil van eene windas wordt gestoken om deze rond
to draaien; ...BOOMGAT, o. (-en), (zeew.) spilgat;
...BOOMSLENGTE, v. (-n), (zeew.) ]engte van een
windboom: de vuren van die plaats stonden eene
windboomslengte van elkander; ..BORD, o. (-en), windscherm, buitenluik; windbord van eene molenroede,
eene plank half zoo breed als de molenwiek;
...BREKEN, o. pochen, grootspreken, snoeven.
WINDBREKEND, bn. (geneesk.) een u .indbrekend
middel, geschikt om winden los to maken.
WINDBREKER, m., ...BREEKSTER, v. (-s). snoever,
snoefster; ...BREKERIJ, v. (-en), pocherij, grootspraak.
WINDBREUK, v. (-en), (heelk.); ...BUT, v. (-en), rukwind, windvlaag; ...BUIDEL, m. (-s), ...BUIL, m.
(-en), windmaker, grootspreker, pochhans; loszinnige; ...BUILEN, v. mv. netelzucht; ...BUIS, v. (...zen),
zakpijp, deel van een orgel; ...BUS, v. (-sen), bus of
geweer waarvan de lading door samengeperste lucht
voortgedreven wordt; ...DOORN, ...DOREN, na. (-s),
(geneesk.) kwaadaardige beeneter; scrophuleuze opzwelling van 't gewrichteinde der beenderen.
WINDDROOG, bn. in den wind gedroogd; winddroog hoot, hout dat op het gevoel droog is.
WINDE, v. een plantengeslacht (conrolvoles) tot de
familie der windeachtigen behoorende, dat zich om
andere planten naar boven slingert en kelkvormige bloemen draagt; in ons land komen 3 soorten
in 't wild voor, als : de haagwinfle, ook groote klokwinde, draai, slingerroos, winds, 1, klimop en valbloemen geheeten; akkerwinde, ook wel klokieswinde,
kleine winde, Bend, l n, windom, windsel, slingerroos
en binde of winde geheeten, en ditinwirvie; (plantk.)
zwarte winde, eene soort van duizendknoop, ook
zwaluwtong, ranken en reng geheeten.

WINDE, v. (-n), windas, doiiim,_kracht; katrol:
garenwinder.

WINDEACHTIGEN. v. my. eene plantenfamilie die
door twee geslachten bij one yel•te2.:enwoordigd
ordt, als: de winds en het ica,- 7,7m.d.

WINDKLEP.
WINDEI, o. (-eren), ei zonder kalkachtige seine;

(fig.) dat sal hem geen windeieren leggen, daaruit sal
hj veel voordeel trekken.
WINDEL, m. (-9, -en), luier, luur; pak (van seer -

kleine kinderen).
WINDEL, m. (-s, -en), (Zuidn.) katrol.
WINDELBOOM, m. (-en). Zie WIELBOOM.
WINDELEN, (windelde, heeft gewindeld), (Zuidn.)
in zwachtels of luren binden, inbakeren.
WINDELSPIER, v. (-en), (ontl.) snijders- of kleermakersspier, zekere dijspier.
WINDEN, (wond, heeft gewonden), zwachtelen,
omwikkelen : een doekje om den ringer winden; (sprw.).
men kan hem on den vinger winden, zie VINGER;
garen tot een kluwen vormen; — ophijschen, optrekken (met eene windas): zware koffers naar boven,
naar beneden winden; den kaapstander draaien (om.
het anker to lichten): het anker minden; (fig.) sick
uit jets winden, zich op behendige wijze van jets ,
afmken.WINDG,v(-)hetwind.
WINDEPLANTEN, v. my. windeachtigen.
WINDER, m. (-s), die windt; (ook) zeker werktuig

om garen to winden.
WINDERIG, bn. (-er, -st), windachtig, met wind;
onstuimig (van het weer): winderig weer; opblazend,._
winden veroorzakende : uien is een winderig eten;
gezwollen: een winderige stfil; (fig.) als een fat: een,,
winderig meneertje. WINDERIGHEID, v. (fig.) groot-,
spraak; ijdelheid.
WINDGAT, o. (-en), luchtgat; opening in het ijs;
...GELD, o. loon voor het ophijschen; (zeew. eert.) ,
geldanschiprbtldvoesjna
takels enz. bij het lossen en laden; belasting op
windmolens; ...GEZWEL, o. (-len), (heelk.) een met
gassen gevuld gezwel; ...GOD, m. (fab.) Eolus;
...GOLF, v. (...ven), golven ontstaan door windstooten on de wijving der lucht over het water.
WINDHAAK, m. (...taken), ...HAAKJE, o. (-s), een,
rechtokigmbnaje ogm
openstaande deuren of luiken vast to zetten, opdat.
de wind ze niet kan toeslaan; ...HAAN, m. (...hanen), weerhaan; (fig.) iem. die met alle winden.
waait.
WINDHALM, v. een plantengeslacht, ook muggepoot geheeten, tot de groep der struisgrassen van,
de familie der grassen behoorende, waarvan twee
soorten bij ons voorkomen: de gemeene windhalm
on de afgebroken windhalm; — ook een plantengeslacht, tot de onderafdeeling der havergrassen van
de familie der grassen behoorende, waarvan eveneens twee soorten bij ons gevonden worden, als:
de zilverkleurige windhalm en de vroege windhalm.
WINDHANDEL, m. onzekere handel, handel zonder vasten grond, handel in voorwerpen, die eene ingebeelde waarde hebben; ijdel gezwets; ...HARP, v.
(-en), eene met versclaeidene snaren bespannen
houten kast die, aan den windstroom blootgesteld,
liefelijke tonen voortbrengt; ...HAVER, v. wilde
haver; ...HOEK, m. (-en), hook of streek van waar
de wind komt; ...HOND, m. (-en), eene soort van
hond die zich door rankheid van lichaam on snelheid in het loopen onderscheidt; ...HOOS,v.(...zen),
wervelwind van kleinen omvang die in het midden_
lichte voorwerpen omhoogzuigt.
WINDIG, bn. (-er, -st), onstuimig (van het weder).
WINDKANAAL, o. (...nalen), de vierkante uit plan-ken samengestelde buis of geleider in een orgel
die den wind van den blaasbalg naar de windkast
overbrengt; ...KANT, m. kant van waar de 'wind
komt, loefzijde: can den windkant varen, loopen;
...KAS, v. (-sen), (org.) de geheele inwendige ruimte,
in welke de wind door de blaasbalgen langs de
kanalen gevoerd en saamgeperst wordt; ...KETEL,
m. (-s), (bij de zuig- en perspomp), luchtdichte ketel
waarin het water geperst wordt, waaruit dit door
de daarin aanwezige lucht met een gelijken straal
uitgedreven wordt: brandspuit met windketel; ...KLAVIER, o. ( en), zeker speeltuig; ...KLEP, v. (pen)T,
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(aan stoomwerktuigen en orgels), luchtklep;
...KLOKJE, o. (-s), (plantk.) bloem eener winde;
...KOGEL, m. (-s), (natuurk.) dampkogel, werktuig
om de veerkracht der gassen te bepalen; ...KOLIEK,
o. windzucht; ...KOPPEL, m. (-s), (molenm.) kruirad; ...KRUID, o. windbloem, keukenschelle; ...KUSSEN, o. (-s), met wind of lucht gevuld kussen;
...LADE, v. (-n), (org.) de langwerpige vierkante
lade waarop de pijpen in een orgel staan en waarin
zich de cancelventielen voor de pijpen bevinden.
WINDMAAND, v. (in den Fransch-republikeinschen
kalender) VentOse (van 19 Febr. tot "1 Maart);
...MAKER, m. (-5), werktuig om wind te maken,
ten einde iets te drogen, by. de platen lijm in eene
lijmfabriek; (fig.) pother, snoeyer,praalhans, ...MA.KERIJ, v. snoeverij, zwetserij; ...METER, m. (-s);
werktuig tot het aantoonen en meten van de kracht
des winds; ...MOLEN, m. (-s), moien die door den
wind gedreven wordt; (fig.) tegen windmolens vechten,
hersenschimmen bestrijden; ...MOTOR, m. (-s, -en),
een motor waardoor de wind in beweegkracht (in
electriciteit by.) wordt omgezet; o. rnout
in de open lucht gedroogd; ...NEGOT1E, v. windhandel.
WINDOM, v. (plantk., gewest.), akkerwinde; (ook)

v. (-en), (zeew.) windvoorspellende streep in de
lucht.
WINDVERDR1JVEND, bn. windbrekend.

omslingerende duizendknoop of zwarte winde;
...ORGEL. o. (-s), (muz.) een ouderwetsch orgel
waarbij men een zeer sterken toevoer van lucht
noodig had; ...OVEN, m. (-s), oven waarin het
vuur door een luchtstroom versterkt wordt;
...PELUW, v. (-s), (molenm.) zware balk voor in de
kap tot ondersteuning van de molenas; ...PIJP,
(-en), zeker smids- en kogelg;ietersgereedschap;
..PISTOOL, o. v. (...stolen), pistool waarin als
voortdrijvende kracht samengeperste lucht gebruikt
-vordt; ...PLANK, v. ,-en), deel eener molenwiek;
...POKKEN, v. my. zekere huiduitslag eene soort
van kinderziekte in lichten graad; ...POMP, luchtpomp; ...PROEF, v.
(muz.) het meten der
windpersing door middel van de windwaag, ten
einde eene gelijkheid van -windgeving aan al de
blaasbalgen te kunnen verschatlen.
WINDRAD, o. (-eren), een door den wind bewogen
rad; ...REEP, m. (-en), (zeew.) touw, looper, dienende
om de stengen te hijschen of de bovenste masten
op te strijken; ...REEPSBLOK, o. (-ken); ...ROER,
o. (-s), zeker schietgeweer waaruit de kogel door
samengepersten wind gedreven wordt ; ...ROOS, v.
(...rozen), kompasroos; barische windroos, eene wind-

roos waarbij de gemiddelde barometerstand van
iederen wind aangegeven is ; de gemiddelde thermometerstand voor elken wind is aangegeven op
de thermische windroos;
(plantk.) anemoon ;
...SCHADE, v. schade door storm aan een bosch
veroorzaakt ; ...SCHADUW, v. streek beschut voor
den wind; ...SCHEUR, v. (-en), (tram.) scheur in
hout in de richting der mergstralen; ...SCHERM,
o. (-en), ...SCHUT, o. (-ten), middel ter bescherming
tegen den wind.
WINDSEL, o. (plantk.) volksnaam van de akkeren haagwinde; (gew.) vogelwikke.
WINDSEL, o. (-s, -en), zwachtel, band om iets te
winden of gewonden; laatband; luier.
WINDSPAAK, v. (...spaken), windboom ; ...SPIL,
o. (-len), kaapstander.
WINDSTER, v. (-5), die garen enz. windt.
WINDSTIL, bn. zonder wind, kalm : het is windstil.
WINDSTILTE, v. (zeew.) gebrek aan wind;
...STREEK, v. (...streken), het voorbijtrekken van
den wind; hoek waaruit de wind komt; ...SYSTEEM,
o. stelsel omtrent het ontstaan der winden;
...THEORIE, v. windtheorie der zeestroomen, hypothese waarbij de zeestroomen verklaard worden
te zijn ontstaan door de heerschende winden en
niet door de aswenteling der aarde; ...VAAN, v.
(vanen), weerhaan; ...YANG, m. het opvangen van
den wind; ventilator; zeilwerk; een zeil ten windrang stellen, het aan den wind blootstellen ;
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WINDVEREN, v. my. (timm.) dunne wigvormige
latjes aan den bovendorpel van het onderraam
en aan den onderdorpel van het bovenraam bevestigd om de ramen vrij te laten loopen en toch
eene goede afsluiting te hebben; (aan houten gebouwen met spits toeloopenden gevel) de planken
die aan weerskanten Tangs den gevel zijn gelegd
van den nok tot de wormten ; (zeew.) billen,achterwerk; veriengstuk der rantsoenhouten; verlengstuk der achterboorden; de wind komt Tangs de

windveer in. schuin achterin.
W1NDVERING. v. (-s, -en), windveren.
WINDVERWEKKEND, bn. winderig, windachtig.
WINDVIEREN. v. my. (zeew.) verlenging der rantsoenhouten; ...VIERING, v. (-en), windvering; ...VIJZELMOLEN, m. (-5), een watermolen; ...VLAAG,
v. (...vlagem, korte en hevige windbui; ...VLEUGEL,
m. (-5), molenwiek; deel van de trommel van een
carillon; ...WAAG. v. (...wagon), (muz.) een manometer aan een orgel om daarmede de windpersing
te kunnen nagaan.
WINDWAART (TE), WINDWAARTS, bw. naar, aan
de windzijde.
WINDWATERZUCHT, v. eene soort van waterzucht die uit opgesloten water en winden voortspruit; ...WEGER, m. (-s), windmeter; ...WERING,
v. aan den wind tegenovergestelde zijde van bet
schip; windscherm ; ...WEEK. o.; ...WERVEL. m.
(-s), (timm.) wervel waarmee de luiken aan buitenmuren worden vastgezet; ...WIJZER, m. (-s), weerhaan; (zeew.) wimpel om de richting van den wind
aan te wijzen bij flauwe koelte; ...WOLKJE, o.
(-s), kleine -windvoorspellende wolk; ...ZAADKRUID, o. (plantk.) berenoor; ...ZAK, m. (-ken),
doedelzak, zeker blaasspeeltuig; (fig.) snoever,
opgeblazen vent; ...ZAKJES, o. my. (org.) kleine
lederen zakjes die in een orgel den uitgang naar
den bodem der windkas afsluiten; ...ZEEL, o. (-en),
...ZEIL, o. (-en), touw van den kaapstander; ...ZIJDE,
v. kant van waar de wind komt; ...ZUCHT, v.
opzwelling van het lijf waarin wind bevat is; inz
opzwelling van het lichaam door winden.
WINDZUCHTIG, bn. (-er, -st), aan de windzucht

lijdende.
WINEND, o. (scheepsw.) buitenzwei.
WINGERD, m. (-en, -5), wijngaard, zie aldaar.
WINGEWEST, o. (-en), veroverde landstreek; (oudt.)

provincie van den Romeinschen Staat.
WINJEWANJE, o. naam van een denkbeeldig, een
onbekend land waarvan door sommige schrijvers
gewag wordt gemaakt.
WINKEL, m. (-5), hoek: men heeft in alle winkels
en hoeken gezocht: (ontl.) oogholte.
WINKEL, m. (-s), goederen-verkoopplaats, huffs of
gedeelte van een huffs waar voorwerpen to koop
zijn, magazijn : een winkel openen, hebben, houden ;
winkel voor sigaren. voor kruidenierswaren; vrije
winkel, in tegenstelling met gedwongen winkel,

waarin de werklieden gedwongen worden te koopen,
op gevaar of strafe van gedaan te krijgen; — werk.
plaats der ambachtslieden, fabriek : naar den winkel

gaan; (fig.) dat is daar een winkel, alles is er in
de war.
WINKELBANK, v. (-en), toonbank; ...BEDIENDE,
m. en v. (-n); ...BILJET, o. (-ten), biljet om in een

winkel op to hangen; ...BOEK, o. (-en), boek
waarin dagelijks opgeschreven wordt wat verkocht
is; ...DEUR, v. (-en), deur die toegang heeft tot den.
winkel ; ...DOCHTER, v. (-s), vrouweltjke winkelbediende (fig.) goederen die Lang in den winkel zijn
on men niet kan kwijtraken; ...DOOS, v. (...zen),
doos voor winkelgoederen ; ...DWANG, m. dwang
om in een bepaalden winkel (van den werkgever
meestal) ztjne inkoopen to doen.
WINKELEN, (winkelde, heeft gewinkeld), een win-

WINKELEN.
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kel doen, hquden; winkels bezoeken, boodschappen
doen; (ook) winkelhaaks zetten.
WINKELGALERIJ, v. (-en), rtj winkels in eene passage; ...GELD, o. geld dat in den winkel ontvangen
is; ...GEREEDSCHAP, o. (-pen), alles wat men in een
winkel noodig heeft (toonbank, maat, schaal, gewicht, papier, touw enz.); ...GOED, o. (-eren), wat in
een winkel te koop is; vet leg en winkelgoed, wat door
het lange liggen in den winkel min of meer bedoryen is.
WINKELHAAK, m. (...haken), (meetk.) rechte hoek
(aangeduid door het teeken L ); (timm.) werktuig
om rechte hoeken of te zetten; gereedschap om
groeven in het hout te maken; zethaak; (fig.) recht-

door den rechter in het geltjk gesteld worden; hoof
winnen, verkrijgen en inzamelen; zaad winnen; den
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hoekige scheur in een kleedingstuk; ...HAAKBAND,
m. (-en), zware ijzeren winkelhaak bij de achterhoeken van eene deur ter versterking aangebracht;
...HOUDER, m. (-s), winkelier; ...HUIS, o. (...zen),
huis waarin men winkel houdt; huis geschikt om

winkel in to houden:

een winkelhuis te huur;

v.
WINKELIER, m. (-s, -en), WINKELIERSTER, v. (-s),
die een winkel heeft of houdt.
WINKELJONGEN, ...KNECHT, m. (-s), knecht van
een winkelier; ...DUFFER, v. (-s), ...JUFFROUW,
v. (-en), winkeldochter; ...KAART, v. (-en), kaart
die men aan bedelaars geeft, waarop zij in een
daarop vermelden winkel levensbehoeften kunnen
krijgen; ...KAMER, v. (-s), kamer tot een winkel
behoorende; ontvangkamer voor ,de koopers;
...KAST, v. (-en), gedeelte van den winkel waar de
koopwaren uitgestald liggen (inz. voor de glazen
aan de straat); ...KNECHT, m. (. s), winkeljon gen; (fig.)
waar die geen aftrek heeft; ...KNIE, v. (-En), (zeew.)
zeker houtwerk: rechthoekige knie; ...LADDER, v.
(-5), trapleer in den winkel; ...LADE, v. (-n), geldlade
in de toonbank; ...LAMP, v. (-en); ...LEI, v. (-en);
...LICHT, o. ...LUIK, o. (-en).
WINKELMAAT, v. (...maten), maat waarvan men
zich in winkels bedient; (w. g.) winkelhaak; ...MAN,
m. (-nen), (gew.) winkelier; ...MEID, v. (-en), ...MEISJE, v. (-s), dienstmeid, - meisje in een winkel;
...MERK, 0. (-en).
WINKELNAAD, m. (...naden), (ontl.) derde naad
van de hersenpan; ...NERING, v. klandizie; daar is
eene goede winkelnering, in dezen winkel wordt veel
verkocht; ...OPSTAND, m. het ameub:ement van
een winkel: toonbank, doozen, kasten, enz.; ...PRIJS,
m. (...zen), prijs waartegen de waren aan den winkel
verkocht worden; ...RAAM, o.(...ramen); ...SCHULD,
v. (-en), schuld die men in een winkel gem aakt heeft;
...STAND, m. (-en), dat gedeelte in eene stad waar
men voornamelijk winkels vindt: op een der eerste
winkelstanden te huur; ...STOEL, m. ( en), stoel in
een winkel; m. (-en), (ontl.) hoektand:
...TRAPJE, o. (-s); ...VENSTER, o. (-s); ...WET, v.
(-ten), wet op het winkelen, vooral op het gedwongen winkelen; ...VEREENIGING, v. (-en); cooperatieve
winkelvereeniging, wier leden in de winst deelen;
...WAAR, v. (...waren), winkelgoed; ...WACHTERS,
m. mv. winkelgoed dat geen aftrek heeft; ...ZAAK,
v. (...zaken), een burgermeisje zoekt plaatsing in eene

nette winkelzaak.

WINKELZIEK, bn. de verkeerde neiging hebben
om in een winkel meer te koopen dan noodig is of
dan men betalen kan.
WINKET, o. (-ten), deurtje in eene groote deur.
WINKS, v. (-en), schoudersieraad bij militairen.
WINNAAR, m. (-s), winner.
WINNEN, (won, heeft gewonnen), voordeel behalen
(b. v. door koop en verkoop, in het spel, door wed
den enz.) aan (of op) die koffie whit hij f 1000; de
winnende hand is mild, wien het welgaat. is doorgaans ook weldadig; die waagt die wine. alleen hem.
die lets onderneemt, kan iets gelukken; bij het
kaarten winnen: wie heeft lit spel getconnen?, (fig.)
het is een gewonnen, spel, de onderneming is gelukt;
zich gewonnen geven, het opgeven ; een proces winnen.

kost winnen, verdienen; het net ophalen als men

vischt; (iets) erlangen, bekomen" (b. v. door vriendelUke voorkomendheid, door meded:nging, door naijver): den prijs winnen; een veldslag winnen; tfjd
tvinnen; aller harten winnen; door overtuiging of
overreding tot zUne partij overhalen: iem. voor zijne
party winnen; — telen, verwekken: (bijbelstijl) Abraham gewon (verwekte) Izadc; aan iets winnen, vordering bespeuren: ik win dagelijks aan u, ik merk,

dat gij elken dag er beter uitziet (of beter leert enz.);
aan de winnende hand zijn, beginnen to winnen;
op iets of iem. winnen, kans hebben om iets of iem.
vooruit to komen, voorbtj to streven; (zeew.) op
een ander schip winnen, het naderen, met kans om
het vooruit to komen; in den wind winnen, bij den
wind opwerken, opsteken; in breedte, in lengte winnen. WINNING, v. het winnen.

WINNER, m. (-s), die wint in een wedstrijd, bij
het spel : de u inners en de verliezers; hij is de gelukkige winner van den hoofdprijs; de a inner in den
veldslag, den oorlog, overwinnaar.
WINST, v. ( en), het winnen, wat men wint: die
zaak geeft eene zuivere winst van 40 gulden in de
week; de bruto winst, verschil in prijs tusschen inkoop
en verkoop; de netto uinst, wat men voor iets meer
ontvangt dan men in 't geheel uitgegeven heeft; de
winst bepalen, berekenen; (sprw.) eerste winst is korte
winst, wat men in het spel bij den aanvang wint,

verliest men vaak spoedig weder. WIN STJE, o. (-5),
kleine winst.
WINSTAANDEEL, o. (-en), aandeel in de winst,
dividend; ...BEJAG, o. bet zoeken naar winst: nit
winstbejag iets doen; ...CIJFER, o. de winst; ...DERVING, v. (-en), het missen van winst.
WINST-EN-VERLIESREKENING, v. (-en), wijze van
berekenen, het berekenen van de winst en het verlies.
WINSTGEVEND, bn. voordeel opleverende: eene
winstgevende betrekking.

WINSTGIERIG, bn. (-er, -st), begeerig naar winst.
WINSTGIERIGHEID, v. zucht naar winst.
WINTER, m. het vierde der vier jaargetijden (21
Maart); des winters, in den winter, gedurende den winter; — winterkoude: de winter begint
dit jaar vroeg; de winter duurt lang; — pijnlijke aandoening of zwelling (door de koude veroorzaakt)
van handen of voeten: den winter hebben aan zone
voeten; (sprw. gew.) hfj heeft winter, hij lijdt gebrek;
(fig.) ouderdom: de winter des levens;
(-s), winterseizoen, de wintermaanden : de winters zijn er zeer
gezellig; zij is vijitien winters oud, zij heeft 15 winters
gezien, is 15 jaar oud.
WINTERAARDAPPEL, m. (-s, -en), aardappel die
gedurende den winter goed blijft: zone winter-

aardappels opdoen.

WINTERACHTIG, bn. (-er, -st), als in den winter,
op den winter gelijkende winterachtig weer; winterachtig gekleed zijn. WINTERACHTIGHEID, v.
WINTERANDIJVIE, v.; ...APPEL, m. (-s, -en), appel
die in den winter goed is; ...ARBEID, m. werk
dat des winters verricht wordt; ...AVOND, m. (-en),
avond in het wintereizoen, lange avond; ...BLOEM,
v. (,en), bloom die in den winter of het vroege
voor.iaar bloeit; ...BOEI, m. (dicht.) ijsdek op rivieren
en vaarten: de Rijn ontslagen van zUn winterboei;
...BORSTROK, m. (-ken), borstrok dien men 's winters draagt, dikke borstrok; ...BOTER, v. hooi- of
stalboter; ...BRA MSTENG, m. (-en), (zeew.) bramsteng met korten top; ...BRAMZEIL, o. (-en), (zeew.);
...BREEDTE, v. (-n), de winterbreedte eener rivier,
breedte die de rivier 's winters heeft, vaak drie- of
viermaal zooveel als de zomerbreedte; ...BROEK,
v. (-en), dikke brook, brook die men 's winters
draagt; v. (-en), kortstondig slocht weer in
den winter; ...CONCERT, o. ( en), ...CURSUS,
(-sen), concert, cursus die alleen des winters
gehouden wordt; ...DAG, m. (-en), dag in den winter
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korte dag; bij winterdag, gedurende den winter, des
winters; des winterdags, gedurende den winter.
WINTERDAGS, bw. in den winter, gedurende den
winter.
WINTERDEKSEL, o. (-s), (nat. hist.) een deksel van
verhard slijm met kalkkorreltjes verrnengd, dat
de landslakken afscheiden om daaronder haar
winterrust te genieten; ...DIENST, m. (van stoombooten, stoomwagens enz.) dienstregeling gedurende
den winter; ...DIJK, m. (-en), hooge, zware dijk
die 's winters het hooge water in de rivieren tegenhoudt; ...DOEK, m. (-en); ...DRACHT, v. winterkleeding; ...EEND, v. (-en), IJslandsche eend die
's winters hier op den trek voorkomt; ...EIK,
m. (-en), eene soort van eikeboom waarvan de bladeren eerst in het voorjaar atvallen.
WINTEREN, (het winterde, heeft gewinterd), koud
zijn: het begint al te winteren.
WINTERFEEST, o. (-en), feest gedurende den winter
gegeven; ...FRUIT, o. vruchten die in den winter
goed zijn.
WINTERGARST. ...GERST, v. garst of gerst die
in het najaar gezaaid wordt en den winter te velde
doorbrengt; ...GENOEGEN, o. (-s), genoegen gedurende den winter; ...GEWAAD, o.; ...GE WAS,
o. (-sen), een gewas dat in het najaar gezaaid wordt

koren op he veld, hij lijdt verschrikkelijk; ...KOST,
m. voedsel, spijs geschikt voor den winter;

en 's winters te velde staat; ...GEZICHT, o. ( en),
uitzicht op besneeuwde velden; (schild.) afbeelding
van een wintergezicht; ...GOED, o. wintervruchten;
winterbloemen; kleedingstukken die 's winters gedragen worden; ...GRAS, o. (plantk. gew.) duist,
alzoo genoemd omdat dit onkruid verreweg het
meest in wintergewassen voorkomt; ...GRASAIUSCH, v. (...sschen), (nat. hist.), eene soort van
groenvogel; ...GROEN, o. groen van den winter; (plantk.) een plantengeslacht (pyrola) tot
de familie der wintergroenachtigen behoorende
waarvan 4 soorten bij ons in 't wild voorkomen,
bet middelst
als: het eenbloemig —, het rondbladig
en bet klein wintergroen; zij blijven gedurende den
winter groen; ...GROENTEN, v. my. groenten die in

den winter goed zijn; ...HAAR, o. het dichtere
haar dat vele dieren 's winters hebben; ...HALFJAAR, o. (...jaren), de maanden October tot en met
Maart; ...HANDEN, v. my. handen door de koude
gezwollen of gespleten; ...HANDSCHOEN, m. (-en),
dikke gevoerde handschoenen.
WINTERHARD, bn. bestand tegen de guurheid van
den winter: planten die winterhard zijn,.
WINTERHAVER, v. haversoort die een wintergewas is; ...HEMDROK, m. (-ken), winterborstrok;
...HIELEN, m. mv. hielen door den invloed der
koude gezwollen; ...HOED, m. (-en); ...HUIS,
o. (...zen), huffs dat 's winters bewoond wordt;
...JAS, v. (-sen), jas van dikke stof; ...KAAI, v. (-en),
...KADE, v. (-n), dubbele kade; ...KAMER, v. (-5),
kamer waar men 's winters huist; ...KERS,
v. (-en), (plantk.) rondlobbige steenraket (barbarea
praecox) alzoo genoemd, omdat het blad, 's winters
lang groen en frisch blijvende, in plaats van en bij
gebrek aan bitterkers wel als een toevoegsel bij
salade gebruikt werd; ...KERSEN, v. my. (plantk.)
jodenkersen, krieken over zee; ...KELTKEN, v. (-5),
spijzen die 's winters gegeten worden; ...KEUTELS,
v. my. (jag.) drek (van herten enz.); ...KLEED,
o. (-eren), kleed dat 's winters gedragen wordt; bij
vele dieren, de haren of veeren die zij 's winters
hebben en in kleur soms veel van het zomerkleed
verschillen; ...KNOL, m. (-len), raap of knol die in
den winter goed is; ...KONINKJE, o. (-s), zeker
vogeltje van slechts vier duim lengte (troglodytes
parvulus) dat tot de orde der zangvogels behoort
en nagenoeg in gansch Europa alsrnede in het gernatigde Azie tot Japan aangetrofien wordt; ook in
ons land is het algemeen bekend; ...KOOL, v. (-en),
kool die in den herfst gezaaid wordt en den volgenden zomer good is; ...KOOLZAAD, o.; ...KOREN,
o. graan, zie wintergewas; (fig.) hij lot als winter-
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...KOUDE, v.; ...KRAAL, v. (-en), bonte kraai;
...KWARTAAL, o. (...talen), de maanden November,
December en Januari; ...KWARTIER, o. (-en), verblijfplaats gedurende den winter; (mil.) de winterkwartieren betrekken, zich naar de winterkwartieren
begeven; (ook fig.) zijne winter woning betrekken.
WINTERLAAG, ...LAGE, v. wintertijd; (zeew.) reede
waar de schepen 's winters veilig liggen; in winterlaag liggen, overwinteren, den winter (ergens) doorbrengen; winterlaag maken (bij houtzaagmolens),
balken op stapel zetten om die 's winters bij besloten water to kunnen gebruiken; ...LAARS, v.
(...zen); ...LAK001, v. stokviolier (citeiranthus fruticulosus); ...LEELTWERIK, m. (-en), zekere vogel;
...LEGER, o. (-s), legerplaats gedurende den winter;
...LIED, o. (-eren), lied op den winter; ...LIJSTER,
v. (-s), (nat. hist.) wijnhister.
WINTERLING, v. (plantk.) pijpkruid, dollekervel.
WINTERLOOK, o. (plantk.) klein bieslook (allium
porrum); ...LOON, o. (-en). loon voor arbeid, gedurende den winter verricht; ...LUCHT, v. koude,
nevelachtige lucht; ...MAAL, e. (...malen), maaltijd 's winters gehouden; ...MAAND, v. December;
(eert. in den Franschen republikeinschen kalender)
Frimaire (van 21 Nov. tot 21 Dec); —, (-en), eene
der maanden van den winter: de drie wintermaanden : December, Januari en Februari; ...MANTEL,
m. (-s), dikke mantel voor den winter; ...MODE,
v. (-5); ...MORGEN, m. (-s); ...MUTS, v. (-en), muts
die 's winters gedragen wordt; ...NACHT, m. (-en),
nacht in den winter, lange nacht; ...NEVEN en
...NICHTEN, my. (gew.) kennissen en familieleden
die 's winters eenige dagen komen logeeren om dan
samen lent to waken; ...00FT, o. winterfruit.
WINTERPALEIS, o. (...zen), paleis ingericht om
's winters bewoond te worden; ...PARTIJ, v. (-en);
...PEER, v. (...peren), peer die in den winter goed is;
...PET, v. (-ten), dikke pet; ...PLANT, v. (-en), plant
die 's winters good blijft; ...PRET, v. pret die men

's winters sinaken kan; ...PROVISIE, v. wintervoorraad; ...ROGGE, v. rogge in den herfst uitgezaaid; ...ROK, m. (-ken), dikke rok; ...ROO', v.
(...rozen), stokroos; ...RU PS, v. (-en), rups die overwintert; ...RUST, v. rust die veel dieren, planten
on bedrijven 's winters hebben, inz. winterslaap

...SALADE, v. veldsalade.
WINTERSCH, bn. winterachtig.
WINTERSCHOEN, m. (-en), schoenen die men 's winters draagt; ...SCHOOL, v. (...scholen), school waarop
gedurende de wintermaanden onderwijs gegeven
wordt, inz in landbouwonderwijs; ...SEIZOEN, o.;
...SLAAP, m. slaap, toestand van verdooving (van
sommige dieren) gedurende den winter: de natuur in
haar winterslaap, in haar toestand van rust 's winters; ...SLAPER, rn. (-5), dier dat gedurende den
winter slaapt; ...SNEEUW, v.; ...SPELT, v.; ...SPINAZIE, v. wintergewassen; ...STAR, ...STER, v.
(-ren); ...STOF, v. (-fen), dichte, stevige stof voor
winterkleederen; ...STUK, o. (-ken), (schild.) afbeelding van een landschap in den winter; ...TAFEREEL, o. (-en); ...TAR WE, v. een wintergewas;
...TEEKENS, o. mv. teekens waarin zich de zon
gedurende den winter schijnt to bewegen; zij zijn:
de Steenbok, de Waterman on de Visschen; ...TEwist er eene wintertering
RING, v. wintervoorraad:
nit te halen, een aardig sommetje aan to verdienen;
...TIJD, m. (-en); ...TREK, m. die vogels zijn op den
wintertrek hier, gedurende den winter vertoeven die

trekvogels hier; ...TUIN, m.( -en), kunstmatige tuin
in den winter.
WINTERUI, na. (-en), ui die in den winter good is;
ui in den herfst uitgezaaid en 's winters to velde

staande; ...UITSPANNING, v. (-en), wintervermaak;
...VARKEN, o. (-s), big in Augustus of September
geboren en bestemd om in het volgende jaar vetgemest to worden; ...VERBLIJF, o. (...yen), verblijf
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gedurende den winter; ...VERGADERING, v. (-en);
...VERMAAK, o. (...vermaken), uitspanning in den
winter; ...VERTREK, o. (-ken); ...VLAAG, v.(...v1agen), bui, slecht weder in den winter; ...VLEESCH,
o. gezouten vleesch om 's winters genuttigd te worden; ...VLINDER, m. (-s), zeker aschgrauw insect
(larentia brumata en hibernia defoliaria), dat in
November en December vliegt, zijne eieren op zeer
verschillende boomsoorten legt, waaraan de jonge
rupsen in het voorjaar groote verwoestingen toebrengen ; ...VLOED, m. hooge waterstand 's winters;
...VOEDER, ...VOER, o. voedsel voor de beesten
gedurende den winter; ...VOET, m. (-en), door de
koude gezwollen voet; ...VOGEL, m. (-s); ...VOORRAAD, m. levensmiddelen, brandstoffen enz. opgedaan ten gebruike in den winter; ...VREUGD, v.;
...VRUCHTEN, v. my. vruchten voor, van den
winter.
WINTERWEDER, ...WEER, o. weer zooals het
's winters is, koud en guur; ...WERK, o. (-en);
...WIJK, v. (-en), winterkwartier; ...WILD, o. wild
dat 's winters geschoten wordt; ...WOL, v. schapenwol die in het voorjaar afgeschoren wordt en 's winters gegroeid is; ...WONING, v. (-en); ...WORTELEN, m. my.; ...ZAAD, o. (...zaden), winterkoren;
...ZALM, v. 's winters gevangen zalm; ...Z ANGER,
m. (-s), basterdnachtegaal; ...ZEEP, v. zeep voor
den winter bestemd, eenigszins anders van samenstelling dan de zomerzeep; ...ZON, v.; ...ZONNESTAND, m.
WINZUCHT, v. begeerte naar winst, zucht om
(geld) te verdienen.
WINZUCHTIG, bn. (-er, -st), begeerig naar winst.
WIP, m. het wippen: de plank maakte een wip
en ik viel; in (met) een wip ben ik terug, in een oogenblik; in een wipje ben je er, het is zeer dichtbij.
WIPJE, o.
WIP, v. (-pen), schudding, slingering: iedere wip
van het rfftuig deed ons zeer; — balk of plank, in evenwicht liggende en waarop men zich heen en weer
laat wippen tot uitspanning: op eene wip spelen;
wipgalg: op de wip staan, op het punt zijn gewipt
to worden, d. i. de straf der wipgalg te ondergaan,
(ook fig.) op het punt zijn zijn ambt te verliezen;
toestel om eene valbrug op en neer te laten; werktuig om water te putten; zeker werktuig der brouwers enz. waarmede vaten met gemak op een
wagon gelicht worden; (Zuidn.) gaaipers. WIPJE,
o. (-5).

WIP, tw. wip! hfj weg.
WIPBALK, m. (-en), balk in evenwicht op een
anderen balk liggende, draaibalk, wip;
v. (-gen), ophaalbrug, valbrug, ...GALG, v. (-en),
eene soort van galg aan -welker dwarsstuk men
een tot straf veroordeelde bij de op den rug gebonden handen omhoogtrok en even snel weer
naar beneden list vallen, waardoor zijne armen
vaak uit het lid raakten; voorheen eene straf voor
deserteurs; ...GEBINT, o. (-en); ...REEF, m.(...heven),
(gew.) een driehoekig schepnet waarmede men op
den kant van een schuitje langs den wal vischt;
...ROUT, o. (-en), hefboom om zware lasten op to
lichten; ...KLEP, v. (-pen , hef boomklep; ...KOOI,
v. (-en), slagkooi; (fig.) lichtekooi, ontuchtig vrouwspersoon; ...MOLEN, m. (-s), soort van standaardmolen; ...NEUS, m. (...zen), omgebogen neus;
...NEUS, m. en v. (...zen), persoon die een wipneus heeft.
WIPPELPAARD, o. (-en), (gew.) hobbelpaard.
WIPPEN, (wipte, heeft en is gewipt), zlch snel
bewegen of begeven: zij wipte wit de kamer; zij is
even naar den overkant gewipt; (fig.) over iet, heen
wippen, los over iets been •aan; — los liggen en
zich naar boven of beneden bewegen: die plank
wipt; de ekster wipt met haar staart, beweegt dien
snel op en neder; de japon wipt op
hangt
ongelijk: waggelen: die tafel wipt; — met eene wip
spelen: de kihrieren wippen; jonge musschen wippen,

ze door een slag op het eene einde van eene plank,
op welker andere einde zij liggen, in de lucht doen
vliegen en ze alzoo ombrengen; met een hefboom oplichten; met eene wip in beweging brengen : eene
brug wippen, ophalen; iem. aan de wipgalg straffen; '
(fig.) iem. wippen, hem den voet lichten, van gin
ambt berooven.
WIPPER, m. (-s), die wipt; (zeew.) htschtalie.
WIPPERIG, bn. (-er, -st), wat wipt; wat wankel
staat.
WIPPERTJE, o. (-s), kleine wip; (aan een klavier)
hefboompje dat, door den toets aan de eene zijde
neergedrukt, aan de andere zijde omhooggaat en
het hamertje in beweging brengt, dat de snaar doet
trillen; — slok inderhaast gedronken; (fig.) glaasje
(inz. met sterken drank gevuld): een wippertje nensen,
pakken.

WIPPLANK, v. (-en), plank tot eene wip gemaakt;
...STAART, m. (-en), kwikstaart.
WIPSTAARTEN, (wipstaartte, heeft gewipstaart),!
kwispelstaarten.
WIPSTOK, m. (-ken), deal van een smidsblaasbalg; ...TROG, m. (-gen), zeker werktuig, geschikt
tot drooghouding; ...ZWENGEL, m. (-s), zwengel
om water uit een put op to voeren.
WIS. bn. (-ser, -t), WISSELIJK, bw. zeker, stellig,
gewis : iem. van een wissen dood redden; wel wis en
zeker doe ik dat. WISHEID, v. zekerheid, gewisheid.
WISCH, v. (wisschen), teen, twijg; zooveel hout
als men in eene wisch samenbindt; — handvol:
eene wisch stroo. WISCHJE, o. (-5).
WISCH, v. (wisschen), vaatdoek. tafeldoek.
WISCHBANDEN, m. mv. (mandenm.) teenen banden.
WISCHDOEK, m. (-en), veogdoek, afneemdoek;
vaatdoek; (schild.) wischlapje; ...LAP, m. (-pen),
wisch doek.
WISHOUT, o. (Zuidn.) gekloofd brandhout van
boomstammen.
WISJEWASJE, WISSEWASJE, o. (-5), beuzeling,
nietigheid, bagatel: met sulks wissewasjes hood ik
mff niet op; (fig.) wissewasjes maken, twist maken.
WISKUNDE, ...KUNST, v. de wetenschap d'e zich
met grootheden en uitgebreidheden bezighoudt: de
wiskunde wordt verdeeld in zuivere en toegepaste wiskunde; de zuivere wiskunde in de rekenkunde, die de
getallen, en in de meetkunde, welke de uitgebreidheden
behandelt; de toegepaste wiskunde in physische (werktuig-, sterren- en gezichtkunde) en in technische
wiskunde.
WISKUNDIG, ...KUNSTIG, bn. tot de wiskunde
behoorende: wiskundige stellingen, lessen; wiskundige
aardrijkskunde, beschouwing der aarde als hemellichaam en van hare betrekking tot de andere
hemellichamen; dit is wiskundig zeker, hier vervalt
vanzelve alle tegenspraak.
WISKUNDIGE, m. en v. (-n), ...KUNSTENAAR, ra.
(-s), beoefenaar, beminnaar der wiskunde.
WISPELEN, (wispelde, heeft gewispeld), schudden,
heen en weder bewegen, kwispelen; — zacht spreken, fluisteren.
WISPELSTAARTEN, (wispelstaartte, heeft gewispelstaart), kwispelstaarten.

WISPELTUREN, (Zuidn.) zich bewegen.
WISPELTURIG, bn. bw. (-er, -st), veranderlijk,
onstandvastig: een wispelturig man; ongestadig, los:
het is wispelturig weer; wild, onrustig:
heeft eene
wispelturige inborst. WISPELTURIGHEID, v.onstandvastigheid;
(...heden), handeling die een wispelturigen aard verraadt.
WISSCHEN, (wischte, heeft gewischt), vegen, afnemen: wisch uw mond schoon; stof van de tafel, krijt
van het bord wisschen; schoonmaken (een kanon);
(art.) wisch het kanon (commando).
WISSCHER, m. (-s), die wischt; veger, schoonmaker; gereedschap om geschut schoon te maken;
(art.) vat op den wisscher (commando).
WISSCHERSKLOS, m. (-sen), (art.) gedraaid stuk
hout, op eene roede van esschenhout of op een
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aouw gezet en met schaapshuid of varkenshaar
• ekleed, en dienende om den loop van een stuk
,geschut schoon te maken na het schot; ...SCHACHT,
- v. (-en), ...STOK, m. (-ken), (art.), stok van den
wisscher; ...TOUW, o. (-en).
WISSE, v. (-n), kubieke meter, stere, inhoudsn3aat
voor brandhout.
WISSEL, m. (-s), (kooph.) ruiling, het ontvangen
,eener som gelds op eene plaats, met de verplichting
om die elders uit to betalen; inz. het geschrift
-daartoe betrekkelijk, wisselbrief: het bedrag van een
wissel; een wissel trekken, weigeren, accepteeren; de
wissel vervalt morgen; (fig.) betalen met een wissel op
de eeuwigheid, nooit betalen; wisselkoers; -wisseling;
-overgang; verandering. WISSELTJE, o. (-s).
WISSEL, m. •s), de beweegbare inrichting die
gelegenheid geeft aan spoortreinen of enkele spoorwagons van het eene spoor op het andere over to
gaan of van spoor to wisselen.
WISSELAAR, m. (...laren, -5), die geld wisselt (inz.
- vreemde munten), bankier.
WISSELAGENT, m. (-en), iem. die voor rekening
van een ander geld wisselt, inz. agent eener wissel-bank. WISSELAGENTSCHAP, o.
WISSELARBITRAGE, v. zie ARBITRAGE.
WISSELBAAR, bn. (-der, -st), te wisselen, gewisseld verwisseld kunnende worden; (fig.) veranderlijk, onstandvastig: een wisselbaar geluk. NHSSELBAARHEID, v. eigenschap van iets dat gewis•seld of verwisseld kan worden; (fig.) veranderlijkheid,
•onstandvastigheid.
WISSELBANK, v. (-en), kantoor instelling voor
-den wisselhandel; ...B ,URT, v. (-en), beurt volgens
.een vastgestelden rooster; ...BLADEKEN, o. my.
om den anderen geplaatste bladeren; ...BORD, o.
(-en), (electr.) inrichting om den electrischen stroom
van loop te doen wisselen; ...BORGTOCHT, in. (-en),
medeonderteekening als Borg op wissels; ...BOUW,
m. (landb.) het afwisselen van hetgeen men achtereenvolgens op een zelfde stuk land bouwt: ...BRIEF,
m. (...ven), geschrift waarbij de onderteekenaar
iem. last goeft om eene daarin uitgedrukte geldsom
in eene andere plaats, op of na zicht of op een
bepaalden tijd aan een anderen persoon of aan
diens order to betalen, met erkenning van ontvangen waarde of waarde in rekening; ...DAALDER, m. (-5), daalder of ander stuk geld dat volgens
het bijgeloof na de uitgave of verwisseling steeds
in den zak des eigenaars terugkeerde; ...DORPEL,
ma. (-5), (timm.) onderregel van het bovenraam en
de bovenregel van het onderraam.
WISSELEN, (wisselde, heeft gewisseld), ruilen, het
eene voor het andere geven: de plaatsen wisselen;
,groot geld ruilen voor klein geld : een gulden wisselen;
munt- of bankpapier ruilen voor klinkende munt:
-een bankje van 4--0 wisselen; brieven wisselen, elkander
brieven schrijven; woorden wisselen, in gesprek zijn,
,(ook) geschil hebben; een kogel wisselen, een tweegevecht hebben met de pistool; van paarden wisselen,
andere paarden nemen; van tanden wisselen, andere
stuivertje wisselen, een kinderspel,
- tanden krijgen;
zie STUIVERTJE; — veranderen, opeenvolgende
veranderingen ondergaan: alles wisselt en vergaat;
wisselhandel drijven, eene wisselbank houden; (van
spoorwagens) op een ander spoor overgaan. WISSELING, v. (-en), het wisselen; ruil, verruiling; (fig.)
onstandvastigheid, onbestendigheid (van het lot): in
de wisseling der tijden.
WISSELGELD, o. pasmunt, gangbaar geld; ...HANDEL, m. handel in wisselbrieven, bankzaken;
...HANDELAAR, m. (-5), bankier; ...HOEKEN, m
my. tegenoverstaande hoeken; ...HOND, m. (-en),
(jag.) versche hond (ter vervanging van een anderen).
WISSELIJK. Zie op WIS.
WISSELKANS, v. (-en), onzekerheid; ...KANTOOR,
o. (...toren), kantoor waar men geld wisselen kan,
inz. vreemde muntspeciln; ...KIND, o. (-eren), onder-geschoven kind, kind dat voor een ander verruild

is; ...KLEED, o. (-eren), kleed ter vervanging van
een ander; ...BOERS, m. (-en), stand -, waarde van
den wissel op eene plaats; ...KOETS, v. (-en), koets
ter vervanging van eene andere; ...KOORTS, v. (-en),
bij tusschenpoozen terugkeerende koorts; ...LOON,
o. (-en), courtage van den wisselmakelaar, agio;
...MAKELAAR, m. (-s), tusschenpersoon bij den
wisselhandel; ...NOTEERING, v. (-en).
WISSELNOTEN, v. my. (muz.) noten of tonen die
niet tot het accoord behooren, maar gelijktijdig er
mede yerschijnen en dus de hoofdnoten verdringen
of afweren.
WISSELPAARD, o. (-en), versch paard ter Yervan ,
ginvader moizjn;.PLATS,Y
(-en), rustplaats, pleisterplaats; ...PRIJS, m. (...zen),
wisselkoers; ...PROTEST, o. verklaring (inz. eene
schriftelijke) dat een wissel niet geaccepteerd wordt.
VIsIE, v. wisselloon; ...RECHT, o. (kooph.)
regelen wettelijke voorschriften betreffende wisselzaken; ...REKENING, v. arbitrage, waardeberekening der wissels; ...RIJIIEN, o. my. kruisrijmen;
...RUITERIJ, v. (in den handel) kunstgreep van een
op het vallen staanden koopman, wanneer hij zich
door wissels voorshands nog poogt te redden.
WISSELSCHULD, v. (-en), schuld volgens een wissel;
...SIGNAAL, o. (...signalen), signaal van een spoorwissel; ...SPOOR, o. (...sporen), in afwijkende richting
loopende rails; ...STAND, m. de stand van een
wissel op een spoorweg; ...STIJL, m. gewone handelwijze ten aanzien van wissels; ...STROOM, m. (-en),
(electr.) stroom die telkens van richting wisselt;
...STROOMMOTOR, m. (-en), motor door wisselstroomen gedreven; ...STUK, o. (-ken), wisseltong;
...TAND, m. (-en), melktand, tand die nog wisselen
moet; tand in plaats van den verlorenen. nieuwe
tand; ...TONG, v. (-en), beweegbaar onderdeel van
een wissel; ...TONNENSTELSEL, o. het Liernurstelsel.
WISSELVAL, m. het wisselvallige: de wisselval der
gebeurtenissen.
WISSELVALLIG, bn. (-er, -st), veranderlijk, onbe.
stendig: het wisselvallig wapengeluk; onvast: het is
heel wisselvallig, dat gij hem ontmoet. WISSELVALLIGHEID, v. veranderlijkheid, onbestendig(...heden),
heid: de wisselvalligheid der fortuin;
afwisseling.
WISSELWAARDE, v. (-n), waarde, bedrag van een
wissel; ...WACHTER, in. (-5), een spoorwegbeambte
die met het verzetten van een of meer wissels is
belast; ...WACHTERSHUISJE, o. (-5), klein wachthuisje voor een wisselwachter; ...WAGEN, m. (-5),
versche wagen ter vervanging van een anderen:
...WERKING, v. (-en), wederkeerige werking, het
een is oorzaak van het andere; ...WIND, m. (-en),
periodieke wind, moesson; ...WINST, v. (-en), agio;
...ZAAK, v. (...zaken); ...ZEGEL, o. (-5), gezegeld
papier voor een wisselbrief; zegeltje om op een
ongezegelden wissel te plakken.
WISSEWASJE, zie WISJEWASJE.
WIT, bn. (-ter, -st), wit gekleurd (tegenst. van
zwart) : de sneeuw is wit; witte wijn; witte boonen,
bloemen; het witte goed, in tegenst. met het bonte goed;
wit papier, (ook) dat nog onbeschreven is; de witte
vlag, als teeken van den vrede; hij heeft er een wit
voetje, hij heeft er een schreefje voor; het zljn witte
vrienden, het zijn de beste vrienden; het is wide
Flip tusschen hen, zij leven op den besten voet; de
wide vloed, eene vrouwenziekte, meestal een bewijs
van zwakte, waarbij wit vocht in de baarmoeder
afgescheiden wordt; wide Donderdag, Donderdag
yOOr Paschen, de dag waarop na de bonte, gedurende
de vasten volbracht, de vergeving van zonden en
toelating tot het avondmaal plaats greep; — bleek,
bestorven: hfj zag zoo wit als een doek (als de muur,
als een als krfjt enz.); (oudt.) witte woven, bewoonsters van holen en andere schuilhoeken, die
zij nu en dan verlieten om geluk en ongeluk, beneyens toekomstige gebeurtenissen to voorspellen,
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aanwijzingen to doers waar zich ontvreemde of verloren goederen bevonden.
WIT, o. de witte kleur, het witte, de witheid:
zuiver wit; blauwachtig wit; wit is de kleur der

(ontl.)
in het
geschreven stuk zijn; — eene ziekte
der be5seboompjes en der erwtenplanten, veroorzaakt door eene woekerplant, meeldauw; — doel,
oogmerk, schtjf (bij schietoefeningen): naar het wit
schieten; (letterz.) onbedrukte opening tusschen de
letters. WITHEID, v. de witte kleur, het witte.
WIT, o. (veroud.) zin, reds: zin noch wit hebben,
buiten zichzelven ztjn.
WITACHTIG, bn. (-er, -st), min of meer wit, naar
de witte kleur overhellende.
WITBAARD, m. (-en), man -, aap met witten baard;
o. eene soort van linnen, ...BAARS, m. (...non),
ale voorwerpsn. v. gmv. als stofn. (perches alburnus); ...BEEN, o. (plantk.) wilde salie; zie witpoot;
...BEK, m. (-ken), zwarte specht met witten bek

onschuld; in het wit gekleed; het wit van het ei;
.het wit van het oog; (fig.) zwart op wit hebben,
bezit van een

(pious principalis).
WITBESTOVEN, bn. wit geworden door bestuiving.
WITBIER, o. eene soort van bier (licht van kleur);

...BLAD, o. (-en), (plantk., gew.) witte populier, abeel;
...BLIK, o. vertind ijzerblik.
WITBLOEDIG, bn. geen rood bloed hebbende: de
lagere witbloedige dieren; ...BLOEMIG, bn. met witte
bloemen; ...BONT, bn. wit met zwarte vlakken: eene
witbonte koe.
WITBOKSEN, v. (plantk., gew.) zacht zorggras
...BOL, v. (plantk., gew.) wollig zorggras; ...BOOM,

m. (-en), (plantk., gew.) witte populier; ...BORING,
v. (-en), (nijv.) een kanon op zijn kaliber brengen
on dan van binnen polijsten; ...BORSTEL, m. (-5),
borstel om mede to witten; ...BUIKJE, o. (-s). (nat.
hist.) witstaart, ook witgatje geheeten, een zangvogeltje.
WITGEDAST, bn. met witte das; ...GEHANDSCHOEND, bn. met witte handschoenen aan : min
zwartgerokte vriend, witgedast en witgehandschoend,
zag er stiff uit.
WITGELD, d. zilvergeld.
WITGEPLEISTERD, bn. met kalk -, pleister- of gips
bestreken: witgepleisterde graven.
WITGLAS, o. witkleurig glas.
WITGLOEIEND, bn. in de hoogste mate gloeiend
(van metaal).
WITGOUD, o. platina, zeker metaal; ...GULDENERTS, o. (-en), (delfst.).
WITHARIG, bn. met wit hoofdhaar, met witte
haren (op het lichaam).
WITHOEN, o. (-ders), sneeuwhoen; ...ROUT, o.
hout van zekeren Amerikaanschen boom (melaleuca
leucodenclron); ...HOUTBOOM, m. (-en).
WITHOUTEN, bn. van without vervaardigd.
WITJE, o. (-s), eenige der algemeenste soorten
van dagvlinders, ook koolwitje geheeten.
WITJES, bw. fijn, slues, geslepen : witjes lachen,
witjes zien, goad, vriendelijk.
WITKALK, v. witsel (voor de muren) ; enz. ...KEELTJE, o. (-s), (nat. hist.) zeker vogeltje.
WITKLEURIG, bn. van eene -witte kleur.
WITKOKEN, (kookte wit, heeft witgekookt), (nijv.)
de oppervlakte van bewerkt zilver blank maken,
zuiveren door het in eene oplossing van wijnsteen
en keukenzout te koken. WITKOKING, v.
WITKOP, m. (-pen), zekere vogel;
m. on v.
(-pen), persoon met witte haren.
WITKOPER, o. eene metaallegeering van koper,
zink en nikkel, ook nieuwzilver en Berlijnsch zilcer
geheeten.
WITKOPNONNETJE, o. (-s), (nat. hist.) zekere
zangvogel in Afrika, tot de orde der vinken behoorende.
WITKOPPIG, bn. (-er, -st), met witte haren op
het hoofd.
WITKRIJT, o. eene soort van krijt (inz. door per-
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kamentmakers gebruikt); ...KUIF, v. (...ven), (mines
inlandsch hoen; ...KWAST, waarmedeomen de muren enz. met witkalk bestrijkt.
WITLOODERTS, o. eene soort van looderts waaruit.
het lood gemakkelijk gewonnen wordt, loodcarbonaat of cerussiet geheeten; ...LOOG, v. verdunct.
zwavelzuur waarmee de munten witgekookt worden; ...LOOIEN, o. eene bijzondere wijze van.
looien waardoor men wit leder verkrijgt;
m. (-5); ...METAAL, o. eene metaallegeering uit
10 deelen tin, 2 deelen messing on 3 deelen zink.
bestaande ; ...MOES, o. (plantk., gew.) gemeene veldsla; ...MOLEN, m. (-8), molen waar loodwit bereid wordt; m. (...zen), zekere zwarte•
of bruins aap met witten neus (simex petaurista);
...00G, o. (-en), (nat. hist.) witoogige aardtor; eenesoort van krekel met witte oogen; een nachtvlinder
met witte vlekken ; (delfst.) een steen der ouden;
...PAPIER, o. wit papier, inz. waarop nog niet geschreven is; ...POOT, m. (-en), paard met witte ,
poten;.SCHET,mv(schetn)ldam,
voor een zeer bleak persoon.
WITSEL, o. witkalk; loodwit.
WITSTAART, m. (-en), tapuit; (ook) naam aan.
een ouden gewonen zeearend gegeveh; omdat destaartpennen alsdan wit zijn ; paard met witten
staart.
WITTEBROOD, o. (-en), fljn tarwebrood ; —BAK-KER, m. (-5).
WITTEBROODSDAGEN, m. my., ...WEKEN, v. mv...
(fig.) de eerste dagen of weken (voor een gehuwd
soort van

paar) na het voltrekken der echtverbintenis: zij
zijn nog in hunne wittebroodsweken; de wittebroodsdagen zijn voorbij, nu hebt ge het zoo gemakkelijk
niet meer; ...DEEG, o. deeg voor wittebrood;
...KIND, o. (-eren), bedorven kind ; ...PAP, pap van
stukken wittebrood in zoetemelk gekookt.
WITTEKOOL,

v. (-en), (plantk.) eene soort van

kool met witte bladeren.
WITTELING, m. (-en), dier dat witte haren, yoga
die witte veeren heeft, albino.
WITTEN, (witte, heeft gewit), wit maken (muren
enz. met witkalk).
WITTER, m. (-s), die wit; witkwast. WITSTER,.
v. (-s), vrouw die wit.
WITTEWIJVENKUIL, m. kuil waarin zich witte,
wijvenzoudph.
v._
gmv. als stofnaam : eene soort van karper zonder
voeldraden of dooms; (ook) allerlei kleine visch,
katvisch ; ...VOET, m. (-en), paard met witte voeten ;
...WERK, o. voorwerpsn van wit hout vervaardigd;
...WERKER, m. (-s), schrijnwerker (niet in fijn hout);
...WEVER, m. (-5), wever van witte goederen;
o. zekere plant.
WITZIJDEN, bn. van witte zijde: een witzijden kleed.
WLADIMIR, m. Orde van St.-Wladimir, Russischey
ridderorde.
WOEDE, v. hevige gramschap waarbij men
nagenoeg niet weet wat men doet, razernij:
woede geraken; van woede buiten zichzelf raken, van
woede schuimbekken ; in blinde woede ontstoken; (fig.)
wildheid, drift: de woede der hartstochten ; de woede
der golven.
WOEDEN, (woedde, heeft gewoed), (als) in woede
razen. tieren, wreedheden plegen : tegen iem. woeclen,
de Spanjaarden woedden hevig te Naarden; — onstuimig zijn, verwoesting aanrichten : de stormen woeden;
de zee woedt hevig; — hevige hartstochten woedden in
zone beret, heerschten; de cholera woedde dear,
heerschte daar.
WOEDEND. bn . bw. (-er, -st), in toorn en razernij:
woedenci locum hijop ons af; zeer onstuimig: de
woedende zee.
WOEKER. m. (veroud.) interest, rente; thans:
veel te hooge rente, onwettige winst : geld op woeker
aitzetten, geven; van woeker leven; woeker drijcen; —
(fig.) eene welclaacl met woeker vergelden, dubbel verWITVISCH, m. (...sschen), als voorwerpsn.

het onkruid woekert daar; de bladluizen woekeren zoo
spoedig aan, dat onze tuin er vol mee is.
WOEKERGEEST, m. het overhellen tot woeker;
...GELD, onwettig gewonnen geld; ...HANDEL, m.,
handel die onmatige winst beoogt;
v. veel te hooge interest; ...PLANT, v. (-en), plant
die aan of op eene andere plant groeit en aan deze
haar voedsel onttrekt.
WOEKERSCH, bn. (Zuidn.) woekerachtig.
WOEKERVLEESCH, o. sponsig vleesch in eene
wonde, wild vleesch; ...WET, v. (-ten), wet ter
beteugeling van den woeker; ...WINST, v. (-en),
ongeoorloofde winst; ...ZULHT, v. overdreven gewinzucht.
WOEKERZUCHTIG, bn. (-er, -st), overgegeven aan
den woeker.
WOELACHTIG, bn. (-er, -st), woelig.
WOELEN, (woelde, heeft gewoeld), zich heen en
weer bewegen, onrustig zijn: ik slaap niet gaarne
bid iem., die steeds woelt; spartelen: het ondier woelde
en worstelde lang; wroeten: de mol heeft hier gewoeld;
—, al woelende of wroetende in zekeren toestand

brengen: de varkens woelen de wortels nit den greed;
(fig.) de rivier woelde gaten in den dijk; (zeew.) een
touw verscheidene malen dicht naast elkander om
iets winden, om het daardoor vaster of sterker to
maken: een touw om eene ra woelen; (schrijnw.) be-

woelen.
WOELER, m., WOELSTER, v. (-s),

die woelt, die

aanhoudend in beweging is.
WOELERIJ, v. gewoel, het woelen.
WOELGAREN, o. (zeew.) woelsel; ...GEEST, m.
(-en), die zich niet rustig kan houden; oproermaker;
twiststoker.
WOELIG, bn. bw. (-er,-st), gestadig woelend: een woelig kind; onrustig: de zieke heeft een woeligen yacht
doorgebracht; eene woelige straat, waar veel drukte,
veel verkeer is. WOELIGHEID, v. onrust.
WOELING, v. (-en), het woolen; (zeew.) het bedekken, bedekking (omkleeding) van een kabel of mast;
(fig.) woelingen, onlusten, beroerten (in een land).
WOELINGKNIE, v. (-en), (zeew.) hoekige knie die
de scheg aan den voorsteven vastbindt.
WOELSEL, o. hetgene men oat iets woelt, ten
einde eene breuk to verhelpen of eene schaving to
weren; (zeew.) woeling, omwindsel van den kabel.
WOELWATER, o. woelend water; —, m. en v. (-s),
onrustig mensch; kind dat altoos plaagt en zich
nooit stilhoudt: het is zoo's kleine woelwater.
WOELZIEK, bn. (-er, -st), onrustig, onstuimig: een
woelzieke jongen; oproerig : een woelziek land.
WOELZUCHT, v. onrustige aard.
WOENSDAG, m. (-en), de vierde dag der week;
Aschwoensdag, (R.-K.) Woenedag na Vastenavond;
des Woensdags, op Woensdag.
WOENSDAGAVOND, m. (-en), avond. van Woensdag; ...AVONDBEURT, v. (-en), beurt orn des
Woensdagavonds te preeken; ...MARKT, v. marktplein waar des Woensdags markt gehouden wordt;
...MIDDAG, m. (-en); ...MORGEN, m. (-s); ...00HTEND, m.
WOENSDAGSCH, bn. op Woensdag: de Woensdag-

sche bijeenkomst.
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gelden; dat zal hfj met woeker terugontvangen, dubbel
en dwars zal hij dat terughebben.
WOEKERAAR, m. (-s, ...raren), WOEKERAARSTER, v. (-s), die woeker drijft.
WOEKERACHTIG, bn. bw. (-er, -st), als woeker.
WOEKERACHTIGHEID, v.
WOEKERDIER, o. (-en), WOEKERDIERTJE, o. (-s),
zeker diertje dat op 't licbaam en ten koste van een
ander dier leeft.
WOEKEREN, (woekerde, heeft gewoekerd), door
woeker verwerven, op onwettige wijze veel geld
btjeenschrapen : zich rijk woekeren; door woekerwinst in zekeren toestand brengen : iem. arm woekeren; woeker drijven: met zone talenten woekeren,
er veel voordeel van trekken ; zeer snel toenemen:

WOERD, m. (-en), mannetjeseend.
WOERD, WOERT, v. (-en), omperkt stuk grond.
WOERHAAN, m. (...hanen), fazant; ...HEN, v. (-nen),.

fazantenhen.
WOEST,

bn.

bw. (-er, -st), braak:

een land'

woest laten liggen; onbewoond, onbebouwd: eenewoeste landstreek; een woest eiland, inz. dat voor
bebouwing of bewoning ongeschikt is:

woeste,

onherbergzame oorden; — verwilderd, onordelijk: een.
woest voorkomen hebben; alles ligt woest en verward
door elkander; wild en woest te werk gaan; ruw,
onbeschaafd, lomp : woeste jongens; zich woest aan-stellen; een woest yolk; losbandig: woest leven; onge-temd: een woeste hond; onstuimig: de woeste golven;
een woeste stier, die zeer wild is. WOESTHEID, v.
gmv. het woeste, het onbeschaafde, het ongeregelde;
(heden), onbeschaafde, ruwe, wreede handelingWOESTAARD, m. (-s), wild, ruw, lomp mensch.
WOESTAARDIG, bn. (-er, -st), woest van aard,
barbaarsch.
WOESTELING, m. en v. (-en), wild, ruw mensch_
WOESTELINGE, v. (-n).
WOESTENIJ, v. (-en), onbebouwde, wilds streak
land: de oorlog heeft van deze vruchtbare landstreek

eene ?coestenij gemaakt.
WOESTIJN, v. (-en), eene groote, veelal vlakke landstreek welke ten gevolge van gebrek of volkomen
gemis aan water van bijna alien plantengroei
ontbloot en daardoor onbewoonbaar is; de woestfj-

nen in Afrika; oasen in de woestijn; (fig.) in de
woeston preeken, voor doove ooren preeken, geen
gehoor vinden; de woestUn des levens, een dor, van
alle genoegens ontbloot leven. —BEWONER, m. (-s).
WOFFER, m. (-5), (nat. hist.) woudhopje, zekerevogel.
WOIWODE, m. (-n), (eig.) legerhoofd of hertog;
titel der Poolsche en Wallachsche gekozen opperhoofden; (in Turkije) pachter der belastingen.
WOIWOODSCHAP, o. waardigheid van woiwode;
—, (-pen), gewest door een woiwode bestuurd..
WOL, v. fijne, zachte en korte haren waarmeede oppervlakte van vele lichamen in het plantenrijk, inz. van de bladen bij onderscheidene planten,
bedekt is; de lange, meestal krullige ineengegroeide,
fijne draden, waarvan de zaden veler planten omgeven zijn, b. v. bij het wolgras, de boomwol enz.;
de fijne korte, kroeze en zachte haren van vele ,
diern,b.Vvasomgkijne;z.df,
krullige en dooreengegroeide zachte haren der
de
wol
uitzoeken,
ontvetten,
wasschen,
kaarschapen;
den, spineen, weven; sterfwol, wol van een aan eene
ziekte gestorven schaap; (fig.) in de wol geverfd,.
geheel overgegeven (aan de ondeugd); (ook) volkomen bedreven (in eenig yak); (sprw.) veel geschreeuw en a einig wol, veel drukte om niets of
om eene onbeduidende zaak; — wollen draden: net
wol borduren; kousen van wol breien; — stof uit dewol der schapen gemaakt: wol dragen; (sprw.) onder-

de wol gaan, naar bed gaan. WOLLETJE, o. (-5),

wollen lap.
WOLACHTIG, bn. (-er, -st), als wol, op wol gelijkende: wolachtig haar. WOLACHTIGHEID, v.
WOLARBEID, m. het werken in wol; van wol
vervaardigde voorwerpen; ...ARBEIDER, m., ...ARBEIDSTER, v. (-5), die wollen voorwerpen vervaardigt; ...BAAL, v. (...balers), groote hoeveelheid wol
tot eene baal gemaakt (voor de verzendin0; op de.
wolbaal (of den wolzak) zitten, het voorzitterschap

waarnemen in het Britsche Lagerhuis; ...BEEST,
o. (-en), dier dat wol oplevert; ...BEREIDEN, o.

het bereiden van wol; ...BEREIDING, v.; ...BEREIDER, m., ...BEREIDSTER, v. (-s); ...BLOEM, v.
witwolkruid: zekere plant; ...BOER, m. (-en), boar
die de wol zijner schapen verkoopt; ...BOOG,
m. (...bogen), een op den strijkstok eener viool
gelijkend hoedenmakersgereedschap waarmee de
wol omhooggeslagen, losgemaakt en gezuiverd
wordt; ...BOOM, m. (-en), viltboom, eene in de keer-

VTOLBoOM.

WOLHOEN.

kringen voorkomende boomsoort (bombax), waarvan
het zaadpluis tot wol verwerkt wordt; ...DISTEL,
v. (-s), kaarderidistel; ...DOORN, m. (-s),
aaam van eenige planten, welker zaad van wol
omgeven is; inz. Indische katoenboom; ...DRA A TER,
wolbereider.
WOLDRAGEND, bn. wol opleverende, van wol
voorzien: het woldragend vee; woldragende planten.
WOLF, m. (...ven), een grauwgeel roofdier (canis
-lupus) met spitsen snuit en neerhangenden staart,
zonder staart 1 M. lang; eten als een wolf, zeer veel
-eten; (sprw.) geen wolf in den buik smoren, ronduit
spreken, de .waarheid zeggen; met de wolven in het
Bosch huilen, den stroom volgen, doen wat anderen
-doen; die zich schaap maakt, wordt van den wolf
gevreten, al to goad is buurmans gek; den wolf bij
'de ooren houden, in eene netelige, misselijke, gevaarlUke omstandigheid zijn; den wolf in den
muil loopen, .zich in gevaar begeven, in 's vijands
handen loopen; den wolf bij de schapen (of in de
schaapskooi) opsluiten; den wolf tot herder maken, iem.
op eene plaats laten, waar hij gemakkelijk veel
-schade kan doen, (ook) eene wond laten dichtgaan
vOOr zij gezuiverd is; de wolven verslinden elkander
niet, 't is diefje en diefjesmaat; — (nat. hist.) een
insect in bijenkorven, bijenvreter; boomworm,
-een insect hetwelk de boomen beschadigt; korenworm; (geneesk.) vretende wolf, eene om zich vretende,
Iankerachtige zweer of zulk een uitslag; — ziekte
der koeien, kenbaar door slappen staart, die dan inge•sneden wordt; wolf aan de tanden, eene tandenziekte
-die om zich vreet en alle tanden aansteekt; — (term
der pianostemmers) het niet zuiver klinkeu van
•een instrument; (sterrenk.) een der zuideltjke sterrenbeelden; — metaalklomp; — (wev.) duivel of sear
-om gewasschen of geverfde wol los to maken en
van aanhechtende onreinheden to zuiveren ; machine
.ora de ruwe katoen voor het spinnen te zuiveren:
de zitting. WOLFJE, o. (-s),
—dewolfvanenzadel,

gen; ...KERS, v. (plantk.) eene plant (atropa belladonna), 15 dM. hoog wordende, tot de familie der
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kleine, jonge wolf.
WOLF, v. (...ven), (zeew.) draaikuil.
WOLFABRIEK, v. (-en), plaats waar wol bereid
of bewerkt wordt; ...FABRIKANT, m. (-en), vervaardiger van wollen goederen; eigenaar eener
wolfabriek.
WOLFACHTIG, bn. als een wolf, op een wolf
gelijkende.
WOLFRAM, o. eene zeer zelden voorkomende delfstof, die eene grijs- en bruinachtig zwarte kleur
beeft; het is eene verbinding van een ijzerzout on
een mangaanzout van wolframzuur, het wordt in
'de tinertsbeddingen van het Ertzgebergte on in het
Harzgebergte, voorts in Engeland, Frankrijk en
Noord-Amerika gevonden.
WOLFRAM1UM, o. zeker metaal dat als een donkergrauw poeder voorkomt en alleen in de hevigste
hitte tot kogels te zamen smelt en alsdan in glans
en kleur met het ijzer overeenkomt; het s. g. is
19,1: men gebruikt wolframium in kleine hoeveelheden
om staal te verbeteren.
WOLFSANGEL, m. (-s), wolfsklem; ...BAARS, m.

(...zen), een zeer smakelijke visch (labrax lupus),
inz. in de Middellandsche Zee, die 3 voet lang en.
wel 15 KG. zwaar wordt; m (-en), wolfsklem; ...BEZIE, v. (...zien), dolbes; ...BOOM, m. (-en),
(plantk.) boksboom; ...BOON, v. (-en), vijge- of boksboon; ...DOORN, ...DOREN, m. (•s), (plantk.) kruisdoorn; ...EINDE, o. (-n), wolvedak.
WOLFSGEBIT, o. (-ten), de tanden van een wolf;
gebit waarmede hardgebekte paarden worden bedwongen; ...GEHUIL, o. jankend geluid van een
wolf; ...GRAS, o. eene soort van gras; ...HA.A R,
o. (...haren), haar op de huid van een wolf; ...HOND,
in. (-en), eene soort van hond, keeshond (canis

pomeranus); — basterd van een hond en een wolf;
hond voor de wolvenjacht; ...HONGER, m. razende,
verschrikkelijke honger. geeuwhonger; ...HLTID, v.
(-en); ..,IJZER, o. (-s), voetangel om wolven to van-

nachtschaden behoorende, welker kleine glinsterend

zwarte bessen zeer vergiftig zijn, ook doodkruid
geheeten; ...KLAUW, m. (-en), klauw van een wolf.
WOLFSKLAUW, v. een plantengeslacht (lycopodium) tot de familie der wolfsklauwen behoorende,
waarvan 4 soorten in ons vaderland in 't wild
voorkomen, als: de pljnbladige wolfsklauw, de moeraswolfsklauw, de cypresbladige wolfsklauw on de gemeene wolfsklauw; de sporen worden als smet- on
als bliksempoeder aangewend; ...KLEM, v. (-men),
wolfsangel.
WOLFSKLEURIG, bn. (-er, -at), de kleur van een
wolf hebbende.
WOLFSKOP, m. (-pen); ...KR1TID, o. (plantk.)
smeerwortel; m. (-en), kuil waarin men
wolven vangt; (vestingb.) wolfskuilen, trechtervormige putten met cirkel- of veelhoekvormig
bovenvlak on een aangepunten paal in 't midden,
rondom eene verschansing om hare nadoring to
bemoeilijken; sloot of kuil aan 't einde van eon
park, laan of tuin om den ingang to beletten, zonder 't uitzicht to belemmeren; ...LEGER, o. (-s),
ligplaats van een wolf; ...MAAND, v.(ou-dt.) wintermaand; v. (-n), (plantk.) waterandoom; ...MELK, v. melk eener wolvin.
WOLFSMELK, v. een plantengeslacht (euphorbia),
tot de familie der wolfsmelkachtigen behoorende,
waarvan bij ons de 12 volgende soorten in 't wild
gevonden worden : het kroontjeskruid, ook wel kleine
spurge, duivelsmelk on zilverblad geheeten; het wrattenkruid; de kleine wolfsmelk; de moeraswolfsmelk,
ook wel groote wolfsmelk, groote spurge on duivelsmelk geheeten; de stompe wolfsmelk; de spitsbladige
wolfsmelk, ook wel heksenmelk geheeten; de cypresbladige wolfsmelk; de zeewolfsmelk; de breedbladige
wolfsmelk; de stave wolfsmelk; de kruisbladige wolfsmelk on de zoete wolfsmelk.
WOLFSMELKACHTIGEN,

v. my. eene plantenfamilie

(euphorbiaceae) waartoe 3 geslachten behooren: het
bingelkruid, de buks en de wolfsmelk; alle bevatten

een giftig melksap dat bij de minste kneuzing in
druppels to voorschijn komt; ...MUIL, m. (-en),
mull van een wolf; ...MUTS, v. (-en), ...PELS, m.
(-zen), muts pels van eene wolfshuid vervaardigd; ...POOT, ...VOET, m. (-en), poot of voet van
een wolf; ...POOT, v. eene lipbloemige plant (lycopus)
die langs slooten en andere wateren voorkomt;
...SCHIJN, m. zekere plant; ...SPEL, o. (-en), eene
soort van gezelschapsspel op het dam bord: dens
schijf (de wolf) moat trachten tusschen tien andere
(de schapen) door to komen; gelukt dit, dan heeft
hij gewonnen; ...SPIN, v. (-nen), (nat. hist.) spinnensoort die geen web maken, doch haar roof overvallen.
WOLFSVANGER, m. (-s), kleed of wijde zak als
middel om een wolf to vangen; zware, dikke handschoen; ...VEEST, m. naam eener kampernoelje
in velerlei soorten, die niets dan stof of wind bevat (lycoperdon bovista); ...VEL, o. (-len), huid van
een wolf; ...VLIEG, v. (-en), (nat. hist.) (asilus);
...WORTEL, v. monnikskap: zekere plant.
WOLFTAND, m. (-en), tand van een wolf; plat deal
tusschen de tanden eener groote zaag; (plantk.)
moederkoorn.
WOLGRAS, o. katoengras (eriophorum), zeker gewas; ...HAAR, o. onderhaar der meeste dierenhuiden; ...HAAS, m. (...hazen), eene familie van
knaagdieren (lagostomi) met lang, zacht en glanzig
haar, zoo groot als konijnen; ...HANDEL, m. inen verkoop van wol; ...HANDELAAR, m. (-s),
koopman in wol.
m. my. de
WOLHARIG, bn. met wollig haar;
zcolharigen, menschen wier hoofdharen niet rond,
maar plat zijn en gemakkelijk buigen.
WOLHOEN, o. (-ders), (nat. hist.) zeker hoen in
Japan met zachte, haarachtige vederen (phasianus

gallus lanatus).

WOLK.

WOND.

WOLK, v. (-en), overgangsvorm van den onzichtbaren waterdamp tot regen, mist, sneeuw of hagel:

van 4 soorten bij ons in 't wild worden aangotroffen:
het scheedevoerend wollegras, het breedbladige wollegras; het smalbladige wollegras; ook wollevlas,matte-

de lucht is met wolken bedekt; de wolken trekken naar
het oosten; de wolken pakken zich samen, worden
voortdurend dichter; — wat bij eene wolk vergeleken wordt: wolken van stof warrelden omhoog; eene
walk van rook, van sprinkhanen, zeer groote menigte
sprinkhanen; eene walk van getuigen. zeer veel
getuigen; een wolkje melk in de thee of koffie,
zeer weinig; het water moet zonder wolken zi9n, de
urine moot helder zijn; wolkjes op den buik eener
zwangere vrouw, wolkvormige roode vlakken wegens
het uittrekken der huid; — (in sprw.) een kerel als
eene wolk, gezonde, kloeke kerel; een kind als eene
wolk, een zeer groot kind; donkere walk, dreigend ongunstig vooruitzicht; iem. tot in de wol.
ken verheffen. hem uitbundig prijzen; nit de wolken
vallen, hoogst verbaasd of ontsteld zijn; in de wolken
zijn, zeer verheugd zijn. WOLKJE, o. (-5), kleine
wolk; streepje in het wit van het oog; vlies in de
. pis; vlek in edelgesteenten die naar eene wolk
gelijkt; (fig.) donkere of sombere trek op het gedonkere wolkjes vertoonden zich op haar
. zicht:

gelaat.
WOLKAARDE, v. (-n), kaarde der wolkammers;
...KAARDEN, o. zie KAARDEN, ...KAARDING, v.;
...KAARDER, m. (-s), ...KAARDSTER, v. (-s), die
wol kaardt.
WOLKACHTIG, bn. (-er, -st), als eene walk, op eene
wolk gelijkende.
WOLK AM, m. (-men), kam waarmee de wolkamniers de wol kammen; ...KAMMEN, o.; ...KAMMER,
m. (-s), die wol karat; zekere soort van aardappelen;
...KAMSTER, v. (-s).
WOLKBOOG, m. (...bogen), regenboog; ...BREUK,
v. (-en), geweldige plasregen waardoor eene geheele
streek overstroomd en alles medegesleept wordt.
WOLKDRIJVEND, bn. (zeew.) het is wolkdrijvend
weer, er drijven wolken in de lucht.
WOLKENDRIFT, v. het drijven der wolken; ...HEMEL, m. hoogte in den dampkring waarin de wolken zich bevinden; ...KOLOM, v. (-men). eenige
wolken die de gedaante eener kolom of zuil vertoonen, inz. die wolk, welke den Israillieten op hun
tocht door de -woestijn bij dag den weg woes;
...RING, m. (-en), kring van wolken; ...SPIEGEL,
m. (-s), vierkante spiegel in vierkanten van 4 cM ,

lagria).
WOLKFLOERS, o. (dicht.) de wolken.
WOLKGEVAARTE, o. hoeveelheid dicht opeengestapelde wolken.
WOLKIG, bn. (-er, -st), met wolken bedekt, vol
wolken: een wolkige hemel; onzuiver (van edelgesteenten): wolkige diamanten; troebel, onklaar:

wolkige urine.
WOLKOOPER, m. (-s), handelaar in wol; ...KRASSER, m. (-s), wolkaarder; ...KRUID, o. (plantk.)
naam van verschillende planten: koningskaarsen,
koningskruid; wild wolkruid, zwart wolkruid, rood,

wolkruid, welriekend wolkruid en naaktstengelig wolkruid; ...KRUIDVLINDER, m. (-s), (nat, hist.) eene
soort van uiltje (cucullio scrophulariae).
WOLKSTOOM, m. (stoomw.) stoom die in den
darnpkring ontwijkt on in den vorm van witte
-wolkjes zichtbaar is.
WOLKSWIJZE, bw. als wolken.
WOLKVANGER, m. (-5), eene soort van overkleed
,cler zeelieden van presenning (tot bescherming tegen
boos weer); ...VEGER, m. (-s), (zeew.) wind die de
lucht van wolken schoonveegt.
WOLKZON, v. (-nen), (sterrenk) bijzon.
WOLLEGRAS, o. (plantk.) een plantengeslacht
(eriophorum) tot de familie der cypergrassen behoorende, met menigvuldige zachte witte draden, waar-

vlas, doitergras, veenhamels, veenpluis, katoenbloem,
mooren, driemoorken, flok, lok en vlokken geheeten,
on het tengere wollegras.
WOLLEN, bn. van wol (vervaardigd): wollen kousen;
wollen stoffen.
WOLLENAAIEN, o. vrouwenkleederen vervaardigen: een meisje op het wollenaaien besteden of geven,
het haar laten leeren; ...NAAISTER, v. (-5), maakster van vrouwenkleeren; ...NAALD, v. (-en), naald
voor wollen stoffen; naald welke door wollenaaisters
gebruikt wordt.
WOLLENGOED, o. wollen stoffen; kleedingstukken
van wol.
WOLLEVLAS, o. (plantk., gew.) smalbladig wollegras.
WOLLIG, bn. (-er, -st), als wol, wolachtig: wollige
haren; van wol voorzien: wollige schapen; (plantk.)
met vele zachte haren bezet: w ollige bladeren; harig,
ruig: eene wollige Judd; het wollige darmvlies. WOLLIGHE ID, v. het wolachtige.
WOLMARKT, v. (-en), openbare plaats waar wol
wordt verkocht; (ook) stad waar een groote wolhandel gedreven wordt; ...METER, m. (-s), eon
werktuig ingericht en bestemd om de fijnheid on
derhalve de dikte of middellijn der wol to meten;
...MUIZEN, v. my. muizen met wollig haar; ...OPHALER, m. (-5), lakenrouwer; ...PLUKKEN, o. het
uiteenpiukken der wol; ...PLUKKER, m. (-s),
...PLUKSTER, v. (-s); ...SCHAAR, v. (...scharen),
zeker gereedsehap der schaapscheerders; ...SCHEIDEN, o. wolbereiden; ...SLAGER, ...KLOPPER, m.
(-s), werkman in eene hoedenfabriek; ...SPINNEN,
o.; ...SPINNER, m. (-5); ...SPINNERIJ, v. (-en);
...SPINSTER, v. (-s); ...STAMPER, m. (-s), zeker
werktuig.
WOLVEBEET, m. (...beten), beet van een wolf;
...DAK, o. (-en), dak hetwelk met drie of vier hoeken schuin afloopt.
WOLVEE, o. woldragend vee, de schapen.
WOLVEN, (wolfde, heeft gewolfd), veel en gulzig
eten: daar zit ny weer to wolven, een bijzonder soort
van damspel spelen, zie wolfsspel; wol, katoen of
andere stollen uitpluizen: paardenharen matr assets

wolven.
verdl,onichtgesldrwokn-

beweging na to gaan; ...VORMING, v. het vormen
der wolken.
WOLKEVER, m. (-s), (nat. hist.) harige wolkever
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WOLVENAARD, m. aard der wolven; ...JACHT, v.
het jagen op wolven; ...JAGER, m. (-s); ...NET, o.
(-ten), strik om wolven to vangen.
WOLVEPRENT, v. (-en), wolvespoor.
WOLVERLEI, v. (plantk.), zie VALKRUID.
WOLVERVEN, o, het verven der wol; ...VERVER,
m. (-s), ...VERVERIJ, v. (-en), het verven der wol;
plaats, fabriek waar dit geschiedt.
WOLVESPOOR, v. (...sporen), afdruksel van wolfspooten in den grand.
WOLVET, o. vettigheid in de wol.
WOLVIN, v. (-nen), wijfje van den wolf.
WOLVLOK, v (-ken), zeer geringe hoeveelheid
wol; ...WASSCHEN, o. het wasschen der wol;
...WASSCHER, m. (-s); ...WERKER, m. (-5); ...WEVEN, o.; ...WEVER, m. (-5); ...ZAK, m. (-ken), wolbaal.
WOMAR, m. (-5), werpspies der Indianen.
WOMBAT, o. (-5), knaagbuideldier op Nieuw-Holland, 0,;5 M. lang, zonder staart, een nachtdier
dat van plantenvoedsel leeft.
WOND, (-en), WONDE, v. (-n), beleediging des
lichaams, kwetsuur: iem. eene diepe, gevaarlijke wonde

toebreng en ; aan zone wonden bezwken; van zone
wonden genezen; gehouwen, gestoken, geschoten wonde,
verdeeling naar de wijze waarop zij toegebracht
zijn; (sprw.) niets dan wonden en builen zoeken, altijd
op vechten uitgaan; (fig.) verdriet, smartelijke herinnering: open die oude wonde niet, spreek niet van
dat ongeluk van vroeger ; eene pleister op de wonde
leggen, leed verzachten; dat is balsem voor zffn
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wonde, dat is een troost voor hem. WONDJE, o.
(4), kleine wonde: een onbeteekenend wondje.

WONDARTS, m. (-en), heelmeester, chirurgijn;
...ARTSENIJ, v. (-en), heelmiddel.
WONDBAAR, bn., (w. g), gekwetst kunnende won
den: eene wondbare plek. WONDBAARHEID, v.
eigenschap van kwetsbaar to zijn.
WONDBALSEM, m. heelmiddel; ...BEHANDELING, v. behandeling eener wonde : antiseptische
wondbehandeling.

WONDEN. (wondde, heeft gewond), kwetsen, beleedigen (eenig lichaamsdeel) ; iem. aan het hoofd,
in den rug wonden; Licht, doodelYk wonden; (fig.)
grieven, beleedigen : het hart wonden. WONDING, v.
het wonden.
WONDER, bn. bw. vreemd, buitengewoon, wat
verwondering wekt: hij vertelt wondere geschiedenissen; dat ztjn wondere zaken; 't is wonder, dat hij dot
gedaan heeft; ik dacht, dat hij mij wonder wat te vertellen had, zeer veel gewichtigs; in hooge mate:
is wonder erg; hij is wonder gelukkig.
WONDER, o. verwondering (w. g.): het geeft mij
wonder, ik ben er over verwonderd; geen wonder,
het geeft geene verwondering, het is niets vreemd,
't is natuurlijk; —, (-en), wat iets buitengewoons
is, wat men zich niet verklaren kan of wat algemeen de aandacht trekt : dat is geen wonder; het
is een wonder, u hier te zien, een vreemd verschijnsel; die soldaten deden wonderen van dapperheid; hij
is een wonder van geleerdheid, een onvergelijkelijk
geleerd mensch; de liefde doet wonderen; — de seven
wonderen der wereld, zekere gedenkstukken van
kunst die wegens hunne verbazende grootte en
duurzaamheid of uit hoofde hunner uitstekende
schoonheid algemeen de aandacht trokken : de
Egyptische pyramiden; de zoogenaamde hangende
tuinen van Babylon; de tempel van Diana to
Ephesus; het beeld van den Olympischen Jupiter;
het Mausoleum van Artemesia; de Colossus van
Rhodus en de pharus of vuurtoren van Alexandrig; — wat tegen de natuur der dingen is en aan
God of aan bovennatuurlijke krachten wordt toegeschreven: Jesus verrichtte wonderen; de wonderen
uit den bijbel, die daarin vermeld staan ; aan wonderen
gelooven; als hij beter wordt, dan gebeuren er wonderen,
het is haast niet to denken, dat hij beter kan
worden.
WONDERAPPEL, m. (-en), appel waarmede mirakels worden verricht (momordica).
WONDERBAAR, bn. bw. (-der, -st), WONDERBAARLIJK, bn. bw. (-er, -st), bewondering, verwondering wekkend, verbazend, vreemd : het is toch
wonderbaar, dat nooit iets verkeerds doet; hij werd
wonderbaarlijk gered.
WONDERBAARHEID„..BAARLIJKHEID, v. het
wonderbare (van iets)..
WONDERBALSEM, m. bijzonder heilzaam werkende
balsem; ...BEELD, o. (-en), (R.-K.) beeld dat mirakelen doet; ...BLOEM, v. (-en), zekere Peruaansche
bloem (mirabilis); ...BOOM, m. (-en), eene plant
(ricinis communis), tot de familie der wolfsm,lkachtigen behoorende, die in Oost-India groeit, doch
bij ons een struikachtig gewas is, dat slechts de
zomermaanden duurt; de zaken van dezen boom,
de zoogenaamde purgeerboontjes, bevatten eene olie,
welke onder den naam van wonderolie, castorolie,
Amerikaansche olie in de geneeskunde als een zacht
purgeermiddel wordt gebezigd; ...BRON, v. (-nen),
bron met wonderkrachtig water: _CAMERA, v.
eene bijzondere soort van tooverlantaarn waarbij
de te vertoonen afbeeldingen ondoorzichti2. zijn;

...DAAD, v. (...daden), wonderbare verriclatin2 . ,
handeling, mirakel.

WONDERDADIG, bn. bw. (-er- -st), WONDERDADIGLIJK, bw. wonderdoend, op verbazingwekkende wijze : dat Mariabeeldje heeft zconclerdad lye
kracht; wrinderdadige genezing, hulp. -NV ONDE RDADIGHEID, v.

WONDERZALF.
WONDERDIER, o. (-en), buitengewoon dier; (fig.).

gemeenz., scherts.) .buitengewoon mensch of iem_
van wien veel gesproken wordt.
WONDERDOEND, bn. miraculous, wonderdadig.
WONDERDOENER, m. (-s), die wonderen verricht;
...DOKTER, m. (-s), die wonderkuren doet; (ge-meenz.) kwakzalver.
WONDEREN, verwondering verwekken; het (verlwonder/ mtj, ik sta er verbaasd over; (ook) het ismij vreemd of ongewoon (dat...).
WONDERGAAF, (...gaven), ...GAVE, v. (-n), won-derbaarlijke gift : de wondergaaf der poezie; (ook)
vermogen om wonderen to verrichten ; ...GELOOF, o._
geloof aan mirakelen; ...GESCHIEDENIS, v. (-sen),.
geschiedenis van een wonder; vreemde geschiedenis.
WONDERGOED, bn. zeer goed; ...GRAAG, bn.
bijzonder graag; ...GROOT, bn. buitengewoon, verbazingwekkend groot.
WONDERHEID, v. (...heden), iets wonderbaarlijks.
WONDERINKT, m. tooverinkt; ...JAAR, o. (...iaren),.
jaar waarin veel wonderen gebeurd zijn; ...KIND,
o. (-eren), kind dat om de eene of andere buitengewone of zeldzame gave bewondering wekt; (fig.) ,
wonderi.

WONDERKLEIN, bn. buitengewoon klein.
WONDERKRACHT, v. kracht om mirakelen tedoen; buitengewone, verbazingwekkende kracht;
...KRUID, o. zeker gewas waaraan eene wonderbaarlijke geneeskracht wordt toegekend; Sint-Janskruid; heidensch wonderkruid, vederkruid; ...KUUR,
v. (...kuren), eene zeldzame kuur of genezing;
...LAND, o. land waarin wonderen gebeuren (in desprookjes); buitengewoon merkwaardig land;
...LICHT, o.
WONDERLIJK, bn. bw. (-er, -st), wonderbaar,
wonderlijk, dat hij nu joist komen moest; zonderling,
vreemd: een wonderlijke man; wonderlijke zaken;
eene wonderloke kleecling, die algemeen de aandacht
trekt; — (gew.) misselijk, op het punt zijn om
flauw te vallen: ik werd op eens zoo wonderlfjk.
WONDERLIJKHEID, v. (...heden), het wonderlijke;
zonderling gedrag.
WONDERMACHT, v. buitengewone macht; machtom wonderen te doen; ...MAN, m. (-nen); ...MEN Stal,
m.; ...MIDDEL, o. (-en), middel dat wonderen verrichten kan; ...NET, o. (-ten), een netvormig weefsel
beneden aan de hersens van dieren, welke met denkop naar beneden goon; ...OLIE, v. zie op WON-

DERBOOM; ...PALEIS, o. (...zen), betooverd paleis;
wondermooi paleis; ...REGEN, m. een met buitengewone omstandigheden verbonden regen, wanneer kikvorschen, steenen enz. daarmee neervallen.
WONDERSCHOON, bn. buitengemeen, zeldzaam,
schoon: een wonderschoon kind, dier.
WONDERSPREUK, v. (-en), vreemde, zonderlingestelling die met de heerschende meaning in strijd is,
paradoxe.
WONDERSPREUKIG, bn. bw. (-er, st), wonderlijk,.
strijdende met de aangenomen leer on gevoelens,.
afwijkend, zonderling, paradoxaal: dat klinkt wonderspreukig.

WONDERSTERK, bn. buitengewoon stark : een
wondersterk paard; dat stukje van behendigheid is:
wondersterk.
WONDERSTRUIK, m. (-en), (plantk.) zekere Oostindische struik die zeldzame eigenaardigheden heeft;
...STUK, o. (-ken), meesterstuk, uitstekend fraai of
kunstig werk; ...TEEKEN, o. (-s, -en), mirakel;
...VERHAAL, o. (...verhalen), verhaal van een
wonder; wonderbaar verhaal; ...VERSCHIJNSEL,
o. (-en).
bw. voorWONDERVOL. bn . bijzonder vol;
treffelijk, uitmuntend: Pat is wonderwel gedaan, g
wist dat ?condericel. zeer goed.
WONDERWERK, o. (-en), een wonder : wonderwerken
verrichten, wonderen doen; bewenderenswaardig.
werk; ...WERKER. m. (-a), die wonderen verricht;
...ZALF, v. wonderdadige

WONDERZINNIG.
WONDERZINNIG, bn. bw. (-er, -st), vreemd, zon-

41erling; grillig: eene wonderzinnige natuur. W ONDERZINNIGHEID, v.
WONDERZOUT, o. glauberzout, zeker gen eesmiddel.
m. (...haken), z eker heelkunWONDHAAK,
-dig instrument; ...HEELER, m. (-5), heelmeester,
-chirurgijn; ...HEELKUNDE, ...KUNST, v. chirurgie;
...IJZER, o. (-5), (heelk.) werktuig om de diepte
•eener wond to peilen; ...KOORTS, v. (-en), koorts
ten gevolge eener wond; ...KRUID, o. (plantk.) iedere
plant waaraan men groote geneeskracht toe-schript, inz. een plantengeslacht, tot de familie der
vlinderbloemigen behoorende, waaraan slechts eene
soort, het gemeene wondkruid, bij ons in 't wild wordt
aangetrofien (anthyllis), valkruid ; ...KUSSENTJ E,
-o. (-s), kompres; ...MIDDEL, o. (-en) ; ...NAAD, m.
(...naden), (heelk.) naad van eene wond; ...PLEISTER,
v. (-s), ...POEDER, o. middel tot heeling van wonden;
—, v. (-s), eene dosis van dit poeder; (ook) zekere
heelkrachtige plant; ...TANG, v. (-en), zekere tang
der wondheelers; ...TEEKEN, o. (-en), litteeken,
overgebleven spoor eener wond; ...WATER, o. een
uit wondkruiden getrokken water ter heeling van
wonden; ...ZALF, v.
WONEN. (woonde, heeft gewoond), verblijf houden,
gehuisvest zijn: in eene stad, op een dorp wonen;

eenzaam, afgelegen wonen; in een eigen huis, op kamers
wonen; bij iem. wonen, bij iem. gehuisvest zijn of
learners hebben, (ook) bij iem. dienen; de dassen en
vossen woven in holen; (fig.) blijven, op den duur
zijn: waar liefde woont, gebiedt de Heer zijo zt-gen.
WONING, v. (-en), verblijfplaats, huis (of deel van
een huis), waarin men voorgoed verblijf houdt,
domicilie. WONINKJE. o. (-s).
WONER, m. (-s), bewoner, inwoner.
WONINGGIDS, m. (-en), gids, handleiding voor het
huren en verhuren, koopen en verkoopen van huizen.
WOON. Zie METTERWOON.
WOONACHTIG, bn. wonende; gevestigd, gedomi•cilieerd: h is woonachtig te Leiden.
WOONBAAR, bn. bewoonbaar, geschikt ter bewo'ning.
WOONHUIS, o. (...zen), tot woning ingericht gebouw; ...KAMER, v. (-s), huiskamer, kamer tot
dagelijksch gebruik van het gezin; ...KELDER, m.
(-s), kelder tot woonplaats ingericht; ...PLAATS,
zone
- v. (-en), dorp of stad waarin men woont:
woonplaats verlaten; ...STEDE, v. (-n), woonplaats;
...STREEK, v. (...streken), streek waarin men `wont;
....VERTREK, o. (-ken), woonkamer.

WOORD, m. (-en), mannetjeseend.
WOORD, o. (-en), een spraakgeluid of eene ver-eeniging van spraakgeluiden waardoor de spreker
bij den hoorder eene bepaalde voorstelling wil verwekken (gesproken woord); de zichtbare voorstelling
hiervan (geschreren, gedrukt woord); iedere taal be-

staat uit woorden; de woorden zijn eenlettergrepig of
meerlettergrepig ; stem-, afgeleide en samengestelde woorden; woorden van buiten leeren; — deel der samenhangende rede: zjne gedachten in woorden uitdrukken; iets woord voor woord narertellen, woordelijk;
ik kon het van woord tot woord verstaan, juist zooals
gesproken werd; iets woord voor woord vertalen,
woordelijk; een paar woorden zeggen, kort zijn; in
een paar woorden iets lneedeelen, in weinig woorden
reel zeggen, bondig zijn; met een omhaal ran woorden;
zone gedachten in de woorden verdrinken, te veel
-

woorden bezigen waardoor de aandacht afgeleid
wordt; niet reel woorden over iets vuilmaken, aan iets
i.'erspillen, er kort over zijn ; een goed verstaander

heeft maar een half woord noodig, wie oplet, wie der
zake kundig is, begrijpt spoedig; daar is geen waar
woord aan, alles is gelogen; om het andere woord
•eene leugen, hij liegt bijna alles; —
het gesprokene: iem. goede woorden geven, hem
- vriendelijk verzoeken, (ook) hem vleien; voor geld
•en goede woorden krygt men veel gedaan; doe een goed
-woord voor mtj, zorg dat ik het krijg, (ook) zorg dat
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ik niet gestraft worde; wij zullen eerst een goed
woord spreken, bidden, een gebed doen (inz. voor den
maaltijd); — een verstandig, een geestig, een troostr#k
woord spreken ; vleiende woorden tot iem. richten, hem
vleien; harde woorden, scherpe terechtwijzingen;
zif hebben woorden, twist, oneenigheid; woorden krtjgen, in twist geraken; van woorden •kwam het tot
daden, van een twist kwam het tot eene vechtpartij ; vuile woorden, zedenkwetsende, walglijke taal;
— het hooge woord moest er uit, het gewichtige woord,
de bekentenis; het hoogste woord voeren, het meeste
to zeggen hebben; hij moet altUd het laatste woord
hebben, hij heeft altijd terug to zeggen, altijd nog
wat to voegen, te verbeteren bij hetgeen een ander
zegt; het woord voeren, spreken, inz. tot eene vergadering; het woord nemen, beginnen to spreken; iem.
het woord geven, gelegenheid geven, het woord to
voeren; het woord is aan u, gij hebt het woord, het is
uwe beurt te spreken; het woord tot iem. richten,
iem. toespreken; iem. te woord staan, hem aanhooren; an geen woord meer, zwijg verder;
zegt geen woord, hij zwijgt, houdt zich stil; ik weet
er geen woord van, ik weet er niets van; hfj moet er
het eerste woord nog over zeggen, hij heeft daarover
nog nooit g,esproken, zij kan goed haar woord doen,
zij weet zich goed nit te drukken. zij kan goed
spreken; een ?coordje op zon pas, juist ter tijd spreken; een good woord vindt eene goede plaats, met beleefdheid (of vriendelijkheid) krijgt men eerder iets
gedaan dan met grofheid; —
belofte: zijn woord geven. iets vast beloven; zijn

woord houden, nakomen, doen wat men beloofd heeft;
zijn woorcl breken, schenden, niet nakomen; iem. can
zijn woord houden, zich houden aan hetgeen iem.
beloofd heeft; ik geloof u op izti woord, gij behoeft
her niet to bewijzen, te verzekeren, ik geloof u,
oindat gij het zegt; een man ran zijn woord, iem.
dien men vertrouwen kan; een man een man, een
woord een woord, het blijft bij de afspraak; — krijgswoord, wachtwoord; — het Woord, de I3ijbel, de H. S.;
het woord Gods, de geboden van God. WOORDJE,
o. (-s), klein woord; (fig.) een woordje, als het u belieft. luister een oogenblik, ik heb u iets to zeggen.
WOORDAFLEIDER, m. (-5), die bedreven is (of zich
oefent) in de afleiding der woorden; ...AFLEIDING,
v. (-en), onderzoek naar den oorsprong der woorden;
uitslag van dit onderzoek; ...AFLEIDKUNDE, v.
...BEDERVER, m. (-s), iem. die de woorden bederft,
verminkt, slecht uitspreekt; ...BEPALING, v. (-en),
bepaling, omschrijving, verklaring van een woord;
...BESCHRIJVING, v. (-en), beschrijving, verklaring
van een woord; ...BREKER, m., ...BREEKSTER,v.
(-s), die niet nakomt wat hij (of zij) gezegd of beloofd heeft; ...BREUK, v. het niet nakomen van
het eens gegeven woord; ...BUIGING, v. (-en), (taalk.)
verbuiging, declinatie ; ...DUIDING, v. (-en), (w. g.)
uitlegging, verklaring van een woord.
WOORDELIJK, bn. bw. (-er, -st), overeenkomstig
de woorden, letterlijk: iets woordelijk mededeelen,
weergeren; iem. woordelijk verstaan, woord voor woord ;
woordelijk vertalen, woord voor woord; dat moet ge niet
woordelijk opnemen, dat heeft een andere beteekenis.
WOORDENARM, bn. (-er, -st.), arm aan woorden, in
tegenst. met woordenrijk.
WOORDENBOEK, o. (-en), verzameling van woorden,
nam en enz., naar eene zekere orde, gewoonlijk alphabetisch gerangschikt, benevens de verklaring, omschrijving of vertaling ervan: Fransch woordenboek;

Woordenboek voor Kennis en _Kunst; Paedagogisch
woordenboek; woordenboek van oude talen, lexicon.

WOORDENBOEKJE, o. (-5).
WOORDENBOEKSCHRIJVER, m. (-s).
WOORDENBOUW, m, het maken of samenstellen
van woorden; ...KEUS, v. keuze van woorden: die
schrover heeft eene gelukkige woordenkeus; ...KENNIS,
v. kennis der woorden eener taal: vele candidaten
voor het Engelsch hadden eene gebrekkige woordenkenv. woorden zonder zin; ...LIJST,
nis;
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verkort woordenboek, (inz. alphabetische)
ltjst vin woorden of namen; lijst van woorden die
in een boekwerk voorkomen; ...PRAAL, v. omhaal
van woorden, hoogklinkende taal; ...RAADSEL,
WOORDRAADSEL, o. (-s), charade; raadsel betreffende een woord, dat door verzetting of weglating
van ztjne letters andere woorden geeft, die bedektelijk
omschreven worden, logogrief.
WOORDENRIJK, bn. (-er, -st), rijk aan woorden : eene
hij
woordenr#ke taal; by is bjjzonder woordenrfjk,
praat maar door, (ook fig.) hij is welsprekend: een
woordenrjjk schrfjver. WOORDENRIJKHEID, v.rijkdom van woorden; (fig.) gebabbel.
WOORDENSCHAT, m. rijkdom eener taal; titel van
een woordenboek; ...SMEDER, m.• (-s), die nieuwe
woorden maakt of invoert; ...SMEDERIJ, v. het
scheppen van nieuwe woorden; ...SPEL, o. woordspeling; ...STRIJD, ...TWIST, m. strijd -, twist over
geraakten in een woordenwoorden; (ook) gekijf:
strfid; ...VITTER, m. (-5), iem. die op de woorden
vit, kleingeestige aanmerkingen daarover maakt;
(ook) die de woorden in al hunne volkomen zuiverheid overeenkomstig de taal- en spelregelen wil
geschreven on gesproken hebben, purist; ...VIT.
TERIJ, v. (-en); ...WISSELING, v. (-en), twist, gekijf;
levendige discussie, debat; ...ZIFTEN, o. keurig zijn
bij het gebruik van woorden; ...ZIFTER, m. (-5),
woordenvitter; ...ZIFTERIJ, v. (-en).
WOORDFIGUUR, v (...figuren), grammatische figuur,
zie FIGUUR; ...GRONDING, v. woordafleiding;
...HERHALING, v. (-en), herhaling van een of meer

er van hem geworden?, welk lot heeft hem getroffen?; kinderen worden menschen ; het wordt laat, koud,
warm; zij worden het eons, komen tot dezelfde mee-

v. (-en),

,

woorden; (stijll.) de herhaling van dezelfde woorden
aan het begin van verschillende zinnen, of verschillende deelen eener periods; (versb.) het beginnen van een vers met een of meer woorden, waarmede het voorgaande vers eindigde.
WOORDHOUDEND, bn. getrouw aan het eons ge-

geven woord.
WOORDHOUDER, m. (-s), ...HOUDSTER, v. (-s), die
zijn (of haar) woord niet breekt; ...HOUDING, v.
het nakomen eener belofte; ...KUNDIGE, m. (-n), die
bedreven is in de woordafleiding; ...LID, o. (...leden),
deel van een woord, klein woord; ...OMZETTING,
v. (-en), omzetting der woorden waarbij de bestanddeelen hun logisch karakter behouden: ...ONTLEDING, v. (taalk.) ontleding van een zin in zijne
woorden, in tegenst. met zinsontleding; ...RAADSEL,
o. (-s), woordenraadsel; ...SCHEIDING, v. (-en),
(drukk.) spatie; ...SCHIKKING, v. het geregeld bijeenbrengen van woorden tot het vormen van volzinnen, syntaxis; ...SPELING, v. (-en), dubbelzinnige
beteekenis van een woord, calemboury; ...TOON, m.
klemtoon, nadruk op een der woorden in een zin.
WOORUITLATING, v. (-en), (taalk.) uitlating van
een of meer woorden uit een zin, ellips; ...15ITSPRAAK, v. het uitspreken der woorden; ...VERANDERING, v. (-en); ...VERBREKER, m. (-s);
...VERBREKING, v. (-en), woordbreuk; ...VERDRAAIER, m. (-s), die aan een woord een verkeerden zin (eene valsche bet.) geeft. inz. die het met
eenebooze bedoeling doet; ...YE RDRAAIING, v. (-en);
...VERKLAARDER, m. (-s), die woordverklaringen
geeft; ...VERKLARING, v. (-en), verklaring der
beteekenis of beteekenissen van een woord uit
het woord zelf; ...VERPLAATSING, v. (-en) ; ... VER.
WISSELING, v. (-en): ...VOEGING, v. woordschikking, syntaxis; OERDER, m. (-s), die spreekt (in
eene vergadering enz.); die namens anderen spreekt;
...VORM, m. (-en), vorm van een woord; ...VORMING, v. de woordvorming leert de wijze kennen,
waarop de taal te work gaat om uit de bestaande
woorden nieuwe woorden te vormen; ...V ORSCHER,

m. (-s), etymoloog; ...VORSCHING,
WOOTZ, o. zekere fijne soort van staal.
WORDEN, (word, is geworden), beginnen to zijn,
ontstaan; (bijb.) God zeicie: daar zij Licht en daar
werd licht; het wordt vrede; — komen in zekeren
toestand: 1tY wordt arm, rijk, dii:, yrout, ziek; ,rat is

ning, hetzelfde gevoelen; — het beroep, ambt kiezen
van: hfj wordt timmerman, smid, dokter, officier;
wordt minister, men heeft hem tot minister benoemd; — hulpwerkw. van den lijdenden vorm: hfl
wordt geprezen, gestraft; het wordt gebakken; er wordt
gedanst, gezongen, dansen, zingen heeft daar plaats;
het wordt morgen eene week, morgen is het eene week.
geleden. WORDING, v. het worden; geboorte, ontstaan: in staat van wording verkeeren.
WORDEND, bn. geboren wordende, ontstaande: dewordende maatschappjj.

WORDINGSLEER, v. leer van het ontstaan der dingen: wordingsleer der bewerktuigde, der onbewerk-

tuigde lichamen.
WORG, m. benauwdheid in de keel; (veearts.),
keelontsteking der paarden.
WORGBOOM, m. (-en), eene boomsoort uit de tropische gewesten (ficus pertusa) waarvan de luchtwor-

tels den moederstam omklemmen on dood drukken..
WORGEN, WURGEN, (worgde, wurgde, heeft geworgd, gewurgd), door het samenknijpen der keel
doen sterven. WORGING, v. het worgen.
WORGENGEL, m. (-s), engel des verderfs.
WORGER, m. (-s), WORGSTER, v. (-s), iem. diet
worgt.
WORGER, m. (-s), een klein, listig, moordzuchtig
inlandsch vogeltje (lanius excubitor), moedig van.
aard, dat zich met insecten en kleine vogeltjes.
voedt; ook de naam door BUFFON aan eene Amerikaansche soort van vliegenvanger (muscicapa tyran-nus) gegeven.
WORGGEZWEL, o. (-len), keelontsteking,
...BETTING, m. (-en), (art.); ...KOORD, o. (-en), strop•
om iem. to worgen; ...PAAL, m. (...palen), paal
waaraan een misdadiger met de koord gestraft:
wordt; ...PEER, v. (...peren), eene soort van wrange
peer, kroppeer; ...TOUW, o. stork garen waarmede,
de vuurpijlen worden toegebonden.
WORK, m. (-en), kikvorsch.
WORKEN, (workte, heeft geworkt), kwaken, rikkekikken (van kikvorschen).
WORM, WURM, m. (-en), eene klasse van dieren.
met een lang, rond, zeer buigzaam en sarnentrekbaar lichaam; het lichaam is geleed of ongeleed,„
maar gelede bewegingsorganen zijn nooit aanwezig
(vermes); de wormen vormen eene overgangsgroep tot
alle andere klassen van het dierenrijk; wormen in den
grond zoeken om te visschen : in het dagelijksch levee
die soorten van wormen, welke in het lichaam des.
menschen leven: het kind heeft wormen; iets tegen
de wormen ingeven; een worm kwiltraken: — ongedierte•
dat het hout doorknaagt: dat hoot is van de wormen.
doorvreten; — zekere zenuw onder de tong van hon.-.

den, die men vroeger voor een worm aanzag; eene
soort van schurft der paarden on muilezels; een
zeer aan het hoofd van kinderen, dauwworm; —
(fig.) de knagende worm des gewetens, wroeging; een
worm in het hoofd hebben, ergens over morren, or gemelijk, ontevreden over an; (gemeenz. on mode-lijdend) kind: die acme wormen. WORMPJE, o. (-s).
kleine worm.

WORMAARDIG, bn. (-er, -st), als een worm.
WORMACHTIG, bn. door de wormen beschadigd, volwrmen.

WORMARTSENIJ, v. (-en), geneesmiddel tegen de ,
wormenihtlca;.BUIS,v(zen)korworm; ...DIER, o. (-en).
WORMDRIJVEND, bn. geschikt om de wormen nit.
het menschelijk lichaam to verwijderen: wormdrijvende middelen.

WORMEN, (wormde, heeft gewormd), als een worm
wriemelen; (fig.) zich afsloven, afmatten: hij zit
altijd te wormen, hard to werken; z moeten hardwomen voor den kost:
zich met eene gedachte
kwellen: hij ?cormt nog over dat verli,s.
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m. (-s), iem. die wormen zoek t
balken die de uiterste spanten van het achterschipin den grond voor het visschen; (scherts.) iem. di e van binnen kruisen.
voortdurend met den vinger in den neus wroet.
WORPSGEWIJZE, bw. bij worpen; worpsgewijze
WORMER, v. naam van een polder in N.-Holland . tellen.
WORMGAT, o. (-en), gat (in iets) door de worme n
WORST, v. (-en), darm met gehakt vleesch of
mtgevreten.
spek enz. gevuld die dan versch, gerookt, gekookt,
WORMIG, bn. (-er, -st), door de wormen bescha
of gebraden gegeten wordt; worst sioppen; (sprw.)
digd: wormig hout; (van paarden) den worm heb - het bekomt hem als een hond de worst, hij wordt voor
bende: een wormig paard.
dat genot gekastijd; met eene worst naar eene zfjde
WORMKOEKJE, o. (-s), wormartsenij in den vorm
spelt gooien, iets gerings opofferen om een grooter
van een koekje; ...KOLIEK, o. (geneesk ), ...KOORTS
voordeel to verwerven; — worst !, gezegde waarmee
v. (-en), koliek, koorts ten gevolge van de aanwezig
men iem. afscheept die vraagt wat iets is, wat iem.
held van wormen in het lichaam; o ▪ doet; — (zeew.) end oud touw om tot kabelgarens(plantk.) Heidensch wormk•uid, guldenroede : een e to worden uitgedraaid; enden afgekapt zwaar touw,
samengesteldbloemige plant; (gew.) wild wormkr I buiten board gehangen om 't schuren to beletten;
en boeren-worrnkruid, eene samengesteldbloernig • grof doek met zand gevuld en in 't rond geyou
plant, ook reinvaren en steenvaren geheeten, welke ✓ wen, 'twelk men bij zware beweging van 't schip
bloeitoppen in de geneeskunde als wormdrijven d bezigt om to beletten dat de schotels van tafel
middel gebezigd worden.
rollen; kruitworst. WORSTJE, o. (-s).
WORMMEEL, o. spoor van wormen in bout: het
WORSTEBROODJE, o. (-s), broodje waarin een eind
door de houtwormen tot poeder fijngevreten hout;
worst is gebakken, saucijzebroodje.
...MIDDEL, o. (-en), middel tegen de wormen; ...MOS,
WORSTELAAR, m. (-s, ...laren), WORSTELAAR
o. wormvormig mos (helminthochorus officinalis),
STER, v. (-s), die worstelt of strijdt; vechter, vecht
...NAGEL, m. (-s), (zeew.) huidspijker, paalspijker;
ster; athleet.
...NEST, o. (-en), nest waarin wormen zich voortWORSTELDANS, m. (-en), zeker worstelspel
planten; streek waarin vele wormen voorkomen;
waarbij alleen de handen gebruikt worden.
...POEDER, o. wormartsenij; v. (-s), eene dosis
WORSTELEN, (worstelde, heeft geworsteld), elkanvan dit poeder; ...REGEN, m. (-s); ...SCHADE, v.
der de armen om het lichaam slaan en dan op den
schade door de wormen aangericht.
grand trachten to werpen: rich oefenen in het worWORMSGEWIJZE, bn. bw. wormswijze.
stelen; met iem. worstelen; (fig.) met den dood worstelen,.
WORMSLAK, V. (-ken), (nat. hist.) eeno soort van
den doodstrijd strijden; — met inspanning van alle
slak (vermicularia) die veel op spoelworrnen gelijk
krachten vechten, strijden: tegen iem. worstelen; ht
en tot de familie der torenslakken behoort ; worstelde om to ontkomen; tegen de golven, tegen den
...SLANG, V. (-en), (nat. hist.) eene Amerikaansch • wind worstelen, zich geducht inspannen om vooruit,
slang; ...SPIER, v. (-en); ...STEEK, m. (...stek en) , to komen tegen de golven, den wind in; veel met
plek waar een worm geknaagd heeft; ...STEEN , tegenspoed to worstelen hebben, to kampen hebben.
m. (-en), eene soort van steen.
WORSTELING, v. (-en), het worstelen; strijd, tramp
WORMSTEKIG, bn. (-er, -st), door wormen aangeeene geduchte worsteling ontstond.
tast, bedorven: wormstekig hout; wormstekige vruchWORSTELKUNST, v. de kunst van to worstelen;
ten. WORMSTEKIGHEID, v.
vechtkunst; ...MEESTER, m. (-5); ...OEFENING,
WORMSTREPIG, bn.; wormstrepig bewerkt (van
v. (-en); ...PERK, o. (-en), plaats waar geworsteld,
bouwwerken enz.) met eene wormvormige streep
wordt: tegen iem. in het worstelperk treden, den strijd
bewerkt.
met iem. aanbinden; ...PLAATS, v. (-en); ...SPEL, o.;
WORMSWIJZE, ...WIJS, bn. bw. als een worm, in de
...STR1JD, m. geduchte strijd waarbij men zich tot
gedaante van een worm; de wormswfjze spieren, zenu
het uitersto moat inspannen.
wen; het wormswijze verlengsel van den blinden darm
WORSTEN, (worstte, heeft geworst), worst maken..
de wormswijze beweging, samentrekking der maag, der
WORSTENMAKER, ...STOPPER, m., ...STOPST.ER,
ingewanden; wormswjze (zwakke, golvende) pots; rich
v. (-51, die worst maakt.
wormswijs bewegen.
WORSTEPEN, ...PIN, v. (-nen), (slag.) pennetje of
WORMT, v. (-en), (bouwk.) steunbalk van den
dorentje waarmede eene gestopte worst vastgestodakstoel.
ken wordt; ...VLEESCH, o. vleesch dat voor worst.
WORMTONGIGEN, my. (nat. hist.) eene onderorde
gehakt wordt.
der hagedissen met lange rondo tong die aan de
WORSTHOORNTJE, ...HORENTJE, o. (-s), een trechpunt verbreed en kieverig is (vermilinguia); het tervormig veelal blikken werktuig waardoor men
kameleon behoort er toe; ...VAREN, v.(-s), (plantk.)
het gehakte vleesch enz. in de darmen stopt; (fig.)
gemeene reinvaren.
iem. door een worsthoorntje voeden, zeer schraal voeden.
WORM VERDRIJVEND, bn. wat de wormen verdrijft:
WORSTKRUID, o. kruiderijen voor worst, inz. bewormverdrfjvend geneesmiddel; ...VORMIG, bn. in den
naming der mariolein of marjolein; ...STOPPEN,
vorm van een worm.
o.; ...VERGIFT, o. (scheik.) vergiftige stoffen die in
WORMVRETER, m. (-s), eene soort van bastaardbedorven worst ontstaan; ...VERKOOPER, m.,,
nachtegaal die zich met wormen voedt.
...VERKOOPSTER, v. (-5); ...VLIES, o.(...zen),(ontl.)
WORMVRIJ, bn. tegen de wormen beveiligd: wormeen vlies dat tot de nageboorte behoort; ...WINvrij hout.
KEL, m. (-5); ...ZAK, m. (-ken), zak welke de plaats
WORMZAAD, o. zaad tegen de wormen; ...ZALF,
van een darm bekleedt.
v. zalf tegen de wormen; ...ZIEKTE, v. zekere ziekte
WORT, o. (brouw.) most van gehopt bier dat deonder het schaapvee; (ook) zekere ziekte der planten
gisting nog niet ondergaan heeft.
waaraan de wormen geknaagd hebben; ...ZWEER,
WORTEL, m. (-s, -en), onderste gedeelte van boom
V. (...zweren), (heelk.), z weer door wormen verooron plant waardoor het voedsel uit de aarde wordt,
zaakt; (veearts.) schurftige z weer der paarden.
gezogen en waarmede zij in den grand bevestigd
WORP, m. (-en), het werpen: om den eersten warp
zijn : vele planten hebben, een hoofdwortel die vertakt is;
spelen; een warp naar jets hebben, kans hebben om
wortel schieten, wortels maken; — (fig.) die ondeugd schoot.
het to verkrijgen; hij deed een gelukkigen warp, hij wortel in zijn hart, kreeg daar een hechten grondwierp good; — dracht van dieren: het konfjn had elf slag; de nieuwere ideeen beginnen ook hier wortel tejongen in e'en warp; jongen van e'en worp; — zooveel
schieten, dringen ook hier door on krijgen invloed;
als to geltjk geworpen wordt: het geld bfj worpen
iets met wortel en talc uitroeien, geheel on al; gierigtellen; worpen van vig, een worp lijnkoeken, 13 stuks;
heid is de wortel van alle kwaad, begin, oorsprong; —
zooveel jongen een dier in eons werpt: een warp de planten die voornarnelijk of uitsluitend om den ,
jonge honden; — weverskam; (zeew.) een der z ware
de gele wortel (daucus=wortelgk adn,iz.
WORMENZOEKER,
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carotas), eene bekende moesplant, en de witte wortel
(pastinaca sativa), een voedergewas voor het rund-

,

vee; —
het onderste van lets waarmede het vastgehecht,
ingeplant is : de wortel van een tand, een nagel; de
wortels der haren; de wortel van den voet, van de
.hand; de wortel der tong; — (taalk.) oorsprong van

een woord (aangeduid door V), (ook) het woord
- waarvan andere gevormd zijn; — (rekenk.) de wortel
van een getal, zulk een getal dat, een of meermalen
met zichzelven vermenigvuldigd, het eerste getal
oplevert: (b. v. 3 is de wortel van 9, want 3 X 3 = 9);
vierkantswortel (V) (die eenmaal), kubuswortel )
-(die tweemaal met zichzelven wordt vermenigvul--digd); den wortel uit een getal trekken. WORTEL`TJE, o. (-s), kleine wortel.
WORTELAARDE, v. aarde aan of tusschen de
wortels.
WORTELACHTIG, bn. als een wortel; vol wortels.
WORTELAKKER, m. (-s), akker met wortelen beplant; ...BED, o. (-den); ...BLAD, o. (-eren), blad
.dat uit den wortel schiet; ...BOOM, m. (-en), een
Indische boom (rhizophora), inz. die -w elks wortelen
- weder stammen voortbrengen en vaak geheele
streken met dezen boom bedekken (R. mangle);
...DRAAD, m. (...draden), (plantk.) wortelharen;
...EINDE, o. (-n), einde van een gewas naar den
wortel toe.
WORTELEN, (wortelde, heeft geworteld), wortel
vatten, zich vasthechten; (fig.) de haat wortelt, is
diep geworteld in zijn hart. WORTELING, v. het
wortelen, wortelschieten.
WORTELETER, m. (-s), elk dier dat van wortels
leeft, ...GEWASSEN, o. my. planten welke men ter
wine van den wortel kweekt, zooals aardappelen.
.knollen, peen, beetwortels; ...GROOTHEID, v. (...heden), (wisk.) iedere stelkunstige vorm waarin den
of meer wortelteekens voorkomen : gelijksoortige
wortelgrootheden, de eentermige die niet of alleen in
•coefficient verschillen; onmeetbare of irrationale wortelgrootheden, die welke men niet vervangen kan
door andere vormen zonder wortelteeken; ...HAREN, o. my. (plantk.) de fijnste bijwortels eener
plant; ...HOUT, o. hout van boom wortels, vaster
dan het gewone hout, maar met meer knoesten en
kwasten.
WORTELIG, bn. wortelachtig.
WORTELINGS, bw. tot op -, tot in den wortel.
WORTELKIEM, v. (-en), kiem van den wortel (in
zaden); ...KLINKER, m. (s), (taalk.) klinker van den
wortel; ...KRUID, o. zeker gewas; ...KWAST, m.
(-en), eigenaardige ververskwast om daarmede wortelpartijen te verven; ...LAND, o. (-en), wortelakker;
...LETTER, v. (-0, oorspronkelijke letter, grondletter; ...LETTERGREEP, v. (...grepen), lettergreep
waarin de wortel van een woord voorkomt; ...LOOF,
o. het loof der gele wortels.
WORTELLOOS, bn. zonder wortel.
WORTELMES, o. (-sen), hakmes om de wortelen
tot beestenvoeder te snijden; ...MUTSJE, o. (-5),
(plantk.) uiteinde der wortelvezels waardoor de
voedende sappen uit den grond opgezogen worden;
...ONTBLOOTING, v.; ...PARTIJ, v. (-en), (schild.)
het weergeven of nabootsen van wortelhout;
...POOTIGEN, my. eene klasse der vormlooze dieren
(rhizopoda) die lange, dunne, slijmerige draden uitsteken en weer intrekken; ...RUPS, v. (-en), cups
-die zich met wortels voedt; ...SAP, o. afkooksel
van wortels voor de ververij; ...SCHEEDE, v. (-n),
(ontl.) de zakjes der haarwortels; ...SCHEUT, v. (-en),
uitspruitsel uit den wortel.
WORTELSCHIETEND, bn. wat wortels schiet.
WORTELSCHIETING, v. het wotrelschieten;
...SCHRAAPSEL, o.; ...SNIJDER, m. (-s), wortelmes;
...SPRUIT, v. (-en), wortelhaar; kiem van zaden.
WORTELSTANDIG, bn. (plantk.) aan den voet van
.den stengel of onmiddellijk boven den grond staand.
WORTELSTELSEL, o. (-s), het stelsel van de

wortels eener plant; ...STOIC, m. (-ken), (plantk.)
onderaardsch stengeldeel dat veal op een wortel
gelljkt: de wortelstok groeit sneller vooraan dan hi
van achteren afsterft; ...STUK, o. (-ken), stuk van
den wortel eener plant, van een tand enz. ; .,.TAFEL,
v. (.en), (rekenk.) tafel welke de wortels en hunne
machten bevat; ...TANG, v. ( en), zekere tang der
tandmeesters; ...TEEKEN, o. (-s, -en), (stelk.) teeken
tot aanwijzing van den wortel ) ; ...TREKKEN,
o. het berekenen van den wortel uit eon getal;
...TREKKING, v. ( en); ...VERF, v. vetf uit plantenwortels bereid; ...VERSTEENING, v. (-eh); ...VEZEL,
v. ( s), ...VEZELTJE, o. (-s); ...VIJGEBOOM, m. (-en),
wortelboom ; ...VORM, m. (-en), (wisk.) stelkunstige
vorm waarin wortelteekens voorkomen.
WORTELVORMIG, bn. in den vorm van een worts'.
WORTELWOORD, o. (-en), grondwoord van andere
woorden; ...ZAAD, o. het zaad der gele wortels of
peen.
WORVEL, m. (-5), zie WERVEL.
WOUD, o. (-en), eene met boomen dichtbegroeide
streek van eenigen omvang, inz. wanneer boomen
en struiken in het wild door elkander groeien: een
-

-

-

woud van hoogstammige boomen; de wilde dieren leven

in de wouden.
WOUDAAPJE, o. (-s), (nat. hist.)
WOUDACHTIG, bn. (-er, -st), als

woudhopje.
een woud, op een
woud gelijkende ; met wouden bezet.
WOUDANEMOON, v. (...monen), (plantk.) boschanem oon (anemone silvestris); ...BEEK, v. (...beken),
beak die door een woud vliet, in een woud ontspringt; ...BEUK, m. (-en), (plantk.) roods beuk;
...BEWONER, m. (-s), bewoner van een woud; (fig.,
dicht.) wouddier; ...BEZIE, v. (...zidn), ...BES, v. (-sen),
eene in 't wild in wouden groeiende bessensoort, inz.
de wilde moerbezie; ...BIJ, v. (-en), eene soort bijen
die in wouden eenzaam leven (andrenetae); ...BLOEM,
v. (-en), (plantk.) in wouden in 't wild groeiende
bloem, inz. de wolverlei; ...BROEDER, m. ( s), monnik, kluizenaar die in een woud woont ; ...DISTEL,
v. (-s); ...DUIF, v. (...van), (nat. hist.) de grootste
onzer inlandsche wilde duiven (columba palumbus)
die in groote menigte in onze bosschen wordt aangetroffen; zij wordt ook houtduif, boschduif, ringduif
en koolduif geheeten.
WOUDEIK, m. (-en), de gewone zomereik (quercus
pedunculata); ...ESCH, m. (...esschen), de gewone
esch (fraxinus excelsior); ...EZEL, m. ( s), wilde ezel,
zeker viervoetig dier (onager); ...FOREL, v. (-len),
(nat. hist.), in woudbeken levende forel (salmo fario);
...GEBERGTE, o. (-n), een met wouden bedekt gebergte, ...GEDROCHT, o. ( en), monster dat in de
bosschen leeft, ...GEZANG, o. het zingen der vogels
in het woud; ...GOD, m. (-en), (fab.) Sater, Faunus;
...GODIN, v. (-nen), (fab.) boschnimf, Dryade;
...HAGEDIS, v. (-sen) ; ...HEER, m. (-en), eigenaar
van bosschen of boschgronden; ...EOEN, o. (-ders),
zekere vogel (tetrao); ...HOPJE, o. (-s), naam van de
kleinste soort onzer inlandsche reigers (ardea
minuta), wordt slechts 3 dM. lang, ook woudaapje,
houtbutoortje of woffer geheeten, die in het riot on de
wilgen van onze meren, moerassen en veenplassen
wordt aangetrofren.
WOUDKERS, v. (-en), wilde kers; ...KEVER, m. (-s),
schallebijter; ...KRUID, o. valkruid; ...LANDSCHAP,
o. (-pen), een met wouden begroeid landschap;
teekening daarvan ; ...LEEUW, m. (-en), ...LEEUWIN,
v. (-nen), ; ...LUIS, v. (...zen), zeker ongedierte;
...LUIZENKRUID, 0.; ...MARTER, m. (-s); ...MEESTER, m. (-5), woudheer; zekere plant, lelie der dalen ;
...MEESTERSCHAP, o.; ...MELDE, v. (plantk.);
...MIER, v. (-en), groote mierensoort, in bosschen
levende (formica rufa); ...MOS, o. (plantk.) in wouden
groeiend mos (hylocomium); ...NACHTEGAAL, m.
(... gal en), zekere vogel; ...NARCIS, v. gels woudnarcis;
...NIMF, v. (-en); ...OS, m. (-sen), in wouden in 't wild
levende os (bos urus); ...RAAF, v. (...raven), eene
soort van raaf (corvus cremita) ter grootte van eene
-

-

-

WOUDRAT
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op de Zwitsersche Alpen; ...RAT, v. (-ten), rat
-die zich in het woud ophoudt; groote woudrat, trekwat, aardrat; Surinaamsche Aneas: eene buidelrat
-die hare jongen op den rug draagt; ...RECHT, o. (oudt.)
recht dat de heeren zich lieten betalen van de
bosschen, die door de vazallen verkocht worden.
WOUDSALIE, v. (plantk.) wilde salie (salvia praten-sis); ...SCHORPIOENVLIEG, v. (-en), (nat. hist);
...SLANG, v. (-en), in wouden levende slang; ...SNIP,
-v. (-pen), (nat. hist.) naam in Gelderland aan de
thoutsnip gegeven; ...SPIN, v. (-nen), (nat. hist.)
boschspin; ...STAD, v. (...steden), stad in de nabtj:held van een woud gelegen ; ...STROO, o. (plantk.)
wilde lel:e; ...UIL, m. (-en), gemeene grauwe uil
...VAREN, v. (plantk.) boschvaren ;
, (stria aluco);
...VENKEL, v. wilde venkel; ...VLIEG, v. (-en), in
:,bosschen levende vlieg; ...VOGEL, m. (-s), in wouden
levende vogel; ...WACHTER, m. (-s), boschopziener.
WOULD-BE (Eng.), bn. zoogenaamd, die wil schijven
to zijn wat hij niet is: een would-be gentleman.
WOULFFSCHE FLESCH, v. (...sschen), eene flesch
met twee of meer halzen, bij scheikundige werkin,g,en gebruikt.
WOUTER, m. (-5), (nat. hist.) meerkol.
WOUTERMAN, m. (-s), WOUTERMANNETJE, o. (-s),
.-(zeew.) een der strookes hout waarvan er doorgaans
vier op het zaathout onder een stijl gezet -\\ orden
.om het uitglijden van dezen to beletten; kleine
blokjes zonder schijven, voor dunne lijnen; (timm.)
latje dat men waterpas tegen iets vastspijkert of op
traplatten legt om er het eind van eene plank op
-te doen rusten, ook draaglijstje, draagklos geheeten.
WOUW, m. (-en), een vrij groote roofvogel (maims
'Tegalis) die bij ons all een op den trek voorkomt,
ook koningswouw, milaan en zwaluwstaart geheeten;
-de zwartbruine wouw heeft donkerbruine vederen ;
-de bruins kuikendief wordt ook gewoonlijk, doch
ten onrechte, wouw genaamd.
WOUW, v. eene der twee soorten van reseda (reseda
luteola), met bleekgele bloemen, welke ons eene gele
kleurstof oplevert, waarmee allerlei stoffen van zijde,
o 1 , linnen en katoen worden geverfd.
WOUWEN, (wouwde, heeft gewouwd), met wouw
-verven.
WOUWESTAART, m. (-en), staart van een wouw;
•(zeew., oudt.) benaming van bet roer, om zijn vorm.
WOUWKUIP, v. (-en), verfkuip waarin wouw aangem aakt is.
WRAAK, WRAKE, v. begeerte zich to wreken, om
-ondervonden hoon of kwaad aan den veroorzaker
to vergelden of vergolden to zien; die vergelding
zelf: iets nit wraak doen; naar wraak dorsten, er naar
streven kwaad met kwaad to vergelden; dat roept,
_schreit om wraak; (in den bijbel) eene straf en
- verlangen om to straffen, zelfs van God: mY
is de

WRAAKZUCHTIG, bn. (-er, -st), wraakgierig.
WRAAKZWAARD, o. het wrekende zwaard der
gerechtigheid.
WRADDEL, m. (-s). (W. g.), kossem, vlies of krop
onder den hals van een rand.
WRAK, bn. bw. (-ker, -st), niet gaaf, met gebreken,
beschadigd: wrak hout; wrak aardewerk; wrakke

Dien,

wraak.
WRAAK, v. (wraken), (zeew.) drift, hoek van afdrijving.
WRAAKADEMEND, bn. wraaklustig.
WRAAKBAAR, bn. (-der, -st), verwerpelijk, afkeubloedverwanten
- renswaard; (recht.) niet toe to laten
zijn wraakbare getuigen. WRAAKBAARHEID, v.
WRAAKENGEL, m. engel der wrake; ...GEROEP, o. geroep om wraak; ...GEVOEL, o. gevoel,
lust om zich to wreken.
WRAAKGIERIG, bn. ( er, -st), begeerig om wraak to
nemen. WRAAKGIERIGHEID, v.
WRAAKGODIN, v. (fab.) furie, razernij.
WRAAKGOED, o. uitschot, afgekeurde nuttelooze
voorwerpen; ...HARING, m. (-en), als voorwerpsn.
—, v. gmv. als stofn.: slechte uitgeschoten baring;
...LIJN, v. (-en), (zeew.) de streep welke bet kielwater
to loefwaart op beschrijft on die de afdrijving van
het zeilend schip aanwijst; ...LUST, m.; ...NEMING,
.tOEFENING, v. (-en), het wreken; ...UUR, o. tijdstip
ivaarop wraak genomen wordt; ...WENSCH, ni. (-en).
-wervloeking.
WRAAKZUCHT, v. zucht naar wraak.
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kaas; wrakke kersen; een wrak schip; (fig.) een wrakke
boedel, boedel waaruit de schulden niet betaald kunnen worden; (fig.) het staat wrak met hem, zijne zaken
gaan slecht. WRAKHEID, v.
WRAK, o. (-ken), wat wrak is: een pond wrak,
wrakke kersen; inz. stukken van een gestrand
schip; beschadigd on onbruikbaar schip; (fig.) overblijfselen van iets.
WRAKE. Zie WRAAK.
WRAKEN, (wraakte, heeft gewraakt), als onwaardig verwerpen, afkeuren; (recht.) niet toelaten (ge-tuigen enz.): de getuigen wraken; een kantonrechter
wraken, hem ongeschikt, onbevoegd achten om
over eene zaak to oordeelen. WRAKING, v. (-en), het
wraken : akte van wraking.
WRAKEN, (zeew.) afdrijven, van streak gaan: het
kompas wraakt; het schip wraakt. WRAKING, v. (-en),
het wraken (in alio bet.).
WRAKGOEDEREN, o. m y. goederen van een gestrand schip, beschadigde goederen.
WRAKKER, m. ( s), (zeew.) stranddief.
WRAKTON , v. (-nen), (zeew.) ton die aanwijst, dat
een schip gezonken is.
WRANG. bn . bw. (-er, -st), scherp, zuur, bijtend;
(eig.) gezegd van iets dat den mond samenwringt
of samentrekt - wrange appels; die win is wrang;
(fig.) onaangenaam : nu smaakt hi/ de wrange vruchten
van zijn wangedrag. WRANGHEID, v. het zure,
scherpe.
WRANG, v. (-en), (zeew.) gebogen bout \verk, bulkstukken: wrang, halve wrang van het groot spant.
WRANGE, v. (plantk.) w.nde.
WRANGE, v. (-n), (gew.) draaier van een handmolen, kruk.
WRANGKRUID, o., ...WORTEL, v. (plantk.) zwart
en groen nieskruid; men heeft beide planten hoogstwaarschijnlijk met lien naam bestempeld, omdat
haar \vortel soms gebruikt wordt tot het zetten
van etterdrachten of wrangen bij schapen, varkens enz. door een stuk daarvan onder de huid to
brengen.
WRAT, v. (-ten), klein eeltachtig uitwas op de
huid dat uit ver:engde huidtepeltjes bestaat met
verdikte opperhuid; knobbel of uitwas aan eene
plant. 'WRATJE, 0. (-s).
WRATACHTIG, bn. (.er, -st), als eene wrat: wrat-

achtige uitwassen; de wratachtige verhevenheden der
handen; met wratten bezet: wratachtige padden.
WRATDISTEL, v. (plantk.) eene cactussoort met
afgeronde vormen (mamillaria).
WRATKEVER, m. (-5), een schildvleugelig insect
(inalachius), waarvan het lichaam met wratten bedekt is; somtijds komen de maskers, door een
orkaan uit de verte aangevoerd, met de sneeuw
tut de lucht vallen: ...MIDDEL, o. (-en), middel
togen wratten; ...STEEN, m. wratachtige steen, inz.
versteeningen van den zeet, gel en druipsteen.
WRATTENKRUID, o. planten waarvan het sap gebezigd wordt tot het uitbijten van wratten; inz.
eene soort van wolfskruid welke alleen op bouw.
on moesland wordt gevonden.
WRATTIG, bn. (-er, -st), wratachtig: wrattige han-

den, bladeren.
WRATZWEER, v. (...zweren), zwerende wrat.
WREED, tn. bw. (-ex*, -st , , hard, ruw (voor het
gevoel) : dat laken is wreed, dit is reel zachter; wreede
boonen, erwten, niet malsch ; het is wreed weer, guur,
onstuimig; eene wreede pin, scherp, doordringend; —
wrang, scherp (van smaak): wreede urn; woest,
ruw (van inborst), slecht, snood: een wreed man;
een wreed genioed he'-ben; iem. wreed behandelen; on-
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WREED.

WRIKRIEM.

barmhartig, bloeddorstig: de tjjger is wreed; - wat
an wreedheid getuigt: wreede straffen opleggen.
WREEDHEID, v. (...heden), wreede handeling, onbarmhartige daad: wreedheden begaan.
WREEDAARD, m. (-a), ruw onbarmhartig gevoelloos mensch.
WREEDAARDIG, bn. bw. (-er, -st), wreed. WREEDAARDIGLIJK, bw. op wreede wijze, met wreedheld. WREEDAARDIGHEID, v. het wreede.
WREEDELIJK. bw. met -, uit wreedheid.
WREEF, v. (wregen), hoogste deel van den voet.
WREEG, v. (wregen), wreef.
WREKEN, (wreekte, heeft gewroken), wraak nemen
over (iets of iem.): eene beleediging, een moord wreken;
zffn vriend wreken; zich wreken;
zich door middel
van wraak voldoening verschaffen: zich over jets
wreken; zich op iem. wreken. WREKING, v. het
wreken, wraak.
WREKEN. Zie WRIKKEN.
WREKER, m., WREEKSTER, v. (-s), die wraak
neemt.
WREMELEN, (wremelde, heeft gewremeld), wemelen, wriemelen. WREMELING, v. het wemelen.
WRENSCHEN, (wrenschte, heeft gewrenscht), hinniken, inz. van den hengst naar de merrie.
WREVEL, bn. bw. (-er, -st), wrevelig.
WREVEL, WREVELMOED, m., WREVELMOEDIGHEID, v. boosheid, misnoegdheid, bitterheid; bedwongen spijt: die weigering vervulde hem met wrevel;

der siakken, van. plaatjes, tandjes en IMIcen.voor-
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h# sprak met bitteren wrevel; uit wrevel jets doen.
WREVELDAAD, v. (...daden), euveldaad, misdaad,
slechte handeling.
WREVELIG, bn. bw. (-er, -st), misnoegd, knorrig:
wrevelig zag hjj op, keek hfj rond; kijfachtig: wrevelig
van aard zfin, onverdraagzaam; verbitterd, koppig:
dat maakte hem wrevelig; kwaadaardig. WREVELIGHEID, v. wrevel.
WREVELMOED, m. wrevel.
WREVELMOEDIG, bn. bw. (-er, -st), wrevelig.
WREVELWOORD, o. (-en), hard woord.
WRIEMELEN, (wriemelde, heeft gewriemeld), door
elkander zich bewegen, krielen, krioelen: de zee
wriemelt van allerlei schepsels; jeuken, kittelen: er
wriemelt mij iets op den rug. WRIEMELING, v. het
wriemelen, gewriemel; jeukte.
WRIGGELEN, (wriggelde, heeft gewriggeld), telkens
wrikken.
WRIJF, v. (...ven), (gew.) wreef.
WRIJFBAAR, bn. gewreven kunnende worden (tot
poeder enz.).
WRIJFBAK, m. (-ken), (in 't algem.) bak waarin
jets fijngewreven wordt; (pap.) bak om de lompen

in korten tijd fijn to stampen; ...BORD, o. (-en),
wrijftafel; ...BORSTEL, m. (-s), ...DOEK, m. (-en),
gereedschap om te wrijven, to boenen; ...GOED, o.
hetgeen men noodig heeft om meubels to wrijven;
o. (-en), hout om mede te wrijven, glanshout, likhout; zwikhout van een wagon, (ook) voorste
wagenstel; (zeew ) hout op de buitenzijde van een
schip gespijkerd om de wrijving of schokking van
andere vaartuigen of voorwerpen to verminderen;
...KOLF, v. (...ven), houten stamper ter vermaling
en vermenging van kale en zand; ...KUSSEN,
0. (-s), (nat.) een der met amaril besmeerde kussentjes waartusschen de glazen schijf eener electri* seermachine wrijft.
WRIJFLAP, m. (-pen), gereedschap om mede to
wrijven; ...MAND, v. (-en), mand met wrijfgoed;
...MOLEN, m. (-s), papiermolen met wrijfbakken;
...PAAL, m. (...palen), paal waaraan de beesten in
de weide zich wrijven, ook schurk en (scherts.)
dominee geheeten; (fig.) iem. die het voorwerp van
spot of hekeling is (in een gezelschap enz.); iem.
op wien door een ander de schuld van zich afgeworpen wordt; ...PAKKING, v. eene pakking waardoor een bewegend deel gaat zonder dat de luchtdichte afaluiting verbroken wordt; ...PLAAT, v.
{_platen), (nat. hist.) hoornachtige plaat op de tong

rien, ...ROL, v. (-Ten), rol om jets fijn to wriaven;..
...SPOOR, o. (jag.) plaats aan boomen waarlangs.

een wild zwijn gewreven heeft en waaraan men,
zien kan, hoe hoog het is; ...STEEN, m. (-en), zeker gepedschap (der apothekers, schilders, ververs,
drukkers enz.) om iets fijn te wrijven.
WRIJFSTER,
(-8), zij die wrijft.
WRIJFTAFEL, v. (-5), (art.) tafel waarop het buskruit wordt fijngemaakt; ...WAS, o. en v. waswaarmee men meubelen wrijft; ...WORST, v. (-en),
(zeew.) zak met kabelgarens gevuld en aan de ,

buitenzjdvahscpfgenomdvl-

gen van een schok to voorkomen.
WR1JTEN, (wrijtte, heeft gewrijt), twisten, kra
keelen; tegenwerpen. WRIJTING, v.' het wrijten.
WRIJTER, m. (-s), twistzoeker, woelgeest. WRIJTSTER, v. (-s).
WRIJVEN, (wreef, heeft gewreven), met meer of
minder kracht twee voorwerpen met de oppervlakten fangs elkander bewegen: met de hand langs
jets wrjven, om de gladheid ervan to onderzoeken
enz.; zich de handen wrifven, om ze te warmen; zich
in de hcinden wrfjven, van genoegen; zjjne oogen, zich
de oogen wrijven, om zich den slaap uit de oogen te.
verdrijven; een stuk lak met een wollen doek wrijven,
om electriciteit op te wekken; eene tafel, meubelen.
wrijven, om er de stof of to nemen, om ze to boe-nen; metaal met amaril, met schaafgras wrfjven, om
ze to polijsten; de varkens, het vee wrijft zich Tangs
een paal, om jeuk to verdrijven; zich den arm wreyen, waar men pijn gevoelt om die to verminderen; (geneesk.) masseeren; de kerten wrffven zich tegen
de boomen, na het afwerpen der horens; - met het.
doel om iets fijn to maken: kruit, verf wrijven; jets:
tot poeder, tot stof wrijven; - (sprw.) iem. jets onder
den neus wrijven, iem. jets verwijten; niets anders,
schrijven en overschrij- doenaschrtjvwien,
yen; zich aan iem. wrilven, met iem. to doen hebber,
of aanleggen, omgang, gemeenschap met iem. hebben; - de schfiven mogen niet langs elkander wrffven,.
mogen elkander niet aanraken. WRIJVING, v. (-en),..
het wrijven; (nat.) de weerstand dien men ondervindt bij het wrijven: de wrijving der rust is grooterdan de wrijving der beweging, om een voorwerp in,
beweging to brengen, is moor kracht noodig dart
om het in beweging to houden; slepende en rollendewrijving, al naarmate een voorwerp langs een
ander sleept of rolt; de rollende wrijving bedraagt
spoorwegen 2 o deel van den last; de wrfjving werkt
zoowel voor- als nadeelig.
WRIJVER, m. (-s), die wrijft; fijnmaker; wrijfkussen.
WRIJVINGSELECTRICITEIT, v. (nat.) electriciteit.
door wrijving opgewekt; ...HOEK, m. (-en), (nat.) ,
helingsokwardtns,vOcirhe
uitglijdt; ...METER, m. (-5), toestel door MUSSCHENBRO r K uitgevonden om de kracht der wrijving tebepalen ; ...PLAAT, v. (...platen), ...PLAATJE, o. (-s),
plaat, plaatje waarlangs jets wrijft, inz. om het
uitslijten der andere deelen te voorkomen;
v. (-len), rol om de kracht der wrijving to vermin-deren; ...SAS, o. sas dat bij -wrijving ontbrandt;
...VLAK, o. (-ken), vlak waarmee twee voorwerpen:
langs elkander wrijven.
WRIKBAAR, bn. aan het wankelen to brengen ; .
onvast.
WRIKKELEN, (wrikkelde, heeft gewrikkeld), het
frequentatief van wrikkeil.
WRIKKEN, (wrikte, heeft gewrikt), jets been en
weer bewegen, daaraan draaien, inz. om het los temaken: aan een spicer, een paal wrikken; (fig.
trachten jets van zijne kracht te doen verliezen;
een vaartuig met een riem roeien aan het achter
einde. WRIKKING, v. het wrikken.
WRIKKER, m. (-s), (zeew.), iem. die wrikt.
WRIKRIEM, m. (-en), (zeew.) riem die, in eene rondo keep achter aan een licht vaartuig geplaatst, gebezigd wordt om dat vaartuig voort to bewegen.

WRINGEN.

WUW.

WRINGEN, (wrong, heeft gewrongen), door middel
eener draaiende beweging drukken, persen, samentrekken; de handen wringen, ze vouwen en, ze
omhoog of voor zich houdende, heen en weer
draaien als een teeken van de hoogste droefheid
en angst; waschgoed wringen, het door wringen
droogmaken; kaas wringen, de aanhangende wei
uit de wrongel persen; iem. iets uit de handen wringen, het hem ontrukken door het telkens heen en
weer te draaien; een tak van een boom wringen; (fig.)
zich in allerlei bochten wringen, telkens iets anders
verzinnen om zich (uit de verlegenheid) te redden;
(sprw.) ieder weet waar de schoen hem wringt of
knelt), waar het hapert of schort. WRINGING, v.
het wringen; (zeew.) beloop van een schip.
WRINGEN, o. vereeniging, het beloop van een schip.
WRINGHAAK, m. (...haken), zeker werktuig der
zeemtouwers;
o. (-en), wringhaak; ...KUIP,
v. (-en), kuip waarin men melk laat stremmen tot
wrongel; ...STOK, m. ( ken), (bij verschillende ambachten), stok om iets te wringen.
WROCHTEN, (wrochtte, heeft gewrocht), (Zuidn.)
werken.
WROEGEN, (wroegde, heeft gewroegd), kwellen,
beschuldigen, verwijten, knagen: zijn geweten wroegt
(pijnigt) hem. WROEGING, v. (-en), gewetensknaging,
berouw.
WROETEN, (wroette, heeft gewroet), zoekende
graven gelijk de varkens (in den grond): in den grond
wroeten; de kinderen wroeten graag in het sand; (fig.)
in eigen ingewand wroeten, zichzelven nadeel toebrengen; (fig.) wroeten om aan den kost te komen, veel
arbeiden, zwaar werken, zich afsloven, met moeite
in zijn levensonderhoud voorzien; al wroetende in
zekeren toestand brengen: de mollen hebben hier
ales het onderste boven gewroet. WROETING, v. het
wroeten.
WROETER, m., WROETSTER, v. (-s), die wroet.
WROETPLAATS, v. (-en), plaats waar gewroet is.
WROK, m. het gevoel van bitteren haat in het
hart, dat zich door wraak uit: een heintelijken wrok
tegen iem. hebben; uit wrok iem. benadeelen.
WROKKEN, (wrokte, heeft gewrokt), altoos een
haat (tegen iem.) behouden: leg het geschil bij, wrok
niet langer.
WROKKIG, bn. bw. (-er, -st), haatdragend.
WRONG, v. (-en), het wringen, samengewrongen
voorwerp, bij elkander gevoegde en vast ineengedraaide touwen of haren enz.; eene wrong sajet; samengedraaid ding om drukking te verhinderen, inz.
valsche heup; bloemkrans ; een versiersel van den
helm boven de wapenschilden, wanneer deze geen
kroon draagt; oorspronkelijk schijnt- het eene rol
geweest to zijn van twee ineengedraaide linnen of
wollen reopen, waarschijnlijk van binnen met paardenhaar of iets dergelijks gevuld tot vermindering
der kracht van de vijandelijke slagen; tulband:
zeker hoofddeksel der Oosterlingen; (zeew.) leguaan.
WRONGETJE, o. (-5).
WRONGEL, v. gestremde melk van de meeste wei
ontdaan, die gewrongen en geperst wordt om er
kaas van te maken.
WRONGELEN, (wrongelde, heeft of is gewrongeld),
doen stremmen; stremmen (melk).
huis waar men gestremWRONGELHUIS, o.
de melk gebruiken kan; ...MES, o. (-seri), mes om
daarmede de wrongel fijn to snijden; ...MOLEN, m.
(-s), werktuig om de wrongel to kruimelen; ...ROER-

DER, m. (-5), ...VERDEELER, m. (-s), werktuigen
om de wrongel te kruimelen, ten einde de weideelen
beter er uit to kunnen verwijderen.
WRONGSTUK, o. (-ken), (timm.), wrongstuk eener
twee- of meerarmige trap, kuipstuk waarvan de vezels
in de hoofdrichting van den boom loopen.
WUFT, bn. bw. (-er, -st), licht van beweging; veranderlijk, onstandvastig, wispelturig: een wuft jongmensch; dat meisje is erg wuft, niet degelijk; iets
wuft besluiten, alvorens er good over nagedacht te
hebben; niets is wufter clan de openbare meening,
niets is meer veranderlijk. WUFTHEID, v. wispelturigheid; (...heden), onstandvastige handeling.
WUI, v. (-en), WUIT, v. (-en), (zeew.) haspel
waarop men aan boord het schiemansgaren vervaardigt.
WUIFELAAR, m. (-s), (molenm.) onderdeel van een
houtzaagmolen om de zaagramen in beweging to
brengen; in pel-, meelmolens enz. dienen de wuifelaars om sommige deelen in eene schuddende beweging to brengen.
WUITEN, o. mv. (zeew. veroud.) houten met gaten
doorboord om den kabel van het spil of to houden
als hij beslijkt is.
(gew.) verwaande jongen.
WUITING, m.
WUIVEN, (wuifde, heeft gewuifd), heen en weder
slingeren; zwenken, zwaaien inz. om to groeten:
met den hoed, met de hand wuiven. WUIVING,
v. (-en).
WULF, o. (wulven), (zeew.) boog, gewelfde zoldering; —BALK, m. (-en), (zeew.) onderste balk tusschen de hekstukken; —HOUT, o. (-en), stuk van
het wulf.
WULFSEL, o. (-5), gewelf.
WULK, v. (-en), eene familie van smaltongige
slakken (buccinacea), ook kinkhorens geheeten.
WULP, o. (-en), jong van zekere dieren (b. v. van
leeuwen, beren enz), welp.
WULP, m. (-en), (nat. hist.) een gezellig in troepen
levende trekvogel tot de familie der snippen behoorende (numenius); gewone of groote wulp (N. arquata), ook wel tuter, heituter en wilp geheeten, broedt
bij ons op de heide on in de duipannen; de kleine
wulp (N. phaeopus), ook wel regenwulp en regenfluiter geheeten, broedt niet in ons land; — (fig.)
onbedachtzaam jongeling.
WULPENEI, o. (-eren), ...NEST, o. (-en), ei, nest
van een wulp.
WULPSCH, bn. bw. (-er, -t), dartel, speelsch, brooddronken; weelderig; (overdr.) geil, zinnelijk, wellustig: eene wulpsche vrouw; wulpsche wcorden;
wulpsch dansen. WULPSCHHEID, v. dartelheid, onkuischheid, minnelust; (...heden), wellustige taal,
handeling.
WUPS, bn. (Zuidn.) wuft.
WURGDRAAD, m. (...draden), (vuurw.) draad waarmede de vuurpijlen worden toegebonden.
WURGEN, (wurgde, heeft gewurgd), worgen, door
het toedraaien der keel dooden. WURGING, v. het
wurgen.
WURM, m. (-en). Zie WORM.
WURM, m. (-en), stumpei, sukkel.
WURMEN, (wurmde, heeft gewurmd), hard werken,
zich afsloven, zwoegen; met moeite aan den kost
komen; zich afpijnen.
WURMER, m. (-5), die wurmt. WURMERIJ, v. het
wurmen.
WUW, m. (-en), (nat. hist.); (Zuidn.) wouw.
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X.
X, v. (-'s), 24ste letter van het alphabet (in
Nederlandsche woorden niet gebruikelijk); als Rom.
getalmerk beteekent X 10; (rekenk., stelk.) de onbekende grootheid.
XANTHINE, v. organische stof in de urine en andere
dierlijke stollen voorkomende; 't is een wit poeder
dat zells in kokend water moeilijk oplost; gele
kleurstof van de meekrap.
XANTIPPE, v. (-s), naam van de booze vrouw van
SOCRATES; (fig.) booze vrouw; kijfachtig wtjf, helleveeg.
X-BEENEN, o. my. kromme beenen waarvan de
knieen naar binnen staan.
XEBEK, XEBECK, v. (.5), een lang en smal driemast-oorlogsschip, van i2 tot 40 kanonnen, in de
Middellandsche Zee gebruikelijk.
XENIEN, v. my. (ontl.) geschenken welke door
gastheeren aan hunne gasten werden uitgereikt;
(ook) soort van punt- of hekeldichten.
XENOCRATIE, v. heerschapptj van vreemdelingen.
XENOGRAAF, m. (...grafen), die bedreven is in het
lezen van het schrift van vreemde talon.
XENOGRAPHIE, v. kennis der geschroven vreemde
talon.
XENOMANIE, v. overdreven zucht voor alles wat
vreemd is.
XENOTAPHIUM, o. grafstede voor vreemdelingen.
XERANTHEMUM, m. (-s), papierbloem, stroobloem.
XERES,
XERESWIJN, m. eene uitmuntende

Y, v. (-'s), 2lste letter van het alphabet (in Nederlandsche woorden niet gebruikelijk); (rekenk., stelk.)
de tweede onbekende grootheid.
YACHT, o. (-ern, .acht, zeker vaartuig. YACHTCLUB, v. besloten kring of vereeniging ter oefening
in het zeilen of roeien.
YACK, YAK, m. (-5), (nat. hist.) eene merkwaardige snort van rundvee (bos grunniens) welke
in groote troepen in het wild leeft op de bergen, die Boetan van Tartarije scheiden; zij onderscheiden zich door krachtigen, sierlijken bouw
en lange zijdeachtige Karen, inz. aan den staart
die de zoogenaamde paardestaarten der pacha's
leveren.
YAM, YAMSWORTEL, m. zekere plant (dioscorea
sativa en D. alata) die in de tropische gewesten
aangekweekt wordt om haar dikken, knolligen
wortel, die wel eene scherpe bittere stof bevat,
maar doze door koken verliest en dan melig en

Spaansche wUnsoort, door de Engelschen sherry
geheeten.
XEROPHAGIEN, my. in de oude Christenkerk de
dagen waarop men alleen brood met zout at en
water dronk, alzoo de vastendagen in hunne hoogste
gestrengheid.
X-STRALEN, m. my. eene sterk trillende soort
van electrische lichtstralen waarmee men door
ondoorschijnende stollen heen kan photographeeren,
door RONTGEN ontdekt.
XYLOGLYPTIEK, v. houtsnijkunst.
XYLOGRAAF, m. (...grafen), houtsnijder, houtgrayour.
XYLOGRAPHIE, v. het drukken met houten letters
of platen; zoodanige boekdrukkerij.
XYLOLATRIE, v. aanbidding van houten beelden.
XYLOLOGIE, v. leer -, beschrijving der houtsoorten.
XYLOMETER, m. (-5), toestel om door onderdompeling den kubieken inhoud van een stuk hout to
bepalen, door de hoeveelheid vloeistof to berekenen
die het verplaatst.
XYLORGANUM, o. (-5), kamerorgel: zeker speeltuig dat met kleine stokjes of hamertjes wordt geslagen.
XYSTUS, m. (xysti), (bij de Grieken) eene lange
gang, al of niet overdekt, waarin de Athleten zich
oefenden; (bij de Romeinen) eene schaduwrijke laan
vOOr de zuilengang van een landhuis; (in de middeleeuwen) de lange kruisgewelven der kloosters.

smakelijk wordt: de wortel van den D. alata Can
wel 15 K.G. zwaar worden.
YANKEE, m. (-s), spotnaam der Noord-Amerikanen.
YARD, in. (-s), Engelsche lengtemaat (= 0.9144 M);

Engelsche vlaktemaat (= 12,14 H.A).
YATAGAN, v. (-s), korte Turksche degen of dolk, aan
de punt een weinig gekromd en de binnenzijde scherp.
YEOMAN, m. niet-adellijke landeigenaar (in Engeland); soldaat der koninklijke lijfwacht.
YLANG-YLANG, o. eene soort van reukwater.
YONK, v. (-en), Chineesch koopvaardijschip.
YPSILON, v. (-'s), de Gf.ieksche i of eigenlijk de y.
YTTERAARDE, v. aarde, inz. ontdekt in de ytteriet

of gadoliniet.
YTTRIUM, no. de vuurbestendige basis der ytteraarde, een ijzergrijs schitterend poedervormig metaal,
door WoHLER in 182 ontdekt.
YUCA, YUCCA, v. (-'s), adamsnaald: eene Noordamerikaansche sierplant.

Z.
Z, v. (-'s), 26ste letter van het alphabet; —
al de nainen of woorden in een adres- of woordenboek die met Z beginnen; —
Romeinsch cijfer voor het getal 2000; —
Verder in afkortingen:
Z.
— zuid; —
— Zuiderbreedte; —
Z. B.
— zijne bezigheden buitenshuis
z. b. b. h. h.
hebbende (gebruikelijke afkorting in advertenti0a);
Zijne Doorluchtigheid; —
—Z.
D.
Z. E. of Z. Ed. — Zijne Edelheid; —
— Zijne Eminentie; —
Z. Em.
— Zijne Excellentie; —
Z. Exc.
z. g.
— zaliger gedachtenis; —
Z. H.
— Zijne Hoogheid; (ook) Zijne Heiligheid;
- Zijne Hoogedelgestrenge;
Z. H. E. G.
z. i.
- zijns inziens;
z. ic.
- zonder kinderen (gebruikelijke
afkorting in advertentin);
Z. K. H.
- Zijne Koninklijke (of Keizerlijke)
Hoogheid:
Z. K. K. H.
- Zijne Keizerlijke en Koninklijke
Hoogheid;
Z. K. M.
- Zijne Keizerlijke (of Koninklijke)
Majesteit; —
Z. K. K. 31.
Zijne Keizerlijke en Koninklijke
Majesteit; —
Z.
Zijne Majesteit; —
Zn.
(scheik.) zink; —
Z. O.
zuidoost; —
Zr.
(scheik.) zirkonium; —
Z. W.
— zuidwest.
ZAAD, o. (zaden), plantvoortbrengsel waaruit, als
het gezaaid is, eene dergelijke plant voortkomt: die

planten geven reel zaad, brengen geen zaad voort; de
sla is in het zaad geschoten; het zaad komt op; — het
gezaaide: het zaad is in den grond; (sprw.) wat men
aan het zaad spaart, verliest men aan den oogst, verkeerde zuinigheid deugt niet; — het was een slecht
jaar, de boeren kregen hun zaad niet terug. de oogst
leverde minder op dan er uitgezaaid was; — (fig.)
kiem, oorsprong: de zaden der deugd, der eerzucht
in de harten der kinderen strooien; het zaad der tweedracht uitstrooien; — bijzondere soorten van zaad:
graan, vogeltjeszaad, oliezaad: wit en zwart zaad
voor de vogeltjes; (sprw.) op zwart zaad komen of
zitten, bekrompen moeten leven; iem. op zwart zaad
zetten, uit zijne betrekking ontslaan; die olieslager
kocht 50 last road; — teelvocht van menschen en
dieren: mannelijk en vrouwelijk zaad; (fig.) kinderen,
nakomelingen (inz. in bijbelst.): Abrahams zaad; en
ook deze liet geen zaad na. ZAADJE, o. (-s), zie
aldaar.
ZAADACHTIG, bn. op zaad gelijkende.
ZAADADER, v. (-s, -en), (anti.) ader welke naar of

van de zaadvaten loopt; ...ADERBREUK, v. (-en),
(heelk.) breuk ontstaan uit to groote opeenhooping
van het manlijk zaad; ...AKKER, m. (-s), akker
met zaad bebouwd, inz. met koolzaad; ...ARTSENIJ,
v. (-en), middel ter vermeerdering van het teelvocht;
...BAK, m. (-ken), ...BAKJE, o. (-s), voederbakje in
eene vogelkooi; ...BAL, m. (-len), (ontl.) teelbal;
...BED, o. (plantk.) vruchtbodem: dat gedeelte der
bloom waarop het vruchtbeginsel rust; ...BEDEK-

SEL, o. (-5), (plantk.), zaadhulsel; ...BEENTJES, o.
my. (ontl.) sesambeentjes; ...BEREIDING, v. berei.
ding van dierlijk zaad; ...BEURSJE, o. (-s), (plantk.)
zaadvliesje; ...BLAASJE, o. (-s); ...BOLLETJE, a.
(-s), zaadkorreltje; spore der sporeplanten; ...BOLSTER, m. (-s), (plantk.) zaadhuisje; ...BREKER, m.
(-s), (landb.) machine om de zaadhuid te broken
van sommige hardschillige zaden, waardoor het
kiemprocent verhoogd wordt; ...BREUK, v. (-en),
(heelk.) zaadaderbreuk; ...BUIS, v. (...zen), fijne
buisjes waardoor het zaad gaat; ...DEEL, o. (anti.)
dierlijk zaad; ...DIERTJE, o. (-s), het levend bestanddeel van het manlijk zaad; ...DORSCHER, m.
(-s), (landb.) dorscher van koolzaad.
ZAADDRAGEND, bn. die zaad dragon, voortbrengen:
zaaddragende boomen, bloemen; ...ETEND, bn.; zaad-

etende insecten, zaadetende vogels.
ZAADFEEST, o. ( en), feest na volbrachten zaadoogst; (ook) zeker landbouwfeest bij de oude Romeinen; ...GANS, v. (...zen), (nat. hist.) kleine naeeuwgans (anas segetum); ...GRAS, o. (plantk., gew.)
duist; ...HANDEL, m. handel in granen en zaden;
...HANDELAAR, m. (-5); ...HUID, v. (-en), huid of
schil van verschillende zaden; ...HUISJE, o. (-s),
(plantk.) zaadbolster, zaadhulsel; (in sommige
steden) huisje op de graanmarkten om de koopwaren tegen regen te beschutten; ...HULSEL, o.
omhulsel van het zaad; ...HULZE, v. (-n).
ZAADJE, o. (-s), verkleinw. van zaad; (gew. Zuidn.)
(bij sommige spelen) voorwerp waarmede en waarom
men speelt (als een knoop, cent, knikker enz.): ik
heb min zaad of zaadje, d. i. ik heb niets bij het
spel gewonnen of verloren, ik heb joist mijn inzet
terug; een spel dat algemeen den naam van zaadje-op
draagt, waarbij de voorwerpen, waarom men speelt,
op een bepaalden afstand van elkander opgezet
worden : widen we zaadje-op spelen ?; wackt wat om te

spelen, het voorste zaadje is omgevallen.
ZAADKAS, v. (-son), (oliesl.) kas om zaad in to
bergen; ...KELK, m. (-en), kelkvormig zaadvliesje;
...KIEM, v. (-en), (plantk.) kiem in het zaad;
...KLEED, o. (-eren), kleed waarop men het koolzaad
dorscht; ...KNOP, m. (-pen), knopvormig zaad;
...KOEK, m. (-en), lijnkoek ; plaat waarop het zaad in
sommige planten bevestigd is; ...KOOL, v. (-en), kool
die men in het zaad laat schieten; ...KOOPER, m.
(-s), handelaar in zaad; ...KOOPSTER, Y. (-s); ...KORREL, v. (-5), een enkel korrelte zaad; ...KRAAI,
v. (-en), (nat. hist.) rook- of rokraaf (corvus frugilegus); ...KRAAM, v. (...kramen); ...KRUID, o. (plantk.)
watermuur; zwamkruid; ...KWAB, v. (-ben), zie
het betere ZAADLOB; ...LEIDER, m. (-s), (ontl.),
uitwendige geleider van het manlijk zaad; ...LOB,
v. (-ben), (plantk.) kiemblad; de zaadlobben zijn de
eerste, reeds in het zaad volkomen ontwikkelde
bladen; ...LOOP, m. (anti.) het ziekelijk wegvloeien
van het teelvocht; ...LOOZING, v. (-en), loozing van
het dierlijk zaad: onwillekeurige zaadloozing; ...NA_
VEL, m. (-5), (plantk.) plaatsje waar het zaad vastgehecht was; ...NERF, v. (...von), rand aan sommige zaden.
ZAADOLIE, v. (...alien), olio uit zaad geslagen;
...ONTLAsTING, v. (-en), bet ontlasten van het
dierlijk zaad; ...00GST, m. oogst van het zaad, inz
van het koolzaad; ...PACHT, v. pacht van land
die in een bepaald deel van den oogst moet yoldaan.

ZAADPAREL.

ZAADPLOEG.

worden, in tegenst. met geldpacht; ...PA.REL, v. (-a),
parelzaad; ...PEUL, v. (-en), peul die men voor het
uitzaaien bestemt; ...PLUIMPJE, o. (-s), ...PLUIS,
o. eene harige kuif of uit haartjes bestaand kroontje
op de dopvruchtjes der samengesteldbloemige planten, dat gevormd wordt doordat de kelk bij deze
planten slechts uit een krans van haren of haarvormige uitbreidingen bestaat, die na rijpheid der
vrucht den top hiervan in den zooeven gezegden
vorm bezetten; ...REIGER, m. (-s), (nat. hist.);
_IMPS, v. (-en), (nat. hist.).
ZAADSCHIETEND, bn. wat zaad schiet: (ontl.)

m. o., ...MUL, o. zaagmeel;
zaagmolen;
...PAARD, o. (-en), (timm.) groote zaagbok; ...PEUL,
v. (-en), zaagkruid; ...RAAM, o. (...ramen), raam
waarin het blad eener spanzaag bevestigd
...SCHELP, v, (-en), (nat. hist.) eene op•onze kusten
voorkomende soort van platschelp (donax).
ZAAGSEL, o. afval van hout onder het zagen.
ZAAGSNEDE, v. (-n), opening die de zaag in 't hout
maakt; ...SPIER, v. (-en), (ontl.) getando spier;
...STAART, m. (-en), (nat. hist.) zaagvlieg; zeker
vliesvieugelig insect; ...STOEL, m. (-en), stellage
waarop men te zagen hout legt.
ZAAGSWIJZE, ...WIJS, bw. in den vorm eener
zaag, als eene zaag: zaagswjjs ingesneden bladeren•
ZAAGTAND, m. (-en), een der punten van eene
zaag; (fig.) tandvormige insnede (b. v. in een manteltje, een stuk leder enz.); zaagwerk; (nat. hist)
eene soort van visch; o. toestel om op to zagen; ...VIJL, v. (-en), driehoekige
vijl om de zaagtanden te scherpen.
ZAAGVISCH, m. (...sschen), zekere kraakbeenige
visch (pristis anti uorum) met eene zaag, zijnde een
verlengsel van den kop, een lang en vrij breed wapen,
dat ongeveer een derde van de lengte des lichaams
bedraagt en aan weerszijden tusschen de twintig
on dertig langwerpig kegelvormige tanden bezit;
...VLIEG, v. (-en), eene soort van vlieg met mesvormigen stekel waaraan een paar op zaagtanden
gelijkende uitsteeksels zich bevinden.
ZAAGVORMIG, bn. den vorm van eene zaag hobbende; getand als eene zaag; (plantk.)-een zaagvor(nat. hist)
mig blad; (art.) eene zaagvormige batterij;
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zaadschietende spier.
ZAADSCHIETING, v. het uitschieten van het zaad

(van planten en gewassen); het schieten van het
teelvocht; ...SCHIL, v. harde zaadhuid;
...SCHOP, v. (-pen), schop om daarmede het koolzaad op to scheppen; ...SPIEGEL, m. ( 5), zaadspiegel van een stier, eigenaardige vlakken op den
balzak waaruit men tot zijne teelkracht besluit;
...STIJLTJE, o. (-s), stijltje van den stamper eener
bloem; ...STOF, o. (plantk.) stuifmeel der meeldraden; ...STRENG, v. (-en), (ontl.); ...STROOIER, m.
(-5), eene soort van zaaimachine; ...TON, v. ( nen),
ton waarin zaad bewaard wordt; ...TOR, v. (-ren),
(nat. hist.) eenige soorten van torren tot de
familie der snuitkevers behoorende, waarvan de
larven in de zaden van bepaalde planten Leven;
...UI, v. (-en), ui die men in het zaad laat schieten om zaad to winnen; ...VATEN, o. my. (ontl.)
de verschillende vaten in het menschelijk en het
dierlijk lichaam waarin het zaad bereid en bewaard
wordt; ...VLIES, o. (...zen), (plantk.) vliezige bekleeding van het zaad; ...VLOED, m. ...VLOEIING,
v. (-en), zaadloop; ...VOCHT, o. teelvocht; ...WINKEL, m. (-s), winkel waarin men zaden verkoopt;
...ZAAIER, m. (-s); ...ZAK, m. (-ken); ...ZOLDER,
m. (-s), bergplaats voor zaden.
ZAAG, v. (zagen), platte strook ijzer aan de eene
zijde getand en dienende om vaste (inz. houten of
steenen) voorwerpen zuiver to verdeelen: de tanden,
het blad, het handvat eener zaag. ZAAGJE.
ZAAG, m. en v. (zagen), zaniker, zanikster.
ZAAGBANK, v. (.en), ...BANKJE, o. (-5), (timm.)
bankje waarop men hout laat rusten dat men wil
doorzagen; gewoonlijk met een paar gekruiste
houten erop om het schranken to voorkomen.
ZAAGBEKKEN, m. my. eene soort van zwemvogels
(mergus serrator), die zich kenmerkt door een smallen, aan de spits haakvormig gebogen bek, welks
zijranden met tandjes bezet zijn; aan onze stranden
en rivieren komen de volgende drie voor: de groote
zaagbek, ook duikergans on rosewaard geheeten; de
middelste zaagbek, ook pinduiker geheeten, en het
nonnetje, dat ook eeuwtje heet.
ZAAGBLAD, o. (-en), deel eener zaag; — (plantk.)
een plantengeslacht (serratula) tot de familie der
samengesteldbloemigen behoorende, waarvan slechts
eene soort op enkele plaatsen in Nederland in
't wild gevonden wordt: het ververs-zaagblad.
ZAAGBOK, m. (-ken), toestel waarop eene zaag bij
het gebruik rust; houten stellage om het to zagen
-

hout daarop te leggen, zaagstoel; ...BUIK, m. (-en),
zekere visch van 't haringgeslacht (pristigaster);
...HOORN, ...HOREN, m. (-s), kever met zaagvormig
getande voelhorens; ...ROUT, o. hout dat gezaagd
m. (-s), woudkever met
moet worden;
zaagvormige voelhorens; ...KRUID, o. zaagpeul
(serratula); ...KUIL, m. (-en). kuil waarop men hout
zaagt; ...LADE, v. (-n), een stuk ijzer aan den rug
eener zaag tot stevigheid; ...LOON, o. geld dat voor
het zagen betaald wordt; ...MACHINE, v. (-s),
machine om mede to zagen;..._HEEL, o. zaagsel,
afval van gezaagd hout.
ZAAGMEELACHTIG, bn. op zaagmeel gelijkende:

de korrels der standelkruiden zijn zaagmeelachtig.
ZAAGMOLEN, m. (-s), molen waar hout gezaagd
wordt; ...MOLENAAR,

m. (-5). eigenaar van een

zaagvormig getande voelhorens; zaagvormig gamuts
pooten.
ZAAGWERK, o. (-en), (vestingb.) een vestingwerk

met uit- en inspzingende hoeken die elkander flankeeren of wederzijds verdedigen; ...WESP, v. ( en),
zaagvlieg; ...ZALM. m. (-en). (nat. hist.) eene soort
van zalm (serrasalmo); ...ZET. v. (-ten), houten raam
eener zaag; ...ZETTER, m. (-5), (timm.) zettjzer,
kruishout.
ZAAIBAAR, bn. gezaaid kunnende wordtn, to
zaaien.
ZAAIBANK, v. ( en), zandbank waarop oesters uitgezaaid worden; ...BLOEM, v. (-en), bloem uit zaad
gekweekt; dEnjarige bloem; ...BOON, v. (-en), boon
die gezaaid wordt.
ZAAIEN, (zaaide, heeft gezaaid), zaad in den grond
strooien: het is nu tad om te zaaien; bloemen, gras,
koren zaaien; (sprw.) wie maaien wil, moet zaaien,
zonder arbeid krijgt men niets; gelijk gfj zaait, zult
gij maaien, gij zult loon naar werken krijgen; wie
wind zaait, zal storm maaien, wie oproer verwekt,
zal er 't slachtoffer van worden; — oesters zaaien,
jonge oesters op voor hen geschikte plaatsen brengen om ze daar tot wasdom to laten komen; — (fig.)
het geld is dun bt, hem gezaaid, hij is niet bemiddeld; tweedracht zaaien, stoken. ZAAIING, v. (-en),
-

-

het zaaien.

ZAAIER, m. (-s), die zaait; (ook) eene soort van

aardappel.

ZAAIGOED, o. zaaibloemen, zaaikoren; ...GRAAN,
o. graan om uit to zaaien; ...GI?0EN, o. gezaaid

groom ...KLEED, o. (-eren), zaaizak; ...KOREN, o.;
...KORF, m. (...von), korf waarin de zaaier het zaad
bij zich heeft; ...LAND, o. (-en), grond geschikt om
bezalid to worden: ...LIJNZAAD, o. lijnzaad dat
uitgezaaid zal worden, in tegenst. met slaglynzaad.
ZAAILING, m. (-en), zaaiplant.
ZAAILING, v. eene soort van vlas of hennep.
ZAAIMAAND, v. (-en), maand waarin gezaaid
wordt; ...MACHINE, v. (-s), machine waarmede
viugger en geregelder gezaaid kan worden dan met
de hand; ...MAND, v. (-en), mand waaruit gezaaid
wordt; ...PENNING, m. (-en), (w. g.), strooit , enning;
...PLANT, v. (-en); ...PLOEG, m. (-en), (landb.) zeker
werktuig waaruit het zaad gedurende het ploegen
op den akker valt.

ZAAl.SEL.

ZACHTJES.

ZAAISEL, o. (-s), wat gezaaid is.
ZAAITIJD, m. tijd wanneer "gezaaid wordt; ...TOETEL, m. o. (-len), zaaimachine; ...VELD, o. (-en),
.zaailand; ...WEDER, o. weder gunstig om te zaaien;
...ZA AD, o. (...zaden), zaad dat uitgezaaid zal wor•den; ...ZAK, m. (-ken), zak waaruit het zaaikoren
gestrooid wordt.
ZAAK, v. (zaken), gerechtszaak, proces, rechtsge-ding :
zaak verdedigen; eene rechtvaardige
zaak voorstaan; de zaak komt morgen voor; de zaak is
voor den rechter gebracht; men kan, mag geen rechter
in zone eigen zaken zijn, een advocaat zfjne zaken in
handen geven; — aangelegenheid, bezigheid: hij is
stipt in zijne zaken, hij doet alles nauwkeurig; dat as
eene zaak van gewicht, eene belangrijke aangelegenheid; zone eigen zaken doen, niet aan anderen overlaten; zich in eene lastige zaak mengen, zich daarmede inlaten: hij is gelukkig van de zaak af; bemoei
met uwe eigen zaken, met uwe eigen aangelegenhe-den; gemeene zaak met iem. makers, het eens zijn met
hem, elkanders belangen voorstaan: dat is niet ieders
zaak, daartoe is niet ieder in staat; zwijgen is zone
zaak niet, hij kan niet zwijgen; dat is de zaak, der
politic, de politie dient hier to regelen. op te treden;
in zaken van godsdienst, in godsdienstige aangelegenheden, onverrichter zake terugkeeren, zonder dat men
zijn doel bereikt heeft; hoe staan de zaken?, hoe gaat
het u?; zone zaken staan goed, slecht. hij verkeert in
_goeden, slechten toestand; — handelsbedrijf: oaken
met iem. doen; voordeelige oaken doen, waarbij men
Teel verdient; een man van zaken, een koopman,
(ook) iem. die zijn tijd nuttig besteedt; eene zaak
openen, oprichten, uitbreiden, aan iem. overdoen; zone
oaken regelen; voor zaken op reis gaan; orde op zone
.zaken stellen; —
wat gesch'ed, wat voorgevallen is: ik zed u de
keele zaak vertellen; de rechte toedracht der zaak weet
ik niet; dat zfjn geteichtige zaken, gebeurtenissen,
voorvallen; naar bevind van zaken handelen, naar de
omstandigheden zijn; gedane oaken nemen geen keer,
wat gebeurd is, blijit gebeurd; gij moet de zaak nemen
zooals zij is, gij kunt er niets aan veranderen, (ook)
gij moet er niets bijdenken of ervan weglaten; —
waarover men spreekt, waarover het handelt:
dat is de zaak niet, daarover spreken wij nu niet;
hij dwaalt telkens can de zaak af, hij blijft niet bij
hetgeen nu aan de orde is; het mooiste van de zaak is;
'met kennis van oaken spreken; dat doet niets ter zake,
tot de zaak af, dat yerandert de za,ik niet; doch
nu ter zake, nu tot ons eigenlijk onderwerp overgaaande; — het is zaak, dat te verz i &jell,. het is
noodig; verder was het zaak, stil af te wachten, verder
was het noodig; het is niet veel zaaks, het beteekent
niet veel; — de zaken hebben, de regels, de menstruate; —
yoorwerp, alles wat werkelijk of denkbeeldig
testaat: de noodige zaken klaarleggen, bYeenpakken;
geduld is zulk eene schoone zaak; zelfstandige naamwoorden zijn de namen van personen of zaken. ZAAKJE, o. (-s).
ZAAKBEZORGER, m. (-s), die zaken voor iem.
waarneemt of behandelt; ...GEHEUGEN, o. geheugen voor gebeurde zaken, feiten, in tegenst. met
woord-, naam- en getalgeheugen; ...GELASTIGDE, m.
•n), gevolmachtigde die in last heeft voor of namens
iem. te handelen of iets to verrichten.
ZAAKKENNIS, v. kennis van zaken, inzicht: met
zaakkennis over iets oordeelen;
m. en v.
(-n), iem. die goed op de hoogte der zaak is; _REGISTER, o. (-s), register van zaken die in een boekwerk behandeld zijn, in tegenst. met een woord- of

waarbij de onderwijzer of de zaak Of de afbeelding
van iets gebruikt; ...WAARNEMER, m. (-s), die
voor een ander zaken verricht.
ZAAL, v. (zalen), groot vertrek: eene zaal huren
voor eene part, voor eene vergadering ; groot prachtvertrek in aanzienlijke huizen. ZAALTJE, o. (-s),
kleine zaal.
ZAAL, o. (zalen), zadel. Zie dit woord.
ZAAN, v. dikke geronnen melk; (ook) verschillend toebereide zaan.
ZAANACHTIG. bn . op zaan gelijkende.
ZAAT, v. (zeew.) zelling of bed van een schip in
de modder gemaakt.
ZAATHOUT, o. (-en), (zeew.) benaming van eene
rij dikke balken die, de een aan den anderen, in
de richting der kiel en daarboven geplaatst, zich
kruisen met al de spanten van een schip door over
't midden der wrangen been to loopen; het dient
tot versterking voor het raam en tot gelijker verdeeling van het gewicht der masten.
ZABBELEN, (zabbelde, heeft gezabbeld), zabberen;
zuigen.
ZABBEN, (zabde, heeft gezabd), (Zuidn.) kussen;
zabberen.
ZABBERAAR, m., ZABBERAARSTER, v. (-s), kwijlbaard, die speeksel uit zijn (haar) mond laat loopen.
ZABBERDOEK, m. (-en), slabbedoek, slabbetje.
ZABBEREN, (zabberde, heeft gezabberd), kwijlen.
ZABBERING, v. het kwijlen.
ZABRA, v. (-'s), eene soort van fregat in de golf
van Biscaye.
ZACHT, bn. bw. (-er. -st), niet hard, week: zacht
hoot; een zacht bed,,waarin men inzakt; zachte kus.
sens; zacht leer, niet stug, buigzaam; zacht laken,
wollig; zachte peren, sappig; zachte oliesteen, fijn van
korrel; een zacht gekookt eitje, waarvan wel het wit,
doch niet het door hard is; zachte spijzen, die gemakkelijk verteren; — haast niet merkbaar: zacht
spreken, zacht fluisteren; — niet ruw, teeder: iem.
zacht over het gezicht strfiken; zacht aaien; iem. zacht
behandelen, verplegen, wekken; een zachte blik der oogen;
iem. zacht aanzien; — mollig: eene zachte hand; een
zacht velletje hebben; hare huid is zoo zacht als zijde,
—watdezin angeam ndoet;
het zachte schfjnsel der maan; zachte kleuren; een zacht rood; een
zacht geluid; eene zachte stem hebben; dat is zachte
wijn, in tegenst. met scherpe wijn; een zacht klimaat,
niet ruw; zacht ?veer, niet guur of koud; een zachte
winter, niet strong; zacht slapen, ongestoord, verkwikkend; een zachten dood hebben, niet pijnlijk,
kalm; zacht sterren, — niet hevig: een zachte regen;
een zacht windje; zacht braden, koken; — niet snel:
zacht loopen, rijden; niet hartstochtelijk: zachte
muziek; zachte gewaarwordingen, aandoeningen; een
zacht gemoed; eene zachte uitdrukking der oogen,
niet hartstochtelijk, teeder, kalm; — niet grof, niet
barsch: met zachte woorden, eene zachte vermaning,
een zacht verwfjt; niet gestreng: zacht regeeren; eene
zachte straf; op zijn zachtst genomen, de zaak van
de gunstigste zijde beschouwd; — langzaam: zacht
afdalende weg; eene zachte kromming in den weg;
niet stork: zachte ocergangen. ZACHTHEID, v. het
zachte, weekheid; zachte behandeling; (fig.) geduld:
met zachtheid te werk gaan.
ZACHT, tw.: zacht! zacht wat niet zoo hard; niet
zoo schielijk. bedaard aan!
ZACHTAARDIG, bn. bw. (-er, -st), ZACHTAARDIGLIJK, bw. zacht van aard, inborst: een zachtaardig mensch. ZACHTAARDIGHEID, v.
ZACHTBLAD, o. (plantk.) eene .soort van wolkruid

namenregister.

ZACHTELIJK, bw. met zachtheid.
ZACHTHARIG, bn. met zachte haren: een zachthar
penseel.
ZACHTIGHEID, v. zachtheid.
ZACHTJES, ZACHTKENS, bw. op zachte wijze:
zachtjes spreken; zachtjes aan, niet wild, bedaard;
het wordt zachtjes aan tijd, langzamerhand.

ZAAKRIJK, bn. (-er, -st), rijk aan zaken: een zaakrijk onderhoud met iem. hebben; een zaakrijk gesprek
voeren; een zaakrijk verslag. ZAAKRIJKHEID, v.
ZAAKVERSLAG, o. (-en), proces-verbaal; ...VOERDER, m. (-s), zaakbezorger, agent; ...VOERDERSCHAP, o. agentschap; ...VORM, m. (-en), leervorm
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(mollugo).
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ZACHTKORT.

ZACHTKORT, bn. (taalk.) zachtkorte o.
ZACHTMOEDIG, bn. bw., (-er, -st), zachtaardig.

ZACHTMOgDIGHEID, v. •
ZACiITS, bw. lichteljk gff kunt er zachts heengaan;
ten minste: zachts dat een mensch wat voor zijne
moeite heeft.
ZACHTSOLDEER, o. snelsoldeer.
ZACHTZEDIG, bn. bw. (-er, -st), (w. g.), zacht-

aardig.

ZACHTZINNIG, bn. bw. (-er, -st), bedaard: hi,' ging
niet heel zachtzinnig te werk; niet wild; vriendelijk.

ZACHTZINNIGHEID, v.
ZADEL, m. o. (-s), een juist op den rug van een
rijdier passende zetel voor den berijder, gewoonlijk
van leer: de wolf (zitting), de boog, de knoppen van
een zadel; zonder zadel rijden, op den blooten rug;
vast in het zadel zitten, niet gemakkelijk afgeworpen
worden; (ook fig.) zeker van zijne zaak zijn; (sprw.)
iem. uit den zadel lichten, hem van het paard werpen, (ook) hem onderkruipen; (fig.) iem. weder in
den zadel zetten, iemands zaken, die verward
weder in orde brengen; — het zadel van een rtjwiel,
deel waarop men zit; — draagzadel; — (muz.) het
kleine dwarsstukje van hout of ivoor op de greepplank van snareninstrumenten, waarover de snaren
loopen, ook kam genoemd. ZADELTJE, o. (-s), klein
zadel; kussen in een breukband; (in vele ambachten) een zadelvormig werktuig, klamp om iets
vast to zetten.
ZADELBEEN, o. (-deren), (ontl.) een gedeelte van
het zeefbeen; ...BOOG, m. (...bogen), een der twee
kromme houten aan een zadel. welke dwars over
de ruggegraat van het paard komen te liggen en
het geraamte van den zadel uitmaken; ...BOOM,
m. (-en), zadelboog; een uitheemsch plantengeslacht
(fagaro), waarvan eene soort om haar ijzerhard
hout staalboom heet; ...DAK, o. (-en), (bouwk.) dak
dat puntig toeloopt; ...DEK, o. (-ken), schabrak.
ZADELEN, (zadelde, heeft gezadeld), een rijdier
een zadel opleggen: een paard, een ezel zadelen.
ZADELGEWRICHT, o. (-en), (ontl.) gewricht waarvan de gewrichtsvlakte den zadelvorm heeft;
...HOUT, o. hout van den zadelboom; ...KAMER,
v. (-s), bewaarplaats voor zadels en paardetuig;
...KLEED, o. (-en), doek waarmede een zadel bedekt
wordt; ...KNOP, m. (-pen), voorste punt van een
zadel; ...KUSSEN, o. (-s), het met haar gevulde
gedeelte van een zadel; zeker zacht zadel dat s:echts
uit een kussen bestaat; ...LEEN, o. (-en), (eert.) leengoed hetwelk den leenheer een gezadeld paard levert;
...MAKEN, o. het maken van zadels: It leert het
zadelmaken; ...MAKER, m. (-s), vervaardiger van
zadels en paardetuig, - ook van ander lederwerk;
...MAKERTJ, v. het zadelmaken; —, (-en), werkplaats van den zadelmaker.
ZADELMAKERSAMBACHT, o. ambacht van den
zadelmaker; ...BEDRIJF, o.; ...BEROEP, o.;
...HANDWERK, 0.; ... KNECHT, m. (-en); ...WERK,
o. work van of voor een zadelmaker; ...WINKEL,
m. (-s), werkplaats van een zadelmaker.
ZADELPAARD, o. (-en), rijpaard; paard van den
dissel boom; ...PISTOOL, o. v. (—stolen), pistool in
den holster van een zadel; ...RIEM, m. (-en), riem
waarmede de zadel op het paard is vastgehecht;
...RUG, m. (-gen), rug (eens paards) wairop een
zadel ligt ; rug ge • chikt voor een zadel: een paard
met een zadelr g, paard met een hollen rug evenals
een zadel; ...STEEG, v. (...stegen), achterboog van
een zadel; ...TASCH, v. (...sschen), lederen zak die
aan den zadel hangt; o. de zadel met al
wat er toe behoort.
ZADELVAST, bn. vast in den zadel zittende; niet
zadelvast zijn, (eig.) op het paard slingeren, slingerend
te paard zitten ; (fig.) geen vaste grondbeginsels
hebben; niet vast op zijn stuk zijn.
ZADELVISCH, rn. (...sschen), (nat. hist.); ...VLIEG,
v. (-en), (nat. hist.), (ephippium); ...VORM, m. de
-vorm van een zadel.

ZAKDOEK.
ZAGAAI, v. (-en), werpspies der Negers, Kaffersi

en Hottentotten.
ZAGELES, o. (Zuidn., gew.) zaagsel.
ZAGEMAN, m. (-s), (Zuidn.) zaniker.
ZAGEN, (zaagde, heeft gezaagd), met eene zaag
doorsnijden, verdeelen: hout zagen; zagend of metde zaag voortbrengen: planken zagen; met de zaag:
werken: hjj siaat den heelen dag te zagen; — (fig.)
slecht op de viool spolen, krassen; (fig., zegsw.) alttjd'
op dezelfde snaar zagen, gestadig over hetzelfde onder-werp spreken; (Zuidn.) zaniken.
ZAGENZETTER, m. (-s), werktuig om de tandem
eener zaag to verzetten.
ZAGER, .m. (-s), die zaagt; vioolkrasser; (Zuidn.p
zaniker.
ZAGERIJ, v. (-en), plaats waar hout gezaagd wordt...
ZAGERSBOK, m. (-ken), (timm.) zaagbok.
ZAK, m. (-ken), tasch (van katoen, leder, papierof andere stof vervaardigd) dienende om er iets in
to bergen of to vervoeren: handelaar in papieren
zakken; wtin in zakken vervoeren; appelen in zakken.
doen; (sprw.) met pak en zak vertrekken, voorgoedA
heengaan en alles medenemen; iem. den zak geven,

hem ontslaan, wegzenden, niets meer van horn willen weten; onder in den zak vindt men de rekeningy.
zie REKENING; de kat in den zak koopen, bedrogen,
worden bij het koopen van iets; kat in den zak, eene
Boort van zacht linnen, voeringkatoen; wie den zak houdt is zoo erg als h# die hem vult, de heler is zoo ,
goad als de staler; in zak en asch, in diepe droefheld; den laatsten man den zak op geven, langst uit-blijven; naar den zak zaaien, de tering naar de nering stellen; alles dwars in den zak, alles tegen den draad;
— zekere inhoudsmaat, zooveel in een zaak gaat:
een zak aardappelen = 1 H.L., een zak guldens =
600 stuks; een zak rUksclaalders = 20) stuks; —
deel van een kleedingstuk, bestemd om er voorwerpen in to bewaren: zakken in eene jas, vest en:
broek; geld op zak hebben, bij zich; hij draagt eenhorloge op zak; houdt de hand op den zak, hij geeft.
niet graag geld uit; dat kost uw zak, daarvoor zult,
gij moeten betalen; op eens anders zak loopen, klap-loopen; past op awe zakken, zorg dat gij niet bestolen.
wordt; zijne zakken vullen of lappen, zich verrijken..
ik heb hem in min zak, ik ken hem door en door,
ik ben achter zijne listen on streken gekomen, (ook)=
ik doe met hem wat ik wil; steek dat in uw zak,
dat is voor u, neem aan (inz. van eene btjtende toespeling); in zoo eigen zak liegen , zeggen dat men.
iets goedkooper kocht dan werkelijk het geval is; —
alles wat min of meer op een zak gelijkt: gat in,
eene biljarttafel waarin de ballen vallen; straat
zonder uitgang, doodloopende of blinds straat of
steeg; (zeew.) sluiphaven; (nat. hist.) buidel der buideldieren; krop van sommige vogels; beursje waarin
bij sommige dieren eene geurige of stinkende stof .
zak van een net; sleepnet; (ontl.) isverat;(sch.)
deel van het lichaam waarin de teelballen zich
bevinden; vliezen die zekere lichaamsdeelen omsluiten of bekleeden: de zakken van 't borstelies; de traan.
zakken ; etterzak; zakken onder de oogen hebben, blazon;
— (kleerm.) wijde plooi, roinate: dat lfjf heeft deal een zak. ZAKJE, o. (-5), kleine zak; (sprw.) hij wit
ook ztjn dolt in het zahje coon, zie DUIT; met het zakje gaan, met het kerkezakje collecteeren
ZAKALMANAK. in. (-ken), kleine almanak dien
men in den zak kan dragon; ...APOTHEEK, v..
(...theken). kleine voorraad geneesmiddelen die men
in den zak draagt om bij voorkomende gelegenheden dadelijk bij de hand to hebben; ...ATLAS,
m. (-son), zeer kleine atlas; ...BAND, rn. (-en), touw
of koord waarmede een zak vastzit of dichtgehaald
ivordt; ...BIJBELTJE, o. ( 5), bijbel in klein formaat
(geschikt om in den zak to worden gedrag•en);
...BOEKJE, o. (-s), aanteekenboekje, ...BOIZSTELTJE, o- (-5), kleine borstal die in den zak wordt,
gedragen, ...BREUK, v. (-en), (heelk.), balzakbreuk;
...DOEK, m. (-en), neusdoek, doek ow den neus er-

ZAKDRAGER.

ZALIGMAKER.

in te snuiten; ...DRAGER, m. (-s), (nat. hist.) eene
familie van insecten, tot de groep der spinners behoorende, waarvan de rupsen zakjes, van zandkorreltjes of stukjes plantendeelen vervaardigd, modedragon en zich daarin verpoppen (psychidae).
ZAKELIJK, bn. bw. (-er, -st), wezenlijk : het zakelijk
verschil opgeven; belangrijk, gewichtig: een zakelijk
onderhoud; de zakelijke inhoud van een boek, de
hoo'dinhoud; zffn stfil is zeer zakelijk, juist, bondig.
ZAKELIJKHEID, v. het wezenlijke, noodige; juistheid van stijl.
ZAKFORMAAT, o. klein formaat (van boeken enz.)
geschikt om in den zak gedragen te worden; ...GAT.
o. (-en), opening van den zak; ...GELD, o. geld ter
voorziening in kleine dagelijksche uitgaven; ...GEZWEL, o. (-len), (heelk.) zakvormig gezwel ; ...GOOT,
v. (...goten), goot waarin het water wegzakt; ...HORLOGE, o. (-s), uurwerk dat men in den zak draagt;
...INKTKOKER, m. (-s), eigenaardige ingerichte inktkoker om in den zak to dragen.
ZAKJESBLOEM, v. (plantk ) taschjeskruid.
ZAKKAM, m. (-men), ZAKKAMMETJE, o. (-s), kam
of kammetje dat men in den zak draagt
ZAKKEN, (zakte, heeft gezakt), in zakken doen, in
zijn zak steken; (Zuidn.) den zak geven, wegjagen.
ZAKKEN, (zakte, is gezakt), dalen. nederwaarts
gaan, vallen, komen: de luchtreiziger liet zich
zakken; zich aan een touw naar benecien laten zakken;

zinkput; ...REVOLVER, m. (-s), kleine revolver diem
men in den zak kan dragen; ...SCHAARTJE, o. (-s),
klein schaartje in etui of dat men dicht kan you-wen om het in den zak to dragen; ...SPIEGEL,
m. (-s), spiegeltje dat men in den zak draagt;
...SPIN, v. (-nen), (nat. hist.) eene grauwzwart e
soort van spin die hare eieren in een zakte van
spinsel aan het achterlijf ronddraagt (aranea saccata); ...SUIKER, v. leksuiker; ...THERMOMETER,
m. (-5); ...UITGAVE, v. uitgave in zakformaat;
...UURWERK, o. (-en), zakhorloge; ...VIOOL,
(...violen), viooltje (der dansmeesters).
ZAKVORMIG, bn. in den vorm van zakken: zak-

een gordijn laten zakken; in de modeler zakken; de
muur zakt, verzakt, zakt door; lager worden. vallen:
het water is 3 dM. gezakt; verminderen, dalen (in
prijs); zinken: den moed laten zakken; (fig.) het hoofd
laten zakken, ontmoedigd worden, den moed verliezen; hij liet hem zakken, hij bekommerde zich niet
weer om hem; (fig.) ik zal die zaak maar laten
zakken, laten varen; (zeew.) achteruitblijven: wij
lieten ens zakken; met den stroom afdrijven: w( lieten
ens zakken; — niet slagen bij een examen: hij is
gezakt; (muz.) niet op de juiste toonhoogte blijven:
zijn een heelen toon gezakt bij het zingen. ZAKKING, v. het zakken (in alle bet.).
ZAKKENBAND, o. touw om zakken te binden, bindtouw; ...DRAGER, m. es!, lastdrager, kruier. sjouwerman; ...FABRIKANT, m. (-en); ...LINNEN, o
grof linnen waarvan zakken gemaakt worden;
...ROLLEN, o.; ...ROLLER, m. (-s), beurzensnijder,
gauwdief, behendige dief (die de zakken van anderen
ledigt); ...ROLLERIJ, v. het plegen van zulke diet.
stallen; ...VERHUURDER, m. (-s), iem. die zakken
verhuurt.
ZAKKER, m. (-s), degene die zakt, iets in zakken
doet.
ZAKKERTJE, o. (-s), glaasje sterke drank (na iets
genuttigd to hebben).
ZAKKIJKER, m. (-s), draagbaar kijkglas, tooneelkijker dien men in den zak draagt; ...KLEP, v. (-pen),
klep boven den zak in een kleedingstuk om de
opening ervan te bedekken; ...KNOOPJE, o (-s),
knoopje waarmede een (broek)zak wordt dichtgemaakt; ...KOKER, m. (-s); ...KUIL, m. (-en), bodem
van een zak; ...LAND, o. laag gelegen land waarbeen het water van de omgevende landen zakt en
het dus alt(jd vochtig of drassig is; ...LANTAREN,
...LANTAARN, v. (-s), lantaren die men in den zak
draagt of dragen kan; ...LEITJE, o. (-s), zakleitie met
potlood in etui; ...MAAT, v. (...maten); ...MES, o.
(-sen), mes geschikt om in den zak to dragen;
...MESJE, o. (-5); ...MUIS, v. (...zen), (nat. hist.) eene
op muizen gelijkende soort van knaagdieren met
o. (-ten), sleepnet;
wangzakken (ascomys);
(jag.) eene soort van net om patrijzen to vangen;
...NEUSDOEK, m. (-en), (Zuidn.) zakdoek; ...PIJP,
v. (-en), een schelpdier met zakvormig lichaarn
zonder schelp, op onze kusten voorkomende (ascidiae); doedelzak, zeker blaasspeeltuig van Schotschen oorsprong; ...PIJPER, m. ( s), die op de zakpijp speelt; ...PISTOOL, o. v. (...stolen), kleine pistool; (fig., gew.) een kort mensch; ...PUT, m. (-ten),
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vormige w ctng en.
ZAKWATER, o, water dat uit eene -waterleiding sijpelt of uit eene rivier k welt; overtollig water dat naar een laag gelegen land stroomt; ...WATERRECHT, o. het recht van beschikking over zakwater; ...WOORDENBOEK. o. (-en), woordenboek in zakformaat; ...WOORDENBOEKJE, o. (-s); ...WORST,
v. meelworst in een zak.
ZALF, v. (zalven), eene soort van smeersel tot
uitwendig geneesmiddel dienende; in den bijbel,.
een welriekend smeersel waarmee de oosterlingen
Let haar en het lichaam plachten to bestrijken;
(sprw.) er is geene zalf aan hem te strijken, hij is
niet to verbeteren; (fig.) dat is een zalfje veer hem,.
dat zal hem goed doen; een zalfje op de woad,.
troostmiddel. ZALFJE, o. (-s).
ZALFACHTIG, bn. per, -st), als zalf. ZALFACHTIGHELD, v.
ZALFBUS, v. (-seri), ...DOOS, v. (...zen), bus or
doos waarin zalf wordt bewaard; ...HOORN, ...HOREN, m. ( 5), horen waarin men zalf heeft;
...KRUIKJE, o. (-s), kruikje waarin zalf was ten
gebruike eertijds bij de kroning der Fransche konin-gen; ...NOOT, v. (...noten), baiennoot, noot in Indi
groeiende waaruit eene olie voor welriekende zalf
bereil wordt; v. (R.-K.1 heiligeolie;
...PLEISTER, v. (-s), pleister met zalf besmeerd;
...POT, m. (-ten); ...SPUITJE, o. (-5); ...STOK, m.
(-ken), (apoth.) rolletje pijpje zalf;
m. (-s), (scherts.) apotheek; het lfjkt /tier net zoo'nzalfwinkel, hier staan heel wat potjes met zalf.
ZALIG, bn. bw. (-er, -st), in de hoogste mate gelukkig: hij is, gevoelt zich zalig in haar bezit; (bijb.)-

zalig zon de zachtmoedigen en barmhartigen, want zif
zullen het eeuwige (even beerven; het geld alleen kanons niet zalig maken; (sprw.) het is zaliger te geven
dan te onivangen; een zalig gecoel, genot; (scherts.)
hij is zalig, hij is zoo dronken dat hij nergens van.
weet; — de zaligheid hiernamaals genietende: dealleenzaligmakende Perk, de R -K. kerk; (R.-K.) iem_
zalig spreken, heilig verklaren, canoniseeren; zalig
worden, gered worden van het eeuwige verderf,
zijne ziel redden uit de klauwen van Satan; zaligsterven, een zalig einde nemen, kalm en gelaten
sterven. ZALIGHEID, v. staat van het
hoogste geluk; aangenaamheid; hoogste tevredenheid, - genot.
ZALIGE, m. en v. (-n), die de eeuwige zaligheid
geniet: het verblUf der zaligen, de hemel.
ZALIGEN, (zaligde, heat gezaligd), hoogst gelukkig verklaren. ZALIGING. v.
ZALIGER, bn. eig. de vrouwelijke "de naamv. van
ZALIG in: zaliger gedachtenis, of gewoonlijk met
weglating van het laatste woord, ter aanduiding van iem., die zich gedurende het leven door zijnedeugden onderscheiden heeft on meestal enkel in
den zin van wijlen, als: min vader zaliger, mommoeder zaliger, mijn overleden vader, moeder.
ZALIGLIJK, bw. op eene zalige wijze; met ., in
zaligheid.
ZALIGMAKEND, bn. de zaligheid verschaffende,
heilzaam; /fig.) de alleen zaligmakende kerk, de R.-K.
kerk.
ZALIGMAKER, m. Heiland, Verlosser der wereld,
Jezus Christus.

•
•

ZALIGMAKING.

,ZANDHOEN:

ZALIGMAKING, v. verlossing; ...SPREK1NG, v.
heiligverklaring; ...VERKLARING, v. (in de R.-K.
kerk) die plechtige verklaring van den Paus, welke
na onderzoek van den wandel en de verdiensten
eons afgestorvenen aangaande dezen de verzekering geeft, dat hij in de heme:sche zaligheid is opgenomen.
ZALING, v. (-s), (zeew.) dwarshout aan den top
van den mast, dienende om eene mars to steunen.
ZALM, m. (-en), [- 9 v. gmv. als stofn.] zekere
weekvinnige visch (salmo =lat.), in de noordelijke
zee6n levende, die, om kuit to schieten, de rivieren
.opzwelnt en om zijn lekker vleesch gevangen wordt:
(fig.) het
versche, gerookte zalm; versche krimpzalm;
.eusje van den zalm, het bests of fijnste van iets,
het uitstekendste van zijne soort. ZALMPJE, o. (-s),
kleine zalm.
ZALMACHTIG, bn. als zalm; naar zalm smakende,
-op zalm gelijkende; van zalm houdende: ik ben niet

zijne oogen willen zien, struisvogelpolitiek voeren;
o. (-en), zandbank: het schip racikte vast op het
zand; tusschen de zanden doorvaren; strand, zand.
woestijn: de Lybische zanden; renperk: in het zand
bfiten, uit het zadel geworpen warden. ZANDJE,
o. (-s), een korreltje . zand: er is een zandje in tnfin
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.zalmachtig .

ZALMBOER, m. (-en), zalmverkooper; ...ELGER,
in. (-s), eene soort van harpoon om zalmen to vangen;• ...FOREL, v. (-len), forel met rood vleesch,
gelijk dat van den zalm (salmo trutta); ...GRAAT,
v. (...graten); ...KARPER, m. (-s), (nat. hist) eene
soort van karper; ...KLEUR, v bleekroode kleur
gelijk de zalm.
ZALMKLEURIG, bn. de zalmkleur hebbende.
ZALMKOP, m. (-pen); ...MOOT, v. (-en), moot van
-een zalm; ...NET, o. (-ten), net voor de zalmvangst;
...PRIJS, m. (...zen), prijs der zalm; ...ROOKER,
(-5), die zalm rookt; ...ROOKERIJ, v. (-en), plaats
waar zalm gerookt wordt; ...SCHUIT, v. (-en), schuit
v oor de zalmvangst; ...STAART, m. (-en); ...STEUR,
m. (-en), eene soort van steur; ...TIJD, m. tijd dat
.er veel zalm gevangen wordt; ...VANGST, v.;
m. (-s); ...VISSCHERIJ, v.; ...ZEGEN,
v. (-s), groot drijfnet yoJr de zalmvangst.
ZALUW, ZALUWACHTIG, bn. (-er, -st), geelachtig,
'tanig, morsig, taankleurig.
ZALVEN, (zalfde, heeft gezalfd), met zalf bestrijken; met zalfolie overgieten (b. v. de kruin van
-een vorst bij zijne kroning); (fig.) iemands handen
zalven, hem een geschenk geven, (ook) iem. met
geld omkoopen; zijn buik, zijne Barmen zalven, lekker
-eten en drinken; wijden, heiligen. ZALVING, v.
(-en), het zalven; wijding; (R.-K.) de laatste salving,
bet heilige oliesel (aan stervenden); (fig.) stichting
(door eene godsdienstplechtigheid, leerrede enz.);
4fig.) met veel salving (vuur; ijver) spreken; gods-vrucht.
ZALVEND, bn. (-er, -st), vol zalving: zalvende
eoorden. troostwoorden.
ZALVERIG, bn. (-er, -st), van zalf; met zalf bemorst: zalverige handen.
ZAMBO, m. (-'s), kind eons negers en eener Indiaansche vrouw.
ZAMBOEKS, v. my. vrachtschepen in den archipel.
ZAMELAAR, m. (-s), ZAbIELAARSTER, v. (-5), die
-

✓erzamelt, bijeenbrengt, vergaart.

ZAMELEN, (zamelde, heeft gezameld), bijeenbrengen, verzamelen. ZAMELING, v. het verzamelen;
—, v. (-en), hoeveelheid, hoop, verzameling.
ZAMELPLAATS, v. (-en), plaats van bijeenkomst.
bw. uitdr. samen.
ZAMEN [TE
ZAND, o. mechanisch fijn verdeeld kwarts en
de rivieren voeren zand mee; het zand der
zee, het zand der duinen; — (sprw.) op zand bouwen, ijdele plannen maken, op onzekeren grondslag
to werk gaan; iem. zand in de oogen wery en, strooien,
hem bedriegen, foppen, misleiden, verblinden; als
droog zand aaneenhang en, zonder s.amenhang zijn,
geene geregelde volgorde hebben (van een verhaal,
eene redevoerirg enz.); als het zand der zee, in onberekenbare hoeveelheid; in het zand sckrijven, aan
do vergetelheid prijsgeven; in het zand liggen, verkoopen, dood zijn; :and er over, spreek daar niet
✓erder over; den kr,p in het zand steken, niet uit

oog geraakt.

ZANDAAL, m. (...alen), eene soort van aal of paling
die zich in het zand verbergt,,,smelt; (ook) zandkleurige slang; ...AARDAPPEL, m. (-s, -en), een in
zandgrond verbouwde aardappel.
ZANDACHTIG, bn. (-er, -st), als zand: er zandachtig uitzien; met zand bedekt, door zand bedolven:
zandachtige streken.

ZANDADDER, v. (-s), (nat. hist.) eene soort van
giftige adder (vipera ammodytes); ...ANJELIER,
...ANJER, m. (-s). (plantk ), wilde anjelier die in het
zand groeit; ...BAAI, v. (-en), verzande baai;
...BAARS, m. (...zen), (nat. hist.) eene soort van
baars op den zandigen bodem van meren en rivieren levende (perca lucioperca); ...BAD, o. (-en), eene
soort van bad in warm zand als geneesmiddel; (ook
scheik.) iets in heet zand verwarmen; ...BAK, m.
(-ken), bak voor of met zand; groote platboomde
schuit om zand to vervoeren; ...BAKJE, o. (-a),
een voorwerp waarin men zand bewaart of met
zeker doel gedaan wordt; ...BAL, na. (-len), (geneesk.)
zandkloot; ...BANK, V. ondiepte, verhevenheid van
zand op den bodem der zee, eener rivier, in een
meer: eene sandbank wegbaggeren; de sandbank verschiet, begint to loopen, stroomt weg, wordt door
het stroomende water weggevoerd; ...BERG, m. (-en),
duin; ...BESTORTING, v. (-en), het storten van zand
over eene oppervlakte (inz. bij dijk- en hayenwerken); ...BLAASMACHINE, v. (-s), machine die zand
blaast, inz. die scherp zand tegen glas blaast om
het mat to maken; ...BLADEN, o. my. zandgoed;
...BOEKWElT, v. boekweit op zandgrond verbouwd,
in tegenst. met veenboekweit; ...BOER, m. (-en), zandverkooper; boer die in eene zandachtige streek
woont; ...BUS, v. (-son); ...CONDUCTEUR, m. (-s),
begeleider van een zandtrein; ...DOORN, m. (-8),
(plantk.) zeekruisdoorn; ...DTJIN, v. (-en), verhevenheid van zand op het strand; ...EILAND, o. (-en),
zandplaat in eene rivier.
ZANDEN, (zandde, heeft gezand), met zand bedekken, bestrooien: een weg, eene laan zanden; met
zand mengen.
ZANDERIG, bn. (-er, -st), zandachtig: zanderig brood.
ZANDERIGHEID, v.
ZANDERIJ, v. (-en), zandgroef, plaats van waar
men zand haalt; —VAART, v. (-en), vaart naar
eene zanderij.

ZANDGAT, o. (-en), zandgroeve; ...GEBERGTE,
o. (-n); ...GLAS, o. (...zen), zandlooper (tijdwijzer);
...GOED, o. eene soort van inlandsche tabak; tabaksbladeren die het dichtst bij den grond zijn; vergel.
ONDERGOED; ...GRAVER, m. (-s), die zand verzamelt ma het to verkoopen; (nat. hist.) eene soort
van molrat (bathyerg us), tot de orde der knaagdieren behoorende; zandkever; ...GROEF, v. (...von),
plek onder den grond waaruit zand gehaald wordt;
...GROND, m. (-en), zanderige bodem; (fig.) op een
zandgrond bouwen, op losse grondslagen bouwen,
zijne hoop op bedrieglijken grond vestigen; ...HAAS,
m. (...hazen), eene soort van witten hags (lepus
davuricus); ...HALER, m. (-s), iem. die zand haalt;
zandverkooper; schuit waarmede men zand haalt.
ZANDHAVER, v. een plantengeslacht, tot de groep
der gerstgrassen van de familie der grassen behoorende, waarvan slechts eerie soort, de gemeene zandhaver, ook valsche welt geheeten, bij ons in de zeeduinen voorkomt; vroeger schijnt men nog eene
tweede soort, de Europeesche zandhaver, bij ons to
hebben aangetroffen; (gew.) deist; ...HEUVEL,
m. (-s), hooge verhevenhe'd van zand boven de
oppervlakte; ...HOEN, o. (-ders), (nat. hist.) zeepatrijs (ylareola). tot de familie der snippen behoo-
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sonde; ...HOK, o. (-ken), bewaarplaats van zand;
...HOOP, m. (-en), verzameling van zand; ...HOOS,
v. (...zen), hoos die zand meevoert: in de woestijnen

den achtersteven, kloosterhout; ...TAART, v. (-en),
broze taart, uit meel, boter, suiker en zaan gebakm. (-en),
ken; ...TOR, m. (-ran), zandkever;
spoortrein die zand vervoert; ...VERKOOPER, m. (-s);
...VERSTUIVING,
...VISCH, m. (...sschen), zandaal;
v. (-en), het verstuiven van sand; inz. zandvlakten
waar het zand door den wind verstuift : de sandverstuivingen in Gelderland; ...YLAKTE, v. (-n), vlakte
met zand bedekt; ...VLOO, v. (-ion), (nat. hist.) klein,
lastig insect, rood wormpje in Amerika (puiex
penetrans) dat zijne eitjes onder de nagels van 's menschen teenen legt, waardoor hevige ontstekingen
kunnen ontstaan; ...VLOT, o. (-ten), zandlaag;

zijn zandhoozen zeer gevaarlfjk.
ZANDIG, bn. (-er, -st), zandachtig, zanderig: de
zandige oevers; eon zandige bodem, zandige groenten.
ZANDIGHEID, v. eigenschap van jets dat er als
-

zand uitziet enz.
ZANDKAR, v. (-ren), voertuig tot het vervoer van
sand; ...KEVER, m. (-s), (nat. hist.) eene groep van
loopkevers (cuindelidae) waarvan de larven in loodrechte in zand geboorde gaten leven; ...KIST, v.
(-en); ...KLOOT, m. (-en), zeker venerisch gezwel
aan de teelballen; ...KNOL, m. (-len), (plantk.) knol

in zandigen grond geteeld; ...KOEKJE, o. (-s), kleingoed, koekjes uit meel, zaan, boter en suiker gebakken; ...KOKER, m. (-s), voorwerp, van gaatjes
voorzien, waaruit het daarin gedane zand wordt
gestrooid tot droging van schrift enz.•, ...KORAAL,
v. o. (...ralen), (nat. hist.); ...KORREL, v. (-s), korTeltje zand; ...KOT, o. (-ten), zandhok; ...KRAAI,
T. (-en), zekere vogel; (fig.) zandman;
v. ( ben), (nat. hist.) (gelasimus vocans);
o. een plantengeslacht, tot de familie der muurachtigen behoorende, waarvan slechts eene soort
sbij ons in 't wild gevonden wordt: het tijmbladig
zandkruid, alzoo genoernd, omdat hare bladeren
met die der wilde tijm overeenkomen; ...KRUIER,
m. (-s); m. (-en); ...KUSSEN, o. (-s), (gray.)
kussen van zand onder de to graveeren plaat;
...LAAG, v. (...lagen); ...LEPELTJE, 0. (-s), lepeltje
waarmede men het zand op pas beschreven papier
-strooit.
ZANDLOOPER, m. (-s), een tijdmeter, nit twee
kegelvormige fleschjes bestaande en aan de spitsen
door eene nauwe opening verbonden, ten deele met
zand gevuld, dat. als het werktuig loodrecht staat,
in een bepaalden tijd, b. v. van een uur, een half
uur, eene minuut, al naar de hoeveelheid zand on
de snelheid, waarmede het valt, in het onderste
fleschje loopt: den zandlooper omkeeren; (nat. hist.)
zandhoen; zandkever, om hun snelle loopen ook
zandloopers geheeten; ...MAN, m. (-nen), zandverkooper; ...MANNETJE, o. het zandmannetje komt, hij
krijgt vaak; ...MERGEL, v. mergel met een hoog
zandprocent; ...MILLIOENPOOT, m. (-en), (nat. hist )
-eene soort van duizendpoot 4 cM. lang, met 90 tot
100 paren pooten in zandige streken levende (julus
sabulosus); ...MOL, m. (-len), (nat. hist.) Kaapsche
mol; ...MUMMIE, v. (-s, ...mien), mummie die in
zandwoestijnen gevonden wordt, doch niet gebalsemd is; ...OEVER, m. (-s), met zand bedekte oever;
...PAD, o. (-en), weg -, pad met zand bedekt;
...PLAAT, v. (...platen), zandbank, schor, droge
plaat in zee; ...PLAATS, v. (-en), (glasb.) plaats
waar het gewasschen zand gelegd wordt; ...POMP,
-V. (-en), centrifugaal baggerpomp; ...PONT, v. (-en),
zandschuit.
ZANDRAAP, v. (...rapen), raap die op een zandgrond groeit; ...REGEN, m. het neervallen van eene
,groote hoeveelheid zand dat vooraf door den wind
is omhooggevoerd; ...RIJDER, m. (-s), iem. die zand
rijdt, vervoert; ...ROERKRUID, o. (plantk.) steenbloom; ...RUITER, m. (-s), iem. die van zijn paard
in het zand valt; ...SCHIP, o. (...schepen); ...SCHIPPER, m. (-s), die zand in eene schuit vervoert;
...SCHUIT, v. (-en), schuit tot vervoer van zand;
...STEEN, m. (-en), (delfst.) de rots- of steensoorten,
nit een mengsel van kwartskorreltjes bestaande,
door een bindmiddel (kiezelzuur, ijzeroxyde,leem of
kalk) verbonden: zandsteen uitgraven; van zandsteen
bouwen.
ZANDSTEENACHTIG, bn. op zandsteen gelijkende.
ZANDSTEENGROEVE, v. (-n), plaats waar men
zandsteen uitgraaft.
ZANDSTREEK, v. (...streken), zandachtige uitge-strektheid land; ...STROOK, v. (-en), (zeew.) breeds
gang in de sponning van de kiel van den voor- naar

...VORM, m. (-en), (smelt.) vorm van zand;
MER, m. (-s), die zandvormen maakt.
ZANDVROUW, v. (-en), zandverkoopster; ...WAGEN,
m. (-s), wagon, inz. spoorwagen, tot vervoer van
zand; ...WEG, m. (-en), weg met sand bedekt; (fig.)
zijn karretje rijdt op een zandweg, het gaat hem naar
zijn zin; ...WESP, v. (-en), een op sluipwespen
gelijkend insect dat holen in het zand graaft en
daarin zijn buit tracht to vangen;
kleine wilg met witte behaarde bladeren,• die in
zandige streken voorkomt; ...WINKELTJE, o. (-s),
winkeltje waar men zand verkoopt; (scherts.) /14
doet een zandwinkeltje, hij is dood; ...WOESTIJN, v.
(-en); ...WOL, v.; ...WOLK, v. (-en), wolk van omhooggedreven sand; ...ZAK, m. (-ken), zak waarin
zand bewaard of vervoerd wordt; (fig.) log on zwaar
mensch; ...ZEE, v. (-en), drijfzand aan zee; zandwoestijn.
ZANG, m. het zingen; gezang; gekweel (der
vogelen); (fig.) het is koekoek de oude (of e'en) sang,
altijd wordt hetzelfde onderwerp behandeld, - van
den ding gesproken; my. (-en), zangstuk; lied;
afdeeling van een dichtstuk: de vijfde zang der
Geuzen van VAN HAREM.
ZANGBERG, m. (fab ) verblijf van Apollo met de
muzen, Helikon, Parnassus; (fig)) den zangberg beklirnmen, de dichtkunst beaefenen; ...BODEM, m. (-8),
de dunne houten bodem of plank onder de snaren
in eene pianoforte; (ook) het bovenblad van een
strijkinstrument; ...BOEK, o. (-en), liede:enboek;
book dienstig bij het zangonderwijs; (ook) kerkboek;
...BORD, o. (-en), bord waarop de zangnoten aangegeven zijn; werktuig bij het zangonderwijs;
...CURSUS, m. (-sen), cursus waar les in het zingen
gegeven wordt; ...DRIFT, v. buitensporige liefde
voor den zang.
ZANGER, m. (-s), die zingt: hij is een goed, een middelmatig zanger; lid van een zanggezelschap,- koor,
korist; (fig.) zingende vogel: de liefelijke zangers des
wouds; (fig.) dichter: de oude ranger; de ranger van
de Bias. ZANGSTER, v. (-s), vrouw die de dichtkunst verstaat en beoefent; persoon of het gevoel
dat iem. tot dichten aanspoort.
ZANGERENKOOR, o. (...koren), koor van zangers.
ZANGERES, v. (-sen), vrouw die de zangkunst
verstaat en beoefent: Adeline Patti is eene beroemde
zangeres.
ZANGERESSENKOOR, o. (...koren).
ZANGERIG, bn. (-er, -st), gezongen kunnende worden : zangerige verzen, zoetvloeiend; eene zangerige taal,
harmonious; den zang -, het zingen beminnende:
zij is vandaag heel niet zangerig; de zangerige bewoners
van het woud. ZANGERIGHEID, v.
ZANGERSFEEST, o. (-en), feast van zangers.
ZANGFEEST, o. (-en), feast waar men zingt;
...GEZELSCHAP, o. (-pen), vereeniging van zangers,
personen die de zangkunst beoefenen; ...GOD, m. (fab.)
Apollo; ...GODIN, v. (-nen), muze: eene der negen
begunstigers van de dichtkunst, de toonkunst, den
zang on al de andere vrije kunsten: de zanggodinnen
waren dochters van Jupiter en Mnemosyne; (fig.) de
zanggodinnen vereeren, zich op de dichtkunst toeleggen; de persoon of het gevoel dat iem. tot dichten
aanspoort, zangheldin, zangnimf, zangster; ...GODINNENDOM, o. muzenkoor; ...HELDIN, v. (-nen),

ZANGKOOR.

ZEDENPRBDIKER.

zanggodin; ...KOOR, o. (...koren), vereeniging van
zangers die tegelijk zingen in eene kerk, op het
tooneel enz.).
ZANGKUNDE, ...KUNST, v. kunst van zingen
naar de regelen der toonkunst; ...KUNSTENAAR,
In. (-8), ...KUNSTENARES, v. (-sen), zanger zangeres van beroep; ...LES, v. (-sen), les in den zang;
tijd tot het zangonderwijs bestemd; ...LUSTER,
v. (-s), de kleinste soort van lijster (turdi Musicu s),
die bij ons voorkomt; ...LUST, m. liefde tot den
zang, opgewektheid tot zingen; (fig ) dichtlust;
...MAAT, v. muziekmaat: ...MAATSCHAPPIJ, v.
(-en), (Zuidn.) zangvereeniging; ...MEESTER, m.,
...MEESTERES, v. (-sen), die onderwijs geeft in den
zang; ...METHODE, v. (-5), leerwijze van den zang,
de regeleri der zangkunst; ...MUZIEK, v. muziek
behoorende bij eon zangstuk; ...NIMF, v. (-en), (tab.)
muze; ...NOMMER, o. (-s), nommer van een concertprogramma voor zang; ...NOOT, v. (...noten), muziekfoot; ...OEFENING, v. (-en); ...ONDERWIJS, 0.;
...ONDERWIJZER, m. (-s); ...ONDERWIJZERES,
v. (-sea). .
ZANGSCHOOL, v (...scholen), school waar onder, wijs in den zang wordt gegeven; (ook) het boek
of de methode die de regels en voorbeelden tot
het onderwijs *en de oefening in de zangkunst bevat; ...SLEUTEL, m. (-5), muzieksleutel voor den
zang; ...SPEL, o. (-en), (t,00n.) opera, tooneelspel dat
geheel of gedeeltelijk door zangers en zangeressen
wordt gespeeld; ...STEM, v. (-men), stern geschikt
tot zingen; zangpartij; ...STRIJD, m. zangwedstrijd;
...STUK, o. (-ken), lied, gezang; ...TOON, m. (...tonen),
!toon waarin gezongen wordt; ...UITVOERING, v.
(-en); ...VEREENIGING, v. (-en), zanggezelschap;
...VERMOGEN, o. vermogen om te zingen; ...VOGEL, m. (-s), vogel die zingt; de zangvogels, ook

eene verzachting van satansch: die Zaterdagsche vera
is nu weggeloopen.
ZATHE, v. (-p), hoeve, landgoed, buitenplaats.
ZATTERIK, m. (-en), (Zuidn.) dronkaard.
ZAVEL, o. (w. g.), grof zand. ZAVELAARDE, v.
pouzzolanaarde, zie dit woord.
ZAVELACHT1G, bn. (-er, -st), als zavel: een zavel-
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muschachtige vogels genoemd, maken eene afzondertyke orde onder de vogels ?tit; ...WEDSTRIJD, m. het

voordragen van zangstukken door twee of meer
personen of gezelschappen, ten einde te zien wie
de voorkeur verdient; ...WIJZE, v. (-n), wijze van
zingen; maat, toon, melodie, air.
ZANGZOET, bn. zangerig.
ZANIK, m. en v. (-en), hij of zij die zanikt.
ZANIKACHTIG, bn. van zaniken houdende, vaak
zanikend.
ZANIKEN, (zanikte, heeft gezanikt), gedurig herhalen, aanhoudend en op eene vervelende wijze
over iets spreken: altijd over iets zaniken.
ZANIKER, m. (-s), ZANIKSTER, v. (-s), die zanikt.
ZANIKERIJ, v. het zaniken: die zanikerij begird mij
te ver velem

ZARK, v. (-en). Zie ZERK.
ZAT, bn. bw. (-ter, -st), genoeg, verzadigd, met
gevulde maag; hij heeft zoo gegeten, dat hi" tot berstens
toe zat is; drunken: die kerel is bijna alle dagen rat;
in overvloed: ik heb boeken rat; ik ben Bien man zat,
moede; zich zat aan iets kken; (fig.) afkeerig van:
des levens zat zijn, niet langer wilien leven ZAT-

REID, v. verzadiging; dronkenschap.
ZATE, v. (-n), (Zuidn.) zit van een stoel, zetel;
scheepstimmerwerf; ligplaats van schepen in het
zand van eene haven.
ZATERDAG, m. (-en), de laatste dag der week
waarop in de huisgezinnen alles eene extra-beurt
kiijgt: Zaterdag houden; en waarop de werklieden
vroeg eindigen: gij houdt al vroeg Zaterdag; des Laterdags, op Zaterdag.
ZATERDAG, tw. drommels.
ZATERDAGAVOND, m. (-en), avond van den Zaterdag wanneer vele kleine luiden hunne inkoopen
gaan doen: Zetterdagavond houden;
m.
fen); ...MORGEN, m. (-s).
ZATERDAGS, bw. drommels, terdege: zij heeft mij

Zaterdags gel opt.

ZATERDAGSCH, bn. van Zaterdag, tot den Zaterdag behoorende, op Zaterdag geschiedende: he t
Zaterdagsch3 uerk; (fig.) drommelscla, en alsdan

achtige grond.

ZAVELBOOM, m. (-en), (plantk.) zevenboom;
...GROND, m. ( en), aardachtige grond.
ZAVELIG, bn. (-er, -st), zavelachtig.
ZAVELKUIL, m. (-en), zandkuil.
ZE, pers. vnw. zij, hen, haar.
ZEBAOTH, Eeuwige Zebaoth, God der hemelscheheirscharen.
ZEBOE, m. (-s), Oostindische bultos (bos indices),
eene rundersoort met een vetbult tusschen deschouders.
ZEBRA, m. (25), een tot het geslacht van het
paard behoorend fraai geteekend dier in Zuid- en
en Midden-Afrika, gestreepte Kaapsche ezel (equuszebra).

ZEBRAVINK, m. (-en), een Zuidafrikaansche vogel
met prachtigo veeren.
ZECCHINE. ZEQUINE, v. (-n), zekere gouden munt
van verschillende waarde in Italie, Barbarije, Arabia,.
Egypte enz.
ZEDE, v. (-n), wijze, gewoonte, wat in kleineren
of grooteren kring in gebruik is, goed genoemd
wordt: de zeden van een land; de goede zeden, der
goede gewoonten, de zedelijkheid: dat is strYdig
met de goede zeden; kwade samensprekingen bederven.
de goede zeden.

ZEDELIJK, bn. bw. (-er, -st), overeenkomstig met.
de goede zeden, deugdzaam, braaf: eene zedelijke handeling; zedelijk leven; de zedel(ike beginselen; de zedelijke waarde van iets beoordeelen; zedelijk vrij zijn r

met voile bewustheid streven naar hetgeen goed
is; zecielPke lichasnen, vereenigingen van personen,.
die hetzij op openbaar gezag als zoodanig zijn Inge
steld of erkend, hetzij als geoorloofd zijn toegelaten,
of alleen tot een bepaald oogmerk, niet strijdig !net
de wetten of goede zeden, zijn samengesteld; zedelijAonmogeli9k is datgene, wat door andere dan uitwendi ge beletselen verhinderd wordt.ZEDELIJKHEID, v
ZEDELIJKHEIDSGEVOEL, o. gevoel van hetgeert
zedelijk is of niet, zonder dat men daarvoor altijd
gronden weet aan te voeren.
ZEDELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder (goede)
zeden, slecht, onfatsoenlijk, losbandig (van gedrav):
een zedeloos leven leiden; eene zedelooze vrouw; ontuchtig, de ontucht bevorderende: zedelooze gesprekken, plaatjes, boeken. ZEDELOOSHEID, v.
ZEDENBEDERF, o. verbastering der (goede) zeden.
ZEDENBEDERFSTER. v. (-s), ...BEDERVER, m. (-5),
die de goede zeden bederft ; ...BESCHRIJVER, m. (s).
ZEDENBEDERVEND, bn. (-er, -st), de zeden be-dervende.
ZEDENKUNDE, ZEDENLEER, v. leer van de goede
zeden in het maatschappelijk verkeer; do leer van
de gezamenlijke plichten der zedelijke wezens; een
geschrift waarin deze leer is vervat: de christelijke
zedenleer.
ZEDENKUNDIG, bn. bw. (-er, st), tot de zeden, tot
de zedelijkheid behoorende; de goede zeden bevorderende : een zedenkundig leesboek.
ZEDENKUNDIGE, m. (-n), ...LEERAAR, m. (-s), iem.
die onderricht geeft in de zedenkunde, die goede ,
zednlrtvkoig,mals.

ZEDENKWETSEND, bn. wat de goede zeden kwetst.
ZEDENLEER, v. zedenkunde, zie aldaar; ...LES. v.
(-sen), heilzarne les, vermaning. verklaring van den
zin eener iabeI, mcraal; zedelijke opmerking;
...MEESTER, m. (-5), die de zedelijkheid bevordert;
(eert. Rom. gesch.) censor; ...PREDIKER. m. ( s),
iem. die (inz. op aanstellerigen toun) op de verkeerdheden in iemands ;.:edrag wijst, hem op de
goede zeden wijst: etn (p25tr, nue, een vervelend, zeden-
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,prediker; ...PREEK, v. (-en), vermaning betreffende
de goede zeden; ...SPREUK, v. (-en), spreuk die
•eene zedenles of vermaning in zich bevat; ...VER.
BASTERING, v. (.en), (eert, Rom. gesch.) censor;
...WET, v. (-ten), wet regelende de zeden, wet ter
beteugeling van uitspatting.
ZEDERIJK, bn. (-er, -st), goede zeden hebbende en
beo efenen de.
ZEDIG, bn. bw. (-er, -st), ZEDIGLIJK, bw. ingetogen, bescheiden : een zedig meisje ; stemmig (van
3Eleeding): zich zedig kleeden. ZEDIGHEID, v. bescheidenheid.
ZEDRAK, m. (-ken), (plantk.) paternosterboom:
_Egyptische acacia.
ZEE, v. uitgestrektheid zoutwater die al de deelen
der aarde bespoelt, het water der zee: de visschen
die in zee levee; het water der zee is zout; —, (-en),
afzonderlijk gedeelte der zee dat door eene
bijzondere benaming onderscheiden is (b. v. de Mid•clellandsche Zee, de Gele Zee, enz.); in zee loopen, zee
.kiezen, uitzeilen; de zee oversteken, eene zeereis vol-brengen; op zee brengen, uit de haven of van de
reede de voile zee doen inzeilen (cene vloot); de zee
Jiouden, in zee blijven; de reline zee kiezen, zich in
zee en luclit zijn aan elkander,
- voile zee begeven;
het is boos weer; zee winnen, zeewaarts inzeilen;
in zee duiken, uit zee rijzen, ondergaan, opgaan (van
-de zon); ter zee varen, zeenian zijn, zeereizen doen;
(fig.) 't is de zee om uit te drinken, 't is een eindeloos work, een onoverkomelijke arbeid; recht door
zee, zonder omwegen; met iem. te diep in zee gaan,
zich to veel met iem. inlaten; het is koel op zee, bet
gaat er stil toe; water in de zee dragen, lets geven aan
iem. die er reeds ruim van voorzien is, lets verrichten waaraan geene behoefte is; in zee gaan, eene
.onderneming wagen; de see is zonder water, rijke
lieden klagen alsof zij gebrek hebben; scat zal de zee
•al opwerpen'?, wat zal er al voor den dag komen?; —
golf, baar: zware zee, hoogstaande golven; er goat
veel zee, er is een sterke stroom; de zee breekt, de
breken boven het
golven storten kort neder,
effen zee; staande zee,
boord; slechte zee, kalme
de
zee staat hol; de
zee met weinig eb en vloed;
,zee is onstuimig; hooge zee, lage zee, hoog laag
water; wassende, opkomende zee, gedurende den
-vloed; afloopende zee, gedurende de eb; — (fig.) overvloed, groote menigte: eene zee van rampen; eene
zee van geld; eene zee van tranen; eene zee van vuur;
•eene zee van woorden. ZEETJE, o. (-5).
ZEEAAL, m. (...alen), eene soort van aal (conger
zulgaris), die in de meeste zoom om Europa, inz.
aan de noordkust van Frankrijk en aan vele pun- ten der kusten van Groot-Brittannie aangetroffen
wordt; zijn vleesch wordt weinig geacht en slechts
-door de geringe volkskjassen gegeten; ...AAP, m.
•(...apen), (nat. hist.) aapvisch, pijldraak (chimaera
monstrosa) eon zeer groote visch die inz. in de
Noordzee gevangen wordt; ...ADDER, v. (-s), eene
soort van zeeslang (syngathus ophidion); ...AGAAT,
...BERIL, o. eene soort van smaragd; ...AJUIN, m.
.zeelook, eene in Zuid-Europa aan de zee groeiende
soort van ui (scilla maritima), die tot geneesmiddel
.dient; ...ALSEM, m. (plantk.) eene soort van alsem
(artemesia maritima), die aan onze zeekusten veel
in het wild groeit; ...AMANDEL, m. (-5), (nat. hist.)
•eene soort van zeeslak in de Middellandsche Zee
(philina); ...ANANAS, v. (-son), (plantk.); ...ANEMOON, v. (...monen), (plantk.) eene zeenetel; — (nat.
hist.) eene soort van straaldier (actinic) tot de
bloempolypen behoorende, dat van kleinere nog
minder ontwikkelde diertjes leeft; vijf soorten van
.zeeanemonen zouden aan onze kusten voorkomen:
de gemeene zeeanemoon, de witte zeeanemoon, de leder•achtige zeeanemoon, de dikbladige zeeanemoon en de
geschulpte zeeanemoon; ...ANJELIER, m. (-s), zekere
bloem.
ZEEAPPEL, m. (-s), (nat. hist.) zeker stekelhuidig
Mier (echinus) ook zeeklit en zeeegel genoemd, dat van

zeeplanten leeft, niet zwemt, maar door middel van
ztjne voelertjes voortkruipt; ...AREND, m. (-en),
vischarend; ...ARM, m. (-en), lange smalle golf of
inham; ...ASSURANTIE, v. (-s), assurantie van
zeeschepen, van het tuig en de takelage, on de
ingeladen goederen; ...ASTER, m.(-s),(plantk ) eene
zeenetel; ...ATLAS, m. (-sen); verzameling van zeekaarten; ...AUGURK, v. (-en), (nat. hist.) eene
soort van longkomkommer (psolus), op onze kusten
levende; ...BARK, v. (...baken), teeken tot aanwijzing van het vaarwater in zee; ...BAAR, v. (...baron), groote golf; ...BAARS, m. (...zen), eene soort
van baars (perca labrax), die eene lengte van 1 M.
bereikt; hij wordt veel in de Middellandsche Zee
aangetroffen en is ook aan de kuststreken van
het Kanaal vrij algemeen; zijn vleesch heeft een
aangenamen smaak.
ZEEBAD, 0. (-en), bad in zee: de zeebaden gebruiken; inrichting aan zee waar men zeebaden kan
nemen; ...BADPLAATS, v. ( en), badplaats aan
zee; ...BAL, m. (-len), eene soort van zee e gel met
kleine wratjes bezet; rondachtige samengeklonterde
massa zand, schelpjes, enz. in de Middellandsche
Zee; ...BANK, v. ( en), zandbank, klip; ...BANF ET,
o. (fig) haling; ...BARBEEL, m. (.en), zeekoning;
...BAROMETER, m. (-5), barometer voor het gebruik
op zee; ...BEDDING, v. (-en), zeebodem; ...BEER,
m. ( en), havenmuur ter beveiliging tegen den golfm. (...boron), een beer die zich aan of in
slag;
zee ophoudt; eene soort van kleinen rob (phocus
tirsina); ...BEET, ...MET, v. ( en), (plantk.); ...BERICHT, o. (-en), bericht van schepen in zee; ...BE
RIL. o. zeeagaat; ...BEROERING, ...BEVING, v. ( en),
beweging der zee ten gevolge eener aardbeving;
...BESCHRIJVING, v.; ...BEURS, v. (...zen), eene
soort van roofvogel; o. admiraliteit,
raad van bestuur betreffende zeezaken; ...BEWONERS, m. my. alles wat in zee leeft: ...BEZEM,
m. (-s), (plantk.) een zeeheester (gorgonia verrucosa);
...BEZINKING, v. ( en), bezinking van klei en zand
uit zeewater; ...BIES, v. eene soort van gewas die
aan het strand groeit (scirpus maritimus).
ZEEBLAAS, v (...blazen), eene soort van zeekomkommer; ...BLEr, v. (-en), (nat. hist.) zeebrasem,
zekere visch; ...BLOEDZUIGER, m. (-s), (nat. hist.)
in zee levende bloedzuiger (pontobdella muricata);
...BLOEM, v. (-en), zekere waterplant;
TAK, m. (-ken), (plantk.) zeeheester; ...BOCHT, v.
(-en), golf, bocht der zee landwaarts inloopende;
m. (-5); ...BOEK, o. (-en), (zeew.) eene

verzameling van kaarten en landverkenningen met
opgaven en opmerkingen verrijkt, ook zeefakkel,
zeespiegel, overzeiler en graadboek geheeten; ...B0EZEM, m. (-s), diepe, wijde golf; ...BONK, m. ( en),
geoefend zeeman, matroos die lang gevaren heeft;
...BOODSCHAPPER, m. ( s), een toestel bestaande
uit een grooten elastieken bal, waaraan een koperen
bal bevestigd is, welke hermetisch gesloten kan
worden, ten einde daarin b. v. bij schiptreuk een
to bergen, om dien aan de golven prijsgegeven, de kust to doen bereiken; ...BOOM, In.(-en),
zeeheester; ...BOON, v. (-en), (plantk.) eetbare vrucht

van een Indischen acacia (mimosa scandeus); ...BOOT,
v. (-en), boot die op zee vaart; ...BOUWER, m. (-s),
zeeschip; (fig.) zeevaarder.
ZEEBRAK, o. zeewater aan de kust, met zoetwater
vermengd; ...BRAND, m. branding der zee; (gew.)
weerlicht zonder donder; ...BRASEM, m. ( 5), zekere
visch (brama raii), ook braam genoemd, die vrij
menigvuldig in de Middellandsche Zee gevangen
wordt; als eene lekkere spijs is hij zeer gezocht; —
zekere visch (pagellus centrodontus), die vrij algemeen in de Middellandsche Zee aangetroffen wordt
en ook aan de noordkust van Frankrijk en de zuidkust van Engeland voorkomt; zijn vleesch wordt
weinig geacht; ...BREKER, m. (-5), dijk voor den

ingang eener baai of zeeboezem om daarachter eene
veilige reede to vormen; ...BRIEF, m. (...ven), zee-
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•
paspoort van . regeeringswege aan de koop- .
vaardijschippers argegeven, behelzende den naam
van' het schip; den lithoud waarop het volgens de
bestaande wettelijke bepalingen is geMeten; de
soort en andere voornaamste kenmerken van het
schip; den naam van den schipper en de bij de wet
vereischte btjzonderheden; ...BUIDEL, m. ( s), (nat.
hist.) eene soort van longkomkommer (pentacta),
op onze kusten levende; m. zeeroof;
...BURG, m. (-en), vesting, kasteel aan zee.
ZEECADET, tn. (-ten), kweekeling zeeofficier; ...CITROEN, m.• (en), zeescheede ; ...COMMISSARIS, m.
(-sen), ambtenaar voor de zeezaken; ...CYPRES,
m. (-son), (plantk.) eene soort van cypres; (nat. hist.)
eene soort van poliep; ...DADEL, v. (-5), (nat. hist.)
eene soort van dadelvormige zeeschelp (lithodomus
lithophagus); ...DADEN, v. mv. heldendaden ter zee;
...DAGEN, m. my. dagen op reis (buiten het verbltjf in de havens of op de reeds); ...DAMP, m. (-en),
damp die uit zee opstijgt en zich over het land
verspreidt, gewoonlijk bij helder, zonnig weer tegen
den m.ddag of avond; ...DELTA, v. (-'5), delta aan
zee gevormd.
ZEEDEN, m. (-nen), (plantk.) eene soort van denneboom aan de zeekust groeiende (pinus halepensis
maritima); — eene soort van zeerui; ...DENNEBOOM, m. (-en), een koraalgewas; ...DIENST, m.
dienst bij het zeewezen; ...DIER, o. (-en), in de zee
levend dier; ...DIJK, m. (-en), dijk tegen de zee
opgeworpen; ...DIJKENGELD, o. belasting voor de
polders uit welker opbrengst de zeedijken in orde
gehouden worden; ...DOORN, ...DOREN, rn. (-s),
(plantk.) duindoorn; ...DORP, o. (-en), dorp dicht bij
de zee gelegen; ...DRAAK, m. (...draken), kleine
• troskieuwige visch (pegasus draco), met groote op
vleugels gelijkende borstvinnen, in de Indische
zee/3n levende; ...DRAAKJE, o. (-s); ...DRIFT, v.
Btrandvond, aangespoelde voorwerpen uit zee;
...DRUIF, v. (...van), eene soort van plant (ephedra);
(nat. hist) kuit van den inktvisch.

dienen; ...ENGEL, m. (-en), eene sport van haat,
(squatina angelus), 65 tot 80 cM. lang; ...ENGTE,
V. (-n),' straat, nauwe doorgang der zee tusschen.
twee landen; ...ERWT, v. (-en), (plantk.) eene erwtenBoort aan zandige oevers groeiende (pisum
mum); ...EVER, m. (-s), (nat. hist.) zeezwijn: eonvisch wiens snuit naar dien van 't varken gelijkt.
ZEEF, v. (zeven), werktuig met een bodem von
gaatjes tot het ziften van voorwerpen; (meetk.)
zeef van Eratosthenes, handelwijze om de eerste of
ondeellsare getallen van de andere of to scheidei ►
on in eene tafel to brengen; (sprw.) dat is zoo dicht
als eene reef, het is vol gaten; zij is zoo dicht als.
eene zeef, zij verklapt alles dadelijk. ZEEFJE, o. (-s).
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ZEEDUIF, v. (...van), (nat. hist.) naam van zekeren
egelvisch (diodon hystrix); ...DUIKERS, m. my. (nat.
hist.) eene soort van zwemvogels (colymbus) die hun
naam aan hunne bijzondere geschiktheid in het duiken ontleenen; drie soorten van deze soort bezoeken op den trek ons vaderland, als: de tjsduiker, de
parelduiker en de roodkelige zeeduiker; ...DUIVEL,
m. (-s), zekere visch (lophius piscatorius), die eene
lengte van 1 tot 2 M. bereikt en even merkwaardig
is door zijne zonderlinge, monsterachtige vormen als
door de vreemdsoortige priemvormige aanhangsels
van zijn kop waarmee hij andere visschen tot zich
lokt; hij draagt ook den naam van kikvorsch, zeekikvorsch, visschende kikker, hengelaar en wijdmuil,
terwijl hij aan onze kusten meest onder den naam
van hozenmond en hozenbek bekend is; — volksnaam
voor zeewolf, reuzenrog en zwart waterhoen; (fig.)
schip; ...DUIZENDBEEN, o. ( en), eene soort van
zeeworm.
ZEEEEND, v. (-en), zekere vogel (arias fusca);
...EENHOORN, ...EENHOREN, m. (-s), narwal; zeker
walvischachtig zoogdier (monodon monoceros), 5 M.
lang, dat kenbaar is aan de twee horizontaal geplaatste hoektanden in de bovenkaak, welke bij
het wijfje gewoonlijk bedekt blijven, doch waarvan
de ter linkerzijde geplaatste bij het mannetje tot
een 3 M. langen stoottand uitgroeit en spiraalvormig
gegroefd is; hij leeft in scholen in de IJszee aan
de Noordpool, in de baaien van Groenland en de
straat Davids; ...EGEL, m. (-5), eene klasse der
stekelhuidige dieren (echinadea), kogelronde, hartof schijfvormige dieren met een skelet dat uit onbeweeglijke kalkplaten is samengesteld en het lichaam
als eene harde schaal omsluit; ...EIK, m. (.en), eikeboom aan de zeekusten groeiende (quercus maritima);
...EIKE, v. (plantk ) gemeene zeeeike (fucus vesiculosus), eene soort van zeewier, ook knappers geheeten,
dat opgezameld wordt om tot landbemesting to

ZEEF, v. bijzondere on aangename smaak van,.
den wtjn.
ZEEFACHTIG, bn. (-er, -st), als eene zeef.
ZEEFAKKEL, v. titel van eene verzameling zee , '

kaarten enz., zeeboek.
ZEEFBEEN, o. (-deren), (ontL) een van vele openin-1
gen voorzien been in het hoofd van den mensch.
ZEEFBEENSADER, v. (-5), ...CELLEN, v. ...SLAG-'
ADER, v. (-s), ...ZENUW, v. (-en).
ZEEFBIJ, v. (-en), eene soort van zandwesp;
...BLAD, o. (-en), ...BODEM, m. (-s), bodem saner
zeef; ...DOEK, m. (-en), als voorwerpsn. o.gmc
als stofn.: ijl weefsel van paardenhaar, zijde enz.
voor zeven; doorzijgdoek; ...POOT, m. (-en), (nat.
hist.) zeefbij; ...RAAMPJE, o. (-s), (apoth.)
zeefje van doorzijgdoek; ...SPONS, v. (-en), eene soort
van spons; ...STOF, o. (Zuid.) het gezeefde;...TROMMEL, v. (-5), zeef met hoogen rand, trommelzeef.
ZEEFSWIJZE, ZEEFSWIJS, bw. als eene zeef.
ZEEFVORMIG, bn. als eene zeef.
ZEEFWESP, v. (•en), zeefbij.
ZEEG, v. (zegen), ZEEGT, v. (-en), (zeew.) rondte,..

kromming; de zeeg van een schip, zijne bocht in 't lang;
de zeegten der dekken, der barghouten; opstaande zeeg ,
van eene plank; het schip eene zeeg geven.

ZEEGANS, v. (...zen), (nat. hist.) vetgans; ...GAREN, o. eene soort van zeerui; ...GARNAAL, v.
(...nalen), zeker tienpootig schaaldier, ook garnaal:
geheeten; ...GAST, m. (-en), zeevarende matroos;.
...GAT, o. (-en), monding der stroomen (waar zij in
de zee vallen); plaats waar twee of meer zeeal
gemeenschap met elkander hebben; (fig.) h# mod'
het zeegat uit, hij most ter zee varen; ...GEBRUIKEN, o. mv. gebruiken gewoonten ter zee; ...GEDROCHT, o. (-en), zeemonster; ...GEDRUISCH, ()het gedruisch, het razen der zee; ...GERECHT, o..
admiraliteit, krijgsraad aan boord van een schip,.
...GE VAAR, o. (...varen), gevaar dat de zee oplevert,.
aan zeereizen verbonden; ...GEVECHT, o. (-en), strUct
tusschen oorlogsschepen; ...GEWAS, o. (-sen), gewas.
dat in zee groeit; ...GEWEST, o. (-en), gewest aan;
zee gelegen: ...GEZICHT, o. (-en), schilderstuk dat
de zee voorstelt.
ZEEGHAFT, ZEEGHAFTIG, bn. bw., overwinnend,..
zegevierend: zeeghaftig rondzien; het zeeghafte leger.
ZEEGHAFTIGHEID, v. overwinning.
ZEEGIER, m. (-en), fregatvogel; ...GOD, m. (-en), (fab.)
Neptunus, god der zee; ...GODIN, v. (-nen), (fab.)
Amphitrite: naam van de gemalin van Neptunus;
vrouwelijke godheid die de zee bewoont; ...GOLF,
v. (...van), baar; (ook) baai; ...GRAPPE, v. (plantk.,.
gew.) zeekraal.
ZEEGRAS, o. een plantengeslacht (zostera) tot de
familie der Najaden behoorende, in ondiepe zeeen
groeiende met lange platte stengels on lange lintvormige bladeren die in het water recht omhooggaan, maar op het water verder drijven; twee soorten worden bij ons in 't wild aangetrofien, als: het
gewone zeegras (Z. maritima), ook wiert en zeenestelen
geheeten, dat tot bet vallen van kussens, bedden
enz. gebruikt wordt en het Mein zeegras (Z. nana)
dat vooral aan de monden der Schelde op zandbanken voorkomt; (gew.) bloeiend zeegras, smalbladig:
strandkruid, ook Engelsch gras geheeten.

ZEEGRASMATRAS.

ZEELEEUW.

ZEEGRASMATRAS, v. (-sen), matras met zeegras
gevuld.
ZEEGRIJS, bn. ...GROEN, bn. o. grijsachtig lichtgroen.
ZEEGRONDEL, (-s), ZEEGRONDELING, m. (-en),
(nat. hist.) een op den grondel gelijkende zeevisch
(gobius).
ZEEGT, v. (-en), (zeew.), zie ZEEG.
ZEEHAAI, m. (-en), de gewone haai; ...HAAN,
m. (...haven), (nat. hist.) groote zeehaan, (trigla) zekere
Tisch, ook groote poon en knorhaan geheeten; vliegende zeehaan (dactylopterus volitans), waarvan de
borstvinnen bijna even lang zijn als het lichaam,
zekere vliegende visch, ook zeezwaluw geheeten;
...HAAR, o. (plantk.) eene soort van zeerui; ...HAAS,
In. (...hazen), eene soort van snottolf; eene soort
van zeeworm; ...HAND, v. (-en); zeehanden en -voeten
hebben, op zee thuis zijn; ...HANDEL, m. handel op
overzeesche landen; ...HANDELAAR, m. (-5);
...HANDSCHOEN, m. (-en), handschoen voor zeevarenden; eene soort van spons.
ZEEHARD, bn. de vermoeienissen ter zee kunnende
doorstaan.
ZEEHARTSHOORN, v. (plantk , gew.) zeeweegbree;
...HAVEN, v. (-s), haven aan de zee gelegen; ...HEESTER, m. (-5), koraalmos, ...HEIDE, v. zeker koraalgewas; ...HELD. m. (-en), die zich dapper gedraagt in
zeegevechten; ...HOEN, o. (-ders), (nat. hist) groote
pluvier; ...HOND, m. (-en), eene snort van rob (phoca
vitutna), die de noordelijke zeeen bewoont, waar de
Finlanders, de inwoners van Kamschatka, maw
vooral de Groenlanders en de Eskimo's zijn vleesch
tot spijs en zijn vel tot kleeding en het overtrekken van hunne zomerhutten en vischbooten gebruiken; — kattenhaai (squalus catulus) de kleinste soort
van haai.
ZEEHONDENHUID, v. (-en), robbevel; ...NET, o. (-ten),
zeehondenwant; ...WANT, o. (-en), eene soort van
net om zeehonden (kattenhaaien) to vangen; (ook)
eene soort van net dat slechts gebruikt wordt om
groote visschen to vangen.
ZEEHONDEVEL, o. (-len), robbevel.
ZEEHOOFD, o. (-en), steenen hoofd of pier in zee,
dienende tot havenhoofd, beer, afsluiting of aanlegplaats; ...HOREN, ...HOORN, m. (-5), eene soort van
schelp; ...HOOS, v. (...zen), boos boven de zee, die
dus zeewater opzuigt; ...HORLOGE, o. (-s), een uurwork dat eon hoogst geregelden gang houdt, chronometer; ...ROUT, o. (zeew.) boord van het schip;
hout boven den overloop aan de scheepzijde; ...JONKER, m. (-s), (nat. hist.) jonkervisch; ...KAART,
v. (-en), kaart waarop waterwegen (met de kusten,
havens, zandbanken, ondiepten enz.) aangeteekend
zijn; ...KAARTENBOEK, o. (-en), (zeew.) graadboek,
wegwijzer; ...KALF, o. (...veren), zeerob; ...KAMP,
xn. (-en), zeegevecht; ...KANT, m. kant der zee;
richting naar de zee; ...KANTSVIOLIER, v. (-en),
(plantk ); ...KANTSWEEGBREE, v. zeeweegbree;
...KAP, v. (-pen), hoofddeksel van matrozen; ...KAPEL, v. (-len), (nat. hist.) walvischaas; ...KAPITEIN,
in. (-en), officier aan boord van een oorlogsschip;
...KASTEEL, o. (-en), vesting en kasteel aan zee;
(dichtk.) schip; ...KAT, v. (-ten), ondiepte, droogte in
zee).
ZEEKAT, v. (-ten), gemeene inktvisch (sepia): een
koppootig weekdier dat in een vleezigen zak een
naar inkt gelijkend sap heeft, dat de schilders
onder den naam van sepia gebruiken, als ook op
den rug eene witte harde schaal, meestal wit balein
of meerschuim geheeten, die tot het polijsten van
edele metalen gebruikt wordt; ...KATJE, o. (-s),
(nat. hist) eene soort van gehoornden koffervisch
(ostracion cornutus); ...KERS, v. (plantk ) een boom
die eene soort van aardbeien voortbrengt (crataegus aria); ...KIKVORSCH, m. (...sschen), (nat. hist.)
eene soort van kikvorsch (rana marina); — zeeduivel; ...KLAVER, v. (plantk.); ...KLEUR, v. kleur
der zee, zeegroen; ...SLIP, v. (-pen); ...KLIT, v.

(-ten), (nat. hist.) zeeappel; ...KNOOP, m. zeeappel;
...KOE, v. (-ion), eene soort van rob (manatus),
rivierpaard; ...KOEKOEK, m. (-en), roods zeehaan;
...KOET, m. (-en), zekere zwemvogel (uria), tot de
familie der alken behoorende, die van September
tot April aan onze kusten voorkomt; ...KOKER,
m. (-5). zeepijp : naam van verscheidene zeeschelpen,
die den worm van eene blaaspUp hebben.
ZEEKOKOSBOOM, m. (-en), eene soort van palmboom der Maladieven en Sechellen of Mahe-eilanden (lodolcea sechellarum); ...KOMKOMMERS, v. mv.
(holothuroidea) eene klasse van stekelhuidige dieren
met een lang wormvormig lichaam; ...KOMPAS,
o. zie KOMPAS; ...KONING, m. (-en), zeebarbeel,
dus genoemd, dewijl men wil, dat hij alle ander&
visschen overtreft; ...KONINGEN, m. mv. naam
der Noordsche on Deensche zeeroovers in de 9de
en 10de eeuw; ...KOOL, v. (plantk.) eene overblijvende, kruisbloemige plant met dikken, knoestigen
wortelstok en talrijke uitloopers, waaruit hier ea
daar stengels opstijgen; de bladen van deze plant.
geven, wanneer men ze in het voorjaar voor den
invloed van het licht bewaart, eene zeer vroege en
aangename groente; (ook) zeewinde; ...KOUS, v.
eene soort van zeegras.
ZEEKRAAL, v. een plantengeslacht (sa/icormia
herbacea) ook wel kraalkruid, krabbekwaad, zeegrappe,
hanepoot, krabbestruik on zeesla geheeten, tot des
familie der melden behoorende, waarvan twee soorten bij ons op slikken en overstroomende plaatsen
gevonden worden, als; de kruidachtige zeekraal on
de wortelende zeekraal; de zeekraal wordt in Zeeland
als groente of sla genuttigd en in Groningen alsschapenvoeder hoog geschat.
ZEEKRAB, v.(•ben); gew one zeekrab (carcinus moenas),.
zeker tienpootig schaaldier dat in Maart on April
door onze visschers in menigte wordt gevangen;
de kleine zeekrab, ook zwemkrab geheeten, bereikt
eene lengte van 3 — 4 centimeters en wordt zeer
dikwijls aan onze stranden aangetroffen; ...KREEFT„
m. (-en), zeker tienpootig schaaldier (astacus marlnits), dat somtijds bijna 5 decimeters lang wordt enr
welks vleesch eene geliefkoosde spijs is; ...KREEFTENNET, o. (-ten), net om zeekreetten to vangen.
ZEEKRIJG, m. oorlog die ter zee wordt gevoerd;
...KRIJGSRAAD, m. (...raden), krijgsraad aan boord
van een oorlogsschip; ...KROON, v. (...kronen), (eert.)
eereblijk voor eene behaalde overwinning ter zee;
...KROOS, o. (plantk.); ...KRUISDOORN, m. (-s),.
(plantk.) steek- of zanddoorn; ...KURK, v. (-en), (nat.
hist.) eene soort van achtarmige poliep op onze ,
(alcyoniclae); ...KUST, v. (-en), kustenvormd
kust die zIch langs de zee uitstrekt; ...KWAB,
v. (-ben), (nat. hist.) zeester; zeenetel; ...KWABAAL, m. (...alen), (nat. hist.) zekere visch; ...KWALLEN, v. my. geleiachtige dieren (medusae) die de.
zee bewonen on eene uiterlijke overeenkomst hebben met paddenstoelen; een zevental soorten van
deze dieren zijn aan onze kusten vaargenomen.
ZEEL, o. (-en), draagriem, eene 4 a 5 cM. breedsband van touw: zeelen onder ledikanten, stoelen..
ZEELTJE, o. (-5).
ZEELAMPREI, v. (-en), zeeprik.
ZEELAND, o. aan of in zee gelegen land, eiland;
naam eener provincie in Nederland.
ZEELAVENDEL, v. (plantk.) eene soort van lavendel (statice limonium).
ZEELBAAN, v. (...banen), (Zuidn.) touwslagersbaan; ...DANSER, m. (-s), (Zuidn.) koordedanser;
...DANSSTER, v. (-s); ...DRAAIEN, o. (Zuidn.) touwdraaien; ...DRAAIER, m. (-5), (Zu:dn.) touwdraaier;
...DRAAIERIJ, v. (-en), touwdraaierij.
ZEELEEUW, m. (-en), de grootste der dieren die
tot de familie der robben behooren (otaria jubata.
of leonia); hij leeft aan de kust van Zuid-Amerika
van Chili of zuidwaarts en op de daarbij liggend
eilanden; wegens het vele traan on spek, dat deze
soort van dieren opleveren, zijn zij echter geweldig.
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vervolgd. en gedood,..zoodat men vreest dat zij
43poedig van 's aardrijks oppervlakte zullen verdwenen zijn; ...LEEUWERIK, m. (-en), (nat. hist.) strandkievit; zekere stekelYinnige visch met grijs- en
roengestreepten kop; ...LELIE, v. (...lien), zeebloem,
_plomp; eene soort van bloempoliep; ...LIEDEN,
..LUI, m. my. zeevolk, matrozen; ...LIER, v. (-en),
(nat. hist.) zeedraak; zeehaan; ...LISCH, o. zeebies;
...LONG, v. (-en), eene soort van weekdier; ...LOOK,
o. zeeajuin.
ZEELSLEDE, v. (-n), (Zuidn.) touwslagersslede.
ZEELT, v. (-en), een slijmige visch (cyprinus tinca),
ook muithond en louw genoemd, tot de orde der
weekvinnigen en wel tot det familie der karpers
behoorende; hij leeft op den bodem of in de modder
Tan alle onze stilstaande en weinig stroomende
wateren.
ZEELTEMOND, m. (-en), (ontl.) mond der baarmoeder.
ZEELUCHT, v. lucht die op (of uit) zee waait;
...LUCHTJE, o. (-5); een zeeluchtje scheppen; ...LUIS,
v. (-zen), waterpissebed (oniscus asilus).
ZEELW1NDE, v. (-n), (Zuidn.) eene soort van haspel.
ZEEM, o. bereide schapen- of geitenhuid; gemzenleder ; (-en), een stuk van zulk eene bereide
huid waarmede men iets, b. v. glazen, afwrijft.
ZEEMPJE, o. (-s).
ZEEMAAN,v. maan die op zee schijnt; (...manen),
(plantk.) witte plomp; (nat. hist.) algemeene be!naming van verscheidene visschen: m.
(-s), Janmaat, matroos; ...MAAT, (maten), zeevaar.
.dersmaat, ...MACHT, v. getal oorlogsschepen die
-eon Staat in zee kan brengen; vloot; zeemogendheid; ...MAKELAAR, m. (-s), makelaar in schepen

ZEEMLAP, m. (-pen), stuk zeemleer, inz. om daarmee de vensterruiten to drogen.
ZEEMLEDER, ZEEMLEER, 0. leder van schapenof geitenhuiden vervaardigd.
ZEEMLEDEREN, bn. Zie ZEEMEN (2de art.).
ZEEMOGENDHEID, v. (...heden), mogendheid die
eene staatsvloot bezit; ...MONSTER, o. (-s), gedrochtelijk dier dat in zee leeft; ...MOS, o. in zee
groeiend mos; ...MOSSEL, v. (-en), in zee levende
mosselsoort.
ZEEMTOUWER, m. (-8), bereider van zeemleder,
van lenig leder. ZEEMTOUWERIJ, v. (-en), plaats
waar zeemleder bereid wordt.
ZEEMTOUWERSHANDWERK, o.
zekere ring Worm tot de groep
ZEEMUIS, v.
der roofborstelwormen behoorende, die aan onze
stranden dikwerf gevonden wordt en het oog tot
zich trekt door de schitterende kleuren, waarin de
borstels, die het lichaam omzoomen, in het licht
spelen; de fluweelen zeemuis (aphrodite aculeata).
ZEEN, v. (zenen), zenuw;
o. (slag.) zeen in het
vleesch, harde pees: ik kan dat zeen niet bijten.
ZEENAALD, v., (-en), eene familie der troskieuwige
visschen, ook aan onze kusten voorkomende : de

-

►

-

-

-

-

-en zeezaken.

ZEEMAN, m. (...lieden, ...lui), matroos, varensgast,
een bevaren zeeman, die op zee goed
-varensgezel;
thuis is; (spr.) zeeman geen man, klacht van eene
thuisgebleven vrouw ; (fig.) een goed zeeman wordt
-ook wel eens nat, een matig mensch drinkt ook wel
.eens een glaasje meer dan hij verdragen kan. ZEEMANsCHAP, v. zeevaartkunde; (fig.) zeemanschap
_gebruiken, met overleg handelen, niet al to streng
zijn, geven on nemen.
ZEEMANSHUIS, o. (...zen), verblijfplaats voor de
zeelieden wanneer zij aan land zijn; (fig.) welbezeild,
.dicht schip; ...KUNST, v. kennis der zeevaart;
...LEVEN, o. het Leven der zeelieden; ...PAKJE, o.
(-s), ...PLUNJE, v. (-s); ...TAAL, v. taal bij de zeelieden
in gebruik; ...WOORDENBOEK, o. •en), woorde boek voor den zeeman dat alle zeemanstermen bevat
-en verklaart : het zeemanswoordenboek van Mr. J.
VAN LENNEP.
ZEEMBEREIDER, m. (-s), vervaardiger van zeemleder. ZEEMBEREIDING, v.
ZEEMEERMIN, v. (-nen), eon wezen, half vrouw, half
visch, sirene; ...MEEUWEN, v. my. (nat hist.)eene
soort van meeuwen die zich aan de zeeoevers ophou.den en waarvan bij ons voorkomen de burg emeester
(larus glaucus), de mantelmeeuw (larus marinus) en
de zilvermeeuw (larus argentatus) ; ...MELDE, v. een
plantengeslacht (atriplex halinus) tot de familie der
melden behoorende, waarvan 2 soorten bij ons worden aangetroffen de porseleinachtige — en de gesteelde
_zeemelde; ...MELKKRUID, o. (plantk.) melkkruid.
ZEEMEN, (zeemde, heeft gezeemd), huiden van
schapen enz. tot leder bereiden; zeemtouwen;
-met een zeemlap afwrijven, schoonmaken : de glazen
zeemen.

ZEEMEN, bn. van zeemleder (vervaardigd) : zeeman

handschoenen.

ZEEMERK, o. (-en), baak, boei in zee; ...METER,
dieplood.
ZEEMGAREN, bn.; zeemgaren leder, leder of huid
tot zeemleder bereid.
ZEEMIJL, v. (-en), zekere afstandemaat ter zee,
waarvan er gewoonlijk 20 op een graad gaan; de
..Hollandsche zeemijl = 5C)!9 K.M.
Da. (-S),

groote zeenaald (syngnathus acus) wordt 40-45 cM.
lang; de kleine zeenaald (S. rostellatus) slechts

tO-15 cM.; ...NARCIS, v. (-sen), (plantk.) aan zee
groe:ende narcis (pancratium maritimum); ...NAT,
o., zeewater; ...NATIE, v. (...tien), natie bijzonder

tot de zeevaart geschikt; ...NAVEL, m. eene soort
van zeegras; ...NEST, o. (-en), nest van een geslacht van zeedieren, waartoe ook de zeelongen on
de zeevijgen behooren; ...NESTELEN, v. mv. (plantk.)
zeegras; ...NETEL, v. (-s), (nat. hist.) holzakdieren
(coelenterata); ...NEVEL, m. mist op zee, zeevlam;
...NIMF, v. (-en), (fab.) nereide; ...OESTER, v. (-s),
(nat. hist.) oester die niet gespeend of gezaaid is;
...OEVER, m. (-s), kust der zee; ...OFFICIER, m.
(-en), officier bij 's lands vloot; ...OLIFANT, m. ( en),
zeeleeuw; o. (-en), eene oorvormige eenschalige schelp (haliotis); ...00RLOG, m. (-en), oorlog
die ter zee gevoerd wordt; ...OTTER, m. (-5); groote
zeeotter (ultra marina), eene soort van otter die
meer dan 1 M. lang wordt en aan de noordelijke
kusten van Azie en de noordwestelijke van Amerika voorkomt, waar hij om den kostbaren pels in
menigte gevangen wordt; ...OVERSTE, m. (-n), bevelhebber van een of meer oorlogsschepen.
ZEEP, v. (-en), benaming der verbindingen van
vetzuren met bijtende potasch of soda, welke men
sedert onheuglijke tijden verkrijgt door de verhitting van vetten met alkalien; zachte of groene zeep,
eene verbinding van vetzuren met bijtende potasch;
harde of Spaansche zeep, eene verbinding van vetzuren met bijtende soda; zeep zieclen; (scheik.) ieder
met een vet vermengd zout, iedere stof welke olie
met water vermengbaar maakt; de vele soorten
van zeep dragen haar naam naar bijmengselen
(teerzeep, kokoszeep, vaselinezeep, puimsteenzee-p), of
naar den dienst waartoe zij bestemd zijn (scheerzeep, badzeep, zomersproetenzeep) of naar den fabrikant (Dekkers zeep, Pears zeep); — (spreekw.) hij is
om zeep, hij is dood.
ZEE-PAAP, m. (...papen), een der zonderlingste
visschen met steck uitpuilende oogen, welker bowmen regenboogvlies eene dwarslijst hebben, zoodat
het er uitziet alsof het oog dubbel ware; hij wordt
ook sterrenkbker en hoogkyker genoemd (uranoscopus);
...PAARD, o. (-en), (myth.) paard van den zeegod
Neptunus; (nat. hist.) rivierpaard; walrus.
ZEEPAARDE, v. aarde met zeepachtige deelen
vermengd en die vooral tot reiniging van seol dient.
ZEEPAARDJE, o. (-s), 4nat. hist.) een zeevischje
waarvan de kop met het lichaam een hoek maakt
en op een paardekop. gelijkt, tot de orde der troskieuwige visschen behoorende, dat in de Noordzee, de
Middellandsche, de Kaapsche, Indische en Japansche
zeeCn leeft; het wijfje vertrouwt hare eieren too

.ZEEPAARDJE.
sari het mannetje, dat ze onder twee huidplooien
oP zijde van den buik met zich draagt en na de
geboorte der jongen eenigen tijd voor dezen blijft
..zorgen (hippocampus brevirorstris).
ZEEPACCIJNS, m. (...zen), belasting op de zeep.
ZEEPACHTIG, bn. (-er, -st.), als zeep, naar zeep
gelijkende: een zeepachtige smaak; zeepachtige stoffen.
ZEEPADDENSTOELEN, m. my. (plantk.):,
m. (-en), zeeaal.
ZEEPAPPEL, m. (-en), zeepbes.
ZEEPAS, m. (-sen), zeebrief.
ZEEPASCH, v. asch waarvan zich de zeepzieders
tot het bereiden van zeep bedienen.
ZEEPAUW, m. (-en), zekere vogel (ardea pavonia).
ZEEPBAK, m. (-ken), bak ter bewaring van zeep;
...BAKJE, o. (-s), bakje voor een stukje zeep;
...BAL, m. (-len), balvormig stuk zeep; ...BEKKEN,
.o. (-s); ...BEL, v. (-len), blaasvormige opborreling
-van het schuim van zeepwater; (fig.) iets dat zeer
schoon is doch spoedig verdwijnt; ...BES, v. (-sen),
-vrucht van den zeepboom; ...BLAASJE, o. (-s);
...BLOEM, v. (-en), eene soort van gipskruid;
...BOOM, m. (-en), een groote boom (sapindus sapsnaria) in de beide Indin, welks vrucht (zeepappel,
.zeepbes) eene voortrefielijke zeep oplevert; ook een
boom (Duillaja saponaria) op Peru en Chili, \velke
insgelijks zeepstof bevat, dat aldaar een voornaam
handelsartikel uitmaakt; ...BROOD, o. (-en), een
lang vierkant stuk zeep; ...DOOS, v. (...zen).
ZEEPEN, (zeepte, heeft gezeept), met zeep in- of
,besmeren.
ZEEPER, m. (-s), zeepzieder.
ZEEPERIG, bn. (er, -st), als zeep.
ZEEPERIJ, v. (-en), zeepziedertj.
ZEEPETERSELIE, v. zeevenkel.
ZEEPFABRIKANT, en. (-en), fabrikant van zeep;
...GELD, o. geld voor zeep.
ZEEPIG, bn. (-er, -st), als zeep, zeepachtig : zeepige
sardappels, die glibberig zijn.
ZEEPIER, v. (-en), (nat. hist.) eene soort van bor-stelworm (arenicola piscatorum), t`0-30 cM. lang,
die, al vretende, gangen in het zand boort; ...PIJL,
•m. (-en), eene familie van draad- of kokerwormen
isagitta) met duidelijk afgescheiden kop, romp en
etaart, die in zee vrij leven, ook op onze kusten;
....PIJNBOOM, m. (-en), (plantk.) zekere kegeldragende
boom (pinus pinaster), aan zeekusten levende, die
's winters dikwijls doodvriest; ...PIJP, v. (-en), zeekoker, ...PINKSTERNAKEL, v. (-s), (nat. hist.)
stekelrog; pijlstaart; ...PISSEBED, v. (-den), (nat.
'hist.) lange zeepissebed, eene soort van pissebed die
2,5 cM. lang wordt on vrij algemeen in de Noordvooral aan de Zeeuwsche kusten, wordt aan'getroffen.
ZEEPKETEL, m. (-s), ketel waarin zeep wordt
-bereid; ...KINDEKEN, o. (-s), (Zuidn.) zeepkist;
...KIST, v. (-en), kist waarin de stukken witte on
-gemarmerde zeep verzonden warden; ...KOKER,
‘m. (-5), zeepzieder; ...KOOPER, m. (-s), handelaar
in zeep; ...KRAAM, v. (...kramen),plaats waar zeep
verkocht wordt; ...KRAMER, m. (-s);
o. een plantengeslacht (saponaria), tot de familie
-der sileneachtigen behoorende, waarvan slechts eene
-soort op beschaduwde plaatsen in zandige streken
voorkomt: het gemeene zeepkruid welks wortel, be`kend onder den naam van rooden zeepwortel, in de
,geneeskunde gebruikt wordt; ...KWAST, m. (-en),
kwast orn'den baard in te zeepen.
ZEEPLAATS, v. (-en), plaats aan zee gelegen;
...PLANT, v. (-en), plant die in of dicht bij de zee
kgroelt.
ZEEPLOOG, v., loog voor de zeepbereiding;
....NOOT, v. (...noten), zeepappel.
ZEEPOK, v. (-ken), (nat. hist.) zeetulp.
ZEEPOPLOSSING, v. (-en), oplossing van zeep;
....PIL, v. (-len), zetpil. van zeep.
ZEEPORSELEIN, v. een plantengeslacht, tot de
Tfamilie der muurachtigen behoorende, dat slechts door
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eene soort, de gemeene zeeporselein (arenaria peplof;
des) in de flora onzes vaderlands vertegenwoordigd
wordt; ...POST, v. brievenpost over de zee.
ZEEPPLANT, v. (-en), melicocca: zekere Ameri- ‘
o. (-s), kanschepltmz igsa;.POJE,
popje van zeep gemaakt; ...PROPJE, o. (-5), (geneesk.)
steekpil, zetpil.
ZEEPRIK, v. (-ken), zekere visch (petromyzon marinus) ook zeelamprei of eenvoudig lamprei on bonte
negenoog geheeten, die in de Noordzee aangetroffen
wordt.
ZEEPROOS, v. (...rozen), eene soort van bloem.
ZEEPROTEST, o. (-en), protest op zee, - betreffende
zeezaken.
ZEEPSCHUIM, o. schuimende zeepoplossing; ...SOP,
...WATER, o. water waarin zeep opgelost is;
...STEEN, m. (-en), eene soort van vettigen steen,
potsteen, leversteen; ...STOF, v. (scheik.) stof van
den wortel van het zeepkruid; ...TONNETJE, o. (-s),
tonnetje waarin inz. groene zeep verzonden wordt;
...ZIEDEN, o. zeepbereiden; ...ZIEDER, m. (-s), vervaardiger van zeep; ...Z1EDERIJ, v. (-en), plaats
waar zeep gemaakt wordt; ...Z1EDERSLOOG, v.
zeeploog.
ZEER, bn. (-der, -st), pijnlijk, smartelijk, pijn veroorzakende: een zeere singer; zeere (ontstoken) oogen;
schurftig: een zeer hoofd, tinea capitis.
ZEER, o. pijn, smart, hinderlijke gewaarwording;
zeer doen, pijn veroorzaken, (ook fig.) beleedigen,
zich zeer doen, zich kwetsen; (fig.) iern. in zijn zeer
tasten, het gevoel van eenig Teed bij hem opwekken;
kicaad zeer, schurft.
ZEER, bw. grootelijks, in hooge mate: zeer kort,
zeer lang; zeer rijk; al te zeer, buitengemeen,buitensporig.
ZEERAAD, n1. (...radon), raad (vergadering) die
over zeezaken oordeelt; ...RAAF, v. (...raven), eene
raaf in Lijfland met getanden snavel; waterraaf;
...RAFELING, v. (-en), zekere kabbeling in zee,
door invallenden stroom of langs de banken; ...RAKET, v. de eenige soort van raket (cakile maritima)
die in onze zeeduinen menigvuldig wordt aangetroffen; ...RAM, m. (-men), (nat. hist.) zekere visch;
...RAMP, v. (-en), ramp, ongeluk op zee; ...RASP,
v. (-en), (nat. hist.) eene soort van kwalpoliep (hydr actinia .echinata) op onze kust; ...RAT, v. (-ten),
eene soort van rat; zeeaap; zeedraak; ...RECHT,o.
recht (wettelijke bepalingen) tot regaling van de
zeevaart en den zeehandel; scheepvaartrecht (zekere
belasting); (fig ) havenkantoor voor de in- on uitgaande rechten; o. (,$), dagboek, journaal (aan boord); ...REIS, v. (...zen), reis ter (over)
zee.
ZEERGELEERD, bn. titel voor geleerden: zeergeleerde heer ; ...GESTRENG, bn. titel van hoofdambtenaren.
ZEERHEID, v. uitwendige ziekte.
ZEERHOOFDIG, bn. met uitslag op het hoofd.
ZEERIET, o. zeebies (juncos glaucus).
ZEERIG, bn. (-er, -st), pijn gevoelende; schurftig.
ZEERIGHEID, v. uitwendige ziekte.
ZEEROB, m. (-ben), zeker dier; (fig.) zeeman;
...ROEPER, m. (-s), werktuig om op zee op verren
afstand met elkander to spreken; ...ROOF, m. roof
aan een schip , op zee gepleegd; ...ROOS, v.(...rozen),
plomp; ...ROOVER, m. (-s), bevelhebber van een
roofschip: .Hariadan Barbarossa was een berycht zeeroover; elk persoon die tot de bemanning van een
roofschip behoort: hij is in de handen van zeeroovers
gevallen; het roofschip zelf: -dat vaartuig schijnt wel
een zeeroover ; ...ROOVERIJ, v.(-en); ...ROT, v. (-ten),
zeerat; ervaren zeeman; ...ROTS, v. (-en), rots in
of bij de zee.
ZEERST. OM HET ZEERST, -als om strijd: ik was
ten zeerste verrast, in de hoogste mate.
ZEERTJE, o.
kleine
zweer.
ZEERUI, o. zeewier; ...RUND,
zeekoe;
...RUPS, v. (-en), eene sport van. roofjporstelworr,
121
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...SALADE, , v. zeesla, zeekraal;
...SALUUT, o. saluutschoten op zee; ...SCHADE,
v. schade op of door de zee gekregen; averij;
...SCHEEDE, v. (-n), eene soort van weekdier met
scheedevormig lichaam (ascidia); ...SCHELP, v. (-en);
...SCHENDER, m. (-s), die op zee schade aanbrengt;
...SCHIJF, v. (...ven), (nat. hist.) eene soort van
zeedgel in den vorm eener schtif, ...SCHILDER, m.
(-s), schilder van zeegezichten; ...SCHILDPAD, v.
(-den), (nat. hist.) in zee levende schildpad; ...SCHIP,
o. (...schepen), schip dat de zee bevaart; (fig) een
lastig, ongemakkelijk
zeeschip, mensch, wezen;
...SCHORPIOEN, m. (-en), eene soort van knorhaan;
...SCHUIM, o. witte bellen en mos die zich boven
de oppervlakte der zee vertoonen, wanneer de golven tegen eenig beletsel of tegen elkander aan
klotsen; — de schubben op den rug van den inktvisch of sepia, vergel. MEERSCHUIM; ...SCHUIMEN, o. het zeerooven; ...SCHUIMER, m. (-5), zeeroover; ...SCHUIMERIJ, v. (-en), zeerooverij.
ZEESERPENT, o. (-en), (nat. hist.) zeeaal; ...SLA,
...SALADE, v. (gew.) zeekraal; ...SLAG, m. (-en),
gevecht op zee; ...SLAK, ...SLEK, v. (-ken), eene
soort van in zee levende slak; ...SLANG, v. (-en),
eene slang die zich in de keerkringsstreken gewoonlijk in voile zee ophoudt en wier ventin even
krachtig is als dat van vele landslangen; een visch
die tot de alen behoort; ...SLOT, o. (-en), zeekasteel;
...SLUIS, v. (...zen), sluis aan zee; ...SMAAK, m.
smaak van zeewater; ...SMID, m. (...smeden), (nat.
hist.) zeehaan; ...SNIP, v. (-pen), (nat. hist.) eene
soort van zwaardvisch met snippebek; ...SNOEK,
nr. (-en), eene soort van visch (merlucius communis);
...SOLDAAT, m. (...daten), soldaat die op een oorlogsschip dient, marinier; ...SPERGE, v. (plantk.);
...SPIEGEL, m. (-s), de oppervlakte der zee; zeeboek,
zie aldaar; ...SPIN, v. (-nen), eene orde der spinachtige dieren die den overgang vormen tot de
schaaldieren (pygnogonidae), kleine dieren die zich

ligt bij de ondiepten; (nat. hist.) kleine horenschein:
...TRIOMF, m. overwinning op zee behaald; ...TROM-PET, v. (-ten), scheepsroeper; (nat. hist.) horenslak
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men (polynoe);

aan schelpdieren en visschen va9thechten en bun
bet bloed afzuigen; ...SPOOK, o. (...spoken), zeker

gedrocht in zee levende.
ZEESPRINKHAAN, m. (...hanen), (nat. hist.) eene
soort van eetbaren zeekreeft; ...STAD, v. (...steden),
aan zee -, dicht bij de zee gelegen stad; ...STAR,
...STER, v. (-ren), (nat. hist.) eene klasse van stekelhuidige dieren met een plat vigstralig of stervormig lichaam (asteradea); de mond ligt steeds in
bet midden van de buikvlakte: men, kent ruim 450
soorten van zeesterren; ...STEKELBAARS, m. (...zen),
(nat. hist.) eene soort van baars die een halven
voet lengte bereikt en veel in de Oost- en Noordzee voorkomt; ...STILTE, v. windstilte op zee;
...STOEL, m. (-en), (eert.) stoel aan de tafel verbonden (aan boord van een schip); ...STOOMBOOT,
v. (-en); ...STORM, m. (-en), storm op zee; ...STRAAT,
v. (...straten), zeeengte, ...STRAND, o. (-en);
...STREEK, v. (...streken), deel eener zee; (ook)
kustland; ...STRIJD, m. (-en), strijd gevecht op
zee; ...STROOMING, v. (-en), beweging van het
zeewater in eene bepaalde richting; warms zeestrooming, als de gemiddelde warmte van het water grooter is dan die der lucht op de plaats van aankomst,
in tegenst. met koude zeestroomingen; ...STUK, o.
(-ken), schilderij, een zeegezicht voorsteliende.
ZEET, v. (zeten), het zitten. ZEETJE, o. (-5), zitplaats: (zeew.) zest in eene sleep; zitkamertje, zetel;
vouw: (fig.) dat heeft zijne zest genomen, dat heeft
zijne plooi gekregen.
ZEETACTIEK, v. krijgskunst toegepast op den
oorlog ter zee; ...TELEGRAAF, v. (...grafen), onderzeesche telegraaf, telegraafkabel op den bodem der
zee gelegd; (ook) te!egraaf op zee gebezigd ; ...TERN,
m. (-en), woord uitdrukking bij zeevarenden in
gebruik; ...TIJDING, v. (-en), bericht uit zee; lijst
van aangekomen en vertrokken schepen; ...TOCHT,
m. (-en), reis ter zee; onderneming naar overzeesche
gewesten; ...TON, v. (-nen), ton die in de zeegaten

(buccinurn); ...TULPEN, v. my. (nat. hist.) eenesoort van schaaldieren (balanus), tot de orde derrankpootigen behoorende, ook wel zeepokken en balanen genoemd, die men in groote menigte op allerlei

voorwerpen in zee vastgehecht vindt, a's: op de.
kielen der schepen, de hoofden der zeeweringen, op
oesterschelpen, zeeschildpadden en walvisschen;
...TUNNEL, v. (-s), tunnel onder de zee door;
...TJI, m. (-en), zeeajuin; ...UIL, m. (-en), zeker dier;_
...UURWERK, o. (-en), scheeps-chronometer.
ZEEUW, m. ( en), inboorling van de Nederlandscheprovincie Zeeland; (eert.) Zeeuwsche rijksdaalder --

f 2.60).

(=

bn. van -, uit Zeeland; eene Zeeuwsche.
(vrouw); (sprw .) goed rond, goed Zeeuwsch, de Zeeuwen,
zijn ronde, eerlijke menschen.
ZEEUWSCH-VLAANDEREN, o. het gedeelte der pro-vincie Zeeland ten zuiden der Wester-Schelde.
ZEEVAARDER, m. (-s), zeeman, (inz.) die verre zeetochten doet
ZEEVAARDIG, bn. gereed om zee to kiezen: het:
ZEEUWSCH,

schip ligt zeevaardig.
ZEEVAART, ZEEVAARDIJ, v. vaart op de zee;:
kwcekschool voor zeevaart, eene inrichting to Leiden,
om inz. behoeftige jongelingen bij de marine tot
eene eervolle betrekking op to leiden; (ook) eene

inrichting to Amsterdam om jongelingen tot stuurman en gezagvoerder op to leiden voor de zeil- en
stoomvaart der Nederlandsche koopvaardij.
ZEEVAARTKUNDE, v. kennis van al wat tot de
zeevaart behoort; ...SCHOOL, v. (...scholen), school
waar de stuurmanskunst geleerd wordt.
ZEEVAARTUIG, o. (-en), zeeschip; ...VADER, m.
(-5), leernaeester in de scheepsbewegingen; officier
die den adelborst in de manoeuvres -, stuurman
die den leerling in het cijferen - , onderofficier die

den jongen in het scheepswerk onde
rricht, ...VAK,

o. zeevaartkunde; ...VALK, m. (-en), (nat. hist.).
vischarend, zekere vogel.
ZEEVAREND, bn. ter zee reizende, veel op zee
reizende: een zeevarend yolk.
ZEEVARKEN. o. (-s), (nat. hist.) half konijntje (caria),
varkenkonijntje in Zuid-Amerika, vooral in Brazili4
ma ar ook elders, in Frankrijk, aangekweekt; naam.
dien de zeelieden aan den bruinvisch geven.
ZEEVAST, bn. bestand tegen de beweging der zee:
zet die koffers zeevast.
ZEEVEDER, v. (-s), eerie soort van schorspoliep
eene veder gelijkende (pennatula phosphorea); ...V ENKEL, v. eene plant (crithmum maritimum) met wittebloemen, die tot veelstralige samengestelde schermen vereenigd zijn; zij komt in de spleten vaa
rotsen voor, die aan de zee gelegen zijn.
ZEEVER, v. speeksel dat onwillekeurig uit den.
mond vloeit, kwijl: de zeever liep hem uit den mond. .
ZEEVERAAR, m. (-5), ...BAARD, re. (-erg, ZEEVERAARSTER, v. (-5), die zeevert of kwijlt.
ZEEVERDOEK, m. (-en), slab, slabbetje dat men.
kleinen kinderen onder het kinnetje vastmaakt.
ZEEVEREN, (zeeverde, heeft gezeeverd), kwijlen.
ZEEVERING, v.
ZEEVERVIG. bn. zeegroen.
ZEEVERWORTEL,

m. kwijlwortel; ...ZAAD, o-

wormkruid.
ZEEVERZEKERAAR, m.

(-s), die verzekert te',:en4

zeeschade.
ZEEVERZEKERING,

v. (-en), verzekering, assuranti e ,
tegnzschad;—MATSCHPIJ,v.(-en)

ZEEVESTING, v. (-en), vesting aan de zee gelegen;
...VIJG, v. (-en), zeelong; ...VINGER, m. (-s), een
mosdiertje waarvan de voeldraden ire een tiring
geplaatst zijn (halodactylus); ...VISCH, m.(...sschen),
als voorwerpsn. —, v. gmv. als stofn.: visch diem
de zee oplevert (tegenst. van riviervisch); ...VISCHMARKT, v. (-en), markt waar zeevisch (geen rivier

ZEGELLOOD.

ZEEVLAK.
visch) verkocht wordt; ...VLAK, o. (-ken),
...VLAKTE, v. (-n), oppervlakte der zee; ...VLAM, -v.
zware mist uit zee komend en vaak buiten de
duinen blijvende, ...VLAS, o. aan de zee groeiende
vlassoort met gele bloernen; ...VLOOIEN, v.
my. (nat. hist.) eene soort van vlooikreeften, 1 cM.
lang, schitterend wit van kleur, die men in groote
menigte op onze stranden kan zien rondspringen
(talitrus saltator); ...VOETEN, m. my. voeten die
gewend zijn aan de beweging der zee; (fig.) zeeroeten
hebben, gemakkelijk op het dek van een schip
kunnen heen en weer loopen; ...VOGEL, m. (-s),
zwemvogel die op zee thuis hoort; ...VOLK, o.
zeelieden, matrozen; ...VOND, m. (-en), uit zee aangespoelde voorwerpen; ...VONK, v. (-en), (nat, hist.)
eene soort van zuiginfusorien, kogelvormige diertjes
die op onze breedten het lichten der zee veroorzaken (noctiluca miliaris); ...VOOGD, m. (-en), vlootvoogd, admiraal; ...VOOGDIJ, v. bevel over eene
vloot; admiraalschap; admiraliteit; ...VOS, m. (-son),
eene soort van haai (squalus vulpes); ...VRIJBUITER,
m. (-s), kaper, zeeroover; ...WAAIER, in. (-s), eene
soort van waaiervormig koraal tot de orde der
schorspoliepen behoorende (gorgonia flabellum).
ZEEWAARDIG, bn. in staat om uit to zeilen, goed
zee kunnen bouwen (van een schip). ZEEWAARDIGHEID, v.
ZEEWAARTS, bw. naar de zee, in de richting van
de zee: zeewaarts driven.
ZEEWAGEN, m. (fab)) wagen, kar van Neptunus;
...WATER, o. water der zee: zoutwater; (fig.) golf;
...WEEGBREE, v. eene soort van weegbree (plantago
mardinta), aan de zee groeiende, ook zeehartshoorn,
krokkeling en reie geheeten; ...WEER, o. het is goed
zeeweer, weer om op zee to varen; ...WERING,
v. (-en), dijkwerk ter beveiliging tegen de overstroomingen; ...WERKSTLTK, o. (-ken), op to lossen vraagstuk betreffende de zeevaartkunde; ...NERVING, v.
het in dienst nemen van matrozen of zeesoldaten;
...WETTEN, v. my. wetten on voorschriften betreffende de zeevaart; ...WEZEN, o. al wat op de
zeevaart en den zeedienst betrekking heeft; ...WIER,
o. zeegras; ...WIJF, o. (...von), (fab.) zeemeermin;
...WILG, m. (-en), zekere booster (agnus castus), ook
kuischboom, Abrahamsmuil, schaapsmuil en monnikspeper geheeten; ...WIND, m. (-en), wind die over
dag uit zee naar het wasteland waait; ...WINDE, v.
zeekool; ...WOLF, m. (...von), een vraatzuchtige
visch, tot de orde der stekelvinnigen on de familie
der stomvisschen behoorende (anarrhichas lupus),
2 M. lang, die in de Noordzee leeft; ...WOLFSMELK,
v. (plantk.) eene aan de zee groeiende soort van
wolfsmelk; ...WONDER, o. (-en), wonder dat de zee
heeft opgeleverd; ...WOORD, o. (-en), zeeterm;
...WORM, m. (-en), eene in zee levende soort van
worm, inz. die soort welke de buitenplanken van
een schip doorboort; ...WRANGE, v. zeekool;
...ZAKEN, v. my. zaken, het zeewezen betreffende;
de kamer van zeezaken, de admiraliteit; ...ZAND, o.
zand door de zee aangespoeld; ...ZEELT, v. (-en),
eene soort van lipvisch (labrus tinca).
ZEEZIEK, bn. (-er, -st), aangetast door zeeziekte;
(fig.) je maakt me zeeziek, gij verveelt me.
ZEEZIEKTE, v. onaangename gewaarwording, in
duizeligheid, misselijkheid en braken bestaande, aan
boord bij iens. die voor het eerst c zee is of niet
gewoon is zeereizen to doen, on ltet gevolg is van de
schommelende en slingerende beweging van 't schip ;
ziekte aan zeevarenden eigen; (fig.) verveling;
...ZOG, o. kielwater van een in de zee varend schip;
weg door een schip op zee afgelegd; ...ZON, v. zon
die op zee schijnt ; ...ZONNEBLOEM, T. (-en), (plantk.);
...ZOUT, o, keulrenzeut uit zeewater gewonnen;
...ZWALUW, v. (-en), naam van onderscheidene
zeevogels, inz. van eenige meeuwen; zekere vliegende visch, ook diegende zeehaan geheeten; ...ZWALUWZAAD, o. wormkruid; ...ZWAM, v. (-men),
in zee groeiende zwammensoort; . zwIJN, o. (-en),

(nat.
visch.
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hist.) stekelhaai (squalus centrina); zuiger-

ZEFIER, (-en), ZEFIR, m. (-s), koele, zachte westenwind, aangenaam koelte; (dicht.) zachte, luwe wind.
ZEFIRISCH, bn. zacht waaiende, ruischende (van
bladeren door den wind).
ZEGACHTIG, bn. (-er, -st), praatziek, babbolachtig.
ZEGE, v. overwinning: de zege behalen; triomf: de
zege der deugd over de ondeugd.
ZEGEBOOG, m. (...bogen), eerepoort (inz. voor een
overwinnaar); ...BRIEF, m. (...von), brief waarin
eene zege medegedeeld wordt; ...DAG, m. (-en),
overwinningsdag; ...DICHT, o. (-en), gedicht gemaakt als eene zekere hulde aan een overwinnaar;
...FEEST, o. (-en), overwinningsfeest; ...GALM, m.
triumfgalm; ...KAR, V. (-ran), ...KOETS, v. (-en),
rijtuig waarin een overwinnend veldheer is gezeten
bij een plechtigen optocht to zijner eere; ...KRANS,
m. (-en), krans voor een overwinnaar;
m. (...kreten), ...KROON, v. (...kronen), onderscheidingsteeken voor een overwinnaar.
ZEGEL. o. (-s), in metaal gesneden letters, figuur,
familiewapen enz. on dienende als signet om het
in lak of was of to drukken; afdruk van zulk eene
figuur in een zacht lichaam: het zegel van een brief
verbreken; onder het zegel van geheimhoudiug, als een
geheim; (fig.) stempel ten bewijze van echtheid (van
bescheiden): oncier zegel, vanwege het gerecht verzegeld; (fig.) zijn zegel aan iets hechten, iets goodzegel op iets drukken, het bekrachtigen
keuren,
of bevestigen; het zegel afneinen, van jets hetwelk
door 't gerecht gestempeld is; — mark, stempel-

merk op papier (van walk zoodanig gestempeld
papier het gebruik in bepaalde gevallen bij de wet
is voorgeschreven); een gezegeld blad papier: een

adres (verzoekschrift) op zegel; een groot, een klein
zegel; postzegel: een zegeltje van 5 cent; plakzegel:
een zegel op eene quitantie; de belasting op het zegel:
vrij van zegel, ontheven van de zegelbelasting; de
wet op het zegel. ZEGELTJE, o, (-5).
ZEGELAAR, m. (-5), die een zegel op iets zet of
drukt, stempelaar.
ZEGELAARDE, v. Lemnische, Armenische aarde:
eene kleisoort bestaande uit een waterhoudend
silicaat van aluminium on door ijzer-oxydehydraat
bruin, geel, rood of groan gekleurd; door branden
wordt zij rood; vroeger als een univet seel geneesmiddel verkocht in gezegelde schines om die plaats
van herkomst aan to duiden; thans wordt alleen
de zegelaarde van Siena in Opper-Italia on-der den
naam van terra de siena als verfstof gebezigd en
tot het grondeeren bij de vergulding; in geslibden
toestand dient zij ook wel tot het polijsten van
glas, metaal en steenen.
ZEGELAFDRUK, m. (-ken), afdruk van een zegel;
...BELASTING, v. belasting op het zegel; ...BEWAARDER, m. (-5), zekere staatsambtenaar; (ook)
minister van justitie (in enkele landen); lora. die,
bij het verzegelen van roerende goederen, door den
kantonrechter wordt aangewezen, de zegels to bewaren, d. i. toe to zien dat de zegels niet verbroken
worden; ...DOOSJE, o. (-5), doosje waarin het zegel
wordt bewaard; doos,je voor postzegels, plakzegels.
ZEGELEN, (zegelde, heeft gezegeld), een zegel op
iets stollen; een brief dichtmaken on er het zegel
op drukken; gezegeld papier, papier waarep het
rijkswapen gestempeld is. ZEGELING, v. (-en), het
zegelen.
ZEGELGELD, o. (-en), belasting van het zegel;
o. v. eene hai-ssoort die het gewone zegellak kan vervangen.
ZEGELIED, o. (-eren), overwinningslied : zegeliederen
aanheffen.
ZEGELKAMER, v. (-s), ...MANTOOR, o. (...toren)
het kantoor waar papier gezegeld wordt;
PER, m. (-5), die papier zegelt; ...KOSTEN, m. my
kosten voor zegel; ...LAK, o. lak waarin men stempels afdrukt; ...LAKFABRIKANT, m. (-en); ...LOOP,

,ZEGELMERK.

ZEGGEN.

o. (-en), plombeerlood; ...MERK, o. +en), merk
teeken van het zegel.
lof wegens eene behaalde zege;
ZEGELOF,
...LOON, o. belooning voor eene overwinning.
ZEGELPERS, v. (-en), toestel om papier te zegelen;
...RECHT, o. zegelgeld; ...RING, m. (-en), ring voor.
den van een stempel om of to drukken;
DER, m. (-s), graveur, vervaardiger van stempels;
...STEMPEL, m. (-s).
ZEGELTJES, o. my. (plantk.) het lelietje van dalen;
groote zegeltjes, Salomonszegel.
ZEGELVERBREKER, m. (-5), die een zegel verbreekt,
inz. een ambtelijk zegel; ...VERBREKING, v. (-en);
...WAS, o. was om zegels of stempels er in of to
drukken; ...WET, v. (-ten), wet op het zegel.
ZEGEN, m. eig. het teeken des kruises, dat met
de hand gemaakt wordt, on een daarmede verbonden gebed of wensch ter bekoming of afwering van
iets; de plechtige met het teeken des kruises verbonden aankondiging der toekomstige genade van
God (sedert de Hervorming wordt het teeken des
kruises bij vele Christenen weggelaten): iem. zijn
het
zegen geven; den priesterlijken zegen uitspreken;
uitwerksel van zulk eene plechtige zegening: onder
's Hemels zegen, onder den goddelijken bijstand; (fig.)
hierop is geen zegen, dit gaat niet voorspoedig; kin-

ZEGEPRIJS, m. (...zen), pits der overwinning.
ZEGERIJK; bn. (-er, -st), rtjk in zege, vele over.
winningen behalende of behaald hebbende : een
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deren zijn een zegen van God.

ZEGEN, v. (.$), groot vischnet waarmee men de
geheele breedte van een vischwater afsluit; trekt
men dit voort, dan vangt men alle visschen die
niet door de mazen kunnen: met de zegen visschen ;
sleepnet (voor patrijzen).
ZEGENAAR, m. (-s), die zegent, zijn zegen geeft.
ZEGENBEDE, v. (-n), zegenwensch; ...BOEK, o. (-en),
(R.-K.) kerkboek met lofzangen.
ZEGENEN, (zegende, heeft gezegend), den zegen
geven en daarbij het teeken des kruises maken of
de hulp van God inroepen: de bisschop zegende de
gemeente ; het brood, den kelk zegenen; eene kerk zegenen,
inwijden; de stervende vader zegende al zone kinderen; —
prijzen, loven : gezegend zej zijn heilige naam; ik zegen
het uur dat gii geboren zift, iemands aandenken zegenen; — voorspoedig maken, geluk, overvloed, bescherming geven: God zegende zijne vlijt, zYne pogingen; God
God schenke u gezondheid en voorspoed!,
zegene u
(ook) heilwensch 14 het niezen ; een gezegend (gelukkig) land; een gezegend jaar, een gelukkig jaar; met
aardsche goederen gezegend zijn, ruin] voorzien; een
gezegende oogst, een ruime oogst; met kinderen gezegend
zijn, (veel) kinderen hebben; in een gezegenden staat
:4241,, of zich in gezegende omstandigheden bevinden,
zwanger zijn; (sprw.) die het kruis heeft zegent zich,
die van eene gunstige gelegenheid partij kan trekken, verzuirnt, dit, niet.
ZEGENING, v. (-en), het zegenen; zegenwensch;
gunst, voorspoed; geluk; de zegeningen des hemels,
door God geschonken voorspoed; in zegening blt _Yuen,
in erkentelijke herinnering blijven.
ZEGENKLEED. o. (-en), (vissch.) stuk net, baan
waaruit de zegen samengesteld is.
ZEGENRIJK, bn. (-er, -st), met zegeningen overladen :
de zegenryke gevolgen; voorspoedig, in bloei: een
zegenryke to, eon egenrYk jaw'.
ZEGENVISSCHERIJ, v. het visschen met de zegen.
ZEGENWENSCH, m. (-en), getukwens(Th, toewensching van voorspoed, van zegen.
ZEGEOFFER, o. (-s), (oudh.) offerande ter viering
eener overwinning; m. (-en), palm der
overwinning; ...PENNING, m. (-en), Oudromeinsche
penning waarop eene victoria in een twee- of vierspan was afgebeeld; ...POORT, v. (-en). triomfboog;
...PRAAL, v. (...pralen). luisterrijke intocht eons
overwinnaars, triomf; (fig.) overwinning.
ZEGEPRALEN, (zeg,epraalde heeft gezegepraald),
eene overwinning behalen.
ZEGEPRALEND, bn. overwinnend, triomfeerend:
een zegepralende intocht.
ZEGEPRALER, m. (-s), overwinnaar.

segerok leger.

ZEGESCHOTEN, o. mv. kanonschoten gelost ter
gelegenheid eener behaalde overwinning, triomfsalvo ; ...STANDAARD, m.(-s), ...VAAN, v. (...vanen),
vlag der overwinning; ...TEEKEN, o. (-en), voorwerp op den vijand buit gemaakt, tropes; ...TIJDING,
v. (-en) ; ...TOCHT, m. (-en), triumftocht.

ZEGEVIEREN, v. (zegevierde, heeft gezegevierd),
triomfeeren, de overwinning behalen : de onzen zegevierden bff Woerden; moeilijkheden, bezwaren to
boven komen :
wist over alles te zegevieren.
ZEGEVIEREND, bn. zegepralend.
ZEGEVLAG, v. (-gen), vlag der overwinning;
...VUUR, o. (...vuren), vreugdevuur ter gelegenheid
van het behalen eener overwinning ; ...WAGEN,
m. (-s), wagon waarop een triumfeerend veldheer
is gezeten; (ook) praalwagen; ...ZANG, m. (-en),
lied ter viering eener behaalde overwinning; ...ZUIL,
v. (-en), zuil opgericht ter herinnering aan eene behaalde overwinning.
ZEGGE, v. een plantengeslacht (carex), tot de
familie der cypergrassen behoorende, waarvan niet
minder dan 50 soorten in Nederland gevonden
worden.
ZEGGEN (zegde, zeide, heeft gezegd, gezoid), mondoling (iets) to kennen geven, woorden uiten, spreken: iem. goeden dag zeggen, groeten; de waarheid
zeggen, niet liegen; veel spreken, maar weinig zeggen, veel woorden bezigen zonder veel inhoud; het

oorspronkeliike zegt veel meer dan de vertaling, is
scherper omlijnd, drukt veel juister uit; hij houdt
meer van zeggen dan van doen, hij belooft veel, maar
doet weinig; hij is niet veel van zeggen, hij praat
niet veel; zich niet laten zeggen, geene redo verstaan,
zijn eigen zin volgen, ongehoorzaam zijn; dat is
genoeg gezegd, meer behoeft er niet to worden bijgevoegd; h moet oom tegen mfj zeggen, het is mijn
neef; men zegt, ze zeggen, men vertelt, algemeen
spreekt men van; ik heb mij laten zeggen, men heeft
mij verteld; (sprw.) onder ons gezegd en gezwegen,
in vertrouwen gesproken; ik weet het slechts van
hooren zeggen, ik weet het niet zeker; hij is gegoed, ik
snag wel zeggen rijk, juister uitgedrukt; hij is, ik
wil niet zeggen rijk, maar tech bemiddeld,
ik wil niet
beweren; zeg nu eens dat niet gelukkig zit, dat
kunt ge nu toch niet meer beweren; het is niet te
zeggen, wat een verdriet zy heeft, het is niet uit to
drukken, zij heeft verbazend veel verdriet; dat mod
gezegd wezen, lui is hij niet, om de waarheid niet
to kort te doen; — dient tot een stopwoordje in:
wat ik zeggen evil, zit gij klaar `.2; zeg eens, he!, om
iemands aandacht to trekken; — hij is zoo te zeggen
klaar, nagenoeg -, bijna klaar; dat kost f 9,93 of laten
zeggen f 10 , laten wij stollen, voor een oogenblik
aannemen; zoo terloops gezegd, nu de gelegenheid
zich voordoet; bY . zichzelf zeggen, hardop denken;
(gemeen) daar kunt g Bonder op zeggen, daar kunt
g.j van verzekerd zijn; It staat daar of h?j geen oui
Pun zeggen, hij staat er met den mond vol tanden; ik
zal er het mUne can zeggen, mijne mooning over zeggen; zoo gezegd, zoo gedaan, zoo gezegd werd, ward
gedaan; iem. dank zeggen, hem danken; — bevelen,
gebieden: niets to zeggen hebben, geen gezag bebben;
als ik het voor het zeggen had, to beslissen, to bevelen
had; — beduiden, beteekenen, to kennen geven: wat
evil dat zeggen ?; wat wilt ge daarmee zeggen?; dat is
to zeggen, dat beteekent; 't is tech wat te zeggen, het is
van belang; alweer dat goad stuk, 't is tech wat te
zeggen, het is verdrietig, treurig; dat wil wat zeggen,
dat beteekent wat; 10 gulden, wat wil dat zeggen?
wat beteekent dat nu ?; 1000 gulden evil veer hunt
niets zeggen, beteekenen niet veel bij hem; — oordeelen: coat zegt ge er Van?, aanmerken: wat hebt
ge op zijn gedrag to zeggen ?; hij heett op alles teat to
zeggen; — vernijten, toevoegen: zoo iets laat ik
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niet zeggen; 11# liet het zich geen tweemaal zeggen, hij
volgde aanstonds het bevel op, (ook) hij wreekte er
zich aanstonds over; — schriftelijk mededeelen:
vermelden:
Vondel zegt ergens; hij zegt in zijn brief;
wat zegt de Heilige Schrift daarvan ?; de Wet zegt,
schrijft voor. ZEGGING, v. het zeggen, uitdrukking,
zinsnede.
ZEGGEN, 0. het gesprokene: volgens zijn zeggen,
naar hij gezegd, beweerd heeft; alles ku - am op
mijn zeggen uit, zooals ik to voren gezegd, voorspeld had; dat is altijd min zeggen geweest, op deze

doek om daarin boeken to pakken, to dragen; een
zeiltje voor de kachel, een stuk vloerzeil om deels
onder, deels voor de kachel to leggen tot bescherming van het kleed.
ZEILAANWIJZING, v. (-en), aanwijzing hoe men
zeilen moet: zeilaan , rijzingen van het Kanaal naar
Java en oingekeerd, titel van een book.
ZEILAGE, v. de zeilen; vaart-, loop van een schip:
dat schip is op zeilage gebouwd, om eene snelle vaart

wijze heb ik altijd gesproken; hij heeft het maar voor
het zeggen, ale hij zijn wensch kenbaar maakt,
wordt die dadelijk vervuld.
ZEGGER, m. ZEGSTER, v. (-s), die zegt.
ZEGGINGSKRACHT, v. gave met gevoel en nadruk
te spreken: hi] heeft over eerie groote, sterke zeggingskracht te beschikken.
ZEGSMAN, m. (...lieden, ...lui), die iets gezegd,
verteld heeft; wie is uw zegsman ?, van wien hebt
gij het vernomen?; de zegsman ligt op het kerkhof,
niemand weet wie het verteld heeft; zegslieden,
scheidsmannen. ZEGSVROUW, v. (-en).
ZEGSWIJZE, (-n), ZEGSWIJS, v. (...zen), spreek-

wgze, manier van uitdrukken.
ZEGSWOORD, 0. (-en), uitdrukking, bewoording.
ZEIK (plat), v. pis.
ZEIKEN (plat), (zeikte, heeft gezeikt), pissen.
ZEIKER, m., ZEIKSTER, v. (-s), pisser, pisster.
ZEIKMIER, v. (-en), zeker insect; ...POT, m. (-ten),
waterpot.
ZEIL, o. (-en), doek van sterk linnen, gewoonlijk
uit verscheidene banen (kleeden) bestaande en aan
den rand met touwen (liken) benaaid, tot het opvangen van den wind op vaartuigen : een groot,
vierkant, driehoekig zeil; de zeilen, ophijschen, strijken,
reven; de zeilen garden, aan de ra binden; de zeilen
kant zetten, op den wind stellen; een gijpend zeil,
dat niet vastgezet is, in den wind been en weer
slaat; de wind doet de zeilen bollen, blaast ze bol; de
zeilen slaan uit de lijken, slaan stuk; waa•loos zeil,
dat dient om andere to vervangen; oncier zeil gain,
wegzeilen, vertrekken; (fig.) inslapen; met voile (alle)
zeilen; zeilen bifzetten, het aantal zeilen vermeerderen; met klein zeil varen, weinig zeilen voeren ; de
zeilen liggen blind, zij worden door anderen belet
wind to vangen; (fig.) alle zeilenbijzetten, alle krachten inspannen; het zeil in top zetten of helen, (eig.)
de zeilen zoo hoog ophalen als men kan, (fig.) alles
inspannen om vertooning te maken; — (in sprw.) een
oog in het zeil houden, good uitkijken, toezien, een
wakend oog houden (op); met een opgestreken (of
opgestoken) zeil, driftig, vertoornd; met de laatste
schepen onder zeil gaan, laat to laat heengaan,
eene gunstige gelegenheid laten voorbijgaan; het
waait hem in zijn zeil, het gelukt hem, hij wordt
door de fortuin begunstigd; met zeilen tegen den
mast liggen, in onmacht liggen; met de zeilen voor
den mast liggen, met het beginnen gereed zijn; dat
is geen zeil voor dat schip, die vrouw deugt niet voor
dien man; als het zeil scheurt, dan heeft het een groot
gat, dit kan niet licht gebeuren; — met een nat zeil
loopen, beschonken zijn; het schip met alle zeilen, een
dronkaard; hif is weer onder zeil, aan den zwier,
beschonken; zeil op iets maken, iets bejagen, naar
iets streven; het zeil inbinden, zijn staat vermindestaat stiff onder het zeil,
ren, bekrompener leven;
hij kan (lets) verdragen; alle zeilen blank spelen, er
alles aan wagon; — schip: eene vloot van tachtig zeilen;

doek van zeildoek, van wasdoek enz. over iets
heen gespannen: de zeilen van een windmolen; een
sell over den wagen spannen; het zeil uitspannen tot
eene tent; (vloer)zeil in allerlei patronen, in alle breedten. ZEILTJE, o. (-s), klein zeil; (fig.) een zeiltje
strijken, van zichzelven vallen ; (zegsw.) onder een
staand zeiltje is het goed roeien, bij een vast inkomen
verdient men nog licht zooveel dat men een bestaan heeft; een zeiltje voor boeken, een stuk was-

to loopen.

ZEILBAAR, bn. (-der, -st), geschikt om zeilen to
geschikt om to zeilen:

dragen: eene zeilbare vloot;
het is zeilbaar weer.

ZE1LBALK, m. (-en), zware balk dwars over het
schip waarin de koker van den mast is aangebracht; ...BLOK, o. (-ken), schootbos; ...BOEIER,
m. (-5), eene soort van zeilvaartuig; ...BOOM, m.
(-en), lange spar op binnenvaartuigen om het
zeil bij het voor-den-wind zeilen uit to houden;
...BOOT, v. (-en), boot waarmee men zeilen kan;
...BREEDTE, v. breedte van een zeil; ...DOEK, o.
grof en stevig doek (soort linnen) waarvan zeilen
vervaardigd worden; gewast en geverfd doek van
touw als vloerbedekking; ...LOFT, v. (zeew.) (in
eene sloop).
ZEILEN (zeilde, heeft on is gezeild), met behuip
der zeilen over het water gaan, voortdrijven : met
vollen, met halven wind zeilen; hoog bij den wind
zeilen; het schip kan, zeilen noch driven, het is loom,
het wil niet voort; op zijn bulk zeilen, op zij liggende voortzeilen; ruimschoots (met goeden wind)
zeilen, (fig.) het zoo nauw niet nemen; slag over
slag zeilen, met korte gangen laveeren; uit zeilen
gaan, een tochtje met eene zeilschuit doen; —
(sprw.) de kooi 10k zeilen, eene onvoordeelige, eene
nadeelige rein doen; men most zeilen terwijl de wind
waait, men moot de gelegenheid waarnemen; hard
achteruit zeilen, arm warden; iem. in de zfjde zeilen,
hem benadeelen; zeilen of verzuipen, alles op het
spel zetten; als het maar een halven wind wil zeilen,
als het maar half wil gelukken; — door zeilen
bewerken, in zekeren toestand brengen: een schip
in den grond zeilen; eene kaap to boven zeilen; een
ander schip in den grond zeilen, de loef afsteken, het
inhalen en aan de windzijde voorbijzeilen. ZEILING, v. het zeilen.
ZEIL-EN-ROEIVEREENIGING, v. besloten gezelschap
ter beoefening van het zeilen on roeien.
ZEILER, m. (-5), zeilend schip : dat schip is een goods
seller; (ook) zeevaarder.
ZEILGAREN, o. garen waarmede zeilen genaaid
worden; ...JACHT, o. •en), eene soort van vaartuig;
...KAMER, v. (-s), ...KOOI, v. (-en), bergplaats voor
de zeilen.
ZEILKLAAR, bn. zeilvaardig: een schip zeilklaar
maken.
ZEILKLEED, o. (-en), baan zeildoek; ...BOERS, m.
(-en), wog dien een zeilend schip aflegt.
ZEILMAKER, ZEILENMAKER, m. (-s), vervaardiger van zeilen; ...MAKEBIJ, v. zeilmakersambacht;
—, (-en), zeilmakerswerkplaats.
ZEILMAKERSAMBACHT, o. •en), het ambacht van
zeilen to maken; ...BAAS, m.(...bazen); ...GAREN,
o. garen waarmee zeilen warden genaaid; ...NAALD,
v. (-en), zeilnaald; ...PRIEM, m. (-en), puntig metalen
gereedschap waarmede de zeilmakers gaten in het
linnen maken.

ZEILNAALD, v. (-en), naald die de zeilmakers gebruiken, (ook) magneet; ...ORDE, v. orde waarin
gezeild wordt; ...PRIEM, m. (-en), priem waarmede
de gaten voor de beslagbanden en rifseizing in de
zeilen worden geboord; ...PUNT, o. punt waarop
de working van den wind op de zeilen zich moot
richten; zwaartepunt der zeilen.
ZEILREE, ...VAARDIG, bn. gereed om uit to zeilen:
de vloot lag zeilree.
ZEILROL, v. (-len), rol van verdeeling der manschap
bij de zeilen; ...SCHIP, o. (...schepen), ...SCHUIT,
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v.
schip, schuit om mede to zeilen; ...SLAK,
...SLEK, v. (-ken), schippertje, eene soort van whelpvisch,....SPRIET, m. (-en), (zeew.) ra van een latijnsch
zeil; ...STEEN, m. (en), als voorwerpsn. —, o. gmv.
als stofn.: noordsteen, magneet, steen die de eigenschap heeft het ijzer aan to trekken; ...TOCHT, m.
(-en), reis op een zeilschip, met eene zeilboot;
...TUIG, o.
ZEILVAARDIG, bn. zeilklaar.
ZEILVAARTUIG, o. (-en); ...VEREENIGING, v. (-en),
vereeniging van liefhebbers van zeilen;
o. zeilen tot uitspanning; uitspanning aan
boord van een zeilschip; ...VERMOGEN, o. het vermogen van zeil to voeren: schip met groot zeilvermogen.

.ZEILVOEREND, bn. van zeilen voorzien.
ZEILWEDER, ...WEER, o. weder geschikt om onder
zeil to gaan; ...WEDSTRIJD, m. (-en), wedstrijd met
zeilvaartuigen; ...WERK, o. zeiltuig; ...WIND, m.
(-en), wind gunstig voor de zeilschepen.
ZEIN, v. (-en), mes van de zeis; zeis.
ZEIS, v. (-en), ZEISEN, v. (-en, -s), lang boogvormig gekromd mes, aan de binnenzijde scherp, aan
een langen stok bevestigd, om daarmee gras en
koren to maaien: de rug, de snede, de kruk eener zeis;
eene zeis Karen, scherpon; (sprw.) zone zeis in eens
anders koren slaan, zich in de werkzaamheden van
een ander indringen. o. (-s).
ZEISBEK, ZEISENBEK, m. (-ken), watervogel met
zeisvormigen snavel.
ZEISENKRAMER, m. (-s), iem. die zeisen verkoopt;
...MAKER, m. (-5); ...MAKERIJ, ...SMEDERIJ, v.
(-en), werkplaats waar zeisen vervaardigd worden;
...MAN, m. (fig.) de dood, voorgesteld als een geraamte, met eene zeis gewapend waarmee hij het
leven der menschen afmaait; ...SMID, m. (...smeden),
...WAGEN, m. (-s), (oudt.) oorlogswagen met zeisen
gewapend.
ZEISVORMIG, bn. als eene zeis.
ZEKER, bn. bw. (-der, -st), buiten gevaar, veilig:

ZEL, m., (zeew.) zie ZELLING.
ik ga zelden uit; dat
ZELDEN, bw. niet
gebeurt zelden.

ZELDZAAM, bn. (...zamer, -st), schaarsch, niet
dikwijls voorkomende: zeldzame planten, dieren;

zeldzame b.ezoeken, dat is een zeldzaam boek; zeldzame
gaven bezitten, uitstekende, zooals weinig voorkomt;
een meisje van zeldzame schoonheid, bijzonder schoon;
— vreemd, zonderling, ongehoord, wonderlijk: een
zeldzaam verschfjnsel; zeldzame vraag. ZELDZAAM-

HEID, v. (...heden), schaarschheid; vreemdheid,
zonderlingheid.
ZELF, ZELVE, by. persoonlijk voornaamw. dat
zooveel beteekent als: in eigen persoon; achter
zaaknamen stelt het de zaak meer op den voorgrond [het wordt verbogen als een zwak bn. of het
blijft onverbogen] hfj zelf moet komen, hij mag geen
ander in zijne plaats zenden; ik self heb hem gezien,
ik, niet een ander heeft hem gezien; ik heb hem zelf
gezien, ik heb hem gezien on niet een ander; van
zichzelve(n) vallen, in zwijm vallen, buiten kennis
geraken; zfj heeft geene goederen van haar zelve, die
haar in persoon toebehooren; (fig.) zfj was de beleefdheid zelve; dat spreekt vanzelf, dat behoeft geene vermelding, - geen betoog, - niet gezegd, dat is ceer
natuurlijk.
ZELFACHTING, v. (w. g.), achting voor zichzelven;
...BEDROG, o. illusie; valsch oordeel; ...BEGOOCHELING, v. waan waarin men zichzelyea brengt of
gebracht heeft, verbeelding.
ZELFBEHAAGLIJK, bn. met zelfbehagen.
ZELFBEHAGEN, o. innige voldoening over zichzelven, ijdele hoogmoed op zichzelven: met innertok
zelfbehagen; ...BEHEERSCHING, v. het bedwingen

zijner hartstochten : zelfbeheersching toonen, bezitten;
...BEHO UD, o. zorg voor zijn leven, verdediging
van zijn persoon; ...BELANG, o. persoonlijk belang;
(ook) baatzucht; ...BEOORDEELING, v. beoordeeling
van zichzelf; ...BEPROEVING, v. (-en), onderzoek
van zichzelven; ...BESCHULDIGING, v. (-en), wroein dat land is het niet zeker; men is hier zfjn leven
ging, zelfverwijt; ...BESMETTING, v. (-en), zelfbeniet zeker; hier zfjn wfj zeker;
gerust, zonder zorg:
vlekking, dat echter de voorkeur verdient; ...BEom zeker te gaan; den zekeren weg kiezen; — waaraan
STAAN, o. het bestaan door zichzelf, perseIteit;
niet to twijfelen valt: zekere bewfjzen hebben; die ken...BEVLEKKING, v. zekere geheime en voor de geteekenen zijn zeker; het zekere voor het onzekere nemen;
zondheid zeer gevaarlijke ondeugd, onanie; ...BEzeker van zone zaak z'Ort; ik heb het uit zekere bron,
VRUCHTING, v. bevruchting van zichzelven, ook
van vertrouwbare zijde: ik ben er zeker van, ik twijfel
door zichzelven: de wormen kunnen zich door zelfbeniet meer; ik ben zeker van min volkje, ik vertrouw
vruchting voortplanten; zelfbevruchting komt bY de
ze ten voile; zeker spreken, langzaam en beslist, (ook)
meeste bloemen voor.
temerig; hij is zoo zeker, het is een Jantje secuur;
ZELFBEWEGEND, bn. zelven zich bewegende: zelfzekeren
toon
mededeelen,
op
stelligen
toon;
het
is
bewegende riguigen, automobiles.
op
zoo zeker als tweemaal twee vier is, het is buiten
ZELFBEWUST, bn. met innerlijk boson de mensch
eenigen twijfel; vast en zeker overtuigd zjn; zeer, wel
is een zelfbewust wezen. ZELFBEWUSTHEID, v.
ZELFBEWUSTZIJN, o. met bewustzijn, met kennis
zeker, uitdrukking van bevestiging; —
een waarschijnlijk vermoeden drukt het uit in:
van zichzelf: tot zelf bewustzon komen.
dacht zeker, dat ik het niet zag; komt zeker
ZELFDE, bn. een versterkte vorm van zelf. [Dit
weer te laat; dit is zeker te clam; — ter aanduiding
woord wordt met de en het aaneengeschreven, niet
van een bepaald persoon of eene bepaalde zaak die(n)
met die, deze].
ZELFGENOEGZAAM, bn. zichzelf , )noeg: in zelfmen niet nader kan of wil noemen: zeker iern. vertelde
genoegzame droomerifen verdiept. ZELFGENOEGik had een zeker voorgevoel; met zekere vrees ver.
ZAAMHEID, v. de zelfgenoegzaamheid der deugd.
trok ik; op zekeren dag; vrouwen van zekeren leeftijd;
in zekere stad; hfj is op zekere plaats, op de besteZELFGEVOEL, o. gevoel van zichzelf dat men
in
zekeren
zin
heht
gij
gelijk;
met
zekere
deltigkamer;
bestaat; zelf bewustzijn; ...HAAT, m. haat tegen
zichzelf; ...HEERSCHER, m. (-s), onbeperkt gezagheid iets doen; — minachtend: zekere heeren willen
altijd wat aanmerken; vrouwen van zeker slag; een , hebber, autocraat; ...HEERSCHERES, v. (-sen);
...HEERSCHING, v. autocratie.
zekeren toon aannemen.
ZEKERHEID, v. veiligheid: iets in zekerheid brengen;
ZELFHEID, v. het afgetrokken begrip van het
eigen ik; de eigen persoon: zOne zelf heid verloochenen,
gewisheid: de zekerheid eener tiding; met zekerheid
kan ik u zeggen; hfj heeft eene groote zekerheid in zijn
zijne neigingen onderdrukken.
spreken, in zfirt optreden, vastheid; — verzekering,
ZELFKANT, m. (-en), buitenkant, dikke wollen
onderpand, waarborg: geld leenen op zekerheid.
rand aan eenig weefsel: den zelfkant van het laken
afsnijden, zelfkant op de reten van rumen en deuren
ZEKERHEIDSHALVE, bw. om de -, voor de uit
spOkeren.
zekerheid.
ZELFKANTEN, bn., van zelfkant: zelfkanten panZEKERHEIDSKLEP, v. (-pen), veiligheidsklep;
toffels.
...MAATREGEL, m. (-s),
v.
het
stellen
van
onderZELFKASTIJDING,
ZEKERHEIDSTELLING,
v. (-en), kastijding van zichpand van rekenplichtige ambtenaren.
zelf; ...KENNIS, v. kennis van zichzelf: tot zelfZEKERLIJK, bw. op zekere of stellige wijze.
kennis komen; ...KLINKER .m.(-s), letter die zonder

ZELFKWELLER.
thuip -Tan andere letters uitgesproken wordt, vocaal;
m. (-s), die zichzelf kwelt; ...KWELLING, v. (-en) ; ...MOORD, m. (-en), het benemen van
diet leven aan zichzelven; ...MOORDENAAR, m.
(-s), ...MOORDENARES, v. (-sen), die zelf een einde
.aan zijn (haar) leven maakt; ...MOORDER, m. (-s),
zelfmoordenaar; ...MOORDERES, v. (-sen), zelfmoordenaarster; ...ONDERRICHT, o. onderricht aan
zichzelf, zelfoefening: methods voor zelfonderricht;
...ONDERZOEK, o. onderzoek van, door zichzelf;
...ONTBRANDING, v. ontbranding zonder van elders
zelfontbranding in steenkolen, in
, aangebrachte hitte:
nat hoof komt nogal eens voor; ...ONTWIKKELING,
T.; ...OPOFFERING, v. (-en), het blootgeven of veil
hebben van zijn leven in het belang van een anderen persoon (of voor eene zaak); ...OPVOEDING, v.
-opvoeding van zichzelf; ...OVERWINNING, v. overwinning op zichzelf.
ZELFS, bw. ook, ook nog, ook dan: zelfs zijne
vrienden ontzag hij niet; hij had er zelfs geen vermoe-den van; de Spaajaarden vermoordden alien, zelfs de
vrouwen brachten zij em; daarenboven, tevens: ik
Jieb hem gezien en zelfs gesproken.
ZELFSCHATTING, v. (w. g.), schatting en waar<leering van zichzelf.
ZELFSLACHTIG, bn. (taalk.) zelfslachtige selfst. nw.,
die diernamen welke steeds 6f mannelijk of vrouwelijk worden gebezigd, zonder dat men het natuurlijk geslacht in aanmerking neemt.
ZELFSTANDIG, bn. bw. (-er, -st), wezenlijk, op zichzelf staande, onafhankelijk: zelfstandig oordeelen,
optreden; zelfstandig handelen, bij zijne handelingen
vrij zijn van den invloed van andere personen; een
zelfstandig bestaan hebben, in eigen tehoeften kunnen voorzien; — (spraakk.) zelfstandig naamwoord,
een der tien rededeelen van eene taal; zelfstandig
werkwoord, het werkwoord wezen of syn wanneer
het niet als hulpwerkwoord gebezigd is. ZELFSTANDIGHEID, v. onafhankeltjkileiel, het op zich.
self staan.
ZELFSTANDIGHEID, v. (...heden), wat op zichzelf
testaat, natuurstof, bewerkte stof; samenstellend
bestanddeel van iets; (geneesk.) bestanddeel van
artsenijen.
ZELFSTANDIGLIJK, bw. op zelfstandige wijze.
ZELFSTRIJD, m. inwendige strijd (b. v. tusschen
Iiefde en plicht); ...STUDIE, v. zelfonderricht;
LEGGER, m. (-s), deel eener rotatiepers die de ge-drukte vellen zelf uitlegt en vouwt; ...VERBRANDING, v. verbranding van een dierlijk lichaam door
inwendige oorzaken: de zelfverbranding wordt door
sommigen erkend, door anderen geloochend; ...VER.
DEDIGING, v. persoonlijke verdediging: uit selfverdediging iem. verwonden; ...VERGODING, ...VER.
ING, v. het prijzen van zichzelven; ...VER.
RAGING, v.; ...VERLOOCHENING, v. het verloochenen zijner gevoelens; ...VERNEDERING, v.:
...VERTROUWEN, o. vertrouwen in of op zichzelven, het vertrouwen op eigen krachten tegenover
zijne taak en mogelijke hinderpalen; ...VERVELING, v.; ...VERWIJT, o. (...verwij tingen. v verwijt
clat men zichzelf maakt: ...VERZAKING, v. zelfverloochening; ...VOLDOENING, v. hU kan met selfvoldoening op zijn leven terugzien, hij heeft zijn leven
wel besteed, kan er tevreden over zijn.
ZELFWERKEND, bn. die ze!f werkt, regelt: selfwerkende weefstoel.
ZELFZUCHT, v. eigenbaat, baatzucht.
ZELFZUCHTIG, bn. bw. (-er, -st), tuk cep eigen
-voordeel, baatzuchtig, egoistisch.
ZELFZUCHTIGE, m. (-n), egoist.
ZELK, v. (-en), hoop asch uit zoutketen: vuilnishoop.
ZELKASCH, v.
ZELLING, v. (-en), (zeew.), zaat of bed door een
schip in de modder gemaakt.
ZELOOT, m. (zeloten), iem. die met onverdraagzamen ijver andersdenkenden, vooral in zake van

ZENONISME.
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godsdienst, bestrijdt en tracht to vervolgen; (in
't bijz.) de benaming van die Joden, welke de voornaamste aanstokers en hoofden wares: van den
laatsten opstand der Joden tegen de Romeinen.
ZELOTISME, o. leer en grondstellingen van een.
geloofsijveraar.
ZEMELACHTIG, bn. (-er, -st), als zemel; — zeurig,
vervelend.
ZEMELEN, v. my. het grofste gedeelte van gemalen koren, elders ook grids geheeten.
ZEMELEN, (zemelde, heeft gezemeld), zemelknoopen, vervelend kleingeestig zijn.
ZEMELIG, bn. (-er, -st), met zemelen vermengd,
vol zemelen: zemelig brood; — in hooge mate zeurig,
vervelend.
ZEMELKNOOPEN, (zemelknoopte, heeft gezemelknoopt), muggenziften, spitsvondig zijn.
ZEMELKNOOPER, m., ZEMELKROOPSTER, v. (-s),
muggenzifter. ...ziftster.
ZEMELMEEL. o. meel van gemalen zemelen, kornel; ...UITSLAG, rn. (geneesk.) eene zekere uitslag:
...WATER, o. aftreksel van zemelen, elders ook
gruiswater geheeten.
ZENDAVESTA, v. het heilige book of godsdienstboek van 't sendrolk of oude Perzen en hunne nakomelin2en, hetwelk de leer van ZOROASTER bevat.
ZENDBODE, m. (-n), afgevaardigde; ...BRIEF, m.
(...von), herderlijk schrijven, mandement: de sendbrieven van.... naam van eenige geschriiten van het
Nieuwe Testament.
ZENDELING, m. en v. (-en), afgezondene, afgevaardigde; (inz.) die vreemde landen bezoekt met he',
doel lieden tot een ander (christelijk) geloof over
to halen, missionaris. ZENDELINGE, v. (-n).
ZENDELING-KWEEKELING, m. (-en), iem. die tot
zendeling opgeleid wordt.
ZENDELINGSBLAD, o. (-en), tijdschrift gewijd aan
de uitbreiding van het geloof; ...GENOOTSCHAP, o.
(-pen), vereeniging ter bevordering van het christendoni onder de heidenen enz.; ...HUIS, o. (...zen),
leerschool voor zendelingen ; ...IJVER, m....WERK, o.
ZENDEN, (zond, heeft gezonden), zorgen dat er
jets van de eene plaats naar de andere komt, doen
toekomen, sturen: iem. boeken, brier-en, een pak zenden; om den dokter zenden, laten komen; iem. ad
zone tetrekking zenden, hem ontslaan; (fig.) iem. naar
de andere wereld zenden, hem den dood berokkenen; (godgel.) van de noodige volmacht -voorzien.
ZENDER, m., ZENDSTER, v. (-5), die zendt of stuurt.
ZENDING, v. (-en), het zenden; (-en), wat gezonden wordt: sending van M. M.; opdracht, taak,
iets wat vervuld of verricht moot worden : h# kreeg
eene tending naar Berlin; (fig.) gezantschap, legatie;
(ook, missie, standplaats van geestelijken ter bevordering van het christendom onder de heidenen;
de inwendige sending, de bev ordering van de prediking des evangelies binnensands.
ZENEBLAD, o. (-en). Zie SENEBLAD.
ZENEGROEN, o. (plantk.) kruipend zenegroen, eene
lipbloemige plant (ajuga) die op weilanden en
andere vochtige plaatsen voorkomt; behalve het
kruipend zenegroen heeft men op enkele plaatsen
ook nog het Geneefsche zenegroen en het gele zenegroen gevonden.
ZENG, v. (-en), (zeew.) plotselinge on kortstondige
verheffing van den heerschenden wind: het waaide
met zengen; denk om de zengen.
ZENGELEN, ZENGEREN, (Zuidn.) zengen.
ZENGEN, (zengde, heeft gezengd), schroeien, licht
branden: zijn goed zengen; eene kip zengen, de vederstoppels van de huid eener kip afbranden door
haar boven eene vlam to houden. ZENGING, v. het
zengen; lichte brandwond.
ZENIG, bn. (-er, -st), (slag.) met zeen: zenig vleesch.
ZENITH, o. toppunt aan den hemel, (fig.) toppunt,
hoogste punt.
ZENONISME, o. leer van den Griekschen wijsgeer
ZEN o, den stichter van het stolcisme.
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• ZENONIST, 112.t&eny, aanhanger dier leer, stokijn.
ZENUW, v. (-en), een dier fijne witachtige draden
welke door het gansche lichaam verspreid zijn en
de van uitwendige voorwerpen 'veroorzaakte gewaarwordingen naar de hersenen voeren en aan de
spieren enz. den wil overbrengen : zenuwen voor het
geVoel; zenuwen voor de bewegingen; in bfjna iedere
zenuw heeft men een spiertak en een huidtak; sterke
zenuwen, hebben, voor zenuwaandoeningen niet zeer
vatbaar zijn; •slappi zenuwen; zij kreeg het op de
zenuioen, haar zenuwstelsel werkte zonder haar wil;
zjj heeft het op de zenuwen, haar zenuwgestel is aangedaan; = pees;
kracht, sterkte: het geld is
de zenuw (of siel) .van den . oorlog, heeft • men geld,
dan kan men oorlogvoeren. ZENUWTJE,
(-s).
ZENUWAANOOENING, v. (-en), lichte zenuwziekte:
aan zenuwaandoeningen
• ZENUWACHTIG, bn. (-er, -st), als eene zenuw;
zenuwachtige draden; (ook) met een licht aangedaan
zeniiwgestel, nervous: een zenuwachtig meisje; zenuwachtig spreken. ZENUWACHTIGHEID, v.
ZENUWADER, v. (-en), (ontl.), zenuw; ...BALSEM,
m. balsem ter versterking der zenuwen; ...BEROERTE, v. (-11),. verlamming der zenuwwerking;
...BESCHRIJVING, v. (-en); ...BLAD, o. (-oren), wanspelling voor seneblad ; ...BUIS, v. (...zen), (ontl.)
eene zenuw bestaande uit eene vliezige scheede
(zenuwscheede of zenuwvlies), een ascilinder en eene
eiwitachtige stof (zenuwmerg) die de ruimte vult;
...BUNDEL, m. (-s), bundel zenuwen; ...CEL, v. (-len),
verdikking eener zenuw met twee of weer uitsteeksels (polen); ...DRAAD, m. (...draden),zenuw; ...GE.
STEL, o. al de zenuwen in het dierlijk lichaam;
...HEUVEL, m. (-s), uiteinde der zenuwen in de
dwarsgestreepte vezels; ...HOEST, m. gmv.;
...KNOOP, m. (-en), (ontl.) verscheidene vereenigde
zenuwtakken die to zamen een roodachtig knoopje
vormen; ...KOORTS, v. (-en), koorts door aangedane
zenuwen veroorzaakt; ...KRAMP, v.; ...KWAAL, v.
(...kwalen), kwaal die in een ziekelijken toestand
der zenuwen haar oorsprong heeft; ...LEER, v.
kennis van het zenuwgestel; ...LEVEN, o het leven,
de working der zenuwen; zenuwachtig leven;
...LIJDEN, o. zenuwaandoening; ...LIJDER, m. (-s);
...LIJDERES, v. (-son).
ZENUWLOOS, bn. zonder zenuwen; (fig.) zwak
kwijnend; uitgeput; zonder kracht.
ZENUWMERG, o. merg der zenuwen; ...MIDDEL,
o. (-en), middel ter versterking der zenuwen; ...PIJN,
v. zenuwlijden; ...PRIKKELING, v. prikkeling der
zenuwen.
ZENUWRIJK, bn. zeer zenuwachtig.
ZENUWSCHEEDE, v. (-n), (ontl.) zie ZENUWBUIS ;
...SMART, v. (-en), pijn in de zenuwen; ...STELSEL,
o. de gezamenlijk in het lichaam aanwezige zenuwstrengen, in verband met hare centraaldeelen: de
hersenen, het ruggemerg en de zenuwknoopen: het
centraal en het perzpherisch zenuwstelsel; het sympathische zenuwstelsel regelt die bewegingen, welke
van den wil onaf hankelijk zijn on ook geene reflexbewegingen zijn: het zenuwstelsel der voeding;
...TERING, v.; ...TOEVAL, o. (-len), zenuwaandoening; ...TREKKING, v. (-en), onwillekeurige spierbeweging: zenuwtrekkingen in het gezicht.
ZENUWVERSTERKEND, bn. wat de zenuwen versterkt.
ZENUWVLECHT, v. vlechtsel van zenuwen;
...VLIES, o. (...zen), zenuwscheede; ...VOCHT, o.
eene fijne vloeistof die in de zenuwen ondersteld

gratsteenen to lichten; ...SLIJPER, m. (-s), straatslijper.
ZERO, v. de nul.
ZERP, bn. bw. (-er, -st), zuur, scherp, wrang. ZERP-HEID, v.
ZERPZOET, bn. rijnsch, zuurzoet.
ZES, telw. hoofd- of grondgetal: vijf plus een;,
dat kost zes gulden; iedere aflevering bestaat uit zes`
vel;
heeft de waarde van eon ranggetal in: Hoofdstuk zes; zes Mart; hfj is van het jaar zes; Karel
zes; het is zes uur; — ZESSEN (het telwoord ZES,
beschouwd als een zelfstandig gebruikt bn. in het
meerv.) zes personen: wjj zfjn met zfjn (voor: ons).
zessen; deel dit onder u zessen; zes deelen van hetzelfde geheel: iets in zessen deelen, - breken; zes uren:_
op slag van zessen; zes aehtereenvolgende malen: ilcgeef het u in zessen to doen.
ZES, v. (-son), het cijfer zes; eene Arabische zes(6); eene Romeinsche zes (VI); zes oogen of punten
op dobbelsteenen: h# wierp de vier zessen; dominosteen met zes oogen: dubbel zes, dominosteen met
twaalf oogen; (kaartsp.) eene kaart met zes eenheden: ruiten zes; sigaar van zes voor een dubbeltje;_
eene
cijfer der beoordeeling: veer dat work kreeg
zes; soort van schiethagel: groote zes en kleine
eene kaars van zes in een pond; (sprw.) veel vijven
en zessen maken, zie VIJF ; van zessen klaar,
gereed (van paarden), d. i. met vier goede pootenen twee goede oogen, (fig.) van alle markten thuis;
hij is van zessen klaar, hij is goad voorbereid of toe-gerust, weet op alles to antwoorden. ZESJE, o.
verkleinw. van zes.
ZESBLADIG, bn. zes bladeren hebbende; ...BLOE.
MIG, bn. met zes bloemen; ...DAAGSCH, bn. van,
zes dagen, zes dagen durende.
ZESDE, bn. (ranggetal), g# zit de zesde, de zes:!epersoon; Karel de Zesde van Frankrfjk, KAREL, de.
zesde koning van dien naam van Frankrijk; 110,
[in daze on dergelijke uit- stierfdnzDcmb
drukkingen is zesde een waar bn. en wordt als,
zoodanig verbogen: een tijdgenoot van .Karel den_
Zesden; het zal den zesden plaats hebben]; ten zesde„
in de zesde plaats; (kaartsp.) een zesde, opeenvolging van zes kaarten van dezelfde kleur; o.(-n)„
zesde deel van iets: een zesde, 'IG; vier vffzesde
H. L., vier H. L. en vijfmaal een zesde deel van.
een H. L.
ZESDEELIG, bn. in zessen gespleten of verdeeldo
ZESDEHALF, telw. vijf on een half.
ZESDERHANDE, ...LEI, onverb. bn . van zes soorten; zessoortig on daarom ook soortgetal geheeten.
ZESDOORNIG, bn. net zes dooms; ...DRAADSCH,.
bn. uit zes draden bestaande: zesdraadsch touw;
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en voor den zetel van de gewaarwordingen en
het leven gehouden wordt; ...WATER, o. (ontl.)
zenuwvocht; ...WEEFSEL, o. het weefsel der zenuwen; ...ZIEKTE, v. (-n), ziekte die haar oorsprong in
anatomische veranderingen van het zenuwstelsel
heeft.
ZERK, v. (-en), groote vierkante steen (voor stoepen en gangen); grafsteen.
ZERKENLICHTER, m. (-s), werktuig om zerken on

...DUBBEL, bn. bw. zesvoudig.
ZESDUIMER, m. (-s), zekere soort van spijker.
ZESDUIZENDSTE, telw. (ranggetal).
ZESENDER, m. (-s), hart met zes uiteinden of tak-ken aan het gewei.
ZESENDERTIGER, m. (-s). Zie op ACHTENDER-TIGER.
ZESHANDIG, bn.; zeshandige muziek, muziek voor
piano die voor zes handen geschreven is; ...HEL-MIG, bn. (plantk.) van zes meeldraden voorzien;
...HOEK, m. (-en), zekere meetk. figuur met zes
hoeken; hexagoon, teerling; ...HOEKIG, bn. zes ,
derd ; ...HONDERDSTE, telw. (ranggetal); ...HOOF-DIG, bn. zes hoofden hebbende: zeshoofdige regeering;
...HOOREIG, bn. met zes hoorns;
jaren oud; om de zes jaren; zes jaren durende.
ZESKAART, v. zes opeenvolgende kaarten van
dezelfde kleur; ...KANT, m. (-en), zeshoek; ...KANTIG, bn. (meetk.) net zes kanten; ...KLEURIG, bn.
met zes kleuren; ...KORRELIG, bn. met zes zaadkorrels; ...LEDIG, bn.; ...LETTERGREPIG, bn. van
zes lettergrepen; ...MAAL, bw. zes malen; ...MAANDELIJKSCH, bn. dat om de zes maanden plaats
heeft; ...MAAN_DIG, bn. zes maanden oud, - durende,

hoeknbd.HONDER,telwzsmahon-
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bn. zes maanden oud, dat zes maanden duurt of geduurd heeft.
ZESMAN, m. (-nen), een van zes mannen die
samen een bestuur enz. uitmaken.
ZESMANNIG, bn. (plantk.) met zes meeldraden;
(eert.) eene zesmannige draagkoets, die door zes mannen gedragen werd.
ZESPONDER, m. (-s), elk voorwerp dat zes pond
zwaar is; kogel van zes pond; kanon waaruit kogels
van zes pond geschoten worden ; ...RADERIG, bn. met
zes raderen; ...REGELIG, bn. uit zes regels bestaande: een zesregelig versje; ...RIJIG, bn. (plantk.)
zesrjjige gerst, waarvan de zaden in zes rijen aan
de aar zitten.
ZESSCHJJN, m. (sterrenk.) (aangeduid door het
teeken
ZESSNARIG, bn. met zes snaren; ...SPAN, o. span
van zes dieren: met een zesspan rfjden; ...SPLETIG,
bn. zesdeelig: zesspktige kelk, bloemkroon; ...STEMAUG, bn. voor zes hoofdstemmen of instrumenten

ZESTIGPONDER, m. (-5), jets dat zestig pond weegtzit de zegtigste.
ZESTIGSTE, telw. (ranggetal);
ZESTIGTAL, o. (-len), zestig stuks, voorwerpen;
(eert.) schok; ...VOUD, o. (-en), zestignmal jets genomen; ...VOUDIG, bn. bw.
ZESTONIG, bn. in zes tonen; ...VINGERIG, bn.,

gecomponeerd (van muziekstukken) ; ...STIJLIG, bn.
met zes starnpers: zesstijlige bloemen; ...STUIVERSTUK, o. (-ken), (eert.) geldstuk dat zes stuivers
waard was, schelling; ...TAL, o. (-len), zes stuks,
- voorwerpen; bn. (rekenk.) het zestallig
stelsel, een stelsel van tellen waarbij het grondtal

zes is.
ZESTHALF, 0. (...wen), (eert,) Hollandsch muntstuk (= f 0.27).
ZESTIEN, telw., ook ranggetal.
ZESTIENDE, bn. (ranggetal) den zestienden Juni, den
zestienden dag der maand Juni; Lodewijk de Zes, tiende (van dien naam); ten zestiende, in de zestiende
plaats (bij volgorde); de zestiende eeuw, tijdvak van
1501 tot 1600.
ZESTIENDE, o. (-n), het zestiende deel van jets;
(muz.) eene noot wier duur het zestiende gedeelte
bedraagt van dien eener heele.
ZESTIENDEHALF, bn. vijftien en een half.
ZESTIENDERHANDE, ...LEI, onverb. bn . (ook soortgetallen geheeten) van zestien soorten; op zestien
verschillende manieren of wijzen.
ZESTIENHOEK, m. (-en), (meetk.) eene figuur met

zestien hoeken.
ZESTIENHOEKIG, bn. met zestien hoeken.
ZESTIENHONDERD, telw. zestienmaal honderd.
ZESTIENJARIG, bn. zestien jaren oud: een zestienjarig mcisje; zestien jaren durende: een zestienjarig
verblijf; ...MAAL, bw. zestien malen; ...MAANDIG,
...MAANDSCH, bn. zestien maanden oud, - durende;
...PONDER, m. (-5), voorwerp dat zestien ponden
weegt, inz. kanonskogel van 16 pond; stuk geschut
waaruit kogels van zestien pond geschoten worden;
...TAL, o. (-len), zestien stuks: een zestiental banken;
...TALLIG, bn. in zestientallen; (rekenk.) het zestientallig stelsel,Istelsel van tellen waarbij het grondtal
zestien is; ...VOUD,. o. (-en), zestienmaal;

DIG, bn.
ZESTIG, telw. hoofd- of grondgetal: zesmaal tien:
een en zestig; de zestig (stuks) kosten mij...; het zestig
(wijze van verkoop bij zestig); (fig.) zit ge (of ben je)
zestig ?, zijt ge dwaas?; hi/ is zestig, hij mijmert;
't heeft de waarde van een ranggetal in: hoofdstuk
zestig; — ZESTIGEN, (het telw. ZESTIG, besehouwd
als een zelfst. gebruikt bn. in het mv.) zestig personen: wig' waren met zijn (voor: ons) zestigen: zestig
deelen van een geheel: verdeel dat in zestigen; zestigtal: b# zestigen aftellen.
ZESTIGER, m. (-s), iem. die zestig jaren oud is; lid
eener vereeniging van zestig leden; schip dat zestig
stukken geschut voert; wijn van het jaar 1760 of
18€0; (piketsp.) een zestiger maken, zestig tellen, eer
de tegenpartij den telt.

ZESTIGERHANDE, ...LEI, onverb. bn . (ook soortgetallen geheeten) van zestig soorten, op zestig
verschillende manieren of wijzen; ...JARIG, bn.
zestig jaren oud, durende; ...KEER, ...MAAL,
bw.
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met zes vingers; ...VLAK, o. (-ken), (meetk.)lichaam
door zes vlakken ingesloten : regelmatig zesvlaki
kubus; ...VLEUGELIG, bn. zes vleugels hebbende,
...VOETIG, bn. zes voeten hebbende; (ook dicht.);
...VOUD, o. (-en), zesmaal jets genomen; ...VOUDIG,
bn. bw.; ...WERF, bw. zesmaal; ...WIJVIG, bn.
(plantk.) zeswijoige planten, die bloemen met sea
stempeltjes hebben; ...ZADIG, bn. met zes zaadkorrels; ...ZIJDIG, bn. met zes zijden: een zeszijd4
prisma; ...ZUILIG, bn. met zes zuilen.
ZET, m. (-ten), het zetten; het schuiven van eene
schijf op het dambord; het verplaatsen van eon
stuk op het schaakbord: dat was een mooie, een fijne.
zet; aan wien is de zet?, wie moot zetten?; (fig.) eenmoeilijk work: dat zal een heele zet voor hem u;ezen; —
duw, stoot, ruk: iem. een zet geven, zoodat hij salt;
(fig.) iem. een zet geven, een steek onder water: ine'en, zet was hi). de /canter uit, in den sprong; het hert
deed groote zetten, sprong ver; — fijne trek, list, loosheld; vond: ik weet er een zet op, ik weet een middel
om er uit to komen; woordspeling; snedig gezegde..
ZETJE, o. (-s), (zeew.) kleine zet: in een zetje had
htj het geda an; (comm.) ruk: nog een zetje; (sprw.y
een zetje helpt en alle vrachtjes lichten, zei de schipper,
zette zijn bond aan 't roer en sineet zone vrouw over
boord.
ZET, o. (-ten), (gew.) stel.

ZETANGEL, m. (-5).
ZETBAAR, bn. (drukk.) gezet kunnende worden:
het handschrift is zoo slecht geschreven dat het niet
zetbaar is.
ZETBAAS, m. (...bazem, iem. die tegen vast loon,.
voor rekening van een ander, eene zaak beheert;
(fig.) strooman; ...BOER, m. (-en), zetbaas op eene.
boerderij; ...BORD, o. (-en), klein schotwerk langs.
de boorden eener sloop om die to verhoogen en
het binnendringen van 't water te beletten.
ZETEL, m. (-s), zitplaats, stool: iem. een zetel bieden; (fig.) verblijfplaats (inz. van een worst of anderen
voornamen persoon); de koninklijke zetel, de troon;
de pauselijke zetel, de heilige steel; bisschoppelijke
zetel, verblijfplaats van den bisschop; deze maatschappij heeft haar zetel (is gevestigd) te...; (fig.) iem.
op den zetel tillen, hem tot een aanzienlijk ambt
verheffen; iem. uit den zetel schoppen, van zijn eerepost ontzetten; (fig.) hier heeft de wintervorst zijn,
zetel opgeslagen, het is hier geducht winter.
ZETELEN, (zetelde, heeft en is gezeteld), zetten,
doen zitten; — gezeten zijn, zitten : (bijb.) God zetelt
in 't eeuwig licht; gevestigd zijn: de maatschappli
zetelt to Amsterdam; verblijf houden; (fig.) de onschuld
zetelt op hoar gelaat, is op haar gelaat to lezen.
ZETELPLAATS, v. (-en), verblijfplaats; ...RUG,
m. (-gen), houten boog der speldenmakers.
ZETFOUT, v. (-en), (drukk.) fout van den zetter„
eene bij het zetten gemaakte fout; ...GANG, v. (-en),
(zeew.) losse plank boven langs het boord op lage
vaartuigen; gang tegen de buitenoppervlakte der
inhouten; ...HAAK, m. (haken), zeker timmergereedsehap hetwelk gebruikt wordt om zware balken to versjouwen of to lichten; (letterz.)werktuig
waarin de regels (naar de verschillende breedte
der pagina's) gezet worden; ...HAMER, m. (-s),
hamer met vierkanten kop; ...IJZER, o (-s),werktuig waarmee de tanden eener zaag worden gezet;
...JUFFROUW, v. (-en), jufirouw die voor een ander
eene zaak beheert; ...KASTELEIN, m. (-s), kastelein
die voor een ander de zaak beheert; ...LIJN, v. (-en),
(boekdr.) metalen reep in den zethaak waarop de letters gezet worden; (vissch.) met de zetlijn visschen.
aan een lang touw zijn korte eindjes touw, van
haken en aas voorzien, bevestigd; doze zet men in
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het water uit en na verloop van eenige uren haalt
pion ze op om to zien, wat er geyangen is; ...MAAT,
y. (maten), (bouwle.) zeker gereedschap ter bepaling
Tan de evenredigheid der deelen van een gebouw;
...MACHINE, v. (-s), machine om het work van den
zetter machintial to doen.
ZETMEEL, o. (scheik.) het zuiverste meal dat in
granen gevonden wordt; het komt als een wit
poeder voor: zetmeel komt in bijna alle planten voor.
ZETMEELBOLLETJE, o., (-s), een korretje zetmeel;
...GOM, v. gom door verwarming uit zetmeel verkregen; STROOP, v., ...SUIKER, v. uit zetmeel
bere id.
ZETPIL, v. (-len), een kegelvormig stukje zeep
of vet, in de aarsopening gebracht, als purgeermiddel; ...PLANK, v. (-en), (drukk.) plank waarop
letterzetters de kolommen, die gezet an, plaatsen; ...PLANT, v. (-en), loot; ...POTERs, m. my.
plantaardappelen; m. (-s), (boekdr.) een
repel gezette woorden; (fig.) grondregel, stelregel,
korte spreuk; ...SCHIPPER, m. (-s), schipper die
aangesteld is om een schipper tijdelijk te vervangen ; (fig.) Ity is zetschipper, hij is tijdelijk met
de zaak belast.
ZETSEL, 0. (-s), zooveel als men in eens zet (van
thee, kruiden enz.); bezinksel, grondsop; (letterz.)
gezette regels.
ZETSTUKKEN, o. inv. (muziek) kleine koperen
roertjes voor liorens en trompetten om, ingeval
van to hooge stemming, door inzetting daarvan den
toon to verlagen.
ZETTEN, (zette, heeft geze ), doen zitten: zet het

non, in de open lucht zetten; iem. in het zonnetje setten, zie ZONNETJE; jets, iem. op zijde zetten, zie
ZIJDE; iem. het pistool op de borst zetten, hem dreigen
to doorschieten, iem. het mes op de keel zetten, zie
MES; de punten op de i zetten, zeer nauwgezet to
werk gaan; bloedzuigers, koppen zetten, om iem.
blood of to nemon; een lavement zetten, het iem.
geven; een gebroken been zetten, samenvoegen on in
een verband leggen; — plaatsen: iem. het hoofd recht
zetten, hem doen gehoorzamen; jets in azijn zetten :
inmaken; visch in een rover zetten, poten; — schrijven,
zjjn naam onder een stuk zetten, het onderteekenen;
een adres op een brief zetten; jets in de krant zetten,
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,kind op uw schoot; een zieke in een leuningstoel zetten;
.zich zetten, gaan zitten; zet u, neem plaats; zich voor
-lets zetten, met ernst iets beginnen; gezet arbeiden,
.geregeld en ernstig; iem. te paard zetten, op het
paard helpen, (ook fig.) hem voorthelpen; iem. weer
in het zadel zetten, hem voorthelpen, in betere omstandigheden brengen; zich op den troon zetten, zich
met geweld daarvan meester maken; iem. op zone
plaats zetten, hem deemoedigen; zich op voer zetten,
Oink eten; — iem. in de gevangenis, achter de tralies
zetten, hem daar opsluiten; vogels in eene kooi zetten,
-opsluiten; — eene kip op eieren, te broeden zetten,
eieren laten uitbroeden; — juweelen, steenen zetten,
kassen; eene schilderij in eene list zetten, inlijsten; —
iets in een opgerichten stand ergens plaatsen
leggen): alles op zijne plaats
,(vaak in tegenst. met
zetten; een boek in de kast zetten; stoelen IV de tafel,
voor het raam zetten; een kind in een hoek zetten,
tot
bestraffing; een glas op tafel zetten, doen staan; eten,
spOzen op tafel zetten, opdragen; den hoed op het
hoofd zetten; soldaten in rij en gelid zetten; het eene
been voor het andere zetten, langzaam voortgaan; iem.
een beentje zetten, hem onderkruipen, den voet lichhi] zet geen voet meer over nifjn drempel, hij
-ten; —
komt hier nooit meer: ik hob het hem verboden,
(ook) hij -wil hier niet meer komen; iem. den voet
.dwars zetten, tegenwerken; ion. den voet op den nek
zetten, hem onderdrukken, slaafs behandelen; — voet
aan wal zetten, landen; iem. aan land zetten, hem
.ontschepen; — (sprw.) ongenoode gasten net men
achter de deur, worden kwalijk ontvangen; iem.
buiten de deur zetten, hem verwijderen; iem. op straat
zetten, buiten het huis zetten, omdat hij de huur
niet betaalt, (ook fig.) hem uit zijne betrekking
-ontslaan, hem alle inkomsten ontnemen; — de
.kachel zetten, voor den schoorsteen, met pijpen on
toebehooren om ze to kunnen stoken; stoelen zetten,
geregeld plaatsen, in eene keric by.; boon2en zetten,
planten; jets to koop, te huur zetten, bekendmaken
dat men het verkoopen, verhuren wil; jets te kijk
zetten, het laten bekijken; iem. te kijk zetten, aan de
bespotting, verachting prijs geven; — hooi aan oppers,
Bout aan vainen zetten, oppers, vamen ervan maken; —
eene bepaalde plaats geven: den pot op het vuur
zetten, om iets to warmen of to koken; iets in de

door middel der krant het bekendmaken; — vastnaaien: knoopen aan een rok, een stuk in een hemd
zetten : — vastraken: een schip op eene zandplaat zetten,
het daarop vastvaren; een schip op het strand zetten,
het laten stranden; de vrucht heeft zich gezet, het ei
ontwikkelt zich tot vrucht; — de koude heeft zich
daar gezet, is daar vast gaan zitten, vertoont daar hare
uitwerking; ik zal er de tering niet van zetten, krijgen,
ik kan het best doen; dat net kwaad bleed, dat geoft
verbittering, haat; — geven: geld op rente zetten,
tegen zeker percent uitleenen; zjjn horloge in den
lommerd zetten, er geld op leenen; zfin geluk op eene
alles op het spel zetten, wagon; iets te pand
als onderpand geven; gelagen zetten, eene
tapperij houden; — dat zal ik je betaald zetten, ik
zal je met gelijke munt betalen; — brengen; het
glas aan den mond zetten, om to drinken; een paard
in galop zetten; woorden op muziek zetten,
er de
muziek bij maken; iem. aan het werk zetten, hem
doen werken; land onder water zetten, het water
er over laten stroomen, het inundeeren; eene hooge
borst zetten, zie BORST; ergens zijne schouders onder
zetten, eraan helpen, het helpen tot stand brengen; —
denken: zich jets in het hoofd zetten, er telkens aan
denken, het voor waar houden; net dat wit uw hoofd,
denk daar niet meer aan: zich over jets heen zetten,
het uit zijne gedachten verdringen; ik kan dat wel
zetten, ik begrijp heel goad, hoe zoo lets kan voorkomen; ik mag hem wel zetten, ik begrijp hem
heel good, ik mag hem -wel lijden; ik mag haar
niet zetten, ik bob iets tegen haar; — bepalen : zijne
zinnen op jets zetten, er naar streven, het begeeren;
ik heb het er op gezet, ik ben vast van plan; tad en
uur voor jets zetten, vaststellen, bestemmen; op
gezette tden, op geregelde tijden; den prifs van
het brood zetten, van overheidswege bepalen, ragelen; een prOs op iemands hoofd zetten, geld uitloven om hem levend of dood in handen to
krijgen; — verwedden: ik net er een gulden onder;
ik net er mon hoofd onder, ik geloof stellig en zeker;
dat net ik u, ik geloof niet dat gij het kunt, doet; —
overvaren: iem. over de rivier zetten; — laten aftrekken: koffie, thee, viler zetten; — beginnen: het op een
loopen zetten; — (drukk.) letters zetten: er meet nog
een vel gezet worden; dat artikel is nog niet gezet.
ZETTING, v. (-en), het zetten; het vaststellen van
een bedrag, een prijs: de zetting der belasting, van
het brood.
ZETTER, m. (-5), die zet, inz. letterzetter; hoofdambtenaar bij de regeling van den aanslag eener
belasting: het college van zetters; die diamanten in
ringen enz zet; (muz.) toonzetter; (bij korendragers)
iem. die hun bij het opnemen der zakken behulpzaam is; (art.) werktuig aan de zijde van een
spil of rad, waardoor zij belet wordt terug to
draaien; zeker gereedschap der kaasmakers: vorm
waarin de kaas na het persen to zouten wordt gezet; — muggenhor; zetijzer voor zagen.
ZETTERIJ, v. (-en), letterzetterswerkplaats.
ZETTERSHAAK, m. (...hak.en), (drukk.) zethaak;
...ZAAL, v. (...zalen), zetterij.
ZETWEGER, lie. (-s), (zeew.) de zware beplankingen die, op elk dek, de binnenhuid van het schip
bekleeden van de watergang tot aan den onderkant
der geschutpoorten.
kaart,

zetten,
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ZEUG.

ZEVENTIEN.

ZEUG, v. (-en), wijfje van het zwijn, moederzwijn;
2wijn dat eens geworpen heeft; (sprw.) de zeug is
met den tap gaan loopen, het is met zijne tapperij
gedaan; — pissebed (zeker insect), ook platteZeug
genoemd.
ZEUGDISTEL, v. (-s), ...IJZEL, v. (plantk., gew.)
=elk distel.
ZEUGVORMIG, bn. pissebedvormig.
ZEULEN, (zeulde, heeft gezeuld), met zeer veel
inoeite voortsleepen, voortdragen: een zwaren koffer

ZEVENDEELIG, bn. zevenspletig.
haZEVENDEHALF, ZEVENDHALF, telw. zes en een

zeulen; den heelen dag zeult zij met dat zware kind;
voorttrekken, visschen met een door een paard
getrokken net; (fig.) sukkelen. ZEULING, v.
ZEULER, m. (-s), ZEULSTER, v. (-5), die zeult.
ZEUNIE, v. (...nien), varkenstrog.
ZEUNTJE, o. (-jes), (zeew.) degene die het eten
haalt en na het maal het scheepsgerij in den bak
moet schoonmaken, ook bakzeuntje genoemd: de
jongste van het schip (de oudsten heeten paai).
ZEUR, v. (-en), lor, -vod, prul; wisjewasje, beuzeling, kleinigheid.
ZEUR, m. en v. (-en), zeurkous.
ZEURDER, m. (-s), ZEURSTER, v. (-s), die zeurt.
ZEUREN, (zeurde, heeft gezeurd), smarten, teed
.droefheid verwekken; lastig vallen, dwingen, om
zijn zin maar te krijgen: die kinderen seuren maar
om uit te gaan; over lets seuren, lang spreken over
iets; (Zuidn.) in het spel bedriegen, niet eerlijk spelen, in sommige streken heet dit suren.
ZEURIG, bn. (-er, -st). onaangenaam, lastig, hinderlijk. ZEURIGHEID, v.
ZEURKOUS, m. en v. (-en), die zeurt.
ZEVEN, (zeefde, heeft gezeefd), ziften.
ZEVEN, telw. hoofd- of grondgetal: zes plus een:
eene week heeft zeven dagen; zeven is een heilig getal;
(sprw.) zeven is een oalgvol; de zeven wonderen der
wereld; — 't heeft de waarde van een ranggetal
in: hoofdstuk zeven; seven April; Lodeu -ijk seven; het
is van het jaar zeven; — ZE -VENEN (het telw.
ZEVEN, beschouwd als een zelfst. gebruikt bn. in
het meerv.), zeven personen: een gezelschap van
zevenen; de raad van zevenen; zij waren met hun (voor:
hen) zevenen; zeven deelen van hetzelfde geheel:
iets in zevenen deelen; zeven uren: een kwartier voor
zevenen; zeven achtereenvolgende malen; hij deed

het in zevenen.
ZEVEN, v. (-s), het cijfer zeven: eene .Arabische
(VII); eene kaars
van zeven in een pond; (kaartsp.) eene kaart met
zeven eenheden.
ZEVENARMIG, bn. met zeven armen: eene zeven•

zeven (7); eene Romeinsche zeven

armige lichtkroon.
ZEVENBLAD, o. (plantk.) (gew.) tormentil: eene
soort van ganzerik; (ook) de naam eener schermbloemige plant die op belommerde plaatsen langs
wegen, heggen, slooten en elders voorkomt: zij
draagt ook in sommige streken den naam van

drieblad, hanepoot, geitepoot; wilde vlier; wilde gier,
gerardskruid, flierfinkruid, hirs en heers.
ZEVENBLADIG, bn. met zeven bladen.
ZEVENBLOEM, v. (-en). zekere plant met 7 bloombladen, 7 meeldraden en 7 stem.pels, ...BOOM, m.
(-en), een heester of heesterachtige boom (juniperus
sabina), met lange, opst(jgende takken, die in de
zuidelijke gewesten van Europa groeit en niet zelden bij ons gekweekt wordt; ...BOOMOLIE, v. olie
uit de vruchten van den zevenboom bereid; ...BOOMSTEEN, m. (-en).
ZEVENDAAGSCH, bn. zeven dagen durende, - oud,
om den zevenden dag.
ZEVENDE, telw. (ranggetal); hij was de zevende, de
zevende persoon; Karel de Zevende van Frankrfjk,
KAREL, de zevende koning van dien naam van
Frankrijk; den zevenden Mei, den zevenden dag der
maand Mei; ten zevende, in de zevende plaats;
(kaartsp.) een zevende, opeenvolging van zeven kaarten van dezelfde kleur; vier zevende, viermaal een
zevende van het geheel.

ZEVENDERHANDE, ...LEI, onverb. bn ., (ook soortgetallen geheeten) van zeven soorten.
ZEVENDHALFJE, o. (-s), oud muntstuk, pietje
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ZEVENDRAADSCH, bn. uit zeven draden bestaande:
zevendraadsch touw; ...DUBBEL, bn. bw. zevenmaal.
ZEVENDUIZENDSTE, telw. (ranggetal).
ZEVENENDERTIGER, m. (-s). Zie op ACHTENDERTIGER.
ZEVENGESTERNTE, ...GESTARNTE, o. eene sterrengroep in het sterrenbeeld de Stier, in welke een
gewoon oog zes, een zeer scherp oog zeven sterren
ziet, terwij1 men er met een middelmatigen kijker
meer dan honderd in bespeurt; (zegsw.) iem. naar
't zerengesternte wijsen, iem. naar een dorp wijzen
waar geen huizen staan; ...GETIJDE,
o. (plantk.) riekende klaver (melilotus

coerulea).
ZEVENHELMIG, bn. (plantk.) zeven meel- of helmdraden hebbende, zevenmannig; ...HOEK, m. (-en),
figuur of voorwerp met zeven hoeken; ...HOEKIG,
bn. dat zeven hoeken heeft; ...HONDERD, telw.
zevenmaal honderd; ...HONDERDSTE, telw. (ranggetal); bn. zeven hoofden estuurders)
hebbende; ...JAARSBLOEM, v. (-en), (plantk.), (gew.)
tweehuizig roerkruid of droogbloem (xeranthemum
annuum); ...JARIG, bn. zeven jaren oud, durende;
om de zeven jaren; (gesch.) zevenjarige oorlog, de
oorlog dien FREDERIK DE GROOTE van Pruisen en
MARIA THERESIA van Oostenrijk van 1736-1;63
voerden.
ZEVENJARIGE, m. en v. (-n), die zeven jaren oud
is; ...KAART, v. (kaartsp.) een zevende; ...KANTIG,
bn. met zeven kanten; ...KLAPPER, m. (-s), een
vuurwerk dat zeven slagen geeft; ...KLEURIG, bn.
met zeven kleuren; ...KUNING, m. ( en), (gesch.)
heptarch; ...KONINGSCHAY, o. heptarchie.
ZEVENKRAMER, ...MAKER, m. (-s), vervaardiger-,
verkooper van zeven.
ZEVENLETTERGREPIG, bn. met zeven lettergrepen;
...MAAL, bw.; ...MAANDIG, bn. zeven maanden
oud, durende; ...MAANDSCH, bn.; een zevenmaandsch
kind, dat in de zevende maand der zwangerschap
is geberen.
ZEVENMAN, m. (-nen), (in 't algem.) lid van een
bewind dat uit zeven leden bestaat; (in 't bijz.) in
de Romeinsche geschiedenis een der zeven overheidspersonen, die over de offeranden en ne maaltijden der opperpriesters het opzicht hadden.
ZEVENMANNIG, bn. (plantk.) zevenhelmig.
bestuur van
ZEVENMANSCHAP, o. regeering
zeven personen; ...MIJLSLAARZEN, v. my. (fab.)
laarzen waarmee men stappen van zeven mijlen
kon doen: de reus met de serenmifislaarsen.
ZEVENOOG, v. (-en), (heelk.) zeker gezwel; (nat.
hist.) eene soort van lamprei; ...PONDER, m. (-s),
voorwerp dat seven ponden weegt; inz. een brood
van zeven pond; ...SLAPER, m. (-s), slaaprot (myoxis
glis); een der zeven broeders van EPHESE, die volgens
de overlevering gedurende de vervolging der Christenon onder keizer DECIUS, in het jaar 3:5, in een
hol in slaap vielen on 155 jaar later onder keizer
THEODOSIUS weer ontwaakten; (fig.) iem. die veel
van langslapen houdt.
ZEVENSNARIG, bn. met zeven snaren.
ZEVENSTER, ...STAR, v. (-ren), zevengesternte;
...STOOT, m. (-en), (bilj.) carambole waarbij men
tevens een rooden en een witten bal maakt; ...TAL,
o. (-len), zeven stuks, zeven bij elkander: een zevental

weken bleef hi" weg.
ZEVENTALLIG, bn. (rekenk.) het zeventallig stelsel,
dat stelsel van tellen waarbij zeven het grondtal is.
ZEVENTIEN, telw. (hoofd- of grondgetal) : tien plus
zeven; — 't heeft de waarde van een ranggetal in:

hoofdstuk zerentien; htj is van het jaar Zeventien; —
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ZEVENTIEN.

ZIEKENBUS.

ZEVENTIENEN, (het telw. ZEVENTIEN, beschouwd
als een zelfst. gebruikt bn. in het meerv.) zeventien
personen: wfj waren met zf n (voor: ons) zeventienen;
(oudt.) de zeventienen, de bewindhebbers der 0. I.
maatschappij; zeventien deelen van hetzelfde geheel : .

Zion; ik heb jets in 't- zicht, ik zie iets, (fig.) ik heb
ergens het oog op, ik streef naar iets: — (kooph.)
vertoon; op zicht, bij vertoon van (dozen wissel);
betaalbaar acht dagen na zicht, acht dagen na vertoon; wissels op kort, op tang zicht.
ZICHTBAAR, bn. bw. (-der,-st), gezien kunnende worden, waarneembaar door de oogen: de lucht is niet

iets zn zeventienen verdeelen.

ZEVENTIENDAAGSCH, bn. zeventien dagen oud, durende.
ZEVENTIENDE, telw. (ranggetal); den zeventienden
Mei , den zeventienden dag der maand Mei; de zeventiende eeuw, tijdvak van 1601 tot 1700; Lodewfjk de
Zeventiende (van dien naam); ten zeventiende, in de
zeventiende plaats.
ZEVENTIENDEHALF, telw. zestie• en een half.
ZEVENTIENDERHANDE, ...LEI, onverb. bn . (ook
soortgetallen geheeten) van zeventien soorten.
ZEVENTIENHONDERD, telw. zeventienmaal hon.
derd.
• ZEVENTIENJARIG, bn. van zeventien jaren: een
zeventienjarig jongeling; zeventien jaren durende;
...MAAL, bw. zeventien malen; ...TAL, o. (-len),
zeventien stuks; ...TALLIG, bn. in zeventientallen;
(rekenk.) zeventientallig stelsel, stelsel van tellen
waarbij het grondtal zeventien is; ...VOUD, o. (-en),
zeventienmaal; ...VOUDIG, bn. bw.

ZEVENTIG, telw. hoofd- of grondgetal: zevenmaal
tien: zeventig cent; de zeventig overzetters; hfj loopt naar
de zeventig, is bijna 70 jaar oud; twee en zeventig; de
zeventig (stuks) kosten mfj; de zeventig, wijze van verkoop bij de zeventig; — 't heeft de waarde van een
ranggetal in: hoof dstuk zeventig; — ZEVENTIGEN,
(het telw. ZEVENTIG, beschouwd als een zelfst. gebruikt bn. in het meerv.) zeventig personen: eene
vergadering van zeventigen; de bijbelvertaling der zeventigen, septuagesima; zeventig deelen van hetzelfde
geheel: verdeel dat in zeventigen.
ZEVENTIGER, m. (-5), iem. die 70 jaren oud is;
schip dat 70 stukken geschut voert; wijn van het
jaar 1770 of 1870; lid van een raad van 70 personen.
ZEVENTIGJARIG, bn. 70 jaren oud: een zeventigjarig grijsaard.
ZEVENTIGJARIGE, m. en v. (-n), iem. die 70jaren

oud is.
ZEVENTIGMAAL, bw. zeventig malen.
ZEVENTIGPONDER, m. (-s), ding dat zeventig
pond weegt.

ZEVENTIGSTE, telw. (ranggetal).
ZEVENTIGTAL, o.
zeventig stuks: een zeventig tal leerlingen; ...VOUD, o. (-en), zeventigmaal iets
genomen; ...VOUDIG, bn. bw., ...WERF, bw.
zeventigmaal.

ZEVENVAKKIG, bn. met zeven vakken ; ...VINGERKRUID, o. (plantk.) de gewone tormentil (tormen.
titla officinalis); ...VLAK, o. (-ken), (meetk.) lichaam
door zeven vlakken ingesloten; ...VOETIG, bn. met
zeven voeten; (ook in de dichtk.): een zevenvoetig
vers; ...VOUD, o. (-en), zevenmaal iets genomen;
...VOUDIG, bn. bw. zevenmaal zooveel; ...WERF,
bw. zevenmaal; ...WIJVIG, bn. met zeven stampertjes: de zevenwijvige planten, ...ZAAD, o. vogeltjeszaad uit zeven soorten van zaden bestaande.
ZEVERZAAD, o, zekere geneeskrachtige plant;
wormkruid.
ZICH, wederkeerend voornw. van den datief on
accusatief van den derden persoon van alle geslachten en getallen:
geeft zich ('_'de nv.) moeite;
zij kwetsen zich (4de nv.); zichzelf, zichzelve, zichzelven;
hij leeft voor zichzelven, hij verkeert niet in gezelschappen, (ook) hij is zeer baatzuchtig; geen geld
bfj zich (op zak) hebben.
ZICHEL, v. (-s), Zuidn.) zicht.
ZICHT, v. (-en), een werktuig dat naar eene zeis
gelijkt, doch kleiner is en met eene hand bestuurd
wordt om er koren en plaggen 'nee to onaaien:
bouwzicht, plakzicht.
ZICHT, o. het zien : mistig weer, waarbij het zicht
slecht is; in geval van slecht zicht gaan de kapiteins
soms voor anker; een schip in 't zicht, een schip to

zichtbaar; zonder Licht is niets zichtbaar; de zonsverduistering is zichtbaar; de infusorien zfjn nauweli7cs
zichtbaar; (fig.) holder, duidelijk, klaar, blijkbaar;
een goed zichtbaar verschil; dat bedrog is zichtbaar;
de zichtbare kerk, de door gemeenschappelijken gods-

dienst verbonden geloovigen. ZICHTBAARHEID,
v. eigenschap van hetgeen gezien kan worden;
(fig.) blijkbaarheid.
ZICHTEINDER, m. gezichteinder.
ZICHTEN, (zichtte, heeft gezicht), met eene zicht
maaien, plaggen slaan; (gew.) ziften.
ZICHTKUNDE, v. (w.
gezichtkunde.
ZICHTMAARTKRUID, o. allemansharnas: naam
van een wondkruid dat, volgens het bijgeloof van
vroegere dagen, iem. onkwetsbaar maakte.
ZIEDAAR, tw. uitroep om iemands aandacht ergens
op to vestigen: ziedaar! daar heb-je ook wet;
ziedaar ! wat gebeurt er?
ZIEDEN, (zood, heeft gozoden), laten koken; koken:
zeep, zout zieden; (sprw.) het is daar iederen day gezoden en gebraden, men eet er iederen dag heerlijk
van; (fig.) ziedend van woede, van woede kokende; ziedend bloed, vurig, heat. ZIEDING, v. hetzfin

zieden.
ZIEDENDHEET, bn. kokendheet.
ZIEDER, m. (-s), ZIEDSTER, v. (-5), die kookt.
ZIEDERIJ, v. (-en), zeep-, zoutziederij.
ZIEDERKETEL, m. (-5), (stoomw.) cilindervormige
stoomketel met voorwarmers.
ZIEDHARING, m. (-en), haring die gebakken wordt;
...PAN, v. (-nen), zekere pan der suikerraffinadeurs.
ZIEGEZAGEN, (ziegezaagde, heeft geziegezaagd),
vervelend krassen op eene viool; vervelend praten,
temen.
ZIEHIER, tw. uitroep om iemands aandacht ergens
op to vestigen: ziehier, wat er van de zaak is.
ZIEK, bn. (-or, -st), ongesteld, onpasselijk, toestand
van het lichaam of een of moor lichaamsdeelen,
wanneer niet alle organen goed werken: ik ben,
gevoel mij ziek; een ziek oog; eon ziek lichaamsdeel;
ernstig, bedenkelijk, gevaarlUk ziek liggen; — zieke
planten; — zieke aardappelen, die aangestoken zijn;
(sprw.) zich ziek lachen, onmatig lachen zoodat men
er pijnlijk van wordt; in hetzelfde gasthuis ziek
liggen, hetzelfde gebrek hebben; — sterk verlangend:
hi,' is er ziek van, [in deze laatste beteekenis wordt
het meest in samenst. gebezigd: manziek, trouwziek,

en z.]
ZIEKACHTIG, bn. (-er, -st), niet wel, kwijnend.
ZIEKBED, o. (-den), bed waarop een zieke ligt;
tijd eener ziekte : dat was een Lang sickbed: toestand
van den zieke: een smartelUk ziekbed hebben.
ZIEKE, m. en v. (-n), iem. die ziek is: de zieke
betert; zieken bezoeken.
ZIEKELIJK, bn. (-er, -st), telkens ongesteld, inz.
tengevolge eener kwaal: hi/ is nogal ziekelfjk, (fig.).
een ziekelijk gevoel, overdreven, overspannen, waarbij
men het verstand het zwijgen oplegt; eene ziekelijke
opvatting van den godsdienst, onverstandig, dwaas;
de ziekelijke toestand van een of ander vak, de ongunstige toestand waarin voorloopig weinig to doen
is. ZIEKELIJKHEID. v.
ZIEKEN, (ziekte, heeft geziekt), ziek zijn; wegkwijnen.
ZIEKENBAK, m. (-ken), (zeew.) bak met voedsel
voor zieke matrozen; ...BEWAARDER, ...BEZORGER, In. (-s), ...BEWAARSTER, ...BEZORGSTER,
v. (-5), die de zieken helpt en van het noodige
voorziet; ...BOEG, v. (-en), ruimte aan boord ter
verpleging van ziek(qi, ...BUS, ..BUS, v. (-son), bus
waarin golden veer zieken worden ingezameld;

ZIEKENDIENER.

ZIELMISBOEK.

ziekenfonds; ...DIENER, m. (-s); ...DIENSTER,
v. (-s); ...FONDS, o. (-en), vereeniging van personen
ter bekoming van geneeskundige hulp voor weinig
kosten; vereeniging die geld aan de leden uitkeert
Wiens hunne ziekte: ens ziekenfonds keert weken
Zang uit, wanneer • de ziekte langer dan 13 weken
cluurt, houden de uitkeeringen op; ...GELD, o. geld
dat zieken gedurende langeren of korteren tijd
yekelijks uit hun ziekenfonds trekken; ...GRENS,
v. ziekenboeg.
ZIEKENHUIS, o. (...zen), gasthuis, hospitaal, inrichting ter verpleging van zieken: in het ziekenhuis liggen; (sprw.) bfj ons is het net een ziekenhuis,
bij ons liggen er velen ziek; ...KAMER, v. (-s),
.kamer waarin een of meer zieken verblijf houden;
...KAS, v. ziekenfonds; ...KOST, m. kost voor

sexe): deze stad telt 200,000 zielen; er was geene levende
ziel to bekennen, er was niem and to zien; geene levende

,
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zieken; ...MOEDER, v. (-s), Opzichtster eener zie.kenzaal; ...OPPASSER, m. (-s), ...OPPASSTER,
v. (-s), iem. die zieken oppast, verpleegt; ...STAL,
m. (-len), stal voor zieke paarden, ziek vee;
...TROOST, m. troost voor zieken; naam van sommige zalven; ...TROOSTER, m. (-s), krankenbezoeker; ...VADER, m. (-s), hoofdsuppoost op eene
ziekenzaal; ...VERPLEGING, ...VERZORGING, v.;
...VERPLEEGSTER, v. (-s); ...VERPLEGEll, m. (-s);
...VERTREK, o. (-ken); ...WAGEN, m. (-s), -wagon
waarin zieken gemakkelijk vervoerd worden;
...ZAAL, v. (...zalen), groote kamer waarin zieken
- verblijf houden (in een gasthuis enz.); ...ZAND, o.
zand dat voor en in de nabijheid van de woning
eens zieken op de straat gestrooid wordt ter voorkoming van het geraas der rUtuigen; ...ZUSTER,
T. (-s), ziekenoppasster.
ZIEKESTOEL, in. (-en), ruime, gemakkelijke stoel
voor een zieke.
ZIEKMAKEND, bn. ziekteverwekkend.
ZIEKTE, v. (-n), het ziek zijn: besmettelfjke, ongeneeslUke, doodelfjke ziekte; eene ziekte onder de leden
hebben; landziekte, volkziekte, epidemic, vallende ziekte,
epilepsie; Engelsche ziekte, zie ENGELSCH; - ziekte
van het yes, van planten.
ZIEKTE-AANBRENGEND, bn. wat eene ziekte veroorzaakt: ziekte-aanbrengend organisme.
ZIEKTEGEVAL, o. (-len), geval van ziekte: deze
-week heeft er zich geen enkel ziektegeval voorgedaan;
...KIEM, v. (-en), kiem eener ziekte.
ZIEKTENKUNDE, ...LEER, v. wetenschap van het
-ontstaan on de verschijnselen der ziekten, pathologic;
...00RZA.AK, v. oorzaak eener ziekte.
o. (-en), mededeeling beZIEKTENVERSLAG,
treffende de ziekten on haar verloop.
ZIEKTESTOF, v. stof die de ziekte veroorzaakt;
...TEEKEN, ...VERSCHIJNSEL, o. (-en), teeken, ver.schijnsel eener ziekte; ...TOESTAND, m.; ...VER.LOOP, o. verloop eener ziekte.
ZIEL, v. (-en), ZIELE, v. (-n), eerste levensoorzaak
bij de levende wezens; het vermogen om gewaar
to worden en to begeeren; zetel of bron der gedachten, van het gevoel on den wil; geweten; (wijsb.)
die reeks van verschijnselen welke in meerdere of
mindere mate verschillen van de verschijnselen,
-die het lichaam vertoont; de zielen der dieren; de
ziel is onsterfel#k; voor zone ziel zorgen; het gaat mij
door de ziel, het doet mij innig leed; — (sprw.) het doet
mij in mine ziel leed; de oogen zfjn de spiegels der
ziel, aan de oogen kan men zien, wat er in iemands
rbinnenste omgaat; hfj is met hart en ziel zffn
werk, hij denkt aan niets dan aan zijn werk; zonder
hem zijn wij een lichaam zonder ziel, zonder hem
brengen wij niets tot stand; bij zone ziel en zaligheid zweren, bij alles wat hem heilig is; zone ziel
en zaligheid zou hfj er voor verkoopen, hij zou voor
geen middel terugdeinzen om zijn doel to bereiken;
blj mine ziel, ik verklaar het plechtig, met de hand
.op het hart; hfj loopt met zone ziel onder den arm,
hij weet met zijn tijd geen mad; iem. op zone ziel
.komen, geven, hem Sink afranselen; —
persoon, mensch (als men uiet let op leeftijd of
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ziel weet er van, niemand weet het; hoe meer zielen,
hoe meer vreugd, hoe grooter gezelschap, des to
grooter is de vreugd; zieltjes winnen, proselieten
maken; eene oude ziel, inz. een oud vrouwtje; een
goede, brave, eerlfjke ziel; vrome zielen, godvruchtige,
brave menschen; arme ziel, sukkel; lichee ziel, loshoofd. loszinnige; lage, vuile zielen, personen met

een laag, een vuil karakter; —
de ziel, in tegenstelling met het lichaam: de ziel

verliet het lichaam; zone ziel ruste in vrede!, wensch
uitgesproken bij eene begrafenis; God zfj zee ziel
genadig !; de zielen in den hemel, in het vagevuur; de
zielen der afgestorvenen; ter ziele gaan, sterven; —
de werkende kracht in jets, het voornaamste, het
onmisbaarste van jets, wat leven geeft: hij was de
ziel der vereeniging, dier onderneming; geld is de ziel
van den handel; geld is de ziel van alles, van de
negotie, met geld vermag men alles, zonder geld
niets; die beeldhouwer weet het koude manner ziel
en leven to geven; — dat laken heeft geene ziel, dat
laken is niet duurzaam, is niet stevig; —
het inwendige van vele voorwerpen: (schoenm.)
tusschensteeksel, stuk leder tusschen de zolen; de
ziel eener viool; aan flesschen het holle gedeelte
van den bodem, hetwelk naar boven steekt en de
inwendige ruimte vermindert; stootbodem van een
kanon; binnendeel eener pen; vliesje in den
haring; (slag.) deel van den kraag van een rand.
ZIELTJE, o. (-s), (fig.) arme bloed, sukkel; vliesje in
den haring; (fig.) een zieltje winnen, iem. tot een
anderen godsdienst of tot eene andere partij weten
over to halen.
ZIELBRAKEN, (Zuidn.) zieltogen.
ZIELEBEUL, m. (-en), dwingeland, tiran; (fig.) knagend berouw, wroeging.
ZIELEGROOTHEID, v. grootheid van gemoed;
...HEIL, o. het heil der ziel, inz. in betrekking tot
het leven hiernamaals: voor zfjn zieleheil zorgen.
ZIELELEED, ZIELSLEED, o. innig leed.
ZIELELEVEN, o. geestelijk leven; ...LIJDEN, o.ge-

rnoedslijden.

ZiELENADEL, m. verhevenheid van den mensch
door uitstekende deugd ; nobelheid van karakter;
...ARTS, m. (-en), geneesheer die geestelijke ziekten
geneest; ...DWANG, m. gewetensdwang; ...GIF, o.
vergif voor het gemoed; ...HERDER, m. (.5), geestelijke; ...TAL, o. aantal inwoners : het zielental eener
stad.
ZIELEPIJN, ZIELSPIJN, v. zieleleed.
ZIELESLAAP, m. die toestand der ziel waarin zij
weinig of geen gevoel toont; toestand der ziel wanneer zij zich na de afscheiding van het lichaam
tot hare hereeniging daarmede volgens sommiger
oordeel in een toestand van donkere en onduidelijke
gewaarwordingen bevindt.
ZIELESMART, ZIELSSMART, v. zielsverdriet.
ZIELESTRIJD, m. inwendige tweestrijd; ...TROOST,
m. troost voor de ziel, kalmte voor het gemoed;
...VOEDSEL, o. ...VREDE, m. kalmte des gemoeds.
ZIELEVREUGDE, ZIELSVREUGD, v. oprechte,
innige vreugde.
ZIELGENEESKUNDE, v. psychiatrie.
ZIELKUNDE, v. kennis -, leer der ziel on van hare

eigenschappen; leer der geestelijke verschijnselen
bij den mensch.

ZIELLOOS, bn. zonder ziel, levenloos: zielloos ligt
het lijk ter neder.
ZIELMIS, v. (-sen), (R.-K.) die mis welke gehouden
wordt ten bate eener in het vagevuur smachtende

ziel ten einde van hare aldaar plaats hebbende
pijnigingen verlost en naar den hemel overgebracht
of althans vooralsnog meer of minder gelenigd to
worden; (zegsw.) koperen geld, koperen zielmissen,
zoo geld, zoo waar.
ZIELMISBOEK, o. (-en), kerkboek waarin de dooden
staan opgeschreven.

•

ZIELROEREN 1J.

ZIENSWIJS.

ZIELROEREND, bn. bw. (-er, -st), treffend, hoogst
aandoenlijk: een zielroerend tooneel; zielroerend spre-

niet willen zien, niet willen opmerken - h# tail de•
wereld zien, de wereld ingaan, ondervinding opdoen; het levenslicht zien, geboren worden; het boek zal over eene maand het licht zien, uitgegeven worden; ik heb hem in geene eeuw gezien, ontmoet, gesproken; veel menschen zien, in vele gezelschappen:
verkeeren, (ook) veel bezoek ontvangen; hij ziet
haar gaarne, houdt veel van haar, is op haar verliefd; h# is dear niet gezien, men ontvangt hem
daar niet gaarne, hij is er niet welkom; h# is niet
gezien, niet geacht; ik mag hem niet zien, ik kan
hem niet uitstaan; — jets laten zien, vertoonen;
iem. de bezienswaardigheden eener stad laten 'den,
daarheen geleiden en toonen; iets voor geld Wen
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ken, pathetisch.

Z1ELSAANDOENING, v. (-en), sterke gemoedsaandoening; ...ANGST, m. (-en), onrust van het gemoed:
in zielsangst verkeeren.

ZIELSBEOROEFD, bn. innig bedroefd.
ZIELSBEGEERTE, v. sterke begeerte, hartgrondige
wensch; ...BEMINDE, m. en v. (-en), innig beminde.
ZIELSBLIJ, ...BLIJDE, bn. innig blij.
ZIELSGEDACHTE, v. (-n), diep verborgen gedachte.
ZIELSGEKLAG, o. het smartelijk weeklagen; ...GE-

LIEFDE, m. en v. (-1), zielsbeminde; ...GENOEGEN,
o., ...GENOT, o. innig, oprecht genoegen, genot;
...GESTELDHEID, v. gesteldheid der ziel; ...GEVOEL, o.; ...GEZICHT, o. (-en), visioen; ...KRACHT,
v. eigenschap der ziel; sterkte van gemoed; zelfbedwang; ...KWELLING, v. (-en), gemoedskwelling,
wroeging; ...LEER, v. zielkunde; ...RUST, v. kalmte
des gemoeds; ...SMART, v.; ...STRIJD, m. strijd in
het gemoed.
ZIELSTREELEND, bn. aangenaam voor de zinnen.
ZIELSVEEL, bw. innig veel: zielsveel van iemand
-

houden.

ZIELSVERDRIET, o. diep gevoeld leed; ...VER.
HEFFING, v. edele hoogmoed; ...VERHUIZING, v.

het overgaan der menschelijke ziel uit of naar een
menschelijk of dierlijk lichaam, doch zonder eenige
zelfbewuste herinnering van een voorafgeganen
toestand gedurende het verblijf der ziel in een ander
lichaam; ...VERLANGEN, o. vurige begeerte, hartgrondige wensch; ...VERMOGEN, o. (-s), vermogen
der ziel, - van den geest; ...VERRUKKING, v. extase;
...VERTROUWEN, o. innig vertrouwen; ...VERVOERING, v. geheel andere gedachtenkring; ...VRIEND,
in. (-en), ...VRIENDIN, v. (-nen), boezemvriend, -in,
beminde; ...ZIEKTE, v. (-n), ziekte der ziel.
ZIELTOGEN, (zieltoogde, heeft gezieltoogd), op
sterven liggen, weldra den geest geven. ZIELTOGING, v. doodsangst, doodsstrijd.
ZIELTOGEND, bn. op sterven liggende.
ZIELTOGENDE, m. en v. (-n), die op sterven ligt.
ZIELVERHEFFEND, bn. wat het gemoed, de gedachten verheft.
ZIELVERKOOPER, m. (-s), (in zeesteden) iem. die
anderen door list of verraad voor den dienst aanwerft en zich daarvoor ruim laat betalen; (in de
Nederlanden) degene die matrozen vooraf aanneemt,
hen tot hun vertrek onderhoudt en bij het vertrek
uitrust, waarvoor hij uit hunne aanstaande soldij
betaald wordt; (schimpend) makelaar in plaatsvervangers voor den landdienst.
ZIELVERKWIKKEND, bn. wat de ziel verkwikt;
...VERPESTEND, bn. wat de ziel verpest.
ZIELVERRONSELAAR, m. (-5), (schimpend) zielverkooper; ...VERZORGER, m. (-s), geestelijke, biechtvader; ...ZOEKER, m. (-s), (fig.) moordpriem, dolk.
ZIEN (zag, heeft gezien), zijn gezicht hebben, niet
blind zijn: hij ziet scherp, zeer goed; h# begint slecht
te zien, het gezichtsvermogen een weinig te verliezen; duidelijk zien; slechts van nabij zien; bijziende
zijn; slechts van verre zien, verziende zijn; scheel
zien; dubbel zien, alle voorwerpen dubbel zien door-

dat de gezichtassen niet samenvallen, (ook) dronken zijn; de katten zien bij nacht; — ziende blind
ztjn, oogen hebben en niet zien; — ik kan nit dat
eane oog niet zien, doordat het niet in orde is; hU
kan uit zijne oogen niet zien, vanwege den slaap,
(ook fig.) hij neemt niet juist waar; —

met het gezicht waarnemen : ziet ge mijne pen ?;
ik zie min hoed niet; het is zoo donker, dat men geene

hand voor oog en zien kan, het is in hooge mate
donker; uit eigen oogen zien, zelf waarnemen, naar
eigen oordeel te werk gaan; door een vergrootglas
zien, (fig.) de zaken overdrijven; door een bril zien,
met behulp van een bril zien, (ook fig.) de zaken
niet juist waarnemen, zooals zij zijn; iets door de
, ringers zien, onopgemerkt, ongestraft laten; lets

-

zien ; hij laat zich nergens zien, vertoont zich nen.
gens ; naar eene wonde laten zien, hoe het ermeegesteld is; laat zien wat hebt, wat hebt gij ?; als
dat gebeurt, dan zal ik mfj laten zien, dan zal ik too--

.nen wie ik ben, dan zal ik mij doen gelden; —
gadeslaan, opmerken: ik zie uw broeder niet; hff
wilde mtj niet zien; voor zich zien, niet achteruitzien, (fig.) oppassen, voorzichtig zijn; dat zie ik
graag, dat merk ik graag op, dat bevalt mij; vier
oogen zien meer dan twee, twee personen merken,
meer op dan een; hij ziet niet verder dan zon neus
tang is; —
iem. in de oogen zien, vlak aankijken; iem. in de
kaart zien, merken wat hij van plan is, hem doorzien ; iem. in den nek zien, minachtend behandelen ;
begint al naar hare hielen te zien, zij begint zich
•
reeds te voelen ; zij begint over de schouders te zien,
aan de vrijers te denken ; iem., iets over het hoofd zien,
niet meetellen, meerekenen; iem. naar de oogen zien,
op zijn minste wenken acht geven, hem ontzien;
iem. op de vingers zien, zijne handelingen nauwkeurig gadeslaan; — gij zult het zien en ondervinden; — letten op: hif ziet op geen kleintje, hij geeft
daar niet veel om;
ziet op geen gulden, hij is.
royaal; — zij kan in hare kinderen geen kwaad zien,

alles legt zij van hen ten goede uit; omzien: naar
het eten, naar de kinderen zien; —
als stopwoordje: ziet ge, dan gaat gif eerst...;
zie je, dat komt er nu van; — ik zie uit sew brief, ik
lees daarin; ik zie nu, dat gij gelijk hebt, ik zie nu
in; — komen, treden: het gevaar moedig onder de.
oogen zien; — bedacht zijn : op eigen voordeel zien; —
gevolgd door een onb. w. neemt het veil deelw. den
worm van den infinitief aan: ik heb het zien komen,
ik heb hem zien gaan; htj heeft mij zien slaan, hij
heeft gezien, dat ik sloeg; (ook) hij heeft gezien,.
dat ik geslagen werd; —

trachten, moeite doen: zie hem mede te brengen;
hij zag haar te verleiden; zie het gedaan te krifgen;
wij sullen zien, wij zullen het beproeven, (ook) wij
zullen afwachten, wat er gebeurt; zie eens of die som uitkomt, beproef eens, reken eens na; —
een zekere gestalte, uitzicht of voorkomen hebben: bleek zien; zij ziet zoo rood als vuur; zwart,
donker, zuur zien; — uitzicht geven: dit renster ziet
op de straat; die kamer ziet in den tain; (fig.) dat ziet
op hem, beeft betrekking op hem, geldt hem;
o. het zien van een lijk; het zien kost a niets,
gij moogt vrij zien, dat kost u geen geld; naar
mine wijze van zien, volgens mijne meening; — hooren
en zien vergaat iemand hier, hier is een helsch lawaai;

tot ziens, tot -weerziens.
ZIENDEROOGEN, bw. zeer goed zichtbaar, met de
oogen waarneembaar: hij groeit zienderoogen; het
wordt zienderoogen minder.
ZIENER, m. (-5), die ziet; (fig.) profeet, voorspeller,
voorzegger; die visioenen heeft.
ZIENERSBLIK, m. (-ken), blik van een ziener of
profeet: met zienersblik in de toekomst lezen; ...GAVE,
v. de gave van to kunnen voorzien, voorspellen;
...00G, o. zienersblik.
ZIENLIJK, bn. bw. zichtbaar, te zien: (bijb.) alle
zienlilke en onzienlyke dingen.
ZIENSWIJS, v. (...zen), ...WIJZE, v. (-n), wijze

ZIENSWIJS.

ZIJDEAAP.

manier waarop men de zaken, de gebeurtenissen
beziet.
ZIER, v. (-en), algemeene naam van eenige microscopische dieren.
ZIER, v. gmv., ZIERTJE, o. (-51, (fig) zeer kleine
hoeveelheid, uiterst weinig, genoegzaam niets: hij

bij voorwerpen die eene duidelijkevoor- en achterzijdehebben, de overgang tusschen your en achter,
bij menschen en dieren: de handers in de zijde zetten;

heeft een ziertje verstand; een ziertje melk; heeft
geen ziertje gevoel, volstrekt niets.

ZIERBLAARTJE, o. (s), (w. g.), blaartje, puistje door
een huidwormpje veroorzaakt.
ZIEZOO, tw. uitroep van verlichting of tevredenheid wanneer lets geeindigd is: ziezoo! dat is at.;
ziezoo dat is weer voorbij.

ZIFT, v. (-en), zeef.
ZIFTBEEN, o. (-deren), (ontl.) zeefbeen.
ZIFTEN, (ziftte, heeft gezift), door eene zeef laten
gaan of loopen: erwten ziften; meel ziften; (fig.) vitten,
uitpluizen; op alles lets aan te merken hebben;
haarklooven, spitsvondig zijn. ZIFTING, v. het
ziften.
ZIFTER, m. (-5), die zift of zeeft; (fig.) bediller;
taalzifter, purist. ZIFTERIJ, v. het ziften; (fig.) muggen zi fterd .

ZIFTLAKEN, o. (-s), groot laken waarboven men
zift om het ziftsel er op to laten vallen.
ZIFTSEL, o. (-s), wat bij het ziften door de zeef is
gevallen.
ZIFTVORMIG, bn. zeefvormig.
ZIGEUNER, m. (-s), heidens, een in Europa en
een deel van Azie rondzwervend yolk, donkerbruin
van kleur, met glimmend zwart haar, eene eigenaardige taal die veel overeenkomst met het Sanskriet heeft, eigenaardige gebruiken en godsdienstige
opvattingen en een rusteloo7en aard: de Zigeuners
zUn slues en diefachtig; —MEISJE, o. (-s); ...VOLK, o.
ZIGZAG. m. (-s), lijn die beurtelings uit- en inspringende hoeken maakt; (fig., zegsw.) die beschonken man maakt zigzags.
ZIGZAGSWIJZE, ...WIJS, bn. bw. als een zigzag:
zigzagswze loopgraven.
ZIGZAGVORMIG, bn. zigzagswijze.
ZIJ, pers. vnw. derde persoon vrouwelijk enkelvoud; (ook) meervoud van den derden persoon;
wijfje van eenige diersoorten: is die vogel een of
eene zij?

ZIJ, v. Zie ZIJDE.
ZIJAANVAL, m. (-len), (mil.) aanval van ter zijde;
...AFDAK, o. (-en), afdak tegen een zijmuur; deel
eener scheepstimmerwerf; ...AFDAKJE, o. (-s);
...BALK, m. (-en), balk ter zijde aangebracht; ...BEENEN, o. my. (ontl.), beenen ter zijde van het hoofd;
...BEUK, m. (-en), (bouwk.) de zijbeuken van eerie kerk;
...BLAD, o. (-en), zijdeblad.
ZIJACHTIG. Zie ZIJDEACHTIG.
ZIJD. WIJD EN ZIJD, bw. uitdr. overal, van alle
kanten, naar alle zijden: het is wed en zijd bekend.
ZIJDAK, o. (-en), dak op eene der zijden van een
gebouw; ...DAM, m. (-men), dam op de zijde.
ZIJDE, v. (-n), ZIJ, v. (-den), grensvlak van een
lichaam : de zes zijden van een dobbelsteen, van een
kubus; een steen op zijne smalle, breede zijde leggen;
de holle, de bolle zijde eener lens; — grenslijn eener
meetkundige figuur: eene ruit wordt begrensd door
vier geltjke ztjden; de zoden van een driehoek; — de
grensvlakken van een lichaam met uitzondering
van het bovenste en het onderste: de vier zfjden
eener kamer, van een huis; een toren met zes zfklen;
de voor, achter., linker- en rechterzijde van een gebouw; (meetk.) de zijden eener rechte piramide zijn
gelijkbeenige driehoeken; de zijden van een heuvel, de
helling; — de beide vlakten van een plat, dun
lichaam: de beide zijden van een boomblad verschillen
getvoonlijk in kleur; de goede, de verkeerde zijde van
eene stof, van taken; aan de eene zfjcle vertoont de
gulden het borstbeeld der koningin, aan de andere zfjcle
het Nederlandsche wapen; een vel druks octavo bestaat
uit 16 zijden, bladzijden; de ruwe, de geschaafde zgde
van planken, die niet op beide zijden geschaafd zijn; —
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iem. in de zijde stompen; steken in de zijdekregen, op
de rechterzijde gaan slapen; de zijden vasthouden van•
het lachen, onmatig lachen, zoodat men pijn in de
zijde ervan gevoelt; hij is lam aan eene zijde, aan
iemands groene zljde zitten, aan de zijde van hethart (inz. bij geliefden); iem. de hooge zijde laten, de
eereplaats laten; — iem. van ter zijde aanzien, over
den schouder, minachtend; verliefde blikken ter zijde
werpen; hij week niet van mine zijde, hij bleef steeds,
iem. ter zijde staan, hem helpen (ook fig.); nastmij;
— eene zijde spek, het spek van eene der zijden van
een varken; — de zijden van een schip, de rechter- en
linkerkant; den nand de breede zijde bieden, hem
uit de bak- of stuurboordszijde beschieten; een schipop zUde halen, leggen, winden, om het te kielhalen; —
begrenzing in de lengte: de straat aan beide zijden,
langs de eene zijde van het kanaal; —
ruimte buiten ons in de richting der zijden: op
zijde gaan, om ruimte te maken, om niet opgemerkt
to worden enz.; lets op zbde zetten, om ruimte to
maken, (ook) om het voor later te bewaren; geld ter
zijde leggen, besparen; iem. op zijde schuicen, orn baan
to maken; iem. ter zijde nemen, met iem zich van
de anderen verwijderen om over lets te spreken
wat de anderen niet mogen of niet behoeven to
hooren; (in tooneelstukken) ter zijde, wat geacht
moet worden als gesproken, zonder dat de overige ,
spelrhton,wabijmegzchtn
weinig ter zijde wendt; ik heb van ter zijde vernomen,
zoo terloops, officious; iem. van ter zijde witteekenen r
en profil: — scherts ter zijde, zonder gekscheren, in
ernst; — hij woont aan deze zijde van het kanaal; aan,
gene zijde der rivier, aan den overkant; eene gang ter
zijde van het huis, naast het huis; — ruimte buiten.
ons in iedere richting: de menschen kwamen van alle
zijden toeloopen; hfj vluchtte naar deze zijde; de weste
lijke zijde; van welke zijde kwam het onweer ?, van
welken kant, (ook fig.); een lichaam van alle zfiden.
bekiiken, van alle kanten; wijze waarop een ding
zich vertoont of men het aanziet: eene zaak van alle
zijden beschouwen, het voor en het tegen ervan overwegen; van welke zijde men de zaak ook neme, hoe,
bona iedere zaak heeft twee menrokvd;
zUden: eene licht- en eene schaduwz0e, heeft zijn voor
on tegen; jets van de voordeeligste zijde nemen, van
den gunstigsten kant; iem. van eene leelijke zodeleeren
kennen, een leelijken trek in zijn karakter opmerken; iemands zwakke zijde, waar hij zich het minst.
verdedigen kan, waar hij het minst velen kan,
waarin hij het minste weet enz.; iem. in zijne zwakke
zijde aantasten; —
betrekking waarin personen tot elkander staan:
familie van vaders-, van nioederszjde, van vader, van.
moeder; iemands zijde kiezen, zijne partij opnemen;
iem. op zijne zfjde hebben, gunstig voor zich gestemd,.
tot helpen bereid; hij kreeg de lathers op zone zijde,
men lachte ten koste zijner tegenpartij; van diezijde verwacht hij hulp en steun; — partij, inz. staatspartij: de rechter-, de linkerzijde.
ZIJDE, ZIJ, v. zekere kostbare stof, het afscheidingsproduct van den zijdeworm en wel het spinsel r
- warindeupshltganevrwis
tot pop en vlinder ondergaat; ruwe zijde, zooals.
zij van de cocons komt; gekookte, verwerkte, getweernde zfjcle, zijde spinnen tot draden; (fig.) hij;
zal er geene zijde bij spinnen, hij wint er niets bij;
eene streng zijde, zekere hoeveelheid zijden draden;
een stuk zijde, ge-weven stof om er kleedingstukken
enz. van to vervaardigen; zij was in de zijde, zij

had een zijden kleed aan; op zijde gelijkende stoffen: zijde van planken, van hout, bereid longs chemischen weg.

ZIJDEAAP, m. (...apen), (nat. hist,) klein, behendig
aapje met lange, zijdeachtige haren, veel op een
eekhorentje gelijkende, uit Zuid-Amerika (hapale)-

ZIJDEA:OrITIG.

ZIJN..

ZIJDEACHTIG, ZWACHTIG, bn. (-er, -st), als zijde, •
maar -zijde gelijkende: zjjdeachtige stoffen.
ZIJDEBIL, v. (-len), (slag.) zeker stuk van de koe;

ZIJDEWINKEL, .m. (-s), winkel waar Wen stoffen
verkocht worden.
ZIJDEWORM, ZIJWORM, m. ( en), de groene rups
of larve (en daarom ook beter zijderups) van een,
nachtvlinder (bombyx mori) die op moerbeiboomen leeft on ons de bekende zijde oplevert; het
eigenlijke vaderland van den zijdeworm is China; in
de zesde eeuw, onder de regeering van Justinianus,
werden de eel lite eieren door twee monniken, men zegt in
een hollen wandelstok besloten, uit China naar Europa
overgebracht,
ZIJDEWORMKWEEKER, m. (-s), iem; die zijdewormen kweekt; ...KWEEKERIJ, v. (-en); ...TEELT, v.
ZIJDGEWEER, o. sabel, degen.
ZIJEN, (zijde, heeft gezijd), (gew.) zijgen.
ZIJGALERIJ, ....GAANDERIJ, v. (-en), gaanderij
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zijspieren van de bil; het ovorige wordt onder43cheiden in platte en ronde bil.
ZIJDEBOOM, m. (-en), (wev.)kettingboom voor zijden
stoffen; ...DRUKKER, m. ( 5), die figuren op zijden
stoffen drukt; ...FA BRIEK, v. (-en), plaats waar
zijden stoffen vervaardigd worden; ...FABRIKANT,
in. (-en), eigenaar eener zijdefabriek; ...HANDEL,
...HANDELAAR, m. (-s); ...HASPEL, m. (-s),
,gereedschap om de cocons of to winden; — om
Alden draden to winden; ...HASPELAARSTER,
°v. (-5), spoelster; ...INDUSTRIE, v.; ...KAARDE,
(-n); ...KLOS, m. (-son), klosje om zijde op to
winden; zeker hoedenmakersgereedschap ; ...K0EKOEK, m. (-en), zekere koekoek van Brazilie (trogon);
...KOOPER, m. (-s); ...KOOPSTER, v. (-s);
v. (...kramen), verplaatsbare winkel van zijden
,stoffen.
ZIJDELINGS, bw. niet rechtstreeks: hij raakte
.ztjdelings, dat was zjjdelings op mly gemunt; iem.
.zfidelings waarschuwen, langs een omweg.
ZIJDELINGSCH, bn. van ter zijde: eene zijdelingsche
niet rechtmededeeling; een zijdelingsch verwijt,
i3treeksch; collateraal: de zijdelingsche bloedverwan-ten, erfgenamen.
ZIJDEMOLEN, m. (-s), molen ter bereiding van

.ijde, inz. om to moulineeren.
ZIJDEN, bn. van zijde vervaardigd: zijden stoffen;
*Zen kousen; ten deele van zijde gemaakt: een
zijden hoed; op zijde gelijkende, zacht en glanzend:
.ztj heeft zUden haar, zijden lokken.
.ZIJDENHEMDJE, o. (-s), eene soort van appel met

zeer zachte, dunne schil.
ZIJDENNETBOT, v. (-ten), eene soort van fijne
tot die in de Zuiderzee gevangen wordt.
ZIJDEOPENING, v. (-en), zijgat in een glasblazers1Dven.
ZIJDEPAPIER, o. papier van zijden lompen ge-maakt, zeer fijn en glad papier.
ZIJDEPIJN, v. (-en), pijn in de zijde; pleuris.
ZIJDEPLANT, v. (-en), zekere Amerikaansche
plant (asclepias), die in onze Hollandsche duinen
verwilderd is aangetroffen en die haar naam draagt
naar de kuif der zaden, uit -wier lange zijdeachtig
glinsterende haren, vooral in verbinding met wol en
-

-

katoen, garens en verschillende fijne weefsels kunnen
-vervaardigd worden; zij wordt ook joodsche wan,delaar genoemd; ...REEDER, m. (-s), zijdefabrikant;
...RUPS, v. (-en), zijdeworm; ...SPINNER, m. (-s);
...SPINNERIJ, v. het zijde spinnen; —, (-en), plaats
waar zijde gesponnen wordt; ...SPOEL, v. (-en),
spoel van een weeftouw voor zijde; ...STAART,
Tn. (-en), pestvogel, beemer.
ZIJDESTEEK, m. (...steken), steek pijn in de zijde;
'steek van ter zijde (bij het naaien enz.).
ZIJDESTOF, v. stof van zijde; .,.TEELT, v. het
aankweeken van zijdewormen; ...TWIJNDER,
m. (-s), die zijde bereidt; TWIJNDERIJ , v. het
'bereiden van zijde, —, (-en), plaats waar dit geschiedt.
ZIJDESTREEP, v. (...strepen), streep langs de
zijde; de zijdestreep der visschen, een stelsel van
kanalen waarin zeer talrijke zenuwen dringen on
waarin zich slijmklieren openen.
ZIJDEUR, v. (-en), deur ter zijde; (fig.) uitvlucht:
een zijdeurtje openhouden.
ZIJDEVERVER, m. (-s), iem. die zijden stoffen
verft; ...VERVERIJ, v. (-en); ...WATTEN, v. my.
watten uit vloszijde bereid.
ZIJDEWEE, o. zijdepijn, pleuris.
ZIJDEWERK, o. voorwerp van zijde vervaardigd,
Alden stoffen; ...WERKER, m. (-s), werkman eener
zijdefabriek; ...WEVER, m , (-s); ...WEVERIJ,
v. (-en); ...WINDS, v. (-n), zijdehaspel.
ZIJDEWINDEN, ZIJWINDEN, m. my. winden die
an ter zijde waaien.

ter zijde; ...GANG, m. (-en), het gaan naar eene
zijde, op zijde; (fig.) middel om in het geheim iets
to erlangen: die man gaat zfygangen; —, v. (-en),
gang ter zijde.
ZIJGBAK, m. (-ken), bak waarin vocht doordruipt
of zijgt; bak waarin men iets laat vallen dat doorgezegen is; ...DOEK, m. (-en), doek dienende om
iets to laten doorzijgen, filtreerdoek.
ZIJGEBERGTE, o. voorbergen: lagere zijbergen
die als 't ware het hoofdgebergte tot steun dienen;
...GEBOUW, o. (-en), gebouw naast een hoofdgebouw.,
ZIJGEN, (zeeg, heeft gezegen), eene vloeistof door
een poreus voorwerp laten loopen om ze to zuiveren,
filtreeren. ZIJGING, v. het zijgen.
ZIJGEN, (zeeg, is gezegen), flauw vallen, in onmacht
geraken.
ZIJGIJN, v. (-en), (zeew.) zeker touw.
ZIJGNAT, o. doorgezegen afkooksel; ...OVEN,
m. (-s), zweetoven; ...PAPIER, o. filtreerpapier;
...RAAMPJE, o. (-s), (apoth.) zeefraampje.
ZIJGRACHT, v. (-en), gracht langs de zijde van -,
naast iets.
ZIJGSTEEN, m. (-en), leksteen, filtreersteen, eene
poreuze soort van zandsteen; ...VAT, o. (-en), filtreervat.
ZIJKAMER, v. (-s), kamer naast de gang, voorkamer, spreekkamer; ...KANAAL, o.
kanaal naast een hoofdkanaal; — (sprw.) ik weet
het door een zijkanaal, van ter zijde; nog een zijkanaal
hebben, een middel waardoor men zijne inkomsten
vermeerdert; ...KRATER, m. (-5), krater van een
bijkegel; ...KLEP, v. (-pen), klep, ter zijde aangebracht.
ZIJL, v. (-en), afloop van water, waterloozing
(vooral in Friesland on Groningen). [Dit zij/ leeft
ook nog in plaatsnamen, als BlokzUl, Pieterzifl enz.]
ZIJLAAN, v. (...lanen), laan naast eene hoofdlaan;
laan die ter zijde afvoert; ...LADDER, v. (-s), wagonladder; ...LAP, m. (-pen), lap, ter zijde aangebracht;
m. (-en), leuning ter zijde; ...LIJN, v.
...LINIE, v. eene onderverdeeling van een familiegeslacht.
ZIJLINGS, enz. Zie ZIJDELINGS, enz.
ZIJLOK, v. (-ken), haarlok over den slaap van het
hoofd.
ZIJLPOORT, v. (-en), poort aan de zijl; ...RECHT,
o. recht van waterloop; ...RECHTER, m. (-s); ...VEST,
o. (.en), zekere betrekking in een dijks- of polderbestuur; ...VESTENIJ, v. (-en), (gew.) in Groningen,
vv'aterschap.
ZIJMAGEN, m. on v. my. bloedverwanten die van
broeders of zusters afstammen; ...3 ■10LENTJE, o. (-s),
haspelmolentje; (...muren), muur ter
zijde: de zijmuren eener sluis, eener kamer; deel van
een schoorsteen.
ZIJN, (is, was, is geweest), bestaan, in wezen zijn:
er is een God; God die is, die was en die wezen zal; ik
denk, dus ben ik, grondstelling der leer van DESCARTES; dat kan wel zijn, misschien is het wel zoo;
laat het zoo zijn, als gi j voorgeeft, veronderstel; er zijn
menschen die..., er bestaan zulke menschen; —
als koppelwoord: dat is aardig, lief, duur, goed-
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ikoop; liff is Jong, oud, gezond, ziek, zwak; wij zen
menschen; dat is te doen; die tuin is te hour, te koop;
kan
mijne pen is zoek; dat is gemakkelijk te doen,
gemakkelijk gedaan worden; dat boek is overal te
, krifgen, is
overal verkrijgbaar; dat was nergens te
vinden, kon nergens gevonden worden; —
leven, zich bevinden, in een zekeren toestand verzkeeren: wader is niet meer, leeft niet meer; hij is ter
ziele, hij is gestorven; — waar is hif tegenwoordig?,
hij is te .Amsterdam,buitens, waar bevindt hij zich?;
lands; — 14 is buiten kennis, ligt in onmacht; ik
, ben zoo
naar, gevoel mij zoo naar; wat is het, wat
scheelt haar?, waardoor is zij onpasselijk?; hoe is het
met den zieke?, hoe gevoelt hij zich, hoe staat het
.er mee?; hoe is het? begint gfj haast ?, wat zijt gij
`,ran plan?; het is of ik hem meer gezien heb, zoo
.komt het mij voor; ik doe zooveel in mij is, zooveel ik
.kan, vermag; daar is niets van aan, van waar, alles
is gelogen; — behooren: van wien is dat potlood ?;
van wien is dat boek ?, (ook) wie is de schrijver
ervan; — beduiden, beteekenen: scat zou dat zijn ?; —
wat moet dat zfin?, eat moot hier staan (van een
-onduidelijk of verkeerd woord of cijf6r gezegd); —
om een zekeren tijd uit to drukken: morgen is het
drie weken (geleden); het is tien uur; het is laat,
avond, Woensdag; —
als hulpw. van den verleden tijd: hzj is uitgegaan;
, er waren gunstige berichten ingekomen; hij is geprezen
geworden.
ZIJN, o. het wezen, bestaan: de strijd tusschen
zijn en niet te zijn; nzijn geheele zijn komt daartegen in
opstand, mijn geheele persoon, alles wat in mij is
verzet er zich tegen.
ZIJN, bezitt. vnw. van den Men pers. manl. en
onz. enk., van hem: dat is zijn huis, zijn werk; ieder
•het zijne geven, ieder wat hem toekomt; h heeft het
zijne gedaan, hij heeft gedaan wat hij moest, wat
hij kon; de zijne, die hem toebehoort; de zijnen, zijne
bloedverwanten of betrekkingen; zijn aanhang.
ZIJNENT, TE ZIJNENT, bw. uitdr. in zijn huis: ik
zijne huisgenooten: doe de
, ben te zijnent geweest;
te zijnent.
: groeten
ZIJNENTHALVE, ...WILLE, bw. om hem, uit liefde,
_uit achting voor hem.
ZIJNENTWEGE, bw. uit zijn naam, voor hem.
ZIJNERZIJDS, bw. van zijn kant.
ZIJOPENING, v. (-en), opening op zijde.
ZIJP, v. (-en), waterleiding, riool.
ZIJPAARD, o. (-en), postiljonspaard naast het paard
den toom; ...PAD, o. (-en), pad ter zijde; (fig.)
. .in
..niet rechtstreeksche weg: zijpaden opgaan; ...PAS,
m. (-sen), (dansk.) zijwaartsche pas.
ZIJPELEN, ZIJPEN, zie sijpelen en sijpen.
ZIJPELING, ZIJPING, v. zie sijpeling, sijping.
ZIJPERKEN, o. my. (zeew.) de beide vakken van
het dek aan weerszijden van het middelpunt; ...PORTIEK, o. (-en), portiek aan den zijkant.
ZIJPGAT, o. (-en), sijpgat.
ZIJPLANK, v. (-en), plank ter zijde.
ZIJPLAP, m. (-pen), (hoedenm.) lap waarin de
hoedenmakers het vilt maken.
ZIJPOST, v. (-en), (bouwk.) overeindstaande post:
de zfjposten van het raam; ...RAAM, o. (...ramen),
raam ter zijde.
ZIJREEDEN, o. zijde bereiden, twijnen; ...REEDER, m. (-s), ...REEDSTER, v. (-5); ...REEDERIJ,

wang (houtdeel); deel van een stuk slachtvee; deel

-

v. (-en).

ZIJREEDERSWINKEL, m. (-5), winkel, werkplaats
- van een zijreeder.
ZIJSCHAAL, v. (...schalen), (zeew.) schalen op zijde
van een mast; ...SLAG, m. (-en), (muz.) slag ter
zijde bij het maatslaan; ...SPRONG, m. (-en), sprong
van ter zijde; (fig.) kromme sprong; ...STAP, m.
(-pen); ...STOOT, m. (-en), (scherink.) stoot of steak
van ter zijde, - in de zijde; ...STRAAT, v. (...strastraat naast eene hoofdstraat; straat die ter
zijde afvoert; ...STUK, o. (-ken), atuk van ter zijde
;aangebracht, gedeelte aan den kant van jets: zij-

van een schoen; deel eener pers; deel van een rolpaard enz.; ...TAK, m. (-ken), tak op zijde van een
hoofdtak, die op zijde ontspruit; de zytakken eener
rivier; onderverdeeling van een familiegeslacht: een
ztjtak der Bourbons; ...TAKEL, m. (-s), (zeew.);
...TOUW, o. (-en), boelijn.
ZIJT-JE, o. (-5), verkleinw. van zijde; inz. zijde van
een blad papier: ik heb vier zijtjes geschreven.
ZIJVENSTER, o. (-5), venster van een zijraam;
...VLAK, o. (-ken), vlak dat jets op zijde begrenst;
...VLEUGEL, m. (-s), (van een gebouw), zijgebouw.
ZIJWAARTS, bw. ter zijde: zijwaarts gaan.
ZIJWAARTSCH, bn.; eene zijwaartsche beweging.
ZIJWAND, m. ( - en), linker- of rechterwand;
...WANG, v. (-en), (art.) zijstukken van een affuit
of rolpaard; (timm.) de zijden eener groef in het
ringhout waarin de bossing van een paneel sluit;
...WEG, m. (-en), weg naast of ter zijde van den
grooten weg, omweg; (fig.) niet rechtstreeksche
weg, geheim middel: zijwegen bewandelen; ...WIND,
m. (-en), zijdewind.
ZIJWORM, m. (-en), zijdeworm.
ZIJZAK, m. (-ken), zak op zijde; ...ZEIL, o. (-en),
(zeew.) boelijnszeil.
ZILT, ZILTIG, bn. (-er, -st), zoutig, zoutachtig:
een zilte smaak; de zilte stroomen, het zilte nat, de zee.
ZILTHEID, ZILTIGHEID. v. zoutachtige smaak.
ZILVER, o. een der edele metalen dat zich door
zijne witte kleur en den glans, dien het aannemen
kan, van alle andere metalen onderscheidt; (scheik.)
Luna; zilverwerk, zilveren voorwerpen; het zilver in
de zilverkast; het zilver poetsen; (inz.) zilveren lepels
en vorken: met zilver eten; (fig.) zilvergeld: iem. in
zilver uitbetalen; er was veel zilver in het kerkzakje;
nieuw zilver; Russisch zilver, mengsel van zilver met
andere metalen; — (fig ) zilverwitte kleur : het silver
zUner haren.
ZILVERAANMUNTING, v. het aanmunten van zilvergeld; ...AAP, m. (...apen), kleine zilverkleurige
aap aan de Amazonenrivier, mico (simia argentata).
zilverachtig
ZILVERACHTIG, bn. (-er, -st), als
metaal; (fig.) helderklinkend (van geluid): een silverachtige klank, toon, stem.
ZILVERADER, v. (-en), ader in eene mijn waarin
zilvererts wordt gevonden; ...AFDRIJVING, v. het
louteren van zilver; ...AHORN, in. (-en), eene soort
van rooden ahorn in Amerika (acer rubrum); ...ARBE1D, iii. voorwerpen van zilver; ...ASCH, v.
(scheik.); ...BAARS, in. (...zen), (nat. hist.) eene
groote zilverkleurige soort van baars uit Amerika;
...BAD, o. eene oplossing van zilver; ...BEDDING,
v. (-en), zilverhoudende laag in eene mijn; ...BERG,
m. (-en), berg die zilver bevat; (fig.) een stapel
zilvergeld; ...BERGWERK, o. (-en), zilvermijn;
rn. (-en), witte beuk; ...BEWAARDER,
in. (-s), bewaarder van zilveren vaatwerk enz.;
...BLAD, o. (-en), stuk uitgeplet zilver; — 7 gmv.
(plantk., gew.) kroontjeskruid: eene soort van wolfsmelk (euphorbia peplus).
ZILVERBLANK, bn. wit als zilver: zilverblanke
haren.
ZILVERBLENDE, v. eene soort van zilvererts dat,
wanneer het donker gekleurd is, bestaat uit zwavelzilver en zwavelantimonium of, lieht gekleurd,
uit zwavelzilver on zwavelarsenicum; ...BLIK, o.
geplet zilver; ...BLIK, m. (scheik.) het blikken of
blikkeren van 't zilver op 't oogenblik, dat het uit
den vloeibaren tot den vasten toestand overgaat;
...PLOEM, v. ( en), kunstmatige bloom van silver;
(plantk.). bloom van eene zilverachtige kleur (lunaria
rediviva); ...BOKSBAARD, m. (plantk.); ...BOOM,
m. (-en), boom met zilverkleurige bladeren (protea);
zilverpopulier; (scheik.) een mengsel van opgelost
zilver on kwikzilver dat boomachtige voorwerpen
doet ontstaan; ...BORSTEL, m. (-s), borstel om
zilvergoed schoon to maken; ...DRAAD, m. (...draden), als draad getrokken zilver (ook) garen of
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grondstof ter bereiding van helschen stem;
...ONTRUNTING, v. versme:ting van zilvermunt;
...OPLOSSING, v. (-en), eene oplossing van zilver;
...OXYDE, v. eene verbinding van zilver met zuurstof.
ZILVERPAPIER, o. verzilverd papier; ...PEL, v.
(-len), eene soort van kippen; ...PLAAT, v. (...p7a
ten', plait . van zilver; ...POPULIER, m. (-en), witte-

ztjde met zilver bezet; ...DRAADTREKKER,ni(-s),
vervaardiger van zilverdraad.
ZILVERDRAGEND, bn. zilver of zilverstof bevattende.
ZILVERDRUK, m. zilveren letters, papier met zilver
bedrukt; ...DUIKER, m. (-s), zekere eendvogel.
ZILVEREN, bn. van zilver vervaardigd: zilveren
lepels en vorken; eene zilveren stem, bijzonder helder
of fraai klinkende stern; zilveren haren, grijs haar;
zilveren bruiloft, feestviering ter gelegenheid van
eene 25-jarige echtvereeniging; zilveren feest, elk
feest ter herinnering van lets dat 25 jaren ge
den is.
ZILVEREN, (zilverde, heeft gezilverd), met zilver
overdekken, verzilveren.
ZILVERENKETTINGBOOMPJE, o. (-s), zeker boompje
(spires hypericifolia), aldus geheeten naar de sierlijk
gebogen takken, die in het voorjaar een groot aantal dicht bij elkander geplaatste schermen van
schitterend witte bloemen, met veelal roodkleurige
'vruchtbeginsels, dragen; het wordt ook zilverenregen
genoemd; ...REGEN, m. (-s).

ook de

ZILVERERTS, o. het zilver zooals het uit de mijn
komt; ...FAZANT, m. (-en), zilverkleurige fazant
(phasianus nycthemerus); ...FOELIE, v.; ...GAAS, o.
zilverkleurig gaas; ...GEHALTE, o. gehalte aan
zilver, gewoonlijk in duizendste deelen uitgedrukt:
onze gulden heeft een zilvergehalte van 950; ...GELD,
o. zilveren muntstukken; ...GLANS, m. het schittoren van zilver; ondoorzichtige, metaalglanzende
kristallen die ook haar-; boom- of draadvormig
voorkomen; ...GLIT, o. halfgesmolten geel loodoxyde; ...GOED, o. voorwerpen van zilver (inz. tot
huiseltjk gebruik); ...GRAS, o. zilverschoon, zekere
plant.
ZILVERGRAUW, ...GRIJS, bn. lichtgrijs als zilver.
ZILVERGROEF, v. (...von), zilvermijn.
ZILVERHELDER, bn. zoo holder als zilver.
ZILVERHOUDEND, bn. zilver bevattende: zilverhoudend zwavelkies; zilverhoudend lood.
ZILVERHOUT, o. grijsachtig, wit hout; ...KALK,
v. verkalkt zilver; ...KAIIIER, v. (-s), kamer waar
het zilver bewaard wordt; ...KARPER, m. (-s),
(nat. hist.) zilverkleurige karper; ...KAS, v. (-sen),
...KAST, v. (-en , , kas of kast waarin zilveren
voorwerpen bewaard worden; toonkast; ...KEVER,
m. (-s), (nat. hist.) zilverkleurige snuitkever (curculio
argentatus); ...KLANK, m. (-en), zeer heldere klank;
...KLEUR, v. lichtgrijze kleur van, - als zilver.
ZILVERKLEURIG, bn. als zilver gekleurd.
ZILVERKLOMP, ...KOEK, m. (-en), gestold zilver
na gesmolten to zijn; ...KOOKSEL, o. (-s), een zilverbad waarin men voorwerpen kookt om ze to
verzilveren: een goed zilverkooksel bestaat uit 5 deelen
chloorzilver, 16 deelen keukenzout en 16 deelen wijnsteen in water opgelost; ...KORREL, v. (-s); ...KRUID,
o. (plantk., gew.) zilverschoon; ...KIVIK, o. kwikzilver waarin zilver opgelost is.
ZILVERLAKENSCHE, bn. zilverlakensche fazanten,
zwart met zilverkleurige stippen of vlakken.
ZILVERLING, rn. ( en), Oudisraelietische munt,
sikkel; ...LINT, o. lint van zilver; —, (-en), (nat.
hist.) naam van zekeren visch; ...LOOD, o. zilverhoudend lood; ...LOOVERTJE, o. (-s), zeer dun en
klein plaatje zilver.
ZILVERMAKEND, bn. wat verzilvert: zilvermakend
zout.

met papieren roebel; ...SAME, v. (plantk.), zilverkleurige salie.

ZILVERMAND, v. (-en), ...MANDJE, o. (-s), mand

of mandje voor zilvergoed, inz. voor tafeizilver;
...MEEUW, v. (-en), (nat. hist.) zilverkleurige zeemeeuw (larus argentatus); ...MEID, v. (-en), dienstbode met het bewaren on schoonhouden van het
zilvergoed belast; ...MIJN, v. (-en), mijn die zilvererts oplevert; ...MOT, v. (-ten), (nat. hist.) zilverkleurige mot; de vlinder daarvan; suikergast;
...MUNT, v. (-en), munt van zilver; ...NITRAAT. o.
(scheik.) eene oplossing van zilver in salpetertuur
dat bij het photographeeren veel gebruikt wordt;

populier w.,,aarvan de bladeren aan de onderzijdewit zijn; ...PRIJS, m. (...zen), de prijs van het zilver; ...PROEF, v. (...von), proefneming om het gehalte van zilver to kennen; proof om to onderzoeken of eon arts zilver bevat; ...PROEVER, m. (-s)„
essayeur; ...REIGER, m. (-5); de groote zilverreiger (ardea alba), eene soort van geheel witten reiger die in de moerassige streken van het zuidelijk_
Europa, het westeltjk warme Azie en de noorder-helft van Afrika aangetroflen wordt; de kleine zilver
reiger (ardea garzetta) is een derde kleiner en oolc geheel wit.

ZILVERRIJK, bn. rijk aan zilver.
ZILVERROEBEL, m. ( s), zilveren roebel, in tegenst_
ZILVERSCHOON, bn. glinsterende als zilver.
ZILVERSCHOON, v. (plantk.) eene soort van gan=-

zerik, ook zilverkruid en blik geheeten, naar derk
zijdeachtigen zilverglans der bladen (potentilla anserina); ...SCHUIM, o. wat van het gesmolten zilver
overblijft; ...SERVIES, o. (...zen), zilveren voorwerpen ten gebruike aan tafel; ...SLAK, v. (-ken),.
stuk zilverschuirn; ...SMID, m. (...smeden), ver-vaardiger van zilveren voorwerpen.
ZILVERSMIDSAMBACHT, o. ambacht van den zil-versmid; ...JONGEN, m. (-s); ...KNECHT, m. (-5);
...WINKEL, m. (-s), werkplaats, winkel van den
zilversmid; ...ZEEP, v. zeep om zilveren voorwerpen vlug schoon to maken.
ZILVERSPAR, m. (-pan), een fraaie boom wiens,
en die ,rechtsam:20vonrhgwdt
bergachtige streken, vooral in het Schwarzwald,. in
uitgestrekte bosscben vormt; zijn hout is als timmerhout om zijne fraaihe d en veerkracht zeer ge-zocht; uit de schors verkrijgt men eene soort van.
bars, bekend onder den naam van Straatsburger
terpentijn.
ZILVERSPINNER, m. (-s), ...SPINSTER, v. (-s),
zilverdraad spint.

ZILVERSTAAF, v. (...staven), baar zilver; ...STAAL,
o. gietstaal met 1 /o °10 zilver waardoor het veel beter
dan gewoon gietstaal is; (thans ook) de fijnste soort
Engelsch gietstaal; ...STEEN, m. (-en), verharde'
zilverslakken; ...STOF, o. nazand, poeder of stof dat
van het zilver afvalt bij het bewerken; —, v. (-n),,
geweven stof van zilver voorzen; ...STUK, o. (-ken),
een stuk zilverge'd.
ZILVERVERGULD, bn. verguld zilver.
ZILVERVERVIG, bn. de kleur van zilver hebbende.
ZILVERVINGERKRUID, o. zilverschoon, tormentil;
...VISCH, m. (...sschen), zilverkleurige zoetwater-visch, eene variaeit van goudvisch; ...VLOOT, v.
(gesch.) die vloot welke voorheen jaarlijks uit
Spaansch-Amerika naar Spanje zeilde en goud en
zilver benevens edelgesteenten, juweelen en andere
kostbaarheden van daar derwaarts overbracht: op
9 Sept. ] 628 overwon Piet Hein de Spaansche zilvervloot;
...V OS, m. (-sen), (nat. hist.) witte vos van Amerika
(canis virginianis); ...WEEFSEL, o. weefsel van zilverd ran d.

ZILVERWERK, o. (-en), zilveren voorwerpen: fabriek
van zilverwerken; ...WESP, v. (-en), (nat. hist.) witte
wesp: ...WILG. m. (-en), witte wilg: wilg met zilverkleurige bladeren (salix alto); ...WINKEL, m. (-s),
waar zilveren voorwerpen verkocht worden, gewoonlijk in de vereenigde uitdrukking een goad- en

zilver ^ cinleel.
ZILVERWIT, bn. zoo wit als zilver: zilverwitte haren.
de zilverwitte ganzerik.
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ZILVERZAND, o. zilverhoudend zand; poeder van

zilver; o. (scheik.) zwavelzuur zilver.
ZIM, o. v. eerbied, ontzag; alleen gebruikeliik in
de fig. uitdr.: iem. onder het, onder de zirn houden,
onder den duim.
ZIN, m. (-nen), het vermogen om gewaar te worden
en waar te nemen: de mensch heeft vfjf zinnen: het gezicht, het gevoel, het gehoor, de reuk en den smaak ;

bfj alles moet men zijne zinnen bij elkander houden,
met verstand en overleg te werk gaan; van zone
zinnen beroofd zin, bewusteloos zijn, (ook) gek zijn;
bij zijne zinnen komen, het bewustzijn terugkrijgen;
hij is niet goed bfj zijne zinnen, hij heeft het verstand
verloren; — zinnelijkheid: dat streelt de zinnen; vermaak, bedwelming der zinnen; — zintuig: de zinnen
kunnen bedriegen, men kan verkeerd waarnemen; -de inwendige zin, het vermogen zichzelf; inz. in ztjk:,
geestesleven, to kunnen waarnemen; — gevoel: zin
voor het schoone, het goede hebben; —
verstand: veel denken verscherpt de zinnen; waar
waren uwe zinnen, toen gij dat toestondt i?; de zinnen
verblinden, begoochelen; — wil: handel naar nu) eigen
sin; iemands zin doen; zin (eigen) zin doordrijcen,
cloorzetten; zij zin e n van zin, hebben denzelfden
wil; — meening, gedachte, voornemen: zooveel hoofden,
zooveel zinnen; reel hoofden, reel zinnen, hoe meer
menschen over eene zaak gehoord worden, hoe
minder gemakkelijk men tot een beduit komt; er
schiet mij lets in den zin, in de gedachte; dat is mij
nog nooit in den zin gekomen, daaraan heb ik nog
nooit gedacht; locaact in den zin hebben; zijne zinnen
op lets zetten, er voortdurend aan denken en naar
streven; zet dat gerust nit owe zinnen, denk dear
maar niet verder aan, gij bekomt het toch niet,
slaagt daarin toch niet; — van zins, van plan, van
voornemen: hij is van zins, te trouwen; wU zfjn, van
zins, naar Italia te gaan; — lust, trek, genoegen: ik
heb claar geen zin in; men kan het niet ieder naar

den zin maken; gaat het naar uev zin?; hebt gij zin,
snee te gaan ?; zin in een huis hebben, het willen huren
of koopen; zin in lent. hebben, hem (haar) zeer genegen
zijn, er op verliefd zijn: h heeft zin in mine zuster; —
beteekenis, meaning waarin eene zaak, eene handeling, een woord moet opgevat worden: ik, begri,:p

den zin sewer woorden niet; veel woorden tender zin;
een wooed in eigenlijken, in figwurlijken zin opvatten;
in den letterlYken zin van het woord; — spelen van
zinnen, gedialogiseerde bespiegelingen over eene
zedenkundige vraag, geheel in allegorischen vorm,
voordrachten der vroegste rederijkers; — volzin, lid,
alinea. ZINNETJE, o. (-s).
ZINCOGRAPHIE, v. (-en), chemigraphie, eene met
vetten inkt op overdrukpapier geteekende en op
zink overgebrachte afbeelding die daarna ge e tst
wordt, zoodat de omtrek en de lijnen der teekening
verheven op bet zink komen to staan.
ZINDELIJK, bn. bw. (-er, -st), rein, zuiver; net,
schoon: een zindelijk tafelkleed; zich zindelijk houden;
zindelijk eten, zonder morsen; zindelijk werken, zonder
alles vuil to maken; — op zindelijkheid gesteld: eene
zindelijke meld. ZINDELIJKHEID, v.
ZINDUIDING, v. (-en), (w. g.) aanwijzing der beteekenis van lets.
ZINGBAAR, bn. gezongen kunnende worden.
ZINGEN, (zong, heeft gezongen), (in bet algem.)
eene muzikale opvolging van tonen door de stem.
voortbrengen; (in bap. zin) inwendige gewaarwordingen uitdrukken in woorden, door eene dienovereenkomstige muzikale opvolging van tonen: met

gevoel zingen; zuiver, valsch zingen; bij de piano, de
viool zingen; op noten, van het blad zingen; eene aria,
Fen lied zingen; (sprw.) altoos hetzelfde liedje zingen,
altoos over dezelfde zaak spreken; uit den toonaard
van c, van g zingen; (sprw.) uit een geheel anderen
oonaard zingen, op geheel andere wijze spreken;
■en toontje lager zingen, zijne eischen, aanspraken
Lager stellen; — zingende in zekeren toestand brangen: iem. van de was zingen; iem. in slaap zingen, (ook
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fig.) zijne waakzaamheid doen verslappen; — bezingen, in gedichten roemen: ik zing den held van Water loo; den lof des Heeren zingen; — het geluid geven van
vele vogels, inz. der muschachtige of zangvogels:
kanarievogels kunnen mooi zingen; (sprw.) ieder rogeltje
zingt, naar het gebekt is, ieder spreekt op zijne eigen
manier; — eigenaardig geluid door het springen der
opstijgende dampblaasjes veroorzaakt in eene vloeistof, die men wil laten koken: het water zingt al, het

zal spoedig koken.
ZINGENOT, o. genot der zinnen: zingenot najagen.
ZINGER. m. (-5), die zingt; zanger.
ZINGFLUITJE, o. (-s), zeker blaasspeeltuig, flageolet;

...GEZELSCHAP, o. (-pen), zanggezelschap, liedertafel; ...GLAS, o. (...zen), buikflesch van zeer dun
glas die aardig resonneert, wanneer men clL:arboven
zingt of neuriet; ...KOOR, o. (...koren), plaats (in de
kerk) voor de zangers bestemd; ...ORGELTJE, o. (-s),
orgeltje om vogels to leeren zingen; ...ZOLDER, m.
(-5), (gew.) zingkoor, oksaal.
ZINK, ZENK, v. lage grond; te zinke gaan, to gronde
gaan.
ZINK, o. een blauwachtig wit metaal, bladerig
kristalachtig op de breuk, met een s. g. = 7; zink

is broos wanneer het koud of heet is; bfj eene warmte
van 120 tot 150' C. /can het gebogen, geplet en getrokken worden.
ZINKACHTIG, bn. op zink gelijkende.
ZINKASCH, v. zinkkalk; ...BAD, o. (-en), gesmol-

ten zink waarin ijzer verzinkt wordt; ...BAK, m.
(-ken), gegoten ijzeren ketel of kuip waarin het
zink bad gereedgeniaakt wordt; ...BLENDE, v.
zwavelzink met 66,9 pct. zink, evenwel somwijlen
met de zwavelverbindingen van ijzer, cadmium,
mood on antimonium vermengd; zij w ordt ook eenvoudig, blend, genoemci; ...BLOEM, v. (scheik.),
eene sneeuwwitte, lichte, vlokkige stof die bij
het verbranden van zink tegen de voorwerpen
aanslaat.
ZINKBOOR, v. (...boron), spitsboor, ronde vijl.
ZINKBOTER, v. chloorzink.
ZINKBUIS, v. (...zen), Buis tot afvoer van water
dienemie.
ZINKEN, bn. van zink vervaardigd.
ZINKEN, (zonk, is gezonken), door eigen zwaarte
naar de diepte, naar beneden gaan: steen zinkt in

water; ho zonk tot aan de knieen in de sneeuw; het
schip zinkt, naar den bodem van het water;
in elkander zakken; —
—vanzwakheicltra dezinke,
zonk in mijne armen, zij liet zich in mime
vallen :
armen vallen; in het graf zinken, sterven; in een
diepen slaap gezonken; (fig.) hij is diep gezonken, hij
is (door tegenspoed of slecht gedrag) zeer tot verval geraakt; den cooed laten zinken, verliezen.
ZINKER, m. (-5), gemeenschap van het water
tusschen kanalen of slooten onder dammen of
dijken door.
ZINKERTS, o. zinkhoudend erts.
ZINKFASCINE, v. (-s, -n), fascine tot het dempen
van grachten enz.
ZINKGALMEI, o. klezelzuur zinkoxyde.
ZINKGAT, o. (-en), (zeew.) gat waardoor het vuile
water wordt afgevoerd, ponipzode.
ZINKGLAS, o. gla.=,achtige stofien die ontstaan bij
het uitsmelten van zinkerts; o. zekere
groene verfstof.
ZINKHOUDEND, bn. zink bevattende.
ZINKHOUT, o. hout dat soortelijk zwaarder is dan
water.
ZINKING, v. (-s), zekere kwaal bij welke kwade
vochten naar een lichaamsdeel trekken en het
pijnlijk aandoen: het plotselinge overgaan van hitte

tot koude veroorzaakt Licht zinkings.
ZINKINGACHTIG, bn. op zinkings gelijkende.
ZINKINGKOORTS, v. (-en), ...PIJN, v. ( en), door

zinkings veroorzaakt; ...PLEISTER, v. (-s), ...SNUIF,
v. pleister, snuif tegen de zinkings.
ZINKKALK, v. ovengalmei dat zich bij 't smelten
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van zink in dampen opheft en aan de ovenwanden
hangt.
ZINKKOPER, o. metaallegeering van zink en koper;
—.LAAG, v. (...lagen), eene laag van zink.
ZINKLATJE, o. (•s), latje dat dient om de dikte
der nesten na to gaan; ...LOOD, o. (-en), peillood,
dieplood.
ZINKLOOD, o. eene vermenging van zink en lood;
...MIJN, v. (-en), miln waarin zink gevonden wordt.
ZINKMUUR, m. (...muren), een metselwerk waardoor men uitgegraven ruimten van boven naar
onderen bevestigt; ...NAGEL, m. (-s), eene soort
van hoefnagel; ...NAGELGAT, o. (-en), gat in een
hoefijzer waarin de kop van den zinknagel sluit;
...NET, o. (-ten), kruisnet dat op de kusten van
Frankrijk gebruikt wordt; ...HOOT, v. (...noten),
noot (inz. hazelnoot), die vol en goed is.
ZINKOXYDE, v. eene verbinding van zink met de
zuurstof, ande een zeer licht, wit poeder dat
vroeger philosophische wol (lana philosophica) genoemd ward; thans noemt men het nog oogniet,
nihilum, en wordt het, vooral door landlieden, vermengd met water. aangewend als oogheelmiddel;
als verfstof wordt het ook gebruikt onder den
naam van zinkwit; ...PLAAT, v. (...platen), plaat
zink, in electrische elementen; geetste plaat zink
voor de zincographie: met zinkplaten drukken.
ZINKPUT, m. (-ten), gemetselde put zonder bodem,
waarin het vuile water kan wegzakken, zakput;
(fig.) het geld valt daar in een zinkput, zij komen
altijd to kort, ondersteuning, bijstand geeft niets;
...PUTJE, o. (-s); ...RIJS, o. rijs voor zinkstukken;
...ROER, o. (-s), kort vuurroer dat men eertijds in
den bandelier droeg; pistool.
ZINKSEL, o. (-5), bezinksel; uitgebrand vet (der
kaarsenmakers).
ZINKSPAAT, o. (scheik.) koolzuur zinkoxyde, edel
galmei; ...STEEN, o. zwavelzuur zink.
ZINKSTEEN. m. (-en), steen aan een net, - aan eene
om dit to doen zinken; ...STUKKEN, o. my.
(bij de opwerking van waterwerken in het water
zelf) horden van rijs gevlochten, welke tusschen
twee schuiten in het water bevestigd, met steenen
en aarde geladen, op een gegeven teeken losgelaten
worden en in de diepte zinken; ...TON, v. (-nen),
voile ton; ...TURF, v. zware turf die in het water
zinkt; ...VERF, v. (...ven), verfsoort voor het bedekken van ijzer om het roesten to voorkomen;
...WATER, o.
ZINKWIT, o. zie ZINKOXYDE; —FABRIEK, v. (-en).
ZINLEDIG, bn. zonder zin of beteekenis: zinledige
woorden; een zinledig gesnap. ZINLEDIGHEID, v.
ZINLIJKHEID, v. waarneembaarheid door de zinnen; wulpschheid; gevoeligheid; smaak, trek, lust.
ZINLOOS, bn. zonder zin.
ZINNEBEELD, o. (-en), (in 't algem.) ieder voorwerp hetwek op eene zinnelijke wijze een ander,
daarvan verschillend, hetzij zinnelijk of geesteltik
voorwerp aanduidt of voorstelt: (in bep. zin) een
zinnelijk of door een beeld voorgesteld voorwerp
-s;aardoor lets geestelijks of lets algemeens wordt
aangeduid, symbool: de leer der zinnebeelden; de
duif is het zinnebeeld der onschuldige liefde; het anker
is het zinnebeeld der hoop.
ZINNEBEELDELIJK, bw. bij wijze van zinnebeeld;
ZINNEBEELDIG, bn. iets zinnebeeldig voorstellen;
zinnebeeldij spreken.
ZINNELIJK, ZINLIJK, bn. bw. (-er, -st), onder het
bereik der zinnen vallende : zinnelijk waarneembaar;
het zinnelijke leven, het dierlijke leven, in tegenst.
met het geestelijke leven; — alleen de zinnen bevredtend: zinnelijk genot; zinnelijke liefde; wellustig,
wulpsch: een zinnelijk mensch; eene zinnelUke vrouw,
een zinnelijk leven leiden; met zinnen begaafd: een
mensch is een zinnelijk zcezen.
ZINNELOOS, bn. bw. (...zer, -t), zonder zinnen, bewusteloos: hij lag zinneloos op den grond; krankzinnig, onzinnig, dwaas, raaskallend: zinneloos spre-

ken, handelen. ZINNELOOSHEID, v. waanzin, krankzinnigheid;
(...heden), onzinnige, dwaze daad.
ZINNELOOZE, m. en v.`(-n), krantzinnige.
ZINNEN, (zon, heeft gezonnen), peinzen, overdenken: op iets zinnen; (sprw.) men kan zone kinders
wel minnen, maar niet zinnen.
ZINNENWERELD, v. de wereld der zinnen, alles
wat met de zinnen waarneembaar is.
ZINNEPOP, v. (-pen), zinnebeeld, symbool; ...SPEL,
o. (-en), (eert.) spel van zinnen, zie Z1N; ...TUIMEL,
m. verwarring der zinnen, soort dronkenschap.
ZINNIGHEID, v. lust, begeerte: ik heb er geene zinnig.
held in.
ZINRIJK, bn. bw. (-er, -st), rjjk van zin, beteekenis, inhoud; snedig, geestig, vernuftig; krachtig:
zinrfike woorden, gesprekken. ZINRIJKHEID, v.
nadruk, kracht (van stn.
ZINSBEDROG, o. ...BEGOOCHELING, v. (-en), bedrog, begoocheling der zinnen, onjuiste, valsche
waarneming.
ZINSBOUW, m. bouw, samenstelling van den zin,
constructie.
ZINSCHEIDING, v. (taalk.) het afdeelen der volzinnen door leesteekens, punctuatie.
ZINSDEEL, o. (-en), deel van den zin: leer van den
zin en de zinsdeelen: onderwerp, gezegde en bepalingen;
...LIDWOORD, o. het voegwoord dat, omdat het de
meeste zinnen verbindt.
ZINSLOT, o. einde -, laatste woorden van een volzin; ...SNEDE, v. (-n), deel van een volzin: deze
zinsnede begrfjp ik niet; ...SNIJDING, v. (-en), rust,
plaats waar men onder het lezen moat ophouden;
zinteeken, leesteeken.
ZINSONTLEDING, v. (-en), ontleding van een samengestelden zin in enkelvoudige, van een enkelvoudigen zin in zijne zinsdeelen.
ZINSPELEN,
(zinspeelde, heeft gezinspeeld),
sprekende of schrijvende (op iets of iem.) doelen, lets
bedektelijk aanduiden of to kennen geven: op iets,
op iem. zinspelen ZINSPELING, v. (-en), allusie.
ZINSPREUK, v. (-en), spreuk die eene bijzondere
beteekenis of een rijken inhoud heeft; kenspreuk (van
een adellijk geslacht, een genootschap, een voornaam persoon enz.), leus, devies.
ZINSPREUKIG, bn. bw. in den vorm eener zinspreuk.
ZINSTAAL, v. (Zuidn.) zinnebeeld.
ZINSUITING, v. het uiten van zijne meaning;
...VERBAND, o. het verband der zinnen: het onderschikkend zinsverband; ...VERBIJSTERING, v. verwarring der zinnen, ...VERDOOVING, v. (-en), het
verdooven der zinnen, ophouden to gevoelen, waar
to nemen; ...VERRUKKING, v.; ...VERVOERING, v.
ZINTEEKEN, o. (-s), leesteeken.
ZINTUIG, o. (-en), lichaamsdeel waardoor de zinnen
werken, werktuig van den zin: het zintuig van den

reek is de netts.
ZINTWISTEN, (zintwistte, heeft gezintwist), twisten over den zin of de beteekenis van een woord.
ZINTWISTiNG, v. (-en).
ZINVANG, m. eene soort van beroerte waarbij
de lijder plotseling het bewustzijn verliest en in
dezeltde houding blijlt waarin hij is, het gaat met
eene wasachtige buigzaamheid der ledematen gepaard, o. (...maken), uitspanning,

genot.
ZINVERWANT, bn volgens den zin, de beteekenis
verwant: zinvericante woorden, synoniernen; ...VERZETTING, v. zekere redekunstige figuur,
waarbij men van de gewone volgorde der woorden
afwijkt, inversie.
ZIRKOON, o. donkerrood of 2. eelrood edelgesteente,
niet zeer hard, doch het glinstert stark en vurig:
zirkoon wordt reel op Ceylon gevonden.
ZIT, m. het zitten: dat was een heele zit, ik heb
daar lang moeten zitten: (fig., gemeenz ) zij heeft
geen zit in 't gat, zij kan niet lang achtereen blijven
zitten; neem een zit, neem een stoel, ga zitten.

. ZIT.
ZITJE, o. (-0, het is hier een gezellig zitje, bier zit
men gezellig.
ZITBAD, o. (-en), bad dat men al zittende neemt;

korte badkuip waarin men zich zittende kan baden
en wasschen; ...BANK, v. (-en), bank om er op te
zitten; ...BEEN, o. (-deren), (ontl.) een der twee
onderste boogvormige beenderen van het bekken,
waarop het lichaam bij het zitten rust; ...DAG,
m. (-en), dag waarop eene vergadering gehouden
wordt, eene rechtbank zitting houdt; ...GAT, o. (fig.)
htj is (of heeft) geen zitgat, hij kan niet lang achtereen
zitten (te werken enz.); ...GELD, o. (-en), kleine
bijdrage welke fabrieksarbeiders den patroons
vroeger moesten afstaan voor het genot van vuur
en licht op de fabriek en het gebruik maken van
het gebouw; thans bijna overal afgesehaft;
...KAMER, v. (-s), kamer waar men gewoonlijk zit,
woonkamer; ...KUSSEN, o. (-s), kussen om op to
zitten; ...PLAATS, v. (-en), alle zitplaatsen waren
besproken; ...STANG, v. (-en), stang in vogelkooien;
...STEVE, v. (-n), zitplaats.
ZITTEN, (zat, heeft of is gezeten), gezeten zijn:
op een steel, eene bank, op den grond zitten; by de
tafel, aan het venster zitten; ik heb den heelen dog
gezeten; te paard zitten; ga zitten, neem plaats; blpf
zitten, sta niet op, ga niet weg; zit stil, beweeg u
niet; uw vader zit te veel, neemt to weinig beweging;
hier is het prettig zitten; de vogels zitten in de booenen,
rusten daar op takken; de hond zit op zone achterpooten; op zone harken zitten; — (sprw.) op heete
kolen zitten, in spanning, in angst; op zware lasten
zitten, zware lasten, veal huur te betalen hebben;
hier zit gij in Abrahams schoot, hier hebt gij het
zeer goed; zich niet op den kop laten zitten, zich niet
alles laten welgevallen; iem. in 't haar, in de reeren
zitten, handgemeen zijn, (ook) een scherpen pennestrijd voeren; iem. op de hieten zitten, hem van zeer
nabij volgen, achternazitton; —
met een bepaald doel eenigen tijd zitten: voor den
schilder zitten, zich laten uitteekenen; aan tafel
zitten, om to eten; op de markt zitten, er eenige
koopwaren uitgestald hebben om ze te verkoopen;
(sprw.) daar zit zij nu met haar gebakken peren, zie
PEER; de dokter zit van 1 tot 2 uur, houdt dan zitting, is dan to spreken; de Kamers zitten, zijn vergaderd; in het bestuur zitten, lid van het bestuur
uitmaken; in den raad zitten, lid van den raad
zijn; op den troon zitten, als vorst regeeren; aan
• het roer zitten, besturen, regeeren; — ik zit al een
uur over min opstel, ben reeds een uur daarmee
bezig; — de kip zit te broeden, zit op eieren ; — als

bloote aanduiding dat men eenigen tijd met iets
bezig is: 11# zit te lezen, te praten, te rooken; elkander zitten te plagen; wat zit hij weer te liegen !
geruimen tijd of voortdurend ergens vertoe—een
'yen: in de gevangenis, achter de tralies, achter slot
zitten, gevangenisstraf ondergaan; op ?cater en brood
zitten, in de gevangenis zitten en niets dan dat bekomen; voor schuld, wegens beleediging zitten ; — hi'
zit altijd thuis, gaat haast nooit uit; altYd achter
de kachel, bif moeders pappot zitten, een huishen zijn;
hjj zit altijd in de boeken, met zijn neus in de boeken,
hij is altijd aan het studeeren; waar zit 14 toch?,

waar mag hij wel zoo lang blijven?, waar zou hij
vertoeven?; — vertoeven, zich bevinden met aandniding van de wijze waarop: hi,' zit in nood, in de
verlegenheid, in den brand, hij verkeert in verlegen-

heid, heeft hulp noodig; in de pekel zitten, in angst,
in geldverlegenheid; in zak en asch zitten, in angst
zitten, treurig, neerslachtig zijn; hij zit er warmpjes
in, is bemiddeld; 145 zit in schuld, heeft schulden;
by sit tot over de ooren in de schuld, hij weet haast
hij zit
Diet, hoe zijne schuld betaald to krijgen;
vol valschheid, vol venijn, hij is in hooge mate
valsch; — op een droogje zitten, niets to gebruiken

hebben; —
hij is blijven zitten, is op school, (ook) is in 74iiie betrekking niet bevorderd; ivy zijn blijven zitten, zijn

ZITVOETEN.
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niet weggegaan, (ook) zijn niet verhuisd; dat meisje
is blfjcen zitten, is niet ten dans (op een bal), niet
ten huwelijk gevraagd; die weduwe bleef met twee
kinderen zitten, had 2 kinderen toen zij weduwe
werd; hij is in den boel blfjven zitten, heeft de zaak
geerfd, voortgezet; zij bleef in goeden doen zitten,
werd niet onbemiddeld door den dood van haar
man; — hij heeft zone vrouw laten zitten, heeft haar
in den steek gelaten, is stil heengegaan; een meisje
laten zitten, haar niet huwen, inz. na het haar
beloofd to hebben; de meid heeft ons laten zitten,
heeft ons in den steak gelaten, is niet gekomen of
is weggeloopen; — de zaken laten zitten, niet voortzetten; — ik zal het er niet laten zitten, ik zal
de zaken beindigen, (ook) ik zal het bij het gerecht aanklagen, (ook) ik zal er u wel voor beloonen; — hij liet er een aardig sommetje zitten,
verloor er vrij veel veel geld aan; —
(van zaken) het schip zit, zit aan den grond, is vast
aan den grond: (sprw.) hiermee zit ik aan den grond,
weet niet wat to doen, (ook) ik ben er mee ver-

legen; de spijker zit los, is los; de hoed zit hem altajd
op het hoofd, hij loopt nooit blootshoofds, (ook) hij
groat niemand; er zit vuil op uw goed, er is, bevindt
zich vuil op; zit daar geld?, heeft men daar geld?;
het zit er niet aan, ik kan niet veel uitgeven; daar
zit niet veel, men is er niet bemiddeld; daar zit niets
op, er is niets aan to doen, er is geen voordeel van
alleen dit
to halen; daar zit niets anders op dan
kan nog gedaan of beproefd worden; dear =it 5jaar
op, dit is met 5 jaar gevangenisstraf bedreigd;
daar zit niet veel bij (bij dien knaap), hij is niet
flink, gevat, bij de hand; de Duitsche eoorzetsels zitten
er goed in, die kennen zij, die ken ik goed; de zaak
zit op hear gat, er komt niets van terecht; daar
zit hem de keoop, zie KNOOP; er zit slijm op de borst,
men heeft veal last van slijm op de borst; het zit
hem eon de longen, hij scheelt het aan de longen; —
(van kleedingstukken) kleeden, passen, staan: die
jas zit u goed; de rok zit daar niet mooi; dat pakje
zit u als aan 't if geschilderd, staat u keurig mooi.
ZITTEND, bn. gezeten: op die schilderij was een
zittend meisje voorgesteld; waarbij men veal zit: een
zittend levee leiden, weinig beweging hebben; een zittende lessenaar, lessenaar waaraan men zit; (plantk.)
zittende bladeren, zonder stolen; zittende stempels,
zonder stijltjes; zittende helmknoppen, zonder helm-

draden.
ZITTER, m. (-s), die zit; die veel zit; (in herbergen of tapperijen) iem. die pat zitten om zijn borrel to drinken, b. v. men houdt daar geen zitters, d.i.
men verkoopt daar slechts voor de toonbank;
ZITSTER, v. (-s), die zit; die altijd vlijtig werkt.
ZITTERS, m. my. (zeew.) balken, bezijden de buikstukken op den bodem van het schip gelegd.
ZITTIJD, m. tijd gedurende welken eene vergadering zitting houdt.
ZITTING, v. (-en), vergadering, bijeenkomst: zitting
houden, vergaderd zijn; zitting semen, voor het eerst
eene vergadering als lid bijwonen; zitting met gesloten deuren; geheime zitting, comae generaal; tijd-

perk van de opening tot de sluiting eener (inz. wetgevende) vergadering: deze zitting der Staten-Generaal

was weinig vruchtdragend; tijd tot het verrichten
van iets besteed: de dokter houdt heden zitting; zitplants, stool. bank; bekleedsel van stoelen (b. v.
van trijp, iluweel enz.); sekreetbril.
ZITTINGSJAAR, o. duur eener wetgevende zitting;
...VERSLAG, o. (-en), verslag eener zitting.
ZITUUR, o. (...uren), tijd gedurende -welken eene
vergadering duurt; tijdstip waarop eene bijeenkomst aanvangt; ...VLAK, o. (-ken), vlak waarop
men zit; ...ATLEESCH, o. zitvleesch hebben, langen
tijd kunnen blijven zitten, (ook) veel geduld hebben: hij heeft geen zitvleesch; ...VOETEN, m. mv. eon
voet met drie teenen naar voren on een near achteren die aan den wortel door een kort vlies Yer-

bonden zijn: de hoenders hebben zitvoeten.
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ZOETEMELKSCH.

ZIZEL.

ZIZEL, m. (4), —MARMOT, - v. (-ten), (nat. hist.)
een aardig fraai diertje van 't marmottengeslacht
welks vel een schoon bont oplevert.
ZODE, v. (•n), met eene spade afgestoken stuk
grasland: om een perk zoden leggen; zoden steken; een
d#k met zoden beleggen; (sprw.) dat brengt geen zoden
aan den dfjk, dat geeft geen voordeel.
ZODE, v. gewoonlijk ZOO, ZOOI en ZOOITJE, uitgesproken: kooksel, zie ZOO; (geneesk.) heete zode,
zeker onaangenaam gevoel van hitte en scherpheid
omtrent de kolk der maag, dat soms van walging
on braking vergezeld gaat; (gew.) het water is aan
-de zoo, het water kookt.
ZODENBED, o. (-den), bed, laag van zoden; ...ERTS,
o., ...IJZERSTEEN, o. ijzeroer dat in weiden voorkomt; ... PLOEG, m. (-en), (landb.) een werktuig
tot het zodensteken dienstig, zijnde een mes, dat
schuin door een van onderen eenigszins gebogen
esschen steel steekt; ...RAND, m. rand van zoden
om een tuinbed; ...SNIJDER, m. (-s), zodenploeg;
...WERK, o.
ZODIAK, rn. cirkel of gordel aan den hemel met
de meestal naar dieren genoemde 12 sterrenbeelden
of hemelteekens, welke de zon jaarlijks doorloopt,
dierenriem, zonneweg.

ZODIAKAALLICHT, o. een zwakke lichtschijn in
het begin van de lento en van den herfst in de
streek van den zodiak of'dierenriem.
ZOEK, bw. to zoeken, weg, verloren: is er wat
zoek?; mijn hoed is zoek, kan niet gevonden worden.
ZOEKBRENGEN, (bracht zoek, heeft zoekgebracht),
zoekmaken: daar heb ik vrfj wat tad op zoekgebracht.

ZOEKEN, (zocht, heeft gezocht), trachten to vinden (lets dat verloren is): naar een sleutel zoeken; ik
heb mfj gek gezocht naar dat boek, ik mist niet meer
waar ik zoeken moest; zoek en gfj zult vinden, of
die zoekt, die vindt, met vlijt en inspanning bereikt
men zijn doel; — kruiden zoeken, opzoeken, lezen;
fouten in een opstel zoeken, opsporen; ik zoek min
broeder; zoo iem. is met een lantaarntje te zoeken, vindt
men haast nergens; geld zoekt geld, zie GELD; naar
zijne woorden zoeken, niet gemakkelijk spreken; spijkers op laag water zoeken, zie SPIJKER; —
trachten to krijgen: eene vrouw zoeken, verlangen
to trouwen; een geschikt huis zoeken, om het to huren
of to koopen; troost, hulp bij iem. zoeken; eene gelegenheid zoeken; eene betrekking, een ambt, een dienst zoeken, pogingen aanwenden die to verkrijgen; een
onderkomen zoeken; een goed heenkomen zoeken, vluchten; de ruimte zoeken, het hazenpad kiezen; — (zeew.)
eene haven zoeken, naar eene haven stevenen; grond
zoeken, door het werpen van het dieplood; het land
zoeken, wanneer men meent, het in de nabijheid to
hebben, moeite doen om het to ontdekken; eigen
roem zoeken; de schaduw zoeken, zich daarheen begeven; — ruzie, twist, nesten zoeken; — naar iets
streven: hij zoekt u te bedriegen, iemands verderf
zoeken; — gij hebt hier niets te zoeken, gij hebt hier
niets te maken; — dat is nog ver te zoeken, dat is
nog ver weg; — dat is ver gezocht, dat is er met
de haren bijgehaald; die waren zijn zeer gezocht, gewild, op prijs gesteld; op ge:ochte wfjze, in tegenst.
met op natuurlyke wUze; gezochte taal; — dat had ik
achter hem niet gezocht, daartoe had ik hem niet in
staat geacht. ZOEKING, v. het zoeken; onderzoek.
ZOEKER, m. (-s), ZOEKsTER. v. (-s), die zoekt.
ZOEKER, m. (-s), (zeew.) voorste gedeelte van een
zoekerbout 't welk eerst door het ijzer gaat en na
het indrijven van den bout wordt afgehakt.
ZOEKERBOUT, m. (-en), (zee w.) bout die twee of
meer palmen langer gekort wordt dan zij varen
moet.
ZOEKLICHT, o. (-en), zeer stark geconcentreerd
licht waarmee men eene groote ruimte kan belichten
on doorzoeken: electrische zoeklichten aan boord van
oorlogsschepen.

ZOEKMAKEN, (maakte zoek, heeft zoekgeniaakt),

wegmaken, verliezen: dat kind maakt alles zoek;
vets verbergen, zoodat men het moet zoeken; zich
zich stil verwijderen.
ZOEKRAKEN, (raakte seek, is zoekgeraakt), vex ,

zoekmaken,

hier raakt alles zoek.

bn. bw. (-er, -st), drukkend of vochtig
warm, zooals het vaak voor een onweer is. ZOELHEID, v.
ZOELTE, v. (gew., Zuidn.) weerlichten zonder to
donderen: de zoelte speelt.
ZOEN, m. (-en), kus. ZOENTJE, o. (-s), kleine zoen.
ZOEN, m. verzoening, het vrede maken of sluiten;
tot zoen harer misdaad; (fig.) verbetering; (zeew.) het
biedt geen zoen, het weer wil niet bedaren.
ZOENBLOED, o. blood door JEZUS gestort ter verzoening onzer zonden; ...BOK, m. zondebok; ...DOOD,
m. dood van JEZUS.
ZOENEN, (zoende, heeft gezQend), kussen, kussen
geven; omhelzen; verzoenen.
ZOENER, m. (-s), ZOENSTER, v. (-5), die zoent.
ZOENGELD, o. geld dat betaald wordt als boete.
ZOENOFFER, o. (-5), ZOENOFFERANDE, v. (-n),
offer tot uitwissching van zonden.
ZOENOFFEREN, (zoenofferde, heeft gezoenofferd),
zoenoffers brengen.
ZOET, bn. bw. (-er, •st), den hoogsten graad van
aangename gewaarwording op de smaakzenuwen
voortbrengende, zoowel van de gewaarwordingen
zelve, alsook van de lichamen, waardoor zij wordt
ZOEL,

voortgebracht, in tegenst. met zuur,

zout, bitter:
suiker en honing ztjn zoet; zoete kersen, druiven; zoet
smaken; zoete peren, appelen; zoo zoet als suiker, zeer
zoet; nog zoeter dan honing, in de hoogste mate zoet;
— zoet brood, ongezuurd, ongegist; zoete melk, zoetemelk; zoet water, in tegenst. met zout water; (sprw.)
zoete broodjes bakken, zijne eischen lager stollen, toe-

geven; — (fig.) hoogst aangenaam voor het gehoor
en voor den reuk: zoete tones; een zoete geur; hoogst
aangenaam: zoete droomen; iem. zoete woorden, zoete
namen geven; beminnelijk, zachtaardig, gehoorzaam,
volgzaam (van kinderen) : een zoet kind; zon de kin.
deren zoet geweest?; (Zuidn.) aardig, fraai; (fig.) gedwee, onderworpen; — (timm.) zoet schaven, het schaven met eene dubbele blokschaaf; zoet stellen, het
juist stellen van den keerbeitel. ZOETHEID, v.
ZOET, o. het zoete; (fig.) 's levens zoet en zuur, de
aangenaamheden on wederwaardigheden des levens;
zoet en zuur in het huwelijk ondervinden, de lusten
on de lasten.
ZOET, o. schoorsteenroet.
ZOETAARDIG, bn. (Zuidn.) zachtaardig.
ZOETACHTIG, bn. (-er, -st), eenigszins zoet.
ZOETBOORSCHAAF, v. (...schaven), zeker schrijn-

werkersgereedschap.
ZOETEBOTER, v. versche boter.
ZOETEKAUW, m. en v. (-en), persoon die veal van
zoetigheden houdt; ...KERS, v. (-en), zeker gewas;
...KLAVER, v. zeker gewas; ...KOEK, v. kook, zoet
van smaak, inz. peperkoek; (fig.) moet ik alles voor
zoetekoek opnen2en?, moot ik mij dit alles laten welgevallen?
ZOETELAAR, m. (-s, „Jaren), marketenter. ZOETELAARSTER, v. (-s), marketentster; (gew.) die op
erfhuizen enz. met een tafeltje staat en sterken
drank enz. verkoopt.
ZOETELEN, (zoetelde, heeft gezoeteld), spijs en
drank in een lager verkoopen.

ZOETELIEF, bn. zoet, volgzaam en lief: een zoetelief
kind.

ZOETELIEF, m. on v. ( ..van), (gemeenz.) beminde;
het wordt eig. meost van vrouw en gezegd. ZOETELIEFJE, o. (-s).
ZOETELIJK, bw. zoet.
ZOETEMELK, v. tegenst. van karnemelk on taptemelk.

ZOETEMELKSCH, bn. van zoetemelk gemaakt:
kalf dat met

zoetemelksche kuas; zoetent,,lksch kalf,

zoetemelk is gek- o.reekt.

lorenak:
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ZOETEMELKSPAP.

ZOMERAPPEL.

ZOETEMELKSPAP, v. zoetepap.
ZOETEN, (zoette, heeft geLoet);zoet maken, wor(den: basterdsuiker zoet sneller dan witte; ver achten:
mon, met zwavel zoeten; — zeer glad schaven, poltjsten:

ge zwerende borsten; ...KOORTS, v. (-en), koorts
door het zog veroorzaakt (inz. bij eene kraamvrouw);
...POMPJE, o. (-s), geneeskundig instrument.
ZOGRIJK, bn. (-er, -st), rijk aan zog.
ZOGSTUKKEN. o. mv. (zeew.) houten gaffels die
voor en achter tegen den steven aankomen, in stede
van gescheiden inhouten; ...VERPLAATSING, v.;
...VLOED, m., ...VLOEIING, v. (-en), het wegvloeien
van het zog door te groote zogafscheiding; ...WATER, o. water dat achter het schip opborrelt.
ZOGZIEK, bn. een kind is zogziek, wanneer het bij
het spenen ziek wordt van het sterke verlangen
naar de moederborst.
ZOGZIEKTE, v. (-n), het zogziek zijn.
ZOLDER, m. (-s), eene der bovenverdiepingen van
een gebouw die veelal tot bergplaats of bewaarplaats dient: widen rommel zet men op zolder; bovengedeelte dekking eener kamer: de zolder dezer
kamer is yeschilderd; houten verhevenheid tot verhooging van den grand; (gew.) papieren zolder. laag,
drassig land waarin het vee met de pooten als het
ware doorzakt. ZOLDERTJE, o. (-s), kleine zolder;
(gew.) papieren zoldertje loopen, over dun ijs dat
onder de voeten wegbuigt, zoo loopen dat men
er niet doortrapt, elders een buigertje maken, geheeten.
ZOLDERDEUR, v. (-en), deur die toegang geeft tot
zolder.
ZOLDEREN, (zolderde, heeft gezolderd), op den
zolder leggen, - brengen; gezolderd zijn, op den zolder
geborgen; — van eene zoldering voorzien, plafonneeren. ZOLDEHING, v. het zolderen; —, (-en), verdieping van een gebouw; bovenvloer, bedekking (eener kamer), plafond.
ZOLDERGAT, o. (-en), gat haven aan de zo:dertrap; ...GRENDEL, m. (-5); ...HUUR, v. (...huren),
geld dat voor het gebruik van een zolder betaald
wordt; ...KAMER, v. (-s), kamer op de bovenste
verdieping van een huis gedeelte van een zolder
dat tot eene kamer is ingericht; (fig.) op een zolderkamertje wonen, 2eer armoedig gehuisvest zijn;
o. glazen dakpannen, raampje enz. dat
licht op zolder geeft; ...LUIK, o. (-en), valluik dat
een zoldergat a fsluit; ...NAGEL, m. (-s), eene soort
van gesmeden spijker, met vierkante of platte
schacht, 9 duim lang, inz. tot bet vastspijkeren
van houten vloeren gebezigd; ...PERSONEEL, o.
arbeiders in eene meeliabriek enz. die op de zolders
werkzaam zijn; ...PLANK, v. (-en); ...RAAM,
o. (...ramen); ...RIB, v. (-ben), rib of balk onder
eene zoldering; ...SCHUIT, v. (-en), schuit, aak of
praam met eene zoldering; ...STOK, m. (-ken), lange
houten stok of staak waaraan op zolder nat waschgoed to drogen wordt gehangen, droogstok ; ...TRAP,
v. (-pen); ...VEER, v. (-en), (timm.) eene soort van
veer waarmede zolderplanken gevoegd warden;
...YENSTER, o. (-5); ...WERKER, m. (-s), iem. van
het zolderpersoneel.
ZOLEN, (zoolde, heeft gezoold), zolen onder schoenen of laarzen zetten.
ZOLENNAAIER, rn. (-s), arbeider op eene schoenfabriek die uitsluitend het onderwerk aan het
bovenwerk vastnaait.
ZOMER, m. (-s), het ivarme gedeelte des jaars,
tegenst. van winter: ik houd meer van den zomer
dan ran den winter; wij hebben een laten zomer, de
zomerwarmte komt laat; een mooie zomer, met mooi
weer; (sprw.) eene zwaluw maakt nog geen zomer,
zie ZWALUW; — het tweede der vier jaargetijden
(van 21 Juni tot 21 Sept.); (fig., dicht.) jaar:
was achttien zomers and; — de mannelijke ouderdom:
hij stierf in den zomer des lecens; — des zomers, in -,gedurende den zomer. ZOMERTJE, o. (-s).
ZOMERAARDAPPEL, m. (-5, -en), vroege aardappel
die in den zomer good is.
ZOMERACHTIG, bn. (-er, -st), van den zomer;
als in den zomer: zomerachtig weer.
ZOMERANDIJVIE, v., vroege andijvie; ...APPEL,

Itout zoeten.
ZOETEPAP, v. pap van zoetemelk gekookt.
ZOETERD, m. (-s), iem. die zoet (braaf) is.
ZOETEVEENTJES, o. my. eene soort van lekkere
:zoete appeltjes.
ZOETHOUT, o. (plantk.) eene plant (glycyrrhiza
.glabra), die in Zuid-Europa thuis behoort en aldaar
in 't groot verbouwd wordt om haar kruipenden
wortelstok, het zoogenaamde zoethout, die in de
geneeskunde veel gebruikt wordt; — (gew.) bitter
zoethout en wild zoethout, bitterzoet.
ZOETHOUTDRANK, m. (-en), drank met zoethout
bereid; ...SAP, 0.; ...SUIKER. v. (scheik.) het suikerachtig bestanddeel van den zoethoutwortel; ...WATER, o. water op zoethout getrokken; ...WORTEL,
.m. (-5).
ZOETIGHEID, v. het zoete, eigenschap van zoet to
zijn; (fig.) aangenaamheid, bevalligheid, liefelijkheid ;
winst, voordeel; —, v. (...heden), (fig.) lekkernij,
snoeperij: kinderen houden doorgaans reel ran zoetig-

,heid.

ZOETJES, bw. zacht, zachtkens: zoetjes gaan; be.daard, zonder overijling, langzaam : (sprw.) zoetjes
aan, clan breekt het lljntje niet; niet hard op, niet
overluid: zuetjes fluisteren.
ZOETKLINKEND, bn., ...LUIDEND, bn. bw. (-er, -st).
aangenaam klinkend; ...LCIDENDHEID, v. welluiclendheid; ...MAKEND, bn. wat zoet maakt: zoetmakende middelen; ...MAKING, v.
ZOETRASP, v. (-en), eene rasp om to zoeten, alle
-oneffenheden weg te vijlen.
ZOETSAPPIG, bn. bw. (-er, -st), sappig en zoet. inz.
flauwzoet; (fig.) laf, zouteloos: zoetsappige liraat;
,een zoetsappige kerel; vleiend, verlokkend: met een

zoetsappig gezicht; zich zoetsappig alles laten welgerallen,
geduldig, gedwee. ZOETSAPPIGHEID. v.
ZOETSCHAAF, v. (...schaven), blokschaaf met dubbelen beitel om zoet of zeer glad te schaven.
ZOETSPRAKIG, ...SPREKEND, bn. met eene aan.gename taal; (fig.) vleiend.
v. (-en),
ZOETSTEEN, m. (-en), oliesteen;
cone fijne vij1; (fig.) de zoetvijl over jets laten gaan,
het nauwkeurig beschaven.
ZOETVIJLEN, (zoetvWde, heeft gezoetvijld), met de
zoetvij1 bewerken.
ZOETVLOEIEND, bn. bw. (-er, -st), aangenaarn,
welluidend; zoetvloeiende verzen, een zoetcloeiend dich.
ter, die zoetvloeiende verzen maakt. ZOETVLOEIENDHEID, v.
ZOETWATER, o. drinkbaar water, rivier- of bronwater.
ZOETWATERKRAB, v. (-ben) zekere krab van
Spanje en andere landen aan de Middellandsche
Zee; ...PLANT, v. (-en), ...SCHILDPAD, v. (-den),
...SPONS, v. ...VISCH, m. (...sschen), plant enz. die
in zoetwater leeft.
ZOG, v. (-gen), zeug, moedervarken.
ZOG, o. moedermelk: die jonge vrouw heeft veel zog;
.zij voelt het zog toeschieten, plotseling hare borsten
vullen; zfi heeft reeds zog in hare borsten, zij is zwanger; het zog bleef plotseling weg; (gew.) (sprw.) hij
heeft het zog van zijn moer gezogen, hij heeft den
aard van zijne moeder; — (zeew.) spoor dat het schip
in het opborrelend water achterlaat, doodwater, kiel.
water; (fig.) in iemands zog varen, hem volgen.
ZOGAFSCHEIDING, v. afscheiding, vorming van zog,
moedermelk; ...GAT, o. (-en), (zeew.) vullingsgat;
(ook) hok waar kogels in geborgen worden ; ...GEBEEK, o. het niet of niet genoeg voorhanden zijn
van moedermelk; ...GLAS, o. (...zen), eigenaardig
glazen voorwerp om eene vrouwenborst leeg te
m. ( en), (zeew.) klik,
maken, trekylas;
hak van 't roer; ...KLONTER, m. (-s), geklonterde
moedermelk: de zoyklonters moet ge wegwrijven, adders
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(-S), vroege appel die in den zomer rip is en
gegeten wordt; ...ARBEID, m. arbeid in den zomer
verricht; ...AVOND, m. (-en), avond van een zomerdag, - van een zomerschen dag; ...BED, o., ...BEDDING, v. bed of bedding eener rivier in den zomer;
...BEZOEK, o. (-en), bezoek dat men des zomers
aflegt; o., bier dat 's zomers gedronken
wordt, lagerbier; bier met meer hop gebrouwen dat
tegen de zomerhitte Ian; ...BLIK, m. (gew.) het
weerlichten; ...BLOEM, v. (-en); ...BOTER, v. grasboter; ...BREEDTE, v. (-n), breedte eener rivier des
zomers, in tegenst. met winterbreedte; ...BROEK,
v. (-en); ...BUI, v. (-en), regenbui in den zomer;
...CONCERT, o. (-en); ...CURSUS, m. (-sen); ...0YPRES, m. (-sen), (plantk.), bezemvlas, studentenkruid; ...DAG, m. (-en), dag van den zomer; dag
waarop de grootste hitte meer dan 25° C. is: aangename warme dag; ...DIENST, m. dienst des
'zomers (van stoombooten, spoortreinen, enz.);
...DIJK, m. (-en), kleine dijk; ...DOEK, m. (-en);
...DOS, m. zomerkleeding, zomergewaad: (fig.) natuur prijkt in zomerdos; ...DRACHT, v.; ...DRADEN,
m. my. vezelen die gedurende den nazomer in de
lage lucht zweven, herfstdraden; ...EIK, na. (-en),
(plantk.) eik die alleen 's zomers bladeren heeft,
in tegenst. met wintereik.
ZOMEREN, het zomert, het begint warm to worden.
ZOMERFEEST, o. (-en), feest in den zomer gevierd;
...FRUIT, o. fruit in den zomer rijp.
ZOMERGARST, o....GERST, v. garst in het voorjaar
gezaaid, in tegenst. met wintergarst; ...GA_ST, m. (-en),
gast die 's zomers komt; ...GEWAAD, o. zomerkleeding; ...GEWAS, o. (-sen), gewas, planten die in

...ROGGE, v. rogge in het voorjaar gezaaid;
v. (...rozen), zekeie bloem; ...SALADE, v.; ...SEIZOEN, o.
ZOMERSCH, bn. als in den zomer: de negen zomer,

den zomer goed zijn, die slechts een zomer duren;
...GLOED, na. gloed, groote warmte van den zomer;
...GOED, o. zomergewassen; kleedingstukken ten
gebruike in den zomer; ...GRAAN, o. graan in het
voorjaar uitgezaaid; ...GROENTE, v ; ...HAAR,
o. (van dieren) tegenst. van winterhaar; (hoe.
denm.) lang, stijf, blinkered haar dat buiten de pels
van sommige dieren uitsteekt en zich niet laat
vilten, zoodat het met een tangetje wordt uitgetrokken; ...HALFJAAR, o. (...jaren); halfiaar
waarin de zomer valt, van 1 April tot 1 October;
...HANDSCHOEN, m. (-en); ...HAVER, v.; ...HEMD,
o. (-en), dun hemd dat men 's zomers draagt;
...HITTE, v. het branden der zon in den zomer;
...HOED, m. (-en), dunne hoed dien men 's zomers
draagt; ...HUISJE, o. (-s), landhuisje, buitenverblijf;
prieel; ...JAS, v. (-sen).
ZOMERKADE, v. (-n), kleine dijk of dam langs de
zomerbreedte van een water; .. KALVIJN, m. (-s),
eene soort van zomerappel; ...KERS, v.; ...KEUKEN,
v. (-s), keuken die 's zomers gebruikt wordt;
...KLEED, o. (-eren); ...KLEEDING, v.; ...KOOL, v.;
...KOREN, 0.; ...KOST, m. kost die 's zomers gegeten wordt; ...KOSTUUM, o. (...tumen, zomerkleeding; ...KWARTAAL, 0, (...talen), de drie zomermaanden; ...LAURIER, m. (-en); ...LIED, o (-eren),
lied waarin de zomer bezongen wordt; ...LOOFBOOM,

m. (-en), boom die alleen 's zomers loof draagt;

...LOON, o. (-en), loon voor arbeid die des zomers
verricht wordt; ...LUCHT, v.; ...LUST. m. uitspanning in den zomer; ...MAAND, v. (-en), een der
drie maanden van den zomer; de drie zomermaanden
zijn Juni, Juli en Augustus; inz. de eerste dezer
drie: Juni; ...MALUWE, v. (plantk.); ...MANTEL,
m. (-s), lichte, dunne mantel voor den zomer;
...MORGEN, m. (-s); ...NACHT, m. (-en); ...00HTEND,
in. (-en); ...00FT, o. zomerfruit; ...PAD, o. (-en),
pad waarvan men zich bijna alleen des zomers
bedient; ...PAK, o. (-ken), ...PAKJE. o. (-s), jas,
broek en vest van zomerstof; ...PALEIS, o. paleis
alleen des zomers bewcylid; ...PEER. v. (...peren);
...PIPPELING, m. (-en), eene soort van zomerappel;
...PLANT, v. (-en), plant die alleen 's zomers groeit;
...REGEN, m. (-s), regen die in den zomer valt;
...REIS, v. (...zen), rein geddrende den zomer;

sche dagen van Maart.

ZOMERSLAAP, m. staat van verdooving waariro
sommige dieren gedurende den zomer verkeeren.
ZOMERSPIJS, v. (...zen); ...SPINAZIE, v. spinazievan Nieuw-Zeeland: eene plant, op Nieuw-Zeeland.:
en de eilanden van de Zuidzee thuis behoorende„
die door den zeereiziger COOK werd ontdekt en
door J. BA/41(s in 1772 in de tuinen van Europa
werd ingevoerd; ...SPROETEN, v. my. zekere bruins-vlekjes in het aangezicht die vooral des zomers to-yoorschijn komen; ...STOF, v. stof voor zomerkostuirien: ...STOPPELS, m. my. (landb.) stoppels*an zomerkoren; ...STUK, o. (-ken), schilderstuk_
't welk den zomer voorstelt; ...TARWE, v. zomerkoren; ...TIJD, m. het warme seizoen; ...TUIN,
m. (-en), tuin die 's zomers op zijn mooist is;
m. (-en), de gewone ui; ...VACANTIE, v. (-s),.
vacantie gedurende den zomer; ...VERBLIJF,
o.
buitenplaats, lusthuis; ...VERGADERING,
v. (-en), vergadering die in den zomer gehoudeir.
wordt; ...VEST, o. (-en); ...VIJG, v. (-en); ...VIOLIER„
v. (-en), (plantk.); ...VLAAG, v. (...vlagen), bui;....VLEK, v. (-ken), roode plek op het aangezicht.
ZOMERVLEKKIG, ...VLAKKIG, bn. sproetig.

ZOMERVOEDER, ...VOER, o. voedsel der dieren,
gedurende den zomer; ...VOGEL, m. (-5), trekvogel,
die hier alleen in den zomer vertoeft; ...VOREN,_
o. (gew.), (landb.) braak laten liggen; ...VREUGD,.
v.; ...VRUCHT, v. (-en), vrucht die in den zomer
rijp is; ...WARMTE, v.; ...WEDER, ...WEER, o._
weer ge lurende den zomer; aangenaam, warm
weer zooals het vaak in den zomer is; ...WERK,
o. arbeid die in den zomer is of wordt verricht;
...WIND, m. (-en), wind die uitsluitend 's zomers.
waait: frissche, koele zomerwind; regelmatige zomerwind; ...WONING, v. (-en), mooning alleen in den.
zomer betrokken; ...ZAAD, o.; ...ZEEP, v. zeep die in.
den zomer gebruikt wordt, eenigszins anders vam
samenstelling dan de winterzeep; ...Z1JDE, v. zuid-zijde; ...ZON, v. zon zooals die 's zomers schijnt;
...ZONNESTAND, m. (sterrenk.) stand der zon bij.
het begin van den zomer; ...ZOTJE, o. (-s), (plantk.„
gew.) sneeuwklokje; (ook) witte tijdeloos.
ZOMP, v. (-en), (gew.) lang en smal vaartuig„
vooral op de Overijselsche kanalen in gebruik.
ZON, v. een met eigen licht schijnend hemel-

liehaam dat aan andere op zichzelven donkere ,

hemlbonictwaregf,duslkt
ster; inz. dat lichtende en verwarmende hemellichaam hetwelk aan onze aarde en de overige
planeten licht en -warmte geeft en voor ons nieer
dan eene schijnbare be weging heeft; als sterrenkundig teeken aangeduid door 0; het ri dalen,,
opgaan, ondergaan der zon; de zon goat water halen,
zie WATER; hU is niet waard dat de zon hem be-schijnt, hij is niet waard dat hij leeft; (zeew.) de zon:
meten of schieten, hare hoogte berekenen, pollen; —
(sprw.) de zoo tot God pact, verouderde uitdrukking .
zom dervishlno:zgatder;
staat, zij is op haar hoogst; de ridzende zon aanbidden, zich indringen bij hen, die tot voorspoed en
aanzien geraken: hij laat de zon niet car zich schijnen,
hij is niet med_, deelzaam, niet milddadig; er is niets
nieuws onder de zon, zie NIETTW; hij mag niet zien,
dat de zon in het water schijnt, hij is zeer wan-

gunstig; -, (-nen), eene afbeelding der zon; iets dat naar
eene zon gelijkt; aangestoken en ronddraaiende
sung van een vuurwerk; — (fig.) zonnestralen: de
bloenten in de zon zitten; in de zoo gaan zitten;
(liefdetaal) oog; (dicht.) jaar: dertig zonnen reeds
draaiden boren het hoard; orde van de Zen en
den Lee
Perzisehe ridderorde; — (zeew.) scheur

of plek in de kiel of eenig ander scheepsdeel, dat
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verveloos gebleven is. ZONNETJE, 0. (-s), verkleinw. van zon ; het zonnetje schijnt weer, de lieve
zon; (sprw.) iem. in het zonnetje zetten, iem. voor
den gek houden; — ronddraaiend vuurwerk.
ZONAANBIDDER, m. (-s), ...AANBIDSTER, v. (-s),
die de zon als godheid vereert; ...AANBIDDING, v.
ZONACHTIG, bn. (-er, -st), zonnig.
...dagen), ZONDARES, v. (-sen),
ZONDAAR, m.
zijn alien
die zondigt, die zonde begaan heeft :
arme zondaars.
ZONDAARSBANK, v. (-en), ...BANKJE, o. (-s), bank,
bankje waarop die zondaars plaats nemen die
„gered" zullen worden (in het Leger des Hells enz.);
op het zondaarsbankje plaats nemen, zich schuld bewust zijn; staan alsof men op het zondaarsbankje
moest, met een zondaarsgezicht staan; ...GEZICHT,
o. (-en), gezicht van een zondaar; gezicht waarop
het bewustzijn der zonde benevens het berouw
daarover te lezen zijn: een zondaarsgezicht zetten.
ZONDAG, m. (-en), eerste dag der week, dag des
Heeren, aldus genoemd, omdat hij door de Heidensche oudheid aan de vereering der zon was toegewijd: den Zondag vieren, in eere houden ; houclen
net Hemelvaartsdag Zondag, wij beschouwen dien
dag ale Zondag en doen dan het gewone werk
niet; des Zondags, op Zondag; hij io op een Zondag
geboren, hij is een gelukskind; — een hoofdstuk van
den Heidelbergschen catechismus dat gewoonlijk
op Zondagnamiddag in de kerk wordt behandeld.
ZONDAGJE, o. (-s).
ZONDAGAVOND, m. (-en), ...MIDDAG, m. (-en),
...MORGEN, m. (-s), deelen van den Zondag; ...Hou.
DER, m. (-s), iem. die Zondag houdt.
ZONDAGSBEURT, v. (-en), preekbeurt op Zondag;
...BLAD, o. (-en), krant die elken Zaterdagavond
verschijnt en Zondags gelezen wordt.
ZONDAGSCH, bn. van. Zondag, op den Zondag betrekking hebbende: de Zondagsche kleeren; op zijn
Zondagsch gekleed, zeer net, met het beste ge\vaad.
ZONDAGSDIENST, m. (-en), dienst op Zondag;
...DOS, in. de Zondagsche, de beste kleeren: in
Zondagsdos; ...EVANGELIE, o. ; ...GEZICHT, o. een
prettig, aangenaam gezicht; ...GOED, o. de Zondag.
sche kleeren; ...HEER, m. (-en), iem die op Zondag
zich als heer wil kleeden en voordoen: een paar
Zonclagsheeren, ...KIND, o. (-eren), kind dat op Zondag geboren is en, volgens het bijgeloof van vroegere dagen, geesten enz. kon Zion; (fig.) gelukskind;
...KLEED, o. (-eren), ...GEWAAD, o. het beste
kleedingstuk; ...KOST, spijzen die Zondags gegeten
worden en gewoonlijk lekkerder en fijner zijn dan
door de week; ...LETTER, v. (-s), letter die aanwijst op welken dag in Januari de eerste Zondag
valt, als men 1 Januari A, 2 Jan. B enz. noemt;
...LIED, o. (-eren), lied waarin de Zondag bezongen
wordt; lied op Zondag gezongen.
ZONDAGSMAAL, o, ...MAALTJE, o. zondagskost;
een lekker maal: dat is een Zondagsmaaltje voor me;
...PAK, o. (-ken), ...PAKJE, o. (-s), zondagsgewaad;
...PREEK, v. (-en); ...RUST, v. rust der wekelijkache bezigheden op Zondag : vereeniging tot beror.
dering van de Zondagsr ust; ...SCHOOL, v. (...scholen),
school waar op Zondag (inz. stichtelijk) onderwijs
gegeven wordt; ...SPIJS, v. zondagskost; ...VIERING, v.; ...WEDER, ...WEER, o. schoon weder;
...WERK, o.; ...WET, v. wet van 1 Maart 1815,
houdende voorschriften ter viering der dagen aan
den openbaren christelijken godsdienst toegewijd.
ZONDARES, v. (-sen). Zie op ZONDAAR.
ZONDE, v. (-n), overtreding der goddelijke of kerkelijke wet: eene zonde begaan, doen; vergeving van
zonden; zonde tegen God, tegen de natuur, tegen zich.
cell, tegenover God, enz. begaan; in zonde Leven; in de
zonde volharden; voor z(jne zonde boeten; — (sprw.)
1 is zonde, 't is jammer; (sprw.) het is zonde en
schande, het is hoogst laakbaar en zeer to betreuren; 't is zonde voor God, het is zeer to bejarnmeren; — als uitroep, wanneer men een beetje kras

spreekt of gesproken heeft: het is, God vergeve mg>
de zonde, beestensoer, gees kost voor menschen.
ZONDEBEWUSTZIJN, o. het bewustzijn zijner zonden : het zondebeicustzfjn wakker schudden.
ZONDELOOS, bn. zonder zonde, vrij van zonde._
ZONDELOOSHEID, v.
ZONDENBOK, m. (-ken), (Isr.) bok die in dewoestijn werd gejaagd, nadat hij met al de ongegerechtigheden des yolks was beladen; (fig., gemeenz.) hij op wien de anderen hunne tack schuiven of hunne schuld werpen, of die 't gestadig voorwerp der plagerijen en beschimpingen is: hjf
is altUd de zondebok van 't gezelschap; ...LAST, m.
last der zonden; ...LIJST, v., ...REGISTER, o. lUst.
of register van iemands zonden: (fig.) iemands ,
opsommen al het zondergistpmak,nle
verkeerde door hem bedreven.
ZONDER, vz. niet in het bezit van: hij is zonder geld, zonder betrekking, zonder inkomsten, heeft die
niet; hij is nog yonder vrouw, is nog niet getrouwd;
een echtpaar yonder kinderen; wie zonder zonde is, wiegeene zonde bedreven heeft; — buiten: hij doet niets
zonder mff; het kost 10 gulden zonder de opcenten,
behalve de opcenten; zoo iets is zonder ?ceerga, be- paald eenig; iem. zonder genade behandelen, zeer
gestreng.
ZONDER. ZONDER DAT, voegw. uitdr.: dit ge-schiedt, zonder dat hij het weet, buiten zijn weten,.
heengaan yonder een wooed te zeggen.
ZONDERBAAR, bn (-der, -st), zonderling. ZONDERBAARHEID. v.
ZONDERLING, bn. bw. (-er, -st), vreemd, niet alledaagsch, ongewoon: het is niets zonderlings; eenzonderling mensch; zich zonderling kleeden. ZONDERLINGHEID, v.
ZONDERLING, m. en v. (-en), zonderling mensch:
den zonderling spelen, zich vreemd voordoen. ZONDERLINGE, v. (-n).
ZONDESLAAF, m. slaaf der zonde; ...SLA AP, m.
het volharden in de zonde, zonder het zich klaar .
bewustzijn.
ZONDIG, bn. (-er, -st), overhellende tot zonde; aan
de zonde overgegeven; zonden bedrijvende: een zondig mensch. ZONDIGHEID, v.
ZONDIGEN. (zondigde, heeft gezondigd), zonden begaan. in strijd met de goddelijke en kerkelijke wetten handelen: tegen de geboden Gods zondigen; tegen.
de welvoeglijkheid zondigen; tegen een taalregel zondigen,
dien niet in acht nemen.
ZONDOFFER, o. (-5), zoenoffer.
ZONDVLOED, m. geweldige, groote vloed die, volgens het Bijbelverhaal, ten tijde van Noach de ,
werldmtavopserzwlgn.
het zondige ]even der menschen.
ZONE, v. (-n), aardgordel,
ZONECLIPS, v. (-en), zonsverduistering.
ZONK, v. (-en). (Zuidn.) eene diepte of laagte tusschen twee heuveltjes, doch minder d in een dal;
eene laagte of zakking op een veld, weide, vloering,
straat enz.
ZONLICHT, ZONNELICHT, o. licht der zon.
ZONNEBAAN, v. (...banen), zonnecirkel;
o. (-en), (sterrenk ) bijzon, het door het breken der
lichtstralen in de verdikte lucht voortgebrachtebeeld der zon.
ZONNEBLIND, bn. blind door het sterke schijnere
der zon.
ZONNEBLIND, o. (-en), (timm.) een raamwerk van ,
ongeveer 5 bij 7 cM. dikte, waartusschen smalle
dunne latjes (schoepen of schoffels) van 1 cM. dikteonder een hoek van 45° bevestigd zijn, ter bescherming tegen de zonnestralen, jaloezie; ...BLOEM, v.
(-en), eene plant (helianthus annuus), tot de familia
der samengesteldbloemigen behooreride, die uit ZuidAmerika afkomstig on bij ons als tuinplant zeer
bekend is, met groote gele bloemen als eene stralende zon; hare zaadkorrels bevatten eene uitmuntende olio; ...BRAND, m. zonnegloedi ...CIRKEL,
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m. (sterrenk.) zodiak;
m. (-s), reeks van 28 jaren
na verloop waarvan de datums weder op dezelfde
dagen vallen; ...DAG, m. ( en), (sterrenk.) de tijd
die er verloopt tusschen twee op elkander volgende
uiminaties van de zon; ...DAK, o. (-en); ...DEK,
4). (-ken), (zeew.) tent over het dek gespannen;
...DAUW, m. dauw welke kort voor den opgang
-of na den ondergang der zon valt.
ZONNEDAUW, v. een plantengeslacht (drosera), tot
•de familie der zonnedauwachtigen behoorende, waarvan 3 soorten bij ons in 't wild op moeras-, hei
veengronden voorkomen: de rondbladige zonne.dauw, de smalbladige zonnedauw on de langbladige
zonnedauw; zij is haar naam verschuldigd aan de
.droppels kleverig vocht, die, onder den invloed
van het zonlicht, uit de klierdragende haartjes der
bladen to voorschijn komen on op dauwdroppels
.geltiken.
ZONNEDAUWACHTIGEN, v. my. eene plantenfamilie
waartoe twee geslachten, de .:onneactuw en hetparmaskruid, behooren.
ZONNEDIENST, m. godsdienstige vereering der
on; ...DIERTJE, o. (-s), (nat. hist.) een zoetwater-diertje (actinophrys sol) tot de klasse der wortelpooligen of lobvoeten behoorende; ...FAKKEL, v. (-s),
langwerpige ronde plekken op de zon die meer
lichtend zijn dan het overige der oppervlakte;
(dicht.) de toorts van den dag; ...FEEST, o. feest
ter eere van de zon; ...GLANS, m. het schitteren
-van de zon ; ...GLAS, o. zonnekijker;
...GLOED, m. het branden der 7on; ...GOD, m. (fab.)
Phoebus, Apollo; ...GRADEERING, v. (zoutz.) het
uitdampen van zoutwater door de zonnewarmte;
....HITTE, v.; ...HOED, m. (-en), breedgerande hoed;
...JAAR, o. (...jaren), jaar dat volgens den omloop
-der aarde om de zon wordt berekend (in tegen,stelling van maanjaar); ...KEERKRING, m. (aardr.,
ste.renk.) zie KEERKRING; ...KEVER,rn. (-s), (nat.
_hist.) onzen-lieven-heersbeestje; goudhaantje; ...KIJKER, m. (-s), helioscoop, zie dit woord.
ZONNEKLAAR, bn. bw. zoo holder -, zoo duidelijk
.als de dag, onbetwistbaar, ontegenzeglijk: lets zonne-

op verdriet volgt vermaak; in den zonneschffnloopen,
zitten.
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Jaaar bewij :en; zonneklare waarheid.

ZONNEKOMEET, v. (...meten), komeetvormige
lichtzuil na zonsondergang; ...KRING, m. (sterrenk.)
zodiak; (dicht.) jaar; ...KRUID, o. een plantengeslacht (cistus helianthemum), tot de familie der cis4usachtigen behoorende, waarvan twee soorten in
Nederland in 't wild voorkomen : het gevlekte zonnekruid en het gemeene zonnekruid, welke beide van
,Juni tot Augustus met schoone gele bloemen
bloeien; ...LEEN, o. (-en), (leenst.) vrij stuk grond
waarop geen leenrechten meer waren; ...LICHT,
-o. licht der zon; ...LOOP, m. (sterrenk.) loop der
zon; ...MAAGD, v. (-en), (oudt.) priesteres, aan de
zon gewijd; ...MAAND, v. (-en), maand welker duur
door den schijnbaren loop der zon wordt bepaald;
de tijd waarin de zon een der twaalf hemelteekenen doorloopt of volgens de middelbare beweging
.der zon 30 dagen, 10 uren, E9 minuten on b seconden;
_METER, m. (-5), toestel aan een verrekijker om
den schijnbaren diameter van zon en maan te bepalen; ...MICROSCOOP, m. (...copen), zeker toestel
•dat dient om zich zeer groote beelden van buiten.gemeen kleine voorwerpen te verschaffen.
ZONNEN, (zonde, heeft gezond), in de zon leggen,
.aan de working der zonnestralen blootstellen; zich
zonnen, zich in de zon koesteren.
ZONNEPAARD, o. (-en), (fab.) paard dat den zonnewagen voorttrekt; ...RING, rn. (sterrenk.) (oudt.)
een werktuig ter waarneming der zonshoogte dat
in een platten gordel bestond; ...SCHERZI, o. (-en),
parasol, voorwerp ter beveiliging van hoofd en
aaugezicht tegen de zonnestralen; (ook) vensterscherm, eene soort van jaloezie; tent voor een
winkel; ...SCHIJF, v. (sterrenk.) schijnbare schijf
der zon; ...SCHIJN, m. het schijnen het lichtgeven der zon; (sprw.) na regen kontt :onneschijn,
,

ZONNESCHUW, bn, het zonlicht vliedende.
ZONNESPECTRUM, o. het spectrum van het zonlicht; ...SPIEGEL, m. (-s), zonnekijker;
...STILSTAND, m. (sterrenk.) stand der zon; het
niet verder naar het N. of Z. voortschrijden der
zon op hare schijnbare schroefvormige beweging
om de aarde op 21 Juni en 21 December; ...STANDSHOOGTE, v. hoogte van den zonnestand; ...STILSTANDSPUNT, 0. (-en), (sterrenk.) die twee tegenover elkander staande punten der ecliptica , in welke
zich de zon bevindt, wanneer zij het verst teq
noorden of ten zuiden van den equator staat; de
naam is ontleend aan het alsdan staan of stilstaan
der zon, omdat deze, wanneer zij in genoemde punten gekomen is, gedurende bijna eenige dagen geene
verplaatsing onder de sterren ondergaat, zoodat zij
dan ook gedurende die dagen nagenoeg even laat
opkomt on ondergaat.
ZONNESTEEK, m. (...steken), eene bloedsovervulling der hersenen of hersenvliezen ten gevolge van
to fallen zonneschUn op den schedel; hersenziekte
daardoor veroorzaakt: aan een zonnesteek bezwijken;
...STEEN, m. (-en), een groenachtige of geelachtig
grauwe, ook geelachtig bruins edele steen die,
geslepen, een witachtigen glans verspreidt; zekere
onedele steen met groote stralende vlekken.
ZONNESTELSEL, o. (-5), eene zon met de hemellichamen die er omheen wentelen; ons zonnestelsel,
het stelsel waartoe de Aarde behoort, bestaande
uit de zon, de planeten, de wachters van sommige
planeten, de kometen on de zoo to noemen kleine
cosmische lichamen; o. (-s), leer der hemelsche
lichamen en van hunne beweging; ...STILSTAND,
m. zie op ZONNESTAND; ...STOFJE, o. (-s), bijna
onmerkbaar stofdeeltje dat men in den zonneschijn ziet zweven, atoom; ...STRAAL, m. (...stralen), lichtstraal der zon; ...TAFEL, v. (-s), tafel
waarop de schijnbare beweging der zon en haar
stand nauwkeurig berekend wordt en waarvan
men zich bedient ter bepaltng van den meridiaan;
...TANING, v. kortstondige verduistering der zon;
...TEMPEL, m. (-5), tempel voor den zonnedienst;
...TENT, v. (-en), tent die tegen de zonnestralen
beschut.
zekere
ZONNEVISCH, m. (...sschen), (nat.
visch (zeus faber), tot de familie der makreelen behoorende, die eene lengte van een tot twee voet
bereikt en in de Middellandsche Zee, in de zeeen
van het westelijk Europa en in de Noordzee aangetroffen wordt; (ook) naam van den maanvisch;
...VLAK, ...VLEK, v. (-ken), vlak die men op de
zon waarneemt; ...VLECHT, v. eene zenuwvlecht in
den omtrek des onderbuiks; ...VOGEL, m. (-5),
paradijsvogel; ...VRUCHT, v. (-en), (plantk.) zekere
Mexicaansche plant van 't lindengeslacht (heliocarpus) waarvan de zaden met stralen bezet zijn als
eene zon; ...VUUR, o. zonnehitte; ...WACHTER,
m. (-s), trawant, maan, satelliet; ...WAGEN, m. (fab.
en dicht.) wagon van den zonnegod;
METER, m. ( s), heliothermometer; ...WEG,
m. (sterrenk.) ecliptica; ...WENDE, v. (plantk.)
kreeftkruid; wrattenkruid; ...WIJZER, m. (-s), eene
oppervlakte waarop lijnen zoodanig zijn getrokken,
dat de schaduw van eene stift, op die oppervlakte
geplaatst, het uur aangeeft naarmate zij langs
eene dier lijnen valt; ...ZWIJM, m. (dicht.) zonsverduistering.
ZONNIG, bn, blootgesteld aan de zon: het is hier
zonnig, de zon sehijnt hier sterk; eene zonnige
karner, waarin de zon veel kan schijnen; (fig.)
prettig, vroolijk: de zonnige dagen der jeugd;
had eene zonnige jeugd, waarin niets onaangenaams
voorviel.
ZONSAFSTAND, m. afstand eener p]aneet tot de
zon; o. rechte standplaats der zon
bij haar ondergang; ...DECLINATIE, v. afwijking
_
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der zon van de Hale; ...EFFENING, ...EVENING,
-v. (tijdr.) uitlating van drie schrikkeljaren;
...HOOGTE, v. hoogte der zon op den middag (waardoor op zee de breedte wordt waargenomen);
...MERIDIAANSHOOGTE, v. zonshoogte; ...ONDER-GANG, m., ...OPGANG, m. het ondergaan. opgaan
zonsopgang; ...VERDUISTERING, v. (-en),
-der zon:
het onzichtbaar worden der zon ten gevolge van
den stand der maan tusschen haar en de aarde.
ZONVLOED, m. yloed van het zeewater door
•cle aantrekking der zon veroorzaakt: vallen zon- en
.tnaaneloed samen, dan heeft men springvloed.
ZONVORMIG, bn. (geneesk.) zonvormig verband.
ZONZOETEN, m. my. eene soort van zoete appels.
ZOO, ZOOI, v. (zooien), ZODE, v. (-n). eene hoeveelbeid voedingsmiddel voor een maaltijd genoegzaam;
--eene zoo visch; eene zoo sla; een zootje peulen;
eene heele zooi menschen; eene zooi boe-—menigte:
ken; (fig.) het was me daar een zooitje, een romniel, (ook)
-een slordig gezin.
ZOO, bw. op daze of die wijze: het kistje is zoo
als ik hier aanduid; voor zoo moeilijk had ik
: groot,
het niet aangezien; zoo meende ik het niet; zoo
koud is 't nog niet geweest; zoo iemand, iem. van dien
aard, van dat karakter, van dat uitzicht ; — minachtend: zoo'n kerel; zoo'n bedrieger; — zoo lets, iets van
dien aard; ik heb al lang zoo iets gemerkt; zoo iets
laat men zich suet tweemaal zeggen; zoo is het niet; — een
zekeren graad geeft het te kennen in: spreek niet
-zoo laid; kom zoo spoedig mogelijk; — het houdt eene
in: hij is zoo oud als ik; hij is niet zoo
-vergelijking
rijk als ; zoo helder als kristal; zoo waar ik leef;
zoo gezegd, zoo gedaan, zoo gezegd werd, werd gedaan; zoo gewonnen, zoo geronnen, even vlug uitgegeven en verteerd als men het gewonnen h,ett;
.het zij zoo, dus geschiedde het, amen: — ook bedient
men er zich van om eene verrassing, eene bewondering uit to drukken: mfn broeder is leeraar in de
wiskunde geworden, zoo, wel zoo?; zoo ! wil hij niet
komen?; zoo, heeft dat gezegd ?; — het dient om to
vragen naar de reden: ik kan het heden niet doen,
hoe zoo ?; — in gemeenz. stiji wordt het gebruikt om
-op zekere vragen to antwoorden en beteekent dan
raiddelmatig: hebt gij wel gerust? zoo, zoo; met zone
gezondheid gaat het maar zoo, zoo; zoo en zoo, in dagelijkschen stijl gebruikt wanneer men iets niet nauwkeurig bepalen wil of kan: laat bij zoo en zooreel gulden
voor dit huffs besteden; verder dient het slechts als
versterking der beteekenis of ook om een zin to
meent het zoo goed met u; dat heb ik al
ronden:
zoo dikwYls gehoord; dat was zoo geheel naar zin
wensch ; — aanstonds, onmiddellijk: ik kom zoo;
zooeven, pas, ik ben zoo thuis gekomen.
ZOO, onderschikkend vw. ter inleiding van een
voorwaardelijken zin, indien, als: zoo zij het wist,
2014, zij het zeggen; zoo ik in uwe pleats ware; zoo
God wil, (ook) zooals God wil; ter inleiding van een
vergelijkenden zin in: zoo aardig het voor een keer is,
_zoo vervelend is het op den cluur ; eenvoudig aaneen-schakelend vw. naar, gelijk: zoo ik hoor, meet gij
snorgen vertrekken.
ZOOALS, vergelijkend onderschikkend vw.: het is
zooals ik a zeg.
ZOODANIG, aanw. voorn.: zulk, dergelijk: zoodanige
-menschen vindt men nergens; op zoodanige wijze wil ik
wiet rijk worden; bw. op zulk eene wijze: hij heeft
hem zoodanig heleedigd, dat een duel noodzakelfjk geacht wordt; zich zoodanig gedragen, dat ieder tevreden
kan zin.
ZOODAT, gevolgaanduidend onderschikkend vw.:
ben ziek, zoodat ik niet werken kan.
ZOODOENDE, bw. alzoo, op zulk eene wijze: zoodoende wordt men spoedig rUk; ik heb overal staan
.kijken en ben zoodoende te laat gekomen.
ZOODRA, bw. onmiddelijk, nadat: zoodra ik geld
heb, betaal ik u; ik kom zoodra mogelijk, zoo spoedig
mogelijk.
ZOOEVEN, bw. daar juist: hij is zooeven uitgegaan;

kort geleden: zooeven was hij nog hier; aanstonds:
zooeven kom ik b u; wacht maar tot zoeren, tot straks.
ZOOGBROEDER, m. (-s), ...ZUSTER, ...DOCHTER,
v. (-s), die met anderen door dezelfde vrouw gezoogd
wordt of is; ...DIER, o. (-en), dier dat ztjne jongen
zoogt; ...DISTEL, v. (-s), (plantk., gew.) zeugdistel.
ZOOGEN, (zoogde, heeft gezoogd), laten zuigen
een kind (aan de borst); met moedermelk voeden; (plantk.) appelen zoogen, enten in eene sp'.eet
van een anderen boom, zonder dat het entrijsje van
den moederstam wordt afgesneden.
ZOOGENAAMD, ...GENOEMD, bn. van dien naam ;
beweerd: zoogenaamde vriend, die geen vriend is;
...GEZEGD, bn. om het zoo te zeggen: het is zoo- .
gezegd een groote kwajongen ; zoogoed als: dit boek is
zoogezegd klaar.
ZOOGHENGST, m. (-en), ...KALF, o. (...veren),
...LAM, o. (-meren), ...VARKEN, o. (-s), hengst die -,
kalf -, lam -, varken dat nog zuigt: ...KIND, o. (-eren),
kind dat zuigt; kind dat bij eene rain besteed is
ZOOGOED, bw.; hy is zoogoed als (bijna) dood;
het is zoogoed als zeker; even goed als: hij komt
zoogoed als ik.
ZOOGRAPHIE, v. beschrijving der dieren.
ZOOGSTER, v. (-s), vrouw die een kind met hare
melk voedt, min.
ZOOGVEULEN, o. (-s), veulen dat nog zuigt;
...VROUW, v. (-en), zoogster; ...ZUSTER, v. (-s), iem.
die met een ander door dezelfde vrouw gezoogd is.
ZOOHAAST, bw. onmiddellijk: ik ben zoohaast klaar,
ik ben bijna klaar; — vw. h kwam, zoohaast hij kon.
Z001, v. menigte. ZOOITJE, o. (-s), zootje, zie
aldaar.
ZOOL, v. (zolen). onderst vlak van den voet: de
zool van z5n voet stick loopen; onderleder van schoeisel: nieuwe zolen op schoenen zetten; losse, vilten zolen in
pantoffels; (fig., dicht.) voet; voetbekleedsel dat
enkel in eene zool bestaat, sandaal; onderstuk van
eene affuit. ZOOLTJE, o. (-s).
ZOOLANG, onderschikkend vw. ter inleiding van
een tijdbepalenden zin: ik zal voor u zorgen, zoolang
ik leef.
ZOOLGANGERS, m. my. roofdieren die de geheele
voetzool op den grond zetten on niet alleen de teenen: de beren zijn, zoolgangers.
ZOOLLEDER, ...LEER, o. (schoenm.) dik, stevig leer
voor zolen van schoenen; ...NAAD, m. (...naden),
naad waarmee de zool vastgenaaid is; ...RIEM, m.
(-en), riem waarmee eene zool op een schoen goklemd wordt als men die er op zet; ...SPIER, v. (-en),
(ontl.); ...TREDERS, m. my. zoolgangers.
ZOOLOGIE, v. leer -, kennis der dieren; dierkunde.
ZOOLOGISCH, bn. dierkundig; zoblogische twin, diergaarde.
ZOOLOOG, m. (...logen), dierenkenner.
ZOOM, m. (-en), omgeslagen en vastgenaaide rand
aan kleedingstukken: de zoom van een rok; zoomen
aan een zakdoek; een zoom vouwen, leggen, lostarnen;
de zoom van het laken; (fig.) kant,
—rand.zelfkant:
boord, buitenrand: de zoom van het bosch, van den
akker; de zoom van het oor; de zoom der baarmoeder;
de zoom van een krater; (plantk.) het verwijde, meest
uitgespreide, bovenste deel van een vergroeidbladig
bloembekleedsel; (aan molenwieken) de latten en
planken waarop de zwichtborden liggen, langs eene
der zijden van de molenroede. ZOOMPJE, o. (-s).
ZOOMBAND, m. (-en), (veearts.) hoornzoorn.
ZOOMEN, (zoomde, heeft gezoomd), een zoom Youwen en naaien : de handdoeken zoomen.
ZOOMGAREN, o. garen om made to zoomen.
ZOOMEN, bw. evenmin: ik weet het zoomin als gij.
ZOOMKATOEN, o.; ...LINT, o. zeer smal lint om
lets to zoomen of te omboorden; ...MACHINE, v. (-s),
werktuig om spoedig en gemakkelijk to zoomen;
...NAAD, m. (...naden), naad door het zoomen ontstaan; ...STEEK, v. (...steken), eigenaardige naaisteek bij het zoomen gemaakt; de naaisters onderscheiden open-, staande-, rechte-, schuine- en tegenzoom-
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steak; ...STREEP, v. (...strepen), streep waar gezoomd
moet worden; ...TOUW, o. (-en), (zeew.) zeke•touw

aan den rand van een zeal ingenaaid, lijk; einde
van een vischnet; ...WERK, o. (zeew.) zeer dunne
gedeeltelijk over elkander geklonken planken, dienende tot den bouw van lichte vaartuigen.
ZOON, m. (-s, zonen), kind van het mannelijk geslacht : vrouw B beviel Zondag van een welgeschapen
zoon; volwassen, getrouwde zoons; (fig.) de verloren zoon,

bilbelsche gelijkenis; — mannelijk persoon die tot
anderen in de verhouding van een zoon staat: iem.
als zoon` aannemen; schoonzoon, pleegzoon, stiefzoon,
peetzoon; — afstammeling: Christus was de zoon van
. David; de Zoon des Menschen, Jezus Christus; volgeling, leerling: de zonen van Apollo, de dichters; de
zonen van Mars, de krUgslieden, — naam waarmede

bejaarde menschen jonge mannelijke personen aan, spreken: mffn zoon, wat wilt gif ? ZOONTJE, o. (-s),
kleine zoon; zoontje spelen, zie zeuntje; degene die
het .eten bij den kok haalt, het verdeelt en na het
maal de borden en schotels in den bak moot schoonmaken.
ZOONLIEF, m. lieve zoon. ZOONTJELIEF.
ZOONSCHAP, o. hoedanigheid van zoon.
ZOONSDOCHTER, v. (-5), kleindochter• ...KIND, o.
(-wen), kleinkind ; ...VROUW, v. (-en), schoondochter
;
'
:...ZOON, m. (...zonen), k]einzoon.
ZOOPHIEL, m. (-en), dierenvriend.
ZOOPHIET, m. (-en), plantdier.
ZOOPJE, o. (-s), teugje, slokje sterken drank: van
een zoopje houden.

ZOOPJESMAN, m. (...lui), tapper.
ZOOR, bn. (-der, -st), ruw, stram; scherp, hard,
droog: het zoore zand; een zoore tak, eene zoore huid.
ZOORHEID, v. droogheid ; ruwheid, stramheid.
ZOOTOMIE, v. de ontleding der dieren.
ZOOVEEL, onbepaald hoofdtelwoord, zeer veel:
heeft zooveel boeken ; bw. zooveel
1tif krfjgt zooveel; h
te meer, des to meer; zooveel is zeker, dat ten minste
is zeker; voor zooveel ik weet, voor zoover ik weet.
ZOOVEELSTE, telw. (ranggetal): den zooveelsten
(dag) der maand; dat is nu al voor den zooveelsten
keer; — hfj krfjgt het zooveelste deel.
ZOOVERRE, ZOOVER, bw. om eene beperking uit
te drukken: ik ga zoover mee, een eind weegs, niet
geheel; dat is, zoover ik weet, nog niet betaald, ik weet
niet beter of het is nog niet betaald.
ZOOWEL, bw. op dezelfde wijze: hfj is zoowel
schuldig als zfjn broeder; vergelijkend vw.: hij komt
zoowel als ik.
ZOOZEER, bw. in die mate: hfj is zoozeer bedroefd;
het is niet zoozeer om de knikkers als wel om het recht
van het spel.
ZORG, v. (-en), ongerustheid dat iets verkeerd zal
uitkomen, afloopen, dat eenig ongeluk zal treffen: in
zorg verkeeren onztrent een zieke; (sprw.) de slaap verdrifft de zorgen; heb daar maar geene zorg over, wees
daarin gerust; zfj heeft geene zorg voor niets, zij is
erg zorgeloos; die kennen geene zorg, alles gaat
hun naar -wensch ; een zieltje zonder zorg, een zorgeloos mensch, die zich nergens iets van aantrekt;
— pogingen die men aanwendt om een gevreesd
onheil, ongeluk, tegenspoed of te wenden, to voorkomen: veel zorg aan iets besteden; dat is met zorg
gemaakt; ik neem de zorg daarvoor op mij, ik zal daarvoor wel zorgen; de zorg voor zijn gezin, het streven
dat alles goed gaat, (ook) dat het noodige onderhoud
er is; zij zitten al vroeg in de zorg, weten haast niet,
hoe aan de noodige middelen te komen; hoe meer
goed, hoe meer zorg ; zone kinderen aan iemands zorgen
toevertrouwen, toezicht, bewaking, oppassing; — (gemeenz.) dat is on ook, eene zorg, ik geef daar nie om.
ZORG, v. (-en), (fig.) leuningstoel, zorstoel: ga in
de zorg zitten.
ZORG, m. en v. iem. (inz. hoogbejaarde) die zeer
bezorgd is: mijne oudste zuster ?vas eene rechte zorg.
ZORGACHTIG, bn. (.er, -st), met zorg; bekommerd.
ZORGBAND, m. (-en), (zeew.) strop, aan den achter-

ZOUAVEN.
kant met klinkbouten aan het roer beslagen, tea.
einde zich tegen het verlies daarvan to verzekerenZORGBAREND, bn. wat zorg baart, veroorzaakt:
zorgbarende berichten; ...DRAGEND, bn. die zorgdraagt, betoont: eene zorgdragende moeder.
ZORGELOOS, bn. bw. (...zer, onbezorgd, zonder zorg: een zorgeloos mensch; zorgelooze zielen; onverschillig: eene zorgelooze opvoeding; achteloos, nalatig
zorgeloos in alles; zorgeloos te werk gaan. ZORGELOOSHEID, v.

ZORGEN, (zorgde, heeft gezorgd), zorg dragon, hebben, waken voor: laat er mij maar voor zorgen;
gj
de oudets zorgen voor hunne kinderen; zorg dat
niet te laat komt, draag er zorg voor; voor het etem
zorgen, het in orde brengen; voor het geld zorgen,
het verschaffen, (ook) het beheeren; voor de kinderew
zorgen, op hen letten, toezicht houden, verzorgen;
zorg dat er niets aan komt, wees daarrnee voorzichtig;
—(sprw.) die dan leeft die dan zorgt, zie LEVEN;.
violen laten zorgen, zie VIOOL.
ZORGER, m., ZORGSTER, v. (-s), die zorgvuldig is,
ZORGGRAS, o. een plantengeslacht (holcus) tot deonderafdeeling zorggrassen van de familie grassere,
behoorende, waarvan soorten bij ons in 't wilcl
voorkomen: het wollig zorggras, ook wel witbol en,
meelraai geheeten, en het zachte zorggras; ...GRASSEN, o. my. eene onderafdeeling der grassen waartoer
de geslachten zorggras, havergras en koeleria behooren; ...KETTING, m. (-en), (zeew.) ketting
door een oog van den zorgband loopt, zich van het.
roer naar boord uitstrekt en buiten om tegen der
huid wordt opgehangen.
ZORGLIJK, bn. bw. (-er, -st), wat zorg betoont,
zorgvuldig : ,nine oudste zuster is zeer zorglfjk; — zorg
veroorzakend: onrustbarend, gevaarlijk; in zorglfjkeomstandigheden; de zieke ligt zorglfjk, is gevaarlijk._
ZORGLIJKHEID, v.
ZORGLIJN, v. (-en), (zeew.) lijn die de blokken yam
de noodtakels tegen de ra houdt; ...STOEL,m.(-en)„
leuningstoel.
ZORGVULDIG, bn. bw. (-er, -st), ZORGVULDIGLIJK, bw. zorgdragend, oplettend, waakzaam:
alles is zij even zorgvuldig; nauwkeurig, stipt: eenezorgvuldige verpleging genieten; den kinderen eene zorg-vuldige oproeding geven. ZORGVULDIGHEID, v. zorg;
oplettendheid ,• waakzaamheid; stiptheid: met des
uiterste zorgvuldigheid:
ZORGWEKKEND, bn. wat zorg verwekt: zorgwekkende tijdingen; zorgwekkende tfjden, toestanden, omstandigheden.
ZORGZAAD, o. (plantk.) witbol; negerkoorn.
ZORGZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), zorgvuldig,.
een zorgzaam huismoedertje. ZORGZAAMHEID, v.
ZOT, bn. bw. (-ter, -st), dwaas, gek : men moet wet
zot zijn om zoo iets te doen; onverstandig, dom: zot
praten, handelen,
ZOT, m. (-ten), dwaas : iem. voor den zot houden, met
hem gekscheren; — krankzinnige tooneelzot, hansworst: hij speelt voor sot; elke zot heeft zfin marot,
elk heeft zijn speelpopje ; — (kaartsp.) boer.ZOTJE„
o. (-5), kleine zot.
ZOTHEID, ZOTTIGHEID, v. (...heden), dwaasheid,
gekheid, malligheid: ik hood niet van die zotheid;
allemaal zottigheid; ,de Lof der Zotheid" van Erasmus._
ZOTHUIS, o. (...zen), (Zuidn.) gekkenhuis.
ZOTSKAP, v. (-pen), kap met bellen, narrenkap;
- m. en v. (-pen), dwaas, gek; gekkin.
ZOTSKOLF, m. (...von), gekskoif ; ...STOK, m. (-ken),
marot, zie aldaar.
ZOTTEKLAP, m. dwaze praat: zotteklap uitslaan:
...KLUIT, v. kluchtspel; ...PRAAT, m.
ZOTTERNIJ, v. ( - en), dwaasheid, gekheid: die jongen steekt vol zotternijen, domme streek: wat eene
zotternij is dat nu .1.
ZOTTIN, v. (-nen), gekkin. ZOTTINNETJE, o. (-s).
ZOUAVEN, m. my. bewoners van Zoeavia, in deprovincie Constantine, die gaarne voor soldij in den
krijgsdienst traders; voetsoldaten, op Arabischn

ZOUAVEN.
wijze gekleed; (thans) lichte Fransche keur-infanterie in Turksche kleederdracht, voor den dienst in
_Afrika; de pauselijke Zouaven.
ZOUT, o. (-en), keukenzout: zout in het eten doen;
, spek, vleesch in het zout leggen;
(sprw.) ik heb nog iets
--voor hem in het zout,
hij heeft iets gedaan waarover
hem nog onderhouden moet, waarvoor hij straf
van mij zal hebben; — (fig.) attisch zout, het zinrijke,
.geestige van een gezegde, eener rede; gij zijt het
rout der aarde, uw geest moet die der andere men-schen doordringen en verbeteren; — (scheik.) eene
belangrijke klasse van verbindingen die min of meer
met het keukenzout overeenkomen en bestaan uit
-eon metaal, een niet-metaal en zuurstof (de zuurstofzouten), of uit een metaal en een niet-metaal (de
haloiedzouten); zure zouten, die zuur reageeren,
waarbij het zuur de overhand heeft; basische zouten,
-die basisch reageeren; neutrale zouten, die niet zuur
-en ook niet basisch zijn.
ZOUT, bn. (-er, -st), veel zoutdeelen bevattende:
zoute haring; zout van smaak: het eten smaakt :out,
is te zout; zeewater is zout; (sprw.) dat heb ik nog
• nooit zoo zout gegeten, dat is mij nog nooit overkomen. ZOUTHEID, v.
ZOUTACHTIG, bn. (-er, -st), zout van smaak. ZOUTACHTIGHEID, v.
ZOUTADER, v. (-s), zoutbevattende laag onder den
grond; ...AMBT, o. (-en). tolkantoor voor het zout;
...AZIJN, m. (scheik.); ...BAK, m. (-ken), bak voor,
met zout; ...BAD, o. (-en), bad' in eene zoutoplossing; ...BELASTING, v. (-en), rechten op het zout
geheven; ...BERG, m. (-en), berg met zeer veel
steenzout; ...BLOEMEN, v. my. (scheik.) aangeslagen verdichte zoutdampen; ...BRON, v. (-nen). zout
houdende bron; ...BROOD, o. (-en), ...BLOK, o. (-ken),
...STUK, o. (-ken), zekere hoeveelheid zout in een
vorm gegoten; ...DAL, o. (-en), dal waarin men
zout vindt; ...DAMPEN, m. mv., dampen eener
zoutoplossing; ...DEELEN, o. my. deeitjes zout:
,planten die zoutdeelen bevatten.
ZOUTDRAGEND, bn. zoutdeelen bevattende.
ZOUTDRAGER, m. (-s), die zakken zout van de
.eene plaats naar de andere brengt.
ZOUTELOOS, bn. (...zer, -t), zonder zout; (fig.) laf,
zonder pit, niet geestig: zoutelooze gesprekken. ZOUTELOOSHEID, v. lafheid.
ZOUTEN, (zoutte, heeft gezouten), met zout be-strooien, - toebereiden: het vleesch zouten; het eten
zouten; in zout leggen, pekelen: gezouten visch; (fig.)
duur verkoopen, aansmeren; (fig.) gezouten scherts,
bijtende spotternij. ZOUTING, v. het zouten.
ZOUTER, m. (-5), die inzout. ZOUTERIJ, v. (-en),
plaats waar huiden enz. gezouten worden.
ZOUTERIK, m. (Zuidn., gew.) zeekraal.
ZOUTEVISCH, v. gezouten kabeljauw.
ZOUTGEEST, m. (scheik.), geest van zout; ...GELD,
0. belasting op het zout; ...GRAS, o. een planten_geslacht tot de familie der zoutgrassen behoorende,
waarvan 2 soorten bij ons op moerassige plaatsen
gevonden worden, als: het moeraszoutgras en het
zeezoutgras; ...GRASSEN, o. my. eene plantenfamilie
die door de moeras-scheuchzeria on het zoutgras in
Nederland vertegenwoordigd wordt; ...GROEF, v.
zoutmijn; ...HANDEL, m. in- on verkoop
van zout; ...HANDELAAR, m. (-s); ...HOOP, m.
(-en), zekere hoeveelheid zout.
ZOUTHOUDEND, bn. zout in zich bevattende : zout- houdende planten, gronden.
ZOUTHUIS, o. (...zen), bewaarplaats
verkoopplaats van zout; ...HUT, v. (-ten), bereidplaats voor
zout.
ZOUTIG, bn. (-er, -st), zoutachtig: een zoutige smaak.
_ ZOUTIGHEID, v.
ZOUTKEET, v. (...keten), verzamel- on bereidplaats
- van zout; ...KETEL, m. (-s), ketel waarin zout uit..gedampt wordt; m. (-en): ...KOKER,
In. (-s); ...KOOPER, m. (-5); ...KOOPERIJ, v. (-en);
_ ,..KORF, m. (...ven); ...KORREL, v. (-5); ...KORST,
-
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v. (-en), korst zout: de rotsen waren met eene zoutkorst overdekt; ...KRAMER, m. (-s); ...KRUID, o.
sodakruid; zeekraal; ...KRUK, v. (-ken), zekere
plank (gereedschap in de zoutgroeve); ...KUIL, m.
(-en), zoutmijn; ...KUIP, v. (-en); ...LEPELTJE, o.
(-s) ; ...MAAT, v. (...maten), eigenaardige maat voor
zout; ...MAGAZIJN, o. (-en); ...MAKING, v. zoutwording, -bereiding; ...MAND, v. (-en), zoutkorf;
...MARMER, o. eene fijngevlekte soort van marmer
met korrels glimmer erdoor die op zoutkorrels
gelijken; ...MEER, o. (...meren), meer dat zoutwater
bevat; gewoonlijk is de bodem ook met eene dikke
zoutlaag bedekt; ...METER, m. (-s), die belast is
met het meten van zout; ...MIJN, v. (-en), mijn
waaruit keukenzout gewonnen wordt: de zoutmijn te
Wieliczka is beroemd; ...MOER, v. stof die bij het
zoutzieden overb]ijft; ...MOERAS, o. (-sen), zouthoudend moeras; ...YACHT, v. verpachte zoutbelasting ; ...PAKHUIS, o. (...zen); ...PAN, v. (-nen), pan
waarin zich zout zet, zouttuin : pan ter droging van
het zout in de keet; ...PILAAR, m. (...laren), zuil
van zout (in eene mijn) ; beeld van zout (in de Heilige
Schritt);
staat daar als een zoutpilaar, geheel
roerloos, onbeweeglijk; ...PLANT, v. (-en), plant die
voor hare ontwikke ing zout behoeft; ...POT, m.
(-ten), pot met of voor zout; ...RAFFINADERIJ,
v. (-en), fabriek waarin zout gezuiverd wordt;
...RAFFINADEUR, m. (-s) _BECHT, o. zoutbelas
ting; ...SCHIP, o. (...schepen), schip met zout geladen; ...SCHUIM, o. (glasbl.) hetgeen bij de eerste
smelting van het glas overblijft ; ...SCHUIT, v. (-en),
schuit bestemd tot het vervoer van zout; ...SLUIKEE, m. (-s), die zout invoert met ontduiking der
verschuldigde belasting; ...SMOKKELAAR, m. (-s),
zoutsluiker; ...STEEN, m. (-en), brok zouterts;
...STEENSCHUIM, o. gezuiverd salpeter.
ZOUTSTER, v. (-s). vrouw die zout.
ZOUTSTOF, v. (scheik.) zoutvormende stof, halogeen of chloor.
ZOUTTE, v. zoutheid: is het eten goed van zoutte?, is
het juist zout genoeg ?; (fig.) hi). Imam juist van
zoutte, juist ter tijd.
ZOUTTUIN, m. ( en), inrichting waardoor men zout
uit het zeewater afscheidt, ondiepe zeer groote bak,
G M.' greet, dien men tijdens den vloed
soms wel
met zeewater laat vol loopen en dan laat indampen;
...VAT, o. (-en), ...VAATJE, o. (-s), zeker tatelgereedschap dat het zout bevat; ...VERKOOP, m. het
verkoopen van zout; ...VERKOOPER, m. (-5), zoutkoopman; ...VIJZEL, m. (-5), toestel waarin het
zout wordt gestampt; ...VLOOT, v. (...vlcten), de
schepen die in vroegerejaren het zout, voornamelijk
klipzout, uit Amerika aanvoerden ; ...WAAG, v.
(...wagen), plaats waar het zout gewogen wordt;
(scheik.) zeker werktuig; ...WACHTER, m. (-s),
zoutbelastinggaarder, kommies; ...WATER, o. zouthoudend water, zeewater.
ZOUTWATER-STERRENKRUID, o. (plantk.) zulte,
zie aldaar.
ZOUTWEGER, m. (-s), werktuig ter bepaling van
de dichtheid eener zoutoplossing; die zout weegt
(beeedigd ambtenaar); ...WEGING, v.; ...WERK,
o. (-en), zoutbergwerk ; zoutmijn; ...WICHELAAR,
m. (-s), voorspeller uit hoopjes soot; ...ZAK, m. (-ken),
m. en v. (-ken),
zak waarin zout gedaan wordt;
(fig.) iem. die als een zak zout in elkander zakt, die
niet flunk is, geene energie betoont; aartsdomkop;
...ZEE, v. (aardr.) de Doode Zee; ...ZIEDEN, 0.;
...ZIEDER, m. (-s), zoutbereider; ...ZIEDERIJ, v. (-en),
bereidplaats van zout; ...ZOLDER, m. (-s), bewaarplaats voor zout; ...ZUIL, v. (-en), zoutpilaar;
...ZUUR, o. (scheik.) zuur dat door de werking van
zwavelzuur op zout ontstaat, eene oplossing van
chloorwaterstof in water.
ZOUTZUUR, bn. zoutzuur bevattende: zoutzure
kalk, aluinaarde.
ZUCHT, m. (-en), inademing gevolgd door eene
sterke uitademing die door een zeker geruisch ver-
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gezeld gaat: een diepen zucht slaken; zuchten loozen;
een zucht onderdrukken;
(sprw.) in drie vloeken en
een zucht is hij klaar, in een omme?ien, zeer snel of
spoedig; tocht, trekking van den wind: gjj it
daar op de zficht van de deur. ZUCHTJE, o. (•8), kleine
zucht; zachte wind.
.ZUCHT, v. chronische ziekte: waterzucht, geelzucht
opzwelling van eenig lichaamsdeel door to groote
alscheiding van water: zucht in de beenen hebben;
zucht door de koude vercorzaakt; eerste afscheiding,
beginsel van melk in de borsten etner zwangere
vrouw; - ziekelijk overdreven begeerte : zucht tot

nen onl de Zuiderzee droog to maken; -VEREENIGING, V.
ZUIDERZON, v. warme zon; (zeew.) middaguur.
ZUIDHOEK, m. zuidelijke hook: de zuidhoek van,
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de studie; zucht naar zingenot; de zucht eener vrouw
om te behagen ; - sterke begeerte: de zucM tot de
vrtjheid.
ZUCHTEN, (zuchtte, heeft gezucht), zuchten loozen, • slaken: zitten te zuchten; hij zucht ervan; kermen (van pijn); hevig naar iets verlangen, • haken:

kff zucht naar de vrijheid, naar het uur der verlossing.
ZUCHTING, v. het zuchten; weeklacht.
ZUCHTEND, bn. kermend.
ZUCHTER, m. (-s), die zucht.
ZUCHTGEZWEL, o. (-len), gezwel door de zucht
veroorzaakt.
ZUCHTIG, bn. (-er, -st), ongesteld ten gevolge van

kwade vochten in het lichaam: zuchtige beenen,
waterzuchtig. ZUCHTIGHEID, v.
ZUID, o. Zuiden.
ZUID, bw., ten zuiden, van de zuidzijde; de wind

is zuid, waait van de zuidzijde; zuid ten oosten, het
punt dat zich 11', graad van het zuiden naar het
oosten bevindt; zuid ten westen, dat punt hetwelk
zich graad van het zuiden naar het westen
bevindt.
ZUID, v. zuidwaarts liggende streek: om de Zuid
varen.
ZUID-BRABANT, o. eene provincie van het koninkrijk Belgie.
ZUIDEINDE, o. zuidelijk einde, gedeelte van iets.
ZUIDELIJK, bn. bw. (-er, -st), zich ten zuiden bevindende: de zuidelijke streken; Rome ligt zuidelfjker
dan Milaan; van het zuiden: de wind is zuidelijk;
naar het zuiden: zuidelok varen, sturen, gaan; in
het zuiden thuistehoorende: de zwidelijke volktn,
talen; - (fig.) dat is veel zuidelijker, aangenamer, verkieslijker.
ZUIDELIJKE, m. (-n). Zie op NOORDELIJKE.
ZUIDELIJKEN, (zuidelijkte, is gezuidelijkt), (zeew.)
naar het zuiden schieten; het begint te zuidelUken,
de wind loopt naar het zuiden.
ZUIDEN, o. gedeelte der wereld dat tegenover
het Noorden ligt; streek, zuidelijk gelegen van de
plaats, waar men zich bevindt; ten zuiden, zuidelijk,
aan den zuidkant.
ZUIDENWIND, m. wind die uit het zuiden waait;
zachte, warme wind. ZUIDENWINDJE, o. (-s).
ZUIDER, bn. naar of in het zuiden (gewoonlijk in
samenstellingen).
ZUIDERAS, v. zuidelijk deel der aardas; ...ASPUNT,
0.; ...BREEDTE, afstand eener plaats ten zuiden
van den evenaar; ...HALFROND, o. aardhalfrond
ten zuiden van den evenaar; ...KEERKRING, m.
de dagcirkel welken de zon op 21 December beschrijft; ...KROON, v. (...kronen), zeker sterrenbeeld ;
...KRUIS, o. zeker sterrenbeeld in de nabijheid der
zuidpool; ...LICHT, o. (sterrenk.) hetzelfde natuurverschijnsel in het zuidelijk halfrond dat wij noorderlicht noemen; ...NET, o. spoorwegnet in de zuidelijke helft des lands; ...VISCH, m. een zuidelijk
sterrenbeeld.
ZUIDERZEE, v. eene zee in het koninkrijk der
Nederlanden die de provincien Noord-Holland,
Utrecht, Gelderland, Overijsel en Friesland bespoelt;
men denkt er aan de Zuiderzee droog te maken;
-COMMISSIE, v. (...sign), commissie benoemd
om de mogelijkheid van het droogmaken der

Zuiderzee to onderzoeken en zoonoodig plannen
daar:oe to beramen; -1)LANNEN. o. mv . plan-

.Afrika.
ZUID-HOLLAND, o. eene provincie van het koninkrijk der Nederlanden.
ZUIDHOLLANDSCH, bn. in -, van Zuid-Holland : de
Zuidhollandsche wateren, eilanden, steden ; in Zuid-

Holland gemaakt : Zuidhollandsche kttas.
ZUIDKANT, m. zuidzijde; ...KUST, v. (-en), zuidelijk gelegen kust: de zuidkust van Java.
o. gray. de hemelstreek tus-ZUIDOOST, bw.
schen het zuiden en het oosten of dat punt van
den gezichteinder hetwelk 45 graden van het zuiden

naar het oosten ligt; zuidoost ten oosten, punt van
den gezichteinder hetwelk 56'4 graad van hetzuidpunt naar het oosten ligt; zuidoost ten zuiden,
punt van den gezichteinder hetwelk 333'4 graad
van het zuidpunt naar het oosten ligt.
ZUIDOOSTELIJK. bn. ten zuidoosten, in de richting naar het zuidoosten; ...00STEN, o. de streek tusschen zuid en oost: in het zuidoosten van ons land,
in Limburg; ...00STENWIND, m. wind die uit het_
zuidoosten waait; ...00STERZON, v. (zeew.) negen.
uren van den morgen.
ZUIDPOOL, v. zuideraspunt; zuidpool van den,
punt der magneetnaald die steeds het magnet,
zuiden zoekt; magnetische zuidpool, punt op aarde-waarheen de zuidpool der magneetnaald wijst.
ZUIDPOOLCIRKEL, m. (-s), denkbeeldige cirkel dieop 23 1/2 Of() afstand van de zuidpool getrokken
do zuider-koude luchtstreek ligt geheel binnen den=
zuidpoolcirkel besloten; ...EXPEDITIE, v. (-s, ...tiCm),

expeditie om onderzoekingen bij de zuidpool in
to stellen; ...GEWESTEN, o. my., ...LANDEN, o._
my. landen om en bij de zuidpool gelegen; ...TOCHT,
m. (-en), tocht naar de zuidpool.
ZUIDPUNT, o. het zuiden.
ZUIDWAARTS, bw. naar het zuiden: zuidwaarts,

stevn.
ZUIDWEST, bw.

o. gmv., dat punt van den

45 graden van het
zuidpunt naar het westen bevindt; zuidwestelijk:

gezichteinder hetwelk zich

de wind is zuidwest.
ZUIDWESTELIJK, bn. ten zuidwesten, in de rich-ting uit, naar het zuidwesten.
ZUIDWESTEN, o. hemelstreek tusschen zuid en.
west: het licht in het zuidwesten, het stormt uit het -

zuidwesten. ZUIDWESTEN-WIND, m. (-en), wind
die uit het zuidwesten komt.
ZUIDWESTER, m. (-s), zekere breedgerande zee-

manshoed of kap dien de zeelieden en schippers bij
regenweer op hebben.
ZUIDWESTERZON, v. (zeew.) drie uren van den

middag.
ZUIDZEE, v. Groote Oceaan of Stille Zee.
ZUIDZEE-TRAAN, v. traan gewonnen van walvisschen die in de Zuidzee gevangen worden.
ZUIDZEEVAARDER, m. (-s), schip dat ter Zuidzee
vaart, gezagvoerder van zulk een schip.
ZUIDZIJDE, v. zuidkant.
ZUID-ZUIDOOST, bn.

o. gmv. kompasstreek

die 22., graad van het zuiden naar het oosten
ligt; ...ZUIDWEST, bn. o. gnay. graad, kompasstreek die 22' , graad van het zuiden naar het
westen ligt.
ZUIEN, o. het zuiden: het onbekencle zuien.
ZUIGBLAARTJE, o. (-s), roode plek op de huid
door zuigen of zoenen; ...BUIS, v. (...zen), Buis
waardoor iets opgezogen wordt, aan eene brandspuit, eene pomp enz ;
o.
dien dat
gezoogd
ordt; ...1)0TJE, o.
lapje waarin
suiker gebonden is. dat men aan zeer jonge kinderen in den mond geeft om er aan te zuigen.
ZUIGELING, m. en v. (-en), kind dat met de moedermelk gevoed wordt; (fig.) zeer jong kindje. ZUIGE--LENGE, v. (-n).

ZUIGEN,
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ZUIGEN, (zoog, heeft gezogen), naar zich toehalen
door terugtrekking der er op gezette lippen, lurken:

ZUIL, v. (-en), elk rechtopstaand lichaam van aanmerkelijk grooter lengte don breedte; in eene meer
bep. bet. in de meetk. prisrna, on in de bouwkunde r

jets naar binnen zuigen; limonade door een rietje
zuigen; bloed uit eene wonde zuigen; de bloedzuigers
zuigen bloed af; (fig.) jets uit den vinger (den duim)
zuigen, het verzinnen, logens vertellen; de ()Yen
zuigen honing uit de bloemen; (van jonge kinderen en
dieren), van de moedermelk ontledigen en in zich
opnemen : hj zoog toen nog de borsten *ler moeder ;
de moedermelk nuttigen: laat dat kind nog
zuigen ?; to zuigen geven; — eene zuigende beweging
met den mond maken: op de vingers zuigen: longzaam en als het ware zuigende in zich opnernen:

de grond zoog den regen gretig op; de spons zuigt het
water in zich; naar zich toe trekken: deze tak zuigt
alle sappen naar rich toe, hij moet uitgesnoeid worden; de stroom zuigt hier sterk; vasthouden: dat
zuigleer zuigt sterk; dat papier zuigt er tegenaan. ZUIGING, v.
ZUIGER, m. (-s), d!e zuigt; zuigvisch; deel eener
pomp waardoor het water opgezogen wordt; stamper, stok eener spuit; vormeloos misgeboorte; huid
van een jong kalf; (zeew.) mastring, mastband;
ijzeren ring die. op eene sloop of klein vaartuig
aan eon zeil vastzittende en om eon mast of spriet
geslagen, dient om dat zeil fangs dien mast of
spier to doen rijzen of zakken; tak eener plant
die veel sappen naar zich toetrekt: een zuiger laten
uitsnoeien; uitloopers aan de tabaksplant die tabak
van mindere qualiteit oplevert. ZUIGSTER, v. (-s).
ZUIGERGAT, o. (-en), (zeew.) rifgat; ...KLEP,
v. (-pen), klep in den zuiger eener pomp; ...SLAG,
m. (-en), eene heen- en weergaande beweging van
den zuiger: ...STANG, v. (-en), stang waaraan de
zuiger bevestigd is; ...VISCH, m. (...sschen). zuigvisch; ...FLESCH. v. (...sschen), flesch om jonge
kinderen met melk to voeden, met eene speen gesloten; ...GAT, o. (-en), oventrekgat: windgat (van
een blaasbalg); ...GLAS, o. (...zen). glazen ptjpje in
eene soort van zuigflesch; borstglas;
o. (-en), met een zuigsnuit.
ZUIGJES, o. mv. (plantk., gew.) witte doovenetel.
ZUIGKALF, o. (...von), kalf dat zuigt; ...KIND,
o. (-eren), kind dat zuigt; ...KLEP, v. (-pen), zuigerklep; ...KOP, m. (-pen), glazen of metalen kop om
blood to laten; ...KUIL. m. (-en), (zeew.) eene soort
van draaikolk: ...KUNSTTANDEN, m. my. kunsttanden die door de drukking der lucht in hunne
holten blijven; ...LAM, o. (-moron), lam dat nog
gezoogd wordt; ...LAMMETJES,- o. my. (plantk.,
gew.) witte doovenetel; ...LEER, o. stuk leer
dat luchtdicht op lets sluit en zich als het ware er
op vastzuigt: met een zuigleer haalden de jongens de
steenen nit de straat.; ...MIN, v. (-nen), ...MINNE,
v. (-n), voedstermoeder.
ZUIGNAPJE, o. (-s), spierachtige zuigorganen in
den vorm van holle schijtjes waarmede verschillende
waterbewoners zich aan verschillende voorwerpen
vasthechten; ...PAPIER, o. vloeipapier;
v. (-en), deel eener pomp; (heulk.) zeker werktuig;
...PLANT, v. (-en), woekerplant; ...POMP, v. (-en),
pomp waarin het water door middel van een
zuiger wordt omhooggevoerd; ...POPJE, o. (-s),
zuigdotje; ...SNAVEL, m. (-s), snavel van sommige
dieren (b. v. van spinnen, muggen enz.) tot zuigen ingericht; ...SNU1T, m. (-en), , zuigsnavel; ...SPONNING, v. (-en), sponning waaraan iets luchtdicht
sluit; ...SPRIET, m. (-en), zuigsnavel; ...VISCH,
m. (...sschen), (nat. hist.) een stekelvinnige
visch (echeneis remora en naucrates), tot de familie
der grondels behoorende, die eene lengte van een
paar voet tereikt en zich door een zonderling zuigorgaan boven op den kop onderscheidt; hij bewoont
de Middellandsche Zee en komt ook bijwijlen in
den Grooten Oceaan voor; ...VROUW, v. (-en),
zoogster, min; ...WORM, m. (-en), zekere ingewandsworm; ...WORTEL, m. (-s), wortel eener plant die
edg.nde sappen opzuigt.
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elkrchtopsanduiergt,ocavnamelijk een sierlijk loodrecht en vrijstaande,
meestal rondo pijler van hout of steen, hoedanige
verscheidene to zamen bestemd zijn om jets to
dragon; het dak rust op zuilen-; de voet, de schacht,
het kapiteel eener zuil; zuilengang; — ook een zoodanige alleenstaande pijler waarop een beeld, eeri
symbool geplaatst is of dat, van opschriften voorzien, tot een aandenken is opgericht: eerezuil, gedenkzuil, advertentiezuil; standaard: een beeld op eene
marmeren zuil in de learner; — (fig.) (bij dichters) •
persoon of zaak welke ter ondersteuning van iets
dient: Willem de Zwijger is de zuil van den Stoat'
geweest. ZUILTJE, o. (-5).
ZUILCACTUS, v. •son), (plantk.) eene soort van
cactus die kantige met scherpe doornen bedekte
zuilen vormt.
ZUILENCOLONNADE, v. (-s), deel van een gebouw
met zuilen omringd; ...GANG, v. (-en), ...RIJ, v. (-en),.
o. (bouwk.).
ZUILVORMIG, bn. in den vorm eener zuil.
ZUIMACHTIG, bn. bw. (-er, -st), onoplettend, onnadenkend, traag, nalatig. ZITIMACHTIGHEID, v.
ZUIMEN, (zuimde, heeft gezuimd), dralen, talmen:
.:onder zuimen aan het werk gaan; nalatig zijn, verzuimen.
ZUINIG, bn. bw. (-er, -st), spaarzaam, karig:
zuinig Leven, niet veel geld uitgoven, hij is zuinigmet zijne ecoorden, hij spreekt weinig; zuinig met jets,
omgaan, niet meer dan noodig is gebruiken; diekachel brandt zuinig, gebruikt weinig brandstof; (fig.)
zuinig kijken, verbaasd, boos zien; niet zuinig, zeer
veel, in hooge mate: hij was niet zuinig ktraad.
ZUINIGHEID, v. spaarzaamheid; (sprw.) zuinigheid
die de wijsheid bedriegt, verkeerde zuinigheid.
ZUINIGHEIDSMAATREGEL, m. (-en), maatregel
waarbij de zuinigheid betracht wordt.
ZUINIGJE, o. (-5), voorwerp dat op een kandelaar
geplaatst wordt om er het laatste eindje kaars op.
to laten uitbranden.
ZUINIGJE, o. op een zuinigje = zuinig (bw.);

heeft dat op een zuinigje gedaan.
ZUINIGJES, bw. op spaarzame wijze, matig:

meet zuinigjes Leven, veil h uitkomen.
ZUIP, v. onmatig gebruik van sterken drank:
van de zuip houden; aan de zuip zijn; (gew.) kandeel.
ZUIPACHTIG, bn. (-er, -st), van sterken drank
houdende.
ZUIPBAST, m. (-en), ...BROEDER, m. (-s), onmatige
drinker.
ZUIPEN, (zoop, heeft gezopen), onmatig drinken;
plat ook voor drinken zonder meer gezegd; (veroud.) tabak zuipen, hetzelfde als tabak drinken;
zuipend in zekeren toestand brengen: iem. van de
bank zuipen; zich zat zuipen; aan het misbruik van
sterken drank verslaafd zijn.
ZUIPEN, o. dronkenschap.
ZUIPER, m., ZUIPSTER, v. (-s), die veel (inz.
sterken drank) drinkt, dronkaard. ZUIPERIJ, v..
het zuipen, dronkenschap.
ZUIPHUIS, o. (...zen), (plat) gemeene kroeg; ...LAP,
m. (-pen), dronkaard; ...LIED, o. (-eren), lied dat
door dronkaards gezongen wordt; ...LUST, m. zucht
tot drinken; ...PARTIJ, v. (-en), gezelschap drinkers; ...ZAK, m. (-ken), (Zuidn.) zuiper.
ZUIVEL, o, stof waarvan boter on kaas gemaakt
wordt; ook smijdig genoemd, alles wat van melk
komt; — wat een ei bevat; (sprw.) hfj is zoo vol bedrog
als een ei vol zuivel, het is een groote bedrieger.
ZUIVELBEREIDING, v. bereiding van zuivel;
...FABRIEK, v. (-en), fabriek waar men de zuivel
machinaal van de melk afscheidt; ...MARKT,
v. (-en), ...METHODE, v. (-n), manier van zuivelbereiding: de Hollandsche, de Goudsche, de Deensche
zuicelmethode; ...ONDERWIJS, o. onderwijs in do

, ZIJIV,ELPRODUCT.
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zmivelbereiding; ...PRODUCT, o. (-en), wat van de
gemaakt wordt, boter en kaas.
ZUIVER, bn. bw. (-der, -st), vrij van alles wat er
.niet aan, 14 of in behoort: holder, klaar: zuiver

moeten, verplicht
gif zult
kregen, straffen);
dat later; gij zult niet stolen.
o.
hoofdkaas,
hoofdvleesch
;
gepekelde
sptia;
ZULT,
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water; (fig.) een diamant van het zuiverste water; eene
zuivere lucht, zonder wolken, stof, besmetting enz.;
-onvermengd: die ring is van zuiver goud; onvervaischt: zuivere wol, linnen; (sprw.) dat is daar geene
-Zuivere koffie, niet zooals het moest wezen; rein,
zindelijk, schoon: een zuiver glas; zuivere handen en
-een zuiver gezicht; dat huis is niet zuiver, daarin leeft
-ongedierte; die meid is niet zuiver, heeft eene
venerische ziekte; onbevlekt, kuisch: een zuiver leven
• -Leiden; oprecht, zonder achterhoudendheid: zuiver
•opbiechten; dat is de zuivere waarheid; hij heeft een
-21.4iVer geweten, hij is daaraan niet schuldig; uit
zuivere bedoelingen, zonder bijbedoelingen; alleen:
met
-dit is zuiver de reden; ik doe het zuiver hierom;
-ernst, degelijk: dat is zuivere taal, nu weet men
waaraan zich to houden; eene zuivere uitspraak, zonder
eigenaardigheden; eene taal zuiver spreken, zonder
dat is zuivere taal, zonder fouten; zuiver
_schrfjven; zonder bijtonen, juist op toonhoogte:
zuiver zingen, spelen; na aftrek van alle onkosten:
-de zuivere winst; het zuiver inkonzen; de zuivere leer,
-onvervalscht; (sprw.) hij is niet zuiver in de leer, niet
orthodox ; niet zuiver op de graat zijn, niet volkom en
niet
vertrouwbaar; het is daar met zuiver,
pluis; (zeew.) zonder gevaar; de kust is zuiver, zonder
tklippen of banken; eene zuivere haven, die men gemakkelijk kan inzeilen; een zuiver alleen staande
klip of rots, bij welke men ten anker kan gaan liggen.

.ZUIVERHEID, v. het zuiver zijn.
ZUIVERAAR, m. (-5), die zuivert, raffinadeur; iem.

die een huis van ongedierte zuivert; purist (in taal
cen spelling). ZUIVERAARSTER, v. (-s).

-

ZUIVERDRANK, m. (-en), purgeermiddel.
.
ZUIVEREN, (zuiverde, heeft gezuiverd), zuiver
maken: water zuiveren, filtreeren; eene wonde zuiveren,
reinigen; het lichaam zuiveren, reinigen; dat zuivert
het lichaam, bevrijdt het van onzuivere stoffen ; zoo iets
zuivert het blood; het huis zuiveren; louteren : metaal
zuiveren; wol zuiveren; (fig.) de zee van zeeroovers, het
bosch van landloopers zuiveren, die wegjagen, ver-

•drijven; verbeteren, de fouten uithalen of wegnemen (in een opstel), kuischen (den
zich van
eene verdenking zuiveren, zich rechtvaardigen, zijne
•onschuld aan den dag brengen; (sprw.) donderbuien
zuiveren de lucht, wanneer men elkander goe de
waarheid zegt, wordt de verhouding zuiverder.
ZUIVERING, v. (-en), het zuiveren; purgeermiddel;
.rechtvaardiging, maandstonden (der vrouw)
ZUIVERHUIS, o. (...zen), onderdeel eener gasfabriek
waarin het gas gezuiverd wordt.
ZUIVERINGSEED, m. (bij het aanvaarden van een
ambt enz.), een eed waarbij men verklaart niets
gedaan to hebben wat bij de wet verboden is;
...MAAND, v. Februari, als wordende in die maand
het burgerlijk jaar van de begane tijdrekenfouten
gezuiverd; ...MACHINE, v. (-s), werktuig om wandgedierte to verdrijven; ...MIDDEL, o. (-en); ...Z0 UT,
o. universeel zuivering szout.
ZUJEN, (zuude, heeft gezuud), een half hoorbaar
geluid maken, neurin, een kind in slaap zingen.
ZULK, ZULKE, aanw. vnw. zoodanig, dusdanig;
(sprw.) zulke heeren, zulke knechts, zoo heer, zoo
knecht; in zulke wateren vangt men zulke visschen,

dat zijn er de natuurlijke gevolgen van; het geeft
een zekeren graad to kennen in: het is zulk mooi
weer ; het zijn zulke lieve menschen.

ZULKS, aanw. vnw. dit, dat: yolks heb ik, nooit
van hem gehoord; gelijk zulks to doen, gebruikelijk is,
zooals men gewoon is to doen,
ZULLEN, (zal, zou, zoude). hulpw. ter worming van
den toekomenden tijd on do voorwaardelijke wijs
bij de vervoeging der werkwoorden: morgen zal ik
vertrekken; ik 2011 uitgaan, als ik, mocht; :oudt gij
meenen ?; — als bedreiging: wacht ik zal je (helpen,

zure zult.

ZULTBOONEN, v. ray. ingemaakte snijboonen.
ZULTE, v. (plantk.) eene soort van aster, ook zeeaster en zoutwater-sterrenkruid geheeten (aster tripolium).
ZULTEN, (zultte, heeft gezult), inmaken, in de
pekel -, in het zout leggen. ZULTIN G, v. het zulten.
ZULTEPOOT, m. (-en), ingelegde poet van eon

rund of varken.
...SPEK, o. geZULTKOST, m. ingezouten
vleesch.
zouten spek; ...VLEESCH, o. gezouten
'
ZUNDGAT, o. (-en), laadgat van een geweer of
kanon.
ZUNDVLOED, m. zondvloed.
ZUREKLAVER, v. (plantk.) op klaver gelijkende
plantjes waarvan de blaadjes aangenaam zuur
smaken, zurkel.
ZUREN, (zuurde, heeft gezuurd), (gew.) zeuren: in
het spel bedriegen.
ZUREN, (zuurde, heeft gezuurd), zuur maken: het
deeg zuren; zuur worden: het bier begint to zuren;
(sprw.) het is nog niet in het vaatje, waarin het zuren
moot, de zaak is nog niet ten einde, er kan nog heel
wat gebeuren. ZURING, v. het zuren.
ZURIGHEID, v. het zuur zijn.
ZURING, v. een plantengeslacht (rumex), tot de
famine der veelknoopigen behoorende, waarvan 73
soorten in Nederland voorkomen: de zeezuring,
moeraszuring, stompbladige zuring, gestropte zuring,
bloedroode zuring of bloedkruid, paardenzuring, groote
zuring, veld :wring, gekrulde zuring,waterzuring,blauwachtige zuring, wilde of gewone curing en zuurkruid
of zurkel: de stengel on de blaadjes smaken zuur;
inz. de gewone zuring: zuring koopen, schoonmaken,
smelten; bereide zuring: wfj eten van middag zuring.

ZURINGBED, o. (-den), een tuinbed met zuring beplant; ...BLAD, o. (-eren); ...BOOM, m. (en), (plantk.)
berberissestruik; ...KLAVER, v. zurkel; ...PAP, v.,
...SAUS, v. pap, saus met zuring toeberoid; ...ZOUT,
o. een in den handel voorkomend zuurzout (verbinding van 1 deel potasch met deelen zuringzuur),
dat in verscheidene zure plantensappen wordt aangetroffen, zooals in het sap van de zuring, de kla-

verzuring enz.: met zuringzout wordt inkt uit
goed gewasschen; ...ZOUT, o. (scheik.) een organisch
zuur dat inz. in de klaverzuring voorkomt on hoogst
vergiftig is.
ZURKEL, v. zuurkruid, zureklaver.
ZUS, bw. zoodanig, op zulk eene wijze: dit gaat

zus on dat gaat zoo; de een wil het zus, de ander :oo
hebben; het scheelde zus of zoo, of ik was to laat, het
scheelde zeer weinig; hoe gnat het? och, zoo zus en
zoo, tamelijk, redelijk, niet good en niet slecht.
ZUS, v., ZUSJE, o. (-s), kleine-,jonge zuster; (fig.)

eene fijne zus, eene kwezel.

ZUSTER, v. (-s, -en), vrouwelijk kind (met andere
kinderen van dezeltde ouders); halve zuster (alleen
van vaders- of moederszijde); (fig.) vrouwelijke persoon die met eene andere van gelijken stand en
nauw met haar verbonden is: geestelf)kezuster, non;
zusters van liefdadigheid; (bij de Hernhutters en
Kwakers) een vrouwelijk lid der gemeente: geliefde
zuster en brooder in den Heere; iedere persoon van
het vrouwelijk geslacht die denzelfden rang bekleedt: de negen zusters, de zanggodinnen; — (gemeenz.) ja, je zuster, dat kun-je zoo denken, ik doe
het niet; — eon ding welks naam van het vrouwelijk geslacht is en wel met opzicht tot dingen van
stag, die boven al uwe zusters
denzeltden aard:
uitbliokt. ZUSTERTJE, o. (-s). kleine jonge zuster.
zeker gebak.
ZUSTER. v. (
ZUSTERGEMEENTE, v. (-n), kerkelijke gemeente
van hetzelfde geloof; ...HART, o hart eener zuster:
klemde hem aan 't zusterhart; ...HU1S, o. (...zen),
nonnenklooster; bij de Hernhutters, het gebouw

1953

ZUSTERKRING.

ZWAAN.

waarin de ongehuwde zusters wonen; ...BRING, m.
(-en), dameskransje waarin inz. zaken op godsdienlitig of schoolgebied behandeld worden; ...KUS, v.;
...LTEFDE, v. liefde eener zuster, als 'eene zuster.
ZUSTERLIJK, bn. bw. (-er, -st), van -, als eene
zuster: dat is niet zusterlijk gehandeld; zusterlek

beginsel in zake van godsdienst of -staatkunde,
partijhaat: de oude zuurdeesem werkte nog; ...DOORN,
in. (-en), eene plant walker aangenaam zure vruchten gekonfijt worden, ook berberissestruik geheeten.
ZUURDRAGEND, bn. met zure bestanddeelen.
ZUURHOK, o. (-ken), carboniseerinrichting in
katoenfabrieken; ...KIJKER, m. (-s), iem. die zuur
(norsch, onvriendelijk) kijkt; ...KOOL, v. fijngesneden wittekool, met zeer weinig zout ingemaakt,
zoodat zij verzuurt; ...KOOLSCHAAF, v. (...schaven),
zeker werktuig om zuurkool to snijden; ...KOOL.
TON, v. (-nen), ...KOOLVAT, o. (-en), ton of vat
waarin zuurkool is ingemaakt; ...KRAAM, v.
(...kramen), kraam waar ingelegde augurkjes enz,
to verkrtigen zijn; ...KRUID, o. zurkel, zure klaver.
ZUURLING, v. gewone zuring.
ZUURMUIL, ...SMOEL, m. on v. (-en), onvriendelijk,
norsch mensch.
ZUURMUILEN, (zuurmuilde, heeft gezuurmuild),
zuur zien, kijken.
ZUURMUILEN, o. het zuur kijken; ...STEEN, v.
(delfst.), zuuraarde; ...STEL, o. (-len), stel dat azijn
enz. op tafel bevat; ...STOF, v. (scheik.) kleur-,
reuk- on smakeloos gas dat zelf niet brandt, doch
de verbranding zeer bevordert; voor de ademhaling
van menschen, dieren on planten is zij onontbeerlijk ; met waterstof verbonden vormt zij water; in
de dampkringslucht komt zij voor ruim 3i,o gewichtsdeelen voor; vele belangrijke processen in
de natuur berusten op verbindingen met de zuurstof.
ZUURSTOFGAS, o. zuurstof; ...METER, m. (-5),
zeker werktuig om de hoeveelbeid zuurstof, in
eenige gassoort aanwezig, to meten; ...VERBINDING, v. verbinding van een lichaam met de zuurstof in bepaalde verhouding.
ZUURTJES, bw. zuur: wat kijkt gtj zuurtjes.
ZUURTOOT. m. on v. (...toren), zuurmuil.
ZUURVRIJ, bn. zonder zuur: zuurvrije vetten.
ZUURWEI, v. zure wei of hui; ZAAD, o.zuurkruid ; ...ZAK, m. (-ken) ; ...ZAKBOOM, m. (-en),
een in Cost- en West-Indio voorkomende boom
(anona muricata), walks vruchten, die in grootte
veal met onze meloenen overeenkomen, als een
verfrisschend middel worden gebruikt; ook worden
de bladen van dozen boom in de geneeskunde gebezigd om een afkooksel van to maken, hetwelk
bij tijdelijke ontsteking van het mondslijmvlies
wordt aangewend.
ZUURZOET, bn. zuur en zoet tegelijk zuurzoete
appelen; (fig.) zuurzoet kijken, half verdrietig en half
plezierig; een zuurzoete arbeid, die zoowel zijne
lusten als zijne lasten heeft ; ...ZOUT, o.
ZUWE, v. (-n), looppad door een moeras.
ZWAAD, v. (zwaden), zwad.
ZWAAI, m. (-en), keer, draai, het zwaaien: hij
nam een zwaai naar het water; zwaaiende bewegen.
ZWAAIEN, (zwaaide, heeft on is gezwaaid), slingeren : met de armen zwaaien; zwaait als een
beschonkene; hij is zoo dronken dat hij zwaait, dat
hij niet eons rechtuit loopen kan; — heen en wader
bewegen: de boomen zwaaien in den wind; (met) den
hoed zwaaien, met den hoed wuiven; het vaandel
zwaaien, daarmede wenken ; het zwaard zwaaien,
hanteeren ; den schepter zwaaien, regeeren, hoerschapptj voeren ; — (zeew.) voor anker liggende
van stalling veranderen door de working van wind
of stroom; op den wind zwaaien, den voorsteven
naar den wind keeren; op het tij zwaaien, den voorsteven naar het tij keeren; — die muur zwaait,
loopt schuin, halt; (gew.) daar zullen klappen zwaaien,
klappen vallen. ZWAAIING, v. (-en).
ZWAAIHAAK, m. (...haken), verstelbare winkelhaak, zeker timmermansgereedschap; ...KOLF, v.
(...ven), hef boom (aan person, muntschroeven).
ZWAAN, m. (zwanen), eendachtige vogel (Cygnus),
met langen, dunnen hals, die 23 halswervels bevat,
terwijl die der andere zwenivogels slechts uit 15
of 16 wervels bestaat; in Europa komen drie soor
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.deelen samen; (fig:) de Nederlandsche en Belgische
•driekleur wapperden zusterlfjk van den toren.

ZUSTERLING, m. en v. (-en), neef, nicht, zustersmoon, zustersdochter. ZUSTERLINGE, v. (-n).
ZUSTERLOGE, v. (-s), loge der vrijmetselaars ten
-opzichte van andere loges in hetzelfde land; (ook) loge
waar de naaste bloedverwanten der vrijmetselaars
worden toegelaten.
ZUSTERLOOS, bn. zonder zusters.
ZUSTERMAATSCHAPPIJ, v. (-en), instelling, door
'haar doel of hare strekking met eene andere verwant; ...MOORD, m. (-en); ...MOORDENAAR, m. (-s).
ZUSTERSCHAP, o. hoedanigheid van zuster;
-V. (-pen), nonnenorde.
ZUSTERSCHOOL, v. (...scholen), school waar door
• eestelijke zusters onderwijs gegeven wordt;
...STAD, v. (...steden), stad ten opzichte van andere
,-steden van gelijke grootte.
ZUSTERSDOCHTER, v. (-s), ...KIND, o. (-eren),
...MAN, m. (-nen), ...ZOON, m. (-s, ...zonen), ...VER.
EENIGING, v. (-en), van eene vereeniging gezegd
ten opzichte van eene andere, die hetzelfde doel
beoogt.
ZUUR, bn. bw. (-der, -st), van een eigenaardig
- scherpen smaak, wrang:
azfin is zuur; dat is zoo
zuur als azijn, in hooge mate zuur; een zure smaak,
zure salts; zure appels, in tegenst. met zoete appels;
(sprw.) door een zuren appel bijten,iets met tegenzin
.doen, zich iets moeilijks of onaangenaams laten
welgevallen: dat is zuur bier, zuur van smaak, (ook)
verschaald, min of meer bedorven; (sprw.) dat is
-een vaatje zuur bier opgeruimd, gezegd wanneer een
meisje gaat trouwen, van wie men dit niet 'neer
gedacht zou hebben; die druiven zijn nog zuur, nog
inlet rijp; (sprw.) de druiven zijn zuur (zei de vos,
maar kon er niet btj), zegt men ten aanzien van
iem., die van datgene met verachting spreekt,
wat hij gaarne hebben zou, doch niet krijgen kan;
zure oprispingen uit de maag; dat zal hem zuur opbreken, hij zal er de onaangename gevolgen van
, ondervinden, — bedorven: die melk is zuur; die rijst
ruikt at zuur; — die grond is zuur, is door to veal

vochtigheid verzuurd, niet zeer geschikt voor
plantengroei ; zuur gras, zuur voeder, wat op zuren
grond groeit en door het vee versmaad wordt; —
:(scheik.) rare zouten, die zuur reageeren; — (fig.)
anoeilijk, bezwaarlijk: het valt mij zuur; iem. het
-seven zuur maken, onaangenaam, verdrietig; dat is
,zuur verdiend geld, niet gemakkelijk verdiend; 't is
een zuur stukje brood; heeft het zuur, hard, ver&eert in moeilijke omstandigheden; — norsch,
.onvriendelijk: zuur kijken; een zuur gezicht; (sprw.)
,

zij zet een gezicht zoo zuur, alsof zij azijn gedronken
•had, in hooge mate onvriendelijk. ZUURHEID, v.
"ZUUR, o. (zuren), hetgeen zuur is: ik houd niet
van zuur; eene portie zuur, zure augurkjes; azijn:
-een hags in 't zuur leggen; ingelegde vruchten;
inaagsappen:
heeft het zuur, oprispingen van het
maagsap ; (fig.) 's levens zoet en zuur, geluk en onge-

auk; — (scheik.) verbindingen van waterstof, 'tzij
met een zuurstofvrij radicaal, 'tzij met een zuurstofhoudend. ZUURTJE, o. (-5), iets wat zuur smaakt,
tnz. peervormigo suikerballetjes met een zuur toebereid: kinderen houden veep van zuurtjes.
ZUURAARDE, v. zuursteen.
ZUURACHTIG, bn. (-er, -st), een weinig zuur. ZUUR,A.CHTIGHEID, v.
ZUURBOOM, m. (-en), berberissestruik; ...BRAAD,
o. gebraden ossevleesch in het zuur; ...DEEG, o.,
,..DEESEM, m. verzuurd deeg om het brood eenigszins zuur to maken; zure pap van lijnmeel: een
-kind zuurdeeg aan de voetjes leggen; (fig.) wrokkend
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ten, Tan zwanen voor, die wt) ook in ons land
hebben, als de gewone zwckan„ waarvan onze tamme
zwaan afstaint, de wilde zwaan, ook deen en in
Groningen hoelzwaan genoemd, en de kleine zwaan; —
(fig.) dichter : de Agrippjinsche .zwaan, Vondel; de
Mantuaansche zwaan, Virgilius; de Thebaansche
sioaany Pindarus; de zwaan van Samerr#k,Fenelon.
ZWAANTJE, o. (-s).
ZWAAN, v. (Zuidn.).lichtekooi.
ZWAAR, bn. bw. (-der, -st), zwaartekracht hebbende: alle lichamen z#n zwaar; lien pond zwaar;
hoe zwaar weegt g#7; — betrekkelijk veal wegende:

baryt en barytaarde geheeten; met zwavelzuur verbonden vormt het zwaarspaath.
ZWAARD, o. (-en), zwoord, zie aldaar.
ZWAARD, o. (.en), blank tweesnijdend wapen r
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lood en good zfjn zwaar; een zware last; zwaar geeen zwaar gewicht; zwaar geld,
schut
' grof geschut;
•
groote
geldstukken, groote geldsommen; dat schip is
zwaar geladen, met een zwaren last; de zware ruiter#,
die zwaar gewapend is; — dicht: dat is zware zijde,
zwaar linnen; dik: swear papier; zware touwen;
zwaar hout, dikke planken, balken, boomen ; een
zwaar mensch, zwaarlijvig; zware wolken, dikke,
donkere wolken; het is eene zware lucht, met zware
wolken; h# schrjjft swear, dik, maakt dikke neerhalen; — laag: een zwaar geluid; eene zware stem; —
moeilijk te verteren : zware spjjzen; boonen vallen
zwaar; visch is geen zwaar eten; — veel alcohol bevattende: zwaar bier; zware w#n; —
drukkend: het ligt m# zoo zwaar in de leden, ik
gevoel mij zoo afgemat; zware beenen hebben, moeilijk
kunnen gaan; zwaar in 't hoofd zijn, daar een druktrend gevoel hebben; Gods hand rustte zwaar op
het land, men had er veel tegenspoed ; (gew.) een
zware winkel, winkel waarin men verplicht is, zijne

benoodigdheden te koopen, op strafe van uit het
work ontslagen to worden, en waar men wel 10
of 250 0 meer betaalt dan in andere winkels; —
groot, aanzienlijk: een zwaar schip, van grooten
omvang; eene zware bezetting, een groot garnizoen;
zware kosten, aanzienlijke uitgaven; op zware lasten
zitten; eene zware straf; dat weegt zwaar b# m#,

hieraan ken ik veel gewicht toe, dat acht ik van
veel belang; — in hooge mate: dat wordt hem zwaar
aangerekend; zwaar gewond zijn;
digen; den grond zwaar bemesten,

iem. zwaar belee-

er veel meststof
inbrengen; — ernstig, gevaarlijk: h# is zwaar verkouden , zwaar ziek; eene zware bezetting op de borst
hebben; eene zware misdaad begaan; dat zijn zware

zonden; zwaar droomen, benauwend, akelig ; een zwaren strijd te strijden hebben ; —
moeilijk : zwaar werk ; eene zware taak, een zwaren
men
arbeid verrichten; dat 4is daar zwaar dienen,
heeft het er druk, men is nooit klaar; een zwaar
examen, waarbij de eischen hoog zijn; eene zware
klasse (op school), die moeilijk to regeeren is, inz.
eene groote klasse; dat paard is zwaar op de hand,
rijdt niet gemakkelijk; (sprw.) hij is nogal zwaar op
de hand, neemt alles gewichtig op, maakt vlug
bezwaren; — het werken valt hem nog zwaar, hij kan
nog haast niet werken; het afscheid viet zwaar ;
het valt velen zwaar, hooge belastingen op te brengen;
het zijn zware tijden, men kan slechts met moeite
het noodige onderhoud verdienen; — (verlosk.) eene
zware verlossing, die met veel pijnen gepaard gnat;
beklemd; eene zware tong hebben,—zwa rademhalen,
moeilijk kunnen spreken; zwaar van hand zijn, de
vereischte vlugheid, vaardigheid, gemakkelijkheid in
de uitvoering van jets missen; — hevig, onstuimig: een swore wind, storm; het is zwaar weer, stormweer; een zwaar onweer; aware buien, hevige winden, - regenbuien; eene zware zee, hooge zee; het
schip werkt swear, stampt hevig; — zware klei,

moeilijk to bewerken, door to groote vettigheid;

zware gronden, vette gronden; — bekommerd, angstig: dat maakt mij het hart zoo zwaar ; ik heb er een
zwaar hoofd in, ik vrees dat het niet gaan zal ; —
zwanger: die vrouw is zes maanden zwaar; ik was
toen zwaar van min derde (kind). ZWAARHEID, v.
ZWAARAARDE, v. eene in 1774 ontdekte aardsoort, eene verbinding van barium en zuurstof, ook

bredanogrechtdansbl,
zoowel om to houwen als om to steken dienende:
naar het zwaard grjjpen; he zwaard laten beslissen,
het met het zwaard uitvechten; iem. ten zwaarde
veroordeelen, iem. veroordeelen om onthoofd to worden ; met den zwaarde gestraft worden, onthoofd worden; (eert.) met het zwaard over het hoofd zwaaien,
zekere openbare straf (in Nederland); meester van denscherpen zwaarde, scherprechter; — (fig.) het zwaardder gerechtigheid, de Ivrekende hand; het zwaard inde scheede steken, den oorlog staken; to vuur en tezwaard verdelgen, verbranden on vermoorden_, het eene zwaard houdt het andere in de scheede, daar beidestrijdkrachten gelijk zijn, worden de vijandelijkheden voorkomen; honger is een scherp zwaard, mem
doet het ongelooflijke om zich voedsel to verschaffen;
het zwaard van Damocles hangt hem boven het hoofd,

een altoos dreigend gevaar; — (wapenk.) bewijs van.
adeldom van vaderszijde (op een blazoen); — (zeew.)
eivormig schild van zware planken, ter slide van
platbodemde vaartuigen bevestigd om het afdrijven of omslaan to voorkomen; de gierpont heeft
zwaarden om meer stroom to vangen: de zwaarden•
laten zakken, ophalen. ZWAARDJE, o. (-s).
ZWAARDBLOEM, v. (-en), zwaardlelie; ...BROEDER, m. (-5), zwaardridder; ...DEEL, o. (-en), erfdeel van de mannelijke zijde; ...DRAGER, m. (-5),
die een ander het zwaard nadraagt, inz. bij feestelijke gelegenheden; zwaardridder; ...KRUID, o.
zekere plant, zoo genoemd naar de zwaardvormigebladen (gladiolus); ...LEEN, o. (-en), mannelijk leen;
...LELIE, v. (...lien), zwaardkruid ; ...LOOPER, m.
(-s), touw op platboomde vaartuigen om de zwaar.
den op to halen of to laten zakken; m.
en v. (...magen), bloedverwant van mannelijke
zijde; ...MAAGSCHAP, v. verwantschap van vaderszijde; ...RECHT, o. recht van het zwaard, van den
sterkste; ...BIDDER, m. (-s), lid der geestelijke ridderorde, in 1202 gesticht ter bescherming der christenzendelingen in Lijfland ; de kleeding was een
witte mantel met eene roods ster en twee gekruistazwaarden ; ...SCHEEDE, v. (-n), (nat. hist.) een
schaaldier tot de familie der gaperschelpen behooronde (solen ensis), dat zich in het slijk on zand
op onze kusten ingraaft; ...SLAG, m. (-en), slag
met een zwaard; ...STAART, m. (-en), (nat. hist.)
een schaaldier met een langen beweeglijken staartstekel, ook rogkreeft geheeten; ... VECHTER, m.
(-5), (oudt.) kampvechter (in de wedstrijden), gladiator ; ...VEGEN, o. wapenen vervaardigen; ...VEGER,
m. (-s), vervaardiger van wapenen; ...VISCH, m.
(...sschen), zekere visch (xiphias gladius), in de Middellandsche Zee on het meest bij Sicili6 aange
troffen, tot de familie der makreelen behoorende,
4-5 M. lang, waarvan de bovenkaken tot eene
soort van zwaard uitgegroeid zijn; — eene soort van
dolfijn (delphinus orca) met dikke tanden, zeer roofzuchtig van aard, wordt wel 6 M. lang.
ZWAARDVORMIG, bn. als een zwaard; (plantk.)
(van bladeren) van den voet naar den top steeds
smaller wordend en spits eindigend.
ZWAARDZIJDE, v. bloedverwanten van waders
zijde.
ZWAARGEBOUWD, bn. op breede wijze gebouwd:
een zwaargebou•d man, met Oink ontwikkelde beenderen ; ...GEHEUPT, bn. zwaar, breed van heupen.
ZWAARHOOFD, m. en v. (-en), die zich verontrust over hetgeen komen of gebeuren moet.
ZWAARHOOFDIG, bn. bw. (-er, -st), zorgzaam, ongerust, bekommerd. ZWAARHOOFDIGHEID, v. ongerustheid, bekommering.
ZWAARLIJVIG, bn. (-er, -st), dik van lichaam, ge
zet. ZWAARLIJVIGHEID, v.
ZWAARMOEDIG, bn. bw. (-er, st), terneergeslagen,,
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steeds het ergste voorziende: hfj is in den laatsten
tjjd erg zwaarmoedig; in eene zwaarmoedige bui,

(fig.) een zwak mensch, licht over te halen, licht to
verleiden; eene zwakke moeder, al to toegevend; in
een zwak oogenblik, dat men de gevolgen niet berekende; min hoofd is nog zwak, ik kan nog niet goed
denken; een zwak geheugen, dat spoedig iets vergeet; de geest is gewillig, maar het vleesch is zwak, zie
VLEESCH; iemands zwakke zfjde, zie ZIJDE; in het
Fransch is hjj zwak, daarvan -weet hij niet veel; —
(taalk.) de zwakke werkw., die niet van wortelklinker veranderen; de zwakke genitief, die op s eindigt;
de zwakke bulging, zie BUIGING. ZWAKHEID, v.

droefgeestig. ZWAARMOEDIGHEID, v.
ZWAARSPAATH, o. zie zwaaraarde.
ZWAARTE, v. (nat.) zwaartekracht: de zwaarte
doet de lichamen vallen; gewicht: alles heeft zwaarte;
de zwaarte van iets schatten; dikte: de zwaarte van
het hoot; een gevoel van zwaarte in het hoofd hebben;
(fig ) het ernstige (eener zaak) : de zwaarte van een
misdriff.

ZWAARTEKRACHT, v. (natuurk.) de kracht die
de lichamen doet vallen, dat is zich naar de aarde
doet bewegen, indien niets hunne beweging vernindert; ...METER, m. (-s), (natuurk.) zeker werktuig om de zwaarte der lichamen te meten: inz.
barometer en baroscoop; ...PUNT, o. punt ter
weerszijden waarvan de twee deelen van een lichaam
gelijke zwaarte hebben.
ZWAARTILLEND, bn. (-er, -st), eenigszins zwaarmoedig: zwaartillend zijn, alles donker inzien, het
gevaar. het ernstige van alles vergrooten.
ZWAARTONGIG, bn. moeilijk sprekende ; ...TOUW,
o. het zware touwwerk.
ZWAARWICHTIG, bn. (-er, -st), veal wegende:
(fig.) zeer belangrijk, van hoog gewicht. ZWAARWICHTIGHEID, v.
ZWABBER, m. (-s), (zeew.) dweil, van kabeigaren
of lappen aan een steel gebonden en dienende om
schepen of schuiten schoon te maken; aan den
zwabber zijn, met den zwabber schoonmaken, (ook
fig.) een liederlijk leven leiden.
ZWABBER, m. (-s), (fig.) scheepsjongen; (fig.) een
zwierbol, zwijnjak : een zwabber ran een vent.
ZWABBEREN. (zwabberde, heeft gezwabberd), met
een zwabber schoonmaken ; (fig.) plassen in het
water, morsig werk doen; een liederlijk leven leiden.
ZWABBERGAST, m. (-en), scheepsjongen; ...HALEN! (spott.) uitroep der matrozen, wanneer de
plek moot schoongemaakt worden, waar iem., niet
op zee gewoon, door het slingeren van het schip
gevallen is ; ...KAPITEIN, m. (-5), ...PAAI, m. (-en),
jongen die den zwabber moot schoonmaken.
ZWACHTEL, m. (-5), windsel; lange band tot het
verbinden eener wond enz.; zwachtels maken; een
zwachtel omleggen. ZWACHTELTJE, o. (-5).
ZWACHTELEN, (zwachtelde, heeft gezwachteld),
met een zwachtel omwinden: een arm zwachtelen;
inbakeren (een kind). ZWACHTELING, v.
ZWAD, v. (-en), Z WADE, v. (-n), snede gras, hoeveelheid gras in eens met de zeis afgemaaid; hoeveelheid gras of koren in een regel gelegd.
ZWADDER, m. slangenspog; slijm van aal; (fig.)
vergif van den laster : zfjn zwadder op iemands goeden
naam uitspugen.
ZWADDERIG, ZWADDIG, bn. (-er, -st), onrein,
vuil, •roebel.
ZWAGER, m. (-s), schoon-, behu -wdbroeder: zustersman, mans-, vrouwsbroeder; (veroud., gew.) schoonzoon. ZWAGERTJE, o. (-5).
ZWAGERIN, v. (•nen), schoon-, behuwdzuster; (gew.)
schoondochter.
ZWAGERSCHAP, o. v. vermaagschapping door
aanhuweltjking.
ZWAK, bn. bw. (-ker, -st), niet stork, krachteloos,
teer: een zwak kind; zwak van ouderdom; het zwakke
geslacht, de vrouwen; nog niet geheel hersteld van
eene ziekte: de zieke is nog erg zwak; hi,' is zwak op
zie beenen, hij kan nog niet good staan, loopen;
het kind heeft zwakke beentjes, niet stark; — niet talrijk: de viand was zwak; eene zwakke besetting; — licht
breekbaar: zwak ijs, een zwak touw; niet scherp:
zwak van gezicht, gehoor, niet good kunnen zien,
hooren; met zwakke stem, krachteloos; hfj heeft eene
zwakke maag, zijne maag verteert niet alles, zijne
spijsvertering is licht gestoord; eene zwakke borst
hebben, geene krachtige longen;
heeft eene zwakke
gezondheid, is tear, licht ziek; flauw: bij het zwakke
schfinsel der lamp; —

gemis van sterkte, - van lichaamskrachten; broosheid, breekbaarheid;
(...heden), al te toegevende
handeling, to groote inschikkelijkheid.
•
ZWAK, o. (-ken), iets dat zwak is, b. v. het dunne
buigzame bovenstuk van het roar eener zoogenoemde
Duitsche pijp, het elastieke pijpje waarop de spits
of het mondstuk bevestigd is; — gewoonte, hebbelijkheid; dit is zijn zwak, hieraan is hij evergegeven:
waarin iem. geestelijk zwak is, iem. in zijn zwak
tasten; — voorliefde, neiging : een zwak op iem., veer
iets hebben; dat is nooit mp'n zwak geweest, daarom
heb ik nooit wat gegeven.
ZWAKHOOFD, m. en v. ( en), iem. met weinig
verstan d.
ZWAKJES, bw. lichtelijk, een weinig.
ZWAKKE-HALS, m. (...zen), (zeew.) eene soort van
stopper dienende om bij ruw weer de belegtouwen
to stoppen.
ZWAKKELIJK, bn bw. (-er, -st), een weinig zwak:
een zwakkelijk kind; aan de betere hand : de zieke is
nog zwakkelijk; (ook) sukkelende: hjj blfylt maar
zwakkel#k. ZWAKKELIJKHEID, v.
ZWAKKELING, m. v. (-en), zwak mensch. ZWAKKELINGE, v. (-n).
ZWAKKEN, (zwakte, heeft en is gezwakt), zwak
maken, worden.
ZWAKTE, v. zwakheid, zwakke toestand.
ZWALKEN, (zwalkte, heeft gezwalkt),drentelende
zich bewegen; zeer langzaam gaan; zwerven,ronddolen; op zee zwalken, verre zeereizen doen. ZWALKING, v. het zwalken.
ZWALKER, m., ZWALKSTER, v. ( a), treuzelaar,
treuzelaarster.
ZWALM, m. walm.
ZWALMEN, (zwalmde, heeft gezwalmd), walmen.
ZWALP, m. (-en), gulp, golf: een zwalp zeewater;
dikke eiken plank; (zeew.) een der grenen ribbon
die in de klamaaien rusten on dienen om de dekdeelen to steunen.
ZWALPEI, o. (-eren), (Zuidn.) bebroed ei.
ZWALPEN, (zwalpte, heeft gezwalpt), golvende
zich verheffen (van de zee); (Zuidn.) overgeven, braken. ZWALPING, v.
ZWALPEND, bn. zacht golvend; (fig.) het zwalpende
nat der baren, de onstuiruige zee.
ZWALUW, v. (-en), de zwaluwen maken eene
familie uit in de orde der zangvogels, waarvan er
drie soorten in Nederland worden aangetroffen: de
huiszwaluw, de boerenzwaluw of gemeene zwaluw on
de oever- of strandzwaluw ; alle zijn uitstekende vliegers, maar hebben zwakke voeten; (sprw.) eene
zwaluw maakt den zomer niet, uit eene enkele omstandigheid kan men goon algemeen besluit opmaken: (fig.) eene naakfe zwaluw, een arme duivel, een
behoeftig mensch. ZWALUWTJE, o. (-5).
ZWALUWENEI, o. (-eren), ei eener zwaluw;
o. schelkruid; ...NEST, o. (-en), nest eener
zwaluw; ...WORTEL, m. zekere plant.
ZWALUWETONG, v. eene soort van duizendknoop,
ook zwarte winde, ranken en reng geheeten.
ZWALUWKOEKOEK, m. (-5), zekere vogel van
Cayenne of Brazilie.
ZWALUWSTAART, m. (-en), staart eener zwaluw;
(nat. hist.) naam van den wouw of koningswouw in
Groningen; koninginnepage (papilio machaon), eene
kapel tot de familie der ridders behoorende; —
(timmerm.) eene wijze van verbinding waarbij het
-
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eene . elude van een, hout als de staart eener zwaluw
is uitgesneden en .in-bet einde van een ander ge••
voegd is, zoodat het eindelingshout aan beide ztjden
to zien is; halve bedekte zwaluwstaart, waarbtj het
kopshout slechts aan gene zijde to zien is; bij den
bedekien zwaluwstaart
kopshout heel niet to
sten: de pennen on gaten an op 2 der houtdikte
in elkander gewerkt; schuif- ewhalve-schuif-zwaluwstaart; (zeew.) stuik die den vorm heeft van den
staart senor zwaluw; (vest.) zekor buitenwerk; —
gaspit waarvan de viam halvemaanvormig is on
eenigermate op een zwaluwstaart gelijkt.
ZWALUWSTAARTHENGSEL, o. (-8), (timm.) bladkvangsel waarvan de sone veer veel kleiner is clan
de andere; ...HOUVASTEN, o. my. (timm.) houyasten
waarvan een zwaluwstaartvormig blad is aangesmeed.
ZWALUWSTAARTIG, bn. den vorm van een zwaluwstaart hebbende.
.ZWALUWVISCH, m. (...sschen), zeezwaluw: eene
soort van vliegenden visch.
ZWAM, v. (-men), (plantk.) de zwammen (fungi)
zijn sporeplanten zonder bladgroenhoudende cellen;
de meeste rieken duf, zij ademen koolzuur uit: men

zingen; (fig.) laatste gezang of gedicht hetwelk een
dichter of iem. anders vOor zijn sterven vervaardigt; (fig.) laatste work: dat was zfin zwanezang.
ZWANG, m. gebruik, gewoonte: in zwang zijn,

13 •

kan de zwammen verdeelen in stofzwammen, draad.
zwammen, buikzwammen, kernzwammen, schtifzwammen en hoedzwammen; de meeste zip vergiftig; — uit-

was aan boomen; uitwas aan de voorpooten der
paarden.
ZWAM, o. toebereid zwam als middel om vuur to
vatten, tonder. ZWAVVETJE, o. (-s), een stukje
zwam.
ZWAMACHTIG, bn. als zwam.
ZWAMDOOSJE, o. (-s), tonderdoosje.
ZWAMMAKER, m. (-s), bereider van zwam (om b. v.
de •pljp aan to steken).
ZWAMMIG, bn. met zwam begroeid: een zwammige
boom.

ZWAMP, v. (-en), kreek, kleino rivier.
ZWAMRIET, o. eene samentrekkende on zuiverende
waterplant van 't geslacht der rietgewassen;
...ZUUR, o. (scheik.).
ZWANEBEK, m. (-ken), bek van een zwaan;
(heelk.) schroettang om eene wonde ter verwijdering van vreemde voorwerpen wijdor to maken;
...BORST, v. (-en), borst van een zwaan.
ZWANEDONS, ZWANENDONS, o. de zachte vederen van den zwaan.
ZWANEKOP, m. (-pen), kop van een zwaan.
ZWANENBLOEM, v. (-en), eene sierlijke oeverplant,
ook waterlisch gebeeten (butornus umbellatus): de
eenige soort van zwanenbloemen; ...BORST, v. (-en),
(fig.) hoog opstekende borst; ...BROOD, o. (plantk.)
kalmus: eene plant, tot de familie der aronskelken
behoorende, die langs slooten on vaarten voorkomt,
waarvan de aroncatieke wortelstok als geneesmiddel
wordt ingezameld; ...DRIFT, v. (-em, eenige zwanen
bij elkander zwemmende; het recht om zwanen to
houden ;
o. (-eren), ei van een zwaan.
ZWANENHALS, m. (...zen), hals van een zwaan;
(fig.) zeer lange hals; iem. met een zwanenhals; paard
met een zwanenhals ; (bouwk.) closet met langen
omgebogen hals; (zeew.) drager van de roerpen:
zware gebogen ijzeren dekplaat waarvan de grootste arm op het end der roerpen sluit; vooruitspringend verbindingsstuk van de scheg, door eene
haaklasch aan de woelingsknie verbonden on daarmede als 't ware een geheel uitmakende, ook rugge.
vraat geheeten ; eon der gebol,:en ijzeren stangen
buiten boord waar eene sloop in hangt, davit.
ZWANENNEST, o. (-en), nest van zwanen; ...TEELT,
v. aankweeking van zwanen; plaats daartoe.
ZWANEPEN, v. (-nen), ...SCHACHT, ...SCHAFT,
v. (-en), pen eener zwaneveer, groote en dikke
schrijfpen; ...FOOT, m. (-en); ...VEER, v. (-en);
...VEL, o. (-len); ...VLERK, v. (-en); ...VLEUGEL,
v. (-en); ...ZANG, m. zang dien
m. (-5);
ale zwanen volgens sommigen vOOr hun dood

komen, gerake,e, brengen.

ZWANGER, bn. bevrucht, moetende baron: eene
in gezegende
omstandigheden, in blijde verwachting zijn; hoog
of
zwanger zfjn; — (fig.) van,. met jets 'zwanger zijn
gaan, voornemens zijn iets to doen, een plan govormd hebben. ZWANGERHEID, ZWANGERSCHAP, v.
ZWANKEN, (zwankte, heeft gezwankt), waggelen,
wankel:en, schudden.
ZWANKROEDE, v. (-n), eene soort van wip waarmode men goederen op een wagon laadt;' ...VEDEREN, v. my. slagvederen.
ZWANS, v. (-en), (w. g.), staart (inz. der dieren).
ZWARIGHEID, v. (...heden), moeilijkheid, bezwaar:
zwangere vrouw; zwanger zen,

de grootste zwarigheden zijn reeds uit den weg geruimd;
er zijn toch geene zwarigheden ?; tegenwerping, beletsel: zwarigheden maken; gevaar: hij vindt daar
zwarigheid in.

ZWART, bn. (-er, -st), van die kleur welke geen
enkelen lichtstraal terugkaatst, de zuivere tegenstelling van wit: zoo zwart als roet, als git; zwarte
serf; zwart taken; zwarte bessen, zwart haar; een
zwart paard; zwarte vos,
pikzwart paard; — zeer
donker: zwarte kersen, zeer donkere, rijpe meikersen, (ook) krieken; zwarte oogen hebben; zwarte wol.
ken; het is eene zwarte lucht, met veel zwarte wolken; eene zwarte huid, door de zon verbrand; het
zwarte ras, de negers; zwart brood, zeer grof brood;
zwarte vliegen (bibio marci), vliegen die veel op de

bloesems van appel- en pereboomen voorkomen;
zwart wild, wilde varkens; — vuil, morsig, bemorst:
wat zfin uwe handen zwart !; dat behangsel is zwart;
het ziet zwart van ouderdom ; dat kind is zoo zwart
als de schoorsteen; — (muz.) zwarte noot, iedere dichte

noot, dus alle noten minder dan eene halve; —
(R.-K.) zwarte Zondag, de tweede .Zondag v(56r
Paschen, omdat dan kansel en altaar met zwart
behangen zijn; de zwarte staar, zekere blindheid; de
Zwarte Dood, naam eener hevige pestepidemie in
het midden der 14de eeuw; de Zwarte Hoop, naam
van eene groote menigte onbetaalde krijgslieden
die in de 16de eeuw hier to lande van roof en plundering leefden; hij ziet zwart van den honger, zeer
vermagerd; een zwart register, waarop veel straf
aangeteekend is; eene zwarte ziel, iem. die veel
kwaad bedreven heeft; het zag er zivart van men
schen, er waren er zeer veel; — donker, verstoord
iem. zwart aankijken ; een zwart gezicht zetten,
norsch,
onvriendelijk; iem. zwart maken, hem in een ongun.
stig licht plaatsen, veel kwaad van hem vertellen;
iem. met eene zwarte keel aangeteekend zfin, bij hem
als een schadelijk lid der maatschappij to book
staan; het zwarte book, waarin diegenen worden op
geteekend, welke zich den haat van ... op den hale
geliaald hebben; zich alles zwart voorstellen, alley
zwart inzien, neerslachtig, moedeloos zijn, van
alles meer op het tegen dan op het voor letten;
hij liegt grof; zwarte
hij liegt dat zwart wordt,
misdaden, snoode. ZWARTHEID, v.
ZWART, o. de zwarte kleur; wat zwart is: het
zwart der oogen; in het zwart gekleed,
met zwarte
kleederen aan; zwart op wit, bewijs op schrift; —
verfstotien: ivoor-, been-, lampezwart; (plantk.) eene
woekerzwam die zich bevindt op en tusschen de
bloemdeelen, vooral de kafblaadjes der graangeWasson, inz. van tarwe, alsmede van gerst en haver,
waardoor daze deelen in eene zwarte, poedervormige, licht verstuivende zelfstandigheid veranderd worden on de aar met hare bloempakjes een
min of meer verachtelijk en ineengeschrompeld
aanzien krijgt.
ZWARTACHTIG, bn. (-er, -st), naar het zwart overhellende.

ZWARTBLAAR.

ZWAVELOVEN.

ZWARTBLAAR, v. (...blaren), zwarte koe met een
witten kop of witte plekken a an den kop; ...BLAUW,
bn. donker blauw; ...BLOEM, •v. (-en), zwartbloeinige biesplant; ...BUNT, bn. bont met zwarte
vlakken: eene zwartbonte koe; ...BRUIN, bn. zeer
donker bruin.
ZWARTE, m. en v. (-n), neger, negerin; het land
der zwarten, Afrika.
ZWARTEKUNST, v. tooverij, inz. die waarbij booze
geesten in het spel komen ; — eene soort van etskunst
waarbij men de plaat eerst geheel zwart maakt en
dan de lichtere plaatsen afschraapt; ...MANTEL,
m. (-s), pestvogel.
ZWARTEN, (zwartte, heeft gezwart), zwart waken,
met zwarte verf bestrijken.
ZWARTEPIET, 111. (-en), schoppenboer; de houder
van schoppenboer in het zwartepieten.
ZWARTEPIETEN, (zwartepiette, heeft gezwartepiet), zeker kaartspel spelen waaruit troef alleen
genomen is en waaruit telkens gelijke kaarten opgespeeld worden tot zwartepiet overblijrt; wie deze
kaart heeft, krijgt dan eene zwarte streep (met
gebrande kurk) onder den neus of over het gezicht,
ZWARTGALLIG, bn. (-er, -st), droefgeestig, knorrig.
melancholiek. ZWARTGALLIGHEID, v. zwaarmoedigheid.
ZWARTGEROKT, bn. met een zwarten rok aan:
...GEEL, bn. zeer donker geel; ...GEVLEKT, bn.
met zwarte vlekken op witten (of anderen) grond,
zwart gespikkeld; ...GRAS, o. (plantk., gew.)
duist; ...GROEN, bn. op zwart gelijkend green;
...HARIG, bn. met zwart haar; ...HARIGE, m. en
v. (-n), persoon die zwart haar heeft; ...HOOFD,
m. en v. (-en), die zwart haar heeft; ...HOOFDIG,
bn. met een zwarten kop (van een paard).
ZWARTIGHEID, v. zwartheid.
ZWARTIN, v. (-nen), negerin.
ZWARTKAPJE, o. (-s), bataardnachtegaal met
zwarten kop (sylvia atricapilla); ...KEELTJE, o. (-s),
benaming van enkele vogels met eene zwarte vlak
aan het keeltje; ...KOP, m. en v. (-pen), iem. met
een zwart hoofd: o, mijn lieve zwartkop, een aardig
zwartkopje;
m. (pen), eene soort van grasmusch
die de grootte heeft van het roodborstje en veelal
de bosschen bewoont; van April tot September
vertoeft deze vogel in ons land; de zeezwaluw;
eene Anierikaansche soort van adder.
ZWARTKOORN, ...KOREN, o. een plantengeslacht
tot de familie der rinkelbloemigen behoorende, waarvan twee soorten bij ons in 't wild voorkomen, als:
de wilde weit, ook .dolik en paardsbloemen geheeten
(melampyrurn arvense) en de hengel.
ZWARTKOPNONNETJE, o. (-s), zekere zangvogel in
Zuid-Afrika.
ZWARTKOPPIG, bn. met zwarten kop: zwartkoppige
-vosschimmel; ...KRIJT, o. zwart teekenkrijt; ...LAKENSCH, bn.: van zwart laken: eene zwartlakensche
jas; ...MAKEND, bn. (fig.) lasterend: zwartmakende
woorden; ...MAKING, v. het in minachting brengen (van iem.); ...00G, m. en v. (-en), die zwarte
oogen heeft; ...00GIG, bn. met zwarte oogen; ...ROK,
m. (-ken), iem met een zwarten rok aan, inz. een
geestelijke der R. K.; ...ROOD, bn. zeer donker rood:
met zwartroode bloemen; ...SCHIMMEL, m. (-s), een
wit paard met zeer donkere vlakken. .
ZWARTSEL, o. zekere zwarte stof die uit verbrand dennenhout wordt verkregen en als verfstof
algemeen wordt gebruikt; schoorsteenroet.
ZWARTSELBRANDER, m. (-s); iem. die zwartsel
brandt uit dennenhout: ...DOOS, v. (...zen).
ZWARTSELEN, (zwartselde, heeft gezwartseld),
met zwartsel bestrijken.
ZWARTSELKWAST, m. (-en); ...POT, m. (-ten);
...TON, v. (-nen).
ZWARTSTAART, m. (-en), dier met een zwarten
staart, (nat. hist.) brandbrasem; ...STAARTIG, bn.
ZWARTSTEENZOUT, o. ...ZUUR, o. (scheik.).
ZWARTVAAL, bn. vaal zwart (inz. van paarden);

...VERVER, m. (-5), die voorwerpen zwart verft;
...VERVERIJ, v. de kunst om zwart to verven;
—, (-en), plaats waar zwart geverfd wordt; ...VOS,
m. (-sen), paard dat pikzwart is; ...WERKER,
m. (-5), (kleerm.) een bekwaam grootwerker; ...ZIJDEN, bn. van zwarte zijde: een zwartzijden kleed;
...ZUCHT, v. (geneesk.) hooge graad van geelzucht.
ZWATELEN, (zwatelde, heeft gezwateld), (inz.
dicht.) zacht ruischen, lispelen, als b. v. het windje
door de boomen, enz.
ZWAVEL, v. zekere lichtgele, broze, licht ontvlambare delfstof die vooral in vulkanische streken,
met name in Sicili6, in vrijen toestand wordt aangetro fi en. •
ZWAVELAAR, m. (-s), iem. die zwavelt, inz. arbeider aan eene lucifersfabriek.
ZWAVELAARDE, v. aarde die zwaveldeelen in
zich bevat.
ZWAVELACHTIG, bn. (-er, -st), als zwavel: een
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zwavelachtige reuk.
ZWAVELADER, v. (-s), streek onder de aarde waar
zwavel gevonden wordt; ...BAD, o, (-en , , (geneesk.)
bad van zwavelwater; zwavelbron; m. (-ken);
...BAKJE, o. (-s), bak voor zwavelstokken; ...BALSEM, m. met zwavel toebereide balsem; ...BERG,
m. (-en), zwavelmijn; ...BLOEM, v. verdichte zwaveldampen, een lichtgeel poeder van fijne zwavel;
...BRON, v. (-nen), bron van zwavelwater; ...BROOD,
o. (-en), rond stuk zwavel; ...DAMP, m. (-en), damp
van zwavel; ...DR.A AD, m. (...draden), gezwavelde
lent.
ZWAVELEN, (zwavelde, heeft gezwaveld), met
zwavel doortrekken, iets van zwaveldeelen voorzien; een strooien hoed zwavelen, hem boven zwaveldamp houden om hem wit to krijgen; den win
zwavelen, smalle en in gesmolten zwavel gedoopte
strooken linnen of spanen aansteken en in het
ledige vat laten verbranden, opdat de wijn, dien
men vervolgens in het vat doet, nieuwe kracht en
beteren smaak krijge; wijnflesschen zwavelen. ZWAVELING, v.
ZWAVELERTS, o. de zwavel zooals zij uit de mijn
komt; ...ETHER, m. (scheik.) alcohol met zwavelzuur.
ZWAVELGEEL, bn. de kleur van zwavel hebbende.
ZWAVELGEEST, m. (scheik.), zwavelwaterstofzure
ammoniak ; ...GROEF, v. (...v en), zwavelmijn; ...HANDEL, m.; ...HANDELAAR, m. (-s, ...laren); ...HOK,
o. (-ken), hok of vertrek waarin goederen gezwaveld
worden; ...HOUDEND, bn. zwavel bevattende;
...HUT, v. (-ten), plaats waar zwavel gesmolten
wordt.
ZWAVELIG, bn. zwavelachtig.
ZWAVELIGZUUR, o. een kleurloos gas met een
verstikkenden reuk en dubbel zoo zwaar als dampkringslucht; het wordt gevormd bij de verbranding
van zwavel in zuurstof.
ZWAVELIJZER, o. zwavelverbinding met ijzer;
...KALK, v. zwavelverbinding met kalk; ...KIES, o.
ijzerkies, pyriet; ...KOOLSTOF, v. zwavelverbinding
met koolstof, eene dunne kleurlooze vloeistof die
bij — 116- C. vast wordt; ...KOPER, o. zwavelverbinding met koper: ...KWIK, o. v. zwavelverbinding
met kwik; ...LEVER, v. (scheik.) eene oplossing en
verbinding van zwavel net koolzure potasch die
eene leverkleur heeft: zij wordt in de geneeskunde
gebruikt voor de bereiding van kunstmatige zwavelbaden; ...LOOD, o. loodgians, eene soort van loodens; ...LUCHT, v. lucht van brandende zwavel;
...MANNETJE, o. (-5), een stukje stork zwaveldraad, aan het voorste gedeelte eener Mtpalont
vastgeplakt.
ZWAVELMELK, v. een wit poeder dat men verkrijgt, wanneer men in water opgeloste zwavellever in een weinig verdured vitrioolzuur droppelt ;
.MIJN,v(en);OLE.zwalurPLOSSING, v. (-en), oplossing van zwavel; ...OVEN,
m. (-5), oven waarin de ruwe zwavel gezuiverd
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ZWAVELREGEN.

woidt; ...REGEN, m. ( fo, regen die het in de lucht
zweVende stuifmeel der planten neerslaat, waar,
door de grond met een geelachtig poeder bedekt
wordt: de zwavelregens komen voor in landen, waar
-

men uiVestrekte pijnbosschen en grasvlakten aantreft;

...REUK, m. zwavellucht; ...STOK, m. (-ken), langwerpig smal stukje hout welks uiteinden van zwavel is voorzien, dienende om vlam to vatten.
ZWAVELSTOKKENMAKER. m. (-s), ...MAAKSTER,
v.
iem. die zwavelstokken maakt.
ZWAVELSTOOF, v. (...stoven), zwavelkamer.
ZWAVELTJE, o. (-s), zwavelstokje; (gew.) lucifer.
ZWAVELWATER. o. zwavelhoudend water;
SERBRON, v. (-nen), bron van zwavelwater; ...WATERSTOFGAS, o. zwavelverbinding met waterstof,
een zeer giftig gas dat zich door zijn walglijken
reuk naar vuile eieren doet kennen; ...WORTEL,
m. zeker gewas; ...ZALF, v. met zwavel bereide
zalf; ...ZAND, o.; ...ZILVER. o. zilverglans, eene
soort van zilvererts; ...ZOUTEN, o. my. (scheik.)
verbindingen van twee zwavelmetalen met elkander ;
...ZUUR, o. (scheik.) zeer krachtig zuur bestaande
uit 1 deel zwavel en 3 deelen zuurstof; het komt
altijd in verbinding met water voor; het Nordhausen,
Saksisch- of rookend zwavelzuur (vitrioololie) en het
Engelsch zwavelzuur, dat niet rookt; ...ZUURZOUT,
o. (scheik.).
ZWEDEN, o. een koninkrijk dat de oostzijde
van het Scandinavisch schiereiland inneemt.
ZWEED, m. (Zweden), bewoner van Zweden; benaming van zeer groote en dikke spijkers van best
Zweedsch ijzer gesmeed.
ZWEEDEN, (zweedde, heeft gezweed), (leerl.) de
huiden. met kalkmelk of met kalkbrij behandelen
om ze ter peling of ontharing geschikt te maken.
ZWEEDSCH, o. de taal der Zweden.
ZWEEFSTER, v. (-ren), dwaalster; ...VLIEG, v. (-en),
eene soort van vlieg die haar naam aan de eigenaardige wijze, waarop zij vliegt, ontleent.
ZWEEM, m. gelijkenis, betrekking: er is geen zweem
van te bespeuren; er ligt gem zweem van schuld op
haar gelaat, op haar gelaat leest men niets dan
onschuld ; geen zweem van oprechtheid, niets dat naar

oprechtheid gelijkt of er aan kan doen denken.
ZWEEMPJE, o. (-s).
ZWEEMEN, (zweemde, heeft gezweemd), eenige
gelijkheid hebben, min of meer overeenkomen met:
het zweemt near het ongelooflijke; die kleur zweemt
near het groene.
ZWEEMSEL, o. zweem.
ZWEEP, ZWIEP, v. (-en), een gedraaid of gevlochten snoer dat van onderen spits toeloopt en
van boven aan een stok of steel bevestigd is om
rijdieren aan to drijven of een draaitol aan het
draaien to brengen of to houden: een tol met de
zweep opzetten; met de zweep klappen; (sprw.) een oude
voerman hoort nog gaarne het klappen van de zweep,
oude lieden hooren nog gaarne vertellen wat hun in
hunne jeugd aangenaam was ; hij kent het klappen
van de zweep, hij weet er mee om to gaan ; een paard
met de zweep geven, het zweepslagen geven; (fig.)
met de zweep er achter zitten, voortdurend aansporen, aanzetten; — (wev.) koorden aan de beide drijvers van eene snellade. ZWEEPJE, o. (-5).
ZWEEPBROK, m. en v. (-ken), iem. die gedurig
zweepslagen krijgt.
ZWEEPEN, (zweepte, heeft gezweept), met de
zweep voortdrijven, slaan; (fig.) met kracht voortdrijven: de wind zweept de baren. ZWEEPING, v.
het zweeten.
ZWEEPER, m. (-s), die zweept.
ZWEEPKOKER, m. (-5), koker aan den bok van een
rijtuig waarin de zweep gezet kan -worden: ...KOORD,
o. koord senor zweep: ...RIET, o. riot om to zweepen; ...SLAG, m. (-en), slag met de zweep : net zweepslagen a franselen; ...STOPPER, m. (s), (zeew.) stopper waarvan het end ineengedraaid is en in eene
punt uitloopt; ...TOL, m. (-len), zeker kinderspeel-

ZWEETVDS.
twig, draaitol dfe met een zweepje voortgedreven
z
wordt ; ...TOUW, o. (-en).
ZWEER, v. (zweren), ettergezwel: eene zweer aan
den winger; rijpe zweer, die doorgestoken kan worden.

ZWEERTJE, o. (-5), kleine zweer.
ZWEERDER, m., ZWEERSTER, v. (-s), die zweert,
die een eed doet, vloeker, vloekster.
ZWEET, o. elks vochtigheid die droppelsgewijze
door iets heendringt, inz. vocht dat door de pori6n
der lichaamshuid naar buiten dringt: het zweet liep
hem langs het gezicht; ik ben net van het zweet; zich in
zweet werken; in het zweet des aanschijns, zeer zwaar
werkende, zw.oegende; (fig.) hij mag zfjn zweet niet
ruiken, hij houdt niet van werken; het koude zweet
brak hem uit, van angst, benauwdheid begon hij to
zweeten; — (jag.) blood (van wild): het hags wentelt
in zijn zweet; — (leerl.) vet en andere stoffen die

uit de huid naar buiten komen; — (bouwk.) het
zweet staat op de muren, die zijn nat aangeslagen,
voelen vochtig. ZWEETJE, o. (-s), daar heb ik een
zweetie op gehaald, daarvoor heb ik mij in het zweet
gewerkt.
ZWEETBAD, o. (-en), een bad of een kamer waarin
men door uitwendige warmte tot stork zweeten
gebracht wordt; ...BANK, v. (-en), bank waarop de
soldaten in de wacht slapen; (fig.) plaats waar men
grooten angst gewaarwordt; ...BED, o. (-den);
...DOEK, m. (-en), doek waarmee zweet afgedroogd is
of wordt; ...DRANK, m. (-en), geneesmiddel ter
bevordering van het uitzweeten.
ZWEETDRIJVEND, bn. de huiduitwaseming bevorderende.
ZWEETDROPPEL, m. (-5), droppel zweet.
ZWEETEN, (zweette, heeft gezweet), vocht uitwasemen, zweet van zich geven: wider de armen
zweeten; bloed zweeten, het zweet is een weinig rood
gekleurd van blood; (fig.) etter en blood zweeten, geweldig zweeten en beangst zijn; ik zweet er van, dat
kostte mij moeite; ergens op zweeten, een zeer
moeiltjken arbeid verrichten; ik kan hem wel zweeten,
hij staat verre beneden mij (in kennis, in bekwaam.
held); de person doen zweeten, zeer veel to drukken
geven; — (jag.) bloeden; vochtig worden on uitslaan:
bij dooi weder zweeten de muren en het houtwerk; (leerl.)
huiden zweeten, met zout bestrooien en geruimen
tijd in eene warms ruimte laten liggen, zoodat het
zweet er uit komt on ze beter onthaard worden;
(in ijzergieterijen) beginnen to smelten. ZWEETING,
v. (-en), het zweeten.
ZWEETER, m., ZWEETSTER, v. (-s), die zweet.
ZWEETERIG, bn. (-er, -st), licht zweetende. ZWEETERIGHEID, v.
ZWEETGAT, o. (-en), porie (der lichaamshuid enz.);
...HUIS, o. (...zen), drooghuis voor de tabak; ...KAMER, v. (-5), (geneesk.) eene soort van dampbad;
(oudt.) gewelfde plaats met vuurhaard on buizen
ter verwarming van de daarboven liggende vertrekken; (scherts.) kamer waar examen afgenomen
wordt; ...KAMERTJE, o. (-s), kamertje waarin de
candidaten vertoeven om den uitslag van hun
examen of to wachten, terwiii de examinatoren
over hen beraadslagen; ...KANAALTJES, o. mv.
(ontl.) buisje van de zweetklieren tot de huidoppervlakte; ...KIST, v. (-en), (leerl.) kist waarin de
huiden gesmart of onthaard worden; ...KOORTS,
v. (-en), koorts die met stork zweeten gepaard gaat;
...KLIERTJE, o. (-5), organen die het zweet afscheiden; ...KUIL, m. (-en). zweetkist: ...KULTR, v. (...ku-

ren); ...LUCHT, v. onaangename reuk van het
zweet; ...MIDDEL, o. (-en), micidel ter bevordering
van het zweeten; ...POEDER, o. poeder ter bevordering van het zweeten; v. (-5), eene dosis van
dit poeder: ...STOOF, v. (...stoven), zweetkamer,
warm bad.
ZWEETVERWEKKEND, bn. wat het zweeten verwekt, bevordert.
ZWEETVOET, m. (-en), eene soort van paard; (fig.)
iem. die zweeterige voeten heeft; ...VOS, m. (-son),

ZWEETVOS.

ZWENKGRAS.

roodachtig paard walks donker Naar zoodatig geschakeerd is, dat het met zweet bedekt schijnt;
...ZIEKTE, v. in de 16de eeuw eene aanstekende
ziekte waarin de lijder gestadig zweette; ...ZUCHT,
T. het buitengewoon zweeten.
ZWEI, v. (-en), beweegbare winkelhaak : zeker
gereedschap; enkele zwei, L-vormig ; dubbele zwei,
1.-vormig.
ZWEIBOEKJE, o. (-s), scheepstimmermansaanteekenboekje; ...STEEN, m. (-en), steen aan de eene
_zijde breeder dan aan de andere om bogen en gewelven to metselen; ...WULFSTEEN, m. (-en).
ZWELDER, v. zemelpap.
- ZWELEN, (zweelde, heeft gezweeld), (lan,db.) het
uitgespreide en gedroogde hooigras met de hark
bijeenzamelen.
ZWELER, m. (-s), die zweelt.
ZWELG, m. het zwelgen; —, (-en), slok, teug: in

mff veel te iroot, ik kan er tvel in zwemmen; visch
wil zwemmen, bij of na het vischeten wil men veel

-een zwelg was het glas leeg.
ZWELGEN, (zwolg, heeft gezwolgen). haastig, met
-groote stukken eten, met groote slokken drinken;
(fig.) zwelgen en brassen, onmatig eten en drinken,
.rwelgen in genot, zich in genot baden, volop genot
hebben. ZWELGING, v. het zwelgen.
ZWELGER, m., ZWELGSTER, v. (-s), die zwelgt:
gulzigaard, vraat, dronkaard; wellusteling.
ZWELGERIJ, v. (-en), het zwelgen, liederlijk leven,
brasserij.
ZWELGKUIL, m. (-en), draaikolk, maalstroom;
...PARTIJ, v. (-en), brasserij; ...ZIEK, bn. (-er, -st),
(dicht.) begeerig om te zwelgen; ...ZUCHT, v. (dicht.)
, begeerte om to zwelgen.
ZWELKENBOOM, m. (-en), vv-atervlierboom.
ZWELKENBOOMEN, bn. van zwelkenboomenhout.
ZWELKENBOOMENHOUT, o.
ZWELKENHOUT, o.
ZWELLEN (zwol, is gezwollen), zich naar alle

7ijden, inz. naar de hoogte uitzetten: de rivier zwelt,
.het water stijgt; de zeilen zwellen, zetten zich uit;
menschelijke en dierlijke lichamen), zich door
inwendige oorzaken uitzetten : mine beenen zwellen;
.haar boezem begint te zwellen, begint zich te
vormen, (ook) zij begint stark (naar lets) to verlangen; (fig.) min hart zwelt van vreugde; doen zwellen: de huiden zwellen. ZWELLING, v. het zwellen; —, (-en), iets dat gezwollen is, gezwel.
ZWELPAP, v. zemelpap.
ZWELTEN, (Zuidn.) omkomen, sterven.
ZWEMBADINRICHTING, v. (-en), inrichting waar
men kan zwemmen en baden; ... BALG, m. (-en),
- naam door de visschers aan de zwemblaas gege-ven; ...BASSIN, o. (-s), bassin om in to zwemmen;
...BLAAS, v. (—blazon), (bij de visschen) eene blaas
welke voor de ademhaling dient en waardoor
zij zich in het water op en neer kunnen bewogen;
gedroogde runderblaas die men onder de armen
bevestigt om met behulp daarvan to zwemmen;
...BOEI, v. (-en), drijvende boei; ...BROEK, v. (-en),
...BROEKJE, o. (-5), kleedingstuk der zwemmers:
...BUIS, o. (...zen), zwemgordel van kurk om zich
boven water te houden; ...GORDEL, m. (-5), zwem- buis; ...INRICHTING, v. (-en), inrichting waar men
kan zwemmen, inz. waar men kan leeren zwemmen;
...KEVER, m. (-5), (nat. hist.) zeker insect met
-zwemvoeten; ...KIEUWEN, v. mv.; ...KLEED, o.
(-eren), zwembuis; ...KRAB, v. (-ben), kleine zeekrab; ...KREEFT, m. (-en), (nat. hist.) zekere kreeft
in de Indische Zee en bij Nieuw-Holland; ...KUNST,
v. kunst om zich in het water to bewegen en
vooruit to komen zonder to zinken; ...MEESTER,
in. (-s), iem. die onderricht geeft in het zwemmen.
ZWEMMEN, (zwom, heeft on is gezwommen). in eene
vloeistof zich zwevende, op eene vloeitof zich drijvende houden en zich zoo voortbewegen: de visschen
kunnen zwemmen; honden leeren gemakkelijk z cemmen; op den rug, op den buik zwemmen, in die hou.
ding liggende zwemmen; hij zwemt als een visch,
hij zwemt uitstekend; — (sprw.) die schoenen zifn
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drinken; — drijven, er geheel door omgeven zijn:

die visch zwemt in de boter; in son bleed zwemmen;
hare oogen zwommen in tranen, stonden vol tranen;
de win zwemt tangs de tafel, vloeit over de tafel; —
(sprw.) in het geld zwemmen, het overvloedig bezitten; in vreugde, in weelde zwemmen, het volop
hebben, ervan naar hartelust genieten. ZWEMMING,
v. het zwemmen.
ZWEMMER, m., ZWEMSTER, v. (-s), die zwemt.
ZWEMMER, m. (-5), zekere plant; (ook) (nat. hist.)
naam van den torenvalk.
ZWEMMERGANS, v. (...zen), (nat. hist.) zwarte
pelikaan.
ZWEMMERIG, bn. (-er, -st); zwemmerige oogen, groote
als 't ware gezwollen oogen, maar flauw on zonder
uitdrukking, die er uitzien of zij b. v. in tranen
zwemmen.
ZWEMOEFENING, v.(-en), oefening in het zwemmen ;
...PLAATS, v. (-en), plaats waar men zwemmen kan:
zwembassin; ...POOT, m. (-en), poot eens watervogels; ...SCHOOL, v. (...scholen), plaats waar onderricht in het zwemmen gegeven wordt; ...STAART,
m. (-en), staart geschikt om mede to zwemmen;
...STEEN, m. (-en), lichte steen die drijft op water;
...TOESTEL, m. (-]en), toestel om mede te zwemmen;
...VIN, v. (-nen), yin der visschen; ...VLIES, o. (...zen),
vlies tusschen de teenen der zwemvogels; vlies
tusschen de teenen der platvoetige dieren; ...VOET,
m. (-en), voet der watervogels; dier met zwemvoeten; ...VOETERS, m. my. vogels met zwemvoeten; ...VOGELS, m. my. eene orde van vogels
die op of in de nabijheid van het water leven on
uitstekend zwemmen kunnen; ...11VEDSTRIJD, m.
(-en), wedstrijd in het zwemmen.
ZWENDELAAR, m. ZWENDELAARSTER, v. (-5),
oplichter, bedrieger, bedriegster.
ZWENDELARIJ, v. (-en), oneerltjke handeling, inz.
in den koophandel.
ZWENDELEN, (zwendelde, heeft gezwendeld), on-

eerlijk handelen, oplichten, bedriegen (in handelszaken).
ZWENDELFIRMA, v. (-s), eene firma die het er op
toelegt, andere to bedriegen en voor aanzienlijke
bedragen op to lichten; ...HANDEL, m. zwendelarij.
ZWENGEL, m. (-5), wiek van een windmolen;
wip waarmede goederen in en uit een schip worden gewerkt; wip van een put; zwengel eener pomp,
arm waarmede de zuigerstang bewogen wordt;
kruk: zwengel van een blaasbalg; (aan eene klok)
dwarshout aan walks einde het klokketouw bevestigd is; deal van eene affuit; zwenghout.
ZWENGELBOUT, m. (-en), de sterke bout waarmede het zwengelhout aan een wagon bevestigd is.
ZWENGELEN. Zie ZWINGELEN.
ZWENGELHOUT, ZWENGHOUT, o. (-en), dwarshout of haamhout van een wagon waaraan de strengen der paarden vastgemaakt worden; ...IJZERS, o.
mv. (art.); ...PAAL, m. (...palen), ...POMP, v. (-en ,,
pomp met een zwengel; ...SLAG, m. (-en), slag van
een pompzwengel.
ZWENK, m. (-en), draai, omkeering, zwaai, wending; in een zwenk, in een ommezien.
ZWENKEN, (zwenkte, heeft en is gezwenkt),
draaien, zwaaien: het vaandel zwenken; wenden,
keeren: een paard, met een wagen zwenken; (mil.) zich
wenden, van richting veranderen, door om eon der
uiteinden to draaien: links, rechts zwenken; in 't front,
in de flank zwenken; (zeew.) het schip heeft zich op
zijn anker gezwenkt, gedraaid ; (fig.) van gedrag,
partij, handelwijze enz. veranderen. ZWENKING,
v. het draaien; (-en), draai, wending.
ZWENKER, m. (-5), die zwenkt.
ZWENKGRAS, o. een plantengeslacht (festuca) tot
de groep zwenkgrassen van de familie der grassen
behoorende, waarvan 9 soorten in Nederland in
't wild worden aangetroffen, als: langgebaard zwenk-
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ZWENKGRAT.
egs, dravikachtig fiwenkgras ; ischapens4enkgras, hard

W iEREN.
ZWETSEM, (zwetste, heeft gezwetst), veal en one

zwenkgras, . rood zwenkgras, reusachtig zwenkgras,
ridachtig zwenkgras, reeig zwenkgras en ongetteeld
zwenkgras.
ZWENKGRASSEN, o. my. eene onderafdeeling van

bedachtzaam spreken; grootspreken, snoeven,
pochen: hf fdoet niets dan zwetsen en pochen;.op zfjne-

de familie der grassers waartoe 11 geslachten in
Nederland behooren, als: trilgras, parelgras, beemdgras, vlotgras, hardgras, kropaar, ben
of buntgras,
kelk;
rus, kamgras, dravik en tzwenkgras.
ZWENKRAD, o. (-eren), rad dat, op de as van eon
werktuig geplaatst, dient om de ongelijke bewegingen van dat werktuig regelmatig to maken, vliegwiel.
• ZWEREN. (zwoer, heeft gezworen), een eed doen:
de Doopsgezinden zweren niet; onder eede bevestigen,
verklaren: ism. trouw, vriendschap, eeuwigen haat
zweren; bjj hoop en by laag zweren; bfj kris en kras
zweren; zweren bfj alles wat heilig is; (sprw.) men
zou zweren dat h# het was, er is nagenoeg geen
verschil op to merken; ik durf er niet op zweren,
geheel zeker ben ik er niet van; die jongen zweert
bjj zijn onderwjjzer, schenkt hem onbepaald vertrouwen, gelooft alles wat hij zegt; bfj een schrffver, tiff
een boek zweren; — vloeken : zfj vloeken en zweren den
ganschen dag. ZWERING, v.
ZWEREN, (het zwoor, heeft gezworen), etteren
(van eene wond), zich tot eene zweer 7etten: do
wonde zweert; zfjn vinger heeft gezworen. ZWERING,
v. (-en), het zweren; verzwering.
ZWERFBLOKKEN, o. my. de verstrooide keien on
steenen in het diluvium, zoo geheeten, omdat men
hun oorsprong in ver verwijderde gebergten to
zoeken heeft.
ZWERFSTER, v. (-s), zij die zwerft; landloopster;
arme zwerfster, verlatene.
ZWERFTOCHT, m. (-en), tocht zonder bepaald
doel; ...VOGEL, m. (-5), vogel die telkens van
woonplaats verandert zonder trekvogel to zijn : de

grOotspreekster, windbuil, pochhans.
ZWETSERIJ, v. het zwetsen, grootspraak.
ZWETSLOOT, v. (-en), (gew.) grenssloot.
ZWEVEN, (zweefde, heeft gezweefd), (nat.) nocib
drtiven, noch zinken, even zwaar zijn ,alsde vloeistof waarin sets zich bevindt: een ei kan men in

nzeezen en speciden zijn zwerfvog els.
ZWERK, o. drijvende wolken; (fig.) het blauwe
zwerk, de hemel, het uitspansel.
ZWERM, m. (-en), eene ongeregelde menigte van

een verward gedruisch makende dingen, drom: een
zwerm sprinkhanen, ganzen; een zwerm menschen; eene
menigte samenvliegende on samenlevende bijen,
on meer bepaaldelijk zulk eene menigte jonge
bijou welke den ouden korf heeft verlaten.
ZWERMPJE, o. (-s).
ZWERMEN, (zwermde, heeft gezwermd), de bijen
beginnen to zwermen, in zwermen uitvliegen om niet
meer in denzelfden korf terug to keeren; — om jets
heen vliegen, draaien: de Wen zwermen om de blocmen; tal van aanbidders zwermden om die schocne;

verspreid rondloopen; (fig.) zonder vaste woonplaats
zwerven.
ZWERMER, m. (-5), landlooper; dweper; zeker
kunstvuurwerk, voetzoeker, vuurpijl.
ZWERMGEEST, m. (-en), (w. g.), dweper, vrijgeest;
...POT, m. ( ten), kist gevuld met 100 of 250 vuurpij'en die, aangestoken, in alle richtingen wegvliegen; ...RAKET, v. (-ten), voetzoeker.
ZWERVELING, m. en v. (-en), die zwerft. ZWERVELINGE, v. (-n).
ZWERVEN, (zwierf, heeft gezworven), omdolen,
zonder vaste woonplaats zijn: een zwervend leven
leiden; de Israelieten zwierven 40 jaren in de woeston;
ho heeft lang op zee gezworven; omdolen, doelloos
rondloopen: sommige ouders laten hunne kinderen op
straat zwerven; vertoeven: waar hebt go dezen nacht
gezworven?, waar zijt gij geweest?; (fig)) in luid-

ruchtige vroolijkheid longs de straat loopen; zich
nu hier dan daar begeven. ZWERVING, v. ( en),
het zwerven.
ZWERVEND, bn.: een zwervend leven leiden, geene
vaste woonplaats hebben, (oak fig.) veeltijds op
reis zijn.
ZWERVER, m. (-s), die ronddoolt; landlooper; arms
zwerver, ronddolende, verlatene,

riikdornown zwetsen.
ZWETSER, m., ZWETSSTER, v. (-s), grootspreker,

pekei laten zweven; de wolken zweven in de lucht;
(BUb.) de geest Gods zweefde over de wateren; de adelaar
zweeft op zfjne vleugels; houdt zich daarmede drij-vende ; zeer gemakkelijk gaan, alsof men zweeft:
zfi zweefde voor mfj uit; (fig.) haar beeld zweeft
voortdurend voor oogen, ik zie haar voortdurend in
mijne gedachten; het zweeft mfj voor den geest of
voor de oogen, het is mu alsof ik het zie; het'
zweefde m j op de tong of lippen, ik was op het.
punt het to zeggen; hfj zweeft (dobbert) tusschen
hoop en vrees.

ZWEVEND, bn. hangend, aanhangend; zwevende ,
geschillen.

• ZWEZERIK, m. (-en), onontwikkelde borstklieren_
van kalveren on ossen. ZWEZERIKJE, o. (-5).
ZWEZERIKEN, v. mv. (plantk. gew.) lischdodden.
of duikelaars.
ZWICHTBAND, m. (-en), (zeew.) (van kotterzeilen)
band om het zeil to zwichten; ...BORDEN, o. my. de^
planken van een windmolen die met harden wind.
worden weggenomen.
ZWICHTEN, (zwichtte, heeft en is gezwicht), (zeew.)
oprollen, inhalen (zeilen of touwen), inz. de hoofdtouwen van het onderwant van stuur- en hakboord
door touwen onder de mars naar elkander halen:
de fok zwichten, die bij stormweer inkorten door
servings; een molen zwichten, zeil minderen met
harden wind; — wijken, zich onderwerpen, toegeven, onderdoen: voor de overmacht zwichten; hij,
zwicht voor niemand.

ZWICHTING, v. (-s), (zeew.) zwichtlijn.
ZWICHTINGBOUTEN, m. my. (zeew.) zekere ijzeren•
staven met geteerde servings bek]eed, die het 'agewant aan bak- en stuurboord op de hoogte van den.
voet der klampen kruisen; ...SERVING, v. (-5), (zeew.) ,
zwarenbdgvlochtuwarmedfok
gezwicht wordt.

ZWICHTLIJN, v. (-en), (zeew.) lijn om to zwichten
bij stormweder, ...STELLING, v. (-en), de stelling
waarop de molenknechts gaan om den molen to
zwichten.
ZWIEPEN, (zwiepte, heeft gezwiept), veerkrachtig
doorbuigen: de boompjes zwiepen in den wind; die
springplank zwiept lekker, men kan er ver mee springen; Ozeren masten missen het voordeel van to kunnen
zwiepen. ZWIEPING, v. (-en), het zwiepen ; — (zeew.)
top: de zwieping van den mast; dunner uitloorend

gedeelte van een dik touw; (-s ► , (zeew.) zekere:
planken die men op verschillende hoogten en op•
bepaalde punten der armen van een spant spijkert,
ten einde die armen de richting to doen beware;
waarin men die houden wil.
ZWIEPEND, bn. los, veerkrachtig.
ZWIEPER, m. (-s), dat zwiept.
ZWIER, m. draai, zwaai: met een zit ier ging de.
beschonkene naar het midden der straat; met edelen
zwier verliet zy de kamer; zij doet alles net reel zwier,
met bevailigheid; z j houdt van zwier, tooi, opschik;
den zwier rolgen, de mode; (fig) losbandig levers:.
aan den zwier gaan, nachthuizen bezoeken.

ZWIERBOL, m. (-len), die een losbandig leven leidt.
ZWIERBOLLEN, (zwierbolde, heeft gezwierbold),
een losbandig leven leiden.
ZWIEREN, (zwierde, heeft gezwierd), (kindersper,
zich zwaaiend, om sets draaiend voortbewegen; ovr
de baan zwieren, btj bet schaatsenriyen; draaien,
zwaaien: hy is zoo dronicen, dat hfj zwiert; - eea

ZWIEREN.

ZWIRRELEN.
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to mesten; (fig.) slecht eten: dat is zwfjnenkost;
vroolijk of losbandig leven leiden. ZWIERING, het
zwieren.
...KOT, o. (-ten), stal hok voor de zwijnen; ...SLA,
ZWIERIG, bn. bw. (-er, -st), fraai, opgeschikt: zwierig
v. kleine akkerkool; ...SPRIET, m. (-en), zwijnsspriet;
gekleed gaan; bevallig: een zwierigen gang hebben;
...STAL, m. (-len); ...TIJD, m. tijd waarin de zwijnen
bloemrijk (van stip. ZWIERIGHEID, v. sierlijkheid.
vet worden; ...TROG, m. (-gen), bak waaruit de
ZWIERIGJES, bw. een beet() zwierig, opgeschikt:
zwijnen vreten.
zwierigjes gekleed.
ZWIJNENVLEESCH, ZWIJNEVLEESCH, o. varkensvleesch.
ZWIJGACHTIG, bn. (-er, -st), niet gewoon veel to
spreken.
ZWIJNERIJ, v. grove morsigheid, onreinheid;
ZWIJGEN, (zweeg, heeft gezwegen), niet spreken,
—, (-en), vuile taal, praat: gjj vertelt niets dan zwijner ijen.
zijne stem niet laten hooren: hjj zwijgt op alles wat
ik hem vraag ; zwvg stfl! zeg geen woord meer; de
ZWIJNJAK, m. (-ken), iem. die zwijnt, een ongeredenaar zweeg, hield met spreken op; la at ons hierbonden leven leidt, liederlijk mensch. .!
over zwijgen, niet spreken; kunt gfj zwijgen, een geZWIJNSBORST, v. (-en), borst van een zwijn;
heim bewaren?; zwijgen als het graf, niets van een
...BORSTELS, v. my. harde stekelige haren van de
geheim laten uitlekken; men moet kunnen hooren,
zwijnshuid; ...BROOD, o. (plantk.) plant met vleezien en zwijgen, ik kan het niet langer zwijgen, ik , zigen knolwortel, varkensbrood; ...HAAR, o.;
moet het zeggen; die zwYgt consenteert, stemt toe, die
...HOOFD, o. (-en), varkenshoofd; ...HUID, v. (-en);
niets er tegen inbrengt, neemt er genoegen mee; — ' ...KOP, m. (-pen); ...SPRIET, m. (-en), jachtspriet
melding maken van : de geschiedenis zwijgt ervan; de
om wilde zwijnen to vangen.
wet zwijgt hierover, hierover is in de wet niets to
ZWIK, m. het zwikken; verdraaiing, verstuivinden; — ophouden : de muziek, het orgel, het geschut
king (van een lichaamsdeel).
zweeg; eene battery tot zwijgen brengen, het vuren
ZWIK, m. (-ken), ZWIKJE, o. (-s), houten pen of
doen staken; iem. tot zwijgen brengen, hem geheel
pin die in een vat wordt gestoken om er lucht to
ternederslaan.
laten uitkomen; wrijfhout; punt van een hoefnagel.
ZWIJGER, m., ZWIJGSTER, v. (-s), die zwijgt;
ZWIKBOOR, v. (...boron), boor om een gat voor
Willem de Zwijger,WILLEm I, prins van Oranje ; (sprw.)
een zwik to boron; ...GAT, o. (-en), tapgat eener
er is geen spreker, die een zwijger kan verbeteren, het kuip of ton; ...HOUT, o. (-en), wrijfhout.
is vaak beter to zwijgen, dan to spreken.
ZWIKKEN, (zwikte, heeft en is gezwikt), knakken,
ZWIJGTEEKEN, o. (-5), (muz.) teeken in een muzlekde lendenen breken: zij zwikte het kind; een kind laten
zwikken, het achterover laten slaan,.zoodat de lenstuk dat dient om aan to wijzen dat eene stem
daar zwijgen of pauseeren moet; ook dient een
denen breken; eene verdraaiing of verstuiking
puntje of streepje boven de noot, een teeken dat
krijgen, zich verstuiken (eenig lichaamsdeel): min
voet zwikte; wankelen. ZWIKKING, v. (-en), het
de toon moot worden afgebroken, voor een zwijgteeken.
zwikken.
ZWIJM, v. flauwte, bezwijming: in zwfjm vallen,
ZWIKKER, m. (-s), workman aan eene schoenfabriek
tiggen.
die den schoen in 't ruwe afmaakt.
ZWIJMEL, m. (fig.) roes: in den zwijmel van genot.
ZWIKSTELLING, v. (-en), zwichtstelling.
ZWIJMELBEKER, m. (-s), beker die iemands verstand
ZWILK, o. trielje, eene soort van tijk (zekere gebenevelt; ...DRANK, m. (-en), drank die den gebruiweven stof); zeker gegomd linnen.
ker in zwijm doet vallen; ...DRONKEN, bn. zO6
ZWILKEN, bn. van zwilk gemaakt.
dronken dat men zwijmelt.
ZWIN, o. (-nen), wad, droogte tusschen het water:
ZWIJMELEN, (zwijmelde, heeft gezwijmeld), duizelig
kreek, kil, geul.
worden; flauw vallen, buiten kennis raken. ZWIJZWINDEL, m. (-5), duizeling, duizeligheid; (fig.)
MELING, v. het zwijmelen.
zwendelarij.
ZWIJMELGEEST, m. roes; (fig.) to ver gedreven
ZWINDELEN, (zwindelde, heeft gezwindeld), met
opgewondenheid; iem. die overdreven opgewonden
duizelingen behept zijn. Zie ZWENDELEN. ZWINis; ...KELK, ni. (-en), zwijmelbeker; m.
DELING, v.
koppige wijn.
ZWINDELGEEST, m. (-en), tuimelgeest.
ZWIJMEN, (zwijmde, heeft gezwijmd), bez -wijmen.
ZWINDELIG, bn. duizelig; aan duizelingen onderZWIJMING, v. zwijm.
hevig. ZWINDELIGHEID, v.
ZWIJN, o. (-en), varken (sus) : wild zwYn; (fig.) vuil
ZWINGEL, m. (-5), wip; braakstok (voor het vlas).
morsig mensch; liederlijke kerel; een vraat , zuipZWINGELAAR, m. (s), vlasbraker. ZWINGELAARlap. ZWIJNTJE, o. (-s), speenvarken.
STER, v. (-s).
ZWIJNACHTIG, bn. (-er, -st), als een zwijn: zich
ZWINGELBORD, o. (-en), plank om to zwingelen.
zwijnachtig aanstellen.
ZWINGELEN, (zwingelde, heeft gezwingeld), slaan,
ZWIJNEGEL, m. (-s), stekelvarken; (fig.) eon hoogst
slingeren; de aanhangende kleinere houtdeeltjes
onzmdelijk en hoogst zedeloos mensch.
van de vlasvezels verwljderen. ZWINGELING, v.
ZWIJNEN, (zwijnde, heeft gezwijnd), (gemeen) in
het zwingelen.
ZWINGELHOUT, o. (-en), zwingelplank; zwenghout;
lage ongebondenheid leven, een liederlijk leven
leiden.
...KAST, v. (-en), machine om het vlas to zwinZWIJNENAARD, m. aard van het zwijn; liederlijke
gelen; ...KEET, v. (...keten), keet waarin gezwinaard; ...BOEL, m. een ordelooze, - smerige boel;
geld wordt; ...KOOI, v. (•en); ...MES, o. (-son), breede
...DISTEL, v. (-s), gouddistel; ...DREK, m.; ...GRAS,
spaan met aangescherpte kanten en een handvat
o. varkensgras: eene soort van duizendknoop, ook
om het vlas to zwingelen; ...PLANK, v. (-en), plank
barge-, motte-, weg- en kreupelgras geheeten; het stijve
met eene inkeping tot op de halve breedte, waarin
borstelgras; ...HAAR, o. (plantk.) eene snort van
eon bos vlas gelegd wordt om to zwingelen;
gras, ook bekend under den naam van borstelgras,
...SPAAN, v. (...spanen); ...STOK, m. (-ken), zwingel.
dat op dorre hei- en zandgronden voorkomt en in
ZWINGLIAAN, m. (...lianen), aanhanger van de leer
den regel dichte kussens of zoden vormt; dit gras
van ZWINGLIIIS.
wordt door het vee niet gegeten en wordt in zanZWINGLIANISME, o. leer van den hervormer ULRICH
derige streken als een zeer schadelijk onkruid beZWINGLIITS.
schouwd; ...HOEDER, m., ...HOEDSTER, v. (-5), opZWIRRELEN, (zwirrelde, heeft gezwirreld), met
passer -, oppasster der zwijnen; ...HOK, o. (-ken),
snelheid hier en daar bewegen, schielijk omwenden,
hok waarin men zwijnen houdt; ...JACHT, v. (-en),
met geweld voorbijvliegen, zich verheffen: de zwalujacht op zwijnen; ...JONGEN, m. (-s), knecht van
wen zwirrelden om m j heen; de pY1 vloog zu;irrelend
()en zwijnenhoeder; ...KERS, v. (plantk., gew.) gedoor de lucht; alles zwarrelt en zwarrelt voor mine
zneene varkenskers; ...KOST, m. voeder om zwijnen
oogen. ZWIRRELING, v.

ZWITSELBLOEM.

ZYGOMA.

ZWITSELBLOEM, v. (-en), (plantk.) kleine kamperfoelie.
ZWITSER, m. (-s), con inwoner van Zwitserland.
ZWITSERLAND, 0. eene Europeesche republiek,
gelegen tusschen Frankrijk, ItalW, Tyrol en Baden.
ZWITSERSCH, bn. van, uit Zwitserland: de Zwitsersche bergen; Zwitsersche kaas, groene kaas, in
Zwitserland uit afgeroomde melk bereid en met de
gedroogde, tot poeder gestampte bladen van den
blauwen honingklaver (melilotus coerulius) vermengd.
ZWOEG, m. zekere kwaal van schapen waarbij
zij loom en traag worden.
• ZWOEGEN, (zwoegde, heeft gezwoegd), hijgen,
stark ademen:
zwoegt er van; zwaar en moeilijk
werk verrichten: zwoegen voor het dageljjksch brood;

ZWOEGER, m., ZWOEGSTER, v. (-s), die veel en
zwaar werkt.
ZWOEL, bn. (-er, -st), zoeL ZWOELHEID, v. zoele
weersgesteldheid, drukkende lucht.
ZWOLP, v. (-en), (bouwk.) grondbalk.
ZWOORD, ZWOERD, o. (-en), afgeschrabde huid
van 't -varken: dat zwoord is taai, ik kan het niet
biften, het zwoord van de ham snjjden; (fig.) hebt
zwoord achter uwe ooren? zijt gij doof, hardhoor;g. ZWOORDJE, o. (-s).
ZWOORDACHTIG, bn. als zwoord : de bruinvisschen
hebben eene zwoordachtige huid, zijn met eene zeer
harde huid bedekt.
ZWOORDROL, ZWOERDROL, v. eene rol zwoord
met een dun laagje spek er aangelaten, gepeperd en
gezouten, gekookt en in den azijn gelegd: zwoord-
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zwoegen van den vroegen morgen tot den laten avond.

ZWOEGING, v. het zwoegen.

rol smaakt lekker.

ZYGOMA, o. (ontl.) jukbeen.

ALPHABETISCHE LUST
VAN NEDERLANDSCHE PLAATSNAMEN, NAAR DE
NIEUWERE REGELEN GESPELD.

A.
Ter Aa, (U.). Ter A.
Ter Aar, (U.). Ter A.
Aardsche Veld, (D.) Aardsche-veld.
Aardswoud, (N.-H.). Aartswoud, omdat de naam
waarschijnlijk beteekent het woud van Eder of
Edaert.
Aarle Rixtel, (N.-B.). .Aarle-Rikstel.
Abcoude, (U.). Abkoude. De naam is oorspronke.
lijk Abbekewoude, dus bestaat voor de c geene
reden.
Achterthesinge, (Gr.). Achtertezinge.
Acquooi, (G.). Akkooi.
Adriaan Pieterse-ambacht, (Z.-H.). Adriaan-Pieter.
senambacht.
Aduardervoorwerk, (Gr.). Aduarder-voorwerk.
Aduarderzijl, (Gr.). Aduarder-zijl.
Aekamp, (Gr.). Akamp.
Aerdt, (G.). Aard. De oude vorm is Arde, Aerde.
Aesdom, (U.). Aasdom.
Aesterberg, (L.). Aasterberg.
Agelo, (0.). Ageloo.
Akkum, Ackrum, (F.). Akkrum.
Alblas (Oud), (Z.-H.). Oud-Alblas.
Almelo (Stad en Ambt), (0.). Almeloo.
Alphen, (Z.-H.). Alfen.
Alphen, (G.). Alfen.
Alphen, (N.-B.). Alfen.
Ammerzoden, (G.). Ammersooi.
Annerveensche Compagnie, (D.). AnnerveenscheCompagnie.
Annerveensche Kanaal, (D.). Annerveensche-Kanaal.
Anthonis Burik (Sint), (L.). St. Antonis-Burik.
Aporlo, (G.). Aperloo.
Appeltern, (G.). Apelteren. Oudtijds Apelteren.
Arensgerhaud, (L.). Arentsgerhout.
Arkelschendam, (Z.-H.). Arkelsche- of Arkelerdam.
Arrekoven, (L.). Arrekhoven.
Arwert, (G.). Arwerd. Het laatste bestanddeel is
het bekende werd, waard.

Aselo (Delden, Ambt), (0.). Azeloo.
Asenaij, (L.). Azenaai.
A vereest, (0.). Averreest. Samengesteld uit Aver en
reeRt, een riviertje.
Averlo, (0.). Averloo.
Avezaath (Kapel), (G.). Kapel-Avezate.
Avezaath (Kerk), (G.). Kerk-Avezate.
Axe], (Z.). Aksel.
Axwijk, (N.-H.). Akswijk.
Ayen, (L.). Aaien.

B.
Baambrugge (Baanbrug), (U.). Baambrug. De n van
het woord baan, waarmede de naam is samengesteld, is door den invloed van de lipletter b in
m overgegaan, als in aambeeld.
Baarlo, (0. en L.). Baarloo.
Baerle Nassau, (N.-B.). Baarle-Nassau.
Baethen, (L.). Baten.
Baexem, (L.). Baaksem.
Baflo, (Gr.). Bafloo.
Balgoy, (G ). Balgooi.
Ballo, (D.). Balloo.
Barendrecht, Barendregt, (Z.-H ). Barendrecht. Drecht
(trecht), d. i. overtocht over de Baarne.
Barlo, (G.). Barloo.
Bartelehiem, (F.). Bethlehem, naar het klooster van
dien naam.
Bathmen, (0.). Batmen. In 1523 Batman.
Beckum, (0.). Bekkum.
Bekbergen. De oudste vorm is
Beekbergen, (G )
Begbergen; in de volkstaal heet het Bekbergen.
In 1227 en 1328 Beerse.
Beerze.
Beerse, (0.).
Boosel, (L.). Bezel.
Beest, (G.). Beesd. Oudtijds Beesde.
Beijerland (Oud en Nieuw, Zuid.), (Z.-H.). Oud-,
Nieuw-, Zuid-Beierland.
Beilervaart, (D.). Beilerwaard.
Belfeld, (L.). Belveld.

i) Deze Lijst is bewerkt naar die, welke in 1864 door de Letterkundige Afdeeling der Koninklijke
Academie van Wetenschappen is uitgegeven naar aanleiding van een verzoek van den Minister van
Oorlog om inlichtingen over de spelling van eenige namen van steden, dorpen en gehuchten in Nederland. In de eerste rubriek vindt men de namen der gemeenten, zooals zij bij de besturen in gebruik
zijn, terwijl daarachter de spelling is opgegeven, zooals zij door de Afdeeling is voorgesteld. In het algemeen heeft de Afdeeling tot regel aangenomen, dat de namen der plaatsen de gewone regelen der
spelling behooren to volgen. Waar een andere grond voor hare beslissing werd aangevoerd, is die bij
den plaatsnaam vermeld. De tusschen ( ) geplaatste letters achter de namen duiden den naam der
provincie aan, waarin de gemeente gelegen is. Zoo beteekent N.-H., Noord-Holland; Z.-H., Zuid-Holland;
U., Utrecht; a, Gelderland; Gr., Groningen; 0., Overjjsel; D., Drente; F., .Friesland; N.-B., Noord-Brabant;
Z., Zeeland, en L., Limburg.
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BEMITURDE WEERD.

DINXPERLO.

Bemuurde Weerd, (U.). Bemuurde Waard. Om Maarschalkerwaard, Breukelerwaard, verdient de
schrijfwijs Bemuurde Waard de voorkeur.
Benschop, (U.). Benskoop. Benschop is eene wijziging van Benskoop, eene samenstelling met hetzelfde kop of koop, hetwelk ook in Boskoop,
Oukoop, Vriezekoop voorkomt.
Bentelo, (0.). Benteloo.
Benthuijsen, (Z.-H.). Benthuizen.
Bergeijk, (N.-B.). Bergeik.
Bergen op Zoom, (N.-B.). Bergen-op-Zoom.
Bergerroth, (L.). Bergerrode.
Bergh, (G.). Berg.
•Berghove, (L.). Berghoven.
Berlikum (Berlicum), (F. en N.-B.). Berlikum.
Bertzenhoven, (L.). Bertsenhoven.
Besoyen, (N.-B.). Bezooien.
Beukenboum, (L.). Beukeboom.
Beuseberg, (0). Beuzeberg.
Beusichem, (G.). Beusichem en Beuzekom. De oude
vorm is Bosinchem; de uitspraak Beuzekom.
Bieselinge, (Z.). Biezelinge. Doze spelling eischt de
uitspraak en zoo wordt ook de naam gespeld
van het water aan welks haven het dorp gesticht ward.
Biessum, (Gr.). Biesum.
De Bilt (De Bildt), (U.). De Bilt.
Bingelraede, (L.). Bingelrade.
Binnen Ae, (Gr.). Binnen-A.
Blaakschendijk, (Z.-H.). Blaaksche-dyk. Men achtte
het verkieslijk om hier, overeenkomstig het veldwinnend gebruik, de n weg to laten.
Blaricum, (N.-H.). Blarikum.
Bochoven, (N.-B.). Bokhoven.
Bodegraven, (Z.-H.). Bodegrave. Oudttjds heette het
Bodelodengrave. De n aan het slot is dus in strijd
met de oudste schrtjfwijze.
Boeckenhuizen, (L.). Boekenhuizen.
Boekelo, (0.). Boekeloo.
Boetelo, (0.). Boeteloo.
Borculo, (G.). Borkeloo. De naam is afgeleid van
de rivier de Berkel of Borkel.
Borg, Borgh, (L.). Borg.
Borkelo, (0.). Borkeloo.
Borssele, (Z.). Borsele, als afkomstig van het oude
Borsale of Bursale.
Boshoven, (L.). Boschhoven.
Boshuurne, (G.). Boschheurne.
Bouchautsche haven, (Z.). Boekhoutsche-haven. De
plaats heet naar Bouchaut (oud-Vlaamsche spelling voor Boekhout), een der vier ambachten aan

Bruijsterbosch, (L.). Bruisterbosch.
Brunssem, (L.). Brunsem.
Burgercompagnie, (Gr.). Burger-compagnie. [In Groningen zljn vier gehuchten van dozen naam.]
Burgh, (Z.). Burg.
Burghsluis, (Z.). Burgsluis.
Byssel, (G.). Bissel, overeenkomstig de uitspraak.

het kasteel van Gend onderworpen.
Bourtange, (Gr.). Boertange.
Bovencarspel, (N.-H.). Bovenkarspel.
Boxmeer, (N.-B.). Boksmeer.
Boxtel, (N.-B.). Bokstel.
Boxum, (F.). Boxum. De x schijnt wegens het
nimmer weifelend gebruik toegelaten to moeten
worden.
Brachter St. Joost, (L.) Brachter-St. Joost.
Brandwijk en Gijbeland, (Z.-H.). Brandwijk-en-Gijbeland.
Bredelaar, (G.). Breedelaar.
Bredenbroek, (G.). Breedenbroek.
Bredevoort, (G.). Breedevoort.
De Breeken, (Gr.). De Breken.
Breezaap, (N.-H.). Breezaap.
Bregtdorp, (N.-H.). Brechtdorp. Evenals in Albrecht,
Rupreeht enz. kan de eigennaam Brecht, Brechta
niet anders dan met ch gespeld worden.
Breijnder, Breydenrath, (L.). Breidenrade.
Breijvenroth, (L.). Breivenrode.
Breukelerveen (Breukelveen), (U.). Breukelerveen.
De analogie met Breukelerwaard eischt de spelling Breukelerveen.
Brielle, (Z.-H.). Brielle of Den Briel.
Briels Nieuwland, (Z.-H.). Briels- Nieuwland.
Broekant, (N.-B.). Broekkant.

C.
Cabauw, (U.). Kabouw. Het charter van 1285 bij
Kluit, Codex Diplom. bl. 880, kent reeds de spelling met K.
Caberg, (L.). Kaberg.
Cadier, (L.). Radler.
Cadzand, (Z.). Kadzand. De oorsprong van den
naam bekade zand wettigt de spelling met K.

Callantsoog, (N.-H.). Kallantsoog. De oudste bekende
vorm is Callinge.
Calmont, (L.). Kalmont.
Camerig, (L.). Kamerig.
Camp, (N.•H.). Kamp.
Camperland, (Z.). Kamperland.
Capella, (N.-B.). Schrevelduin-Kapelle.
Cappelle op den IJssel, (Z.-H.). Kapelle. Voor de vex.•
dubbeling der p bestaat geen radon.
Castenray, (L.). Kastenrade.
Castricum, (N.-H.). Kastrikum.
Catharijne, (U.). Katrijne.
Catsop, (L.). Katsop.
Cattenbroek, (U.). Kattenbroek.
Caumen, (L.). Kounzen.
Cauts (Hoog), (L.). Kauts (Hoog-).
Cellemuiden, (0.). Zelmuiden.
Clings, (Z.). Klinge. De plaats heet naar de Klingen,
kleine heuveltjes, waarbij zij ligt of gelegen was.
De Cocksdorp, (Tessel). De-Cocksdorp.
Coevorden, (D.). Koevorden.
Colijnsplaat, (Z.). Kolijnsplaat.
Collendoorn, (0.). Kollendoorn. In de 14de of 15de
eeuw Kalendora.
Coppershorn, (N.-H.). Koppershorn.
Cornelissenwerf, (N.-H.). Kornelissenwerf.
Cornwerd, (F.). Kornwerd.
Cortenoever, (G.). Kortenoever.
Cothen, (U.). Koten.
Cottessen, (L.). Kottessen.
Coumerbroek, (L.). Koumerbroek.
Covelswade (Groot on Klein), (U.). Groot- en KleinKovelswade.
Crapoel, (L.). Krapoel.
Cromvoirt, (N.-B.). Kromvoort.
Cromwijk, (U.). Kromwijk.
Cronbeek, (L.). Krombeek.
Cruisoort, (N.-H.). Kruisoord.
Cuestert (Hoog on Laag), (L.). Koestert (Hoog- en
Laag-).
Cuijk, (N.-B.). Kuik.
Culemborg, (G.). Kuilenburg. Oudttjds Culenborch.

D.
Dedgeburen, (F.). Deddingabwurt.
Deiffelsbroek, (Z.-H.). Deifelsbroek.
Deldenerbroek, (0.). Deldener-broek.
Deldeneresch, (0.). Deldener-esch.
Delfshaven, (Z.-H.). Delftshaven. De oorsprong van
den naam ligt in de aloude betrekking der plaats
tot Delft, waarvan zij de haven uitmaakt. Er
bestaat geen reden om door het weglaten van de
t dien oorsprong to verduisteren.
Diedarn.
Didam,
Diessen, (N.-B.). Diesen.
Diflele, (0.). Diffelen.
Dinther, (N.-B.). Linter.
Dinxperlo, (G.). Dinksperloo.

DIN XTERVEEN.
Dinxterveen, (0.). Dinksterveen.
Doesborgh, (G.). Doesburg.
Doetinchem, (Stad en Ambt), (G.). Deutichem en
Deutekom. De oude vorm is Duttinchem, Dotinchem;
de gewone uitspraak Deutekum.
Dokkum (Dockum), (F.). Dokkum.
Donck, Donk (naam van meer dan ()One plaats in
L.). Donk.
Doornenburg, (G.). Dorenburg. Oudtijds Dorenbure,

HAARZUILENS.
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Exloermond, (D.). Ekslooermond.
Exloerveen, (D.). Ekslooerveen.
Exloo, (D.). Eksloo.

F.
Fochteloo, (F.). Vochteloo.
Foxhol, (Gr.). Fokshol.
Foxwolde, (D.). Fokswolde.

Dorenborgh.

Doorwerth, (G.). Dorenweerd. De oude vorm is Dorenwerde; de spelling Doortcerth is in gebruik gekomen in de voorgaande eeuw toen de plaats zich
in handen van een Engelsch geslacht beyond.
Dorth, (G.). Dort. De oude vorm is Durt, Duriete.
Dortherhoek, (0.). Dorterhoek. Oudtijds Dorret, Dust,
Durret.

Doyem, (F.). Doyum.
Dragten, (F.). Drachten.
Draijoort, (N.-H.). Draaioord.
Dreischer (Dreijschor), (Z.). Drt'schor. Reeds in 1591
was deze spelling in zwang.
Drempt, (G.). Dremt.
Drenthsche-Peesten, (D.). Drentsche-Reesten.
Drogt, (D.). Drocht.
Drouwenermond, (D.). Drouwener-mond.
Drumpt, (G.). Drumt.
Dryber, (D.). Drifber.
Duijvendijke, (Z.). Duivendke.
Duurswold, (F.). Laag-Duurswoude en Hoog-Duurswoude om to onderscheiden van Duurswoude in
Opsterland, in dezelfde provincie.
Dwingelo, (D.). Dwingeloo.

E.
Eck, (G.). Ek.
Ede, (G.). Eerie.
Eekwert, (Gr.). Eekwerd.
Eendragtspolder, (Z.-H.). Eendrachtspolder.
Eext, (D.). Eekst.
Eexta, (Gr.). Eeksta.
Eexterveen, (D.). Eeksterveen.
Eexterveensche Kanaal, (D.). Eeksterveensche Kanaal.
Egchel, (L.). Echel.
Egmond binnen, (N.-H.). Egmond-binnen.
Ehrenstein, (L.). Eerenstein.
Nieuw-Ebrenstein, (L.). Nieuw-Eerenstein.
Eijgelshaven, (L.). Eigelshaven.
Eijs, (L.). Eis.
Eijsden, (L.). Eisden.
Eiklenbosch, (L.). Eikelenbosch.
Elkenra ad, (L.). Elkenrade.
Elkerzee, (Z.). Elkersee. Het laatste bestanddeel van
den naam is ee, niet zee, dus behoort de sisklank
tot het eerste bestanddeel.
Ellekom, (G.). Ellekum. De oude vorm is Ellinchem.
Ellewoutsdijk, (Z.). Ellewoudsdijk. De oorsprong van
den naam vordert de d in plaats van de t.
Elsen, (0.). Elzen.
E! senerbroek, (0.), Elzenerbroek.
Emiclaar, (U.). Emmiklaar. Waarschijnlijk is de
naam samengesteld met een verbogen worm of
afleiding van den persoonsnaam Emmo of E,no.
Den Engh, (U.). Den Eng. De oudste vorm kent
de h niet. Het bekende ges'acht noemde zich
Wten Eng, ook op zijne zegels.
Erlecom, (G.). Erlekom.
Ermelo, (G.). Ermeloo.
Eshoek, (0.). Zoo deze buurschap haar naam verschuldigd is aan een esch, dan zal de spelling
Eschhoek moeten zijn.
Espelo, (0.). Espeloo.
Ethen, (N.-B.). Eeten.
Etzenrath, (L.). Etzenrade.
Everlo, (L.). Everloo.
Exel, (G.). Eksel.

Garsthuizen, Garshuizen, (Gr.). Garsthuizen. Ofschoon de afleiding gars (bij letteromzetting vodt
gras) waarschijnlijk is, heeft men Kier aan de
spelling Garsthuizen de voorkeur gegeven boven
Garshuizen, omdat dit laatste in de uitspraak
zelden gehoord wordt.
Gasselterboerveensche mond, (D.). Gasselterboerveensche-mond.

Gasselternijveensche mond, (D.).

Gasselternijveen-

sche-mond.

Geijsteren, (L.). Geisteren.
Gellekoven, (L.). Gellikhoven.
Gellicum, (G.). Gellekum, in overeenstemming met.
Deutekum, Ellekum, Renkum ens.
Gelo, (L.). Geloo.
Gerverscop, (U.). Geverskoop. Vergelijk Benschop.
Giessen, (N.-B.). Giesen.
Giessendam, (Z.-H.). Giesendam.
Gilzen, (N.-B.). Gilze.
Goidschalxoord,
Godschalksoord.
Goingarijp, (F.). Goengarijp.
Goirle, (N.-B.). Goorle.
Gorinchem (Gorkum), (Z.-H.). Gorinchem.
Gortum, (F.). Gotum.
De Gouwe, (N.-H.). De Gouw.
Goverwelle, (Z.-H.). Goejan-verwelle. De afleiding zou
deze schrijfwijze vorderen.
Graadhijd, (L.). Graadheide.
Graauw en Langendam, (Z.). Grauw-en-Langendam.
Grathem, (L.). Graathem.
's Gravenambacht, (Z.-H.). 's-Gravenambacht. [Wanneer een lidwoord alleen betrekking heeft op het
eerste lid eener volgende samenstelling, niet op
dit woord in zijn geheel genomen, dan bezigt
men bet koppelteeken.]
's Gravendeel, (Z.-H.). 's-Gravendeel.
's Gravenhage, (Z.-H.). 's-Gravenhage.
Gravenmoer, (N.-B). 's-Gravenmoer.
's Gravezande, (Z.-H.). 's-Gravenzande. De n, aan het
eind van het eerste bestanddeel van dozen naam
(des Graven sand) gevorderd, is eerst sedert de
laatste.eeuw meer algemeen verwaarloosd.
Grijze monnikenklooster, (Gr.). Grifze-monnikenklooster.

Groenlo, (G.). Groenloo en Grol. De oude vorm is
Grunlo; als Grolle komt de plaats reeds voor in de
vijftiende eeuw.
Groessen, (G.). Groesen.
Grollo, (D.). Grolloo.
Gronsfeld, (L.). Gronsveld.
Groot-ammers, (Z.-H.). Groot-Ammers.
Groote Keete, (N.-H.). Grooteketen.
Grooten abeele, (Z.). Grooten-abeele.
Grootscherm er, (N.-H.). Groot-Schermer.
Guttekoven, (L.). Guttikhoven.

H.
Haaren, (N.-B.). Haren.
Haarlo, (G.). Haarloo.
Haarzuilens, (U.). De Haar Zuilens. Dit rnoet noodzakelijk in drie woorden geschreven worden. Het
is dat gedeelte van De Haar dat tot Zuilensch
rechtsgebied behoorde. Zuilens is een genitief,
evenals in Breukelen St. Pieters.

KOLDERVEENSCIEE - BOVENBOER.
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Haelen, (s.). ' Halen.
Hallt((.). Halle.

Hansweert,

Honselersdfik. De naam is
Hondsholredijk,
afgeleid van het kasteel Hensel of Hensel.
Ronesch, (0.). Hoonesch. Samengesteld. uit Hoop en

Hansweerd. De t hoort vdlgens de
samenstelling met weerd voor de d to wtjken.
Hardenbergh,
Harcienberg.
Hardinxveld,
Hardingsveld. De naam schiint
verbasterd met Hertogsveld.
Haringc,arspel,
Harenkarspel. • Omdat de
naam oorspronkeltjk is Herenkarspel en men dien

Hongerige wolf, (Gr.). Hongerige-wolf.
Hontsoyen, (L.). Hontsooien.
Boogkarspel.
Hoogcarspel,
Hoogeloon, (N.-B.). Hoogloon.

in de 17de en it-de eeuw veelvuldig en in doze
eeuw nog enkele malen aldus geschreven vindt.
Harkulo, (0.). Herkuloo. Oudtijds Herkelo.

Hooren en Brand, (L.). Hoorn-en-Brand.

(a).

Harsseler, (G.). Harseler.
garssens, (Gr.). Harsens. Oudtijds Hersense, lier.

singhe.
Hattem, Hattum, (G.). Hattem.
Havikkerweerd, (G.). Havikerweerd.

Heel, (L.). Panheel.
Heemse, (0). Heemze.
Heemserveen, (O.): Heemzerveen.
's Heerenberg, (G.). 's-Heerenberg.
's Heerenhoek, (Z3. 's-Heerenhoek.
Heerenzandvaart.
De Heeren Zandvaart,
Heerewaarden, (G.). Herwarden. Oudtijds Herwurda,

esch.

Hoogemeeden, (Gr.). Hooge-meeden.
De Hoogeweg, (0.). De Hooge weg.
Hoomsche dtjk, (Gr.). Hoornsche dfjk.

Hoornsterzwaag, (F.). Hornsterzwaag.
Horst, (L.). Ter Borst.
Huisseling, (N.-B.). Huiseling.
Huissen, (G.). Huisen.
Huizinghe, (Gr.). Huizinge.
Hulsel, (N.-B.). Hulzel.
Hulsen, (0.). Hulsen.
Hummelo, (G.). Hummeloo.
Hunnecum, (L.). Hunnekom.
Huskoven, (L.). Huskhoven.
Huybergen, (N.-B.). Huibergen.

Herwarden, Herwerden.

Heer Hugowaard, (N.-H.). Heer-Hugowaard.
Heerjansdam, (Z.-H.). Heer-Jans-dam.
Heesselt, (G.). Heesel. Oudtijds Hesola.
Heeswijk (Kort), (U.). Sort-Heeswgk.
Bei- en Boeicop, (Z.-H.). .Heikop, Boeikop.
Heille, (Z.). Heile.
Hello, (N.-H.). Heiloo.
Heino, (0.). Heinoo.
Helder (den Helder, de Helder), (N.-H.). Helder.
Hell, (G.). Helle.
Helvoet (Nieuw), (Z.-H.). Nieuw-Hellevoet.
Helvoirt, (N.-B.). Helvoort.
Hemert, (Gr.). Remerd, omdat de naam waarschijnlijk is samengesteld uit Heem en word (weerd).
Hengelo, (0.). Hengeloo.
Hengelo, (G.). Hengelo°.
Henxel, (G.). Hengsel.
Herkingen (Oud en Nieuw), (Z.-H.). Oud-Herkingen,
Ilieuw-Herkingen.

Herxen, (0.). Herksen.
Heukelum, Heukelom, (Z.H.). Heukelum.
Hexel, (0.). Heksel.
Heysterstraat, (L.). Heisterstraat.
Hijkant, (G.). Heikant.
Hindeloopen, Hindelopen, (F.). Hindeloopen. Fr.
Hinleapen: de ea komt overeen met de Nederlandsche scherpe open oo.
Hippolitushoef, (N.-H.). H2:ppolytushoef.
Hitsaart, (Z.-H.). Hitsert. Oudtijds den Hitsert.
Hobbelraede, (L.). Hobbelrade.
Hobrede, (N.-H.). Hobreede, omdat de e scherp is
als uit ai, ei ontstaan.
De Hoef, (U.). Den Hoef.
Hoeff, (L.). Hoef.
Hoenderlo, (G.). Hoenderloo.
Hoenkoop, (U.) Honkoop. Doze vorm wordt aanbevolen door de analogie van Honswijk. De eigennaam Hunno, Onno, Oene is het eerste bestanddeel der samenstelling.
Hof Ambacht, (N.-H.). Hofambacht.
Hate, (Gr.). Hufte.
Hof van Delft, (Z.-H.). Hof-van-Delft.
Hogenban, (Z.-H.). Hoogenban.
Hollandsche veld, (Gr.). Hollandsche-veld.
Holsbroek, (L.). Holtbroek.
Holset, (L.). Hoist.
Holthe, (Gr.). Holte.
Holtheme, (0.). Holtheem. In 1649 Holtheem, waarschijnlijk uit Holt on Heem.
Holthone, (0.). Holthoon. In 1649 Holthoon, samengesteld uit Holt on Boon.
Holz, (L.). Holts.
Holzkuil, (L.). Holtskuil.

I.
IJpelo, (0.). LIpeloo.
De IJshOvel, (L.). De Psheuvel.
IJsselhunten, (G.). Ijselhunten.

IJsselmonde (Oost - en West -), (Z. H.).

Oost-, West.

ITselmonde.

IJsselstein, (U.). IJselstein.
IJsselvere, (U.). IJselveer.
IJzerlo, (G.).

IJzerloo.

Jaarsveld, Jaarsveldt, (U.). Jaarsveld.
Jagerswijk, Jouwerswijk, Jouwers, (Gr.). Jagerswfjk.
Jagerswijk is de gewone schrijfwijze geworden,
hoezeer de ware naam wel Jouwerswijk zal wezen.
Jan-Gysenvaart, (N.-H.). Jan-Gtizenvaart.
Jutphaas, (U.). Jutfaas. De ph is eon ingedrongen
letter. Het oudste charter geeft Judefas.

K.
Kadwoude, (N. H.). Katwoude, om der wille der
uitspraak en ook naar de analogie van Katham,
-

Kathoek, Katrifp.

Kahlheide, (L.). Kaalheide.
Kamerik, Kamerijk, Camerik, (U.). Kamerik. De
oudste vorm is Kamerka. De i is toonloos als in
Demmerik, ontstaan uit Demmerka.
Kampereiland, (0.). Kamper-eiland.
Kappelle, (Z.). Kapelle.
Katmis, Catmis, (Gr.). Katmis.
Kats, Cats, (Z.). Kats.
Katwijk aan den Rijn, I (Z.-H.). Katwijk, KatwijkKatwijk aan Zee,
aan-Zee.
Keljnsmerbrug (de), (N.-H.). De Keinsmerbrug.
Keijzerbosch, (L.). Keizerbosch.
Koppel (Hoog en Laag), (G.). Hoog-Keppel, Laag-Keppel.
Kethel on Spaland, (Z.-H.). Ketel en Spaland.
Kibbelgaarn, (Gr.). Kibbelgaren.
Klein-Abeele, (Z.). Klein-abeele.
Kleingarnwerd, (Gr.). Klein-Garnwerd.
Klencke (De), (D.). De Klenke.
Kley (De), (Gr.). De Klei.
Kloetinge, Cloetinge, (Z.). Kloetinge. Afkomstig van
kloeten, kluiten uit de moerassige gronden gedolven.
Kockange, (D.). Kok- ange.
Kockengen, Cockengen, Cockingen, (U.). Kok-en-gen.
Dus zoude ten gevalle der uitspraak ruoeten
worden geschreven, evenals Rok-anje.
Kolderveensche bovenboer, (D.). KolderveenscheBovenboer.

KORTGENE.

NIGTEVECHT.

Kortgene, Cortgene, (Z.). Kortgene.
Kouvender, (L.). Kouvenrode.
Kreekenstein, (Z.-H.). Krekenstein.
Krommenie, Crommenie, (N.-H.). Krommenie.
Krommeniedijk, (N.-H.). Krommenie-dtjk.
Kruitaart, (Z.). Kruitaard. De waarschijnlijke oorsprong van den naam brengt de d in plaats van
de t• mode.
Kunraad, (L.). Kunrade.
Kusemerbalk, de Jouwer, (Gr.). Kusemerbalk, Kusemer is een oude familienaam.

Meedhuizen, Meethuizen, (Gr.). Meedhuizen. lifted =

L.
Laag Nieuwkoop, (U.). Laag-Nieuwkoop.
Laak (Groot en Klein), (L.). Laak (Groot- en Klein.).
Lage meeden, (Gr.) Lage-meeden.
Lahr, (L.). Laar.
Lamzwaarde, (Z.). Lamswaarde, als samengesteld
uit lam en waard (weerd).
Langelo, (0 ). Langeloo.
Lange Ruigeweiden, (Z.-H.). Lange-Ruigeweiden.
Lantsraad, (L ). Landsrade.
Laskwerd, Lasquert, (Gr ). Laskwerd.
Lathum, (G.). Latem. De h wordt bi.j de uitspraak
niet gehoord.
Lattrop, Latdorp, (0.). Lattrop.
Lauwenregt, (U.). Lauwenrecht.
Leegeveld, (D.). Legeveld. Het eerste lid is voorzeker het adj. leeg = laag en dus met eene zachte
e te spellon.
Leggeloerveld, (D.). Leggelooerveld.
Lemselo, (0.). Lemzeloo.
Lerop, (L.). Leerop.
Lete, (Gr.). Leete.
Lettelbert, Luttelbert, (Gr.). Lettelbert.
,Leuth, (G.). Leut.
Leveroy, (L.). Leverode.
Lexmond, (Z.-H.). Leksmond.
Leyden, (Z.-H.). Leiden.
Leyderdorp, (Z.-H.). Leiderdorp.

Leymuiden, (N.-H.). Leimuiden.
Lhee, (D.).
Lheebroek, (D.). Leebroek.
Liempde, (N.-B.). Liemde.
Lier (Groot en Klein), (L.). Lier (Groot - en Klein -).
Liessel, (N.-B ) Liesel.
Lieve Vrouwe Parochie, (F.). Lieve-vrouwen-parochie.
Lee

Lindt (Achter, Groote en Kleine), (Z.-H.).

Achter-

Lind, Groote-Lind, Kleine-Lind.

Lintelo, (G.). Linteloo.
Litho yen, (N.-B.). Lithooien
Lochem, Logchem, (G.). Lochem.
Lochuisen, (G.). Lochuizen.
Lomm, (L.). Lom.
Longerhouw, (F.). Longerhou.
Loon op Zand, (N.-B.). Loon-op-Zand.
Lopik, Loopick, (U.). Lopik. De oude worm is Lopeke.
Lutkegast, (Gr.). Lutjegast, wegens de analogie met
Lutjeburen, Lutjewolde, Lutjewtjtwerd.

Lutteraad, (L.). Lutterade.
Luur, (G.). Luur of de Luur

M.
Maarslag, (Gr.), Maarslacht. Het laatste bestanddeel
van den naam beteekent in Groningerland een
waterkeering.
Maartensdijk, St. Maartensdijk, (U.). St.-Maartensdijk. De dijk is door de kerk van Utrecht aangegelegd en behoorde oorspronkelljk ook aan haar.
Maerland, (L.). Maarland.
Marienberg, (0.). Marienberg.
Markelo, (0.). Markeloo.
Marssum, (F.). Marsum.
Mathenesse (Oud- en Nieuw.), (Z.-H.). Matenesse.
Maxet, (L ), Makset.
Meddeho, Meddo, (G.). Meddo.

1967

weide.
Meerlo, (L.), Meerloo.
Meers, (Klein), (L.). Meers (Klein.).
Meerssen, (L.). Meersen.
Meerssenhoven, (L.). Meersenhoven.
Meerum, (Gr.). Merum.
Megen, Meghen, (N.-B.,). Megen.
Melderslo, (L.). Meldersloo.
Melick, (L.). Melik.
Melissant en Dirksland,
Melissand. De d is
als eindletter wegens den oorsprong van den
naam to verkiezen.
Mennonitebuurt, (U.). Mennonietenbuurt.
•
Merselo, (L.). Merseloo.
Meyel, (L.). Meijel.
Mheer, (L.). Meer.
Mierlo, (N.-Br.). Mierloo.
Mijdrecht, Mijdregt, (U.). Mijdrecht.
Mijnsheerenland
Mijns-heerenland.
Mill en S. Hubert, (N.-B.). Mil en S. Hubert.
Moerkapelle, Moercapelle, (Z.-H.). Moerkapelle.
Moesel Keent, (L.). Moezel-Keent.
Molenbroekroth, (L.). Molenbroekrode.
Monnickendam, (N.-H.). Monnikendam.
Monnickenwerf, (N.-H.). Monnikenwerf.
Munikey, (N.-H.). Munnekij.
Munnikeland, (G.). Monnikenland.

N.
Nauerna, (N.-H.). Nauwerna.
Neck, (N.-H.). Nek.
Neckoort, (N.-H.). Nekoord.
Nederasselt, (G.). Neder-_Asselt.
Nederhorst den Berg, (N.-H.). Nederhorst-den-Berg.
Nederrijks-Wald, (G.). _Nederrijkswald.
Neeritter, (L.). Neer-Itter.
De Nesser Zwaluwenbuurt, (N.-H.). .Nesserzwaluwenbuurt.

Neuzen, Ter Neuzen, (Z.). Ter Neuzen.
Niawier, Nijawier, Nijewier, (F.). Nljewier. Evenals

in Nijkerk.

Nibbixwoud, (N.-H.). Nibbikswoud.
Nienklooster, (Gr.). .Nfjenklooster.
Nieuw Amsterdam (D.). Nieuw-Amsterdam.
Nieuw Beerta, (Gr.). Nieuw-Beerta.
Nieuw Buinen, (D.). Nieuw-Buinen.
Nieuw Dordrecht, (D.). Nieuw-Dordrecht.
Nieuwediep, (N.-H.). Nieuwediep, het Nieuwe Diep.
Wordt de naam zonder lidwoord geschreven,
dan zijn de bestanddeelen vereenigd; met het
lidwoord blijven zij gescheiden.
Nieuwe gote, (Z.-H.). Nieuwe Gote.
Nieuwe Niedorp, (N.-H.). Nieuwe-Niedorp.
Nieuw en Sint-Joosland, (Z.). Nieuw- en Sint-Joosland.
Nieuwe Pekela, (Gr.). Nieuwe-Pekela.
Nieuwer-Amstel, (N.-H.). Nieuweramstel.
Nieuwerf. (G.). Nieuw-erf.
Nieuwe Schans, (Gr.). Nieuweschans.
Nieuwe-veen, (Z.-H.). Nieuweveen.
De Nieuwe Weerd, (U.). De Nieuwe waard.
Nieuwe-wetering, (Z..11.). Nieuwe-Wetering.
Nieuwe Wetering, (U.). Nieuwe-Wetering.
Nieuw-Leusen, (0.). Nieuw-Leuzen.
Nieuw Loosdrecht, (U.). Nieuw-Loosdrecht.
Nieuwolda, (Gr.). Niewolda. Volgens de analogie

van Niebert, Ariehove.

Nieuwscheemda, (Gr.). Nieuw-Scheemda.
Nieuw Schoonebeek, (D.). Nieuw-Schoonebeek.
Nieuwstadt (L.). Nieuwstad.
Nieuw-Vosrneer of Nieuw Vossemeer, (N.-B.). Nieuwe
Vosmeer.
Nigtevecht, Nichtevecht, (U.). Nichtevecht. De oor-

sprong des naams is te zoeken in de oude Gouwe
Niftarlaka. De overgang van f in ch voor de t is
gewoon.

9613 •
NIJENRODE:
Neerode, NIenrodes Nieuwenrode, -(Cr.)..

NfenAde.
Nijeveensche Bovipnboer, (D.). Njjeveensche - Bovenboer.
Noord Akendam,.
Noordakendam.
Noord Barge, (D.). Noord - Barge.
Noordbroekster hamrik, (Gr.). Noordbroeksterhamrik.
Noord en Achterom, .(D.). Noord - en Achterom.
Noorderdragt, (N.-I1). Noorderdracht.
Noordiik, (0.). Noorddffk. Kennelijk samengesteld
nit Noord en Djjk.
Noord Linschoten, (U.). Noord -Linschoten.
Noordorp, (N.-H.). Nookddorp.
NoordPeolsbroek,. (U.). s. Noord - Polsbroek.
Noord-Scharwoude, (N.-H.). Noordscharwoude. De s
mot geett kapitale. letter zijn. Noordscharwoude
en Zuidscharzooude zijn afzonderlUke dorpen, geen
deelen van eon geheel, dat bcharwoude heeten zou.
Nuenen, (N.-B.). Nunen.

Nulland, (L.). Nuiand.
Numero een, (Z.) . Numero - een.
Nyke, (L). Mike.

0.
Obdam, Opdam, (N.-H.). Obdafn.
Odijk, (U.). Odik. De oudste vorm is Odinchem evenals
van Bunnik Bodinchem. Dus moat men volgens
de analogie Odik schrijven. Er is te Odijk geen
zweem van hetgeen wij een dtjk noemen en het
spraakgebruik doet nog Odik, Ojik hooren.
Oegstgeest, (Z.-H.). Oestgeest, zooals de naam ook
in de 17de eeuw geschreven ward.
Ohe, (L.). Ooe.
Oijen en Teeffelen, (N.-B.). Ooien.
Oirlo, (L.). Oorloo.
Oirsbeek, (L.). Oorsbeek.
Oirschot, (N.-B.). Oorschot.
Oisterwijk, (N.-B.). Oosterwfj7c.
Oldehove, (Gr.). Oldenhove. De naam staat in den
vorm des datiefs, alzoo is de n achter het eerste
bestanddeel to verkiezen.
Oldemarkt, (0.). Oldemark. Een oude mark, niet
markt.

Onderspekholz, (L.). Onderspekholts.
Onsenoord, (N.-B.). Onzenoord.
Oosselt, (G.). Ooselt.
Oosteinde, Oostindie, (Gr.). Oosteinde.
Oosterblokker, (N.-H.). Ooster-Blokleer.
Oosterhaule, (F.). Ouwsterhaule. De naam is ontleend
van het dorp Ouwer of Auwer.
Ooster Nijega, (F.). Ouwster-Nfjega.
Oostraven, (U.). Oost-Raven.
Ooy, (G.). Ooi.
Ooy en, (L.). Ooien.
Op-Heusden, (G.). Opheusden.
Othene, (Z.). Otene.
Otterlo, (G.). Otterloo.
Oucoop, (U.). Oukoop. Vergel. Benschop.
Oude Kerk, (0.). Oudekerk.
Oude Leede, (Z.-H.). Oude-Leede.
Oude Niedorp, (N.-H.). Oude-Niedorp.
Oud- en Nieuw-Struysen, (Z.-H.). Oud- en NieuwStruisen.

Oudenrhijn, (U.). Den Oudenrfjn.
Oude Ootmarsum, (0.). Oude-Ootmarsum.
Oude Pekela, (Gr.) Oude-Pekela.
Ouder-Amstel, (N.-H.) Ouderamstel.
Het Oude Schild, (Tessel). Het (Jude Schild, Oudeschild.

Oudewetering, (Z.-H.). Oude-Wetering.
Oudkarspel, Oudcarspel, (N.-H.). Oudkarspel.
Oud Sabbinge, (Z.). Oud-Sabbinge.
Oud Valkenburg, (L.). Oud-Valkenburg.
Oud Vossemeer, (Z.). Oud-Vosseineer.
Oud Vroenhoven, (L.). Oud Vroenhoven.
Uud Wulven. (U.). Oud-Wu/ven.
Overasselt, (G.).

Over-Asselt.

Overhaelen, (L.).

Overhalen.

BOTTUM. Overschie, (Z.-H.) Ouwersckie. Niet slechts tot herstel van den ouden, op plaatselijke gesteldheiii
gegronden vorm; als om aan het gewoon spraafgebruik van het yolk In de omstreken en to
Rotterdam to voldoen.
Overslagh, (Z.). Oversiag.
Overtogt, (Z.-EL). Overtocht.

Oze, (0.).

Okse.

P.
Paarlo, (N.-B.). Paarloo.
Paaslo, (0.). Paasloo.
Paesens, (F.). Peasens.
Panoven, (N.-B.). Pan - oven
Pa'novensohe hide, (N.-B.). Pan- ovensche Heide.
Papekop,
Papekop of Papekoop.
Passewaay, (G.). Passewaai.
PiOlsweerd, (U.). Pilswaard.
Pijnacker, (Z.-H.). Pijnakker.
Portengen, Bartengen, (U.). Portengen. Ofschoon de
oudste bekende vorm eigenbjk I3ertangen is, heeft
het gebruik voor Portengen beslist.
Pouderoyen,i (G.). Poederooien.
Princebuurt, (N.-H.). Ftinsenbuurt.
Princeland,
Prinsenland.
Princenhage, (N.-B.). Prinsenhage.
Pniflijk, (G.). Puflik, overeenkomstig de uttspraak.
Turmerende, (N.-11.) Purmerend.

R.

•

Raa, (G.). Rade. Oudtijds Bathe, Rode.
Rasquerd, (Gr.). Raskwerd.
Ravenswaay, (G.). Ravenswaay.
Reuzel, (N. B.). Reuzel.
-

Rheden, (G.). Reeden.
Rhedersteeg, (a). Reeder-Steeg.
Rhee, (D.).

Ree.

Rheenderen, (G.). Reenderen.

Rheese, (0.). Reeze. In 1398 Redeze;. In de Vide eeuw
Reedze.

Rheeserveen, (0.). Reezerveen.
Rhenen, (U.). Reenen. HetzU men in den naam het
Romeinsche Grinnes wil terugvinden, hetzij men
aan de rivier den Rijn denke, er is in geen geval
eenige noodzakelijkheid voor de onhollandsche
rh, welke ook niet in de charters der tide, fide
en 13de eeuw gevonden wordt.
Rhenoy, (G.). Renooi.
Rhijn auwen, (U.). Rijnauwen. Samengesteld met
den naam van den Rijn.
Rhoon, (Z.-H.). Loon.

Rietveld on de Bree (Z.-H.). Rietveld-en-de-Bree.
Rijckholt, (L.). Rijkholt.
De Rijke Waveren, (N.-H.). De Waver.
Rijnsaterwoude, (Z.-H.).
Rijnsaterwoude. De oorsprong van den naam eischt de z in plaats van de s.
Rijssen, (0.). Risen.
Rijthoven, Riethoven, (N.-B.). R(jthoven. Rfit beteekent laagte.
Rilland on Maire, (Z.). Rilland-en-Maire.
Rinnegum, (N.-H.). Rinnegom.
Ritthem, (Z.). Rithem.
Rixtel, (N.-B.). Rikstel.
Het Rob End, (N.-H.). Het Rob-end.
Rockanje, (Z.-H.). Rokanje.
Roden, Rhoden, Rhoon, (D.). Roden.
Roelotarendsveen, (Z.-H.). Roelof-Arendsveen.
Roode brug, (U.). Roodebrug.
Roozendaal, (L.). Rozendaal.
Rosendaal, (N.-B.). Rozendaal.
Rosendaal, (G.). Rozendaal
Roswinkel, Rozewinkel, (D.). Rosuinkel.
Rottum, (Gr.). Rottumeroog. Oog beteekent eiland.
Men kan dus zeer goed zeggen: het eiland Rottum,
maar het eiland Hottumeruog ware een pleonasme.

RUCPHEN.
Rucphen, (N.-B.), Rukfen.
Ruischebrug, (Gr.). Ruischerbrug.
Rumpt, (G.). Burnt.
Rumysen, (14.). Rumijzen.
.Ruurlo, (G.). Ruurloo.
liarygbroek, (Z.-H.). .Ruigbroek.
z uyven, (Z.-H.). Ruiven.

S.
8aaxuinhuizen, (Gr.). Saaksumhuizen.
8ambeek, vroeger St. Jansbeek, (N.-B.) Sambeek.
In de lode eeuw reeds Sambeek.
SaAbuir, (D.). Zandbuur.
Sandpoort, Zandpoort, (N.-H.). Santpoort, omdat
ondersteld wordt dat de naam is samengesteld
uit Sant (een heilige) en poort.
Suegeest, (N.-H.). Zanegeest.
8as6enheym, Sassenheim, (Z.-H.). Sassenheim.
as van Gent, (Z.). Sas van Gend. De naam der
sta id Gend schijnt men ook met eene d to moeten schrijven.
Schaa berg, Zandberg, (D.). Schaalberg of Zandberg.
De
ne naam schijnt even gebruikelijk als de
an
.
Scha
3rg, (L.). Schaasberg.
Scha
(N.-B.). Schaaik.
Scha
nen, (N.-B.). Schaluinen.
Scha
do, (L.). Schandeloo.
&ht.
(L.). Scheid.
':meer, (N.-H.). De Schermer, omdat ook in
sanrtthstellingen Schermer, niet Schermeer, wordt
geschreven.
Schev, (L.). Schei.
:Schielersheyd, (L.). Schielersheide.
Schietekoven, (L.). Schietekhoven.
Schilberg (Oud en Nieuw), (L.). Schilberg (Oud- en
Nieuw-).
Schilgeham, Schilligeham, (Gr.).
Schilgeham. Er
bestaat een oude Groninger familie Schilyhe.
Schin op Geulle, (L.). Schin-op-Geul.
Schonborn, (L.). Schoonborn.
bchonstraat. (L.). Schoonstraat.
Schoonderloo, Schoonderlo, (Z.-H.). Schoonderloo.
Schoonrewoerd, (Z.-H.). Schoonerwoerd.
8choordijk. 'ichorik, (N.-B.). Schoordijk.
Schooten, (N.-H.). Schoten.
Schaoter-Vlieland, (N.-H.). Schoter-Ylieland.
Sellingtn, Zellingen, (Gr.). Sellingen,
Sibculo, (0.).
Sibkeloo. In 12o2 Sebekeloe, in 1405
Sipkelt,c, in 1447 Zibekeloe.
8inevoid, (G.). Silvolden. Oudtijds Selvolden, Silvolden.
'Sint Antoniepolder, (Z.-H.). Sint-Antoniepolder.
-Sint Maartensbrug, (N.-H.). Sint-Maartensbrug.
Sint Pancras, (N.-H.). Sint-Pankras.
Sligtenhorst, (G.). Slichtenhorst.
8luisschendijk, (Z.-H.). Sluischendijk.
Smokerij, (Gr.). Smookerff. De naam komt werkelijk
van Smooken.
Snelrewaard, (U.). Snelerwaard. De oude vorm is
Snedelwaard.
:Someren, Soemeren, (N.-B.). Zomeren.
Son, Sonne, (N.-B.). Zon.
Spaarndam, Sparendam, (N.-H.). Spaarndam.
Spekholzerheide, (L.). Spekholtserheide.
Sp k, (L.). Spik.
SpLangh, Spranghe, (N.-B.). Sprang.
Std aan 't Haringvliet, (Z.-H.). Stacl-aan2t-Haringjet.
St.'.ds nieuwe polder, (Gr.). Stads-nieuwe-polder.
St,,ds ter Apel kanaal,.(Gr.). Stads-ter-Apel kanaal.
:Sta,mpray, (L.). Stamprade.
Ste
daarbuiten, vroeger 't Zand daarbuiten,
B.). Standdaarbuiten.
S
nna PaPochiet,' (F.). St. Anna-Parochie.
nhuizen, (Gr.). Startinghuizen.
.8.
on Willens, (Z.-11.) Stein-en-Willens.

VARSSE VELD.

1969

Stepelo, (0.). Stepeloo.
Stevensweert, (L.). Stevensweerd.
St. Jacobi Parochie, (F.). St. Jacobi-Parochie.
St. Philipsland, (Z.). St. Filipsland. In 1487 door
Filips van Bourgondi6 gesticht of bedijkt.
Stokkum, (G.). Stokkum.
Stokkum, (0.). Stokkem. In 1188 on 1331 Stochem.
Stox, (L.). Stoks.
Strijthagenmolen, (L.). Strifolhagermolen.
Stroobos, Strobos, (Gr.). Stroobos.
Su ijkersberg, (L.). Suikersberg.
Sweserengh, (U.). Zwesereng. Vergelijk Den Engh.

T.
Terbandster schans, (F.) Terbandsterschans.
Ter Borg, (G.). Terboritmr
,
Ter Bregge, (Z.-11.), Tregge.
Terdiek, (N.-H.). Tetcryk.
Terhe y den, (N.-B.). Terheiden.
Ter Let, (G.). Terlet.
Termiet, (N.-H.). Termfjt.
Texel, (N.-H.).
Tessel. Als meer beantwopende
aan de uitspraak. Vroeger ward het zoo ‘r 1schreven, getuige Tesselschade.
Tey, (L.). Tei.
Thamen, (N.-H.). Tamen.
Thesinge, (Gr.). Tezinge.
Tholen, (Z.). Tolen. De plaats ontleent Par naam
van Tol. Vroeger was daar een grafWjke tol gevestigd, welke tot de stichting dig gemeente
aanleiding heat gegeven.
Thorenroth, (L.). Thornrode.
Thull, (L.). Thul.
Thyum, (Gr.). Tyum.
Tiel, Thiel, (G.), Tiel. Oudtijds Tiela, Tyle, Tyele.
Tienray, (L.). Thinrade.
Tinaarloo, (D.). Tinarloo.
Tinnaltinge, (Gr.). Voorheen Inaldinge, de 't zal dus
het lidwoord zijn.
Tjijnzerburen, (F.). Tsynserburen.
Tjuchgem, (Gr.). Tjugchem.
Tonge (Nieuwe, Oude),
Nieuwe-, Oude-Tonge.
Toornwert, (Gr.). Toornwerd.
Tuikwerd, (Gr.). Tuukwerd.
Tull en 't Waal, (U.). Tulle-en-'t Waal. Er is geen
reden om de onhollandsche 11 aan het einde to
behouden. De lat. vorm van den naam is van
oudsher Tulla.
Tuyl, (Z.-H.). Tuil.
Twekkelo, (0.). Twekkeloo.
Twello, (G.). Twelloo.

U.
Ubagsbers, (L.). Ubachsberg.
Uijthuljsen, (N.-B.). Uithuizen.
Uijtwijk, (N.-B.). Uitwijk.
Uithuisterrneden, (Gr.). Uithuistermeeden.
Ulocoten, (N.-B.). Ulekoten.
Ulv, (L.). Ulf.
Usquert, (Gr.). Uskwerd.
Usselo, (0.). Usseloo.
Uttel, (G.). Uddel, als meest beantwoordende aan
de uitspraak.

V.
Vaasraad, (L.). Yaasrade.
Valkoog, (N.-H.). Valkkoog. De oude naam is Valkencogghe.
Valthe, (D.). Valte.
Valthermond, (D.). Valtermond.
Valtherveen, (D.). Yalterveen
Varssel, (G.). Varsel.
Varsseveld, (G.). Varseveld.
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Veecaten, (0.). Ve.
Veenendaal, (U.). Ve
--al.
Veenendaal, (G.). Venom.
xt.
Veeningen, (D.). Veningen.
Veghel, (N.-B). Trechel.
Veldhoven, Mereveldhoven, (N.-B.). Mereveldhoven.
Veldsche
Pen, (L.). Veldsche-Buizen.
Velsen,
Velzen.
Venlo, (L.). y 'oo.
Venray, (L.).
,Het Vissertje, (21,
Het Visschertje. Deze schrijfwijze is meer ov,
komstig bet taaleigen.
risserweert, (L.). V
rweerd.
- lagtwedde, (Gr.). Fi
4de.
1v deck, (L.).
Vliek.
V.,1,st en Bonrepas, (Z.-.
'n-Bonrepas.
Votendam, Vollendam,
endam.
VOenhove, Vollenhove
7o/hove.
Vorten, (G.). Vorchten.
-rum is Vor-

Wijthmen, (0.). Wijtmen. Oudtijds Wytmen.
Wilde Veenen, (Z.-H.). Wilde-Yenen.
Willege Langerak, (U.). Willege-Langerak.
Willeskop, Willescop, (U.).
Willeskoop. VergelijkBenschop.
WilrO, Welder, Wilder, Wolder, (L.). Wilder.
WilrO, (L.). Wilree.
Wilsum, (0.). Wilsem. In 1213 Wilsem, 1260 Wilssem,
1308 Wylsem.
Winschoten, (Gr.). Waarschijnlijk samengesteld uit
Win (eigerAnaam) en kot (landwoning).
Buiten Wittevrouwen, (U.). Buiten-Wittevreuwern
Wittevrouwen is plaatsnaam geworden, als yen,
Witte-vrouwen-Klooster.
vangedo:ht
Wolfheeze, (G.). Wolf hees.
Wolphaarsdijk, Wolfaarsdijk, (Z.). Wolfertsdijk.
Worthrheden, (G.). Wortreede.
Woustenrasd, (L.). Woestenrade.
Het Wout, (N.-11.). Het Woud.

aciten.
Volm, Vortum, (N.-B.).
Vries( oop, (N.-H.). Friezekoop.
Vriese veen, (0.). Friezenveen.
Vriesvilk, (0.). Frieswijk.
Vrije er, Lage Boekhorst, (Z.-H.). iTrfj-, Lage Boekhorst. 't
Vrijhoevtncappel, (N.-B.). Vrijhoevenkappel.
Vucht, V-Agt, (N.-B.). Vucht.
De VuursChe, (U.). VUursche.

w.
Waddinxveer (Z.-H.) Waddingsveen.
Wadenoijen, (A). Wadenooien.
Wadway,
Wadwaai.
Waekens, (F.). Weakens.
Waijen, (U.). T÷
Wanroy, (N.-B.). Wanrooi.
Wanssum, (L.). .,Vansum.
Warffum, (Gr.). Warfum.
Wassenaar, Wassenaer, (Z.-H.). Wassenaar.
Wateren, Wateringen, (D.). Wateren.
Wedderhofte, (Gr.). Wedderhufte.
De Weerd, (U.). De Waard.
De Weere, (N.-H.) De Were.
Weerselo, (0.). Weerseloo.
Weespercarspel, (N.-H.) Weesperkarspel.
Wehl, (G.). Weel. Oude vorm Wele.
Weiwerd, Weiwert, (Gr.). Weiwerd.
Well, (G.). Welle.
Well, (L.). Wel.
Welsden (Groot en Klein), (L.). Welsden (Groot- en

Klein -).
Wengelo, (0.). Wengeloo.
Wenum, (G.). Wenem. Oudtijds Weneme, Wenem.
Wesepe, (0.). Wezepe.
Westerblokker, (N.-H.). West-Blokker.
Westerschelling, (N.-H.). West- Tersch,elling.
Wester Schouwen, (Z.). Wester-Schouwen.
Westmaas en Group, (Z.-H.). Westmaas-en-Group.
Westraven, (U.). West-Raven.
Westveen, Westerveen, (U.). Westveen.
Wesup, (D.) Wezup.
Wetsinghe, (Gr.), Wetsinge.
De Wheere,
De Were. Were is een hoeve,
stuk land.
Wicken, (G.). Wikken.
Wijchen, (G.). Wichen.
Wijhe, (0.). Wye. In 1133 Wife, in 1145 Wilo, in 1227,
1439, 1477 Wye.
Wijk bij Duurstede, (U.). Wfjk-bif-Duurstede.

Y.
Yerseke, (Z.), Ierseke.
Yersekendam, (Z.). Iersekendam.

z.
Zalt-Bommel, (G.). Zaltbommel.
Zandbeld, (0.). Zandbelt.
Zandt, (Gr.) 't 'Land.
Zantvoort, (U.). Zandvoort.
Zeerijp, (N.-H.). Zurfjp. In de octrooien, wnarr,
de 17de eeuw de bedijking van een buitenpo
aldaar werd toegestaan, wordt de naam gen,
ven : Zurepperpolder, Sv,riperpolder,Suripperp.
alle waarschijnlijkheld is Surip zooveel als ."
rip, d. i. zuidelijke strcek.
Zegwaart, (Z.-H.). Zegivaard. De oorsprong va
naam eischt cle d a:2 eindletter.
Zelderscheheide, (L.). Zeldersche-Heide.
Zes gehuchten, (N.-B.). Zes-Gehuchten.
Zierikzee, (Z.). Zieriksee. Zie Elkersee.
'5-ijbekarspel, omdat
Zijbecarspel,
beteekent: hot kerspel van Sijben of Sfjbo
Zinkwegsche Djjk, (Z.-H.). Zinkwegschedfjk.
Zoelmonde, (G.). Zoelmond,
Zoetermeer, Soetermeer, (Z.-H.). Zoetermeer.
Zoeterwoude, Soeterwoude, (Z.-H.). Zoeterwou,
Zuidbarge, (D.). Zuid-Barge. In tegenstellini

Koord-Barge.
Zuideinde, (0.). Zuid-einde.
Zuid on Noordend, (N.-H.). Zuid- en Noordend
Zuid en Noordschermer, (N.-H.). Zuid- en

schermer.
Zuiderdragt, (N.-II.). Zuiderdracht.
Zuid Linschoten, (U.). Zuid-Linschoten.
Zuidlo, (0.). Zuidloo.
Zuidschalkwijk, (N.-H.). Vergel. Noordschalkw,
Zuidscharwoude, (N.-H.). Vergel. Noordscharu
Zuidwending. (Gr.). Zijdwendig.
Zuijlen, (U.). Zuilen. De oude naam is But
Sulen of Suulen. Ock het naar Zuilen geno,I
Zuilenstein en De Haar Zuilens hebben de
lang verbannen.
Zurich, (F.). Zurig.
Zuthem, (0.). Zutem.
Zutphen, (0.). Zutie,n. De oude vorm is Su

Sutfene, Sutfenne.
Zwaluwe (Hooge en Lage), (N.-B.).

Zwaluwe.
Zwartendijk, (0.)

Zwartelfjk.

Hooge- en - '

